






�ेखक प�रचय

�ह�ज��नयात�या एका छो�ा खो��त ज�म झा�े�े नेपो��यन �ह� (१८८३-१९७०) हे
एक अमे�रकन �ेखक आहेत. १९०८ सा�� �यांची ��स� उ�ोजक अँड�यू कान�गी
यां�या�ी भेट झा�� आ�ण �यांना आ�थ�क���ा य��वी झा�े�या ����या
आयु�याब�� जाणून घेता आ�ं. �ह� यांना कान�ग�कडून ते य�ाचं रह�य जाणून घेता
आ�ं, �यात अ�त�य छो�ा �नयमांचं पा�न क�न य� �मळवता येतं, असा कान�ग�चा
�व�ास होता. �थ�क अँड �ो �रच (१९३७) हे पु�तक य��वी बन�यासाठ��या माग�द��क
सा�ह�याती� सवा��धक �व�� होणारं पु�तक ठर�ं आहे. या पु�तकात�ा सव��म
�ेरणदायी भाग हा �ेखकाचा मु�गा ��ेअरचा आहे - �या�ा ज�मत: �वण���यं न�हती.
मा� ठाम �व�ासावर तो मोठा झा�ा आ�ण ऐकूही �क�ा.

पुढ�या आयु�यात �ह� यांनी हजारो �ोकांना य� �मळव�याचं त�व�ान ��कव�,
�याचे �ोक�ाही, भांडव��ाही, �वातं�य आ�ण सुयो�य ताळमेळ हे मह�वपूण� पै�ू
आहेत.
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�ेखकाचं �नवेदन

या पु�तकात�या ��येक �करणात मी अ�ा �ोकांचं �व�ेषण के�ं आहे, �यांनी गडगंज
संप�ी कमाव�या�या मागचं रह�य काय याची चचा� के�� आहे.

सुमारे प�ास वषा�पूव� अँ�यू कान�गी यांनी याकडे माझं �� वेध�ं. मा� मा�या
बा�पणात वृ��वाकडे झुक�े�या �कॉटनं अगद� सहजग�या ते रह�य मा�या कानात
सां�गत�ं. मग तो �नवांतपणे आप�या खुच�त बस�ा आ�ण चेह�यावर �म��क� भाव
ठेवून, जे सां�गत�े, ते म�ा कळ�ंय का, हे बघू �ाग�ा.

म�ा ते कळ�ंय, असं �या�या ��ात आ�ं. मग संप�ी �मळव�यात जे ��ी-पु�ष
अपय�ी ठर�े होते, �यां�यापुढे या रह�याची मांडणी कर�यासाठ� मी तयार आहे का,
याची �यानं �वचारणा के��. यासाठ� कदा�चत वीस वषा�पे�ाही जा�त काळ �ाग ू�कतो,
हे सांगाय�ा तो �वसर�ा नाही. मी �या�ा होकार �द�ा आ�ण कान�ग��या सहकाया�नं मी
माझं वचन पूण� के�ं.

या पु�तकात असं एक रह�य कथन के�ंय, �याची जगभरात�या �व�वध �े�ांत
वावरणा�या �ेकडो �ोकांनी य��वी चाचणी घेत��य. �या रह�यामुळे कान�गी इतकं
�चंड य� �मळवू �क�े, ते रह�य जाणून घे�याइतकाही �यांना वेळ नाही, अ�ा
�ोकांसाठ� पु�तक�पानं जतन क�न ठेव�ंय. �ोकां�या अनुभवां�ारे मी �या रह�याची
परी�ा �यावी आ�ण ते रह�य ठामपणे �ोकांपुढे मांडावं, अ�ी �यांची अपे�ा होती. हे
रह�य सव� प���क �कू� - कॉ�ेजमधून ��कव�यात यावं, अ�ी �यांची इ�छा होती.
कारण जर हे �ाळा-कॉ�ेजम�ये ��कव�ं गे�ं, तर आप�या ���णप�तीत �ां�तकारक
बद� होई�. �यामुळे �ा�ेय ���णाचा अवधी कमी करता येई�, असं �यांना वाटत होतं.

��ा �करणात तु�ही युनायटेड �टेट्स �ट�� कॉप�रे�नची आ�य�जनक कथा
वाचणार आहात. या कथेतून एका त�ण उ�साही उ�ोजका�या मा�यमातून कान�गी यांनी
�या फॉ�यु��या�ारे आप�ं �व� साकार के�ं, ते आ�मसात कराय�ा �ोक तयार आहेत,
तो कसा य��वी करता येतो, ते सां�गत�ं आहे. कारण या रह�यामुळेच चा�स� �ाब यांना
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पैसा आ�ण संधी या दो�ही बाबतीत �चंड य� �मळा�ं. या फॉ�यु��याची �क�मतच
जवळजवळ सहा�े द��� डॉ�स� इतक� होती.

कान�ग�ना ओळखणा�या सवा�नाच ही स�यकथा वाच�यावर काय �मळू �के� याची
क�पना येई�च; पण आप�या�ाही नेमकं काय हवं आहे, याचीही पूव�क�पना येई�.

कान�ग��या इ�छे�माणं हे रह�य हजारो ��ी-पु�षांपय�त पोहोच�ं आ�ण �या �ोकांनी
आप�या ���गत फाय�ासाठ� �याचा वापरही के�ा. काही �ोकांना �चंड �माणात य�
�मळा�ं, तर काह�नी �याचा आप�या कौटंु�बक सुसंवादात भर घा��यासाठ� वापर के�ा.
या�या अ�त�य प�रणामकारक वापरातून एका धम�ग�ुनं आप�ं वा�ष�क उ�प� ७५,०००
डॉ�स� इतकं वाढव�ं.

�सन�सनाट� इथ�या आथ�र नॅ� या ����याचा धंदा अगद�च डबघाई�ा आ�ा होता.
�यानीही कान�ग�चाच फॉ�यु��ा वापर�ा आ�ण भ� य� �मळवून मा�का�ा �चंड �ाभ
�मळवून �द�ा. जरी �म. नॅ� आता यात नस�े तरी तो धंदा अजूनही तेजीतच चा�तो
आहे. या एकमेवा��तीय अ�ा �कार�या �योगाची वाता�प�ं, मा�सकांनी त�ड फाटे�तोवर
�तुती के��.

ड��ास (टे�सास) येथी� �टुअट� आ�ट�न �वयर हे तर रह�य जाणून इतके उ�े�जत
झा�े क�, आप�ा �वसाय बंद क�न ते काय�ाचे �व�ाथ� बन�े. �यांचीही कथा पुढ�या
�करणात आपण वाचणार आहोत.

मी �ॅ-सॅ�े ए�सटे��न यु�न�ह�स�ट�त जा�हरात �व�थापक �हणून काम करत होतो.
�या वेळ� अ�य� जी. चॅप��न यांची भेट झा��. मा� हा फॉ�यु��ा उ�कृ�री�या
वापर�यामुळे फार�ी ��स� नस�े�� ही यु�न�ह�स�ट� �यांनी नावा�पा�ा आण��.

जरी या रह�याचा उ�चार या पु�तकात �कमान �ंभर वेळा आ�ा अस�ा, तरी
अजूनही ते ग�ुतच आहे. कारण इ�छुकांनी �याचा �ोध �यावा, आ�ण ते वापरावं �हणूनच
कुठ�ाही गाजावाजा न करता �म. कान�गी यांनी ते म�ा गपुचूप सां�गत�ं. मा� �याचं नाव
सां�गत�ं नाही.

जर तु�ही याचा वापर क�न बघ�यास तयार असा�, तर ��येक �करणात एकदा तरी
ते आ�ं आहे, असं तु�हा�ा जाणवे� �हणूनच ते तु�हा�ा खु�ेपणानं आ�ण �प�पणानं
सांगनू टाकावं असा �वचार अ�यंत �बळतेनं मा�या मनात �कतीदा तरी येऊन गे�ा; पण
मी ते टाळ�ं आहे. कारण तु�ही �वतःच �याचा �ोध �या�, ते�हा तु�हा�ा �यातून आणखी
बरंच काही सापडे�.

कधी �न��साही वाटत असे�, �य�न क�नही य� येत नसे�, मागा�त�या अडचणी
हटत नसती�, �ारी�रक �ाधी सतावत असती�, तर तुम�यासाठ� एक आ�ेचा �दवा मी
तुम�या हाती �द�ाय. मा�या मु�ानं कान�गी फॉ�यु��ाचा उपयोग क�न �वतःचा फायदा
कसा क�न घेत�ा, ही गो� तुम�यासाठ� न�क�च �ेरणादायी ठरे�.
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प�ह�या महायु�ा�या काळात अ�य� वु�ो �व�सन यांनी या रह�याचा अ�यंत �भावी
वापर के�ा. ����णदर�यान हे रह�य ��येक सै�नका�ा पुरेपुर उमजे�, याची काळजी
घेत�� गे��. यु�ासाठ� �नधी उभार�यात�ा तो एक मु�य घटक होता. हे म�ा खु�
�व�सन यांनीच सां�गत�ं.

एकदा का तु�ही या रह�याचा वापर के�ा क�, तु�ही आपसूक य�ाकडे खेच�े
गे�ातच असं समजा. याचा अनुभव अनेकांनी घेत�ा आहे. जर तुमचा यावर �व�ास
नसे�, तर �यांनी याचा वापर के�ा, �यां�या काया�चा बारकाईनं अ�यास करा आ�ण
�वतःची खा�ी क�न �या.

कुठ��ही �क�मत न देता काहीही �मळणार नाही �हणूनच मी �या रह�याचा वारंवार
उ�चार करतोय, ते आ�मसात कर�यासाठ�सु�ा यो�य ती �क�मत �ावीच �ागणार आहे.
मा� होणा�या �ाभाचा �वचार करता, ती अगद�च नाममा� अ�ी आहे. जर तुमचा हेतू
�व��� नसे� तर, �कतीही �क�मत �द��त, तरी ते �मळणार नाही. ना ते दाना�या �पात
�मळत, ना �वकत घेता येत. कारण या रह�याचे दोन भाग पडतात. जे हे रह�य आ�मसात
कर�यासाठ� तयार आहेत, �यां�याजवळ प�ह�ा भाग आधीपासूनच आहे.

जे हे रह�य जाणून घे�यासाठ� उ�सुक आहेत, �या ��येकासाठ� �याचा सारखाच
उपयोग आहे. तुमचं ���ण �कतीही अस�ं, तरी �यानं फरक पडत नाही. मा�या
ज�मा�याही बरंच आधी थॉमस अ�वा ए�डसन यांना हे रह�य �ात झा�ं होतं. जेमतेम
�ा�ेय ���ण झा�े�ं असतानाही �यांनी �या रह�याचा सुयो�य वापर के�ा आ�ण ते
अ�ग�य सं�ोधक बन�े.

मग ते रह�य एड�वन सी. बान�स यांना �ात झा�ं. ते ए�डसन यांचे सहकारी होते. �या
रह�याचा बान�सनी अ�त�य प�रणामकारक उपयोग क�न घेत�ा. अवघं १२,००० डॉ�स�
इतकं वा�ष�क उ�प� असताना �यांनी भ�व�यकाळात अफाट संप�ी कमाव�� आ�ण
�वतः�ा हवी �या वेळ� �नवृ�ी घेत��. या उदाहरणांव�न संप�ी �मळवणं ही अ��य�ाय
गो� नाही. यावर आता तुमचा �व�ास बसे�. तु�ही तुम�या मनात जी इ�छा धरता, ते घडू
�कतं. क�त�, य�, ��त�ा, मानमरातब तु�हा�ा �मळू �कतं.

म�ा हे कसं कळे�? हे पु�तक वाचून तु�हा�ा याचं उ�र न�क�च �मळा�ं असे�.
कदा�चत प�ह�याच पानावर वा �ेवट�या पानावर वा दर�यान कुठेतरी ते तुमची वाट बघत
असे�.

कान�गी यां�या सांग�यानुसार मी वीस वष� कान�गी रह�याचा वापर क�न अफाट
संप�ी �मळवणा�या �ोकांचं �व�ेषण करत होतो. �या याद�त पुढ�� �ोकांचा समावे�
आहे. -
हे�ी फोड� �व�बर राइट
�व�यम �रग�े �यू. �व�यम जे�न��स �ायन
जॉन वानामेकर डॉ. डे��हड �टार जॉड�न
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जे�स जे. �ह� जे. ओजेन आथ�र
जॉज� एस. पाक� र आथ�र ���बेन
ई. एम. �टॅट�र हॅ�रस एफ. �व�य�स
हे�ी ए�. डोहेट� डॉ. �ँक ग�ुझॉ�स
सायरस एच. के. क�ट�स डॅ�नय� �व�ाड�
जॉज� ई�टमन �क�ग �ज�ेट
चा�स� एम. �ाब रा�फ ए. �व�स
�थओडॉर �झवे�ट जज डॅ�नय� ट�. राइट
जॉज� ड��यू. डे�वस एडवड� ड��यू. बॉक
ए�बट� �बड� �ांक ए. मुंसे
जॉन डी. रॉफफे�र ए�बट� एच. गॅरी
थॉमस ए. ए�डसन डॉ. अ�े�झांडर �ाहम बे�
�ँक ए. वॅ�डर��प जॉन एच. पॅटरसन
एफ. ड��यू. वू�वथ� �यु��यस रोझेनवा�ड
कन�� रॉबट� ए. डॉ�र �टुअट� आ��टन �वअर
एडवड� ए. �फ�ेन डॉ. �ँक �ेन
एड�वन सी. बान�स जॉज� एम. अ�े�झांडर
आथ�र नॅ� जे. जी. चॅप��न
��ॅरे�स डॅरो यू. एस. �सनेटर जे�न��ज
वु�ो �व�सन रॅडॉ�फ
�व�यम हॉवट� टॅ�ट �ूथर बरबँक

�या �ेकडो अमे�रकन �ोकांनी घवघवीत असं जे आ�थ�क वा अ�य �े�ात�ं य�
�मळव�ं �यापैक� ही फ� काहीच नावं आहेत. याव�न हे �स� होतं क� कान�ग�चं रह�य
समजावून घेऊन तु�ही �याचा वापर के�ा, तर तु�ही तुम�या आयु�यात उ�च �थान न�क�च
�मळवू �का�. हे रह�य वाप�न बघ�याची इ�छा झा�यावर य� �मळा�ं नाही, असा
एकही माणूस म�ा अ�ाप सापड�ा नाही. या रह�याचा वापर न करताही य� �मळा�ंय,
असाही माणूस मा�या बघ�यात नाही �हणूनच मी असा �न�कष� काढ�ा क�, �वतःचा �ोध
घे�यासाठ� जे �ान आव�यक असतं, �यापे�ाही हे रह�य अ�धक मह�वपूण� आहे.

आ�ण ���ण �हणजे काय, तेही यात स�व�तर सां�गत�ं आहे. पु�तक वाचताना कधी
तरी अचानकच हे रह�य तुम�यासमोर एकदम उडी मा�न उभं राही�. मा� तुमची
�यासाठ� तयारी अस�� पा�हजे जेणेक�न तु�हा�ा ते रह�य ओळखता येई�. प�ह�या
�करणात वा �ेवट�या �करणात, �जथं कुठं हे रह�य तुम�या समोर अवतीण� होई�, ते�हा
एक �ण थांबून �ांतपणे �याचा �वचार करा, कारण तोच �ण तुमचा उ�कष� घडवणारा
�ण आहे.
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या पु�तकात आ�े�या सव� घटना स�य आहेत, कुठ��ही कथा, घटना का�प�नक
नाही. वाचकांना असं एक मह�वपूण� स�य - जे काय करावं आ�ण काय क� नये हे सांगतं
- हे सांगणं हाच याचा मु�य हेतू आहे. नवी सु�वात करताना आव�यक असणारं
�ो�साहनही यात �मळतं.

मा� एक �ेवटची सूचना, जी पु�तक वाचाय�या सु�वातीआधीच तुम�यासाठ� आहे.
�यात कान�ग�चं रह�य जाणून �याय�ा तु�ही उ�सुक असा�, तर आता रह�याचा अधा�
भाग तु�हा�ा आधीच सापड�ाय आ�ण उर�े�ा अधा� भागही तु�ही �गेच ओळखू
�का�.

- नेपो��यन �ह�
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�करण १

�वचार हेच व�तू

थॉमस ए�डसनचा भागीदार बन�याचा माग� �वतः�या �वचारानं �ोधणारा माणूस

चार खूप ����ा��, साम�य�वान व�तू आहेत. जे�हा �या �वचारांमागं �व��� हेतू
असतो, �वचार पूण��वा�ा ने�याची �चकाट� असते, तसेच �वचारांमुळे, ती�

इ�छा���मुळे तु�ही आजूबाजू�या गो��मुळे यो�य ते बद� घडवता, तसेच �ीमंत
हो�याची मह�वाकां�ा बाळगता, ते�हा �वचार हे साम�य��ा�� व�तू �हणून �स� होतात.

माणूस खरोखर �वचार करतो आ�ण �वचारां�या साहा�यानं �ीमंत होऊ �कतो, याची
��चती एड�वन सी. बान�स�ा आ��. ती काही वषा�पूव�! हा �ोध �या�ा एकाच बैठक�त
�ाग�ा न�हता, तर ए�डसनचा भागीदार हो�याची �याची सु�त इ�छा हळूहळूच फु���
होती. वाढता वाढता ती� झा�� होती.

ठाम आ�ण �न��त इ�छा��� हा बान�स�या इ�छा���चा एक मह�वाचा पै�ू. �या�ा
ए�डसनबरोबर काम करायचं होतं, ए�डसनसाठ� न�हे! या कहाणीतून �यानं आप�या
इ�छा����ा मूत� �प कसं �द�ं हे �प� होई� आ�ण आप�या�ा �ीमंतीकडे नेणा�या
त�वांचीही महती पटे�. आपणास �ीमंत बनव�यासाठ� आव�यक असणारी त�वं जा�त
उ�म रीतीनं समजती�.

हा �वचार जे�हा �या�या मनात चमकून गे�ा, ते�हा तो कुठ��ही कृती कर�या�या
मनः��थतीत न�हता. या मागा�त दोन अडथळे होते; �याची व ए�डसनची �ब�कू� ओळख
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न�हती आ�ण ए�डसन�ा भेट�यासाठ� ऑर�ज (�यू जस�)�ा जा�या�या �त�कटाएवढेही
पैसे �या�याकडे न�हते.

बान�स�या जागी कुणी सामा�य ��� असती, तर �तनं आप�� इ�छा बाजू�ा सार��
असती, मा� बान�सनं तसं के�ं नाही. कारण �याची इ�छा सामा�य न�हती.

सं�ोधक आ�ण �रचा �वास
बान�सनं �वतःच ए�डसन या सं�ोधका�या �योग�ाळेत �वे� के�ा आ�ण या
सं�ोधकाबरोबर �वसाय कर�या�या आप�या इ�छेची घोषणा के��.

काही वषा�नी बान�स आ�ण आप�या या प�ह�या भेट�ब�� बो�ताना ए�डसन �हणा�े
क�,

“ते मा�यासमोर एखा�ा सव�सामा�य �फर��यासारखे उभे होते. मा� �यां�या
डो�यांती� भाव आ�ण चेह�यावरचा �न�य काही वेगळंच सांगत होते. �यांचा उ�े�,
�यांचा �न�य �यां�या देहबो��तून जाणवत होता. मानवी संपका��या अनेक वषा��या मा�या
अनुभवातून म�ा ते कळून चुक�ं होतं क�, जे�हा माणूस आप�या इ�छापूत�साठ� आप�ं
सव��व पणा�ा �ावतो, ते�हा �याची ती इ�छा न�क�च पूण� होते. �या�ा य� �मळतंच
�मळतं! �यांनी मा�गत�े�� संधी मी �यांना �द��. कारण �येय �ा�त कर�याचा
आ�म�व�ास �य�नांची �चकाट� म�ा �यां�यात �दसून आ�� आ�ण भ�व�याती� घटनांनी
माझा �नण�य यो�य होता, हे �स� के�ं.”

�या माणसा�या बा��पाव�न �या�ा ए�डसन�या काया��यात �वे� �मळा�ा
न�हता, (कारण तो तर �वरोधीच होता) तर �या माणसाचा �ढ�न�य �यासाठ� मह�वपूण�
ठर�ा.

आप�या प�ह�याच भेट�त ए�डसनबरोबर (�ावसा�यक) भागीदारी �मळवणं बान�स�ा
��य झा�ं नाही. मा� अ�प वेतनावर ए�डसन�या काया��यात काम कर�याची संधी मा�
ज�र �मळा��.

म�हने उ�ट�े, तरी आप�या उ���ाकडे वाटचा� सु� हो�याची कुठ��ही �च�हं
�दसेनात! मा� बान�स�या मनात काही मह�वपूण� �वचार आकार घेऊ �ाग�े होते.
आप�या मनाती� ए�डसनचा �ावसा�यक भागीदार बन�या�या आप�या इ�छे�ा तो
अ�धका�धक ऊजा� पुरवत होता.

आपण �या वेळ� एखा�ा गो�ीची मनापासून इ�छा धरतो, ते�हा ती गो� न�क�च पूण�
होते, असे मनोवै�ा�नक सांगतात.

बान�स �या�या उ���ासाठ� तयार होता आ�ण उ�े�पूत�पय�त �य�न करत राह�याची
�चकाट� आ�ण ठाम �न�य �या�याकडे होता.

बराच काळ वाट पाहावी �ाग��, तरी �याचा �न�य डळमळ�त झा�ा नाही. ‘या
सग�याचा काय फायदा? म�ा वाटतं, मी माझा �वचार बद�ावा आ�ण एखा�ा
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�व�े�याची नोकरी प�करावी,’ असे �वचार कधीही �या�या मनात आ�े नाहीत. मी इथं
ए�डसनबरोबर �वसाय कर�यासाठ� आ�ो आहे आ�ण �यासाठ� म�ा आयु�यभर �य�न
करावे �ाग�े, तरी बेह�र, असाच ठाम �व�ास �यानं �वतः�ा �द�ा. �याचा तसा ठाम
�न�य होता. �न��त �येय डो�यांपुढे ठेवून �येयपूत�साठ� अ�वरत क� करणा�या अ�ा
सव� �ोकांची कथा खरंच वेगळ�च असते!

बान�स�ा ठाऊक नसे� कदा�चत, मा� �याची हीच �चकाट� आ�ण �ढ�न�य �या�या
मागा�ती� सव� अडथळे �र करणार होता आ�ण �या�ा य�ो��खराकडे घेऊन जाणार
होता.

संधीची गु�त �पं
बान�स�ा �मळा�े�� संधी अ�त�य वेग�या �पात आ�ण अनपे��तपणे अवतर��. संधी
ब�याचदा अचानक, चा�� न देता येते. कदा�चत तु�हा�ा �मळा�े�ं अपय�च एखादं
संधीचं दार उघडून देऊ �कतं, �यामुळे अपय�ातून �मळणारी संधी �ोकांना ओळखता
येत नाही.

ए�डसननी �या वेळ� ‘ए�डसन �ड�टे�ट�ग म�ीन’ या नावाचं एक उपकरण तयार के�ं
होतं. मा� �या�या �व��साठ� �व�ेते फारसे उ�सुक न�हते, कारण �यासाठ� बरीच जा�त
मेहनत करावी �ागे�, असं �यांचं मत होतं. अनेकांनी नाकार�े�या या ��तावातच
बान�स�ा संधी �दसून आ��. अ�त�य संथ चा��नं आ�े�या �या म�ीन�व���या संधी
बान�स आ�ण ए�डसन सोड�यास इतर कुणा�ाच रस न�हता.

मा� ते ए�डसन �ड�टे�ट�ग म�ीन आपण �न��त �वकू �कू, असा बान�स�ा
आ�म�व�ास अस�यामुळे �यानं ती संधी साध�याचं ठरव�ं आ�ण ए�डसन�ा तसं
सां�गत�ंदेखी�. �यानं ती यं��व�� अ�ा य��वीरीतीनं के�� क�, ए�डसननं �या यं�ा�या
�वतरण-�व��चा करारच बान�स�ी के�ा. �या करारामुळे तो �ीमंत झा�ा. �यानं ‘�वचार
क�न �ीमंत होता येतं’ हे �स� के�ं.

बान�स�या मूळ�या आकां�ेचं पै�ात मू�यमापन के�ं, तर ते साधारण दोन-तीन
द��� डॉ�स� असती�. मा� या य��ा�ती�या मागा�वर �या�या हाती जे �ाग�ं होतं, �या
तु�नेत ही र�कम नग�य होती.

�न��त त�वा�या साहा�यानं काय�रत रा�ह�यास तुम�या मनाती� सु�त �वचार ��य�
फळा�या �पात काया���वत होऊ �कतो, हे फारच मह�वाचं सं�चत �या�ा सापड�ं होतं.

बान�सनं ए�डसन�ी भागीदारी कर�याचा खरोखरच �वचार के�ा आ�ण �यासाठ�
�वतः�या �मता, �चकाट� आ�ण �वचार मूत� �पात येईपय�त प�र�म कर�याची तयारी या
��त�र� आणखी क�ाचीही आव�यकता न�हती.

सो�यापासून फ� तीन फूट �र
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आ�े�या अपय�ामुळे �य�नातून ता�पुरती माघार घेणं, हे य� न �मळ�याचं एक मह�वाचं
कारण आहे आ�ण ��येक जण अ�ी चूक कधी ना कधी करतोच.

अमे�रकेती� गो�ड र��या काळानं आर. यू. डब� यां�या काकांना झपाटून टाक�ं
आ�ण प��मेकड�या भागात खाणीतून सोनं �मळव�या�या इष�नं ते �तकडे गे�े. मा� �ोक
आप�या �वचारांनी �या खाणी खोदतात, �यातून सो�यापे�ाही अमू�य असं बरंच काही
�मळतं, याची �यांना क�पना न�हती. हा जुगार खेळून बघ�याचं ठरवत, �यांनी कुदळ-
फावडं घेऊन �तकडे धाव घेत��.

अनेक आठवडे क� के�यानंतर �यांना �या मातीत चकाकणारं काहीतरी सापड�ं. ते
सव� ज�मनी�या पृ�भागावर आण�यासाठ� मो�ा अवजड यं�साम�ीची आव�यकता
होती. फारसा गाजावजा न करता, �ांतपणे �यांनी तो खोदकाम के�े�ा भाग मातीनं
झाकून टाक�ा आ�ण ते आप�या घरी, मेरी�ँड�ा परत�े. आप�े �ेजारी आ�ण
नातेवाइकांना �यांनी खाणीतून हाती �ाग�े�या ऐवजाब�� सां�गत�ं. आव�यक तो पैसा
गोळा क�न �यांनी यं�साम�ी �मळव�� आ�ण ती खाणीकडे रवाना के��.

आता धातूनं भर�े�� गाडी वर आ��, �यावर ���या कर�यासाठ� ती रवाना
कर�यात आ��. धातूवरी� ���या पूण� होताच को�ोरॅडोत�� सवा�त समृ� खाण
सापड�याची आनंदवाता� �यांना �मळा��. अ�ा अजून काही गा�ा भ�न धातू �नघा�ा
क�, ते कज�मु� होणार होते आ�ण समृ��चा ओघही वाहणार होता.

जसजसं खोदकाम आणखी खो�वर जाऊ �ाग�ं त�ा डब� व �या�या काकां�या
अपे�ा आका�ात उंच भरारी मा� �ाग�या आ�ण काहीतरी अघ�टत घड�ं, तो सो�या�या
धातूचा झरा जणू �ु�त झा�ा. ते आकां�ापूत��या �ेवट�या �णापय�त येऊन पोहोच�े
आ�ण जणू सगळंच गायब झा�ं! �याजागी बरंच खोद�ं, पु�हा पु�हा �ोध घेत�ा; पण
�य�न फो� ठर�े.

�ेवट� �य�न सोडून �ायचे, असं ठर�ं. अव�या काही�े डॉ�स�म�ये �यांनी ती यं�ं
भंगारात �वक�� आ�ण ते परती�या गाडीत बस�े. भंगारवा�यानं एकदा �य�न क�न
बघायचं ठरव�ं आ�ण �यानं एका खाणकाम इं�ज�नअर�ा बो�ाव�ं. �या�ा ती खाण
दाखव��, काही आडाखे मांड�े. �या इं�ज�नअरनी सां�गत�ं क�, खाणीती� फॉ�ट
�ाइनसंबंधी डब� कंपनी अन�भ� अस�यामुळे �यांनी �य�न सोडून �द�े. �यानं मांड�े�या
ग�णतानुसार �जथं डब� मंडळ�नी खोदकाम थांबव�ं �यापासून अव�या तीन फुटांवर
सो�याचा साठा होता. खोदकाम क�न पा�ह�ं असता �याच �ठकाणी साठा सापड�ा.

भंगारवा�यानं �या खाणीतून �ाखो डॉ�स� कमाव�े, कारण �य�न सोडून दे�यापूव�
त��ांचा स��ा �यावा, हे �या�ा माहीत होतं.

�ोक नाही �हणतात �हणून मी थांबणार नाही
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ही झा�े�� हानी डब�नी पुढ�� काळात �क�येक पट�नी भ�न काढ��, कारण
इ�छा���चं सो�यात �पांतर कर�याची कळ �यांना सापड�� होती.

सो�या�या सा�ापासून फ� तीन फुटांवर थांब�यानं जे काही गमाव�ं �यापासून
डब�नी मौ�यवान धडा घेत�ा. ते �हणतात, “ते�हा मी सो�यापासून तीन फुटांवर थांब�ो
खरा; पण आता मा� मी जे�हा �ोकांना मा�याकडून �वमा उतर�व�यास सांगतो, ते�हा
मा� �यांचा नकार हा कायमसाठ� नसतो, हे म�ा कळून चुक�ं आहे.”

वषा��ा द��� डॉ�स�चा आयु�व�मा �वकणा�या काही मोज�या �ोकांपैक� डब� एक
आहेत. �यांचा �चवटपणा हा �यांनी सो�या�या खाणीतून घेत�े�या माघारीतून �मळा�े�ा
धडा होता.

माणसा�या जीवनात य�ापूव� ता�पुरती हार होते, कदा�चत अपय� येतं. मा�
अपय�ा�या भीतीनं �य�नच सोडून देणं, हा माणसा�ा सग�यात सोपा माग� वाटतो आ�ण
�ोक ब�याचदा तसंच करतात.

य��वी ठर�े�या पाच�ेपे�ा जा�त �ोकांनी असं �हट�ंय क�, अपय�ा�या फ�
एकच पाऊ� पुढे य� उभं ठाक�े�ं असतं. अपय� हा खोट� �तुती, धूत�पणा आ�ण
कावेबाजपणाचा चकवा आहे. य� नजरे�या ट��यात आ�ं असताना ��कावणी दे�यात
�या�ा असुरी आनंद �मळतो.

प�ास स�ट्सची �चकाट�
थो�ाच �दवसांनी डब�नी यु�न�ह�स�ट� ऑफ हाड� नॉ�समधून आप�� पदवी �मळव��
आ�ण ��येक नकार हा अं�तम नकार नाहीच, हे �यांना पुरतं समज�ं होतं.

एक �दवस ते �पारी आप�या काकांना �गरणीत ग� दळ�यासाठ� मदत करत होते. ती
�गरणी जु�या प�तीची होती. काकांचा मळा मोठा होता, �यात अनेक सह�ेतकरी राहत
होते. �गरणीचं दार अगद� हळूच उघड�ं आ�ण एका �ेतक�याची एक छोट� मु�गी दारात
उभी रा�ह��.

�या �हान�या मु��कडे बघत काका ओरड�े, “काय हवंय तु�ा?”
ती मु�गी चाचरत �हणा��, “मा�या आ�नं ५० स�ट्स पाठवाय�ा सां�गत�ेत.”
“मी देणार नाही, तू घरी जा,” काका �हणा�े.
ती मु�गी �तथून �ब�कू� ह��� नाही.
काका कामात गक�  होते, �यामुळे ती मु�गी अजूनही �तथंच उभी अस�याचं �यां�या

��ातच आ�ं नाही.
थो�ा वेळानं �यांनी मान वर के��, तरीही �यांना ती मु�गी �तथंच उभी अस�े��

�दस�� आ�ण ते ओरड�े, “मी तु�ा घरी जा�यासाठ� सां�गत�ं ना? च� �नघ नाहीतर
मा�या�ी गाठ आहे.”

ी ी ी ी � ी



तरीही ती जागची ह��� नाही.
�गरणीत टाक�यासाठ� उच��े�� हातात�� �प�वी खा�� ठेव��, फळ� उच���

आ�ण ते �या मु��कडे वळ�े. आता काय होई�, याची डब��ा भीती वाट��, कारण
काका �ी�कोपी अस�याचं �या�ा माहीत होतं.

ती मु�गी उभी होती �तथं काका पोहोचताच �तनं एक पाऊ� पुढे टाक�ं आ�ण
�हणा��, “आई�ा ५० स�ट्स हवेत.”

काका �क��चत थबक�े. �यांनी हाताती� फळ� खा�� ठेव��. �न�पाय होऊन
�ख�ात हात घात�ा आ�ण ते ५० स�ट्स �या मु���या हातावर ठेव�े.

काकांव�न आप�� ��ी न ह�वता, ती मु�गी हळूहळू मागं सरकून �नघून गे��. ती
गे�यावर काका हता�पणे एका खो�यावर बस�े, �खडक�बाहेर बघत दहा �म�नटे �वचार
करत रा�ह�े.

एका मु��ची �व��ण ���
आ�ही �या जुनाट, धुळ�नं भर�े�या �गरणीत उभे असताना �म. डब�नी मु���या �वजयाची
कथा पु�हा सां�गत�� आ�ण �वचार�ं क�, �या मु��जवळ अ�ी कुठ�� असामा�य ���
असावी असं तु�हा�ा वाटतं, �यामुळे �तनं मा�या काकांवर �कूमत गाजव��?

या ��ाचं उ�र या पु�तकात नमूद के�े�या त�वाम�ये �मळे�. ते उ�र प�रपूण� आहे,
पुरेसं स�म आहे. �यात �या छो�ा मु��नं अजाणतेपणी �या ���चा वापर के�ा, ती
समजून घेऊन �तचा यथायो�य उपयोग कसा करावा यासंबंधी�या �व�तृत सूचना
सापडती�.

तु�ही तुमचं मन जागतृ ठेवा �हणजे �या �हान�या मु���या मदती�ा जी �व��ण
��� धावून आ��, ती तु�हा�ा सापडे�. पुढ�� �करणात या ���चं ओझरतं द��न
घडे�. या पु�तकात तु�हा�ा कुठंतरी अ�ी एखाद� क�पना सापडे�, �यामुळे तुमची
आक�न��� वेग घेई� आ�ण मग ती ��� तु�हा�ा �ाभ �मळवून दे�यासाठ� तुम�या
आ�ेत राही�. कदा�चत, प�ह�याच �करणात या ���चं अ��त�व जाणवे� आ�ण
�यानंतर�या �करणांम�ये ती एकदम तुम�यासमोरच �गट होई�. कदा�चत, ती एखा�ा
क�पने�या �पात असे� �क�वा एखाद� योजना वा एखादा उ�े� �हणूनही समोर येई�.
कदा�चत, �तचा �नद�� तुम�या गतानुभवांकडे �क�वा जु�या चुकांकडे असे� आ�ण तुम�या
अपय�ातून धडा �याय�ा �ावे�.

मी जे�हा �म. डब�ना �या �हान�या पोरीनं अनवधानानं वापर�े�या सु�त���ब��
सां�गत�ं, �या वेळ� �यां�या मनात गे�या ३० वषा�ती� �यांचा आयु�व�मा �व�ेता �हणून
आ�े�ा अनुभव ताजा झा�ा आ�ण �यांनी मनापासून कबू� के�ं क�, �यांचं य� �या
�चमुरडीनं �द�े�या ध�ामुळेच �मळा�ं आहे.
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�म. डब� �हणा�े, “एखा�ा �ग�हाइकानं �वमा घे�यास नकार �द�ा क�, �या ��येक
वेळ� �गरणीत�� ती छोट� �चमुरडी आ�ण �तचे आ�म�व�ासानं भर�े�े डोळे मा�या
नजरेसमोर यायचे आ�ण मी �वतः�ाच बजावायचो म�ा ही �व�� करावीच �ागे�. मी
के�े�या �व��ती� अ�धकां� भाग हा �या �ोकांनी म�ा आजवर सु�वाती�ा नकार
�द�ा, �यांचाच आहे.”

�या वेळ� �यांना सो�या�या सा�ापासून अव�या तीन फुटांवर खोदकाम थांबव�याची
घटना आठव��. मा� ते �हणा�े, “तो अनुभव �हणजे जणू म�ा �मळा�े�ा अ��य
�पात�ा आ�ीवा�दच होता, �यामुळेच म�ा जोमानं काय�रत राहाय�ा, खडतर अस�ं तरी
काय�पूत��या �ेवटापय�त जाय�ा ��कव�ं. य��वी हो�यापूव� म�ा �मळा�े�ा तो जणू
धडाच होता.”

�म. डब�, �यांचे काका, ती �हानगी मु�गी आ�ण ती सो�याची खाण यांची ही गो�
�ेकडो आयु�व�मा �ावसा�यकां�या वाचनात येई�. या पु�तकाचा �ेखक सांगतो क�,
��ावधी डॉ�स�चा �वमा �वक�या�या �मतेचं �ेय मा� �म. डब� या दोन अनुभवांनाच
देतात.

�म. डब�ना आ�े�े हे दो�ही अनुभव जरी सव�सामा�य अस�े, तरी �यातच �यां�या
य�ाचं रह�य दड�े�ं आहे �हणूनच आयु�याइतकंच मह�वाचं �थान �या अनुभवांचंही
आहे. �या दोन ना�पूण� अनुभवांचा �यांना खूप �ाभ झा�ा. कारण �या अनुभवांचं �यांनी
सखो� �व�ेषण के�ं आ�ण �यापासून �मळणारा धडा आ�मसात के�ा. मा� �या
����ा आप�या अपय�ातून ��क�याची इ�छा नाही आ�ण �यासाठ� वेळही नाही, �यांचं
काय? अपय�ातून �मळणा�या �ाना�ाच य�ाकडे जाणारी ��डी बनव�याची क�ा तो
कधी आ�ण कुठं ��के�?

या ��ांची उ�रं �मळव�यासाठ�च या पु�तकाचं �ेखन झा�ं आहे.

गरज फ� एका समप�क क�पनेची
या ��ांची उ�रं दे�यासाठ� कदा�चत तु�हा�ा तेरा त�वं समजून �यावी �ागती�. तुम�या
पडणा�या ��ांची उ�रं तु�हा�ा तुम�या �च�तनात सापडती� आ�ण हे वाचत असतानाच
एखाद� क�पना, हेतू वा योजना अचानकच तुम�या मनात तयार होई�.

य�ासाठ� फ� एका समप�क क�पनेची गरज असते. या पु�तकात �द�े�या
त�वांमधून उपयु� क�पना�न�म�तीचे माग� सापडती�.

�या त�वांची स�व�तर चचा� कर�यापूव� �या सूचना �हण कर�यासाठ� स�म आहात,
असा आ�हा�ा �व�ास आहे. संप�ी ये�यास सु�वात झा�� क�, �तचा वेग इतका �चंड
असतो क�, ती इतक� वष� कुठं �पून बस�� होती, याचंच आ�य� वाटावं.

अनेक वष� अ�व�ांत �म के�यावर �मळणा�या संप�ीकडे पाहताना तर हे वरचं
�वधान जरा �व��ण वाटतं.
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जे�हा तु�ही �वचार कर�यास �ारंभ करता आ�ण �ीमंत होऊ �ागता, �या वेळ�
तुम�या ��ात येई� क�, �न��त उ�े� आ�ण �व��� मान�सकता अस�� क�, थो�ा
क�ानं वा �वनासायासही तु�ही �ीमंत होऊ �कता. मा� ती संप�ी देणारी मान�सकता
क�ी तयार करावी, क�ी �मळवावी, हे तु�हा�ा माहीत हवं. यावरी� सं�ोधनासाठ� मी
त�ब� २५ वष� वेच�� आहेत. कारण म�ादेखी� �ोक �ीमंत कसं होतात, हे जाणून
�यायचं होतं.

या त�व�ानाती� मु��यांवर तु�ही �भु�व �मळव�ंत आ�ण �यांचा वापर सु� के�ात
क�, तुम�या आ�थ�क ��थतीत �व��ण वेगानं सुधारणा हो�यास सु�वात होई�. �या�ा
तु�ही �प�� करा�, �या ��येक गो�ीचं तुम�यासाठ� �ाभदायक अस�े�या गो��म�ये
�पांतर होऊ �ागे�. हे तु�हा�ा अ��य वाटे�; पण हे ��य आहे.

मानवजातीचा मु�य दोष हाच आहे क�, �या�ा अ��य हा ��द फारच जा�त प�र�चत
असतो. �या गो�ी उपयोगी पडत नाहीत, �या सग�या �या�ा �ात असतात. हे पु�तक
�यां�यासाठ� आहे, जे इतरांना य��वी बनवणारे �नयम �ोधून काढतात आ�ण �यासाठ�
आप�ं सव��व पणा�ा �ावायची �यांची तयारी असते.

जे य� �मळ�व�यासाठ� सजग असतात, �यां�याकडे य� आपसूक येतं. अपय�ाचा
�वचार �यां�या मनात जागतृ असतो, �यां�या मागं अपय� हात धुऊन �ागतं.

या पु�तकाचा मूळ उ�े� अपय�ाकडून य�ाकडे नेणा�या मन:��थतीचा माग� तयार
कर�यात साहा�यक �हावा हा आहे.

आप�या पूव��ह आ�ण समजेनुसार ��येक ��� आ�ण व�तूंचं मू�यमापन करणं हा
काही �ोकां�या मनाचा कमकुवतपणा आहे. वरी� �वधानाव�न काह�चा असाही समज
होऊ �के� क�, ते �वचार क� �कत नाहीत आ�ण �ीमंतही होऊ �कत नाहीत. कारण
�यां�या सवय�चे मूळच मुळ� ग�रबी, उ�णवा, �ःख, अपय� व पराजय यांत असते व �या
सवय�ची जोपासनाही यातच होते.

या अ�ा �द�वी �ोकांव�न म�ा एका �चनी माणसाची आठवण झा��. अमे�रकन
प�तीचं ���ण घे�यासाठ� तो ��कागो �व�ापीठात ��कत होता. अमे�रकेचे रा�ा�य�
हाप�र यांची एक �दवस या माणसा�ी गाठ पड��. ते थोडावेळ �या�या�ी बो�ाय�ा
थांब�े. �यांनी अमे�रकन �ोकां�या वै����पूण� गो�ीब�� - जी �या माणसा�ा
��णीयरी�या जाणव�� असे� - �या�ा �वचार�ं.

�या �चनी �व�ा�या�नं त�काळ उ�र �द�ं, “तु�हा �ोकां�या डो�यांची �तरपी ठेवण!
तुमचे डोळे �तरपे आहेत.”

“मग �चनी �ोकां�या डो�यांब�� काय �हणता येई�?”
जी गो� आप�या�ा कळत नाही, समजत नाही; ती आपण मा�यच करत नाही.

आपण असा अंध�व�ास ठेवतो क�, आप�या मया�दा हेच सग�या गो��चं �ेवटचं
मोजमाप होय.
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समोर�याचे डोळे थोडे �तरळे असतात कारण ते आप�यासारखे नाहीत, हे मा�
न�क�!

अ��य�ाय वाटणारी फोड�-�ही-८ मोटार
�या वेळ� हे�ी फोड�नं आप�� �ही-८ ही मोटार बनव�याचं ठरव�ं, �या वेळ� इं�जनात��
सव� ८ �स��डस� एका ��ॉकम�ये असावीत, अ�ी �याची योजना होती. या योजनेनुसार
�यानं आप�या इं�ज�नअस�ना इं�जन बनव�यास सां�गत�ं. सव� �डझाईन कागदावर
रेखाट�ं गे�ं, मा� सव�च इं�ज�नअस�नी एकमुखानं सां�गत�ं क�, ‘�या�या योजनेनुसार
एकाच सा�यात अ�खा आठ �स��डस�चा ��ॉक घडवणं केवळ अ��य आहे’.

‘काहीही क�न तो घडवाच,’ फोड�नी आ�ा �द��.
इं�ज�नअस� �हणा�े, ‘ते अ��य आहे’.
‘काम सु� करा, ते पूण� होईपय�त थांबू नका. �यासाठ� �कतीही वेळ �ाग�ा तरी

चा�े�.’ फोड�ची आ�ा कायम होती.
इं�ज�नअस�नी काम सु� ठेव�ं. फोड� कंपनी�या नोकरीत राहायचं असे�, तर

�यां�यापुढे �सरा पया�य न�हता. सहा म�हने उ�ट�े तरी काहीही हा�चा� होईना. पुढ�या
सहा म�ह�यांतही कामाची �गती झा�� नाही.

सव� �कारचे पया�य �या इं�ज�नअस�नी वाप�न ब�घत�े, तरीही काहीही होत न�हतं.
अ��य एवढा एकच ��द कायम �दसत होता.

वष�अखेर�ा फोड� साहेबांनी इं�ज�नअस�चं काम ब�घत�ं आ�ण आ�ेनुसार योजना
��य�ात आण�याचा एकही माग� �दसत नाही, असंच उ�र �यांना �मळा�ं.

‘तरीही काम चा�ू ठेवा’, फोड� �हणा�े, ‘म�ा ते हवंय आ�ण मी ते �मळवणारच.’
काम चा�ू रा�ह�ं आ�ण जा�ची कांडी �फर�या�माणे एक �दवस ते रह�य उ�गड�ं.
हे�ी फोड� यां�या �ढ�न�याचा पु�हा एकदा �वजय झा�ा.
ही कथा सग�या बारका�ांसकट �व�तृतपणे सांगणं ��य नाही. मा� �याचा सारां�

�ंभर ट�के खरा आहे. तु�हा�ाही �वचार क�न �ीमंत �हायचं आहे ना? हे गढू समजून
घेऊन फोड�सारखे �ाखो डॉ�स� �मळवायचे आहेत ना? मग �यासाठ� फार �ांबचा �वचार
करायची गरज नाही.

हे�ी फोड� यांनी य��वी हो�याची त�वं समजून घेत�� आ�ण �यांचा सुयो�य वापर
के�ा, �यांपैक� एक �हणजे �ढ इ�छा! तु�हा�ा न�क� माहीत हवं क�, आप�या�ा नेमकं
काय हवंय. ही फोड� कथा वाचताना �या �व��� ओळ� �ोधून काढा, �यात �या �व��ण
य�ाचं रह�य दड�ंय आ�ण �या ओळ� कायम ��ात ठेवा. जर तु�ही हे क� �क�ात,
हे�ी फोड�ना �ीमंत करणारी त�व अचूक ओळखू �क�ात, तर तु�हीही तुम�यासाठ�
�नवड�े�या �े�ात न�क�च य� �मळवू �का�.
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तु�हीच तुम�या �नयतीचे मा�क
‘मीच मा�या �नयतीचा मा�क आहे. मीच मा�या आ��याचा कण�धार आहे’ या अजरामर
ओळ� जे�हा हे��ेनं ���ह�या, ते�हा आपण आप�ं न�ीब घडवू �कतो, हेच �या�ा
आप�या�ा सांगायचं असे�. कारण आप�याकडे आप�या �वचारांवर �नयं�ण ठेवणारी
��� आहे.

हे��ेनं आप�या�ा हे सांगाय�ा हवं होतं क�, आप�या मनात�या �ढ �वचारांनी
आप�ा म�� �भा�वत झा�ा आहे. जणू �या चुंबक�य ����ारे �या �ढ �वचारां�ी सुसंगत
���, �ोक, जीवनाती� वातावरण हे आप�याकडे आप�या�ा अ�ात अ�ा मागा�नी
आक�ष�त होत असतात.

�यानं आप�या�ा हे सांगाय�ा हवं होतं क�, आपण गडगंज संप�ी जमव�यापूव�, �या
�ीमंतीसाठ� आव�यक �या ती� इ�छेनं आपण आप�या मना�ा चुंब�कत करणं, भारीत
करणं आव�यक आहे. संप�ी �मळव�या�या �बळ इ�छेनं भार�े जाऊन आपण जोपय�त
�यासाठ� आव�यक अ�ी योजना तयार करत नाही, तोपय�त आपण �ीमंतीसाठ� सजग
राहाय�ा हवं; पण हे��े हा त�व� नसून, एक कवी अस�यामुळे �यानं ते महान स�य
का��पात सां�गत�ं, आ�ण �यांना ते �वचार समज�े, �यांना �या ओळ�चा दा���नक
अथ� हवा तसा घे�याची अनुमतीही �द��.

तुमचं भा�य बद�ू �कणारी मू�त�वं

या मू�त�वांपैक� प�ह�या त�वाची आपण चचा� क�. �यासाठ� तुमचं मन खु�ं ठेवा, हे
��ात �या क�, ही सारी त�वं कु�या एका ���नं �ोध�े�� नाहीत, तर अनेक जणांनी
�याचा अनुभव घेत�ा आहे. तु�हीही तुम�या द�घ�का��न �ाभासाठ� �याचा उपयोग क�
�कता.

हे अगद� सोपं आहे, �ब�कू� कठ�ण नाही, हेही तुम�या ��ात येई�.
काही वषा�पूव� मी सा�ेम (वे�ट �ह�ज��नया) इथ�या सा�ेम महा�व�ा�यात स�

उ�ाटनाचं �ा�यान �द�ं होतं. यानंतर�या �करणात च�च��े�ं सू� मी इत�या �भावीपणे
सां�गत�ं क�, पदवी परी�े�या वगा�ती� एका �व�ा�या�नं ते पूण�त: आ�मसात के�ं आ�ण
ते जणू �याचं जीवनसारचं बन�ं. का�ांतरानं तो त�ण अमे�रकन काँ�ेसचा सद�य झा�ा
आ�ण �ँक��न �झवे�ट यां�या मं��मंडळाती� एक मह�वाचा भाग बन�ा. �यानं म�ा
प� ���न �या सू�ाब��चं आप�ं मत इत�या �प�पणे मांड�ं क�, ते प�च पुढ��
�करणाची ��तावना �हणून दे�याचा मी �नण�य घेत�ा.

पुढे �मळणा�या ब�मानाचं ओझरतं द��न तु�हा�ा यात घडे�.

��य नेपो��यन,
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काँ�ेसचा एक सद�य �हणून आपण म�ा ��ी-पु�षां�या सम�या �नवारणासाठ� एक
��ी �द�� आ�ण �हणूनच मी आपणास अ�ी एक सूचना क� इ��छतो, जी �यासार�या
हजारो �ोकांना उपयोगी ठरे�.

१९२२म�ये मी पदवी परी�ेचा �व�ाथ� असताना आपण सा�ेम महा�व�ा�यात
वषा�रंभाचं �ा�यान �द�ं होतं. �या �ा�यानात आपण मा�या मनात अ�ी एक क�पना
�जव�� �यामुळे आज म�ा मा�या �ांताती� �ोकांची सेवा कर�याची संधी �मळा��
आ�ण तेच �ा�यान मा�या पुढ�या आयु�यात म�ा �मळा�े�या य�ासाठ� कारणीभूत
ठर�ं.

जणू ती का�च घड�े�� घटना असावी, इतक� ती म�ा ��खपणे आठवतेय. �ख�ात
एक डॉ�रही नाही, अ�प ���ण, फारसा �भावी असा �म� नाही, अ�ा सग�या
��तकू�तेवर मात करत हे�ी फोड�नी जे घवघवीत य� �मळव�ं, �याचं तु�ही अ�त�य
प�रणामकारक वण�न के�ं, �यामुळे मी अ�त�य �भा�वत झा�ो आ�ण तुमचे �ा�यान
संप�याआधीच मना�ी ठाम �न�य के�ा क�, मी समाजात माझं असं एक �व��� �थान
�नमा�ण करेन. �यासाठ� �कतीही अडचणी आ�या तरी �यावर मात करेन.

ये�या काही काळात हजारो त�ण आप�ं ���ण पूण� करती� आ�ण �याती� ��येक
जण म�ा तुम�याकडून �मळा�े�या सूचनेसार�या मौ�यवान सूचने�या �ती�ेत असे�.
जीवनाची सु�वात करताना �ेरणादायक ठरणा�या अ�ा कुणाचा आद�� �यावा, क�ी
वाटचा� करावी, हे �यांना जाणून �यायचं असे�. तु�ही आजपय�त अनेकांना �यां�या
सम�या सोडव�यासाठ� मदत के�� अस�यामुळे, तु�ही �यांना हे न�क�च सांग ू�का�.

अमे�रकेत आज असे हजारो �ोक आहेत क�, �यांना आप�या क�पना संप�ीम�ये
प�रवत�त कराय�या आहेत. पाठ��ी कुठ�ंही आ�थ�क बळ नसताना, �ू�यातून �ारंभ
करायचा आहे, झा�े�� हानी भ�न काढायची आहे आ�ण हे कसं करायचं हेही जाणून
�यायचंय, �यांना जर कोणी मदत क� �के�, तर ते एकमेव तु�हीच आहात.

जर तु�ही पु�तक �का��त करणार असा�, तर तुमची �वा�री अस�े�� �याची
प�ह�� �त �वकत �याय�ा म�ा न�क�च आवडे�.

अनेक �ुभे�छांसह

तुमचाच,
जे�न��ज रॅ�डॉ�फ

�यानंतर त�ब� २५ वषा�नी, १९५७म�ये म�ा पु�हा सा�ेम महा�व�ा�यात जा�याची
सुसंधी �ाभ��. मी �तथं पु�हा �ा�यान �द�ं. �या वेळ� सा�ेम महा�व�ा�यानं म�ा
पीएच.डी.ची स�मा�य पदवी बहा� के��.
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१९२२पासून आजतागायत जे�न��ज रॅ�डॉ�फ यांची दे�ाती� अ�णी, वायुसेनेचे
�मुख, �भावी व�े आ�ण वे�ट �ह�ज��नयाचे �सनेटर �हणून झा�े�� य��वी वाटचा� मी
बघत आ�ो आहे.



माणसाचं मन

जी काही क�पना करतं,

�यावर �व�ास ठेवतं,

आ�ण ते तो सा�य क� �कतो.



प

�करण २

इ�छा

य��ा�तीची सु�वात
�ीमंती�या �द�ेनं प�ह�ं पाऊ�

�ास वषा�पूव� एका मा�गाडीतून एड�वन बान�स ऑरे�स एन. जे. येथे उतर�ा.
�रवर�या �वासा�ा �नघा�े�या माणसासारखा जरी तो �दसत अस�ा तरी �याचे

�वचार एखा�ा राजा�ा �ोभणारेच होते.
थॉमस ए�डसन�या काया��याकडे जात असताना �या�या मनात �वचारांचं का�र

माज�ं होतं. �या�ा �णाधा�त आपण ए�डसनसमोर उभे आहोत, असा भास झा�ा. जणू
काही �म. ए�डसन �या�ा आप�या धं�ात भागीदार हो�याबाबत पृ�छा करत होते, जी
�याची अ�त�य �व�ंत आकां�ा होती.

बान�सची इ�छा �न�वळ एक आ�ा न�हती, तर �यापुढे इतर सव� गो�ी ��यम
वाटा�ात, इतक� ती ती�, मह�वपूण� होती.

काही वषा�नंतर बान�स ए�डसन�या काया��यात �या�यासमोर एका महान
सं�ोधकासमोर उभा होता. �या�या इ�छे�ा मूत� �प आ�ं होतं. आता तो ए�डसनचा
धं�ाती� भागीदार होता. जीवनात�ं सव��च �व� आता मूत� �पात आ�ं होतं.

आप�या धेयपूत�त बान�स य��वी झा�ा, कारण �याचा उ�े� �न��त होता. �यानं
आप�� सगळ� ताकद, ऊजा�, इ�छा��� �यासाठ� पणा�ा �ाव�� होती, आप�या
उ�े�पूत�साठ�च �य�नांची �द�ा एकवट�� होती.
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�यानं परतीचे माग� बंद के�े
अपे��त अस�े�� संधी समोर येऊन उभी ठाकेपय�त पाच वषा�चा काळ �ोट�ा होता.
�या�या��वाय इतर सवा�नाच तो ए�डसन�या मागा�ती� अडथळा वाटत होता. तो मा�
अगद� प�ह�या �णापासून �वतः�ा ए�डसनचा भागीदार या �पातच बघत होता.

ठाम इ�छा���चं ते एक सं�मरणीय उदाहरण आहे. बान�सचा उ�े� सफ� झा�ा
कारण ए�डसनचा भागीदार हो�याची �याची इ�छा सव��च �थानावर होती.

आप�या �येय�ा�ती�या मागा�वर अ�ेसर हो�यासाठ� �यानं एक योजना आख��.
आप�े परतीचे सव� माग� आप�याच हातानं बंद क�न टाक�े. आप�� इ�छा सव��च
मह�वाकां�ेचं �प घेईपय�त (इ�छा) �त�ा ताकद �द��. ते �या�या जीवनाचं एकमेव उ���
बन�ं आ�ण �ेवट� ते ��य�ात उतर�ं.

�या वेळ� तो ऑर�ज�ा गे�ा, �या वेळ� ए�डसन�ा काहीतरी काम �ा, अ�ी �वनवणी
कर�याची �याची मान�सकता न�हती, तर मी ए�डसन�ा भेटेन आ�ण �या�याबरोबर
आपण �वसाय कराय�ा आ�ो आहोत, या आप�या इ�छेची �या�ा दख� �याय�ा
�ावेन, अ�ी �ढ आ�ण सकारा�मक मान�सकता होती.

ए�डसन�या काया��यात अपे��त संधी म�ा �मळा�� नाही, तर मी डोळसपणे �सरी
संधी �ोधेन, असं तो �हणा�ा नाही. या जगात मी थॉमस ए�डसनबरोबर भागीदारी
�मळ�वणार ही गो� �न��त आहे आ�ण �यासाठ� म�ा माझं पूण� आयु�य पणा�ा �ावावं
�ाग�ं तरी बेह�र, असं �यानं �वतः�ा बजाव�ं.

�यानं �वतः�या परतीचे माग� बंद के�े - �ज�कू अथवा म� या �येयासाठ� �याचे �य�न
होते!

हेच आहे बान�स�या य��वी कहाणीमागचं सार!

�ीमंतीकडे खेचून नेणारी उ�ेजना

फार पूव��या काळ�, एका महान यो�ासमोर �बकट प�र��थती उ�व��. रणांगणावर
�वजय �मळव�यासाठ� धाडसी �नण�य घे�याची आव�यकता होती. सं�थेनं �बळ
अस�े�या एका ��ू�व�� �ढ�यासाठ� �या�ा आप�� सेना पाठवायची होती. �यानं
आप�� सेना जहाजावर चढव��, ��ू�या �दे�ाकडे कूच के�ं. आप�े सै�नक आ�ण
���साम�ी �तथं उतरव�यानंतर �यानं आप�� जहाजं पेटवून टाकायची आ�ा �द��.

यु�ा�ा �ारंभ कर�यापूव� तो सै�नकांना �हणा�ा क�, आप�� जहाजं भ�मसात
झा�े�� तु�ही पाहताच आहात. यु�ात �ज�क�या��वाय आता आपण परत जाऊ �कणार
नाही, ते�हा रणांगणावर �ज�कणं अथवा मरण प�करणं एवढा एकच माग� ����क आहे
आ�ण ते यु�ात �ज�क�े. (हे वेगळं सांगाय�ा हवं का!)
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य� �मळव�यासाठ� ��येका�ाच आप�े परतीचे दोर कापून टाकावेच �ागतात.
�या��वाय आप�� मान�सक ��� �खर होत नाही, ती� होत नाही. जी य�ासाठ�
अ�याव�यक असते.

��कागो �हराती� �या �चंड अ��नकांडानंतर �ापा�यांचा एक समूह �टेट ���टवर
उभा होता. �कानां�या धुरात हरव�े�या �व�ांकडे आ�ण उर�े�या अव�ेषांकडे बघत
होता. एका सभेत आता �यांनी आप�� उ�ोगाची पु�हा न�ानं उभारणी करावी क�,
��कागो सोडून �स�या सुर��त �थळ� �ापार सु� करावा, हे �यांना ठरवायचं होतं.

�यांचा �न�य झा�ा. एक �ापारी सोडून इतर सवा�नी ��कागो सोडून जायचं ठरव�ं.
�या �ापा�यानं �हर सोडून न जाता �तथंच राहायचं ठरव�ं, तो आप�या �काना�या

अव�ेषांकडे पाहत �हणा�ा क�, स�य गहृ�थहो, सुजनहो, मी पु�हा �याच जागेवर
जगात�ं सव��े� �कान उभं करीन, मग ते �कतीही वेळा आगी�या भ�य�थानी पड�ं तरी
बेह�र!

ही �तकापूव�ची घटना आहे. ते �कान उभं रा�ह�ं. ते आजही �तथं उभं आहे, जणू
�व�ंत मान�सक ���चा द�प�तंभ बनून! भ�वत� धूसर असताना अ�य �ापा�यां�माणे
मा��� फ��ड�ाही �थ�ांतराचा माग� �वीकारणं सोपं होतं. �तथंच ठामपणे पाय रोवून
पु�हा उभं राहणं जा�त अवघड होतं.

इतर �ापा�यांनी माघार घेत�� आ�ण सोपा माग� �वीकार�ा. आता दोघांमधी� फरक
पा�, कारण हाच फरक य��वी आ�ण अय��वी होणा�यां�या मान�सकतेत�ा �मुख भाग
आहे.

��येक मनु�य जे�हा पै�ाचा, धनाचा मु�य हेतू समज�याइतका स�ान होतो, ते�हा
�या�ा पैसा कम�व�याची इ�छा होते. मा� फ� इ�छेनं संप�ी �मळत नाही, तर �या
इ�छेचं जे�हा मह�वाकां�ेत प�रवत�न होतं, संप�ी �ा�त कर�याची �न��त योजना ठरते,
अपय�ाची तमा न बाळगता जे�हा �या योजनेचा ठामपणे पाठपुरावा के�ा जातो, ते�हाच
संप�ी �मळते.

इ�छेचं सो�यात �पांतर कर�याचे सहा माग�
आप�� इ�छा आ�थ�क संप�ीत �पांत�रत कर�याचे हे सहा ट�पे आहेत.

ट�पा प�ह�ा - आप�या�ा नेमक� �कती र�कम हवी आहे, ते आप�या मना�ी
�न��त करा. फ� म�ा खूप पैसा हवा आहे असं �हणणं पुरेसं नाही. रकमेचा
आकडा �न��त कराय�ा हवा. कारण यामागं असं एक मनोवै�ा�नक कारण
आहे, �याची चचा� आपण पुढ�या �करणात क�.
ट�पा �सरा - तु�हा�ा ह�ा अस�े�या रकमे�या मोबद�यात तु�ही परत काय
देणार आहात (�यासाठ� काय करणार आहात) तेदेखी� �न��त करा.
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(�ू�या�या बद�यात काहीतरी अथा�त काहीच न देता अगद� अ�य�प असं
कधीच होत नाही, थोड�यात आवळा देऊन कोहळा �मळत नाही.)
ट�पा �तसरा - तु�हा�ा हवा अस�े�ा पैसा कधीपय�त हवा आहे, तो
का�ावधीही �न��त करा.
ट�पा चौथा - आप�� इ�छा काया���वत कर�याची �न��त योजना तयार करा
आ�ण तुमची पूव�तयारी नस�� तरीही �यासाठ� कामा�ा �ागा.
ट�पा पाचवा - तु�हा�ा ह�ा अस�े�या रकमेचा आकडा ���न काढा, ती
कमव�यासाठ� �नधा��रत के�े�� का�मया�दा, ती र�कम �मळव�यासाठ� तु�ही
काय करणार आ�ण तु�ही ही योजना क�ी काया���वत करणार, हे सगळं ���न
काढा.
ट�पा सहावा - �दवसातून �कमान दोन वेळा तुमची ���खत इ�छा मो�ानं
वाचा - रा�ी झोप�यापूव� आ�ण सकाळ� उठ�यानंतर. हे वाचत असताना ती
इ��छत र�कम तुम�या ता�यात आहे या �ढ भावनेनं आ�ण ठाम �व�ासानं ती
���खत इ�छा वाचा.

या सहा ट��यांम�ये तु�ही �द�े�या �वयंसूचना पाळणं खूप गरजेचं आहे. �व�ेषतः
सहा�ा ट��यात तर फारच. कदा�चत, तु�ही त�ार करा� क�, ��य� र�कम
�मळ�यापूव�च ती र�कम ता�यात आहे, अ�ी क�पना करणं अ��य आहे. मा� याचवेळ�
तुमची ती�, �व�ंत अ�ी मह�वाकां�ा तुम�या मदती�ा धावून येते. पैसा �मळव�या�या
ती� इ�छेनं तु�ही झपाट�े�े असा�, तर ती संप�ी तु�हा�ा �मळे�च, याब�� �वतः�या
�वचारांची पाठराखण करणं अवघड नाही. पैसा �मळावा हाच आप�ा एकमा� उ�े� हवा
आ�ण तु�हा�ा तो �मळणारच असा ठाम �व�ास हवा.

तु�ही �वतः ��ाधी� अस�याची क�पना क� �का�?
�या�याकडे �वतःची कुठ��च काय��वणता नाही, वा मना�या काय��ी�तेचं कुठ�ंच
���ण �मळा�ं नाही, �या�ा या सूचना अ��य कोट�त�या वाटती�. या सहा ट��यांचं
मह�व �यांना समजत नसे�, �यांना हे समजणं फार गरजेचं आहे क�, या सूचनांमाफ� त
�मळत अस�े�� मा�हती अ ॅ��यू कान�गी यां�याकडून �मळा�� आहे. अ ॅ��ू कान�गी यांनी
आप�या आयु�याची सु�वात पो�ाद कारखा�याती� एक मजूर �हणून के��, अ�ाही
प�र��थतीत याच त�वांचा �भावी वापर क�न �यांनी �ंभर �ाख �पयांपय�तची संप�ी
कमव��.

या �ठकाणी उ��त के�े�या या सहा सूचना थॉमस ए�डसननंही मनःपूव�क आ�मसात
के�या हो�या, हे समजून घेणंही �ततकंच मह�वाचं आहे.
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आ�ण �याचबरोबर या सूचना फ� संप�ी �मळव�यासाठ�च न�हेत, तर जीवनाती�
कुठ�ंही उ��� पूण� कर�यासाठ�देखी� अ�याव�यक अस�याचं �यांनी सां�गत�ं.

या सूचनां�या पा�नासाठ� अपार क�ाची, �यागाची गरज नाही आ�ण �यासाठ� कुणी
वेडं, भोळं वा �धखुळं अस�याचीही गरज नाही. �या सूचना काया���वत कर�यासाठ�
फार�ा ���णाचीही गरज नाही. �यासाठ� फ� खु�� क�पना��� मा� गरजेची आहे,
�यामुळे संप�ी �मळवणं हे फ� संधी, सदैव आ�ण न�ीब यावरच अव�ंबून आहे, असं
न�क�च नाही. �या �या �ोकांनी अ�ी अफाट संप�ी कमाव�� �यासाठ� �यांनी �व�
ब�घत��, संप�ीची इ�छा उरा�ी बाळग��, ती �मळव�याची अपे�ा कायमच ठेव��
आ�ण �यानुसार काय�योजना तयार क�न ती काया���वत के��, हे मा� कायम ��ात
ठेव�ं पा�हजे.

मा� तु�हा�ा हेदेखी� न�क�च माहीत हवं क�, तुम�या मनात संप�ी �मळव�याची
�व�ंत इ�छा असणं आ�ण ती तु�हा�ा �मळणारच यावर तुमचा ठाम �व�ास असणं या
दो�ही गो�ी अस�या��वाय तु�हा�ा मो�ा �माणात संप�ी �मळू �कणार नाही.

भ� �व�ांची ताकद
संप�ी �मळव�या�या �य�तीत धावणा�या आप�यासार�या �ोकांना न�ा जगाची
बद��े�� मागणी जाणून घे�यासाठ� आपण �ो�साहन �द�ं पा�हजे. न�ा क�पना, नवीन
काय��णा��, नवे पुढारी, ���णा�या न�ा प�ती, नवी पु�तकं, नवीन वा�य, ट�.�ही.�या
तं��ानाती� अ�याधु�नक सुधारणा, न�ा सोयी, �च�पटांसाठ��या न�ा क�पना या सव�
माग�या नवीन जगा�या आहेत. आप�या उ�े�ाची �न��तता, आप�या�ा नेमकं काय
हवंय �याचं �ान आ�ण ते �मळव�याची �व�ंत मह�वाकां�ा या गो�ी �ज�क�यासाठ�
आव�यक आहेत, �या न�ा सुधा�रत गो���या मुळा�ी आहेत.

�या �या �ोकांना संप�ी कमव�याची इ�छा असे�, �यांनी हे कायमच ��ात ठेवावं
क�, आजपय�त न जाणव�े�� संधी ते �णाधा�त पकडतात आ�ण ती ��य� काया���वत
करतात, तेच �या �व�ाचे खरे नेते असतात. अ�ा संधी मग उ�ुंग इमारती, मोठा�� �हरं,
कारखाने, �वमानं, मोटारी आ�ण आयु�या�ा सुख �दान करणा�या सव� �कार�या
साधनां�या �पानं अवतरतात.

�या संप�ीत वाटा �मळव�याची योजना आखताना तु�ही तुम�या �व�ा�ा क�ामुळेही
तडा जाऊ देऊ नका. या बद��या जगात ते कर�यासाठ� तुम�याकडे �फू�त�दायक
पुढा�यांसारखे चैत�य असणं आव�यक आहे. कारण �यांनी ब�घत�े�या �व�ांमुळेच
आज�या सुसं�कृत जगा�ा, मू�यगभ� असं रा�ाचं जीवनस�व अस�े�ं चैत�य �दान के�ं
आहे आ�ण आपणा सवा�ना �या गणुांचा �वकास क�न �यांचा �सार कर�याची संधी
�द��.
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तु�हा�ा जे करायचं आहे ती तुमची आकां�ा यो�य असे� आ�ण तु�हा�ा तसा ठाम
�व�ास असे�, तर �नभ�यतेनं पुढे या आ�ण तुमचं �व� पुरं क�न दाखवा. तुमची �व�ं
साकारताना जरी ता�पुरतं अपय� आ�ं, तरी खचून जाऊ नका आ�ण �ोक काय
�हणती� याची तर अ�जबातच �फक�र क� नका. कारण अपय�ातच य�ाची बीजं
दड�े�� असतात. याची �या �ोकांना मुळात जाणीवच नसते.

�वजेवर चा�णा�या �द�ाचं �व� थॉमस ए�डसननं ब�घत�ं आ�ण ते �व� ��य�ात
आण�यासाठ� �यानं कामही सु� के�ं. �यात दहा हजारांपे�ा जा�त वेळा �याचा तो �योग
अय��वी झा�ा. मा� यावर हार न मानता ते �व� स�यात उतरेपय�त तो आप�ं काम करत
रा�ह�ा, असे �व���े कधीही हार मानत नाहीत.

�हे�ननं �सगार �टोअस��या साखळ�चं �व� पा�ह�ं, ते �व� ��य�ात आण�ं आ�ण
आज युनायटेड �सगार �टोअस� अमे�रकेती� सव��म जागांवर उभं आहे.

राइट बंधूंनी हवेत उडू �कणा�या यं�ाचं �व� ब�घत�ं. आज सव� जगभरच �यांचं
�व� साकार झा�े�ं �दसतं.

माक�नीनं ईथर�या अ��य ����ा ता�यात घे�याचं �व� पा�ह�ं. आज जगभर
सव��र पसर�े�या रे�डओ आ�ण ट�.�ही.�या �पानं �याचं �व� फो� न�हतं, हेच �स�
के�ंय ना! मा� गमतीचा भाग �हणजे माक�नी�या �म�ांनीच �या�ा मान�सक
�च�क�सा�यात डांबून �याची तपासणी क�न घेत�� आ�ण हेसु�ा कधी तर जे�हा
माक�नीनं आपण तारे��वाय �क�वा कुठ�याही संदे�वाहका�वना हवेतून संदे� पाठवू
�कतो, हा �ोध �ाव�याची घोषणा के�� ते�हा! आज�या �व����ांना मा� बरेच चांग�े
�दवस आ�ेत!

आ�ण पूव��या �व����ांना कधीच न सापड�े�या आढळ�े�या अनंत संधीही
आज�या युगात ख�चून भर�या आहेत.

�व� काया���वत कर�याचा �ारंभ कसा करा�?
काही तरी नवीन क�न दाखव�यासाठ� आतुर अस�े�या ��येकानं �येयपूत��या �द�ेनं
प�ह�ं पाऊ� टाकाय�ाच हवं. मा� यासाठ� मतभेद, कामात आळस �क�वा फार�ी ती�
नस�े�� मह�वाकां�ा यांना �ब�कू� �थान नाही.

आप�या जीवनात जे जे य��वी झा�ेत, �यां�या आयु�याकडे पा�ह�ं तर ��ात येई�
क�, �यांची सु�वात ही काही फार�ी चांग�� न�हती. आप�या उ���ांपय�त
पोहोच�यासाठ� �यांना अनेक �नरा� करणा�या अडथ�यांचा सामना करावा �ाग�ा
होता. कदा�चत, य��वी माणसां�या जीवनात�ा हा अ�याव�यक बद�ाचा एक �ण
अडचणी�या �संगी वा अपय�ा�ी सामना करतानाच येतो आ�ण तोच तुम�या सु�त अ�ा
����वा�ा �का�ात आणतो.
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आप�या क�र मतांमुळे कारावासात पड�े�या जॉन बनयननं इं�जी सा�ह�याती� एक
उ�म क�ाकृती �हणून नावाज�ं गे�े�ं ‘द �प����स �ो�ेस’ या पु�तकाचं �ेखन
तु�ंगातच के�ं.

आयु�याती� �द�वामुळे को�ंबस (ओहायो) येथी� तु�ंगात �खतपत पड�यावर ओ.
हे�ी�ा आप�या �न���त अ�ा असामा�य बु��चा �ोध �ाग�ा. याच काळात �याचा �या
सु�त ����ी प�रचय झा�ा. �या�या क�पनांना ��य�ात साकार हो�याचे पंख �ाभ�े,
�यामुळे आपण एक कैद� वा ब�ह�कृत मानव नाही तर एक महान �ेखक आहोत, हे स�य
�या�ा कळून चुक�ं.

चा�स� �डक�सनं आप�� सु�वात बूटपॉ��� करताना वापर�यात येणा�या ड�यांवर
नावाची �ेब�स �ावत के��. आप�या प�ह�या �ेमभंगानं �डक�स�ा इतकं �व�ह� के�ं
क�, ती वेदना पुढं �या�या सा�ह�यात खो�वर �झरप�� आ�ण एका महान �ेखकाचा ज�म
झा�ा. �याची ही �ोकां�तका �थम ‘डे��हड कॉपर�फ�ड’�या �न�म�तीनं समोर आ��
आ�ण मग �यानं �चंड �ंथसंपदा �नमा�ण के��. �यामुळे तो �ीमंत तर झा�ाच; पण
�या�या वाचकांसाठ�ही �यानं एक सुंदर जग �नमा�ण के�ं.

आप�या ज�मानंतर �गेचच मूकब�धर आ�ण ���कोन अ�ा �द�वा�ा सामो�या
जाणा�या हे�न के�रनं आप�या असामा�य कतृ��वानं आप�ं नाव जगाती� �े�
�ोकां�या जगात अजरामर क�न ठेव�ं. अपय�ाचा तु�ही जोवर स�य �हणून �वीकार
करत नाही आ�ण �यावर मात कर�यासाठ� तुमचे �य�न सोडत नाही, तोवर अपय� असं
काही नसतंच या डोळे उघडणा�या स�याचं ती एक चा�तंबो�तं �तीक ठर��.

रॉबट� बन�स एक अ����त, �ामीण मु�गा होता. ग�रबीचं वरदान पाचवी�ाच पूज�ं
होतं. मोठा होत असताना तो एक अ�� दा�डाही बन�ा; पण या सा�या प�र��थतीचं
��त�ब�ब �यानं कुठंही आप�या का�ात पडू �द�ं नाही. उ�ट या सव� नकारा�मकतेवर
मात करत �यानं आनंदाचे ग�ुाबच फु�व�े.

�बथो�हन ब�हरा होता तर �म�टन आंधळा होता; पण �यांची नावं मा� इ�तहासात
अजरामर आहेत. कारण �यांनी भ� �व�ं ब�घत�� आ�ण आप�या सुंदर, नेम�या
�वचारां�या �पानं ती ��य� साकार के��.

एखा�ा गो�ीची इ�छा करणे आ�ण ती गो� ��य� �वीकार�यासाठ� तयार असणं या
दो�ह�त बरंच अंतर आहे. जोपय�त तु�ही तुम�या मना�ी ती गो� तु�हा�ा �मळणारच आहे,
अ�ी ठाम �व�ासाची खूणगाठ बांधत नाही, तोपय�त तु�ही ती गो� �वीकार�यासाठ�
पूण�तः तयार झा�े�े नसता. अ�ी मनः��थती �हणजे केवळ इ�छा वा आ�ा न�हे, तर ती
आहे ठाम �व�ासाची मनः��थती. जे�हा तुमचं मन (सव� ��यता �वीकाराय�ा) खु�ं
असतं, ते�हाच असा �व�ास �नमा�ण होतो. चौकट�नी आखून घेत�े�या बं�द�त मनात
अ�ी ��ा, धैय� आ�ण �व�ास वसत नाही.
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एक ��ात �या क�, �ःख आ�ण ग�रबी यांचा �वीकार कर�यासाठ� आप�या�ा जेवढे
�य�न करावे �ागतात �ततकेच �य�न जग�याचा उ�च हेतू, �ीमंती आ�ण वैभव
�मळव�यासाठ� करावे �ागतात.

हेच वै��क स�य एका महान कवीनं अ�यंत समप�क ��दांत मांड�ंय -

मी जर एखा�ा पेनीसाठ� (पै�ासाठ�) �वहार के�ा,
तर जीवन म�ा �या�न अ�धक काहीही देणार नाही,
पण मी सायंकाळ� काहीतरी मा�गत�ं,
आ�ण माझं अ�पसं भांडार मोजत बस�ो.

कारण जीवन आहे एक दाता,
जे तु�ही मागा� तेवढंच देतं.
पण एकदा का तुमचं वेतन ठर�ं
क� �यासाठ� तु�हा�ा काम करणं भाग पडतं.

मी एका �ु� चाकराचं काम प�कर�ं
आ�ण जीवनाचं हे ग�ुपत कळ�यानंतर मी खूप �नरा� झा�ो.
जर मी जीवनाकडे यापे�ा जा�त आ�ण काहीतरी भ� असं मा�गत�ं असतं,
तरीही जीवनानं ते म�ा आनंदानं �द�ं असतं.

इ�छेची �कृतीवर कौ��यानं मात
या �करणा�या �ेवट� मी मा�या जीवनात म�ा भेट�े�या एका असमा�य अ�ा ���चा
तुम�या�ी प�रचय क�न देत आहे. �या�या ज�मानंतर अव�या काही �णांतच मी �या�ा
ब�घत�ं. �यानं या जगात �वे� के�ा ते�हा �या�ा बा�कण�च न�हते, �यामुळे ते मू�
कदा�चत आयु�यभर मुकं आ�ण ब�हरं अस�याची ��यता डॉ�टरांनी वत�व��.

�या मु�ाचा मी बाप अस�यामुळे मी डॉ�टरां�या �या �नण�या�ा आ�हानं �ायचं
ठरव�ं मा� एका वेग�याच �कारे, कुठ�याही भावना ��दां�ारे �� न करता! माझं ते
�व� मी ठामपणे मा�या �दयातच जपून ठेव�ं.

मा�या मु�ा�ा ऐकू येई�, तो बो�े� हे माझं मन म�ा खा�ीनं सांगत होतं. या
वै�क�य सम�येवर काहीतरी उपाय न�क� असे� आ�ण मी तो �ोधून काढेनच असा माझा
�ढ�न�य होता.

�याच �णी म�ा इमस�नचे ��द आठव�े, ‘तुम�या आजूबाजू�ा घडणा�या घटनाच
तु�हा�ा ��ा, �व�ास ठेवाय�ा ��कवतात, आपण फ� ते मनापासून के�ं पा�हजे.
आप�या ��येका�ा �नसग� यो�य माग�द��न करत असतो. ते आपण यो�य�कारे �हण
के�यास आप�या�ा �याचे नेमके ��दही ऐकू येतात.’
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आ�ण तो नेमका ��द आहे इ�छा! इ�छा���! ठाम, �ढ इ�छा���!! माझी एकमेव
इ�छा होती क�, माझं मू� मुकं आ�ण ब�हरं नसावं. �णभरही मी मा�या इ�छेपासून �र
गे�ो नाही, अगद� तसूभरही ढळ�ो नाही.

मी �यासाठ� काय क� �कत होतो? आप�या�ा ऐकू येऊ �कतं अ�ी सु�त इ�छा
मा�या मु�ा�या मनात �नमा�ण करायची होती. कान नसतानाही बा� जगात�े आवाज
म�ा �या�या म��पय�त पोहोचवायचे होते.

तो माग� म�ा माहीत होता, इ�छेचं बीज पेर�याचा. एकदा का �या�या मनात आवाज
ऐक�याची �व�ंत इ�छा �नमा�ण झा�� क�, �नसग� आप�या �वतः�या खास प�तीनं ती
इ�छा ��य�ात आणे�.

हे सारं �वचारच� मा�या मनात अखंड सु� होतं, मा� मी �याची कुणाजवळही
वा�यता के�� नाही. मा� माझा मु�गा कधीच मुका वा ब�हरा असणार नाही, या
�ढ�न�याची रोज �वतः�ीच उजळणी करीत रा�ह�ो.

मु�गा थोडा मोठा झा�ा आ�ण आसपासचे आवाज �या�यापय�त पोहोचत आहेत, हे
मा�या ��ात आ�ं. �या�ा अगद� अ�प �माणात का होईना; पण ऐकू येतंय हेही
जाणव�ं. सामा�यतः मु�ं बो�ू �ागतात �या वयाचा झा�यावर तो काही ��द
बो��याचादेखी� �य�न क� �ाग�ा. �या�ा काही �व��� आवाज अगद� हळूहळू ऐकू
येत होते, हेही �या�या हा�चा��व�न मा�या ��ात आ�ं आ�ण हेच तर म�ा समजून
�यायचं होतं. अगद� अ�प �माणात जर �या�ा आता ऐकू येतंय, तर न�क�च पुढे �या�ा
यापे�ा चांग�ं ऐकू येऊ �ागे�, या भावनेनं मी सुखाव�ो आ�ण मग असं काहीतरी
अनपे��त घड�ं क�, मा�या आ�ा आणखीच वाढ�या, �व�ास बळकट झा�ा.

जीवन आमू�ा� बद�ून टाकणारा एक अपघात
मग आ�ही एक फोनो�ाफ �वकत आण�ा. मा�या मु�ानं �यावरचं संगीत ऐक�ं आ�ण तो
खूप खू� झा�ा. �यानं �या यं�ा�ी छान जुळवून घेत�ं. आप�े दात रेकॉड��या काठावर
टेकवत �यानं एक रेकॉड� त�ब� दोन तास ऐक��. मा� सुमारे एक वष�भर �या�या या
सवयीमागचं तक� �ा�� काही आम�या ��ात येत न�हतं. तोपय�त हाडां�ारा होणारं
आवाजा�या प�रवहनाचं त�वं आ�ही ऐक�ंच न�हतं.

तो �या यं�ा�ा �ळ�यावर म�ा काही �दवसांनी असा �ोध �ाग�ा क�, म���या
तळा�ी अस�े�या मॅ��ॉइड नामक हाडा�ा ओठ �ावून बो��े�ं �या�ा �प� ऐकू येतंय.

मा�या मनात�� आ�ा आता आणखी प���वत झा��. तो माझा आवाज ऐकू
�कतो, हे कळ�याबरोबर �यानं आवाज ऐकावा आ�ण ��द, वा�यं उ�चारावीत (ऐकावं
आ�ण बो�ावं) ही माझी इ�छा �या�या मनात �जवाय�ा सु�वात के��. मा�या मु�ा�ा
झोप�यापूव� गो�ी ऐकाय�ा खूप आवडतात, हेदेखी� मा�या ��ात आ�ं. मग माझा
��प आणखी वाढ�ा आ�ण मीच नवनवीन गो�ी तयार क�न �या�ा सांगाय�ा �ाग�ो.
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�याचं �वाव�ंबन जा�तीत जा�त वाढावं, यासाठ� त�ा गो�ी तयार कराय�ा �ाग�ो,
�यामुळे �याची क�पना��� वाढ�� आ�ण नीट ऐक�याची आ�ण अगद� सामा�य
मु�ासारखे हो�याची ती� इ�छाही �या�यात जागतृ झा��.

�यात एक गो� अ�ी होती क�, ती सांगताना मी �त�ा दर वेळ� काहीतरी वेगळं
ना�ा�म �प देत असे, �या�ारे �याचं �ारी�रक वैग�ुय ही कोणतीही उणीव नसून दैवी
देणगी आहे, हा भाव �या�या मनात �ढ करत असे. �याती� त�व�ान हेच ��कवत असे
क�, ��येक का�या ढगा�ा एक �पेरी �कनार असते. ��येक ��तकू�तेबरोबरच य�ा�या
असं�य संधी दड�े�या असतात. मा� हे वैग�ुयच कधी कधी तुमची मौ�यवान ताकद
बनते, हे मा� म�ाही माहीत न�हतं.

अव�या सहा स�ट्सम�ये �यानं नवं जग �ज�क�ं
मी जे�हा मा�या या अनुभवाकडे एकदा वळून बघतो आ�ण �यावर �वचार करतो क�, ऐकू
ये�या�या सु�त इ�छे�ा जे फळ �मळा�ं, �यासाठ� मा�या मु�ाचा मा�यावरचा �व�ासच
सवा��धक कारणीभूत आहे. मी जे काही �या�ा सां�गत�ं, �याब�� कुठ��ही �ंका ��
न करता �यानं ते ऐक�ं. �या�याकडे �या�या मो�ा भावापे�ा वेगळं असं काहीतरी
�न��त आहे आ�ण ते वेळोवेळ� जाणवे�, कदा�चत फायदे�ीरच ठरे�, असा �व�ास मी
�या�या मनात �जव�ा. उदा. �या�ा कान नस�यानं वगा�ती� ���क �या�याकडे जा�त
�� देती� आ�ण �या�ा जा�त आपु�क�नं वागवती� आ�ण तसंच झा�ं. मी �या�या
मनात असंही �जव�ं क�, तो जर मोठेपणी वृ�प� �व�ेता झा�ा, तर ते �या�ा खूपच
फायदे�ीर ठरे�. (�याचा मोठा भाऊ एक नामां�कत वृ�प� �ापारी झा�ा होता.) कारण
�ोक �या�या �ारी�रक कमतरतेबरोबर �या�या मेहनतीकडे जा�त �� देती� आ�ण
�या�ा जा�त पैसेही देती�.

वया�या अव�या सात�ा वष�च �यानं आम�या क�ा�ा प�ह�ं फळ �द�ं. अनेक
म�हने तो आप�या आईकडे वृ�प� �व��ची परवानगी मागत होता; पण ती त�ी संमती
देत न�हती.

�ेवट� �यानंच याबाबत पाऊ� उच�ायचं ठरव�ं. एक �दवस तो घरात एकटाच,
नोकरां�या देखरेखीखा�� होता. �यांची नजर चुकवून तो �वयंपाकघराती� �खडक�तून
(खा�� उतर�ा) घराबाहेर पड�ा. �ेजार�या �कानदाराकडून �यानं �वसायासाठ�
भांडव� �हणून सहा स�ट्स उसने घेत�े. �याची वृ�प�ं घेऊन ती �वक��. आ�े�े पैसे
पु�हा �याचसाठ� गुंतव�े आ�ण तो सं�याकाळपय�त करत रा�ह�ा. सं�याकाळ� �यानं �ह�ेब
पूण� के�ा. �या �कानदारा�ा �याचे उधारीचे सहा स�ट्स परत के�े आ�ण �या�याकडे
त�ब� ४२ स�ट्स उर�े होते. तो �याचा नफा होता, �याची �वक�ाची कमाई होती. आ�ही
जे�हा रा�ी घरी परत�ो, ते�हा आप�या मुठ�त ते पैसे ग�च आवळून ध�न तो गाढ
झोप�े�ा होता.
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�या�या आईनं �याची मूठ उघड��. �याती� ते पैसे बघून �त�ा रडू कोसळ�ं.
आप�या मु�ानं �या प�तीनं य� कमाव�ं, ते बघून ती �वतः�या भावना आव� �क��
नाही. माझी ��त��या मा� सकारा�मक, सुखद अ�ी होती. म�ा मनापासून आनंद झा�ा,
हसू फुट�ं. मा�या मु�ा�या मनात जो आ�म�व�ास जागव�याचा माझा �य�न होता,
�या�ा आ�े�ं य� बघून म�ा अ�तव आनंदानं हसू फुट�ं होतं.

�या�या आई�या डो�यांसमोर येत होतं, ते मा� �तचं ऐकू न येणारं पोरगं, भर र��यात
पैसे कमव�यासाठ� आप�ा जीव धो�यात घा�तंय आ�ण म�ा मा� �या�यात एक
छोटासा �ूर, �वाव�ंबी �ावसा�यक �दसत होता, �यानं आप�� �वतःतीच �क�मत
�तपट�नं वाढव�� होती. कारण �वतः�या �हमतीवर �यानं �वसायात पदाप�ण के�ं होतं
आ�ण अनेक पट�नी नफा �मळवून �यात तो य��वीही झा�ा होता. �याचा तो �वहार
बघून म�ा मनापासून आनंद झा�ा. कारण �यात म�ा �या�या धाडसाची �हकमतीची
चुणूक �दस�� होती आ�ण तीच �या�ा आयु�यभर उपयोगी पडणार होती.

…आ�ण तो ब�हरा मु�गा ऐकू �ाग�ा
�ाळा, हाय�कू� असे ट�पे ओ�ांडत तो मु�गा आता कॉ�ेजात (महा�व�ा�यात) दाख�
झा�ा. अजूनही जवळ येऊन �या�या काना�ी मो�ानं ओरड�या��वाय �या�ा ऐकू येत
नसे; पण तरीही तो ब�ह�या मु�ांसाठ��या �व�ेष �ाळेत मा� गे�ा नाही. आ�हीही �या�ा
�च�हांची भाषा खुणेची भाषा ��कव�� नाही. �यानं सामा�य माणसासारखं आप�ं जीवन
जगावं, असाच आमचा आ�ह होता. �यानं इतर मु�ांबरोबर खेळावं, �यां�यासारखंच
जगावं, असं आ�हा�ा वाटायचं. �यासाठ� ब�याचदा आ�हा�ा �ाळाचा�कां�ी अट�तट�चे
वादही घा�ावे �ाग�े.

हाय�कू�म�ये असताना एकदा �यानं एक �वणयं� �ावून ऐक�याचा �य�न के�ा;
पण ते काही �या�ा फारसं जम�ं नाही.

कॉ�ेज अगद� संपताना�या आठव�ात असं काही तरी वेगळं घड�ं आ�ण �याचं
जीवन आमू�ा� बद��ं. एकदा अगद� सहजच �या�या हाती एक �वणयं� �ाग�ं, जे
कोणीतरी �या�ा �ावून बघाय�ा �द�ं होतं. आधी�या अनुभवामुळे, �नरा�ेमुळे �यानं ते
�ावून बघाय�ा जरा अळमटळमच के�� होती. �ेवट� एकदाचं �यानं ते यं� उच��ं आ�ण
डो�यावर चढव�ं, बॅटरी सु� के�� आ�ण अहो आ�य�म! अचानक जा� झा�� आ�ण
�या�ा च�क ऐकू येऊ �ाग�ं. ती �याची जीवनात�� एकमेव इ�छा होती आ�ण तीही
��य�ात उतर�� होती. आयु�यात प�ह�यांदाच एखा�ा सामा�य ����माणे �या�ा
सव�काही ऐकाय�ा येत होतं.

�या �वणयं�ामुळे �या�यासमोर एक नवं �व� खु�ं झा�ं. �या अ�यानंदात तो
टे��फोनकडे धाव�ा, आप�या आई�ा फोन के�ा आ�ण अगद� �प�पणे, प�ह�यांदाच
�तचा आवाज ऐक�ा. �स�या �दव�ी आप�या �ा�यापकांचं बो�णंही अगद� �प�पणे
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ऐक�ं, आयु�यात प�ह�यांदाच तो इतर �ोकां�ी मोकळेपणाने संवाद साधत होता.
�ोकांना आता �या�याजवळ जाऊन, ओरडून �या�या�ी बो�ावं �ागत न�हतं. आता एक
�वणीय, सुंदर असं बद��े�ं जग �या�ा �ाभ�ं होतं.

�या�या �ढ इ�छे�ा, मह�वाकां�े�ा आता फळ याय�ा सु�वात झा�� होती. य�ाचा
माग� �या�ा सापड�ा होता. मा� आप�या अपंग�वा�ाच आप�� मजबूत ताकद
बनव�याचा माग� तो अजूनही �ोधत होता.

चम�कार घडवणारा �वचार
नवं �व� गवस�या�या अ�यानंदात �यानं �वणयं� बनवणा�या कंपनी�ा प� ���ह�ं,
�यात �या�ा आ�े�या अनुभवाचं �यानं वण�न के�ं होतं. �या प�ात असं काही तरी होतं,
�यामुळे �या कंपनीने �या�ा �यू यॉक� �ा ये�याचं आमं�ण �द�ं. �या�ा तेथी� कारखाना
दाखव�यात आ�ा. तो चीफ इं�ज�नअर�ी बो�त आप�या�ा गवस�े�या �व�ाब��
�या�ा सांगत होता. �याचवेळ� एक अ��त �वचार �या�या मनात चमकून गे�ा आ�ण �या
�वचारानं �या�ा आप�याती� �यूनतेचं �पांतर मौ�यवान भांडव�ात कर�याचा राजमाग�
सापड�ा, तो राजमाग� �या�ा �या�यासार�या हजारो �ोकां�या जीवनात आनंदा�या
�पानं आ�ण �चंड संप�ी�या �पानं य� �मळवून देणारा होता.

�णाधा�त चमकून गे�े�ा तो �वचार होता - यो�य अ�ा �वणयं�ा�या अभावी
�या�यासारखे जे ��ावधी �ोक �वणसुखा�ा मुक�े आहेत, �यांना तो आप�� कहाणी
सांगनू �या �ंगावर मात कर�यासाठ� साहा�यक ठ� �के�.

पूण� म�हनाभर �यानं यासाठ� अफाट क� के�े, अ�वरत सं�ोधन के�ं, �वणयं�
तयार करणा�या कंपनी�या �व���व�थेचा अ�यास के�ा. जगाती� �वणसुखा�ा वं�चत
झा�े�या आप�यासार�या असं�य �ोकां�ी संवाद साधावा आ�ण आप�या�ा आ�े��
अनुभूती �ावी, तो अनुभव �यांना सांगावा, असं ठरव�ं. आप�या सं�ोधनावर आधा�रत
एक ��वा�ष�क योजना �यानं कागदावर ���न काढ��. ती योजना कंपनी�ा सादर के��
आ�ण कंपनीनं �या�ा ती योजना ��य�ात साकार कर�यासाठ� च�क एक पद �द�ं.

�यानं कामा�ा सु�वात के��, ते�हा �या�ा क�पनाही न�हती क�, �या�यामुळे �या
�ोकां�या आयु�यात आनंदाचं एक नवीन दा�न उघडणार आहे जे ब�हरेपणामुळे �या
आनंदा�ा मुक�े होते आ�ण सामा�य �ोकां�माणे एका नवीन जगाचे दरवाजे �यां�यासाठ�
उघडणार होते.

मी आ�ण ��ेअर�या (माझा मु�गा) आईने �या�या मनाची जर आज�यासारखी
म�ागत के�� नसती, तर मा� तो आयु�यभर न�क�च मुका आ�ण ब�हराच रा�ह�ा
असता.

मी जे�हा �या�या मनात एखा�ा सामा�य माणसा�माणे ऐक�याची, बो��याची,
सामा�य जीवन जग�याची इ�छा जागतृ के��, �या वेळ� �नसगा�नंही आ�हा�ा �ंभर ट�के
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साथ �द��. �नसगा�नंही �याची बु�� आ�ण बा�जग यां�यात एक असा पू� बांध�ा,
�यामुळे अपे��त मागा�कडे वाटचा� सोपी झा��.

एखाद� �व�ंत इ�छा आ�ण स�ची मह�वाकां�ा जे�हा मूत� �प घेते, ते�हा �तचे माग�
कळत नाहीत, उमगत नाहीत. ��ेअरची सामा�य माणसा�माणं ऐक�याची इ�छा अ�त�य
ती� होती आ�ण खरंच ती सफ� झा��. ती जर ती� नसती, तर आप�या ज�मजात
�ंगामुळे �या�ा उपजी�वकेसाठ� हातात कटोरा घेत आ�ण �व��साठ� पे��स�� �वकत
आयु�य काढावं �ाग�ं असतं.

तो �हान असताना �या�या मना�ा उभारी दे�यासाठ� मी �याचं हे �ंग �या�ा
फायदे�ीर ठरे�, हे �ब�बव�ं खरं; पण भ�व�यात तेच खरं ठर�ं �हणूनच ठाम �व�ास
आ�ण ती� इ�छा��� यां�या जोरावर कुठ��ही अ��य गो� ��य होऊ �कते. ही �मता
�नसगा�नं ��येका�ा मु�ह�ते �द�� आहे. आप�या�ा ते ओळखता येत नाही, इतकंच.

जा�ची कांडी �फर�वणारं मान�सक रसायन
बातमीत�ा एक छोटा प�र�छेद एका अ��तीय य�ाचं रह�य सांगतो. ती बातमी आहे
मादाम �ूमन �ह�क यांची. �या बातमीत�ं य�ाचं रह�य �हणजे �सरं-�तसरं काही नसून
ती� इ�छा���च आहे, हे वाचकांना कळावं �हणून तो प�र�छेद इथं पु�हा उ��त करतो.

आप�या �ावसा�यक जीवना�या अगद� सु�वाती�ा मादाम �ूमन �ह�क या नवो�दत
गा�यका हो�या. आप�या आवाजाची चाचणी घे�याची �वनंती कर�यासाठ� �या एका
ऑपेरा �द�द��का�ा भेटाय�ा गे�या. मा� �यांचं आ�स�े�ं ���म�व आ�ण गबाळे
कपडे बघून �या �द�द��कानं आवाजाची चाचणी घे�यास नकार �द�ा. एवढंच नाही तर
‘मु��, हा �वचार सोडून दे, ��वणाचं म�ीन घे आ�ण कामा�ा �ाग,’ असाही अना�त
स��ा �द�ा. तू कधीच गा�यका होऊ �कणार नाहीस, असा �हणवणारा फुकटचा आहेरही
�द�ा.

पण काळा�या सीमा कुणा�ाच कधी कळत नाहीत. का�ांतरानं �च� पूण�तः बद��ं
आ�ण एका बु��मान गा�यके�ा आपण संधीही न देता �झडकार�याचा प�ा�ाप �या�ा
ज�मभर होत रा�ह�ा. एखाद� ती� इ�छा��� तुम�या रोमारोमात �भनून जे�हा
झपाट�ेपणानं कामा�ा �ागते, काय�रत होते, ते�हा काय चम�कार घडतात, या ����ी
तो पूण�पणे अन�भ� होता. �या ���ची �या�ा �ब�कू� जाणीव न�हती.

माझा एक �ावसा�यक भागीदार ब�याच वषा�पूव� आजारी पड�ा. काही काळात
�याची त�येत जा�तच खा�ावत गे�� आ�ण �ेवट� �या�यावर �����या कर�याची वेळ
आ��. यातून तो वाच�याची अ�जबातच ��यता नस�याचं डॉ�टरांचं मत होतं. मा� �या
��णा�ा मा�या �म�ा�ा ते मा�य न�हतं. �����ये�ा ने�यापूव� तो ठाम आ�म�व�ासा�या
�वरात म�ा �द�ासा देत �हणा�ा क�, तु�ही �वच��त होऊ नका. थो�ाच �दवसांत मी
पूण� बरा होणार आहे. �याची �ु�ूषा करणा�या नस�नंही अनुकंपे�या ��ीनं मा�याकडे
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ब�घत�ं. मा� मा�या �म�ाचा तो ठाम �व�ासच �ेवट� �ज�क�ा. तो पूण�पणे बरा होऊन
��णा�यातून बाहेर आ�ा. डॉ�टरांनाही या चम�काराचं आ�य� वाट�ं. ते �हणा�ेदेखी�,
�याची �जवंत राह�याची ती� �ा�साच �या�ा वाचवू �क��. जर �यानं मृ�यूची ��यता
धुडकावून �द�� नसती, तर तो कधीच वाचू �क�ा नसता.

ती� इ�छा��� आ�ण ��ेचं �त�ा असणारं पाठबळ यांवर माझा �व�ास आहे.
कारण �याच जोरावर �क�येकांनी �ू�यातून सु�वात क�न य�ाची ��खरं पादा�ांत के��
आहेत. या ���नंच खो� गत�त सापड�े�या�ा सावर�ं आहे. �ेकडो �कारे पराभूत
झा�े�यांनीही या�या साहा�यानं पु�हा उभारी घेत�� आहे. फार �ांबचं क�ा�ा, माझा
मु�गाच या ���चं एक �जवंत चा�तं बो�तं उदाहरण आहे. जगात येताना ऐक�याची
�मता नस�े�ा मु�गा पु�हा सामा�य, सुखी आयु�य य��वीपणे जग ू �क�ा ते याच
����या जोरावर.

याच ���चा अंगीकार क�न �तचा वापर कसा करायचा, या ��ाचं उ�र पुढ�या
�करणांम�ये �मळणार आहे.

कधीही उघडक�स न येणारी अ�ी काही अत�य�, ����ा�� मान�सक रसायनं �यात
�नसग� आप�या इ�छा���ची चेतना �पवून ठेवतो आ�ण जगात अ��य असं काहीही
नाही, हेच सांगतो. अपय� स�य नाही हेच पु�हा पु�हा सांगतो.



आपण �वतः �वीकारतो, तीच बंधनं

अ�यथा मन बंधर�हत आहे

�या�या अमया�दते�ा सीमा नाहीत

ग�रबी आ�ण �ीमंती दो�हीही

आप�या �वचारांतून उगम पावतात
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�करण ३
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इ�छापूत�ची �प� क�पना आ�ण ��ेवरचा �व�ास
�ीमंती�या वाटचा��चं �सरं पाऊ�

�े�ा मनाचा मु�य रसायन�ा��� �हणता येई�. ��ा आ�ण �वचारां�या मंथनातून
जी कंपनं �नमा�ण होतात, �यामुळे तुम�या सु�त मनात काही आ�या��मक तरंगांची

�न�म�ती होते आ�ण मग हे आ�या��मक तरंग असी�मत ��ेत �पांत�रत होतात. �ाथ�ने�या
वेळ� ब�याच अं�ी असंच घडतं.

आप�या सव� सकारा�मक भावनांपैक� ��ा, �ेम आ�ण कामवासना या सवा�त जा�त
�बळ भावना आहेत. या �त�ह��या एक�ीकरणातून तयार झा�े�ा �वचार सु�त मनापय�त
पोहोचतो. हा �वचार आ�या��मक तरंगात पराव�त�त होतो, �यामुळे असीम ��ेचा ��तसाद
�मळतो.

��ेचा �वकास कसा करावा?
आता एक असं �वधान समजून घेऊ �या�ारे तुम�या मनाती� इ�छेची समतु�य अ�ा
भौ�तक वा आ�थ�क गो��त �पांतर करत असताना �द�या जाणा�या �वयं�े�रत सूचनांचं
त�व आप�या�ा नीट कळे�. ��ा ही एक अ�ी मान�सक अव�था आहे, �या�ारे तुम�या
सु�त मना�ा वेळोवेळ� सूचना देऊन, �वयं�े�रत सूचनांचा उपयोग क�न इ��छत मान�सक
��थती �नमा�ण करता येते.
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आता तु�ही �या हेतूनं हे पु�तक वाचत आहात, �याचा �वचार क� या. तुमचे अ��य
�वचार वा इ�छा या पै�ात �पांत�रत कर�याची तुमची �मता वाढ�वणं अथा�त �ीमंत
होणं हीच आहे. �वयं�े�रत सूचनांसंबंधी�या �करणातून तुम�या हे ��ात येई� क�, अ�ा
सूचनांचं पा�न क�न तु�ही तुम�या सु�त मना�ा तु�हा�ा अपे��त अस�े�ं तु�हा�ा
न�क� �मळे�, असा ठाम �व�ास देऊ �कता. तुमचं सु�त मन मग �या �द�ेनं काय�रत होतं
आ�ण �या �व�ासाचं प�रवत�न ��ेत होतं. मग तुम�या इ�छेनु�प �त�ा मूत� �प दे�याची
�न��त योजना तयार होते. ��ा ही अ�ी मान�सक अव�था आहे, �यात एकदा का
तु�हा�ा ती तेरा त�वं समज�� आ�ण उपयोगात आणता आ�� क�, �वयं�ेरणेनं तु�ही
�तचा �वकास क� �का�.

तुम�या सु�त मना�ा वारंवार आ�ण �न��त, नेम�या सूचना देणं ही एकच �वयं�ेरणेनं
��ा �वक�सत कर�याची �च��त प�त आहे.

माणसात कधी कधी ग�ुहेगारी �वृ�ी का बळावते, या उदाहरणाव�न वरी� �वधान
पूण�तः समजे�. ग�ुहा-ग�ुहेगारी या�वषयी त�� अ�ा एका ��स� ����या मतानुसार
जे�हा एखा�ा माणसाचा अगद� प�ह�यांदा जे�हा ग�ु�ा�ी संबंध येतो, ते�हा तो �याचा
�तर�कार करतो. तो जर ग�ु�ा�ी आणखी थोडा काळ संबं�धत रा�ह�ा, तर �याची �या�ा
सवय होते. हळूहळू �या प�र��थतीचा ताण ते सहन कराय�ा सरावतात आ�ण मग मा� ती
प�र��थती ते पूण�पणे �वीकारतात. �या प�र��थती�या �भावाखा�� कायमचेच येतात.

�हणजेच कुठ�याही �वचारांचा मारा जर तुम�या अध�चेतन मनावर वारंवार होत
रा�ह�ा, तर तुमचं सु�त मन �याचा �वीकार करतं आ�ण �या�माणं काय� करतं. तुम�या
मनाती� सु�त �वचारतरंग हे �यां�या�ी सहज जुळणा�या �वचार��ाकेत �पांत�रत
होतात.

याचाच अथ� जे�हा तुम�या भावना, तुमचे �वचार जे�हा तुम�या ��े�ी एक�प
होतात, ते�हा तु�हा�ा अपे��त अस�े�या �याच काया�त �यांचं �पांतर �हाय�ा सु�वात
होते.

जो�, �जवंतपणा आ�ण ��य� ��या हे �वचारांना भावनामय �प देणारे घटक होत.
��ा, �ेम आ�ण कामवासना या तीनही भावना जे�हा एक��त काय�रत होतात, �या वेळची
�यांची काय��मता खूपच जा�त असते, �जतक� �या एक-एक�ा असताना नसते.

केवळ ��े�ी एक�प झा�े�� �वचार��ाकाच नाही, तर कुठ�याही सकारा�मक वा
नकारा�मक भावनां�ी एक�प झा�े�या �वचार��ाकाही सु�त मनापय�त पोहोचतात
आ�ण �या�ा �भा�वत करतात.

कुणीही पूण�पणे �द�वी नसते
आप�ं सु�त मन असं नकारा�मक �वचार��ाकांचं वहन करतं तसंच ते सकारा�मक
�वचार��ाकांचंही वहन करतं. जगाती� ��ावधी �ोक जे �वतः�ा �द�वी समजतात,
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�यां�याव�न वरी� �वधानाचा ��यय येई�.
काही �ोक �वतः�ा ग�रबी, दा�र�य्, अपय� यांचे बळ� समजतात कारण कुठ�ंही

�नयं�ण नसणा�या या नकारा�मक �वचार ���वरच �यांचा जा�त �व�ास असतो. तेच
आप�या �द�वा�ा ज�म देतात. कारण हा सु�ताव�थेत�ा नकारा�मक �वचार �यां�या मनात
�ज�ा क�, �याचं �तत�याच भौ�तक सममू�यात �पांतर होतं �हणजे �याच ताकद�चे
प�रणाम �मळाय�ा �ागतात.

मा� हे अव�य ��ात ठेवा क�, तु�ही जे�हा तु�हा�ा अपे��त असणा�या गो��बाबत
तुम�या मनात �वचार �जवता, ते�हा ते ��य�ात येती�च यावरही �व�ास ठेवा. कारण हा
�व�ास वा ही ��ाच तुम�या मना�ा �द�ाद��क ठरते. कदा�चत, एखाद� अ��य�ाय
वाटे�, अ�ी तुमची इ�छा तुम�या सु�त मनात �जवताना �या�ा फसवताना कुठ�ाच
अडथळा नसतो. मीही मा�या मु�ा�या सु�त मना�ा अ�ाच तर सूचना �द�या हो�या ना!

आप�या मना�ा आवाहन करतेवेळ� जणू इ��छत व�तू आप�या हातात या �णीच
आहे, अ�ी तुमची भावना असावी, �यामुळे ही फसवे�गरीही खरी वाटे� �हणजे जे अ��य
वाटतंय, ते जणू ��य�ात समोर उभं आहे, इत�या ठाम �व�ासा�या ताकद�नं तु�ही
तुम�या मना�ा �वयंसूचना (फसवी का असेना) �ाय�ा हवी.

जर तु�ही �ढ �व�ास आ�ण अढळ ��ेसह सूचना �द�� असे�, तर तुमचं सु�त मन
वा�तवाती� उप��ध मा�यमा�ारे �या आ�ेचं �पांतर भौ�तक सममू�यात करे�.

सु�त मना�ा दे�यात येणारी आ�ा ��ेसह क�ी �ायची, ती �मता क�ी
�मळवायची, याचं �ा�य��का�ारे सोदाहरण �प�ीकरण के�ं. मा� ही �मता
�मळव�यासाठ� �तची ताकद वाढ�व�यासाठ� सराव अ�यंत गरजेचा आहे. फ� सूचना
वाचून ती �मता �मळू �कणार नाही.

आप�या मना�या ����ा सकारा�मक भावनांचं उ�ेजन, खतपाणी देताना ��य
�तत�या तातडीनं आप�या मनाती� नकारा�मक भावना काढून टाक�या पा�हजेत.

सकारा�मक भावनांनी भार�े�ं मन जणू ��े�या �जवणीसाठ� उ�म म�ागत
के�े�� भूमी बनते. कारण अ�ा ��े�या भूमीतच आप�ं इ�छांचं पीक �जतं आ�ण
बहरतं �हणजेच आप�या सु�त मना�ा इ�छेनु�प सूचना देतं आ�ण सु�त मन �या इ�छा
�वीका�न �यावर यो�य ती कारवाई करतं.

��ा ही अ�ी मान�सक ��थती आहे, �ज�ा �वयं�े�रत सूचनां�ारे
उ�े�जत करता येतं
आजपय�त सव�च धमा�ती� थोर पु�षांनी, धम�मात�डांनी मानवजाती�ा अम�या परंपरेवर
��ा ठेवा, या पंथावर, या �थानावर ��ा ठेवा असं अनेक वेळा सां�गत�ं, मा�
�यां�यापैक� कुणीही ही ��ा क�ी ठेवायची, हे सां�गत�ं नाही. ��ा ही अ�ी मान�सक
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��थती आहे �ज�ा �वयं�े�रत सूचनां�ारे भा�रत करता येतं, असंही �यांनी कधी सां�गत�ं
नाही.

अगद� ��येका�ा समजे� अ�ा सो�या ��दांत ��येक अ�� माणसा�ा स�� असं
बनवता येई�, याची मू�त�वं पा�, समजून घेऊ.

�वतःवर ��ा ठेवा, �या ���वर ��ा ठेवा. ��ेची काय��ै�� समजून घे�याआधी हे
��ात �या क�, ��ा नावाचं �ो�त अमृत �वचारतरंगांना जीवन���, ��या�ी�ता देतं.

हे वा�य पु�हा पु�हा, मो�ानं वाचा.
�ीमंतीची सु�वात हो�याचा �ारंभ�ब�� �हणजे ��ा. ��येक चम�कारामागचं रह�य

�हणजे ��ा, जी �व�ाना�ारे उ�गड�� जात नाही. अपय�ावरी� य�ाचा उतारा �हणजे
��ा. ��ा या रसायनाचा, मू�त�वाचा जर �ाथ�ने�ी सहयोग आ�ा, तर अनंत ��े�या
�दे�ात संचारही तुम�यासाठ� सहज��य होतो.

��े�ारेच मानवी मनातून तयार झा�े�या सामा�य �वचारां�या �पंदनांचं आ�या��मक
सममू�यात प�रवत�न होऊ �कतं. ��े�या मा�यमातूनच अनंत ��ेत सामाव�े�या वै��क
����या घुसळणीतून मानव �तचा क�याणासाठ� उपयोग क� �कतो.

�वयंसूचनांची जा�
याचं �प�ीकरण अगद� सहज-सोपं आ�ण समजे� असं आहे. जे �वयं-सूचनां�या
आवरणाखा�� झाक�ं गे�ंय. आपण आप�ं संपूण� �� आता �वयंसूचना या �वषयावर
एका� क�. �वयंसूचना �हणजे काय, �याची �मता �कती अफाट आहे, हे आता जाणून
घेऊ.

��येक माणूस आप�या जीवनात वारंवार येणा�या अनुभवांवरच �व�ास ठेवतो, हे
एक साव���क स�य आहे. तो अनुभव खरा वा खोटा अस�ा तरीही हेच होतं. वारंवार
एखाद� अस�य गो� सां�गत�यानं तीच �वीकार के�� जाते आ�ण का�ांतरानं ती अस�य
गो�च स�य वाटाय�ा �ागते. मानवाचं ����व बन�याचं मूळ कारण आहे �याचे �वचार.
तो जसे �वचार करतो, �याच �वचारांचा पगडा �या�यावर बसत जातो. माणूस एखादा
�वचार �य�नपूव�क आप�या मनात �जवतो. �यांना स�ावनेचं खतपाणी घा�तो, आप�या
भावनांबरोबर सं��न करतो, ते �वचारच �याची हा�चा��ची �द�ा व �नयं�ण ठरवतात
आ�ण त�ीच �याची काय��ै��ही असते.

स�यासंबंधीचं एक मह�वपूण� �वधान जाणून घेऊ या. भावनां�या संवेदना �या
�वचारा�ी जोड�या जातात, ते �वचार चुंबक�य ���चं �प घेतात आ�ण संबं�धत
�वचारांना आप�याकडे आक�ष�त करतात.

असा चुंबक�य �प�� झा�े�या �वचारांची तु�ना सुपीक ज�मनीत�या बीजा�ी करता
येई�. बीज �ावताना ते एकच असतं. पुढे ते अंकुरतं, वाढतं आ�ण ��ावधी पट�त
वाढतच जातं. एका बीजापासून ��ावधी बीज-�प �नमा�ण होतात.
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तुम�या मनात पूव�पासून वस�े�या कंपनां�ी संवाद� अ�ी �वचारकंपनं मानवी मन
आक�ष�त करतं. आप�या मनात वसणारे हेतू, �वचार, क�पना वा योजना आप�याच
समान गो�ीय �वचारांना आप�याकडे खेचून घेतात, �या ����या �वचारांवर वच��व
��था�पत करतात, �या�या मना�ा उ�ेजना देतात.

आता आप�या मूळ मु��याकडे वळू या आ�ण तो �हणजे आप�या क�पनेचं, योजनेचं
वा हेतूचं मूळ बीज मनात �जव�याचा. एखा�ा �वचाराचं पु�हा पु�हा आवत�न, पुन��चार
के�यास तो हळूहळू तुम�या मनात �जाय�ा सु�वात होते �हणूनच तुम�यासाठ�
मह�वा�या असणा�या एखा�ा �वचाराचं पु�हा पु�हा उ�चारण करत राहा, ते �वधान अथवा
तो �वचार ���न काढा आ�ण मो�ानं वाचा जेणेक�न तो �वचार वा �या �वचारांची कंपनं
तुम�या सु�त मनात खो�पय�त पोहोचतात.

तुम�या मनात�े नकारा�मक �वचार बाजू�ा करा आ�ण तुम�या मना�ा आयु�या�ा
यो�य वळण �ाव�याचं, ���त �ाव�याचं ����ण �ा. आप�या मनात अस�े�या सव�
सकारा�मक आ�ण नकारा�मक �वचारांचं �व�ेषण के�यास तुम�या ��ात येई� क�,
नकारा�मकतेवर मात करणं वा जीवना�ा ���त �ाव�यात�ा सवा�त मोठा अडथळा
�हणजे तुम�यात�� आ�म�व�ासाची उणीव. आपण हे क� �कू असा आ�म�व�ास
आप�यात नसणं. मा� आप�या मनात यो�य �या �ेरक सूचना देऊन आपण आप�यात�या
भीतीचं �पांतर धैया�त क� �कतो �हणूनच या त�वाचा वापर क�न, मनन क�न
�ोध�े�या �ेरक �वचारां�या अ�ा काही ओळ� तु�ही कागदावर ���न काढा. वारंवार �या
वाचा, �यावर �वचारमंथन करा आ�ण आप�या काय��ै��चा तो एक सहज भाग
हो�यापय�त �या सतत आ�मसूचने�ारे तुम�या मनावर �ब�बवत राहा.

आ�म�व�ासाचं सू�

१. मा�या जीवना�या �न��त उ���ांपय�त पोहोच�याची मा�यात �मता आहे, हे म�ा
ठाऊक आहे. ही �मता �ा�त कर�यासाठ� जी �चकाट� गरजेची आहे, �यासाठ� मी
�वतः�ा नेहमी �ो�सा�हत करेन आ�ण �याच प�तीत काय�रत राह�यासाठ� सदैव
वचनब� राहीन.
२. म�ा हे माहीत आहे क�, मा�या मनात �या �वचारांचं �ाब�य असतं ते �वचार
एखा�ा बा�ा�कारी भौ�तक ��येचं �प घेतात आ�ण हळूहळू तेच �प धारण
करतात. मी �वतः�ा �या �पात, ���म�वात बघू इ��छतो �या �कार�या �वचारांवर
�कमान अधा� तास �� क� ��त करेन, �यामुळे म�ा ह�ा अस�े�या वा मी इ��छत
अस�े�या �या ����वाचं �प� मान�सक �प मा�या मनात साका� �ागे�.
३. म�ा याची जाणीव आहे क�, मा�या मनाती� ठाम अ�ा इ�छे�ा जर मी
�वयंसूचनां�ारे �े�रत के�ं, तर माझं ई��सत न�क�च सा�य होई�. �यासाठ� �या
आ�म�व�ासाची गरज आहे, �याचं �वकसन कर�यासाठ� मी रोज �कमान दहा
�म�नटांचा वेळ �यासाठ� राखून ठेवीन.
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४. मी अ�त�य �प� ��दांत मा�या जीवनाती� मु�य उ�े� ���न काढ�ा आहे. �या
उ�े��ा�तीसाठ� आव�यक अस�े�ा आ�म�व�ास �वक�सत होईपय�त मी अथक
�य�न�ी� राहीन.
५. स�य आ�ण �याया�या मागा�नं �मळ�व�े�� ��थती वा संप�ी हीच �चरका� �टकते.
अस�य वा अ�याया�या मागा�नं �मळ�व�े�� संप�ी वा ��थती फार काळ �टकू �कत
नाही �हणूनच सव� संबं�धतांना �ाभदायक नसे� असा वा �ःखदायक ठरणारा
कुठ�ाही �वहार मी करणार नाही. य��ा�तीसाठ� मी यो�य ते उ�चत असे माग�
अव�ंबेन आ�ण �ोकांचं सहकाय� �मळवेन. �स�यांची सेवा कर�या�या मा�या
काय�त�परतेनंच मी इतरांनाही मा�या काया�ती� सहभागासाठ� �वृ� करेन.

मी या जगात �ेमाची भावना वाढवेन आ�ण �ेष, हेवा, म�सर, �वाथ�, तुसडेपणा हे �गु�ण
न� कर�याचा �य�न करेन. कारण इतरांब�� अस�े�� नकारा�मक वृ�ी म�ा कधीच
फ�दायी ठरणार नाही. �ोकांनी मा�यावर �व�ास ठेवावा आ�ण मी �यां�यावर असे
आपापसात�े संबंध �नमा�ण कर�यासाठ� मी मदत करेन, तसेच मी �वतःवरदेखी� �व�ास
ठेवेन. आ�म�व�ास वृ���गत हो�याची ही योजना मी मनापासून �वीकारेन, ती मुखो�त
करेन आ�ण ती �वसा�ां�कत करेन. या काय�योजनेचा मी �दवसातून �कमान एकदा
मो�ानं उ�चार करेन, जेणेक�न ती हळूहळू मा�या मनोका�यक रचनेत खो�वर मुरे�,
�याचा मा�या कृत�वर, �वचारांवर �भाव पडे� आ�ण मी एक य��वी ��� होईन.

ही योजना ��य�ात आण�याचा सृ�ीचा एक �नयम आहे, मा� तो कसा काम करतो,
याचं �प�ीकरण आजपय�त कुणा�ाही सांगता आ�े�ं नाही. या �नयमा�ा काय �व���
नाव �ायचं, तेही अजून कळ�े�ं नाही. मा� तो �नयम वा �याती� ��� जर तु�ही
सकारा�मक ��ीनं वापर��त तर तु�ही य�, क�त� यांचे धनी होऊ �कता. मा� �या
���चा नकारा�मक वापर हानी करतो, �वना�ास कारणीभूत होतो. याच �वधानात
दड�े�ा मह�वाचा आ�य हाच क�, अपय�ानं खचून गे�े�े �ोक आप�ं उव��रत आयु�य
ग�रबी, �ःख आ�ण �नरा�ेत घा�वतात कारण ते या ����ा�� अ�ा �वयंसूचने�या
त�वांना नकारा�मकतेनं वापरतात. यातून मी बाहेर पडूच �कणार नाही, असे �यांचे
�नरा�ावाद� �वचार मनात खो�वर �जत जातात आ�ण हळूहळू तसं फळ �मळू �ागतं.

नकारा�मक �वचारांची आप�ी
आप�या सु�त मना�ा �वघातक �वचार व �वधायक �वचार यां�यात�ा कुठ�ाही भेद कळत
नाही. आपण �या�ा �वचारांचं जे खा� पुरवतो, �या �वचार��ाकांनुसार ते काय� करत
असतं. जर तु�ही �यां�यापय�त एखादा भयकारी वा नकारा�मक �वचार पोहोचव�ा तर
�याची ��त��या �तत�याच तातडीनं येते. तीच गो� सकारा�मक �वचारांबाबतही घडते.

�वजेचा सकारा�मक वापर क�न कारखा�याती� अज� अ�ी यं�साम�ी चा�ते
आ�ण मानवाचं आयु�य सुखी करणा�या अनेक उपयु� साधनांची �न�म�ती होते, मा�
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�तचा चुक�चा उपयोग के�यास �वजे�या �वाहाचा �प�� झा�यामुळे अनेक �जवांचा बळ�
गे�या�याही घटना घडतात. या �वयंसूचनां�या त�वाचंही अगद� असंच आहे. �या त�वा�या
उपयोजनावरच तु�ही आयु�यात �ांतता, समृ�� वा संप�ता �मळवणार क� �ःख, अपय�
वा मृ�यू�या दरीकडे वाटचा� करणार, हे ठरत असतं. तु�हा�ा तो �नयम व �याची ���
यांची �कतपत व क�ी मा�हती आहे व �तचा तु�ही कसा उपयोग करता, यावरच सगळं
काही अव�ंबून असतं.

जर तुम�या मनात तुम�या �मतांबाबत अ�व�ास असे�, �ंका असती�, �नसगा��या
���बाबत �क�तू असती�, तर तुम�या सु�त मनापय�त �याच �हरी जातात आ�ण तुम�या
काया�चे प�रणामही तु�हा�ा तसेच �मळतात.

�या�माणं खो� समु�ाती� वा�यावर चा�णारं एखादं ��डाचं जहाज, वारा �या
�द�ेनं वाही� �तकडे जातं, �याच�माणं तुम�या मनाती� हेच �वचारतरंग कधी तु�हा�ा
य�ा�या ��खराकडे नेतात, तर कधी अपय�ा�या खाईतही �ोटतात. �ेवट� तुम�या
आयु�या�ा �द�ा देणं हे तुम�या �वचारांवरच अव�ंबून आहे. �वयंसूचनांचा माग� य��वी
�द�ा क�ी देतो, याचं ही क�वता एक उ�म उदाहरण आहे.

जर तु�ही असा �वचार करा� क�, मी पराभूत होणार,
तर तु�ही हर�ात असं न�क� समजा.

जर तु�हा�ा वाट�ं क�, हे साहस मा�यासाठ� अ��य आहे,
तर ते साहस तु�हा�ा कधीच जमणार नाही.

तु�हा�ा �ज�कायचं असे� पण �वचार जर असे असती�,
तर तु�ही कधीच �ज�कणार नाही.

कारण या जगात सव�� असंच �दसतं क�,
��येका�ा य� हे �या�या इ�छेनुसारच �मळतं
ते ��येका�या मनः��थतीवरच अव�ंबून असतं

जर तु�ही �वचार करा� क�, या �पध�त आपण मागं पड�ो,
तर तु�ही मागंच राहा�.

�गतीसाठ� उ�च �वचार हवेत,
पुर�कारास पा� हो�यापूव� �वतः�वषयीचा ठाम आ�म�व�ास हवा

जीवना�या यु�ात �वजय �मळ�व�यासाठ�
नेहमीच गरज नसते ताकद वा चपळाईची,

तर �यापे�ाही मह�वाची असते
तुमची �व�जगीषा

आ�ण मी �ज�कणारच हा ठाम �व�ास!!!
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या क�वतेती� अधोरे�खत ��दांवर मनन के�यास, तु�हा�ा कवी�या मनाती� �वचार
न�क�च उमगती�.

म��ती� �न���त ��तभा
आप�या मना�या ठेवणीत, खो�वर कुठंतरी य�ाचं बीज दड�े�ं असतं. ते सु�ताव�थेत,
�न��ताव�थेत असतं. तु�ही जर �या�ा जागं के�ं, ��या�ी� बनव�ं, तर ते तु�हा�ा तु�ही
कधी क�पनाही के�� नसे�, अ�ा य�ा�या ��खराकडे घेऊन जातं.

�हायो��न�या सा�या�ाच �दसणा�या तारा छेडून एखादा थोर संगीत� जसा अ��तम
सुरावट �नमा�ण करतो, �या�माणं तुम�या मना�या तळा�ी दड�े�� ही सु�त ��तभा तु�ही
जागतृ के�यास ती तुमची उ����ा�ती अगद� सहज ��य करते.

अ�ाहम ���कन अथक �य�न करत होता, मा� य� �या�यापासून कोसो �र राहत
होतं. �या गो�ी�ा तो हात मा� घा�त असे, �तथं फ� अपय�च �या�या पदरात पडत
असे. मा� एका अचं�बत करणा�या, अ��त अनुभवानं �याचं अवघं �व�च बद�ून टाक�ं.
�या�या �दयात आ�ण म��त तोपय�त सु�ताव�थेत दड�े�� ही ��तभा जागी झा�� आ�ण
कुणा�याही �खजगणतीतही नसणारा ���कन एक महान ��� �हणून जगापुढे �वे�
करता झा�ा. �ेम आ�ण �ःख या भावनांनी पुरेपूर अस�े�ा हा अनुभव �या�ा �मळ�या�ा
कारण झा�� ती अ ॅन �ट�ेज नामक एक ��ी, �ज�यावर �याचं �नःसीम �ेम होतं.

�ेम आ�ण ��ा या दो�ही भावना एकमेकां�ी फार जवळ�या आहेत कारण एखा�ा
गो�ीवर�या �ेमामुळे ती गो� हो�यासाठ� अ�याव�यक अ�ी �वचारकंपनं तुम�या मनात
तयार होतात आ�ण �या�ा ��ेची जोड �मळा�� क�, �याचं य��वी प�रणामात �पांतर
होतं. ��तुत �ेखक जे�हा अ�ा असामा�य य� �मळव�े�या ���चा अ�यास करत
होता, ते�हा �या�ा असं ��ात आ�ं क�, �यां�या य�ात एका ��ीचा अस�े�ा वाटा
अ�यंत ब�मो� होता. ��येक य��वी पु�षा�या मागं एक ��ी असते, हे सव�मा�य अस�े�ं
�वधान �ेमाचीच ताकद पु�हा पु�हा �प� करते.

��े�या ���चा पुरावा हवा असे�, तर �या ��ी-पु�षांनी ती ताकद उपयोगात
आण��, �यां�या जीवनाचा मागोवा �या. अ�ा सव� ��ी-पु�षांत नाझा�रनचे नाव अ�भागी
आहे. ���ती धम�च मुळ� ��े�या पायावर उभा आहे, जरी �ोकांनी या ���चं मह�व
नाकार�ं वा �तचं �वडंबन के�ं, तरी �तचं मह�व �पून राहत नाही.

���ता�या ��कवणीचं सारं - �या�ा कदा�चत चम�कार �हट�ं जातं - ते �हणजे
��ा. जर चम�कार �हायचे असती� वा होत असती� तर ते फ� �या गो�ीवरी�
��ेमुळेच होऊ �कतात.

��ेचं अगद� बो�कं अचूक उदाहरण �हणजे महा�मा गांधी, �यांनी संपूण� जगा�ा
��ेचं अ��त�व �खरपणे दाखवून �द�ं. त�का��न कुठ�याही ��स� ���पे�ा
काहीतरी �व��ण असं एक रसायन महा�मा गांध�कडे होतं, �यामुळे ��ावधी �ोक
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�यां�याकडे आक�ष�त झा�े. �यां�याकडे �ढाथा�नं माणसा�ा आक�ष�त करणा�या पैसा,
�ीमंती, यु�सै�नक, सुखासीनता यापैक� काहीही न�हतं. इतकंच न�हे तर �यां�याकडे
�वतःचं घर न�हतं, पैसा न�हता क� अंगभर कपडेही न�हते. मा� �यां�याकडे काहीतरी
ताकद न�क�च होती. काय होती ती ताकद आ�ण ती �यांनी क�ी �मळव��?

�यांनी ��ेची त�वं नीट समजावून घेत�� आ�ण तीच �ोकां�या मनावर �ब�बव��.
दे�भराती� वीस कोट� �ोकांना एक� आणणं, दे�ा�या �वातं�य��ासाठ� �यांना �े�रत
करणं, �यांची एकजूट घडवणं हे सारं काही �या ��े��वाय ��य होतं का?

क�पनेतून न��बाची जडणघडण
कुठ�या उ�ोगाची उभारणी करताना ��ा आ�ण पर�पर सहकाय� यांची �नतांत गरज
असते. उ�ोजक व �ापारी �ोक आप�या उ�ोगांतून संप�ता �मळव�यासाठ� कस�ं
बीज पेरतात. कसे अथक �य�न करतात, याचं एक उदाहरण बघू या.

ही घटना सन १९००मध�� आहे. �या वेळ� युनायटेड �टेट्स �ट�� कॉप�रे�न नुकतंच
उदयास येऊ �ाग�ं होतं. या पा��भूमीचा �वचार करताना आप�या क�पनांवर ��ा ठेवून
�या �चंड संप�ीत क�ा �पांत�रत झा�या, याचं नेमकं गमक आप�या ��ात येई�.

जर ही �चंड औ�ो�गक सा�ा�यं क�ी उभार�� जातात हे जाणून घे�याची तु�हा�ा
उ�सुकता असे�, तर ही युनायटेड �टेट्स �ट�� कॉप�रे�न कंपनीची कथा तुम�या सग�या
कुतूह�ांची पूत� करे�. �वचार के�यानं �ोक �ीमंत होतात, या �वचारसरणीबाबत तु�हा�ा
�क��चतही �ंका असे�, तर �याही �ंकेचं �नरसन करे�. कारण आप�या त�वांचं पा�नच
या कंपनी�या य�ामागं अस�याचा एक मह�वपूण� �न�कष� तुम�या हाती येई�.

जॉन �ोबे� यांनी अ�यंत रोचकपणे �यू यॉक�  व�ड� टे���ामम�ये वण�न के�े�ं हे
क�पनेत दड�े�या �चंड ���चं वण�न हे �यां�याच अनुमतीनं वाचकांसाठ� देत आहोत.

अ�जावधी डॉ�स� इतकं मौ�यवान रा�भोजनो�र भाषण

१२ �डस�बर १९००�या �दव�ी सं�याकाळ� �फ�थ अ ॅ�हे�यू येथी� यु�न�ह�स�ट�
��ब�या भोजनगहृात, जवळजवळ ��ी असामी उप��थती होते. ते सगळेच आ�थ�क
जगताती� स�ाट होते. एका त�ण उ�ोजकाचा �तथं स�कार होणार होता. मा� �यापैक�
ब�तेकांना हे भोजन औ�ो�गक इ�तहासाती� एक मह�वपूण� घटना ठरणार आहे, याची
य��कं�चतही क�पना न�हती.

झा�ं असं क�, जे. एडवड� �सम�स आ�ण चा�स� ��टवट� ��मथ यांची �पट्सबग� दौ�यात
चा�स� एम. �ाब यां�या�ी भेट झा��. �यां�या पा�णचारानं ते दोघं भारावून गे�े. �ाब हे
अव�या अडतीस वषा�चे �ोहपु�ष होते, �यामुळे या ���म�वाचा पूव�कडी� बँ�क�ग
�ावसा�यकां�ी प�रचय क�न दे�या�या हेतूनं �यांनी हा भोजनसमारंभ आयो�जत के�ा
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होता. बरेच अ�तथी मा�यवर उप��थत राहणार अस�यामुळे �म. �ाब यांनी आप�ं भाषण
फारसं न �ांबवता १५-२० �म�नटांत संपवावं, अ�ी सूचनाही के�� होती.

या काय��मा�ा ��ट�मन, हॅरीमन आ�ण हॅ�डर�वड्स सारखे जॉन �पअरपाँट मॉग�न
जो �ाबचा खास पा�णा �हणून उप��थत होता, तोसु�ा थो�ा वेळा करताच उप��थत
राहणार होता. प�कार व इतर �ोकांसाठ�ही हा काय��म फारसा मह�वपूण� नस�यामुळे
�याचा �स�या �दव�ी�या वत�मानप�ातही फारसा उ��ेख न�हता.

दोन यजमान आ�ण �यांचे पा�णे यांनी �यां�या पारंप�रक �थे�माणं भोजन घेत�ं �या
वेळ� �यां�यात अगद� मोजकंच संभाषण झा�ं. यापूव� उप��थतांती� काही बँकस� आ�ण
द�ा�ांची �ाब यां�या�ी भेट झा�� होती. �ाब यांचे भरभराट��ा आ�े�े उ�ोग
मोनोनगाहे�ा नद��या काठावरी� �दे�ात ��थत होते आ�ण �याब�� फार�ी कुणा�ाच
मा�हती न�हती. मा� ती सं�याकाळ आ�थ�क जगताचे बाद�ाह - मॉग�न यां�यासह
उप��थत सवा�नाच आ�या�चा एक भ�ा मोठा ध�का देणारी ठरणार होती. कारण
अ�जावधी डॉ�स� मू�याचं बाळ - ‘युनायटेड �टेट्स �ट�� कॉप�रे�न’ �या �दव�ी ज�म
घेणार होतं.

मा� �ाब यांनी �या �दव�ी जे काही भाषण के�ं, �याचा कुठ�ाही पुरावा आता
उप��ध नाही.

ते भाषण अगद� साधं, घरगतुी संभाषणासारखं होतं. �ाकरणा�या ��ीनं �यात
ब�याच चुका हो�या, चुटके आ�ण �वनोदही बरेच होते. मा� �यात काहीतरी �व��ण असं
न�क�च होतं. पाच अ�ज मू�या�या अफाट संप�ीचं ��त�न�ध�व करणा�या �या ब�ा
असाम��या भाषणात मं�मु�ध करणारं, �खळवून ठेवणारं अफाट साम�य� होतं. ते भाषण
त�ब� ९० �म�नटं चा��ं. भाषणानंतर नृ�य चा�ू झा�ं आ�ण आप�या उंच आसनांपासून
बाजू�या �खडक��ी जात मॉग�न आ�ण �ाब यां�यात�ं ते संभाषण पु�हा तासभर सु�
रा�ह�ं.

�ाब�या ���म�वानं सा�यांनाच आप�या क�ात घेत�ं होतं. सारेच जण भाराव�े
होते. कारण �ाबनं आप�या पो�ाद �वसाया�या �व�तारीकरणाची योजना अगद� �प�
आ�ण �व�तृत �व�पात मांड�� होती. �ब��कट, पो�ाद� तार, साखर, रबर, ��ह�क�, ते�
इ. उ�ोगात याआधीच काय�रत अस�े�या मॉग�न�ा अनेकांनी पो�ाद उ�ोगात
उतर�यासाठ� सुचवून ब�घत�ं होतं. अ�� जुगारी अस�े�या जॉन ड��यू. गेट्सनं �या�ा
यासाठ� उ�ु� कर�याचा �य�न के�ा होता. मा� मॉग�ननं �या�यावर �व�ास ठेव�ा
न�हता. ��कागो�या �टॉक�ोकस� अस�े�या �ब� व �जम या बंधूंनी मॅच ��ट आ�ण
कॉप�रे�नची उभारणी के�� होती. मा� �यात ते अय��वी ठर�े होते. ए�बट� एच. गॅरी या
खे�ाती� सामा�य व�क�ानंही �य�न के�ा होता, मा� �याचा �भाव पड�ा न�हता. या
सा�या �य�नांनंतर �ाब�या भाषणाचा मॉग�नवर असा काही �भाव पड�ा क�, आजपय�त
जी केवळ झटपट �ीमंती�या मागं धावणारी एक वेडगळ योजना आहे, �दवा�व� आहे
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असं �यांना वाटत होतं, �याती� धाडसी आ�थ�क गुंतवणुक�चे डोळे �दपवणारे प�रणाम
�यां�या समोर आ�े.

या आ�थ�क आकष�णामुळे सुमारे एका �पढ�पूव� अ�ा हजारो अकाय��म �व�था
असणा�या छो�ा कंप�यांचं �पांतर आता मो�ा आ�ण जीवघेणी �पधा� असणा�या
कंप�यांत झा�ं होतं. �या कंप�याही आता जॉन बी. गेट्स या उ�ोगाती� चा�यां�या
जा�यात अडकव�या हो�या आ�ण पो�ाद �वसायात ��र�या हो�या. अ�ा अनेक
छो�ा उ�ोगां�या �ृंख�ेतून गेट्सनं ‘अमे�रकन �ट�� अ ँड वायर’ कंपनीची �थापना के��
होती आ�ण मॉग�न�या सहकाया�नं ‘फेडर� �ट�� कंपनीची’ �न�म�ती के�� होती.

त�ब� �ेप� भागीदार अस�े�या अ ँ�यू कान�गी यां�या �चंड मो�ा ��ट�या तु�नेत
या सग�या कंप�या वा कॉप�रे�न अगद�च सामा�य होतं. आप�या मान�सक
समाधानासाठ� �हणून का होईना, आपण एक� आ�ो, तरी कान�गी�या कंपनी�ा साधा
ओरखडाही पडू �कणार नाही, याचीही मॉग�न�ा जाणीव होती.

�व���त अ�ा कॉन�जी�ा याची क�पना होती. ��कबो कॅस��या उंचीव�न आधी
करमणूक �हणून मग �ेषानं �यानं मॉग�न�या कंप�यांचे आप�या उ�ोगात ढवळाढवळ
कर�याचे उ�ोग ब�घत�े होते. मा� ही ढवळाढवळ जे�हा जा�तच वाढ��, ते�हा हळूहळू
कान�गी�या भावना रागात, संतापात आ�ण �ेवट� बद�या�या भावनेपय�त पोहोच�या. तो
आप�या ��त�प�या��या ��येक कारखा�यासारखा कारखाना काढू �ाग�ा. आतापय�त
�यानं वायर, पाइप, ��स, पो�ाद यां�या �न�म�ती�ा हात घात�ा न�हता. तो �या कंप�यांना
क�चं पो�ाद पुरवत असे, �यापासून हवा तसा प�का मा� तयार कर�याची �यांना मुभा
होती. मा� आता �यानं आप�ं धोरण बद��ं. आप�या �ावसा�यक ��ूंना धूळ
चार�यासाठ� �यानं आता �ाब या मु�य आ�ण स�म अ�ा �े�टनंट�ा हाता�ी धर�ं.

आ�ण आप�या ��ाचं उ�र मॉग�न�ा �ाब�या भाषणात सापड�ं. ते �हणजे
कान�गीसह संयु� �योग! कान�गी��वाय असं एखादं औ�ो�गक सा�ा�य उभारणं �हणजे
अळवावरचं पाणी होतं. जणू काही देव नस�े�ं देऊळ होतं.

१२ �डस�बर १९००�या रा�ी झा�े�या �ाब�या भाषणानं मॉग�न�या मनात अ�ी आ�ा
जाग�व�� क�, कान�गीचं ते �चंड सा�ा�य आपण आप�या छ�ाखा�� आणू �कतो
�हणजेच य�ाची खा�ी नस�� तरी संधी�ा वाव न�क�च होता. �या भाषणात �ाबनं
पो�ाद उ�ोगाचं जगभरात�ं भ�व�य, �याची स�मीकरणासाठ� पुनबा�धणी, अय��वी
उ�ोग बंद करणं, उ�म ��थतीती� उ�ोगांवर पूण� �� क� ��त करणं, क��या धातूंची ने-
आण कर�या�या खचा�ती� कपात, भांडव�ावरी� �ाज, इतर खच�, काया��यं, �वदे�ी
बाजारात ��रकाव अ�ा अनेक गो��चं �यानं �प� �ववेचन के�ं.

�याचबरोबर जी मंडळ� आप�या उ�ोग �वसायात चुक��या सवय�ना पा�ठ�बा देऊन
भांडव�ाची �ूट करत होती, �याबद�ही �यानं परखडपणे आप�ं मत �� के�ं. अ�ा
�ोकांचे हेतू फ� म�ेदारी �नमा�ण क�न, मा�ा�या �कमती वाढवून �वतःसाठ� �चंड
मोठा �ाभां� �मळ�वणं एवढंच होतं. आप�या �वतः�या खास �ै��नं �यानं �या
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प�तीत�या चुका दाखवून �द�या. सव� जग �व�ताराकडे आप�ं �� क� ��त क�न
बस�े�ं असताना, या नीतीचा �वसायावर होणारा �वपरीत प�रणाम �यानं �व�द के�ा.
पो�ाद �व�त के�यास एक कायम�व�पी वाढत जाणारी बाजारपेठ �नमा�ण होई�,
पो�ादाचे नवेनवे वापर �ोध�े जाती� आ�ण �व�ा�या बाजारात�ा एक मोठा �ह�सा
ह�तगत कर�याची संधी �मळे� हेही �यानं आवजू�न नमूद के�ं. अथा�त �चंड वाढ�या
उ�पादनाचे आपणच �णेते ठरणार आहोत, याची �ाब�ा कदा�चत क�पनाही न�हती.

�या रा�ी यु�न�ह�स�ट� ��बवरी� भोजन समारंभ संप�ा. भ�व�याती� वाढ�या उ�ोग
सा�ा�याची �व�ं डो�यापुढे तरंगत असतानाच मॉग�नही घरी परत�ा. �ाब �पट्सबग��ा
परत�ा आ�ण आप�या वी अ ँ�यू कान�गी�या पो�ाद �वसायात पु�हा गढून गे�ा. गॅरी
आ�ण अ�य मंडळ�ही आप�या �टॉक �वसायाती� पुढ�� चा�� रच�यात रमून गे��.

फारसा वेळ न दवडता, मॉग�ननं �ाब�या �वचारांचं मंथन के�े. यात आप�ा कुठ�ाही
आ�थ�क तोटा नाही, हे समज�यावर �यानं �ाब�ा भेट�चं आमं�ण �द�ं. मा� �ाब
अ�त�य �भड�त �नघा�ा. आप�ा �व�ासू असा सव��च कंपनी अ�धकारी जर या
प�तीत वॉ� ���ट�या बाद�हाबरोबर �ेमा�ाप करताना आढळून आ�ा, तर ते
कान�गी�ा कधीही आवडणार नाही. कारण वॉ� ���टवर कधीही �वसाय न कर�याची
कान�गीची ��त�ा होती. जॉन ड��यू. गेट्स या म�य�थानं असं सुचव�ं क�, �ाब अगद�
सहज �हणून �फ�ाडे��फया इथ�या वे�े��� हॉटे�म�ये येई�. मॉग�नही �तथं अगद�
सहजच येई� आ�ण दोघांची अगद� सहज भेट होई�. �ाब तर �तथं पोहोच�ा. मा� इकडे
मॉग�न आप�या घरी आजारी पड�ा होता. �ेवट� वयाचा मान ठेवून मॉग�न�या आ�हा�या
आमं�णामुळे �ाब �यू यॉक�  येथं मॉग�न�या घरीच �या�ा भेट�यासाठ� गे�ा. तो आता
मॉग�न�या सावकारा�या �ंथा�या�या �वे��ारा�ी उभा ठाक�ा.

आता काही आ�थ�क इ�तहासकार असं ठामपणे सांगतात क�, या सग�या नाटकाचा
�द�द��क �वतः कान�गीच होता. �ाब�ा जेवणाचं �नमं�ण, �याचं ते गाज�े�ं भाषण, रा�ी
झा�े�� �ाब - मॉग�न यांची भेट, हे सगळं काही धूत� �कॉटनंच जमवून आण�ं होतं. मा�
स�य काही बरंच वेगळं होतं. कारण या सग�या घडामोड�नंतर जे�हा �ाबवर तो �वहार
पूण� कर�याची जबाबदारी सोपव�� गे��, तोपय�त ���ट� बॉस अ ँ�यू �याचा �तर�कार
करतो, �याच उ�ोगसमूहा�ा आप�ा �वसाय �वक�याचं मा�य करे�, या�वषयी तो
पूण�त: अन�भ� होता; पण तरीही �ाबनं आप�या �वतः�या ह�ता�रात�े तां�या�या
प�या�या आक�ाचे सहा कागद आप�याबरोबर ने�े होते आ�ण �यावर �यानं धातू
�वसायात न�ानं सहभागी होणा�या ��ता�वत पो�ाद कंपनीची �मता नमूद के��
होती.

आ�ण संपूण� रा�भर �तथं चच�चा ख� चा�ू होता. ते चौघं जण रा�भर �या
आक�ांचा अ�यास करत होते. या सवा�त �मुख होता तो मॉग�न. पै�ा�या दैवी ताकद�वर
�याचा ठाम �व�ास होता. मॉग�नबरोबर होता �याचा एक उ�चकु��न भागीदार-रॉबट�
बेकन, जो अ�यासू आ�ण ��ार होता. या उप��थतांत�ा �तसरा गहृ�थ �हणजे जॉन बी.
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गेट्स, �याची संभावना मॉग�न आजपय�त जुगारी अ�ीच करत असे व �हणूनच �याचा
वापरही क�न घेत असे आ�ण �तथं अस�े�� चौथी ��� �हणजे द�तुखु� �ाब, �ज�ा
�या काळ� �जवंत अस�े�या कुणाही ���पे�ा पो�ाद �न�म�ती आ�ण �व��चं सवा��धक
आ�ण सव��म �ान होतं. �पट्सबग��न आ�े�या आक�ांबाबत कुठ�ंही �मत न�हतं,
कुठ��ही �ंका न�हती. �ाब�या मता�माणं अमुक एका कंपनीचं जे मू�य असे�, तेच
कायम राही. �यात एका पैचाही फरक पड�ा नाही. �यानं सुचव�े�या कंप�यांना आप�या
या नवीन संचात सामावून घे�यासाठ� तो आ�ही होता. संक�पना �च�ात�या
कॉप�रे�नम�ये �यानं पुनरावृ�ी टाळ��. मॉग�न�या खां�ांवर आप�या कंप�यांचा भार टाकू
इ��छणां�या �या�या �म�ांनाही �यानं �रच ठेव�ं.

चच�दर�यान रा� सर��, पहाट झा��. मॉग�न उठून उभा रा�ह�ा. आळस देऊन �यानं
पाठ ताठ के��. फ� एक �� तेवढा अनु�रीत होता.

“ही �व�� कर�यासाठ� तू अ ँ�यू कान�गीचं मन वळवू �क�ी�, असं तु�ा वाटतंय
का?” �यानं �वचार�ं.

“मी �य�न क� �केन,” �ाब �हणा�ा.
“जर तू �या�ा �व��साठ� तयार के�ंस, तर पुढची जबाबदारी माझी,” मॉग�ननं

सां�गत�ं.
इथपय�त सगळं काही सुरळ�त पार पड�ं होतं; पण कान�गी आप�ं सा�ा�य �वके�

का? आ�ण �वक�यास तो �यासाठ� �कती �कमतीची मागणी करे�? ती �क�मत �या�ा
क�ा �पात हवी असे�? सामा�य अं�, �ीफड� �टॉक, बाँड्स�या �पात क� नगद?
अथा�त एक अ�ज �पयांचा एक तृतीयां� भागसु�ा रोख �पात देणं कुणासाठ�ही ��य
न�हतं. (�ाबनं ३२,००,००,००० डॉ�स� इत�या �चंड �कमतीचा अंदाज वत�व�ा होता.)

जानेवारीत�या कडा�या�या थंडीत वे�टचे�टर येथी� स�ट अ ँ�यूज येथे गो�फचा डाव
रंगात आ�ा होता. अ ँ�यू कान�गी उबदार �वेटरम�ये �वतः�ा �पेटून घेत थंडीपासून
�वतःचा बचाव करत होता, तर �याचा खेळात�ा उ�साह कायम ठेव�यासाठ� �ाब सतत
�या�या�ी बो�त होता. जोपय�त ते जवळ�या कान�गी कॉटेजम�ये गे�े न�हते, तोपय�त
�यांनी �वसायासंबंधी एकही ��द उ�चार�ा न�हता. ते कॉटेजम�ये आ�े, उबदार
वातावरणात �थानाप� झा�े. �यानंतर ते आप�या �वसाया�या �ावहा�रक बाजूकडे
वळ�े आ�ण मग �या �कारे �ाबनं यु�न�ह�स�ट�्न�बवरी� ��ी अ�जाधी�ांना मो�हनी
घात�� होती आ�ण �यांचं मन आप�याकडे वळव�ं होत, �याच �न�हानं �यानं
कान�गीसमोर आप�ं मत मांड�ं. सा�ा�य�व���या बद�यात �नवृ�ीनंतरचं ऐ�य��ा��,
सुखासीन जीवन, क�पनाही करता येणार नाही इतक� अग�णत संप�ी जी सामा�जक
काया�साठ� उपयोगात आणता आ�� असती अ�ी, असं एक मनोरम �च� �ाबनं
कान�गीसमोर उभं के�ं. �णभर �वचार क�न कान�गीनं यास संमती द��व�� आ�ण
आप�या मनाती� आकडा कागदावर ���ह�ा आ�ण �हणा�ा, “ठ�क आहे, या �कमती�ा
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आपण हे �वकू �कू.” अबब! तो आकडा होता ४०,००,००,००० डॉ�स�. �ाबनं ��
के�े�या अंदाजापे�ा त�ब� ८,००,००,००० डॉ�स�ची घसघ�ीत वाढ �यात होती.

काही काळानंतर एकदा जहाजावरी� डेकवर बस�े असताना �कॉट्समन मॉग�न�ा
�हणा�ा, “मी तु�याकडे १०,००,००,००० डॉ�स� जा�तच मागाय�ा हवे होते.”

मॉग�न हसत हसत उ�र�ा, “जर तू मा�गत�े असतेस, तर तु�ा ते �मळा�े असते.”
�या सौ�ाचा खूपच गवगवा झा�ा. �वदे�ी पो�ाद जगता�ा तर ते �चंड काम बघून

आ�या�चा ध�का बस�याची तार एका �वदे�ी वाता�हरानं के��. ये� कंपनीचे अ�य�
हॅड�� �हणा�े क�, जर ��ट कंपनी�या �वहारावर �नयं�ण ठेव�ं नाही, तर ये�या २५
वषा�तच राजधानीबरोबर, वॉ����टन येथेही एका बाद�हाचं सा�ा�य �थापन झा�े�ं
�दसे�. यादर�यान मा� चाणा� प�कार क�ने यानं त�परतेने नवीन �टॉक �वकत घे�याचा
सपाटा �ाव�ा आ�ण अ�त�र� झा�े�ं ६,००,०००,००० डॉ�स� इतकं अ�त�र� भांडव�
आप�याकडे वळव�ं. कान�गी�ा �यामुळे आप�े ��ावधी डॉ�स� �मळा�े. मॉग�न�ाही
आप�या क�ाचं फळ ६२,०००,००० डॉ�स��या �पात �मळा�ं आ�ण गेट्स ते गॅरी या
सग�यांनाच ��ावधी डॉ�स� कमावता आ�े.

आ�ण या सग�या काम�गरीचा पुर�कार चा�� �ाब�ा �मळा�ा, तो न�ा
कॉप�रे�न�या अ�य�ा�या �पानं, तो १९३० सा�ापय�त कायम होता.

संप�ीचा �ारंभ �वचारातूनच होतो…
आ�ाच वाच�े�या या �वसायाची ना�पूण� कहाणी �हणजे इ�छेचं �पांतर �त�या
भौ�तक सममू�यात नेमकं कसं होतं, हे �प� करणारी कहाणी आहे.

या �चंड �वसायाची क�पना एका माणसा�या मनात आ��. �या�याच मनात पो�ाद
कारखा�यांनी �या �वसाया�ा �द�े�ं आ�थ�क �थैय� हीही क�पना �ज��. �याची ��ा,
इ�छा, क�पना���, आ�ह, सात�य, धडाडी या सग�याचं एक��त फ��त �हणजे
युनायटेड �टेट्स �ट�� कॉप�रे�नचं सा�ा�य. �या कॉप�रे�ननं ता�यात घेत�े�े पो�ाद
कारखाने, यं�साम�ी तर �यां�याकडे �ासं�गकरी�या आ�े होते. मा� या �वहाराचं
बारकाईनं �व�ेषण के�यावर हे ��ात येतं क�, कॉप�रे�न�या ता�याती� संप�ीचं मू�य,
या सव� �वसायांचं �नमं�ण एकाच छ�ाखा�� अस�यामुळे जवळ जवळ सहा द���-
डॉ�स�नं वाढ�ं होतं.

�हणजेच �ाबनं आप�� क�पना �या �व�ासानं आ�ण ��ेनं मॉग�न व इतरां�या गळ�
उतरव��, �याचंच ��य� �प �हणजे हे सहा द��� डॉ�स� होत.

युनायटेड �टेट्स �ट�� कॉप�रे�नची पुढे चांग��च भरभराट झा��. ते अमे�रकेती�
सवा�त �ीमंत आ�ण ����ा�� कॉप�रे�न �हणून ओळख�ं जाऊ �ाग�ं. हजारो
�ोकांना �तथं रोजगार �मळा�ा. पो�ादाचे नवेनवे उपयोग �ोधून काढ�े गे�े आ�ण नवीन
बाजारपेठही काबीज के�या गे�या.

े ॉ � ी ी � ी ो



�हणजेच सहा द��� डॉ�स� न�याएव�ा मू�याची �ाबची क�पना �कती �ो�त
होती, हे �स� झा�ं.

�ीमंतीचा �ारंभ �वचारानं होतो
मा� �या �ीमंतीचं मू�य �कती वाढे� हे मा� ती क�पना �या�या मनात सव��थम

ज�म घेते, �यावर अव�ंबून आहे. तुमची ��ा �जतक� �ढ, �ततक� ती सीमा �व�तारत
जाते. मा� तु�ही जीवनात कुठ�याही गो�ीचा सौदा करणार असा�, �याचं मू�य काहीही
अस�ं तरी तु�ही त�वांवर, मू�यांवर ठाम राहा, आ�ही राहा.



आ

�करण ४

�वयंसूचना

सु�तमना�ा �भा�वत कर�याचं मा�यम
संप�ी�या वाटेवरचं �तसरं पाऊ�

प�या �वतः�या मना�ा आपण �द�े�या सूचना �हणजे �वयंसूचना. आपण आप�या
मना�ा �ो�साहन दे�यासाठ� �या सूचना देतो. �या सव� सूचना आप�या

पंच���यां�ारे आप�या मनापय�त (सु�त) पोहोचतात. आप�या मनाचा एक असा भाग क�,
�जथं �वचारांची �न�म�ती होते व �सरा असा भाग क�, �यात तो �वचार कृतीत आण�ा
जा�याचं क� � असतं, �या दो�ही भागांची देवाण-घेवाण इथं होते.

आप�यावर �भाव टाकणारे �वचार मग ते सकारा�मक असोत क� नकारा�मक जे
आप�या मनात असतात, �यां�यावर या �वयंसूचनांचा �भाव पडतो आ�ण मग �या
�वचारांचा ��य� �भाव आप�या कृतीवर होत असतो.

मानवा�या सु�तमनापय�त पोहोचणा�या सव�च �वचारांवर �या�या पंच���यांचं �नयं�ण
राही�, अ�ी �व�था �नसगा�नं के�� आहे. मा� मानव नेहमीच �या �नयं�णाचा वापर
करतोच असे नाही �हणजेच आप�या सु�तमनापय�त कुठ�या गो�ीचा �वचार जाऊ
�ायचा, कुठ�ा नाही, हे ठरवणं माणसा�या हाती असतं; पण तो यो�य-अयो�याचा �वचार
न करता नको �या �वचारांनाही सु�तमनापय�त पोहोचू देतो. �याचा प�रणाम �हणून अनेक
नकारा�मक गो�ी आप�या आयु�यात घडताना �दसतात. उदा. �ःख, ग�रबी इ�याद�.
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आपण आप�ं मन आ�ण बागेत�� सुपीक जमीन यांची जी तु�ना के�� होती ती
आठवा. सुपीक ज�मनीत जर आप�या धा�याची बीजं अथवा उपयोगी अस�े�� बीजं
पेर�� नाहीत, तर ज�मनीत अस�े�या तणाची बीजंच फोफावती�. �वयंसूचना हे असं
मा�यम आहे, �या�ारे आपण आप�या सु�तमना�ा �वधायक �वचार पुरवायचे क�
�वघातक, याचं �नयं�ण आप�याच हातात आहे.

अनुभवा पै�ाचा ��य� �प��
इ�छा या �करणात आपण इ�छेचं संप�ीत �पांतर कर�याचे जे ट�पे ब�घत�े, �यात�या
�ेवट�या सहा�ा ट��यात अ�ी �प� सूचना होती क�, तुम�या ���खत �वधानाचं �यात
तु�ही तुमची संप�ीची इ�छा नमूद के�� आहे, �तचं �दवसातून दोन वेळा मो�ानं वाचन
करा. मनोमन असाही अनुभव करा क�, जणू काही ती संप�ी आ�ा तुम�या हातात आहे.
यातून तु�ही तुमची इ�छापूण� ��े�न�ी तुम�या सु�तमनापय�त पोहोचवता आहात. ��या
पु�हा पु�हा के�यानं तुम�या मना�ा �वतः�नच तुम�या �वचारां�या सवयीचं �पांतर
�तत�याच प�रमाणा�या आ�थ�क सममू�यात कर�याची सवय �ागते. जी पुढे संप�ी
�नमा�ण काया�त मह�वाची भू�मका बजावते.

पु�हा एकदा �या सहा ट��यांत �द�े�या सूचनांचा काळजीपूव�क अ�यास करा. आता
(�करण ७) ‘सुसंब� योजना’ या �करणाती� �द�े�या मा�टर माइंड गटा�या
संघटनेब���या चारही सूचना अ�यंत काळजीपूव�क वाचा. या दो�ही �कार�या सूचनांची
तु�ना �वयंसूचनेसाठ� �या सूचना �द�े�या आहेत, �या�या�ी करा. तुम�या ��ात आ�ं
असे� क�, �या सूचना �हणजे �वयंसूचना त�वाचं पा�न करणंच आहे.

सग�यात मह�वाची गो� अ�ी क�, जे�हा तु�ही या सूचना वाचता, �या�ारे �वतःच
पै�ा�वषयीची जाणीव �वक�सत करता, ते�हा �या सूचना केवळ �नज�व ��द वाचावेत,
त�ा यां��कपणे वाचू नका. अगद� मनापासून, आप�या भावना �या ��दांत �मसळून �या
वाचा. आप�या भावना व ते ��द जणू एकच आहेत, अ�ी रीतीनं �या सूचना वाचा. कारण
भावनांनी ओथंब�े�े ��द तुम�या सु�तमनापय�त खो�वर पोहोचतात आ�ण तुम�या
सु�तमना�ा �वचारांची ओळख पटते व ते कृती कराय�ा उ�ु� होतं.

��येक �करणाची वारंवार उजळणी के�यानंच ते नीट आ�मसात होई�. कारण जर
ती त�वं नीट समज�� नाहीत, तर आप�या�ा हवे ते प�रणाम �मळत नाहीत.

�नज�व, भावनाहीन, कोर�ा ��दांचा आप�या सु�तमनावर कुठ�ाच प�रणाम होत
नाही. आप�या�ा जर अपे��त प�रणाम हवे असती�, तर आप�े �वचार भावनेनं
ओथंब�े�े अस�े पा�हजेत. �यासाठ� वारंवार स�� सराव अ�त�य गरजेचा आ�ण
मह�वाचा आहे.

कदा�चत, प�ह�या �य�नात आप�या�ा यात य� �मळणार नाही. आप�या�ा
आप�या भावना �नयं�णात ठेवता येणार नाहीत वा �यांना यो�य �द�ेनं वळवता येणार
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नाही, �यामुळे �नरा� न होता वाटचा� सु� ठेवा. तु�ही एखा�ा गो�ीसाठ� काहीच �क�मत
मोज�� नाही तरी तु�हा�ा काही �मळावं ही अपे�ा कधीच पूण� होत नाही. तु�ही तसं
वागनू तुम�या मना�ा फसवायचं ठरव�ंत, तरी ते ��य होत नाही. तुम�या सु�तमना�ा
�येया�त ने�याची �क�मत �हणजे �चकाट�, त�वांची अंम�बजावणी कर�यात�ं सात�य हे
होय. ही �क�मत तर तु�हा�ा �ावीच �ागे�. इतके प�र�म तर तु�हा�ा करावेच �ागतात.
यात काही कमतरता रा�ह�यास अपे��त प�रणाम �मळणार नाहीत. �या संप�ीची तु�ही
मनीषा बाळग��त, ती �मळव�यासाठ� �य�नां�या �पानं ही �क�मत तु�हा�ा मोजावीच
�ागे� आ�ण ते तु�हा�ाच करावं �ागे�.

तुम�या इ�छेचं ती�, उ�कट मह�वाकां�ेत जोपय�त �पांतर होत नाही, तोपय�त
�वयंसूचनां�या त�वाचा उपयोग कर�याची तुमची �मता वाढती ठेवा.

एका�तेची ��� वाढवा
�स�या �करणात सां�गत�े�या सहा �भावी ट��यांचा उपयोग करताना तु�हा�ा
एका�ते�या त�वाचाही �वचार करावा �ागे�.

एका�तेचा प�रणामकारक उपयोग कर�यासाठ� काही सूचना ��ात �या. �या सहा
ट��यांपैक� प�ह�या ट��यात असं सां�गत�ं आहे क�, ‘तु�हा�ा अपे��त अस�े�या
संप�ीवर (आक�ावर) मन एका� करा. तुमची अपे��त संप�ी जणू तुम�यासमोर
सा�ात आहे, अ�ा भावनेनं डोळे �मटून �यावर �� क� ��त करा. हे रोज �कमान एकदा
तरी करा. या ��येदर�यान मागी� ‘��ा’ या �करणाती� सूचनांचं पा�न करा आ�ण ती
संप�ी तुम�याकडे आ�े�� बघा.

पूण� ��ेनं जे�हा तु�ही तुम�या सु�तमना�ा एखाद� आ�ा देता, ते�हा तुमचं सु�तमन
ती आ�ा �वीकारतं, मा� �या आ�े�माणं �यानं कृती कर�यासाठ� तु�ही तुम�या मना�ा
�याच �या सूचना वारंवार देणं अ�त�य आव�यक आहे �हणजेच तु�हा�ा खूप संप�ी
�मळणार आहे, यावर तुमचा ठाम �व�ास असे�, तर तु�हा�ा तुम�या सु�तमना�ा ‘म�ा
संप�ी �मळणार आहे’ अ�ी सूचना वारंवार �ावी �ागे�, जेणेक�न तुमचं सु�तमन ती
सूचना ऐकून �यावर काय�वाही कर�यास �वृ� होई�. जणू ती संप�ी तु�ही कधी तुम�या
ता�यात घेता, याचीच �नसग� वाट बघत आहे. �यासाठ�ची सुयो�य �द�ा तुम�या सु�तमनानं
तु�हा�ा दाखवावी, इतक� ठाम आ�म�व�ासानं भर�े�� ती ��ायु� सूचना असे�.

संप�ी �मळव�यासाठ� सूचना दे�याचा जो माग� वरती सुच�व�ा आहे, �याची क�पना
तुम�या मनात �जवा आ�ण मग �याचं �मळणारं फळ बघा. तुम�या सु�तमनात �या
क�पनेची इतक� उ�म �जवण होई� क�, संप�ी �मळव�याचे �वहाय� माग� तु�हा�ा
आपोआप सापडती�.

एखाद� व�तू �वकू वा सेवा देऊन आपण इ��छत संप�ी �मळवू अ�ा एखा�ा
द�घ�का��न योजनेची वाट बघत रा� नका, तर तो पैसा तु�हा�ा आ�ाच �मळा�ा आहे,
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अ�ी तुम�या मनात क�पना करा. तो पैसा तु�हा�ा �मळाय�ाच हवा यासाठ� यो�य तो
माग�, यो�य ती योजना तु�हा�ा सुचव�याची तुम�या सु�तमना�ा सूचना �ा. एकदा त�ी
सूचना के�� वा मागणी के�� क�, सु�तमनाचं काय� �गेच सु� होतं, हे ��ात असू �ा.
�या योजना वा माग� के�हाही सुचती�, यासाठ� मन सतक�  ठेवा आ�ण एकदा का तो माग�
तु�हा�ा समज�ा क�, �या�या अंम�बजावणीसाठ� त�पर राहा. ती तातडीनं काया���वत
करा. असा एखादा �वचार कदा�चत एका �णातच तुम�या मनात चमकून जाई�. तु�हा�ा
काही वेगळं क�न पाह�याचा संकेत �मळे�. मा� तो संकेत ओळखा, �या�ा यो�य तो
मान �ा आ�ण तो �गेच काय�वाहीतही आणा.

�स�या �करणात तु�हा�ा जे सहा ट�पे सां�गत�े आहेत, �याती� चौ�या ट��यात
�हट�ं आहे क�, संप�ी �मळव�याची तुमची योजना पूण� कर�याची एक काय�योजना
बनवा आ�ण �त�या पूत�साठ� कामा�ा �ागा. सु�तमनाकडून संकेत �मळा�यानंतर तु�ही
या सूचनेवर �कूम तातडीनं कामा�ा �ाग�ं पा�हजे. मा� या योजनेत कुठ�ेही �हणजे जर
असं झा�ं तर, तसं असे� तर… असे कुठ�ेही तक�  नकोत. तक�  कदा�चत चुक�चे ठ�
�कतात, �यामुळे जर तक�  यो�य नसती�, तर �यावर �वसंब�यामुळे तुमची योजना य��वी
होत नाही व तु�ही �नरा� होऊ �कता.

मा� �या योजने�ारे आपण संप�ी�ा�तीचं �येय डो�यांसमोर ठेव�ं आहे, व�तू �वकून
वा सेवा �दान क�न, ती योजनेची ��य� अंम�बजावणी होत आहे, अ�ी क�पना सतत
जागतृ ठेवा �हणजेच �या सेवां�ारेच वा �व���ारेच ही संप�ी तु�हा�ा �मळत आहे, याचं
सूचन सतत तुम�या सु�तमना�ा होत रा�ह�ं पा�हजे, जे या सग�यात खूप मह�वाचं आहे.

तुम�या सु�त मना�ा उ�े�जत कर�या�या सहा पाय�या :
�स�या �करणाती� सहा ट�पे आ�ण या �करणाती� सूचना या एक� क�न आपण
पुढ�� ट��यांवर पोहोचतो.

१. �जथं तु�हा�ा कोणीही ��यय आणणार नाही वा तुमचं �� �वच��त करणार
नाही, अ�ा एखा�ा �ांत जागी बसा. ��यतो रा�ी तुम�या अंथ�णावर बस�यास
जा�त उ�म. तुमचे डोळे �मटून �या आ�ण पूण� ��ेनं ते वा�यं तुम�या �वतः�ी
मो�ानं �हणा - �यात तु�हा�ा अपे��त अस�े�� संप�ी, ती �मळ�याची
का�मया�दा यांचं �प� सूचन असे�. सूचना �हणतानाच आपण �या मागा�नं ही
संप�ी �मळवू इ��छतो, �याचंही मो�ानं उ�चारण करा. सु�तमना�ा ही सूचना
देतेवेळ� ही संप�ी तुम�या ता�यात आहे, तुम�या हातात आहे, अ�ी क�पना करा. हे
�च� तुम�या मन��ूंवर उमटू दे.
उदा. - आजपासून पाच वषा�नी मा�याकडे एक कोट� �पये असती�. �यासाठ� मी

व�तू �व��चा माग� �नवड�ा आहे, अ�ी जर तुमची सूचना असे�, तर तु�ही पुढ���माणं
��द उ�चारा.
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एक जानेवारी २०२३ रोजीपय�त मा�याकडे एक कोट� �पये इतक� र�कम जमा
झा�े�� असे�. या मध�या पाच वषा��या काळादर�यान ती मा�याकडे येत राही�.
व�तू�व��ची सेवा मी �ाहका�ा त�परतेनं पुरवेन. मा�या व�तू गणुव�े�ा �ंभर ट�के
�याय देती�, यासाठ� मी बांधी� असेन. �व��प�ात�या सेवेचीही (गरज अस�यास) मी
�याची त�परतेनं पूत�ता करेन.

माझी पूण� खा�ी आहे क�, अपे��त का�ावधीत म�ा ही संप�ी �मळणारच आहे.
पूण� ��ेनं मी हे बघतो आहे क�, ही सारी संप�ी मा�यासमोर हजर आहे. मी �त�ा हात
�ावून �तचा �प�� अनुभवू �कतो आहे. म�ा हवी असे� �या वेळ� ती संप�ी मा�या व�तू
�व���या बद�यात मा�याकडे ये�याची मी वाट बघत आहे. �यासाठ� आव�यक �या
काय�योजनेचा संकेत �मळ�याची मी आतुरतेनं वाट बघत आहे. तो संकेत �मळताच मी
तातडीनं कामा�ा �ागेन.

२. हेच उ�चारण जोपय�त तुम�या क�पनेत तु�ही अपे���े�� संप�ी �मळा�याचं
बघत नाही, तोपय�त रोज रा�ी व सकाळ� करा.
३. तुमचे हे �वधान आप�या ह�ता�रात ���न अ�ा �ठकाणी ठेवा क�, ते सतत
तु�हा�ा �दसत राही�. ते त�डपाठ करा व रोज रा�ी झोप�यापूव� व सकाळ�
उठ�यावर �हणत राहा. �या�ारे तु�ही तुम�या सु�तमना�ा �ो�सा�हत क�न
काय�त�पर करा�.

या सव� सूचना �हणजे �वयंसूचना आहेत, �या�ारे तु�ही तुम�या सु�तमना�ा आ�ा
देता, सूचना करत असता. मा� �या सूचना वा आ�ा पूण� ��ेनं, पूण� �व�ासानं के�े�या
असतात, �याच सूचनांचं वा आ�ांचं पा�न तुमचं अंतम�न करत असतं, हे नेहमी ��ात
ठेवा. ��ेत चांग�ं वा वाईट घडव�याची �चंड मोठ� ताकद आहे �हणून ��ा �करणात
�द�े�या सूचना कायम �यानात ठेवा व �यांचं पा�न करा.

अगद� सु�वाती�ा जे�हा तु�ही या सूचनांचा वापर करा�, ते�हा तु�हा�ा कदा�चत
काहीसं �व�च� वाटे�. या सूचनांमुळे आप�ं �येय कसं पूण� होणार अ�ी आ�ंकाही
तुम�या मनात येई�. मा� अ�ा आ�ंकांना मनातून काढून टाका व या सव� सूचनांचं
स��तेनं पा�न करा. या सूचनांती� तु�हा�ा अचं�बत करणारी, थ�क करणारी ताकद
�वकरच तुम�यासमोर उभी असे�.

मान�सक ���चं रह�य
कुठ��ही नवीन क�पना माणसा�ा सुच�� क�, �याचा आधी �या क�पनेवर �व�ास बसत
नाही. हे कसं ��य होई�, असा सं�य �या�या मनात कायमच येतो. तु�ही जर वर
�द�े�या सूचनांचं �व�ासानं पा�न के�ं, तर तु�हा�ा हळूहळू �याचे प�रणाम �दसाय�ा
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�ागतात आ�ण मग �या सूचनांवर तुमची ��ा जडते. तु�ही अ�त�य ��ेनं �या सूचनांचं
पा�न कराय�ा �ागता.

सव�च त�व� �हणतात क�, माणूसच �याचा �नयतीचा मा�क आहे, �याचं न�ीब
घडवणं �या�याच हातात असतं. मा� हे ‘कसं’ हे मा� कोणीच सांगत नाही. मानवच
आप�या भ�व�याचा, न��बाचा उ�ाता कसा, �व�ेषतः आप�या आ�थ�क ��थतीचा, या
��ाचं उ�र आप�या�ा ‘�वयंसूचना’ या �करणात �मळतं. कारण आप�या सु�तमना�ा
�या सूचना देतो, �याचेच पडसाद आप�या आजूबाजू�या वातावरणावर उमटत असतात.

इ�छेचं संप�ीत प�रवत�न कर�या�या ���येचं �वयंसूचना हे फ� एक मा�यम आहे.
या मा�यमा�ारे आपण आप�या सु�तमनापय�त पोहोचू �कतो आ�ण �यास �भा�वत क�
�कतो. याबरोबरची इतर त�वं फ� साधनं आहेत, �यामुळे इतर त�वांपे�ा �वयंसूचना या
त�वाचं मह�वपूण� �थान ��ात �या �हणजे या त�वाचा सहभाग संप�ी �मळव�या�या
�य�नात �कती मह�वाचा आहे, हे तुम�या ��ात येई�.

हे पु�तक पूण� वाच�यानंतर पु�हा एकदा हे ‘�वयंसूचना’ �करण वाचा आ�ण पूण�
��ेनं आ�ण �न�ेनं, सम�प�त भावना व कृतीनं पुढ�� सूचनांचं पा�न करा.

जोपय�त तुमचा �वयंसूचने�या त�वावर, �या�या खरेपणावर �व�ास बसत नाही,
आपण अपे�ा धरत अस�े�या गो�ी ��य�ात घडती�च याची खा�ी पडत नाही, तोपय�त
�या सव� सूचना रोज मो�ानं वाचत राहा. वाचताना तु�हा�ा मह�वाचा वाटणारा भाग
अधोरे�खत करा.

वरी� सव� सूचनांचं/त�वांचं तंतोतंत पा�न करा �हणजे संपूण� समाज आ�ण य�
�मळव�याचं दार तुम�यासाठ� खु�ं होई�.



��येक अडथळा,

��येक अपय�

आ�ण ��येक �ःख

आप�याबरोबर

सममू�याचं �क�वा

�या�नही अ�धक �कमती�या

�ाभाचं बीज

घेऊन येतं असतं.
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�करण ५

�व�ेष �ान

���गत अनुभव �क�वा �नरी�णं
संप�ी�या वाटेवरचं चौथं पाऊ�

मा�य �ान आ�ण �व�ेष �ान असे �ानाचे दोन �कार आहेत. मा� तुम�याजवळ
�कतीही सामा�य �ान अस�ं, तरी संप�ी �मळ�व�यासाठ� ते उपयोगी फारसं पडत

नाही. मोठमो�ा �व�यात �व�ापीठात सव�सामा�य �ान देणारे अनेक �वभाग असतात.
मा� खूप सारं �ान असूनही तेथी� �ा�यापक खूप �ीमंत आहेत, असं फारसं आढळत
नाही. �यांना �व�ा�या�ना �ान देता येतं. मा� �या �ानाचा �व�ेष उपयोग �वतःसाठ�
संप�ीवध�नासाठ� करता येत नाही. (��मी आ�ण सर�वती दो�ही एकाच �ठकाणी नांदत
नाहीत, असं �हणतात, ते वर �ाग ूपडतं.)

जोपय�त तु�ही तुम�याकडे अस�े�ं �ान योजनाब� रीतीनं कसं वापरायचं ते ठरवत
नाही वा �याचा यो�य वापर करत नाही, तोपय�त तुम�या �ाना�या साहा�यानं तु�ही संप�ी
�मळवू �कत नाही. याचीच नेमक� जाणीव नस�यामुळे ब�सं�य �ोकांना �ान हीच ���
वाटते. मा� तसं काही नाही. �ान ही एक सु�त ��� आहे. एखाद� �न��त योजना आखून
�त�ा �नयोजनपूव�क यो�य �द�ेनं काय�रत के�यास ती ��� स��य होते.

आप�या ���णप�तीमध�ा एक सवा�त मह�वाचा दोष �हणजे �ान �द�यानंतर ते
�ान रोज�या �वहारात कसं वापरावं, �याचं उपयोजन कसं करावं, हे �व�ा�या�ना
��कव�ंच जात नाही.
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हे�ी फोड� यांचं �ा�ेय ���ण अगद� अ�प अस�यामुळे �ोक �यांना ���णत��
मानत नाहीत. आप�या समाजात �यानं वेगवेग�या वा एकाच �वषयां�या ब�याच पद�ा
घेत�या आहेत, �या ����ा ���णत�� �हट�ं जातं.

पण वा�तव फार वेगळं आहे. कारण पदवी अस�� क�, तो ����त होतो; पण
सु����त होतोच असं न�हे! या �ोकांना ‘ए�युकेट’ या ��दाचा मूळ अथ� समज�ाच
नाही, असं �हणावं �ागतं. ‘ए�युकेट’ या �ॅ�टन ��दाची उ�पती ‘ए�युको’पासून झा��,
�याचा अथ� आहे ‘आतून �वकास करणं.’

�हणजेच बरेच सामा�य वा �व�ेष �ान अस�े�ा मनु�य �ढाथा�नं ����त असे�च
असं नाही. जो मनु�य ����त आहे तो आप�याबरोबर इतरांचा साक�यानं �वचार क�
�कतो, �याचं मन �वक�सत झा�े�ं असतं, �यामुळे इतर कोणावर अ�याय न करता वा
�यांचं ह�क न डाव�ता तो �वतः�ा जे हवं आहे, ते �मळवू �कतो

अ�ानी माणूस
प�ह�या महायु� काळात (१९१४-१८) ��कागो येथी� एका वृ�प�ात काही संपादक�य
�ेख छापून आ�े. �यात ‘हे�ी फोड�’ हे एक अ�ानी �ां�तवाद� ‘गहृ�थ आहेत’ असं
�वधान के�ं होतं. �म. फोड� यांनी या �वधाना�ा हरकत घेत�� व �या वृ�प�ावर
बदनामीचा खट�ा दाख� के�ा. �यायासनासमोर खट�ा आ�यावर वृ�प�ा�या व�क�ांनी
आप�ाच अ�ी� बरोबर आहे हे �स� करायचा �य�न के�ा. �म. फोड� यांना
सा�ीदारां�या �प�ज�यात उभं के�ं गे�ं. �म. फोड� यांना मोटारीब�� बरंचसं �व�ेष �ान
अस�ं तरीही ते अ�ानी आहेत, कारण �यांना सामा�य �ान नाही, असा �या व�क�ांचा
यु��वाद होता.

‘बेने�ड�ट अरनॉ�ड कोण होते?’, ‘अमे�रकेती� १७७६चं आंदो�न दडप�यासाठ�
���ट�ांनी �कती सै�नक पाठ�व�े होते?’ यासार�या काही सामा�य ��ांचा �यां�यावर
भ�डमार कर�यात आ�ा.

�ेवट�या ��ा�या उ�रादाख� फोड� �हणा�े क�, ‘नेमके �कती सै�नक पाठव�े गे�े,
ते म�ा सांगता येणार नाही. मा� जेवढे सै�नक परत आ�े, �यापे�ा ती सं�या न�क�च
बरीच मोठ� होती.’

��ां�या या सरब�ी�ा कंटाळून �म. फोड� यांनी �या व�क�ाकडे �क��चत झुकत
अंग�ु��नद�� के�ा आ�ण �वचार�ं, ‘तुम�या या फारसे अथ� नस�े�या ��ांची उ�रं
�ायचीच असती�, तर मी तु�हा�ा एक आठवण क�न देऊ इ��छतो. मा�या टेब�वर
अ�ी अनेक बटणं आहेत, �याती� एखादं बटण दाब�ं क�, म�ा ह�ा अस�े�या मा�या
�वसायासंबं�धत ��ाचं उ�र दे�यासाठ� माझा साहा�यक धावून येतो. आता म�ा हे
सांगा क�, म�ा हवी अस�े�� कुठ��ही मा�हती पुरव�यासाठ� आव�यक अ�ा �ोकांची
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फौज जर मा�याकडे उप��ध आहे, तर मग मी इतकं सामा�य �ान �मळव�यासाठ� माझा
म�� का ��णवावा?’

ते उ�र �न��तच तक� �ु� होतं.
�या उ�रानं तो वक�� खजी� झा�ा. �याया�यात उप��थत अस�े�या ��येका�ा

खा�ी पट�� क�, फोड� यांचं उ�र अ�त�य तक� �ु� आ�ण यो�य आहे. कारण ते एका
सु����त माणसाकडून �मळा�ं होतं. आप�या�ा हवं अस�े�ं नेमकं �ान कुठ�ं हे
ओळखता येणं, नेमकं कुठून �मळे� हे माहीत असणं आ�ण �याचा यो�य वेळ� यो�य तो
उपयोग करता येणं, या सा�याचं नेमकं �नयोजन �हणजे सु����तपणा होय.

आप�याकड�या बु��मान साहा�यकां�या मदतीनं हे�ी फोड� हवं ते �व��� �ान
कुठ�याही �णी �मळवू �कत होते. जे �यांना अमे�रकेती� सवा��धक �ीमंत माणूस बनवू
�के�, ते सारं �ान �यांना �वतः�ा असणं मुळ�च आव�यक न�हतं.

तु�हा�ा हवं ते सव� �ान तु�ही �मळवू �कता
तु�हा�ा अपे��त असणारी संप�ी �मळव�याची �मता जे�हा तु�हा�ा �ाभावी असं
वाटतं, ते�हा ती �मळ�व�याची काय�योजना �न��त करणं अ�यंत आव�यक आहे �हणजेच
संप�ी�या बद�यात तु�ही जी सेवा देणार आहात वा व�तू �वकणार आहात, वा �वसाय
करणार आहात, �याचं �व�ेष �ान तु�हा�ा असणं अ�यंत गरजेचं आहे. कदा�चत, ते �ान
आजघडी�ा तुम�यापा�ी नसे� �क�वा कदा�चत तुमची तेवढ� �मता नसे�. मा� जरी हे
खरं अस�ं, तरी तु�ही ते �ान �मळवू �कता. तु�ही तुम�या बु��मान साहा�यकां�या
मदतीनं �यात �ावी�य �ा�त क� �कता. �चंड संप�ी �मळव�यासाठ� करावे �ागणारे
�य�न वा �ावावी �ागणारी ताकदही �ततक�च �चंड �ागणार �हणजे योजनापूव�क
राबव�े�या आ�ण ��ारीनं आख�े�या योजने�ारे ते �व�ेष �ान तु�हा�ा �मळू �कतं.
मा� ते �ान संप�ी �मळ�व�याची मह�वाकां�ा असणा�या �या ��य� ����ाच असावं,
असं मा� नाही.

न�ीब घडव�याची �याची मह�वाकां�ा आहे आ�ण �या�याजवळ ते �व�ेष �ान
नाही, �या ���साठ� वरचा प�र�छेद �ो�साहनपर ठरावा. कारण यो�य ते ���ण
नस�याचा �यूनगंड ब�याच �ोकांना असतो. मा� आप�याभोवती अ�ा �व�ेष �ान
असणा�या �ोकांचा समूह ते जमवू �कतात आ�ण आप�या �यूनगंडावर मात क�
�कतात.

थॉमस अ�वा ए�डसन�ा अव�या तीन म�ह�यांचं �ा�ेय ���ण �मळा�ं आ�ण �यांची
प�र��थतीही ह�ाखीची होती. मा� �यांना भ�व�यात ���णाची उणीव कधीही भास��
नाही आ�ण �यांचा मृ�यूही ह�ाखीत झा�ा नाही.

हे�ी फोड� यांचं �ा�ेय ���ण जेमतेम सहा�ा इय�ेपय�तच झा�ं होतं. मा� �यांनी
�चंड मोठ� आ�थ�क समृ�� �मळव�� होती. �व�ेष�ान �वपु� �माणात उप��ध आहे
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आ�ण �यासाठ� फार मोठ� �क�मतही मोजावी �ागत नाही. �व�ापीठाती� पगारप�कांवर
एक नजर टाक��, क� याचा अंदाज �गेच येतो.

�ान �वकत कसं घेता येतं, ही मा�हती �ाभदायक ठरते
काय�योजनेची आखणी करतानाच आप�ा �व�ेष �ान �मळव�याचा हेतू काय आहे, हे
�न��त करा, �याचबरोबर आप�या हेतूसाठ� तु�हा�ा कुठ�ं �व��� �ान असणं गरजेचं
आहे, हेही समजून �या. या हेतू आ�ण उ�े�ांवर आप�ं �ान अव�ंबून असतं. एकदा हा
मह�वपूण� ट�पा ठरव�ात क�, आप�या�ा हवं अस�े�ं �ान कुठं �मळू �के�, या
�थानांचा �ोध घेणं, �ततकंच मह�वाचं आहे. हे �ान आप�या�ा पुढ�� �ठकाणी उप��ध
होऊ �कतं.

१. तुमचा �वतःचा अनुभव आ�ण तुमचं ���ण
२. तुम�या बु��मान समूहा�या सहकाया�नं �मळणारं �ान व अनुभव
३. महा�व�ा�यं व �व�ापीठं
४. साव�ज�नक �ंथा�यं (�याती� पु�तके व �नयतका��के यांतून असं �ान उप��ध
होऊ �कतं)
५. �व�ेष ����ण काय��म (रा��ाळा व घरातूनच असं ���ण घेता येई�, असं
���ण देणा�या सं�था.)

तु�हा�ा हवं अस�े�ं �ान एकदा �मळा�ं क�, ते नीट संगतवार मांडून �याचा अ�यास
करा. आपण आख�े�या काय�योजनेनुसार तुम�या �व��� हेतूनं �याचा उपयोग करा.
�व��� हेतूनं �मळव�े�ं हे �ान जर वापर�ं गे�ं नाही, तर ते फो� ठरतं.

तु�हा�ा आव�यक अस�े�ं �ान जर तु�ही अजून जा�त सखो�तेनं �मळवायचा
�वचार करत असा�, तर �ान �मळव�याचा हेतू सवा�त आधी �न��त करा आ�ण
�व�सनीयरी�या आ�ण यो�य ते �ान कुठं �मळे� याची मा�हती �मळवा.

य��वी �ोक आप�या �व��� हेतूसाठ�, धं�ासाठ� वा �वसायासाठ� अ�याव�यक
असं �व��� �ान �मळव�यासाठ� कुठ�ाही संकोच करत नाहीत. मा� �ा�ेय ���ण
संप�ं क�, आप�ं ��क�याचे �दवस संप�े, असा गैरसमज �यांचा होतो, असे �ोक
सामा�यतः अय��वी झा�े�े �दसतात. मा� �न�वळ �ा�ेय ���ण �हणजे पुरसे
�वहार�ान न�हे, हे आता समजून घेत�ं पा�हजे.

आप�ं वत�मान जग आहे �व�ेष�ांचं. एका बातमीत, को�ं�बया �व�ापीठाचे
माग�द��क अस�े�े रॉबट� पी. मूर यांनीही या �व�ेष�ांचं मह�व �प�पणे अधोरे�खत के�ं
आहे.

�व�ेष�ांना अस�े�� सवा��धक मागणी
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आजका� कुठ�याही कंपनीत �व�ेष�ांना खास मागणी अस�याचं �च� �दसतं. �बझनेस
�कू�चे पदवीधर, अकाउंट्स, �टॅ�ट��ट�स, इं�ज�नअस�, प�कार, आ�क�टे�ट्स, के�म�ट,
नेतृ�व करणारे त�ण… �े� कुठ�ंही अस�ं, तरीही तु�ही जर तुम�या �े�ाती� �व�ेष
����ण घेत�े�ं असे�, तर तु�हा�ा न�क�च खास मागणी आहे. उ�म �ै��णक
कार�कद�बरोबरच �यांचं ���म�व आकष�क आहे, जे �ोकांना �भा�वत क� �कतात
अ�ा त�णांना तर �न�वळ �ै��णक �मता अस�े�या त�णांपे�ा �व�ेष मागणी आहे.
तुमचे ���म�व जर असे सव�गणु संप� वा अ�पै�ू असे�, तर अनेक कंप�या
नोकरीसाठ�चे ��ताव घेऊन तुम�यासमोर उ�या असतात.

आप�या �े�ात अ�णी असणा�या एका खूप मो�ा औ�ो�गक कंपनीनं �ी. मूर
यांना ���ह�े�या प�ात ��थतय� �व�ा�या�बाबतची अपे�ा �� करताना �हट�ंय क�,
�व�थापना�या कामात अभूतपूव� �गती दाखवू �कणा�या �ोकां�या आ�ही �ोधात
आहोत �हणूनच �ै��णक पा��भूमीपे�ाही चा�र�य, ��ारी आ�ण �वक�सत ���म�व हे
गणु आम�यासाठ� अ�यंत मह�वपूण� ठरतात.

उमेदवारीचा ��ताव
�म. मूर यांनी �व�ा�या�समोर एक ��ताव ठेव�ा - �व�ा�या�नी आप�या उ�हा�या�या
सुट�त काया��यात, �कानांत वा उ�ोग �वसायात उमेदवारी करावी, जेणेक�न वरी�
�ठकाणी कामकाजासाठ� कुठ�� �व�ेष कौ��यं गरजेची असतात, �याची �व�ा�या�ना
मा�हती होई�. आप�या ��तावात ते पुढे �हणतात क�, कॉ�ेजमधी� �स�या-�तस�या
वष�च �व�ा�या�ना �यां�यासाठ� पुढ�� �व��� अ�यास�म �नवड�यास �वृ� करावं. मा�
जे �व�ाथ� कुठ�याही हेतू��वाय, वेळ जा�याचं साधन �हणून ���णाकडे बघत
असती�, �यांना ���णास रामराम ठोक�यास सांगावं.

सव�च �वसायात आता �व�ेष�ांना वाढती मागणी अस�यामुळे आता या �ै��णक
सं�थांनी �ावसा�यक समुपदे�नाची जबाबदारी �यावी. अथा�त बद�ता काळ, �याची
मागणी व आप�� आजची ���ण�व�था यांची यो�य सांगड घा�ून, आज�या जगात
आव�यक अ�ी कौ��यं �व�ा�या��यात �जव�यासाठ� महा�व�ा�यांनी �य�न के�े
पा�हजेत.

�व��� �ानाची, ���णाची गरज असणा�यांसाठ�चा �व�सनीय व मह�वपूण� �ोत
�हणजे रा��ाळा. प�ा�ारा हे ���ण �व�ा�या�ना घरबस�या �ा�त करता येतं. याचा
आणखी एक फायदा �हणजे तु�ही तुम�या फाव�या वेळात हे �ान �ा�त क� �कता.
तु�ही जर काळजीपूव�क अ�ा ���णसं�थेची �नवड के��, तर तेथी�
अ�यास�मांबरोबरच तु�ही तु�हा�ा ह�ा अस�े�या �वसायाचं उ�चत माग�द��नही
�मळवू �कता.

क�े��टंग एज�सीनं �द�े�ा धडा
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�वनासायास �मळा�े�या गो�ीची �क�मत नसते. कुठ��ही �क�मत न देता आप�या�ा जर
एखाद� गो� �मळा�� असे�, तर आप�या�ा �याचं कौतुकही नसतं. असंच काहीसं होतं
आप�या �ा�ेय ���णाबाबत. फार�ी �क�मत न �ावी �ाग�यामुळे आपण अगद�
मोज�याच संध�चा �ाभ घेतो. जणू आधी�या घा�व�े�या संध�ची भरपाई कर�याकरता,
�ावसा�यक अ�यास�म ��कत असताना आप�या�ा ब�याचदा �व-अनु�ासन ��कावं
�ागतं.

प�ा�ारा ���ण देणा�या अ�ा सव� सं�था या अ�त�य �नयोजनपूव�क काम
करणा�या �ापारी सं�था असतात. �यांची फ� अगद� अ�प अस��, तरी खच�
भागव�यासाठ� �यांना ती वसू� करणंही गरजेचं असतं. एकदा अ�ा अ�यास�मा�ा
तु�ही �वे� घेत�ा, क� �यांची फ� देणं तुम�यावर बंधनकारक असतं. तु�ही तो अ�यास�म
य��वीरी�या पूण� के�ा वा म�येच अध�वट सोड�ा तरीही. या �ाळांत�े वसु�� �वभाग
आप�या या काय�प�ती�ारे तु�हा�ा �नण�य, त�परता आ�ण हाती घेत�े�ं या
काय�प�ती�ारे तु�हा�ा �नण�य, त�परता आ�ण हाती घेत�े�ं काम पूण� कर�याचं उ�कृ�
���ण मा� तु�हा�ा न�क�च देतात.

पंचेचाळ�स वषा�पूव� मी जा�हरात �वसाया�या अ�ा एका अ�यास�मासाठ� नाव
न�दव�ं आ�ण �तथं हे ���ण म�ा �मळा�ं. आठ-दहा धडे/पाठ झा�यानंतर मी तो
अ�यास म�येच थांबव�ा मा� �या �ाळेकडून म�ा ‘फ�’ची �ब�ं मा� येतच रा�ह��.
एकदा �वे� घेत�यावर फ�ची र�कम देणं मा�यावर काय�ानं बंधनकारक होतं. �ेवट�
�यां�या तगा�ांना वैतागनू मी ठरव�ं क�, पैसे �ावे �ागणार आहेतच, तर ते फुकट
दे�यापे�ा �यातून �मळणारं �ान तरी पदरात पाडून �यावं. ती वसु��ची प�त �हणजे
फ� काया��यीन प�त असावी, असं म�ा �या वेळ� वाट�ं; पण नंतर उमज�ं क�, तो
मा�या ����णाचा एक मौ�यवान असा भाग होता. मा� �यासाठ� पै�ा�या �पात
कुठ�ंही मू�य न चुकवता कुठ��ही �क�मत न मोजता म�ा ते �मळा�ं होतं.

एखा�ा गो�ीचा पुरेपूर �प�छा करताना, आपण ते ���ण �मळवत असतो. हा �ोध
म�ा खूपच नंतर �ाग�ा. मी जा�हरात �वसायाचं अ�न�छेनं ���ण घेत असताना ही
आ�ण ती प�त मा�यासाठ� अ�यंत मौ�यवान ठर��.

�व�ेष �ानाकडे नेणारी वाट
अमे�रका या दे�ात जगात�� सवा�त मोठ� अ�ी प���क �कू� प�त आहे. जी व�तू
आप�या�ा फुकट �मळते, �तची आप�या�ा �क�मत नसते, ही मानवीवृ�ीच आहे �हणूनच
कदा�चत आप�या�ा मोफत/�वना�ु�क ���ण देणा�या सं�था वा �वनामोबद�ा
चा�व�� जाणारी �ंथा�यं यांची �क�मत नसते. �ाळा संप�यावर आपण जे�हा
कामधं�ा�ा �ागतो, ते�हा पु�हा एकदा आप�या�ा �व�ेष ����णाची गरज का भासते,
या ��ाचं उ�र कदा�चत वरी� वृ�ीत दड�े�ं सापडे� �हणूनच तु�ही जर आप�या
�ा�ेय ���णाबरोबर एखादं �व�ेष �ावसा�यक कौ��य आ�मसात के�ं असे�, तर
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तु�हा�ा मा�कवगा�ची पसंती असते. अस�े�या सवडीचा उपयोग तेच �ोक करतात,
�यां�याकडे वेगळं काही करायची मह�वाकां�ा असे�, �याचबरोबर नेतृ�वगणुही
असती�.

आप�यात असणारी सवा�त मोठ� कमतरता �हणजे मह�वाकां�ेचा अभाव. �नय�मत
नोकरीत असणारे �ोक जे वेगळं कौ��यं आ�मसात करतात; ते आप�या नोकरीत सदैव
पुढ�या पदांवर अ�धकार सांग ू�कतात. सतत काहीतरी नवीन ��कत राह�यानं व �याचं
�वहारात उपयोजन कर�यानं आप�े �गतीचे माग� खु�े होतात आ�ण आप�� गरज
�दवस��दवस अ�धका�धक वाढत जाते.

घरबस�या घे�यात येणारे ���ण�म अ�ा �ोकांना फायदे�ीर ठरतात, �यांचं �ा�ेय
���ण झा�े�ं अस�ं, तरी अ�त�र� ���णासाठ� जे वेगळा वेळ देऊ �कत नाहीत.

�टुअट� ऑ��टन �वअर यानं क�����न इं�ज�नअर/�स��ह� इं�ज�नअर �हणून ���ण
घेत�ं आ�ण उ�ोगात पदाप�ण के�ं. मा� �या वेळ� बाजारात आ�े�या मंद�नं, �या�ा
अपे��त तो पैसा �मळू �कणार नाही, असं �या�या ��ात आ�ं. �यानं पु�हा एकदा
आप�या जीवनाचं अव�ोकन के�ं व आप�ा �वसाय बद�ायचं ठरव�ं. तो आता
काय�ाचा �व�ाथ� झा�ा. एक �व�ेष अ�यास�म पूण� क�न �यानं कॉप�रे�न वक��
हो�याची तयारी पूण� के��. ���ण पूण� क�न �यानं बारची परी�ा उ�ीण� के�� आ�ण तो
य��वी वक�� झा�ा.

‘कौटंु�बक जबाबदारीमुळे �ाळेत जाता आ�ं नाही’ �क�वा ‘आता वय वाढ�ं’ अ�ा
सबबी जे �ोक पुढे करतात, �या �ोकांसाठ� �वअर यांचं उदाहरण �व�ेष मह�वाचं ठरावं.
कारण काय�ाचा अ�यास करतेवेळ� �वअर �ववा�हत होते आ�ण �यांनी वयाची चा�ळ�ीही
पार के�� होती.

आप�� ���णसं�था �नवडताना �यांनी उ�च दजा�चे अ�यास�म उ�म त�हेनं
�नवड�याची �याती अस�े�या ���ण सं�थेची �नवड के�� होती. चार वषा�चा तो
अ�यास�म �यांनी अव�या दोनच वषा�त पूण� के�ा �हणजेच �ान कसं �मळवावं,
याचंदेखी� �ान असावं �ागतं.

अगद� साधी�ी पण अमू�य क�पना
एक �व��� घटना बघू या.

�कराणामा�ा�या �कानात काम करणा�या �व�े�याची नोकरी अचानक गे��.
�कानात �ह�ोब ठेव�याचा थोडा अनुभव अस�यामुळे �यानं अकाउं�ट�गचा वेगळं �ावी�य
�मळवणारा एक कोस� के�ा. अ�याधु�नक बुक �क�प�ग व इतर काया��यीन कामं तो
��क�ा आ�ण �यानं �वतःचा �वसाय सु� के�ा. आप�या �वसायाची सु�वात तो �जथं
काम करत होता, �या �ापा�यापासूनच के��. मग हळूहळू �यानं �ंभरा�न जा�त
�ापा�यां�ी �यांचा �ह�ेब ठेव�याचे करार के�े, �यासाठ� अगद� वाजवी दर आकार�ा.
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�याची ही क�पना अ�त�य �ोक��य झा�� आ�ण एका छो�ा गाडीतच �या�ा आप�ं
काया��य थाटावं �ाग�ं. आप�या या चा��या-�फर�या काया��यात �यानं आधु�नक बुक-
�क�प�ग म��नरी बसवून घेत��. आता �या�याकडे अ�ा काया��यांचा एक ताफाच आहे.
अनेक कम�चारीही आहेत, �यां�या�ारे तो अनेक छो�ा �ापा�यांना माफक दरात
अकाउं�ट�गची सेवा पुरवतो.

हा अ�भनव �वसाय �व�ेष �ाना�ा �द�े�या नावी�यपूण� क�पने�या जोडीमुळे उभा
रा�ह�ा. �याचा हा �वसाय इतका य��वी ठर�ा क�, �याचा या वष�चा इ�कमटॅ�स हा
�या�या आधी�या मा�का�या या वष��या इ�कमटॅ�सपे�ा दसपट होता.

फ� एक क�पना हाच या �वसायाचा �ारंभ �ब�� होय. �या �व�े�या�ा ती क�पना
सुचव�याचं �ेय माझं आहे. या�नही अ�धक उ�प� �मळवता येई�, अ�ी आणखी एक
क�पनाही मी सुचवू इ��छतो.

�कराणामा�ाची �व�� सोडून देऊन �यानं बुक-�क�प�गचा �वसाय सु� के�ा, �याच
माणसानं ही क�पना सुचव��. �या�या बेकारीवर मात कर�यासाठ� मी ही क�पना �या�ा
सुचव�� होती. �या�ा क�पना आवड��; पण या क�पनेचं ��य� �वहारात कसं �पांतर
करायचं, हा �या�यासमोरचा मु�य �� होता. बुक-�क�प�ग�या �ानाचा, ते �मळा�यानंतर,
�वसाय कसा करायचा, हे मा� �या�ा कळत न�हतं.

मग ही अडचण सोडव�यासाठ� एक अ�भनव माग� �ोध�ा गे�ा. एका त�ण
टंक�े�खके�या मदतीनं ही सारी कथा टंक���खत के�� गे��. �तची एक आकष�क
पु��तका तयार के�� व ती पानं ��ॅपबुकम�ये �चकटव��. ते ��ॅपबुकच आता �व�ेता
झा�े. �या ��ॅपबुक�या मा�यमातून �याची ही गो� अनेक �ोकांपय�त पोहोच�� आ�ण
अनेक नवीन �कानदार �याचे �ावसा�यक �ग�हाईक बन�े.

आद�� नोकरी �मळव�यासाठ�ची �मा�णत योजना
आप�या दे�ाती� हजारो �ोकांना आज ���गत सेवेसंबंधाती� आकष�ण �ट�पणी
तयार करणा�या �व�ेष�ाची गरज आहे. या क�पनेचा उगम आव�यकते�या पूत�साठ�
झा�ा. �न�वळ एका माणसा�ा सेवा पुरव�यावरच न थांबता �या क�पनेचा �व�तार झा�ा.
�या म�ह�ेनं ही क�पना �ढव��, �तची क�पना��� अ�त�य ती� होती. आप�या
क�पनेत एका न�ा उ�ोगाचं बीज दड�े�ं आहे, ते �तनं ओळख�ं. ���गत सेवा
दे�यासाठ� त�पर अस�े�या हजारो �ोकांना असे �ावसा�यक माग�द��न पुरव�यासाठ� ती
स�ज झा��.

�त�या प�ह�याच अन् य��वी ठर�े�या ���गत सेवा�व�� योजने�या य�ानं
�ो�सा�हत झा�े�या या म�ह�ेनं ही योजना आता आप�याच मु�ांसाठ� राबवायचं ठरव�ं.
�त�या मु�ानं आप�ं कॉ�ेजचं ���ण नुकतंच पूण� के�ं होतं. मा� आप�या सेवेचं
�पांतर �वसायात कसं करता येई�, याबाबत तो ठाम योजनेवर पोहोच�ा न�हता. (मग
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�तनं आप�या मु�ासाठ� एक सव��म अ�ी योजना तयार के��. �यात �तनं अ�त�य
सुबक �पात ५० पृ�ं टाइप के��, �या�ारे �त�या मु�ाब��ची संपूण� मा�हती �मळत
होती. यात �तनं मु�ा�या मूळ �मता, ���ण, ���गत अनुभव अ�ी सव� मा�हती
�व�तृतपणे �द�� होती. मु�ा�या अपे�ाही नेमकेपणे �व�द के�या हो�या आ�ण �या पूण�
झा�यास तो कसा य��वी होई�, याचंही बो�कं �च� रेखाट�ं होतं.

ही पु��तका तयार कर�यासाठ� ती अनेक आठवडे क� घेत होती. यादर�यान�या
काळात �तनं आप�या मु�ा�ाही ��य� अनुभव घेऊन मा�हती �मळव�यास सां�गत�ं.
यासाठ� �तनं मु�ा�ा प���क �कू��या �ंथा�यात पाठवून सेवेची �व�� कर�याची
आव�यक ती सारी मा�हती गोळा करावयास �ाव��, तसंच तो �यांना सेवा पुरव�याची
��यता आहे, अ�ा �ोकां�या ��त�प�या�कडे जाऊन �यां�या �वसाय कर�या�या प�ती,
�यां�या ताकदवान बाजू व उ�णवा यांचाही अ�यास कर�यास सां�गत�ं. ही सव� मा�हती या
पु��तकेत समा�व� कर�यात आ��. जे�हा ही पु��तका तयार झा��, ते�हा �यात
�वसायासंबं�धत अ�ा अनेक सूचना हो�या, �या मु�ा�या भावी मा�कांसाठ� अ�यंत
उपयु� ठरणा�या हो�या.

अगद� मुळापासून �ारंभाची गरज
वरी� सव� गो� वाच�यानंतर एखा�ा�ा साह�जक असा �� पडे� क�, ‘एक नोकरी
�मळव�यासाठ� एवढ� सगळ� यातायात कर�याची खरंच काय गरज आहे?’

मुळात कुठ��ही गो� �व��थत रीतीनं करणं �हणजे यातायात न�क�च नसते. कारण
�नयोजनानं कुठ�ाही मन�ताप, ��� �थ� जाणं, वृथा �म हे टाळता येऊ �कतं. ��वाय
तु�हा�ा जे हवंय ते नेमकेपणानं मांडता येतं आ�ण �मळवताही येतं. या म�ह�ेनं आप�या
मु�ासाठ� जी योजना तयार के��, �या�या साहा�यानं �या�ा अपे��त अ�ी नोकरी
अपे��त पगारासह प�ह�याच �ठकाणी �मळा��.

आप�याकड�या ब�वान मु��यांची �या�ा पूण� जाणीव अस�यामुळे �या�ा अगद�
तळापासून चांग�� सु�वात करता आ��. ताकद वृथा खचा�वी �ाग�� नाही. अ�यथा,
�जथून �यानं आप�या नोकरीची सु�वात के�� �तथपय�त पोहोच�यासाठ� �या�ा कदा�चत
दहा वष� घा�वावी �ाग�� असती.

तळापासून सु�वात क�न हळूहळू पाय�या चढत जाणं, हे �हणाय�ा छान वाटतं.
मा� अ�ा �ोकांना आजूबाजू�ा असणा�या संधी पटकन �दसत नाहीत. �य�न क�न पुढे
जा�यात�ा �यांचा ���कोनही फारसा उ�साही नसतो. आहे तसंच वा �तथंच राह�याकडे
�यांचा क� असतो, कारण हळूहळू �यां�या मह�वाकां�ा �वझू �ागतात. ‘ठे�व�े अनंत
तैसे�च राहावे’ ही वृ�ी मग �यां�या दैनं�दन आयु�याचा भाग बनते आ�ण ते दैनं�दन कामाचे
ग�ुाम बनतात. पुढे �गतीसाठ� �य�न कर�याचंही ते सोडून देतात �हणूनच तळापासून
सु�वात कर�यापे�ा ��य झा�यास दोन पाय�या वर चढूनच सु�वात करा. थो�ा जा�त
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उंचीव�न आजूबाजूचा नजाराही आणखी �व�तृत �दसतो, तसंच आहे हे. तुम�या
उ�ती�या जा�त संधी कदा�चत तु�हा�ा सापडती� आ�ण तु�हा�ा पुढे जा�यासाठ�
बळही देती�.

असमाधान कायम धगधगतं ठेवा
डॅन हा��पन याचं उदाहरण अ�यास�यावर म�ा नेमकं काय �हणायचंय, ते तुम�या ��ात
येई�. डॅन हा��पन हा �या�या कॉ�ेज जीवनात, १९३०म�ये नॅ�न� चॅ��पयन�ीप�या नो�े
डॅम फुटबॉ� संघाचा मॅनेजर होता. �या वेळ� नूट ऍ�नी हे या संघाचे माग�द��क �हणून
काय�रत होते.

हा��पनचं कॉ�ेज ���ण संप�ं, ते�हा प�र��थती बद��� होती. सव�� मंद� आ��
होती. नोक�या अ�त�य कमी झा�या हो�या. हा��पननं इ��हे�टम�ट बँ�क�ग व �फ�म
�ाइनम�ये अय��वी �य�न क�न पा�ह�ा. मा� �ेवट� �वजेवर चा�णारी �वणयं�े
�वक�या�या �वसायात जम बसवायचा �य�न के�ा. इथं तो क�म�नवर �वणयं�े
�वकणार होता. हा उ�ोग कुणीही सु� क� �कत अस�यामुळे फारसे उ��व� भ�व�य
या धं�ा�ा नाही, याची हा��पन�ा क�पना होती.

मा� �यानं यातही संधी �ोध��. �यानं थो�ा अ�न�छेनंच दोन वष� हा उ�ोग के�ा.
मा� पुढे �गती कर�यासाठ� �यानं आप�याच कंपनीत अस�े�या साहा�यक �व�� �बंधक
या पदावर आप�ं �� क� ��त के�ं आ�ण �य�नांनी ते पद �मळव�ंही, �यामुळे अ�धक
�व�तृत संधी �या�ा खुणावू �ाग�या आ�ण तोही इतरां�या नजरेत आ�ा.

आप�� �वणयं� �वक�याचा �यानं असा �व�म के�ा क�, तो आप�या ��त�पध�
कंप�यांचं �� आप�याकडे वेधून घेऊ �ाग�ा. �ड�टो�ाम �ॉड�ट्स कंपनीचे चेअरमन
ए. एम. अँ�यूज यांचं �� हा��पनकडे गे�ं. ही कंपनी हा��पनची ��त�पध� कंपनी होती.
आप�ा धंदा खेचणारा हा��पन आहे तरी कोण, या उ�सुकतेनं अँ�यूज यांनी �या�ा
भेटाय�ा बो�ाव�ं. �यांची मु�ाखत संप��, ते�हा हा��पन �ड�टो�ाम कंपनी�या
(�व�न�वषयक काय� करणा�या) अ ॅकॉ��टकॉन �वभागाचा नवा �व�� �बंधक �हणून
�नयु� झा�ा होता. हा��पनची �व���मता तपासून घे�या�या उ�े�ानं अँ�यूज तीन
म�ह�यांसाठ� ��ो�रडा�ा गे�े व सव� जबाबदारी हा��पनवर आ��. या काय�काळात �यानं
इतकं झपाटून काम के�ं क�, �ेवट� तो कंपनीचा उपा�य� �हणून �नवड�ा गे�ा. या
पदावर पोहोच�यासाठ� इतर �ोकांना �कमान दहा वष� �ाग�� असती, �या पदावर
पोहोच�यासाठ� हा��पन�ा फ� सहा म�हने �ाग�े.

हे सारं त�व�ान एकच गो� सांगतं क�, तु�ही �गती करता वा आहे �तथं राहता हे
सव��वी तुम�याच हातात असते. तु�ही प�र��थतीवर ताबा �मळव�ात, तर य�ा�या
��खरावर पोहोचणं सहज ��य होतं.
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तुमचे अमू�य सहकारी
य� आ�ण अपय� हे आप�याच सवयीचे प�रणाम आहेत, या �वधानावर मी �व�ेष जोर
देऊ इ��छतो. म�ा न�क� खा�ी आहे, डॅन हा��पन�ा �ाभ�े�ा �या�या फुटबॉ�
����काचा सहवास �या�यात अ�ी काही �द��य इ�छा��� जागवून गे�ा क�, �यामुळे
�याची नो�े डॅम फुटबॉ� ट�म जग��स� बन��. ही �द��य इ�छा��� �हणजे मनात
कायम धगधगती असणारी उ�कृ�तेची �व�ंत इ�छा. आपण �या�ा आप�ा आद��
मानतो, �या�यात तर जग�जेते हो�याची �ढाऊ वृ�ी असे�, तर आद�ा�पासून �ेरणा
घेऊन आपणही इ��छत गो�ी सा�य क� �कतो.

तुम�या �वसायात�े तुमचे सहकारी तुम�या य� व अपय� या दो�हीतही अ�त�य
मह�वाचे असतात, हे म�ा एका घटनेनं दाखवून �द�ं. माझा मु�गा ��ेअर हा डॅन
हा��पन�ी एका पदासाठ� बो�णं करीत होता. हा��पननं �या�ा जो पगार देऊ के�ा होता,
तो ��ेअर�ा हा��पन�या ��त�पध� कंपनीनं देऊ के�े�या पगारापे�ा �न�मा होता. माझा
मु�गा अथा�तच यावर नाराज होता, ते�हा मी वडी� �हणून �या�यावर थोडा दबाव
आण�ा व �या�ा हे पद व पगार �वीकार�यास राजी के�ं. कारण आप�या�ा पसंत
नस�े�या प�र��थती�ी जुळवून घे�याचं जो माणूस नाकारतो व �याचवेळ� �तथूनच तो
आप�या �गतीचा र�ताही �ोधतो, अ�ा माणसाचा सहवास अ�त�य फायदे�ीर ठरतो.
अ�ा माणसाचं सा���य एक असं भांडव� ठरतं क� जे अमू�य आहे.

अगद� तळात अस�े�ं आप�ं �थान हे एकक���, कंटाळवाणं असतं �हणूनच
आप�या�ा सुयो�य असणा�या �थानाव�न सु�वात कर�याचं मह�व मी पु�हा पु�हा
सांगतोय, �व�ेष जोर देऊन सांगतोय.

�व�ेष �ाना�ारे अमू�य बनवा तुम�या क�पना, वाढवा तुम�या क�पनांचं मू�य -
आप�या मु�ासाठ� ‘���गत सेवा �व�� योजना’ तयार करणा�या म�ह�े�ा त�ाच

कामासाठ� खूपच मागणी आ��. �यांना आप�या ���गत सेवां�ारे अ�धक पैसे
�मळव�याची इ�छा होती, असे �ोक �त�या�ी संपक�  साधतात.

�त�या योजनेम�ये आता फ� वत�मान सेवांत वाढ वा सेवांचे अ�प मू�य आका�न
अ�धक पैसा �मळव�याची चतुर ग�णतं असतात, असं नाही, तर ती आता सेवा �वकत
घेणा�यां�या व सेवा �वकणा�यां�या �व�ेष �ची काय आहेत, हेही �व�तृतपणे जाणून घेते,
जेणेक�न �त�ा अ�ी योजना तयार करता येई� क�, �या�ारे नोकरी देणा�या�ा आपण
देत अस�े�या पै�ांचा पुरेपूर मोबद�ा �मळावा.

जर तुम�या डो�यात एखाद� क�पना घोळत असे� आ�ण �तचा उपयोग क�न तु�ही
���गत सेवा अ�धक �ाभदायक क� �कत असा�, तर ही सूचना तुम�यासाठ� अ�यंत
उपयोगी आहे. यामुळे तु�ही सामा�य असतानाही इतका पैसा न�क�च �मळवू �का�,
जेवढा एखादा डॉ�टर, वक�� वा इं�ज�नअर�ा �मळतो.

�हणजेच कुठ�याही क�पनेची �क�मत आधीच ठरवता येत नाही, ती अमू�य आहे.
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��येक क�पने�ा �व�ेष �ानाची जोड न�क�च �मळा�े�� आहे. मा� �या
�ोकांजवळ खूप�ी संप�ी नसते. �यां�याकडे हे �व�ेष �ान मुब�क असते आ�ण
क�पनांपे�ा तेच जा�त असतं. �याचमुळे तुम�याकडे जर नवीन क�पना आ�ण
�या�वषयीचे �व�ेष �ान असे�, तर �ाभदायक रीतीने ���गत सेवा �वकणा�या
�ोकांना आता वाढती मागणी आहे. वेगळं काही कर�याची तुमची �मता �हणजेच तुमची
क�पना. या�याच जोरावर �व�ेष �ान आ�ण क�पनेचं यो�य �म�ण के�यास पैसा
�मळव�याची एक सुसंगत योजना तयार करता येते.

जर तुम�याकडे नावी�यपूण� क�पना असती�, तर या �करणातून तु�हा�ा संप�ी
�मळव�याचा नवा माग� सापडू �कतो. मा� तुमचे �वचार हेच तुमचे मु�य भांडव� आहे, हे
कायम ��ात ठेवा. कारण �वचार ��य�ात आण�यासाठ� �ागणारे �व�ेष �ान
आजका� कुठंही अगद� सहजतेनं उप��ध होऊ �कतं.



क

�करण ६

क�पना

मनाची काय��ाळा
संप�ी�या वाटेवरचं सहावं पाऊ�

�पने�या काय��ाळेत आप�या सग�या योजना माणूस तयार करत असतो. मना�या
क�पना����या आधारेच आप�या संवेदना, इ�छा यांना काय��प �द�ं जातं, आकार

�द�ा जातो.
माणूस �याची क�पना क� �कतो, �या ��येक गो�ीची तो �न�म�तीही क� �कतो.
मानवा�ा आप�या अफाट क�पना���चा अंदाज आ�ा आ�ण �यानं आप�या

क�पनांचं ��य�ात �पांतर क�न अव�या मानवी सृ�ीत बरेच बद� घडवून आण�े.
गे�या प�ास वषा�त तर �यानं सृ�ी�या �मतांचा �ोध घेत�ा आ�ण �यांनाही आप�या
ता�यात आण�ं. �यानं हवेत उड�याची क�पना के�� आ�ण ती अ�ी काही ��य�ात
उतरव�� क�, प�यांचं उ�ाणही �तथं काहीच वाटू नये. �यानं को�वधी मै� अंतरावर
असणा�या सूया�चं पृथ�करण आ�ण वजन के�ं आ�ण �याआधारे आ�ण आप�या
क�पना����ारे सूया�ची मू�त�वं �ोधून काढ��. वाफे�या इं�जनाची गती आता इतक�
वाढ�� क�, तो हजारो मै� वेगानं �वास क� �कतो. हे सव� ��य झा�ं केवळ
क�पना����ारेच.

आप�या क�पनेचा �वकास आ�ण �याचा उपयोग कर�याची �मता ही �या�या तका�वर
आधा�रत आहे. �याचा तक�  �जतका �व�तृत, �ततक� ही �मता अ�धक जा�त. मा� �या�या
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क�पना���चा �यानं अजूनही सव��च असा कळस गाठ�ा नाही. अजूनही �याची
क�पन��� �ाथ�मक �तरावरच काय�रत आहे. ती पूण� �वक�सत पाव�े�� नाही.

क�पनेची दोन �पं :
संक�पन आ�ण �न�म�ती ही क�पना���ची दोन �पं आहेत.

संक�पन क�पना : या�ारे आप�े जुने समज, क�पना वा योजनांची पुनर�चना करता
येते. यात कुठ��ही �न�म�ती नसते. या क�पनेत तुम�याजवळचं �ान, अनुभव,
�नरी�णज�य मा�हती यांवर फ� ���या के�� जाते. जगात�े ब�तां� सं�ोधक याच
�मतेचा वापर करतात. काही असामा�य ��� मा� आप�या �न�म�ती�म क�पना���चा
वापर करतात. अथा�त �या वेळ� संक�क क�पना���चा �� सोडव�यासाठ� फारसा
होत नाही, �या वेळ� �न�म�ती�म क�पना��� मदतीस येते व �त�या मदतीनं अ�ा सव�
असामा�य ��� आप�या ��ांवरची उ�रं �ोधतात.

�न�म�ती�म क�पना : मानवाचं मन ठरावीक �मतेपय�तचे अंदाज बांधू �कतं. मा�
�याची बु��म�ेची झेप फार �रवर असते. जे�हा असं मन आ�ण बु�� यांचे सांधे जुळून
येतात, ते�हा �यातून अफाट अंदाज बांधता येतात आ�ण नव�न�म�तीची �ेरणा �मळते. या
�मते�ारेच आप�या�ा आप�े मू�भूत �क�वा नवे �वचार सापडतात. ही तीच �मता आहे,
�या�ारे ��� �स�या ����ी आप�या सु�तमना�ारे संवाद साधू �कते. �न�म�ती�म
क�पना ही �वयंच��त आहे, उ��फूत� आहे आ�ण ती क�ी, हेही पुढे सां�गत�ं आहे. तुमचं
मन जे�हा अ�त�य तर� अ�ा अव�थेत असतं, ते�हा अ�ा मनाची ही �मता �चंड
वाढ�े�� असते आ�ण �न�म�तीचा तो �वचार (�न�म�ती कुठ��ही असो) तुम�या मनात
झटकन तरळून जातो. ती अ�त�य वेगवान आ�ण उ��फूत� अ�ी ��या असते. �या वेळ�
तुम�या मनात�� इ�छाही अ�त�य ती� आ�ण �बळ असते. जसज�ी आपण आप��
क�पना��� वापराय�ा �ागतो, तसत�ी ती अ�धका�धक �वक�सत पावते. ���ा�ा धार
के�यावर ते तेज होतं, �या�माणं आ�ण अ�ी �वक�सत पाव�े�� क�पना��� नवनवीन
क�पनांना अ�धक�धक वेगानं ज�मही देते.

�वसाय, उ�ोग आ�ण अथ�जगताती� �ोक तसेच क�ाकार, संगीत�, कवी आ�ण
�ेखक हे महान होतात, कारण �यां�या क�पना���चा सव��च �वकास झा�े�ा असतो.

आप�या �रीराती� �नायूंचा आपण �जतका जा�त वापर क�, �ततके ते ताकदवान
होतात, तसंच आहे हे. संक�पन क�पना व �न�म�ती�म क�पना या दो�ह��या सतत
वापरामुळे �यांचं �फुरण पाव�याचं, आठव�याचं �माणही वाढतं, �या जा�त तर� आ�ण
तेज�वी होतात.

इ�छा �हणजे फ� एक �वचार वा �ेरणा, जी अ�पजीवी वा धूसर असू �कते.
जोपय�त �या इ�छेचं वा�तवात �पांतर होत नाही, तोपय�त �त�ा कुठ�ाही आकार व मू�य
नसतं. तु�हा�ा तुम�या इ�छे�या �ेरणेचं जर आ�थ�क �पांतर अपे��त असे�, तर �तथं
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अ�धकां� वेळ संक�पन क�पना���चा वापर होतो. मा� काही वेळा �न�म�ती�म
क�पना���चाही वापर करावा �ागे�, अ�ीही प�र��थती उ�वू �कते.

तुम�या इ�छा����ा थोडा ताण �ा
तु�ही तुम�या क�पना���चा जर बराच काळ वापर के�ा नाही, तर ती थोडी �ीण होते.
(ती �याच ताकद�नं काम करत नाही.) या क�पना����ा पु�हा जागतृ करता येतं.
आप�� क�पना��� कधीही �ोप पावत नाही. मा� वापराअभावी अकाय��म न�क�
होते.

आता आपण आप�ं �� संक�पन क�पनेवर क� ��त क� कारण या�ारेच आप�या
इ�छेचं �पांतर आपण संप�ी �मळव�यात करणार आहोत.

मनात संप�ी �मळव�याची अस�याची इ�छा �हणजे �न�व�कार �ेरणा होय. या
�न�व�कार �ेरणेचं साकार �पात �हणजे संप�ीत �पांतर कर�यासाठ� आप�या�ा
कदा�चत अनेक योजनांचाही वापर करावा �ागे�. या योजनांची आखणी ही क�पने�या
वा �वचारां�या साहा�यानं होते आ�ण �यासाठ� मु�यतः संक�पन क�पना���चा वापर
होतो.

हे पु�तक पूण� वाचून झा�ं क�, पु�हा एकदा हे �करण वाचा. आता संप�ी
�मळव�यासाठ� (तुम�या इ�छेनुसार) योजना बनव�यासाठ� तुम�या क�पना����ा
कामा�ा �ावा. योजना तयार कर�यासाठ��या आव�यक �या सूचना ��येकच पु�तकात
�द�या आहेत. तुम�या आव�यकतेनुसार �या-�या सूचनांचं ज�र ते पा�न करा. अथा�त
�यासाठ� तुमची योजना ���खत �व�पात तुम�यासमोर असणं अ�यंत गरजेचं आहे. तु�ही
अजूनही तुमची योजना ���खत �पात तयार के�� नसे�, तर ते आधी करा. तुमची
�न�व�कार अस�े�� इ�छा आता साकार भौ�तक �पात येई�. आता ही इ�छा पु�हा पु�हा
वाचा. �ांतपणे वाचा. मो�ाने वाचा. संप�ी �मळव�या�या तुम�या इ�छापूत��या
मागा�त�ं प�ह�ं पाऊ� आता तु�ही टाक�ं आहे. इ�छा �� करणं, �त�यासाठ� योजना
तयार करणं या�ारे इ�छापूत�कडे तुमची वाटचा� सु� झा�� आहे.

�ीमंतीकडे नेणारे कायदे
आपण �वतः, सव� �ा�णमा�, आप�� पृ�वी आ�ण या पृ�वीवर�या सव� व�तू हे
उ��ांतीमुळे जे बद� घडून आ�े, �याचे ��यप�रणाम आहेत. यातूनच ��येक व�तू�या
सू�मतम कणांना एक� के�े जाते व �यांना सु�व��थत आकार �द�ा जातो.

आप�या पृ�वीचा आप�या ��येका�या अणुरेणूचा उगम हा �न�व�कार अ�ा ऊज�तूनच
झा�ा आहे. अ�ख� �व�ा�या मुळा�ी हीच ऊजा� आहे, ऊज���वाय �सरं काहीही नाही.
ही गो� अ�त�य मह�वाची आहे.
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इ�छा ही आप�या �वचारांची �ेरणा आहे. �ेरणा हेही ऊज�चं एक �प आहे. (वर
सां�गत�या�माणं - ��येक गो�ीमागं फ� ऊजा�च असते.) एखादा �वचार जे�हा तु�हा�ा
�ेरणा देतो, तु�हा�ा संप�ी �मळव�याची इ�छा होते, �या वेळ� तु�ही अ�ा ����ा
पाचारण करता, �ज�यामुळे या पृ�वी�या भौ�तक �व�ाती� ��येक गो�, �रीर, �रीराती�
�वचारांना चा�ना देणारा म�� बन�े आहेत.

आपण अ�ा �न�व�कार न बद�णा�या काय�ांनी आप�ं न�ीब बद�ू �कतो.
�यासाठ� आपण आधी ते कायदे समजून घेऊ व �यांचा वापर कसा करायचा तेही ��कून
घेऊ या. आपण ��य �तत�या सग�या ���कोनां�ारे या काय�ांमागी� त�वाचं स�व�तर
वण�न समजून घेऊ या. �यांची उजळणी क� या �हणजे मग अमाप संप�ी �मळते क�ी, हे
गढू रह�य आप�या�ा उ�गडे�. जरी हे �व�च� वा गढू वाट�ं, तरी ते कुठ�ंही रह�य
नाही. �या रह�याची जा�हरात खु� �नसग�च करत असतो. सदासव�दा, सव�काळ आपण
राहतो ती पृ�वी, आका�ात�े �ह-तारे, आप�या सभोवती अस�े�� सव� मू�त�वं, अगद�
गवताचं पातंही �हणजे आप�या�ा जे �दसतं, ते ��येकच याची जा�हरात करत असतं.

आता काही अ�ा मू�त�वांची नावं मी सांगतो, �या�ारे तु�हा�ा क�पना �हणजे
नेमकं काय, हे समजे�. हे त�व�ान एकदा वाचा, �यावर मनन करा. पु�हा एकदा नीट
वाचा; आता तुम�या ��ात येई� क�, �प�ीकरण �ावं असं काहीतरी तु�हा�ा उमग�ंय,
काहीतरी घड�ंय. हळूहळू तु�हा�ा याची �व�तृत समज येई�; पण इथंच न थांबता याचा
अ�यास चा�ूच ठेवा. क�पनेची नीट आ�ण �व�तृत �प�ता ये�यासाठ� हे पु�तक �कमान
तीनदा वाचा. या अ�यासादर�यान कुठ�ाही संकोच बाळग ू नका. एकदा तु�हा�ा याची
नीट क�पना आ�� क� तु�ही अ�जबात न थांबता सतत पुढे जात राहा�.

क�पनेचा �ावहा�रक उपयोग कसा करावा?
आप�या संप�ीचा �ारंभ �ब�� �हणजे आप�ा �वचार. आप�या क�पनेतूनच आप�या
मनात �वचार येतो. आता काही अ�ा �वचारांची चचा� क� �यामुळे क�पनेचं �चंड
संप�ीत �पांतर झा�ं. या उदाहरणां�ारे ही ���याही आप�या�ा �प� होई�.

मो�हनी घा�णारी �कट��
प�ास वषा�पूव�ची गो� आहे ही. एक �हातारा खेडूत डॉ�टर एका �हरात�या औषधां�या
�कानात गे�ा. �यानं आप�� घोडागाडी बाहेर बांधून ठेव��. माग�या दारानं तो �कानात
��र�ा आ�ण �तथ�या औषध�व�े�या�ी चचा� क� �ाग�ा.

अगद� ह��या आवाजात �यां�यात सुमारे तासभर चचा� चा�ू होती. मग तो डॉ�टर
आप�या घोडागाडीकडे गे�ा. जु�या प�तीची एक मोठ� �कट�� आ�ण औषधी �व
ढवळ�याचा �ाकडी चमचा �यानं �तथून �काना�या माग�या दारात नेऊन ठेव�ा.
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�या औषध�व�े�यानं/कारकुनानं ती �कट�� नीट तपासून घेत�� आ�ण पै�ांचं एक
पुडकं �या डॉ�टर�या हातात ठेव�ं. �या पुड�यात �याची आयु�यभराची बचत असे पाच�े
डॉ�स� होते.

डॉ�टरनं आता �या�ा एक ग�ुत फॉ�यु��ा ���ह�े�� एक �च�� �द��. तो फॉ�यु��ा
अ�त�य अमू�य होता, अगद� एखा�ा राजा�या संप�ीपे�ाही अमू�य असा. �या �च��वर
असं काहीतरी ���ह�े�ं होतं जे ती �कट�� (�कट��ती� �व) उकळ�यासाठ� मह�वाचं
होतं. जणू तो एक जा�ई मं� होता. मा� �या मं�ा�ारे वाहणा�या संप�ीबाबत तो डॉ�टर,
तो कारकून दोघंही अगद�च अन�भ� होते.

�या जुनाट व�तू पाच�े डॉ�स��ा �वक�या गे�यामुळे तो डॉ�टर खू� झा�ा. ती
जुनाट �कट�� आ�ण काहीतरी फॉ�यु��ा ���ह�े�ा तो कागद �मळव�यासाठ� �या
कारकूनानं आप�या आयु�याची अवघी कमाई वेच�� होती. तो जणू जुगार खेळ�ा होता.
�या�ा �ब�कू� क�पना न�हती क�, �यानं आयु�यभराची बचत देऊन गुंतवणूक के�े��
ही �कट�� �या�यापुढे असा काही ख�जना उघडून देणार होती, क� �ज�यापुढे
अ��ाउ��नचा �दवाही �फका ठरे�.

�या कारकुनानं �या �कट��बरोबरच एक क�पना �वकत घेत�� होती. एक �वचार
�वकत घेत�ा होता. संप�ी�या �चंड ओघासाठ� ती �कट��, �ाकडी चमचा आ�ण
�चटो�यावरी� ग�ुत रह�य �न�म�मा� होतं. �च��वर�या सूचनेनुसार काम करत असताना
�या कारकुनानं �यात आप�या ��ारीनं असं काहीतरी �मसळ�ं आ�ण मग सु� झा�ं ते
गद� खेचून घेणारं �या �कट��चं �व��ण मनमोहक द��न!!

�यात कारकुनानं ग�ुत फॉ�यु��याबरोबरच असं काहीतरी �व��ण �मसळ�ं आ�ण मग
सव�� पसर�े�� ती जा�ई गद�. ही कथा आहे आ�ण बघा, ती तु�हा�ा ओळखता येतेय
का!

आता आपण �याची ती �व��ण क�पना बघू �या�ारे संप�ीचा अ�वरत ओघ सु�
रा�ह�ाय. तो अजूनही वाहतोच आहे, आ�ण जगभरात�े ��ावधी, ��ी-पु�ष �याचं वाटप
करताहेत.

ती �कट�� आज जगात�ं साखरेचं सवा�त मोठं �ग�हाईक आहे, �या�ारे असं�य
�ोकांना ऊस तयार कर�यापासून, साखर तयार कर�यापय�त रोजगार �मळा�ाय.

आज ��ावधी कारकून, �टेनो�ाफर, जा�हरात करणारे अ�ांना ह�काची रोजीरोट�
�मळा��य. �या �कट���या उ�पादनाचं वण�न कर�यासाठ� अनेक �च�कार-क�ाकारांना
�तनं संधी आ�ण य�-संप�ी �द��य.

�या �कट��मुळेच द��णेत�या एका छो�ा�ा गावाचं �पांतर औ�ो�गक राजधानीत
झा�ं आहे, �याचा �ाभ �तथ�या उ�ोगांना आ�ण सग�या नाग�रकांनाही �मळा�ा आहे.

या क�पनेचा �ाभ आता सग�याच �वक�सत दे�ांनाही झा�ाय आ�ण संप�ीचा ओघ
आता �तकडेही वाहतोय.
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या �कट��तून �नमा�ण झा�े�या संप�ीतूनच द��णेत�ं सवा�त नामवंत कॉ�ेज
चा�व�ं जातं आ�ण आप�या उ��व� भ�व�यासाठ� हजारो त�ण �तथं ���ण घेत
आहेत.

�कट�� बो�ू �ाग��, तर अनेक �ेम�करणं ��य�ात साकार होती�, �यासाठ�
भाषेची, �दे�ाची कुठ��ही सीमा नसे�.

�ेम, �ापार, �वसाय यात गुंत�े�या अ�ा अनेक ��ी-पु�षांची �ेम�करणं या
�कट���ा दररोज जणू ऊजा� पुरवत असतात.

या सा�या �ेम�करणां�यात एका �करणाबाबत �ेखक अगद� खा�ीपूव�क सांगू
�कतो. कारण ते �याचं �वतःचंच आहे. �या �करणाचा तो नायक आहे आ�ण ते �थळही
तेच ऐ�तहा�सक �थळ आहे, �जथं �या कारकुनानं �या डॉ�टरकडून ती �कट�� �वकत
घेत�� होती. इथंच �ेखकाची �या�या प�नी�ी प�ह�� भेट झा�� आ�ण �तनंच �या�ा �या
मोहक �कट���ी गाठ घा�ून �द��. जे�हा ते दोघंही �या �कट��त�या �या अ��तम �वाचं
सेवन करत, ते�हाच �ेखकानं आप�या भ�वत�ाचा �नण�य आप�या प�नी�या हाती
सोपव�ा होता. �तनं आप�या�ा जोडीदार �हणून �वीकारावं, अ�ी �वनंती के�� होती.

तु�ही जगा�या पाठ�वर कुठंही राहत असा, तुमचा �वसाय कुठ�ाही असो वा तु�ही
कुणीही असा, जे�हा कधी तु�हा�ा कोका-को�ा हे ��द आढळती�, ते�हा ती �व��ण
गो� न�क�च आठवे�. कारण ते फ� ��द नाहीत, तर एका अफ�ातून क�पनेतून
�नमा�ण झा�े�ं, अमाप संप�ी अस�े�ं आ�ण सव��र पसर�े�ं ते सा�ा�य आहे. आठवा
�याचा जबरद�त �भाव, ती तरतरी आ�ण �या कारकुना�ा - एसा कॅ�ड�र�ाही �वस�
नका. �यानं �या ग�ुत फॉ�यु��यात �मळव�े�या गो�ीचं नाव होतं - क�पना!

�णभर थांबून �वचार करा
या पु�तकात संप�ी�या वाटचा��वर�या �या पाव�ांचं वण�न के�ं आहे, �या

मा�यमानं �हणजे कोका-को�ानं आज संपूण� जगभरात ��येक खे�ात, चौकात,
र��यावर आप�ं ब�तान बसव�ंय. अ�ी पाव�ं �हणजे अ�ी कुठ��ही नावी�यपूण�
क�पना �ज�यात कोका-को�ा�माणं अ�खा जगाची तहान भागव�याची �मता असे�,
जी खा�ीनं �ाभदायक असे�.

म�ा द��� डॉ�स� �मळा�यास…?
आप�याकडे एक �हण आहे, ‘इ�छा �तथं माग�.’ तु�हा�ा एखाद� गो� कर�याची ती�
इ�छा असे�, तर तु�हा�ा �यासाठ�चा माग� न�क�च सापडतो. ही गो� म�ा माझे ���क
�ँक ड��यू. गनुसा�स यांनी सां�गत��. ��कागो�या �टॉकयाड�मधून �यांनी आप�या
�वचनांची सु�वात के�� होती. ही गो� वरी� �हणीची स�यता पटवते.

महा�व�ा�यात ���ण घेत असतानाच डॉ. गनुसा�स यांना आप�या ���णप�तीत
असणारे दोष जाणव�े. जर आपण एखादं नवीन महा�व�ा�य सु� के�ं व �याचे �मुख
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झा�ो, तर हे दोष आपण �र क� �कू, असं �यांना वाट�ं.
आप�या हेतू�ा मूत� �प दे�यासाठ� �यांनी महा�व�ा�य सु� कर�याचं ठरव�ं,

�यात कुठ�याही पारंप�रक ���णप�ती असणार न�ह�या.
योजना मह�वाकां�ी होती आ�ण ती ��य�ात आण�यासाठ� �तत�याच मो�ा

रकमेची गरज होती. सुमारे एक द��� डॉ�स�. मा� इतक� मोठ� र�कम क�ी व कुठून
उभी करावी, या ��ानं ते �वचारात पड�े होते; पण कुठ�ाच माग� समोर �दसत न�हता.

रोज सकाळ� उठ�यापासून ते रा�ी झोपेपय�त एवढा एकच �वचार �यां�या मनात
घोळत असायचा. इतकंच न�हे, तर �जथं ते जाती� �या ��येक �ठकाणी हाच �वचार
कायम �यां�या मनात असायचा �हणजे अगद� झोपेत, �व�ात, जागेपणी जळ�-�थळ�-
का�ी-पाषाणी एकच �वचार… एवढा पैसा आणायचा कुठून आ�ण कसा?

डॉ. गनुसा�स �वतः त�व� होते, �यामुळे आप�ा हेतू �न��त असणं हाच काया�चा
�ारंभ�ब�� होय, हे �यांना न�क� माहीत होतं. जे�हा आपण आप�ा हेतू �न��त क�न
�या�ा आप�या �ढ आ�ण �व�ंत इ�छेचं पाठबळ पुरवतो, सात�यानं �याचा पाठपुरावा
करतो, ते�हा �या हेतुपूत�साठ� जीवनात�या सग�या ��� मदती�ा येतात आ�ण आप��
इ�छा साकार �प घेते. हे सगळं जरी खरं अस�ं, तरी पैसे उभारायचे कुठून, हा ��
अ�ापही उभाच होता. अ�ा प�र��थतीत एखादा सामा�य माणूस �हणा�ा असता क�,
माझी क�पना चांग�� आहे. मा� मी ती ��य�ात आणू �कत नाही. कारण �यासाठ�
आव�यक तो पैसा मी कधीच उभा क� �कणार नाही आ�ण �नरा� होऊन �यानं आप�े
�य�न सोडून �द�े असते.

इथंच डॉ. गनुसा�स यांच वेगळेपण �कषा�नं �दसतं. �यांनी असा कुठ�ाही �वचार
के�ा नाही. मा� आप�या हेतुपूत�साठ� �यांनी जे काही के�ं, ते �यां�याच ��दांत जाणून
घेऊ या.

माझी योजना पूण� होई�, अ�ा मागा��या मी जवळजवळ दोन वष� �ोधात होतो. एका
��नवार�या सं�याकाळ� मी याचाच �वचार करत मा�या खो��त बस�ो होतो.

आता �वचार पुरे, काहीतरी �न��त कृती कर�याची वेळ आ�� आहे, असं म�ा
जाणव�ं. �याच�णी मी �न�य के�ा क�, काहीही झा�ं तरी एका आठव�ात मी ही
र�कम उभी करणारच; पण कुठून आ�ण क�ी, याची �च�ता मा� म�ा �या�णी भेडसावत
न�हती, एवढं मा� खरं. मी ठरव�े�या वेळात पैसे �मळव�याचा �नण�य घेत�ा आ�ण जणू
मा�या आतून म�ा एक �ांतता जाणव��. वचनब�तेची भावना. कोणीतरी जणू म�ा
�वचारत होतं, हा �नण�य घे�यासाठ� तू इतका वेळ का �ाव�ास? ते पैसे तर तुझी वाटच
बघत आहेत.

मग सग�या गो�ी आपसूक सुरळ�त झा�या. वाता�हरांना बो�ावून मी मा�या उ�ा�या
�वचनाचा �वषय सां�गत�ा - एक द��� डॉ�स� �मळा�यास मी काय करेन? मग आता
कुठ�याही कारणानं मागं वळून पाहायचं न�हतं.
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मग मी मा�या �वचना�या तयारी�ा �ाग�ो. खरंतर गे�� दोन वष� मी ती तयारी
करतच होतो.

म�यरा� उ�ट�यापूव�च मी माझं �वचन ���न काढ�ं आ�ण �न���त मनानं झोप�ो.
आता ते पैसे आप�या हातातच आहेत, अ�ी एक सुखद भावना मा�या मनात होती.

�स�या �दव�ी मी �वकरच उठ�ो. �नानगहृात गे�ो. �वचन वाचून काढ�ं. गडुघे
टेकून �ाथ�ना के�� क�, यासाठ� जो म�ा पैसे देणार आहे, अ�ा दा�या�या कानी हे �वचन
पडावं.

मी त�ी �ाथ�ना करत होतो आ�ण काय आ�य�. जणू ते पैसे घेऊन कुणीतरी उभं आहे,
असं म�ा वाट�ं. �या भाराव�े�या अव�थेतच मी �वचनासाठ� बाहेर पड�ो.

�वचना�ा उभं राहताना मा�या ��ात आ�ं क�, मगा�ी आपण �वचनाचे कागद
खो��तच �वस�न आ�ोत. ते कागद घेऊन ये�याइतका वेळ न�हता. मग मी डोळे �मट�े,
खो�वरे�ास घेत�ा आ�ण मा�या मन��ूवर म�ा काय सांगायचं आहे, ते जणू �जवंत
झा�ं.

�याच अव�थेत मी �ो�यां�ी संवाद सु� के�ा. माझी तळमळ, माझं �व� ��द�प
घेऊन �यां�यापय�त पोहोचत होतं. मी जणू ई�रा�ीच बो�तोय असं म�ा वाटत होतं.
इतका मी मा�या �व�ानं पछाड�ा गे�ो होतो.

मा�या हाती जर म�ा अपे��त अस�े�� दहा �� डॉ�स�ची र�कम आ��, तर म�ा
एक असं महा�व�ा�य उभारायचं आहे, �यात त�ण मु�ं का�सुसंगत �ावसा�यक
���ण घेती� आ�ण ���णातून �वतःचा मान�सक �वकासही साधती�. माझी सव�
काय�योजना मी �व�तारानं �व�द के��.

मी �वचनातून बीज रोव�ं, आता �ो�यां�या ��तसादाची वाट बघत �थानाप� झा�ो
आ�ण चम�कार घड�ा.

साधारण �तस�या रांगेतून एक गहृ�थ �ासपीठाकडे आ�ा. �यानं मा�या�ी
ह�तांदो�न के�ं आ�ण म�ा �हणा�ा क�, माझं नाव �फ��ड डी. आथ�र. म�ा तुमचं
�वचन आवड�ं. इ��छत र�कम �मळा�यास आपण आप�� योजना उ�मरीतीनं अम�ात
आणा�, याचा म�ा �व�ास आहे. उ�ा सकाळ� आपण मा�या काया��यात या आ�ण
आप�या�ा अपे��त अस�े�� र�कम घेऊन जा.

�ँक गनुसा�स, आथ�र यां�या काया��यात गे�ा आ�ण काय�पूत�साठ�ची र�कम घेऊन
आ�ा. �या रकमेतून आथ�र इ���ट�ूट ऑफ टे�नॉ�ॉजी या सं�थेची �यानं उभारणी के��,
�जचं आता इ��नॉय इ���ट�ूट ऑफ टे�नॉ�ॉजी असं नामकरण झा�ं आहे.

गनुसा�स�ा ते एक द��� डॉ�स� �यामुळे �मळा�े ती गो� �हणजे आप�या
�व�ाती� �याची क�पना आ�ण �या �व�पूत�साठ�ची �व�ंत इ�छा!

गनुसा�सनं �वतः�या मना�ी ठाम �न�य के�ा आ�ण अव�या छ�ीस तासांत �याचं
�व� स�यात उतर�ं.
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जर या त�णानं आप�या काय�योजनेचा अध�वट �वचार के�ा असता, �याबाबतची
अंधुक�ी आ�ा बाळग�� असती, तर यात फारसं काही वेगळं न�हतं. कारण �या आधी वा
�यानंतर असा �वचार अनेकांनी के�ा असे�च. मा� �या ��नवारचा �याचा �नण�य सगळं
काही बद�ून टाकणारा होता. �या�णी अ�न��तता �र क�न तो ठामपणे �हणा�ा क�,
मी ते पैसे आठवडाभरातच �मळवणार.

इ�छापूत��या �द�ेनं ठाम पाऊ� टाका, आ�म�व�ासानं काय�पूत�साठ� तयार �हा,
जगात�या सव� चांग�या ���, अ�ात अस�या तरी तुम�या मदती�ा येतातच, याच
त�वा�या आधारानं गनुसा�स आप�या काय�योजनेत य��वी झा�ा आ�ण तीच गो�
आजही �ततक�च �ाग ूपडते.

क�पनेचं पै�ात �पांतर कर�याचा माग�
आसा कँड�र आ�ण �ँक गनुसा�स यांची य�ोगाथा वाच�यास �या दोघां�यात एक गो�
सारखी आहे, असं जाणवतं. ती �हणजे �न��त हेतू आ�ण �न��त योजना अ�ा एक�
आ�या तर �नमा�ण होणा�या ताकद�मुळे, ���मुळे तु�ही क�पनेचं पै�ात �पांतर क�
�कता, यावर �या दोघांनाही असणारा ठाम �व�ास.

जर तु�हा�ा वाटत असे� क�, �ामा�णकपणे अपार क� के�यासच तु�हा�ा संप�ी
�मळते, तर तुमचं वाटणं न�क�च खरं नाही. कारण अमाप संप�ी �मळ�या�ा अपार क�
�ागतात; पण �या�ा �न��त अ�ा हेतूची आ�ण काय�योजनेची जोड �मळणं अ�यंत
गरजेचं आहे. संधी, न�ीब अस�या गो��नी संप�ी �मळे�च असं काही नाही.

क�पनेचा ज�म होतो �वचारातून. क�पने�ा जे�हा तु�ही आवाहन करता, ते�हा �वचार
काय� कर�यास सु� करतो �हणूनच चाणा� �व�े�या�या व�तू �या �माणात �वक�या
जातात, �तत�या एखा�ा सव�सामा�य �व�े�या�या व�तू �वक�या जाती�च, असं नाही.
कारण �वचारांची �व�� होते; व�तूंची न�हे, याची �या �व�े�या�ा पूण� मा�हती असते.

एका �व�तात�या पु�तक �व�े�या�या ��ात आ�ं क�, �ोक फ� �ीष�क पा�न
पु�तक �वकत घेतात. पु�तकात आत काय ���ह�ंय, हे पाह�याचीही ते तसद� घेत नाहीत.
मग �या �व�े�यानं आप�ं डोकं �ढव�ं. एका फार�ा �वक�या न जाणा�या पु�तकाचं
�यानं फ� मुखपृ� व �ीष�क बद��ं. आत�या एका ओळ�तही �यानं बद� के�ा नाही.
�याची यु�� सफ� झा�� आ�ण �याच पु�तका�या ��ावधी �ती संप�याही.

गो� अगद� साधी होती; पण यामागं होता तो फ� एक �वचार आ�ण एक क�पना.
�वचार �क�वा क�पनेची नेमक� अ�ी �क�मत ठरवता येत नाही. �वचारांचा �नमा�ताच

�याचं मू�य ठरवतो आ�ण चाणा� �नमा��या�ा ते �मळतंदेखी�.
क�पनेचा �न�म�क आ�ण �या क�पनेचा �व�ेता जे�हा एक� येतात, �यां�यात सुसंवाद

घडतो, �यातून न�ीब ज�मा�ा येतं. कान�ग�कडे �वचार होता. तो �वचार ��य�ात
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आणणा�या माणसांची फौज �यां�या आजूबाजू�ा होती. ते �वचार काया���वत झा�े आ�ण
यातूनच अमाप संप�ी �नमा�ण झा��.

�ाखो �ोक अ�ी एखाद� संधी, असा एखादा �ण आप�या आयु�यात येई� आ�ण
आपण �ीमंत होऊ असं �व� बघत असतात. तो �ण कदा�चत येई�ही पण असे� हरी
तर देई� खाट�यावरी अ�ी नुसती वाट बघणं यो�य नाही, �या�ा प�र�मांचीही जोड
�मळणं अ�यंत गरजेचं आहे.

मा�या जीवनातही तो �ण आ�ा आ�ण माझं अवघं आयु�य पा�ट�ं. मा� �यामागं
माझे त�ब� २५ वषा�चे �म होते.

�या सुदैवी �णी अँ�यू कान�ग�ची आ�ण माझी भेट झा��. �यांनी म�ा सहकाया�चा
हात �द�ा, �या �णानंच मा�या मनात य�ाचं सुय�ात �पांतर कर�याचं बीज पेर�ं. गे��
२५ वष� झा�े�या सं�ोधनांचा �ाभ आज अनेक जणांना �मळतोय आ�ण अनेकांची न��बं
�यामुळे फळफळ�� आहेत. �याची सु�वातही साधीच होती. कुणीही सहज �वक�सत क�
�के�, अ�ी सोपी क�पनाही होती.

अँ�यू कान�ग�मुळे हा �ण मा�या आयु�यात आ�ा खरा पण �यामागं माझे अथक
प�र�म होते. �ढ�न�य, �न��त असा हेतू, ��यापय�त जा�याची ती� इ�छा आ�ण
�यासाठ� २५ वषा�चे क�. दर�यान�या काळात �नरा�ा आ��, �न��साह दाट�ा,
ता�का��क अपय�ामुळे ट�काही झा�� आ�ण वेळ फुकट चा��याची टोचणीही मना�ा
�ाग��. मा� माझी इ�छा सव�सामा�य न�हती, ती �व��ण होती, झपाट�े�� होती
�हणूनच या सग�या�ा ती पु�न उर��.

कान�ग�नी मा�या मनात तो �वचार �जव�ा, �या�ा खतपाणी घात�ं, तो वाढव�ा.
हळूहळू तो �वचार इतका �व�तार�ा क�, �या�ा �याचीच एक ��� �मळा��. �या ���नं
म�ा सतत टोचणी �ाव��. तु�ही एखा�ा �वचारा�ा ज�म देऊन �याचं संगोपन के�ंत,
�द�ा �द��त काय��वृ� के�ंत, तर तो इतका ����ा�� होतो क�, येणा�या सग�या
�वरोधांना तो मोडून काढतो. �वचार ही जरी �न�व�कार ��� अस�� तरी ती अ�त�य
����ा�� आहे. हे �वचार अमर असतात. �यां�या �नमा��याचा जरी मृ�यू झा�ा, तरी ते
�जवंत राहतात, अमर राहतात.



मा

�करण ७

सुसंब� योजना

इ�छेचं �पांतरण ��येत करा
संप�ी�या वाटेवरचं सहावं पाऊ�

णसा�या ��येक गो�ीचं बीज हे सु�वाती�ा �या�या इ�छेत दड�े�ं असतं. ती इ�छा
हा आप�या �वासाचा प�ह�ा ट�पा आहे. पुढ�या ट��यात क�पने�ारा इ�छेचं

�पांतर अपे��त गो�ीत के�ं जातं.
�स�या �करणात आपण पा�ह�ं क�, आप�� संप�ी �मळव�याची इ�छा ��य�ात

आण�यासाठ� �न��त काय�योजनेची गरज असते. या काय�योजनेची सहा पाव�ं आहेत.
�याचं प�ह�ं पाऊ� आहे �न��त, �ावहा�रक अ�ी काय�योजना तयार करणं, �या�ारे
आप�ं �येय आपण गाठू �कू.

आप�यासाठ� उपयु� ठरती� अ�ी काय�योजना क�ी तयार करायची, �यासाठ��या
आव�यक सूचनांचा आता �वचार क� -

१. मागी� �करणात �हट�ं तसं आप�या�ा जमती� तेव�ा �ोकांचा एक असा गट
बनवा क�, �यां�या साहा�यानं (�यांची बु��) आपण मा�टर माइंडचा उयोग क� �कू.
�या�ारे संप�ी �मळव�या�या आप�या योजनेची आखणी क�न �तची
अंम�बजावणी क� �कू. (ही सूचना अ�यंत मह�वपूण� आहे.)
२. या गटाती� आप�या ��येक सहका�या�ा �या�या सहकाया�ब�� आपण काय
मोबद�ा देणार आहोत, हे आधीच ठरवाय�ा हवं. कारण मोबद�ा �द�या��वाय
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काही �मळत नाही, हे ��ात ठेवा. अथा�त ��येक सु� माणूस �वनामोबद�ा
कुणाकडूनही कुठ�याच गो�ीची अपे�ा करत नाही. तो मोबद�ा पै�ा�या �पात
असू �कतो वा इतर कुठ�याही �पात.
३. जोपय�त तुमची योजना �न��त �प घेत नाही, तोपय�त तुम�या गटाती� सद�य
कायम एकमेकांना भेटती� - आठव�ात �कमान दोन वेळा याची काळजी �या.
४. तुम�यात व मा�टर माइंड गटाती� सद�यांम�ये सुसंवाद असणं अ�यंत गरजेचं
आहे. जर असा सुसंवाद नसे�, तर तुमची योजना अय��वीही होऊ �कते. मा�टर
माइंड त�वांचं काय� यो�य रीतीनं हो�यासाठ� हा सुसंवाद अ�त�य मह�वाची भू�मका
बजावतो.

पुढ�� गो�ी नीट �यानात �या
एकः तु�ही �वतःसाठ� जी योजना बनवत आहात �यात य� �मळव�यासाठ� ही

योजना १००% अचूक असे�, याची खबरदारी �या.
दोनःतुम�या गटाती� अ�य सद�यांचा �यांचं ���ण, अनुभव, �थानीय �मता,

क�पना��� या सग�याचा पुरेपूर उपयोग क�न �या. आजपय�त �या �या �ोकांनी
भ��द� य� �मळव�ं आहे, �यांनीही असंच के�ं आहे.

जगात�या कुठ�याच एका ���कडे य� �मळव�यासाठ� �ागणारा अनुभव, �मता,
�ान असं सव�काही नसतं. जर य� �मळवायचं असे�, तर तु�हा�ा इतरां�या सहकाया�ची
�नतांत गरज आहे. �मळा�े�ं य� हे तुम�या एक�ाचं नाही, तर ते तुम�या सां�घक
�य�नांचं य� आहे. जरी योजना पूण�तः वा अं�तः तुमची अस�� तरी य� �मळव�यासाठ�
ती तुम�या सहयोगी गटासमोर मांडा आ�ण �यांचीही मा�यता �या.

प�ह�� योजना अय��वी ठर�यास �सरीसाठ� पु�हा �य�न करा
कुठ�याही गो�ीत य� �मळवायचं असे�, तर �य�नांचं सात�य अ�यंत आव�यक आहे.
तुमची प�ह�� योजना जर अय��वी ठर��, तर �स�यावर काम करा, तीही अय��वी
झा�यास �तस�यावर. मा� य� �मळा�या��वाय �य�न सोडू नका. अपय�ी होणा�या
�ोकांबाबत असं आढळतं क�, एकदा अपय� आ�ं क� ते खचून जातात आ�ण �य�न
करणं सोडून देतात. य� �मळव�यासाठ� �चकाट� अ�यंत गरजेची आहे.

जर तुमची योजना ��य�ात ये�यासारखी नसे�, �वहाय� असे�, तर �चंड ��ार
माणसानं �कतीही �य�न के�े, तरी �या�ा य� �मळत नाही, हे �चरका��न स�य आहे.
जरी तुमची योजना प�ह�या �य�नात अय��वी ठर�� तरी तो काही कायम�व�पी
पराभव नाही. अपय� ही य�ाची प�ह�� पायरी आहे, हे कायम ��ात ठेवा आ�ण पु�हा
एकदा न�ा उमेद�नं न�ा योजनेसाठ� स�ज �हा.
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एखादं अपय� येतं ते�हा ते हेच सू�चत करतं, क� तुम�या योजनेत काहीतरी �ुट�
रा�ह�� आहे. ती �ंभर ट�के �ुट��वर�हत नाही. जगात आप�या�ा असं�य �ःखी, द�र��
�ोक �दसतात कारण आप�ं न�ीब बद�वू �के�, अ�ी प�रपूण� योजना ते तयार करत
नाहीत.

योजने�या प�रपूण�तेइतकं मोठं �सरं काहीच नाही. अगद� तुमचं य�ही नाही. माणूस
�य�न सोडून देऊन मनानं हार �वीकारे�, तरच तो अय��वी होई�, अ�यथा कधीही
नाही.

पूव�-प��म असा �ोहमाग� सु� कर�या�या प�ह�या �य�नात जे�स जे. �ह� हे
अपय�ी ठर�े, कारण �यासाठ� आव�यक �ततकं भांडव� ते उभं क� �क�े नाहीत.
मा� �यांनी आप�या �ुट� �यानात घेऊन, �यांवर मात करत �सरी योजना बनव�� आ�ण
य��वी झा�े.

हे�ी फोड� यांचा मोटार बनव�याचा �वासही तसा सोपा न�हता. कारण सु�वाती�ाच
न�हे, तर य��वी झा�यावरही �यांना ता�का��क अपय�ा�ा सामोरं जावं �ागत होतंच.
यावर मात कर�यासाठ� �यांनी पु�हा एकदा काय�योजनेची आखणी के�� आ�ण आ�थ�क
संप�तेकडे वाटचा� के��.

आप�या आजूबाजू�ा असणा�या य��वी �ोकांचे य�, कमाव�े�ं न�ीब इतकंच
आपण बघत असतो. मा� या �वासादर�यान �यांनाही कधीतरी अपय�ा�ा सामोरं जावं
�ाग�ं असतं. ते मा� आप�या�ा �दसत नाही वा आपण �तकडे अगद� सहज ����
करतो.

वरी� त�व�ान समजून घेत�ं क�, एक गो� न�क� जाणवते. ती ही क�,
अपय�ावाचून य�ाचा माग� सापडत नाही. अपय� आ�यास ते आप�या योजनेत अजूनही
अचूकता नाहीये, हेच एक ते वारंवार सांगत असतं, ते�हा �या अपय�ाचा �वीकार करा,
चुकांचा अ�यास करा, �या सुधारा आ�ण आता पु�हा एकदा एक �नद�ष योजना तयार करा
आ�ण तुमचं �येय गाठ�यासाठ� �य�ना�ा �ागा. पळपुटा माणूस कधीच �ज�कत नाही
आ�ण �वजयी होणारा माणूस कधीच रणांगण सोडून पळ काढत नाही, हे वा�य तुम�या
मनात को�न ठेवा. ठळक अ�रात �भ�तीवर ते अ�ा जागी �ावा क� �जथून ते कायम
तुम�यासमोर राही�. रोज सकाळ� उठ�यावर आ�ण रा�ी झोप�यापूव� तु�हा�ा ते �दसे�.

अपय�ानं खचून न जाणारी माणसं �नवडणं हे मा�टर माइंड गटात�या �नवडीचं
मू�भूत त�व आहे.

पैसा पै�ाकडेच जातो, असं काही जण �हणतात. मा� ते खरं नाही. तुम�या इ�छेचं
संप�ीत �पांतर कर�याचं मा�यम �हणजे वर सां�गत�े�� त�वं. कारण पैसा अच� आहे.
�या�ा ना बो�ता येतं, ना इकडून �तकडे जाता येतं. �वचारही करता येत नाही. मा� �या�ा
आप�याकडे ये�याची मनापासून घात�े�� साद �या�ा न�क� ऐकू येते.
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योजना ���गत सेवा�व��ची
कुठ�याही �वसाया�या य�ासाठ� नेमक� योजना अ�यंत आव�यक असते. ���गत
सेवां�ारे संप�ी �मळवणा�या �ोकांसाठ� आव�यक अ�ा सूचना पुढे �द�या आहेत.

��येक मो�ा �वसायाची सु�वात ही अगद� �हान�ा सेवा�व�� �वसायातून
झा�े�� असते. हे �वधान सव�च नवो�दतांची उमेद वाढवणारं आहे. �या�यापा�ी कुठ��च
�वतःची अ�ी संप�ी नसते, �या�याजवळही �वचार, क�पना असतातच.

ब�याच�ा पुढा�यां�या कार�कद�ची सु�वात अनुयायी �हणूनच होते

जगात�या �ोकांचं �नरी�ण के�ं तर दोन �कार आढळतात, नेते मंडळ� आ�ण अनुयायी.
सग�यात आधी आप�या�ा कोण �हायचंय, हे �न��त करा. आप�या�ा आयु�यभर
अनुयायीच राहायचंय क� पुढारी, हे �न��त करणं मह�वाचं आहे. या दोघांना �मळणा�या
मोबद�यात खूप फरक आहे. अनुयाया�ा जरी �याची त�ी अपे�ा अस�� तरी कधीही
पुढा�या�ा �मळणा�या मोबद�याइतका मोबद�ा �मळत नाही.

एखा�ा�या कार�कद�ची सु�वात अनुयायी �हणून झा�� असे�, तर �यात काही �रम
वाट�यासारखी गो� नाही. मा� आयु�यभर अनुयायी �हणूनच राहणं, ही मा� न�क�च
ओ�ाळवाणी बाब आहे. ब�याच नेतेमंडळ�ची कारक�द� ही पुढारी �हणूनच सु� झा�े��
असते. मा� ते पुढे पुढारीपदापय�त पोहोचतात ते अंगभूत ��ारी�या जोरावर. ��येक
अनुयायी आप�या पुढा�याचं बारकाईनं �नरी�ण करत असतो. आप�यात�े नेतृ�व गणु तो
झपा�ानं �वक�सत करतो, �याचबरोबर नेतृ�व कर�यायो�य �ानही �मळवतो.

नेतृ�वगुणाची ��णं
१.    �व-जाणीव व �वसायावर आधा�रत, ��थर साहस : ��येक ने�याकडे
आ�म�व�ास व साहस असावंच �ागतं. �या�याकडे हे गणु नसतात, असं कुठ�ंही
नेतृ�व फार काळ �टकत नाही.
२.    �व-�नयं�ण �याचं �वतःवर �नयं�ण असतं, तोच समाजावर, आप�या
अनुयायांवर �नयं�ण ठेवू �कतो. यो�य �नयं�णामुळे नेतृ�वाचा आद�� �नमा�ण होतो व
�या�ा अनुयायी �मळतात.
३.    �यायाची जाणीव - पुढा�याचं वागणं जर �न�प�पातीपणाचं असे�, तरच �या�ा
अनुयायांचा आदर �मळू �कतो. �याचंच नेतृ�व मा�य के�ं जातं.
४.    �नण�याबाबत ठामपणा �या ���चा �वतःवर �व�ास नसतो, �याचे �नण�यही
ठाम नसतात आ�ण याचं ��त�ब�ब �या�या पुढारपणातही पडतं, �यामुळे
आ�म�व�ासपूव�क �नण�य घेणं हे नेतृ�वासाठ� अ�याव�यक आहे.
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५.    �न��त योजना - ��येक य��वी पुढा�याचा हा गणु आहे क�, तो आधी योजना
तयार करतो आ�ण नंतर �या योजनेनुसार काम करतो. कुठ��ही योजना तयार
के�या��वाय तो अंदाजानं पाऊ� टाकतो, �याची ��थती सुकाणू नस�े�या �द�ाहीन
जहाजा�माणं असते, कारण असं जहाज �नयं�ण हरव�यामुळे खडकावर आदळू
�कतं.
६.    �मळणा�या मोबद�यापे�ा अ�धक काम कर�याची सवय - अनुयायांपे�ा जा�त
काम करावं �ागणं आ�ण तेही �वे�छेनं, ही जणू पुढारी �हणून �मळा�े�� ���ाच
असते.
७.    उमदं ���म�व - नेतृ�वाचं ���म�व हे उमदं, �स� असावं �ागतं. गबाळा
राहणारा, इतरांबाबत बे�फक�र माणूस उ�म नेता बनू �कत नाही. कारण नेतृ�वा�ा
आदर �मळावा �ागतो. तु�ही जर सव�सामा�यांपे�ा उ�च, �े� असा�, तरच तुमचे
अनुयायी तु�हा�ा आदर देतात.
८.    सहानुभूती आ�ण समज - आप�या अनुयायांबाबत सहानुभूती असणं आ�ण
�यां�या सम�यांची जाण असणं ��येक ने�यासाठ� मह�वाचं आहे.
९.    मा�हतीवर �भु�व - ��येक य��वी ने�या�ा आप�या जबाबदारीची सांगोपांग
मा�हती असणं अ�यंत गरजेचं आहे.
१०. जबाबदारी �वीकार�याची तयारी - आप�या अनुयायां�या चुका वा उ�णवांची
संपूण� जबाबदारी �वीकार�याची नेतृ�वाची तयारी अस�� पा�हजे. जो अ�ी
जबाबदारी घे�याचं नाकारतो, �याचं नेतृ�व द�घ�काळ �टकून राहत नाही. आप�या
अनुयायांची चूक वा अ�मता जणू आप�� �वतःची आहे, असं मानून �याचा �वीकार
नेतृ�वानं करणं गरजेचं आहे.
११. सहकाय� - सहकाया�चं मह�व समाजजीवनात खूप मह�वपूण� ठरतं. हे मह�व
ने�या�ाही कळ�ं पा�हजे आ�ण ते �यानं आप�या अनुयायांनाही समजून सां�गत�ं
पा�हजे.

आप�या आजूबाजू�ा दोन �कारची नेतृ�व बघाय�ा �मळतात. एक सवा��या अनुमतीनं
�दान के�े�ं आ�ण �सरं �ाद�े�ं नेतृ�व. प�ह�या �कार�या नेतृ�वा�ा अनुयायांचा
पा�ठ�बा, �ेम व सहानुभूती �मळते मा� �स�या �कार�या नेतृ�वा�ा �ेम, आदर, सहानुभूती
�मळत नाही.

�ाद�े�ं नेतृ�व हे द�घ�काळ �टकत नाही, याचे अनेक दाख�े इ�तहासात �मळतात.
नेपो��यन, �हट�र, मुसो��नी व जु�मी राजे ही अ�ीच उदाहरणं आहेत. �ाद�े�ं नेतृ�व
जरी �ोकांनी �वीकार�ं तरी ते अ�न�छेनंच �वीकार�े�ं असतं.

आधु�नक युगाती� नेतृ�वासाठ� वरी� सव� गणुांचा समावे� तुम�या ���म�वात
असणं आव�यक आहे आ�ण अ�ा ���साठ� नेतृ�वा�या अग�णत संधी उप��ध होतात.
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नेतृ�वा�या अपय�ाची मु�य कारणं
यापुढे आपण नेतृ�व अपय�ी ठर�यासाठ� काय कारणीभूत ठरतं, ते बघूया, कारण
कुठ�या गो�ी कर�याबरोबरच कुठ�या गो�ी टाळाय�ाच ह�ात, हे तु�हा�ा माहीत
असणं, अ�यंत गरजेचं आहे.

१.    तप���ां�या जुळणीती� अ�मता - ��येक ने�याकडे आप�या कामासंदभा�त�े
सव� तप�ी� असावेत. �यामुळे तो आप�या अनुयायांसाठ� सव�काळ उप��ध
असे�. नेता कायमच आप�या कामात अ�त�य गक�  असे�, तर आप�या
अनुयायांसाठ� वेळ देणं, �या�ा ��य होणार नाही �हणूनच ��येक ने�याकडे आप�या
कामासंदभा�त�े सव� तप�ी� अ�यावत मा�हतीसह असावेत, �यायोगे आव�यक ती
मा�हती तो आप�या अनुयायांना पुरवू �के�.
२.    �वन�तेनं सेवा दे�यात�� अ�न�छा - पडे� ते काम कर�याची तयारी असणं, हा
अ�त�य मह�वाचा गणु आहे. जे काम तुम�यासाठ� इतर �ोक करणार आहेत, ते
काम वेळ आ�यास तु�हीही के�े पा�हजे. तु�हा�ा सव��च �हायचे असे� तर तु�ही
सेवेसाठ� त�पर असाय�ाच हवे.
३.    मोबद�याची अवा�तव अपे�ा- माणसाकडे अस�े�या �ानाचा माणसा�ा
मोबद�ा �मळत नाही, तर तो जे आ�ण जेवढं काम करे�, �यानुसारच �या�ा
मोबद�ा �मळतो.
४.    अनुयायां�या �पध�ची भीती - अनुयायाकडून आप�ं पद धो�यात येई�, अ�ा
भीतीखा�� वावरणा�या पुढा�याची भीतीही काही काळानं खरी ठरते, असं �दसतं.
आप�या�ा हवं ते काम आप�े अनुयायी क� �कती� इतकं आपण �यांना स�म
बनव�ं पा�हजे �हणजेच ��येक �ठकाणी ����ः हजर न राहताही आप�ं कुठ�ंच
काम अडून राहणार नाही. आप�या�ा �वतः काम क�न जो पगार �मळतो, �यापे�ा
जा�त पगार आपण ते काम �स�याकडून क�न घे�यात �मळवतो, कारण एकावेळ�
अ�ी अनेक कामं क�न घेता येतात. आप�या कामाबाबतचं �ान, आप�ं ���म�व
यां�या साहा�यानं आप�या अनुयायांना स�म करता येतं, �यांना यो�य माग�द��न
क�न �यां�याकडून अ�धक चांग�ं काम क�न घेता येतं.
५.    क�पनेचा अभाव - ने�या�ा प�र��थतीची पूण� क�पना अस�� पा�हजे आ�ण
आक��मक प�र��थती उ�व�यास �यावर मात कर�यासाठ� काय करता येई�, याचा
पूण� �वचार क�न आप�या अनुयायांना यो�य तो स��ा �द�ा पा�हजे.
६.    अ�प�पोटेपणा - खरा पुढारी तोच असतो, जो य�ाचं अथवा के�े�या कामाचं
�ेय एक�ानं न �ाटता �यात आप�या सहका�यांनाही सामी� क�न घेतो. कारण
काम कर�यासाठ� नुसता पैसा न�हे, तर कौतुक आ�ण �ेयाची भावना जा�त
फायदे�ीर असते, हे तो जाणून असतो.
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७.    संयम�ी�तेचा अभाव - ��येक नेता हा आप�या वाग�या-बो��यात संयमी
अस�ाच पा�हजे. कारण असंयमानं माणसा�या कृतीचा, सहन���चा व काम
कर�या�या �मतेचा ना� होतो.
८.    �व�ासघात - हा �गु�ण ने�यासाठ� सवा�त घातक आहे. जो नेता आप�े
अनुयायी, क�न�, व�र� अ�ां�या �व�ासास पा� ठरत नाही, ग�ारी करतो, �याचं
नेतृ�व �वकरच संपतं. हाच �गु�ण भ�या भ�या ने�यांनाही ज�मनीवर आणतो.
��येकास आप�या वत�णुक��माणं मान-अपमान �मळत असतो. �न�ा नसणं हे
आयु�याती� अपय�ामागचं मह�वपूण� कारण आहे.
९.    स�ा गाजवणं - आप�या अनुयायांवर �कूम गाजव�यापे�ा खरा पुढारी
सहकाया�नं, �ेमानं आप�या अनुयायाचं नेतृ�व करतो. आप�� वागणूक, समान �याय,
कामा�तीची समज व आप�ं काम याच गो���या आधारावर तो �याचं नेतृ�व
�टकवतो. इतर कुठ�याही गो��ची �या�ा गरज भासत नाही.
१०. पदाची �ा�सा - आप�या अनुयायांनी आप�या�ा मान �ावा, यासाठ� ख�या
ने�या�ा कुठ�याही पदाची कधीच आव�यकता नसते. �या�ा आप�ा मान
�टकव�यासाठ� पदाचं गाजर अनुयायांना सतत दाखवावं �ागतं. खरा नेता
अनुयायांसाठ� कुठ�याच डामडौ�ा��वाय, �दखा�ा��वाय कायम उप��ध असतो.

नेतृ�व अपय�ी ठर�यामागची ही काही �मुख कारणं आहेत. यात�� एक गो�ही तुमचं
नेतृ�व अपय�ी ठरवाय�ा पुरे�ी आहे. जर तु�हा�ा नेतृ�व करायचं असे�, तर वर�या सव�
गो��चा नीट अ�यास करा.

न�ा नेतृ�वाची गरज असणारी काही �े�ं
या �करणात आपण अ�ा काही �े�ांची मा�हती क�न घेऊ. �यात कायमच न�ा
नेतृ�वाची गरज भासते, कारण �च��त अस�े�ं नेतृ�व का�ांतरानं �ततकंसं �भाव�ा��
ठरत नाही.

राजकारणात न�ा नेतृ�वा�ा सदैव मागणी असते. �ोकांना आप�याकडे खेचून घेणारा
नेता सदैव हवा असतो.
बँ�क�ग �े�ात सतत नवनवीन बद� घडत असतात. ते यो�य त�हेनं �ोकांपय�त
पोहोचवणारं नेतृ�व आव�यक असतं.
उ�ोग �े�ात न�ा नेतृ�वा�ा उ�म संधी आहे. याती� भावी पुढा�या�ा जणू आपण
साव�ज�नक अ�धकारी अस�यासारखी आप�� वागणूक ठेवावी �ागते. �या�यावर
मॅनेजम�टचा �व�ास अस�यानं आप�ा जाच इतर कुणा�ाही होणार नाही, याची
सजगता कायम ठेवावी �ागते.
धा�म�क �े� हे आजका� अ�त�य संवेदन�ी� �े� बन�ं आहे, ते�हा नेते मंडळ�ना
आप�या अनुयायां�या आ�थ�क व ���गत ��ांची जाण हवी. भूतकाळ वा
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भ�व�यकाळाचा �वचार न करता वत�मानाचा �वचार क�नच �यांना �नण�य �यावा
�ागतो.
कायदा, वै�क व ���ण या �े�ांत कायमच नवं नेतृ�व गरजेचं आहे, �व�ेषतः ���ण
�े�ात तर अ�धकच. कारण �ाळेत�या ���णाचा उपयोग भ�व�यासाठ� क�न
घे�याची सवय समाजात �जव�याची �नतांत गरज आता �नमा�ण झा�� आहे, ते�हा ही
��ी अस�े�या नेतृ�वा�ा अफाट मागणी भ�व�यकाळात असे�.
�चंड वेगानं बद�णा�या या जगात वृ�प�ीय �े�ात�या न�ा नेतृ�वाची गरज आहे.

नवं नेतृ�व �जथं गरजेचं आहे, अ�ी ही काही �े�ं आहेत. �चंड वेगानं सारं जग बद�त
आहे. �या काही गो��मुळे मानवी सवयीत बद� होतो आहे, �या गो��नाही हे बद� मा�य
करावेच �ागती�. ही सारीच मा�यमं मानवी �गती�ा �भा�वत करणारी आहेत.

पदासाठ� अज� करताना
हजारो ��ी-पु�षांना �यां�या सेवेसाठ� प�रणामकारक ठर�े�या, मदतनीस झा�े�या
मु��यांव�न ही मा�हती �द�� आहे.

पुढे �द�े�� मा�यमं ही ���गत सेवा �व�ेता आ�ण खरेद�दार यां�यामध�ा उ�म
�वा असतात, हे या अनुभवाव�न ठामपणे सांगता येतं.

१. रोजगार पुरवणा�या सं�था - अ�ा सं�थांब�� नीट मा�हती घेऊनच �यां�यामाफ� त
आप�े अज� सादर करावेत. तु�नेनं अ�ा सं�था अगद� मोज�या आहेत.
२. वृ�प�ात�या जा�हराती - वृ�प�, रोजगार वाता�प�, �नयतका��कं यात�या
जा�हराती �व�ासाह� असतात. कारकुनाची व इतर नोक�यां�या जा�हराती छो�ा
जा�हराती या सदरात येतात. मा� मो�ा अ�धकारा�या जा�हराती वृ�प�ात �व���
जागी �द�े�या असतात. या जा�हराती खास �व�ेष�ांकडून तयार क�न घेत�े�या
असतात, �यात नोकरीसाठ��या अपे�ा �व�ेष�वानं नमूद के�या जातात.
३. ���गत अज� - एखादा काया��यात वा एखा�ा ���गत सेवेसाठ� अज�
करायचा असे�, तर �यांनाच उ�े�ून अज� करणं, ही एक प�रणामकारक प�त आहे.
असा अज� छान टाइप क�न �वा�री के�े�ा असावा. प�ासोबत अज�दाराची सव�
�ै��णक, वैय��क मा�हती, ���ण, अनुभव, इ�याद� सवा�ची मा�हती असावी. अ�ी
मा�हती एखा�ा जाणकाराकडून ���न घेत�यास �यात तुमची �ै��णक पा��भूमी,
�व�ेष स�मान तुमचे गणु यांचे �भाव�ा�� ��त�ब�ब उमट�े�ं �दसतं.
४. ओळखीतून अज� पाठवणं - तु�हा�ा ��य असे� तर तु�ही तुम�या अ�ा एखा�ा
प�र�चतामाफ� त अज� सादर क� �कता, जो तुम�या नोकरीदा�या�ाही ओळखत
असे�. तुम�याब��ची ��ंसा �त�हाईतामाफ� त कानावर गे�याचा फायदा तु�हा�ा
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नोकरी �मळ�यात होऊ �कतो. �व�ेषतः व�र� जागांसाठ� ही प�त जा�त
�ाभदायक ठरते.
५. �वतःच अज� सादर करणं - एखा�ा �थानासाठ� भरती होत आहे �क�वा �तथं
उप��धी आहे, हे कळ�यास तु�ही �वतःच �यासाठ�चा अज� नेऊन �वतः भेटू �कता.
तुम�या अजा�त तुम�या सव� �भावी �मतांचा, गणुव�ेचा �प� उ��ेख हवा, �यामुळे
संभा� मा�क आप�या सहका�यां�ी चचा� क�न तुम�याबाबतचा �नण�य घेऊ
�कतो.

अजा�त नमूद करावयाची मा�हती
कोटा�त आप�� केस (खट�ा) �ढ�यासाठ� वक�� जे�हा उभा राहतो, ते�हा �यानं
आप�या खट�याचा पूण� अ�यास के�े�ा असतो आ�ण टाचण बनव�े�ं असतं.
कुठ�याही पदासाठ� अज� करताना आपणही �याचा पूण� अ�यास कराय�ा हवं आ�ण
नेमका आ�ण नेटका अज� कराय�ा हवा. जर तु�हा�ा अज� कसा करावा याचा अनुभव
नसे�, तर �यासाठ� एखा�ा जाणकाराचा स��ा अव�य �या. आप�या उ�पादनाची �व��
हो�यासाठ� उ�पादक जा�हरात कंपनीचा स��ा घेऊन �याची उ�म जा�हरात करतो.
�यामुळे �या�या उ�पादनाचे सगळे गणु �ग�हाइका�ा कळतात.

आप�या अजा�त पुढ�� मा�हतीचा समावे� असणं अ�यंत गरजेचं आहे.
���ण - आप�या �ै��णक पा��भूमीब�� थोड�यात पण नेमक� मा�हती �ावी.
तु�ही �मळव�े�या �ावी�याचाही उ��ेख करावा.
अनुभव - �या पदासाठ� तु�ही अज� के�ा असे�, �या संदभा�ती� पूवा�नुभव
अस�यास, तोही नमूद करावा. �याचबरोबर या आधी तु�ही �जथं काम के�ं असे�
�याचं नाव - प�यासकट ��य �ततक� सगळ� मा�हती �ावी.
संदभ� - तुम�याब�� पूवा�नुभव, �व�ेष कौ��य हे सारं जाणून �याय�ा नवीन
मा�क/अ�धकारीही उ�सुक असतो. कारण हे पद जर �व��� जबाबदारीचं अस�ं,
तर ही मा�हती �यां�यासाठ� उपयु� व आव�यक असते. तुम�या अजा�सोबत पुढ��
छाया�तीही जोडा�ात.
- आधी नोकरी करत अस�े�या मा�काचं / अ�धका�याचं प�
- तुम�या माजी ���काचं प�
- तुम�या ब�� �व�ेष अ�भमानानं सांगती� अ�ा स�माननीय ���चं ��फारस

प�.
छाया�च� - अजा�सोबत तुमचं स�याचं छाया�च� अव�य जोडावं.
�व��� पदासाठ�चा अज� - नेम�या पदाचा उ��ेख न करता अज� करणं टाळा.
पदाचा नेमका उ��ेख न के�यानं �व��� पदासाठ� �ागणारी पा�ता तुम�याकडे
नाही, असा याचा अथ� होतो.
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नेम�या, �व��� �थानासाठ� अज� करा. तो अज� करताना तु�हीच �या पदासाठ� कसे पा�
आहात, ते �व�ेष�वानं नमूद करा. �याची कारणं �प�पणे ��हा. तुम�या अजा�त�ा हाच
सग�यात मह�वाचा भाग आहे. �र� जागेसाठ� तुमचाच �वचार का �हावा, या ��ाचं
उ�र तुम�याच अजा�तून �प� होतं.

नोकरीत कायम हो�यापूव� काही काळ उमेदवारी कर�याची तुमची तयारी
अस�याचंही अजा�त नमूद करा. ही सूचना कदा�चत �व�च� वाटे�; पण हा स��ा
फायदे�ीरच आहे. तुमचा तुम�या �मतांवर पूण� �व�ास अस�याचंच यातून �प� होतं.
तुम�या गणुांची पारख झा�यास आणखी उ�म. त�ी तयारी अजा�तच तु�ही दाखव��, तर
�यातून तुमचा आ�म�व�ास ठळकपणे �दसतो.

तुम�या अजा�त पुढ�� गो�ीही �प�पणे नमूद के�या आहेत, याची काळजी �या -

१. अजा�ती� पदाबाबतचा तुमचा आ�म�व�ास.
२. तुम�या संभा� मा�काकडून/अ�धका�याकडून तुमचीच �नवड के��
जा�याचा तु�हा�ा अस�े�ा �व�ास.
३. ते पद आप�या�ा �मळणारच याबाबत तु�हा�ा अस�े�ा आ�म�व�ास.

संभा� �वसायाचं आव�यक �ान -
- तु�ही �या पदासाठ� अज� क� इ��छत असा�, �या आधी �या �वसायासंबंधी

आव�यक ती सव� मा�हती �मळवून �तचा अ�यास करा �हणजेच तु�हा�ा �या �े�ात�ं
�ान आहे हे समोर�या�ा कळे� व तुमची छाप पडे�. यातून तुमची क�ाळू, अ�यासूवृ�ी
व चौकसवृ�ी यांचा अंदाज येतो.

काय�ाती� �न�णात वक�� आप�ा ��येक खट�ा �ज�कतोच असं नाही. जो
आप�या �करणाचा सखो� अ�यास करतो, तोच खट�ा �ज�कतो �हणूनच जर तु�ही अज�
करतानाच पूण� तयारी�न�ी के�ा, तर तु�ही अध� �ढाई �ज�क��च असं समजा.

ही मा�हती नमूद के�े�ा तुमचा अज� कदा�चत मोठा होई�; पण हरकत नाही. कारण
तु�हा�ा �जतक� नोकरीची गरज आहे, �ततक�च गरज समोर�या�ाही सुयो�य उमेदवाराची
आहे. सुयो�य सहका�यां�या �नवडीवरच ब�याचदा य��वी �ावसा�यकांचं य� अव�ंबून
असतं. कारण तुमची संपूण� मा�हती उप��ध असणं �यां�यासाठ� आव�यक असतं.

तुमचा अज� �जतका �व��थत, नीटनेटका व सुयो�य मा�हती अस�े�ा असे�,
�ततकाच तो ���म�वाची ओळख क�न देणारा ठरे�. अ�ा अजा�व�न तुमचं
���म�व एका क�ाळू, अ�यासू ���चं आहे, हेच �तीत होत असतं. मी मा�या
�ग�हाइकांना अ�ी सु�व��थत �नवेदन प�ं तयार क�न �द��, �यामुळे वैय��क
मु�ाखतीची गरज उर�� नाही. �यां�या �नवडीसाठ� एकदा का तुमचा हा अज� तयार झा�ा
क�, तो सुबकपणे एक� करा. अजा�त वापर�े�या अ�रांचा आकार, टाइप सुबक हवा.

ॅ ं ी ं ं



��ॅक कंपनी इंक�या अ�य�ां�या
खाजगी �चटणीस पदासाठ�

रॉबट� के ��मथ यांची सं���त मा�हती

मुखपृ�ाचा व म�पृ�ाचा कागद जाड हवा. अज� �यावर टाइप करणार असा�, तो
कागद उ�म �तीचा असे�, याकडे �� �ा. �या सं�थेसाठ� आप�या�ा अज� करायचा
आहे, �यानुसार नावात वेळोवेळ� बद� करा. तुमचा स�याचा फोटो यो�य �या �ठकाणी
�ावा. या सव� सूचनांचं काळजीपूव�क पा�न करा आ�ण �यात आव�यक ते बद�ही करा.

सव�च य��वी �व�ेते �वतः�ा घडव�यासाठ� खूप क� घेतात. कारण �थम पड�े��
छाप आयु�यभर �टकते, याची �यांना चांग��च जाणीव असते. तुमचा अज� हा जणू काही
तुम�या उ�पादनाचा �व�ेताच आहे �हणून �या�ा असं छान सजवा, देख�या �पात ��तुत
करा क�, तो हजार��यातही उठून �दसे�. अथा�त तु�हा�ा अपे��त अस�े�ं �थान जर
वेगळं असे�, मह�वाचं असे�, तर �यासाठ� वेगळ�, थोडी जा�त मेहनतही �याय�ाच
हवी. तुमची उ�म छाप जर संभा� मा�कावर पड��, तर कदा�चत तु�हा�ा अपे��त
मोबद�यापे�ा जा�तही मोबद�ा �मळू �के�, तो तु�हा�ा सामा�य प�तीनं अज�
पाठव�यास �मळा�ा असता. जर तु�ही एखा�ा रोजगार देणा�या सं�थेमाफ� त वा
ए���ॉयम�ट एज�सीमाफ� त अज� करत असा�, तर तुम�या वैय��क मा�हती�या आणखी
काही �ती �यां�याकडे देऊन ठेवा व तुम�यासाठ� इतर�ही �य�न कर�यास �यांना सांगा.
�यातून तु�हा�ा कदा�चत या एज�सीकडे वा संभा� कंपनीत अ��म �मळू �के�.

अपे��त �थान कसं �ा�त करा�?
जे �थान/पद उ�च दजा�चं असतं, �तथं काम कराय�ा ��येक जण उ�सुक असतो. �च�
काढणारा �च�कार, क�ाकृती घडवणारा क�ाकार वा �ेखनात रम�े�ा �ेखक हे
कायमच आप�या कामातून आनंद घेत असतात. मा� �यांची अ�ी �व�ेष ��तभा ��ात
येत नाही, �यांना कदा�चत उ�ोग-�वसायाची आवड असू �कते. अमे�रकेत �वसाय,
�ेती, उ�ोग, �ापार, धंदा या सव�च �े�ांत आप�या नाग�रकांना पूण� संधी �मळते.

एक - आप�या�ा न�क� काय करायचं आहे, हे �न��त करा. जर ती संधी अथवा
पद आज अ��त�वात नसे�, तर तु�ही ते �नमा�ण क� �कता.
दोन - आप�या�ा कुठं काम करायचं आहे, �यानुसार यो�य अ�ा कंपनीची �नवड
करा.
तीन - तु�हा�ा �जथं संधी �मळू �के�, असं तु�हा�ा वाटतंय, �या कंपनी�या
योजना, �याची भ�व�यका��न �गती वा �तथ�ा कम�चारी वग� यांचा नीट अ�यास
करा.
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चार - आप�ं ���म�व कसं आहे, आप�या �मता व यो�यता काय आहेत,
यांचाही सखो� अ�यास करा. तुमची कुठ�� सेवा देऊ �का� वा कुठ�या �कारचे
काम क� �का�, �याचाही आढावा �या. तुम�याजवळ कुठ�या नवीन क�पना
आहेत, तुमची �व�ेष कौ��यं, �याचाही नीट �वचार क�न ठेवा.
पाच - कुठ��ही �व��� नोकरी वा �े� डो�यासमोर ठेवू नका. म�ा एक उ�म
नोकरी असे� असं �व�रंजनही क� नका, तर मा�या सव� �मतांचा �वचार क�न
मी जा�तीत जा�त काय चांग�ं देऊ �कतो, याकडे �� क� ��त करा.
सहा - आप�या सव� सकारा�मक बाजूंचा यो�य उपयोग क�न घेता येई�, अ�ी
ठाम योजना ���न काढा व एखा�ा त��ाकडून �त�ा नेटके, सु�व��थत �प �ा.
सात - यो�य अ�ा अ�धकारी ���कडे ती योजना सुपूद� करा. ती योजना न�क�च
अपे��त �ठकाणापय�त पोहोचते, कारण ��येक कंपनी�ा उ�कृ�, स�म कम�चारी
हवेच असतात. नवीन क�पना, त�पर सेवा यांचं सव�� �वागतच के�ं जातं, �यामुळे
तुमची योजना कंपनीसाठ� फायदे�ीर असे�, तर अ�ी ��येक ��� कंपनी�ा
हवीच असते.

या गो�ीसाठ� काही काळ �ाग ू�कतो, कदा�चत याचं फळ �मळ�यासाठ� काही म�हनेही
जाऊ �कतात. मा� जे�हा फळ �मळतं, ते�हा ते बरंच जा�त देऊन जातं. थोड�या
पगारावर अफाट क� करणं वाचतं. यो�य तो मोबद�ा �मळतो आ�ण �जथंपय�त
पोहोचायचं �येय आपण बाळग�े�ं असतं, �या का�ावधीत बरीच बचत होते. अपे��त
�येयाकडे होणारी ही वाटचा� आप�या�ा �ारंभ �ब��पासून सु� करायची नाही, तर अ�या�
वाटेव�न �हणजे यात आप�े बरेच �म वाचणार आहेत. मा� सुयो�य योजने�या
आखणीमुळेच हे ��य होऊ �कते.

सेवे�या �व��चे नवनवीन माग�
आप�या सेवांची �व�� क�न �यांना भ�व�यात अ�धका�धक �ाभ �मळवायचा आहे,
�यांनी मा�क वा अ�धकारी आ�ण कम�चारी यां�यात�या बद��े�या संबंधांचा नीट,
बारकाईनं अ�यास कराय�ा हवा.

भ�व�यात कदा�चत या गटात मा�क वा अ�धकारी, दोन कम�चारी या दोघांबरोबरच
�यांना ते सेवा देतात �या जनतेचाही �वचार करणं अ�याव�यक ठरे�.

बद�े�या प�र��थतीत या ���गत सेवा�व���या �व�पातही खूपच बद� झा�ा
आहे. आता मा�क व कम�चारी यां�यात�े संबंध सहकम�चारी या �पात बद��े आहेत.
जनते�ा यो�य �मतेनं सेवा पुरवणं हेच आता या दोघांचंही उ��� आहे. पूव� मा�क व
�याचे कम�चारी यांनीच सव� संबं�धत �ाभ आप�यातच वाटून घेत�ा. मा� याच वेळ�
आपण देत अस�े�या सेवे�या दजा�कडे पुरेसं �� �द�ं नाही.
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मा� आज प�र��थती बद��� आहे. �वन� सेवा व अदब हे या �वसायाती�
परव��चे ��द बन�े आहेत. कारण (कम�चारी) सेवा देणारा मा�क व �याचा कम�चारी हे
�ेवट� सामा�य जनते�ा सेवा पुरव�यास बांधी� असतात. मा� जर ते यात कुचराई
करतात, असं ��ात आ�ं, तर �यांचं �ग�हाईक �सरीकडे जाऊ �कतं. प�रणामी �यांना
आप�ं �ग�हाईक गमवावं �ागतं.

पूव��या काळात दरवाजात उभं रा�न गॅस मीटरचा रीडर इत�या जोरजोरात धडका
मारे क� दार �नखळून पडतंय क� काय असं वाटावं. दार उघडता�णीच तो घरात घुसे.
�या�ा दरवाजात �त�त ठेवून आपण फार मोठा ग�ुहाच के�ाय, असा �ा�सक भाव
�या�या चेह�यावर असे. मा� आता ते �च� बद��ंय. तुम�या सेवेसाठ�च �याची नेमणूक
झा�याची जाणीव झा�यानं तोही स�यतेनं सेवा देतो. आप�या या रीडर �ोकांची अरेरावी
कंपनीपय�त पोहोच�यापूव�च गॅस-�व�ेता अदबीनं �ग�हाइका�ा येऊन भेट�े�ाही असतो.

मंद��या काळात मी पे��स��हा�नयाती� कोळसा �े�ात बरेच �दवस �तीत के�े
आ�ण डबघाई�ा आ�े�या कोळसा उ�ोगाचा अ�यास के�ा. मंद� आ�यामुळे घट�े�ा
नफा वसू� कर�यासाठ� खाणमा�क आ�ण �तथ�या नोकरवगा�नं आपाआपसात ठरवून
कोळ�ा�या �कमती �चंड वाढव�या आ�ण सव� खच� वसू� के�ा. मा� �याचा प�रणाम
असा झा�ा क�, कोळ�ाचा धंदा बंद पड�या�या ��थतीत आ�ा आ�ण ते�ावर�या
उपकरणां�या धं�ानं बाजार काबीज के�ा.

�यांना ���गत सेवा�व�� करायची आहे, �यां�यासाठ� ही उदाहरणं मह�वाची
ठरावीत. कारण तुमचा �वहारच तुमचं �थान �न��त करत असतो. कारण प�रणामांचं हे
त�व जसं अथ�कारण, वाहतूक, उ�ोग-�वसाय यांना �ाग ू होतं, तसंच ते ��येक
����ाही �ाग ूहोत असतं. �यावर �याचं भ�वत� �न��त के�ं जातं.

मह�वपूण� ठरणारा �यू.�यू.एस.चा �तर
�व�� �वसायात कायम�व�पी आ�ण प�रणामकारक य� �मळवायचं असे�, तर �या
गो�ी मह�वपूण� ठरतात, �या आपण ब�घत�या. मा� आप�ं य� द�घ�काळ �टकून राहावं,
असं आप�या�ा वाटत असे�, तर �यां�या आप�या�ा अ�यास करावा �ागे�, �याचं
नेमकं �व�ेषण क�न �या आप�यात �जवा�ा �ागती�. आपण जी सेवा देतो, �तचा
दजा�, �तची वारंवा�रता आ�ण सेवा दे�याची प�त यावर �या सेवेचं मू�य ठरव�ं जातं. जर
���गत सेवांची �व�� प�रणामकारक ठरावी असं वाटत असे�, तर �यू.�यू.एस.�या
फॉ�यु��याची अंम�बजावणी सव��म असे�, अ�ी कराय�ा हवी. �यू.�यू.एस. �हणजेच
�वा��ट�, �वां�टट� आ�ण सुयो�य वातावरण दजा�, सं�या आ�ण यो�य वातावरण. या
�त�ही गो�ी जे�हा एक� जुळून येतात, ते�हा तयार होणारी �व�� �व�था ही आद��
असते.

आता या फॉ�यु��याचं �व�ेषण क� -
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१. �वा��ट� - सेवेचा दजा� : कुठ��ही सेवा देताना ती अ�यंत स�मतेनं �ाय�ा
हवी. तुम�या �थानानुसार सवा��धक कु��ता हे तुमचं �येय अस�ं पा�हजे.
२. �वां�टट� - जा�तीत जा�त सेवा देणं : जसजसा तुमचा अनुभव व तुमची �मता
वाढत जाते, �या�माणं ती सेवा अ�धका�धक मा�ेनं देता याय�ा हवी. ही �मताही
सरावानं व अनुभवानंच वाढत जाते. मा� ही सवय तुम�या �वभावाचाच एक भाग
बनून जाय�ा हवी.
३. सेवेची प�त : �ग�हाइका�ा सेवा देतानाची �वन� असावी. �या�या�ी संवाद
साधणारी असावी. जर तु�ही या�कारे सेवा देत असा�, तर तुमचे सह�वसायी व
सहकम�चारीही तुम�यापासून �ेरणा घेतात.

तुमची सेवा बाजारात द�घ�काळ �टकून राह�यासाठ� सेवेचा दजा� व �याची वारंवा�रता या
गो��बरोबरच तुमची �यामागची भावनादेखी� मह�वपूण� ठरते. �यावर तुम�या सेवेची
�क�मत व का�ावधी असते.

अँ�यू कान�ग�नीही याच मु�ावर भर �द�ा आहे. �यां�या मतानुसार ����या
गणुांइतक�च, �मतेइतक�च �याची सुसंवाद� वागणूक मह�वपूण� ठरते. जर ���ची
वागणूक सुसंवाद साधणारी नसे�, तर समाजात �तचं �वागत होत नाही. या गणुाचं मह�व
�व�द करताना ते सांगतात क�, �या�या या गणुवै����ांनुसार काम करणा�या अनेकांना
�यांनी �ीमंत हो�यासाठ� मदत के��. मा� �यां�याकडे हे गणु न�हते, �यां�यासाठ�
कान�ग�कडे जागा न�हती.

तुमचं ���म�व आनंददायी असणं, उमदं असणं अ�त�य आव�यक आहे.
�याचबरोबर तो जर सुसंवाद� प�तीनं सेवा �दान करत असे�, तर जरी �या�या सेवे�या
दजा�त काही उ�णवा अस�या तरी �याकडे डोळेझाक के�� जाते �हणजे सुसंवादाचं �थान
सग�यात मह�वपूण� ठरतं.

सेवेचं भांडव�� मू�य
जरी तुमचे उ�प� हे ���गत सेवा�व���ारे �मळत असे�, तरी एखा�ा �व�े�यापे�ा
तुमची �क�मत कणभरही कमी नाही. �या सुसंवाद� वागणुक�चं बंधन तु�हा�ाही �ागू
पडतं. हे �व�ेष�वानं नमूद कर�याचं कारण इतकंच क�, ���गत सेवा �व�े�यांना हा मु�ा
आपणासाठ� गैर�ाग ूआहे, असं वाटतं, जी �यांची चुक�ची समजूत आहे.

स�याचा काळ हा अदबीनं सेवा दे�याचा आहे. जा-देऊन या असा आहे. जा-घेऊन या
हा काळ कधीच मागं पड�ा आहे.

तु�ही तुम�या बु��चं भांडव�� मू�य कसं ठरवा�? तु�ही तुम�या ���गत
सेवा�व��तून �कती पैसा कमवता, यावर ते मू�यमापन होत असतं. तुमची जी वा�ष�क
�मळकत असे�, �त�ा १६ * २/३ नी गणुा. येणारी र�कम तुम�या सेवेचं भांडव�� मू�य
असे�. इथं तुमची वा�ष�क �मळकत ही तुम�या भांडव�� मू�या�या ६% आहे, असं गहृीत
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धर�ं आहे. कारण पै�ाचे बरेचसे �वहार ६ दसाद�े दरानंच होतात. पै�ाची �क�मत
कायमच बु��पे�ा कमी असते.

तुम�या बु��चा जर स�मतेनं, चातुया�नं वापर के�ा, तर �याचं मू�य सामा�य व�तू
�ापारापे�ा खूपच जा�त भरतं. कारण बु��ची �क�मत कधीही कमी होत नाही. बु���या
भांडव�ाची चोरी करता येत नाही. ��येक �वसायात तु�ही जी काही गुंतवणूक करता,
�त�ा जर बु��ची जोड �द�� नाही, तर �याचं मू�य वाळवंटात सव�� �वपु� �माणात
पसर�े�या वाळूइतकंच नग�य असतं.

अपय�ाची �मुख ३१ कारणं
जगात अ�ी असं�य माणसं आहेत क�, �ामा�णक �य�न क�नही �यांना अपय� येतं. ही
जीवनात�� सवा�त मोठ� �ोकां�तका �हट�� पा�हजे. य��वी �ोकांचं �माण हे अय��वी
�ोकांपे�ा खूपच कमी असतं.

मा�या आजपय�त�या �व�ेषणात म�ा असं आढळून आ�ंय क�, ९८% �ोकांची
गणना अपय�ी या एका �ीष�काखा�� के�� जाते.

मा�या �व�ेषणातून मी असा �न�कष� काढ�ा, क� अपय� ये�याची मु�य ३१ कारणं
असू �कतात, तर १३ मु�य बाबी संप�ी �मळव�यासाठ� मह�वपूण� ठरतात. जसजसं
आपण �या कारणांचा �वचार क�, ते�हा तुम�या ��ात येई� क�, तुम�या व तुम�या
य�ा�याम�ये यात�� कुठ�� कारणं अडसर �हणून येतात.

१.    ��तकू� कौटंु�बक पा��भूमी - �वचार कर�यात अ�म, अगद� कमी �क�वा
मंद बु�� अस�े�या �ोकांना आपण फार�ी मदत क� �कत नाही. मा�टर
माइंड�या साहा�यानं जरी तु�ही या उ�णवेवर मात कर�याचा �य�न के�ा, तरी या
�य�ना�ा मया�दा येतात. या एकाच गो�ीवर ���गत �य�नांनीही फार�ी मात
करता येत नाही.
२.    �न��त हेतूचा अभाव - आप�या आयु�यात आप�े ��य जर �न��त नसे�,
तर य� �मळ�याची ��यता अगद�च कमी असते. मा�या �व�ेषणात म�ा असं
आढळून आ�ंय, क� �ंभरापैक� ९८ �ोकांनी आयु�यात कुठ�ंही ��य ठेव�े�ं
न�हतं. �द�ा�हन वाटचा� अपय�ाचं मु�य कारण असू �कतं.
३.    उ�ती�या मह�वाकां�ेचा अभाव - आहे �याच प�र��थतीत समाधान
मानणारा, आप�� उ�ती �हावी यासाठ� कुठ�ेच �य�न न करणारा, अ�ा ��� य�
�मळव�यास कधीच पा� ठरत नाहीत, कारण �यां�यात मह�वाकां�ाच नसते.
४.    अपुरं ���ण - कमी पडणा�या ���णाची उणीव ही �य�नपूव�क भ�न
काढता येते. �यांनी सव��म �ान �मळव�े�ं आहे, �यांनी हे �ान �ाळा-
कॉ�ेजबरोबरच जगा�या �ाळेतून ही �ा�त के��ं असतं आ�ण �यासाठ� �व�ेष
प�र�म घेत�े�े असतात. ��येक सु����त माणसा�ा इतरांचे ह�क न डाव�ता
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आप�या�ा हवं ते कसं �मळवायचं, याचीही सदस��वेकबु�� असते. तुम�या
���णाचा यो�य रीतीनं, प�रणामकारकतेनं उपयोग करणं अ�यंत मह�वाचं आहे.
तुम�या मा�हती�ा जी �क�मत �मळते, �यापे�ा जा�त �क�मत तु�ही �या मा�हतीचा
यो�य उपयोग कसा क�न घेता, या उपयोजनासाठ� �मळते.
५.    �व-���तीचा अभाव - अंगी ���त बाणव�यासाठ� �व-�नयं�ण अ�यंत
मह�वाचं आहे. आप�यात�या नकारा�मक गो��ना आप�या�ा �नयं�णात ठेवता
आ�ं पा�हजे. जर तु�ही �वतःवर �नयं�ण �मळव�ं तर तु�ही कुठ�याही प�र��थतीवर
�नयं�ण �मळवू �का�. �वतःवर �नयं�ण �मळवणं, अ�त�य अवघड आहे. अ�यथा,
तु�ही अगद� सहज पराभूत होऊ �कता. आरसा एकाच वेळ� तुम�याती� �म�ाचं
आ�ण ��ूचं द��न तु�हा�ा घडवू �कतो.
६.    �कृती अ�वा��य - तुमची उ�म �कृतीच तु�हा�ा क�सा�य य�ात साथ देते.
�वतःवर �नयं�ण ठेव�यास उ�म आरो�य �मळवणं ��य आहे. �कृती अ�वा��या�ा
कारणीभूत असणा�या गो�ी �हणजेच �कृती�ा हा�नकारक अ�ा अ�ाचं सेवन,
नकारा�मक �वचार कर�याची सवय, ���गक �वकृती, कामवासनेचा अ�तरेक,
आव�यक �या �ायामाचा अभाव, अयो�ये�सन ��या, �ु� हवेची कमतरता.
७.    बा�पणाती� चुक��या वातावरणाचा �भाव - जर झाडाची मुळं कमजोर
असती�, तर झाडही कमजोरच असतं, या �यायानुसार ग�ुहेगारी �वृ�ीचे �ोक
�यां�या बा�पणी �यांना वाईट संगत �ाग�यानं चुक��या र��याकडे वळतात.
८.    टाळाटाळ करणं - टाळाटाळ करणं हा मनु�य �वभावच आहे. तो कायम �य�न
कर�यात टाळाटाळ करतो. सुयो�य वेळ आ�ण संधीची वाट बघत आपण नुसतं बसून
राहतो; पण अ�ी संधी कधीच येत नाही. यो�य वेळेची वाट बघत बस�यापे�ा आ�ा
हातात अस�े�� वेळ �य�नांनी यो�य बनवणं, जा�त मह�वाचं आहे. हातात जी काही
साधनसाम�ी आहे; �यांचा उपयोग क�न वाटचा� सु� करा. हळूहळू यो�य ती
साधनसंप�ी तुम�यापय�त आपसूक पोहोचे�.
९.    �चकाट�चा अभाव - अनेक आरंभ�ूर माणसं आप�या आजबाजू�ा असतात;
पण �यां�यापैक� फारच थोडी आप�या �येयापय�त पोहोचतात. �य�ना�या �ारंभीच
अपय� आ�यास माणसं खचून जाऊन �य�नच सोडून देतात. �चकाट� हा ��द
परव��चा बन�ा क�, मागा�त येणारं अपय� कुठं गायब होतं, कळतही नाही.
�चकाट�पुढे अपय� कधीच �टकत नाही.
१०. नकारा�मक ���म�व - तुमचं ���म�व जर नकारा�मकतेनं भर�े�ं
असे�, तर तु�ही �ोकांपासून �ांब राहता. ��� ही �ोकांपासूनच �मळते आ�ण
अ�ी माणसं �ोकांपासून फटकून रा�ह�यामुळे ��� ही �यां�यापासून �रच राहते,
�यामुळे अ�ा �ोकांना कधीही इतरांचं सहकाय� �मळत नाही, �यामुळे ते अपय�ी
ठर�याची ��यता आणखी वाढते.
११. �नयं��त कामवासनेचा अभाव - मानवाची कामवासना जर �नयं�णात ठेवता
आ�� तर य�ाचा माग� सहज सोपा होतो. कारण कुठ�याही गो�ीसाठ� �े�रत
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करणारी ती एक मह�वपूण� ��� आहे. मा� अ�नयं��त कामवासना संकटांना
आमं�ण देते �हणूनच �तची ताकद अ�य यो�य मागा�कडे वळवणं आव�यक ठरतं.
१२. कुठ��ही �क�मत न देता काही तरी �मळव�याची अपे�ा - जुगार
खेळ�याची �ा�सा माणसा�ा �वना�ा�या गत�त ढक�ते. याचा सवा�त भयावह
अनुभव १९२९ सा�� वॉ� ���टचा वायदेबाजार कोसळ�यात �दसून आ�ा.
��ावधी �ोकांनी पैसा �मळ�या�या �ा�सेनं �ेअर बाजारात जुगारात पैसे �ाव�े
होते.
१३. �नण�य�मतेचा अभाव - तातडीनं �नण�य घे�याची �मता अ�यंत मह�वपूण�
आहे. त�काळ �नण�य घेत�यावर कदा�चत एखा�ा वेळ� तो बद�ावा �ागतो. मा�
संथपणे, �चंड वेळ घा�वून �नण�य घेणं आ�ण तो घाईघाईनं बद�णं यापे�ा हे यो�य
ठरतं. �नण�यच न घेणं �क�वा तो घे�यात होई� �ततक� टाळाटाळ करणं दो�ही
सारखंच आहे. कारण एकामागोमाग �सरा हमखास येतो, �यामुळे हे तुम�यावर �वार
हो�यापूव�च �यांना �र करा.
१४. मू�भूत भीतीचा पगडा असणं - या संबंधात�ं सखो� �ववरण पुढ�या
�करणात कर�यात आ�ं आहे. आप�या सेवे�या प�रणामकारक �व��साठ� या
भीत�वर �नयं�ण �मळवणं आव�यक आहे.
१५. अयो�य अ�ा वैवा�हक साथीदाराची �नवड - हे अपय�ा�या कारणांपैक�
एक मह�वाचं कारण आहे. ��नसंबंधामुळे दोन ��� एकमेकां�या आयु�यात येतात.
�यां�यात�े संबंध जर सुखकर नसती�, तर जीवनात अपय� ये�याची ��यता
वाढते. हे अपय� पुढे जाऊन �ःख आ�ण नैरा�यात बद�तं आ�ण यामुळे
मह�वाकां�ेचाही �हास �हाय�ा सु�वात होते.
१६. अ�तद�ता - कुठ�ंही काम कर�यापूव� अ�त�वचार क�न जोखीम घे�याचे जी
��� टाळते, �त�या हाती अपय�ा��वाय �सरं काहीच �ागत नाही. द�ता न घेणं
आ�ण अ�तद�ता घेणं दो�ही सारखंच आहे. दो�हीचा अ�तरेक घातकच ठरतो, कारण
आप�या�ा आयु�यात जोखीम प�करावीच �ागते.
१७. अयो�य भागीदाराची �नवड - �वसायात�या अपय�ाचं हे एक मोठं कारण
आहे. आपण आप�ा भागीदार �नवडताना तो आप�या�ा �ो�साहक ठरे�, असा
�नवडावा. तो �वतः ��ार आ�ण य��वी अस�यास आप�या�ा �या�याकडून बरंच
काही ��कता येतं. �या�या�ी आप�� जवळ�क होणं ��य असतं �हणूनच सुयो�य
भागीदार �नवडी�ा अ�यंत मह�वाचं �थान आहे.
१८. अंध��ा व गैरसमज - कुठ�याही गो�ीबाबत अस�े�या अंध��ेमागे भीती हे
मह�वाचं कारण असतं. अंध��ा अ�ानातून येते. मा� आपण मन खु�ं ठेवून,
कुठ��ही भीती न बाळगता य�ाकडे वाटचा� क� �कतो.
१९. चुक�चा �वसाय �नवडणं - �याची आवड नाही, तीच गो� के�यास, ती
मनापासून के�� जात नाही. प�रणामी अपय�च पदरी येतं �हणूनच तुम�या
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आवडी�या गो�ीचीच, �वसाय �हणून �नवड के��त, तर तु�ही �यात �वतः�ा पूण�
झोकून �ा�, जेणेक�न अप�य येणार नाही.
२०. �य�नां�या एका�तेचा अभाव - आप�ं ��य नीट ठरवून एका�तेनं �य�न
के�यास अपय� �मळत नाही. मा� एक ना धड भाराभर �च��या या�माणं वाग�यास
कुठ��च गो� नीट होत नाही.
२१. अ�ावहा�रक खचा�ची सवय - अ�याव�यक गो��साठ�ही खच� करताना
कंजूषपणा करणारी ��� य��वी होऊ �कत नाही. कारण खच� के�यास आप�ा
पैसा संपून जाई�, अ�ी भीती सतत �या�या मनात असते, �यामुळे बचतीची सवय
अंगी बाणवा. हातात पैसा नसताना आपणास �स�या�या मतानुसार वागावं �ागतं;
ती ��� जे आ�ण �जतके देई� �यातच समाधान मानावं �ागतं. मा� तुम�याकडे
पैसा असे�, तरी �या ताकद�वर वैय��क सेवा�व��तही तु�ही तर तम भावानं यो�य-
अयो�याची �नवड क� �कता.
२२. उ�साहाचा अभाव - तुम�यात जर कुठ��ही गो� कर�याचा उ�साह नसे�, तर
तु�ही �स�याची खा�ी पटवून देऊ �कणार नाही. उ�साह हा संसग�ज�य असतो,
�यामुळे एका उ�साही माणसामुळे इतरांचाही उ�साह वाढतो �हणून उ�साही माणसाचं
सव�� �वागत असतं.
२३. अस�ह�णुता - कोती मनोवृ�ी अस�े�या माणसाची �गती कधीचीच खुंट�े��
असते. असा माणूस वृ�ीनं अस�ह�णू असतो. कुठ�याच �े�ात�ं नवीन काहीही
��कायची तयारी नसणं हीही अस�ह�णुताच �हणता येते. जग वेगानं बद�त असताना
ही वृ�ी असे� तर अपय� येणारच.
२४. अ�तरेक - अ�तरेक कुठ�याही गो��चा अस�ा तरी तो घातकच ठरतो. खाणं-
�पणं, म�पान, कामवासने�या अ�तरेकानं माणसाचं नुकसानच होतं.
२५. असहकाया�ची वृ�ी - ब�याच �ोकांना इतरां�ी कुठ�याच बाबतीत सहकाय�
करणं जमत नाही. यामुळे ते आप�� पत गमावतात आ�ण उ�म संधी गमावून
बसतात. आज�या सामा�जक जीवनात हा सवा�त मोठा दोष ठरतो. या दोषामुळे नेता
असो वा �ावसा�यक, �याचं नुकसान अटळ ठरतं.
२६. आयता �मळा�े�ा पैसा - जोपय�त तु�ही क� क�न पैसा �मळवत नाही,
तोपय�त �या पै�ाची �क�मत तु�हा�ा कळत नाही, तु�ही यो�य �कारे पै�ाचा वापर
करत नाही. मा� जे�हा कुठ�ेही क� न करता आयता पैसा �मळतो, ते�हा तो
आप�याबरोबर इतरही अनेक चुक��या गो�ी घेऊन येतो, �याची प�रणती अपय�ात
होते.
२७. �बाडी - य� �मळव�यासाठ� �ामा�णकपणा�ा पया�य नसतो काही वेळा इ�छा
नसतानाही गरज �हणून खोटं बो�ावं �ागतं वा अ�मा�णकपणे वागावं �ागतं. मा�
�बाडी हा जर तुम�या �वभावाचाच भाग असे�, तर �याची कृ�यं कधीतरी उघड
होतात. �यातून कायमचं नुकसान होतं, ��त�ाही धुळ��ा �मळते.
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२८. अहंभाव आ�ण ताठा - य�ा�या मागा�वर हे दोन �ा� �दवे सतत तुम�यासाठ�
धो�याचा इ�ारा बनून उभं राहतात. यां�यापासून सावधानता बाळगावी �ागते.
२९. तक�  करणं - एखा�ा मा�हती�ारे जर तु�हा�ा सुयो�य �वचार करता येत असे�,
तर ते कायमच फायदे�ीर ठरतं. मा� �ोक अ�ी मा�हती �मळव�याचा आळस
करतात व नुस�या तका�नं अंदाज बांधून कृती करतात व आप�ं नुकसान क�न
घेतात.
३०. भांडव�ाचा अभाव - न�ानंच उ�ोग, �वसायात पदाप�ण क�न अपय�ी
झा�े�या अनेक कारणांपैक� हे एक मु�य कारण आहे. कारण सु�वाती�ा होणा�या
चुकांची ���ती, भरपाई कर�यासाठ� �ागणा�या आव�यक �या भांडव�ाची �यांची
तयारी के�े�� नसते.
३१. वर �द�े�या अनेक कारणांपे�ा वेगळं असं एखादं कारण �यामुळे तु�हीही
कधीतरी अपय�ाचा सामना के�ा आहे, असं असे�, तर �याची न�द एक�तसावं
कारण �हणून करा.

जाणून �या �वतःची �क�मत
�वतःची �क�मत ओळखा असं आप�या पूव�जांपासून सगळेच सांगत आ�े आहेत.
कुठ��ही व�तू �वक�यासाठ� तु�हा�ा �तची मूळ �क�मत माहीत हवी, तरच तु�हा�ा
�त�यावर नफा कमावता येई� आ�ण हेच �वतः�ाही �ाग ूहोतं. जर तु�हा�ा �वतःत�े गणु
उ�मरीतीनं माहीत असती�, तर �या�या साहा�यानं तु�हा�ा य� �मळवता येई�.
�याचबरोबर तुम�यात�े दोषही ओळखा, जेणेक�न �यां�यावर मातही करता येई�.
व�तू�याही बाबतीत असंच आहे. एखा�ा उ�पादनात�� ब��थानं व उ�णवा माहीत
असती�, तर �याती� दोषांवर मात क�न गणुां�या मदतीनं य��वी �व�ेता बनता येई�.

नोकरीसाठ� एका त�णानं एका ��स� कंपनीकडे अज� के�ा. अपे��त वेतनापय�त
येईपय�तची �यांची मु�ाखत उ�म चा��� होती. मु�ाखतकता�सु�ा त�णावर खू� होता.
मा� वेतनाचा मु�ा उप��थत झा�यावर चचा� भ�तीकडेच गे��. कारण �या त�णानं
अपे��त वेतनाबाबत कुठ�ाच �वचार के�ा न�हता, असं �दसून आ�ं.

तुझं काम बघून तुझं वेतन ठरवू, असं �या मु�ाखतक�या�नं �या त�णा�ा सां�गत�ं.
मा� तो त�ण �वतः�ा नीट ओळखत नस�यामुळे �हणा�ा क�, म�ा ते मा�य नाही,

कारण मा�या स�या�या नोकरीत म�ा �यापे�ा जा�त वेतन �मळतंय.
�हणूनच न�ा नोकरीचा �वचार करताना अथवा वेतनाबाबत �वचार करताना

आप�या�ा न�क� �कती वेतन हवंय, आप�या�ा न�क� काय हवंय, हे नीट, ठामपणे
ठरवा.

अ�धक पैसे हवे असणं ही एक बाब झा��. ��येका�ाच आणखी पैसे हवेच असतात.
तुमची यो�यता आणखी वेगळ� असू �कते. ती यो�यता पै�ा�या �पात मोजू नका. तुम�या
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आ�थ�क गरजा आ�ण तुमची यो�यता यांचा एकमेकां�ी काहीही संबंध नसतो. तु�ही
�स�यांना �या स�मतेनं, त�परतेनं आ�ण मू�यवान सेवा देता, �यावरच तुमची �क�मत
ठरव�� जाते.

वा�ष�क तपासणी
��येक �ापारी आप�या आ�थ�क वषा��या �ेवट� उर�े�या मा�ाची एक याद� तयार करत
असतो, त�ीच याद� ���गत सेवा�व�� करणा�यानंही करणं अ�यंत ज�री आहे. या
आ�म�व�ेषणात तुम�या दोष व गणुांची याद� करा. माग�या वष��या याद�पे�ा या
वष��या याद�त तुम�या दोषात घट व गणुांत वाढ �दसाय�ा हवी. �गती, ��थर राहणं व
�थान घसरणं असे तीन �कार यात �दसतात. �वतःचं असं �ग�तपु�तक दरवष�
तपास�यास आपण न�क� �कती �गती के�� आहे, आणखी �गती�ा कुठं वाव आहे,
याची �प� क�पना येते. सुधारणांचा माग� �दसतो. या �गतीची गती संधी अस�� तरी
हरकत नाही.

तुम�या �ग�तपु�तकात�� ��ाव�� बघू या
१.    माग�या वष� ठरव�े�ं �येय मी गाठ�ं आहे का? (दरवष� तु�ही एक �न��त
�येय ठरवाय�ा हवं, तो तुम�या जीवनाचा मु�य उ�े� हवा.
२.    मा�या �मतेनुसार मी सव��म सेवा �द�� आहे का �क�वा �यात अजून काही
सुधारणा करणं ��य आहे का?
३.    मी जा�तीत जा�त सेवा �द�� आहे का? यापे�ा जा�त सेवा देणं ��य आहे
का?
४.    सुसंवाद आ�ण सहकाय� या दोन गो�ी मा�या सेवेत आहेत का?
५.    टाळाटाळ कर�यामुळे माझी �मता कमी पड�� आहे का आ�ण अस�यास
�कती?
६.    मा�या ���म�वात चांग�ा बद� झा�ा आहे का आ�ण �कती?
७.    योजना पूण� होईपय�त मी �चकाट�नं �य�न के�ा आहे का?
८.    ��येक वेळ� �व�रत आ�ण ठाम �नण�य घेत�े गे�ेत का?
९.    माझी �मता कमी करणा�या भीती�या सहा �कारांपैक� कुठ�याही एकाचा
मा�यावर �भाव पड�ा आहे का?
१०. मी कमी अथवा नको इतक� जा�त द�ता घेत�� आहे का?
११. मा�या सहकारी वगा��ी अस�े�े माझे संबंध सौहादा�चे होते का? आ�ण
नस�यास �या�ा मी �कतपत जबाबदार आहे?
१२. एका�तेनं काम न के�यामुळे माझी ��� मी वाया घा�व�� आहे का?
१३. इतर �वषयांबाबतही माझी मनोवृ�ी खु�� आहे का?
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१४. �ाहकांना सेवा दे�यात मी मा�यात कोणती आ�ण क�ी सुधारणा घडवून
आण�� आहे?
१५. कुठ�या सवयीबाबतचा संयम मी गमावून बसतो?
१६. जाणता-अजाणता माझा अहंकार �� होतो का?
१७. माझे सहकारी मा�याब��चा आदर वाढे� असे वागती�, अ�ी �ो�सा�हत
करणारी माझी वागणूक असते का?
१८. माझे �नण�य अंदाज व तका�वर आधा�रत असतात क� �वचारांची अचूकता व
�व�ेषणावर आधा�रत असतात?
१९. माझा वेळ, पैसा, खच� या सवा�चं �मळून मी अंदाजप�क बनव�े�ं आहे का
आ�ण ते बनवताना मी काटेकोरपणा बाळग�ा आहे का?
२०. �या वेळेचा स�पयोग करणं ��य आहे, �यात�ा वेळ आपण वाया घा�वतो
का?
२१. वाया जाणा�या वेळेचं �नयोजन करणं आ�ण सवयीत सुधारणा करणं या�ारा मी
ये�या वषा�त अ�धक स�म कसा बनू �केन?
२२. मा�याकडून असं काही वत�न घड�ंय का, जे मा�या सदस��वेक बु���ा पटत
नाही.
२३. म�ा �मळणा�या मोबद�यापे�ा जा�त सेवा दे�यासाठ� मी काय �य�न क�
�कतो?
२४. मा�याकडून कुणावर अ�याय झा�ा आहे का? आ�ण कसा?
२५. जर मी वष�भर मा�या सेवा �वकत घेणार असेन, तर �यांचा दजा� म�ा
समाधानकारक वाटे� असा असे� का?
२६. मी �नवड�े�ा �वसाय मा�यासाठ� यो�य आहे का? जर नसे� तर �याची
कारणं काय?
२७. मी देत अस�े�या सेवेवर माझे �ाहक समाधानी आहेत का? नस�यास �याची
कारणं काय?
२८. य�ा�या मू�त�वांचा �वचार करता, मी स�या कुठ�या �तरावर आहे? (हे
मू�यमापन खु�या मनानं आ�ण �व�छपणे करा आ�ण ते अ�ा ���कडून क�न
�या जी हे �न�प�पातीपणे करे�.)

या �करणात �द�े�� सव� मा�हती वाच�यावर तु�हा�ा आता तुम�या ���गत
सेवा�व��ची �ावहा�रक योजना तयार करता येई�. ���गत सेवा�व��ची योजना तयार
कर�यासाठ� आव�यक असणा�या त�वांचं स�व�तर वण�न तु�हा�ा इथं �मळे�.
�याचबरोबर नेतृ�वाचे पै�ू, नेतृ�व अपय�ी ठर�याची कारणं, नेतृ�वाची संधी असणारी
�े�ं, अपय�ाची कारणं आ�ण तुमचं आ�म�व�ेषणासाठ�चं �ग�तपु�तक इ�याद� सव�
मह�वाची मा�हतीही सापडे�.
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आ�म�व�ेषणासाठ� इतक� �व�तृत मा�हती गरजेची आहे, कारण ���गत सेवे�या
�व��तून �यांना संप�ी �मळवायची आहे, �यांना उ�ोगधं�ात अपय� आ�ं आहे, �यांनी
उ�ोग �वसाया�ा न�ानं सु�वात के�� आहे, �यां�याकडे संप�ी कमव�यासाठ� सेवा
दे�या��त�र� �सरं काहीच नाही, अ�ा सग�यांनाच या मा�हतीचा उपयोग होतो.

वरी� मा�हतीचा सखो� अ�यास के�यास ते सेवा�व�� योजनेत खूपच साहा�यक
ठरतं, �यामुळे अ�धक �मतेनं आप�या�ा इतरां�वषयी अंदाज बांधता येतो. हे �व�तृत
�व�ेषण पस�ने� डायरे�टर, रोजगार �व�थापक व इतर अ�धकारी वगा�साठ� ब�मू�य
आहे. वरी� २८ ��ांची उ�रं ���खत �पात �ा, तुम�या सव� �ंकांची उ�रं तु�हा�ा
�मळती�.

संप�ी �मळव�याची संधी कुठं आ�ण क�ी �मळे�?
संप�ी �मळव�या�या त�वांचा �व�तृत अ�यास के�यावर आता संप�ी कुठं आ�ण क�ी
�मळे�, ही उ�सुकता आप�या मनात �नमा�ण झा�� आहे. संप�ी �मळव�यासाठ� उ�सुक
अस�े�यांना अमे�रकेत काय काय �मळतं, याची एक याद� आपण बनवू.

अमे�रकेत कायदा पाळणा�या ��येक नाग�रका�ा �वचार कर�याचं आ�ण
आवडी�माणं काय��े� �नवड�याचं �वातं�य आहे. मा� आपण याचा फारसा �वचार कधी
करतच नाही. इतर दे�ां�या मानानं नाग�रक �हणून आप�या�ा अमया�द �वातं�य �मळा�ं
आहे.

आप�या�ा �वचार �वातं�य, �नवड �वातं�य, धम�, राजकारण, �वसाय कर�याचं,
हवी तेवढ� संप�ी �मळव�याचं, हवा �तथं �नवास कर�याचं, �ववाहाचं, सव� जाती-
जमात�ना समान संधी �मळ�याचं �वातं�य आहे. �वास �वातं�य, अ�पदाथ� �नवड�याचं
�वातं�य, पद �नवडीचं �वातं�य - अगद� रा�ा�य�पदसु�ा आहे.

या��वाय इतरही �वातं�यं आहेत. मा� ही अ�त�य मह�वाची �वातं�यं आहेत. या
�ठकाणी सव��च �थानापय�त �गती करणं ��य आहे. ज�मानं असो वा नाग�रक�व
�मळा�े�ा असो, ��येक अमे�रकन नाग�रका�ा या सव� �कारची �वातं�य काय�ानं देऊ
के�े�� आहेत.

इत�या �वातं�यामुळे आप�या�ा कोणकोणते �ाभ �मळा�े आहेत, �याचाही �वचार
क�. इथं एक सामा�य कुटंुब (सरासरीएवढं उ�प� अस�े�ं कुटंुब) �वचारात घेत�ं आहे
आ�ण �या�ा �मळणा�या �ाभांचा �वचार के�ा आहे.

�वचार आ�ण काम कर�या�या �वातं�यानंतर जग�यासाठ��या तीन मू�भूत गरजांचा
नंबर �ागतो.

१.    अ� - सामा�य प�र��थतीत�या एखा�ा अमे�रकन कुटंुबाचा �वचार के�यास,
जगभर उप��ध असणारं कुठ�याही �कारचं अ� �या�ा वाजवी दरात उप��ध होऊ
�कतं.
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२.    �नवास - हे कुटंुब एका छान�ा घरात राहतं. �जथं कायम अ� ��जव�यासाठ�
गॅस आ�ण घर उबदार ठेवणारी यं�णा आहे. ना��यासाठ� �ागणारे टो�ट अवघे काही
डॉ�स� �क�मत असणा�या टो�टरम�ये तयार होतात. �वजेवर�या �हॅ�यूम ���नरनं घर
�व�छ होतं आ�ण गरम थंड पाणी चोवीस तास उप��ध असतं. ��ज सतत अ� गार
ठेवतो. केस धुणं, कपडे धुणं, वाळवणं अ�ी रोजची कामही �वजेवर चा�णा�या
उपकरणांनीच के�� जातात. पु�ष इ�े���क �ेवरनं दाढ� करतात, तर जगात�ं
सग�या �कारचं रे�डओ-टे����हजनवरचं मनोरंजन चोवीस तास उप��ध असतं.
याही ��त�र� आणखीही काही सोयी-सु�वधा आहेत. मा� �कमान गरजे�या या

सु�वधांव�न आप�या�ा अमे�रकन �ोकांना असणा�या �वातं�याची क�पना येते.

३.    व�� - जर तु�ही सव�साधारण �कारचे कपडे वापरत असा�, तर अव�या ४००
डॉ�स�म�ये तुमची वष�भराची खरेद� होऊ �कते. हे ��ी-पु�ष दोघांनाही �ाग ूआहे.

या मू�भूत गरजा अमे�रकन नाग�रका�ा सहजी उप��ध होतात, तसेच इतर
गरजांसाठ� माफक �क�मत �ावी �ागते. �दवसभरात ८ तास प�र�म के�यास �या�ा
�कमान उ�प� �मळतं.

आ�थ�क संप�ीसाठ� सवा�त जा�त अ�धकार हे अमे�रकेतच आहेत. तेथी� नाग�रकांना
आप�ा बचतीचा पैसा बँकेत ठेव�याची मुभा आहे व �या�ा सरकारचं संर�णही आहे.
एका रा�यातून �स�या रा�यात जाणं सहज सु�भ आहे, �यासाठ� पासपोट�ची गरज नाही.
�या�ा यो�य ती वाहतूक �व�था - बस, मोटार, �वमान, जहाज इ�याद� सहज उप��ध
आहे.

सुखसोयी �नमा�ण करणारा चम�कार
जगभरात�या राजकार�यांकडून आपण या अमे�रकन �वातं�याचे गोडवे ऐकतो; पण हे
�वातं�य कुठून व कसं �मळा�ं, याचा �वचार ते करतात का? माझी �याब�� कुठ��ही
त�ार नाही; पण अमे�रकन माणसा�ा अस�े�ं आ�ण इतर� फारसं न �मळणारं सव�च
�कारचं �वातं�य कसं �मळा�ं, �या रह�यमय पण ब�याच गैरसमजांवर आधा�रत अ�ा
काहीचं मी मोक�या मनानं �व�ेषण मा� करणार आहे.

या सव� अ��य अ�ा ���चं आ�ण �या�या उगम�थानाचं मी �व�ेषण क� इ��छतो,
कारण तसा अ�धकार म�ा आहे, असं म�ा वाटतंय. �या �ोकांनी स�ा �मळव�� आ�ण
�यां�यावर ती स�ा �टकव�याची जबाबदारी आहे, अ�ा �ोकांना गे�या ५० वषा�पासून मी
ओळखतो.

ते रह�यमय काहीतरी �हणजेच भांडव�.
भांडव� �हणजे काय? पैसा? नाही. �वतः�या आ�ण इतरां�या फाय�ासाठ� यो�य

�रतीनं तो पैसा वापरणा�या ��ार �ोकांचा समूह.
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या समूहात असतात वै�ा�नक, ���णत��, �ापारी, वक��, वाहतूकत��,
जा�हरातदार, आप�या �े�ाचं सखो� �ान असणारे ��ी-पु�ष. नवीन गो�ी
घडव�यासाठ� ते पुढाकार घेतात, वेगवेगळे �योग करत, धडाडीनं नवी �े�ं �ोधतात.

�ाळा- कॉ�ेज-प���क �कू�ना यासाठ� �ो�साहन देतात, र�ते बांधणी करतात,
वत�मानप� सु� करतात, सरकारी खचा�ची तयारी करतात. थोड�यात मानवी
क�याणासाठ� आव�यक ते सारं काही करतात. समाजा�या �गतीसाठ� पैसा पुरवणारे
असे ते समाजाचे म�� �हणाय�ा हरकत नसावी.

पैसा असून, तो वापर�याची अ�क� नसे�, तर �यासारखा �सरा ��ू नाही.
समाजा�या भ�यासाठ� तो यो�य �कारे वापरणं अ�यंत गरजेचं आहे.

तुम�या घरात सकाळचा ना�ा पुरव�याची जबाबदारी तुम�यावर आहे. �यासाठ� जे
काही करावं �ागे�, �याची क�पना क�न पाहा �हणजे मग �नयोजनब�तेनं भांडव�
गोळा करणं, �कती आव�यक असतं याची तु�हा�ा क�पना येई�.

सु�वात क� या चहापासून, चहासाठ� भारत व चीन�ा जायचं �हणजे खूपच मोठा
�वास करावा �ागे�. तु�ही जरी समु�माग� हे अंतर कापणार असा� आ�ण तु�ही प��चे
पोहणारे नसा�, तर तुमची भ�तीच दमछाक होई�. तु�ही हे �चंड अंतर पो�न पार के�ंत
तरी चहा �वकत घे�यासाठ� तु�ही देणार काय?

साखरेसाठ� �यूबा�ा �क�वा उटा �ांतात जावं �ागे�. साखर कारखानदारीसाठ� �चंड
पैसा अ�ण संघ�टत �य�नांची गरज अस�यामुळे ती �मळवणं सोपं काम नाही. तयार
झा�े�� साखर �ु� �पात, वाहतूक क�न तुम�या घरापय�त आणणंही अवघड आहे.
�तथंही पै�ाची गरज आहे.

एखा�ा जवळ�या �ेतक�याकडून अंडी �मळती�; पण �ेप�ूट रसासाठ�
��ो�रडापय�त चा�त जावं �ागे�, तर �ेडसाठ� कॅ�सास �क�वा इतर कुठंतरी.

धा�यो�पादनासाठ� संघ�टत आ�ण मो�ा �माणावर �माची गरज असते आ�ण �चंड
भांडव�ाची आव�यकता असणा�या यं�साम�ीचीही. पोहत द��ण अमे�रकेत गे�ात तर
केळ� �मळती� आ�ण परती�या �वासात डेअरीतून �ोणी आ�ण ��म �मळे�.

इतक� यातायात क�न �मळव�े�या या गो��नंतर ना�ा करणं तुम�या कुटंुबासाठ�
��य असे�. वाचताना �व�च� वाटतंय ना; पण �वचार के�ा क� कळतं, भांडव�दारी
प�तीमुळे आप�या �कती �चंड �मांची बचत होते ते.

भांडव� - उ�ोगजीवनाचा पाया
ना�ा कर�यासाठ� �ागणा�या व�तू जमवताना आप�� �कती धावपळ झा��, ते
ब�घत�यावर �या व�तूंची ने-आण कर�यासाठ� �कती क� पडत असती�, �याची क�पना
येई�. कारण �या रे�वे आ�ण जहाजां�ारे या व�तूंची वाहतूक के�� जाते, �यां�या
बांधणीसाठ� आ�ण �व�था राख�याचा खच�च मुळ� को�वधी डॉ�स�चा असतो. ती
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�व�था यो�य प�तीनं काय�रत राह�यासाठ� �चंड मोठा ताफा �ागतो व �याचा खच�
वेगळाच असतो. कुठ�याही दे�ात वाहतूक �व�था हा एक भाग अस�ा तरी �या�ारे ने-
आण के�� जाणारी उ�पादनं तर बनाय�ा हवीत ना! �ेतीमा� असो वा कारखा�यात�ं
उ�पादन, ते आधी बाजारात�या �व��साठ� यो�य बनवावं �ागतं. �यासाठ� हजारो ��ी-
पु�ष काम करतात, �यांचं वेतन, आव�यक �या

साधन-साम�ीसाठ� �ागणारा खच� हा सगळा खच�च को�वधी डॉ�स� इतका होतो.
जहाज व रे�वे �ेतात तयार होत नाहीत, तसेच �यांना काय�रत कर�यासाठ� �म,

कौ��य, क�पना���, उ�साह, �चकाट�, �नण�य�मता असे उपयु� गणु असणा�या
�ोकांची संघटना �ागते. हे भांडव� पुरवणा�या �ोकांना भांडव�दार �हट�ं जातं. असे
�ोक नव�न�म�तीतून समाजा�ा उ�कृ� सेवा देतात, ते �वतःही संप�ी �मळ�व�याची इ�छा
बाळगनू असतात. �यां�या सेवांमुळे समाजसुधारणा ��य होते, तसंच समाजाचं भ�े
करतानाच ते �वतःही संप� होतात.

असे हे भांडव�दार, मू�त�ववाद�, �यांनी �वतः�ा घडव�े�ं असतं आप�याकडचे
मोठमोठे व�े �यांना तथाक�थत �ोषणकत� वगैरे �ब�दं �ावतात, यांना कदा�चत वॉ�
���ट अ�ीही उपाधी �ाव�� जाते. मी इथं कुणा�या बाजूनं वा �वरोधात बो�त नाहीये,
याची कृपया न�द �यावी.

हे पु�तक ���ह�यामागचा माझा गे�या प�ास वषा�चा �ामा�णक हेतू इतकाच आहे
क�, वैय��करी�या हवी �ततक� संप�ी �मळव�याची जर एखा�ाची इ�छा असे�, तर
�या�ा ती संप�ी यो�य मागा�नं �मळव�याचं माग�द��न करणं. �यासाठ�चा उपयु�
त�व�ाना�ी �यांची ओळख क�न देणं, ते �ान �यांना �मळवून देणं.

भांडव��ाही प�तीनं होणा�या �ाभांचं �व�ेषण कर�यामागचे माझे दोन हेतू
आहेत -

१. कमी वा जा�त �माणात संप�ी �मळव�याचे जे माग� आहेत, �यावर �नयं�ण
ठेवणा�या प�ती कुठ�या, हे समजून घेऊन �यानुसार �वतःत आव�यक ते बद�
घडवणं.
२. राजकारणी वा पुढा�यांनी आजपय�त भांडव��ाहीचं जे �च� रंगव�ं आहे, ते
काळंकु�, �पळवणूक करणारं असं आहे. मा� �या �च�ा�ा �सरीही जी बाजू
आहे, ती तेज�वी, उजळ अ�ी आहे. ती बाजूही समजावून देणं.

भांडव��ाही रा� अस�े�या अमे�रकेचा �वकासही �याच प�तीनं झा�ा आहे.
आप�या�ा �मळणारं �वातं�य व संधी याही याच सुसंघ�टत भांडव��ाहीतून �मळा�या
आहेत, �यामुळे जर अ�ी भांडव��ाही नसती, तर कदा�चत असे �ाभही �मळा�े नसते.

�ोकोपयोगी सेवा जनते�ा पुरवणं हाच संप�ी �मळव�याचा रा�त, कायदे�ीर माग�
आहे.
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संप�ी �मळव�यासाठ� �त�याइतकंच काहीतरी �ावंही �ागतं. ते कदा�चत सं�ये�या,
�मा�या वा इतर कुठ�यातरी �पात असू �कतं. काहीही न देता संप�ी �मळव�याची
प�त अजून तरी सापड�� नाही.

�ीमंत हो�या�या अग�णत संधी
अमे�रका ��येक �ामा�णक माणसा�ा संप�ी �मळव�याची संधी आ�ण पूण� �वातं�य देते.
��येक ��कारी �जथं मुब�क ��कार �मळे�, अ�ीच जागा �ोधतो आ�ण हाच �नयम
संप�ी �मळव�या�ाही �ाग ूहोतो.

तु�ही संप�ी �मळव�यासाठ� �य�न�ी� असताना अ�ा दे�ाकडे ���� क� नका,
�जथ�या ���या फ� ��प��टक व त�सम स�दय� �साधनांवर दरवष� ५ �ाख डॉ�स� खच�
करतात.

संप�ी�या �ोधात असताना फ� �सगारेटवर को�वधी डॉ�स� खच� करणा�या
दे�ाकडे नीट �� �ा. दरवष� �वे�छेनं, उ�सुकतेनं ��ावधी डॉ�स� फुटबॉ�, बेसबॉ�
आ�ण मु��यु�ावर खच� करणा�या दे�ाकडे तु�ही न�क�च ���� करणार नाही.

ही फ� वानगीदाख� �द�े�� उदाहरणं आहेत. कारण यात अगद� मोज�या
सुखसोयी व चैनी�या व�तूंची उदाहरणं �द�� आहेत, �यांचा �ापार करणारे ��ी-पु�षही
��ावधी डॉ�स�ची कमाई करतात आ�ण आप�या गरजेनुसार ते पैसा खच�ही करतात.

या व�तूं�या �ापारात, सेवां�या �े�ात तु�हा�ा संप�ी �मळव�या�या असं�य संधी
सापडती�. अमे�रकेत �मळणा�या �वातं�यानुसार तु�हा�ा कुठंही व कस�ाही �वसाय
कर�याचं �वातं�य आहे. �यासाठ�चा मदतीचा हात सदैव पुढे असतो. �या कोणाकडे
अनुभव, �मता व अपे��त दजा� असे�, असा ��येक जण इथं संप�ी कमावतो. काह�ना
अफाट संप�ीचा �ाभ होतो, तर काह�ना अगद� अ�प �माणात संप�ी �मळते. मा�
�कमान �मातही उपजी�वकेपुरती कमाई कुठ�ाही माणूस इथं क� �कतो.

आता सगळं �च� तुम�यापुढे �व�छपणे उभं आहे. संधी खु�या आहेत, ते�हा पुढे या
आ�ण यो�य �या संधीची �नवड करा, �या�माणं तुमची काय�योजना तयार करा. ती
अम�ात आणा आ�ण �चकाट�नं ती पूण�ही करा. भांडव��ाही अस�े�� अमे�रका पुढचं
सगळं काही सांभाळे�. या अमे�रकेत ��येक ����ा �ोकोपयोगी सेवा दे�याची संधी
�मळते आ�ण �या मोबद�यात संप�ीही �मळते. काहीच योगदान न देता मा� इथं काहीच
�मळत नाही. कारण इथ�या अथ��व�थेचा पायाच मुळ� ‘इस हाथ से दो, उस हाथ से �ो,
वो भी बराबर �क�मत का’ हा आहे.



य�ासाठ�

�प�ीकरण �ागत नाही.

अपय�ासाठ�

कुठ��ही सबब पुरत नाही.
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�करण ८

�नण�य

टाळाटाळ कर�याची सवय सोडा
�ीमंतीकडे नेणारं सातवं पाऊ�

वळ जवळ २५००० अपय�ी ठर�े�या पु�षांचं व म�ह�ांचं �नरी�ण के�यावर एक
गो� �कषा�नं ��ात आ��, ती �हणजे ‘�नण�य घे�याची टाळाटाळ करणं’ हे

अपय�ा�या कारणांमध�या ब�याच वर�या �थानावर आहे.
टाळटाळ करणं �हणजेच �नण�य न घेणं. हा य� �मळव�यात�ा खूप मोठा ��ू आहे

आ�ण �यावर �वजय �मळवणं �म�ा�त आहे.
हे पु�तक वाचून संपवतानाच तुमची �व�रत आ�ण ठाम �नण�य घे�याची �कती तयारी

झा�� आहे, हे तपास�याची संधी �मळे� आ�ण या पु�तकात वण�न के�े�या त�वांचा
��य�ात उपयोग कर�यास तु�ही स�ज झा�े�े असा�.

अफाट संप�ीचे मा�क अस�े�या सव�च �ोकांमध�ं एक मह�वपूण� सा�य �हणजे
�यांनी कायम तातडीनं �नण�य घेत�े, ते घे�यात वेळ दवड�ा नाही. मा� काही
का�ावधीनंतर आव�यकता अस�यास ते �नण�य हळूहळू बद��ेही. मा� अपय�ी
ठर�े�या �ोकांचं �नरी�ण के�यावर असं आढळ�ं क�, �यांनी �नण�य घे�यात पराकोट�चा
वेळ �ाव�ा. घेत�े�े �नण�य मा� खूप वेगानं बद��े.

य��वी उ�ोजक हे�ी फोड� यांची एक मह�वाची सवय �हणजे ते �नण�य घेताना वेळ
घा�वत नसत. गरजेनुसार हळूहळू तो �नण�य बद�त. या सवयीमुळे �यांना ह�� ही
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उपाधीही �मळा�� होती. मा� याच ठामपणा�या आ�हामुळेच ते आप�ं ट� हे मॉडे�
बाजारात आण�यासाठ� उ�सुक होते. या मोटारी�या �पाबाबत �यांची संभा� �ग�हाईक
मंडळ�ही फार�ी खू� न�हती.

ब�याच काळानं फोड� यांनी �या मोटारीचं �प बद��याचा �नण�य घेत�ा; पण
�याआधीच या मोटारीनं अपे��त �चंड कमाई के�� अस�यामुळे �यांचा �नण�य यो�य
ठर�ा. आप�या �नण�यावर अडून राह�या�या �वभावाची गणना ह�� �हणून के�� जाते.
मा� �नण�य घे�यात �दरंगाई आ�ण तो बद��याची घाई यापे�ा तो ठाम �नण�य जा�त
फायदे�ीर ठर�ा.

�वतःचे �नण�य �वतःच घे�याबाबत�या काही सूचना
आप�या उपजी�वकेपुरतेही पैसे न �मळवू �कणा�या �ोकांवर �स�यां�या मताचा फार
झटकन �भाव पडतो. जणू �यांचे �ेजारी आ�ण वत�मानप�ांना �यां�यासाठ� �नण�य
घे�याचं काम सोपव�े�ं असतं. �स�या दे�यात येणा�या मताइतकं जगात सवा�त �व�त
�सरं काहीच �मळत नाही. तु�हा�ा जर तुम�या उ�ोगात य��वी �हायचं असे�, तर
आप�या �नण�यावर इतरांचा �भाव पडू देऊ नका, �यामुळे य�ही �मळणार नाही, मग पैसा
�मळ�याची तर गो�च नको.

जे�हा तु�ही �स�यां�या इ�छेमुळे �भा�वत होता, ते�हा तुमची �वतःची इ�छा �ीण
होते.

वर �द�े�या त�वांचं पा�न करतेवेळ� कायम �वतः�या मनाचा स��ा �या, इतरांचा
नाही. तुम�या मा�टर माइंड समूहाती� सद�यांखेरीज इतर कुणाचाही स��ा घेऊ नका.
तुम�या गटाती� सव� सद�यांचा तुम�या हेतू�ी पूण� सुसंवाद आहे, याची काळजी अव�य
�या.

आप�े जवळचे �म� वा नातेवाईक अजाणतेपणी आप�ं असं मत �द���त करतात,
�यामुळे तु�ही अडचणीत येता वा तुम�यावर ट�का होते. मा� �यांना याचं भान नसतं.
आप�याच जवळ�या �हत�च�तकांनी के�े�या ट�केमुळे ब�याच �ोकांना �यूनगंड येऊ
�कतो, कारण �यांचा आ�म�व�ास कमकुवत कर�याचंच काम ही मंडळ� करतात.

�नण�य घेताना �वतः�या मनाचा व म��चा स��ा �या. मा� �नण�यासाठ� �ागणारी सव�
मा�हती इतरांकडून आप�ा कुठ�ाही हेतू उघड न करता �मळवा.

काही �ोकांजवळ �वषयाचं अध�वट �ान असतं. मा� आप�या�ा खूप काही माहीत
आहे, असं भासवून ते �स�यावर आप�� छाप पाडतात. असे �ोक अगद� कमी ऐकतात
मा� खूप बो�तात. �व�रत �नण�य घे�यासाठ� तुमचे कान कायम मा�हती�या संक�नासाठ�
उघडे ठेवा. मा� त�ड बंद ठेवा. ‘गज�� तो वष�� काय’ या �हणी�माणे जो बो�तो तो
काही करत नाही. मा� करणारा न बो�ता, �ांतपणे बरंच काही क�न जातो. आपण
जे�हा समोर�याचं न ऐकता बो�त सुटतो, ते�हा उपयु� �ान �मळव�या�या ब�याच संधी
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आप�या हातातून �नसटून जातात. �याचबरोबर तुम�या अंतः�थ योजनाही इतर �ोकांना
कळतात, �यांना तुम�या अपय�ातच आनंद �मळतो.

एखा�ा जाणकार माणसा�ी बो�ाय�ा तु�ही त�ड उघड�ंत क�, तुमचं �ान वा
अ�ानाची पातळ� न�क� �कती आहे, हे जोखाय�ा �या�ा वेळ �ागत नाही, ते�हा �वनय
आ�ण मौन हे �हाणपणाचं असतं, हे सदैव ��ात ठेवा.

��येकच ��� पैसा �मळव�यासाठ� �य�न करत असते, हे कधीच �वस� नका,
�यामुळेच तुम�या योजना उघड क� नका असं सां�गत�ं जातं. तुम�या उघड के�े�या
योजनेचा वापर क�न समोरची ��� कदा�चत तुम�यावर �ावसा�यक���ा मात क�
�के�, हे कायम ��ात असू �ा.

त�ड बंद, कान व डोळे उघडे - याचा �वसर कधीही पडू देऊ नका. हा स��ा कायम
��ात ठेवा व अम�ात आणा. याची आठवण राहावी �हणून तु�हा�ा काय करायचं आहे,
हे जगा�ा कळू �ा; पण �याआधी ते ��य�ात क�न दाखवा, हे घोषवा�य मो�ा ठळक
अ�रात ���न तु�हा�ा कायम �दसत राही�, अ�ा जागी �ावा. वरी� वा�य आधी के�ं
मग सां�गत�ं या वा�याचं �सरं �प आहे.

�वातं�य वा मृ�यू?
कुठ�ाही �नण�य घेताना तु�ही कुठ�� �क�मत चुकवता आहात याचं मू�यमापन तु�ही कुठ�ं
धाडस करता आहात, यावर अव�ंबून आहे. मोठमो�ा सुधारणांची सु�वात ही अ�ीच
बरीच मोठ� �क�मत देऊनच, मोठा धोका प�क�नच झा�� आहे. �यासाठ� वेळ�संगी
�ाणांचीही �क�मत मोजावी �ाग�� आहे. कृ�णवण�यांना ग�ुाम�गरी�या �थेतून कायमचं
मु� करणारं ���कनचं ते घोषणाप� हेच सांगतं. कारण या �नण�यामुळे �याचे अनेक
सहकारी, �म� कायमसाठ� �या�या �वरोधात जा�याचा धोका होता.

�वतः�या मतांवर अस�े�या ठाम �व�ासापासून घुमजाव कर�याचं नाकार�यानं
सॉ�े�टस�ा �वषाचा पे�ा �ा�न करावा �ाग�ा. ही �जवावरची जोखीम �यानं आनंदानं
मा�य के�� कारण तो असा युग�वत�क �नण�य होता. �यामुळे सव�सामा�य �ोकांना तोपय�त
नस�े�े �वचार व अ�भ���चं �वातं�य �मळा�ं.

गणरा�यापासून फारकत घेऊन द��णेची बाजू उच�ून धरणारा रॉबट� ई. ��. यांचा
�नण�यही धाडसी होता. कारण या �नण�यामुळे आप�याबरोबर इतर अनेकां�या �ाणा�ा
धोका अस�याची �यांना जाणीव होती.

फासा�या दोराचंही �वागत करणारे छ�प� धाडसी वीर
४ जु�ै १७७६ रोजी �फ�ाडे��फयाम�ये एक असा धाडसी �नण�य घेत�ा गे�ा, जो
अमे�रकन नाग�रकांसाठ�चा सवा�त महान �नण�य ठर�ा. छ�प� धाडसी वीरांनी अ�ा एका
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द�तऐवजावर स�ा के�या. �या�या बद�यात आप�या�ा कदा�चत �ाणांची आ�ती �ावी
�ागे�, याची �यांना क�पना होती.

तु�हा�ा �या द�तऐवजाब�� माहीत असे�. मा� �यातून जे वैय��क य� �मळा�ं,
�यातून तु�ही न�क�च कुठ�ाही धडा ��क�ा नसा�.

तो �दवस आप�या ��ात आहे. मा� �या �वजयी �दवसामाग�या साहसाची
आप�या�ा क�पना नाही. आप�या�ा इ�तहास माहीत असतो, नावं, तारखा माहीत
असतात. �हॅ�� फोज�, यॉक� टाऊन, जॉज� वॉ����टन, �ॉड� कॉन�वा��स हे आप�या�ा
ठाऊक असतात. मा� या ��स� ����या मागं जे सै�य उभं होतं, �यांची नावं आ�ण �या
जागां�या नावांची आप�या�ा फार�ी मा�हती नसते. �या अ��य ���ब�� तर
आप�या�ा �ब�कू�ही मा�हती नसते. �ज�या बळावर जॉज� वॉ����टनचं सै�य
यॉक� टाउन�ा पोहोच�ं आ�ण नाग�रकांना �वातं�याची �ा�ती �मळा��.

�या ���नं जगात�या सवा�नाच �वातं�याचे आयाम �द�े, �या ���नं या अमे�रका
रा�ा�ा ज�म आ�ण पारंत�यातून मु�ता �द��, �तचा पुसटसाही उ��ेख इ�तहासकारांनी
क� नये यासारखी �सरी मोठ� �ोकां�तका नाही. कारण याच असीम ����या साहा�यानं
��येक जण जीवनात�या अडथ�यांवर मात करतो आ�ण �यासाठ� यो�य ती �क�मतही
देतो.

�या घटनेमुळे ही ताकद �ोकांपुढे आ�� ती घटना होती बो�टन �हरात�� ५ माच�
१७७० रोजी घड�े��. र��यावर ग�त घा�णा�या सै�नकांमुळे वातावरणात तणाव होता.
स��� सै�नकांना नाग�रकांचा �वरोध होत होता. हळूहळू सै�नकांवर घोषणांचा व दगडांचा
मारा सु� झा�ा. प�र��थती हाताबाहेर जात अस�याचं पा�न सै�नक� अ�धका�यानं
गोळ�बार कर�याची आ�ा �द��. �ेवट� यु�ा�ा त�ड �ाग�ं. यात अनेक नाग�रक
मृ�युमुखी पड�े, तर बरेच जण जखमी झा�े. �ेवट� �था�नक �ोकां�या �ांतीय अस����नं
��तकार कर�याची �न��त योजना तयार कर�यासाठ� एका सभेचं आयोजन के�ं. जॉन
हॅ�कॉक व सॅ�युए� अ ॅड�स या दोन अस�����या सद�यांनी धडाडीनं ���ट�
सै�या�वरोधात�या योजनेची घोषणा के��.

या दोघां�या मनात�या �वचारांचं, �नण�याचं प�रणामकारक �प �हणजेच आज आपण
�वतं� नाग�रक �हणून उपभोगत अस�े�या �वातं�याची सु�वात होती. मा� आप�या
�वचारांवर ��ा ठेवून अ�त�य साहसानं �यांनी हा �नण�य घेत�ा. कारण तो कदा�चत
�ाणांवर बेतणारा ठ� �क�ा असता.

ही सभा संप�यापूव�च सॅ�युए� अ ॅड�सना ���ट� सै�य माघारी बो�व�यासाठ�
ग�हन�र हा�च�गसनना भेटून त�ी मागणी कर�याचा अ�धकार दे�यात आ�ा.

मागणी मा�य होऊन, सै�य माघारीही बो�व�यात आ�ं. मा� या घटनेचे प�रणाम
भावी सं�कृती�ा वेगळंच वळण देणारं ठर�ं.
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मा�टर माइंडचे संघटन
या संपूण� घटनेत �का�झोतात आ�े�� �तसरी मह�वाची ��� �हणजे �रचड� हे�ी ��.
सॅ�युए� अ ॅड�स व �� यांनी आप�या प��वहारातून मनात�� भीती व जनक�याणाची
इ�छा या गो��बाबत एकमेकां�ी स��ामस�त के��. आप�� योजना पूण��वा�ा
ने�यासाठ� १३ वसाहतीती� �ांतांनी आपाप�े �� सोडव�यासाठ� आपापसात
प��वहार करावा, अ�ी अ ॅड�स यांची योजना होती. बो�टन�या घटनेनंतर दोन वषा�नी ही
योजना असे�ब��पुढे आ�� आ�ण �यावर �वचार �व�नमय कर�यासाठ� ��येक �ांतातून
प��वहार स�मती बनव�याचा ��ताव पा�रत कर�यात आ�ा. �याचबरोबर मै�ीपूण�
सहयोगासाठ� एक वा �यापे�ा जा�त ��त�नध�चीही �नयु�� कर�याचं ठर�ं.

�� व हॅनकॉक या मा�टर माइंड�या �वचारातून अ�ी एक संघटना तयार झा��. �जची
प�रणती आप�या�ा �वातं�य �मळ�यात झा�� आहे.

प��वहार स�मती बन��. इकडे नाग�रक एकेकटे ���ट� सै�नकांचा ��तकार करत
होतेच. मा� �या�ा कुठ�ंही संघ�टत �प नस�यामुळे �याचा फारसा उपयोग होत न�हता.
मा�टर माइंड�या एक��त �य�नांआधी होणा�या �य�नांची अंतःकरणं, मनं व आ�मे
वेगवेगळे काय�रत अस�यामुळे �य�न एकसंघ होत न�हते व �यामुळे �या ��ा�ा य�ही
�मळत न�हतं. मा� हॅ�कॉक, �� व अ ॅड�स यां�या एक��त �य�नानं या ��ा�ा एक
सुचा�, संघ�टत आकार आ�ा.

दर�यान�या काळात ���ट�ही आप�या योजना तयार करत होतेच. �यांचे मा�टर
माइंड या ��ासाठ� आप�� चा� ठरवत होते. �याचबरोबर �यांना पैसा व संघ�टत
सै�य���चं पाठबळही �ाभ�ं होतं.

इ�तहास बद�ून टाकणारा �नण�य

ह�चनसन�या जागी आता मॅसॅ�युसेट्स �ांताचा ग�हन�र �हणून गेज याची नेमणूक
��टन�या राजानं के��. साम-दाम-दंड-भेद या नीतीचा वापर क�न सॅ�युए� अ ॅड�सचा
��तकार थांबवणं ही आता न�ा ग�हन�रची प�ह�� खेळ� होती.

ग�हन�र गेज यांचे ��त�नधी �हणून �नयु�� झा�े�े कन�� फे�टन व सॅ�युए� अ ॅड�स
यां�या संवादांव�न ��य�ात काय घड�ं, याची क�पना येऊ �के�.

फे�टन : तु�ही जर सरकारी धोरणाचा �वरोध करणं थांबव�ं, तर तु�ही खू�
हो�याइतका मोबद�ा तु�हा�ा �द�ा जाई�, असं सांग�यासाठ� ग�हन�र साहेबांनी माझी
�नयु�� के�� आहे. तु�ही राजेसाहेबांची यापे�ा अ�धक गैरमज� ओढवून घेऊ नये, असा
माझा तु�हा�ा �वन� स��ा आहे. तुम�या स�या�या वत�नाब�� तु�हा�ा हे�ी क�म ८
खा�� दंड होऊ �कतो �क�वा या काय�ा�वये तुम�यावर इं��ंडम�ये राज�ोहाचा खट�ा
भर�यात येऊ �कतो आ�ण तो �नण�य �ांत ग�हन�र घेऊ �कतात; परंतु तु�ही तुमचं धोरण
बद��ंत, तर तु�हा�ा राजा�ी स�ोखा राखता येई�, ��वाय यात तुमचा फायदाही
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होई�. अ ॅड�ससमोर असा ��ताव ठेव�यानंतर �या�यापुढे आता दोन पया�य होते. एकतर
�वरोध थांबव�यासाठ� (���गत) �ाच �वीकारायची �क�वा सरकार �वरोधात आवाज
उठवताना फासावर जा�याचा धोका प�करायचा.

अ ॅड�स�ा तातडीनं �नण�य घेणं भाग होतं. �या�या �नण�यावर �याचं पुढचं आयु�य
अव�ंबून होतं. अ ॅड�सचं उ�र एका ��दाचाही बद� न करता ग�हन�र�ा जसं�या तसं
कळव�यात येई�, याची हमी �यानं कॅ�टनकडून घेत��.

अ ॅड�सनं बाणेदारपणे उ�र �द�ं क�, मी फार पूव�च राजां�या राजा�ी �ांतता करार
के�ा आहे, असा माझा �व�ास आहे. कुठ�याही ���गत �ाभाचं ��ोभन म�ा मा�या
रा�ा�या �ामा�णक �हताचा �वचार कर�यापासून रोखू �कणार नाही. हे तु�ही ग�हन�रना
कळवा आ�ण �यांना हेही सांगा क�, आता �ोकां�या भावना अडवून �यांचा अपमान क�
नका, असा अ ॅड�सनं स��ा �द�ा आहे.

अ ॅड�सचं असं जहा� उ�र �मळा�यावर ती� संतापानं गेजनं एक जाहीरनामा काढ�ा
- नाग�रक �ांततेचं पा�न क�न आप�ं कत�� �नभावती� व ���ं टाकून देती�, �यांना
राजा�या नावानं माफ� दे�यात येई�, अ�ी मी हमी देतो. मा� राज�ोहा�या ग�ुहा अस�े�े
सॅ�युए� अ ॅड�स व जॉन हॅ�कॉक यांना ही अ�ी कुठ��ही माफ� �मळणार नाही.

आता मा� सॅ�युए� अ ॅड�स व हॅ�कॉक चांग�ेच अडक�े. ग�हन�र�या धमक�मुळे
�यांना आणखी एक धोकादायक �नण�य �यावा �ाग�ा. �यांनी आप�या क�र सहका�यांची
एक ग�ुत बैठक बो�ाव��. सव� उप��थत झा�यावर दार बंद क�न �याची �क���
अ ॅड�सनं आप�या �ख�ात टाक�� व तो �हणा�ा क�, सव� �ांतां�या ��त�नध�ची एक
काँ�ेस बनवणं अ�याव�यक असून, �याबाबतचा �नण�य झा�या��वाय कुणीही खो��तून
बाहेर जाऊ �कणार नाही.

बो�ाव�े�या सभेत चांग��च खळबळ माज�� होती. अ�ा उठावाचे प�रणाम काय
होऊ �कतात, यावर चचा� झा��, तर असं राज�ोही पाऊ� उच��याचे काय प�रणाम
होती�, असा �� काह�ना पड�ा. मा� अ ॅड�स आ�ण हॅ�कॉक यांना कुठ�ाही �� पड�ा
नाही, ना �यां�या मनात कणभरसु�ा भीती होती. �यांना अपय�ाची �क��चत�ीही �ंका
वाटत न�हती. �यां�या ठाम �न�य व �व�ासामुळेच काँ�ेस�या एका सभेचं आयोजन
कर�याचं ठर�ं. ५ स�ट�बर १७७४ रोजी �फ�ाडे��फया इथं कॉ��टन�ट� काँ�ेसची एक
सभा प��वहार स�मती�या मा�यमातून आयो�जत के�� गे��.

५ स�ट�बर १७७४ हा अ�त�य मह�वपूण� �दवस ठर�ा. कारण या �दव�ी झा�े�या
कॉ��टन�ट� काँ�ेस�या �नण�यामुळेच �वातं�याचा जाहीरनामा तयार होऊ �क�ा.

�ह�ज��नया �ांताती� थॉमस जेफरसन काँ�ेस�या प�ह�या सभेवेळ�च �याचा ���ट�
अमे�रके�या अ�धकारांवर सं���त ����ेप टाकणारा �ंथ �का��त कर�याची तयारी करत
होता. �ह�ज��नयाती� राजाचा ��त�नधी अस�े�या �ॉड� डनमोर�ी �याचेही संबंध
हॅ�कॉक-अ ॅड�स व गेज यां�यात�या संबंधांसारखेच ताण�े�े होते.
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�ंथ �का��त झा�यावर जेफरसन�ा राज�ोहा�या खट�याची धमक� दे�यात आ��.
यामुळे �े�रत होऊन जेफरसनचे सहकारी पॅ��क हे�ी यांनी धाडसानं असं �हट�ं क�, जर
या�ा दे��ोह �हट�ं जात असे�, तर तु�ही असे असं�य ग�ुहे आम�यावर �ावू �कता.
�वातं�ययु�ात हे वा�य अजरामर आ�ण �ेरक ठर�ं.

पैसा, स�ा, अ�धकार, सै�य��� असं काहीही जवळ नसताना ही दोघं �ांतांची �नयती
ठरवत होते. सतत दोन वष� �हणजे कॉ��टन�ट� काँ�ेस�या �थापनेपासून ते ७ जून
१७७६पय�त ते यासाठ� एकमेकांना भेटून �य�न करीत होते. याच �दव�ी अ�य�ांना
अ�भवादन क�न सभे�ा उ�े�ून मांड�े�या ��तावात �रचड� हे�ी �� �हणा�े -
स�यजनहो, या सभे�ारे मी संयु� वसाहती �वतं� असून, �यांना �वतं� व �वाव�ंबी रा�
�हणून राह�याचा अ�धकार आहे, �यांनी �ेट ��टन�ी अस�े�े सगळे राजनै�तक संबंध
तोडून टाकावेत व ��टन�या जोखडातून पूण�तः मु� �हावं, असा ��ताव मांडत आहे.

���खत �पात�ा मह�वपूण� �नण�य
�� यां�या �या ��तावानं सारी सभा अचं�बत झा��. बरेच वेळ �यावर वादळ� चचा� झा��.
ब�याच �दवसां�या वाद�ववादानंतर पु�हा एकदा �यावर चचा� सु� झा��. �� यांनी सभे�या
अ�य�ांना उ�े�ून एक मह�वपूण� घोषणा के�� क�, एवढा एकच माग� आप�यापुढे
असताना आपण चचा� कर�यात का वेळ घा�वतो आहोत? या रा�ा�ा उठाव क� दे
�ांतीसाठ�, काय�ा�या रा�याची पु�हा एकदा �थापना कर�यासाठ�. �यासाठ� अमे�रकन
�ोकमताचा ज�म आज�याच �दव�ी होऊ दे.

�या ��तावावर अं�तम मतदान होणार होतं. मा� �याआधीच काही कौटंु�बक
(आजारा�या) कारणामुळे �� यांना �ह�ज��नया�ा परतावं �ाग�ं. मा� जा�यापूव� �यांनी
आप�े �म� थॉमस जेफरसन यां�याकडे या ��ाची धुरा सोपव�� आ�ण जेफरसन
यांनीही �ेवटपय�त �ढा सकारा�मकतेनं ने�याचं �यांना ओ�ासन �द�ं. �यानंतर काही
�दवसांतच जेफरसन यांची �वातं�याचा जाहीरनामा तयार करणा�या स�मतीचा अ�य�
�हणून हॅ�कॉक यांनी �नयु�� के��.

�या स�मतीनं तयार के�े�या मसु�ावर �व�तृत चचा� झा��. मसु�ाचा अथ� असा होता
क�, �यावर �वा�री करणं �हणजे जणू �वतः�या मृ�यू�या �कूमना�यावरच �वा�री करणं
होय. कारण �यानंतरच ���ट�ां�व���या यु�ात �वजय �मळा�ा नसता, तर मृ�यू अटळ
होता.

२८ जून रोजी मूळ मसु�ाचं काँ�ेससमोर वाचन झा�ं. चच�नंतर काही बद� होऊन
�या�ा अं�तम �व�प दे�यात आ�ं. ४ जु�ै १७७६ रोजी थॉमस जेफरसन यांनी
असे����समोर तो वाचून दाखव�ा. तो मसुदा अ�त�य धाडसी आ�ण अभूतपूव� असा
होता.
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�या मसु�ात �हट�ं होतं क�, आप�या �वातं�याची ��� आ�ण मानवाचा समान
दजा�, ई�रानंच आप�या�ा बहा� के�ा आहे, जो सृ�ी�या �नयमांनी व तो
�मळव�यासाठ� काही वेळा �ोकांचे आपापसात अस�े�े राजनै�तक बंध तोड�याची गरज
भासते. तो �व��� दजा� �मळवताना मानवजाती�या �वचारांचा स�मान करताना अ�ी
मागणी कर�यास �वृ� �हावं �ागतं, �यामुळे वेगळं हो�यास �वृ� करणा�या कारणांची
घोषणा करावी.

जेफरसन यांचं भाषण संप�ं आ�ण �यावर मतदान झा�ं. �या ठरावावर छ�पन
जणांनी �वा��या के�या आ�ण �यासाठ� जणू आप�या �ाणांची बाजी �ाव��. या
�नण�यामुळेच एका अ�ा रा�ाचा ज�म झा�ा, �यानं संपूण� मानवजाती�ा �नण�य घे�याचा
अ�धकार �मळवून �द�ा.

�वातं�या�या जाहीरना�या�ा ज�म देणा�या या सा�या घटनांचं �व�ेषण करताना,
संपूण� जगात आदर-स�मान �मळणा�या ����ा�� रा�ाची �न�म�ती छ�पन मा�टर
माइंड�या �नण�यामुळे झा��, हे ��ात येतं. �यां�याच �नण�यामुळे वॉ����टन�या सै�याचा
�वजय झा�ा यावरचा �व�ास �ढ होतो, कारण तो �नण�य ��येक सै�नका�या मनात
कोर�ा होता. कायम य�ाकडेच नेणारी दैवी आ�या��मक ��� �यांना �ाभ�� होती.

मोठा वैय��क �ाभ �मळव�याची आकां�ा बाळगताना हे न�क� ��ात ठेवा, �या
���मुळे रा�ा�ा �वातं�य �मळा�ं, �याचा �व-�नण�या�या ���चा आदर ��येक ���नं
कराय�ा हवा. �वातं�या�या जाहीरना�यात�� ही त�वं, ��� �हणजेच इ�छा, �नण�य,
सुसंघ�टत योजना, ��ा, �चकाट� योजनेमागचं मा�टर माइंड, ही सहा त�वं �वातं�या�या
या जाहीरना�यात अगद� सहज सापडतात.

तु�हा�ा नेमकं काय हवंय ते जाणून �या, तु�हा�ा ते �मळे�
�वचारा�ा इ�छेचा पा�ठ�बा असे�, तर तो �तत�याच प�रमाणा�या भौ�तक मू�यात
�पांत�रत होऊ �कतो. या व युनायटेड �ट�� कॉप�रे�न�या गो�ीत तु�हा�ा �वचाराचं
�पांतर अ�त�य आ�य�कारक प�तीनं झा�याचं �दसून येई�.

या प�तीमागचं रह�य �हणजे कुठ�ाही चम�कार नाही, तु�हा�ा तो सापडणारही
नाही. या प�तीमागं आहेत फ� �नसगा�चे �ो�त �नयम. �या ���ची या �नयमांवर
��ा असे� आ�ण ते �नयम साहसानं वापरात आणणार असे�, �या सवा�साठ� ते उप��ध
आहेत. या �नयमांचा उपयोग जसा रा�ा�या �वातं�य�ा�तीसाठ� होऊ �कतो, तसाच तो
संप�ी �मळव�यासाठ�ही होऊ �कतो.

आप�या�ा न�क� काय हवंय, हे �या�ा माहीत असतं, अ�ी ��� तातडीनं �नण�य
घेते आ�ण इ��छत �ा�त करतेही. �व�रत आ�ण ठाम �नण�य घेणं ही गो� आघाडीवर�या
�ोकांना अ�भागी ठेव�यास कारणीभूत आहे. �या ����या ��दांतून व कतृ��वातून
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�त�ा आप�ं नेमकं उ��� माहीत अस�याचं कळतं, �त�ा �त�या उ���ा�त जा�यासाठ�चे
सगळे माग� सुकर व मोकळे होतात.

�नण�य घेताना टाळाटाळ कर�याची सवय बा�पणीच �ागते. �ाळा-कॉ�ेज जीवनात
ती आणखी �ढ होते. �या मागंही कुठ�ाही ठाम हेतू नसतो. �व�ाथ�जीवनात �ाग�े�� ही
सवय आयु�यभर �टकून राहते. ���ण संपता-संपताच �मळा�े�� प�ह�� नोकरी �व�ाथ�
फारसा �वचार न करता तातडीनं �वीकारतात. �नण�य घे�याची टाळ�या�या �वभावामुळे ते
�सरी नोकरी �मळव�याचा �नण�यही घेत नाहीत. आयु�यभर प�ह�याच नोकरीत अडकून
पडतात. हे ९८ ट�के �ोकां�यात आढळतं. कारण, आप�ं �थान ठरव�याचा �नण�य
घे�याची �मता आ�ण आप�यासाठ� यो�य नोकरी देणारा यांचा �ोध घे�याचं �ान
�यां�याकडे नसतं.

�नण�यावर ठाम राह�यासाठ� �चंड मोठं साहस �ागतं.
�या छ�पन मु�स�ांनी जाहीरना�यावर सही के��, �यांनीही अ�त�य धाडसी �नण�य

घेत�ा होता. जो ��� एक �व��� �थान �मळव�याचा ठाम �नण�य घेतो आ�ण �यासाठ�
हवी ती �क�मत मागतो तो आप�या जीवनाची बाजी न �ावता आप�या आ�थ�क
�वातं�याची बाजी �ावत असतो. आप�या नेम�या अपे�ा, �प� योजना व माग�या
याकडे जो ���� करतो तो कधीही आ�थ�क �वाव�ंबन, संप�ी, हवा तो �वसाय
�नवड�याचे �वातं�य आ�ण �ावसा�यक मान-स�मान, पद यांची अपे�ा क� �कत नाही.

वसाहती�या �ांतांसाठ� �वातं�या�या मागणीत जी �ढता सॅ�युए� अ ॅड�स यांनी
दाखव�� �याच ठामपणानं, �चकाट�नं तु�ही संप�ी �मळव�याची इ�छा बाळग��त, तर
तु�हीही �ीमंत बनू �का�.



तु

�करण ९

��ेची �जवण कर�यासाठ�चे अथक �य�न

�ीमंती�या मागा�वरी� आठवं पाऊ�

म�या इ�छेचं �पांतर �तत�याच मू�या�या आ�थ�क प�रमाणात कर�यासाठ� �चकाट�
अ�यंत मह�वाची आहे. �चकाट��या मुळा�ी इ�छा��� असते.
तुमची �बळ इ�छा आ�ण इ�छा��� यांचा जे�हा संयोग होतो, �या वेळ� �यांची

अ�यंत ����ा�� अ�ी जोडी तयार होते. �यां�याकडे �चंड संप�ी असते, असे �ोक
�� व �दय�ू�य अस�याचा �यां�याब�� गैरसमज असतो. ��य�ात तसं नसतं. या
�ोकांकडे �बळ इ�छा��� असते आ�ण �त�ाच �चकाट�ची जोड देऊन ते आप�ं उ���
गाठ�यात सफ� होतात.

ता�का��क अपय� वा �वरोध यामुळे �य�न अध�वट सोडून देणारे ब�सं�य �ोक
आप�या आजूबाजू�ा आहेत. मा� �कतीही अडचणी आ�या, �वरोध झा�ा, तरी
उ���ापय�त पोहोच�याचा �य�न फारच थोडे �ोक करतात.

�चकाट� या ��दा�ा फारसं �ौया�चं व�य नाही; पण हा गणु माणसात असणं �हणजे
कुठ�याही दबावाखा�� न झुक�याचा कणखरपणा होय.

तु�हा�ा तुमचं न�ीब कमवायचं असे�, तर संप�ी �मळव�यासाठ� आव�यक
अस�े�या तेरा त�वांचा अ�यास करावा �ागतो. �यांना संप�ी हवी असते, �यांनी ही त�वं
�चकाट�नं आ�मसात करणं गरजेचं आहे.
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�चकाट�ची परी�ा
यात जे �ान �द�ं आहे, ते आ�मसात कर�या�या हेतूनं जर तु�ही हे पु�तक वाचत असा�,
तर तुमची खरी कसोट� �यात �द�े�या सहा पाय�या चढून जा�याचा �य�न करताना
�स�या �करणातच �ागते.

य��वी हो�यासाठ� पछाड�े�या २ ट�के �ोकांपैक� जेपय�त तु�ही एक ��� बनत
नाही, �यांनी �वतःचं �न��त उ��� ठरवून, सुयो�य योजना आखून �या मागा�वरचं प�ह�ं
पाऊ� टाक�ं आहे - तोपय�त तु�ही या सूचना नुस�या वाचा�; पण �या आप�या दैनं�दन
जीवनात आचरणात न आणता, रोजचं आयु�य तसंच जगत राहा�.

अपय�ाचं मह�वाचं कारण �हणजे �चकाट�चा अभाव. �चकाट� नसणं हा
आप�यात�ा कमकुवतपणा आहे. �य�नांनी यावर मात करता येते. तुमची इ�छा �बळ
असे�, तर तु�ही या अभावावर मात क�न अंगी �चकाट� बाणवू �का�.

य�ाचा �ारंभ इ�छेतूनच होत असतो, �यामुळे जर इ�छा कमकुवत असे�, तर �याचे
प�रणामही तसेच असतात. एखाद� �ठणगी व �नखारा जेमतेम उ�णता देतो मा� मोठ�
आग भाजून काढणारी उ�णता देते, तसंच आहे हे, ते�हा तुम�यात जर �चकाट� कमी
असे�, तर तुमची इ�छा �बळ करा, �यामुळे ही कमी भ�न येई�.

हे पु�तक पूण� वाच�यावर �करण २ पु�हा एकदा वाचा आ�ण �यात�या सहा
पाय�यात �या सूचना �द�या आहेत, �यांचा उपयोग कराय�ा �ारंभ करा.
सूचनापा�नात�� तुमची उ�कंठाच तु�ही संप�ी कमव�यासाठ� �कती आतूर आहात हे
सांगे�. तुम�यात अजूनही ती इ�छा ती� नसे�, तर ते तुम�यात �ीमंत हो�याची चेतना
जागतृ झा�� नस�याचं घोतक आहे, �यामुळे संप�ी �मळव�या�या आधीच तुमची
�यासाठ�ची इ�छा��� ती� असणं अ�यंत गरजेचं आहे.

संप�ी �मळव�यासाठ� जे आतुर असतात, स�ज असतात, �यां�याकडेच संप�ी
आक�ष�त होते. हे ग�ु�वाकष�णा�या �नयमासारखं आहे. नद�-ना�े यांचं पाणी जसं
समु�ा�ा जाऊन �मळतं, �या�माणंच आहे हे.

जर तुमची �चकाट� �ततक��ी ����ा�� नाही, असं जर तु�हा�ा वाटत असे�, तर
मा�टर माइंडची ��� या �करणात �द�े�या सूचनांकडे �� �ा, आप�याभोवती एक
असा मा�टर माइंडचा समूह तयार करा जो संयु� �य�नांनी तुमची �चकाट� वाढवू �के�.
या��वाय�या आणखी सूचना �व-सूचना व सु�तमन या �करणात �द�े�या आहेत. या
सूचनांचं पा�न तोपय�त करत राहा जोपय�त तुम�या सु�तमनात �या अपे��त गो�ीचं �प�
�च� उमटत नाही आ�ण �याच �णी तु�हा�ा �प�पणे जाणवे� क�, तु�ही �चकाट��या
कमतरतेवर मात के�� आहे.

तु�ही पै�ासाठ� सजग आहात क� ग�रबीसाठ�?
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एखादा झटका आ�यासारखं वा कधीतरी वाट�ं तर अ�ा प�तीनं या �नयमाचं पा�न
क�न तुमचा कुठ�ाच फायदा होणार नाही. या �नयमाचं पा�न इत�या सात�यानं करा
क�, तो जणू तुमचा �वभावच बने�. पै�ासाठ� सजग हो�याचा एवढा एकच माग� आहे.

तुम�या मनाचा क� ग�रबीकडे आहे क� �ीमंतीकडे, याचा आधी �ोध �या. तुम�या
मनाचा क� �जकडं असे� तसंच घडतं. तुम�या मनाचा क� जर ग�रबीकडे असे� तर
तसंच होई�. जे पेरता तेच उगवतं या �याया�माणं तु�ही ग�रबीचे �वचार पेर�यास ग�रबीच
तुम�याकडे आकृ� होई�. जर तुमचं मन पै�ासाठ� सजग नसे�, तर तुम�या मनाचा ताबा
अगद� सहजच ग�रबीसाठ� सजग अस�े�ं मन घेई�. यामुळेच पैसा हवा असे� तर
आप�या मना�ा �यासाठ� �य�नपूव�क तयार कर�याची गरज आहे. कुठ�याही
�य�ना��वाय ग�रबीसाठ�ची सजगता येते, मा� पै�ा�या सजगतेसाठ� �व�ेष �य�न करावे
�ागतात. एखा�ाकडे ती ज�मतःच अस�याचं अगद� �व�चतच �दसतं.

वरी� प�र�छेदात�� वा�यं �ांतपणे वाचा व �यावर �वचार करा �हणजे �चकाट�चं
मह�व तु�हा�ा कळे�. अंगी �चकाट� नसे�, तर �य�नापूव�च हार होते. मा� �चकाट�नं
कुठ�ंही क�सा�य य� साकार होतं.

तु�ही एखादं भयंकर �व� बघताय. अंथ�णात, झोपेत असताना जणू काही �ास
घेणंसु�ा ��य नाहीये, �रीराची हा�चा� सोडाच हातापायाचं बोटसु�ा ह�वणं ��य
नाहीये, इतके तु�ही घाबर�ा आहात. त�डा�ा कोरड पड��ये. कु�ीवर वळताही येत
नाहीये, अ�ा ��थतीत असताना आपण सग�यात आधी हातापायाचं एखादं बोटं खूप
�य�नानं ह�वतो. यासाठ� �चंड मान�सक ताकद �ावावी �ागते; पण �चकाट�नं आपण
ते करत राहतो. मग �नायूंवर ताबा �मळवून हात ह�वता येतो का, उच�ता येतो का,
यासाठ� �य�न करतो. हे ��य झा�ं क�, पाय ह�वायचा �य�न करतो, मग �सरा पाय
ह�वतो. हळूहळू �ास घेतो. संपूण� म�जासं�थेवर ताबा �मळवतो आ�ण मग �या घाबरवून
टाकणा�या �व�ातून पूण� जागं होतो. ��येक जण या अनुभवातून कधी ना कधी गे�े�ा
असतोच. या �द�घ� �य�नानं आ�ण इ�छा����या साहा�यानं आपण �व�ातून बाहेर येतो,
�या�ाच �चकाट� असं �हणतात.

बौ��क �न���यतेवर मात करा
ब�याचदा बौ��क �न���यता माणसा�ा वेढून टाकते. �यावर मात कर�यासाठ� �य�नांची
पराका�ा करावी �ागते. वर वण�न के�े�या उदाहरणासारखंच आहे ते. यासाठ� प�ह�े
पाऊ� अगद� ठामपणे टाका. संथपणे का होईना; पण सात�यानं �य�न करत राहा. तु�ही
�चकाट�नं �य�न करत रा�ह�यास न�क�च य��वी �हा�.

तु�ही तुम�या मा�टर माइंड गटाची �नवड जर काळजीपूव�क के�� असे�, तर तुमचं
काम थोडं सोपं होतं. कारण एकतरी माणूस तु�हा�ा यासाठ� मदत करतो. धनवान
बन�े�या �ोकांनीही गरजेपोट� असं मा�टर माइंडचं सहकाय� घेत�े�ं आहे. घड�े�या
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अप�रहाय� घटनांमुळे �यांना �चकाट�नं �य�न चा�ू ठेवणं इतकं गरजेचं बन�ं क�,
�चकाट�चा हा गणु �यां�या �वभावाचाच एक भाग बनून गे�ा.

�चकाट�ची सवय अंगी �भन�� क�, जणू अपय�ाचा �वमाच उतरव�यासारखा असतो.
कारण अपय�ा�ा �चकाट�चं आवरण �मळा�ं क� �य�न नेटानं चा�ूच राहतात. �कतीही
वेळा पड�े तरी अ�ा ��� एक �दवस ��डी�या सव��च पायरीवर हमखास पोहोचतात.
अ�ा �नरा� करणा�या अनुभवांतून जणू �नयती माणसाची परी�ाच घेत असते. अपय�
य�ाची प�ह�� पायरी आहे, असं �हणत पु�हा एकदा �य�न करणारेच य��वी होतात
आ�ण मग जग �हणतं! �ा�बास, तू �ज�कणारच, हे म�ा माहीतच होतं. अपय�ा��वाय
य�ाची गोडी कळत नाही, �चकाट�नं �य�न के�या��वाय तुमची परी�ा होत नाही आ�ण
एकदा का तु�ही ही परी�ा उ�ीण� के��त क�, य� �मळव�यावाचून तु�हा�ा �सरं कोणी
रोखू �कत नाही.

ही परी�ा उ�ीण� होणा�यांना य�ा�या �पानं आप�या �चकाट�चा पुरेपूर मोबद�ा
�मळतो. तुम�या काया�त य� �मळतं आ�ण या��वाय एक अ�त�य मह�वाचा धडाही
�मळतो - ��येक अपय� काहीतरी �तत�याच मो�ाची ��कवण आप�याबरोबर घेऊन येत
असते.

अपय�ावर �वार �हा
याही �नयमा�ा अपवाद आहे. �चकाट�चं मह�व फारच थोडे �ोक जाणतात. ते
अपय�ा�ा ��णक मह�व देतात. अ�ा �ोकां�या इ�छा इ�छा����ी �नग�डत अस�यानं
�यां�या अपय�ाचं �पांतर य�ात होतं. एकदा अपय� आ�ं क�, �यानं खचून जाणारे
अनेक �ोक आप�या आजूबाजू�ा �दसतात. अपय� �हणजे य� �मळव�याचं �ो�साहन
आहे, अ�ी �यांची धारणा असते. परतीचा र�ता जणू �यां�यासाठ� नसतोच. हात-पाय न
गाळता पु�हा जोमानं �य�न करणा�यां�या मदती�ा एक अ��य ��� कायम धावून येते,
�जचं नाव आहे �चकाट�. अंगी �चकाट� नस�यास कुठ�याही �े�ात य� �मळणं ��य
नाही.

या ��खाणादर�यान माझं �� सहजच जवळ�या �ॉडवे �थएटरकडे जातं, �जथं
असं�य आ�ांचं दफन झा�ं आ�ण �क�येकांसाठ� संधीचं �वे��ार उघड�ं. य�, क�त�,
संप�ी, �ेम आ�ण न��बाचं दार उघड�यासाठ� जगभरातून �ोक �तथं येतात. �या भ�या
मो�ा रांगेतून कुणी एखादा अ�ी झेप घेतो क�, जग �हणतं, ‘�यानं �जक�ं, �यानं �ॉडवे
�ज�क�ं!’ मा� �ॉडवे �ज�कणं इतकं सोपं नाही. तुम�या गणुव�ा आ�ण ��तभेची एकदा
ओळख पट�� आ�ण �य�नांची पराका�ा कर�याची तुमची वृ�ी एकदा कळ�� क�,
तु�हा�ा तु�ही मागा� ती �क�मत �मळते.

आ�ण �ॉडवे �ज�क�याची �क��� �या�या हाती �ाग�याची बातमी आप�यापय�त
पोहोचते. �या �क���चं नाव आहे �चकाट�.
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फॅनी ह�ट�नं �द�े�या ��ातून हे �प� होतं. आप�या �चकाट�नंच ती �ेट �हाइट वे
�ज�कू �क��. आप�या �ेखना�ारे पैसा �मळव�याचं �व� घेऊन १९१५म�ये ती �यू
यॉक� �ा आ��. मा� �तचं हे �व� पूण� �हाय�ा खूपच काळ जावा �ाग�ा. �यू यॉक� �या
ग���बोळात �ह�डताना जवळजवळ ४ वष� �तनं �दवस काबाडक� कर�यात आ�ण रा�ी
�व�ं पूण� हो�या�या आ�ेत घा�व�या. आप�ं �व� पूण� हो�याचं �च�ह �दसेना, ते�हाही
ती हर�� नाही वा �नरा�ेनं �हणा�� नाही - ‘�ॉडवे, तू �ज�क�ास. �ॉडवे, तु�ा इतर कोणी
�रण येई�; पण मी नाही,’ अ�ीच �तची मनोवृ�ी होती.

द सॅटड� इ��ह�न�ग पो�ट�या �का�कानं पाठव�े�या त�ब� ३६ नकारप�ांनंतरही ती
खच�� नाही. �ेवट� या �ढाईत तीच �ज�क�� आ�ण �तची एक कथा च�क �का��त
झा��. इत�या मो�ा �द�घ� �नरा�ाजनक काळात कोणीही सामा�य माणूस हर�ा
असता; पण �तचा �ज�क�याचा �ढ�न�य कायम होता.

आता ते �ढाईचे �दवस संप�े. �त�ा �ेखनाचा मोबद�ा �मळाय�ा �ाग�ा. �नयतीनं
घेत�े�या �या परी�ेत ती उ�ीण� झा�� आ�ण मग �त�या दारा�ी �का�कांची रांग
�ाग��. आता पैसा अ�ा काही वेगानं �त�याकडे येऊ �ाग�ा क�, तो मोजाय�ाही �त�ा
वेळ न�हता. �च�पटा�या ��नयेत �तचं नाव पोहोच�ं आ�ण मग तर पै�ाचा पूरच आ�ा.

�चकाट�नं �य�न करत रा�ह�यास काय फळ �मळतं, याचं उ�र वर�या कथेतून
�मळतं. या�ा फॅनी ह�ट� ही काही एकमेव अपवाद नाही. जगभरात अनेक ��ी-पु�ष �चंड
संप�ी कमवतात. �यामागं अथा�त �चकाट�च असते. एखा�ा �भका�या�ाही �ॉडवेवर
कॉफ�-सँड�वच �मळू �कतं, मा� तुमची अपे�ा जर यापे�ा बरंच काही �मळव�याची
असे�, तर �चकाट��ा पया�य नसतो.

�ॉडवेचं आ�हानं य��वीपणे पे�णारी केन ��मथही या�या�ी न�क�च सहमत असे�.
�क�येक वष� ती �वनामोबद�ा माय�ोफोन हातात येईपय�त गात होती. तु�यात कुवत
असे� तर ये आ�ण �वतः�ा �स� कर असं �ॉडवेचं �त�ा आ�हान होतं. �ेवट� एक �दवस
�ॉडवेनंच �त�ा �हट�ं क�, आ�ही तु�ा अकारण ���ा देतो आहोत, तरी तु�ा �याची
जाणीव नाही, ते�हा आता सांग तुझी �क�मत आ�ण �वकरात �वकर कामा�ा �ाग. केन
��मथनं �वतःची �क�मत सां�गत�� जी �चंड होती.

�वतः�ा �ा �चकाट�चं ����ण
इतर अनेक अव�थांसारखीच �चकाट� हीही मनाची एक अव�था अस�यामुळे आपण ती
�वक�सत क� �कतो. �चकाट�साठ� �े�रत करणारी काही मु�य कारणं अ�ी आहेत.

१. �न��त हेतू - तु�हा�ा तुमचा हेतू न�क� माहीत अस�ा पा�हजे. एकदा तु�हा�ा
काय हवंय, हे कळ�ं क�, तुम�या मागा�त�या अडचण�वर मात कर�याचं धाडस
तुम�या अंगी आपोआप येतं. �चकाट�साठ� हे प�ह�ं आ�ण मह�वपूण� पाऊ� आहे.
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२. इ�छा - एखा�ा गो�ीची इ�छा मनात बाळगणं आ�ण ती पूण� कर�यासाठ�
�चकाट�नं �य�न करणं तसं सोपं आहे.
३. आ�म�नभ�रता - कुठ��ही योजना पूण� कर�याचा तुमचा �वतःवरचा �व�ास
तु�हा�ा �चकाट�नं ते काम पूण� कर�यासाठ� �े�रत करतं. (�वयंसूचना या �करणात
�द�े�या सूचनांचं पा�न के�यास आ�म�नभ�रता येऊ �कते.)
४. �न��त योजना - एखाद� सुयो�य, नेम�या प�तीनं आख�े�� योजना, ती जरी
अ�वहाय� अस�� वा कमकुवत अस�� तरीही तु�हा�ा �चकाट�नं �य�न कर�यास
भाग पाडते.
५. �बनचूक �ान - आप�� योजना ही यो�य अनुभव व अचूक �ाना�या साहा�यानं
तयार के�� आहे, हा �व�ासच तु�हा�ा योजना पूण��वास ने�यासाठ� साहा�यक
ठरतो. नुस�या अंदाजांवर आधा�रत एखाद� योजना पूण��वा�ा जाई�च, याची
��यता अगद�च कमी असते.
६. सहकाय� - समोर�यासाठ� तुम�या मनात स�ावना असे�, �या�ा समजून
घे�याची तुमची तयारी असे� व तुम�यात�ा संवाद सहकाया�चा असे� तर अ�ा
एक��त �य�नातून �चकाट�चा आणखी �वकास होतो.
७. इ�छा��� - एखाद� योजना आखताना �त�यावर पूण� �� एका� क�न
आप�ा हेतू सा�य कर�याची सवय �चकाट�स कारणीभूत आहे.
८. सवय - �चकाट� हा एक अगद� सहज सवयीचा भाग आहे. आप�ं मन रोज रोज
येणारे अनुभव �हण करतं आ�ण मग तेच आप�या सवयीचा एक भाग बनून जातं.
भीतीवर मात कर�यासाठ� �याची भीती वाटते, अ�ाच गो�ी कराय�ा ह�ात.
सै�नक वा सै�या�ी संबं�धत �ोक ही गो� अ�धक चांग�या �कारे जाणतात.

तुमची �चकाट� मापन याद�
�चकाट� या �वषयावर�या मा�हती�ा पूण��वराम दे�याआधी आपण �वतःचे �चकाट�मापन
क�. आप�यात �कती �चकाट� आहे, अजून कुठ�या गो�ीत आप�या�ा �चकाट�ची गरज
आहे, याचा अंदाज या याद�व�न आप�या�ा येई�. �वतःचं मापन करताना ��येक �ब��चं
नीट परी�ण करा. कदा�चत �वतःवर जा�त चांग�� पकड यामुळे तु�हा�ा घेता येई�.

तु�ही आ�ण तुमचे गणु यां�यादर�यान �प�े�या काही ��ूंचाही तु�हा�ा �ोध �ागे�.
�चकाट� नसणं �हणजे नेमकं काय आ�ण का यांचाही तु�हा�ा �ोध �ागे�. या याद�चा
�ांतपणे, �वचारपूव�क अ�यास करा आ�ण तुम�यात�या उ�णवांवर धैया�नं मात करा. जर
तु�हा�ा संप�ी �मळवायची असे�, तर या उ�णवांवर मात करावीच �ागे�.

१.    आप�या�ा नेमकं काय हवंय, ते ओळखता न येणं, �याची नेमक� �ा�या न
करता येणं.
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२.    एखा�ा कारणामुळे वा �वनाकारणही �य�न कर�यास टाळाटाळ करणं (यामागं
काही द�घ�का��न कारणंही असू �कतात.)
३.    तुम�या संबं�धत �वषयात�ं उ�च �ान �मळ�व�यासाठ� फारसं उ�सुक नसणं.
४.    एखा�ा सम�ये�ा, ��ा�ा सामोरं न जाता �नण�य तसाच �टकत ठेवणं वा ती
जबाबदारी �स�यावर ढक�णं.
५.    �� सोडव�यासाठ� कुठ��ही ठाम योजना तयार न करता फ� सबबी सांगत
राहणं.
६.    आहे �यातच समाधान मानणं. या वृ�ीमुळे तुम�यात�या मह�वाकां�ेचा �हास
होतो आ�ण तुमची �गती �तथंच अडकून पडते.
७.    सम�येवर व प�र��थतीवर मात कर�याऐवजी आहे �या प�र��थती�ी जुळवून
घेणं.
८.    चुक�चं खापर इतरांवर फोडणं आ�ण ��तकू� गो��ना �या बद��याचा �य�न
न करता आहे त�ा �वीकारणं.
९.    तुमचा उ�े� ठाम नस�यास तुम�या �य�नात जोर राहत नाही, �यामुळे �य�न
�ीण होतात.
१०. य� येणार नाही याची �क��चतही �ंका आ��, तरी �य�नच सोडून देणं.
(भीती�या मूळ घटकांपैक� काही यासाठ� कारणीभूत असतात.)
११. तुम�या योजना कागदावर ���खत �व�पात उतरव�े�या नसणं, �यामुळे
�याती� कमकुवत �ब��/घटक यांचा नीटसा अंदाज बांधता येत नाही.
१२. तुम�या मनात एखाद� क�पना उमट�यावर �यावर फारसा �वचार न करणं वा
समोर�या संधीचा �ाभ न उठवणं.
१३. �ढ इ�छा���ऐवजी फ� क�पनेतच रमणं.
१४. आहे �यातच समाधान मानणं, प�र��थती बद��याचा �य�न न करणं, ग�रबीतच
सुख मानणं, काही �मळव�या�या मह�वाकां�ेचा अभाव असणं.
१५. पैसा �मळव�यासाठ� कठोर मेहनत कर�याऐवजी वाममागा�चा वापर करणं,
क�ा��वाय पैसा �मळव�याची अपे�ा, जुगारासार�या मागा�नं पैसा �मळव�याची
सवय.
१६. �ोक काय �हणती� याचं �चंड दडपण, आप�यावर ट�का करती� याची भीती,
हा भयगंड आप�या सु�तमनात कायमच असतो, �याचा प�ा आप�या�ा
सहजासहजी �ागत नाही. मा� या भयगंडापायी �य�न क�न पाह�यास तयार
नसणं. (भीतीचे सहा घटक �ेवट�या �करणात �द�े आहेत.)

ट�के�ा घाबरत असा� तर
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माणूस ट�के�ा का घाबरतो, या�या काही ��णांचा आता थोडा �वचार क�. ब�याच
�ोकां�या आयु�यावर �यांचे �म�, नातेवाईक व इतर �ोकांचा इतका जबरद�त �भाव
असतो क�, �यांना �वतःचं जीवन �वतः�या मता�माणं जगणं अ��य होतं. ते कायमच
�ोक काय �हणती� या दडपणाखा��च जगतात.

ब�याच �ोकांची आयु�या�या साथीदाराची �नवड चुकते. आयु�यात अनेक सम�या
उ�या राहतात. मा� आप�� चूक ते ���त करत नाहीत, कारण �ोक काय �हणती�,
याची भीती सतत �यां�या मनात असते. �ेवट� ते आयु�यभर तसेच ताण�े�े नातेसंबंध
घेऊन जगत राहतात. मा� या दडपणामुळे ते आयु�यात मह�वाकां�ा, य�, सुख यांचा
�वचारही करत नाहीत.

�ाळा सोडून बराच काळ उ�ट�यावर ���ण घे�याची इ�छा झा��, तरी इतरां�या
संभा� ट�केमुळे �ोक ��कणंच टाळतात.

असं�य त�ण-वृ� ��ी-पु�षाचं आयु�य इतर नातेवाइकां�या ह�त�ेपामुळे �ःखी-
क�ी झा�े�ं आढळतं. जरी तो ह�त�ेप कत��ापोट� झा�े�ा अस�ा तरीही कारण असे
��ी-पु�ष नातेवाइकां�या होणा�या ट�के�ा घाब�न राहतात. मा� तुम�या ���गत
मह�वाकां�े�ा हानी पोहोचवणारं व तुम�या मज�नं जीवन जगणं अवघड होई� असं
बंधन असा कत��ाचा कुठ�ाही अथ� नसतो, हे कायम ��ात ठेवा.

आप�या �वसायात अथवा धं�ात जोखीम �याय�ा �ोक सामा�यतः घाबरतात,
कारण जर अपय� आ�ं, तर होणा�या ट�केसाठ� �यांची तयारी नसते. य�ापे�ा ती ट�का
जा�त �बळ ठरते.

अ��य असं �येय ठेवून �य�न करणा�या�ा आजूबाजूचे वेडे ठरती� क� काय, अ�ी
भीती मनात अस�यानं माणूस उ�च �येयाचा �वचारसु�ा करत नाही, �यामुळे �याचं
भ�व�य, क�रअरही फारसं उ��व� असे�, अ�ा �े�ा�या �नवडीबाबत ते सजग नसतात.

अँ�यू कान�ग�नी जे�हा �वतः�या ���गत य�ासाठ� त�व�ान �वक�सत कर�यासाठ�
वीस वष� इतका �द�घ� का�ावधी �न��त के�ा, ते�हा �ोक काय �हणती�, हा ��
�यां�याही समोर होताच. पूव��या योजनांपे�ा आताचं समोर अस�े�ं उ��� खूपच मोठं
अस�यामुळे ट�के�या भीतीतून मनानं �गेच कारणं, सबबी सांगाय�ा सु�वात के��. तु�ा
हे काम जमणार नाही, ते पूण� कर�यासाठ� बराच वेळ �ावा �ागे�. या काळात तू तुझे
पोट भर�यासाठ� काय करणार, तुझे नातेवाईक काय �हणती�, असे असं�य �� �यां�या
अंतम�नात होते. आजपय�त असं काम इतर कोणीही के�ं नाही. मग अ�ा कामात तु�ा य�
�मळे�च क�ाव�न? आपण एका अगद�च सा�या कुटंुबाती� आहोत, आप�या�ा हे
त�व�ान फारसं प�र�चतही नाही, तु�ही वेडे आहात �हणूनच याआधी कोणीही न के�े�ं
काम कर�यास तु�ही उ�ु� झा�ा आहात, अ�ी ��ाव�� मनात ठाण मांडून बस��
होती.
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�या �णी हे �� मा�या मनात आ�े, �या �णी मी अंतमु�ख झा�ो. �वचारात पड�ो.
जणू सा�या जगाचं �� फ� मा�याकडेच असून, ते म�ा कान�गीची सूचना न पाळ�याचे
सांगत होते.

जणू माझी मह�वाकां�ा इथंच संपून जाई�, अ�ी असंही वाटाय�ा �ाग�ं होतं.
हजारो �ोकां�या �व�ेषणानंतर म�ा कळ�ं क�, मनात क�पना येऊन �तचा �तथंच मृ�यू
होतो, असं असं�य वेळा घडतं. ती क�पना तर ��य�ात साकारायची असे�, तर �यासाठ�
तातडीनं पाव�ं उच�ावी �ागतात. क�पना मनात आ�� क�, �त�यावर जाणीवपूव�क
�वचार करावा �ागतो. ��येक �णी सजग रा�न �तचा �व�तार कसा होई�, हे बघावं
�ागतं. �या क�पनेचं �पांतर ��य� योजनेत होत नाही, �यांनाच ट�केची भीती जा�त
�माणात असते.

तुम�या इ�छेनुसार काया�त �वराम
आप�या�ा हवं �तथं �वराम घेणं, या�ाच काही �ोक य� (भौ�तक) असं �हणतात. �या
�व�ासामागे काही �बळ कारणंही आहेत. मा� दैवावर अव�ंबून असणा�यां�या पदरी
�नरा�ाच येते. कारण प�र��थतीनुसार यो�य �तथं �वराम घेणं, हाही यात�ा एक मह�वपूण�
भाग असतो, हे ते �वसरतात.

मागी� द�कात�या मंद��या काळात, आप�� सगळ� कमाई संप�े��, नोकरी नाही,
उपजी�वकेचं �थान असं �हाडे�व�ंही संप�े�ं अ�ा अव�था ��स� �वनोद� नट ड��यू.
सी. �फ�ड्सची होती. �यानं वयाची साठ�ही पार के�� होती. ब�तेक �ोक �वतः�ा वृ�
समजतात, अ�ा वयात तो काम कर�यास इतका अधीर झा�ा होता क�, �यानं �च�पट या
न�ा �े�ात �वनामोबद�ा काम कर�याची तयारी दाखव��. यासाठ� धडपडत असताना
�या�या माने�ाही �खापत झा��. हा नाद सोडून घरी �व�थ बसावं असाच �वचार मग
अनेकांनी के�ा असता. मा� �ज�� �फ�ड्स �व�थ बस�ा नाही. कामा�ा सु�वात के��
तर आ�ा वा थो�ा उ��रा कामाची संधी न�क� �मळे�, असा �या�ा ठाम �व�ास होता
आ�ण अ�ी संधी �या�ा �मळा��.

आयु�या�या साठ�त नोकरी, पैसे गे�यानं मेरी �े�सयरची अव�थाही त�ीच झा��
होती. �या दर�यान�या काळात �तनं �स�या �े�ाचा �ोध �याय�ा सु�वात के�� आ�ण
�त�या �चकाट�मुळे �त�ा काम �मळा�ंही. वेगळं काही कर�याची �ोकांची उमेदच जे�हा
संप�े�� असते, �या वयात मेरीनं काम �मळव�ं.

१९२९�या �ेअरबाजाराती� मंद�त आप�ा सगळा पैसा घा�वून बस�े�या एडी
कॅ�टरची �ज� आ�ण �चकाट� कायम होती. या �ज� आ�ण �चकाट��या बरोबरीनं आप�या
डोळस, सजगवृ�ीचा वापर क�न �यानं आप�या �मळकत आठव�ा�ा दहा हजार
डॉ�स� इतक� के��.
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थोड�यात अंगी फारसे �व�ेष गणु नसती�; पण �चकाट� असे� तर �गती
कर�यापासून कुणा�ाही रोखता येत नाही.

�वतः ठरवून घेत�े�ा असा �वरामच आप�या�ा परवडू �कतो. तुम�या काया�ची
सु�वात ठाम व �न��त हेतूनं झा�� असे�, तर कुठं �वराम �यायचा हे ठरवणं तुम�या
हातात असतं.

�ंभरापैक� अ�ठ्या�णव �ोकांना आप�या�ा नेमकं काय हवंय, हेच माहीत नसतं.
काह�ना सुर��तता, ब�तेक �ोकांना पैसा, काह�ना सुख, इतर काह�ना ��स�� व स�ा
हवी असते. सामा�जक ��त�ा, गायन-वादन-�ेखन क�ेत गती, पारंगतता, सुखी जीवन
अ�ीही काही उ�रं �मळू �कतात. मा� यात�या कोणा�ाही नेम�या ��दांत याची
�ा�या करता येत नाही वा ते �मळव�यासाठ�ची कुठ��ही नेमक�, सुसू� योजना
�यां�याकडे नसते. �ीमंत हो�याची नुसती इ�छा असून उपयोग नाही, �यासाठ� सुसू�
योजना, अथक प�र�म आ�ण �चकाट� यांची गरज असते.

�चकाट�चा �वकास कसा करावा?
अगद� सो�या अ�ा चार पाय�यां�ारे �चकाट� वाढवता येते. �यासाठ� ना �व�ेष ���ण, ना
फार�ा ��ारीची गरज असते. थोडा वेळ, थोडे �य�न यांची आव�यकता मा� असते.

�या चार पाय�या पुढे �द�े�या आहेत

१. ठाम �न��त हेतू, हेतुपूत�ची �व�ंत इ�छा.
२. सुसू� नेमक� योजना आ�ण ती काया���वत कर�याची ���या.
३. �म�, नातेवाईक व इतर कुणाहीकडून आ�े�या नकारा�मक ��त��या,
नकाराथ� सूचना यांना कुठ�ाही थारा न देणारं कणखर मन.
४. आप�या योजनांना पाठबळ देणा�या, सकारा�मक �ो�साहन देणा�या �ोकांचा
समूह. या चार पाव�ांनी कुठ�ंही य� अ��य
नाही. य�ा�या त�व�ानामागी� तेरा त�वं याचंच �द�द��न करतात क� �यामुळे ही
चार पाव�ं सोपी होतात.
ही चार पाव�ं �हणजे -

- आप�या आ�थ�क ��थतीवर आप�ं �नयं�ण
- �वचारांचं �वातं�य
- कमी असो वा जा�त - संप�ीचा �ाभ
- स�ा, ��स��, ��त�ा यांचा �ाभ
- �व�ं वा�तव �पात साकार होतात.

या चार पाव�ां�या मदतीनं आपण भीती, �न��साह आ�ण उदासीनतेवर मात क�
�कतो.
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जे �ोक ही चार पाव�ं चा�ून जा�याची धडाडी दाखवतात, �यांना जीवनात असं
भ� य� �मळतं क�, आप�ं भ�वत� हवं तसं आ�ण ह�ा �या मू�याचं बनवता येतं.

अडचण�वर मात करा
�या �ोकांकडे �चकाट� असते, ते �ोक कायमच संकटांवर मात करताना आढळतात.
अ�ी कोणती ��� �यांना यासाठ� मदत करते? �यां�या मनात काही �व�ेष आ�या��मक,
बौ��क वा रासाय�नक ���या घडते का? पराभूत होऊनही पु�हा ��ासाठ� स�ज
होताना �या�याकडे कुठ�ं असामा�य असं बु��कौ��य असतं का?

केवळ आप�या �ज���या बळावर �ू�यातून सा�ा�य उभं करणारे हे�ी फोड� वा अवघं
तीन म�ह�यांचं �ा�ेय ���ण �मळूनही जग बद�वून टाकणा�या �ोधांची मा��काच
�नमा�ण करणारे थॉमस ए�डसन (�वजे�या �द�ाचा �ोध, �ामोफोन, च���च� इ�याद�
सं�ोधनांचे जनक) अ�ा महान �ोकां�या जीवनाचं �व�ेषण कर�याची संधी �मळा��,
ते�हा वरी� �� मा�या मनात उ�व�े. या दोघां�याही आयु�याचं खूप जवळून अव�ोकन
के�यावर एक गो� मा�या ��ात आ�� क�, या दोघां�याही �व��ण य�ात �चकाट� हा
एकच गणु समान होता, बाक� कुठ�ंही सा�य न�हतं.

देव�त, त�व�, भूतकाळात होऊन गे�े�े धा�म�क नेते यां�या काया�कडे, जीवनाकडे
�न�प�पातीपणे ब�घत�ं तर असं वाटतं क�, �यांचे जे काही चम�कार �हणून गण�े
जातात ते चम�कार �हणजे �चकाट�, एका� �च�ानं के�े�े �य�न आ�ण हेतूचा ठामपणा
या �त�हीचं एक��त �म�ण तर नाही ना?

महंमद पैगंबरांचं जीवनच�र� व उ�ोग व आ�थ�क �े�ात�े य��वी �ोक यांची तु�ना
के�� असता �या दोघां�यात एक समान गो� आढळते, ती �हणजे �चकाट�, �व��ण �ज�.

ईसाद बे यांनी ���ह�े�ं मोहंमद पैगंबराचं च�र� अ�यास�ं क�, �या �व��ण ���चा
��यय येतो. हेर�ड-���यूनम�ये ��स� झा�े�ं, थॉमस सु� ूयांनी ���ह�े�ं याचं परी�ण
इथं मु�ाम �द�ं आहे. ते आवजू�न वाचा.

�ेवटचा महान देव�त
थॉमस सु�जएयूचं परी�ण
देव�त असूनही महंमदांनी कुठ�ाही चम�कार के�ा नाही. ते तां��क न�हते ना �यांना

कुठ�ं औपचा�रक �ा�ेय ���ण �मळा�ं होतं. वया�या चा�ळसा�ा वषा�नंतर �यांनी
आप�ं धम��साराचं काय� सु� के�ं. आपण एक देव�त आहोत व ख�या धमा�चा संदे�
घेऊन आ�ो आहोत, या �यां�या घोषणेनंतर �यांचं हसं झा�ं आ�ण �यांना वेडं ठरव�ं.
मु�ांनी �यांची टर उडव�� तर बायकांनी �यां�यावर घाण फेक��. �यांची मूळ गाव
म�केतून हका�प�� कर�यात आ��. �यां�या ���यां�या चीजव�तू �ुबाडून �यांनाही
वाळवंटात हाक�ून �द�ं.
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या हका�प�� व हेटाळणी�या वातावरणात महंमद दहा वष� �वचनं करत �ह�डत होते.
�यानंतर ते अरे�बयाचे �कूम�ाह म�केचे अ�धपती बन�े आ�ण डॅ�यूब व पायरे�नसपय�त
पसर�े�या न�ा धमा�चे �मुख बन�े. ��दांची ताकद �ाथ�नेचा �भाव आ�ण माणसाचं
देवा�ी अस�े�ं �नकट सा���य �यांचे �ेरक होते.

�यांचं च�र� फारच अ��त आहे. म�केती� एका गरीब, ��त��त कुटंुबात �यांचा ज�म
झा�ा. �याकाळ� म�का हे जगाती� �ापाराचं एक मह�वाचं क� � होतं. ते �ापारमागा��या
म�यभागी अस�यामुळे भरभराट��ा आ�े�ं होतं; पण �तथ�या अ�व�छ वातावरणामुळे
तेथी� मु�ांना बे�इ�सम�ये पाठव�ं जाई. महंमदांचं बा�पणही अ�ाच भट�या जात�त
गे�ं. तेथी� मातां�या �धावर �याचं पोषण झा�ं आ�ण �यांना उ�म ��� आ�ण �वा��य
�ाभ�ं. ते म�ढपाळ �हणून काम क� �ाग�े आ�ण एका �ीमंत म�ह�े�या कळपाचा
म�ढपाळ �हणून �यांना नेम�ं गे�ं.

�या काळ�या पूव� जगात �यांनी �रपय�त भटकंती के��. �व�वध ��ा मानणा�यां�ी
�यांचा संपक�  आ�ा आ�ण �यातूनच वच��वासाठ� होणारी टोळ�यु�े आ�ण �यातून होणारी
���न धमा�ची अधोगती �यांनी जवळून पा�ह��. �यां�या वया�या अ�ा�वसा�ा वष�
�यांनी �यां�यावर अनुर� झा�े�या खा�दजा�ी �ववाह के�ा. खा�दजानं आप�या
व�ड�ांनी �ववाहा�ा �वरोध क� नये �हणून �यांना भरपूर म� पाज�ं आ�ण �यांनी
आ�ीवा�द देईपय�त �यांना त�ाच ��थतीत ठेव�ं.

�यानंतरचा जवळजवळ १२ वषा�चा काळ हा महंमदांसाठ� ��त�ेचा, �ीमंतीचा काळ
होता. एक धूत� �ीमंत �ापारी �हणून ते नावा�पा�ा आ�े. वाळवंटात भटकंती सु�
के�यावर ते कुराणाची प�ह�� आयत घेऊन परत�े आ�ण सव��े� देव�त गॅ��ए�नं
आप�यासमोर �कट होऊन आपण ई�राचा �त �हावं, असा संदे� आप�या�ा �द�याचं
�यांनी खा�दजा�ा सां�गत�ं.

कुराण हा महंमदां�या जीवनाती� एक चम�कार होता. �यांना ना ��द�ान होतं, ना ते
कवी होते; पण �यांनी आप�या �व�ासू �ोकांना ऐकव�े�या कुराणा�या आयत कुठ�याही
�ावसा�यक का�ापे�ा �े� हो�या. तो एक चम�कार होता. कुराणात �हट�ं होतं, सव�
�ोक ई�रासमोर समान आहेत आ�ण इ��ाम एक �ोकतां��क रा�य आहे. काबा�या
�ांगणात अस�े�या �या ३६० मूत�ना हटवणं आ�ण �यांचं पाखंडी मत यामुळे �यांना पु�हा
एकदा ह�पार कर�यात आ�ं. भट�या मूत�ना �ापारा�या उ�े�ानं आण�यासाठ� �या
मूत� काबात आण�यात आ�या हो�या �हणून म�केचे भांडव�दार महंमदां�या �वरोधात
गे�े. मग वाळवंटातून माघार घेऊन �यांनी संपूण� जगावरच रा�य कर�याची मागणी के��.

आ�ण इ��ाम धमा�चा उदय झा�ा. कायम तेवत राहणारी एक �योत वाळवंटात
पेट��. मरणास न भीता एकजुट�नं �ढ�यास तयार अस�े�यांचं �ोकतां��क सै�य उभं
रा�ह�ं. महंमद �वतः कुठ�याही न�ा धमा�ची �थापना करत न�हते �हणून �यांनी �यू
आ�ण ���नांनाही आप�या�ा सामी� हो�याचं आवाहन के�ं. एका ई�रावर �व�ास
ठेवणा�यांनी एक� ये�याचं ते आवाहन होतं. हे �नमं�ण जर �वीकार�ं असतं, तर
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इ��ामनं संपूण� जगावर रा�य के�ं असतं, या भीतीपोट� �यू आ�ण ���न �यां�यात
सामी� झा�े नाहीत. महंमदांची सेना जे�हा जे�स�ेमम�ये ��र��, ते�हा र�हीन �ढाई
झा��. एकही माणूस मार�ा गे�ा नाही. मा� अनेक �तकांनंतर झा�े�या धम�यु�ात
जे�हा सै�नक �हरात ��र�े, �या वेळ� झा�े�या मु���मां�या क���त एकही पु�ष, ��ी
वा बा�क �जवंत रा�ह�ं नाही. मा� ���नांनी मु���मांकडून �व�ापीठाची क�पना
आ�मसात के��.



सं

�करण १०

मा�टर माइंडची ताकद

�ेरक ���
�ीमंती�या वाटेवरचं नववं पाऊ�

प�ी �मळव�यात जर तु�हा�ा य��वी �हायचं असे�, तर �यासाठ� ���
अ�याव�यक गो� आहे.
पुरे�ा ताकद�अभावी कुठ��ही योजना �न�पयोगी, �न���य ठरते. �या ताकद�चा

उगम आ�ण �तचा वापर यांचं �व�ेषण या �करणात के�े�ं आहे.
सुसंघ�टतपणे, यो�य त�हेनं �द�या गे�े�या �ाना�ाच ��� असं �हणता येई�.

आप�या इ�छेचं �तत�याच आ�थ�क प�रमाणात �पांतर कर�यासाठ� के�े�े सुसंघ�टत
�य�न हीही एक ���च आहे. यो�य उ���ासाठ�, एकमेकां�या सहकाया�नं, सुसंवादानं
के�े�े �य�न �हणजेच सुसंघ�टत �य�न होत.

पैसा �मळव�यासाठ� आ�ण तो �टकवून ठेव�यासाठ� ���ची गरज आहे.
आता ही ताकद �मळव�यासाठ� काय करायचं ते बघू. ��� हे सुसंघ�टत �ान

अस�यामुळे, �या�या �ोतांचाही �वचार क�.

१. असीम बु�� - �न�म�ती�म क�पने�या मदतीनं हा �ोत समजून घेता येतो.
याब��ची मा�हती पुढे एका �करणात �द�� आहे.
२. सं�चत अनुभव - कुठ�याही सुस�ज �ंथा�याती� पु�तकां�ारे हा सं�चत
अनुभव अ�यासता येऊ �कतो. �या प���क �कू� वा महा�व�ा�यांसार�या
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�ठकाणी तो ��कव�ा जातो, �तथं �याचं यो�य वग�करण के�े�ं असतं.
३. �योग आ�ण सं�ोधन - आप�या रोज�या जग�यात�या ��येक �े�ात तसंच
वै�ा�नक �े�ातही रोज न�ा घटना घडत असतात. �या सवा�चं यो�य रीतीनं
एक�ीकरण, �कारानुसार वग�करण के�ं जातं. जे�हा �या�वषयी काही मा�हती हवी
असे�, ते�हा �या एक��त के�े�या �ोतामाफ� त ते �ान �मळव�ं जातं. याही �ठकाणी
�न�म�ती�म क�पनेचा वापर के�ा जातो.

आप�या�ा हवं ते �ान सुयो�य �ोतातून �मळव�यावर, �यातून �न��त योजना आखता
येते. ती योजना काय�रत क�न ते �ान ���त बद�ता येतं.

आप�या एक�ाचं वैय��क �ान व �वतःचेच �य�न यां�या साहा�यानं जर एखाद�
��� योजने�ा ��य� �पात साकार कर�याची इ�छा बाळगत असे�, तर �यात अडथळे
येऊ �कतात. कारण योजने�या पूत�साठ� ब�याच मो�ा �ाना�या सा�ाची आव�यकता
असते व हे �ान वर वण�न के�े�या �ोतांकडून �मळू �कते, �यामुळेच एखाद� भ�
योजना ��य�ात आण�यासाठ� इतरांचं सहकाय� गरजेचं असतं.

मा�टर माइंड�या मा�यमा�ारे ��� �मळवणं
दोन वा अ�धक �ोक जे�हा यो�य, �न��त उ���ासाठ�, सुसंवादानं, एकमेकां�या
सहकाया�नं जे�हा सुसंघ�टत �य�न करतात, ते�हा �या�ा मा�टर माइंड असं �हणता येई�.

मा�टर माइंडचं साहा�य ����ा�� हो�यासाठ� अ�यंत गरजेचं आहे. आप�या इ�छेचं
सुयो�य आ�थ�क मू�यात प�रवत�न कर�यासाठ� अम�ात आण�या�या योजने�या सूचना
या आधी�या एका �करणात �द�या आहेत. मा�टर माइंडची �नवड करताना यो�य तो
सारासार �ववेक वाप�न, �चकाट� व ��ारीनं तु�ही �या सूचनांचं पा�न के�ं, तर
उ���पूत��या मागा�त�� अध� बाजी तु�ही मार�े�� असे�.

अ�त�य �वचारपूव�क �नवड�े�या आप�या मा�टर माइंड�या साहा�यानं आता तुम�या
���चं अनाक�नीय साम�य� समजून �या. आ�थ�क �व�प आ�ण मान�सक वा आ��मक
�व�प अ�ी या मा�टर माइंड त�वाची दोन ��णं आहेत. आ�थ�क ��ण हे अगद� सहज
समजणारं आहे. सुसंवाद साधून पूण� साहा�य करणा�या �ोकांचा स��ा आ�ण ���गत
सहकाय� �मळवणा�या ����ा आ�थ�क संप�ता �मळू �कते. सव�च मो�ा संप�ीचा
आधार सुसंवाद� सहकाय�च आहे, याची एकदा महती कळ�� क� आप�� आ�थ�क ��थती
बद�ू �कते.

मा�टर माइंड त�वाचा आ��मक पै�ू समजणं मा� थोडं कठ�ण आहे. दोन मनांची
काय���� जे�हा एक� येते, ते�हा �या �म�ापातून �नमा�ण होणारी �तसरी ��� एखा�ा
मनाइत�याच ताकद�ची असते. मानवी मन हे ���चंच एक सु�त �प आहे, �याची ताकद
आ��मक �व�पाची असते. सुसंवाद� �पानं एक� येणा�या दोन मनां�या ताकद�तून
�नमा�ण होणा�या नवीन मना�ाच, �या ����ाच आ��मक ताकद �हणता येई�.
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मा�टर माइंड�या त�वा�ारे सा�य होणा�या आ�थ�क संप�ते�या पै�ूकडे अँ�यू कान�गी
यांनी माझं �� ५० वषा�पूव�च वेधून घेत�ं. जणू �या त�वाचा �ोधच माझं जी�वतकाय�
बनून गे�ा.

पो�ाद �न�म�ती आ�ण �व���या चच�साठ� कान�ग��या आसपास मा�टर माइंड गटात
जवळपास ५० �ोक होते. कान�ग�नीही आप�या य�ाचं संपूण� �ेय या मा�टर माइंड�या
����ाच �द�ं आहे.

धना� वा थोडीफार संप�ी �मळव�� आहे, अ�ा कुणाही ����या
जीवनच�र�ात�� सारखी असणारी गो� �हणजे यात�या ��येका�ाच मा�टर माइंडचा
�ाभ �मळा�ा आहे.

�सरं कुठ�ंही मा�यम अ�ी �चंड ताकद �मळवून देऊ �कत नाही.

म��ची ताकद �क�येक पट�त वाढवा
माणसा�या म��ची तु�ना �वजे�या बॅटरी�ी क� या. एका बॅटरीपे�ा अनेक बॅटरी�या
समूहापासून �मळणारी ऊजा� जा�त असते. बॅटरीत असणा�या से��या सं�या व
�मतेनुसार ती बॅटरी ऊजा� देते.

मानवी म��चं काय�ही याच प�तीनं चा�तं, याचमुळे काही म�� इतर म��पे�ा अ�धक
काय��म असतात �हणूनच अ�ा काय��म म��चा समूह जर एक� आ�ा तर एका म��पे�ा
अ�धक �वचार-ऊजा� उप��ध होऊ �कते.

याव�न ��ात येई� क�, बु��मान �ोकां�या आसपास असणा�यांचा मा�टर माइंड
इतका ����ा�� का असतो ते.

मा�टर माइंड त�वा�या आ��मक पै�ूचा उ�गडा क� या. जे�हा अनेक बु��मान
�ोकांचा समूह सुसंवादानं व एक��तरी�या काम करतो. �या वेळ� अनेक पट�त वाढ�े��
झा�े�� ऊजा� समूहात�या ��येक ����ा �मळते.

ग�रबी, अ�ान आ�ण �नर�रता हे �चंड मोठे अडथळे असताना हे�ी फोड� यांनी
�यावर मात करत आप�ा �वसाय सु� के�ा, हे सवा�नाच माहीत आहे. मा� �यानंतर
अव�या दहा वषा�त �यांनी या तीनही अडचण�वर मात के��, इतकंच न�हे तर अव�या
पंचवीस वषा�त अमे�रकेत�� सवा�त �ीमंत ��� बन�याचा परा�मही के�ा. थॉमस
ए�डसन यां�या�ी फोड� यांची खाजगी मै�ी झा�यावरच हे ��य झा�ं. याव�न आप�या
��ात येई� क�, एक मनाची जे�हा �स�या सुसंवाद� मना�ी तार जुळते ते�हा काय ��य
होऊ �कते ते! फोड� यांनी यानंतर जे भ�-�द� य� �मळव�ं, �याची सु�वात �यांचा हाव�
फायर�टोन, जॉन बरोज आ�ण �ुथर बरबँक यां�या�ी संपक�  आ�यानंतर झा��. हे �तघंही
अ�त�य बु��मान, ��तभावान होते आ�ण यां�या मै�ीतून तयार झा�े�या �या म��ची
�मता असामा�य होती.
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�यां�या�ी आप�ा सुसंवाद असतो, आपण �यां�या मै�ीतून येतो, �या �ोकांचा
�वभाव, सवयी, �वचार कर�याची ��� यांचा आप�यावर �भाव पडतो. ए�डसन, बरबँक,
फायर�टोन आ�ण बरोज यां�या संपक�  - सुसंवादातून �मळा�े�या चातुय�, अनुभव, �ान,
आ��मक ऊजा� या ��दोरी�ा फोड� यांनी �वतः�या बु��ची जोड �द��, ��वाय पु�तकात
वण�न के�े�या मा�टर-माइंड त�वाचाही उपयोग क�न घेत�ा.

हेच त�व तुम�यासाठ�ही उप��ध आहे
गांधीज�नी �चंड अ�ा जनसमूहाची ताकद उभी के�� होती. ��ावधी �ोकांना �यांनी
�यासाठ� �े�रत के�ं होतं. तो �चंड जनसमुदाय मनानं आ�ण �रीरानं एका �व���
�येयासाठ�, �े�रत झा�ा होता.

गांधीज�नी हा चम�कार के�ा होता. इतके ��ावधी �ोक जे�हा �वे�छेनं, एकाच
�येयासाठ� एक� येतात, �यां�यात सुसंवाद असतो, ते�हा �या�ा चम�कारच �हट�ं पा�हजे.
फ� थो�ा वेळासाठ� दोन माणसांना एक� आण�याचा �य�न करा, हे �कती अवघड
काम आहे, याची तु�हा�ा ��चती येई�.

��येक �ावसा�यका�ा आप�या हाताखा��� माणसांकडून काम क�न घेणं, �कती
अवघड असतं, याची चांग��च क�पना असते.

����या �ोतां�या सवा�त वर�या �थानावर आहे अमया�द, �व��ण बु��म�ा. �व���
उ�े�ासाठ� सुसंवादानं काम करणारी दोन माणसं या अमया�द अ�ा बु��म�ेतून ���
�मळवतात �हणूनच सुसंवाद हाच सव��े� �ोत मान�ा जातो. आप�े सव� पुढारी व
बु��मान �ोक जाणते वा अजाणतेपणी सुसंवाद व सहकाया�चाच माग� अनुसरतात
�हणूनच �हट�ं आहे सहकाय�म् य�ोधनम्!

सं�चत अनुभव व �योग-सं�ोधन हे इतर दोन माग�ही आप�या पंच���यांपे�ा खा�ी�ीर
माग� आहेत.

यापुढ�� �करणाम�ये आपण ही अमया�द बु��म�ा अगद� सहजपणे क�ी �मळवता
येते, ते पाहणार आहोत.

हा कुठ�ाही धा�म�क अ�यास�म नाही, इथं �द�े�या मू�त�वांमुळे कुणा�याही
धा�म�क ��ेत ह�त�ेप कर�याचा हेतू नाही. या पु�तकाचा हेतू वाचका�ा �या�या इ�छेचं
�त�नयाच आ�थ�क प�रमाणात �पांतर कर�यासाठ� माग�द��न करणं, इतकाच आहे.

वाचा, �वचार करा आ�ण �यावर मनन करा. तु�हा�ा �वषय पूण�पणे उ�गडत जाई�
आ�ण तुमचा ���कोन यो�य बने�. आता तु�ही ��येक �करणाचं �व�तृत �ववरण बघत
आहात.

सकारा�मक भावनांची ताकद
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पैसा �ाजरा-बुजरा आ�ण तुम�या हातातून चटकन �नसटून जाणारा असा आहे. �ेयसीचं
मन वळव�यासाठ� वापर�यात येणारी प�त इथं उपयोगाची ठरत नाही. मा� आ�य�
�हणजे ती ��� या�न फार�ी वेगळ�ही नसते. पैसा �मळव�यासाठ� वापर�यात येणा�या
����ा ��ा, �चकाट�, इ�छा��� यांची जोड �मळाय�ा हवी. �व��� योजने�या
मा�यमातून �तचं उपयोजन के�ं जावं आ�ण ती यो�य त�हेनं काया���वतही �हावी.

पै�ाचा �या वेळ� मुब�क ओघ सु� होतो, �या वेळ� ड�गराव�न वाहणा�या
पा�याइतका तो सहज असतो, जणू एखादा अ��य ���चा झरा वाहत असावा. मा� हा
झरा दो�ही �द�े�ा वाहणारा असतो. एका �द�े�ा तो �ीमंतीकडे जाऊ इ��छणा�या
�ोकां�या �द�े�ा वाहत असतो, तर �सरीकडे तो ग�रबी आ�ण इतर �ःखांना आक�ष�त
करणा�या �ोकां�या �द�ेनं वाहत असतो. जे �ोक या �ःखातून �वतः�ा बाहेर काढ�यास
स�म असतात.

��येक �ीमंत, संप� माणसा�ा हा �वाहाची उ�म जाणीव असते. या जीवन�वाहात
�वचारां�या सकारा�मकतेचा �भाव अ�त�य मह�वाचा ठरतो. �वचारां�या रेषेती� एक
बाजू सकारा�मकतेची असते. जी य�ाकडे, पै�ाकडे नेते; तर �सरी नकारा�मक बाजू
�द�वाकडे, ग�रबीकडे नेते.

जे कोणी संप�ी �मळव�यासाठ� �हणून हे पु�तक वाचत असती�, �यांनी हा
मह�वाचा �वचार कायम ��ात ठेवावा.

जर �वाहात�ं तुमचं �थान ग�रबी�या बाजूकडे झुक�े�ं असे�, तर हा �वचार
तु�हा�ा सकारा�मकतेकडे नेणारं व�हं आहे, मा� �या व��ाचा �वचारपूव�क वापर करा.
वरवर�या वाचनानं आ�ण उथळ मत �� क�न तुमचा कुठ�ाच फायदा होणार नाही.

आयु�याचं रहाटगाडगं सतत �फरत असतं, ते कधीच ��थर नसतं. �ीमंतीकडून
ग�रबीकडे आ�ण ग�रबीकडून �ीमंतीकडे असा �वास चा�ूच असतो. जे�हा ग�रबीची
जागा �ीमंती घेते, ते�हा �यासाठ� �वचारपूव�क तयार के�े�या आ�ण काळजीपूव�क
राबव�े�या योजनेची गरज असते. मा� �ीमंतीकडून ग�रबीकडे जाताना अ�ा कुठ�याच
योजनेची गरज �ागत नाही. �त�ा कोणा�याही साहा�याची गरज नसते, कारण ती �न�ुर
असते. मा� �ीमंती बुजरी आ�ण �भ�ी अस�यामुळे �त�ा खास �य�नपूव�क आक�ष�त
क�न �यावं �ागतं.



सुख काही

के�यानंच �मळत असतं

ते फ� जवळ अ

�यानं �मळत नाही



स

�करण ११

कामवासने�या �पांतराचं गूढ रह�य

�ीमंती�या मागा�वरचं दहावं पाऊ�

व�सामा�यपणे ����या एका �पाचा �स�या �पात बद� घडवणं �हणजे �पांतर,
असं �हट�ं जातं.
कामवासनेमुळे एक �व��� मनः��थती तयार होते.
आप�याकडे अस�े�या या �वषयाती� अ�ानामुळे ही मनः��थती फ� �ारी�रक

अव�थे�ी संबं�धत आहे, असं मान�ं जातं. मा� अयो�य �भावामुळे बरेच �ोक चुक�चं
�ान �मळवतात आ�ण या भावनेचा चुक��या पूव��हामुळे �ारी�रक गो�ीकडे �नद��
करतात.

कामवासने�या मागं तीन सकारा�मक ��� असतात -

१. वं� कायम ठेवणं.
२. �वा��य �टकवणं (या इतकं �सरं �भावी औषधोपचाराचं मा�यम अजून
सापड�ं नाही.)

३. सामा�य�वाकडून असामा�य�वाकडे जाणं.

कामवासनेचं �पांतर हे अगद� सहज-सोपं आहे आ�ण अगद� सहज �याचं �प�ीकरण
करता येतं �हणजेच एखा�ा �ारी�रक कृती-हावभाव याचं एखा�ा �वचारात सहज
�पांतर करता येतं.
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सव� मानवी इ�छांपैक� कामवासनेची इ�छा सवा�त �बळ आहे. �या वेळ� ती उसळ�
घेते ते�हा माणूस सवा�त जा�त �े�रत झा�े�ा असतो. ती� क�पना, साहस, �चकाट�,
�न�म�ती�मता आ�ण इ�छा��� यां�यापे�ाही कामवासनेची �ेरणा-�मता सवा�त जा�त
असते. संभोगा�या इ�छेची तृ�ती कर�यासाठ� माणूस इतका अधीर होतो क�, वेळ�संगी
तो आप�ा जीव, मान, पद-��त�ा पणा�ा �ावाय�ा तयार होतो. मा� जर या भावने�ा
�नयं��त करता आ�ं तर साहस, �चकाट�, क�पना���, �न�म�ती�मवृ�ी यांना हानी न
पोहोचता ती ताकद �ेखन, नृ�य इ�याद� सज�न�ी� मागा�कडे वळवता येते.

कामवासनेचं �पांतर अ�ा सज�न�ी� गो��कडे कर�यासाठ� ती� इ�छा���
असावी �ागते आ�ण ते फायदे�ीरही ठरते. कामवासना ही नैस�ग�क �वृ�ी आहे, �यामुळे
ती दाबून टाकू नये. मा� आप�या �ारी�रक, आ��मक आ�ण मान�सक समृ��कडे �त�ा
वळवता आ�ं पा�हजे. जर हे �पांतर ��य झा�ं नाही, तर ती एखा�ा �ारी�रक ��ये�ारे
बाहेर येते.

एखादा बांध घा�ून नद�चा �वाह ता�पुरता थोपवता येतो. मा� ते पाणी �सरा कुठ�ा
तरी माग� �ोधतंच आ�ण वा� �ागतं. कामवासना ही नैस�ग�क ऊम� अस�यानं तीही
आप�ा माग� �ोधतेच. �त�ा एखा�ा सज�न�ी� मागा�कडे वळव�ं नाही तर ती �सरा
एखादा माग� �ोधून काढतेच.

पूण� �वक�सत झा�े�या कामभावनांचा परा�मा�ी अस�े�ा संबंध
आप�या कामभावनांचं �न�म�ती�म �य�नांकडे �पांतरण क� �कणारी ���
न�ीबवानच �हट�� पा�हजे. वै�ा�नक सं�ोधनातून काही मह�वपूण� �न�कष� हाती आ�े
आहेत -

१. महान काय� करणा�या �ोकां�या कामभावनाही त�ाच �वक�सत झा�े�या
असतात. या �ोकांना या भावनेचं �पांतरण अ�य उ�म गो��साठ� कर�याची
�क��� सापड�े�� असते.
२. धनवान आ�ण सा�ह�य, क�ा, उ�ोग, वा�तु�ा�� वा इतर उ�ोगधं�ाती� सव�
��स� ��� या एखा�ा ��ीमुळे �े�रत झा�े�या असतात.

गे�या दोन हजार वषा�त होऊन गे�े�या ��स� ���ची च�र�ं अ�यास�� असता हा
�न�कष� पुढे आ�ा. ��येक सु��स� ����या (��ी/पु�ष दोघां�याही) बाबतीत �यां�या
कामभावनेचा पूण� �वकास झा�याचं आढळून आ�ं.

कामभावना ही एक अ�वरोध ��� आहे, �यामुळे या भावनेनं जे �ोक �े�रत होतात,
ते महान कृ�यं कराय�ा उ�ु� होतात. एकदा का हे स�य समज�ं क�, तु�हा�ा
कामवासनेचं �पांतर क�न �न�म�ती�मता �मळवता येते, या �वधानाचं मह�व ��ात
येई�.
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माणूस वा प�ू यां�याती� या ���गक �ंथी न� के�यास �यां�यात�ा जोम, ताकद, न�
होते. वं�य�व आ�े�ा कुठ�ाही प�ू हा अ�त�य मऊसूत वागतो. जणू काही तो आप��
�ढाऊवृ�ीच गमावून बसतो. या वं�य�वाचा प�रणाम ��ीवरही पु�षासारखाच होतो.

मनाची दहा उ�ेजकं
एखा�ा उ�ेजने�ा ��तसाद �द�यामुळे मानवी मनात जी कंपनं तयार होतात, �यांनाच
उ�साह, चैत�य, सज�न�ी�ता, ती� इ�छा असं �हट�ं जातं. अगद� सहजपणे मानवी मन
�या उ�ेजनांना ��तसाद देतं, �या आहेत -

१.   कामवासने�या �गट�करणाची इ�छा
२.   �ेम
३.   ��स�� ताकद, आ�थ�क ताकद, पैसा �मळव�याची �व�ंत इ�छा,
४.   संगीत,
५.   सम���गी ���म�ये होणारी मै�ी,
६.   सुसंवादातून दोन वा अ�धक �ोकांम�ये तयार होणारे मा�टर माइंड संबंध,
७.   धा�म�क मतांसाठ� एक� भोगावा �ाग�े�ा छळ,
८.   �वयंसूचना,
९.   भीती,
१०. मादक पदाथ� आ�ण म�.

कामवासनेसाठ�ची इ�छा या याद�त सवा�त वर�या �मांकावर आहे. कारण ती मना�ा
सवा�त जा�त उ�े�जत क� �कते. �ेरणा देऊ �कते. प�ह�या आठ उ�ेजना या
सकारा�मक आ�ण �वधायक आहेत, तर उर�े�या �. ९ व १० या उ�ेजना नकारा�मक व
�वघातक आहेत. मानवी मनाचे जे उ�ेजन देणारे �ोत आहेत, �यां�या तु�ना�मक
अ�यासासाठ� ही याद� �द�� आहे. याव�न कामवासनेची इ�छा ही सवा�त ����ा��
अस�याचं तुम�या ��ात येई�.

�ांब केस वाढवणारा, �व�च� अ� सेवन करणारा, एकांतात राहणारा, टवाळखोरांचं
��य होणारा माणूस बु��मान असतो, अ�ी कुणा तथाक�थत �व�ानानं बु��मान
माणसाची �ा�या के�� आहे. मा� आप�या �वचारांची गती आ�ण खो�� वाढवून इतर
�ान-�ोतां�ी सहज संपक�  साधणारा माणूसच खरा बु��मान असतो.

थोडा �वचार के�यास वर �द�े�या बु��मान माणसा�या �ा�येबाबत काही ��
पडतात. �यात�ा प�ह�ा �� आहे, सामा�य �वचारां�या मा�यमातून जे �ानाचे �ोत
उप��ध होत नाहीत, �यां�या�ी संपक�  कसा साधावा? �सरा �� - फ� बु��मान
�ोकांनाच उप��ध होती�, असे �ानाचे काही �ोत आहेत का आ�ण तसे असती� तर ते
कोणते आ�ण �यां�या�ी नेमका कसा संपक�  साधता येई�?
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आता काही �योग क�न आपण �याचा पुरावा �मळवू आ�ण वर�या दो�ही ��ांची
उ�रंही देऊ.

अ�ौ�कक बु��चा �वकास अत���य ����ारे होतो
सहावं इं��य अथवा अत���य ���चं अ��त�व आता ब�तां�ी �स� झा�ं आहे. या�ाच
सज�न�ी�ता असंही �हट�ं जातं. ब�याच वेळा �ोक या ���चा वापरच करत नाहीत
आ�ण के�ाच तरी ते �माण अगद� अ�य�प असतं, अपघातानंच ते याचा वापर करतात.
मा� काही मोजके �ोक या क�पना���चा हेतुपुर�सर वापर करतात. मा� मनापासून
आ�ण या ���ची �मता ��ात घेऊन �तचा वापर करणारे �ोक खरोखर बु��मान
असतात.

मानवाचं मया�दा अस�े�ं साकार मन आ�ण �यांची अमया�द बु�� या दो�ही�ा
जोडणारा �वा �हणजे सज�न�ी�ता होय. धा�म�क �े�ात�े चम�कार वा वै�ा�नक �े�ात�ं
नवं सं�ोधन हे याच सज�न�ी�तेतून ��य�ात येत असतं.

अंतः�ेरणा येतात कोठून?
एखाद� क�पना जे�हा मनाम�ये �वजेसारखी चमकून जाते, ते�हा �त�ा सामा�यपणे
अंतः�ेरणा असं �हट�ं जातं. अंतः�ेरणेचा उगम सामा�यतः यातून होतो.

१. असीम बु��म�ा
२. सु�तमन (�यात पंच���यां�ारा आ�े�या अनुभवांचा साठा असतो.)
३. इतर कुणाकडून �� के�ा गे�े�ा �वचार, �च� जे जागतृ मनात ��र�ं आहे,
४. इतर सु�त सा�ातून.

मना�ा उ�ेजना देणा�या दहा घटकांपैक� एखाद �स�या घटकांकडून म���ा उ�ेजना
�मळते, प�रणामी ���चा �वचारांचा �तर बराच उंचाव�ा जातो, �यामुळे या दोन �तरांत�ं
गणुव�ेचं अंतर �या�या ��ात येतं. जर तु�ही तुम�या एखा�ा �ावसा�यक सम�येचं उ�र
�ोध�यात गढ�े�े असा�, तर अ�ा वेळ� या उ�ेजनांमुळे असं काही सापडतं वा आप�े
�वचार इत�या उंचीवर झेप घेतात, �यामुळे �या सम�येचं उ�र �णात सापडतं. उंचीवर
उडताना �वमानातून ����ेपात येणारं ���तज �चंड असतं, तसंच काहीसं या ����या
बाबतही घडतं. अ�-व��-�नवारा अ�ा मू�भूत सम�या आता �या�या �खजगणतीतही
नसतात, ना �या�ा �या�या जीवनात�या दैनं�दन जीवनात�या सामा�य सम�या �ास देतात.
�वमान ब�याच उंचीवर असताना �या�ा जसा ड�गर पव�तांचा अडथळा न येता ते उ�ाण
क� �कते, त�ी �या ���ची मान�सक ��थती असते.

�वचारां�या उ�च �तरावर मना�ा ��येचं पूण� �वातं�य असतं. �याचं सहावं �ान���य
खु�ं अस�यामुळे ते असामा�य क�पनांचा �वीकारही झटकन करतं. सामा�य माणूस व
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बु��मान माणसात�ा मु�य फरक या सहा�ा �ान���यामुळेच �प� होतो.

सज�न���चा �वकास
सज�न�ी�ता �जत�या जा�त वेळा उपयोगात आण�� जाते, �ततका �तचा �वकास होत
जातो. आपण �जतकं �त�यावर अव�ंबून रा�, �ततक� �तची सतक� ता वाढत जाते आ�ण
सु�तमना�या आसपास घडणा�या घटनांचाही जा�त सजगपणे �वचार के�ा जातो.

माणसाची सदस��वेकबु�� या अत���य ���मुळेच काय�रत होते.
क�ाकार, �ेखक, संगीतकार, कवी अ�ा सव� महान �ोकां�या बाबतीत�ं एक सा�य

असं क�, या ��� आप�ा आवाज कायम जाणून घेतात. �यांची क�पना��� ती�
असते, �यांना नवनवीन क�पनाही झपा�ानं �फुरतात.

एक �भावी व�ा आप�या भाषणापूव� या सज�न����ा डोळे �मटून आवाहन
करतो, �या��वाय �यांचं व�ृ�व पकड घेणारं होत नाही. याब�� �वचारणा के�� असता,
डोळे �मटून सज�न����ा आवाहन के�यावर मा�या अंतम�नातून अनेक क�पना उमटतात
असं �यांनी उ�र �द�ं.

एका ��स� व य��वी अमे�रकन अथ�त��ा�ाही कुठ�ाही �नण�य घे�यापूव� दोन
�म�नटं डोळे �मटून घे�याची सवय आहे. याचं कारण सांगताना ते �हणतात क�, डोळे बंद
अस�े क�, ��े�या सव��े� �ोतातून क�पना मा�याकडे येतात.

सव��म क�पनांचा उगम
चेवी चेज, मेरी�ँड इथ�या डॉ. (कै) ए�मर आर गेट्स यां�या नावावर �यां�या सं�ोधनाची
त�ब� २०० पेटंट होती. �याती� पु�कळ�ी सं�ोधनं अगद� मू�भूत �व�पाची होती
आ�ण आप�या सज�न�ी�तेतून �यांनी ती �वक�सत के�� होती. अ�यंत �व�ान पण
�ततक��ी �याती न �मळा�े�या गेट्स यांची प�त अ�यंत वेगळ� आहे, जी बु��मान
हो�याची मनीषा बाळगणा�यासाठ� मह�वाची ठरावी.

�यांनी आप�या �योग�ाळेत एक ���गत संपक�  क� तयार क�न घेत�ा, जो
पूण�पणे �व�नरोधक होता. �या�या काचाही का�या कापडांनी झाक�े�या हो�या. �यां�या
क�ात एक छोटं टेब� व �यावर ���ह�यासाठ�चे काही कागद, खुच� इतकंच सामान होतं.
�वजेचे �दवे �ाव�यासाठ�-बंद कर�यासाठ� बटण होतं. आप�या सज�न�ी�तेचा वापर
कर�याची जे�हा वेळ येई, ते�हा डॉ. गेट्स �या खो��त जाऊन बसत. �ाइट बंद क�न
पूण� अंधार करत आ�ण आप�या सं�ोधनांवर �� एका� करत. जोपय�त एखाद� नवी
क�पना �क�वा सम�येचं उ�र सापडत नसे, तोपय�त ते �याच एका� ��थतीत बसून राहत.

एकदा असंच बस�े�ं असताना इत�या �चंड वेगानं न�ा क�पना �यां�या
मनःपट�ावर उमटत रा�ह�या क�, तो ओघ तीन तास चा�ू रा�ह�ा. �वचार ये�याचं जे�हा
थांब�ं, ते�हा गेट्स यांनी कागदावरची आप�� �टपणं तपास��. कुठ�याही �ा��ीय �ंथात
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उ��ेख नस�े�या काही सू�म त�वांचं टाचण के�े�ं �यांना सापड�ं. आ�या�ची गो�
�हणजे �यां�या सम�येचं, ��ाचं अचूक उ�र �यांना �या �टपणाम�ये सापड�ं होतं.

अमे�रकेत�या �व�वध सं�था वा ����या सम�येवर उ�रं �ोधून �या�या पै�ावर
गेट्स यांची उपजी�वका होत होती. दर तासाचं जबरद�त मानधन �यांना या कंप�या
सम�या�नवारणासाठ� देत असत.

आप�या सं�चत �वचारांवर, अनुभवांवर अव�ंबून रा�ह�यानं आप�ं तक� �ा��
कमकुवत बनतं. अनुभवांवर आधा�रत अस�े�ं �ान कधी कधी �बनचूक नसतं. मा�
सज�न�ी�ते�ारा सुचणा�या क�पना जा�त खा�ी�ीर असतात. कारण �यांचे �ोत हे
अ�धक �व�ासाह� असतात.

असामा�य बु���या �ोकांसाठ� उप��ध अस�े�या प�ती
तुम�यासाठ�ही उप��ध आहेत
एखा�ा सामा�य सं�ोधकात�ा व असामा�य सं�ोधकात�ा फरक सहज ��ात येणारा
आहे. बु��मान माणसा�ा सज�न क�पना���ची जाणीव अस�यामुळे तो �या मा�यमा�ारे
काम करतो, तर सामा�य सं�ोधका�ा �याची जाणीवच नसते.

एखादा बु��मान सं�ोधक आप�या सं�ोधना�या सु�वाती�ाच आप�या क�पना
सुसंघ�टतपणे मांडून बघतो. मा� आप�याकडे अस�े�ं �ान ते सं�ोधन पूण��वा�ा
ने�यासाठ� जर अपुरं असे�, तो आप�या क�पना����ारे उप��ध होणारे �ानाचे इतर
�ोत वापरतो. ��येक जण जरी वेगवेग�या �कारे हे करत अस�ा, तरी �योगामागचं
मू�त�व एकच आहे.

१. आप�या मना�ा उ�च �तरावर ने�यासाठ� उ�े�जत करताना, तो वर उ��ेख
के�े�या उ�ेजनांमध�या काही उ�ेजनांचा वापर करतो.
२. सं�ोधना�या माहीत अस�े�या गो��वर तो आप�ं �� क� ��त करतो. �यानंतर
अ�ात घटकांबाबत �च� आप�या मनःपट�ावर रंगवतो. जोवर �या�या सु�तमनात
ते अ�ात �च� पूण�पणे ठसत नाही, तोवर ते तसंच कायम राहतं. मग सामा�य
�वचार बाजू�ा सरकवून तो एखाद� असामा�य क�पना मनात चमकून
जा�यासाठ� वाट बघतो.

या प�तीत कधी सकारा�मक व �व�रत प�रणाम �मळतात, तर कधी नकारा�मक
प�रणामही संभवतात.

जवळजवळ दहा हजारांपे�ा अ�धक क�पनांचा वापर ए�डसननी �वजेचा ब�ब
�का��त कर�यापूव� वाप�न ब�घत�या. �यानंतर �यांनी आप�या सज�न����ा आवाहन
के�ं आ�ण �वजे�या �द�ाचं सं�ोधन य��वी झा�ं. हाच अनुभव �यांना फोनो�ाफ�या
�ोधापूव�ही आ�ा होता.
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सज�न ��� उप��ध अस�याचा ठाम पुरावा आहे. जो अ�ा �ोकांव�न �मळव�े�ा
आहे क�, �यांनी फारसं औपचा�रक ���ण न घेताही आपाप�या �े�ांचं नेतृ�व के�ं आहे.
याचं उ�म उदाहरण �हणजे अ�ाहम ���कन होय. आप�यात�या या सज�न ����या
साहा�यानंच तो थोर नेता बनू �क�ा. या ���चा �ोधही �या�ा अ ॅन �ट�ेज�या �ेमामुळे
उ�े�जत झा�यावरच �ाग�ा. बु��मान ����या बु��म�ेचा �ोध घे�यासाठ� हे �वधान
मह�वपूण� आहे.

कामवासनेची �ेरक ���
इ�तहासात अ�ी अनेक उदाहरणं आप�या�ा सापडतात. �यात ��ी�ारे कामवासनेनं
उ�े�जत झा�यामुळे �ोकांनी महान परा�म के�ा आहे. अ�ा �ोकांना आप�या सज�न
���ची जाणीव झा�� व �या सज�न ���चं �पांतर क�न �यांनी आप�या �े�ात�ं
सव��च �थान �मळव�ं. नेपो��यन बोनापाट� हे यात�ंच एक उदाहरण. प�नी
जोसेफाईनची �ेरणा जोपय�त �या�या बरोबर होती, तोपय�त तो अ�ज��य व सव�����ा��
रा�ह�ा. मग जोसेफाईन�ा बाजू�ा सार�यावर �याची �ेरक ���ही �र गे�� आ�ण मग
पराभवाची मा��का सु� झा��. पराभव, स�ट हे�ेनाती� कारावास या घटना हेच
द��वतात.

स�यते�ा ध�न आपण काही अमे�रकन �ोकांची उदाहरणं पा�ह�यास असं �दसतं
क�, �यांना आप�ं य�, �े��व हे �यां�या प�नी�या उ�ेजनामुळे �मळा�ं होतं. मा�
डो�यात य� व पैसा ��क�यानं �यांनी प�ह�या प�नी�ा बाजू�ा सा�न �स�या ��ी�ा
�थान देताच �यांचं अधःपतन सु� झा�ं �हणजेच यो�य मागा��या साहा�यानं पडणारा
कामवासनेचा �भाव हा इतर गो��पे�ा जा�त �भाव�ा�� असतो. हे फ� एक�ा
नेपो��यन�ाच �ात झा�ं असं नाही.

मानवी मन हे उ�ेजनांना नेहमीच �व�रत ��तसाद देतं. सव�च उ�ेजक घटकांमध�ा
कामवासनेचा घटक सवा�त �भावी असतो. मा� �नयं��त के�े�� कामवासनेची �ेरक
��� ����ा एका वेग�याच उ�च �तरावर घेऊन जाते. आप�� दैनं�दन काळजी,
सम�या �तथं सहजच �र होतात.

पुढे �द�े�या �व��व�यात नावां�या याद�त�या ��येकाची कामवासना अ�यंत �बळ
होती. मा� �यां�या य�ाचा, परा�माचा उगम �यां�या कामवासने�या �पांतरणात होता.

जॉज� वॉ����टन, थॉमस जेफरसन, नेपो��यन बोनापाट�, ए�बट� ��बड�, �व�यम
�े�स�पअर, ए�बट� एच. गॅरी, अ�ाहम ���कन, वु�ो �व�सन, रा�फ ए�डो इमस�न, जॉन
�पटरसन, रॉबट� बन�, अँ�यू जॅ�सन, ए��को कस�.

तुम�या मा�हतीत�� अ�ी आणखी काही नावं �ोधून काढा. मानवी सं�कृती�या
इ�तहासात�ा असा एकतरी माणूस �ोधा, जो �वक�सत कामवासनेनं �े�रत न होता
�या�या �े�ात ��स� झा�ा आहे.
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जर तुमचा यात नस�े�या ��स� �ोकां�या च�र�ांवर �व�ास नसे�, तर �जवंत
अस�े�या सु��स� �ोकांची याद� तपासून बघा. �यात�� एकतरी ��� �बळ
कामवासना नस�े�� आहे का, याचा �ोध �या.

सव�च असामा�य बु���या ���ची कामवासना हीच �यां�यासाठ� सज�न ���चं काम
करते, असं तु�हा�ा आढळे�. कामवासनेची �ेरक ��� न �ाभ�े�� ��� आयु�यात
महान बनू �कत नाही, मग ती क�ाकार, �ब�डर वा पुढारी असो.

मा� �याची कामवासना �बळ असते, ती ��येक ���च बु��मान अस�याचा
गैरसमज कृपया क�न घेऊ नका. माणूस जे�हा �या�या उप��ध �ोतातून आप�या सज�न
क�पना���नं आप�या मना�ा �े�रत करतो, तर तो बु��मान होऊ �कतो. सामा�या�ा
असामा�य�वाकडे वा उ�च �तरावर नेणा�या उ�ेजक घटकांमध�ा सग�यात वरचा नंबर
हा कामवासनेचा आहे. मा� बु��मान बन�यासाठ� फ� �बळ कामवासनाच उपयोगाची
नाही, तर �ारी�रक संबंधां�या आस���ा �स�या यो�य इ�छेत �पांत�रत करणं, बद�वणं
आ�ण काय��म करणं अ�यंत आव�यक आहे.

अ�नयं��त कामवासनेचं उ�च �तराकडे �पांतरण करता न आ�यामुळे ���
ब�याचदा खा��या �तरावर जातात आ�ण काळ�मा फासणारं वत�न करतात.

चा�ळ�ीपूव� �व�चतच �मळणारं य�
जवळ जवळ २५ हजार �ोकांचं �व�ेषण के�यावर म�ा असं आढळून आ�ं क�,
�व��ण य� �मळव�े�या �ोकांना �यां�या चा�ळ�ीपूव� ते �व�चतच �ाभ�ं आहे.
वयाची प�ा�ी पार के�यावरच ब�याच जणांना य� �मळा�ं आहे. हे �माण बरंच जा�त
अस�यामुळे म�ा �यामागचं कारण �ोधून काढ�याची ती� इ�छा झा��.

�यामागचं कारण असं असतं - ब�याचदा वयाची चा�ळ�ी पार करेपय�त ���ची
कामवासना अ�त�य �बळ असते आ�ण �ारी�रक संबंधातून पूत�ता के�यावरच �त�ा
आनंद �मळत असतो. या कामवासनेचा उपयोग �ारी�रक सुखापे�ा इतर चांग�या
गो��साठ� करणंही ��य आहे, याची अ�ा �ोकांना फार�ी जाणीवच नसते. मा� वया�या
चा�ळ�ी-प�ा�ीत �यांना याची इ�छा होते आ�ण मग ते आपाप�या �े�ात उ�म य�
�मळवतात. बरेचदा माणूस आप�� ��� उ�म, सज�न�ी� गो��साठ� उपयोगात
आण�याऐवजी कवडीमो�ा�या गो��साठ� खच� करत असतो. �या�या मौ�यवान
भावनांची कदर न करता तो �या त�ाच वाया जाऊ देतो.

कामवासना ही या भावनांमध�� सवा�त स�� भावना अस�यामुळे ती �नयं��त
क�न �त�ा �ारी�रक संबंधांऐवजी इतर� वळव�यास �यातून उ�म भ�वत� आकारास
येऊ �कतं.

�ेरक असा सवा�त मोठा उ�ेजक घटक
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मादक �� वा बा� उ�ेजकां�या अम�ाखा�� असताना काहीवेळा असामा�य कृ�यं उदा.
�ेखन, संगीत इ�याद� घडतात आ�ण �या कृ�यांमुळे �या ���ना ��स��ही �मळते.
सामा�य माणूस बघू धजत नाही, अ�ी �व� एडगर अ ॅ�न पो यांनी �द रॅ�हनम�ये रंगव��
होती आ�ण ते म�ा�या अम�ाखा�� होते. जे�स ��हटकॉ�ब �र�े यां�या सव��म रचनाही
म�ा�या अम�ातच कागदावर उतर�या हो�या. कदा�चत, ते�हा �यांना स�य आ�ण �व�ाचा
सम�वय �दस�ा असावा. नद�काठची �गरणी, ओहोळावरचं धुकंही �दस�ं असावं. रॉबट�
ब�स यांचं सव��कृ� �ेखनही असंच न�ेतच झा�ं होतं.

मा� अ�ा उ�ेजकांचं सेवन करणा�या ब�याच जणां�या आयु�याचा ना�ही झा�ाय,
हेही आपण ��ात घेत�ं पा�हजे. �कृतीनं तयार के�े�या काही रसायनांमुळे सुंदर, �म�ळ
�वचार ��य�ात येतात. मा� �यांची �न�म�ती कुठं होते, तो उगम अजून तरी सापड�े�ा
नाही. या नव�नमा�णासाठ� �नसगा��ा कुठ�या उ�ेजकाची गरज भासते, याचं उ�र अजून
तरी �मळा�े�ं नाही.

आ�या��मक ऊम� आ�ण कामवासना यां�यात अगद� जवळचं नातं आहे. सामा�यतः
धा�म�क �वधीत, दा��या अम�ाखा�� असताना आ�दवासी जनतेत हे ब�तां� वेळा
आढळतं.

मानवी भावभावनाच �व�ाचं �नयं�ण करतात आ�ण मानवी सं�कृती बनत जाते.
मानवा�या कृतीवर तका�पे�ा भावनांचा �भाव जा�त असतो. भावनाच सज�न�ी�
�वचार����ा काय��वृ� करतात. कामवासना ही मानवात�� सवा�त �बळ अ�ी भावना
आहे. आप�या वाच�े�या उ�ेजकां�या याद�त�या कामवासनेची बरोबरी इतर सव� घटक
�मळूनही क� �कत नाहीत, इतक� ती �बळ आहे.

मानवी मनाचं उ�ेजक क�ा�ा �हणतात? �वचारांची कायम�व�पी वा ता�पुरती
ती�ता �या�या �भावामुळे वाढते, �या घटका�ा मानवी मनाचं उ�ेजक �हणतात. वरी�
दहा उ�ेजकांवर माणूस ब�तेकदा अव�ंबून असतो. यां�याच मा�यमातून �वे�छया व
�स�यां�या इ�छेनुसार तो अमया�द बु���ी संपक�  साधून सु�तमना�या कोठारात �वे�
करतो. बु��मान �ोक याच मागा�चा उपयोग करतात.

���गत चुंबक�वाचं कोठार
�यांची कामवासना �बळ असते, असे �ोक सवा�त य��वी व काय��म �व�ेते असतात,
असा �ोध एका ���का�ा �ाग�ा, �यांनी हजारो �व�े�यांना ���ण-माग�द��न �द�ं
होतं, �यां�याकडे अस�े�ा वैय��क आकष�णाचा अथा�त चुंबक�वाचा घटक �हणजे
कामवासने��वाय �सरं �तसरं काहीच न�हतं. �या �ोकांची कामवासना �बळ असते,
�यां�याकडे �ोकांना आक�ष�त कर�याचा गणु �ततकाच ����ा�� असतो. या
जा�णवेचा, गणुाचा जर नीट �वकास के�ा, तर ही अ�यंत फायदे�ीर गो� �हणून उपयोगी
पडू �कते. इतर काही मा�यमां�ारे ही ��� �स�यांपय�त पोहोचवता येऊ �कते.
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१. ह�तांदो�न - तुम�याकडे असं चुंबक�व आहे क� नाही, याचा अंदाज �स�यां�ी
ह�तांदो�न करता�णीच येऊ �कतो.
२. आवाजाचा �वर - तुम�याती� चुंबक�वामुळे तुमचा �वर मधुर बनतो.
३. �रीराची ठेवण आ�ण चा� - अ�ा �ोकांची चा� चपळ असते. ग�तमान,
वेगवान असते, तसेच ती डौ�दार व सहज असते.
४. �वचाराती� कंपनं - अ�ा �ोकां�या कामभावनाचं �वतः�या �वचारां�ी इतका
सहज ता� जुळ�े�ा असतो क�, �याचा �ोकांवर उ�म �भाव पडतो.
५. �ारी�रक ���म�व - असे �ोक आप�या बा� ���म�वाब�� �व��ण
जाग�क असतात. आप�े कपडे, पेहराव आप�या �रीरय�ी�ा आप�या पे�ा�ा
साजेसा अस�याकडे �यांचा कटा� असतो.

स�म �व�� अ�धकारी �व�े�यांची नेमणूक करताना �यां�याती� इतर गणुांबरोबरच
�यां�यात हे चुंबक�व आहे क� नाही, हे �ाधा�यानं बघतो. कारण कामवासनेचा अभाव
अस�े�े वा �ीण कामवासना असणारे �ोक �न��साही असतात, �यां�यामुळे इतर�ही
�न��साहाचे वातावरण �नमा�ण होते. उ�साह या गणुाची सवा�त जा�त आव�यकता तर
�व�� �े�ातच असते.

�स�यांना �भा�वत करणारी कुठ�याही �े�ात�� ���-व�ा, �ा�याता,
�वचनकार, वक�� असो वा �व�ेता - �ज�यात कामवासनेचा अभाव असतो, ती �त�या
�े�ात अपय�ी ठरते. कारण जोपय�त तु�ही �स�यां�या भावनां�ी समरस होत नाही,
तोपय�त समोरची ��� तुम�या �भावाखा�� येत नाही. याव�न कामभावनेचे �पांतर
�व���या उ�साहात करतो आ�ण आप�या �वसायात य� �मळवतो. जा�त सं�येनं
�ग�हाईक �या�याकडे आक�ष�त होतात. जेणेक�न �याची �व�� वाढते व तो य��वी
होतो. कामवासनेचं �पांतरण �हणजे नेमकं काय, याचा आता तु�हा�ा अंदाज आ�ा
असे�.

कामवासनेकडून आप�ं �� जर �व���या �य�नांकडे �ाव�ं, ती �व�� उ�साहानं,
�न�यानं के��, तर तु�हा�ा ही �पांतरणाची ��या अवगत झा��, असं �हणता येई�.
मा� ब�याच �व�े�यांना ते हे कसं व क�ासाठ� करतात, हेच नेमकं ठाऊक नसतं.

एखाद� सव�सामा�य गो� कर�यासाठ� जी इ�छा��� �ागते, �यापे�ा खूपच जा�त
इ�छा��� कामभावने�या �पांतरणासाठ� �ावावी �ागते. मा� हे अगद� सहज सा�य
होत नाही. �यासाठ� बरेच �य�न करावे �ागतात. मा� �य�नांनी ती �मता तु�ही न�क�च
�मळवू �कता. �चंड इ�छा���मुळे �मळव�े�या या �मतेचं मू�य अ�त�य मोठं असतं.

कामवासनेमुळे ���म�वा�ा बाधा पोहोचते असा गैरसमज
एक सव�सामा�य गैरसमज आप�या समाजात आजही आहे, तो �हणजे कामवासने�वषयी
वा �यासंबंधी�या �वचारांब�� मोकळेपणानं बो��ं जात नाही, �यामुळेच बराच मोठा
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गैरसमज समाजात आजही पसर�े�ा आहे. यासंबंधी चचा� करणा�या ����ा इतरांची
�ट�ग�टवाळ�, चे�ा, �संगी अपमान वा ���ा�ाप यांचं धनी �हावं �ागतं, तसंच �यांची
कामवासना जा�तच �बळ असते, �या ���पासून मग ती ��ी असो वा पु�ष -
सावधानतेचा, सतक� तेचा इ�ारा �द�ा जातो.

आज�या या आधु�नकते�या जगातही मनात कामवासना असणं हे पाप अस�याची
भावना आहे. �यांची कामवासना �बळ असते, अ�ा ����या मनात �यामुळे �यूनगंड
तयार होतो. मा� कामवासनेचा अ�तरेक �वैराचारात �पांत�रत झा�यास तो दोष ठरतो,
�यामुळे कामवासने�या भावने�ा यो�य त�हेनं �वधायक कामांकडे वळवाय�ा हवं.
अ�यथा, �तचा ��पयोग होऊ �कतो, �यामुळे �रीर व मन दोघांचीही अधोगती होते.

अनेक महान ����या आयु�याचं �व�ेषण के�यावर �ेखका�ा एक गो� कळ��
क�, य��वी झा�े�या ��येका�ा एखा�ा ��ीकडून मो�ा �माणात त�ी �ेरणा �मळा��
होती. ती ��ी कदा�चत �याची फार�ी ��स�� न पाव�े��, संकोची अ�ी प�नी असू
�के� आ�ण �ज�याब�� कुणा�ाच फार�ी मा�हती न�हती. काही वेळा ती
प�नी��त�र� �सरी एखाद� ��ीही असते.

म� वा मादक ��ा�या अ�तसेवनानं माणसाचा �ववेक न� होतो. याची ��येक ��ार
माणसा�ा चांग��च जाणीव असते. जी गो� या अम�� वा मादक पदाथा�ची तीच गो�
कामवासने�ाही �ाग ूपडते. कामवासनेचा वा संभोगाचा अ�तरेकही �ेवट� घातकच ठरतो.

कामातुर माणूस व �सनी माणूस या दोघांत तसा फारसा काही फरक नाही. कारण
दोघांचंही आप�या �ववेकावर आ�ण मनोब�ावर �नयं�ण नसतं. कामवासनेचा यो�य अथ�
समज�ा नाही, तर माणूस उगाच �च�ता कर�या�या �वकाराची ��कार होऊ �कतो.

कामवासने�या �पांतराचं जर यो�य �ान नस�ं, तर �याचा प�रणाम अनेक �ासदायक
गो�ीत होतो. मा� जर हेच �ान यो�य प�तीनं झा�ं, तर �याचा फायदाही होतो.

या �वषयाब�� पाळ�या जाणा�या ग�ुततेमुळे �वनाकारण कुतूह� �नमा�ण होतं.
स��ची दा�बंद� के�यास जसा त�णवग� अ�धक जा�त सं�येनं दा�कडे आक�ष�त होतो,
तसंच काहीसं इथंही घडतं. कुठ�याही कायदेत�� वा त�� डॉ�टरांकडून या �वषयाचं
�ा���ु� �ान न �मळा�यामुळे �न�वळ उ�सुकतेपोट� हा त�ण वग� या �न�ष� मान�या
गे�े�या गो�ीकडे �त�याबाबत नेमक� मा�हती घे�यास मो�ा सं�येनं वळू �ाग�ा.
आजही यासंबंधी माग�द��न करणा�या त�� �ोकांची कमतरता आहे.

चा�ळ�ीनंतरचा सफ�तेचा काळ
सहसा चा�ळ�ीपूव� कुणीही माणूस उ�च�तरावरी� �न�म�ती�े�ापय�त पोहोचत नाही.
ब�तां� वेळा हा काळ चाळ�स ते साठ या वयादर�यानचा असतो. हा �न�कष� हजारो व
��ी-पु�षां�या के�े�या काळजीपूव�क �नरी�णातून काढ�ा आहे, �यामुळे चा�ळ�ीपूव�
�यांना फारसं य� �मळा�ं नाही �क�वा भ�व�यात येणा�या �हातारपणा�या �च�तेनं जे ��त
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आहेत, �यांना फारसं �च�तीत हो�याचं कारण नाही, हातात अस�े�या उर�े�या
का�ावधीकडे �यांनी सकारा�मकतेनं बघाय�ा हवं.

चा�ळ�ीपूव� ब�याचदा आपण आप�� पूण� �मता वापरतच नाही. आप�या �े�ात
य��वी ठर�े�या अमे�रकन �ोकां�या जीवनाचा तु�ही बारकाईनं अ�यास के�ात, तर ही
गो� तुम�या ��ात येई�. हे�ी फोड� यांना वया�या चा�ळ�ीपय�त य�ाची अपे��त गती
पकडता आ�� न�हती. तीच गो� अँ�यू कान�ग��याही बाबतीती�. अपे��त य�ाचं ��खर
गाठाय�ा �यांनाही वयाची चा�ळ�ी पार करावी �ाग��. आप�या वया�या चा�ळ�ीपय�त
जे�स जे. �ह� टे���ाम चा�वत होते. �यानंतरच �यांनी �चंड य� �मळव�ं. वयाचा
चाळ�स ते साठ हा का�ावधीच सवा��धक स�मतेचा का�ावधी अस�याचे अनेक पुरावे
अमे�रकन उ�ोजक व अथ�त��ां�या जीवनातून �मळतात.

जर माणसाची ��क�याची वृ�ी असे�, तर आप�या वया�या तीस ते चाळ�स या
वयात तो कामवासनेचं उपयु� गो��त �पांतरण कराय�ा ��कतो; हेही ब�याचदा
अपघातानंच घडतं. हा बद� साधारणतः प��त�ीनंतर घड�याचं �या�ा जाणवतं; पण
�यामागची कारणं मा� �या�या ��ात येत नाहीत. मा� याच का�खंडात माणसात �ेम
आ�ण कामभावना यांचा सुंदर संगम घडत असतो आ�ण �यातूनच �नमा�ण होणा�या �ेरक
���मुळे जी उ�ेजक ताकद तयार होते, �यातूनच तो असं �व��ण य� �मळवाय�ा
�वृ� होतो.

भावनांची ��� �वधायकतेकडे वळवा
कुठ�याही ��येसाठ� उ�ेजक �हणून कामवासना खूप मोठं काम क� �कते.
कामवासनेत �चंड ��� अस�यामुळे जर ती �वधायक गो��साठ� उपयोगात आ�� तर
ठ�क अ�यथा, ती �चंड मोठा �व�वंस घडवू �कते. जे�हा कामवासनेतून �ेमाचा उगम
�हाय�ा सु�वात होते, ते�हा �तचा प�रणाम �ांतता, समतो�पणा, अचूक �नण�य आ�ण
यो�य �या संतु�नाने �दसतो. चा�ळ�ी गाठ�े�या ��� या�या�ी न�क�च सहमत
असती�. मा� �यांना याचा अनुभव आ�ा नसे�, �यांना �द�वीच �हट�ं पा�हजे.

एखादा पु�ष ��ी�ा आक�ष�त कर�याचा �य�न करत असे�, तर �या�ा य�
�मळे�ही मा� �या�या ��या नीटनेट�या नसती�. कदा�चत, ग�धळ�े�या असू �कती�.
�बळ कामवासनेपायी जर एखादा पु�ष ��ी�ा आक�ष�त कर�याची इ�छा बाळगत
असे�, तर आप�या इ�छापूत�साठ� तो कुठ�याही थरा�ा जाऊ �कतो. आप��
मनोकामना तृ�त कर�यासाठ� तो चोरी, फसवणं वा खून कराय�ाही मागेपुढे बघत नाही.
मा� या आकष�णामागं जर �ेमाची भावना असे�, तर �या�या सव�च गो�ी स�यता, संतु�न
आ�ण �ववेकानं के�या जातात.

�ेम, ��याराधन आ�ण कामवासने�या ����या आधारानंच माणूस सव��च �थानी
पोहोचू �कतो. �ेमाची मनात उमट�े�� भावना ही तु�हा�ा चुक��या मागा�वर जाऊ देत
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नाही. ती सुर�ा �ाराचं काम करते. �जथं �ेमाची भावना असते, �तथं संतु�न, स�यता
आ�ण �वधायक वृ�ी या गो�ी ओघानंच येतात आ�ण यांचा सुरेख संगम झा�ा क�,
एखा�ाचा �वास अ�ौ�कक बु���या ��खरापय�त खा�ीनं होऊ �कतो.

भावना ही एक मनोव�था आहे. सामा�य व�तूं�या रसायन�ा��ा�माणंच काम करणारं
एक रसायन �नसगा�नंच मानवा�ा �द�े�ं आहे. काही मू���ं वेगवेगळ� असताना �वषारी
नसतात; पण �व��� �माणात एक� के��, तर �वषारी बनतात, त�ाच भावनाही �वषारी
बनवता येऊ �कतात. �बळ कामवासने�ा जर �ेष वा वैरभावाची जोड �मळा��, तर
माणसाचा प�ू बनू �कतो.

अ�ा �व�वंसक भावनां�या �म�णातून तयार झा�े�या �वषामुळे �याय, संतु�न या
गणुांचा बळ� जातो. सामा�याकडून असामा�य�वा�या �वासात�े �वकसन, �नयं�ण,
कामभावनेचा �वधायक वापर, �ेम, ��याराधन हे थांबे आहेत. ही ���या अ�ी असू
�कते.

या सव� �वधायक भावनांना आप�या मनाचा ताबा घे�यासाठ� �ो�साहन �ा,
�याचवेळ� सव� घातक भावना �र ठेवा. मानवी मन हे सवय�चं ग�ुाम असतं, �यामुळे
�यावर �ाद�े गे�े�े सव�च �वचार �तथं �जतात आ�ण नंतर फोफावतात. आप�या�ा
ह�ा �या भावना �जव�याचं वा नाकार�याचं साम�य� इ�छा���त असतं आ�ण �चकाट�
आ�ण सरावानं �यावर �नयं�ण ठेवता येतं. नकारा�मक भावना मनात उ�व�यास आप�या
�वचारां�या साहा�यानं �त�ा सकारा�मक भावनेत बद�ता येतं आ�ण या ���येतच
�नयं�णाचं रह�य दड�े�ं आहे.

तु�ही �वतः �य�न के�या��वाय य�ा�या ��खरापय�त पोहोचणं ��य नाही. आप�या
कामवासने�ारे इतरांना आक�ष�त क�न एखादा माणूस आ�थ�क वा �ावसा�यक य�ाचं
��खर गाठे�ही कदा�चत, मा� मग �या�या ���म�वात अ�ा काही गो��चा समावे�
होतो, �यामुळे �या�ा ते य� �टकवता येत नाही, वैभव सांभाळता येत नाही आ�ण ते धड
उपभोगताही येत नाही.

या सग�याचं नीट मनन करणं अ�यंत गरजेचं आहे, कारण �यात�ं �ान हे ��ी-पु�ष
दोघांनाही सारखंच �ाग ू पडतं. या �वषयाती� अ�ानामुळे धनवान �ोकांनाही ख�या
सुखापासून �ांब राहावं �ागतं.

ख�या �ेमा�ा य�ाची साथ �मळतेच
खरं �ेम कधीच �वसरता येत नाहीत. �ेमाचा �ोत �र गे�यावरही �या आठवणी आप�या
मनात र�गाळत राहतात, वेळ�संगी यो�य �द�ाही दाखवतात. या भावनांचा �भाव बराच
काळ �टकूनही राहतो. �या ���नं �नखळ �ेम के�ंय, �त�या �दयात कायम या
आठवणी राहतात. �ेम आ�या��मक अस�यानं �याचा �भाव द�घ�काळ �टकतो. मा�
�ेमा�या �वधायक ���चा �ाभ झा�यावरही �या ����ा भ� य� �मळत नाही. ती
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��� �नरा� होते. तो �रीरानं �जवंत असतो मा� �या�या भावना मृतवत असतात.
�ेमा�या जु�या आठवणीत एकदा डंुबून बघा, तु�हा�ा स�या सतावणा�या सग�या
काळ�या, �च�ता कमी झा�याचं तुम�या ��ात येई�. तु�ही तुम�या �ःखा�या
वातावरणातून बाहेर पडा�. कदा�चत, काही नवीन क�पना अचानक तुम�या मनात
तरळून जाती�, �यामुळे तुम�या आ�थ�क, आ�या��मक �तरांवर बद� घडती�.

तुमचं �ेम सफ� झा�ं नाही, तर �वतः�ा �द�वी समजू नका. कारणं जो खरं �ेम
करतो, तो कधीच अपय�ी होत नाही. �ेम �हरी आ�ण �व���त असतं. कुठ�याही
पूव�सूचने�वना ते येतं आ�ण तसंच परत जातंही, �यामुळे जोवर तुम�या आयु�यात �ेम
आहे, तोवर �याचा आनंद �ुटाच. मा� ते नसताना �ःखीही होऊ नका. काळजी व �ःख
कर�यानं ते कधीच परत येत नाही.

�ेम फ� एकदाचं येतं, �मळतं असंही काही नाही. आयु�यात �ेम �कतीही वेळा येतं
आ�ण जातंही. दोन �ेमसंबंधांचे अनुभव एकसारखे मा� कधीच नसतात. मा� एखा�ा
�ेमा�या �मृती �दयात खो�वर �ज�े�या असतात; �ेमसंबंध संप�यावर एखाद� ���
�ासते वा �चडते, ती या�ा अपवाद ठरते.

�ेमाची भावना आ�ण कामवासना या दो�हीत फरक आहे. हा फरक समजावून
घेत�ात, तर तु�ही �नरा� होणार नाही. �ेमभावना ही मनातून उमटते, तर कामवासना
�ारी�रक असते. एखादा अनुभव जर तुम�या �दयापय�त जाऊन �भड�ा, तर तो कधीच
�ासदायक नसतो. अथा�तच तो अ�ान वा �ेषातून आ�े�ा नसावा.

�ेमाचा अनुभव हा जीवनात�ा सव��च अनुभव असतो. �ेमभावनेमुळेच अ�ौ�कक
बु��म�े�ी संपक�  करता येतो. �ेम, ��याराधन व कामवासने�या �म�ाफातून माणूस �े�रत
होतो आ�ण मग सज�न�ी� कृत�तून तो य�ाकडे अ�ेसर होतो. य� �मळवून देणा�या
�ो�त ��कोणा�या �ेम, ��याराधन आ�ण कामवासना या तीन बाजू आहेत.

�ेमभावने�या अनेक छटा, रंग, पै�ू असतात. मा� �ेम आ�ण कामवासना जे�हा
ती�तेनं एक� येते, �या संतु�नातून �मळणारं �ेम सवा�त ती� आ�ण �व�ंत असतं.
�ववाहबंधनात �ेम आ�ण कामभावना यांचं संतु�न साध� गे�ं, तरच ते आयु�य सुखाचं
ठरतं. मा� �जथं हा समतो� साध�ा जात नाही, �या वैवा�हक जीवनात सुख नसतं, ते
तणावाचं असतं आ�ण असे संबंध फारसे �टकतही नाहीत. �ववाहसंबंधातून सुख
�मळ�यासाठ� फ� �ेम वा फ� कामवासनाच उपयोगी नसते. या दो�ह��या सुंदर
�म�ाफातून अ�ा काही सव��च सुखाची �न�म�ती होते, �याची आपण क�पनाही क�
�कत नाही, हे सुख अनुभवावंच �ागतं.

�ेम आ�ण कामवासने�या जोडी�ा जे�हा ��याराधन येऊन �मळतं, �या वेळ�
माणसाचं मन आ�ण असीम बु�� यांत�े अडथळे �र होतात आ�ण मग �यातून असामा�य
बु��म�े�या माणसाचा ज�म होतो.
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तीच घडवते वा �बघडवते - �याची कारणं
ब�याचदा नवरा-बायकोत सुसंवाद नसतो, ग�धळ असतो आ�ण �स�या�ा उणं-�णं बो�ून
हे वाद �कट के�े जातात. यामागचं मु�य कारण �हणजे या जोड�यात काम��डेसंबंधी
अस�े�ं अ�ान हेच असतं. �या जोड�यांत सुसंवाद आढळतो, �यां�यात �ामु�यानं
एकमेकांब��चं �ेम, ��याराधन आ�ण समजूतदार कामभावना आहे, असं आढळून येतं.

�ेम-��याराधन-कामभावना या ��कोणाचे संबंध समजून घेणा�या प�नीचा पती हा
न�ीबवानच �हट�ा पा�हजे. कारण यामुळे �े�रत झा�यावर कुठ�याही गो��साठ� घेत�े�े
क� �या�ा फारसे �ासदायक वाटत नाहीत.

प�नी आप�या नव�या�ा चांग�या वा वाईट मागा�वर नेते, अ�ी एक जुनी �हण आहे.
हे घडवणं �बघडवणं हे या ��कोणा�या समजून घे�यावर वा न घे�यावरच अव�ंबून आहे.

आप�या ��त�र� इतर ��ीकडे नव�यानं आक�ष�त हो�यास जर प�नी अनुमोदन देत
असे�, तर �यापाठ�मागं �तचं अ�ान वा वरी� ��कोणा�वषयीचं अ�ानच कारणीभूत
आहे. अ�त�य �ु� �ेमसंबंध अस�े�या ��ी-पु�षात आप�या प�नी�या बाबतीत असं
वत�न करणा�या पु�षा�ाही हे �ाग ूहोतं.

अ�यंत �ु��क कारणांव�न ब�याचदा �ववा�हत जोड�यांत वादावाद�, भांडणं होत
असतात. मा� या �वषयात�ं अ�ान हेच �याचं मु�य कारण अस�याचं ब�याचदा �दसून
येतं.

��ी�वना संप�ी �थ�

��ी�ा खू� ठेवणं हीच पु�षांसाठ�ची सवा�त �बळ अ�ी उ�ेजक भावना ठरते. �ाचीन
सं�कृतीती� इ�तहासपूव� काळात ��ीनं आप�याकडे आक�ष�त �हावं, याच मु�य
भावनेतून पु�ष ��कार करत असत. काळ बद��ा अस�ा तरी पु�षा�या या
मान�सकतेत कुठ�ाही बद� झा�ा नाही, फ� ��कारीचं �व�प बद��ंय इतकंच.
पूव�चा ��कारी व�य प�ूंची कातडी घरी आणत असे, आजचा पु�ष सुंदर गा�ा,
कपडे��े यांनी �त�ा आक�ष�त करतो �हणजेच का� आ�ण आजही ��ी�ा खू�
कर�या�या पु�षां�या मान�सकतेत कुठ�ाही बद� झा�ा नाही, फ� प�त बद���.
�चंड संप�ी �मळवणारा पु�ष असो वा स�ा-क�त�ची ��खरं गाठणारा पु�ष असो �यांची
यामागची �ेरणा ��ी�ा खू� ठेव�याची इ�छा हीच असते.

हीच इ�छा एखा�ा पु�षा�ा घडवते वा �बघडवते. पु�षाची कुठ��ही गरज �याचा
�वभाव ओळखून चतुराईनं �तची पूत�ता करणा�या ��ी�या मनात आप�या एखा�ा �पध�क
��ी�वषयी कणभरही भीती नसते. �स�या पु�षा�ी वागताना भ�ेही ते आप�या
मना�माणे वागत असोत, मा� आवड�या ��ी�या बाबतीत मा� ते �त�याच मना�माणे
वागतात.
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नर-माद� या आ�दम संबंधातही पु�षा�ा ��ीपे�ा जा�त ����ा��, �े� �हणवून
घे�यात भूषण वाटते, �यामुळे आप�या आवड�या ��ी�ा खू� ठेवून अपे��त इ�छापूत�
कर�यासाठ� ब�तां� वेळा ते �या ��ी�या मज�नं वागतात. ��ीही पु�षाचा हा �वभाव
पूण�तः ओळखत अस�यानं, तीही �या�ा न �खावता ��ारीनं या �वषयावरचे वाद�ववाद
टाळते.

आप�या अस�े�या नातेसंबंधात�या ���या -आई, बहीण, प�नी व �ेयसी यांचा �भाव
पु�षांवर असतो. ही गो� �यांना माहीत असते आ�ण ते ती मा�यही करतात. सुयो�य ��ीचा
�भाव अस�यामुळेच आपण जीवनात य��वी ठर�ो आहोत, याची �यांना जाणीव असते.
जो हे मह�वपूण� स�य जाणून घेत नाही वा ते मा�य करत नाही, तो पु�ष इतर ���
असतानाही �मळणा�या य�ा�ा मुकतो.



आ

�करण १२

सु�तमन

जोडणारा �वा
�ीमंती�या वाटेवरचं अकरावं पाऊ�

प�या पंच���यां�या साहा�यानं मनात जे �वचार येतात, �या सग�या �वचारांचं
पृथ�करण क�न तो �वचार चेतन मनात ठेव�ा जातो. चेतन मन हे अध�चेतन

मनाती� �े� आहे. चेतन मनात�ा �वचार हवा असे�, ते�हा अध�चेतन मनात आणता
येतो.

आप�� इं��यं �या संवेदना वा जे �वचार �हण करतात, ते मनात साठवून ठेव�े
जातात. �या �वचार वा हेतूंचे आप�या�ा आ�थ�क प�रमाणात �पांतर करायचे आहे, ते
�वचारही आपण सु�तमनात साठवून ठेवू �कतो. आप�ं सु�तमन भावने�ी समरस
झा�े�या �भावी इ�छा यां�या�ी संयोग पावतं.

�स�या �करणात इ�छे�या �पांतरणाचे जे सहा ट�पे �द�े आहेत, �यातून एखाद�
योजना तयार क�न ती काया���वत कर�याचा �वचार के�यास, तु�हा�ा �वचारांचं मह�व
��ात येई�.

सु�तमनाचं काय� अखंड चा�ूच असतं. असीम बु���या मदतीनं सु�तमन इ�छेचं
आ�थ�क प�रमाणात �पांतर कर�याची ��� �मळवतं आ�ण �यासाठ� ��य� �वहारात�ं
सव��कृ� मा�यम वापर�ं जातं.
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सु�तमनावर पूण�तः ताबा �मळवणं ��य नाही. मा� जी काही इ�छा, योजना तुम�या
मनात�या क�पनेनुसार ��य�ात यावी, असं तु�हा�ा वाटतंय, �या योजनेचं बीज तु�ही
सु�तमनात �जवा. सु�तमनाचा सव��म उपयोग कसा करावा, यासाठ� �वयंसूचना
�करणात �द�े�या सव� सूचनांचा �ांतपणे अ�यास करा.

माणसाचं सु�तमन हे सचेतन मन आ�ण असी�मत बु��म�ा या दो�हीत�ा �वा आहे.
याचे अनेक पुरावेही �मळा�े आहेत. याचा उपयोग क�न तु�ही �वे�छेनं असी�मत
बु���या ऊज�चा �ाभ �मळवू �का�. संवेदनांना यो�य �द�ेनं वळवून �यांचं आ�या��मक
प�रमाणात �पांतर कर�याची एक ग�ुत प�त �यात �द�े�� आहे. याच मा�यमा�ारे
आप�या �ाथ�नेचं फळ देणा�या उगमाकडे जाणं आप�या�ा ��य होतं.

सज�क �न�म�तीसाठ� सु�तमनास �े�रत करा
सु�तमना�ी संबं�धत अस�े�या सज�क �न�म�त�मता इत�या �व��ण असतात क�, काही
वेळा आपण आ�य�च�कत होतो.

माणसा�ा सु�तमना�या �मते�वषयी इतक� थोडी, अ�प मा�हती आहे क�, या�वषयी
चचा� करताना आप�या खुजेपणामुळे म�ा �क�येकदा ओ�ाळ�यासारखं होतं.

सु�तमना�या अ��त�वाचा �वीकार के�यावर, आप�या इ�छांना �यां�या अपे��त
प�रमाणात बद��याची �याची �चंड �मता ��ात आ�� क�, इ�छा या �करणात
�द�े�या सूचनांचं मह�व तुम�या ��ात येई� �हणूनच तुम�या इ�छा �प� आ�ण
नेमकेपणानं कागदावर ��हा, असं मी तु�हा�ा वारंवार सांगतो आहे.

इ�छा �करणात वण�न के�े�� ती तेरा त�वं �हणजे सु�तमना�ा उ�े�जत कर�याची
�मता �ा�त कर�याची ताकद आहे. कदा�चत, प�ह�या �य�नात तु�हा�ा अपय� येई�;
पण �यानं �नरा� होऊ नका. प�ह�या �य�नात तु�हा�ा अपय� येई�; पण �यानं �नरा�
होऊ नका. ��ा �करणात सां�गत�या�माणं तुमचं सु�तमन हवं तसं वळव�यासाठ�
सरवाची गरज आहे. अजून पूण�पणे ��ा ठेव�यासच आपण ��क�ो नाही �हणून धीर
धरा, अखंड �य�न करत राहा.

सु�तमना�या �ाभासाठ� ��ा आ�ण �वयंसूचना या �करणात आ�े�� बरीच �वधान
इथंही येती�. तु�ही मु�ाम �य�न के�ा तरीही वा तसा �य�न न करताही तुमचं सु�तमन
आप�ं काय� करतच असतं, हे ��ात �या. जोपय�त तु�ही तुम�या सु�तमनात तुमचे इ��छत
�वचार वा संक�पना यांची बीजं पेरत नाही, तोपय�त भय, ग�रबीचे आ�ण इतर नकारा�मक
�वचार �या�यावर क�जा कर�याचा �य�न करत राहतातच.

सु�तमनाचं काय� सतत सु� असतं. तु�ही जर तुम�या सकारा�मक इ�छा �यात
�ब�बव�या नाहीत, तर इतर चुक�चे, नकारा�मक �वचार सु�तमनात ��रकाव करतात.
कामवासना �करणात वण�न के�े�या चार मा�यमां�ारा सव� सकारा�मक, नकारा�मक,
�वधायक-�वघातक �वचार तुम�या सु�तमनात सतत येत राहतात.
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आप�या सु�तमनात सकारा�मक आ�ण नकारा�मक अ�ा दो�ही �कारचे �वचार सतत
असतात, हे आता तुम�या ��ात आ�ं असे�. नकारा�मक �वचार येणं बंद होऊन
सु�तमना�ा �भा�वत कर�यासाठ� आप�या मनात फ� सकारा�मक �वचारच कसे
येती�, याचा �य�न आता तु�ही न�क�च करत असा�.

एकदा का तु�ही सु�तमना�ा �भा�वत कर�यात य��वी झा�ा क�, सु�तमनाचं दार
उघड�याची �क���च तु�हा�ा �मळे� आ�ण नको �या �वचारांचा ��रकाव सु�तमनात
हो�याआधीच ते दार बंद करता येई�.

माणसा�या ��येक �न�म�तीचा उगम �वचारातूनच होतो. मनात �वचार नसताना
कुठ��च �न�म�ती करता येत नाही. क�पनेचं �पांतर �वचारां�या मदतीनं योजनेत करता
येतं. जे�हा तुम�या मनात क�पना असे�, ते�हा तुम�या �वसाया�या योजना तयार
कर�यात वा तुमचे हेतू सा�य कर�यासाठ� तु�ही �या क�पनेचा उपयोग क� �कता.

आपण आप�े जे �वचार यो�य भौ�तक प�रमाणात �पांतर हो�यासाठ� सु�तमनात
�जवतो, ते तुमचे �वचार, क�पना व �यावरची तुमची ��ा यांचा संयोग �हाय�ा हवा. हा
संयोग फ� क�पने�या मा�यमातूनच होऊ �कतो.

याव�न तुम�या ��ात येई� क�, सुसंब�ता आ�ण इतर सव� त�वांचा वापर
सु�तमना�या �वे�छापूव�क उपयोगासाठ� गरजेचा आहे.

सकारा�मक भावना �वतःसाठ� वापरा
कुठ�याही �ु�, �न�वळ �वचारापे�ा �या �वचारा�ी भावना, संवेदना सं��न असते, �याच
�वचारांनी सु�तमन �भा�वत हो�याची ��यता अ�धका�धक असते �हणजे �वचारांची
�भावी ��या हो�यासाठ� ते भावनांनी ओत�ोत भर�े�ं असणं गरजेचं आहे. याचे अनेक
पुरावे सापडतात. बरेच �ोक आप�या भावनां�या �भावाखा�� असतात. सु�तमनावर
अ�ा �वचारांचा पगडा असतो आ�ण ते अ�ा �वचारांनी ��तसादही �व�रत देतं �हणूनच
आपण आप�या मनात उमटणा�या मह�वा�या भावनां�ी समरस होणं गरजेचं असतं.
आप�या मनात अनेक सकारा�मक आ�ण नकारा�मक भावना कायमच असतात.

�यात�या सात �मुख सकारा�मक, सात �मुख नकारा�मक भावना आहेत.
नकारा�मक भावनांचा अगद� सहज मनात �वे� होऊ �कतो. मा� सकारा�मक �वचार
मनात ये�यासाठ� खूप �य�न करावे �ागतात. �या संदभा�त�या सूचना �वयंसूचना या
�करणात �द�या आहे.

�ेड तयार करताना जे �य�ट वापरतात, �या�या�ी तु�ना के�यास हे चांग�ंच कळतं.
कारण जसं �य�ट �ेडसाठ�चा ��या�ी� घटक �हणून काम करतं, �याच�माणं तुमचे
�न���य �पात अस�े�े �वचार स��य बनतात. �वचारांना भावनांची जोड �मळा�� क� हे
�पांतरण सहज, सोपं आ�ण प�रणामकारक बनतं �हणूनच नुस�या �वचारांपे�ा
भावना�म��त �वचार अ�धक मह�वाचे असतात.
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तुम�या सु�तमनात अस�े�ा �ोता एकदा का �वचारांमुळे �भा�वत झा�ा, तुम�या
�नयं�णात आ�ा क�, तु�ही तुमची पैसा �मळव�याची इ�छा �या�ा ऐकवा; �या
�ो�यापय�त पोहोचा, �या�या�ी संवाद साध�याची भाषा जाणून �या. �या �ो�या�ा
भावना-संवेदना यांची भाषा उ�म त�हेनं समजते �हणूनच �या�ा समजणा�या भावनांचा
�वचार क� आ�ण मग �या�ा सूचना देताना फ� सकारा�मक भावनांचा �वचार क�न,
नकारा�मक भावना �र ठेवू.

सात मह�वा�या सकारा�मक भावना
• इ�छा, • ��ा, • �नेह, • कामवासना,

• उ�साह, • ��याराधन, • आ�ा.

आप�या मनात इतरही सकारा�मक भावना असतात. मा� या सात भावनांचा आप�या
सु�तमनावर �भाव असतो. �यां�या साहा�यानं नव�न�म�ती के�� जाते. सरावानं यां�यावर
�नयं�ण �मळवणं ��य होतं, जेणेक�न आप�या गरजे�या वेळ� �यां�यावर �नयं�ण ठेवणं
��य होतं. आता या वेळ� आपण आप�या मनात �वतः�ा पै�ा�वषयी सजग बनवून
�ीमंत हो�याची भावना �जवत आहोत.

सात मह�वा�या नकारा�मक भावना (यांना नेहमी �र ठेवा.)
• भीती, • �ेष, • म�सर, • बद�ा घेणं,

• �ा�सा, • अंध��ा, • �ोध.

मनात सकारा�मक आ�ण नकारा�मक भावना एकाच प�रमाणात आहेत, असं कधीच होत
नाही. कुठ�� तरी एक भावना नेहमी �सरीपे�ा वरचढ असतेच �हणूनच कायम
सकारा�मक भावनाच वरचढ असे�, यासाठ� �य�न करणं ��य आहे. सरावानं हे जमू
�कतं �हणून तुम�या मनात कायम सकारा�मक भावनाच असती� या�वषयी जाग�क
राहा. �यांचं तुम�या मनात�ं �माण इतकं वाढवा क�, कणभरसु�ा नकारा�मक भावना
�वे� क� �कणार नाही.

वर �द�े�या सूचनां�या अखंड पा�नानंच तु�हा�ा तुम�या सु�तमनावर �नयं�ण करता
येई�. तुम�या सु�तमनात अस�े�� अगद� एखाद�, छोट��ी नकारा�मक भावनादेखी�
�वधायक �य�नांना खीळ घा�ू �कते.

प�रणामकारक �ाथ�नेचं रह�य

सव� उपाय थक�े क�, �ेवटचा �य�न �हणून �ोक �ाथ�ना करतात �क�वा �न�वळ �ढ�
�हणून करतात, असं ब�याचदा आप�या पाह�यात येतं. अपय� आ�यावर जे�हा �ोक
�ाथ�ना करतात, ते�हा �यां�या मनात भीतीचा, �ंकेचा भाव डोकावत असतो. �या भावना
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सु�तमना�ा काय�रत करतात आ�ण मग �या भावना असीम बु��पय�त पोहोचतात आ�ण
�यानुसार गो��ना गती �मळते.

कुठ��ही �ाथ�ना करताना मनात कुठ�याही �ंके�ा कणभरही जागा देऊ नका. मनात
कुठ��ही भीती बाळग ू नका. आप�� असीम बु�� आप�या �येया�या मागा�कडे उ�ाण
करणार आहे व आप�े इ��छत सा�य ��य�ात येणार आहे, असा ठाम �व�ास बाळगनूच
�ाथ�ना करा.

एखा�ा गो�ीसाठ� तु�ही �ाथ�ना करता आ�ण ती गो� तु�हा�ा �मळते. आता
भूतकाळात मागं जाऊन �ाथ�ना करतानाची आप�� मनः��थती आठवून पाहा �हणजेच
पूण� ��ेनं, मनापासून के�े�� �ाथ�ना �हणजे �न�वळ �ा��दक बुडबुडे नाहीत, याची
तु�हा�ा खा�ी पटे�.

रे�डओ�ारे ज�ा �व�न�हरी आप�यापय�त पोहोचतात, अगद� �याच प�तीनं आपण
आप�या असीम बु���ी संपक�  साधू �कतो. रे�डओचं काम कर�याचं त�व एकदा
तु�हा�ा समज�ं क�, हेसु�ा तु�हा�ा समजे�. जे�हा �व�न�हर�ची कंपनं आप�या �वण
����या मया�दे�या आत �वे� करतात �याचवेळ� आप�या�ा ऐकू येतं.

रे�डओ�या ��ेपण क� �ा�ारे माणसाचा आवाज �हण के�ा जातो. �याचं ��ावधी
पट��या कंपनां�या �हरीत �पांतर के�ं जातं आ�ण या प�तीनं आका�ाती� �व�न�हरी
�थानांत�रत होतात. या �थानांतरानंतर मू�तः �व�न�पात अस�े�� ऊजा� रे�डओत �वे�
करते, मग �या ऊज�चं पु�हा �व�न�हर�त �पांतर होतं आ�ण आपण आवाज ऐकू �कतो.

याच प�तीनं आप�ं सु�तमन हे मा�यम �हणून काम करतं. आप�या �ाथ�ने�ा
आप�या असीम बु��पय�त पोहोचवतं. �तथं तो संदे� पोहोच�ा क�, आप�� �ाथ�ना पूण�
करणारं उ�र �न��त क�पना वा योजने�या �पात आप�या समोर येतं. हे आहे
�ाथ�नेमागचं मूळ त�व �हणूनच ��े��वाय जर �ाथ�ना �हट��, कुठ�याही भावने��वाय
जर ��दांचा �ाथ�ना �हणून �न�वळ उ�चार के�ा, तर मानवाचं सु�तमन आ�ण आप��
असीम बु�� यांचा संपक�  होत नाही आ�ण अपे��त फळ �मळत नाही.



संप�ी हवी असं ��येका�ाच वाटू �कतं

आ�ण बुहतां� �ोकांना तसं वाटतंही

पण फारच थोडे �ोक हे जाणतात क�,

एक �न��त योजना, पै�ासाठ�ची �व�ंत इ�छा

या दोनच गो�ी संप�ी �मळव�याचा

�न��त माग� आहेत.



डॉ.
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म��

�वचारां�या ��ेपणाचं आ�ण �हणाचं क� �
�ीमंती�या वाटेवरचं बारावं पाऊ�

अ�े�झांडर �ाहम बे� आ�ण डॉ. ई. आर. गेट्स यां�याबरोबर चाळ�स वषा�पूव�
काम करताना नेपो��यन �ह� यां�या असं ��ात आ�ं क�, माणसा�या म���ारे

�वचारां�या कंपनांचं �हण के�ं जातं आ�ण ��ेपणही के�ं जातं.
�या�माणं रे�डओ �व�न�हर�ची कंपनं �हण करतो, तसाच आप�ा म��ही अ�य

म��ंकडून ��े�पत झा�े�या �वचारांची कंपनं �हण कर�यास स�म असतो.
याची तु�ना क�पना या �करणात �द�े�या सज�न�ी� क�पने�ी क�न पाहा.

सज�न�ी� क�पने�या �हण क� �ा�ारे इतर म��तून �सा�रत झा�े�े �वचार �हण के�े
जातात. सचेतन मन आ�ण �वचारांना उ�ेजना देणारी चार उगम�थानं या दो�हीत�ं असं
क� � हे मा�यम असतं.

सकारा�मक वा नकारा�मक �वचारांनी मानवी मन जे�हा उ�े�जत होतं अथवा �याची
कंपनसं�या वेगानं वाढते, ते�हा �याची बाहे�न येणारे �वचार �हण कर�याची �मता
वाढते.

मानवी भावनांम�ये कामवासनेचं �थान सग�यात वरचं आहे, तसंच मानवी मना�ा
उ�े�जत कर�याची �मता आ�ण ती�ताही �याची जा�त आहे. भावना�वर�हत
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अव�थेत�या व इतर भावनांमुळे उ�े�जत झा�े�या ��थतीपे�ा कामवासनेमुळे उ�े�जत
झा�े�ा म�� अ�धक वेगानं काय� करतो.

कामवासनेनं भार�े�या म��त�या �वचारांची गती इतक� वाढते क�, सव� नवनवीन
�वचार �हण कर�यासाठ� ती सवा��धक काय��म बनते. �या वेळ� म�� �हण�ी� बनतो,
ते�हा तोही इतरां�या म��तून �सरण झा�े�या �वचारांचं �व��ण वेगानं �हण करतो. �याच
वेळ� �वचारांचं �हण झा�यावर सु�तमन �यां�यावर जे काम करणं सु� करतो,
�या�यासाठ�ची पृ�भूमीही तयार करतो.

सु�तमनाचे मह�वपूण� घटक आ�ण म���या ��ेपण क� �ाचं काम करणारी सज�न���
यां�याबरोबर आता �वयंसूचना त�वांचाही थोडा �वचार क� कारण �वचारां�या ��ेपणाचं
क� � काय�रत कर�याचं तेच मा�यम आहे.

�वयंसूचना �करणात इ�छे�ा आ�थ�क प�रमाणात बद��या�या ���येसंबंधी मा�हती
�द�� आहे.

सु�त असं अचेतन मन, सज�न क�पना��� आ�ण �वयंसूचना या तीन त�वां�या
मदतीनं तु�ही तुम�या म���या ��ेपण क� �ाचा वापर क� �कता. हे अगद� सोपं आहे.
कुठ�याही गो�ीसाठ�ची तुम�या मनात �नमा�ण झा�े�� इ�छाच वरी� तीन त�वांमागची
मह�वपूण� �ेरक��� आहे.

सव��च ��� अनाक�नीय आहेत
युगानुयुगं आप�या भौ�तक इं��यांवरच �वसंबून रा�ह�यामुळे माणसाचं �ान भौ�तक
व�तूं�या प��कडे गे�ं नाही. बघू �कणा�या, �प�� क� �कणा�या, वजन-मापन करता
ये�यासार�या गो�ीपय�त �याचं �ान मया��दत रा�ह�ं आहे.

आता आपण अ�ा अभूतपूव� जगात �वे� करत आहोत, �जथं �व�ात�या
अनाक�नीय ���चा अ�यास करणं ��य होऊ �के�. कदा�चत, या पुढ�या युगात
आप�या असंही ��ात येई� क�, �सरं �व� हे आप�या नेहमी�या बघ�यात�या
�रीरापे�ा, आपण जाणतो �या आ��यापे�ा अ�धक ����ा�� आहे.

आप�या पंच���यांना न जाणवणा�या अमूत� अ�ा गो��ब�� आपण ब�याचदा
बो�तो. मा� आपण हे कायम ��ात ठेव�ं पा�हजे क�, मानवावरही याच ���चं �नयं�ण
असतं.

ना समु�ा�या उसळ�या �ाटांना रोख�याचं साम�य� मानवात आहे, ना �त�यात�या
�चंड ����ा थोपव�याचं साम�य�. ग�ु�वाकष�णा�या अमूत� ���मुळेच पृ�वी
अवका�ात सूया�भोवती �फरत असते आ�ण पृ�वीवर माणूसही न पडता उभा रा� �कतो.
मा� ही ��� नेमक� समजून घेणं मानवा�या बु���या प��कडी� काम आहे. वावटळ�त
जी �चंड ��� असते �त�याब��ही माणसा�ा अजून नेमकं कळ�े�ं नाही, �वजे�या
�व�मयकारी ���बाबत तर �या�ा अगद�च अ�प असं आक�न झा�ं आहे.
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मा� अनाक�नीय अ�ा ���बाबतचं मानवाचं अ�ान फ� इथपय�तच मया��दत
नाही, तर �या�ा अजून मातीत दड�े�या ���ब�� फारसं काहीच माहीत नाही. ती
�या�ा खा�यासाठ� अ�, नेस�यासाठ� व��ं आ�ण �ख�ाती� पैसे �मळवून देते.

म��ची ना�मय गो�
मानवा�ा आप�या सं�कृती आ�ण ���णाब�� गव� वाटत अस�ा तरी �या�या �वतः�या
�वचारात अस�े�या अमूत� ���ब�� �या�ा अगद�च अ�प मा�हती आहे. �दसू
�कणा�या, भौ�तक �पाती� म��ब�� �या�ा थोडीच मा�हती आहे. म��चं जाळं अ�त�य
गुंतागुंतीचं आहे. या गुंतागुंती�या जा�यां�ारे �वचारांची अमूत� अ�ी ��� भौ�तक
प�रमाणात �पांत�रत होऊ �कते. कदा�चत, यावर ये�या काही वषा�त अ�धक �का� पडू
�के�. �व�ाना�या �े�ात काय�रत असणा�या �ोकांचं �� म���या �व�मयकारी
अ�यासाकडे वळ�ं आहे. जरी ते अगद�च खा��या पायरीवर अस�े, तरी �यांनी म��ची
रचना दोन पे��ना जोडणारं तारांचं जाळं-�याती� पे��ची सं�या पंधरा द��� इतक�
�चंड आहे, �या�वषयी बरीच मा�हती �मळव�� आहे.

��कागो �व�ापीठाती� डॉ. सी. जुडसन हेरीक यां�यामते. या �चंड अ�ा सं�येपुढे
को�वधी �का�वषा��ी संबं�धत असणारी खगो��ा��ीय सं�याही नग�य आहे.
माणसा�या म��-क� �ात १०,०००,०००,००० ते १४,०००,०००,००० इत�या सं�येनं पे�ी
असतात, �यांची रचना अ�त�य �व��थत असते, असा �ोध �ाग�े�ा आहे. ही रचना
कुठंही अ�ता��त झा�े�� नसते. नुक�याच �वक�सत झा�े�या इ�े��ो-�फ�जऑ�ॉजी
प�तीमुळे �वजे�या पोट���अ� �डफर�स�या एक द���ां� इत�या सू�म अंतराचंही
मापन करता आ�ं आहे. हा वीज�वाह अ�त�य सू�म अ�ा पे��पासून वा माय�ो-
इ�े��ोड अस�े�या तंतूपासून वीज�वाह �मळवून, �याचं रे�डओ�या साहा�यानं �व�ता�रत
�प तयार क�न �मळव�ा जातो.

मानवी �रीराची वाढ सव� �ारी�रक ��यांचं �नयं�ण अ�यंत गुंतागुंतीची रचना
अस�े�या म��कडून के�ं जातं. �या यं�णे�ारे मानवी म��ती� ��ावधी पे��चा
एकमेकां�ी संपक�  होतो, �या यं�णे�या अ�य अनाक�नीय ����ी संपक�  होत असे�, तर
ती अ��य बाब न�क�च नाही.

�यू यॉक�  टाइ�स�या एका संपादक�य �ेखात �हट�ं आहे क�, म���या ��या-�े�ाती�
बु��मान सं�ोधक व एका मो�ा �व�ापीठामाफ� त होत अस�े�या सं�ोधना�ारे ते काही
�न�कषा��त पोहोच�े आहेत, जे या व पुढ�या �करणात �द�े आहेत. याच संपादक�यात
�ूक �व�ापीठाती� डॉ. �हाईन व �यां�या सहका�यां�या काया�चं सं���त �व�ेषण आहे.
ते पुढ���माणं -

टे��पथी �हणजे काय?
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म�ह�याभरापूव� आ�ही �ूक �व�ापीठाती� डॉ. �हाईन व �यां�या सहका�यां�या
कामात�या �व�ेष �न�कषा�ब�� ���ह�ं होतं. �यांनी टे��पथी आ�ण ��ेअर�हॉय�सचं
अ��त�व जाण�यासाठ� असं�य �योग के�े होते. �यात�े �न�कष� हाप�स� मॅगेझीनमध�या
दोन �ेखांत �द�े�े आहेत. नुक�याच �का��त झा�े�या �स�या �ेखात ई. एच. राईट
यां�या सं�ोधनाब�� आ�ण �यांनी के�े�या अत���य �ाना�या �न��त �व�पाब��
सं���त �पात मा�हती �द�� आहे.

डॉ. �हाईन यां�या सं�ोधनामुळे टे��पथी व �द� ��ी�या अ��त�वाची ��यता इतर
�ा���ांना वाटते. प�यां�या कॅटमधून कुठ�याही प�या�ा �प��ही न करता, अनेक
�ोकांना �यांनी प�े �नवडून ते ओळखाय�ा सां�गत�ं. �यात�या जवळपास वीस ��ी-
पु�षांनी अनेकदा बरोबर प�े ओळख�े. सुदैवानं वा अपघातानंही अ�ी ��यता अगद�च
नग�य होती.

ही कुठ��ही इं��यज�य ��� न�हती. एकाच खो��त ते अनेक मै� अंतरावर असे
वेगवेग�या �ठकाणी ते �योग के�े गे�े. डॉ. राईट यां�या मते टे��पथी वा �द���ी�या
मा�यमातूनही याचं �प�ीकरण देता येत नाही. अंतरा�या वाढ�या �माणातही रे�डएटं
ऊज�ची ��� कमी कमी होत जाते. टे��पथी आ�ण �द� ��ी�या बाबतीत तसं होत नाही.
मा� आप�� मान�सक ��� आ�ण काही भौ�तक गो���या कारणामुळे असं घडू �कतं.
मा� असे बद� �हण करणारी ��� झोप�े�� वा अध�वट जागी असते, ते�हा �याच
ती�तेनं घडत नाहीत. मादक ��ां�या आहारी गे�े�या ���बाबत मा� ही �हण�मता
कमी होते, तर उ�ेजकांमुळे वाढते, असं �हाईन यांचं सं�ोधन सांगतं. जोपय�त तु�ही
तुम�यात�ं सव��म असं देत नाही, �ंभर ट�के �य�न करत नाही, तोपय�त तु�ही सव��म
�नका� देऊ �कत नाही.

टे��पथी आ�ण �द���ी �हणजे एकच गो� आहे, असा �न�कष� राईट यांनी अ�त�य
�व�ासानं मांड�ा आहे �हणून �या ���मुळे ��� टेब�वर पा�था ठेव�े�ा प�ा
उच�ते, �याच ���मुळे ती �स�या�या मनात�ा �वचारही ओळखते. अनेक कारणांमुळे
या �वधानावर �व�ास बसू �कतो. उदा. एका ���त अ�ा दोन �व��� �मता अस�याचं
जाणव�ं आ�ण ती ��� �या दो�ही �मतांचा �तत�याच ताकद�नं उपयोग करत होती.
पडदा, �भ�त व अंतर यामुळे कुठ�ाच फरक पड�ा नाही �हणूनच असे अत���य अनुभव,
भ�व�यसूचक �व�ं, एखा�ा आगामी घटनेची पूव�सूचना �हणजे �सरं-�तसरं काही नाही,
तर याच ���ची �पं आहेत �हणूनच तु�हा�ा पट�या��वाय तु�ही कुठ�याही �न�कषा�चा
�वीकार क� नका. डॉ. �हाईन आप�या कथनासाठ� जे पुरावे सादर करतात ते मा�
�भा�वत करणारे आहेत.

मना�ा सां�घक काया�त गुंतवा
मानवी मन अत���य जा�णवे�ा �या प�र��थतीत ��तसाद देतं, �या�या�ी संबं�धत असं
एक सं�ोधन मी व मा�या सहका�यांनी के�ं आहे. �या सं�ोधनानुसार मना�या आद��
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��थतीत मना�ा उ�े�जत करता येतं आ�ण �यामुळे पुढ�या �करणात �याचं वण�न के�ं
आहे ती अत���य ��� अ�धक �वहाय� कृती क� �कते.

मी इथं �या प�र��थतीचा उ��ेख के�ा आहे, �यात �द�या�माणं मी आ�ण माझे दोन
सहकारी खेळ�मेळ�नं काय� करतो. सराव आ�ण �योगा�या साहा�यानं आ�ही आमची मनं
उ�े�जत कर�याची प�त �ोधून काढ�� (�यासाठ� पुढ�या �करणात �द�े�या अ��य
उपदे�का�या त�वाचा वापर के�ा.) �यामुळे तीन मनांची ��� एकाच �ठकाणी एकवटून
आ�ही आम�या �ग�हाइकां�या सम�यांची उ�रं �ोधू �क�ो.

ही प�त अ�यंत सोपी आहे. एका टेब�ाभोवती बसून आ�ही आमची सम�या
�प�पणे मांडतो व �यावर सखो� चचा� करतो. ��येक जण आप�या�ा काय वाटतं, हे
मोकळेपणानं सांगतो. या प�तीत�� नव�ाची गो� अ�ी यात�या ��येका�ाचा तोपय�त
अ�ान अस�े�ा असा एखादा �वचार�ोत सापडतो, �याचा कदा�चत �या�ा आजपय�त
कुठ�ाही अनुभव नसतो.

मा�टर माइंड �करणात�ं त�व जर तु�हा�ा आठवत असे�, तर तुम�या हे न�क�
��ात येई� क�, हे मा�टर माइंडचंच �ा�य��क आहे.

या �कार�या योजने�ारे त�व�ानाचा �व�ाथ�, कान�ग�ची प�त सहज समजून घेऊ
�के�. जर यात काही �व�ेष सां�गत�ं नाही, असं तु�हा�ा वाट�ं, तर या पनांवर खूण
क�न ठेवा आ�ण �ेवटचं �करण वाचून संपव�ंत क�, हे पान पु�हा एकदा आवजू�न
वाचा.



य�ा�या ��डी�या टोकावर

कधीच फार�ी गद� नसते



या

�करण १४

सहावं इं��य

�ानमं�दराचं �वे��ार
�ीमंती�या वाटेवरचं तेरावं पाऊ�

तेरा�ा त�वा�ाच सहावं इं��य या नावानं ओळख�ं जातं. या इं��या�या मा�यमातून
आपण असीम बु��म�े�ी संपक�  साधू �कतो.

या त�वा�ा त�व�ान�ा��ाचं ��खरही �हणता येई�. या आधी सां�गत�े�या बारा
त�वांवर जर तु�ही �भु�व �मळव�ंत तर तु�हा�ा हे त�व आ�मसात करणं, सखो�
समजून घेणं आ�ण �याचा वापर करणं अगद� सहजगता जमू �कतं.

या सहा�ा इं��याचा उ��ेख आपण याआधी सज�न�न�म�ती ��� असा के�ा आहे,
जो सु�तमनाचाच एक भाग आहे. या�ाच �हणक� � असंही �हट�ं जातं, �या�या
मा�यमातून �व�वध क�पना, �वचार, योजना �या आप�या मनात �फुरतात, �यांचा आपण
�वीकार करतो. या�ाच �फूत� अथवा अंतः�ेरणा असंही �हट�ं जातं.

जर तु�ही त�व�ाना�या इतर त�वांवर �भु�व �मळव�ं नसे� वा इतर त�वांबाबत
तु�ही जाणत नसा�, तर या सहा�ा इं��याचं वण�न करणं अवघड आहे. कारण �या�या�ी
तु�ना करता येई�, असं कुठ�ंही �ान वा अनुभव संबं�धत ����ा नसतो. सहा�ा
इं��याबाबत समजून घे�यासाठ� तुम�या मनाचा उ�चतम �वकास होणं अ�यंत मह�वाचं
आहे.
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पु�तकात �द�े�या इतर त�वांवर �भु�व �मळव�यानंतरच तुम�या या अ��य
वाटणा�या �वधानावर �व�ास बसू �के�.

हे सहावं इं��य तु�हा�ा भ�व�यात येणा�या संकटांची सूचना देतं, तसंच �मळणा�या
आगामी संध�बाबतही सू�चत करतं.

या इं��याचा �वकास झा�ा क�, एक असा देव�त तुम�या मदती�ा येतो, जो तुम�या
बु��म�ेची दारं खु�� करतो.

सहा�ा इं��याचे चम�कार
�ेखकाचा अ�ा चम�कारांवर �व�ास नाही, तसंच तो या �काराची पाठराखणही करत
नाही. कारण �या�ा �नसगा�चं यथायो�य �ान आहे आ�ण �नसग� कायम आप�े �नयम
पाळतो, हेही �या�ा प�कं ठाऊक आहे. �नसगा�चे काही �नयम तर चम�कार �हणूनच
ओळखावेत इतके अनाक�नीय आहेत. हे सहावं इं��य या चम�कारा�या जवळ जाणारं
आहे.

व�तू�या ��येक अणूत असणारी, मानवा�ा �याची जाणीव आहे, अ�ा ����या
��येक अं�ात असणारी अ�ी ��� �हणा वा बु��म�ा �हणा, अ��त�वात आहे, हे �ेखक
न�क�च जाणतो. या बु��म�े�या साहा�यनंच एका छो�ा अंकुराचं �चंड मोठा असा
ओक वृ� बनतो, झ�याचं पाणी ग�ु�वाकष�णामुळे खा��या �द�ेनं वाहतं, �दवसामागनू
रा� येते, ऋतुच� बद�त राहतं. त�व�ाना�या त�वांनुसार याच बु��म�े�या साहा�यानं
क�पनेत अस�े�� इ�छा मूत� �प घेते. �ेखकानं आप�या �ानातून, �योगातून �याचा
अनुभवही घेत�ा आहे.

��येक �करणातून एका एका पायरीनं वर चढत आता आपण �ेवट�या त�वापय�त
पोहोच�ो आहोत. आधी�या त�वांवर जर तु�ही �भु�व �मळव�ं असे�, तर तु�ही पूण�
��ेनं इथं वण�न के�े�या आ�य�जनक �वधानाचा �वीकार करा�. मा� तु�ही ती त�वं
आ�मसात के�� नसती�, तर आधी ती त�वं आ�मसात करा. मग या �करणात�� �वधानं
खरी क� का�प�नक, हे तु�हा�ा कळून येई�.

�या वेळ� मी ���पूजे�या �भावाखा�� होतो, ते�हा मा�यावर �यांचा �भाव होता,
�यांची न�क� कर�याचा, अनुकरण कर�याचा मी �य�न करत होतो. माझी �यां�यावर
��ा अस�यामुळे मी �यांचं अनुकरण करतो, ते कर�याची �मता मी न�क�च �मळवू
�कतो, हेही म�ा माहीत होतं.

मो�ा �ोकांना तुम�या जीवना�ा आकार देऊ �ा
अजूनही मी �या ���पूजेत �क��चत अडक�ोय; पण जर तु�हा�ा खरंच मोठं �हायचं
असे�, तर महान �ोकां�या सवयी तुम�या अंगी बाणवा आ�ण �यांचं काय�ही समजून �या.
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मी जे�हा माझं �ेखन �का��त कर�यासाठ� �ोकांसमोर आण�ं वा �ोकांसमोर
व�ृ�वासाठ� उभा रा�ह�ो, ते�हा मी मा�या चा�र�या�ा पु�हा न�ानं आकार दे�याचा
�य�न के�ा. �यासाठ� �यां�या च�र�-जीवनकाया�चा मा�यावर सग�यात जा�त �भाव
पड�ा, �या नऊ ���सारखं वाग�याचा �य�न के�ा. इमस�न, पेन, एड�वन, डा�व�न,
���कन, बरबॅक, नेपो��यन, फोड� आ�ण कान�गी या नऊ ��� होत. �क�येक वष� रा�ी
माझी या अ��य समुपदे�कांबरोबर का�प�नक बैठक भरत असे.

रोज रा�ी झोप�यापूव� मी डोळे �मटत असे आ�ण मा�या क�पने�ारेच ही का�प�नक
बैठक मा�या टेब�ाभोवती भर�याची क�पना करत असे. मी फ� या �े� ���बरोबर
चच�त सहभागी होत नसे तर मी या चच�चं, बैठक�चं नेतृ�व करत असे. या बैठकांमागं माझी
�व��� क�पना होती. या सव� �े� ह�त�चं समुपदे�न �ा�त झा�यामुळे मा�या चा�र�याचं
पुन�न�मा�ण �हावं, हाच माझा �यामागचा उ�े� होता. मी ज�मापासून अ�ान आ�ण
अंध��े�या वातावरणातच �हानाचा मोठा झा�यामुळे मी माझं चा�र�य घडव�यासाठ�
मु�ाम �य�न के�े.

�वयंसूचनेतून चा�र�याची जडणघडण
सव�च महान माणसं त�ी घड�यामागं �यांची �वतःची इ�छा आ�ण �वचारच कारणीभूत
असतात, याची म�ा जाणीव होती. तुम�या मनात खो�वर दड�े�� इ�छा ��य�ात
ये�यासाठ�च माग� �ोधून काढतेच, हेही म�ा ठाऊक होतं. �वयंसूचना हा चा�र�य
घडवणारा सग�यात मह�वाचा घटक आहे. खरंतर हेच �यामागचं एकमेव त�व आहे.

मना�या काय�कारक त�वाचं �ान झा�यावर मी माझं चा�र�य घडव�यासाठ� स�ज
झा�ो. मा�या का�प�नक चचा�म�ये मी �या ��येकाकडून म�ा अपे��त अस�े�या
�ानाची मागणी करत असे आ�ण �यासाठ� �यांना ऐकू जाई�, अ�ा मो�ा आवाजात
आवाहन करत असे.

‘�म. इमस�न, जीवना�ा वै���� देणारं तुमचं सृ�ी�वषयीचं �ान म�ा तुम�याकडून
हवंय. सृ�ीचे �नयम समजून घेऊन ते आ�मसात कर�यासाठ� मह�वपूण� ठर�े�या तुम�या
सु�त गणुांचा मा�या मनात �वे� �हावा, अ�ी माझी मागणी आहे.

�म. बरबँक, कोरफडीचे काटे काढून टाकून �याचा खा�पदाथ� �हणून उपयोग
कर�याचं, सृ�ीसंबंधात�या मा�हतीचं �ान आपण म�ा �ावं. गवता�या एका पा�या�या
जागी �यामुळे दोन पाती उगव��, ते �ानदेखी� आपण म�ा �ावं, अ�ी माझी तु�हा�ा
�वनंती आहे.

�म. नेपो��यन, �ोकांना अ�धक �मतेनं काय� कर�यासाठ� उ�ु� करणारी, �यांना
�ो�सा�हत करणारी तुमची असामा�य अ�ी �मता मा�यातही यावी. कुठ�याही
अडचणीवर मात क�न, पराजयाचं �वजयात �पांतर करता येतं, ही ठाम ��ा मा�यात
यावी, अ�ी माझी तुम�याकडून अपे�ा आहे.
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�म. पेन, आप�ं अ��तीय �वचार�वातं�य, साहस, �वचार ठामपणे मांड�याचा
�प�व�ेपणा तुम�या�माणंच म�ाही �मळावा.

आप�यात अस�े�या �चंड संयमामुळे आ�ण कुठ�याही पूव��हा��वाय ��येक
गो�ीमागचं कारण व �याचे प�रणाम जाणून घे�याची तुमची �ज�ासा व ती �मता मा�यात
�नमा�ण �हावी, अ�ी माझी �म. डा�व�न यां�याकडे मागणी आहे.

�म. ��कंन, तुम�या�माणंच मा�या ���म�वातही �यायाबाबतची तळमळ, �चंड
संयम, �वनोदबु��, मानव समजून घे�याची �मता, हे तुमचे असामा�य गणु यावेत, अ�ी
माझी इ�छा आहे.

आप�ं �चंड मोठं असं औ�ो�गक सा�ा�य उभारणीसाठ� आपण �या सुसंघ�टत
�य�नांचं त�व अ�त�य प�रणामकारकतेनं उपयोगात आण�ंत, ते �म. कान�गी
यां�याकडून मा�या अंगी बाणव�ं जावं.

�चकाट�, �न�ा, आ�म�व�ास आ�ण �ांत�च�ानं ग�रबीवर मात करणा�या फोड�
यां�याकडून म�ा अ�ी ��� �मळावी �यामुळे संघटन, एक�करण व मानवी �य�नांचं
सु�भीकरण या गणुां�या साहा�यानं मी इतरांनी तुम�या मागा�नं जा�यासाठ� उ�ु� क�
�केन.

�या असामा�य ��े�या बळावर सृ�ीची सव� रह�यं �का�ात आ��, अपय�ावर मात
क�न य� �मळव�यासाठ� जी �म��� साहा�यक ठर��, ती म�ा �म. ए�डसन यांनी
�दान करावी, अ�ी माझी �यांना �वनंती आहे.’

क�पनेत�� अ��त ���
मी मा�या बैठक सद�यांना वेळोवेळ� जे आवाहन करायचो, �यात �या �या वेळ�या
गरजेनुसार बद� होत असे. अ�त�य काळजीपूव�क मी या सव� महान �ोकां�या जीवनाचा
अ�यास के�ा. अनेक म�ह�यां�या रा�का��न बैठकांनंतर म�ा ही का�प�नक माणसं जणू
खरीच आहेत, असं वाटू �ाग�ं.

�या ��येकात असं काहीतरी वै����पूण� ��ण होतं, �यामुळे मी �क�येकदा
बुचक�यात पडत असे. उदा. ���कन बैठक�साठ� कायमच उ��रा उप��थत राहायचा
आ�ण तो आ�ा क� काही वेळ �ांतपणे येरझारा घा�ायचा. �यांचा चेहरा कायम गंभीर
असे. �या�या चेह�यावर ��मत अस�े�ं मी �व�चतच ब�घत�ं.

पण बाक� सद�य बरेच वेगळे होते. बरबँक व पेन यां�याकडे असा काही
हजरजबाबीपणा होता, �यामुळे इतरांना अनेकदा आ�या�चा ध�का बसत असे. एकदा
काही कारणामुळे बरबँक उ��रा आ�े, ते धापा टाकतच. अ�त�य उ�साहामुळे ते उ�े�जत
झा�े होते. �यां�या उ��रा ये�याचं �यांनी �द�े�ं �प�ीकरण अजब होतं. कुठ�याही
झाडा�ा सफरचंद �ाग ू �के� का, या�वषयी �योग कर�यात ते गढ�े अस�याचं
�प�ीकरण �यांनी �द�ं. �यांना �चडव�यासाठ� पेन �हणा�े क�, बरोबर आहे. पूव��या
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काळ� ��ी-पु�षां�या भांडणाचं कारणही सफरचंदच होतं. यावर डा�व�न उ�ार�े क�, पेन
जर अ�ी सफरचंद गोळा कर�यासाठ� जंग�ात जात असती�, तर �यांनी सावध राहावं.
कारण �या सफरचंदाचंच �पांतर मो�ा सापात होतं. इमस�नचं यावर साप नसती�, तर
सफरचंद नाहीत असं �हणणं होतं, तर नेपो��यनचं सफरचंद नसती�, तर रा�यं नाहीत
असं �हणणं होतं.

नुस�या क�पनेत सु� झा�े�या या बैठक� पुढे म�ा ख�याच भासू �ाग�या, �यामुळे
घाब�न जाऊन मी काही म�हने �या बंद ठेव�याचा �नण�य घेत�ा. म�ा आता भीती वाटू
�ाग�� क�, �या बैठक� त�ाच चा�ू रा�ह�या, तर �या का�प�नक अस�याचंच मी �वस�न
जाईन.

आज हा अनुभव प�ह�यांदाच सग�यांसमोर सांग�याचं धाडस मी करतो आहे. कारण
जर कदा�चत हा अनुभव मी इतरांसमोर सां�गत�ा, तर �ोकांचा मा�याब�� गैरसमज
होई� क� काय, अ�ी म�ा धा�ती होती. आज प�ह�यांदाच हा अनुभव ���खत �पात
मांड�याचं धाडस मी करतो आहे, कारण पूव�सारखं �ोक काय �हणती� या �वचारानं मी
�च�ता��त होत नाही.

कुठ�ाही गैरसमज टाळ�यासाठ� मी ठामपणे सांगतो क�, आजही �या बैठक�,
�याती� सव� सद�य का�प�नक होते, तरी �यामुळेच मी साहसा�या वाटेवर पाऊ�
टाक�याचं धाडस के�ं, या �े� ���ची खरी महानता क�ात आहे, हे समजून घेत�ं.
सज�न�ी� माग� वापरात आण�े आ�ण माझे �ामा�णक �वचार �� क� �क�ो.

�ेरणा �ोताचे दोहन
आप�या �वचारां�या कंपनांना ��तसाद देणारा असा एक अवयव आप�या म��त कुठंतरी
न�क�च आहे. �या�ा कदा�चत अंतः�ेरणा �हणता येई�. ते न�क� काय, कुठं हे जरी
अजून कळ�ं नस�ं, तरी ते �ततकं मह�वाचंही नाही. आप�या �ान���यां��वाय माणसा�ा
असं �ान �मळतं ते कदा�चत याच अंतः�ेरणांमाफ� त �मळत असावं. जे�हा असामा�य
��थती उ�वते, भावना उ�े�जत होतात, �दयाची कंपनं वाढतात, ते�हाच ब�याचदा हे
सहावं इं��य वा अंतः�ेरणा काय��वृ� होते. �ाइ��हंग करतेवेळ� एखादा भयानक अपघात
होता होता वाच�े�या कोणाही माणसा�ा �वचारा, तो न�क� सांगे� क�, �या वेळ� असं
काहीतरी घड�ं क�, अंतः�ेरणेमुळेच मी तो अपघात टाळू �क�ो.

मा�या यापुढ�या स�यकथनाची ��तावना �हणून मी या गो�ी मु�ामच सां�गत�या. ती
स�यकथा अ�ी मा�या का�प�नक बैठक�त मा�या अ��य समुपदे�कांकडून मा�या
अंतः�ेरणां�ारे वा सहा�ा इं��यामाफ� त अनेक �वचार, क�पना वा मा�हती मा�यासमोर
न�ानं येत असे.

�जवा�ा धोका असणा�या �संगातून जाताना, काही �नकडी�या �संगातून जातानाही
अगद� आ�य�कारक रीतीनं �या समुपदे�कां�या �भावामुळे मी सहीस�ामत बाहेर पडू
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�क�ो.
आप�या सु�तमना�ा �व��� गणु आ�मसात कर�यासाठ� सूचना देऊन �भा�वत

करणं, हाच माझा अ�ा का�प�नक बैठकांमागचा मूळ उ�े� होता. गे�या काही वषा�त
मा�या �योग�ी�ते�ा एक वेगळंच वळण �मळा�ंय. म�ा व मा�या संबं�धताना,
��ायंटना सतावणा�या सम�यांवर माग� काढ�यासाठ� मी जरी अ�ा का�प�नक
समुपदे�कांचे माग�द��न घेत अस�ो, �याचे प�रणाम जरी आ�य�जनक अस�े, तरी अ�ा
स��यांवर मी पूण�पणे अव�ंबून राहत नाही.

मंद वृ��त�� �चंड ���
हवी ते�हा वापरा, नको ते�हा सोडून �ा या वृ�ीनं सहा�ा इं��याचा वापर क� नये. या
वापराची �मता खूप मंदगतीनं �मळते, �यासाठ� या पु�तकात�या इतर त�वांचा वापर
कर�याची गरज आहे. आपव कुणीही अस�ो वा आपण कुठ�याही हेतूनं हे पु�तक वाचत
अस�ो, तर या पु�तकात�या त�वां�या वापरानं फायदा क�न घेऊ �कतो. जर तु�ही
संप�ी �मळव�यासाठ� वा इतर �ाभांसाठ� याचा वापर करत असा�, तर न�क�च.

या �वषयावरचं हे �करण या पु�तकात समा�व� कर�याचा हेतू इतकाच क�, आप�या
आयु�यात आप�या�ा जे य� हवं असतं. �या य�ासाठ� माग�द��क असं संपूण� त�व�ान
उप��ध असावं. ��येक गो�ीची सु�वात आ�ण �ेवट समजून घे�याचं �ान, �वतः�ा
इतरांना, सृ�ी�या �नयमांना, सुखा�ा ओळख�या�या खाणाखुणा समजून घेता येतात.

सहा�ा इं��यातून �� होणारं त�व�ान समजून घे�यात, �याचा यो�य उपयोग
कर�यातच खरा अथ� आहे.

हे �करण वाचत असताना, तु�ही उ�े�जत झा�याचं तु�हा�ा जाणवे�.
म�ह�याभरा�या �वरामानंतर पु�हा एकदा हे �करण वाचा �हणजे मग तुमचं मन अ�धक
उ�च �तरावर उ�े�जत झा�ं आहे, असं तु�हा�ा जाणवे� हा अनुभव वारंवार �या. ��येक
�य�नात �कती ��क�ात, हे तपासून बघा. तुम�या ��ात येई� क�, तु�हा�ा एक वेगळ�
��� �ा�त झा�� आहे आ�ण तुमची भीती संपून तुम�यात उ�साह संचार�ा आहे.
टाळाटाळ कर�याची भावना आता तुम�यात अ�जबात �नमा�ण होत नाही आ�ण तु�ही
तुमची क�पना��� मु�पणे वाप� �का�. मो�ा �ोकांना, �वचारवंतांना, पुढा�यांना,
क�ावंताना, संगीत�ांना, �ेखक, राजकार�यांना �प�� �े�रत करणारा तो �ेरणा�ोत
तु�हा�ाही जाणवे�. आता आप�या इ�छेचं आ�थ�क प�रणामात �पांतर कर�याची तुमची
��थती इतक� सहजपणे करता, �जत�या सहज तु�ही यापूव� अपय� आ�यावर �य�न
सोडून देत होता.



या

�करण १५

भीतीची सहा भुतं

हे�ेवटचं �करण वाचत असताना तुम�या मागा�त �कती
भुतं उभी आहेत, �यांची याद� करा.

पु�तकात�या कुठ�याही त�व�ानाचा वापर कर�यापूव�, ते त�व�ान आ�मसात
कराय�ा, तुमचं मन तयार आहे का, ते तपासा. हे तसं सोपं आहे. �यासाठ� अ�नण�य,

�ंका आ�ण भीती या तुम�या तीन ��ूंचा सखो� अ�यास आ�ण �याचं �व�ेषण व �याची
मा�हती असणं गरजेचं आहे.

या तीन नकारा�मक गो��पैक� एकही गो� तुम�या मनात असे� तरी तुमची अत���य
��� काय�रत होत नाही. या �त�ही घटकांचे एकमेकां�ी अ�त�य घ� संबंध अस�यामुळे
एक उप��थत झा�ा क�, उर�े�े दोघं �गेच येतात.

भीतीचं बीज �हणजे अ�नण�य. हे कायम ��ात ठेवा. अ�नण�याचं �पांतर �ंकेत होतं.
�ंका आ�ण अ�नण�य एक� आ�े क�, �यातून भीती ज�म घेते. हे अगद� सावका� घडतं.
हे कधी मूळ धरतात. यांची वाढ कधी होते. �याचं रोप कधी होतं, हे आप�या ��ातही येत
नाही �हणूनच यांना अ�त�य धोकादायक ��ू असं �हट�ं जातं.

या �करणात�या �ेवट� ग�रबीत �ोक का �खतपत पडतात. काही �ोकांजवळ �चंड
संप�ी कुठून गोळा होते. जी आ�थ�क �पापे�ाही मान�सक �पात जा�त मह�वपूण�
असे�, याचं �व�ेषण के�ं आहे. हे त�व�ान पूण�पणे समजून घे�यासाठ� या �करणाचा
�ेवटही नीट समजून �या.
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या �करणाचा मू�भूत हेतू, भीतीची सहा मू�भूत कारणं �ोधून काढणं आ�ण �यावर
मात कर�याची प�त �ोधणं हा आहे. ��ूवर मात कर�यासाठ� आधी आप�या�ा �याचं
नाव काय, �या�या सवयी क�ा आहेत आ�ण तो राहतो कुठं, हे मा�हती हवं �हणून हे
�करण वाचताना आप�या मनात अ�ी एखाद� भीती आहे का, याचा काळजीपूव�क �ोध
�या.

हे भी�त�पी ��ू अ�त�य सू�म अस�यामुळे ते तुम�या सु�तमनात �पून बसतात. ते
सहजासहजी �दसत नाहीत, �यामुळे �यांचा �ोध घेऊन �यांना आप�या मनातून बाहेर
हाक�णं खूप अवघड असतं.

सहा मू�भूत भीती
भीतीची सामा�यतः सहा मू�भूत �पं �दसतात आ�ण �यां�या एकमेकां�ी संयोग झा�यास
�याचा माणसावर �भाव जाणवतो. यापैक� कुठ��च भीती मनात नसणारा माणूस खरंच
भा�यवान �हट�ा पा�हजे. माणसा�या मनात या भीती सग�यात जा�त आढळतात.

मना�या तळा�ी अस�े�� भीती
ग�रबीची भीती, ट�केची भीती, आजारी पड�याची भीती
�यानंतर यांचा नंबर येतो -
�ेम गमाव�याची भीती, �हातारपणाची भीती, मृ�यूची भीती

या��वाय माणसा�ा इतरही काही गो��ची भीती असते. मा� �या �तत�या मह�वा�या
नसून �यांचा वर�या गटाती� एखा�ा भीती�ी समावे� करता येऊ �कतो.

भीती ही मनाची एक अव�था आहे. आपण �यावर �नयं�ण क� �कतो, तसंच �त�ा
यो�य �द�ाही देऊ �कतो.

कुठ��ही गो� �नमा�ण हो�यासाठ� आधी �याचं �प आप�या �वचारां�ारे ब�घत�ं
जातं, या �वधाना�या मागंच �सरं �वधान असं आहे क�, माणसाचे �वचार भ�ेही �वयंभू
असोत वा नसोत, ते �गेचच �याच भौ�तक प�रमाणात बद�ू �ागतात. �स�यां�ारा
उ�व�े�े �वचार मनानं अगद� सहज उच��े तरी �यावर माणसाचं आ�थ�क, सामा�जक,
�ावसा�यक �थान �न��त होत असतं. एखा�ा �व��� हेतूनं एखाद� गो� घडून यावी,
इत�या सहज हे होतं.

काय��मता, ����ण, अनुभव, बौ��क �मता असताना काही �ोक सुदैवी ठरतात,
मा� याच गो�ी असतानाही काही �ोक �द�वी ठरतात. �यां�यासाठ��या एका मह�वा�या
स�याचा इथं �वचार क�. ��येक माणसाकडे �वतः�या मनावर �नयं�ण ठेव�याचं कौ��य
उपजतच असतं आ�ण �हणूनच इतरांकडून आ�े�या �वचारांपैक� आप�या�ा हवे तेवढेच
�वचार माणूस �वीकारतो. नको अस�े�या �वचारांचा तो �वीकार करत नाही.
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माणूस �वचारांवर �नयं�ण ठेवू �कतो आ�ण ��येक नवीन गो� �न�म�ती �वचारामुळेच
ज�मा�ा येते. हे एकदा ��ात घेत�ं क�, आपण भीतीवर �नयं�ण �मळव�याचं त�वं
आ�मसात क� �कतो.

तुम�या ��येक �वचाराचं आ�थ�क प�रमाणात �पांतर करणं ��य आहे हे �जतकं खरं,
�ततकंच हेही खरं आहे क�, जर तुम�या मनात ग�रबी आ�ण भीतीचे �वचार असती� तर
धाडस आ�ण आ�थ�क फायदा �मळणं ��य नाही.

ग�रबीची भीती
ग�रबी आ�ण �ीमंती कधीही एक� नां� �कत नाहीत. हे दो�ही पर�पर�व�� �द�ेनं
जाणारे माग� आहेत. �ीमंतीकडे जा�याची इ�छा बाळगताना जी गो� ग�रबीकडे जाते, �या
��येक गो�ी�ा आपण नकार �द�ा पा�हजे. इथं आ�थ�क, मान�सक, सामा�जक,
आ�या��मक अ�ा अ�यंत �ापक अथा�नं �ीमंती हा ��द �वचारात घेत�ा आहे.
�ीमंतीकडे जाय�या मागा�वरचा प�ह�ा �ब�� �हणजे इ�छा. इ�छा या �करणात
याबाबत�या सव� आव�यक व उपयु� सूचना �द�या आहेत. भीती या �करणात तु�हा�ा
इ�छेचा ��य�ात उपयोग कर�या�या सव� सूचना सापडती� �हणूनच हे त�व�ान तु�ही
�कती आ�मसात के�ंय, ते बघ�याचं आ�हान इथं तुम�यासमोर आहे. आप�या भ�व�यात
काय आहे, हे तुमचं तु�हा�ाच देव�त बनून ठरवायचं आहे. हे �करण वाच�यावर जर
तु�ही ग�रबीचा �वीकार करणार असा�, तर �यासाठ� तुम�या मनाची तयारी करा. हा
�नण�य तु�ही टाळू �कणार नाही.

जर तु�हा�ा �ीमंती हवी असे�, तर ती कुठ�या �कारची हवी आहे तसंच तु�ही संतु�
हो�यासाठ� �कती �ीमंती गरजेची आहे, ती न�क� करा. �ीमंतीकडे नेणारा र�ता आता
तुम�या प�रचयाचा आहे. �या र��याचा नका�ाही तुम�या हातात आहे. �यानुसार वाटचा�
के�यास तुमची वाटचा� यो�य �द�ेनं होई�. मा� तु�ही सु�वात कर�याचा कंटाळा
के�ात, मागा�कडे ���� के�ंत वा वाटचा� अध�वट सोड��त, तर होणा�या नुकसाना�ा
सव��वी तु�हीच जबाबदार असा�. मा� �ीमंती �मळव�यासाठ� आव�यक ती मान�सक
तयारी तु�ही के�� नाही वा �यावर �नयं�ण ठेव�ं नाही, तर संप�ी �मळ�यापासून
कुठ��ही सबब तु�हा�ा वाचवू �कणार नाही.

मान�सक ��थती ही ��येकाची आपाप�� ��थती असते, जी बाजारात �वकत �मळत
नाही. �यासाठ� सुयो�य मान�सक ��थती �य�नपूव�क �मळवावीच �ागते.

उद�्व�त करणारी भीती
�न�वळ एक मान�सक अव�था असं जरी ग�रबी�या भीतीचं वण�न के�ं तरी ती अ�यंत
�व�वंसक आहे. �त�यात य�ाची कुठ��ही संधी न� कर�याची �मता आहे.
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माणसा�या मनावर भीतीचा भयानक प�रणाम होतो. भीतीमुळे माणूस �ववेक�मता
गमावून बसतो, �याची क�पना��� न� होते. आ�म�व�ास, उ�साह कमी होतो. माणूस
कुठ�याही गो��साठ� उ�साहानं पुढाकार घेत नाही. �याचा हेतू डळमळ�त होऊन �नण�यात
�दरंगाई होऊ �ागते. नवीन गो��मध�� उ�सुकता, �वतःवरचं �नयं�ण संपतं. ���म�व
�� बनतं. अचूक �वचार कर�याची �मता न� होते, एका�ता कमी �हाय�ा �ागते,
�चकाट� कमी होते, इ�छा��� न� होते, मह�वाकां�ा संपते, �मरण��� दगा देते आ�ण
अपय�ा�ा आमं�ण �मळते. भीतीमुळे माणसात�ा �नेह संपतो, नाजूक भावना न�
होतात आ�ण �वना�ा�ा आमं�ण �मळते. माणूस �न�ाना�, �ःख, �ासाचा बळ� ठरतो.
�न��त हेतूची कमतरता अस�यामुळे माणूस या सग�या�ा त�ड देतो.

मानवा�या मनात अस�े�या सहा मू�भूत भीत�पैक� ग�रबीची भीती ही सवा�त जा�त
घातक आहे. भीतीवर �नयं�ण �मळवणं अ�त�य अवघड अस�यामुळे भीती�या याद�त
�तचं �थान सवा�त वरचं आहे. मानवा�या आनुवं��क गणुांमुळे इतरांना बळ� बनव�या�या
इ�छेतून ती उपज�� आहे. �नसगा�त मानवा��त�र� इतर �ा�यांची �वचार��� मया��दत
असते, �यां�या उपजत �वभाववै����ांनुसार ते आप�यापे�ा कमकुवत �ा�या�ा आप�े
भ�य बनवतात. मा� मानवा�ा �ाभ�े�या उ�च�तरीय �वचार�मतेमुळे, �ववेक�ी�तेमुळे
तो इतर मानवांना आप�े �ारी�रक भ�य बनवत नाही. मा� �यांना आ�थ�क बळ� बनवून,
�यांचे आ�थ�क �ोषण क�न, पा�वी समाधान �मळवतो. मानव मू�तः �वाथ�
अस�यामुळेच इतर मानवांपासून �याचं संर�ण �हावं �हणूनच कायदे बन�े आहेत.

ग�रबीमुळे माणसा�ा सवा��धक �ःख आ�ण �ाचारी प�करावी �ागते. �या माणसा�ा
कधी ग�रबीचा सामना करावा �ाग�ा असे�, �या�ा हे �वधान नीट कळे�.

मानवा�या मनात�� भीतीची भावना ही अगद� नैस�ग�क आहे. यात आ�य�
वाट�यासारखं काहीही नाही. आ�थ�क वा इतर बाब�संदभा�त काही �ोक अ�जबात �व�ास
ठेव�यास �ायक नसतात, हेदेखी� �या�ा कळून चुक�ंय.

पैसे �मळव�यासाठ� माणूस कुठ�याही मागा�चा वापर कर�यास मागेपुढं बघत नाही.
कारण �यासाठ� तो अ�यंत उतावीळ बन�े�ा आहे. पैसा �मळव�याचा माग� कायदे�ीर
अस�यास उ�म, अ�यथा तो बेकायदे�ीर मागा�चा वापर कराय�ाही तयार होतो.

�वतःचं सखो� �व�ेषण के�यास आप�यात�े दोष �दसून येतात; पण माणूस ते
मा�य करत नाही. �यांना आयु�यात उ�च �तर गाठायचा असे�, ग�रबीवर मात करायची
असे�, �यांनी असं परी�ण करणं अ�यंत गरजेचं आहे. मा� हे परी�ण करताना ��येक
�ब��वर �न�प�पाती राहा. आपणच �याया�य आ�ण �यूरी आहोत, आरोपीचे आ�ण
बचावप�ाचे वक��ही आपणच आहोत, आपणच त�ारकता� आहोत आ�ण �वतःचा
बचाव करणारेही आपणच आहोत, हे कायम ��ात ठेवा. यातून जे स�य समोर येई�
�या�ा नीडरपणानं सामोरं जा. �वतः�ा मु�ेसुद �� �वचारा आ�ण �याची नेमक� उ�रं
�मळवा. या परी�णानंतर तु�हा�ा �वतःब�� बरंच काही कळे�. जर आप�ं परी�ण
कठोरपणे आ�ण �न�प�पातीपणे करणं आप�यासाठ� अवघड असे�, तर �स�या
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कुणा�ा तरी असं परी�ण कर�यास सांगा. मा� �कतीही �क�मत �ावी �ाग��, कुचंबणा
झा�� तरी परखडपणे हे स�य�ोधन कराच.

तु�हा�ा क�ाची भीती वाटते, असा �� �वचार�यास, मी क�ा�ाही भीत नाही, असं
उ�र बरेच �ोक देतात. मा� हे उ�र पूण�तः खरं नाही. कारण ��येक माणसा�या �रीर-
मनावर कुठ�या ना कुठ�या भीतीचा एक अ��य पगडा असतो. ती भीती मनात खो�वर
�ज�े�� अस�यामुळे �याचं ओझं आपण आयु�यभर वागवत असतो. ही भीती सु�त
�पात अस�यामुळे ती कधी �दसत नाही, �तचं अ��त�व जाणवत नाही. मा� वर
सां�गत�या�माणं जर तु�ही �वतःचं परखड �व�ेषण के�ंत तर �तचं �प तुम�या समोर
येई�. हे परी�ण करताना आपण आप�या चा�र�याचाही �ोध �या. तुम�या अंतरंगात
दड�े�� भीतीची ��णं कोणती, �याची याद� पुढे �द�� आहे.

ग�रबी�या भीतीची ��णं -

१. उदासीनता - मह�वाकां�ा नसणं, ग�रबी सहन कर�याची तयारी, जीवनात
�मळणा�या मोबद�याचा �वनात�ार �वीकार, मान�सक व �ारी�रक आळस,
�व�नयं�ण, उ�साह, क�पना���चा अभाव, पुढाकार घे�यासाठ� तयारी नसणं ही
उदासीनतेची कारणं आहेत.
२. अ�नण�य - आप�या गो��बाबतचा �नण�य इतरांना घेऊ दे�याची सवय, �नण�य
घे�याची धरसोडवृ�ी.
३. �ंका - अपय� आ�यास सबबी आ�ण कारणं पुढं करणं, अपय�ाचं �प�ीकरण
देणं, �मा मागणं, य��वी �ोकांब�� वाटणा�या म�सरातून �यां�या य�ाबाबत �ंका
घेणं.
४. काळजी - �स�यांचे दोष �ोधणं, �मळकतीपे�ा जा�त खच� करणं, �चड�चड,
इतरांवर खेकसणं, मादक पदाथा�चं अ�तरेक� सेवन, �नरा�ा, �वतःवर संयम नसणं,
�वतः�या ���म�वाकडे होणारं ���� ही ��णं काळजी �� करणारी आहेत.
५. अ�तद�ता - सकारा�मकतेऐवजी फ� नकारा�मकतेकडे �� देणं, संभवनीय
अपय�ाचा �वचार करणं, चुक�चे माग� माहीत असताना अपय� टाळ�यासाठ��या
मागा�चा �ोध न घेणं, यो�य संधीची व यो�य वेळेची ��य�ात कुठ��च कृती न करता
फ� वाट बघत बसणं, य��वी �ोकांपासून �ेरणा घे�याऐवजी अपय�ी �ोकांचा
�वचार करणं, अ�खा वडा बघ�याऐवजी व�ाचं भोक बघणं. अ�तकाळजीचा
�रीर�वा�थावरही �वपरीत प�रणाम होतो. �यामुळे अपचन, �ासाची �ग�धी,
अ�व�थता वाटू �कते.
६. काम टाळ�याची वृ�ी - ��यतो काम पुढं ढक��याची सवय, अगद�
वष�भरापूव� होऊ �कणारं कामही पुढं ढक�णं, काम कर�याऐवजी पुढं
ढक��या�या सबबी व कारणं �ोधणं, ही सव� ��णं अ�तद�ता, �ंका आ�ण
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काळजी�ी संब� आहेत. सम�येचा सामना कर�याऐवजी �त�या�ी जुळवून घे�याची
तयारी, अडचण�नाच य�ाची ��डी बनव�याऐवजी अडचण��ी जुळवून घेणं, य�,
संप�ी, सुखाऐवजी नग�य गो��साठ� समेट करणं, परतीचा दोर कापून य�ाकडे
वाटचा� कर�याऐवजी �ढाईचा �वचार कर�याऐवजी अपय� आ�यास काय, या�या
योजना तयार करणं, आ�म�व�ास, काटकसर, �न��त, ठाम हेतू, �वचारांवरचं
�नयं�ण, उ�साह, मह�वाकां�ा, �ववेक यांचा अभाव संप�ीसाठ� �य�न
कर�याऐवजी ग�रबी �वीकारणं, �यांनी संप�ी �मळव�� अ�ा �ोकांकडून �े�रत
हो�याऐवजी, �यां�या�ी संपक�  ठेव�याऐवजी ग�रबी�ा आकृ� करणा�या �ोकां�ी
संपक�  ठेवणं.

पैसा बो�तो
काही �ोक �वचारणा करती� क�, तु�ही पै�ाब��च पु�तक का ���ह�ंत? संप�ीचं
मोजमाप डॉ�स�म�येच होऊ �कतं का? काही �ोकांचा �व�ास असे� आ�ण तो कदा�चत
यो�यही असे� क�, संप�ीचे काही इतर �कारही आहेत, �यांचं मोजमाप पै�ानं करता येत
नाही. मा� हवा �ततका पैसा �मळा�यावर म�ा हवं ते सगळं काही मी �मळवेन असं
�हणणारेही �ोक आहेत.

ग�रबी�या भीतीनं अपंग�व आ�े�े �ाखो �ोक आप�या आजूबाजू�ा असतात. �या
�ोकांसाठ�च मी हे पु�तक ���ह�ं आहे. ग�रबीचा कुणावर कसा प�रणाम होतो, हे
वे�टबुक पे��र यांनी उ�म रीतीनं �प� के�ं आहे.

पैसा �हणजे �न�वळ कव�ा, धातूचे काही तुकडे वा कागदाचे कपटे. पै�ानं �वकत
घेता येणार नाही असा ख�जनाही! मा� ब�तां�ी �ोकांना याची मा�हती नस�यामुळे ते
आप�ा धीर गमावतात. माणूस जे�हा बेरोजगार होतो, पोटापा�यासाठ� �या�ा कुठ�ंही
काम �मळत नाही, ते�हा �याचे खांदे पडतात, �याचं धैय� खचतं. �या�या नजरेतून,
देहबो��व�नही ते कळून येतं. �यांना �नय�मत रोजगार �मळतोय, �या �ोकांपे�ा चा�र�य,
��ारी आ�ण �मते�या ��ीनं आपण सरस आहोत, हे �या�ा कळतं तरीही तो �यूनगंडानं
��त असतो.

�याचवेळ� पैसा अस�े�े �याचे �म�ही �वतः�ा �े� मानतात आ�ण असमंजसपणे
�या�ा अपराधी मानतात. एकदा उधार घेत�े�े पैसे �या�ा कायमसाठ� पुरणारे नसतात
आ�ण कायम उधार मागणं �या�यासाठ� ��यही नसतं. मा� आप�ा उदर�नवा�ह
चा�व�यासाठ� माणूस जे�हा उधार पैसे मागतो, �यामुळे �या�ा परत �मळत नाही. अथा�त
क� न करता फ� उसनवारी करत �दवस घा�वणा�या �न���य �ोकांना हे �ाग ू होत
नाही. हे �वा�भमानी, क� करणा�यांसाठ� आहे.

मा� अ�ा ��थतीत बायका फार�ा आढळून येत नाहीत. �या �व�चत �भका�या�या
अव�थेत सापडतात अथवा गद�तही �नरा� पु�षासार�या �या वेग�या ओळखूही येत
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नाहीत. भट�या पु�षां�माणं र��यांवर �वनाकारण भटकणा�या ���यांबाबतची ही चचा�
नाही, तर इथं सव�सामा�य त�ण, ��ार ���यांसाठ� हे �ाग ू आहे. उपजी�वकेचं साधन
नसणा�या ���या असती�ही कदा�चत; पण �या पटकन �दसून येत नाहीत, �या कदा�चत
आ�मह�याही करत असती�.

�न��ोगी माणसाकडे �वचार कर�यासाठ� खूपच �रकामा वेळ असतो. नोकरी
�मळव�यासाठ� तो मै�ोगणती �वास करे�. मा� �या आधीच ती नोकरी �स�या�ा �द��
जाते, अथवा न खपणा�या एखा�ा उ�पादनाची �व�� कर�याचं काम तेसु�ा �व���या
क�म�नवर �या�ा �मळे�; पण ती व�तू फार�ी �वक�� न जा�या�या यो�यतेची असे�.
अथा�त कदा�चत �या�यावर दया �हणून ती एखादेवेळ� �वकत घेत�� जाई�. मग अ�ी
नोकरी नाका�न तो पु�हा �द�ाहीन भटकत राहतो. र��यावर पायपीट करताना तो
�कानात�या चैनी�या उंची व�तू �याहाळत राहतो, ते�हा �या�या मनात �वतःब��ची हीन
भावना जागतृ होते. �या व�तू घे�यासाठ� उ�सुक अस�े�या �ोकांची वाट तो मोकळ�
क�न देतो. रे�वे�टे�नात भटकतो, वाचना�यात वेळ घा�वतो. मा� हे भटकणं �हणजे
नोकरी �ोधणं नाही, त�ी �या�ा �वतः�ा जाणीवही नसते. �याची �द�ाहीन भटकंती
�याची द�ा उघड करते. चांग�� आ�थ�क ��थती असताना�या काळाती� उ�म कपडे
अंगावर अस�े तरी �याची �नरा�ा, मान�सक ��थती �पून राहत नाही.

आप�या आसपास असणारा ��येक जण - �ह�ेबनीस, हमा�, मजूर, कारकून,
के�म�ट - आप�या कामात बुडा�े�ा बघून �या�ा �यांचा मनापासून हेवा वाटतो. �या
�ोकांकडे �यांचं �वातं�य, �वा�भमान, ����व असतं आ�ण तास�तास �वचार क�नही
आपण एक चांग�ा माणूस अस�याचा �द�ासाही तो �वतः�ा देऊ �कत नाही.

या �वरोधाभासाचं कारण आहे पैसा. माणसा�ा अ�ा वेळ� थोडा का होईना पैसा
�मळा�ा, तरी तो �वतः�ा साव� �के�.

ट�केची भीती
माणसा�या मनात ट�केची भीती कुठून �नमा�ण झा��, हे ठामपणे सांगता येणार नाही. मा�
ती ब�याच मो�ा �माणात माणसा�या मनात असते.

माणसाचा �वभाव हा कदा�चत भीतीमागचा मू�भूत घटक असावा, असं �ेखका�ा
वाटतं. माणसा�ा इतरांजवळ�या व�तूंची �ा�सा असते. मा� �ोकांवर ट�का क�न तो
आप�या वाग�याचं समथ�न करतो. चोर �या�या व�तू चोरतो, �या�यावरच ट�का करतो,
तसंच आप�या गणुां�या जोरावर एखादं पद �मळव�यासाठ� �य�न न करता, राजकारणी
आप�या �वरोधकांवर ट�का करत �ह�डतो.

कपडे तयार करणारा चाणा� �ापारी मा� या ट�केचं अगद� हमखास फाय�ात
�पांतर करतो. दर ऋतुनुसार कप�ाची फॅ�न बद�त असते. कपडे तयार करणारा
�ापारीच ही फॅ�न बद�वतो, नवीन फॅ�न बाजारात आणतो, कारण फॅ�न बद��� क�,
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न�ा फॅ�न�ा साजेसे असे �याचे जा�त कपडे �वक�े जावेत, इतकं साधं सोपं ग�णत
�यामागं असतं.

आ�ण बद��या फॅ�न�ा साजे�ा मोटारीही ठरावीक काळानंतर सतत बाजारात येत
असतात. ��येका�ाच सवा�त अ�याधु�नक प�तीची मोटार चा�वाय�ा मनापासून
आवडतं.

अगद� छो�ा छो�ा गो��बाबत, ट�के�या भीतीनं माणसं अ�ी वागतात. मा� जे�हा
एखाद� मह�वाची घटना घडते, ते�हा ते ट�के�या भीतीनं कसं वागतात? साधारणतः
चा�ळ�ी�या घरात�ा, मान�सकरी�या �ग�भ अ�ा एखा�ा ���कडे बघा. तु�हा�ा जर
�या�या मनात�े �वचार समज�े, ओळखता आ�े, तर तुम�या ��ात येई� क�, काही
वषा�पूव� �याचा �या काही नी�तकथांवर �व�ास होता, �यापैक� कुठ�याच गो��वर आता
�याचा �व�ास रा�ह�े�ा नाही.

अगद� आजही आपण नी�तकथांवर पटकन �व�ास ठेवत नाही याचंही कारण आहे,
ट�केची भीती. पूव��या काळ� भुताखेतांचं अ��त�व अस�याची मा�यता आप�या समाजात
होती. मा� हे अ��त�व नाकार�यानं ��ी-पु�षांना आप�ा जीव गमावावा �ाग�याचीही
उदाहरणं इ�तहासात सापडतात. आपण जर ट�के�ा घाब�न �या दडपणाखा�� जगत
अस�ो, तर मग �यात आ�य� वाट�यासारखं काही नाही. ��था�पतांवर ट�का करणा�या�ा
कडक �ासन के�ं गे�याचे अनेक दाख�े आप�या�ा �मळतात. काही दे�ांम�ये आजही हे
घडताना �दसतं.

ट�केची वाटणारी भीती आप�ं अनेक �कारचं नुकसान करते. ��� पुढाकार
�याय�ा उ�सुक नसते. �याची क�पना��� न� होते, �याचं ���म�व खु�त नाही,
�या�या �वतं� ����वा�ा अटकाव होतो. पा�क आप�या मु�ांवर जी ट�का करतात,
�यानं मु�ांचं होणारं नुकसान क�ानंही भ�न येत नाही. म�ा आठवतंय �या�माणं मा�या
एका बा�वयात�या �म�ाची आई, दररोज �या�ा धमक�वजा सुरात �हणायची क�, वयाची
�व�ी गाठ�यापूव�च तू सुधारगहृात जा�ी� आ�ण �द�वानं तसंच घड�ं. वया�या सतरा�ा
वष�च �या�ा सुधारगहृात दाख� करावं �ाग�ं.

एखा�ा सेवेइतक� ब�मू�य अस�यासारखी ��येक जण मनापासून �स�यावर ट�का
करतो. गरज असो वा नसो, मनसो� ट�का के�� जाते. नातेवाईक तर यात आघाडीवर
असतात. खरंतर ट�केमुळे �यूनगंड �नमा�ण होत अस�यामुळे पा�कांनी मु�ांवर ट�का
कर�याचा ग�ुहा क� नये, जो अ�तघृणा�पद आहे. जे मा�क �ोक आप�या हाताखा���
कम�चा�यांवर ट�का न करता, �यांना �वधायक सूचना करतात, ते कम�चारी उ�कृ� काम
करतात. मु�ांना यो�य �या सूचना देऊन आपणही �यां�याकडून असे काम क�न घेऊ
�कतो. ट�का माणसा�या मनात �ेम न�हे तर भीती, �ेष �नमा�ण करते.

ट�के�या भीतीची ��णं
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ट�का हो�याची भीतीही सवा�नाच सतावते, असं �दसून आ�ं आहे. �याचेही ���वर
घातक प�रणाम होताना �दसतात, कारण ट�का हो�या�या भीतीमुळे ��� कुठ�याही
गो�ीसाठ� पुढाकार �याय�ा नाखू� असते. क�पना���चा यो�य तो वापर करत नाही.

भीतीची मु�य ��णं -

�वतःब�� नको इतकं जाग�क असणं - सामा�यतः अ�ी ��� घाबरट असते, ती
इतरां�ी वा अप�र�चतां�ी सहजपणे बो�त नाही, हात व त�सम अवयवांची �नरथ�क
हा�चा� करते.
अ�ांत वृ�ी - अ�ा ���चे आवाजावर �नयं�ण नसते, इतर �ोकां�यात वावरताना
ती गडबड�े�� असते, �तचं राहणीमानही गबाळं असतं.
���म�व - इतरा�या ट�केचं ��य हो�याची भीती अस�े�या ���चं ���म�व
�भावहीन बनतं. ती �वतःचं मत ठामपणे मांडू �कत नाही, �नण�य घे�यात धरसोडीची
वृ�ी असते. सम�येस सामोरं जा�याऐवजी �यापासून पळ काढ�याची वृ�ी, �स�यांचं
मत नीट पारखून न घेता आहे तसं �वीकारणं इ. दोष �दसून येतात.
�यूनगंड - इतर काय �हणती�, या भीतीमुळे अ�ा �ोकां�यात �वतः�वषयी एक
�यूनगंड असतो. तो झाक�यासाठ� �ा��दक मा�यता देणं, मोठमो�ा बढाया मारणं,
पो�ाख, राहणीमान यात इतरांची न�क� करणं, �वतः कुणी फार मोठ� ���
अस�याचं �स�या�ा भासवणं.
उधळेपणा - �स�या�ी बरोबरी कर�यासाठ� भरमसाट खच� करणं.
पुढाकाराची उणीव - ट�केनं ��त अस�े�� ��� �वतःचा उ�कष� क�न घेऊ �कत
नाही. �त�ा �वतःब��, आप�या क�पनांवर, मतांवर �व�ास नसतो, ती व�र�ां�या
��ांना उडवाउडवीची उ�रं देते, वागणं-बो�णं यात ठामपणा नसतो, कृती, ��द
यातून इतरांची फसवणूक करते.
मह�वाकां�ेची उणीव - �नण�य घे�यात �दरंगाई, आळस, इतरांचा नको इतका �भाव,
�स�याची ना��ती वा ट�का करणं, �वरोध होताच सहजपणे पराजय �वीकार�याची
तयारी, �वनाकारण सं�यी �वभाव, वाग�या-बो��यात चाणा�पणा नसणं, �वतः�या
चुका वा दोष मा�य न करणं.

अ�वा��याची भीती
या भीतीचं मूळ आप�या �ारी�रक, सामा�जक परंपरांत सापडू �कतं. माणसा�ा
वृ��वाची आ�ण मृ�यूची भीती असते, �यामुळे तो अ�ा गो��बाबत आक�ष�त करणा�या
घटकांकडे ओढ�ा जातो. काही अनीतीनं वागणारे �ोक याच भीतीचा फायदा घेऊन
�वा��य�व���या धं�ात गुंत�े�े असतात.
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माणसा�या मनावर मृ�यू�या भीतीचाही पगडा अस�यामुळे अ�वा��या�या भीतीनं,
�यामुळे �नमा�ण होणा�या आ�थ�क सम�येनंही तो �च�तीत होतो.

डॉ�टरांकडे येणा�या ��णांपैक� ७५% ��ण हे आप�या�ा आजार हो�या�या
मान�सक �च�तेनं ��त असतात. ��य�ात कुठ�ाही �ारी�रक आजार नसताना �न�वळ
�च�तेपायी �यां�यात �या रोगाची �ारी�रक ��णं �दसून येतात.

मानवी मनाची ताकद �चंड आहे. �यात �नमा�ण कर�याची आ�ण न� कर�याचीही
ताकद आहे. आप�या मनाती� अ�वा��या�या भीतीचा �ाभ घेऊनच पेटंट औषधं
�वकणारे आप�ं उखळ पांढरं क�न घेतात. भो�या-भाब�ा जनतेवर या भीतीचा इतका
�चंड पगडा होता क�, को��अस� मा�सकानं काही द�कांपूव� असा �� धंदा
करणा�यां�व�� कठोर मोहीम सु� के�� होती.

काही वषा�पूव� के�े�या �योगांनी हे �स� के�ं आहे क�, �ोक नुस�या मान�सकतेनंही
आजारी पडतात. आमचे तीन प�र�चत हे अ�ा मान�सक आजारी पड�े�या �ोकांना भेटून
�� �वचारत. प�ह�ा �� असे क�, तु�हा�ा काय होतंय? तु�ही खूपच आजारी �दसताय.
�� �वचारणा�या प�ह�या ����ा उ�र �मळे क�, म�ा काहीच झा�े�ं नाही, मी एकदम
ठ�क आहे. �स�या ��क�या��ा उ�र �मळे क�, अगद� तसंच काही नाही; पण म�ा पूण�
बरं वाटत नाहीये, तर �तस�या ��क�या��ा मा� खरंच बरं वाटत नस�याचं उ�र �मळे.

या �न�कषा�बाबत तु�हा�ा खा�ी क�न �यायची असे�, तर तुम�या एखा�ा
ओळखीत�या माणसावर हा �योग क�न बघा. या �कार�या ��ांमुळे तो न�क�च
अ�व�थ होई�. आप�या ��ूचा बद�ा घे�यासाठ� या हे��संग नामक प�तीचा वापर
�व��� धा�म�क सं�दायात�या �ोकांकडून के�ा जातो. या प�ती�ा ते जा�टोणा असं
�हणतात.

काही वेळ रोग हा नकारा�मक �वचारांमुळेही उ�वू �कतो. म�ा असं काहीतरी
वाटतंय हा नकारा�मक �वचार मग �या रोगा�ा तुम�याकडे खेचून आणतो. असे �वचार
�वतः�न तुम�या मनात येतात वा जाणते वा अजाणतेपणे ते इतरांकडून तुम�यापय�त
पोहोचतात.

एक खरोखर �हाणी ��� म�ा �हणा��, क� म�ा जे�हा तु�ही कसे आहात, असं
�वचार�ं जातं, ते�हा �या�ा अगद� ओ�ाळवाणं वाटे� असं उ�र मी देतो.

मान�सक ��थतीत बद� झा�या��वाय �ारी�रक ��थती सुधारत नाही आ�ण �हणूनच
डॉ�टर ��णांना हवापा�ट कर�याचा स��ा देतात. अ�वा��यामुळे वाटणा�या भीतीचं बी
��येकात आहे. मनात�� काळजी, भीती, �न��साह, �ेमभंग वा �ावसा�यक अपय�
इ�याद� गो��मुळे या बीजाचं रोप होतं आ�ण ते वाढू �ागतं.

�ेमात �क�वा �वसायात आ�े�या अपय�ामुळे हे �नरा� होणं हे अ�वा��या�या
भीतीत सवा�त अ�भागी आहे. �ेमभंगामुळे एका त�णा�ा दवाखा�यात दाख� करावं
�ाग�ं. �क�येक म�हने तो जीवन-मृ�यू�या सीमारेषेवर होता. मानसोपचार त��ानं
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आप�या उपचारप�तीत �या�या से�वके�या जागी एका सुंदर, त�ण नस�ची �नयु�� के��.
(आधीच ठर�े�या योजनेनुसार) ती नस� �या त�णा�ी �ेमानं वाग ू�ाग��. अव�या तीन
आठव�ांत तो त�ण पूण� बरा झा�ा. मा� आता तो पु�हा �ेमात पड�ा होता.
उपचाराती� त�णीचा सहभाग जरी एक नाटक अस�ं तरी �या दोघांनी नंतर एकमेकां�ी
��न के�ं.

अ�वा��या�या भीतीची ��णं
या सव�� आढळणा�या भीतीची ��णं अ�ी आहेत

१. �वयंसूचना - आप�या आसपास�या �ोकांम�ये जी काही आजाराची ��णं
�दसतात, ती आप�यातही आहेत अ�ी नकारा�मक सूचना �वतः�ा देत राहणं,
का�प�नक आजाराची चचा� क�न �याचा आनंद घेणं. �यांना वै�क�य उपचारा�या
��ीनं काही �क�मत आहे, असे नाद जडवून घेणं, इतरांचे अपघात, ऑपरे�न, आजार
यांची चचा� करणं, कुठ�याही त��ा�या स��या��वाय आहार, औषधं, �ायाम यांचा
�योग करणं, घरगतुी वा ढ�गी वै�ंकडून उपचार घेणं.
२. हायपोकॉ��ीया - का�प�नक �म - �न�वळ नकारा�मक �वचारसरणीमुळे सतत
एखा�ा आजारा�वषयी चचा�, �वचार करत सव� �� �या रोगावरच क� ��त के�ं जातं.
कुठ�याही औषधाने या रोगाचा इ�ाज होऊ �कत नाही. जणू हा आजार आप�या�ा
झा�ाच आहे, असा मान�सक �म होतो आ�ण मग ��य� रोग झा�यावरही होणार
नाही असं नुकसान होऊ �कतं. बरेच मान�सक आजार याच गटात येतात.
३. �ायामाचा अभाव - ब�याचदा या भीतीमुळे ��� �ायाम करत नाही,
प�रणामी वजन वाढते, �यामुळे बाहेर पडणं होत नाही आ�ण हे एकामुळे �सरं असं
चा�ूच राहतं.
४. अ�तसंवेदन�ी�ता - अ�वा��या�या भीतीमुळे �रीराची रोग��तकार�मता कमी
होऊन �रीर कुठ�याही रोगा�ा सहज बळ� पडू �कते.
आजारा�या भीतीचा आ�ण ग�रबीचा बराच जवळचा संबंध आहे, �व�ेषतः मान�सक
आजारानं ��त असणा�या ��णांबाबत तर हे �माण जा�त असतं. गरीब ����ा
आजारी पड�यास वै�क�य उपचारां�या खचा�ची �च�ता कायम भेडसावत असते.
मनात सतत आजाराचेच �वचार घोळत रा�ह�यानं ही भीती उ� �प धारण करते. मग
असा माणूस आप�ा मृ�यू, मृ�यूनंतरचे अं�यसं�कार यांब�� बो�त राहतो.
उ�र��येसाठ�चे पैसे बाजू�ा कसे ठेवता येती�, या�या �च�तेत असतो.
५. �वतःचं कौतुक क�न घेणं - ब�याचदा काम टाळ�यासाठ� आजाराचं कारण
पुढं क�न �ोकांची सहानुभूती �मळव�� जाते. आजारपणा�या �न�म�ानं
�ोकांकडून कौतुक क�न घेता येतं हे ��ात आ�यावर ��� साधा आळस
झाक�यासाठ�ही आजाराचं ढ�ग करते.
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६. असंयम - डोके�खी, इतर �ाधी �र कर�यासाठ� ��� �यावर उपाययोजना
कर�याऐवजी दा� वा अम�� पदाथा�चा आसरा घेतात. सतत आजाराचा �वचार
क�न �याचीच �च�ता करत राहतात. औषधां�या जा�हराती वाचतात, �याचा उपयोग
�वतः�या मनानंच करतात.

�ेमभंगाची भीती
माणसा�या पूव�पासून�या ब�प�नी�वा�या �थेत या भीतीचं मूळ सापडतं. आप�या
सहका�याची प�नी पळवून नेणं आ�ण संधी �मळा�� क�, �त�या�ी संबंध ठेवणं ही प�त
आजपय�त चा�त आ�े�� �दसते.

�ेम गमाव�या�या भीतीतून �ेष, हेवा, म�सर हे �गु�ण ज�मा�ा येतात. सव�च
�कारात�या भीत�म�ये ही भीती जा�त �ासदायक आहे, �याचा प�रणाम �रीर-मन
दो�हीवरही होतो.

�ाचीन पाषाणयुगात ब��योगाचा वापर क�न ��ीचं हरण के�ं जात असे. आजही
��ी�ा पळवून ने�ं जातं फ� प�त बद��� आहे इतकंच. आज हे हरण सुंदर मोटारी,
उ�मो�म कपडे, आ���ान राहणीमान यांची �ा�ूच दाखवून के�ं जातं आ�ण हा माग�
जा�त �भावी ठर�ाय. गे�या �क�येक �तकात�या पु�षां�या सवयी त�ाच रा�ह�े�या
�दसतात, फ� �यांनी आता आधु�नक मागा�चा �वीकार के�ा आहे.

मा� �ेमभंगाची भीती पु�षांपे�ा बायकांनाच जा�त सतावते, कारण पु�ष कधी एका
��ीकडून �स�या ��ीकडे आक�ष��ा जाई�, याची खा�ी नसते.

�ेमभंगा�या भीतीची ��णं
१. म�सर, �ेष - कुठ�याही कारणा��वाय आप�े �म� व �ेमी वा �े�मका यां�यावर
सं�य घेत�ा जातो, तसेच पती व प�नीवर खोटेपणाचा आरोप के�ा जातो.
२. दोष देणं - आप�े �म�, नातेवाईक, �ेमी, �वसायात�े सहकारी अ�ांना अगद�
�ु��क कारणासाठ�ही दोष �द�ा जातो.
३. जुगार - �ेम �वकत घेता येतं, या एका गैरसमजामुळे आप�या ��य ���चं �ेम
�मळव�यासाठ� �त�यासाठ� भरमसाट खच� के�ा जातो. महाग�ा भेटव�तू घेत�या
जातात. �यासाठ� वेळ�संगी चोरी, �बाडी, फसवणूक, जुगार खेळून पैसा �मळव�ा
जातो. �मळकतीपे�ा जा�तीचा खच� करणं, कज� काढणं, �न�ाना�, नैरा�य, �चकाट�
नसणं, कमजोर इ�छा���, �वतःवर �नयं�ण नसणं, तापट �वभाव आ�ण �स�यावर
अव�ंबून राहणं ही �ेमभंगा�या भीतीची ��णं आहेत.

�हातारपणाची भीती
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वृ��वाची भीती दोन कारणांमुळे �नमा�ण होते. प�ह�ं कारण असतं ग�रबीचं आ�ण �सरं
कारण असतं माणसा�ा �या�या पूवा�यु�याब�� भूत-�प�ा�चयोनीब�� सांगनू, भीती
दाखवून �या�ा मान�सकरी�या ग�ुाम बनव�ं जाणं.

कदा�चत, आप�या मौ�यवान व�तूंची जवळ�या �ोकांकडून चोरी हो�याची भीती
आ�ण मरणो�र जगा�या आप�या मनात अस�े�या भी�तदायक क�पना यामुळेही
वृ��वाची भीती वाढते.

माणूस वृ� झा�ा क� �याचं �रीर कमकुवत होतं. मन �बळं होतं आ�ण मग आजार
हो�याची ��यता वाढ�यामुळेही वृ��वाची भीती वाटते. वय वाढ�ं क�, कामभावना कमी
होते. मा� मन हे �वीकाराय�ा सहजासहजी तयार होत नाही, मग मनात �वकृतीची भावना
याय�ा �ागते, �यामुळेही भीती�या �माणात वाढ होते.

�ारी�रक �ब��तेमुळे पूव�सारखे क� करणं ��य नसतं, �यामुळे कमी पैसा �मळू
�ागतो �हणून ग�रबीची भीती हेही �हातारपणाची भीती वाट�यामागचं �मुख कारण आहे.
एखा�ा �ेतावर, हा�ाखी�या प�र��थतीत पुढचं आयु�य घा�व�याची क�पनाही
माणसा�या मनात भीती �नमा�ण करते.

�हातारपणामुळे माणूस �स�यावर अव�ंबून राहतो, प�रणामी �याचं �वातं�य संपु�ात
येतं. �ारी�रक, आ�थ�क �वातं�य संपणं हेही �हातारपणा�या भीतीचं मु�य कारण आहे.

�हातारपणा�या भीतीची ��णं
वया�या चाळ�स-प�ास या का�खंडात माणूस मान�सकरी�या प�रप�व होतो. मा� या
सकारा�मक गो�ीकडे न पाहता �याचं �� मा� आयु�य कमी होत चा��ंय, या एकाच
गो�ीकडे �ाग�े�ं असतं. प�रणामी �या�या हा�चा�� मंद �हाय�ा सु�वात होते, तसंच
�या�यात �यूनगंड वाढू �ागतो. खरंतर माणूस चाळ�स ते साठ या वयातच मान�सक आ�ण
आ�या��मक ��ीनं सवा��धक काय��म असतो.

वया�या �ग�भतेकडे �� न देता तो सदैव आप�या वाढ�या वयाचं कारण पुढं करतो.
क�पना���, पुढाकार घे�याची वृ�ी व �वाव�ंबन हे हळूहळू कमी होऊ �ागतात,

�याचबरोबर वयाचं कारण पुढं करत तो कामं टाळाय�ा �ागतो.
या वयात माणसानं टापट�प राहायचा �य�न के�ा, तर तो इतरां�या ट�केचं, चे�ेचं

कारण होतो.

मृ�यूचं भय
मृ�यूचं भय माणसा�ा सवा�त जा�त �ासदायक असतं. कारण आप�या मनात �नमा�ण
झा�े�� भीती ही ब�याचदा आप�या धा�म�क क�पनां�या अ�तरेकामुळे असते. असं�कृत
मू�त�पूजक माणसापे�ा सुसं�कृत माणसा�ा मृ�यूची जा�त भीती वाटते. गे�� को�वधी

� ो ो े � े ी � ी ो



वष� माणूस एकाच ��ाचं उ�र �ोधतो आहे आ�ण जे �या�ा अ�ापही �मळा�ं नाही. तो
�� आहे, कधी आ�ण कुठं? मी आ�ो कुठून, मी जाणार कुठं?

हवी ती �क�मत वसू� के�� क�, पूव��या काळची धूत� माणसं या ��ांची उ�रं देत -
मा�या सं�दायात सामी� �हा. मा�या ��ांवर �व�ास ठेवा, मी तु�हा�ा एक असं प�
देईन क�, �यामुळे तु�हा�ा �वगा�त अगद� सहज �वे� �मळे�. मा� जर तु�ही मा�या
सं�दायात सामी� झा�ा नाहीत, माझी त�वं �वीकार�� नाहीत, तर मा� यम�त तु�हा�ा
घेऊन जाती� आ�ण जाळून टाकती�.

या ���ेचा मनावर जो पगडा बसतो, �यानंच माणसाचा आयु�यात�ा रस संपतो
आ�ण तो आनंद गमावून बसतो.

कुठ�याही धा�म�क ने�या�ा, तु�हा�ा �वगा�त वा नरकात पाठवणं ��य नाही. मा�
�न�वळ या �वचारा�या पग�ानंच माणूस आप�ा �ववेक गमावून बसतो आ�ण �या�या
मनात�� मृ�यूची भीती वाढाय�ा �ागते.

���णाची क� � जे�हा फार�ी न�हती, �या काळासारखी �ोकां�या मनात�� मृ�यूची
भीती आता कमी झा�� आहे. वै�ा�नकांनी स�य सवा�समोर आण�ंय आ�ण �यामुळे
जगाची मृ�यू�या भीतीतून सुटका होत आहे.

आजका��या सु����त त�ण-त�ण�ना नरकाची भीती वाटत नाही. जीव�ा��,
खगो��ा��, भूगभ��ा�� व इतर �व�ानां�या अ�यासामुळे माणसा�या मनात�� मृ�यूची
भीती आता न� होत आहे.

�व� हे फ� ऊजा� आ�ण भौ�तक व�तू यांनीच बन�ं आहे. भौ�तक व�तू व ऊजा�
यांचा ना ना� होतो, ना �या �नमा�ण करता येतात. �या फ� �यांचं �प बद�तात, हा
भौ�तक�ा��ात�ा �नयम आता सग�यांनाच माहीत आहे.

जीवन �हणजे जर ऊजा� असे�, तर ते न� कसं होई�? ते फ� आप�ं �प बद�े�.
मृ�यू हे फ� ऊज�चं �पांतरण आहे.

मृ�यूनंतर काहीच नसतं, �तथं फ� एक �चर�न�ा आहे, �ांत �न�ा आहे. मग झोपेचं
भय क�ासाठ� वाटावं? झोपे�या भयाचं काहीच कारण नाही.

मृ�यू�या भीतीची ��णं
आयु�यात जीवन जग�यासाठ� यो�य उ�े� नसे� �क�वा काही मह�वाकां�ा नसे�, तर
आयु�य �न�पयोगी वाटून, मृ�यूचा �वचार मनात वारंवार येतो. मा� वृ�ां�माणं �व�चत
त�णांम�येही हे ��ण जाणवतं. या भीतीपासून सुटका हवी असे�, तर तुमचं मन नेहमी
कुठ�या तरी कामात, गो�ीत गुंतवून ठेवा, जेणेक�न मृ�यूचा �वचार कराय�ा तु�हा�ा
�रकामा वेळच उरणार नाही. काही वेळा मृ�यू�या भीतीचा संबंध ग�रबी�ीही असतो.
आप�ा मृ�यू झा�यास जवळ�या �ोकांचे कसे होई� (उपजी�वकेचे साधन नस�यामुळे)
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ही भीती सतावते. अ�वा��य, ग�रबी, यो�य उ�ोग नसणं, �ेमभंगातून आ�े�� �नरा�ा,
मान�सक असंतु�न, धा�म�क अ�तरेक इ कारणं मृ�यू�या भीतीची आहेत.

�हाता�या माणसाची �च�ता
�च�ता �हणजे भीतीवर आधार�े�� मान�सक अव�था. अ�त�य संथपणे येणारी �च�ता सू�म
अस�यानं �दसून येत नाही. मा� �तचे प�रणाम खूप गंभीर असतात. �च�ता हळूहळू
खो�वर �जते आ�ण �ववेक काम करेनासा होतो. �च�तेमुळे माणसाचा आ�म�व�ास
हरवतो आ�ण उ�साह मावळतो. कुठ�याही गो�ीचा �नण�य �यायचे तो टाळू �ागतो,
�यामुळे मनाची डळमळ�त ��थती होते. घेत�े�या �नण�यावर माणूस ठाम राहत नाही.

एखा�ा गो�ीचा एकदा �नण�य घेत�ा क�, मग ��यतो आपण काय होई� याची �च�ता
करत नाही. एकदा मी अ�ा माणसाची मु�ाखत घेत��, �या�ा अव�या दोन तासांनी
�वजे�या खुच��ारे मृ�युदंड �द�ा जाणार होता. इतर आठ कै�ांबरोबर अस�े�ा तो माणूस
अ�त�य �ांत होता. म�ा आ�य� वाट�ं. मी �या�ा �वचार�ं क�, अव�या दोन तासांनंतर
�याचा मृ�यू होणार असतानाही तो इतका �ांत कसा? यावर चेह�यावर �ांतपणाचं हसू
खेळवत तो �हणा�ा क�, म�ा खरंच छान वाटतंय. कारण म�ा आता कुठ�ाही �वचार
करावा �ागणार नाही. आयु�यभर म�ा फ� �ासच सहन करावा �ाग�ा, अगद� अ�-
व�� �मळव�यासाठ�ही. मा� आता तो सगळा �ास संपणार आहे. �या �णी मा�या
मृ�युदंडाची घोषणा झा��, �या �णापासून म�ा खूप मोकळं, ह�कं वाटू �ाग�ंय. मी
माझा मृ�यू �वीकार�यासाठ� मनाची पूण� तयारी के�� आहे.

हे सांगत असतानाच �यानं तीन माणसांचं जेवण एक�ानं संपव�ं, जणू आपण
मरणार आहोत, याची �या�ा क�पनाच नसावी. एकदा �नण�य मा�य के�यामुळे �यानं
�नयतीची �च�ता करणंही सोडून �द�ं. �नण�यच माणसा�ा प�र��थतीचा �वीकार कर�यास
तयार करतो.

�नण�य घे�यास टाळाटाळ कर�यानं या मू�भूत भीतीचं �पांतर �च�तेत होतं. मृ�यू
अटळ आहे, या वा�तवाचा एकदा �वीकार के�ा क� मृ�यूची भीती �र होते. �जतक� संप�ी
�मळवणं ��य आहे �यासाठ� �य�न करायचेच, असं एकदा ठरव�ं क�, आप�या मनात
ग�रबीब�� भीती उरत नाही. �ोक काय �हणती�, हे वा�य मनातून काढून टाका आ�ण
बघा, ट�केची भीती �नघून गे�� क� नाही ते. वृ��वाबरोबर येणारी प�रप�वता, �व-
�नयं�ण, समजूतदारपणा या गणुांचा �वीकार कृत�तेनं के�ा क�, वृ��वाची भीती राहत
नाही. आजाराची ��णं �वसरा आ�ण आजाराची भीतीही �वस�न जा. �ेमभंगाची भीती
घा�व�यासाठ� ��य अस�यास आप�ं �ेम �वसरा आ�ण �या��वाय आयु�य जगायचं
ठरवा.

जे �मळणारच नाहीये, �याची �च�ता क�न काय होणार, हे एकदा कळ�ं क�, �च�ता
कर�याची सवयच समूळ न� करता येते. एकदा का असं ��य झा�ं क�, तु�हा�ा �ांती,
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मनः�वा��य आ�ण �ांतपणे �वचार करायचं साम�य� �ाभे�, तुमचं जीवन आनंद� होई�.
एकदा का तुम�या मनात भीतीनं घर के�ं क�, तुम�या हातून चांग�या संधी तर

�नसटतातच; पण भीतीची �वना�कारी कंपनं इतरां�याही मनात �वे� करतात आ�ण
�यांचीही संधी �नसटते.

मा�काचं धैय� खच�ं, तर ते मु�या पाळ�व �ा�यांनाही बरोबर कळतं. भीतीची कंपनं
�यां�याही मनात पोहोचतात आ�ण ते �ाणीही तसंच वाग ू �ागतात. अगद� �न�न
�तरावरची बु��म�ा अस�े�या �ा�यां�यातही ही भीतीची कंपनं �ोष�याची �मता
असते.

�व�वंसक �वचारांची ���
आका�वाणीचा �वनी रे�डओपय�त �जत�या सहजतेनं पोहोचतो, �तत�याच सहज
भीतीची कंपनं �स�या मनापय�त पोहोचतात.

जो आप�या ��दांतून अथवा बो��यातून नकारा�मक �वचार �� करतो, �या�ा
तसाच ��तसाद �मळतो. माणसानं फ� �वचार के�ा, ते �वचार ��दां�ारे �� झा�े
नाहीत, तरीही तसाच नकारा�मक ��तसाद तुम�या आजूबाजू�ा उमटतो. नकारा�मक
�वचार करणा�या ���ची क�पना��� हळूहळू न� होऊ �ागते. �याचं ���म�वही
नकारा�मक बनतं. �ोक �या�यापासून �रावतात आ�ण �याचे �वरोधक बनतात.
इतरांबरोबरीनं या नकारा�मक �वचारांचा �या ���वरही प�रणाम होतो. हळूहळू ते �वचार
�या�या सु�तमनात �जतात आ�ण �या�या चा�र�याचाच एक भाग बनून जातात.

आयु�यात य� �मळवणं हाच ��येक माणसाचा जीवनाती� मु�य उ�े� असतो. य�
�मळवायचं असे�, तर मन �ांत हवं. मू�भूत गरजा सहजतेनं पूण� �हा�ात आ�ण सुख
हवं. मग या सव�च गो�ी �वचारापासून सु� होतात.

����ा आप�या मनावर �नयं�ण ठेवणं ��य आहे. तु�ही तु�हा�ा ह�ा �या
�वचारा�ा तुम�या मनात �थान देऊ �कता, �यामुळे या संधीचा यो�य उपयोग करणं
तुम�याच हातात आहे. �वचारांवर �नयं�ण ठेव�याची ��� माणसा�ा �मळा�� अस�यानं
तोच �वतःचा भा�य�वधाता आहे �हणून आप�या भोवती�या वातावरणावर �नयं�ण ठेवून
�वतःचं आयु�य घडवायचीही तु�हा�ा संधी आहे आ�ण अ�नयं��त �वचारां�ारे आयु�य
भरकटू देणंही तुम�याच हातात आहे.

सैतानाची काय��ाळा
माणसा�ा �या सहा मू�भूत भीती सतावतात, �या आपण पा�ह�या; पण एक अजून अ�ी
गो� आहे, �जचा माणसा�ा �ास होतो. ती आहे नकारा�मक �वचारांना आक�ष�त करणं.
माणूस अगद� सहज नकारा�मक �वचारांना आक�ष�त करतो, �यामुळे अपय�ा�या
�बयांची �जवण खूप सहज होते. माणसा�या मनात येणारे हे नकारा�मक �वचार इतके
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सू�म असतात क�, ते कधी तुम�या मनात घुस�े, हे तु�हा�ा कळतही नाही. ही �व���
प�र��थती �हणजे भीती न�हे; पण याचे प�रणाम भीतीपे�ाही जा�त घातक असतात.

जे �ोक संप�ी �मळवतात, �ीमंत बनतात, ते नेहमीच �वतः�ा या नकारा�मक
�वचारांपासून �ांब ठेवतात. मा� गरीब �ोक नकारा�मक �वचारांना कायमच आक�ष�त
करतात. तु�हा�ा कुठ�याही �े�ात य� �मळवायचं असे�, तरी नकारा�मक �वचारांना
�ांब ठेवणं कायमच तुम�या फाय�ाचं ठरतं. या पु�तकात �द�े�ं त�व�ान जर तु�ही
संप�ी �मळव�यासाठ� वापरणार असा�, तर तु�ही �वतःचं कठोर आ�मपरी�ण करा.
अ�ा नकारा�मक �वचारांचा �भाव तुम�यावर पडत नाही ना, हे तपासून बघा. मा� जर
तु�ही असं आ�मपरी�ण के�ं नाही, तर या त�व�ानातून �मळणारं �ान वापर�याचा
तुमचा अ�धकार कदा�चत तु�ही गमावून बसा�.

या आ�मपरी�णातून तु�ही �वतःचा खो�वर �ोध �या. मग �मळणा�या उ�रांबाबत
सतक�  राहा. �ांतपणे, �वचारपूव�क दबा ध�न जा�त ��ूवर ह��ा के�ा जातो. तसाच
तुम�या या �वृ�ी�पी ��ूवर ह��ा करा आ�ण �या�ा ने�तनाबूत करा, �या�यावर �वजय
�मळवा.

महामागा�वर चोर-�ुटा�ंपासून वाटस�ंचं संर�ण कर�यासाठ� काय�ाचं संर�ण
असतं. मा� या सात�ा ��ूपासून संर�ण करणं थोडं अवघड आहे कारण तो तुम�यावर
तु�ही बेसावध असताना, अनपे��तपणे ह��ा करतो. �या�या जवळचं ह�यार �दसत नाही.
कारण नकारा�मक �वचारांचं �हण ही आप�� मान�सक अव�था असते. तुम�या
मनः��थतीवर ती तुम�यात क�ी �वे� करे�. हे अव�ंबून असतं. कदा�चत, तुम�या
प�र�चतांकडून चांग�या हेतूनं उ�चार�े�े ��द वा तुमची �वतःची मनः��थती, अ�ा
कुठ�याही �पात ती तुम�या मनात �वे� करते. हे एक अ�यंत संथपणे प�रणाम करणारं
�वष आहे. �यापासून तु�हा�ा �गेच मृ�यू तर येत नाही; पण ते तुम�या �रीरात काही
काळानं �भनतं.

नकारा�मक �भावांपासून �वतःचं र�ण कसं करा�?
�वतःमुळे वा इतरांमुळे आप�यावर पड�े�या नकारा�मक �भावांची आधी �वतः�ा
जाणीव क�न �ा. �याचवेळ� तुम�याजवळ अस�े�या �बळ अ�ी इ�छा����या वापरानं
कुठ�याही नकारा�मक �वचाराचा �भाव तुम�या मनावर पडू �कत नाही, अ�ी
इ�छा���ची एक अभे� �भ�त उभी करा.

सगळेच मनु�य�ाणी ज�मतःच आळ�ी, उदासीन आ�ण चुक��या गो���या
�भावाखा�� येणारे असतात. हे अगद� नैस�ग�क आहे.

माणूस अगद� सहज मू�भूत भीत�चा बळ� ठरतो आ�ण �हणून �या भीत��ी �ढायची
तयारी करा.
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नकारा�मक �वचार आप�या सु�त, मना�ारे आक�ष�त होतात �हणूनच ते पटकन
ओळखता येत नाहीत. �या �ोकांचा तुम�यावर असा नकारा�मक �भाव पडतो, �यांना
आप�या �वचारापासून �र ठेवा.

घरात�ं औषधांचं कपाट �रकामं करा, गो�या-औषधांना आता राम राम �हणा आ�ण
कुठ�याही का�प�नक आजाराचं कौतुक करणं बंद करा.

�या �ोकांचा तुम�यावर सकारा�मक �भाव आहे. �या �ोकांबरोबर संपक�  साधा,
�यां�या सहवासात राहा. �स�या�ा �ो�साहन दे�याचा �यांचा �वभाव अस�यामुळे तु�ही
�यां�या संपका�त कधीही �नरा� होणार नाही, याची खा�ी असू �ा.

अगद� सहज माणसा�या मनात नकारा�मक �वचार �वे� करतात आ�ण हे अगद�
सगळ�कडे आढळतं. मुळात हा आप�याच �वभावाचा दोष आहे याची �यांना जाणीवच
नसते. �यांना याची जाणीव असते ते �ोकही ती सवय घा�व�यासाठ� कुठ�ाच �य�न
करत नाहीत. मा� या सवयीचा घातक प�रणाम जे�हा जाणवतो, ते�हा ती सवय �यां�या
वृ�ीचाच भाग बन�े�� असते.

जर तु�हा�ा �वतः�ा खरोखरच जाणून �यायचं असे�, तर तुम�या मदतीसाठ� एक
��ाव�� �द�� आहे. ते �� वाचा आ�ण �वतः�ा ऐकू येई�, अ�ा आवाजात �या ��ांची
उ�रं �ा. यामुळे तु�ही �वतः�ी �ामा�णक राहा�.

आ�मपरी�णासाठ�ची ��ाव��

तु�ही कायम �कृती अ�वा��याची त�ार करता का, जर तसं असे� तर का?
अगद� �ु��क बाबतीतही तु�ही �स�याचा दोष �ोधता का? तुम�या कामात सदैव
चुका राहतात का आ�ण का?
तुमचं संभाषण उपहासानं भर�े�ं आ�ण �स�या�ा �खावणारं असतं का?
तु�ही मु�ाम एखा�ा ���चा संपक�  टाळता का आ�ण का?
तु�हा�ा कायम अपचनाचा �ास होतो का आ�ण का?
तुमचं आयु�य �नरथ�क, भ�व�य �नरा�ाजनक बन�ंय, असं तु�हा�ा वाटतं का?
तु�हा�ा �वतःचा �वसाय आवडतो का, नस�यास कारण?
तु�हा�ा �वतःब�� कणव येते का आ�ण का?
तुम�यापे�ा �े� �ोकांब�� तु�हा�ा म�सर वाटतो का?
तु�ही य�ाचा अ�धक �वचार करता क� अपय�ाचा? यापैक� क�ासाठ� तुमचा जा�त
वेळ जातो?
वाढ�या वयाबरोबर तुमचा आ�म�व�ास वाढतोय क� कमी होतोय?
तुम�याकडून झा�े�या चुकांव�न तु�ही काय मौ�यवान धडा ��क�ा आहात?
तुमचे काही नातेवाईक वा प�र�चत यांना तुम�याब�� काळजी वाटते का, तसे असे�
तर का?
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तु�ही काही वेळा अ�त�य उ�साहात तर काही वेळा खो� नैरा�यात असता का?
तुम�यावर सवा��धक चांग�ा �भाव कुणाचा आहे आ�ण का?
एखादा नकारा�मक �भाव जो टाळणं ��य आहे, तो तु�ही सहन क� �कता का?
�वतः�या राहणीमानाब�� तु�ही �न�काळजीपणे वागता का, के�हा आ�ण का?
आप�या सम�यांनी �ासून जा�याऐवजी �वतः�ा कामात गुंतवून ठेवून तु�ही सम�यांवर
मात करता का?
जर इतर �ोक तुम�यासाठ� �वचार करत असती�, तर तु�ही �वतः�ा कणाहीन ���
समजा� का?
जोपय�त एखा�ा गो�ीमुळे तु�ही फारच ��त होत नाही, �चड�चडे होत नाही, तोपय�त
तु�ही �याकडे (मनात डोकावून) �� देत नाही, असं होतं का?
टाळता ये�याजो�या गो��नी तु�ही �ासून जाता का? तु�ही ते �ास का सहन करता?
�नरा�ेपासून सुटका �हणून तु�ही दा�, �सगारेट, अम�� पदाथा��या आहारी जाता का?
�नरा�ेवर मात कर�यासाठ� तु�ही आप�या इ�छा���चा वापर का करत नाही?
सतत कुणीतरी तु�हा�ा टोचून बो�तं का, असं असे� तर का?
तु�ही �वतःसाठ� काही �न��त, भ� उ��� ठेव�ं आहे का? असा हेतू पूण�
कर�यासाठ� तु�ही कुठ�� उपाययोजना आख�� आहे का?
सहा मू�भूत भीत�पैक� कुठ�या भीतीनं तु�ही ��त आहात? जर असे� तर �याचं
कारण काय?
इतर �ोकां�या नकारा�मक �भावापासून �वतःचा बचाव कर�यासाठ� तु�ही काय
उपाययोजना के�� आहे?
�वतः�ा सकारा�मक कर�यासाठ� तु�ही �वयंसूचनांचा वापर करता का?
भौ�तक संप�ी आ�ण �वचारांवरचं �नयं�ण, यापैक� कुठ�� गो� तुम�या मते जा�त
मू�यवान आहे?
�वतः�या �नण�या�व�� तुम�यावर इतरांचा �भाव पडतो का?
तुम�या �ानात आज काही उपयु� वाढ झा�� का? तुम�या मनः��थतीत आज काही
सकारा�मक बद� झा�ा आहे का?
तु�हा�ा �नरा� करणा�या प�र��थती�ी तु�ही दोन हात करणार आहात क�
प�र��थतीपासून पळ काढणार आहात?
आप�या चुका, अपय� यांचं अव�ोकन क�न �यापासून काही बोध घेणं आव�यक
आहे क� नाही?
तु�ही तुम�यात�या सवा�त नुकसानकारक अ�ा तीन दोषांची नावं सांग ू�का� का? ते
दोष सुधार�यासाठ� तु�ही काय �य�न करता?
�न�वळ सहानुभूती �मळव�यासाठ� �ोकांना �यां�या �च�ता तुम�याजवळ ��
कर�यासाठ� तु�ही �ो�साहन देता का?
आप�या वैय��क �वकासा�ा साहा�यक ठरती� असे धडे तु�ही तुम�या दैनं�दन
जीवनातून घेता का?
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तुम�या उप��थतीचा �ोकांवर नकारा�मक �भाव पडतो का?
�ोकां�या कुठ�या सवय�चा तु�हा�ा सवा��धक �ास होतो?
तु�ही तुमचं मत �वतःच ठरवता क� �यावर इतरांचा �भाव असतो?
सव� नकारा�मक �भावापासून �वतःचं र�ण क� �कणारी कणखर मनः��थती क�ी
�मळवावी, हे तु�ही ��क�ा आहात का?
तुम�या �वसाया�ती तुम�यात आ�ा व ��ा आहे का?
सव�च �कार�या भीतीपासून �र ठेव�यासाठ� मना�ा आव�यक अ�ी आ�या��मक
ताकद तु�ही �मळव�� आहे का?
तुम�या धमा�मुळे तुमचं मन सकारा�मक राहाय�ा मदत होते का?
इतरां�या �ःखात सहभागी हो�याची तु�हा�ा आव�यकता वाटते का आ�ण का?
एकाच �कारचे �ोक एकाच कळपात राहतात, या वृ�ीनुसार तु�हा�ा जे �म�
आक�ष�त करतात, �यांचा तु�ही अ�यास के�ा आहे का?
�ोकां�ी घ� संबंध तयार होणं आ�ण �नरा�ा हाती येणं, या दो�हीत काही संबंध आहे
काय?
एखादा अगद� जवळचा �म�ही �या�या नकारा�मक �भावामुळे ��ू वाटावा असं होतं
का?
तुम�यासाठ� साहा�यक कोण आ�ण �ासदायक कोण, हे तु�ही कसं ठरवता?
तुम�याजवळ�या सहका�यांपैक� �े� कोण व क�न� तुम�यापे�ा बु��ने कोण?
�दवसात�या चोवीस तासांत आपण पुढ��पैक� कुठ�या गो�ी�ा �कती वेळ देतो? १.
उ�ोग २. झोप ३. खेळ-करमणूक ४. उपयु� �ान �मळवणं ५. वेळ वाया घा�वणं
तुम�या प�र�चतांपैक� कोण -
- सवा�त जा�त �ो�साहन देतो?
- सवा�त जा�त सावध करतो?
- �न��साही बनवतो?

तु�हा�ा सवा��धक सतावणारी �च�ता कोणती? तु�ही ती का सहन करता?
न मागता, फुकटचा स��ा देणा�या �ोकांचा स��ा तु�ही आहे तसा �वीकारता क�
स��यामागचे �यांचे हेतू तपासता?
तुमची सवा�त �बळ इ�छा कोणती? ती तु�ही �मळवणार आहात का? �यासाठ� इतर
इ�छांना गौण मह�व �ाय�ा तु�ही तयार आहात का? �या इ�छापूत�साठ� तु�ही तुमचा
दररोजचा �कती वेळ देता?
तुमचं मत वारंवार बद�तं का? आ�ण का?
सु� के�े�ं ��येक काम तु�ही �ेवटापय�त नेता का?
इतरां�या �ावसा�यक वा महा�व�ा�यीन पद�ांचा, �यां�या संप�ीचा तुम�यावर
�भाव पडतो का?
तु�ही �ोकां�या आ�थ�क वा सामा�जक �तरांकडे बघून �यां�या�ी संबंध जोडता का?
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तुम�या मते सवा�त �े� अ�ी हयात अस�े�� ��� कुठ�� आहे? ती तुम�यापे�ा
कुठ�या गो�ीत सरस आहे?
या ��ाव���या अ�यासासाठ�, �तची उ�रं दे�यासाठ� तु�ही �कती वेळ �द�ा आहे?
(या याद�त�या ��ांची उ�रं दे�यासाठ� �कमान एका �दवसाचा वेळ देणं तरी अ�यंत
गरजेचं आहे.)

जर तु�ही या सव� ��ांची �ामा�णकपणे उ�रं �द��त, तर इतर कुणाहीपे�ा तु�हीच
�वतः�ा चांग�े ओळखू �ागा�. या सव� ��ांचा मनापासून खरा अ�यास करा,
आठव�ात �कमान एकदा तरी हे वाचा. अनेक म�हने यावर प�र�म घेत�यास या ��ांतून
आप�या�ा �मळा�े�ं �ान बघून तु�ही थ�क �हा�. जर या ��ां�या उ�रांबाबत तु�हा�ा
�ंका असे�, तर �न�प�पातीपणे परी�ण करणा�या तुम�या एखा�ा प�र�चताचा स��ा
�या. �यांची ��ी तु�हा�ा आ�य�कारक अनुभव देऊन जाई�.

तुमचं संपूण� �नयं�ण अस�े�� गो�
तुम�या �वचारांवर तुमचं पूण� �नयं�ण असतं. मानवा�ा जी स�यं माहीत आहेत, �यात�ं हे
सवा�त मह�वाचं आ�ण सग�यात जा�त �ो�साहन देणारं स�य आहे, ही जणू तु�हा�ा
�मळा�े�� एक दैवी देणगी आहे. �या�ारे तुमचा �वभाव कळतो. जर तु�ही तुम�या
�वचारांवर �नयं�ण ठेवू �क�ा नाहीत, तर इतर कुठ�याच गो��वर �नयं�ण ठेवणं तु�हा�ा
��य होणार नाही. तुम�या भौ�तक गो��ची तु�ही फार�ी काळजी के�� नाही तरी चा�े�;
मा� तुमचं मन ही तु�हा�ा �मळा�े�� आ�या��मक संप�ी आहे. �तचं र�ण क�न दैवी
गो��ना साजे�ा स�मानानंच �तचा उपयोग करा. याचसाठ� �नसगा�नं माणसा�ा इ�छा���
बहा� के�� आहे.

जाणता-अजाणता, अ�ानामुळे जे �ोक नकारा�मक सूचनां�ारे इतरांची मनं ��षत
करतात, �यांना खरंतर काय�ानं जबर ���ाच �ाय�ा हवी. मा� अ�ा नकारा�मक
�वचारांपासून आप�ं संर�ण करणारा कुठ�ाच कायदा अ��त�वात नाही. असा कायदा
नस�यानं भौ�तक संप�ी �मळ�या�या संधी ब�याचदा ना� पावतात.

नकारा�मक �वचार�वृ�ी�या �ोकांनी थॉमस ए�डसन�ा वारंवार असं सां�गत�ं क�,
मानवी आवाज ��े�पत करणारं यं� तो तयार क�च �कणार नाही, आजपय�त हे
कुणा�ाही ��य झा�ं नस�यानं �ोकांना ती अ��य कोट�त�� क�पना वाट�� होती.
मा� ए�डसन �वतः�या �व�ासावर अढळ रा�ह�ा. माणसाचं मन �याचा �वचार क�
�कतं, अ�ा ��येक गो��ची ते �न�म�तीही क� �कतं, असा �या�ा ठाम �व�ास होता. या
�व�ासा�या व �ाना�या बळावरच ए�डसन इतरांपे�ा �े� ठर�ा.

अ�ाच नकारा�मक वृ�ी�या �ोकांनी एफ. ड��यू. वु�वथ��ाही असं वे�ात काढ�ं
होतं. �या �ोकां�या मते वु�वथ� जर पाच-दहा स�ट्स�या व�तूंची �व�� करणारं �कान
काढणार असे�; तर तो य��वी होणार नाही. मा� आप�या योजनेवर ��ा ठेवून
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वु�वथ�नं तक� संगत योजना आख�� आ�ण ती पूण��वास ने��. �ोकां�या नकारा�मक
�वचारां�या �भावाखा�� न येता �यानं �ंभर द��� डॉ�स�पे�ा जा�त संप�ी कमाव��.

हे�ी फोड�ची प�ह�� मोटार जे�हा डे�ॉईट�या र��यावर धाव��, ते�हा �ोकांनी
नापसंती �� के��. �या मोटारीचं �प देखणं, सुबक नस�यामुळे, ती य��वी होणार
नाही, असंच �ोकांना वाटत होतं. मा� हे�ी फोड� यांना �वतः�या �न�म�तीबाबत ठाम
�व�ास होता. या मोटारीसाठ� मी जगा�ीही �य�त �ावाय�ा तयार आहे, असं फोड�चे
उ�ार होते. फोड� आ�ण �यांचे अ�य कामगार या दोघांनाही मन अस�ं, तरी �यां�यात एक
मह�वपूण� फरक होता. फोड� यां�या मनावर, �यात�या �वचारांवर �यांचं �नयं�ण होतं. मा�
�यां�या कम�चा�यांबाबत ते तसं न�हतं. �यांनी आप�े �वचार �नयं��त कर�याचा �य�नच
के�ा नाही. मा� फोड� यांची ही मनोवृ�ीच �यांना संप�ी�या ��खरावर घेऊन गे��.

मान�सक �नयं�ण �मळव�यासाठ� �वयं���त आ�ण सरावाची गरज असते. जर तु�ही
तुम�या मनावर �नयं�ण ठेव�ं नाहीत, तर तुमचं मन तुम�यावर �नयं�ण ठेवतं. या��वाय
काहीही �तसरी गो� ��य नसते. मान�सक �नयं�णाची सग�यात साधी प�त अ�ी आहे
- कुठ�या तरी �न��त हेतूसाठ� तुम�या मना�ा सतत काय�म�न ठेवा. �यासाठ� यो�य
योजना आखा. य��वी ठर�े�या कुठ�याही ����या जीवनाचा अ�यास के�ा, तर असं
�दसतं क�, �याचं �या�या मनावर, �वचारावर पूण� �नयं�ण होतं. �या �नयं�णामुळेच �यानं
आप�या मनाची पूण� ताकद आप�या �न��त उ�े� पूण� कर�यासाठ� वापर��. जर �या�ा
असं �नयं�ण �मळवता आ�ं नसतं, तर �या�ा ते य�ही �मळा�ं नसतं.

जर नामक वृ�ा�या ��स� प�ास सबबी
सव� अपय�ी �ोकां�यात आढळणारी एक समान गो� �हणजे सबबी पुढं करणं. ��येक
����ा आप�या अपय�ाचं कारण माहीत असतं आ�ण अपय� �मळ�याचं कारण
�हणून �याच सबबी पुढं के�या जातात.

काही सबबी अ�त�य ��ारीनं पुढं के�या जातात, तर अगद�च थो�ा ख�याही
असतात. मा� पैसा �मळव�यासाठ� कुठ��च सबब पुढं करता येत नाही. जगा�ा फ�
तु�हा�ा य� �मळा�ं आहे का, इतक� एकच गो� जाणून घे�यात रस असतो.

एका चा�र�य-�व�ेषकानं नेहमी पुढं के�या जाणा�या सबब�ची एक याद�च बनव��
आहे, ही याद� वाचत असताना �वतःचं परी�ण करा आ�ण यात�या �कती सबबी तु�हीही
कारणपर�वे पुढं करता ते जाणून �या. मा� हे कायम ��ात ठेवा क�, या पु�तकाती�
त�व�ानानं यात�� ��येक सबब ही खोट� आहे, हे दाखव�ं आहे.

जर मा�यामागं प�नी व कुटंुब असतं
म�ा जर सतत पाठबळ �मळा�ं असतं
मा�याकडे पैसा असता
म�ा उ�म ���ण �मळा�ं असतं
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म�ा चांग�� नोकरी �ाभ�� असती
म�ा उ�म �वा��य �ाभ�ं असतं
माझे �दवस यापे�ा चांग�े असते तर
जर इतरांनी म�ा समजून घेत�ं असतं तर
मा�या आजूबाजूची प�र��थती वेगळ� असती तर
म�ा माझं जीवन न�ानं जगाय�ा �मळा�ं तर
�ोक काय �हणती� याचं दडपण नसतं तर
म�ा यो�य संधी �मळा�� असती तर
आ�ा या �णी जर म�ा उ�म संधी �मळा�� तर
जर �ोकांनी माझी अ�ी अव�था के�� नसती तर
मी अ�धक त�ण असतो तर
म�ा हवं ते करता आ�ं असतं तर
मी �ीमंत घरात ज�मा�ा आ�ो असतो तर
म�ा यो�य �ोक भेट�े असते तर
मी इतर �ोकांसारखा ��ार असतो तर
मा�याकडे �वतःचं मत मांड�याचं धाडस असतं तर
हातातून �नसट�े�या संधी �मळा�या अस�या तर
इतरांनी मा�यावर अ�धकार गाजव�ा नसता तर
म�ा क�टंु�बक जबाबदा�यात अडकून पडावं �ाग�ं नसतं तर
बॉसनी माझी यो�य ती कदर के�� असती तर
म�ा कोणी मदती�ा असतं तर
मा�या कुटंुबानं म�ा समजून घेत�ं असतं तर
मी मो�ा �हरात राहत असतो तर
म�ा चांग�� सु�वात करता आ�� असती तर
मी �वतं� असतो तर
म�ा इतरांसारखं उठावदार ���म�व असतं तर
मी इतका जाड नसतो तर
म�ा यापे�ा चांग�� संधी �मळा�� असती तर
मी कज�बाजारी झा�ो नसतो तर
मी अपय�ी ठर�ो नसतो तर
म�ा कसं ते नेमकं कळ�ं असतं तर
म�ा ��येकानं �वरोध के�ा नसता तर
म�ा खूप �च�ता भेडसावत नस�या तर
म�ा सुयो�य जीवनसाथी �मळा�ा असता तर
�ोक इतके घुमे नसते तर
माझं कुटंुब इतकं उधळप�� करणारं नसतं तर
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म�ा �वतःची खा�ी असती तर
न�ीब मा�या �वरोधात नसतं तर
माझा ज�मावर अ�ुभ �हाचं सावट नसतं तर
�हायचं ते होणारच, हे खरं नसतं तर
म�ा इतके क� करावे �ाग�े नसते तर
माझा पैसा गे�ा नसता तर
म�ा चांग�ा �ेजार �मळा�ा असता तर
माझा काही भूतकाळच नसता तर
माझा �वतःचा �वसाय असता तर
�ोकांनी माझं ऐक�ं असतं तर

आ�ण या सग�यात मह�वाचं �हणजे, जर मा�यात�या चुका �ोध�याचं धाडस मा�यात
असतं, तर मी चुका �ोध�या अस�या आ�ण �वतःत सुधारणा के�� असती. मा�या
चुकांव�न बोध घे�याची संधी म�ा �मळा�� असती. इतरां�या अनुभवातूनही मी काही
��क�ो असतो. म�ा मा�या चुका, मा�या उ�णवा कळ�या अस�या आ�ण �या
सुधार�यासाठ�, �यावर मात कर�यासाठ� मी अ�धक क� घेत�े असते आ�ण मा�या
सबबी सांग�यात वेळ वाया घा�व�ा नसता.

आप�ं अपय� झाक�यासाठ� सबबी सांगणं हा रा�ीय मनोरंजक खेळ आहे.
मानववं�ाइतक�च ती जुनी सवय आहे, �ततक�च घातकही आहे. �ोक आप�या सबबीचं
समथ�न का करतात? कारण सबबी हे �यांचंच अप�य असतं. �यां�याच क�पनेतून ज�मा�ा
आ�े�ं. आप�या क�पनेचं समथ�न करणं हा मानवी �वभावच आहे.

सबबी तयार कर�याची सवय खो�वर �ज�े�� असते. जे�हा आप�या समथ�नासाठ�
सबबी सां�गत�या जातात, ते�हा �या मोडून काढणं अवघड असतं. ��ेटो�याही मनात हेच
अस�यामुळे तो �हणा�ा क�, �वतःवर �वजय �मळवणं, हाच सव��म �वजय आहे. मा�
अहंभावानं आप�यावर �वजय �मळवणं सग�यात ��जा�पद आहे.

�स�या एका त�व�ा�या�या मनातही असाच �वचार आ�ा. जे�हा म�ा कळ�ं क�,
�स�यात आढळणा�या वाईट गो�ी �हणजे आप��च ��त�ब�ब असतात, ते�हा म�ा खूपच
आ�य� वाट�ं होतं.

आप�या उ�णवांवर पांघ�ण घा��यासाठ� सबबी तयार कर�यात �ोक एवढा वेळ
का घा�वतात? ते �वतः�ाच का मूख� बनवतात? हे म�ा कायमच एक रह�य वाटत
आ�ंय. कारण तोच वेळ जर �यांनी आप�या चुका सुधार�यात, उ�णवांवर मात
कर�यासाठ� वापर�ा, तर सबबी सांग�याची गरजच पडणार नाही, असं ए�बट� ��बड�नं
�हट�ंय.

�ेवट� एक आठवण क�न देतो, तुमचं जीवन हा एक खेळाचा पट असून, तुमचा
��त�पध� आहे वेळ. जर तु�ही एखाद� चा� कर�यात चा�ढक� के��त, तर वेळ तुमचं
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सै�य पटाव�न कापून काढे�. तु�ही अ�ा खेळाडूबरोबर खेळत आहात �जथं �नण�याती�
टाळाटाळ��ा अ�जबात �थान नाही.

भूतकाळात इ��छ�े�� एखाद� गो� न �मळा�याब�� तु�हीही एखाद� सबब सां�गत��
असे�; पण आता ती सबबच उर�� नाहीये. कारण तु�हा�ा आता एक अ�ी मा�टर क�
सापड�� आहे �ज�या मदतीनं जीवनात �चंड संप�ीची दारं आता तुम�यासाठ� अगद�
सहज उघड�े जाती�.

ही �क��� �नराकार अस�� तरी ����ा�� आहे. ती असा �व�ेष अ�धकार तु�हा�ा
�दान करत आहे. �या�ारे �न��त योजनेनं आ�ण �व�ंत इ�छा����या मदतीनं तु�ही
�ीमंती �मळवू �कता. मा� जर तु�ही या अ�धकाराचा वापर करणार नाही, तर खूप मोठ�
�क�मत तु�हा�ा �ावी �ागे�. ती �क�मत आहे अपय�. �क���चा यो�य उपयोग के�ात,
तर तु�हा�ा खूप मोठं ब�ीस �मळे�. ते ब�ीस आहे �वतःवर �वजय �मळवून आयु�यात
हवं ते �मळव�याचं समाधान. आयु�यावर अ�धकार गाजव�याचं समाधान.

हे ब�ीस तुम�या �य�नांना अगद� साजेसं आहे. तु�ही सु�वात तर करा आ�ण
�वतःची खा�ी क�न �या.

�े� त�व� इमस�ननं �हट�ंय क�, जर आप�े ऋणानुबंध असती�, तर आपण पु�हा
भेटूच. �या�याच �वचारां�या चा��वर मीही �हणतोय क�, आप�ेही ऋणानुबंध आहेत
�हणूनच या पु�तका�या मा�यमातून आपण पु�हा भेट�ो आहोत.
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