या मित्ाांनो! घेऊन जा! लटु ा! लटु ा! लटु ू न न्या!

लॉक डाऊन - लूक डाऊन
हे पस्ु तक फ़ुकट नाही
यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.

पण तरीही आम्ही ते वाचकाांना ववनामल्ू य घेऊ देतो.
कारण ई पस्ु तक एकदा बनलां की एकजण वाचो वा एक लाख.

आमचां काहीच कमी होत नाही.
उलट आनदां वाढतो, मजा येते.

पण
तम्ु ही ते फ़ुकट का घ्याव?ां
तम्ु हालाही काही देता येईल.
असे काही द्या ज्याने ई सावहत्यच्या लेखकाांना, टीमला आवण तम्ु हाला आनांद वमळेल

आवण तमु चां काहीच कमी होणार नाही.
तम्ु ही आशिर्वाद आशि िभु ेच्छव द्यव
लेखकवनां व फ़ोन करून दवद द्या
आपल्यव शित्वच
ां े िेल पत्ते आम्हाला द्या
वमत्ाांना आिच्यवबद्दल िेल आशि Whatsapp करा
ई सवशहत्यचे फ़े सबक
ु पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवर्ां र ्र्तः जव र् इतरवनां व
आिांशत्त करव. सोशल वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.
सर्वात बहुिोल अिव तिु च्यव सचू नव द्या
दाद म्हणजे स्तुतीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक
मत ज्याने लेखकाला व ईसाहित्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत िोईल. मराठीत अवधक
कसदार लेखन व्हावे व त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बुद्ध
उांचीवर जात रहावा.

ई सवशहत्य प्रशतष्ठवन

सादर करत आहे
लघपु टकथा

लॉक िाऊन - लक
ू िाऊन
लेखक : बवळवसवहेब सध
ु वकर शिांपी

लॉक डाऊन - लूक डाऊन
लेखक : बाळासाहेब सुधाकर श िंपी
मेहरुण पररसर, जळगािंव ता.जज.जळगािंव. (खान्दे )
मो. निं. ९९२१७२९४७५.
ईमेल आयडीीः- balasaheb.siddesh@gmail.com.

यव प्ु तकवतील लेखनवचे सर्ा हक्क लेखकाकडे सरु शित असनू प्ु तकवचे शकांर्व
त्यवतील अांिवचे पनु िाद्रु ि र्व नवट्य, शचत्पट शकांर्व इतर रुपवांतर करण्यवसवठी
लेखकाची लेखी परर्वनगी घेिे आर्श्यक आहे. तसे न के ल्यवस कवयदेिीर
कवरर्वई (दडां र् तरुु ां गर्वस) होऊ िकते.
This declaration is as per the Copyright Act 1957. Copyright
protection in India is available for any literary, dramatic,
musical, sound recording and artistic work. The Copyright Act
1957 provides for registration of such works. Although an
author’s copyright in a work is recognised even without
registration. Infringement of copyright entitles the owner to
remedies of injunction, damages and accounts.

प्रकविक ई सवशहत्य प्रशतष्ठवन :
www.esahity.com
esahity@gmail.com
Whatsapp: 9987737237

प्रकविन : १८ नोव्हेंबर २०२१(कावतिक श.ु चतदु श
ि ी)
©esahity Pratishthan®2021

•
शर्नविल्ू य शर्तरिवसवठी उपलब्ध.
•
आपले र्वचनू झवल्यवर्र आपि हे फ़ॉरर्डा करू
िकतव.
•
हे ई प्ु तक र्ेबसवईटर्र ठे र्ण्यवपर्ु ी शकांर्व
र्वचनवव्यशतररक्त कोितवही र्वपर करण्यवपर्ु ी ई-सवशहत्य
प्रशतष्ठवनची लेखी परर्वनगी घेिे आर्श्यक आहे.

!! श्री!!
श्री ्र्विी सिर्ा
प्रत्येकवेळी मला साथ देणारे व माझ्या सख
ु दख
ु ााःत सदैव माझ्या
सोबत असणार्या माझ्या आई विीलाांना माझां हे पस्ु तक समपीत

“लॉक िाऊन - लक
ू िाऊन “
सदर कथा पणु िताः काल्पवनक असनू
याांतील पात् व त्याांची नाांवे तसेच स्थळ
पणु िताः काल्पवनक आहे. याचा कुठल्याही
जीवांत अथवा मृत व्यक्तीशी काहीएक सांबांध
नाही. असल्यास तो वनव्वळ योगायोग
समजावा. कुणाच्या भावना दख
ु ावणे हा
आमचा हेतू नसनू सदर कथा के वळ
मनोरांजनाच्या दृष्टीने वलहीण्यात आलेली
आहे.

मनोगत
नमस्कार वमत्हो, तशी मला
लेखनाची आवि लहानपणापासनू च, कववता, लेख वलहीणे हा
माझा आविता छांद माझ्या काही
कववता व लेख वृत्तपत्ातही छापनू
आलेत. लेखनासाठी व्यासपीठ
वमळावां म्हणनू मी सकाळ
वृत्तपत्ासाठी ररपोटिर म्हणनू तर
महाराष्ट्र टाईम या वृत्तपत्ामध्ये कााँलेज क्लब ररपोटिर म्हणनू
कााँलेजला असताांना काम के लां. माझां वशक्षण जेमतेम बी.ए पयंत
झालां असनू परीस्थीतीमळ
ु े मला पढु े वशकता आलां नाही. काम
करुन वशक्षण करणां हे मला परविण्यासारखाां नव्हत.ां म्हणनू मी पढु े
वशकू शकलो नाही. काही वदवस मी एका स्थावनक न्यजु चैनलला
उपसपां ादक म्हणनू काम के ल.ां तसेच मी स्वताःच सा.वृत्तपत् सरुू
के ल.ां पण तेही बांद के लां. आपलांही एखाद पस्ु तक प्रकावशत व्हावां
व ते वाचकाां पयंत पोहचावां अशी ईच्छा होती. पण पस्ु तक
प्रकावशत करण्यासाठी येणारा खचि मला परविण्या सारखा नव्हता.
म्हणनू बवघतलेलां स्वप्न पणु ि होईल की नाही? असा प्रश्न मनात

होता. मग मी एक वदवस ई पस्ु तक असाां नेटवर सचि के लां. तर मला
“ई सावहत्य प्रवतष्ठान” ववषयी मावहती वमळाली. व मी ई
प्रवतष्ठानच्या ‘ई साहीत्य’वेबसाईटवरुन बरीच पस्ु तके िाऊनलोि
करुन वाचली याांत मख्ु यत्वे कादबां र्या होत्या. ई प्रवतष्ठानच्या या
अनोख्या उपक्रमामळ
ु े मला वलवहण्याची प्रेरणा वमळाली. व मी
माझ्या मोबाईलमध्येच असलेल्या मायक्रोसाााँप्ट वििचा उपयोग
करुन माझी लघपु ट कथा लााँकिाऊन लक
ु िाऊन ही कथा मी एक
मवहन्यात पणू ि करु शकलो. गेल्या काही वदवासाांपासनू कमी
रक्तदाबाच्या त्ासाने त्स्त आहे. माझेवर उपचार सरुु आहेत. मात्
अशा पररवस्थतीत मी परमेश्वरकृ पेने माझां हे वतसर ईपस्ु तकाच लेखन
पणु ि करु शकलो. ई सावहत्य प्रकाशनने हे पस्ु तक प्रकावशत के लां त्या
बद्दल ई सावहत्य प्रवतष्ठानचे मनापासनू आभार! माझां हे लेखन
तम्ु हाला आविेल की नाही माहीत नाही? कारण मी काही लेखक
नसनू नवखा व्यक्ती आहे. आपली प्रवतवक्रया नक्की कळवा.
आपलव
बवळवसवहेब सधु वकर शिांपी, िेहरुि पररसर,
जळगवांर्. तव. शज. जळगवर्ां (खवन्सदि
े ) शपन कोड – ४२५००१.

िरवठी पटकर्व
लॉक िाऊन - लक
ू िाऊन

सिन नं. :- १
(दपू ारची वेळ आांट्या वसगारे टचा झरु का ओढतां आपल्या
घरात बसलाय. वततक्याांत त्याची बायको वनवशता त्याला आवाज
देत.े )
वनवशतााः- आांट्या ऐकतोयस का? वकती वदवसां हातात हात धरुन
बसवशल असचां? घरात बसनू , बसनू थोिी कोणी आयतां
खायला आणनू देणार आपल्याला.
आटां ् यााः- मग काय करणारां? लााँकिाऊननां जाम करुन टाकलां
सार्याांना.....
वनवशतााः- मग नसु तच
ां वसगारे टच्या धरु ात पैसे बरबाद करत
बसवशल का?
आांट्यााः- मगां काय करणारां? दसु रां कामच कुठयां आता उरलेल.ां
वट.व्ही बघा आवण घरातच बसा. एवढच काम. त्यात
सारख्या ‘कोरोनाच्या बातम्या ऐकून, ऐकून लई पकवलयां

या वट.व्ही वाल्याांनीही. वाटतां वट.व्हीवरच काहीतरी हाणनू
फे काव.ां (आटां ् या हसत, हसत बोलतो.)
वनवशतााः- मगां वटव्हीवर सांताप काढण्यापेक्षा का नाही तु भाजी ववकू
शकतां? त्यातनू तरी दोन पैसे वमळतील आपल्याला
लााँकिाऊनमध्ये तेवढाच आधार होईल.
आांट्यााः- मी अनां भाजी ववकू.... काय बोलतेय कळतयां का तल
ु ा?
वनवशतााः- जे खरयां तेच बोलतेय. थेटरबदां असल्याने तझु े शो ही तसे
बांदच आहेत ना? मग असचां लााँकिाऊन उघिायची वाट
बघत बसलास तर कसां होईल आपलां?
आटां ् यााः- होईल ते होईल तल
ु ा कायां त्याच?
वनवशतााः- मला काय म्हणजे? आांट्या अरे शध्ु दीवर आहेस ना तू?
सकाळीसच फ्लाँटवाल्याचा फोन आला. मागील तीन
मवहन्याचां तरी रें ट पे करा म्हणनू . कााँलनीतल्या वकराण्या
वाल्याच वबल थकलयां. आधी मागील बाकी द्या तरच
उधार वमळे ल म्हणाला तो. कसां होणार?

आांट्यााः- होऊदे झाल ते होईल. पण भाजी ववकणां ते आपल्या
पसिनालीटीला नाय शोभणार! अख्खा महाराष्ट्र ओळखतो
आपल्याला.
वनवशतााः- ओळखतो ही चाांगली बाब आहे. पण अरे कोणी येणार
आहे का? आपली चौकशी करायला. हे वजवांत आहेत की,
मेले म्हणनू ? आपला नाही तर के वळ मल
ु ाच
ां ा तरी ववचार
कर.... प्रवसध्दीची नशा उतरवनू जरा फाँ वमलीकिे बघां
आांट्या.
आांट्यााः- ये वनशे जास्त िोकां खाऊ नकोस. तु का? नाही जात मग.ां
घरकाम करायला. तेवढेच दोन पैसे येतील.
वनवशतााः- आांट्या, आांट्या अरे काय बोलतोयस त?ू मी अनां घर
कामाला जावू आवण तेही मोलकरीन म्हणनू . काही
कळतय का तल
ु ा?
आटां ् यााः- व्यावसावयक रांगभमू ी गाजवणा- या एखाद्या अवभनेत्याने
गल्लोगल्ली जाऊन भाजी ववकाकावी. हे बोलताांना तल
ु ा
लाज कशी वाटली नाही. मग त्यात एका अवभनेत्याच्या

पत्नीने मोलकरीन म्हणनू काम के ल तर त्यात काय
चक
ू ीच?ां असही आता सगळ बदां आहे आवण त्या वशवाय
तल
ु ा दसू र कामही कोण देणार नाही.
नीवशतााः- खरयां तझु .ां याचसाठी लग्न के लयांना मी तझ्ु याशी? मी
मोलकरीन म्हणनू कोणाकिे काम के लां तर लोक नाांव नाही
ठे वणार का?
आांट्यााः- ठे वलां तर ठे ऊदे....! असांही कोण ओळखतां तल
ु ा? मला
तरी लोक नसु तां नावानेच नाही, तर चेहर्यानेही
ओळखतात. असाच अवभनेता झालो नाही मी!
वनवशतााः- प्रवसध्दीच्या वमजाजात राहून पररवाराला भक
ु ां
मारण्यापेक्षा वमळे ल ते काम करुन पररवाराला जगवणां
यालाच खरा परुु षाथि म्हणता येईल. करे ल मी मोलकरीन
म्हणनू कामां! तझु ापरुु षाथि सांपला असेल तर.
आटां ् यााः- वनशे तू मोलकरीण म्हणनू काम करणार शक्यच नाही.
(आांट्या हसत हसत बोलतो.)

वनवशतााः- आांट्या परु े झाली आता मस्करी! यजु लेस.
आांट्यााः- वनशे तोंि साांभाळ आता. नाहीतर????
वनवशतााः- नाहीतर काय करणार आ? काय करणार?
आटां ् यााः- वनशे तोंि साभां ाळ म्हणतोय. तोंि बदां कर आता.
वनवशतााः- नाही तर काय करवशल?
आटां ् यााः- काय करवशल बघ मग.....
(आांट्या सांतापात वट. व्ही वर बाजच्ू याच टेबलावर ठे वलेला
पेपरवेट ठोकळा मारुन फे कतो. तो वनवशताला लागणार वततक्यात
ती खाली वाकते आवण तो ठोकळा वट.वव्हवर जावनू आदळतो.
आवण वट.व्ही. फुटतो. वनवशता जोरात ओरिते.)
वनवशतााः- आई गां..... (वनवशता रित बसते; तर आांट्या सांतापात
बाहेर वनघनू जातो.)
सिन िंपतो.

सिन नं. २
(आटां ् या पैशाची चणचण असल्याने एका वनमाित्याकिे
अाँिव्हान्स घेण्यासाठी जातो.)
शामकाांताः- ये, ये आांट्या अरे आज कशी काय आठवण झाली
आमची?
आांट्यााः- सर जरा काम होतां म्हणनू आलो. म्हटल चला सराांना
भेटून घेऊ.
शामकातां ाः- बरां झाला आला तर....! काय घेणार थिां की गरम?
आांट्यााः- नाही काही नको सर.....
शामकाांताः- अरे असां कसां? बर्याच वदवसाांनी आलास आवण असां
कसां नाही म्हणतोय. काही तर घे....
आांट्यााः- नाय नको.

शामकाांताः- बरोबर समजल मला. तू मोठा आघािीचा अवभनेता
झालायसना मग आमच्या सारख्या गररब िायरे क्टरासां ोबत
तू कसा काही घेणार? आांट्या पाांिे..... (शामकातां
हसतात.)
आटां ् यााः- नाही सर तस काही नाही. मी आज जी काही प्रवसध्दी
वमळवलीय ही तमु च्यामळ
ु े च मग मी कसला मोठा आला?
खरतरां तम्ु हीच माझ्या पेक्षा मोठे आहात. आज पयंत तम्ु ही
व्यावसावयक रांगभमू ीवर अनेक कलाकारानां ा सांधी देत
त्याांच कररअर घिवल.ां ववशेषताः माझ्या सारख्या छोट्या
शहरातील कलाकाराांना तम्ु ही सांधी वदली. याबद्दल तमु चे
आभार मानावे वततके थोिे.
शामकातां ाः- ररलाँक्स आटां ् या, घे थोिा थोिा पाँक घेऊया.....
आांट्यााः- बरां तम्ु ही म्हणताय सर म्हणनू तमु चा मान ठे वतो.
शामकाांताः- शराबी नही हम लेकीन शौक ऐसा लग गया शराब का
यारो हमे नशा चढ गया.....
(गाणां गणु गणु तां, विजमधनू बााँटल काढतो व टेबलावर ठे वतो.)
वचअसि,

आांट्यााः- वचअसि
शामकाांताः- बोल आांट्या काय काम काढलां होत?ां
आांट्यााः- सर जरा पैसे हवे होते.
शामकातां ाः- पैसे..... (शामकातां हसत बोलतो.) अरे काय मजाक
लावलीय आांट्या.....? तझ्ु या सारख्या वदग्गज
अवभनेत्याला पैशाची अिचण येणां शक्यच नाही.
आांट्यााः- मजाक नाही सर! मला खरच पैशाची गरज आहे.
लााँकिाऊनमळ
ु े सगां ळ बदां झालय. होत नव्हत खचि झाल.ां
म्हणनू थोिे पैसे हवे होते.
शामकाांताः- स्वारी आांट्या..... माझ्याकिे थोिी ना पैशाच झाि
आहे इथां. कोणीही यावां आवण हवे तेवढे पैसे घेऊन जावां.
तल
ु ा मावहतीय आपली पररवस्थती. लााँकिाऊनमळ
ु े एकही
शो करता आला नाही. वसररयलच शटु ींगही थाांबल. त्यात
तम्ु ही लोकानां ी घेतलेले अाँिव्हान्स पैसे..... आता कुठून
आणायचा आम्ही प्रत्येक वेळी पैसा? स्वारी बााँस नाही
करु शकत मी तझु ी मदत. स्वारी!

आांट्यााः- सर वप्लज, लााँकिाऊन सांपल्यावर परत करे न मी तम्ु हाला
तमु चे पैसे.
शामकातां ाः- स्वारी आटां ् या नाही देवू शकत मी तल
ु ा पैसे लााँकिाऊन
नांतर शटु ींग सरुु झाल्या नांतर बघ.ू
आांट्यााः- बर येतो सर मी!
शामकाांताः- अरे आांट्या कुठ वनघालास...? एवढा पेक तर सांपवां मग
जा.....
(आांट्या दारुने भरलेला ग्लास ररचवतो आवण तेथनू वनघतो.
आांट्यााः- (काहीसा नाराज होऊन) येतो सर मी बाय......
शामकाांताः- बाय आांट्या..... (आांट्या काही अांतरावर गेल्यावर
शामकाांत स्वताःशी पटु पटु त बोलतो.) एरव्ही भाव खातात
साले. प्रवसध्दीचा माज याांना आवण आता लााँकिाऊन
काय झाला लागले पैशासाठी आमच्याच पाया पिायला.
आमच्या वशवाय कोण पसु तां यानां ा. तरी एवढा भाव खाता
हे लोक बवघतलां.

सिन नं. ३
(आटां ् या मोटरसायकल घेऊन वनघनू जातो. आवण एका
वनवाांतस्थळी तो जातो.)
आटां ् यााः- क्या साली वजदां गी? हाताला काम असलां तर वठक होतां.
नाही तर वजांदगी कुचकामीच ठरते. वनवशता बरोबर साांगत
होती. उगाच सांताप काढला मी वतच्यावर! मी असां
करायला नको होतां. मी वतची माफी मागायला हवी. नाही,
नाही पण मी कोणतां तोंि घेऊन जावू वतच्याकिां? त्यापेक्षा
मी सवि वठक होई पयंत कुठे तरी दरू वनघनू गेलेलच बरां....
(बाजल
ू ाच एक व्यक्ती खोकलत असतो. व थांिीने गारठून कुिकुित
बसलेला असतो.)
आांट्यााः- ऐ बाबा अरे काय खोकलतोयेस रे त.ू कोरोना झाला की
काय तल
ु ा? चल आांट्या उगाच तल
ु ाही कोरोना झाला
म्हणजे?
(आटां ् या दारुच्या नशेत स्वताःशी बोलत तेथनू वनघनू जातो. तर
आटां ् या त्याच जाकीट मात् त्याच जागी ववसरतो.)

सिन नं. ४
(रस्त्याच्याकिेला एक इसम झोपलाय तो खपु खोकतोय.
थांिीने कुरकित असलेला तो व्यक्ती त्याचा हात वर बैठक वभांतीवर
जातो तर त्याच्या हाताला जाकीट लागत तो ते घालनू घेतो. तर
बाजल
ू ाच एक व्यक्ती कोणाला तरी फोन करत असतो. काही वेळा
नांतर अाँब्यल
ु न्स येते व त्या इसमाला घेऊन जाते.)

सिन नं. ५
(त्या पेशटां ला हााँवस्पटलला आणल जात.ां )
िााँक्टराः- ओ वह इज इमरजन्सी पेशांट. वसस्टर या पेशटांचे त्वरीत
ररपोटि करा. आवण पााँवझटीव्ह असेल तर आय.सी.य.ु ध्ये
दाखल करा याला. लगेच.
वसस्टराः- yes sir!

सिन.ं नं. ६
(आटां ् या मोटरसायकल चालवत ववचार करतो.)
आांट्यााः- काय साली वजांदगी? बायकोही साथ सोिून जाणार
म्हटल्यावां र आपलां अवस्तत्व तरी काय राहणार? त्याांपेक्षा
ती म्हणतेय तेच करुया! भाजीपाला ववकूया. लााँकिाऊन
उघिल्याांवर होईल सगळां वठक मग जाऊया घरला. पण
मला कोणी ओळखलां तर? नाही त्यापेक्षा आपला लक
ू
बदलवनू भाजी ववक्री करतो. म्हणजे कोणी ओळखणार
नाही.

सिन नं. ७
(इकिे वनवशता वचतां ेत आटां ् या अजनू घरी परतला नाही. म्हणनू
ती त्याला सारखा कााँल करते. पण त्याचा फोन बांद असतो.)
वनवशतााः- शीट्! याचा फोनही बदां येतोय. कुठ गेला असणार हा?
समराः- (आांट्याचा मल
ु गा) मम्मी पापा कधी येणार?
वदव्याांशााः- (आांट्याची लहान मल
ु गी) हो मम्मी पापा कुठां गेलेय?
कधी येणार?
वनवशतााः- होय येतील बेटा इतक्यात. तम्ु ही जा आवण झोपा
बेिरुममध्ये रात् खपु झालीय.
समराः- नाही मम्मी.... पप्पा आल्यावशवाय आम्ही नाही झोपणार!
वनवशतााः- झोपनू रहा बेटा रात् खपू झालीय.
वदव्याश
ां ााः- नाही मम्मी पप्पा येतील तेंव्हाच आम्ही झोपणार.

वनवशतााः- काय करावां काही कळे नास झालय?ां कुठे गेला असणार
हा आांट्या? मी त्याला बोलायला नको होत. (वनवशताला
पश्चाताप होतो. वनवशता शामकाांतला फोन करते.)
वनवशतााः- सर मी वनवशता बोलतेय. आांट्या आलाय का वतकिे?
शामकाांताः- होय आला होताना. वभकारिा साला. पैसे मागत होता
उसनवारी.... पण नाय वदले मी.... तु पण त्याच्याशी लग्न
के ल.ां आपल्यासोबत रावहली आसती तर ऐश झाली
असती. ग्लाँमरच्या मागे धावली होतीसना त!ू आता गेली
हवा, फुस झाली. तझु ीही अनां त्या आांट्याचीही.
(शामकातां दारुच्या नशेत हसतो.)
वनवशतााः- सर वप्लज, वप्लज..... आहे का तो वतथां? वप्लज माझां
बोलनां करुन द्या हो त्याच्याशी. त्याचा फोनही बांद येतोय.
शामकातां ाः- तो आला होता आवण गेलाही कधीच.
वनवशतााः- कें व्हा आला होता साांगाल का?

शामकातां ाः- दपू ारीच आला एकपेग घेतला आवण वनघाला.
वनवशतााः- कुठां जातोय काही साांवगतलां का त्याने?
शामकाांताः- नाही साांवगतलां मला काही. पण तू ये माझ्याकिे साांगतो
तल
ु ा.
वनवशतााः- (फोन कट करते व रिते. पन्ु हा कोणाला फोन करावा?
असा ववचार वनवशता करते. म्हणनू ती आटां ् याचा वमत्
धवलला फोन करते.)

सिन नं. ८
(धवल झोपलाय. वनवशता त्याला बर्याचदा कााँल करते पण
तो कााँल ररवसव्हच करत नाही.)
धवलाः- कोण सालां इतक्या रात्ी झोपमोि करतयां? सकाळी कर
म्हणा कााँल.
(असां म्हणत तो वनवशताचा फोन कट करतो.)
वनवशतााः- धवलही फोन उचलत नाही. अरे धवल फोन उचल
वप्लज.....
(वनवशता स्वताःशी पटु पटु ते. रात्ीचे दोन वाजलेत. वनवशता
शेवटचा पयािय म्हणनू वतच्या एका मैवत्नीला फोन करते.)
वनवशतााः- हाँलो मैथीली....
मैवथलीाः- हा बोल वनवशता काय झाल? इतक्या रात्ी कााँल के लास.
वनवशतााः- अगां ऐक ना.... आटां ् या अजनू घरी आला नाही. मला खपु
वभती वाटतेय ग.ां कुठां गेला असणार कुणास ठाऊक.

मैवथलीाः- अगां येईल तो! कुठां जाणार?
वनवशतााः- अगां रात्ीचे सव्वा दोन वाजलेत. अजनू कसा आला नाही
आांट्या? मला खरच खपु वभती वाटतेय गां.
मैवथलीाः- झोप आता! मला झोप येतये . सकाळी बोलयू ा का
आपण?
वनवशतााः- मैवथली अगां माझां ऐक तर खरां..... पोवलसाांत तक्रार द्यावी
असच वाटतय मला.
मैवथलीाः- वनवशता तू झोप आता.... मी सकाळी येते तझ्ु याघरी. तेंव्हा
बघू काय करायच ते.
वनवशतााः- (काहीसी नाराज होते व फोन कट करत झोपनू जाते.
मल
ु ही सोप्यावर झोपनू जातात. पण वनवशताला का झोप
येत नाही.)

सिन नं. ९
(सकाळ झालीय.... मैवथली वनवशताच्या घरी पोहाचते.
दाराची बेल वाजवनू वाजवनू थकते. पण वनवशता काही के ल्या दार
उघिना.... मैवथली वतला कााँलही करते पण वनवशता झोपेत
असल्याने तो ररवसव्ह करु शकत नाही. मैवथली दारावरची बेल
वाजवतच राहते. त्या बेलच्या आवाजाने वनवशताला जाग येते
वनवशता दार उघिते. समोर मैथीली उभी असते.)
मैवथलीाः- गिु मााँवनंग..... काय वनवशता इतका वेळ लावायचा का?
दार उघिायला. मी कें व्हाची बेल वाजवतेय. कााँल
करतेय. पण तू फोनही उचलत नव्हती.
वनवशतााः- अगां रात्भर जागनू जरासी िुलकी आली आवण सकाळी
सकाळी झोप लागली.
मैवथलीाः आांट्या आला का घरी?
वनवशतााः- नाय गां अजनू ! कुठां गेला असेल काय मावहत?

मैवथलीाः- तू काळजी करु नकोस. आपण आधी पोवलसाांत तक्रार
देवयू ा.
वनवशतााः- मलाही तेच वाटतयां.
मैवथलीाः- तू तयार हो लवकर. मग वनघयू ा आपण.
वनवशतााः- हो मी लगेच तयार होते आवण मग वनघयू ा आपण!
(वनवशता आांघोळ करुन तयारी करते. आवण मल
ु ाांनाही तयार
होण्यास सागां ते.)
वनवशतााः- समर, वदव्याांशा उठा पटकन! आपल्याला बाहेर
जायचय.
समराः- आई आले का गां पप्पा घरी?
वनवशतााः- नाही आले अजनू . तम्ु ही तयार व्हा बघू पटकन....
वदव्याांशााः- मम्मी कें व्हा येतील गां पप्पा?

मैथीलीाः- तम्ु ही तयार व्हा बेटा.... आपण त्याांनाच शोधायला
जातोय.
समर व वदव्याांशााः- हैय...... (आनांदात)
वनवशतााः- चला पटपट तयार व्हा.
(वनवशता, समर व वदव्याांशा आांघोळ करुन तयार होतात व
वनवशता मैवथलीला बोलते.)
वनवशतााः- चल मैथीली.... वनघयू ात आपण!
मैथीलीाः- हो चल वनवशता वनघयू ा.
(वनवशता समर व वदव्याश
ां ाला सोबत घेत मैथीली सोबत
पोवलस स्टेशनला तक्रार देण्यासाठी वनघतात.)

सिन नं. ९ -ब
(पोवलस स्टेशनमध्ये साहेब बसलेत. हवालदार आरोपींना
घेऊन जाताहेत. वततक्याांत वनवशता व मैवथली तेथे पोहचतात.)
मैवथलीाः- नमस्कार सर मी मैथीली. मैथीली ईनामदार. आवण ही
माझी िें ण्ि वनवशता पाांिे!
वनवशतााः- नमस्कार!
मैवथलीाः- अवभनेता आांट्या पाांिेची पत्नी.
इन्स्पेक्टराः- अरे या या.... माँिम बसा... उगाच इथपयंत येण्याचा
कशाला त्ास घेतला? एक फोन के ला आसता तर
कोणाला पाठवल असतां वतथ.ां आम्ही आांट्या पाांिे सराांचे
खपु मोठे फाँ न. त्याांची लाईक वटव्हीवरील वसररयल आम्ही
सविजण बघतो. काय काम काढलां म्हणालात?
वनवशतााः- साहेब हे काल सकाळ पासनां घरुन काही न साांगता वनघनू
गेल.े तर परत आलेच नाही.

इन्स्पेक्टराः- कुठे वमत्ाांकिे गेले असणार? नाही तर शटु ींगसाठी गेले
असणार. येतील.
वनवशतााः- साहेब त्याांच्या वमत्ालाही फोन लावलेत पण ते फोनच
उचलत नाही. आवण लााँकिाऊनमळ
ु े सविच शटु ींग बदां
आहेत त्यामळ
ु े शटु ींगचा प्रश्नच उरत नाही.
मैवथलीाः- साहेब एका सप्रु वसध्द अवभनेत्याने अचानक घर सोिून
वनघनू जाणे म्हणजे काळजी करण्या सारखच आहे. म्हणनू
आम्ही इथां तक्रार करण्यासाठी आलो.
इन्स्पेक्टराः- हो बरोबर आहे माँिम तमु च. पण या आधी कोणाशी
भािां ण वैगेरे झालां होतां का त्याच
ां ? वकांवा काही धमकी वैगरे
वदली होती का कोणी त्याांना?
वनवशतााः- नाही साहेब! तस काही नाही. पण काल आमच्या
दोघाांमध्येच थोिी बोलाबाली झाली. आवण त्याने मला
सतां ापात ठोकळा मारुन फे कला सदु वै ाने मी खाली वाकली
आवण तो ठोकळा सरळ वट.व्हीवर जाऊन आदळला.

आवण वट.व्ही फुटला. आवण तो वनघनू गेला तर पन्ु हा घरी
आलाच नाही.
इन्स्पेक्टराः- कशावरुन झालां होत भाांिण?
वनवशतााः- साहेब लााँकिाऊनमळ
ु े सध्या सविच बांद असल्याने
शटु ींगही बदां आहेत. अशातच घरात जरा पैशाच
ां ी चणचण
भासत होती. याांवरुन थोिी कुरबरु झाली घरात. पण याां
आधीही आमच्यात बर्याचदा छोटेमोठी भाांिण होत होती
आमच्यात. पण असा कधी तो घर सोिून गेला नाही.
इन्स्पेक्टराः- सवि वठक होईल. लााँकिाऊन थोिी कायम राहणार.
आपणा सवांनी सांयम बाळगला तर हेही वदवस जातील
वनघनू . आवण सवांना या घातक ववषाणपू ासनू ही वाचता
येईल. तम्ु ही काळजी करु नका! आम्ही शोधतो त्याांना.
वनवशतााः- थाँक्यु सर....
इन्स्पेक्टराः- तम्ु ही म्हणताय; या आधी आटां ् यासाहेब कधी घर
सोिून गेले नाही. त मग याांमागे कुणाचा हात आहे? हेही
शोधनां वततकचां महत्वाच आहे. कोणी धमकी वदली

असेल सराांना तर तेही साांगा. म्हणजे दोघ बाजनू े तपास
करता येईल.
वनवशतााः- एकदा खिां णीसाठी एकाने आटां ् याला धमकी वदली
होती. पण आम्ही एवढां काही मनावर घेतलां नाही.
इन्स्पेक्टराः- कोण होता तो?
वनवशतााः- िब्बा िााँन बोलतोय.... अस सागां त होता. ज्या नांबरवरुन
कााँल होता तो नबां र आहे सर माझ्याकिे.
इन्स्पेक्टराः- द्या बघू तो नांबर.... त्या िब्ब्याचा नाय िब्बा वाजवला
तर नावाचा लोखिां े नाय.
वनवशतााः- घ्या साहेब त्याचा नबां र!
इन्स्पेक्टराः- बोला.
वनवशतााः- 7030..... (वनवशता नांबर साांगते.)
इन्स्पेक्टराः- माने हा नांबर घ्या आवण रेस करा. कुठून बोलतोय याचा
तपास काढा. आवण ताब्यात घ्या त्याला. आवण याांची
तक्रार नोंदवनू घ्या.

हवालदार मानेाः- जी साहेब. माँिम नाांव काय साहेबाांच पणू ?ि
वनवशतााः- आांट्या टी. पाांिे....
हवालदाराः- वय?
वनवशतााः- ३८ वषि
हवालदाराः- व्यवसाय काय करतात आवण पणु ि पत्ता?
वनवशतााः- बी ववगां कृ ष्ट्णकमल आपाटिमेंट मबांु ई.
हवालदार २:- साहेब साहेब.... बाहेर वमविया प्रवतवनधी आलेत.
तमु च्याशी बोलायच म्हणताहेत.
इन्स्पेक्टराः- थाांबवा त्याांना बाहेर आलोच आम्ही.
हवालदाराः- (बाहेर जातो आवण माध्यमप्रवतवनधींना थाांबायच
साांगतो.)
(वनवशता, मैवथली पोवलस स्टेशन बाहेर वनघतात. तर
वमिीया प्रवतवनधी त्यानां ा घेराव घालतात.)
वमिीया प्रवतवनधीाः- माँिम आटां ् या साहेब दोन वदवसाांपासनू घरी
काहीही न साांगता वनघनू गेले हे खरय?ां

प्रवतनीधी २ :- कुठां गेलेय काही साांगनू गेले का?
वनवशतााः- होय खरयां. पण ते कुठ गेले हे काही त्याांनी आम्हाला
सावां गतल नाही.
प्रवतवनधीाः- मग तम्ु ही तक्रार नोंदवायला एक वदवस का उलटु
वदला?
वनवशतााः- आम्ही रात्भर ते येतील म्हणनू त्याांची वाट बवघतली.
पण ते काही घरी परतलेच नाही. म्हणनू आज तक्रार
वदली.
माध्यम प्रवतवनधीाः- तमु च्यात आवण सरामां ध्ये काही बाचाबाची
झाली होती काय हे खरय?ां
वनवशतााः- तसां आमच्यात काही झालेलां नाही. आवण झाल असलां
तरी ते प्रत्येक घराांत होतच असतां. या आधी मात् ते
कधीही घर सोिून गेले नाही. काल अचानक तो
शामकाांतकिे गेला पण नांतर परतलाच नाही.
वमविया प्रवतवनधीाः- कोण शामकातां ?

वनवशतााः- लाईक वट.व्हीवरील वसररयलचे प्रोि्यसु र.
माध्यम प्रवतनीधीाः- सराांनी अचानक घराांतनू वनघनू जाणां याांवर
तम्ु हाला काय वाटतयां?
वनवशतााः- वभती, भीती वाटतेय मला. कुठां गेले असणार ते?
माध्यमप्रवतवनधीाः- लोखांिे साहेब माँिमाांनी आता तमु च्याकिे
तक्रार नोंदवली यावां र तमु च मत काय?
इन्स्पेक्टर लोखांिेाः- आम्ही ररतसर माँिमाांचे जबाब नोंदवलेत.
आम्ही तातिीने तपास यत्ां णा कामाला लावनू सप्रु वसध्द
अवभनेते आांट्या पाांिेचा शोध घेऊ. मला खात्ी आहे. ते
लवकरच सापितील.
माध्यम प्रवतवनधीाः- धन्यवाद!

सिन नं. १०
(वट.व्हीवर बातम्या सरुु आहेत.)
अाँकराः- सप्रु वसध्द वसने अवभनेते आांट्या पाांिे अचानक घरी काही
न सागां ता वनघनू गेलेय. यामळ
ु े सपां णू ि चाहते वगांत एकच
खळबळ उिाली आहे. आांट्या पाांिे कौटूांवबक कलहामळ
ु े
कुठे वनघनू गेले? की यामागे कुणाचा हात आहे का? असा
चौफे र तपास पोवलस यत्ां णा सध्या करीत आहे. याबाबत
आताच आपण येथील स्थावनक पोवलस स्टेशनच्या
पोवलस वनरीक्षक साहेबाांशी चचाि के ली व त्याांनीही आांट्या
पािां े याच
ां ा लवकरच शोध घेतला जाईल. असा ववश्वास
व्यक्त के लाय.
काँ मरामन वनलेश बरु गिे सह मी ववनू कांबरमोिे येताजाता
न्यजु मांबु ई.

सिन नं. ११
(एका चहा स्टााँलवर काही लोक चहा वपताय व आांट्या
पाांिेची बातमी ऐकून तेही हळहळ व्यक्त करतात.)
बिां ् यााः- लई वदलदार माणसू बघा. कुठां गेला असणार कुणास
ठाऊक?
व्यक्ती १:- चागां ला अवभनेता होता. असां जायला नको होत.ां
व्यक्ती २ :- माणसाला प्रवसध्दी वमळाली की असच होतां. जीवाला
धोकाच असतो. लई जपनू वागावां लागतां बघा.
बिां ् यााः- देवा आपण आटां ् या साहेबाच
ां े लई मोठे फाँ न आहोत. त्याच
ां
काही बरां वाईट नको होऊ देवू तल
ु ा प्राथिना करतो.
व्यक्ती ३ :- आटां ् या साहेबानां ा सख
ु रुप घरी येऊ देरे बाप्पा तल
ु ा
ववनांती करतो.

सिन नं. १२
(हााँवस्पटलमध्ये एक व्यक्ती मृत झालाय.)
िााँक्टराः- Hi Is Deth
िााँक्टर २:- oh Shit..... खपु प्रयत्न के लेत सर याला वाचवायला.
पण काही उपयोग झाला नाही.
िााँक्टराः- हो नां शेवटी दैव त्याच. या बााँिीला पाँक करा व जाऊद्या.
िााँक्टर २:- yes sir.
िााँक्टराः- या पेशटां चे कोणी नातेवाईक आलेत का?
िााँक्टर 2 :- नाही सर! दोन वदवसाांपवू ीच बेवारस म्हणनू अाँिवमट
के लां होत.ां दोन वदवसातां कोणीही आल नाही त्याला
बघायला.
िााँक्टराः- बर असो.... या बााँिीला लवकर हलवा.

िााँक्टर २:- जी सर.... कांपाऊांिर, वशस्टर अाँब्यल
ु न्स बोलवनू
फास्टली ही बााँिी घेऊन जा....
वसस्टराः- जी सर....
िााँक्टराः- तो पयंत ररपोटि तयार ठे वा.
िााँक्टर २:- Ok Sir.
(कांपाऊांिर मृत पेशटां ची बााँिी प्लास्टीकमध्ये पाँक करतात आवण
अाँब्यल
ु न्समध्ये टाकून वैकांु टधामकिे घेऊन जातात.)
वसस्टराः- सर.... सर.... या पेशांटच्या शटिमध्ये हे ि्यायवव्हगां
लायसन्स वमळालय.
िााँक्टर २:- काय नाव आहे वाचा बघ.ू
वसस्टराः- सर यावर तर आांट्या पाांिे अस वलहीलय.
िााँक्टराः- आांट्या पाांिे..... नाांव तर ओळखीच वाटतयां.

िााँक्टर २:- सर म्हणजे ही बााँिी अवभनेता आांट्या पाांिेची होती?
िााँक्टराः- अरे बापरे , हा तर लोचा झाला. आता वमिीयाला कसां
तोंि देणार?
िााँक्टर दबु े पोवलस स्टेशनला ताबितोब कळवा. आवण लगेच
त्याांच्या घरच्याांना बोलवनू घ्या. आवण स्मशानभवू मकिे ती
बााँिी नेणार्याांना ताबितोब वतथच थाबां ायला सागां ा.
िााँक्टर २:- जी सर....!

सिन नं. १३
(पोवलसाांनी एका आरोपीला पकिून आणलय आवण ते
त्याला ववचारताय बोल आांट्या पाांिे कुठयां? वततक्यात पोवलस
स्टेशनचा फोन वाजतो.)
इन्स्पेक्टराः- बोल आांट्या पाांिेला कुठ लपवलयां.
आरोपीाः- नाही हो साहेब मला खरच काही माहीती नाही.
हवालदाराः- िब्बा िााँन म्हणनू दहशत माजवतो व्हय.
इन्स्पेक्टराः- आवण खांिणी मागतो.
आरोपीाः- नाही हो साहेब! म्या गरीब माणसू . म्या तर फक्त मस्करी
के ली होती.
इन्स्पेक्टराः- हवलदार आांट्या पाांिे सापित नाही. तो पयंत याला
सोिू नका.

हवालदाराः- जी साहेब!
इन्स्पेक्टराः- आवण हा कुठां काम करतो? याचा तपास काढा.
हवालदार २:- साहेब हा फळ ववक्री करतो. वतथच पकिला याला.
या नांबरवर कााँल करुन लोके शन घेतले.
इन्स्पेक्टराः- गिु .... आता आणखी कोटािकिून ररमाांि मागा याचां
आवण कबलवा याला.
हवालदाराः- जी सर!
(वततक्यात फोन वाजतो.)
हवालदाराः- हाँलो पोवलस स्टेशन.
िााँक्टर २ :- साहेब मी हााँवस्पटल मधनू बोलतोय. आांट्या पाांिे याांची
िेथ झालीय. त्याांचे सवि ररपोटि पााँवझटीव्ह आले होते. (in
Phone)
हवालदाराः- बर बााँिी कुठय आता?

िााँक्टर २ :- ती नेली गेली वैकुठ धामला. (in Phone)
हवालदाराः- बरां आम्ही पोहचतोच वतथां. आम्ही येईपयंत
अांत्यसांस्कार करु नका बााँिीचे.
िााँक्टर २ :- ok आम्ही पण आहोतच हााँवस्पटलला तम्ु ही या इकिे.
(in Phone.)
हवालदाराः- साहेब, साहेब हााँवस्पटल मधनू फोन होता. आटां ् या
पाांिेची िेथ झालीय त्याांचे सवि ररपोटि कोरोना पााँवझटीव्ह
होते.
इन्स्पेक्टराः- काय साांगता? वशांदे गािी काढा लवकर. आवण श्रीखांिे
आांट्याच्या घरी कळवा लवकर.
हवालदाराः- होय साहेब. करतो लगेच फोन.
(हवालदार फोन करतो.)
हाँलो वनवशता पाांिे बोलताय का?

वनवशतााः- होय बोलतेय! आपण? (in phone)
हवालदाराः- मी पोवलस स्टेशन मधनू श्रीखांिे बोलतोय. दोन
वदवसाांपवू ीच नाही का तम्ु ही तक्रार नोंदवायला आले होते.
वनवशतााः- हो हो आले होते. लागला का काही तपास याांचा? (in
phone)
हवालदाराः- माँिम स्वारी.... साांगताांना खपु दख
ु ाः होतयां. आांट्या
साहेब या जगातां नाही राहीले. आताच हााँवस्पटल मधनू
तसा फोन आला होता. कोरोना असल्याचा सांशय
िााँक्टराांनी व्यक्त के लाय. तम्ु ही लवकर हााँवस्पटलला
पोहचा.
वनवशतााः- जी साहेब येतोच आम्ही. (in Phone)

सिन नं. १४
(हााँवस्पटलमध्ये गदी झालीय. वमविया प्रवतवनधीही त्या
वठकाणी आले आहेत वततक्यात वनवशता आवण मैथीली व दोन
जण तेथे येतात.)
इन्स्पेक्टराः- िााँक्टर बााँिी कुठयां?
िााँक्टराः- सर बााँिी सरु क्षेच्या दृष्टीने लवकर हलवावी लागली.
इन्स्पेक्टराः- ररपोटि कुठे य.
िााँक्टर २:- साहेब हे बघा ररपोटि सवि पााँवझवटव्ह आलेय.
इन्स्पेक्टराः- कसां कळलां तम्ु हाला? की हे पेशटां आटां ् या पािां ेच होत.ां
िााँक्टराः- साहेब आम्हाला नांतर कळलां. पेशटां च्या या शटाित
ड्रायवव्हगां लायसन्स होत.ां त्यावरुन ओळख पटली.
इन्स्पेक्टराः- दोन वदवसाांपवु ीच ते घरुन वनघनू गेले होते. तशी तक्रार
त्याच्ां या पत्नीने वदलेली होती.

हवालदाराः- साहेब आांट्या पाांिेंची पत्नी आलीय.
इन्स्पेक्टराः- पाठवा आत त्यानां ा.
हवालदाराः- माँिम तम्ु हाला आत बोलवल साहेबाांनी.
(नावशता आत जाते.)
नावशतााः- आटां ् या...., का सोिून गेलास आम्हाला? आता कस
होणार आमच?ां
(वनवशता रितेय सविजण वतची समजतू काढताहेत.)
वसस्टराः- माँिम शातां व्हा.... जे झाल ते झाल.ां
िााँक्टराः- माँिम आता तम्ु हीच या लेकराांचा आधार आहात. ते
आपल्या हातात नसत.ां आधीच कळल असत ते आटां ् या
पाांिे आहेत तर आपण साहेबाांना दसु रीकिे हलवल असत.ां
आवण त्याांचे प्राण वाचवले असते.
ईन्स्पेक्टराः- माँिम धीर धरा.... हे ररपोटि याांवर सही करा.
(मैथीली वनवशताच्या खाांद्यावर हात ठे वत. सही करण्यास
नजरे ने खणु ावते. आवण वनवशता ररपोटिवर सही करते.)
िााँक्टराः- माँिम हे िेथ सटीवफके ट घ्या आांट्या साहेबाांच.

मैथलीाः- वनवशता चला वनघयू ा. चला िााँक्टरसाहेब.
िााँक्टराः- हो चला.
(सविजण स्मशानभमू ीकिे जातात. वतथ दरुू नच बााँिीच अांत्यदशिन
घेऊन नांतर मृतदेहाचे अांत्यसांस्कार के ले जातात.)
वनवशतााः- साहेब मला त्याांच शेवटच दशिन घेऊद्याहो. त्याच
ां तोंि
तरी बघू द्या.
िााँक्टराः- माँिम स्वारी. आधीच साहेबाांचे सवि ररपोटि पााँवझटीव्ह
आलेत आवण त्याांना कोरोना होता. हे देवखल वसध्द
झालय. त्यामळ
ु े िेि बााँिी उघिून बघता येणार नाही.
(वनवशता रिते वतचे मल
ु ही रितात. आवण िेथबााँिीवर
अांत्यसांस्कार के ले जातात.)
इन्स्पेक्टराः- माँिम सावरा आता स्वताःला. आम्ही वनघतो. काही
गरज पिल्यास कााँल करा आम्हाला.
(वनवशता सटीवफके ट घेऊन घराकिे जातात. व इन्स्पेक्टरही पोवलस
स्टेशनकिे रवाना होतात.)

सिन नं. १५
(वट. व्हीवर बातम्या चालू आहेत. आवण लोक ऐकताय.)
अाँकराः- सप्रु वसध्द अवभनेता आांट्या पाांिे याांचे कोरोनामळ
ु े वनधन.
काही वदवसाांपवु ीच आटां ् या पािां े घरातनू काही न सागां ता
वनघनू गेले होते. परांतु त्याांच्यावर कोरोना सदृश गांभीर
आजाराने घाला घालनू त्याांचा मृत्यु झाल्याचे वनदानात
समोर आले. त्याच्ां या जाकीटच्या वखशात सापिलेल्या
ड्रायव्हींग लायसन्समळ
ु े त्याांची ओळख पटली असनू
त्याांच्यावर जवळच्या स्मशानभवू मत मोजक्याच लोकाांच्या
उपवस्थतीत अत्ां यसस्ां कार करण्यात आले. वदवसेंवदवस
कोरोनाचा कहर वाढतच असनू नागरीकाांनी अफवाांवर
ववश्वास नठे वता मास्क, साँवनटायझरचा वापर करुन कोरोना
सारख्या गांभीर ववषाणू पासनू सरु वक्षत रहावे अस
प्रशासनाकिून अवाहनही करण्यात येतय.
बांि्यााः- देवा चाांगला अवभनेता गेला रे .... (चहावाला)
व्यक्तीाः- होय खरच चागां ला होता रे तो नट.

व्यक्ती २:- त्याच
ां ा अवभनय कधीही कोणी ववसरु शकणार नाही.
बांि्यााः- आांट्या साहेब आमर रहे.
सविजणाः- आांट्या साहेब अमर रहे.....

सिन नं. १६
(पोवलस स्टेशन मध्ये)
इन्स्पेक्टराः- हवालदार त्या आरोपीला सोिून द्या. आटां ् या पािां ेचा
मृत्यु आजारानेच झालाय.
हवालदाराः- जी साहेब सोितो त्याला. चल रे जा आता साहेबाांनी
तल
ु ा सोिून द्यायला साांवगतल.
आरोपीाः- लई उपकार झालेत साहेब. मी साांगत होतोना मी नाही
आांट्या साहेबाांच अपहरण के ल म्हणनू . पण तम्ु ही काय
ऐकतच नव्हता साहेब.
हवालदाराः- बर तू जाऊ शकतोस आता. पण याांपढु े असा
खोिसाळ पणा करु नकोस आवण कोणाकिून खांिणी मागू
नकोस.
आरोपीाः- मी अशी चक
ू कधीही करणार नाही साहेब. जातो मी.

सिन नं. १७
(आटां ् या पािां ेच्या घरी त्याच्या कायिक्रमासाठी लोक जमलेत
समोर आांट्याचा फोटो ठे वलेला असतो. वततक्यात आांट्या घरी
येतो बघतो तर काय समोर शोकसभा सरुु असते आवण लोक
त्यालाच श्रध्दाजां ली वाहत असतात तो ते वचत् गपु चपू आिोशाने
बघतो व वहच सांधी साध तो तेथनू वनघनू जातो. थोि्यावेळाने तेथे
जमलेले लोकही वनघनू जातात. वनवशता आवण आांट्याची दोन्ही
मल
ु ां एकटेच रित बसतात.)
मैथीलीाः- वनवशता काळजी घे आता. जे झालां ते झालां सावर आता
स्वताःला. चल येते मी.
धवलाः- हो ववहनी तम्ु ही काळजी घ्या आवण तब्येती साांभाळा.
काही अिलां तर मला फोन करा.
(वनवशताला रिू कोसळतां. धवल आवण मैथीलीही वनघनू
जातात.)

सिन नं. १८
(सकाळची वेळ वनवशता घरात बसलीय. वततक्यात दाराची
बेल वाजते. वनवशता दार उघिते. िायरे क्टर शवशकाांत तेथे येतात
आवण आांट्याला वदलेले अाँिव्हान्सचे पैसे परत मागतात.)
शवशकाांताः- वनवशता जे झालां ते झाल.ां आता रिून काय फायदा?
प्रवसध्दीच्या उांच वशखरावर चढलेल्या आांट्याला वनयतीने
अचानक वहरावनू नेणां हे खरोखरच हृदय वपटवनू टाकणारी
गोष्ट पण आता जे झाल ते झाल.ां वास्तव तर वस्वकारावच
लागणार वनवशता वास्तव तर वस्वकारावच लागणार.
वनवशतााः- रिते.....
शवशकाांताः- आता रिून काहीबी उपयोग नाय आांट्या गेला गेला.
वट.वव्हवर बवघतलां मी तेंव्हा कळल.ां आता थोिीना तो
परत येणार आहे. मी काय म्हणतो. ते त्याने घेतलेले
अाँिव्हान्सचे पैसे कधी परत करणार माँिम आता?
वनवशतााः- लााँकिाऊन सपां ल्यावर करते प्रयत्न तमु चे पैसे परत
करायचे.

शवशकाांताः- प्रयत्न नको. िायरे क्ट सवि पैसे पावहजेत मला. नाही परत
के ले तर तल
ु ाच उचलनू नेईल ध्यानात ठे व.
वनवशतााः- शवशकातां तोंि साभां ाळून बोला. तमु चे पैसे वमळतील
तम्ु हाला दोन मवहन्याने. आवण माझ्याशी अस अभद्र
बोललात तर याद राखा.
शवशकातां ाः- नाही वदलेत तर बघतोच. चला रे .
(शवशकाांत वनघनू जातो तर वनवशता रित बसते.)

सिन नं. १९
(दपू ारचे १२ वाजलेत. वनवशता घरात बसालीय. वततक्यात
वतची मोलकरीन येते.)
वनवशतााः- कोण वदां ू ये अगां पण आज पासनू तू आमच्या इथलां काम
बांद करायच. हे घे तझु े पैसे.
वांदबू ाईाः- पण माँिम का?
वनवशतााः- अगां आता साहेब पण नाहीत आवण त्यात लााँकिाऊन!
मग तझु ा पगार कसा देवू शके न मी?
वांदाःू - माँिम पैसा आज नाही तर उद्या भेटेन! म्या काय आत्ताच
मागतीय व्हय तमु च्याकिे.
वनवशतााः- नाय नाय तस नाही. पण इन्कमच बांद झाला तर तझु े पैसे
नाही वदले जाणार माझ्याकिून. म्हणनू तू आमच्या इथल
घरकाम बदां च कर.

वांदबू ाईाः- जी माँिम बघा जशी तमु ची ईच्छा. चला येते मी.
(वांदू वनवशताने वदलेले वतच्या पगाराचे पैसे घेऊन वनघते. वततक्यात
वनवशता वतला पन्ु हा आवाज मारते.)
वनवशतााः- वदां ू ये वदां .ू ...
वांदबू ाईाः- काय माँिम?
वनवशतााः- वांदू प्लीज माझ एक काम कर.
वांदाःू - बोला माँिम काय काम ते?
वनवशतााः- वांदू साहेब गेल्यापासनू घरात पैशाची लई अिचण आहे.
त्यात हे लााँकिाऊन आवण मल
ु ाांचा खचिही पेलवत नाही.
म्हणनू मी काय म्हणते.
वांदबू ाईाः- माँिम बोला ना.... काय ते तर? मला दसू रीकिे कामावर
जायला उवशर होतोय.

वनवशतााः- वांदू एखादी घरी तझ्ु यासारख मलाही काम वमळाल तर
बघ तेवढां, बर होईल.
वांदाःू - (आश्चयि चकीत होऊन) बाई काय मजाक लावलीसा मजाक
घेता व्हय माझी गरीब बाईची. तम्ु ही अन हे असल माझ्या
सारख मोलकरीन म्हणनू कस काम करणार? तम्ु ही तर
मालकीण आहात मालकीण.
वनवशतााः- वांदू मालकीण होते. पण आता नाही. ऐक माझ तेवढ
काम वमळाल तर घरखचािला हातभार लागेल. मी तझ्ु या
पाया पिते. पण ही गोष्ट फक्त आपल्या दोघाांमध्ये
ठे वायची.
वदां बू ाईाः- जी माँिम.... तम्ु ही म्हाणताय म्हणनू बघते म्या
तमु च्यासाठी माझ्या सारख काम.
वनवशतााः- हम्म बर होईल.
वांदाःू - पण माँिम तम्ु हाला कोणी हे असलां मोलकरीन म्हणनू काम
करताांना बवघतल वकांवा समजा इतक्या प्रख्यात नटाची
बायको आहे हे ओळखल तर?

वनवशतााः- तु त्याची काळजी करु नकोस.
वांदबू ाईाः- बरां तर मग मलाही एका वठकाणी साांवगतलय बाई पावहजे
म्हणनू . जर तम्ु ही आता माझ्या सोबत येत असाल? तर
लगेच बोलण करुन घेऊयात का?
वनवशतााः- बरां वठक आहे. थाांब मी आलेच. (वनवशता आत जाते
आवण जनू ीसािी नेसनू मोलकरीन लक
ू मध्ये तयार होवनू
येते.)
वनवशतााः- समर, वदव्याांशा मी येई पयंत वकतीही दाराची बेल
वाजली तरी वखिकीत िोकावू नका. मी आलेच.
समराः- पण मम्मी तू कुठ जातेय? आम्हाला सोिून.
वदव्याांशााः- मम्मी आम्हीपण येतो तझ्ु या सोबत.

वनवशतााः- वदव्याांशा समीर तम्ु ही घरातच खेळा. मी आता येते.
वांदाःू - बाई चला पटकन उशीर होतोय.
वनवशतााः- आले आले.
(वनवशता आांट्याच्या फोटो समोर उभी राहून साांगते.)
वनवशतााः- अहो तम्ु ही गेल्यापासनू आमची नसु ातीच फरपट होतेय.
त्यात ज्याांचे पैसे घेतलेत ते तगदा लावताय. आता
माझ्याकिेही कुठला पयािय नाही. आवण तमु ची ईच्छा
होतीना मी मोलकरीन म्हणनू काम कराव. बघा तीही पणू ि
करतेय मला माफ करा. आांट्या मला माफ करा.
वदां ाःू - बाई चला पटकन उशीर होतोय.
(वनवशता िोळे पसु त बाहेर येते. वांदू वनवशताला
मोलकरणीच्या लक
ू मध्ये बघनू अवाक होते.)

वांदाःू - बाई हे काय? तम्ु ही तर माझ्यापेक्षाही अस्सल मोलकरीन
वाटताय. पण हे समद कशासाठी के लय?
वनवशतााः- वांदू अग मी तशी गेली तर मला कोण काम देणार? म्हणनू
हा गेटअप के लाय.
वांदाःू - अच्छा अच्छा आत्ता कळल बघा. बर चला पटकन! कोणी
बघेल नाहीतर.
वनवशतााः- थाांब मी दार लााँक करते. मग वनघयू ात आपण.
(वनवशता दाराला कुलपू लावते आवण वनघते.)

सिन नं. २०
(वदां ू वनवशताला घेऊन एका घरी कामासाठी जाते. वदां ू आवण
वनवशता त्या घरी पोहचतात. वांदू दाराची बेल वाजवते. एक बाई
दार उघिते. )
एकबाईाः- कोण? अगां वांदू तू येये....
वांदाःू - बाई तम्ु ही मला साांवगतल व्हतसा तमु च्याघरी कामाला बाई
पावहजे म्हणनू . म्हणनू आलो आम्ही.
एकबाईाः- बर झालां आलेत. माझ्या किून आता नाय व्हत वयमानान
काम म्हणनू . पण ही करे ल ना व्यवस्थीत काम?
वांदाःू - हो बाई करे ल ती नीट काम समद.
एकबाईाः- पण ही तझ्ु या ओळखीतली आहे ना? कारण आजकाल
फसवणक
ू ीचे प्रमाण वाढलय. म्हणनू म्हटल. उगाच
अनोळखी व्यक्तीला काम देवनू जोखीम नको.

वांदाःू - बाई तम्ु ही काहीबी काळजी करु नका. लई इमानदार हाय ती.
आवण माझी चल
ु त बवहणच आहे.
(वनवशता वांदक
ू िे बघते. वदां ू िोळ्यानेच इशारा करत वनवशताला
वदलासा देत.े )
एकबाईाः- बर वठक आहे. तीन हजार रुपये वमळतील मवहन्याला.
काम आविल तर वाढवू पढु े पगार.
वांदाःू - बाई वनदान चार हजार तरी द्या. लेकरबाळ हाय वतचे पण.
एकबाईाः- अगां मी साांवगतल ना.... काम चाांगल के ल, तर मीच चार
सोिून पाच हजार देईल म्हणनू .
वनवशतााः- बर ठीक आहे ताई! मग कधीपासनू येवू म्या तमु च्याकि
कामाला?

एकबाईाः- अग कधी पासनू काय ववचारतेस? आज आतापासनू च
लाग तू चालेल आम्हाला. अशीही घरात कामाला कोणी
नाही.
वनवशतााः- बरां वठक आहे बाईसाहेब.
वांदाःू - माँिम.... तम्ु ही लागा मग कामाला.
एकबाईाः- कोण माँिम? मी समजले नाही.
वांदाःू - स्वारी स्वारी स्वारी.... चक
ू ू न वहला माँिम बोलली. आम्ही
बालपणी वहला समदे माँिम म्हणनू च वचिववयचो ना म्हणनू
तेच तोंिात आलां बघा.
एकबाईाः- अस व्हय? छान! बर वहच नाांव काय म्हाटलीस?
वदां ाःू - बाई ही सपनाबाई आवण आमच्या घरला राहतेय सध्यातर.

एकबाईाः- बरां. सपनाबाई आधी स्वयांपाक करुन घे घरात आवण मग
भािां ी आवण धणु ां पिलय ते धवू नू घेवशल. आवण हो दररोज
सकाळी लवकर येत जावशल.
वनवशतााः- हो बाई चालेल! म्या लवकर येत जाईल.
वांदाःू - सपना चल येते म्या. मला पण उवशर होतोय. म्या बाजच्ू याच
वबवल्िांगमध्ये हाय काही अिल तर आवाज देवशल मला.
वनवशतााः- हो वादां तू ाई.
एकबाईाः- चल सपनाबाई स्वयपां ाक करायचा बाकी आहे. आपला
पण.

सिन नं. २१
(वनवशता सांध्याकाळी घरी येते. मल
ु ासां ाठी मालकीनीने
वदलेला खाऊ आणते.)
समराः- हे मम्मी आली.
वदव्याांशााः- मम्मी पण आम्हाला सोिून कुठ गेली होतीस?
वनवशतााः- अगां थोि शटु होत ना. म्हणनू गेली होती मी बाहेर.
समराः- म्हणजे तु आता रोज शटु ींगला जाणार ?
वनवशतााः- हो रे राजा! आता तझु े पप्पा नाहीत म्हणनू घरची
जबाबदारी मलाच पार पािावी लागणार. म्हणनू तझ्ु या
पप्पाांसारख मलाही वसररयलच्या शीटींगला जाव लागेल.
तेंव्हाच आपल्याला जेवण वमळत जाईल.
चला मी तयार होऊन येते. मग आपण जेवण करुन घेऊयात.
समराः- हो मम्मी मला पण भक
ू लागलीय.

वदव्याश
ु लागली आहे.
ां ााः- हो मम्मी मला पण खपू भक
(वनवशता तयार होऊन येते. आवण वतघेजण जेवण करतात नांतर
झोपतात.)

सिन नं. २२
(वनवशता दररोज सकाळी कामाला जाते. कामाच्या वठकाणी
घराची साफसफाई, स्वयांपाक, भाांिी धणू े कपिे धणू े असे कामे
करते.)

सिन नं. २३
(वनवशताला फोन येतात.)
शवशकाांताः- हाँलो वनवशता माँिम झाला का पैशाचा बांदोबस्त?
वनवशतााः- हो करतेय सर मी प्रयत्न. आले तर थोिे थोिे देईल परत
मी तम्ु हाला.
शवशकातां ाः- थोिे थोिे म्हणजे? त्या काय कवि्या आहेत का? थोिे
थोिे म्हणे. समदे एकाचवेळी दे! नाही तर तल
ु ा आाँफर
आहे माझ्याकिे दोनवेळा यायच. म्हणजे पैसे परत करायच
टेंशनच नाही.
वनवशतााः- तोंि साांभाळ शवशकाांत.
शवशकातां ाः- मी तोंि साभां ाळलच आहे. तु तल
ु ा साभां ाळ (शवशकाांत
हसत बोलतो व फोन कट करतो.)
(वनवशता टेंशनमध्ये वततक्यात फोन वाजतो.)

समोरील व्यक्तीाः- हाँलो आांट्या पाांिेच्या पत्नी का?
वनवशतााः- हो बोलतेय.
समोरील व्यक्तीाः- मी प्रोि्यसु र बी. कुमार बोलतोय. ते आांट्याने
दहा लाख रुपये घेऊन वसनेमा साईन के ला होता. तर आता
ते कधी परत करणार म्हटल?
वनवशतााः- हे बघा सर माझ्याकिे पैसे आले तर मी देईन तमु चे समळे
पैसे.
समोरील व्यक्तीाः- हे बघा परु े झाले तमु चे बहाणे. दोन वदवसाांत नाही
पैसे वमळाले तर मी घरातला सगळा सामान भरुन नेईन.
वनवशतााः- अहो प्लीज ऐका माझ. मी तमु चे सगळे पैसे परत करे ल.
अहो सर ऐका माझ.
(फोन कट होतो.)

सिन नं. २४
(वनवशता आटां ् याचा वमत् धवल आवण तीची मैत्ीण मैथीलीला
फोन करते. ररांग वाजते पण धवल कााँल उचलतच नाही.)
वनवशतााः- धवल भावजी उचला प्लीज फोन. मी खपु अिचणीत
आहे. वशट हे धवल भावजी काही फोन उचलत नाही.
चला मैथीलीलाच लावनू बघते ती तरी याांवर उपाय
सागां ेल.
वनवशतााः- हाँलो मैथीली अ गां मी वनवशता बोलतेय.
मैथीलीाः- बोल वनशे काय काम आहे?
वनवशतााः- अ गां मैथीली ऐकना... आटां ् याने काही िायरे क्टर आवण
प्रोि्यसु राांकिून अाँिव्हान्स पैसे घेतलेय. ते परत मागताय
पैसे! ते ना सारखे फोन करताहेत.
मैथीलीाः- बर मग. (in phone)
वनवशतााः- अग नाही वदले तर घरातल्या सवि वस्तू घेऊन जायची
भाषा करताय. काय करु? मला काहीच कळत नाहीये.

वसन नां. २४ अ (on frame)
मैथीलीाः- बर मग मी काय करु त्याला तो तमु चा प्रश्न आहे. आवण
आता याांपढु े हे असले प्रााँब्लेम साांगायला मला सारखे
सारखे फोन करत जावू नकोस. वभकारिी मेली.
(मैथीली फोन कट करते.)
वसन नां. २४ ब (on Frame)
(इकिे वनवशताला खपु वाईट वाटते. ती रिते.)
वनवशतााः- सख
ु ात सविच सोबत असतात. पण अिचणीत कोणीच
कोणाची मदत करीत नाही. कोणीच कोणाची मदत करत
नाही. देवा आता काय करु तम्ु हीच साांगा मला, तम्ु हीच
साांगा. मी याांतनू कसा? मागि काढू तर.

सिन नं. २५
काही वदवसाां नतां र …
एकबाई (मालकीन) :- सपनाबाई आज १० तारीख. हा घे तझु ा
पगार! लई इमानदारीन काम करतेस पोरी. म्हणनू हे पाचशे
रुपये तल
ु ा वशवाय देतेय.
वनवशतााः- धन्यवाद बाई.
मालकीनाः- सकाळी लवकर येत जा. नेहमी सारख.ां
वनवशतााः- बर बाई साहेब.

सिन नं. २६ अ
(अपाटिमेंट जवळ काही बायका आपसात बोलत असतात
त्याांच लक्ष समोरुन येणाणार्या वनवशताकिे जात. आवण त्या
वतच्या बद्दल बोलतात.)
वैद्येहीाः- अग रे वती ती बघ समोरुन येतये ती आपल्याच सोसायटीत
राहते ती आांट्या पाांिेची पत्नी वदसतेय.
रे वतीाः- अग ती कुठे आवण ही कुठे ? ही तर एखादी मोलकरीन
वदसतेय.
मालतीाः- अग हो ही तर तीच आहे. काय करणार वबचारी? नवरा
गेल्यापासनू बघ काय अवस्था झाली वतची. पैसा असला
तर खपु माजतात. आवण नवरा गेल्यापासनू बघ कशी
वभकारीन वदसतेय.
(वतघ हसतात. वततक्यात वनवशता त्याच्ां या जवळून जाते.)
मालतीाः- ओ वनवशता माँिम.... नवरा गेल्या पासनां काय अवतार
करुन घेतला बघा तम्ु ही. साहेब चागां ले होते तेंव्हा तमु ची
हवा होती. आवण ही असली फाटकी सािी नेसनू मघाशी
कुठ जाताय तम्ु ही रोज?

वनवशतााः- (अिखळत बोलते.) अ.. ह.. ते ना.. ते मी एका
वसररयलच्या शटु ींगला जातेय म्हणनू तो गेटअप के लाय
मी.
वैदहे ीाः- माँिम वसररयलच्या शटु ींगला जाताय मग कार का नाही
घेऊन जात?
वनवशतााः- ते काय ना; कार खराब झालीय आमची. म्हणनू
आाँटोनेच ये जा करते रोज. चला येते मी.
मालतीाः- हो या हां माँिम. तमु च्या सारखे महान लोक आमच्या
सोसायटीत राहताय हे आमच भाग्यच म्हणावां.
(वनवशता तेथनू वनघते.)
रे वतीाः- माँिम शटु ींगला जातात की मोलकरीन म्हणनू कामाला देव
जाणे.
(वतघी हसतात. वनवशता त्याांच बोलणां ऐकून मनाने दाःू खी
होते.)

सिन नं. २६ ब
(वनवशता घरी येते. दार उघिते. बघते तर काय? दाराजवळ एक
पाकीट पिलेल असतां. वनवशता ते उघिून बघते. तर आत दहा
हजार रुपये ठे वलेले असतात.)
वनवशतााः- हे पाकीट कुठून आलय इथां? कोणी ठे वल असेल? बघू
तर खरी याांत काय आहे ते? बापरे यात तर पैसे आहेत
पैसे.... कोणी ठे वले देवजाणे. पण देवालाही आमची कनव
आली म्हणाव. बर झाल देवा याांत वकराणा आवण रुमभािे
तरी वदल जाईल. (वनवशता मनोमनी आनांदी होते.)

सिन नं. २७
(सकाळची वेळ वदां ू वनवशताला कामाला जाण्यासाठी
बोलवायला येते. दोघ जण घरकामाला जतात.)
वदां ाःू - बाईसाहेब चला की पटकन उशीर होतोय.
(वनवशता मोलकरनीसारखा लक
ू करुन तयार होते.)
वनवशतााः- आले आले....
समर वदव्याांशा आज वदवाळी आहे. मी दपू ारी लवकर घरी येईल
आवण तमु च्यासाठी छानपैकी नवाड्रेस आवण खाऊ पण
आणेन.
समर वदव्याांशााः- हे.... (आनांदाने)
वनवशतााः- मी येई पयंत शाांत बसायच, अवजबात मस्ती करायची
नाही हा. चल येते मी मला उशीर होत आहे. शटु ींगला
जाण्यासाठी.

(वनवशता दार बांद करते आवण वांदू आवण वनवशता कामासाठी
वनघतात.)
वांदाःू - बाई चला पटकन! आज सण हाय आवण दपू ारला जरा माके ट
जावू म्हणते येताांना.
वनवशतााः- हो मला पण बाजार करायचाय आवण माके टला जावनू
मल
ु ाांसाठी नववन ड्रेस घेऊ म्हणते.

सिन नं. २८
वदां ाःू - चला बाई तम्ु ही आटोपा तमु ची काम! मी येतचे दपू ारी
तमु च्या इथ. मग जावू आपण बाजारात.
वनवशतााः- हो हो. ये तू वांद.ू
(वनवशता घरकामासाठी पोहचलेली असते.)
मालकीनाः- सपनाबाई आधी घर पसू नू घे आवण भाांिी धवू नू
टाक.... म्हणजे दपू ारी तल
ु ा लवकर जाता येईल. आज
सण आहे ना.
वनवशतााः- हो बाई साहेब.
(वनवशता घर पसु ते, कपिे धतू े, भािां ी घासते. व सपां णू ि काम
आटोपल्याांवर मालवकनीला बोलते.)
वनवशतााः- बाई झाल समद काम, वनघू म्या आता?

मालकीनाः- बरां बरां.... अग सपना थाांब. ही वदवाळी वनवमत्त वमठाई
आणलीय तझ्ु यासाठी तेवढी घेऊन जा. मी काल तल
ु ा
द्यायलाच ववसरले.
वनवशतााः- अहो असद्यू ा बाई साहेब. याची काय गरज? वदलच
पावहजे व्हय ते?
मालकीनाः- अग ररवाज तो, त्यात काय वबघिल? तू इतक्या
इमानदारीन काम करतेस मग माझ कतिव्य नाही का ते? घे
घेवनू जा! अशी नाही म्हणू नकोस.
(वततक्यात वांदू आवाज देत.े )
वदां ाःू - सपना ताई ओ सपनाताई चला पटकन. माके ट बदां व्हायच
नाहीतर.
वनवशतााः- चला बाई येते म्या.
मालकीनाः- हो ये हा सपना.... आवण काळजी घे.

वनवशतााः- हो बाईसाहेब.
(वनवशता वनघते.)
वांदाःू - बाई साहेब चला पटकन. उशीर होतोय, आधीच उवशर झाला
आहे. आवण दोन वाजता माके ट बांद होईल.
वनवशतााः- हो चल चल.
वांदाःू - ररक्षा... (वांदू ररक्षावाल्याला थाांबवते.)
ररक्षावालााः- कुठ जाताय?
वांदाःू - जीएमसी. रोि वकती घ्याल?
ररक्षावालााः- बाई बसा पटकन! पोवलस यायचे नाहीतर.
(ररक्षा थाांबते आवण वनवशता व वांदू माके टला जातात.)

सिन नं. २९
(दोघ माके टला पोहचतात आवण ररक्षावाल्याला पैसे देतात.)
वांदाःू - वकती झाले?
ररक्षावालााः- बाई द्या पटकन! चाळीस रुपये झाले.
वदां ाःू - बाई बाई बाई... आधीच ह्या कोरोनान समद्याांची कांबरि
मोिलय आवण आता हे पण लटू ायला वनघालेत.
ररक्षावालााः- ओ बाई आधीच आम्हाला परवानगी नाही. पण
आणल तम्ु हाला.
वांदाःू - हे घे वीस रुपये.
ररक्षावालााः- बाई ही काय मजाक लावली? अजनू वीस रुपये द्या...
पोवलस आले तर ते ररक्षापण आवण मला पण जमा करतील.

वनवशतााः- जावू दे गां वांदू वबचार्याला. त्याांचे पण धांदे ठप्प झालेत
या कोरोनामळ
ु े . हे घ्या दादा अजनू वीस रुपये.
(ररक्षावाला पैसे घेतो आवण तेथनू वनघतो.)
वदां ाःू - काय बाई तम्ू ही पण, वीस रुपये बरोबर होते. हे लोक
लटु ायला वनघालेत आता.
वनवशतााः- चल पटकन दोन वाजायला आलेत. माके ट बांद व्हायच
नाहीतर.
(दोघ माके टमध्ये वनघतात मात् सवि दक
ू ाने बांद असतात.)
वांदाःू - बाई इतकी धरपि करुन काहीबी उपयोग झाला नाही बघा.
समद माके ट बदां झाल.
वनवशतााः- हो न. आता मल
ु ाांना साांवगतल तर खरे नववन ड्रेस
आवणन. पण आता काय साांगू त्याांना? मलाच कळत
नाही.

वांदाःू - बाई उद्या बघू माके टला येऊन. चला, थोिा भाजीपाला तरी
घेऊन जावू घरला आलोच आहे तर. चागां ला टवटवीत
वदसतोय भाजीपाला.
वनवशतााः- हो चल बर झाल आठवण वदली.
(रस्त्याने भाजी ववक्रेत्याांची दक
ू ाने आहेत व ते चला भाजी
आल,ू काांद,े मेथी शोपालक वाांगी, गवार असा आवाज
देत आहेत.)
वांदाःू - बाई ते बघा तो गािीवाला येताांना वदसतोय. त्याच्याकिे
चाांगली ताजी भाजी वदसतेय त्याच्याकिून घेऊयात.
वनवशतााः- हो चल चल.
वांदाःू - ओ भैय्या भेंिी कै से दी?
भाजीवालााः- बाई भेंिी पांधरा रुपये पाव. वबस की अधावकलो.
वदां ाःू - भैय्या थोिा तो कम करो.

भाजीवालााः- ताई महेंगाई के जमानेमे नही परु ता हमरा. देणेको.
वनवशतााः- अग जाऊदे गां घेऊन टाक चागली वदसतेय भेंिी ताजी.
भैय्या मझु े अधावकलो दो.
वांदाःू - मझु े भी अधा वकलो....
(भाजीवाला भेंिी मोजनू देतो. तर वदां ल
ू ा तो भाजीवाला
काहीसा ओळखीचा वाटतो. ती वनवशताला गपु चपू
साांगते.)
वनवशतााः- भैय्या ये लो पैसे.
वांदाःू - बाई हा भाजीवाला तर मला आपल्या साहेबाां सारखा
वदसतोय.
वनवशतााः- अग गप मेलेला माणसू कुठ जीवांत होतो काय? असेल
दसू रा कोणी.

वांदाःू - बाई तम्ु ही नीट बघा की. हे आपले साहेबच हाय.
भाजीवालााः- (वांदल
ू ा ओळखतो पण वनवशताला ओळखू शकत
नाही. कारण तीने मोलकरीनचा गेटअप के लेला असतो.
वांदल
ु े च तो म्हणनू तो वनघायची घाई
ू ा ओळखल्यामळ
करतो.) बहेनजी दो पटकन पैसे... मझु े देर हो रही है.
वनवशतााः- नाही ग एक सारख्या चेहर्याची सात लोक असु शकतात
या जागात? हा असेल त्या पैकी एक. ह्ह...
वदां ाःू - बाई नाही मला काही तरी लोचा वाटतोय. तम्ु ही फकस्त
साहेबाांच नाांव धरुन हाक मारा त्याला.
वनवशतााः- बर तु म्हणते म्हणनू मारते हाक. आांट्या ओ आांट्या.
(वनवशताचा आवाज ऐकून भाजीवाला मागे वळून बघतो.)

वांदाःू - बाई बवघतल तम्ु ही, आांट्या म्हणनू हाक मारली तर तो माग
वळून बघतोय. म्हणजी हे आपलेच साहेब असावेत अस
वाटतय मला.
वनवशतााः- (पन्ु हा आवाज देते व त्याच्या गािीला अिवते.) आांट्या
थाबां म्हणतेय ना तल
ु ा.
भाजीवालााः- ओ बाईसाहब कोण आांट्या? हा मै कोई आांट्या
बाांट्या नही ह.ाँ .. मै परकास हाँ परकास. यपू ी से भाजी
बेचने आया हाँ यहा बबां ईमे हा... मझु े जाने दो.
(भाजीवाल्याला घाम फुटतो आवण घाम पसु ता, पसु ता
त्याने मेकअपमध्ये लावलेला मस खाली पितो. त्यावर
वांदचू लक्ष जात.)
वांदाःू - साहेब तम्ु ही अाँक्टींग भारी करतात. म्हणनू तम्ु ही मोठे नट
झालेत.
पण तम्ु ही वकतीही खोट बोलले ना. पण खोटां कधी झाकल जात
नसत हो. झाकल जात नसत.ां ह्यो बघा तमु चा मसही गळून
पिला खाली.

भाजीवालााः- नही नही. मेरा मस कै से वगर सकता? ओ तो जनमसेही
है हामरा माँहु पर. (आटां ् या रुमालाने तोंि झाकत बोलतो.)
वांदाःू - साहेब अहो वहला ओळखल का तम्ु ही? ही बायको हाय
तमु ची बायको. एके वेळी घरात मोलकरीन कामाला
ठे वणारी बाई आज दसु र्याकिे मोलकरीन म्हणनू काम
करतेय. आवण तमु ची लहान लहान मल
ु ां घरात बांदीस्त
बसलीय. तम्ु ही हे जग सोिून गेल्याच दख
ू ाः अजनू ही
ववसरली नाही ती वबचारी.
वनवशतााः- आांट्या अरे माझ्यासाठी नाही तर वनदान त्या पोराांकिे
तर बघ.
भाजीवालााः- वनवशता त?ू (आता आटां ् याचा धीर सटु तो आवण
त्याच्या तोंिातनू आपसक
ू शब्द बाहेर पितो.)
वनवशतााः- हो मीच! तझु स्वप्न होतना, मी मोलकरीन म्हणनू काम
कराव? म्हणनू करतेय मी हे सवि झाल तझु समाधान.

आांट्यााः- वनवशता मला माफ कर. तु म्हटली होतीस ना, मी भाजी
ववकावी. बघ ववकतोय मी भाजी. एवढी प्रवतष्ठा पाण्यात
वमसळून गेली माझी. प्रवतष्ठा पाण्यात वमसळून गेली. मला
माफ कर वनवशता मला माफ कर.
(आटां ् या उदास स्वरात बोलतो.)
वनवशतााः- पण तू हे सारां का के लांस आांट्या? का खोटां बोललास त?ू
आवण ज्याचा आम्ही अांत्यववधी के ला तो कोण होता
मग?
आांट्यााः- स्वारी मला माफ कर वनवशता.
तो कोण होता हे मलाच ठाऊक नाही. पण मी अस का वागलो
ऐकायचय तल
ु ा? ऐक तर मग. माझ्याकिे याांवशवाय दसू रा
पयाियच उरला नव्हता.
त्या वदवशी मी सांतापात घरुन वनघालो. तेथनु सरळ िायरे क्टर
शवशकाांतसराांकिे गेलो. मला थोिी पैशाांची नि आहे
म्हणनू त्यानां ा पैशाची मागणी के ली. पण त्यानां ी मला
काही पैसे वदलेच नाहीत. ते तेंव्हा दारु वपत बसले होते.

त्यानां ी मलाही आग्रह के ला. पण मी त्याांना दारु वपण्यास
नकार वदला. पण त्यानां ी आग्रहच के ला. म्हणनू एक दोन
पाँग मारलेत. आवण मी तेथनू वनघालो. वाटेत एका
वनवाांतस्थळी जावनु बसलो. दारुचा नशा इतका चढत
होता की मला तेंव्हा काहीच उमगत नव्हत. अशातचमी
माझ जाकीट तेथेच ठे वनू वनघनू गेलो. जाकीटच्या
वखशात माझा मोबाईल आवण ड्रायवव्हगां लायसन्सही
होत.
बाजल
ू ाच एक इसम थिां ीने कुरकित खपु खोकलत होता. मला
त्यावर थोिा िाऊट आला. म्हणनू मी तेथनू वनघनू गेलो.
मात् माझ ते जाकीट मी तेथेच ववसरलो. मग देव जाणे ते
तेथनू कोणी नेलां ते .
वनवशतााः- म्हणजे तु काय म्हणाला तु बसलेल्या वठकाणावर कोणी
इसम होता?
आांट्यााः- हो.
वनवशतााः- कोण होता तो?

आांट्यााः- आता मला काय ठाऊक. कोण? होता तो.
वनवशतााः- आवण तो खोकलतही होता?
आांट्यााः- हो खोकलत होता. पण तू हे सारां का ववचारतेस मला?
वनवशतााः- आांट्या म्हणजे त्या व्यवस्था व्यक्तीला कोरोना झालेला
असावा. आवण तझु जाकीट त्यानेच घातल असाव?
आवण कोरोनानेच त्याचा मृत्यहु ी झाला असावा?
आटां ् यााः- वनशे अग पण याचा इथां काय सांबधां ?
वनवशतााः- अरे आांट्या आांट्या.... तो जो इसम वारला. त्याने
कदावचत तझु जाके ट नेल असेल. आवण तझु ड्रायवव्हगां
लायसन्स वरुन िााँक्टराांना वाटल असाव? की हा आटां ् या
पाांिेच आहे. म्हणनू त्याांनी आम्हाला कळवल असेल

कदावचत. आवण आम्ही ज्या व्यक्तीचे अांत्यसांस्कार
के लेत. तो ही तोच व्यक्ती असेल.
आांट्यााः- काय साांगतेस वनशे? अग मग तम्ु ही त्याचा चेहरा नाही
बवघतला का?
वनवशतााः- कस बघणार? अरे ते कोरोना पेशटां आवण कोरोणा मृत
पेशांटला पणू ि प्लास्टीकमध्ये गांिु ाळून पाँक के ला जातो.
मग कस ओळखणार आम्ही? ती बााँिी कोणाची आहे
म्हणनू .
वांदाःू - बाई बाई बाई बाई.... म्हणजी हे तर वाांधेच झाले म्हणाव.ां
साहेब समजनू आपण दसू र्यालाच म्हसणात जाळलां.
देवा, देवा देवा..... कोणाला कळल तर उगाच शक्ु लकाष्ट
मागे लागायच.
वनवशतााः- होन खरय तझु . पण यात आपली थोिी चक
ु आहे. हे
िााँक्टर आवण पोवलसाच
ां काम होत. त्याांनी याची खात्ी

करायला पावहजे होती. आपण पोवलसात याांची वमवसांग
कम्प्लेट वदलेलीच होती.
वांदाःू - हो बरोबर आहे बाई साहेब तमु चां. प्रशासनही झोपेतच काम
करत म्हणावां.
वनवशतााः- बरां आटां ् या मग पढु े काय झाल?ां
आटां ् यााः- मग काय होणार. मला िायरे क्टर किून पैसे न वमळाल्याने
मी तल
ु ा कस तोंि दाखव?ू अस मला वाटू लागल आवण
मी याच शहरात राहत असलेल्या माझ्या गावां च्या वमत्ाच
घर गाठल. तो याच शहरात भाजीपाला ववकतो. त्याला
मी सवि हकीकत साांवगतली आवण ही गोष्ट कोणाला साांगू
नकोस अशी गळ घातली. त्याने मला प्रााँवमस के ल.
आवण माझी मदतही के ली. कारण एक प्रवसध्द अवभनेता
उपासमारीमळ
ु े भाजी ववकतो. हे जर कोणाला कळल
असत तर याच्या मोठ मोठ्या बातम्या होऊन माझ्या
कररअरची पणु ि वाट लागली असती. आवण तेंव्हापासनू

मी कोणी ओळखू नये म्हणनू लक
ू बदलवनू हे काम करु
लागलो.
वनवशतााः- मग तू हे मला का साांवगतल नाही?
आांट्यााः- मी हे साांगणार होतो तल
ु ा. पण.
वनवशतााः- पण काय? पण काय आांट्या, बोल पण काय? (वनवशता
रित बोलते.)
आांट्यााः- पण हेच की, मी हे सार साांगायला आलो होतो आपल्या
घरी. पण घराजवळ काही लोक जमले होते. आवण समोर
माझा भलामोठा फोटो ठे वलेला होता. लोक माझ्या
फोटोला पष्ट्ु पहार घालत श्रध्दाांजली अपिण करत होते. मी
हे दृश्य बघनू अवाक झालो. माझ्या प्रवतष्ठेला हानी पोहचू
नये आवण मल
ु बाळ या महामारीत उपाशी राहू नये.
म्हणनू मी तीच सांधी बघनू तेथनू गपु चपू कोणाला न
वदसता जसा आलो तसाच काढता पाय घेतला. आवण
तल
ु ा माहीतीय वनवशता, तल
ु ा जे काल आपल्या

दाराजवळ पाकीट ठे वलेल सापिल ना... त्यात मीच दहा
हजार रुपये तमु च्यासाठी पाठवले होते.
वनवशतााः- स्वारी आांट्या! अरे तु गेल्याची बातमी कळल्यावर मी
पणु िताः खचनू गेली होती. आता आमच काय होणार? हा
एकच प्रश्न माझ्या िोळ्या समोर वदसत होता. त्यातच तु
त्या िायरे क्टर आवण प्रोि्यसु राांकिून अाँिव्हान्स म्हणनू
घेतलेले पैसे ते लोक परत मागू लागले आवण नको, नको
ते घाणेरिे शब्द मला बोलू लागले.
आांट्यााः- त्याांच्या आईचे त्याांच्या. त्याांची एवढी वहमत. आवण तु
ऐकून घेतलस त्याच
ां .
वनवशतााः- मग काय करणार? दसू रा पयाियच कुठे उरला होता
माझ्याकिे त्या वशवाय. त्यावेळी तर अस वाटत होत हे
जीवनच सपां वनू टाकावां! सारखे आत्महत्येचे ववचार येत
होते मनात. पण मी सावरले कारण मी मेल्यावर माझ्या
वचमरु ि्याांच काय होईल? हा प्रश्न मनात आला आवण मी
स्वताःला सावरलां. तै प्रोि्यसु र आहेना तो बी.कुमार काय
नाांव त्याच तो. तु दहा लाख रुपये अाँिव्हान्स घेतलेत

वसनेमासाठी त्याच्याकिून. तो तर घरी त्याचे माणसे
घेऊन आला होता. आवण दम देवनू गेला. मेरे पैसे नही
वमले तो मै घरका सामान उठाके ले जाऊांगा. अशी धमकी
देवनू गेला होता.
आटां ् यााः- अग मग धवलला फोन लावायाचा. तो बोलला असता
त्याांच्याशी.
वनवशतााः- के ला होता मी धवल भावजींना फोन! पण त्याांनी माझा
फोनच नाही ररवसव्ह के ला.
आांट्यााः- अग कामात असेल तो. म्हणनू कााँल इग्नोर के ला असेल
त्याने. तु पन्ु हा राय करायचा होताना कााँल.
वनवशतााः- तझु म्हणण बरोबर आहे रे ... मी एकवेळा नाही तब्बल
दहावेळा कााँल के ले त्याांना. पण नाही उचलला त्याांनी
फोन.

आांट्यााः- अग मग तझु ी ती िे ण्ि नाही का.... काय नाांव वतच?
वनवशतााः- मैथीली.
आांट्यााः- ह मैथीली... वतला कााँल के ला असता.
वनवशतााः- आांट्या एखाद्यावर वबकट वेळ येते तेंव्हा कोणी
कोणाच्या कामी येत नाही रे . पद, पैसा, प्रवतष्ठा आवण
सभोवताली प्रवसध्दीच वलय असल ना, तेंव्हा सविच
लिू बिु करतात आवती भोवती. आवण हे सारां नसल ना,
तर कुत्ही पसु त नाही माणसाला. हे वदसनू आल मला.
आज माझ्यावर वेळ होती म्हणनू मी वतला कााँल के ला.
आटां ् यााः- बर काय म्हणाली मग ती? काय बोलली ती?
वनवशतााः- जी अपेक्षा वतच्याकिून नव्हती तेच बोलली ती. मला
म्हटली याांपढु े मला कााँल करु नकोस. मला वभकारिी
म्हटली ती; आांट्या मला वभकारिी म्हटली.

आांट्यााः- शाांत हो वनशे शाांत हो..... अग वाईट वदवस आल्या
वशवाय सख
ु ाची वकांमत कळत नसते. आवण यावनवमत्तान
का होईना आपल्याला जग कळल. पण तु मोलकरीन
म्हणनू काम के लस हे खरय का?
वनवशतााः- हो खरय ते. कारण माझ्याकिे यावां शवाय दसु रा पयाियच
नव्हता. रुमच रें ट, वकराणा, लोकाांची देणदारी
चक
ू वण्यासाठी मीच वांदल
ू ा साांवगतल आवण वतनेच
माझ्यासाठी काम शोधनू मला एकाघरी कामाला लावल.
मी वतचे उपकार कसे ववसरणार! कारण ज्याांना मी आपलां
समजल. त्यानां ी साथ सोिल्यावर माझ्याकामी आली ती
ही वांदतू ाईच.
आांट्यााः- हो खरय तझु ां. आपण वतचे आभारच मानले पावहजे.
वांदाःू - कसले आभार साहेब? अहो माणसाच्या गरजेवेळी त्याच्या
कामात पिण यालाच तर माणसू की म्हणतात. म्हणनू च
मी माझ कतिव्य पणू ि के ल.

वनवशतााः- पण वांदतू ाई तझु हे खरय. पण मी तझु े उपकार कसे
ववसरणार?
आांट्यााः- होय वांदतू ाई श्रीमांतीच्या वमजाजात वमरत असलेल्या
प्रत्येकाला आज या कोरोनाने दाखवनु वदल की, पैसा, पद
प्रवतष्ठा हे जीवनापढु वफक आहे. श्रीमतां माणसू
श्रीमांताच्या तोवर कामी येतो. जो पयित त्याच्याकिे हे सवि
आहे. आवण याांतली एकही गोष्ट नसली ना.... तर ते
आपल्या माणसालाही ववसरतात. पण शेवटी गरीबाला
मात् माणसाांची वकव येते. आवण जगात पैशाने श्रीमांत
असणार्या लोकापां ेक्षा तमु च्या सारखे मनाने श्रीमांत
असलेल्या लोकाांना माणसू कीच महत्व जास्त असतां.
आवण तल
ु ा साांगू वनवशता? अगां पद, पैसा आवण प्रवतष्ठा
हे सार खोट आहे. कारण जगण्याला पद, पैसा, प्रवतष्ठा
आवण प्रवसध्दीची गरज नसनू . जीवन जगण्यासाठी
प्रामावणक मेहनतीची गरज असते हे आज “कोरोनाने “
आपल्याला दाखवनू वदल. आवण म्हणनू च या
लााँकिाऊन ने भल्याभल्याांचा लक
ू िाऊन के लाय असच
म्हणाव लागेल.

वनवशतााः- हो खरय आांट्या तझु . या ‘लााँकिाऊनने बघ ना आपला
लक
ू च िाऊन के ला ‘. अस म्हटल तरी वावग ठरणार
नाही.
वांदाःू - अहो माँिम आज वदवाळी हाय. आवण साहेबही जीवांत
असल्याच समजल. यापेक्षा दसु रा आनांद कोणता
असणार? आपण इथच रस्त्यावर बोलत बसण्यापेक्षा घरी
जावयू ात. मल
ु ही वाट बघत असतील. बापाला
बवघतल्यावर मल
ु ाांच्या चेहर्यावरही हासू फुलेल. चला
चला घरला जावयू ात.
वनवशतााः- हो बरोबर आहे वांदू ताई तमु च. चला हो भाजीवाले.
आता अस काय बघत बसलेत माझ्याकि? चला की
आता घरला जावयू ात आपल्या.
आांट्यााः- होय चला चला. जावू आपण घरी.

वनवशतााः- अहो पण ही भाजीची गािी कुठ घेऊन चाललात? एक
वदग्गज अवभनेता भाजी ववकतोय. हे कळल तर लोक
काय म्हणतील?
आांट्यााः- म्हणू दे लोकाांना काहीही. पण या लााँकिाऊन मध्ये या
भाजीपाल्याच्या व्यवसायानच मला तारलां. आवण
सप्रु वसध्द अवभनेता आांट्या पाांिेच्या िोळ्यावर असलेली
प्रवसध्दीच्या अहक
ां ाराची पट्टी उतरली. याांपेक्षा मोठी
वशकवण काय असणार?
वनवशतााः- होय खरय आांट्या तझु ां. चल आता.
(आटां ् या, वनवशता आवण वांदू वतघ आनदां ाने घराकिे जातात.)
---समाप्त----

कर्व, पटकर्व आशि सांर्वद –
बाळािाहेब िुधाकर स ंपी,
जळगवांर्
तव.शज.जळगवांर्.
(खवन्सदि
े )
िो. न.ां ९९२१७२९४७५.
ईिेल आयडीःbalasaheb.siddesh@gmail.com.

बाळािाहेब िुधाकर स ंपी,

चार बक
ु ां वाचनू शहाणपण येतांय होय?
हो! आम्ही म्हणतो येत.ां
वाचन करणारी माणसां त्याांच्याबरोबरच्या वाचन न
करणार्या माणसाांहून अवधक प्रगल्भ आवण ववचारी असतात.
कोणत्याही प्राण्याला, सजीवाला, अनभु वाने शहाणपण येत.ां
इतर प्राण्याांना काही प्रमाणात त्याांचे जन्मदाते थोिांफ़ार वशक्षण
देतात. पण मानव हा असा प्राणी आहे ज्याला पवु ी जगलेल्या
आवण आता वजवांत नसलेल्या माणसाांचे अनभु वही वशकता येतात.
ते पस्ु तकाांद्वारे . माणसाला आपल्या सभोवताली नसलेल्या, दरू
देशातल्या माणसाच
ां े अनभु व समजनू घेऊन वशकता येत.ां तेही
पस्ु तकाांद्वारे . प्रत्यक्ष अनभु वाांहून चाांगला वशक्षक नाहीच. पण
इतराांना आलेले अनभु व, त्याांनी खाल्लेल्या ठे चा याही माणसाला
वशकवतात आवण शहाणे करून सोितात.
म्हणनू वाचा. वाचत रहा. इतराांना वाचायचा आग्रह करा.
वाचाल तर वाचाल हे शांभर टक्के सत्य आहे.
िांडळी!
र्वचवयलव तर हर्ांच!
www.esahity.com
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