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तू आहसे म्हणून 

हे पसु्तक विनामूल्य आहे 

पण फ़ुकट नाही 

या मागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहते . 

हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट 

१ वमवनट : लवेखकाांना फ़ोन करून हे पसु्तक कसे िाटल ेते कळिा 

१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पसु्तक कसे िाटल ेते कळिा. 

१ वमवनट : आपल ेवमत्र ि ओळखीच्या सिच  मराठी लोकाांना या पसु्तकाबद्दल अवण ई सावहत्यबद्दल 

साांगा. 

  

असे न केल्यास यापढेु आपल्याला पसु्तके वमळणे बांद होऊ शकते. 

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद. 

साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद. 

 

 

 
दाद म्हणजे स्ततुीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे.  प्रामावणक 

मत असािे. ज्यामळेु लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार 

लेखन व्हािे आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण अखेर सांपूणच समाज एका नव्या प्रबदु्ध 

उांचीिर जात रहािा.  
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लेखिकेची ओळि 

नमस्कार! 

माझे नाव भाग्यश्री पाटील. मी व्यवसायाने एक 

इंजिजनअर असून अकलूि येथील सहकार महर्षी 

शंकरराव मोजहते पाटील इज्स्टटयूट ऑफ इंजिनीररगं 

अडँ ररसर्च मध्ये अजसस्टंट प्रोफेसर या पदावर कायचरत 

आहे. 

माझी या आधीर्ी ३ पसु्तके असंख्य 

वार्कांपयंत पोर्वल्याबद्दल मी प्रथम ईसाजहत्य रे् आभार मानते. आिकालच्या धावपळीच्या यगुात आल्या 

मातृभारे्षरे् महत्व जटकवण्यारे् आजि आपल्या मातभृारे्षतील लेखन लाखो वार्कांपयंत पोर्वण्यारे् काम 

ईसाजहत्य करत आहे. 

सातत्याने घडत असलेल्या जियांवरील अत्यार्ाराच्या घटना मन हेलावून टाकत आहेत. जिया सरुजित 

नाहीत ही धक्कादायक बाब आहे. याकडे सवाचनी लि देण्यार्ी गरि आहे. यार् िाजिवेतून जनमाचि झालेले हे 

पसु्तक. माझ्या पसु्तकात मांडलेल्या भावना मात्र अत्यंत प्रामाजिकपिे आजि जनस्वाथीपिे मांडलेल्या आहेत. 

त्या वार्कांपयंत नक्की पोर्तील असा मला जवश्वास आहे. या लेखनार्ा हेतू फक्त जवर्ारिा नवीन जदशा देिे 

आहे. हे लेखन सवाचना एक नवीन जदशा देईल तसेर् पसु्तकाला जमळिार प्रजतसाद माझ्यातल्या लेजखकेला अिून 

नवीन आजि सुंदर लेखन करण्यास प्रवृत्त करले हीर् आशा. 

प्रोफेसर भाग्यश्री पाटील  

अकलूि 
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SMSMPITR, अकलूि 

 मोबाईल: ९०९६८११२७१  

ई-मेल: bhagyashri1271@gmail.com 

Tip: या पुस्तकातील सर्क लेिन माझेच असून या पुस्तकाचे ले औटींग तसेच मुिपृष्ठाचे खिझाइन मी स्र्तः 

केले आह े
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भाग्यश्री पाटील यांर्ी ई साखहत्यतरे्फ़ प्रकाखित झाललेी यापुवीर्ी त्यांर्ी खतन्ही पुस्तके 

सामाखजक खवषयांवरील होती. त्यांना वार्कांकडून अखतिय उत्तम प्रखतसाद खमळाला. 

खवद्यार्थी, ककसान आखण जवान यांच्याबद्दल अत्यंत तळमळीने खलहीलले्या या तीन 

पुस्तकांनंतर देिारे् भखवष्य घडवणार् या मखहलांवररे् ह े खतसरे पुस्तक वार्कांना नक्की 

आवडेल. 
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http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/anndatasb_bhagyashri_patil.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/14_02_shouryakatha_bhagyashree_patil.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/eck_bhagyashri_patil.pdf


मनोगत 

नमस्कार वार्क जमत्रांनो, नवनवीन पसु्तके वार्ताय ना? वार्ायलार् पाजहिे.  

आता तर वार्नासाठी वार्नालयापयंत िाण्यार्ी सदु्धा गरि नाही कारि 

वार्नालयर् तमुच्या हातात आले आहे. तेही वगेवेगळ्या प्रकारर्ी नवनवीन उत्तम पसु्तके 

घेऊन. पि खररं् या वार्नार्ा आपल्यावर प्रभाव पडतो का? असे कोिी मला जवर्ारले 

तर त्यारे् उत्तर मी "हो" असेर् देईन कारि वार्नाने मािूस घडायला खूप मोठी मदत 

होते. त्यारे् जवर्ार आर्ार यात बदल घडून येतो. त्यामळेुर् आपले जवर्ार िर खूप 

लोकापंयंत एका ििात पोर्वायरे् असतील तर जलखाि हे उत्तम माध्यम आहे.  

याआधीही मी सामाजिक जवर्षयावंर जलखाि केलेलं आहे आजि त्याला वार्कांकडून 

वेळोवेळी जमळिाऱ्या भरघोस प्रजतसादामळेुर् मी अिून जलखाि करायला प्रेररत झाले 

आह.े यावळेी मी िो जवर्षय घेऊन आले आह ेतो तसं पाजहलं तर गंभीर आहे पि समािान े

सहकायच केले तर नक्कीर् या अडर्िींवरही आपि जमळून मात करू शकू. तर जवर्षय असा 

आह ेकी, सध्यार्ी पररजस्थती पाहता मजहलावंरील अत्यार्ाराच्या घटना वाढत र्ाललेल्या 

आहते. देशाच्या वेगवेगळ्या कानाकोपऱ्यातून रोि जकतीतरी घटना समोर येत आहते. 

याला कारि नक्की कोि? ्यायव्यवस्था? कायदा? की समाि? हा प्रश्न मला नहेमीर् 

पडत आलेला आहे. पि थोडा जवर्ार केला तर आपल्याही लिात येईल की झालेल्या 

गु् यासाठी गु् हेगाराला कडक शासन करिे तर महत्वारे् आहेर् िेिेकरून परत कुिी 

अशा प्रकारर्ा गु् हा करायला धिाविार नाही, पि याबरोबरर् गु् हा घडूर् नये यासाठी 

सदु्धा आपि काहीतरी करू शकलो तर खूप प्रश्न सटुतील असे मला वाटते.   

आिपयंत जकतीतरी िेत्रात जियांरे् सबलीकरि हीर् काळार्ी गरि आहे. 

समािान े पढुाकार घतेला तर हे ध्येय नक्कीर् सध्या होईल ह ेमाझे प्रामाजिक मत आहे. 

सवच समाि एक होऊन जियांर्ा मान स्मान त्यांरे् सबलीकरि यासाठी नक्कीर् पढेु 

येईल अशी मला अशा आहे. या जलखािार्ा हतूे कुिावरही टीका करण्यार्ा मळुीर् नाही. 

त्यामळेु कळत नकळत कुिारे् मन दखुावले गेले असेल तर त्याबद्दल िमस्व. 
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१.  मी छकुली बोलतेय.. 

मेर ेघर आई एक नन्ही परी…. 

एक नन्ही परी....  

एका नािुक वेलीवर सुंदर कळी जदमाखाने डोलावी 

तशी मी या िगात आल.े माझे आगमन म्हििे सवांसाठी 

ििकुाही एक सोहळार् होता. आई बाबांर्ी जपल्ल,ु काका 

काकींर्ी छकुली, आिी आिोबांर्ी बाहुली, आत्यार्ी जर्ऊ, मामांर्ी परी! इतकी सगळी नाती फक्त 

माझ्या येण्याने सवाचना आजि मला जमळाली. सवचिि माझ्यावर इतके पे्रम करत की मी भारावून 

िायरे्.  मला कोिी एक जमजनट सदु्धा एकटे सोडत नसे. सतत सगळे माझ्या मागेपढेु करत असायरे्. 

कोिी मला जर्ऊ काऊच्या गोष्टी सांगत, तर कोिी मला पे्रमाने घास भरवत, तर कोिी माझे 

खळखळिार ेहसू पाहण्यासाठी माझ्यासमोर वेगवेगळ्या नकला करून दाखवत. बाहेरर् कोिी आलं 

की सगळेर् माझं सतत तोंडभरून कौतकु करत, माझ्या बाललीलांबद्दल भरभरून बोलत. मलाही 

खपु छान वाटायरं् स्वतःर् कौतकु ऐकायला. माझी इवलीशी पाऊले जदवसभर इकडून जतकडे दडुुदडुु 

धावत असत. आमरं् घर आजि घरातली मािसं हेर् माझं जवश्व बनलं होत. का कोि िाि ेपि मला 

आमच्या घरात खूप सरुजित वाटायरं् आजि बाहेरर् िग तर मला माहीतर् नव्हतं. मी थोडीशी मोठी 

झाले. मला बोललेल ंसमिू लागलं. मी स्वतः पि बोबड्या शब्दात बोलू लागले. सगळ्यांरे् कान 

माझं बोबड ंबोलिं ऐकायला आतरु असायरे्.  

माझं पजहल ंपाऊल, मी उच्र्ारलेला पजहला शब्द हे सगळं सगळ्यांसाठी खूपर् खास होतं. 

रोि सकाळ संध्याकाळ आई, काकी, आिी देवासमोर जदवा लावून नमस्कार करत आजि मलाही 

करायला सांगत. देवाला "र्ांगली बुद्धी दे" असं म्हिायला सांगत. "सगळ्यांना जनरोगी आजि सखुी 



ठेव" असंही म्हिायला सांगत. थोरामोठ्यांर्ा आदर करावा, सवांशी पे्रमाने बोलावे, वागाव ेहेदेखील 

जशकवत. आपल्याकडून कोिाला त्रास होईल कुिाला इिा होईल असे वागू नये हेदेखील जशकवत. 

मी थोडीशी मोठी होऊन शाळेत िाऊ लागले होते. जतथे आमरे् जशिक आम्हाला भारत 

माझा देश आहे, सार ेभारतीय माझे बांधव आहेत अशी प्रजतज्ञा रोि म्हिायला सांगत. मीही िमेल 

जततक्या मोठ्या आवािात प्रजतज्ञा म्हित असे. आम्ही आमच्या गरुुिनांना खूप घाबरायर्ो. 

आमच्या मनात त्यांच्याबद्दल आदरयकु्त भीती होती. शाळेत आम्हाला खूप काही जशकायला 

जमळायरं्. वेगवेगळे खेळ, कवायती, राष्ट्रगीत, प्रजतज्ञा, प्राथचना, जदनजवशेर्ष. वेगवेगळ्या महात्म्यांच्या 

ियंती, पणु्यजतथी असायच्या तेव्हा आमरे् जशिक आम्हाला भार्षि करण्यासाठी प्रोत्साजहत 

करायरे्. आम्ही असे खूप काही जशकत होतो. एकंदरीत छान र्ालल ंहोत सगळं. पि मध्येर् एके 

जदवशी TV वर एक बातमी आली आजि सगळंर् बदललं. का ते माजहती नाही. 

एके जदवशी अशीर् मी अंगिात खेळत होते. आई भािी जर्रत होती आजि बाबा TV वरच्या 

बातम्या ऐकत बसल ेहोते. अर्ानक एक बातमी आली. बातमी अशी होती की एका ताईला कोिीतरी 

पेरोल टाकून रस्त्यात पेटवून जदलं होतं.  बातमी र्ालू असताना मी आसपासर् असल्यामळेु बाबानी 

TV लगेर् घाईघाईने बंद केला. का ते मला समिलं नाही पि ते थोडे जरं्ताक्ांत जदसल.े त्यांना 

वाटलं मी काहीर् ऐकलं नाही पि नेमकं त्यावेळी माझं लि TV कडे होतं त्यामळेु नक्की काय झालं 

ते पिुच समिलं नसलं तरी मी बातमी ऐकली होती. 

तेव्हापासून सगळंर् बदललं. माझ्या मनात खूप वेगवेगळ्या प्रकाररे् प्रश्न आजि जवर्ार र्ालू 

झाले. या प्रश्नांर्ी उत्तर ेमी नक्की कोिाकडून घेऊ मला समित नव्हते. आई  बाबांना जवर्ारायरं् 

धाडस मला होत नव्हतं आजि दसुर ंकुिाला जवर्ाराव ंहेही समित नव्हतं. माझ्या मनातल ेप्रश्न असे 

होते की, 

१) त्या मािसाला देवाने र्ांगली बदु्धी का जदली नसेल? मी तर रोि देवाकडे हेर् मागते.  



२) आपल्याकडून कुिाला त्रास होईल असे वागि ेवाईट असते हे त्या मािसाच्या आईने त्याला 

जशकवल ेनसेल का? मला तर माझी आई रोि हेर् सांगत असते. 

३) सार ेभारतीय माझे बांधव आहेत म्हििे ती ताई त्या मािसाच्या बजहिीसारखी होती मग त्याने 

ही प्रजतज्ञा कधी म्हटली नसेल का? 

एक ना अनेक असे जकतीतरी प्रश्न डोक्यात थैमान घालत होते पि उत्तर ेकाही केल्या सापडत 

नव्हती. मग जवर्ार केला आपि रोि देवाशी एवढे सकाळ संध्याकाळ बोलत असतो मग कदाजर्त 

त्याच्याकडून काही उत्तर जमळू शकेल, पि जतथूनही काही जमळेना. मग मात्र मी उदास झाल.े मग 

जवर्ार केला की कदाजर्त आपि लहान आहोत त्यामळेु आपल्याला उत्तर ेजमळत नसतील. आपि 

मोठ्या मािसांएवढे मोठे झालो की आपल्याला नक्की उत्तर ेसापडतील. पि मग अिून एक प्रश्न. 

“मी मोठ्या मािसांइतकी मोठी होईपयंत सरुजित राहीन ना ? मी माझे जशिि, माझी स्वप्ने 

पिुच करपेयंत माझ्यावर त्या ताईसारखे एखादे संकट ओढविार नाही ना?” 

हे आजि असेर् जकत्येक प्रश्न आि मलुींच्या मनात यते आहेत. याला कारि फक्त एक. प्रत्येक 

मलुीच्या मनात जनमाचि होिारी असरुजिततेर्ी भावना. तेही सतत वाढत असलेल्या वाईट घटनांमळेु. 

यामळेु जकत्येक कळ्या फुलण्याआधीर् कोमेित आहेत. एकीकडे सवच परीिांमध्ये, सवच िेत्रांमध्य े

अगे्रसर असिारी िी आि सरुिचे्या बाबतीत मागे पडत आहे. आि स्वातंत्र्यानंतर एवढा काळ 

उलटून गेला िी िीला संरििार्ी गरि भासतेय कारि "परिी मातेसमान" म्हििारा समाि 

नक्की कुठल्या वळिावर र्ाललाय तेर् समित नाही. भारतासारख्या ससंुस्कृत आजि जवर्ारांनी 

संप्न असलेल्या देशात िर मािसांना संरििार्ी गरि पडू लागली तर मग बाहेरच्या शतंू्रर्ी गरिर् 

काय आहे?  

आि आपल ेवीर िवान सीमेवर रातं्रजदवस डोळ्यात तेल घालून आपल्या पररवारांपासून दूर 

राहून देशार्ी सेवा करतायत. प्रसंगी शहीदसुद्धा होतायत. कशासाठी? ज्या देशबांधवांसाठी ते प्राि 

तळहातावर घेऊन जफरतात तेर् बांधव िर इतर लोकांना आपले बांधव मानत नसतील आजि अशा 



प्रकारच्या अमानरु्ष घटना वारवंार घडत असतील तर भारतारे् भजवष्ट्य धोक्यात आहे असेर् म्हिाव े

लागेल. 

आि िर एक मलुगी, एक बहीि, एक पत्नी, एक आई सरुजित नसेल तर फक्त संस्कृतीर् 

नाही तर संपूिच समािर् जवनाशाकडे र्ालला आहे असेर् म्हिाव ेलागेल, कारि एक ससंुस्कृत आजि 

सिम समाि घडजवण्यारे् काम िीर् करू शकते. िर तीर् सरुजित नाही तर समािसदु्धा सरुजित 

राहिार नाही. मग रािमाता जििाऊ, रािी लक्ष्मीबाई, जकरि बेदी, कल्पना र्ावला यासारख्या 

जिया परत ि्माला येतील की नाही सांगता येत नाही. जवशेर्ष म्हििे जििाऊर् ि्माला नाही 

आल्या तर जशवबा ि्माला कसे येतील? कसे घडतील? आजि जशवबा नसतील, त्यांरे् जवर्ार 

नसतील तर आपल्या संस्कृतीरे्, आपल्या मूल्यांरे् रिि कसे होिार हाही एक प्रश्नर् आहे. 

कुठलार् मािूस हा ि्मतः वाईट जकंवा गु् हेगार नसतो. तो समािात आल्यावर गु् हेगार 

होतो. म्हििेर् त्यार्ी संगत, त्याच्या आसपासरे् वातावरि, यातून तो घडत िातो. मग गु् हा घडून 

गेल्यावर गु् हेगार संपवण्यापेिा त्यात ही प्रकृतीर् येऊ नये असे काहीतरी घडले तर सगळेर् प्रश्न 

सटुतील. पि एवढा जवर्ार करायला वेळ कुिाकडं आहे? आमच्याकडे रोि १.५ GB डेटा येतो ना! 

तोर् संपवायर्ा असतो. त्यातूनर् वेळ जमळत नाही आम्हाला. कुठे कधी कुिावर अ्याय होत असेल, 

कोि त्रासात असेल तर आम्ही फोटो, जवजडओ काढून ते व्हायरल करू पि मदतीत वेळ वाया 

घालविार नाही. उद्या कदाजर्त आपल्याही जिवाभावाच्या कोिावर मदत मागण्यार्ी वेळ येऊ शकते 

हे आम्हाला मा्यर् करायरे् नाही.  

ज्या महाराष्ट्रात जियांकडे वाईट निरनेे बघिाऱ्यांना कडक शासन होत असायरे्, त्या 

जठकािी अशा घटना घडत असतील तर कुठे र्ाललाय समाि? कल्पना करा की आि छत्रपती 

जशवािी महाराि, आमरे् उिाचस्थान, आमर्ा अजभमान, अवघ्या मलुखुार्ा स्वाजभमान, आमरे् दैवत 

िर या भूमीवर अवतरले तर काय तोंड दाखविार आहोत आम्ही त्यांना? आपल्या मातभूृमीसाठी, 

स्वातंत्र्यासाठी, जियांच्या मान स्मानासाठी, लढिाऱ्या त्या थोर वीरपरुुर्षाला आजि त्याच्या 



मावळ्यांना हा महाराष्ट्र हा भारत बघून काय वाटेल? यार्साठी त्यांनी इतका खटाटोप केला होता 

का? यार्साठी अंगावर तलवारीरे् वार झालेले होते का? 

नसुतेर् गाडयांना भगवे झेंडे लावून, कपाळाला रं्द्रकोर लावून, गाडयांना महारािांच्या 

नावारे् जस्टकसच लावून मनात जशवजवर्ार रुििार आहे का? ज्या वयात आम्ही शाळेत िायर्ो, 

गहृपाठ करायर्ो, शदु्धलेखन जलहायर्ो देवासमोर जदवा लावून नमस्कार करायर्ो, वेगवेगळे खळे 

खेळायर्ो थोरामोठ्यांर्ा आदर करायर्ो, त्यार् वयात आिकालर्ी मलुं मोबाइलवर नको त्या गोष्टी 

बघत असतात. ज्या गोष्टी त्यांना मोठेपिी माजहत व्हायला हव्या त्या र्कुीच्या वेळी समित आहेत. 

हामो्स वेगाने बदलत आहेत. त्यात आईवडील दोघेही नोकरी करिार े असतील तर मग 

जवर्ारायलार् नको. पिुच वेळ फक्त मोबाईल. पालक आजि पाल्य यांमधील संवाद हरवल्यामळेु 

त्यांच्यात जवर्ारांर्ी दरी जनमाचि होत आहे. या बदलत्या लाइफ स्टाइल मळेु मुलांवर ज्या वयात िे 

संस्कार व्हायला हवे ते न झाल्यामळेु त्यांच्यामध्य ेगु् हेगारी प्रवतृ्ती जनमाचि होत आहे. यामळेु पाजहिे 

असलेली गोष्ट नाही जमळाली की मलु ंर्ुकीच्या मागाच ने ती जमळवण्यार्ा प्रयत्न करतात. हे कुठेतरी 

थांबल ेपाजहिे. मलुांरे् पजहले गरुु आईवडील आजि जशिक असतात. त्यामळेु त्यांच्या मनात या 

व्यक्ती तसेर् सवच थोरामोठ्यांबद्दल आदर जनमाचि होिे गरिेरे् आहे. 

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

  



२. होय मी मलुगी आह े

आि आिूबािूर्ी पररजस्थती पाहता एक जवर्ार 

मनात येतो तो असा की मलुगी होिे म्हििे खररं् गु् हा 

आहे का? का दरवेळी जतच्यार् वाट्याला त्रास? कधी 

मलुगा रडत असेल तर आपि मलुांना जकती सहिपिे 

बोलून िातो "मलुींसारखं रडू नकोस!". पि कधीतरी 

त्यांना हेही जशकवावं की मलुींना रडवू नये. त्यांना त्रास 

होईल असे काही करू नये. त्यांर्ा आदर करावा. लहान 

मलुांना िसे संस्कार जमळतील तसेर् ते घडतात. आिर्ी पररजस्थती पाहता जितक्या वेगाने समाि 

वैर्ाररक अधोगतीकडे र्ाललं आहे ते पाहता नवीन ससंुस्कृत समाि घडवायर्ा असेल तर सरुवात 

लहान मलुांपासूनर् करायला हवी. ते िेंव्हा जनरागस जनष्ट्पाप असतात, र्ांगल्या वाईट गोष्टी लगेर् 

जशकतात, अशा वेळीर् त्यांना योग्य संस्कार देिे गरिेरे् आहे. लहान मलुे आजि तरुि वगच या 

दोघांनाही सध्या जवर्ार आजि स्वास््य या दो्ही दृष्टीने जनरोगी ठेवण्यार्ी गरि आहे.  

प्रत्येक यशस्वी परुुर्षाच्या मागे एक िी असते असे आपि नेहमी म्हितो. पि मग िीर् 

नसेल तर परुुर्ष यशस्वी होईल? जकंबहुना तो या िगात तरी येईल? आि कुठे हरवलेत जशवजवर्ार? 

कुठे हरवलेत संस्कार? कुठे हरवली आहे ती जशकवि िी िीला स्मान देते? 

यत्र नायकस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देर्ता:। यतै्रतास्तु न पूज्यन्ते सर्ाकस्तत्राफलाः खक्रयाः।।  

अथाचत जिथे िीर्ा स्मान होतो जतथे देवतेर्ा वास असतो. आजि जिथे जियांर्ा मान स्मान 

राखला िात नाही, यांरे् पूिन होत नाही जतथे केलेले कोितेर् काम पूिचत्वास िात नाही ते अयशस्वी 

होते. 



आपल्या थोरामोठ्यांर्ी अशी जशकवि असूनही का इतक्या अमानरु्ष आजि अजववेकी वतृ्ती 

समािात डोकं वर काढत आहेत? का भीती राजहली नाही कुिार्ी? आपि िपून राहाव े अशी 

जशकवि मलुींना लहानपिापासूनर् जदली िाते. सवांशी अदबीने वागाव ेबोलावे, थोरामोठ्यांर्ा मान 

ठेवावा, त्यांच्या आज्ञांरे् पालन करावे, पेहराव व्यवजस्थत असावा, सातच्या आत घरात याव ेअशा 

जशकविी मलुींना नेहमीर् जदल्या िातात. अथाचतर् त्यात काळिी लपलेली असते त्यामळेु असे 

सांजगतल ेिाते, पि हीर् जशकवि मलुांना का जदली िात नाही? त्यांच्या वागण्या बोलण्यार्ा त्यांना 

िाब का जवर्ारला िात नाही? मलुांनाही संस्कार देिे आता जततकेर् महत्वारे् झाले आहे.  

सध्यार्ी पररजस्थती बघता मलुी प्रत्येक िेत्रात आपला ठसा उमटवत आहेत. घर सांभाळून 

कररअर सदु्धा सांभाळत आहेत. मलुींनी सगळीकडे आपले कतृचत्व जसद्ध केल्यामळेु कुठलेर् िेत्र फक्त 

मलुांपयंतर् मयाचजदत राजहलेले नाही. मग इतके सगळे करूनही मलुींवरर् अ्याय का? काय रू्क 

आहे त्यांर्ी? त्यांनाही स्वप्न बघण्यार्ा ती पूिच करण्यार्ा समािामध्य ेमान स्मान जमळवण्यार्ा 

अजधकार आहे.    

 

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

  



३. भरकटलेली तरुणाई 

देशारे् भजवष्ट्य म्हििे 

देशातील मलुे आजि तरुिाई! िर हे 

दोन घटक योग्य मागाचवर असतील तर 

देशार्ी प्रगती कोिीही अडवू शकत 

नाही. पि ददैुवाने असे दृश्य क्वजर्तर् 

जदसते की मलु ंआजि तरुि आपल्या 

ध्येयाच्या जदशेने वाटर्ाल करतात. 

कारि बरार्सा तरुि वगच हा मोबाइल आजि व्यसनासारख्या इतर गोष्टींमध्य ेगरुफटलेला जदसून 

येतो. टेकनॉलॉजि ही गोष्ट जितकी र्ांगली आहे जततकीर् घातकसदु्धा आहे. या गोष्टीर्ा प्रमािात 

आजि कामापरुता वापर केला तर ही सखु आजि यश देईल, पि त्यारे् व्यसन िडले तर मात्र ही गोष्ट 

धोकेदायक आहे. एकीकडे शेतकरीवगच काबाडकष्ट करून मेहनत करून आपल्या मलुाबाळांना र्ांगले 

आयषु्ट्य जमळाव ेत्यांर्ी स्वप्ने पूिच व्हावी यासाठी झटत आहे. तर दसुरीकडे तरुिाई भरकटली िात 

आहे. पाश्चात्य संस्कृतीमधले खाद्यपदाथच, पेय, पेहराव, संगीत याने अिरशः तरुिाईला भरुळ घातली 

आहे.  

एक जवरोधाभासारे् वातावरि तयार होताना जदसत आहे. ज्या तरुि वगाचकडे मेहनत 

करण्यार्ी तयारी आहे त्या वगाचकडे आजथचक अडर्िींमळेु बेरोिगारी वाढत आहे आजि ज्या वगाचकडे 

अमाप पैसे आहे त्यांना कष्ट करण्यार्ी गरि वाटत नसल्यामळेु ते पाश्चात्य संस्कृतीरे् अनकुरि 

करून वाईट मागाच ने पैसे मागी लावत आहेत. त्यामळेु तरुिांर्ी बेरोिगारी हादेखील मोठा प्रश्न जनमाचि 

झाला आहे. भ्रष्टार्ार वाढल्यामळेु पात्रता नसिाऱ्यांना संधी जमळते आजि ज्यार्ी पात्रता आहे 

त्याच्यावर बेरोिगारीर्ी वळे येते हे धक्कादायक सत्य आहे. अिून एक शोकांजतका अशी आहे की 

ज्या गडकोट जकल्ल्यांवरती आपल ेशूरवीर पूवचि लढले त्यांनी गजनमांना यमसदनार्ा मागच दाखवला, 



त्यांच्या रक्ताने ती माती, तो गड पावन झाला त्यार् गड जकल्ल्यांर्ी अवस्था जबकट तर होतर् आहे, 

पि त्यार् जठकािी जकत्येक तरुि पाटी करताना, दारू जपऊन गोंधळ घालताना जदसतात. ज्या 

जठकािी िाऊन पे्ररिा घ्यावी, आत्मजवश्वास घ्यावा, दशचन घ्याव,े आभार मानावे, नतमस्तक व्हाव े

जतथे अशा गोष्टी घडताना पाहुन त्या शूरवीरांच्या आत्म्याला काय वाटत असेल? आि महाराि 

असते तर त्यांनी ििात सगळ्यांना सरळ मागाचवर आिले असते यात कुठलरे् दमुत नाही. ज्या 

वयात कठोर मेहनत घेऊन भजवष्ट्यकाळ घडवायला पाजहिे त्या वयात जवजर्त्र व्यसन िडतात आजि 

भजवष्ट्यकाळ घडायरं् सोडून जबघडतो. यार्ा जवर्ार सवाचनीर् करायला हवा. अिून एक व्यसन 

म्हििे फॅशनेबल राहिी. फॅशनेबल राहिीमान या एका लेबलखाली आपि स्वतःर् काय करून घेतो 

हे आपल्यालार् समित नाही. आि थोर जवर्ारवंत आयषु्ट्यात खूप यशस्वी असिाऱ्या प्रजतभावान 

व्यक्ती, यांच्याकडे पजहली तर एक गोष्ट आपल्या लिात येईल ती अशी की ते "साधी राहिी उच्र् 

जवर्ार" म्हििेर् या तत्वानेर् यशस्वी झालेल ेआहेत. त्यांनी त्यांर्ा िास्तीत िास्त वेळ कतुचत्वाला 

जदलाय आजि कमीत कमी वेळ राहिीमानाला. म्हिून ते यशस्वी झाल.े आिकालर्ी जपढी नेमकी 

याच्या उलट वागत आहे. िास्त िास्त वेळ ती जदसण्यावर घालवतेय आजि कमीत कमी वळे 

कतृचत्वावर. अथाचत पे्रझेंटेबल राहू नये या मतार्ी मी अजिबात नाही. स्वतःच्या व्यजक्तमत्व 

जवकासाकडेही लि द्यावे, पि िास्तीत िास्त महत्व कतुचत्वाला द्याव.े कारि नसुतार् पेहराव र्ांगला 

असेल तरर् यश जमळेल हा र्कुीर्ा मदु्दा आहे. पेहरावाला महत्व नाही अशातला भाग नाही पि 

कोित्याही गोष्टीर्ा अजतरके जवनाशकारी असतो. आिकालच्या तरुिांना थोरामोठ्यांनी दोन 

शहािपिाच्या गोष्टी सांजगतल्या तर त्यांना ते लेक्र्र वाटतं. पि ते नक्की कुठे र्ाललेत हे त्यांनापि 

माजहत नसतं.  सगळीकडेर् सारखी पररजस्थती आहे असंही काही नाही. आि जकतीतरी होतकरू 

तरुि अपार मेहनत घेऊन स्पधाच परीिांमध्य े यश जमळवत आहेत. योग्य वयात योग्य मागचदशचन 

जमळाल ेकी नक्कीर् काहीतरी र्ांगले घडते.  

मी आधीर् म्हटल्याप्रमािे कुठलार् व्यक्ती हा ि्मतः वाईट नसतो. प्रत्येकामध्ये काही ना 

काही र्ांगल े गिु असतात. फक्त होते इतकेर् की बाहेरील गोष्टी जकंवा वाईट सांगत यामळेु 



त्याच्यातल्या र्ांगल्या गिुांवर धूळ र्ढते आजि नकारात्मक गोष्टींना खतपािी घातले िाते. त्यामळेु 

तो वाईट बनतो. गरि आहे ती या वाईट गोष्टींना मळुासकट उपटून टाकण्यार्ी आजि र्ांगल्या 

कलागिुांवरील धूळ झटकून ते प्रकाशझोतात आिण्यार्ी. आजि हे काम फक्त समािर् करू शकतो. 

मलुांर्ी संगत, आर्ार जवर्ार यांकडे थोडे लि जदल ेतर हे जनजश्चतर् शक्य आहे, आजि हे सगळ्यांनी 

प्रयत्न केले तर जनजश्चतर् साध्य होईल असा मला जवश्वास आहे.   
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४. समाजाची भुखमका 

समािातील जवकृत मनोवतृ्तींना 

आळा घालायर्ा असेल तर जशिि हार् एक 

खूप सोपा आजि पररिामकारक मागच आहे 

असे माझे ठाम मत आहे. आि जकत्येक मलुे 

जशििापासून वंजर्त राजहल्यामळेु योग्य-

अयोग्य र्ांगल-ेवाईट यातील फरक समित 

नाही. त्या दृष्टीने िनिागतृी झाली तर 

नक्कीर् फरक जदसून येईल. आपला देश, आपला इजतहास, आपली माती, आपले संस्कार हे 

मलुांच्या मनात रुिजवण्यार्ी गरि आहे. पाश्चात्य संस्कृतीरे् अनकुरि करण्यापेिा आपली संस्कृती 

समिून घेऊन त्याप्रमािे आर्रि केले तर नक्कीर् फायदा होईल. आि जकतीतरी देश आपल्या 

संस्कृतीरे् अनकुरि करताना जदसून येतात. िेव्हा एकही मलु जशििापासून वंजर्त राहिार नाही 

तेव्हा नक्कीर् काही ना काही फरक पडेल.  

सवाचत महत्वारे् म्हििे समािातूनसदु्धा अशा मनोवृत्ती हटवण्यासाठी प्रयत्न झाला पाजहिे. 

कुठपयंत आपि कुठल्यातरी र्मत्कारार्ी वाट पाहिार आहोत? िोपयंत आपि डोळसपि े

सगळीकडे बघत नाही तोपयंत काहीर् बदलिार नाही. आि जदवसाढवळ्या अमानरु्षपिे रस्त्यावर 

एका मािसाला पेटवलं िात असेल, एखाद्यावर अत्यार्ार होत असेल आजि फक्त कोिी लवकर 

मदत न केल्यामळेु त्या व्यक्तीर्ा िीव वार्वला िाऊ शकत नसेल तर याहून मोठी शोकांजतका असेल 

का? त्यावेळी त्या िीवाला काय यातना होत असतील ते कल्पनेच्या बाहेररे् आहे.  एकदा घटना 

घडून गेल्यावर जकतीही आक्ोश केला तरी त्याने काय गेलेला मािूस परत येिार आहे का? आपि 

खररं् इतके भावनाशू्य होऊ शकतो? मग असार् कोिी कोिाला मदत करिार नसेल तर कशा 

कमी होतील अशा घटना? यावर गांभीयाचने जवर्ार करण्यार्ी गरि आहे. आपला भारत, आपला 



महाराष्ट्र इतका भावनाशू्य कधीर् नव्हता आजि नाही. जिथे िीर्ा स्मान नाही िी सरुजित नाही 

ते राष्ट्र कधीर् प्रगती करू शकत नाही िर या अत्यार्ाराच्या घटना थांबवायच्या असतील तर 

समािाला एकिूट होऊन सतकच  रहावेर् लागेल. कुठे एखादी घटना घडत असले तर "िाऊ दे 

ना..मला काय करायरं्य" असे म्हिून र्ालिार नाही, कारि उद्या त्या जठकािी आपल्या 

जिवाभावार्ी व्यक्ती सदु्धा असू शकते. गु् हा घडून गेल्यानंतर त्यार्ा जनर्षेध करण्यासाठी जकंवा ्याय 

जमळवण्यासाठी िी एकिूट असते िो आक्ोश असतो तीर् एकिूट िर समोर गु्हा घडत असताना 

दाखवली तर नक्कीर् अशा घटनांना आळा बसेल. तो जदवसही नक्कीर् उिाडेल िेव्हा मलुी 

फुलपाखरांप्रमाि ेआत्मजवश्वासाने आजि आनंदाने भीतीरजहत वातावरिात आयषु्ट्य िगातील आजि 

त्यारे् शे्रय दसुऱ्या जतसऱ्या कुिाला नसून समािाला असेल. 
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५. सन्मान स्त्रीशक्तीचा 

एखादे महान कायच घडायरे् असेल तर त्यार्ी 

सरुवात मोठीर् व्हायला हवी असे काही नाही. एखाद्या 

लहानशा गोष्टीतून सदु्धा महान कायाचर्ी महूुतचमेढ रोवली 

िाऊ शकते हे जकत्येक महान व्यक्तींनी आिपयंत 

आपल्या कायाचतून जसद्ध केलंय. एका छोट्या कामार्ा 

श्रीगिेशा करून मग हळूहळू त्यारे् जवधायक कामांमध्य े

रूपांतर झालेली खूप उदाहरिे आहेत. 

यात पजहल ेनाव आहे ते रािमाता जििाऊ यांरे्. 

एक िी िर स्वराज्य स्थापन करिारा महान थोरपरुुर्ष घडवू शकत असेल तर यावरून जतरे् साम्यच 

समिते.  

खालील ओळीतून गायलेली जििाऊंर्ी थोरवी खररं् खूप अप्रजतम आहे. 

उ्हाळा अन पावसाळा….स्वराज्यार्ा गारवा…. 

जििाऊच्या िीवावर….्हाई कुिार्ी परवा 

आम्ही जििाऊच्या मलुी….िशा तलवारीच्या आण्या 

होईल तझुीर् र ेशोभा….बोल दरुून शहाण्या 

आम्ही जििाऊच्या मलुी….जमऱ्या परीस जतखट 

बोल िपून र ेबाबा….आब िाईल फुकट 

आम्ही जििाऊच्या मलुी….िशा तलवारीच्या धारा 

्हाई घेिार बघ दादा….कोण्या परायार्ा वारा 



उ्हाळा अन पावसाळा….स्वराज्यार्ा गारवा 

जििाऊच्या िीवावर….्हाई कुिार्ी परवा 

या महान मातेरे् जितके गिुगान कराव े तेवढे कमीर्. जशवबासारखा पतु्र होिे नाही आजि 

जििाऊंसारखी माता होिे नाही. जितके थोर संस्कार देऊन जििाऊंनी जशवबांना घडवल ेत्यार् 

संस्कारांर्ी आि समािाला गरि आहे. समािाला जशवबार्ी तर गरि आहेर् पि जििाऊंर्ी िास्त 

गरि आहे. 

दसुर ेनाव आहे ते क्ांतीज्योती साजवत्रीबाई फुले यांरं्. अत्यंत प्रजतकूल पररजस्थतीत जिथे 

िी जशिि समािमा्यतेजवरुद्ध होते तेथे समािार्ा जवरोध पत्करून साजवत्रीबाईनंी मलुींच्या 

जशििार्ा श्रीगिेशा केला. त्यासाठी त्यांना पररजस्थतीशी झगडाव ेलागल,े जकत्येक अडथळ्यांवर 

मात करावी लागली पि कष्टार्ी, टीकेर्ी तमा न बाळगता त्यांनी त्यांच्या कायचकौशल्याने आभाळार्ी 

उंर्ी गाठली. आि फक्त आजि फक्त त्यांच्यामळेु जकतीतरी मलुी घराबाहेर पडून जशिि घेतायत. 

आपल्या घरार्ी िबाबदारी अत्यंत कुशलतेने पार पाडतायत. 

नऊवारी साडी नेसलेली, नाकात नथीर्ा आकडा घातलेली अशी एक मनस्वी िी मुंबईच्या 

जकना-यावर उतरली व जतच्या पदस्पशाचने भारतातील जियांमध्ये नवरै्त्य जनमाचि झाले. ती िी 

म्हििेर् डॉ. आनंदीबाई गोपाल िोशी ! १९व्या शतकात साऱ्या समािार्ा रोर्ष व जवरोध पत्करून 

ही मजहला जशकली व पढेु अमेररकेस िाऊन वैद्यकीय पदवी जमळवून भारतातील जियांर्ी सेवा 

करण्यारे् व्रत घेऊन भारतात परत आली. भारतातील पजहली मजहला वैद्यक (M. D.) म्हिून 

त्यांर्ा लौजकक आिही कायम आहे.  

जकरि बेदी हे या यादीतील न जवसरता येिार े नाव. या भारतातील पजहल्या आयपीएस 

(अजखल भारतीय इंजडयन पोलीस सजव्हचससाठीच्या परीिेतून आलेल्या) अजधकारी आहेत. मसूरी 

येथील राष्ट्रीय अकादमीमध्ये पोलीस रेजनंगमध्ये ८० परुुर्ष तकुडीतील त्या एकमेव मजहला होत्या. 

जकरि बेदी यांर्ी पोलीस अजधकारी म्हिून पजहली नेमिूक जदल्लीच्या र्ािक्यपरुीत झाली. पढेु त्या 



उत्तर आजि पजश्चम जदल्लीच्या पोलीस आयकु्त झाल्या. त्यांनी कारागहृामध्ये अनेक सधुारिा केल्या. 

त्यार्ी िागजतक स्तरावर प्रशंसा झाली आजि या सुधारिेसाठी १९९४ मध्ये त्यांना रमेन मॅगसेसे 

परुस्कार जमळाला. त्यांनी मजहलांवरील गु् हे कमी करून दाखवले. जकरि बेदी यांनी उत्तर जदल्लीच्या 

डीसीपी असताना ड्रग्िर्ा दरुूपयोग करण्याऱ्यांजवरुद्धच्या मोजहमेर्ी सरुुवात केली. जकरि बेदी यांनी 

अनेक पसु्तके जलजहली आहेत. 

जसंधतुाई सपकाळ हेही एक नावािलेले नाव. अनाथ मलुांना सांभाळून त्यांच्या िीवनाला 

जदशा देण्यासाठी जसंधतुाई यांनी ममता बाल सदन संस्थेर्ी स्थापना केली. अनाथ आजि बेवारस 

मलुांना आधार जदला. येथे लहान मलुांना सवच जशिि जदले िाते. त्यांच्या भोिन, कपडे अ्य सजुवधा 

यांर्ी उपलब्धता संस्थेकडून केली िाते. जशिि पूिच झाल्यावर येथील मलुे आजथचक दृष््टया स्वावलंबी 

होतील यासाठीही त्यांना मागचदशचन जदले िाते. आजथचक दृष््टया स्वयंपूिच झाल्यावर या यवुक यवुतींना 

योग्य िोडीदार शोधून देिे आजि त्यांच्या जववाहारे् आयोिन करि ेहे कायचही संस्थेकडूनर् केले 

िाते. अशी समुार े१०५० मलुे या संस्थेत राजहलेली आहेत. 

 या आजि अशा असंख्य मजहलांनी आतापयंत प्रत्येक िेत्रात आपला ठसा उमटवलेला आहे 

हे जवसरून र्ालिार नाही. थोडक्यात काय तर िीशक्तीर्ा स्मान हा देशार्ा स्मान ठरिार आहे. 

 

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

  



६. तू आहसे ना.. 

आि पु् हा एकदा िीशक्तीर्ी 

ओळख संपूिच िगाला करून देिे गरिेरे् 

झाले आहे. इतकेर् नाही तर ती आहे 

म्हिून समाि ससंुस्कृत आजि सधुाररत 

आहे असे म्हटले तरी वावगे ठरिार नाही. 

म्हिून ती आहे आजि कायम असिार 

आहे. समािाला योग्य जदशा देण्यासाठी, संस्कार देण्यासाठी ती असिारर् आहे. म्हिूनर् जतच्या 

स्मानाथच म्हिावेसे वाटते, 

नभार्ा भरोसा िसा, तसा हा जदलासा तुझा 

तरी एकदा सांग ना, आहेस ना…. 

कधी शारदा तू, कधी लिमुी तू 

कधी भाजवनी वा, कधी राजगिी…. 

सहिावधी सूयच झकुतात िेथे 

स्वयंभू अशी, जदव्य सौदाजमनी…. 

तझु्यावार्नुी शू्य, अवघे र्रार्र 

अशी सव्यचव्यापी, तझुी रे्तना…. 

तझुी थोरवी, काय विेल कोिी 

तलुा ज्ञात उमलायच्या वेदना…. 



तू आहेस ना…. 

अहोभाग्य अमरेु्, तझु्या या ललाटी 

आम्हा प्राप्त झाली, िरा साथचता…. 

तलुा फक्त तू, ि्म देतेस येथे 

तझु्यावार्नुी वांझ परुुर्षाथच हा…. 

तू आहेस ना….आहेस ना…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  



ई साखहत्य प्रखतष्ठानर् ंह ेबाराव ंवष.ं भाग्यश्री पाटील यारं् ंई साखहत्यवरर् ंह ेर्वर्थ ंपसु्तक. 

प्रा. भाग्यश्री यांर्ी पुस्तके सामाखजक संदभांर्ी असतात. त्यांना वार्कांकडून 

अखतिय उत्तम प्रखतसाद खमि्ळतो. ककसान, जवान, खवद्यार्थी व मखहला अिी र्ार 

खवषयांवरर्ी त्यांर्ी र्ार पुस्तकं. अत्यंत तळमळीने खलहीलले्या या र्ारही 

पुस्तकांतून त्यांनी देिारे् व समाजारे् भखवष्य घडवणारे लेिन केले आह.े एका 

उज्ज्वल भखवतव्याबद्दल आिावादी वृत्तीने केलेले ह ेलिेन वार्कांना नक्की आवडेल.  

आपल्याकडून येणार् या प्रखतसादांच्या आधारे त्या अत्यंत मेहनतीने आपल्या 

लेिनार्ा कस वाढवत नेत आहते. लवकरर् त्यांर्ी गणना मराठीतील प्रमिु 

लेखिकांमध्ये होईल असा आम्हाला खवश्वास आह.े असे अनेक तरूण लिेक िूप छान 

खलहीत आहते. मोठ्या लेिकांच्या तोडीस तोड आहते. पण त्यांना योग्य असा 

प्लॅटर्फ़ॉमट खमळत नाही. त्यांर्ी पुस्तकं प्रकाखित करायला प्रकािक धजावत नाहीत. 

कारण त्यांरे् नाव प्रखसद्ध नसल्यामुळे त्यांच्या पुस्तकांर्ी खवक्री होईल की नाही 

याबद्दल प्रकािक सािंक असतात. आखण जर या लेिकांर्ी पुस्तके वार्कांसमोर 

आलीर् नाहीत तर लोकांना त्यांरे् नांव कळणार कसे? या दषु्टर्क्रात सापडून अनेक 

नवतरूण लिेकांच्या खपढ्या बरबाद झाल्या. 

पण आता असे होणार नाही. इंटरनेटच्या सहाय्याने नवलेिकांना वार्कांच्या 

नजरेपयंत पोहोर्वण्यारे् काम आता अनेक संस्र्था करत आहते. ई साखहत्य प्रखतष्ठान 

ही त्यातील एक. सुमारे ५ लािांहून अखधक वार्कांपयंत या नवीन लेिकांना 

नेण्यारे् काम ही संस्र्था करत.े पूणट खवनामूल्य. लेिकांनाही कोणताही िर्ट नाही. 

आखण आज ना उद्या लिेकांना भरघोस मानधन खमळवून देण्यासाठी ई साखहत्य 

प्रखतष्ठानरे् प्रयत्न र्ालू आहते. 

नवीन लेिक यायला हवेत. भक्कमपण ेउभ ेरहायला हवेत. त्यांना त्यांच्या त्यांच्या 

लेिनाच्या दजाटनुसार मानमरातब खमळावा. मानधन खमळावे. परदेिातील आखण 

दरूच्या िेड्यापाड्यांवरील नववार्कांना दजेदार साखहत्य खमळावे. 

 



अनेक नवनवीन ताकदवान लेिक ई साखहत्याकडे वळत आहते. त्यांना त्यांच्या कसानुसार 

प्रखतसादही खमळतो. कुणाला भरघोस तर काहींच्या वाट्याला टीकाही येते. या टीकेला 

positively घॆऊन ह ेलिेक आपला कस वाढवत नेतात. प्ररु्फ़ल िेजव, भाग्यश्री पाटील, कोमल 

मानकर, सरुज गाताडे, अनूप साळगावकर, बाळासाहबे शिंपी, रं्दन खवर्ारे, सौरभ वागळे, 

यिराज पारिी, रं्द्रििॆर सावंत, संयम बागायतकर, ओंकार झांजे, पकंज घारे, खवनायक 

पोतदार, रं्द्रकांत शिंदे, र्ारुलता खवसपुते, कार्तटक हजारे, गणेि सानप, मनोज र्ापके, महिे 

जाधव, मनोज खगरस,े मृदलुा पाटील, खनलेि देसाई, सनहा पठाण, सजंय बनसोडे, संजय 

येरण,े िंतनू पाठक, शे्रखणक सरड,े िभुम रोकडे, सुधाकर तळवडेकर, कदप्ती काबाड,े भूपिे 

कंुभार, सोनाली सामंत, केतकी िहा, खवखनता देिपांडे, सौरभ वागळे, प्रीती सावंत दळवी, 

अखजत पाटणकर  अस ेअनेक तरूण लिेक सातत्यपूणट लेिन करत आहते. ई साखहत्यकड ेहौिी 

लेिकांर्ी कमी कधीर् नव्हती. आता हौसेच्या वरच्या पायरीवररे्, लिेनाकडे गंभीरपणे 

पहाणारे आखण आपल्या लेिनाला पलैू पाडण्याकड ेलक्ष देणारे तरूण लिेक येत आहते. ही 

नवीन लेिकांर्ी र्फ़ळी मराठी भाषेला नवीन प्रकािमान जगात स्र्थान खमळवून देतील. 

त्यांच्या साखहत्याच्या प्रकािाला उजाळा खमळो. वार्कांना आनंद खमळो. मराठीर्ी भरभराट 

होवो. जगातील सवोत्कृष्ट साखहखत्यक प्रसवणारी भाषा म्हणून मराठीर्ी ओळि जगाला 

होवो.  

या सवाटत ई साखहत्यार्ाही िारीर्ा वाटा असले हा आनंद.  

आखण या यिात ई लिेकांर्ा शसंहार्ा वाटा असले यार्ा अखभमान.  

बस्स. अजून काय पाखहजे?  

आमेन 

सुनील सामंत  

ई साखहत्य प्रखतष्ठान 

 


