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कथासार 
--- य&-- 

योजना होती. शिडी वाजताच सवं पोलळेस आंत 
घुसले. पण एकाएकी दिवे गेळे. अंधार झाला. गोंघळ 
माजला, त्या गोंबळात इऱ्या-नाऱ्याने चुकून सब इन्स्पे- 
क्टरलाच घरून चोप दिला. दिवे येताच झालेली चूक 
त्याना कळून आली. दार्घांचोीही पाचावर घारण बसली 
दोघानाही डिसमिस करण्यात आले. 

दोघेही पुन्हा बकार होऊन परत गावी आले. बना- 
बाईला पोरांची नोकरी गेल्याचे कळताच फार हळहळ 
वाटळी, तिची चिंता वाढळी, तिने पोरांची हजेरी घेतली. 
ती आजारी होती. तिला ही गोष्ट फार लागली, इऱ्या- 
नार्या पुन्हा नोकरीसाठी सरपंचाच्या ऑफिसात गेले. 
लरपंबाच्या हातापाया पडले, सरपंचाने अखरीस दोघाना 
गावाजवळच्या कारखान्यात गोडाऊवरीलळ पहारेकरी 
म्हणून नोकरी देण्याचे कबूळ केले. हऱ्या-नांऱ्या गोडा- 
ऊनवर पहारा करु लागले. आजारी मावशीला बरं वाटलं, 
पोराना नोकरी मिळाली याबद्दल तिने तानीकडं समाघान 
व्यक्त केल. 

पुढे पडयावर पहा 
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दिग्दवांक-गोविद कुळकणा -“” कट 
च क तत क्क अ 6204 दुभेकरोति चित्र 

सगात प .-लक्तणा 

कलाकार-निळु फुले, राम नगरकर, सरला, चद रखा 
गीतै--वखेत सबनोास 

| हऱ्या नाऱ्या शन्दाबाद बघाल गाणा 
हाळ न 

इऱ्या-दिसं म्हातारी हाय पर तरणी 
नार््या-कळी नखऱ्यात चालातिया गिरग| 

हुऱ्या-उन्ह येईतो गपगार पडली 
नाऱ्या-मग उठून भुकभुक म्हणती 

हऱ्य,-क॒वा रागानं 'चुखफुस करती 
नार्या हिच्या चालण्यानं कापातेया घरणी 

दो घ-कशी नखऱ्यात चाळातेया गिरणा 

हुऱ्या सदा थोबाड वासून बसती 
नाऱ्या-रोज तेलाचे मालिश मागती 

इऱ्या-हिची कैबार बघावी निश्ती 
नर््या -&हे तोऱ्याची-लाजळल हरणी 

दोघे-कश्ी नखऱ्यात चाढातिया गिरणी 

₹ऱ्या- दवा म्हात,री खादाड भारी 
नाऱ्या-पोत भरुन (भेळातेया ज्यारी 



इऱ्या-गहु हळद चावतिया बाजरी __ 
य्या-जरा अनानं वाकडा पर कअरखूफा 

दोघे-ककछो नखऱ्यात चाल तिया गिरणी 
गायका---चयवत कळणा, मलता 
न नक 

- नजरनं काय बाय खुणवू नका 
- अन लाडात पाव्हनं तुमी थऊ नका 

नदी किनारी चिया खाली 

| ुकून आपुली वळख झालो 
पानी तर््हाच झाली व 

___ उगाच खोटं खोळूनका. ... 
जातायेता दारास्हाठनी 

उगा थांबवा का घोटाळु री 

- खिडकी वरती खडा सारुना 
शीळ खणेची घालु नका .. 

रानी जाता वाट,अडवचा 
कांनी काय बाय हळू बोलता 

अहुगर होऊ द्या लगीन आता 
अदतचं काय तरी मागु नका.,,, 

-__ गाथपेकां-आजा भोसले 

न | _ _. अघाराची 

. मज सुवरंना 
देव्याचाजच मलाखोसेना 

__ साझ्या पदरो वाई निराज्ा 

त्मया रांत कशी 
० टे | त्ता सरळना... व्र 

3 

शक) ी] आंख लागते बह , 
र जेडोत मी शिजते झरते 

गोदा जळते उ्यी पेटते वास [तिळ 

झपन ब ल्ह्, ७५७७७७ 

तुमचा येता आठव राया 
र उसळून येते अबची काया 
कुट सांडली सांगा माया 
दिवस दिसना, रात कळना प्राण कुर्डातुन 
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करे कुणाला सांगू ग बाई न 

मला म्हापरा करमत न्हाइ 

माझे म्हापर गोजिरवाणे 

तत॑ मायेचे पिकतय खोन॑ 

हाळि देत्यात ढवळ्या गाइ 

तरि. स्हाणरी करमत न्हा६...... | 

न करते येणी कणी ८ 

| तत नस्तळलं उटल कुणा 
द 23 

अन जिवाला माज्या न्हाध - 

अला ग्हाएरी करमत न्हाई . ..« 

मी भाकर करते जावा 

व ळे आठव येतो तवा 

चुली पाकी बी चावट घाई 
मळा म्हापरी करमत न्हा... _ 

गायिका-- आदा भोसलं 
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ज्ञत्ा पाऊल उनात भिजळा _ 

खला रानाचा माझा ग भिजला 

डप न्यार॑ ग सरदार दिसतो 
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(७) 
खख जिवाचा ऐटीत चालतो 

ज तौ 

बरला मोराचा पिलारा झुल 
_ मझ्या निवाचा मासा ग फलला...... 

कवा सपनात भेटाया येतो 
मला भसुळूवून मळयात नेतो 

खांगू नये ते कराया सांगतो 
म!ःइ्या काळजाचा ठकाच चुकला...... 
अशी डोळ्याने करतुया करणी 

कवा हळूच म्हणतुया चिमणी 
कवा पाडिळा रुतातिया घरणी 
तरि सोडिना इक्तता ग भुलडा...... 

गायेका--पवाणी जयराम 

झाले बजार गर्दी ग दाटली 
खोळि माझी ग वंडावर फटळी 

_ कुणी हळूच येतो ग जवळी 
खुरली साडी ग बाइ सोनसळी 

नथ पटक्यात अडकून तुठली...... 
अंग चोरून किती ग चाळू 

किती चिडीने कुणाला बोर्कु 


