ई

गाांवगप्पा (gaav-gappa) कथा
लेखक : मच्छिंद्रनाथ माळी
शिवकृ पा शनवास. कोमलनगर, पडेगाांव , औरां गाबाद.
Email :- mali.machhindranath@gmail.com
Ph : 91-9823615747
शित्रे गुगलवरून साभार.
या पुस्तकातील लेखनािे सवव हक्क लेखकाकडे सुरशित असून पुस्तकािे ककवा त्यातील अांिािे पुनमुवद्रण वा
नाट्य, शित्रपट ककवा इतर रुपाांतर करण्यासाठी लेखकािी परवानगी घेणे आवश्यक आहे. तसे न के ल्यास
कायदेिीर कारवाई होऊ िकते.

प्रकािक : ई साशहत्य प्रशतष्ठान
G1102, Eternity, Teen Hath Naka, Thane
www.esahity.com
esahity@gmail.com
©esahity Pratishthan® 2014
•

शवनामूल्य शवतरणासाठी उपलब्ध.

•

आपले वािून झाल्यावर आपण हे फ़ॉरवडव करू िकता.

•
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करण्यापुवी ई-साशहत्य प्रशतष्ठानिी परवानगी घेणे आवश्यक आहे.

या कथाांतील
सवव पात्रे,
प्रसांग आशण स्थळे
पूणवतः काल्पशनक आहेत.
कोणाही व्यक्तीिी व प्रत्यि घटनेिी साधर्मयव आढळल्यास
तो योगायोग समजावा.

कथा-अनुक्रम

--------० पाां िा ळा ०------------------------------------------------------------

सुताराछया जाणकु िी पािवी बाईल अवतरली अन् गावातली तरणीबाांड
पोरां पुन्हा एकदा शबथरली. तिी ती गावात कोणी नशवन सुांदरी आली की यापूवीही अनेकदा
शबथरली होती. गावात कोणी िटकिाांदणी शिरली की याांिी डोसकी फिरलीि र्महणून
समजा! इतके ि किाला असा एखादा िटकडी अँटम फदसला र्महणजे नजर अधू झालेले
र्महातारबुवाही डोळ्यावर थरथरणारे हात आडवे धरून डोळे ताणुन ताणुन पहात सुटायिे.
सारे ि ओढाळ जनावरासारखे अनावर व्हायिे. आता तर जाणक्यािी नवी बायको र्महणजे
सौंदयाविी खाण, यौवनािी सम्राज्ञी त्यात भरभरून आलेली तीिी ज्वानी आणखीि भर

टाकत होती. पाहणाऱ्याला ती पशहल्याि नजरे त घायाळ करायिी ! सरसा नावासारखीि
रुपानां सहस्र नारीत भारी होती. घाटदार बाांधा, रे खीव शस्मत, हास्य वदन, यौवनात भर
घालणारे भरदार वि, पाणीदार मादक नयन अिा शतलोत्तमासह घरात शिरला.

'जाणकू िी पािवी बाईल' असां ऐकल्यावर तुर्महाला नक्कीि नवल वाटेल नाही
का ? पण त्यािां काय आहे, लग्नािी पशहली बायको 'सतीसाशवत्री' होती ती आजाराने गेली.
दुसरी 'बदिै ली' होती ती जाणक्यानां काढू न देण्याऐवजी तीि कु णा एकािा हात धरून
शनघुन गेली. मूल होत नाही र्महणून बायकाांिे टोमणे असह्य होऊन शतसरीने शवहीरीत
जलसमाधी घेतली. शतघींिा अनुभव जमेस धरून िौथीने बरे ि फदवस जाणकु िी एकशनष्ठ

राहून सांसारािा डोलारा सावरुन धरला पण जाणकू हा पूणव ' शिखांडीिा अवतार '
असल्यािी शतिी खात्री होताि जाणकू जे अपत्य सुख शतछया पदरी टाकू िकत नव्हता ते ती
गावातील तरण्याबाांड मांडळीकडू न शमळवण्यािी धडपड करु लागली. पण काकदृष्टी
जाणक्याछया ध्यानात यायला वेळ लागला नाही. करळ औताला पािर मारुन सरळ करावां
तसा शतला वळणावर आणण्यािा प्रयत्न त्याने के ला पण अपत्य सुखाला आसुसलेली ती बाई
ताळतांत्र सोडू न बेताल होत गेली. जाणक्यानां एकदोनदा लाकडासारखी तासली अन् िेवटी
नासली र्महणून सोडू न फदली अन् अिा ररतीने तो "पाांिाळा " बनला होता.

काही काळ िाांत झालेले आवतव पुन्हा एकदा शभरशभरायला लागलां.

'वासनाांिा िाांत झालेला डोह ' पुन्हा एकदा डहुळला गेला अन् डहुळलेल्या
पाण्यावर तरां ग उठू न जसा तळ फदसेनासा व्हावा तसा जाणकु छया िार बायकाांिा गावाला
हा--हा र्महणता शवसर पडला. उत्साही रशसक वगव पुन्हा नव्या जोमाने जाणकु छया नव्या
बायकोछया स्वागताला उत्सुक बनला होता. त्यािा शतरस्कार करणारे पुन्हा त्यािी जवळीक
करु लागले. बरे िजण तर फदवस फदवस सुतार ओट्यावर ठाण माांडू लागले. जो तो काही ना
काही काम काढू न त्याछयाकडे िकरा मारु लागला. जो तो िकोराने िांद्रफकरणािे रसपान
करावे तसां ते सरसाछया सौंदयाविां अधािासारखे नेत्रसुख घेऊ लागला. जो तो वखवखल्या
नजरे ने शतछयाकडे पहात होता. नयनबाण मारुन काहींछया नजरा अधू झाल्या तर काहींिे
हात हातवारे करुन गळू न गेले होते. िकरा मारुन मारुन काहींिे पाय थकले होते. तालीम
करणारे पशहलवान झुरणी लागुन त्याांनी तालीम सोडू न सनकाडीसारखे वाळू लागले पण
त्याांना सरसाछया यौवनपुष्पािा आस्वाद घेण्यािे भाग्य लाभले नाही. बहुतेक प्रणयवीराांिी

घोडी थकल्याने त्याांना सरसाछया ' तारुण्यािा बालेफकल्ला ' सर करण्यािी मोहीम अधुरीि
सोडावी लागली.

कामाछया व्यापातुन जाणकू ला उसांत शमळे ना झाली. नवी लक्ष्मी भाग्य घेऊन
आली असां जाणकू ला वाटलां. वर्षे कधी उलटू न गेलां हे त्याला अन् सरसालाही कळलांि नाही.
पण जाणकु र्षांढ असल्यािे मात्र सरसाछया लिात आलां होतां. पण शतला काहीि कळलां
नसल्यािे भासवुन ती जाणकु िी अशतिय प्रेमाने वागत होती. रुपानां देखणी सरसा िार
बुशिमान होती. आपल्या दुबवळपणािी शतला जाणीव नाही अिा भ्ाांतीत तो होता. शतनां
त्याला जराही थाांगपत्ता लागु फदला नव्हता. तोि आपला खरा आधार आहे हे शतने अिूक
जाणलां होतां. जशमनीवर रें गाळणार्या दुबवल लशत्तके नां वृिािा आधार घेतला तर आकािात
उां ि झेपावण्यािां सुख समाधान सहज पदरी पडतां हे शतला िाांगलांि ठाऊक होतां. बुिीिा

जशनता लक्ष्मीिा पशत ! आठशवताां शित्तीं काय नव्हे !! आशणकाां उपायाां कोण वाांटी मन !
सुखािें शनधान पाांडुरांग !! असां तुकाराम महाराज र्महणतात ते अगदी साथव आहे. आपल्या
पदरी काहीतरी कमी असल्यािी सल शतछया मनाला लागुन होती पण ती जनात बोलून
दाखवीत नव्हती. ही गोष्ट गावातील शबलांदर रां गरावानां नेमकी हेरली अन् नकळत त्याने
शतला आपल्या प्रीतीछया जाळ्यात ओढायला सुरूवात के ली. तसा जाणकु िी रां गराविा
घरोबा आधीिाि बरा होता तोि त्याने अशधक वृध्दींगत के ला. अडी-अडिणीला तो
जाणकु छया कामी पडु लागला.

सांक्राांत-सण जवळ आला होता. एके फदविी सकाळछया येळेला रां गराव
जाणकु छया घरािी पायरी िढत असताना जाणक्यािां बोलणे त्याछया कानाांवर पडलां. . . . .
..

" ह्या येळेला जरा बेतािि लुगडां घेउ तुला आपण " जाणक्यािा
समजावणीिा सुर !
अिूक मोका साधून रां गराव घरात शिरता शिरता. . . .
" अरां मदाव नित्रासारख्या बायकोला साडी घेताना कां जूर्षी कसली करतोस
यार! " िंद्मीपणाने र्महणाला. तसा जाणक्या लािार नजरे ने रां गरावकडे पाहू लागला.
शनष्णात ब्वालरने फिरकी बाँल टाकावा तसा रां गरावानां शखिातून नव्या कोर्या िांभराछया
पाि नोटा जाणकु छया हातावर ठे वल्या. तसा तो अवाक होऊन नोटाकडे पहाति राशहला.
िणभर कणाविा दानिूरपणा अांगी आणल्यािा आनांद रां गरावला वाटला. शवजयी मुद्रन
े े तो
सरसाकडे पहात शमष्कीलपणे गालातले गालात हसत होता अन् त्यािवेळी आपल्या

झुबके दार शमश्यावरुन बोटां फिरशवत होता. नको नको र्महणत जाणक्यानां नोटा शखिात
सरकवल्या. तिी सरसा नवर्याकडे खविटपणे पहात मानभावीपणे बोलली. . . .
" रुण काढू न सण साजरा करण्यात कसला आला मोठे पणा, भावोजी ?"
पाणी योग्य वळणाला लागत असल्यािे पाहून खुर्षीत येउन रां गराव बोलला"असु द्या वशहनी, पाशहजे तर तुर्मही याला कजव समजू नका मग तर झालां!"
असां र्महणत रां गरावानां सरसाकडे शतरका नयन कटाि टाकू न प्रणय सलामीिी पशहली तोि
डागली. सरसािी बोलण्यािी एकही सांधी रां गराव गमावत नव्हता. त्यािा रुबाबदार,
दणकट बाांधा, पीळदार शमश्याांिा डौल पाहून सरसा हवा तसा कौल देऊ लागली. शतछया
मनात घालमेल झाली. नजर सैरभैर झाली होती. जाणकु िा कडक पहारा काही टळत
नव्हता अन् रां गरावछया डोळ्यासमोरुन सरसािी िंबी ढळत नव्हती.

---

शिवारभर शहरवेगार िाळू िां पीक मोठ्या फदमाखाने डु लत होतां. िेतां
करडईछया लाल शपवळ्या िु लाांनी बहरुन आली होती. पुरुर्षभर उां िीिी िाळु िी पीकां
वार्याछया झुळके वर डौलदारपणे डोलत होती. रां गराव -सरसािी प्रीत गुलमोहरासारखी
हळु वार िु लत होती. सरळ मागावने काही घावत नाही र्महणून रां गरावानां थोडी वाकडी खेळी
खेळण्यािा घाट घातला होता. 'दाम देऊनही काम होत नाही ' र्महणल्यावर ' गाय देऊन
बाय काढावी' ह्या तत्वाने त्याने मोठ्या शहकमतीने जाणकु छया दारी एके फदविी िाांगली
दुभती कामधेनु नेऊन बाांधली. कामाछया रगाड्यात जाणकू ला सवड होत नव्हती. रां गरावानां

के लेली अटकळ रास्त ठरली. रां गरावानां मनािी बाांधलेली खूणगाठ मुतव रुप घेउ लागली.
गारुड्याछया पुांगीछया नादावर नागीन डु लावी तिी सरसा रां गरावछया ईिार्यावर झुलत
होती. गाईला गवत आणायला र्महणून रां गरावछया िेतात िाळू छया शपकात शिरू लागली
अन् लोकाांछया नजरे आड ' प्रणय कहाणी ' सुरू झाली.
अिाि एका रणरणत्या दुपारी ती रां गरावछया िाळू त शिरली. गवत घेता
घेता सूयव मावळतीकडे घसरला. तापलेली ऊन्हां कोमट पाण्यासारखी गार झाली होती.
वार्याछया हळु वार झुळके वर िाळू िी धाटे सळसळ आवाज करीत होती. टपून बसलेल्या
रां गरावानां शतला अलगद खडा मारला तिी ती घाबरली. शतने भेदरलेल्या नजरे नां अवती
भोवती पाहीलां पण कोणी फदसले नाही र्महणून पुन्हा कामात गकव झाली. शतछया नकळत
रां गरावानां हळू ि शतिा पदर ओढला. भेदरलेल्या हरणीगत शतनां मागां पाहीलां अन् दुसऱ्याि

िणी शतछया डोळ्यातली भीती पार कु ठल्या कु ठे पळाली. अन् शतिे डोळे अन् ह्रदय प्रेमाने
उिांबळू न आलां. लटक्या रागानां ती कु रकु रली., . .
'हा काय िाजीलपणा? कु णी पाहील ना ?'
'अगां या अबोल िाळू शिवाय इथां पहायलाि काय पण तुझां हे मधुर बोलणे
ऐकायलाही कोणी नाही. '
असे बोलति त्याने धसमुसळे पणानां शतला आपल्या बाहुपािात ओढली. शतिा
रोम रोम पुलकीत झाला. अपूवव समाधानाने सुखाने ती बेहोर्ष झाली होती. ती कातरस्वरात
पुटपुटली. . . . " हे काय ? "

" अधुऱ्या स्वप्नािी ही पुतवता. . . . ! " असां र्महणत शतला हळु वार कु रवाळत
त्या िुभ सांधीकाळी त्याने प्रणयािां माप भरभरून शतछया पदरात टाकले. अन् नकळत
शतछया उदरात वांिािां शबजारोपण झालां होतां. सरसािां गात्र न् गात्र सुखावह होऊन
समाधान शतछया िेहऱ्यावरुन ओसांडून वाहु लागलां. सूयावछया शपवळ्याधमक ऊन्हात शतिी
काांती सुवणावसारखी अशधकि खुलून फदसू लागली. रां गरावानां गवतािा भारा उिलून डोईवर
ठे वला. ती एका आगळ्याि धुांदीत, जणू हवेत तरां गत ती घराकडे िालत होती. . . .

अन् अिा प्रकारे जाणकु पांिपशत्नक होऊन सांसारािा कळस पुणव होऊन ही
साठा उत्तरािी कहाणी पाांिा ऊत्तरी सुिळ, सांपण
ू व झाली. . . . . . . . . . .

--------० वा ट णी ०------------------------------------------------------------

ग्रामीण सकव ल मधुन शहरापूरिे अवघे दोघेजणि प्रिासकीय सेवेत रुजू झाले,
एक बाजीराव जाधवाांिा महेि शजल्हा न्यायालयात, अन् दुसरा दत्तूपांत जोिाांिा बाळू
महसूल खात्यात तलाठी र्महणून लागले. बोडावछया पररिेतही हेि दोघेजण गुणवत्ता यादीत

दुसऱ्या, शतसऱ्या नांबरने पास झाले होते. दोघाांनाही आता नोकरी लागुन िाांगले िार -पाांि
वर्षे झाली होती.

तिी बाजीराव आप्पाांना मोठा हरीि आशण धाकटा महेि अिी दोनि मुले
होती. आप्पाांनी हरीिला शिकवण्यासाठी भरपूर प्रयत्न के ले पण सवव पाण्यात गेले. हरीछया
नशिबी शिकण्यािा योगि नव्हता. शििणािा त्याला अशतिय कां टाळा. त्यािा िैनबाजी
अन् उनाडक्या करण्यावर भारी जोर होता. आप्पाांना वडीलोपार्जजत िौदा एकर िेत आशण
रहायला गावात िाांगला मोठा िौकािा वाडा होता. पररशस्थती बर्यापैकी होती. पण
हरीिवर सरस्वती नाखूर्षि होती. महेि मात्र पशहल्यापासून हुिार होता. न िुकता िाळे त
शनयमाने जायिा, मन लाऊन अभ्यास करायिा. िाांगले माकव शमळवून पास व्हायिा.

र्महणतात ना ' मुलािे पाय पाळण्यात फदसतात' ते महेिछया बाबतीत अगदी तांतोतांत खरां
होतां. पण हरीििां मात्र सारां ि उलट होतां. शवद्याजवनात त्याला कधीि स्वारस्य वाटलां नाही.
पुस्तक वािायला घेतले की नीद्रादेवी त्याछयावर कधी झडप घालायिी हे त्याला समजायिां
देखील नाही. याउलट महेि रात्र रात्र जागुन अभ्यास करायिा. सोबतछया शवद्यार्थयावबरोबर
हरीििां कधी जमलांि नाही. काही ना काही कारणावरुन त्यािे मुलाांिी नेहमी त्यािे खटके
उडायिे, महेि मात्र आज्ञाधारक होता. सवाांिी प्रेमाने, आपुलकीने वागायिा. कधी
कु णाछया ररकार्मया उिापती नाही करायिा तो.

हरीििां मात्र सगळे ि उलट होतां. सतत तो ररकामे उपद्व्याप करायिा. त्यािी
नसती लिाांडे शनस्तरता शनस्तरता आप्पाांना नाकीनऊ आले होते. सातवीत असताना एकदा

असाि शतडा शनमावण के ला होता. तो लतीि पठाणाछया िमाकडे पाहून "तु है िमा, मै हू
परवाना ! "हे शसनेगीत गुणगुणला अन् तेव्हढ्यावरुन मात्र िमा िाांगलीि िणिणली अन्
तडक

शतने

तणतणत

मुख्याध्यापकाकडे

जाऊन

या

प्रकरणािी

तक्रार

के ली.

मुख्याध्यापकानेही आप्पाांना सत्वर िाळे त बोलावून घेतले अन् हे प्रकरण आप्पाांछया कानी
घातले. आता आप्पाांना हे सारां असह्य झालां आशण त्याांनी दुसर्याि फदवसापासून त्यािी
िाळा बांद के ली अन् त्याला िेतावर कृ शर्षकमावत गुांतवला.

आप्पाांछया वयाने आता साठी पार के ली होती. यथाकाळी यथािशक्त त्याांनी
दोन्ही मुलाांिी लग्न के ली अन् दोघेही आपापल्या प्रपांिाला लागली होती. दोघाांनाही मुलां
बाळां झाली. हरीि घरिा कामधांदा बघायिा आशण महेि शतकडे त्याछया नोकरीत रमला
होता. तो कधीकधी गावीं येउन भेटून जायिा. त्याने नोकरीिा पैसा कधी िेतीला लावला

नाही अन् िेतीतला मालही त्याने कधी घेतला नाही. पण हरीिला माशहत न करता तो
आई-आप्पाांना गुपिूप पैसे द्यायिा ती गोष्ट शनराळी. हरीि मात्र िेती कामाला सदा
नाखूर्षि. त्याछयाकडू न कधी वेळेवर िेतीकामां, मिागत व्हायिी नाही. पररणामी घरािां
उत्पन्न मोठ्या प्रमाणावर घटलां होतां. घरात ताणतणाव होऊ लागला. हरीिला महेििां
नेहमी वैर्षर्मय वाटायिां. त्यािा तो सतत हेवा, मत्सर करु लागला. दरर्मयान काळात तो
आप्पाांिीही हूज्जत - तक्रार घालू लागला. घरातल्या कु रबुरी उां बरठ्याबाहेर जाऊ नये यािी
आप्पा सतत काळजी घ्यायिे. आप्पािी तो आता िारि उद्दामपणे, बेमुववतपणाने वागायला
लागला होता. आता तर तो आप्पा बरोबर " वाटणीिी " भार्षा बोलायला लागला होता.
त्याांनी हे ' िहाछया कपातील वादळ ' कधी महेिछया कानावर जाऊ फदलां नाही. आता
सार्याि गोष्टी आप्पाांछया आवाक्या बाहेरछया होऊन बसल्या होत्या. ते नाईलाजाने सारे
िूपिाप सहन करीत होते.

कोटावला ' समर हाँलीडे ' असलेने महेि सहपररवार गाांवी आला होता.
दुसर्याि फदविी हरीिनां ' वाटणी ' वरुन घरात गोंधळ घालायला सुरु के ले. आप्पाही
जवळि बसलेले होते. हरीि रगदार सुरात बोलू लागला. . . . . .

" मला आता अगदी असह्य झालां, मला माझ्या सांसारािा आणखी उपहास
नाही करुन घ्यायिा, माझ्या पोराबाळाांिी आबाळ करुन घ्यायिी नाही. मला माझी '
वाटणी ' आत्ताि पाहीजे. येगळां व्हायिां मला! "

महेिला काय बोलावां सुिेना झालां. सारे गप्पगार बसून होते. िाांततेला िंेद
घालीत आप्पाि बोलले. . . .

" दोघां शमळू न करुन टाका बाबा एकदाछया घरादाराछया वाटण्या र्महणजे
त्यािां मन तरी िाांत होईल एकदािां ! "

आप्पाांछया या उद्गाराने हरीि मनोमन हरखुन गेला

" करुन टाका आप्पा वेगळे अन् शमटू न टाका हे सारां त्रागड एकदािां ! "

महेि जरा त्रागा करुन आप्पाांछया सुरात सुर शमळवून बोलला. त्यावर
आप्पाही जरा वैतागूनि हरीिला र्महाणाले. . . .

" हरी तुि मोठा आहेस तेव्हा तुझा आशधकारही मोठाि ! तुि कर वाटण्या
अन् हो वेगळा. "

अन् नांतर सारां काही हरीिछया साांगण्या, सुिशवल्याप्रमाणे ' वाटणी-सत्र '
पार पडलां. जशमनीिे तीन शहस्से ठरले. वाड्यािे मात्र दोनि वाटे झाले. हरीिनां ' आईवशडलाांिी ' पण वाटणी के ली. आईने हरीिकडे अन् आप्पाांनी महेिकडे राहण्यािे नक्की
झाले. पण हरीिने एक शवशित्र अट ठे वली त्यानुसार आई-आप्पाांना सहा मशहन्यानांतरि एक
फदवसि भेटताां येईल. तेही गाांवी येऊनि भेटायिां ! अिाप्रकारे मालमत्तेिीि नव्हे तर 'आईआप्पाांिी ' पण वाटणी झाली होती. सारे काही कागदोपत्री झाले अन् आता हरीिकडे आई
आशण महेिकडे आप्पा राहू लागले. अन् खर्या अथावने आई-आप्पाांिा वनवास सुरु झाला.
आप्पाांिा जगण्यातला आनांदि हरवून गेला हरीिकडे आईिी आबाळ होऊ लागली. शतछया
आयुष्यातील कष्ट करण्यािे फदवस सांपण्यािी लिणांफदसेना गेली. आप्पाांना फदवस कां ठता

कां ठे ना झाला. त्याांिा स्वभाव अबोल बनला. सहा मशहने पत्नी अांजनाबाईला भेटता येणार
नाही या शविारानेि ते बेिैन झाले. त्याांिे मन थार्यावर येईना झाले. त्याांनी बाजारातुन '
दोन नशवन मोबाइल िोन हँडसेट' आणले. त्यातील एक महेिछया हाती देत र्महणाले. . . .

"कसांही करुन हा तुझ्या आईकडे पोहिव र्महणजे आर्महाांला शनदान बोलता
तरी येईल. "

दुधािी तहान ताकावर भागवण्यािा प्रयत्न ! दुसरां काय?त्याांछया मनािी
तगमग काांही के ल्या कमी होत नव्हती ! तिात त्याांछया हाती कु ठू न तरी थोडां सांतसाशहत्य

लागले अन् िावल्या वेळी ते वािन व मनन करु लागले अन् काय जादू घडली कु णास
ठाऊक? पण त्याांछयात अमूलाग्र बदल घडू न आला. त्याांछया वैिाररक पातळीने उच्चस्तर
गाठला. र्षडैश्वयव सांपन्न भगवांताछया रठकाणी त्याांिे मन रमू लागले. भगवांतावर एकदा का
उच्च कोटीिां प्रेम जडलां की त्याला शिळे पणािी बाधा नसते. शतथां दुःखािी िक्यता सांभवत
नाही. तो आनांदरुपि आहे, िाश्वत आहे, िैतन्यरुप आहे. तो येत नाही, जात नाही, अखांड
आहेि आहे. मात्र त्याछयािी व्यावहाररक, शहिोबी प्रेम करणे उपयोगी नाही. ' आहे ते सारे
देवािे ' हेि शविार आप्पाांछया मनात घर करु लागले. भावही तोि बनला. परमाथव जागावा
लागतो, भक्ती प्रेमस्वरुप आहे. भशक्क्तप्रेमाछया महासागरात झोकू न फदलां की " थेंबुटा सागरी
शमळाला | सागरिी झाला | तत्िणी || ही जीवािी अवस्था होउन जाते.

एके फदविी सकाळी आप्पा ' पारे श्वरािे दिवनाला शनघाले होते. रस्त्याने एक
सामान्य माणूस पण बरोबरीने िालत होता. रस्त्यािे कडेला एक वृध्द, दुबळा, पाठपोट एक
झालेला अपांग शभकारी बसला होता. भीक टाकावी र्महणून त्याने डबडे समोर के ले. या
माणसाछया शखिात काहीि नव्हते पण तो पुढे शनघुन गेला नाही. त्या शभकार्याजवळ गेला.
प्रेमाने त्यािा हात हातात घेतला र्महणाला " पुन्हा भेटलास र्महणजे देईन काहीतरी " तो
शभकारी गच्हवरुन र्महणाला " महाराज, तुर्मही आज मला जे प्रेम फदले, ते अनमोल आहे जे
मला पूवी कोणीही फदले नाही. तुछिंतेने अांगावर िार पैसे िे कणारे पुष्कळ. पण जवळ येउन
हातात हात घेऊन प्रेमाने बोलणारा तुमछयासारखा एखादाि शवरळा भेटतो. तुर्मही पैसा देऊ
नका, मला प्रेमि द्या ! " आप्पाांनी हे सारे जवळू न पाहीले. त्याांछया डोक्यात लख्ख उजेड
पडला. ते तसेि घरी आले. त्याांनी महेिला आपला मनोदय तपिीलवार साांशगतला. अन् पुढे
एक वर्षावति हरीिला थाांगपत्ता न लागु देता महेिछया सल्ल्याने व मदतीने आपली ईस्टेट

शवकू न पैसा उभा के ला शहरापूर गावालगति शहरवेगार वनश्रीने नटलेल्या 'हनुमान
टेकडीछया शनसगवरर्मय ' पररसरात " अांजनी अनाथ वृध्दाश्रम " ही भव्यफदव्य वास्तू उभारली.
गाांवकर्याांनीही याि पररसरात भव्य 'हनुमान मांफदर ' ' आध्याशत्मक पाठ देणारी ' फकतवन
िाळा ' 'अशतशविाल साांस्कृ शतक हाँल ' अिा फकतीतरी उपयुक्त आशण उपक्रमिील वास्तू
बनवून वातावरण अगदी मांगलमय बनले होते. पांिक्रोिीतील अनाथ ' वृि - वृध्दा '
आश्रमात राहु लागले. आई-आप्पाां ही आश्रमात राहु लागले. भशक्तरसात रमु लागले. पण "
माता-शपत्यािी वाटणी " ही सल काही त्याांछया मनातुन जाईना गेली. . . . . . . . .
---------०००--------

--------० इ ला ज ०------------------------------------------------------------

दुपारिे बरोबर बारा वाजता धनांजय पत्कीने त्यािा शमत्र मोहन गुप्तेछया बांद
दारावर थाप मारून दार उघडण्यािी प्रशतिा करु लागला. 'साप्ताशहक सांघर्षव ' मधुन
सनसनाटी ' कव्हर स्टोरी ' शलहीण्याछया बाबतीत खरां तर धनांजयिा हात धरणारा कोणीही
नव्हता. रहस्यमय घटनेमागिां सत्य हुडकू न काढण्यात त्यािा हातखांडा होता. वणवण

भटकू न, गरज पडेल तिी वाटेल ती भूशमका वठवून काळाछया पडद्याआड दडू पाहणारां सत्य
उघडकीस आणून िव्हाट्यावर माांडण्यािां शनभीड काम त्याने पत्करले होते. खरां तर मोहन
अन् तो अगदी बालपणापासूनिे 'लांगोटी-यार ' होते. दोघाांिे एकमेकाांवर शजवापाड प्रेम
होतां. िालेय जीवनात अभ्यासािी दोघात सतत िुरस िालायिी. इतकां ि नाही तर
पररिेतही दोघेही िार दोन माकावछया िरकाने पास व्हायिे. एकमेकाांिी साथ कधी दोघाांनी
सोडली नाही. पण पुढे दोघाांछयाही आयुष्याांनी वेगवेगळी वळणे घेतली. मोहन 'च्पपळवाडी '
या आडवळणाछया गाांवी दोन वर्षावपासून 'मलेररया डाँक्टर ' र्महणून नोकरी करीत होता.
धनांजयने िहरात रोखठोक बाण्यािी पत्रकारीता पत्करली होती. दोघाांिे मागव जरी
शभन्नशभन्न असले तरी दोघामधला शजव्हाळा मात्र पशहल्या इतकाि कायम होता, दृढ होता.
दोघाांिी मनां पूवी इतकीि एकमेकाांत गुांतलेली होती. उभयता एकमेकाांिी मनां जपण्यािा
शजवापाड प्रयत्न करायिे. एकािां दुःख ते दुसर्यािां दुःख, एकािी समस्या ती दुसर्यािी

समस्या ते आजवर मानत आले. सांकटकाळी ते एकमेकाांना सावरुन घ्यायिे, एक दुसर्याला
आधार द्यायिे. आशण र्महणूनि ' सुनांदा वशहनीछया अपघाती शनधनानां ' मोहनला पशहला
अन् असह्य धक्का बसला ककबहुना त्यापेिाही जास्त व गोंधळात टाकणारा धक्का धनांजयला
बसला होता. मोहन तर हादरूनि गेला. उडणार्या लाह्यासारखा िाडिाड बोलणारा
मोहन दातशखळी बसल्यासारखा अबोल झाला होता. मुखदुबवळ, मूकस्तांभ बनला होता.
त्यािा स्वभाव एकलकोंडा बनू पहात होता. अन् धनांजय त्याला सावरण्यािा आटोकाट
प्रयत्न करीत होता. रहस्यमय घटणाांिा वेध घेणे हा त्यािा स्थायीभाव होता. त्याछया
िांकेखोर मनात िांकेिी पाल सारखी िुकिूकू लागली, यामागां नक्कीि काांहीतरी गौडबांगाल
दडलेलां असावां असां सारखे त्याछया मनाला वाटू लागले. ते रहस्य उलगडल्याशिवाय
मोहनछया मनाला बाांडगूळासारखां शिकटलेले दडपण दूर व्हायिे नाही हे त्याछया अनुभवी
मनाने अिूक हेरले तसां त्यािे शविारिक्र वेगाने फिरू लागले. मोहनला दुःखाछया या

कडेलोटातुन सावरायिे असेल तर मला पोलीसी दप्तरात " अकस्मात मृत्यू " र्महणून नोंद
झालेल्या या प्रकरणािा िंडा लावलाि पाहीजे अिी खुणगाठ मनािी पक्की मारुनि धनांजय
मोहनला थाांगपत्ता लागु न देता गुपिूप कामाला लागला होता. अन् आज त्याने मोहनला
गाांगरुन टाकणार्या घडामोडींिां " सत्य हकीगतीिां गाठोडें " जमवून मनाछया कप्प्यात
दडवून आणले होते. अन् वेळ येताि मोहनला खरां गुशपत साांगून तो त्याला थक्क करणार
होता. शविाराांछया अथाांग महासागरात त्यािां मन च्हदकळत असतानाि शनर्जवकार िेहर्यानां
मोहननां दार उघडलां. समोर उभा असलेल्या धनांजयला " आांत ये " र्महणायला देखील
गोंधळू न गेलेल्या मोहनला सूिेना झालां. तो मूकस्तांभासारखा ऊभा होता. . .,
" अरे असे परक्यासारखे काय पाहतोस ? तुझ्या या दोस्ताला घरात नाहीस
का घेणार आता? "

असां र्महणति धनांजय घरात शिरला देखील ! मोहन दरवाजा बांद करुन
माघारी वळला. त्यािा िेहरा घामाने डबडबला होता. धनांजय टेबलाजवळ असलेल्या
िायबर िेअरवर बसला तसा बेिैन असलेल्या मोहनने थांड पाण्यािा ग्लास धनांजयछया
हाती फदला. दोन घोट पाणी घश्याखाली उतरवून धनांजयने मोहनिा हात धरून त्याला
िेजारछया खुिीवर बसशवत र्महणाला. .
" मी तुला आज एका रहस्यमय घटनेमागिां सत्य साांगून आश्चयाविा मोठा
धक्काि देणार आहे बरां तुला ! "
आता आणखी नशिबी काय वाढवून ठे वले आहे अिा अशवभाववात कपाळाला
हात लाऊन " सकाळीि शवमा कां पनीछया माणसाने लाखािा धनादेि आणून फदल्याने
जबरदस्त धक्का बसून मी पुरता कोलमडलोि आहेि त्यात तु आता आणखी कोणता धक्का
देऊन मला पुरता जमीनदोस्त करणार आहेस " मोहन वैतागून उद्गारला.

"जमीनदोस्त नाही शमत्रा, तुझा हात धरून तुला नव्या उमेदीने उभा करणार
आहे. तुझ्या गोंधळू न सैरभैर होउन कोंडमारा झालेल्या मनाला सत्य साांगून िाांत करणार
आहे. " धनांजय साांत्वनायुक्त स्वरात बोलला. त्यावर हतबल होत मोहन र्महणाला. . .
"साांग बाबा लवकर कोणते रामबाण सत्य आणून माझ्या अिाांत मनाला
िांदनी लेप लावुन िाांत करणार आहेस कु णास माशहत? "
मोहनछया िब्दाला वैतागािी धार अन् अधीरतेिी फकनार होती.
" अरे मोहन तु समजतोस तसा वशहनींिा काहीं मृत्यू वगैरे झालेला नाही.
वशहनी हयात आहेत!"

धनांजयछया अनपेशित वक्तव्याने मोहन खूिीवर ताडकन् उडालाि!तो
शवस्मयाने धनांजयकडे पहात ककिाळलाि. . . . .
"काय, तु काय बरळतो आहेस? यािां तुला भान आहे ना?"
तसे धनांजय िंातीवर हात ठे वून िंातीठोकपणे र्महणाला. . .
"अरे हो बाबा मी पूणव िुध्दीवर आहे. "
"पण तु साांगतोस हे खरां किावरून ? याला काही पुरावा ?" मोहननां
अशवश्वास दाखशवत सािांकपणे प्रश्न के ला. फकतीतरी वेळेपासुन दाराबाहेर उभे असलेले
तात्या (मोहनिे सासरे )दोघाांिे बोलणे दोघाांछया नकळत ध्यान देऊन ऐकत होते. शवगेमधुन
कलाकाराने रां गमांिावर प्रवेि करावा तसे तात्या घरात प्रवेि करीत दोघाजवळ येत
र्महणाले. . . .

"आहे, जावईबापू तुर्मही शविारता तसा धनांजयछया शवधानाला पुरावा आहे
बरे !" अन् सुनांदाने तात्याांना मैत्रीणीछया घरुन पनवेलहून पाठशवलेले पत्र तात्याांनी शखिातून
काढू न त्याांछया पुढ्यात ठे वले. मोहनने आिाळभूतपणे पत्र हाती घेऊन एकटक पाहु लागला.
अन् पाहता पाहता मूतीमांत 'सुनांदा ' त्याछया नजरे समोर साकार झाली. तांद्रीतुन स्वतःला
कसेबसे सावरुन मोहन धनांजयला कळवळू न र्महणाला. . .
"हे सारे कसे घडले साांग. मला आता धीर धरवत नाही, जीव अगदी कसा
टाांगणीला लागला र्महणून साांगू तुला ?"शित्रपटािे कथानक पडद्यावर पुढे पुढे सरकावां तसां
धनांजय साांगत होता. . . .
"अरे वेड्या तु कामाशनशमत्ताने िार फदवसासाठी वाररष्ठाांसोबत बाहेर गाांवी
गेला होतास. दुसर्याि फदविी सुनांदा वशहणींिी जीवाभावािी मैत्रीण आली आशण शतने

सुनांदाला आपल्या घरी नेण्यािा खुप आग्रह धरला. वशहनींनी तुला िोन लावण्यािा खुप
प्रयत्न के ला पण िोन काही लागेना अन् मैत्रीण काही ऐके ना. नाईलाजाने शनरोप न ठे वताि
मैशत्रणीकडे गेल्या अन् नेमके त्याि फदविी हे रामायण घडायला सुरूवात झाली. तुझ्या या
धड िहर ना धड खेडे अिा 'आडगावी ' सात-आठ दुकाने ओळीने असलेल्या ' ग्रामीण पेठेत '
सुमारे वर्षवभरापूवी मुांबई सारख्या गजबजलेल्या वस्तीत दुकान साठी जागा शमळणे मुश्कील
झाले र्महणून िांपालाल िेठने " श्री बालाजी क्लाँथ स्टोअसव " नावाने दुकान थाटले. दुकान
यथातथाि िालायिे. आपला धांदा िाांगला िालावा व भरघोस पैसा शमळवावा र्महणून
त्याने या जाशहरातबाजीछया युगात आधुशनक तांत्रज्ञानािा वापर के ला होता. दुकानात
शवजेछया साहाय्याने हलिाल करणारी व बोलणारी, तारुण्याने मुसमुसलेल्या मादक
सौंदयववान तरुणीिा हुबेहूब पुतळा ठे वला होता. उां िी बनारिी िालु त्या शतल्लोत्तमेला
पररधान करण्यात आला होता. सजीव स्रीत आशण तीमध्ये िरक असा पाहणाऱ्याला
जाणवति नव्हता. दुकानात येणाराांिे हात जोडू न ' नमस्कार, आपले स्वागत. तुमिा सांतोर्ष

हीि आमिी ठे व!' अिा मांजुळ स्वरात स्वागत होई तसे जाताांना ' प्रेम कायम असु द्या,
आपल्या सेवेिी पुन्हा सांधी द्या ' अिा प्रेमळ िब्दाांत ती सुांदरी शनरोप देई. गावातल्या तरुणतुकावनाां तर त्या अप्सरे ने जणूकाही भूरळि घातली होती. या गोष्टीिा िांपालाल िेठछया
धांद्यावर मात्र शवपरीत पररणाम झाला. दुकानात शगऱ्हाईक कमी अन् बघ्याांिीि गदी जास्त
होऊ लागली. िांपालाल या गोष्टीने जाम वैतागला. तो आता त्या शनजीव अप्सरे वर शिडला
होता. रागाछया भरात त्याने आपल्या नोकरानाां हूकु म सोडला " अांधार पडल्यावर आज
रात्रीला ह्या अवदसेला अिीछया अिी उिला अन् द्या टाकू न एखाद्या जुनाट शवशहरीत. "
र्महणून िांपालालछया गड्याांनी त्या सुांदरीला तिीि उिलली अन् यादुनानाांछया िेताछया
फदिेने शनघाले. शवशहरीछया जवळ आले अन् इतक्यात त्याांना अांधारात दोन, तीन
माणसाांछया अांधुक आकृ त्या फदसू लागल्या, कु जबुजण्यािा अस्पष्ट आवाज कानी आला तसे ते
धाांदरट गडी पुतळा तसाि टाकू न ढु ांगणाला पाय लावुन अांधारात पळू न गेले. अन् गुपिूप

आपापल्या घरात गुडूप झाले. शवशहरीजवळछया अज्ञात लोकाांनी आणलेल्या स्रीप्रेताला िालु
नेसवून प्रेत व पुतळा त्या शनबीड अांधारात, जुनाट ओसाड शवशहरीतल्या पाण्यात एकाि
वेळी टाकू न शवल्हेवाट लावाली. त्या शनरव िाांततेत पाण्यािा भयांकर आवाज असमांतात
भयानकपणे घुमला. शवशहरीिां उसळणारां पाणी िाांत झालां अन् रात्रीछया त्या भेसरू अांधारात
एका ' भीर्षण नाट्यािा ' लोप झाला.

दुसर्याि फदविी " वशहनीिां अपघाती शनधन " या िोकनाट्याला सुरुवात
झाली. पोलीसाांनी शवशहरीतुन वर काढलेल्या त्या अनोळखी स्री जातीछया प्रेताछया हातावर,
िेहऱ्यावर जलिराांनी कु रतडल्याने िेहरा मुळीि ओळखायला येईना झाला. प्रेताछया
अांगावरील " बनारिी िालु " पाहून जमलेल्या लोकाांनी ती सुनांदा वशहनीि आसल्यािे

एकमुखाने, एक आवाजात अन् एकफदलाने पोलीसाांना साांशगतले. अन् तीि तुझी िोकाांशतका
ठरली. मोहन डोळे शवस्िारुन, तोंडािा िांबु करून शवशस्मत नजरे ने धनांजयकडे पहात
सवाांगािे कान करुन ऐकत होता. बटन दाबताि शवद्युत बल्ब लागावा तद्वत मोहनला तीन
मशहन्याछया पूवी श्री बालाजी क्लाँथ स्टोअरमधुन सांक्रातीला सुनांदाला घेऊन फदलेल्या
िालुिी एकदम आठवण झाली. गेल्या मशहनाभरापासून टाांगणीला लागलेला मोहनिा जीव
एकदािा भाांड्यात पडला. तांद्रीतुन जागा होत मोहन साश्रु नयनाांनी तात्याकडे पहात
सद्गदीत कां ठाने र्महणाला. . .
"तात्या, तुर्मही पण माझ्यापासुन हे लपवून ठे वून माझा मानशसक िंळ
के लाति ना?"
तसे तात्या अश्रूांनी डबडबलेले डोळे धोतराछया सोग्याने पुिीत बोलु लागले.

"हो, जावईबापू मला माि करा. माणसाला रािस बनशवणार्या ' जीव घेण्या
हुांडा प्रथेि'ां सगळीकडे भीर्षण ताांडव िालू असणार्या काळातही हुांडा प्रथेला िाटा देऊन एक
पै न घेता तुर्मही माझ्या सुनांदािा शस्वकार के ला. तुमिे उपकार मला िब्दात नाही साांगता
येणार ! त्यािवेळी 'अथाांग सागरासारखां शविाल अांतःकरणािा ' माणुस र्महणून तुमिे
प्रत्यांतर मला आले. थोडे का होइना ऊतराई होण्यािी सांधी िालुन आली. लग्नाआधीि मी
सुनांदािा शवमा काढला होता त्यािाि हा धनादेि. आपण त्यािा शनसांकोिपणे शस्वकार
करावा, "

सवव उलगडा झाला तसां मोहनिे मन िु लासारखे हलके झाले पण दुसर्याि
िणी त्यािा िेहरा काळवांडला. तो च्िताग्रस्त होत्सता र्महणाला. . .

"झाले ते रठक झाले पण सुनांदा जीवांत असल्यािा हर्षव मानावा की आता
शतिा पत्नी र्महणून शस्वकार करता येत नाही यािां दुःख करावां? हेि समजेना झालां. का
असेि जन्मभर शवधुर र्महणून जीवन कां ठावे लागणार ? यावर काही ईलाज आहे का?" त्याने
अगशतक होत धनांजयला शविारलां. त्यावर धनांजय धीर देत गांभीरपणे र्महणाला. . .

" आहे, यावरही ईलाज आहे. पण मला मात्र या ईलाजाकरीता एका
सनसनाटी ' कव्हर स्टोरीला ' मुकावे लागणार आहे. पण तुझ्यासाठी मला एव्हढा त्याग
करायला आवडेल. आता ह्या गोष्टीिी वाछयता न करता सुनांदा वशहणीिां नाव बदलून

'लग्नपशत्रका' िंापुन तात्याांिी 'शद्वतीय कन्या ' र्महणून वशहनीिी पुन्ह्याांदा ठणकावून शववाह
करायिास, हाि यावर रामबाण ईलाज आहे!"
असां र्महणत धनांजय िंद्मीपणाने हासत होता अन् मोहनछया कानाांत मात्र
पाहता पाहता सनई िौघड्यािे मांगल सुर घुमू लागले. . . . . . . . . . . . . . . . .
-----0----- -----0------ -------0--------

ई साशहत्य प्रशतष्ठान
वािन हा एक िाांगला टाईमपास आहे. त्यात िंान वेळ जातो. पण वािन हा के वळ
टाईमपास नाही. आशण “वेळ” हा “घालवण्या”साठी नाही. आपण वाित असतो तेव्हा आपण
घडतही असतो. पुस्तकाांतले िब्द आपले शिंन्नी हतोड्यािे काम िोख बजावत असतात.
मनावर सांस्कार होत असतात. त्यामुळे वािन करणारा समाज आशण शनव्वळ पोटाथी
समाज याांछयात फ़रक असतो. फदसतो. जाणवतो.
त्यातून िब्द जर मातृभार्षेतून असतील तर त्या शिंन्नीला धार येते. हातोडी जोमदार
होते. मनावर होणारे पररणाम आशण सांस्कार अशधकि गडद असतात. र्महणून मराठीत
वािन सांस्कृ ती रुजवायिी आहे. वािनािी आवड जोपासायिी आहे. वािनािी वृत्ती,

वािनािा िंांद फ़ु लवायिा आहे. एकट्यादुकट्या व्यक्तीत नाही. मराठीछया कोट्यवधी
सािराांत मराठी वािनािी गोडी शनमावण करणां आशण त्यािां िंांदात रुपाांतर करणां हे आमिां
ध्येय आहे. आशण त्यासाठी माध्यम आहे इां टरनेट.
एक गोष्ट सत्य आहे. अगदी रुस्तमातला रुस्तम वािक आपलां पशहलां पुस्तक शवकत
घेत नाही. कधी भॆट र्महणून, कधी घरात पडलेल.ां कधी िॆजारून. कधी वािनालयातून.
त्याछया हातात शवनामूल्य पुस्तक पडतां आशण तो वाितो/वािते. मग जसजिी गोडी लागत
जाईल तसतसां ककमतीिी पवाव न करता पुस्तक शमळवून वािायला लागतो. पण ही गोडी
पेरावी लागते. र्महणून आर्मही शवनामूल्य पुस्तकां दर आठवड्याला शनमावण करून पाठवत
असतो. या अशभयानात आर्महाला लेखकाांिां खुप पाठबळ आहे. अनेक िाांगले िाांगले लेखक
आपली उत्तम दजाविी पुस्तकां आर्महाला शवनामूल्य उपलब्ध करून देतात. र्महणून तर आर्मही
आपल्याला उत्कृ ष्ट पुस्तकां शवनामूल्य देऊ िकतो. शवनामूल्य आहे र्महणून काहीतरी साधांसुधां

देत नाही. बाजारात पैसे देऊनही शमळणार नाहीत अिी उत्कृ ष्ट दजेदार भारी पुस्तकां आर्मही
शवनामूल्य देऊ िकतो ती के वळ आमछया लेखकाांछया कृ पेने.
ई साशहत्य प्रशतष्ठान हे व्यासपीठ नवीन मराठी साशहशत्यकाांसाठी आशण वािकाांसाठी
ई पुस्तकाांिे दालन घेऊन उभे ठाकले आहे. लाखो वािकाांपयांत ही पुस्तके शवनामूल्य
शवतरीत करायला सुरूवात के ली आहे. इां टरनेटवर मराठी भार्षेतील साशहत्य लोकशप्रय
करण्यािी िळवळ शहरररीने पुढे नेली. कशवता, कथा कादांबऱ्या आशण गांभीर शवर्षयाांवरिी
पुस्तके प्रकाशित के ली. दोन लाख रशसकाांपयांत हे दजेदार साशहत्य शवनामूल्य पोिवले.
शवनामूल्य. हे एक भव्य काम सुरू आहे. नव्या प्रशतभा, नवे लेखक, नवीन शनर्जमती. मराठीत
एक नवा अध्याय शलशहला जात आहे. ही नुसती सुरुवात आहे. लेखकाांिां पाठबळ जर असांि
शमळत राशहलां तर फ़ार मोठी झेप घ्यायिी मशनर्षा आहे.

ई साशहत्य प्रशतष्ठानछया वेबपेजवर सातत्याने नवनवीन भर पडत असते. आपण
पहाता ना? नवीन सुमारे तीस पुस्तकां लवकरि येत आहेत. सगळीि तुर्महाला हवी असतील
तर सांपकावत रहा. VIP सभासद बना.
VIP सभासद बनणां अगदी सोप्पां आहे. आपल्या ओळखीछया दहा लोकाांिे मेल आय
डी कळवा आशण बना VIP सभासद.
एका दमात तीन कामां. पशहलां र्महणजे तुर्मही VIP सभासद बनता. ज्या दहा लोकाांना
तुमछयामुळे फ़्री पुस्तकां शमळतात ते खुि होतात. आशण यातून तुर्मही मराठी भार्षेछया
सांवधवनाला अमूल्य असा हातभार लावता. आहे ना : एक दम : तीन कामां.
सांपकव साधा : esahity@gmail.com

ही सेवा पूणवपणे शनःिुल्क आहे. त्यामुळे आपले शमत्र आपल्यावर खुि होतील. शिवाय
आर्मही ही खात्री देतो की या ई मेल्सिा वापर फ़क्त आशण फ़क्त मराठी साशहत्य
पाठवण्यासाठीि के ला जाईल. इतर कसल्याही जाशहराती पाठवून त्याांना त्रास फदला जाणार
नाही. तेव्हा लवकरात लवकर आपल्या माशहतीतल्या दहा ककवा अशधक मराठी सािराांिे ई
मेल पत्ते आर्महाला द्या.
आपल्या पत्रािी वाट पहात आहोत.
धन्यवाद
आपले नम्र
टीम ई साशहत्य प्रशतष्ठान

