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प्रवेश पधिला  

(पडिा वर जािो िेव्िा सुनंिाबाई बािरे जाण्याच्या  ियारीि आििे.. आधण रस्त्यावर येवून 

िाराच्या समोर त्यांच्या सुनेर्ी अधनिार्ी वाट बघि उभ्या आििे. िेवढ्याि 

गीिावधिनी येिाि.) 

गीिा:-  काय सुनंिावधिनी, दिसला नािीि बरेर् दिवसाि..! बािरे धनघालाि  

       वाटि..!  

सुनंिा:-  अरे, गीिावधिनी ? िुम्िी इकड ेकुणीकड?े  

गीिा:-   आमच्या वधिनीकड ेर्ालल ेआि े 

सुनंिा:-  झाली कां वधिनीर्ी सून बाळंिीण?  

गीिा:-   िो झाली की..! 

सुनंिा:-  काय झाल?ं   

गीिा:- मुलगी..  

सुनंिा:- पधिल्या िीन मलुी आििे नं..? 

गीिा:- िो नं.. बघा ना , आिा या खेपलेा मलुगा िोईल असं वाटल िोिं, म्िणिाि नं 

िीन मुलींच्या पाठीवर मुलगा िोिो म्िणून.. 

सुनंिा:- कािी केल नािी का टेस्ट वगैरे..? 

गीिा:- नािी िो.. बघा नं, आमर्ा िािा नकोर् म्िणाला.. वधिनीच्या  

 मनाि िोिं.. 
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सुनंिा:- मग िे का नको म्िणाल?े 

गीिा:- िािा म्िणाले  की आजकाल िस ेकािी करण े म्िणजे कायद्याने गुन्िा आि े

धशवाय त्यामुळे िोघांच्या जीवाला िोका असण्यार्ी शक्यिा आि े, 

बाळाच्या आधण आईच्या.. जे कािी िोईल िे सुखरूप असावे , िािीपायी िड 

असावे .. 

सुनंिा:- अं... त्याि काय? एवढे सगळे लोक करिािर् की.. कािी िोि नािी.. डॉक्टर 

र्ांगला पाधिजे मात्र..  

गीिा:- पैसािी लागिो नं पण! .. अन एवढा पसैा घालून मुलगी धनघाली की पुन्िा िे 

अबोशचन न्...  

सुनंिा:- पुढे मलुीला आयुष्यभर लागणारा खर्च काय कमी आि ेिो...? 

गीिा:- पण आमर्ा िािा वेगळयार् धवर्ारार्ा आि ेिो.. िो म्िणिो की आिीर् 

समाजाि मुलींरे् प्रमाण कमी आि.े. िजार मलुांमागे फक्त नऊशे मलुी आििे 

म्िणे.. कािी दिवसांनी िे प्रमाण अजून कमी िोईल, अिो मुलांना मलुी 

धमळायच्या नािीि लग्नाला.. 

सुनंिा:- मग.. या िीन मलुी िरी कशाला िोव ूदिल्या? . 

गीिा:- त्याच्या मनाि नव्ििंर्. पण वधिनी.. ! वधिनी कशा आििे आमच्या.. 

एकुलिा एक मलुगा.. मग त्याला मलुगा नािी झाला िर कस.ं.? वंशाला 

दिवा नको कां? 
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सुनंिा:- काय बाई एकेक कािीिरी .. बरं पण सुनेर्ी िब्यिे बरी आि ेनं..? नािीिर 

कािी कािी बायका मलुगी झाली की डोक्याि राख घालून घेिाि.. लेकराला 

जवळ घेि नािीि, अंगावर पाजवि नािीि.. 

गीिा:- नािी, धिने िसं कािी केलं नािी.. पधिल ेदिवशी रडली थोडी.. पण मग गप्प 

बसली.. त्या लिान बाळार्ा काय िोष िो...! धिच्या पण िब्येिीर्ी काळजी 

नको का घ्यायला? 

सुनंिा:- अिो, धिकड,े आमच्या गावाकड ेिर एका बाईने काय केल ंमाधिि आि ेकां, 

मुलगी झाली म्िणून समजलं  िर त्या पोरीर्ा एक िाि अन एक पाय िरला 

असा.. अन फेकली की िो पलंगावर.. 

गीिा:- काय.. त्या जन्मलले्या पोरीला..? 

सुनंिा:- िोय िो.. धबर्ारी... धिर्ा एक िाि अन एक पाय अि ूझाला िेव्िापासून.. 

बघा ना.. जन्मिात्या आईनंर् .. 

गीिा:- अग आई गं..! आपल्यार् लेकरारं्  वाटोळं की िो..  

सुनंिा:- िो.. पण एकिा लकेरू जन्मल्यावर असा राग राग करून कस ंर्ालले? 

गीिा:- िुम्िी काय कुठे बािरे धनघालाि वाटि..? 

सुनंिा:- िो िवाखान्याि र्ालल.े. आमच्या अधनिाला घेवनू.. 

गीिा:- सुनबाईला...? काय धवशेष..? 

सुनंिा:- ि.ं. धवशेष आि ेम्िणूनर् िर...! झाले िोन मधिने.. 

गीिा:- पधिल्या िोन मलुी आििे वाटि ना... आिा िीस-यांिा  कां ..? 
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सुनंिा:- िो... कार्ट्ाचर् झाल्या िोन्िी.. बघा ना.. मुलगा िोईल, मुलगा िोईल म्िणून 

वाट बघावी िर... 

गीिा:- पण िुमच्या िोन्िी नािी छान आििे ि.ं लिानी िर खूपर् गोड आि.े आधण 

हुशार पण आििे.. 

सुनंिा:- शेवटी मलुींर् ना पण. लग्न िोवून नवऱ्याच्या घरीर् जाणार!  

गीिा:- मग.. काय टेस्ट करून घ्यायर्य कां काय ..? 

सुनंिा:- धवर्ार िर र्ाललाय .. नािीिर आिा पुन्िा िीस-यांिा मुलगी झाली िर 

र्ौथ्यापयंि कुठ वाट बघायर्ी िो... र्ला उशीर िोिोय.. अधनिा.. ए 

अधनिा.. अग आटपल की नािी िुझ..? र्ल की लवकर.. ह्या कार्ट्ाच कािी 

सुिरू द्यायच्या नािीि . त्यारं् आवरून धनघायरं् म्िणजे वैिाग आि ेनुसिा.. 

गीिा:- र्ला मी पण धनघिे.. 

सुनंिा:- अधनिा..,  झालं की नािी.. 

अधनिा:- आले ... आल े.. र्ला..  

सुनंिा:-  दकिी उशीर गं .  

अधनिा:-  लिानी रडि िोिी िो... 

सुनंिा:- बरं र्ल आिा . मलुींर् झालं नं सगळ व्यवधस्थि? म्िणजे  आपल्याला उशीर 

लागला िरी काळजी नको..  

अधनिा:- िो.. िो झालं सगळ .. कािी काळजी नािी आिा..  

सुनंिा:- बर ..बर  .. र्ल लवकर.. ररिा धमळाला पाधिजे अन पुन्िा धिथ नंबर लागून 

उशीरर् िोिो... 
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प्रवेश िसुरा    

 (सुनंिा आधण अधनिा िोघी िवाखान्याि वेटटग रूम मध्ये बसल्या आििे. 

धिथे समोरर् टी पॉयवर विचमानपत्रे आधण माधसके आििे. िोघीिी त्यािले 

माधसक, पेपर घेवून र्ाळिाि ..थोडा वेळ अधनिा उगार्र् इकडून धिकड े

र्क्कर मारिे.  

अधनिा:- (कंटाळून) बरार् वेळ लागणार अस दिसिंय. मी धवर्ारलं आत्ता एका 

धसस्टरला, डॉक्टरीण बाई बािरे कुठेिरी ऑपरेशन करायला गेल्या आििे 

म्िणे. 

सुनंिा:-  आिा काय मग.. वाट बघि बसायरं्. बर झाल ंमुलींरं् सगळ झाल ंिे. गिी 

पण वाढिीय बघ आिा .. 

 (िेवढ्याि एक बाई ..सररिा.. प्रवेश करिे.)  

सररिा:- थोड सरका की बाजूला.. थोडी जागा द्या न् बसायला .. 

 (सुनंिा थोडी बाजूला सरकून धिला बसायला जागा ििेे..) 

सररिा:- ि.ं. अस्स .. 

अधनिा:- आई , धिथे समोर बािरेच्या िॉलमध्य ेइंदिरा गांिी, सोधनया गांिी, 

प्रधिभािाई पाटील यांरे् फोटो लावल ेआििे बघा.. छान आििे, बधघिले 

कां? 

सुनंिा:- िो बधघिल.े डॉक्टर सािबे आिा धनवडणुकीला उभे रािणार आििे म्िण.े. 

अधनिा:- पण या बायकांनी राजकारणाि एवढे नाव कमावले म्िणजे त्या खूपर् गे्रट 

आििे... नािी कां? 
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सुनंिा:- पण बाईच्या जािीला एवढ सगळ करण ंम्िणजे दकिी त्रास िोि असेल 

नािी? 

अधनिा:- आई, िसर् कािी नसि.ं. त्यांच्या घरािल वािावरणर् वेगळ असिं. 

लिानपणापासूनर् त्या िशार् वािावरणाि वाढलेल्या असिाि. ि.ं. पण 

आिा कािीजणीना संघषच करावा लागिो ि ेखरंय... 

सररिा:- कािीजणीना नािी.. जास्ि बायकांना संघषचर् करावा लागिो.  

अधनिा:- िो. िरी पण आजकाल बायका दकिी पुढे र्ालल्या आििे नािी कां? प्रत्येक 

िेत्राि बाई आिरे्.. आिा त्या कुठे कुठे कशाि म्िणून कमी पडि नािीि. 

आई, आपण पण आपल्या मुलीना खपू धशकवून मोठ्ठ करू .. माझी खूप इच्छा 

आि ेिशी.. 

सुनंिा:- िे सगळ करू गं.. पण कािी म्िण, शेवटी मलुगी िी मुलगीर्. दकिीिी मोठं 

करा, धशकवा.. शेवटी लग्न करून नवऱ्याच्या घरीर् जाणार ना? बाईच्या 

जािीला र्ूल न् मलू किी र्ुकलय कां? आधण िू कािी म्िण अधनिा.. मलुगा 

झाल्याधशवाय बाईच्या जन्मारं् साथचक नािी. िुला वाटि असले पण या वेळी 

िुला मलुगार् व्िायला पाधिजे. 

अधनिा:- आई, आत्ता रस्त्याि िर िुम्िी गीिाकाकूशी बोलिाना कसं बोलि िोिाि..  

सुनंिा:- िसुऱ्यांशी बोलायला िे सगळ ठीक असिं गं.. ज्याच्या पायाखाली जळि 

त्यालार् कळि.. 

सररिा:- आिा कसं बोललाि बाई..! कसािी असला िरी र्ालेल पण मलुगा िवार्. 

घराण्याला वारस िवार्.  
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सुनंिा:- िोय िो, खरर्.. आमच्या घराि सगळयांना मुलगेर् झाले .. माझ्या सासबुाई, 

आिेसासूबाई, नणंि आधण मला सुध्िा.. आमच्या एवढ्या मोठ्या घराि र्ौिा 

मुलं आििे आधण मलुी फक्त िीनर्.  

सररिा:- अिो.. म्िणूनर् िर.. म्िणूनर् िर मलुांना मुली धमळि नािीएि लग्नाला.. 

परवा आमरे् एक नािेवाईक त्यांच्या मलुारं् नाव नोंिवायला गेले िोिे एका 

विु वर सूर्क मंडळाि .. िर धिथे आठश ेमलुांर्ी यािी िोिी आधण मलुी ..? 

मुली दकिी िोत्या माधििीये..?  

अधनिा:- दकिी..? 

सररिा:- फक्त िोनशे..  बघा आिा .. आिा या मुलांर्ी वय असिील पंर्वीस िे 

िीसच्या िरम्यान.. िेव्िापासून मुली कमी िोिाििे बघा..  म्िणजे जवळ 

जवळ पंर्वीस वषांपासनू ि ेअस र्ाललंय.. फक्त फरक एवढार् की त्या 

वेळेसर्ी पद्धि वेगळी िोिी आधण आिार्ी वेगळी आि.े. आिा या सगळया 

नवीन नवीन मशीन अन काय काय आलय.. या सोनोग्राफीच्या मशीन मळेु 

िर लगेर् कळिं , मुलगा आि ेकी मलुगी… आधण मग पुढर्ी सगळी काम 

पण पटापट िोिाि.. इन्स्टट र्ा  जमाना आलाय ना आिा.. 

सुनंिा:- िसर् कािी नािी.. बऱ्यार् मुलींरे् आईवडील मलुीरं् नाव विू वर सूर्क 

मंडळाि नोंिवि नािीि..  

सररिा:- नाव नािी नोंिवल िरी मुली धमळि नािीि ि ेखर आि ेना ..? 

 आिा कािी दिवसांनी मिाभारिािल्या सारख िोईल. एका मलुीला पार् 

नवरे.. पण मिाभारिाि िे पार्जण भाऊ िोिे.. इथे िर काय..? इथे वेगळर् 

मिाभारि घडणार.. 
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सुनंिा:- कािीिरीर् काय बोलिाय? 

अधनिा:- कािीिरीर् कािी नािी आई .. पुढ ेखरंर् काय काय िोईल िे सांगि आििे 

त्या.. आत्तार् नािी कां बघा ना परवा मंजू वन्स सांगि िोत्या त्यांच्या 

दिरासाठी मुलगी धमळि नािीये म्िणून..  

सुनंिा:- अग मुलगी धमळि नािी म्िणजे त्याच्या मनासारखी धमळि नािीये.. नािीिर 

त्यार्ी कािीिरी भानगड असले कुठेिरी.. 

सररिा:- िुम्िी कािी म्िणा मुलींच्या आईवधडलांना भाव मात्र आलाय सध्या... 

 पण िे कािीिी असो, आपल्यासारखे काय धवर्ार करणार.. की मुलगा 

िवार्.. आपल्या इस्टेटीला वारस िवार्.. मग िो कसािी कां असेना. 

आपल्या धर्िेला अग्नी द्यायला मलुगा िवार्.  

सुनंिा:- खरर् आि ेिुमरं्.. 

अधनिा:- (िळूर् त्यांच्या कानाि) .. खरर् काय आई..? त्या उपरोिाने बोलि आििे.. 

सररिा:- काय ग्..? काय बोलिे आिसे आईच्या कानाि? आई कां सास?ू 

अधनिा:- अं.. कािी नािी, कुठ काय? सासूबाई आििे त्या माझ्या .. 

सररिा:- िुझ्या सोबि आल्या आििे म्िणजे नक्कीर् कािीिरी गोड बािमी असणार.. 

पधिल्यांिार् कां? 

सुनंिा:- नािी िो.. पधिल्या िोन मुली आििे.. 

सररिा:- मग आिा मुलगा पाधिजे असणार. त्या साठीर् आला आिाि नं इथे या 

डॉक्टरीन् बाईंकड?े बाई फार हुशार आििे ि.ं. यश आि ेत्यांच्या िािाला.. 

आिा पैसे थोड ेजास्ि घिेाि ..पण.. िे काय कुणीिी घेणारर् .. 
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सुनंिा:- मुलगा झाला िर बरं िोईल.. मलुाधशवाय बाईच्या जािीला मोि नािी.. 

मरिेवेळी िोंडाि पाण्यार्ा थेंब टाकील .. 

सररिा:- िो.. पण जवळ असेल िर ना..? मरिांना जे माणूस जवळ असले िे टाकील 

की िोंडाि पाण्यार्ा थेंब . आजकाल दकिी मुल ंराििाि िो आईवधडलांजवळ 

..? पुण्या-मुंबईि िर बघा.. अि ेआईवडील िर एकटेर् राििाि.. एक िर 

त्यांर्ी मुलं धशकून परिशेाि गेलेली असिाि नािीिर वेगळं धबऱ्िाड करून 

राििाि..  

अधनिा:- िो खरंर् आि ेिे.. आधण बऱ्यार् रठकाणी मुलीर् सांभाळ करिाि 

आईवधडलांर्ा.  

सररिा:- ि ेिर झालं िरू रािणाऱ्या मुलांबद्दल.. जवळ रािणाऱ्यांरं् काय? पण आपली 

मानधसकिा कािी बिलि नािी. मलुांनी दकिीिी लाथा घािल्या िरी मलुगा 

िवार्. घराण्याला वारस िवा.. मरिेवेळी िोंडाि पाण्यार्ा थेंब टाकायला 

िवा.. धर्िेला अग्नी द्यायला िवा.. .. मी िुम्िाला सांगिे.. आिा इथे जेवढया 

बायका जमल्या आििे ना.. मनािून त्यांना सगळयांना असंर् वाटि असणार 

की आपल्याला मलुगार् व्िावा.. अिो पधिलटकरणीला सधु्िा वाटि की 

पधिल्यांिा एकिा मलुगा झाला की झाल.ं. टेन्शन नािी. ..टेन्शन..? कशार् 

टेन्शन..? मुलगी िोण े, मुलीला जन्म िणे े म्िणजे टेन्शन वाटावं बाईला..? 

अधनिा:- नािी िो िस ंकािी नसले.. 

सररिा:- नािी कसं..? पेपर वार्िेस ना? आत्तापयंि पार् लाख मलुींर्ी गभाचि ित्त्या 

केल्या गेली आि.े बािरे लोक खून करिाि, आपण म्िणिो खुन्यांना धशिा 

द्या.. फाशी द्या.. आधण इथे आईवडीलर् प्रत्यि आपल्या मलुीर्ा खून करिाि 
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. त्यांना कोण धशिा िणेार? अग .. मलुी, काय नाव काय िुझ..? र्ांगली 

धशकलेली दिसिेस .. 

अधनिा:- अधनिा.. 

सररिा:- अधनिा, बािरे फोटो बधघिलेस ना.. इंदिरा गांिी, प्रधिभािाई पाटील.. या 

राजकारणािल्या धिया.. इिर िते्राििी दकिी धिया पुढ ेगेल्या आििे ..! 

लिा मंगेशकर, आशा भोसल,े कल्पना र्ावला, साधनया धमझाच , पी.टी.उषा , 

िगुाच भागवि, मािुरी िीधिि ..दकिी म्िणून सांगू..? मला एक सांग, ज्या 

पार् लाख मलुींर्ी ित्त्या झाली त्या पकैी दकिी िरी अशार् पुढ ेगेल्या नसत्या 

कां?  त्या पार् लाखामािूनर् एखािीच्या पोटी एखािा धशवाजी, एखािा 

सधर्न जन्माला आला असिा .. आधण धवशेष म्िणजे ि ेअस ेकािी  करणारेर् 

लोक स्वि:ला सुधिि म्िणविाि. त्या पेिा गरीब, अडाणी परवडले .. िे 

आपले मलुांना जन्म ििेाि.. मुलगा असो की मलुगी.. 

 पण.. पण .. िे कािीिी असो.. आपण कशाला िा सगळा धवर्ार करायर्ा? 

आपल्याला मात्र मलुगार् पाधिजे.. वंशाला दिवा िवाय.. काय खरं ना? (ि े

वाक्य सुनंिाकड ेबघून म्िणिे) 

सुनंिा:- बाई... 

सररिा:- सररिा नाव आि ेमाझं.. सररिा कोरड.े. 

अधनिा:- सररिा कोरड?े म्िणजे त्या सुप्रधसद्ध समाज सेधवका..? खूप ऐकलंय 

िुमच्याबद्दल.. 

सररिा:- िो.. मीर् .. िी.. 
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सुनंिा:- िुम्िी इथे कशा काय? िुमरं् कािी काम आि ेकां बाईंकड?े 

सररिा:- असंर्.. सािबेाना भटेायला आले िोिे.. िे आिा धनवडणुकीसाठी उभ े

रािणार आििे .. म्िणून भटेायरं् िोिं.. धवर्ार केला बाई आधण  सािबे 

िोघानािी भेटून जावं.. पण त्यांना यायला वेळ दिसिोय अजून.. जािे मी.. 

  (जािे) 

अधनिा:-  सररिा कोरड े, त्या दकिी खर बोलि िोत्या नािी सगळ..? 

सुनंिा:- काय खरं..? अग ि ेराजकारणी लोक.. अस कािी बोलल्याधशवाय  कशी 

प्रधसद्धी धमळणार..? समाज सेधवका ना िी बाई? मी बरर् ऐकलंय 

धिच्याबद्दल.. सडाफटटग आि.े. लग्न केलं नािी, ना नवरा ना मूल बाळ.. अन 

र्ालली िसुऱ्यांना धशकवायला.. सररिा कोरड ेम्िणे.. कोरडीर् राधिली 

नुसिी.. नाव सोनुबाई अन िािी कथलार्ा वाळा.. 

अधनिा:- आई .. िळू .. कािी बोल ूनका अस इथ.. ऐकिील सगळे.. 

 इथे नको िो धवषय.. (धखडकीिून बािरे बघिे.) 

 आल्या ..आल्या वाटि.. डॉक्टरीन् बाई.. 

सुनंिा:- आल्या कां? बर झालं बाई.. आिा लागेलर् आपला नंबर लागेल पार्-ििा 

धमधनटाि... 

    (प्रवेश िसुरा समाप्त)     
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प्रवेश धिसरा  

 (सुनंिा आधण अधनिा डॉक्टरीण बाईंच्या केधबन मध्ये प्रवेश करिाि. एका 

खुर्ीवर डॉक्टरीणबाई बसल्या आििे.. ) 

सुनंिा:- नमस्कार डॉक्टरीणबाई.. 

डॉक्टर:- नमस्कार.. या.. या.. 

 (अधनिा पण नमस्कार करिे) 

डॉक्टर:- बसा.. काय म्िणिाि सनुबाई..? 

सुनंिा:- अिो,.. िुमच्याकड ेयायरं् म्िणजे कािीिरी असल्याधशवाय थोडर् येणार 

कुणी? 

डॉक्टर:- (अधनिाकड ेपाहून) म्िणजे पुन्िा..? (र्ल आि.. डॉक्टरीणबाई धिला 

िपासण्यासाठी आि घेवनू जािाि ..  पार्श्चभमूीला एक गाणे ... नारी जीवन 

झुले की िऱ्ि .. इस पार कभी उस पार कभी.. डॉक्टरीणबाई आधण अधनिा 

बािरे येिाि ) 

डॉक्टर:- सुनंिाबाई.. अिो जग कुणीकड ेर्ाललंय अन िुम्िी? अन काय ग् िू पण ? 

िुला कळि नािी का? िोन मुली आििे ना र्ांगल्या.. 

सुनंिा:- पण वंशाला दिवा नको का? डॉक्टरीणबाई , आिीर् माझा एकुलिा एक 

मुलगा .. आधण त्याला मलुगा नािी झाला िर .. 

डॉक्टर:- मुलगा आधण मुलगी याि कािी फरक नािी आिा..आधण मलुं िरी काय दिवे 

लाविाि िो..?  काय ग् अधनिा.. िू बोलि नािीस कािी? 
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अधनिा:- काय बोलू..? माझं कुणी ऐकूनर् घ्यायला ियार नािी.. मला वाटि, बस 

झाल्या िोन मुली .. त्यानंार् र्ांगल धशकवावं, मोठं करावं.. पण मी काय 

म्िणिे िे कुणी लिािर् घेि नािी .. 

सुनंिा:- धिरं् काय लिाि घ्यायरं्..? डॉक्टरीणबाई, आम्िाला मलुगार् पाधिजे या 

वेळेस. .. िुमरं् िे काय टेस्ट का फेस्ट असि िे करा .. 

डॉक्टर:- अन मुलगी असली िर?  

सुनंिा:- मुलगी कशाला पाधिजे आिा..? मुलगी असली िर टाका पाडून ..पुढच्या 

खेपेला िोईल मलुगा.. म्िणिाि ना िीन मुलींच्या पाठीवर मुलगा िोिो 

म्िणून.. आधण पैशार्ी कािी काळजी करू नका.. 

डॉक्टर:- काय गं.. िुझं काय म्िणण आि.े.? 

अधनिा:- मुलगा झाला िर काय मला नको आि ेकां...? पण मला भीिी वाटिे िो..  

सुनंिा:- त्याि काय भ्यायर्..? सगळेजण करिािर् की.. आधण डॉक्टरीणबाई आििेर् 

की.. 

डॉक्टर:- िो.. पण एक सांगिे काकू .. टेस्ट केल्यानंिर ररपोटच येिील िे शभंर टके्क 

बरोबरर् येिील यार्ी आम्िी खात्री नािी िवेू शकि..  

सुनंिा:- म्िणजे..? 

डॉक्टर:- म्िणजे एखाद्या वेळेला ररपोटच प्रमाण ेमलुगा असले असं आम्िी सांगू पण 

किाधर्ि मुलगी अस ूशकिे आधण मलुगी असेल असा ररपोटच आला िरी पण 

िो मुलगा असू शकिो.. 
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अधनिा:- अिो असं कसं...?  मलुगी धनघाली िर आपण िर धिला ठेवि नािी ना..? 

आधण िो मुलगा असले िर.. 

डॉक्टर:- नािी म्िणजे.. िस ंकािी िोि नािी सिसा.. िोिर् नािी.. पण काय सांगिा.. 

फक्त िुम्िाला कल्पना असावी म्िणून सांधगिलं...िशी कल्पना असलेली बरी.. 

सुनंिा:- आिा नधशबाि जस धलिीलं असले िसंर् िोईल ... त्याला काय करणार? 

डॉक्टर:- अधनिा, िुझी आधण िुझ्या नव-यार्ी ियारी आि ेना या गोष्टीला..? 

अधनिा:- िो... त्यांना िर मुलगार् पाधिजे आि ेकी.. 

डॉक्टर:- आधण िुला..? 

सुनंिा:- धिला पण मलुगा झाला िर काय नको आि ेथोडार्..? 

डॉक्टर:- ठीक आि.े. आजकाल सगळेर् करिाि टेस्ट.. िुमर्ी ईच्छा असले िर करू 

आपण .. 

सुनंिा:- अिो बाईसािबे.. डॉक्टर लोक करिाि म्िणून िर आमच्यासारख ेियार 

िोिाि .. 

डॉक्टर:- िसं कािी नािी.. कािी कािी लोक घरगुिी उपाय करिाि अन मग येिाि 

आमच्याकड ेधनस्िरायला..  बर िे जावू द्या.. दकिी दिवस झाल ेपाळी टळून.. 

कारण त्यासाठी सोळा आठवड ेपूणच िोवू द्यावे लागिाि.. 

अधनिा:- ि.ं. . आिा पुढच्या सोमवारी िोिील पूणच.. 

डॉक्टर:- ठीक आि ेिर मग.. मी सांगिे त्या टेस्ट करून घ्या आधण... 

 (िेवढ्याि डॉक्टरर्ा फोन वाजिो) 
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डॉक्टर:- िलो.... ि.ं. बोला.. िो मी डॉ. िुळपुळे बोलिेय, 

डॉक्टर:- ि.ं.. ि.ं. काय..? केव्िा? बाप रे...! 

डॉक्टर:- नािी.. नािी मला कािीर् माधिि नािी.. आत्तार् कळल िुझ्याकडून .. ि े

मात्र फारर् भयानक झालं गं... 

डॉक्टर:- िो िो.. मी बोलिे धिला नंिर सधवस्िर... 

 (फोन खाली ठेविे आधण एकिम खालीर् बसिे) 

सुनंिा:- काय झालं.. डॉक्टरीणबाई ? एकिम अशा घाबरल्यासारख्या कां दिसिाि? 

कुणार्ा फोन िोिा?  

डॉक्टर:- कािी नािी.. कािी नािी.. िुम्िी जा आिा.. आधण नंिर मी सांगेन त्या 

दिवशी या .  

सुनंिा:- अिो पण... 

डॉक्टर:- मी सध्या कािी बोलण्याच्या मूडमध्ये नािी..  

अधनिा:- िुम्िाला घाम दकिी आलाय..? कािी वाईट बािमी िोिी कां? 

डॉक्टर:- प्लीज..  आपल झाल ंना सगळ बोलून.. आिा पुन्िा मी सांगेन िेव्िा या.. 

मला फोन करा.. मी सांगेन नंिर काय िे..  

सुनंिा:- र्ल गं.. र्ल जावू आिा.. मग बोल ूपुन्िा..  

(सुनंिा आधण अधनिा बािरे जािाि.. पुन्िा फोन वाजिो) 
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डॉक्टर:- िलो.. िो बोलिेय.. काय..? मला िर कािीर् माधिि नािी. िी बाई माझ्या 

िवाखान्याि आली िोिी? कशाला..? अिो िी बाई कोण आि ेमाधिि आि े

कां? सररिा कोरड.े. खूप मोठी समाज सेधवका आि ेिी. अन िी माझ्या 

िवाखान्याि कशाला येईल? .. काय..? बाप रे.. धिने नवीन र्ळवळ सुरु 

केली आि.े.? िवाखान्याि जावून पािणी करिे..? आिा आमच्या लोकांना 

काय माधिि िो..? सािबेाना भेटायला सारखे लोक येि असिाि कुणी कुणी.. 

सावि रािायला पाधिजे धिच्यापासून.. िी कुणारे् वाभाड ेकेव्िा बािरे 

काढील सांगिा येि नािी.. अन आपण िर सध्या िॉटधलस्टवर आिोि.. 

काय सांगिाय काय? माउली िॉधस्पटल मध्य ेसोनोग्राफी मशीनला लॉक 

केल..?बाप रे ..ि ेमात्र अधि झालं आिा.. लोकारं्ीर् मागणी असिे म्िणनू 

आपण ि ेसगळे करिो ना? .. आधण िे सािना गुपे्तर् कळल कां? मला पण 

आत्तार् कळल.. आत्तार् फोन आला िोिा मला  आधण त्या वेळी 

माझ्यासमोरर् एक पेशटं बसला िोिा.  मी एवढी घाबरून गेले िोिे ना. 

िी पेशंट बाई सारखं खोिनू खोिनू धवर्ारि िोिी काय झालं, काय झाल ं

म्िणून..? आिा धिला काय सांगणार..? बघा ना. या अशा गोष्टी लोकांना 

सांगायच्या थोड्यार् असिाि? आपण ह्या सगळया गोष्टी कशा धनभावून नेिो 

िे आपल्यालार् माधिि..? एवढे मोठे िॉधस्पटल र्ालवायरे् म्िणजे काय 

सोपी गोष्ट आि ेकां? दकिी खर्च असिो! ि े..ि ेअस कुणारं् ऐकि बसलो ना 

िर िािाि झोळी घ्यायर्ी पाळी येईल.. .. नािी नािी.. मी नािी टेन्शन घेि 
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कशारं् . आधण सािबे आििे ना आमरे्.. मग काय.. बर.. र्ला ठेवू..? बेल 

वाजविे... नेक्स्ट.. 

   (प्रवेश धिसरा समाप्त) 

प्रवेश र्ौथा   

 

 (सुनंिा आधण अधनिा िवाखान्यािून बािरे येिाि.. आधण रस्त्यावर ररिार्ी 

वाट बघि उभ्या आििे..त्यांरे् बोलणे र्ाल ूआि.े.) 

सुनंिा:- ररिा लौकर धमळाला पाधिजे बाई आिा.. 

अधनिा:- आई.. एक गोष्ट लिाि आली कां िुमच्या.. डॉक्टरीणबाई दकिी घाबरल्या 

िे..! 

सुनंिा:- िो गं... काय झालं असले..? कुणार्ा फोन िोिा काय माधिि?.! घरून असेल 

कां... कािी वाईट बािमी असले कां..? 

अधनिा:- नािी.. घरून नािी.. कािीिरी वेगळीर् बािमी आि.े. आपण आत्ता  

िवाखान्यािून बािरे पडि िोिो नं िेव्िा िोन धसस्टर बोलि िोत्या 

एकमेकींशी ... मी ऐकल.ं. 

सुनंिा:- काय झालं..? कोणी गेल ंकी काय....? 

अधनिा:- नािी त्या म्िणि िोत्या की कोणत्या िरी डॉक्टरने अशी टेस्ट केली, मुलगी 

आि ेअसा ररपोटच दिला म्िणून त्यांनी िे पाडून टाकल िर िो मलुगा िोिा 

असं कळल म्िण.े..  
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सुनंिा:- बाप रे...! कस ंझाल ंअसले ग् त्या लोकांना..? आई गं.....! 

अधनिा:- त्या डॉक्टरवर केस करणार आििे म्िण ेिे लोक.. 

सुनंिा:- िो कां..? अरे बाप रे..! 

अधनिा:- आधण आणखी एक.. त्या सररिािाई कोरड ेआल्या िोत्या नं..? 

सुनंिा:- कोण ? िी समाजसेधवका? 

अधनिा:- िो त्यार्.. त्यांनी एक र्ळवळ सुरु केली आि ेम्िणे.. ि ेजे र्ाललंय ना 

गभाचर्ी र्ार्णी करायर्ी, मुलगा की मुलगी ि ेटेस्ट करायरे् आधण मलुीर्ा 

गभच असेल िर िो पाडून टाकायर्ा,  त्याच्या धवरुध्ि ..! म्िणून िर त्या िशा 

बोलि िोत्या. त्या अशा िॉधस्पटल मध्ये जावून बघिाि म्िणे.. काय र्ाललंय 

..दकिी लोक अशी र्ार्णी करून मलुींर्ा गभच पडून टाकिाि.. आधण मग िे 

त्या डॉक्टरला रंगे िाथ पकडिाि म्िणे धिथंर्.. 

सुनंिा:- बाप रे .. काय काय एक एक नवीनर्.. 

अधनिा:- ि ेिर कािीर् नािी आई .. कायद्याने बंिी घािली आि ेम्िणे.. त्या डॉक्टरला 

धशिा िोिे.. िोन लाख िडं आधण पार् वषांर्ी सक्त मजुरी.. िुम्िी धिकड े

गेला िोिाि ना आि िेव्िा मी ऐकलं त्या धसस्टर लोकांर् बोलणं .. 

सुनंिा:- अग पण सािबे कोण आििे माधिि आििे सगळयांना.. 

अधनिा:- िी सररिा फार डेंजर बाई आि ेि ंपण.. आली िोिी की नािी िवाखान्याि? 

कशी बोलि िोिी बधघिलंि ना? घाबरि नािी कुणाला  
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सुनंिा:- िो.. खरंर् गं बाई.. खरंर्.. मला त्या वेळी कािी समजलं नािी पण आिा िू 

म्िणिे आिसे न् िर लिाि येिय .. 

अधनिा:- मला िर आिा भीिीर् वाटायला लागलीये िो आई... कसं िोईल िो ि ेअस 

कािी झाल ंिर..? 

सुनंिा:- खरंर् गं..! िुझ ंिेव्िार् ऐकल असिं िर बरं झालं असिं बाई...!  िोन 

मुलींच्या पाठीवर ऑपरेशन करायरं् म्िणून िट्ट िरला िोिास िू, पण मीर् 

नको म्िणाल.े.. िुमच्या त्या लांबवण्याच्या गोळया का काय असिाि त्या पण 

मीर् बंि करायला लावल्या... रु्कलंर् माझ.ं... 

अधनिा:- पण आिा काय करायरं्..? 

सुनंिा:- काय करणार...? आिा आपल्या िािाि आिरे् काय..? िवेर् वाली आिा 

आपल्याला.. र्ल.. इथ जवळर् िवेीरं् मंदिर आि.े जािा जािा िवेीर् िशचन 

िरी घेवून जावू.. िवेीलार् साकड ं घालू आिा कािीिरी 

(िोघीजणी िवेीच्या िवेळाि येिाि...िवेीसमोर एक मंि समई    िेविे आि.े. पार्श्चभमूीला 

एक गाण वाजि आि.े  

  िार उघड बया .. िार उघड  .. 

  िार उघड बया आिा ... िार उघड ... 

(सुनंिा आधण अधनिा िवेळाि प्रवेश करिाि ..) 

सुनंिा:- ि.ं. कर नमस्कार िवेीला.. मनािून कर.. म्िणाव आिा या खेपलेा िरी मलुगा 

िोवू ि.े.. 
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अधनिा:-  जे आपल्या नधशबाि असेल िे िोईल .. िवेीला कशाला उगीर् कोड्याि 

टाकायरं्..  

सुनंिा:- आिा िू मला शिाणपणा धशकवू नकोस.. िी िवेी नवसाला पावणारी आि,े 

म्िणून मुद्दाम िुला इथ ेघेवून आल.े. 

 (सुनंिा िवेीला नमस्कार करिे..) 

सुनंिा:- आई ..अंबाबाई .. जगिबंे .. एकर् मागणं मागिे िुझ्याकड.े. आिा या वळेी 

िरी नािू िोवू ि.े. एकुलिा एक मुलगा माझा .. अन िी सून..  मलुगा िोईल 

वाटलं पण िोन्िी मलुीर् झाल्या. आिा धिस-यांिा गरोिर आि.े. िुझी कृपा 

ठेव ग आई, मुलाला ओटीि घाल .. मी िुझी खणानारळाने ओटी भरेन.. 

 (अधनिाकड े बघून)  

 नमस्कार कर ग.. र्ांगला मन लावून कर.. 

 (अधनिा भक्तीभावाने िवेीला नमस्कार करिे) 

सुनंिा:- (िवेीला नमस्कार करिे).. ि ेिवेी, जगिबंे, आंब,े मािे, िुला कळकळीर्ी 

धवनंिी करिे ग .. पाया पडिे िुझ्या, या वेळी मला फसव ूनको नािू िोवू ि.े. 

अधनिा:- आई, कशाला िुम्िी पुन्िा पुन्िा िेर् िेर् मागिाय..? िोवू द्या ना जे काय 

व्िायरं् असले िे.. िवेीला कशाला..? 

सुनंिा:- िवेीला नको.. डॉक्टरला नको.. मग कुणाला म्िणायरं् ग..? कुणाकड ेजायर् 

आपण..? 
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अधनिा:- पण  आपण कुणाकड ेजायर्ी कािी गरजर् काय..? कशाला जायरं् 

कुणाकड.े.? खर िर िोनर् मुलींवर मी समािानी िोिे, पण... 

सुनंिा:-  पण काय..?... आिा िवेीर् काय िी मिि करू शकेल आपल्याला.. 

 (िेवढ्याि िवेीर्ा आवाज घुमिो. िवेी बोलायला लागिे) 

िवेी:- मी..? मी काय मिि करणार? असं एवढ कोणि संकट आलय िुमच्यावर ? 

सुनंिा:- कोण..? कोण बोलल ग आत्ता? कुणार्ा आवाज िा..? 

अधनिा:- इथे िर आपल्या िोघीधशवाय िसुर कुणीर् नािी.. 

िवेी:- मी.. मी आि ेना.. िवेी... 

सुनंिा:- िवेी..? िवेी बोलिीये प्रत्यि? अधनिा.. बघ.. बघ.. अग िवेी बोलिीये.. 

िवेी.. िवेी .. आई.. खरर् संकट आलय ग.. िीस-यांिा माझी सून गरोिर आि े

.. आिा.. आिा या खेपेला िरी मलुगा व्िायला िवा ग् .. 

िवेी:-  मुलगा..? कशाला िवा मुलगा? 

सुनंिा:- कशाला म्िणजे? वंशाला दिवा िवा , इस्टेटीला वारस िवा .. आईवधडलांना 

अग्नी द्यायला मुलगा िवा. 

िवेी:-  िी सगळी काम आजकाल मलुी पण करु शकिाि .. कोण म्िणिं  मलुगी 

वंशार्ा दिवा नािी म्िणून? उलट िी िर िोन कुलांर्ा उद्धार करिे. 

इस्टेटीमध्ये धिला बरोबरीने िक्क आि.े िी आईवधडलांना अग्नी पण िवेू शकिे.  

सुनंिा:- िरी पण..!  
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िवेी:- िरी पण काय? 

सुनंिा:- धिला मलुगार् व्िावा असं मला वाटिय .. 

िवेी:- िुला काय वाटि ग पोरी? बोलि नािीस िेव्िापासून.. गप्प गप्प आिसे.. 

अधनिा:- आई, अंबाबाई, जे काय िोईल िे मी नाकारणार नािी.. 

िवेी:-  िर मग ऐक, या वेळेला पण िुला मुलगीर् िोईल.  

सुनंिा:- ि ेिवेा... 

िवेी:- आिा िवेाला का बोलविेस? आिा मुलगी िोणार म्िटल की िवेीर्ा पण राग 

करणार का? कां पूजा करिा िुम्िी िवेीर्ी? गल्लीगल्लीि धिर्ी मंदिर 

कशाला िवीि िुम्िाला? िी पण एक िीर् आि ेना? 

अधनिा:- िू नुसिी िी नािीस िवेी, िू िी शक्ती आिसे, िू आदिमाया आिसे, या 

धवर्श्ार्ी धनमाचिी आिसे.. 

िवेी:- आधण यार् िीशक्तीकड ेयेवून िुम्िी धिर्ार् अव्िरे करिा? माझ्याकड ेयेिा 

आधण मलार् मलुगा मागिा? त्या बिल्याि मला काय ििेा , िर खण आधण 

नारळ? काय करू मी एवढे खण आधण नारळ घवेून? मुलगी नको म्िणिा.. 

एका धनष्पाप जीवाला जन्माच्या आिीर् उखडून टाकण्यार्ा काय अधिकार 

आि ेिुम्िाला? पाप पुण्याच्या गोष्टी पण िुम्िीर् करिा ना? 

सुनंिा:- रु्कले मी िवेी. माफ कर मला.. आज डोळे उघडले माझ.े. 
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अधनिा:- िवेी, िू प्रत्यि िशचन दिलंस.. िन्य झाल ेमी.. ि ेमूल म्िणजे िुझा प्रसाि 

समजेन मी.. मी आिा धिला जन्म िणेार. धिला वाढवणार .. 

सुनंिा:- िोय िवेी, धिला या जगाि प्रवेश आम्िी नाकारणार नािी  

िवेी:- येवू द्या.. या जगाि धिला येवू द्या.. िथास्िु.. 

 (िळू िळू रंगमंर्ावर अिंार.. िोवून पुन्िा प्रकाश येिो. िवेीच्या समोरून एक 

पांढ-या  शभु्र वेशािील, गभाचच्या आकारार्ी मलुगी िळू िळू समोर येिे.. 

प्रकाशार्ा फोकस त्या मलुीवर .एखाि ेफुल उमलावे िशी िी पुढे येि येि 

उमलि जािे. आधण म्िणिे..) 

मुलगी:- िोय.. मला येवू द्या.. मला या जगाि येवू द्या.. ि ेजग मला बघायर्य.. ि े

सुंिर जग... का नािी यायरं् मी या जगाि? 

 मुलगी म्िणून? पण मुलगी सुध्िा एक माणूसर् असिे ना? एक माणूस म्िणून 

जगण्यार्ा अधिकार मला नािी का ? एका िीच्या उिरािूनर् िसुरा अकुंर 

जन्माला येिो ना? मग धिनेर् येणारार्ा प्रवेश नाकारावा? आधण िीनेर् 

काय पण पुरुषाने िरी का म्िणून  नाकारावा? आई, बधिण, पत्नी, मुलगी या 

सवच नात्याने िी त्यारे् जीवन समृद्ध करि ेना? िी धशवाय पुरुषिी या जगाि 

अिुरार् आि ेना? मग.. माझी वाट बघणारा, माझ्यावर प्रेम करणारािी या 

जगाि कुणीिरी जन्माला आलार् असेल ना? माझा िक्क का नाकारिाय? 

मला येव ूद्या.. येऊ द्या मला, या जगाि येवू द्या...  

     (समाप्त) 
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र्ार एकादंकका 

 

 िा छंि धजवाला... 

 आज अर्ानक... 

 कोण िुजसम सांग... 

 धिक्कार मन साधिना 

 

लधेखका:- नंदिनी िशेमखु 

nandini.deshmukh @gmail.com 

 

 

या एकांदककांर् ेपूणच अधिकार लेधखकेच्या स्वािीन आििे. या एकांदककांर् ेप्रयोग करावयार्े ककवा त्यांर् े

रुपांिर करायर् ेअसल्यास लेखी परवानगी घेण ेआवश्यक आि.े   
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नंदिनी िशेमुख 

 

नंदिनी िशेमुख यांना ई साधित्यरे् वार्क “िा छंि 

धजवाला” व “आज अर्ानक” आदि लोकधप्रय 

एकांदककांच्या लेधखका म्िणून ओळखिाि. मूळच्या त्या 

नांिडेच्या. त्यांना लिानपणापासूनर् लखेनार्ी आधण 

वार्नार्ी आवड िोिी.  मग १९७७-७८ पासून त्यांनी 

लेखनास प्रारंभ केला. गेल्या पस्िीस वषांि अनेक 

माधसकांमिून त्यांच्या कथा प्रधसद्ध झाल्या आििे. 

औरंगाबाि आकाशवाणी कें द्रावरून त्यांरे् नभोनार्ट् 

आधण ऐधििाधसक लखेन प्रसाररि करण्याि आले. कथाश्री, आवाज, स्नेिप्रभा इ. दिवाळी 

अंकामिून त्यांच्या कथा प्रधसद्ध झाल्या. सकाळ कथा धवशेषांक २००९ मध्य े त्यांच्या 

‘प्रमोशन’ या कथलेा प्रथम पाररिोषक धमळाले. लोकसत्ता, सकाळ मिून त्यांनी धवधवि 

प्रकाररे् लेखन केल.े  िधैनक प्रजावाणी नांिडे, िधैनक उद्यार्ा मराठवाडा, नांिडे या 

विचमानपत्रामिून त्यांनी सिर लखेन केले. 

मिाराष्ट्र राज्य नार्ट् पररषि नांिडे शाखेिफे ‘अनुवंश’ आधण ‘मी रर्ना िसेाई’ या त्यांच्या 

नाटकांरे् प्रयोग करण्याि आले. कामगार कल्याण मंडळ स्पिेि ‘िुमच्यासारख्या िुम्िीर्’ या 

त्यांनी धलिीलले्या एकांदककेला प्रथम पाररिोषक धमळाले. २००४ मध्ये ‘औट घटकेर्ी राणी

’ िी कािबंरी आधण २०१० मध्ये धनरधनराळया माधसकांमिून प्रधसद्ध झालेल्या कथांर्ा 

‘कंुपणाच्या पलीकड’े िा कथा संग्रि प्रकाधशि झाला. 

ि े सवच लखेन करि असिानार् त्या नोकरीिधेखल करि िोत्या. भारि संर्ार धनगम 

धलधमटेड, मुंबई येथून  लखेाधिकारी या पिावरून धनवृत्त झाल्या. 

ई साधित्य प्रधिष्ठानच्या वार्कांसाठी त्यांनी “िा छंि धजवाला…” आधण “आज अर्ानक…” 

या एकांदकका धवनामुल्य दिल्याबद्दल वार्कांच्या विीने आम्िी त्यांरे् आभार मानिो. 

ि ेपुस्िक कस ंवाटलं िे नक्की कळवा. 

 

टीम ई साधित्य  
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ई साधित्य प्रधिष्ठान िी कािी व्यावसाधयक प्रकाशन संस्था नािी. कािी सामाधजक 

ध्येय डोळयांसमोर ठेवून मराठी भाषा, साधित्य आधण संस्कृिी यांच्यासाठी िी िरुणांर्ी 

संस्था काम करि ेआि.े सध्या ई साधित्य प्रधिष्ठानरे् सव्वा िोन लाख वार्क आििे. 

ई साधित्य प्रधिष्ठानच्या पुस्िक खधजन्याि साित्याने नवनवीन भर पडि असिे. 

२०१४ मध्य े सुमारे शभंर ई पुस्िके आम्िी प्रकाधशि केली. नवीन खूप सारी पुस्िकं 

लवकरर् येि आििे. एकाहून एक भारी. िी सवच पुस्िकं सवचच्यासवच सव्वा िोन लाख 

वार्कांना िणे्यार्ा आटोकाट प्रयत्न केला जािो. पण प्रत्येक वेळी िे जमिेर् असे नािी. 

अनेक वार्कांपयंि कािी पुस्िके पोिोर्ि नािीि. पण VIP सिस्यांना मात्र सवच पुस्िके 

नक्की दिली जािाि. िुम्िाला सवचच्या सवच पुस्िके िवी असिील िर  VIP सभासि बना. 

VIP सभासि बनण ंअगिी सोप्पं आि.े आपल्या ओळखीच्या ििा लोकांरे् मेल आय 

डी कळवा आधण बना VIP सभासि. 

एका िमाि िीन कामं. 

1. पधिल ं म्िणजे िुम्िी VIP सभासि बनिा. िुम्िाला ई साधित्य प्रधिष्ठानरं् 

पुस्िक ई मेलवर सवाचि आिी धमळिं. त्यांच्या प्रत्येक कायचक्रमारं् आमंत्रण धमळिं. त्यांच्या 

भावी योजनांर्ी माधििी धमळिे. त्यांच्या कामाि स्विः सिभागी िोण्यार्ी संिी धमळिे. 
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2. ज्या ििा ककवा अधिक धमत्रांना िुमच्यामुळे फ़्री पुस्िकं धमळिाि िे खशु 

िोिाि. त्यांना त्यांच्या आवडीर्ी पुस्िकं धमळाली की िे इिर लोकांना िुमच्याबद्दल 

सांगिाि. त्यांच्यासाठी िुम्िी म्िणजेर् ई साधित्यरे् प्रधिधनिी बनिा. 

3. आधण यािून िुम्िी मराठी भाषेच्या संविचनाला अमलू्य असा िािभार 

लाविा. आमर्ा उद्देश आि ेमराठीिल्या सिा कोटी सािरांना वार्क बनवणं. आधण ि ेलक्ष्य 

साध्य करण ं ि े केवळ आधण केवळ मराठी लोकांना त्यांच्या भाषेवर असलले्या प्रेमािूनर् 

शक्य आि.े आपल्या भाषेरं् राज्य व्िावं म्िणून १०६ हुिात्मे झाल.े आपल्या भाषेनं राजा 

व्िावं म्िणून आपण एक ििा-वीस ई मले आयडी िणेारर् ना! वार्नार्ी आवड असो वा 

नसो. फ़क्त मराठी सािर अशा ििा लोकांरे् ई मेल पत्ते पाठवा. त्यांना वार्नार्ी आवड 

आपोआप लागेल. आपणर् लावू. लावूर् लावू. करूनर् िाखवू. 

आि ेना : एक िम : िीन काम. 

संपकच  सािा : esahity@gmail.com 

िी सेवा पूणचपण ेधनःशुल्क आि.े त्यामुळे आपले धमत्र आपल्यावर खुश िोिील. धशवाय 

आम्िी िी खात्री ििेो की या ई मले्सर्ा वापर फ़क्त आधण फ़क्त मराठी साधित्य 

पाठवण्यासाठीर् केला जाईल. इिर कसल्यािी जाधिरािी पाठवून त्यांना त्रास दिला जाणार 

नािी. िेव्िा लवकराि लवकर आपल्या माधििीिल्या ििा ककवा अधिक मराठी सािरांरे् ई 

मेल पत्त ेआम्िाला द्या. 

www.esahity.com या वेबसाईटला भटॆ द्या. 

आपल्या पत्रार्ी वाट पिाि आिोि. 

िन्यवाि 

आपले नम्र 

टीम ई साधित्य प्रधिष्ठान 

 

 


