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सुरुवात… एक निनित्त 

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 स्तुतीच 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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सुरुवात… एक निनित्त (लघकुादबंरी) 

संपूर्ण िांव:- िंगेश निवाळे 

mngshhwl@gmail. com 

Whats app Phone Number : 9730437998 

 

 

या पुहतिकेिील लेखनाचे सर्व िक्क लेखकाकडे सुरहिि असून पुतिकाचे 

ककंर्ा  त्यािील अंशाचे पुनर्ुवद्रण र् नाट्य, हचत्रपट ककंर्ा इिर रुपांिर 

करण्यासाठी लेखकाची लेखी परर्ानगी घेणे आर्श्यक आिे. िसे न 

केल्यास कायदशेीर कारर्ाई िो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 : २४ ऑक्टोबर २०१८  

• हर्नार्ूल्य हर्िरणासाठी उपलब्ध  

• आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण फॉरर्डव करू शकिा  

• ि ेपुतिक र्ेबसाईटर्र ठेर्ण्यापूर्ी ककंर्ा र्ाचना व्याहिररक्त कोणिािी र्ापर 

करण्यापूर्ी ई साहित्य प्रहिष्ठानची लेखी परर्ानगी आर्श्यक आिे . 
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*प्रस्तावना* 

 

 पहिल्यांदा जेव्िा डोळे उघडले, िेव्िा तर्िःला र्ी 

एका नैसर्गवक रठकाणी असलेल ेपहिले. ि ेतथळ इिके रम्य िोि ेकक आिा 

िसे एखाद्या पुतिकाि र्णवन िी सापडणार नािी.   

 र्ी िर खूपच लिान िोिो िेव्िा, र्ात्र त्या 

भारलेल्या र्ािार्रणाचा र्ाझ्या कोर्ळ्या र्नार्र जो व्िायचा 

िोच पररणार् झाला. र्ाझ्या लिान र्नाला कहर्िा सुचू लागल्या. 

हर्श्वास नािी बसणार पण र्ला काव्य शब्दाि र्ाडंिािी येि नव्िि े

िेव्िापासून र्ला कहर्िेची गोडी लागली. आहण निंर र्ग भय कथा 

र्ाचून र्लािी एखादी कथा हलिार्ी असे  र्ाटू लागले. त्याचा िा 
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छोटासा प्रयत्न. कथेिील सर्व पात्रे काल्पहनक आििे, कािी साधम्यव 

आढळल्यास केर्ळ योगायोग सर्जार्ा..  

.. धन्यर्ाद.  

    र्ंगेश हिर्ाळे  

   ९७३०४३७९९८ 

mngshhwl@gmail. com 

feedback required … 

 

 

 

 

  

mailto:mngshhwl@gmail.com
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एक....  

  
 नेिर्ीची सकाळ आज भयाण, सनुसान भासि 

िोिी. कदर्स िर हनघाला िोिा पण का कोण जाणे अभद्रिचेे सार्ट 

अजूनिी हिथे हभरहभरि िोिे. इनहर्न २०-२५ जण जगले िोिे. ि े

पण िेच जे शरणी आले िोि.े  

 एका दखुःद तर्प्नासारखे सर्व जण िी रात्र 

हर्सरू इहछछि िोिे. पण िी रात्र र्ारंर्ार  प्रत्येकाछया डोळ्यासर्ोर 

उभी रािि िोिी. जेर्िेर् एका घरािून एक अस ेखूप कर्ी लोक 

हजर्ंि िोि.े  

 सर्ावना र्ाटि िोिे संकट टळले, पण िी िर 

फक्त सुरुर्ाि िोिी. एक भयानक सुरुर्ाि.....  
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दोन......  
  धांदरर्ाडी. एक हनसगावछया कुशीि र्सलेले छोटेसे खेडे गार्. 

गार्ाजर्ळून र्ािणारी तर्छछ सुंदर नदी, एका बाजूने हजर्ंि असलेले ज्र्ालार्ुखीचे 

ज्र्लंि उगर्तथान, अन एका बाजूला सर्ति गार्कर यांची शेिीर्ाडी. पयवटकांची 

नेिर्ी ये जा रिायची. जर्ळच जो डोंगर िोिा, त्यार्र एक र्ोठे र्ैदान िोिे. सर्व 

पयवटक हिथे आर्जूवन कॅमम्पंग करायचे.  

 अशाप्रकारे ि ेगार् आपल्याच र्तिीि र्ग्न िोिे.  

या गार्ािील र्ित्र्ाचे व्यहक्तर्त्त्र् म्िणजे येथील सरपंच.  

भाऊसािबे ि ेबुटक्या व्यहक्तर्त्त्र्ाचे असले िरी हर्चार र्ात्र खूप उंच िोिे. त्यांची 

लोकोपयोगी कार् बघून लोकांनी सलग पाच र्ेळा हनर्डून कदले िोिे. भाऊ जरी 
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कर्ी हशकलेले असले िरी त्यांनी हशिणाकडे नेिर्ी आद्यदरे्िेप्रर्ाणे पाहिले. जे 

पालक र्ुलांना शाळेि पाठर्ीि नसे त्यांना भाऊंनी दडं लार्ला.  

       भाऊंना एक र्ुलगा िोिा. कुर्ार नार् त्याच. व्यहक्तर्त्त्र् म्िणजे अगदी 

बापाछया हर्रुद्ध. खूप सर्जार्लं िरी, तर्ारी आपल्याच िालाि. भाऊंछया जीर्ाला 

िाच एक घोर िोिा.  

 

 

 

नेिर्ी सारखी एक सकाळ िोिी. आज र्ात्र खूप गाड्या आल्या िोत्या 

गार्ाि. नेर्कीच गार्ाि ककडन्या –चोरांछया अफर्ा िोत्या, म्िणून जो िो त्या 

डोंगराकडे जाण्यापासून आपापल्या लिान र्ुलांना सर्जार्ून सांगि िोिा. 

आज गाड्यािी हर्हचत्र िोत्या. जणू र्हिन्याभरासाठी कुणी रािायला आलं 

असार्ं.  

 

नेिर्ी येणारे पयवटक सरपंचाला आर्जूवन भेटायचे. ि ेर्ात्र पहिल्यांदा 

झालं िोि. सरपंचानी दलुवि केले.  
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िीन.....  
   

 

“सोनू, आज र्ला त्या डोंगरार्र भेटशील का?”.  

हपयुष सोनू ला म्िणाला.  

 हपयुष.. एक B. SC िोल्डर, पण बेरोजगार. र्हडलांसोबि 

शेिी बघायचा. आपले जीर्शास्त्राचे प्रयोग करून बघायचा. सोनूर्र 

जीर्ापाड प्रेर् करायचा. पण बोलायला घाबरायचा. आजच ‘अंदाज’ 

िी कफल्र् बघून आलले्या हपयुष छया र्नाि ‘ककसी से िुर् प्यार 

करो... ’ ि ेगाणे चालले िोिे.  

 सोनूचं अन त्याच ंशेि डोंगरार्र जर्ळ-जर्ळ िोि.े  

सोनू एक गार्ािील सुंदर अन हूड र्ुलगी. खूप िट्टी अन 

प्रेर्ळिी हििकीच. आपल्या आजीसोबि रिायची गार्ाि. 

र्हडलांनी आत्र्ित्या केलेली.. आई पण कसल्याश्या आजारान े

हबचारीला एकटी सोडून गेलेली. िेव्िापासून आजीसोबि रिायची 

या गार्ाि.  
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  “कशासाठी रे ?”..  

“कार् िोि”....  

“र्ग इथंच सांग कक”...  

“नको, िू भेटशील कक नािी िे सांग?”...  

“....... ”...  

“र्ी र्ाट बघने... ”...  

िी हनघून गलेी. याला उगीचच ‘िी लाजली’ अस र्ाटून गेलं.  
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चार......  
    

 

र्ोठ्या लर्ाजम्याहनशी डॉ. जाधर् डोंगरार्र पोिोचले िोिे. सर्वजण 

कदलेल्या कार्ाि दगं िोिे. कािीिी करून दोन कदर्साि सगळी ियारी 

करायची िोिी. थर्वल कॅर्ेरे सेट केल ेगेले. सर्वत्र लाल लाईट्स लार्ण्याि 

आल.े सर्ावनी आपापले चांदीची ित्यारे घेिली. पण अजनू दोन कदर्स र्ेळ 

िोिा. सर्ावना परि एकदा सूचना दणे्याि आल्या.  

 “आज जरी कृत्य अहधकृि नािी िरी पण ि े आपल्यालाच करार् े

लागणार आि,े असं सर्जा संपूणव र्ानर्जािीची जबाबदारी आपल्या 

खांद्यार्र आि.े परर्ा कुणीिी कसलीिी चूक करू नका. िरु्ची एक चूक सर्व 

र्ानर्जािीला धोका उत्पन्न करू शकिे. so be carefull. कािी शंका 

आििे का?”डॉ. जाधर्....  

     “सर, पण त्यांना जर िी डील र्ान्य नसेल िर?”..  

“Be Positive हर्. दीहिि, आपण सकारात्र्क हर्चार करूयाि का?अस 

पण शरे्टी त्यांछया िािाि आि,े पण आपण एक प्रयत्न करायला काय िरकि 

आि?ेआहण सर्जा नािी ऐकले त्यांनी िर आपण त्यांना या ित्यारांनी नक्की 

र्ाि दऊे शकू. ” 
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दोन कदर्सानंिर..................  

 

“िू काल का नािीस आली, र्ी खूप र्ाट बहघिली. िू का त्रास दिे 

आिसे र्ला. ”..  

“अरे र्ाझ्या आजीची अचानक िब्येि हबघडली, अन र्ला थाबंार् ं

लागलं. िचू सांग न कोण आि ेहिछयाहशर्ाय र्ाझं?” हिचा तर्र 

रडर्ेला झाला..  

“अछछा?र्ग र्ी कुणाचा?”...  

“र्ाझाच आिसे न सोन्या. चाल ना घरी जाउयाि आिा. अंधार 

पडिोय. इिक्या अशा र्ेळी या डोंगरार्र थांबणं र्ला नािी ठीक 

र्ाटि. ” 

“जाऊ न बाळ, बघ िरी हििीज कसं भासिंय, जणू कािी आकाश 

खुणार्िंय आपल्याला. र्ला सोडणार नािीस न कधी?” 

“ए, िे बघ काय िे?”...  

“कसला प्रकाश आि ेिा हनळसर, अरेरे, ि ेिर UFO 

आि.े ”...  

“िे काय असि”....  
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“िे म्िणजे, अं िे.... सोड न चाल हिकड.े. ”..  

आिा र्ात्र सगळीकड ेलाल भडक प्रकाश पसरला िोिा. िे यंत्र 

जहर्नीर्र उिरलं. कािी िणािच त्या यंत्राला एक द्वार कदसू 

लागले;िे द्वार उघडून त्यािून एक हर्हचत्र र्तिू बािरे आली. 

कदसायला ककंहचि र्ानर्ासारखी िी र्तिू अगदी लर्हचक र्ाटि 

िोिी. एका र्ोठ्या जाळीछया आडोश्याि लपून ि ेप्रेर्ी युगुल िा 

थरार अनुभर्ि िोि.  

अचानक कसलािरी आर्ाज आला जसे कक एखाद्या र्ादळाि 

एखादा पत्रा जहर्नीला घासिो आि,े पण िी र्ानर्ी र्तिू र्ानर्ी 

भाषेि गूढ ररत्या बोलि िोिी.  

 “िुम्िाला कदलेली र्ुदि संपली आि.े सांगा आिा िुर्ची पृथ्र्ी 

कशाप्रकारे नष्ट करु आम्िी?”..  

 “िुम्िाला िर्ं िे कदलं आम्िी. आपला जो करार िोिा, त्याि 

असं नव्ििं. र्ग आज अचानक असं का बोलिो?”..  

आहण त्या प्राण्याने हर्हचत्र आर्ाज काढला. त्या पाठोपाठ 

बरेच िसे कदसणारे प्राणी बािरे आले. इकड ेडॉ. जाधर्ांनी इशारा 

केला. त्या बरोबर एका गटाने त्या प्राण्यार्र र्ारा केला. सर्व प्राणी 

हर्हचत्र ओरडि धुळीि हर्ळाले. सर्व जण िसू लागले. िे यंत्र crash 

करण्याि आले. सर्व आिा जाण्याचा ियारीि िोिे. या सर्ावछया 
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व्यहिररक्त त्या घटनेचे अजनुािी दोन सािीदार िोिे. हपयुष ने र्ागे 

र्ळून बहघिले.... सोनू नव्ििीच िी. नक्कीच नव्ििी. सोनू छया 

र्ेशाि िो परदशेी sorry परग्रिी प्राणी िोिी. कािी सर्जायछया 

आि हपयुष च शरीरिी अगदी िसच झालं, जसा िो प्राणी कदसि 

िोिा.  

 ......... आहण सर्वत्र तर्शान शांििा पसरली. डॉ. जाधर् आहण 

टीर् एव्िाना रर्ाना झाली िोिी. र्ागे एक नर्ीन सर्तया 

सोडून.......  
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Chapter 1s closed………. will be meet soon.  

                 Thank you  

 

 

पुढील भागासाठी संपकण  साधा 

mngshhwl@gmail. com 

Whats app Phone Number : 9730437998 
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ई साहित्य प्रहिष्ठान 

ई साहित्य प्रहिष्ठान दिा र्षाांपुर्ी सुरू झालं. जगभराि ई पुतिकांची 

संकल्पना रुजू लागि असिानाच र्राठीििी ई पुतिकं सुरू झाली. र्राठीि अर्ॅझॉन 

सारख ेप्रचंड इन्व्ितेट्र्ेंट करणारे हखलाडी उिरले. त्यांछयासर्ोर ई साहित्य म्िणजे 

अगदीच मलंबुटटंबू. पण गेली दिा र्षां आहण आजिी गुगलर्र “र्राठी पुतिक” ककंर्ा 

“Marathi ebook” टाकल ेकी ४ कोटी ९३ लाख नांर्ांर्ध्ये पहिले दसुरे नार् येिे िे 

ई साहित्यचेच. िी करार्ि आि ेआर्छया लेखकांची. र्ाचकांना साित्याने दजेदार 

र्नोरंजक उच्च प्रिीची पुतिके “हर्नार्ूल्य” देणारे आर्चे लेखक िचे या तपधेचे हर्जेिे 

आििे.  

र्राठीि “साहित्यरत्नांछया खाणी” हनपजोि या ज्ञानोबांनी र्ाहगिलेल्या 

पसायदानाला ईश्वराने िेर्ढ्याच उदारिेने खाणींचा र्षावर् करून प्रहिसाद कदला. 

र्राठीचे ददुरै् ि ेकी या खाणींिली रत्ने बािरे आणण ेआहण त्यांचे पैलू पडल्यार्र 

त्यांना शोकेस करण ेआहण जागहिक र्ाचकांसर्ोर िे पेश करणे याि आपण कर्ी 

पडलो. इथे उत्तर् साहित्यासाठी भुकेलेले र्ाचक आहण उत्तर् र्ाचकांछया प्रहििेिले 

साहिहत्यक यांछयाि हिज बनणे आर्श्यक आि.े हर्शेषिः डॉ. हनिीन र्ोरे यांसारखे 

साहिहत्यक ज्यांना हलहिण्याि आनंद आि ेपण त्यापुढील जटील प्रकियेि पडण्याि 

रस नािी अशांसाठी. हर्दशेांि र्ोठे लेखक एजंट नेर्िाि आहण िे बाकी सर्व व्यर्िार 

पिािाि. र्राठीि िी सोय नािी.  

ई साहित्य प्रहिष्ठान िी कािी अनुभर्ी प्रोफ़ेशनल प्रकाशन संतथा नव्ि.े पण 

गेल्या दिा र्षाांि आर्छया ि ेलिाि आले की र्राठीि रत्नांछया खाणी आििे आहण 

त्यांि उिरून िाि काळे करून र्ािी गाळ उपसि राहून जर हचर्टपणे कार् करि 
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राहिल े िर एकाहून एक भारी रत्ने गर्सणार आििे. एखाद्या र्ोठ्या धहनकाने, 

पंहडिांछया सिाय्याने, दरबारी आश्रयासि जर ि े कार् िािी घेिले िर र्राठी 

भाषेिल ेसाहित्य जागहिक पटलार्र आपला ठसा नक्की उर्टर्ेल. 

डॉ. हनिीन र्ोरे यांची अकरा अप्रकाहशि पुतिके प्रकाशाि आणण्याचा र्ान 

ई साहित्यला हर्ळाला. शंभू गणपुले यांची नऊ, डॉ. र्संि बागुल यांची बारा, शुभांगी 

पासेबंद यांची साि, अहर्नाश नगरकर यांची पाच, रत्नाकर र्िाजन यांची सिा अशा 

अनेकांछया पुतिकांना र्ाचकांपयांि नेण्याचे भाग्य ई साहित्यला लाभले. अस ेअनेक 

“तर्ांिःसुखाय” हलिीणारे उत्तर्ोत्तर् लेखक कर्ी या र्राठीछया “साहित्यरत्नांहचया 

खाणीं” र्ध्य े आििे. अशोक कोठारे यांनी र्िाभारिाछया र्ूळ संहििेचे र्राठी 

भाषांिर सुरू केले आि.े सौरभ र्ागळे, ओंकार झाजे, पंकज घारे, हर्नायक पोिदार, 

कदप्ती काबाडे, भूपेश कंुभार, सोनाली सारं्ि, केिकी शिा अस ेअनेक नर्ीन लेखक 

साित्यपूणव लेखन करि आििे. ई साहित्य कडे िौशी लेखकांची कर्ी कधीच नव्ििी. 

पण आिा िौसेछया र्रछया पायरीर्रचे, लेखनाकडे गंभीरपणे पिाणारे आहण 

आपल्या लेखनाि प्रगिी कशी िोईल याकडे लि देणारे लेखक येि आििे. त्यांछया 

साहित्याछया प्रकाशाला उजाळा हर्ळो. र्ाचकांना आनंद हर्ळो. र्राठीची भरभराट 

िोर्ो. जगािील सर्ोत्कृष्ट साहिहत्यक प्रसर्णारी भाषा म्िणून र्राठीची ओळख 

जगाला िोर्ो. 

आर्ेन 

सुनील सार्ंि 

ई साहित्य प्रहिष्ठान 


