


मनात आल ं हणून  

ह ेपु तक िवनामू य आह े

पण फ़ुकट नाही 

या मागे अनेकांच ेक  व पैसे आहते . 

हणनू ह ेवाच यावर खच करा ३ िमिनट 

१ िमिनट : लेखकांना फ़ोन क न ह ेपु तक कस ेवाटले त ेकळवा 

१ िमिनट : ई सािह य ित ानला मले क न ह ेपु तक कस ेवाटले त ेकळवा.  

१ िमिनट : आपले िम  व ओळखी या सव मराठी लोकांना या पु तकाब ल अिण ई सािह यब ल सांगा.  

  

असे न के यास यापुढे आप याला पु तके िमळण ेबंद होऊ शकत.े  

दाम नाही मागत. मागत आह ेदाद.  

साद आह ेआमची. हवा ितसाद.  

 

दाद हणजे ततुीच असावी असे नाही. ांजळ मत, सूचना, टीका, िवरोधी मत यांच े वागत आह.े  ामािणक मत असावे. यामळेु लेखकाला गती कर यासाठी 

िदशा ठरव यात मदत होते. मराठीत अिधक कसदार लेखन हावे आिण यातून वाचक अिधकािधक ग भ हावा, आिण संपणू समाज सतत एका न या बु  उंचीवर 

जात रहावा.  
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• िवनामू य िवतरणासाठी उपल ध.  

• आपले वाचून झा यावर आपण हे फ़ॉरवड क  शकता.  

• हे ई पु तक वेबसाईटवर ठेव यापुव  िकंवा वाचना यित र  कोणताही वापर 

कर यापुव  ई -आव यक घेणे परवानगी ित ानची सािह य आह.े  

 

   



पंकज घारे यांची का शत पु तके आ ण इतर ओळख  

१. प हले पाऊल (सर पास- हमालयीन गयारोहण अनुभव)- सवंेदना 
काशन (आता फ त ई-पु तक उपल ध) 

https://www.bookganga.com/eBooks/Books/Index?BookSe
archTags=Pankaj%20Ghare&BookType=1 
 

 
 

२. सफरछंद (लडाख- सायकल मंती)- ंथाल  काशन 
(ि लपकाटवर उपल ध) (ई-पु तक लवकरच उपल ध होईल) 
https://www.flipkart.com/search?q=pankaj%20ghare&mark
etplace=FLIPKART&otracker=start&as-show=off&as=off 
 
 



३. लॉग:मनात आलं हणून  
(https://pankajpghare.blogspot.com/) 
 
काश च ण लकं: 

https://www.shutterstock.com/g/Pankaj+Ghare?rid=45589
66&utm_medium=email&utm_source=ctrbreferral-link 
 

४. दगु सा ह य संमेलन- ४  
स जनगड येथे प रसंवादात सहभाग 
वषय: दगुसा ह या या न या वाटा  
 

५. ‘लोकस ा’ या ‘ ेक-इट’ सदरातील लेख 
‘भैरवगड’चे रंग, ‘कलावंतीण’ – २३०० फुटांची हंडी, ‘आजोबां’ या 
भेट ला, वराण ‘वैराटगड’, सहजसुंदर ‘कोहोजगड’, अ रगड 
(सुलेखनकला) 
 

६. भारतीय नौदल मोटरबाईक रॅल  आ ण े कंग मोह म 
(२३ माच ते २५ ए ल २०१६ ) 
मो हमपूव व कॉफ टेबल पु तकासाठ  मागदशन  
 

७. ‘ क ला’ वशेषांकातील लेख 
माझा गडगडाट, ज मू-काि मर आ ण लडाखमधील क ले   
 
 



८.  ‘ई-सा ह य’ संकेत थळावर उपल ध पु तके:  
(‘ े कं गर ’ सदर- लेखन व काश च ण)  
गोरखगड ते स धगड, कधी ‘सरस’ सरस कधी ‘कळस’ कळस, 
‘अलंगा’शी संग ‘मदना’शी गाठ, मु हेर ते सा हेर  

  

 

 
   
 
 
 



९. एकां कका (रंगभूमी प र नर ण मंडळा या कायम व पी यो यता 
माणप ासोबत) 

चौथा सहं – (भारतीय सुर ेब दल) 
भतंीलाह  टॅटू असतात – ( क यांवर ल वतनाब दल) 
नाव काढलं पोराने – (कारक दब दल)  
 

१०. सकाळ ‘स तरंग’ मधील लेख 
‘स डाई’- रा ीस खेळ चाले (Night Trek) 
 

११. दगुसखा- ई- मा सकातील लेख  
त त ‘रो ह या’वर   
 

१२. अ र बोधन, ईशा य वाता, व वभान या अंकांसाठ  लेखन  
 

१३. अ का शत लेख  
वळणदार ‘लोहगड’. नाणे नसलेला ‘नाणेघाट’  
 
आवडतं वाचन: 
१. ेरणादायी यि तच र   
२. नसग- मा हती / संवधन 
३. ऐ तहा सक कादंब  या (आ ण लगेचच स यता पडताळणी) 

 

 



 

 

 

 

 

जे वाचून वाचून मराठ  भाषा आवडल   

ते ‘बालभारती’चं पु तक, 

ठकठक, चंपक, चांदोबा, षटकार  

या आ ण अशा अनेक पा क / मा सकांना  

सम पत... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



मनात ‘मनोगत’ आलं हणून 

 

‘मनात आलं हणून....’ या मा या लॉगमधील 
https://pankajpghare.blogspot.com/ नवडक पो टचे संकलन क न 
हे छोटेखानी पु तक समोर आणत आहे.  

यातील एखादा लेख तु हाला हसवेल..... 

तर दसूरा दयाला पश करेल...... 

एक समाजातील एका वषयावर वचार करायला लावेल.... 

तर दसूरा एखाद  आठवण जागवेल.... 

एक मराठ ची समृ धी दाखवेल..... 

तर दसूरा मराठ या मु याला अधोरे खत करेल.... 

पु तकातील माझा सवात आवडता लेख मा  फ त आ ण फ त  ‘ई-
सा ह य त ठान’ या वाचकांसाठ  http://www.esahity.com/ वर याच 
ई–पु तकात उपल ध आहे.  

पु तकातील एक कथा ह  मा या ‘प हले पाऊल’ या वासवणनातील एक 
शेवटचा भाग आहे. 

‘मनात आलं हणून’ हे ई-पु तक तु हाला आवडले आ ण 
www.Bookganga.com या सकेंत थळावर उपल ध असलेले माझे 
‘प हले पाऊल’ हे ई-बुक तु ह  ‘Bookganga.com’ या संकेत थळावर 
ज र डाऊनलोड कराल याची मला खा ी आहे. 

 



अनु म णका 

 

ब ीशी 

ऊब 'माये'ची 

अं यात जीव रंगला 

बसमधल  'संगीतखुच ' 

भाषेची भतं 

या ध का आ ण गाडी शका 

खाऊ 

प हला वमान वास 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ब ीशी 

बरेच अंक वशेषण हणून हमखास वापरले जातात. उदाहरण हणजे ३६ 

चा आकडा, १२ घरचे पाणी, ४ पावसाळे पा हले, न याचे ९ दवस, दु काळात १३ 
वा म हना, सतराशे साठ भानगडी, ४ दवस सासूचे, सहावार -नऊवार  साडी, असं 
बरंच काह . तसा ‘३२’ हा आकडा खास हस याचे वणन हणून वापरतात. नीट 

तपासून पा ह यास एकूण मळून ३० दात असतात; परंतू ३२ पूण हो यासाठ  

अ कलदाढ येताना या अस य वेदना होतात, या सोसताना अ कलदाढेची 
आ ण मुळात ३२ दात अस याची गरज काय असा न पडला. 

मूळात दात हे अ न चाव यासाठ  असतात, हस यासाठ  असतात का 
िजभेला संर ण दे यासाठ  असतात हे ल ात येत नाह . कारण लहान मूल, 

याला दात नसतात तेह  खूष असतं क ! 

आ ण यांचे सव दात पडले आहेत 

अशांचं सु धा दातां शवाय कुठे काय 

बघडलंय? 

याउलट, दात नसताना लहान 

मुलांचे गोड हसू पाहताना आपण आपले 

रंगीत दात उगाच दाखवू नयेत. हो, 
हणजे तसा दातांवर खच केला असेल 

तर काह  हरकत नाह . तसा खच 

कर याची वेळ आल , हणजे ‘तो’ भूदड सोस याआधी दातांची काय अव था 
असेल ती क पना करवत नाह .... हणजे तंबाखू कंवा गुट या या यसनामुळे 

दात खराब झालेत असा गंभीर आरोप लाग याची श यता असत.े मग भले तु ह  



लहान असताना चॉकलेट भरपूर खाता (हे खरे कंवा खोटे) कारण सांगत असाल 

तर  व वास ठेवणं कठ ण. 

दातांमुळे माणसाचा खच अनाव यक खच वाढला हे मा  नि चत. 

टूथपे ट कंवा टूथपावडरचा खच आ ण यामुळे नेमके होणारे फायदे कधीच 

ल ात येत नाह त. कडू नबंाची काठ , मीठ कंवा तंबाखूचा वापर होत असताना 
कोणाला शहाणपण सुचलं आ ण टूथपे ट, टूथ श, टूथ पक यांचा शोध लागला 
आ ण पुढेपुढे हणजे आजपयत अनेक वध चव असले या, त डात क टाणू 
असतातच याब दल उदंड आ म व वास असणा या आ ण तथे पे ट कं ोल 

करणा या, त डाला वास कंवा ताजेपणा आणणा या, मुल ला पटवणा या 
उ पादनांची न मती झाल . चॉकलेटमुळे दात कडतात या वा यावर मात करत 

चु गगममुळे त डाचा यायाम होतो, दात चकाचक होतात इथपयत ‘दंत’कथा 
बन या आहेत. 

बरं, एखादवेळी शसाठ चा खच टाळता येऊ शकतो कंवा दातांसाठ  

वापरलेला श, हा नंतर केस काळे कर यासाठ  छो या म शन व छ 

कर यासाठ  वापरता येऊ शकतो. पण महागडी टूथपे ट दातांना लाव यावर ते 
थुंकायचं हणजे अगद  जीवावर येतं हो! रोज सकाळी खास थुंक यासाठ  इतका 
खच करायचा. महाग या टूथपे टवर खच करायचा आ ण सूट मळ याची 
अपे ा करायची, हे एकदमच भकारपणाचं वाटतं. नेलपॉ लश (मराठ त काह च 

हणत नाह त बहुतेक) माणे दातांसाठ  एखादं बरेच दवस टकणारं पॅा लश 

असायला हवं होतं जे लाव यासाठ  सकाळी उठ याची गरज नसेल. 

तु ह  जर दात घासले असतील कंवा तसा तु हाला अनुभव असेल तर 

एक गो ट तुम या ल ात आल  असेल. समोर या वर या चार दातांना आ ण 



खाल या दोन दातांना पे ट जा त लावल  जाते. इतर सव दातांवर कमाल चा 
अ यायच होतो.  यामुळेच दाखवायचे दात आ ण चावायचे दात असे वग करण 

होते आ ण दातांम ये ‘फूट’ आ ण माग या पे ट न लागले या दातांम ये ‘फट’ 

पडते. 

इतका सगळा खटाटोप क नह  लहानपणी दधुाचे दात पडतात आ ण 

नवीन दात येतात. दधू प यामुळे ऊजा मळत ेइथवर मा हती होती. मग कमी 
कंवा जा त दधू शर रात गेले हणजे मूल ीमंताचं असो क  ग रबाचं, एकूण 

मळून येणा या दातांची सं या सारखीच कशी असत ेहे एक न उलगडणारे कोडे 
आहे. 

सांगायचं असं आहे क  दात हा काह  इतका मह वाचा अवयव वाटत नाह . 

यामुळे ‘ड ट ट’ला डॉ टर हणावंसं वाटत नाह . हटलेच तर  याला कोणी 
देवाचे प मानत नाह . कारण दात पडला हणून जीव गे याचे ऐ कवात नाह . 

एखा या से ल ट ला आजार झा याची बातमी होते पण याचा कंवा या या 
अप याचा दात पड याची दखल प कार घेत नाह त. 

पण थोडी दातांची बाजूह  समजून घेणं मह वाचं आहे. दातांमुळे ब याच 

जणांना संबं धत उ योग सुचले आ ण सु  झाले आ ण अनेकांना रोजगार 

मळाला. गाडी, वमानं यांचे इंिजन वाप न चालत,े बंद झा यास ध का मा न 

नेल  जाते, तर ह  काह जण दातांनी त ेओढून दाखवतात. हणजे भ व ययात 

पे ोलला पयाय आहे तर. शवाय कौश य, साहसाला चालना मळत.े आपलेह  

मनोरंजन होते कारण यावेळी आपले दात दखुत नाह त. 

येक दात वतः या मुळाला आ ण शेजार या दातांना नेहमी घ ट ध न 

असतो. एक याने तो काह च क  शकत नाह . दातांनी ब याच जणांना दात,े 



सुळे, दातार अशी आडनावे दल . आम या इंिज नअ रगंमध या गअसना 
दातच असतात. फणी कंवा कंग यालाह  दातच असतात. 

तुझ ेदात तोडीन. दात घशात घाल न, काय दात दाखवतोस, दात खळी 
बसल , दातओठ खा ले अशा काह  नकारा मक वा यांचे योगदान दातांनी 
मराठ ला दले. 

हे खरं असल ंतर ह  दातां या वा याला उपे ाच आल  आहे. एखा या या 
हस याचे वणन चांगल ंकरायचं असेल तर ‘गालात या गालात’ असं केलं जातं 

आ ण गालांना ेय मळतं. मी मनापासून हसलो कंवा पोट ध न हसलो असं 
ऐकायला मळेल पण मी दातांपासून हसलो कंवा दात ध न हसलो असं 
ऐकायला मळत नाह . 

दात या वषयावर इतकं ल ह यामागे सकाळी सकाळी उठून आधी दात 

घासावे लागतात. यामुळे सगळा राग दातांवर नघतो. हे नीट घासून झालेत क  

नाह  हे कळेपयत आई ओरडायला सु वात 

करते... आ ण दात घासता घासता सुचलेले 
वचार कागदावर उतरवायचे कंवा 

‘कोरायचे’ राहून जातात. 

पुढ या वेळेपासून फोटो काढताना 
‘ माईल ल ज’ ऐवजी हणा 
....’ब ीशी’!     

 

 



ऊब 'माये'ची 

सहावीची शालांत पर ा संपून मे म ह याची सु ट  होती.  वगुला 
तालु यात तुळसगावी आजी-आजोबांसोबत आ ह  सव नातवंडं जमा हायचो. 
पेज जेवून केट खेळणं, व हर जवळ अंघोळ करणं, आजोबांची घोडा सायकल 

आळीपाळीने चालवणं, काह च न करणं आ ण मुंबईला येताना हमखास एक 

जखम आणण ंहेच उ योग होते. 

आजी या आईला पणजी हणतात आ ण काह जणांची पणजी िजवंत 

असत ेतशी आमची पणजी िजवंत अस याचा आनंद होता. त या घर , आसोल  

गावी जाणं ठरलेलं असायचं. एक सुमो गाडी भा याने घेऊन घरात या सव 

सुनांना माहेर  जा याची आजीची 'परवानगी ' सुनांना मा य होती. 

या वष  पणजी या घरात एका कु ीने अगद  दोन दवस आधी सात-आठ 

पलांना ज म दला होता. दोन पलं जगल च नाह . उरले या पलांपैक  दोन 

प लं खूप आवडल . तथून पुढ या गावी नघ यासाठ  मन तयार न हतं. 

भावा-ब हणींना म का, आजी आजोबांना वनंती आ ण आई-प पांकड े

ह ट क न गडद पव या रंगाचं प लू मी तुळस गावी ने यासाठ  सोबत घेतल.ं 

याची आई कुठेतर  फरायला गेल  

असावी. 'रेडी गाव या गणपती 
मं दरात जा याआधी पलाची 
काळजी घेणार ना याची 
ाय हरकडून खा ी क न घेतल . 

गाडीत उतरताना याने सीट ओल  

केल  होती आ ण लहान 



बाळाब दल सांगतात तसं मी या सीटला हात लावून सवाना सां गतलं. भाई 

आ ण ताईने काय हा व च पणा असं हणत एकमेकांकड ेपा हलं त हा मी 
गुंतलोय हे मला कळलं. 

याला घर  आणलं त हा कोणाला आवडलं असेल, कोणाला नाह . बशीतून 

दधू, बि कटं, चपाती वगैरे देऊन याचे लाड करायला सु वात झाल . तसर त 

पा हले या जंगलबुकचा भाव टकून होता. शेरखानव न याचं नाव 'शे ' असं 
ठरल.ं याला खेळायला, चडू आणायला, माग या पायावर उभं रहायला 
शकवायचं ठरवल ंआ ण समाधानाने सगळे झोपलो. (माणसाची भाषा ा याला 
समजत असेल आ ण यामुळे माणसाचं काम होत असेल तर या ा याला 
हुशार हे वशेषण मळतं.) 

पण म यरा ी त े प लू जागं झाल ं आ ण वेगळया आवाजात ओरडू 

लागलं. मी आ ण बरेच जण जागे झालो तर काह ंची झोपमोड झाल . माझी आई 

हणाल , शे  रडतोय आ ण तो या या आईला शोधतोय. केले या कृ याचं 
आता वाईट वाटायला लागलं. याचा आवाजसु धा के वलवाणा होता. तो 
झोप या शवाय कोणाला झोपह  मळणार न हती. मग मा या आईने या या 
पोटावर हात ठेवला. बराच वेळ हात तसाच ठेवला त हा तो झोपला. आई 

हणाल , शे ची आई झोपताना सग या पलांना पोटाजवळ ठेवून झोपत 

असणार त हा तचा पाय या या अंगावर कुठेतर  असेल. याची शे ला सवय 

असेल आ ण या वेळेला ती सु धा अशीच रडत असेल नाह तर याला शोधत 

असेल. याला या या आईकडे दलं क  तो नाह  रडणार, आईने समजावलं. 
इतकं ऎकून मी पुढे काह च न बोलता गुपचूप झोपलो. शे  शांत झाला आ ण 

आई-प पा झोपायला गेले. 



पु हा थो या वेळाने शे  रडत उठला. आता तर खरंच मला तो आईसाठ  

रडतोय वाटलं. मी नाह  उठलो. कारण सगळी चूक माझीच होती. माझी आई 

उठल  आ ण पु हा या या पोटावर हात ठेवला तसा तो शांत झाला.  
सकाळी मला जाग आल  त हा शे  आधीच दडुदडुत होता. मी दात घासत 

अंगणापल कड ेचालत गेलो तर मा या पायाकडेच घुटमळत होता. इत यात 

याला कळलं होतं क  या यावर सवात जा त जीव कोणाचा आहे. पण आ ह  

ठरवलं होतं क  याला या या आईकडे आसोल ला सोडायचं. मी आ ण फ त 

प पा बसने नघालो. येताना फ त याला आणलं होतं, जाताना एका मऊ 

कप यात गुंडाळलं. तुळस त ेवगुला वासाची तक ट काढावी लागल  नाह . 

पण वगुलापासनू आसोल ला जाताना कंड टरने हा चावणार नाह  ना वचारल ं

आ ण ३ पयांची तक ट काढल  त हा राग आला. बस आसोल ला पोहोचेपयत 

तो मा याच मांडीवर होता. 

बसमधून उतर यावर र ावा या काकांना प पांनी 'धुर ंचं घर' इतकंच 

हटल ंतसा तो नघाला. याची जा त काळजी तो म ये बसणार या नयमाने 

' शे ' ला आम या दोघां या मधल  जागा दल . अगद  थो या वेळात कुणी 
आम या र ामागून धावतंय असं ल ात आलं. साहिजकच वेगामुळे आ ह  पुढे 

गेलो. आ ण पणजी या घर  'शॆ 'ला ठेवल.ं धापा टाकत याची आई पणजी या 
अंगणात पोहोचल  आ ण शे ला चाटू लागल . आजीने (प पां या मामीने) चहा 
सोबत दले या आंबो यांचे छोटे तुकड ेकरत मी, शे  न या या आईकडे 
फेकले. आजी हणाल  तू तर  खा. 

आ ण मी अ रशः रडायला लागलो. (ह  पूण आठवण लहताना सु धा 
कंठ पुनःपु हा दाटला आ ण दखु ूलागला) मी प पांना मठ  मारल . यावेळी 
तेच माझी आई होत. बराच वेळ रड यातह  गेला. आजी आजोबा काह च बोलत 



न हत.े रडतरडत शे ला मठ  मारल  न आसोल  सोडलं. नंतर पु हा रडलो 
नाह . बसम ये प पां या मांडीवर झोपून होतो. काह च वाईट झाल ंनाह  असं 
हणत तो दवस गेला. या रा ी मी झोपेत शे -शे  बडबडत होतो. मोठ  काक  

(ताईची आई) मा या आईला हणाल , याला ताप तर नाह  ना आला. 
म यरा ी उठून आईने मा या डो यावर हात फरवत ' बरा आहेस ना' 
वचारल.ं कुठेच न पडता यावष  ह  एक जखम आणल . ताप आला न हता. 
आईसु धा शांत झोपल . 

तकड ेशे सु धा या या आईशेजार  शांत झोपला असेल आ ण याची 
आईसु धा शांत झोपल  असेल हे या वेळी समजलं. 

पु हा कधीच प लू घेऊन घर  आलो नाह . पण मुंबईला येऊन याचं 
च  काढून रंगवलं. आईला दाखवलं. 
आई हणाल , कान तसेच 

काढलेस. खाल  पडलेले. 

या दवशी मला 'आई' कळल . 

हाच काय तो आनंद. 

 

 

 

 

 



अं यात जीव रंगला 

जम ये सवात वरचं हणजे मानाचं थान असतं बफाला. बंद करताना 
ल ात आलं क  तेच मानाचं थान उज या बाजूला अं यांना मळालंय. 

दमाखात न श तीत उभी अंडी नजरेत भरल . 

बाहे न कडक आ ण आतून गोड असले या य तीला नारळाची उपमा 
देतात; पण तो गोडपणा दे याआधी नारळ खूप भाव खातो ('अॅ ट यूड' 

दाखवतो). पण अंड ंकसं? फोडलं न खा लं. हो हो. क चंसु धा. आगीचा उपयोग 

कराय या आधी माणूस सगळं क चंच खायचा ना?  'भाग म खा भाग' 

च पटात मी फरहानला क चं अंड ं दधुात मसळून खाताना पा हलं. 
( म खा सगं मा या फार आधी ज माला आले होते. यांना नाह  पा हलं) . 

जगातल  सवात सोपी पाककृती...एक साधं अंड ंनुसतं उकडायचं. तसा तर 

बटाटा पण उकडता येतो. पण अं याची साल कती सहज नघते! फ त रवी 
घुसळ यासारखं केलं क  कवच नघून पश न झालेला पदाथ समोर. ( यामुळे 
वातावरणाशी संपक न झालेला दसुरा मानाचा पदाथ हणजे इडल ).  मग 

यातला पवळा बलक नेमका कुठे हे कुतुहलाने शोधायचं. (चम याने श य 

असले तर ) याचे चाकूने दोन भाग करायचे. या सपाट भागावर मीठमसाला 
कांदा फरवून खा ला तर  पावासोबत खा ला तर  आ ण नुसताच खा ला तर  

चालेल; पण नुसता बटाटा काह  पावात ठेवून खाता येत नाह . पावाशी युती 
हो यासाठ  बटाटावडा हे प मळेपयत याला बरेच य न करावे लागतात. 

उकडलेलं अंड ंकशातह  पडलं तर  त े वरघळत नाह . ब क ट-खार सारखं जा त 

वेळ भजलं क  अं यांची अि त वाची लढाई संपत नाह . 



अं यांपासून केलेला जगभर माह त असलेला 
तेल वाप न केलेला पदाथ हणजे आ लेट. कपात 

मठासोबत फेटून कंवा थेट त यावर आतला व 

पसरवून आ लेट तयार.  अशी तर चपाती सु धा 
नाह  बनत.  शवाय ती गोल असावी अशी जाग तक 

अपे ासु धा आ लेट बनवणा याकडून नसत.े 

ड क हर  वा हनीवर पा हलं होतं क  अंडी फोडून 

आतील कवचावर पा यात बुडवलेलं बोट फरवलं 
क  सगळा व पूणपणे बाहेर येतो. (परदेशी लोकांनी 
सां गतल ंक  वेगाने खरं वाटतं ना). 

आ लेट बनवताना कुणी मसाला, कांदा, लसूण, कडीप ा, 
को थबंीर यावर पसरवल ; पण कदा चत सवयी माणे याने ढवळाढवळ केल  

असावी आ ण यातून बुज चा शोध लागला असावा. मोठमोठे शोध असेच 

लागतात. अंघोळ करताना, डो यावर सफरचंद पड यावर, गायीचं दधू 

काढताना, वगैरे वगैरे. बुज म ये दोन कार जु या ब हणीसारखे आहेत. एक ला 
हळद लावलेल  आवडत ेतर दसुर ला लाल मसाला. बुज  बनवणंसु धा कचकट 

काम नसलं तर  अंड ंफोड यानंतर त ेवेगाने मसळावं लागतं. नाह तर भजी या 
आकाराचे गोळे बनतात. अं यातील वाचे कण िजतके जा त वेगळे होतील 

ततका बुज  बनवणारा वयंपाकघरात जा त वेळ घालवलेला समजावा. 

अं यांचं सार कंवा अंडाकढ  ह  आधी सां गतले या पदाथा या वर या 
दजात या जेवण बनवणा यांसाठ  आहे. इतर आम या कंवा कढ  

बनवणा यांना हा मसालेदार पदाथ बनवता येणं श य आहे. या सारात अंड ंफोडून 

टाकल ंतर, (घराला घरपण येतं तसं) पूण कढ ला 'अंडपंण' येतं. उकडलेलं अंड ं



कापून सपाट अधा भाग वर राह ल अशी रचून ठेव यास पव या बलकामुळे 

पदाथात एक नैस गक रांगोळी दसत.े 

अंडा बयाणी हा कार तसा हॅाटेलवा यांनी आ हाला बरंच काह  बनवता 
येतं हे सांगत बराच सुकाभात देऊन ग-हाईक' बनव यासाठ  केलेला पदाथ आहे. 

अंडाकढ  भातात कालवल  तर  अंडा बयाणी (मा याकडून) बनत.े उकडलेलं अंड ं

उकडले या भातात ठेवल ंतर  त ेएकजीव होत नाह त. िजरं जसं भातात िजरतं 
तसं अंड ंभातात अंडल ं कंवा िजरलं असं कधी झाल ंनाह . 

अं यांचा वापर क न बनवलेला सवात लोक य पदाथ हणजे केक. 

अहाहा.  (देव कसा, असतो पण दसत नाह  तसंच,) अंड ंहे केकम ये असतं पण 

दसत नाह . (देव आहे क  नाह  आ ण केकम ये अंड ंआहे क  नाह  याची चचा 
होत असत.े) 

अंड ंहा एकच पदाथ आहे जो पाव, चपाती, भाकर , पराठाम ये, भात या 
कुणासोबतह  आ ण कोणासोबत न जाता वतं  प  काढून नुसतासु धा खाता 
येतो. तो नूड ससोबत आ ण नूड स बनवताना यात बुज माणे बनवता येतो. 
त े वा भमानीसु धा आहे आ ण मळून- मसळूनह  राहतं! 

उ रप केत कधी शू य मळाले तर भोपळा मळाला असं हणतात पण 

भोप या या आकाराचा शू य मी पा हला नाह . जगाची न मती शू यातून 

झाल  आहे. अंडयांतूनसु धा नवीन जीव ज माला येतो. भोप यातून येतो 
का?  नाह . खूप वेळ बसून असले या य तीलासु धा 'इतका वेळ अंडी उबवत 

होतास का?' असं आपलेपणाने वचारल ंजातं.  

बसम ये बसून बसून मीसु धा हेच केलं. 



बसमधल  'संगीतखुच ' 

मुंबईतल  बे टची रकामी बस प ह या थानकाजवळ आल . रांगेत 

असलेले सवच एकेक करत बसम ये चढले. वय कर गहृ थ ये ठां या जागी 
पुढून चढत बसले. रांगेत असले या म हला यां या राखीव जागी उज या 
बाजूला बस या. पु षमंडळी म हलां या जागी न बसता इतर जागी बसले. काह  

जोडपी वेगवेगळे बसले. एक जोडपं डा या बाजूला बसलं. मागे एक 

महा व यालयीन मुलगा-मुलगी एक  डा या बाजूला बसले आ ण 

अ यासाब दल बोलू लागले. 

अपंगांची एक, म हलां या दोन आ ण ये ठांची एक अशा राखीव जागा 
रका या रा ह या. बस सु . पुढ या थानकाला दोन पु ष बसम ये शरले. 
एकाने जोड यांपैक  म हलेला, म हलां या राखीव जागी बस याची वनंती केल . 

या माणे तने जागा बदलल . मुलासोबत बसले या मुल ला दसु या पु षाने 

म हले या जागी बस यास सां गतले. दसुर  कोणतीच जागा रकामी नस याची 
खा ी क न मुलगी राखीव जागी बसल . पूण बस भरल . 

पुढ या थानकात दोन अपंग, सात 

म हला, चार ये ठ चढले. अपंगांपैक  जो 
प हला बसम ये शरला तो या या जागी 
बसला. यांना बसम ये शरायला वेळ 

लागतोय हे पाहून चार ये ठांपैक  एक 

माग या दरवाजाने चढून धावत या या 
राखीव जागी बसला.  संगीतखुच माणे सातपैक  जी म हला प हल  आल  ती 



म हलां या जागी बसल . संगीतखुच चा हा खेळ पाहून सवजण हलकेच हसले. 

एक अपंग, सहा म हला न तीन ये ठ जागा मळ याची वाट पाहत उभे रा हले. 

इथून पुढे येक थानकावर जर म हलेची खुच  रकामी झाल  तरच 

उ या असले या म हलेला बसायला मळालं. पु षां या बाजूला बस यास कुणी 
तयार न हतं. यामुळे एखादा पु ष जागा सोडून गेला क  उ या असले या 
पु षास सहज जागा मळाल . चाळीसपैक  कोणीह  उठून गेलं क  पु षाला 
आ ण बारापैक  कोणी उठून गेलं तरच म हलेला जागा मळे. 

मग राखीव हणजे नेमकं काय? आर ण हणजे काय?  आर ण 

हणजे जा तीत जा त पण मळतंय कमीत कमी. हणजे अगद  उलट. कमीत 

कमी बारा म हलांना बसम ये बसायला मळणं अपे त होतं; पण वर ल घटनेत 

जा तीत जा त बारा जणांना जागा मळाल .  

इतर जागी 'पु षांसाठ ' असं 
ल हलेलं असतं का?  नाह . या जागा 
सवासाठ  असतात. म हला, अपंग, ये ठ 

कोण याह  जागी बसू शकतात. यांनी 
इ छा असेल तथे बस यास जा तीत 

जा त म हलांना बसायला मळेल. 

इथे खरंतर या म हलांची चूक जा त यांनी आधी आर त जागा भ न 

टाक या. नंतर या म हलांची चूक यांनी सवासाठ  असले या जागा सोडून 

द या. अपंग आ ण ये ठंचंह  तेच. 

संगीतखुच चे बे टमधले नयम प ट आहेत? 



भाषेची भतं 

काह  दवस चे नईला होतो. तथला अनुभव..... 

तथे जा याची ह  प हल च वेळ. तथ या लोकांना हदं  येत नाह  असं 
ऐकून होतो यामुळे इं जी बोलावं लागेल हे प ट होतं. पण त े केवळ 

कामापुरता. कुणालाह  / सरकार  कामगारालाह  काह  हदं  कंवा इं जीम ये 

वचारल ंतर आधी त मळम ये उ र मळायचं, नंतर तुटक इं जीम ये. तुमचा 
इ चाज कुठे आहे असं वचारल ंतर "नो इ चाज only त मल" असे चम का रक 

उ र मळाले. ता मळ येत नाह  असं सां गत यावर तर काह च मदत मळायची 
नाह . 

कोणतंह  काम करताना पु हा पु हा भाषेची अडचण यायची; तर 

कायम व पी नोकर  कर याचा वचार तर दरूच रा हला. यांनी एक मजबूत 

भतं बनवल  आहे....भाषेची.  साधी साधी कामे करताना वैताग येतो. त ेखूप 

छान इडल , डोसा, मेदवुडा, डाळ वडा, हैसूरपाक, रसम, कॉफ  बनवतात. भात 

उ कृ ट गुणव ेचा असतो पण यांना चपाती नीट बनवता येत नाह  असं 
वाटायचं.  काह  हॉटेलात तर पेशल थाळी म येच चपाती मळाल . जसे 

यांचे पदाथ मुंबईत िजत या सहज मळतात तत या सहज वडापाव, कांदेपोहे, 

ढोकळा, इतर रा यातले पदाथ तथे दसले नाह त. जेवणाची ऑडर देताना 
समजावून सांगावं लागतं. 

एका यु झयमम ये गांधीजी हे एकच ओळखीचे वातं यसै नक होते. 
बाक  सव द णेतीलच होते. हा गैरसमज नाह . गैरसमज असेल तर तो बाहेर 
लावले या त मळ भाषेतील फलकांमुळेच कारण तेच फलक इं जी भाषेत 



नाह त. भारत व ध यूझीलंड या साम याचं समालोचन तथे वेग या 
वा हनीवर त मळ भाषेत होतं. आ मर खानचा 'सी े ट सुपर टार' कंवा अजय 

देवगणचा 'गोलमाल' यापैक  कोण याह  च पटाची जा हरात मी पा हल  नाह . 

सरकार  ऑ फसात हदं  श द प रचय हावा हणून बोडवर एक हदं  श द 

ल हलेला असायचा. आठवडाभर एकच श द होता…...'जाग क'. तथे ओला 
टॅ सी बोलवल  तर आधी यांना नीट समजावून सांगावं लागायचं, नाह तर 

शेजार  कोणी इं जी समजणारा सापडला तर याला ता मळम ये 

टॅ सीचालकाशी बोलायला सांगावं लागलं. तथे बर च त मळ आ ण इं जी 
वतमानप  ेआहेत एखादं हदं  वतमानपञ आहे. मुंबईत जशी सव भाषे या 
वतमानप ांची दकुान ं दसतात तशी इतर कुठे दसतात? ओला टॅ सी म ये 

गाणी ऐकावीशी वाटल  तर रे डओवर 6 वा ह या या ता मळ भाषेत या 
गा यांसाठ  हो या. हदं  गाणे चाल ूअसलेल  वा हनी मळाल  नाह . 

हे असे बोलतात क  जण ूसमोर याला त मळ यवि थत येतं. कोण याह  

दसुरा भा षकांशी न भांडता यांनी वतः या रा यात वतःची सं कृती, 
वतःची नोकर  यवि थत सांभाळल  आहे आ ण यवसाय करायचा असेल तर 

त ेमुंबई /दबुई/ सगंापूर अशी ठकाणे नवडतात. शहरात आले या अशा लोकांना 
पाहून आप याला असं वाटतं क  हे खूप गत आहेत आ ण यां या गतीचं 
कारण इं जी भाषा आहे पण य ात ि थती वेगळी आहे. उदाहरण हणजे 

आजह  तथे भ व य सांग यासाठ  पोपट बाहेर येतात. र या या कनार  

उघडपणे दा  वकल  जाते आ ण यासाठ  रांगा लागतात!! वषयांतर नको. 



यांची भाषा सोडून इतर भाषीय यांना आपलेसे नाह  वाटत आ ण हे यां या 
बोल यातून; हणजे न 

बोल यामुळे जाणवलं. 

मराठ  माणसाचं काय 

चुकतं? तो त मळ 

माणसासारखा वागला तर 

मा  तो संकु चत वचारांचा 
आहे असा ठपका लागतो? 

आप याकड े मराठ  भाषेचा 
मु दा आहे हेच दःुख आहे आ ण एखा या प ाचा तो मु दा आहे सव मराठ  

भा षकांचा नाह  हे मोठं दःुखं आहे. आधी मराठ  माणसालाच समजवावं लागतं. 
आपण मराठ  माणसंच चांगल , भोळी क  मूख आहोत हे कळत नाह  पण आपण 

पाहूणचार त मळ लोकांसारखा करावा हणजे पाहुणचार क च नये (असं वागावं 
क  कुणाशी भांडणह  होणार नाह  आ ण आपण कुणाला आवडणारह  नाह ) 

आ ण हा उपाय त मळनाडूम ये जाऊन मळाला. एक वेग या कारचं 

असहकार आंदोलन आपोआपच अनुभवायला मळालं. 
यां यावर ट का कर याचा हेतू असता तर इं जीत ल हला असता पण 

काह तर  शक याची गरज मराठ  माणसाला आहे. काह  सुधारता आलं तर 

वतःपासून सु वात क .  

 

 

 



या ध का आ ण गाडी शका 

 वष २००६. 

 दचुाक चा परवाना काढतोसच आहेस तर चारचाक चासु धा काढून घे 

असं कुणीतर  द डशहाणपणा सुचवला. शवाय पुढेमागे ( हणजे खूपच पुढे) तू 

कधीतर  चारचाक  घेशील असं मा यापे ा याला जा त वाटत होतं. पु तक  

श ण न घेता, उपयोगी येईल असं काह तर  शकायला मळणार हणून 

ायि हंग शक याचं ठरल.ं 

 श नवार  दपुार  ऑ फसमधून नघालो. ायि हंगचा प हला दवस. अगद  

उ साहात अगद  वेळेवर चार वाजता पोहोचलो. पैसे भरले. फॅाम भ न 

घेणा याला लास नेमका कधी सु  होईल वचारल.ं तो हणाला, " आजच". मी 
खूष!!!! 

 दकुाना या दारासमोर वाईट अव थेतल  गाडी बघून मी पैसे घेणा या 
मालकाकडे पा हलं. "काह  नाह , आजचा एकच दवस ह  गाडी वापरा "असं तो 
समजावत (हसत) हणाला. गाडीची अव था आतूनह  वाईट होती. मालक 

ये याची वाट पाहत या गरमागरम गाडीत मी ाय हर या जागेशेजार  बसलो. 
थो या वेळाने एक माणूस म यरा ी या झोपेतून उठ यासारखा गाडीजवळ 

आला. मळलेला शट, व कटलेले केस, मोठे बटबट त डोळे, पान खा लेलं त ड, 

त डात जपून ठेवलेला तंबाखू, वैतागलेला चेहरा, पायात रबर  च पल 

(नाह .  रबर  च पलम ये पाय), सैल कपड ेअसा याचा अवतार. तो ाय हर या 
जागी बसला त हा कुठे ल ात आल ंक  हा माझा चारचाक चा गु . 



 शवाजी तलावपासून िजजामाता व यामं दरपयत ती मा ती गाडी याने 

यवि थत चालवल . 'गाडी ड गी प र इंिजन नोहे ड गे, काय भुललासी वर लया 
रंगे' असा संत वचार येऊन मी वत:ची समजूत घातल .  

पुढ याच णी गाडीतलं पे ोल संपलं असं गु ं नी सां गतल.ं "बाळ, जरा 
मंगतराम पे ोलपंपला जाऊन पे ोल आणशील?" वचारत याने पैसे आ ण 

बाटल  हातात दल . शकायचा प हला दवस वाया जाऊ नये हणत मीह  तयार 

झालो. या काळात पे ोल ४५ पये होतं. प ह यांदा पे ोल, याचा रंग, सुगंध, 

पंप कुतूहलाने पा हल.ं बाटल  भ न पु हा गाडीकड े येईपयत अधा तास गेला 
असेल. त हा तो जु या नोक या मोबाईलवर कुणाला तर  सांगत होता,"हा-हा, मी 
एका पो याला पे ोल आणायला पाठवलंय". मी बाटल  याला देऊन गाडीत 

बसलो. शकव यासाठ  एखा या मोक या जागी जायचं असेल असा माझा 
अंदाज होता. पण दोन म हला गाडीजवळ आ या. त हा "बाब,ू आपण उ या सु  

क " हणाला, त हा अखेर बाब ूहताश होऊन घर  आला. 

 'न क याचा वार श नवार' हणत वषय सोडून दला. माझी शक याची 
खरंतर वेळ सकाळची होती आ ण मालकाने वेग या गाडीब दल सां गतल ंहोतं. 
सोमवारपासून आपण न क  शकू आ ण चांगल  गाडी वाप न चांगलं शकू असं 
वतःला समजावलं. सोमवार  लवकर उठून साडसेहाला पोहोचलो तर तीच गाडी 

तोच ाय हर!? यावेळी गाडी काह  के या सु सु धा होईना. तलाच दोघं ढकलत 

ढकलत शवाजी तलावाशेजार  असलेला ४५ अंश चढ चढून दकुानापयत आलो. 
दकुानमालक तर न हताच. चांगल  गाडी न देता ह  खटारा वा याला आल  होती. 
मी आयु यात प ह यांदा ख  या गाडी या ाइवर या जागी गाडी चालव यासाठ  

बसलो. वमानाचा पायलट झा यासारखं वाटल.ं माझा गु  हाच माझा प हला 
'को-पायलट' होता. यानेच चावी दल  आ ण गाडी सु  झाल . याने एक हात 



टेअ रगंवर ठेवला आ ण यो य ठकाणी वळण देऊ लागला. मी याला न 

वचारला तर चडले असा याचा सततचा चडका चेहरा बघून वाटायचं. लच, 

ेक, अॅि सलेटरब दल मला माह त असूनह  याने काह तर  बोलावं हणून 

वचारल.ं (इंिजनीअर ंग शकताना ब  याचदा वाचूनह  याची फ त पे लगं पाठ 

झाल  होती.) 

 तीन दवस या या अंगात व म गोखले शरले होते. तो फार वेळाने कमी 
श द असलेलं एखादं वा य बोलायचा. खरंतर याला बोलता येतं याची आठवण 

मला त हाच यायची. तीन दवस काह  शकलो असं वाटलंच नाह . 

शकवणा  या या पायाकड ेसु धा लच- ेक असतात हे काह  इंिजनीअर ंगम ये 

शकवलं न हतं. इतक  फ  भ न.... दगा झाला राजे.... दगा झाला. 

 रोज लवकर उठून प हला पोहोचलो तर गाडी चढावावर ढकलत यावी 
लागते हणून नाइलाजाने एकदा उ शरा उठून उ शरा हजर झालो त हा एक 

ग णताचे सर ायि हंग शकायला वत:ची बॅच बदलून मा या बॅचला सामील 

झाले. मागे बसून यांना मी माझी सम या सां गतल  क  सर हा ाइवर 

शकव यासाठ चं काह च बोलत नाह . ग णता या सरांनी नवा मं  

दला," या या 
हातावर शंभर पये 

टेकव. मग बघ कसा 
पोपटासारखा 
बोलतो तो. मी पण 

हेच केलं." 
यावेळ या 



पगारानुसार शंभर पये तर जड झाले पण तेच १०० पये २००० पये वसूल 

करणार होते. 

 पण आ ा कुठे खरं श ण सु  झाल.ं तीन-चार दवसात आ म व वास 

असा आला क  याला थेट हटल,ं तु ह  या लचवर पाय नका ठेऊ. काह  

दवसांनी सकाळी सकाळी गाडी ढकलावी लागेल हणून मी आ ण सर लपून 

रहायचो. खूप वेळ गेला क  तो शोध नाह  हट यावर पु हा गाडी ढकलायला 
जायचो. 

 शेवटचा दवस. याच गाडीतून वडाळा इथ या RTO ऑ फसपयत 

यानेच गाडी चालवल . दोन तास वाट पा ह यानंतर तथला अ धकार  आला. 
या यासमोर गाडी चालवायला सु वात क न र या या टोकाला गाडी वळवून 
पु हा मागे आलात क  तु ह  पास झालात. इतक  सोपी पर ा! मला तर बंद 

पडलेल  गाडी चढावावर ढकलत चालू करेन इतकं खडतर श ण मळालेलं. 
दचुाक साठ  आठचा आकडा काढावा लागला नाह . तथे दले या चारचाक ला 
फ त ाइवर या जागेकडे लच असताना, हासु धा मा यासार या येक 

शकाऊ ाइवर या शेजार  का बसायचा हा न पडला. परवाना (लायस स) 

मळणारच आहे या आनंदात गाडी चालवायला सु वात केल . गाडी चालवताना 
(बोलायलाह  जमू लागलं हणून) या याशी शेवटचं बोललो, "झाल ंना सगळं?" 

अगद  सरळ जाऊन टोकाला पोहोचलो आ ण गाडी वळवणार त हा तो पु हा 
हणाला, 

 " शंभर पये काढ. " 

 



खाऊ 
माणसाने शाकाहार  हावं क  मांसाहार  हा याचा याचा वैयि तक, 

कौटंु बक कंवा धा मक न आहे. ब याचदा हे शेजा यांवरसु धा अवलंबून 

असतं. शेजार  जर क टर अमांसाहार  असेल तर वतः या मांसाहारावर 

ताण पडतो आ ण जर तो हौशी मांसाहार  असेल तर पदाथ वतः या घर  

बनवावे लागतं नाह त. पाने, फळे हे जर वन पतींचे अवयव असतील आ ण 

वन पती हे सजीव गटातले असतील तर भा या, फळे खाणा यांना मांसाहार  

का हणू नये हा न मी ब याच अमासेहार  आ ण अक बडीहार  म ांना 

वचारत आलोय. खरंतर छळलंय मी यांना. आ ण रकामे मन नाह , 

रकामे पोट हे सैतानाचे घर असते. सव सजीव काह  ना काह  खातात तर 

कधी यांना उपाशी राहावं लागतं. पण माणूस हा एकमेव ाणी असेल क  

जो जाणूनबुजून उपवास धरतो.... कारण कोणतहे  असो. 

 

अशीच उपाशी रहायची वेळ कधी चुकून येते. आई घरात नसताना, 

वडील कामात य  असताना कंवा बाहेर असताना, भाऊ- ब हण त हाच 

पाट ला गेले असताना, शेजा यांकड ेमाग याची लाज वाटताना आ ण नेमके 

याच दवशी जवळचे हॉटेल बंद असताना कोणतेह  कारण नसताना 

उपोषणाला बस यासारखे वाटत ेआ ण खाऊचे डबे आपण शोधू लागतो. 

काह ह  सापडत नाह  आ ण उपवास जाह र करावा लागतो. 

 



 आ ण आपलंच घर आप याला खायला उठतं..... 

 घर खायला उठतं? कसं काय श य आहे?  घर का आप याला खाईल  

असा वचार मनात आला... आ ण लांबलचक याद  तयार झाल . थेट 

बालपणात शरलो िजथे जायला जा त वेळ लागतं नाह . 

 आई–व डलांचा मार खा या शवाय बालपण गेले असेल तर बालपण 

अपुरे आहे कंवा तो  खाऊ ‘ कती मह वाचा आहे हे मोठे झा या शवाय 

कळत नाह . आईसोबत जा त वेळ जात अस याने ब याचदा ‘धपाटे’ खावे 

लागतात आ ण ते दोन कारचे असतात हे न याने कळते. व डलांचा 

‘ओरडा’ जर  खा ला तर  एका झट यात सगळं काह  यवि थत क  

लागतो आ ण ‘फटके’ खा यापासून वाचतो. 

 शाळेत वेश घेतला. वह ची ‘पान’ं खा ल ; हणून ब याचदा बा नी 

वगाबाहेर काढलं. लहान इय ेत असताना ‘ टबं’ गळायचो, मोठा होऊ 

लागलो तसा काना, मा ा, वेलांट  खाऊ लागलो. उ र यवि थत पाठ 

नसेल तर ते उ र त डी पर ेत वेगात बोलताना ‘श द’ तर लेखी पर ेत 

मी ‘वा य’ खात असे. काह जण च कलेत कंवा ह तकलेत ‘लाईन’ खायचे 

आ ण यामुळे पाठ वर ‘बु के’ह . काह जण मोठे ‘प र छेद’ खात तर 

काह जण क वते या ओळी. नकाल लागला क  यांना कळायचं क  यांनी 

पर ेत ‘गटांग या’ खा ले या. बरेच जण एखा या श काला जबाबदार 

धरायचे कारण यांनी दसु या श काचा ‘तास’ खा लेला असायचा. 



 सु ट त आपल ंकारटं- कारट  ‘जीव’ खातील हणून सवाना गावी 

पटाळलं जायचं आ ण मलु ंसु धा खुश हायची. म तपणे गावाची ‘हवा’ 

कंवा ‘ कोवळं ऊन’ खात. ‘गोते’ खाणा या पतंगासाठ  लांबपयत धावायचं. 

केटचे सामने रंगायचे, फलंदाज ‘बॉल’ खायचा आ ण यामुळे इतरां या 

‘ श या’सु धा. 

 कॉलेजम ये ीमंतांची मुलमंलु  ‘भाव’ खाताना दसायची तर ह  एक 

तर  ुप तयार हायचा आ ण प चरला जायचा बेत ठरायचा. पड यावर 

काह  कलाकार ‘फुटेज’ खाताना दसायचे; पण कसलेला कलाकार अगद  

कमी वेळ समोर येऊन याने दसु या अ भने याला अ भनयात खा लं असे 

काह जण हणत. काह जणांनी वाचन इतकं केलेलं असायचं क  तो पु तकं 

वाचतो क  चावून खातो असा न पडतो. 

 बेढब सवयी, व च  वभाव, घाणेर या सवयी कंवा हलका खसा 

यामुळे ेमा या वषयात ‘माती’ खाणारे बरेचजण सापडतात आ ण सुंदर 

असूनह  उंचीने मार खा ले या मुल  नाकार या जात. यांचं जमलं 

यां याब दल बरेच जण ‘खार’? कंवा ‘दातओठ’? खाताना दसायचे. 

 बस-रे वेत लोकांचे ‘ध के’ खात वास करताना वाहन कधी ‘पलट ’ 

खाईल सांगता येत नाह . आजूबाजूला, छेडछाडी करणा यानंा ‘च पल’ खावी 

लागायची. ‘शेण’ खाणा या नराधमाला लोकांकडून ‘जोड’े खावे लागायचे. 

कॉलेजचे दवस संपले. हळूहळू पु तकं ‘धूळ’ खात पडू लागल . आ ण मग 

सामा य नाग रक हणून र यावर आलो. सह वासी, सहकमचार  , बॉस 



‘डोकं’ का खातात असा न पडू लागला आ ण आपण लहान असताना 

पालकांनी कती ‘ख ता’ खा या हे कळून चुकलं.  

 घर  जाऊन थोडा ‘दम’ खाईन तर मोबाईल इतका वाजतो क  समजू 

लागलं क  बोलताना हा मोबाईल ‘ बॅटर ’ खातो. याच मोबाईलने घ याळाचं 

‘माकट’ खा लं नाह  का? आज या वेगवान जीवनशैल त घ याळ ‘पाणी’ 

खातंय असा अनुभव येतो का?. 

 गरजा वाढत गे या आ ण घरात व तंूची सं या वाढू लागल  आ ण 

या ‘जागा’ खाऊ लाग या. अगद  महागाईनेसु धा ‘उचल’ खा ल . घर 

शोध या या न म ाने बाहेर आलो क  ब डरबरोबर बोलताना ‘अपमान’ 

गळावा लागतो हे कळलं. पैशांचा तुटवडा हो याचं कारण मॅनेजमट ‘बोनस’ 

खायची. तर ह  घर घेतलं आ ण बँका याज खाऊ लाग या. ‘पे ोल’ खाणार  

बाईक वकावी लागल . घर आ ण गाडी वकताना दलालांनी ‘क मशन’ 

खा लं. नर णातून कळत गेल ं क  ब डरांनी अनेकां या ‘ज मनी’ 

गळ या. या ब डरां या खशात एकमेकांची ‘मतं’ खाणारे राजक य 

प सु धा आहेत, आ ण  ‘पैसे‘ खाणारे अ धकार  सु धा आहेत. 

 देश वतं  हो यासाठ  क येकांनी ‘ला या’ खा या, ‘लाथा‘ खा या. 

आजह  क येकजण सीमेवर आ ण देशा या अगद  आतह  बंदकु या 

‘गो या’ खायला तयार आहेत; पण हे ‘लाच’ खा यात य त! ‘चारा’ खात 

खात पूण देश वकून खा ला या राजकार यांनी. कमान एक दवस या 

सवाना ‘तु ं गाची हवा’ खाताना पहायचं आहे. आता कंुपणच ‘शेत’ खातंय 



हट यावर दाद कोणाकड े मागायची हणून मूग गळून ग प बसलो, 

आवंढा गळला....  सगळं नमूटपणे सहन करावं लागतं....आ ण मग 

माझं मन मला खातं, खरंच माझं मन मला खातं. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



प हला वमान वास 

(‘प हले पाऊल’ या पु तकातून) 

 द ल ला युथ हॉ टेलजवळ टॅ सी मागवल  होती. टॅ सीचालकला 

‘ याय माग’ शोधावा लागला. तथेच क येक म हने टॅ सी चालवणा  याला 

आ ह  नकाशा न पाहता ‘युथ हॉ टेल’पयतचा माग मोबाइलवर त डी सांगत 

होतो इतकं आमचं फ न झालं होतं. काह  वेळाने तो टॅ सीचालक आला. 

 डोमेि टक एयरपोट. देशांतगत वासासाठ  वमानतळ. सकाळ या 

अिजबात रहदार  नसले या श त र याव न गाडी भरधाव धाव ूलागल . 

आ हालासु धा याच, कंबहुना जा त वेगाने शर राला घर  पोहचवायचे होते, 

कारण...मन घर  वाट पाहत होत.े टॅ सी थांबल  ते हा, वमानतळाजवळ 

आ याचे माह त  पडले. सामान सांभाळणार  बाबागाडी वाट पाहत होती. 

पाठ वरचे वजन गाडीवर लादले आ ण एका णात कमरेतून वाकणार  चाल 

आपोआपच सरळ झाल . आप यासाठ  इथ या सव गो ट  न या आहेत,पण 

‘नवीन नाह त’ अशा चाल म ये सहजता आण याचा बेगडी य न करत 

होतो; पण नजर मा  येक गो ट कडे कुतुहलाने पाहत होती अगद  लहान 

बाळासारखी. 

  इत या गरम हवामानात काह  जण अंगावर कोट चढवून का आले? 

तर काह  जण वारंवार इथे येऊन पहाटे या उठ याला कती कंटाळत 



असतील? कुठल  रांग नेमक  कोण या कारणासाठ ? बरं, त े जाऊ दे. 

सग यात आधी सांगा, ‘आमचं वमान कुठे? फलाटाला कधी लागणार?...’ 

 बराच वेळ होता. इंटरनेट वारे घेतलेल  टं दाखवून सवाची त कटे 

मळवल . वतचे सव सामान तपासणीसाठ  देताना सव व तू काढून 

दाखवाय या, असे आतापयत ऐक याने पु हा बॅग भरायची क पना नकोशी 

होती. पण बॅग दल  आ ण अ धका  याने तचे वजन क न ती मागे ठेवल  

आ ण ती वत:च वासाला नघाल . कं चत तची काळजी वाटल . 

हमालयीन ‘सर पास’ ेकसाठ  आधी द ल  ते मनाल  हा सु वातीचा 

वास करताना वतः बसवर चढून बॅग बांधल  होती. वमानात काय, कशी 

यव था असत?े न, न आ ण फ त नच...... 

 वमानतळावरच महागडा पण गरजेमुळे ेकफा ट केला. जा त कंमत 

अस याने तो छानच होता. नाह , खरोखरच छान होता. सवाची पोटपूजा 

झाल  आ ण रांगेत उभा रा हलो. मला माझा सव म ांचे नर ण करायचे 

होते, पण आपोआप यां यापासून खूप पुढे मी रांगेत अस याचे कळाले. 

मनाला गुदगु या होत हो या आ ण तपासणी क न घेताना शर रालाह . 

श द सोडून एकह  धारदार व तू मा याकड ेन हती. हमालयात ेक करताना 

ती मोर पसासारखी, नंतर झाले या अपघातात ती बोथट झालेल , 

द ल त या वासात यान केलेल , तर ताजमहालात गुलाबासारखी 

वावरल  होती. आता ती पतंगासारखी झेपावणार होती. िजचे दोर आई या 

हातात पाळ यासारखे नाजूकपणे पकडले गेले होते.  



 सूचने माणे सवानी १९ मांका या दरवाजाकड ेजायचे होते. नघालो. 

तथे आ ह  सवजण रका या खु या पाहून बसून रा हलो. वमानात 

बस याआधी जणू काह  फ त बसून राहायचं सराव करायचा असतो! बाजूला 

मो या रांगा लागत हो या. आमचे कोणाचेह  तथे ल  न हत.े अगद  

दलु ह  न हत.े कारण चाल या वमानात चढायचे तं  माह त न हत.े  

 मुंबईला जाणा  या या के ं नी दरवाजा मांक १९ कड ेरंग लावायची 

सूचना झाल . इतका वेळ समोरच या रांगेकडे पाहत होतो, तीच आपल  

रांग अस याचे नुकतेच कळाले. रांगेतून चालू लागलो. सामान कुठे दसत 

नाह , हणून नह  होताच. इकडे- तकडे गडबडीने पाहत काचे या 

दरवाजापाशी थांबलो. पुढे उभे असलेले सवजण एका भरग च भरले या 

बसमधून नघून गेले आ ण वमानतळावर आकाराने थो या मो या चार 

ते पाच पांढ  या चम या दस या. यांना पाह यासाठ  दु बणीची गरज 

न हती. पांढ  याशु , यावर नळी छोट शी प ट , शेपट ह  न या रंगाची. 

एक चमणी उडून गेल , दसुर  तयार त होती. इत यात एक बस आडवी 

आल . लगेचच बसम ये शरलो. खडक तून चम यांचे फोटो काढले. 

न या रंगाची प ट  ह  इं जीतल  अ रे होती ‘INDIGO’ (इं डगो). 

 बस थांबल . वमाना या दरवाजापयत लावले या वलयाकार सपाट 

जागेव न घस न खाल  उतरलो होतो. गालात या गालात हसता-हसता 

ओठह  हसू लागले.. वमानात प हले पाऊल पडले आ ण दरवाजावरह  शंभर 

पट ने गोड हस ूदेत कोणी तर  आमचं वागत केलं. मीह  लाजलो. आता 



पल कडचा वासी ‘या या जावईबापू, घर शोधताना ास नाह  ना झाला?’ 

असे हणणार क  काय, असे वाटू लागले. पण मा यामागेह  काह  

जावईबापू होत.े मागून येणारा मुकेश व मी आमची जागा शोधत असतानाच 

‘ May I Help you ?’ असा आवाज आला आ ण मनात रोम टक गाणे 

वाजू लागले. दब या आवाजात सीट नं. २३ हटलं. मुकेश खडक जवळ, 

या याशेजार  मी आ ण मुकेश या पुढ या जागेवर वशाल असे तघेह  

बसलो.  

 यांनी आप यासोबत काह  सामान घेतले होते, ते यांनी वर या 

जागेत ठेवायला सु वात केल . याचे दार लावताना काह जण वनाकारण 

ताकद लावत होते. पण बु धीने हुशार आ ण कामात त पर अशा सुंदर 

त णी येका या मदतीला धावून येत हो या. अगद  नाजूक हातांनी जड 

सामान ठेव यानंतर ते दारह  लाजून अलगद बंद होत होत.े 

 सव जण आपाप या जागी. वमानाचे दार बंद, आतम ये पुरेसा 

काश, वातानुकू लत हवा, डो यावर हवेचा झोत बदलणारे लोअर. सव 

काह  सुटसुट त, टापट प, व छ. खडक तून बाहेर पा ह यास वमानाचे 

पंख माग या खुच पासनू सु  झालेले. 

 ब  याच वषापूव  राईट बंधूंनी 

वमानाचा शोध लावला. याआधीह  कोणी 

तर  य न केले होत.े संत तुकोबांसाठ ह  

वैकंुठवासी जाताना पु पक वमान आले 



होते. रावणानेह  सीतलेा वमानातून पळव याचे ट ह वर पा हले होते.  

हणजे वमानाचा शोध फार आधीच लागला असताना, वमानात या 

खुच चा पाठ टेकवायचा भाग मागे कसा जातो याचा वशालने शोध लावला. 

याने चूक केल  क , हा शोध याने आ हाला सां गतला आ ण मागे 

बसले या आ ह  दोघांनी तत याच गंभीरपणे याचे अ भनंदन केले. इथून 

पुढे दोन तास आ हाला एकमेकां या अशा वनोदांना सामोरे जायचे होते. 

वमानाचे दार बंद झा याने पयाय न हता. 

 वमान मागे सरकू लागले. झेप घे यासाठ  धावप ट वर यो य दशेने 

जा यासाठ  वळणे घेऊ लागले. थांबले. च क वैमा नक काह तर  बोलला. 

आ ह  ल च दले नाह . लगेचच मंजूळ आवाज आला. यावेळी मा  आ ह  

ल  देऊन एकेक श द ऐकू लागलो. दसुर  एक मंजूळा वतः या हावभावाने 

सूचना देत होती. कोण याह  भा षकाला समजेल अशी सूचना देणार  

मु यांची भाषा सवात ेट, हे कळाले. हमालयात ेक करताना अ या 

वाटेव न मागे फर याची सूचना येताना आ ण पु हा शखरावर पोहोचताना 

कु याची भाषाह  मु याचीच होती. कमरेचा प टा, ऑि सजन, आप काल न 

सु वधा, पॅरॅशूट, इत या गो ट ंची मा हती देणार , सवाची काळजी घेणार , 

हसमुख, एखा या ट . ह . मा लकेत या ना यकेसारखी मंजुळा आवडल . 

वमाना या आत यांना सोडून पाह यासारखे दसुरे काह ह  न हते.  

 वमान ‘रनवे’वर आले. शांत, त ध, ततकेच उड यासाठ  स ज. 

आ ह  उल या माने अंक मोजू लागलो. तीन-चार वेळा झालं अस.ं म येच 



इंिजनचे सूर कानापयत पोहचले…… वमान चालू लागले.... धावू लागले.... 

जोरात ... अजून जोरात धावू लागले. आजूबाजू या सव गो ट  घाब न 

तत याच वेगाने मागे पळू लाग या. हवेला कापत, ‘रनवे’ला मागे सोडून, 

खूप वेगाने..... आ ण जमीन कं चत तरपी झाल  आ ण हळूहळू झुकू 

लागल . ज मनीचा नरोप घेतला. वमानाचा कोन काह  काळ तसाच. 

हळूहळू तो कोन जाणवायचे कमी झाले. दहा ते पंधरा म नटांनी कमरेला 

बांधलेला खुच चा प टा सोड याची सूचना झाल . आता खडक तून बाहेर 

बघ यासाठ  चुळबूळ सु  झाल . मध याच सीटवर बस याने ती कोठूनह  

दसेल अशीच होती. एकेक झाड एकेका पानासारखे, बंगले प यां या 

बंग यासारखे, पा याचा वाह लॅि टक या तुक यासारखा. बाक या व तू 

ओळख याआधीच नवे काह तर  दसू लागले. 

 इतर वाशां या हालचाल  सु  झा या. काह जण गाढ झोपले होत.े 

काह जण े श हो यासाठ  मध या जागेतून चालू लागले. काह जण 

एकमेकांशी बोल यासाठ  उभे राहू लागले, जागा बदलू लागले. हे सवजण 

नवे आहेत असं वाटत होतं. मा या उज या बाजूला एक त ण लॅपटॉपवर 

च पट पाहत होता. वमान वासाची मजा याला माह त न हती. हा पण 

नवीनच होता वाटलं. फ त आ ह च काय ते रोजचे वासी होतो. जागेव न 

ढ म हलत न हतो.  

 खडक तून बाहेर दरूवरचे य चार-पाच दवसांपूव  पा ह यासारखे. 

सव  फ त हमच हम. हमालयवर  जो पडतो याला हम हणतात 



बफ नाह .  दाट वाट ने जमा झालेले ढग बराच वेळ आम या सोबतच. 

अगद  काह  वेळातच पाणी, शीतपेय वगैरे घेऊन दो ह  हवाईसुंदर  आ या. 

आ ह  हमालयात मळवलेले प हले यश अजून साजरे केले न हते. पंचांग 

आ ण या णी सतत बदलणा  या वा तुशा ानुसार ह  जागा यश साजरा 

कर यासाठ  यो यच वाटल . आधी पाणी आ ण तघांसाठ  वेगवेग या 

कारातले पेय अगद  ेमाने मा गतले. हवाईसुंदर ंनी त े ेमाने दले. उंचावर 

थंडी जा त असत ेतर ह  त ेपेय अपे ेपे ा कमी थंड होते. मुलगी बघ याचा 

काय म म ांकडून ऐकला होता. यामुळे आता कदा चत ‘कांदेपोहयां’साठ  

वचारणार क  काय, असे वाटत असतानाच तने पेयांची एकूण कंमत 

सां गतल . मुलगी यवहारातह  हुशार तर ह  न  वाटल . दसुर सु धा. 

पेयां या ड याला अलगद डबा टेकवून आनंद य त केला. 

 आमची आम यातच म ती सु  होती. आधी पा हलेले ढग ब  याच 

वेळानेह  तथेच होत.े वमानाचा वेग कमी झाला क  काय ? कोण या 

शहराव न वमान चालले आहे ? राज थानचे वाळवंट दसेल का ? हवेत 

उडणारे प ी ? यां या कती उंचाव न आपण उडत आहोत? असे सव 

कारचे न हवेत वरळत होते. हवाईसुंदर  यांचे काम झा यावर अगद  

पुढे गे या. कोणतीह  कृती कर याआधी या पड याने झाकून वतःचे 

अंग व ेप व चेह  यावरचे भाव लपवत असा यात कदा चत. या को याची 

उकल झालेल  नाह . 



 ग पा कंटाळ या. उ खनन क न काढलेले वनोदह  संपत होते. 

मागील सोळा दवसां या वासात रे वेत कंवा बसम ये, वळणांमुळे कंवा 

मध या थानकांमुळे वास सु  आहे, असे कमान जाणवत तर  होते. 

पण वमानात मा  न क  वमान पुढे जात आहे ना, याची चौकशी करावीशी 

वाटल . पाच-दहा म नटे ग प बसून रा हलो. मुंबई जवळच आले अस याची 

बातमी आ ण कमरेला प टा लाव याची सचूना झाल . कमरेचा प टा 

मु दामच बांधायचा नाह , असे मनाशी ठरवले. 

 खडक तून बाहेर पाहताना आता जहाज दसत होते, तेसु धा 

मा चसवर या च ासारखे. पण पायलट इतका पुढे कसा वमान घेऊन 

गेला? इत या उंचीव न मुंबई शोधणं तसं कठ णच, हणून पायलटला 

समजून घेतले. आता वमान थोड ेखाल  झुकू 

लागले. कमरेचा प टा बांधला नसला तर  तो 

क हाह  बांधता यावा हणून पकडून ठेवला. 

मुंबापुर  जवळ येताच ‘मढ आयलँड’ येथील 

पॅगोडा ह  वा तू दसल . देवघरात या 

घंट माणे दसणा  या ‘पॅगोडा’ला 

मुंबापुर भोवती ओवाळून वेश करावेसे वाटले. 

 वमानाचा कोन पुढ या बाजूने झुकलेला. द ल  सोडताना मागे वळून 

पा हले तर धरणी नतम तक झालेल , तर मुंबईत उतरताना आभाळ अगद  

आभाळमायेने तला आशीवाद देत होते.   



 आतापयत शू य वाटणारा वमानाचा वेग रनवे दस यावर जाणव ू

लागला. हातात सैल पकडलेला प टा थोडा घ ट पकडला. कारण इत यात 

मी बराच पुढे झुकलेलो होतो. मा या बाजूचे मा यापे ा कमी झुकलेले. 

यांना पाहून खडक तून बाहेर पा ह यावर वमान ज मनीला समांतर...... 

आ ण आजूबाजूचा प रसर वादळी वेगाने मागे जात असलेला... तुफानी... 

तुफानी वेग.....‘वेग’ हा श द लहून होईपयत वमान कती पुढे जाईल 

याचा अंदाज नाह  आ ण द ल त ऐकलेले इंिजनचे सूर आ ा मुंबईत 

पोहोचेपयत वर या ‘सा’पयत पोहोचलेले..... आ ण या महाकाय ग डाने 

महारा भूमीवर घसरतच सा टांग लोटांगण घेतले. अगद  काह  ण आधी 

मी प टा लावला, बांधला व पुढ याच णी एक हलकासा झटका अनुभवला. 

य ात तो कती असतो आ ण वाशां या वाटेला कती येतो याचा अंदाज 

न केलेला बरा. ‘रनवे’वरचा वमानाचा वेग शू यापयत आला. 

 मुंबईचे तापमान ३०° अस याचे पायलटने सां गत याचे कानांवर 

आले. हमालयातले शू य अंश लगेचच द ल तले ४०° तापमान सहन 

के यानंतर ३०° सेि सअसने कानांना खूप छान ऊब, स न वातावरण 

दले. अव या दोन तासांतच देशा या ‘ दला’तून मजबूत ‘आ थक 

क या’पयत वास होऊ शकतो, यावर व वास बसत न हता. अगद  नेम 

ध न, वतःभोवती आ ण सूयाभोवती फरणा  या पृ वीवर मुंबई शोधून 

यावर यो य ‘रनवे’वर वमान उतरव याब दल पायलटचे कौतुक. एकेक 

क न घाई करत सव वासी उतर यासाठ  घाई क  लागले. हे सवजण 



नवीन होते ना? उतरताना दरवाजापाशी उभी असले या ‘मंजुळे’ने पु हा 

ि मत केले. ‘तु ह  पण येणार का?’ वचाराय या आधीच तने मा या 

मागे असले या यि तला पाहून ि मत केले. नकोनकोसा पण माह त 

असलेला अपे त अपे ाभंग झाला आ ण दरवाजावर ह  ‘आमची महामुंबई’. 

 पण द ल त सोडलेलं वतःचं पाठ वरचं गाठोडं कुठे? घाईघाईने 

बसम ये शरलो. या बसम ये सग यात प हला श न कोप  यात जाऊन 

बसलो. बसम ये गद  झाल . वळून प हले, तर चमणीदेखील आप या 

पुढ या वासाला क  आराम करायला नघाल . बसमधून सवात शेवट  

उतरलो. आता प हले वतःचे सामान शोधा. लाकूडतो या या गो ट माणे 

सो याची, चांद ची बॅग समो न गेल ह , पण आधी ामा णकपणे वतःची 

बॅग हवी होती. नंतर पा हजे तर अ मयुगीन दगडी कु  हाड हणजे झोळी 

या. हणता हणता हसत-खेळत बॅग आल .  

 शाळेतून घर  येईपयत व या या या पाठ वरचे ओझेह  असेच घर  

आले तर ? 

प हले पाऊल (सर पास- हमालयीन गयारोहण अनुभव)- सवंेदना 
काशन (ई-पु तक खाल ल लकंवर उपल ध) 

https://www.bookganga.com/eBooks/Books/Index?BookSe
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ई सािह य ित ान 
ई सािह य ित ान दहा वषापुव  सु  झालं. जगभरात ई पु तकांची संक पना ज ूलागत असतानाच 

मराठीतही ई पु तकं सु  झाली. मराठीत अमझॅॉन सारख े चंड इ हे ट्मट करणारे िखलाडी उतरले. यां यासमोर 

ई सािह य हणज ेअगदीच िलंबुिटंब.ू पण गेली दहा वष आिण आजही गगुलवर “मराठी पु तक” िकंवा 

“Marathi ebook” टाकल ेक  ४ कोटी ९३ लाख नांवांम ये पिहल ेदसुरे नाव येते त ेई सािह यचेच. ही 

करामत आह ेआम या लेखकांची. वाचकांना सात यान ेदजदार मनोरंजक उ च तीची पु तके “िवनामू य” दणेारे 

आमचे लेखक हचे या पधचे िवजेते आहते.  

मराठीत “सािह यर नां या खाणी” िनपजोत या ानोबांनी मािगतले या पसायदानाला ई राने 

तेवढ्याच उदारतेने खाण चा वषाव क न ितसाद िदला. मराठीच ेददुव ह ेक  या खाण तली र ने बाहरे आणणे 
आिण यांच ेपैल ूपड यावर यांना शोकेस करण ेआिण जागितक वाचकांसमोर ते पेश करण ेयात आपण कमी 

पडलो. इथे उ म सािह यासाठी भकेुलेल ेवाचक आिण उ म वाचकां या ित ेतल ेसािहि यक यां यात ि ज 

बनण ेआव यक आह.े िवशेषतः डॉ. िनतीन मोरे यांसारख ेसािहि यक यांना िलिह यात आनंद आह ेपण यापुढील 

जटील ि येत पड यात रस नाही अशांसाठी. िवदेशातं मोठे लेखक एजटं नेमतात आिण त ेबाक  सव यवहार 

पहातात. मराठीत ही सोय नाही.  

ई सािह य ित ान ही काही अनभुवी ोफ़ेशनल काशन सं था न ह.े पण गे या दहा वषात आम या 
ह ेल ात आले क  मराठीत र नां या खाणी आहते आिण यांत उत न हात काळे क न माती गाळ उपसत राहन 

जर िचवटपण ेकाम करत रािहल ेतर एकाहन एक भारी र ने गवसणार आहते. एखा ा मोठ्या धिनकाने, पंिडतां या 

सहा यान,े दरबारी आ यासह जर ह ेकाम हाती घेतले तर मराठी भाषेतले सािह य जागितक पटलावर आपला 

ठसा न क  उमटवेल. 

डॉ. िनतीन मोरे यांची अकरा अ कािशत पु तके काशात आण याचा मान ई सािह यला िमळाला. 

माधरुी नाईक यांची दहा, शंभ ूगणपुल ेयांची नऊ, डॉ. वसंत बागलु यांची बारा, शुभांगी पासेबंद यांची सात, 

अिवनाश नगरकर यांची पाच, र नाकर महाजन यांची सहा, शशांक प ळेकर यांची चार, अ ण कुळकण  यांची 



चार अशा अनेकां या पु तकांना वाचकांपयत ने याच ेभा य ई सािह यला लाभले. असे अनेक “ वांतःसुखाय” 

िलहीणारे उ मो म लेखक कवी या मराठी या “सािह यर नांिचया खाण ” म ये आहते. अशोक कोठारे यांनी 

महाभारता या मळू संिहतेचे मराठी भाषांतर सु  केल ेआह.े सौरभ वागळे, ओकंार झाजे, पंकज घारे, िवनायक 

पोतदार, िद ी काबाडे, भपूेश कंुभार, सोनाली सामतं, केतक  शहा, सरुज गाताडे, िनिमष सोनार, सिवता नाबर, 

संजय बनसोडे, आशा पाटील, नासा येवतीकर, िनरंजन कुलकण  असे अनेक नवीन लेखक सात यपूण लेखन 

करत आहते. ई सािह य कडे हौशी लेखकांची कमी कधीच न हती. पण आता हौसे या वर या पायरीवरचे, 

लेखनाकडे गंभीरपण ेपहाणारे आिण आप या लेखनात गती कशी होईल याकडे ल  दणेारे लेखक येत आहते. 

यां या सािह या या काशाला उजाळा िमळो. वाचकांना आनंद िमळो. मराठीची भरभराट होवो. जगातील 

सव कृ  सािहि यक सवणारी भाषा हणनू मराठीची ओळख जगाला होवो. 

आमने 
सनुील सामंत 
ई सािह य ित ान 


