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बाजार.. 
हे प ुतक िवनामू"य आहे 

पण फ़ुकट नाही 

या मागे अनेकांचे क' व पैसे आहेत . 

*हणून हे वाच"यावर खच+ करा ३ िमिनट 

१ िमिनट : लेखकांना फ़ोन क/न हे प ुतक कसे वाटले ते कळवा 

१ िमिनट : ई सािह�य 	ित�ानला मेल क/न हे प ुतक कसे वाटले ते कळवा.  

१ िमिनट : आपले िम1 व ओळखी3या सव+ मराठी लोकानंा या 
प ुतकाब6ल अिण ई सािह�यब6ल सागंा.  

  

असे न के"यास यापढेु आप"याला 

 प ुतके िमळणे बंद होऊ शकते.  

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.  

साद आहे आमची. हवा 	ितसाद.  
 

 

दाद *हणजे  तुतीच असावी असे नाही. 	ांजळ मत, सूचना, टीका, िवरोधी मत यांचे  वागत आहे.  	ामािणक मत 

असावे. <यामळेु लेखकाला 	गती कर=यासाठी िदशा ठरव=यात मदत होते. मराठीत अिधक कसदार लेखन >हावे 

आिण �यातून वाचक अिधकािधक 	ग"भ >हावा, आिण संपूण+ समाज सतत एका न>या 	बAु उंचीवर जात रहावा.  
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बाजारबाजारबाजारबाजार........ (दोन अंक� नाटक) 
संदीप शांताराम सुव� 
 प
ा-  मुंबई  
फ़ोन : 9987311359   
मेल :  sandeepsurve25@gmail.com 

या पुि�तकेतील लेखनाचे सव� ह� लेखकाकडे सुरि�त 
असून पु�तकाचे �कवा  �यातील अंशाचे पुनमु��ण व ना�, 
िच पट �कवा इतर #पांतर कर$यासाठी लेखकाची लखेी 
परवानगी घेणे आव)यक आह े. तसे न के*यास कायदशेीर 
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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�काशक--- ई सािह�य �ित�ान 
www.esahity.com 
esahity@gmail.com  
�काशन : २    एि�ल २०२०  
©esahity Pratishthan®2018 

• िवनामू�य िवतरणासाठी उपल!ध  
• आपले वाचून झा�यावर आपण फॉरवड* क+ शकता  
• ह ेपु,तक वेबसाईटवर ठेव/यापूव0 1कवा वाचना 2ाित3र4 कोणताही 

वापर कर/यापूव0 ई सािह�य �ित�ानची लेखी परवानगी आव8यक आह.े 



 

 
6 

पा�पा�पा�पा�    प�रचयप�रचयप�रचयप�रचय
मनैामनैामनैामनैा    ::::    वयवयवयवय    16161616    
इंदूइंदूइंदूइंद ू   ::::        वयवयवयवय    26262626    
रामभाऊरामभाऊरामभाऊरामभाऊ: : : :     वयवयवयवय    40404040    
सोनाबाईसोनाबाईसोनाबाईसोनाबाई::::    वयवयवयवय    45454545    
ब�या ब�या ब�या ब�या     ::::        वयवयवयवय    22222222    
भरतशठेभरतशठेभरतशठेभरतशठे    ::::        वयवयवयवय    35353535    
नानीनानीनानीनानी    : : : :     वयवयवयवय    60606060            
शालूशालूशालूशालू    ::::    वयवयवयवय    25252525    
कमळी कमळी कमळी कमळी ::::        वयवयवयवय    16161616    
नंदानंदानंदानंदा    : : : :     वयवयवयवय    18181818        
मंदामंदामंदामंदा    ::::    वयवयवयवय    18181818    
गोपीनाथगोपीनाथगोपीनाथगोपीनाथ::::        वयवयवयवय    40404040    
पोपोपोपोपटरावपटरावपटरावपटराव::::        वयवयवयवय    30303030    
इ��प�ेटरइ��प�ेटरइ��प�ेटरइ��प�ेटर::::        वयवयवयवय    35353535    
िमिन�टरिमिन�टरिमिन�टरिमिन�टर::::        वयवयवयवय    55555555    
पी ए पी ए पी ए पी ए     ::::    वयवयवयवय    30303030    
गणूगणूगणूगणू    ::::        वयवयवयवय    35353535    
हण�याहण�याहण�याहण�या    ::::        वयवयवयवय    35353535    
सागरयासागरयासागरयासागरया::::        वयवयवयवय    22222222    
भीमाभीमाभीमाभीमा    ::::    वयवयवयवय    25252525    

�कस�या�कस�या�कस�या�कस�या    ::::        वयवयवयवय    22222222    
सरपचंसरपचंसरपचंसरपचं    ::::        वयवयवयवय    35353535    
वसतंावसतंावसतंावसतंा    ::::        वयवयवयवय    40404040    
सरुया सरुया सरुया सरुया     ::::        वयवयवयवय    25252525    
बाब�याबाब�याबाब�याबाब�या    ::::        वयवयवयवय    30303030    
लालाशेठलालाशेठलालाशेठलालाशेठ::::    वयवयवयवय    50505050    
शजेारी शजेारी शजेारी शजेारी मलुगीमलुगीमलुगीमलुगी    ::::    वयवयवयवय    16161616    
शजेारी शजेारी शजेारी शजेारी बापबापबापबाप    ::::    वयवयवयवय    11116666    
ढोलक�वालाढोलक�वालाढोलक�वालाढोलक�वाला::::    वयवयवयवय    25252525    
इतर मलुीइतर मलुीइतर मलुीइतर मलुी----बायकाबायकाबायकाबायका::::वयवयवयवय    (16(16(16(16----33335)5)5)5)    
((((5555----6)6)6)6)    
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मनोगतमनोगतमनोगतमनोगत    
 

रिसक वाचकांचं ,मेच इतकं मोठं असतं क. लेखकाची लखेणी मग 
अिवरत लखेन करीतच राहत.े कधी िवनोदी, कधी सामािजक, कधी 
गुढलेखन, कधी रोमॅि2टक तर कधी अितशय हलकं फुलकं असं अनेक 
अंगी िलखाण करणं मला आवडतं. मा4या ,कािशत ,�येक िलखाणाला 
(एका रा
ीची बायकोएका रा
ीची बायकोएका रा
ीची बायकोएका रा
ीची बायको, , , , शोध ू कुठे ि�याशोध ू कुठे ि�याशोध ू कुठे ि�याशोध ू कुठे ि�या, , , , फेस ऑफफेस ऑफफेस ऑफफेस ऑफ, , , , पाच एका�ंकका पाच एका�ंकका पाच एका�ंकका पाच एका�ंकका 
महो�सवमहो�सवमहो�सवमहो�सव, , , , िच
पट कथािच
पट कथािच
पट कथािच
पट कथा    गाणी आिण मीगाणी आिण मीगाणी आिण मीगाणी आिण मी ) रिसकांनी आजवर जी पसंती 
5दली �यामुळेच ही नवनवीन िलिह$याची �फूत7 येते. 
 

िच पट, मािलका, वेब िसरीज, गीते िलिहताना मा4या लेखनाची 
सु#वात 8या एकां5कका व नाटकांनी केली �या सव� एकां5कका व ती सव� 
नाटके मा4यासाठी अनमोल आहते. ““““यातुनच घडलोयातुनच घडलोयातुनच घडलोयातुनच घडलो.. .. .. .. यातूनच यातूनच यातूनच यातूनच 
िबघडलोिबघडलोिबघडलोिबघडलो.. .. .. .. �हणनूच िम
ानंो�हणनूच िम
ानंो�हणनूच िम
ानंो�हणनूच िम
ानंो... ... ... ... तु�ही भी घडा नातु�ही भी घडा नातु�ही भी घडा नातु�ही भी घडा ना.. .. .. .. तु�ही िबतु�ही िबतु�ही िबतु�ही िब........घडानाघडानाघडानाघडाना....””””   

 
नाटक िलिहताना व ती 5द:द;शत करताना जे सुख िमळतं �याची 

तुलना कशाशीच होऊ शकत नाही. ““““माझ ं पिहल ं �ेममाझ ं पिहल ं �ेममाझ ं पिहल ं �ेममाझ ं पिहल ं �ेम.. .. .. .. माझ ं वेडमाझ ं वेडमाझ ं वेडमाझ ं वेड.. .. .. .. 
�हणजे रंगभूमी�हणजे रंगभूमी�हणजे रंगभूमी�हणजे रंगभूमी............”””” =हणूनच ह े ना�पु>प आपणा ना�वे?ांसाठी 
सादर.  
  
लेखक : संदीप शांताराम सुव@. 
AमणBवनी : 9987311359 
Sandeepsurve25@gmail.com 
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ओओओओळखळखळखळख    
  

 
    

संदीप शातंाराम सुव�संदीप शातंाराम सुव�संदीप शातंाराम सुव�संदीप शातंाराम सुव�....    
लेखक – 5द:दश�क - गीतकार. 

 
नेहमी कािहतरी वेगळं िलहावं िहच धडपड. शाळा कॉलेजपासून 

या �े ाची चढललेी Dझग आजही िततक.च बेभान करते आिण फH 
िलिहत जातो. मंुबईमधे ज2म झाला. िश�ण व पोटापा$याची धडपड 
इथेच केली. गेली काही वष� शूटLग िनिमMाने दशेाNया कानाकोपया�त 
जावे लागते. पण मंुबईची ओढ पु2हा इथेच घेऊन येत.े मी कोकणातला.. 
पण महाराRातील िविवध मराठी उपभाषा आिण �यासोबतच Dहदी, 
गुजराती, तेलुगू सारTया अनेकिवध भाषांमधे िलखाण कर$याचे भा:य 
मा4या निशबी आले �यासाठी दवेाचे आभार. कोणतेही िलखाण 
करताना �या कथेतील ,�येक पा  मी जगतो. �यांNया Uासाशी एक#प 
होतो =हणूनच मला �या पा ाचा.. �या कथेचा आनदं घेता येतो. 
रिसकांचे ,ेम िहच मा4या िलखाणाची उजा�. रिसकांनी 5दलेली दाद 
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िमळते आिण मग अजून कािहतरी िलहावेसे वाटते. आप*या आसपास 
घडणाया� अनेक गमती जमती मी मा4या िलखाणात सहजतेने वापरतो 
आिण ,े�कांना ते आवडतेदखेील. असेच आपण भरभ#न ,ेम करावे 
आिण असेच मी भरभ#न िलिहत राहावे.  
 

रामचं� सडेकर, च�ंशेखर फणसळकर, पु.ल. दशेपांडे,  सुरेश भट, 
राम लVमण, अशोक प�क., संजय बेलोसे िहच या �े ातील माझी 
�फुत7�थाने.. माझी दवैतं. यांना मनापासून वाचल.ं.ऐकलं.. �यांNयावर 
,ेम केलं =हणूनच लेखणीशी माझं नातं जुळलं.  

 
मी िलिहले*या अनके नाटक, मािलका तसेच िच पटामधून अनेक 

जेW व XेW कलाकारांनी काम केले आह.े मी िलिहले*या गीतांना 
सुरेशजी वाडकर, आनंदजी Dशद,े सुदशेजी भोसले, शान, साधना 
सरगम, वैशाली माडे, केतक. माटेगावकर, कौिशक दशेपांडे, िसYांत 
सुदशे भोसले, पं. महशे राव, िवदलुा गौरी अ)या �वरसZाटांनी आपला 
सुमधुर आवाज 5दला आह.े अजून बराच प*ला बाक. आह े व तो 
गाठ$यासाठी आपली कौतुकाची थाप खूप मह�वाची.   
 
लेखक : संदीप शांताराम सुव@. 
AमणBवनी : 9987311359 
Sandeepsurve25@gmail.com 
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अकं पिहलाअकं पिहलाअकं पिहलाअकं पिहला 
( पडदापडदापडदापडदा उघडतो आिण 5दस ू लागते एक बैठक.च े िथएटर.. ‘ न+तकान+तकान+तकान+तका        
लोककलालोककलालोककलालोककला    क, -क, -क, -क, -..’ सगळी लगबग सु# आह.े कुणी बसून पायात घुंग] 
बांधत आह े तर कुणी मोक^या केसांना साव] पाहत आह.े कुणी 
नुकतीच आंघोळ क]न आलेली सुंदर त#णी �वतःचे नाजूक यौवन 
सांभाळत आप*या ]मकडे परतत आह.े कुणी मोबाईलवर आप*या 
नखरेल अंदाजात कुणाशी तरी ,ेमळ #सवा फुगवा हाक.त आह.े कुणी 
नुक�याच वयात आले*या मुली आपापसात म�ती करीत आहते. ,�येक 
जण गडबडीत आह.े बॅक_ाऊंडला  एका भारद�त पु#षी आवाजात 
लोककलेNया बदल�या ]पािवषयी  v/o (आवाज)  ऐकू येत आह.े) 
आवाज: एकेकाळचं  करमणुक.च ं  साधन.. लोककला जप$याचा 

आधार आता भयानक ]प धारण क] लागला आह.े 
कलाकारांना कलेचा िवसर पडत चालला आह े आिण सु# 
झालं आह े कलेचं बाजारीकरण. पोटाची खळगी भरताना 
लोककला जपणाया� िवठाबाई नारायणगावकर... काळू बाळू 
पाट7.. यांNया अि�त�वाला जणू तडा जाऊ लागला आह.े 
�यांनी जोपासलेली.. वाढवलेली.. कलेची वेल आता 
िवषवृ� बनून फोफावू पाहत आह.े एक.कडे सरकार 
लोककला जप$यासाठी लोकांNया कaाचा पैसा अनुदानाNया 
]पान ेवाटत आह ेआिण दसुरीकडे �याच कaाNया  पैशांचा  
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वषा�व नको �या लोकांवर उधळला जात आह.े याच 
लोककलेचे बाजारीकरण करणाbया.. कलेNया नावाखाली 
समाज लुटणाbया काही न-कलाकारांची ही कथा..या 
बैठक.ला येऊन 5कती लोकांची करमणूक झाली...? 5कती 
लोकांNया पोटांची खळगी भरली..? 5क काही जण 
गcरबीNया बुरTयाखाली तालेवार झाले आिण काही 
तालेवार =हणजेच Xीमंत =हणून गणले गेलेले मातdबर लोक 
धुळीला िमळाले. 

( हळूहळू /टेजवर हळूहळू /टेजवर हळूहळू /टेजवर हळूहळू /टेजवर काळोखकाळोखकाळोखकाळोख पसरतो आिण ढोलक.चा ठेका ऐकू येऊ 
लागतो..) 
 
( �काश�काश�काश�काश............ िथएटर... �टेजवर िथरकणाbया घुंघ# बांधले*या पायाव]न 
लाईट ओपन होतो. नाटकाची अनाऊंसमeट सु# होते.  िथएटरमBये 
चालणारा नृ�याचा खेळ.. 8यावर समोर बसलेला एक आंबट शौक.न 
तळीराम जो पूण�पणे दा]Nया नशेत डंुबला आह.े. हातात दहाची नोट 
घेवून उडिव$याच ेइशारे करीत आह ेपण.. शो संप*यावरही ती दहाची 
नोट मा  �यांNयावर उडवायची िह=मत न कcरता आप*याच िखशात 
टाकत आह.े मुरलेला मातdबर असावा... ढोलक.Nया थापेवर 
िथरकणाया� मुली.  गडगंज Xीमंत..बागायतदार..पसैेवाले.. हाता 
ग^यात कनकदवेतेची आभूषणे सजिवलेले आत येऊन बसतात व समोर 
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होणाया� अfसरांNया नृ�याला पैसे उडवीत ,ितसाद दऊे लागतात. 
बॅक_ाऊंडला  पु2हा �याच भारद�त पु#षी आवाजात लोककलेNया 
बदल�या ]पािवषयी  v/o (आवाज)   ऐकू येत आह.े) 
आवाज: जागेचे भाव आसमंताला िभडले आिण गावोगावी आपापली 

शेतजमीन िवकून ज2माला आलेले नवXीमंत पैसा 
उडिव$याNया नादात ऐgयाशी करायला जागा शोधू लागल े
आिण या न-कलाकारांनी लावले*या साप^यात अगदी 
सहजी अडकू लागले. 
हीच आपली बैठक... जी लोककलेNया नावाखाली 
गावोगावी आजही पाहायला िमळते. शहरात डा2स बार 
नावाची सं�कृती उदयाला आली आिण गावागावात 
लोककलेNया नावाखाली िह बैठककला बहरत चालली 
बाजाराNया #पात. 

( मुलLवर नोटांची उधळण होत आह.े �यांNया अंगाव]न खाली 
पडणारया नोटा काहीजणी गोळा करीत आहते.  हळूहळू काळोखहळूहळू काळोखहळूहळू काळोखहळूहळू काळोख.... ) 

 
( �काश�काश�काश�काश......... इंद ू बंगला.. इंदNूया बंग*याबाह#ेन एक गरीब मुलगी 
कमरेवर पा$याचा हडंा घेऊन येत असत.े जीप येऊन थांब*याचा 
आवाज येतो. ती वळून Dवगेत पाहते. Dवगेतून भरतशेठ, बाब*या आिण 
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सुरया येऊन ितNयासमो]न पुढे इंदNूया घराकडे पाहत जातात. 
बंग*यातून इंदNूया गुणगुण$याचा आवाज ऐकू येऊ लागतो. बंग*यामध े
इंद ू गुणगुणत आरशामBये पाहत �वतःला सजवीत आह.े बाजूला 
=हातारी नानी बसून तiडात पानाचा बोकाणा भरीत आह.े भरत व 
�याचे िम  बाब*या व सुरया आत येतात. मुलगी ितथेच थांबून कान 
टवका]न �यांचे बोलणे ऐकायला बाहरे थांबलेली असते. ) 
इंद ू: (भरत आत येताच �याला पाjन पती आला अ)या 

अिवभा�वात.. नखया�त..) मालक.. या.. या ना मालक... 
कवाची तुमचीच वाट बघून राkले. ( मुlाम नानीला 
रागािवत..) ये नाने.. त ूकाय पान-िबन खावून राkली गं? 
आधी उठ.. मालकाना काय हवं, काय नको ते  बघ क.. 

नानी : mहय mहय... आता आधी �यांNया चाय पा2याचं बघते बघ. 
मालक बसा तुमी... ( आप*या नववार साडीNया पदराने 
खुच7 पुसत ) ऐकलं का मालक. इथ ंबसा, तुमNया जागेवर. 
तुमी कसं इथं शोभून 5दसता रा8यावानी. मी रोज �वतः 
पुिसत े ही जागा. तुला सांगत े इंद,े आप*या मालकासारखा 
मालक बारा गावात सापडनार नाय बघ.. काय ह े दखेनं 
]प.. कसला हा भारी  #बाब.. म�त. या  बसा इथं. ( 
�याला पदराने हवा घालू लागते व मुlामच िवषयाला हात 
घालते.) यंदाNयाला पावूसपानी इथं  जरा कमीच. काल तो  
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तालुoयाव]न मानूस आला mहता. आप*या घराNया 
मागNया भागात पानी लागल =हनला दोन एकश े फुटावर. 
मी बोलले बरोबर बोलतोयस बाबा. पानी तर गरजेचं.. 
आता मी =हातारी कुठं जानार हानडे डोoयाव#न 
आनायला.. पन आता पाच पpास हजार कुठून आनून 
राहायचं बोqरगला?( पा5कटातून पाचशे  #पयांच ं बंडल 
काढून भरत नानीNया हातात दतेो. आिण  नानी गिहवरते.) 

नानी :  पाkल ंका इंद े? मालक असावा तर असा.. शबूद तiडातून 
बाहरे पडायची खोटी.. लगे वरचेवर उचलून धरनारा. 5कती 
हायत मालक..?  

भरतशेठ :पpास हजार... 
नानी :  पाkलस इंद.े.. या =हातारीला तरास नको =हनून एक हाती 

पpास हजार 5दल ं मालकानी. ( ती भुवया उडवून इंदलूा 
इशारा करते. बाब*या आिण सुरया कपाळाला आrा 
पाडीत एकमेकांकडे पाहतात. बाहरे उभी असलेली मुलगी 
�वतःNया नशीबावर गालातच हसते. िततoयात ितचा 
गरीब बाप ितथ ेयेतो आिण �याला पाjन ती Dवगेत िनघून 
जाते. तो दखेील ितNयामागून िनघून जातो.)  
आता उsाNयालाच काम सु# करत ेबघ िहरीचं.. भरतशेठ 
सग^यात बे�ट. 
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इंद ू:   नाने... नजर लावू नको मा4या मालकाला.. जा आता आनी 
चाय-पा2याचं राj द.े जेवनाच ं बघ आधी.. आता दवे 
माtयाव]न खाली उतरायला लागलाय.. ( नानी नोटाचं 
बंडल घेऊन आत िनघून जाते. इंद ू बाब*या आिण सरुया 
जवळ जाते. ) आता तुमा दोघांना पन आमं न पि का दऊे 
का बाहरे जायला..? जरा सोडा 5क तुमNया दो�ताला 
आमNयाजवळ ( दोघे हसत बाहरे जातात. इंद ू नखया�त 
भरत जवळ जात �याला खेटून बसत.े) बॉडीगाड�च घऊेन 
5फरता जनू... खानार हाय का मी तुमाला..? आनी या 
टायमाला 5कती उशीर केला यायला ? आज टोटल चार 
मिह2यानी आलसा मालक..  आसं अजून 5कती वाट 
पाहायची आमी रोज रोज...? ( खोटं रागािवत प2ुहा 
आरशासमोर बसत.े)   

भरत:  आमची वाट... आनी तुमी बघता...? क)यापायी..? 
इंद:ू  (आर)यातून �याला पाहत ) आता... 5कती तो राग 

एवvा)या  नाकावर. खोटं वाटतं का...? कवाची वाट 
पाjन बसलेय. आता अस ं 5कती येळ  ठेवनार मला अशी 
भुकेली. उपाशीच राj का आजपन ?  ( =हणत ओठ  
दाताखाली दाबते आिण आप*या नजरेने �याला घायाळ 
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करीत पु2हा �याNया जवळ जात �याNया अंगाला िबलगते.) 
बसायचं का  आता... जेवायला. उपाशी पोटी कायबी 
सुचंना झालंय नसुतं. तुमNया आवडीचं बनवलंय आज 
सगळं. तुमचा फोन आला तर काय सांगू सकाळ पासनं 
घरात सनच अस*यावानी वाटतंय मला..  
( इतoयात मैना आत येत.े ) 

मैना :  दाजी...  
( भरतच ेल� समोर जाते.. आिण �याची दaृी ितNयावर 
िखळून राहत ेदरवाजात उwया असले*या नुक�याच यौवनात 
,वेश करणाbया मैनेवर. मैनाचा ढोपरापयxत असलेला 
थोडासा तोकडा �कट� ितच ेगोरे िनतळ पाय दाखवीत आह.े 
आिण अंगावर चढिवले*या पांढरया शट� मधून जणू ितचे 
बहरणारे यौवन बाहरे ये$यास आतुर झाले आह.े ) 

मैना : दाजी तुमी कधी आलात...?  ( =हणत ती भरतजवळ येते 
आिण �याला िबलगते. भरतNया शरीराला जसा करंट 
लाग*यासारखा होतो. Uास चढवीत तो ितNया पाठीव]न 
हात 5फरवीत कंबरेपयxत आणतो आिण �याचा हात इंद ू
पकडते.) 



 

 
17 

इंद ू: मैने, इथ ं काय क]न रािहली गं तू? आता आली ना तू 
शाळेतून. जा आधी खावून घे दोन घास.  (मैना नाराज 
होऊन जाऊ लागत.े) तुमी बसा बघ.ू इथं दोन घटका िनवांत 
बोलायला पन जागा नाय. (मैना गे*या 5दशेकडे भरत पाहत 
आह.े) 

भरत :  वयात आली मैना..? ( =हणणाbया भरतNया डो^यात 
मैनाबlल जागृत झालेली वासना इंद ूपाहत.े) 

इंद:ू ( अगदी नखरेल अंदाजात �याNया जवळ येत.) शू... इतoया 
5दवसांनी आलसा आनी गfपाच ठोकनार का नुस�या ? मला 
पन तुमीच वयात आनली ना? ( �याचा हात हातात घेत 
आप*या अंगावर 5फरवीत ) तुमचा हा मदा�नी रांगडा 
�पश�.. जवा पन मा4या आंगाला होतो ना? 5क कसं बह]न 
येतं सगळं अंग. कवापासून तरसल ेहोते तुमाला भेटायला. 
खरं सांगू का? नाय =हजंे..  आज एक कु�तीचा फड रंगुनच 
जावू द े दोघात. तुमNयासोबत हरायची मyाच येगळी. 
माझं एक नंबरी बाबुराव. (तो ितला खेचून िमठीत घेतो. ) 
अवो, इतका का राग काढताय ? कुठं पळून जाते का मी? 
Uास पन घेयाला  दते नाय.. दमान ं zया क. जरा... ( ती 
�याला घेऊन #ममधे जाते.) 
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( बंग*याबाहरे येत बाब*या आिण सुbया बोलत आहते.) 
सुbया :  इंद ूकसली फॉर हाय रं लेका आप*या भरतशेटवर 
बाब*या :  शेटाची फॉर. अशी हालवली तर पाच पpास दनकन 

पडतील. सगळा पै)याचा खेळ आनी आपला भरत शेट 
बनला या कसायांNया हातातला बकरा. आता नाय पाkलंस 
का िहरीNया नावाखाली =हातारीनं कसला कापला 
भरतशेटला. आरं kानीच गावात चार बोqरगी मा]न 
5द*यात आनी यांNयाकडं पानी नाय mहय. िहरीसाठी पpास 
हजार... 

सुbया :  तुला बरं नॉलेज यातलं.. लेका तू पन गुपचूप येतोस क. काय 
इथं ? 

बाब*या :  याड लागलंय का मला.. गपगुमान दो�ती यारीNया 
नावाखाली भरतशटेNया पैशावर मyा मारायला िमळते ती 
मारायची. आपला पैसा या रांडांNया खाली घालायला 
िचना 5दवाना नाय मी. आनी लेका कुनी सांगावं माझा बाप 
येऊन इथं रा ी सजवून गेला आसल आनी मी बसायचो 
बैठक.ला आनी सैgयाNया जागी भैgया =हनत एखादी 
ग^यात पडायची क.  रं मा4या. ( दोघे हसतात.) आपली 
मोरी बघूनच मुतायला बसायचं... काय?  

सुbया :  (डोळा मारीत) दसुया�ची मोरी आसल तर मग कसली 
मुतायची चोरी.  
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बाब*या :  गप क. आता, आता भरतशेट आत बैठका मारीत आसल 
आनी आपन उगा इथं  नको ते क.त�न खेळवीत बसलोय. 
बाजारात गेलो तर खरेदी करायलाच पायजे आसं काय 
नसतं. नुसतं फेरफटका मार2यात पन लय मyा असत े
ग?ा. डोळं बंद कर आनी आत स]ु झा*या बैठका आन 
डो^यासमोर... आ*याचं चीज होईल लेका तु4या.. 

( दोघे हसतात. हळूहळू काळोखकाळोखकाळोखकाळोख........ ) 
 

(�काश�काश�काश�काश............    कला कe �.. घुंग] आिण ढोलक.चा आवाज येत आह.े हळूहळू 
,काश येतो... गोपीनाथ शेठ कला कe �मBये येतात. सोबतीला वसंता 
आह.े िथयटरमBये जाऊन गोपीनाथची शान अजून वाढते. ,�येक मुलगी 
�याला आप*याकडे बोलावीत आह.े) 
पोरगी १: ओ गोपी शेट . आज इकडं या 5क. आमNयाकडं  पन बघा क. 

कवातरी.  
पोरगी २: नायतर काय. इकडचं पन पानी चाखून बघा क.  एकदा. 

परतेक िहरीची टे�ट येगळी  असते. 
वसंता :  आप*याला पन िडफर2ट िडफर2ट टे�ट जाम आवडते.  
पोरगी ३ : ह ेबघ लiबत.ं फेफरं आ*यागत मधीच बोलला फुकटराव.   
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पोरगी १: ( हळूच दसुया� मुलीला ) फुकटरावाचा  च{ीचा  िखसा भी 
cरकामा आनी.. च{ीतला भी िनकामा.. ( दोघी हसतात.)  

पोरगी २: टांगा पलटी.. फुशारoया तर बघ 5कती मारतोय. 
पोरगी ३: फक�त फुशाoया�च.. बाक. काय मारायला लागनारा दम 

कुठं हाय �याNयापाशी. (पु2हा दोघी हसतात. समो]न 
येणाbया इंदलूा गोपीनाथचा ध�ा लागतो. दोघांची 
नजरानजर.) 

गोपीनाथ: आता इथंच घाम काढनार का आमचा ? ( =हणत हसत 
ितNया हातावर पाच हजाराचं बंडल ठेवतो.) पाच 
हजाराची बैठक लाव. एकदम कडक.. कसं ? (हसतो. आिण 
ितNयासोबत #ममधे जातो. ) 

( ढोलक.वाला येऊन िचनिचना.. करीत ढोलक. चढवीत आह.े नंदाNया 
खाणाखुणा ढोलक.वा*यासोबत सु# आहते. िच पटाची गाणी गाणे , 
वाजिवणे सु# आह.े  'इ2ही लोगो ने.. ले िलया दfुपटा मेरा..' ह ेगाणे 
गात या गा$यावर नाचणाbया मुलLवर बैठक.त पैसे उडवीत गोपीनाथ 
सव� मुलLना आप*यावर 5फदा करतो. बैठक संप*यावर शेजारी 
बसले*या मुलLसोबत �याची मजाकम�ती सु# होत.े ) 
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गोपीनाथ: काय मग इंद.ू ये क., बस क. जरा इकडं. काय मग मालक 
काय बोलतो तुझा? नवीन बंगला बांधून रािहलीस 5क 
गावात. बरंय तुमचं बाबा. इकडं लोकांची वाजवा आनी 
गावात सोताची गाजवा.  

इंद ू:  झालं का आता. ( तiड वेडािवत.े) बरं मी काय =हनत.े ऐकलं 
का? बरंच 5दस झालं कोन नवीन पावन ं नाय 5दसलं 
तुमNयासोबत. घेऊन या 5क नवीन पावन ं सोबत. मग मी 
पन आनते मा4या मैनेला.. नुकतीच वयात आलेय.. िचरा 
उतरवायचा बाक. हाय अजून. पन मालक कसा 
तोलामोलाचा हवा. ितला तोलायला ितचा एक नंबरी  मोल 
लावनारा हवा.  

गोपीनाथ: ( ितNया डोoयावर दहा दहाNया नोटांचं बंडल खाली 
करतो.) आसं का... मग  असा बकरा आनतो तु4या मैनसेाठी 
क. तू बी काय ल�ात ठेवशील.. बोलावून घ े मैनेला.. असे 
छपp बकरे िखशात घेऊन 5फरतो हा गोपीशेट.. आता जरा 
आपन पन रंगात येऊया क.. बरं का, चला आता सगळे 
बाहरे जा क. जरा. इंदशूी बोलू द ेक. मला.  

( सगळे उठतात. तो इंदलूा जवळ ओढतो. ती नखbयात पदर चेहbयावर 
घेते. तो पदर बाजूला करतो. हळूहळू काळोखहळूहळू काळोखहळूहळू काळोखहळूहळू काळोख....)  
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(�काश�काश�काश�काश............ इंद ू बंगला.. मैनेला ितच ेकानातले सापडत नाहीयेत. ितची 
बडबड सु] आह.े ) 
मैना :  माझं कानातल ं कुठं सापडत नायत. सकाळी तर इथ ं

टेबलावर काढून ठेवलं mहतं. आता काय धाड भरली गायब 
mहायला. 

इंद ू:  नीट बघ क.. घरातून कुठं जातील. इथं ितथं पडून आसतील 
कुठंतरी. नान,े मैनेला तयार कर आता. वयात आली बघ ती 
आता. ितचा िचरा लावला गेला पायजे. नवीन पावन े
बोलावल ेआहते.  

नानी :  मी काय कवाच बोलले mहत े 5क, तु4यासोबत ितला बी  न.े 
पन  तूच बोलून राkली  ना ती लहान हाय.. लहान हाय. त ू
घर चालवतेस.. आता ितNया सोबतीनं तुझा थोडा भार 
हालका mहईल ना.  

मैना : नाने, पन मला जमल काय जीजेचं काम? शाळेत पोरीबाळी 
भलतंच कायबाय बोलत आस�यात. �या बोलतात.. 

नानी :  ( ितचं बोलणं मधचे तोडत..) त ूल� नको दवूे �यांNयाकडं.. 
आनी आता लय झाली शाळा.. काय करायचं ितथं बाकं 
वाजवून.. पैसं कमवायलाच िशकतात ना लोक.. आनी 
िशकून पैसं कमावून मग तेच बैठक.त तुमा न िशकले*या 
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पोरLवर उडवतात. मग िशकलेला जा�त शाना 5क न 
िशकलेला.. शानपन िशकून नाय .. घासून येतं.. तुला सांगते 
पोरी.. मेनकेन ंएवvा मोrा िवUािम  ऋषीची तप}या� 
तोडली फH आप*या सुंदरतेNया जोरावर.. तवाच आTया 
िवUाला कळालं.. ~ीNया सुंदरतेपुढे सगळेच आय�भ� 
शू2याचा शोध लावत 5फरनारे.. आनी जो शू2याNया फेया�त 
अडकला तो शू2याभोवती 5फरतच बसला मग आयु>यभर..  

मैना : मला नाय काय कळालं. ये जीजे, तुला कळालं काय गं..?  
नानी :  ितला कळालं =हननू हा बंगला बांधला ितन.ं  कळंल तुलाबी 

लवकरच. चल.. तयार हो. आजपासून शाळा बंद आनी तुझं 
काम सु#. (इंद ूनानीकडे पाjन हलक.च हसते. ब8या येतो.) 

ब8या :  जीजे, दहा हजार द.े मला तालुoयाला जायचंय. 
नानी :  टाकसाळ घेऊन बसलेय काय जीजी. पैसे उडव2यापरी �याच 

पै)यात धंदा सु# कर कायतरी. ( इंद ू �याला पैस े दतेे. तो 
कपाळावर आrा आणून नानीला पाहतो आिण िनघून 
जातो.) माज बघ कसला मे*याला... फुकटNया पै)यावर 
नाचतोय बाजीराव. ( ती रागाने घरात िनघून जाते.) 
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मैना :  तू नको Dचता क# जीजे, आता मी हाय ना तु4यासोबत 
कमवायला. नायतरी मलापन तसा कटाळाच आला mहता 
िशकायचा. आता दोघीबी मेहनत क#.  
( इंद ूितला जवळ घेते. काळोखकाळोखकाळोखकाळोख....) 

    
(�काश�काश�काश�काश............ कला कe �.. ढोलक. चढिवणाया�  ढोलक.वा*यावर कॅमेरा 
ओपन होतो. आजूबाजूला मुली बायका तयार होत आहते. नाच 
गा$याची ,ॅoटीस सु# आह.े  सोनाबाई गादीवर रेलून  पान खात आह.े 
एक मुलगी ितचे पाय चेपीत आह.े मॅनेजर पोपटराव येतो. �या मुलीकडे 
पाहत गोड हसतो. सोनाबाईचे ल� पोपटरावाकडे जातं. ) 
सोनाबाई : पोपटराव िमठू िमठू नंतर करा. कालचे पैसे 5कती त ेहातात 

टाका आधी. ( पोपट पै)याचं पुडकं दतेो.) 
पोपट :  एक लाख चौतीस हजार पाचश ेहायेत पुरे. आजकाल दोन 

चार पा�ा�कडून कमी पैसे येवू लागलेत. मी बोलून 
राkलोय �यांना असं नाय जमनार. लई खच� येतो िथयेटर 
चालवायला. पैसे नाय पोचल ेबरोबर तर तंबू उखडून टाकू 
तुमNया पाट7चा.  
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(बाजूNया िपकदाणीत थुंकून ती पोपटकडे पाहते. पोपट गfप बसतो. 
इतoयात इंद ू मैनेला घेऊन येत े आिण अ�ाNया पाया पडायला 
खुणावते. मैना अ�ाNया पाया पडत.े) 
सोनाबाई : आसू द ेपोरी... ये मा4या जवळ बस. ( ितला पाहत ितNया 

कपाळावर मुका घतेे. ) मैना ना गं ही.. 5कती मोठी झाली 
पोरगी. आग लावील बघ ही पोरगी. सांभाळून ठेव िहला. 
सोनाबाईNया नजरेतून असली शंभर नंबरी सोन ं कधीच 
सुटत नाय बघ. तू आली mहतीस तवा पन ही सोनाबाई हचे 
बोलली mहती.. आज तुझी धाकली आली.. आता इथला 
ग*ला वाढला पायजे बघ. पोरीची नजर काढ रातीला...( 
इंद ू खुश होते. मॅनेजर पोपटNया हातात*या डdयातला 
पानाचा िवडा खात सोनाबाई ितथून िनघनू जाते. इंद ू
हातानी मैना ची नजर उतरवत.े ) 

इंद:ू मैने, तुला मािहतये का कोन हाय ही.? (मैना िन>पापपणे 
मानेन े नाही =हणत.े) िह अ�ा. या आTया िथयेटरची 
मालक.न. ती बोलली 5क का^या दगडावरची रेघ. तू आग 
लावनार. पन सांभाळून.. �या आगीची धग कधी 
आप*यापयxत पोचता कामा नये. ( ितNया कपाळावर मुका 
घेते. सग^या मुली ितची चौकशी क] लागतात.) 
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मंदा:  अगं इंद ूअ�ा, जसं तु4या तiडून ऐकलं होतं तशीच छान 
हाय गं तुझी मैना. 

नंदा :  5कती गोरी हाय ही. असा रसगु*ला वाटतोय नरम नरम.  
शाल ू:  तू हात नको लावूस बाई ितला. तुझा रंग चढला तर मग लई 

,ोdलेम होईल बघ. तुझा कलर गया तो पैसा वािपस. ( 
सगळे हसतात. शालू बाहरे जाते. मैनाला पाjन लाळ घोटू 
लागलेला िथयेटरचा  मॅनेजर पोपट ितथे येत शालूकडे  मैना 
बlल िवचारणा करतो. ) 

पोपट :  शाल,े एकदम नाजकू 5दसतेय गं इंदचूी मैना ? कधी घेवून 
जावू मी.. िहला मा4या सोबत िमठू िमठू करायला..? 

शाल ू: आता.. कोन चावलं िबवल ंक. काय तुला? थोडी कळ सोस 
क.. एकदा का  ितचा िचरा उतरला 5क घेवून जा तू… आज 
कोनाला पाठवू ? का मीच येवू तुझा भार हलका करायला? 
(=हणत �याNया पोटात हाताच ं कोपर मारत ेव हसते. ) 

पोपट : तुला तर बघूनच जाळ पेटलाय कवाचा.   
शालू :  आसं का..? पोरी तर2याताrा झा*या तुमNया पोपटराव.. 

पन तुमी काय झुकाला मागत नाय अजून. (ती होठ दातात 
घेवून हसते. पोपट िम)याव]न हात 5फरवीत असतो.) 
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पोपट :  एवvात झुकनार नाय हा गडी.. अजून बया�च झुकवायची 
ताकद हाय आप*यात.. ( सोनाबाईचा ‘‘‘‘पोपटपोपटपोपटपोपट........’’’’ असा 
आवाज येतो. ) चल येतो मी. बरी काम पडलेत. शाल,े 
ल�ात असू द ेआपलं काम. रातीला भेट.. कसं...? ( हसून 
िनघून जातो. ) 

शाल ू:  ये पोरLनो, आता बस झाली क. बडबड.. आता जा आनी 
दोन तांबे घेवून या पटकन अंगावर.  

मंदा :  मैने चल गं. ये नंद ेअशी काय बघून राkली त ूये?ावानी. 
उरक 5क पटकन. ( नंदा घाईघाईत कपडे घेते. इंद ू
शालूसोबत आत िनघून जाते.) 

मंदा:  मैने घे तुझी कापडं. आजपासून तू पन बस आमNया संगं 
आंघोळीला.  

 
( सग^या बाजूNयाच मोरीवर बसनू कपडे उतरवू लागतात.) 
नंदा:   ए बघतेस काय अशी ये?ावानी ? चल उतरव कापडं. 
मैना :  =हजं?े 
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मंदा:  =हजं े काय =हजंे. कापडं काढ तुझी. आंघोळ नाय करायची 
का? 

मैना :  सगळी कापडं काढून ? 
नंदा:  नायतर काय कापडं घालून.  
मैना :  पन असं इथ ंसग^यांसमोर करायची आंघोळ ? 
मंदा:  अगं आपलं आयु>यच नागडं. दसुया�समोर नागडं हो2याआधी 

�वतालाच नागडं बघायला नको काय? आनी आपन 
आप*यालाच लाजत बसलो तर जवा लोक आप*याला 
कापडं घातलेली  असताना सुYा.. नागडंच बघतील ना तवा 
काय डोळं फोडायचं का आपन �यांचं. आता इथ ंआलीस तर 
इथ*या सवयी पन लावून घे बाई. चल पटकन आटप. आता 
तुला बैठक.साठी तयार mहायचंय.  

 
(मैना उठत ेआिण एक एक कपडा काढीत इतर मुलLसोबत आंघोळ क] 
लागते. सु#वातीला बावरलेली आता �या मुलLसोबत म�ती करीत 
एकमेक�Nया अंगावर थंड पाणी उडवू लागते. हळूहळू काळोखहळूहळू काळोखहळूहळू काळोखहळूहळू काळोख....)  
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( �काश�काश�काश�काश........ मैदानात कु�ती �पधा� रंगली आह.े ढोलताशे वाजत आहते. 
सागbया माईकवर कु�तीबlल कॉमe�ी दते आह.े) 

सागbया :  आनी अ)या ,कारे आप*या कु�तीची �पधा� आप*या 
भोकरवाडीमBये आज रंगनार हाये. उदघाटनाचा सामना 
आप*या भोकरवाडीचे पहलेवान सदाभाऊ बारDशगे आनी 
कुरडवचे पहलेवान महीपत खराडे यांNयामBये होनार आह.े 
आप*या आजNया तालुका�तरीय कु�ती �पध@चे ,ायोजक 
आपलं उभरतं नेत�ृव बजरंगराव भगंार5दवे यांचे आगमन 
आता लवकरच येथ ेहोनार आह.े 

भीमा :  ये सागbया हागरया. लेका कसलं शेटाचं उभरत ंनेतृ�व...? 
काय आकलेचा भाग आह ेका �याला? 

सागbया :  ये 5कसन हान रे याला. लेका �याNया पै)यावर आपन मyा 
मारतोय ना? मग �याचा ताट करायला नको का ? ( पु2हा 
माईकवर ) तर  सग^यांनी टा^या वाजवायला तयार 
राहायचं आह.े आपले पहलेवान सदाभाऊ बारDशगे यांNया 
सग^या खुराकाचा खच�.. आमNया सग^यांNया रा ीNया 
खुराकाचा खच� पाहनारे अस े आमचे युवा, िजगरबाज 
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बजरंगराव आल ेक. आपन टा^यांचा पाऊस पाडायचा आह े
आनी ढोलता)यांचा गजर करायचा आह.े 

भीमा :  याNया आयचा 5कडा वळवळतोय. ब8याला हा तर आज 
सलमान खानच बनवून रािहला क. रं. 

5कसन :  आरं ढe:याबाबा आला बघ. (द]ुन बुलटेचा आवाज येतो. ) 
सागbया :  ढोल ताशे वाजिव2यात यावेत. टा^यांचा गजर सु] करावा. 

बजरंगरावांचं आगमन झालेलं आह.े ( बुलेट थांब*याचा 
आवाज येतो. ब8या सफेद शट� पॅ2ट आिण सफेद शूजमBये. 
सगळे �याला �टेजवर आणतात.) मी आमचे िम  भीमा 
कुडमुडे यांना िवनंती करतो क. �यांनी बजरंगरावांच े
�वागत पु>पगुNछ दऊेन करावे. ( भीमा ब8याला पु>पगुNछ 
दतेो.) आता उ�ाटनाचा सामना स]ु करावा अशी मी 
पंचाना िवनतंी करतो. ( कु�तीचा सामना सु] होतो. 
मैदानाNया दसुbया अंगाला  गुलाबी परकर पोलकं घातललेी 
कमळी येत.े ितNया हातात कवटीबॉल आह.े ती तो हळूच 
उडवीत आह ेआिण ओठ दातात घऊेन ब8याला खुणावते. 
ब8या सागbयाला िनघतो =हणून सांगत उठतो. सागbयाचे 
ल� सडपातळ कमळीकडे जाते.)  
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सागbया :  कु�तीचा सामना रंगत चाललेला आह े पन बजरंगरावांना 
कवटी बॉल �पध@चे उYघाटनाचे काम नुकतेच आ*याने 
�यांना आप*यातून उठून जावे लागत आह.े कवटीबॉल 
�पध@चे उ�ाटन करने =हजंे कौश*याची गोa असते बरं का. 
आनी आमाला खा ी आह ेक. िनदान आजतरी �यांNया ह�ते 
कवटीबॉल �पध@चे उ�ाटन होईल. ( ब8या �टेजव]न 
िनघतो.) बजरंगराव आता शरीरान ेजरी कवटीबॉल सोबत 
गेले असले तरी मनाने मा  आप*या सोबतच असतील. तर 
एकदा ढोलताश े आनी टा^यांNया गजरात आपन 
बजरंगरावांची रवानगी क]या.  

(बुलेट �टाट� होऊन गे*याचा आवाज येतो. काळोखकाळोखकाळोखकाळोख........) 
  

(�काश�काश�काश�काश........  कला कe �.. शाल.ू. इंद.ू. यांNया नजरेखाली मैनाला नृ�याच े
धडे दणेे सु# होते. सोनाबाई या सग^यावर ल� ठेवून आह.े पोपट डोळे 
फाडून मैनाला पाहत आह.े सोनाबाईने काय =हणून खुणाव*यावर तो 
काही नाही असं मानेन े =हणत मान खाली घालत आह.े गोपीनाथ 
रामभाऊ सोबत कला कe �ामBये येतो. रामभाऊ आ}या�ने ितथ े
चालणारा सारा ,कार पाj लागतो. सजून सव� मुली िथयेटरमBये जात 
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आहते. िथयेटरमधून इंद,ू शाल,ू मैना डा2स क]न बाहरे येतात. ितथ े
रामभाऊची मैना सोबत नजरानजर होते. ते इंदNूया नजरेतून सुटत 
नाही.) 
गोपीनाथ:  (गोपीनाथ शालूNया हातात नोटांचं बंडल ठेवतो)  दहा 

हजाराची �पेशल बैठक लाव. आज मोठे पावने आले आहते. 
आपले खास दो�त  आहते. काय समजलं का? ( इंदलूा 
खुणावतो.) शाले, रामभाऊला बैठक.ला बसव मी आलोच. 
ये हन=या आज जरा चोपून उडू द ेबार.  

हन=या:  तुमी  आदशे करा फH मालक. कiबडं  काय आपन बकरं पन 
कापू.  

गोपीनाथ: कiबडं  झनझनीत  झालं पािहजे. आनी काय गळा वला 
बीला करनार का 2हाई आमचा? जरा बाट*या पाठवा. 
रामभाऊ तुमी बसा मी आलोच. ( गोपीनाथ इंद ू जवळ 
जात.) 

गोपीनाथ: ( इंदलूा ) खूप मोठा आसामी आह.े  खेच आज िजतकं खेचता 
येतील.  

इंद:ू  शाल.े. मा4या पाक.टातलं पंचवीस हजार द े गोपीशेट ना. 
गोपीशेट.. िहशेब राहील पंचवीस हजाराचा.. ( गोपी पैसे 
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घेत हसत जातो.) मैने.. आज तुझी मोठी परी�ा.. जे 
िशकलीस ते उतरवायचं आज. आजच बोडा�ची परी�ा हाय 
आसं समजून पेपर sायचा. तुझं नाणं शंभर नंबरी हाय पन 
ते आज वाजवलंस तरंच कळंल सग^यांना.  

(एक झकास लावणी सु# होत.े गा$यासोबत मैना रामभाऊला पटिवत 
नाचू लागते. गोपीनाथ आप*याकडील बंडल पोरLवर उधळतो आह.े 
�याचा िहशेब ही िततली माणसं बारकाईन े  ठेवीत असतात. 
गोपीनाथला पैस े उधळताना पाjन रामभाऊ दखेील अिधक जोशान े
पैसे उधळू लागतो. मैनाNया नृ�य आिण अदानी घायाळ झालेला 
रामभाऊ मैनाला वे?ासारखा पाहत असतो. बैठक संपते.) 
गोपीनाथ: काय रामभाऊ , कसं काय वाटलं ? =हजंे नाच बीच 

आवडला 5क नाही? 
रामभाऊ:  हो =हणजे काय. खूप सुंदर नाचतात सगळे. 
गोपीनाथ : सगळे 5क �पेशल कुनीतरी…? रामभाऊ, आमी पािहला ना 

राव तुमचा घोटाळा डो^याNया कोनातून.  
रामभाऊ :  छे छे.. असं काही नाही. 
गोपीनाथ:  बरं रािहलं. नका सांगू आमाला. चला बाबा सग^यांनी 

बाहरे. संपली बैठक. 
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रामभाऊ :  असू दते थोडा वेळ. 
गोपीनाथ : आसं होय. पन मग सग^यांची गद7 कशाला. इंद ूबस इकडं. 

ये मैने.. तू पन बस जरा.. बाक. बाहरे गेलात तरी चालंल. 
ये शाल,ू त ूकुठं चालली. तू बस 5क इथं मा4याजवळ. (ितला 
�वतः जवळ बसिवतो.) बरं, रामभाऊ आता बोला जे काय 
बोलायचं.  

रामभाऊ :  छे मला कुठे काय. 
गोपीनाथ : नाच नाय आवडला का मैनेचा ? 
रामभाऊ :  छे छे.. असं कुठे =हणालो मी. फार सुंदर नाच करतात �या. 
इंद ू:  माझी धाकली भन हाय ही. अलीकडंच आली इथ.ं =हजंे 

आता िश�न संपल.ं  आज पिहलाच नाच िहचा इथ.ं तो पन 
तुमNयासारखा चांगला घरंदाज कलेचा दद7 मानूस येनार 
=हनून. ये मैने, ये इथं बस.. अगं परके का हायेत त.े बस.. 
चांगला मानूस लगेच ओळखायचा समो]नच. काय 
दिुनयादारीची सवय नाय ना ितला. फH घर आनी शाळा. 

रामभाऊ :  अरे वा.. 5कती िशकलेय. 
मैना :  आता दहावीलाच mहते. पन आता सोडनार शाळा. 
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रामभाऊ : का ? 
इंद ू:  जेवढं तेmहढं िशकली. आता काय करनार िशकून. 

आमNयासारTयाना कोन नोकया� दनेार. आपलं पोटा 
पा2यासाठी ह ेसगळं करावं लागत.ं कला जोपासायची =हजं े
तडजोड करावीच लागते ना. तुमाला कसा वाटला िहचा 
नाच ? 

रामभाऊ :  खूपच छान. नृ�य िबजली आह े ही. पण िहला असं इकडे 
नका लोकांसमोर... 

इंद ू:  काय करनार साहबे. पोटासाठी करावं लागतं नायतर मला 
जमल का हो. नुकती कुठं वयात येवू पाहतेय ती. आजून 
कुठ*या परपु#षाचा �पश� पन नाय झालाय ितला. तुमची 
इNछा आसंल तर नाय नाचनार ती कोनासमोर.. फH 
तुमNयासमोरच  काय त.े 

रामभाऊ :  =हणज.े.? 
शाल ू:  =हजं ेिचरा लावा तुमी ितNयासोबत. 
रामभाऊ :  िचरा ? 
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शाल ू:  =हजं े ल� क]न ितची काळजी zया हो. ( रामभाऊ 
गiधळतो.) अवो  =हजं ेल� क]न घरी नाय 2यायचं. इतकं 
कुठं  नशीब आमNयासारTयाचं. बरं का? बस तुमी िचरा 
लावून ितचा खच� बघायचा. ितला काय हवं नको त े
बघायचं. आजून काय नाय. तुमNयासारखा भला मानूस 
ितNया निशबी आला तर पोरगी नशीब काढील. नायतर 
काय मािहत दसुरा कोन आनी  कसा येईल. 

इंद ू: खरं सांगू का दाजी. अगंबाई... मा4या पन तiडून काय आलं 
बघा. माफ. मागते हा. काय क].. लाडक. भन हाय ना 
माझी. एकुलती एक. पन  खरंच.. तुमी ितNया डोoयावर 
हात ठेवलात तर खूप  भलं mहईल ितच.ं ( रामभाऊ 
गोपीनाथकडे पाहतो.) 

गोपीनाथ: रामभाऊ, पिह*याच नजरेत घायाळ झालास दो�ता.. 
कशाला मन मारतोस. ितNयाकडं बघ.. ती पन भारावलेय 
तु4या चांगुलपनावर. नायतर उsा कोन कुठला बेवडा येवून 
ितNया स�दया�ची , िनरागसपनाची वाट लावील. लेका हात 
पुढं  कर .  

रामभाऊ :  अरे पण माझं ल� झालंय. 
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गोपीनाथ: ते समाजासाठी. ह े फH तु4यासाठी आसंल. समाजासाठी 
जगताना.. कुटंुबासाठी जगताना आपन �वतालाच िवसरतो 
दो�ता. बघ ितNयाकडं. नाही मन करीत का तुझं.. मैना ये 
इकडं. हात पुढं  कर. रामभाऊ तुझा हात द.े ( दोघांचा हात 
हातात िमळवतो. रामभाऊ आवंढा िगळतो.) आता बोल 
िचरा लावनार 5क नाही. बोल ना... 

रामभाऊ :  हो लावतो. 
गोपीनाथ: चला पेढं वाटा. आता मैना फH रामभाऊची बरं का. उsा 

परवामBये बसू बोलनी करायला.. 
रामभाऊ :  बोलणी..? 
गोपीनाथ: रीत हाय बाबा इकडची. मी हाय ना. आता सगळं मा4यावर 

सोडायचं. चला सग^यांनी.. आनी पुढ*या तयारीला लागा. 
 
(गोपीनाथ इंदकूडे पाहत �माईल दतेो. मैना आिण रामभाऊ दोघ े
चो]न एकमेकांना पाहत असतात. काळोखकाळोखकाळोखकाळोख....) 
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( �का�का�का�काशशशश............ इंद ू बंगला.. नानी समोर सगळे बसल े आहते. रामभाऊ 
आिण गोपीशेठ येतात. नानी सरपंचासोबत �यांची ओळख क#न दते.े ) 
नानी :  ह े गोपीनाथ शेट आनी ह े रामभाऊ. =हजं े मैनेचा िचरा 

यांNयासोबत लागनार आह.े ह ेआमNया गावचे सरपंच बरं 
का. ( रामभाऊ , सरपंच, गोपीनाथ सगळे एकमेकांना 
नम�कार करतात. ) कुनीतरी ते चहापानी आना क. लवकर. 
5कती येळ  झाला? 

सरपंच :  तुमी बोलून zया पाmह2यांसोबत. मी बघतो चहाचं. 
( एकजण चहा घेवून येतो. सरपंच �याNया हातातून चहाचा �े  घेतात 
आिण सग^यांना चहा दऊे लागतात. ) 
रामभाऊ :  सरपंच साहबे तु=ही बसा ना. तु=ही कशाला उगाच? 
सरपंच :  �यात काय ओ. आपलंच घर हाय. नानी द]ुन मावशी 

लागते आमची. मग नातंच हाय ना आमचं या घराशी 
पूवा�पार. =हजंे आमNया आजोबांनी ठेवली  होती नानीNया 
मावशीला. आता आप*याच घरात काम करायची कसली 
लाज. थांबा एवढा  �े ठेवून येतो. ( चहा दवूेन आत �े 
ठेवायला जातो.) 
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गोपीनाथ: kाला =हनतात #बाब. बघा सरपंच कसा नोकरासारखा 
कामं करतो इथ.ं ( नानी ह ेऐकून खुश होते.) 

नानी :  ( मुlाम ) सरपंच येताना जरा पान सुपारीचं पन घेवून या 
बरं का. (रामभाऊकडे पाहत हसून) आप*या ना�यात हाय. 
�याला अoखा उभा केला ना आता इलेoशनात. आमीच 
ओितला ना पैसा. बरं का.. आता जरा आपन आपलं..  
िचरयाची बोलनी क]. आपला cरवाज हाय तर 
पाळायलाच पायजे ना. बाक. काय जा�त नसतं हो  पन 
मानपान, खच� आनी समद ंबघावं लागतं. 

गोपीनाथ:  मी काय =हनतो नानी, रामभाऊ काय साधासुदा मानूस 
नाय. खचा�ला काय बी  कमी पडनार नाय.  

नानी :  आता िचरा लावायचा =हजंे ल�ासारखं मानपान असनारच. 
आता काय महागाई लागून राkली ना. पंचवीस लाखाचा 
अंदाज mहता पन इंद ू लय चांगलं बोलून राkली 
मालकांबlल. तर मग आता पुढं काय बोलनार. आपन पंधरा 
लाखाला थांबू. बाक. काय िचरा उतरला 5क बकरा कापावा 
लागतो. गाव बोलवावा लागतो. तर जो काय mहईल तो 
खच� समोर होवू द.े आपलं बाक. तसं काय नाय हो. 
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गोपीनाथ:  नानी. दोन काय चार बकरं कापा क..  रामभाऊ हाये ते. मी 
5दला शdद. चला तयारीला लागा. 

(रामभाऊ होकाराथ7 मान डोलावतो. सरपंच पानसुपारीचा �े आणतो. 
सगळे पानसुपारी घेवू लागतात. काळोखकाळोखकाळोखकाळोख............ ) 
 
(�काश�काश�काश�काश.. .. .. .. पाणवठा.. पाणवrावर बायका पाणी भरीत,कपडे धुवत 
आहते. शेजारची मुलगी दखेील ितथे कपडे धुवत आह.े नानी ितथ ेयेते.) 
नानी :  झालं का बायानो पानी भ]न? 
बाई १:  mहय नानी. चाललंय.  
नानी :  मी काय  =ह2ते. आमNया मैनेचा िचरा लागला ना तर 

उंsाNयाला वा?ावर जेवनाचा काय��म ठेवला हाये तर 
समsाजनी उsा यायचं बरं का. समsांची साडीचोळीनं 
वटी भरनार हाय मी. आता घरातला शेवटचा िचरा 
=हन*यावर समsांचे आशीवा�द नकोत काय? समsांनी 
टायमावर या बरं का. इस] नका. मग येवू का आता? 

बाई 1 :  mहय नानी. येतील समsाजनी (नानी जाते.) आजपासून 
अजून एक नवी रांड तयार झाली गं. ( सग^या हसतात.) 
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बाई 2 :  साडीचोळी िमळतेय ना आप*याला. मग म] द े ना गं... 
रांडा सजत राj दते ना. आप*याला काय?  

बाई 3 :  पोटNया पोरLना रांडा बनवून ऐश क] लागले बाबा ह े
लोक. 

बाई 4 :  �यांना का बोलून राkलो गं आपन. �यांNया तर पैशाNया 
जीवावर सगळे काय��म करतो ना आपन गावाच.े �यांNया 
पैशावर दवे उठीतो आपला. दवे कधी उठनार.. ते सरपंच 
कोन बसनार सगळं याच रांडा ठरवतात ना..?  मग पुढं 
काय बोलायचं आपन. फरक एmहढाच  5क असली रंडीबाजी 
आप*या पोरLबाळीना करायला लावून आपन असा तोरा 
िमरवीत नाय हचे आपलं नशीब. चला आता इथ ं ढंुगान 
टेकवून काय पोटातली आग थांबनार नाय. बकरा उsा 
कापनार हतै, आज आप*याच घरी भांडी घासावी लागनार. 
आता पासून उपाशी राjन जमल का? काय गं शांते ?  

(सग^या हसत DवगेNया 5दशेने िनघतात. मागून मुलगी दखेील िनघत.े) 
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( DवगेNया दसुरया बाजूने एका झाडाखाली िभमा, सागरया, 5कसन 
येऊन बसतात. इतoयात बुलेट थांब*याचा आवाज येतो. सगळे �या 
5दशेला पाहतात.  ब8या हातातल ं�ेसलेट, चैन सरळ करत येतो.) 
भीमा: ढे2:या बाबा आला बघ. 
सागरया:  आयला ब8याशेट. कुठं गेलाता ? आज एकदम छावाच जनू. 
ब8या:  काय नाय बा आसंच. आपली तर �टाईल हाय ही. खाऊन 

िपवून म�त राहायचं काय? 
5कसन :  आता तुमी नशीब काढलं ब8याशेट. ढंुगनाखाली गाडी, हाता 

ग^यात सोनसाख^या. तुमचा #बाबच येगळा. 
सागरया :  मग काय पाट7 िबट7 दनेार 5क नाय आप*याला ब8या शेट. 
भीमा:  kाNया आयला... ये सागरया - हा�या.. कुनाशी बोलतोस तू 

? पाट7 दनेार का =हजं े? आरं ब8याशेट कधी नाय बोलले 
काय आप*याला. तू फक�त बोल पाट7 हवी.. बोल.. बोल 
ना रे हा�या.  

ब8या :  ( हसत..  ग^यातली चैन.. हातातलं �ेसलेट नीट करीत ) 
5दली. पाट7 5दली. नुसती दा] नाय... िचकान , मटान जे ज े
पायजे ते दवूे. या ऐतवाराला बसुया ना माळावर. 
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सागरया : आई शपथ , चालतंय क... 
ब8या :  आनी हो उsा काय��म ठेवलाय बंग*यावर. तवा यायचं 

सग^यांनी. 
5कसन :  कसला  काय��म?  
ब8या:  ते िचरा लागला ना  मैनेचा तर दाजी येनार आहते.  
सागरया :  आरे पन �या 5दशी तर दाजी येवून गेले ना? 
ब8या:  ते येगळे दाजी. ह ेयेगळे. 
भीमा:  ये शe:दा2या. तुला नाय कळनार. इकडं येग येगळच असतात 

दाजी.. तू उपटत बसं.. मु^याची भाजी. बरं का ब8या.. 
येतो आमी. आनी �ेसलेट जाम चमकतय. नवीन केलं का? 
सुमडी मे कोमडी . 

ब8या:  ते दाजLनी 5दलंय पारगावNया. 
5कसन :  आनी चैन ? 
ब8या:  ती पुळूजNया दाजLनी बनवली. 
सागरया :  बरंय बाबा. मyा हाय तुझी. �ेसलेट, चैन आनी बोटात धा 

धा आंगrा. मोठी िल�ट हाय बाबा दाजLची . 
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भीमा:  तू गप रे. kाNया आयचा 5कडा वळवळतोय  मधे मधे.. 
एकदा का सु# झाला 5क झाला. बरं का ब8याशेट.. मी काय 
=हनतो. ते माळावरNया पाट7चं  प�ं ना? =हजं े एकदा 
क2फम� क]न घेतलं हो आपलं? 

ब8या :  आता झाल ंका. आपन एकदा बोललो पाट7 दनेार तर दनेार. 
(चैन,आंगrा व �ेसलेट नीट करीत.) चला येतो मी. (ब8या 
जातो.बुलेट िनघून गे*याचा आवाज येतो.) 

भीमा: kाNया आयची िश�ी वाजवली.. ब8या शेट.. ये qरगनात .. 
घालतो ढंुगनात 

सारे :  पैसेवाला ब8या शेट .. दाजीNया जीवावर आंगrा आनी 
�ेसलेट..  दा] आनी मटान घे आनी आमाले माळावर 
रातNयाला भेट. ( सगळे हसतात. काळोखकाळोखकाळोखकाळोख........) 

  
(�काश�काश�काश�काश............ इंद ू बंगला.. सव� मुली बसून गfपा मारीत असतात. मैना 
शांत बसलेली असते. ) 
नंदा :  काय गं अशी हारव*यासारखी का हायेस तू? िचरा उतरनार 

तर घाबरलीस क. काय? 
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मंदा :  चूप गं =हश े. तुझं आपलं कायपन. ये मैने काय झालं गं ? 
मैना :  लय तरास mहतो का गं िचरा उतरताना ? 
नंदा:  लय ग=मत वाटते. िचचा खाताना टाळू सोलून िनघतो पन 

िचचा तiडातून टाकावीशी वाटते काय? नाय ना..? आजून 
जा�त जा�त खावीशी वाटते ना..?  (डोळा मारीत) अगदी 
तसंच वाटत.ं सगळं काय आजून आजून करावं वाटतं. 

मंदा :  िहनं तर िचरयाNया रातीला धुडगूसच घातला mहता आनी 
दसुया� 5दवशी आमाला सगळी योगासनं सांगीत mहती. 
बुडक.ला लाज शरम पन वाटली नाय आनी आता काय 
पलंगतोड तयार झाली. त ू घाई नको क]. जे करायचं ते 
�यांनाच क] द.े तू िजतकं सुख िमळवता येईल िततकं 
िमळव. आप*या आयु>यातली िह पिहली रातच आप*याला 
�वग�सुख दतेे. ल�ाची पिहली रात अस*यासारखी. नंतर 
काय रांड =हणूनच बघतात गं आप*याकडं. पिह*या राती 
,ेम करनारा मालक नंतर आप*याला पायतान फाटेपयxत 
घासून वापरतात ना तसाच वाप]न काढतो. अगदी मन 
भरेपयxत आनी मग कोन�याही कु�यासमोर ह{ी टाकावी तसं 
आप*याला टाकलं जातं.  

(मंदाचे डोळे भरतात. इंद ूयेते. ) 
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इंद ू:  ये पोरLनो, खेळत काय बसलात. जा तयार mहा पटापट.  
(मुली िनघून जातात. इंद ू मैना जवळ येऊन बसते आिण ितचे केस 
Dवच# लागत.े मैनाNया हातात*या आरशात इंद ूमैनाचा चेहरा पाहते.) 
 
इंद ू:  चेहरा का उतरलाय तुझा? आपन 8या खानदानीत ज2म 

घेतलाय ितथ*या cरतीभाती आप*याला पाळ*याच 
पायजेत. तुला शाळा सोडायला लावली कारन तू वयात 
आलीस. दवेान ं खूप सुंदर शरीर 5दलंय तुला. याच 
शरीराNया जीवावर आता तुला पुढचं आयु>य आरामात 
घालवायचंय. ल�ात ठेव. आपलं कुनी नसतं. आपलं शरीर 
सुंदर तोपयxत आपली चलती. नंतर सगळं संपनार. खरं ,ेम 
बीम काय नसत.ं �यानं पोट भरत नाय कधी. �यासाठी पैसा 
लागतो. 8याNयाकडं पैसा �याची चलती. मी जेवढं तेवढं 
कमावून ठेवल ं =हनून तुमाला लोकं  सलाम ठो5कतात. 
नायतर ओरबाडून खा*लं आसतं आTTया गावान.ं ह ेजंगल 
हाय मानूस नावाNया घानेर?ा ,ा2याचं. इथं आपनच सरस 
राहायचं नेहमी. नायतर आपला cटकाव लागनार 2हाई. 
‘िचरा’ =हजं े तडजोडीचं ल�. ल� झा*यावर बायको 
नवया�कडून पायजे तसं दािगन ं, पैसा , घर सगळं घेते ना? 
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आपन पन तेच करायचं . पन एक ल�ात ठेवायचं . ती 
ल�ाची बायको जे काय घेयाला पpास वष� घालवत,े ते 
आप*याकडं पpास 5दवसात आलं पायजे, असा नादाला 
लावायचा �याला.  

 
(मैना आर)यातून इंदकूडे पाहत.े हळूहळू पडदा पडतो.) 

    

INTERVALINTERVALINTERVALINTERVAL 
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अकं दसुराअकं दसुराअकं दसुराअकं दसुरा    
 
( �काश�काश�काश�काश.. .. .. .. इंद ू बंगला.. सग^या मुली रामभाऊNया   शेजारी �याNया 
सोबत म�ती करीत बस*या आहते.) 
नंदा:  बरं झाल ं बाई बाक. पोरीना गोपीशेठ सोबत कe �ात 

पाठवलंत. आता इथं कसं िनवांत बसायला िमळाल ं ना. बरं 
का दाजी, एक इचा] का? 2हाई =हजं.े.  तुमी 5कती जोरात 
चालवता बाई गाडी र��यातून. लईच फा�ट 5दसताय तुमी 
दाजी. काल रातीला पलंगतोड पन लई फा�ट केला का?  

मंदा:  या बु�क.Nया िजभेला काय हाडच नाय.  तुमी नका ल� 
दवूे िहNयाकडं. तुमी दमान ंबसा.  

नंदा:  आता गं.. बसलेच हायत 5क ते. मी कुठं फुग?ा खेळतेय 
�यांNया सोबत.  काय गं शालू अ�ा... ये,  त ू का गं गfप 
अशी? तुला तुझा िचरा आठवला 5क काय ? ( सग^या 
हसतात.)  

शाल ू:  िहचा गळा दाब गं. 5कती बोलून रािहली बघ. मनावर घेऊ 
नका िहचं काय बरं का? 
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नंदा:  आता मी मा4या दाजी संगत म�ती नाय करनार तर कोना 
संगत क]? साली आधी घरवाली होती ह ैना. मग अधा� ह� 
माझाबी लागतोच क.. काय हो दाजी, चालंल ना मी 
तु=हा�ी? (डोळा मारत.े सग^या हसतात. रामभाऊ 
बावरतो. मैना येते.)  

शालू :  आली बघा तुमची सुंदरा... चल गं नदं ेआता बसू द ेदोघाना 
जरा. ( सग^या जणी हसत जातात. रामभाऊ मैना ला 
जवळ बसिवतो. ) 

रामभाऊ :  5कती सुंदर 5दसत ेआहसे ?  
मैना :  आता सारखं तुमीच टक लावून बघता आनी नजर लावता 

बाक. मला. ( ती हातानी �वतचा चेहरा झाकून घेते. तो 
ितचे हात बाजूला करीत असतो.) 

मैना :  आता गं बया.. नका क. आसं क]. तुमी एकदा का सु# 
झाला 5क मग थांबतच नाही. 

रामभाऊ :  आता. त ूदतेेस का थांबायला? काय..  थांबू का? 
मैना :  ( मानेन ेनाही =हणत) नका थांबू. म�त वाटतं मला. िचचा 

खाताना वाटतं तसंच म�त वाटत ंजवा तुमी…   (ती ओठ 
दातात घेवून चावते. रामभाऊ ितला जवळ ओढतो.)  
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मैना :  ऐका ना... सग^या पोरी चचा� क]न राk*यात. 
रामभाऊ :  कस*या चचा� ? 
मैना :  जीजीला मा4याप�ेा जा�त दािगने चढवले होते दाजLनी  

ितNया िचbयाNया टायमाला. 
रामभाऊ:  मग �यात काय. आपण पण जाऊ 5क दािगने आणायला. जे 

जे तुला आवडेल ते घ.े मग बघू कोण काय काय बोलत ं
ते.(ती खुश होऊन �याला िमठी मारत.े काळोखकाळोखकाळोखकाळोख........) 

 
( �काश�काश�काश�काश............ इंद ू बंगला..    नानी, आिण इंद ूपMे खेळत असतात. ब8या 
येतो.) 
ब8या: रा ी उशीर mहईल नाने. तालुoयाला चाललोय जरा.  
नानी :  ह े आमचं बाजीराव बघा. नुसतं इकडं 5फर.. ितकडं 5फर. 

उडवताय पैसं. पोरी इथ ं घासतायत आनी ह े बारगीर  
उडवी�यात बाहरे जोरजोरात. 

इंद ू:  बोलली =हातारी. आता या वयात 2हाई उडवनार तर काय 
=हातारबाबा झा*यावर उडवनार  का ? सावकाश जा रे 
ता2या.. जरा माझा भाव कुठं िनघाला क. झालं रामायन 
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सु] =हातारीचं. जा रं तू ता2या.. ( ब8या कपाळावर आrा 
घेऊन िनघून जातो. मैना बाहरे येते.) 

इंद ू:  =हातारे काय पन बोलतेस. काय कळत ं5क नाय तुला ? 
नानी :  तर मला काय कळून राहनार. खुळी ना मी. पोरी, जवानी 

जा�त 5दस cटकत नाय आनी िजवाचा काय भरोसा नाय. 
तुझी माय गेली तवा तू या मैने एवढी mहतीस... पन 
ितNयामागं तू मेहनतीन ंइतकं सगळं उभं केलंस. मैने, तू बी 
जीजेNया पावलावर पाऊल ठेवून िजतका जा�त पैसा  
अडका, व�तू , दािगनं, घरदार �या रामभाऊकडून खेचता 
येईल िततoया लवकर खेचून घे. kा लोकांचं िपरेम चार 
5दसाचं असतं. =हनून याच चार 5दसात िजतकं यांना लुटता 
येईल िततकं लुटायचं. गेली येळ आनी गेला पैसा परत 
िमळत 2हाई. रामभाऊ मोठा पैसेवाला हाय. �याला असा 
नादाला लाव क. �याचं समद ंतुझं झालं पािहजे. इंदनू ंकसं 
समद ंभर�याकडून  आप*या नावावर क]न घेतलं तसंच तू 
बी क]न घे. एकदा का जवानी गेली 5क संपलं सारं.  

( मैना ितNया अनुभवाचे बोल ऐकत असत.े दरवा8याची बेल वाजते. 
इंद ू दरवाजा उघडते.  रामभाऊ आत येतो आिण बसतो. ) 
मैना :  झालं का ? माझा वाढ5दवस इसरलात ना.. ? 
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इंद ू:  अगं बाई मैन,े मी पन इसरलेच बघ... त ेआप*या बाजूNया 
गावाNया सरपंचानं तुला वाढ5दवसाला ग^यातली तुशी  
पाठवली होती. खूप हलक. होती. मी बोलून रािहले 5क 
ितचा िचरा लागला तर ितNया मालकाला नाय आवडनार. 
ितNया ग^याची काळजी घेतील ते. काय मालक ? 

रामभाऊ :  हो. घेऊ ना आपण �यात काय.. ( इंद ूगालात हसत मैना ला 
डोळा मारते.) 

इंद ू:  चल नाने, आपन म^यावर जाउन येऊ.. दार लावून घेते 
मालक. ( =हणत ती मैना ला डोळा मा#न दरवाजा लावीत 
गाणं गुणगुणत बाहरे पडते.)  

मैना :   ऐकलं का? मला कायबी क]न ७० लाख पायजेत. मला 
जीजीपे�ा मोठा बंगला बांधायचाय. ितNया �या भर�या 
शेठला दाखवून sायचंय 5क माझा मालक �याNयापे�ा 
मोठा मानूस हाय. तवा काय पन करा पन सMर लाखाचा 
बंदोब�त करा.  

रामभाऊ :  अगं, सMर लाख खूप मोठी र�म आह.े असं घेवून या =हटंलं 
आिण आणली अस ंनाही होत. आिण खरं सांगायचं तर आता 
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मा4याकडे इतके पैसे पण नाहीत. खूप लॉस सु# झालाय 
िबिजनेसमBये.  

मैना :  एक घरच मािगतलं ना आनी ते काय मा4या एकटीसाठी 
मािगतल ं का ? दाजी जीजीची परतेक गो�ट कशी 
फुलावानी झेलतात .. �याला =हनतात ,ेम.. नायतर तुमी.. 
पैसे नाय तर मग मला तiडपन दाखवू नका मग. मला गरज 
लागली आनी मालक ती भागवत नसल मग तो कसला 
मालक. ( =हणत ती रागावून बाहरे िनघून जाते. रामभाऊ 
कपाळावर आrा आणून  छगनभाईला फोन करतो. ) 

रामभाऊ: रामभाऊ बोलतोय. हा छगनभाई थोडं काम होत.ं त े
मागNया वेळेस तु=ही बोलले होते ना. हा. माझी गाडी.  बस 
कमीत कमी पpास लाख मला हातात हवे आहते. तु=हाला 
तर मािहत आह ेमा4या गाडीची �कमत. अगदी नवीन गाडी 
आह.े हो.. हो पpास तर हवेत.  गरज =हणज.े. चार चार 
गा?ा ठेवून काय क] ना. पडून खराब होतात मग.  हो 
�वहार डन. मी �वताच  येतो ना पैसे 2यायला .  

(मोबाईल  ठेवतो आिण िनघतो. काळोखकाळोखकाळोखकाळोख............ ) 
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( �काश�काश�काश�काश........ कला कe �.. रा ीची वेळ. सग^या मुलLची बैठका संपवून 
धावपळ सु] आह.े कुणी आंघोळीjन येतेय. कुणी कपडे वाळत घालतेय. 
कुणी संडासामBये आह.े कुणी बाह]ेन दरवाजा ठोकतेय. ) 
मुलगी 1 :  आटप क. गं लवकर. काय मिह2याभराचं आजच बाहरे 

काढतेस क. काय. 
मुलगी 2 :  mहय, तू मोजाया येतेस काय आत.  
मुलगी 1 :  रंडके ये क. लवकर बाहरे. जोरात लागलेय कळ. 
मुलगी 2 :  मग इतका येळ दाबून धरायला मी सांिगतलं होत ंका तलुा?  
मुलगी 1 :  तू बाहरे तर ये तुला कशी दनकते ते बघच.  
मुलगी 2 :  धुवायला तर दशेील क. नाही..? 
मुलगी 1 :  लवकर धू ना. आता  धुवून रािहलीस क.  धागे मोजीत 

हायेस. आoTखा धबधबा नाय नेलायस ना धुवायला. ( 
आतली मुलगी बाहरे येते.) 

मुलगी 2 :  जा मर. काय तझुी सो2याची हाय ती घेऊन बस आनी 
पाडीत बस  दािगन.ं 

मुलगी 1 :  आता तुला ना. ( ितला पु2हा कळ मारते.) 
मुलगी 2 :  आवाज नको चढवू. नायतर रावनाची सो2याची लकंा 

सग^यांना इथंच पाहायला िमळायची.  
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(हसते आिण िनघत.े पिहली मुलगी घाईघाईत संडासात जाते. शालूNया 
मागोमाग पोपट आत येतो.) 
पोपट :  शाल.ू.. माझे शाल.ू.. आज जाम मूड होवून रािहला गं. 
शाल ू:  आता. मूड झाला तर मी काय क]? जा.. गप गुमान जाऊन 

काम कर. अ�ा येईल आता. जर ितनं  पािहल ंना तर मग 
पोपटचा पोपट आकाशात उडून जाईल भुरकन. 

पोपट :  ये शाल.े आपन पोपटराव हाय. आपन काय कोनाNया 
बापाला पन घाब]न नाय राkलो.. काय ? 

शाल ू:  ( डोoयावर पदर घेत उभी राहत.े) अगंबाई अ�ा? 
( पोपट घाब]न उठतो. शाल ू हसते.) =हन े कोनाNया 
बापाला पन घाब]न नाय राkलो. अ�ाचं नाव घेतल ंनसुतं 
तर मुतायचाच बाक. होता.  ती बघ अ�ाची गाडी आली. 
जा आता. 

पोपट :  गाडी आली तर आली. आपन काय ( DवगेNया 5दशेने वळतो. 
समोर अ�ाची गाडी येवून थांब*याचा आवाज येतो. 
Dवगेतनू अ�ाचा आवाज येतो.) 
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सोनाबाई:  ये रंडक.Nया. काय क]न रािहला रं तू ितथ?ं कामं 
आटोपली का सगळी?  

पोपट :  हा ते अ�ा.. मी ते आपलं.. काय ते... 
शालू :  पोपटराव उठा आनी  सुटा. ( पोपट घाई घाईने िनघतो. 

शालू दखेील िनघत.े दसुया� Dवगेतून नदंा आिण ढोलक.वाला 
एकमेकांना खाणाखुणा करीत लपून छपून Dभती मागे 
जातात. ितथून जाणाया� अ�ाला दोघांचा आवाज येतो 
आिण ती काळोखातून र�ता काढीत जाऊ लागते. मागून 
पोपट चाललेला असतो. ती �याला आवाज न कर$याबlल 
खुणावत.े DभतीNया कोना?ात जाऊन पाहते आिण 
मागूनच ढोलक.वा*याNया  पाU�भागावर  लाथ मारते.) 

सोनाबाई:  भा?ा..  
नंदा :  (घाब#न ) अ�ा... ( नंदा आिण ढोलक.वाला दोघेही 

घाब]न पळून जातात.)  
सोनाबाई : मा4या हातात ये फुकनीNया. तु4या पायपाची हवाच काढून 

टाकते. आनी ये रांडे, कुठं पळशील गं..  लय आग हाय काय 
तु4यात, जे येव?ा लोकांकडून नाय थंड mहत.. फुकट 
बाबुराव आवडू लागलं काय गं तुला...? नको ते धंद ेिशकवू 
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लागली काय तू इथं बाfया लोकांना. तुला कcरत ेमी सरळ. 
पोप�ा. ह.े. ह ेकाय चाललंय ? आ ? ितला आन फरफटीत 
मा4या खोलीत.. आज जाळ शांत करते बघ ितचा कसा. 

पोपट :  आता आनतो बघ अ�े ितला. ( िनघतो. थांबतो.. वळून 
,�ाथ�क ..) पन होती कोन गं ती? =हजं े  काळोखातून 
5दसली नाय ना नीट दोघबी. 

सोनाबाई : आता मला अ�ा बोलली =हजं े आप*याच पा�ा�तली  एक 
होती ना आनी तो बी  इथलाच असनार. इतoया रातीला 
बाहरेचा कसा कोन आत येईल.  

पोपट :  मी आता जाऊन बघून येतो सग^या पा�ाxNया पोरीना. 
एक एक.ला चेक करतो. झोप*या असतील तर उठवून चेक 
करीन आनी उठ*या असतील तर झोपवून. आनी एकदा का 
ती सापडली 5क ता)या वाजािवतोच बघ आज. ( धावत 
जातो.) 

सोनाबाई:  ( वळून �या कोना?ात पाहत ) कायपन जागा शोधली..? ( 
वर पाहत ) चांद2यांNया उजेडात.. ( आवंढा िगळत 
�वताशीच )  बरी जागा सापडली. आमाला  नाय िमळाला 
कवा असा चा2स.. आता =हातारपनी सापडून काय फायदा. 
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जवा पायजे तवा नाय सापडलं आसलं काय. ( शाल ूितथून 
जात असत.े )  

शाल ू:  कोन अ�ा.. ? काय पडलंय काय अ�े तुझं ितथं ? 
सोनाबाई: mहय. न नाय. काय नाय. माझं काय पडनार इथं ?  

पाडनारी पळाली. काय नाय तू पळ. ( =हणत ती ितथून 
Dवगेत िनघून जाते. शालू ितNयाकडे ,�ाथ�क पाj लागते.  
हळू हळू हळू हळू हळू हळू हळू हळू काळोखकाळोखकाळोखकाळोख........) 

 
( �काश�काश�काश�काश............ सगळे फु*ल टाईट झालेल ेआहते.) 
ब8या :  कायपन पायज ेत ेमागवायचं. आपुन हाय  ना. हाय क. नाय 

आपुन.. आपुन कधी नाय बोललोय काय कोनाला. फक�त 
आवाज करायचा. आपुन हजर. 

भीमा :  अंगानं... उगाच नाय ब8याशेठला साहबे.. रावसाहबे.. 
बाजीराव.. बजरंगराव..  ता2या.. शेट..अं .. अशी भारी 
नावं हायेत. 

ब8या :  हायेत =हजं.े. हायेतच. आपन काय कमी हाय काय?  
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5कसन :  आपलं ब8याशेठ �या आप*या _ामपंचायत अBय� स�या 
दादापे�ा पन कमी नायत. 

ब8या : ते लंगडं. त ेकसलं  शेटाचं दादा. मुतायला जातं तर हात धुत ं
काय इचार क. तु4या स�या दादाला. �याला _ाम 
पंचायतला उभा कोनी केला...? 

सगळे :  कोनी ? 

ब8या :  मी. �याला इलेoशनला पैसा कोनी 5दला? 

सगळे :  कोनी ? 

ब8या :  मी. �याला इलेoशनमBये िनवडून कोनी आनला ? 

सगळे :  कोनी ? 

ब8या :  मी. मग कसला रं तो दादा. तुझे समद ेमं ी सं ी  आमNया 
बंग*यावर पडलेले असतात.. ढंुगान वर क]न. मला 
सांगतोय दादा.  �याNया आयचं लंगडं.  

सा�या :  मी काय बोलून रािहलो ब8याशेट. आपन या आमदारक.Nया 
इलेoशनला तुमालाच उभा केला तर? 
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ब8या :  ( हसतो.) तुमी िनवडून 5दलेले आसे बरेच रंडीबाज खाऊन 
टाकलेलं चाटायला येतात आमNयाकडं. काय करता रं 
तुमी..? आमचीच िपऊन मागून आमालाच नावं ठेिवता क. 
आमी रांडबाजार चालवतो.. आमच े येगळे येगळे दाजी... 
आनी तुमी कोन ? द*लेिगरी करनारे भडवे  क. आमNया 
दारात बांधलेली कु ी. तुमNया इलेoशनला आमी पैसा 
फे5कतो. गावातला परतेक सन आमNयाच पैशानी साजरा 
होतो. गावात चार बोqरगी मा]न 5द*या ना तवा ते पानी 
िपऊन मुतायला जाता तुमी.. आनी  मुतताना ढंुगनावर हात 
5फरवीत आमाला बोलता आमी रं2डीबाजी करतो. 
रं2डीबाजी करायला तुमी येता आमNया दारात 
कु�यासारखी लाळ टाकत.. मला सांगतोय दादा..... ( सगळे 
िपऊन पडलेले असतात. ब8या लाथ मारतो �यांना..) जा 
करा तुमचा समाज सwय.. हाकलून sा आमाला.. आनी मरा 
मग तुमNया आयला उपाशी. आTखा गाव पोसतो आमी. 
दा] िपताना आनी मटान झोडताना भोकात जाते काय 
तुमची सwयता? मला सांगतोय दादा… मला सांगतोय.. ( 
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ब8या धडपडत DवगेNया 5दशेने जाऊ लागतो. रात5क?ांची 
5कर् 5कर सु# होते. काळोखकाळोखकाळोखकाळोख....) 

 
( �काश�काश�काश�काश............ कला कe �.. मैना #ममधनू बाहरे येऊन आर)यात पाहत 
तयार होत गाणं गुणगुणत आह.े मागून इंद ू येऊन ितNयामागे उभी 
राहते.) 
इंद ू:  मैने, पु2हा फोन आला होता का रामभाऊचा...? एक ल�ात 

ठेव. एकदा का मालकाला कैची मारली क. मारली. 
बाजारात एका व�तूची �कमत संपली 5क दसूरी व�तू 
घेयाची असते. एक गेला क. दसुरा नादाला लावायचा. 
नवीन मालक पिह*या मालकापे�ा सरस असला पायजे. इथ ं
नंदा मंदा सारखं सडत नाय राहायचंय तुला. डोळं आनी  
कान दोनीबी उघडं ठेव. तु4यावर सोना�ा 5फदा हाय. 
ितNया नजरेत अशीच वर राहा. 5दसला बडा मासा क. 
गळाला लागलाच पायजे ह ेल�ात असू द.े   

( सोनाबाई आिण मॅनेजर  पोपट येतात.) 

सोनाबाई: खूप पैसा ओतलाय ह ेिथयेटर चालवायला घे2यासाठी. 
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खालपासून वरपयxत पेरलाय नुसता. कोन काय क] 
राk*या मला नाय मािहत. पन जो काय बाजार मांडायचा 
मांडा. इथं नोट बंद तर ती पाट7 पन या िथयेटर मधून बंद. 
जा�त काय बोलून नाय राkल.े. समजून zया पोपटराव.. 
परत 2हाई बोलनार.  

पोपट :  जी अ�ा. िजचा िहशेब क�ा . ितचा  मी मारनार… ( 
सोनाबाई �याNयाकडे पाहत.े तो जीभ चावून गfप बसतो. 
इतoयात गणू धावत येतो.) 

गणू :  अ�ा, अ�ा.. पोिलस येवून रािहले गाडी घेवून. कायबी 
ऐकूनच नाय रािहले. आता िथयेटरचा दरवाचा तोडून आत 
येतील. ( सोनाबाईNया डो^यात राग 5दसत आह.े मुली 
धावत येतात. मागोमाग इ2�पे आत येतो. मैना घाब#न 
इंदचूा हात पकडते.) 

इ2�पे :  कलाकe �ाNया नावाखाली आTखा बाजार मांडलाय बाई..? 
5कती कव^या कव^या पोरी लाव*या आहते कामाला. मी 
पी आय.. सyन वाघमारे. कालच ?ुटी जॉईन केली. 
आ*या आ*या पिहला फेरफटका मारला ना आप*या 
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एcरयात. तर इथ ं  आप*याच एcरयात कलेची घiगडी 
पांघ]न बसलेला डा2स बार पािहला  तुझा.  

पोपट :  ते काय साहबे पोटा पा$यासाठी. 
इ2�पे :  ये भड�ा, खाली दात खूप आले का रे  तु4या. असा बांबू 

टाकेन ना मागून क., पादलास तरी ढेकर बाहरे येईल 
तiडातून. ( सग^या मुलLवर नजर मारीत एक राऊंड 
मारतो.) सगळा कचकचीत माल भ]न ठेवलाय गं. आिण 
पोटा पा$यासाठी करता तर काय पोट पाणी फH तु=हालाच 
आह ेहोय. आ=ही पण व#नच खातो आिण खालूनंच काढतो 
क.. दोघांNयामBये आमचं बी पोट आह े ना. आपण खूप 
कडक आह.े आप*याशी तेvात नाही राहायचं. मी काय 
बोलतो सोनाबाई, आता आपण आलोय ना तुमची  काळजी 
zयायला. दोन लाख आणायला सांग पटकन. आप*याला 
एक गोa दहा वेळा बोलायला नाय आवडत.  

( सोनाबाई पोपटला इशारा करते. पोपट बाहरे जातो. आिण 
कागदाNया पुडoयातून दोन हजाराNया नोटाचं बंडलं आणतो.) 
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इ2�पे :  ( पैसे �याNया हातनू घेत.) धंदा बहरलाय जणू... बरं आह.े 
असाच फुल ू द े धदंा.. ( दोन मुलLवर नजर मारीत) या 
दोघीनां रा ी पाठवून द ेचौक.वर. आ=हाला पण कळू दते 
काय �ेDनग िमळाली पोरLना.  

( हसत िनघनू जातो. सोनाबाई dलाऊजमधून छोटासा मोबाईल काढून 
फोन करते व फोनवर बोल ूलागत.े लाऊड बॅक_ाऊंड =युिझक..  सगळे 
�तdध उभे आहते. सोनाबाई पोपटकडे पाहते. पोपट पढेु येऊन पानाचा 
डबा उघडतो. सोनाबाई डdयातल ं पान उचलून तiडात  ठेवून चावत े
आिण बोटं केसातून 5फरिवते. इ2�पे दरवाजातून आत येतो. तेच 
कागदाNया पुडoयातून नेलेल े दोन लाख सोनाबाईNया पायाजवळ 
ठेवतो आिण ितNया पायावर डोकं ठेवतो. सगळे आ}या�ने �याNयाकडे 
आिण ितNयाकडे पाहत असतात. ) 
इ2�पे :  चूक झाली माझी. मला नmहतं माहीत. ( हात जोडत ) 

माझी नोकरी... ( सोनाबाई थुंकायला नजरेन े िपकदाणी 
शोधते. िपकदाणी इ2�पेoटरNया शेजारी असते. ितने 
�याNयाकडे पाjन िपकदाणीकडे पािह*यावर. तो ती 
िपकदाणी उचलनू ितNया चेहbयाजवळ नेतो. ती 
िपकदाणीमBये  थुकंते. थुंक. �याNया हातावरची उडते.) 



 

 
65 

सोनाबाई : ( �याNया हातावरची थुंक. �वतःNया साडीने पुसत..) जरा 
सांभाळून इ2�पेoटर साहबे.. अंगावर उडालेल े डाग पसुता 
येतात पन काही डाग एकदा का अंगाला िचकटले क. मग 
िनघता िनघत 2हाईत. ( �याNया कानाजवळ तiड नेत) नाव 
नुसतं वाघमारे असून काय उपेग. आमNयासमोर बसताना 
भले भले वाघ शेपूट ढंुगनातच घालून  बसतात.. 
कु�यावानी. तु4या डोoयावर िजतके केस 2हाईत िततके बाप े
झेपवले हायेत मी. सोनाबाई नाव हाय माझं. िमठाईचं 
दकुान चालवत े मी. तiड :वॉड करायचं आनी िनघायचं. 
जा�त खोलात िशरलं क. ढंुगनाला इतकं मंुगळं चावतील ना 
क. ढंुगनाचा पार नगारा mहईल आनी मग सगळंच येतील  
बडवायला. आल ं का Bयानात..? पोपटराव.. साहबेाना 
बाहरेचा र�ता दाखवा नीट.. पनुा चुकून पन या 5दशेला 
चुकले नाय पायजे.  

( इ2�पे उठून ितला पाया पडून िनघतो. सग^याजणी अवाक होऊन 
पाहत असतात. इ2�पे �याच दोन मुलLसमोर जाऊन �णभर थांबून �या 
दोघLकडे पाहतो. दोघी �याNयावर हसतात. घामाघूम झालेला तो घाम 
पुसत मान खाली घालून िनघून जातो. मैना आ}या�ने इंदकूडे पाहत.े 
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सोनाबाई पु2हा िपकदाणीमBये थुंकत.े ितचे डोळे लाल झालेले असतात. 
ती िनघत.े ितNयामागोमाग सग^या सोनाबाईNया ]ममधून बाहरे 
पडतात. मैना आ�यया�ने इंदसूोबत बोलू लागत.े) 
मैना :  अ�ा जाम पोचललेी हाय गं जीजे. मला वाटल ंआज संपलं 

सगळं. आता खडी फोडीत बसायचं आयु>यभर. एका 
रामभाऊला कामाला लावलं तर मला असं होऊन गेलं क. 
मी Dजकलं सारं.  

इंद ू:  आता रामभाऊला इसरायचं.. तो खाली झाला. पन 
तु4यासाठी आजून 5द*ली लय दरू हाय. आता तू थांबायचं 
नाय. एकदा का वय वाढलं क. कु ा पन नाय वळून बघनार. 
आता तुला लांब उडी घेयाची येळ आली हाय. आता मौका 
हातात आला क. लगे उचलायचा. पाkलस ना पैसाचं मोठा 
दवे हाये. पैसा हाय तर वळख हाय.. #बाब हाय. आनी पैसा 
हवा आसंल तर आपलं अंग लवचुंबकाचचं आसलं पाkजे. 
जो एकदा िचकटला क. सगळं 5द*यािशवाय गेलाच नाय 
पायजे. ( लालाशटे येतो. ) नवीन बकरा आला बघ. जा 
तयार होऊन ये. ( मैना लालाशेठ कडे पाहत नखरयात 
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िनघून जाते. लाला ितला पाहत ओठाव#न जीभ 5फरवू 
लागतो. ) काय लालाशेठ आज इतoया मिह2यानी..?  

लालाशेठ: मु=बैला होतो कामासाठी.. जसा आलो तसा आलो तु4या 
मैनेला भेटायला.  

इंद ू: मग मैनेसाठी लावू का दहा हजाराची बैठक..?  

लालाशेठ: लाव क.... आज 2हाऊ घालतो ितला पैशात. ( इतoयात   
रामभाऊ येतो. इंद ू�याला थांबिवत.े) 

इंद ू: लालाशेठची आज दहा हजाराची बैठक लागतेय. नाय =हजं,े 
मी तेच बोलत mहती 5क रामभाऊ येनार हायेत तर आधी 
बघत े ते 5कतीची लावतात बैठक. ( रामभाऊ मान खाली 
घालतो.)  

इंद ू:  वाईट नका वाटून घेऊ रामभाऊ. ते काय इतoया पोरी आनी 
सगळंच सांभाळावं लागत ं ना. तुमी बसा 5क इथंच 
आरामात. ये हन=या, रामभाऊना काय चहा पा2याचं बघ 
5क सु�ाळीNया. 

( रामभाऊला तो अपमान वाटतो पण तो शांतपणे ितथे बसून राहतो. 
मैना आतून तयार होऊन येते.) 
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मैना :   ( रामभाऊला पाjन मैना येऊन �याNया शेजारी बसते.) मी 
मा4यासाठी नाय आमNया पाट7साठी  नाचायला चाललेय.. 
�यांचं  पन पोट हाय ना यावर.. तुमी थांबा. मी आलेच.  

( बोलून ती ितथून िनघून जाते. रामभाऊ भर*या डो^यानी ती गे*या 
5दशेला पाj लागतो. ) 
(बाजूNया #म मध ेलाला ितNयावर खोया�ने पैसा  उडवीत असतो. ती 
बेभान होवून नाचत �याला खुश करीत असते. आिण ह े सारं 
दरवा8याNया आडून रामभाऊ पाहत असतो. तो मैनेला बाहरे बोलावत 
असतो. रागाने  मैना बाहरे येऊन �याNया कानाखाली मा]न �याचा 
सग^यांसमोर अपमान करते.)  
मैना :  िनघतो का भा?ा इथून. ,ेमानं सांगून कळत नाय का तलुा. 

िखशात नाय दमडी आनी बघायला आला चमडी.  
( ितचं ते #प पाjन रामभाऊ अवाक होतो.  सगळे तो तमाशा पाहत 
असतात. ती िनघनू जाते. इंद ू दखेील हसत िनघून जाते. लाऊड 
बॅक_ाऊंड =युिझक.. आत� आलाप. .) 
पोपट :  पैशाचा खेळ हाय रामभाऊ हा सगळा. (=हणत पोपट 

रामभाऊला बाहरे घेवून जातो. रामभाऊचा तो अपमान 
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पाहताना हण=या आिण गणू या सiगा?ाचे डोळे भ]न 
येतात. काळोखकाळोखकाळोखकाळोख........ )     
 

( �काश�काश�काश�काश............ बायका नदीवर कपडे धतू आहते. ितथेच शेजारची गरीब 
मुलगी शांतपणे पाणी भरत आह.े) 
बाई 1 :  आप*या गावात जर कुनी नशीब काढलं आसल ना तर फH 

रांडांनी.  
बाई 2 :  mहय तर.. कस*या बैठका जमवतात आनी कसला ब�ळ 

पैसा कमावतात.  
बाई 3 :  नायतर काय आनी आमी धूत बसलोय पोराटोरांNया 

ढंुगनाखालची गोनपाटं. 
बाई 2 :  पंधरा लाख घऊेन बसली िचरा उतरवायचं ती मैना. 
बाई 1  : आता गं बया..  आमाला कुनी पंधरा #पडं पन नसत ं5दलं. 

काय सो2याचा िचरा बसवलाय क. काय रंडक.नं. 
बाई 3 :  आमNया नशीबात का नायत गं बैठका ? 
बाई 1 : नायतर काय. आसलं सडकं िजन ंजग2यापरीस बैठका लावून 

#बाबात राkलेलं काय वाईट. पाkल का मैनेन ंपैसा कसा 
आत केला आनी कसा 5दला मालकाला हाकलून. इंदNेया 
पावलावर भारी पावूल ठेवलं बघ मैननें.  
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बाई 2 :  चला हला आता नायतर आपलं फाटकं मालक शोधत येयाचे 
परत आप*याला... आनी इथचं बैठका मारायचे 
आप*यासोबत..   

( हसत सग^या िनघतात. ती शेजारची मुलगी �या मुलLचं बोलणं 
ऐकत पाणी भरत आह.े) 
 
( �काश�काश�काश�काश............रामभाऊ झाडाखाली बसलाय. गोपीनाथ येऊन �याNया 
शेजारी बसतो. ) 
गोपीनाथ: माफ कर दो�ता. लेका नको ितथ ं घऊेन गेलो तुला आनी 

धूळधान उडाली त4ुया संसाराची.. त4ुया कामधंsाची.  
रामभाऊ :  छे रे. तझुा काय दोष? तू एक 5दवस घेऊन गेलास. पण 

नंतर मलाच हवंहवंस वाटू लागल ंना सगळं. आपण खांदा 
दतेो =हणून आप*या खांsावर पाय ठेवून उंच उडी मा]न 
पुढे सरकतात लोक आिण �यांNया झटoयानं आपण मागे 
फेकले जातो. सोळा स ाची  कोवळी पोरगी हातात भटेली 
तर... (�वतःला सावरीत) तू Dचता नको क]. आपण 
सावरलो पु2हा. दिुनया गोल आह.े 5फ]न पु2हा आप*या 
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जागीच येतो माणूस. बाक. काय...? कसा काय चाललाय 
बैठक.चा संसार..? 

गोपीनाथ:  संसार नाय.. बैठक.चा बाजार बोल.. मी नाय जात आता 
ितकडं. मा4यापन घराला भगदाड पडून गेलं या बैठक.Nया 
नादापायी. मी रोज तयारी क]न बैठक.ला िनघायचो.. 
रोज म�तमौला आप*याच नशेत.. बायको रोज सांगत mहती 
पोरLकडं ल� sा. पोरी वयात आ*यात. पन मी ल� नाय 
5दलं आनी एक 5दवस पोरी आ*या ल� क]न.. अoखा गाव 
गोळा झाला होता. माकडवाले जावई.. सगळं संपवू  टाकावं 
वाटत होत.ं पन 8या पोरLना याच हातानी वाढवलं �यांच ं
सुख कसं संपवायचं. घराची धूळधान क]न टाकली मीच 
मा4या हातानं.  

(गोपीशेठकडे पाहत रामभाऊ �याचा हात हातात घेतो.     काळोखकाळोखकाळोखकाळोख........) 
 
( �काश�काश�काश�काश... ... ... ... कला कe �.. मं ी आिण �याचा पी ए कला कe �ात बसून दा] 
पीत मुलLच े नाच पाहत आहते. पोपट �यांना पेग बनवून दते आह.े 
हण=या व गणू मं�याचे पाय आिण खांद ेचेपत आहते. नाच संपतो. मं ी 
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सग^यांना जायला सांगतो. पोपटNया खुणेने सग^या मुली बाहरे 
जातात. ) 
मं ी :  (दा] पीत) ऐ पोप�ा, ह ेमैना नावाचं काय ,करण हाय ? 
पी ए :  ,करण नाही भाऊ तो पूण� _ंथ आह.े सहजा सहजी ल�ात 

ये$यासारखा नाही आह.े पण मी काय =हनतो. आप*याला 
कुठं cरसच� करायचं �याNयावर. मी मागवून घेतो. तु=ही 
हवी िततक. पानं पालटून बघा 5क.  

मं ी:  (हसत) दाsा तू प�ा बाराचा हायस  बघ. (दोघ ेहसायला 
लागतात. सोनाबाई येते. ) 

सोनाबाई:  सगळं बरोबर हाय ना सरकार ..? पोप�ानं बरोबर केली 
ना सगळी �व�था..? आजून काय आदशे आसंल तर सांगा.  

पी ए :  ते मैना नावाच ंपाख] आह ेना . ते दाखवा क.... भाऊना 
िशकारीचा मूड झालाय. ( हळूच.. दबoया आवाजात) आिण 
सोबत जरा आमचं पण बघा. नायतर िवसराल आमाला. ( 
सोनाबाईला �माइल दतेो.)  

सोनाबाई:  पोप�ा, जा इंद ूआनी मैनेला मी बोलावलय =हनून सांग. 
(पोपट जातो.) तुमी दोघबी बाहरे थांबा जरा. ( ती हण=या 
आिण गणूला बाहरे जायला खुणावत.े त ेबाहरे जाऊन उभे 
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राहतात. )  सरकार तुमी करा आराम. तुमी आमची इतक. 
काळजी घेता तर आमालाबी क# द ेक. तुमची थोडी सवेा.. 
(ती  बाहरे जाते.  पोपट मैना आिण इंदलूा घेऊन येतो.) 

इंद ू:   अ�ा, बोलावलं का? 
सोनाबाई:  मं ी साहबे आलेत आत. आप*या मैनेची चचा� �यांNयापयxत 

पोचली बरं का. मैने, िह नेत े मंडळी खूप कामाला येतात. 
�यांना नाराज क]न भागत नाय. काय...? इंद ूमी बोलली 
mहती ना.. िह पोरगी आग लावील. सरकार खुश झाल ं
पायजेत आज. आपले आXयदात े हायेत ते. त े नाराज तर 
िथयेटर बंद ह ेल�ात अस ूद.े काय? 

इंद ू:  mहय  अ�ा. तू नको Dचता क]. मी हाय सोबत. अ�ा. तुझा 
हात हाय ितNया डोoयावर =हनून सगळं ठीक हाय. 

सोनाबाई:  जरा चेहरा मोहरा नीट क#न जा.. (दोघी जातात. पोपट 
मैनाकडे पाहत असतो. सोनाबाईचं ल� पोपटकडे जातं.) 
सोडायला जातो का  ितला? 

पोपट :  mहय अ�ा. आता सोडून येतो. (=हणत  तो सोनाबाईकडे 
वळतो आिण ितने  रागान ेपाहताच ) मी ते आपलं ते दार 
आड क]न घेतो ना. ितला कायले सोडायला जाऊ मी आत. 
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सोनाबाई:  ये हन=या, सरकाराना काय हवं नको ते ल� ठेवा जरा..  
(  दोघे होकाराथ7 मान हलिवताच ती िनघून जात.े ) 
हण=या  :  कलेचा बाजार मांडलाय इथं  या रांडांनी.. लेका एmहडासा 

होतो तवापासून  �व� पािहल ं फडात सiगा?ा mहायचं. 
खूप नाव कमवायचं.. दाद ू इंदरुीकर.. आपलं दवैत.. कसला 
सiगा?ा.. उwया आयु>यात �याNयासारखा भारी सiगा?ा 
पाkला नाय. �याचा आदश� घेवून फडात सiगा?ा =हनून 
उभा राkलो आनी आता या रांडांची दलाली करीत 
बसलोय. पहल े कलेची जान असनारे.. कलेला ,ो�साहन 
दनेारे दद7 लोक िथयेटरमBये येयाचे आता साले सगळेच 
रंडीबाज येवू घातलेत.  

गणू :  आपलं उभं आयु>य कलेसाठी घालनाbया कलाकाराNया 
माथीच अशी शोकांितका का येत ेरं? �याला ना घर िमळत 
ना पैसा.  

हण=या  :  पन इथ ं बैठक. चालवनाbया काल परवाNया पोरी लोकांना 
आप*या खो�ा कहा2या ऐकवून  आपले मोठ मोठाल ेबंगले 
बांधून राkल ेना राव. आनी �यांची दलाली खात बसलेले 
�यांचे मायबाप. बरं  झालं बाबा आपन लगीन नाय केलं 
नायतर असला हा ऐशोआराम बघून आप*या पन मनात 
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पाल सरकली असती.. बायका पोरLकडून धंदा करवून 
घेयाची.. िचरा उतरव2याNया नावाखाली.  

गणू :  हन=या , कला आता राkलीच कुठं. िपoचरNया िहरोईनीला 
5फिलम लाईनमBये आ*याला दोन चार साल नाय mहत 
मोठमोठाल े मं ी �याना दोन चार फ*याट घेवून दतेात 
सरकारी अनुदानातून. जसा काय तो पैसा �यांNया बापानंच 
कमावून ठेवला mहता. आनी लेका  आपन उपटसiडे  
बाबूराव.. हयात गेली.. घर दरू रािहलं.. आमाला काय 
भेटलं सरकारी अनुदानातून..?  साले इथं मजा मा]न 
दारवा िपवून मुततात आनी ते मूत साफ करायला लावतात 
आप*याला… काय लायक. कलेसाठी आयु>यभर बुड 
िझजवले*या आप*या सारTया कलाकाराची. रांडांनी 
बाजार सजवलाय आनी आपन या बाजारात भडवे बनून 
राkलोय... भडवे  

( इंद ू आिण मैना सजून येतात. दोघे �यांNयाकडे पाहतात. दोघी 
नखरयात आत िनघून जातात. ) 
(दा] पीत बसले*या मं�यासमोर दोघी जातात. नाचून �यांचे मनोरंजन 
करतात. नाच संप*यावर मं ी मैनेला जवळ बोलावून बसिवतो. इंद ू
पीए सोबत दसुया� #ममधे िनघून जात.े.) 
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मं ी : लय नाव ऐकलं mहतं तुझं..   
मैना :  एक सांगू का ? खोटं नाय बोलनार.  5कती आले.. 5कती 

गेले.. पन मलाबी तुमाला भेटायची लय इNछा mहती. 

मं ी : असं का...?  

(मं ी खुश होतो. ती �याला :लासने दा] पाज ूलागते. काळोखकाळोखकाळोखकाळोख........) 

 

( �काश�काश�काश�काश............ इंद ू बंगला.. इंद ू आरशात पाहत िलप�टीक लावत बसली 
आह.े नानी ितच ेकेस नीट करीत आह.े भरत रागात येतो. ) 

भरत: ए इंद,े आज तुला सोडनार नाय बघ. काय समजून काय 
राkली त ू ...? मा4यासंग िचरा लावलास.. तुझा सगळा 
खच� मी भागवतो मग �या मं�याNया पी ए सोबत का 
झोपलीस ? 

(भरतचा आरडा ओरडा ऐकून  मैना व ब8या बाहरे येतात.) 
इंद ू:  ये 5कती ओरडून रािहला रं  तू? आवाज खाली कर.. खच� 

भागवतोस तर �यापे�ा जा�त सुख दतेे मी तुला. आता 
गुमान इथून गेला नायस तर �याच पी ए ला फोन लावून 
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तुला mह�याचा 2हवता क]न टाक.न. िनघ.. आनी जा काय 
उपटायची ती उपट.  

(नानी आप*या मुलीकडे अिभमानाने पाहत आह.े आिण ब8या मा  
शरमेन ेमान खाली घालतो.) 
इंद ू:  ये नान,े चाय आन एक कडक. ये ता2या, या भर�याला 

बाहरेचा र�ता दाखव क. मान खाली घालून का राkला तू? 
( भरत रागाने िनघून जातो.  ) 
इंद ू:   पाkलस का मैने...? पैसा कमावला.. आता ,ितWा हवी. 

आप*या मानेपयxत कोनाचेबी हात पोचता कामा नये. ( 
ितNया हातातून आरसा आिण िलप�टीक घेते. ) 

मैना :  जीजे , इथला  हर एक मं ी तु4या kा भनीचा गुलाम 
mहईल बघ. (आरशात पाjन िलपि�टक आप*या ओठावर 
लावते. )  कोनती गोa कशी आनी 5कती वापरायची 
चांगलं माkतेय मला.. (मैना ती िलपि�टक फेकते आिण  
इंदकूडे पाहत हसत.े) 
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नानी : पोरीनो, डोळं भcरलं माझं... एक.ला लपवावी आनी 
दसुरीला दाखवावी. लय  गुनाNया मा4या पोरी. चला दaृ 
काढते आधी दोघLची.. 

(नानी �यांना घेऊन #ममध ेजात.े कमरेवर हडंा घऊेन येत असलेली ती 
शेजारची गरीब मुलगी र��यात पडलेली िलपि�टक उचलते आनी हडंा 
खाली ठेवून पा$यात पाहत ती िलपि�टक ओठांना लावते आिण 
�वतःला पु2हा पा$यात  पाj लागते. ितचा घामेजलेला फाटका गरीब 
बाप  येतो आिण ितला पाहतो.) 
मुलगी :  ता�या, माझा पन िचरा लाव क. मैनेसारखा.. मग आपन 

पन इथंच या इंदNूया बाजूला मोठाला बंगला बांधू. मग 
तुला पन मजुरीला भटकायला नको आनी आमाला बी 
उपाशी झोपायला नको.  

( बाप रागाने ितला मारायला हात उगारतो. ती शांतपणे �याNया 
डो^यात पाहत असते. तो हात खाली घेतो. �याच ेडोळे भरतात. मान 
खाली खालून तो Dवगेत िनघून जातो. बॅक_ाऊंड =युिझक.. आत� आलाप 
ती पु2हा पा$यात पाहत ितथेच बसत.े हळूहळू काळोखहळूहळू काळोखहळूहळू काळोखहळूहळू काळोख........))))    
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( �काश�काश�काश�काश... ... ... ... मैना सफेद साडीमधे खंsावर शॉल घेऊन भाषण करीत 
आह.े मं ी, पी ए, इंद ूसगळे सोबत आहते. ) 
मैना :  नम�कार, मी मैना बापू भंगार5दवे. मी आजवर आयु>यभर 

फH कलेलाच जपलं.. कलेिशवाय दसुरं कायबी केलं नाय.. 
कोन�याबी पर पु#षाला मी मा4या अंगाला �पश� क] 5दला 
नाय.. कधी कोना गcरबाचा पैसा लुबाडला नाय.. 
आतापयxत कलेचीच सेवा केली. आता समाजाची सेवा 
करायची हाय. मं ी सायबानी 'कला र�'  पुर�कार आनी 
�यांNया पाट7चं इलेoशन ितक.ट दवूेन मा4यासारTया 
कलाकाराचा नाय तर कलेचा गौरव केला हाय. आता हा 
ज2म.. उरलेल ं  आयु>य फH  गोरगcरबांNया सेवेला अप�न 
करीन. ( मैना चा हारतुरे दऊेन स�कार होत आह.े उपि�थत 
सगळे मोठमोrान े टा^या वाजवीत आहते.  V/O 
(आवाज) सु# होतो…) 

आवाज :  बाजार मांडलाय कलेचा.. तु=ही बाजार मांडायला 5दलात 
5क कलेचा बाजार मांडला जाणारच.. कलेचा स2मान करा 
.. ~ीचा स2मान करा आिण आधी �या ~ीला स2मान 
द$ेयासारखं बनवा.. कारण ती  ,�येक ~ी सम�त ~ी 
वगा�च ं ,ितिनिध�व करते.. लोकांNया घामाचा, कaाचा  
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पैसा.. शासन दरबारी जमा होतो.. कलागुणांना वाव 
िमळावा =हणून करोडो #पये उधळले जातात कला कe �ाNया 
नावाखाली.. डोळे बंद क]न �याची उधळणूक  क] नका…  
तुमची बैठक जमिवताना लोकांना दशेोधडीला लावू नका. 
तुमची बैठक जमिवताना लोकांना दशेोधडीला लावू नका…  

(हळूहळू काळोखहळूहळू काळोखहळूहळू काळोखहळूहळू काळोख पसरतो..) 
 

( �काश�काश�काश�काश............ नवीन बैठक लागलेली आह.े काही मुली लावणी करीत 
समोर बसले*या निवन पैसे उडिवणारया लोकांसोबत म�ती करीत 
आहते. हळूहळू पडदा पडू लागतो. ) 

 
THE  ENDTHE  ENDTHE  ENDTHE  END 
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अप�णपि�काअप�णपि�काअप�णपि�काअप�णपि�का    
 

 
सािह�यकारांना सािह�य�ेम�पय�त पोहोचिवत अनेक 

रिसकांची सािह�यभुक भागिवणाया� िन�वाथ� वृ ीने काय� 
करणाया� 

‘‘‘‘    ई सािहय �ित�ानई सािहय �ित�ानई सािहय �ित�ानई सािहय �ित�ान’’’’    
या �काशन सं�थेस 
सदर पु�तक 
सम#पत. 

 
 

संदीप शांताराम सुव�संदीप शांताराम सुव�संदीप शांताराम सुव�संदीप शांताराम सुव�....    
मंुबई. 

    


