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मनोगत 

आजच्या या औद्योगिक क्ाांतीने झपाटलेल्या दनुनयेत सिळे प्रितीच्या धावपळीत व्यस्त आहेत. 
त्यातून प्रत्येकाच ेराहणीमान व अपेक्ाांच ेओझ ेवाढलेले आहे.त्यामुळे प्रत्येकाची मानससकता बदलत 

चालली आहे. मनावरील 
तणाव वाढत चालला आहे, 

त्यामुळे मनाचा व बुद्धीचा 
ताळमेळ सुटत चालला आहे. 
काही प्रमाणात आपले 
आयुष्य जिण्याची कला 
ववरळ होत चालली आहे. 
मि त्यातून होणार वळेेचा 
अभाव, स्वतः साठी न 
समळणारा वेळ आणण अशी 
बरेच कारणे असतील 
ज्याच्यामुळे ननमााण होतात 

समज-िैरसमज ! .....आणण त्यानुसार आयुष्य जिले जात आहे.  मि आपल्या जवळच्या 
व्यक्तीपासून आपण दरू होत चाललो आहोत....कदागचत आपल्या कळत नकळत. आयुष्य फार सुांदर 

आहे ते जिण्याची सुद्धा एक कला आहे परांतु ही 
कला लुप्त होत चालली आहे. कारणे काहीही 
असोत..पण मला जाणवलेले एक कारण वाटते त े
म्हणजे होणारे समज-िैरसमज ! तसे  समज-
िैरसमज हयाांच े वेि-वेिळे प्रकार आहेत. धमा, 
वणा, कमा, खाण्याचे, मैत्रीपूणा, सामाजजक, असे 
अनेक प्रकार. 
  

हा ववषय वाटतो तसा वाटायला सोपा असेल परांतु तसे नसल्यामुळेच हा प्रकार सलहायच ेठरवले. हा 
प्रकार साध्या व सरळ पद्धतीने माांडण्यासाठी एक नाटकीय पररसांवाद ककां वा मि लघुकथा,काव्यसांग्रह 
आपणासमोर सादर करणार आहोत. 
 

चला तर मि अनुभव करूया ....समज-िैरसमज ववषयाचा ! 
  



 

  

अर्पण र्त्रिका 
माझ्या विचाराांशी सहमत असणाऱयाांना आणण जयाांच्यामुळे 

हे लिहहण्याचा उद्देश लमळािा तयाांच्यासाठी. 
मी मराठी,  

श्री. दततािय कृष्णा ननकम, 
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१. िघुकथा : समज-गैरसमज 
 

हा पररसांवाद आपणा समोर नाटकीय रूपाने सादर करीत आहेत. हे नाटकीय सादरीकरण 
सोसायटीच्या िणेशोत्सवा दरम्यानच्या साांस्कृनतक कायाक्मातील आहे.  
 

प्रस्तावना : मैत्री वाटटका सोसायटी येथे साांस्कृनतक कायाक्म चालू आहेत. एक बालनाट्य सादर 
झालेले आहे. रांिमांचावर लाईट बांद आहे 
आणण पडदा पडलेला आहे. पररसांवाद 
सादरीकरणाची तयारी चालू आहे. रांिमांचावर 
सांवादासाठी पप्पा (बाबा) आणण त्याांचा ७ 
वषााचा मुलिा (शुभम) ही पात्र ेसूट घालून 
तयार आहेत, एक टेबल, दोन खचु्याा, 
टेबलावर कापड पसरवले आहे, त्यावर 
वपण्यासाठी पाण्याने भरलेला ताांब्या आणण 
फुलपात्र, सांवादासाठी एक माईक आणण 
लािणारे इतर साटहत्य. 
 
 

प्रसांग: पररसांवादाच्या सादरीकरणा कररता पप्पा व शुभम , टेबलावर जस्थर-सावर होऊन 
परीसावादासाठी तयार बसले आहेत. 
लाईट, कॅमेरा अडँ अक्शन ....पडदा उघडला 
जातो ..समालोचन सुरुवात 

[र्प्र्ा] : नमस्कार मांडळी  ! आज आम्ही 
आपणासमोर आजचा कायाक्म घेऊन येत 
आहे “ समज- िैरसमज ” एक पररसांवाद. 
 

हया सदरात सादर करण्यात येणारे ववचार 
काल्पननक व लेखनाच े स्वतः च े आहेत 
आणण त्याांचा वास्तवाशी काहीही सांबांध 
नाही. जर आपणास यात काही साम्य 
आढळल्यास तो एक ननव्वळ योिायोि 

समजावा आणण दसुरे काही नाही. हयातून कोणाच्याही भावना दखुावण्याचा हेतू नाही. चला तर मि 
पाहूया आजचा पररसांवाद " समज- िैरसमज".. 
 

इतक्यात णखडकीतून िाण्याचा आवाज- यहा के हम ससकां दर...रखे सब को अपनी जेब के अांदर ! 



 

 

[शुभम] :  पप्पा ! पप्पा ! हम है ससकां दर म्हणजे काय? 

 

[र्प्र्ा] : हे बघ ! येथे काही लोकाांचा असा समज आहे की येथे आपल्या सारखे कोणी नाही. आपण 
साांिू तसे लोक वाितील आणण सवा काही आपल्या मनासारखे होईल. तर हा त्याांचा समज परांतु 
असे काही नसते. 
 

[शुभम] :  अच्छा ! असां आहे तर. 
 

[र्प्र्ा] : बाकी कसां काय चाललां आहे? 

 

[शुभम] :  मस्त पप्पा, सवा ठीक आहे . एक ववचारू का? 

 

[र्प्र्ा] :  ववचार ना बेटा ! 
 

[शुभम] :  इन्शुरन्स म्हणजे काय हो? एकदा साांिा ना जप्लज... जप्लज. 
 

[र्प्र्ा] : अरे हो ! हो ! साांितो थाांब जरा, आता हयाला नेमके काय बरे साांिायच.े ऐक नीट लक् 
देवून.  आज काल आपण  घराचा इन्शुरन्स, लाईफ इन्शुरन्स, हेल्थ इन्शुरन्स, कार इन्शुरन्स आणण 
असे बरेच इन्शुरन्स घेतो परांत ु हया धावपळीच्या जीवनात आपण एकमेकाांच्या ववश्वासाचा 
इन्शुरन्स करण्याच ेववसरून िेलो आहोत.  
 

आपण आपल्या वर असणाऱ्या ववश्वासाची काळजी घेतली पाटहजे. 
 

[शुभम] : ओह, ओके ! ओके ! खपू छान, आणखी एक ववचारू का पप्पा. 
 

[र्प्र्ा] :  बोला गचरांजीव. 
 

[शुभम] : काय म्हणाला ? ववचारू मि साांिा स्वच्छता असभयान म्हणजे नेमके काय?  

 

[र्प्र्ा] : आता हयाला नमेके काय बरे साांिायच,े हां ! हां ! अरे ववसरलास का तुम्ही िेल्यावषी 
नाटक नव्हते का केले. 
[शुभम] : हो ! हो ! आठवले, पप्पा खपू मजा आली होती, नाटक करताना. 
 

र्प्र्ाांच्या नाटकातीि आठिणीांना शुभम मागून कोरस सारखी साथ देत होता. 
[र्प्र्ा] : घरातला कचरा घराच्या णखडकीच्या बाहेर, फळाांची साले घराच्या बाहेर, चपातीच े तुकड े
घराच्या बाहेर, आपल घर कसां स्वच्छ ! मि सिळा कचरा सोसायटीच्या आवारात, कचरा साफ 
करायला आहे आपला कचरेवाला. 



 

जसे प्रत्येकाला वाटते की आपले घर कसे अिदी स्वच्छ राहायला पाटहजे तसेच समत्रानो आपली 
सोसायटीसुद्धा स्वच्छ राहायला हवी कक नको ?  

 ....इतक्यात प्रेक्षकाधून हो ! हो ! अगदी बरोबरच्या घोषणा.  

[र्प्र्ा] : समजले का रे बेटा. 
 

[शुभम] :  समजले पप्पा, पण आणखी एक ववचारू का ? 

 

[र्प्र्ा] :  ववचार बेटा. 
 

[शुभम] : पप्पा,पप्पा मैत्रीवाटटका म्हणजे काय हो ? 

 

प्रेक्षकािगप, जजद्यासू ितृीने म्हणा ककां िा मग उतसुकतेने ह्या प्रश्नाच्या उततरासाठी रांगमांच्याकड े
टक िािून बघत.  

[र्प्र्ा] :  मला साांि तुला काय वाटते ? 

 

[शुभम] :  मैत्रीची वाट लािते...बरोबर ना पप्पा ! 
 

प्रेक्षकाांमध्ये हश्या आणण टाळयाांचा कडकडाट 

[र्प्र्ा] : नाही रे बाळा ! मैत्री वाटटका म्हणजे आपली “ प्रेमनाथची ” [सोसायटीचे माजी 
सरगचटणीस ] ....[प्रेक्षकाांमध्ये हश्या आणण टाळयाांचा कडकडाट].  अरे ! रे ! बनघतले मी सुद्धा 
ना....म्हणजे प्रेमाची सोसायटी, जजथे सिळे वातावरण कसे मैत्रीपूणा, मांिलमय- पववत्र आणण 
आनांददायी. हो पण हल्ली ते कमी झाल्यासारखे वाटते आहे ...[प्रेक्षकाांमध्ये हश्या आणण टाळयाांचा 
कडकडाट]. परांतु मला खात्री आहे होईल सिळे ठीक हळू हळू.  

 

[शुभम] : हो ! होईल बरोबर, िणपती बाप्पा मोरया ! 
 

[र्प्र्ा] : मला वाटते आता चालूया आपण ननरोप घेवूांया सिळयाांचा, तुझ े आता प्रश्न सांपले 
असतील. 
 

[शुभम] : पप्पा , एक शवेटच.े 
 

[र्प्र्ा] : आणखी आहेत का प्रश्न बेटा? पण आता हा शवेटचा प्रश्न बरां का. 
 

[शुभम] : एकदम ओके, डन पप्पा ! ... पप्पा समज-िैरसमज म्हणजे काय ? 

 

[र्प्र्ा] : समज म्हणजे आपणास जे टदसते वाटते त्यानुसार आपण त्याचा अथा लावतो, परांत ु
आपणास ज ेटदसते त्या प्रसांिावरून आपण त्याचा अथा लावत असतो तोच असतो िैरसमज.  



 

 

[शुभम] : Pappa ! make it little simpler. 
 

[र्प्र्ा] : ओके ! बघ आज आपण हया पररसांवादासाठी सवाांसमोर सूट मध्ये आलो हा त्याांचा 
समज.....[इतक्यात र्प्र्ा आणण शुभमखुचीिरून उठून प्रेक्षकाांच्या समोर उभे राहतात, ते बघून 
प्रेक्षकिगप हसून, टाळया िाजित भर-भरून प्रनतसाद देतात] हयातनूच ननमााण होतात िरैसमज 

कारण आपण त ेकोट आणण हाफ पॅन्ट मध्ये 
आले आहोत. हयात तसा जास्त फरक नाही 
जसी हाफ पॅन्ट आणण फुल पॅन्ट...तर समत्रानो 
एकच साांिावेसे वाटते, समज- िैरसमजात 
जिायच ेककां वा मि समजून िैर वािायच ेआता 
तुम्ही ठरवा... 
 

धन्यवाद ! रांिमांच्याचा पडदा खाली पडतो 
आणण मि आयोजक ससमती तफे माईक हातात 
घेत सिळयाांच े आभार ..हा पररसांवादाचा 
कायाक्म सांपला असे जाहीर केले. 
 

  [शुभम],[पप्पा– दत्तात्रय कृष्णा ननकम] 
  



 

२. काव्य : नेमके काय असतात हे गैरसमज ? 
 

नेमके काय असतात हे िैरसमज ? 

 

प्रत्येकाच्या मनात घर करणारे, 

ननळया आकाश्यात ननराशचे ेकाळे ढि 
आणणारे, 
उमेदीच्या सांितीत ववसांिती घडवणारे, 
नेमके काय असतात हे िैरसमज ||१|| 

 

जन्माच्या ऋणानुबांध धागयाांना कात्री लावणारे, 

मैत्रीच्या अतूट नात्याांना िोत्याय आणणारे, 
मनात शांकेची पाल चकुचुक करणारे, 
नेमके काय असतात हे िैरसमज ||२|| 

 

सांिणकाची ससजस्टम बबघडववणारे व्हायरस 
असतात, 

नाजूक नात्यातील ववचाराांची केसमस्री 
बबघडववणारे रसायन असतात, 

नेमके काय असतात हे िैरसमज ||३|| 

 

गचांचचे्या झाडाप्रमाणे आांबट चव ननमााण 
करणारे, 
िुलाबाांच्या प्रेमळ कात्याप्रमाणे बोचणारे, 

व्यजक्तमत्वाच्या डोंिरात दरी ननमााण करणारे, 

नेमके काय असतात हे िैरसमज ||४|| 

 
 
 
 

सभन्न ववचाराांच्या लढतीत जजांकणारे, 

सुन्न मनाचा घात करणारे, 

हृदयातील भावनाांचा भेद करणारे, 

नेमके काय असतात हे िैरसमज ||५|| 

 

जीवभावाांच्या मैत्रीत मोज माप  करणारे, 
कतुात्वाला मूठ माती देणारे, 
एक लाथ दोन तुकड ेकरणारे, 

सुक्या लाकडात आिेची टठणिी टाकणारे, 

नेमके काय असतात हे िैरसमज ||६|| 

 

शवेटी न उमिणारे, िुांतत जाणारे, 
मनाला सलत ठेवणारे, 
एक ना धड भराभर गचांध्या करणारे, 

नेमके काय असतात हे िैरसमज ||७|| 

 

© दत्तात्रय ननकम, कळवा, ठाणे 
 

असे ननरथाक असतात हे िैरसमज, हयातून 
काटहही साध्य न करणारे, एकमेकाांना 
एकमेकाांपासून दरू करणारे, बोरीच्या 
काट्याप्रमाणे अलिद टोचणारे, असे असतात 
हे िैरसमज.  
 

आता तुम्हीच ठरवा समज-िैरसमजात 
जिायच,े की त्यापासून दरू राहून समजून 
वािायच.े 

 
 
 
 

  



 

३. िघुकथा : समज-गैरसमज – हदिाळी सणाचे 
 
प्रत्येक सणाचां एक वेिळे महत्व आहे आणण त्या मािचा हेत ूसदु्धा वेिळा असतो. जसे प्रत्येकसाठी सण 
महत्वाचे असतात तसे त ेसाजरे करण्याच्या पद्धती सदु्धा वेिवेिळया अस ूशकतात.असे म्हणतात की भारतीय 
सणाांना वजै्ञाननक दृजष्टकोन आहे, उदाहरणादाखल म्हणजे मकर सांक्ाांत, होळी, टदवाळी, दसरा आणण श्रवण 
मास हयाांचा मािे खान-पान, सजावट, राहणीमान, वपक-पाणी आणण हे सण साजरे करताना वेिळा आनांद 
असतो. इथे कोणत्या एका धमााचा सण मोठा विरेै काही नसत.े भारतीय सांस्कृतीत सवा धमा आपले सण 
त्याांच्या पद्धतीने साजरे करतात. सद्य पररजस्थतीला सवा टठकाणी टदवाळी ची तयारी चाल ूआहे. 

   
टदवाळी म्हटलां की, सिळीकड ेउत्साहाचां वातावरण पहायला समळतां. आवराआवर, रांिरांिोटी नसुती धामधूम 
सरुु असत.े नव्या कपडयाांची, दागिन्याांची, घरातील वस्तूांची खरेदी तर मोठी पवाणीच असत.े फटाक्याांची 
आनतषबाजी अन ्चववष्ट टदवाळी फराळाचा स्वाद हे या सणाचां आणखी एक वसैशष्ट्य.  

    
 
मि नवीन कपडयाची खरेदी असो, ककां वा मि टदवाळीचा फराळ असो, ककां वा मि राांिोळी सजावट असो ककां वा 
मि टदवाळी पहाटेचे कायाक्म असोत, ककां वा मि तोरणाची रोषणाई असो, ककां वा मि टदवाळी दीप प्रज्वलन 



 

असो अश्या लिबनघत हा सण साजरा होतो. आप्तषे्ट, समत्रमांडळी ककां वा नातवेाईक याना टदवाळीचा फराळ 
देणे, एक धम्माल मस्तीचा कायाक्म असतो.  
 
टदवाळीचां दसुरां नाांव दीपावली. हा उत्सव म्हणजे दीपोत्सव. टदवाळीची सरुुवात वसबुारसेपासनू होत ेआणण 
भाऊबीज साजरी केल्यानांतर टदवाळीची साांिता होत.े चला तर आज टदवाळी आणण त्यातील सणाचां महत्व 
जाणून घेऊयात... 

     
यांदाच्या टदवाळी सणाांचा तपशील खलील प्रमाणे. .......टदपावलीच्या खूप खूप शभेुच्छा....  !!!!! 
१६ ऑक्टोबर २०१७ : िसबुारस ! 
िाय आणण वासारच्या अांिी असणारी उदारता, प्रसन्नता, शाांतता आणण समदृ्धी आपणास लाभो ! 
१७ ऑक्टोबर २०१७ : धनियोदशी ! 
धन्वांतरी आपणावर सदैव प्रसन्ना अस ूदेत !  
ननरामय आरोगयदायी जीवन आपणास लाभो ! धनवषााव आपणाकड ेअखांडडत होवो ! 
१८ ऑक्टोबर २०१७ : नरकचतदुपशी ! 
सत्याचा असत्यावर नेहमीच प्रभाव असावा !  
अन्यायाचा प्रनतकार करण्याच बळ आपल्याला लाभो !!  
आपल्याकडून नेहमी सत्कमा घडो ! आपणास स्विा सखु ननत्य लाभो !! 
१९ ऑक्टोबर २०१७ : िजममर्जुन !   
लक्ष्मीचा सहवास आपल्या घरी ननत्य राहावा ! नेहमी चाांिल्या मािााने आपणास लक्ष्मी प्राप्त होवो ! 
लक्ष्मीपजूनाचे भागय आपल्याला नेहमीच लाभो ! घरची लक्ष्मी प्रसन्न तर सारे घर प्रसन्न ! 
२० ऑक्टोबर २०१७ : र्ाडिा अथापत बलिप्रनतर्दा ! 
पाडवा आिमनाने आपल्या आयषु्यात सदैव िोडवा यावा !  
सत्याचा असत्यावरचा ववजय नेहमीच नव्याने प्रेरणा देत राहो ! थोरा मोठयाांचे आशीवााद आपल्याला समळत 
राहो ! 



 

२१ ऑक्टोबर २०१७ : भाऊबीज ! 
जजव्हाळयाचे सांबांध दर टदवसािणणक उजळत राहू दे ! भावा-बटहणीची साथ आयषु्यभर अतटू 
राहो दे ! 
 
ही टदवाळी आपणास आणण आपल्या कुटुांबास आांनदाची आणण भरभराटटची जाओ. प्रामखु्याने ही टदवाळी 
शालेय ववद्यार्थयाांना सटु्टीचा सण असतो, टदवाळीचा अभ्यास, ककल्ल े बनववणे, सकाळी उठून उठणे लावनू 
अभ्यांि स्नान करून फटाके वाजवायला जाणे. सध्या जस्थतीला हयातील बऱ्याचशा िोष्टी कमी झालेल्या 
आहेत असे जाणवत.े 

 

 
 
सिळीकड े बऱ्याच प्रमाणात टदवाळीच्या शभेुच्छा सदु्धा व्हॅटस-अपँ वर टदल्या जातात, खूप कमी प्रमाणात 
लोक वयैजक्तक भेटून शभेुच्छा देणे कमी झालेल्या आहेत. हल्लीचे सण साजरे करणे एक फॅशन झाली आहे,  
ना कोणाकड ेजाणे ककां वा जाउन एकत्र फराळ करणे ही कला लपु्त होत चालली आहे. 

 

 
 
सध्या सोशल मीडडयाचा वापर खूप होत आहे मि फेसबकु असो, ट्ववटर असो, व्हॅटस-अप असो शभेुच्छा 
सोशल माध्यमाने आणण असे बरेच काही.  हयाचे जसे फायदे आहेत तसे तोटे सदु्धा आहेत बराक.. आजच्या 
घडीला सोशल मीडडयावर प्रत्येक िोष्टीवर प्रनतकक्या टदल्या जातात ...आलेले मेसेजेस एक मेकाांना पढेु 



 

पाठवत आपले काम सांपले अशी वतृ्ती वाढायला लािली आहे.  काही योगय ककां वा अयोगय याचा ववचार न 
करता लोक मेसजे पढेु पाठवतात , मि त्याने होणारे समज-िरैसमज याांचा ववचार सदु्धा मनात येत नाही. 
 
आज काल फेसबकु वर प्रदषुण मकु्त टदवाळी ! हया ववषयवार मतप्रदशान चाल ूआहे. 
 
[तर्शीि] :  कुठल्या तरी धमााचे लोक त्याांच्या सणासदुीला फटाके फोडतात आणण ईतरही अशीच थातरुमातरु 
कारणे देउन टहांदुांवरच फटाक्याांची बांटद का? असा सवाल आजकाल ववचारला जातोय. खरांतर टहांदुांच्या 
कोणत्याही धमाग्रांथात "टदपावली टदवशी पजुन करून फटाक्याांची आतषबाजी करावी" असे सलहलेलां नाही. 
ककां बहुना कोणत्याही धमाग्रांथात फटाके ही धासमाक बाब नसावी कारण प्राचीन काळी जेव्हा धमाग्रांथ सलहले िेले 
तवे्हा फटाक्याांचा शोध लािला नव्हता. 
 
राहता राहीला प्रश्न टहांदचु्या फटाके फोडण्याचा तर मला वाटत हा टहांदसु्तान आहे म्हणजे बहुसांख्येने येथे टहांद ु
राहतात. म्हणज ेईतर धमााचे बाककच ेसिळे उपरे आहेत (खरांतर असां नाहीये पण त ेततुाास राहुदे). तर हा 
आपल्या टहांदचुा देश आधीच खुप समस्याांचा सामना करतोय ज्यात प्रदषुणाची समस्या खुप मोठी आहे. 
हवेचां, पाण्याचां आणण आवाजाच प्रदषुण. आणण फटाक्याांमळेु आवाज आणण हवा दोन्ही प्रदवुषत होतात. 
 
तर टहांदुांनी फटाके नाही फोडले तर त े एक राष्रकायाच असेल. फटाक्याांमळेु वॄध्द, ववद्याथी आणण पश-ु
पक्ष्याांना सधु्दा त्रास होतो. आणण फटाके न वाजवनु आपला धमा काही बडुत नाही. त्याांनी केलां म्हणुन 
आपणही तचे करायच ही मानससकता तर सोडूनच द्या. टहांद ुया महान धमााला (नव्हे जीवन शलैीला) कुणाच 
अनकुरण करायची िरज नाहीये. 
 
चला तर या वषी फटाके मकु्त टदवाळी साजरी करूया आणण राजकारण्याांचे वरदहस्त लाभलेल्या ककां बहुना 
त्याांच्याच मालककच्या असणा-या मोठया मोठया दकुानाांना तोट्यात पाडुया.... 
 
मला मदु्दाम इथे एक मदु्दा सादर करावासा वाटतो आपले ववचार ककती ग्रासलेले आहेत. एकीकड ेआपण 
एकात्मता ध्येय व उटद्दष्टे याांची साांिड करतो परांत ुकोण्या एकाने अमकु- तमकु करू नये. ज्या कोणी हा 
लेख ककां वा मत प्रदशान केले असेल तर तमुचा समाज चुकीचा आहे मी तर म्हणेन हा िरैसमज आहे... 
आजच्या शतकीय क्ाांतीने औद्योगिक प्रिती साधत असताना आपणास अस ेववचार येणे ककती बरोबर आहे 
हयाचा ववचार करण्याची वेळ आली आहे. जसे तमु्ही स्वतः ला सजुाण, व सशक्षक्त समजता तसा आपला 
समाज सामाजजकता व त्याांचे चाांिलुपणा जपत आहे हयाचा अथा तमु्हाला जे साांिायचे हे त्याला समजत 
नाही हा तमुचा ननव्वळ िरैसमज आहे. 
 



 

अरे ! रे ! मे सदु्धा तचे करतोय का ? असा मला प्रश्न पडला. पण काही समज-िरैसमज समज वेळीच 
खोडून टाकले तर चाांिले ककां वा मि अश्या सज्ञान लोकाांना ववचाराचा डोसच िरजेचा असतो.   
 
माझ्या मत ेटदवाळी अशी साजरी करावी: 

उठा उठा टदवाळी आली..... फटाके वाजवा अिर वाजव ुनका पण हया टदवाळीत, 
मलुां ककल्ला बनवत असतील तर अडव ूनका, आणण बनवत नसतील तर बनवायला लावा,  
आणण शक्य असेल तर या सटु्टीत एका तरी खऱ् या ककल्ल्यावर मलुाांना घेऊन जाऊन या, 
आणण हो िेला तर कचरा करू नका, आणण कचरा टदसला तर उचलायला ववसरू नका.  

 

!! जय लशिराय !!  
समत्राांनो आयषु्यात काही तर चाांिले करायच, तचे तचे नको.... ववचार करा. सणाांचे स्वतः चे असे वेिळे 
महत्व आहे आणण त्याच्याबद्दल मतप्रदशान करण्या इतपत आपण साहजजकच मोठे झालेलो नाही. राटहला 
प्रश्न प्रदषूणाचा तर टदवाळी सणाचे होणारे प्रदषूण हे वषाच्या तलुनेत अांदाज े ०.२७% आहे आणण राटहलेल े
बाकीचे ९९.७३% पणूा वषाभरात होत.े हयाचा ववचार तमुच्या मनात आला की नाही. आणखी असे बरेच सण 
आहेत जजथे ध्वनी, वाय ूप्रदषूण होत ेमि तवे्हा तमुचे ववचार लेख कुठे असतात ? 
 
हल्ली ! एक मदु्दा प्रकषााने जाणवतो आणण तो म्हणजे " जेव्हा तमु्ही ननलाईन नसता तवे्हा  तमुच्या 
कामात व्यस्त होता, परांत ु जेव्हा तमु्ही ननलाईन असता तवे्हा धमा, जात, सटहष्णुता, बटहष्कार, आणण 
अश्या बऱ्याच िोष्टी जागया होतात".  
 
समत्राांनो ववचार करा आपले समज-िरैसमज समाज जािरूक तचेे असतील तर खरांच चाांिल ेआहेत पण 
िरैसमज जातनू सलटहलेले ववचार खूप वाईट ! 
 
तमु्ही ठरवा समजून जिायचे ककां वा मि समजून िरै वािायचे....ववचार करा.. धन्यवाद ! 
 



 

४. िघुकथा : गैरसमज 
 
िरैसमज’ याचा नेमका अथा काय? िरैसमज म्हणज ेयोगय समज करून घेण्यात आलेले अपयश. एखादा 
तांटा, मतभेद, एखादे बोलणे, वािणे, भसूमका, दृजष्टकोन याांचे योगय त ेअवलोकन करण्यात वा त्याांचा अथा 
लावण्यातली चकू. एखाद्या शब्दाचा, प्रसांिाचा, हेतचूा चुकीचा अथा लावनू त्यावर दृढ ववश्वास ठेवणे, असाही 
त्याचा अथा अस ूशकतो. या सवा शाजब्दक अथाामध्ये अपयश, चूक या शब्दाांवरून ही मन:जस्थती नकारात्मक 
आहे, हे वेिळे साांिायला नकोच. िरैसमजाला थारा द्यायला मदत करणारे घटक कोणत,े त ेपाहू या. 

दोन व्यक्तीांतील चचचेी भाषा सभन्न 
असल्याने एकाला दसुऱ्याची भाषा न 
समजल्याने िरैसमज ननमााण होऊ 
शकतात. या अडचणीपलीकड े मळुातच 
सांवाद नसणे वा अपणूा स्वरूपाचा 
असणे, ककां वा अयोगय सांवादशलैीचा 
वापर यानेही िरैसमज होऊ शकतात. 
िरैसमज बऱ्याचदा आपल्या अांिवळणी 

पडलेला असतो. एखादा शब्द, वाक्य, भसूमका, दृजष्टकोन, घटना वा व्यक्तीबाबत चटकन ्काहीएक ‘समज’ 
करून घेऊन त्याचे िरैसमजात रूपाांतर होत असावे. वारांवार ही प्रकक्या घडल्यास मि िरैसमज हीच 
स्वाभाववक प्रनतकक्या- response of convenience and compulsion ठरत असावी. 
 
िरैसमज जसा सलुभ तसाच सवाव्यापी आहे. िरैसमजामळेु व्यक्तीची मानससकता, ‘स्व’त्वाच्या कल्पना, 
करीअर व परस्परसांबांधाांतील सौख्य, सबरुी, ववश्वास, आत्मीयता, आशा, इच्छा याांना ठेच पोहोचत.े त्याांच्यात 
अांतराय ननमााण होतो. भाांडणे होतात. त्याने प्रिती खुांटत.े 
 
आपल्या आयषु्यावर अगधराज्य िाजवणाऱ्या या िरैसमजाांना ठाम नकार देणे िरजेचे आहे. खरां तर प्रथम 
त्याची ननसमातीच होऊ देऊ नये. अनवधानाने वा दलुाक्ामळेु ककां वा अज्ञानामळेु तो झालाच, तर दीघाकाळ त्यास 
थारा देऊ नये. यासाठी योगय ती पावले वेळीच उचलणे फायद्याचे ठरेल. िरैसमज दरू ठेवण्यासाठी प्रथम 
आपल्या वचैाररक चुका (बऱ्याचदा अनवधानाने वा त्याच्या असण्याबद्दलच्या अज्ञानामळेु होणाऱ्या) टाळायला 
हव्यात. अ ॅरोन बेक, अल्बटा एलीस याांच्यासारख्या टदगिज मानसोपचारतज्ज्ञाांच्या वषाांनवुषाांच्या सांशोधनातनू 
ससद्ध झालेले हे ज्ञान (वचैाररक चुकाांबद्दलच)े समजून घेऊ या. 
 
वचैाररक चुका या काही ववसशष्ट व अयोगय ववचार, भावना व वतानशलैीतनू घडतात आणण िरैसमजास 



 

ननमांत्रण देतात. यास्तव आपल्या हातनू चकू तर होत नाहीए ना, हे आधी पडताळून पाहावे. केवळ दोन 
टोकाांचा ववचार करणे, त्यामळेु सवुणामध्य न साधता येणे, हे ककां वा ‘त’े च.. अधेमधे काहीच नाही, त्यामळेु 
सवा बाबीांच्या ववचाराांकड ेदलुाक्, आपल्या सोयीनसुार प्रसांि ककां वा समोरच्याच्या हेतचूा/ शब्दाांचा अथा लावणे, 
शांका घेणे, समोरच्या व्यक्तीच्या हेत ू वा भसूमकेवर थोडक्या ककां वा अज्ञात माटहतीच्या आधारे त्वररत 
ननष्कषाांप्रत येणे, आपण दसुऱ्याचे मन सहज आणण योगयच वाचू शकतो असा भ्रम वा ग्रह करून घेण, 
छोटय़ा छोटय़ा िोष्टीांचा बािलुबवुा करणे, सत्य पडताळून न पाहता सहज उपलब्ध माटहतीवर (योगय-
अयोगयतचेी छाननी न करता) ववसांबनू इतराांशी वािणे व बोलणे बदलणे, इतर व्यक्तीांप्रनत पवूाग्रहदवूषत 
ववचार व वतान.. या व इतर वचैाररक साशांकतमेळेु आपल्याला बऱ्याचदा ससु्पष्ट दृष्टी ठेवणे कठीण जात.े 
त्यामळेु ग्रह करून घेऊन, तो योगय की अयोगय पडताळून न पाहणे; ककां बहुना मी केलेला ववचार योगयच 
आहे, या अहांभावातनू ननमााण झालेल्या ववचाराला छेद देणे आपण टाळतो. या कारणाांमळेुच िरैसमज 
झालेल्या घटनेशी ककां वा व्यक्तीशी आपले आपलुकीचे वा आत्मीय सांबांध नसतात/ राहत नाहीत. 

 
हयाचमळेु कदागचत आपण आपले नातवेाईक, समत्र-मांडळी असे सवा काही काळात-नकळत िमावनू बसतो 
आणण जवे्हा आपणास खरोकर त्याांची िरज असत ेतवे्हा आपण एकटे पडतो.  म्हणून चुकीच्या ववचारातनू 
पढेु न जाता थोड े थाांबनू, समजून वािल्याने आपणास आयषु्याचा खरा आनांद घेता येईल....प्रसांिावधान 
वाढवा आणण िरैसमज कमी करा. 
 
धन्यवाद ! 

  



 

५. सुविचार कथा : समज- गैरसमज 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

शाांत असणे म्हणजे आक्मक नसणे... 

 असा िैरसमज माझ्याबाबतीत अनेकाांचा होतो....... 

जीवनात वेळ कशीही असो, वाईट ककां वा चाांिली ती 
नक्की बदलते पण,  

चाांिल्या वेळेत वाईट काम करू नका. जेणे करून 
वाईट वेळेत लोक सोडून जातील. 

नेहमी तुमच ेसवोत्तम प्रयत्न करा आणण हे 
करून देखील ते तुमची कदर करत नसतील 

तर तो त्याांचा दोष आहे तुमचा नाही 

अच्छे दोस्तो कक तलाश हम नही करते. हम 
तो जीसे दोस्त बनाते है वो ही हमारे सलए 
अच्छे बन जाते है. 

जो बात टदल में है उसे बोलने की टहम्मत रखो और जो 
बात ककसी के टदल में है उसको समझने कक समज रखो 

ररश्ते वो नही, जजसमे रोज बात हो,  

ररश्ते वो भी नही, जजसमे रोज साथ हो. 

ररश्त े तो वो है जजसमे, ककतनी भी दरूरया, लेकीन 
टदल हमेशा, उनकी याद हो 

 

ज्या लोकाांनी िैरसमज करून मला दरू केले 
त्याांना समजावण्याची िरज वाटत नाही. 



 

६. आभार : समज-गैरसमज 

 
आयषु्य फार सुांदर आहे आणण जर तुम्हाला त्याचा आनांद घायचा असेल तर समज-
गैरसमज या चक्ातून बाहेर पडा आणण मि बघा...काय होत ेत े!  

 

समज-गैरसमज हे शब्द लाल रांिाने सलटहले आहे कारण ते खरोखर प्रत्येकाच्या 
आयषु्यात डेंजर साईन म्हणून येतात. आम्ही अशी आशा करतो की तुम्हाला आमचा 
हा प्रयत्न नक्कीच आवडला [हा आमचा..समज], असेल जर तुम्हाला खरांच आवडला 
असेल, तर एक छोटेसे काम करा...तुमच्या जवळ असणाऱ्या कोणत्याही आश्रम 
शाळेला ककां वा एखाद्या िरज-ूववद्याथााला वही-पेन साठी रुपये ३०/- ची मदत करा 
[कृपया िैरसमज करून घेव ूनका]. ...शवेटी ननणाय तुमचा आहे !  

 

धन्यवाद ! 
 

मी मराठी 
 

दत्तात्रय कृष्णा ननकम 

 
  



 

मी, दत्तात्रय  कृष्णा ननकम,  मळूचा सातारा 
जजल्हयातील तालकुा खटाव रहाटणी  िावाचा, 
कामाननसमत्त  मी मुांबईत माझ्या  कुटुांबासोबत 
पारससकनिर कळवा ठाणे  येथे  वास्तवास  
आहे.  मी  स्वतः इांस्ुमेंटेशन  इांजजननअर  
असनू  एका  प्रायव्हेट  कां पनीत " नईल अँड 
िॅस " डडजाईन  सेंटर मध्ये  ससननयर  
वप्रांससपल इांजजनीअर म्हणून कायारत  आहे.   

मला  स्वतःला  वाचन , लेखन , कक्केट खेळणे, समाजसेवा यात प्रामखु्याने  रस 
आहे. मला  वाचनाची  आवड  आहे व मी माझ्या आयषु्यात  लेखनाच े काम सदु्धा  
केले  आहे  प्रामखु्याने  मराठी सलखाण / साटहत्य  केले  आहे.  

मला माझ्या वाचनाच्या आवडीन ेमराठी, टहांदी व इग्रांजी साटहत्य, वेि-वेिळया प्रकारच े
लेख, कथा, आत्मचररत्र वाचण्याच्या सांधी समळाल्या. त्यात माझी आवड प्रामखु्याने 
मराठी साटहत्य, ववववध मराठी साटहजत्यक वाचायला समळाले. माझ्या वाचनाची सरुुवात 
श्री. प.ु ल. देशपाांड,े श्री.मांिेश पाडिाांवकर, श्री. प्र. के. अत्र े  आणण अश्या बऱ्याच 
मान्यवराांच्या लेखनान ेझाली. मी आतापयांत वाचलेल्या पकैी बटाट्याची चाळ, तो मी 
नव्हेच असो ककां वा मि साांिा आता कसे जिायच ेखुपच प्रभाववत करून िेले.  

मी सलटहलेल्या माझ्या कववता - मन, नाद-खोडकर बांडया, साांिा आता कसे जिायच े
आधाररत सांकल्पना, चारोळया, लेख - भारत एक्सप्रेस, ववचार, प्रवास वणान असे 
साटहत्य मी ससांिापरु ला असताना महाराष्र मांडळ, ससांिापरूच्या ववववध मराठी 
कायाक्मात – शब्दिांधा असो ककां वा मि ऋतिुांध त्रमैाससक ककां वा मि िणेशोस्तव 
स्मरणणका मध्ये प्रससद्ध झालेल्या आहेत मी मराठी ...दत्तात्रय कृष्णा ननकम या 
नावाने. तसेच माझ ेस्वतःच ेववचार माांडण्यासाठी मी सरुु केलेला माझा मराठी ब्लॉि 
इांडडअन प्राऊड.....भारतीयाांचा असभमान (https://indianproud.blogspot.in). हो थोड े
वषा हा ब्लॉि बांद होता कारण तेव्हा मी माझ्या एका असभयाांबत्रकी ववषयाच्या 



 

पसु्तकावर काम करीत होतो.  " Fundamentals of Project planning and 

Engineering" for final year Instrumentation Engineering च्या ववद्यार्थयाांसाठी हया  
जून -२०१७  मटहन्यात  प्रकासशत  झाले.  हे पसु्तक  मुांबई ववद्यापीठाच्या  
इांस्ुमेंटेशन  इांजजनीररांि  च्या  आठव्या  सेसमस्टर मध्ये  वापरले  जाणार  आहे.  

पण म्हणतात ना मराठी पे्रम तुम्हाला नेहमीच काहीना काही नवीन करण्याची पे्ररणा 
देतात माझ ेही तसेच झाल ेअसेल कदागचत कारण आजकालची सामाजजक पररजस्थती 
पाहून मी स्वतः खालील ववषयावर काही शॉटा कफल्म्स सदु्धा बनववल्या आहेत. तसेच 
माझ्या समत्राांसाठी काही सामाजजक जािरुख्ता ववषयावर “स्क्ीप्ट-नेरेशन” च ेकाम सदु्धा 
करीत आहे. 

• प्रवास आयषु्याचा,  

• माझ्या राजा रे..छत्रपती,  

• इन्शरुन्स ववश्वासाचा  

तसेच मी माझ्या “समज-िैरसमज”  हया ववषयावर सलखाण पणूा केले असनू, सध्या 
"प्रवास  आणण पररचय - पासपोटा आठवणीांचा "  आणण  “व्हाट्सअँप...... आववष्कार 
की ववकार” या पसु्तकामावर ववषयवार काम करीत आहे.  

मी स्वतःला खूप भागयवांत समजतो कारण मला माझ े प्रोफेशन साांभाळून मराठी 
साटहत्य ककां वा मि सामाजजकता साठी काम करण्याची सांधी समळाली. मला वाटत े
प्रत्येकात एक कलाकार लपलेला असतो काही लोकाांना तो कळतो काही लोक कळून न 
कळल्यासारखे वाितात काही जणाांना मि कदागचत काळतही नसेल परांतु सवााना एक 
साांिेन प्रत्येकाने आपल्यातील कलाकार ओळख आणण मि पहा आयषु्य ककती मजेदार 
होत ेत.े.... 
 

धन्यवाद् ! 

       मी मराठी   



 

ई सानहत्य प्रनिष्ठाि 

मराठी नसिेमा हा एकेकाळी भारिाि हहदी नसिेमाच्या िोडीस िोड ककवा 

काकणभर वरचढच होिा. मध्यंिरी मराठी नसिेमाला उिरिी कळा लागली. प्रेिक 

येईिा. म्हणूि नथएिर नमळेिा. नथएिरच नमळि िाही म्हणूि चांगले मराठी नसिेमा 

बिेिाि. आनण चांगले नसिेमा िाहीि म्हणूि प्रेिक नमळेिाि. असे एक दषु्टचक्र सुरू 

झाले. मग आला झी मराठी नसिेमा. आनण त्याच्याच जोडीिे छोट्या आकाराची 

मल्िीप्लेक्स आनण नडनजिल प्रिेपण. त्यामुळे पुन्हा एकदा मराठी नसिेमा जोमािे 

बहरू लागला.  

काहीशी अशीच पटरनस्थिी मराठी सानहत्याचीही होि आह.े एकेकाळी 

िॉपला असलेले मराठी सानहत्य मधल्या काळाि टिव्ही आनण नसिेमाच्या युगाि मागे 

पडले. पण आिा मोबाईल आनण इंिरिेि यांच्यामुळे मराठी वाचकवगव फ़ार मोठ्या 

प्रमाणावर वाढिो आह.े आनण त्याच जोमािे त्याचं्यासाठी नलनहणारा दजेदार लेखक 

वगवही निमावण होऊ लागला आह.े मराठी सानहत्याच्या भनवष्याबद्दल आम्ही अत्यंि 

आशावादी आहोि.  

आपली साथ मात्र पानहजे. आपल्या ओळखीच्या जास्िीि जास्ि लोकांिा ई 

सानहत्य बद्दल सांगा. त्यांचे ई मेल पत्ते व whatsapp िंबर कळवा. त्यांिा ई 

सानहत्यचं मोबाईल app download करायला सुचवा. आग्रह करा. ई सानहत्यचे 

माकेटिग करा. एकदम फ़ं्रि फ़ुिवर येऊि खेळू. जबरदस्ि माकेटिग करू. लाखांचे कोिी 

करू आनण मराठी सानहत्य पुन्हा िंबर वि ला आणू.  

ई सानहत्य प्रनिष्ठाि 

www. esahitya. com 

esahity@gmail. com 

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


 

आिा ई सानहत्य चे APP उपलब्ध आह.े ई सानहत्यचं  App आपण खालील 

हलकवरूि आपल्या मोबाईलवर डाऊिलोड करा आनण भरमसाि पुस्िकं फ़्री वाचा.  

https://play. google. com/store/apps/details? id=com. esahity. www. 

esahitybooks 

ई सानहत्य प्रनिष्ठािची ई बुक्स Whatsapp broadcast service  सुरू 

झाली आह.े पूणवपणे फ़ुक्कि पुस्िकं आिा आपल्या मोबाईलवर थेि. कृपया िांव 

िोंदणीसाठी 7710980841 हा िंबर आपल्या मोबाईलवर सेव्ह करा आनण िंिर या 

िंबरवर वॉट्सऍप करूि आपले िांव व शहराचे िांव कळवा. आपल्याला नियनमिपणे 

एक िवीि मराठी ई पुस्िक Whats app द्वारे पाठवले जाईल. आपण िे पुस्िक 

आपल्या नमत्रांिा Whatsapp करा आनण भाव खा.  

आपल्या ओळखीच्या ककमाि दहा लोकांचे मेल आय डी आम्हाला कळवा. 

त्यांिा आम्ही नविामूल्य पुस्िके पाठवू. व आपल्याला VIP सभासद बिवले जाईल.  

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.esahity.www.esahitybooks
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