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_yb AS>ob VoWo
Ë`mbm gmø H$ê$
AmnU gmao gwb^H$ AmVm
{ejUmMm AmJ«h Yê$

AÜ``Z^ma dmQ>Uma Zmhr
åhUyZ _OoXma CnH«$_ KoD$
{d{dY CnH«$_m§VyZ _wbm§Zm
AÜ``Z AZŵ d XoD$
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embò  ~mJoV AmnU
Am¡fYr dZñnVr bmdỳ m
VwierMr bmJdS> H$ê$Z
Am°ŠgrOZ nmH©$ H$ê$`m

gmoß`m d a§OH$ CnH«$_mV
AmZ§XmZo ~mJS>VmV _wbo
{eH$Ê`mMr JmoS>r bmJyZ
H$ù`m§Mr hmoVmV \w$bo
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Z¸$sM Vmo CÚmMm
àemgH$s` A{YH$mar hmoB©b
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emioMm XOm© C§MmdyZ
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AZŵ dmYm[aV {ejUmVyZ
{ejU KoVbo Omdo
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nwñVH$mnbrH$S>À`m AZw^dmVyZ
{ejU AmnU XoD$
_wbm§À`m gm_m{OH$ Om{Udm
OmJ¥VrMm dgm AmnU KoD$
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àkmdmZ {dÚmÏ`mªgmR>r AmnU
doJio AÜ`mnZ H$ê$`m
EH$ Vmg {dÚmÏ`mªgmR>r
àkoMm Jm¡ad H$ê$`m



14

H$ÀÀ`m _wbm§Zm XÎmH$ KoÊ`mMm
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am~dyZ XÎmH$ _¡Ìr àH$ën
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ZmdrÝ`mMr H$mg Yê$
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Aä`mg _§S>i V`ma H$ê$
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Ë`m§Mr _mZ{gH$Vm ~Xbë`mda
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l_à{Vð>m òB©b A§Jr
ñdmdb§~ZmMr H$mg Yê$



18

Adm§Va dmMZmMr _wbm§Zm
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H$aUma Zmhr ImoS>r

J{UVmÀ`m AÜ`mnZmV
XoD$ Ë`m§Zm H$moS>r
a§JyZ OmVrb Aä`mgmV
bmJob J{UVmMr JmoS>r
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ñdÀN>VoMo nmB©H$ hmoD$Z
hmoD$ JmS>Jo~m~m§Mo gyV
g§nyU© ñdÀN>Vm A{^`mZmV
~Zy ñdÀN>VoMo XÿV

A{O~mV Z `oUmè`m _wbm§gmR>r
Vi_irZ§ AÜ`mnZ H$ê$
boIZ dmMZ H$m`©H«$_mVyZ
kmZmMr Am|Oi ^ê$
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J«m_ñdÀN>Vm A{^`mZmV
hmVmV KoD$Z PmSy>
g\$mB© JrV JmV JmV
J«m_ñdÀN>Vm nma nmSy>

embo` n[agamÀ`m ñdÀN>VogmR>r
ñdÀN>Vm g§Hy$b ~m§YyZ KoD$
g§nyU© ñdÀN>Vm A{^`mZ
AmnU àJVrnWmda ZoD$
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R>amd Agm Ho$bm
ghm df} Pmë`mda
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_wbtMr JiVr Wm§~dyZ
{ejUmÀ`m àdmhmV ZoD$
Ë`m§À`mnwT>o AmXe© AmnU
H$ënZm MmdbmMm R>ody



22
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CnH«$_ hmVr KoD$
An[a{MV eãXm§Mo
Ë`m§Zm lwVboIZ XoD$

_yb åhUOo {MIbmMm Jmoim
{dMma AmVm ~Xbm`bm hdm
kmZaMZmdmXmMm ñdrH$ma H$ê$Z
_wbm§À`m ñd`§àoaUobm dmd hdm
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gm§ñH¥${VH$ H$m`©H«$_ KoD$
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{ZgJm©À`m ghdmgmV OmD$
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gd© àH$maÀ`m nwñVH$mZo
AÚ`mdV R>ody nwñVH$noT>r
{d{dY nwñVHo$ _wbm§Zm XoD$Z
bmdy Ë`m§Zm dmMZmMr JmoS>r

g§JUH$mÀ`m emoYmZo
OJ Odi Ambo
XþañW {ejUm_wio
{ejU EH$ê$n Pmbo
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A§H$JrVo JmV JmV
AmoiI hmoB©b g§»`m§Mr
JrVmVrb H¥$Vr H$aV H$aV
JmUr JmD$`m A§H$m§Mr

~oaOoMo V§Ì {eH$VmZm
nmhÿZ Vmo ñdmÜ`m` H$mS>©
~amo~a CÎma emoYyZ
bmdVrb VoWo g§»`m H$mS>©
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AÜ`mnZ H$aVmZm AmnU
\$bH$mda H$mTy> g§»`mnÅ>r
nQ>H$Z J{UVo gmoS>dyZ
H$ê$`m J{UVmer JÅ>r

ì`dñWmnZ g{_VrÀ`m ~¡R>H$sV
R>amd Agm ¿`mdm
JmdmVrb EH$hr _wbJm
emio~mhoa Z amhmdm
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H|$ÐmVrb gd© _m{hVrgmR>r
ZdrZ nm`§S>m nmSy>
H|$Ð g_mMma ZmdmMr
EH$ hñVnwpñVH$m H$mTy>

diUXma Aja H$moUmMo
ñnYm© AmnU KoD$
ñ\w$Q> boIZ H$ê$Z KoD$Z
{^Îmrn{ÌH$m ~moS>m©da bmdy
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d¡`{º$H$ _mJ©Xe©Z H$arV
Ë`mÀ`mOdi OmD$Z ~gm
eyÝ` JwU KoUmam {dÚmWu
dJm©V amhrbM H$gm ?

CnpñWVr dmT>{dÊ`mgmR>r
Kam-Kamn`ªV OmD$`m
e§^a Q>¸o$ CnpñWVr
C{Ôï> nyU© H$ê$`m
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emioV Amë`mda _wbm§Zmo
ñdÀN>VoZo {Z`_ nmim
Zoh_r R>ody AmnU
ñdÀN> gw§Xa emim

_wbm§Mm Aä`mg KoÊ`mgmR>r
Amnbm doi Úmdm
JwUdÎmm {dH$mg A{^`mZmV
nmbH$m§Zr gh^mJ ¿`mdm
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emioMm H$aUma Amåhr
C‚db JwUdÎmm {dH$mg
e§^a Q>¸o$ `emMm
KoVbm` Amåhr Ü`mg

_yë`{ejU Ë`m§Zm
g§ñH$maj_ d`mV XoD$
gwg§ñH¥$V ZmJ[aH$ ~ZdyZ
Xoe àJVrnWmda ZoD$
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MmdS>r dmMZmÀ`m H$m`©H«$_mbm
Ogm Ogm MT>bm a§J
àJVr _wbm§Mr nmhÿZ
nmbH$ Pmbo X§J

Q>mH$mD$ dñVwnmgyZ AmnU
{Q>H$mD$ gm{hË` H$ê$
AÜ`mnZmMr dJ© Imobr
e¡j{UH$ gm{hË`mZo ^ê$
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MmdS>r dmMZmÀ`m ì`mgnrR>mda
àJVr nmhÿZ ~mbH$m§Mr
MmdS>r dmMZmÀ`m H$m`©H«$_mV
_Z§ IwbVrb nmbH$m§Mr

`oD$ ZH$mo \$S>mV
emioV Om ~mim
VwÂ`mgmR>r CKS>br`
EH$ gmIaemim
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{dÚmÏ`mªÀ`m {dH$mgmgmR>r
_ZmV C_u Yê$
YS>nS>Umè`m {ejH$mgmR>r
YS>nS> _§M V`ma H$ê$

_wbm§Mo gwá JwU
ZOaobm BW§M nS>Vrb
emioVrb H$bmnWH$mVM
CÚmMo H$bmH$ma KS>Vrb
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j_Vm g§nmXZ H$ê$Z
bj JmRy> JwUdÎmmdmT>rMo
JwUdÎmm MmMUr KoVmZm
gmø KoD$ àíZnoT>rMo

ZoV¥Ëd JwUm§Mr dmT> H$ê$Z
O~m~XmarMr OmUrd {Z_m©U H$ê$
bmoH$emhrMr _yë`o q~~dÊ`mgmR>r
embo` _§Ìr_§S>i V`ma H$ê$
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~MVrMr gd` AmnU
AmVmnmgyZM bmdy`m
EH$ EH$ n¡gm AmnU
YZlrV O_m H$ê$`m

{ejU OmJaU gámhmVyZ
{ejUmMm g§Xoe XoD$
JmdmVrb emim~mø _wbm§Zm
emioV AmnU ZoD$
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dJm©Mr JwUdÎmm dmT>{dÊ`mMm
AmO {ZpíM` H$ê$`m
JwUdÎmoMm ñV§^ C§MdÊ`mMm
{_iyZ à`ËZ H$ê$`m

àË òH$ _wbrbm XoD$
gº$sM§ àmW{_H$ {ejU
Ë`mM Va H$aVrb
Amnë`m Hw$Qw>§~mM§ ajU
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gmZoJwéOtMm AmnU
nwT>o Mmbdy dmagm
{dÚmWuM Va AmhoV
{ejH$m§Mm Amagm

AÜ``ZAj_ _wbm§Mo Amåhr
~Zy XÎmH$ nmbH$
boIZ dmMZ H$m`©H«$_mVyZ
KS>dy gmja ~mbH$
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H$mo`Ë`mbm Zmhr {dgmdm
{\$aVm g§gma Am_Mm
_wbJm gmIa emioV Agmdm

A{^ì`º$s \$bH$
ìham§S>çmV Agy Úm
_wbm§À`m A{^ì`º$sbm
g§Yr {_iy Úm
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AmH$medmUrMo H$m`©H«$_ EoH$Ê`mg
AmnU H$mTy> gdS>
AÜ`mnZmV òB©b {d{dYVm
_wbm§Mr dmT>ob AmdS>

B§ÐYZwî`mMo a§J nmhÿZ
S>moio {Xnbo \w$bm§Mo
MmdS>rdmMZmMm H$m`©H«$_ nmhÿZ
H$m¡VwH$ hmoB©b _wbm§Mo
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n{hbrnmgyZ B§J«Or Ambr
_wbo Ë`mV a_V AmhoV
nmS>m, dñVr Vm§S>çmda
èhmB©_g² AmO Ky_V AmhoV

Oar emim Agbr Xÿa
{ejU AmnU KoD$
_wbm§Mo {ejU hmoÊ`mgmR>r
Ë`mbm dñVremioV ZoD$
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KZ hmVmVbm gmoSy>Z
{ejU KoVmV JOS>Oo
nmfmU emioV _wbo
{eH$VmV kmZmMo YS>o

boIZ dmMZ H$m`©H«$_mV
ñdV…bm dmhÿZ KoD$
gmR> {Xdg {eH$dyZ
Ë`m§Zm gdmª~amo~a ZoD$
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boIZ dmMZ H$m`©H«$_
am~dy AmnU Agm
{Zaja {dÚmWu emioV
~Ky amhVmo H$gm ?



ई साक्षहत्य प्रक्षतष्ठान 

क्षर्त्रहो , सहजासहजी काहीच क्षर्ळत नाही. न 

आरोग्य न धन न संपदा. काहीही क्षर्ळर्ायचं तर सघंर्व 

आक्षण श्रर् करार्ेच लागतात. “गोलर्ाल” करून, झटपट 

“रे्कओव्हर” सर्व काही क्षर्ळर्ता येत ं असा गैरसर्ज 

र्ाध्यर्ांद्वारे सर्वत्र पसरर्ला जात आह.े झटपट श्रीर्ंती, 

आठ ददर्सांत गोरेपणा, र्क्षहन्याभरात लांबसर्क केस, एक 

हनुर्ान यंत्र गळ्यात बाधले की आजारांपासून रु्क्ती  अशा 

जाक्षहराती र्ाथी र्ारल्या जात आहते. अशा र्ेळी अशी 

पुस्तकं र्ाचून र्ाणूस “जक्षर्नीर्र” येतो.  फ़ुकट काहीच 

क्षर्ळत नसत.ं प्रत्येक गोष्टीसाठी कुणाला न कुणाला कष्ट 

पर्तात. कधी आपल्याला, कधी आपल्या आईर्र्लांना, 

गुरंूना, तर कधी सर्ाजातील इतरांना. 

ई साक्षहत्य प्रक्षतष्ठानची पुस्तकं क्षर्नार्ूल्य 

क्षर्ळतात. पण ती क्षलक्षहण्यासाठी लेखकांचे कष्ट र् बुद्धी 

लागलेल े असतात. आक्षण या एकेका पुस्तकाची ककर्त 

म्हणुन लेखक हजारो लाखो रुपये क्षर्ळरू् शकतात. पण 

र्राठी र्ाचकांना  क्षर्नार्ूल्य पुस्तकं क्षर्ळार्ी, र् र्राठीत 

र्ाचन संस्कृती र्ाढार्ी म्हणून असंख्य लोक प्रयत्न करीत 



आहते. या प्रयत्नांत ई साक्षहत्य प्रक्षतष्ठान र् ह ेसर्व लेखक 

सहभागी आहते. आपण या अक्षभयानात सहभागी झालात 

का?  

आपण ई साक्षहत्य प्रक्षतष्ठानच े VIP सभासद 

झालात का? 

VIP सभासद बनणं अगदी सोप्पं आह.े  

आपल्या ओळखीच्या दहा र्राठी लोकांचे रे्ल 

आय र्ी कळर्ा आक्षण बना VIP सभासद.  

एका दर्ात तीन कार्ं. 

1. पक्षहलं म्हणजे तुम्ही VIP सभासद बनता. 

तुम्हाला ई साक्षहत्य प्रक्षतष्ठानचं पुस्तक ई रे्लर्र सर्ावत 

आधी क्षर्ळतं. त्याचं्या कायवक्रर्ाचं आरं्त्रण क्षर्ळतं. त्यांच्या 

योजनांची र्ाक्षहती क्षर्ळते. त्यांच्या कार्ात स्र्तः सहभागी 

होण्याची संधी क्षर्ळते. 

2. ज्या दहा ककर्ा अक्षधक क्षर्त्रांना 

तुर्च्यार्ुळे फ़्री पुस्तकं क्षर्ळतात ते खुश होतात. त्यानंा 

त्यांच्या आर्र्ीची पुस्तकं क्षर्ळाली की ते इतर लोकानंा 

तुर्च्याबद्दल सांगतात. त्यांच्यासाठी तमु्ही म्हणजचे ई 

साक्षहत्यचे प्रक्षतक्षनधी बनता.  



3. यातून तमु्ही र्राठी भार्चे्या संर्धवनाला 

अरू्ल्य असा हातभार लार्ता. आर्चा उद्दशे आह े

र्राठीतल्या सहा कोटी सािरांना र्ाचक बनर्णं. आक्षण ह े

लक्ष्य साध्य करणं ह े केर्ळ आक्षण केर्ळ र्राठी लोकां    

त्यांच्या भार्ेर्र असलेल्या पे्रर्ातूनच श य आह.े आपल्या 

भार्ेचं राज्य व्हार्ं म्हणून १०६ हुतात्र्े झाले. आपल्या 

भार्ेनं राजा व्हार्ं म्हणून आपण एक दहा-र्ीस ई रे्ल 

आयर्ी दणेारच ना! र्ाचनाची आर्र् असो र्ा नसो. फ़क्त 

र्राठी सािर अशा दहा लोकांचे ई रे्ल पत्ते पाठर्ा. त्यांना 

र्ाचनाची आर्र् आपोआप लागेल. आपणच लार्ू. लार्ूच 

लार्ू. करूनच दाखर्ू. 

आह ेना : एक दर् : तीन कारं्. 

संपकव  साधा : esahity@gmail.com 

 

ही सेर्ा पूणवपणे क्षनःशुल्क आह.े त्यार्ुळे आपल े

क्षर्त्र आपल्यार्र खुश होतील. क्षशर्ाय आम्ही ही खात्री 

दतेो की या ई रे्ल्सचा र्ापर फ़क्त आक्षण फ़क्त र्राठी 

साक्षहत्य पाठर्ण्यासाठीच केला जाईल. इतर कसल्याही 

जाक्षहराती पाठरू्न त्यांना त्रास ददला जाणार नाही. तेव्हा 

लर्करात लर्कर आपल्या र्ाक्षहतीतल्या दहा ककर्ा अक्षधक 

र्राठी सािराचंे ई र्ेल पत्ते आम्हाला द्या. 



अक्षधक र्ाक्षहतीसाठी, आम्ही कोण ते जाणून 

घेण्यासाठी एकदातरी www.esahity.com या 

र्ेबसाईटला भॆट द्या. 

आपल्या पत्राची र्ाट पहात आहोत. 

 

धन्यर्ाद 

 

आपले नम्र 

टीर् ई साक्षहत्य प्रक्षतष्ठान 

 


