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तसं पहाल तर बदल हा जीवनाचा स्थायी भाव आह.े जीवन सतत बदलत असतं. 
माणसं बदलतात. सभोवतालच्या वस्तू बदलत असतात. िनसगर् बदलत असतो. भाषा 
बदलत असते. आवडीिनवडी बदलत असतात. फ़ार कशाला? िवचारही बदलत 
असतातच की. एकजागी काहीच रहात नाही. सतत बदल होतच असतो. पण रोज 
रोज सू मपणे होत असणारे ह ेबदल कधी संथ असतात तर काळाच्या काही टप्प्यांत 
अत्यंत वेगाने होतात आिण सगळ्याचीच उलथापालथ होते. उदाहरणाथर् , मूल 
रोजच मोठं होत असतं ह ेखरं. पण रांगायला लागणं, चालायला लागणं असं करत 
करत SSC, HSC  सारखे टप्पे , िकवा नोकरी, लग्न यांसारखे टप्पे त्याचं आयुष्य 
एका रातर्ीत माणसाला संपूणर्पणे बदलतात. िनसगर् रोज हळू हळू बदलत असतो. पण 
जेव्हा पिहला पाऊस पडतो तेव्हा पावसाळा आल्याची चाहूल लागते. सामािजक 
बदलांचेही असेच महत्त्वाचे टप्पे असतात.  
 
िशकारीवर उदरिनवार्ह करणारी मानवजात टोळी करून गुहते रहात असे. आिण 
पर्ाण्यांची िशकार िमळेल तेव्हा स्वतःचे पोट भरत असे. हा पिहला टप्पा. जेव्हा 
शेतीचा शोध लागला, तेव्हा त्यांनी गांवं वसवली. पोटापाण्याची िचरस्थायी सोय 
केली तसे त्याचे पूणर् आयुष्यच बदलले. रानटी आयुष्य टाकून संस्कृती िनमार्ण केल्या. 
घरं, कुटंुबं, संप ीची मालकी, पशूपालन असं सगळं येत गेलं. पण यातही त्याच्यावर 
िनसगार्वर अवलंबून रहाण्याची पाळी होती. हा दसुरा टप्पा होता. नंतर जेव्हा 
औ ोिगक कर्ांती झाली तेव्हा कारखाने आले. शहरांची िनिमती झाली. मोठमोठे 
उ ोग उभे रािहले. बका, युिनव्हिसटीज वाहतूक वस्था बदलली.  संप ीची 

ाख्या बदलली. हा ितसरा टप्पा होता. बघता बघता या तीन टप्प्यांत माणसांनी 
संपूणर्तः वेगवेगळ्या जीवनप त चा स्वीकार केला. याचा अथर् िशकार करणार्या 



टोळ्या संपल्या असं नाही. कारखाने आल्यावर शेती बंद झाली असंही नाही. पण 
जीवनप ती बदलली. 
 
अगदी अशाच पर्कारचा आमुलागर् बदल भाषा, सािहत्य आिण एकूणच 
कम्म्युिनकेशनच्या क्षेतर्ात होत गेला. भाषा आिण सािहत्य यांची िनिमती मानव 
अत्यंत आिदम काळापासून करत आला आह.े भाषा ह ेसंपकार्चं साधन होतं. त्यात 
घटनांची न द करणं, नवीन कल्पना आिण काल्पिनक जीवनाचं वणर्न, महाका ं, 
धािमक आिण कािमक सािहत्य, गीतं, अशी अनेक पर्कारची िनिमती मुख्यतः मौिखक 
प तीने होतच होती. िशलालेख, िभ ीिचतर्ं, लेणी, िपरॅिमड आिद स्वरूपांत ही 
िनिमती न दवलीही गेली. एकमेकांशी बोलण्यासाठी भाषांचा वापर तर झालाच. 
पर्वासी व जगभर िफ़रणारे ापारी यांच्या माफ़र् त भाषांची दवेाणघेवाण जगभर 
होत होती. नंतर भूजर्पतर्ं , तामर्पतर्ं आद वर िलखाण होत होते. ह ेिलखाण िलहीणे 
िजतके क ाचे िततकेच ते िमळवून वाचणेही क ाचे होते. या काळांत सावर्ितर्क 
िशक्षण वगैरचा िवचारही नव्हता.  सगळेच अत्यंत मयार्िदत होते. पुढे जाता 
कागदाचा शोध आिण हस्तिलिखतांच्या माध्यमातून थोडाफ़ार अिधक पर्सार शक्य 
झाला. पण खरी कर्ांती आणली ती छपाईनेच. मुदर्णकलेचा शोध हा सािहत्य आिण 
ज्ञानाच्या सावर्ितर्कतेचा पाया ठरले. एका खंडातील मािहती दसुर्या खंडात आिण 
एका काळातील मािहती दसुर्या िपढीत सहजपणे उपलब्ध होण्याला मदत झाली. 
लाख  को वधी पुस्तकांची िनिमती , वाचनालये, सावर्ितर्क िशक्षण, सािहत्यातले 
पर्योग ही या काळाची वैिशष् े होती. वतर्मानपतर्े आिण िनयतकािलकांनी तर जग 
अक्षरशः िपजून काढलं. पुस्तकांनी जगभरच्या मानवांची ज्ञानाची भूक एकीकडे 
भागवली तशीच दसुरीकडे चाळवलीही. 
 
ई सािहत्य हा सािहत्याचा पर्कार नाही. ह े सािहत्याचं माध्यम आह.े एखाद ं गाणं 
घरातल्या घरात म्हणणं, हॉलच्या स्टेजवर म्हणणं, िसडी मध्ये रेकॉडर् करणं आिण 
िटव्हीवर पर्सािरत होणं यात ते गाणं तेच रहातं. पण माध्यम बदलल्यामुळे त्याचं 
वजन बदलतं. त्याची पिरणामकारकता बदलते. त्याचे शर्ोते बदलतात. आिण त्यामुळे 
त्याची क्वािलटीही बदलते. ऐकणारे िजतके जास्त िततकं माणूस काळजीपूवर्क गातो, 



तयारीने गातो. म्हणजे माध्यम बदललं की सािहत्याची क्वािलटी बदलते. पण ह े ई 
सािहत्य म्हणजे काय ? 
गो ी सांगणं(आिण ऐकणं), मािहती दणंे (आिण घेणं) या माणसाच्या आिदम गरजा 
आहते. त्यातूनच भाषांचा जन्म झाला. त्या वाढल्या. पिरपक्व झाल्या. त्या िलिखत 
स्वरूपात आल्या. िभतीवर, गुहांत, दगडांवर शब्द आले. मग भुजर्पतर्ांवर आले. नंतर 
कागद आला. आिण दोन शतकांपूव  छापखाना आला. छपाई तंतर् आलं. आिण इतकी 
वषर्ं जपून ठेवलेलं सािहत्य जगभरात पसरलं. अरेिबयन नाईट्स भारतात आल्या. 
महाभारत युरोपात गेलं. ज्ञानपर्साराचा वेग पर्चंड वाढला. एके काळी जगात एक 
टक्का लोकांनाही िलिहता वाचता येत नसे. आता जगात स-अक्षरता पर्चंड वाढली. 
आिण ज्ञानाचा स्फ़ोटच झाला असं म्हणता येईल. िवसा ा शतकाच्या अंतापयर्ंत 
६०-७० टके्क लोक साक्षर झाले. १९०० साली जगात दहा लाख लोकांनासु ा 
िलिहतावाचता येत असेल नसेल. एका गांवात एक िशकलेला माणूस असे िकवा नसे. 
आता सुमारे ४०० कोटी लोक िलहू वाचू शकतात. हा एक चमत्कारच झाला. हा 
चमत्कार छपाईच्यामुळे, िशक्षण सावर्ितर्क झाल्यामुळे झाला.  
पण इंटरनेट आलं आिण हा स्फ़ोट हा लवंगी फ़टाक्याचा आवाज वाटावा अशी 
महापर्चंड कर्ांती ज्ञानाच्या जगात झाली.  आजवरच्या सािहत्याची संकल्पनाच 
इंटरनेटने बदलून टाकली. म्हणजे किवता िकवा कथा त्याच रािहल्या. पण त्यांचा वेग 
बदलला. वाचक बदलले. आवाका बदलला. मूळात लेखकही बदलले. इंटरनॆटवर 
कोणीही िलहू शकतो. स्वतःचा ब्लॉग बनवू शकतो. स्वतःचं पुस्तक पर्कािशत करू 
शकतो. त्याचा खचर् अगदीच नगण्य असतो. िकमत कमी असल्यामुळे त्याची ा ी 
खूप जास्त असते. पर्साराचा वेग खुपच जास्त असतो. पुस्तक िलिहणं, छापणं, 
पाठवणं, िवकणं या सवर् पर्िकर्येत वषर् वषर् लागायचं. पण ई सािहत्य आता बनतं आिण 
लगेच पर्सािरत होतं. हा पिरणाम एकूण िनिमतीच्या क्वांिटटीला पोषक आह.े त्यामुळे 
स्पधार् वाढणं आलं. आिण त्यातून क्वािलटीला पोषक वातावरण तयार होईल याची 
खातर्ी आपण बाळगू शकतो. 
त्यामुळे ई सािहत्य ह ेखालील पाच गुणांनी वेगळं असतं 

१) िनिमती आिण पर्साराचा वेग जास्त 

२) िनिमती आिण िवतरणाचा खचर् कमी 



३) वाचकांच्या पर्ितिकर्यांचा वेग आिण ओघ जास्त 

४) िनिमतीला िचतर् वा ध्वनीच्या आधाराने अिधक सजवणं शक्य 

५) िटकाऊपण : एकदा ई सािहत्य बनलं की ते न  होण्याची शक्यता नाही. आज 

िलहीलेलं आिण पोस्ट केलेलं ब्लॉगवरचं सािहत्य पाचशॆ हजार वषर्ं तसंच 

राहण्याची शक्यता आह.े 

 

 

इंटरनटे सािहत्यामळेु होणारे बदल 
 
पिहला बदल हा : आजवर सािहत्यिनिमती ही कागदावर आिण एकाच लेखकाने िकवा कवीने 
करायची गो  होती. ते केवळ त्याच्या मदतूल े वहार होते. मातर् आता एकाच वेळी एकाच 
िवषयावर अनेक लेखक एकितर्तपणे िलहू शकतात. एकमेकांच्या िलखाणात भर घालू शकतात. 
सहिनिमती होऊ शकते. दोघांनी एकतर् सािहत्य िनिमती करणं म्हणज ेितघांनी िववाहब  होऊन 
मूल जन्माला घालण्यासरखं आह ेअसं माकर्  ट्वेन िवनोदान ेम्हणाल ेहोते. पण आता ह ेसहज शक्य 
आह े ( मी ह ेसािहत्य िनिमतीब ल म्हणतोय. तसं सरोगेट मदर मळेु िकवा टेस्ट ुब बेबी मुळे 
दसुरंही शक्य झालंय). आता लेखकांचा एक गर्ुप जगाच्या दहा कोपर्यांत बसून एकितर्त िलखाण 
करू शकतात.  
 
दसुरा गुणात्मक बदल हा की आता िलखाण मल्टीिमिडया पातळीवर होऊ शकतं. म्हणज ेतुम्ही ई 
बुक वाचत असताना माग ेअनुषंिगक संगीत आिण बाजूला तदनुषंिगक िचतर् ंअसू शकतात. इतकंच 
नव्ह ेतर लेखकाच्या , कवीच्या िकवा अन्य कुणाच्या आवाजात ते िलखाण वाचललें ऐकू येऊ शकतं. 
पुस्तक तुमच्याशी बोलू शकतं. एखादा िसनेमा पहावा तसाच हा अनुभव. पण वाचकाची 
िकर्एटीिव्हटी जागी ठेवणारा. 
 
ितसरा गुणात्मक बदल हा की जसं पुस्तक वाचकाशी बोलू शकतं तसं वाचकही पुस्तकाशी बोलू 
शकेल. म्हणजे वाचक पुस्तकाने कसं आिण कुठे वळावं , कथानक कसं बदलावं याच्या सूचना दऊे 
शकेल . एखादा क प्युटर गेम असावा तसं. याला इंटरऍिक्टव्ह िफ़क्शन (IF) म्हणतात. यातून 
वाचकाला स्वतःच्या िकर्एिटिव्हटीचा आिण पुस्तकाला वाचकाच्या वृ ीचा अनुभव येऊ शकतो. 
अशा पर्कारचं एक मराठी IF लवकरच ई सािहत्य पर्ित ान तफ़ येतं आह.े ह े पुस्तक वाचक 
शंभरवेळा शभंर िरत नी वाच ूशकेल.  



 
चौथा आिण अत्यंत महत्त्वाचा गुणात्मक ( काह ना हा अवगुणात्मक वाटेल) बदल हा की आता 
कोणीही (आिण कािहही) िलहू आिण पर्िस  करू शकेल. एखा ा खे ातला ड गरकपारीतला कवी 
िकवा अंगोलातला एखादा मराठी माणूस. आिण त्याचं िलखाण लोकांना आवडूही लागेल. त्याच्या 
ब्लॉगला गद  होऊ लागेल. एकूणच लेखक आिण वाचक यांच्यातली पर्काशक, मदुर्क, िवतरक, 
िवकेर्ते वगैरची साखळी नाहीशी होईल. यातून जशी फ़ालतू कचरा िनमार्ण होण्याची िभती आह े, 
तशीच नवनवीन पर्योग आिण आतापयर्ंत मराठी िकवा जागितक सािहत्यात न उमटलेली अज्ञात 
जीवनांची पर्ितिबबं िदसण्याची आशाही िनमार्ण झाली आह.े अत्यंत िहडीस अ ील सािहत्य बनू 
शकेल तसेच सािहत्यिनिमतीच्या वहारातली मके्तदारी नाहीशी होऊन नवीन जीवनपर्वाह 
सािहत्यात येतील. सध्याचा मोबाईलचा पर्सार पहाता ह ेअशक्य नाही. याच ेचांगले आिण वाईट 
पिरणाम असतीलच. पण याने सगळं सािहत्य िव  ढवळून िनघणार ह े नक्की. तसंही 
राजघराण्यांच्या ऐवजी सवर्सामान्यांच्या हाती स ा गेल्यानंतर त्याच ेबरे आिण वाईट पिरणाम 
झाले. पण म्हणून कोणी मागे जाऊ शकले नाही. जसा लोकशाहीला आता पयार्य नाही तसा ई 
सािहत्याला पयार्य नसेल. माघार नसेल.   
 
याचा असा मातर् अथर् नाही की एकदा का ई माध्यम आले की िपर्ट माध्यम नाहीसे होणार. िसनेमा 
आल्यामुळे नाटक संपले नाही. िकवा िटव्हीवर चौवीस तास न्युज चॅनेल आल्याने वतर्मान पतर्ं बंद 
झाली नाहीत. साध्या पुस्तकांचं राज्य काही खालसा वगैरे होणार नाही. कदािचत त्यांचा 
सुवणर्काळ आताच खरा सुरू होईल. ई बुक्स आिण िपर्ट बुक्स यांच्यातला संवाद अिधक दढृ होऊन 
दोघांचंही भलं होऊ शकतं. सध्या तरी जगभरातल्या ई चळवळीतून हचे िदसतं आह.े 
 
कारण टॅब्लेटमुळे पुस्तकाची संकल्पना मळुातूनच बदलणार आह.े पुस्तकांसाठी जंगलतोड करणं 
यापुढे कायमच ंबंद होऊ शकेल अशी पिरिस्थती येऊ घातली आह.े  
 

आज ई सािहत्य ह े नवीन आह.े त्यात आजवरच्या इतर सवर् शोधांपर्माणे 

फ़ायद ेआहते तसे तोटॆही आहते. पण ई सािहत्याला पुढच्या काळात फ़ार मोठे 

स्थान असणार आह ेयात मातर् शंका नाही. 

 


