
umeshughade.blogspot.in                                                                                                              Page 1 of 24 

 

गॅदरींग सूत्रसंचालन 

     महाराष्ट्राचे सूत्रसंचालक समूहाचा उपक्रम 

 

संकलन:- 

    श्री नागरगोजे माणिक सर 
              सोनपेठ, परभिी 

निनमिती:- 

श्री.उमेश उघडे, 
सोलापूर 

 



umeshughade.blogspot.in                                                                                                              Page 2 of 24 

 

भाग 01 

 ईशस्तवन :- आपल्या भारतात कोणत्याही काययक्रमाचा प्रारंभ ईश्वर पूजनाने 

होतो. ईश स्तवनाने होतो..स्तवन 

सवव ववद्ाांची देवता म्हणजेच श्री गणेश.. 

त्याच्याच तर गीताने आपण आपल्या या स्नेहसांमेलनाचा प्रारांभ करूया...! 

सनईच्या सूरात, ढोल-ताशाांच्या वननादत आपणही रांगून जाऊया.. 

(इथ ेत्या गीताला प्रारंभ करावा व सुरूवातीच ेम्युझिक लो आवाजात चालू असतांना 

खालील ओळी म्हणाव्यात.) 

चला तर मग पाहूयात---- याांचा नृत्याववष्कार असलेलां -----हे गीत...! 

 मैय्या यशोदा :- संत साझहत्याच्या भव्य प्रासादात गवळण वाङमय ह े एक 

श्रंगारलेले दालन होय.. यात श ंगाराच्या नाना परी आहेत. गोकुळातल्या गवळणी 

भक्तिन ेआसि  िाल्या आहेत आझण यशोदामातेला गाहायणी सांगू लागल्या आहेत.. 

मैया यशोदा हे गीत घेऊन येत आहेत- 

  नन्हा मुन्ना राही हूँ:-आपल्या राष्ट्राप्रती प्रत्येक नागररकाच ंप्रेम कस ंअसावं ? 

प्रत्येकांनी देशावर प्रेम करत करत कतयव्य कशी पार पाडायची ? देशांचं रक्षण करणं 

हे फि सैनीकांचंच काम नसून ते तुमच ंआमचं सवाांचंच आहे. देशाचे रक्षण फि 
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सैझनकच करू शकतात का ? आम्ही का नाही ? असा प्रश्न उपक्तस्थत केलाय 

पझहलीच्या झवद्यार्थयाांनी...! 

" आवो िुककर सलाम करे उनको , 

वजनके वहस्से में यह मुक्काम आता है । 

खूषनवशब होता है वो खून,  

जो देश के काम आता है ।।" 

(इथ े झवद्यार्थयाांची नावे सांगून ) घेऊन येत आहेत न्हना मुन्ना राही हूँ , देश का 

झसपाही हूँ । हे गीत.. 

असावा सुंदर चॉकलेटचा बंगला:- सांगा बरं मुलांनो , तुम्हाला काय आवडतं ? 

चला मीच सांगून टाकतो.. 

चाॅ कलेट तुम्हाला खूप आवडतां ना ? 

वचमणीचां घर मेणाचां , 

कावळ्याचां घर शेणाचां 

अन् जर तुमचां घर चाॅ कलेटचां झालां तर... 

ऐकूया एक बालगीत. 

सादर कररत आहेत इयत्ता----- चे ववद्ार्थी.. 
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(इथ ेझवद्यार्थयाांची नावे सांगायची ) 

" उडत्या पाखरांना परतीची तमा नसावी, 

नजरेत नेहमी नवी झदशा असावी... 

घराचे काय कधीही बांधता येईल, 

झक्षतीजापलीकडे िपे घेण्याची झजद्द असावी ।" 

बघुया चाॅॅकलेटचा बंगला.. 

 

 फेववकॉलसे:- लोग अपना बनाकर छोड देत ेहैं । 

ररश्ता गहेरोंसे जोड लेते हैं । 

हम तो एक फुल भी ना तोड सके । 

लोग तो वदल भी तोड देते हैं ।। 

  इस टुटेवाले झदल को जोडने के झलऐ ----- लेकर आ राही है , दबंग-2 का एक 

बढीया एॅॅटम साूँग- फेवीकाॅॅलसे.. फेवीकाॅॅलसे.. 

 गो-गो-गोझवंदा 

रांगाांची उधळण,  पाण्याचे फवारे ,  



umeshughade.blogspot.in                                                                                                              Page 5 of 24 

 

दहीहांडीची फोडाफोडी , त्यात नृत्याची धमाल.. 

या गीतात पहा प्रभुदवेासोबत गोववांदाच्या नृत्याची कमाल... 

गोववांदा म्हटलां की तुम्हाला वाटलां असावां वचत्रपटातला वहरो गोववांदा.. पण तसां 

नाही ? गोववांदा म्हणजे दहीहांडीवाला ... 

सादर आहे 2012 मधलां सवावत वहट गाणां.. गो-गो... गोववांदा ..ऽऽ.... 

ओ माय गा  ॕड... ह ेआहे वचत्रपटाचां नाव. 

सादर करत आहेत.. 

(आतमध्य ेचालत चालत ) 

दहीहांडी फोडूया चला , गड्ाांनो करूया गोपाळ काला, 

आला आला रे गोववांदा आला रे...2 

 

 राधा ही बावरी :- प्रेम म्हटलं की सवाांच्या अंगावर कसे रोमांच उमटतात.. त्यात 

कृष्ण और राधा की बात म्हणजे आजरामर झप्रतच... 

' वात जळते प्रकाशासाठी , 

चांदन वझजते सुगांधासाठी , 

फुल हसते सुवासासाठी , 
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सृष्टी फुलते दुसयावसाठी.. 

कृष्णा प्रत्येकाला वाटते कुणीतरी झुरावे आपल्यासाठी , 

बावरी राधा जीवन जगते फक्त तुझ्याचसाठी । 

घेऊन येतेय नृत्याववष्कर..----- 

 चला जेजुरीला जाऊ :- महाराष्ट्राच ेअझतशय लोकझप्रय दैवत म्हणून खंडोबाची 

ख्याती आहे.. तो नवसाला पावतो अशी श्रद्धा भाझवकात आहे. लोक नानाझवध 

कारणांसाठी खंडोबाला नवस करतात. 

आपणही त्या जेजुरीच्या खांडोबाला नवस करूया.. 

हे खांडोबा , महाराष्टरभर चाांगलां पाऊस पडू दे.. लोक समाधानी राहु दे.. या 

कायवक्रमाला खूप खूप गदी जमू द.े. 

आवण हा स्नेहसांमेलनाचा कायवक्रम आनांदात पार पडू दे । 

एकदा तरी तुझ्या भेटीला येईन रे खांडोबा राया । 

सादर कररत आहे ---- ही ववद्ार्थीनी , चला जेजुरीला जाऊ ही लावणी.. 

वचत्रपटाचां नाव आह.े.. नवरा माझा नवसाचा.. 
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भाग- 02 

 गणेश वंदना - सकल कलेच्या उदगाता , तू झवद्यांची देवता, झनझवयघ्न पार 

पाडीसी सदा , हे गणपती बाप्पा मोरया ....2 

 

 येऊ कशी तशी मी नांदायला -  एखाद्या नववधुला आपलं माहेर म्हणज े

प्राणांहन प्यारं असतं.. असं म्हणतात की माहेरच ंकुत्र ंजरी आलं तर झतला खूप अप्रूप 

वाटतं. हीच नटखट नवरी जेव्हा माहेरी येते. अन् झतला न्यायला मुराळी आलेला 

असतो. हे जेव्हा झतला समजतं तेव्हा झतची िालेली धावपळ बघवत नाही. आझण ती 

त्या मुराळ्याला म्हणते , की येऊ कशी तशी मी नांदायला ?  

ही लावणी घेऊन येत आहे.... 
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 राणी तू-म ै राजा - आयुष्यात झनखळ प्रेमाला फार महत्व आहे. प्रेमी लोकांना 

तोता-मैनाची उपमा देतात. कोणी झहर-रांिाची उपमा देतात, तर कोणी राजा-

राणीची जोडी असे म्हणूनही संबोधतात... 

यावरून एक शेर आठवला.. 

पवयतोंसे उसकी ऊंचाई अच्छी, 

सागरसे उसकी गहराई अच्छी, 

फुलोंसे उसकी खुशबू अच्छी, 

इन सब बातोंको छोडदे यार... 

इन सबमे हमारी राजा-राणीकी जोडी अच्छी.. 

हे गीत सादर करीत आहेत.... 

 

 सांगा या वेडीला - गल्लोगल्लीत नवरा-बायकोची भांडणं तुम्ही पाझहलीच 

असतील.. नवरा-बायकोचा सासरवाडीतला िगडा खूपच वाढलेला असतो. शहाणी 

सवरती माणसं येतात आझण स्त्री ऐवजी पुरुषालाच बोल बोलतात.. तेव्हा तो 

वैतागलेला नवरा त्यांना काय म्हणतो ? ' अहो सांगा या वेडीला ?' हे गीत घेऊन येत 

आहेत.... 
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 छम्मक छल्लो छैल..-  

जो कल र्था उसे भूलकर तो देखो, 

जो आज है उसे जीकर तो देखो , 

आनेवाला पल खुदही सांवर जायेगा , 

जरा इस गीतको सूनकर तो देखो ! 

छम्मक छल्लो छैल छबीला यह गाना 

पेश कर रही है रवीना और करीना । 

 बडी मुश्कील है - एक स्त्री आपल्या मनातील भाव-भावना कशी व्यि करू 

शकते ? याचं मुतीमतं उदाहरण म्हणजेच हे गीत.. ज े मझनषा कोईराला आझण 

महाराष्ट्राची लाडकी धक् धक् गलय माधुरी झदक्षीत यांनी या गाण्याला आपल्या न त्यानं 

सजवलंय..  

लज्जा  झसनेमातलं हे गीत घेऊन येत आहेत..... 

भावना व्यि करायला जेथे शब्दही तोकडे पडतात.. 

मनाच्या सहाय्याला तेथे फि टाळ्याच धावून येतात 

एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊद्ा या गीतासाठी.. 
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 अंबाबाईचा गोंधळ - आपल्या महाराष्ट्राची कुलस्वाझमनी, सायाय जगताची आई,  

सायाांची पालनकरती , सायाांची उद्धारकरती माता जगदंबा.. अंबाबाई... 

चला तर मग अांबाबाईचा गोंधळ पाहुया.. गोंधळ घेऊन येत आहेत..... 

अंबाबाईचा ऊदो ऊदो.. 

 झजलेबीवालीबाई 

 चांदीच्या परातीत झजलेबीचं तुकडं-2 

खाऊ घालते मेल्या तोंड कर इकडं 

हा लग्नातला ऊखाणा... 

मांडळी , आपल्याकडे सवाांना आवडणारा वकिंवा मराठी माणसाांच्या लग्नात हमखास 

असणारा पदार्थव म्हणजे *वजलेबी..* सुटलां ना तोंडाला पाणी... परांतु आमचा ही 

वजलेबी पदार्थव नसून *वजलेबीबाई* आहे..  

पाहा तर खरां , आमच्या वजलेबीबाई कसा गोड नृत्याववष्कार आपल्यासमोर सादर 

करीत आहेत ते.. 

सादर करीत आहेत... 
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 झचंताता झचंताता - अखंड भारतातली सवयच मुले , लहानमोठे सवयकाही, यांच्या 

तोंडी एकच गीत..  

शाळेत गेलां दप्तर बडव.. 

बाकावर बसलां की बाकडां बडव.. 

फरशीवर बसलां की फरशी बडव.. 

अहो एवढांच नाही तर कोणी सांडासला(साॅ री) बसल्या बसल्या दरवाजा बडव.. 

असां वेड लावणारां गाणां तरी कोणतां ? (वचांताता वचांताता.. ही धून तोंडाने वाजवून.. 

ओळखलां का ?) 

वचत्रपटाचां नाव आह.े..,  रावडी राठोड 

 लग्नाला चला आता लग्नाला चला - भारुडातून समाजप्रबोधन ह ेब्रीद हाती 

घेऊन अनेक व्यिी समाजसुधारकाचे काम करतात.. काहीजण वेगवेगळ्या वेषात 

येतात आझण आपल्या संस्कृतीची जपणूक करतात.  

असाच एक बहुरुपी ओरडून साांगतोय जगाला...  

म्हणतो कसा ? 

 लग्नाला चला आता लग्नाला चला.. 

घेऊन येत आहेत..... 
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भाग- 3 

 

🔸देवा श्री गणेशा :- आपल्या आयुष्यातला आनंद त्या झवघ्नहत्यायच्या कानाइतका 

असावा. अडचणी उंदराइतक्या लहान असाव्यात. आयुष्य त्याच्या सोंडेइतके लांब 

असावे.  

आवण आयुष्यातले क्षण मोदकाप्रमाणे गोड आसावेत. आजचा आपला साांस्कृवतक 

कायवक्रम वततकाच गोड व्हावा, म्हणून श्री गणेशाला साकडां घालण्यासाठी येत आहेत 

एक गीत घेऊन...... 

गीताचे बोल -देवा श्री गणेशा.  

 

🔹 गुलाबाची कळी :- कळतच नाही कधी मनाशी मन जूळतं. पाहता पाहता प्रेमाच ं

फुल खुलतं. येताच कोणी आयुष्यात आयुष्य वेगळ्याच वळणावर वळतं. अन् 

आयुष्यभर साथ देण्यासाठी , आपल्यालाही कोणीतरी झमळत.ं  

पाहू या... असांच एक गीत घेऊन येत आहेत........ 

गीताचे बोल : -गुलाबाची कळी      
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🔸 जोगवा :- परमेश्वाराची आळवणी कोणी समाधीने, कोणी उपासनेने, कोणी 

गाऊन, कोणी नाचनू करत असतो, तर कोणी पंचारती ओवाळून करत असतो. 

तद्वतच आमच ेझवद्याथी देवीचा जोगवा मागून परमेश्वराची आळवणी करत आहेत. 

हे मात,े या देशावरील सवय संकटे दूर कर. मी तुिा जोगवा मागते. 

पाहू या हे गीत :-आईचा जोगवा मागेन.                      

 

🔹 राधा तेरी चुनरी :- राधा-कृष्ण म्हटल ंकी एक अतुट बंधन. नटखट कान्हाबद्दल 

कुणाला सांगायला नको. कळीचंफुलणं हा झतचाच गुण. वेडया कझवसाठी ती मात्र 

प्रेमाची खुण, पाखरांचे बोल कुणासाठी गाणे. कुणा येई धूंदी, कुणी छेडी तराणे, 

कधी गुलाबी थंडी, कधी वारा धुंद, कोणी शोधे राधा, कुणी हा मुकुंद...  

अशा नट्याळखट्याळ कान्हा आवण नटखट राधेववषयी गीत पाहू या...... 

गीताचे बोल आहेत :- राधा तेरी चुनरी राधा तेरा छल्ला....                                 

 

🔸 प्रेम रतन धन पायो :- प्रेमाचाच झललाव होत आहे. नजरांचे भाव असे बोलू 

लागतात. नयने ही हजार स्वप्न े रंगव ूलागतात. ओठांवरील शब्द डोळयातून व्यि 

होतात. नयनातूनच प्रेमाच ेइशार ेसुरु होतात. खेळ हा शब्दांचा असा जणु रंगतो.... 

की, बेरंगी जीवनात रंगाची उधळण करतो. स्वप्ने प्रेमाची अशी सजू लागतात. प्रेमात 
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वास्तझवकता झवसरण्यास भाग पाडतात. खेळ शब्दांचा कधी न्  समजण्यास येतो. 

अग्नीपररक्षा प्रेमाची देण्यास सदा प्रेमी भुलतो.  

पाहुयात या गीतातून... 

गीताचे बोल आहेत :- प्रेम रतन धन पायो.                     

 

🔹 झपंगा ग पोरी झपंगा :- पुवी गौरी गणपतीचा सण आला की मुलींसाठी एक 

अणोखा सण असायचा. गौरीच्या सणामध्ये मुली, बायका रात्री एकत्र जमायच्या. 

मग त्यांची सणांची गाणी गायची चढाओढ लागायची. आणी त्यांच्यातही झवशेष 

खेळ रंगायचे.. ते म्हणजे फुगडी, िपाटा झपंगा... आझण आता ही गाणी काळबाह्य 

होत असताना केव्हातरी मग कानांवर पडतात. आणी मग आपल्यालाही गावावेसे, 

नाचावेसे वाटते.    

पाहुया हे एक गीत :- वपांगा गां पोरी वपांगा.. 

 

🔸 नवराई मािी लाडाची गं :- आता सध्या लग्नाचा मोसम सुरू िाला आहे. 

लग्नात नवर्या मुलीचे कोडकौतुक करण्यासाठी झतच्या मैझत्रणी, नातेवाईक जमलेले 

असतात. अशाच आमच्याही नवराईच्या लग्नात करवल्या जमलेल्या आहेत. अन् बरं 
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का मंडळी आमची ही नवराई सवाांची लाडाची आहे. त्यामुळे झतच्या आवडी 

जपण्यासाठी सवाांची धावपळ चालू आहे. तीला कशाकशाची आवड आहे.?  

पाहुयात या गीतातून.....  

गीताचे बोल आहेत :-नवराई माझी लाडाची लाडाची गां.... 

 

🔹 नगारा संग ढोल बाजे :- चालता चालता कधीतरी ठचे लागणारच. जगायचं 

म्हटल्यावर दु:ख हे असणारच. ठेच लागणार म्हणून चालण ंका सोडायचं,  

दुुःख आहे म्हणून जगणां का सोडायचां,  

दुुःखातही आनांदाला कोठेतरी शोधायचां. आतून रडतानाही दुसऱ्याला हसवायचां. 

ह्यालाच जगणां म्हणायचां.  

कुठेही ढोलताशा वाजायला लागला की देहभान ववसरुन नाचायचां.  

आमचेही ह े ववद्ार्थी शाळेचे अभ्यासाचे टेन्शन बाजुला करुन ढोलाच्या तालावर 

नाचताहेत. चला पाहुया हे एक गीत.... 

गीताचे बोल :- नगारा सांग ढोल बाजे..  
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🔸 वाटेवर िोपडी लुकलुक झदवा :-पाऊस पडतो सरसर.. ढोंड ढोंड पाणी दे.. ही 

गीत ंआपण ऐकलीच असतील. आयुष्यात एकदा इतका मोठा पाऊस पडावा की 

"इगो" सगळा वाहन जावा... आयुष्यात एकदा इतक ं कडक ऊन पडाव ं की 

जवळच्या सावल्यांचं महत्त्व कळावं.. आयुष्यात एकदा इतकी जबरदस्त थंडी पडावी 

की सगळी दुुःख गोठून जावी... आयुष्यात पुन्हा एकदा शाळा अशी भरावी की 

प्रत्येकाला त्याचे लहानपण कायमच ेलक्षात रहावे. आयुष्यात एकदा असे जगावे की 

आपले जगण े पाहन इतरांना जगण्याची मौज कळावी. असाच पावसाच्या सरीतून 

आसमंत भरलेला असताना आमचे झचमुरडे त्यांचा आनंद व्यि करत आहेत या 

गीतातून... 

गीताचे बोल :- वाटेवर झोपडी लुकलुक वदवा... 

अन् आमच्या वचमुरड्ाांचा डान्स नक्की पाहवा..  

 

🔹 आला मोबाईल आंबाबाईचा मला ग ं:- म गाकड ेकस्तुरी आहे. फुलात गंध आहे. 

सागराकड ेअथांगता आहे. माझ्याकडे काय आहे? असं म्हणून रडू नका.  

अांधाराला जाळणारा एक सुयव तुमच्यातही लपलाय. आव्हान करा त्या सुयावला. मग 

उगवेल तो तुमच्या आयुष्यात नवीन वक्षवतजां घेऊन. अांधारमय रात्र सांपवून सोनेरी 

वकरणाांनी सजून. मग रोजच उगवेल एक नवी सकाळ... उत्साह, ध्येयाने भरलेली...  



umeshughade.blogspot.in                                                                                                              Page 17 of 24 

 

अन् बरां का मांडळी...!  

आमच्या या नवतरुणाना र्थेट आांबाबाईचाच फोन आला आहे म्हणे...!  

या गीतातून ते आपला आनांद व्यक्त करत आहेत 

गीत :- आला मोबाईल आांबाबाईचा मला गां... 

 

🔸 पाहुण ेआल ेचला पळा रे:- काही माणस ंतशी साधीच असतात पण त्यांच्या 

साधेपणात एक मोठेपणा असतो. झवचारात एक तेज असते. बोलण्यात नम्रता असते. 

वागण्यात सौजन्य असते.  आझण हृदयात आसतो स्नेहाचा िरा. आपल्या घरी अशीच 

पाहुण ेयेतात आझण मग आपली तारांबळ उडते. पाहुण्यांसाठी काय करावे आन् काय 

नको..?  

अशीच ताराांबळ आमच्या या बच्चे किंपनीचीही उडाली आहे.  

पाहुया या गीतातून: - पाहुणे आले चला पळा रे.... 

 

🔹 आदीवासी न त्य:- प्रत्येक गोष्ट् जर शब्दातून व्यि करता आली असती तर 

श्वास, नजर आझण स्पशय  ह्याला झकंमत राझहली नसती. जीवन सवाांसाठी सारखंच 

असतं. फरक फि एवढाच असतो, की कोणी मनासारख ंजगत असतं आझण कोणी 
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दुसऱ्याचं मन जपून जगत असतं. आजच्या या रेकाूँडय डान्सच्या जगात आपल्या 

लोकन त्याचा लोप होतोय काय ?अशी काळजी वाटत असताना मग कधीतरी 

आपल्याला शेतकरी न त्य, भांगडा, जोगवा, वारळीन त्य, आझदवासी न त्य पाहायला 

झमळत.े अजूनही आपली संस्कृती जीवंत आहे याचे समाधान वाटते. आपली संस्कृती 

जतन करण्यासाठी आमचे झवद्याथी सादर करत आहेत एक आझदवासी न त्य.... 

 

🔸 ललाटी भंडार : - देवासारख ेदेवपण जर माणसात असतं, तर कशाला कोणी 

देऊळ बांधलं असतं. म्हणूनच देवीकडून इक्तच्छत प्राप्ती करुन घेण्यासाठी, यल्लमा 

देवीला मनोभावे पुजून प्रसन्न करुन घेण्यासाठी आपल्यापुढे सादर करत आहोत एक 

गोंधळगीत.. 

गीताचे बोल आहेत :- ललाटी भांडार... 

 

 ढोलकीच्या तालावर :- मराठी श ंगाराचा काठोकाठ भरलेला  चषक महणजे 

लावणी. ताल म दुंगात  रमलेले आपले मन ढोलकीचा ठेका  ऐकला की, त्याच्याशी 

आपल्याही हृदयाचा ठोका नकळतपणे जुळतोच. लावणी म्हणजे मराठी ऐश्वयायची, 

मराठी  खानदानाची, मराठी रझसकतेची, मराठी  सौंदयायची साक्षात बावन्नखणी 

प्रझतभाच. ढोलकीचा ताल आझण घुंघराचा बोल यांनी  साकार िालेली लावणी ऐकुन 
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कुणाचे  मन हरकणार नाही. आपल्या न त्याचा  बहारदार आझवष्कार सादर 

करण्यासाठी  येत आहे  ...... 

 

🔹 नाच ूम ैछमछम :- स्वप्न झजथ ेसाकार होते, जीवन झतथेच आकार घेत.े जेव्हा 

स्वप्नातील कल्पना आझण कल्पनेतील स्वप्न ेसत्यात उतरतात, तेव्हाच जीवन खऱ्या 

अथायने पररपूणय होते. आमच्या या नवतरुणींच्या जीवनात असाच कुणीतरी येतो तेव्हा 

तीला िालेला आनंद ती नाचून गाऊन व्यि करते ती या गीतातून... 

गीताचे बोल :- नाचू मै छमछम. 

 

 हमको मन की शिी दे :- मन हे फार चंचल असते. अशा चंचल मनाला 

सांभाळण्यासाठी हे देवा परमेश्वरा आम्हाला खूप सारी शिी दे सांगण्यासाठी येत 

आहे आमच्या शाळेतील झचमुकल े झवद्याथी... तर मग पाहुयात हम को मन की 

शिी दे... ह ेगीत. 

घेऊन येत आहेत......... 

     

🔸 रझववार माझ्या आवडीचा :- बाल वय म्हटल ंम्हणजे सोमवार ते शझनवार शाळा 

आली, शाळा म्हटली म्हणजे ग हपाठ आला, पाठांतर आल,े गझणते सोडझवणे आल.े 
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शाळेत गुरूजींच ेधपाटे, ओरडा, आईचा तगादा ह्या सवायना कंटाळलेली बालमने 

वाट पाहतात ती रझववारची. पाहुया तर रझववारची गंमत या गीतातून.... 

गीताचे बोल :- रवववार माझ्या आवडीचा  

 

🔹 मुलगी वाचवा मुलगी झशकवा (नाटीका) :- घरात जेव्हा बाळ जन्माला येणार 

याची चाहल लागते तेव्हा सवाांना असं वाटतं झक मुलगाच िाला पाझहज.े खासकरुन 

सासूबाईंना ! कारण त्यांना वंशाला झदवा हवा असतो. पण मुलगी का नको ? ती तर 

वंशाची समई असते. आपला असा समज असतो की फि मुलगाच मोठा िाल्यावर 

आपले नाव मोठे करील.  पण आज मुलीही झशकून आईवडीलांचे नाव मोठे करतात. 

मुलगा होणार की मुलगी हे कोणाच्याच हातात नसत.े त्यामुळे जन्माला येणाऱ्या 

अपत्याचे आपण स्वागत केले पाझहज.े मग मुलगा झकंवा मुलगी दोघांचेही आपण 

सारखेच कोडकौतुक केले पाझहज.े    रंगदेवतेला झत्रवार अझभवादन करून सहषय सादर 

करत आहोत... एक हृदयस्पशी एकांकीका... मुलगी वाचवा मुलगी झशकवा 
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वेळोवेळी खालील उपमा अलंकाररक शब्दांची फोडणी देता येईल.. 

माईंड ब्लोईंग परफॉरमन्स..! 

 झशजली परफॉरमन्स..! 

सुपर परफॉरमन्स..! 

 रॉकींग परफॉरमन्स..! 

  सुंदर परफॉरमन्स..! 

 अप्रझतम परफॉरमन्स..! 

 चड्डे-फड्डे परफॉरमन्स..! 

 तबला तोड परफॉरमन्स..! 

 ढोलकी फोड परफॉरमन्स..! 

 नयनरम्य अॅक्ट..! 

 मनोहरी अॅक्ट..! 

 अफलातून अॅक्ट..! 

 प्राऊड ऑफ...! 

 एक से बढकर एक परफॉरमन्स..! 
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 🎤कार्यक्रमात टाळ्या णमळणिण्र्ासाठी काही 

चारोळ्या/िाक्र्-  

1)महको तो ऐसे की,सारा बाग क्तखल जाए...ताली बजावो तो ऐस ेकी सभी बच्चे 

खुश हो जाए.. 

2) पाईनॕपलच्या रसाला ज्युस म्हणतात,जो टाळ्या वाजवीत नाही त्याला कंजुष 

म्हणतात... 

3)कापसाच्या वातीझशवाय शोभा येत नाही समईच्या ज्योतीला  

प्रेक्षकाांच्या टाळयावशवाय शोभा येत नाही कलाकाराांच्या जातीला. 

सूर म्हणतात सार्थ द्ा 

वदवा म्हणतो वात द्ा 

आमच्या वचमुरड्ाला 

आपल्या टाळ्याांची सार्थ द्ा 

 

कला सादर केल्यानंतर प्रेक्षकांची दाद झमळावी म्हणून ह ेआपण बोलू शकतो 

4) वो ससुराल ही क्या जहाूँ साली न हों।   

और वो प्रोग्राम ही क्या जहााँ ताली न हो 
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5)आवाज ऐस ेदो सोये हुए को होश आ जाये।      

 ताली ऎसे बजाओ सामने वालेको जोश आ जाये। 

6)पेड़ पौधों को शोभा आती है हरीभरी डाझलयोंसे।    प्रोग्राम को रौनक अझत है 

जोशभरी ताझलयाओंसे। 

7)नुसतच बरोबर चालल्याने ती सोबत होत नाही।  

केवळ हाताला हात लागला म्हणून ती टाळी होत नाही।     

चला हवा येऊ दया।       

आवण   जोरदार टाळ्या होउन जाऊ दया 

8)काययक्रमासाठी केला आहे सगळ्यांनी साज , 

आहे कुठे टाळ्याांचा आवाज. 

9)फूल आहे गुलाबाचे; 

जरा सुगांध घेत चला, 

कायवक्रम आहे लहानग्यानचा जरा टाळ्या देत चला.....जोरदार टाळ्याांचा गजर 

10)सजली आहे मैझफल ,झचमुकल्यांच्या कला अझभव्यिी साठी। 

एकदा होउ द्ा  टाळ्याांचा गजर या बालकलाकाराांच्या स्वागतासाठी. 
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11)झदवा म्हणतो वात दे                       हात म्हणतो साथ द े                       

आझण रझसक प्रेक्षका                      तू टाळ्यांची दाद दे 

12)शेतकरी म्हणतो, ढग गडगडतो पण पाऊस का पडत नाही. 

या सुांदर कलाववष्कारासाठी टाळ्या का होत नाही... 

13)रंगतदार काययक्रमाला बहारदार संगीताची जोड  

आम्हा कलाकाराांना फक्त तुमच्या टाळ्याांची ओढ 

14) ही आपलीच बालके आहेत याचा न पडावा झवसर 

टाळ्या तर मोफतच आहेत  

त्यात नको काटकसर ... 

15)कला आहे ,कलेची जाण   असणारा रझसक आहे,                                           

या कायवक्रमाची दाद देण्यास  

आपल्या  टाळ्याांचा आवाज आहे 

 


