
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ई साहित्य प्रहिष्ठान 

 

 

 

 

सादर करत आहे 

 

 

पाच ददवसाांत मोडी शिका 

(अभ्यास) 

 

 

 
 

लेखक : िुभम िरद पाटील 

  



पाच दिवसाांत मोडी दिका 

ह ेपुस्तक विनामूल्य नाही 

 

ह ेपुस्तक आपण नाममात्र ११ रुपये िुल्क िेऊन दवकत घेतले आह.े ई सादहत्यची चळवळ 

दिकण ेआदण फ़ोफ़ावणे यासाठी आता ई सादहत्य अत्यांत नाममात्र दकां मतीत ई पसु्तके दवक्री सुरू 

करत आह.े आदण आपण ई सादहत्यच्या या चळवळीला आपला हादििक पाठींबा द्याल याची खात्री 

आह.े 

 

ह ेपुस्तक वाचून झाल्यावर  

१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून ह ेपुस्तक कस ेिाटले ते कळिा 

१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून ह ेपुस्तक कसे िाटले ते कळिा. 

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिव मराठी लोकाांना या पुस्तकाबद्दल अवि ई सावहत्यबद्दल 

साांगा. 

  

 

 

 

 
दाद म्हिजे स्तुतीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे.  प्रामाविक 

मत असािे. ज्यामुळे लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होत.े मराठीत अवधक कसदार 

लेखन व्हािे आवि त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवि अखेर सांपूिव समाज एका नव्या प्रबुद्ध 

उांचीिर जात रहािा.  
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पत्ता - १. कमलानांद, ३४, डॉ. हडेगेवार नगर, धरणगाांव,(४२५१०५) शिल्हा - िळगाांव 

        २. श्री स्वामी समर्थ नगर भातखांड ेबु.।। (४२४२०१) 
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आर्श्यक आि.े  िस ेन केल्यास कायदेशीर कारर्ाई (दिंड र् िुरुिंगर्ास) िोऊ शकिे.  

This declaration is as per the Copyright Act 1957.  Copyright protection in India is available 
for any literary, dramatic, musical, sound recording and artistic work. The Copyright Act 
1957 provides for registration of such works. Although an author’s copyright in a work is 
recognised even without registration. Infringement of copyright entitles the owner to 
remedies of injunction, damages and accounts. 
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• आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण ि ेफ़ॉरर्डव करू शकिा.    

ि ेई पुस्िक र्ेबसाईटर्र ठेर्ण्यापुर्ी ककिं र्ा र्ाचनाव्यहिररक्त कोणिािी र्ापर करण्यापुर्ी ई -
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पत्त  – १. ३४, “कमल नांद”, डॉ. हेडगेव र नगर, धरणग ांव 

(४२५१०५) 

२. श्री स्व मी समर्थ नगर भ तखांडे बु.ll (४२४२०१) 

मेकॅननकल इांजीननयर, 

Catia V5 आनण keyshot सॉफ्टवेअर स ठी Tutorials    नलहीत 

असतो. 

3D Modelling ची आवड, 

3D Printing स ठी व्य वस नयक नडझ ईन करत असतो. 

व चन ची नवशेष आवड, शक्यतो ऐनतह नसक व चन करतो. 

ऐनतह नसक व रस  स्र्ळ ांन  भेट देण्य ची आवड आहे. 

आनण बरेच क ही......... 
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मनोगत 

नमस्क र रनसकहो,  

 मी शुभम शरद प टील, ई – स नहत्य वरील म झे हे दुसरे पुस्तक. म झ्य  पनहल्य  

पुस्तक ल  (प्रव सवणथन ल ) व चक ांनी भरभरून प्रनतस द नदल . पनहलेच नलख ण असल्य ने 

व चक ांच्य  पसांतीस पडते की न ही ही एक ध कधकू मन त होतीच. पण म यब प व चक ांनी 

नदलेल  प्रनतस द इतक  भरघोस होत  की आत्मनवश्व स शतपटीने उांच वल . खरोखरच ह  एक 

प्रसन्न अनुभव होत . नव्हे आहे. 

 य  पुस्तक च  नवषय जर  वेगळ  आहे. मोडी नलपी मह र ष्ट्र त कुण ल  म नहती न ही. 

पण आज नतची अवस्र्  एख द्य  पदच्युत चक्रवती सम्र ट स रखी झ ली आहे, ज्य ने आधी खपू 

पर क्रम केले आनण क ळ च्य  ओघ त त्य ल  प्रज  नवसरली. “आमच्य  आजोब ांन  मोडी येत 

होती,” इर्पयंत आज मोडीची अवस्र्  आहे. सांपणूथ आयथवत थत, अगदी तांज वर येर्ील 

व चन लय त मोडी क गदपते्र अक्षरशः पडून आहेत. य  क गद ांन  कुणी व चक नमळत 

न हीयेत. म झ्य  मते ही क गदे नसनू मर ठ य ांच्य  इनतह स तील रत्ने आहेत, पण आमचे दुदैव 

असे की आमच्य कडे रत्नप रनखच न ही. य  असांख्य मोडी क गद ांतनू कद नचत क ही नवीन 

इनतह स समोर येऊ शकतो, क ही नवीन घटन  समज ूशकत त, क ही व द ांचे ननरसन होऊ 

शकते.  

 य  पुस्तक त मोडी ब र खडी नशव य नलपीची गरज, उत्पनत्त, जोड क्षरे आनण क ही 

ऐनतह नसक पते्र मोडी नलपीत नदली आहेत. मोडी ब र खडी नशकण्य स ठी प च नदवस पुरेसे 

आहेत, पण सफ ईद र मोडी व चक व  लेखक होण्य स ठी प्रयत्न ांनशव य दूसर  उप य न ही. 

क ही मनहन्य ांच्य  प्रयत्न ने मोडी व चन – नलख ण सुसह्य होतेच होते. १९५२ नांतर मोडी 

नशक्षण  मह र ष्ट्र तनू ब हेर झ ली, मुद्रण तील क ठीण्य मुळे व  इतर क रण ांमुळे मोडी हद्दप र 

झ ली ती क यमचीच. मह र ष्ट्र चे म जी मुख्यमांत्री यशवांतर व चव्ह ण य ांनी मोडी क गदपत्र ांचे 



नलपय ांतर करण्य स ठी आव हन केले होते, त्य वेळी त्य ांन  चक्क जप न येर्नू सांपकथ  झ ल  

होत  की, तुमच्य कडे नलपय ांतर करण रे नसतील तर आम्ही प ठव ूक  ? खरे म्हणजे ही तर 

शोक ांनतक च आहे. आज मोडी नलपय ांतर होणे ही क ळ ची गरज आहे. मोडी नलपी ही 

व्यनिपरत्वे बदलत असल्य ने व चण्य स जर  अवघड आहे. पण इतके घ बरण्य ची गरज न ही, 

सर व ने स रे स ध्य होते.   

 हे पुस्तक नलनहत न  मी जवळप स अठर  पुस्तके अभ्य सली. य  पुस्तक ांतनू म ल  

भरपरू नवीन गोष्टी समजल्य  आनण मी इनतह स च्य  अजनू र्ोड  जवळ गेलो. खरे म्हणजे 

इतीह स ह  म ल  वतथम न च  गुरु – नमत्र – सख  – म गथदशथक व टतो. इनतह स तनू योग्य तो 

बोध घेऊन वतथम न क ळ त आलेल्य  पररनस्र्तीशी स मन  करून पररनस्र्तीवर नवजय 

नमळवणे ह च इनतह स च  खर  अभ्य स ठरेल. असो, 

 श्री सुनील स मांत सर आनण सांपणूथ ई – स नहत्य नटमचे मन प सनू आभ र.  

 बहुत क य नलनहणे , तुम्ही सुज्ञ अस .  

 

 

शुभम शरद प टील. 
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भूत, वततमान आणि भणवष्याला 

 साक्षीदार असिार् या त्या  

एकमवेाणितीय चतैन्य शक्तीस ........  
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इनतह स चे अवघड ओझे 

डोक्य वर घेऊन न  न च  

कर  पदस्र्ल त्य चे आनणक 

चढुनी त्य वर भनवष्ट्य व च  

-नवां. द . करां नदकर 
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जगातील सर्ाात जुन्या भाषाांपैकी मराठी ही एक आहे. मराठी ललहीण्यासाठी रे्गरे्गळ्या ललपी र्ापरल्या जात. आपला 
बराचसा इलतहास मोडी ललपीत आहे. अनेक आज्ञापते्र, बखरी, 7/12 मोडी ललपीत आहेत. अगदी १९५५ परं्यत अनेक 
व्यर्हार मोडी ललपीत होत असत. हे सर्ा मुळातून र्ाचार्यचे तर मोडी ललपी लिकार्यला हर्ी. मोडी लिकार्यला अगदी 
सोपी आहे. श्री िुभम िरद पाटील र्याांनी एक पाच लदर्साांचा अभ्यासक्रम बनर्लेला आहे. त्याचा र्ापर करून तुम्हीही 
मोडी ललपी लिकू िकता. 
र्या पुस्तकासाठी देणगी मूल्य फ़क्त ११ रुपरे्य आहे.  
आपण खरेदी केलेल्या प्रते्यक पुस्तकामागे रु. ५ PM Cares Fund आलण ५ रु. महाराष्त्र मुख्यमांत्री लनधीला देण्याचे 
श्री. िुभम पाटील र्याांनी ठरर्ले आहे. 
अकरा रुपरे्य  श्री िुभम पाटील र्याांचा अकाउांट 

Account no - 31943693876 

IFSC code: SBIN0000363  
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2. त्याची मालहती  +91 9823386311 ला Whatsapp करा Or mail on shubhampatil111295@gmail.com 

3. लमळालेला पासर्डा र्ापरून  

4. http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/modi_shubham_patil-protected__2_.pdf 
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ई साशहत्य िशतष्ठानचां बारावां वर्ष.ं िभुम पाटील याांचां ई साशहत्यवरचां दसुरां पसु्तक.  

िुभम पाटील याांचां वाराणसीबद्दलचां पुस्तक खुप गािलां. त्याांची 

शलहीन्याची िलैी र्ेट आशण मनमोकळी आह.े उगाच काहीतरी मोठां आव आणनू 

ते शलहीत नाहीत. त्यामुळे ते शभडतां आशण आवडतां. ् ते आि ना उद्या एक मोठे 

लेखक म्हणून नावािले िातील. पण सुरुवातीचां काय? लखेक िशसद्ध नसल्यामुळे 

त्याांची पुस्तकां  शवकली िात नाहीत. त्यामुळे त्याांना िकािक त्याांची पुस्तकां  छापत 

नाहीत. कधीकधी तर न वाचताच परत करतात. आशण िकािन झालेच नाही तर 

ह ेनवीन लेखक िशसद्ध होणार कस?े या दषु्टचक्रात अनेक िशतभा गभाथतच मारल्या 

िातात. अगदी “मृत्युांिय”कार शिवािी सावांताांचां पुस्तक तीन वरं्ष कोणी िकािक 

वाचूनही पहात नव्हता.  

नवीन लेखकाांना बळ देण्यासाठी आपण सवथ वाचक आशण ई साशहत्यची 

सांपूणथ टीम आता कटीबद्ध आह.े असे अनेक तरूण लखेक खपू छान शलहीत आहते. 

मोठ्या लखेकाांच्या तोडीस तोड आहते. या लेखकाांची पुस्तके वाचकाांसमोर आलीच 

नाहीत तर लोकाांना त्याांचे नाांव कळणार कसे? या दषु्टचक्रात सापडून अनेक 

नवतरूण लखेकाांच्या शपढ्या बरबाद झाल्या. पण आता अस े होणार नाही. 

इांटरनेटच्या सहाय्याने नवलेखकाांना वाचकाांच्या निरेपयंत पोहोचवण्याचे काम 

आता अनेक सांस्र्ा करत आहते. ई साशहत्य िशतष्ठान ही त्यातील एक. सुमारे ५ 

लाखाांहून अशधक वाचकाांपयंत या नवीन लेखकाांना नेण्याचे काम ही सांस्र्ा करत.े 

पूणथ शवनामूल्य.  

लेखकाांनाही कोणताही खचथ नाही. आशण आि ना उद्या लेखकाांना भरघोस मानधन 

शमळवून देण्यासाठी ई साशहत्य िशतष्ठानचे ियत्न चालू आहते. नवीन लेखक यायला 

हवेत. भक्कमपण े उभे रहायला हवेत. त्याांना त्याांच्या त्याांच्या दिाथनुसार 

मानमरातब शमळावा. मानधन शमळावे.  



त्याचबरोबर परदेिातील आशण दरूच्या खडे्यापाड्याांवरील नववाचकाांना दिेदार साशहत्य 

शमळावे. वाचकाांनी त्याांना मनात स्र्ान द्यावे. त्याांच्या सादेला िशतसाद द्यावी.  

अनेक नवनवीन ताकदवान लेखक ई साशहत्याकड े वळत आहते. त्याांना त्याांच्या कसानुसार 

िशतसादही शमळतो. कुणाला भरघोस तर काहींच्या वाट्याला टीकाही येते. या टीकेला 

positively घॆऊन ह ेलखेक आपला कस वाढवत नेतात.  

िफ़ुल िेिव, भाग्यश्री पाटील, कोमल मानकर, सुरि गाताडे, अनूप साळगावकर, बाळासाहबे 

शिांपी, चांदन शवचारे, सौरभ वागळे, यिराि पारखी, चांद्रिॆखर सावांत, सांयम बागायतकर, ओंकार 

झाांिे, पांकि घारे, शवनायक पोतदार, चांद्रकाांत शिांदे, चारुलता शवसपुते, कार्तथक हिारे, गणेि 

सानप, मनोि चापके, महिे िाधव, मनोि शगरसे, मृदलुा पाटील, शनलिे देसाई, सनहा पठाण, 

सांिय बनसोडे, सांिय यरेणे, िांतनू पाठक, शे्रशणक सरडे, िभुम रोकडे, सुधाकर तळवडेकर, ददप्ती 

काबाड,े भूपेि कुांभार, सोनाली सामांत, केतकी िहा, शवशनता देिपाांड,े िभुम पाटील, सांिय काळॆ 

अस ेअनेक तरूण लेखक सातत्यपूणथ लेखन करत आहते. ई साशहत्यकड ेहौिी लेखकाांची कमी 

कधीच नव्हती. आता हौसेच्या वरच्या पायरीवरचे, लखेनाकडे गांभीरपणे पहाणारे आशण आपल्या 

लेखनाला पलै ूपाडण्याकड ेलक्ष देणारे, आत्मशवश्वासाने भारलले ेतरूण लेखक येत आहते. ही 

नवीन लेखकाांची फ़ळी मराठी भारे्षला नवीन िकािमान िगात स्र्ान शमळवून देतील. त्याांच्या 

साशहत्याच्या िकािाला उिाळा शमळो. वाचकाांना आनांद शमळो. मराठीची भरभराट होवो. 

िगातील सवोत्कृष्ट साशहशत्यक िसवणारी भार्षा म्हणून मराठीची ओळख िगाला होवो.  

या सवाथत ई साशहत्याचाही खारीचा वाटा असले हा आनांद.  आशण या यिात ई लखेकाांचा शसांहाचा 

वाटा असले याचा अशभमान.  

बस्स. अिून काय पाशहिे?  


