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सयनारायणाया
सयनारायणाया पोथीतील (पर
(पर)
पर) कथा !
खटर काका मोया लासमधून लःसी पीत बसले होते.
मी !हणालो “काका आज आमया घर सयनारायणाची पूजा आहे . आपण आलात तर ....”
“खर क& काय? परं तु सयाया नावे असयाची पूजा तर होणार नाह ना?”
“काका, काह तरच बोलता! अशी परमे-राची थटा क. नये....”
काका हसतच, “परमे-राची थटा तु!ह करत असता. मी न/हे ...”
“आ!ह कसे?”
“आता तुमची या पूजेची प0तच बघा! दे वाची षोडषोपचार पूजा कशी होते? प4ह5यांदा दे वाचे ःवागत
क.न याला आसनःथ केले जाते. मग पाय धु7यासाठ9 पाणी, मुख ू;ालनासाठ9 आचमन,
आंघोळसाठ9 गावातील (गंग-े यमुनेचे!) पाणी, नवीन कपडे , फुलं, हार, चंदन, धूप, कापूर, ऊदब@ी
इयाद सुगंधी ि/यांचे अपCण, यानंतर िमEाFन नैवेH. तुपात तयार केलेले पIवाFन, खीर, इयाद
पदाथाJचा आनंद Kयावा अशी दे वाला Lवनंती, खरे पाहता पIवाFनावर ताव मारणारे दसरे
ु च असतात.
या जेवणानंतर दे वाला लवंग, वेलदोडे , सुपार घालून केलेला Lवडा.... असे क.न दे वाला खूष केले
जाते. शेवट सवC जण उभे राहन
ू घंटा वाजवत ःवःथानं गछ! अपराधं ;मःव! असे !हणत दे वाला
िनरोप दे तात. काह चुक5यास ;मा कर अशी Lवनवणी करतात ...
याला थटा !हणायचे नाह तर काय !हणायचे? या गोEी कुणासाठ9 के5या जातात याचा कधी
Lवचार केला आहे का? दगडाला शPदरू फासायचे व !हणायचे दे व ूकट झाला. मोठ मोया दगड,
संगमरवर, Lपतळ, शाडू या मूतR करायया आSण !हणायचे क& नवसाला पावणारा दे व.. हे काय
चाललय...? ”
“अहो काका, भलतच काय बोलता?

या मूतR ूय; भगवान Lवंणू 4कंवा शंकर यांची

ूतीकं

आहे त.”
खटर काका हसत हसतच, “या दगड, Lपतळ, संगमरवर मूतU आपण सजवतो, यांची िमरवणूक
काढतो जऽा भरवतो. जऽेत कायCबम करतो. ूसाद !हणून लाडू वाटतो. खरे पाहता या भYगणांना
लाडू पे;ा जऽेतील तमाशाया बारत जाःत Zची असते. परं तु िथएटरया ित4कटापे;ा लाडू ःवःत
असतो. लोकं लाडू चा भY&भावाने ःवीकार करतात. ...
ू थटन
ू येतात. तु!ह तर या दे वाला
जऽा !हणजे वयःकरांचा पोरखेळ. बायका तर बाहलीसा
रखे नटन
ु
तुमया मुलीचा सासरा अस5यासारखे वागवता.”
“!हणजे काय?

काका.. ”

“जरा बारकाईने बघा, तु!हालाच कळे ल. तुमचा जावई व सासरे तुमया घर आ5यावर तु!ह काय
काय करता ते जरा आठवा. प4ह5यांदा यांना बसायला पाट दे ता. मग पाणी दे ता. यानतर आंघोळ,
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नाEा, जेवणात िमठाई, जेवणानंतर चघळायला पान सुपार. – यात हार तुढयांचीच कमी असते –
यानंतर काह चुकलं माकलं तर ;मायाचना. यात फY

थोडासा फरक आहे . दे वासमोरचे नैवेH आहे

तसेच राहते व तुमचे सासरे बुवा आSण जावईबापू माऽ सगळे खाऊन फःत करतात. कपडे !हणून
दे वाला कापसाचे बोळे 4कंवा धागा दोरा चालतात. सासढयांना माऽ कपडे ल@े Hावे लागतात.
तासाभरात घंटा वाजवून दे वळातून आपण बाहे र पडू शकतो. परं तु

सासरयांना तु!ह घर जाऊ

शकता असे काह सांगू शकत नाह. दे व काह तुमचा सासरा नाह. खरे पाहता संबंिधक हा तुमया
इतक&च बु0 असलेली /यY&. जर या दे वाला तुमया इतक&च अIकल असेल तर याचेच र;ण
कुणाला तर करावे लागेल.”
“परं तु या सयनारायण पूजेबरोबर कथा पण सांिगतली जातेच क&... “
“हो. पूजा नाटक अस5यास कथा ह कादं बर असते. ऐकणाढयांना गंमती जंमती ऐकायला
िमळतात.”
“काका, या कथेमागे काह तर अथC असावा....”
काकानी तेथेच असले5या सयनारायण कथेचे पान उचलले.
“आज राऽी हे भटजी बुवा काय सांगणार आहे त ते जरा ऐक. एकदा नैिमLषक अर7यात दे व दे वतांची
सभा भरली होती. यचावत सगळे दे व हजर होते. सभेत पृ`वीतलावरल मानवाचे दःुख, दै Fय दरू
कर7यासाठ9 कमीत कमी वेळ, पैसा व ौम घेणाढया

दै वी उपायावर चचाC चालू होती. सभेया

अcय;ानी हाच ूd नारदानी वैकुंठात Lवंणूला Lवचारला होता अशी मा4हती पुरLवली. यासाठ9
सयनारायणाची पारं पeरक प0तीने पूजा के5यास दःुखाचे िनवारण होऊ शकते, असे खुf Lवंणूनी
नारदाला सांिगतले. एवढे च न/हे त तर

पूजा कशी करावी व ूसाद कसा करावा हा तपशीलसु0ा

यानी पुरवला होता. केळ, तूप, दध
ू , साखर, ग/हाचा रवा (ग/हाचा नस5यास तांदळाचा) हे पदाथC
ूसादासाठ9 वापरावे अशी दे वाgा होती.
खरे पाहता हा दे व 4कती कZणाळू आहे हे ह यातून कळते. कारण ग/हाचा रवा नस5यास तांदळाचा
4कंवा साखर नस5यास गूळ याची सवलत यानी 4दली आहे . गंमत !हणजे गौतम बु0ाने ःवतःचे
आयुंय धोIयात घालून तपiयाC केली व मानवी वेदना दरू करणारा अEांग मागC सुचवला. कदािचत
बु0ाचा हा मागC सयनारायण पूजेया मागाCपे;ा फारच खडतर असावा. येथे फY गोड िशढयाचा
ूसाद वाटले क&

गरबी दरू होणार. ूयेक जण हा ूसाद भY& भावाने ःवीकारतो. पूजा !हटले क&

थोडे फार नाचगाणे आले. ॄाkणाबरोबर िमऽमंडळबरोबर, नातलगांबरोबर जेवणाया पंगती उठणार.
हे सवC के5यास माणसाचे दःख
दरू होणार व याला मो;ह िमळणार. यामुळे या सयनारायण
ु
पूजेपे;ा दसरा
सोपा उपाय असूच शकत नाह.... ”
ु
“परं तु काका,... ”
“परं त,ु Lबरं तु काह नाह. या उपायावर शंका घेणाढयांचे समाधान कर7यासाठ9 या पूजेचे भIकम
पुरावे सयनारायण कथेत 4दले आहे त. यामुळे भYांना ह पूजा कराLवशी वाटते. ”
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.....
काकानी पुराणकथेतील आणखी चारे क पान उलटली. “ यातील प4हली गोE काशीया ॄाkणाची.
दःतुरखु0 भगवान सयनारायणच माणसाचा वेष घालून भीक मागत असले5या ॄाkणाला ूय;
भेटतात. Lवंणूचा अवतार असले5या सयनारायणाची पूजा कर. सयनारायण तुझी इछा पूणC

करे ल. याचे ोत हे सगmयात ौेn ोत. असे सांगतात. काह 4दवसात या ॄाkणाचे दाeरoय दरू
झाले. आSण तो सुख, समाधानाने व चैनीत राहू लागला. मृयूनंतर याला मो;ह िमळाले. जंगलात
जाऊन घोर तपःया करणाढयांनासु0ा मो; इतके सहजासहजी िमळत नाह. ”
माझी चुळबुळ बघूनसु0ा न बिघत5यासारखे करत काका पुढे सांगू लागले. “खरे पाहता काशीत भीक
मागत 4फरणाढया ॄाkणांची संpया काह कमी नाह. परं तु सयनारायण सवC ॄाkणांचे क5याण
कर7याऐवजी एकाच ॄाkणांचे क5याण का करतो? व याचा गरबीवर उपाय काय तर ःवतःया
वाईट Sःथतीला दे वाला दोष न दे ता याची यथासांग पूजा करणे. ते जाऊ दे . सयनारायण
पूजेसारखा सोपा उपाय असूनसु0ा या जगात इतके िभकार का आहे त? इतके कEी जीवन का जगत
आहे त? फY तूप, साखर, रवा दध
ू , केळ घालून ूसाद व पूजा के5यास

यांचे सवC कE दरू होऊ

शकतात हे यांना कळत नाह का? एकदाच हा उपाय के5यानंतर आयुंयभर तूप रोट खाऊ
शकतात. खरे क& नाह? ”
“अहो काका, या सवC कथा अशाच ूकारचे आहे त क& काय?”
“सगळे तसेच. फY सयनारायणाची जा4हरात. या लाकूडतोqयाची गोE ऐक. यानी पूजा केली. व
लाकडाया मोळला दrपट
भाव िमळाला. ......
ु
पुFहा पूजा केली. याला मुलगा झाला. मृयुनंतर मो;ह िमळाले असेल कदािचत. यायाूमाणे
अंगcवज राजाची सु0ा कथा आहे . यानी पूजा केली. यालाह सवC काह िमळाले..... संप@ी
िमळाली. याला राजपुऽ झाला. आयुंयभर सुख भोगत रा4हला. व मृयनंतर सयलोक&

पोचला.

... हे चाललय तर काय... एखाHा दलालासारखे, एखाHा Lवमा एजंटासारखे हा सयनारायण पटवत
आहे .”……..
“काका, या कथा लहान मुलासाठ9 तर नाहत ना?”
“खरे च या लहान मुलांसाठ9च आहे त. हबे
ु हू ब पeरकथेसारखे. अजून एक कथा तू ऐकली असशीलच.
या कथेत सयनारायणाचे खरे ःव.प कळते.”
“लीलावती कलावतीची गोE......” मी !हणालो.
“तू ऐकली असशीलच.”
“मी नाह ऐकली. परं तु तुमया तsडू न ती गोE ऐक7यातली मजाच वेगळ...”
“.... मग तू या /यापाढयाची कथा ऐक. यानी सयनारायणाची पूजा केली. याची बायको,
लीलावती गभCवती झाली. सयनारायणाया कृ पािशवाCदाने ितला मुलगी झाली. याने ितचे नाव
कलावती असे ठे वले. /यापार कलावतीया लनापूवR सयनारायणाची पूजा कर7याचा नवस बोलला.
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परं तु ददtु ववशात तो नवस Lवसरला. सयनारायणाला राग आला. यानी याला शाप 4दला. माझी

पूजा Lवसरतोस काय बघ तुझा सवCनाश होईल.
आता पुढची गोE ऐक. जावयाबरोबर हा /यापार सवC मालासकट शेजारया राजाया 4ठकाणी
/यापार कर7याया उuे शाने पोचला. या 4दवशी तेथील राजा चंिकेतूया राजवाqयात चोर झाली.
ू गेले. राजाचे
चोर, घाब.न चोरचा सवC माल /यापार व जावई जेथे राहते होते तेथे टाकून, पळन
िशपाई मुfेमालासकट /यापार व जावयाला पकडू न राजासमोर उभे केले. राजानी यांचे सवC माल
जv क.न यांना िश;ा सुनावली व तुZंगात डांबून ठे वले.

ते रडू लागले. Lवनवणी क. लागले.

परं तु हे सवC सयनारायणाया इछे नुसार घडत अस5यामुळे राजा चंिकेतू ऐक7याया मनSःथतीत
न/हता. सयनारायणाया ूतापामुळे सगmयानी यांयाकडे दलC
ु ; केले. सब ूभू क& माया.”
“परं तु यामुळे दे वाची बदनामी होऊ शकते. याचे काय?” माझा ूd.
“यानी काय फरक पडतो – कारण ूसाद खाणाढया भYांची संpया काह कमी नाह. जर दे व िनnु र
नस5यास याची भीती कशी काय वाटणार? भYांना भीती वाटली नाह तर पूजा होणार कशी?
सयनारायण हा काह लेचापेचा दे व नाह. पोलीस इFःपेIटरसारखा दे व आहे .

रडत Hा 4कंवा हसत

Hा. इFःपेIटरला जे काह Hायचे आहे ते पोचवायलाच हवे. यात हयगय नको. जर नाह पोच5यास
तुमयावर केस करे ल. तु!हाला तुZंगात टाकेल. आSण तु!ह मरे पयJत तु!हाला ऽास दे त राहल.”
“मग अशा दे वावर ूेम कोण करे ल?”
“भीती नसेल तर ूेमह नसणार. जर भYांना या मूतRपासून काहह िमळणार नाह असे वाटू
लाग5यास सवC मूतUना नद ना5यात फेकून दे तील. LवसजCन करतील. यामुळेच सयनारायण सूडाने
पेटला असेल.”
“/यापार व जावwची जेलमधून कशी सुटका झाली?”
“हा कथेचा पुढचा भाग आणखी जाःत मनोरं जक आहे . आई लीलावती व मुलगी कलावती नवढयांची
वाट बघत होया. परं तु ते दोघेह तुZंगात आहे त हे कळ5यावर यांना अतीव दःख
झाले. काय
ु
करावे ते सुचेना. एके 4दवशी कलावती राऽी घर उशीरा आली. उशीर का झाला असे आईने
Lवचार5यावर मुलीने सयनारायण पूजेमुळे उशीर झाला असे सांिगतले. आईला एकदम नवसाची
आठवण झाली. ितने सयनारायण पूजेचा थाट केला. माxया नवढयाला व जावयाला ;मा कर व

यांना सुख.प घर येऊ दे , अशी ूाथCना केली.
ू टाक व
सयनारायण ूसFन झाला. चंिकेतूया ःवrनात येऊन या /यापाढयांना जेलमधून सोटन
यांचा सवC माल परत दे अशी आgा केली. नाह तर तुझे राyय व पzी – मुलं तुला सोडू न जातील,
अशी भीतीह घातली.”
“असे कसे दे व क. शकतो? हा तर शनीपे;ा वाईट िनघाला.” माझी ूित4बया.
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“कुणीह याया अधेमधे आले क& अशीच दमबाजीची भाषा दे व करत असतो. चंिकेतूची यात काय
चूक? तरसु0ा चंिकेतूने /यापाढयाला व याया जावयाला

LबनशतC जेलमधून सोडतो व दामदrपट
ु

माल दे ऊन कृ पाक.न तु!ह तुमया गावी जा. मला शांतपणे जगू दे . असे !हणत िनरोप घेतो.”
“काका, यात चंिकेतूवर सयनारायण रागाव7याचे काहह कारण न/हते?”
“सयनारायणाला कलावतीचे ताZ7य संपत आले आहे व ितया नवढयाला राजाने कsडू न ठे वलेले
ल;ात आले असेल. व यामुळे दया दाखव7यासाठ9 याला हे सवC करावे लागले असेल. हे याचेच
कतृC व होते हे तो सोईःकरपणे Lवसरला. सरqयाला रं ग बदल7यासाठ9 4कती वेळ लागतो?
आप5यातह अशा ूकारचे पुZष असतात. बायकोला ताट वाढायला उशीर झा5यास मारहाण करणारे
नवरे असतात. चांगला ःवयपाक क.न घात5यास बायकोया गmयात सोFयाचा हार घालणारे
असतात. ःवयपाकात थोडे से मीठ जाःत झाले तर तोच हार 4हसकावून घेणारे सु0ा असतात. हा
दे वसु0ा अशाच पुZषांपैक& आहे . एकदा राग येतो, रागाया भरात शाप दे तो. ूाथCना, पूजा के5यास
काह ;णातच तो खुष होतो.रागाया भरात /यापाढयाला तुZंगाची हवा खायला लावतो. व कलावती
– लीलावती पूजा ूाथCना के5यावर ूसFन होऊन यांची तुZंगातून सुटकाह करतो. हा दे वासारखा
नाहतर एखाHा दE
ु राजासारखा वागतो.”
काकाची गोE अजून संपली न/हती.
“जे/हा /यापार माल नावेत भ.न आप5या गावाकडे िनघतो ते/हा हा सयनारायण माणसाया
वेषात येऊन या नावेत काय आहे ? !हणून Lवचारतो.
एखाHा परIया 4ठकाणी परका माणूस अचानकपणे असले काह Lवचार5यास एखादा काय सांगतो?
याला तेथन
ू हाकलून दे 7यासाठ9 काह तर खोटे बोलून पाठवतो. याूमाणे हा /यापार नावेत घास
– कडबा आहे !हणून सांगतो. सयनारायणाला /यापार खोटे बोल5याबfल राग येतो व तसेच होऊ
दे !हणून शाप दे तो. नावेत सगळकडे घासच घास. /यापाढयाला रडू कोसळते. दे व पाहत असतो.

मूखाC, मला फसवतोस क& काय हे सवC माझे ूताप आहे त. आता भोग िश;ा.
यातली मजेची गोE !हणजे हा सयनारायण वेष बदलून का जातो? हे तर चIक फसवणूक आहे .
आSण /यापाढयानी परIया माणसाला खरे का सांगावे? हा काय दे वाघरचा Fयाय होऊ शकतो का?
/यापार पiा@ापाने दे वा मला ;मा कर. मी तुझी पूजा करन अशी Lवनवणी करतो. सयनारायण
खूष होतो. याचा सगळा माल जसा होता तसे बदलून टाकतो.”
“हे !हणजे अगद से5स टॅ Iस ऑ4फसरसारखे झाले.”
“या दे वाचे वतCन असेच असते.”
“मग /यापार व जावई घर पोचले का?” माझी उसुकता.
“घाई क. नको. कथा संपली नाह. कलावतीला ते दोघे परत येत आहे त ह बातमी कळली. ती
धावतच नद काठ9 पळत पळत गेली. परं तु घाई गडबडत सयनारायणाचा ूसाद घेऊन जायचे हे
Lवसरली. मग काय, सयनारायणातला पोलीस इFःपेIटर जागा होतो.
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याला राग येतो. रागाया

भरात काठाजवळ येत असलेली नाव नदत बुडते. कलावती रडू लागते. सयनारायण पुFहा

एकदा

ूय; होत तू नवढयाला भेट7याया गडबडत माझा ूसाद आणायचा Lवसरलीस. हा माझा घोर
अपमान आहे . आता माझे ऐक.

तू परत जा व ूसाद घेऊन ये. तोपयJत तुझा नवरा व बाप

नदया तळाशी असतील. कलावतीसमोर दसरा
मागC न/हता. पळत पळत घर जाते. ूसाद खाते व
ु
रा4हलेला ूसाद घेऊन येते. व दे वाची इछा पूणC करते.
काका !हणाले, “मला कळत नाह क& एक त.ण }ी आप5या नवढयाला भेट7यासाठ9 उतावीळ
होऊन पळत

आ5यास या सयनारायणाला याचा का हे वा वाटावा? या ूकारया गोEी िचऽपटातील

S/हलनला शोभतात. परं तु तो हा दे व

एखाHा खलनायकाूमाणे वागत होता. शेवट कलावती

मे5यानंतर सयलोक& पोचली असेल. ती या 4ठकाणी कशी काय रहात असेल, ते सयनारायणच
जाणे. यामुळे सयनारायणाचे नाव ऐकले क& माझी धडक& भरते.”
“काका, सयनारायणाया पूजेत चारच कथा का आहे त – एकच पुरेशी ठरली असते क&.”
“याचे काय आहे क& 4हद ू धमाCतील चार वणाCया लोकांनी पूजा करावी हा

उfे श यामागे

अस5यामुळे ूयेक वणाCसाठ9 कथा आहे त. ॄा!हण, ;Lऽय, वैँय व शूि यांयासाठ9 एकेक कथा
आहे त. ॄा!हण ौीमंत झाला. ;Lऽय राजाला काह ऽास झाला नाह. वैँय /यापाढयाचे वैभव परत
आले. आSण लाकूडतोqयाला दrपट
मजूर िमळाली. या कथांचा हा सारांश आहे . खरे पाहता कथेत
ु
वणCन के5याूमाणे असे ूसंग भोवताली नेहमी घडत असतात. या क4ठण ूसंगांचा पूजा कर7याशी
वा पूजा न कर7याशी काहह संबंध नाह.लीलावती गभCवती झाली यात Lवशेष काय होते? आप5या
येथील अदलला
बारा मुलं आहे त. यानी कुठली पूजा केली होती? आप5या शेजारया चौधरया
ु
घर दर म4हFयाला पूजा होत असूनसु0ा याला मूल का होत नाह? तो Lव-ंभर भटजी आयुंयभर
दे वासमोर ठणाठणा घंटा वाजवत असतो. परं तु राह7यासाठ9 धड घर नाह. या उलट िभकूशेठ
धाFयाचा काळाबाजार क.न तीन मजली घरात आरामात राहतो. सयनारायणांनी याची संप@ी
4हसकावून का घेतली नाह?”
“!हणजे सयनारायणाया कथेत सय नाह असे तु!हाला !हणायचे आहे का?”
“जरा तूच Lवचार कर. सुZवातीपासून शेवटपयJत या कथा ऐकताना हा सयनारायण कपट, ःवाथR,
दE
ु असावा क& काय असेच वाटतो.

एखाHा दE
ु माणसापे;ा तो जाःत वाईट वागतो. गोEीत5या

माकडासारखे याचे एकूण वतCन आहे . हातातील केळ फेकून दे तो, अशी भीती दाखवायची व नतर
गंमत !हणून केळ तुमया हातात Hायची. यामुळे अशा दे वाची भY&, पूजा कशी काय करायची हा
माxयासमोरचा ूd आहे .”
“परं तु सयनारायणाची पूजा के5यास व भY&भावाने याची कथा ऐक5यास हा दे व ूसFन होऊन
इEफळ दे तो असे सांिगतले जाते.”
“मा4हत नाह.

कदािचत... परं तु हाडवैर असलेले एकमेकासमोर शqडू ठोकून उभे असलेले दोघेह

पूजा क. लागले तर कुणाला इE फळ िमळे ल हे सांगता येईल का?”
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“या कथेूमाणे पूजा करणाढयांना फळ िमळणार आहे .”
पूजा करणाढयांना फळ िमळे ल क& नाह हे मा4हत नाह. परं तु पूजा सांगणाढयाची इछापूतR होते हे
माऽ नIक&. जो कुणी शहा7यानी या कथा िल4ह5या आहे त यानी चलाखी दाखवत ूयेक कथेया
शेवट कथा ऐकणाढयांनी कथा सांगणाढयाला भरपूर दS;णा Hावी असे नमूद करायला Lवसरला
नाह.”
“भट ॄा!हणाला दS;णा न 4द5यास मालकाला फळ िमळणार नाह. !हणजे मालकाचा पैसा व
ूसाद हडप7यासाठ9 या कथा आहे त क& काय?”
“नाह तर काय – कानाला भोक पाडू न घेतले क& खायला िमठाई िमळते या आशेने मूल कान टोचून
Kयायला तयार होते. तसाच ूकारे गूळ, केळ, दध
ू , तूप 4द5यास मूल होईल, संप@ी परत िमळे ल,
मजूर दrपट
िमळे ल..... ह याद भरपूर मोठ9 आहे . सामाFय लोक या भूलथापांना बळ पडतात.
ु
अशा फसवणूक&पासून यांचे र;ण कसे करायचे हा माxयासमोरचा ूd आहे . कथेमागचा उfे श
सांिगतले

तर कुणीह Lव-ास ठे वत नाह. दध
ू केळ साखरे या ूसादामुळे झालेले नुकसान कसे

काय भ.न येऊ शकते?

मPढरासारखी आपली

मानिसकता आहे . एकजण करतो ना मग आपण

पण क. या. !हणूनच या दे शात भेसळ करणारे , ॅE असणारे सुखाने जगतात. व खरे बोलणारे ,
ूामाSणकपणे राहणारे दख
ु ी कEी जीवन जगतात.”
“मग यावर उपाय काय?”
“शIय झा5यास सयाची पाठ सोडू नका. Sजथे ितथे असय, अFयाय, फसवणूक, ॅEाचार,
काळाबाजार असेल याला Lवरोध करा. लोकांना खरे काय आहे ते तर कळू दे . हाच खरा सयामह.
तीच सयाची पूजा....”
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