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•

ववन मल्
ू य ववतरण स ठी उपलब्ध.

•

आपले व चन
ू झ ल्य वर आपण िे फ़ॉरवर्ड करू शकत .

•

िे ई पस्
ु तक वेबस ईटवर ठे वण्य पव
ु ी ककांव व चन व्यततररक्त कोणत िी

व पर करण्य पव
ु ी ई-स हित्य प्रततष्ठ नची परव नगी घेणे आवश्यक आिे .
•

य पस्
ु तक तील लेिन चे सवड िक्क लेखिकेकर्े सरु क्षित असन
ू पस्
ु तक चे

ककांव त्य तील अांश चे पन
ु मद्र
ुड ण व न ट्य, चचत्रपट ककांव इतर रुप ांतर
करण्य स ठी लेखिकेची परव नगी घेणे आवश्यक आिे . तसे न केल्य स क यदे शीर
क रव ई िोऊ शकते.
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थोर्ां ग ांवपळणी बद्दल

जग च्य प ठीवर शेकर्ो दे श आिे त आखण त्य ांच्य त ल िो ग ांवां आिे त. य प्रत्येक
दे श च्य , र ज्य च्य आखण ग ांवोग ांवच्य स्वतःच्य म्िणून क िी प्रथ असत त. एक ग ांवच्य
प्रथ

दस
ु र्य

ग ांवच्य , आखण दे श तल्य

लोक ांन

ववचचत्र व टतील. पण प्रत्येक ग ांव ल

आपल्य प्रथ फ़ र वप्रय असत त. आखण इतर ांच्य मत ांन न जम
ु नत त्य प ळल्य ज त त.
कोकण तल्य क िी ग ांव ांत अशी एक प्रथ आिे : ग ांवपळण.
कोकण तली िी सुांदर ग ांवां. तनत ांतसुांदर समुद्रककन र . ल ल कौल रू घरां . पन्न स एक
घर ांची व र्ी. आखण दि वीस व डय ांचां ग ांव. अशी िी ग ांवांच्य ग वां क िी हदवस स ठी ररक मी
िोत त. ग ांव तली सगळी म णसां, गरु ां , कोंबडय , शेळ्य , में ढ्य सगळे ग ांव ब िे र ज त त.
य म गची भूममक अशी आिे की आपल्य ग ांव तले आजवरचे सगळे पूवज
ड अधन
ू
मधन
ू एकमेक ांन भॆट यल ग ांव त येत त. अश वेळी ग ांव तल्य सगळ्य जजवांत म णस ांनी,
कोंबडय गरु ांसि ग ांव ब िे र ज ऊन य भत
ु िेत ांस ठी ग ांव ररक म करून द्य यच असतो. मग
िे सगळे पूवज
ड ग व त येत त. आप आपल्य घर त रि त त. एकमेक ांन भॆटत त. च र सि
हदवस मौजमज करत त. एकमेक ांची िश
ु ली घेत त. आखण मग आल्य प वली परत ज त त.
य च र हदवस ांत

,

लोक ग ांव ब िे र ज त त.

लोक र न त ज त त.

. क िी

न तेव ईक कर्े ज त त.

एि द्य

,

. य पुस्तक त म लवण जवळच्य आचर ग ांव तल्य ग ांवपळणीची कथ स ांचगतली
आिे .

.
म लवण त लुक्य तील मसुरे - बबळवस ग व च्य ग वपळणीत वेगळे पण आिे . सांपूणड

ग व त्य त सिभ गी िोतो. आज री व्यक्ती, लि न मुल ांन घरी र िण्य स मुभ आिे . प च
हदवस िी ‘ग वपळण’ च लते. कुठल्य िी घर त प च हदवस कचर क ढल ज त न िी. घर तील
चल
ु ीवर जेवण बनवले ज त न िी. त्य स ठी दस
ु री चल
ू थ टत त. ववशेष म्िणजे य क ल वधीत
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घरच्य दे व ची पूज िोत न िी. दे व समोर हदव पेटत न िी. तसे बांधन आिे . र त्रीच्य वेळी
गरजेपुरती वीज व परली ज ते. ग व त, सुि, सम ध न, श ांती ल भ वी ि य परां परे म गच उद्देश
असल्य चे ग वकरी स ांगत त. ग वचे ग्र मदै वत श्री दे वी स तेरीची पूज िी प च हदवस बांद ठे वली
ज ते. बबळवसची ‘ग वपळण’ म्िणजे पूवी मसुरे ग व चीच िी ‘ग वपळण!’ व डय ांच पस र
व ढल्य ने बबळवस ग व ने िी प्रथ सरू
ु ठे वली. दे व दीप वलील श्री दे वी स तेरी मांहदर त ग व
जम िोतो. ध ममडक ववधीनांतर भ त, क कर् , न रळ व हदव ओव ळून बबळवसनजजक म ळग व
- िुमरस सीमेवर िी ‘िोरणी’ घ तली ज ते. ततसर्य
ग वभरणीच्य
घेतल

हदवशी ‘र् ळ’ बसवत त. दे वील

हदवशी ग वपळणीस सुरुव त िोते.

न रळ ठे वून पळण म न्य असेल तर कौल

ज तो. कौल हदल्य स त्य च हदवशी ग व भरतो. ग वपळणीच्य

ग्र मस्थ

गरु े ढोरे

घेऊन

म ळग व

-

िुमरस

भगत

छोट्य

झोपडय

हदवस ांत ग व तील
ब ांधन
ू

र ित त.

जेवण स ठीचे स हित्य बरोबर असते. गुरेढोरे ग व त ग वपळण पूणड िोईपयंत प्रवेश करत
न िीत. तनत्य व्यवि र च लूच असत त. थांर्ीच्य हदवस ांतिी ग्र मस्थ थांर्ी सिन करीत िी
परां पर जोप सत त. जांगली भ ग त ते व स्तव्य करत त, पण दे वीच्य कृप शीव डद मुळे त्य ांच्य
मन ची तय री आधीच झ लेली असते. पूवी एक महिन ‘ग वपळण’ अस यची. आज ती प च
हदवस ांवर आली आिे . ग्र मस्थ ांनी उभ रलेल्य छोट्य झोपडय ांत र त्रीच्य वेळी गोष्टी, ग यन चे
फर् रां गत त. एकमेक ांच्य सुि-द:ु ि च्य गोष्टी कथन करण्य स ठी शेतकर्य ांन िीच तर एक
सांधी असते. ज्येष्ठ ांच्य गपप ांत युवक ांबरोबरच छोटी मुलेिी सिभ गी िोत त. जेवण च्य पांगती
एकत्रच बसत त. त्य मुळे एकबत्रत र िण्य ची परां पर य प्रथेने जपली आिे , असे म्िण वय स
िरकत न िी. ग व तील रोगर ई नष्ट िोऊन ग व समद्ध
ृ बनतो तो ग वपळणीमुळेच अशी
ग्र मस्थ ांची श्रद्ध आिे .
मसांधद
ु ग
ु ड जजल््य तील दे वगर् त लुक्य तील मुणगे ग व! य ग व चीिी ‘ग वपळण’ िोते.
दे वीची च करी करण रे दर तीन वष ंनी एकद सिकुटुांब ग वपळणील ज त त. तीन हदवस
सीमेब िे र र हिल्य नांतर चौथ्य

हदवशी त्य ांन

गुरव, घ र्ी आणण्य स ठी ज त त. त्य नांतर

नौबत िोते. प रधी कौलप्रस द िोतो. एक ब जूल समुद्र तर दस
ु र्य ब जूल र्ोंगर, न रळी,
पोफळीच्य ब ग यतीमध्ये मुख्य रस्त्य वरच भगवती दे वीचे मांहदर सव ंचे लि वेधन
ू घेते. ५००
वष ंच

इतति स असण री दे वीची मूती पजश्चम मभमुि आिे . मांहदर च्य

ग भ र्य त क ळ्य

प ष ण त कोरलेल्य महिष सरु महदड नीच्य रूप तील कोरीवक म असलेली प ष णमत
ू ी ४ फुटी
आिे . प्र चीन मशल्पकलेच तो अमूल्य ठे व च आिे . दे व लय चे ब ांधक म िे म र्पांथीय आिे .
श्रीदे वी मशव य ांच्य पूजेचे प णी जममनीि लून गोमुि कर्े उत्तरे कर्े ब िे र येते. य गोमुिी
ई स हित्य प्रततष्ठ न
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मशवस्थ न मुळे दे वील

सोममुिी प्रदक्षिण

घ लत त. प लिीच

म गडिी तस च असतो.

पजश्चम मभमुि असलेल्य य मांहदर त पूवडकर्ून प्रवेश केल ज तो. भगवती मांहदर आव र त श्री
दे वी प वण ई, भ वय, अनभवणी, दे व ग ांगो, दे व चगर वळ, ब यची आदी श्रद्ध स्थ ने वैमशष्ट्यपूणड
आिे त. मांहदर तील दे वीची पूज मलांग यत, गुरव, प ध्ये य ांच्य कर्ून िोते. दे वी दर तीन वष ंनी
मण
ु गे, करववणेव र्ी येथील प र् वे य ांच्य घरी आपल्य लव जम्य सहित म िे रव शीण बनन
ू
र ि यल येते.
वैभवव र्ी

त लक्
ु य प सन
ू

१४

कक.

मी.

अांतर वर

असलेले

मशर ळे

ग व!

येथेिी

‘ग वपळण’ िोते. स ध रणत: ज नेव री महिन्य ांत िी ग वपळण िोते. ग व सन
सन
िोतो.
ु
ु
त्य ांची ‘ग वपळण’ स त हदवस ांची असते. दरवषी पौष महिन्य च्य

कर् क्य च्य

थांर्ीत

मशर ळे व सीय आपल्य लव जम्य सि ग व सोर्ून नजीकच्य सर्ुरे ग व च्य िद्दीवर व स्तव्य
करत त. ि त्य च्
ां य स ठी ‘सण’ असतो. त्य ांची ग्र मदे वत दौर्ोब . प टील, म नकरी कौल घेत त.
त्य नांतर गरु ढोर ांसि, लि न मल
ु ांसि सवडजण घर सोर्ून ग व ब िे र र ित त. ववशेष म्िणजे
मोक ट सोर्लेली गरु े य ग वपळणीच्य क ळ त ग व कर्च रस्त ववसरत त. तेथे प यिी ठे वत
न िीत. गेली ४५० वषड िी ‘ग वपळण’ येथे सुरू आिे . ग वपळणीच क ल वधी सांपल की भोरपी
सम ज च प रां पररक ‘घोरीप’ िेळ स दर िोतो. त्य ल तेथे ‘न र्े घोरीप’ म्िणत त.
ग वचे ग वपण बबघर्ू नये य ची दित ग वकरी घेत त. ग व सोर्ून दस
ु र्य हठक णी
र िणे य कल्पनेम गे ग वकर्य ांच प्र म खणक ्टजष्टकोन आिे . ग व त सि
ु , श ांती, सम ध न
ल भ वे, एकोपय ची भ वन प्रत्येक त तनम डण व्ि वी य िे तन
ू ेच िी ‘ग वपळण’ िोते. ग व तील
शेतकर्य ांस ठी िी एकप्रक रची ‘टूर’ म्िण वय स िरकत न िी. ग व तील ग्र मदै वत ांशी ब ांधील
असण र ि सम ज तेथील च लीरीती आखण मशस्तीचे प लन करतो. त्य तन
ू च सि
ु -समद्ध
ृ ी
प्र पत िोतील य आशेवरच तो जगतो.
आचर्य पढ
ु ील सर्ेव र्ी व यांगणी क लवल य हठक णीिी ग वपळण िोते.
य च ववषय वरचे आ ब परब य ांचे ग ांवर्ि टीतील ग वपळण िे पुस्तक उत्तम आिे .
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euksxr
okp.;kpk Nan ygk.ki.kkiklwu gksrk- okprk okprk fyfg.;kpk Nan d/kh tMyk
dGysp ukgh- vkf.k ,d fnol b;Rrk vkBohyk vlrkuk Ñ".kdeGhP;k Qqykyk
vuql:u vkbZus ,d dFkk lkafxryh gksrh rsOgk R;k Qqykyk dq:{ks=kojhy egkHkkjrkP;k
;q/nkps Lo:Ik nsowu ek÷;k ys[k.khrwu meyysys ifgys dkO;iq"Ik Eg.ktsp Ñ".kdeG gks;rsOgk vki.kgh dkgh rjh fygw ’kdrks ;k fopkjkus eu g"kkZus Hk:u vkysvjch lkxjkP;k fRkjh fgjO;k oujkbZus uVysys]
LoPN vkf.k laqnj vls rs vkpjk iq.;xzke ek>a lkftjs AA
vls vjchlkxjkps lkfUu/; ykHkysys o Jh jkes’ojkP;k inLi’kkZus ikou >kysys
ek>s& vkpjk xko ] 'kkGk] dkWyste/;s Li/kkZae/kwu ekÖ;k izfrHkk i{;kyk xxu Hkjkjh lkBh
,d uoh fn’kk feGr xsyh- v’kk rÚgsus ek÷;k ys[kukyk izkjaHk >kykuarj ejkBh fgUnh rlsp ek÷;k ekyo.kh Hkk"kse/;s dkgh dfork fyfgY;k- xkoiG.k]
va/k n`"Vh] vkan.k lkj[;k y?kqdFkk pss ys[ku >kys. d/kh d/kh ,[kkn;k fo"k;koj fygk;yk
ykxya dh fdrh fygw vkf.k fdrh udks vls gksrs- v';kosGh gkr gh nq[krks dkxn gh
lairks i.k eukrhy Hkkoukapk iwj rks ek= d/khp vksljr ukghdkGkP;k vks?kkr dkgh Hkk"kk yksi ikorkuk fnlr vkgsr ;kaiSdh ,d ek>h ekyo.kh
Hkk"kk- Eg.kqup ejkBh cjkscjp ;k Hkk"kse/;s tkLrhr tkLr lkfgR; fufeZrh Ogkoh vkf.k
R;kph uksna txkP;k bfrgklkr Ogkoh v'kh ek>h izkekf.kd bPNk vkgs- rj jfld gks ;k
bPNsyk tj rqeP;klkj[;kapk mLQwrZ izfrlkn feGkyk rj rks gh fnol nwj ukghrj fon;knsorsyk eh ,o<hp lkaxsu dh-----------

fnO;k fnO;k v{kj ns---

'kCn:ih jRukaps eksgksj etYkk ns ]
mtsMkP;k HkkokFkkZr
ys[k.khyk ek÷;k cgj ns---AA /k` AA

dq-ve`rk usrkth ikaxs-

Yk?kqdFksfo"k;h FkksMD;kr fooj.k %&
Ekkyo.k rkyqD;krhy vkpjk xkokr ek>a ckyi.k O;rhr >kya- ckjk okMhauh le`n~/k
vl.kkjs gs vkpjk xko vjch lkxjh fdukjiV~Vh] ekM&QksQGhP;k ckxk] ikjaikjhd
O;olk; dj.kkjs ;sFkhy jfgoklh] vtqugh nso&nsoLdh] dj.kh] cGh ns.ks ;klkj[;k
va/kJn~/kkaoj fo'okl Bso.kkjs Jn~/kkGw yksd] Jh f'koN=irhdkyhu Jh nso jkes'oj laLFkku
v'kk fofo/k HkkSxksfyd o lkekftd oSf'k"VÓkalkBh izfln~/k vkgs- rlsp v'kkp dkgh
vkxG;k osxG;k iwokZikj izFkkgh ;sFks vktikosrks pkyw vkgsr- R;kaiSdh ,d izFkk Eg.ktsp
ÞxkoiG.kÞ gks;;k izFksul
w kj nj 5 o"kkZUkh ;sFkhy xkodjh ¼izeq[k & ?kkMh] xqjo] xkaodj vkfn---½ ;k
xkops ,deso nSor bukenkj Jh nsojkes'ojkyk dkSy ykowu R;kP;k vkns'kkuwlkj 3&5
fnolkalkBh lkjs vkpjsokfl; ?kj nkj lksMwu dq+=h] dksca Mh] xqjs ;kauk ?ksÅu xkokckgsj
tkÅu] oLrh d:u jkgrkr- ek.klkauh xtctysys gs xko lwulku Le'kkuklkj[ks Hkklrslalkj iziapkrwu dkgh O;Drhauk d/khp LOkr%lkBh osG dk<rk ;sr ukgh- v'kk yksdkauh
3&5fnolkalkBh dk gksbZuk i.k xkodqlkckgsjps tx ikgkos vlk ;k izFksekxs mn~ns'k
vlkok vls eyk rjh okVrs- ek= ;sFkhy yksdkapk vlk let vkgs fd xkokr 'kkarh
ukankoh] bMk&fiMk VGk;yk goh rj nj ikp o"kkZrwu ,dnk vkiys xko vkiY;k iwoZtkaP;k
Eg.ktsp Hkwrk&[ksrkaP;k Lok/khu d:u vki.k 3&5fnolkalkBh xkoP;k lhesckgsj tkÅu
dksBsfg okLrO; d:u jkgk;ps- i.k ;k dkyko/khr xkokr ek= dq.khp jkgko;kps ukghvkf.k rjhgh dq.kh jkfgysp vkf.k dkgh foijhr ?kMY;kl R;kyk dq.khgh tckcnkj ulrsdkj.k R;k dkyko/khr LoRk% xkopk okyh nso jkes'Okj gh xkokckgsj okLrO;kl vlrksrlsp fg izFkk loZ /kehZ;kauk ykxw gksrs- ;ko:u ;sFkhy loZ/keZlfg".kwrk fg fnlwu ;srsvkKk ns.kkjk ,deso jkes'oj vkf.k R;kP;k vkKsps ikyu dj.kkjs Jn~/kkGw yksd---rj eh b;Rrk ngkohr vlrkuk >kysY;k laLej.kh; v'kk xkoiG.khps gs ek÷;k
'kCnkr vkf.k ek÷;k ekyo.kh Hkk"ksr js[kkVysys gs fp= %&

Q.klk lkj[kh jlkG e/kqj v'kh Hkk"kk ek>h ekyo.kh ]
?kkryh tjh dq.kh f'koh rjh dkukauk okVs xksM vksoh!!
v'kk 'kgkG;klkj[;k xksM ekyo.kh Hkk"ksrhy fg y?kqdFkk
,dk xksM O;Drhyk lefiZr djrs

vkeps vktksck ¼nsÅ ikaxs½
g;kr ukfgr vkrk tjh rks ?kjkpk drkZ iq:"k
vtwugh okVrks vkEgk lokZauk r;kP;k oPkZLokpk /kkd AA
dq- ve`rk usrkth ikaxs-

xkoiG.k
jkesJkd ijlkn ykxyks
xkoiG.khpks fu;sn ykxyks

AA /k` AA

dks.k tkryk jkukoukr
rj dks.k tkryk lM;kj

AA ƒ AA

dks.k tk;r lklqjokMhd
rj dks.k tk;r ek;sjkd

AA „ AA

lkekukph cka/kkcka/k csxhu djk
<ksjkiksjkadk nqlÚ;k xkokr /kkMk

AA … AA

dq«;kdksca M;kadko lkserks iksprks djk
rhu fnolklkBh ijiap lxGks bljk

/kMke !jkesJkP;k

AA † AA

rksQspks b'kkjks >kyks

Pkyk /kkok xkoP;k os'khdMs ckthizHkqaP;k bjkauks

AA ‡ AA

rhu fnol Hkqrk[ksrkaph utjcanh xkokr vklryh
iwoZtk vkiyhs feGku lxGh xtkyh g; ekjryh

AA 6 AA

fdfjLrkookMks] dk>hokMks lxGk xko djk [kkyh
mxkp fo"kkph ifj{kk ?ksod xkokr jok udks dks.kh

AA 7AA

bMk fiMk VGkd gks;h] xkokr 'kkarh ukankd gks;h
Eg.kku xkokr nj ikp olkZuh xkoiG.k gksodp gks;h

AA 8 AA

;dk jkes'ojkP;k vkns'kkoj lxGk xko [kkyh Ogryk
ckjk okMhpk xko iqUgk rhu fnolkauh xtctryk

AA 9 AA

v'kh gh Þ xkoiG.k ß vkpÚ;k xkokph vkxGh ;xGh izFkk
jkstp vks<rkl lalkjkpks xkMks rhu fnol vkjke djk vkrk
dq-ve`rk usrkth ikaxs-

AA 10 AA

vkBo.khryh xkoiG.k !

lxG;k vkpjk iapØzks'khr ;dp ppkZ pYYkh gk ---xkoiG.k vklk ek js rqEgh [k; tkrykl ;ank\
g;k oLkkZd vkEgh fpanjkr uk; tkopoa\ c?kq xsyo rj lMsokMhd tko --euklkj[;k ?kj HksV.kk uk; ek js --rq>k esY;k cjk vklk nj xkoiG.khd lkljokMpks ikgq.kpkj >ksMiwu
;srl--- rq>h ck;y ,dqyrk ;kd psMw vkf.k rwdk dk; lalkj Ugsod udks dk
dk; udks--- vkepsp okans vklr--rlk lMsokMpk xksyrdkjkapk ?kj vklk js! i.k iapkbZr v'kh >kyh gk dh
nksu rhu efgus >kys vkepks Egkrkjks tkX;kj gk uk js! [kkuk uk; fiuk uk;
lxGkp gr:.kkr ek js! rdMs ijxkokr rsdk Ugsopk rjh dlk\ vkf.k rsph
lks; rjh d'kh djk;ph gksp ;sd iz'u vklk cxa--!
;dp bVacuk gk‐ ek>h ikp PksMok] pkj&ikp cSy] xk;h] okljk f'kok;
lXkGk lkeku&lweku lxGks lalkj ?ksou vkedk tkopk ykxrk Hkjhl Hkj
Eg.kku fd dk; ;d xk; xkHk.k vklk- fnol Hkjys gr c;sps- xq<X;k d/kh
vkf.k [k; tkou b;kr rspks iRrks ykxkpks uk;- lo;p vklk rsdk [k; rjh
vkMjkukr tkou b;kph- QVdh ;sona sr- R;k jkesJkdp dkGth vkrk vkeph-

**js nsok vk;rokj e xs vkt vkf.k cktkjisB can\** y{eh xkcrhu
ijkMdkj.khd bPkkjh Ogrh--- dk; >kyk rjh dk; \
vxs rs ckiw okjys uk xs dky--- lkslk;Vhps psvjeu gksrs--- Eg.kku cktkj
isB can BsoY;kuh vklryhdk; lkaxrl rjh dk;--- vkedk dlk uk; dGkd ex xs--- y; pkaxyks
nso ek.kwl gka ---dks.kh i.k xjhck&ljhcku tkopk uh rsP;k nkjkj gkr
iljk;pkxs ekoys rsuh d/kh dks.kkd jhR;k gkrku ikBoY;ku uk; cx- eqD;k
Tkukojkadko d/kh nq[koY;ku uk;d/kh rjh dqYksZ ?ks;ra ek÷;kdMlwu- iS'ks i.k ns; uh rsph Fkksjyh lwu
ukjG cksaMks i.k ns;- iq<P;k nkjkj clku MjdkGh QksMh ok?kklkj[kks--- xks rsadk
ukjG nsok--- rkanwG nsok--- rks vklrkuk ck;y ek.klk rj fnlkphp uk; iq<P;k
nkjkr dks.k ex--- vlks opd gksrks rspks--- ;o<;k eksB;k iapØzks'khr ;kdp ?kj
rspk ƒåå ek.klkauh Hkjysyk xksdqG tlk dk;--- vktikrwj lXkGh ,dksI;ku
jorr vlk okVrk R;k ?kjk.;kpksp uk; rj xkopksp vk/kkj uk;lks >kyks-

vkeP;k vkT;kP;k ej.kkph okrkZ vk;dku lxGks xko gGgGyks gksrksRksuh ftrsi.kh rj d/kh dks.kkd rjkl fnY;ku uk;- vkf.k esY;koji.k uk;-xkoiG.khr vkT;kph lks; d'kh djk;ph vlks iz'u iMysyks vkedk‐ i.k R;k
vk/khp] rsjk fnol vxksnj] ckiawuh jkejke EgVY;kuh- ejk.k i.k cjk bykxkoiG.kh fno'kh rsjkO;k vkf.k rsOgkp ekaxjhr nRrt;arhpks mRlorsjkO;kpk tsou lq;kZLrkvk/kh laiopk ykxrk vlk 'kkL= vklk vlk
Fkksjyh ek.klk cksyr Ogrh- xkoph lxGh ek.klk ekaxjhr nRrt;arhpk tsoku
tsod xsyh- R;keqGs vkepk cjkplk tsoku mjyk‐ vkrk rspk dk; djk;pk\
ckjk oktr bysys‐ jkesJkdMs rksQspks b'kkjks gksoP;k vxksnj xko lksMqpk gksrk-<ksjk&iksjkadko lkserkp rdMs nqlÚ;k xkokr /kkMap
w k gksrk- vkepks ckck y;
dkGtsr fnlr gksrks‐

rso<;kr nso ikoyks vkf.k [k;lqu rjh fMxyks Ugkoh lkaxkd bYkks]
^jLR;koj dke dj.kkjh yek.kh yksdk tkrr gr rsd
a k g;k tsoku nsok---tsoukph
uklkMh i.k VGkr vkf.k ckiawP;ko vkRE;kd 'kkarh ykHkkr- uk; rjh rsd
a k lo;p
gksrh uk nku/keZ d:ph-^
>kyk- ;dnkph tsoukph uklkMh VGyh--- ;dk iz'ukpk mRrj xkork u
xkork rolj “kstkjpks fxjh vkjMr byks- ^xs rqeph xk; b;kyh gk rdMs
vkM;kr---^ rsjkO;kP;k xMcMhr vkepks y{k ulrkuk fg vonlk nk;k rksMqu
rdMs vkM;kr ikspyh b;kd--- dk; rjh Eg.kk;pk ck;! dekZph bVacuk vklklxGhp d'kh fiMwd tUekd byh gr dk; Egk;r--- vkepks ckiwl cMcMr
gksrks- ek÷;k vk;'khd ekrwj ;dp dkGth gh c;k vkM;kr b;kyh Eg.kts
uDdhp okj [kkY;ku vklryh vkrk nq/k i.k uk; vkf.k [kjol i.k uk;!
'ksoVh vkeP;k ckcku R;k fxjhd vkf.k iksjkadk /kkMY;ku rdMs vkM;kr
xk;d fu okljkd vk.kwd- LoRk% cSykadk ?ksou lM;kojlqu xsyks- vk;l] eh
vkf.k ekbZ fjD{ksrlqu lkeku ?ksou iq<s xsyo--- rdMs R;k iksjkadk R;k xk;u
ykFks ek:u gSjk.k dsY;ku- okljkd gkrp ykod ns; uk;- banw vkf.k fxjhd
tkGdVhr fHkjdkou fnY;ku uh ek÷;k ckjD;k Hk;uhpk FkksckM eLr
lqtoysY;ku- fcpkjh vkeph iksjk eksB;k eq'dhyhu d'kh&Ck'kh R;k xk;d uh
okljkd ?ksou lMsokMhd eqDdkekoj ikspyh ;dnkph vkf.k vkepks tho
HkkaM;kr iMyks;srkuk okVsr eLr xaerh&terh cxwd feGkys- ;kd ;kd ?kj gGwgGw
[kkyh Og;r Ogrk- yksdk feGkr R;k okgukr clku yodjkr yodj xkoph
osl ikj dj.;kP;k iz;Rukr Ogrh- e/ksp d/kh dks.kkph iksjk gV~Vkd ;s;r rj
d/kh dks.kkph <ksjk- dq.kkpk rjh ;kd ikMD;k vlkp gV~Vkd isVysyk- ekdk
okVrk rsdk vkiyk ?kj lksMwu tkopk uk; Ogrk rsuh jLR;krp Fkidu ?kkywu
fnY;ku- fcpkjh rsph ekyfd.k ek:u ek:u neyh rsdk i.k rk ikMD;k dk;
tkxpk gykpk uko ?ks; uk;- dk;p Ik;kZ; uk; EgVY;koj ex rhuh R;k
ikMD;kd ;dkP;k cSyxkM;sd cka/kY;ku vkf.k d'kh rjh oMr&QjQVr R;k
xk;d UgsY;ku-

vkeph lxG;kaph ojkr lMsokMhd ikspyh- <ksjkadko pjkd eLr jku
HksVyk Ogrk- Hkwdsu iksjkaP;k iksVkr dkoGs ojMkd ykxyss- r'kh rh iksjk vk;sd
tsod ok< Eg.kku Hkw.kHkw.k d:d ykxyh- vk;su tsoku ok<Y;ku- neysyh
vkeph okljk i.k tsou Vsjl
s oj futkd xsyh- R;k vkdk'kkph pkan.;kuh
ltoysyh 'kky ika?k:u eLr >ksi ykxyh- UgkolkBh igkVs igkVs vk;'khu
mBou ?kkrY;ku Eg.kqu frpks y; jkx byks- i.k lkaxro dks.kkd >d ekjr
mBkpkp ykxyk uk;rj ikBhr /kikVs iMys vlrsvkedk xksyrdkjkapk csl ?kj HksVysyk Fk; vkEgh vkepks okÚ;kojpks
lalkj ekaMysyo- dk; dk; yksdk jkukrp >ksiMk cka/kqu joysyh- LyWiP;k ?kjkr
jo.kkÚ;k JhearkaP;k iksjkadk >ksiMsr okokjrkuk c?krkuk y; xaEer okVr gksrhvkEgh R;k xkokr eLr :Gysyoa- 'kstkjpk ;kd ckjD;k iksjX;k
vkeP;kdMs [skGkd ;s;- rsP;k cjkscj vkeph xV~Vh teysyh- vkEgh Fk; jokd
xsY;k iklwu rsuh 'kkGsr tkopkp VkdysY;ku- fnol dlks mxok uh dlks
ekoGk dk; dGkPkkp uk; cx- vls pkj fnol xsys-

R;k fno'kh lad"Vh prqFkhZ gksrh- vkepks lxG;kapks mikl gksrks- vk;su
eqxkpk d<k.k cuoysY;ku- rsaph la/;kdkGP;k tsoukph r;kjh pyysyh- vkf.k
vkeph 'kstkjP;k xkokr fpanjkr t=sd tkoph r;kjh pYyh Ogrh- rk;X;k
vki.kkd fQjkd Ugsryk Eg.kwu ckjD;k /kuJh i.k [kq'khr xktjk [kk;r gksrk
fcpkjkrso<;kr [k;lwu rjh lryks dkdk cksacyr byks--- ^pyk js yodj
QVkQV vkojk xko Hkjyks-^ vkepks t=sd tkopks csr jn~n >kyks- t=sd tko
f'kok;r vkEgh ijr tkrykoa EgVY;koj ckjD;k /kuJhu jMku /kqekdwG
?kkrY;ku- rsph d'kh&c'kh letwr ?kkywu vkEgh vkepks okÚ;kojpks lalkj
vko:u iqUgk ijrhP;k okVsdMs ykxyaoiqUgk eh] vkbZ vkf.k ekbZ fjD{ksrlwu lkeku ?ksou iq<s fu?kkyoa vkf.k ckdh
iyV.k lM;kojlwu pyr- c?krao rj dk; vktwau xkokr dks.kp ikspyk uk;

Ogrk- iqjk xko lwulku okVr gksrk- nqikjP;k Hkj mUgkr lqn~/kk ek.klkfo.kk
vlysyk rk ek>k xko y; Hk;k.k okVr gksrk- lkeku ?ksou vkEgh lxG;kaP;k
vk/kh xkokr ikspyaoa [kjh‐ Ik.k iapkbZr v'kh >kyh fd pkoh vkeP;k ckckdMsp
joyhex vkbZ ekdk cksyyh ^;kd dke dj- f'kMh ykorao- rsP;kjlwu ekG;soj
p< uh Hkwrwj oG;r mrjku Ik;yh yk;V yko- ex iq<pk nkj m?kM-^
lk/;k fHkRkhojP;k ikyhd ?kkckj.kkjk eh 3 fnol can vklysY;k R;k
?kjkr vka/kkjkr Ik;yk ikÅy vkiw.k Vkdk;pk ;k dYiusup ek÷;k iksVkr fHkrhu
xksGksp mHkks joyks'ksoVh ;dk nkjkj vkbZd vkf.k ckj;soj ekbZd mH;k dsy;] vkf.k
jke&jke cksyr eh f'kM;sps ik;js p<kd lqjokr dsya;- ;dnkpk oj ikspy;uh nkjkojph vkM.kh <dyy; QDr--rso<;kr [k;lwu rjh ;dk cksD;ku ek÷;k vkaxkoj mMh ekjY;ku] rlk
eh Hkwr & Hkwr d:u dsdVkd ykxya;- r'kh ek>h vk;l [kkylwu ekdk
ojkMyh---- byh gr rqdk Hkqrk [kkod[kjkp R;k cksD;kd c?kwu R;k ?kkcjysY;k ifjfLFkrhr i.k ekdk glkd
;sod ykxyk- lkyks vkeP;k ekatjkd Bsoysyk [kk.kk [kkou ektysyks vkf.k
vkepk ekatwj [k; xk;c >kysyk dks.kkd Bkod\
ekG;sojlwu R;k vka/kkjkr oG;r ;sou yk;V ykohikrwj eh tho eqBhr
/kjku gksra;- rhu fnol ?kj can gksrk R;keqGs ;d izdkjpks dqcV okl ;s;r
gksrks- yk;V ykoya; uh Ik;yh tkou Hkqrwjlwu dMh dk<y; vkf.k R;k nksu
Egkrkjsadk uh eksdG;k gosd ?kjkr ?ksry; rsOgk ek÷;k thokr tho byksFkksM;kp osGkr vkepks ckck vkf.k ckfdph iyV.k i.k gtj >kyh- ek>h
xEEkr vk;dku glku glku ek÷;k ckjD;k cfg.khP;k iksVkr nq[kkd ykxykekdk fpMo.k cstkj d:u VkdY;kuh esY;kauhgGwgGw >ksiysyk xko tkX;k gks;r gksrk- tks&rks rhu fnolkr vkikiY;k
ijM;kr tek >kysys ukjG&cksaMs tek djr gksrks- <ksjk&iksjk vkikiY;k
tkX;koj blkoyh gksrh-

eh ekrwj jk=hP;k va/kkjkr gr:.kkr iMysy;- i.k dk; dsY;k ekdk uht
;s;uk- ex eh;k xkoiG.khr dsyy
s s xerh&terh vkBo.k ;dVkp glr gksra;vkrk iqUgk 5 o"kkZuarj fg xkoiG.k Ogryh rsOgk eh [k; vklku nsokd Bkodo"kkZuqo"kkZ xsyh i.k vkeP;k vkpÚ;k lkj[;k xkokuh pkyw vlysys gs
iqokZikj vkxGhosxGh izFkk & ijaijk vktwuo rlsp pkyw vklr- fofo/k tkrh
/kekZps yksd g; xq.;kxksfoanku ukanrr- xkoiG.k] MkGIlkjh] xkopks lkoZtfud
x.ks'k mRlo ;k lkj[;k dk;Zdzekr fgUnw] ejkBh] f[zk'pu] eqlyeku yksdklqn~/kk
vkiysi.kku lkehy gksrr- ek÷;k xkokr vlysyh gh 'kkarh] loZ/keZlfg".kwrk
v'khp jokd gks;h v'kh R;k jkesJkd ek>h dGdGhph buarh vklk------------v'ks gs vkeps xksdwGklkjh[ks ukanrs xko
Okj ek>a lkftj fo'oklkpk ik;k
vkf.k izhrhpkdGl AA
gs bZ'kk ro pj.kh djrs eh izkFkZuk]
dq.kkphgh ;k ,dksI;kyk uk ykxks utj A
gs ckIik lokZuk lq[kkr vkuankr Bso vkf.k lrr rq>h d`iknq"Vh vkEgkojh jkgq ns AA
f'ko & xkSjhru;k eksj;k ropj.kh Lrqrhlqeukaph gh ekyk eh vfiZrs A

dq- ve`rk usrkth ikaxsvkpjk] rkywdk & Ekkyo.k]
ftYgk& fla/kwnqxZ-

ग ांवपळण

अमत
ृ प ांगे

ई स हित्य प्रततष्ठ न
व चन ि एक च ांगल ट ईमप स आिे . त्य त च ांगल वेळ ज तो. पण व चन ि केवळ
ट ईमप स न िी. आखण “वेळ” ि “घ लवण्य ”स ठी न िी. आपण व चत असतो तेव्ि आपण
घर्तिी असतो. पुस्तक ांतले शब्द आपले तछन्नी ितोडय चे क म चोि बज वत असत त.
मन वर सांस्क र िोत असत त. त्य मुळे व चन करण र सम ज आखण तनव्वळ पोट थी सम ज
य ांच्य त फ़रक असतो. हदसतो. ज णवतो.
त्य तूनिी शब्द जर म तभ
ृ षेतून असतील तर त्य तछन्नील ध र येते. ि तोर्ी जोमद र
िोते. आखण म तभ
ृ ष जर मर ठीस रिी भरजरी, वैभवश ली आखण ध रद र असेल तर मन वर
िोण र

पररण म आखण सांस्क र अचधकच गर्द असत त. म्िणन
ू मर ठीत व चन सांस्कृती

रुजव यची आिे . व चन ची आवर् जोप स यची आिे . व चन ची वत्ृ ती, व चन च छां द फ़ुलव यच
आिे . एकट्य दक
ु ट्य व्यक्तीत न िी. मर ठीच्य कोट्यवधी स िर ांत मर ठी व चन ची गोर्ी
तनम डण करणां आखण त्य चां छां द त रुप ांतर करणां िे आमचां ध्येय आिे . आखण त्य स ठी
म ध्यम आिे इांटरनेट.
एक गोष्ट सत्य आिे . अगदी रुस्तम तल रुस्तम व चक आपलां पहिलां पुस्तक ववकत
घेत न िी. कधी भॆट म्िणून, कधी घर त पर्लेलां. कधी शॆज रून. कधी व चन लय तून. त्य च्य
ि त त ववन मल्
ू य पस्
ु तक पर्तां आखण तो व चतो/व चते. मग जसजशी गोर्ी ल गत ज ईल
तसतसां ककांमतीची पव ड न करत पस्
ु तक ममळवन
ू व च यल ल गतो. पण िी गोर्ी पेर वी,
रुजव वी, जोप स वी ल गते. म्िणून आम्िी ववन मूल्य पुस्तकां दर आठवडय ल तनम डण करून
प ठवत असतो. य अमभय न त आम्ि ल लेिक च
ां ां िप
ु प ठबळ आिे . अनेक च ांगले च ांगले
लेिक आपली उत्तम दज डची पुस्तकां आम्ि ल ववन मूल्य उपलब्ध करून दे त त. म्िणून तर
आम्िी आपल्य ल उत्कृष्ट पस्
ु तकां ववन मल्
ू य दे ऊ शकतो. ववन मल्
ू य आिे म्िणन
ू क हििी
स धांसध
ु ां दे त न िी. ब ज र त पैसे दे ऊनिी ममळण र न िीत अशी उत्कृष्ट दजडद र भ री पस्
ु तकां
आम्िी ववन मूल्य दे ऊ शकतो ती केवळ आमच्य लेिक ांच्य कृपेने.
ई स हित्य प्रततष्ठ न िे व्य सपीठ नवीन मर ठी स हिजत्यक ांस ठी आखण व चक ांस ठी ई
पुस्तक ांचे द लन घेऊन उभे ठ कले आिे . ल िो व चक ांपयंत िी पुस्तके ववन मूल्य ववतरीत
कर यल सुरूव त केली आिे . सि वष ंपुवी स्थ पन झ लेल्य ई स हित्य प्रततष्ठ नने आजवर
आपल्य व चक ांन सुम रे च रशे, दजडद र, मर ठी ई पुस्तके ववन मूल्य हदली आिे त. च रशे
नवीन स हिजत्यक ांन
ई स हित्य प्रततष्ठ न

य

व्य सपीठ वरून स दर केले. इांटरनेटवर मर ठी भ षेतील स हित्य
www.esahity.com

ग ांवपळण

अमत
ृ प ांगे

लोकवप्रय करण्य ची चळवळ हिरररीने पुढे नेली. कववत , कथ

क दां बर्य

आखण गांभीर

ववषय ांवरची पुस्तके प्रक मशत केली. दोन ल ि रमसक ांपयंत िे दजडद र स हित्य ववन मूल्य
पोचवले. च रशे गुखणले दोन ल ि म्िणजे आठ कोटी पुस्तके ई स हित्य प्रततष्ठ न तफ़ड
ववतररत झ ली असे म्िणत येईल. ववन मूल्य. तसे प हिले तर िे एक भव्य क म सुरू आिे .
नव्य प्रततभ , नवे लेिक, नवीन तनममडती. मर ठीत एक नव अध्य य मलहिल ज त आिे .
.
.
आत आम्ि ल व चक ांचां प ठबळ िवांय.
वप्रय व चक. तुमच्य ओळिीतल्य ज्य ांन पुस्तकां व च यल आवर्त त त्य ांचे ई मेल
पत्ते प ठव च. पण जे स िर असन
ू , मर ठी असन
ू क िीच व चत न िीत, ककांव ’मर ठी’ व चत
न िीत अश ांचे मेल पत्ते आवजून
ड प ठव . अश दि लोक ांपैकी एक ल जरी मर ठी व चन ची
आवर् ल वण्य त आपण यशस्वी झ लो तरी ते एक पुढचे प ऊल असण र आिे . म्िणून िी
कळकळीची ववनांती आिे की आपल्य आजूब जूच्य दि ककांव अचधक मर ठी स िर ांचे ई मेल
पत्ते आम्ि ल द्य . य पत्त्य ांच व पर फ़क्त आखण फ़क्त मर ठी पुस्तके प ठवण्य स ठी
केल ज ईल. त्य चबरोबर दि ककांव अचधक पत्ते प ठवण र्य ांन ई स हित्य प्रततष्ठ नचे VIP
सभ सद म्िणून नोंदले ज ईल. य VIP सदस्य ांन प्रत्येक पुस्तक सव डत आधी प ठवले ज ईल.
त्य चबरोबर ई स हित्य प्रततष्ठ नच्य सवड स्कीम्समध्ये सिभ गी करून घेतले ज ईल.
िी सेव पण
ड णे तनःशल्
ू प
ु क आिे .

.

ई
ई . इ
.

आपल्य

दि ककांव अचधक मर ठी स िर ांचे ई

मेल पत्ते आम्ि ल द्य .
आपल्य पत्र ची व ट पि त आिोत.

धन्यव द

आपले नम्र
टीम ई स हित्य प्रततष्ठ न
ई स हित्य प्रततष्ठ न
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