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म. टा. खास �ितिनधी, मुंबई
लेखक-सािहि�यक �यांना हवे ते िलिहत आहेत आिण �हणून वाचक ते
वाचत आहते; �यांना असे सािह�य आवडते आह ेक� नाही याची फारशी
पवा� नाही...ह ेस�याचे िच� फार काळ राहणार नाही. सज�नशीलता,
क�पकता, नवी वाट धंुडाळ	याची आस अशा िविवध गुणवैिश
�ांनी यु�
आिण �योगशीलता ठासून भरले�या ई-सािह�य वहाराने मराठी सािह�य
िव�ाचे िच�च पालटणार आह,े असा दढृ िव�ास ही वाट चोखाळणा�या

धु�रणांनी रिववारी 'मटा मैफल'�या चौ�या पु
पात � केला. युवा िपढीला वाचायला आवडते, �यामुळे �यांना
हवे ते वाचायला �दले तर लेखकांना आसमंत खुला आह,े अशा आशयाचा आशावादही 'ई-सािह�य वहार-
वत�मान आिण भिव
य' या िवषयावरील या प�रसंवादात मा�यवरांनी � केला.
'मटा मैफल'�या दसु�या �दवसातील या पिह�या प�रसंवादासाठी वे�लंगकर�या हॉलम�ये युवा सािह�य�ेम�नी
मोठी गद� केली होती. टॅब, आयपॅड, मोबाइल, ई-रीडर अशा आधुिनक साधनांशी नाळ जुळले�या या
त�णाई�या सा�ीने 'ई-सािह�य �ित�ान'चे सुनील सामंत, 'बुक गंगा डॉट कॉम'�या सुि�या िलमये, 'िमसळपाव
डॉट कॉम'चे रामदास िबवलकर आिण ई-सािह�य वहारात मुशा�फरी करणा�या नवो�दत लेिखका मेघना
भु�कुटे यां�याशी मटाचे रव�� मांजरेकर यांनी संवाद साधला.
ह�लीचा त�ण वग � वाचतच नाही, ह ेसरसकट केले जाणारे िवधान साफ चुक�चे आह.े आज मोबाइल असो वा
टॅब, त�ण-त�णी सतत काही ना काही वाचत असतात. लेखक-�काशकांनी केवळ �यांना हवे ते वाचायला
�ायचा अवकाश आहे, असे मत मेघना यांनी मांडले. तर सामंत यांनी काही त�ण-त�णी अगदी र�ता �ॉस
करतानाही मोबाइलम�ये काही तरी वाचत असतात, ह ेकशाचे �ोतक आहे, असा �� उपि�थत करत �यांना
�व�तात, अगदी एक �पयात सािह�य उपल ध हो	याची गरज � केली. ई-सािह�य हे असेच अगदी �व�तात
आिण सुलभपणे सािह�य उपल ध करणारे ासपीठ अस�याने ते काळाची गरज अस�याचे मतही �यांनी मांडले.
िबवलकर यांनी युवा िपढीची भाषा बोलून नावा!पाला आले�या चेतन भगत यांचे उदाहरण दते, मराठीतही
असे युवा िपढीला भावणारे लेखन कर	याचे आवाहन लेखकांना केले. तर िलमये यांनी सोशल मीिडयावर सदवै
� होणा�या त�ण वगा�ला वाचायला काय हवे आह,े हे ओळखून लेखकांनी िलखाण कर	याची गरज �
केली. �याचवेळी त�ण वगा �ला हाहाशा ई-सािह�य वहारा�या या आधुिनक ासपीठािवषयी चचा �
घडव�याब"ल 'मटा मैफल'चे आवजू�न आभार मानतानाच सािह�य संमेलनांम�येही असे संवाद घड	याची गरज
�यांनी � केली.
जु�या सािह�याचे हवे िडिजटायझेशन
'काही वषा #पूव� ऑकु�टवर संवाद साधत एका $ ुपशी जोडला गेलो. �यातली त�ण मंडळी छान किवता करायचे.
मग एका �णी या किवतांचे पु�तक �िस% कर	याचे ठरले. �हणून मी �काशकां�या दारांवर जायला लागलो.
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पण किवतांचे पु�तक छाप	यास कोणीच धजावेना. ते&हा लेखक �िस' अस�यािशवाय �काशक पु�तक छापत
नाही आिण आिण पु�तक छापले जात नाही �हणून लेखक �िस' होत नाही; तर दसुरीकडे, वाचकांना हवे ते
सािह�य वाचायलाच िमळत नाही, असे द(ुच� मा)या ल�ात आले. �हणून आ�ही ई-बुकचा िनण�य घेतला आिण
�यातून ई-सािह�य या वेबसाइटचे ासपीठ ज�माला आले', असा आपला �वास सांगत आज�या घडीला
वेबसाईटवर ४५० पु�तके �कािशत झा�याचे सामंत यांनी सांिगतले. तर एका�या मा�यमातून दसु�याशी आिण
ितस�या�या मा�यमातून चौ�याशी कने*ट होत आजपय #त दीडशे ते दोनशे लेखकांना िलिहते केले आिण
जवळपास ३२ ते ३३ हजार वाचकांशी जोडलो गेलो, असे िबवलकर यांनी सांिगतले. िलमये यांनी केवळ
मराठी�या �ेमापोटी बुकगंगाची �थापना के�याचे सांगत �यावर आज १२ हजार+न अिधक मराठी पु�तके
उपल ध अस�याचे सांिगतले. तर 'ब,गळु!म�ये नोकरीिनिम- असताना मराठीशी काहीच संबंध न उर�याने
इंटरनेटवर स.फ# ग करताना  लॉगची संक�पना कळली. �यात मांडले�या िवचारांना लगेच �ितसाद िमळतो
आिण पैचाही खच� न करता आपले सािह�य आपण �िस' क! शकतो, ही क�पना भावली. �यातूनच वाचकां�या
अपे�ा कळत गे�या आिण मी िलिहत रािहले', असे भु�कुटे यांनी लेिखका हो	याचा �वास मांडताना सांिगतले.
वेबसाइट सु! क!न ती चालवणे आिण �यावर सािह�याचा �सार करणे हे फारसे ख/च�क नसते. मा�, �यात
मराठी�ेम�नी सहभाग घेणे मह0वाचे अस�याचे मत सव� व*�यांनी मांडले. तसेच तं�1ानाची ओळख
नसले�यांनाही अशा सं�थांशी संपक�  साधून आपले सािह�य �िस' करता येऊ शकते. स�या िविश( फॉ	टिवषयी
अडचणी येत अस�या तरी �या दरू कर	याचे �य2 सु! आहते. तथािप, ई-सािह�यम�ये जु�या सािह�या�या
िडिजटायझेशनला वेग द	ेयाची गरज अस�याचे मत िबवलकर, सामंत व िलमये यांनी यावेळी मांडले.
से�सॉरिशप नको
या आधुिनक �कारात सािह�य �िस' करणे सोपे आिण �व�त अस�याने जातीय-धा/म �क तेढ 3कंवा अ4ील
�व!पाचा मजकूर �िस' होणे सु! झाले आह.े �यावर सरकारी वा कोण�याही यं�णेचे िनयं�ण नाही. ह ेवाढीस
लागले तर धोकादायक अस�याने ई-सािह�य वहारावर कोणाचे तरी िनयं�ण असायला हवे, असे मत सामंत
यांनी मांडले. मा�, िबवलकर व भु�कुटे यांनी या मताशी फारकत घेत िनयं�ण लादणे अयो5य ठरेल, असे मत
मांडले. ह ेमा�यमांचे लोकशाहीकरण आहे. �यात चांग�या सािह�याला सकारा�मक तर वाईट सािह�याला
नकारा�मक 6 ेणी िमळते. नकारा�मक 6ेणीचे �माण वाढले क� ते संबंिधत सािह�य आपोआप नामशेष होते.
प�रणामी जे चांगले तेच शेवटी कायम राहील, असा युि�वाद भु�कुटे यांनी मांडला. िलमये यांनी मा�
ई-सािह�यातही सं�करण आिण संपादन हे आव7यक अस�याचे सांगत पु�तकांची पायरसी टाळ	यासाठी सुर�ेचे
मापदडंही लावणे गरजेचे अस�याचे नमूद केले.
�काशकांनी आमचे आभार मानावेत
छािपल पु�तकांम�ये उपल ध असलेले सािह�य आ�ही दरूवर पोचवतो आिण �यावर चचा� घडवतो. �यामुळे खरे
तर पारंप�रक सािह�य वहारातील �काशकांनी आमचे आभार मानायला हवेत, असे �हणत भिव
यात एक
�दवस असा येईल क�, पु�तकासोबतच िचपही असेल, असे भा�कत िबवलकर यांनी केले. तसेच आगामी दोन
वषा#त जैिवकद
ृ�ा िवघटन होणारा कागद बाजारात येईल. तो �व�त असेल आिण �यामुळे वाचकांना पु�तकेही
�व�त िमळतील, अशी आशाही �यांनी � केली.
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