






 

 

 ’हिरव्या वाटा’ िे प्रा. डॉ. हिर्मलकुर्ार 

फडकुले हलखित पुस्तक १९८६ साली ‘सुपर्म 

प्रकाशि’ याांिी प्रकाहशत केले. त्या पुस्तकाचे 

सवामहिकार लेिकाचे हचरांजीव व वारस श्री अहजत 

फडकुले  याांच्याकडे आिेत. 

त्याांिी ई साहित्य प्रहतष्ठािला याचे ई पुस्तक 

बिवूि हविारू्ल्य हवतररत करण्ा ा्चे कायदेशीर 

अहिकार हदले आिेत. त्यािुसार आम्ही आर्च्या 

वाचकाांिा ते पुस्तक हविारू्ल्य देत असूि त्याांिी ते 

आपल्या ओळिीच्या वाचकाांत हविारू्ल्य 

हवतररत करावे िी हविांती करत आिोत. 

या परवािगीसाठी आम्ही  

श्री अहजत फडकुले :-9422463642 

याांचे आभारी आिोत. 

ई साहित्य प्रहतष्ठाि 

esahity@gmail.com 

www.esahity.com 

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

िे पसु्तक हवनामूल्य आिे 

पण फ़ुकट नािी 

या मागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आिते . 

िे वाचल्यावर खचच करा ३ हमहनट 

१ हमहनट : श्री. अजित फडकुले याांना फ़ोन करून िे पुस्तक कसे 

वाटले ते कळवा 

१ हमहनट : ई साहित्य प्रहतष्ठानला मेल करून िे पसु्तक कसे 

वाटले ते कळवा. 

१ हमहनट : आपल ेहमत्र व ओळखीच्या सवच  मराठी लोकाांना या 

पसु्तकाबद्दल अहण ई साहित्यबद्दल साांगा. 

असे न केल्यास यापढेु आपल्याला पसु्तके हमळणे 

बांद िोऊ शकते. 

दाम नािी मागत. मागत आिे दाद. 

साद आि ेआमची. िवा प्रहतसाद. 
 

 

दाद म्िणजे स्तुतीच असावी असे नािी. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, हवरोधी मत याांचे स्वागत आिे.  

प्रामाहणक मत असावे. ज्यामुळे लेखकाला प्रगती करण्यासाठी हदशा ठरवण्यात मदत िोते. 

मराठीत अहधक कसदार लेखन व्िावे आहण त्यातून वाचक अहधकाहधक प्रगल्भ व्िावा, आहण 

अखेर सांपूणच समाज एका नव्या प्रबुद्ध उांचीवर जात रिावा. 

  



या पुस्तकातील लेखनाचे सर्व हक्क लेखकाचे हचरांजीव व वारस श्री. 

अहजत फडकुले याांचेकडे सुरक्षित असून पुस्तकाचे क्षकिं र्ा  त्यातील 

अिंशाचे पुनरु्वद्रण र् नाट्य, क्षचत्रपट क्षकिं र्ा इतर रुपािंतर करण्यासाठी 

त्याांची लेखी परर्ानगी घेणे आर्श्यक आहे. तसे न केल्यास कायदेशीर 

कारर्ाई (तुरां गवास व दांड) 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.  



पुस्तकां  वाचूि कोर्ी शिार्ां िोतां का? 

िो! आम्ही म्हर्तो िोतां. वाचि करर्ारी र्ार्सां 

त्याांच्याबरोबरच्या वाचि ि करर्ार्या र्ार्साांहूि अहिक 

प्रगल्भ आहर् हवचारी असतात.  

अिुभवाहूि र्ोठा गुरू िािी. कोर्त्यािी प्राण्ाला, 

सजीवाला, अिुभवािे शिार्पर् येतां. कािी प्राण्ाांिा कािी 

प्रर्ार्ात त्याांचे जन्मदाते थोडांफ़ार हशक्षर् देतात. बाकीचे 

प्रार्ी अिुभव घेत घेत हशकतात. पर् र्ािव िा असा प्रार्ी 

आिे ज्याला पुवी जगलेल्या आहर् आता हजवांत िसलेल्या 

र्ार्साांचे अिुभविी हशकता येतात. ते पुस्तकाांद्वारे. 

र्ार्साला आपल्या सभोवताली िसलेल्या, दूर देशातल्या 

र्ार्साांचे अिुभव सर्जूि घेऊि हशकता येतां. तेिी 

पुस्तकाांद्वारे. प्रत्यक्ष अिुभवाांहूि चाांगला हशक्षक िािीच. पर् 

इतराांिा आलेले अिुभव, त्याांिी िाले्लल्या ठेचा यािी 

र्ार्साला हशकवतात आहर् शिारे् करूि सोडतात.  

म्हरू्ि वाचा. वाचत रिा. इतराांिा वाचायचा आग्रि 

करा. वाचाल तर वाचाल िे शांभर टके्क सत्य आिे.  

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/







































































































































































































































































