




 

 

 जगायचं कशासाठी’ हे श्री निर्मलकुर्ार 

फडकुले नलखित पुस्तक १९९२ साली ‘प्रनतर्ा 

प्रकाशि’ याांिी प्रकानशत केले. त्या पुस्तकाचे 

सर्ामनिकार लेिकाचे र्ारसदार श्री अनित 

फडकुले  याांच्याकडे आहेत. 

त्याांिी ई सानहत्य प्रनतष्ठािला याचे ई पुस्तक 

बिरू्ि नर्िारू्ल्य नर्तररत करण्ा ा्चे कायदेशीर 

अनिकार नदले आहेत. त्यािुसार आम्ही आर्च्या 

र्ाचकाांिा ते पुस्तक नर्िारू्ल्य देत असूि त्याांिी ते 

आपल्या ओळिीच्या र्ाचकाांत नर्िारू्ल्य 

नर्तररत करारे् ही नर्िांती करत आहोत. 

या परर्ािगीसाठी आम्ही  

श्री अनित फडकुले :-9422463642 

याांचे आभारी आहोत. 

ई सानहत्य प्रनतष्ठाि 

esahity@gmail.com 

www.esahity.com 

www.esahity.in 
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जगायच ंकशासाठी 

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 करून हे पुस्तक 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 लेखकाचे वारस श्री. अजित 

फडकुले याांचेकडे सुरक्षित असून पुस्तकाचे क्षकिं र्ा  त्यातील अिंशाचे 

पुनरु्वद्रण र् नाट्य, क्षचत्रपट क्षकिं र्ा इतर रुपािंतर करण्यासाठी त्ाांची 

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.  



हमत्रिो 

पुस्तकं वाचूि कोणी शहाणं होतं का? 

हो! आम्ही म्हणतो होतं. वाचि करणारी र्ाणसं त्ांच््ाबरोबरच््ा 

वाचि ि करणार्् ा र्ाणसांहूि अनिक प्रगल्भ आनण नवचारी असतात.  

अिुभवाहूि र्ोठा गुरू िाही. कोणत्ाही प्राण््ाला, सजीवाला, 

अिुभवािे शहाणपण ्ेतं. काही प्राण््ांिा काही प्रर्ाणात त्ांचे जन्र्िाते 

थोडंफ़ार नशक्षण िेतात. बाकीचे प्राणी अिुभव घेत घेत नशकतात. पण 

र्ािव हा असा प्राणी आह े ज््ाला पुवी जगलेल््ा आनण आता नजवंत 

िसलेल््ा र्ाणसांचे अिुभवही नशकता ्ेतात. त ेपुस्तकांद्वारे. र्ाणसाला 

आपल््ा सभोवताली िसलेल््ा, िरू िेशातल््ा र्ाणसांच ेअिुभव सर्जूि 

घेऊि नशकता ्ेतं. तेही पुस्तकांद्वारे. प्रत्क्ष अिुभवांहूि चांगला नशक्षक 

िाहीच. पण इतरांिा आलेले अिुभव, त्ांिी खाल्लेल््ा ठेचा ्ाही 

र्ाणसाला नशकवतात आनण शहाणे करूि सोडतात.  

म्हणूि वाचा. वाचत रहा. इतरांिा वाचा्चा आग्रह करा. वाचाल 

तर वाचाल ह ेशंभर टके्क सत् आहे.  

www.esahity.in आनण www.esahity.com 

मिंर्ळी! 

िाचायला िर िििंच! 

पण िाचून झाल्यािर प्रहिसादायलािी िििं… 

…आनण स्वतःही नलहा्ला हव.ं  

 

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

























































































































































































































































