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हे पस्
ु तक म्हणिे माझे अिभ
ु व, ववचार तसेच काही िेष्ठ प्रससद्ध व्यकतीींचे ववचार याींचा साराींश आहे .
तम्
ु हाला हे पस्
ु तक वाचूि एक प्रकारचा आत्मववश्वास आणण प्रेरणा समळावी म्हणि
ू प्रामाणणक प्रयत्ि.

श्री. दत्तात्रय कृ ष्णा निकम

ई सानित्य प्रनिष्ठाि

हे पस्ु तक विनामूल्य आहे
पण फ़ुकट नाही
हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट
१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पस्ु तक कसे िाटले
ते कळिा
१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पस्ु तक
कसे िाटले ते कळिा.
१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी
लोकाांना या पस्ु तकाबद्दल अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.
असे न के ल्यास यापढु े आपल्याला पस्ु तके वमळणे बांद
होऊ शकते.

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.
साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.
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प्रकाशि : ५ िूि २०१८
नविामूल्य नविरणासाठी उपलब्ध
आपले वाचूि झाल्यावर आपण फॉरवर्ड करू शकिा
िे पुस्िक वेबसाईिवर ठे वण्यापूवी ककवा वाचिा व्यानिटरक्त कोणिािी
वापर करण्यापूवी ई सानित्य प्रनिष्ठािची लेखी परवािगी आवश्यक आिे.
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मनोगत
प्रिय वाचकहो,
नमस्कार ! आपणास माझे प्रवचार माझ्या समि-गैरसमि या पस्
ु तकाद्वारे वाचनास उपलब्ध करून दिल्याबद्िल
ई-सादहत्य चे मनापासन
ू आभार.

अशा संधी ित्येकास िे त आहात आणण िे त रहा, किाचचत त्यामळ
ु े मराठी

सादहत्यास नप्रवन लेखक आणण नप्रवन प्रवषय ममळतील अशी आशा करतो.

तसेच ह्या पस्
ु तका व्यततररक्त मी माझ्या प्रवास आणण पररचय – पासपोर्ड आठवणीींचा या पस्
ु तकाचे मलखाण करत
आहे.
आज मी आपणासमोर माझे नवीन पस्
ु तक मॅजिक वर्ड...Inspiring thoughts घेवन
ू येत आहे . तसा प्रवषय तम
ु च्या
ओळखीचा आहे, परं तु त्याची मांडणी थोड्या वेगळ्या िकारे करण्याचा मानस आहे . यात आम्हाला नक्कीच यश
ममळले अशी आशा करतो.
आपल्या सवाांचे जीवन किाचचत सख
ु -समद्
ृ धीचे असेलही, त्यात किाचचत काहीजण िुःु खी कष्टी असतीलही परं तु
यातन
ू बाहे र पडण्यासाठी अपार कष्ट, तम
ु च्या िवासाचा िवाह आणण चांगल्या प्रवचारांचा उगम हा एक उत्तम पयााय
होऊ शकतात.
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मानवी मनाला सख
ु ाचे क्षण िे णारे , िुःु खातन
ू जजद्िीने जीवन जगण्याची उमेि तनमााण करणारे , िेरणािायी ठरणारे
काही चांगले प्रवचार ककं वा मग शब्ि तम
ु चे जीवन बिलन
ू टाकण्याची क्षमता ठे वन
ू असतात. एक ियत्न म्हणन
ू
अशाच अमल्
ू य शब्िांचा, प्रवचारांचा ठे वा संग्रही करून आपणासमोर सािर करत आहे . हा प्रवषय हाताळताना आम्ही
काही मराठी आणण इंग्रजी शब्िांचा संग्रह केला आहे . किाचचत त्यातन
ू तनघणारे अथा, तनमााण होणारी प्रवचारांची
िेरणा तम
ु च्या पयांत पोहचण्यासाठी आम्हाला मित होईल. असे िेरणािायी प्रवचार तम्
ु हाला सद्
ु धा येत असतील,
परं तु त्याचे आकलन, पररजस्थतीनस
ु ार तनणाय घेण्याचे धाडस करू शकत नसाल. अशा सवाांसाठी आमचा हा एक
छोटासा ियत्न मॅजिक वर्ड.. Inspiring thoughts च्या माध्यमातन
ू आपणासमोर सािर करत आहे .
धन्यवाि !
आपला

मी मराठी
श्री. ित्तात्रय कृष्णा तनकम
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अपडण पत्रत्रका

ववचाराींची शकती, कृती आणण आपल्या प्रयत्िावर ववश्वास असणाऱ्या सवाांसाठी,
वाचकाींसाठी आणण हहतचचींताकासाठी अपडण !
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अिक्र
ु मणणका
१. ववचार मींथि-१: बाळकर्ू...इच्छा सशकण्याची
२. ववचार मींथि -२: कला आत्मसाताची...अिभ
ु व घेणे
३. ववचार मींथि ३ : अपेक्षा...एक ररयासलर्ी
४. आभार तुमचे !
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ववचार मींथि-१: बाळकर्ू...इच्छा सशकण्याची
मला माझ्या आयष्ु यात उत्तमोत्तम संस्कार, ज्ञान, प्रवचार व आचरण िे णारे आई-बाबा, गरु
ु वया आणण जजवाभावाचे
ममत्र लाभले, हे मी माझे भाग्य समजतो. पररजस्थतीच्या िरवाज्यावर वारं वार संघषा करून िगतीचा मागा
अवलंबनासाठी मला ज्या मॅजिक वर्ड ने िेरणा दिल्या त्याचा सारांश फक्त तम
ु च्यासाठी सािर करीत आहे . सध्या
सगळे च कसे सोयीस्करपणे उपलब्ध आहे . इंटरनेट िणालीमळ
ु े सवा जग कसे जवळ आले आहे , मग ई-मेल, व्हाट्सअप, ईंटरनेट कॉल अशा प्रवप्रवध तंत्रज्ञानाने घेरलेले असताना प्रवचारांची िे वाण घेवाण कमी होत आहे . त्यामळ
ु े
किाचचत काही जणांचे प्रवचार-प्रववें चन, वाचन कमी झाले असावे, काही जण वाचतही असतील पण अथा लागत
नसतील ककं वा काही कारणास्तव वाचायला वेळ ममळत नसेल. औद्योचगक िगतीमळ
ु े कामाच्या तऱ्हा बिललेल्या,
काम करण्याच्या बिललेल्या काही नप्रवन पद्धती ककं वा मग त्यातन
ू वाढलेल्या महत्वाकांक्षा पण
ू ा करण्याचा तणाव
आणण त्यातन
ू मागा काढत चाललेलो आपण. अशा या आपण साठी प्रवचार मंथन सािर करीत आहे , कारण वरील
पररजस्थतीतन
ू मागा काढणे किाचचत थोडे सोपे जाईल. ह्या भागात सािर केलेले काही प्रवचार मी स्वतुः मलदहलेले
आहे त, काही जेष्ठ व्यक्तीचे प्रवचार अनभ
ु वन
ू पादहले आहे त आणण त्याचा फायिा मला माझ्या जीवनात झाला तसा
तो तम्
ु हाला सद्
ु धा होईल यात काही शंका वाटत नाही.
ज्यांचे कमा चांगले असते ते कधीही संपत नाहीत, सत्कमी माणसाला जीवनात अडचणी खूप येतात, पण त्या
सट
ु णाऱ्या असतात ही एक गोष्ट तम्
ु ही नेहमी लक्षात ठे वा. त्यामळ
ु े कोणत्याही पररजस्थतीमध्ये सत्काया करणे सोडू
नका, कारण त्याचे फळ नक्की ममळते.

समस्यांना घाबरण्यापेक्षा त्यांचा सामना केला पादहजे, आयष्ु यात अनेक

अडचणी येतात आणण त्याचा सामना करणे क्रमिाप्त आहे . त्याचा सामना करताना मला सच
ु लेले आणण वेळोवेळी माझ्या कामी आलेले िोन मंत्र तम
ु च्यासाठी - प्रॉब्लेम आणण पॉवर ऑफ ई. मी स्वतुः भाग्यवंत समजतो
कारण मला माझ हे मंत्र शालेय प्रवद्याथाांना िे ण्याची संधी वप्रयदशडि शैक्षणणक मशबबरात सािर करण्याच्या संधी
ममळाल्या.
 प्रोब्लेम (What is Problems ?): िोब्लेम म्हं टले की नस
ु ते आठवतात ते अवघड िसंग, त्यातन
ू जाणवणारा
तणाव हा ित्येकाला नकोसा वाटतो आणण ते सद्
ु धा खरे आहे . एक प्रवचार मनात येवन
ू जातो ह्या अडचणी
सोडवायच्या की आपली िगती साधायची. पण आपण तणावात असताना एक गोष्ट प्रवसरून जातो
अडचणीमशवाय यशापयांत पोहचता येत नाही. अडचणी येण्याचे मख्
ु य कारण आपले ध्येय गाठण्यासाठी आपण
पण
ा णे तयार नाही. अशी मनाची तयारी करण्यासाठी आपण अडचणींचा (िॉब्लेम) सामना करायला मशकले
ू प
पादहजे.
त्यासाठी पदहल्यांिा आपण समजन
ू घेतले पादहजे ह्या अडचणी ककं वा मग समोर येणारे िॉब्लेम नक्की असतात
तरी काय ? परं तु जर आपण िोब्लेम माझ्या नजरे तन
ू पादहलात तर किाचचत तम्
ु हाला वेगळा अथा लागू
शकतो ...िोब्लेमचा आणण थोडाफार आधार सद्
ु धा ममळे ल स्वतुः सावरण्याचा.
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P : Preparation for (तयारीसाठी)
R : Reminder of (आठवणीसाठी)
O : Opportunity (सींधीसाठी)
B : Blessing (आशीवाडदासाठी)
L : For Learning (सशकण्यासाठी)
E : Educate Us (अिुभवासाठी)
M : Meaningful or message (सींदेशसाठी)
S : Always have solution (िेहमी उत्तरासाठी)
 पॉवर ऑफ ई (Power of E): ही एक साधी, सरळ आणण सोपी पद्धत आहे . येथे ई चे तीन प्रवचार – १.
सशकण्याची ईच्छा, २. अिभ
ु व घेणे ३. अपेक्षा करणे, असे हे १-२-३ साधे सरळ समीकरण आहे . यातील एखािे
तरी समीकरण जर चक
ु ले तर तम
ु चे ध्येय साध्य होणार नाही.
Eager to learn something (सशकण्याची ईच्छा)
Experience something useful (अिभ
ु व घेणे)
Expect something (अपेक्षा करणे)
उदा. पहहले: १. सशकण्याची ईच्छा, ३. अपेक्षा करणे, प्रवचार करा जर तम
ु च्याकडे मशकण्याची ईच्छा पण तम्
ु हाला
योग्य अिभ
ु व घेता आला िाही मग अपेक्षा ठे वणे व्यथा आहे .
उदा. दस
ु रे : २. अिभ
ु व घेणे ३. अपेक्षा करणे, प्रवचार करा तम
ु च्याकडे अनभ
ु व आहे आणण अपेक्षेिमाणे तम्
ु हाला
मोबिला ममळे ल परं तु तम्
ु ही जर नप्रवन काही सशकण्याची िर ईच्छा िसेल तर तम
ु ची िगती होण्यासाठी लागणारा
अनभ
ु व नसेल मग अपेक्षेिमाणे काही गोष्टी किाचचत तम
ु च्या मनासारख्या ममळणार नाहीत.
आयष्ु यात ित्येक गोष्टीचे एक प्रवशेष महत्व आहे . मग त्याचा तम्
ु ही प्रवचार करा आणण आपल्या आयष्ु यात यशस्वी
होण्यासाठी मागास्थ व्हा.
अनभ
ु व घ्यायला लाखो पस्
ु तके लागत नाही, पण लाखो पस्
ु तके मलदहण्यासाठी मात्र ववचार करावाच लागतो.
आपल्याला पंखासाठी म्हणन
ू कधीच उडावे लागत नाही, पण उडण्यासाठी मात्र पींखच लागतात. काम करण्यासाठी
चांगले नाव लागतेच असे नाही, पण चांगले नाव करण्यासाठी मात्र चांगले कामच करावे लागते. काही तरी
ममळप्रवण्यासाठी स्वतुःवर थोडी फार बंधणे घालणे आवश्यक असते. अशा पररजस्थतीत माझ्या समोर माझ्या
अनभ
ु वातन
ू समोर आलेल्या इंदिरा गांधींच्या चार ओळी....फक्त आपल्यासाठी !
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There are two kinds of people;
those who do the work and
those who take the credit.
try to be in the first group;
there is less competition there.
आजच्या काळात स्पधाा खप
ू वाढली आहे ककं वा मग किाचचत ती आपणचं वाढवली आहे . स्पधाा असावी पण ती
स्वतुः ला पढ
ु े घेऊन जाण्यासाठी, परं तु िस
ु ऱ्याला मागे टाकण्यात नसावी. ह्या स्पधेच्या यग
ु ात ित्येक जण तनव्वळ
मान-सन्मान / यशाच्या मागे धावत आहोत आणण त्यासाठी लागणाऱ्या तडजोडी करण्यात तणावात जगत असेल.
अशा पररजस्थतीत डॉ. ए. पी. जे. अब्िल
ु कलाम यांचा एक प्रवचार आठवतो.
Success is when you’re Signature changes to Autograph.
यशाची व्याख्या समजून घ्या, तम
ु चे ध्येय ठरवा आणण मग त्यानस
ु ार योग्य ियत्न करा...मग बघा काय होते ते,
बिल तम्
ु हाला स्वतुः जाणवेल.
जर आपणसद्
ु धा काय करावे, काय करू नये, या द्प्रवधा मनजस्थतीतन
ु जात असाल, तर ह्या पररजस्थतीला अनस
ु रून
माझ्या वाचनात आलेला एक सत्याथी प्रवचार - Ways of Life .
Ways of Life
 Before You PRAY (प्राथडिा) - BELIEVE (ववश्वास ठे वा)
 Before You SPEAK (बोलणे) - LISTEN (ऐका)
 Before You SPEND (खचड) - EARN (कमावा)
 Before You WRITE (सलहहणे) - THINK (ववचार करा)
 Before You QUIT (सोर्णे) - TRY (प्रयत्ि करा)
 Before You DIE (मत्ृ यप
ू व
ू ी) - LIVE (आयष्ु य िगा)
असे अनेक प्रवचार व प्रवचारांचे बाळकडू आपणास ममळाले असतील, परं तु त्याची खरी गरज कधी आहे . ते योग्य
बिल किाचचत या लेखातन
ु समजावन
ू घेऊन आपण आवश्यक बिल नक्कीच घडवू शकता.
ता.क. : जीवनातील सगळ्याच समस्या दे वाच्या भरवशावर सोडून चालत नाही,
कुणास ठाऊक त्या समस्या सोर्वण्याकररता दे व तम
ु च्या भरवशावर बसला असेल..
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ववचार मींथि -२: कला आत्मसाताची...अिभ
ु व घेणे
आयष्ु यात पररश्रमाचे चीज व्हावे ही ित्येकाची इच्छा असते परं तु काही गोष्टी आत्मसात केल्यामशवाय यशाला
पयााय नसतात. तम्
ु हाला असे अनभ
ु व वारं वार येत असतील आणण त्यातन
ू आपला गोंधळही होत असेल. ित्येक
गोष्टीला एक ठराप्रवक वेळ काळ यावा लागतो आणण ती कोणालाही चुकत नाही. अशा वेळी तम्
ु ही आतापयांत जे
साध्य केले त्याची कसरत लागते. ह्या पररजस्थतीला साजेसा प्रवचार मला माझ्या एका ममत्राने सांचगतलेला.
 िीविाच्या या रीं गमींचावर
कोणी + करतो !
कोणी - करतो !
कोणी × करतो !
कोणी ÷ करतो !
फकत परमेश्वरच सगळ्याींिा योग्य वेळेवर = करतो !
संधी ित्येकास ममळते परं तु आपली वेळ येईपयांत वाट पाहणारे बहुतेक वेळा यशस्वी होतात. तरीही एक
मंत्र यशासाठी खूप महत्त्वाचा आहे .
कारणे सांगणारे लोक कधीही यशस्वी होत नाही...
आणण यशस्वी होणारे लोक कारणे सांगत नाही..
साराींश: अयशस्वी लोक मींत्र दे तात परीं तु यशस्वी लोक त्याचे तींत्र दे तात.
मंत्र ममळतात, तंत्र उपलब्ध असतात परं तु तरीही काही गोष्टी चक
ु तात, त्या म्हणजे चुकीच्या समजामळ
ु े . आयष्ु यात
अडथळे खूप असतात, नेहमी उच्च-मानांककत (ब्रॅण्डेड) वस्तच
ूं ा वापर करा. मग पहा तम
ु च्या मागाातील अधा-अचधक
अडथळे कमी होण्यास मित होईल.
१. ओठ....सत्यासाठी
२. आवाि....प्राथडिेसाठी
३. र्ोळे .... दयेसाठी
४. हात.... दािासाठी
५. हृदय.... प्रेमासाठी
६. चेहरा.... हास्यासाठी
७. मोठे बिण्यासाठी....माफी
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शेवटी तम
ु चे ियत्न आणण तम
ु च्या िवासाला ममळणारी दिशा खूप महत्त्वाची असते, अशा िसंगी बबल गेट्स यांच्या
अतत महत्वाच्या चार ओळी आठवतात.
तम्
ु ही गरीब म्हणि
ू िन्माला आला
यात तम
ु चा काहीच दोष िाही
पण िर तम्
ु ही गरीब म्हणि
ू मेलात
तर हा िककीच तम
ु चा दोष असेल !
- त्रबल गेट्स
तम
ु ची िगती तम्
ु हाला साधायची असते त्यात तम
ु चे प्रवचारच तम्
ु हाला पढ
ु े घेऊन जातात. झोपेत स्वप्न पाहून
स्वप्न पण
ू ा होत नाहीत, स्वप्ने त्यांचीच पण
ू ा होतात ज्यांची स्वप्ने त्यांना झोपू िे त नाहीत.
खप
ू स्वप्न योग्य िकारे प्रवचार नसल्याने किाचचत अपण
ू ा रहात असतील..नेहमी आपल्यासाठी ियत्न करा िस
ु रे
काय म्हणतात, काय करतात, याचा प्रवचार करू नका.
खूप माणसाींची स्वप्िे या एका ववचाराींमळ
ु े अपण
ू ड राहतात तो म्हणिे लोक काय म्हणतील ?
असे अनेक िसंग आहे त ज्यामळ
ु े ववचार व ध्येय या मध्ये िरी तनमााण होते.ती म्हणजे िामख्
ु याने मनाचा आणण
प्रवचारांचा ताळमेळ न झाल्याने. आपल्या मिातील ववचार आणण मिाचा दृढनिश्चय आपणांस नाप्रवन्यपण
ू ा दिशेने
जाण्याच्या िेरणा िे तात. जर तम्
ु हाला तम
ु चे ध्येय साध्य करायचे असेल तर काही गोष्टी ह्या तम्
ु हाला आत्मसात
कराव्याच लागतात आणण पररजस्थतीनस
ु ार स्वतुःला बिलायला मशकायला हवे. वरील प्रवचार तम्
ु हाला काही कला
आत्मसात करायला मित करतील अशी आशा आहे .

ता.क. : आयष्ु याचा पर् हा बद्
ु चधबळासारखा असतो..
इथे प्रत्येक िण अगोदर तम्
ु हाला खेळ सशकवतो !
आणण एकदा तम्
ु ही या खेळात पारीं गत झाला की,
प्रत्येकिण तम्
ु हाला हरवण्यासाठी खेळतो !
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ववचार मींथि ३ : अपेक्षा..एक ररयासलर्ी
आतापयांत तम्
ु ही बाळकर्ू...इच्छा सशकण्याची आणण कला आत्मसाताची...अिभ
ु व घेणे आतापयांतच्या सिरात वाचले.
आता आपण एक अत्यंत महत्वाची गोष्ट पाहणार आहोत आणण ती म्हणजे अपेक्षा एक ररयामलटी.
काही गोष्टी वेळीच समजल्या तर बरे असे वाटते, कारण त्यातन
ू आपणास कळते की कोण आपले आहे . यश
आणण अपेक्षा माणसाला लाचार बनवतात म्हणन
ू वेळीच स्वतुःला सावरा आणण मग पढ
ु े येणाऱ्या अडचणी तम्
ु ही
टाळू शकता. ह्या पररजस्थतीवर आधाररत मी वाचलेला एक सि
ुं र प्रवचार.
आयष्ु यात यश समळवतो तेव्हा कळते
की आपण कोण आहोत,
पण अपयशी होतो तेव्हा कळते
की आपले कोण आहे त.
बऱ्याचिा यशाचे नातेवाईक फार असतात परं तु अपयशाला खप
ू कमी नातेवाईक असतात. किाचचत अशा अनेक
कारणामळ
ु े नात्यामध्ये िरु ावे तनमााण होतात, हुशारीने वागा आणण ित्येक गोष्टीचे चांगले-वाईट अनभ
ु व पचवण्याची
दहम्मत ठे वा.
आवर्ीचे लोक, सवर्ीिे वागायला लागले
की नात्यांना कवर्ीची ककीं मत रहात नाही !
काही वेळा नप्रवन आणण चांगले प्रवचार तम्
ु हाला मागा िाखवन
ू , ियत्न करण्याची दहम्मत िे तात.
तम
ु चे ध्येय ककतीही उीं च असो
त्याचा मागड िेहमी
तम
ु च्या पायाखालीच असतो
फकत आपण िीर् चालत िसतो !
आयष्ु यात तम
ु च्या स्वतुःच्या अपेक्षा असणे साथा आहे व त्यासाठी योग्य ियत्न करणे सद्
ु धा गरजेचे आहे . त्या
अपेक्षा, िस
ु ऱ्याकडे आहे म्हणून माझ्याकडे असावे ककं वा मग त्याला ममळाले म्हणन
ू मला ममळाले पादहजे तर ते
योग्य नाही. तम
ु ची ध्येय, तम
ु चे प्रवचार हे च तम्
ु हाला तम
ु चे ध्येय साध्य करण्यासाठी योग्य मागा िाखवू शकतात.
तर चांगला प्रवचार करा चांगल्या संधी तनमााण होतील. आयष्ु य कमा करत रहा, याची िचीती तम्
ु हाला खालील
प्रवचार वाचून लक्षात येईल.
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अनतशय सद
ुीं र
पाण्यािे भरलेल्या तलावात
मासे ककडयाींिा खातात,
तोच तलाव कोरर्ा झाल्यास
ककर्े माश्याींिा खातात,
सींधी सगळ्याींिा समळते फकत
आपली वेळ येण्याची वार् पहा.
साराींश: आयष्ु यात आपले कमा करत रहा, अडचणी येत राहतील परं तु तम
ु चे ियत्न त्यातन
ू नक्की मागा
िाखवतील...ियत्न करत रहा !
असेच एकिा मी एका क्रीडा लेखात वाचलेले वाक्य किाचचत ह्याचा अथा तम्
ु हाला समजून घेण्यास मित करे ल.
लहािपणी मी रर्त होतो कारण माझ्याकर्े समत्राींबरोबर
फुर्बाल खेळण्यासाठी शि
ू िव्हते, पण एके हदवशी मी
अशा एका माणसाला पाहहले ज्याला पाय िव्हते,
तेव्हा िाणवले मी ककती श्रीमींत आहे ते !
-

झेिेहदि णझदाि

साराींश: आपण नेहमीच आपल्याकडे नसलेल्या गोष्टीचा प्रवचार करतो आणण ि:ु खी होतो. आपल्या जवळ असणाऱ्या
गोष्टीचा आनंि घ्या. ियत्न करा िस
ु ऱ्या गोष्टी तम्
ु हाला आपोआपच ममळतील.

लाखात एक वाकय
माणस
ू स्वतःच्या चक
ु ाींसाठी उत्तम वकील असतो,
परं तु दस
ु ऱ्याच्या चक
ु ाींसाठी सरळ न्यायाधीशच बनतो
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आभार तम
ु चे !
आयष्ु य फार सि
ंु र आहे आणण त्यातील तम
ु ची असणारी ध्येय तम्
ु हाला गाठायची आहे त. त्यात ित्येकवेळी तम्
ु हाला
संधी ममळतील, ित्येक संधी ओळखायला मशका, तम
ु च्या िवासाची दिशा ठरवा आणण तम
ु ची ध्येय साध्य
करण्यासाठी मागास्थ व्हा.
आमच्या या पस्
ु तकातील प्रवचार जर तम्
ु हाला पटले असतील ककं वा तम्
ु हाला िेरणा िे त असतील तर हे पस्
ु तक
वाचून झाल्यावर एखाद्या प्रवद्यार्थयााला वाचायला पढ
ु े पाठवा ककं वा मग तम
ु च्या मल
ु ांबरोबर वाचा, त्याचे अथा
समजावन
ू सांगा.
जर आमच्या प्रवचारांचा तम्
ु हाला तम
ु ची ध्येय साधण्यासाठी िेरणा ममळाली असेल तर आम्हाला तम
ु चा अमभिाय
जरूर कळवा.
तम्
ु हा वाचकांचे शतशुः आभार तम
ु चा ममळणारा िचंड िततसाि आम्हाला नप्रवन-नप्रवन प्रवषय हाताळण्यासाठी योग्य
िेरणा िे तात.
धन्यवाि !
मी मराठी
ित्तात्रय कृष्णा तनकम
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Something to think ! Something you can do !
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थोर्कयात......
मी, ित्तात्रय कृष्णा तनकम, मळ
ू चा सातारा जजल्ह्यातील तालक
ु ा खटाव रहाटणी गावाचा, कामातनममत्त मी मब
ुं ईत
माझ्या कुटुंबासोबत पारमसकनगर कळवा (ठाणे) येथे वास्तवास आहे . मी स्वतुः इंस्ुमेंटेशन इंजजतनअर असन
ू
एका िायव्हे ट कंपनीत ऑईल अँर् गॅस डडजाईन सेंटर मध्ये मसतनयर प्रिंमसपल
इंजजनीअर म्हणन
ू कायारत आहे .
मला स्वतुःला वाचन , लेखन , कक्रकेट खेळणे, समाजसेवा यात िामख्
ु याने रस
आहे . मला वाचनाची आवड आहे व मी माझ्या आयष्ु यात लेखनाचे काम
सद्
ु धा केले आहे , त्यात िामख्
ु याने मराठी मलखाण / सादहत्याचा केले आहे .
मला माझ्या वाचनाच्या आवडीने मराठी, दहंिी व इग्रंजी सादहत्य, वेग-वेगळ्या
िकारचे लेख, कथा, आत्मचररत्र वाचण्याच्या संधी ममळाल्या. त्यात माझी आवड
िामख्
ु याने मराठी सादहत्य, प्रवप्रवध मराठी सादहजत्यक वाचायला ममळाले. माझ्या
वाचनाची सरु
ु वात श्री. प.ु ल. िे शपांड,े श्री.मंगेश पाडगांवकर, श्री. ि. के. अत्रे
आणण अश्या बऱ्याच मान्यवरांच्या लेखनाने झाली. मी आतापयांत वाचलेल्या पैकी बटाट्याची चाळ, तो मी नव्हे च
असो ककं वा मग सांगा आता कसे जगायचे खप
ु च िभाप्रवत करून गेले.
मी मलदहलेल्या माझ्या कप्रवता - मन, नाि-खोडकर बंड्या, सांगा आता कसे जगायचे आधाररत संकल्पना, चारोळ्या,

लेख - भारत एक्सिेस, प्रवचार, िवास वणान असे सादहत्य मी मसंगापरु ला असताना महाराष्र मंडळ, मसंगापरू च्या
प्रवप्रवध मराठी कायाक्रमात – शब्दगींधा असो ककं वा मग ऋतग
ीं त्रैमाससक ककं वा मग गणेशोस्तव स्मरणणका मध्ये
ु ध

िमसद्ध झालेल्या आहे त मी मराठी ...ित्तात्रय कृष्णा तनकम या नावाने. तसेच माझे स्वतुःचे प्रवचार मांडण्यासाठी
मी सरु
ु केलेला माझा मराठी ब्लॉग इींडर्अि प्राऊर्.....भारतीयाींचा असभमाि (https://indianproud.blogspot.in).
हो थोडे वषा हा ब्लॉग बंि होता कारण तेव्हा मी माझ्या एका अमभयांबत्रकी प्रवषयाच्या पस्
ु तकावर काम करीत होतो.
" Fundamentals of Project planning and Engineering"

for final year Instrumentation

Engineering च्या प्रवद्यार्थयाांसाठी ह्या जन
ंु ई प्रवद्यापीठाच्या
ू -२०१७ मदहन्यात िकामशत झाले. हे पस्
ु तक मब
इंस्ुमें टेशन इंजजनीररंग च्या आठव्या सेममस्टर मध्ये वापरले जाणार आहे .

पण म्हणतात ना मराठी िेम तम्
ु हाला नेहमीच काहीना काही नवीन करण्याची िेरणा िे तात माझे ही तसेच झाले

असेल किाचचत कारण आजकालची सामाजजक पररजस्थती पाहून मी स्वतुः खालील प्रवषयावर काही शॉटा कफल्म्स
सद्
ु धा बनप्रवल्या आहे त. तसेच माझ्या ममत्रांसाठी काही सामाजजक जागरुख्ता प्रवषयावर “स्क्रीप्ट-नेरेशन” चे काम
सद्
ु धा करीत आहे .




िवास आयष्ु याचा - (https://youtu.be/oM3HZD6oGfQ)

माझ्या राजा रे ..छत्रपती – (https://youtu.be/ISIir3VQ47Q)
इन्शरु न्स प्रवश्वासाचा

–

(https://youtu.be/c8eWyfm4cek?list=PLgjnwVL7iXjp8eDCxgoZbsosSRkucujLV)

मॅजिक वर्ड.. Inspiring thoughts
तसेच माझे िस
ु रे पस्
ु तक समि-गैरसमि तम्
ु ही खालील मलंकवर वाचू शकता.
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/samaj_gairsamaj_dknikam.pdf

मी स्वतुःला खूप भाग्यवंत समजतो कारण मला माझे कररयर (िोफेशन) सांभाळून मराठी सादहत्य ककं वा मग
सामाजजकतेसाठी काम करण्याची संधी ममळाली. मला वाटते ित्येकात एक कलाकार लपलेला असतो काही लोकांना

तो कळतो काही लोक कळून न कळल्यासारखे वागतात तर काही जणांना मग किाचचत कळतही नसेल. परं तु मी
सवााना एक सांगेन ित्येकाने आपल्यातील कलाकार ओळख आणण मग पहा आयष्ु य ककती मजेिार होते ते.....
धन्यवाद् !
मी मराठी
ित्तात्रय तनकम
लेखकाचा पत्ता:
श्री. ित्तात्रय कृष्णा तनकम

अ / ४०४, चंिन , मैत्री वादटका ,

पारमसकनगर,जुना मब
ुं ई पण
ु े रोड,
कळवा, ठाणे-४००६०५

मोबाईल / व्हाट्सअँप: ९८१९१६६८१५
ई-मेल : dkn28379@gmail.com

