
 

  



या मित्ाांनो! घेऊन जा! लुटा! लुटा! लुटून न्या! 

जळंत्री 

हे पसु्तक फ़ुकट नाही 

यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.  

पण तरीही आम्ही ते वाचकाांना ववनामलू्य घेऊ दतेो.  

कारण ई पुस्तक एकदा बनलां की एकजण वाचो वा एक लाख.  

आमचां काहीच कमी होत नाही.  

उलट आनांद वाढतो, मजा येते.  

पण  

तमु्ही ते फ़ुकट का घ्यावां? 

तुम्हालाही काही देता येईल.  

असे काही द्या ज्याने ई सावहत्यच्या लेखकाांना, टीमला आवण तुम्हाला आनांद वमळेल 

आवण तुमचां काहीच कमी होणार नाही.  

तुम्ही आशिर्वाद आशि िभुेच्छव द्यव 

लेखकवांनव फ़ोन करून दवद द्या 

आपल्यव शित्वांचे िेल पत्ते आम्हाला द्या 

वमत्ाांना आिच्यवबद्दल िेल आशि Whatsapp करा 

ई सवशहत्यचे फ़ेसबुक पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवांर्र ्र्तः जव र् इतरवांनव 

आिांशत्त करव. सोशल वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.  

सर्वात बहिुोल अिव तुिच्यव सचूनव द्या 

दाद म्हणजे स्तुतीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक 

मत ज्याने लेखकाला व ईसाहित्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत िोईल. मराठीत अवधक 

कसदार लेखन व्हावे व त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बुद्ध 

उांचीवर जात रहावा.   
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• शर्नविलू्य शर्तरिवसवठी उपलब्ध.  

• आपले र्वचून झवल्यवर्र आपि ह े फ़ॉरर्डा करू 

िकतव.  

• ह े ई पु् तक रे्बसवईटर्र ठेर्ण्यवपुर्ी शकां र्व 

र्वचनवव्यशतररक्त कोितवही र्वपर करण्यवपरु्ी ई-सवशहत्य 

प्रशतष्ठवनची लेखी परर्वनगी घेिे आर्श्यक आह.े 

 

  



 

 

 

 

 

 

!! श्री !! 

श्री ्र्विी सिर्ा 

 

  



प्रस्तावना 

शर्ज्ञवनर्तृ्ती जोपवसिवरी, सिवज 

िनवलव शदिव दिेवरी कर्व 

“जळंत्री” 

 

 

अज्ञवन, अशिशित असिवरव िविसू अांधश्रध्दचे्यव िोहजवलवत 

्र्तःलव अडकर्त ्र्तःची फसगत किी करत असतो. ती 

फसगत आपल्यव कुां टूबवत तढे शनिवाि करुन सख्खे भवऊ एकिेकवांचे 

र्ैरी होत असतवत. सिवज र्व्तर्वतील ह े शचत् बवळवसवहबे 

सधुवकर शिांपी यवांनी आपल्यव “ जळांत्ी “ यव करे्तनू िवांडले आह.े 

सविवशजक भवन जपिवरव हव लेखक सिवजवतील र्व्तर्तेची 

शनररििे आपल्यव सवशहत्यव व्दवरे नोंदर्त असतो. नवटकवकडे 

र्ळिवरी ही कर्व आशि कर्ेतील पवत्े ही िवनर्ी सिवजवतील 

अनेक िविसां सवकवरतवांनव शदसतवत. यवत सशुिशित आशि अपरेु 

शर्ज्ञवनर्वदी दशेखल सटुलेले नवहीत. लेखक बवळव जळगवांर्करवांची 

ही कर्व आिच्यव सिवज िनवच्यव डोळ्यवर्र बवांधलेली पट्टी दरू 

करण्यवचव प्रयत्न करण्यवांबरोबरच डोळसर्तृ्ती जोपवसण्यवची 

जवशिर् करुन दतेे. िविसवांन िविसवसोबत र्वगण्यवच्यव रे्गरे्गळ्यव 



त-हव ्र्वर्वाने आशि धिवांधतेने सिवजिनवलव घवतलेलव शर्ळखव 

यवांतनू सहीसलवित बवहरे पडण्यवसवठी सवांशर्धवशनक िवगवाचव 

अर्लांब करीत िविसवनां सखुवच्यव िोधवसवठी आगोदर ्र्वर्वाचव 

त्यवग करिे शकती िहत्र्वच े आह.े हव शर्चवर लेखकवच्यव एकून 

शर्चवरधवरेतनू चल होत जवतो. िविसूकीची भवर्नव आशि शर्चवरच 

िविसवच्यव शर्कवसवचव िवगा आह.े हव िवगा अनसुरिवरव 

प्रकविवच्यव र्वटेर्र सतत चवलत रवहून   अनेकवांनव प्रकवििवनतव 

प्रत्येकवच्यव आयषु्यवत येण्यवसवठी अांधश्रध्दव, बरुसटलेले शर्चवर 

नवकवरिवरी सिवज व्यर््र्व अश्तत्र्वत येण्यवबरोबरच शर्ज्ञवनर्वदी 

शर्चवरवांची कवस धरिवरी िविसां आपल्यव कुटूांबवत ज्यवरे्ळी 

शर्र्ेकवचव आशि शर्ज्ञवनवचव शर्चवर रुजर्तील त्यवर्ेळी बवळवसहबे 

शिांपी ( बवळव जळगवांर्कर ) यवांची कर्व शनशितपिे सिवजिनवलव 

शदिव दिेवरी ठरेल.  

त्यवांच्यव पढुील लेखन प्रर्वसवस िन परू्ाक िभुेच्छव !  

- श्री. प्रव. डवाँ. शिशलांद शर्नवयक बवगलु,  

कर्ी, लेखक तर्व शजल्हवध्यि सत्यिोधक सवशहत्य परीषद, 

जळगवांर्.  

  



 

 

 

 

 

 

 

“ जळांत्ी “ शदिवभलू करिवर् यव लोकवांची कहवनी.  

  



 

 

“ जळांत्ी “  

 (सदर कर्ेतनू अांधश्रध्दव 

पसरशर्ण्यवचव आिचव कोितवही उद्देि 

नवही. ही कर्व केर्ळ िनोरांजनवसवठी 

शलशहली असनू यवव्दवरे िनोरांजनवतनू, 

प्रबोधन करिे हवच िखु्य उद्दिे आह.े  

 “जळांत्ी” ही कर्व पिुापिे कवल्पशनक 

असनू यवतील ्र्ळ, पवत् र् त्यवांची नवर्ही 

कवल्पशनक आह े यवचव कुठल्यवही शजर्ांत 

अर्र्व ितृ व्यक्तीिी कवहीएक सांबांध नवही. 

असल्यवस तो शनव्र्ळ योगवयोग सिजवर्व. 

सदर कर्ेतनू कोिवच्यवही भवर्नव 

दखुवर्ण्यवचव आिचव उद्दिे नसनू, केर्ळ 

िनोरांजनवसवठी ही कर्व शलहीली गेली 

आह.े  

  



मनोगत  

 नि्कवर शित्हो, तिी िलव 

लेखनवची आर्ड लहवनपिव-

पवसनूच, कशर्तव, लेख शलहीिे हव 

िवझव आर्डतव छांद िवझ्यव कवही 

कशर्तव र् लेख र्तृ्तपत्वतही छवपनू 

आलेत. लेखनवसवठी व्यवसपीठ 

शिळवर्ां म्हिनू िी सकवळ 

र्तृ्तपत्वसवठी ररपोटार म्हिनू तर 

िहवरवष्र टवईि यव र्तृ्तपत्विध्ये कॉलेज क्लब ररपोटार म्हिनू 

कॉलेजलव असतवांनव कवि केलां. िवझां शििि जेितेि बी.ए पयांत 

झवलां असनू परर्र्ीतीिळेु िलव पढेु शिकतव आलां नवही. कवि 

करुन शििि करिां ह ेिलव परर्डण्यवसवरखवां नव्हतां. म्हिनू िी पढेु 

शिकू िकलो नवही. कवही शदर्स िी एकव ्र्वशनक न्सयजु चॅनललव 

उपसांपवदक म्हिनू कवि केलां. तसेच िी ्र्तःचे सव.र्तृ्तपत् सरूु 

केलां. पि तेही बांद केलां. आपलांही एखवद पु् तक प्रकवशित व्हवर्ां 

र् ते र्वचकवांपयांत पोहचवर्ां अिी ईच्छव होती. पि पु्तक प्रकवशित 

करण्यवसवठी येिवरव खचा िलव परर्डण्यवसवरखव नव्हतव. म्हिनू िी 

बशघतलेलां ् र्प्न पिुा होईल की नवही? असव प्रश्न िनवत होतव. िलव 



“ई सवशहत्य प्रशतष्ठवि” शर्षयी िवशहती शिळवली. र् िी ई 

प्रशतष्ठविच्यव ‘ई सवहीत्य’ रे्बसवईटर्रुन बरीच पु् तके डवऊनलोड 

करून र्वचली यवत िखु्यत्रे् कवदांबर् यव होत्यव. यव ई प्रशतष्ठवनच्यव 

अनोख्यव उपक्रिविळेु िलव शलशहण्यवची प्रेरिव शिळवली र् िी 

िवझ्यव िोबवईलिध्येच असलेल्यव िवयक्रोसॉफ्ट र्डाचव उपयोग 

करुन िवझी लघपूट कर्व  

जळांत्ी ही एक आठर्ड्यवत शलहून पिूा करु िकलो. गेल्यव 

कवही शदर्वसवांपवसनू किी रक्तदवबवच्यव त्वसवने िी त््त आह.े 

िवझ्यवर्र उपचवर सरुु आहते. िवत् अिव पररश्र्तीत िी 

परिेश्वरकृपेने िवझां ह ेदसुरां ईपु् तकवचां लेखन पिुा करु िकलो. ई 

सवशहत्य प्रकविनने ह े पु्तकप्रकवशित केल्यवबद्दल ई सवशहत्य 

प्रशतष्ठवन र् ई सवशहत्य प्रकविनचे िनवपवसनू आभवर! तसेच जळांत्ी 

यव करे्स ज्यवांची प्र्तवर्नव लवभलीय असे. आदरशनय कशर्, 

लेखक श्री. प्रव. डवाँ. शिशलांद बवगलु सर यवांचेही िनव पवसनू आभवर 

सरवां शर्षयी बोलवयच झवलां तर, न २००८ सवली जळगवांर् िहरवत 

िरवठव सवशहत्य सांिेलनवचे आयोजन करण्यवांत आले होते. यव 

सवशहत्य सवांिेलनवचे सतु् त्यवरे्ळ िव. शिशलांदजी बवगलु सरवांकडे 

होते. त्यवरे्ळी त्यव सवशहत्य सांिेलनवत िलव िवझी पशहली कशर्तव 

सवदर करण्यवची सांधी िव. शिशलांदजी बवगलु सरवांनीशदली आशि ती 

कशर्तव सवदर केल्यवर्र प्रिकवांकडून शिळवलेलव प्रशतसवद र् त्यव 



सवशहत्य सांिेलनवत सपु्रशसध्द लेखक िव. परुुषोत्ति खेडकर सवहबे 

यवांच्यव ह्ते िलव त्यवर्ेळी गौरर् करण्यवयवत आलव होतव. 

त्यवचरे्ळी िव. शिशलांद सरवांची पे्ररिव शिळवली. खर् यवअर्वाने 

सरवांनीच िलव एर्ढ्यव िोठ्यव कवयाक्रिवत िलव कशर्तव सवदर 

करण्यवची सांधी शदली होती. आशि आज िवझ्यव सवरख्यव नर्ख्यव 

तरुिवच्यव पु् तकवलव िव. डवाँ. शिशलांद बवगलु सरवांची प्र्तवर्नवपर 

िभुेच्छव लवभतवय ह ेखर तर िवझां भवग्य िी सिजतो. 

 िलव लेखन टवईपसेटींगसवठी ज्यवांचे सहकवया लवभले असे 

श्रीकवांत शनकुां भ सर यवांचेही आभवर ! िवझां ह े लेखन तमु्हवांलव 

आर्डेल की नवही िवहीत नवही? कवरि िी कवही लेखक नसनू 

नर्खव व्यक्ती आह.े आर्डल्यवस आपली प्रशतशक्रयव नक्की 

कळर्व. 

आपलव 

बवळवसवहबे सधुवकर शिांपी, िेहरुि पररसर,  

 जळगवांर्. तव. शज. जळगवांर् (खवन्सदिे) शपन कोड – 

४२५००१.  

  



जळांत्ी हव िब्द जर्ळपवस सर्वांच्यव पररचयवांतीलच असव हव 

िब्द आह.े एखवद्यवची प्रगती बघनू कोिीतरी आपल्यवांर्र जळतो 

असां आपि नेहिीच म्हित असतो. असवच कवहीसव अर्ा ढोबळ 

िनवने र्वपरलेलव “ जळांत्ी “ यव िब्दवचव होतो. कोित्यवही 

िब्दकोषवत न सवपडिवरव जळांत्ी हव िब्द जरी नशर्न र्वटत असलव 

तरी यवचव सरळ अर्ा ‘ जळिवरे ‘ असवच होतो. “ जळांत्ी “ ही एक 

लघपूट कर्व असनू शचत्पट शनशिाती आर्र्व िवाँटाशफल्ि शनशिातीची 

आर्ड असिवर् यव िवझ्यव कलव पे्रिीं शित्वांनव हे पु् तक नक्कीच 

लेखनव बवबत िवगादिाक ठरेल अिी अपेिव करतो. सदर पु् तक 

पटकर्व किी असवर्ी? यवच ेउदवहरिव खवतर शलहीली गेले आह.े 

सदर पु् ततक ह ेिवाँटाशफल्ि शनशिातीची आर्ड असिवर् यव हौिी 

कलवर्ांत, र्वचक प्रेिी तसेच प्रत्येकर्ेळी िलव सवर् दिेवरे र् िवझ्यव 

सखु दखुवःत सदरै् िवझ्यव सोबत असिवर् यव िवझ्यव आई र्डीलवांनव 

“ जळांत्ी” ह ेिवझां दसूरां पु् तक सिपीत. 

- बवळवसवहबे सधुवकर शिांपी, िेहरुि, जळगवर्. 

तव.शज. जळगवर् (िहवरवष्र) 

िो.नां. 9921729475 

Email Id: balasaheb.siddesh@gmail.com 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

िरवठी पटकर्व 

“ जळांत्ी “ 

  



 शसन नां. :- १  

Efect Day 

(सकवळची ७ र्वजेची र्ेळ धनजी त्यवच्यव पत्नीलव सवांगतोय 

लर्कर दोन भवकरी टवकां  िी िेतवकडां जवर्नू येतोय.)  

धनजीः- व्दवरके ये व्दवरके, अगां उरक पटकन िलव िेतवकडां 

जवयचयां.  

व्दवरकवः- कवय िेलां कटकटां तिुचां नेहिीचच... उरकां  पटकन, उरकां  

... तमु्हवांलव कुठां लग्नवलव जवयचय व्हय?  

धनजीः- लग्नवलव नवय, पि िेतवत कव तझुव बव जविवर?  

व्दवरकवः- तिुचां िेलां नेहिीचच, िलव कवय चवर, चवर हवत आहते 

इर्ां. पटकन आर्र म्हितवय तर !  

धनजीः- बरां बरां उरकां  त ू! िी आलो तोर्र म्हिीचां बेन देर्नू.  

व्दवरकवः- नसुतां बेनां दतेवय? तमु्हीच म्हटले होतेनव बधुर्वरी 

बवजवरवतनू डवयरेक म्हसैचां घऊेन येिवर म्हिनू.  

धनजीः- सिदां खरयां तझुां पि पैिवचवही बजटे नवय कव बघवर्व 

लवगतां. पैसे हवतवत असते तर, आजच घेऊन आलो नसतो 

कव? म्हिनू आज फक्त बेनां दरे्नू येतो. र्ोडे पैसे किी 

पडतवहते. पैसे आल्यवर्र येऊ घरलव म्हसै घेऊन.  



व्दवरकवः- म्हिजे असां झवलां, डोक्यवत खर्ले अनां, गलुवलवची हौस. 

अिी गत झवली तिुची.  

धनजीः- त ूआली ‘ उधळ िवनकी’ तझु्यव सवरखां नवही आिच. 

सिदां बघवर्ां लवगतां िलव.  

व्दवरकवः- िग आतव पैसे कुठून आििवरां?  

धनजीः- बघतो र्ोडी उसनर्वरी करतो. िक्कव शर्कल्यवर्र दऊे 

फेडून.  

व्दवरकवः- बवई बवई बवई... उगवच उधवर ऊसनर्वरीच नवांर् कवढू 

नकव.  

धनजीः- तझुां म्हििां ठीक आह.े पि इर्ां कवय झवडवलव पैसे 

लवगलेय? उधवर उसनर्वरी करु नकां  तर.  

व्दवरकवः- अहो उधवर उसनर्वरी करवयपेिव िी कवय म्हिते, 

आपल्यव िेतवतील बवांधवर्र असलेलां ते भलां िोठां 

बवभळीच झवडां हवयनव; ते कधी कविी येिवर?  

धनजीः- म्हिजी त ूकवय म्हितेय? ते िलव कळलांच नवय.  

व्दवरकवः- अहो म्हिजी ते बवांधवर्रच झवड हवयनव; ते कवपनु टवकव 

आशि इकून टवकव. आलेल्यव पैिवतनू म्हसै घेऊन यव.  



धनजीः- अगां पि ते झवडां दोघवांच्यव भवर् शहश्िवचां आह.े िरद कवय 

म्हिेल?  

व्दवरकवः- अहो िरद भवर्जी कवय म्हििवर? कवट्यवच झवडां, 

सवर् यवत नव पोतव-यवांत. कवही उपयोगवचां तर नवय नव ते 

बवभळूवचां झवडां. म्हिनू तोडतोय म्हिव.  

धनजीः- बरां बघतो तेच करतो. त ूभवकरी बवांध लर्कर... िी शनघतो.  

व्दवरकवः- चलव आतवच जवर्यूव ! िी पि येते तिुच्यव सांग... 

धनजीः- बरां उरकां  पटकन.  

(धनजी कुर् हवड घेऊन िेतवकडे शनघतो. व्दवरकवही त्यवच्यव 

सोबत असते.)  

  



शसन नां. :- २  

Efect Day 

(धनजी र् व्दवरकव िेतवत पोहचतवत. र् बवांधवर्र असलेल्यव 

झवडवांर्र कुर् हवडीने र्वर करिवर शततक्यवांत िेतवत कवि करत 

असलेलव धनजीचव भवऊ िरद र् त्यवची पत्नी उशिालव बवांधवकडे 

धवर्त जवतवत.)  

उशिालवः- अहो धनी पवशहल व्हयां ! दवदव ते झवडां किवपवयी 

तोडतवय?  

िरदः- नवय गां तो किवलव तोडिवर? उगीच कवहीही बडबडू नको.  

उशिालवः- अहो नीटां बघव सिोरां... दोघां नर्रव बवयको झवड 

तोडवयलव शनघवलते.  

िरदः- र्वांब जवर्नूच बघतो शतकडां.  

ऊशिालवः- र्वांबव िी पि यतेे.  

(दोघां धनजीलव झवडां तोडण्यवसवठी िज्जवर् करण्यवसवठी 

बवांधवकडां धवर्त जवतवत.)  

  



शसन नां. :- ३  

Effect Day 

व्दवरकवः- अहो धनी धनी, िरद भवर्जी आशि उिी दोघां इकडच 

येतवय र्वटतां?  

धनजीः- अगां येऊद ेत्यवचव कवय धवक आलव आपल्यवलव.  

िरदः- दवदव, दवदव र्वांब. अरे किवपवयी ह ेझवड तोडवयव शनघवलव?  

धनजीः- किवपवयी म्हिज?े तझुां कवय जवतय. िी तोडो नवही तर 

जवळो. तलुव कवय त्यवच? 

िरदः- िवझां कवय जवतयां म्हिजे? ह े बवभळवच झवड आपल्यव 

िेतवच्यव बवांधवर्र िग यव झवडवांर्र आपल्यव दोघवांचव 

अशधकवर.  

धनजीः- असलां अशधकवर ! पि म्यव िोठव हवय. ह ेझवड बव आशि 

िी आम्ही दोघवांनी लवर्लयां. त्यविळेु यव झवडवांर्र िवझव 

पशहलव अशधकवर आह.े त ूकोि बोलिवरव?  

िरदः- िी कोि बोलिवरव म्हिजी? बव तझुवबी अनां िवझवबी... िग 

ह ेझवड आपलां दोघवांच हवय.  

व्दवरकवः- असल दोघवांच; तोडव हो धनी तमु्ही ह ेबवभळीच झवडां ! 

कोि कवय करते बघतवई िी.  



उशिालवः- अहो तवई, किवलव उगवच यव शनरवपरवध झवडवर्र सांतवप 

कवढतवय? बरय बवांधवर्र सवर्लीसवठी. “ झवडां “ 

आपल्यवलव प्रविर्वय ूदतेवत.  

व्दवरकवः- अय चोिडे, उगवच चोिडेपिव करु नको. िोठी आली 

िहविी; आम्हवलव िहविपिव शिकर्वयलव.  

धनजीः- व्दवरके त ूिवगां सरक, िलव कोि आडर्त त्यवलव बघतोच.  

(धनजी हवतवतील कुर् हवड घते पढेु सरकतो.)  

िरदः- दवदव ह े झवडां तोडण्यवआधी िी उभवय; िवझ्यवर्र तलुव 

कुर् हवड चवलर्वर्ी लवगिवर.  

उशिालवः- भलेही आिच्यवर्र तमु्ही कुर् हवड चवलर्ली नव, तरी 

आम्ही िवगे हटिवर नवही.  

धनजीः- असां म्हितव व्हयां. िग बघतोच. कसे िवगां हटत नवय ते? 

अयां...  

व्दवरकवः- हू... असां. आतव कसे िवगे हटिवर नवही बघतचे.  

उशिालवः- धनी...! 

िरदः- उिी त ूिवांग सरकां ; त ूिवझी शचांतव करु नकोस.  

उशिालवः- नवय धनी िी तमु्हवलव एकटां नवही सोडिवर !  



(धनजीने तवर्वतवर्वत कुर् हवड उगवरली... दोघां प्रशतकवर 

करतवय. शततक्यवत सिोरुन शर्ज्यव आशि पांडीतरवर् येतवत.)  

शर्ज्यवः- आरां सोडव, सोडव. उगवच किवलव भवांडतवय? 

पांडीतरवर्ः- आरां सख्खे भवऊनव तमु्ही? िग एकिेकवांच्यव जीर्वर्र 

उठलेय.  

शर्ज्यवः- सोडव, सोडव उगवच भवांडू नकव.  

पांडीतरवर्ः- धनजी त ू िोठव भवऊ आहसेनव िरदचव? िग असां 

भवांडतवत व्हय. किी जव्त झवलां म्हिजी.  

धनजीः- बघतोच यवची. कसवकवय झवड तोडू दते नवय तर िलव? 

शर्ज्यवः- आरां एकव झवडव पवयी भवर्वभवर्वच्यव जीर्वर्र उठतव होय.  

पांडीतरवर्ः- अरे एकच झवडां बवांधवर्र ! असां किवपवयी तोडवयव 

शनघवलव? तवत्यवची आठर्ि हवय ती. तझु्यवबवनां लवर्लय 

ते झवडां !  

धनजीः- लवर्लां असांल, पि कवय उपयोग त्यव झवडवचव? सिद े

कवटेच कवटे त्यव बवभळीर्र.  

पांडीतरवर्ः- अरां कवट्यवच असांल म्हिनू कवय झवलां? र्ांडी सवर्ली 

तर दतेय नव उन्सहवत.  



शर्ज्यवः- असां भवांडू नकव सोबत्यवांनो. एकच झवडां तेर्ढां तरी रवहु द्यव 

बवांधवर्र.  

पांडीतरवर्ः- व्हय नव... आधी कसां शहरर्ळीनां नटलेलां गवांर् होतां 

आपलां... असांच एकएक झवडां तोडून लोकवांनी भकवस रवन 

करुन टवकलां. असां करु नकव लेकवांनो. आतव यवांपढेु भवांडि 

करु नकव. गिुवनां घरी जव आपवपल्यव.  

शर्ज्यवः- धनजी त ूपि जव घरलव. िरद तू पि... आशि र्शहनी जव 

यव दोघवांनव घरी घऊेन तमु्हीबी.  

(धनजी, िरद, व्दवरकव आशि उशिालव आपवपल्यव घरवांकडे 

जवतवत. तर पांडीतरवर् र् शर्ज्यव दोघां चचवा करतवत.)  

पांडीतरवर्ः- कवयां रां शर्ज्यव, यव धन्सयवच्यव तोंडवर्रची कधी िविी 

उडत नवय. अनां आज दोघां भवर्वांिध्ये किवर्रुन शबनसलां? 

जे एकिेकवांच्यव जीर्वर्र उठलेत.  

शर्ज्यवः- पांडीतरवर् तमु्हवलव नवय कळवयचां. ह े सिदां धनजीच्यव 

बवयकोिळेु झवलां असिवर ! तीच कैदवशसन आह ेत्यवांच्यव 

घरवांत, धनजी शबचवरव सवधव भोळव. पि शतचां ऐकूनच त्यवने 

ह ेकेलां असिवर?  

पांडीतरवर्ः- पि कधी न झगडिवरे भवऊ यव र्ड्यवलव जवतील. असां 

र्वटलां नव्हतां.  



शर्ज्यवः- जवर्दू ेआपल्यवलव कवय त्यवचां? हीच आपल्यवसवठी खरी 

सांधी आह.े धनजीबी तसव लई कां जसू म्हिव, उसने पैसे 

िवशगतले तर कधी र्गळत नवही. िग त्यवलव असवच धडव 

शिकर्वर्व लवगेल. म्हिजे दोघां भवर्वांिध्ये फुट पडून ते 

जशिनी शर्कवयलव कवढतील. आशि फवयदव आपलवच. 

पांडीतरवर्ः- व्र्व शर्ज्यव ! लईभवरी डोकां  चवलर्तोस लेकव त ू

िवब्बवस ! िवनवर्ां लवगल तलुव.  

शर्ज्यवः- पांडीतरवर् चलव शनघयूव आपि.  

(दोघ शनघनू जवतवत.)  

  



शसनां नां. ४  

Efect Day 

(धनजी आशि त्यवची बवयको घरी पोचतवत. शततक्यवांत िवकेट 

िधनू धवन्सय व्यवपवर् यवचव फोन येतो.)  

धनजीः- हलॅो कोि?  

धवन्सय व्यवपवरीः- िी िदनलवल बोलतोय. (in Phone.)  

धनजीः- बोलव िेठां, कवय म्हितव?  

धवन्सय व्यवपवरीः- धनजी, त ू िक्कव िवकेटलव आिलव होतव नव 

त्यवचव आत्तवच शललवर् झवलव. २५०० चव भवर् शिळवलव 

तझु्यव िक्क्यवलव. आाँफीसलव येऊन तझुां पेिेंट घऊेन जव. 

(in Phone.)  

धनजीः- लई बरां झवलां िेठजी. म्यव लगेच येतो ऑफीसर्र पेिेंट 

घ्यवयलव.  

(धनजी फोन ठेर्तो.)  

व्दवरकवः- कवय झवलां हो धनी?  

धनजीः- अगां व्दवरके, आपि िवकेटिध्ये शर्क्रीलव नेलेल्यव 

िक्क्यवचव आज शललवर् झवलव. २५०० चव भवर् शिळवलव 



िक्क्यवलव. सिदी दरे्वचीच शकरपव झवली बघ. िी आतव 

िेठजीकडे जवर्नू येतो आशि आपले पैसे घेऊन येतो बघ.  

व्दवरकवः- सवांभवळून जव हव धनी आशि पैसे शिळवल्यवर्र म्हैसच 

शर्कत घऊेन यव आज.  

धनजीः- व्हय व्हय तसांच करतो.  

(धनजी िक्क्यवचे पैसे घेण्यवसवठी िदनलवल िेठच्यव 

ऑफीसकडे शनघतो.)  

  



शसन नां. ५  

Efect Day 

(िदनलवल ऑशफसवांत बसलवय. बवहरे त्यवचव िशुनिजी 

बसलवय. शततक्यवांत धनजी तेरे् पोहचतो.)  

धनजीः- िठेजी आहते कव?  

िशुनिजीः- हो आहते. तमु्ही र्ोडां र्वांबव. िध्ये कोिीतरी बसलांय. 

त्यवांच्यविी बोलतवय िेठजी.  

(धनजी र्ोडवरे्ळ बवहरे बसतो. िशुनिजी आत जवतो. र् 

िेठजींनव धनजी आल्यवचे सवांगतो.)  

िशुनिजीः- िठेजी धनजी आलवयां.  

धवन्सयव्यवपवरीः- पवठर् त्यवलव आत.  

िशुनिजीः- जी िेठजी, पवठर्तो त्यवलव आत.  

(िशुनिजी कॅशबनिधनू बवहरे येत.)  

 धनजी भवऊ, िेठनी बोलीर्लां तमु्हवांलव आत.  

(धनजी कॅशबनिध्ये जवतो.)  

धवन्सयव्यवपवरीः- ये ये धनव... अरां शतर्ां किवलव बसतोयेस? इर्ां 

खचुीर्र बैस.  

धनजीः- नवय, नवय िेठजी; बरवय िी इर्ांच.  



धवन्सय व्यवपवरीः- अरे बैस खचुीर्र ! लवजतोय किवलव?  

एक व्यक्तीः- अरे बैस धनजी िेठ म्हितवहते तर.  

(धनजी खचुीर्र बसतो.)  

धवन्सयव्यवपवरीः- िशुनिजी चहव सवांगव बघ.ू  

िशुनिजीः- होय िेठजी सवांगतो. बवळू जव आशि चहव घऊेन ये बरां.  

बवळूः- होय आितो कवकव.  

धवन्सयव्यवपवरीः- िनुीिजी धनजीचव शहिोबवच्यव पवर्त्यव घेऊन यवां 

आशि शकती पेिेंट होतांय ते सवांगव.  

िनुीिजीः- जी िेठजी.  

(शततक्यवांत बवळू चहव घेऊन येतो. र् सर्वांनव दतेो.)  

धवन्सयव्यवपवरीः- सर घ्यव चहव... धनजी त ूपि घे...  

(सर्ाजि चहव शपतवत.)  

 िशुनिजी झवलव कव शहिोब?  

िशुनिजीः- होय िेठजी.  

धवन्सयव्यवपवरीः- शकती झवलांय धनजीचां पेिेंट?  

िशुनिजीः- ३० शक्र्ांटल झवलव िकव... २५०० x 30 = ७५०००/- 

रुपये होतवत. त्यवपकैी आडत कशििन ३००० र् हिवली 

र् रवन्ससपोटा खचा २००० असे एकत्ीत पवचहजवर रुपये 



र्जव करुन ७० हजवर रुपये पेिेंट होतय िेठजी धनजी 

भवऊचां. 

 धवन्सय व्यवपवरीः- धनजी ७० हजवर पेिेंट झवलय... ह ेघे पैसे िोजनू 

घे. आशि हो पढुच्यव रे्ळलव िक्कव, ज्र्वरी शकां र्व भईुिुांग 

कवहीबी असो आपल्यवलवच द ेहां... दसूर् यवलव दरे् ूनकोस. 

चवांगलवच भवर् शिळर्नू दईेल तलुव.  

धनजीः- जी िठेजी. तमु्हवलवच दिेवर ! यवांपढेु कोितही शपक 

आल्यवर्र.  

िशुनिजीः- धनजी भवऊ इर्ां सही करव.  

(धनजी िनुीिजीने सवांशगतल्यवप्रिविे रशज्टरर्र सही करतो. र् पैसे 

घेऊन घरवकडे शनघतो.)  

धनजीः- यतेो िेठजी. धन्सयर्वद !  

धवन्सयव्यवपवरीः- हो ये धनजी.  

  



शसन नां. ६  

Efect Evening 

(व्दवरकव घरवांत ्र्यांपवक करतेय शततक्यवांत धनजी नर्ी म्हसै 

शर्कत घेऊन घरी जवतो. धनजीचव िलुगव गण्यव िलुवांिध्ये खेळत 

असतो.)  

धनजीः- गण्यव अय गण्यव, तझु्यव आईलव बोलीर् लर्कर पजुेच 

तवट घेऊन.  

गण्यवः- होय होय आबव... आई ये आई, बवनां नर्ी म्हैस आिली 

बवजवरवतनू... तलुव आरतीच तवटां घेऊन बोलर्लां.  

व्दवरकवः- होयां आिती, आिती म्हिव.  

(धनजीने म्हसै आिल्यवर्र बवजलूवच रवहत असललेव 

त्यवचव भवऊ िरदलव र् त्यवची पत्नी उशिालवलव ह ेकळत 

ते दोघां त्यवांच्यव ओट्यवर्रुनच बघत असतवत.)  

उशिालवः- अहो दवदवने म्हसै शर्कत आिली र्वटतां?  

िरदः- बरां झवलां अिीच प्रगती होत रवहो दवदवची आशि त्यवच्यव 

िवगे आपलीही.  

उशिालवः- होय खरयां तिुचां.  



(इकडे व्दवरकव म्हिीची पजुव करते. पजुव करत असतवांनव 

शतच लि ओट्यवांर्र उभ्यव असलेल्यव उशिालव र् िरद कडे 

जवते र् ती त्यवांच्यवकडे बघनू िदु्दवि जोरवत बोलते.)  

व्दवरकवः- बशघतलां धनी? आपि नर्ी म्हसै आिली तर लोकवांची 

जळांत्ी व्हवयव लवगलीय.  

 आपल्यव सोन्सयव सवरख्यव म्हिीलव कोिवची दृष्ट न लवगोरे दरे्व. 

र्वांबव र्वांबव िी दृष्ट कवढते शतची.  

रविभवऊः- कवय धनजी, नर्ी म्हसै आिली र्वटतां?  

धनजीः- होय रवि भवऊ... किीय?  

रविभवऊः- चवांगलीय.  

(शततक्यवांत शतकडून शर्ज्यव येतो.)  

धनजीः- आरां ये शर्ज्यव, अरां इकडां ये की, ही बघ आपि नर्ी म्हसै 

आिलीय.  

शर्ज्यवः- कवय रे धन्सयव, म्हसै आिवयलव पैसे कुठून आले? आशि 

त ूम्हसै शर्कत आििवरां ह ेिलव कधी सवांशगतलांही नवही.  

धनजीः- अरे तसां नवय सिद अचवनक ठरलां िकव शर्कलव आशि 

आलेल्यव पैिवतनू म्हसै घेतली.  



शर्ज्यवः- बरां झवलां. पि एक िब्द तर सवांगवयचव नव... शित् न िी 

तझुव?  

धनजीः- शर्सरलोच िी तलुव सवांगवयच.  

शर्ज्यवः बरां जवर्दू.े.. र्शहनी आतव फ्टक्लवस चहव पवजव बघ ूम्हसै 

आिली म्हिनू.  

धनजीः- व्दवरके, चहव ठेर् बघ ूसर्वांसवठी.  

व्दवरकवः- पि दधू नवहीये चहवसवठी.  

शर्ज्यवः- कवय र्शहनी तमु्हीबी एर्ढी म्हसै किवसवठी आिली 

आपि? धनजी कवढ यव म्हिीचां दधू.  

व्दवरकवः- व्हय धनी शर्ज ूभवर्जी बरोबर सवांगतवय. यव म्हिीचां दधू 

कवढव. म्हिजे सर्वांसवठी चहव पि होईल आशि नर्ी म्हसै 

दधू शकती दतेे यवचवही अांदवज सिजेल.  

धनजीः- व्हय, बरोबर सवांगतेय त.ू.. गण्यव एक बवदली आिां 

घरवांतनू.  

गण्यवः- आितो आबव ! ही घ्यव आबव बवदली.)  

(गण्यव घरवतनू बवदली आितो. आशि धनजी म्हिीच दधू 

कवढतो.)  

शर्ज्यवः- अर धन्सयव उरकां  पटकन... शकती दधू कवढिवर?  



धनजीः- अरां झवलां झवलां.  

रविभवऊः- धनव म्हसै जवतीर्वन शदसतेय. चवांगलां दधू दतेेय.  

शर्ज्यवः- बवपरे एर्ढां दधू शदलां यव म्हिीनां? किवल आह.े १०, १५ 

शलटर दधू दिेवरी म्हसै आिली त,ू आतव र्वांधव नवही धन्सयव 

तलुव.  

व्दवरकवः- भवऊजी नजर लवगनू जवईल तिुची आिच्यव म्हिीलव.  

शर्ज्यवः- र्शहनी नजर लवगनू जवईल दोरव बवांधव शतच्यव पवयवांत.  

व्दवरकवः- होय तेच करते.  

तकुवरविः- धनजी म्हसै घेतली कव?  

धनजीः- होय कवकव...  

िविरवर्ः- चवांगली दभुती म्हसै आिली म्हिवर्ां. चवांगलच दधू दतेे 

ही म्हसै. आतव चहव कधी पवजिवर?  

(धनजीने म्हिीच बवदलीभर दधू कवढल्यवर्र सर्वांचेच डोळे 

शर््फवरतवत.)  

धनजीः- (आनांदवने बोलतो.) व्हय िांग.  

 व्दवरके चहव ठेर् सर्वांसवठी.  

व्दवरकवः- व्हय, व्हय ठेर्ते ठेर्ते.  



(व्दवरकव सर्वांसवठी चहव ठेर्ते. र् चहव घेऊन येते सर्ाजि चहव 

शपतवत र् आपवपल्यव घरी जवतवत.)  

  



शसन नां. ७  

Efect Day 

(सकवळ झवलीय धनजी म्हिीलव चवरव घेऊनदधू कवढवयलव 

जवतो. म्हसै घरवजर्ळ असलेल्यव गोठ्यवतच बवांधलेली असते.)  

धनजीः- हय हय... चवांदनी.  कवय झवलां शहलव? दधूच दते नवय ही.  

व्दवरकवः- कवहो धनी... शकती दधू शदल आज म्हिीनी?  

धनजीः- व्दवरके... व्दवरके... अगां आज कवय झवलां कुिवस ठवऊक 

म्हिीलव?  दधूच दते नवहीये...  

व्दवरकवः- अहो धनी नशर्न नशर्न आह ेम्हिनू दधू दते नसिवर दईेल 

दईेल ती. 

धनजीः- व्दवरके दतेच नवय ही चवांदिी दधू.  

व्दवरकवः- बई, बई बई बई... कवय नशिब फुटकां  िेलां. एर्ढे पैसे 

खचूान म्हसै आिली पि गेले बवई पैसे पवण्यवत. ही म्हैस 

दधू पि दईेनव.  धनी िलव र्वटतां आपल्यव नव्यव म्हिीलव 

त्यव िरदभवर्जीची आशि उिीचीच नजर लवगली असिवर 

!  

धनजीः- व्दवरके अगां कवय बोलतेय त?ू िवझव भवऊ िरद आशि 

उशिालव नवय गां तसे.  



व्दवरकवः- आ हव हव... लई भरर्सव तिुचव तिुच्यव भवऊ 

भवर्जवईर्र हू... 

 (व्दवरकव नवक िरुडत शनघनू जवते.)  

धनजीः- अगां व्दवरके ऐक तर खरां...  

व्दवरकवः- यव म्हिीलव त्यव कैदवसीननेच कवही केलां असिवर... 

बघतेच शतलव िी.  

(िनविी पटुपटुत व्दवरकव तेर्नू शनघनू जवते.)  

  



शसन नां. ८  

Efect Night 

(रवत्ीचीरे्ळ धनजी पनु्सहव गोठ्यवत दधू कवढवयलव जवतो. पि 

म्हसै कवही दधूच दते नवही म्हिनू तो खवली हवत परततो.)  

 व्दवरकवः- शदलां कव हो धनी म्हिीने दधू?  

धनजीः- नवही गां... कवय झवलां असिवर असां अचवनक आपल्यव 

म्हिीलव दरे् जविे?  

व्दवरकवः- त्यव िेल्यवांनीच आपल्यव म्हिीलव कवहीतरी केलां 

आसिवर. िलव खवत्ी आह.े  

(शततक्यवांत शर्जय येतो.)  

शर्ज्यवः- कवय धनजी आशि र्शहनी कवय सल्लव चवलयू दोघवांिध्य?े  

धनजीः- आरां शर्ज्यव कसलव सल्लव...  

शर्ज्यवः- िगां झवलां तरी कवय? टेंिन िध्ये शदसतवय तमु्ही दोघां कवय 

बवत आह?े  

धनजीः- अरे कवलच म्हसै आिली. कवल आिल्यवर्र बरोबर दधू 

शदलां शतने पि आज सकवळी आशि आतव र्ेंबभर सधु्दव 

दधू शदलां नवही तीने.  कवय झवलां कुिवस ठवऊक शतलव?  



व्दवरकवः- भवर्जी िलव तरी र्वटतां यव म्हिीलव कुिवची तरी नजर 

लवगली असिवर? नवहीतर कोिीतरी सडूबधु्दीने आिच्यव 

म्हिीलव कवही तरी केलां असिवर !  

शर्ज्यवः- धनजी र्शहनी बरोबर सवांगतवहते. िलवही तसच र्वटतयां. 

एर्ढी एकवर्ेळेलव १० – १५ शलटर दधू दिेवरी म्हसै आिी 

अचवनक दधू न दिेां म्हिजे ह ेकोिी तरी केलेले अघोरी 

कृत्यच म्हितव येईल.  

धनजीः- कोि करिवर असां? आपि कधी कुिवचां र्वईटच केलां 

नवही. िग आपलां किवलव कोिी र्वईट करिवर?  

शर्ज्यवः- धनजी, असां म्हिचू नको. आजकवल सख्खव भवऊही 

भवर्वच र्वईट शचांत ूिकतो.  

धनजीः- नवही, नवही िवझव भवऊ िरद तसव नवय तो किवलव िवझां 

र्वईट शचांतिवर?  

व्दवरकवः- भवर्जी यवांनव यवांच्यव भवर्वर्र लई भरर्सव.  

शर्ज्यवः- धनजी ह ेकृत्य िरदने नवही पि त्यवच्यव बवयकोने केलां 

असिवर तर कवय भरर्सवसव? पि त ूकवळजी करु नकोस 

िी तलुव िवझ्यव ओळखीच्यव एकव बवबवकडे घेऊन जवईल 

तो सिदां सवांगेल आपल्यवलव.  

धनजीः- बरां आपि पहवटेलवच जवऊयव शतर्ां.  



शर्ज्यवः- चल येतो िी उद्यव नक्की जवर्यूवांत आपि.  

(असां म्हितां शर्ज्यव शनघनू जवतो. र् धनजी आशि व्दवरकव 

कवहीसे नवरवज िडुिध्ये घरवकडे जवतवत.)  

  



शसन नां. ९  

Efect Day 

(एकव घरविध्ये एक िवांशत्क बसलेलव असतो. त्यवच्यव जर्ळ 

कवही लोक आपवपली गढुी शर्चवरण्यवसवठी येऊन बसलेले 

असतवत.)  

िवांशत्कः- बोल बेटव, तझुी कवय सि्यव आह?े  

एक व्यक्तीः- बवबव, िवझव िलुगव लयी हुिवर पि त्यवलव नोकरीच 

लवगत नवही.  

िवांशत्कः- शडगी शडगी शडगी शडगी... डीगी डीगी डीगी डीगी...  

 भगत शनांब ूआिलवय कव? आांड आिलय कव?  

एक व्यक्तीः- आिलांय बवबव.  

िवांशत्कः- घोर... अशत घोर... यव बवलकवलव कुिी जवदटूोनव केलवय. 

 ती िक्ती यवच्यवतनू कवढवर्ी लवगेल.  

एक व्यक्तीः- कवय करवर्ां लवगेल बवबव यवसवठी?  

िवांशत्कः- यवसवठी त्यवलव िी एक धवगव दतेो.  

(तो िवांशत्क तो धवगव तयवर करतो.) 

 भतु बवांध चरुड बवांध, बवांध, बवांध शचांचेलव बवांध,  

 आांब्यवलव बवांध यवलव बवांध त्यवलव बवांध... बवांध,बवांध, बवांध.  



 हव धवगव त्यवच्यव गळ्यवांत बवांधव.  

एकव्यक्तीः- चवलेल बवबव.  

िवांशत्कः- पढुच्यव येळी येतवांनव १५१ शलांब, अांडे घेऊन यव यवची 

पजूव करवर्ी लवगेल यवची िवांती पजूव करवर्ी लवगेल. 

त्यवसवठी ५ हजवर रुपये खचा येईल.  

एकव्यक्तीः- चवलेल बवबव यतेो आम्ही.  

िवांशत्कः- बोलव तिुचव कवय सर्वल आह?े  

शर्ज्यवः- बवबव यव धनजीने दोन शदर्सवांपरू्ीच म्हसै शर्कत आिली. 

पशहल्यव शदर्िी म्हिीने १० ते १५ शलटर दधू शदलां पि 

नांतर म्हिीने दधूच शदलां नवही.  

धनजीः- व्हय बवबव, कवय झवलां कुिवस ठवऊक? ती म्हसै दधूच 

दईेनव.  

िवांशत्कः- शनांब,ू अांड आिलयां कव?  

धनजीः- नवही बवबव.  

िवांशत्कः- असदू ेिी दतेो. त्यवचे १५१ रुपये लवगतील.  

धनजीः- चवलेल बवबव.  

िवांशत्कः- भतु बवांध चरुड बवांध, बवांध, बवांध शचांचेलव बवांध,  

 आांब्यवलव बवांध यवलव बवांध त्यवलव बवांध... बवांध, बवांध, बवांध.  



 घोर अघोर... घोर...अघोर... बवलक तझु्यव दभुत्यव म्हिीलव कोिी 

तरी करिी केलीय. त्यवच्यविळेु ती दधू दते नवही.  

धनजीः- बवबव यवर्र कवही उपवयां?  

िवांशत्कः- यवांर्र उपवय आह ेबवलक कवळजी करु नकोस.  िी आतव 

एक गांडव दतेो तो तू त्यव म्हिीच्यव पवयवलव बवांध र् हव शलांबू 

उतरर्नू तीन र्त्यवलव फेकून ते. िग दईेल ती दधू. नवहीच 

शदलां तर तलूव एक पजूव करवर्ी लवगेल.  

शर्ज्यवः- चवलेल बवबव.  

िवांशत्कः- यवलव तलुव १० हजवर रुपये खचा येईल.  

धनजीः- चवलेल बवबव. येतो आम्ही आतव.  

िवांशत्कः- यव आतव.  

(धनजी र् शर्ज्यव दोघांही िोटवर सवयकलीने घरवकडे जवतवत.)  

शर्ज्यवः- धन्सयव बवबवने सवांशगतल्यव प्रिविे कर सिदां ठीक होईल.  

धनजीः- सिदां तसांच करतो.  

  



शसन नां. १०  

Efect Day 

(िवांशत्कवने सवांशगतल्यव प्रिविे धनजी तो धवगव म्हिीच्यव 

पवयवलव बवांधतो र् शनांब ूतीन र्त्यवर्र फेकून दतेो.)  

धनजीः- झवलां बवबवने सवांशगतल्यव प्रिविे केलां सिदां...  आतव दईेल 

नवरे म्हसै दधू?  

शर्ज्यवः- व्हय रां दईेल आतव त ु कवळजी करु नकोस.  पि िी 

बोललो होतोनव तलुव की तझू्यव म्हिीलव कोिीतरी 

कवहीतरी केलां असिवरां? तेच सवांशगतलां बवबवनां... िलव तर 

तझु्यव भवर्वचवच सांिय येतोय.  

धनजीः- कोिीबी असो, नवर् कळल तर दवखरे्न त्यवलव इांगव.  

शर्ज्यवः- बरां येतो म्यव.  

धनजीः- बरां ये शर्ज्यव... म्यव पि िेतवत जवतोय.  

शर्ज्यवः- सिदव प्लाँन सक्सेस ! १० हजवर धन्सयवने िवांशत्कवलव 

शदल्यवर्र आपल्यवलवही ५ हजवर भेटतीलच.  

(शर्ज्यव िनविी पटुपटूतां शनघनू जवतो.)  

  



शसन नां. ११ 

Efect Day 

(धनजीची पत्नी व्दवरकव ओट्यवर्र बसनू दळिां शनर्डतये. तर 

गण्यव पु् तक र्वचतोय. शततक्यवांत धनजी घरी पोहचतो.)  

व्दवरकवः- धनी अहो धनी आले व्हयां? आले व्हय. कवय सवांशगतलां 

बवबवांनी?  

धनजीः- सवांगतो, सवांगतो... गण्यव पविी आि बघ.ू  

व्दवरकवः- गण्यव तझु्यव आबवलव पविी आि बघ ूप्यवयलव.  

गण्यवः- आई त ुपि कवय. िी अभ्यवस करतोय शदसत नवय व्हय 

तलुव?  

व्दवरकवः- उठां जव आधी.  

गण्यवः- जवतो, जवतो.  

व्दवरकवः- धनी कवय सवांशगतलां व्हां बवबवने?  

धनजीः- कोिी तरी करिी केलीय म्हिे म्हशिलव !  

व्दवरकवः- बई, बई बई बई कोित्यव चवांडवळवलव सहन झवली नवही, 

एर्ढां दधू दिेवरी म्हसै.  

गण्यवः- आबव ह ेघ्यव पविी.  

(गण्यवने आिलेलां पविी धनजी शपतो.)  



धनजीः- ज्यवची करिी त्यवच्यव सांगे सिद ठीक होईल असां बोलले 

ते िहवरवज.  

व्दवरकवः- सिदां शठक होऊ दरेां दरे्व. िलव तर त्यव िरद्यवर्र आशि 

त्यव उिी सटरे्र्रच िांकव जवतेय.  

धनजीः- तो किवलव करेल तसव?  

व्दवरकवः- तमु्हवलव त्यवच्यवर्र लई भरर्सव. हू...  

धनजीः- बरां िी येतो ितेवकडां जवर्नू !  

व्दवरकवः- बरां यव... सांध्यवकवळी लर्कर यव परत म्हिीच दधू 

कवढवयलव.  

धनजीः- व्हय, व्हय.  

  



शसन नां. १२A.  

Efect Night 

(धनजी िेतवतनू घरी येतो. यवयलव र्ोडव उिीर होतो िग 

धनजी बवहरेच्यव बवहरे अांगिवतनू त्यवच्यव पत्नीलव आर्वज दतेो.)  

धनजीः- व्दवरके ये व्दवरके, आगां गण्यवलव बवदली घेऊन पवठर् की. 

आधीच उिीर झवलवय? म्हिैीच दधू कवढवयलव जवयलव. 

व्दवरकवः- र्वांबव िीच आित ेबवदली आशि पविी.  

धनजीः- अनां गण्यव कुठां गेलव?  

व्दवरकवः- तो गेलव कुठां पोरवांिधी खेळवयलव.  

धनजीः- बरां जवर्दू ेत ूचल पटकन.  

व्दवरकवः- हो आले आले...  

 

(धनजी आशि व्दवरकव दोघां म्हिीच दधू कवढवयलव जवतवत.)  

व्दवरकवः- कवहो धनी आतव तरी दईेल नव आपली म्हसै दधू?  

धनजीः- अ गां कव नवही दिेवर ती म्हसै दधू? बवबवने तो धवगव कवय 

असवच शदलव व्हय.  म्हसै दधू दिेवर म्हिजे दिेवर !  

(धनजी र् त्यवची पत्नी गोठ्यवजर्ळ पोहचतवत. र् धनजी 

म्हिीच दधू कवढवयलव बसतो.)  



धनजीः- हय चवांदिी... ह े बघां म्यवतझु्यवसवठी शहरर्वगवर चवरव 

आिलव हव खव... आशि गिुवनां दधू द ेआज.  

(धनजी खपू प्रयत्न करतो पि म्हसै कवही दधूच दते नवही. 

त्यवची पत्नी त्यवलव शर्चवरते.)  

व्दवरकवः- कवय हो धनी शदलां कव दधू म्हिीने? 

धनजीः- नवय गां कवहीच उपयोग झवलव नवही. त्यव बवबवकडे 

जवर्नूबी एक र्ेंब सधु्दव दधू शदलां नवही म्हिीनां. िलव 

र्वटतां बवबवने सवांशगतल्यव प्रिविेच पजूव करवर्ी लवगेल. 

तेंव्हवच कुठे दधू दिेवर ही म्हसै.  

 

(धनजी आशि त्यवची पत्नी बोलत असतवांनवच त्यवचव 

लहवन भवऊ िरद शतकडून येत असतो. म्हसै दधू दते नवही 

ह ेिब्द त्यवच्यव कवनी पडतवत आशि तो त्यवच्यव भवर्वलव 

म्हिजे धनजीलव शर्चवरतो.)  

 

िरदः- कवय दवदव म्हसै दधू दते नवही कव?  

धनजीः- तझु्यव तर... तलुव कवय रे त्यवचां? म्हसै आिचीय ती दधू 

दरे्ो अर्र्व नवही तझुां कवय जवतां? तचु कवहीतरी केलय 

आिच्यव म्हिीलव म्हिनूच ती दधू दते नवही.  



(धनजी त्यवच्यव लहवन भवर्वलव सांतवपवत बोलतो.)  

िरदः- दवदव िवझ्यव िळुां किवलव? आशि िी कवय करिवर तझु्यव 

म्हिीलव.  

व्दवरकवः- आम्ही म्हसै आिली म्हिनू तिुची जळांत्ी झवली. तमु्ही 

आशि त्यव उिी सटर्ेनच आिच्यव म्हिीलव करिी 

केलीय.  

िरदः- र्शहनी तोंड सवांभवळून बोलव. नवहीतर?  

व्दवरकवः- नवहीतर कवय... िवरिवर आम्हवलव?  

धनजीः- तझु्यव तर... चोर तर चोर र्र शिरजोर...  

(धनजी िरदची कॉलर पकडतो दोघवांिध्ये तफुवन भवांडिे 

होतवत. सांतवपवत धनजी एक भलव िोठव दगड िरदलव 

िवरवयलव उचलतो.)  

िरदः- दवदव कवही तरी गैरसिज होतोय तलुव. िी कव असां करिवर? 

तझुी म्हसै अनां िवझी म्हसै कवय परकी होय. िी कव अस 

करिवर?  

धनजीः- त ूकव असां करिवर र्वांब बघतोच तलुव.  

िरदः- दवदव ऐक िवझां, दवदव ऐक िवझां िलव िवरु नको... िी तझु्यव 

पवयव पडतो.  



(धनजी िरदच्यव डोक्यवांत दगड घवलिवर शततक्यवांत िरद 

त्यवलव जोरवचव धक्कव िवरुन तेर्नू पळ कवढतो. धनजीच्यव 

हवतवतील दगड खवली पडतो. र् धनजीचव तोल जवऊन तो 

त्यव दगडवांर्र जवर्नू कोसळतो.)  

व्दवरकवः- अहो र्वचर्व... र्वचर्व... िवझ्यव धनीलव यव िरद्यवनां 

िवरलां...  

(व्दवरकव आरडव ओरड करते.)  

  



शसन नां. १३  

Efect Night 

(शर्ज्यव पांडीतरवर् र् अन्सय तीन जि कवही अांतरवर्रच जगुवर 

खेळतवहते त्यवांच्यव कवनवर्र व्दवरकेचव रडण्यवचव आर्वज येतो र् ते 

धनजीच्यव गोठ्यवकडे धवर्त जवतवत.)  

पांडीतरवर्ः- ही घे दरुी...  

शर्ज्यवः- रवजव त ूघे गलुवि...  

परभ्यवः- अरे शर्ज्यव कवही तरी झवलां र्वटतां? कोिी तरी रडतयां.  

पांडीतरवर्ः- अरे खेळव गपुचपू आपलां कवयां जवतांय.  

शर्ज्यवः- पांडीतरवर् हव आर्वज धन्सयवच्यव बवयकोचवच र्वटतोय.  

पांडीतरवर्ः- धन्सयवनां त्यवच्यव बवयकोलव िवरलां र्वटतां?  

शर्ज्यवः- चलव जवर्नू बघयूव...  

परभ्यवः- व्हय चलव चलव...  

(सर्ाजि गोठ्यवच्यव शदिेनां धवर्त जवतवत.)  

  



शसन नां. १२ B.  

Efect Night 

(व्दवरकव धनजी जर्ळ रडत बसलीय. शततक्यवांत शर्ज्यव, 

पांडीतरवर्, परभ्यव र् अन्सय दोनजि तेर्े पोहचतवत.)  

शर्ज्यवः- र्शहनी ओ र्शहनी कवय झवलां रडवयव...  

व्दवरकवः- कवय सवांग ूभवर्जी त्यव िरद्यवनां तिुच्यव भवर्वलव इतकां  

िवरलां, इतकां  िवरलां तर त्यवांनव यव दगडवर्रच ढकलनू शदलां. 

बघव त्यवांची अर््र्व कवय झवली.  

शर्ज्यवः- धनजी... अरे उठां अरां कवय झवलां तलुव?  

पांशडतरवर्ः- शर्ज्यव हव बेिधु्द झवलवय. आशि यवच्यव डोक्यवलवही 

िवर लवगलवय. रक्तही शनघतयां. यवलव लर्कर डवाँक्टरवांकडे 

घेऊन जवयलव हर्ां.  

शर्ज्यवः- परभ्यव त ूजव पटकनां एक ग्लवस पविी घेऊन ये आधी...  

(परभ्यव धवर्तच पविी घ्यवयलव जवतो.)  

 र्शहनी आधीच सवांगत होतो. िरद चवांगलव नवही आशि त्यवची 

बवयकोही; पि धन्सयव कवही ऐकतच नवही. तिुची प्रगती 

बघनू ते सवरखेच जळत असतवत म्हिनूच सडु बधु्दीने तो 

धन्सयवलव िवरवयलव शनघवलव.  



व्दवरकवः- व्हय भवऊजी खरां सवांगतवय तमु्ही. आज ह े सर्ा 

त्यवच्यविळुच घडलां.  

परभ्यवः- हव ह ेघे शर्ज्यव पविी.  

शर्ज्यवः- (पवण्यवचव ग्लवस घऊेन धनजीच्यव तोंडवर्र शिांपडतो.) 

 धन्सयव, उठां... अरां उठां धन्सयव...  

धन्सयवः- कोि? आ... आई गां...  

(तोंडवर्र पविी िवरल्यवने धनजी िधु्दीर्र येतो. पि डोक्यवलव िवर 

लवगलव असल्यविळेु डोक्यवतनू रक्तस्रवर् होत रवहतो.)  

पांडीतरवर्ः- र्शहनी चलव पटकन यवलव डवाँक्टरवांकडे न्सयवयलव हर्ां. 

 परभ्यव जव पटकन गवडी कवढां.  

परभ्यवः- व्हय व्हय...  

शर्ज्यवः- बसर्व पटकनां यवलव गवडीर्र... र्शहनी बसव तमु्ही पि 

गवडीत यव धनजीलव दर्वखवन्सयवत घऊेन जवर्यूव ...  

व्दवरकवः- व्हय भवर्जी चलव पटकन.  

(धनजीलव गवडीत बसर्नू दर्वखवन्सयवांत घेऊन जवतवत.)  
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Efcet Night 

(धनजी दर्वखवन्सयवांत बेडर्र पडलवय. र् डवाँक्टरवांनी चेक करुन 

त्यवलव घरी सोडण्यवचव शनिाय घेतलवय.)  

डवाँक्टरः- धनजी आतव तमु्ही पिुा ठिठिीत झवलव आहवत. 

व्दवरकवः- डवाँक्टर सवहबे घवबरण्यव सवरखां कवही नवही नव?  

डवाँक्टरः- र्शहनी कवळजी करण्यवच कवही कवरि नवही. डोक्यवलव 

र्ोडव िवर लवगलवय. 

 शतर्ां डे्रशसांग केलीय. फक्त र्ोडे शदर्स आरवि करव धनजी आशि 

औषध र्ेळेर्र घ्यव म्हिजे लर्कर बर र्वटेल.  

व्दवरकवः- डवाँक्टर तिुचे शकती आभवर िवनवरे् हचे कळत नवही. 

 धन्सयर्वद डवाँक्टर... ह े अिव अर््र्ेत पडले होते. कवहीर्ेळ ते 

िधु्दीर्रच नव्हते. पि खरांतर तिुच्यविळेु आज यवांनव 

जीर्नदवन शिळवलां. लई उपकवर झवले बघव तिुचे.  

डवाँक्टरः- िवझे कसले आभवर? ह ेतर िवझां कताव्यच.  

शर्ज्यवः- र्शहनी, िी पोशलसवांनव फोन केलवय त े येतीलच 

चौकिीसवठी.  



व्दवरकवः- बरां केलां भवर्जी आतव तो िरद्यव शतर्ां पोशलस 

्टेिनिध्येच सरळ होईल.  

धनजीः- पि यवची कवय गरज होती?  

व्दवरकवः- तमु्ही िवांत बसव. त्यव शिर्वय तो ठीकविवर्र यिेवर नवही.  

शर्ज्यवः- धन्सयव पोशलसवांनी शर्चवरलां तर सिदां खरांखरां सवांग.  

धनजीः- अरे पि कव? त्यवची कवहीच चकू नवही. चकू िवझीच 

होती.  

व्दवरकवः- िवांत बसव शर्जय भवर्जी बरोबर सवांगतवय. त्यवांच ऐकव 

जरव. तरच त्यव िरद्यवलव अद्दल घडेल.  

 

(शततक्यवांत पोशलस पोहचतवत.)  

पोशलसः- धनजी पवटील तमु्हीच कव?  

व्दवरकवः- होय हचे.  

हर्वलदवर १:- कोिी फोन केलव होतव?  

शर्ज्यवः- म्यव केलव होतव सवहबे फोन.  

हर्वलदवर १:- तमु्ही कोि यवांचे?  

शर्ज्यवः- सवहबे िी शित् यव धनजीचव.  

हर्वलदवर १:- बरां कसां कवय झवलां ह?े  



व्दवरकवः- कवय सवांग ूसवहबे यवांच्यव सख्यव भवर्वन म्हिजे िरदनां 

यवांनव जोरदवर िवरहवि केली,. त्यविळेु ह े पिुा रक्तबांबवळ 

झवले. शकती रे्ळ तर ह ेबेिधु्दच होते.  

इन्स्पेक्टरः- तमु्ही यवांच्यव पत्नी कव?  

व्दवरकवः- व्हय सवहबे िी यवांची पत्नी.  

इन्स्पेक्टरः- ह ेसगळां घडलां तेंव्हव तमु्ही कुठे होतवत?  

व्दवरकवः- िी पि शतर्च होते सवहबे िी जर आरडवओरडव केलव 

नसतव तर त्यवने आम्हव दोघवांनव सांपर्लव असतां.  

इन्स्पेक्टरः- धनजी किवर्रुन घडलां ह ेसर्ा?  

धनजीः- सवहबे िी नर्ी म्हसै आिली तर ती दधूच दईेनव... त्यव 

म्हिीलव िवझ्यव भवर्वनेच कवही केल आसिवरां? म्हिनू िी 

त्यवलव जवब शर्चवरवयलव गेलो तर त्यवने सरळ िवरहविच 

केली िलव.  

इन्स्पेक्टरः- म्हिीलव कवही केलां म्हिजे?  

व्दवरकवः- म्हिजे करिी केली सवहबे त्यवने करिी.  

इन्स्पेक्टरः- ह ेबघव यव सर्ा अांधगोष्टी आहते अस कवही नसतां यवांर्र 

तमु्ही लोक किवलव शर्श्ववस ठेर्तवत. आशि ह ेतमु्हवलव 

कसां कळलां त्यवनेच करिी केली म्हिनू?  



व्दवरकवः- एकव िवांशत्कवने सवांशगतल आम्हवलव तसां. ह े शर्जय 

भवर्जीच घेऊन गेले होते यवांनव त्यव िवांशत्कवांकडे.  

इन्स्पेक्टरः- बरां बघतो िी कवय ते?  

 हर्वलदवर सर्वांचे जबवब आपि नोंदर्लेच आहते दोघवांच्यव सह्यव 

घ्यव आशि सवशिदवरिध्ये यव सर्वांची नवांर् टवकून त्यवांच्यवही 

सह्यव घ्यव.  

हर्वलदवरः- जी सवहबे.  

इन्स्पेक्टरः- आशि हो चौकिीसवठी धनजीचव भवऊ िरदलव 

तवब्यवत घ्यव.  

हर्वलदवरः- जी सवहबे.  

इन्स्पेक्टरः- चलव येतो आम्ही. दोन शदर्सवांनी बरां र्वटलां तर तमु्ही 

चौघां यव धनजी सोबत पोशलस ्टेिनलव.  

सर्ाः- व्हय सवहबे.  

(एर्ढां बोलनू पोशलस शनघनू जवतवत.)  
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(धनजी आशि त्यवची बवयको रवत्ीच्यवरे्ळी त्यवांच्यव घरवांत 

बोलत असतवत.)  

धनजीः व्दवरके आज आपल्यविळुां िवझव लहवन भवऊ चकू नसतवांनव 

जेलिध्ये बसलवय. लई चकूीच केलां आपि. पोशलसवांनी 

उगवच िवरहवि केली असिवर त्यवलव.  

व्दवरकवः- आ...हव... आ... तिुच्यव भवर्वचीच बवज ूघेिवर तमु्ही. 

आपि जे केलां ते बरोबरच केलां. शतर्ांच सरळ होिवर तो 

चकू नव्हती म्हिे त्यवची. झोपव आतव रवत् खपू झवलीय. हू 

.  

(धनजी र् व्दवरकव झोपतवत.)  
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Efect Day 

(पहवटेची रे्ळ धनजी गोठ्यवकडे म्हिीच दधू कवढवयलव 

जवतो.)  

व्दवरकवः- अहो धनी कुठां शनघवलवत? अनां तेही इतक्यव पहवटे...  

धनजीः- अगां व्दवरके म्यव दधू कवढवयलव जवतोय.  

व्दवरकवः- अहो पि तिुची तब्येत शठक नवही नव... चक्कर शिक्कर 

आली म्हिजी.  

धनजीः- त ुकवळजी करु नकस िी शठक आह.े येतो िी.  

व्दवरकवः- र्वांबव र्वांबव धनी िी पि येते तिुच्यव सांगे.  

धनजीः- नको तझुां कवही कवि नवही.  

व्दवरकवः- यतेे म्हिलां नव !  

धनजीः- बरां ये की.  

(दोघां गोठ्यवच्यव शदिेने जवतवत.)  
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Efect Morning 

(धनजी र् व्दवरकव गोठ्यवजर्ळ पोहचतवत. र् व्दवरकेलव 

कसलव तरी आर्वज गोठ्यवांतनू ऐकू येतो. ती धनजीलव सवांगते. िवत् 

धनजी म्हितो िवांजर शकां र्व कुत् असलां.)  

व्दवरकवः- धनी अहो धनी... कसलव तरी आर्वज येतोय बघव 

गोठ्यवत.  

धनजीः- अगां तझुी झोप नवही झवली र्वटतां पिूा. कुठां आर्वज येतोय 

तलुव.  

व्दवरकवः- धनी जरव नीट ऐकव... तिुच्यव कवनवत कवही बोळे गेलेय 

र्वटतां.  

धनजीः- अांग जवर्दू ेआर्वज येतोय खरव पि िवांजर, कुत् असलां 

शतर्ां. 

व्दवरकवः- धनी कोिी तरी म्हिीच दधू कवढतवय र्वटतां? बघव 

धवरेचव आर्वज येतोय. आर्वज करु नकव आपि गपुचपू 

बघयूव... 

 धनजीः- चल जवर्नू बघ.ू   

(धनजी आशि व्दवरकव गोठ्यवजर्ळ पोहचतवत.  



गोठ्यवांत डोकवर्नू बघतवत तर कवय? तेर्े धनजीचव 

जीर्लग शित् शर्ज्यव चोरुन म्हिीच दधू कवढत असतो.)  

धनजीः- शर्ज्यव त.ू..  

 (धनजी असां बोलतवच शर्ज्यव खशजल होतो. आपली चोरी 

पकडली गेली म्हिनू तो धनजीलव बनवर् करुन सवांगवयचव 

प्रयत्न करतो.)  

व्दवरकवः- भवर्जी तमु्ही?  

शर्ज्यवः- होय र्शहनी िी.  

व्दवरकवः- तमु्ही दधू कवढलां आशि म्हिीनां दधू शदलां ही तर किवल 

झवली! 

शर्ज्यवः- होय र्शहनी, म्हटलां धनजी भवऊ आजवरी आहेत त्यवलव 

उगवच त्वस होऊ नये सकवळी उठवयचव म्हिनू त्यवच कवि 

िी केलां.  

धनजीः- असां होयां. छवन आशि तेही िलव न सवांगतव... 

शर्ज्यवः- व्हय...  

धनजीः- शर्ज्यव बनवर् करु नकोस. िी इतक्यव शदर्सवांपवसांन 

आजवरी आह.े तू कधी ्र्तःहून िवझां कवि केलां नवही. 



आशि आज तलुव िवझी कीर् किी आली? पि आतव िी 

पिूापिे बरव झवलोय.  

व्दवरकवः- व्हय भवर्जी आतव धनी पिूा ठीक झवलेत. म्हिजे तमु्हीच 

रोज म्हिीच दधू गपुचपू कवढून चोरुन नेत असिवर...! 

धनजीः- शर्ज्यव म्हिजे तचु आिची शदिवभलु केली. तचू चोरी 

करत रवशहलव आशि िवझ्यव भवर्वशर्षयी आिच्यव िनवांत 

गैरसिज पसरर्नू आिच्यवत भवांडि लवर्ले. आशि 

तझु्यविळेुच आिच्यवत भवांडिां होऊन आिचव िरद आज 

जेलिध्ये आह.े र्वांब पोशलसवांनव बोलर्नू तलुव त्यवांच्यवच 

तवब्यवत दतेो.  

शर्ज्यवः- धनजी, िी तझु्यव पवयव पडतो. िीच रोज म्हिीच दधू 

चोरुन न्सयवयचो. िलव िवफ कर! िलव पोशलसवांच्यव तवब्यवत 

नको दरे्सू. र्शहनी सवांगव हो भवऊलव... 

व्दवरकवः- शर्जय भवर्जी शकती शर्श्ववस होतव तिुच्यवर्र आशि... 

आशि तमु्ही शर्श्ववसघवतच केलव आिचव.  

धनजीः- हाँलो पोशलस ्टेिन, िी धनजी बोलतोय. म्हिीचां दधू 

चोरुन नेिवरव चोरटव आज आम्ही रांगेहवत पकडलवय. तमु्ही 

यव लर्कर.  

(धनजी फोन ठेर्तो र् कवही ििवांत पोशलस येतवत.)   
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हर्लदवरः- धनजी पवटील तमु्ही कव?  

धनजीः- व्हय सवहबे...  

हर्वलदवरः- कुठयां चोर?  

धनजीः- हव बघव सवहबे यवलवच आतव आम्ही दधू चोरतवांनव रांगेहवत 

पकडलां.  

व्दवरकवः- व्हय सवहबे हवच. रोज आम्ही इकडां गोठ्यवर्र यवयच्यव 

आधी म्हिीच दधू चोरुन नेत असल्यवच त्यवनां कबलु पि 

केलय.  

इन्स्पेक्टरः- दधू चोरतो होय. (इन्स्पेक्टर त्यवच्यव कवनवत 

लगर्तवत.)  

शर्ज्यवः- नवही हो सवहबे िलव िवफ करव यवपढुां िी नवही चोरी 

करिवर. धनजी त ूतरी सवांग िी शित् नव तझुव... र्शहनी तमु्ही 

तरी सवांगव. िी पवयव पडतो तिुच्यव.  

व्दवरकवः- हट कसलव शित् त ू यवांचव... चोर आहसे त ू चोर... 

तझु्यविळेु यवां दोघभवर्वांिध्य ेभवांडि होऊन आज आिचे 

िरद भवर्जी जेल िध्ये आहते.  



शर्ज्यवः- नवही हो िवझी चकू झवली िलव िवफ करव. सवहबे सोडव 

हो िलव. यवांपढेु नवही करिवर िी असां कधी.  

इन्स्पेक्टरः- चकू झवली कव? आतव तचु चकू दरुु्त करां.  

 कोित्यव िवांशत्कवकडे घेऊन गेलव होतवस यव धनजीलव त्यवलव 

बोलर्ां.  

शर्ज्यवः- नवही हो सवहबे... आतव नवही करिवर असां.  

इन्स्पेक्टरः- लवर् फोन आशि बोलर् त्यवलव.  

शर्ज्यवः- हो बोलर्तो सवहबे, बोलर्तो पि िलव िवरु नकव. िी 

तिुच्यव पवयव पडतो.  

(इन्स्पेक्टरने सवांशगतल्यव प्रिविे शर्ज्यव त्यव िवांशत्कवलव फोन 

लवर्नू बोलर्तो.) 

शर्ज्यवः- हाँलो बवबव िी शर्जय बोलतोय. त्यव शदर्िी नवय कव? िी 

आशि िवझव शित् आलव होतो. म्हसै दधू दते नवय म्हिून 

हव तेच तेच त्यवची पजुव करवयचीय तमु्ही यवां लर्कर...  

(शर्ज्यव फोन ठेर्तो.)  

इन्स्पेक्टरः- कवय रे कवय म्हटलव तो बवबव?  

शर्ज्यवः- येतो म्हिलव सवहबे.  

इन्स्पेक्टरः- जव्त चलवखी केली तर यवद रवखां.  



 जेर्ढां शर्चवरलां तेर्ढच बोल.  

शर्ज्यवः- व्हय सवहबे िी कवहीच बोलिवर नवही.  

इन्स्पेक्टरः- शिांद,े जवधर् तमु्ही सर्ा बवहरे लि ठेर्व. कुलकिी तमु्ही 

शसव्हील डे्रस िध्ये आहवत कोिवलव सांिय येिवर नवही. 

म्हिनू यवांच्यव सोबत र्वांबव. िी दशेखल इर्च आहे सिोर 

झडूपवत लपतोय ते आल्यवर्र िलव इिवरव करव.  

कुलकिीः- एस सर...  
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(िवांशत्क येतो र् पजुव सरुु करतो. आतव िांत् िवरल्यवर्र म्हसै 

दधू दिेवर अस सवांगतो. पि कवही केल्यव म्हसै दधूच दते नवही. हे 

बघनू भोंद ूिवांशत्क तेर्नू पळ कवढवयचव प्रयत्न करतो शततक्यवत 

पोशलस त्यवलव अटक करतवत आशि त्यवच्यव ढोंगीपिवच शपतळां 

उघडां पवडतवत.)  

िवांशत्कः- बोल शर्जय कुठयां म्हसै.  

शर्ज्यवः- ही हवय िहवरवज...  

िवांशत्क:- िी पजुलेव सरुुर्वत करतो आधी दशििव म्हिनू दहव हजवर 

रुपये िलव द्यव.  

(धनजी र् त्यवची बवयको एकिेकवांकडे बघतवत.)  

कुलकिीः- ह ेघ्यव बवबव.  

िवांशत्कः- तमु्ही कोि?  

कुलकिीः- िी यव धनजीचव लहवन भवऊ.  

धनजीः- व्हय िवझव लहवन भवऊ हवय.  

िवांशत्कः- बरां शठक...  



(िवांशत्क त्यवच्यव शपिर्ीतनू नवरळ, शनांब,ू गलुवल, 

अगरबत्ती आांडे कवढून पजुव सरुु करतो.)  

िवांशत्कः- आतव बघतोच धनजी तझुी म्हसै किी दधू दते नवय ते.  

धनजीः- लई उपकवर होतील बवबव...  

िवांशत्कः- तमु्ही बघवच िी िांत् िवरत जवईल आशि ही म्हैस दधू दते 

जवऊन आपोआप सर्ा बवदली दधूवने भरुन जविवर. तमु्ही 

सर्ा डोळे बांद करव. िी सवांगे पयांत डोळे उघडू नकव.  

सर्ाः- नवही उघडिवर िहवरवज.  

िवांशत्कः- ओि... -हीिसीि... भतु बवांध चरुड बवांध, बवांध, बवांध 

शचांचेलव बवांध,  आांब्यवलव बवांध यवलव बवांध त्यवलव बवांध... 

बवांध, बवांध, बवांध.  

(िवांशत्क िांत्वलव सरुुर्वत करतो. िवांशत्क अधनू िधनू डोळे 

उघडून बघतो िवत् बवदली दधूवने भरतच नवही. ह ेत्यवच्यव लिवत 

येतां. शततक्यवत कुलकिी कवाँन्स्टेबल सवहबेवांनव इिवरव करतो. 

शततक्यवांत सर्ा त्यव िवांशत्कवलव घेरतवत र् त्यवलव अटक करुन घेऊन 

जवतवत. सर्ा गवांर् जिव झवलेलव असतो.)  

इन्स्पेक्टरः- बवांध, बवांध करतो कवय... बवांधवरे यवलव. लोकवांनव करिी 

कोटवळ, जवद ू टोिव असां खोटां सवांगनू फसर्तोस कवय. 

हर्वलदवर अटक करव यवलव.  



हर्वलदवरः- जी सर... चल रे भडव्यव. गररब लोकवांनव लटूतोस कवय. 

चल बैस गवडीत.  

इन्स्पेक्टरः- तझु्यव भतु बवांध चरुड बवांध, बवांध, बवांध शचांचलेव बवांध,  

आांब्यवलव बवांध यवलव बवांध त्यवलव बवांध... बवांध, बवांध, 

बवांध. यव िांत्वने म्हसै दधू देिवर कवय? तझु्यव आधीच यव 

चोरट्यवने बवदलीभर दधू चोरुन कवढून ठेर्लय. अन आतव 

ही म्हसै दधू कुठून दिेवर. यव शर्ज्यवचवच हव रोजचव 

परवक्रि िग ही म्हसै दधू दिेवर तरी कुठून.  बसर्व यवांनव 

गवडीत.  

हर्वलदवरः- बसव रे गवडीत.  

(तेरे् सरपांच र् पवटील पि यतेवत.)  

इन्स्पेक्टरः- कवय सरपांच, गवांर्वत कवय चवललय यवकडे लि दते 

चलव जरव. नवही तर यवच्यवसवरखे भोंदशूगरी करिवरे 

अांधश्रध्दचेव बवजवर िवांडून लटुत बसतील लोकवांनव. कवय 

पवटील, तमु्हीही लि दते जव जरव गवांर्वकडे कवय चवललय 

त्यवकडे.  

पवटीलः- व्हय सवहबे, आिचां लि असतच पि आम्ही यवलव 

रांगेहवर् पकडण्यवच्यव प्रयत्नवत होतो.  

सरपांचः- लई चवलवख तो हवतवत सवपडतच नव्हतव.  



इन्स्पेक्टरः- पि आज सवपडवलव तो अखेर. म्हिनू त्यवलव आम्ही 

रांगेहवर् पकडून अटक केली.  

पवटीलः- बरां केलां सवहबे आतव यवलव चवांगलवच धडव शिकर्व.  

सरपांचः- म्हिजे तो यवांपढेु अांधश्रध्दचेव बवजवर िवांडिवर नवही.  

इन्स्पेक्टरः- धनजी यवांपढेु अिव भोंदशूगरी करिव-यवांर्र शर्श्ववस ठेऊ 

नकव.  

धनजीः- नवही ठेर्िवर सवहबे.  

 (शततक्यवांत धनजीच लि िरद कडे जवतां.)  

धनजीः- िरद त?ू  

इन्स्पेक्टरः- होय रवत्ीच पवटील आले होते. जवशिनवर्र सटुकव केली 

त्यवांनी त्यवची.  

धनजीः- िलव िवफ कर िरद... िी उगवच यव चोरट्यव शर्ज्यवच 

ऐकत बसलो.आशि तझु्यविी भवांडलो.  

व्दवरकवः- भवर्जी िलव पि िवफ करव. िवझीही चकू झवली.  

पवटीलः- धनजी यवांपढेु भवर्वभवर्वांिध्ये भवांडिां करु नकव. आशि ती 

केस िवगे घेऊन टवक.  

धनजीः- होय पवटील, यवांपढुां नवय भवांडिवर आम्ही कधी.  



इन्स्पेक्टरः- कुलकिी ती फवईल घ्यव गवडीतनू आशि त्यवर्र 

धनजीची र् त्यवच्यव पत्नीची सही घ्यव.  

कुलकिीः- जी सर ! धनजी आशि र्शहनी यवांर्र सही करव.  

(दोघां त्यव कवगदवर्र सही करतवत.)  

 

इन्स्पेक्टरः- यवांपढेु भवांडू नकव. आशि हो सर्वांत िहत्र्वच 

अांधश्रध्दरे्र शर्श्ववस ठेर् ूनकव.  

धनजीः- नवय ठेर्िवर सवहबे.  

ईन्स्पेक्टरः- हर्वलदवर चलव शनघयूव आपि.  

हर्वलदवरः- होय सवहबे चलव.  

ईन्स्पेक्टरः- धनजी उद्यव पोशलस ्टेिनलव यव.  

धनजीः- हो सवहबे.  

ईन्स्पेक्टरः- चलव येतो आम्ही.  

(गवडी शनघनू जवते र् जळांत्ी ही कर्व सांपते.)  

  



  

 

 

कर्व, पटकर्व आशि सांर्वद – 

बाळासाहेब सुधाकर श ंपी, 

 जळगवांर् तव.शज.जळगवांर्. 

(खवन्सदिे)  

िो. नां. ९९२१७२९४७५. 

 ईिेल आयडीः-  

balasaheb.siddesh@gmail.com.  

  



चार बकुां  वाचनू शहाणपण यतेांय होय? 

हो! आम्ही म्हणतो येतां.  

वाचन करणारी माणसां त्याांच्याबरोबरच्या वाचन न 

करणार् या माणसाांहून अविक प्रगल्भ आवण ववचारी असतात.  

कोणत्याही प्राण्याला, सजीवाला, अनभुवाने शहाणपण यतेां. 

इतर प्राण्याांना काही प्रमाणात त्याांचे जन्मदाते थोिांफ़ार वशक्षण 

दतेात. पण मानव हा असा प्राणी आहे ज्याला पवुी जगलेल्या 

आवण आता वजवांत नसलेल्या माणसाांचे अनभुवही वशकता येतात. 

ते पसु्तकाांद्वारे. माणसाला आपल्या सभोवताली नसलेल्या, दरू 

दशेातल्या माणसाांचे अनभुव समजनू घेऊन वशकता येतां. तेही 

पसु्तकाांद्वारे. प्रत्यक्ष अनभुवाांहून चाांगला वशक्षक नाहीच. पण 

इतराांना आलेले अनभुव, त्याांनी खाल्लेल्या ठेचा याही माणसाला 

वशकवतात आवण शहाणे करून सोितात.  

म्हणनू वाचा. वाचत रहा. इतराांना वाचायचा आग्रह करा. 

वाचाल तर वाचाल ह ेशांभर टक्के सत्य आह.े  

िांडळी! 

र्वचवयलव तर हर्ांच! 

www.esahity.com 
www.esahity.in  

esahity@gmail.com  
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