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हवनामूल्य हवतरणासाठी उपलब्ध

•

आपले वाचून झाल्यावर आपण हे फ़ॉरवडग करू शकता.

•

हे ई पुस्तक वेबसाईटवर ठे वण्यापुवी ककवा वाचनाव्यहतररक्त कोणताही वापर करण्यापुवी
ई साहहत्य प्रहतष्ठानची परवानगी घेणे आवश्यक आहे.

•

या पुस्तकातील लेखनाचे सवग हक्क कवीकडे सुरहित असून पुस्तकाचे ककवा त्यातील
अांशाचे पुनमुगद्रण ककवा नाटक. हसनेमा. हसररयल. स्टेज शो ककवा तत्सम रुपाांतर ककवा
भाषाांतर करण्यासाठी लेखकाची परवानगी घेणे आवश्यक आहे.
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ई साहहत्य प्रहतष्ठान ही कवी, लेखक व वाचकाांनी हमळू न चालवलेली चळवळ आहे. नवीन उदयोन्मुख
लेखकाांसाठी हे व्यासपीठ आहे, आहण खेडोपाडी व देशॊदेशी पसरलेल्या मराठी वाचकाांसाठी वाचनाचे साधन
आहे. ई पुस्तके . आता स्माटगफ़ोनवर डाऊनलोड करून वाचता येतात. आपण या चळवळीला हातभार लावू
शकता. आपल्या ओळखीच्या लोकाांचे ई मेल पत्ते पाठवा. त्याांनाही हवनामूल्य ई पुस्तके पाठवू.

'डरकाळी'
वाघासारखी डरकाळी द्यायला नुसतां वाघ असून चालत नाही
त्यासाठी अांगात हशवाचा अांश असावा लागतो,
रणाांगणात उतरून नुसती हाताची मुठ वळवून चालत नाही
त्यासाठी आई भवानीचा आशीवागद असावा लागतो,
अरे लढाया खुल्या मैदानात असोत ककवा खवळलेल्या सागरात
जजकण्यासाठी सह्याद्रीसारखा कणा ताठ असावा लागतो,
स्वराज्य उभां करायचां म्हणजे खायचां काम नाय
त्यासाठी रक्ताचा अहभषेक करावा लागतो,
लढणां म्हणजे नुसतां प्राण तळहातावर घेवून चालणां न्हवे
त्यासाठी शत्रू सोडाच त्याच्या घोड्यालाही पाण्यात ददसावां लागत,
आग्राहून सुटका, आहण शास्तेखानाची फहजती, अहो राजा होण्यासाठी
अफजाल्यासारख्या पाप्याला वाघासारख फाडावां लागतां,
वाघाच्या घुरघुरण्याला डरकाळीचां महत्व यायला
माझ्या राजाांसारखां..
रयतेचा वाली छत्रपती

हशवाजी राजे भोसले असावां लागतां,

!! अपगणपहत्रका !!
माझां हे पहहलां वहीलां ई पुस्तक हशव

शांभू चरणी अपगण...

दोन शब्द...
अफाट सागर जसा ओंजळीत मावणार नाहीत, पण काही थेंब मात्र नक्कीच मावतील. पिाने
दकतीही उां च भरारी घेतली तरी गगनभेदी ठरणार नाही. तसच हशवरायाांचां कतृत्ग व त्याांचे
पराक्रम दकतीही शब्दात बाांधायचे प्रयत्न के ले तरी ते अपुरेच. मीही प्रयत्न के लाय. एक छोटासा
प्रयत्न जो मी एक हशवकवी आहे याची ओळख करून देणारा. ही युगपुरुषाची, रयतेच्या राजाची
कीती मी पुस्तकरूपात मोडक्या तोडक्या शब्दाांत हशवापणग करतोय.

जय हशवराय !! जय शांभूराजे !!

कवी गणेश पावले याांची ऒळख
दकतीही हलहहला पराक्रम शब्दाांत नाही मावणार पानाांवर
तरी मी वेडा बांधन बाांधायला चाललो अफाट सागरावर
दकती तो मोठा पराक्रम, अटके पार कीती माझ्या राजाांची
गणेश हलहहतो, हलहहतच राहतो, कृ पा हशवरायाांची
तसां साांगण्यासारखां काहीच नाहीय. माझी ओळख म्हणजे माझे हशवराय. कारण त्याांच्याच कतुगत्वाच्या चार
ओळी मी हलहहतो. त्याांच्याच पराक्रमाच्या अफाट सागरातला मी एक थेंब. जसधुदग
ु ग हजल्ह्यातील वैभववाडी
तालुक्यात भुईबावडा हे माझां गाव, माझां जन्मस्थळ माझां सवगस्व. ज्या गावाने मला घडवलां, हशकवलां.
शाळे च्याच बाजूला गावात मध्यवती रठकाणीच हशवरायाांचा पुतळा आहे. त्यामुळे अगदी लहानपणापासून
मनावर पडलेला त्याांचा प्रभाव. हतसरी, चौथीत असताना अफजल्याचा वध, शाहहस्तेखानची
फहजती, पुरांदरचा तह, आग्र्याहून सुटका हे सवग एक गोष्ट म्हणून मी वाचलेल.ां इतर हवषयात जरी ढबू असलो
तरी, या इहतहासाच्या हवषयात मात्र मी पैकीच्या पैकी माकग पाडायचो. पुढच्या हशिणात आठवी, नववी,
दहावी अस हशिण घेताना राजाांचे हवषय कधी आलेच नाहीत. पण लहानपणापासून हशवाजी नावाचां वादळ
मनात हभनलां होत. त्याांच्याबद्दल समाजात असलेली आपुलकी आहण जयघोषात असणारा समावेश.
हशवाजी कोणीतरी देव माणूस असावा म्हणून हे सवग त्याांचे गुणगान गातात. गावात हशवजयांती व्हायची
तेंव्हा पाहहलेल,े सवाांच्या मनामनातील हशवराय, आहण शाळे तून जाणारी सहल प्रतापगड, पन्हाळा, हशवनेरी
आहण माझ्या गावाच्या पूवेला असणारा गगनगड हे दकल्ले पाहहलेले यामुळे हशवराय अगदी हृदयात हभनून
राहहले.
गावचां हशिण सांपवून मुांबईला आलो. इकडेच एका कां पनींत कामाला
राहहलो आहण नव नवीन हमत्राांबरोबर ओळख झाली. इांटरनेटच्या माध्यमातून हमत्र हमळाले.
ज्याांनी मला या हलखाणाच्या प्रवाहात ओढले. हलखाणाची आवड होती पण कधी पेन हातात
घेतलाच न्हवता. हशवरायाांचे गुणगान हलहायला सळसळणार रक्त आहण प्रखर तेजाची
लेखणी लागते आहण ती माझ्या हातात आली ती माझ्या हमत्राांच्या प्रोत्साहानेच. मी आज
माझ पाहहलां ई-पुस्तक आपल्यासमोर आणतोय. ते हनतीन पाटोळे , अहजत राणे. सांतोष हसुरकर, प्रशाांत
चव्हाण, प्रणय शेलार असे दुगगवेड,े दुगगवीर हमत्र लाभले. तसेच टीम हमत्रमराठी आहण मला नेहमीच उत्साहहत

ठे वणारे माझे दादा दकशोर मोरे याांचे साह्य. आहण हवहनता कोहहनकर याांच्या मदतीनेच हे पुस्तक.
मी आपल्यासमोर आणतोय.
हशवराय म्हटलां की , काव्य हलहहताना डोळयाांत वेगळीच चमक येत.े त्याांचा पराक्रम, त्याांची कीती, नीती
आहण बाणेदारपणा मी माझ्या रक्तात, नसानसाांत दकतीतरी वेळा धावतानाचा भास होतो. लेखन करताना
छत्रपती हशवराय, शांभूराजे डोळयाांसमोर उभे ठाकतात. हशवकाव्य हलहहतानाची जी वेळ असते तो प्रसांग, तो
काळ आयुष्यातील सांस्मरणीय िण असतो. सुखाचा आहण लेखनाचा परमोच्च जबदू असतो. आहण हे हशवकाव्य
हलहहताना वेळोवेळी मी तो गाठलाय याचां मला समाधान वाटत.
हशवचरण वांददता छाती स्फु रते अहभमानाने
सह्याद्रीच्या कड्याकपारीत पाय चालती त्वेषाने...
हलहहता.. हलहहता.. 'जय हशवराय' हलहहले माझ्या लेखणीने
गणेश धन्य होतो हशवकाव्याांच्या सांगतीने...
माझां हे हशवकाव्य 'डरकाळी' माझ्या आयुष्यातील एक महत्वाचा टप्पा आहे.
आहण हे शक्य झालां ते ई- साहहत्य प्रहतष्ठान मुळेच. त्याांनी हे पुस्तक प्रकाहशत करण्यास मदत के ली ती अमयागद
आहे. त्यामुळे मी ई- साहहत्य प्रहतष्ठानचा नेहमीच ऋणी राहीन. माझ्यासारखे अनेक नवकवी आहण लेखक
याांना आपल्या सवाांसमोर आणायचां महान कायग ई- साहहत्य प्रहतष्ठान करतेय. नवकवींना जगासमोर एक खुल्लां
व्यासपीठ ददले. हे ई- साहहत्य प्रहतष्ठान ने ददलेलां मायमराठीसाठी खूप मोठे योगदान आहे. मी ई- साहहत्य
प्रहतष्ठानचा शतश: आभारी आहे.
आपला

गणेश तुकाराम पावले
सांपकागसाठी
Phone : 9619943637
ebookdarkali@gmail.com

चवताळला वाघ सह्याद्रीचा, अवतार जणू नरजसहाचा
कोथळा काढीला उभा हचरुन
षांढा लोळवला धरणीला,
षांढच म्हणेल पाप्यास गणेश हा
त्रासवले त्याने रयतेला |
पाहुन अघोर जुलमास
हर हर महादेव वदला मुखी,
चवताळला वाघ सह्याद्रीचा
घेण्या बदला वाघनखी |
नरजसहाचा अवतार जणु
फाडीला ऊर, उपसला कोथळा,
तोफे चा आवाज होताच
खवळला मदग मावळा |
हादरला यवन म्हणे 'हा नरजसह'
अफजल्या गेला लयाला,
सह्याद्रीचा वाघ गरजला
कापरां सुटलां यवनाला |

गणेश हा मुजरा करीतो
हशर झुकवुन चरणाला,
घ्या अवतार पुन्हा राजे
सांहारण्या दुष्ट पाप्याला |

मदग मावळा
स्वराज्यासाठी उभा ठाकला
स्वराज्याच्या घेवून शपथेला
जसहाच्या ताकतीने लढला,
धूळ चारून गहनमाांस
वाघनखाांनी उभा फाडीला |
"हर हर महादेव" मुखी वदला
रटळा मातीचा कपाळी लावला,
यवन चार पावलां मागां दफरला
मदग मावळा रणी उतरला |
कधी ना हरला, मागे ना सरला ,
त्वेषाने लढला, ना मरणाला भ्याला,
गरजला सह्याद्रीत असा
मोघलाांच्या घोड्याांना पाण्यातही ददसला |
मदग मावळा हवजयी जाहला
भगवा नभी डौलात फडकला,
भगव्यासहहत मराठ्ाांचा थाट वेगळा
असा मराठा मदग मावळा |

राजां... राजां ....राजां ...
राजां, हजथ पाहतो
हतथां तुम्हीच ददसताां,
राजां, अस वाटत या डोळयाांना
तुम्हालाच पाहण्याचा छांद लागलाय...
राजां, हजथां मी जातो
हतथां तुमचांच गुण गातो,
राजां, असां वाटतां,
या हजव्हेनां फक्त आहण फक्त
तुमचाच पराक्रम गायलाय...
राजां, हजथां जातो
हतथां तुमचीच कीती ऐकतो,
राजां, असां वाटत की
या कानाांना फक्त आहण फक्त
तुमचाच जयघोष आवडतो...

राजां, हजथां जातो हतथां
तुमच्याच ध्यानात रमतो,
राजां, अस वाटत की
या मनाला फक्त आहण फक्त
तुमचाच ध्यास लागलाय...
राजां, जेंव्हा मी गडकोटाांवर जातो
तेंव्हा तुमचा मावळा व्हावसां वाटतां,
राजां, अस वाटत की
या जीवाला फक्त आहण फक्त
तुमच्यासाठीच मरायचा छांद लागलाय...
राजां, तुमच्या सांगतीत रमावां
तुमच्या सांगतीत लढावां
तुमच्या सांगतीत जजकावां
राजां, असां वाटत की
या जीवाला तुमच्याच सवांगड्याांतलाच
एक मावळा व्हावां...

हशपाई भगव्या झेंड्याचा
जन्मापासून आम्हा
भगवा असे प्यारा
तेच आमच हनशाण
आमचा सहारा
बाळकडू आमचां
रणाांगणाच वारां

हशवसूत्र

पेटून उठतो आम्ही

घाबरलोच कधी मनात

चमकते तलवारीची धार

तर आम्ही हशवरायाांचां नाव घेतो

पाठीमागून वार नको

हर हर महादेव गजूगन

अांगात हशवतेजाची आग

पुढचां पावूल पुढच
ां टाकतो

भगाव्यासहहत शोभून ददसतो

हत्तीच बळ येतां बाहूत तेंव्हा

मदग मराठी वाघ

शत्रूही पळत सुटतो
पाठीमागून वार करणाराही
चरा चरा कापतो
जेंव्हा मराठा
"हशवसूत्र" वापरतो

शपथ मराठीची मराठ्ाांना
भ्रष्टाचार उखडू न काढू
लाचारी आमच्या रक्तात नाय,
घाम गाळतो, हतथे मोती हपकवतो
फु कट कु णाचां कधी खात नाय,
आमच्याच कमाईवर हमरवतायत सगळे
हेच आम्हा समजत नाय,
शपथ आहे एकच मराठ्ाांना आपल्या मराठीची
भ्रष्टाचाराची पाळे छाटल्याहशवाय
ताट मानेने जगायचां नाय...

आम्ही मराठी ...
लाख तोहडल्या ढाली
तळपत्या तलवारीच्या पात्याांनी
धडावेगळे के ले गहनमाांना
टोकदार भाल्याांनी
प्राणही अर्पपले प्रसांगी
मराठमोळया स्वराज्यासाठी
झुकत नाही कधी
ताठ मानेने जगतो

"आम्ही मराठी"

शाांत बसेल तो मराठा कसला
आमचा नाद करणारा शत्रूही
कधी कधी आम्हाला पूज्य असतो,
तोही हततकाच जहाल आहण खांबीर वाटतो
पण आम्हीच मात्र पुरून उरतो,
अफजल्याचां थडगां सारां काही साांगून जातां,
मराठ्ाचां काळीजही कधी कधी पाझरतां,
बहलोलला हवचार मराठा दकती ददलदार आहे,
जो हवश्वासघातकी हनघाला
त्याच शीर तलवारीच्या टोकावर आहे,
माज उतरवायला रणाांगणात उतरतो
शेवटी आमचाच जय ठरलेला आहे
'सदा हवजयी भवां' असा
आई जीजाउां चा आशीवागद आहे,
अन्याय पाहता जुलमी
तळपायाची आग मस्तकात आहे
अहो,शाांत बसेल तो मराठा कसला
हचरून टाकील उभ्या उभ्या
बाहेर अफजुल्याचा कोथळा आहे,

जगदांबेचा आशीवागद आम्हावर
जीजाउां चा पाठीवर हात आहे,
सांगे मावळयाांची साथ आहे
असांख्य अव्हाने पेलू आम्ही
उभा सह्याद्री आमचा पाठीराखा आहे,
आम्हावर पलटू न वार नको
तलवारीची धार आमच्या
तुमच्या रक्तानेच लाल आहे,
परतून येताना हजारदा हवचार करा
भडकलाच मराठा तर
बाकी फक्त वणव्यातली राख आहे,
जयोस्तु मराठा..!!

मी एक दुगगवीर
मी एक दुगगवीर
मावळा हशव शांभूचा
त्याांच्या जाज्वल्य पराक्रमाचा
महाराष्ट्राच्या गौरवशाली
इहतहासाचा सािीदार
मी एक दुगगवीर
सह्याद्रीच्या कड्या कपारींत दफरणारा
पडत्या बुरुजाला सावरणारा
रक्ताचां पाणी करून
नवहनमागण करणारा
मी एक दुगगवीर
काट्याकु ट्यातून अनवाणी चालणारा
“जय हशवराय”चा जप करणारा
गडकोटातून हर हर महादेव गरजणारा
एक एक ढासळणारी वीट
रक्त आटवून पुन्हा जोडणारा

मी एक दुगगवीर
दुगागलाच आपला बाप मानणारा
काळया मातीला आपली आई म्हणणारा
आहण याच आई बाबाांची सेवा
प्राणपणाने, हनष्ठेने करणारा
मी एक दुगगवीर
ढासळणारे बुरुज गडकोट
पुन्हा उभे करण्याची शपथ घेणारा
आहण याच शपथेसाठी रात्र रात्र जागणारा
स्वराज्यासाठी हळहळणारा
भगव्या छायेतच मरणाची स्वप्ने पाहणारा
मी एक दुगगवीर
हशवशांभूचां स्वप्न सत्यात उतरवणारा
भगव्यासाठी प्रसांगी प्राणही देणारा
माय मराठीचा बाणा
अखांड तेवत ठे वणारा
मी एक दुगगवीर
जय जय जय हशवराय एकच मांत्र जपणारा
तन मन धन अपूगण गड कोटाांसाठी हझजणारा
सह्यवेडा मी सह्याद्रीचा,
दुगगवेडा मी दुगाांचा,
मावळा हशव शांभूरायाांचा ....

मराठा
झुकला तो सांपला,
असाच आमचा बाणा |
झुांजून जजकायचांच असेल,
तर फक्त "जय हशवराय" म्हणा |
हत्तीचां बळ येईल बाहुत,
"हर हर महादेव" गरजल्याने |
शत्रू ही चार पावले मागे सरे ल,
हा मराठी बाणा पहहल्याने |
गरागरा दफरणारी तलवार,
वाराही हतला धजावतो |
मराठे रणाांगणात उतरले की,
भल्या भल्याांना आपला बाप आठवतो |
मदुम
ग की गाजवली ती रणाांगणात,
कु णाला मुजरा कधीच के ला नाही |
सरदारकी, जहाहगरी धुडकावली,
पण मराठ्ाने मान कधी झुकवली नाही |

मराठ्ाांची पोरां ...
अन्याय आहण अत्याचाराहवरुद्ध
जर का कु ठे रठणगी पेटली
तर ती मराठ्ाांचीच असेल,
अरे , वाघाची जात आमची
त्यात सुद्धा हवजय आमचाच असेल,
कोण म्हणतो मराठयाांचां पाहनपत झालां
पाहनपत तर आम्हीच त्याांचां के ल
मरण पत्करलां पण लढू नच
आहण त्यानांतर तख्त राखलां तेही लढू नच,
अरे मराठ्ाांची अजूनही बरोबरी
करणारा जन्माला आलाच नाही,
थाप नाही कु णाची आमच्या वाटेला जायची
कारण हशवरायाांचा आम्हा आशीवागद आहे,
शांभूराजाांचा बाणा हीच आमची जान आहे,
आम्हाला पाहताच शत्रूच्या छातीत धडकी आहे
कारण "मराठ्ाांची पोरां" अशीच आमची ओळख आहे,

रायगड दशगनाने मनात आलेले शब्द...
हे हशवराया,
आज नयन माझे सुखावले तुझां राऊळ पाहून
रायगडाच्या हशवराजा तुला मुजरा स्मरून..
कीती तुझी अफाट आज पाहहली डोळयाांनी
कसा स्वगग नटलेला सह्याद्री डोंगरदर्याांनी...
तेज तुझे पाहून शीर झुकले चरणाशी
काय गुण वणूग सह्याद्रीचे रटळा लाहवला लल्लाटी..
हे हशवराया, हशवतेजा, राजे शोभता आम्हासी
आज धन्य झाला गणेश जव कवटाळले तव चरणाशी...

आम्ही मराठे [नाद करायचा नाय]
नाद आमचा के ला तर
चारू सह्याद्रीची माती,
अरे शतकोन शतके पेटतायत
येथे मराठी पराक्रमाच्या वाती,
नजरे तला अांगार आजही जाळतो शत्रूला,
अरे हवचारा जावून त्या औरां ग्याच्या कबरीला,
अजूनही पाण्यात त्याांच्या घोड्याांना मराठे ददसतात,
सह्याद्रीच्या काड्याांतून फक्त वारा आहण मराठे च दफरतात,
रोहीरे श्वराच्या मांददरात आजही अहभषेक होतायत,
स्वराज्यासाठी मराठे आजही शपथ घेतायत,
साखळदांडात कै द के लेल्या माझ्या
वाघाच्या छाव्यासमोर
औरां ग्यानही गुडघे टेकले,
शेर हशवा का छावा हैं ये सांभाजी
असेच त्याचे ओठ पुटपुटले,
जयोस्तु मराठा.
!! जय हशवराय.!!

हशवा काशीद
हुबेहूब राजाच तो, राजाांचा आरसाच तो,
जजकली मदागने मने मराठ्ाांची
बहलदानाची हमसाल तो,
प्राण स्वत:चा द्यायला तयार झाला
शूर हशवबाचा मावळा तो,
अरे माहहत आहे प्राण जाणार
पण रयतेच्या पोजशद्यासाठी मी मरणार

साि सह्याद्रीची
सह्याद्रीचे कडे देतात साि
आमच्या पराक्रमाची |
इथेच हपल्ले दाखवली
यवनाांना ददवसा सूयागची |
आहे का जहमत कु णात
नजरे ला नजर द्यायची |
आठवा! इथेच छाती फाडली
शांभू राजाांनी वाघाची |

मराठ्ाांचा हशवबा आज छत्रपहत जाहला
आई जीजावूांच्या डोळयाांत आनांदाश्रू ढळला,
मराठ्ाांचा हशवबा आज छत्रपहत जाहला.

अवघा सह्याद्री आज कृ थाथग जाहला,
हर हर महादेवचा नाद दुमदुमला,
स्वराज्यासाठी राजा उभा ठाकला,
मराठ्ाांचा हशवबा आज छत्रपहत जाहला.

बाजी, तानाजी, हशवा काशीद आठवला,
जाणता राजा माझा मनात हळहळला,
३२ मनी जसहासनात, हहर्यामाणकाांत शोभला,
मराठ्ाांचा हशवबा आज छत्रपहत जाहला.

जसहासनाधीश्वराचा अहभषेक जाहला,
मराठ्ाांच्या छातीचा भाता गवागनां फु गला,
भगवा झेंडा डौलात आसमानी झळाळला,
मराठ्ाांचा हशवबा आज छत्रपहत जाहला.

आई जीजावूांच्या डोळयाांत आनांदाश्रू ढळला,
मराठ्ाांचा हशवबा आज छत्रपहत जाहला.

॥ ई साहहत्य प्रहतष्ठानची हवनांती ॥
“डरकाळी” हे पुस्तक कसां वाटलां हमत्राांनो. आवडलां? आवडणारच. कारण मराठी भाषेची सारी ताकद
गणेशच्या शब्दाांत एकवटली आहे. महाराजाांच्या पराक्रमाची महती आहे ही. ती सुद्धा मराठीतून.
मराठी म्हणजे अमृताशी पैजा जजके ल अशी गोड भाषा. मराठी म्हणजे कोल्हापुरी लवांगी हमरचीचा
हतखटपणा. मराठी म्हणजे औरां गजेबाच्या बापालाही सर न करता आलेला दकल्ला. मराठी म्हणजे दहलताांचा
हुांकार. मराठी म्हणजे स्त्रीयाांच्या हशिणाचा श्रीगणेशा. मराठी म्हणजे रटळक आहण आगरकर. मराठी म्हणजे
फ़ु ले आहण सावरकर. मराठी म्हणजे तुकोबा आहण ज्ञानेश्वर. मराठी म्हणजे डाांगे आहण आांबेडकर. मराठी
म्हणजे ठाकरे आहण तेंडुलकर. २३०० वषां वापरली जाणारी भाषा मराठी. बारा कोटी जनाांची भाषा मराठी.
समृद्ध साहहत्याची भाषा मराठी.
आहण काय ही आज मराठीची दूरवस्था! आज खुद्द महाराष्ट्रात दोन मराठी माणसेसुद्धा एकमेकाांशी
मराठीत बोलत नाहीत. महाराष्ट्रात दुकानाांवर मराठी बोडग असावेत म्हणून “खळळ खट्टाक” करावे लागते.
मराठी कवी लेखकाांची मुलां इांग्रजी माध्यमात हशकतात. त्याांना मराठी बोलायला लाज वाटते. मराठी शाळा
ओस आहण बांद पडतात.

अशा वेळी मराठीचा डांका महाराष्ट्रात, नव्हे भारतात, नव्हे तर जगभरात गजबजेल अशी स्वप्नां आम्ही
पहातो. आमच्यासारखे अनेक लोक पहातात. २३०० वषाांचा इहतहास असलेल्या या अमृतवाणी मराठी
साहहत्याचां सुवणगयुग येईल अशी खात्री आम्ही बाळगतो. कारण मराठीत समृद्ध साहहत्य आहे. कारण मराठी
माणसाांकडे बुद्धीमत्ता आहे. कारण मराठी माणसाांकडे प्रहतभा आहे. कारण मराठी नवीन साहहहत्यक आहण
नवीन वाचकवगग उभा होताना आम्ही पहातो आहोत. बारा कोटी मराठी माणसाांच्या या भाषेला अमरत्त्व
आहेच आहे याची आम्हाला शांभर टक्के खात्री आहे. म्हणून आम्ही बारा लाख मराठी लेखक वाचकाांचां नेटवकग
उभां करण्यासाठी झटत असतो. दर आठवड्याला नवनवीन ई पुस्तकां दीड लाख लोकाांना हवनामूल्य पाठवत
असतो. आजवर अशी हतनशे पुस्तकां आम्ही प्रकाहशत के ली आहेत.
हा यज्ञ ददवसेंददवस मोठे रूप घेतो आहे. आहण त्यात हजारो हाताांचां योगदान येत आहे. नवीन ताज्या
दमाचे लेखक पुढे येत आहेत. अनुभवी ज्येष्ठ लेखक येत आहेत. हजारो लोक, रोज, कु णी आठ, कु णी दहा, कु णी
शांभर, मेल आय डींचां योगदान देत आहेत. तुम्हीही तुमच्या ओळखीच्या शक्य तेवढ्या मराठी लोकाांचे ई मेल
आय डी आम्हाला पाठवा. त्याांना दर आठवड्याला हवनामूल्य ई पुस्तकां पाठवली जातील. मराठी माणूस भले
पैशात मागे असेल, पण वाचनात इतर लोकाांपेिा नक्की पुढे आहे. लिात ठे वा! आज ना उद्या ही गोगल गाय
वाटणारी भाषा ढाण्या वाघाचां स्वरूप धारण करील. करीलच!
सवाांची साथ हवी यार! कृ पया आपल्या दकमान आठ आप्त हमत्राांच्या मेल आय डी
esahity@gmail.com या पत्त्यावर कळवा आहण त्याांनाही या महायज्ञात साहमल करा. त्याांना आम्ही
नवनवीन मराठी पुस्तकां हवनामूल्य पाठवू. दर आठवड्याला. वेगवेगळे हवषय.
मनापासून धन्यवाद !

आपले हवश्वासू
टीम ई साहहत्य प्रहतष्ठान

www.esahity.com

महाराष्ट्राचां वैभव म्हणजे दकल्ले. आहण मराठी भाषा.
पण आज जी मराठीची अवस्था त्याहून वाईट त्या
दकल्ल्याांची.
सोनां भांगारात टाकणारे आम्ही करां टे आहोत.
पण सारे च नाही.
याच महाराष्ट्रात असे अनेक गडप्रेमी आहेत जे दकल्ल्याांची
डागडु जी आहण सफ़ाई करून त्याांत पुनः चैतन्य आणण्याचां
काम करत आहेत. स्वयांसेवी. स्वखचागने. स्वबळावर.
ई साहहत्य प्रहतष्ठान अशा प्रयत्नाांवर एक पुहस्तका काढू न
याांची माहहती देण्याची योजना आखते आहे.
आपल्या ओळखीचे असे काही गट, सांस्था ककवा व्यक्ती
असल्यास त्याांच्या प्रयत्नाांची माहहती फ़ोटोंसह पाठवावी ही
हवनांती.
आमचा पत्ता : esahity@gmail.com
धन्यवाद
टीम ई साहहत्य प्रहतष्ठान

