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हे पस्ु तक विनामूल्य आहे
पण फ़ुकट नाही
या मागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहेत

हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट
१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा
१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा.
१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पस्ु तकाबद्दल
अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.

असे न के ल्यास यापढु े आपल्याला पस्ु तके
वमळणे बांद होऊ शकते.

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.
साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.
दाद म्हणजे स्तुतीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत
आहे. प्रामावणक मत असािे. ज्यामुळे लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत
होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा,
आवण अखेर सांपूणच समाज एका नव्या प्रबुद्ध उांचीिर जात रहािा.
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नर्िामल्ू य नर्तरणासाठी उपलब्ध.
•
आपले र्ाचिू झाल्यार्र आपण हे फ़ॉरर्डव करू शकता.
•
हे ई पुस्तक र्ेबसाईटर्र ठे र्ण्यापुर्ी नकिंर्ा र्ाचिाव्यनतररक्त कोणताही र्ापर
करण्यापर्ु ी ई सानहत्य प्रनतष्ठािची-लेखी परर्ािगी घेणे आर्श्यक आहे.

डॉ. नितीि मोरे

डॉ. नितीि मोरे हे व्यर्सायािे डॉक्टर
असिू र्सई, मबिंु ई येथे श्वसिरोग तज्ञ म्हणिू
सप्रु नसद्ध आहेत. त्याििं ा मराठी र् इतर भाषा
नर्षयाचिं ी आर्ड असल्यािे त्यातिू च
नलखाणाची आर्ड निमावण झाली. सामान्यत:
आजबू ाजच्ू या दैंिनिं दि घटिातिं ील नर्सगिं ती र्
त्यातिू निमावण होणारा नर्िोद हा त्याचिं ा आर्डता नर्षय आनण त्यातिू
उपरोधात्मक नलखाण आनण ममवभेदी नटप्पणी करण्यात ते माहीर
आहेत. त्याचबरोबर आजबू ाजच्ू या व्यक्तीमधले िेमके पण हेरूि
त्यार्रही ते हीतात. त्यािंच्या लेखिाचा कॅ िव्हास िर्िर्ीि प्रयोगातिं िू
कायम नर्स्तारत असतो. त्यात पत्रलेखि, नर्ज्ञािकथा, कहाण्या,
िाटके , एकानिं कका, िाट्यछटा, प्रेमकथा हे सर्व असते.
िेहमी नदर्ाळी अक
िं ातिू डॉक्टराच्िं या नर्िोदी कथा प्रकानशत होत
असतात. ई सानहत्यर्र त्यािंचे हे सत्ताविसार्े पस्ु तक प्रकानशत होत
आहे. त्याचिं ा स्र्तःचा असा एक र्ाचकर्गव आता निमावण झाला असिू
तो त्यािंच्या पस्ु तकािंची र्ाट पहात असतो.
Mobile No. 98209 37490, 98696 73415.
Email - drnmore@yahoo. com

मराठी मुगल-ए-आझम!

मगु ले आझम! काही दशकािंपर्ू ी आलेला काही
शतकािंपर्ू ीच्या सलीम अिारकलीच्या असफल प्रेमाची
कथा सािंगणारा नचत्रपट.
काळ बदलला..भाषा बदलेल.. इनतहास बदलण्याची
हौस आहे आम्हाला तर तो ही पण बदलू शके ल.. म्हणजे
गोष्ट पण बदलू शके ल!
असफलतेर्र मात करणारी आजची नपढी..
अशातशािे हार मािेल? मराठीत मगु ले आझम येऊ
घातलाय.. हा मेिस्रीम नसिेमा.. यात रॅजेडीला स्थाि िाही!
तेव्हा ही सलीम अिारकलीची कहाणी सफ
ु ळ सिंपूणवच
होणार!
त्याचे सिंर्ाद सिंनिप्त नलहूि तयार आहेत.. नसिेमा
लॉकडाऊन संपल्यािर होईल तेव्हा होईल!

१
स्थळ: अकबर बादशहाचे घर..
अकबर: महाराणी जोधा.. कुठे गेली शोधा! शादीआधी हरर्ली
असतीस तर शोधाबाई ठे र्ले असते िार्.. शोधा..
शोधबू ाई.. िाही माझी जोधा.. जोध.ू .
(जोधा पदर सार्रत आत येते..)
जोधाबाई: काय महाराज.. इकडूि बोलार्णे झाले?
अकबर : (आधी उभा होता त्या जागेकडे बोट दाखर्त..) िाही
राणी.. इकडूि िाही.. नतकडूि..
जोधाबाई: काहीतरीच तमु चे जहािंपिाह.. का बोलार्त होतात?
तब्येत तर िासाज िाही िा?
(अकबर नशिंकतो..जोधाच्या पदरास िाक पसु त .. )
अकबर: तमु च्या कॉटिच्या साडीिे िाक िीट पसु ले जायचे.. ह्या
रे शमी भरजरी साडीचा काय उपयोग..
जोधाबाई: आलमगीर.. आपण म्हणता तर बदलिू येऊ..
अकबर: िको.. राहू देत..

जोधाबाई: राहू देते पण.. या साडीला िाक िका पसु ू जहािंपिाह..
ही िेसिू दरबारात जायचेय.. तेव्हा.. त्यापेिा आपल्या
नखशात ठे र्लेल्या रूमालािे िाक पसु ार्े जहािं पिाह..
अकबर: ठीक आहे.. सदीिे िाकात दम आणलाय िसु ता..
जोधाबाई: तरी सािंगत होते..जहापन्हा- नपऊ िका.. थंडपन्हा.. थिंड
कै री पन्हा नपल्यािे सदी ही होणारच जहापन्हा. पण माझे
मेलीचे इथे ऐकतेय कोण..
अकबर: खरे च.. पण कै री पन्हे आमचा र्ीकपॉईटिं महाराणी..
जोधाबाई: असू देत..आता सदीमळ
ु े र्ीकिेस येईल.. तेव्हा
सेर्कास सागिं िू दर्ा मागर्ते..
अकबर: दर्ा िाही.. दर्ु ा.. दर्ु ा की जरूरत है हमे जोधा..
जोधाबाई: जहािंपिाह.. ( टाळी र्ाजर्ते.. कोण आहे रे नतकडे
बोलण्याआधी )
अकबर: जोधाबाई.. आम्ही दर्ु ा म्हणालो म्हणिू तम्ु ही इतक्या खषू
झाल्यात? की अगदी टाळ्या नपटताय?
जोधाबाई: िाही आलमगीर.. आम्ही डॉक्टरािंस बोलार्ण्यासाठी..
अकबर: ह.िं . डॉक्टर िको.. आम्हास हकीम हर्ा.. BUMS.. निज
कोसव के लेला.. त्यास सारे काही येते.. त्याच्या दर्ािे
आम्ही बरे होऊ..

जोधाबाई: त्याच्या हाताला तरी यश येऊदे.. सदी बरी झाली की
आम्ही देर्ीस..
अकबर: िको.. िर्स बोलार्ा इतकी तब्येत नबघडली िाही
अजिू .. बोलायचाच तर सलीमच्या अभ्यासासाठी
बोला िर्स.. सदी लर्कर बरी होर्ो.. मग आम्हास
सलीम यर्ु राजािंचा अभ्यास घ्यायचा आहे महाराणी..
जोधाबाई: ( टाळी र्ाजर्त ) कोण आहे रे नतकडे..
( नशपाई आत येतो )
जोधाबाई: आजच्या आज.. िाही आताच्या आता.. ताबडतोब ..
कल करे सो आज कर. आज करे सो अब.. ऑि कॉल
हकीमािंस बोलार्ा..
नशपाई: जो हकूम हजरू ..

२
स्थळ: अकबराचे घर..
जोधाबाई: कसे र्ाटते जहािंपिाहािंस?
अकबर: आता आम्ही ठीक आहोत.. त्या हकीमािंच्या जडीबटु ीिे
आराम पडतो आम्हास.. अभ्यास घ्यायला मोकळे
आम्ही आता.. बोलर्ार्े सलीमला. आज र्ेळ आहे..
तर आज त्यािंिा बेरीज र्जाबाकी नशकर्तो आम्ही..
जोधाबाई: सलीम शहजाद्ाचिं े लि खेळण्यात जास्त हे खरे ..
अकबर: त्यास उडाणटप्पपू णा म्हणतात महाराणी..
जोधाबाई: महाराजािंिी डोक्यात राग घालिू घेऊ िये.. यर्ु राजासिं
िाही जमले तर.. धीरािे घ्यार्े..
अकबर: जोधाबाई.. आम्हाला सगळ्या जगार्र राज्य करता येईल
पण त्या सदीपाठोपाठ या यर्ु राजािे िाकात दम आणला
आहे..
जोधाबाई: असे बोलू िये या जगार्र राज्य करणाऱ्यािे.. पण जरा
सबरू ीिे..

अकबर: सबरु ी सबरु ी सबरु ी.. त्यािंिा नशकर्णारे पाच पाच नशिक
पळूि गेले.. शेर्टी त्याििं ा नशकर्ण्याची नजम्मेदारी
आम्ही उचलली..सबरु ी कसली मजबरु ी.. आनण..
जोधाबाई: आम्ही समजतो जहािंपिाह ची मजबरु ी..हाय हाय ये
मजबरू ी.. पण.. एक दरख्र्ास्त होती..
अकबर: बोलार्े राणी..
जोधाबाई: कारभारी जरा दमािे..
अकबर: आम्ही कोनशश करू तम्ु हास तोनशस पडू िये याची..
जोधाबाई: सलीम शहजाद्ासिं सोपे सोपे आधी नशकर्ार्े.. उदा..
आनलफ.. बे..
अकबर: आम्ही दरर्ेळी नतथिू च सरू
ु करतो महाराणीसाहेबा..
आनलफ.. बे..यातच अडकतो.. मग बे.. बेरीज
र्जाबाकी पयंत कसले पोहोचतोय आम्ही..
जोधाबाई: धीर सोडू िये जहािंपिाह..
अकबर: खरिंय तमु चे.. धीर सोडू िये.. आनलया भोगासी..

३
घरातील टेबल खचु ी.. समोर पस्ु तक उघडूि बादशहा. छोटा सलीम
उड्या मारतोय.. मध्येच बसतोय..
अकबर: सलीम.. सलीम.. अरे दोि आनण दोि बरोबर पाच
िाहीत.. तीि आनण तीि सात िाहीत..
( सलीम खाली डोके करूि उभा राहतो.. जीभ दाखर्िू नचडर्त..)
सलीम: हम र्ो हैं जो दो और दो पािंच बिा दे..
( जोधाबाई आत येत )
जोधाबाई: सलीम.. िीट अभ्यास कर.. जहािंपिाह चे डोके िको
खाऊस..
अकबर: िाही िाही..अनजबात लि िाही याचे.. कसे होईल..
जोधाबाई: करे ल तो अभ्यास.. करशील िा बेटा?
( सलीम परत जीभ दाखर्िू माकडासारख्या उड्या मारतो. )
अकबर: आता एकच उपाय.. यािंिा पाचगणीच्या शाळेत पाठर्णे..
जोधाबाई: िको महाराज.. ह्या आईची ममता भीक मागते.. आम्ही
यर्ु राजास डोळ्यासमोरूि िाही हलू देणार..िेहमीच
यर्ु राज आमच्या िजरेसमोरच असतात..
(
आजबू ाजल
ू ा पाहात..) कुठे गेला?

जोधाबाई: अरे सलीमा.. गेलास कुठे गनिमा.. नदसत िाहीस तो..
सलीम: ( जर्ळच्या कपाटार्र चढलेला ) मम्मी.. मी इथेय..
अकबर: मम्मी..? त्र्चासे तम्ु हारी उम्र का पता ही िहीं चलता..
जोधाबाई: ( लाजत ) जाओ.. जहापिाह.. ये सिंतरू कही और
बजाओ.. मी पाहते या सलीमकडे..
अकबर: िहीं.. मेरा हकूम..
जोधाबाई: इस्पीक?
अकबर: की बदाम?
जोधाबाई: ( लाजत ) आलमगीर.. तम्ु हीसद्ध
ु ा िा.. अस्से आहात..
आम्ही िाही जा.. जरा सलीमचा तर ठे र्ा खयाल..
अकबर: तेच करतोय.. िाहीतर सलीम.. तम्ु हार्र फक्त पत्ते
खेळायची र्ेळ येईल. उद्ाच्या उद्ा यािंिा रर्ािा करा..
पाचगणीच्या बोनडंगस्कूलात..
जोधाबाई: महाराज.. ही माता भीक मागते.. सलीम इज अ बीट
हूड.. अनल्टमेटली चाइल्डहूड..
अकबर: िाही.. हा या आलमगीरचा हकूम आहे.. सलीमला
तालीम द्ायचा हाच एक जालीम उपाय आहे.. नशपाई..
( टाळी र्ाजर्त )
( नशपाई आत येतो )
नशपाई: हकूम

अकबर: यर्ु राजािंिा पाचगणीच्या बोनडंगात दाखल करा..
नशपाई: जो हकूम..
( जोधा डोळ्यािंिा पदर लार्ते )
अकबर: िाही राणी सरकार.. िाही.. रे शमी साडीस िीट पुसता येत
िाही िाक.. हा घ्यार्ा रूमाल..
( जोधा रूमाल घेते हातात.. दीघव र्ास घेत..)
जोधाबाई: आपल्या प्रेमाची खश्ु बू आहे यात..
अकबर: होय.. आम्ही िाक पसु ले त्यार्र.. आनण हकीमािंिी
नदलेले निलनगरीचे थेंब आहेत यार्र..
जोधाबाई: जहापिं िाह..

४
स्थळ: अकबर बादशहाचे घर..
( मध्ये बारा र्षे उलटूि गेलीत.. पाठीमागे नभिंतीर्री कालनिणवय
कॅ लेंडर.. नडसेंबर १५८६ )
जोधाबाई: जहापिं न्हा.. सलीमची याद सतार्ते आम्हास..
अकबर: आम्हास ही.. पण जेव्हा आठर्ण येते तेव्हा आमच्यातला
शहेिशहा बापार्र र्रचढ होतो.. हे तख्त
साभिं ाळण्यासाठी सलीम तयार होण्यासाठी हा निणवय घेणे
भाग होते..
जोधाबाई: आनण ह्या मातेस पत्रु नर्योग..
अकबर: लर्करच सलीम परत येईल महाराणी साहेबा.. नतकडूि
निरोप होता.. यर्ु राज कॉपी ि करता पास होत आलेत..
इकडील हूडपणा नतकडे िाहीसा झाला आहे.. यर्ु राज
आता लर्करच परततील..
जोधाबाई: माझे डोळे त्यािंच्या र्ाटेकडे सदैर् लागलेत.. सलीम
येईल.. नकती मोठा झाला असेल.. मग त्याचे लग्ि लार्िू
देऊ म्हणजे आम्हाला पण हाताखाली कोणी नमळेल..
मग आम्ही रोजच्या सीररयल बघण्यास मोकळ्या..

अकबर: र्ा! नकती सिंदु र स्र्प्िे पाहता राणीसरकार..
जोधाबाई: खरेय जहापिं िाह.. रोज त्या 'ज्र्ाला बि गई ज्योती'
सीररयल मध्ये ती ज्र्ाला आहे िा नतच्या साडीसारखी
साडी घ्यायची मला. बरोबर कुणी असेल तर.. एकदा
सलीमचा निका लार्ला..
अकबर: निकाल?
जोधाबाई: निकाल िाही शहेिशहा.. निकाह..
अकबर: तेच ते.. एकच दोन्ही.. निकाह.. कुणा बरोबर?
जोधाबाई: शहजाद्ािंसाठी स्थळािंची काय कमी? िाहीतर अगदी
जीर्िसाथी डॉट कॉम र्र टाकू..
अकबर: ठीक महाराणीजी.. प्रथम सलीमला परत तर येऊ द्ात..
जोधाबाई: येणार शहजादे.. आम्ही र्ाट पाहात आहोत.. सलीम..
नकती मोठा झाला असेल.. माझा सलीम..
अकबर: मोठा.. हो िा.. आनण इतकाही िसार्ा की कुण्या
गलवफ्रेंडला घेऊि यार्ा..
जोधाबाई: जहािंपिाह.. माझा सलीम तसा िाही.. तो माझ्या
आज्ञेबाहेर िाही..
अकबर: खरिंय महाराणी.. नदसेलच लर्कर..
( नशपाई येतो )
नशपाई: सलीम शहजादे येत आहेत सरकार..

( सलीम येतो.. पाठोपाठ दोि नशपाई..)
अकबर: या सलीम.. यर्ु राज सलीम यार्े.. यार्े..
( आतिू ओर्ाळण्याचे तबक घेऊि दोि दासी
येतात. एक ओर्ाळते . दसु री दासी मागे उभी राहूि
पाहते.. सलीमची िजर नतच्यार्र पडते.. मागिू प्लेबॅक..
तमु को देखा तो ये जािा सिम..)
जोधाबाई: यर्ु राज.. नर्श्राम करार्ा..नकत्येक र्षांिी पाहतो
आहोत तम्ु हािंला..
सलीम: हो िा.. ( पाठीमागच्या दासी कडे चोरूि पाहात ) खपू
गोष्टी बदलल्यात इकडे मम्मी.. आज जेर्ण काय आहे?
जोधाबाई: आज खास गाजर का हलर्ा आनण कलेजे का नखमा
बिनर्ला आहे ..
सलीम: मम्मी.. तझ्ु या हातचे खाऊि नकत्येक र्षे झाली.. आज
जेर्णार मी पोटभर..
जोधाबाई: ठीक.. तोंडनबिंड ध.ू . अिारकली.. सलीमला िर्ीि
बाथरुम दाखर्..
सलीम: िर्ीि बाथरुम मॉम?
जोधाबाई: होय सलीम.. िर्ीि. फुल्ली टाइल्ड नर्थ लेटेस्ट
ॲटॅचमेंट्स आनण बाथटब..

सलीम: ( अिारकली.. म्हणजे ती मागची दासी.. नतच्याकडे
पाहात..) होय.. मला पाहायलाच हर्ी.. िाही पहायलाच
हर्े..
( अिारकली आनण सलीम जातात. जोधाबाई त्याच्याकडे बघत
राहते.. )

५
स्थळ : बाथरुम..
अिारकली हातार्र पाणी टाकतेय.. सलीम हात धतु ोय.. पाठीमागे
पाणी बचार्चे पोस्टर लार्लेले.. 'पािी की हर बिंदू
कीमती है' नलनहलेले.
काही नमनिटे अशीच जातात.
सलीम: िार् काय तझु े?
अिारकली: या िाचीजला अिारकली म्हणतात.
सलीम: डानळिंबाची कळी?
अिारकली: शहजादे फार नर्िोदी आहेत असे ऐकूि होते.. आज
प्रत्यि पानहले..
( पाणी टाकतच राहते )
सलीम: अजिू नकती पाणी टाकणार आहेस अिारकली?
अिारकली: आपण िाही म्हणत िाही तोर्र शहजादे..
सलीम: ठीक.. परु े .. परु े ..
( ती टॉर्ेल देते.. एक टोक हातािे पकडूि उभा राहातो )
सलीम: बाथरुम सिंदु र बिर्लेय फार..

अिारकली: होय, शहजादे सलीम.. माझे बाबा इथले मख्ु य गर्िंडी
आहेत..
( नतच्याकडे पाहात.. )
सलीम: र्ा! सिंदु र! राज गर्िंडी? गर्िंड्याकडे जादू आहे असे नदसते..
( अिारकली लाजिू बाजल
ू ा पाहते.. टॉर्ेल हातात देत..)
अिारकली: हजरू
सलीम: ....
अिारकली: टॉर्ेल.. हजरू ..
सलीम: सिंदु र..
अिारकली: काय हजरू ?
सलीम: हो.. हा सद्ध
ु ा सिंदु र आहे.. टॉर्ेल सिंदु र.. बाथरुम सिंदु र..
बाथटब सिंदु र .. गर्िंडी सिंदु र.. तू सिंदु र..
( लाजिू बाजल
ू ा बघत उभी राहते, पायाच्या
अिंगठ्यािे जमीि उकरत..)
सलीम: आम्ही इतकी र्षे बाहेर रानहलो.. कधी असले अिपु म
सौंदयव िाही पानहले.. र्ा!
अिारकली: हजरू मी बाबािंिा सािंगते..
सलीम: काय? आमचे िार्?
अिारकली: काहीतरीच काय.. हेच.. आपल्याला बाथरुम
आर्डले फार.. आपण कौतक
ु करत होतात म्हणिू ..

सलीम: छाि.. फारच छाि.. आनण हे बाथरुमबद्दल िाही..
अिारकली: कळलिं मला.. टॉर्ेल बद्दल आहे िा?
सलीम: टॉर्ेलबद्दल िाही..
अिारकली: सॉरी हजरू .. बाथटब..
सलीम: अिारकली.. बाथरुममधिू बाहेर येशील जरा..
अिारकली: हजरू .. मी बाहेरच उभी आहे..
सलीम: छाि.. छािच.. सदिंु र.. अलौनकक.. आनण काय ते नर्चारू
िकोस..
अिारकली: िाही नर्चारत शहजादे..
सलीम: अप्रनतम.. आर्डली मला..
अिारकली: आता नर्चारू हजरू काय ते?
सलीम: काय िाही.. कोण नर्चार अिारकली..
अिारकली: कोण हजरू ?
सलीम: इथे कोण आहे?
अिारकली: तम्ु ही हजरू ..
सलीम: मी सिंदु र आहे?
अिारकली: हा कसला प्रश्न हजरू ..?
सलीम: बोल.. अजिू कोण आहे?
अिारकली: अजिू कोणी िाही हजरू ..
सलीम: मग तू कोण आहेस.. भतू ?

अिारकली: ( हातपाय सल
ु टे असल्याचे दाखर्त..) िाही हजरू ..
भतू िाही..
सलीम: आता ऐक.. अिारकली..
अिारकली: होय हजरू ..
सलीम: तू सिंदु र.. तझु े हरणासारखे डोळे.. पोपटासारखे ओठ.. लािंब
गोरे गोरे के स.. काळे काळे गाल..
( अिारकली खाली पाहात उभी..)
सलीम: काही चक
ु ले का? चक
ु लेच.. गोरे गाल.. काळे काळे के स..
गजगानमिी.. नसिंहकटी.. किंु दकळ्यािंसारखे मोतीदतिं ी..
अिारकली: अय्या.. नर्को र्ज्रदतिं ी.. टूथपार्डर टूथपेस्ट..
सलीम: कमव.. अिारकली.. मी तझु े कौतक
ु करतोय नि ..
अिारकली: शहजादे.. मी कुठे आपण कुठे ..
सलीम: अिारकली.. मी इथे नि तू ही इथेच..
अिारकली: इश्श..
सलीम: र्ा! खदु ा जब हस्ि देता है.. िजाकत आ ही जाती है! आज
सिंध्याकाळी.. माझ्या या घराच्यापाशी थािंब तू गडे
जराशी..
अिारकली: इश्श.. म्हणजे डेट?
( लाजत पळूि जाते आत.. टॉर्ेल हातात घेऊि
उभा सलीम.. जोधाबाई आत येतात.. )

जोधाबाई: इतका र्ेळ सलीम..?
सलीम: हो िा.. मम्मी.. मळलो होतो िा खपू .. तेव्हा लाइफबॉयिे
हात धतु ले.. तिंदरू
ु स्ती की रिा.. ( आत पाहात ) करता
है लाइफबॉय.. छाि आहे हािं..
जोधाबाई: काय? लाइफबॉय?
सलीम: िाही.. बाथरुम.. मम्मी
जोधाबाई: बरिंय चल.. जेर्ायला. जहापिं िाह र्ाट पाहात आहेत..
सलीम: चला मातोश्री..

६
राजर्ाड्यामागील जागा.. पाठूि झोपाळ्यार्ाचिू
झल
ु ायचे हे बॅकग्राऊिंड म्यनु झक.. अिारकली आनण
सलीम दोघे उभे..
सलीम: अिारकली, आज तल
ु ा काही महत्र्ाची गोष्ट सागिं ायची
आहे अिारकली..
अिारकली: अय्या.. गोष्ट! मला िा गोष्ट ऐकायला खपू खपू
आर्डते.. गोड गोष्टी.. गोड गोड गोष्टी.. त्यात एक
राजकुमार असतो.. तो घोड्यार्र स्र्ार.. अबलख र्ारू
र्रूि येतो.. टाचा टाकीत.. र्ाट पाहतेय नतथे एक
राजकन्या.. की िसु तीच कन्या? तो येतो.. नतला पाहतो..
आनण म्हणतो..
सलीम: काय म्हणतो अिारकली?
अिारकली: म्हणतो.. बाथरुम फार सिंदु र आहे हो..
सलीम: अिारकली.. बाथरुममधिू बाहेर ये..
अिारकली: जो हकूम शहजादे..
( दोि पार्ले पढु े येत ) आले बाहेर..
सलीम: आनण म्हणतो मग.. तू माझी राणी होणार का?

अिारकली: अय्या.. नकती रोमॅनन्टक.. राजकुमार असे म्हणतो तर
ती कन्या म्हणते..
सलीम: काय म्हणते अिारकली..?
अिारकली: म्हणते.. म्हणते.. अय्या.. मी िाही जा..
सलीम: बोल बोल अिारकली.. काय म्हणते ती राजकुमारास?
अिारकली: म्हणते.. म्हणते.. बाबािंिा नर्चारूि सािंगेि..
सलीम: बाबा म्हणजे.. ते गर्डिं ी?
अिारकली: अय्या.. सर्वच मल
ु ींचे बाबा काय गर्िंडी असतात?
सलीम: सर्वच मल
ु ींिा िाही नर्चारत हा सलीम.. अिारकली.. तल
ु ा
नर्चारतोय..
अिारकली: अय्या..! काहीतरीच!
सलीम: काहीतरीच काय? या राजर्ाड्याच्या मागे तल
ु ा मी का
बोलार्ले असेल?
अिारकली: मानहतीय मला..
सलीम: मग सािंग.. अिारकली.. सािंग..
अिारकली: आम्ही िाही जा..
सलीम: सािंग िा..
अिारकली: मानहतीय.. डेटर्र.. अय्या मला लाज र्ाटते..
सलीम: ऐक बाला.. तल
ु ा पाहताच कनलजा खलास झाला..
( रडू लागते )

सलीम: काय झाले अिारकली?
अिारकली: कोणी खलास झाले की मला रडू येते..
सलीम: अिारकली.. कनलजा खलास म्हणजे..
अिारकली: गेला.. खलास.. सिंपला? कनलजा म्हणजे ते
मटणातला िा? मी सागिं ेि.. राज बल्लर्ािंस.. िर्ीि कापा
बोकड.. िर्ीि येईल कनलजा..
सलीम: अिारकली.. आम्ही आमच्या कनलज्याबद्दल बोलत
आहोत.. तल
ु ा पाहूि र्ाटले..
अिारकली: अय्या..
सलीम: अय्या काय? पढु े बोलू तर दे अिारकली.. तल
ु ा पाहूि
र्ाटले.. तचू माझ्या नदलकी रािी.. मी मग माझे नदल
तल
ु ा देऊि टाकले..
अिारकली: िाही शहझादे.. िाही.. तम्ु ही फक्त तो टॉर्ेल परत
नदला..
सलीम: अिारकली.. असे र्ाटते आपण इथे असेच बोलत रहार्े..
अिारकली: अििंत काळ..
सलीम: खरिंय अिारकली.. तू अशीच बोलत रानहलीस िा तर
अितिं काळ ही परु णार िाही आपल्या प्रेमालापास..
अिारकली: अय्या.. मला नकिई लाज र्ाटते.. आनण मला उशीर
होईल.. मी जाऊ..

सलीम: अििंत काळ सिंपला का अिारकली?
अिारकली: शहजादे सलीम.. ठाऊक िाही.. माझ्या घड्याळाचा
सेल डाऊि आहे.. पण मला जाऊ द्ार्े.. जाऊ द्ािा
घरी र्ाजले की बारा..
सलीम: र्ा! काय आर्ाज तझु ा अिारकली.. र्ाटते जशी कोनकळा
गातेय.. पिी मधरु कूजि करताहेत.. र्ा!
अिारकली: पजू ि? या अल्ला.. कसली पजू ा?
सलीम: अिारकली.. पजू ि िाही.. कूजि.. र्ाटते तझ्ु याबरोबर
असेच बसिू रहार्े.. प्रेमाच्या गप्पा मारीत.. तू आनण मी..
मी तख्ताचा र्ारसदार.. तू माझी मनल्लका.. महाराणी
अिारकली..
अिारकली: अय्या.. आम्ही िाही.. मी जाते.. खपू कामे बाकी
आहेत शहजादे..
( धार्त निघिू जाते.. सलीम बघत राहतो नतला जातािा..)

७
बादशहा अकबराचे घर.. जोधाबाई आनण मािनसिंग दोघेच आहेत.
मािनसगिं : महाराणीजी आपले लि िाही
जोधाबाई: बोला मािनसिंगजी.. कशात लि िाही? आमचा सलीम
आल्यार्र आमचे ध्याि कशात िाही..
मािनसिंग: तेच सािंगत आहे.. त्याच्यार्रच ध्याि ठे र्ार्े महाराणी..
त्यािंची लिणे..
जोधाबाई: असे काय के ले सलीमिे?
मािनसिंग: आमची खबर पक्की आहे.. राजर्ाड्याच्या मागे रोज
शहजादे..
जोधाबाई: काय? राजर्ाड्यामागे?
मािनसिंग: होय राजर्ाड्यामागे..
जोधाबाई: पण काय?
मािनसिंग: रोज राजर्ाड्यामागे.. सलीम शहजादे.. त्या िाचीज
लौंडीस भेटतात..
जोधाबाई: काय? कोण आहे ती? कळू देत आम्हास नतचे िार्..
मािनसिंग: मि घट्ट करूि ऐकार्े.. महाराणी.. ती आहे अिारकली..

जोधाबाई: काय? अिारकली? एका गर्िंड्याची मल
ु गी?
राजकुमाराििं ा काय कमी होती मल
ु ींची? अगदीच काही
िाही तर कुठल्याशा र्धर्ू र सचू क कें द्रात िार् िोंदर्ले
असते.. अजिू काय काय स्र्प्िे पानहली.. सलीम.. हे तू
काय करतो आहेस.. आधी र्षाविर्ु षे नतकडे जाऊि
रानहलास.. आता एका मल
ु ीच्या मागे.. माझ्या ममतेची
ही अशी दशा व्हार्ी? सलीम.. सलीम..
( अकबर येतो..)
अकबर: महाराणी जोधाबाई.. आपण नचिंताक्ािंत नदसता?
मािनसगिं .. काय झाले?
मािनसिंग: शहेिशहा.. आपण या पृथ्र्ीचे मानलक.. आलमगीर..
जहािंपिाह.. आपल्या शहजाद्ािंचे..
अकबर: काय.. बोलार्े पढु े..
मािनसिंग: त्यािंचे लफडे आहे..
अकबर: खामोश! राजघराण्यातील व्यक्ती असे करूच िाही
शकत.. लफडे? प्रकरण असेल..
जोधाबाई: का िाही करू शकत जहािंपिाह.. आमचे शहजादे काय
िाही करू शकत?
अकबर: कोण आहे ती लौंडी?
जोधाबाई: अिारकली

अकबर: मग ठीक आहे.. ( एकाएकी सार्रत ) क्काय?
जोधाबाई: आपल्या राजगर्डिं ् याची मल
ु गी..आपणास ठाऊक
आहे ती?
अकबर: आमच्या िजरे तिू कोणी सटु त िाही.. जशा या जोधाबाई..
सटु ल्या िव्हत्या..
( जोधाबाई लाजतात.. मािनसिंग िजर चक
ु र्िू दसु रीकडे पाहातो )
मािनसगिं : म्हणजे शहेिशहाििं ा सारे ठाऊक आहे?
अकबर: सारे ? म्हणजे अजिू काय?
मािनसिंग: सलीम आनण अिारकलीच्या जोडीबद्दल?
अकबर: आम्हास िाही ठाऊक असे या भमू डिं ळी काय आहे..
मािनसिंग: खरिंय शहेिशहा.. खरिंय..
अकबर: खरिंय हे खरे च आहे मािनसिंग.. पण याबाबतीत मात्र
आम्हास खरे च काही िाही ठाऊक..
मािनसिंग: ऐकार्े.. जहािंपिाह.. रोज राजर्ाड्यामागे शहजादे सलीम
अिारकलीस भेटतात..
अकबर: खामोश! त्या गर्डिं ् याची मल
ु गी.. नहदिं स्ु थािची मनलका
बिण्याची स्र्प्िे पाहात आहे की काय?
जोधाबाई: महाराजाििं ी इतके ही कठोर होऊ िये.. सलीम अजिू
लहाि आहे.. िादाि आहे..

अकबर: लहाि? त्याच्या र्याचे असतािा आमच्या तीि शाद्ा
झालेल्या तोर्र.. आनण िादाि? ते काही िाही..
मािनसिंग.. आमचा हकूम आहे.. शहजादे सलीम यािंिा
उच्च नशिणासाठी पाठर्िू द्ा बाहेरील देशात..
जोधाबाई: िाही शहेिशहा.. माबदौलत.. आलमगीर.. इतके कठोर
होऊ िका.. आमच्या शहजाद्ािंस अजिू एकदा
आमच्याहूि दरू िेऊ िका..
अकबर: महाराणी जोधाबाई.. आम्ही िाही िेले दरू तर ती
कर्डीमोलाची गर्िंडी कन्यका िेईल दरू .. आमचा
हकूम.. मािनसगिं .. आमचे फमावि जारी करा.. आता..
मािनसिंग: हकूम हजरू ..
( मािनसिंग जातो..)
जोधाबाई: महाराज.. मोठ्या िर्सासायासािे झालेल्या सलीमला
ही कसली अर्दसा आठर्ली.. आनण माझ्या सलीमला
माझ्यापासिू परत दरू करत आहे ती.. अिारकली..
सलीम तिू े क्या नकया जालीम..

८
सलीमची खोली.. दजु वि, सलीमचा खास सेर्क आनण सलीम
दोघेच आहेत..
दजु वि: शहजादे सलीम, शहेिशहा िी हे पत्र पाठर्ले आहे..
सलीम: खनलता? एकाच घरात राहूि खनलता? मोबाईलर्र बोलले
असते.. आमचा आनण त्याच
ु अकाऊिंट आहे..
िं ा फे सबक
व्हॉट्सॲप आहे.. पॉप इज आऊटडेटेड.. र्ाचा.. िाहीतर
द्ा.. मीच र्ाचतो..
( घेऊि र्ाचतो..)
सलीम: एकाएकी काय मिात आले महाराजािंच्या? आम्ही िाही
दरू देशी जाणार.. आम्हास पोस्ट ग्रॅज्यएु शिची काय गरज?
दजु वि: शहजादे.. एक सागिं .ू .िीट र्ाचा
सलीम: िीटच र्ाचले दजु वि..
दजु वि: माजिं र डोळे नमटूि नपते दधू पण इतरािंिा नदसत िाही असे
र्ाटते नतला..
सलीम: दजु वि.. इथे मािंजर कुठे ?.. ओहो.. म्हणजे डॅडिा मानहती
झाले की काय?
दजु वि: होय.. शहजादे.. त्याििं ा खबर नमळाली..रोज रोज एकाच
नठकाणी आपण भेटता.. ते ही सीसी टीव्ही आहेत इथे हे

नर्सरूि.. आनण ते कदानप अिारकलीस आपली सिू
बिर्ण्यास राजी होणार िाहीत..
सलीम: आनण दजु वि.. तम्ु हाला र्ाटते आम्ही दरू देशी निघिू जार्े?
दजु वि: ही नहदिं स्ु थािच्या बादशहािंची आज्ञा आहे.. ती कशी मोडणार
तम्ु ही? शहेिशहाचा हकूम ही काळ्या दगडार्रील रे घ..
सलीम: यू मीि.. पमवििंट माकव र? म्हणजे आम्हास जार्ेच लागेल?
दजु वि.. तू माझा सेर्क िाहीस.. नजगरी दोस्त आहेस..
काही नतकडमबाजी कर..
दजु वि: शहजादे.. तम्ु ही कमीतकमी जागा तरी िीट निर्डायचीत..
सलीम: काय करू दजु वि.. पनहल्यादिं ाच आहे िा..अिभु र् िाही..
पण आम्ही अिारकलीस सोडूि िाही जाणार.. द्ा तो
हकूमिामा..
( हाती घेऊि फाडूि फे कतो..)
दजु वि: यर्ु राज.. हे काय के लेत तम्ु ही? शहेिशहाचा आदेश
धडु कार्िू लार्ताय?
सलीम: आम्ही शहजादे आहोत हाच आमचा गन्ु हा.. राज्यात
जागोजागी पोरे आहेत.. कोणी असे नशकण्यासाठी बाहेर
जात िसेल.. आनण कोणास असे आपल्या जीएफ ला
मोकळेपणािे भेटता येत िसेल? एक आम्ही..
दजु वि: शािंत व्हार्े शहजादे.. शहेिशहा आता िक्की घस्ु सा होतील..

सलीम: ह.िं . ते घस्ु सा होतच राहतात.. ॲग्रिं ी ओल्ड मॅि.. यिंग जेि
च्या ॲनस्परे शि.. दे जस्ट डोन्ट अडिं रस्टॅड..
िं यू िो.. पण
काही करूि अिारकली माझीच.. ते काय म्हणतात िा
शेंडी तटु ो की पारिंबी..
दजु वि: शहजादे सलीम.. तम्ु ही काय म्हणता ते समजले.. पण या
रस्त्यार्र खपू खाचखळगे आहेत.. तम्ु हािंला हशारीिे काम
करार्े लागेल.. पण खरा राजपतू म्हणिू मी तमु च्या बरोबर
आहे आनण असेि.. फक्त माझ्या त्या राजकिंु र्र बरोबरच्या
प्रकरणात..
सलीम: नदली.. आम्ही सर्व मदत करू.. राजकिंु र्र आनण तमु ची
जोडी.. आम्ही जातीिे लि घाल.ू . हे चािंगलेय.. तम्ु ही मला
आनण मी तम्ु हाला.. म्हणतात िा एकमेका साह्य करू..
दजु वि: अर्घे धरू सपु थिं ! पण यर्ु राज सार्ध रहार्े.. काही
अिारकलीस दगाफटका तर िाहीिा होणार?
सलीम: खरे य.. आम्ही पाहतो.. तम्ु हीही लि ठे र्ा..
दजु वि: आज्ञा हजरू !

९
एक छोटीशी खोली.. अिारकलीची. ती खाली बसिू मोबाईलर्र
सागरगोटे खेळतेय. अकबर टािंगा टाकत आत नशरतो..
ती दचकूि उभी राहते.
अिारकली: या अल्ला.. खद्दु शहेिशहा आले भेटीस.. बादशहा
येती घरा.. तोनच.. अकबर: खामोश!
अिारकली: माफी असार्ी जहािंपिाह..
अकबर: अिारकली.. तोड दे दश्ु मि की िली.. आमच्या
तझ्ु याकडूि खपू अपेिा आहेत अिारकली.. ज्या
िजाकतीिे तझु े नपताजी महाल बािंधतात त्याच
िजाकतीिे अल्लातालािे बिर्ले तल
ु ा.. आता तू मात्र
आम्हाला बिर्ू िकोस..
अिारकली: िाही खानर्दिं
अकबर: ह्या सल्तितीर्र राणी बििू राज्य करण्याचे ख्र्ाब सोडूि
दे.. अिारकली..
अिारकली: या िाचीज िे हे स्र्प्ि कधीच िाही पानहले
आलमगीर.. खानर्िंद फक्त प्रेमाखातर..
अकबर: खामोश!

( अिारकली मागे सरकते..)
अकबर: अिारकली.. कहािं चली?
अिारकली: मी इथेच आहे जहािंपिाह.. आपली ताकद मोठी..
त्यापढु े आमचा काय पाडार् लागायचा.. आपला
हकूम..डोक्याडोळ्यािंर्र.. म्हणजे सरआिंखोंपर.. आपण
फक्त हकुमार्े..
अकबर: हकुमार्े? अिारकली.. हे नक्यापद आहे? आम्हाला
पत्ताच िव्हता अजिू ही.. छाि.. आज सलीमला सािंग..
तू त्याच्याशी निकाह लार्णार िाहीस.. लार्ू शकणार
िाहीस..
अिारकली: खोटेच? खोटे सािंगार्े खानर्िंद?
अकबर: खोटे? िाहीच.. हे सत्य आहे..हे सत्यच आहे .. हे सत्य
आहेच आनण हेच सत्य आहे.. या नहदिं स्ु थािच्या
बादशाहच्या हकुमािसु ार हे होणे िाही.. माझी आज्ञा
आहे.. तू सलीमला सािंग.. तू िाही पाळलीस आज्ञा तर
.. तरू
ु िं गात पडशील..
अिारकली: नखतपत शहेिशहा?
अकबर: हा.िं . नखतपत! मल
ु ी, भाषा चागिं लीय तझु ी.. पण नतचा
सलीमर्र प्रयोग कर.. सािंग त्याला.. तू खोटे िाटक करत
होतीस..

अिारकली: नपर्ळा पीताबिं र जहािंपिाह?
अकबर: हा कुठूि आला आता?
अिारकली: िाटक खोटेच असते जहािंपिाह..
अकबर: तू फार हशार आहेस अिारकली.. आमची आज्ञा पालि
कर..
अिारकली: जो हकूम शहेिशहा.. पण आपण सलीम शहजाद्ासिं
कािं हकूम देत िाही?
अकबर: खामोश! एका शहेिशहाशी जबाि लडा रही हो?
अिारकली: माफी खानर्िंद.. पण..
अकबर: खामोश.. मझु े और कुछ िहीं सिु िा..हा हकूम आहे
आमचा.. हकुमाची फक्त अिंमलबजार्णीच हो..
अिारकली: हो.. महाराज!
( अकबर ताडताड निघिू जातो..)
अिारकली: परर्रदीगार.. क्या इतिी ताकत िहीं दे सकता हमारे
शहेिशहा को की उिका बस अपिे बेटेपर भी चल सके ..
( सलीम येतो..)
सलीम: अिारकली.. पापा आये थे? कशासाठी? मला हकूम
नदलाय देशाबाहेर जाण्याचा.. मी तो फाडूि फे कूि नदला..
अिारकली: शहजादे.. आपण शहजादे आहात.. मी िाचीज..

सलीम: अिारकली.. तू िा चीज िाहीस.. बटर आहेस .. चीज
आहेस.. िाचीज िाहीस..अगदी तू चीज बडी है मस्त
मस्त..
अिारकली: तमु चे काहीतरीच शहजादे..
सलीम: काहीतरीच िाही.. पापा काहीही म्हणोत.. मी िाही जाणार
..
अिारकली: पण मी जाणार..
सलीम: कुठे ?
अिारकली: आनण कुठे ? तरू
ु िं गात..
सलीम: अिारकली..!
अिारकली: आनण जाईि मी हसत हसत तरू
ु िं गात.. प्यार नकया तो
डरिा क्या शहजादे..
सलीम: अिारकली..!

१०
स्थळ: अकबराचे घर. जोधाबाई आनण मािनसगिं बाजल
ू ा उभे
आहेत. आनण
सलीम आनण अकबर समोरासमोर..
अकबर: शहजादे.. आमचा हकूम आहे.. त्या मल
ु ीला नर्सरूि
जा..
सलीम: कै से नपताश्री..
अकबर: नतला आम्ही कै देत ठे र्ले आहे..
सलीम: कै द में है डबलबल
ु .. म्हणजे बल
ु बल
ु ?
अकबर: बल
ु बल
ु नबलनबल िाही.. अिारकली.. आता ती पडेल
तरू
ु िं गात.. काय म्हणतात तशी.. नखतपत..
सलीम: डॅड.. द्ाट्स अिफे अर..
अकबर: िाही शहजादे.. यद्ध
ु ात सारे िम्य..
सलीम: यद्ध
ु .. पापा यद्ध
ु िाही हे.. हे प्रेम.. प्यार नकया तो डरिा
क्या..
अकबर: खामोश! ये जिंग है.. नजिंदगी की जिंग..असली यद्ध
ु ..
सलीम: जगिं असो की जगिं ल.. जगिं जगिं पछाडले तरी आम्ही िाही
जाणार.. मम्मी सािंग िा..
जोधाबाई: मी काय सािंगू जहािंपिाहिा सलीम..

सलीम: हेच.. अिारकली..
अकबर: खामोश! तझु ी एनक्झक्यनु टव्ह क्लासची नतनकटे
काढलीत.. अफगानणस्तािात जा.. मािर्र्िंशशास्त्र..
सलीम: होय.. एकदम योग्य नठकाण डॅड.. जिु े- िर्े मृतदेह
नमळतील सगळीकडे.. र्ा!
अकबर: शाबास! मला तझ्ु याकडूि हीच अपेिा होती..
सलीम: कसली? डेडबॉड्या शोधण्याची पापा?
अकबर: िहीं रे पगले.. तू अफगानणस्तािात जाशील..
सलीम: मी.. मी?
अकबर: उच्चनर्द्ानर्भनू षत होऊि येशील..
सलीम: मी.. मी?
अकबर: आनण आम्ही ऐकलेय.. नतथली राजकन्या खपू खबू सरू त
आहे..
सलीम: सरू त असो की बडोदा.. मम्मी..
जोधाबाई: जहािंपिाह.. जगार्र राज्य करणारे तम्ु ही.. आपल्या
बच्च्याची एर्ढी ख्र्ानहश िाही परु ी करू शकत..
अकबर: ये राजिीती है.. जोधाबाई..
सलीम: कुछ भी हो.. अिारकलीसे ही होगी मेरी निकाह.. मम्मी..
जोधाबाई: हािं बेटा.. देखती हू.िं .

अकबर: खामोश! सलीम तमु जाओगे.. आनण माझा फै सला
आहे.. आनण अिारकलीची सटु का होईल..
सलीम: थ्यािंक्स डॅड..
अकबर: पढु े ऐकार्े..
सलीम: ऐकतोय.. आय िो डेनव्हल इज इि नडटेल्स..
अकबर: तर अिारकली सटु णार.. अजिू बारा तास आहेत..
मािनसगिं ..
मािनसिंग: जी हजरू ..
अकबर: राजगर्िंड्यास तयार रहार्यास सािंगा.. या राजर्ाड्याबाहेर
एक नभतिं बाधिं ायची आहे..
मािनसिंग: जो हकूम
अकबर: अिारकलीचे स्मारक..
सलीम: स्मारक? डॅड.. ते गेलेल्याचे..
अकबर: जाईल.. त्यात अिारकली नचणिू मारली जाईल.. हा
हकूम आहे आमचा.. राजगर्िंड्यास स्र्तःच्या हस्ते बािंधू
देत ती नभिंत.. आपल्याच मल
ु ीचे स्मारक..
मािनसिंग: शहेिशहा..
अकबर: हकुमाची अमिं लबजार्णी व्हार्ी.. िा रहेगा बास ि रहेगी
बािंसरु ी..
सलीम: बजेगी डॅड..

अकबर: कै से.. नबिा बािंस के .. नबिा बािंस कै से बजेगी?
सलीम: ते िाही पापा.. िा बजेगी बासरु ी असा खरा र्ाक्प्रचार
आहे..
अकबर: तू त्या अिारकलीकडूि भाषेचे क्लासेस लार्लेस काय?
सलीम: काय पण डॅड.. आम्ही काय रोज हे बोलणार? हाऊ
अिरोमॅनन्टक..
अकबर: काय?
सलीम: काय िाय..
अकबर: तर ती नभिंत.. अिारकली नतच्यात गाडली जाईल.. मग
तल
ु ा अफगानणस्तािात ि जायला कारण उरणार िाही..
सलीम: मम्मी..
जोधाबाई: उगी उगी बाळा.. आपण जहािंपिाह चे घर उन्हात बाधिं ू
हा.िं .
सलीम: त्या नभिंतीच्या बाजल
ू ा..?

११
स्थळ: अकबर बादशहाचे घर.
जोधाबाई तािंदळ
ू निर्डत बसलीय.
अकबर बाजल
ू ा बसलाय.. उदवू पेपर 'दरबार ए नदल्ली'ची आग्रा
परु र्णी र्ाचत.. तीही उल्टा पेपर पकडूि! जाड नभगिं ाचिं ा
चष्मा लार्िू . बादशाहचे लि िाही..
जोधाबाई: काय हो.. त्या अिारकलीस चागिं लीच नशिा
फमावर्लीत.. नबचारी कोंडली गेली असेल..
अकबर: असेल िाही गेलीच.. आमच्याशी गस्ु ताखीची सजा
नमळणारच..
जोधाबाई: चागिं ली होती.. सलीमला आर्डायची..
अकबर: उसे अफगानणस्तािसे राजकन्या आण.ू . गर्िंड्याची पोर
या सल्तितची महाराणी..
जोधाबाई: सलीम उदास झालाय.. नदसला िाही सकाळपासिू ..
अकबर: तम्ु ही नचतिं ा िका करू.. नर्सरे ल नतला..
जोधाबाई: नर्सरला तर ठीक..
अकबर: तो िाहीतर त्याचा बाप नर्सरे ल!

जोधाबाई: तम्ु ही?
( सलीम आनण अिारकली दोघे घरात नशरतात.. लग्िाचे कपडे
अिंगार्र.. गळ्यात मोठाले हार..)
सलीम: ( जोधाबाईच्या पाया पडत )
आम्हाला आशीर्ावद दे मम्मी..
( अकबर दचकूि पेपर बाजल
ू ा ठे र्तो..)
अकबर: सलीम.. इतक्यात निकाह उरकूिही आलास..कालच्या
अिारकलीला नर्सरला लगेच.. ( बाजल
ू ा
अिारकलीला पाहूि दचकतो ) अरे अिारकली.. की
नछपकली.. की नतची जळ
ु ी बहीण..
अिारकली: हमे आशीर्ावद दो मामजिं ी..
सलीम: पापा.. असे कन््यजू िका होऊ.. ही ओररजीिलच
आहे..डुनप्लके ट िाही.. हीच ती नभिंतीत नचणलेली..
हड्रिं ेड पसेंट जेन्यईु ि.. पिु जीनर्त..
अकबर: काय कसे काय बर्ु ा जमलिं तल
ु ा?
सलीम: नसपिं ल डॅड.. प्यार नकया तो डरिा क्या..
अकबर: म्हणजे..
सलीम: आम्ही िाही सािंगणार.. नसक्े ट..

अकबर: नहदिं स्ु थाि की सलतितीच्या सर्वशनक्तमाि राजापासिू
काही लपत िाही शहजादे.. तम्ु ही सागिं ण्याआधी
आम्हास ठाऊक होईलच.. आनण अशी कोणती गोष्ट
आहे जी आम्हाला ठाऊक िाही?
सलीम: सर्व काही.. फक्त एक गोष्ट.. त्या नभतिं ीखालील रातोरात
आम्ही खणलेले भयु ार सोडूि पापा.. आनण आता
निकाल लागलाय.. निकाह झालाच.. अिारकली हॅज
ऑलरे डी नबकम नमसेस अिारकली सलीम..
जोधाबाई: मी काय म्हणते.. आहे पोराची हौस तर..
अकबर: हौस..? हे काय खेळणे आहे..
जोधाबाई: असू देत..िाहीतर िसू देत.. आली पार्लािंिी लक्ष्मी
चालत.. िार् घे तर मल
ु ी..
अिारकली: अय्या.. लाज र्ाटते..
जोधाबाई: कसली गिं..
अिारकली: अय्या.. सलीमचे िार् घ्यायला लाज र्ाटते..
जोधाबाई: लाजू िकोस.. िार् घ्यार्ेच लागेल.. तशी रीत आहे
आपली..
अिारकली: लाज र्ाटते.. तरी घेते.. मी होती अशी नभतिं ीमध्ये
नचणिू .. मी होते अशी नभिंतीमध्ये नचणिू .. आनण
सलीमरार् गेले भयु ार खणता खणता नशणिू ..

जोधाबाई: दृष्ट लागेल गिं.. आता सलीम..
सलीम: ये क्या ममा.. हम िहीं लेंगे िाम नबम.. अिारकलीका..
जोधाबाई: घ्यायलाच लागेल.. राजघराण्यातील रस्म आहे.. िर्ी
बहू आली तर..
सलीम: ठीक. पण हसू िको.. भाजीत भाजी..
जोधाबाई: हा िको उखाणा.. ही भाजी खाऊि थकले मी.. माझ्या
लग्िात पण बादशहाििं ी हाच घेतलेला उखाणा.. ती कडू
मेथीची भाजी म्हणे!
सलीम: मग हा ऐक..मेथी िाही काही.. मी के निकुडुवची भाजी
म्हणणार होतो..
जोधाबाई: चालणार िाही.. दसु रा घे उखाणा..
सलीम: ठीक .. ऐक.. हत्तीर्र अिंबारी नतच्याखाली झल
ू .. आनण
अिारकली माझे गल
ु ाबाचे फूल..
अकबर: यू फूल..
जोधाबाई: र्ा! शोभते अगदी जोडी.. हो की िाही जहािंपिाह..
अकबर: खामोश! ये क्या हो रहा है..
जोधाबाई: खामोश नबमोश काय उगाच.. हा दरबार िाही तमु चा..
अकबर: खामोश!
जोधाबाई: नबलकुल िहीं खामोश.. जहािंपिाह आपका बस िहीं
चलेगा अब.. निकाह हो चक
ु ा.. र्ाजर्ा रे र्ाजर्ा पण हो

चक
ु ा.. आता आपके हाथ में कुछ िहीं.. नसर्ा आशीर्ावद
देिे..
अकबर: खामोश!
जोधाबाई: रागार्ू िका.. आता काही उपयोग िाही.. ते भुयार र्गैरे..
ििंतर बघू त्याचे..पण नकती रोमॅनन्टक िा..
अकबर: खामोश!
जोधाबाई: दसु रे काही बोलार्े जहापिं िाह.. एक नर्चारू.. मला
कोणी नभिंतीत नचणले असते तर खणले असते का भयु ार
तम्ु ही?
अकबर: खामो.. िक्कीच.. पण आम्ही असतािा कोणाची नहमिं त
तम्ु हाला त्रास देण्याची..
जोधाबाई: मग सलीम की रगोंमें पण र्ोच रक्त बह रहा है.. उगाच
रागार्ू िका.. नकती हश्शार आहे माझा सलीम..
अकबर: हशार तर आहेच.. आनखर बच्चा नकसका है?
जोधाबाई: है िा? हशार पण आहे िा? आता काही बोलू िका..
िाहीतर बोलाच.. म्हणिू च टाका..
अकबर: काय?
जोधाबाई: आनण काय.. िादिं ा सौख्यभरे !

शोले : २
(मराठी पटकथा)

१
स्थाि : रामगड. ठाकूराच
िं ा र्ाडा. सगळीकडे सामसमू आहे. राधा
झोपेतिू उठते.. मग एकटीच नफरते आहे.
पाठूि गाणे सरू
ु आहे..
अशी कशी मी एकटी..
झोपते करूिी देहाची र्ळकटी ..
राधा र्ाड्यात काही तरी करत नफरतेय. हळूच
आपल्या खोलीत येऊि जयचा फोटो पाहते. आपल्या
साडीच्या पदरािे पसु ते. परत ठे ऊि देते. समोर ठाकूरािंचा
फोटो आहे. त्याला िमस्कार करते..
गेले सोडूि एक एक
आठर्ते ते प्रत्येक
मि नर्चार करीत भरकटी..
एखादा िोकर येतो. त्याला कमरे र्र हात ठे ऊि काम
सािंगते. र्ाड्यातल्या खोल्यातिं िू नफरत राहते.

हे घर माझे हा एकातिं ी र्ाडा
हरणार्ाचिू एकाकी पाडा
उभी नदिभर ठे ऊि करकटी ..
मग स्र्यिंपाकखोलीत.. एकटीचे जेर्ण बिर्तेय..
थोडासा भात.. थोडीशी भाजी. हळूहळू बिर्तेय.. मग
र्ाढते.. खाते.. भािंडी घासायला घेते..
कसलीच ि मजला कसली घाई
कुणी ि येथे जेर्ाया येई
िाहीत भािंडी फार घासाया खरकटी..
मग रात्र व्हायला येतेय.. राधा बाहेर येऊि नदव्यािंची
र्ात कमी जास्त करते.. बाहेर िसु तीच नफरतेय..
लािंबिू गब्बर पाठीर्र र्ळकटी घेऊि र्ाड्याजर्ळ
येतोय. अधिं ारात राधेला तो नदसत िाही. तो झाडाआडूि
बघतो.. राधा थोडार्ेळ नफरते.. आत निघिू जाते.

गब्बर त्या र्ाड्याबाहेर झाडाखाली अिंग टाकतो..
झोपी जातो ..
पाठूि गाणे..
नदि उगर्े अि् पन्ु हा मार्ळे
घबु डे उठतील झोपतील कार्ळे
निद्राधीि जग झाले र्ाळूिी देहाची मळ
ु कुटी..
राधा आत अगिं ाचे मटु कुळे करूि झोपली आहे..
बाहेर गब्बर हातपाय पसरूि घोरत पडला आहे.

२.
सकाळ होते.. राधा उठूि कामाला लागते.. एक िोकर
धार्त आत येतो. घाबरत उभा राहतो..
राधा: मरु ली.. आरिं, असा कापाया लागला? थरथरतोयास जि.ू .?
हडहडी भरली का रिं? डेंग्यु की मलेररया.. का त्यो कोनर्ड
तर िाही?
मरु ली: न्हाई मालकीण बाय.. त्यापरीस भयिंकर.. म्या पानहलिं ..
त्याला पानहलिं .. त्यो. . त्यो परत आलाय..
राधा: कोि? कोि परत आलाय?
मरु ली: त्यो मालकीणबाय... म्या पानहलिं त्याला. र्ाड्याबाहेर
झोपल्येला तो.. बाय..
राधा: िसु ता कापशील की िार्पि सागिं शील?
मरु ली: िार् घ्याया पि भ्या र्ाटतिं..
गब्बर तोर्र उठूि आत येतो.. त्या दोघािंमागे येऊि उभा राहतो..
राधा: दरू दरू गार्ामदी पोरिं घाबरायची तो गब्बर आल्यार्ािी का
बोलतोयस? तो गब्बर आता जेलमध्ये हाये .. चक्की
नफरर्ीत.. आता भ्या कसली..

गब्बर (पाठूि) : हाये िव्हिं .. होता! म्या आलोय परत! राधाबाई,
म्या परतिू आलोय..
दोघिं चमकूि मागे बघतात.
राधा: गब्बर त.ू . तम्ु ही? नहतिं आनण आता? जेलमधिू सटु ू ि की
पळूि म्हिार्े?
मरु ली: बाई.. म्या निघतो बाई ..
मरु ली दबकत निघिू जातो.
गब्बर : नभऊ िकोस. कारण जो डर गया र्ो समझो मर गया..
राधा: असिं कोि म्हितिं?
गब्बर: म्याच.. पर्ू वजल्मीचा..
राधा: पर्ू जव ल्म? त.ू . तम्ु ही भतू नबत तर िाय िा? पि न्हाई. धा र्षे
जल्मठे प.. फाशी िाय झाली.. भतू बिाया आधी मरार्िं तरी
लागतिं..
गब्बर: खरिंय राधाबाई खरिंय. मेल्यार्ाचिू स्र्गव नदसत न्हाई .. तसा
िरक बी नदसत न्हाई. तसिंच हाय हे.. मेल्यार्गर भतू बी होता
येत न्हाई .. जो डर गया र्ो समजो मर गया.. पण समजो मर

गया आि् खराखरु ा मर गया मदी फरक हाय िा राधाबाई ..
पि म्या िर्ा जल्म घेऊि आलोय. जेलच्या कोठडीिे म्या
बदललो .. अिंतबावह्य .. (कपड्यािंकडे पाहत) बाह्य न्हाई
अजिू . पि एकाद्ा जिंटलमॅि का काय म्हितात त्या
मािसासारखी कापडिं नशर्िू घेईि..
राधाबाई: पण तमु ी .. पळूि आले? की जेलमधिू कुिी सोडले? की
सरकारच्या जेलामध्ये जागा उरली न्हाई म्हणिू ? की कुन्या
िेत्याच्या िार्ाची कै दी सटु का योजिा लागू झालीया ..
गब्बर: राधाबाई .. पनहल्या शोलेत तर तल
ु ा डायलाॅॅगच िव्हते
जास्त.. आता इतकिं बदाबदा बोलतेयस.. बसतिं ीर्ािी..
राधाबाई: गब्बरभाऊ, सिंदी .. सिंदी नमळाली पाह्यजे. आता म्या
एकटी.. एकाकी. बोलायला कोण िाही. पि हर्िं नततकिं बोलू
शकते म्या.. गब्बरभाऊ..
गब्बर: एक नबिती राधाबाई .. राधा.. तेर्ढे भाऊ म्हणू िकोस ..
म्या सटु लो.. सहीसलामत .. गािंधी बाबाची कृ पा ..

३.
्लॅशबॅक..
नडनस्रक्ट जेल..
सगळे कै दी कामात आहेत. गब्बर नफरत सगळ्यािंिा
मदत करतोय. मध्येच जेलमधल्या शेतातला िािंगर खािंद्ार्र
घेतो.. मदर इनिं डया स्टाइलिे िािंगर नफरर्त 'जेलमें आए तो
काम करिाही पडेगा, बैल िहीं तर शेत िागिं रिा ही पडेगा'
गातो..
पढु े कुणी काथ्या कुटत बसलाय म्हातारा कै दी, गब्बर
आपल्या हाताििं ी मसु ळ घेऊि मदत करतो. म्हातारा कै दी
कृ तज्ञतेिे बघतो .. कुणी खचु ी नर्णतोय त्याला मदत करतो..
जेलमध्ये झाडू मारतो.. अगदी र्रची कोनळष्टके लािंब झाडू
घेऊि काढतो.. कै द्ाच
ु आहेत.. ती
िं ी भाडिं णे सरू
सोडर्ायला जातो..
गब्बर: बापिंिू ी सािंनगतले ते लिात ठे र्ा. भािंडण म्हणजे आपल्याच
शक्तीचा िाश. आत्मोन्ितीचा मागव आत्मक्लेषातिू जातो..
तम्ु ही भािंडण करू िये म्हणिू मीच आता उपोषण करायला
बसणार आहे.. एर्ढे गब्बर की पहली पसदिं पाले जी
नबनस्कट खाऊि बसतो ..

गब्बर नबनस्कट खाऊ लागतो..
कै दी १: िहीं सरदार. आमच्यासाठी तम्ु ही उपोषण करणार?
कै दी २: िहीं सरदार िहीं. यह िहीं हो सकता..
कै दी ३: क्या िहीं हो सकता?
कै दी २: आपण सारे असतािा सरदार पाले जी कसे सिंपर्ू शकतात?
आम्हालाही हर्ेय.. पाले जी.. गब्बर की पहली पसिंद.. र्ो
हीच हमारी पण पसदिं ..
गब्बर : खामोश.. तम्ु हें क्या लगता है? सरदार साबासी देगा.. पहले
भािंडण खत्म करो.. बोला.. हम सब कै दी भाई भाई..
कै दी १: जो हक्म सरदार.. हम सब कै दी भाई भाई.. बाकी कशाची
आम्हाला घाई?
समोरचे कै दी निघिू जातात. जेलर आत येतो.
जेलर: गब्बर, तझ्ु यामळ
ु े सारे कै दी लहाि मल
ु ासिं ारखे राहू लागले ..
दोि र्षांपर्ू ीचा गब्बर आनण हा गब्बर .. ओळखू येत
िाहीत दोघे.. तम्ु हारे इस बदलार् का राज क्या है गब्बर? ये
राज.. ये राज मझु े बता दे गब्बर..
गब्बर: हजरू .. इस िाचीज का क्या.. हा सगळा गािंधीजींच्या
पस्ु तकाच
िं ा पररणाम आहे. डोक्यार्र चागिं लाच पररणाम
झालाय.. आपल्या लायिरीतली पस्ु तके र्ाचिू र्ाचिू
बदललोय मी..

जेलर: अशा र्ेगािे बदललास तर तो नदर्स दरू िाही जेव्हा तझु ी
नशिा माफ होईल.. आनण तू परत आपल्या घरी परतशील..
गब्बर: हािं. ह्या आयष्ु यात आता सटु के चे दोि मागव आहेत..
गािंधीजींच्या मागाविेच.. एकतर सगळ्यािंिा मदत करायची..
खरोखर बदलार् .. िाहीतर सटु का करूि घ्यायची.. नि िेता
बििू राजिीती करायची.. गािंधीजींच्याच िार्ािे .. म्हणजे
थोडेफार पर्ू ावयष्ु यासारखे पण राजसमिं त..
जेलर: तसे झाले तर तो नदर्स ही दरू िाही जेव्हा हा जेलर सलाम
ठोके ल .. एका कै द्ाला..
गब्बर: कल नकसिे देखा है जेलरजी.. ह्या भनर्ष्याच्या पोटात काय
दडलेय ते ि आम्हास ठाऊक ि तम्ु हाला ..
जेलर: पण लर्करच गब्बर तझु ी सटु का होणार ..
जेलमध्येच समारिंभ आहे..
कै दी आहेत, समोर गब्बर आहे.. खचु ीर्र बसलेला.. जेलर भाषण
ठोकतोय..
जेलर: आज ह्या जेलच्या इनतहासला एक सर्ु णव अिराििं ी नलहार्ा
असा नदर्स आहे.. आपले नप्रय कै दी ििंबर चारशेर्ीस श्रीयतु
गब्बरनसिंग आज जेलमधिू सटु त आहेत. गािंधी र्चिािंचा

अभ्यास करूि त्यािंिी स्र्तःत आमल
ू ाग्र बदल घडर्ला
आहे. दोि ऑक्टोबरच्या गाधिं ी नर्चार परीिेत गेले तीि र्षव
सतत पनहल्या क्माक
िं ािे श्री. गब्बर नसिंग उत्तीणव झाले
आहेत. त्यामळ
ु े शासि आदेशािसु ार त्यािंची सटु का होत
आहे. माझी खात्री आहे, लर्करच श्री. गब्बर नसिंग एक
मान्यर्र िेता म्हणिू जाणले जाऊ लागतील. आमची ही
नर्ितिं ी आहे, सटु ल्याितिं र आम्हाला नर्सरू िये.. आपल्या
कृ पेचा र्रदहस्त आमच्यार्र सतत ठे र्ार्ा..
कै दी: देस का िेता कै सा हो.. गब्बर नसिंग जैसा हो..
गब्बर माइक समोर उभा राहूि भाषण करतोय.. जेलर
त्याला हार घालतो.. तरू
ु िं गात एखाद्ा सणासारखे र्ातार्रण
आहे.. सगळे आिदिं ात आहेत. एके का कै द्ाला भेटूि गब्बर
तरू
ु िं गातिू बाहेर पडतो..
गब्बर: भाईयों.. जेल एक ऐसी जगह है.. र्हािं यह तो िहीं कह
सकते.. जल्दी लौट आिा.. नफर नमलेंगे..
्लॅशबॅक समाप्त..

४.
गब्बर: हे समदिं असिं झालिं बघ राधाबाई. मी जेलमध्ये परु ता
बदललो. खिू खराबा समदा बिंद. बिंद मिंजी एकदम बिंद.
आता फक्त अनहसिं ा. हा माझा समजा दसु रा जल्म हाये ..
म्हणिू सर्ावत पनहल्यािंदा ठाकूरसाहेबािा भेटायला आलो..
ठाकूर हायेत िा?
राधा: भेटायचे? आत या..
राधा गब्बरला चिंदिाचा हार घातलेल्या तसनबरी
समोर िेऊि उभी करते..
गब्बर: कदी? कदी गेल?े
राधा: होत येईल एक र्ररस आता. डेंग्यू मच्छर चार्ला.. नि काला
मलेररया झाला.. त्यातच ठाकूर गेले.. म्या एकटी हाये इथे..
कधी जय ची आटर्ण.. कधी कसली आटर्ण काढूि
जगतेय.. गब्बरभाई..
गब्बर: एक नबिती, नततके भाई म्हिू िका.. राधा.. बाई ..
राधा: आलात तसे जेर्िू जा..
गब्बर: जा? अ.िं . हो.. जेर्िू .. जा.. जातो.. त्या जन्ु या गहु चे े काय
झालिं असिंल.. साडेतीि र्रसिं झाली.. त्यात काय काय िाय
बदलले..

बोलता बोलता तसनबरीखालील चपलािंकडे िजर
जाते. तेच नखळे ठोकलेले पायताण, एक िण जिु ा सीि
डोळ्यािंसमोर येतो .. पण एक िजर टाकूि गब्बर पढु े होतो..
गब्बर: थोडी अघिं ोळ करूि घेतो. दातनबत घासिू चहा नपतो..
दपु ारच्याला जेर्तो..
राधा: ठीक.. कोंबडी कापिू घेते..
गब्बर: र्ा! गब्बर की पहली पसदिं .. फकस्त माि मरु गळ
ु ू िका
कोंबडीची. हलके च नचरा.. म्या हळूहळू शाकाहारी होत
चाललोय.. म्हणिू नहरर्ा रस्सा बिर्ा .. खातािा घासफूस
खाल्ल्याचा भास झाला की बस..
राधा: नहरर्ा रस्सा .. ठाकूरिा खपू आर्डायचा.. गेले नबचारे काला
मलेररया होऊि.. त्यो चार्लेला मच्छर.. दसु ऱ्या नदर्शी
त्याची डेडबाॅॅडी सापडली.. मच्छराची आत्महत्या..
ठाकूरसारख्यािंिा चार्ल्याचे प्रायनित .. आनण काय..
गब्बर: खरिंय.. मच्छर अमर रहे.. िहीं िहीं.. ठाकूर अमर रहे..
गब्बर र्ाड्यामागच्या नर्नहरीर्र अिंघोळ करतो..दातिू
घेऊि दातनबत घासतो.. ठाकूरचा शटव घालिू परत येतो र्ाड्यात..

५.
भरल्या ताटासमोर पाटार्र बसिू गब्बर नहरर्ी कोंबडी
चापतोय. अर्तार बदलिू एकदम सभ्य माणसासारखा.
ठाकूरचा शटव घालिू बसलेला. राधा स्र्तः र्ाढतेय ..
राधा: भाकर अजिू र्ाढू?
गब्बर: नकती नदसाििं ी जेर्तोय अस.िं िायतर सगळेच निचर् ..
जेलात आपिच नशजर्ा आपिच खा.. त्ये पाहूिच म्या
ठररर्लिं.. बदलायचिं..
राधा: आज ठाकूर असते तर ..
गब्बर: गेला मािसू परत येत िाय राधाबाई. आधीच्या आयष्ु यात
नकतीकािंिा पाटर्ले र्रती त्याची गणती िाय .. पण हा गब्बर
आता आतिू आि (कपड्याक
िं डे पाहात) भायेरूिही
बदलला.. सत्य आि् अनहसिं ा..
राधा: नर्लेक्शिला उभे राहिार की काय?
गब्बर: तम्ु हाला काय र्ाटतिं राधाबाई? तम्ु ही म्हिाल तसिं करतो..
राधा: इश्श.. मला काय र्ाटायचे त्यात. इतक्या र्ररसाििं ी डाकू
गब्बर डानकया बििू उबा राह्यला समोर .. त्यािे आजका
एम एल ए बिार्िं की ि बिार्िं, हे म्यािं काय सािंगिार .. पण
खरे च बदलला आसिंल स्र्भार् तर ..

गब्बर: खरिंय राधाबाई. म्या जेलरसाहेबािंिा ह्येच सािंनगतलिं .. पर्ू ीचा
धदिं ा सोडला म्या .. तव्हा आमदार खासदार बििे शक्य
िाही. जिंटलमि होन्याचा नििय करूि आलोय.. फकस्त ह्ये
कपडे बदलण्यासाठी िाय .. ह्या ठाकूरािंच्या शटावच्या
बाह्यािंिा नकत्येक र्सावत काम िव्हते .. आता नमळाले ..
राधा: जेर्ि आर्डले गब्बर नसिंग?
गब्बर: राधाबाई .. खरिं सागिं ू .. जेर्ि आर्डल.िं . त्याहूिही जेर्ि
बिर्णारी आर्डली. माझिं ह्ये असिं हाय बग .. राधा..
आढेर्ेढे िाहीत. मी येकटा.. तू येकटीच. मी सभ्य गृहस्थ ..
आपण लगीि करू.. ससिं ार थाटू. िायतरी तल
ु ा कोि आहे
आता नि मला कोि ..
राधा: र्ाढू अजिू .. नचकि? तिंगडी हाये ..
गब्बर: आज साडेतीि र्सावितिं र जेर्तोय.. दे.. तगिं डी दे.. पण म्या
काय इचारले त्याचिं उत्तर पि दे..
राधा: शातिं जेर्ा गब्बरनसिंग..
गब्बर: ठाकूरकडे ये हाथ मझु े दे दे म्हणणारा गब्बर आता राधेकडे
हात मागतोय .. ये हाथ मझु े दे दे राधे.. नजिंदगीभर के नलए.
राधा: तमु चे कायतरीच. समद्रु ात चालिारी कुठिंबी जािारी माझी
जीर्िाची होडी.. कुठिं पोचेल िेम न्हाई ..

गब्बर: तेच.. राधे त्येच.. तुज्या होडीचा मी र्ल्हर्णारा िाखर्ा
होईि.. होडीत जाऊ जोडीििं नि रानहलेल्या आयष्ु यात
सख
ु ाची मासेमारी करू.. तू फकस्त हो म्हण ..
राधा: हात धर्ु िू घ्या.. बडीशेप देऊ?
गब्बर: राधे.. म्या आता बदललो.. हात धर्ु ेि पण हात धर्ु िू मागिं
िाय लागणार .. तू इचार कर.. र्ेळ घे तझु ा.. पण म्या तझ्ु या
हातच्या कोंबड्या जल्मभर खायला तयार हाये .. दोि
येकट्यािंिी एकमेकािंिा साथ देण्यात चक
ू ती काय? राधे तू
आििंदात असशील तर जयचा आत्मा पि नतकडिं शािंत होईल
.. आि् थोडिं माझिं पाप पि धिू निगल
िं ..
राधा: बडीशेप?
गब्बर: दे दे.. इचार कर.. आि् फकस्त हो म्हि .. बारात लेकर
आऊिंगा.. र्रात कसली.. मी येकटाच.. तू बी येकटीच .. चट
मिंगिी पट ब्याह ..
राधा: हटा.. जा आता.. उिंद्ाच्याला या जेर्ायला.. बोकड काप.ू .
गब्बर: का .. काय हाॅॅटेल उघडतेयस?
राधा: ह.िं . इचार करतेय.. राधा दा धाबा उघडते.. येक नगऱ्हाइक तर
नफक्स आहे..

६.
गब्बर रोज जेर्ायला येतो.. रोज कोंबडी िाहीतर
बकरी कापली जातेय.. राधा स्र्तः स्र्यिंपाक बिर्तेय..
बडीशेप चघळत चघळत गब्बर परत जातो.. आता
ठाकूरचेच कपडे घालिू नफरतोय गब्बर .. राधा इकडे
नर्चारात पडतेय.. पणू व आयुष्य पडलेय समोर .. पाठूि तेच
गाण्याचे स्र्र ऐकू येतात ..
गेले सोडूि एक एक
आठर्ते ते प्रत्येक
मि नर्चार करीत भरकटी..
अशी कशी मी एकटी..
एक नदर्स राधा माितेच..
राधा: आज मटि आर्डलेलिं नदसत न्हाई. िळी िाहीत चोखली
ती..
गब्बर: राधे, तझ्ु या इचारािे म्या आता थकूि गेलोय.. रोज तू खाऊ
घालतेस.. गार्र्ाले बी बोलाया लागलेत काहीबाही .. ह्ये
खािार्ळ मालकीणीचे िाते सोड..
राधा: तमु नसफव शरीरके मोटे हो गब्बर .. अक्ल के दष्ु मि.. तमु ाला
एर्ढिं कळत न्हाई .. म्या काय खरे च खािार्ळ चालर्ते की

काय..? दसु ऱ्या नदर्शी परत जेर्ायला बोलार्लिं त्याचा
अथव काय?
गब्बर: राधे, ते तर बोकडाचे मटि बाकी व्हतिं म्हणिू .. िाय म्हणजे
.. तू नमसेस गब्बर ..
राधा: हािं.. गबराईि..
गब्बर: हािं.. गबराईि..
पाठूि गाणे..
नर्धात्याची करणी कुणा कळली कधी
नियतीचा फुल्लटॉस कधी
कधी पडला असा सरपटी ..
िाही िाही िाही मी एकटी ..
राधा ठाकूरच्या तसनबरीसमोर उभी राहूि आशीर्ावद घेते.. मग
जयची तसबीर हातात घेऊि िीट पसु िू एक बॅग उघडूि नतच्या
तळाशी ठे ऊि देते ..
डार् मािंडला िर्ा िर्ा
जो र्ाटे आता हर्ा हर्ा
हाय दैर्ा पडू दे आता बरोबर सोंगटी
िाही िाही िाही मी एकटी..

७.
गब्बर राधेच्या र्ाड्यात रहायला आलाय. राधा
आता पािंढऱ्या साड्या सोडूि रिंगीत साड्या घालतेय.. रोज
सकाळी गब्बर उठतो.. राधा त्याला मोठ्या कपात चहा
बिर्िू देते.. गब्बर जर्ळच्या शेतात जायला निघतो. शेत
िािंगरतो.. बैलािंिा चारानबरा घालतो..
पाठूि गाणे :
गब्बर:
गेले नदर्स सगळे
सरले आयष्ु य सरले
नचकि मटणच्या आशेर्र
सरे ल जे आहे उरले..
ही गबराईि ..
ही गबराईि ..
राधा:
गेलेल्याच्िं या आठर्णीिे
डोळे पाणार्िू येती
दैर्ाची करामत की
जळ
ु ूि येती िर्ी िाती ..
मी गबराईि..

मी गबराईि..
राधेच्या हातात बाळ आहे.. गब्बर मोठ्या प्रेमािे
पाहतोय. पाळण्यात बाळाला झोपर्त राधा दोरीिे झोका
देतेय .. गब्बर बाळाला हर्ेत उडर्त कॅ च कॅ च खेळतोय..
राधा:
कधी ि के ला नर्चार कसला
नदर्स असा नदसेल असला
बाळ तान्हा सािल
ु ा गबरू
आज असा का रूसला ..
मी त्याला मिर्िू येईि..
मी गबराईि
मी गबराईि..
हळूहळू मल
ु गा मोठा होत जातो.. शाळेत.. नि मग
कॉलेजात जाण्याच्या र्याचा होतो.. फटफटीर्र टािंग टाकूि
भरु व कि टाटा करत जातो..
गब्बर:
िार् काढेल मोठा होईल
पोर गब्बरचा गबरू होईल

हशार मोठा आहे राजा
खेळेल िातू पणतू होईल
म्हणेल जग मग व्हेरी फाईि
ही गबराईि
ही गबराईि..
मल
ु गा त्याच्या बाईकर्र स्र्ार कॉलेजात पोहोचतो..
पाठी एक कॉलेजकन्यका येऊि बसते.. दोघे बाईकर्रूि दरू
िदीच्या काठी येऊि बसतात..

८.
घरी अभ्यासाची पस्ु तके उघडूि नर्कास बसला आहे.
नर्कास म्हणजे राधा-गब्बरचा मल
ु गा. मध्येच पस्ु तकातला
फोटो पाहतो.. स्र्प्ि पानहल्यासारखा बसिू राहतो. राधा
हळूच सगळे पाहत आहे..
राधा: नर्कास, काय सरू
ु हाय बाबा? कसला येर्ढा इचार
करतोस..
नर्कास: काही िाही आई, परीिा आहे िा..
राधा: परीिा हाय तर अभ्यास कर.. इचार करूि काय उपेग? आि्
इचारच करायचा तर कशाचा तरी कर बाबा.. कुिाचा तरी
करूि परीिेत काय फायदा..
नर्कास: अगिं, परीिा जर्ळ आलीय..
राधा: त्येच सािंगतीया म्या.. त्यो फोटो पाहूि अभ्यास व्हतो व्हय
रिं? कुिाचा हाये? पाहू तर..
नर्कास लाजतो.. पण राधेिे त्याला पकडलेय एकदम. त्यात
आढेर्ेढे घ्यायला आता जागा िाही ..
फोटो काढूि दाखर्तो..

राधा: गोड हाय रिं.. कुटिं भेटली?
नर्कास: कॉलेजात आहे.. सेकिंड इयर..
राधा: का कुणास ठाऊक.. कुटिंतरी पाह्यल्यार्ािी र्ाटते..
नर्कास: हशार आहे..
राधा: कोि? म्यािं?
नर्कास: अि् गाते पण चागिं ली ..
राधा: म्या?िं
नर्कास: आई..
राधा: आरिं, डायरे क गणु गाि सरू
ु के लिंस .. अर्ो, ऐकतात का..
नर्कास: आई, पपाििं ा ितिं र सागिं ..
राधा: ििंतर का? न्हाई म्हजिं े तजु िं िक्की न्हाई म्हििू की..
नर्कास: तसिं िाही गिं.. पपािंचिं ठाऊक आहे िा.. उद्ा बोलार्िू
घेतील. त्याच
िं िं सगळिं काम झटपट..
राधा: मिंग? अजिू इचार बाकी हाय? नतचा की तजु ा?
नर्कास: हे काय आई? अगिं परीिा होऊि जाऊ देत..
राधा: म्हजिं े तोर्र फोटोर्र काम चालर्िार म्हि की.. पि िार् तर
सािंगशील का न्हाई?
नर्कास: नगररजा ..
राधा: गोड हाये..

९.
िदीनकिारी नर्कास आनण नगररजा बसलेत..
नर्कास: यू िो नगरी, काल आईिे पानहलेय.. तझु ा फोटोच हाती
लागला .. नतच्या ..
नगररजा: मग काय?
नर्कास: आई म्हणते, तल
ु ा कुठे तरी पानहलिंय .. पण ते कसिं शक्य
आहे? आई गार्ातिू बाहेर जात िाही नि तू तर कधी गार्ात
आली िाहीस..
नगररजा: स्र्प्िात पानहले असणार .. आजकाल सासबू ाई लोकािंिा
सिु ा येतात म्हणे स्र्प्िात ..
नर्कास: खरिंच.. सासक
ू े सपिोंकी रािी कब आयेगी त.ू . आई ऋत
मस्तािी कब आएगी त.ू . चली आ तू चली आ..
नगररजा: मी तर येईि.. स्र्प्िात नि सत्यातही.. पण आपल्या घरचे
माितील की िाही? टेन्शि .. माझी आई तर रामगडकडे
ढुिंकूिही िाही पाहात. म्हणते आयष्ु यात दरू कुठे ही जाईि पार
सातासमद्रु ा पलीकडल्या देशातही.. पण रामगडला िाही ..
नर्चारले तर काही बोलत िाही .. आनण बाबा तर म्हणतात
एकदा तरी रामगडला जायचेय.. दोघे दोि नदशाििं ा ..
नर्कास: ह.िं . आनण माझे पपा.. ते तर जेलमधिू सटु ू ि आलेत..
तझ्ु या घरी मानहती पडले तर..

नगररजा: कम्बख्ती..
नर्कास: माझे आजोबा पोनलस ऑनफसर होते.. मागे कुठल्या
डाकिंू र्रच्या हल्ल्यात त्यािंचे दोन्ही हातच कापिू टाकलेले
कुणीतरी .. आनण पप्पा.. मागे डाकूनगरी करायचे.. र्ीस र्षे
झाली सटु ू ि .. पण आता एकदम सद्गहृ स्थ.. कोणाला
र्ाटणार िाही एके काळी तसे होते. पण तझ्ु या घरच्याििं ा
पटले िाही तर?
नगररजा: टेन्शि .. परीिा सोपी त्याहूि ..
नर्कास: टेन्शि िाॅॅट नडअर.. आई आहे माझी ती करे ल मॅिेज ..
नगररजा: पण समोरासमोर आले तर िा.. आई माझी रामगडला
यायला तयार िाही .. तर तझ्ु या आईची भेट होणार कशी?
नर्कास: र्री िाॅॅट नगरर ..
नगररजा: नगरी िकोस म्हणू रे .. मी काय डोंगरासारखी आहे?
नर्कास: िाही गिं.. तू शेर्ग्याची शेंग
नगररजा: शेर्ग्याची?
नर्कास: िाहीतर गर्ारीची..
नगररजा: गर्ारीची?
नर्कास: िाहीतर चर्ळीची शेंग.. नहराॅॅईि त.ू .
नगररजा: उगाच हरभऱ्याच्या झाडार्र चढर्ू िकोस..

नर्कास: तसिं िाही गिं.. खरिंय हे.. तल
ु ा नहराॅॅईि म्हटले की मी
आपोआपच हीरो होतो.. म्हणिू ..
नगररजा: असिं कोण म्हणालिं?
नर्कास: कोणी म्हणायची गरज िाही .. मी स्र्ार्लिंबी आहे या
बाबतीत ..
नगररजा: नर्कास सगळे ठीक होईल िा? माझी आई म्हणते, अिू
महत्त्र्ाची .. अिू कोंबडीच्या अडिं ् यासारखी असते म्हणते
ती. एकदा नटचली गेली की परत जोडता येत िाही .. त्यामळ
ु े
तझ्ु या पपािंची पास्ट नहस्टरी..
नर्कास: र्ा! कोंबडीचिं अडिं िं.. र्री िाॅॅट नडअर.. अडिं िं नटचलिं तर
उकडता येत िाही .. पण आमलेट तर बिर्ू शकतो की
िाही..?
नगररजा: तू नकती हशार आहेस रे ..
नर्कास: तझ्ु या इतका िाही .. तचू खरी हशार .. तझु ा चाॅॅइस
माझ्याहूि चािंगला आहे..
नगररजा: आहेच मळ
ु ी.. (एकाएकी लिात येत) क्काय म्हणालास..
त.ू . मी निघते ..
उठूि चालू लागते..

नर्कास: सॉरी .. तल
ु ा हशार म्हणिू चक
ू झाली..
नगररजा फणकाऱ्यात जायला लागते.. जर्ळची रािफुले तोडूि
नर्कास नतच्या मागे..

१०.
घोडागाडीतिू गब्बर आनण राधा निघालेत. पढु े
बाईकर्र नर्कास ..
राधा: अर्ो, पोरगी चािंगली र्ाटतेय.. मख्ु य म्हजिं े नर्कासला पसिंद
हाये..
गब्बर: जमािा नकती बदल्ला राधे.. िाय? आपल्या जर्ािीत िसु ता
खिू खराबा.. आताची पोरिं पाह्यली की बरिं र्ाटतय.. पि
पोरीचे मायबाप आपल्या गार्ी िाय आले..
राधा: अर्ो, समदा नहसाब एकच.. आपल्याला कुटिं चालत
जायचयिं .. घोडिं तर दामटायचिं पढु िं..
गब्बर: अि् राधे, त्यात तू हशार हायेस..
राधा: कायतरी तमु चिं.. पि म्या सािंगते .. पोरगी कुटिंतरी
बनघतल्यार्ािी र्ाटते.. तमु ी पाह्यला न्हाई फोटो..
गब्बर: फोटो कशाला? आता जाऊ तर प्रतेि पाहू..
राधा: ते बी खरिंच.. हातच्या काकणाला आरसा कशाला .. खरिं की
न्हाई?
गब्बर: राधे, आजपरें त तू खरिं िाय असिं काय बोललीस काय? म्या
तर आइकलिं िाय .. सत्य अि् अनहसिं ा ..

राधा: अर्ो, काय नर्लेक्शिला उबिं ऱ्हातात की काय?
गब्बर: तल
ु ा बार्ीस र्सव झाली सागिं िू .. म्या एकदम जटिं लमि ..
नर्लेक्शि िाय नि काय िाय.. शेती करायची अि् घरला
ऱ्हायचे..
राधा: म्या कधी काय बोल्ली? अजिू नकती लािंब रिं सासरु र्ाडी
नर्कास ..
गब्बर: त्याला काय आयकू जाते का? तल
ु ा गार्ाभायेर जायची सर्ै
िाय.. घोडागाडीत नकती नदसािंत बसली िाय त.ू . पि् एक
घोडा घ्यिू टाकू.. तल
ु ा रोज रपेट मारूि आणल..
राधा: म्या आि् घोड्यार्र?
गब्बर: तू कशाला .. म्या हाय िा.. माझ्या पढु िं त.ू . डबल सीट..
राधा: त्येच बाकी ऱ्हायलिं म्हिा.. पोराच्या लगीिाची बात करायला
चालले नि तम्ु हाला गार्भर नफरायच.िं . बायकोला पढु िं
घेऊि..
गब्बर: तर गिं.. लनगिाची हाय.. घाबरतो का काय सरदार..
राधा: सरदारकीची हाऊस अजिू बाकी हाय म्हिा की ..
गब्बर: आगिं गबराईि .. कसली सरदारकी अि.. कसलिं काय..
नर्कास मागे र्ळूि ..

नर्कास: डार्ीकडे गाडीर्ाि..
राधा: अजिू नकती रिं दरू ..
नर्लास: आलिंच.. ही िदी ओलािंडली की..
नर्लास पढु े निघिू जातो..
राधा: गार् मोठिं नदस्तयिं .. मोठ्या गार्ची पोर.. बरी आसल
िं
स्र्भार्ाला तर.. िायतर िसु ताच िट्टापट्टा अि् कामाला बट्टा
..
गब्बर: तू हायस िा.. नशकर्िू टाक..
राधा: पोरीच्या घरचे काय करतात र्ो? नर्कासला इचारलिं तर म्हणे
जाऊि प्हा..
गब्बर: खरिंय त्येच.. जायचच
िं हाय तर आगाऊ म्हायती कशाला ..
पण नतच्या बापाचिं र्ीरकुमार िार् कुटिंतरी आइकल्यार्ािी
र्ाटतिंय ..
राधा: तर र्ो.. पोरगी बी बनघतल्यार्ािी र्ाटतीया.. माझी िजर
चक
ु ाची न्हाई ..
गब्बर: त्ये बरीक खरिं.. बार्ीस र्सं झाली.. म्या घरी आलेला..
एका िजरे ििं घायाळ..

राधा: गपा.. गमु ाि बसा. र्य काय अि् बोल्ता काय.. गाडीर्ाला
आइके ल त्याचिं तरी काय..
गब्बर: घाबरतो की काय.. जो डर गया र्ो समझो मर गया..
नर्कास थािंबिू इशारा करतो. घोडागाडी थािंबते.
समोर एक र्ाडा आहे.. घोडागाडीतिू दोघे उतरतात.
गब्बर: राधे तू नर्कासबरोबर हो पढु िं.. मी आलो या गाडीर्ािाला
जागा दाखर्िू ..
नर्कास: चल आई..
र्ाड्याच्या उघड्या दरर्ाजातिू नर्कास आनण राधा
नशरतात.. राधा समोर पाहते..
राधा: बसिंती .. त?ू
बसिंती: राधे त?ू
नर्कास आनण नगररजा एकमेकाक
िं डे आियाविे पाहातात ..

राधा: तरीच चेहरामोहरा ओळखीचा र्ाटत व्हता पोरीचा .. बसिंती
.. नकती र्रीसाििं तिं र..
बसिंती: हा नर्कास तझु ा मल
ु गा ..?
एकाएकी काही लिात येऊि राधा अस्र्स्थ होते..
बसतिं ी: काय झाले राधे? नगररजा .. जा बाबाििं ा बोलार्िू आण..
नगररजा जाते..
राधा अस्र्स्थ उभी राहते..
बसिंती: बस की राधे.. आनण तू पण नर्कास ..
राधा आनण नर्कास बसतात.
बसतिं ी: ह्याचे र्डील िाही आले?
नर्कास: येताहेत पप्पा .. घोडागाडीची व्यर्स्था लार्िू ..
नगररजा आनण र्ीरू आत नशरतात..
राधेला पाहूि ..

र्ीरू: राधार्नहिी .. त?ू
र्ाड्याच्या दरर्ाज्यातिू गब्बर आत नशरतो..
गब्बर: येऊ का आत..?
र्ीरू: कोण.. गब्बर त?ू इथे?
नर्कास: माझे पप्पा आहेत ते..
र्ीरू: राधार्नहिी ..
गब्बर: हो म्याच.. र्ीरू.. त?ू आि् बसतिं ी? त?ू तमु ची पोर? ही?
र्ीरू: आनण तझु ा पोरगा.. हा? तल
ु ा शोधिू हाच सापडला अख्ख्या
शहरात.. नगररजे ..
बसतिं ी: म्हणिू मी म्हणत होते.. रामगडाचे तोंड िाही पाहणार .. पण
तम्ु ही .. रामगडचे लोक झाले म्हणिू काय झाले.. म्हणे..
मला उगाच बोलायची सर्य तर िाही .. पण हे म्हणजे असिं
झालिं.. घरचे झाले थोडे अि् व्याह्यािे धाडले घोडे..
गब्बर: र्ीरू.. इसर तो भतू काळ.. ह्या पोरािंचा भनर्ष्यकाळ बघ..
र्ीरू: काळ.. बघतो.. आमच्या नजर्ाचा काळ.. पचिं र्ीस र्षव
झाली.. जयला जाऊि.. राधार्नहिी .. तोच गब्बर .. हा
धक्का जब्बर ..

गब्बर: हो हीच राधा माझी गबराईि ..
बसतिं ी: उगाच तोंड उघडायला लार्ू िका.. राधे..
र्ीरू: नगररजे .. हे काय के लसिं त.ू .
पाठूि गाणे
इकडे आनणक नतकडे जणू धगधगते सगळी आग
कसे म्हणार्े कुणी कुणाला चल कामाला लाग..
भेटती दोि जणे अि दोि मिे ओडिं के जणू
र्ैरी असती ते घरर्ाले.. काय तयाला म्हण?ू
काय र्ाढले नियतीिे हे पढु े असले ताट..
गादी देई उशी ही देई पण िाही झोपण्या खाट..

११.
तोच िदीतीर .. पण एका दगडाच्या आडोशाला
कुणाला नदसणार िाही असे बसलेले नर्कास आनण
नगररजा..
नगररजा: आता रे काय?
नर्कास: मी तरी काय सागिं ?ू एके क गोष्ट अशी कााँनप्लके टेड आहे..
आजोबािंचे हात छाटणारे माझेच पप्पा.. आनण तझु े बाबा
तेव्हा त्यािंचीच सपु ारी घेऊि आलेले.. ठाकूरािंिी माझ्या
पप्पाििं ा मारले त्या चपला अजिू जपिू ठे र्ल्यात घरी..
नगररजा: आनण या सगळ्यात माझी आई टािंगेर्ाली.. जय काका
तझ्ु या पपािंशी फाइटमध्ये गेले.. आनण तू त्यािंचा मल
ु गा..
आईशपथ.. असला प्लाॅॅट तर नहदिं ी नसिेमात पण िसेल..
आपण तो ओनडयि मध्ये पानहलेला साऊथ इनिं डयि नसिेमा
आठर्तो..
नर्कास: मला िाही आठर्त.. मी कुठे तो नसिेमा बघत होतो?
नगररजा: प्रसिंग काय आनण चार्टपणा सचु तोय तल
ु ा ..
नर्कास: सत्य गोष्टीत चार्टपणा कसला?
नगररजा: चपू रे .. आता पढु े काय?
नर्कास: एक सचु तेय सािंग.ू .?

नगररजा: खरे खरु े काही असेल तर सािंग..
नर्कास: रामगड नि तझु े गार् लक्ष्मणपरु .. दोन्हीकडे
हाॅॅनस्पटलात तझु े नि माझे पप्पा ॲडनमट आहेत..
डाॅॅक्टर ऑपरे शि करतात .. दोघािंची हृदये बदलिू टाकूि
एकमेकािंिा बसर्तात .. दोघे उठूि बसतात .. हृदयपररर्तवि
होऊि.. आनण आपल्या लग्िाला सिंमती देऊि टाकतात..
नगररजा: र्ाटलच
ू ि काढशील तर तो तू
िं मला .. खरे खरु े सोल्यश
कसला .. मला तर टेन्शिचे ही टेन्शि आलिंय नर्कास ..
नर्कास: मला पण.. माझ्याकडूि इतका प्रॉब्लेम िाही नजतका
तझ्ु या घरूि.. खरे तर गोष्टीप्रमाणे माय डॅड र्ाॅॅज मोअर
डेंजरस दॅि यर्ु सव..
नगररजा: काहीतरीच.. म्हणिू त्यािंिा पकडायला माझ्या बाबािंिा
बोलार्लेले.. तेही तझ्ु या आजोबाििं ी?
माय डॅड र्ाॅॅज मोअर खतरिाक..
नर्कास: भला इसके डॅडी मेरे डॅडीसे खतरिाक कै से? अशी एखादी
जानहरात यायची.. आता आगे आगे देनखए होता है क्या..
गानलब म्हणिू गेलाय .. यह इश्क िहीं आसााँ.. इतिा तो
समझ लीजे.. एक आग का दररया है और डूबते जािा है..
नगररजा: मी तर बडु णारच..

नर्कास: आनण मी पण.. अल्ला दे कुछ सल्ला .. काय करार्े .. तू
मिर् तझ्ु या बाबाििं ा काहीतरी सागिं िू .. हृदयपररर्तविाची
उदाहरणे दे.. िाहीतर काहीतरी शोध आयनडया..
नगररजा: ह.िं . जसे काय तझु े पप्पा मािणारे त..
नर्कास: ते आई पाहूि घेईल..
नगररजा: काय होणार रे ?
नर्कास: शोले.. आगीच्या ज्र्ाला सगळीकडे.. तझ्ु या ि माझ्यात
प्रेमाचे शोले.. आनण आपल्या घरच्यािंत .. दष्ु मिीचे शोले..
गानलब पण आग का दयावच म्हणिू गेलाय..
नगररजा: काहीतरी चागिं ले बोल िा रे ..
नर्कास: अगिं चािंगलेच बोललो िाही का .. पनहला अधाव भाग..
प्रेमाचे शोले र्ाला..
नगररजा: हट् .. चार्ट.. कशीबशी मी घरातिू निसटूि आलेय..
आता भेटणे पण कठीण ..
नर्कास: आयनडया.. तल
ु ा पळर्िू िेऊ? घोड्यार्रूि..
नगररजा: घोड्याच्या टापािंचा आर्ाज येईल तर?
नर्कास: ते खरिंच.. जन्ु या काळी हे कठीण होतिं िाही कािं? घोडा
नकतीही रोमाँनटक र्ाटला िा तरी बाईकच बरी..
नगररजा: खरिंय..
नर्कास: म्हणजे पळर्िू िेऊ तल
ु ा.. नगररजा बाई ला बाईक र्रूि..

नगररजा: छे ! बाई आनण बाईक काय? बार्ळट.. नगररजाबाई म्हणे?
आनण थाबिं रे .. तो शेर्टचा उपाय .. काहीतरी शोधू उपाय ..
िाहीतर मीच पळर्िू िेईि तल
ु ा .. इक्र्ॅनलटी म्हणिू काही
असते की िाही?
नर्कास: अगिं नसिेमा असता हा तर गाणेनबणे गायले असते..
िशीबाच्या दोरापढु े चाले उपाय कसला ..
काय करार्े त्याचे जेव्हा घोडाच बसला..
नगररजा: िशीबाचा दोर? हा कुठला िर्ीि?
नर्कास: अगिं ज्याच्या हाती िशीबाची दोरी.. तो जगाते उद्धारी..
नगररजा: तू उगाच फालतू बोलू िकोस. इकडे टेन्शि िी हालत
झालीय..
नर्कास: डोकिं दख
ु तिंय.. सदी .. सरददव ..
नगररजा: हािं बाबा हा.िं .
नर्कास: मग कुछ लेते क्यिंू िहीं?
नगररजा: चपू रे .. आता पढु े काय रे ? एक मनहन्यात कॉलेज पण
सिंपेल.. मग तर बाहेर पडणेही कठीण .. एक मनहिा बाकी
आहे.. त्यात उपाय..
नर्कास: अर्र टाइम स्टाट्वस िाऊ..

१२.
घोड्यािंच्या टापािंचा आर्ाज.. गब्बर एकटाच
निघाला आहे. पहाटेची र्ेळ. खािंद्ार्र बिंदक
ू . एकटाच
आहे.. र्ीरूच्या गार्ाकडे चाललाय. िदीर्रचा पूल
ओलािंडूि गार्ात नशरतो.. मग र्ीरूच्या र्ाड्यात ..
गब्बर बदिं क
ू रोखिू पढु े नशरतो..
र्ीरू: गब्बर .. परत आलास.. कुत्ते .. कमीिे ..
गब्बर: र्ीरू.. नगररजा मझु े दे दे र्ीरू..
र्ीरू: िय..
गब्बर (बिंदक
ू रोखत): हाय कुिी माईचा लाल जो आडर्ेल मला..
म्या तज्ु या पोरीला घ्यिू जािार.. उगा अडेलतट्टूपिा करू
िग.िं .
र्ीरू: बसिंती, मेरी बिंदक
ू लािा..
बसिंती आतिू बाहेर येते ..
बसतिं ी: बदिं क
ू ? इतकी र्षे र्ापरली िाही नतला गजिं चढला असेल..

र्ीरू: चालेल.. मागच्या र्ेळी अधवर्ट रानहलेले काम सिंपर्तो..
ठाकूरिी मारू नदलिं िव्हत.िं . आता सोडणार िाही. गब्बर
तयार हो.. मी आलोय..
र्ीरू आनण गब्बर दोघािंचा गोळीबार सरू
ु होतो.. र्ाड्यात बसिंती
लपिू बघतेय.. एका गोळीिे र्ीरू ठार होतो.. गब्बर
नगररजाला पकडूि घोड्यार्रूि परत निघतो ..
नगररजा: हे काय के लिंत.. माझे बाबा .. त्यािंिा मारूि टाकलिंत ..
तम्ु हाला काय र्ाटलिं, बाबाििं ा मारणाऱ्याच्या घरी मी सिू
म्हणिू जाईि..
चालत्या घोड्यार्रूि उडी मारूि ती घराकडे धार्त सटु ते..
गब्बर: िय..
एकाएकी स्र्प्िातिू जागा होत ओरडतो.
राधा: काय र्ो? काय झालिं? सपाि पडलिं?
गब्बर: काय िाय.. िीज त.ू .

गब्बर उठूि येरझाऱ्या घालतोय.. मिात नर्चार..
इतकी र्सव झाली पि मिातला डाकू काय मरत िाय..
बिंदक
ु ीच्या जोरार्र कुिी लगीि लार्तिं .. पि त्यो र्ीरू असा
अडूि बसला.. काय करार्िं त्याचिं..

१३.
र्ीरू राहतो त्या लक्ष्मणपरु गार्ची सीमा. समोर िदी आहे. मोठ्या
डोंगराच्या पायथ्याशी गार्..
गब्बर घोड्यार्रूि उतरतो. नतकडूि र्ीरू येतो..
गब्बर: ये र्ीरू..
र्ीरू: कुत्ते कमीिे .. मी तझु िं रक्त नपईि ..
गब्बर: र्ीरू, घस्ु सा सोड.. रगत नबगत नपईि काय .. नहदिं ीत ठीक
डायलाॅॅग.. तो काय नमलक शेक हाय की फ्रूट ज्यसू ? की
थम्सप? लई र्रसिं झाली भेटूि.. अजिू पार्ेतो तू तेच घ्यिू
बसला ..
र्ीरू: माझ्या नमत्राला मारणारा त.ू . तल
ु ा पाहूि रक्त उसळते..
गब्बर: उसळू दे.. थोडायेळ. मग शािंत झाला की बोल..
र्ीरू: शािंत.. या जन्मात िाही ..
गब्बर: र्ीस र्रीस झालिं जेलातिू सटु ू ि .. कािं सोडलिं ठाऊकाय?
गािंधीबाबाचा अभ्यास के ला..
र्ीरू: तो तर तू आधीपण करायचा.. इकडूि गाधिं ी लटु ायचा कधी
नतकडूि ..

गब्बर: तो गािंधी अलग.. म्या पस्ु तकिं र्ाचली.. गािंधीबाबाची
परीिा नदली..िर्ा जल्म झाला माझा ..
िर्ा जल्म .. बार्ीस र्रीस झालिं.. बिंदक
ु ीला हात िाय.. एकदम
जिंटलमि..
र्ीरू: तशी मी पण शेतीच करतो.. गार्चा मनु खया आहे
लक्ष्मणपरु चा.. बसिंतीचा टािंगा भाड्यािे चालर्तो कुणी.. मी
पण सोडले ते गडिंु नगरीचे नदर्स.. तल
ु ा पकडूि नदले.. पन्िास
हजार नमळाले .. त्यात सिंसार बसर्ला.. सगळे झाले पण
माझा यार जय काही परत येत िाही .. त्याला मारणारा त.ू .
गब्बर: र्ीरू, दोि गोष्टी आइक.. मग ठरर्.. मग िाय म्हिलास तर
नर्कासला सािंगेि .. सारिं काही इसरूि जा.. जिु ा गब्बर
असतो तर पळर्िू िेली असती पोर.. पि या पोरािंिी
आपल्या जन्ु याचिं र्झिं का उचलार्.िं . तझु ी राधार्ैिी .. जय
गेला.. ती तर माझ्या मळ
ु िं जिू दसु रूिंदा इधर्ा झाली.. पि
गेल्या बार्ीस र्सावत एकतरी तक्ार करायला जागा नदली
िाय.. मािसू बदलतिं.. माझा हा िर्ा जल्म ..आि् अजिू
एक.. माझ्यासारखा मािसू तर आमदार व्हायला एकदम
लायक.. जर एमेले म्हििू पोरगी मानगतली असती तर िाय
म्हिायची नहम्मत झाली असती? पि म्या राधेला शबद
नदला .. म्या बदललो.. उगाच धाकदपटशा दाखर्िू

आमदार िाय व्हायचिं.. जिंटलमि म्हजिं े एकदम खराखरु ा
जटिं लमि .. आपल्या दष्ु मिीच्या शोलेत पोराचिं े हाल िको
र्ीरू.. हर्िंतर आपि एकमेकािंच्या घरला िको यायला..
जायला .. पि पोरािंची ताटातटू िको.. राधा सगळिं इसरायला
तयार झाली.. म्या बी म्हणल,िं जार् दे.. ठाकूरिे नखळेर्ाल्या
मोजड्या घातलेल्या.. अजिू जपिू ठे र्ल्या.. टाकल्या िाय..
जन्ु या नदसाच
िं ी आटर्ण.. िर्ा जल्म माझा .. तू पण ते समदिं
सोडूि शेती करतो.. पोर तुझी लय गणु ी हाय.. कशाला
आपला हट्ट ..
र्ीरू: गब्बर .. तू म्हणतो ते पटत िाही .. पण माझ्याकडे जयचे
कॉईि आहे.. जय गेला नि टाकूि नदलेले.. परत शोधूि
आणलिंय.. टॉस करतो.. हेड्स लग्िाला तयारी िाही .. टेल्स
.. हे लग्ि होणार..
पाठीमागिू झाडाआडूि नर्कास लपिू सारे ऐकतोय .. तो
नगररजाला फोि करतो..
नर्कास: नगरी..
नगररजा: बोल नर्का..
नर्कास: हे नर्का काय?
नगररजा: मग तू पण मला नगरी म्हणू िकोस ..

नर्कास: बरिं.. जा.. ऐक. मीनटिंग सरू
ु आहे.. तझ्ु या बाबािंिी िाणे
काढलयिं एक.. म्हणतात टॉसर्र ठरर्.ू .
नगररजा: ओह.. जयकाकाचिं िाणे.. टेल्स म्हणजे काय म्हणाले
बाबा?
नर्कास: टेल्स म्हणजे लग्ि होणार ..
नगररजा: दोन्ही साईडला टेल्स आहे नर्कास .. तल
ु ा म्हणाली होती
एकदा िा ते स्पेशल कॉईि आहे हे..
नर्कास: म्हणजे ..
नगररजा: म्हणजे निणवय पक्का .. बघ नतकडे काय होतिंय ..
गब्बर: एका िाणेफेकीर्र पोराच
िं े भनर्ष्य?
र्ीरू: जयचिं खास िाणयिं .. टॉस करतो..
र्ीरू िाणे उडर्तो..
र्ीरू: टेल्स.. म्हणजे हे लग्ि होणार .
गब्बर: थ्याक्िं यू सबिं धिं ीजी..
र्ीरू: सिंबिंधी? तू माझ्या गार्ात नि मी तझ्ु या गार्ात पाय टाकायचा
िाही .. आपल्या दष्ु मिीचे शोले तसेच राहणार गब्बर .
गब्बर: अि् पोरािंचे प्यारके शोले पण भडकणार.. आििंद हाय..

१४.
तीच गार्ाची सीमा..
लग्िमिंडप.. नर्कास आनण नगररजाचिं लग्ि लागतयिं ..
गब्बर सीमारे षेच्या एका बाजल
ू ा .. र्ीरू आनण
बसिंती दसु ऱ्या बाजल
ू ा उभे आहेत.. राधा इकडूि नतकडे
जातेय..
पाठूि गाणे
प्रेमाच्या र्षावर्ात कुणी होते ओले..
कुणी ठे र्ी पेटर्ीत दष्ु मिीचे शोले..
र्ाजर्ा रे र्ाजर्ा होत.िं .
गब्बर आनण र्ीरू लािंबर्रूि अिता टाकतात..
समोर लग्िातल्या होमाच्या अग्िी ज्र्ाला प्रज्र्नलत
होतात..

रामायण लेटेस्ट व्हर्जन : एक एकाांककका

(पाठीमागे निर्ेदि)
काही गोष्टी कालातीत असतात पण तरी कालािसु ार
बदलतात. खरिंतर बदल हा खरा स्थायीभार्च समजला
पानहजे. सॉ्टर्ेअरच्या व्हजविची व्हजवि मागिू व्हजवि येत
राहतात. तसे सर्वच बाबींचे असते. म्हणजे पिु जवन्म हा या
जन्माचे पढु चे व्हजवि समजार्े का?
तर मळ
ू मद्ु ाकडे र्ळू.
सीतेला रार्णािे पळर्ले म्हणिू सारे ‘रामायण‘
घडले. जर रार्णािे सीतेला पळर्लेच िसते तर?
***
(कै कयी महालाबाहेर घमु तेय. दशरथराजा आपल्या
टेबलार्र काहीतरी नलहीत बसलेला.)
कै कयी : मे आय कम इि महाराज?
दशरथ : येस, नप्लज..
कै कयी : महाराज एक इपं ॉटंट काम होते, तम्ु ही फ्री असाल तर..
दशरथ : यस राणी सरकार. बोला. तमु च्यासाठी आम्ही िेहमीच फ्री
असतो.

कै कयी : ते नदर्स आठर्तात महाराज ? लढाईत आम्ही तम्ु हाला
र्ाचर्ले होते? आनण तम्ु ही आम्हाला काही र्चिे नदली
होतीत..
दशरथ : आठर्ताहेत महाराणीजी. आजच ऑडवर देऊि टाकू.
टाका मागर्िू साड्या नि दानगिे. मला र्ाटते आता ऑि
लाईि पण नमळतात, शत्रघ्ु िाला सािंगा त्याला ते प्रकरण िीट
जमते.
कै कयी : िाही महाराज. ते तर आम्ही िेहमी मागर्तोच. त्यासाठी
र्चिे कशाला?
दशरथ : ओ.के . मागा काय हर्े ते. आम्ही र्चि पणू व करूच.
कै कयी : थाँक्यू महाराज. आमची मागणी काही जास्त िाही तशी.
लर्करच रामाचा राज्यानभषेक होतोय.
दशरथ : मग?
कै कयी : तेव्हा माझ्या पनहल्या प्रॉनमसिसु ार तम्ु ही रामाऐर्जी
माझ्या भरताला राजा बिर्ा.
(दशरथाचा चेहरा काळर्िंडतो. अशा जोरका धक्क्याची त्याची
अपेिा िसते. आता दसु रे काय मागेल ही?)
कै कयी : ( दशरथाच्या प्रनतनक्येची र्ाट ि पाहता ) आता दसु रे
र्चि. रामाला तम्ु ही चौदा र्षे र्िर्ासात पाठर्ा.
(दशरथाचा आधीच काळर्डिं लेला चेहरा काळानठक्कर पडतो.)

दशरथ : चौदा र्षे? ही असली कसली र्चिे मागता महाराणी
कै कयी?
कै कयी : तम्ु ही सम्राट, राजानधराज. तम्ु ही र्चिाचे पक्के . त्यामळ
ु े
तम्ु हाला ऑप्शि ही िाही दसु रा.
(थोडा र्ेळ शातिंता. दशरथ अस्र्स्थ. मग एकाएकी)
दशरथ : हे खरिंय. ( टाळी र्ाजर्िू ) कोण आहे रे इकडे? (कोणीच
येत िाही हे पाहूि दसु रीकडॆ टाळी र्ाजर्त) कोण आहे रे
नतकडे?
सेर्क : मी आहे महाराज.
दशरथ : इकडे कोणी िाही?
सेर्क : ( करिंगळी दाखर्त ) गेलाय महाराज
दशरथ : आमच्या हेडक्लाकव ला बोलर्ा लगेच.
सेर्क : जो हकूम महाराज
(दशरथ राजा डोक्यार्र हात ठे ऊि बसतो. मोबाईल चेक करतो.
कपाळार्रचा घाम पसु तो. इतक्यात क्लाकव धापा टाकत
येतो.)
क्लाकव : आपिे याद फमावया म्हाराज ?
दशरथ : अरे तू सब्ु ब?ू
क्लाकव : जी म्हाराज. अब्बी मेरेको ऑल इडिं ् या कोटेसे
अपाॅॅइटिं मेंट नमला है.

दशरथ : ठीक. दो ऑडवसव निकालो और हमारा सही लेके जाओ.
क्लाकव : सही? मैं समजा िही?
क्लाकव : सही रे सही. र्ो क्या बोलते? नसग्िेचर.
क्लाकव : अब्बी समजा म्हाराज. क्या ऑडवर है महाराज?
दशरथ : हे पहा सब्ु ब,ू ऑडवर लर्कर काढो. आनण या कािाचे त्या
कािास समजू मत देिा.
सब्ु बू : िही समजा सार
दशरथ : अरे सबु ,ू नभिंती के भी काि होते हैं.
(सब्ु बू बार्ळटासारखा चेहरा करूि उभा)
दशरथ : सब्ु बू हे नसक्े ट काम है
सब्ु बू : अब्बी समजा सार
(दशरथ ऑडवर नडक्टेट करतो.)
दशरथ : पनहला ऑडवर, भरताचा लर्करच राज्यानभषेक होयेगा
आनण दसु री.. रामचिंद्रास चौदा र्षे र्िर्ासात जार्े लगेंगा.
िीटसे ड्रा्ट करिा सब्ु ब.ू लर्कर.
सब्ु बू : समजा महाराज. पर र्ो भरत सार को क्यो र्िर्ास महाराज?
दशरथ : तू काय बनहरा है रे सब्ु ब.ू भरतका राज्यानभशेक और
रामचद्रिं का र्िर्ास. अबी और प्रश्न िाही नर्चारिेका. जल्दी
बोला र्ैसा करो. आनण नसक्े ट ठे र्ो
क्लाकव : ओके सार, अब्बी आया. गेटींगीट इनमज्येटली सार.

(सब्ु बू जातो.)
दशरथ : (टाळी र्ाजर्ीत ) कोण आहे रे नतकडे? (कोणीच येत
िाही हे पाहूि दसु रीकडे टाळी र्ाजर्त) कोण आहे रे इकडे?
सेर्क आत येतो.
सेर्क : काय हकूम महाराज?
दशरथ : आता हा नतकडचा कोठे गेलाय?
सेर्क : (करिंगळी दाखर्त) गेलाय महाराज
दशरथ : रामचिंद्रािंस बोलार्णे धाडा, लर्कर. सत्र्र एकदम.
सेर्क : जो हकूम महाराज.
(रामचिंद्र दशरथा समोर)
राम : आपण बोलार्ले मला तात?
दशरथ : होय रामचिंद्रा. बसा जरा येथे.
राम : तात तम्ु ही आठर्ण काढलीत? तरीच मला मॅगी खाता खाता
उचकी लागली आनण मला र्ाटले जािकीिे मसाला जास्त
टाकला की काय?
दशरथ : मॅगी? हे कोणते िर्ीि पक्र्ान्ि रामचद्रिं ा?
राम: पक्र्ान्ि िव्हे तात, िडू ल्स. म्हणजे शेर्या. सीता पण ते छाि
बिर्ते. तेही दोि नमन्टािंत. पण मला का बोलार्लेत?

दशरथ : कसे सािंगू रामचिंद्रा, तेच कळत िाही.
राम : ड्याड, जे असेल ते सागिं ा, तमु ची आज्ञा नशरसार्द्िं तात.
दशरथ : तमु च्या कै कयी मातोश्री आहेत िा त्यािंिा आम्ही दोि
र्चिे नदली होती.
राम : र्चिे पॉप? मग?
दशरथ : त्यािसु ार तम्ु हास रामचिंद्रा, चौदा र्षे र्िर्ासात जार्े
लागेल.
राम : राज्यानभषेकाििंतर ड्याड की आधीच?
दशरथ : िाही रामचिंद्रा त्या आधी.
राम : ठीक आहे तात, मी तमु च्या आज्ञेबाहेर िाही. बिू देत
लक्ष्मणास राजा..
दशरथ : िाही. रामचिंद्रा, कै कयी मातेच्या दसु ऱ्या र्चिािसु ार भरत
राजा होईल, लक्ष्मण िव्हे.
राम: जशी आज्ञा महाराज.
दशरथ : रामचिंद्रा, तू लगेच मािलेस सारे ?
राम : होय तात. कोणत्याही यगु ात राम हा रामासारखाच रानहल िा
तात?
दशरथ : होय रामा, आमची ही हीच अपेिा होती. (टाळी
र्ाजर्ीत) कोण आहे रे इकडे? (कोणीच येत िाही.
दसु रीकडॆ टाळी र्ाजर्ीत) कोण आहे रे नतकडे?

सेर्क आत येतो
सेर्क : काय हकूम महाराज
दशरथ : हा इकडचा कोठे गेलाय?
सेर्क : (करिंगळी दाखर्त ) गेलाय महाराज
दशरथ : रामचद्रिं ासिं ाठी ्लाईट बक
ु करा. चाटवडव ्लाईट. डायरे क्ट
दडिं कारण्यासाठी.
सेर्क : जो हकूम महाराज.
राम : आम्ही जािकीस खबर देऊि येतो महाराज.
राम आपल्या महालात. सीता बसिू टीव्ही पाहतेय. राम आल्यार्र
ररमोटिे म्यटू करते.
सीता : िाथ, असे अधवर्ट खाणे टाकूि गेलात आनण तमु चा चेहरा
असा का काळर्िंडला िाथ? मॅगी िीट िाही की मसाला
जास्त झालाय? उचकी लागली ती खातािा?
राम : सीते, िाही गिं राणी, तू सगु रण आहेस, तझ्ु या हातचे मॅगीच
काय पण पाणी ही गोड र्ाटते मला पण..
सीता : पण काय िाथ?

राम : मला जार्े लागेल
सीता : कोठे महाराज ?
राम : र्िर्ासात, चौदा र्षे..
सीता : र्िर्ास? फ़ॉटीि इयसव? आनण दरर्ेळी तम्ु हीच का? तम्ु ही
ऐकूि घेता म्हणिू ?
राम : नपताजींची आज्ञा. आम्ही पालि करणारच
सीता : ठीक. पण यार्ेळेस मी िाही येणार, तम्ु ही जा हर्े तर.
मागच्या र्ेळीस सारे रामायण माझ्यामळ
ु ेच घडले असे
म्हणतात िा. मी िाही यार्ेळेस येणार.. असे पण मला नकती
बोअर होईल नतथे आनण माझी ही टीव्ही नसररयल अगदी
इटिं रे नस्टिंग टिव र्र आहे आता. तम्ु हाला हर्े तेर्ढे रे डी टू इट
पॅकेट्स देते म्हणजे सारी सोय होईल.
राम : खरिंय तझु े जािकी, मला ही मागच्या र्ेळी सारे लटाबिं र घेऊि
जायचे टेन्शि होतेच.. यार्ेळी जरा ररलॅक्स होईि
सीता : आनण आता नव्हडीओ कॉनलिंग पण आहे. व्हॉट्स्याप आहे.
राम : व्हेरी रू सीते, व्हेरी व्हेरी रू..
(इतक्यात बाहेर थाप येते )
लक्ष्मण : मी आहे रामा.

राम : येस िो, कम इि.
लक्ष्मण : (रागािे ) हे मी काय ऎकतोय रामा? आनण तू ॲग्री
झालास?
राम : शािंत लक्ष्मणा शािंत. ॲग्रिं ी होऊ िकोस मी ॲग्री झालो म्हणिू .
मी बोलिू चालिू राम आहे.
लक्ष्मण : (कपाळार्र हात मारत) अरे रामा! ह,िं तेही खरिंच आहे
रामा.
राम : लर्करच मी प्रस्थाि करे ि.
लक्ष्मण : रामा, तू गेलास की मला करमणार िाही इथे. मी मागच्या
र्ेळी आलो होतो पण आता जाॅॅब मधिू सट्टु ी नमळेल असे
नदसत िाही. एिी र्े आपण ऑिलाइि कााँटॅक्ट मध्ये राहूच.
तेव्हढा र्ेबक्याम घेऊि जा म्हणजे झाले. आनण ती आपली
कुटी अजिू असेल नतथे. नतथे िीट रें ज आहे िा ते पाहूि घे.
राम : लक्ष्मण िो, डोंण्ट र्री. ड्याडिी नदलेले र्चि पाळार्ेच
लागेल. भरत होईल राजा त्याला तू यार्ेळी मदत कर.
मागच्या र्ेळी तो एकटा पडला होता अगदी.
लक्ष्मण : होय िो.
(राम मग दशरथाचा निरोप घ्यायला जातो. दशरथ
नर्मिस्क बसलेला.)

राम : ड्याड
(दशरथ र्र पाहत िाही)
राम : ड्याड, डोण्ट बी सो स्याड. कै कयीअम्मा इज म्याड. पण मी
तमु च्या सािंगण्याबाहेर िाही.
दशरथ : (मोठ्या कष्टािे )बेटा ते आम्हाला ठाऊक आहे.
कुठल्याही यगु ात राम रामासारखाच राहील. आम्ही तमु ची
्लाईटची अरें जमेंट करूि ठे र्तो. (उजर्ी कडे र्ळूि ) कोण
आहे रे नतकडे? (कोणीच येत िाही पाहूि) कोण आहे रे
इकडे?
सेर्क : मी आहे महाराज.
दशरथ : या बाजचू ा सेर्क कुठे आहे?
(सेर्क करिंगळी दाखर्तो.)
दशरथ : तम्ु ही काय नदर्सभर आलटूि पालटूि हेच करता काय?
्लाईटची नतनकटे बक
ु झालीत काय?
सेर्क : होय महाराज. स्पेशल चाटवडव ्लाईट आहे.
दशरथ : रामा तमु ची सारी सोय होईल. ्लाईटिे जा. गेल्यार्र
मेसेज पाठर्ा.
राम : जी तात.
***

(रामाच्या र्िर्ासाच्या प्रयाणाची र्ेळ. रामाच्या
हातात व्ही आय पी ची सटू के स. पाठीर्र सॅक. हातात
मोबाईल आनण लॅपटॉप. राम पढु े, मागे सीता, लक्ष्मण
कौसल्या सनु मत्रा, राजा दशरथ आनण बाकी सारे प्रजाजि.
मागिू हेनलकॉप्टरची घरघर. मग रामाचे र्िर्ासासाठी
प्रयाण. हेनलकॉप्टरमध्ये चढता चढता मागे नफरतो. )
लक्ष्मण : व्हॉट्स द मॅटर िो?
राम : काही िाही. माझे ररबॉक शजू आहेत घरी. मागे भरत माझ्या
खडार्ा घ्यायला जगिं लात आला नबचारा. यार्ेळी माझे शजू
घेऊ देत त्याला.
लक्ष्मण : होय भय्या. मी भरताला सािंगतो.
(राम मग त्याच्या आयािंिा िमस्कार करतो. दशरथास
र्ाकूि िमस्कार करतो. सीता भरल्या डोळ्यािंिी निरोप घेते.
हेलीकॉप्टरची उडण्याची घरघर पाठूि ऎकू येते. .
त्याच्या पिंखाच्िं या घरघरीत कॊण काय बोलते ते ऎकू येत
िाही. ते लाबिं जाई पयंत सारे हात हलर्त राहतात. सीतेला
रडू कोसळते ती कौसल्येच्या कुशीत नशरते. कौसल्या नतला
समजार्ते. )

कौसल्या : रडू िकोस बाळे,
सनु मत्रा : अगिं मागच्या र्ेळेपेिा आता बरे िा ग. आता काय
मोबाईल आहे, िेट आहे, नव्हडीओ कॉनलिंग आहे. हर्े तेव्हा
बोलू शकता. तम्ु ही लोक मागच्या र्ेळी गेलात तेव्हा
आम्हाला या सोयी िव्हत्या.
कौसल्या : खरिंय ग सीते, ही सनु मत्रा म्हणते ते खरिंय अगदी.
सीता : होय कौसल्या मम्मी खरिंय. मी आता िाही रडणार. चला
लर्कर , आपण नमळूि ‘बेटा धि का पेटा पाहू‘
कौसल्या : चल बेटा. सनु मत्रे तू पण चल.
***

(दडिं कारण्यातील झोपडी. राम आपले सामाि
उतरर्िू ठे र्तो. प्रथम आपला लॅपटॉप काढतो आनण ऑि
करतो. मग तो ऑि होईपयंत मोबाईल कडे पाहतो. हळूच
स्र्त:शीच बोलल्या सारख्या आर्ाजात)
राम : ओह गडु . रें ज आहे इथे.
(फोि लार्तो)
राम : जािकी ! पोहोचलो ग.िं
-जरा तो टीव्हीचा आर्ाज कमी कर, ऐकू येत िाही
-हो.लर्कर. यार्ेळी हेनलकॉप्टरिे
-िाही ठीक आहे झोपडी. तशीच आहे.
-हो. बाई पडदे धर्ु िू घेईि
-िाहीतरी तू िाहीस इथे, पडदे काढूिच टाकतो. तू िाहीस तर
पडदे कशाला?
-मी? कुठे कोणामागे जाणार?
-मी आनण शपू वणखेच्या?
-छे , तचू आहे माझी एकुलती एक. बायको
-मी माररचाच्या मागे गेलो होतो?
-तू िाही िाही म्हणत होतीस तरी?
-बरिं बाई तू खरी. मीच स्र्त:हूि गेलो होतो माररचाच्या मागे.
तू खरी

-तू िाहीस तर किंटाळा येईल, नमस यू
-आईची
िं काळजी घे आनण स्र्त:ची पण
-लक्ष्मणाला फोि करायला सािंग
-रोनमिंग आहे इथे. इन्कनमिंगला पैसे लागतात.
-उद्ा नव्हनडओ कॉल राय करतो
-बाय. ड्याड िा फोि करतो आता.
(परत फोि लार्तो)
राम : तात, पोहोचलो इथे.
-िाही. िाही काही प्रॉब्लेम िाही
-तम्ु ही र्ाईट र्ाटूि घेऊ िका.
-सारे ठीक होईल, भरत आहे िा
-हािं लक्ष्मण पण आहे यार्ेळी
-डोण्ट र्री ड्याड. ऍम फाईि
(मग त्याच्या फोिची ररिंग र्ाजते)
राम : हाय लक्ष्मण !
-आहे िा रे रें ज चािंगली.
-आहे र्ीज पण..,
-मधिू मधिू जरा ररचाजव करत जा माझा फोि, इथे काहीच
िाही आजबू ाजल
ू ा..
-भरताला सािंग िीट रहा. रागार्ू िकोस कै कयी आईर्र..

-ड्याडिा सिंभाळ.
-मागच्या र्ेळेस काय धमाल िा..
-चौदा र्षव काय अशीच जातील रे लॅकी.
-शपू वणखा? काय मानहत?
-यार्ेळी टेन्शि िाही पण, जािकी नतथे सेफ आहे..
-चल ििंतर बोलतो, बॅटरी डाऊि र्ाटते.
राम : (स्र्त:शीच)कै कयी आईला फोि ? िसु ता मेसेज पाठर्तो.
(स्र्त:शीच बोलत मेसेज टाईप करतो)
’कै कयी आई, नियतीस हेच मिंजरू आहे असे नदसते. थ्यािंक्यू
व्हेरी मच’
( निर्ेदि : रामाचा र्िर्ास सरू
ु होतो. कधी सीतेशी गप्पा
कधी लक्ष्मणाशी तर कधी भरताशी. भरताला कधी राजिैनतक
सल्ले तर लक्ष्मणाशी ही सल्ला मसलत. रात्री सीतेशी प्रेमाच्या
गप्पा. नदर्स सरत आहेत. राम कधी रे डी टू इट पानकटे उघडूि
खातोय कधी नशकारी ला जातोय, कधी व्हीडीओ प्लेअर र्र
नसिेमा पाहतोय, कधी मोबाईल र्र गेम खेळतोय. जिंगलाचा
फे रफटका आहेच. )(राम आपल्या लॅपटॉप र्र बसिू नलनहतोय.)
राम : अरे ! फे सबक
ु र्र ही कोणाची ररक्र्ेस्ट? लक
िं ानधपती रार्ण
! ह.िं रार्णाला तर मी कधीच माफ के लेय. (नलनहतो)

थ्यािंक्य.ू िाइस टू किेक्ट आ्टर सो लॉिंग. थ्यािंक्स टू एफ.
बी.
(राम रार्णाला फोि लार्तो)
-काय ओळखलिंत की िाही?
-िाही यार्ेळी एकटाच.
-नतथेच, मागच्या र्ेळी होतो नतथे.
-हािं, सीतेला पळर्ले होतेस नतथिू च..
-िाही लिंकानधपती, मी तम्ु हाला कधीच माफ के लयिं ..
-भेटू एकदा, या इकडे. जागा मानहतीच आहे तम्ु हाला..
-छाि ! र्ाट पाहातोय..
-काय करणार? एकटाच आहे. नसिेमे पाहतो िाहीतर हे
चॅनटिंग र्गैरे..
-मागच्या र्ेळी चागिं लीच धादिं ल उडाली होती.
-नकतींदा सॉरी म्हणणार? नर्सरूि जाऊ सारे ..
-कधी येताय?
-ओ के . बाय..
(निर्ेदि : काही नदर्सात रार्णाची जगिं लात रामाच्या
झोपडीस भेट. राम रार्णाचे सख्य जमते. दोघाच्िं या गप्पा होतात.
नदर्स सरतात. चौदा र्षव होतात. राम परत अयोध्येत.)
***

राम : जािकी, मी आलोय परत
(सीता प्रथम टीव्ही म्यटू करते. ििंतर टीव्ही बिंदच करूि टाकते.)
सीता : (डॊळ्यातील पाणी पसु त) िाथ आपण आलात. मी र्ाट
पाहूि थकले. नकती र्ाट पानहली मी तमु ची
राम : चौदा र्षे जािकी. १४ गनु णले ३६५ नदर्स
सीता : हा नहशेब खपू कठीण आहे िाथ. पण कसे रानहले असाल
र्िर्ासात एर्ढी र्षे? माझा एकही नदर्स गेला िसेल
तमु च्या आठर्णी नशर्ाय. दर नसरीयल पाहतािा दररोज
तमु ची आठर्ण यायची.
राम : आता मी आलोय िा इथे, बरिं मी गेलो तेव्हा चालू असलेली
तझु ी नसररयल सिंपली की िाही?
सीता : िाही अजिू . आता त्याच
िं ी पधिं रार्ी नपढी दाखर्तायत.
त्यात तेराव्या नपढीतली आजी अजिू बेशद्ध
ु होती. ती आज
शद्ध
ु ीर्र येईल म्हणतात. असे कॉनम्प्लके ट करतात की एक
ही एनपसोड नमस झाला तर नलिंक जाते.
राम : अगिं सीते, आता मी आलोय िा.
सीता : बरिं, ती शपू वणखा भॆटली की िाही?
राम : भेटली िा.
सीता : काय? कुठे ?

राम : अगिं व्हॉट्स्यापर्र आहे ती.
सीता : तम्ु हाला काय मानहती? आनण माररच आला का?
राम : माररच िाही. स्र्त: लक
िं ानधपती रार्णाची भेट झाली माझी..
सीता : काय सािंगताय काय? कुठे ?
राम : कुठे म्हणजे? दडिं कारण्यातच. मी फोटो िव्हते पाठर्ले रार्ण
भेटीचे?
सीता : फोटो आले होते. पण लक्ष्मण भार्जी म्हणाले बहधा फोटो
शॉप के ले असणार म्हणिू .
राम : छे ग,िं अगदी ओररनजिल, मी आनण रार्ण आता फे सबक
ु
फ्रेंडस आहोत.
सीता : काही ही सािंगता तम्ु ही िाथ. आय डोण्ट नबनलव्ह. बरे आता
काही खाऊि घ्या. भक
ु े ले असाल अगदी.
राम : हो, तझ्ु या हातचे खाऊि नकती र्षे झाली..
सीता : चौदा, १४ गनु णले ३६५ नदर्स
राम : काय बिर्तेस?
सीता : इन्स्टिंट पास्ता.
राम : पास्ता? हे कुठले िर्ीि पक्र्ान्ि जािकी?
सीता : पक्र्ान्ि िाही िाथ. पण छाि आहे, बितेही फटाफट
राम : काही असो, तू आहेसच इस्िं टिंट सगु रण माझी. तू बिर् तोर्र
मी भरत आनण लक्ष्मण िा भेटूि येतो.

(मग राम भरत भेट)
भरत : श्रीरामा, तम्ु ही परत आलात, ही गादी सािंभाळा. हे ररबॉक
शजू सािंभाळूि मी दमिू गेलोय िसु ता
राम : िाही, भरता िाही. हे राज्य तचू चालर्. आता नसिंहासिार्र
बसिू चालर्. कारण हे शजू मला हर्ेत आता जॉनगिंगसाठी.
आनण तल
ु ा प्रशासिाची िॅक चागिं ली आहे म्हणतात.
भरत : पण हे नसिंहासि माझे िाहीच.
राम : असे बोलू िकोस भरता, यापढु े तचू राज्य चालर्. मी राहीि
तझु ा चीफ पॉनलनटकल ॲडर्ाझर नि लक्ष्मण आहेच
आपल्या बरोबर.
भरत : जशी तमु ची आज्ञा रामचिंद्रा
राम : आनण लक्ष्मणा, रार्ण इज माय फे सबक
ु फ्रेंड िाऊ..
लक्ष्मण : काय सागिं तोस?
राम : एर्ढेच िाही तर लिंकानधपती स्र्त: येऊि गेले. यार्ेळी सारे
कसे शािंत शािंत..
लक्ष्मण : इथे पण सारे ठीक रामा.
राम : बरे भरत, एक महत्र्ाचा निणवय घ्यायचाय लर्कर.
भरत : बोला,जशी आज्ञा..

राम: मला र्ाटते आपण लक
िं े शी सिंबिंध सधु ारार्ेत. तू आनण लक्ष्मण
दोघे लक
िं े स स्र्त: जा.
लक्ष्मण : अगदी लिंका अयोध्या भाई भाई?
राम : येस. भाई भाई.
(हिमु ाि आत येतो)
हिमु ाि : जय श्रीराम ! मला आज्ञा द्ार्ी
राम : कसली?आनण आज खपू नदर्सािी? हिमु ािा, आहेस कुठे ?
हिमु ाि : माझी शेपटी र्ळर्ळतेय, मागच्या र्ेळी लिंका जाळली
होती. काहीच िाहीतर पर्वत उचलिू आणला होता. आता
मला काय काम िाही. यार्ेळी लिंका अयोध्या भाई भाई?
राम : हिमु िंता, तल
ु ा हर्ेय तरी काय?
हिमु ाि : व्ही आर एस . ज्यात काही मारायण िाही त्या रामायणात
माझे काय काम?
लक्ष्मण : हिमु िंता, तझु ा ॲनप्लके शि पाठर्, नर्चार करूि
कायवर्ाही होईल..
भरत : खरिंय लक्ष्मणा. सारे प्रोनसजरिे होऊ देत.
हिमु ाि : जय श्रीराम!
राम : हिमु िंता, जा नचरिंजीर् हिमु ाि, जा करा आराम.
***

( निर्ेदि: असे हे रामायण. लेटेस्ट व्हजवि. यात लढाई
िाही, नहसिं ा िाही, सीतेची अनग्िपररिा िाही. सारे कसे छाि
सरु ळीत आनण शािंत. शेर्टी काय सधु ाररत लेटेस्ट व्हजवि
आहे हे, रामायण व्हजवि २०२०)

डॉ. वनतीन मोरे यांची प्रकावित पस्ु तके
याच्ं या कव्हरिर वललक करताच (नेट असल्यास) पस्ु तक उघडेल.

ई साहित्य प्रहिष्ठानचे िे िेरावे वर्ष.
डॉ. हनिीन मोरे याांचे िे सत्ताहवसावे पस्ु िक.
डॉ. वनतीन मोरे एक यिस्िी specialist डॉलटर आहेत
आवि एक उत्साही लेखकही. त्यांच्या लेखनात एक ताजेपि असते.
त्यांचा विनोद कोिाच्या व्यंगािर आधाररत नसतो, तर समाजातील
अवनष्ट विसंगतीिर ते आपल्या विनोदातनू नेमकं बोट ठे ितात.
समझदार िाचकांना त्यांचा इिारा काफ़ी असतो. त्यामुळे त्यांच्या नमम
विनोदाचा एक फ़ॅ निगम वनमामि झाला आहे. ते फ़क्त विनोदी सावहत्य
नव्हे तर वनरवनराळ्या प्रकारचे लेखन वलहीतात. त्यांनी गेली अनेक
िर्षे आपले लेखन वनरंतर चालू ठे िले आहे. त्यानं ा प्रकािक वमळायला
तोटा नाही. पि त्यानं ा आपली पस्ु तके जास्तीत जास्त लोकापं यंत नेिारे
आवि प्रकािनप्रविया सल
ु भ असिारे प्रकािन हिे होते. त्यानं ी ई
सावहत्यची वनिड के ली.
डॉ. वनतीन मोरे याच्िं यासारखे ज्येष्ठ लेखक आपली पस्ु तके ई
सानहत्यच्या माध्यमातिू जगभरातील मराठी र्ाचकाििं ा नर्िामल्ू य
देतात. असे लेखक ज्याििं ा लेखि हीच भक्ती असते. आनण त्यातिू
कसलीही अनभलाषा िसते. मराठी भाषेच्या सदु र्ै ािे गेली दोि हजार
र्षे कर्ीराज िरें द्र, सतिं ज्ञािेश्वर, सतिं तक
ु ारामापिं ासिू ही परिंपरा सरू
ु
आहे. अखडिं . अजरामर. शभिं ू गणपल
ु े (िऊ पस्ु तके ), डॉ. मरु लीधर
जार्डेकर (९ पस्ु तके ), डॉ. र्सिंत बागल
ु (१७ पस्ु तके ), शभु ािंगी पासेबदिं
(९ पस्ु तके ), अनर्िाश िगरकर ( चार पस्ु तके ), डॉ. नस्मता दामले (सात

पस्ु तके ), डॉ. नितीि मोरे (२७ पस्ु तके ), अिील र्ाकणकर (९), अितिं
पार्सकर(४ पस्ु तके ), मधू नशरगार्िं कर (७), अशोक कोठारे (बारा
हजार पािाच
िं े महाभारत), श्री. नर्जय पाढिं रे (ज्ञािेश्वरी भार्ाथव), मोहि
मद्वण्णा (जागनतक कीतीचे र्ैज्ञानिक), सगिं ीता जोशी (आद्
गझलकारा, १६ पस्ु तके ), नर्िीता देशपाडिं े (७) उल्हास हरी जोशी(७),
िनिं दिी देशमख
ु (५), डॉ. सजु ाता चव्हाण (८), डॉ. र्ृषाली जोशी(१६),
डॉ. निमवलकुमार फडकुले (१९), CA पिु म सगिं र्ी(६), डॉ. िनिं दिी
धारगळकर (८), अक
िं ु श नशिंगाडे(५), आिदिं देशपाडिं े(३), िीनलमा
कुलकणी (२), अिानमका बोरकर (३), अरुण फडके (२) स्र्ाती
पाचपाडिं े(२) असे अिेक ज्येष्ठ, अिभु र्ी लेखक ई सानहत्याच्या द्वारे
आपली पस्ु तके लाखो लोकािंपयंत पोहोचर्तात. एकही पैशाची अपेिा
ि ठे र्ता.
अशा सानहत्यमतू ीच्िं या त्यागातिू च एक नदर्स मराठीचा
सानहत्य र्ृि जागनतक पटलार्र आपले िार् िेऊि ठे र्ील याची
आम्हाला खात्री आहे. यात ई सानहत्य प्रनतष्ठाि एकटे िाही. ही एक
मोठी चळर्ळ आहे. अिेक िर्िर्ीि व्यासपीठे उभी रहात आहेत. त्या
त्या व्यासपीठािंतिू िर्िर्ीि लेखक उदयाला येत आहेत. आनण या
सर्ांचा सामनू हक स्र्र गगिाला नभडूि म्हणतो आहे.

आवि ग्रंथोपजीविये । वििेर्षीं लोकीं ’इ’यें ।
दृष्टादृष्ट विजयें । होआिे जी ।

