चला जादू करू या !
या आठव
याच आठव

ात ई सािहत्य पर्ित ानचा वधार्पन िदन आहे.

ात ई सािहत्य पर्ित ानच्या www.esahity.com या वेबसाईटला तीन लाख

िहट्स पूणर् झाल्या तर www.ednyaneshwari.com या वेबसाईटला प ास हजार. सवर्
वेबसाईट्स िमळू न जवळ जवळ पाच लाख िहट्स.
याच आठव

ात ई सािहत्यचे िदडलाख ई मेल सभासदही पूणर् होत आहेत.

हल्लीची िपढी “वाचत नाही, वाचत नाही” असं बरे च लोक म्हणत असतात. काही पर्माणात हे
खरं ही आहे. काही पर्माणात असं म्हणायचं कारण म्हणजे आताच्या िपढीतही काही वाचस्पती
मंडळी आहेतच अिण त्यांचं वाचन त डात बोटं घालायला लावेल इतकं

ापक आिण सखोल

आहे. पण वाचनाला दोन गो ी लागतात. आवड आिण सवड. त्यातल्या दुसर्या गो ीची या
िपढीकडे मारामार आहे. िनवांतपणा असा नाहीच. स्पधार्, धावाधाव, मनाची घालमेल यातून
ही िपढी जाते आहे. आिण त्यांना चांगल्या िवचारांची, स्थैयार्ची, आिण पुस्तकांची गरज आहे.
क प्युटरच्या या जमान्यात ई पुस्तकां ारे ही गरज भागवली जाऊ शकते. मराठीत असे ई
सािहत्य िनमार्ण करणार्या अनेक संस्था आिण

क्ती आहेत. आिण त्यांना खुप चांगला पर्ितसाद

िमळत असतो. त्यांपैकीच एक आम्ही ई सािहत्य पर्ित ान.

गेल्या बारा मिहन्यांत ई सािहत्य पर्ित ानने पर्िस
के लेल्या ई पुस्तकांची आिण िनयतकािलकांची
यादीच पहा.
बालभारती : संगर्ाहक : सुरेश िशरोडकर : गेल्या स र
शी वषार्ंतील बालभारती पुस्तकातील ४०० किवतांचा
संगर्ह

लालनाक्या : पर्ाजक्त देशमुख : एका िवदूषकाची कहाणी
संगीत कानसेन : शा ीय संगीताच्या िविवध अंगांची
ओळख करून देणार्या सहा पुिस्तकांची मािलका : संकलन :
सुिनल सामंत

दुगर् दुघटर् भारी : महारा ातील िशवकालीन िकल्ल्यांची
मािहती देणार्या पुिस्तका : संपादक : निचके त जोशी :
रायरे र आिण कजळगड, िकल्ले पुरंदर, खादेरी उं देरी
जलदुग,र् माहुली गड ( लेखक : माधुरी नाईक, अरिवद
नाईक)

बालनेटाक्षरी : संपािदका : अनघा िहरे : बालसािहत्याचा
खिजना : बालगाणी िवशेषांक, बालिदन िवशेषांक, बाल
गो ी िवशेषांक, िवज्ञान िवशेषांक, रं गिबरं गी

नेटाक्षरी : संपादक : शिशकांत रणवरे , सिचन काकडे,
सोनाली घाटपांड,े भारती सरमळकर : किवतांचे संगर्ह :
सहज सुचलं म्हणून, मी कात टाकली, पालवी, बीज अंकुरे
अंकुरे ,

सावल्यांची पावले, move on,

ी, पाणी,

िक्षितजाच्या पार, चेकमेट, मैतर्बन, गर्ेस आदरांजली हे
गेल्या बारा मिहन्यांतील काही अंकांचे िवषय आहेत.

स्वरनेटाक्षरी : संपादक : शशांक नवलकर. स्वर : िशरीन
िशकलगार : बोलक्या पुस्तकांची आयिडया : तो आिण ती.

अक्षर अंकुर का

स्पधार् : संयोजन आिण संपादन : संिहता

िहस्वनकर , रं जन कं धारकर: मागर्दशर्न : कवी फ़ मुं िशदे.
दोनशेहून अिधक नवकव चा पर्ितसाद. ८९ कव च्या
किवतांची िनवड करून पाच का संगर्हांची िनिमती

िवकर्मािदत्य : िनिमती : सुिनल सामंत: सिचन तडु लकर
यांच्या शतकांचे शतक साजरे करणारी िवशेष पुिस्तका.

महाकै वल्यतेजा : लेिखका वैशाली कु लकण : िनिमती :
अमृता ढगे : संत ज्ञाने रांचे जीवन आिण कायार्ची मह ा
सांगणारे एक छोटॆखानी पुस्तक

वाटा आिण वळणे : पर्वास वणर्ने : महदर् कु लकण : एक
अनोखा पर्वास, भारतातील असे काही अपर्िस

स्पॉट्स जे

जगात अि तीय आहेत.

राजहंस एकला : कथा का

: किवता मोकाशी .

उनाड : संपादक : आनंद माने: न ा िपढीला उत्साह
देणार्या लेख, चिरतर् आिण िनबंधांचा संगर्ह

रोबो : सैन्यजीवनावरील लघुकादंबरी : लेखक िदनानाथ
मनोहर : ही कादंबरी आता मुंबई िव ािपठाने MA च्या
अभ्यासकर्मात समािव के ली आहे.

चुकत कोण नाही : बालगो चा संगर्ह : लेिखका कु मुिदनी
बल्लाळ

ज्ञाने री : शर्ी िवजय पांढरे िलिखत ज्ञाने रीचे ओिवब
रुपांतर.

िजथे िजथे मराठी माणूस ितथे ितथे ज्ञाने री

पोहोचवण्याचा

संकल्प.

आजवर

सुमारे

१२

लाख

लोकांपयर्ंत ज्ञाने री िलिखत वा ऑिडओ स्वरूपात
पोहोचली आहे.

शंभरू ाजे : दामोदर मगदूम. एका वादळी

क्तीमत्त्वाची

कहाणी आिण स्वतः शंभूराजांनी िलहीलेल्या किवतांचा
संगर्ह.

प यांना रं ग कसे िमळाले ? : बाल लघुकादंबरी : लेिखका
अनघा िहरे

िचतर्शक्ती : संपादक : राहुल अरुणा िकशन रणसुभे :
िचतर्ां ारे सामािजक समस्यांना वाचा फ़ोडण्याचे व
समाजबदल घडवण्याचे एक सुंदर तंतर्.

खोड : The green Horror:

िकरण कु लकण

:

मराठीतील भयकथांचा नवा अध्याय

यह तो शर्ी की इच्छा : लेखक : सुिनल सामंत, संिहता
िहस्वनकर : अमराठी लोकांना िशवरायांच्या कायार्चे
अि तीयत्व

समजावे

म्हणून

एक

िहदी

छोटेखानी

पुस्तकमािलका.

काळीज-ग दण : लेखक िकरण लोखंडे : मनाल्या
िभडणार्या आत्मबंधांचा संगर्ह

इत्यथर् : संपादक : तन्वीर िसि की, सृजा, सुिनल सामंत.
मराठी कथा, लघुिनबंध, ना
आदी ग

छटा, पर्वासवणर्न, चिरतर्े

सािहत्यासाठी एक नवं ई िनयतकािलक. या

वषार्त त्याचे सहा अंक िनघाले.

मुळांवरची माती सांभाळताना : किवतासंगर्ह : िकरण
भावसार : गर्ामीण जीवनातून शहराकडे जाताना होणारी
एका कामगाराची घालमेल.

मावळा १, व मावळा २: लेखक : दामोदर मगदूम.
िशवाजी महाराजांनी स्थापन के लेल्या मराठी सामर्ाज्याचा
पाया म्हणजे जीवावर उदार होऊन समपर्ण करणारे मावळे .
या पर्त्येक मावळ्याची जीवन कथा.

मायबोलीचा िव सेतू : संकलक : िदवाकर कारखािनस,
मोनाली फ़ाटक, पर्मोद तडु लकर : उ र अमेिरके त स्थाियक
झालेल्या मराठी माणसांच्या लेखणीचा एक साक्षात्कार.

गंवसले दैवी कण : लेखक : दामोदर मगदूम : िहग्स
बोसॉन कणांच्या संशॊधनाची गाथा.

२६/११

चे अमर हुतात्मे : लेखक : संजय वाघ :

मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यात शहीद झालेल्या १८
जवानांची कथा. पर्त्येक जवानाचे चिरतर्.

िहमालय अ पूणार् टर्ेक : लेखक : िवनायक अंतुरकर :
िहमालयातील खडतर २२ िदवसांच्या पायी पर्वासाचे
वणर्न.

सा.सू. : लेिखका िपर्यांका जोशी. पुण्यात पेइंगगेस्ट म्हणून
गेलेल्या दोन िव ािथन चा एक धमाल अनुभव. आता याची
िसरीज एका पर्मुख वतर्मानपतर्ाच्या िवशेष पुरवणीतून
पर्िस

होत आहे.

धगधगते अग्नीकुं ड : स्वा. सावरकर चिरतर्: लेखक शर्ी वा
नेलकर.

का ाथर् : कवी िवजय पांढरे यांच्या किवतांचा संगर्ह.

भैरवगड थ रा र क : लेखक : निचके त जोशी : एका
१५००

फ़ू ट

कातळक

ावर

चढण्याचा

(

आिण

उतरण्याचा) भ ाट अनुभव.

शो-िपस : लघुकथा : लेखक : अरुण देशपांड.े मध्यमवग य
िरटायडर् माणसाच्या रोजच्या जीवनावरचे भेदक भाष्य

या पाठोपाठ याहून एक से एक भारी पुस्तके
घेऊन ई सािहत्य पर्ित ान येतच आहे.

लवकरच येत असलेल्या पुस्तकांत आहेत
वेरूळ : (इितहास आिण स दयर्शा ) :
लेखक डॉ पर्भाकर देव : छायािचतर्े : आनंद
माने

आठवण ची भरता शाळा : (भाविचतर्े) : लेखक : िकरण
भावसार
माझे िसगापुरायन : (िवनोद) : लेखक : िवशूभाऊ
रणिदवे
गोरखगड ते िस गड : (पर्वास) : लेखक : पंकज घारे
नागपुरी तडका (किवता) : गंगाधर मुटे
मराठी तिमळ शब्दकोश : रमाबाई जोशी
अध्यात्मांक : अिनल पाटील

ई सािहत्य पर्ित ानचे आता जवळपास िदड लाख ई मेल सदस्य आहेत.
यािशवाय ई सािहत्य पर्ित ानच्या वेबसाईट्सचे वाचक वेगळे च. www.esahity.com च्या या
आठव

ात तीन लाख िहट्स पूणर् झाल्या तर www.ednyaneshwari.com च्या प ास

हजार. या िशवाय www.marathiriyasata.com ला तीस हजार िहट्स आहेत. या िशवाय ई
सािहत्यचे खालील ब्लॉग्स आिण पेजेस आहेत.
http://etyarth.blogspot.in/
http://esahityapratishthan.blogspot.in/
http://esahityapratishthan.blogspot.in/p/blog‐page.html

फ़े सबुकवर भेट ा
https://www.facebook.com/esahity
https://www.facebook.com/groups/kaavya.marathi/
https://www.facebook.com/groups/gadyasansthan.esahity/
https://www.facebook.com/groups/kavyanjali.esahity/
https://www.facebook.com/groups/yadny/
https://www.facebook.com/groups/netaksharee/
https://www.facebook.com/edyaneshwari
https://www.facebook.com/balnetakshari

गेली पाच वषर्ं ई सािहत्याचा हा यज्ञ अ ाहत चालू आहे. आिण उ रो र त्याला िमळणारा
पर्ितसाद वाढत आहे. उदाहरणच

ायचे तर वेबसाईट्सना िमळणार्या िहट्सचे. पाच लाख

िहट्सपैकी तीन लाख िहट्स गेल्या आठ मिहन्यातील आहेत. म्हणजे गुरू ! ही तर आता आता
सुरुवात आहे. पुढे खुपच मोठी धमाल आहे.
आमचा संकल्प आहे की बारा कोटी मराठी माणसांपैकी िनदान एक टक्का लोकांपयर्ंत
पोचायचेच. म्हणजे पर्त्येक पुस्तक बारा लाख लोकांपयर्ंत पोहोचलेच पािहजे.

हळू हळू

के रळसारखे पर्त्येक मराठी साक्षर माणूस एक वाचकही बनावा. माझ्या मायबोलीत ही शक्ती
आहे.

ज्ञाने र माउल ची इच्छा म्हणून िशवबाच्या या मराठीत पुन्हा एकदा वाचनाची

संस्कृ ती जन्म घेते आहे. एका वेगळ्या स्वरूपात. एका न ा अिभयानात. एका नवीन िव ाचे
दरवाजे िकलिकले झाले आहेत. आपण सवर्जण या जादूचे के वळ साक्षीदार नव्हे तर भागीदार
बनूया. आपल्या ओळखीच्या लोकांचे फ़क्त बारा ई मेल आय डी आम्हाला पाठवा. आिण या
भ

यज्ञात भाग घ्या. आपण लेखक कवी असाल तर आपले सािहत्य पाठवा. आपल्या

ओळखीच्या लेखक कव ना या न ा पर्योगाब ल सांगा.
आिण काही वषार्ंनंतर आपल्या नातवंडांना सांगा.... या जादूच्या पर्योगात आम्हीही भािगदार
होतो...
चला तर जादू करु या...
आपल्या ओळखीच्या बारा लोकांचे मेल आय डी esahity@gmail.com ला कळवा.
खातर्ी बाळगा, या ई मेल्स चा वापर के वळ मराठी सािहत्य पाठवण्यासाठी के ला जाईल.
धन्यवाद
टीम ई सािहत्य पर्ित ान

