
  



 

शंभू गणपुल े

 

 

 

ई साहित्य प्रहिष्ठान 

 

 

 

 

 

 



      यात्रा 
हे पसु्तक विनामूल्य आहे 

पण फ़ुकट नाही 

ह ेिाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट 

१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून ह ेपसु्तक कसे िाटले ते कळिा 

१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून ह ेपसु्तक कसे िाटले ते कळिा.  

१ वमवनट : आपले 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 आहे आमची. हिा प्रवतसाद.  

 

दाद म्हणजे स्ततुीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे 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 सांपूणच समाज एका नव्या प्रबदु्ध उांचीिर जात रहािा.  
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य  पुस्तक तील लेखन चे सवक क यदशेीर हक्क लेखक कड े सुरगित असनू 

पुस्तक चे ककंव  त्य तील अंश च े पुनमुकद्रण व  न ट्य, गचत्रपट ककंव  इतर 

रुप ंतर करण्य स ठी लेखक ची परव नगी घेणे आवश्यक आह.े तसे न केल्य स 

क यदशेीर क रव ई होऊ शकते.  

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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• गवन मूल्य गवतरण स ठी उपलब्ध.  

• आपले व चून झ ल्य वर आपण ह ेफ़ॉरवडक करू शकत .  

• ह ेई पुस्तक वेबस ईटवर ठेवण्य पुवी ककंव  व चन व्यगतररक्त कोणत ही 

व पर करण्य पुवी ई -स गहत्य प्रगतष्ठ नची परव नगी घेणे आवश्यक आह.े  

  



शंभ ूगणपुले यांच्या नवव्या पुस्तकाच्या नननित्ताने 

 

ई सानित्य प्रनतष्ठानला ई पुस्तकांच्या प्रकाशनाच्या जगात अकरा वरं्ष झाली. सुरुवात झाली 

ती नव्या तरुण लेखकांना आपले सानित्य प्रकानशत करण्यासाठी एक प्लॅटफ़ॉिम निळावा म्िणनू. पण 

लवकरच अनेक चांगल ेज्येष्ठ लेखक ई सानित्यच्या िाफ़म त आपले सानित्य प्रकानशत करू लागल.े डॉ. 

िुरलीधर जावडकेर (बारा पुस्तके), डॉ. नस्िता दािले (६ पुस्तके), डॉ. ननतीन िोरे(१६), डॉ. वसंत बागुल 

(बारा), शुभांगी पासेबंद (सात), डॉ. वृर्षाली जोशी (५), अस ेअनेक ज्येष्ठ लेखक ई सानित्य प्रनतष्ठानवर 

नवश्वास टाकून आपली सवम सानित्यसंपदा ई सानित्यकड ेसोपवू लागल.े ई सानित्य िा आपला फ़ार िोठा 

बहुिान िानते. एकीकड ेजगभरात वाढता वाचकवगम आनण दसुरीकड ेदजेदार लेखकांचा ई सानित्यकडे 

वाढणारा ओढा या दोन गोष्टी ई सानित्य, ई बुक्स आनण एकूणच िराठी सानित्यासाठी शुभसंकेत आिते. 

श्री. शभंू गणपलुे ि ेएक प्रनतभावान लेखक. रोजीरोटीच्या जबाबदारीिुळे लखेनाकड ेलक्ष 

दतेा आल ेनािी. पण एकदा का त्यांनी लखेनाला सुरुवात केली येव्िा ते एकाहून एक रत्न ेिायिराठीला 

दऊे लागले. ताओ उपननर्षद सारख ं गंभीर तानत्वक पुस्तक पेश करणारे शभंूजी ’अबक’ सारख े नवनोदी 

लेखनिी करतात. आनण ’एक िोकाट वारं” सारखं रिस्यियिी नलिीतात. त्यांच्या लेखणीत दि आि.े 

भारे्षत डौल आि ेआनण नवचारांत िुक्त आकाश नविरण्याची धिक आि,े सािस आि.े त्यािुळे ७८व्या 

वर्षीिी ते एखाद्या तरुणासारख ेनानवन्यपूणम नवचार िांडतात. नव्या जगाला ददशा दऊे शकतात. 

शंभूजींसारख े लेखक, जे स्वतःच्या सिाधानासाठी नलनितात, कधीिी शांत राहू शकत 

नािीत. त्यांच्या प्रनतभेतून अशीच नवनवीन फ़ुल,े फ़ळे व यात्रा जन्िाव्या आनण लाखो लोकांना त्याचा 

लाभ व्िावा. अजून काय िव?ं 

 

 

  



लेखक: श्री. मह दवे परशुर म उर्क  शंभू गणपुले 

वय     : आठ्ठ्य हत्तर  

गशिण: बी. ए. , एल. एल. बी. , हहदंी गवश रद 

व्यवस य: सेव गनवतृ्त अगधक री, न ब डक, सध्य  

लेखन, 

प्रक गशत लेखन:  "त ओ उपगनषद" ,  

कथ -कगवत  संग्रह -२,  

अंतरंग,  एक मोक ट व रं,  ककती तुि समि वू स ंग, असं पण होऊ शकतं 

गवशेष रुची: आत पयंत वेगवेगळ्य  संस्थ मधून १० न टके बसगवली. त्य त क मही केले. 

२ दरूदशकन म लीक चंे ( स ळसूद, घरकूल) लेखन, एक  म गलकेत क म, 

गनव स:  "योगगनी ", गणेश कॉलनी, मु. पेठ वडग ंव, गिल्ह  कोल्ह पूर 

©सवक हक्क  श्री. ियंत करंकदकर य ंचे स्व धीन.  

ियंत करंदीकर  

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

Pune 411038   020-25384472, 9822439492  



 

 

 

  

  

शंभू गणपुले यांची  

ई सानित्य प्रनतष्ठानतफ़े 

 प्रकानशत झालेली पुस्तके 
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