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हे पसु्तक विनामूल्य आहे 

पण फ़ुकट नाही 

या मागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहेत . 

म्हणून हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट 

१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पसु्तक कसे िाटले ते कळिा 

१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पसु्तक कसे िाटले ते कळिा.  

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पसु्तकाबद्दल 

अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.  
  

असे न केल्यास यापढेु आपल्याला पसु्तके वमळणे बांद होऊ शकते.  

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.  

साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.  

 

 

दाद म्हणजे स्ततुीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे. प्रामावणक मत 

असािे. ज्यामळेु लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे आवण 

त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण सांपूणच समाज सतत एका नव्या प्रबदु्ध उांचीिर जात रहािा.  
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लेखकाचे संपूणण िांव:- अनिल अिंत वाकणकर. 

पत्ता:- श्रीमंत पेशवे मार्ण, श्रीवर्णि, निल्हा रायर्ड, ४०२११०. 

Email-aawakankar@gmail.com  

Mobile: 9011857414 

ब्लॉग : https://aawakankar.blogspot.in/  

या पुहतिकेिील लेखनाचे सर्व िक्क लेखकाकडे सुरहिि असून पुतिकाचे 

ककिं र्ा त्यािील अिंशाचे पूनर्ुवद्रण र् नाट्य, हचत्रपट ककिं र्ा इिर रुपािंिर 

करण्यासाठी लेखकाची लेखी परर्ानगी घेणे आर्श्यक आि.े िसे न 

केल्यास कायदशेीर कारर्ाई (दिंड र् िुरुिंगर्ास) िोऊ शकिे. 

This declaration is as per the Copyright Act 1957. Copyright protection in India is available 
for any literary, dramatic, musical, sound recording and artistic work. The Copyright Act 
1957 provides for registration of such works. Although an author’s copyright in a work is 
recognised even without registration. Infringement of copyright entitles the owner to 
remedies of injunction, damages and accounts. 

प्रकाशक--- ई साहित्य प्रहिष्ठान 

www.esahity.com 

esahity@gmail.com 

प्रकाशन : ५ जानेर्ारी २०१९  

 

• हर्नार्ूल्य हर्िरणासाठी उपलब्ध  

• आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण फॉरर्डव करू शकिा  

• ि ेपुतिक र्ेबसाईटर्र ठेर्ण्यापूर्ी ककिं र्ा र्ाचना व्याहिररक्त कोणिािी र्ापर 

करण्यापूर्ी ई साहित्य प्रहिष्ठानची लेखी परर्ानगी आर्श्यक आिे. 
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लेखकाचा पररचय 

 

 

 

 

सिंपूणव नािंर्:- अहनल अनिंि र्ाकणकर. 

पत्ता:- श्रीर्िंि पेशरे् र्ागव, श्रीर्धवन, हजल्िा रायगड, र्ोबाईल क्रर्ािंक:- ९०११८५७४१४ 

र्ाचना सिंबधी:- गेली जर्ळपास ४० र्र्षे अनेक प्रकारची पुतिके र्ाचली. त्यािल्या 

त्याि कािंदबरी िा प्रकार जाति आर्डीचा. योहगनी जोगळेकर, हर्. स. खािंडेकर, बाबा 

कदर्, रणहजि दसेाई ि ेलेखक जाति आर्डीचे. श्रीर्धवन येथे र्ाचनालयाि उपलब्ध 

असणाऱ्या जर्ळपास सर्वच कादिंबऱ्या र्ाचल्या आििे. या हशर्ाय सर्थव रार्दास 

तर्ार्ींचे सर्व र्ाङ्मय, प. पू. पािंडुरिंग शास्त्री आठर्ले यािंची प्रर्चने या अिंगाचे र्ाचनिी 

आर्डीचे आि.े 

तर्ि:च ेलखेन:- सर्थव रार्दास तर्ार्ींनी याला ककिवन भक्ती असे नािंर् कदले आि.े 

आपण जे जे र्ाचले आि ेत्यािले जे आकलन झाले िे तर्ि: जर्ळ न ठेर्िा दसुऱ्याला 

सािंगणे िी एकप्रकारची ककिवन भक्तीच आि.े िल्लीच जागहिक पयावर्रण कदनाच्या 

र्ुहूिावर्र र्ाझी र्ृि र्िंकदर िी कादिंबरी ई साहित्य प्रहिष्ठान द्वारे प्रकाहशि झाली 

आि.े ई साहित्य प्रहिष्टान िफव  र्ाझी दगुाव कर्च, भाऊबीज आहण ब्रह्मणतपिी 

हर्नायक या िीन लघु कादिंबऱ्या प्रकाहशि झाल्या आििे. 

 िरीिी र्ी दोन प्रर्ास र्णवन, हिन कथा हलिील्या आििे. ि ेसर्व साहित्य र्ाझ्या 

https://aawakankar.blogspot.in/ या ब्लॉगर्र उपलब्ध आि.े 

  

https://aawakankar.blogspot.in/
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श्री अनिल वाकणकर याांची पवूवप्रकानित पसु्तके 

www.esahity.com येथे नविामलू्य उपलब्ध 

http://www.esahity.com/
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सेर्क भरू्षण 
लखेक:- अहनल अनिंि र्ाकणकर, 

श्रीर्धवन,हजल्िा-रायगड 

  

अहलबाग प्रधान डाकघरािंहिल दनैिंकदन कार्काज सुरु झाले. काऊिं टरर्र 

कार् करणारे लोक आपापल्या जागािंर्र तथानापन्न झाले. काऊिं टरर्र हनररनराळे 

व्यर्िार करणाऱ्या ग्रािकािंची र्दवळ सुरु झाली. बघिा बघिा सर्व काऊिं टरर्र गदी 

कदसायला लागली.  

काऊिं टरर्र जरी गदी गडबड कदसि असली िरी आिर्ध्ये हर्िरण 

हर्भागाि र्ात्र अजुन म्िणार्े िसे चैिन्य आलेले कदसि नव्ििे. सर्व पोतटर्न 

आपापल्या जागेर्र बसले िोिे. िडेपोतटर्न आपल्या जागेर्र चुळबुळ करि टपाल 

येण्याची र्ाट बघि िोिे. सॉटींग क्लाकव  दहेखल आिुरिेने टपाल गाडीची र्ाट बघि 

िोिे. 

हर्िरण हर्भागिल्या प्रत्येकाचे लि आपली लाल परी कधी येिे याकडे 

लागले िोिे. सर्ावना र्ाट पिायला लार्णाऱ्या त्या र्िाराणीचे एकदाचे पोतटाच्या 

किं पािंऊिं ड र्ध्ये आगर्न झाले. हिने पोचवर्ध्ये एक झोकदार र्ळण घेऊन आपली 

र्ागची बाजु हर्िरण हर्भागाच्या रुिंद दारा सर्ोर केले. िी लाल परी उफव  र्ेलव्िनॅ 

थािंबिाच हिच्यार्धुन र्ेलगाडवची तर्ारी खाली उिरली. त्यािंनी र्ेलव्िनॅच्या 

दरर्ाजाच्याचे लॉक उघडले. िाबडिोब हिथे हिची र्ाटच बघि असलेले ग्रुप डी 

कर्वचारी पुढे झाले.  

र्ेलगाडवने िाब्याि कदलेल्या र्ेलबॅगा िाब्याि घेऊन त्या हर्िरण हर्भागाि 

आणून त्या फोडून त्याि हनघालेले सर्व प्रकारचे टपाल त्या त्या हर्भागाि दऊेन ग्रुप 

डी कर्वचाऱ्यािंनी ररकाम्या बॅगा व्यर्हतथि रचुन ठेर्ल्या. आिा र्ात्र हर्िरण 

हर्भागाि लहगन घाई सुरु झाली. िडेपोतटर्ननी प्रत्येक पोतटर्नचे टपाल बीटर्ाईज 
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सॉटींग करुन प्रत्येकाच्या िाब्याि कदले. आिा पोतटर्न र्िंडळी आपल्या बीटर्हधल 

टपाल आपल्या रुट प्रर्ाणे सॉटींग करुन िे योग्यप्रकारे अँरेंज करायच्या कार्ाला 

लागले.  

र्ेल व्िनॅ आल्यार्र र्नीऑडवर क्लाकव ने आज पेर्ेंट करायच्या ई र्नी 

ऑडवरच्या प्प्रिंट काढायला सुरर्ाि केली. दरम्यानच्या काळाि िडेपोतटर्ननी 

हनरहनराळ्या हर्भागाि जाऊन हिथल्या तपीडपोतट, पासवल, ई पोतट, ई र्नी ऑडवर 

यािंचे बीटर्ाईज सॉटींग करुन कदले. हर्िरण हर्भागहिल सुपरव्िायझर श्री दशेपािंडे 

यािंनी टे्रझररला ई र्नीऑडवरच्या रक्कर्ािंचे पेर्ेंट पोतटर्नला करण्याच्या ऑडवर 

हसतटीर्र्धुन कदल्या. 

 

******* 

  

 दशेपािंडे सािबेािंनी िेडपोतटर्न र्ुकादर् यािंना बोलार्ुन बीट निंबर १२ 

च्या पोतटर्नला हडहलव्िरी जाण्यापूर्ी भेटून जाण्याचा हनरोप द्या असे सािंहगिले.  

 एक एक करुन सगळ्या पोतटर्ननी आपापले हर्िरण करायचे साधे 

आहण हिशेबी टपाल िाब्याि घेऊन आपापल्या बीटच्या कदशेने प्रतथान करायला 

सुरर्ाि केली. प्रत्येकाकडे आज भरपुर टपाल कदसि िोिे. नेिर्ीची पोतटर्न बॅग 

भरुन हशर्ाय अजुन एक एक गोणीसारखी हपशर्ी भरुन प्रत्येकाने घेिली िोिी. िल्ली 

पोतटकाडव, अिंिदहेशय पत्र, पाकीटे अशा पारिंपारीक टपाला ऐर्जी हर्म्याच्या 

नोटीसा, हनरहनराळ्या किं पन्यािंची ब्राऊचसव, शेअर ब्रोकर कडून येणारी हनयहर्ि 

तटेटर्ेंट अशा प्रकारच्या टपालाची र्ाढ झालेली िोिी. त्यार्ुळे टपालचे आकारर्ान 

आहण र्जन देहखल र्ाढले िोिे. 
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 बीट क्रर्ािंक १२ला हर्िरणाकरीिा जाणारे श्री अजय र्ाघर्ारे पोतटर्न 

यािंनी आपले सर्व टपाल आर्रुन बॅगेि भरले. उरलेल्या टपालाकरीिा एक तर्ििंत्र बॅग 

घेिली. त्यानिंिर िे ई र्नी ऑडवरची कॅश घेण्याकरीिा टे्रझरर कडे जायला हनघाले 

िोिे. िेर्ढ्ािंि िडेपोतटर्न र्ुकादर् यािंनी त्यािंना हर्िरणाला जाण्यापूर्ी देशपािंडे 

सािबेािंना भेटून जा त्यािंना िुझ्याशी कािीिरी बोलायचे आि.े 

 रठक आि!े लगेचच जािो! त्यािंना भेटून र्गच टे्रझरीि कॅश घ्यायला 

जािो. र्ाघर्ारेंनी र्ुकादर् सािबेािंना सािंहगिले आहण िे थेट दशेपािंडे सािबेािंच्या 

टेबलकडे हनघाले. 

  

 

नर्तकार देशपािंडे सािबे! आपण र्ला बोलार्लििं? र्ाघर्ारे पोतटर्ननी 

हर्चारले. 

िोय! बसा र्ला िुर्च्याशी थोडिं बोलायच आि.े िुम्िी बारा निंबर बीटला 

आिाि नािं? िुर्च्या बीटर्ध्ये सुहशला पोिनीस या एकाच व्यक्तीच्या नािंर्ाने बऱ्याच 

ई र्नी ऑडवर कदसल्या! र्ुकादर् म्िणि िोिे गेले पािंच सिा कदर्स रोजच अशा र्ोठ्या 

प्रर्ाणार्र र्नी ऑडवर येि आििे, ि ेखरे आि ेकाय? देशपािंडे सािबेािंनी आपल्या 

सुपरर्ायझरच्या भूहर्केर्धुन हर्चारले. 

िोय सािबे! र्ाझ्या बीटर्ध्ये िेली आळी आि.े त्या िेली आळीि रिाणाऱ्या 

सुहशला पोिहनस यािंच्या नािंर्ाने गेले आठ दिा कदर्स र्ोठ्या प्रर्ाणार्र र्नी ऑडवर 

येि आििे ि ेर्ाझ्या लिािंि आले आि.े परिंिु र्नी ऑडवरची रक्कर् फार र्ोठी नसिे. 

त्यार्ुळे र्ी जाति हर्चार केला नािी. र्ाझा सर्ज असा आि,े कािी चेनतकीर् 

असिाि त्यापैकी या र्नी ऑडवर असाव्याि. र्ाघर्ारेंनी आपले र्ि सािंहगिले. 
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 चेन हतकर् म्िणजे काय? दशेपािंडे सािबेािंनी हर्चारले. 

 सर! अिो बरेच र्र्षावपूर्ी अशी तकीर् र्ी पाहिली आि.े एकाच र्ेळी दिा 

जणािंना र्नी ऑडवर पाठर्ायची त्यािली एक िी तकीर् चालर्णाऱ्याला जािे 

बाकीच्या त्या चेनर्धल्या व्यक्तींना एक एक करुन केल्या जािाि. जसे जसे चेन र्हधल 

सिभागी र्ाढि जाहिल िसे येणाऱ्या र्नी ऑडवरची सिंख्या र्ाढि जािे. र्ात्र चेन ब्रेक 

झाली की, शेर्टच्या सर्ाांचे पैसे र्सुल िोि नािीि. परिंिु आिा आलेल्या 

र्नीऑडवरच्या रक्कर्ा सारख्या कदसि नाहिि िेव्िा र्ी नीट चौकशी करिो आहण 

आपल्याला सर्व काय प्रकार आि ेिे सािंगिो. 

******* 

 पोतटर्नSS! सुहशलािाई! अिो सुहशलािाई पोिहनस! असे म्िणून 

र्ाघर्ारेंनी सुहशलािाईंच्या दारार्रची बेल दाबली. 

 आले! आले! कोण आि?े असे म्िणि सुहशलािाईंनी दार उघडले आहण 

कोण पोतटर्न या या असे आि यािं! असे म्िणून दारािुन बाजुला झाल्या. 

 र्ाघर्ारेंनी दारािुन आि आले आहण हिथेच असलेल्या एका खुचीर्र 

बसले. बसिा बसिा त्यािंनी सुहशलािाईंना हर्चारले, सुहशलािाई आजकाल िुर्च्या 

नार्ार्र बऱ्याच र्नी ऑडवर यायला लागल्या आििे. आजिी दिा र्नी ऑडवर आल्या 

आििे. बरिं सर्वहर्ळुन रक्कर् दहेखल जर्ळपास दिा िजार इिकी आि.े िा काय प्रकार 

आि.े यापूर्ी आपल्या नार्ार्र भाऊहबजेपहलकडे र्नी ऑडवर आल्याचे र्ला आठर्ि 

नािी. 

 सािंगिे र्ी सगळे! परिंिु आपल्याला र्ेळ आि े कािं? सुहशलािाईंनी 

हर्चारले. 
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 खरिं सािंगायचे िर र्ाझ्याकडे र्ेळ फार कर्ी आि.े उरलेल्या बीटर्धले 

टपाल र्ाटायचे आिे. परिंिु या सर्व र्नी ऑडवरर्र कोण िरी सािीदार पाहिजे. 

र्ातिहर्क आपल्याला र्ी गेली अनेक र्र्षे ओळखिो परिंिु आर्च्या सािबेािंनी र्ला 

िशी सूचना केली आि.े िेव्िा कोणालािरी सािीदार म्िणून सह्या करायला बोलर्ािं. 

आपल्या सह्या िोईपयांि र्ला आपली िककगि सािंगा. र्ाघर्ारे बोलले. बोलिा 

बोलिा त्यािंनी बॅगेर्धुन ई र्नी ऑडवरचे फॉर्व काढले. 

 आर्च्या शेजारच्या ठाकुर र्हिनींना सािीकरीिा बोलार्ु काय? 

सुहशलािाईंनी हर्चारले. 

 चालेल! पण जरा घाई करा! र्ाघर्ारेंनी सािंहगिले. बोलिा बोलिा 

त्यािंनी िािािल्या फॉर्वर्र पेनने खूणा करायला सुरर्ाि केली. त्यािंचे िे कार् 

िोईपयांि ठाकुरर्हिनी हिथे आल्या.  

नर्तकार पोतटर्न! कसल्या सािीच्या सह्या करायच्या आििे. ठाकुर 

र्हिनींनी हर्चारले. त्यार्र सुहशलािाईंनीच अिो र्नी ऑडवर आल्या आििे त्यार्र 

िुर्ची साि पाहिजे म्िणून िुम्िाला बोलार्ले आि.े 

सुहशलािाई! कोणत्या! त्या र्नी ऑडवर िर नव्ििे? ठाकुर र्हिनी बोलल्या. 

त्या र्नी ऑडवर म्िणजे कोणत्या? काय प्रकार आि ेिािं? र्ला सहर्तिर 

सािंगा पाहू. 

सािंगि!े परिंिु त्याला जर र्ेळ लागेल. ठाकुर र्हिनी बोलल्या. 

रठक आि!े एकीकडे सह्या करिा करिा र्ला सािंगा. म्िणजे जातिी र्ेळ 

जाणार नािी. असे म्िणून र्ाघर्ारेंनी दोघींच्याकडे खूणा केलेले फॉर्व दऊेन सह्या कुठे 

करायच्या िे सािंहगिले. 
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ठाकुरिाईंनी सह्या करिा करिा र्नी ऑडवर येण्या र्ागची िकीगि 

सािंगायला सुरर्ाि केली. पोतटर्न िुम्िाला र्ाहिि आिेच की, या सुहशलािाईंचे 

यजर्ान त्यािंची र्ुलगी लिान असिानाच र्ारले. त्यानिंिर त्यािंच्या िुटपुिंज्या 

पेन्शनर्र त्यािंचा उदरहनर्ावि चालिो. त्या दहेखल अिंगणर्ाडीर्र कार् करिाि. परिंिु 

त्या पैशाने त्यािंची हनव्र्ळ दनैिंकदन गरज भागिे. परिंिु त्यािंच्यार्र आिा जणू आकाशच 

कोसळले आि.े 

कािं! असे काय झाले? र्ाघर्ारेंनी हर्चारले. 

अिो सुहशलािाईंच्या अलकाला िाटव प्रॉब्लेर् हनर्ावण झाला आि.े हिच्या 

ह्रदयाची एक झडप हनकार्ी झाली आि.े नहर्न झडप बसर्ायला पाहिजे. त्याकरीिा 

आपल्या गुप्ता डॉक्टरािंनी पािंच लाख खचव येईल असे सािंहगिले आि.े सुहशलािाईंना 

र्दि हर्ळार्ी म्िणून र्ी आर्च्या र्हिला र्िंडळाच्या व्िॉटस् अँपच्या ग्रुपर्र 

र्दिीकरीिा आर्ािन केले िोिे. र्ाझ्या हर्तटरािंच्या हर्त्रपररर्ाराचा दहेखल असाच 

एक व्िॉटस् अँप ग्रुप आि.े त्यार्र दहेखल त्यािंनी असेच आर्ािन केले आि.े ज्याला 

ज्याला ि ेसर्जले िे िे आपल्यापरीने र्दि करायचा प्रयत्न करीि आििे. त्यापैकी 

कोणीिरी या र्नी ऑडवर पाठहर्ि असिील. 

सुहशलािाई! ि े घ्या सर्व र्नीऑडवरचे हर्ळुन दिा िजार पाचशे रुपये 

िोिाि. िे र्ोजून घ्या. र्ाघर्ारेंनी सर्व फॉर्व चेक केले आहण आपल्या बॅगर्ध्ये ठेर्ले. 

सुहशलािाई, िुम्िी कािी काळजी करु नका अलका यािुन नक्की बरी िोईल! र्ी देहखल 

र्ला शक्य िोईल िी सर्व र्दि करीन. आपण सर्ाांनी हर्ळुन प्रयत्न केले िर अलका 

नक्की पूर्ीसारखी िसु खेळू लागेल. र्ाघर्ारेंनी सुहशलािाईंना आश्वासन कदले. 

******* 
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डॉक्टर गुप्तािंच्या िॉतपीटलर्ध्ये नेिर्ीप्रर्ाणे भरपुर गदी िोिी. नेिर्ी 

प्रर्ाणे डॉक्टरािंनी आपल्या इनडोअर पेशिंटला िपासायला सुरर्ाि केली िोिी. 

इनडोअर पेशिंट िपासुन झाल्यार्र डॉक्टर ओ. पी. डी. पेशिंट िपासायला सुरर्ाि 

केली. त्यािंचे हनम्र्े पेशिंट िपासुन झाल्यार्र र्ाघर्ारे पोतटर्न त्यािंच्या केबीनर्ध्ये 

प्रर्ेश करिा करिा हर्चारले, नर्तकार डॉक्टरसािबे! आि येऊ कािं? 

या! या पोतटर्न! या काय आणलििं? िल्ली कोणी पत्र कािी पाठर्ि नािी. 

कािी तपीड पोतट र्गैरे आि ेकाय? डॉक्टरािंनी र्ाघर्ारे यािंचे र्नापासुन तर्ागि 

करीि म्िटले. र्ाघर्ारे बरीच र्र्षे या भागाि हर्िरणाला येिाि त्यारु्ळे डॉक्टरािंचा 

आहण त्यािंचा चािंगला पररचय िोिा.  

नािी डॉक्टर सािबे! आज र्ी कािी िुर्चे टपाल घेऊन आलो नािी. परिंिु 

र्ाझे िुर्च्याकडे एक कार् आि.े र्ाघर्ारे बोलले. 

बोला पोतटर्न! काय अडचणिं आि?े घरी कोणी आजारी आि े कािं? 

डॉक्टरािंनी आपुलकीने हर्चारले. 

नािी डॉक्टर सािबे! र्ाझ्या घरचे कोणी आजारी नािी. परिंिु र्ाझ्या 

बीटर्धल्या सुहशलािाईंच्या र्ुलीला अलकाला िाटवचा र्ोठा प्रॉब्लेर् झालाय. हिच्या 

हृदयाची एक झडप कार् करीि नािी. परिंिु त्यािंची आर्थवक पररहतथिी एकदर् खराब 

आि.े त्यािंना आपण कािी र्दि करार्ी अशी हर्निंिी करायला र्ी आलोय. िेव्िा 

आपण त्यािंना शक्य िोईल िी सर्व र्दि करार्ी िी आपल्याकडे प्राथवना आि.े 

र्ाघर्ारेंनी डॉक्टरािंना र्नापासुन हर्निंिी केली.  

र्ाघर्ारेंच्या बोलण्यािला भार् ओळखुन गुप्ता डॉक्टर देहखल भारार्ुन 

गेले. पोतटर्न, िुर्ची दसुऱ्याला र्दि करण्याची भार्ना पाहून र्ी खूपच प्रभाहर्ि 

झालो आि.े िुम्िी तर्ि:करीिा नािी िर िुर्च्या कार्ाच्या हर्भागािल्या एका व्यक्ती 
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करीिा िी हर्निंिी करिाय ि ेऐकुन र्ाझा िुर्च्याबद्दलचा आदर कैकपटीने र्ाढला 

आि.े अिो आजकाल रक्ताच्या नात्याहिल व्यक्ती करीिा दखेील अशी खटपट करीि 

नािी. र्ी िुर्च्या हर्निंिीला र्ान दऊेन त्या पेशिंटला नक्की र्दि करीन. परिंिु िुम्िी 

म्िणिा िी पेशिंट र्ाझ्याकडे एकदा येऊन गेली आि.े हिला जर्ळपास साडे चार िे 

पािंच लाख खचव येणार आि.े त्याहिल र्ी र्ाझी फी घेणार नािी. फारिर र्ाझ्या 

िॉहतपटल र्हधल चाजेस र्ध्ये सर्लि दईेन िरीिी ि ेऑपरेशन करण्याकरीिा र्ला 

र्ुिंबईहून तपेशाहलतट सजवन बोलर्ार्े लागहिल. त्यािंची फी हशर्ाय जी झडप 

बदलायची आि ेिी परदशेािुन र्ागर्ार्ी लागिे. या सर्ाांकरिा िोणारा जर्ळपास 

अडीच िीन लाखाचा खचव िरी त्यािंना उचलार्ा लागेल. गुप्ता डॉक्टरािंनी आपल्या 

र्यावद तपष्ट केल्या त्याचबरोबर कािी ठोस र्दि करण्याचे दहेखल कबुल केले. 

िरकि नािी डॉक्टरसािबे! सुहशलािाई िेर्ढी व्यर्तथा करिील. 

अलकाच्या या ऑपरेशन करीिा अनेक जणािंनी आर्थवक र्दि करायची कबुल केले 

आि.े हशर्ाय अलकाच्या र्हडलािंची कािीिरी बचि असेलच िी र्ापरिा येईल. िेव्िा 

िुम्िी ि ेऑपरेशन करायचे र्नार्र घ्याच. र्ाघर्ारेंनी डॉक्टरािंना खात्री कदली.  

रठक आि ेिर र्ग! िुम्िी त्या पेशिंटला उद्याच र्ला भेटायला सािंगा. उद्या 

र्ाझ्याकडे र्ुिंबईचे िाटव सजवन एका ऑपरेशनकरीिा येणार आििे. िेव्िा त्यािंना आपण 

त्या पेशिंटला दाखर्ु आहण शक्य झाले िर या आठर्ड्ािंि ऑपरेशनची िारीख 

ठरर्ुया. र्ात्र त्यािंना िाबडिोब दोन लाख रुपयािंची व्यर्तथा करायला सािंगा. बाकीचे 

पन्नास साठ िजार निंिर सर्डीने कदले चालहिल. 

डॉक्टर सािबे र्ी आपला खूप खूप आभारी आिे! र्ाझ्या हर्निंिीला र्ान 

दऊेन आपण आपले नुकसान करुन घेिलेि त्याची भरपाई परर्ेश्वर नक्की करुन दईेल. 

र्ी उद्या सुहशलािाईंना अलकासि घेऊन येिो. परि एकदा धन्यर्ाद, आिा र्ी 

आपला हनरोप घेिो. बािरे आपले पेशिंट र्ाट बघि आििे आहण र्लािी उरलेली 

हडहलव्िरी पूरी करायची आि.े 
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******* 

 

 रात्रीचे आठ र्ाजले िोिे. ठाकुरर्िीनी शेजारी सुहशलािाईंकडे गेल्या 

िोत्या. अलकाची िब्येि अचानक हबघडली िोिी. अचानक हिच्या छािीि दखुायला 

लागले िोिे म्िणून सुहशलािाईंनी ठाकुर र्हिनींना बोलार्ले िोिे. घराि ठाकुर 

सािबे आहण त्यािंची र्ुलगी हर्हनिा िोिी. ठाकुर सािबे दरे्ािंजर्ळ कदर्ा लाऊन 

सायिंप्राथवना म्िणि िोिे. िेर्ढ्ािंि त्यािंच्या दारर्रची बेल र्ाजली.  

 अगिं हर्हनिा! दारार्रची बेल र्ाजत्येय, कोण आि ेिे बघ जरािं. ठाकुर 

सािबेािंनी हर्हनिाला सािंहगिले. 

 हर्हनिाने दार उघडले िर दाराि एक अनोळखी व्यक्ती उभी िोिी. 

हर्हनिाने त्यािंना हर्चारले. नर्तकार! आपण कोणिं? र्ी आपल्याला ओळखले नािी.  

 िू हर्हनिा नािं? अगिं र्ी रोज िुर्च्या या भागाि येिो. कधी कधी िुर्च्या 

घरी देहखल येिो. िल्लीच्या र्ोबाईलच्या जर्ान्याि आर्चे येणे जरा कर्ी झाले 

असले िरी हर्सरण्या एर्ढे नािी. नीट बघ ओळिा येिे काय? 

 ओsििं! सॉरी! सॉरी काका! आत्ता ओळखले! िुम्िी आर्चे पोतटर्न 

काका! पण र्ी िुम्िाला कशी ओळखणारिं? िुम्िाला कधी साध्या पोर्षाखाि पाहिलेच 

नािी. या नािं काका! आि या! र्ी बाबािंना बोलार्िे. असे म्िणून हर्हनिा दारािुन 

बाजुला झाली. िेर्ढ्ाि आिुन हिच्या बाबािंचा आर्ाज आला, अगिं हर्हनिा कोण 

आलयिं आहण त्यािंना दारािच काय उभे करुन ठेर्लेस. 
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 आिो बाबा! आपले पोतटर्न काका आलेि. िुम्िीच बािरे यािं. असे 

म्िणून हर्हनिा घराि जाऊन पाणी घेऊन आली. िेर्ढ्ाि हिचे बाबा बािरे आले. 

त्यािंनी र्ाघर्ारेंना हर्चारले, काय पोतटर्न! या र्ेळेला इकडे कशी काय र्ाट 

चुकलाि.  

 आज र्ी खास िुम्िालाच भेटायलाच आलोय. रोजच्या र्ाझ्या ड्ुटीच्या 

र्ेळाि आपण घरी नसिा म्िणून आिा रात्र करुन आलोय. म्िणजे हनर्ािंि बोलिा 

येईल. पण ठाकुर र्हिनी कुठे कदसि नािीि. त्यापण असत्यािर चािंगले झाले असिे. 

र्ाघर्ारे बोलले. 

 अिो! िी शेजारी सुहशलािाईंकडे गेल्येय. त्यािंच्या अलकाची िब्येि 

अचानक हबघडली आि.े ठाकुर सािबेािंनी सािंहगिले. 

 अिो, र्ी त्या सिंदभाविच कािी सािंगायला आलो आि.े र्ाघर्ारेंनी 

आपल्या येण्याचा उदे्दश सािंहगिला. िेर्ढ्ाि दारािुन ठाकुर र्िीनी आि आल्या.  

 कशी आि ेअलकाची िब्येि आिा? हिघािंनीिी एकदर्च हर्चारले. 

 आिा बरी आि,े परिंिु लर्कराि लर्कर ऑपरेशन केले नािी िर र्ात्र 

पररहतथिी कठीण आि.े ठाकुर र्हिनी बोलल्या. 

 र्ी त्या सिंदभाविच आपल्याशी चचाव करायला आलोय. त्या सुहशलािाई 

पण येऊ शकिील काय? त्या असल्याहशर्ाय कािी हनणवय घेिा येणार नािी. 

र्ाघर्ारेंनी बोलिा बोलिा सुहशलािाईंना बोलार्ण्याकरीिा सुचर्ले. 

 िो! िो! येिील नािं! अग हर्हनिा िू अलकाजर्ळे जाऊन बस आहण 

सुहशलािाईंना इकडे पाठर्. ठाकुर र्हिनींनी हर्हनिाला सुहशलािाईंकडे पाठर्ले. बरिं 

पोतटर्न! िुम्िी काय घेणार चिा कॉफी का जेऊनच जािाय?  
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 नािी िाईं! जेर्ायला परि कधीिरी येईन आिा अधावकप चिाच करा. 

हिथपयांि सुहशलािाईिी येिील. र्ाघर्ारेंनी सािंहगिले. 

 र्ाघर्ारेंचा चिा हपऊन िोईपयांि सुहशलाबाई आल्या. पोतटर्न आपण 

र्ला बोलार्लेि कािी हर्शेर्ष! सुहशलािाईंनी र्ाघर्ारेंना हर्चारले. 

 िाई! आपण बसा! एर्ढ्ािंि हर्हनिाची आईपण बािरे येईल. ि े

पोतटर्न अलकाच्या सिंदभावि कािी आपल्याला सािंगणार आिेि. ठाकुर सािबेािंनी 

सुहशलािाईंना बसायला सािंहगिले िेर्ढ्ाि ठाकुरर्हिनी आिुन आल्या. 

 ठाकुर सािबे! परर्ा र्ी सुहशलािाईंना र्नी ऑडवर दणे्यासाठी आलो 

िोिो, िेव्िा र्ला अलकाच्या आजारा सिंबिंधी सर्जले. त्यानिंिर र्ी आजच गुप्ता 

डॉक्टरािंना भेटलो. त्यािंनी अलकाचे ऑपरेशन करायचे कबुल केले आि.े त्याकरीिा िे 

त्यािंची तर्ि:ची फी घेणार नाहिि. हशर्ाय िॉहतपटलच्या हबलाि दहेखल सर्लि 

दणेार आििे. िरीिी ऑपरेशन करण्याकरीिा र्ुिंबईहून येणाऱ्या िाटव सजवन यािंची फी, 

ह्रदयाच्या झडपेची ककिं र्ि, हशर्ाय और्षधे र्गैर याचा खचव जर्ळपास दोन अहडच 

लाख रुपये आपल्याला करार्ा लागेल. र्ाघर्ारेंनी सहर्तिर र्ाहििी कदली. 

 आिापयांि र्ाझ्याकडे र्नी ऑडवर आहण बॅंकेि जर्ा झालेली रक्कर् हर्ळुन 

जर्ळपास एक लाख रुपये र्दि जर्ा झाली आि.े हशर्ाय अलकाच्या बाबािंनी हिच्या 

लग्नाकरीिा ठेर्लेली रक्कर् आिा ऐशी िजार झाली असेल. उरलेल्या रक्कर्ेकरीिा 

कािीिरी सोय करिा येईल नािीिर आर्चे रिािे घर गिाण ठेर्ुन कजव काढिा येईल. 

पण आिा जातिी र्ाट न बघिा ऑपरेशन लर्करािंि लर्कर करुन घ्यार्े लागेल. 

सुहशलािाईंनी अश्रुभरल्या डोळ्यािंनी सािंहगिले. 

 सुहशलािाई! ि ेघ्या दिा िजार आििे. आर्च्या ऑकफसर्धल्या आहण 

आर्च्या सािबेािंच्या ऑकफसर्धल्या तटाफने र्ी केलेल्या आर्ािनाला प्रहिसाद 

म्िणून जर्ा केलेि. अजुनिी आहलबाग शिराि पत्रके र्ाटुन र्दि जर्ा करिा येईल 

िेव्िा िुम्िी आिा काळजी सोडा आहण अलकाला िॉहतपटलर्ध्ये दाखल िोण्याची 



सेवक भूषण 

 लेखक अनिल वाकणकर, श्रीवर्धि, जिल्हा रायगड पषृ्ट क्रमाांक 18 

ियारी करुन उद्याच गुप्ता डॉक्टरािंना भेटा. त्यािंच्याकडे उद्याच र्ुिंबईचे िाटव 

तपेशाहलतट एका ऑपरेशन करीिा येणार आििे िे अलकाला िपासिील आहण 

ऑपरेशनची िारीख पक्की करिील. बोलिा बोलिा त्यािंनी दिा िजार रुपयािंच्या नोटा 

असलेले पाकीट सुहशलािाईंच्या िािाि कदले. 

 पोतटर्न! आपण फार र्ोठी र्दि केली आि.े आपली र्ी खूप खूप 

आभारी आि.े आपले ि ेउपकार कधीच कफटायचे नाहिि. अिो आर्ची पररहतथिी 

पाहून सर्व नािेर्ाईकािंनी आर्च्याकडे पाठ कफरर्ली आि.े आर्च्या अडचणीच्या 

काळाि िुम्िी अगदी दरे्ासारखे धाऊन आलाि. परिंिु अद्याप आम्िाला िुर्चे नािंर् 

दहेखल र्ाहिि नािी. आम्िी आपले िुम्िाला पोतटर्न पोतटर्न असेच बोलिोय. 

सुहशलािाईंनी आपल्या भार्ना व्यक्त केल्या. 

 अिो सुहशलािाई, र्ी फार र्ोठे कािी केले नािी. र्ाझी ड्ुटी करीि 

असिाना जी ओळख झाली त्याचा थोडाफार फायदा िुम्िाला करुन कदला इिकेच. 

एर्ढ्ा छोट्या कार्ाकरीिा आपण र्ला दरे्ाच्या पिंगिीला नेऊन ठेर्ु नका. र्ी 

आपला साधा र्ाणूस आि ेिसाच राहू द.े आहण िो र्ाझे नािंर् अजय र्ाघर्ारे असे 

आि.े िुम्िी र्ला अजय असे िाक र्ारली िरी चालेल. आपण र्ला र्ोठ्या बहिणी 

सारख्याच आिाि. 

 अहजिदादा! आपण फार र्ोठ्ठ कार् केले आििे. सुहशलािाईंची फार 

र्ोठ्ठी काळजी आपण दरू केली आि.े िुम्िी एर्ढे केले आि ेिर र्ी दहेखल र्ाझी फुल 

नािी फुलाची पाकळी म्िणून पािंच िजार रुपये सुहशलािाईंना अहनिाच्या 

ट्रीटर्ेंटकरीिा दिेो आि.े उदया सुहशलािाईंच्या बरोबर आम्िी दोघे िॉतपीटलर्ध्ये 

जाउच. परिंिु िुम्िी देहखल याल कािं? एकदा डॉक्टरािंना भेटून झाल्यार्र आपण गेलेि 

िरी चालेल. ठाकुर सािबे बोलले. 

 िो! िो! र्ी बरोबर अकरा र्ाजिा िेथे येिो. आपल्याला त्या र्ुिंबईहून 

येणाऱ्या डॉक्टरािंना साडे अकरा र्ाजिा भेटायचे आि.े िेव्िा आिा उद्या गुप्ता 



सेवक भूषण 

 लेखक अनिल वाकणकर, श्रीवर्धि, जिल्हा रायगड पषृ्ट क्रमाांक 19 

डॉक्टरािंच्या िॉहतपटलर्ध्ये भेटूया. असे म्िणून र्ाघर्ारे त्यािंचा हनरोप घेऊन आपल्या 

घरी हनघुन गेले. 

  

******* 

 

गुप्ता डॉक्टरािंनी आश्वासन कदल्याप्रर्ाणे अलकाचे ऑपरेशन त्यािंच्या 

िॉहतपटलर्ध्ये यशतर्ीपणाने करण्यािंि आले. अलका आिा पूणवपणे बरी झाली आि.े 

सुहशलािाईंना सगळा हर्ळुन दोन लाख पिंचर्ीस िजार खचव करार्ा लागला. त्यािली 

लोकािंनी केलेली र्दि दोन लाखाच्या पेिा जाति िोिी. या सगळ्यार्ध्ये र्ाघर्ारे 

पोतटर्न यािंनी त्यािंना खूप र्दि केली. ठाकुरिाई आहण ठाकुर सािबे यािंनी आपल्या 

व्िाटस् अँपच्या ग्रुपर्र िी सर्व र्ाहििी र्ाघर्ारेंच्या फोटो सि पोतट केली. िी 

र्ाहििी शेअर िोि िोि पुऱ्या शिरभर पसरली. त्यार्ुळे र्ाघर्ारे यािंचे नािंर् 

शिरािल्या प्रत्येकाला र्ाहिि झाले.  

र्ाघर्ारेंनी अशा अनेकािंना यापूर्ी र्दि केली िोिी. परिंिु िेव्िा फेसबुक 

व्िॉटस् अँपचे प्रतथ नव्ििे त्यार्ुळे िी फार थोड्ा लोकािंना र्ाहििी िोिी. परिंिु िी 

सर्व र्ाहििीिी आिा शेअर व्िायला लागली. त्यार्ुळे र्ाघर्ारे सर्व शिराचे हिरोच 

झाले. त्यािंच्या या कायावची दखल र्िानगरपाहलकेच्या जनरल सभेर्ध्ये घेिली गेली. 

हर्रोधी पिाच्या एका सदतयाने र्ाघर्ारेंना या र्र्षीचा सेर्क भूर्षण िा र्ानाचा 

पुरतकार द्यार्ा असा ठरार् र्ािंडला. त्याला सर्वच सदतयािंनी पाठठिंबा कदला. त्यार्ुळे 

िो ठरार् एकर्िाने र्िंजूर झाला. िा पुरतकार येत्या तर्ाििंत्र्य कदनाच्या कदर्शी 

जाहिरपणाने द्यायचे असे ठरहर्ण्याि आले. 
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******* 

  

 अहलबाग र्िानगर पाहलकेच्या सरखेल कान्िाजी आिंग्रे सभागृि आज पूणव 

भरले िोिे. तटेजर्र हजल्िाहधकारी, हजल्िा पररर्षदचेे र्ुख्य आहधकारी, टपाल 

हर्भागचे हर्भाग प्रर्ुख, र्िापौर, उपर्िापौर, खासदार, आर्दार असे र्ान्यर्र 

बसले िोिे. आज तर्ाििंत्र्य कदना हनहर्त्ताने र्िापाहलकेची हर्शेर्ष सर्वसाधारण सभा 

येथे आयोहजि करण्याि आली आि.े या सभेर्ध्ये गुणर्िंि हर्द्यार्थयाांचा, हर्शेर्ष 

कार्गीरी बजार्णाऱ्या नागरीकािंचा आहण हर्शेर्ष सेर्ा करणाऱ्या कर्वचाऱ्यािंचा 

दहेखल सत्कार करण्यािंि येणार आि.े गेल्यार्र्षी पासुन र्िापाहलकेने सेर्क भूर्षण िा 

हर्शेर्ष सन्र्ान पुरतकार दणेे सुरु केले आि.े आपली दैनिंकदन सेर्ा बजार्िाना 

त्याबरोबरच नागरीकािंची र्ानर्िेच्या भार्नेिुन साित्याने हर्शेर्ष सेर्ा करणाऱ्या 

कर्वचाऱ्याला िा पुरतकार दणे्यािंि येिो. 

 नेिर्ीच्या हशरतत्याप्रर्ाणे सभेचे कार्काज सुरु झाल्यानिंिर सर्वप्रथर् 

कदर्िंगि व्यक्तींना श्रद्ािंजली र्ािण्याि आली. त्यानिंिर अहलबाग र्िानगरािील 

गुणर्िंि हर्द्यार्थयाांचा सत्कार करण्यािंि आला आहण त्यािंना बहिसे प्रदान करण्यािंि 

आली. हर्द्यार्थयाांचा गुण गौरर् केल्यानिंिर हर्शेर्ष कार्हगरी करणाऱ्या नागरीकािंचा 

सत्कार करण्यािंि आला. आिा र्ेळ िोिी “सेर्क भूर्षण” पुरतकार प्रदान करण्याची. 

यिंदा िा पुरतकार कोणाला हर्ळिो याची सर्ाांनाच उत्सुकिा िोिी. कायवक्रर्ाचे 

सूत्रसिंचालन करणाऱ्या श्री दशेपािंडे, या र्िानगरपालीकेच्या जनसिंपकव  अहधकाऱ्यािंनी 

र्ानहनय र्िापौरािंना या र्र्षीच्या र्ानाच्या “सेर्क भूर्षण” पुरतकाराची घोर्षणा 

करण्याची आहण िो प्रदान करण्याची हर्निंिी केली. 

 दशेपािंडे यािंनी केलेल्या हर्निंिी नुसार र्िापौर श्री र्िशे रुद्रर्ार उभे 

रािीले. िे बोलले, व्यासपीठार्र उपहतथि सर्व नगरसेर्क, हजल्िाहधकारी, टपाल 
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हर्भागचे हर्भाग प्रर्ुख, उपर्िापौर, खासदार नाईक सािबे, आर्दार पाटील सािबे 

आहण कायवक्रर्ाला उपहतथि असणाऱ्या अहलबागच्या नागरीकािंनो, आपण गेल्या 

र्र्षीपासुन आपले दैनिंदीन किवव्य चोखपणाने बजार्िानाच अहलबाग र्धल्या 

नागरींकािंना आपल्या चाकोरी बािरे जाऊन हनव्र्ळ र्ानर्िेच्या भार्नेने साित्याने 

र्दि करणाऱ्या सेर्काला आपण सेर्क भूर्षण िा ककिाब देऊन सन्र्ाहनि करिो. 

त्याकरीिा िो कर्वचारी र्िानगरपाहलकेचाच असायला िर्ा ि ेबिंधन आपण ठेर्ले 

नव्ििे. त्या सेर्कार्ध्ये असणारा सेर्ाभार्, लोकािंना र्दि करण्याची िळर्ळ िी 

आपण र्ित्र्ाची र्ानिो. अशा प्रकारची सेर्ा दणेारा कर्वचारी र्ग िो राज्य 

शासनाचा असो, कें द्र शासनाचा असो ककिं र्ा कोणत्यािी आतथापनेचा असो िो 

आपल्या अहलबाग र्िानगरीचे भूर्षणच आि.े  

 या र्र्षीचा पुरतकार कोणाला द्यायचा िा हर्चार जेव्िा सुरु झाला िेव्िा 

आपल्या सर्व नगरसेर्कािंनी एकर्ुखाने आपल्या सर्ावच्या कुटूिंबाचे जणू सदतयच आििे 

अशी आपल्या प्रत्येक नागरीकाची भार्ना आि ेअशा अजय र्ाघर्ारे पोतटर्न याचे 

नािंर् सुचर्ीले. याहशर्ाय अहलबाग र्ध्ये असणाऱ्या अनेक र्ान्यर्र नागरीकािंनी 

दहेखल पत्र पाठर्ुन, फोन करुन त्यािंचेच नािंर् सूचहर्ले िोिे. अहलबाग र्ध्ये कायवरि 

असणाऱ्या अनेक व्िॉट्स अँप ग्रुपर्रुन श्री अजय र्ाघर्ारेंच्या परोपकाराच्या कथा 

कफरि आििे. त्यार्ुळे अहलबाग र्िानगरपाहलकेने या र्र्षीच्या “सेर्क भूर्षण” 

पुरतकाराचा र्ान श्री अजय र्ाघर्ारे पोतटर्न यािंना देण्याचे एकर्िाने ठरर्ीले आि.े  

 आपल्या भागाचे लोकसभेर्ध्ये प्रहिहनहधत्र् करणारे आपले खासदार 

र्ानहनय नाईकसािबे यािंना र्ी हर्निंिी करिो की, त्यािंनी यार्र्षीचा म्िणजेच दसुरा 

“सेर्क भूर्षण” पुरतकार श्री अजय र्ाघर्ारे यािंना प्रदान करार्ा. कृपया र्ाघर्ारे 

पोतटर्न आहण त्यािंच्या पत्नी या उभयिािंनी व्यासपीठार्र येऊन र्ानहनय 

नाईकसािबेािंच्या ितिे पुरतकार हतर्कारार्ा िी हर्निंिी. आपण करीि असलेले 

सेर्ाकायव अनर्ोल आि.े आपण आपली िी सेर्ाभार्ी र्ृत्ती अशीच कायर् ठेर्ार्ी. 
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आपले खूप खूप अहभनिंदन. आपण या अहलबाग र्िानगरीचे नागरीक आिाि याचा 

आम्िाला अहभर्ान र्ाटिो. 

 नाईक सािबेािंच्या ितिे पुरतकार हतर्कारिाना र्ाघर्ारे यािंना भरुन 

आले. त्यािंचे डोळे पाणार्ले. अहिशय नम्रपणाने त्यािंनी िो पुरतकार हतर्कारला. 

पुरतकार दिेाना नाईक सािबे बोलले, र्ाघर्ारे! आपण अहलबाग शिराचे भूर्षण 

आिाि. आपल्या सारख्या सेर्कािंर्ुळे एखादा कर्वचारी र्नाि सेर्ाभार् असेल िर 

काय करु शकिो ि ेआम्िाला सर्जले. आज र्ला र्िापौरािंनी आपण गेल्या पिंचर्ीस 

र्र्षावच्या सेर्ेर्ध्ये ककिीजणािंना आहण कशी र्दि केलीि िे सािंहगिले. खरोखरच कें द्र 

सरकारचा एक प्रहिहनधी म्िणून र्ला आपल्या सारख्या कर्वचाऱ्यािंचा अहभर्ान 

र्ाटिो.  

 पुरतकार हतर्कारुन झाल्यार्र चार शब्द बोलिाना अजय र्ाघर्ारेंचा 

घसा दाटुन आला. िे म्िणाले, र्ला िा पुरतकार कदल्याबद्दल र्ी सर्व अहलबागकरािंचा 

आभारी आि.े र्ातिहर्क र्ी आिापयांि जे कािी केले िे र्ाझ्या र्नाच्या 

सर्ाधानाकरीिा केले. त्याकरीिा र्ी र्ाझ्या जर्ळचा एक रुपायािी खचव केला नािी. 

फक्त र्ाझ्या ओळहखचा उपयोग केला. र्ाझे दनैिंदीन किवव्य बजार्ि असिाना 

र्ाझ्यािला र्ाणूस जागा ठेर्ला त्यार्ुळे र्ी र्ेगळे कािीच केले असे र्ला र्ाटि नािी.  

 र्ाघर्ारेंच्या र्नोगिा निंिर उतफुिवपणाने दिा बारा नागरीकािंनी अजय 

र्ाघर्ारे यािंच्या बद्दलचा तर्ि:चा अनुभर् सािंहगिला. त्याि हर्द्याथी िोिा त्याने 

र्ाघर्ारेंनी कॉलेजच्या अँडहर्शला कशी र्दि केली िे सािंहगिले. िर एक आजोबा 

िोिे त्यािंनी त्यािंना र्ाघर्ारेर्नी गेले अनेक र्हिने पेन्शन बँकेिुन आणण्याच्या कार्ी 

कशी र्दि केली िे सािंहगिले. एका आजींनी र्ाघर्ारे र्ला गेली दिा बारा र्र्षे 

दकुानािुन हनयहर्िपणाने और्षधे आणून देिाि असे सािंहगिले. अशा प्रकारे प्रत्येकजण 

आपला र्ेगळा अनुभर् सािंगि िोिा.  
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नागरीकािंच्या उतफुिव भार्षणािंनिंिर डाक हर्भागचे अहधिक बोलायला उभे 

राहिले. िे म्िणाले, र्ला कल्पना नव्ििी आर्चे र्ाघर्ारे पोतटर्न एर्ढे लोकप्रीय 

आहण सेर्ाभार्ी आििे. गेली दोन र्र्षे र्ी या हडव्िीजन र्ध्ये कार् करीि आि.े र्ला 

फक्त र्ाघर्ारे ि े आपले किवव्य चोखपणाने बजार्णाऱ्यािंपैकी एक आििे एर्ढेच 

र्ाहििी िोिे. परिंिु आिा येथे उपहतथि असणाऱ्या प्रत्येकाकडून त्यािंचे कौिुक 

ऐकिाना आहण त्यािंच्या प्रिी असणारा आदर पाििाना र्ला िे डाक हर्भागचे 

कर्वचारी आििे याचा अहभर्ान र्ाटिो. आजकाल टोपल्या टाकणारे कर्वचारीच 

जाति कदसिाि. आपल्या किवव्यार्ध्ये जीर् ओिणारे र्ाघर्ारे यािंच्या सारख्या 

कर्वचाऱ्यािंर्ुळेच आज लोकािंचा शासनार्रचा हर्श्वास रटकून आि.े  

र्ी आत्ता या रठकाणी घोर्षणा करिो की, या र्र्षीच्या टपाल हर्भागा िफे 

दणे्यािंि येणाऱ्या र्ेघदिू या पुरतकारा करीिा श्री र्ाघर्ारेंच्या नािंर्ाची हशफारस 

करणार आि.े त्याला आिा येथे उपहतथि असणारे र्ान्यर्र सिकायव करहिलच. आहण 

त्यािंना जेव्िा िा पुरतकार जाहिर िोईल िेव्िािी आपण असेच बहूसिंख्येने उपहतथि 

रिाल याची र्ला खात्री आिे. 

 

*******  
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ई साहित्य प्रहिष्ठान 

ई सानहत्य प्रनतष्ठाि दिा र्र्षाांपुर्ी सरुू झालिं. जगभराि ई पतुिकािंची 

सिंकल्पना रुजू लागि असिानाच र्राठीििी ई पुतिकिं  सुरू झाली. र्राठीि अर्ॅझॉन सारख े

प्रचिंड इन्व्ितेट्र्ेंट करणारे हखलाडी उिरल.े त्यािंच्यासर्ोर ई साहित्य म्िणजे अगदीच 

प्लिंबुठटिंबू. पण गेली दिा र्र्षां आहण आजिी गुगलर्र “र्राठी पुतिक” ककिं र्ा “Marathi 

ebook” टाकले की ४ कोटी ९३ लाख नािंर्ािंर्ध्ये पहिले दसुरे नार् यिे ेिे ई साहित्यचेच. िी 

करार्ि आि ेआर्च्या लेखकािंची. र्ाचकािंना साित्याने दजदेार र्नोरिंजक उच्च प्रिीची पुतिके 

“हर्नार्ूल्य” दणेारे आर्चे लेखक िचे या तपधेचे हर्जेिे आििे.  

र्राठीि “साहित्यरत्नािंच्या खाणी” हनपजोि या ज्ञानोबािंनी र्ाहगिलेल्या 

पसायदानाला ईश्वराने िेर्ढ्ाच उदारिेन ेखाणींचा र्र्षावर् केला. र्राठीचे ददुरै् ि ेकी या 

खाणींिली रत्ने बािरे आणण ेआहण त्यािंच ेपैल ूपडल्यार्र त्यािंना शोकेस करण ेआहण जागहिक 

र्ाचकािंसर्ोर िे पेश करणे याि आपण कर्ी पडलो. इथ ेउत्तर् साहित्यासाठी भुकेलेले र्ाचक 

आहण उत्तर् र्ाचकािंच्या प्रहििेिले साहिहत्यक यािंच्याि हब्रज बनण ेआर्श्यक आि.े हर्शेर्षिः 

डॉ. हनिीन र्ोरे यािंसारखे साहिहत्यक ज्यािंना हलहिण्याि आनिंद आि ेपण त्यापुढील जटील 

प्रकक्रयेि पडण्याि रस नािी अशािंसाठी. हर्दशेािंि र्ोठे लेखक एजिंट नेर्िाि आहण िे बाकी 

सर्व व्यर्िार पिािाि. र्राठीि िी सोय नािी.  

ई साहित्य प्रहिष्ठान िी कािी अनुभर्ी प्रोफ़ेशनल प्रकाशन सिंतथा नव्ि.े पण 

गेल्या दिा र्र्षाांि आर्च्या ि ेलिाि आले की र्राठीि रत्नािंच्या खाणी आििे आहण त्यािंि 

उिरून िाि काळे करून र्ािी गाळ उपसि राहून जर हचर्टपणे कार् करि राहिल ेिर 

एकाहून एक भारी रत्ने गर्सणार आििे. एखाद्या र्ोठ्या धहनकाने, पिंहडिािंच्या सिाय्यान,े 

दरबारी आश्रयासि जर ि ेकार् िािी घेिले िर र्राठी भार्षेिल ेसाहित्य जागहिक पटलार्र 

आपला ठसा नक्की उर्टर्ेल. 
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डॉ. हनिीन र्ोरे यािंची िेरा अप्रकाहशि पुतिके प्रकाशाि आणण्याचा र्ान ई 

साहित्यला हर्ळाला. शिंभू गणपलुे यािंची नऊ, डॉ. र्सिंि बागुल यािंची बारा, शुभािंगी पासेबिंद 

यािंची साि, अहर्नाश नगरकर यािंची,डॉ. हतर्िा दार्ले यािंची पाच, अहनल र्ाकणकर यािंची 

पाच, डॉ. र्ृर्षाली जोशी यािंची िीन अशा अनेकािंच्या पुतिकािंना र्ाचकािंपयांि नेण्याचे भाग्य 

ई साहित्यला लाभले. असे अनेक “तर्ािंिःसखुाय” हलिीणारे उत्तर्ोत्तर् लेखक कर्ी या 

र्राठीच्या “साहित्यरत्नािंहचया खाणीं” र्ध्ये आििे. अशोक कोठारे यािंनी र्िाभारिाच्या र्ळू 

सिंहििेचे र्राठी भार्षािंिर सुरू केले आि.े सौरभ र्ागळे, सूरि र्ाताडे, ओंकार झाजे, पिंकज 

घारे, हर्नायक पोिदार, कदप्ती काबाडे, भूपशे कुिं भार, सोनाली सार्िंि, केिकी शिा असे अनके 

नर्ीन लेखक साित्यपूणव लेखन करि आििे. ई साहित्यकडे िौशी लेखकािंची कर्ी कधीच 

नव्ििी. पण आिा िौसेच्या र्रच्या पायरीर्रचे, लेखनाकड े गिंभीरपणे पिाणारे आहण 

आपल्या लेखनाला पैलू पाडण्याकडे लि दणेारे लेखक आिा येि आििे. त्यािंच्या साहित्याच्या 

प्रकाशाला उजाळा हर्ळो. र्ाचकािंना आनिंद हर्ळो. र्राठीची भरभराट िोर्ो. जगािील 

सर्ोत्कृष्ट साहिहत्यक प्रसर्णारी भार्षा म्िणून र्राठीची ओळख जगाला िोर्ो. 

या सवाणत ई सानहत्याचाही खारीचा वाटा असेल हा आिंद. आनण या यशात 

ई लेखकांचा ससंहाचा वाटा असेल याचा अनभमाि. 

आर्ेन 

सुनील सार्िंि 

अध्यि, ई साहित्य प्रहिष्ठान 

 


