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• हवनामूल्य हवतरणासाठी उपलब्ध. 

• आपले वाचून झाल्यावर आपण ि ेफ़ॉरवर्ड करू शकता.  

• ि ेई पुस्तक वेबसाईटवर ठेवण्यापुवी ककवा वाचनाव्यहतररक्त कोणतािी वापर 

करण्यापुवी ई-साहित्य प्रहतष्ठानची परवानगी घेणे आवश्यक आि.े  

• या पुस्तकातील लखेनाचे सवड िक्क लेखकाकर् ेसरुहित असून पुस्तकाचे ककवा त्यातील 

अांशाचे पुनमुडद्रण वा नाट्य, हचत्रपट ककवा इतर रुपाांतर करण्यासाठी लखेकाची परवानगी 

घेणे आवश्यक आि.े तसे न केल्यास कायदशेीर कारवाई िोऊ शकते. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

या कथेतील सवड पात्रे, प्रसांग आहण स्थळे पूणडतः काल्पहनक आिते. 

वास्तवाशी सांबांध आढळला तर … नकोच…  

नकोच आढळायला. 

न को च ! 
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…… बहुदा कोण्या बड्या राजकीय नेत्याची सभा सांपली असले.  

रस्तत्यावर सभा सांपवून परतणाऱ्या जनतेची हीईई गदी होती. गाड्या गोगलगाई 

सारख्या पुढ ेसरकत होत्या. ना थाांबल्या होत्या ना धावत होत्या. दोन गाड्याांच्या मधून वाट 

थोडी मोकळी होताच लोक रस्तता ओलाांडायचा प्रयत्न करत होते.  

पुण्याला पोहोचायची घाई होती त्यामुळे 'काययकताय' या सुरुवातीच्याच गोगलगाय 

गतीला वैतागला होता. ब्रेक, क्लच आणण एक्सलरेटरवर चवड ेदाबुन दाबुन वैतागला होता. 

वैतागाचे रुपाांतर हळुहळु सांतापात होत होते. पोणलस होते पण ते ही बहुदा सभचे्या 

बांदोबस्तताची जबाबदारी सांपली म्हणून परतीच्या मागावर होते. रेडीओ णमची कुठली तरी 

रटाळ गाणी लावत होते. त्यामुळे तीही करमणूक काही उपयोगी नव्हती. दसुरे आणण णतसरे 

ही स्तटेशन लावायचा प्रयत्न तो करत होता. आडव्या जाणाऱ्या जनतेकड े ही अधून मधून 

लक्ष  दते होता. कुणी गाडीला ठोकायचा याची धास्तती होती.  

आणण काच्चकन अचानक ब्रेक दाबला गलेा.  

…आडव्या जाणाऱ्या जनतेमध्ये त्याला गाडी समोरून "पोणलस" गेल्याचा भास 

झाला. सोबत आणखी दोन मणहला पोणलस होत्या. खाकी साडी मधल्या. झपकन रस्तता 

ओलाांडून गाडी समोरून गेली “पोणलस” !  

हो ती “पोणलस”च होती. छातीची धडधड वाढली होती. पटकन गाडीतून उतरून 

णतच्या समोर जाऊन खात्री करून घ्यावी म्हणून गाडी थाांबवली. पण अशक्य होते. मागे पुढे 

गाड्या भो भो करत होत्या. गाड्याांच्या बाजूने जनता ओसांडून वहात होती.… णशट णशट 

णशट म्हणत णस्तटयररगवर दोन चार गुद्दे मारण्याव्यणतररक्त त्या क्षणी करण्यासारखे काही 

नव्हते.  
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पुन्हा पुन्हा डाव्या बाजूला वळून पाठमोऱ्या अांगाकडून ओळख पटवायचा प्रयत्न केला 

पण वाहती गदी आणण पुढे सरकण्याच्या फां दात अशक्य होते ते. पोणलस इथे कशी काय? 

इकड ेणतची बदली झाली असले? की इथेच असले? हो, पण ती नक्की पोणलसच होती. शांभर 

टके्क. बराच काळ लोटला म्हणून काय झाल?े णवसरण्यासारखी ती नाहीच.  

पुढे जाऊन पुन्हा मागे वळून बघू. ददसली तर …नाही नाही शोधूच णतला. दीड 

दोनशे मीटरवर दभुाजकाला कट णमळाला. पटकन गाडी वळवून घेतली पण गदी होतीच 

त्याही बाजूला.  

सुदवैाने काही अांतरावर गाडी लावायला जागा णमळाली. गाडी लावून काययकताय 

धावत सटुला. णतने रस्तता ओलाांडला णतथेच भरयकन रस्तता ओलाांडून समोरच्या गल्लीत 

णशरून बणघतलां. नाही ददसली. 

 

 

 

"रमा पवार  नावाच्या मणहला पोणलस गेल्या का हो इकडून ………?…."  

त्या पोणलसाने नुसतेच वतैागून बणघतलां. त्याला माणहती नसेल.  

"… का हो मणहला पोणलसाांची इथ े काही छावणी ककवा णनवास आह े का 

जवळपास?"  

पोणलस थाांबला " काय प्रोब्लेम काय हाय तुमचा ?"     

" नाही त्याांना शोधत होतो. त्याांना त्याांच्या नातेवाईकाांचा महत्वाचा णनरोप 

द्यायचाय" ददली थाप ठोकून .  

" कुटे असतात त्या? ग्रामीणला की शहरात ?" पोणलस थोडा नरमला होता.  

" म्हणजे मला माणहती नाही, मला फक्त नाव साांणगतलांय "  
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" आज बांदोबस्तताला बरेच पोणलस बणलवलेत. तसां नुस्ततां नावावरनां नाही साांगता 

येनार. बक्कल नांबर हाय का? तो णवचारून घ्या अन मांग शोधा."  

काययकताय हताश. " ……………. णशट " आता डाव्या हातावर उजव्या हाताने 

गुद्दा.  

आल्या पावली गाडीकड ेणनघाला.जमेल णतकड ेनजर दफरवत होता. कुठेतरी ददसेल 

अशी जाम खात्री वाटत होती. पण गाडीत बसेपयंत पोणलस ददसली नाही. यु टनय 

घेउन गाडी पुण्याकड ेदौडवली. छातीची धडधड कमी नव्हती झाली. अगदी अचानक समोर 

आली, बेसावध असताना. थोडी थकल्यासारखी वाटली. बांदोबस्तताच्या ताणामुळे असले. पण 

इथेच णतचे पोस्स्तटग असले तर कधीतरी कुठेतरी ददसली असती. इथ ेनसेल. अथायत णतला 

सांपकायत ठेवण ेअशक्यच होते. तशी णतची अटच होती. अगदी बजावून साांणगतलां होतां. शपथ 

वगैरे. त्याही वेळी अचानक समोर आली होती. पण आता सारखी बारा पांधरा वर्ांनी नाही. 

दोनेक वर्ांनी असेल.……  
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लाइफ केअर हॉणस्तपटलच्या आवारात झाडाखाली स्तवत:च्या सायकल पाठ टेकून उभा 

होता. रात्रभर हॉणस्तपटल मध्ये जागरण झाल्यामुळे आणण जे घडलां ते इतकां  भयानक होतां 

की त्याच्या ताणामुळे चेहरा ओढला गेला होता. डोळे ताांबारले होते. कुणाशी बोलायचां 

नव्हतां. इच्छाच नव्हती.  कां पनीत जायचां नव्हतां. इच्छाच नव्हती. अकरा वाजले असतील. 

मागुन काळजी आणण आश्चयय णमणित बाईची हाक ऐकू आली.  

"काययकताय, अरे इथे काय करतोय? " 

दचकुन मागे वळून बणघतलां. पोणलस होती. हातात कसली तरी फाईल. त्याला पेन 

खोचलेलां. काही बोलला नाही. नुसताच मांद हसला.  

"कामावर नाई गेला? पोणलसी खाक्यात णतचा प्रश्न.  

"अन ह ेकाय थोबाड? नाश्ता नाई केला का ?" 

" तू काय करती आहसे इथे ?" 

"आमचे काय ! रुटीन पोणलसाची डुटी. साांग ना. काय काम काडलां हॉणस्तपटलात ?" 

त्याची काळजी करणारा तो रटणपकल ओळखीचा णतचा स्तवर लागल्यावर काययकताय 

बोलायला लागणार एवढ्यात, 
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" थाांब आधी काहीतरी खाऊन घे. मग च्या णपता णपता साांग. तू णनघ समोरच्या 

कॅन्टीनकड ेमी जरा डॉक्टरची सही राहलीय ती घेऊन येते. तो बाबा पुन्हा कुटे बाहरे पडला 

तर मला त्याच्या मागे ददवसभर दफरायला लागेल. पन तू खायला सुरुवात कर हा. माझी 

न्यारी झालीय. मी च्या घ्याला यईेन. पन तू थाांब हां. खाल्ल्याणशवाय आणण माझ्याशी 

बोल्ल्याणशवाय नको जाऊ. बरां का. मला उशीर झाला तरी थाांबच. मी येऊ का 

सोडायला… ?" 

"नको गां. मी जातो. थाांबतो कॅन्टीन मध्य.े"  

" तू खायला सुरुवात कर बरां का. थाांबू नको माझ्यासाटी. पसै ेआहते का ….? " 

ककणचतसा हसला तशी पोलीसला खात्री वाटली. नेहमी प्रमाण े टप्पा नाही दणेार. 

खाऊन घेईल.  

सायकलला कुलूप लाऊन ती णतथेच ठेऊन काययकताय कॅन्टीनकड े वळला. जरा बरां 

वाटलां. ती भेटली. थोडा भार हलका झाला असां वाटलां. दोनेक वर्ांनी भटेली असले पुन्हा.  

 

 

 

 

शेवटची भटे मानस मध्यचे झाली होती.  

णतथली कॉफी णतला आवडायची. पणहल्याांदा भटेायला णतथेच बोलावल ेहोते णतने. 

पोस्तटकाडय पाठवून. पांधरा पैशाला की पांचवीस पैशाला णमळायचे तेव्हा. मोबाईल नव्हते. 

पेजर ही नांतर तीन चार वर्ांनी आले असतील. त्यामुळे एसेमसे वगैरे पाठवण्याची मुभा 

नव्हती. पोस्तटकाडय पाठवून बोलावल.े पत्ता अगदी हुशारीने जपून ठेवला होता.  
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रणववार चौकात आांदोलन केलां होतां. बस रोको आांदोलन. वीस पांचवीस पोरां होती 

आणण आठ दहा पोरी. कॉलेजच्या वेळात बस सोडत नव्हते. अजय णवनांत्या करून झाल्या. 

बसवाल्याांचे ररक्षावाल्याांशी साटांलोटां होतां. पोरां आली होती कायायलयात. आांदोलन ठरलां. 

जोरदार झाला रास्ततारोको. काययकत्यायने दणदणीत भार्ण केलां.  पोणलस सुरुवातीपासून 

होतेच. काययकत्यायचे भार्ण झाल्यावर पोराांना जास्ततच चेव चढला.पररसर दणाणून गेला. 

पोणलस आांदोलन थाांबवायला साांगत होते. कुणी ऐकायला तयार नव्हतां. सगळयाांना अटक 

झाली. सगळयाांची रवानगी पोणलस स्तटेशनात. णतथे ही अधून मधून घोर्णा चालू होत्या. 

गोंधळाने पोणलस इन्स्तपेक्टर वैतागला. त्याने पोणलसला पोराांना धमकवायला पाठणवलां. 

कोठडीत आल्या आल्या ती जोरात ओरडली.  

"तुमचा लीडर कोन हाय रे" 

दमदार आवाजाने सगळे शाांत झाल.े साधारणपणे पोराांच्याच वयाची असले. 

नुकतीच भरती झाली असेल. पण एकदम धडाकेबाज होती. णबल्ल्यावर नाव होतां रमा 

पवार. एका आरोळीत पोराांना गप्प केलां.   

"तुमचा लीडर कोन हाय?" 

काययकताय पुढे झाला.   

"काय नाव काय तुजां ?" 

"पत्ता पन साांग. या सगळयाांची नावाची आणण पत्त्याची यादी करून द"े 

"आनी लक्षात ठेव. ह े पोणलस स्तटेशन आह.े इथां आरडा ओरडा नाई चालत. आन 

झाला तर तुला पलै ेटायरीत टाकून बुकलुन काडतील आन नांतर बाकीच्याांना. याांना शाांत 

ठेव." 

"आमच्या जेवणाचे काय ?" काययकत्यायने णतचे आधीचे बोलणे फारस ेमनावर न  घेता 

शाांतपणे णवचारले.  
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" आदी यादी करून ठेव. जेवनाचे बगु नांतर" पोणलस तणतणत णनघून गेली.  

ददवसभर पोणलसला आांदोलनकत्यांच्यावर वचक ठेवायला त्याांच्या सोबतच 

राहायचा आदशे होता. गाणी घोर्णा णतला थाांबवता नाही आल्या. काही वेळाने तर ती 

आांदोलनकत्यांपैकीच एक असावी आणण त्याांच्या ददमातीलाच णतला ठेवलांय असां झालां 

वातावरण.  

काययकत्यायशी णतची खास ओळख झाली . तो लीडर होता ना. त्यामुळे सांवादाला 

णनणमत्त होतां. सांध्याकाळी उणशरा समज दऊेन आांदोलनकत्यांना सोडून ददलां. काययकत्यायने 

पोणलसला इन्स्तपेक्टर साहबेाांची भेट घडवून द्यायला साांणगतलां. साहबेाची परवानगी णतने 

आणली.  काययकताय इन्स्तपेक्टर साहबेाला भटेायला गेला. सोबत पोणलस होतीच. त्याांना 

झालेल्या तसदी बद्दल ददलणगरी व्यक्त केली.  

"या बाईंचे ही खास आभार. ददवसभर त्याांना ही आमच्याच बरोबर अटक झाली 

आह ेवाटत होते. त्याांना सुरुवातीला माझ्या पोराांनी थोडा मदु्दाम त्रास ददला. पण या त्याांना 

पुरून उरल्या. तसदी बद्दल माफ करा." पोणलस साहबेाकड ेबघून आणण साहबे काययकत्यायकड े

बघून हसला.   
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"अरे पत्र आलांय तुझ्यासाठी. काकाांनी घरी आणून ठेवलांय." खोलीच्या 

मालकीणबाईनी त्याांच्या बाल्कनीतून घरी परतणाऱ्या काययकत्यायला वदी ददली. 

काययकत्यायची खोली तो असला नसला तरी बांद नसायचीच. ददवसभर त्याच्या 

णमत्रमैणत्रणींचा वावर त्याच्या खोलीत असायचा. कुणी डबा खायला, कधी बैठकीसाठी, 

कुणी णविाांतीसाठी सतत असायचां.  

काययकत्यायला नोकरी लागली होती. त्यामुळे कामाांच्या ददवसाला तो नऊ तास बाहरे 

असायचा. पण त्याची खोली कधी बांद नसायची. घरमालक काकाकाकू येणाऱ्या 

जाणाऱ्यावर नजर ठेऊन असायचे. त्यातले काही त्याांच्या पररचयाचेही झाले होते. पण 

काका काययकत्यायची पत्रे कुणीतरी ढापतील, वाचतील म्हणून घरी आणून ठेवायचे.  

……काकुनी पत्र हातात ठेवलां. पोस्तट काडय होतां.   तीन चार ओळींचे पत्र होतां. 

'रणववारी तेरा तारखलेा साडतेीन वाजता कोटय रस्तत्यावरच्या मानस मध्य ेये. बोलायचे आह.े 

-पोणलस. ( रमा पवार )  

रणववारच्या दनैांददनीत काययकत्यायने भेटीची नोंद केली. जनरल गप्पा झाल्या तू 

कुठला. मी कुठली. णपक्चर. णहरो. णहरोइन. गाणी. कॉफी. राम मांददर. अयोध्या. चळवळ. 

आांदोलन. शाकाहार माांसाहार. दोन तास झाले. दोन दोन कॉफी झाल्या. पांधरा ददवसाांनी 

पुन्हा भटूे.  

तेच रठकाण. दोन दोन कॉफी. मग पुन्हा भेट. डब्यात पोलीसने केलले ेअांडा ओम्लेट. 

गप्पा.  
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पुन्हा भटे. चचाय . गप्पा. बांदोबस्तताचा ताण. बदली झाली. दसुरे पोणलस स्तटेशन. 

समाज व्यवस्तथा. जाती णवर्याची चीड. णवर्मता. चीडचीड.  

एक तास उणशरा आला. पोणलस लहानपणापासून अनाथ. मामामामीने वाढवलां. 

णजल्यातच गाव. कथा कादांबरी णपक्चर मधलीच णतची स्तटोरी. नोकरी णनणमत्ताने गाांव सुटलां 

आणण मामीचा भयांकर जाच सांपला. आता या शहरात गावाच्या गल्लीतली णतची ताई 

णतची पालक. ताईला ही माहरेची म्हणून फक्त पोलीसचा आधार. ताईचे चहाची गाडी 

चालवणाऱ्या अण्णाशी प्रेमणववाह. त्यामुळे ताई बणहष्कृत.  

काययकत्यायला अण्णा भेटला. ताई भेटली. एकणत्रत जेवणां झाली.  

 

 

 

 

 

दीड वर्य उलटलां.  

अचानकच एकदा पोणलस काययकत्यायला म्हणाली "माझ ेतुझ्यावर प्रेम आह.े" 

काययकत्यायने दीघय श्वास घेतला : "मला माणहती होते. आपल्या मैत्रीमध्य े हा ददवस 

येणार. तू मला ह ेसाांगणार. आणखी एक कॉफी घशेील ना ?" 

म्हणाली "हो " 

"पोणलस, मी तुझ्याकड े फक्त मतै्रीण म्हणून बणघतलांय. मला मैत्रीच्या पलीकड े

तुझ्याकड ेकधीच बघता आलां नाही. मुख्य म्हणजे मला त्या पलीकड ेजायचां नव्हतां. माझ्या 

आयुष्याची प्रेमात पडणां वगैरे ही प्रायोररटी नाही, सध्यातरी." 
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पोणलसच्या आवाजात ककवा बोलण्याच्या गतीत फरक नव्हता . "मला माणहती आह े

ह ेसगळां. तुझ्याकडून असां कधीच ना बोललां गेलांय ना कधी वतयन झालांय. मैत्रीची साधी थाप 

माझ्या पाठीवर मारण्यासाठी सदु्धा तू माझ्या अांगाला कधी हात लावला नाहीस गेल्या दीड 

दोन वर्ायत. म्हणून तू वेगळा आहसे. आईबाप लहानपणीच गेले, कारण मीच तेव्हढी पापी 

आह.े त्यामुळे दवेानां मला आईबापाचां सुख नाही ददलां असां मी स्तवत:ला समजावत आले. पण 

तुझ्याशी मैत्री झाली आणण माझ्यात थोडतेरी पणु्य णशल्लक आह ेअस ेवाटायला लागल.े तू 

मला मैत्रीण म्हणतोस हचे माझ्यावर प्रचांड उपकार आहते तुझे. मला तू मोठां  केलांस. 

तुझ्यासमोर रडल ेतर मनसोक्त रडू ददलांस. हसल ेतर हस ूददलांस. दकत्येक वरे् मी माझ्यात 

दाबून ठेवलेलां हसू आणण रडू तुझ्यामुळे  माझ्यातून मला मोकळां करता आलां. याच्या पलीकड े

तुझ्याकडून काही अपके्षा करणां म्हांजे माझा पापाचा घडा पुन्हा काटोकाट भरायला 

घेण्यावानी आह.े तुझी पातळी उांचावरली आह.े ह ेसगळां ओळखून मला माझां प्रेम तुझ्याकड े

साांगायचां नव्हतां. ताईने खूप लकडा लावला होता. एकदा बोलून बघ. हो म्हणेल ककवा नाही 

म्हणेल. म्हणून आज साांणगतलां. माझ्यावर रागावू नको." 

" ए खाकी ! मी रागवने कशाला? तुला जे वाटलां, ते तू साांणगतलां. यात गैर काही 

नाही. फक्त जे णमळणार नाही त्याचे वाईट नको वाटून घेऊ. मला तसां वाटत नाही म्हणजे 

माझी तुझ्या लखेी काही ककमत कमी आह ेककवा पातळी कमी आह ेवा योग्यता कमी आह े

असा त्याचा काही अथय आह े असा ही णवचार करू नको. मला माझ्याकडून प्रचांड अपेक्षा 

आहते आणण त्या अपेक्षाांप्रत पोहोचण्याच्या माझ्या प्रवासात मला कुणाची ससेहोलपट होऊ 

नये अस े वाटते. त्यामुळे मतै्रीपलीकड े जाण्याचा णवचार सहज माझ्या वागण्याबोलण्यात 

नैसर्गगकपणे येत नाहीत. इतकां च."    

….पोणलसच्या  अनावर हुांदक्याांनी दोघाांमधला सवाांद खांणडत झाला. णनघताना  ती 

नॉमयल वाटली. पुढ ेभटेी झाल्या. पण वारांवारता कमी झाली. सहा मणहन्याांनी णतची बदली 

जवळच्या ग्रामीण भागात झाली त्यामुळे भटे क्वणचतच व्हायची. कधीकधी णतच्याकडून 

काययकत्यायला डबा यायचा आणण डब्यात णचट्ठी. वेळेत जेवेत जा. आांदोलने वगैरे आता बस 

झालां. ददवाळीला गावाकड ेजा. अस ेकाही सल्ल ेअसायचे.  
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"…… अरे ह े काय अजुनी काही खाल्ल े नाही? खेकसतच णतच्या णवचारण्याने 

कॅन्टीन मध्य ेबसलले्या काययकत्यायची तांद्री भांगली.  

" तुला साांणगतलां होतां ना तू सुरु कर म्हणून. माझी न्यारी झालीय रे बाबा." 

"अगां तसां काही नाही. म्हटलां थाांबु तू येई पयतं. दीड दोन वर्ायत गप्पा झाल्या 

नाहीत. गप्पा मारत खाऊ" 

" काय साांगू तुझ्यासाठी? आम्लेट खाशील का वडा साांबर? " पोणलसालाच ओडयर 

द्यायची घाई झाली.  

"तू काय घेशील ?" 

"अरे, साांणगतलां ना, माझे पोट भरलांय. आमी काय ररकाम्या पोटी डूटी करतो व्हय?  

" वडा साांबार आणण दोन चहा " 

" आणण ह ेकाय, तू खुपच बारीक झालीयस. चेहरा खप्पड झालाय ." 

" मला काय झालाय बारीक व्हायला. चाांगली खाऊन णपउन सुखी हाय." 

" काय झालय पोणलस? कशी आहसे तू ?" 

" सगळां बरां आह ेरे, फक्त माझा साहबे हलकट  आह.े मला उगाच त्रास दते बसतो." 

"त्रास दतेो म्हणजे ?" 
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"मेल्याची बाई गेलीय सोडून गेलीय त्याला. जानारच ना. हा रानटी  ढोला हाय. 

डूटी सांपली की रोज दारू पीऊन घरी जायचा अन रातसारी बायकोला हानायाचा. नवराच 

पोणलस मग ती तक्रार कुनाकड े करनार? ती गेली याला सोडून. पोरबाळ नव्हतांच. हा 

ररकामा. बगीन तर बगीन न्हाईतर ददन सोडून नोकरी एक ददवस. अरे माझे जाऊद.े आपन 

णहतां तुजां बोलायला बसलोय. काय झालां? तू णहतां कसा काय? हाणस्तपटलात? का पटवली 

एकादी नर्गशन ?" 

मांद हसला.    

" एक भीर्ण प्रोब्लेम झालाय " 

"अरे, काय साांगशील, का जीव घेशील माझा आता ?" 

" अगां, माझ्या णमत्राची बायको स्तटोव्हचा भडका उडून भाजलीय काल. खूप 

भाजलीय. लग्न होऊन वर्य होतांय नुकतांच आणण ह ेअसां झालांय. दोनेक मणहन्याचां बाळ आह े

त्याचां. णतची णबचारीची अवस्तथा बघून तर मी पार खचलोय. दकती भयांकर वेदना होत 

असतील णतला. माझ्या समोर णतला पाहणां, पसांत करणां, लग्न होणां, बाळाचा जन्म ह ेसगळां 

झालांय. या अपघाताने मी खूप भेदरून गेलोय. काय करायचां सुचत नाहीय." 

"अरे, दवेा ! ती णशणक्षका का? दवेपूरची पोरगी? काल सकाळी अकरा वाजता दाखल 

झाली ना ?"  

" हो, पण तलुा कसे णडटेल्स माणहती …?" 

"ओ, राजे ! पोणलस हाय मी. ध्यानात हाय ना? का ते ही णवसरलात ?" 

" तसां नाही गां, पण …" 

" तुजा णमत्र डुबला म्हनुन समज ! लौकरच तो सरकारचा जावई होनार ! जेलची 

चक्की णपसनार " 
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"काय ??? कसां काय? तुला कुणी साांणगतलां ?" 

" अरे, त्याचा तपास माज्या ठाण्याकडचे हाय. ही काय त्याचीच कागदां घेऊन 

दफरतीय मी काल पासून. तपासात मी पन हाय. तो अपघात नाहीय, तो … " 

"शक्यच नाही." काययकत्यायने णतला अडवलां  

" अपघाता व्यणतररक्त काही इतर सांशय घेणां धादाांत खोटारड े आह.े मी ओळखतो 

माझ्या णमत्राला चाांगला. त्याच्या बायकोलाही." 

" हो, पण राजे, तुमाला कोन णवचारतो? पुरावा गोळा झालाय. आणण केस प्रथम 

दशयनी पुराव्यावर उभी रहाते. खरां खोटां कोटय ठरवतां. पोणलस न्हाई.  मुख्य म्हांजे पोरीच्या 

नातेवाईकाांच्या जबान्या पन झाल्यात ना. ३०२ न्हाईतर ३०६ काही पन लागु शकतो."     

"म्हणजे?  ३०२, ३०६ ह ेकाय आह े?" 

" डायरेक्ट मडयर ककवा आत्महत्या करायला भाग पाडल्याची केस आह ेही. " 

" अगां मी साांगतोय ना असां काही नाहीय." 

" पन पोणलसाांना तू कसे साांगनार? अन पोणलसाांनी तुजां का ऐकावां? पोरीच्या 

नातेवाईकाना कोन समाजावनार ?" 

" आई ग्ग !" काययकताय हातातला कप ठेऊन डोक्याला हात लाऊन बसला.  

" पोणलस, अगां काहीतरी कर ना, प्लीज. आयुष्यभर तुझ े उपकार मी णवसरणार 

नाही." 

" गप रे, उपकाराची भार्ा माझ्याबरोबर कशाला करतोस? तुझ्याकड ेबघून मलाच 

आता कालवायला लागलांय. तुला मी असा कधी एवडा उदास न्हाई बणघतला. ह ेबघ मी 

प्रयत्न करते. पन मी अणधकारी न्हाई. माझ्यापरीने तुज्यासाठी मी सगळां करीन. पन 

http://www.esahity.com/


कुणाच्या खाांद्यावर  सुधीर मुतालीक  

ई साहित्य प्रततष्ठान  www.esahity.com 
 
 
 

तपासात बाकी पन लोक असतात ना. अन तपास अणधकारी नेमका माजा साहबेच आहे, तो 

डुक्कर मलेा. पन तू धीर नको सोडू गड्या. माज्यावर णवश्वास ठेवशील ना ?" 

"अगां काय बोलतेस ह?े तुझ्यावर अणवश्वास दाखणवण्याचा प्रश्नच येत नाही." 

"चल, मी णनघ ूका? उद्या मला इथेच भेट अकरा वाजता. मी बघते तोवर काय करता 

येतां का. उद्या अकरा वाजेपयंत तुज्या णमत्राचे भणवष्य ठरेल. तू काळजी नको करू, हा . 

आपन होईल णततकां  करू तुझ्या णमत्रासाठी.  णनघते मी." पोणलस घाई घाईत णनघून गेली.  

ती गेल्यावर काययकताय कोसळलाच. बराच वेळ बसून राणहला कॅन्टीन मध्ये. णमत्राकड े

चक्कर टाकली. त्याच्या बायकोला बघायचे धाडस नाही झालां. नातेवाईक मांडळी बाकावर 

सुन्न होऊन बसली होती. त्या वातावरणात पोणलसाांची बाजु या णवर्यात कुणाशी बोलणां 

शक्यच नव्हतां. णमत्राला असां काही साांणगतलां असतां तर त्यालाच हॉणस्तपटलात दाखल करावां 

लागलां असतां. पोणलसाांच्या कारवाई णवर्यी कुणाशी न बोलण्याचा काययकत्यायने णनधायर 

केला. अगदीच वेळ पडली तर काय करायचे ते प्रसांग बघून ठरव.ू सध्यातरी प्रत्येकाने 

आपापली काळजी करावी आणण णमत्राच्या बायकोची स्चता करावी अस ेवाटले. ददवस पुढ े

कसाबसा सरकत होता.  

 

 

 

 

अकराला दहा णमणनटे असताना आधीच कॅन्टीन मध्य े काययकताय जाउन बसला. 

टेबलवर असलेल ेपाणी घटाघटा प्याला आणण दरवाजाकड ेएकटक पहात बसला. इतक्या 

भेटी झाल्या पण आजवर पोणलसची इतक्या अणधरतेने कधी वाट बणघतली नव्हती. 

गल्ल्यावर टाांगललेां मोठां  चौकोनी घड्याळ सांथ गतीने काटे पुढे सरकवत होतां. खुप वेळ वाट 

बणघतली. अकरा वाजून वीस णमणनटां झाली. पोणलस अजुनी पोहोचली नाही. ती नक्की येणार 
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याची मात्र खात्री होती. होतो कधी कधी उशीर. णतचे कामच तसे आह.े बारा वाजले. णतचा 

पत्ता नाही. काययकत्यायला मळमळू लागलां. ओठ कोरड े पडायला लागल.े डोकां  ठणकायला 

लागलां. पण पोणलसवर णवश्वास आह.े ' पण णतला कुणी मदत केली नसेल का? याचा अथय 

णमत्र खुनाच्या आरोपाखाली तुरुांगात जाणार का? पण पोणलस आह ेना ! पण ती तरी काय 

करणार णबचारी? त्यातच णतचा साहबे णतला त्रास दतेोय. नेमकां  णतच्याच पररणचताचे 

प्रकरण म्हणून त्याने खनु्नस काढायचे ठरणवले तर? हातपाय थरथरायला लागल े होते. 

साडबेारा वाजत आले. इतका उशीर णतला कधी होत नाही. एकदा झाला होता. इलेक्शनचे 

कसल े टे्रस्नग होते. पण आज काही होणार नाही ह े साांगायला तरी नक्की येईल? आजारी 

पडली असले का?  

तेव्हढ्यात ती दारात ददसली. काययकताय एकदम उभा राणहला. हात उांचावून 

बसलले्याची जागा दाखवली. पोणलस आली. घामाघमू झाली होती. आधी दोन ग्लास 

गटागटा पाणी प्याली. खाकी पदराने कपाळावरला घाम पसुला.  

" खूप वेळ वाट बघायला लावली, सॉरी." 

णतचा आवाज कमालीचा खाली गेला होता. खूप थकल्याचे जाणवत होते. केस बहुदा 

नीट स्वचरले नव्हते. काययकत्यायकड े नजरेला नजर दऊेन बघत नव्हती. णतच्या टेबलावर 

ठेवलेल्या हाताला ककणचतसा होणारा कां प जाणवत होता.  

" मला साांग, तुझा णमत्र या केस मध्य ेअडकला तर काय होईल ?" 

" पोणलस, णमत्र वाचला तर मी वाचलो अस ेसमज. माझा खूप जवळचा णमत्र आह े

तो. बाकी काही नाही. पण तो अडकला तर त्याचा माझ्यावर काय पररणाम होईल ह ेआता 

साांगता येणार नाही." 

ती थाांबली. पदराने पुन्हा एकदा कपाळ पुसलां. मग म्हणाली, 

" ठीक आह.े अजुनी तपासाचां काम पुढां सरकलां नाही. काही कागदपत्रां अजुनी 

माझ्याचकड आहते. घरी ठेवलेत. णमळाली नाही असां सायबाला साांणगतलांय." 
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"तुझा त्या डुक्कर साहबेाकडचे सगळा णनणयय आह ेका गां" 

होकाराथी मान हलवली. काययकत्यायकड े बणघतलां नाही. थोडावेळ कुणीच बोललां 

नाही. अचानक आपण हॉणस्तपटलच्या कॅन्टीनमध्य ेबसलोय याचां भान णवसरून टेबलवर णतने 

काययकत्यायचे दोनही हात आपल्या हाताच्या ओंजळी मध्ये घट्ट पकडले. णतचा पररचय 

झाल्यापासूनचा हा पणहलाच स्तपशय.  

" स्चता नको करू. मी काढीन तुज्या णमत्राला या केस मधून बाहरे. तुझ्यासाठी. माझ े

तुझ्यावरचे प्रेम एकतफी असल े तरी ते मी मरेपयंत राहील. माझी तुझ्याकडून कधीच 

काहीच अपेक्षा नव्हती आणण नसनार. तुझी असली अवस्तथा मला नाही बगवत, गड्या. आज 

चार वाजेपयंत मला वेळ द.े मी तुला साांगीन काय करायचे ते. इथेच भटूे. माज्यावर णवश्वास 

ठेव. णनघते मी. चार वाजता इथेच भटुे." काययकत्यायला फारसां बोलू न दतेा णनघून गेली.  

एका बाजुला थोडा धीर आला होता. पण हातात णनणयय नव्हता. काययकत्यायने चहा 

मागवला. चहा प्यायल्यावर त्याला जरा तरतरी आली. उठून तडक खोलीवर गेला. आांघोळ 

केली. डबा आला होता. जेवण केले आणण णबछान्यावर अांग टेकवलां. दोन रात्री हॉणस्तपटलात 

झोपेचां खोबरां झालां होतां. जाग आली तेव्हा पावणे चार वाजले होते. उशीर झाला होता. 

कॅन्टीन जवळ पोहोचला तेव्हा चार वीस झाल े होते. सायकल तशीच टाकली आणण 

पळाला.  

पोणलस यउेन थाांबली होती. दारात उभी होती.  

"कधी आलीस ?" 

" चार वाजता " 

" चल बसू चहा घेणार? " 

"नको" 

"बोल काय झालां "  
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" होईल तुजां काम." 

"एवढी शाांत का आहसे? थकली आहसे का? चहा साांगतो दोन " 

"मी ठीक आह े" पोणलस सलग काययकत्यायकड ेबघत होती. त्याला लक्षात आलां.  

" खोलीवर जाऊन झोपलो होतो तासभर." 

" मी काय साांगते ते नीट ध्यानात ठेव. तुजां काम झालांय. दोन गोष्टी तुला कराव्या 

लागतील." 

"कोणत्या?" 

" एकतर दहाहजार रुपये द्यावे लागतील … " 

" काय ?" काययकताय ताडकन उठलाच.  

" ऐक रे, बैस तू पैल.े" 

" अगां पण कशासाठी? लाच?  एवढी मोठी रक्कम ?" 

" ही केस साधी सोपी नाही, रे गड्या. माझे मलाच माणहती त्यात काय काय आह ेते " 

" काय आह े त्यात? माझा णमत्र णनदोर् आह े आणण त्याला णनदोर् साणबत 

करण्यासाठी लाच द्यायची? आणण दहा हजार? " 

पोणलसचा चेहरा मलूल झालेला. ती कळवळून म्हणाली  

" त्या णशवाय दसुरा पयायय नाई तुज्यापुड.े तपासात माज्या णशवाय आनखी तीन 

पोणलस आहते, सायबाला सोडून  "  

 " म्हांजे प्रत्येकाला अडीच हजार असेच ना? " 
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" तोड माजे लचके अन घाल कुत्र्याला" ती रडकुां डीला आली.  

" अरे, तुज्याकडून मी पैश े काडले असां तुला वाटत?े तुज्याकडूनच काय अट्टल 

चोराकडून पन मी कधी हरामची ददमडी नाई घेतली. तुज्यासारख्याशी दोस्तती केल्यावर मी 

असां कधी करेन का? " 

"आणण तुझ्या त्या डुक्कर सायबाचे काय?"  

काही बोलली नाही.  

"साांग ना तुझ्या सायबाचे काय? का तीच दसुरी गोष्ट आह े?" 

" नाई ती नाई दसुरी गोष्ट, सायबाचे मी बघून घईेन. तू त्याची काळजी करू नको." 

"मग दसुरी गोष्ट काय ?" 

" साांगते. पन उद्या सकाळी दहा वाजेपयंत पसैे लागतील. कॅन्टीनच्या गल्ल्यावर 

ठेऊन द.े ते आमच्या पोलीसापयंत पोचतील. पैसे पोचल े की लगेच एका तासात तुज्या 

णमत्राचे केसचे पेपर फाडून टाकतील ते. त्याच्यापयंत कुटलाच णवर्य कदीच नाई येनार. मी 

ग्यारांटी हाय." 

काययकताय चक्रावला होता.  

" भयानक आह ेह ेसगळां " 

" तुला जे समजत नाई ते, भयानक आह ेरे गड्या " 

" म्हणजे ?" 

" म्हांजे काय नाई. तू तुजां काम कर"  

" आणण दसुरी गोष्ट काय साांग ना" 
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" साांगते ना, घाई नको करूस. मला च्या तर णपऊ द.े बरां ह ेसगळां बरोबर करशील 

ना? यात काही शांका आह ेका? आत्ताच णवचार."   

 काययकत्यायला आज ती काहीतरी वेगळी वाटत होती. पण णतच्यावर णवश्वास ठेऊन 

ती म्हणते ते करणां भाग होतां. कारण दसुरा पयायय नव्हता. अन्यथा णमत्र अडकला असता.  

" शांका काही नाही. दहा हजार रुपये ही रक्कम प्रचांड मोठी आह.े" 

पुन्हा णतने णतच्या ओंजळीत हात घेतले. डोळे फाडून काययकत्यायकड े बघत होती. 

काययकत्यायने णतच्याकडे बणघतले पण फार काळ णतच्या डोळयात बघू शकला नाही. 

अवघडल्यामुळे इकड ेणतकड ेपहात हात सोडवून घेत त्याने णवचारले  

" दसुरे काय करायचे ते साांग ना ." 

" करशील ना नक्की ?" 

" करावेच लागेल. पररणस्तथती अशी आह ेकी तू जे म्हणशील ते करण्यावाचून पयायय 

नाही." 

" आजपासून मी तुला मेले. मला कधी भटूे नको अन मी पन तुला कधी भेटनार नाई. 

आपन कदी भटेलोच नाई. " 

" काय, ह ेकाय णवणचत्र ?" काययकताय ककचाळलाच ! 

" काळजी घे स्तवत:ची. वळेेवर जेवत खात जा " भरयकन णनघून गेली.  

काययकत्यायला काही समजलांच नाही. दोनही गोष्टींनी तो ठार वेडा झाला होता. 

पणहली गोष्ट कठीण होती आणण दसुऱ्या गोष्टीचा अथय समजायला महाकठीण होता.  

साडपेाच वाजल े होते. पांधरासोळा  तासाच्या कालावधीत  दहा हजार रुपये 

णमळवायचे होते. काययकत्यायच्या बँकेत खच्चुन सात आठशे रुपये असतील. अथायत त्याचा 

काही उपयोग नव्हता. कारण आता बँक बांद झाली असेल आणण उद्या दहा वाजल्याणशवाय 
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उघडणार नाही. णमत्राला साांगून ररस्तक घ्यायची नव्हती, कारण त्याला ह े सगळां प्रकरण 

समजल े तर तो आणखी खचेल. णशवाय ज्या त्याच्या नातेवाईकाांनी उलट सलुट जबानी 

दऊेन त्याला गोत्यात आणलांय ते जागे होतील. कुणालाच अगदी कुणालाच पसै ेकशासाठी 

हवेत आणण एकूण काय प्रकरण आह ेह ेसमजता कामा नये. नेमकी या तपासाच्या प्रकरणात 

पोणलस नसती तर आज काय झाले असते कुणास ठाऊक. णतच्यामुळे आज वाचलो.  

रात्रभर पाचशे आठश े उधार मागत दहाहजार एकट्याने जमवले आणण दसुऱ्या 

ददवशी गल्ल्यावर ठेवल.े ते दहा हजार पुढले काही मणहने आणण वरे् फेडत राणहला. प्रत्यक्ष 

भाजल्याची बातमी समजल्यावर दहा हजार रुपय े गल्ल्यावर ठेवे पयंतचा तीन चार 

ददवसाांचा काळ अत्यांत भीर्ण होता. पण तो सरकला.  

णमत्र वाचला. ना त्याला ना आणखी कुणाला, कुणालाच या एकूण प्रकरणाचा 

थाांगपत्ताही लागला नाही, आज तागायत. ते गुणपतच राणहलां.  
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" हा साहबे, ररटनय दऊे की स्सगल …. " 

बापरे त्या इणतहासाची दफल्म डोळयाांसमोर सरकत असताना पुण्याचा टोल नाका ही 

आला ! काययकताय पूणय हरवून गेला होता. गाडी तांद्रीतच चालवत होता. आज अचानक 

पोणलस ददसली आणण आठवणी ताज्या झाल्या खुप वर्ांनी. पण आता पुन्हा एकदा 

पोणलसला शोधलां पाणहजे. णतने अट घातलीय. पण त्यावेळी त्या अटीकड े फारसे लक्ष 

द्यायला वेळ नव्हता आणण तसे ही त्या आधी दोन वरे् प्रत्यक्ष सांपकय  नव्हताच. आता खूप 

काळ णनघून गेलाय.  

णतचे लग्न झाल े असेल. लग्न सांसाराच्या चक्रात माणसाला नवे सांदभय प्राप्त होतात 

आणण आपल्या भूतकाळाकड ेवेगळया नजरेनां बघता येतां. अशावेळी तरुणपणातल्या घटना 

गमतीदार वाटतात. आज तेवढां त्या घटनाांची सांवेदना तीव्र नसते. ककबहुना अशा 

घटनाांसांदभायत सांवेदना नाहीशी झाललेी असते. त्यामुळे हरकत नाही. पोलीसला आता 

भेटायला हरकत नाही.  

पुण्यातले काम सांपवून काययकताय परतल्यावर पणहल्याांदा त्याने पररचयाच्या पोणलस 

अणधकाऱ्याला फोन केला. पण रमा पवार नावाचे त्याला कुणी माणहती नव्हतां. तो शोधून 

साांगतो म्हणाला पण तो ते करेल याची खात्री नव्हती. लग्न झाल ेअसले तर आता इतक्या 

वर्ांनी णतने नसले तरी बाकीच्या फौजफाट्याने णतचे आधीचे नाव लक्षात ठेवण्याची 

शक्यता फारशी नव्हती.  

आठेक ददवसाच्या प्रयत्नानांतर त्याला अण्णाची आठवण झाली. टपरीच्या रठकाणी 

गेला. पण णतथे चहाची टपरी नव्हती. णतथे आता उांच इमारती उभ्या होत्या आणण इतका 
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बदल झाला होता की णतथे टपरी होती ह ेकुणाला साांगताही येईना. अण्णा हा णतच्या पयंत 

पोचण्याचा शेवटचा दवुा होता.  

काययकताय आता खचला. पण पोणलसला शोधण्याचा त्याने ध्यासच घेतला. त्या आधी 

अण्णाला शोधणे गरजेचे होते. अण्णाची बायको मराठी होती आणण ती जवळपासच्या 

गावातली होती एवढीच त्याची खुण काययकत्यायकड े होती. शहरातल्या एकेक चहा आणण 

पानवाल्या अण्णाांना त्याने णवचारायला सुरुवात केली. मणहना उलटला तरी काही मागमूस 

लागला नाही. पण एक बातमी णमळाली. अण्णाची टपरी होती त्याच्या शेजारी एक 

वडापावची गाडी होती त्याचा पत्ता आणण मोबाईल नांबर णमळाला. त्याच्याकडून अण्णाचा 

मोबाईल नांबर णमळाला.  

अण्णाने ओळख पटवून ददल्यावर फोन कट केला. गूढ वाढल े होते. पुन्हा एकदा 

वडापाव वाल्याचे पाय धरावे लागल.े त्याने अण्णाच्या टपरीचा पत्ता ददला. भेटल्यावर 

अण्णा अणजबात बोलायला तयार नव्हता. सलग तीन ददवस काययकताय त्याच्याकड ेजायचा.  

" अरे जाव ना बाबा क्यो धांद ेकी खोटी कर रा ह.ै हमको कुछ मालूम नही. खाली 

णपली त्रास मत दो हमको." असलां काही बोलून काययकत्यायला णपटाळून लावायचा. 

शेवटी एक ददवस काययकताय सहा तास थाांबला त्याच्या टपरीवर. बांद करून तो घरी जायला 

णनघाला तेव्हा त्याच्या मागे मागे जायला लागला. तेव्हा कुठे थाांबून अण्णा सरळ बोलायला 

तयार झाला.  

" कल सुबह घर आ जाव. उसकी ताई रहगेी उसको सब पूछना."  घरचा पत्ता ददला. 

घराजवळची खुण साांणगतली. आणण अण्णा णनघून गेला. रात्रभर काययकताय अण्णाच्या 

णवणचत्र वागणुकीचा णवचार करत होता. असा का वागला अण्णा? नेमकां  काय झालां असले? 

पोणलस तर ददसली ह े णनणश्चत म्हणजे ती व्यवणस्तथत असले, म्हणजे आहचे. सकाळी 

अकराच्या सुमारास काययकताय अण्णाच्या घरी पोहोचला. ताई होती. केस पाांढरे झाले होते. 

चेहऱ्यावर चष्मा चढला होता.  
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" ये की. दकती ददवसाांनी रे. काय ताईची आटवन झाली नाई का? आता मोटा 

झालास तु. स्तवत:च्या गाडीनां दफरतुस." 

" हो, ताई खूप ददवसाांनी आलो. ह े खरांय. आता येत जाईन. तुम्ही कशा 

आहात?"        

" आमचां काय रे. मला अण्णा आणण त्याला मी. चालू हाय आमचा सांसार सुकानां. 

लगीन केलांयस काय? पोरां दकती? " 

" हो ताई लग्न झालां आठ वर्ायपूवी. एक मलुगी आह.े एकच. बायको इांदरूची आह.े ती 

बँकेत नोकरी करते."  

" छान झालां बघ. बायकोला घेऊन यायचां ना रे." 

" हो घेऊन येईन एकदा. ताई, पोणलसचां कसां चाललांय ?" 

"रमी? हममम!!! कुनाला तरी सोडवन्यासाठी, कोंची तरी केस मागां घेन्याच्या 

बदल्यात पोरीनां णतच्या सायबाशी लगीन केलां …………. " 

( The end )  
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वाचन िा एक चाांगला टाईमपास आि.े त्यात चाांगला वेळ जातो. पण वाचन िा 

केवळ टाईमपास नािी. आहण “वेळ” िा “घालवण्या”साठी नािी. आपण वाचत असतो तेव्िा 

आपण घर्तिी असतो. पुस्तकाांतले शब्द आपले हिन्नी ितोड्याचे काम चोख बजावत 

असतात. मनावर सांस्कार िोत असतात. त्यामुळे वाचन करणारा समाज आहण हनव्वळ 

पोटाथी समाज याांच्यात फ़रक असतो. ददसतो. जाणवतो.  

त्यातूनिी शब्द जर मातृभाषेतून असतील तर त्या हिन्नीला धार यतेे. िातोर्ी 

जोमदार िोते. आहण मातृभाषा जर मराठीसारखी भरजरी, वैभवशाली आहण धारदार 

असेल तर मनावर िोणारा पररणाम आहण सांस्कार अहधकच गर्द असतात. म्िणून मराठीत 

वाचन सांस्कृती रुजवायची आि.े वाचनाची आवर् जोपासायची आि.े वाचनाची वृत्ती, 

वाचनाचा िांद फ़ुलवायचा आि.े एकट्यादकुट्या व्यक्तीत नािी. मराठीच्या कोट्यवधी 

सािराांत मराठी वाचनाची गोर्ी हनमाडण करणां आहण त्याचां िांदात रुपाांतर करणां ि ेआमचां 

ध्येय आि.े आहण त्यासाठी माध्यम आि ेइांटरनेट. 

एक गोष्ट सत्य आि.े अगदी रुस्तमातला रुस्तम वाचक आपलां पहिलां पसु्तक हवकत 

घेत नािी. कधी भॆट म्िणून, कधी घरात पर्लेलां. कधी शॆजारून. कधी वाचनालयातून. 

त्याच्या िातात हवनामूल्य पुस्तक पर्तां आहण तो वाचतो/वाचते. मग जसजशी गोर्ी लागत 

जाईल तसतसां ककमतीची पवाड न करता पुस्तक हमळवून वाचायला लागतो. पण िी गोर्ी 



पेरावी, रुजवावी, जोपासावी लागते. म्िणून आम्िी हवनामूल्य पुस्तकां  दर आठवड्याला 

हनमाडण करून पाठवत असतो. या अहभयानात आम्िाला लेखकाांचां खुप पाठबळ आि.े अनेक 

चाांगले चाांगले लेखक आपली उत्तम दजाडची पुस्तकां  आम्िाला हवनामूल्य उपलब्ध करून 

दतेात. म्िणून तर आम्िी आपल्याला उत्कृष्ट पुस्तकां  हवनामूल्य दऊे शकतो. हवनामूल्य आि े

म्िणून काहििी साधांसुधां दते नािी. बाजारात पसैे दऊेनिी हमळणार नािीत अशी उत्कृष्ट 

दजेदार भारी पुस्तकां  आम्िी हवनामूल्य दऊे शकतो ती केवळ आमच्या लेखकाांच्या कृपेने. 

ई साहित्य प्रहतष्ठान ि ेव्यासपीठ नवीन मराठी साहिहत्यकाांसाठी आहण वाचकाांसाठी 

ई पुस्तकाांचे दालन घेऊन उभे ठाकले आि.े लाखो वाचकाांपयंत िी पुस्तके हवनामूल्य 

हवतरीत करायला सुरूवात केली आि.े सिा वषांपुवी स्थापन झालेल्या ई साहित्य प्रहतष्ठानने 

आजवर आपल्या वाचकाांना सुमारे चारश,े दजेदार, मराठी ई पुस्तके हवनामूल्य ददली आिते. 

चारशे नवीन साहिहत्यकाांना या व्यासपीठावरून सादर केल.े इांटरनेटवर मराठी भाषेतील 

साहित्य लोकहप्रय करण्याची चळवळ हिरररीने पुढे नेली. कहवता, कथा कादांबऱ्या आहण 

गांभीर हवषयाांवरची पुस्तके प्रकाहशत केली. दोन लाख रहसकाांपयंत ि े दजेदार साहित्य 

हवनामूल्य पोचवले. चारशे गुहणल ेदोन लाख म्िणजे आठ कोटी पुस्तके ई साहित्य प्रहतष्ठान 

तफ़े हवतररत झाली अस ेम्िणता येईल. हवनामूल्य. तसे पाहिले तर ि ेएक भव्य काम सुरू 

आि.े नव्या प्रहतभा, नवे लेखक, नवीन हनर्ममती. मराठीत एक नवा अध्याय हलहिला जात 

आि.े िी नुसती सुरुवात आि.े लेखकाांचां पाठबळ जर असांच हमळत राहिलां तर फ़ार मोठी 

झेप घ्यायची महनषा आि.े 

आता आम्िाला वाचकाांचां पाठबळ िवांय.  

हप्रय वाचक. तुमच्या ओळखीतल्या जयाांना पुस्तकां  वाचायला आवर्तात त्याांचे ई मेल 

पत्ते पाठवाच. पण जे सािर असून, मराठी असून कािीच वाचत नािीत, ककवा ’मराठी’ 

वाचत नािीत अशाांचे मेल पत्त ेआवजूडन पाठवा. अशा दिा लोकाांपैकी एकाला जरी मराठी 

वाचनाची आवर् लावण्यात आपण यशस्वी झालो तरी ते एक पुढचे पाऊल असणार आि.े 

म्िणून िी कळकळीची हवनांती आि े की आपल्या आजूबाजूच्या दिा ककवा अहधक मराठी 

सािराांचे ई मले पत्ते आम्िाला द्या. या पत्तयाांचा वापर फ़क्त आहण फ़क्त मराठी पुस्तके 

पाठवण्यासाठी केला जाईल. त्याचबरोबर दिा ककवा अहधक पत्ते पाठवणार याांना ई साहित्य 

प्रहतष्ठानचे VIP सभासद म्िणून नोंदले जाईल. या VIP सदस्याांना प्रत्येक पुस्तक सवाडत 

आधी पाठवल े जाईल. त्याचबरोबर ई साहित्य प्रहतष्ठानच्या सवड स्कीम्समध्ये सिभागी 

करून घेतले जाईल.  



िी सेवा पूणडपणे हनःशुल्क आि.े त्यामुळे आपले हमत्र आपल्यावर खुश िोतील. हशवाय 

आम्िी िी खात्री दतेो की या ई मले्सचा वापर फ़क्त आहण फ़क्त मराठी साहित्य 

पाठवण्यासाठीच केला जाईल. इतर कसल्यािी जाहिराती पाठवून त्याांना त्रास ददला जाणार 

नािी. तेव्िा लवकरात लवकर आपल्या माहितीतल्या दिा ककवा अहधक मराठी सािराांचे ई 

मेल पत्त ेआम्िाला द्या. 

आपल्या पत्राची वाट पिात आिोत. 

 

धन्यवाद 

 

आपले नम्र 

टीम ई साहित्य प्रहतष्ठान 

  



 

 

 

 


