
  



अतंरगं 

हे पसु्तक विनामूल्य आह े

पण फ़ुकट नाही 

ह ेिाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट 

१ वमवनट : लेखकानंा फ़ोन करून हे पसु्तक कसे िाटले ते कळिा 

१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पसु्तक कसे िाटले ते 

कळिा.  

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकांना या पसु्तकाबद्दल 

अवण ई सावहत्यबद्दल सांगा.  

असे न केल्यास यापढेु आपल्याला पसु्तके वमळणे बदं होऊ शकते.  

 

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.  

साद आह ेआमची. हिा प्रवतसाद.  

 

दाद म्हणजे स्ततुीच असािी असे नाही. प्रांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत यांचे 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 संपूणच समाज 

एका नव्या प्रबदु्ध उंचीिर जात रहािा.  
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लेखक : शंभू गणपुल े

"यनहगनय " , गणेश कॉलनय, म.ु पे  पवगांप, हिल्िा कनल्िापूर 

संपकक   :ियंि करंदयकर  

 

--- 3, Srirang, Gandhibhavan road, Kothrud, 

Pune 411038   020-25384472, 9822439492 

jayant. karandikar@gmail. com 

 

या पुस्िकाियल लेखनाचे सपक कायदशेयर िक्क लेखकाकव े

सुरहिि असनू पुस्िकाचे ककपा त्याियल अंशाचे पुनमुकद्रण पा 

नाट्य, हचत्रपट ककपा इिर रुपांिर करण्यासा य लेखकाचय 

परपानगय घेणे आपश्यक आि.े िसे न केल्यास कायदशेयर 

कारपाई िनऊ 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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• हपनामूल्य हपिरणासा य उपलब्ध.  

• आपले पाचून झाल्यापर आपण ि े फ़ॉरपवक करू 

शकिा.  

• ि े ई पुस्िक पेबसाईटपर  ेपण्यापुपी ककपा 

पाचनाव्यहिररक्त कनणिािय पापर करण्यापुपी ई-

साहित्य प्रहिष्ठानचय परपानगय घेणे आपश्यक आि.े  

  



लेखकाचा पररचय 

 

लेखक: श्रय. मिादपे परशुराम उर्क  शंभू गणपुले 

पय     : आठ्ठ्याित्तर  

हशिण: बय. ए. , एल. एल. बय. , हिदय 

हपशारद 

व्यपसाय: सेपाहनपृत्त अहधकारय, नाबावक, 

सध्या लेखन, 

प्रकाहशि लेखन:  " िाओ उपहनषद" , कथा-कहपिा संग्रि -२ 

हपशेष रुचय: आिापयंि पेगपेगळ्या संस्थामधून १० नाटके बसहपलय. त्याि 

कामिय केले. २ दरूदशकन मालयकांचे ( साळसूद, घरकूल) लेखन, एका 

माहलकेि काम, 

हनपास:  "यनहगनय ", गणेश कॉलनय, मु. पे  पवगांप, हिल्िा कनल्िापूर 

©सपक िक्क  श्रय. ियंि करंंदकर यांचे स्पाधयन .  

ियंि करंदयकर  

 

--- 3, Srirang, Gandhibhavan road, Kothrud, 

Pune 411038   020-25384472, 9822439492 
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प्रहिष्ठानिफ़े प्रकाहशि झालेलय 

पुस्िके 
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ई साहित्य प्रहिष्ठान दिा पषांपुपी सुरू झालं. िगभराि ई 

पुस्िकांचय संकल्पना रुिू लागि असिानाच मरा यििय ई पुस्िकं सुरू झालय. 

मरा यि अमॅझॉन सारखे प्रचंव इन्व्िसे््मेंट करणारे हखलावय उिरले. 

त्यांच्यासमनर ई साहित्य म्िणिे अगदयच हलबुटटबू. पण गेलय दिा पषं आहण 

आििय गुगलपर “मरा य पुस्िक” ककपा “Marathi ebook” टाकले की ४ 

कनटय ९३ लाख नांपांमध्ये पहिले दसुरे नाप येिे िे ई साहित्यचेच. िय 

करामि आि े आमच्या लेखकांचय. पाचकांना साित्याने दिेदार मननरंिक 

उच्च प्रियचय पुस्िके “हपनामूल्य” दणेारे आमचे लेखक िचे या स्पधेचे हपिेिे 

आििे.  

मरा यि “साहित्यरत्ांच्या खाणय” हनपिनि या ज्ञाननबांनय 

माहगिलेल्या पसायदानाला ईश्वराने िेपढ्याच उदारिेने खाणींचा पषाकप 

केला. मरा यचे ददुपै ि ेकी या खाणींिलय रत्े बािरे आणणे आहण त्यांचे पैलू 

पवल्यापर त्यांना शनकेस करणे आहण िागहिक पाचकांसमनर िे पेश करण े

याि आपण कमय पवलन. इथे उत्तम साहित्यासा य भुकेलेले पाचक आहण 

उत्तम पाचकांच्या प्रहििेिले साहिहत्यक यांच्याि हिि बनणे आपश्यक आि.े 

हपशेषिः वॉ. हनियन मनरे यांसारखे साहिहत्यक जयांना हलहिण्याि आनंद आि े

पण त्यापुढयल िटयल प्रंियेि पवण्याि रस नािय अशांसा य. हपदशेांि मन े 



लेखक एिंट नेमिाि आहण िे बाकी सपक व्यपिार पिािाि. मरा यि िय सनय 

नािय.  

ई साहित्य प्रहिष्ठान िय कािय अनुभपय प्रनफ़ेशनल प्रकाशन संस्था 

न्ि.े पण गेल्या दिा पषांि आमच्या ि ेलिाि आले की मरा यि रत्ांच्या 

खाणय आििे आहण त्यांि उिरून िाि काळे करून मािय गाळ उपसि राहून 

िर हचपटपणे काम करि राहिले िर एकाहून एक भारय रत् ेगपसणार आििे. 

एखाद्या मनया धहनकाने, पंहविांच्या सिाय्याने, दरबारय आश्रयासि िर ि े

काम िािय घेिले िर मरा य भाषेिले साहित्य िागहिक पटलापर आपला 

 सा नक्की उमटपेल. 

वॉ. हनियन मनरे यांचय अकरा अप्रकाहशि पुस्िके प्रकाशाि 

आणण्याचा मान ई साहित्यला हमळाला. शंभू गणपुले यांचय नऊ, वॉ. पसंि 

बागुल यांचय बारा, शुभांगय पासेबंद यांचय साि, अहपनाश नगरकर यांचय 

पाच अशा अनेकांच्या पुस्िकांना पाचकांपयंि नेण्याचे भाग्य ई साहित्यला 

लाभले. असे अनेक “स्पांिःसुखाय” हलियणारे उत्तमनत्तम लेखक कपय या 

मरा यच्या “साहित्यरत्ांहचया खाणीं” मध्य े आििे. अशनक कन ारे यांनय 

मिाभारिाच्या मूळ संहििेचे मरा य भाषांिर सुरू केले आि.े सौरभ पागळे, 

ओंकार झािे, पंकि घारे, हपनायक पनिदार, ंदप्तय काबावे, भूपेश कंुभार, 

सननालय सामंि, केिकी शिा असे अनेक नपयन लेखक साित्यपूणक लेखन करि 

आििे. ई साहित्यकवे िौशय लेखकांचय कमय कधयच न्ििय. पण आिा 

िौसेच्या परच्या पायरयपरचे, लेखनाकवे गंभयरपणे पिाणारे आहण आपल्या 

लेखनाि प्रगिय कशय िनईल याकवे लि दणेारे लेखक आिा येि आििे. 



त्यांच्या साहित्याच्या प्रकाशाला उिाळा हमळन. पाचकांना आनंद हमळन. 

मरा यचय भरभराट िनपन. िगाियल सपोत्कृष्ट साहिहत्यक प्रसपणारय भाषा 

म्िणून मरा यचय ओळख िगाला िनपन. 

आमेन 

सुनयल सामंि 

अध्यि 

ई साहित्य प्रहिष्ठान


