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जय गिरिनािी
हे पस्ु तक विनामूल्य आहे
पण फ़ुकट नाही
हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट
१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा
१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा.
१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पस्ु तकाबद्दल अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.

असे न के ल्यास यापढु े आपल्याला पस्ु तके वमळणे बांद होऊ शकते.

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.
साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.
दाद म्हणजे स्ततु ीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे. प्रामावणक मत
असािे. ज्यामळ
ु े लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे
आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण अखेर सांपूणच समाज एका नव्या प्रबद्ध
ु उांचीिर जात रहािा.
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हर्नार्ूल्य हर्िरणासाठी उपलब्ध.
•

आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण िे फ़ॉरर्डव करू शकिा.
•

िे ई पुस्िक र्ेबसाईटर्र ठे र्ण्यापुर्ी ककिं र्ा र्ाचनाव्यहिररक्त कोणिािी र्ापर

करण्यापुर्ी ई साहित्य प्रहिष्ठानची-लेखी परर्ानगी घेणे आर्श्यक आिे.

मनोित

शब्द ब्रम्ह आहेत. हे गवश्वच ध्वगनगनर्मित
शब्दाांचां आहे. गजथे शब्द सांवाद साधतात, शब्द
हास्य खुलवतात, शब्द

िालावर ओघळतात,

शब्द व्यक्त होतात, शब्द ठाव घेतात, शब्द गचत्र
रां िवतात, शब्द गनिःशब्द होतात.

महागवद्यालयात गशकत असताना एकदा
ओघानां "मृतययांजय" हे पुस्तक हातात पिलां. अिदी तेव्हापासयनच वाचनाची आवि
गनमािण झाली. या पुस्तकाांच्या गवश्वात मन रमय लािलां. वाचता वाचता गलहावांसां
वाटलां. जेव्हा आपल्याला काहीतरी गलहावांसां वाटतां तेव्हा एका लेखकाचा जन्म होतो.
माझ्यातल्या लेखकाचाही जन्म असाच झालाय. गलहायची सुरवात साधारण २०१५
साली झाली. महाराष्ट्र टाइम्स, मुांबईच्या वतिमान पत्रात "साांिा ना िोष्ट" या सदरात
बालसागहतयावर पगहली िोष्ट छापयन आली, फार आनांद झाला. खयप छान प्रगतक्रिया
गमळाल्या.

आपण काहीतरी गलगहणां आगण वाचकाांना ते आविणां या पेक्षा सुख वेिळां ते
काय ?

घरच्याांकिय न, थोरा -मोठ्ाांकिय न, गमत्र -मगत्रणींकिय न खयप कौतुक झालां.
गलगहण्याची प्रेरणा ही याच साऱयाांनी क्रदली. एक िोष्ट गलहायला घेतली तया एका
िोष्टीच्या पांधरा िोष्टी कधी गलहून झाल्या माझां मलाच कळलां नाही. तया पुस्तक
रूपात सविपररगचत व्हाव्यात गह मनोमन इच्छा होतीच. ई सागहतय प्रगतष्ठान याांनी
माझ्यावर गवश्वास दाखवयन बालसागहतयावर "बाळबोध" हे माझां पागहलां पुस्तक
प्रकागशत के लां. तयाांनी क्रदलेल्या प्रेरणेबद्दल, माझ्यावर दाखवलेल्या गवश्वासाबद्दल मी
या सांपयणि ई सागहतय कु टुांबाचा अतयांत ऋणी आहे.

गलगहणे हा एक प्रवास आहे आगण तो माझ्याकिय न असाच अगवरत चालय
राहील. या प्रवासात आपल्या प्रगतक्रिया मला माििदशिक व प्रेरक ठराव्यात ही इच्छा.

अनुप साळिाांवकर
मोबाईल :७७१८९६८९५३/ ९८६९४०४९५३
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अपिण पगत्रका - श्री स्वामी समथि चरणाववांदापिणमस्तु

गिरनार पगवत्र िोंिर

" गवश्वास " हा आांतरमनाचा पाय आहे. शब्द गजतका सोपा आहे, अनुभव
घ्यायला गततकाच कठीण. याच गवश्वासावर आपण अशक्यही शक्य करू शकतो.
आजकाल देवावरचा आगण स्वतिःवरचा गवश्वास कु ठे तरी कमी झाला आहे असे
जाणवते. देव हा दििात नसयन ती एक अदृश्य मांिल शक्ती आहे, उजाि आहे. आपल्या
भारतात अशी अनेक रठकाणे आहेत की गजथे ईश्वरी शक्तींचा स्तोत आहे. या शक्तीचा
म्हणजेच क्रदव्यतवाचा प्रतयक्ष प्रतयय या अशा रठकाणी जाऊनच घेता येतो. मन हे
गनसिितिः चांचल आहे. ते एकाचवेळी दश क्रदशा क्रफरत असते. वयाच्या कोणतयाही
टप्पप्पयावर ते कधीही गस्थर होत नाही. ते गस्थर झालां तरच स्वतिःचा शोध घेता येतो.
आपल्याला आपल्या आांतरमनाचा आवाज ऐकय येतो. आपल्या चाांिल्या गवचाराांचां
वतुिळ आपल्या आयुष्यात चाांिल्या िोष्टी, घटना आगण माणसां सतत आकर्षित करत
असतां.

आपला महाराष्ट्र हा आपण सांताांची भयमी म्हणयन ओळखतो. याच महाराष्ट्रात
अशी अनेक रठकाणे, मांक्रदरे आगण तीथि स्थळे आहेत गजथे एक अनागमक ऊजाि भरून
रागहली आहे, गतथे वास्तव्य करणाऱया महातमा पुरुषाांनी तयाांच्या तपोबलाने ते स्थान
गसद्ध के ले आहे. तया स्थानाच्या दशिनाने, यात्रेने मन गस्थर होते. आपल्याला खयप
सकारातमक ऊजाि गमळते. हे पुस्तक म्हणजे मी माझ्या मनाला गस्थर आगण शाांत
करण्यासाठी प्रयत्नपयविक के लेल्या एका धार्मिक यात्रेचा अनुभव आहे. हा फक्त अनुभव

नाही तर हा स्वतिःहून घेतलेला स्वा-नुभव आहे. जो प्रसाद म्हणयन तुम्हा साऱयासोबत
वाटताना मला आतयांगतक समाधान लाभले आहे.

नवी गपढी गह अनुकरणाने घित असते. ती घिवण्याची जबाबदारी गह
आपल्या साऱयाांची आहे. सध्या तरुणाांनी या धार्मिक आगण आध्यागतमक मािािकिे
वळावे, जेणेकरून मन प्रसन्न राहील, जिात गवश्वशाांती प्रस्थागपत होईल, स्वतिःचा
तसेच स्वतिः सोबत इतराांचाही ऊतकषि करता येईल. हे पुस्तक तुमच्या मनात नक्कीच
धार्मिक स्थळाांबद्दल ओढ गनमािण करे ल. हे पुस्तक वाचयन जर तुम्ही गिरनार स्थानाला
एकदा भेट देण्याचा गवचार के लात, तर ते यश नक्कीच या पुस्तकाचे असेल.

शुभां भवतु, कल्याणमस्तु
गिरनार पगवत्र िोंिर

िुरु ब्रम्हा िुरु गवष्णय िुरुिः देवो महेश्वरा
िुरु शाक्षात परब्रम्हा तस्मै श्री िुरुवे नमिः
श्री. िुरु दत्तात्रेयाांनी गजथे प्रतयक्ष गनवास के ला आहे असे रठकाण
पवितगशखराांचा समयह म्हणजे श्री क्षेत्र गिरनार !
स्थान: गिरनार पवित, तलेठी, जुनािि गजल्हा सौराष्ट्र (िुजराथ राज्य)

श्री दत्तमहाराजाांचे अक्षय गनवास स्थान म्हणयन गिरनारची ख्याती आहे. श्री
स्वामी समथि मठ, दादर, मुांबई येथे साधारण २-३ वषाांपयवी गिरनार यात्रा अनुभव
या गवषयावर एक व्याख्यान होते. ते ऐकण्याचा योि जुळयन आला. सादर करणारे
िृहस्थ गिरनारला १०८ वेळा जाऊन आले होते. अगतशय सुांदर आगण उतकां टावधिक
अनुभव कथन ऐकय न मनात एकदातरी गिरनारला जाऊन यावे असे वाटले. तातकाळ
स्वामींना गवनांती के ली, पण माझी इच्छा उतकट असण्यापेक्षा दत्त प्रभयांची इच्छा असेल
तर बोलावणे येते असे कळले. मी इच्छा प्रकट करून ती पयणि करून घेण्याचा भार
स्वामींवर टाकला आगण गनवचांत झालो. मी प्रयत्नपयविक खयप टयर आगण ट्रॅव्हल शोधले.
सध्या नावाजलेले कोणतेही टयर आगण ट्रॅव्हल तेथे जात नाहीत. या यात्रेत शारीररक
आगण मानगसक अशा दोन्ही शक्ती पणाला लाितात. प्रवाशाांच्या बाबतीत कोणताही
धोका या खाजिी नावाजलेल्या कां पन्या पतकरत नाहीत. माझ्या बाबतीत गिरनार
यात्रेचा योि हा ऑक्टोबर २०१९ मध्ये जुळयन आला. ११ ते १४ ऑक्टोबर या
कालावधीत गह धार्मिक आगण अध्यागतमक यात्रा ईश्वरी कृ पेने आगण स्वामींच्या
आगशवािदाने घिय न आली. ईझी टयर गह एक ट्रॅव्हल कां पनी आहे, पुण्याची आहे, ती हे
काम सेवाभाव म्हणयन माफक दारात करते. मी फोन करून थोिी चौकशी के ली आगण
ततपर नोदांणी के ली. आठवड्याभरातच यात्रा होती गह कोजागिरी पौगणमा गनगमत्त
आयोगजत यात्रा होती. माझे गतकीट तयाांनी मला मोबाईल वर पाठवले.
गतक्रकटात माझ्या सोबत अजयन तीन नावे होती, श्री. करां बळे , श्री. मोरे आगण
श्री. जोवेकर. ही तीन नावे पाहूनच आनांद झाला. प्रवासात सोबत म्हणयन ब्रम्हा
गवष्णय आगण महेश असे हे गतघे दत्तप्रभय सोबतीला आहेत म्हटल्यावर यात्रा गनर्विघ्न
होणार याची खात्री पटली. तयाांचीही गह पगहलीच गिरनार यात्रा होती. पगचम

भारतातील िुजरात राज्यामध्ये जुनािि या शहरापासयन गिरनार तळ ५ क्रक. मी.
अांतरावर आहे. या पविताचा गवस्तार सुमारे ४ योजनां म्हणजेच १६ िावाांपयित आहे.
सुमारे २८ चौ. क्रक. मी.एवढा व्याप्त आहे. मुांबईहुन ११ ऑक्टोबरला गनघयन आम्ही
कोजागिरी पौर्णिमेच्या क्रदवशी १२ ऑक्टोबर २०१९ ला दुपारी गिरनारला
(भवनाथ- तलेठी ) येथे पायथ्याशी असलेल्या हॉटेल मध्ये उतरलो. हॉटेलचे नावही
यात्रेला साजेसेच होते " मांिलम", म्हणजेच सिळां मांिल होणार आहे याची दत्तप्रभयांनी
वदीच क्रदली होती. सिळीकिेच िुजराती पाट्या, काही इांग्रजीतही होतया तयामुळे
सोईचे झाले. िुजराती भाषा समजयन घेणे तसे फार कठीण नाही बघा. िुजरात मधले
रस्ते बाकी खयप छान आहेत मोठे , लाांबसिक आगण मुख्य म्हणजे खड्डे गवरगहत. तलेठी
िावात पोहोचलां आगण पायथ्यपासयनच वर पाहीलां क्रक गिरनार पवित सुांदर क्रदसतो.
दुपारचे ऊन असल्यामुळे उन्हात क्रकरणाांनी न्हाऊन गनघतो. नुकताच परतीचा पाऊस
झेलयन गहरवािार. अध्याि पेक्षा जास्त उां चीवर छोटे देवळाचे कळस क्रदसतात. गतथे
साधारण नेगमनाथ भिवान हे जैन गतथि मांक्रदर आहे. उां च िोंिराच्या माथ्यावर एक
लालसर नारींिी रां िाचे मांक्रदर क्रदसते ते श्री अांबाजी मातेचे मांक्रदर आहे.

गिरनार यात्रा गह तीन टप्पयात गवभािली
िेली आहे. तीन टप्पयाांचे तीन वेिळे पवित आहे.
पगहला पवित पयणि चढय न िेल्यावर दुसरा पवित
क्रदसतो जो सवाित उां च आहे आगण मि
दुसऱयावरून गतसरा क्रदसतो. तलेठी िावातयन पगहले असता फक्त एकाच पगहला पवित
क्रदसतो ज्या पविताआि इतर दोन्ही पवित झाकय न जातात. पगहला टप्पपा (पगहला

पवित) राजा भतृिहरी आगण िोपीचांद िुांफा, जैन देरासर मांक्रदर, अांबाजी माता मांक्रदर.
दुसरा टप्पपा (दुसरा पवित) िुरु िोरखनाथ मांक्रदर आगण धुनी. गतसरा टप्पपा (गतसरा
पवित) श्री. िुरु गशखर (दत्त पादुका), कमांिलय कुां ि. या यात्रेकररता एकय णच १०,०००
पायऱया आहेत.

१०,००० पायऱया चढु न जाणां हे शारीररक व मानगसक क्षमतेची कसोटी
पाहणार असलां तरी दत्तभक्ताांनी एकदा तरी जायलाच पागहजे असां हे रमणीय स्थान
आहे, याची प्रगचती गतथे िेल्यावर येतेच. वातावरणात दत्त नामाचा महीमा भरून
राहीला आहे, तोच आपल्याला भारुन टाकतो. पायथ्यापासयन वर पवितावर पगहले क्रक
आांबा मातेचे मांक्रदर आपल्याला खुणावत राहते. दत्त चरणाची अनागमक ओढ लािते.
मुखी श्री दत्तनाम नाचय लािते आगण मन हळय हळय गस्थर होत जाते. भिवान
दत्तात्रयाांनी आपल्या गचरां तन वास्तव्याने पुनीत के लेले आगण बारा हजार वषे तपाने
गसध्द के लेले स्थान म्हणजेच पयवि इगतहासात गिरनार हा पवित अशी येथे दत्तभक्ताांची
अनन्य श्रध्दा आहे. भौिोगलक दृष्ट्या असांख्य छोट्या मोठ्ा पविताांचा, गशखराांचा
आगण सुळके याांचा एकय णच समयह असलेला हा पररसर आहे. हवेत थोिा िारवा
जाणवतो, सांपयणि वातावरण आल्हाददायी आहे. गशवपुराणात गिरनारचा उल्लेख
रे वताचल पवित म्हणयन करण्यात आला आहे. "रे वताचल" यात "चल" म्हणजे पयवी हे
सिळे पवित हवेत उिायचे असे आम्हाांला साांिण्यात आले. स्कां द पुराणात रै वत,
रे वताचल, कु मुद, उज्जयांत अशी गिरनारची नावे आढळतात. रे वताचल, कु मुद,
उज्जयांत गह नावे त्रैमुती (ब्रह्मा, गवष्णय, शांकर) याांच्याशी गनििीत आहेत.

श्रीरामाचे तसेच पाांिवाांचे वास्तव्य या पवितावर झाल्याचे दाखले पुराणाांत
गमळतात. तयाांचीही

छोटी छोटी मांक्रदरे ही पवितावर आहेत. पुराणाांमध्ये याचा

श्वेताचल, श्वेतगिरी अशा नावाने उल्लेख आढळतो, तसेच गिरनार हा
गहमालयापेक्षाही प्राचीन असल्याचा सांदभिही गमळतो. वरील सवि िोष्टी गिरनारच्या
क्रदव्यतवाशी गनििीत आहेत. गिरनार पविताचा हा पररसर अतयांत गनसििरम्य,
गवलोभनीय, वन्यप्राणी, जीव- जिताने सांपन्न तसेच गवगवध औषधी वनस्पतीने युक्त
असा आहे. क्रकतयेक सांताांना याच रठकाणी दत्तप्रभयांनी साक्षात् दशिन क्रदले आहे.
अनादीकालापासयन क्रकतयेक गसद्धयोिी गिरनारच्या िुांफामध्ये साधना करत आहेत.

बाबा क्रकनाराम अघोरी, श्रीवासुदव
े ानांद सरस्वती टेंबेस्वामी महाराज, रघुनाथ
गनरां जन, नारायण महाराज, याांसारख्या सांताना इथे दत्त महाराजाांच्या प्रतयक्ष
दशिनाचा लाभ झाला आहे. ही भयमी योिी गसध्द महातमे याांनी सांपन्न के ली आहे.
म्हणयनच आजही अनेक जण गिरनार पवितावर तयाांच्या स्थानावर तपचयेला बसलेले
आढळय न येतात. गिरनार पविताच्या पायथ्याला म्हणजेच तलेठीला भवनाथ मांक्रदर,
भिवान महादेव मांक्रदर, मृिी कुां ि, लांबे हनुमान मांक्रदर अशी प्राचीन प्रेक्षणीय स्थळे
आहेत. असा हा श्री गिरनार पवित तेजोमय भिवान श्रीदत्तप्रभय याांचे हे अक्षय
गनवासस्थान आहे.

आमच्या मांिलम हॉटेल शेजारीच हे महादेवाचे भवनाथ मांक्रदर आहे.
महागशवरात्रीला येथे पाच क्रदवसाांची जत्रा भरते. तेथे मृिी कुां ि आहे. गशवरात्रीच्या
मेळ्याला या कुां िाजवळ भिवान महादेव मांक्रदरच्या दशिनाला १० ते १२ लाख लोक
जमा होतात. मृिी कुां िातील गसध्दाांचे स्नान हे यातील प्रमुख आकषिण असते. अशी
एक आख्यागयका आहे क्रक, स्वयां गशव महागशवरात्रीला या कुां िात स्नानासाठी येतात.
मृिी कुां िामध्ये हे नािा साधय स्नानाला जेंव्हा उतरतात, तया साधयांमध्ये असा एक साधय
असतो, की जो मृिी कुां िात िु बकी मारल्यावर बाहेर येत नाही, अांतधािन पावतो. तोच
स्वयां गशव असतो अशी मान्यता आहे. मी थोिा आराम करून सायांकाळी ६ च्या
सुमारास गतथे जाऊन गशवमांक्रदर दशिन घेऊन आलो. सोनेरी रां िाचे खाांब आगण कमान
असलेले हे मांक्रदर असयन साधारण दोन अिीच फु टाचे गशववलांि आहे. वलांिावर
चांदनाने गत्रपुांि, िोळे आगण फु लाांचा शुांिार के लेला असतो.

मांक्रदर शेजारीच हे मृिी कुां ि आहे तयात मासे गवहार करीत होते. तया माशाांना
खाऊ घालण्याचा मोह मला झाला पण बाजयलाच िुजरातीत गलगहलेली पाटी नीट
वाचली आगण स्वतिःला थोिा आवर घातला. रात्री नऊला पवितारोहणाला गनघायचे
म्हणयन आता आराम करू असे ठरवयन थोिा आराम के ला. साधारण सात वाजले
असतील. मी पायऱया चढय शके न क्रक नाही ? व्यवगस्थत दशिन होईल क्रक नाही ? अशा
अनेक प्रश्ाांची उत्तरे शोधता शोधता माझे पाय अचानक दुखायला लािले. तरीही
मी मनाशी पक्के ठरवले होते काहीही झाले तरी दशिन घेऊनच परतायचे. "श्री स्वामी
समथि" नामाचा जप के ला, पायाला थोिे तेल लावयन मसाज के ला. थोिे बरे वाटले.
रात्री आठला सिळी तयारी करून जेवायला खाली उतरलो. चालताना
प्रवासात काही त्रास होऊ नये म्हणयन हॉटेल मध्ये िरम िरम मयििाळीची गखचिी
आगण ताकाची कढी असा साधा बेत होता, तोच प्रसाद मानयन घेतला. अशा धार्मिक
यात्रेत जे काही जेवायला गमळे ल ते " अन्न हे पयणिब्रह्म " मानयन प्रसाद म्हणयन ग्रहण
करावे. एकय णच गिरनार च्या पायथ्याला असलेले तलेठी हे एक साधां िाव आहे,
जुनािि शहरापासयन थोिां दयर आहे. गिरनार पवितामुळे या िावाला ओळख गमळाली
आहे, तसेच काहीशी हॉटेल्स, चहा -पाण्याची टपरी, छोटी दुकाने, ररक्षा स्टँि अशी
छोटी मोठी उपजीगवके चे साधने उपलब्ध झाली आहेत. आमच्या मांिलम हॉटेल पासयन
पविताच्या पायथ्याची कमान फक्त तीन गमगनटावर होती. बरोबर रात्री नऊ च्या
सुमारास आम्ही चालायला सुरवात के ली.

गिरनार चढण्यासाठी काठीची िरज असते, चढताना तोच एक भक्कम आधार
असतो म्हणयन मी एक दुकानातयन ३०/- रु काठी घेतली. गह काठी परत आणयन क्रदली
क्रक २०/- रु. परत देतात. पगहल्याच पायरीवर िोकां टेकयन दत्त महाराजाांना शरण जा.
गनवचांत व्हा. महाराज सुखरूप नेऊन आणतील असां साांिण्यात आलां. आम्ही पगहल्या
पायरीपाशी पोहचलो. िावीकिे हनुमान मांक्रदर आहे. अनायसे शगनवारच होता,
मारुती रायाांनी दशिन क्रदले सुखावयन िेलो. तयाांना हात जोिय न नमस्कार के ला, "शक्ती
द्या" म्हणयन मनोभावे साांगितले.

मी पगहल्या पायरीला िोकां टेकयन नाक घासयन नमस्कार के ला. महाराजाांना
आता तुम्हीच आहात, माझी यात्रा सफल सांपयणि करा अशी प्राथिना के ली. उजवा पाय
पुढां टाकय न गिरनार चढायला सुरवात के ली. घड्याळी रात्रीचे ९. १५ वाजले होते.
िावीकिे खयप छोटी छोटी काली मातेची, शांकराची मांक्रदरे आहे, तयाांची दशिने आगण

आशीवािद घेऊन आम्ही पुढे चालत रागहलो. सुरवातीला दोन दोन पायऱया आहेत.
तया पुढे तीन चार होत जातात. हळय हळय चढय , घाई करायची नाही असे आम्ही ठरवले
होते. सुमारे २०० पायऱयावर िावीकिे श्रीभैरवाच्या मुतीचे दशिन होते. पौर्णिमेला
मांक्रदर रात्रभर उघिे असते आगण कोजागिरीला तर येथे फार िदी असते. दशिनासाठी
उतसुख भागवकाांची सांख्या फार असते. याचा प्रतयक्ष प्रतयय आम्हालाही आला.
पायऱयाांवर फारच भागवक क्रदसले साधारण दीि दोन हजार माणसे असतील. सिळे
आपापल्या परीने िुरु गशखर चढण्याचा प्रयत्न करत होते. या भागवकाांमध्ये
महाराष्ट्रीयन भक्ताांची सांख्या फारच होती. काही लहान मुलेही होती. वयोवृद्धाांसाठी
िोलीचीही सोय आहे. िोलीवाले माणसाच्या वजनानुसार साधारण ८,००० /- ते
१०,०००/- घेतात.

काही अांतर म्हणजेच एक ४००-५०० पायऱया झाल्या क्रक बसणासाठी
चौथऱयाची उत्तम सोय आहे. थोड्या थोड्या अांतरावर लाईट चे खाांब आहेत, उजेि
फार पित नाही. जो काही प्रकाश आहे तो चढण्यासाठी आगण पायऱया क्रदसण्यासाठी
पुरेसा आहे. पवित चढताना वा उतरताना कु णी सहयात्रेकरू भेटला, क्रदसला तर "जय

गिरनारी " म्हणयन जयघोष करण्याची प्रथा आहे. या जयघोषाांद्वारे क्रदलेल्या शुभेच्छा
सोमोरच्या व्यक्तीचा आगण आपलाही प्रवास सुकर करतात. या जयघोषाने कदागचत
गिरनार पवितही सुखावत असेल. मी ही येता जाता सिळ्याांना "जय गिरीनारी, जय
गिरीनारी" म्हणयन जयघोष करत होतो.

मी प्रतयेक पायरीवर पाऊल ठे वताना " श्री स्वामी समथि " असे नामिःस्मरण
करायचे असे ठरवयन पायऱया िाठत होतो. कोजागिरी पौर्णिमेचा चांद्राचा प्रकाश
प्रतयेक पायरी उजळवत होता आगण आभाळी चाांदण्याांनीही फे र धरला होता.
सिळीकिेच "क्रदिांबरा क्रदिांबरा श्रीपाद वल्लभ क्रदिांबरा" असा मांत्रजप चालय होता.
काही यात्रेकरू मोबाईलवर भजने, नामस्मरण लावयन पायऱया चढत होते. एक दोन
हजार पायऱयाांपयांत वलांबय पाणी, िोळ्या, सोिा वाँटर ची दुकाने आहेत. पविताखाली
गमळणारी पाण्याची बाटली २०/-रु. तर तीच पवितावर ४०/- रु. आहे. खरतर
पाण्याच्या बाटल्या एवढ्या वर आणयन गवकणे हीच मोठी कसरत आहे. पण एक दोन
अिीच हजार पायऱया चढय न िेलात क्रक आपल्याला तहान भयक काही लाित नाही.
हवाही एवढी थांि असते क्रक शरीर हळय हळय हलके होत जाते. मनाचा िाभारा दत्त
नामस्मरणाने भरुन जातो. गिरनार पवितालाही कदागचत नामसाधनेचा आनांद होतो
आगण तो आपला भार सहजपणे उचलतो.
जुनािढ रे ल्वे स्टेशन पासयन गिरनार पायथ्याशी येताना एका सह प्रवाशानी
गिरनारची जी एक रां जक कथा साांगितली. ती अशी क्रक, गिरनार हा पावितीचा मातेचा
भाऊ. भिवान शांकरावर रुसयन पाविती आपल्या भावाकिे राहायला आली आगण गतने

गिरनारवर आपले वास्तव्य के ले. भिवान शांकराने पवितीवर लक्ष ठे वण्यासाठी दत्त
प्रभुना गिरनारवर पाठवले. पावितीने दत्ताांना तुम्ही माझ्यावर लक्ष ठे वा पण माझ्या
नजरे स पिायचे नाही असे साांगितले. पाविती माता इकिे आांबा माता म्हणयन पुजली
जाते ५१ शगक्तपीठाांपैकी हेही एक शगक्तपीठ आहे. देवी पावितीने अांबामातेच्या रूपात
गिरनार पवितावर वास के ला. हे मांक्रदर पुरातन असल्याचे साांगितले जाते.

मातेच्या गवरुद्ध दत्तात्रयाांचे मांक्रदर आहे. दत्तात्रयाांच्या सेवेसाठी नाथ
सांप्रदायातले िोरक्षनाथ गिरनारी आले. तयाांनी दत्ताची खयप मनोभावे पयजा के ली.
तया पयजेची फलश्रुती म्हणयन िोरक्षनाथाांनी महाराजाांकिे प्राथिना के ली होती की
"आपले चरण दशिन मला सतत व्हावे" साधारणपणे िुरूचे स्थान उां चीवर असते.

दत्तमहाराजाांनी भक्ताची प्राथिना मान्य के ली. यामुळे िोरक्षगशखर उां चावर आहे.
नवनाथ सांप्रदायातील श्री िोरक्षनाथाांनी याच रठकाणी घोर तपचयाि के ली. तयाांना
प्रतयक्ष दत्तमहाराजाांनी दशिन देऊन कृ पाांक्रकत के ले आहे. आगण आजही िुप्त रूपाने
िोरक्षनाथाांचा येथे वावर आहे अशी भागवकाांची धारणा आहे. बाजयलाच िुरु िोरक्ष
नाथाांची अखांिधुनी आहे व याच स्थानावर िुरु िोरक्षनाथाांनी चौऱयाऐंशी गसध्दाांना
उपदेश के ला व बाजयलाच नवनाथानाां िुरु दत्तात्रेयाांनी याच रठकाणी िुरुमांत्र क्रदला
होता.

२,६०० पायऱयावर आसपास राणक देवीमातेची गशळ आहे. थोिे अजयन पुढे
िेल्यावर सुमारे ३,५०० पायऱयाांपाशी प्रसयतीबाई देवीचे स्थान आहे. सांतान प्राप्ती
झाल्यावर येथे तया सांतानाला घेऊन दशिनाला येणाऱया भागवकाांची सांख्या मोठी आहे.
येथयन थोिे पुढे िेल्यावर दत्त िुांफा, सांतोषी माता, काली माता, वरूिी माता,
खोिीयार माता अशी छोटी छोटी मांक्रदरे आहेत. सुरवातीला उल्लेख के लेली खालयन

क्रदसणारी छोटी मांक्रदरे हीच आहेत. थोिे १००-२०० पायऱया चालयन िेल्यावर िाव्या
बाजयला जैन मांक्रदर येते.

हे मुख्य मांक्रदर २२वे जैन
तीथांकर

नेगमनाथचे

आहे.

प्राचीन राजवाड्यामध्येच हे जैन
मांक्रदर

आहे.

काळ्या

पाषाणामधील अगतशय सुांदर
सुबक मोहक अशी नेगमनाथाांची
मयती

आहे.

नेगमनाथ

याच

रठकाणी सातशे वषे साधना
करीत होते अन् हेच तयाांचे
समागधस्थान

आहे.

मांक्रदर

सकाळी ७ वा. उघिते म्हणयन
येताना नक्की दशिन घेऊ असे
ठरवयन आम्ही पुढे झालो. जरा
थकवा जाणवला क्रक आम्ही थोि
बसायचो. बसल्यावर आकाशी पाहीलां क्रक आकाशभर चाांदणां रें िाळताना क्रदसायचां,
यात कोजागिरीचा चांद्र हातभरच लाांब आहे, असा भास

व्हायचा. मला तर

दयर्बिणीतयनही चांद्र इतक्या जवळ आगण स्पष्ट कधीच क्रदसला नाही. श्री जोवेकर सांपयणि
गिरनार चढताना उतरताना माझ्यासोबतच होते. ते मला माझां वय या सिळ्याांपेक्षा
कमी आल्यामुळे सतत म्हणायचे, " बाळा, तय आमचां स्फय ती स्थान आहेस". माझ्या
मनात गवरोधाभास होता क्रक माझ्या पेक्षा हे गतघेही वयाने मोठे असयन प्रबळ

इच्छाशक्ती, नामसाधना या जोरावर गह यात्रा करतायत, तर उलट मीच कु ठे ही कमी
पिय नये. खरां तर मी तयाांचे नाही तर ते गतघे माझां स्फय ती स्थान आहेत.

िौ-मुखी िांिेच्या उजव्या बाजयने पवित चढायला लािल्यावर ४,८००
पायऱयावर अांबाजी मांक्रदर येते, हेच ते पाविती मातेने आांबा मातेचे रूप घेऊन पवितावर
वास्तव्य के ले ते रठकाण. मांक्रदर फार रमणीय आहे, पण उघिणायची वेळ पुन्हा ७ वा.
हे स्थान बहुतेक भागवकाांचे आकषिण आहे. अनेक सुवागसनी येथे देवीची ओटी
भरायला येतात. मांक्रदर बांद असले तरी उां बरठ्ावर ओटी ठे वतात. मातेच्या शक्तीची
प्रगचती मांक्रदरात आल्यागशवाय राहात नाही असां म्हणतात. मातेच्या दशिनानांतर

पुढील प्रवास सुसह्य होतो याचा प्रतयय येथे प्रतयेकाला येतोच येतो. पगहला पवित
आगण पगहला टप्पपा इथेच सांपतो. इथयन पुढे सरळ समोर दुसऱया िोंिरावर ५,५००
पायऱयाांवर श्री िोरखनाथ मांक्रदर हे स्थान क्रदसते.

मांक्रदर तसे छोटेच आहे ८ X १० चौ.फय ट असेल. आम्ही दशिन घेतले. एका
सद्िृहस्थाने हातावर खिी साखरे चा प्रसाद ठे वला. इकिे गवभयती देतात , मांक्रदरा
समोरच एक महाराज गवभयती वाटप करत होते. गवभयतीसाठी बरीच िदी होती,
म्हणयन आम्ही घेतली नाही. हे गिरनार पवितवरील गशखराांपैकी सवाांत उां च स्थान
आहे. समुद्र सपाटीपासयन ३,६६६ फु टावर हे स्थान येते. दुसरा पवित आगण दुसरा
टप्पपा इथेच सांपतो. इथयन पुढे सरळ िुरुगशखर क्रदसते. एका सुळक्यावर हे गनळसर

रां िाचे छोटेखानी मांक्रदर आहे. १,५०० पायऱया खाली उतरून पुन्हा हा गतसरा िोंिर
चढवा लाितो.

भिवान दत्तात्रेयाची सिुण उपासना करताना चरण पादुकाांची उपासना
सविश्रेष्ठ मानली जाते. तसेच आकाशातील चाांदण्याचे अवलोकन करणे हाही काही
साधकाांचा दत्त उपासनेचाच भाि असल्यामुळे या स्थानावरून पहाटेच्या अथवा
रात्रीच्या वेळी अवकाशाचे गवहांिम दृश्य क्रदसते. ते येथे येऊनच अनुभवावे.
पावसाळ्यात तर येथील अनुभवाचे शब्दात वणिन करणेच अशक्य आहे. ढिसुध्दा
गशखरापासयन खाली असतात. माणसाचे मन हे दुिुिणाांचे माहेरघर असयन या रठकाणी
जाण्यासाठी १०,००० पाय-या चढय न जाव्या लाितात. प्रतयेक पायरीवर एक एक
दुिुिणाचा तयाि करीत चढायचे असते. शेवटच्या पायरीवर तयािाचाही तयाि
करायचा आहे. काम, िोध, मोह, माया, पाश हे एवढेच दुिुिण नाहीत. तर तयाांच्या
अनेक शाखा, उपशाखा, पोटशाखाही आहेत. तया आपल्या जन्मापासयनच आपल्या
मनाच्या िाभाऱयात खोलवर रुजल्या आहेत. नकळत जोपासल्या िेल्या आहेत. प्रतयेक
पायरी चढताना तया समयळ नाहीशा होतील आगण प्रतयक्ष श्रीदत्त भेटतील अशी प्रतयेक
भक्ताला आशा आहे. अनेकाांना याचा लाभ झाला आहे, तो आपल्यलाही व्हावा हा या
यात्रेमािचा खरा उद्धेश आहे.

थोिे अांतर पुढे खाली उतरल्यावर दोन मोठ्ा सोनेरी कमानी लाितात. एक
उजव्या बाजयच्या कमानीतयन सुमारे ३०० पायऱया उतरल्यावर श्री कमांिलय स्थान
आहे. आम्ही प्रथम श्री दत्ताांच्या चरणकमलाांचे दशिन घेऊ असे ठरवयन चढय लािलो.

िाव्या बाजयच्या कमानीतयन पुढे समोर १,००० पायऱया चढल्यावर िुरूगशखर
हे उभ्या सुळक्यासारखे सरळ उभे आहे. श्रीदत्तिुरुांच्या चरणपादुका उमटलेल्या या
गशखरावर चढताना थांिी, वारा, पाऊस या प्रतयेक ऋतयचा अनुभव वेिळाच असतो.
आम्हाला भरपयर थांिी जाणवली. सोसाट्याचा वारा सुटला होता. मी कानटोपी आगण
इतरानी उबदार गझपर (स्वेटर) घातले होते. याच स्थानावर बसयन भिवान
श्रीदत्तात्रेयाांनी १२,००० वषे तपचयाि के ली आगण म्हणयनच हे तयाांचे अक्षय
गनवासस्थान आहे अशी श्रद्धा सवि दत्तभक्ताांमध्ये आहे. १० X १२ चौ.फय ट जािेमध्ये
भिवान श्री दत्तात्रेयाांच्या काळ्या पाषाणातील गवलोभनीय पादुका, एक सुबक मयती

तया शेजारी एक पुजारी बसय शके ल एवढी जािा आहे.बाजयलाच प्राचीन िणेश अन्
हनुमानाची मयती आपलां लक्ष वेधयन घेते. चरणकमलाच्या मािे थोड्या खाली एक
प्राचीन गशववलांि आहे. आम्हाला िुरूगशखरापयांत पोहोचायला आगण दशिन घ्यायला
तीन वाजले. ही सवि साधारणा ब्रम्ह मुहूतािची वेळ. दशिन खयपच सुांदर झाले. मन
श्रद्धा आगण भक्तीने भरुन आले. िदी असल्यामुळे आगण जािे अभावी फार वेळ
मांक्रदरात उभां राहू देत नाहीत. जे कोण महाराज आहेत ते "पुढे चला सिळ्याांना दशिन
घेऊ द्या" अशी सयचना सतत करत असतात.

उतरताना परत तया दोन सोनेरी कमानीशी आल्यावर कमांिलय स्थानाकिे
जायला ३०० पायऱया उतरायला लाितात. या कमानी पाशी उभां राहून िुरु
िोरखनाथ गशखर पगहले असता गशखरा शेजारी मोठा नांदीचा आकार क्रदसतो. तयानां
गशखरावरच्या गवगवध दििाांनी गमळय न हा आकार तयार होतो. एका गवगशष्ट
कोनातयनच पगहले असता हा आकार स्पष्ट क्रदसतो. तया आकारापाठी पौर्णिमेचा चांद्र
आल्यामुळे तो नांदी खुलयन क्रदसतो, साक्षात खरा वाटतो. आम्ही फोटो काढायचा प्रयत्न
के ला पण अपुरा प्रकाश आगण खयप अांतर असल्यामुळे नीटसा आला नाही. पण नांदी
दशिन हा प्रकार खयप गवलक्षण आगण गवलोभनीय आहे. कमांिलय तीथािपाशी खाली
उतरून आलो. तीथि शाांत, प्रसन्न आहे.

इथे ५,००० वषाांपासयन असलेली अखांि धुनी आहे. ही धुनी एक दैवदुलिभ
देणिी आहे. आजही ती धुनी दर सोमवारी सकाळी सुमारे ६.००-६.३० वाजता
तासाभरासाठी प्रकट होते असां म्हणतात. तया अग्नीरुपानां साक्षात् श्रीदत्तप्रभयच गतथे
प्रकटतात. या अनुपम दशिनाचा लाभ घ्यायचा असल्यास सोमवारी पहाटे (म्हणजेच
रगववारी मध्यरात्री) २.००-२.३०च्या दरम्यानच पवितारोहणास आरां भ करावा
लाितो.येथील भस्म प्रसाद म्हणयन भागवकाांना क्रदले जाते. कमांिलुकुांि स्थानी असलेले
साधय सुमारे ५-६ मण काष्ठां वपांपळाची लाकिे समर्पित करतात (आपण होळीला जशी
लाकिां उभी रचतो तशी अग्नीकुां िात रचयन ठे वतात.) आगण एका गवगशष्ट क्षणी आपल्या
िोळ्याांचां पातां लवण्याच्या आतांच् श्रीदत्तात्रेय गनर्मित स्वयांभय अग्नीनारायणाची १२
फय ट उां चीची ज्वाला प्रकटते. श्रध्दावान भक्ताांस तयामध्ये साक्षात् दत्तप्रभयांचे दशिन होते.
रगववार असल्याने या धुांनीचे साक्षीदार काही होता आले नाही, पण गह जािा एकय णच
क्रदव्य आहे.

अशी अख्यागयका आहे क्रक, भिवान दत्तात्रेय ध्यानात हजारो वषे गिरनार
पवितावर बसले असताना प्रजा दुष्काळाने हैराण झाली होती. प्रजेची दया येऊन देवी
अनुसयया मातेने ध्यानावस्थेतयन बाहेर काढण्यासाठी दत्ताांना हाक मारली. तेव्हा
भिवान दत्तात्रेयाांचे कमांिलय खाली पिले. एक भाि एकीकिे व दुसरा भाि दुसरीकिे
असे तयाचे गवभाजन झाले. एक रठकाणी अग्नी (गजथे धुनी आहे) प्रकटला तर दुसऱया
स्थानावर िांिा अवतरुन जलकुां ि गनमािण झाले तेच हे कमांिलय स्थान आहे. येथील
आश्रमामध्ये अन्नछत्रही आहे. आजही हे अन्नछत्र २४ तास सेवेत असते. सेवा देणारे
सेवेकरी अिदी आग्रहाने प्रसाद देत असतात. आम्ही याच अन्नछत्रात िाठीया

गजलबीचा प्रसाद घेतला. इतक्या पायी प्रवासानांतर पोटासाठी हा आश्रमच खरा
आधार आहे. अन्न-पाण्याची सोय इथे गवनामयल्य होते. थोिाफार बसयन आरामही
करता येतो. सिळीकिे िुरु दत्तात्रयाांचा वास भरून रागहला आहे. एकय णच भारावलेले
वातावरण आहे. मनाला सतत काहीतरी क्रदव्य सोबत आल्याची जाणीव होते.
अांतिःकरण हे दत्त नामाने भरून जाते आगण इथयनच परतीचा प्रवास सुरु होतो.
जाण्यासाठी आगण येण्यासाठी एकाच मािि आहे. ज्या पायऱया आपण चढय न आलो
तयाच आता उतरायच्या आहेत.

आम्ही परतीचा प्रवास सुरु के ला आगण पुन्हा िुरु िोरखनाथ मांक्रदरा जवळ
आलो. सकाळचे ४ वाजले असतील. मांक्रदरापुढे एक छप्पपर असलेली छोटी
आरामासाठी जािा आहे. चालयन चालयन पायाांनी हात वर के ले होते. सिळे च खयपच
दामले असल्याने सिळ्याांनी अांि टाकले. थांिी खयप जाणवत होती. िोळे कधी गमटले
कळलेचां नाही. आम्ही सिळे एक तासाभराने उठलो. एकदम ताजे तवाने होऊन
उतरायला लािलो. आता चाांिलेच उजािले होते. के शरी ताांबयस सययि नारायणाचे
दशिन झाले. पौगणमेचा गवरत जाणारा चांद्र आगण उिवणारा सययि हा योि खयप क्वगचतच
पाहायला गमळतो. गिरनारच्या बाजयला नजर टाकली की भव्य दातार पवित क्रदसतो.
आजयबाजयला गिरनार अभयारण्य आहे. वरून पगहले असता गह गहरवळ िोळ्याांना
खयप आल्हाददाई वाटते. छाती भरून श्वास घेतला, पायाला वेि क्रदला तोवर अांबाजी
मांक्रदर आले. अांबाजी मातेचां मांक्रदर उघिायला आजयनही अवकाश होता. आम्ही खाली
उतरण्याचा गनणिय घेतला. मी पटकन मांक्रदराच्या पायऱया चढय न उां बरठ्ावर िोकां
टेकयन नमस्कार करुन आलो. पुढल्या वेळेस नक्की दार उघि आई म्हणयन प्राथिनाही

के ली. अांबाजी मांक्रदराच्या पवितावरून खाली सिळी जैन मांक्रदरे स्पष्ट क्रदसतात.
नेगमनाथ मांक्रदराचा पररसर खयप मोठा आगण प्रशस्थ क्रदसतो. प्रतयेक मांक्रदरावर के लेलां
नक्षीकाम गवलोभनीय आहे. उतरून खाली येताना नेगमनाथ मांक्रदर प्रवेशद्वार क्रदसले.

सकाळचे सात वाजयन िेले असतील म्हणयन मांक्रदर उघिले होते. मांक्रदर पररसर
खयपच प्रशस्थ आहे आगण प्रतयेक खाांब, घुमटावर बारीक, अप्रगतम कोरीव काम के लेले
आहे. बघणाऱयाला हे कलागवश्व थक्क करणारे आहे. " एवढ्या उां चीवर एवढे मोठे मांक्रदर
कसे बनवले असेल ?" हा एकच गवचार माझ्या मनात रुां जी घालत होता.
बाांधणाऱयालाही मनोमन नमस्कार के ला. सामान आगण काठी दरवाजा जवळ ठे वयन
िाभाऱयात दशिनासाठी िेलो. िाभाऱयात अांधार होता. आपण क्रदवाळीला काचेच्या

ग्लासात पाण्यावर तेल ओतयन जे क्रदवे उजळवतो, तशा अनेक गमणगमणतया क्रदव्याांनी
िाभारा उजळला होता. अिदी गतरुपती सारखांच तया क्रदव्याांच्या मांद प्रकाशात
नेगमनाथ महाराजाांचे दशिन झाले. काळ्या पाशाणातील अगतशय सुबक मयती,
नक्षीदार सुवणि मुकयट, चाांक्रदचे िोळे आगण चेहऱयावर गस्मत हास्य. दोन गमगनटे
आपला आपल्या नजरे वर गवश्वास बसणार नाही एवढे सुांदर सिुण रुप. मी तर काळ्या
पाशाणातील अशी मयती प्रथमच पाहीली, मुांबईत पागहल्या आहेत तया सिळ्या मुतयाि
सांिमरवरी, पाढ-या शुभ्र आहेत.

पुन्हा अजयन उतरताना प्रसयतीबाई देवी, दत्त िुांफा, सांतोषी माता, काली माता,
वरूिी माता, खोिीयार माता ही छोटी मांक्रदरे लािली.आता सययि प्रकाशात सिळ्या
मुतयाि सुांदर क्रदसत होतया. दशिन घेऊन उतरायला लािलो. उतरायला तसा जरा
कमीच वेळ लाितो. पायाांना एकदा वेि आला, दम लािला की थाांबायचां असां ठरवयन
भर भर उतरलो. शेजारीच ५०० पायऱयाांची खयण क्रदसली. १५-२० गमनटात खाली
पोहचय असां श्री. जोवेकराांना साांगितलां तसां तयाांच्याही चेहऱयावर समाधान झळकलां.

उतरताना वाटेत अनेक माकिे क्रदसली, काळ्या तोंिाची. तयाांचे तयाांच्यातच
खेळ सुरु होते. मस्त पायऱयाांवर भली मोठी शेपटी पसरून सिळे ऐटीत बसले होते.
मी थोिा पायरीवर काठी आपटत आपटत चालत होतो. आजयबाजयचे दयकानदार
"कोणतेही खाण्याचे सामान हातात ठे ऊ नका" असे बजावयन साांित होते. तस तयाांचा
फारसा उपद्रव नाही, कोणतयाही यात्रेकरूला त्रास देत नाहीत.

समोर ५० पायऱयाांवर शेंदरी रां िाची पायथ्याची कमान क्रदसली. आम्ही
रात्री ९. ०० वा. चढायला सुरुवात के ली होती, सकाळी ९. ०० वा.पायथ्यापाशी
पोहोचलो.

उतरल्यावर मी पुन्हा एकदा पगहल्या पायरीवर थबकलो. मी मािे वळय न
पगहले. गिरनार सुांदरच क्रदसत होता. यात्रा इथे सांपली होती. मन खयप शाांत, प्रसन्न
झाले होते. पगहल्या पायरीला पुन्हा िोकां टेकयन नमस्कार के ला. दत्त महाराजाांनी
सुखरूप सारां काही घिवयन आणलां होत. महाराजाांना मनोमन द्यन्यवाद क्रदले. "पुन्हा
बोलवा मी नक्की येईन" असां मनोमनी साांगितलां. िोळे आपसयक गमटले िेले आगण
मनात एकाच िजर झाला " जय गिरनारी, जय गिरनारी."

अशी ही माझी पगहली गिरनार यात्रा सद्िुरू कृ पेने सफळ सांपयणि.

ई सागहतय प्रगतष्ठानचां हे बारावां वषां. अनयप साळ्िाांवकर याांचां ई सागहतयवरचां हे दुसरां
पुस्तक.
अनयपजी एक तरूण लेखक आहेत. नवीन गपढ्याांवर सांस्कार व्हावेत, काहीतरी छान
चाांिलां गनमािण व्हावां या उद्देशाने ते गलहीतात. तयाांची भाषा रसाळ आगण
प्रासाक्रदक आहे. सहज वापरातल्या शब्दाांतयन ते एक सुांदर जि गनमािण करतात.
असे अनेक तरूण लेखक खयप छान गलहीत आहेत. मोठ्ा लेखकाांच्या तोिीस तोि
आहेत. पण तयाांना योग्य असा प्पलॅटफ़ॉमि गमळत नाही. तयाांची पुस्तकां प्रकागशत
करायला प्रकाशक धजावत नाहीत. कारण तयाांचे नाव प्रगसद्ध नसल्यामुळे तयाांच्या
पुस्तकाांची गविी होईल की नाही याबद्दल प्रकाशक साशांक असतात. आगण जर या
लेखकाांची पुस्तके वाचकाांसमोर आलीच नाहीत तर लोकाांना तयाांचे नाांव कळणार
कसे? या दुष्टचिात सापिय न अनेक नवतरूण लेखकाांच्या गपढ्या बरबाद झाल्या.
पण आता असे होणार नाही. इां टरनेटच्या सहाय्याने नवलेखकाांना वाचकाांच्या
नजरे पयांत पोहोचवण्याचे काम आता अनेक सांस्था करत आहेत. ई सागहतय
प्रगतष्ठान ही तयातील एक. सुमारे ५ लाखाांहून अगधक वाचकाांपयांत या नवीन
लेखकाांना नेण्याचे काम ही सांस्था करते. पयणि गवनामयल्य. लेखकाांनाही कोणताही
खचि नाही. आगण आज ना उद्या लेखकाांना भरघोस मानधन गमळवयन देण्यासाठी ई
सागहतय प्रगतष्ठानचे प्रयत्न चालय आहेत.
नवीन लेखक यायला हवेत. भक्कमपणे उभे रहायला हवेत. तयाांना तयाांच्या तयाांच्या
दजािनुसार मानमरातब गमळावा. मानधन गमळावे. परदेशातील आगण दयरच्या
खेड्यापाड्याांवरील नववाचकाांना दजेदार सागहतय गमळावे.
अनेक नवनवीन ताकदवान लेखक ई सागहतयाकिे वळत आहेत. तयाांना तयाांच्या
कसानुसार प्रगतसादही गमळतो. कु णाला भरघोस तर काहींच्या वाट्याला टीकाही
येते. या टीके ला positively घॆऊन हे लेखक आपला कस वाढवत नेतात.

प्रफ़ु ल शेजव, भाग्यश्री पाटील, कोमल मानकर, सुरज िातािे, अनयप साळिावकर, बाळासाहेब
वशांपी, चांदन गवचारे , सौरभ वािळे , यशराज पारखी, चांद्रशॆखर सावांत, सांयम बािायतकर, ओंकार
झाांज,े पांकज घारे, गवनायक पोतदार, चांद्रकाांत वशांदे, चारुलता गवसपुते, कार्तिक हजारे , िणेश
सानप, मनोज चापके , महेश जाधव, मनोज गिरसे, मृदल
ु ा पाटील, गनलेश देसाई, सनहा पठाण,
सांजय बनसोिे, सांजय येरणे, शांतनय पाठक, श्रेगणक सरिे, शुभम रोकिे, सुधाकर तळविेकर, क्रदप्ती
काबािे, भयपेश कुां भार, सोनाली सामांत, के तकी शहा, गवगनता देशपाांि,े सौरभ वािळे असे अनेक
तरूण लेखक साततयपयणि लेखन करत आहेत. ई सागहतयकिे हौशी लेखकाांची कमी कधीच नव्हती.
आता हौसेच्या वरच्या पायरीवरचे, लेखनाकिे िांभीरपणे पहाणारे आगण आपल्या लेखनाला पैलय
पािण्याकिे लक्ष देणारे तरूण लेखक येत आहेत. ही नवीन लेखकाांची फ़ळी मराठी भाषेला नवीन
प्रकाशमान जिात स्थान गमळवयन देतील. तयाांच्या सागहतयाच्या प्रकाशाला उजाळा गमळो.
वाचकाांना आनांद गमळो. मराठीची भरभराट होवो. जिातील सवोतकृ ष्ट सागहगतयक प्रसवणारी
भाषा म्हणयन मराठीची ओळख जिाला होवो.
या सवाित ई सागहतयाचाही खारीचा वाटा असेल हा आनांद.
आगण या यशात ई लेखकाांचा वसांहाचा वाटा असेल याचा अगभमान.

बस्स. अजयन काय पागहजे?
आमेन
सुनील सामांत
ई सागहतय प्रगतष्ठान

