






रसिकहो व मराठी िासहत्य प्रमेी स्नहेजनहो , 

माझे वडील प्रा.डॉ. सनममलकुमार फडकुले याांचे िासहत्य मी ई-िासहत्य 

प्रसिष्ठान िफे आपणािाठी  प्रकासिि करीि  आह.े २८ जलुै २०२० या त्याांच्या 

चौदाव्या पणु्यसिथी सनसमत्त त्याांच्या िासहत्याचे प्रकािन व्हावे व िे 

जगाच्या  कानाकोपऱ्यापयंि पोहोचवावे हा उद्दिे आहे.  

पेिान े मराठीच े प्राध्यापक,अत्यांि हळवे व जीवनावर मनापािनू पे्रम 

करणारे अिे माझे वडील. केवळ िासहसत्यकच नव्ह ेिर ि ेप्रख्याि वके्त दखेील 

होि.े महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यािील गावाांमध्ये त्याांनी प्रबोधनाचे कायम केले 

.िांि िासहत्याचा त्याांचा गाढा अभ्याि होिा. त्याांनी आकािवाणी पणेु, 

िाांगली, िोलापरू यावरून िांिाांच्या सवसवध अभांगाांच े सनरूपण केले आह े

आजही िे आकािवाणी वरून प्रिाररि होि आह.े िे  िवम प्रिाररि कायमक्रम 

आपल्या भेटीि इ-िासहत्य प्रसिष्ठान माफम ि आणणार आहोि. सवसवध 

िािकीय व सवद्यापीठीय िसमत्या, अभ्याि मांडळे , बालभारिी याांच्या 

माध्यमािून त्याांनी खपू मोलाच े कायम केले आह.े अग्रगण्य वतृ्तपत्रािनू व 

सनयिकासलकाांमधनू ४०-४५ वर्ाहंून असधक काळ त्याांनी लेखन केले िेही 

पसु्िक रूपाि प्रसिद्ध झाल े. त्याांची काही व्याख्याने दखेील रसिकाांच्या भटेीि 

आणणार आहोि. त्याांच्या स्वभावाचे सवसवध पलै ू त्याांच्या िासहत्यािून 

उलगडि जािील व खाि करून जीवनासवर्यक दृसिकोन त्याांच्या लसलि 

लेखनािनू आपणाि िमजेल. दिे-परदिेािील अिांख्य रसिकाांनी त्याांच्या िवम 

िासहत्याची पनुप्रमकािनाची मागणी केली व िी आिा पणूम होि आह ेयाचा 

मला आनांद आह.े  या प्रकािनाला ई िासहत्यने केलेल्या िहकायामिाठी त्याांचा 

मी आभारी आह.े 

असजि सन. फडकुल,े िोलापरू 

ajitphadkule@hotmail.com 

९४२२४६३६४२     



 

 

 ’ च िंतनाच्या वाटा ’ हे प्रा. डॉ. चनर्मलकुर्ार 

फडकुले चलखित पुस्तक ‘रे्हता पखिच िंग हाऊस’ 

यािंनी २००० साली प्रकाच त केले. त्या पुस्तका े 

सवामचिकार लेिका े च रिंजीव व वारस श्री अचजत 

फडकुले  यािंच्याकडे आहेत. 

त्यािंनी ई साचहत्य प्रचतष्ठानला या े ई पुस्तक 

बनवून चवनारू्ल्य चवतररत करण्ा ा् े कायदे ीर 

अचिकार चदले आहेत. त्यानुसार आम्ही आर्च्या 

वा कािंना ते पुस्तक चवनारू्ल्य देत असून त्यािंनी ते 

आपल्या ओळिीच्या वा कािंत चवनारू्ल्य चवतररत 

करावे ही चवनिंती करत आहोत. 

या परवानगीसाठी आम्ही  

श्री अचजत फडकुले :-9422463642 

ajitphadkule@hotmail.com 

यािं े आभारी आहोत. 

ई साचहत्य प्रचतष्ठान 

esahity@gmail.com 

www.esahity.com 

www.esahity.in 

  

mailto:esahity@gmail.com
http://www.esahity.com/
http://www.esahity.in/


च िंतनाच्या वाटा 

हे पसु्तक विनामूल्य आहे 

पण फ़ुकट नाही 

या मागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहते . 

हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट 

१ वमवनट : श्री. अजित फडकुले याांना फ़ोन जकां वा मेल करून हे 

पसु्तक कसे िाटले ते कळिा 

१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पसु्तक कसे 

िाटले 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 आह ेआमची. हिा प्रवतसाद. 
 

 

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

प्रामावणक मत असािे. ज्यामुळे लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. 

मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण 

अखेर सांपूणच समाज एका नव्या प्रबुद्ध उांचीिर जात रहािा. 

  



या पुस्तकातील लेखनाचे सर्व हक्क लेखका े च रिंजीव व वारस श्री. 

अचजत फडकुले यािं ेकडे सुरक्षित असून पुस्तकाचे क्षकिं र्ा  त्यातील 

अिंशाचे पुनरु्वद्रण र् नाट्य, क्षचत्रपट क्षकिं र्ा इतर रुपािंतर करण्यासाठी 

त्यािंची लेखी परर्ानगी घेणे आर्श्यक आहे. तसे न केल्यास कायदेशीर 

कारर्ाई (तुरिं गवास व दिंड) होऊ शकते.  
This declaration is as per the Copyright Act 1957 read with Sections 43 and 66 of the 
IT Act 2000. 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.  

ई प्रकाशक  :ई साहित्य प्रहिष्ठान 

www.esahity.in 

www.esahity.com 

esahity@gmail.com 

eSahity Pratishthan 

eleventh floor 

eternity 

eastern express highway 

Thane.  

प्रकाशन  : २८ जुलै २०२०  

(स्व. श्री. निर्मलकुर्ार फडकुले स्र्ृतीदिि) 

• हिनामूल्य हििरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले िाचून झाल्यािर आपण िे फ़ॉरिर्ड करू शकिा.  

• िे ई पुस्िक िेबसाईटिर ठेिण्यापुिी ककिं िा िाचनाव्यहिररक्त 

कोणिािी िापर करण्यापुिी ई  -साहित्य प्रहिष्ठानची परिानगी  

घेणे आिश्यक  आिे.  



पुस्तकं वाचून कोणाला शहाणपण येतं का? 

हो! आम्ही म्हणतो हो. वा न करणारी र्ाणसिं 

त्यािंच्याबरोबरच्या वा न न करणार्या र्ाणसािंहून अचिक 

प्रगल्भ आचण चव ारी असतात. 

अनुभवाहून र्ोठा गुरू नाही. कोणत्याही प्राण्ाला, 

सजीवाला, अनुभवाने  हाणपण येतिं. काही प्राण्ािंना त्यािं े 

जन्मदाते थोडिं च क्षण देतात. बाकी े प्राणी अनुभव घेत घेत 

च कतात. फक्त र्ानव  असा प्राणी आहे ज्याला पुवीच्या 

चपढीतल्या र्ाणसािं े अनुभवही च कवतात. ते पुस्तकािंद्वारे. 

र्ाणसाला आपल्या सभोवताली नसलेल्या, दूर दे ातल्या 

र्ाणसािं े अनुभव सर्जून घेऊन च कता येतिं. तेही 

पुस्तकािंद्वारे. प्रत्यक्ष अनुभवािंहून  ािंगला च क्षक नाही . पण 

इतरािंना आलेले अनुभव, त्यािंनी िाले्लल्या ठे ा याही 

र्ाणसाला च कवतात आचण  हाणे करून सोडतात.  

अनुभव पुस्तक असतात आणण पुस्तक अनुभवच असते. 

वाचाल तर वाचाल हे शंभर टके्क सत्य आहे. 

www.esahity.in आनि www.esahity.com 

मिंर्ळी! 

िाचायला िर िििंच! 

पण िाचून झाल्यािर प्रहिसादायलािी िििं… 

…आनि स्वतःही नलहायला हव.ं 

 

http://www.esahity.in/
http://www.esahity.com/





































































































































































































































































