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प्रकाशकाच ेिनोगत 

 

“ई साहित्य” या हवषयावर श्री प्रकाश राऊत यांनी इतके हवस्तृत चचतन करून 

हलहिलले े पुस्तक प्रहसद्ध करताना ई साहित्यच्या टीिला आनंद िोत आि.े पण सिाधान 

नािी. खरं तर ई साहित्य प्रहतष्ठानने या हवषयावर स्वतःहून कािी हलहून प्रहसद्ध करायला 

िव ंिोतं. पण ते झालं नािी आहण त्याचं कारण खाली दते आिोत. 

ई साहित्य प्रहतष्ठानची टीि िी कािी ई साहित्याची पाठीराखी नािी. ि ेऐकून 

तुम्िी चककत व्िाल. पण आम्िी िराठी भाषेसाठी, आप्या िातृभाषेसाठी कािी करायचे 

म्िणून ई साहित्याकड ेवळलो. उद्या जर आम्िाला ि ेजाणवल ेकी ई साहित्य बंद के्याने 

िराठीची अहधक सेवा िोईल तर आम्िी तस ेकरू. आम्िी ई साहित्याकड ेका वळलो त्याची 

गंितच झाली. 

आठ नऊ वषाांपुवी, आम्िी, कािी कवी लेखक आपली स्वतःची पुस्तकं प्रहसद्ध 

करायला आधी िोठिोठ्या आहण नंतर छोटछोट्या प्रकाशकांकड े गेलो. तेव्िा जाणवले की 

एकतर या प्रकाशकांना नवीन लेखकांसाठी फ़ारसा वेळच नािी. त्यांच्याकड ेएवढे काि आि े

आहण खचावचा ताळेबंद एवढा व्यस्त आि ेकी ते स्वतःच बेजार झालेल ेआिते. एकतर नवीन 

लेखकांची (ककवा िाताच्या बोटावर िोजण्याइतके कािी सोडल ेतर जुन्क्यांची सुद्धा) पुस्तके 

खपतच नािीत. वाचक एकतर रेहसपी, हवणकाि, हवनोद अशी लाईट पुस्तके िागतात 

ककवा स्वािी, पुल,ं िृत्युंजय, हशवाजी अशी, ककवा गुरुचररत्र, शनीििात्म्य वगैरे. वाचकांना 

शंभर दोनशे खचव करून एखाद्या अनोळखी लेखकाचे कािी वाचायची चिित िोत नािी. िग 

तेच ते, तेच ते अस ंचक्क साठेक वषां चालूच आि.े त्यािुळे पुढ ेझालंय काय की एखाद्या नवीन 

लेखकाची फ़ार फ़ार तर िजाराची एखादी आवृत्ती हनघत.े ती भेटीगाठींतच फ़स्त िोऊन 

जाते. (म्िणजे काय ते लखेकांनाच हवचारा). कवींची पररहस्िती तर त्याहूनिी वाईट. 

प्रकाशक चक्क त्यांच्याकडचे आगाऊ पैस ेिागतात.   

एवढं िोऊन िोतंय काय? सिा कोटी साक्षराचं्या या ििाराष्ट्रात आहण 

िराठीत वाचकांचाच दषु्काळ पडला आि.े वाचकच नािीत तर लेखक हलहिणार 



कोणासाठी? त्यािुळे दजेदार लखेक सिोर येतच नािी. एखाद्या सुिार हसररयलिध्या 

हतय्यि अहभनेत्रीला जेवढा सिाजात भाव असतो तेवढािी हबचार्या लखेकाच्या वाट्याला 

येत नािी. साहित्य सिेंलनाच्या अध्यक्षाची      कोणाला िाहिती नसते.      बाकीच्या 

लेखकांचं काय? त्यािुळे खुद्द लेखकाच्या घरातूनिी त्याच्या ककवा हतच्या लेखनाचं कोणाला 

कौतुक नसतं. लेखनाच्या हजवावर आयुष्य काढण ंतर शलयच नािी. कुठ्यातरी नोकरीत 

कदवसाचे उत्सािाचे तास घालवायचे, आयुष्याची उिेदीची वषां घालवायची असं त्या 

हबचार्या लेखकाचं िोतं. त्याची प्रहतभा अशी गॅस संपले् या सोड्यासारखी पाणी िोऊन 

जाते. 

हतकड,े वाचनाची आवड असणारा वगव, पुस्तकं हिळतच नािीत म्िणून 

िळूिळू रटव्िी हसनेिाच्या िनोरंजनात आपला काळ घालवतो. िुंबई पुण े नाहशक अशी 

कािी शिरं सोडली तर इतर हज््ांच्या रठकाणीिी िवी ती पुस्तकं सिजासिजी हिळत 

नािीत. तालुका तर सोडाच आहण बारकी गांवं तर हवसरूनच जा. िग अहभरुचीिीन (ककवा 

िीन अहभरुची) सिाज नसत्या पोकळ गोष्टींच्या आिारी जाऊ लागतो.  

वाचन म्िणजे हनव्वळ टाईिपास नसतो. त्यातून सिाज घडत असतो. कोणता 

सिाज कोणती (आहण ककती) पुस्तकं वाचतो ते पिा आहण त्यावरून तुम्िाला त्याच्या 

एकूणच वैचाररकतेचा अदंाज येऊ लागेल. ििाराष्ट्राला आज चांग्या वाचनाची, त्यासाठी 

चांग्या लखेकांची आहण त्यासाठी जबरदस्त वाचन चळवळीची गरज आि.े ि े लक्षात 

आ्यावर आम्िी ई साहित्याकड े वळलो. ई साहित्य ि े एक अस ं िाध्यि कदसलं की हतिे 

अ्प खचावत आम्िी करोड वाचकांपयांत जाऊ शकतो. ििाराष्ट्राच्या दगुवि भागात पोचू 

शकतो. आकिकेत अंगोला ककवा िध्य आहशयात कझाखस्तानिध्ये ई साहित्यचे वाचक 

आिते. यात िोठिोठे लेखक, कवी कलाकार आिते तस े िेंढपाळ आहण अक्षरओळख 

असले् या गृहिणीिी आिते. एका खेडगेांवात पुस्तकवाचनासाठी बुद्धहविारात्या पुस्तक 

पेटीतली पुस्तकं चोर्यािुळे गांवातून िाकलला गेलेला िुलगा आि.े सतत प्रवासावर 

असणारे से् स एहलझलयुरटव्ि आिते. परदशेांत िुलांक   गेलेल े आहण िराठी अक्षर 

ऐकण्यासाठी व वाचण्यासाठी कासावीस झालले े हसहनयर हसटीझन आिते. ई साहित्यला 



िहिन्क्याला      िजार पत्र ंयेतात. त्याव्यहतररक्त डायरेलट लखेकांना येणारी पत्र ंव फ़ोन 

अलग.  

याने आम्िी सिाधानी नािी. िी तर हनसती सुरुवात िानतो. आता 

आिच्याबरोबर इतर सुिारे चाळीसेक िराठी ई पुस्तक प्रकाशक उभ े आिते. िळूिळू 

प्रहतहष्ठत िोठेिोठे आहण छोटछोटे प्रकाशकिी या वाटेवर येऊ लागतील. सरकारिी जागे 

िोईल. आणखी कािी काळात इंटरनेटवर ककिान दोनेक लाख िराठी ई पुस्तकं जिा 

िोतील. वाचकांचा ओढा आहण ओढ वाढेल. त्यांना पयावय हिळतील. वाचनाची आवड 

हनिावण िोईल आहण हतला खतपाणी हिळेल. त्यातून अहभहनवेशाच्या पहलकड े जाऊन 

हवचारांचे आहण सहृदयतेचे वारे या ििाराष्ट्रात वाितील. एक नवा ििाराष्ट्र उभा रािील. 

िराठीची पताका जगभर जाईल. गािा सप्तशती, ििानुभाव, ज्ञानेश्वर, तुकाराि, अशी 

दोनिजार हतनशॆ (२३००) वषाांची परंपरा लाभलेली िराठी जोिाने जगभर पसरेल. हतचे 

साहित्य पसरेल. हतच्या लेखकांना जागहतक स्तरावर ओळख हिळेल. िराठी िी एक 

नंबरची भाषा िोती. आता नािी. पण पुन्क्िा िोईल.  

तेव्िा आम्िी सिाधानी िोऊ. 

 

सुनील सािंत 

टीि ई साहित्य 
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सौ. िृदलुा गरपाळ 
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व  

पत्नी सौ. रेखा राऊत आहण 

असंख्य ई साहित्य वाचकांना 

सिषव अपवण 

 

  



हलखाणापूवी िोडसं.........  

 

 

सववप्रिि िी ई साहित्य डॉट कॉिचे श्री सुहनल सािंत याचे िन:पूववक आभार 

िानतो तसेच त्यांचेसोबत काि करणार् या पणूव टीिचेिी िन:पूववक आभार व स्वागत. 

कायवकारण हसध्दांतानुसार कारणाहशवाय कायव घडत नािी असे म्िणतात. िाझी दोन 

पुस्तके आतापयांत ई साहित्यने प्रकाशीत केललेी आिते.  

कदसािाजी कािीतरी हलिावे...... केवळ िाच उद्देश. तसं िाझं ि ेहतसरे पुष्प 

िराठी हलखाणातलं. यापुवीची दोनिी पुस्तके अनुक्रि े " नोकरशािीतील बाळूच्या 

गितीजिती" आहण " आजच्या जगात वावरताना" ई साहित्य प्रहतष्ठान तरे्फ 2015 व 2016 

िध्य े हजज्ञास ूवाचकांसाठी िोर्फत प्रकाशीत करण्यात आली आिते. त्याला उत्ति प्रहतसाद 

हिळाला याचा िला र्फार आनंद िोत आि े त्यािुळे िी ई साहित्य प्रहतष्ठानच्या सवव 

प्रहतहनधींचे व वाचकांचे िनापासून आभार िानतो. िी पुस्तके िोर्फत Download 

करण्यासाठी esahity. com या वेबसाईटवर जाणे आवश्यक आि.े त्याचा वाचकांनी 

र्फायदा घ्यावा, िी हवनंती.  

तसेच याव्यहतरीक्त दाने पुस्तके इंग्रजी भाषेिध्य े हलहिलेली आिते. एक 

Flowering of Thoughts आहण दसुरे Digital Reader - A Need of an Hour. िी 

पुस्तके amazon. com वर उपलब्ध आिते. Kindle Reader च्या Subscribers करीता 

िी पुस्तके िोर्फत वाचनासाठी उपलब्ध आिते कारण िी Kindle Format िध्य ेहलहिलेली 

आिते. त्यासाठी आप्या टॅबवर ककवा र्फोनवर प्रिि Play store वरून Kindle app 

डाउनलोड करावे म्िणजे इतरिी पुस्तकाचा लाभ घेता येवू शकतो. amazon. in website 

वर जगातील इतरिी लाखो पुस्तके िोर्फत वाचावयास हिळतात.  

खरं तर वरील पुस्तकांपैकी Digital Reader - A Need of an Hour ि े

पुस्तक िराठी वाचकांसाठीिी िोर्फत उपलब्ध व्िावे, िी ई साहित्य प्रहतष्ठानकड ेिी व्यक्त 

केललेी ईच्छा, िी सिषव पूणव करण्याचा प्रयत्न, या पुस्तकाव्दारे करीत आि.े अट एवढीच की 

िी ते पुस्तक जसेच्या तस ेअनुवाकदत करणार नािी कारण िी आपली िराठी भाषा आि ेव 

येिे आप्याला आपली भाषा कशीिी वळहवण्याचा अहधकार आि े कारण ती ििाराष्ट्रात 



सवाांना सिज आकलनीय आि.े सार् या जगात इंग्रजी भाषेिधील पुस्तके िोर्फत उपलब्ध 

आिते िग आपली िराठी भाषा आपण कां जागहतक पातळीवर नेवू नये. ि ेअत्यंत िित्वाचे 

कायव तडीस नेण्यास ई साहित्य प्रहतष्ठान व त्यांचा सििू अिोरात्र प्रयत्न करीत आि ेयाला 

रू्फल ना रु्फलांच्या पाकळीची िदत िाच िाझे हलखाणाचा िुख्य उद्देश आि.े  

 

"ई साहित्य काळाची गरज",  िा या पुस्तकाचा हवषय आि.े याला िखु्य 

कारण अस ेकी साहित्य ि ेअनादी काळापासून या ना त्या रूपाने या जगात अहस्तत्वात आिे, 

ते Hard copy व िस्तहलखीताच्या स्वरूपात. पण अहलकड े हवज्ञानाने केले्या प्रचंड 

प्रगतीिुळे सवव प्रकारचे साहित्य ि ेElectronic उपकरणावर साठवून ठेवण्याची क्षिता व 

अहधकार 1971 पासून िायकेल िाटव या व्यहक्तिुळे कायदशेीर ररत्या प्राप्त झालेल ेआिते. 

त्यािुळे सवावत िित्वाचा र्फायदा कोणता असेल तर तो असा की, सवव पुवीचे साहित्य 

domain साहित्य म्िणनू सवाांना िोर्फत वाचण्यास, Gutenberg. org या वेबसाईटतरे्फ 

उपलब्ध करण्यात आल ेआिते. अशा पुस्तकांचा जगातील प्रत्येक व्यहक्त इंटरनेट िाध्यिातरे्फ 

उपयोग घेवू शकतो.  

1970 पूवी ईंटरनेट र्फारसे प्रचलीत नव्िते. त्यावेळी अशा प्रकारची हवधाने 

िोती की, संपूणव जगाचे काि ि े केवळ सिा संगणकाव्दारे िोवू शकेल पण आज ते हवधान 

कालबािय ठरलले े आि.े हवज्ञानाच्या प्रगतीिुळे प्रत्येकाच्या िातात िोबाईल, टॅबलेट, 

लॅपटॉप, संगणक तळिातावर नाचत आिते. आजचा हवचार केला तर जगात 105 कोटी 

ईंटरनेट युजसव आिते. आप्या भारतातिी, ईंटरनेट ॲण्ड िोबाइल असोहसएशन ऑर्फ 

इंहडया यांनी केले्या एका सवेक्षणात अस ंकदसनू आलंय की भारतात 2016 िध्य े23 कोटी 

60 लाख स्िाटव र्फोनधारक असतील. 2017 पयांत तो 31 कोटी 40 लाख एवढा वाढललेा 

असण्याची शलयता आि.े आज साहित्य ि ेखरोखरच तळ िातावरचं र्फळ झालं आि.े  

अशा अनेक प्रकारची िाहिती व चचाव या पुस्तकांत करण्याचा िाझा िानस 

आि.े िी हलखाण करीत असतांना िला सध्या असा अनुभव येत आि ेकी, अलीकड ेबरेच 

वाचकांचा कल िा Electronic उपकरणावरील िाहिती वाचण्याकड ेआि ेकारण ती सिज 

व िोर्फत उपलब्ध िोते. िाझे पहिले पुस्तक ि े Hard Copy िध्ये ज्ञान प्रकाशन, पुण े

यांचेतरे्फ प्रकाशीत झाल ेिोते पण त्यास दोन वषे िोवून र्फारसा प्रहत साद हिळाला नव्िता 



पण तेच पुस्तक िी ई साहित्य प्रकाशनाकड ेElectronic स्वरूपात प्राप्त करून कद्यािुळे 

त्यास प्रचंड प्रहतसाद हिळाला आि.े  

यािुळे िाझा हलखाणाचा आनंद वृचद्धगत िोत आि.े िाझे यापुवीची दोन 

पुस्तके ई साहित्यच्या वाचकांना आवड्यािुळेच ि ेनवीन पुष्प तुिच्या िातात दते आिे. 

आप्या प्रहतकक्रया िला जरूर कळवा िी हवनंती.  

 करीता हलहिललें ि ेिोडसं... िांबहवतो.  

 

कदनांक- 17 िाचव 2016        प्रकाश राऊत, अिरावती 

 

 

******************* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

अनुक्रि 

 

1. पूवेहतिास 

 

2. साहित्य हनर्मिती  

 

3. हवज्ञानाची प्रगती 

 

4. काळाचा बदल 

 

5. साहित्याची आवश्यकता 

 

6. ई साहित्य 

 

7. लोकांचा वाचन कल 

 

8. वाचन प्रवाि व उपकरणे 

 

9. पुढ ेकाय 

 

10. िराठी जगत 

 

11. प्रहतसाद 

 

12. ई साहित्य काळाची गरज 

 



 

1. पूवेहतिास 

   

  अगदी हवश्व हनर्मिती पवूी काय िोते असा सववसािान्क्य िाणसाच्या 

िनात हवचार आला तर असे आढळते की, वेद वाङियानुसार "तिआसीत्तिसा गूढिगे्र" 

म्िणजे या सृष्टी हनर्मिती पूवी केवळ अंधार िोता व तोिी कसा िोता तर तिसा म्िणजे 

अंधारासारखा. त्यानंतर उपहनषदानुसार "तपसो हचयते ब्रम्िा" अिावत ईश्वराच्या तपानुसार 

झालेली ब्रम्िाची  हनर्मिती. व त्यानंतर सदशृ सषृ्टी. या रठकाणी िी ईश्वर िा शब्द प्रयोग, 

हनसगव शक्तीसाठी वापरला आि.े  

  हवज्ञानाच्या हनयिानुसार, हबग बगँ हिअरीप्रिाणे ििास्र्फोट व 

प्रकाशाची हनर्मिती झाली असा अभ्यास शास्त्रज्ञांनी केला आि.े  यापुढे कालांतराने िानव 

वंशाची प्रगती अनादी काळापासून झाली असली तरी, ऋषी िुनींच्या काळात साहित्याची 

सुरूवात झालेली आढळते. त्या काळात ऋषी िुनी सातत्याने तपश्चयाव करायचे व त्यांना 

सिाधीिध्य े जे कािी आकलन व्िायचे ते वखैरी वाणीने ईतरांना िुखोदगत करण्यास 

िागवदशवन करायचे, असा कािीसा तो काळ िोता. अिावत त्या काळात पैशाची हनर्मिती 

झालेली नव्िती त्यािुळे पैसा ि ेउपहजहवकेचे साधनच नस्यािुळे स्वािविी जन्क्िाला आला 

नव्िता. अशा वेळी आपणास जे कािी कळतं ते ईतरांच्या हितासाठी उपयोगी पडावे िीच 

एकिेव अपके्षा असावी िा बोध िोतो. म्िणजेच  झालेल े आकलन िानवाच्या हितासाठी 

उपयोगी पडावे अिावत स हित आकलन ते साहित्य अस ेिला वाटते.  

  आकलनाच्या दोन पध्दती त्यावेळी प्रचलीत िोत्या. एक श्रुती आहण 

दसुरी स्िृती. श्रुती म्िणजे ऐकू आले ते आहण स्िृती म्िणजे स्िरल े वा आठवले ते. खूप 

तपश्चयाव के्यानंतर तपसाधक िनाच्या उच्च पातळीवर पोिोचतो व िौन धारण केल े

अस्याने त्यास सिाधी अवस्िेत हवहवध नाद ऐकू येत असत, ज्यास अनाहृत नाद असे 

म्िणतात. याला भारतीय दशवन शास्त्राचा आधार आि.े  

  अहलकडच्या हवज्ञान यगुात या बाबींवर हवश्वास वाटत नािी. काळ 

बदलला की हवश्वासिी बदलतो अस ेकदसते. पण त्यासाठी एक प्रयोग आपण प्रत्यक्ष करा व 

नंतर आपण साहित्य हनर्मिती कशी झाली याचा हवचार पुढील प्रकरणात पािणारच आिोत.  



  िी नाहशक येि ेअसतांना भारतीय हवदयाधाि िध्ये योग हशक्षक िा 

कोसव पूणव केला व त्यानंतर अिरावती यिेे तीन वषे हवनािू्य योगाचे वगव घेतल े त्यात 

साधकांना दरूचे ध्वनी कसे ऐकायचे याबाबत प्रयोग हशकहवले. त्यातीलच एक प्रयोग. 

आपण शांत हचत्ताने एका जागेवर बसा. कानाजवळ िाताचे घडयाळ ठेवा व िन एकाग्र 

करून ती घडयाळ कोणासिी दवेून िळूिळू िॉलिध्येच दरू न्क्यावयास सांगावे, लक्ष िात्र 

घडयाळीच्या रटकरटकवर अस ू दयावे. बघा आपणास घडयाळ दिा रु्फटावर ने्यावरिी 

रटकरटकचा आवाज ऐकू येईल. अिावत िनाची एकाग्रता असली तर दरूध्वनी ऐकणे िी 

कठीण बाब नािी िचे सांगायचे आि.े सांगण्याचं तात्पयव एवढेच की, साहित्याची सुरूवात 

िी वेद काळापासून झाली. संस्कृतिध्य े "हवद"् या शब्दाचा अिव जाणणे असा िोतो. 

तेंव्िापासूनच िानवाला साहित्याची जाण  व आवड हनिावण झाली असली पाहिजे अस े

वाटते आहण आजिी ती तशीच रटकावी एवढयासाठीच िा ई साहित्यचा प्रपंच.  

........................  

  



2. साहित्य हनर्मिती 

 

  या पूवीच्या प्रकरणािध्ये आपण साहित्याचा पूवेहतिास िोडलयात 

पािला. श्रुहत आहण स्िृतीिधून ऋषी िुनींना जे गवसल े ते हन:स्वािव बधु्दीने िौहखक 

पाठांतराच्या िाध्यिातून आजपयांत रटकून आि े याला िखु्य कारण हवज्ञानाची प्रगती. 

साधारणपण ेसन 1400 पासून आस्रेहलयातील गुटनबगव येिील छापखान्क्याच्या शोधािुळे 

सववप्रिि अशा हलखीत स्वरूपाचे गं्रि तयार झाले अस्याचे िी वाचले आि.े त्यापूवी 

बोरूच्या सिाय्याने ऋषी िुनीं झाडांच्या पानावर संस्कृतिध्ये साहित्य हलहित अस्याचे 

पुरावे आजिी पुरातन वस्तु संग्रिालयात सुरहक्षत ठेव्याचे आढळतात. ससं्कृतिध्ये असलले े

साहित्य िळूिळू प्राकृत व नंतर िराठीिध्य े आले जी आप्या ििाराष्ट्राची भाषा आिे. 

साहित्याचे हनिावण िोत असतांना, व्यक्ती हततलया प्रकृती अस्याने अनेक प्रकारचे साहित्य 

हनिावण िोत गेले. प्रिि व्यक्ती हवकासाच्या दषृ्टीने िंत्र, प्रािवना, संतवाङिय व बोध गं्रिाची 

िांडणी करण्यात आली अस्याचे आढळते. त्या काळात र्फार किी लोकांना हवद्वत्ता 

अस्याने अशा साहित्याचा कालांतराने हवपयावसिी िोत गेला व अंधश्रध्दचेे झाड हनिावण 

झाले त्यािुळेच की काय साहित्याचे इतर प्रकार अहलकडच्या वाङियािध्ये हनिावण झाले. 

त्यात प्रािुख्याने किा, कादबंरी, हवनोदी साहित्य, ललीत, काव्य, नाटके ईत्यादीचा 

सिावेश िोत गेला. पूवीचे साहित्य ि े जास्तीत जास्त संदभव गं्रिावर आधाररत िोते अस े

म्िट्यास वावगे ठरणार नािी कारण कोणीिी त्यात बदल करण्याचे धाडस करीत नसत. 

याच कारणािुळे िानवी िन जुन्क्या रूढी व परंपरावर दढृ झाललेे आढळते. हवज्ञानाच्या 

हवकासासोबत जर िानवी िनाच्या हवकासाचा वेग तेवढाच असता तर अहधक बरे झाल े

असते असे कधी कधी िनाला वाटते.  

  आता िात्र असखं्य साहित्य हनिावण िोत आि.े परंतू भाषा तज्ञांचे असे 

म्िणणे आि ेकी, िनुष्य िा Arbitrary प्राणी आि.े तो सत्यिी हलहू शकतो व का्पहनकिी 

हलहू शकतो कारण जगाची लोकसंख्या सध्या 740 कोटीच्या आसपास पोिोचलेली आि.े 

जगात सध्या 6500 च्या वर एकूण भाषा आिते. त्यात सवावत जास्त लोकांकडून बोल्या 

जात असललेी भाषा म्िणजे Mandarin Chinese. िी भाषा जगात 121 कोटी 30 लाख 

लोकांकडून बोल्या जाते. एवढया िोठया लोकसंख्येिुळे हनिावण झाले्या पुस्तकांची 

जगातील सध्याची संख्या गुगल आकडवेारीनुसार 12 कोटी 98 लाख एवढी झाली आि.े  



  आप्या भारतात आजची लोकसंख्या 132 कोटी आि ेव ििाराष्ट्राची 

लोकसखं्या 11. 23 कोटी एवढी असून िराठी सिजणा-यांची संख्या 7. 30 कोटी आि.े 

अिावत एक टक्का जरी िराठी पुस्तके आपण गृिीत धरली तरी िराठी पुस्तकांची संख्या सात 

लाखाचे आसपास जाते. या अशा साहित्याचा सवाांनाच र्फायदा व्िावा असा ई साहित्याचा 

िानस आि.े िोर्फत पुस्तकांिुळे नवोदीत लेखकांनािी वाव हिळत आि ेव वाचक संख्यािी 

वाढत आि.े ि ेया रठकाणी आवजुवन सांगावेसे वाटते.  

  लेखन सािुग्री, बुध्दीचा हवकास, जागहतक लोकसखं्या, वैज्ञाहनक 

प्रगती, संगणकाचे शोध, पेन  व प्रींटरचा शोध, ईत्यादी घटकांिुळे साहित्याचीिी प्रगती 

िोत आि.े करीता यापुढे िोडलयात हवज्ञानाच्या प्रगतीचा आढावा घेवू. व त्याचा 

साहित्याला काय उपयोग िोत आि ेयाबाबत िोडलयात चचाव करू या.  

 

........................  

  



3. हवज्ञानाची प्रगती 

 

  अस े म्िणतात की, Necessity is the mother of invention. 

म्िणजेच गरजेतून हवज्ञानाची प्रगती झाली व िानवी हवकास झाला. या प्रगतीिध्ये सवव 

प्रकारचे शोध िानवाने लावल ेत्यात साहित्याचािी सिावेश करता येईल.  

  पूवी हलखाणासाठी ऋषी िुनी िोराचे पीस ककवा बोरूचा वापर 

करीत असत त्यानंतर अगदी अहलकड ेपयांत म्िणजेच 1965 पयांत दौत आहण टाकाचा वापर 

के्या जात िोता. आता ि ेशब्द व वस्तु आजच्या हपढीला कालबािय झालेले आिते. काळ 

बदलतो तसा भाषा आहण वस्तुतिी बदल िोत जातो. 1200 ते 1600 च्या कालावधीतील 

भाषा जरा हनराळीच िोती. िराठी भाषेतिी बरेच बदल झालेल ेआिते. अस ेम्िणतात की 

दर बारा कोसावर भाषा बदलत असते. आता िचे उदािरण पिा. आजच्या हपढीला कोस िा 

शब्द िािीत नसावा. एक कोस म्िणजे दोन िैल अिावत 3. 21 कक. िी.  

  िराठी भाषेिध्य े यापवूी हशवाजीच्या काळािध्य े िोडी हलपीचा 

वापर िोत िोता तोिी आता लुप्त झाला आि.े या हवज्ञानाच्या प्रगतीिुळे वाटरिन या 

शास्त्रज्ञाने जेंव्िा पेनचा शोध लावला तेंव्िापासून तर साहित्यात उत्क्रांतीच झाली असे 

म्िणावेस ेवाटत.े टाक, पेन, पेहन्क्सल, रबर, िायलायटर, स्केचपेन, रंगीत पेहन्क्सल, ब्रश, पेंटस 

ईत्यादी सवव हवज्ञानाचेच अहवष्कार िोत.  

  हवज्ञानाची प्रगती एवढयावरच िांबत नािी तर यासोबतच इतर 

िशीनरी जशा छापखाने, िोठया प्रिाणावर चप्रटींग, ि ेपूवी हखळयांचे आधाराने के्या जात 

िोते पण आता तर संगणकाच्या अत्याधुहनक शोधािुळे आपण कोठच्या कोठे गेलो आिोत 

याची प्रचीती प्रत्येकाला येत आि.े  

  आपण या रठकाणी केवळ साहित्याचाच हवचार गृिीत धरत आिोत 

पण इतरिी वैज्ञाहनक प्रगती प्रचंड आि ेत्यािुळे काळाच्या बदलाचािी हवचार आपण पुढील 

प्रकरणात पाहू.  

 

........................  



4. काळाचा बदल 

 

 

Time and tide wait for none  ककवा Time is money असे आपण 

म्िणतो. काळ िा कािीसा का्पहनक वाटत असला तरी तो िागे जातो व पुढ ेयेतो असा 

भास िोतो त्यानुरूप आपण वागत असतो. काळ आहण वेळ िी सागूंन येत नािी व ती 

कोणासाठी िांबतिी नािी असेिी आपण म्िणतो. तरीपण वतविान काळाला हवशेष िित्व 

आि.े सृष्टी िी चक्राकार गतीने चालते त्याचप्रिाणे आपल ेजीवनिी चालत असावे असे गृिीत 

धरण्यास िरकत नािी.  

काळाचा संबंध साहित्याशीिी येतो. जे साहित्य यापूवी हलहिले गेले त्यात 

काळानुरूप बदलणे आवश्यक वाटत.े जशी जशी िानवी सुधारणा िोते तसतस े नवीन 

हवचार आत्िसात करण्यास िरकत नािी. यासाठीच सध्या ई साहित्य हनिावण िोत आि.े 

भलिेी त्यात पूवीचा दजाव आि े ककवा नािी िी बाब गौण आि.े पण असे साहित्य िात्र 

आजच्या काळासाठी आवश्यक आि ेअस ेआवजूवन म्िणावेस ेवाटत ेयाला िुख्य कारण काळ 

बदल.  

उदािरणािव सोळाशे व अठराशे िधील साहित्य, किानक, नाटके िी आजच्या 

हपढीला आवडतीलच याची ग्वािी दतेा येत नािी. ते आजच्या हपढीला कंटाळवाणे वाटत 

असते. आपण सववसािान्क्य चचेचा हवचार करू. जर आपण “आिच्या काळात असे िोते तस े

िोते, आम्िी िी वेळ पािली असे करत िोतो तसे करत िोतो, इतके वाचन करत िोतो आहण 

आता तर आजकालची िुले र्फक्त िोबाईलवरच वेळ घालवतात, त्यांना साहित्याची जाणच 

नािी” तर ती िलु ेहनहश्चतच तुम्िाला म्िण ूशकतील की, “पप्पा िया र्फालतू गोष्टी आम्िास 

सांगू नका व आम्िास ऐकण्यास वेळिी नािी”, पण तेच जर तुम्िी म्िटले की, “अरे तुझ्या 

िोबाईलवर िी एक सुंदर पुस्तक Download करून दतेो ते तू जरूर वाच” तर तो लगेच 

इंटरनेट लावेल व चटकन esahity.com वरून पुस्तक प्राप्त करून घेईल िा या काळाचा 

िहििा आि ेयाची आपणास प्रहचती येईल.  

आजकाल संगणकाएवढा अप्रतीि शोध या जगात दसुरा कोणताच नािी अस े

िाझे ित आि.े असे म्िणतात की, या जगात सवावत जास्त पुस्तके िी अध्याहत्िक हवषयावर 



िोती पण आता तो रेकॉडव िोडला आि े व जगात सवावत जास्त पुस्तके िी संगणक या 

हवषयावर आि.े संगणकाचा आकार इतका लिान झाला आि ेकी तो िोबाईल व टॅबलेटच्या 

रूपात तळिातावर आला आि.े  

 

........................  

 

 

 

  



5. साहित्याची आवश्यकता 

 

  A man is known by the book, he keeps. असे म्िणतात. अिावत 

िाणसाची पारख िी तो कोणती पुस्तके संग्रिीत करतो व वाचतो त्यावर अवलंबून असते. 

िानवाच्या दोन अडीच िजार वषावच्या वैचाररक प्रवासात बर् याच संक्पना हवकहसत 

झा्या. त्यावर अनेक प्रकारची िते-ितांतरे यांचा आढावा आपणास साहित्यातून िोत 

असतो.  

 साहित्य हनिावण झा्यानंतर त्याची आवश्यकता भास ूलागली अस ेनव्ि ेतर 

गरजेतून साहित्य हनिावण झाल ेअस ेवाटते. िाणूस िा हवचारशील प्राणी आि.े त्याचे िनात 

सतत हवचार चाल ूअसतात पण प्रत्येक जण ते व्यक्त करीत नसतो पण जे शब्द रूपाने व्यक्त 

करतात त्यातूनच साहित्य हनर्मिती िोत असते.  

 िानवाला साहित्य प्रािखु्याने खालील बाबीसाठी आवश्यक आि.े  

1. ज्ञानवधवनासाठी 

2. िनोरंजनासाठी 

3. हवचारांची दवेाणघेवाण करण्यासाठी 

4. िानवी हवकासासाठी 

5. सािाहजक पररवतवन व सुधारणेसाठी 

6. अधंश्रध्दा हनिूवलनासाठी 

7. काळाच्या गरजानुसार ई साहित्य हनर्मितीसाठी 

8. पुढील हपढीसाठी िागवदशवन म्िणून 

9. वैज्ञाहनक संशोधनासाठी 

 अशा अनेक कारणासाठी साहित्याची आवश्यकता आि.े उपरोक्त कारणासाठी 

साहित्य कस ेआवश्यक आि ेयाची िोडलयात चचाव करू.  



1. ज्ञानवधवन- कृष्णरचीत गीतेिध्ये अस ेम्िटल ेआि ेकी, " नहि ज्ञानेन सदशृ ं

पहवत्रहिि हवद्यते. " अिावत या जगात ज्ञानासारखे पहवत्र असे दसुरे कािीच नािी. म्िणूनच 

आपण अगदी बालपणापासून हवद्याग्रिण करतो. साधारणपण ेवगव एक ते पदवीपयांत अंदाजे 

पंधरा वषावत प्रत्येकी सिा हवषय गृिीत धरले तरी नव्वद पुस्तकांचा अभ्यास सवाांचाच 

झालेला असतो. अहतरीक्त वाचनाची सवय अस्यास िहिन्क्याला एक असे वाचन केल ेतरी 

दरवषी 12 याप्रिाण,े आपणास वाचता येते तेंव्िापासून 40 वषावचा काळ गृिीत धरला तरी 

सािान्क्य िनुष्य 480 पसु्तकांचे ज्ञानग्रिण करू शकतो. िी बाब प्रत्यकेालाच कळते परंतु 

सातत्याचा अभाव अस्याने एवढे वाचन िोत नािी िी खेदाची बाब आि.े  

 Writing is a perfect man असे म्िणतात. प्रत्येक िनुष्य हलहू शकतो. 

प्रत्येकाच्या िनात हवचार असतात. पण जेंव्िा तो हलिायला बसतो तेंव्िा कािी सूचत नािी 

अस ेबरेच जण म्िणतात. याला िखु्य कारण किी वाचन. चिदी हसनेसृष्टीतील प्रहसध्द गायक 

सोनु हनगि म्िणतो- िला एक गाणे म्िणावयाचे अस्यास िी दिा गाणी काळजीपूववक 

ऐकतो त्याचेप्रिाणे आप्याला एक पुस्तक हलिावयाचे अस्यास प्रिि दिा पुस्तकांचे 

काळजीपूववक वाचन जीवनात अत्यंत आवश्यक आि ेअसे िाझ ेित आि.े ि ेउपदशे म्िणून 

िी सांगत नािी तर याची अंिलबजावणी िी िाझे जीवनात करत असतो. सरासरी 

िहिन्क्याला सिा पुस्तके िी वेळात वेळ काढून वाचत असतो व केवळ पुस्तकाचे नांव व 

लेखक हलहून ठेवतो. आतापयांत िाझे 900 पुस्तकांचे वाचन झाले आि े व त्यानंतर िी 

हलखाणास सुरूवात केललेी आि.े संदभव गं्रि िाताशी घेवून हलखाण करण ेिी पूवीची पध्दत 

िोती आज सवव सूज्ञ िडंळी अहस्तत्वात आिते व सवाांचे वाचन जास्त आि े अस े गृिीत 

धर्यास िूळ हलखाणास बाधा येत नािी. कारण ते आपले स्वत:चे हवचार असतात. ि ेसवव 

िी साहित्याची आवश्यकता या प्रकरणासाठी सांगत आि े यात िला अिकंार प्रदशवन 

करायचे नसून ि ेिी स्वाहभिानाने सांगत आि.े याचे प्रांजळ कारण आपणिी जास्तीत जास्त 

साहित्याची हनर्मिती करावी एवढाच आि.े आजकाल amazon. com ककवा 

esahity.com अशी ककतीतरी वेबसाईटस उपलब्ध आिते ज्यावर प्रत्येकजण आपले 

साहित्य Self Publishing  व्दारा Upload करू शकतो. याची सहवस्तर चचाव पुढील 

प्रकरणात आपण पािाणारच आिोत.  

2. िनोरंजन- प्रत्येक िाणसाला सखुाची लालसा आि.े तो सवव रठकाणी 

सुखाचा शोध घेत असतो. सुख आहण आनंद यात बराच र्फरक आि.े सखु ि े भौहतक 

साधनापासून आपण प्राप्त करू शकतो पण आनंद िात्र िानहसक पातळीवरची बाब 



अस्याने ती िनानेच घ्यावी लागते. खूप पसैा असला म्िणजे तो खूप सुखी आि ेअस ेनसते 

तर एखादा गरीब िनुष्यिी िानहसक पातळीवर सुखी अस ूशकतो, असा अनुभव येतो. असा 

आनंद हिळहवण्यात साहित्याचा र्फार िोठा वाटा आि ेअस ेवाटते. जर करिणूक िोत नसले 

तर आपण नाटके हसनेिा वगैरे पाितो. िी तयार करण्यासाठी साहित्याचाच आधार घ्यावा 

लागतो. आपणास िाहित आि ेकी वतृ्तपत्रािध्ये त्याच त्या बातम्याची पुनरावृत्ती िोत असत े

तरी सूध्दा आपली सकाळ िी िनोरंजनासाठी वृत्तपत्रापासून िोते. आजकाल तर 

िोबाईलिुळे सवव प्रकारच्या ताज्या बातम्या Messages येवून त्वरीत कळतात. िा ई 

साहित्य काळाचा  िहििा िोय.  

3. हवचारांची दवेाणघेवाण :- सध्या संपणूव जगाचे जाळे ईंटरनेटने 

जोड्यािुळे  हवचारांची दवेाणघेवाण अहतशय वाढललेी आि.े Blog ि ेिाध्यि अहतशय 

प्रहसध्द आि.े ई साहित्यािुळे नवोदीत लेखकांना भरपूर हलिायचा वाव हिळत आि.े  

4. िानवी हवकासासाठी :- र्फार पूवीपासून हवचारवंतांनी जे साहित्य हनिावण 

केले ते आजिी सुरहक्षत ठेवल े अस्यािुळे त्याचा आपण संदभव गं्रि म्िणून उपयोग घेतो 

याला िुख्य कारण िाणसू िा अ्प कालावधीसाठी जरी हजवंत रािात असला तरी त्याचे 

हवचार िात्र या जगात अजरािर िोवून राितात. त्याचा उपयोग हनहश्चतच िानवाच्या 

हवकासा साठी िोतो असे कदसते. आजिी अॅरीस्टॉटल, सॉके्रटीस, शेलसहपयर, आईन्क्स्टाईन 

तसेच भारतीय ऋषी-िुनी, संत िंडळी, वैज्ञाहनक ईत्यादींचे हवचार जगात अजरािर आिते. 

त्यातूनच हवकासाच्या वाटा हिळतात. आहण ि े सवव आज आपण ईलेलरॉहनक युगािुळे 

कॉम्पॅलट हडस्कच्या स्वरूपात सरुहक्षत साठवून ठवलले े आिते. ते िी अत्यंत किी जागेत. 

यापुढे तर असा ककतीतरी डटेा आपण साठवू शकतो.  

5. सािाहजक परीवतवन व सुधारणा:- असे म्िणतात की, Pen is mighter 

than sword याचा अिव जे तलवारीने िोवू शकत नािी ते कधीकधी पेनाव्दारे िोवू शकते 

ियाचा आप्याला अनुभव आललेा आि.े यालाच जग बदलहवणारी िाणसे म्िणतात. अशी 

िाणसे िात्र या जगात र्फार काळ रटकत नािीत कारण जेंव्िा एखादा नवीन हवचार कोणी 

िांडतो त्यास सिसा प्रहतसाद हिळत नािी कारण पूवीची री ओढण्याची िाणसाची सवय 

कािी के्या लवकर जात नािी. म्िणूनच तर वैज्ञाहनक प्रगतीच्या वेगात िानवी िनाचा 

हवकास हततलया वेगाने िोत नािी अस ेआढळते.  



 6. अधंश्रध्दा हनिूवलनासाठी:- आज अंधश्रध्दवेर ककतीतरी पुस्तके उपलब्ध 

आिते पण िनावर जो पगडा बसललेा आि े तो सिसा सुटत नािी करीता नवीन ई 

साहित्याची आजच्या हपढीला र्फार आवश्यकता आि ेअस ेिाझे ित आि.े तेंव्िा सवाांनी ि े

नवीन ई साहित्य वाचलचे पािीजे असा िाझा आग्रि आि.े  

7. काळाच्या गरजानुसार ई साहित्य हनर्मितीसाठी:- आपण साहित्याची 

आवश्यकता या हवषयावर चचाव करीत आिोत. सध्याच्या काळानुरूप साहित्याचा ओघ 

ककवा प्रवाि िा बदलत चालला आि.े आजच्या ईलेलरॉहनक युगात साहित्य ि े डायरेलट 

संगणकावर तयार िोत आि े िग ते ब्लॉगच्या स्वरूपात असो की, सगंणक टायचपग 

स्वरूपात असो. आता हखळयाची चप्रटींग पध्दत अहस्तत्वात नािी िी सिळू नष्ट झाली आिे. 

त्यािुळे साहित्य हनर्मितीचा वेगिी वाढला आि.े तसेच Copy, paste चा जिाना आला 

अस्याने वाङिय चौयावचे प्रकारिी वाढले आिते तरी कािी का असेना एकंदरीत साहित्यात 

वाढ झाली ि ेिात्र हनहश्चतच.  

8. पुढील हपढीसाठी िागवदशवन म्िणून:- िा हवचार जरासा वादातीत आि े

कारण आजच्या लोकांना िागवदशवनाची गरजच नािी असे कधी कधी वाटते. Every man 

in his humour  अशी पररहस्िती आि.े हवशषेत: हवद्यािी तर ऐकत नस्याचे बरेच 

पालकांची तक्रार आि.े अिो ते कस ेऐकतील िोबाईलचा जिाना आि.े त्यांना िोबाईलची 

भाषाच कळते तेंव्िा त्यांना ई साहित्याकड े वळवा ना ! आम्िी नवोदीत लखेक आिोतच 

त्यांना साहित्याचे खादय िोर्फत दणे्यास. असो, िा हवनोदाचा भाग जरी आपण सोडला तरी 

यापुढे ई साहित्याचा रोल पुढील हपढीच्या िागवदशवनासाठी हनहश्चतच िोईल असे वाटते.  

9. वैज्ञाहनक संशोधनासाठी:- कोणतेिी वैज्ञाहनक शोध लाग्यानंतर 

त्यापूवीची पाश्ववभूिी हि अत्यंत िित्वाची ठरते. त्या पूववसाहित्य व पूववसंशोधनावर 

आधारीतच तो शोध पणूव िोतो िग त्याला त्याचे जनकत्व प्राप्त िोते. आज आपण पाितो 

आिोत की, संगणकाची िूळ क्पना चालवस बबॅेज याला जरी आली असली तरी कािी 

संशोधन कितरतेिुळे आजपयांत तो शोध पूणव िोण्यास चारशे वषावचा कालावधी लागला. 

आहण आज आपण त्याचा पुरेपूर र्फायदा घेत आिोत. करीता अशा सशंोधनासाठी संदभवगं्रि 

व साहित्याचा अत्यंत िोलाचा ठेवा आि ेअस ेवाटते.  

 



6. ई साहित्य 

 

 

ई साहित्य म्िणजे िोडलयात ई बुलस. अशा प्रकारची पुस्तके ईलेलरॉहनक 

उपकरणावर वाचता येतात. उदािरणािव अॅण्रॉईड िोबाईल, टॅबलटे्स, लॅपटॉप व पसवनल 

संगणक. ई बुक ि ेपूणवपणे हडजीटल र्फॉरिॅटिध्य ेरूपांतरीत करून प्रकाशीत करण्यात येते व 

ते वाचण्यासाठी िुख्यत्वेकरून PDF Format िध्य े सुरहक्षत ठेवण्यात येते कारण एकदा 

PDF Format िध्ये रूपांतरीत के्यानंतर त्यात बदल करता येत नािी. बदल करण्यास 

हवहशष्ट सॉफ्टवेअरची आवश्यकता असते. हवकत घेतललेी ई पुस्तके वाचण्यासाठी त्या त्या 

िाध्यिांनी हवहशष्ट प्रकारची स्वत:ची ई रीडसव तयार केललेी आिते. त्यात प्रािुख्याने 

अॅिॅझॉन कंपनीचे ककडल रीडर, कोबो रीडर, ई बुक रीडर, तसेच Rock Stand, News 

Stand, Flipkart e books, Readwhere ईत्यादींनी स्वत:चे Reader apps तयार 

केललेे आिते. तुिच्या Loggin ID िुळे ते Cloud Storage वर सुरहक्षत ठेवलेली असतात. 

या सवव रीडसववर िोर्फत पुस्तकेिी वाचावयास हिळतात, ि ेहवशेषच.  

ईलेलरॉहनक िाध्यिािळेु ई साहित्याचा प्रचार व वाचन एवढे झपाटयात 

वाढत आि ेकी, सन 2013च्या तुलनेत युनायटेड स्टेट्सिध्ये प्रौढ वाचकांची शेकडवेारी 23 

% वरून 28 % वर गेलेली आि.े िी संख्या नंतर पन्नास टलयावर गेली कारण अिेरीकेत 

Dedicated Devices म्िणजेच Kindle Reader सारखी उपकरणे सिज उपलब्ध िोती. 

याउलट आप्या भारतात ते Kindle Reader अहलकड ेउपलब्ध झालले ेआि.े  

 

ई साहित्याच्या िोड ेपूवेहतिासाकड ेआपण वळलो तर असे लक्षात येईल की, 

ई रीडरची सववप्रिि क्पना Bob Brown यांना 1930 िध्ये त्यांनी स्वत: तयार केले् या 

ध्वनीिुद्रीत हसनेिावरून त्यास आली असे हवकीपीडीया िध्ये निूद आि.े त्यांना अस ेवाटत 

िोते की अशा या यंत्रािळेु बरेच चप्रट झाललेे साहित्य लोकांपयांत जावू शकते त्यािुळे त्यांनी 

सदर क्पना त्यांच्या " The Readies" या गं्रिात निूद केली आि.े परंतू या क्पनेला 



1930  नंतर कोणीिी प्रहतसाद कदला नािी. याबाबत Jennifer Schuessler  िीने अस े

ित िांडल ेिोते की, ब्राऊनच्या म्िणण्यानुसार अशा रीडरिुळे शब्दांचा आकार, कागदांची 

कटाई, झाडांचे संरक्षण ईत्यादी बाबी हनयंहत्रत िोवू शकतात. त्यास वाटत िोते की ई 

रीडरिुळे वाचन जगतात पुनरूज्जीवन हनिावण िोवू शकते.  

िोडलयात, ई बुकच्या पहि्या संशोधकास सवावनुिते िान्क्यता नसली तरी 

कािी िित्वाच्या िंडळीनी िात्र िी बाब उचलून धरली. यात प्रािुख्याने Roberto Busa 

(late 1940), Angela Ruiz Robles (1949), Doug Englebart and Andries 

van Dam (1960), Michael S. Hart (1971). िी िंडळी िोती. िाटवने 1971 ला 

ईलेलरॉहनक डालयुिेंटसला स्वातंत्र्याचे प्रहतज्ञापत्र तयार केल े व त्यांनंतर िात्र प्रोजेलट 

Gutenberg ला सुरूवात झाली. याचे िुख्य कारण केवळ एवढेच िोत की, वैयहक्तक 

संगणकावर प्रत्येकाला ईलेलरॉहनक प्रतीिध्य ेसवव साहित्य उपलब्ध व्िावे.  

त्यािुळे पहिल े ई पुस्तक रॉबटव बुसा यांनी 1949 ला तयार करण्याची 

सूरूवात केली असली तरी ती पूणव िोण्याच्या  प्रकक्रयेसाठी 1970 साल उजाडले व ते 

अखेरीस पणूव झाल.े ि े एकाच कॉम्पुटरवर स्टोअर केले िोते आहण याचे CD-ROM 

version 1989 ला दशृ्य स्वरूपात आले. तिाहप अशा प्रकारचे Text ि े केवळ 



अभ्यासासाठी अस्याने ककवा प्रयोगातीत अस्याने ते प्रकाशीत िक्कात येत नस््याने नंतर 

ते 2005 ला Online स्वरूपात प्रकाशीत करण्यात आले.  

1949 िध्य े िात्र Angela Ruiz Robles या हशहक्षकेने स्पेन दशेातील 

गॅहलसीयािध्ये पहि्या ईलेलरॉहनक पुस्तकाचे Patent हिळहवले िोते. ि े हवशेष. ई 

पुस्तकाचा शोधक म्िणून, खरी िान्क्यता िात्र िायकेल िाटवलाच 1971 ला हिळाली िोती. 

1992 िध्ये सोनी कंपनीने Data Discman नावाचे पहिले ई बुक रीडर तयार केले िोते. 

त्यानंतर याबाबत बरीच प्रगती िोत गेली व 2010 िध्ये Amazon. com ने Kindle DX 

International edition जगभर प्रहसध्द केले. यािुळे लाखो करोडो वाचकांची वाचनाची 

तृप्ती िोत आि.े करीता ई साहित्य ि े जीवनात सध्या ककती उपयोगाचे आि े ि े आपणास 

कळून आल ेअसेलच. ई साहित्याबाबत सहवस्तर िाहिती वाचण्याची ज्यांची हजज्ञासा असले 

त्यांनी िी हलहिलेल े "Digital Reader- A Need of an Hour " ि े पुस्तक आवजुवन 

वाचावे. सदर पुस्तक ि े amazon. in वर केवळ रूपय े 49/- िध्ये उपलब्ध आि े पण ते 

ककडल र्फॉिॅटिध्ये अस्याने ककडल रीडरवर वाचता येवू शकते. Kindle Reader ि ेअॅप 

सूध्दा आि ेत्यािुळे काळजीचे कारण नािी तसचे आपण जर Kindle Subscriber असाल 

तर ि ेपुस्तक उधार घेवनू िोर्फत वाचण्याची पण सोय आि.े आता लोकांचा कल आजकाल 

काय आि ेि ेआपण पुढील प्रकरणात पािाणार आिोत.  

 

 

  



7. लोकांचा वाचन कल 

 

 

"व्यहक्त हततलया प्रकृती" या उक्तीनुसार ककवा "स्वभावो दरुतीक्रि:" यानुसार 

प्रत्येक व्यहक्त आपाप्या िूडिध्य े असत.े असखं्य काळापासून साहित्याचा उगि झाला 

असला तरी प्रत्येकाला कािीतरी नवीन वाचावयास हिळावे असे वाटते. बरेचदा िुलांना 

याच कारणास्तव अभ्यास आवडत नािी. वाचनाचे खरे कारण तर िनोरंजन िचे आि े

तरीसूध्दा रूचीपालट म्िणून नवीन लेखक काय हलहितात याकड े बरेच वाचकांचा कल 

कदसून येतो. पूवी वाचन म्िणजे वाचनच असायचे आजकाल तस े नािी तर अत्याधुहनक 

यंत्रांिुळे वाचतांनाच ऐकण्याची व पािण्याची सोय आि.े जस े की, एखाद े गाणे आपण 

टीव्िीवर पाितो त्याचे टायटल वाचतो व तेच आपण ऐकतो असा हतिरेी संगि आपण 

अनुभहवत असतो. िीच बाब साहित्याच्या बाबतीतिी लागू पडते. जे साहित्य आपण प्रिि 

Hard copy च्या स्वरूपात वाचत िोतो त्याच्या ईलेलरॉहनक प्रतीवर आप्याला ककती 

गोष्टी हिळतात ते पाहू.  

 पुस्तक वाचतांना िांबायचे अस्यास पानाला िोड पाडणे िी बाब आता 

ईलेलरॉहनक प्रतीवर बुकिाकव  वापरून करता यतेे. हुबेहूब पान िोडण्याची कृती जशीच्या 

तशी कोबो रीडरवर करता येते. ईंग्रजी पुस्तके वाचतांना एखादा शब्द व त्याचा अिव 

सिजला नस्यास त्याचे डोलयावरच अिव कदसण्याची सोय ककडल रीडरिध्ये केललेी आि.े 

याहशवाय एकच पुस्तक हनरहनराळया हडव्िाईसवर वाचले्या पानांच्या पूढे वाचण्याची 

सोय िी Book synchronisation िुळे सिज शलय िोत कारण आजकाल तुिच्या लॉगींग 

आयडीिुळे असे करणे ईलेलरॉहनक उपकरणाव्दारे करता येणे शलय असते. याव्यहतरीक्त 

िायलायटर, नोट्स काढणे, कर्फडबॅक दणे,े आवडले्या वालयास अंडरलाईन करणे, शब्दांचा 

आकार लिान िोठा करणे अशा ककतीतरी बाबी अद्ययावत संगणकािध्ये तसेच टॅबलेट व 

िोबाईलवर सध्या Android operation पध्दती िुळे शलय िोते िी आजच्या काळाची 

नवल हवशेष बाब िोय. अशा असंख्य कारणािुळे आजच्या हपढीचा कल ई साहित्य 

वाचनाकड ेप्रचंड वेगाने िोत रािील यात हतळिात्रिी शंका नािी.  



 आपण एखाद ेवाचनालय िोठया उत्सुकतेने लावतो पण सवाांना काय अनुभव 

येतात की जी पुस्तके ज्यांना वाचावयाची आि े तीच नेिकी हिळत नािी ककवा त्या 

वाचनालयाचा गं्रिपाल आपणास आंतिध्ये प्रवेश करू दते नािी कारण त्याची अशी क्पना 

असते की, सववसािान्क्य िाणूस पुस्तकांना हवस्कळीत करेल. अिावत त्याचेिी कािी चूकत 

नािी पण आपली आवड जशीच्या तशी िावळते व त्यांनी आप्या पुढयात टाकलेली 

पुस्तकेच वाचण्यात आपले आयुष्य खची घात्या जाते. याबाबत एक गंित सांगतो. एका 

िोठया लायब्ररीच्या सिारंभािध्य ेिी उपहस्ित िोतो त्यात प्रािुख्याने आंध्रकडील िातब्बर 

िंडळी िोती त्यांनी आप्या वाचकांना प्रश्न केला की आपणास कािी अडचणी अस्यास 

कृपया इंग्रजीिध्य े सांगावे. एक ििाशय उभ े झाले व म्िणाल े की सर In our library, 

many books are untouchables. ते आंध्रवाले प्रिि िसल.े िसण्याचे कारण 

आपणासिी सिजले आिचे. पण हबचार् याला काय म्िणावयाचे िोते ते त्यांना कळले व ते 

म्िणाले. Actually the books are not untouchables. That are not being 

touched, by you, due to wrong systems of today's libraries.  

 हित्रांनो अशी भाषेबाबत आपली हस्िती कां िोत असते याचे कारण आपण 

सिजल ेअसालच की केवळ किी वाचन. भाषा कोणतीिी असो, ती आत्िसात करावयाची 

अस्यास जास्तीत जास्त वाचनाचा कल  र्फार आवश्यक आि े एवढेच िला आवजूवन 

सांगावयाचे आि.े  

........................  



8. वाचन प्रवाि व उपकरण े

 

 

 लोकांचा वाचन कल या प्रकरणािध्य े आपण ि े पािल े की जास्तीत जास्त 

वाचक ि ेईलेलरॉहनक यगुाकड ेकां वळल ेआिते. असा  वाचनाचा प्रवाि िा िॉडनव युगाकड े

जातो आि.े तेंव्िा कािी पुस्तके वाचता येणार् या उपकरणाची (Softwares) िािीती बघू.  

1. ककडल रीडर- (Kindle Reader) ि ेउपकरण (Device) सध्या भारतात 

amazon. in वर हवकत घेण्यासाठी उपलब्ध आि.े किीतकिी रूपये 5999/-, 8999/- व 

12999/- या ककितीिध्ये ते ऑनलाईन घरपोच हिळू शकते. त्याची बॅटरी सात कदवसपयांत 

चाजव करण्याची गरज नसते. ते पेपर व्िाईट अस्याने डोळयावर वाचतांना कोणतािी ताण 

येत नािी. आता तर नाईट व्िीजन सारखी उपकरण ेतयार करण्यात आली आिते. हशवाय 

त्यािध्ये चार जीबीपयांत पुस्तकांची साठवण करता येते. ि ेउपकरण वाय र्फायवर जोरात 

चालते पण थ्रीजी वरिी रन िोवून पुस्तके हवकत घेता येतात ककवा लाखो िोर्फत पुस्तकेिी 

आपणास वाचण्याची यांत सोय आि.े एका एिबी जागेत (1000 KB) साधारणत: दोन 

पुस्तके टेलस्ट स्वरूपात िावू शकतात. पुस्तक जर पी डीएर्फ िध्य े असेल तर एक पुस्तक 

अशा प्रकारे आपण साधारणत: 4000 ते 8000 पुस्तके तळिातावर ठेवू शकता. आहण 

एवढा साठा वाचावयास 150 वषावचे आयुष्य आवश्यक आि.े िला आतापयांत नवशे पुस्तके 

वाचावयास बावीस वषावचा काळ लागला आि.े  

 ज्यांना ि े रीडर हवकत घ्यावयाचे नािी त्यांचे करीता ककडल रीडर नावाचे 

अॅप सूध्दा उपलब्ध आि े पण त्यावर ती िजा येणार नािी. या रीडरिध्ये िी आपणास 

िागील प्रकरणात सांहगतले्या सवव सोयी उपलब्ध आिते.  

2. KOBO  रीडर:-  प्रिि Flipkart e book  ि ेअॅप पुस्तके वाचण्यासाठी 

उपलब्ध िोते पण सध्या त्यांनी सवव अहधकार ि ेकोबो रीडरला कद्यािळेु, पुस्तके ििागात 

हिळू लागली आिते.  

3. PDF रीडर:-  ि ेसवाांना िािीत असलले ेसॉफ्टवेअर आि ेज्यावर केवळ 

पीडीएर्फ र्फॉिॅटचीच पुस्तके वाचता येतात. ि ेरीडर सवव िोबाईलिध्ये Inbuilt आि.े  



4. Rock stand ॲप व रीडर:- या अॅपवर हवशेषत: हवदयार्थयावसाठी बरीच 

शालेय व ििाहवदयालयीन पुस्तके िोर्फत उपलब्ध आिते.  

5. News stand reader:- यावर वृत्तपत्रासोबत ई बुलस वाचण्याचीिी 

सोय आि.े यावर अत्यंत स्वस्त पुस्तके उपलब्ध आिते. तसेच हवकत घेण्याची सोयिी र्फार 

सोपी केलेली आि.े पसैे आपोआप आप्या िोबाईल बीलवरून कटतात.  

6. Readwhere अॅप:- या अॅपवर जास्तीत जास्त िाहसके किी दरात 

उपलब्ध आिते. या व्यहतरीक्त असे अनेक पुस्तकांचे स्वतंत्र अॅप असून ते स्वत: रीडरचे काि 

करतात.  

या व्यहतरीक्त ईबुक रीडर, एर्फबी रीडर, अशी अनेक Applications 

Android र्फोनवर उपलब्ध आिते र्फक्त आवड असली सवड आपोआपच हिळेल.  

 सवावत िित्वाची आपली ई साहित्य वेबसाईट (esahity.com) यावर 

कोणतीिी झंझट नािी. सरळ साईट उघडा आहण आवडत्या कां? सववच पुस्तकांवर केवळ 

हललक करा. पुस्तके िेट आप्या िोबाईलवर िजर. या साईटवर िाझी आगािी सवव पुस्तके 

प्रकाशीत िोत आि ेती सधू्दा पूणवपणे िोर्फत. आपण वाचा व केवळ प्रहतकक्रया पाठवा. ककवा 

हवषय सचुवा. नकारात्िक प्रहतकक्रयांचे स्वागत िी र्फार आनंदाने करीत असतो कारण 

त्यािुळे िाझे हलखाणात सुधारणा तरी िोईल.  

या प्रकरणाला संपहवण्यापूवी िी ई साहित्य टीिचे परत एकदा अत्यंत 

आनंदाने आभार िानतो. िला आतापयांत िुलुंड, सोलापूर, जळगांव अशा अनेक 

रठकाणावरून प्रहतसाद हिळाला आि ेयाबाबत िी सवव वाचकांचे िन:पूववक आभार िानून ि े

प्रकरण संपुष्टात आणतो.   

.......................  

  



9. पुढे काय 

 

 

पुढे काय!  खरं तर ि ेकोणीच सांगू शकत नािी. पण कधी कधी िनाला अस े

वाटते की या ई साहित्याच्या आधारे आपली िराठी भाषा िी जागहतक पातळीवर जायला 

वेळ लागणार नािी. नवीन टेक्नॉलॉजी िी पुढ ेयणेे चालूच रािणार. सूज्ञ वाचकांची संख्यािी 

वाढत रािणार. ऑडीओ बुलसची हनर्मिती िोत रािणार. हपढी बदलले पण साहित्य िात्र 

"यावत्चंद्रकदवाकरौ" अिर रािील. वाचक असो वा नसो पण हनिावण झाललेे साहित्य कदाहप 

िी नष्ट िोणार नािी.  

यापुढे वैज्ञाहनक प्रगती खूप झाली तर दसुर् या ग्रिावरचे लोकिी येि ेयेतील 

आहण आपली भाषा ग्रिण करतील. ज्ञान आहण किव ि े िाणसाच्या िृत्युनंतरिी कायि 

राितात अस ेम्िणतात. कारणािुळे कायव घडत रािणार व पृर्थवीवरील लोकांचािी हवकास 

िोत रािणार.  

आपण या सवव भानगडी करतो ते केवळ आप्याला व ईतरांना सुख 

हिळण्यासाठी. जन्क्ि व िृत्यच्या या कालप्रवािात िनुष्य िा एक बुडबुडा आि ेपण प्रत्येकाने 

केललेी कािहगरी िी त्याचे िाघारी तशीच रािते. आज जगात 13 कोटीच्या आसपास  

पुस्तके आिते आहण आज तर एवढे साहित्य केवळ ईलेलरॉहनक िाध्यिावर साठवून ठेवता 

येते िी र्फार आनंदाची बाब आि.े  

आज आपणास क्पना आि ेकी Britannica Encycloapedia सारखे  

हवश्वकोशाचे िाडव कॉपीतील िुद्रण बंद करण्यात आले आि े व ते केवळ 

हसडीच्या ककवा डीव्िीडीच्या स्वरूपात अहस्तत्वात आिते. याला िुख्य कारण असे अवाढव्य 

साहित्य किी जागेत साठहवता येतात. एका एिबीिध्ये एक पुस्तक म्िणजेच एका जीबीत 

एक िजार याप्रिाण े एका डबल लेअर डीव्िीडीिध्ये साडआेठ जीबीत साडआेठ िजार, 

अिावत एक लाखपुस्तकांना केवळ 12 DVD लागतील. याचाच अिव जगातील आजची सवव 

पुस्तके साठहवण्यास र्फक्त 15600 DVD पुरेशा आिते. केवढी िी प्रचंड वैज्ञाहनक प्रगती. 

आहण याचा जर कोणी र्फायदा घेत नसले तर त्याचेसारखा दजुा न कोय ! 

  



10. िराठी जगत 

 

दवे लोकाचं्या संस्कृत भाषेवरून आप्याला प्राकृत भाषेवर आणणारे संत श्री. 

ज्ञानेश्वर ििाराज, त्यानंतर िराठीचा प्रचार करणारे ििाराष्ट्रातील सवव संत िंडळी, 

हशवाजीच्या काळापासून चालत आलेली आपली िोडी भाषा व हवकासानंतर आजपयांत 

हवकसीत सध्याची िराठी भाषा िी जर अहभिानाने पुढे न्क्यावयाची असेल तर िराठी 

जगताला जागहतक पातळीवर नेण्याचे भव्य काि करणे ि ेआपले सवव िराठी बांधवाचेच 

कायव आि.े  

आम्िा िराठीची बोल कौतुके........ या उहक्तला प्रणाि करू या. छत्रपती 

हशवाजीने िराठयांचा परीचय व धाक कद्ली पयांत पोिोचहवला व िग आपण किीतकिी 

िराठी भाषा तरी जोपासू या. आप्याच ििाराष्ट्रात येवून आपली भाषा हबघडहवणारे 

ििाभाग खपू आिते तसेच ईंग्रजीचा पगडा तर घरोघरी पसरला आि े व आपलीच िुल े

आप्याला िराठी शब्दांचा अिव हवचारतात यापके्षा ददुवै ते कोणते.  

िध्यप्रदशेात अहभयांहत्रकी हशक्षण सुध्दा त्यांचे चिदी भाषेतून कद्या जाते पण 

आप्या ििाराष्ट्रात िात्र कोणीिी अभ्यासक्रि िराठीत करीत नािी. आएएस परीक्षांना 

सुध्दा अशा अटी आिते की, प्रश्न जरी इंग्रजीत असला तरी आपण उत्तर िात्र आप्या 

िातृभाषेत दवेू शकतो.   

हब्रटाहनका एन्क्सॉयललोहपडीया सारख ेआप्या िरीठीिध्ये िराठी हवश्वकोश 

तयार करण्यात आल ेआिते व त्या खंडांची ककित अहतशय किी असून कोणीिी ते घेण्यास 

आप्या पा्याला चाळायला दणे्यास उत्सुक नािीत. तेच खंड हसडीच्या  रूपात िी उपलब्ध 

आिते याची कोणी तसदी घेतली आि ेकाय? साधारणपणे एका 250 पानाच्या पुस्तकाची 

ककित रूपय े300/- असते पण 1000 पानाच्या िराठी हवश्वकोशाची ककित केवळ 250/- 

असते िी जाणीव िराठी िाणसाने ठेवावी व जास्तीत जास्त साहित्य वाचावे िी 

कळकळीची हवनंती. या हवश्वकोशाची िराठी हसडीची ककितिी केवळ रूपय े900 एवढी 

आि.े  

सांगण्याच तात्पयव एवढेच की िराठी जगताला पुढे न्क्यायचे असेल तर ककिान 

ई साहित्य डॉटकॉिवरील तरी साहित्य वाचावे. ि े पंचेचाळीस पानाचे पुस्तक वाचण्यास 

आपणास केवळ 40 हिहनटे लागतील पण िला ि ेहलिावयास िात्र चाळीस कदवस लागलेत.  

व्िाट्सअॅप ककवा रे्फसबकुवर गप्पा िारण्यापेक्षा साहित्य वाचणे िा छंद 

केव्िािी चांगला असे िाझे प्रांजळ ित आि.े  



11. प्रहतसाद 

 

 

 

 

िराठी भाषेिध्य े ई साहित्याचा उगि esahity.com तरे्फ करण्यात आला 

आि.े पािता पािता या अ्पशा काळात वाचकांकडून प्रचंड प्रहतसाद हिळत आि.े िराठी 

वाचकांिध्ये हजज्ञासा व लालसा उत्पन्न व्िावी असा िा उपक्रि आि.े यात प्रािुख्याने 

नवोदीत लेखकांनाच प्रवेश आि े व अस े साहित्य िोर्फत उपलब्ध अस्याने त्याचा दजाव 

र्फारसा नसावा असा कािींचा गैरसिज आि.े तो वाचकांच्या प्रतीसादािुळे िोडकळीस 

आला आि.े  

िाझा स्वत:चा असा अनुभव आि ेकी, िला हवशेषत: पहश्चि ििाराष्ट्राकडून 

अत्यंत प्रहतसाद   हिळत आि.े जेंव्िा त्यांचे र्फोन येतात तेंव्िा असे वाचक स्तुतीसुिनांचा 

वषावव करतात, त्यावेळी खरोखरच भरभरून यतेे. कािी वाचक सूचना तर कािी िोडासा 

खरपसू सिाचारिी, तर कािी िाझी परीक्षािी घेण्याचा प्रयत्न करतात की सर आपण ि े

वाचले काय ते वाचल े काय वगैरे पण अशा बाबींचा िला कधीच राग येत नािी उलट 

यािुळे िला िाझे हलखाणािध्य ेसुधारणा करण्यास वाव हिळतो तेंव्िा अशािी प्रहतकक्रयांचे 

िी िन:पूववक आभार िानतो.  

िाझे वाचन व हलखाण याचे प्रिाण कािीस े 40 पुस्तकाला एक असे आिे. 

सध्या असाच एक प्रश्न एका जवळच्या हित्राने गितीने हवचारला. तू पुस्तक हलहितांना कस े

हलहितो. संदभवगं्रि वगैरे जवळ ठेवतो काय वगैरे. िूळ प्रत िाताने व शाईने हलिीतो काय 

अशा अनेक प्रश्नांचे उत्तर िी यिेेच दतेो.  



हित्रांनो, िी प्रिि खूप वाचन करतो व हलहितांना िात्र संदभव गं्रि न घेता 

स्िरणात जे आि ेत्याचाच वापर करतो. सध्या िाझे वय 61 अस्याने िी शाई पेन वापरत 

नािी तर सरळ संगणकावर िराठीिध्ये टाईप करतो त्यािुळे वेगिी वाढतो व हवचारिी 

करायला वेळ हिळतो. िी उपहवभागीय अहधकारी असतांना र्फाव्या वेळािध्ये ि ेिराठी 

टायचपग हशकलो. आज उतार वयात त्यािी कलेचा र्फायदा िोत आि ेनािीतर िी अहभयंता 

आि,े टायचपगसारखी कािे कशाला करू असे जर ठरहवल ेअसत ेतर िी आज लिानसािी 

लेखक बनू शकलो नसतो.  

दसुरा आक्षेप िाझ्या िराठीिध्ये कािी चिदी व ईग्रजी शब्दांचा सिावेश 

जास्त असतो याला िखु्य कारण िाझे वाचन जास्त ईंग्रजीतून आि े व िी हवदभावचा 

अस्याने आिचेकडील भाषा पहश्चि ििाराष्ट्रासारखी शधु्द नािी  ि ेिी प्रांजळपणे कबूल 

करतो. Sorry, िान्क्य करतो.  

 

.............................  

  



12. ई साहित्य काळाची गरज 

 

आता आपण पुस्तकाच्या ििळयाकड े वळू. आपण ि े पुस्तक काळजीपूववक 

वाचलं असलेच. सध्याच्या वैज्ञाहनक युगातील ई साहित्याकड ेआपला कल कां असावा या 

दषृ्टीने िी आपणास वळहवण्याचा प्रयत्न केला आि े तो ककतपत यशस्वी िोईल ि े आजचा 

साहित्य काळ व आपण सूज्ञ वाचकच ठरवाल िी आशा बाळगतो.  

या आशयाचे पुस्तक िी प्रिि ईंग्रजीिध्य े हलहिलेल ेआि ेिा उ्लखे यापूवी 

िी कदला आि ेव ते amazon. in वर अस्याचे िी निूद केले आि.े प्रश्न एवढाच आि ेकी 

आपण ते आवजूवन वाचावे त्या पुस्तकाची ककित अहतशय किी ठेवेललेी आि े वास्तहवक 

अॅिॅझॉनवर किीत किी 2. 99 $ म्िणजेच रूपये 199 ठेवावी लागते िा त्यांचे स्टेटसचा 

प्रश्न आि.े  

तेंव्िा चला, सवव जण ई साहित्याला काळाची गरज िानू या व या 

वेबसाईटला प्रचंड प्रहतसाद दवेू या. आपणास िाहित असले् या दिा हित्रांचे ई िले पत्ते या 

वेबसाईटला पाठवा व आप्या िराठी भाषेचा स्वाहभिान जागहतक पातळीवर पोिचवू या.  

धन्क्यवाद ! 

........................................  
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लेखक प  चय 

 

श्री. प्रकाश िाहणकराव राऊत ि े सध्या पाटबधंारे हवभागातील सेवाहनवृत्त 

उपहवभागीय अहधकारी आिते. जन्क्ि 1955 ता. वणी हज्िा यवतिाळ.  त्यांचे िाध्यहिक 

हशक्षण शासकीय पब्लीक स्कूल, हचखलदरा येिे पूणव झाल े त्यानंतर त्यांनी 1977 िध्ये 

स्िापत्य अहभयांहत्रकी पदहवका प्राप्त केली. पण हलखाणाचा छंद जोपासण्यासाठी 1996 

िध्ये यशवंतराव चव्िाण ििाराष्ट्र िुक्त हवद्यापीठातून कला स्नातक िी पदवी, ईंग्रजी 

साहित्य व िानसशास्त्र ि ेहवषय हनवडून प्रिि श्रणेीत प्राप्त केली.  

तसेच अहतरीक्त छंद म्िणून भारतीय योग हवद्याधाि नाहशक यिेून योग 

हशक्षक िी पदहवका प्राप्त के्यानंतर सिाजसेवा म्िणून अिरावती येि ेतीन वषे योगाचे वगव 

तसेच शासकीय तंत्र हनकेतनात योगवगव व हवदभावत अनेक रठकाणी योगावर भाषणे ईत्यादी 

उपक्रि हवनािू्य केलले ेआिते.  

हवनोदी स्वभावाचे प्रकाश राऊत ि े त्यांचे हित्रवगावत अगदी िनहिळावू 

िोवून जातात. त्यांची पुस्तके सध्या  ई साहित्य प्रहतष्ठान व प्रकाशनातरे्फ िोर्फत प्रहसध्द 

के्या जात आिते.  

“वाचकांचा आनंद िचे िाझे हलखाणाचे कारण” असे ते म्िणतात.  

.................................  


