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णनवेदन

मराठी भाषेला व साणहत्याला ज्ञानणवज्ञानाच्या क्षेत्रात पणिमी भाषाांचा दर्जा प्राप्त व्हावा; इांग्रर्जी,
फ्रेंच, र्जमवन, रणशयन इत्यादी भाषाांना र्जसे णवद्यापीठीय स्तरावर स्वयांपूिव महत्त्व प्राप्त झाले आहे , तसे
मराठी भाषेला व साणहत्याला प्राप्त व्हावे; इांग्रर्जी भाषेला व साणहत्याला आर्ज भारतीय णवद्यापीठाांमध्ये र्जसे
प्रमुख स्थान आहे तसे स्थान महाराष्ट्रामधील णवद्यापीठात मराठी भाषेला व साणहत्यावा प्राप्त व्हावे या
उद्देशाने साणहत्य आणि सांस्कृणत मांडळाने वाङ्मयणनर्ममतीचा णवणवध कायवक्रम हाती घेतला आहे . णवश्वकोश,
मराठी महाकोश, वाङ्मयकोश, णवज्ञानमाला, भाषाांतरमाला इत्यादी योर्जना या कायवक्रमात अांतभूत
व आहे त.
सांस्कृत व अन्य भारतीय भाषाांतील त्याचप्रमािे इांग्रर्जी, फ्रेंच, र्जमवन, इटाणलयन, रणशयन, ग्रीक,
लॅ टीन इत्यादी पणिमी अणभर्जात ग्रांथाांचे व उच्च साणहत्यामधील णवशेष णनवडक पुस्तकाांचे भाषाांतर ककवा
साराांश अनु वाद अथवा णवणशष्ट णवस्तृत ग्रांथाांचा आवश्यक ते वढा पणरचय करून दे िे हा भाषाांतरमाले चा उद्देश
आहे .
भाषाांतर योर्जनेतील पणहला कायवक्रम मांडळाने आखून, ज्याना अग्रक्रम णदला पाणहर्जे अशी पािात्य
व भारतीय भाषाांतील सुमारे ३०० पुस्तके णनवडली आहे त. होमर, व्हर्मर्जल. एस्स्कलस्, ॲणरस्टोफेनीस्,
युणरणपणडस्, प्ले टो, ऑणरस्टॉट्ल, थॉमस, ॲक्वाइनस्, न्यूटन, डार्मवन, रूसो, काांट, हे गेल, र्जॉन स्टु अटव
णमल, गटे , शेक्सपीअर, टॉलस्टॉय, दोस्तएवस्की, स्ताणनस्लावस्की, बन्रान्ड रसेल, रूथ बेनेणडक्ट,
रायशेनबाख, व्हाइटहे ड, क्रोचे, मालणनवस्की, काणसरे र, गॉडव न व्ही. चाइल्् इत्याणदकाांचा या
भाषाांतरमाले त समावेश केला आहे . सांस्कृतमधील वेद, उपणनषदे , महाभारत, रामायि, भरताचे
नाट्यशास्त्र, सांगीतरत्नाकर, ध्वन्यालोक, प्राकृतातील गाथासप्तशती, पालीतील धम्मपद, णत्रपीटकातील
णनवडक भाग इत्याकदकाचाही या भाषाांतरमाले त समावेश केला आहे .
मांडळाच्या भाषाांतर योर्जनेखाली मांडळाने आतापयवत्न अनेक अणभर्जात ग्रांथाांची भाषाांतरे प्रकाणशत
केली आहे त. र्जॉन स्टु अटव णमलचे "On Liberty", रूसोचे "Social Contract", एम्. एन. रॉयचे "Reason,
Romanticism & Revolution"

व "Letters from Jail", स्ताणनस्लावस्कीचे An Actor Prepares",

तुगेनेव्हचे "Father & Sons", रायशेनबाखचे "Rise of Scientific Philosophy", गन्नर णमरदालचे
"Economic Theory and Under-developed Regions", कै. पाां. वा. कािे याांचे "History of
Dharmshastra", कोपलँ डचे "Music and Imagination" इत्यादी पुस्तकाांची भाषाांतरे व सारानु वाद
प्रकाणशत झाली आहे त.
मांडळाच्या भाषाांतर योर्जनेत कन्नड, गुर्जराती, बांगाली, तेलुगु, तणमळ इत्यादी भारतीय भाषाांतील
अणभर्जात ग्रांथाांचाही समावेश आहे . कै. टी. पी. कैलासम् यानी णलणहले ल्या "टोळळू गटटी" या कन्नड
नाणटकेचे मराठी भाषाांतर श्री. भा. गो. गोखले , धारवाड, याांनी मांडळाच्या वतीने केले असून मांडळाच्या
भाषाांतर योर्जनेखाली "टोळळू गटटी" या शीषवकाने प्रकाणशत करण्यास मांडळास आनांद होत आहे .
या नाटकाचे भाषाांतर प्रकाणशत करण्यास साणहत्य-सांस्कृणत मांडळास परवानगी णदल्याबद्दल
प्रकाशक बी. एस्. रामाराव, उपसांचालक, डे क्कन हे रल्ड, बांगलोर याांचे मी मनःपूववक आभार मानता.
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टोळ्ळु -गट्टी

It is, perhaps, no exaggeration to say geniuses like Veereshlingam and Apparao (both Telugu
acters) did not possess in right technique a measure worth taking into account. Mr.
Kailasam’s execution is faultless, almost perfect. He writes for the stage and not for the
liabrary; he writes as an actor to actor and not as a scholar to readers.
extract from a short note
to the Kannad Drama
By C. R. Reddy,
Ex-Governor of Madhaya Pradesh

अनुक्रमणिका

चार शब्द

एकदा र्जे मे कॉले -छाप णशक्षि आपल्याकडे आले त्यात अर्जून णदसून येण्यासारखा फरक झाले ला
नाही. अर्जूनही बव्हां शी सगळे च आईबाप पोराांना ‘झक्कू ताड्या घोट्या’ करायला लावून ‘वर ये, वर ये
नाहीतर आहे च णभक्षापात्र’ असे म्हित असतात.
१९२७ मध्ये ‘टोळळु -गट्टी’ हे नाटक श्री कैलासम्नी णलणहले , त्या वेळी त्याांच्या डोळ्यासमोर र्जो
समार्ज होता त्याचा णवचार करूनच त्याांनी हे नाटक णलणहले .
चाांगला व समार्जाचे ऋि र्जाििारा, सुसांस्कृत नागणरक णनमाि होण्यासारखे णशक्षि पाणहर्जे, हे
या नाटकाचे सूत्र आहे .
णनव्वळ पोकळ पोशाखी णशक्षि उपयोगी नाही, हे त्याांना या नाटकाच्याद्वारे दाखवायचे आहे . १९७४
मध्येही श्री. कैलासम् याांचे णवचार तार्जे आणि म्हिूनच णवचाराहव वाटतील यात शांका नाही.

भास्कर गोखले

अनुक्रमणिका

प्रस्तावना

र्जीवन व्यवहाराचे आणि काळाचे णचत्र वास्तववादी पद्धतीने - आहे तसे, त्यात काहीही बदल न
करता दाखणविे हा या नाटकाचा प्रमुख उद्देश आहे . या नाटकाचे कथानक सामान्य मािसाांचे आहे . यातील
पात्रेही सामान्य मािसेच असून यात णनत्याच्या व्यवहारातली ककवा प्रचारातली भाषाच वापरली आहे ;
व्याकरिशुद्ध, पुस्तकी भाषा नव्हे . अशा कृतीत साहणर्जकच सांगीताला स्थानच नसिार.
नाटककाराने पूववरांगात साांणगतल्याप्रमािे ग्रामोफोन आणि तस्बीर-पेटी (कॅमेरा) याांच्या साहाय्याने
र्जीवन प्रणतकबणबत करिे हे च या कलाकृतीचे वैणशष्ट्ट्य.
व्यवहारातील भाषा-बोली शु द्ध नव्हे असे अनेकाांचे आक्षेप आहे त व त्यामुळे बोलीबद्दल णतरस्कारही
काही णठकािी व्यक्त केला र्जातो. र्जु ने शब्द व प्रौढ भाषा वापरिाऱ्या णवद्वानाांना बोलीभाषा वापरण्याची ही
पद्धत योग्य वाटिार नाही. पि व्यवहाणरक भाषेची धार पुस्तकी भाषेत नसते . व्यवहारी भाषेच्या
उपयोगानेच आपली कला उत्तरोत्तर प्रगती पावेल.
आपि बोलतो तसेच णलणहिे कठीि, पि तसे णलणहले तर बोलिे सोपे होते . पुस्तकी भाषा
वाचायला अनु कूल, पि त्यामुळे नाटकाचे स्वारस्य नाहीसे होते . बोलतो तसे णलणहिे अर्जून आपल्यात
फारसे रूढ नाही.
या दृष्टीने केला हा एक नवा प्रयोग आहे .

टी. पी. कैलासम्

अनुक्रमणिका

टी. पी. कैलसम्
(१८८५ – १९४७)

त्यागरार्ज परमणशवय्या कैलासम् याांचा र्जन्म १८८५ साली बेंगळू र येथे झाला. त्याांचे वडील
परमणशवय्या हे रसायनशास्त्राचे प्राध्यापक होते . पुढे ते कायद्याची परीक्षा पास झाले व नांतर मैसूर राज्यात
अणसस्टां ट कणमशन होऊन चढत चढत मैसूर हायकोटव चे न्यायाधीश झाले . ते सांस्कृत पांणडतही होते.
रामायि-महाभारताचा सखोल अभ्यास करून त्याांनी प्रवासपट तयार केले . त्याांनी वेदाांचा भूगभवशास्त्रदृष्ट्ट्या
णवचार करून ‘RIKS’ नावाचे पुस्तकही णलणहले .
कैलासम् याांची आई कमलम्मा. ती एका प्रणसद्ध शास्रयाांची मुलगी. णतने लहानपिी कैलासम्ना
रामायि-महाभारतातील कथा साांणगतल्या. त्याांच्या मनावर त्यामुळे खोल असा पणरिाम झाला. बालपिी ते
सुलतानपेठ शाळे त होते . तेथे त्याांना इांस्ग्लश, कन्नड आणि उदुव भाषेचा सांबांध आला. नांतर ते हासन येथे
शाळे त गेले. ते थेच त्याांनी काव्य णलणहण्यास सुरुवात केली. हासनमध्ये त्याना नाटके बघण्याचा नाद
लागला. त्याांनी लहानपिी णवडां बने णलणहली. पुढे मद्रास येथे हायस्कूल णशक्षि सांपवून ते प्रेणसडे न्सी
कॉलर्जमध्ये गेले. भूगभवशास्त्र हा णवषय घेऊन त्याांनी पदवी णमळणवली. कैलासम् हे उत्तम हॉकी व फुटबाल
खेळत. तालीम-खान्यात व्यायाम करून त्याांनी आपले शरीर उत्तम राखले .
१९०९ मध्ये पदवी णमळवून ते इांग्लां डला गेले. ते थे रॉयल कॉले र्ज ऑफ सायन्समध्ये णशक्षि घेत.
ते थे त्याांनी हास्यप्रधान नाटके (बले स्क) पाणहली. त्या नाटकाांचा त्याांच्यावर खोल असा पणरिाम झाला.
भारतात आल्यावर ते मैसूर सरकारच्या भूगभवशास्त्र शाखेत नोकरी करीत होते . पाच वषानांतर नोकरी करिे
परवडत नाही असे वाटू न त्याांनी रार्जीनामा णदला. पुढे त्याांनी इांग्रर्जीत व कन्नडमध्ये अनेक नाटके णलणहली
व केली. १९४५ मध्ये ते कन्नड साणहत्य सांमेलनाचे अध्यक्ष झाले .
ते नाटके णलहीत म्हिण्यापेक्षा नाटके तोंडाने म्हित. त्याांचे एक श्री. स्नेही रामराव हे ती ूकून
णलहू न काढीत. समार्जातील व्यांगे णवडां बनारूपाने दाखवून समार्जसुधारिेचे कायव त्याांनी केले . ते
हास्यपांथाचे र्जनक म्हिून ओळखले गेले. ते वास्तवतेचे पुर्जारी होते . समार्जाला णवडां बनानेच णशकवावे असे
त्याांना वाटे . वैयणक्तक अणभवृद्धी, सामाणर्जक सुधारिा व अध्यात्माची प्रगती ही णतन्ही हास्यमागाने त्याांनी
साधण्याचा प्रयत्न केला. अनेक पौराणिक गोष्टी हास्यनाट्याच्या रूपाने त्याांनी समार्जाला णदल्या. किव,
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कीचक, एकलव्य याांच्यावर इांग्रर्जी नाटके णलणहली. ती ते स्वतःच करून दाखवीत. बणहष्ट्कार व सूळे
(वेश्या) ही दु ःखोपयववसायी नाटके आहे त. टोळळु -गट्टी हे त्याांचे पणहले हास्यप्रधान नाटक. ताळीकट्टो
कूली (मांगळसूत्र बाांधण्याची मर्जु री) सातु तौरुमने (सातूचे माहे र) होंरूल वगैरे दहा-बारा कन्नड नाटके
सामाणर्जक आहे त.
इांग्रर्जीत ‘इट इर्ज लाांग वे टू णटपरारी’ असे एक गािे आहे . त्याच धतीवर गमत म्हिून त्याांनी ‘नम्म
णतप्पारहळ्ळी’ म्हिून एक गािे णलणहले .
कन्नड साणहत्याला हास्याचा, णवडां बनात्मक दृष्टीचा असा नवीन मागव त्याांनी दाखणवला. ते नाटके
अत्यांत पणरिामकारक पद्धतीने करीत. र्जेथे र्जात ते थे तरुि णवद्यार्थ्यांना सहासात णदवसात णशकवीत व
त्याांच्याबरोबर नाटके करीत. ते १९४७ साली वारले . कन्नड साणहत्यात कैलासम्ना अढळ स्थान आहे .
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टोळ्ळु गट्टी /पूववरांग

[नाट्यले खक गुांडूराव फुलाांचा हार घेऊन, रांगभूमीच्या पुढील भागात, डाव्या बार्जूला खु चीवर ठे वले ल्या
युवरार्जाांच्या फोटोसमोर वाकून उभा राहातो व गािे म्हितो.]
राग – कांसध्वनी ताल – गुांडू
श्रीमन मणहषूर महीपती कैलासवासी चामरार्जेंद्रात्मर्ज,
रार्जरार्जेंद्र श्रीकृष्ट्िरार्जेंद्र साववभौमानुर्ज,
श्रीमत्कलागुिशील सौंदयवसप
ां न्न युवरार्जेंद्र
कांठीरव नरसरार्ज नमोस्तुते
[गािे सांपवून फोटोला हार घालू न नमस्कार करतो. रांगभूमीच्या उत्तर-भागाकडे र्जातो. णखशात
ठे वले ला हार व एक मोडका आरसा बाहे र काढतो. आरशात सहास्य सहषव वदनाने पाहात गािे म्हितो.]
राग-ताल वरीलप्रमािे
कांठीरव नरसरार्ज नामाांणकत पाणरतोषकणवर्जयी । गुांडू ! गुांडू! गुांडू! किाटक – प्रहसन प्रणपतामहा!
पांणडत मांडळाग्रेसरा! चांड प्रचांड गुांडो। गुांडूराव नमोस्तु ते ।।
(गािे सांपते, फुलाांचा हार आरशाला घालतो. श्रोतृवद
ृां ात हास्य उसळते . ते ूकून गुांडूरावाांचे डोळे
रागाने लाल होतात.)
गुांडूराव – यात हसण्यासारखां ते काय आहे ? काहीच नाही... या काळात ज्याचीत्याची योग्यता
त्याला स्वतःलाच कळते . इतराांना काय कळिार! तो... तो... इांग्लीशमध्ये पोएट नावाचा कवी साांगतो...
टु फॉल इन लव वुइत वन्स ओन सेल्फ ईर्ज दी ओन्ली लै फलाँग पॅशन पॉणसबल. (फुटक्या आरशात चेहरा
पाहात-)
कणवकेसरीणवषयी माझ्या श्रद्धा, भक्ती, मयादा, णवश्वासाणद गोष्टी र्जन्मात तसूभरही कमी होिार
नाहीत, या बाबतीत मी णनश्शांक आहे . (फुटका आरसा व हार पुनः णखशात कोंबीत स्वगत-)
पांणडत महाशयाांचा सन्मान केला. सकलगुिसांपन्न, सववज्ञ श्रोते नाटक पाहायला आतुर झाले
आहे त... (रांगभूमीवर इतस्ततः नर्जर टाकीत) रांगभूमी... सतरांर्जी नाही...... इकडू न णतकडे र्जािाऱ्याला
तकलीफ.......! (वर पाहात) पडदा पडण्याची लक्षिे णदसत नाहीत... आता... पुढां कसां?...
कांडक्टर!- आर्जकाल नाटककारानां कांडक्टरवर णवसांबण्यापेक्षा कुठां तरी रानावनात गेलेलां च बरां!
. (प्रवेश-सुब्बाचारी) ओहो... हा पहा आलाच! हे काय चाललां य महाशय? नाटक म्हिर्जे काय चेष्टा
समर्जलात? नाटक बसवून, त्याचा प्रयोग करण्यात आपला हात कोिी धरिार नाही म्हिून त्या णदवशी
लां ब्याचवड्या बाता मारल्यास.... आणि ..... आर्ज? र्जमले ली सारी मांडळी नाटक पहायला आतुर झाली
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आहे त........ आणि.... तू..... ध्वर्जस्तांभासारखा येऊन नु सता उभा आहे स! (सुब्बाचारी र्जवळ आले ला
पाहू न) अरे , हे बघ! .... कुत्रा, कोल्हा, तरस वगैरे सहस्त्र र्जन्म-र्जन्मानांतर र्जगदीशकृपेनां एकदा ककवा
दोनदा नरर्जन्म णमळायचा! या एकदोन र्जन्मात नाटक णलणहण्याची योग्यता णमळणवण्यासाठी सरस्वतीची
णकती आराधना करावी लागते याची काही कल्पना आहे का तुला? … ते माझां मलाच माहीत. त्यातही
नाटकां णलहायची ती एक ककवा दोन. त्यातलां एकादां ककवा अधंच रांगभूमीवर यायच्या योग्यते चां... आणि
ते ही पहायला ूकायला श्रोते र्जमिां दु लवभच! कसांतरी करून हे सगळां र्जमवून दे म्हिून माझी शेंडीच तुझ्या
हाती णदली, तर तू इथे णनलव ज्यासारखा मुखस्तांभ होऊन माझ्यापुढे उभा! केलां यस तरी... काय, साांग!...
अभय दे ... आकाशवािी...
सुब्बाचार-स्वामी... गुांडूराव! घाबरू नका. नाटकाच्या साऱ्या ॲरें र्जमेंटस् कांप्लीट केल्या आहे त.
नऊची घांटा वार्जरी रे वार्जली, की झरवकन पडदा वर र्जाईल... हो... या नाटकाला लागिारे कपडे लत्ते,
पाटव करिारी मांडळी, हे सारे र्जमवायचां, णरहसवल्स् घ्यायची, नाटक करून दाखवायचां हे सारां माझ्या
टाळक्यावर एक मोठा दगड ठे वल्यासारखां ठे वलां त... अहो, हे काय नाटक आहे ? त्यात ना एक साकी, ना
कदडी, ना पद ... काहीतरी नवीनच नमुना णलणहले ला णदसतोय! स्वामी... गुांडूराव, यातली अांदरकी बात
काय आहे ?
गुांडू- (चणकत होऊन) सुब्बू, हे काय मधे च भूत... सांकट...? ‘स्वामी... गुांडूराव’ आता काय?
दे वावरी भार! सुब्बू, मैत्री म्हिर्जे हीच का? आपि का नवखे, सुब्बू? र्जशी काही आताच आपली भेट झाली
आहे , असां बोलतोयस की. हा काय न्याय आहे ? सुब्बू, सुब्बू, तू णवसरला असशील, पि मी कसा णवसरे न?
आपि दोघां एकाच णदवशी र्जन्माला आलो! आपि एकाच नक्षत्राचे, एकाच राशीचे आणि आमचां लग्नही
पि एकच! शैशव-बाल्य सारखांच. अणश्वनीकुमाराांसारखे दोघांही एकाच वेळी शाळे त पदापवि केलां . दोघाांचां
बेंच एक, दोघाांचा क्लास एकच... मार बसला... गोता खाल्ला... परीक्षेत आपटी बसली... क्लासला
गेलो... कुठां ही असलो तरी आपि णमळू नच असायचे...... परीक्षेत एकमे कार्जवळ. कॉपीची बातच नाही...
(स्वगत) दोघाांनाही उत्तरां यायची नाहीत. (प्रगट) सुब्बू, आठव ते णदवस. नोबल सेंणटमेंट ऑफ फ्रेंडणशप
सबांध शाळे ला प्रूव्ह करून दाखणवले लां आठव रे रार्जा! हू ां ... त्या कन्नड मुनशीची कशी रे वडी उडणवली,
त्याबद्दल... तो... तो... पाषािह्रदयी... क्रूरात्मा...कठोर मनाचा... बालवैरी... हे ्मास्ष्ट्र... मला एका
हातात, तुला दु सऱ्या हातात धरून... श्रीमद्रामायिात... आठवतां का?... णवश्वाणमत्रानां रामलक्ष्मिाांना
अरण्यात ओढीत नेल्याप्रमािां... आपिा दोघाांनाही... खोलीकडे ... आणि... मग! णदला... वेताचा प्रसाद!
... पाठ सोलली... सुब्बू... बाँड ऑफ लव्ह... आपिाला णडस्णमस् केलां ... बाहे र हाकललां ... होल स्कूल
बघत होतां तुला आणि मला सुब्बू!
(सन शाइकनग, सब्लाइम लाइट).
एकमे काांच्या खाांद्यावर हात ठे ऊन... कृष्ट्ि कुचेल्याप्रमािां त्या माराच्या नरकातून पार होऊन बाहे र
पडलो की रे रार्जा! वज्रासारखी दृढ आपली ती मैत्री णवरघळू न की रे टाकलीस सुब्बू महाशया! आणि हे
सारां पाव सेकांदात!
‘गुांडूराव... महास्वामी!’ एक महान नाटकच णलणहलां म्हिे मी – मला! काणलदास... कैलास...
कणरबसप्पा... कृष्ट्िामाचालुव याांच्या पांक्तीला बसलो म्हिे मी! माझ्या णर्जगरदोस्ता, गुांडू राव! महास्वामी,
म्हितो! अय्यो... सुब्बू! हे सारां नाशवांत... सुब्बू, नाशवांत रे ! मैत्रीसारखी थोर पणवत्र वस्तू या र्जगात दु सरी
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नाही रे . पि सुब्बू... तू हे सारां सोडू न... तू आधीच ओरडतो आहे स... प्रेमानां... गुांडू... गुांडू... गुांडू
म्हिून...
(र्जरा शाांत होऊन)
सुब्बू, ‘हे काय नवीन नाटक?... हा काय नवीन नमुना, यातली अांदरकी बात काय आहे ? म्हिून
णवचारतो आहे स. पि ते-ते - तुला आधीच साांणगतलां असतां तर... इतकी तकलीफ घेऊन नाटक रांगभूमीवर
आिशील की नाही अशी शांका...माझ्या मनात आली, म्हिून अभय दे म्हिर्जे णवस्तारानां, तपशीलवार सवव
साांगतो ूक सुब्बू, ूकखरां साांगायचां म्हिर्जे हे नाटकच नव्हे ! हे ... हे ... आहे एक ले क्चर. आलां असेलच तुझ्या ध्यानात.
सुब्बू, आपल्या स्कूल डे र्ज मध्ये... आपल्या मेस्रननी णदले ली ती ले क्चरां ूकिां म्हिर्जे एक महासांकट!
(फाटक्या णखशात हात घालतो, बोटां बाहे र दाखवीत) म्हिून तर या अवस्थेला येऊन पोचलो म्हिून
समर्ज. काय घािेरडा कोट आहे हा! णशवून घ्यायला पाणहर्जे सुब्बू! तुझ्या शटाला काही भोकां आहे त ना!
सुब्बू :नाही बुवा!
गुांडू : मग सपशेल पालथा पडलो!... तर-तुझां डोकां हात असे का खाली लोंबकळत आहे त?
लहानपिी ले क्चर ूकायचां म्हिर्जे हु डहु डी भरायची. पि आता ले क्चर ूकवायची हु क्की आली आहे . काय
करू रे सुब्बू? ले क्चर म्हटलां की ूकायलाच कोिी तयार नाहीत. श्रोते णमळिां आर्जकाल दु लवभ झालां
आहे . पि आर्ज शेंडी पकडू न ओढत आिून बसणवले आहे त ूकायला पाचसात मािसां. चार गुांड
पैलवानाांना साांगून, पैसा दे ऊन हे साधावां म्हटलां पि नाही र्जमलां ते . काां म्हिून णवचारतोस.... ूक तर
साांगतो सुब्बू...
आर्जकाल ही फ्याशन का काय म्हितात ना त्यात णशरून क्रॉप म्हितात ना तो करून घेतलाय...
म्हिून शेंडी पकडू न आििां कठीि झालां आहे ... मग केली, आिखी एक युगत टै य केली. एक हॉल
घेतला...भाडां णदलां ...णदवे लावले ... खु च्यावर गाद्या घातल्या. दू ध घेतलां . एक हां डा कॉफी णशर्जणवली.
एका ताटात मैसूरची पानां मले नाडची सुपारी ठे वली. चन्नपट्टिचा चुना! –सवव तयार गुलाबदािीत ऑटो
णदल बहार भरलां ... मग ते र्जनोपकारी गेट आहे की णतथे उभा राहू न आल्यागेल्याांच्या अांगावर सुगांधी पािी
कशपडलां . पान तयार करून णदलां . नमस्कार करीत, डोळ्यात पािी आिीत म्हिालो, "बाबाांनो, एक
ले क्चर दे तो... तशी फार तसदी दे त नाही... फारफार तर अधा तास.. खु च्यावर गाद्या आहे त. कॉफी
तयार आहे ... तुमची घरां पि दू र आहे त... आभाळ भरून आलां आहे . पावसाची लक्षिां आहे त... पुण्यात्मे
आपि!"
-असां दीनवािे साांगून पाया पडलो तर सुब्बू,.. गुलाबपािी कशपडू न घेऊन, पान खाऊन...
माझ्याच तोंडावर फवारा उडणविारे पापात्मे च अणधक... ले क्चर ूकायची एकाचीही इच्छा नाही!
आता साांग... णबचारा मी काय करिार, सुब्बू ? ही ले क्चरबार्जी सांपवूनच णतरडीवर र्जायचां
ठरवलयां मी. आणि लोकाांनी... मी केंपाबुांदीला गेलो तरी माझां ले क्चर ूकायचां नाही असांच ठरवलां य!
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हे कसां साधायचां हीच काळर्जी मला लागली सुब्बू, आणि झुरतच राणहलो. नांतर एका क्षिी चटचट
पस्पी.... उहू ां ... इस्न्सपरे शन का काय म्हिता ती आली सुब्बू!
सारा बफव ताांदळाच्या पेठेत चूरचूर करवून... वरचेवर कापूसपेठेत णफरून... हा ग्रामोफोन... ही
तसबीर-पेटी हे दोन्ही... (सुब्बाचारी चणकत होऊन बघतो)... अरे , ग्रामोफोन माहीत नाही का तुला?
अय्यो! काळ्या लाकडाची पेटी... एक मोठां घड्याळ घ्यायचां त्याच्या पोटात आहे ते सारां सोलू न बाहेर
काढायचां आणि त्या पेटीत ते र्जोडायचां. पेटी बांद करायची. लोखांडाचां एक चक्र बसवायचां. त्यावर एक
काळा दोसा-रे कॉ्व... हू ां! बसवायचा... एक सुई टोचायची. मग ते यांत्र बडबडले लां च परत बडबडतां!
तस्बीर-पेटी माणहती आहे की नाही, सुब्बू? अरे आपला कॅमेरा त्याचां नाव. तोही एक र्जांतु-एक
प्रािीच. त्याला पाय पाच-तो पांचपाद प्रािी. बुरखा घालू न मागां उभे राहतो त्याचे पाय दोन आणि त्या पेटीचे
तीन असे पाच. एकाक्षी म्हिर्जे डोळा एकच. याच्यासमोर सारे लोक गोळा होतात आणि आपला स्वरूपनाश
करून घेतात!
ही दोन्ही यांत्रां तयार ठे ऊन सुब्बू, भोवताली कहडिारी ही मांडळी, त्याांचां बोलिां, त्याांची सांभाषिां,
त्याांची सुखदु ःखां सारी णटपून घेऊन... त्याांना वेसि घालू न आिायचां या रांगभूमीवर... सुब्बू, ले क्चरमध्ये
र्जी र्जी मुक्ताफळां बाहे र पडली असतील ती सारी या पात्राांच्या तोंडी घातली आहे त. लोक, हाां... हे नाटक
आहे , ते व्हा लोक पैसे दे ऊन, णतकीट दे ऊन, आत येऊन बसल्यावर मग हे ले क्चर आहे हे कळतां ! पि
एवीते वी पैसे णदले च आहे च, ते व्हा शेवटपयंत बसून ूकूया अशी लोकप्रवृत्ती. आणि मी माझां ले क्चर त्याांच्या
कानात ओतिारचां, कोंबिारच आहे ! समर्जलां का? (आत घांटा वार्जते )
हाां, ती बघ घांटा वार्जली. सुब्बू, आता काय ते तूच बघ. (सुब्बाचारी णनघाला. गुड
ां ू रावाने परत
बोलवलां ) सुब्बू, या नाटकाच्या बाबतीत नाटक रांगभूमीवर सार्जरां झालां तर... हीच कृतज्ञता... बघ... ते
नाटक णशर्जवून, णशर्जवून, णशर्जवून तुझ्या चरिी अपव ि करतो... अणधक काय साांग?
ू ...
णवर्जयी भव! वत्सा, णवर्जयी भव!
(दोघेही आत र्जातात.)
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टोळ्ळु गट्टी /प्रवेश पणहला

[स्थळ : कसबा होब्ली रीकडगरूम्. चारपाच मेंबसव वतवमानपत्रां वाचीत आहे त. कारकून रामाशास्त्री
सबस्स्क्रप्शन बुक वाचीत बसले आहे त. णहरण्िय्या प्रवेश करून येऊन बसतात व आपल्याला हवा
असले ला पेपर नाही असे पाहू न-]
णह: शास्त्री!
रा: स्वामी......
णह: तो......तो...... सबस्स्क्रशन ‘मे ल’ पेपर?
रा: मोठे साहे ब...... काल सांध्याकाळी......
णह: (स्वगत) ओहो... सपशेल पडलो... (प्रगट) काल? आणि ‘किाटक’?
रा: छोटे साहे ब त्याचा स्वाहाच करतात!
णह: ठीक ठीक! काही झालां तरी साहे बच! ऑणफसात आमच्या नणशबी आहे तच; इथेही तीच गत!
असू द्या. माझा पुट्टू पासबीस झाला, पुढां आला म्हिर्जे माझा वडवानल शमेल. दे वानां मला णकती दु ःखात
कष्टात ठे वलां तरी एक तरी चाांगला पोरगा णदला आहे ना!
रा: एकच का? तुमचा धाकटा काय कमी आहे ?
णह: कमी? काय कमी? ब्रेइन्स कमी. दु सरां काही नाही! ब्रेइन्स कमी, म्हिून र्जन्माला येऊन व्यथव,
इतकांच!
रा : स्वामी, असां कसां म्हिता? तुमचा माधू म्हिर्जे णकती गुिवान, णकती धैयववान आहे ! मागल्या
मणहन्यातलीच गोष्ट.. एक पोरगा णवणहरीत पडला. दहावीस दाांडगट दात णवचकत घाबरून
मुखस्तांभासारखे पाहात उभे राणहले . ... पि माधु दोराला धरून सरसर आत उतरला आणि त्यानां त्या
पोराला वाचणवलां . ते मे डल त्याला प्रेझेंट करते वेळी मोठे साहे ब स्पीच करताना म्हिाले , "अशा धैयववान
पुत्रापेक्षा दु सरां श्रेष्ठ भूषि णपत्याला नाही." ते णवसरलात काय? तरीही तुम्ही या मुलाला णवसरलात?
(रामाशास्त्री बोलत असताना णहरण्िय्या णतरस्काराने णखशातली तपणकरीची डबी काढीत-)
णह: तू रोमँणटक की काय म्हितात की त्या र्जातीचा णदसतोस. ती... ती... प्रॅस्क्टकल आउटलु क्
ऑफ लै फ म्हितात ती णतळमात्र नाही. (डबीवर णटचकी मारून एक णचमटी तपकीर नाकात कोंबून नाक
पुशीत) हे बघ, साहे बाांनी मीकटगमध्ये स्पीचमध्ये भूषिबीषि म्हटलां म्हिून आता काय या पोराला
णरस्टवॉचसारखा हातात बाांधून णफरू काय? कोित्याही दृष्टीनां त्याचा मला उपयोग नाही ककवा
त्याच्याकडू न मदत नाही...

अनुक्रमणिका

रा: असां कसां म्हिता स्वामी? एक आठवड्यापासून आपलां कुटु ां ब आर्जारी आहे . माधूनां णक्रकेट
फुटबाल खेळायचां सोडू न, रात्रांणदवस डॉक्टरकडे खेटे घातले ... याच्यापेक्षा आिखी ती मदत काय
करायची?
णह: हू ां ! फुकटच खायला णमळां तय बसून घरात. मग येवढां केलां तर र्जास्त काय?
वेंकटराव : (वाचता वाचता) सर ूका, The following are the numbers of successful
candidates in the Matriculation examination held…
णह: (लगबगीने) णरझल्ट्स आले काय? १६१ बघा.
वेंकटराव : फस्टव क्लास!
णह: वाहवा ! उत्तम! (उल्हणसत मनानां) हे मला आधीच माहीत होतां... (स्वगत) मुांबईला र्जावां असां
पुटटू म्हित होता हो, पि पि... पैशाचां कसां काय र्जमायचां? कुछ णफकीर नही! त्या त्या फकटगाचे
हु ां ड्याचे पैसे आहे तच की. ते वापरावे झालां (गडबडीने खुचीवरून उठू न) येतो सार.
सगळे : गु् नैट.

(पडदा पडतो)

अनुक्रमणिका

टोळ्ळु गट्टी /प्रवेश दु सरा

[णहरण्िय्याचे घर. पुढील भागातील एका खोलीत णहरण्िय्याची पत्नी भागीरथीअम्मा णवव्हळत,
तापानां फिफिले ली अांथरुिावर पडले ली आहे . र्जवळच पाळण्यात णतचां बाळ झोपले लां . त्या
खोलीसमोर सोप्यात पुट्ट,ू टे बलावर पडले ल्या पुस्तकाशेर्जारी बसून वाचत आहे . चेंडू, बॅट, स्टां प
पसरले लां माधूचां टे बलही र्जवळच आहे .]
भागीरथी: (णवव्हळत) अय्यो, दे वाऽऽ! डोकां फुटतांय ऽऽ! अय्यो, घसा... र्जीभ कोरडी पडली
आहे . कोि आहे रे णतथां? सातू? पातू? ... अरे कतवव्य म्हिून तरी थोडां पािी तरी आिा ग... अय्यो, घरात
कोिीच नाही का रे ? ... माधू तू... तरी...
पुटटू : ठीक! रात्रांणदवस या कारट्याच्या ट्याांहा ऽऽ हा न्यूसन्स आणि वर आठवड्यापासून
मातोश्रींचा हा आर्जार आणि आरडाओरडा. असां असताना मैंड कान्सेन्रेट करून स्टडी करायचा!
Impossible oh! ड्याम न्यूसन्स (हातात औषधाच्या बाटल्या, खाकेत भार्जीची टोपली घेऊन माधु
प्रवेशतो)
माधु : (अत्यांत आतुरते नां पुट्टस
ू ) पुट्टू , अम्मा कशी आहे ? ताप गेला का?
पुटटू : (आांबट चेहरा करून, आठ्या घालीत)... तू काय आांधळा-बणहरा आहे स का? र्जाऊन बघ
की... णवचार...
माधु: (बाटल्या, भार्जीची टोपली खाली ठे वन
ू , पटकन आत र्जाऊन अम्माच्या कपाळाला हात
लावून) अम्मा, आता कसां वाटतांय? ... अरे बापरे ! कपाळ भार्जतांय की! अर्जून ताप कमी झालाच नाही
ना? डॉक्टरनां ताप नसेल तर हे औषध घ्यायला साांणगतलां आहे . आता काय करायचां? ... धावत र्जाऊन
णवचारून येतो. (र्जाताना पाळण्यातल्या बाळाला पाहू न) बाळाचां दू ध तापणवलां का?
भागी: दु पारी णदलां होतां. दूधवाल्याकडे र्जायला कोिी नाही असां ती म्हित होती. एकदा हातात
पुस्तक घेऊन बसला की पुटटु कुिाचा नाही. काही काम साांणगतलां तर वाघासारखा चवताळू न अांगावरच
येतो.
माधु: र्जाऊ दे ग अम्मा, डॉक्टरकडे र्जाऊन येताना दू धही घेऊन येतो.
पुटटू : बुददू ! प्यूनच्या कामालाच णफट आहे ! र्जांटलमन्ली णडस्ग्नटी तसूभरसुद्धा नाही. दूध
आिायचां, औषध आिायचां, भार्जी आिायची, बायकासारखां पािी ओढायचां आणि पत्रावळी लावायच्या! हे
सगळां करत गेला तर यक्झाणमनेशन पास करून फ्यूचर केणरयर कुठू न येिार? स्टु णपड फूल!
णह: (उत्साहाणतरे काने प्रवेश करून) पुटटु , तुला फस्टव क्लास-
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पुटटू : (णनष्ट्काळर्जीपिे) ते खरां, पि ऱ्याांककबक कळली का?
णह: अर्जून नाही कळली. मग आता मुांबई की मद्रास?
पुटटू : एक्सपेन्सचां कसां काय?
णह: त्याची काळर्जी तुला कशाला ? तू आपला फस्टव क्लास साांभाळ म्हिर्जे झालां . पैशाचां
माझ्याकडे सोपव.
पुटटू : पि पैसे आििार कुठू न?
णह: कचता कशाला? माधूच्या सासऱ्यानां णदले ल सोन्याचां कडां आणि हु ां ड्याचे पैसे तू बी.ए. होईपयंत
पुरतील. त्या टोिग्याला काय उपयोग आहे या पैशाचा? (आर्जूबार्जूला पाहात) कुठां गेला आहे तो शु भ
ां ?
घरी आलाय् की उणकरडे फुांकत कहडतोय?
पुटटू : (उपहासान) आताच आल्यासारखा णदसला पि काहीतरी वटवट करीत णनघून गेला.
काय, पासबीस?
णह: (रागानां दातओठ खात) पासही नाही आणि बीसही नाही. येऊ दे म्हिर्जे दाखणवतो! (खोलीत
कण्हत असले ल्या पत्नीकडे पाहू न पि दु लवक्ष करीत) काय ग ए, अर्जून आडवीच आहे स की! सगळां गेलां
मसिात! (पाळण्याकडे बघत) दु ष्ट्काळात तेरावा मणहना आल्यासारखां हे कारटां एक! हाच सांसार!
(पुटटू कडे बघत) पुटटू , या साऱ्या दु ःखातून सांकटाांतून माझी सुटका तुझ्यामुळे झाली तर व्हायची शक्यता
आहे . तू चाांगला वर येऊन मोठा झालास म्हिर्जे हे सारां दु ःख णवसरे न. (एका हातात औषधाची बाटली,
दु सऱ्या हातात दु धाचां भाांडां घेऊन येत असले ल्या माधूला पाहू न) आले बघा! कायरे , कुठां गेला होतास? ही
काय घरी यायची वेळ का रीत? हे घर म्हिर्जे अन्नछत्र समर्जलास?
माधु: (आियाने) अम्माला औषध आिायला डॉक्टरकडे गेलो होतो. ताप कमी झालाय का? कसां
आहे अम्माला? कशी आहे अम्मा?
णह: (छाती बडवीत) अय्यो, णतथां तुझा आज्जा... तूां पास व्हावास म्हिून णत्रपुांड्र लावून बसलाय...
आता तर गोवऱ्याणह रचून झाल्या. बोंबला तुझ्या केणरयरच्या नावानां? अम्मा, डॉक्टर, दवाखाना, पोर,
दू ध... हे च तुझ्या नणशबात. थू: तुझ्या णर्जनगानीला!
माधु: आता काय करायचां? पुनः र्जाऊन णवचारून येऊ का? (अम्माची हालचाल पाहू न) अम्मा,
र्जागी आहे स? … आता कसां आहे ?
भागी: र्जरा बरां वाटतांय माधु. हे डोकां दु खतांय रे . ते थाांबलां की सगळां बरां होईल.
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माधु: (पाळण्याकडे बघत) अरे च्या, बाळाला दूध! (मोठ्यानां) आत्या, दू ध आिलां य. बाळाला
तापवून दे . णबच्चारा... पोटात काही नाही!
नागम्मा: (आतूनच) बरां! चुलीपुढे मी दूध तापवत बसले तर पािी कोि ओढिार? ह्या सुना
म्हिर्जे गोणर्जरवाण्या रांगीत भावल्या! हामविी वार्जणविारे हात दू ध तापवतील?
माधु: बरां बाई आत्या, आर्ज खेळबीळ सवव बांद. दहावीस घागरी पािी ओढलां तर झोप तरी चाांगली
लागेल. आधी बाळाला दू ध तरी ऊन करून दे . णबच्चारां दु पारपासून उपाशी आहे !
(हे बोलिे चालले असताना णहरण्िय्या पुनः सोप्यात येतात. माधु आत र्जातो.)
णह: (आठ्या घालीत) नागूना: (आतूनच) काय अण्िा? (बाहे र येऊन) पासबीस असां काहीतरी ूकलां . या पोराचां काय
झालां ?
णह: व्हायचां काय? मी आधी भाणकत केल्याप्रमािांच पुटटु फस्टव क्लास, माधु फेल. र्जाऊ दे ! खाल्या
अन्नाला थोडां काम तरी करतोय नाहीतर डाव्या पायानां लाथ मारून बाहे रच घातला असता. नागू, यानांतर
त्याला भाताला तूप, सार वज्यव. आणि पाांघरायला रग नाही व उशी पि नाही कळलां की नाही?

(पडदा पडतो.)
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टोळ्ळु गट्टी /प्रवेश णतसरा
[स्थळ – णहरण्िय्याचा सोपा. माधूच्या टे बलावर वाकून त्याची टोपी प्रेमानां कुरवाळत सातु अश्रू
गाळीत आहे .]
सातु: हाय रे दे वा! पास म्हिर्जे स्वगव आणि फेल म्हिर्जे नरक? दु दैवानां हे फेल झाले म्हिून
त्याांच्या अन्नपाण्यात फरक आणि छळ. माझा बाप कोितीही परीक्षा पास झाला नव्हता, तरी आम्ही सगळे
प्रेमानां राणहलो नाही का? महत्त्व मािसाच्या गुिाला नसतां का? पैसा आणि प्रणतष्ठेच्या पायी णवश्वास, प्रेम,
करुिा या साऱ्याला णतलाांर्जली द्यायची?
(पातु ‘हा रे सैया’ हे कहदी गािे गुिगुित प्रवेश करते . कभतीवरील आरशात चेहरा पाहात)
पातु: कसलां हे र्जु नाट घर! बसायला खु ची नाही, टे बल नाही की चेहरा पाहायला एक डीसेंट
आरसा नाही, पि ूट तर काय णवचारायला नको याांची!
(मागे वळू न सातूला पाहू न णतच्या र्जवळ र्जाऊन)
पातु: काय ग, अशी कष्टी का?
(नागम्मा साबिाचा तुकडा एका काडीच्या टोकाला लावून, हातात घेऊन येते.)
नागम्मा: (उच्चस्वरात) ब्राह्मिाच्या घरी हा गो काय भ्रष्टाचार! साबिानां तोंड घासलां तरच
चुन्यासारखां पाांढरां होतां, असां का समर्जलात? तुम्हा सवाष्ट्िींना दे वाांनी णदले ली हळद नाही का गो? अय्यो,
काय ह्या आर्जकालच्या घािेरड्या पोरी! डोळ्यात नाही कार्जळ, कपाळाला नाही कुांकू, गालावर नाही
हळद, म्हिूनच ग म्हितात मोठी मािसां या पोरींना शाळे ला पाठवू नका म्हिून. इांग्लीष, साबि, णवलायती
राख, माती आणि मसि तोंडाला फासायचां. वाकडा भाांग आणि वाकडे णतकडे आकडे . घािेरडी णवद्या
णशकतात आणि सवाष्ट्िीच्या साऱ्या लक्षिाांना णतलाांर्जली ! कोिाचा गो हा साबू ?
पातु: माझाच वाटतां.
नागु: (वेडावत) माझ्याच वाटतां! गालाला हळद लावायला काय र्जातां तुझां?
पातु: (उपेक्षेच्या स्वरात) त्या णदवशी, सगळे च णर्जन्नस महागले आहे त, असां काहीतरी बडबडलात,
ते व्हा म्हटलां हळद राहू दे . आणि हा साबू माहे रून आिला.
नागु: तुझ्या माहे रचा साबू! ते कळलां ! फार्जील, चहाटळ! घर म्हिून हळद राहू दे ... म्हिे...
कुिाकरता ग? (कापऱ्या स्वरात) माझ्याकरता म्हिून? … (पातूला उत्तर दे ण्याचां धाडस झालां नाही
म्हिून सातूकडे बोट करीत) ही महामाया!... णहनां दारात पाय ठे वला आणि पुढच्याच मणहन्यातच
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कुांकवाचा आणि माझा सांबध
ां कायमचा तुटला! ... (दु ःखानां) हळदीकुांकवाला माझ्याकडू न णतलाांर्जली
दे ववलीन...(रागानां सातूकडे पाहू न) काय ग, तू आलीस आणि तुझ्या पायगुिाचां फळ ूकलां स का? तुझा
नवरा नापास आणि आता त्याच्या नणशबात मवाल्यासारखां कहडायचां... आणि हमाली करायची. (र्जाताना)
कुटु ां बाचीच वाताहत झाली! ही सारी दु ःख बघण्याचां, कष्ट उपसण्याचांच माझ्या नणशबी परमेश्वरानां का
णलणहलां य कुिास ठाऊक? मुळातच पापी र्जन्म!...पापी र्जन्म माझा!...(र्जाते .).
पातु: (नागम्माच्याच सुरात) पापी र्जन्म.. पापी र्जन्म! आपला पापी र्जन्म हे आर्ज कळलां वाटतां या
घुबडाला?
सातु: हे फेल झाले ती माझी चूक का? णहचां मांगळसूत्र तुटलां तीही माझी चूक का? अरे रे! (रडते).
पातु: अय्यो! वेडे! बायकासारखां काय रडतीस? त्या घुबडाचा नवरा गेला णतच्या नणशबानां... णतची
बडबड ूकून तू का रडतीस? तुझा नवरा फेल झाला म्हिून त्याचां काय नु कसास झालां ?... (पुटटू च्या
टे बलाकडे बोट दाखवीत) हे पास झाले म्हिून याांचा दर्जा काय वाढला? ज्याचा गुि असतो तोच णटकतो
(पुटटु च्याच स्वरात) ओ डॅ म न्यूसन्स! ज्याला त्याला ड्याम न्यूसन्स! र्जस काही कालपरवा णवलायते हून
आल्यासारखां समर्जतात.... याांच्यापेक्षा मलाच इांस्ग्लष अणधक येतां, पि उपयोग काय? तसां पाणहलां तर
वणडलाांनी मला इांस्ग्लष, णफडे ल, हामोणनयम, वीिा सगळां णशकवलां . पि काय उपयोग? पोपटासारखां
रक्षि केलां , वाढवलां आणि शेवटी या बोक्याच्या तोंडी णदलां !... ऋणषपांचमीला आर्जी उद्यापन करिार आहे
म्हिून बरां वाटतांय, नाहीतर या घरात आिखी काही णदवस राणहले तर वेडच लागायचां.
सातु: ऋणषपांचमीला माहे री र्जािार आहे स? हे तुला कसां कळलां ?
पातु: कसां कळलां ? णलणहलां वडलाांना पत्र. ऋणषपांचमीला बोलावलां नाहीत तर णवणहरीत र्जीव दे ईन
म्हिून!
सातु: इथनां कसां काय णलणहलां स? मी नु क्तीच आले , ते व्हा वडील आर्जारी होते . कसे आहे त म्हिून
पत्र णलणहलां , तर त्या पत्राचे तुकडे तुकडे करून, बायकाांनी कुिाला पत्रे. णलहले ली बणघतली तर तांगडी
तोडीन असां नागत्या म्हिाल्या. आणि आपिा दोघाांनाही भीती घातली नाही का? णतला नकळत कसां काय
पत्र णलणहलां स?
पातु: अय्या, सातु! असल्या घुबडाांना का मी णभते ? शेर्जारची सरसू आहे ना, णतच्या घरी बसू न पत्रां
णलणहलां . (णहरण्िय्या हातात एक पत्र घेऊन वाचीत येताना बघून, हळू स्वरात) ते बघ मामांर्जी. हातात पत्र
आहे . ते बाबाांचांच असिार. मी माहे री गेल्यावर तुझ्या बाबाांना पत्र णलणहयला साांगू का?
सातु: नको ग बाई! (माधूच्या टे बलाकडे बोट दाखवीत) इथांच राणहले तर, त्याांचे अधे श्रम तरी
कमी होतील.
(दोघीही हातात हात घालू न आत र्जातात. णहरण्िय्या पत्र वाचीत सोप्यात येतात.)
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णह: नागू!
नागु : (आतूनच) अण्िा, आले चणह: आता काय चालवलां यस सैपाकघरात?
नागु: दु सरां काय करायचां? दहीपोहे खायचांच आमच्या नणशबी!
णह: र्जरा बाहे र येतेस का? (पुनः पत्र वाचतो. नागम्मा प्रवेश करते )
ना: हे काय? पत्र?... कोिाचां? काय समाचार? कोिी मे लांणबलां काय?
णह: पुरे झालां तुझां मांगलवाद्य! कोिी मेलां नाही. पुटटू च्या सासऱ्याचां पत्र आहे ऋणषपांचमीला
मुलीला पाठवा म्हिून.
ना: मला माहीतच ते! तरी लग्नाचे वेळीच म्हित होते , आरडाओरडा केला, पि आमच्या
बडबडीकडे कोि लक्ष दे तो? आमचां बोलिां कोि कानावर घेतां? या मोठ्याांचा नको सहवास. अशाांच्या
घरच्या मुली... आमच्याकडू न पूर्जा करून घ्यायलाच लायख. घरकामाला णनरुपयोगी. काडीची मदत
व्हायची नाही. आता काय त्याचां? व्हायचां ते होऊन गेलां. आता काय ठरवलां स?
णह: उद्यापन परवाच आहे ! आता काय करायचां? आर्ज रात्रीच पाठवलां पाणहर्जे. पुटटू पास होत वर
आला तर त्याच्या नोकरीकरता त्याच्या सासऱ्याचां णशफारसपत्र वगैरे पाणहर्जे. त्याांना नाखूष करून
चालिार नाही. तूच आर्ज रात्री र्जाऊन पोचवून ये.
नागु: बरां बाबा! पि या माधूच्या बायकोला तरी इथां ठे वन
ू घेण्यात काय अथव आहे ? ह्या पुण्यमयीनां
उां बऱ्यात पाय ठे वल्यापासून अणनष्ट परांपराच सुरू झाली आहे . (रडत) आल्याआल्या तीन मणहन्यात माझां
सौभाग्य णगळलां न. मी बोडकी झाले . मला ताांबडां लु गडां नेसवलां न... नवऱ्याला णकरणकट काय ते खेळायला
लावलां न. आणि आर्जाऱ्याची शु श्रूषा करायला लावलीन. वणहनी तर माझां म्हििां ूकायलाही तयार होत
नाहीत... ‘र्जाऊ दे हो वन्सां, लहान मुलगी आहे ’ असां म्हितात. ह्या रांगीत बाहु ल्याांना घेऊन काय
करायचां?
णह: होय बघ, नागू. त्या णनरुपयोगी माधूला पोटाला घालायचां... आणि वर त्याच्या बायकोलाही.
ते काय म्हिून? माधूसाठी आिले ला हु ां डा हा एकच णतचा उपयोग. त्या हु ां ड्याचा उपयोग पुटटू च्या
फीसाठी. ह्या नाचिाऱ्या रांगीत भावल्या आपल्या माहे रीच नाचू दे त. पातूबरोबर णहलाही पोचव.
नागु: बरां, गाडीनांच र्जाते . (णनघते )
णह: (झोपले ल्या पत्नीकडे णतरस्कारानां बघत) ए, हां ! आता कसां काय आहे ?
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भा: (खोल आवार्जात) र्जरा बरां आहे असां वाटतांय.
णह: र्जरा बरां, र्जरा बरां म्हिे ! असां म्हित आठ-दहा णदवस हाांतरुिात आडवी पडू न राणहली
आहे स. आता काय, दोन्ही सुना माहे री गेल्या! आता घरात कोि करिार काम! आणि हे तुझां काटव ,
त्याच्याकडे कोि पहािार? साऱ्या कुटु ां बावरच आफत आिली आहे स की ग! प्रत्येक गोष्टीला नागू. पुरे
आता. उद्या लवकर उठू न नागू येईपयंत थोडांतरी, होईल णततकां काम कर. दे हालाही बरां. उां ...उां -मी
मागच्या खोलीत झोपतो. सकाळी उठव (कपडे काढीत) काय मे ली थांडी! ए, त्या खोलीत ऊब तरी आहे
का?
भागी : हू ां !
णह: तर मग तो रग तरी दे . (भागीरथी आपला रग् दे ते. णहरण्िय्या ती पाांघरतात. आळस दे त,
तोंडार्जवळ णटचकी वार्जवीत. ‘राघवा’ म्हित आत र्जातात.
आतल्या दरवाज्यातून नागू, पातू, सातू बाहे रच्या दारात येऊन उभ्या राहतात. नागूच्या खाकेत
हरिाचां कातडां असले ली पेटी, हातात एक गाठोडां , सातूच्या हातातही एक गाठोडां आहे . पातूचे हात
णरकामे . सातु-पातु भागीरथीअम्माकडे र्जाऊन नमस्कार करतात)
पातु
सातु

}

आम्मा, र्जाऊन येतो.

भा: अरे रे, दोघींनाही र्जाते वेळी कुांकू लावायला पि कोिी नाही... (नागम्मा रागानां चमकते .
भागीरथीअम्मा मोठ्या सायासाने बसते .) सातू, कुांकवाचा करांडा आि बाळ. (सातु करांडा आिण्यास
र्जाते) पातु, णवचारलां म्हिून आईला साांग. माझी प्रकृती साधारि आहे म्हिून साांग. तापबीप आहे म्हिून
घाबरवू नकोस. (सातु करांडा आिते )
इथला सगळा घोटाळा सांपेपयंत आठदहा णदवस माहे री स्वस्थपिे राहू न या. (भागीरथीअम्मा
दोघींना कुांकू लावतात. पुनः दोघी त्याांना नमस्कार करतात) सौभाग्यवती भव. सुखानां नाांदा.
नागू : (स्वगत) सौभाग्यवती भव, सुखानां नाांदा! यात काय सुख आहे हे मला कुठां च णदसत नाही.
भागी : (नागूस उद्देशून) र्जाऊन येता ना?
नागू : येतेऽऽऽ! येतेऽऽऽ! (स्वगत) त्यात कशाला सांशय? णनणित परत येिार... (पातूकडे बघत) अग,
तुझां गाठोडां ?
पातु: माझी रांक आणि बेकडग आहे त.
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नागु: (णतच्याचसारखे म्हित) रांक आणि बेकडग! बाईसाहे ब णदस्ग्वर्जयाला णनघाल्या! हातात
गाठोडां असतां तर अपमान वाटतो काय? कोि घेिार आहे तुझी रांक आणि बेकडग डोंबलावर ? मी काय
घेिार नाही ग बाई!
पातु: हमालाला साांणगतलां आहे म्हटलां !
नागू: णदमतीला तुमच्या एक हमाल वाटतां! कूलीला पैसे कोि दे िार?
पातु : आहे त माझ्याकडे द्यायला पैसे.
नागू: मोठी रार्जाची रािीच तू!... तुझ्याकडे सगळां आहे , माहीत आहे मला. फक्त मानमयादा
ते वढी नाही. (एक हमाल आत येऊन पातूची रांक व बेकडग घेऊन चालू लागतो.) स्टे शनला र्जायला
टाांगाकबगा आहे की. चला (पुढे हमाल, त्याच्यामागे सातु, पातु आणि त्याांच्यामागे नागम्मा) चला आता;
परत आलात माहे रून म्हिर्जे दाखणवते !
(भागीरथीअम्मा आळस दे त झोपते. प्रवेश: माधु- अम्मार्जवळ र्जातो, झोपले ली बघून औषधाची
बाटली व ग्लास आपल्या टे बलावर ठे वतो. सोप्यातला णदवा, पुटटू च्या टे बलवरचा णदवा बारीक करतो.
शटव काढू न, फाटकी चटई पसरतो. पाांघरायला काांबळां सापडत नाही.)
माधु: माझां काांबळां ? अरे च्या! णवसरलोच की- फेल झाल्याबद्दल णशक्षा! पाांघरूि नाही! (पुनः कोट
व शटव घालतो. चटईवर आडवा होतो. उशी नसले लां लक्षात येत नाही. डोके आपटते . स्स्मत करीत) णशक्षा
ती णशक्षा आणि तीही सक्त मर्जु रीची. नापास होण्याचां पाप नकोरे बाप्पा. पाणहर्जे तर चोरी करावां, खोटां
बोलावां. (हवा गेलेला फुटबाल उशाशी घेऊन झोपतो. पुटटू प्रवेश करून णदवा मोठा करतो, हां तरूि
पसरतो, एक पुस्तक घेऊन मोठ्याने वाचत पडतो.)
माधु: ए, पुटटू , मनात वाच की. अम्मा-बाळ र्जागे होतील ना?
पुटटू : (दु लवक्ष करीत) माधु, माझी णवद्या श्रेष्ठ की पोराची झोप?
माधु: (णडवचले ल्या सापासारखा रागानां डोकां वर करून) तुझी णवद्या! आर्जारी अम्माला आणि
झोपले ल्या बाळाला त्रास दे िारी तुझी णवद्या! आग लागो णतला! तू पास होऊन कुिाला काही उपयोग आहे
का? उपद्रवच र्जास्त.
पुटटू : काय उपयोग? मी पास होऊन है पोणर्जशनला पोचलो म्हिर्जे आपल्या फ्याणमलीला क्रेणडट
णमळे ल, ते पुरेसां नाही का?
माधु: है... पोणर्जशनला आलो तर! नागत्याला णमश्या असत्या तर काका म्हिता येईल. अरे
पुटटू ... तू माझ्यापेक्षा मोठा. पोकळ वासा होऊ नकोस. बाप मेला तर मे ला, णतथीला खायला वडे
णमळतील म्हिण्यासारखां आहे . अम्मा-अण्िाांना मदत न करता आपल्यापुरतांच पहात असतोस. हीच का
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तुझी णवद्या? याचकरता का तुला णशकवलां ? परवा अम्मा काय म्हिाली आहे का लक्षात?... आपि या
लोकात राहायचां दे वाला द्यायचां भाडां म्हिर्जे आर्जूबार्जूच्या सवाना उपयोगी पडिां...
पुटटू :(रागानां णदवा मालवतो) बस कर तुझां हे ‘कटव न ले क्चर.’ मला आता झोप येती आहे .
(पाांघरूि घेऊन झोपतो. माधु हळू च हसतो. भागीरथीअम्मा र्जाग्या होतात)
भागी: माधू! अर्जून र्जागाच आहे स का?
माधु: दहाचे सुमारास तुला एक डोस द्यायला डॉक्टरनी साांणगतलां य.... हे बघ आत्ताच दहाचे ठोके
पडताहे त कचेरीत. (उठू न बाटली औषध ग्लासमध्ये ओतून अम्माला दे तो) अम्मा, हे ओषध घे आणि झोप.
भागी: (माधूनां णदले लां औषध घेते. माधूचा हात हातात घेऊन म्हिते ) बाळ, पासबीस झालास का?
माधु: (अम्माच्या तोंडावरून हात णफरवीत) नाही अम्मा. पास झालो काय आणि नाही काय?
माझ्या वाटिीचांदेखील पुटटू च पास झाला आहे ... तू बरी झालीस म्हिर्जे झालां . तू उगाच काळर्जी करू
नकोस अम्मा. फेल झालो म्हिून घरभर इतका आरडाओरडा, गोंधळ होईल हे माहीत असतां तर आधीच
थोडा र्जास्त अभ्यास करून पास झालो असतो. अम्मा, तू नको करू काळर्जी. आता मी अभ्यास करून
पुढच्या वषी पास होईन.
भागी: (माधूच्या डोक्यावरून हात णफरणवत) हे तुमचां पास-नापास मला काही कळत नाही. तुम्ही
सांसारात सुखी व्हावां व ते मी बघावां त्यातच मला आनांद आहे . र्जा, बाळ, झोप.
(माधु हळू च र्जाऊन झोपतो. पडदा सावकाश पडतो व पुनः वर र्जातो.)
पुटटू : (आांथरुिावर उठू न बसतो, र्जोरर्जोरात वास घेतो) हा कसला वास येतो? (एकदम णभतो व
मागच्या दरवाज्याकडे बघून घाबरून) आग! आग! ऽऽऽ अरे रे, (सुचेनासां होऊन पुस्तकां घेऊन पुढील दारानां
बाहे र र्जातो)
माधु: (एकदम र्जागा होऊन डोळे चोळत) आग! कोि म्हिालां ? का स्वप्न होतां? आग! ...

(आर्जूबार्जूला वास घेत, मागच्या दारार्जवळ येऊन पाहतो तो) अय्यय्यो... इथेच आग आहे की, अम्मा!
बाळाला... (आत र्जाऊन) अम्मा, घाबरू नकोस... घराच्या मागच्या बार्जूला आग लागली आहे ... ओरडू
नको... धीर धर. माझ्या बरोबर चल...
भागी: अय्यय्यो! तुझे अण्िा...
माधु: कुठे झोपले त आहे त अम्मा?
भागी: मागच्या खोलीत. पोरा, आता रे कसां?...
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माधु: णभऊ नको तू, इथून कुठां हालू नकोस. (आत र्जाऊन) अण्िा ऽऽ आग घराला... लवकर
उठा...
णह: (आतूनच) अय्यय्यो... दे वा रे !

माधु: ओरडू नका... माझ्या बरोबर चला.
(माधु वणडलाांना बाहे र आितो... मागील दारातून धूर बाहे र पडत असतो)
भागी: (र्जोराने ओरडते )
माधु: घाबरू नको अम्मा. आण्िा माझ्याबरोबर आहे त
णह: अय्ययो! पुटटू ! पुटटू कुठे ?(माधूला पाहू न) अरे , चाांडाळा! पुटटू आत सापडला असताना, तू
इथां मुखस्तांभासारखा काय उभा आहे स? दु ष्टा!...
माधु: (वाढत असले ली आग बघून, एक क्षि मागे घेतल्यासारखे करून आईकडे पाहतो) अम्मा, तू
बाहे र र्जा. बाळाला धुराचा त्रास होतो आहे . (आत र्जातो) पुटटू , ए पुटटू , घराला आग लागली आहे रे !
कुठां आहे स रे ? ये ये- अरे रे .
णह: (बायकोला बाहे र ढकलीत) र्जा, बाहे र र्जा.
(भागीरथी बाहे र र्जाते )
माधु: (आतून) अरे रे, अांग भार्जतां आहे ! (णखडकीतून अम्मा, पुटटु येथे नाही... पुटटु … पुटटु !
(आवार्ज खोल र्जातो)
भागी: (गडबडीने) अय्यय्यो... पुटटु तर बाहे रच्या कट्ट्यावरच आहे ... पुटटु आहे हो... माधूला
बाहे र बोलवा.
णह: पुटटू आहे ना? पुटटू ... अरे पुटटू !...
(पुढच्या दरवाज्याने बाहे र र्जातो)
भागी: माधू अरे माधू...... पुटटू इथे आहे रे ... अय्यय्यो.... ही कसली गदी?
(लोकाांची गदी व आवार्ज ूकू येतो)
(प्रवेश : रामाशास्त्री वगैरे शेर्जारी)
रामा: सगळे सुखरूप ना?
भागी: अय्यो, माधू...
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रामा: घाबरू नका अम्मा... मांडळी त्याला उचलू न आिीत आहे त.
(मुर्मछत माधूला घेऊन चार-पाांच मांडळी येतात.
णहरण्िय्या, पुटटु पुढच्या दरवार्जाने आत येतात)
सगळे : तुमच्या मुलाच्या धैयाचां णकती विवन करावां? तो र्जर आर्ज नसता तर तुमच्या सबांध
कुटु ां बाचा नाश झाला असता आगीत!
(माधूला अम्माच्या माांडीवर झोपवतात. अम्मा पदराने वारा घालते )
रामा: स्वामी, णहरण्िय्या, आतातरी दोन मुलातला फरक कळला का? पास झाला काय, नापास
झाला काय, पोकळ वासा तो पोकळ वासाच!
(पडदा पडतो)
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टोळ्ळु -गट्टी /उत्तररांग
[प्रवेश : गुांडूराव]
गुांडू: श्रोते मांडळी, एक नम्र णवज्ञापना! आपिाकरता हा एक नवीन नमुना णलहू न, माझा हा प्रथम
प्रयत्न... तुमच्या मनात नसलां तरी... उठायलाही अवसर न दे ता ूकवल्याबद्दल माफी मागत आहे . या
नाटकात चातुयव ककवा चमत्कार णतळभरणह नाही हे मी प्राांर्जलपिे कबूल करतो. तरीसुद्धा र्जानवां हातात
धरून मी णसद्ध करू इस्च्छतो की यात आले ली पात्रां, त्याांची सुखदु ःख, त्याांची सांभाषिां यात काहीही कमी
नकरता, र्जशीच तशी णचणत्रली आहे त. या नाटकात ‘एक्र्जाणगरे शन’ का काय म्हितात ना, त्याचा
वाससुद्धा नाही. तपशीलवार साांगतो ूका...
आपल्यापैकी काही र्जिाांना णहरण्िय्याांनी आपल्या फेल झाले ल्या मुलाचा केले ला छळ-पोटी
आले ल्या मुलाचा असा छळ करिां सहर्जही नाही, नैसर्मगकही नाही असां वाटे ल. मुलगा फेल झाला म्हिून
त्याला उशी, काांबळां , भाताला तूप, सार न दे ि.ां ... माझ्या माणहतीचे असे अनेक बाप आहे त की ज्यानां
नापास झाले ल्या आपल्या मुलाांची पूर्जा केले ली तपशीलवार साांणगतली तर हा णहरण्िय्या त्या सवांचां सार
असांच ओरडू न म्हिाल. या बाबतीत सांदेहात पडू नका. उदाहरि साांगतो ूका. नावां साांणगतली तर भाांडिां
व्हायची. बाप र्जरा घट्टमुट्ट...हॉस्स्पटलमध्ये बसलो होतो. णरझल्ट होऊन अधातासही झाला नव्हता. एका
पोराला घेऊन आले होते ... खाली उतरल्यावर डॉक्टरनी अांगरखा काढला. सुर्जले होते पाठीवर वळ...
णवनायकचतुथी सांक्राांतीसारखा... वाकडा णतकडे पाठ कडबूसारखी सुर्जली होती. बाटली काबाणलक, तीन
पौंड कापूस... हॉस्स्पटलला खचव! फेल म्हिून घरी कळलां तर कातडां सोलतील या भीतीनां णवणहरीत र्जीव
णदले त अनेक पोराांनी! णहरण्िय्या म्हिर्जे असला करुिाणनधीच!
हे नाटक सुरू होण्याआधी आमचे कांडक्टर सुब्बाचारी याांनी हे नाटकच नव्हे , हे एक ले क्चर आहे
असां माझां सीक्रेट साांगताना, आपि सारे इथेच होता हे माझ्या लक्षातच आलां नाही. आता काय सीक्रेट
बाहे र पडलां च ते व्हा लपवण्यात काय अथव? हे एक ले क्चर आहे हे एकदम कबूल. तपशीलवार साांगतो...
क्षमस्व. आणि ूका... हे ले क्चर आहे णवद्याभ्यासाशी सांबांणधत. णवद्याभ्यासाचे क्रम, त्याचां प्रयोर्जन, महत्त्व
वगैरेणवषयी माझे खूप पणरश्रम आहे त. त्यातल्या त्यात इांग्लीष णवद्याभ्यासक्रम ह्या नावानां र्जे काही आपि
चालणवलां आहे त्या क्रमाच्या मी फोडी अन फोडी करून लोिचां घातलां आहे . र्जवळ काांबळां बाळगूनच
बोलतो आहे ! आर्जकाल घरी मुलगा र्जन्माला आला रे आला की सप्ताक्षरी मांत्राला सुरुवातच होते ... ‘पुढे
आलां पाणहर्जे...पु...ढे ... आ...ले ...पा...णह...र्जे’ ... र्जिू काय पुढां येिे म्हिर्जेच दे वावर प्रकाशाचा
झोत... आठ वषाचा होईपयंत त्या मुलाला या सप्ताक्षरी मांत्रात बुडवून, बुडवून काढू न, मग अभ्यास
करकरून पास होण्यासाठी शाळे ला पाठवायचा...शाळे त... आमची ही पोरां कशाचा अभ्यास करतात? ...हे
सारे तपशीलवार तुमच्या समोर ठे वतो-ूका शाळे त मेस्र (स्वगत) सववज्ञ, टरकरायलाच लायख! (प्रगट)
चीनचा इणतहास, र्जॉर्मर्जयाची र्जनसांख्या, सायबेणरयातील वनस्पती, अणबणसणनयातील दाणगने -आपल्या
लोकाांना खास उपयोगी असे हे णवषय! वषातील अकरा मणहने झक्कु ताड्या घोट्या करवून हे डोक्यात
कोंबायचां! आणि मग हे अमोघ णवचार डोक्यात णशरले का नाही अशी शांका येऊन, त्याच्या पणरहाराथव
बाराव्या मणहन्यात परीक्षा! वीस-एकवीस णडसेंबरला.
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परीक्षेचा णदवस म्हिर्जे घरात एकच गोंधळ! शेर्जारच्या लोकाांना याांच्या घरी उद्यापन आहे असां
वाटतां! त्या णदवशी पारिां असो ककवा नसो सकाळी ८।। ला र्जेवि तय्यार... आमचा मुलगा बरांचसां खाऊन,
दे वाला नमस्कार करतो, आईचा आशीवाद णमळवतो, आज्जीकडू न गांधाचा णटळा लावून घेऊन बाहे र
पडतो... र्जिू काय णदस्ग्वर्जयाला णनघालाय! धो धो पाऊस त्यातच. ते थे त्याचां स्वागत कैद्यासारखां एक
नांबर टे बलार्जवळ बसवून... प्ले ट वाटीूवर्जी टे बलावर कागद असतात... प्रश्न पणत्रका दे तात एका
हातात! तो आपल्या पुढ्यात ठे ऊन... आमचा मुलगा... भक्तणशरोमिी, हातात धरून वर उचलू न डोळ्याला
लावतो, श्रीमन नारायिरावावर सगळा भार टाकून टाक शाईत बुडवून परीक्षकाच्या नर्जरे ला पडे ल अशा,
टाचिी टोचायच्या र्जागेवर लहानसा श्रीकार णलणहतो आणि उत्तर णलणहण्यास प्रारांभ करतो. र्जिू अकरा
मणहने आकांठ पान केले ला ज्ञानाची वाांती करायला! डोक्यात कोंबले ले तीन तासात कागदावर बक्बक्
ओकतो. बकासुरासारखी वाांती. र्जेवढां ओकतो णततका तो शहािा! यालाच फस्टव क्लास असां म्हितात! हा
एकदा का पास झाला की याचां डोकां णफरलां च! आपि ब्रह्माचा बाप आणि सरस्वती आपली सून असांच
समर्जतो! हा माथां णफरविारा, रोग... प्ले ग...इन्ल्फूएांझा म्हितात ना... त्याप्रमािे साांसर्मगक रोग आहे .
एकदा हा रोग घरी णशरला की, आईबापाांनाही लागतो आणि त्याांचांही डोकां णफरतां. या नाटकातला पुटटू हा
या र्जातीतलाच! णवद्याभ्यासाचां हे च सार-रहस्य आपि आर्जकाल फॉलो करीत आहोत. आपल्या मुलाांचा
स्वभाव नावाच्या णवणहरीत र्जन्मापासून र्जपले ल्या सप्ताक्षरीचे फळ... माक्वस नावाचे चांबू, घागरी आहे तच...
त्या बरोबरच आम्ही अनु करि करीत असले ला इांग्लीष णवद्याभ्यासक्रम नावाच्या पाताळगड्याड्याला कोयांडेच
नाहीत. या णवद्याभ्यासक्रमाच्या अनु करिानां आपल्या दे शाला काय फळ णमळिार असां णवचारलां तर...
आमच्या पाठशाळा म्हिर्जे पुटटू णनमाि करिारे कारखाने झाले आहे त.
ह्या नाटकात णहरण्िय्याच्या तालमीत तयार झाले ला पुटटू आणि भागीरथीअम्माच्या प्रेमळ
सावलीत वाढले ला माधु याांच्या स्वभावातील फरक आपि ताडला असेलच. मी आपिा सवांना नम्र णवनांती
करीत आहे , आपल्या घरोघरी भागीरथी अम्माचा "शेर्जाऱ्यापार्जाऱ्याांना र्जास्तीत र्जास्त उपयोगी पडिां,
म्हिर्जे या र्जगात राणहल्याबद्दल आपि दे वाला णदले लां भाडां" हा उपदे श लक्षात ठे वन
ू , आपल्या मुलाांना
वाढवावां, त्याांच्यात गुि पेरावे, ते वाढवावे व शाळे ला पाठवून, आर्ज र्जो आपि कोयांडेरणहत
पाताळगड्याड्याचा अभ्यासक्रम करतो तो सोडू न द्यावा.
मुलाांच्या अांगी असले ले स्वाभाणवक गुि णवकणसत होतील असा णशक्षिक्रम योर्जून, आपल्या मुलाांना
णशकवलां तर दे शाचा णवकास भोपळ्याएवढा मोठा झाला नाही तरी णतळायेवढा झाला तरी माझा प्रयत्न
णवफल झाला नाही असां समर्जतो.
(श्रोत्याांना नमस्कार)
सांगोपन कला ज्यासी ज्ञात तो हर्जाराांचा तात
टीप : टोळ्ळु = पोकळ. गट्टी = घट्ट.
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