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नमस्कार मी ओंकार अशोक झाांजे . .
कोकणािलां

रायगड

ककल्याच्या

सिवासाि असलेलां मिाड िे माझां गाव. .
मी सध्या पुण्याि AISSMS IOIT मध्ये
िृिीय वर्क इलेक्ट्रीकल इां हजनीयररग हशकि आिे.
शाळे ि असल्यापासून पुस्िकां वाचण्याची
खूप आवड िोिी. मला ऐहििाहसक पुस्िके
वाचायला आवडिाि.
िेव्िा

वाचलेल्या

पुस्िकाांपैकी

माझां

आवडिां पुस्िक म्िणजे 'श्रीमान योगी ' वीणा
गवाणकर याांनी अनुवाद के लेलां 'एक िोिा काव्िकर'
िेिी हििके च आवडायचां आहण एपीजे कलमाांचां
'अहिपांख' सुद्धा. .
माझ्या लेखनािद्दल साांगायचां झालां िर
लिानपणी

छोट्या

छोट्या

काल्पहनक

कथा

हलिायचो. या हशवाय मला कहविा हलहिण्याचा छांद आिे.
पुढे हडप्लोमा ला गेल्यापासून मराठी वाचन थाांिलां . कारण कोणत्याच
इां हजनीररग कॉलेजच्या लायब्ररीि मराठी (वाचण्याजोगी) पुस्िके नसिाि. (िीच
खांि)
पुढे नेट वरून माझी ओळख ईसाहित्य प्रहिष्ठानशी झाली आहण पुन्िा
एकदा मराठी वाचनाच्या प्रेमाि िुडालो. मी पहिलां वाचलेलां ईिुक हस्मिा पाटील
याांचे 'कलाटणी' माझां अजूनिी आवडिां पुस्िक आिे.

मला डायरी हलिायची सवय आिे.
इां हजनीररगच्या परीिा झाल्यानांिर सिज डायरी हलिायला िसलो आहण
मला िी कथा सुचली व मी िी पटकन हलहून काढली. मग टाईप करून माझ्या
जवळच्या व्यक्तींना दाखवली व त्याांना िी खूप या आवडली. त्याांच्या प्रोत्सािनामुळे
मी हि कथा आणखी हलहिण्यास सुरुवाि के ली.
आहण फायनली ियार झाली हि कथा. .
मराठी वाङ्मयाचा पाया रचणाऱ्या सांि ज्ञानेश्वर मिाराज याांच्या जयांिी
हनहमत्त िे ई पुस्िक आपल्या चरणी अपकण करिाना खूप आनांद िोि आिे.
या प्रवासाि ई साहित्य टीमचां आहण सुनील सामांि सर याांचां मोलाचां
योगदान आिे. हि कथा हलहून झाल्यावर टाईप सुद्धा करायचां िोिां . या कामाि
मला माझी िाल मैत्रीण पल्लवी वणवे हिने खूप मदि के ली. हिचे खूप आभार!! या
हशवाय पहिला भाग हलहिल्यानांिर पुढे हलहिण्यासाठी मला जयाांनी प्रोत्सािन कदले
. अशा सवाांचे मनापासून आभार!!
या कथेचा एक भाग दाखवल्यानांिर मला एका हमत्राने लव स्टोरी
हलहिण्याचे सुचवले.
त्यामुळे िी कथा हलहििाना िी कथािी डोक्ट्याि िोिी. लवकरच िी सुद्धा
टाईप करायला घेईल आहण आपल्या भेटीस एक नवी प्रेमकथा घेऊन येईल.
वेळ देऊन माझे मनोगि वाचल्यािद्दल खूप खूप धन्यवाद !!
हि कथा आपल्यास आवडेल अशी अपेिा व्यक्त करिो.
ओंकार झाांजे
14 ऑगस्ट 2017 (कालाष्टमी श्रीकृ ष्ण जयांिी)
सांि ज्ञानेश्वर मिाराज जयांिी

अपकणपहत्रका

मराठी भार्ेवर प्रेम करणाऱ्या िमाम रहसकाांना
हि कथा सादर अपकण करि आिे.
धन्यवाद.

-ओंकार झाांजे

" 2050... असां ऐकल्यावर िुमच्या मनाि काय येिां?
आपल्याकडे 2050 साली काय असेल िे पािणारी time machine नािीये .
फक्त डोळे हमटा आहण imagine करा 2050 ..
िुम्िाला काय कदसलां??
चला िुमच्या मनािल्या गोष्टींचा प्रवास करू या..
Welcome to 2050 !!! "

1 हवटी दाांडू
●●●
" आजोिा . . . मी टेरेसवर खेळायला जािोय !" माझ्या हचमुकल्या
नािवाने िाक मारली.
"िरां िरां सावकाश जा ली" मी म्िणालो.
िो! ली त्याचां नाव िोिां. िे २०५०वां साल िोिां. जशी जुन्या काळापासून
पाच अिरी नावां, त्यानांिर चार अिरी नावां, आमच्या काळाि िीन अिरी नाव,
आमच्या मुलाांच्या काळाि हनल वेद अशी दोन अिरी नावां ठे वण्याचां फॅ ड िोिां. िेच
पुढे सुरु राहिलां. आहण म्िणूनच कक काय नाव घ्यायला जास्ि कष्ट घेिा येऊ नयेि
म्िणून माझ्या नािवाचां नाव ली असां ठे वण्याि आलां.
एव्िाना ४ वर्ाकचा ली आपल्या सु, कक, प्ला या हमत्राांसोिि टेरेस वर
पोचला िोिा. मी मात्र हनश्चिंि िोिो.
ििान खूप लागली िोिी म्िणून मी पाणी प्यायला गेलो िर पाणीच
नव्ििां. पाण्याचा recharge सांपलेला त्यामुळे recharge करणे गरजेचे िोिे. मी
माझा आयफोन चटकन काढू न ईवॉटर अॅप उघडलां िश्श्
पण मोिाइलला रें ज नव्ििी. त्यामुळे मी टेरस वर जायला हनघालो.
त्याच ििाण्याने मुलाांना िी भेटिा येईल म्िटलां. लॉक करून मी वर हनघालो. वर
पोरां कॉमप्युटर च्या स्रीन वर कािीिरी करि िोिी.
"काय रे पोराांनो काय करिाय" मी हवचारलां.
"आजोिा आम्िी

खेळिोय"

िे ऐकू न मी चककि झालो. कारण हिथे कु ठां च गोट्या कदसि नव्ित्या. मी
कु िूिलाने पुढे िघायला गेलो िर computer वर िा

चा गेम चाललेला व

हि पोरां िोटाने टच करून िा गेम खेळि िोिी.
मला आमचा काळ आठवला. आम्िी िालपणी गावी मािीि खेळायचो.
फार सुांदर कदवस िोिे िे मी भानावर आलो. िे सन २०५० िोिे इथे कािींिी िोऊ
शकिां िे िणभरासाठी मी हवसरलो िोिो.
हििक्ट्याि माझा मोिाईल वाजला. . sms आला िोिा. .
Your water recharge of rs. 500 is successful. Thank you.
मी घरी आलो. पोटभर पाणी प्यालो.
दुपारचे २ वाजलेले. कधी डोळा लागला कळलांच नािी.

2 लीचां ऍडहमशन
●●●
मे मिीना सांपून जून मिीना उजाडला िोिा. १५ जूनला सगळयाांची
शाळा सूरू िोणार िोिी. ली आिा ५ वर्ाांचा झाला िोिा त्याला शाळे ि टाकायला
िवे िोिे. आम्िी सवक रात्री जेवायला िसलो.
"लीं ला शाळे ि टाकायला िवां" मी हवर्य काढला.
"िो आम्िीिी िोच हवचार करि िोिो' हनल उच्चारला.
"मग कधी जािोयस admission ला घेऊन त्याला" मी.
"िािा अिो ली आिा मोठा झालाय त्याचां िो घेईल कक admission"
हनल.
मी पुन्िा गडिडलो.
त्याच्या िोलण्यािील मोठा िा शब्द ऐकू न मी पुरिा भाांिावलो.
ली ची मॉम ली कडे वळली
"काय रे घेिलांस का admission ?"
"नािी मॉम अजून "ली
"कु ठल्या शाळे ि घेिोयस" मी
"पिांजलीहवद्यामांकदर. कॉम या वेिशाळे ि घेणार आिे" ली

िांत्रज्ञान खूप पुढां गेलां िोिां. आहण भारिाि सुद्धा एवढी प्रगिी िोईल असां
वाटलां नव्ििां.
पूवीच्या शाळाांच्या जागी आिा वेि शाळा आल्या िोत्या. हडहजटल राांिी
का काय म्िणिाि त्याचेच िे पररणाम
"पण िी वेिशाळा चाांगली आिे ना" हनलने हवचारलां.
"िो डॅड सू कक पण हिथांच admission घेिािेि. " ली
"आहण िाकीचे कु ठां घेणार आिेि रे " मी हवचारलां.
"िे convent school. com ला "
मला िसू आवरे ना. मी मनािल्या मनाि िसू लागलो.
एवढ्याि tv वर िािमी आली.
भारिािील शेवटचा कागद पुण्याि िघण्यासाठी ठे वलाय.
लोकाांची िुफान गदी शेवटचा कागद िघण्यासाठी.
पेपरलेस राांिीची हि कमाल िोिी.
आम्िीिी उद्या सकाळीच फ्लाईट ने पुण्याला जायचां ठरवलां. इिक्ट्याि
हचमुकल्या ली चा प्रश्न
"आजोिा िे कागद म्िणजे काय असिां"
◆◆◆

3 मुि
ां ई टू पुणे
●●●
ररमहझम पाऊस पडि िोिा. आम्िी मुांिईहून पुण्याला हनघालो. मी पुन्िा
flashback मध्ये . .
पूवी मुांिई पुणे म्िटलां की िी गाड्याची गदी राकफक ऍहक्ट्सडांट सवक कािी
आलां.
सगळां कािी आठवलां.
हििक्ट्याि आमचां हवमान लँड झालां.
आम्िी १५ हमहनटाि पुण्याि पोचलो. ईशा आम्िाला न्यायला स्वारगेट
एअरपोटक ला आली िोिी.
ईशा म्िणजे माझी भाची. पुण्यािील coep. com या नामाांककि
वेिकॉलेज मध्ये िी इां हजहनयररग करि िोिी. िसां माझां BE पण पुण्यािूनच झालां
िोिां. पण िेव्िाचां पुणां आहण आत्ताचां पुणां याि जमीन आस्मानाचां अांिर िोिां.
"काय ग आज कॉलेजला सुट्टी "मी हवचारलां.
"नािी मामा कॉलेज आिे सुरु मीच आले इकडे" ईशा
"म्िणजे लेक्ट्चर िांक" मी
"िो िसांच कािीसां"

"अगां पण िुमचे लेक्ट्चर िर ऑनलाईन असिाि ना मग िे िांक वगैरे
सगळां " मी कु िूिलाने हवचारलां.
"िे िघ मामा आमचे जेव्िा जेव्िा ऑनलाईन लेक्ट्चर असिाि ना िेव्िा या
आमच्या कॉलेजच्या या ऍप वर असा sms येिो.
Please attend the online m3 lecture at lab 112 at 11 am.

िेव्िाच लेक्ट्चरला जायचां नािीिर कफरि िसायचां.
जेव्िा आपल्याला िांक करायचां असेल िेव्िा आम्िी िे िांक िडी िे ऍप
वापरिो. या मुळे येणारे sms अडवले जािाि व िे उहशरा ररहसव्ि िोिाि िेच
कारण द्यायचां कॉलेजला "
ईशा भरभर िोलि िोिी आहण मी स्वप्नवि असल्यासारखां ऐकि िोिो.
"मामा िुमच्याकाळी कसां असायचां लेक्ट्चर िांक "
मी साांगू लागलो. .
◆◆◆

4 पुणे मेरो
●●●
"मामा. . अजून एक कदवस थाांि ना. . उद्या इथल्या मेरोचां लोकापकण
आिे. . " ईशा मला request करि िोिी.
"अच्छा म्िणजे पुणे मेरो चां उदघाटन"
"िो"
"अखेर ियार झाली म्िणायची स्वारगेट िे श्चपपरी डेक्कन िे िांड गाडकन . .
"
"अरे . . मामा िी जुनी झाली िी िुमच्या काळािली.
आिा नवीन झालीये .
It's 2050 "
असां म्िणि हिनां मोिाईल मध्ये मला कािी फोटो दाखवि म्िणाली "िे
िघ हि पेठ मेरो. हि सवक पेठ टू पेठ स्टेशन घेि कायम चालू राििे. सगळां instant
झालांय आिा
हि कॉलेज मेरो. हि सवक वेिकॉलेज ला पार करि जािे. "
मी थक्क िोऊन पािि िोिो.
"हि िघ underground metro. हि राकफक कमी करण्यासाठी धाविे.
त्यामुळे आिा पूवीसारखां ऑकफस च्या वेळेला राकफक नािी िोणार . "

आम्िी एअरपोटक ला पोचलो. परििाना आम्िी कात्रज एअरपोटक ला आलो
िोिो.
ईशा अजून सुद्धा मला हवनवि िोिी.
"मामा उद्या सकाळी ७ वाजिा या रेन रुजू िोणार आिेि.
आपण सकाळ च्या भक्ती मेरोने जेजुरीला जाऊ. "
िणभरासाठी मीिी मन िदललां.
मी मागे वळलो. िोच ईशाचा फोन वाजला
हिच्या पुणे मेरो ऍप वर sms आलेला. .
Due to some technical issues pune metro will be
launched next week
कािी कारणाांमुळे हि रेन पुढच्या आठवड्याि चालू िोणार िोिी.
आम्िी दोघेहि एकमेकाांकडे पािि राहिलो.
ईशाने म्िटल्याप्रमाणे सगळां कसां instant झालाय त्याचा चाांगलाच
प्रत्यय मला आला. .
मग मात्र ईशाने िसि िसि आम्िाला गुड िाय के ले.
आहण आम्िी मुांिई कडे हनघालो. .
◆◆◆

5 माझा स्वयांपाक
●●●
चला फायनली ली आज शाळे ि जाणार िोिा.
पिांजलीहवद्या मांकदर . com मध्ये !!
"मॉम आज डब्याि काांदप
े ोिे दे "
लीची ऑडकर आली.
"िो . . आत्ता करिे िघ. . िािा . . िे िघा टू हमहनट नाश्िा मशीन
कालच पिांजली मॉल मधून आणली. फक्त याि हजन्नस घालायचे आहण सेरटग
करायची कक झटपट नाश्िा ियार. "
"व्वा चाांगलच आिे!!" मी म्िणालो.
"िो चाांगलां िर आिेच पण उद्यापासून िुम्िालाच िनवायचा आिे म्िणून
साांगिे"
"अरे च्चा!! मी का िर ? मी चरावून हवचारलां.
"अिो उद्या पासून माझ्या कामाची वेळ चेंज िोिीये. त्यामुळे मला वेळ
नािी हमळणार. सोप्पां आिे िघा िर. . "
मी मनािल्या मनाि २ हमहनट नाष्टा आहण वेळ नािी हमळणार िीच
समीकरण सोडवि िोिो.
िो आहण खरां च दुसऱ्या कदवशीपासून िसां झालां.

"आजोिा , मला आज डब्याि गाजराचा िलवा पाहिजे" हिकडू न
राजेसािेिाांची फमाकईश आली.
"चला िनवूयाि गाजराचा िलवा टू हमहनट मशीन िघूच कशी िनविे".
मी मला माहिि असलेले पदाथक आि टाकले . मेनू select के ला आहण cook िटन
दािलां. २ हमहनट िोऊन गेली. िरीिी कािी वास येि नव्ििा हशजल्याचा, िेवढ्याि
ली आला. झाला का आजोिा ?
नािी रे , अजून िे cook िोि नािी िहुिेक !
अिो याि िर साखरच नािी टाकली.
कशी काय ?
िे िघा इथ लाईट नाय पेटली अजून! म्िणजे कायिरी missing आिे.
कु ठला पदाथक राहिला ? िो िो साखरच , पण िुला कस कळल ?
कारण त्याची कारण त्याची जागा मॉम ने मलाच साांहगिले फक्त !!
मी साखर टाकली.
आहण कू क िटन दािलां!!

आहण िळू िळू खमांग वास येऊ लागला.
आहण अिरश 2 हमहनट मॅगी िोिे िसा गाजराचा िलवा ियार िोऊन
हडश मध्ये सवक िोऊन लगेच िािेर आला. . !!!

कमालच आिे िुवा!!
"चल िे घे डिा हनघ िू शाळे ि नािीिर उशीर िोईल"
"िाय आजोिा"
मी िसि िसि ली ला िाय िाय के लां.
आहण कािीिरी चहवष्ट िनवण्याचा प्लॅन के ला.
◆◆◆

6 जन गण मन
●●●
हिवाळयाची सुांदर पिाट िोिी.
गदक धुक्ट्याने सगळ हवश्व व्यापलेल.
आज मुांिईि खुप मोठा कायकरम आिे.
"पांिप्रधान जन गन मन योजना" सफलपूर्ति हनहमत्त!
काय िोिी िी जन गन मन योजना ?
यासाठी आपल्याला खुप वर्े मागे जावे लागेल.
खरां िर पूवी पासून भारिाची लोकसांख्या प्रचांड िोिी.
चीन नांिर भारि अग्रेसर िोिा. परां िु लोकसांख्या सवेिणानुसार
भारिाचा लोकसांख्या वाकढचा वेग जास्ि िोिा.
अशा रीिीने 2025 साल उजाडले.
भारिाने लोकसांख्येचा उच्चाांक गाठला.
जगािील सवाकहधक लोकसांख्या असलेला देश अशी नवी ओळख भारिाला
हमळाली.
या वाढत्या लोकसांखेिरोिर अनेक समस्या देशाि िळावल्या.
साधन सांपत्तीचे अपुरेपण, वाढिे नागरी गुन्िे, िेरोजगार िरुण, प्रचांड
मिागाई; देशाची अथकव्यवस्था मोडकळीस आली िोिी.

त्यािूनच अचानक एका मध्य रात्री पांिप्रधानाांनी जाहिर के ली नवी
योजना "जन गण मन योजना"
सकाळी उठू न सवाकनी िािम्या पाहिल्या आहण लोकाांची िोिड़ी वळली.
भारिाि यापुढे आई वहडलाांचां एकच अपत्य भारिीय नागररक मानन्याि
येईल. इिर अपत्याांना भारिीय नागररक म्िणून कसलीच ओळख हमळणार नािी.
अथाकि िे नवहववाहिि जोडप्याांपासून सूरु िोणार िोिे.
भारिासारख्या लोकशािी असणाऱ्या देशाि अशी योजना म्िणजे
कोणालाच पटणारी नव्ििी.
त्यामुळे देशाि दांगल झाली. हनर्ेध, िोड़फोड़ , आांदोलने. . .
परां िु मागे िटिील िे PM कसले.
त्यानी योजना मागे घेिली नािी.
त्या उलट "कमी लोकसांखेचे" फायदे कसे आिेि याचा प्रचार सगळीकड़े
करायला सुरुवाि के ली.
खुप वर्े लागली पण नांिर लोकाांचा आरोश कमी झाला.
'िम एक िमारा एक'
'एक मैं और एक िू'
यासारख्या टैगलाइन सि सगळीकडे जाहिरािी झळकु लागल्या.
आपल्या देशाि खुप मोठी राांहि घडू लागली.

पांचवीस वर्े कशी गेली कळलच नािी!
आज भारिाची लोकसांख्या 90 कोरट आिे.
फक्त!
जन गण मन योजना सफल झाली.
भारि पाचव्या स्थानावर गेला.
2050 मधे आणखी सुधारणा िोऊ लागल्या
◆◆◆

7 हवराचां लि
●●●
'हनविी' एक हनिाांि सुांदर गाव!
गावाला असलेला हवशाल समुद्र ककनारा. .
कौलारू घरे नारळ पोफळीच्या िागा. .
ली आहण मी ककनाऱ्यावर िसलेलो.
समुद्राचां हनळे शार पाणी. .
त्याि सूयक िुडि िोिा. .
थांडगार िवा सुटलेली. .
पाखराांचे थवे उडि िोिे. .
"चल ली परि जाऊ" मी म्िटलां.
"थाांि ना आजोिा अजून"
"नको चल खूप दमलोय आज"
आज प्रवासािून आल्याने आम्िी खूप दमलेलो. त्यामुळे सगळे आज
लवकर झोपले. मुांिई पासून दूर वर येण्याचां कारण म्िणजे हवराचां लि. िो. .
ईशाची लिान ििीण हवरा हिचां लि. हिची इच्छा िोिी की माझां लि एका सुांदर
खेड्याि व्िावां. हिच्या या िट्टामुळे हिचे आई वडील िैराण झाले िोिे. शेवटी त्याांनी
िी जिािदारी माझ्यावर सोपवली. सन 2050 साल त्याि शिरां अल्रा स्माटक

झालेलीच पण गावां हि मॉडनक झाली िोिी. त्यामुळे वीराला िवां असलेलां खेडां कु ठां
भेटणार िा यिप्रश्न िोिा. फायनली मला असांच एक गाव हमळालां.
Development पासून दूर हनविी. . हशवाय इथे आमचे दूरचे नािेवाईक राििाि.
त्यामुळे हिथे रािण्याची सोय झाली. सगळी मांडळी आज हनविीि येऊन पोचली.
ईशाचां लि िोऊन २ वर्े झाली िोिी. हवराने mobile repairing कोसक के लेला.
िीचांच आिा लि िोिां. हिचा नवरा ओम FY BA ला िोिा.
िे ऐकू न िुम्िी पण चरावला असाल. िोय खरां य िे ! आज कालच्या
हशिणामुळे लिाचां वय वाढि िोिां. अगदी 30 - 32 पयांि यावर िोडगा म्िणून
कािी अक्कल हुशाराांनी मुलामुलींचां लवकर लि करायला सुरवाि के ली आहण 18
वर्ाकिच लि करण्याचां फॅ ड हनघालां. दोघाांनी लिानांिर हशकायचां व हशिणाचा खचक
मुलीच्या सासर मािेरच्याांनी हमळू न करायचा. िे indirect प्रकारचां 5G हुांड्याचां
एक स्वरूप िोिां.
असो िर असां ठरलां हवराचां लि . या सुांदर वािावरणाि िा सोिळा पार
पडणार िोिा. त्यामुळे सवाांनाच खूप उत्सुकिा लागली. दोन कदवसाांनी हवराचां लि
झालां. सवाांचे डोळे भरून आले. सासर ची मांडळी पुण्याला रवाना झाली. आम्िीिी
कािी वेळाने मुांिई ला परिलो. समुद्र ककनारी हनसगाकच्या कु शीि झालेला िा
सोिळा मनाि कायमचा रािील. .
◆◆◆

8 गि वैभव
●●●
दोन महिने उलटू न गेले. लीने िट्ट के ला की हवरा कददीला भेटून यायचां.
म्िणून आमचां हवराकडे जायचां ठरलां. हवरा आहण ओम आमच्या इथून जवळच
पनवेलला हशकि िोिे. दोघेिी फ्लॅट घेऊन रािि िोिे. मी हवराला फोन के ला.
हिला येणार असल्याचां कळवलां. हिलािी आज सुट्टी िोिी.
"चल ली हनघालास का? मोनो रे ल पकडू न जाऊ पनवेलला डायरे क्ट्ट" मी
म्िणालो.
ली ियार िोऊन आला. आम्िी दोघेिी मोनोि िसलो आहण चटकन
पनवेलला उिरलो. आम्िी हवराच्या घरी पोचलो. ओम आहण हवरा दारािच वाट
िघि िोिे. चिा पाणी झालां.
"चला मी इथल्या म्युहझयमला िुम्िाला घेऊन जािे" हवराने सुचवलां.
"ओके " सवाकना कल्पना आवडली. आम्िी फ्रेश झालो. थोडा आराम के ला
आहण मग हनघालो मुहझयमला. .
िे म्युहझयम हवराच्या घरापासून जवळ असल्याने आम्िी पायी चालि
हनघालो. 10-15 हमनीटां चालल्यानांिर आम्िी म्युहझयम समोर आलो. .
'गिवैभव'
िे त्या सांग्रिालयाचे नाव िोिे.
"काय ग हवरा ? काय इथली खाहसयि" मी

"मी आत्ता नािी साांगू शकि. िुम्िी स्विःच जाऊन िघा, its surprise"
हवरा.
मी मनािल्या मनाि गेस करि िोिो. ली ला खूप attraction िोिां.
त्यामुळे िो धाविच सुटला. मग आम्िी पण त्याच्या मागे हनघालो. म्युहझयम मध्ये
आम्िी प्रवेश के ला. त्या भव्यकदव्य दालनाि पोिोचिाच डोळ्याचे पारणे कफटले.
त्या हिथे गिकाळाि नष्ट झालेल्या सवक वस्िूचे नमुने पािायला ठे वलेले. . गेल्या
कािी दशकाांिील आपल्या जीवनािील जया गोष्टी पूणकपणे गायि झाल्या िोत्या त्या
या रठकाणी माांडलेल्या पाहून आम्िी सवक रमलो. ली प्रत्येक वस्िू हनरखून पािि
िोिा. त्याच्या साठी या सवक गोष्टी नवीन िोत्या. त्यामुळे िो explanation वाचि
िोिा. आम्िी गिवैभव डोळे कदपवेस्िोवर पािि िोिो.
"आजोिा िा िघा कागद. . आपण असा सेम पुण्याि िहघिलेला ना?"
Right ली ने लगेच ओळखलां.
ओम आहण हवरा एका िाजूला त्या वस्िूांसोिि सेल्फी घेि िोिे.
इिक्ट्याि ली ककचाळला. . . .
"इ िे काय आिे???? इिकां काळां काळां . . यालाच भूि म्िणिाि का?"
ली ने हवरा िाईला हवचारलां .
"अरे नािी िा एक पिी आिे . खूप वर्ाांपूवी असायचा आपल्याकडे. " मी
वळू न पाहिले.
"ओि. . . . िा पिी"
"याचां नाव काय मग" ली.

"कावळा !!! " मी िोललो.
हचमणी वटवाघळां नामशेर् झाल्यानांिर कािी वर्ाांनी कावळािी
शिरीकरणामुळे नािीसा झाला. त्याचाच इथां taxidermi िनवलेला. आहण िसांिी
हचमुकल्याांच्या गोष्टींिून हचऊ काऊ कधीच हनघून गेले आिेि. या सवक आठवणी
पुन्िा िाजया झाल्या.
"व्वाव. . आपला पूवीचा राष्ट्रीय प्राणी ककिी रुिािदार आिे. .
Amazing. .
ककिी मोठा आिे याचां नाव! काय िरां ? वाघ. . अरे िे िर आपलां आडनाव
आिे. . "
एखाद्या alien planet वर नेल्यावर जसे expression असिाि िसेच
लीच्या चेिऱ्यावर िोिे.
"जीजू िघा ना कसला भारी वाघ आिे. . आमचां पण िेच आडनाव आिे'
यावर ओमने त्याला हवचारलां. .
"िरां साांग मग आिाचा राष्ट्रीय प्राणी कोण आिे?"
"माकड. . . " ली मोठ्याने ओरडला.
आहण आम्िी सगळे हखदळू लागलो.
अशा रीिीने आम्िी सांपूणक दालन पाहिलां. आहण त्या दालनाच्या िािेर
पडलो. एका वेगळया हवश्वािून िािेर आल्यासारखां वाटलां मस्िपैकी आईसरीम
खाि आम्िी घरी परिलो.
◆◆◆

9 नवा पाहुणा
●●●
उन्िाळी सुट्टीचे कदवस िोिे. मी गाढ झोपेि िोिो. ली ला िी सुट्टी
असल्याने िोिी हनपचीि पडला िोिा. ऊन डोळ्याांवर आलां िेव्िा जाग आली.
साधारण नऊ वाजले असिील मी फ्रेश िोण्यासाठी उठलो आहण िाथरूम मध्ये
गेलो. िािेर आलो िरी ली अजून झोपलेलाच िोिा. मी िॉल मध्ये गेलो आहण नेट
वरून मनाचे श्लोक प्ले के ले. सकाळच्या वािावरणाि खूप शाांि वाटि िोिां. हशवाय
आज इिर कोणी घरी नव्ििां. मी खुचीवर िसून हनवाांिपणे ऐकि िोिो.
"समथाकहचया सेवका वर पािे. . .
असा सवक भूमांडळी कोण आिे?
जयाची कृ पा वणीिी हिन्िी लोकीं,
नृपेिी कदा रामदासाहभमानी. "
इिक्ट्याि ककचाळण्याचा आवाज आला.
"आ. . . . मम्मी. . . "
िो ली चा आवाज िोिा. मी धाविच आिल्या खोलीि गेलो.
"काय झालां ली?"
आि िऱ्याच वस्िू अस्िाव्यस्ि पडल्या िोत्या. ली िाि पुढे करि
कािीिरी चाचपि िोिा.
"आजोिा कािीच कदसि नािीये मला", ली म्िणाला.

"इकडे इकडे आिे मी", मी त्याला जाऊन पकडलां.
"काय झालां रे ?" मी.
"आजोिा कािीच कदसि नािीये मला", ली
"चल इकडे ये िघू"
मग मी त्याला धरि धरि िाथरूम मध्ये आणलां आहण त्याच्या डोळ्याि
पाणी मारलां.
"आिा कािी कदसिांय का?"
"अजूनिी व्यवस्थीि कदसि नािीये, मघाशी पुणक काळोख िोिा. आिा
अांधुक अांधुक कदसिांय; पण नीट नािी कदसि", ली.
"ये िािेर ये", मी
आहखर हजस का डर था विी िो गया।
मी मनािल्या मनाि पुटपुटलो.
"िू िस थोडा वेळ. सगळां ठीक िोईल", मी
मी माझा आय फोन घेिला आहण डॉ. भानवसेंना फोन के ला.
"िॅलो. . . डॉक्ट्टर, लवकराि लवकर शेजारच्या श्चवग मध्ये या. पाटलाांच्या
इथां" मी फोन ठे वला. मी िो पयांि टू हमहनट महशनीिून चिा िनवून घेिला. ली
फार अस्वस्थ िोिा.

"घे थोडा चिा पी".
िरीिी त्याची चूळिुळ थाांिि नव्ििी. दरवाजाची िेल वाजली. मी
ररमोट घेिला आहण दरवाजा ओपन के ला.
"या. . . डॉ. भानवसे"
"नमस्कार. . " डॉक्ट्टर.
"कु ठे आिे ली ? " डॉक्ट्टराांनी हवचारलां.
मी दाखवलां.
डॉक्ट्टराांनी िापसणी के ली.
खर िर मला सगळां माहििी िोि ; पण मी खात्री करण्यासाठी डॉक्ट्टराांना
िोलावलां. डॉक्ट्टराांचां चेक अप झालां.
"काय झालां िो डॉक्ट्टर ?"
"िोच आजार, िुमच्या घराििी आगमन झाल त्याचां. "
"खूप मोिाइल वापरिो का िा ?"
"िो", मी म्िांटलां.
त्याचेच दुष्पररणाम. 'टेम्पररी ब्लाईंडनेस'आलाय त्याला. मी खात्रीशीर
झालो. िा आजार जवळजवळ सवकच घरािल्या िालकाांमध्ये पसरलाय. स्रीनचा
अहिवापर यामुळे डोळ्यािील रे टीना आहण लेन्स वर पररणाम िोऊन दृष्टी कमजोर
िोिे आहण रोज सकाळी डोळ्याांसमोर काळोख येिो. मराठीि याच नाव

'कदवसाांधळे पण' असां ठे वलां गेलां. रािाांधळे पण, पोहलओ, काहवळ याांसारखे जुने
आजार पूणकपणे नष्ट झाले िोिे आहण िदलत्या स्माटक हपढीसोिि आजार हि िायटेक
झालेल.े त्यािलाच िा एक रोग. डॉक्ट्टराांनी स्टेरॉईडच्या गोळ्या कदल्या आहण
हनघून गेले.
" काळजी घ्या आिा", जािा जािा साांगून गेले.
मी ली ला और्ध कदले आहण थोड्या वेळाने त्याला कदसू लागले.
हुश्श. . . . !
"आिा या गोळ्या रोज सकाळी घ्यायच्या. "
"मला नािी घ्यायच्या", ली के हवलवाणा िोऊन म्िणाला. मग असचां
सकाळी वस्िू िोडि-फोडि िसशील रोज आांधळ्यासारखां चाचपडि.
"आज जशी हि फ्रेम फोडलीस ना िशीच", मी.
"काय. . . ?"
"माझी आवडिी फ्रेम. . . ?"
ली ने िािडिोि आपल्या फ्रेमकडे पािीले, पण हिचा चक्काचूर झाला
िोिा.
◆◆◆

10 एकु लिी एक
●●●
"ओम. . . . ओम. . . . . . "
ओंकार ध्वनीचा उच्चार झाला. सकाळचे 6 वाजले िोिे.
" ली. . . चल िघू योगसाधना क्ट्लास ला. . . " मी लीला िाक मारली.
लीला मी उठवलां आहण ियार के लां. योगासनाच्या क्ट्लास साठी! भारि
सरकारने नवीन योजना सुरू के ली िोिी.
'योगायोग आरोग्य योजना'
या योजनेिून लिान मुलाांना मोफि योगासने हशकवणार िोिे. हशवाय
आमच्या कॉलनीिल्या मुलाांसाठी िा क्ट्लास कां पल्सरी के ला िोिा. वरच्या
मजल्यावर रािणारी परी मेिरा िे क्ट्लास घेणार िोिी. कालच आम्िी रहजस्रेशन
करून आलो. आज पहिला कदवस म्िणून मी ली सोिि जायचां ठरवलां.
मी लीला घेऊन हनघालो. ओंकार गुांजनाने सुरुवाि झाली.
" ओम . . . ओम. . . " ध्वनी वािावरणाि गुांजि िोिा . जणू कािी
positive लिरी हनमाकण झाल्या िोत्या . एकदम शाांि वाटि िोिां.
परी मेिरा िी प्रहसद्ध उद्योगपिी नरे न मेिरा याांची एकु लिी एक कन्या.
एकु लिी एक अथाकि िी त्याांची एकमेव मुलगी िोिीच हशवाय नरे न हिचे एकमेव
पालक िोिे. परील आई नव्ििी . म्िणजे आई वारली ककवा सोडू न गेली असां नािी.
िर परी हि मेिराांची test tube baby िोिी.

IVF िांत्रज्ञानाने झालेली असल्याने हिचे सवक कािी हिचे वडील िोिे. या
नवीन technology चा िऱ्याच लोकाांनी वापर के ला िोिा. एकल पालकत्व
सांकल्पना खूप खोल रुजली आहण त्याचेच एक उदािरण म्िणजे नरे न मेिरा आहण
त्याांची कन्या परी मेिरा. . !
इां हडयन िेल्थ सवे नुसार या मुलाांमध्ये नैराश्याचे प्रमाण अहधक िोिां. िे
परीच्या िाििीि हि खरां च िोिां. परी जसजशी मोठी झाली िसे हिला एकाकी वाटू
लागले. िीपण depression च्या गिेि िुडाली. हिने आपलां मन इिर गोष्टींि
रमावण्याचा खूप प्रयत्न के ला. अखेर हिला रस्िा सापडला. हिने योगासने करायला
सुरुवाि के ली. आहण त्याि पारां गि झाली. हि कला हिला इिकी आवडू लागली की
हिने पुढे सरकारच्या योग योजनेि सिभागी िोण्याचां ठरवलां.
हि सगळी िकीकि मला िािेर िसलेल्या काकूां नी साांहगिली. िघिा
िघिा अधाक िास उलटला. आज पहिला कदवस असल्याने क्ट्लास लवकर सुटला. मी
क्ट्लास पािण्यासाठी िािेर थाांिालेलो.
योगसाधना सांपली. सगळे जण पररदीदीला िाय िाय करू लागले. िीिी
मुलाांशी एकरूप झाली िोिी. खळखळू न िसायला लागली. हिच्या चेिऱ्यावर िसू
पाहून मला पण कािी िणासाठी समाधानी वाटलां. परी आिा एकटी नव्ििी िी,
आिा सगळ्याांची झाली िोिी.
◆◆◆

11 श्री योग वगक
●●●
पुन्िा एकदा पावसाळा सुरू झाला. मुलाांच्या सुट्ट्ट्या सांपल्या. ली आिा
पुढच्या वगाकि हशकायला गेला. त्याची ई शाळा एकीकडे व्यवहस्थि चाललेली
आहण दुसरीकडे पिाटेचे योगवगक सुद्धा नीट चाललेले.
अशािच ली ने एके कदवशी एक िािमी माझ्या कानावर घािली . .
"आजोिा उद्या पासून योग साधना िांद िोणार आिे "
"का रे काय झालां" मी सिज हवचारलां.
"पररिाई क्ट्लास िांद करणार आिे" ली म्िणाला.
सांपूणक माहििी कळण्यासाठी मी परीच्या घरी गेलो. िेव्िा समजलां की
परी प्रेिेंट आिे. िोय ! आहण िे सुद्धा िी सरोगेट मदर झाली िोिी आहण एकटीच
आपल्या मुलाला साांभाळणार िोिी. जसां हिला हिच्या वडलाांनी साांभाळलां िसांच.
नुकिीच हिनां टेस्ट के ली िोिी व िी यशस्वी झाली. त्यामुळे आिा योगाचे क्ट्लास
िांद िोणार िोिे. मेिरा कु टुांिाचा एकटेपणाचा वांश पुढे चालू राहिला.
कािी महिने सरले. परीच्या कु शीि एक नवा पाहुणा आला. हिने एका
गोंडस िाळाला जन्म कदला. त्याचे नाव श्री ठे वण्याि आले.
आहण कािी महिन्याांनांिर पुन्िा एकदा योग वगक सुरु झाले. नव्िे . .
'श्री योग क्ट्लासेस' सुरु झाले. .
◆◆◆

12 धुक्ट्याि िरवलेली कदल्ली
●●●
"दो लफजो कक िै ये कदल की किानी
या िै शरारि या िै जवानी. . . "
मी मस्ि पैकी गाणी ऐकि िोिो. िेवढ्याि माझा आय फोन वाजला. मी
कु णाचा कॉल आला िे िघायला गेलो.
"साहिल", माझा जुना हमत्र. त्याचाच कॉल िोिा. साहिल आहण माझी
कॉलेजची मैत्री. कामाहनहमत्त िो कदल्लीला रािायला गेला आहण नांिर हिथेच
स्थाहयक झाला. आज िऱ्याच कदवसाांनी त्याचा कॉल आला.
मी उचलला.
"िॅलो. . . " मी
"नमस्कार. . . ओळखलां का ?", साहिल म्िणाला.
"ऑफ कोसक ! हवर्य आिे का िो ?", मी.
"कसे आिाि मग ?", साहिल चा प्रश्न.
"एकदम मजेि. आपण कसे ? ", मी
माझां उत्तर आहण प्रश्न सोििचां.
"आमचां कसलां काय, चाललांय ठीकचां. " साहिल

"मग आज आमची आठवण कशी काय आली ?" मी

"खोया खोया चाँद खुला आसमान
आखों मैं सारी राि जायेगी,
िमको भी कै से नींद आयेगी
िुमको भी कै से नींद आयेगी. . . "

कु णीिरी पी. सी. वर मोठ्या आवाजाि गाणी लावली िोिी. मी वाकु न
पाहिलां, िो नीलच िोिा. माझ्या मुलाला जुनी गाणी ऐकण्याचा खूपच शौक िोिा.
मी आवाज कमी करायला साांहगिलां.
साहिल- "िॅलो. . . ? िॅलो. . . िॅलो. . . अरे िोल. . ?
मी- िा ! िोल रे . "काय मग कस चाललांय िाकी सगळां ?"
साहिल- "कािी नािी हवशेर्. िुला माहििीये का कदल्ली मध्ये काय
चाललांय आजकाल. . आिा आम्िाां सवाांना इथून स्माटक कदल्ली मध्ये हशफ्ट करणार
आिेि. "
मी- िो, वाचालां मी ई पेपर मध्ये. हिमालयाच्या कु शीि कृ हत्रमररत्या
िसवलांय नवीन स्माटक कदल्ली. म्िणजे आिा पूणक कदल्ली िांद करणार का?
साहिल- "िो. एकदम िरोिर!"

मी- "चला, म्िणजे िुम्िी एकदाचे या प्रदूर्णािून िािेर पडणार आहण
मोकळा श्वास घेणार. "
साहिल- "िो ना, आहण िे पण हिमालयाच्या कु शीि;
पण कािीिी म्िणा. . . जुन्या गावाशी नािां कधी िुटि नसिां. खूप
आठवण येईल इथली. इथलां 20 िास धुकां, मास्क लावून जगणां, ऑहक्ट्सजनचे
हसश्चलडर आहण िे रॅकफक. . . सगळां च. "
मी- "खरां च आिे ! आम्िी पण इथे हशफ्ट झालो िेव्िा असच झालां िोिां. "
सहिल- "एनीवेज्. . . जो िोिा िै अच्छे के हलये िोिा िै. "
मी- "मग के हन कु ठां घेिली ऍडहमशन?"
साहिल- त्याांनी B. Ed. करायचां ठरवलां आिे. सध्या िोच रेण्ड चालू आिे
ना. िाकी सवक ऑपशन्स िर ब्लॉक झालेि ना आधीच.
मी- "िो ना. इां जीनेररग ची कॅ पहसटी िर फक्त 5 हवद्याथी के लीये प्रत्येक
कॉलेजसाठी. DSLR फोटोग्राकफच पण सगळां फु ल्ल झालांय. "
साहिल- "िरां चल. . . एक अजेन्ट काम आिे, ठे विो फोन. "
मी-"िरां . . . िाय! काळजी घ्या. "
साहिल- "िाय! सी यु सून"
आयफोन ठे ऊन मी टीव्िी सूरु के ला िर टीव्िी वर िीच िािमी िोिी"FOGGED DELHI"

कदल्लीच्या प्रदूर्णाने सगळे रे कॉडक मोडले. कदवसािले 20 िास
वािावरणाि धुकां पसरू लागलां. WHO ने िे शिर हनवासासाठी पूणकपणे िांद
करण्याचे आदेश कदले आिेि. त्यािूनच हनसगाकच्या साहनध्याि स्माटक कदल्ली
िसवण्याचे काम सुरु झाले; पण िोपयांि कदल्लीवासीयाांना खूप समस्याांना सामोरे
जावे लागले.
वाढिे आजार, कायम चेिऱ्यावर मास्क, ऑहक्ट्सजन हसश्चलडर, वगैरे वगैरे.
..
फायनली लोक आिा स्माटक कदल्ली मध्ये रािायला जाणार िोिे; पण
हिथला हनसगक आिा ककिी वेळ रटकू न रािणार कक पुन्िा हिथांिी दुसरी प्रदूहर्ि
कदल्ली ियार िोिेय याचीच शांका िोिी.
िेवढ्याि नील नी पुन्िा आवाज वाढवला"आने वाला पल जाने वाला िैं ,
िो सके िो इसको
रोक सको िो रोको. . .
पल जो ये जाने वाला िैं।
आने वाला पल जाने वाला िैं. . . "
◆◆◆

13 एका रात्री. .
●●●
िािेर धो धो पाऊस कोसळि िोिा. िािेर काळाकु ट्ट अांधार पडला िोिा.
मी सिज TV ऑन के ला. . िेवढ्याि सोसायटी च्या चॅनेल वर िािमी झळकली . .
'श्री अपाटकमेंट मधील खालच्या दोन मजल्याांना िाय टाइड चा इशारा . .
सवाांनी टेरेस वरील कॉमन रूम मध्ये जमावे'
हि अशी न्यूज वर्ाकिून एकदा िरी यायची . आम्िी १६ व्या मजल्यावर
असल्याने हनहिंन्ि िोिो.
िाय टाइड मुळे अरिी समुद्रािील आमच्या हिश्चल्डग चे खालचे दोन मजले
कािी वेळासाठी पाण्याखाली जाणार िोिे. याहशवाय आजूिाजूला अनेक टोलेजांग
इमारिी समुद्राि कदमाखाि उभ्या िोत्या . मिाराजाांचे स्मारक आमच्या घरापासून
िाके च्या अांिरावर िोिे .
मी हपक्ट्चर पािावा म्िणून चॅनल िदलला त्या चॅनलला लागलेला मुव्िी
िोिा. . . सूयकवांशम. . .
मला ररमोट आपटावासा वाटला.
मी TV िांद के ला.
"ली माझा आय फोन आण" हनलने िाक मारली.
"िो डॅड "उत्तर आलां

"लाईट जाईल आज ररचाजक करायला िवा "असां म्िणि हनलने
इलेहटटहसटीचा ऑनलाईन ररचाजक के ला मीटर वर पुढची ररचाजक डेट झळकली .
िािम्या वाचाव्याि म्िणून मी ई पेपर उघडला
ब्रेनकॉम नावाचां उपकरण िनवणाऱ्या शास्त्रज्ञाला या वर्ीच्या नोिेल
पुरस्कार हमळाला िोिा या ब्रेनकॉम मुळे माणसाला दुसऱ्या माणसाच्या मनािलां
ऐकू येिां या उपकरणाचा शोध लागून १० वर्े झाली पण प्रचांड ककमिीमुळे
अमेररके िच फक्त ५ जणाांनी िे हवकि घेिले
भारिाि िर िे अजून आलांच नव्ििां
पण भारिासाठी िे वर्क अहभमानास्पद िोिां. कारण ककिीिरी दशकाांनी
नोिेल पाररिोहर्क ओंकार झाांजे या भारिीय डॉक्ट्टर वैज्ञाहनकाला हमळालां िोिां.
पुनजकन्म पांप िेच िे यांत्र जयासाठी मानाचा पुरस्कार त्या वैद्याने पटकावला यामुळे
िाटक अटॅक वर माि करिा येणार िोिी . झटका आल्यावर लगेच िा पांप वापरल्यास
कािी वेळाि हृदय सुरळीि चालू लागिे . िे म्िणजे पुनजकन्मासारखांच िोिां त्यालाच
साजेसां त्याचां नाव पुनजकन्म पांप . िरां पण िे यांत्र सुद्धा प्रचांड मिाग िोिां व सामान्य
माणसापयांि िे अजून आलांच नव्ििां . या हपढीि िालपणीच हृदयहवकारचां प्रमाण
वाढलेलां त्यामुळां िा शोध अगदी मोलाचा िोिा.
इिक्ट्याि लीची मॉम ऑकफस मधून आली आहण दुःखी स्वराि म्िणाली
"अिो ऐकलां का शेजारच्या सू च्या घरी गदी जमले सवाांची"
"का ग काय झालां "मी हवचारलां.
"िािा अिो ली चा हमत्र सू िाटक अटॅक ने मरण पावला"
माझ्या िािािला फोन हनसटला .

ली ला िी िािमी कळली िेव्िा िो िर सुन्नच झाला.
आम्िी सवक शोकाि िुडालो.
िािेर अजूनसुद्धा मुसळधार पाऊस कोसळि िोिा. . .
●◆●◆समाप्त◆●◆●◆

कशी वाटली 2050 ची सफर ?
िुम्िाला नक्कीच आवडली असणार अशी आशा करिो. आवडली असेल िर
मनाि न ठे विा माझ्या मेल वर लवकर िुमचे अहभप्राय कळवा. कािी सूचना
असिील िर त्या हि साांगा. िुमच्या सूचनाांचे स्वागिच ! आहण िो 2050 सालच्या
िुमच्या मनािल्या कल्पना नक्की कळवा.
माझी पुढची कथा हलहिण्यासाठी िुमचे अहभप्राय नक्कीच प्रोत्सािन
देिील.

माझा मेल पत्ता: omkar.zanje1@gmail.com
Whatsapp: 7770099295

ई साहित्य प्रहिष्ठान
मराठी भार्ा आिा झेप घेण्याच्या मूड मध्ये आिे. रडणारयाांकडे लि
नका देऊ. मराठीि कधीच नव्ििे इिके वाचक आिेि आिा. पुवी पुस्िकाच्या एका
आवृत्तीच्या िजार दोनिजार प्रिी छापल्या जाि. पाच िजार म्िणजे डोक्ट्यावरून
पाणी.
आिा ई पुस्िकाांच्या जमान्याि एक एक पुस्िक पाच दिा लाख
वाचकाांपयांि जािां. वर्ाकला चाळीसेक लाख डाऊनलोड िोिाि. वाचक एकमेकाांना
परस्पर फ़ॉरवडक करिाि. व्िट्ट्स अप, ई मेल, ऍप्प, ब्ल्यु टु थ, वेिसाईट, पेन्राईव्ि,
हसडी अशा असांख्य मागाांनी पुस्िकां व्िायरल व्िायलीि. सुसाट सुटहलि.
खेड्यापाड्याांच्या गल्लीिोळाांपासून िे जगाच्या पारठवरच्या प्रत्येक देशाि.
रॉके टच्या वेगाने सुसाट सुटलेल्या मराठीच्या वेगाला आिा कोणी थाांिवू शकि
नािी.
या धूमधडक राांिीि साहमल व्िा. आपल्या ओळखीच्या मराठी
सािराांना याि ओढा. त्याांचे ई मेल पत्ते, व्िाट्ट्सप नांिर आम्िाला पाठवा. िुम्िी
फ़क्त दिा वाचक आणा. िे शांभर आणिील. आहण िे दिािजार. िुमच्या व्िाट्ट्सप
ग्रुपमधून

याची

जाहिराि

करा.

आपल्याला

फ़ु कट

पुस्िकां

वाचकाांपयांि

पोिोचवायची आिेि. आपल्याला रटव्िी पेपर ची जाहिराि परवडि नािी. आमचे
वाचक िेच आमचे जाहिराि एजांट. िेच आमची िाकद. मराठी भार्ेची िाकद
जगाला दाखवू.

“Language is the blood of the soul into which
thoughts run and out of which they grow.”
– Oliver Wendell Holmes

www. esahity. com वरून डाऊनलोड करा.
esahity@gmail. com ला कळवून मेलने हमळवा.
ककवा7710980841िा नांिर सेव्ि करून या नांिरला िुमचे
नाांव व गाांवWhatsapp करून पुस्िके whatsapp मागे
हमळवा.
ककवा ई साहित्यचे app. https://play. google.
com/store/apps/details?id=com. esahity. www.
esahitybooks या श्चलकवर उपलब्ध आिे. िेdownload
करा.
िे सवक मोफ़ि आिे.

