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ह ेपु तक मी मा या अशा िम ाला अपण करीत आहे
याला ह ेवाच याची गरज नाही,

- तो माझा लाडका िम  होमर ॉय.



सुधा रत आवृ ी - ा तािवक
इ. स. १९३७ साली ‘हाउ टू िवन े स’ची पिहली आवृ ी कािशत झाली, ते हा

फ  पाच हजार ती छाप या हो या. या वेळी ना लेखक डले कानग ना क पना होती ना
सायमन आिण कु टर या काशकांना अंदाज होता क , ह ेपु तक इतक  िव मी िव
करेल! रातोरात या पु तकान ेखळबळ माजवून सग यांनाच आ याचा ध ा दला आिण
यानंतर लोकांची वाढती मागणी पुरव यासाठी आवृ ीमागून आवृ ी अ ाहतपणे
छाप या गे या आिण या आंतररा ीय बे ट सेलर पु तकाने एक इितहास घडवला. या
िव मी खपानंतर जवळपास प ास वषाचा आ ही मागोवा घेतला आिण या पु तकाने
सवसामा यां या मनावर इतके अिधरा य का केले असावे याचे उ र आ हाला िमळाले.
उ र अस ेक , या पु तकाने मनु य- वभावाची एक दखुरी नस पकडून ती बरी कर याचे
उपाय योजले आहते. याव न असे दसते क , ह ेपु तक िवकत घेणे वा वाचणे ही केवळ
ता पुरती फॅशन कंवा े झ नाही, तर ती लोकांची गरज आह.े

डले कानगी नेहमी असे हणत असत क , एखादा वा चार इंि लश भाषेम य े जवणे
ह ेलाख डॉलस कमाव यापे ा अवघड असते. पण ‘हाउ टू िवन े डस ्अ ◌ॅ ड इ लुए स
पीपल’ हा आता इंि लश भाषेतील एक वा चार बनला आह.े आता या वा चाराचा
संदभ अनेक ठकाणी दला जातो. याचा अनुवाद केला जातो, याचे िवडबंन केले जाते
आिण असं य कादबं यांपासून ते राजकारणातील ंगिच ांम येही याचा वापर होतो.
ब सं य िलपी असले या भाषांम य ेया पु तकाचे भाषांतर झाले आह.े येक िपढीला ते
नावी यपूण आिण यां या काळानुसार अनु प असेच वाटत आले आह.े

मग साहिजकच आम यासमोर असा  उभा रािहला क , या पु तकाने इतके चंड
यश िस  क न दाखवले आह ेआिण जगभर याचे चाहते आहते अशा पु तकात बदल
क न याला ध ा का पोहोचवायचा?

या ाचे उ र शोधताना आपण थम ह ेल ात घेतले पािहजे क , डले कानगी हे
वत:च आयु यभर वत: या पु तकांम य ेसुधारणा करत असत. ‘हाउ टू िवन े स
अ ◌ॅ ड इ लुए स पीपल’ ह ेपु तक कानगी यांनी ‘ भावी भाषणकला’ आिण ‘मानवी
नाती जप याचे िश ण’ दे या या अ यास मासाठी िलिहले आिण आजही ते तेथे वापरले
जाते. १९५५ साली डले कानगी यांचे िनधन झाले, पण मरेपयत यांनी या अ यास मात
वेळोवेळी सुधारणा क न हा अ यास म अिधक अिधक प रणामकारक बनवला. डले
कानग इतक  काळाची अनु पता समज याची ताकद कोणाम येच न हती. डले कानगी
यांनी यां या िशकव या या तं ांम येसु ा सतत बदल केले. भावी भाषणकलेवर या
पु तकातसु ा यांनी अनेकदा सुधारणा के या. जर त ेअजून जगले असते, तर ‘हाउ टू िवन
े स अ ◌ॅ ड इ लुए स पीपल’ या पु तकातसु ा बदल या काळानु प प ास वषातील
अनेक घडामोड चा परामश घेऊन यांनी न च बदल केले असते, याब ल आ हाला
ितळमा  शंका नाही.



या पु तकात या महान चे संदभ दले गेले आहते, उ लेख केले गेले आहते या
महान  या पु तका या पिह या आवृ ी या वेळेस सव ुत अशाच हो या; पण आज
अनेकांना यां याब ल मािहती नाही. अशी िविश  उदाहरणे आिण वा चार जे
आज या काळात, आज या समाजाला अप रिचत आहते त ेवगळून पु तकाला
ि ह टोरीयन काळात ने यापासून वाचव याचा आमचा न  य  आह.े कारण असे न
के यास पु तकाचा भाव कमी हो याची श यता आ हाला वाटली.

या पु तकाची सुधा रत आवृ ी काढ यामागचा आमचा हाच एक िनभळ हते ूहोता
क , आधुिनक वाचकाला ह ेपु तक वाच यास अडचण येऊ नय;े पण याच वेळी
पु तका या मूळ गा याला जराही ध ा पोहोचू नये. आ ही ह ेपु तक या दिृ कोनातून
जराही बदललेले नाही. उलट यात नवीन उदाहरणांची भर घातली आह.े ओघवती आिण
वा या या आ हाददायक झुळके माणे असणारी कानगी यांची खास शैली आ ही जपली
आह.े १९३० या दशकातील खास बोली आिण अस य भाषासु ा आ ही बदललेली नाही.
डले कानगी जसे बोलत, तसेच िलहीत.

आिण हणूनच ही जरी सुधारीत आवृ ी असली, तरीसु ा पु तक वाचताना ते
आप याशी पूव सारखेच बोलत असतात ह ेतु हालाही जाणवेल. येक वष  जगभरातील
हजारो िव ाथ  यां या लासेसम ये येऊन िश ण घेऊन जातात आिण क येक हजार
लोक यां या या पु तकाचा अ यास क न आपले आयु य समृ  कर याचा य  करतात.

या सग यांना आ ही ह ेपु तक अिधक भावी साधन हणून सादर करीत आहोत.
– डोरोथी कानगी

– डेल कानगी



या पु तकाचा जा तीतजा त लाभ हावा हणून
केले या नऊ सूचना

१ – जर या पु तकाचा तु हाला जा तीतजा त लाभ यायचा असेल, तर एक अदृ य
गरज आह.े एक अ यंत आव यक आिण सवात मह वाची गो , िजचे पालन करणे इतर
कोण याही िनयमापे ा कंवा तं ापे ा ज रीचे आह.े तु ही इतर हजार िनयमांचे पालन
केले, पण ह ेत व पाळले नाहीत, तर ह ेसगळे थ आह;े पण ही गो  जर तु ही थेट
दयापासून केलीत, तर तु ही इतर सूचना न पाळताही चम कार घडवू शकता.
ही गरज कोणती आह,े जी चम कार घडवणार आह?े ती गरज आह,े अंत:करणापासून

ती  इ छा अस याची. ‘मी लोकांशी जा तीतजा त सुसंवाद साध याचा य  करीन.’
अशी ती  इ छा मनात हवी.

ही आंत रक इ छा तुम या मनात कशी जागेल? यासाठी तु हाला तुम या मनाला हे
सतत बजावत राहायला लागेल क , ही त वे कती मह वाची आहते. ही त वे पाळून
तु ही तुमचे आयु य कती समृ , प रपूण आिण पूण वान ेजगत आहात याचे िच  मनाशी
रंगवावे लागेल. तु ही तुम या मनाशी ह ेसतत हणत राहायचे आह ेक , ‘माझी
लोकि यता, माझा आनंद आिण माझी इतरांना वाटणारी कंमत ही मी लोकांशी कसे
वागतो यावरच अवलंबून आह.े’

२ – येक करण सु वातीला घाइ-घाइत वाचून या. यामुळे या करणाम ये
नेमके काय सांिगतले आह,े ह ेतुम या ल ात येइल. यानंतर लगेच पुढ या करणाकडे
जा याचा तु हाला मोह होइल; पण तसे क  नका. ह,ं जर केवळ मनोरंजनासाठी तु ही हे
पु तक वाचत असाल तर ठीक आह!े पण या पु तकाचा उ ेश केवळ तेवढाच नाही. हे
पु तक तु ही तुमचे नातेसंबंध अिधक दढृ कर यासाठी लागणारी कौश ये आ मसात
कर यासाठी वाचत आहात. हणून एक-एक करण पु हा पु हा वाचा. यामुळे तु हाला
अपेि त प रणाम कमी वेळात दसून येतील.

३ – म ये-म ये थांबून तु ही जे वाचत आहात यावर पु हा-पु हा िवचार करा.
वत:ला िवचारा क , ा सूचना तु ही तुम या ि गत आयु यात कोठे आिण कशा
वाप  शकता.

४ – वाचताना हातात े यॉन पेि सल, पेन कंवा माकर असू ा. जे हा तु हाला
एखादी सूचना उपयु  वाटेल आिण जी तु ही वाप  शकता अस ेतु हाला वाटेल ते हा ती
अधोरेिखत करा. अशा कारे काही वा य ेतु ही रंगीत पेि सल नी अधोरेिखत केलीत, तर
पु तक अिधक वाचनीय होते आिण पुनवलोकन कर यासाठीसु ा सोपे होत.े

५ – मला अशी एक ी मािहती आह,े जी एका मो ा इ शुर स कंपनीची मॅनेजर
आह.े येक मिह याला ित या कंपनीने इ युअर केलेले कॉ ॅ ट ती पु हापु हा
मिहनो मिहने, वषानुवष वाचून काढत.े असे ती का करते? कारण अनुभवांती ितला



समजले आह ेक , तपशील ल ात ठेव यासाठी ह ेगरजेचे आह.े
मी ‘जाहीर भाषणकला’ या िवषयावरील मा या पु तकासाठी दोन वषापासून लेखन

करत होतो, पण आधी मी काय िलिहले ह ेमला पु हा-पु हा वाचून पाह याची गरज पडत
होती, कारण आप या िव मरणश ची गतीसु ा आ य कर यासारखीच असत!े

हणून या पु तकापासून तु हाला अिधक काळ टकणारे फायद ेहवे असतील, तर हे
पु तक वर-वर चाळू नका. एकदा सखोल वाचून झा यानंतरही दर मिह याला या
पु तकाचे पुनवलोकन कर यासाठी काही तास राखून ठेवा. ह ेपु तक तुम या टेबलावर
सहज नजरेस पडले अशा ठकाणी ठेवा. नेहमी या यावर नजर टाका. या पु तकामुळे
तुम या वागणुक त होणारी सुधारणा ल ात या. ल ात ठेवा क , या पु तकात दले या
त वांचा सतत वापर के याने व पाठपुरावा के यानेच ह ेसगळे सवयीचे होइल व याचा
फायदा होइल. दसुरा काही मागच नाही.

६ – बनाड शॉने अस े हटले आह,े “तु ही जर एखा ा माणसाला काही िशकवायचा
य  केलात, तर तो त ेकधीच िशकत नाही.” शॉ हणतो त ेबरोबर आह.े िशकणे याचे
यानेच करायचे असते. आपण काहीतरी क नच काहीतरी िशकतो हणून तु हाला जर
या िव ेत पारंगत हायचे असेल, तर या पु तकाचा अ यास करा. जे हा संधी िमळेल
ते हा ह ेिनयम लावून पाहा. जर तु ही असे केले नाहीत, तर तु ही ह ेसगळे लवकर
िवसराल. जे त व वापरले जाते, तेच तुम या मनाला िचकटून असते.

अशीही श यता आह ेक , नेहमीच या सूचना वापरणे तु हाला अवघड वाटेल. ह ेमला
मािहती आह ेक , जरी मी ह ेपु तक िलिहले असले तरी मलासु ा य  वहारात या
सूचना आणणे काही वेळेस अवघड वाटते. उदाहरणाथ, तु ही जे हा नाराज असता ते हा
दसु याचा दिृ कोन समजावून घे यापे ा याला दषूणे दणेे व या यावर टीका करणे हे
अिधक सोपे असत.े दसु याची तुती कर यापे ा दसु यावर टीका करणे ह ेअिधक सोपे
असते. इतरांना काय हवे आह ेह ेसांग यापे ा आप याला काय हवे आह ेह ेसांगणे सोपे
असते, हणून ह ेपु तक वाचताना अस ेल ात या क , तु ही फ  मािहती गोळा करत
नाही आहात, तर तु ही तुमची जीवनशैली बदल याचा य  करत आहात आिण
साहिजकच ह ेिमळव यासाठी वेळ, िचकाटी आिण या ानाचा ावहा रक वापर करणे
गरजेचे आह.े

मानवी नातेसंबंधांवरची ही एक वसायमाला आह ेअसे समजा. जे हा-के हा एखा ा
सम येब ल संघष कर याची वेळ येइल, हणजे मुलांबरोबर संघष कंवा पती/प ीला
आप या मना माणे वागायला लावणे कंवा एखा ा िग हाइकाची समजूत पटवणे कंवा
ासदायक लाएं सशी जमवून घेणे, अशा वेळी गडबडून जाऊ नका. त ेचुक चे आह.े
याऐवजी या पु तकाची पाने उलगडा आिण अधोरेिखत केलेले प र छेद पु हा-पु हा
वाचा. ही नवीन शैली आप याला लागू पडते का पाहा आिण खरेच कमया घडले!

७ – या पु तकातील एखा ा त वाचे जर तु ही उ लंघन केले व ते तुम या मुलां या
कंवा जोडीदारा या कंवा ावसाियक जोडीदारा या ल ात आले, तर यांना एक
पया दडं हणून ा. यायोगे या खेळात तु ही ावी य ा  क  शकाल.



८ – वॉल ीटवरील एका बँके या अ य ाने मला असे सांिगतले क , वत:म ये
सुधारणा कर याची एक नवीनच प त याने शोधून काढली. खरेतर या माणसाचे िश ण
फार न हते पण तरीसु ा तो एक मह वाचा अथशा  समजला जात होता. या या
यशाचे गमक या याच श दांत वाचा :

‘अनेक वषापासून मा याकड ेएक मुलाखत ची वही मी जवळ बाळगतो. संपूण
दवसभरात मी यांना भेटलो याचा तपशील याम ये असतो. माझे कुटंुब शिनवारी
रा ी मला कोण याच काय मात गृहीत धरत नाही, कारण यांना मािहती असत ेक , या
काळात मी आ मपरी ण करतो आिण मा या वाग या-बोल याचे पुनवलोकन करतो.
या चचा, भेटीगाठी झा या असतील, यांचा पु हा िवचार करतो. यात मी वत:ला
िवचारतो :

‘ या वेळी मी कोण या शहाणपणा या गो ी के या यां यामुळे मा याम ये सुधारणा
झाली?’

‘ या अनुभवांव न मी काय बोध यायला हवा?’
पण या अशा सा ािहक पुनवलोकनामुळे मी अिधकच द:ुखी होत होतो. मी वत:च

केले या चुकांचे मला खूप आ य वाटे. अथात जसजसा काळ पुढे जात होता तसतशा चुका
कमी होत गे या. कधीकधी मी वत:च माझी पाठ थोपटत असे. या कारे वत:चे
िव ेषण कर याची, वत:ला िशि त कर याची प त मी वषानुवष चालू ठेवली आिण
इतर कोण याही गो ीपे ा या प तीचा मला अिधक फायदा झाला.

माझी िनणय मता वाढली, माझे इतर लोकांशी संबंध सुधारले. यापे ा अिधक मी
काय सांगू?

अशीच काहीशी प त तु ही तुम या वत: या आयु यात का नाही वापरत? या
पु तकातसु ा अशा अनेक गो ची चचा केली आह.े जर तु ही असे केले, तर दोन गो ी
घडतील.

एक हणजे तु ही वत:ला िशि त कर या या येत गंुतून जाल, जी गु  असेल व
िबनखचाची असेल.

दसुरी हणजे लोकांशी कसे वागावे कंवा कसे वागू नय,े ह ेसमज याची तुमची मता
वाढेल.

९ – या पु तका या शेवटी तु हाला काही कोरे कागद दसतील, यां यावर तु ही ही
त वे वाप न कसा िवजय िमळवलात ह ेिलहायचे आह.े यात नेमकेपणा हवा. नावे,
तारखा, याचे झालेले प रणाम ह ेसव यात िलहायचे आह.े अशा कारे न द ठेव यामुळे
पुढील काळात कधीतरी अशी वही घेऊन भूतकाळातील गो चा आढावा घेणे तु हाला
आ हाददायक वाटेल.

सारांश
१. नातेसंबंध सुरळीत करणे ही अंत:करणापासून आलेली ती  इ छा हवी.



२. येक करण दोन वेळा वाच यािशवाय पुढे जाऊ नका.
३. वाचताना म ये-म ये थांबून वत:ला िवचारा – ही सूचना मी मा या आयु यात

कशी वाप  शकतो.
४. येक मह वाची क पना अधोरेिखत करा.
५. मिह यातून एकदा पु तकाचे पुनवलोकन करा.
६. जे हा संधी िमळेल ते हा ही त वे वाप न बघा. ह ेपु तक एखादी वसायमाला

अस या माणे वापरा व यायोगे तुम या सम या सोडवा.
७. ह ेपु तक खेळकर प तीनेसु ा अ यासता येइल. एखा ा िम ाला सांगा क , जर

तु ही या पु तकातील त वांची पायम ली केलीत, तर तु ही याला दडं हणून
एक पया ाल.

८. तु ही वत:च वत:चे बनवलेले गितपु तक आठव ातून एकदा तपासा.
वत:ला िवचारा क , तु ही कोण या चुका के या? यात आता काय सुधारणा
करता येतील आिण भिव यासाठी तु ही यातून काय बोध याल?

९. या पु तका या मागे तु ही ही त वे के हा आिण कशी वापरली, याची न द ठेवा.



ि य वाचक
‘हाउ टू िवन स अ ◌ॅ ड इ लुअ स पीपल’ या एकाच पु तका या जगभर चाळीस

भाषांम ये िमळून दहा कोटी ती संप या आहते आिण अशा पु तकाचा सखोल अ यास
क न याचा अनुवाद करायला मला िमळाला, ह ेमी माझे भा यच समजत ेव याब ल
मेहता पि ल शंग हाऊसचे आभार मानते.

ह ेपु तक वाचत असताना मा या मनात िवचार आला, ‘सग यांशी गोड बोलणे,
समोर याचे कौतुक करणे, अपराध पोटात घालणे ही या पु तकाची म यवत  क पना
आह,े पण आपण सगळेच जण जणू बाजी भू दशेपांडचे वंशज अस यासारखे समोर याला
खंडीत पकड या या तयारीत असतो. चुकून आप याशी कोणी गोड बोलायला आलेच,
तर तो माणूस ढ गी व मतलबी असणार अस ेआपले भाक त असते.’ अशा पा भूमीवर हे
पु तक मराठी लोकांना कतपत भावेल, या काळजीतच मला झोप लागली आिण मला
व  पडले.

व ात सा ात डले कानगी मा यासमोर ठाकले. त ेमला हणाले, ‘अगं चंता कसली
करतेस? येक माणसाचे एक मम थान असत.े यावर आपण हळूच फंुकर घालायची.
संपूण जगभर माझी मेथड यश वी झाली आह.े’ यावर मी हटले, ‘डले अंकल! उगाच
गमजा क  नका! एकदा महारा ात, िवशेष क न आम या पु यात येऊन बघा, तेथे
तुम या ानाची आिण त व ानाची अ ◌ॅिसड टे ट होइल. इथला येक माणूस सकाळी
उठ यापासून ते रा ी झोपेपयत ‘हाउ टू इ स ट पीपल अ ◌ॅ ड एट एिनमीज’चे पाठ
िगरवत असतो. नाही तु ही अंगाला राख फासून गेलात, तर मी नाव बदलेन.’

पण डले अंकल हरणा यातले न हत.े त े हणाले, ‘अगं, समोर या माणसाला ेम दले
पािहजे, िज हाळा दला पािहजे, ओलावा ायला हवा, आपुलक  दाखवायला हवी.’

यावर मी हटले, ‘अहो अंकल! कसले काय! आ ही सतत ऊन-पावसाचा खेळ खेळत
असतो. हणजे समोर या माणसाने जर उ हाची बाजू घेतली, तर आपण पावसाची बाजू
धरायची आिण याने पावसाची बाजू घेतली, तर आपण उ हाची बाजू यायची. शु
ताि वक वादासाठी वाद! हणून तर टळक े  क  आगरकर यावर आ ही अजून वाद
घालतो!’

डले अंकल अिजबात माघार घेत न हत.े ते हणाले, ‘तुला कसे पटवून दऊे? तु ही
जे हा चुकून जरी कडू बोलता ते हा तु ही समोर या माणसाला सरळ करत नाही, तर
कायमचा वाकडा क न ठेवता अन् दसुरी गो  हणजे ामािणक माणसाला जर खोटेखोटे
गोड बोलता आले नाही, समोर या माणसाचे जर मन वाचता आले नाही आिण आप या
मतलबांवर ल  ठेवता आले नाही, तर तो जगात अ ामािणक माणसांकडून पराभूत
होतोच होतो आिण या वेळी मानवी समाजाचे आिण सं कृतीचे अपरंपार नुकसान झालेले
असते.’ डले अंकलचा मु ा मला पटला. मी व ातच, पण ख याखु या जोरजोरात टा या
वाजव या. या आवाजाने सगळे जमले आिण मी खडबडून जागी झाले.



मा याम ये दहा ह चे बळ आले. खरेच डले साहबे हणतात या माणे आपला
दिृ कोन बदलणे कती गरजेचे आह!े हा बदल वत:त घडवून आणणे हाच वत:ला
िचरकाल आनंदी ठेव याचा हमखास यश वी माग आह.े ह ेपु तक वाचून तु ही
तुम यातली कटुता िवसरलात, तरी ते या पु तकाचे यश आह ेअसे मी मानेन.

मग कराल ना य ?
अ ◌ॅड. शुभदा िव ांस



या पु तकात तु ही काय वाचाल?

१९३७ साली डले कानगी यांनी ह ेपु तक थम कािशत केले. आज आपण २०११
सालात आहोत. ह ेपु तक काळानु प असावे हणून पु तका या मूळ गा याला ध ा न
लावता लेखका या प ीने, डोरोथी कानगी व ित या सहका यांनी याम ये थोड ेबदल
केले आहते. याब ल ा तािवकात िलिहलेलेच आह.े यानंतर ह ेपु तक का व कसे िलिहले
गेले या िवषयीचे िलिहलेले मनोगत मोठे मनोरंजक आह.े या पु तकापासून तु हाला
जा तीतजा त फायदा िमळावा, हणून नऊ ब मू य सूचना यात द या आहते.

पु तक एकूण चार भागांत िवभागले गेले आह.े यांपैक  पिह या भागात लोकांना कसे
हाताळावे व यासाठी कोणती तं  ेवापरावीत, याची िव तृत चचा केली आह.े तु हाला
मध गोळा करायचा असेल, तर तो खुबीने गोळा करावा लागतो. मधमा यां या पो यावर
दगड मा न कसे चालेल? तसेच लोकांनी तुमचे ऐकावे, तुमचे अनुकरण करावे, तुम या
िवचारांशी सहमत हावे, तुमचे अनुयायी हावे अस ेतु हाला वाटते ना? मग याचे
कौश य तु ही या भागात शा शु  प तीने िशकाल.

दसु या भागात लोकांना तु ही आवडावे हणून केलेले सहा उपदशेसु ा तु हाला
आवडतील अशा प तीनेच केले आहते. तुमचे सगळीकड ेचांगले वागत हावे, लोकांवर
तुमची छाप पडावी असेच तु हाला वाटत ेना? मग यासाठी काही प ये पाळणे गरजेचे
आह.े तेच या भागात सांिगतले आह ेआिण तु ही जर काही गो ी करायला नकार दलात,
तर तुम यावर कोणती संकटे ओढवतील याब लसु ा धो याचा इशारा दला आह.े तसेच
संवादकौश यावर अिधक भर दला आह.े

ितस या भागात वादिववाद घालणे कती हािनकारक असत ेत ेअनेक उदाहरणांसह
प  केले आह.े वादिववादाने तु ही लोकांना कधीच जंकू शकत नाही, ह ेकटू स य फार
कळवळून सांिगतले आह.े वादिववादाने तु ही फ  श  ूिनमाण करता. लोकांना चांगले
वाग यासाठी आ हान दणेेसु ा संगी कसे गरजेचे असते त ेपटवून दले आह.े तसेच
अ यंत ितकूल प रि थतीतही आपला संयम ढळू न दतेा बाजी आप या बाजूने कशी
पालटवायची याचेही मागदशन आह.े

चौ या भागात नेतृ व ही कला आह ेव याची महती कती आह ेह ेसमजावून सांिगतले
आह.े लोकांना राग येऊ न दतेा व यांना आ मक होऊ न दतेा यां यात कसे बदल घडवून
आणायचे ते या भागात सांिगतले आह.े तसेच टीका कर यापूव  कंवा समोर याकड ेबोट
दाखव यापूव  उरलेली चार बोटे कशी आप याकड ेअसतात, ह ेजुनेच त व स माण िस
केले आह.े लोकां या चुकांकड ेस दयतेन ेपाहा, यांना चुका सुधार यास ो साहन ा
असे सांगून संपूण मानवजातीलाच सकारा मक दिृ कोन दे याचा य  आह.े

वत: डले कानगीनी कती ितकूल प रि थतीला त ड दऊेन एवढे उ ुंग यश िमळवले
याब ल लॉवेल थॉमस यांनी आपले िवचार  केले आहते.

तसेच पु तक वाचून झा यावर तु ही तुम या ि गत आयु यात या तं ांचा वापर



क न कसे यश िमळवले याचा तपशील िल न ठेव यास पु तका या शेवटी कोरी पाने
ठेवली आहते. याचा ज र वापर करा. ह!ं पण यासाठी वत:चीही त िवकत यायला
िवस  नका!

अ ◌ॅड. शुभदा िव ांस
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हे पु तक कस ेिलिहले गेल ेआिण का?

िवसा ा शतका या सु वाती या प तीस वषा या काळात अमे रकेतील काशकांनी
सुमारे वीस हजार पु तके कािशत केली. यांपैक  ब तेक अ यंत िनरस होत,े तर बरेच
आ थकदृ ा अपयशी ठरले. मी ‘बरेच’ हटले का? हो! खरे आह,े कारण यांपैक  एका
खूप मो ा काशन सं थे या मॅनेजरन े वत: न मा याकड ेह ेकबूल केले क , दर आठ
पु तकांपैक  सात पु तकांम य े याला तोटा सहन करावा लागत होता.

मग असे सगळे आह,े तरी मी आणखी एक पु तक िलिह याचा हा उ ामपणा का करतो
आह?े मी िलिहले, तरी तु ही त ेवाच याचा ास का घेणार आहात?

ह ेदो ही  चांगले आहते आिण यांची उ रे दे याचा मी य  करणार आह.े
मी इ. स. १९१२पासून यूयॉकमधील ावसाियक ी-पु षांसाठी िश ण वग घेत

आलो आह.े सु वातीला मी फ  जाहीर भाषण कलेचेच वग घेत अस.े त े य
अनुभवांवर आधा रत होते आिण येकाला आप या धं ात व वसायात येणा या नवीन
क पना एकमेकांत वाटून घे याची ती चांगली संधी होती.

पण मग हळूहळू मला असे जाणवू लागले क , या ौढ ना फ  जाहीर
भाषणकलाच िशक याची गरज नाही, तर दनैं दन आयु यात इतर माणसांबरोबर कसे
वहार करावे ह ेिशकणेसु ा गरजेचे आह.े
मला हसेु ा कषाने जाणवले क , मला वत:लासु ा अशा िश णाची गरज होती.

मी आता जे हा आयु यात मागे वळून बघतो ते हा मा याम ये चातुय आिण सामंज य
यांचा कती अभाव होता ह ेजाणून मनाचा थरकाप होतो. आज मी जे पु तक तुम या
हाती दते आह ेत ेवीस वषापूव  मा या हाती कोणी दले असते, तर कती बरे झाले असते!

िवशेष क न तु ही जे हा एखादा धंदा करीत असता ते हा ‘लोकांशी कसे वागावे’ या
सम येला तु हाला त ड ावे लागत.े आणखी अस ेक , जरी तु ही गृिहणी असलात,
आ कटे ट असलात कंवा इंिजिनअर असलात तरीसु ा हा  तु हाला पडतोच. कानजी
ित ानमाफत काही आधुिनक तं ांचा शोध घेताना एक स य समोर आले आिण अथातच
ते इतर त ांकडून अनेक िनकषांवर पडताळले गेले. या संशोधनातून अस ेिस  झाले क ,
अ यंत यश वी माणसां या यशा या ेयातसु ा फ  १५% ेय यां या तांि क ानाला
जाते, तर उरलेले ८५% ेय यां या मानवी थाप य शा ाकडचे जात.े यात यांचे
ि म व व यां या नेतृ व गुणाचा समावेश असतो.
अनेक वष मी फलाडिे फया येथील इंिजिनअस लबम ये हा अ यास म िशकवतो

आह ेआिण यूयॉकमधील इलेि कल इंिजिनअ रंग या िवषयांम ये या अ यास माचा
समावेश केला गेला आह.े मा या लासेसमधून पास होणा या इंिजिनअसची सं या
जवळपास पंधराशे आह.े ते मा याकड ेकशासाठी येत असत? कारण यां या असे ल ात
आले क , फ  इंिजिनअ रंगचे ान असून भागत नाही. यामुळे यांना बढती िमळून



वरची जागा िमळत नाही. यासाठी यां या ि म वात अिधक सकारा मक बदल होणे
गरजेचे असते. उदाहरणाथ, एखा ा इंिजिनअरकड ेउ  तीचे तांि क ान असेल, याला
आकडमेोड चांगली जमत असेल आिण लॅनही बनवणे येत असेल, पण तरीसु ा जो
इंिजिनअर उ म कारे आप या क पना लोकांसमोर मांडू शकेल आिण या यात नेतृ व
गुण असतील व जो लोकांम ये ेरणा िनमाण करेल यालाच उ  पदावर नेमले जात ेव
पगारही अिधक िमळतो.

आप या भरभराटी या काळात जॉन डी. रॉकफेलर हणाला होता, ‘लोकांशी कसे
बोलावे, कसे वागावे ह े ानसु ा चहा, कॉफ  यांसारख ेिवकत यावे लागते आिण मी या
पृ वीवर ह े ान िमळव याची सग यात जा त कंमत मोजली आह.े’

तु हालाही असे वाटत नाही का क , या जगातील एकातरी कॉलेजम ये असा अनमोल
िवषय अ यास मात िशकवला जावा? िनदान ावहा रक शहाणपण िशकवणारा
एखादा िवषय जरी कॉलेजमधील अ यास मात समािव  असता, तरी मी पु तक
िलिह याचा खटाटोप केला नसता.

िशकागो िव ापीठान ेव वाय.एम.सी.ए. शाळेने ौढांना काय िशकायला आवडते
याची पडताळणी केली होती.

हा स ह कर यासाठी सुमारे दोन वष आिण पंचवीस हजार डॉलस लागले. स हचा
शेवटचा भाग मेरीडने, कने टीकट येथे संपला, कारण अमे रकेतील ह ेएक वैिश पूण
शहर मानले गेले. मेरीडने येथील येक ौढाची मुलाखत घेऊन याला १५६ 
िवचारले गेले.  साधेच होते. जस े‘तुमचा वसाय आह ेक  धंदा? तुमचे िश ण? तु ही
कामा या वेळात काय करता? तुमचे उ प  कती? तुमचे छंद कोणते? तुमची
मह वाकां ा काय? तुम या अ यास मातील तुमचे आवडीचे िवषय कोणते?’ अस ेअनेक

! या स हतून ामु याने ह ेल ात आले क , वत:चे आरो य ह ेजा तीतजा त लोकांना
मह वाचे वाटते आिण यां यासाठी दसुरी मह वाची गो  होती ती हणजे यां या
आजूबाजू या लोकांना कसे समजावून यायचे आिण यां याबरोबर वहार कसा
करायचा. यांना आपण आवडावे हणून काय करावे आिण यांना जंकून घेऊन
समिवचारी कसे बनवावे.

हणूनच या किमटीन ेहा स ह झा यानंतर मेरीडने ौढांसाठी असा एखादा कोस सु
कर याचे ठरवले. या अ यास मासाठी एखाद ेपा पु तक िमळव याचा यांनी कसोशीने
य  केला; पण असे एकही पु तक यांना िमळाले नाही. शेवटी ौढ िश णाम ये
मात बर असले या एका जग िस  सं थेकड ेते गेले, पण यांनीसु ा हचे सांिगतले क ,
यांना कशा कारचे पु तक हवे होते ह े यांना कळल होते, पण तसे पु तक अजून िलिहले
गेले न हते.

मलासु ा अनुभवा ती पटले क , ह ेिवधान खरे होते, कारण मी वत:सु ा मानवी
नातेसंबंधािवषयीचे असे एखाद ेपु तक शोधत होतो; पण मला त ेिमळाले नाही.

असे कोणतेच पु तक अि त वात नाही हणून मी वत:च मा या लासमधील
अ यास मासाठी असे पु तक िलिह याचा य  केला आिण तेच ह ेपु तक! मला आशा



आह ेक , ह ेतु हाला न  आवडले.
ह ेपु तक िलिह याची तयारी हणून या िवषयावर जे-जे काही मला िमळाले, ते-त ेमी

वाचले. अगदी वतमानप ातील रकान,े मािसके, अ लेख, कौटंुिबक यायालयातील
फाइ स, वयोवृ  त ववे यांचे िवचार आिण नवीन मनोवै ािनकांचे िवचार इ. सवकाही!
या या जोडीला येक वाचनालयातून िवषयानु प सािह य आणून दे यासाठी मी दीड
वष पगारी नोकर ठेवला. मानसशा ातील िव ानां या लेखांमधून शेकडो मािसके चाळून
असं य आ मच र ांचा अ यास क न मी मोठमोठी माणस ेआप या आजूबाजू या
लोकांशी कशा कारे वागायची याचा शोध घेतला. आ ही अगदी युिलयस िसझरपासून
त ेथॉमस एिडसनपयत सग यां या जीवनाचा आढावा घेतला. फ  िथओडर झवे टची
एक ाची आ ही शंभर च र े वाचली. यानंतर आ ही ठरवले क , यापुढे अिधक वेळ व
पैसे खच क न इतरांनी िम  कसे जोडले व लोकांवर आपला भाव कसा पाडला, हे
पाहणे आता थांबवावे.

मी वत: अनेक यश वी लोकां या मुलाखती घेत या. अगदी िस  शा ां या
हणजे माक नी आिण एिडसन यासु ा! ँ किलन डी. झवे ट आिण जे स
फारलेसार या राजकार यां या, ओवेन डी. यंगसार या यश वी उ ोगपत या, लाक
गेबोल आिण मेरी िपकफोडसार या कलाकारां या, मा टन जॉॅनसनसार या संशोधकां या
अशा अनेकां या मुलाखती मी घेत या. या सग यांनी मानवी नातेसंबंध सुधार या या
हतेून ेनवीन तं े शोध याचा य  केला आह.े

या सग या गो चा आढावा घेऊन मी एक छोटेसे भाषण तयार केले आिण याला
नाव दले ‘हाउ टू िवन स अ ◌ॅ ड इ लुअ स पीपल’. मी छोटे भाषण हटले, पण ते
सु वातीला छोटे होते; यानंतर या या क ा वाढत गे या आिण त ेसुमारे एक तास आिण
तीस िमिनटांचे झाले. यूयॉकमधील कानजी इि ट ूटमधील ौढ िश णवगात मी दर
वष  ह ेभाषण करतो.

मी ह ेभाषण द यानंतर ो यांना आ हाने सांगतो क , बाहरे या जगातील यां या
सामािजक कंवा ावसाियक जीवनात यातील यु या उपयोगात आणून बघा आिण मग
आप या वगात आपले अनुभव सांगा व यांना याचा कतपत उपयोग झाला त ेसांगा.
कती चांगले काम आह ेह!े इथे जमलेले ी व पु ष यांना मनापासून वत:म ये काही
सुधारणा कराय या आहते त ेया कामामुळे भारावून गेले आहते. आपण एका नवीन
कार या योगशाळेत काम करत आहोत असे यांना वाटत ेआह.े ही जगातली पिहली व
एकमेव अशी योगशाळा आह,े जेथे मानवी नातेसंबंधांवर संशोधन केले जात.े

ह ेपु तक इतर सवसामा य पु तकां माणे नाही. जसे लहान मूल वाढत जाते तसेच हे
हळूहळू गत होत गेले आह.े योगशाळेत हजारो ौढ लोकां या अनुभवांचा अ यास
केला गेला व यानंतर यातून िनमाण झालेले ह ेपु तक आह.े

फार वषापूव  आ ही एका पो टकाडएव ा आकारा या कागदावर एक िनयमावली
छापून या कायाला सु वात केली होती. मग पुढ या वष  आणखी मोठे काड छापले. मग
पि का, नंतर छोटी पुि तका. येक पायरीवर याचा आकार, याची ा ी वाढत गेली
आिण मग पंधरा वषा या अथक य ांनंतर तु ही आज जे पु तक वाचत आहात, तेच हे



पु तक!
या पु तकातून आ ही जे िनयम सांगत आहोत, त े‘पुराणातली वानगी पुराणातच’ या

व पाचे नसून याचा जादइू प रणाम हमखास होतो, अशा व पाचे ते पु तक आह.े मी
वत: अनुभवाने तु हाला सांगतो क , या पु तकातील त वांमुळे अनेक लोकांची आयु ये
सावरली आहते.

एक उदाहरण दतेो : या माणसाकड ेतीनशे चौदा नोकर आहते अशा माणसाने
आम या तीन कोससपैक  एका कोसला वेश घेतला. हा मालक वषानुवष आप या
कामगारांना सतत िश ाच घालत आला होता. दयाळूपणा, कौतुक कंवा ो साहन अशा
श दांचा तर या या ओठांना कधी पशही झाला नाही, पण या पु तकांतली त वे वाचून
आिण यांची चचा क न या माणसाने वत: या मानिसकतेम य ेबदल घडवून आणला.
आता याची सं था नवीन िन ा, नवीन जोम आिण नवीन सांिघक बळ यामुळे भारावून
गेली आह.े आता या या या ३१४ श ूंचे पांतर ३१४ िम ांम ये झाले आह.े याने
लासम ये अिभमानाने सांिगतले, “पूव  मी मा या सं थेत जे हा जात अस ेते हा मला
कोणीही अिभवादन करत नसे. माझे कामगार मला पा न नजरा वळवत, पण त ेआता
सगळे माझे िम  झाले आहते आिण आता अगदी ारपालसु ा मला मा या नावाने हाक
मारतो.”

आता या मालकाला पूव पे ा अिधक फायदा होतो, अिधक आराम िमळतो आिण
सवात मह वाचे हणजे याला या या घरी व आॅ फसम य ेआनंद िमळतो.

अगिणत िव े ातील लोकांनी या त वांचा वापर के याने यांना फायदा झाला
आह.े अनेकांनी आता नवीन खाती उघडली आहते. उ  अिधका यांना अिधक स ा
िमळाली आह.े यांचा पगार वाढला आह,े कारण यांनी या पु तकातील त वांचा वैयि क
जीवनात वापर केला. फलाडिे फया गॅस व स कंपनीमधील एका उ पद थाची अवनती
झाली, कारण या याकड ेनेतृ वगुण न हते; पण इथे येऊन िश ण घेऊन गे यावर उलट
याला बढती िमळाली व याचा पगारही वाढला.
या कोस या शेवटी मी मा या लासला जी मेजवानी दते असे याम य ेअनेकांनी हे

कबूल केले क , यांचे नवरे कंवा बायका या लासला जाऊ लाग यापासून यांची घरे
आनंदान े हाऊन िनघत आहते.

येथे घेतले या प र मांचे प रणाम जे होतात त ेपा न लोक थ  होतात. एखादी
जादचूी कांडी फरव या माणे ह ेघडत.े क येकदा तर उ साहा या भरात लोक रिववारी
मला फोन क न यांची यशोगाथा कळवतात, कारण आणखी अ ेचाळीस तास ते धीर
ध  शकत नसतात.

एक माणूस तर मा या भाषणामधील त वे ऐकून इतका हलेावला क , तो रा ी
उिशरापयत इतर लोकांबरोबर चचा करत बसला. पहाटे तीन वाजता ते सगळे घरी गेले.
आपण केले या चुका याला उमज या आिण एक नवीन जग या यासमोर खुले झाले, जे
अिधक समृ  होते. या रा ी तर तो झोपू शकला नाहीच, पण आणखी दोन-तीन
रा ीसु ा तो झोपू शकला नाही.



तो कोण होता? कुणी लबाड, खोटारडा अिशि त होता का क , याचा कशावरही
पटकन िव ास बसतो? नाही. तो असा अिजबात न हता. तो अ यंत सुसं कृत, सुिशि त,
कला वसायातील मात बर माणूस होता, याला तीन भाषा अ खिलत येत हो या आिण
जो दोन युरोिपयन िव ापीठांचा पदवीधर होता.

हा भाग िलहीत असतानाच मला एका ौढ जमन माणसाचे प  आले, याचे पूवज
राजा या दरबारी सै याम य ेनोकरीत होत.े याने प ातून असे कळवले होत ेक , या
पु तकात दलेली त वे पाळ याने याला फार फायदा झाला.

यूयॉकमधील दसुरा एक ीमंत माणूस, जो गािलचांचा ापारी होता व हॉवड
िव ापीठाचा पदवीधर होता. तो असे हणतो, ‘येथे चौदा आठव ांम य ेलोकांवर भाव
पाड याचे जे िश ण मला िमळाले, ते मला मा या चार वषा या कॉलेज या
अ यास मातही िमळाले नाही.’ काय हणता! ‘ह ेहा या पद आह?े िविच  आह?े
काहीतरीच आह?े’ तु हाला काय पािहजे ते हण याचा अिधकार आह,े पण ह ेसांगणे माझे
काम आह.े ह ेअगदी खरे आह ेक , हॉवडमधील एका पदवीधर न ेयेल लबम ये
सहाशे लोकांसमोर गु वार, २३ फे ुवारी, १९३३ रोजी ह ेउ ार काढले.

हॉवडमधील िस  ोफेसर िव यम जे स यांनी अस े हटले आह ेक , ‘आपण जेवढे
जागृत असायला हवे या या िन मेच आपण जागृत असतो. आपण आप या शारी रक व
मानिसक ताकदीचा केवळ िन मा भागच वापरतो. वेग या श दांत सांगायचे झाले, तर
मानव फार मयादते राहतो. खरेतर या याम ये इतक  चंड ताकद आह,े पण ती
वापर यात तो अपयशी ठरतो.’

अशी ताकद क , जी ताकद तु ही वापर यास अयश वी ठरता! या पु तकाचा मूळ
उ ेश हाच आह े– ती ताकद शोध यास, ती वाढव यास व ितचा फायदा क न घे यासाठी
तु हाला मदत करणे.

ि स टन िव ापीठाचे पूव चे अ य  डॉ. जॉन िह बन हणतात : “आप या
आयु यातील कठीण संगावर मात कर यासाठी िश ण तु हाला अशी ताकद दते.े”

जर आ ापयत तुमचे या पु तकाचे तीन भाग वाचून झाले असतील आिण
प रि थतीशी दोन हात करणे तु हाला सहज श य झाले नाही, तर मग मला असे वाटेल
क , ह ेपु तक तुम यासाठी अपयशी आह,े कारण िश णाचा मु य हते ूहा फ  ान
िमळवणे असा नसून काहीतरी कृती करणे असा आह.े

आिण ह ेकृितशील पु तक आह!े
- डेल कानजी
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जर तु हाला मध गोळा करायचा असेल, तर
मधमा यां या पो यावर कधीच लाथ मा  नका
७ मे, १९३१! हा दवस यूयॉक शहरा या इितहासातील सग यात खळबळजनक

दवस ठरला.
या िच थरारक ना ाचा िहरो मनु यवध करणारा होता त ेना  परमो  बंदलूा

जाऊन पोहोचले होते. ‘टू गन’ ाउले हा खुनी होता. तो दा  पीत न हता, िसगरेट ओढत
न हता; पण पोलीस या या मागे िशकारी कु या माणे लागले होते. तो वे ट ए ड
ए हे यू या कना यावरील या या मैि णी या घरात लपून बसला होता.

सुमारे दीडशे पोलीस आिण िडटेि ट ह गुपचूप या इमारती या सग यात वर या
मज यावर जाऊन पोहोचले. यांनी छपराला भोके पाडून यामधून अ ुधूर आत सोडून
ाउलेला ितथून बाहरे काढ याचा य  केला. नंतर पोिलसांनी आजूबाजू या

इमारत व न मो ा बंदकुा या यावर रोख या आिण जवळपास एक तासापयत या
प रसरातील लोकांनी िप तुलांचा व बंदकु या रटरट आवाजांचा ित वनी उमटलेला
ऐकला. ाउलेपण ितउ र करत होता. सुमारे दहा हजार लोकांनी ह ेयु  य  पािहले.
यूयॉक शहराम ये अस ेदृ य यापूव  कोणीच पािहले न हत.े
जे हा ाउले पोिलसां या झटापटीत पकडला गेला ते हा पोलीस किमशनर इ. पी.

मुल ने यांनी असे जाहीर केले क , अिवचारी, दु कृ य करणारा ‘टू गन’ हा आ ापयत
पोिलसांकडून मार या गेले या गु हगेारांपैक  सवात जा त खतरनाक होता. तो अितशय
उल ा काळजाचा होता.

पण ‘टू गन’ ाउलेला वत:ब ल काय वाटत होते? आ हाला त ेमािहती आह,े कारण
या वेळी पोलीस तो असले या घरावर ह ला चढवत होते ते हा तो प  िलहीत होता.

‘संबंिधत जन हो!’ तो जखमी अव थेत िलहीत असताना या या जखमेतून वाहणा या
र ाचे डाग या प ा या कागदावर पडत होते. या प ात ाउलेने िलिहले आह,े ‘मा या
या कोटाखाली एक थकले-भागलेले, पण दयाळू दय आह.े अस े दय, याने आ ापयत
कोणालाही इजा पोहोचवलेली नाही.’

अगदी थो ाच वेळापूव  ाउले या या मैि णीबरोबर ग यात गळा घालून
मौजमजा करत होता. नेमका याच वेळी एक पोलीस या या गाडीजवळ आला व याने
ाउलेकड ेलायसे स मािगतले.
यावर एक श दही न बोलता ाउलेने याची बंदकू काढली आिण या पोिलसावर



गो यांचा वषाव केला. तो पोलीस आॅ फसर जे हा खाली कोसळला ते हा ाउले
गाडीतून खाली उतरला, याने या पोलीस आॅ फसरचे िप तूल बाहरे काढले व या
िप तुलानेच या या शरीरा या खाल या भागावर गो या झाड या आिण असा हा
पाषाण दयी मारेकरी हणत होता, ‘मा या या कोटाखाली एक थकले भागलेले पण
दयाळू दय आह,े यान ेआ ापयत कोणालाच कधीच इजा पोहोचवलेली नाही.’

ाउलेला फाशीची िश ा झाली. संग संगमधील मृ युदडंा या खोलीत जे हा याला
आणले गेले ते हा तो हणाला, ‘मी लोकांना ठार मारले हणून ही िश ा मला दे यात
आली का? नाही, मी वत: या ाणांचे र ण कर याचा य  केला हणून मला ही िश ा
दे यात आली.’

ता पय काय, तर ‘टू गन’ ाउले अशाही प रि थतीत वत:ला दोष ायला तयार
न हता.

गु हगेारी जगात ह ेकाय नेहमीपे ा वेगळे आह ेका? तु हाला जर अस ेवाटत असेल, तर
पुढची गो  ऐका.

‘मी मा या आयु यातील सग यात चांगली वष लोकांना आनंद दे यासाठी घालवली.
यां या भ यासाठी झटलो, पण तरीही मला िश ाशापच िमळाले. मला खुनी हणूनच
संबोधले गेले.’ ह ेकोणी हटले आह ेमािहती आह ेका? अल् केपोन. अमे रकेतील कु िस
गंुड, समाजकंटक, अितशय दु  टोळीनायक यान ेिशकागोवर ह ला केला होता; पण
तरीही केपोनसु ा वत:ला दषूणे दते नाही. तो वत:ला समाजोपयोगी कायकता
समजतो. याने समाजा या िहतासाठी आयु य वेचले, पण या याब ल गैरसमज क न
घेतला गेला व या या क ाचे चीज झाले नाही, अस े याला वाटत.े

तीच गो  डच कु झ या बाबतीत घडली! तोसु ा गु हगेार जगतातील अ यंत
कु िस  गंुड होता. यूयॉकम य ेएका वृ प ाला मुलाखत दतेाना यान ेअसे सांिगतले
क , तो समाजाचा िम  आह ेअशी याची ा आह.े

यूयॉक येथील कु िस  संग संग तु ंगाचे एक अिधकारी लुिअस लॉवेस यां याशी
माझी एकदा मुलाखत झाली आिण याच िवषयावर आ ही खूप छान ग पा मार या.
याम ये यांनी ह ेजाहीर केले, “ संग संगम ये असले या काही गु हगेारांना ह ेजाणवते
क , त ेवाइट आहते. ती तुम या-आम यासारखीच माणसे आहते, यामुळे त ेकाही गो ी
युि वादाने पटवून दतेात. ते तु हाला सांगू शकतात क , यांनी ितजोरी का फोडली कंवा
बंदकु चा चाप यांनी एव ा घाइने का ओढला. या गु हगेारांमधील ब तेक लोक
आप या िवघातक कृ याब ल काही खोटारडी, तर काही तकशु  कारणे सांगून यांचे कसे
चुकले नाही ह ेपटवून दतेात आिण यांना अस ेकैद क न ठेवणे कती चुक चे आह ेअसे ते
समजवतात.”

जर अल केपोन, ाउले, डच कु झ आिण तु ंगात असलेले इतर असं य ी-पु ष
वत:ला दोषी मानत नसतील, तर तु हा-आ हाला, रोज यारोज भेटणा या लोकांब ल
काय बोलावे?

जॉन वॅनामेकर, या याच नावा या टोअसचा सं थापक. याने एकदा कबूल केले,



“मी तीस वषापूव च ह ेिशकलो क , दसु याला रागावणे मूखपणाचे असते. मा या
वत: या मयादा जाणून घेतानासु ा माझा संताप होत असे आिण दवे बुि म ेची दणेगी
दतेाना अ याय करतो याचा मला राग येत असे.”

वॅनामेकर हा धडा खूप लवकर िशकला; पण ि श: माझा अनुभव पािहला, तर
आपली कतीही चूक असली, तरी लोक न ा णव ट े  वेळा कबूल करत नाहीत, ह ेमी
वषानुवष पाहत आलो आह.े

टीका ही िनरथक असत,े कारण यामुळे तो माणूस वत:चा बचाव कर याचा य
करतो आिण मग मी कसा बरोबर आह ेह ेिस  करायला बसतो. टीका ही धोकादायक
असते, कारण यामुळे माणूस जखमी होतो, या या वािभमानाला ध ा बसतो आिण तो
रागावतो.

बी. एफ. ि कनर हा जग िस  मनोशा  होता. यान े या या योगाव न ह ेिस
केले आह ेक , ा यांना जर यां या चांग या वागणुक ब ल ब ीस दले गेले, तर ते
अिधक लवकर व प रणामकारक िशकतात आिण यांना जर यां या दवुतनाब ल िश ा
केली गेली, तर ते काहीच िशकत नाहीत. नंतर यांनी मानवांवरील योगांनीसु ा हचे
िस  केले. टीका के यान ेकायम व पी प रणाम साधत नाही, उलट संतापच वाढतो.

दसुरा एक मोठा मानसशा  टॅ स सेले हणतो, “कौतुकाची तु ही िजतक  जा त
अपे ा धराल िततके नंदचेे भय तु हाला जा त वाटेल.”

नोकरांवर कंवा कुटंुबातील सद यांवर कंवा िम ांवर टीका के याने यांचे मानिसक
ख ीकरण होत,े पण या गो वर टीका केली गेली ित यात ितळमा  फरक पडत नाही.

ओकलाहोमाचा जॉज बी. जॉन टन हा एका इंिजिनअ रंग कंपनीम ये सुर ा-
व थापक होता. या या अनेक जबाबदा यांपैक  एक जबाबदारी ही होती क ,

कामगारांनी काम करताना डो यावर सुर ा-टो या घात याच पािहजेत; पण जे हा जे हा
तो कामगारांना पाहत अस ेते हा ते हा यांनी या टो या घातले या नसत. मग तो यांना
कडक श दात रागावून, ‘हा िनयम पाळलाच पािहजे.’ वगैरे सांगत असे. कामगारां या
िहताचे असूनसु ा कामगारांना त ेआवडत नसे आिण जे हा जॉन टन जवळपास नसे ते हा
तर कामगार या टो या िभरकावूनच दते असत.

मग जॉन टनने यु न ेवागायचे ठरवले. पुढ या वेळेस जे हा कामगार याला टोपी न
घातलेले आढळले ते हा यान े यांना िवचारले क , या टो यांनी यांना काही ास होतो
का? या यांना नीट बसत नाही का? मग यान े यांना अगदी िव ासपूण आवाजात
सांिगतले क , ‘ या टो या यांना इजा होऊ नय ेयासाठीच बनव या गे या आहते. यामुळे
वसंर णासाठी यांनी या घाला ात.’ प रणाम काय झाला? आता कामगारांना मुळीच
राग आला नाही आिण कामगारांनी या िनयमाचे आनंदान ेपालन केले.

तु ही इितहासात जर डोकावून पािहले, तर इितहासा या पानोपानी तु हाला
टीका ट पणीमधील थता जाणवेल. उदाहरणच ायचे झाले, तर आपण िथओडर
झवे ट व टा ट यां यातील जग िस  भांडणाचे उदाहरण घेऊ. यामुळे रपि लकन

पाट म ये फूट पडली, यामुळे वु ो िव सन हाइट हाउसम ये आले आिण यान ेपिह या



महायु ावर काश टाकणा या धा र ा या ओळी िलिह या आिण यामुळे इितहास
घडला! जे हा िथओडर झवे ट हाइट हाउसमधून १९०८म ये बाहरे पडला ते हा याने
टा टला पा ठंबा दला. टा ट या वेळी अ य  हणून िनवडून आला होता. नंतर िथओडर
आ केम य े संहाची िशकार कर यासाठी गेला. अन् जे हा तो परतला ते हा तो गरजला.
यान ेटा ट या पुराणमतवादाची खूप नंदानाल ती केली, कारण यान ेितस यांदा
अ य पद िमळव यासाठी अज भरला होता व ‘बुल मुस’ नावाचा प  थापन केला होता
आिण जी. ओ. पी. बरखा त केली होती. यानंतर झाले या िनवडणुक त टा टने आिण
रपि लकन पाट ने फ  हरमॉट व उटाह या दोनच रा यांत यश िमळवले. पाट ने
आ ापयत अनुभवलेले ह ेसवात मोठे अपयश होते.

िथओडर झवे टन ेटा टला दोष दला, परंत ुअ य  टा टने वत:ला दोषी मानले
का? न च नाही. डो यात अ  ूआणून टा ट हणाला, “मी जसे वागलो यापे ा वेगळे
असे मी वागू शकलो असतो, असे मला वाटत नाही.”

चूक कोणाची होती? झवे टची क  टा टची? कोणास ठाऊक? आिण मला या याशी
काही दणेेघेणेपण नाही. सांगायचा मु ा हा क , िथओडरने कतीही टीका केली, तरी
टा टने तो चुकला ह ेकबूल केले नाही. उलट जसजशी झवे टन ेटीका केली तसतशी
टा टने याची बाजू पटवून दे याचा अिधकािधक य  केला व शेवटी डो यात अ ू
आणून तो हणाला क , ‘मला नाही अस ेवाटत क , यापे ा मी वेगळे काही वागू शकलो
असतो.’

कंवा दसुरे एक ‘टीपॉट डोम आॅइल’चे गाजलेले करण या. १९२० या सु वाती या
काळात वतमानप ांचे रकाने या रकाने या करणामुळे भ न जात होत.े संपूण दशेाला
या करणाने हलवून टाकले होत.े कोण याही िजवंत माणसा या आठवणीत अमे रके या
इितहासात यापूव  असे घडले न हत.े या करणा या काही ठळक घडामोडी अशा –
ह डग या स ेमधील अ बट बी. फॉल हा आंत रक सू  ेसांभाळणारा एक सिचव होता.
या यावर दशेा या रझव तेला या सा ाची जबाबदारी सोपव यात आली होती. ए क
हीटमधील तेलाचा साठा व टीपॉट डोम ह ेदोन साठे ने हीसाठी राखीव ठेव यात आले
होत.े सिचव फॉलने िललाव कर यासाठी कोणाला बोलावले का? मुळीच नाही. यान ेहे
गलेल  कॉ ॅ ट खुशाल आपला िम  एडवड डोहने ेयाला दले आिण डोहनेेन ेकाय केले,
तर याने सिचव फॉल यांना खूश कर यासाठी एक लाख डॉलस उसने हणून दले. हातात
स ा अस यामुळे सिचव फॉल यांनी अमे रके या आरमार दलाला आदशे दले क , ए क
हीट या आसपास यां या यां या तेला या िविहरी हो या यांना हाकलवून लावावे. हे
जे पळवून लावलेले तेला या सा ाचे मालक होत े यांनी कोटाकड ेधाव घेतली आिण
टीपॉट डोम करणाचे िबगुल वाजू लागले. या करणाची दगुधी सवदरू पसरली व इतक
अतोनात बदनामी झाली क , हाड ग या स ाधारी प ाचे तीन तेरा वाजले आिण संपूण
दशेभरान े याचा िध ार केला. रपि लकन पाट  मोडकळीस आली आिण अ बट डी.
फॉलला तु ंगवास भोगावा लागला.

फॉलची इतक  चंड नंदानाल ती झाली क , सावजिनक आयु यात आ ापयत
िचतच कोणाची झाली असेल. फॉलला याचा प ा ाप झाला का? मुळीच नाही!



यानंतर अनेक वषानी हाबट वरने या या जाहीर भाषणात एकदा हटले, “ े.
हाड गचा मृ य ूहा या या िम ाने केले या फसवणुक मुळे आले या मानिसक
अ वा यामुळे व चंतेमुळे झाला.” जे हा िमसेस फॉलन ेह ेऐकले ते हा ती चवताळली,
रडली, मुठी आवळ या व जोरात कंचाळली. “काय? फॉलने हाड गला फसवले?
अिजबात नाही. मा या नव याने कोणाचा िव ासघात केला नाही. सो यान ेमढवले या
मा या या घरात राहणा या नव याला कोणतीच चूक कर याचा मोह झाला नाही. उलट
मा या नव याचा िव ासघात क न याला फसवून सुळावर चढव यात आले आह.े”

तर असा हा जगाचा िनयम आह!े हा मनु य वभाव ि कालबािधत आह!े येक जण
वत:ला सोडून दसु याला दोष दतेो. हणून उ ा जर तु हाला कंवा मला दसु यावर
टीका कर याचा मोह झाला, तर आपण ‘अल केपोन’, ‘ ाउले’ आिण ‘अ बट फॉल’ या
या गो ी आठवू. ह े मरणात असू ा क , ‘टीका ही घरी परतणा या कबुतरासारखी
असते’ कंवा आणखी सो या भाषेत ‘टीका ह ेदधुारी श  आह.े’ आपण जे हा
समोर याकड ेएक बोट दाखवतो ते हा उरलेली चार बोटे वत:कड ेअसतात ह ेिवस  नय.े
आपण ही जाणीव असू ावी क , आपण या यावर टीका करणार आहोत याला वत:ची
बाजू मांड याची संधी असणार आह ेआिण याचा तो पुरेपूर फायदा घेणार आह ेआिण
याच वेळी आप यावरसु ा िचखलफेक करणार आह े कंवा स य, सौ य भाषेत आपण
िपटसारख े हणणार आहोत, ‘मला असे वाटत नाही क , अशा प रि थतीत मी यापे ा
वेगळे वागू शकलो असतो.’

१५ एि ल, १८६५ या दवशी सकाळी अ ाहम लंकन एका हल या दजा या
लॉजमधील खोलीत मृताव थेत आढळले. ते लॉग फोड िथएटर या बरोबर समोर होत.े
जॉन िवि कस बूथ या माणसाने लंकनवर गो या झाडून याचा वध केला. लंकनचे भले
मोठे कलेवर या यासाठी छो ा पडणा या कॉट या समोर पडले होते. या कॉट या
भंतीवर रोझा बॉनहर या िस  ‘घो ांची ज ा’ नावा या िच ा या सवंग नकलेचे
प टंग लटकत होते आिण उजेडासाठी जो लाइट होता यातून िपव या रंगाचा
िमणिमणता काश पाझरत होता.

जे हा लंकन या मृ यूची बातमी ऐकली ते हा यु  सिचव टँटन हणाला,
‘आ ापयत जगाने पािहले या रा यक यापैक  सवात प रपूण असा रा यकता
मृ युश येवर पडला आह.े’

लंकन सवाशी इतके चांगले संबंध थािपत कर यात यश वी झाला, यामागचे
गुिपत काय असेल? मी दहा वष अ ाहम लंकन या आयु याचा अ यास कर यात
घालवली आहते आिण तीन वष ‘ लंकन द अननोन’ ह ेपु तक िलिह यासाठी आिण याचे
पुनलखन कर यासाठी घालवली आहते. मला जेवढे आिण िजतके जा तीतजा त श य
होत ेतेवढे सगळे य  पणाला लावून मी या या घरगुती आयु याचा, राजक य व
सामािजक जीवनाचा बारीक तपिशलांसह अ यास केला आह.े तो टीका ट पणीम ये गंुतून
पडला का? हो! काही अंशी! जे हा तो इंिडयाना येथील िपजन वीक हलॅीमधील त ण
होता ते हा तो दसु यांची टंगलटवाळी करणारी प े व किवता िलहायचा आिण या या
गावातील अशा ठकाणी मु ामच सोडायचा जेणेक न ती वाचली जावीत. या प ांपैक



एका प ाने खूप संतापजनक खळबळ माजवली होती. याचे पडसाद फार काळापयत
उमटले.

लंकनन ेवक ल होऊन वसाय कर यास सु वात के यावरसु ा इिलआॅिनसमधील
गं फ ड येथे तो या या ित प यावर ह ला चढव यासाठी वृ प ात जाहीर प े

िलहीत असे; पण ह ेअसे िचत घडले.
इ. स. १८४२ या एका िहवा यात यान ेएकदा जे स िश ड नावा या भांडखोर

राजकारणी माणसाची चे ा केली. याने ‘ गं फ ड’ वृ प ातून या याब ल
उपरोिधक का पं  छापून आण या. ते वाचून सारे शहर पोट ध न हसले. िश ड फार
भावना धान होता, ग व  होता. याला टीका सहन झाली नाही. याने ही टीका कोणी
केली ह ेशोधून काढले. तो या या घो ावर वार झाला व लंकनचा पाठलाग करत
आला. यान े लंकनला ं यु ासाठी आ हान केले. लंकनला अस ेयु  वगैरे कर याची
इ छा न हती. लंकनन े ं यु ाला िवरोध केला, पण शेवटी या याही इ तीचा सवाल
होता हणून तो तयार झाला. याला श  िनवड याची संधी दली गेली. याचे बा  लांब
होत े हणून याने ं द पा याची तलवार िनवडली आिण ती चालव याचे धडहेी िगरवले.
ठर या दवशी ठर या वेळी तो व िश ड िमिसिसपी नदी या वाळू या बांधावर भेटले.
दोघांनीही मरणाची तयारी ठेवली होती, पण अगदी शेवट या णी आजूबाजूला
जमले या लोकांनी म य थी क न ह े ं यु  थांबवले.

लंकन या आयु यातील याचा वैयि क भडक रंग दाखवणारा हा संग होता. या
संगाने याला लोकांशी कसे वागावे याचा फार मोठा धडा िशकवला. यानंतर याने
पु हा कधीही अपमाना पद प  ेिलिहली नाहीत. यानंतर पु हा कधीही यान ेकोणाची
टंगल-टवाळी केली नाही आिण या दवसानंतर लंकनन ेकधीच कोणावर कशासाठीही
टीका केली नाही.

वेळोवेळी झाले या नागरी यु ांम य े लंकनने येक वेळी सै याचा मुख असलेला
जनरल बदलला. कधी मॅि लअन, कधी पोप, कधी बनसाइड कर, कधी मड;े पण यामुळे
चंड घोळ झाले आिण शेवटी याचे पयावसन लंकन या िनराशेत झाले. अ या रा ाने
लंकनन ेिनवडले या या अपा  जनर सची नंदा केली, पण लंकन मा  आप या
िनवडीवर ठाम होता. ‘कोणा याही ित षे नको; सवाशी स दयतेने वागा.’ ह े याचे
ीदवा य होत.े आणखी एक याचे लाडके ीदवा य हणजे, ‘तु ही इतरांब ल मत 

क  नका. इतरही तुम याब ल मत  करणार नाहीत.’
आिण जे हा िमसेस लंकन आिण इतरांनी दि णेकडील लोकांवर कडक श दांत टीका

करायला सु वात केली ते हा लंकन हणाला, “ यां यावर टीका क  नका. तु ही यां या
जागी तशा प रि थतीत असता, तर तु हीसु ा तसेच वागला असता.”

पण तरीही जे हा कधी संधी िमळेल ते हा टीका करणारा न  लंकनच असायचा.
आपण आणखी एक उदाहरण पा .

जुलै, १८६३ या पिह या तीन दवशी गे सबगचे यु  लढले गेले. ४ जुलै रोजी रा ी
शहर का या ढगांनी भ न गेले व पावसाला सु वात झाली हणून ली याचे सै य घेऊन



माघारी वळायला लागला. याचे पराभूत सै य घेऊन ली जे हा पोटोमॅक येथे आला ते हा
यान ेपािहले क , या यासमोर दथुडी भ न वाहणारी नदी होती, तर पाठीमागे युिनयन
आम  होती. ली आता पुरता का ीत सापडला होता. याला आता पळूनही जाता येत
न हते. लंकनन ेपािहले क , लीचे सै य जंकून घे याची आिण यु  ताबडतोब
थांबव याची तीच यो य वेळ होती. हणून लगोलग यान ेमेडलेा आ ा केली क ,
कोणतीही मी टंग वगैरे न करता यान ेलीवर ह ला चढवावा. लंकनने याचा आदशे
तारसंदशेाने पाठवला. िशवाय एक दतूही पाठवला व ताबडतोब कामाला लागावे हे
सांिगतले.

आिण इकड ेजनरल मेडनेे काय केले? याला जे सांिगतले गेले या या िव  गो
यान ेकेली. लंकनचे आदशे धुडकावून लाव यासाठी एक मी टंग बोलावली. अशा
प रि थतीत लीवर ह ला कर यास तो कचरला. याने वेळकाढूपणाचे धोरण वीकारले.
अनेक कारची कारणे दली. हळूहळू नदीचे पाणी ओसरले आिण ली या या सै याला
घेऊन पोटोमॅक न पळून गेला.

लंकनची तळपायाची आग म तकात गेली. “याचा अथ काय?” लंकन तावातावाने
याचा मुलगा रॉबट याला िवचारत होता. “श ू आप या तावडीत सापडला होता. आता
फ  हात लांब क न याला ने तनाबूद करायचे होत.े मी इतके सांगूनही आपले सै य
जरासु ा हालले नाही. या प रि थतीत लीचा कोण याही सै याने पराभव केला असता.
मीसु ा रणांगणावर गेलो असतो, तर तेथे परा म गाजवून आलो असतो.”

अ यंत कडवट मनाने लंकनने मेडलेा प  िलिहले. ल ात या, लंकन या वेळी अ यंत
पुराणमतवादी िवचारांचा होता आिण श द तो तोलूनमापून वापरत असे. हणूनच खाली
दलेले ह ेप  हणजे अ यंत कडक श दात ओढलेले आसूड होते, अस ेसमज यास हरकत
नाही.

ि य सै य मुख,
‘ली’ला पळून जा यासाठी त ूमदत केलीस, या तु या िवशाल अंत:करणाचे

कौतुक कसे करावे? कारण माझा तर िव ासच बसत नाही. तो तु या पकडीम ये
आला होता आिण आप या या िवजयावर आपले पुढील यश अवलंबून होत,े पण
आता तु या या वाग यामुळे यु  दीघ काळ चालेल. माग या सोमवारी तू लीवर
यश वी ह ला चढवू शकला नाहीस. पुढे तरी तु याकडून कोणती अपे ा धरावी?
आतातरी तु याकड ेदोन तृतीयांश सै य होते. पुढे एवढे असणार नाही. तु याकडून
काही अपे ा करणे चुक चे आह.े त ूहातातील सुवणसंधी घालवली आहसे आिण
यामुळे मी खूप द:ुखी झालो आह.े

तु हाला काय वाटत?े मेडनेे ह ेप  वाचले असेल का?
मेडनेे ह ेप  पािहलेच नाही, कारण लंकनन ेते पाठवलेच नाही. लंकन या मृ यूनंतर

या या इतर कागदांम य ेह ेप  िमळाले.
माझा असा अंदाज आह ेआिण फ  अंदाज आह ेक , ह ेप  िल न झा यावर लंकनने

िखडक तून खाली पािहले असेल व तो वत:शी हणाला असेल, ‘एक िमिनट! मी फार



घाइ करायला नको आह.े इथे हाइट हाउसम ये शांतपणे बसून मेडलेा ‘ह ला कर’ असा
आदशे दणेे सोपे आह,े पण मी वत: जर गेटीसबग येथे असतो आिण माग या आठव ात
मेडनेे जसा र पात पािहला तसा मी पािहला असता आिण मरणा या, जखमी लोकां या
कक श कंका या मा या कानावर आदळ या अस या, तर मीसु ा ‘ह ला करावा क
नाही’ अशा दोलायमान अव थेत सापडलो असतो. जर मी मेडसेारखा िभ या वभावाचा
असतो, तर मेडनेे केले तेच मी केले असत ेआिण काही झाले तरी पुलाखालून आता बरेच
पाणी वा न गेले आह.े जर मी ह ेप  पाठवले, तर मा या रागा या भावनांमधून माझी
मु  होइल ह ेखरे! पण यामुळे मेड ेसतत वत:ची बाजू मांडत राहील. तोसु ा
मा यावर िचखलफेक करेल. यामुळे पु हा माझा ोभ होइल आिण या यापुढे सै यासाठी
याचा जो उपयोग होणार असेल, तो होणार नाही आिण कदािचत याला सै यातून
राजीनामा दणेे भाग पडले.’

हणूनच मी आधी सांिगत या माणे लंकनने ते प  बाजूला ठेवून दले, कारण
अनुभवातून तो िशकला होता क , पराकोटीची टीका आिण दसु यावर ओढलेले आसूड हे
ब धा थ ठरतात.

िथओडर झवे ट जे हा ेिसडट होता ते हा याने असे हटले आह ेक , या वेळी
एखादी गहन सम या समोर उभी ठाकत अस ेते हा तो मान पाठीमागे क न हाइट
हाउसम ये या या टेबला या वर टांगले या अ ाहम लंकन या तैलिच ाकड ेपा न
वत:ला िवचारत अस,े ‘जर लंकन मा याजागी असता, तर याने काय केले असत?े याने
ही सम या कशी सोडवली असती?’

पुढ या वेळेस जे हा आप याला समोर याला स  ताक द दे याची वेळ येइल या
वेळी आपण आप या िखशातून पाच डॉलसची नोट बाहरे काढू या आिण यावरील
लंकन या फोटोकड ेपा न िवचा  या, “ लंकनला जर अशी सम या आली असती, तर
लंकनने ती कशी सोडवली असती?”
काही वेळेस माक वेनसु ा रागाने बेभान होत असे आिण मग संतापा या भरात प े

िलहीत सुटत असे. या संतापामुळे ती प ेही चॉकलेटी होत. उदाहरणाथ, एकदा एका
माणसावर माक वेन इतका रागवला क , तो याला हणाला, “तुला गाडून टाकायला
पािहजे.” आणखी एका दसु या संगात याने एका काशकाला प  िलिहले, ‘तुम या
ुफरीडरचे शु लेखन व पे लंगमधील चुका यांम ये सुधारणा कर याचा य  करा.’
एकदा तर यान ेआदशे दला, ‘इथून पुढे मा या कॉपीमधील मसुदा जसा या तसाच ठेवा
आिण तुम या ुफरीडर या सड या मदतूील सूचना या या डो यातच रा  ा.’

अशी संताप ओकून टाकणारी प े िलिह यामुळे माक वेनला बरे वाटत असे. या
प ांमुळे या या आत धुमसत असलेली वाफ बाहरे पडत अस ेआिण या प ांमुळे तसे
कोणालाच नुकसानही पोहोचत नसे, कारण माक वेनची बायको अ यंत सावधपणे
गुपचूप ती प  ेमेलमधून बाजूला काढून ठेवत अस.े यामुळे ती कधीच पो ट केली जात
नसत.

तु हाला अशी एखादी  मािहती आह ेका क , या ला तु हाला बदलावेसे
वाटते, ित यात काही सुधारणा करा ाशा वाटतात आिण ित यावर िनयं ण ठेवावेसे



वाटते? अशी  आह?े वा! फारच छान! मग तु ही वत:पासूनच सु वात का नाही
करत? अगदी शु  वाथ  दिृ कोन ठेवून दसु यांम ये सुधारणा घडवून आण यापे ा
वत:म ये सुधारणा घडवून आणणे अिधक फाय ाचे नाही का? आिण िशवाय याम ये
काही धोकासु ा नाही. कॉन युिशअस हणतो, ‘आप या दारा या उंबर ावर घाण
असताना शेजार या छपरावरील बफाब ल त ार क  नका.’ थोड यात वत: काचे या
घरात राहणा यांनी दसु या या घरावर दगड मा  नयेत.

जे हा मी त ण होतो आिण मी दसु यावर छाप पाड यासाठी धडपडत असे, या
काळात मी रचड हा डग डिे हसला मूखासारखे एक प  िलिहले होते. हा तोच डे हीस
याने अमे रकेतील सािह या या ि ितजावर बराच काळ रा य केले होत.े मी
लेखकांब लचे लेख असले या एका मािसकाची जमवाजमव करीत होतो आिण या वेळी
मी डे हीसला  िवचारला होता क , याची काम कर याची प त काय होती? मी हे
प  िलिहले या या काही दवस आधीच मला एक अस ेप  आले होते क , या याखाली
तळटीप होती, ‘िलिह यास सांिगतले, पण वाचले नाही.’ या तळ टपेमुळे मी भािवत
झालो होतो. मा या मनात िवचार आला, ‘हा प  िलिहणारा न च खूप मोठा  व
यश वी माणूस असला पािहजे.’ मी काही तसा  वगैरे न हतो, पण मला या तळ टपेचे
खूप आकषण वाटले व आपणही प ा या खाली तशीच तळटीप िलहावी, अशी ती  इ छा
झाली. मी डे हीसला नेमके याच सुमारास प  िलिहले आिण प ा या शेवटी तळटीप
टाकली, ‘िड टेटेड बट नॉट रेड.’

डे हीसने या प ाला उ र िलिह याचे कधीच क  घेतले नाहीत, पण यान ेमाझे प च
मला परत केले व यात शेवटी एक ओळ िलिहली, ‘तु या उ ामपणाइतके दसुरे उ ाम
काहीच असू शकत नाही.’ खरे आह!े मी खूप ओशाळलो. मा यावर असे आसूड ओढावे
अशीच माझी लायक  होती, पण तरीही मनु य- वभाव आह!े मला राग आलाच आिण
आजही मला ह ेसांगायला लाज वाटत ेक , यानंतर दहा वषानी या या मृ यूची बातमी
ऐकतानासु ा यान ेमला दलेले द:ुखच मला आठवले! इतक  माझी रागाची भावना ती
होती.

तु ही आिण मी अनेक वषापासून एखा ा थेमुळे अ व थ आहोत, आपला असंतोष
आत याआत धुमसतो आह ेआिण कदािचत मरेपयत आप याला ह ेसहन करावे लागणार
आह,े तर यामधून बाहरे पड यासाठी आपणही अशा ला दशं करणारी टीका
कर यास काहीच हरकत नाही. मग भले ती कती या य आह ेक  अ या य आह ेहा
िवचार आता कर याचे काही कारण नाही.

जे हा भोवताल या लोकांशी आपण वहार करतो ते हा आपण नेहमी ह ेल ात
ठेवले पािहजे क , आपण फ  तकशा ा या ा याबरोबर बोलत नसून या ा याला
भावना आहते, जो कदािचत पूव हदिूषत अस यामुळे ोिधत झाला असेल कंवा या या
अंगी वृथा अिभमान वा पोकळ डामडौल असेल अशा शी आपण संबंध जोडत
आहोत.

जी माणसे अिधक संवेदनशील असतात अशांना टीका सहन होत नाही. थॉमस हाड
नावाचा एक संवेदनशील व े  असा कथाकार होऊन गेला, याने इं जी सािह य समृ



केले, पण याने केवळ या यावर झाले या टीकेमुळे याचे िलखाण सोडून दले. थॉमस
चॅटरटन नावा या इंि लश कवीने तर टीका सहन न झा यामुळे आ मह या केली.

बजािमन ँ किलन, जो या या ता यात अ यंत सरळमाग  होता, तो पुढे कुशल,
मु स ी बनला. तो लोकांशी इत या चातुयान े वहार करत असे क , याला अमे रकेने
ा सचा राजदतू हणून िनयु  केले. या या या यशाचे रह य कोणते? तर तो हणत

असे, ‘मी कोणाब लही कधीच काही वाइट बोलत नाही आिण येकाब ल मला जेवढे
चांगले मािहती आह े याब ल बोलतो.’

टीका करणे, नंदानाल ती करणे, त ार करणे कोण याही मूख माणसाला सहज जमते
आिण मूख तेच करतात.

परंतु समोर याला समजून घे यासाठी आिण मा कर यासाठी आ मसंयमाची आिण
िवशेष गुणांची गरज असत.े

कालाइल हणतो, ‘मो ा माणसा या मोठेपणाची िचती ते हा येते जे हा तो
हाताखाल या लोकांना चांगले वागवतो.’

बॉब हर हा एक िस  पायलट होता आिण हवाइ ा यि के होत ते हा तो
याम ये नेहमी अस.े तो एकदा लॉसएंजेिलसमधील ा यि क आटोपून सॅिडयागोला
आप या घराकड ेपरतत होता. शंभर फुटांव न यान े याची ा यि के क न दाखवली
होती, पण घरी परतताना अचानक िवमानाची दो ही इंिजन ेबंद पडली. अथक य ांनी
याने कसेबसे िवमान खाली उतरवले. जरी आतमधील कोणाला दखुापत झाली नसली,
तरीसु ा िवमानाचे मा  चंड नुकसान झाले.

िवमान खाली उतरव यानंतर हरने पिह यांदा काय केले असेल, तर िवमानातील
इंधन तपासून घेतले आिण याचा संशय खरा ठरला! दसु या महायु ातील ह े ोपेलट
िवमान होत.े या याम ये गॅसोिलनऐवजी जेट युएल भरले होत.े

िवमानतळावर परत आ यानंतर याने िवचारले, “ या मेकॅिनकने या िवमानाची
स ह संग केली तो कोठे आह?े” तो त ण मेकॅिनक याने केले या चुक मुळे गिलतगा
झाला होता. जे हा हर या याजवळ गेला ते हा या या डो यांमधून अ  ूवाहत होत.े
या या घोडचुक मुळे आज एव ा महाग ा िवमानाचे जबरद त नुकसान झाले होते
आिण आणखी तीन जीव जाता जाता वाचले होत.े

हरला केवढा राग आला असेल याची तु ही क पना क  शकता. कोणीही असेच
भाक त केले असते क , एवढा मोठा कत द  पायलट अशा बेजबाबदार वागणुक ब ल
न च याला फाडून खाणार! पण हर या मेकॅिनकला रागावला नाही. याने
या यावर टीकासु ा केली नाही. याऐवजी याने याचा शि शाली बा  या
मेकॅिनक या खां ावर ठेवला आिण हणाला, “मला खा ी आह ेक , यापुढे तू कधीच असे
वागणार नाहीस. मा या एफ-५१ िवमानाचे स ह संग उ ा तुलाच करायचे आह.े”

अनेकदा अस े दसते क , पालक यां या मुलांवर आरडाओरड कर याची एकही संधी
सोडत नाहीत. तु हाला माझे ह े हणणे चणार नाही, पण मी जे सांगतोय ते जरा
काळजीपूवक ऐका. ‘तुम या मुलांवर टीका कर यापूव  ‘फादर फग स’ नावाचा



अमे रकन सािह यातील एक दजदार लेख वाचा. याची मूळ त ‘पीप स होम जनल’ या
अ लेखात आली होती. आ ही हा लेख ‘रीडस डायजे ट’ या संपादका या पूवपरवानगीने
येथे छापत आहोत.

‘फादर फग स’ हा लेख अशा काही िचरकाल टकणा या िनवडक लेखांपैक  एक आहे
क , जो वाचून हजारो लोकां या मनात एकाच वेळी ामािणक तळमळी या भावनांचा
उगम होतो. याचा लेखक आह ेड यू. िल ह गं टन लान . लेखक हणतो, ‘हा लेख अनेक
दशेांम य,े अनेक परदशेी भाषांम ये पु हा पु हा भाषांतरे क न कािशत केला गेला आह.े
अितशय दय ावक, मन हलेावणारा असा हा लेख आह.े ही भावना जगा या
कानाकोप यात जपली जावी यासाठी मीच मु  ह ताने सग यांना तो कािशत
कर याची परवानगी दली आह.े काही वेळेस अगदी छोटीशी वाटणारी गो च फार मोठा
भावाथ समजावून सांगते. तीच ही गो  आह.े’

फादर फग स
बाळा! मला तु याशी थोड ेबोलायचे आह.े खरे सांगू का, तू गाढ झोपी

गे यामुळेच मी ह ेबोलू शकतो. तु या गालाखाली दबलेला तुझा तळवा आिण
घामाने ओ या झाले या तु या केसा या ख ाळ बटा तु या कपाळावर ळताहते.
मी तु या खोलीत अगदी गुपचूप िशरलो आह.े अगदी काही िमिनटांपूव च मी जे हा
मा या अ यािसकेत पेपर वाचत बसलो होतो ते हा प ा ापाची एक लहर मा या
अंगाव न सरस न गेली आिण हणूनच आ ा मी अपराधीपणान ेतु या बाजूला
उभा आह.े

मला दवसभरात घडले या संगां या आठवण नी बेचैन वाटले. मी तु यावर
सतत अिव ास दाखवला. त ूशाळेसाठी कपड ेक न तयार होत असताना टॉवेलने
त ड नीट पुसले नाहीस हणून मी तुला रागावलो. त ूतु या बुटांना नीट पॉिलश
केले नाहीस, हणून मी तुझी कानउघाडणी केली. तू फरशीवर तु या काही व तू
पाड यास हणून मी खूप रागावून तु यावर ओरडलो.

ना या या टेबलावरसु ा मी तु यात या चुका शोधत होतो. तू अ  सांडलेस,
तू तुझे घास भराभरा क बत होतास, तू तुझे कोपर टेबलावर ठेवले होते, तू तु या
ेडवर लो याचा खूप जा त थर लावलास, तू खेळायला िनघालास ते हाच नेमका

मीसु ा माझी ेन पकड यासाठी बाहरे पडलो. तू मागे वळून हात उंचावून मला
हणालास, ‘गुडबाय डडॅी!’ पण मी मा  त ड वाकड ेक न उ रादाखल हणालो,

‘पोक काढून चालू नकोस, खांद ेमागे कर.’
नंतर पु हा सं याकाळी मी परतताना असेच घडले. मी लांबूनच तुला ओळखले.

तू गुडघ ेजिमनीवर टेकवून गो ा खेळत होतास. तु या पायमोजांना पडलेली भोके
मला दु नसु ा दसली. मी तु या िम ांसमोर तुझा अपमान क न, तुला पुढे
घालून मा याबरोबर घरी घेऊन आलो. मी इतका संतापलो व हणालो, ‘इतके
महागड ेमोजे वापरायची तुझी लायक  तरी आह ेका?’ शी: शी: मा यात या
बापाला अस ेबोलणे न च शोभले नाही.



तुला आठवत ेका? यानंतर मी मा या अ यािसकेत वाचत बसलो होतो. तू
चोरपावलाने आलास, पण तु या डो यात एक कारची वेदना होती. मी ते हा
पेपरमधून डोके बाहरे काढून तु याकड ेपािहले व मा या वाचनात यय
आण यामुळे ािसक होऊन तुला िवचारले, ‘काय हवे आह?े’

तू काहीच बोलला नाहीस, पण एका णात मा याजवळ झेप घेतलीस आिण
तुझे िचमुकले हात मा या मानेभोवती घातलेस आिण माझे चंुबन घेतलेस. तु या
या माये या िचमुक या हातांनी दयात उमललेले ेम कतीही दलु  केले, तरी
आटणार न हते आिण णातच पु हा दाड-दाड पावले िज यावर आपटत तू िनघून
गेलास.

आिण बाळा! यानंतर काही णातच मा या हातातून पेपर गळून पडला आिण
एका भयंकर िवदारक स याची जाणीव मला झाली. काय होत ेते स य? मला
लागलेली घाणेरडी सवय! तु यातील फ  दोषच शोध याची घाणेरडी सवय!
तु याशी सतत कठोर श दांत बोल याची सवय! माझा मुलगा अस याचे हचे फळ
िमळाले ना तुला? अस ेनाही क , माझे तु यावर ेम नाही, पण अस ेआह ेक , मी
तु याकडून जरा जा तच माग या करतो. मी तुला मा याच वया या फुटप ीने
मोजतो.

आता मा या ल ात येते क , तु याम येसु ा अनेक चांगले गुण आहते. तुझे
आकाराने छोटे असलेले दय खूप िवशाल आह.े इतके क , जणू दरूवर पसरले या
पवत रांगांवर यानेच पांघ ण घातले आह.े मी तु यावर इतके रागावूनसु ा तू
मला या ेमाने आ लंगन दलेस, याव न याची िचती येते. बाळा! हणूनच
मी इत या अंधारात गुपचूप तु याजवळ लाजेने मान खाली घालून गुडघ ेटेकवून
बसलो आह.े

अ यंत दबु या मनाने घेतलेले ह े ायि  आह.े मला मािहती आह ेक , जरी हे
सगळे मी तु याशी तू जागा असताना बोललो असतो, तरी तुला ते समजले नसते,
कारण तू अजाण आहसे.

पण मी तुला वचन दतेो, उ ा मी तुझा खराखुरा बाप बनणार आह!े एक ेमळ
िपता! मी तु याशी दो ती करणार आह ेआिण तू जे-जे सोसतोस त ेसगळे मीपण
सोसणार आह ेआिण तू जे हा हसशील ते हा मीपण हसणार आह.े मा या त डून
जर काही वेडवेाकड ेबाहरे पडले, तर मीपण माझी जीभ चावणार आह ेआिण मी
सतत एक गो  मा या मनात तेवत ठेवणार आह ेक , ‘तू एक अजाण बालक आहसे.
फ  लहान मूल आहसे.’

माझे फार चुकले क , मी तु याकडून एखा ा मो ा माणसासार या अपे ा
के या, पण आता मी तुला तु या कॉटवर थकून-भागून झोपलेला पाहतो ते हा तू
कती लहान आहसे ते मा या ल ात येते आह.े कालपयत तर तू तु या आइ या
पदराशी खेळणारा, ित या मांडीवर झोपणारा, खां ावर डोके ठेवणारा लहान
बालक होतास. मी तु याकडून फार जा त अपे ा केली. फाऽऽर फाऽऽर जा त!



लोकांची नंदा कर यापे ा यांना आपण समजून घेऊ. ते असे का वागले, यामागचा
कायकारण भाव जाणून घे याचा य  क . याचा आप याला फायदा होइल. टीका
कर यापे ा िवचारपूवक, पूविनयोजन क न वाग यास सहानुभूती, सहनश  आिण
औदाय यां यात वाढ होते. ‘सव बाजंूनी नीट समजावून घेणे हणजेच मा करणे.’

डॉ. जॉ सन हणतात तसे, ‘दवे वत:सु ा या माणसा या शेवट या दवसापयत
या याब ल काही िनणय घेऊ शकत नाही.’

त व १:
टीका क  नका, नंदा क  नका आिण त ारही क  नका!



 २ 

लोकांबरोबर कौश याने वाग याची काही
मह वाची गुिपते

या िवशाल आकाशाखालील जगात जर तु हाला कोणाकडून एखादी गो  क न
यायची असेल, तर यासाठी फ  एकच माग आह ेआिण तो हणजे समोर याला तसे
कर याची इ छा आतून झाली पािहजे. होय! तोच फ  एक माग आह.े तु ही शांतपणे
िवचार क न बघा.

आठवा! यापे ा दसुरा माग अस ूशकतो का? अथात तु ही एखा ावर र हॉ वर
रोखून या याकडून याचे घ ाळ काढून घेऊ शकाल, तु ही तुम या नोकरमाणसांकडून
यांचे सहकाय िमळवू शकाल. यांना धाकदपटशा दाखवून काम क न घेऊ शकाल, पण
तुमची पाठ फर यावर काय होइल? तु ही लहान मुलाला धमकावून कंवा छडी दाखवून
तुम या मनासारखे याला वागायला लावाल, पण या सग या ू र प तीचे अितशय
अिन  प रणाम होतील.

मला जर तुम याकडून एखादी गो  क न हवी असेल, तर मी तु हाला हवे ते दणेे
गरजेचे आह.े

तु हाला काय हवे आह?े
िसगमंड ॉइड हणतो क , आप या दोन आंत रक इ छा असतात. पिहली हणजे

संभोग आिण दसुरी हणजे वत:चे मह वपूण थान.
अमे रकेतील अ यंत शार त ववे ा जॉन ुएन ेह ेजरा वेग या भाषेत सांिगतले

आह.े ह ेवा य ल ात या ह ं–
‘आपण मह वपूण आहोत ही ती  इ छा.’
हीच मानवी वभावाची सवात मोठी गरज आह,े ह ेअगदी स य आह.े या पु तकात

याब ल तु ही बरेचकाही वाचणार आहात.
तु हाला काय हवे असते? तसे तु हाला फारकाही नको असत.े अशा फारच थो ा

गो ी असतात याची तु हाला आस  असते, याची तु हाला ती  इ छा असते,
याब ल तुमचा आ ह असतो आिण या गो चा नकार तु ही पचवू शकत नाही.
यातील काही गो ी खालील माणे :
१) उ म आरो य आिण आयु याब ल आस
२) अ
३) झोप



४) पैस ेआिण पैशामुळे घेता येणा या गो ी
५) जगणे
६) संतु  करणारा संभोग
७) मुलांचे उ म भिवत
८) आपण कोणीतरी मह वाचे आहोत ही भावना
सहसा यांपैक  सग या माग या आप यात पूण होतात. फ  एक सोडून, आपली एक

ती  आंत रक इ छा असत;े अ यंत खोलवरची, अ यंत िनकडीची अगदी अ  आिण झोप
यां याइतक  आव यक, पण ती िचतच पूण होते. ॉइड या इ छेला हणतो, ‘आपण
कोणीतरी मह वाचे आहोत या भावनेची जाणीव.’ ही ती इ छा!

लंकनने एकदा एक प  िलिहले, याची सु वात होती, ‘ येकाला तुती आवडते.’
िव यम जे स हणतो, ‘मनु य- वभावाचे ठळक वैिश  कोणते, तर कौतुकाची भूक.’
िव यम जे सने इ छा, आकां ा वगैरे श द वापरले नाहीत, तर तो याला ‘कौतुकाची
भूक’ हणतो. मानवी वभावाची ही एक मनाची कुरतडणारी आिण अ ाहत अशी भूक
आह.े जी  ामािणकपणे अशी भूक भागवते, या ला इतर लोकही
तळहाता या फोडा माणे जपतात आिण अशा चा मृ य ूझाला, तर मशानातील
अं यसं कार करणारा माणूससु ा हळहळतो.

आप याला मोठेपणा िमळावा यासाठी ती  इ छा मनी बाळगणे, हाच तर मानव
आिण ाणी यां यातील सवात मोठा फरक आह.े जे हा मी िमसुरीमधील एका
शेतक याचा लहान मुलगा होतो ते हा मा या विडलांनी ुरोक जस  जातीची सुंदर डुकरे
पाळली होती. याचबरोबर उ  जातीची पांढ या त डाची काही गुरे आठव ा या
बाजारातून म य-पि मी दशेातून आणली होती. आ हाला जनावरां या दशनात पिहले
ब ीस िमळाले होत.े बि साचे मानिच ह हणून िमळाले या िन या रिबनी एका
पांढ या मखमली कापडावर मा या विडलांनी िपनांनी प या बसव या हो या आिण
जे हा जे हा कोणी िम मंडळी कंवा पा णे घरी येत ते हा त ेपांढरे मलमली कापड बाहरे
काढत. या कापडाचेच एक टोक ते हातात धरत व दसुरे टोक मला पकडायला लावत
आिण या िन या रिबनी कौतुकाने दाखवत.

आम या गुराढोरांना याचा काहीच प ा नसे क , यांनी या रिबनी जंकून आणले या
आहते, पण मा या विडलांना मा  याचा चंड अिभमान होता. या बि सांमुळे आपण
कोणीतरी महान आहोत अस े यांना वाटे.

जर आप या पूवजांना अशी मह वपूण वाट याची ती  इ छा नसती, तर आपला
समाज आज इतका गत झाला नसता. तो पूव चाच रानटी, आ दमानव काळातला
रािहला असता. आपण इतरांपे ा काहीतरी वेगळे आहोत, मोठे आहोत या जािणवेिशवाय
आपले जीवन ा यांसारखे झाले असत.े

मह वपूण अस या या याच ती  इ छेने तर एका कराणा दकुानातील अिशि त,
ग रबीने गांजले या कारकुनाला व कली या पु तकांचा अ यास कर यास भाग पाडले. ही
पु तके एका पंपा या तळाशी र ीत पडलेली होती. ती या कारकुनान ेप ास स सला



िवकत घेतली. कदािचत या कारकुनाचे नाव तु ही ऐकले असेल. याचे नाव होत ेअ ाहम
लंकन.
आपणही इतरांपे ा कोणीतरी वेगळे असावे या भावनेचा ज म झा यामुळेच िडके सने

इत या अमर कादबं या िलिह या. याच आंत रक इ छेमुळे सर ि तोफोर रेन याने
दगडांम ये याचे संगीत कोरले. याच आंत रक इ छेने रॉक फेलरला को वधी पये
ग रबांसाठी खच कर यास उ ु  केले, जे पूव  यान ेकधीही केले न हते! आिण याच
जािणवेतून या तुम या शहरातील सवात ीमंत माणूस सवात मोठे घर बांध यास े रत
होतो.

याच आंत रक इ छेमुळे तु हाला इतरांपे ा वेगळे व नवीन फॅशनचे कपड ेघालावेसे
वाटतात. लेटे ट मॉडले या गा ा चालवा ाशा वाटतात, आप या मुलां या ददेी यमान
यशाब ल इतरांना सांगावेस ेवाटते.

काही मुलामुल या इ छा ा आसुरी असतात. याच इ छेपायी यांना गु हगेारी
टो यांम ये सामील हो याचा मोह होतो आिण ते गु हगेारी कारवाया कर यास वृ
होतात. यूयॉकमधील िनवृ  पोलीस किमशनर इ. पी. मुल न यां या सांग या माणे
सवसाधारण गु हगेार त ण इतका आ म ौढीने भारलेला असतो क , वतमानप ात
या याब ल बातमी छापून आली क , याला आपण िहरो झा यासारखे वाटत.े वाइट
गो  ही असते क , या या फोटोमुळे व बातमीमुळे वृ प ाची जेवढी जागा ापते
तेवढीच जागा एखा ा डापटून े कंवा िसनेमा नटन ा वा राजकारणी ने ापली
आह,े ह ेपा न तो तृ  होतो.

जर तु ही मला सांिगतले क , कोण या गो मुळे तु ही मह वपूण आहात अस ेतु हाला
वाटत,े तर तु ही कसे आहात ह ेमी तु हाला सांगू शकतो, कारण तुमचे ि म व
यावरच अवलंबून असते. ती तुम यातील सग यात वैिश पूण गो  असते.
उदाहरणादाखलच सांगतो, जॉन डी. रॉकफेलर याला आपली संप ी चायनामधील पे कंग
येथील अ यावत हॉि पटल उभार यासाठी ावीशी वाटली. याचा अशा लाखो गरीब
लोकांना उपयोग होणार होता क , यांना यान ेकधी पािहले न हत े कंवा भिव यात कधी
पाह याची सुतराम श यताही न हती. तर दसुरे उदाहरण आह ेिड लंजरचे. याला आपण
खुनी, बँकेवर दरोडा घालणारे गंुड आहोत याचेच कौतुक वाटत होते. जे हा एफ. बी.
आय.ची माणसे याचा शोध घेत होती ते हा तो िमनेसोटामधील एका शेतावरील घरात
िशरला होता व अिभमानाने सांगत होता क , ‘मी िड लंजर! श ू न.ं १, पण घाब  नका,
मी तु हाला काहीही करणार नाही.’

होय, िड लंजर आिण रॉकफेलर यां यात एक मु य फरक होता व तो हणजेच
मह वपूण अस याब ल या दोघां या क पनेमधील जमीन-अ मानाचा फरक!

िस  लोकांत मह वाचे थान िमळव यासाठी केले या संघषा या मनोरंजक कथांनी
आपला इितहास झळाळून िनघाला आह.े जॉज वॉ शं टनलासु ा अशी इ छा होती क ,
लोकांनी याला, ‘िहज माइटीनेस, ेिसडट आॅफ युनायटेड टे स’ असे संबोधावे.
कोलंबसने असा आ ह धरला होता क , याला ‘अ ◌ॅडिमरल आॅफ ओशन आिण हॉइसरॉय
आॅफ इंिडया’ अस े हणावे. या प ांवर या प यांम ये ‘हर इंिप रअल मॅजे टी’ असे नसेल



ती प े उघड यास कॅथ रन द ेट नकार दते असे, तर हाइट हाउसम ये ीमती लंकन
एकदा ीमती ांटवर एखा ा वािघणी माणे गरज या हो या, “मा या उपि थतीत
मा या परवानगीिशवाय त ूबस याची हमंत कशी केलीस?”

आप यातील अनेक ल ाधीश लोकांनी अ ◌ॅडिमरल बायड या अंटा टक मोिहमेसाठी
(इ. स. १९२८) पैशांची मदत केली, ती केवळ या हतेून ेक , तेथील बफाळ ड गरां या
रांगांना यांची नावे दली जावीत. ि ह टर युगोचीसु ा ही इ छा होती क , पॅरीस हे
नाव बदलून या या स मानाथ दसुरे नाव दले जावे. शे सिपअर एवढा थोर नावलौ कक
बाळगून असतानासु ा आपले नाव अिधक उंचावर पोहोचावे हणून आम  कोट आप या
अ या कुटंुबाला ावेत असा आ ह यान ेधरला.

काही वेळेस लोक इतरांची सहानुभूती िमळव या या आिण ल  वेधून घे या या
नादात तारत य घालवतात आिण वत:चे मह व वाढव यासाठी मूखासारखे वागतात.
याचे उ म उदाहरण हणजे ीमती मॅक कनले. ितचा नवरा युनायटेड टे सचा अ य
होता. मा  याला मह वा या घटनांकड ेदलु  करायला लावून आप या जवळ कॉटवर
बसवून घे याने आपले मह व वाढत,े अशी ितची खुळचट, वेडगळ समजूत होती. आपला
नवरा ही एक सामािजक, राजक य  आह ेयाचे भान न ठेवता यान ेसतत ितचीच
काळजी यावी ही ितची अपे ा! एकदा ड ट टकड ेितला एकटीला सोडून ह ेअ य
महाशय जॉन या से े टरीबरोबर या मी टंगला गेले ते हा या बाइने चंड तमाशा केला.

मेरी रॉबट रीनहाट नावा या एका लेिखकेने मला एकदा असे सांिगतले, “अशी एक
अ यंत शार, साम यवान त ण बाइ होती जी केवळ वत:चे मह व वाढव या या
नादात दबुळी झाली होती. एके दवशी ब धा या बाइनी आरशात पािहले आिण
आ ापयत काढले या एकाक  आयु या या चेह यावर दसणा या खुणा आिण वाध य
पा न या हबक या. यांनी ते फारच मनाला लावून घेतले. दहा वषापयत या
िबछा याला िखळून हो या. यांची हातारी आइ रोज तीन िजने चढून यांची सेवा करीत
होती. एके दवशी े वा न आिण शु ूषा क न थकले या या हाता या आइने ाण
सोडला. अचानक ती उ याउ याच कोसळली. काही आठवड े यानंतर िबछा यात काढून
मग या बाइनी आपले सु तावलेपण झटकले. िबछा यातून उठून चांगले कपड ेघातले आिण
पु हा दनैं दन आयु य जग यास तयार झा या.”

काही त , अिधकारवाणीने बोलू शकणा या सं थांचे संशोधन असे सांगते क , लोक
वा तव जीवनात मह व न िमळा यामुळे व ां या दिुनयेत मह व िमळवतात व तेथेच
रमतात. वेड लाग याचे ह ेएक कारण आह.े अमे रकेत तर शारी रक दखु यांपे ा
मनोिवकाराने त असणारे रोगीच अिधक आहते.

या मनोिवकारांचे कारण काय अस ूशकेल?
अशा झटकून टाकणा या ाचे उ र दतेा येऊ शकत नाही; पण आप याला हे

मािहती आह ेका क , काही रोग जसे िस फिलस, नैरा य आिण मदू या पेश चे नाश पावणे
याचा प रणाम हणजे वेडपेण होय. वा तिवक एकूण मनोिवकारांपैक  िन मे मनोिवकार
अ कोहोल, मादक पदाथ आिण दखुापत या कारात मदलूा शारी रक पातळीवर इजा
पोहोच यामुळे होतात, पण उरलेले िन मे मनोिवकार हणजे तर द:ुखद कथाच असतात!



यांपैक  िन मे रोग मदू या पेशीत काहीही बदल न घडतासु ा होऊ शकतात. कुठेच काही
चुकलेले नसत.े जे हा पो टमाटम करतात ते हा अशा लोकांचे मद ूअगदी सू म
माय ो कोपखाली तपासले, तर ते तुम या आम या मदू माणेच असतात. या पेशी अगदी
तुम या-मा या पेश इत याच िनरोगी असतात.

मग ही माणसे वेडी का होतात?
मी हा  जगात या एका फार मो ा मानसोपचार हॉि पटल या फार मो ा

मानसोपचार त ांना िवचारला. या डॉ टरांना आ ापयत यां या ानाब ल व
अनुभवांब ल अनेक बि से िमळाली होती. यांनी मला अगदी खु या मनाने प पणे
सांिगतले, “लोक वेड ेका होतात याचे कारण मलाही मािहती नाही. खा ीन ेकोणीच सांगू
शकणार नाही.” पण एक मा  यांनी सांिगतले क , जे लोक वेड ेझाले होते यां याम ये
यांना य ात कधी मोठेपणा िमळाला नाही तो यांनी व रंजनात शोध याचा य
केला होता. यांनी मला पुढील गो  सांिगतली.

“आ ा स या मा याकड ेएक अशी पेशंट आह,े िजचा िववाह अ यंत शोकमय ठरला.
ितला ेम, णयसुख, मुले आिण सामािजक मानस मान हवा होता, पण आयु यातील या
अ यंत सा या व सवसामा य आशा-आकां ांनासु ा सु ंग लागला. ित या नव याचे
ित यावर ेम न हत.े तो ित याबरोबर जेवायलासु ा बसत नसे. ितला याचे जेवण
वर या खोलीत नेऊन ावे लागत असे. ितला मुले न हती. समाजात ितचे काही थान
न हते. यातूनच ती वेडी झाली. ित या मनावरचे ितचे िनयं ण सुटले. क पनेतच ितने
ित या नव याला घट फोट दला आिण वत:चे िववाहापूव चे नाव लावायला सु वात
केली. ितन ेआता वत:चा असा समज क न घेतला आह ेक , ितचे इं लंडमधील
राजघरा यात ल  झाले आह ेआिण ितचा असा आ ह आह ेक , लोकांनी ितला ‘लेडी
ि मथ’ अस ेसंबोधावे.

“आिण मुलां या बाबतीत तर ितला अस ेवाटायचे क , येक रा ी ती न ा मुलाला
ज म दतेे. जे हा मी ितला फोन करायचो ते हा ती मला सांगायची, “डॉ टर, कालच मला
मूल झाले.”

“आयु यात ित या सग या व ांचा च ाचूर झालेला ितन ेपािहला होता. जणूकाही
एखाद ेजहाज खडकावर आपटले होत,े परंत ुया वेडपेणा या बेटावरील ित या क पनेतील
ितचे तास ित या मनातील कॅन हासवरील सुखी संसारा या िच ाम ये गंुतून पडले होत.े”

“ह ेसगळे खूप द:ुखद आह,े नाही?”
“मला नाही तसे वाटत.” ितचे डॉ टर मला हणाले, “जर हात लांब क न ितचे

शहाणपण जपून ठेवणे मला जमले असते, तरी मी तसे केले नसते, कारण स या ती पूव
होती यापे ाही सुखी आह.े”

या लोकांना ‘आप याला सग यांनी मोठे हणावे, आपली तुती करावी’ याची चंड
भूक असत े यां या बाबतीत तसे झाले नाही, तर यांना वेडसु ा लागते. अशा वेळी तु ही
आिण मी जर ामािणकपणे यांचे कौतुक क  शकलो, तर केवढे पु याचे काम क
शकतो! केवढा मोठा चम कार घडवू शकतो!



अमे रकेतील ापारा या े ात वषाला लाख डॉलस िमळवणा या पिह या काही
लोकांम ये चा स ॅ ब होता. ( या काळात इ कमटॅ स न हता आिण आठव ाला प ास
डॉलस िमळवणारे लोक सुखव त ूसमजले जात होत.े) अ ◌ॅ यू कानजीने युनायटेड टे स
टील कंपनीसाठी १९२१म ये ॅ बची अ य  हणून िनयु  केली. ॅ ब या वेळी फ
अडतीस वषाचा होता. ( ॅ बने नंतर यू. एस. टील सोडली व संकटात सापडले या
बेथलेहमे टील कंपनीची पुनरचना क न तीपण फाय ात आणली.)

कानजीन े ॅ बला वषाकाठी लाख डॉलस दे याचे का कबूल केले असेल? का? ॅ ब खूप
शार होता हणून? नाही. मग इतरांपे ा टील उ पादन कसे करायचे ह े याला अिधक
चांगले मािहती होते हणून? काहीतरीच काय! ॅ बने वत: मला ह ेसांिगतले क ,
या यापे ासु ा अिधक चांगले काम करणारी अनेक माणसे तेथे उपि थत हाती.

ॅ बने वत:च ह ेरह य उलगडून सांिगतले क , हा एवढा मोठा पगार याला केवळ
एव ासाठी िमळत होता, कारण तो कंपनीतील सग या माणसांना कौश याने हाताळू
शकत होता. या या वत: या श दांमधले यशाचे ह ेरह य िचरकाल टकणा या ाँझ
धातूम ये को न सगळीकड े हणजे शाळा, आॅ फसेस, दकुाने येथे टांगून ठेवले पािहजे.
ाझीलम य ेपावसाची वा षक सरासरी काय? कंवा लॅटीन भाषेतील यापद ेव

उभया वयी अ ये पाठ कर यापे ा मुलांनी ह ेसमजून घेणे अिधक मह वाचे आह,े कारण
हा सुिवचार आपण पाळला, तर तुमचे आिण माझे आयु य पूण बदलून जाणार आह.े

“मला असे वाटत ेक , मा यामधली खरी ताकद होती, ती कामगारांमधील उ साह
जागृत कर याची आिण माझी मु य मता ही होती क , येक माणसाचे कौतुक क न
आिण याला ो साहन दऊेन या याकडून अिधकािधक चांगले काम क न यायचे.”
ॅ बने वत: ह ेसांिगतले.
“एखा ा माणसातील मह वाकां ेला सु ंग लाव याचे काम कोण करत असेल, तर

या यावर या या व र ांकडून होणारी टीका! मी वत: कधीच कोणावर टीका केली
नाही. कामा या बाबतीत उ ेजन दे याकड ेमाझा कल होता. यामुळेच मा या
हाताखालील लोकांमधील चुका शोध यापे ा यांचे कौतुक कर यावर माझा भर होता.
जर मला एखा ाची एखादी गो  आवडली, तर मी मु  मनान ेभरभ न याची तुती
करत असे.” असेही ॅ ब हणाला.

ॅ बने ह ेकेले आह,े पण सवसामा यपणे सामा य लोक काय करतात? या या अगदी
उलट वागतात. यांना एखा ाची एखादी गो  आवडली नाही, तर त ेहाताखाल या
लोकांवर अस यपणे खेकसतात आिण एखादी गो  यांना पटली आिण जरी आवडली,
तरी त ेओठ िमटून ग प बसतात. एक अशी जुनी हण आह,े ‘फ  एकदाच मा याकडून
चूक झाली, पण जगाने मला ते सतत ऐकवले. मी अनेकदा चांगला वागलो, पण याब ल
कोणी चकार श दही काढला नाही.’

ॅ बने आप या भाषणात जाहीररी या ते सांिगतले, “आ ापयत या जगभरातील
मा या वासात माझा अनेक थोरा-मो ांशी संबंध आला आह े कंब ना अनेक कार या
लोकांशी संबंध आला, पण टीका झा यामुळे अ ाप कोणीही आपले काम अिधक चांगले
केले नाही; याउलट कौतुकाची थाप पाठीवर पड यामुळेच, ो साहन िमळा यामुळेच



कामाची त सुधारली.”
असेच प  मत द यामुळेच आिण तसे वाग यामुळेच अ ◌ॅ यू कानजीचे चंड यश

जगाने पािहले. कानजी या या अिधका यांची जाहीररी या व खासगीरी यासु ा शंसा
करीत असे.

कानजीला मृ यूनंतरसु ा या या सहका यांचे कौतुक करायचे होते, हणूनच या या
मृ यूनंतर या या थड यावर पुढील ओळी कोर याब ल याने आदशे दऊेन ठेवले होत.े तो
हणतो, ‘या दगडाखाली अशा माणसाला पुरले आह े याला वत:भोवती या यापे ा
शार माणसे कशी जमवावी याचे ान होत.े’
जॉन डी रॉकफेलसु ा या या हाताखालील माणसांना कौश याने हाताळत अस.े या

हाताळ यामागचे रह य होत,े याने ामािणकपणे केलेले कौतुक! उदाहरणाथ, एकदा
एडवड बेडफोड नावा या एका भागीदारान े या या कंपनीचे लाखो डॉलसचे नुकसान
केले. दि ण अमे रकेतील एका खरेदी या वहारात याने खोट आणली, ते हा रॉकफेलर
याला रागावू शकला असता, पण रॉकफेलरला मािहती होत ेक , बेडफोडने खूप
ामािणकपणे य  केले होते. यामुळे झाले या नुकसानाब ल बोल यापे ा यान ेएकूण
गंुतवणुक पैक  साठ ट े  पैसे वाचव याब ल याचे अिभनंदन केले. रॉकफेलर हणाला, “हे
उ मच झाले, कारण सदासवकाळ आपण वर याच पायरीवर असू अस ेघडणे अश य
आह.े”

मा याकड ेकाही गो ची णिच  ेआहते. मला माहीत आह ेक  यांपैक  काही कधीही
न घडले या कथा आहते, पण या कथा स य सांगतात. यांपैक  एक मी तु हाला सांगतो.
ही एका शेतकरी मिहले या उ गेाची गो  आह.े एक शेतात काम करणारी मिहला
दवसभर काबाडक  क न थकली होती. एके दवशी ित या मनात काही वेगळेच आले.
ितन ेित या घरात या माणसांसमोर जेवणाऐवजी गवताचा चारा ठेवला. सगळी पु ष
मंडळी संतापली व ित यावर खेकसून हणाली, “तुला काय वेडिबड लागले आह ेका?”
यावर ती शांतपणे हणाली, “गेली एकवीस वष मी तु हाला चांगले-चंुगले क न घालते,
पण एकदाही तु हाला याची पोचपावती का नाही ावीशी वाटली?”

“बायका घर सोडून का जातात?” या िवषयाचा अ यास काही वषापूव  केला गेला.
ते हा कोणते स य बाहरे पडले? तर “गुणांचे कौतुक केले गेले नाही”, ‘कामाची
पोचपावती नाही’ आिण माझी खा ी आह ेक , पु ष बायकांना सोडून का िनघून जातात
याचाही जर अ यास केला गेला असता, तरी हचे कारण पुढे आले असत.े आपण नेहमीच
आप या जोडीदाराला गृहीत धरतो. इतके क , आप या कोण याच वाग यातून असा
संदशे या यापयत पोहोचत नाही क , आप याला याचा अिभमान वाटतो.

आम या लासम ये दाखल झाले या एका िव ा याने या या बायकोन े याला
केले या िवनंतीब ल सांिगतले. याची बायको आिण ित या काही मैि णी यांनी एका
‘ ि म व िवकास’ िशिबरात भाग घेतला होता. िशिबर संपून घरी आ यानंतर ितने
ित या नव याला िवनंती केली क , यान ेित यामधील अशा सहा गो ी सांगा ात क ,
याम ये ितला उ म प ी बन यासाठी सुधारणा करणे गरजेचे आह.े याने लासम ये
पुढे सांिगतले, “या िवनंतीमुळे मी गांग न गेलो. प पणे सांगायचे, तर अशा सहा



गो ची यादी करणे मा यासाठी काहीच अवघड न हत.े ित यात काही बदल झाले असते,
तर मलाही ते आवडले असते. कदािचत मा यातही बदल कर याजो या हजार गो ची
यादी बन ूशकली असती; पण मला अस ेकाही करायचे न हते. हणून मी ितला हणालो,
मला तु या या िवनंतीचा िवचार करावा लागेल आिण उ ा सकाळी मी तुला उ र दऊे
शकेन.

“दसु या दवशी सकाळी मी भ या पहाटे उठलो आिण फूलवा याला फोन क न
सांिगतले क , ताबडतोब सहा लाल गुलाबाची फुले छान बांधणी क न मा या प ीला
पाठवा आिण यासोबत अशी िच ी िलहा, ‘तू बदला ास अशा सहा गो ी मला दसत
नाहीत. तू जशी आहसे तशीच मला आवडतेस.’

“ या सं याकाळी मी घरी पोहोचलो ते हा तुमचा काय अंदाज आह ेक  काय घडले
असेल? मी आ याबरोबर मा या बायकोन ेधावत येऊन मला िमठी मारली. या वेळी
ित या डो यांम ये आनंदा  ूतरळत होते. तु हाला ह ेसांगायची गरज नाही क , मी
ित यावर ित या िवनंतीनुसार टीका केली नाही ही मी एक शहाणपणाची गो  केली
होती.

“ या या पुढ या रिववारी या सग या बायका चचम ये जम या ते हा साहिजकच
यां यावरील टीकेबाबतची चचा झाली. मा या प ीने ितचा जो अनुभव सांिगतला ते
ऐकून सग याच भारावून गे या. या मु ाम मला भेटायला आ या व मा या
कनवाळूपणाब ल यांनी मला अिभवादन केले. या वेळी दसु याचे कौतुक कर याचे कती
मह व आह,े याची मला जाणीव झाली.”

लॉरे स िझगफे ड हा एक ने दीपक यश िमळवलेला, िसनेमा े ातील िनमाता
होता. अमे रकन मुल ना ददेी यमान यश िमळवून दे याब लची याची याती होती. तो
एका पाठोपाठ एक अशा काही अितसामा य मुल ना िहरॉइ स हणून िच पटात घेत असे
क , यां याकड ेदसु यांदा पाह याची कोणाला इ छाही होत नसे; परंतु स या या भाषेत
तो यांचा असा काही मेकओ हर करत असे क , यांचे पच पालटून जाइ. यांना
पड ावर तो इत या मादक आिण गूढ प तीने सादर करीत अस ेक , लोकांचा िव ास
बसत नसे. याचे कारण असे होत ेक , समोर याला ो साहन दे याने व या यातील
आ मिव ास जागृत के यामुळे कमया घडत ेह े याला मािहती होत.े या या
कनवाळूपणामुळे आिण साहसामुळे या बायका पड ावर खूप सुंदर दसत. तो अ यंत
वहारी होता. समूहगायन करणा या मुल चे पगारसु ा याने आठव ाला तीस

डॉलसव न पावणे दोनशे डॉलसवर पाठवले. या याम ये ीदाि यही होते. तो या या
येक शो या शुभारंभाला या या िच पटात काम करणा या येक छो ा

आ ट टलासु ा तार पाठवून बोलवत असे व गुलाबाची फुले दऊेन यांचे वागत करत
असे.

एकदा मी असाच उपवास कर या या खुळचट क पनेला बळी पडलो आिण सहा
दवस व सहा रा ी अ ािशवाय काढले. ते अवघड होत,े पण आ याची गो  हणजे
पिह या दवशी रा ी मी जेवढा भुकेलेला होतो यापे ा कमी भुकेलेला मी शेवट या
दवशी रा ी होतो आिण तु हाला जसे वाटते तसेच मला जाणवते क , या लोकांना



आपण आप या कुटंुबाला उपाशी ठेव याचा गु हा के याब ल अपराधीपण वाटते,
यापे ा अिधक गु हगेार तर ते ते हा असतात जे हा त े यां या कुटंुबाला सहा दवस, सहा
आठवड े कंवा कदािचत साठ वष कौतुकापासून वंिचत ठेवतात. यां या क ाचे चीज करत
नाहीत. कौतुकाने, ेमान े यां या पाठीवर थोपटत नाही.

अ ेड लंुट हा या या काळातील फार मोठा नट होता. जे हा ‘ रयुिनयन इन
ि हए ा’ या िच पटात तो काम करत होता ते हा तो हणाला, “मला या वेळी
सग यात जा त कशाची गरज होती, तर माझा वािभमान ग जार याची.”

आपण आप या मुलांचे, िम मैि ण चे, कामगारांचे शारी रक चोचले पुरव यावर भर
दतेो, पण यांचा वािभमान जप यासाठी काय करतो? यांना ऊजचा सतत पुरवठा
हावा हणून आपण यांना बटाटे, मटण, िचकन वगैरे दतेो; पण जे यां या मनाम ये
अिधक काळ एखा ा सुमधुर संगीता माणे रगाळत राहतील असे चार गोड कौतुकाचे
श द आपण यां याशी बोलत नाही .

पॉल हावन े या या रेिडओवरील ो ॅमम ये ‘ द रे ट आॅफ द टोरी’ नावाची एक
अ यंत भावुक गो  सांिगतली होती. खूप वषापूव  डे ॉइटमधील एका िशि केने ि ट ही
मॉरीसला वगामधील एक उंदीर पकड यास मदत करायला सांिगतले. तुम या ल ात
आले का, या िशि केने ि ट हीला िमळाले या दवैी दणेगीवर कती िव ास टाकला?
कारण तुमचा िव ास बसणार नाही, पण ि ट ही मॉरीस आंधळा होता, पण या या
बद यात िनसगाने याला उ म तीचे कान बहाल केले होत;े पण केवळ या िशि केलाच
या गो ीचे मह व जाणवले होते. या गो ीला फार वष झाली, पण ि ट ही मॉरीस जो
स री या दशकातला फार मोठा पॉप संगर होऊन गेला व गीतकार हणूनही याने नाव
कमावले तो सांगतो क , या वेळी या िशि केन ेमा यावर जो िव ास टाकला, यामुळेच
माझे ‘ि ट ही वंडर’ नावाचे शोज यश वी झाले.

होय, लोकांना ओळख यासाठी तुती अथातच िचतच उपयोगी ठरते. तुती ही
उथळ असत,े ती वाथ  हतेूने केलेली असते व ती ामािणक नसते. यामुळे ती अपयशच
दतेे आिण ते तसेच असावे. ह ेखरे आह ेक , काही लोक दोन गोड श दांचे इतके भुकेलेले
असतात, तहानलेले असतात क , ते काहीही िगळायला तयार होतात. जसा एखादा खूप
दवसांपासून उपाशी असलेला माणूस चारा आिण कडहेी खायला तयार असतो.
राणी ि ह टो रयासु ा तुतीची खूप भुकेली होती. पंत धान िडझारेलीनी ह ेकबूल

केले क , राणीबरोबर वागताना ही गो  मनात घोळवूनच ते वागत असत. यां याच
श दात सांगायचे तर ते हणत, “मी राणीला नेहमीच लोणी लावत अस.े” परंत ुिडझारेली
हा अ यंत कौश यपूण प रि थती हाताळणारा, सखोल िवचारांचा आिण अदबशीर असा
पंत धान होऊन गेला, यान ेि टश सा ा यावर अित दरूपयत रा य केले. तो अ यंत
बुि मान होता. याला या गो चा फायदा झाला याचा तु हाला कंवा मला होइल
असेही नाही. अिधक काळाचा िवचार केला, तर अशी खोटी तुती हािनकारकच ठरेल.
तुती ही खोटी असत.े बनावट नोटां माणेच असते. खो ा पैशां माणेच खोटी तुती
आप याला संकटात ढकलते. जरी िचत तु ही एखाद ेवेळेस यश वी झालात, तरी सदा
सवकाळ अस ेघडत नाही!



कौतुक आिण तुती यामधील फरक काय? सो पे आह!े पिहले ामािणक आह ेआिण
नंतरचे अ ामािणक आह.े कौतुक थेट तुम या दयातून येते, तर तुती हणजे िन वळ
त डा या वाफा दवडणे असत.े कौतुक िन: वाथ  मनाने केलेले असते, तर तुती नेहमी
वाथ  हतेूनेच केली जाते. कौतुक सव  वं  असते, तर तुती सव  नं  असते.
नुकताच मी मेि सको शहरातील चॅपु टेपेक येथील राजवा ात मेि सकन िहरो

जनरल अ हरॅा ओ ेगॉन याचा अधपुतळा पािहला. या पुत या या खाली जनरल
ओ ेगॉनचे जे त व ान होत े यामधील काही वा य ेकोरली होती. ती अशी, ‘तुम यावर
ह ला करणा या श ूला घाब  नका. तुमची तुती करणा या िम ांपासून मा  जपून
राहा.’

कंवा जॉज पंचम यांची सहा िवशेष त वे होती, जी यांनी यां या ब कंगहमॅ
पॅलेस या भंतीवर रंगवून ठेवली होती. यातील एक सुिवचार होता, ‘मला इतरांची
खोटी तुती कर यापासून परावृ  होऊ द ेआिण इतरांकडून खोटी तुती ऐक यापासून
मला आनंद होऊ दऊे नको.’ यां या मते तुती हणजे हल या दजाचा गुणगौरव! एकदा
मी ‘ तुती’ या श दाची यो य ा या ऐकली होती ती अशी क , ‘ तुती हणजे समोर या
माणसाला या याच श दांत याला वत:ब ल काय वाटते त ेसांगणे.’

जर आपण एकमेकांची तुतीच क  लागलो, तर आपण सगळेच मानवी नातेसंबंध
जप यात वीण होऊ.

जे हा आप यासमोर एखादी िनि त सम या नसत ेते हा सहसा आपण आपला
पंचा णव ट े  वेळ वत:िवषयी िवचार कर यात घालवतो. आता जर आपण वत:िवषयी
िवचार करणे थांबवले आिण इतर माणसांमधील चांग या गुणांचा िवचार केला, तर
आप याला दसु यांची खोटी खोटी वारेमाप तुती कर याची गरज पडणार नाही. कारण
आप या त डातून श द बाहरे पड यापूव  आप याला ते मनोमनी पटलेले असतील.

आप या रोज या दनैं दन दन मात आपण सग यात जा त दलु  कशाकड ेकरत
असू, तर ते गुण ाहकतेकड!े आप या मुलाने कंवा मुलीने गितपु तक घरी आणले व
याम ये चांगले मा स दसले, तरी आपण यांचे कौतुक करत नाही. जे हा आपली मुले
पिह यांदा केक भाज यात कंवा प यांचे घरटे बनव यात यश वी होतात ते हा आपण
यांना ो साहन दते नाही.
पुढ या वेळेस जेवताना तु हाला मटणाचा एखादा खूप चांगला पीस िमळाला तर या

बावच चे एका श दाने तरी कौतुक करा क , ‘जेवण छान बनले होत.े’ तसेच एखा ा
थकले या िव े यान ेतु हाला अिधक चांगली वागणूक दली, तर याला तसे ज र हणा.

येक मं ी आिण ा याता कंवा जाहीर भाषणे ठोकणारा व ा या सग यांनाच हा
अनुभव असतो क , ो यांनी जर ो साहनपर ितसाद दला नाही, तर ते कती
खचतात! अथात हीच गो  दकुानांम ये, आॅ फसेसम ये, फॅ टरीजम य,े िम मैि ण म ये
आिण कुटंुबातसु ा लागू पडते. आप या वैयि क नातेसंबंधात आपण ह ेकायम ल ात
ठेवले पािहजे क , आप याशी िनगडीत असलेले सगळेच जण ह ेमानव आहते आिण या
सग यांना पाठीवर कौतुकाची थाप पड याची भूक आह ेआिण सग यांनी आनंद



उपभोगणे हा कायदशेीर ह  आह.े
तु ही रोज यांना यांना भेटता यांचा िनरोप घेताना कृत तेचा एक धागा मागे

सोडून बघा आिण मग बघा क , या धा यामधूनच मै ीची व ेमाची फुले कशी
उमलतात! ती तु हाला परत भेटीचे िनमं ण दतेील.

कने टीकट, यू फेअर फ डमधील पामेला डनहमॅ िह या कामा या ठकाणी या काही
अनेक जबाबदा या हो या यातलीच एक जबाबदारी हणजे ारपालावर ल  ठेवणे; पण
तो ारपाल याचे काम अगदी वाइट करत होता. इतर सगळे कामगार याची खूप चे ा
म करी करायचे आिण ह ेसगळे इतके ासदायक होते क , यां या कामाचा चांगला वेळ
यामुळे बरबाद होत असे.
पामेलाने या माणसाला अनेकदा अनेक कारे सांगून पािहले. ित या असे ल ात आले

क , काही वेळेस तो याचे काम चांगलेही करत अस.े मग जे हा तो याचे काम चांगले
करीत असे ते हा पामेला इतरांसम  याचे खूप कौतुक करत अस.े यामुळे याचे काम
दवस दवस सुधा  लागले आिण थो ाच दवसांत तो या या कामात वीण झाला.
लोकही आता याचे कौतुक क  लागले. टीका आिण टंगलटवाळी कर यापे ा
ामािणकपणे कौतुक के यामुळे याचे िनि तच खूप चांगले फळ िमळाले.
लोकां या भावना दखुाव यान े यां यात कधीच सुधारणा होत नाही. पूव ची एक

हण आह,े जी मी मा या आरशावर कापून िचकटवून ठेवली आह.े ित यावर रोज नजर
टाक यािशवाय मी बाहरेच पडू शकत नाही:

मी या मागाने फ  एकदाच जाणार आह.े जे जे काही चांगले, उदा , उ त,
दयाळूपणाचे आह ेत ेते सगळे मला मा या इतर सह वाशांबरोबर वाटून घेऊ द.े माझे
यां याकड ेदलु  हायला नको कंवा मी यां यात भेदभाव करायला नको, कारण मी या
मागाने पु हा येणार नाही.

इमसन हणतो, “मला भेटणारा येक माणूस हा मा यापे ा कुठ या ना कुठ या
कारे अिधक चांग या दजाचा असतो. मी ह ेसु वातीलाच ल ात घेतो.”
जर इमसन या बाबतीत असे घडते, तर आप या बाबतीत त ेहजार पटीने अिधक वेळा

घडते. आपण आता वत: या शारीचा, कौश याचा, गरजांचा िवचार करणे सोडून दऊे.
या याऐवजी आपण इतरांमधील गुण शोधून काढून खोटी तुती करणे िवस न जाऊ.
समोर याचे ामािणकपणे कौतुक क . ‘ यां या गुणांब ल बोलताना हातचे काही राखून
ठेवणार नाही. मु  मनान े यांचे कौतुक क .’ यामुळे लोकांनासु ा तुमचे बोलणे खूप
आवडले. एखा ा खिज या माणे तुमचे बोलणे त ेजपून ठेवतीलच, पण तु ही जरी यांना
िवसरलात, तरी ते तु हाला कायम ल ात ठेवतील.

त व २:
इतरांचा ामािणकपणे गुणगौरव करा आिण मु पण े यांचे कौतुक करा.



 भाग दोन 

लोकांना तुम याशी सहमत क न घे याच ेसहा माग



 ३ 

जो हे क  शकतो या याबरोबर सगळे जग असते
अन् जो हे क  शकणार नाही याचा माग एकला

असेल
मी उ हा याम य ेमेन या ांतात नेहमी मासेमारी करायला जातो. मला वत:ला
ॉबेरीज आिण म खायला खूप आवडते, पण मला माहीत आह ेक , काही िवशेष

कारणासाठी माशांना मा  कडचे खायला आवडतात. हणून मासेमारी करायला जाताना
मला काय आवडते याचा िवचार न करता माशांना काय आवडते याचाच मी िवचार
करतो. मा या मासेमारी कर या या गळा या काठी या कला मी ॉबेरीज आिण म
न लटकवता कड,े नाकतोड ेवगैरे अडकवतो व माशांना आक षत कर यासाठी पा यात
काठी धरतो व हणतो, “ या, तु हाला हचे आवडते ना!”

मी मासेमारी करताना जसे ावहा रक चातुय दाखवतो तसेच चातुय माणसां या
बाबतीत का वाप  नये?

पिह या महायु ा या वेळी ेट ि टनचा पंत धान लॉइड जॉज यान ेहचे त व
वापरले. जे हा याला कोणीतरी िवचारले क , िव सन आॅरलडो, लेमेन स ह ेसगळे नेते
िन भ ठरले, पण जॉजन ेलोकांवर इतका भाव कसा पाडला? यावर जॉजने सांिगतले,
“मी स ेवर अनेक वष रािहलो याचे ेय एकाच गो ीला जाते. त े हणजे कोण या
माशासाठी कोणता गळ वापरायचा व या या कला काय लटकवायचे याब ल मी
केलेला अ यास.”

आप याला काय आवडते याब ल कशाला बोलायचे? त ेफारच बािलशपणाचे आह,े
िनरथक आह;े अथात तुम या खास आवडीिनवडी असू शकतात. तु ही यापासून सदा-सव
काळ आनंद उपभोगू शकता! पण ते तुम यापयतच ठेवा, कारण तुम या सभोवतालची
माणसेसु ा तुम यासारखीच असतात. यां या आवडीिनवडीसु ा खास वेग या असू
शकतात आिण यांनाही या जोपासाय या असतात.

हणून या पृ वीवर या लोकांवर भाव टाक याचा एकच माग आह ेव तो हणजे
लोकांना या िवषयात ची आह े याब लच बोला आिण यांना जे हवे आह ेते दे याचा
य  करा.
उ ा तु हाला एखा ाकडून एखादी गो  क न यायची असेल, हणजे उदाहरणाथ,

तुम या मुलाने िसगरेट ओढू नये अस ेतु हाला वाटत असेल, तर याला उपदशेाचे डोस
पाज या या भानगडीत पडू नका कंवा तु हाला काय हवे आह ेत े याला सांगायला जाऊ



नका. फ  याला एवढेच दाखवा क , िसगरेट ओढ यामुळे तो बा केटबॉल या टीमम ये
खेळू शकणार नाही. शंभर मीटर धाव या या शयतीत भाग घेऊ शकणार नाही.

हीच गो  सग या ठकाणी लागू पडते. मग तु ही मुलांशी बोला कंवा गायी या
वासरांशी बोला कंवा चंपांझीबरोबर बोला. उदाहरणाथ, एक दवस रा फ बा डो
इमसन आिण याचा मुलगा एका गायी या वासराला बळजबरीने धा या या कोठारात
िशरायला भाग पाडत होते. सवसामा यपणे लोक जी चूक करतात तीच चूक त ेकरत होते.
ती हणजे त ेफ  यांना काय वाटते याचा िवचार करत होत.े इमसन या वासराला
ढकलत होता आिण याचा मुलगा या वासराला ओढत होता आिण त ेवास ? त े याला
जे हवे तेच करत होत.े या वासराला िहर ा कुरणात चरायचे होत,े यामुळे ते गवतात
घ  पाय रोवून िवरोध करत होत.े एक आयरीश मोलकरीण दु न ह ेअथक य  पाहत
होती. ितने ना कधी िव ापूण पु तके िलिहली होती ना ितला मोठमोठे िनबंध वाचता
येत होते, पण अशा संगी लागणारे वहारचातुय मा  ित याकड ेहोत;े जे इमसनकडे
न हते! ती जवळ आली. ितने आपली करंगळी वासरा या त डात घातली. याला ितचे
बोट चोखू दले आिण याच वेळी या वासराला हळुवारपणे गोदामात नेले.

आप या ज मापासून केलेली आपली येक कृती ही आप याला यापासून काहीतरी
िमळ या या हतेून ेकेलेली असते. तु ही रेड ॉस सोसायटीम ये र दान करता तेसु ा
मनात हा हते ूठेवून क , आप याला गरज पडले ते हा आप याला र  िमळेल.

काही वेळेस तु ही एखा ा िनधीला साहा य करता, सामािजक कायासाठी वगणी
दतेा, त ेकोण या भावनेतून? तर अनेकदा तु ही नकार दऊे शकत नाही! काही वेळेस
तु हाला ‘नाही’ हणायची लाज वाटते! कंवा तुम या एखा ा िग हाइकाला खूश
कर यासाठी तु ही तसे करता. कारणे काहीही असली, तरी काहीतरी लाभ
िमळिव या या हतेूने तु ही मदत करता. काही वेळेस एखा ा सं थेत पद िमळत,े तर
काही वेळेस तेथील एखा ा हॉलला तुम यापैक  कोणाचे नाव दले जात.े

‘इ लुअ संग युमन िबहिेवअर’ या नवी दृ ी दणेा या पु तकात हरॅी ओ हर ीट
हणतो, ‘आपली मूलभूत इ छा-आकां ा जी असते ित यामुळे े रत होऊन आपण
एखादी कृती करतो. एखादी गो  कर यासाठी आपले मन वळवणारी  आप याला
वेळोवेळी स ले दतेे. ह ेसगळीकड ेघडते. हणजे धं ा या ठकाणी, वसायात, शाळेत,
दकुानात, घरी, फॅ टरीत, राजकारणात असे सगळीकडचे! जी  समोर या या मनात
एखा ा गो ीब ल, ती िमळव याब ल औ सु यपूण गरज िनमाण करेल या

बरोबर सगळे जग असते आिण याला ह ेकरणे जमत नाही, याचा माग एकला
असतो.

अ ◌ॅ यू कानजी हा ग रबीने गांजलेला एक त ण होता, यान ेदर तासाला दोन
स स माणे काम करायला सु वात केली होती. मा  पुढील आयु यात तो इतका यश वी
झाला क , या याकड े३६५ िमिलअन डॉलस एवढी संप ी होती. लोकांवर भाव कसा
टाकायचा ह ेतं  तो फार लहान वयात िशकला. लोकांना हवे असलेलेच तो बोलत असे.
याने शालेय िश ण फ  चार वष घेतले, पण लोकांना कसे हाताळायचे याचे कौश य
या याकड ेहोते.



इमसनने वत:च याब ल एक गंमतशीर गो  सांिगतली आह.े कानजीची मे णी
ित या दोन मुलांवर वैतागली होती. ती मुले येल शहरात राहत होती व वत: या कामात
इतक  गक होती क , आइकड ेमुळीच ल  दते न हती. आइन ेअिजजीने िलिहले या
प ांना उ रेसु ा पाठवत न हती.

कानजीन ेह ेसगळे पािह यावर एक पैज लावली क , ‘प  पाठवा’ ह ेश दही न िलिहता
मुलांना मी उलट टपाली प  पाठवायला लावतो क  नाही त ेपाहा. ही शंभर डॉलसची
पैज एका नातेवाइकान े वीकारली. मग कानजीन ेआप या दो ही भा यांना छान मजेदार
प  ेिलिहली आिण यात मु ामच असे िलिहले क , तो दोघांसाठीही पाच-पाच डॉलस या
दोन नोटा पाठवत आह.े नंतर जाणूनबुजूनच यान ेपा कटात नोटा घात या नाहीत व प
पाठवून दले.

उलट टपाली दो ही भा यांची प  ेआली. यात यांनी ‘िडअर अ ◌ॅ यू अंकल’ अशी
सु वात क न नोटांब ल आभार मानले होते. पुढचे प  तु ही तुम या चॉइस माणे पूण
क  शकता.

आम या कोससाठी येणा या ओिहओ येथील सलँडम य ेराहणा या टॅन नो हाकने
मन वळिव या या बाबतीतील आणखी एक मजेदार गो  सांिगतली. एके दवशी
सं याकाळी तो कामाव न घरी आला. पाहतो तर काय, याचा लहान मुलगा टीम
जिमनीवर पाय आपटत कंचाळत होता. याला बालवाडीम य ेजायचे न हते आिण
यासाठी तो याचा िनषेध न दवत होता. टॅनची सवसाधारण ित या काय झाली
असती, तर यान े याला खोलीत बंद क न ठेवले असते व ‘त ेकाही नाही! शाळेत जावेच
लागेल!’ असे बजावले असते; पण या रा ी टॅनला आतूनच ह ेजाणवले क , याचा काही
उपयोग न हता, कारण यामुळे बालवाडीची शाळा कशी चांगली होती, ह े याला
समजणार न हते. टॅन शांतपणे बसला व याने िवचार केला, ‘जर मी टीम या जागी
असतो, तर मला तरी शाळेत जा याब ल उ सुकता कशी वाटली असती?’ मग यान ेव
या या बायकोन ेिमळून बालवाडीत असणा या मजेदार गो ची यादी केली. या
यादीम ये बोटे रंगवणे, गाणी गाणे, नवीन िम  बनवणे अशा गो ी हो या. आता यांनी
कृतीला सु वात केली. तो पुढे हणाला, “ यानंतर मी, माझा मोठा मुलगा बॉब आिण
माझी बायको लील आ ही ितघ ेडाय नंग टेबलाभोवती बसलो व आम या बोटांवर िच े
काढ यास सु वात केली. आ ही खूप मजेत हा खेळ खेळत होतो. कोप यातून टीम ह ेसगळे
डोकावून पाहत होता. शेवटी न राहवून उडी मा न तो आम यात आला व आजवे क
लागला, “मलापण तुम यात या.” आ ही हटले, “छे छे! ह ेफ  शाळेतच िशकवतात,
यामुळे तुला कसे येणार? यासाठी तुला शाळेतच जावे लागेल.” हळूहळू मी यादीतील
सग याच गो ची याला ओळख क न दली. दसु या दवशी सकाळी मी उठलो ते हा
मला वाटले क , मीच थम उठलो, पण खाली जाऊन पाहतो तर टीम मा याआधी उठून
हॉलमधील खुच वर बसला होता. मी याला िवचारले, “त ूयेथे काय करतोयस?” यावर
तो हणाला, “मी बालवाडीत जा याची वाट पाहतो आह.े मला उशीर करायचा नाहीय.े”
आम या संपूण कुटंुबान े या या मनात बालवाडीिवषयी इतक  उ सुकता िनमाण केली
होती क , अिधक काही चचा, रागावणे कंवा धम या या कशाचीच गरज उरली न हती.”



उ ा जर तु हाला कोणाचे मन वळवायचे असेल व कोणाकडून काही क न यायचे
असेल, तर बोल यापूव  जरा थांबा आिण वत:ला  िवचारा, ‘मी या माणसा या
मनात ही गो  कर याची इ छा कशी िनमाण क  शकतो?’

या ामुळे घाइघाइने एखादी कृती कर यापासून व िनरथक वायफळ ग पा
मार यापासून आपण वत:ला थांबवू शकतो.

एकदा यूयॉकमधील एका चांग या हॉटेलमधील बॉल म मी वीस रा साठी येक
वष  भा ान े यायचे ठरवले होत.े तेथे मी मा या ा यानांचे स  सु  करणार होतो.

या वष या सु वातीलाच मला अचानकपणे सांग यात आले क , मला माग या
वष या ित पट भाड ेअिधक ावे लागणार होते. ही बातमी मा यापयत पोहोचली ते हा
माझी ित कटे छापून झाली होती आिण वाटूनही झाली होती आिण सग या
जािहरातीसु ा दऊेन झा या हो या.

साहिजकच ह ेवाढीव भाड ेदे याची माझी इ छा न हती. अन् मला काय हवे होते ते
हॉटेल-मालकाला सांगूनही काही उपयोग न हता, कारण शेवटी याची इ छा
या यासाठी जा त मह वाची असणार होती. हणून दोन दवसांनी मी हॉटेल या
मॅनेजरला भेटलो.

मी याला हणालो, “तुमचे अस ेप  वाचून मला मोठा ध ा बसला, पण याब ल मी
तु हाला दोष दणेार नाही. मी जर तुम या जागी असतो, तर मीसु ा हचे केले असत.े
मीसु ा असेच प  िलिहले असते. मॅनेजर हणून काम करताना हॉटेलचा जा तीतजा त
फायदा कसा होइल ह ेपाहणे तुमचे कत च आह.े जर तु ही अस ेकेले नाही, तर तुमचे
व र  तु हाला रागावतील आिण रागवायलाच पािहजे; पण तरीही मला असे वाटतेय क ,
आपण असे क  या क , कागद-पेि सल घेऊन भाडवेाढ कर यामुळे होणारे फायद ेव तोटे
आपण िल न काढू या.”

मग मी लेटरहडे घेतले. मधोमध एक रेष काढली आिण दोन कॉल स क न फायद ेव
तोटे असा वर मथळा िलिहला.

फायद ेया मथ याखाली मी िलिहले क , बॉल म फुकट! “तु हाला हा फायदा आहे
क , बॉल म तु ही डा ससाठी के हाही भा ाने दऊे शकता. ा यानांसाठी हॉल जेवढे
कमावणार यापे ा अिधक पैसे हॉल डा ससाठी भा ान े दला, तर िमळतील. जर मी
बॉल मशी वीस रा साठी टायअप केले, तर मा  तुमचा फार मोठा धंदा तो ात
जाइल.

“आता आपण तो ांचा िवचार क . सग यात मह वाची गो  हणजे तु ही
मा याकडून अिधक फायदा िमळवू पाहत आहात, पण मी तु हाला तेवढे भाड ेदऊेच शकत
नाही, यामुळे मला माझी लासची जागा बदलावी लागेल.

“तु हाला यामुळे दसुरा तोटा होइल तो असा क , मा या ा यानांना समाजातील
उ ,ू सुिशि त वग येतो. साहिजकच यामुळे तुम या हॉटेलची जािहरात होते. हो ना?
खरेतर वतमानप ात पाच हजार डॉलस खच क न जािहरात दे यानेसु ा एव ा
लोकांचे पाय तुम या हॉटेलकड ेवळणार नाहीत, जेवढे मा या ा यानांमुळे वळतात.



यामुळे हॉटेलची यो यता वाढत.े ह ेखरे ना?”
बोलत असतानाच तोटे या सदरात मी ह ेदोन मु े िलिहले आिण तो कागद मॅनेजर या

हातात दला आिण याचा अंितम िनणय काय ठरतो ते कळव यास सांिगतले.
दसु या दवशी मला यांचे प  िमळाले क , माझे भाड ेजे पूव  यांनी तीनशे ट यांनी

वाढवले होत ेते र  क न आता ते प ास ट यांनी वाढवले होत.े
ल ात या, मला ही सवलत िमळव यासाठी मला काय हवे आह ेयाब ल एक अ रही

बोल याची गरज पडली नाही. मी सतत हचे बोलत रािहलो क , याला काय हवे आहे
आिण त ेतो कसे िमळवू शकतो!

क पना करा, सामा य मानवी वभावानुसार मी जर वागलो असतो, हणजे िचडून
एखा ा वादळा माणे यां या आॅ फसम ये जाऊन धडकलो असतो आिण हणालो
असतो, ‘तु ही माझे भाड ेतीनशे ट यांनी वाढवले याचा अथ मी काय समजायचा?
ित कटे छापली गेली आहते आिण जािहरात क न झाली आह,े ह ेतु हाला मािहती
असतानाही तु ही ह ेकसे केले? तीनशे ट े ? वेडिबड लागले आह ेक  काय? मी एवढे पैसे
मुळीच दणेार नाही.’

मग काय घडले असते? जोरजोरात वादावादी झाली असती. मग खडाजंगी झाली
असती, धुमारे फुटले असते. बराच वेळ फुरफुरणे झाले असते आिण तु हाला मािहती आहे
क , वादावादीचा शेवट काय होतो? जरी मी याला कतीही पटवून दले असते क , तो
कसा चूक आह,े तरी या या वािभमानामुळे याला शरण येणे अवघड झाले असत.े

मानवी नातेसंबंधांब ल आ ापयत द या गेले या स यांपैक  हने् री फोडन े दलेला
हा सवात मह वाचा स ला आह ेक , ‘कोण याही यशाचे रह य एका गो ीत दडलेले
असते. ते हणजे समोर या या दिृ कोनातून आिण याच वेळी वत: या दिृ कोनातून
एखा ा घटनेकड ेबघ याची मता.’

ह ेिवधान कती मोलाचे आह!े मला याचा पुन ार कर याचा मोह होतो आह;े
‘कोण याही यशाचे रह य एका गो ीत दडलेले असते. त े हणजे समोर या या

दिृ कोनातून आिण याच वेळी वत: या दिृ कोनातून एखा ा घटनेकड ेबघ याची
तुमची मता.’

याला ह ेजमत,े तो यश वी होतो.
ह े कती साधे आिण सोपे आह ेक , येकाने स याची कास धरावी, स य शोध याचा

य  करावा; पण या पृ वीवरचे न वद ट े  लोक न वद ट े  वेळा या गो ीकड ेदलु
करतात.

उदाहरण हवे आह ेका? उ ा सकाळी तुम या टेबलावर जी प  ेयेऊन पडतील ती
उघडा व वाचा. तुम या असे ल ात येइल क , ब तांशी प ांम ये या िनयमाचे पूणत:
उ लंघन केलेले असत.े वानगीदाखल मी तु हाला खालील प  वाचायला दतेो. ह ेिलिहले
आह ेरेिडओमधील जािहरात िवभागा या मुखाने! यांची अनेक अनेक कायालये दशेभर
पसरली आहते. येक थािनक रेिडओ टेशन या मॅनेजरला ह ेप  पाठवले गेले. (कंसात
मा या ित या आहते.)



िम. जॉन लॅक,
लॅकि हले,
इंिडआना
ि य िम. लॅक :
… या कंपनीची अशी इ छा आह ेक , यां या जािहरातीचे िवतरण रेिडओ
े ात असेच चालू रा  ावे.
(तु या कंपनीची काय इ छा आह ेयाची कोणाला पडलीय? आम यापुढे

आम या सम या आहते. बँकेने माझे घरावरील तारण काढून यायचे ठरवले आह.े
मा या घरातील शोभे या झाडाला कड ेकुरतडतायत. काल शेअर माकट पार
गडगडले. सकाळी स वा आठची ेन चुकली. काल रा ी जो सकड ेडा सपाट ला
मला बोलावले न हत.े डॉ टरांनी मला सांिगतले आह ेक , माझे लड ेशर वाढले
आह.े मला युरायटीस झाला आह ेआिण मा या डो यातील क डापण वाढला आह.े
यामुळे आज सकाळी आॅ फसम ये येताना मी फार उदास होतो. माझी प ाची पेटी
उघडली, तर कसले ह ेप ! हणे यां या कंपनीला अस ेहवे आह!े काय वैताग आह!े
असली प े कधी पाठवायची असतात का? खरेतर असली माणसे जािहराती या
े ातून बाहरे फेक या याच लायक ची असतात.)
आम या ा जािहरात कंपनीचे नेटवक संपूण दशेात पसरले आह.े आ ही

रेिडओवर जा तीतजा त काळासाठी जािहराती दते असतो, हणूनच वषानुवष
आ ही नं. एकवर आहोत.

(वा! वा! तु ही मोठे ीमंत, तु ही शार, तुमचे सगळेच बरो बर! आहात कोण
तु ही? कोणीही असलात, तरी आ हाला काय फरक पडतो? तु ही जनरल मोटस
इतके बला  आहात क  जनरल इले ीक स आिण यू. एस. आम या जनरल
टाफइतके मोठे आहात क  या सग याचे िम ण आहात तु ही? तु हाला
गुणगुणणा या माशी या िन मी जरी शारी असती ना, तरी तुम या ह ेल ात
आले असते क , मला मी कती मोठा आह ेयाम ये वार य आह.े तु ही कती मोठे
आहात याम ये नाही. तुम या या चंड यशामुळे सतत मा या मनाला मी लहान
आिण कमी मह वाचे अस यासारख ेवाटते.)

आमची अशी इ छा आह…े.
(तुमची इ छा! सतत तुमची इ छा! त ूएक िनबु  गाढव आहसे. तुझी काय

इ छा आह े कंवा अमे रके या ेिसडटची काय इ छा आह ेयाम ये मला मुळीच
वार य नाही. मी तुला एकदाच आिण आता ह ेशेवटचे सांगतो क , मा या
इ छेतच मला वार य आह ेआिण तु या या संपूण वायफळ प ात एक अ रसु ा
याब ल नाही.)

… हणून तु ही आम या कंपनीला तुम या िनवडक यादीत समािव  कराल
का? यासाठी तुम याकड ेकोणती वेळ आम यासाठी आह ेआिण याचे आर ण
कधी करायचे याब ल तपशीलवार आ हाला कळवा.



(िनवडक यादी हणे! काही अ ल आह ेका? सतत तुम या कंपनीब ल बोलून
तु ही आ हाला हीन लेखत आहात आिण पु हा मला िनवडक यादीत तु हाला
समािव  करायला सांगत आहात. साधे ‘ लीज’ हण याचा िश ाचारसु ा तु ही
पाळत नाही. याला िवनंती तरी कसे हणावे?)

…तुमचा काय िनणय ठरला याचे प  उलट टपाली ताबडतोब पाठवावे.
पर परांना त ेयो य होइल.

(काय मूख माणूस आह!े तू मला कसले घाणेरड ेप  पाठवलेस! ी म ॠतूतील
पानगळ जशी सवदरू पसरते, तसे अ ता त पसरलेले ह ेप  आह.े मी आधीच
मा या िववंचनेत  आह.े घराचे कज, माझे इन डोअर ला ट, माझे लड ेशर!
वत:ब ल एक ओळ िलहायला फुरसत नाही आिण त ूमला हणतोस ‘ताबडतोब’!
समजतोस काय त ू वत:ला? ‘ताबडतोब’ श दाचा अथ समजतो का तुला?
तु याइतकाच मीपण  आह.े िनदान वत:ब ल तसा िवचार करणे मला
आवडते ह!ं आिण मला कूम सोड याचा अिधकार तुला कोणी दला? शेवटी तू
‘पर परांना सोयीचे होइल’ हणालास, तेवढे मा  बरे केलेस. िनदान माझापण
िवचार केलास, पण यात माझा काय फायदा आह,े याब ल सं द धता आह.े)

तुझाच िव ासू
जॉन डो

मॅनेजर – रेिडओ िवभाग
ता. क. – लॅकि हले जनलची एक त तुम यासाठी पाठवत आह.े तु हाला हवी

अस यास तुम या टेशनवर ेिपत क  शकता.
( श! अखेरीस तू असे काहीतरी सांिगतलेस यामुळे माझी एकतरी सम या

सुटली. तू तु या प ाची सु वात अशी का नाही केलीस? पण जाऊ द.े आता याचा
काय उपयोग? तु यासारखा जािहरात े ातील माणूस जे हा अशी चूक करतो,
ते हा या या डो यातच काहीतरी िबघाड असतो. तुला आम या प ाची गरज
नाही, तर गरज आह ेती तु या थायरॉइड ंथीम ये जा त आयोडीन अस याची!)
आता ल ात या, यांची आयु ये जािहरात े ाला वािहलेली आहते आिण जे लोकांना

एखादी गो  िवकत घे यास भाग पाड यासाठी िस  आहते, ते जर अशी प े िल
शकतात, तर आपण एखा ा खाटकाकडून कंवा फटरकडून कंवा बेकरीवा याकडून कशा
प ांची अपे ा क  शकतो.

इथे मी आणखी एका प ाचा नमुना दतेो. ह ेएका सुप रटडटंने एडवड ह मलेन
नावा या या या िव ा याला िलिहले आह.े याला ह ेप  िलिहले आह े या यावर या
प ाचा काय प रणाम होइल? तु ही वत: वाचा आिण मग मी तु हाला सांगतो.

अ ◌े िझरगाज स स
२८ ं ट टेशन,
ुकिलन एन. वाय. ११२०१,



अटे शन : िम. एडवड ह मलेन
आदरणीय महोदय,
आम या रेिडओ रसी हगं टेशनवरील कामकाज काही सामान वेळेवर

पोहोचू न शक यामुळे बंद पडले आह.े ते सामान आज दपुारी फार उिशरा
पोहोचले, यामुळे क डी झाली आह.े याचा प रणाम असा झाला क , आम या
कामगारांना अिधक वेळ काम करावे लागले. सपण उिशरा आले आिण काही
मालवा  सपण उिशरा पोहोच या. १० नो हबरला तुम या कंपनीकडून ५१०
पीसेस आ हाला िमळाले. ते दपुारी सुमारे ४.२०ला िमळाले.

मालवा  स या उिशरा ये यामुळे जी काही अिन  प रि थती िनमाण झाली
होती, या यावर मात कर यास तु ही आ हाला जी मदत केली याब ल आ ही
तुमचे ॠणी आहोत. मी तु हाला अस ेिवचा  शकतो का क , जो माल आ हाला
१० नो हबरला िमळाला तो माल आम यापयत पोहोचवणारे स यापे ा
लवकर पोहोच याची व था होऊ शकत ेका कंवा मालवा  जहाजातून काही
सामान सकाळी पाठवता येइल का?

अशी काही जलद गतीची व था के यास तु हाला फायदा होइल.
आपला िव ासू,
ए स. वाय. झेड.

सुप रंटडट
ह ेप  वाचून झा यावर िम. ह मलेन यांनी (जे िझरगाज स सचे मॅनेजर होत)े ते

मा याकड ेपाठवले व यावर खालील ट पणी केली –
“या प ामुळे उलटा वाइट प रणाम झाला, कारण उ ेश वेगळा होता. या प ाची

सु वातच टेशनला कोण या अडचणी येतात ह ेसांगून केली आह,े याम ये आ हाला
वार य नाही. आम या सहकायाची मागणी केली आह,े पण यामुळे आमची कोणती
गैरसोय होणार आह ेयाचा िवचार केलेला नाही आिण सग यात शेवट या प र छेदात जे
आ ही करायचे आह ेते सांिगतले आह ेक , जर आ ही सहकाय केले, तर फार जलद गतीने
माल उतरवता येइल आिण आ हाला खा ी दे यात आली आह ेक , यामुळे मालवा  स
या दवशी िडिल हरी दतेील याच दवशी पुढे जाऊ शकतील.

“सा या श दांत सांगायचे झाले, तर याम ये आ हाला वार य आह ेते अगदी शेवटी
सांिगतले आह.े यामुळे यो य तो प रणाम साधत नाही. कुठलेही सहकाय करावे असे
आ हाला वाटत नाही.”

आपण असे बघ ूया क , या प ात आणखी काही सुधारणा क न िलिहता येइल का?
आपण आप या सम येब ल बोल यात वेळ घालवायला नको. हने ्री फोड जस े हणतो,
आपण एखा ा घटनेकड ेआप या दिृ कोनातून बघतो याच वेळी दसु या याही
दिृ कोनातून बघायला िशकावे.

आपण याच प ात दु ती क न ते पुढील माणे िल  शकतो. अथात हहेी प  काही



आदश न ह,े पण िनदान यात सुधारणा न  आह.े

िम. एडवड ह मलेन
अ ◌े िझरगाज स स,
२८ ं ट ीट,
ुकिलन एन. वाय. ११२०१,

ि य ह मलेन
गे या चौदा वषापासून तुमची कंपनी आम या िति त ाहकांपैक  एक आह.े

साहिजकच तुम या या सात यासाठी आ ही तुमचे आभारी आहोत आिण
आम याकडूनही तु हाला जलद आिण उ कृ  सेवा िमळावी (जी िमळणे तुमचा ह
आह)े अशी आमची इ छा आह,े पण ह ेसांग यास खेद होतो क , अशी सेवा दणेे
अश य झाले आह,े कारण कामासाठी लागणारे सामान घेऊन येणारे तुमचे स
आम याकड ेदपुारी उिशरा पोहोचतात. यानंतर सामान उतरवले जाते, यामुळे
सं याकाळी एकच गडबड उडत.े वाहतुक ची क डी होते. १० नो हबरला अगदी
हचे झाले. या दवशी इतरही अनेक स उिशरा आ या. तुमचे स
ॅ फकजामम ये फसले व ध यावर अडकले. कदािचत तुमचे मालवा  जहाजही
यामुळे उिशरा िनघ ूशकते.
ह ेसगळे आप याला ासदायक आह,े पण आपण ते टाळू शकतो. जे हा तु हाला

श य असेल ते हा सकाळ या वेळी ध यावर तुमचे सामान पोहोचेल अशी
व था तु ही क  शकलात, तर तुम या सपण वेळेत परत जाऊ शकतील

आिण आमचे कामगारसु ा यां या घरचे चकर मॅकरॉनी आिण नूड स खायला
घरी जाऊ शकतील.

अथात जे हा कधीही तुमचे सामान येइल ते हा नेहमीच आ ही कायत पर असू
व तु हाला वेळेवर यो य ती सेवा दऊे.

तु ही कामात  असाल, तर प ाचे उ र पाठव याची तसदी घेतली नाही
तरी चालेल.

तुमचा िव ासू
ए स. वाय. झेड.

सुप रंटडटं
बाबरा अ ◌ॅ डरसन नावाची, यूयॉकला बँकेत काम करणारी मिहला आम या

कोसम ये येत होती. ित या मुला या त येती या कारणासाठी ितला फिन स
अ ◌ॅ रझोना येथे राहायला जा याची वेळ आली. कोसम ये प  िलिह याची कला ती
िशकली होती. ितन ेनोकरीसाठी फिन समधील बारा बँकांना प  पाठवले, त ेअसे :

महाशय,
तुम यासार या यश वी वाटचाल करणा या बँकेला माझा बँ कंगमधील दहा



वषाचा अनुभव न च लाभदायी वाटेल.
यूयॉकमधील ‘बँकस ट कंपनी’म य ेअनेक पदांवर काम के यामुळे हळूहळू

मी ँच मॅनेजर झाले. ाहकिम , कज, तारणे, व थापन अशा सग याच
आघा ा मी कौश याने सांभाळ या आहते. मी फिन सम य े३ एि लपासून
राहायला येत आह ेआिण तुमची येय ेपूण कर या या कामात तु ही मलाही
सहभागी क न घेतले, तर मला खूप आनंद होइल!

आपली िव ासू,
बाबरा एल. अ ◌ॅ डरसन

तु हाला काय वाटते? बाबरा या प ाला ितसाद िमळाला का? होय, बारापैक
अकरा बँकांनी ितला मुलाखतीसाठी आमंि त केले आिण कोणती बँक िनवडायची, हा
पयाय ितला होता. का? कारण िमसेस अ ◌ॅ डरसनन ेितला काय हवे होत,े ह ेिलिहले
न हते, तर ती यांना कशी मदत क  शकेल, ह ेिलिहले होत ेआिण यां या गरजांवर
काशझोत टाकला होता; ित या न ह!े
िव  े ातील हजारो लोक आज दवसभर काम क न थकलेले, भागलेले, िनराश

झालेले आिण फारच कमी पैसे िमळवणारे दसतात. अस ेका? कारण ते फ  यांना काय
हवे आह ेयाचा िवचार करतात. तु हाला आिण मला काय खरेदी करायचे आह,े याचा
िवचार ते करत नाही. खरेतर आप याला काहीच खरेदी करायचे नसत.े जर करायचे
असते, तर आपण वत: बाहरे जाऊन खरेदी क ; पण तु ही आिण मी सतत आप या
सम या सोडव यात  असतो. जर िव  े ातील लोकांनी आप याला पटवून दले
क , आप या सम या ते सोडवू शकतात, तर यांना आप याला काही िवकायची गरज
पडत नाही. आपण वत:च ते िवकत घेतो आिण ाहकांना वत: हौसेने काही िवकत घेणे
आवडते. उगीच कोणीतरी काहीतरी ग यात मारलेले आवडत नाही.

मी िव  े ातील अशी अनेक माणसे पािहली क , यांची आ खी आयु ये या े ात
जातात, पण तरीही ते ाहकां या नजरेतून बघू शकत नाहीत. उदाहरणच ायचे झाले,
तर मी फॉरे ट टील या प रसरात गेली अनेक वष राहतो आह.े ेटर यूयॉक या
म यभागी वसलेली ही एक छोटीशी टुमदार वसाहत आह.े एक दवस मी घाइघाइने
टेशनकड ेिनघालो होतो, तेव ात मला रअल इ टेट या खरेदी-िव  े ात काम
करणारा ओळखीचा एक माणूस भेटला, जो या भागात अनेक वषापासून काम करत होता.
याला फॉरे ट टील हा भाग चांगला मािहती होता हणून मी घाइघाइत याला िवचारले,

“मा या िसमटने ला टर केले या या घरात नेमके काय वापरले आह?े आतम ये लोखंडी
े म आह ेक  नुसतेच पोकळ आह?े” यावर तो हणाला, “मला मािहती नाही.” आिण जे
मला आधीच मािहती होत,े ते याने मला सांिगतले – “एखा ा आ कटे टला बोलवा.”
यानंतर पु हा दसु या दवशी याचे प  मला आले. यात याने मला काही मािहती दली
का? तर नाहीच. खरेतर एखादा फोन क न साठ सेकंदां या आत तो ही मािहती िमळवू
शकला असता, पण यान ेतसे केले नाही. पु हा यान ेमला तीच मािहती सांिगतली, जी
मी फोनवर सहज िमळवू शकलो असतो. यात याने मी या याकडून इ शुर स काढावा



असे सुचवले.
मला मदत कर यात याला काहीच वार य न हते. वत:चे भले कर यापलीकड ेदसुरे

िवचार या या मनातही आले नाहीत.
अलाबामा, िबर मंगहमॅ येथील जे होवड युकास याने िव  े ातसु ा दोन कारचे

लोक समान प रि थती वेगवेग या कारे हाताळू शकतात अस ेसांिगतले आह.े तो
हणतो, ‘काही वषापूव  मी एका छो ा कंपनीम य े व थापना या ुपम य ेहोतो.
आम या हडे ाटरजवळ एका इ शुर स कंपनीचे मोठे आॅ फस होत.े यां या एजं सना
ठरावीक दशे वाटून दला होता आिण आमची कंपनी दोन एजं स या काय े ात येत
होती. या दोघांना मी इथून पुढे काल आिण जॉन अस े हणणार आह.े

“एके दवशी सकाळी काल आम या आॅ फसव न जात असताना सहजच तो आत
डोकावला आिण याने आ हाला सांिगतले क , या या कंपनीने अिधकारी वगासाठी एक
नवीन लाइफ इ शुर स पॉिलसी सु  केली होती आिण या या मते ती आम यासाठी
फाय ाची ठरली असती. तो मु ामच परत येइल आिण नंतर आणखी मािहती दइेल,
असेही याने सांिगतले.

याच दवशी दपुारी कॉफ  ेक या वेळी जॉनने आ हाला बाहरे पडताना पािहले
आिण तो जोरात ओरडला, “ए, युक! थांब, थांब!! मा याकड ेतुम या सग यांसाठी एक
आनंदाची बातमी आह.े” तो अितशय उ ेिजत झाला होता. घाइघाइने जवळ येऊन याने
आ हाला उ  अिधकारी वगासाठी या या कंपनीने नवीनच ओळख क न दले या
इ शुर स पॉिलसीब ल सांिगतले. (ही तीच पॉिलसी होती, याब ल सकाळी आ हाला
कालने सांिगतले होते.) आ ही ती घेणारे पिहले असावे असा याचा आ ह होता. याने
या पॉिलसी या क हरेजब ल या अनेक मह वा या गो ी सांिगत या. ‘मी मा या
आॅ फसमधील कोणालातरी तुम याकड ेपाठवतो, हणजे तो तु हाला अिधक मािहती
दइेल.’ असेही यान ेसांिगतले. या यामधील सळसळ या उ साहामुळे आम याम येसु ा
ती पॉिलसी यायलाच हवी अशी बळ इ छा िनमाण झाली. याने अजसु ा बरोबर
आणले होत.े याने आ हाला अज दले आिण स ा करायला सांिगत या. अजूनही
आ हाला पुरेसा तपशील कळला न हता, तरी आ ही पॉिलसी घेऊन मोकळे झालो होतो.
अथात नंतर आ हाला समजले क , जॉनने जे काही सांिगतले ते बरोबर होतेच, पण
क हरेज याने सांिगत यापे ाही जा त होते.

कालला हचे ाहक िमळू शकले असत,े पण आम याम ये पॉिलसी घे याची इ छा
िनमाण हो यासाठी याने कोणतेच क  घेतले नाहीत.

खरोखरच ह ेजग अशा अनेक लोकांनी भरलेले आह,े जे संधीचा फायदा घेत असतात व
वत:ला अजमावत असतात. हणूनच या जगात िन: वाथ पणाने इतरांची सेवा करणारे
लोक दमु ळ आहते. यांना पधला फारस ेत ड ावे लागत नाही. ओवेन डी यंग हा
िस  वक ल आिण मोठा उ ोजक एकदा हणाला, “जे लोक इतरां या जागी जाऊन
िवचार करतात, इतरां या मनात काय चालले आह ेयाचा वेध घेतात यांना भिव यात
आप यासाठी काय वाढून ठेवले आह ेयाची चंता कर याची गरज पडत नाही.”



ह ेपु तक वाच यामुळे तु हाला एवढे जरी कळले क , इतरां या दिृ कोनातूनही
बघायचे असते, तरी तुम या भावी उ वल आयु याची ही सु वात असेल.

इतरां या दिृ कोनातून एखा ा गो ीकड ेपाहणे आिण या याम ये एखादी गो
कर याची ऊम  िनमाण करणे याला लबाडी हणता येणार नाही, कारण यामधून आपण
फ  आपला फायदा व याला नुकसान होइल अस ेपाहत नसतो, तर या वहारातून
दोघांनाही काहीतरी फायदा होणार असतो. आ ापयत आपण जी उदाहरणे पािहली –
हणजे उदाहरणादाखल िम. ह मलेन या प ांमधून काय दसले, तर प  पाठवणारा
आिण याला िलिहले गेले तो अशा दोघांनाही या सूचनांचा फायदा होणार होता. िमसेस
अ ◌ॅ डरसन या प ांमुळे बँकेला एक लायक कमचारी िमळाला आिण िमसेस
अ ◌ॅ डरसनला सोयी कर नोकरी िमळाली. िम. जॉनन ेिम. युकासला इ शुर स पॉिलसी
िवक यामुळे या दोघांनाही फायदा झाला.

आणखी एक उदाहरण दतेो, याम ये समोर या माणसात बळ इ छा िनमाण
के यामुळे कसा फायदा झाला ह े दसून येइल. होड ेआयलंड येथील मायकेल ि हडन हा
शेल आॅइल कंपनीचा ादिेशक िव े ता होता. माइकला या या िज ात नंबर एकचा
िव े ता हायचे होत,े पण या या सग या स हस टेश सपैक  एक स हस टेशन
तेवढेस ेचांगले चालत न हत.े ते एका ौढ गृह थाकडून चालवले जात होते. त ेस हस
टेशन सुि थतीत न हते, याचा आकार चांगला न हता, रंगरंगोटी चांगली न हती,
इतरही कोण या सुिवधा न ह या, यामुळे या टेशनवर िव  चांगली होत न हती.

माइकने आतापयत कतातरी िवनं या के या हो या. तरी ते ये  मॅनेजर
ऐकणा यांपैक  न हत.े कतीतरी वेळा सुचवून, समजावून सांगून आिण अगदी मनापासून
कळकळीने सांगूनही यां याम ये काही फरक पडत न हता. मग माइकन ेएक श ल
लढवली. माइकन े या मॅनेजरला शेल कंपनी या नवीन स हस टेशन या उ ाटनाला
बोलावले.

तो मॅनेजर जे हा आला, ते हा त ेनवीन, चकचक त स हस टेशन, तेथे असले या
सुिवधा पा न भारावून गेला; पण काही बोलला नाही; पण माइक जे हा पुढ या वेळेला
या या स हस टेशनवर गेला ते हा या स हस टेशनचा कायापालट झाला होता
आिण याची िव पण िव मी झाली होती. यामुळे माइकचे आता या दशेातील कुशल
िव े ता हणून नंबर एकवरचे थान िनि त झाले होत.े मॅनेजर या मतप रवतनासाठी
याने केले या चचा, सूचना थ ठर या हो या, पण माइकने जे हा आधुिनक स हस
टेशन या मॅनेजरला दाखवले ते हा यायोगे या याम ये आपलेही स हस टेशन असे
असावे, अशी बळ इ छा िनमाण झाली आिण याचे येय पूण झाले. फायदा तर
दोघांनाही झाला. माइकला आिण मॅनेजरलासु ा!

अनेक लोक कॉलेजम ये िश ण घेतात. तेथे ह जल वाचतात, पण वत: या मदचेू
काय कोण या प तीने चालले आह,े याचा जराही िवचार करत नाहीत. उदाहरणादाखल
मी एकदा त ण पदवीधर मुलांसाठी ‘ भावी बोलणे’ या िवषयीचा एक कोस घेतला
होता. ही मुले िस  एअर कंिडशनसचे उ पादक ‘कॅ रअर काप रेशन’साठी मुलाखतीला
जाणार होती. यांपैक  एका मुलाला मोक या वेळेत बा केट बॉल खेळ यासाठी इतर



मुलांना राजी करायचे होते. हणून तो अस े हणाला, “मला अस ेवाटते क , तु ही
सग यांनी बा केटबॉल खेळायला यावे. मला बा केटबॉल खेळायला खूप आवडतो, पण
मागील काही वेळेस मी जे हा िजमखा यात गेलो ते हा तेथे फारसे कोणी न हते. आ ही
दोघे-ितघेच जमलो. मग आ ही बा केटबॉल खेळलो, पण दोघंितघांम य ेखेळ यात कशी
रंगत येणार? माझा तर डोळाच बॉल या फट यान ेकाळा झाला. उ ा रा ी तु ही सगळे
खाली आलात, तर बरे होइल, कारण मला बा केटबॉल खेळायचा आह.े”

तु हाला काय पािहजे याब ल तो काही बोलला का? कदािचत तुम यापैक  कोणालाच
िज ॅिशअमम य ेजा याची इ छा नसेल. आह ेका? आिण याला काय हवे आह े याची पवा
कर याची तु हाला काय गरज आह?े तु हाला िवनाकारण तुमचा डोळा सुजवून यायचा
नाही.

तु ही िज ॅिशअमचा वापर क न तु हाला काय आवडले ते तु ही िमळवू शकाल हे
याने इतरांना पटवून दले का? याला याची गरजच वाटली नाही. तो न च ह ेसांगू
शकला असता क , बा केटबॉल हा खेळ कती आनंददायी आह!े कती फू तदायक आह!े
यामुळे शरीर व मन कती फुि लत होत ेवगैरे.

ो. ओ हर ीटचे िवधान पु हा उ धृत करावेसे वाटते : ‘आधी समोर या या मनात
या गो िवषयी आस  िनमाण करा. जो ह ेक  शकेल, या याबरोबर सगळे जग असेल
आिण जो ह ेक  शकणार नाही, याचा माग एकला असेल.’

आम या िश ण िशिबरातील एक िव ाथ  खूप काळजीत होता, कारण याचा
मुलगा नीट खात-पीत न हता व याचे वजनही वया या मानाने खूप कमी होत.े या या
पालकांनी जुनीच पारंप रक प त वापरली. ते याला रागावले. यांनी याची मनधरणी
केली, ‘आइला असे वाटते हणून तू ते खावे.’, ‘बाबाला असे वाटते हणून तू ते खाऊन
ध पु  हावे.’ वगैरे वगैरे सांगून झाले.

या मुलाने या पालकां या िवनं यांकड ेल  दले का? यान े यां या िवनं या
धुडकावून लाव या.

या दोघां याही मनाला अशी क पनासु ा िशवली नाही क , या मुलाला काय
वाटते? तीन वषा या मुलाला तीस वषा या बापाचा दिृ कोन कसा समजेल? पण या या
विडलांना नेमके तेच हवे होते. यांची अशी अपे ा होती क , यां या मनातली गो  तीन
वषा या मुलाला समजायला पािहजे. हा शु  वेडपेणा होता, पण शेवटी या बापा या ही
गो  ल ात आली. मग तो वत:शी हणाला, ‘मुलाला काय हवे आह?े मला जे हवे तेच
याला हवे अस यासाठी काय करावे लागेल?’
एकदा या दशेने िवचार करायला सु वात के यावर पुढचे सगळे सोपे झाले. या

मुलाला ‘जॉन’ हणू या आपण! जॉनकड ेएक तीन चाक  सायकल होती. याला ती खूप
आवडायची. ित यावर बसून तो घरासमो न थोडा पुढे जात अस!े काही घरे सोडून
थोडसेे पुढे एका घरात या यापे ा थोडा मोठा, जाडजूड असा एक मुलगा राहत होता. तो
जॉनची वाटच पाही! जॉन या या घराजवळ आला क , तो याला सायकलव न खाली
ढकलून वत: या या सायकलवर बसत असे.



साहिजकच जॉन कंचाळत आइकड ेयेइ. मग ितला दारातून बाहरे यावे लागे. या
ध पु  मुलाला बाजूला सा न जॉनला पु हा सायकलवर बसवून घरी आणावे लागे. असे
जवळजवळ रोजच होइ.

जॉनला काय हवे होते? ह ेसमज यासाठी शेरलॉक हो सला िवचार याची गरज नाही!
याचा अिभमान, याचा संताप, याची इ छा आिण याचा आ मस मान या सग याच
ती  बला  भावना जागृत होऊन या मुला या नाकावर एक जोरदार ठोसा लावावा
असेच याला वाटले असणार ना! पण नेमके याच वेळी या या विडलांनी याला हे
समजावून सांिगतले क , जर जॉनने रोज वि थत जेवण केले; पालेभा या, अंडी, िचकन,
मटण, फळे, दधू असा चौरस आहार घेतला, तर तो या जाडजूड मुला या नाकावर सहज
ठोसा मा  शकतो. जे हा या या विडलांनी याला वचन दले क , यो य आहार घेत याने
थो ाच दवसांत तो या मुलाला धडा िशकवू शकेल व याचा पु हा अपमान होणार
नाही. ते हाच जॉनने सगळे जेवण जेव यास सु वात केली.

ही सम या सोडव यात यश आ यानंतर यां यापुढे आणखी एक सम या उभी
रािहली. जॉनला एक लािजरवाणी सवय होती. ती हणजे िबछाना ओला कर याची!

जॉन या या आजीबरोबर झोपायचा. सकाळी जे हा याची आजी उठायची व ितचा
िबछाना ओला लागायचा, ते हा ती हणायची, “जॉन, अरे परत काल रा ी तू तेच
केलेस.”

यावर जॉन हणायचा, “छे! ह ेमी नाही केले, तूच केलेस.”
रागावणे, मारणे, िज हारी लागेल असे बोलणे, पु हा पु हा तेच ते सांगणे या कशानेही

पालकांना हवे असलेले मुलगा करत न हता. यामुळे पालकांनी आता वत:ला  केला,
‘या मुलालाच वत:ला िबछाना कोरडा ठेवावा असे वाट यासाठी काय करावे बरे?’

या या इ छा काय हो या? पिहली गो  हणजे याला या या बाबांसारखा पायजमा
घालायचा होता. या या आजीसारखा नाइट गाउन घालायचा न हता आिण दसुरे हणजे
याला आजीचा पलंग नको होता. याला याचा वतं  पलंग हवा होता. आजी तर
या या रा ी या खो ांना कंटाळलीच होती. यामुळे दो ही गो ना ितने आनंदाने
परवानगी दली.

याची आइ याला ुकलीनमधील मो ा िडपाटमटल टोअरम ये घेऊन गेली आिण
या िव े तीला डो यांनी इशारा क न हणाली, “इथे एक लहानसे स य गृह थ आले
आहते आिण यांना वत:साठी काही खरेदी करायची आह.े”

या िव े तीनेपण या नाटकात सहभागी हायचे ठरवले. याला खूप मह वाचे वाटावे
हणून या याशी ती अदबीने बोलली. हणाली, “ह ेत णा, मी तुझी काय सेवा क
शकते?”

याबरोबर टाचा उंच करत जॉन हणाला, “मला वत:साठी एक पलंग खरेदी
करायचा आह.े”

जे हा जॉनला पलंग दाखवले जात होते, ते हा जो पलंग या या आइला आवडला
होता, याकड ेइशारा क न ितने या िव े तीला खूण केली. मग िव े तीने जॉनचे



मतप रवतन क न तोच पलंग याला घे यास याला भाग पाडले.
दसु या दवशी पलंग घरपोच पाठवला गेला आिण या रा ी जे हा वडील घरी आले

ते हा जॉन दारापयत ओरडत गेला, “डडॅी, डडॅी! वरती या आिण मी खरेदी केलेला पलंग
पाहा.”

विडलांनी तो पलंग पािहला ते हा यांनी चा स ॅ बनी दले या िशकवणीचे तंतोतंत
पालन केले. यांनी अ यंत  श दांत याची शंसा केली आिण मु पणे, सढळपणे तुती
केली.

“तू आता हा िबछाना ओला करणार नाहीस, हो ना?” वडील हणाले.
“छे! छे!! मुळीच नाही! मी हा िबछाना कधीच ओला करणार नाही.” जॉनने याचे

वचन पाळले, कारण ते या या वािभमानाशी िनगिडत होते. तो याने वत:, वत:साठी
िवकत घेतला होता आिण आता तो छो ा पु षा माणे पायजमा वापरत होता. आता
याला पु षा माणे वागायचे होते आिण याने तसेच केले.
आम या लासम ये येणा या आणखी एका विडलांची कथा ऐका. यांचे नाव के. टी.

डशमॅन. त ेटेिलफोन इंिजिनअर होते. यांची तीन वषाची मुलगी ना ता न कर याचा ह
धरत असे. नेहमीचे रागावणे, मनधरणी करणे, आजवे करणे असे सगळे कार क न झाले;
पण थ! मग पालकांनी वत:लाच  िवचारला, ‘ितला ित या मनानेच आपण ना ता
करायला पािहजे असे वाट यासाठी काय करावे लागेल?’

या छो ा मुलीला आइची बे ब न ल करायला खूप आवडायचे. यामुळे ितला
आपण मोठे झालो आहोत असे वाटायचे. हणून एके दवशी सकाळी यांनी ितला
जेवणा या टेबलावर वतं  खुच त बसवले. टेबलावर सगळे अ  मांडलेले होते. तोच
मानिसक ण यांनी पकडला. जे हा वडील टेबलाजवळ आले ते हा या मुलीने पेज
चम याने ढवळली व हणाली, “बघा डडॅी! मी आज सकाळी पेज बनवली.”

ितने वत:च वत:साठी दोन वेळा पेज बनवली. आज ितची कोणालाही यासाठी
मनधरणी करावी लागली नाही, कारण तसे कर यात ितला आनंद वाटत होता. ितला
काहीतरी मह वाचे थान िमळाले होते. ितला तसे कर यात वत:ला  कर याचा
आनंद िमळत होता.

िव यम वंटरन ेएकदा एक छान िवधान उ धृत केले. तो हणतो, “ वत:ला 
करणे ही मानवी वभावाची सग यात मोठी गरज आह.े” आपण हीच मानिसकता
वसायात का नाही अमलात आणत? जर आपण आप या काही बुि मान क पना

लोकां या गळी उतरवून या यां याच आहते असे भासवले, तर या यांना खूप
आवडतील आिण मग या नवीन क पनेला यांचा िवरोध होणार नाही, कारण या यांना
यां या वाटतील आिण मग यातून िवधायक काय घडू शकेल.
ल ात ठेवा : सग यात मह वाची गो  हणजे समोर या माणसा या मनात एखा ा

गो ीब ल आस  िनमाण करावी लागते. जो ह ेक  शकतो, या याबरोबर सगळे जग
असते. जो ह ेक  शकत नाही, याचा माग एकला असतो.

त व ३:



समोर या माणसा या मनात आस  िनमाण करा.

या करणा या गा यात काय आहे?

लोकांना कौश याने हाताळ याब लची मूलभूत त वे

त व १: टीका क  नका, नंदा क  नका, त ार क  नका.
त व २: दसु याचे कौतुक ामािणकपणे करा. यात हातचे राखून ठेवू नका.
त व ३: समोर या माणसा या मनात आस  िनमाण करा.



 १ 

हे करा! हणजे सव  तुमचे वागत होइल!

िम ांना जंकून घे यासाठी ह ेपु तक वाचायची काय गरज आह?े संपूण जगाला
मािहती असले या एका जगि म ाकडूनच आपण ती कौश ये का नाही संपादन करत? तो
कोण आह ेअसे िवचारताय? उ ा तु ही र यावर खाली उतरलात क , तो तु हाला भेटेल.
तु ही या यापासून फ  दहा फूट अंतरावर असलात, तरी तो तुम याकड ेशेपटी हलवत
येइल. तु ही थांबलात आिण याला थोपटले, तर तो आनंदाने उ ा मारेल आिण तु हाला
दाखवेल क , तु ही याला कती आवडता! आिण तु हाला ह ेमािहतीच आह ेक , या या
या ेम दशनामागे काहीही वाइट हते ूदडलेले नसतात. याला काही तु हाला एखादी
जागाही िवकायची नाही कंवा याला तुम याशी ल ही करायचे नाही!

तुम या मनात आ ापयत कधी हा िवचार आला का क , फ  कु ा हा एकच पाळीव
ाणी असा आह,े याला जग यासाठी काम करावे लागत नाही. क बडीला अंडी ावी
लागतात, गायीला दधू ावे लागते, कॅनरी प याला गावे लागते; पण कु ा फ  ेम
क न जगतो. ेमा ित र  याला दसुरे काही करावे लागत नाही.

मी जे हा पाच वषाचा होतो ते हा मा या विडलांनी एक िपव या रंगा या केसांचे
कु याचे छोटे िप लू प ास से सना आणले. याचे नाव आ ही टीपी ठेवले. मा या
बालपणीचा तो एक वग य आनंद होता. रोज दपुारी साडचेार वाजता तो आम या
अंगणातील दारात या या सुंदर डो यांनी र याकड ेपाहत माझी वाट बघायचा आिण
माझा आवाज ऐकला कंवा मला पािहले क , या या अंगात जसेकाही वारे भरायचे. तो
दोन पाय हवेत उचलून िगरक  यायचा, मा याभोवती उ ा मारायचा, मा या अंगावर
चढायचा, जणूकाही ड गर चढतोय आिण अ यानंदान ेची कारायचा!

सुमारे पाच वषानंतर टीपी माझा िजवाभावाचा सखा होता आिण नंतर एके रा ी ती
दघुटना घडली. ती मी कधीच िवसरणार नाही. तो मा यापासून अव या दहा फुटांवर
असताना या या अंगावर वीज पडून तो मेला. मा या बालपणावर द:ुखी ठसा
उमटवणारी घटना हणजे टीपीचा अक मात मृ य!ू

टीपी, तू कधीही मानसशा ाचे पु तक वाचले नसशील, पण तुला ही दवैी दणेगी होती
क , केवळ दोन मिह यांत इतर लोकांम ये वार य दाखवून अनेक िम  त ूजोडू शकत
होतास. इतरांना लोकांनी यां यात वार य दाखव यासाठी दोन वष मेहनत यावी
लागते. मला ह ेपु हा सांगायचे आह ेक , ‘केवळ दोन मिह यांत इतर लोकांम ये वार य
दाखवून तू अनेक िम  जोडलेस. इतरांना लोकांनी यां यात वार य दाखव यासाठी दोन
वष मेहनत यावी लागते.’



तु हाला आिण मला असे अनेक लोक मािहती आहते, जे संपूण आयु यभर अिवचाराने
वागूनही इतर लोकांनी आप याम ये वार य दाखवावे, अशी इ छा बाळगून घोडचूक
करतात. अथात, लोक तुम यातही ची घेत नाहीत, ना त ेमा यात घेतात. त ेअगदी
ित ही ि काळ फ  वत:म ये ची घेतात! सकाळी, दपुारी, रा ी जेवणानंतरसु ा!

एकदा यूयॉक टेिलफोन कंपनीने सखोल अ यास क न टेिलफोनवरील संभाषणाचा
स ह केला ते हा यांनी असा िन कष काढला क , संभाषणात सग यात जा त वेळा
कोणता श द वापरला जात असेल, तर तो थम पु षी एकवचन हणजे, ‘मी’.
टेिलफोनवरील पाचशे संभाषणे रेकॉड केली असता ३९०० वेळा ‘मी’ हा श द वापर यात
आलेला यांना आढळून आला.

तु ही जे हा तुमचा एखादा ुप फोटो पाहता ते हा तु ही याम ये आधी काय शोधता?
वत:लाच ना?
तु ही जर केवळ लोकांनी तुम यात इंटरे ट यावा या हतेूने यां यावर छाप टाकायचा

य  केलात, तर तु हाला खरे ामािणक िम  कधीच िमळणार नाहीत, कारण मै ी अशी
होत नसते.

नेपोिलयनने असे केले होते. जोसेफाइनबरोबर या या या शेवट या भेटीत तो
हणाला, “जोसेफाइन, या पृ वीवरचा मी सग यात भा यवान माणूस आह,े कारण या
णाला तूच एक अशी  आहसे िज यावर मी िव ास टाकू शकतो.” आिण तरीही

इितहासकारांना संशय आह ेक , नेपोिलयन ित यावरतरी िव ास टाकू शकला क  नाही!
अ ेड अ ◌ॅडलर हा एक ि हए ामधील थोर मानसशा  होऊन गेला. यान े‘ हॉट

लाइफ गुड िमन टू यू’ नावाचे एक पु तक िलिहले. यात यान े हटले आह,े ‘ या ला
आप या साथीदारांम ये रस नाही, ितला या जगात अनेक संकटांना त ड ावे लागते
आिण एवढेच नाही, तर ती इतरांनासु ा दखुापत करत ेआिण अशा माणसांमुळेच मानवी
अपयश उदयाला येत.े’

तु ही मानसशा ावरची कतीही पांिड यपूण पु तके वाचलीत, तरीही अ ◌ॅडलर या
खालील पं म ये केले या िवधानाचे मह व समजून घेत यािशवाय आपले ान अपूणच
राहील हणून मी पु हा या ओळी पुढे दते आह े–

‘ या ला आप या साथीदारांम ये रस नाही, ितला या जगात अनेक संकटांना
त ड ावे लागते आिण एवढेच नाही, तर ती इतरांनासु ा दखुापत करत ेआिण अशा
माणसांमुळेच मानवी अपयश उदयाला येत.े’

मी एकदा यूयॉक िव ापीठात कथा-लेखना या िश णाला वेश घेतला. या
िश णात एका िस  मािसकाचे संपादक आम या वगात बोलत होते. त े हणाले,

“मा या टेबलावर डझनभर तरी अशा कथा रोज येऊन पडतात क , मी यांचे काही
प र छेद वाच यावर मला असा  पडतो क , या लेखकांना माणसे आवडतात क
नाही?” ते पुढे हणाले, “जर लेखकाला माणसे आवडली नाहीत, तर वाचकांनासु ा या
लेखका या कथा आवडत नाहीत.”

जर ही गो  कथा-लेखना या बाबतीत स य असेल, तर तीच गो  आप या भोवताली



वावरणा या माणसां या बाबतीतसु ा स य असते.
हॉबट थसटन हा अितशय िस  असा जादगूारांचा जादगूार होता. गे या चाळीस

वषापासून तो जगभर आपले योग करत फरतो आह.े याचे योग ह ेआ यकारक, म
िनमाण करणारे, गूढ, मती गंुग करणारे होत.े इतके क , याचा े कवग आ याने
त डाचा आ वासून बसलेला असे. साठ लाखांपे ा अिधक लोकांनी याचे योग पािहले
आिण या योगांमधून यान ेदोन लाख डॉलसपे ाही अिधक फायदा कमावला.

मी थसटनला एकदा िवचारले क , या या एव ा मो ा यशाचे रह य काय?
या या शालेय दवसांचा या याशी न च काही संबंध नसावा, कारण तो अगदी लहान
मुलगा होता ते हाच घरातून पळून गेला होता. इकडून ितकड ेभटकत िमळेल त ेकाम करत
होता. कोण याही वाहनांमधून वास करत होता. झोपडीत झोपत होता. दारोदार भीक
मागत होता आिण टेशनवरील पा ा वाचत वाचत िशकत होता.

मग याला जादिूवषयी काही िवशेष ान होत ेका? नाही. तो मला हणाला क ,
हातचलाखीवर शंभरएक पु तके तरी िलिहली गेली आहते आिण याला जेवढे मािहती
आह ेतेवढे तर शेकडो लोकांनाही मािहती आह,े पण इतरांकड ेनसले या दोन िवशेष गो ी
या याकड ेहो या. मु य हणजे या याकड ेअशी लृ ी होती क , फूटलाइ स या
उजेडात तो सावली ारे याचे ि म व बदलू शकायचा. तो एक फार मोठा कलाकार
होता. मानवी वभावाचे बारकावेही याला मािहती होते. यान ेकेलेली येक गो
हणजे चयवरील हावभाव, आवाजातील बदल, भुवइचे उंचावणे या सग याची रंगीत
तालीम आधीच झालेली असायची आिण तंतोतंत अचूक वेळेचे गिणत तो जमवायचा.
या या हालचाली इत या वेगवान असाय या क , डो याचे पाते लवत ेन लवते तोच
यान ेकायभाग साधलेला असायचा. ह ेसगळे तर होतेच, पण यािशवाय याचा आणखी
एक गुण असा होता क , याला लोकांम ये चंड इंटरे ट होता. यान ेमला सांिगतले क ,
अनेक जादगूारांची ही सवय असत ेक , े कांकड ेपाहायचे व मनात हणायचे क , ‘या
कोप यात सगळे बु धूच बसलेले दसतात. बरे झाले. यां यामुळे माझे योग यश वी
होतील. मी यांना मूख बनवू शकेन.’ पण थसटनची प त पूणपणे वेगळी होती. याने
सांिगतले क , येक वेळी जे हा तो टेजवर पाऊल ठेवत असे ते हा वत:शी हणत अस,े
‘ह ेलोक माझा योग पाहायला येथे जमले हणून मी यांचा कृत  आह.े यां यामुळेच
माझे आयु य मी चांग या कारे घालवू शकतो. हणूनच मला यांना जेवढे जा त दणेे
श य होइल तेवढे मी दे याचा य  करेन.’

यान ेहसेु ा जाहीररी या सांिगतले क , तो कधीही फूटलाइ स या समोर ‘माझे
मा या े कांवर ेम आह’े असे हट यािशवाय जात नसे. तु हाला काय वाटते, हे
मूखपणाचे आह?े तु हाला तसे वाटत असेल तर तुमची मज ! एखा ा गृिहणीची एखादी
पाककृती असावी, तशीच एव ा मो ा िस  जादगूाराची ही पाककृती माझे कोणतेही
मत न न दवता तुम याकड ेमी सुपूद करत आह.े

पेिनिस हािनया येथील जॉज डाइक यान ेतीस वष स हस टेशनवर काम के यानंतर
बळजबरीन े या याकडून काम काढून घे यात आले, कारण हायवे या र ता ंदी या
प ाम य ेती जागा गेली. अशा या स या िनवृ ीमुळे याला खूप कंटाळवाणे वाटू



लागले. मग आता या रका या वेळेचे काय करायचे? मग तो या या जु या फड वर गाणे
वाजवायला लागला. मग हळूहळू तो संगीत ऐक यासाठी सगळीकड े वास क  लागला.
या वासात याला अनेक यश वी फड स वाजवणारे भेटले. या या न  आिण
मनिमळाऊ वभावामुळे तो इतरां या संगीत िशक या या पा भूमीब ल जाणून घेऊ
लागला. जरी तो वत: फार मोठा फडल् वादक न हता, तरी या े ातील अनेक िम
यान ेजोडले. अनेक संगीत जलशांना उपि थत रािह यामुळे थो ाच दवसात तो
युिझक फॅन लबचा ‘अंकल जॉज’ हणून िस  झाला. या वेळी याचे वय बहा र
वषाचे होते आिण आयु याचा येक ण तो आनंदान ेउपभोगत होता. अशा कारे इतर
लोकांम ये ची दाखवून यान े वत:चे नवीन आयु य उभे केले. िवशेषत: या वयात
लोकांना आपण आता िन पयोगी झालो आहोत असे वाटते या वयात!

िथओडर झवे टला इतक  आ यजनक लोकि यता कशी िमळाली या मागचे
गुिपतसु ा हचे आह.े याचे नोकरसु ा या यावर ेम करायचे. याचा वैयि क नोकर
जे स अमोस याने झवे टब ल एक पु तक िलिहले आह.े या पु तकाचे नाव – ‘िथओडर
झवे ट - िहरो टू िहज हलेॅट’. या पु तकात अमोसने एक अ यंत दय पश  घटना

िलिहली आह.े

एके दवशी मा या प ीने ेिसडट यांना ‘बॉब हाइट’ या ा याब ल िवचारले
होत.े ितने आ ापयत तो ाणी कधीच पािहला न हता, हणून ेिसडटने ितला
वणन क न तो कसा असतो ते सांिगतले. यानंतर काही दवसांनी आम या
घरातील टेिलफोन वाजला. (अमोस आिण याची बायको आॅय टर बे येथील
झवे ट इ टेटमधील एका झोपडीत राहत असत.) मा या बायकोने फोन

उचलला. आ य हणजे फोनवर झवे ट वत: होत.े यांनी ितला मु ाम फोन
केला होता. याचे कारण असे होत ेक , ित या िखडक बाहरे बॉब हाइट आला
होता, ह े यांना ितला सांगायचे होते. हणजे ती याला बघू शकली असती. लहान
माणसां यासु ा लहानसहान गो ी ल ात ठेव याचे झवे ट यांचे वैिश  होत.े
जे हा कधी त ेआम या झोपडीव न जात असत ते हा आ हाला यांनी मारलेली
हाक ऐकू येइ, ‘अ ◌े अ ◌ॅनी…’ कंवा ‘अ ◌ेऽऽ जे स’. इतके िज हा याचे संबंध
झवे ट जपत असत.

असा मालक नोकरांना आवडणार नाही असे होणे श य आह ेका? अशा माणसावर ेम
कर यापासून कोणी कोणाला थांबवू शकेल का?

झवे टला एकदा हाइट हाउसम ये बोलावले होत.े या वेळी ेिसडट व िम. टॅ ट
बाहरे गेले होत.े झवे टला न  माणसे खूप आवडत आिण जे हा तो हाइट हाउसमध या
जु या नोकर माणसांना भेटत अस ेते हा तो यांना नावान ेहाक मारत असे.

एकदा यान ेअ ◌ॅिलसला हणजे वयंपा कणीला पािहले ते हा तो ितला हणाला, “तू
अजून कॉन ेड बनवतेस का?” यावर अ ◌ॅिलस हणाली क , ती नोकर माणसांसाठी
काही वेळा बनवते, पण व र… मंडळी मा  काही खात नाहीत.

यावर झवे ट िम क लपणे हणाला, “ यांना चवीने कसे खावे तेच समजत नाही.



थांब, आता ेिसडट मला भेटले क , यांना मी कॉन ेडब ल सांगतो.”
अ ◌ॅिलसने झवे टसाठी एका लेटम ये एक तुकडा घालून दला. तो खात खात
झवे ट आॅ फसपयत पोहोचला. वाटेत भेटणा या मा यांना, कामगारांना शुभे छा दते

दते तो पुढे जात होता.
येक माणसाला तो नावािनशी हाक मारत होता आिण पूव सारखाच यां याशी

बोलत होता. हर नावाचा एक नोकर हाइट हाउसम ये येकाला आपली जागा
दाखव यासाठी नेमला होता व तो ते काम गेली चाळीस वष करत होता. तो डो यात
पाणी आणून हणाला, “दोन वषानी आज झवे ट साहबे आलेत. आजचा दवस
सोिनयाचा दवस आह.े या दवसा या बद यात आ हाला कोणी दोनशे डॉलस जरी दले,
तरी आ ही त ेघेणार नाही.”

आणखी असाच एक अनुभव तु हाला सांगतो. अगदी नग य लोकांनाही जमेत धरणे
िव  कौश यासाठी कती उपयोगी ठ  शकत!े यू जस मधील एडवड काइग हा
‘जॉ सन अँड जॉ सन’ कंपनीचा िव े ता हणून काम करत होता. या याकड ेमॅस युसे स
व आसपासचा भाग सोपवला होता. तो सांगतो, “अनेक वषापूव  मी हगंाम येथील
औषधा या दकुानात गेलो. ते आमचे नेहमीचे ाहक होत.े जे हा जे हा मी या दकुानात
जात असे ते हा ते हा मी या दकुानातील सोडा लाक व से स लाक यांची आपुलक ने
चौकशी करत असे आिण नंतरच या दकुाना या मालकाकड ेजात असे. एके दवशी मी
या मालकाकड ेगेलो असताना यान ेमला प  श दांत सांिगतले, “आ हाला इथून पुढे
जॉ सन अँड जॉ सन कंपनीची उ पादने नको आहते, कारण तुमचे सगळे ल  आता
खा पदाथावर व सवलती या क ांवर क त झाले आह ेआिण यामुळे आम यासार या
छो ा औषध-दकुानदारांना याची हानी पोहोचते. यामुळे तु ही जाऊ शकता.” मी
अचानक झाले या या मा यापुढे अवाक् झालो आिण शेपूट घालून तेथून बाहरे पडलो.
नंतर क येक तास मी या शहरात भटकत रािहलो. शेवटी मी परत या दकुाना या
मालकाकड ेजायचे ठरवले व आमची बाजू याला समजावून सांग याचे ठरवले.

“मी या दकुानात परत गेलो व सोडा लाक आिण से स लाकला नेहमी माणे ‘हलॅो’
हणालो. मग मी मालकाकड ेगेलो. तो मा याकड ेबघून हसला व यान ेमाझे चांगले
वागत केले. नंतर याने मला नेहमी यापे ा दु पट उ पादनांची आॅडर दली. मला
आ याचा ध ा बसला व मी याला िवचारले, “केवळ काही तासांम ये असे काय घडले?”
सोडा फाउंटनजवळ उ या असले या त णाकड ेबोट दाखवून तो हणाला, “तु ही
गे यानंतर हा मुलगा आत आला व हणाला क , कोणतेच औषध-िव े ते आमची दखल घेत
नाहीत व आ हाला ‘हलॅो’सु ा हणत नाहीत. जे काही थोड ेिव े ते आ हालाही ेम
लावतात, यांपैक  तु ही एक आहात आिण जर धंदा वाढव याची पा ता कोणात असेल,
तर ती तुम याम येच आह.े मला ते सगळे पटले.” आिण यानंतर तो आमचा
कायम व पी असा िन ावान ाहक बनून रािहला. ती गो  मी कधीच िवसरणार नाही.
जर िव े याम य ेकोणता गुण असणे गरजेचे असेल, तर ते हणजे कोण याही प रि थतीत
लहानात या लहान माणसा या उपि थतीची याने न द यायला हवी.”

मी मा या वैयि क अनुभवांव न या िवचारापयत आलो आह ेक , जो कोणी



सभोवताल या माणसांब ल आ था दाखवेल, याची आपुलक ने चौकशी करेल तो याचे
ल , वेळ व सहकाय िमळवू शकतो.

काही वषापूव  मी ुकिलन इि ट ूट आ स अँड कॉमस येथे कथा-लेखनाब ल या
िश णाचा कोस घेतला होता आिण या कोसम ये आ हाला कॅथिलक नॉरीस, फॅनी ह ट,
इडा तारबेल, अलबट पेसन, चट युजेस यां यासारखी यातनाम मात बर मंडळी हवी
होती हणून आ ही यांना प  िलिहले क , यांनी यांचे वैयि क अनुभव आम या
िव ा याबरोबर शेअर करावेत. आ हाला यांचे लेखन खूप आवडते आिण यामुळे
यां या अनुभवांचा व िवचारांचा आ हाला आम या भावी आयु यात यश वी हो यासाठी
उपयोग होइल.

ही सगळी प  ेआम या दीडशे िव ा या या स ांनी तयार केली गेली, पण मग
आम या ल ात आले क , लेखक मंडळी यां या कामात खूप  असतात, यामुळे
यांचा ा यान तयार कर यात खूप वेळ जाइल. हणून आ ही एक ावली तयार केली
व यात यां या कामा या प तीवरील  टाकले व ती येक प ासोबत पाठवली. या
सग या लेखकांना ही प त आवडली. कोणाला नाही आवडणार? त ेताबडतोब राजी
झाले व आ हाला मदत कर यासाठी ये यास स  झाले.

अगदी हीच प त वाप न मी िथओडर झवे ट या मंि मंडळात खिजनदार हणून
कायरत असलेला सिचव ले क  शॉ याचे मन वळवले. तसेच अ ◌ॅटन  जनरल ायन,
ँ किलन झवे ट वगैरसार या मा यवर लोकांनाही भाषणाला बोलावले आिण अथात
ही प त वाप न मी मा या जाहीर भाषणकले या कोससाठीही अशा अनेक मोठमो ा
लोकांना िव ा याशी बोलायला बोलवले.

आप यापैक  सग यांनाच, मग ते कारखा यात काम करणारे कामगार असोत,
आॅ फसम ये काम करणारे कारकून असोत कंवा अगदी संहासनावर बसलेला राजा असू
द ेसग यांनाच जी माणसे आपले कौतुक करतात ती आवडतात. जमन कैसरचेच उदाहरण
यायचे झाले, तर पिहले महायु  संप या या सुमारास कैसर हा संपूण जगा या दृ ीने
अ यंत िनदयी आिण ितर करणीय माणूस होता. याचा दशेसु ा या या िवरोधात होता.
वत:चा जीव वाचव यासाठी तो हॉलंडला पळून गेला. या याब ल लोकां या मनात
इतका संताप खदखदत होता क , श य असते, तर लोकांनी याला उभा िचरला असता
आिण जाळून टाकला असता. या सग या रणधुमाळीम ये एका छो ा मुलाने कैसरला
एक प  िलिहले. प  अितशय साधे, पण मनापासून आिण कुठलाही हतेू मनात न
बाळगता िलिहले होते. या प ात कैसरब ल आदर व कौतुक ओत ोत भरलेले होत.े तो
मुलगा प ात हणाला, “लोकांना काहीही वाटले, तरी मा या राजावर मी नेहमीच ेम
करीत राहीन.” या प ामुळे कैसर अंतबा  हलेावला व यान े या छो ा मुलाला
भेटीसाठी िनमं ण पाठवले. तो मुलगा आइबरोबर आला आिण कैसरन े या मुला या
आइबरोबर ल  केले. तु हाला काय वाटते, या छो ा मुलाने कधी ‘हाउ टू िवन े स’
पु तक वाचले होते का? याला ह े या या अंतमनातून समजले!

जर आप याला िम  जोडायचे असतील, तर आप याला लोकांसाठी काहीतरी करावे
लागते. यां यासाठी झीज सोसावी लागते. यासाठी गरज असते, ती वेळेची, ऊजची,



िन: वाथ  भावाची आिण वैचा रक ग भतेची. जे हा ुक आॅफ िव डसर हा ि स आॅफ
वे स होता ते हा याने दि ण अमे रकेला जा याचा बेत केला. ते हा जा यापूव  काही
मिहने आधी यान े पॅिनश भाषा िशक यावर खूप मेहनत घेतली, कारण याला तेथे
पॅिनश भाषेम ये जाहीर भाषण करायचे होते आिण यान ेतसे केले, हणूनच दि ण
अमे रकेतील लोकांचा तो खूप लाडका झाला.

गेली काही वष मी मा या िम मंडळ या वाढ दवसा या तारखा न द याचे काम
करत आह.े कसे? माझा योितषशा ावर खरेतर अिजबात िव ास नाही, परंतु तरीही मी
समोर या माणसाला िवचारतो क , ‘ज मतारखेशी माणसा या वभावाचा काही संबंध
आह,े यावर तुझा िव ास आह ेका?’ मग पुढे मी याला कंवा ितला िवचारतो, ‘सांग बरे,
तुझा ज म दवस आिण मिहना?’ मग ती कंवा तो जर हणाला क , ‘नो हबर, २४’, तर
मग मी मनाशी दोन-तीन वेळा घोकतो २४ नो हबर, २४ नो हबर आिण या ची
पाठ वळली क , िल न ठेवतो आिण मग नाव आिण तारीख मा या पेशल वाढ दवसा या
डायरीत िल न ठेवतो. येक वषा या ारंभी मी मा या कॅलडरवर या तारखांपुढे नावे
िल न ठेवतो. यामुळे आपोआपच या- या चा वाढ दवस मा या ल ात राहतो.
मला िवसर पडत नाही आिण मग नाताळचा दवस येतो ते हा मा यावरपण शुभे छांचा
भिडमार होतो. मला कोणीच िवस  शकत नाही.

जर आप याला िम  जोडायचे असतील, तर आपण लोकांशी खूप उ साहाने व
चैत याने बोलले पािहजे. जे हा तु हाला कोणी फोन करत ेते हा हचे मानसशा  वापरले
पािहजे. तुमचा ‘हलॅो’ असा उ ारला गेला पािहजे क , समोर याला ह ेजाणवले पािहजे
क , तु हाला या या फोनमुळे कती आनंद झाला आह.े अनेक कंप यां या टेिलफोन
आॅपरेटरला चैत यपूण आिण मादवतेन ेबोल यासाठी िवशेष िश ण दले जाते. या
टेिलफोन आॅपरेटरशी बोल यावर ाहकाला असे वाटले पािहजे; न ह े याची खा ी पटली
पािहजे क , या कंपनीला आप याब ल आ मीयता वाटते. उ ा फोनवर बोलताना आपण
ह ेन च ल ात ठेवू.

समोर याम य े ामािणकपणे ची दाखवली, तर तु हाला फ  िम च िमळतात, असे
न ह,े तर तुम या कंपनीला िन ावान ाहकसु ा िमळतात. यूयॉकमधील नॅशनल बँकेने
जो अंक िस  केला, याम ये मॅडोिलन रोझडले नावा या एका ठेवीदाराने खालील प
कािशत केले –

‘मला तु हाला ह ेमनापासून सांगावेसे वाटते क , मी तुम या टाफचे खूप कौतुक
करत.े येक जण अगदी अदबीने वागतो आिण मदतीला सदवै त पर असतो. ह ेखरोखरच
कती आनंददायी आह ेक , रांगेत खूप वेळ उभे रािह यानंतर कमचा यांकडून इतक  ेमळ
वागणूक िमळते!

‘गे या वष  माझी आइ हॉि पटलम य ेपाच मिहने अ ◌ॅडिमट होती, ते हा वारंवार
मला बँकेत यावे लागत असे. मी सहसा मेरी पे सेलोकड ेजात असे. ितला मा या
आइब लही इतक  आ मीयता वाटत असे क , ती नेहमी मा या आइ या त येतीची
चौकशी करत असे.’

िमसेस रोझडले कधीतरी ितचे खाते दसु या बँकेत उघडले, असे वाटत ेका तु हाला?



यूयॉक शहरातील एका मो ा बँकेतील कमचारी चा स आर. वॉ टस. या यावर
एका काप रेशनचा गु  अहवाल तयार कर याची कामिगरी सोपवली होती. याब लची
अचूक मािहती दऊे शकेल असा फ  एकच माणूस याला मािहती होता आिण वॉ टसकडे
तर जा त वेळ न हता. याने िम. वॉ टसला ेिसडट या आॅ फसम ये नेऊन बसवले.
नेमक  याच वेळी एक त ण ी आत डोकावली व ितन े ेिसडटला सांिगतले क , या
दवशी याला ायला ित याकड ेित कटे न हती.

“मी मा या बारा वषा या मुलासाठी ित कटे गोळा करत आह.े” ेिसडटने िम.
वॉ टसला खुलासा केला.

मग िम. वॉ टसने या यावर सोपवले या कामाब ल सांिगतले आिण तो ेिसडटला
 िवचा  लागला. मा  ेिसडट अगदीच थातूरमातूर उ रे दते होता. याची उ रे

अगदीच सवसामा य व अ प  होती. याला काही बोलायची इ छा न हती आिण प च
दसत होत ेक , तो कशानेच बधणार न हता. मुलाखत अ यंत अपुरी व िन फळ ठरली.
िम. वॉ टस हणाले, “खरे सांगायचे, तर आता पुढे काय करावे तेच मला समजत

न हते.” लासम य ेही गो  सांगताना ते पुढे हणाले, “मग मला आठवले क , याची
से े टरी टॅ सब ल या याशी काय बोलत होती. याचा बारा वषाचा मुलगा यासाठी
हवे असलेले टॅ स… आिण मग मला आठवले क , आम या परदशे िवभागाकड ेहोणा या
प वहारामुळे आम याकड ेअनेक वेगवेगळे टॅ स होत;े अगदी सातासमु ापलीकडचे!

“दसु या दवशी दपुारी मी पु हा ेिसडटला फोन केला व याला सांिगतले क ,
मा याकड े या या मुलाला हवी असणारी अनेक ित कटे आहते. मग मला खूप ेमाने आत
बोलावले गेले. अगदी ेमाने! याने माझा हात खूप उ साहाने हातात घेऊन ‘शेकहडँ’ केले.
या या चेह यावर हसू बरसत होते आिण दयात ओलावा! “मा या जॉजला ह ेखूप
आवडले.” अस े हणत याने मा या हातातून ित कटे लगबगीन ेघेतली व हणाला, “केवढा
मोठा खिजनाच जणू मा या हाती लागला आह!े

“आ ही सुमारे अधा तास फ  ित कटांब लच बोललो. मी मुलाचे फोटोही पािहले
आिण मग मा  एक तास याने मला हवी असलेली मािहती दे यात खच केला आिण
आ याची गो  हणजे या वेळी मी याला तसे कर याब ल एकदाही सुचवले नाही.
याला जेवढे काही मािहती होत,े तेवढे सगळे यान ेमला वत: न सांिगतले. यान ेमला
काही ही िवचारले. याने या या काही साहा यकांनाही फो स लावले. यान े या या
हण याला दजुोरा दणेारे अहवाल, आकडमेोडीचे पेपस, प वहार सगळेकाही मा या
हाती सोपवले. अशा कारे खूप मोठे घबाड मा या हाती लागले.”

आणखी एक उदाहरण बघा.
सी. एम. नाफळे ह े फलाडिे फयामधील एक गृह थ आम या लासम य ेदाखल झाले

होत.े अनेक वषापासून ते एका फार मो ा सं थेला इंधन पुरव याचे कं ाट
िमळव या या य ात होत,े पण ती सं था नेहमीच यांना लकाव या दऊेन दसु या
शहरातून इंधन खरेदी करत होती. एके दवशी रा ी लासम ये नाफळे यां या मनातील
संताप बाहरे पडला व यांनी दकुानां या साखळी-प तीला खूप िश ा घात या व या



सं था हणजे दशेाला कलंक आह ेवगैरे वगैरे सांिगतले; पण तरीही एका गो ीचे यांना
आ य वाटत होते क , तो यांना इंधन का िवकू शकत न हता?

मग मी यांना सुचवले क , आता आपण काही वेग या यु या वाप न पा .
थोड यात, आ ही असा लॅन केला क , आ ही टेजवर एक वादिववाद पधा आयोिजत
केली. अथात ती फ  कोसमधील िव ा यासाठी होती. िवषय होता, ‘जगभर पसरलेली
दकुानांची साखळी प त दशेासाठी िवधायक आह ेक  िवघातक?’

मा या सूचने माणे नाफळे यांनी नकारा मक बाजू मांडायचे ठरवले आिण मग सरळ
दकुानां या साखळी-प ती या सं थे या उ  अिधका याकड ेते गेले. ते यांना हणाले,
“आज मी तुम याकड ेइंधन िवकायला आलेलो नाही, पण मला तुमची जरा मदत हवी
आह.े” मग यांनी यां या वादिववाद पधब ल सांिगतले आिण “तुम यािशवाय अिधक
चांगले माहीतगार कोण अस ूशकेल? मला ही वादिववाद पधा जंकायची आह ेआिण जर
तु ही मला मदत केलीत, तर मी तुमचा शतश: ॠणी राहीन” असे सांिगतले.

िम. नाफळे या त डून पुढची गो  ऐका –
मी या माणसाला “मला फ  एक िमिनट वेळ द”े अस ेिवनवले. मग तो मला

भेटणार एवढेच फ  िनि त झाले. जे हा मी याला माझे हणणे सांिगतले ते हा
याने मला खुच वर बसवले आिण तो मा याशी एक तास स ेचाळीस िमिनटे
बोलला. नंतर याने आणखी एका उ पद थाला बोलावले, यान ेदकुानां या
साखळी-प तीवर पु तक िलिहले होत.े नंतर या अिधका याने लगेचच ‘नॅशनल
चेन टोअर असोिसएशन’ला प  िलिहले व या पु तकाची एक कॉपी मा या
पध या तयारीला मदत हो या या दृ ीने पाठवायला सांिगतली. या या मते
दकुानांची साखळी-प त हणजे मानवते या दिृ कोनातून िन काम सेवाभावी
प त होती आिण याला या या या कायाब ल वलंत अिभमान होता. बोलताना
ते तेज या या डो यांमधून ओसंडून वाहत होत ेआिण खरेतर कबुली ायला
पािहजे क , ते मा याही डो यात अंजन होत,े कारण मी चेन टोअरकड ेया
दिृ कोनातून कधीच पािहले न हते. या अिधका यान ेमाझा संपूण दिृ कोनच
बदलून टाकला.

माझे बोलणे संप यावर मी जायला िनघालो, तर तो मा याबरोबर दारापयत
आला. याने याचा हात मा या खां ावर ठेवला. मला पधसाठी शुभे छा द या
आिण ‘मला पु हा भेटायला ये व पधचा िनकाल काय लागतो ते सांगायला ये’ असे
हणाला. नंतर जाता जाता हणाला, “आता तू माच मिह यात मला भेट. कारण
या वेळी मी तुला इंधनाची आॅडर दऊे शकेन.”
मा यासाठी तो एक चम कार होता. या दवशी एका श दानेही मला आॅडर

दे यािवषयी मी याला सुचवले न हत े या दवशी यान ेमला आॅडर दे याब ल
सांिगतले. मी या याम ये, या या कामाम य ेजे हा ामािणक वार य दाखवले,
या यासमोरील सम यांची आपुलक न ेदखल घेतली, ते हाच याने मा याम ये व
मा या उ पादनांम य े वार य दाखवले.



िम. नाफळे, तु ही सांिगतलेली ही गो  नवी नाही. ि ता या ज मा या शंभर वष
आधी िस  रोमन कवी सायरस यान ेपुढील िवधान िल न ठेवले आह,े ‘आपण इतरांम ये
ची दाखवतो ते हा इतर लोक आप यात ची दाखवतात.’
इतर मानवी ना यां माणेच पर परांम ये रस घेणे ह ेअ यंत ामािणकपणाचे असले

पािहजे. जी  समोर याम ये, या या सुख-द:ुखाम ये वार य दाखवते ितलासु ा
समोर या कडून असाच ितसाद िमळतो; हणजे िमळायला हवा. हा दहुरेी माग
असतो. दो हीही प  लाभाथ चे असतात.

यूयॉकमधील लाँग आयलंड येथे आम या कोसम ये दाखल झाले या माट न
िग सबग या आयु यावर एका नसचा खोलवर भाव कसा पडला व यामुळे ितने
या याम ये िवशेष रस कसा दाखवला याची गो  ऐका –

‘मी दहा वषाचा होतो आिण तो ‘थँ स िग ह गं ड’े होता. मी शहरातील एका
हॉि पटलम य ेिबछा यावर पडून होतो. मा यावर दसु या दवशी मोठी श या होणार
होती. मला मािहती होत ेक , आता पुढचे दोन मिहने वेदनेन ेिव हळत मला िबछा यावरच
पडून राहावे लागणार होत!े माझे वडील पूव च वारले होत.े माझी आइ आिण मी एका
छो ा घरात राहत होतो आिण लोकां या दयेस पा  होतो. माझी आइ या दवशी मला
भेटायला येऊ शकणार न हती.

जसजसा दवस पुढे सरकू लागला तसतसा मी मा या एकाक पणा या, िनराशे या
आिण भया या भावनेने ासून गेलो. मला मािहती होत ेक , माझी आइ एकटीच घरी
काळजी करत बसली असणार. ित याबरोबर जेवायला कोणी नसणार आिण ित याकडे
तेवढे पैसेपण न हत ेक , ितला ‘थँ स िग ह गं ड’ेचे जेवण बाहरे घेणे परवडले असत.े

मा या डो यांम ये अ ूंचा महापूर साठू लागला. तो दस ूनये हणून मी उशीत डोके
खुपसले आिण मा या अ ूंना मोकळी वाट क न दली. मी मूकपणे रडत होतो, पण
यामुळेच मा या गा ांम य ेकडवटपणा साठून माझे सगळे शरीर वेदनेने ठसठसत होते.
एक त ण िशकाऊ नस ह ेसगळे दु न पाहत होती. ती मा याजवळ आली. ितन ेमा या

त डावरची उशी ओढून दरू केली आिण ितन ेमला सांिगतले क , तीपण मा यासारखीच
एकाक  होती, कारण ितला दवसभर काम करायचे होत.े यामुळे तीपण घरी जाऊ शकत
न हती. मग ितन ेमला िवचारले, “आपण दोघांनी जेवण बरोबर यायचे का?” मग ितने
जेवणाचे दोन े आणले. याम य ेटक या लाइसेस हो या. कु करलेला बटाटा होता.
कॅनबेरी सॉस होता, आइ म होत.े आणखीनही गोड पदाथ होत.े ती मा याशी बोलत
रािहली आिण मा या भीती या, एकाक पणा या भावना पळवत रािहली. खरेतर ितची
ुटी दपुारी चार वाजता संपत होती, पण ती मा यासाठी रा ी अकरा वाजेपयत थांबून

रािहली. आ ही काही खेळ खेळलो. शेवटी मला झोप लाग यावरच ती गेली.
यानंतर आयु यात अनेक ‘थँ स िग ह गं ड’े आले आिण गेले, पण एकदाही मला ितची

आठवण आ यावाचून रािहली नाही. या दवशी या मा या एकाक पणा या,
नैरा या या, भया या भावनांना एका पर या या उबदार ेमा या भावनेने
पळवून लावून माझे जगणे सुस  केले होते.



जर इतरांनी तुम यावर ेम करावे असे तु हाला वाटत असेल आिण तुमची यां याशी
मै ी हावी असे तु हाला वाटत असेल, तर तु ही वत:ला जशी मदत करता तशीच
इतरांनाही मदत करा. खालील त व कायम ल ात ठेवा.

त व १:
इतरां या सुखद:ुखांशी समरस हा.



 २ 

थमदशनी छाप पाड याची सोपी यु
यूयॉक शहरात एक मोठी पाट  चालू होती. िनमंि तांपैक  एक ी गभ ीमंत होती.

ती येकावर आपली छाप पाड याचा य  करत होती. ितन ेितची संप ी ामु याने
उंची व े, िहरे आिण मोती यां यावर उधळली होती, पण ित या चेह याचे मा  ती
काहीच क  शकली नाही. या चेह यावर चंड ता आिण वाथ पणा ओसंडून वाहत
होता. सामा यत: येकालाच मािहती असले या गो ीची जाणीव ितला न हती. ती
हणजे तुम या कप ांपे ा आिण तुम या दागदािग यांपे ा तुम या चेह यावरील मृद,ू
मै ीपूण भावच तुम या ि म वाला झळाळी दतेात.

चा स ॅ बनेच मला एकदा सांिगतले क , पूव  तो अिजबात हसत नसे. पण मग
याला ह ेस य समजले क , हस यात केवढी जाद ूदडली आह!े ॅ बचे ि म व, लोकांनी
या यावर ेम करावे ही याची मता याम येच या या असामा य यशाचे रह य दडले
आह ेआिण या या आनंदी ि म वामधील ल  वेधून घेणारा गुण हणजे याचे
मं मु ध करणारे हस!ू

कृती ही श दांपे ा अिधक बोलक  असत.े हणजे तुम या एका हा याचा अथ होतो,
‘मला तू आवडतोस/तुला भेटून मला आनंद झाला/त ूमला सुखी केलेस.’

हणूनच जगभर लोकांना कु े आवडतात. कु यांना आप याला पा न इतका आनंद
होतो क , ती आप या अंगावर उ ा मारतात. साहिजकच आप यालाही यांना पा न
आनंद होतो.

लहान बाळाचे हा यसु ा फार आ हाददायी असत.े
तु ही डॉ टरां या वे टंग मम ये बसून इतर पेशं सचे िनरी ण कधी केले आह ेका?

सगळे जण अ यंत गंभीर चेह याने डॉ टरांना भेट यासाठी अगितक झालेले असतात.
िमसुरीतील रे टाउन या शहरातील एका ा या या डॉ टरांची डॉ. ि टफन यांनी वसंत
ॠतूतील एका वैिश पूण दवसाची मला आठवण सांिगतली. या दवशी यांची वे टंग
म ा यांना रोग ितबंधक लस दे यासाठी जमले या लोकांनी व यां या ा यांनी

ख चून भरलेली होती. कोणीही कोणाशी बोलत न हते. येक जण आप याच िवचारात
गढून गेले होते. डॉ. ि टफन पुढे हणाले, “आता सहा कंवा सात पेशं स उरले होते.
तेव ात एक त ण ी आप या नऊ मिह या या बाळाला आिण एका छो ा कु या या
िप लाला घेऊन आली. ती एका स य ौढ गृह थांशेजारी बसली. ते गृह थ इतका वेळ
बसावे लाग यामुळे अ यंत वैतागलेले होत.े तेव ात या छो ा नऊ मिह यां या बाळाने
या आजोबांकड ेपा न असे काही बोळके पस न हा य दले क , आजोबांनाच काय, या



जागी अगदी दसुरे कोणीही असते, तरी याला हस यावाचून ग यंतरच रािहले नसत.े मग
लगेच या आजोबांनी बाळा या आइबरोबर बाळािवषयी व यां या नातवंडांिवषयी
संभाषण सु  केले आिण या हॉलमधली सगळी माणसेच याम ये सहभागी झाली आिण
मग सगळे ताणतणाव, कंटाळा आपोआपच नाहीसा झाला आिण हॉल आनंदाने व
उ साहाने भ न गेला.

खोटे खोटे हसू! नाही! अशा खो ा हस याने तु ही सग यांना मूख बनवू शकत नाही.
खोटे हसू कती यांि क असते आिण आप याला याची कती चीड येत ेह ेआप याला
मािहती आह.े या हा यामुळे समोर या या मनात आनंदलहरी उमटतील अशा
ख याखु या, अगदी दयातून उमटणा या हा याब ल मी बोलतो आह.े

ोफेसर जे स मॅ ोनेल ह ेिमिशगन िव ापीठातील िस  मानसशा  ‘हा य’ या
संक पनेब ल अस े हणतात क , ‘जे लोक हसू शकतात त ेचांगले व थापक असतात,
उ म िश क असतात आिण यांचे िव कौश य िवशेष उ लेखनीय असते. त ेमुलांनासु ा
चांग या प तीने वाढवतात. दसु याकड ेपा न नाक मुरड यापे ा समोर याला एक
सुहा य दले, तर यामधून अनेक चांग या भावनांचा उगम होतो आिण हणूनच िश ा
कर यापे ा ो साहन दणेे हीच उ म िशकवण आह.े’

यूयॉकमधील एका मो ा िडपाटमटल टोअरची ए लॉयमट मॅनेजर मला एकदा
हणाली, “जर मला श य झाले, तर िजचे शालेय िश णसु ा पूण झाले नाही, पण
िज या चेह यावर उ साहवधक हस ूअसेल, अशा ला मी गंभीर चेह या या
पीएच.डी. झाले या पे ा पसंत करेन.”

जरी अनेकदा आपले हसू दसत नसले, तरी आप या चेह यावरील हा याचा होणारा
प रणाम हा अितशय भावशाली असतो. जे लोक टेिलफोन यांची उ पादने वा यां या
सेवा िवक यासाठी वापरतात अशा लोकांसाठी अमे रकेत ‘फोन पॉवर’ नावाचा एक
अिभनव उप म केला गेला. या उप मात यांना असे सांग यात आले क , तुम या
बोल यातून तुमचे हा य समोर या ला समजायला हवे आिण याचा यां या
िव वर चांगला प रणाम झा याचे ल ात आले.

रॉबट ायर हा ओिहयो, िसनिसनाटी येथील कंपनीम य ेसंगणक िवभागाचा
व थापक होता. याने अिभमानान ेसांिगतले क , यां या कंपनीसाठी लायक कॉ युटर

इंिजिनअरची नेमणूक याने कती अचूकपणे केली होती. तो सांगतो :
मी मा या कंपनीसाठी एक चांगला शार, कॉ युटर साय सम य ेपीएच.डी. केलेला

उमेदवार शोधत होतो. कंपनीला अशा माणसाची ताबडतोब गरज होती. शेवटी पर ु
युिन ह सटीम य ेपदवी घेतलेला, उ म ािल फकेशन असलेला उमेदवार मी िनवडला.
या याशी अनेक वेळा फोनवर संभाषण के यानंतर मा या असे ल ात आले क , याला
अनेक कंप यांकडून बोलावणे आले होते. यांपैक  काही कंप या तर आम यापे ा मो ा
आिण नावाजले या हो या. याने जे हा आमची कंपनी वीकारली ते हा मला आनंद
झाला. जे हा तो कामावर जू झाला ते हा मी याला िवचारले क , यान ेइतरांना
डावलून आ हाला का िनवडले? तो एक णभर थांबला व िवचारपूवक हणाला, “मला
असे वाटते क , मा याशी या इतर मॅनेजसचे संभाषण झाले त ेमा याशी अ यंत थंडपणे



व ावहा रक बोलले, जणूकाही मला वाटले क , ते मा याशी काहीतरी सौदा करत
आहते, पण तुमचा आवाज मला फार आ ासक वाटला व तुम या आवाजात तु ही मला
आमंि त करत आहात, तु हाला माझे बोलणे ऐकायचे आह ेआिण तुम या सं थेचा एक
भाग हणून तु हाला मी हवा आह ेअसे मला जाणवले.” मग मी याला सांिगतले, “तू
िनि त राहा. मी फोनवर नेहमीच हसून बोलतो.”

अमे रकेतील एका खूप मो ा रबर कंपनी या बोड आॅफ डायरे टस या अ य ाने
मला असे सांिगतले क , या या िनरी णानुसार कोणतेही काम लोक जे हा हसून-खेळून
करतात ते हाच त े याम ये यश वी होतात. हा औ ोिगक पुढारी जु या काळातील
असला, तरी फ  काबाडक  हीच यशाचे दार उघड याची जादचूी क ली न ह,े असे
मानणा यातला होता. तो हणतो, “मला अशी यश वी माणसे मािहती आहते क , यांनी
यांचा वसाय अ यंत आनंदान ेकेला आह ेआिण मी अशीही माणसे पािहली आहते क ,
यांनी मौजमजा िवस न फ  काम केले आह;े पण मग यां या वसायात यांना मंदी
आली, यांचा आनंद लु  झाला आिण त ेअयश वी ठरले.”

जर लोकांनी तुम याबरोबर आनंदात वेळ घालवावा अशी तुमची अपे ा असेल, तर
तु हीसु ा लोकांना तसाच आनंद दला पािहजे.

मा या लासम ये येणा या हजारो ावसाियकांना, धंदवेा यांना मी नेहमी सांगतो –
एक आठवडाभर तु ही सात याने येक तासाला कोणालातरी ‘ माइल’ ा आिण मग
इथे येऊन याचे काय प रणाम झाले त ेसांगा. ह ेकसे श य होत?े चला, बघू या. आ ा इथे
यूयॉकमधील एका टॉक ोकरचे प  आले आह.े याची केस अगदीच काही वेगळी कंवा
िविच  नाही. खरेतर शंभरात अशी एखादी केस असतेच.

िम. टेनहाड िलिहतात, ‘माझे अठरा वषापूव  ल  झाले आिण अठरा वषा या
काळात मी मा या प ीकड ेपा न िचतच हसलो असेन कंवा सकाळी उठ यापासून ते
आॅ फसला जाइपयत दोन डझन श दसु ा मी रोज ित याबरोबर बोलत नाही. मी फ
सतत कुरकुरत अस.े मी कधी ित याबरोबर िसनेमालासु ा गेलो नाही.

पण जे हा तु ही मला ‘हसून बोल याचा’ स ला दलात व तो अनुभव कथन कर यास
सांिगतलात ते हा मी मनाशी िवचार केला क , मी आठवडाभर य  क न पाहीन.
हणून दसु या दवशी सकाळी माझे केस वंचरत असताना आरशात मी मा या िख ,
आंबट चेह याकड ेपािहले व वत:ला बजावले, ‘िबल त ूआता चेह यावर हस ूआणणार
आहसे आिण आता या णापासूनच त ूहसणार आहसे. मी ना ा या टेबलवर बसलो व
बायकोला हसून ‘गुड मॉ नग’ हणालो.

तु ही मला इशारा दला होता क , ती आ यच कत होइल; पण कानजी साहबे, तु ही
चुकलात. तुम या अपे ेपे ा वेगळे घडले. ती भयभीत झाली. ितला चंड मानिसक ध ा
बसला, पण मी आता ित या मनाची तयारी केली आह ेक , भिव यात मा याकडून अशा
ि मतहा याची अपे ा तू रोजच करायला हरकत नाही.

आिण खरोखरच या दवसापासून अव या दोनच मिह यांनी आमचे घर
सुखासमाधानाने हाऊन िनघाले.



मी जे हा आॅ फसला जा यासाठी घर सोडले ते हा आम या िल ट आॅपरेटरलासु ा मी
‘गुड मॉ नग’ असे हसून हणत असे. मी आॅ फसमधील दरवानालासु ा हसून अिभवादन
क  लागलो. मा या वाटेवर भेटणा या कॅिशअरने मा याकड ेसु े पैस ेमािगतले ते हासु ा
मी या याकड ेपा न हसलो. मी टॉक ए चज या दरवाजात उभे रा न तेथे जमले या
लोकांकड ेपा न हसलो. यापूव  यांनी माझे हसणे कधीच पािहले न हत.े

थो ाच दवसांत मा या ल ात आले क , येक जण मा या सुहा याला हसून
ितसाद दते होता. जे मा याकड ेकाही त ारी घेऊन आले कंवा यांनी टीका केली यांचे
हणणेसु ा मी काळजीपूवक ऐकून घेतले व यावर आनंदान ेउपाय सुचिवले आिण मा या
आणखी एक गो  ल ात आली क , तडजोडीने अनेक सम या सुटतात. िनदान सो या
वाटतात. मला हसेु ा जाणवले क , हा य मा याकड ेसंप ी खेचून आणत ेआह.े

मा या आॅ फसम ये माझा एक िम  माझा भागीदार होता. या या टाफपैक  याचा
एक लाक मला फार आवडायचा. फारच उम ा वभावाचा होता तो! आिण मी जगाकडे
बघ या या मा या दिृ कोनात बदल के यामुळे मला खूप फायद ेहोत होत.े याब ल
याला सांगावे असे मला वाटले हणून मी याला माझे जीवनाब लचे नवीन त व ान
सांिगतले. ते हा यान ेमा याकड े ांजळपणे कबुली दली क , जे हा तो या आॅ फसम ये
आला ते हा मा याब ल याचे मत हणजे, ‘महाभयानक, खडूस ाणी’ असे होत,े जे
आता पूणपणे बदलले होते.

मी मा या कामा या प त मधून टीका पूणपणे ह पार केली. मी आता
रागव याऐवजी कौतुक आिण तुती क  लागलो. मला काय पािहजे आह ेयाब ल सांगणे
मी बंद केले. मी आता समोर या या दिृ कोनातून या घटनेकड ेपा  लागलो आिण
खरे सांगायचे, तर या सग या गो मुळे मा या आयु यात ांती घडली. मी आता
पिह यापे ा खूप वेगळा झालो. अिधक आनंदी, अिधक ीमंत. हो! िम ां या बाबतीतली
ीमंती! आिण खरेतर हीच संप ी अिधक टकाऊ असते.
तु हाला हसावेस ेवाटत नाही का? ठीक आह,े हरकत नाही. दोन गो ी करा. पिहली

हणजे वत:वर हस याची बळजबरी करा. तु ही एकटे आहात? मग बळजबरीन ेिश ी
वाजवा कंवा एखा ा गा याची ओळ गुणगुणा. मग आपोआपच तु हाला आनंद होइल.
असे नाटक करा क , जणूकाही तु ही आधीपासूनच आनंदी आहात आिण नेमक  हीच गो
तु हाला आनंदी करेल. िव यम जे स – िस  मानसशा  व त ववे ा काय हणतो ते
पाहा :

‘आप याला वरवर पाहता असे दसत ेक , भावने या मागोमाग कृती जाते; पण
वा तवात तसे नाही. कृती आिण भावना या एकमेक या हातात हात घालून जातात.
हणूनच आप या कृतीला आपण िनयं णात आणून भावनांवरसु ा िनयं ण ठेवू शकतो,
कारण कृती ही य पणे करणे-न करणे आप या मज वर अवलंबून असते, पण भावनांवर
आपले िनयं ण नसते.’

अशा कारे आपला आनंद आपण िमळवणे ह ेसव वी आप या हाती असत.े जर आपण
आनंदी झालो नाही, तर याला जबाबदारसु ा आपणच असतो. हणून आनंदी वागा,
आनंदी बोला आिण मग आनंदच आनंद असेल!



या जगात आपण द:ुखी असावे अस ेकोणाला तरी वाटेल का? येकालाच आपण
आनंदी असावे असे वाटत.े तुम या िवचारांवर िनयं ण ठेवून तु ही आनंदी होऊ शकता.
आनंद हा बा  गो वर अवलंबून नसतोच मुळी! तो तुम या अंतरंगातच दडलेला असतो.

तु ही कोण आहात? कंवा तु ही काय आहात? तु ही कोठे आहात? कंवा तु ही आनंदी
कंवा द:ुखी राह यासाठी काय करता ह ेमह वाचे नसते. सग यात मह वाचे असत,े ते
हणजे तु हाला वत:ब ल काय वाटत!े उदाहरणाथ, दोन माणसे एकाच ठकाणी, एकाच
कारचे काम करत असतात. दोघांनाही याचा मोबदला, मान-मरातब सारखाच िमळत
असतो. तरी एक जण सुखी असतो, तर दसुरा द:ुखी असतो. याचे कारण काय? तर
दोघांची वेगवेगळी मानिसकता. मी शहरापासून अगदी दरूवर, शेताम ये यांची जुनीच
अवजारे घेऊन घाम गाळत शेतात आनंदान ेराबणारे शेतकरी पािहले आहते. तसेच
यूयॉक, िशकागो आिण लॉस एंजेिलस येथे अ यावत एअरकंिडश ड आॅ फसम ये
दमुुखले या चेह याने काम करणारी माणसेसु ा पािहली आहते.

शे सिपअरसु ा हणतो, ‘जगात चांगले आिण वाइट असे काहीच नाही. आपले
िवचारच यांना चांगले वा वाइट ठरवत असतात.’

आिण लंकनन ेएकदा असे सांिगतले, “जर माणसाने मनाचा िन य केला क , मी
आनंदीच राहीन, तरच तो आनंदी रा  शकतो.” अ ◌ॅबी हणतो, “ह ेखरे आह.े मी वत:
अशा स याचा सामना केला आह.े एकदा मी लाँग आयलंड, यूयॉक येथील रे वे टेशन या
कडनेे चाललो होतो. तेव ात मा या पु ात तीस त ेचाळीस अपंग मुले कुब ा आिण
का ा घेऊन अवतरली. ती िजना चढ याचा अश य ाय य  करत होती, पण यांना
उचलून वर ठेवावे लागले; पण या मुलां या हस याने आिण गलब याने मी आ यच कत
झालो. याब ल मी या मुलांना जे गृह थ घेऊन आले होते यां याशी बोललो. ते हा ते
हणाले, “होय! तु ही हणता त ेखरे आह.े जे हा मुलाला थम समजते क , याला आता
अपंग हणून जगावे लागणार आह,े ते हा याला सु वातीला खूप मोठा ध ा बसतो; पण
हळूहळू तो यातून बाहरे येतो आिण ह ेआपले नशीब आह ेअस ेमानून स याचा वीकार
करतो आिण मग दसु या कोण याही सवसाधारण मुलाइतकाच तोपण आनंदी राहतो.”

खरोखरच या मुलांपुढे नतम तक हावे असे मला वाटले. यांनी मला आयु यातला
इतका मोठा धडा िशकवला क , तो मी कधीच िवसरणार नाही.

एखा ा बं द त खोलीत एक ानेच सगळे काम करत बस याने फ  एकाक च वाटते
असे नाही, तर यामुळे इतर सहका यांशी मै ी कर याची संधीही आपण गमावतो.
िसनोरा मारीया ही मेि सकोम य ेराहणारी त णी जेथे नोकरी करत होती तेथे ती अशीच
एकटी, एकाक  बसत अस.े या आॅ फसम ये ितचे इतर सहकारी जवळ-जवळ या टेबलवर
बसत. ते हसत-खेळत, ग पा मारत काम करत, याचा ितला खूप हवेा वाटे. जे हा
सु वाती या दवसांत ितला यां याजवळून जावे लागे ते हा ती संकोचान ेमान इकड-े
ितकड ेवळवत अस.े

काही आठव ांनंतर ती वत:ला हणाली, ‘मारीया, या बायका तु याकड ेबोलायला
येतील अशी अपे ा तू ध  नकोस. तुलाच तु या जागेव न उठून यांना भेटायला जावे
लागेल.’ पुढ या वेळेस ती जे हा वॉटर कूलरकड ेपाणी यायला गेली ते हा ितने



चेह यावर ं द हस ूपसरवले आिण हणाली, “हाय! कशा आहात तु ही सग या?” मग ती
येकाशीच असे बोलली. याचा चांगला प रणाम ताबडतोब दसायला लागला. सगळे

ित याकड ेपा न हसले. सग यांनी ितला उ म ितसाद दला. यामुळे ितला
आॅ फसमधले वातावरण हलके-फुलके वाटू लागले व ितचे काम ती अिधक आनंदाने क
लागली. हळूहळू ओळखीचे पांतर मै ीम ये होऊ लागले. ितचे काम आिण ितचे आयु य
जग यास अिधक सुकर झाले. ितला त ेआवडू लागले.

खाली संतसािह यामधील एक िनवडक प र छेद दला आह.े यामधील उपदशे अ यंत
काळजीपूवक वाचा, पण फ  वाचून काही होणार नाही. तु ही जर ह ेआचरणात आणले,
तर तुमचे काहीतरी भले मा  न च होइल. (िनबंधकार अ बट बाड) –

जे हा कधी तु ही घराबाहरे पडाल ते हा चेह यावर स ता आणा. समोर बघा
आिण तुम या फु फुसात जा तीतजा त ताजी हवा भ न या. सूय काश डो यांत
साठवून या. तुम या िम मैि ण ना सुहा य वदनाने अिभवादन करा. चांग या
गो चे मनापासून टा या वाजवून वागत करा. तुम याब ल कोणी काही
गैरसमज क न घेइल अशी भीती बाळगू नका. तुम या श ूंचा एक िमिनटही
िवचार क  नका. तु हाला आता काय करायला आवडले याचे प े  िनयोजन
मनाशी करा. हणजे मग कोण याही लोभनाला बळी न पडता तु ही तुम या
येयापयत येऊन पोहोचाल. या उदा  आिण महान गो ी तु हाला कराय या
आहते या यावर तुमचे ल  क त करा आिण असेच काही दवस गेले क , अगदी
तुम या नकळतपणे तुम या इ छा पूण वाकड ेजात आहते याची तु हाला जाणीव
होइल. तुम या मनात तुम याब ल जी ितमा होती क , तु ही परोपकारी असावे,
उ साही असावे, तुम याम य ेअनेक मता असा ात इ. तुम या व ातले तुमचे ते
िच  य ात उतरलेले तु हाला दसेल. िवचार हचे सव े  असतात. यो य
मानिसक दिृ कोन जपा. यात धाडसी वृ ी, मनमोकळेपणा, आनंदी वृ ी ह ेसगळे
असू ा. यो य दशेने िवचार करणे हणजेच नविन मती. बळ आंत रक इ छेने
सगळेच सा य होत ेआिण येक ामािणक ाथना दवेाकडून ऐकली जात.े
आप या दयात जे असते तसेच आपण बनतो.
ाचीन चायनीज लोक खरोखर खूप शहाणे होत.े जगरहाटी यांना चांगली समजत

होती. यांची एक अ यंत जुनी हण होती, जी तु ही आिण मी आप या आरशावर
िचकटवली पािहजे. ‘ या माणसा या चेह यावर हस ूयेत नाही, यान ेकधीच दकुान उघडू
नय.े’

तुमचे हा य तुम या स द छांचे दतू असतात. जे तुमचे हस ूपाहतील यांची आयु ये
उजळून िनघतील. जे हा एखादी  जगा या ितर काराला कंटाळलेली असते ते हा
तुमचे हसू एखा ा काळो या ढगा या आडून कटले या सूय करणांसारख ेसुटते. जे हा
एखादी  ित या बॉस या तणावाखाली असेल कंवा एखादा दकुानदार या या
िग हाइका या तणावाखाली असेल कंवा िव ाथ  िश कां या कंवा पालकां या
तणावाखाली असतील, अशा वेळी एखादी हा याची लकेरसु ा यांना सुखावून जात.े



यांना सांगून जात ेक , सगळेच संपलेले नाही. जगात अजूनही आनंद िश लक आह.े
काही वषापूव  यूयॉक शहरातील एका िडपाटमटल टोअरम य ेनाताळमधील

गद या तणावामुळे यां या िव े यांना आलेली मरगळ झटक यासाठी खालील त व ान
िल न ठेवले होत.े

नाताळातील मौ यवान हसू
यासाठी पैस ेपडत नाही, पण ते खूप काही दऊेन जाते.
याला ह ेिमळते तो अिधक समृ  होतो, पण जो ते दतेो याचे काहीच कमी होत
नाही.

ह ेएका णात घडते, पण या या गोड मृती आयु यभर दरवळत राहतात.
कोणाचीही ीमंती हा यावाचून अपुरीच असते आिण कोण याही ग रबाला याचा

फायदा िमळा यास तो गरीब राहत नाही.
हा यामुळे घरात आनंदीआनंद पसरतो. वसाय-धं ात बंधुभाव िनमाण होतो आिण

िम ांम ये घ  मै ी होत.े
थकले यांना हा यामुळे िव ांती िमळते. िन साही झाले यांना ते टॉिनक असते.

द:ुखी झाले यांना हा यामुळे नवीन पहाट उगवली असे वाटते. कोण याही
संकटावर हा य हा िनसगाने िनमाण केलेला उतारा आह.े

तरीही ते िवकत िमळत नाही. यासाठी याचना करावी लागत नाही. ते उसन ेिमळत
नाही कंवा त ेकोणी चो नसु ा घेऊ शकत नाही. उलट, दसु याला दे याने
आप यालाही काहीतरी िमळत.े

आिण आता नाताळ या या तोबा गद त आमचे िव े ते इतके थकले आहते क , यांनी
तु हाला हसू दले नाही, तर आ हीच तु हाला तुमचे हसू यां यासाठी सोडून
जा याची िवनंती करतो.

यां याकड ेआता हसू उरले नाही, यांनाच हस ूदे याची जा त गरज आह!े

त व २:
‘हसा!’



 ३ 

जर तु ही हे केले नाही, तर िवनाकारण तु ही ास
ओढवून याल

इ. स. १८९८म ये यूयॉकमधील रॉकलँड शहरात एक दघुटना घडली. एक लहान
मुलगा मृ यू पावला आिण याचे शेजारी या या अं यया ेस जा या या तयारीत होते.
याच वेळी िजम फेअरले या या घो ाला घेऊन धा या या कोठाराकड ेिनघाला होता.
जिमनीवर सव  बफ होत.े हवा चंड थंड होती. घो ालाही बरेच दवसांत फरवला
न हता आिण जे हा या या पाणी िप या या अ ंद टाक कड े याला ने यात आले ते हा
या या असे काही अंगात आले क , यान े याचे दो ही पाय हवेत जोरात उसळवले. आिण
याचा जोर इतका होता क , िजम फेअरले त काळ खाली पडून मृ युमुखी पडला. यामुळे
या आठव ात टोनी पॉइंट या खे ात दोन मृ यू घडले.
िजम फेअरले या मागे याची िवधवा प ी, तीन मुले आिण इ शुर सचे काही पैसे

उरले.
याचा सग यात मोठा मुलगा िजम दहा वषाचा होता. तो वीटभ ीम ये कामाला

जात असे. माती मळायचा, ती िवटां या सा यात घालायची आिण या िवटा भाजाय या
अशी कामे तो करीत अस.े िजमला लहानपणी शाळेत जा त िशक याची संधी िमळाली
नाही, पण या यात नैस गकरी या हणा क  दवैी दणेगी हणा असा एक गुण होता क ,
लोक या यावर ेम करायचे, हणून तो राजकारणात िशरला आिण हळूहळू याने ितथे
आपला जम बसवला. इतरांम ये फारशी नसलेली एक िवल ण मता या या अंगी होती
व ती हणजे तो लोकांना नावािनशी ल ात ठेवायचा.

याने उ  मा यिमक शाळा आतून पािहली न हती, पण वया या एकोणप ासा ा
वषापूव च याला चार कॉलेजसने िड ी दान केली होती आिण तो डमेो ॅ टक नॅशनल
किमटीचा अ य  आिण युनायटेड टे सचा पो ट मा तर जनरल झाला होता.

मी एकदा िजम फेअरलेची मुलाखत घेतली होती आिण याला या या यशाब ल
िवचारले होते. ते हा तो हणाला, “काबाडक !” यावर मी हणालो, “माझी चे ा
करतोस का?”

यावर याने मलाच िवचारले क , मला काय वाटते क , या या यशा या मागे काय
कारण असेल? मी उ रलो, “मला असे वाटत ेक , तु हाला दहा हजार लोकांची पिहली
नावे मािहती आहते.”

“नाही! तू चुकतो आहसे. मला प ास हजार लोकांची पिहली नावे मािहती आहते.”



अथातच अशी चूक मी परत करणार नाही. या जे स या िवल ण मतेमुळेच तर
ँ किलन डी झवे टला याने हाइट हाउसम ये नेऊन बसवले. १९३२ साली फेअरलेने
याचा चार केला होता.
िज समचा िव े ता हणून फेअरले जे हा गावागावांतून फरत असे आिण टोनी

पॉइंटसार या खे ातील आॅ फसम ये लाक हणून काम करत असे. ते हासु ा
माणसांना यां या नावानुसार ल ात ठेव याची याची वत:ची एक यं णा होती.

सु वातीला ह ेसगळे फारच साधे होते. जे हा कधी याची नवीन कोणाशी ओळख होइ
ते हा तो या या कंवा ित याब ल सगळी मािहती गोळा करत अस.े तो याचे/ितचे
संपूण नाव, प ा, यां या सवयी, यांची कौटंुिबक पा भूमी, यांचे नोकरी, धंदा,
वसाय, यांची राजकारणाब लची मते ह ेसगळे मािहती क न घेत असे आिण या या

मनात या या िच ासह ही सगळी मािहती न दवून ठेवत असे. पुढ या वेळेस ती
 याला जे हा के हा भेटत असे हणजे अगदी एक वषानेसु ा ते हा तो या ची

अगदी बारकाइन ेचौकशी करत अस.े यात तो अगदी ित या परसदारातील ‘हॉलीहॉक’
या झाडाचीसु ा चौकशी करी.

झवे ट या ेिसडटपदा या िनवडणुक पूव  साधारण काही मिहने चार मोहीम सु
झाली ते हा जे स फेअरले यान ेपि मेकडील आिण उ र-पि मेकडील दशेांमधील
लोकांना रोज शंभर या िहशोबान ेप े िलिहली. नंतर फ  न वद दवसांम य े ेनमधून,
घोडागाडीतून, गा ांमधून आिण बोट मधून िमळेल या वाहनांमधून जमेल तसा वास
क न वीस दशे आिण सुमारे बावीस हजार मैलांचा दशे पालथा यान ेघातला. तो
एखा ा शहरात जात असे. तेथील लोकांना चहा, ना ा, लंच, िडनर या वेळात भेटत असे
आिण यां याशी थेट दय पश  संबंध थािपत करे आिण पु हा पुढ या वासाला स
होइ.

नंतर तो जे हा पूवकड ेपरत येत असे ते हा भेटले या गावांतील एका माणसाला तरी
पु हा प  पाठवत असे व तो या या लोकांशी बोलला असे यांची यादी मागवून घेत
असे. याची अंितम यादी जे हा तयार होइ ते हा या यात हजारो लोकांची नावे असत
आिण या येकावर तुितसुमने उधळणारी प े फेअरलेकडून जात असत. या प ांची
सु वात ‘िडअर िबल’ कंवा ‘िडअर जेन’ अशी असे आिण प ांखाली ‘िजम’ अशी सही
असे.

िजम फेअरले याला अगदी लहानपणीच ह ेवा तव समजले होत ेक , सवसामा यपणे
येक माणूस इतर कोणा याही नावापे ा वत: या नावाब ल फार जाग क असतो.
याला याम येच ची असते. तु ही याचे नाव ल ात ठेवले आिण याला या नावाने
अचूकपणे संबोधले, तर तु हाला या याकडून फार  ितसाद िमळतो, पण तु ही जर
ते नाव िवसरलात कंवा चुक चे उ ारलेत, तर ल ात ठेवा, तु ही वत:साठी ख ा खणत
असाल! उदाहरणादाखल तु हाला सांगतो क , मी एकदा पॅरीसम ये अमे रकन
रिहवाशांसाठी जाहीर भाषणकलेसंबंधीचा कोस ठेवला होता आिण यासाठी यांना
फॉ स पाठवले होते. तेथे जे च टाइिप ट होते यांना इं जी भाषा िवशेष अवगत न हती.
यामुळे यां याकडून टाय पंग करताना काही नावे चुकली. ते हा या वेळी पॅरीसमधील



एका खूप मो ा अमे रकन बँके या मॅनेजरने मला प  िल न खूप वाइट प तीने
फटकारले होते.

िवशेषत: या नावांचा उ ार कठीण असतो ती नावे ल ात ठेवणे खूप अवघड जात.े
सहसा लोक त ेनाव उ ार याचे कंवा ल ात ठेव याचे क ही घेत नाहीत. याऐवजी
एखा ा टोपण नावानेच काम भागवतात. िसड ले ही या एका िग हाइकाचे नाव
िनकोडनेस पॅपॅडौलस असे होत.े लोक याला ‘िनक’ हणत. ले हीन ेमला सांिगतले, “ते
नाव ल ात ठेव यासाठी मला िवशेष क  यावे लागले. याला मो ाने हाक
मार यापूव  अनेकदा मनात यामनात मला रंगीत तालीम करावी लागायची. यानंतर मी
जे हा याला अिभवादन क न याचे पूण नाव घेतले आिण हणालो, “गुड आ टरनून िम.
िनकोडनेस पॅपॅडौलस!” ते हा याला खूप मोठा ध ा बसला, कारण काही िमिनटे तरी तो
त धच होता. या या त डून श दसु ा फुटत न हता. नंतर तो बोलला ते हा या या
डो यांमधून गालांवर अ ू ओघळत होते. “िम. ले ही, गे या पंधरा वषापासून मी या
पेशात आह,े पण आजपयत कोणीही माझे संपूण नाव यो य रीतीन ेउ ार याचा य ही
केला नाही.”

आता कळले ना तु हाला अ ◌ॅ यू कानजी या यशामागे कोणते स य दडले आह?े
याला टील कंग असे हटले जायचे, पण खरे सांगायचे तर टील या उ पादनाब ल

याला वत:ला फारच थोडी मािहती होती या याकड ेशेकडो लोक काम करत होते,
यांना या यापे ा अिधक मािहती होती.
पण लोकांशी कसे वागावे ह े याला मािहती होत ेआिण यामुळेच तो एवढा ीमंत

झाला होता. आयु यात यान ेफार लहानपणापासूनच संघटन कौश य, नेतृ वगुण दाखवले
होत.े तो फ  दहा वषाचा होता ते हाच वत: या नावाचे लोकांना कती अ ूप असते, ते
याला समजले होत ेआिण सहकाय िमळव यासाठी यान ेया गो ीचा उपयोग क न
घेतला होता. याची एक गंमतशीर आठवण आह.े तो जे हा कॉटलंडम ये राहणारा एक
लहान मुलगा होता, ते हा यान ेएक सशीण आणली! ती गरोदर होती. थो ाच दवसात
ितचे खुराड ेछो ा छो ा सशांनी भ न गेले. इत या िप लांना खायला घालायला
छो ा अ ◌ॅ यूकड ेकाहीच न हते, पण या या डो यात एक नामी क पना आली. याने
या या सग या छो ा िम -मैि ण ना सांिगतले क , यां यापैक  जे कोणी बाहरे
जाऊन या सशांसाठी चारापाणी, गवत वगैरे आणेल या येकाचे नाव यां या स मानाथ
सशाला दे यात येइल.

आिण जादचूी कांडी फरवावी तशी अ ◌ॅ यूची सम या चुटक सरशी सुटली!
यान ेअनेक वषानंतरसु ा याच यु या वाप न आिण याच मानसशा ाचा आधार

घेऊन लाखो पय ेकमावले. उदाहरण ायचे झाले, तर एकदा कानजीला
पेिनिस हािनया रेलरोडला टील िवकायचे होत.े थॉ पसन हा या पेिनिस हािनया
रेलरोडचा ेिसडट होता. मग कानजीने िप सबगम य ेएक टील उ पादनाचा भ
कारखाना उभारला आिण या कारखा याला, ‘ए गार थॉ पसन टील व स’ असे नाव
दले.



आता मी तु हाला एक कोड ेघालतो. बघा तु हाला उ र सापडते का? जे हा
पेिनिस हािनया रेलरोडला टील हवे होत.े ते हा तु हाला काय वाटते? थॉ पसनन ेते
कुठून िवकत घेतले असेल? िसअस रीबक यां याकडून? छे! छे! कसे श य आह?े तु ही
चुकलात.

कानजी आिण जॉज पुलमन ि लप ग कार बनव या या े वाव न भांडत असताना
कानजीला हणजे टील कंगला पु हा आप या बालपणी या सशांची आठवण झाली.

अ ◌ॅ यू कानजी या ता यात असले या ‘ द स ल ा सपोटशन कंपनी’चे पुलमन या
मालक या कंपनीशी भांडण चालू होते. दोघेही जण ि लप ग कारचा उ ोग
िमळव यासाठी य ांची पराका ा करत होत.े ह ेकॉ ॅ ट युिनयन पॅिस फक
रेलरोडकडून िमळवायचे होत.े त े यासाठी कमी कमतीचे टडर भरणे, लांगूलचालन
करणे, एकमेकां या चहा ा सांगणे असले काही कार करत होत.े नंतर पुलमन व कानजी
दोघेही युिनयन पॅिस फक या बोड आॅफ डायरे टसना भेट यासाठी यूयॉकला गेले. या
वेळी िनकोलस हॉटेलम ये त ेदोघे एकमेकांसमोर आले. कानजी हणाला, “िम. पुलमन,
गुडमॉ नग! तु हाला असे वाटत नाही का क , आपण दोघेही वत:ला मूख िस  करत
आहोत?”

पुलमन हणाला, “ हणजे? मला समजले नाही!”
यावर कानजीने या या मनात काय आह ेत े प पणे सांिगतले. या या मत ेदो ही

कंप यांनी एकि तपणे काम करणे इ  होते. एकमेकां या िवरोधात काम कर यापे ा
एकमेकां या साथीने काम के यास दो ही कंप यांचा कती जा त फायदा होइल याचे
अ यंत आकषक िच  याने पुलमनसमोर उभे केले. पुलमन अ यंत काळजीपूवक ऐकत
होता, पण अजूनही याला त ेसंपूणपणे पटले न हत.े शेवटी याने िवचारले, “आप या या
नवीन कंपनीचे नाव काय असेल?” कानजीने यावर त काळ उ र दले, “ यात िवचार
काय करायचा? ‘ द पुलमन पॅलेस कार कंपनी’ असेच असेल.”

पुलमनचा चेहरा फुि लत झाला तो हणाला, “मा या खोलीत ये. आपण यावर
बोलू.” आिण या दवशी या या संभाषणान ेएक औ ोिगक इितहास घडवला.

लोकांना वैयि क पातळीवर जाणून घेणे आिण यां या स मानाथ काही करणे ही
कानजीची जी हातोटी होती. यामुळेच कानजी इतका यश वी झाला आिण हणूनच
याला लोकांनी पुढारीपण न मागता बहाल केले. तो या या कामगारांना यां या
पिह या नावान ेहाक मारत असे आिण याचा याला रा त अिभमान होता. तसेच तो
हसेु ा नेहमी अिभमानाने सांगत अस ेक , जोपयत तो वैयि क र या सू धार होता
तोपयत या या कारखा यात एकदाही संप झाला न हता.

टे सास येथील कॉमस बँक शेअसचे बटॉन ल ह ह ेअ य  होत.े यां या मत,े िजतक
कंपनी मोठी िततक  अिल ता जा त. ते सांगतात, “अशा ठकाणी वातावरण अिधक
उबदार ठेव याचा एक माग हणजे लोकांना यां या पिह या नावान ेओळखणे. जे हा
एखादा अिधकारी मला हणतो क , मला एखा ा कामगाराचे नाव आठवत नाही ते हा
याला या या धं ातील मह वाचा भाग आठवत नाही असे मी समजतो आिण याचे



कामही िनसर ा पृ भागावर चालले आह ेअसे समजावे.”
कारेन श ही कॅिलफो नया येथे TWA या एअरवेची लाइट अटडटं होती. ितन ेएक

िन य केला होता क , ती ित या केबीनमधील जा तीतजा त वाशांची श य ितत या
वेळेस नावे ल ात ठेव याचा य  करेल. याचे चांगले फळ अस ेिमळाले क ,
वैयि करी या ितला व ित या कंपनीला अनेकदा शुभे छा िमळा या, आशीवाद िमळाले.
एका वाशाने िलिहले, ‘मी यापूव  TWAमधून वास केला न हता, पण आता इथून पुढे
मी TWAिशवाय दसु या कशानेच वास करणार नाही. तु ही मा या वैयि क गरजांकडे
ल  पुरवले आिण मा या दृ ीने त ेसग यात मह वाचे आह.े’

लोकांना यां या नावाचा इतका अिभमान असतो क , ते िचरकाल, िनरंतर टकावे
यासाठी ते कतीही कंमत मोजायला तयार असतात. पी. टी. बारनम हा यात
कलाकार अ यंत बढाइखोर व कठोर दयाचा हणून िस  होता, पण आपले नाव
लावणारे मुलगे आप याला नाहीत हणून तो अितशय िनराश होता. ते हा यान े यासाठी
याचा नात ूसी. एच. सीले याला वत: बारनम सीले ह ेनाव लाव यासाठी पंचवीस हजार
डॉलस दऊे केले.

गेली अनेक शतके गभ ीमंत मंडळी िव ान लोकांना, कलाकारांना, लेखकांना,
संगीतकारांना आ य दते आली आहते ते अशासाठी क , यांची िन मती, कलाकृती यांनी
या लोकां या नावे अपण करावी.

वाचनालये आिण सं हालये या ठकाणी तर शतकानुशतके अशा महान, िव ान
कलाकारांचा, लेखकांचा आिण यां या महान कायाचा कधीही िवसर पडू दणेार नाही,
अशी व थाच केलेली असते. यूयॉक पि लक लाय रीम ये अ ◌ॅ टर आ र लेनॉ सचा
सुंदर सं ह आह.े मे ोपॉिल टअन युिझयमम य ेबजािमन अ टमॅन आिण जे. पी. मॉगन
यां या कायाचा गौरव केला आह.े येक चचम ये खास फलक बनवलेले असतात,
यां यावर दणेगीदारांची नावे िलिहलेली असतात. िव ापीठा या प रसरातील येक
इमारतीवर या इमारतीसाठी या कोणी पैशाची मदत केली असेल, याचे नाव दलेले
असते.

अनेक लोकांना नावे आठवत नाहीत. याचे अगदी साधे कारण ह ेअसते क , नावे ल ात
ठेव यासाठी लागणारा वेळ व ऊजा खच कर याची यांची इ छा नसत.े नाव पु हा पु हा
उ ार याचे म त ेघेत नाहीत. खरे हणजे त ेअशी खोटीच कारणे सांगतात क , ते
कामात खूप  अस यामुळे नावे यां या ल ात राहत नाहीत.

पण तु हीच सांगा, त े ँ किलन डी. झवे टपे ा अिधक  असू शकतील का? जर
झवे ट वेळ काढून नावे ल ात ठेवतो, अगदी या या संबंधात आले या मेकॅिनकचे

नावही याला आठवते, तर आप याला का नाही आठवत?
तु हाला ह ेस माण िस  करणारी खरी घडलेली घटना सांगतो. िम. झवे ट यांचे

दो ही पाय पॅरालाइ ड झा यामुळे सवसामा य गाडी त ेचालवू शकत न हते. हणून
सलर कंपनीन ेिम. झवे ट यां यासाठी पेशल कार बनवली.
िम. चबरलेन वत: एका मेकॅिनकला घेऊन हाइट हाउसम ये ती गाडी घेऊन आले. या



अनुभवाचे कथन करणारे वत: चबरलेनन ेिलिहलेले प  मा या टेबलावर पडलेले आह.े
तो हणतो, ‘मी ेिसडट झवे ट यांना ती पेशल गाडी कशी हाताळायची ह ेिशकवले,
कारण सामा य गाडीपे ा यात खूप वेग या गो ी हो या, पण ेिसडटने मला माणसांना
कसे कौश यपूण प तीने हाताळायचे ते िशकवले.

‘जे हा मला हाइट हाउसम य ेबोलावले गेले’, िम. चबरलेन िलिहतात, ‘ते हा
ेिसडटने अ यंत आनंदान ेव उ साहाने आमचे वागत केले. यांनी मला मा या नावाने
हाक मारली. यामुळे मला खूप मोकळे वाटले आिण माझी मु यत: खा ीही पटली क ,
या गो ी मी यांना सांगणार आह े कंवा दाखवणार आह े यात यांना मनापासून रस
आह.े ती गाडी अशा प तीने तयार केली गेली होती क , ती वापरायला पायांची गरज
न हती. ती पूणपणे हातांनी चालवता येणार होती. ती गाडी पाह यासाठी खूप गद
जमली, ते हा ेिसडट झवे ट हणाले, “मला अस ेवाटत ेक , ही सव म गाडी आह.े
तु हाला फ  काय करायचे आह,े तर बटणाला पश करायचा आह.े बाक  तु हाला
काहीच क  यावे लागणार नाहीत. मला ही गाडी खूप आवडली आह.े ती कशी बनवली हे
मला मािहती नाही, पण या गाडी या आत नेमके काय आह ेत ेजाणून घेणे मला आवडले.

‘जे हा झवे ट या िम ांनी आिण साहा यकांनी गाडी या मशीनचे कौतुक केले ते हा
यां यासमोरच ेिसडट हणाले, ‘िम. चबरलेन तु ही ही गाडी बनव यासाठी जे क
घेतले व जो वेळ दला याची मी सदवै आठवण ठेवेन. खरोखरच तु ही ह ेफार उ म काम
केले आह!े’ यांनी रेिडएटरचे कौतुक केले. मागचे पाह या या आरशाचे कौतुक केले.
घ ाळाचे, पॉट लाइ सचे, सीट क हस व कापटचे, ाय हर सीटचे आिण खास प तीने
बनवले या या छो ा सुटकेसेसचे आिण यावरील या या नावा या आ ा रांचे; असे
सग याचे कौतुक केले. वेग या श दात सांगायचे, तर मी यां यासाठी केले या येक
गो ीची यांनी दखल घेतली. यांनी या सग या बारीकसारीक गो ी िमसेस झवे टला
आिण िमस पक सला हणजे यां या से े टरीलासु ा समजावून सांिगत या. यांनी
यां या हाइट हाउसमध या हमालालासु ा या संगात सामावून घेतले. त े हणाले,

“जॉज आता गाडीतील या सुटकेसेसची काळजी तुलाच यायची आह.े”
‘जे हा ेिसडटची िशकवणी पूण झाली ते हा त ेमा याकड ेवळले व हणाले, “अ छा

िम. चबरलेन, एक बोड मी टंग अ या तासापासून थांबवून ठेवली आह.े यामुळे मला
आता ितकड ेगेलेच पािहजे.”

‘मी मा याबरोबर तो मेकॅिनक हाइट हाउसम ये नेला होता. याचीही मी झवे ट
यां याबरोबर ओळख क न दली होती. तो यां याशी फारसे बोलला न हता आिण
झवे टनीसु ा याचे नाव एकदाच ऐकले होत.े तो मेकॅिनक अ यंत लाजाळू होता. तो

शांतपणे सगळे ऐकत होता, पण िनघ यापूव  झवे टनी या मेकॅिनकचीसु ा दखल
घेतली होती. या याबरोबर ह तांदोलन केले होते. याला यांनी नावाने हाक मारली
होती आिण वॉ शं टनला ये याब ल याचे आभारही मानले होत.े झवे ट यांनी जे
मनात आले ते यांनी केले आिण ते मनापासून केले. उगीच घाइघाइने उरकून
टाक यासारख े यांचे वागणे न हते, ह ेमला जाणवले.

‘ यूयॉक न परत आ यानंतर काही दवसांत मला झवे ट यांनी सही केलेला एक



फोटो ाफ आिण मा या मदतीब लचे आभाराचे चार श द असलेले पाक ट िमळाले.
झवे ट यांना एवढे सगळे करायला वेळ कसा िमळतो याचे मला खूप आ य वाटले.’
ँ किलन डी. झवे टला ह ेमािहती होत ेक , लोकि यता िमळव याचा सग यात

सोपा, खा ीचा आिण मह वाचा माग हणजे लोकांची नावे ल ात ठेवणे आिण यांना
मह व दणेे, पण आप यापैक  कती लोक ह ेकरतात?

क येकदा जे हा आपली नवीन कोणाशी ओळख होते ते हा आपण थोडा वेळ ग पा
मारतो आिण गुडबाय हण यापूव च याचे कंवा ितचे नाव िवस नसु ा जातो.

राजकारणी ने ह ेल ात ठेवले पािहजे क , आप या मतदारांची नावे ल ात
ठेवणे ह ेमु स ीपणाचे ल ण आह ेआिण यांची नावे िवसर यास तो मृित ंश समजावा.

तुम या उ ोगधं ात आिण सामािजक जीवनात नावे ल ात ठेवणे िजतके मह वाचे
आह,े िततकेच ते राजनीतीम येसु ा मह वाचे आह.े

ितसरा नेपोिलयन हा ांसचा राजा होता आिण ‘नेपोिलयन द ेट’चा पुत या होता.
तो नेहमी अिभमानाने सांगत असे क , रा यकारभारा या कत ाखेरीज तो याला
भेटले या सग या लोकांची नावे ल ात ठेवे.

याची काय यु  होती? एकदम सो पी! याला जर ते नाव प  ऐकू आले नाही, तर
तो हणायचा, ‘माफ करा! मी नीट ऐकले नाही.’ आिण जर ते नाव जरा िविच  वाटले,
तर तो हणायचा, ‘तु ही याचे पे लंग काय करता?’

आिण याच संभाषणात तो पु हा पु हा अनेकदा ते नाव उ ा न मनात या मनात या
माणसाचा आिण नावाचा संदभ जोडून ठेवत अस.े याचे हावभाव, याचे ि म व
यांचीही न द ठेवत असे.

जर ती  िवशेष मह वाची असेल, तर तो आणखी िवशेष क  घेत अस.े जे हा तो
एकटा असे ते हा तो एखादा कागद घेऊन यावर ती नावे िलहीत असे. ती पु हा
काळजीपूवक वाचत असे. या अ रांवर ल  क त करत असे आिण मनाम य े या
नावाची प  खूणगाठ बांधत असे आिण मग तो कागद तो फेकून दइे. अशा कारे तो ती
नावे डो यांम ये आिण कानांम य ेसाठवून ठेवत असे.

इमसन हणतो, ‘या सग याम य ेबराच वेळ जात अस,े पण चांग या सवयी लावून
घे यासाठी छोटे-छोटे याग करावेच लागतात.’

आप या संबंधात येणा यांची नावे ल ात ठेवून याचा यो य वेळी वापर करणे ह ेकाही
फ  राजे कंवा उ  अिधका यांसाठी उपयोगी ठरते असे न ह,े तर सग यांनाच याचा
कधी न कधी उपयोग होतो. केन नॉ टंगहमॅ हा इंिडयाना येथील जनरल मोटसम य ेकाम
करणारा एक कामगार होता. सहसा या प रसरातील हॉटेलम येच तो दपुारी जेवण
यायचा. एका काउंटरमागे जी ी सँडिवचेस बनवायची ितचा चेहरा खूप रागीट होता व
ित या कपाळावर सदो दत आ ा असाय या. ती कोणाचीच फारशी दखल घेत न हती.
तो हणाला, “मी जे हा ितला मला काय पािहजे त ेसांिगतले ते हा ितने एका छो ा
तराजूवर हमॅचे माप केले आिण एक ले ूसचे पान आिण बटा ा या चक या घालून मला
सँडिवच दले.



“दसु या दवशी तेथेच मी रांगेत उभा होतो. तीच ी! याच आ ा! फ  फरक हा
होता क , आज ित या ग यात ित या नावाचा टॅग होता. मी ते वाचले व ितला हणालो,
“हलॅो युिनस!” आिण काय पािहजे त ेितला सांिगतले. आज ती तराजू िवसरली. ितने
हमॅची चळत आिण तीन ले ूसची पाने मा या सँडिवचम य ेघातली आिण लेटमधून उतू
जातील एवढे बटा ाचे िच स घातले.”

हणूनच मी पु हा सांगतो, नावात कती जाद ूआह ेते समजावून या आिण या
माणसां या आपण सहवासात येतो, या- या येक माणसाचे वत:चे असे एक खास
वेगळेपण असते, वैिश  असते, वेगळे ि म व असते ते जाणवून या आिण याचा
वीकार करा. नावच या वेगळेपणाला लेबल लावते. आपण एखा ाचे नाव घेऊन जे हा
एखादी िवनंती करतो कंवा या याब ल िवशेष मािहती गोळा करतो ते हा या िविश
प रि थतीत आपले काम हो याची श यता िनमाण होत,े अ यथा नाही.

अगदी एखा ा वे ेसपासून ते उ पद थ अिधका यापयत नावातच सगळी जाद ूअसते.

त व ३:
ल ात ठेवा, अगदी कोण याही भाषेत येक माणसाला याचे नाव हेच सग यात
जा त मह वाचे वाटत ेव ऐक यास सवात गोड असा तोच एक श द आहे, असे याचे

मत असते.



 ४ 

उ म संभाषणकला आ मसात कर याचा सोपा माग
काही वषापूव  मी ि ज खेळणा यां या एका पाट ला गेलो होतो. मला ि ज खेळता

येत नाही आिण तेथे आणखी एक ी बसली होती, ितलाही कदािचत ि ज खेळता येत
न हते. ितला अस ेमािहती होत ेक , पूव  मी लॉवेल थॉमसचा मॅनेजर होतो आिण मी
या याबरोबर युरोपभर खूप वास केला होता व याची भाषणे तयार कर यासाठी मदत
केली होती. हणून ती हणाली, “िम. कानजी तु ही आ ापयत इत या े णीय थळांना
भेट दली, या सग या ठकाणांचे वणन मला य  तुम याकडून ऐकायचे आह.े”

आ ही जे हा सो यावर बसलो ते हा सहजच ितने अस ेसांिगतले क , ती व ितचे पती
नुकतेच आ केतून परतले होत.े “आ का!” मी जोरात ची कारलो, “ कती छान! मला
तर खूप दवसांपासून आ केला जा याची इ छा आह,े पण मी अजून जाऊ शकलो नाही.
मी फ  एकदाच चोवीस तासांसाठी अ जायसला गेलो होतो. मला तु या आ के या
ीपब ल सांग ना! त ू कती भा यवान आहसे! मला खरोखर तुझा हवेा वाटतो.”
मी असे हट यावर सुमारे पंचेचाळीस िमिनटे ती बोलत रािहली. ितन ेमला नंतर

काहीही िवचारले नाही क , मी कुठे कुठे जाऊन आलो कंवा मी काय काय केले. ितला
खरेतर मा या वासाब ल ऐकायचेच न हत.े ितला फ  काय हवे होत,े तर एक उ म
ोता. यामुळे ितची अहमं यता आणखी वाढीस लागली होती.
ितचे ते वागणे िविच  होते का? नाही. अनेक लोक असेच असतात.
आणखी एक उदाहरण दतेो. मला एक खूप यात वन पतीशा  भेटला.

यूयॉकमधील एका काशकाने रा ी पाट  आयोिजत केली होती. याम ये तो आला ते हा
यापूव  मी कधीच वन पतीशा ाशी बोललो न हतो, पण या याशी बोलणे मला खूप
आवडले. मी याचे बोलणे अगदी मन लावून ऐकू लागलो. तो दरूदशेी या अनेक
झाडांब ल आिण रोप ांवरील नवीन योगांब ल, तसेच घरातील बिग याब ल मला
मािहती दते होता. याने मला ‘न  बटाटे’ यां याब लसु ा गमतीशीर मािहती दली.
मा या घरातही वत:चीच एक छोटीशी बाग होती. याने याब ल या मा या
सम यांवरसु ा उपाय सांिगतले.

मी आधीच सांिगतले क , ती एक िडनर पाट  होती. तेथे आणखीही डझनभर पा णे
होते, पण मी सगळे िश ाचाराचे नीती-िनयम धुडकावून लावले. दसु या कोणाशीही
बोललो नाही. कतीतरी तास मी फ  वन पतीशा ा ाशीच बोलत रािहलो.

म यरा  झाली. मग मी येकाला गुडनाइट केले आिण घरी िनघालो. नंतर या
वन पतीशा ाने मला जेवायला बोलावले आिण यान ेमाझे खूप खूप कौतुक केले.



मा याशी ग पा मार यान ेतो कती खूश झाला वगैरे आिण मी असा चांगला आह ेआिण
तसा चांगला आह ेवगैरे वगैरे. आिण शेवटी तर तो हणाला, आ ापयत यान े यां याशी
ग पा मार या हो या या सवापे ा मी अिधक चांगला संवादकुशल होतो.

संवादकुशल? कसा काय बुवा? कारण मी तर चार-पाच वा यांिशवाय दसुरे काहीच
बोललो न हतो. माझी इ छा असती, तरी मी काही बोलू शकलो नसतो. कारण
वन पतीशा ाब ल मला काहीच मािहती न हती. तसेच मला ािणशा ाब लही
मािहती न हती. ना मी कबुतरांिवषयी बोलू शकलो असतो; पण मी एकच केले, तो जे
बोलत होता ते मी शांतपणे ऐकून घेतले. आिण मी ते ऐकले, कारण मला या िवषयात
ामािणकपणे वार य होत ेआिण तेच तर याला भावले. साहिजकच यामुळे तो
फुि लत झाला. अशा कारे दसु याचे ऐकणे हणजे याचा उिचत गौरव करणे होय. जॅक
वुडफोडने ‘ जस इन ल ह’म ये अस ेिलिहले आह ेक , ‘फार थोड ेमानव ाणी दसु याची
तुती मन लावून ऐकतात.’ मी तर या याही पुढे गेलो होतो. मी याची अगदी
अंत:करणापासून शंसा केली. याचे बोलणे त लीन होऊन ऐकले आिण मु  कंठाने याचे
कौतुकही केले.

मी याला सांिगतले क , या या बोल याने माझे मनोरंजन तर झालेच, पण मला
उपयु  सूचनाही िमळा या आिण खरेच िमळा या हो या. मी याला सांिगतले क , याचे
ान मला िमळावे आिण खरेच मला िमळाले. मी याला हणालो क , या याबरोबर

शेतात भटकणे मला आवडले आिण खरेच मी भटकलो. मी याला हणालो, मला कु याला
पु हा भेटणे आवडले आिण खरेच भेटलो.

यामुळेच याला मी उ म संभाषण करणारा वाटलो. वा तवात मी फ  एक ोता
होतो. असा ोता क , या यामुळे याला बोल यास ो साहन िमळाले.

ापारातील मुलाखती यश वी कर यासाठी काय करावे लागेल? यश वी िबिझनेस
मी टंगमागे िवशेष रह य असे काहीच नसते. इिलअट हणतो, “फ  तुम याशी जो
बोलतो आह,े याचे बोलणे तु ही ल पूवक ऐका. समोर याला या ित र  खूश करणारे
दसुरे काहीही नसते.”

इिलअट वत: पूव  उ म ोता होता. ती कला याला चांगली अवगत होती.
अमे रकेतील मोठा कादबंरीकार हने् री जे सला ते चांगले आठवत,े तो सांगतो, ‘डॉ.
इिलअटचे ल पूवक ऐकणे हणजे फ  मौन न हत,े तर याशीलतेचा तो एक वेगळा
कार होता. तो पाठी या क या या शेवट या टोकावर अगदी ताठ मांडी घालून बसत
असे, हाताची घडी घालून ती मांडीवर टेकवी. बाक  कुठलीही हालचाल नाही. फ
हाताचा अंगठा गोलाकार फरवीत असे. कधी जोरात, तर कधी हळूहळू. जी 
या याशी संभाषण करत अस,े ित याकड ेत ड क न तो बसत अस.े डोळे या यावर
रोखलेले असत. तो संपूण िच  एका  क न समोर याचे बोलणे ऐकत असे. बोलणा याचे
बोलून झाले क , याला जे काही सांगायचे असे, ते संपूणपणे सांगून झा याचे समाधान
या या चेह यावर प  दसत असे.’
सारे कसे सु प ! हो क  नाही? यासाठी तु हाला हॉवडम य ेचार वष घालवायची

गरज नाही. आप याला असे काही मोठे दकुानदार मािहती आहते, जे खूप मोठे भाड ेदऊेन



मोठी जागा घेतात. खूप घासाघीस क न कमीतकमी कमतीत व त ूिमळवतात. दकुान
आकषक रीतीन ेसजवतात. हजारो डॉलस जािहरात वर खच करतात आिण असे िव े ते
नोकरीवर ठेवतात, यां याम य ेऐकून घे याचे कौश य नसत.े असे िव े त,े जे लोकांना
बोलूही दते नाहीत, यां याशी वादिववाद करतात, यांना ास दतेात आिण शेवटी यांना
दकुानातून बाहरे घालवतात.

िशकागोमधील एक िडपाटमटल टोअर एकदा हजारो डॉलस वषाला खच करणारा
आपला ाहक गमाव या या बेतात होते. याचे कारण हणजे यांचा िव े ता उ ट होता.
ऐकून घे याचे कौश य या यात न हते. िमसेस डगलस िशकागोम य ेआमचे लासेस
याय या. यांनी एकदा एका सेलमधून कोट िवकत घेतला. जे हा या कोट घेऊन घरी
आ या ते हा यां या ल ात आले क , कोटा या अ तराला एक भोक होते. दसु या दवशी
या पु हा या दकुानात आ या व या िव े यास यांनी कोट बदलून दे यास सांिगतले.
या िव े यान े यां या त ारीकड ेदलु  क न नकार दशवला. तो हणाला, “हा तु ही
खास सेलमधून िवकत घेतला आह.े” आिण जवळच भंतीवर लावलेला बोड याने
दाखवला, “एकदा िवकलेला माल परत बदलून िमळणार नाही.” आिण हणाला, “एकदा
तु ही जे काही िवकत याल, त ेतु हाला परत करता येणार नाही. हा कोट तु ही िशवून
वाप  शकता.”

िमसेस डगलस हणा या, “पण फाटका माल तु ही िव स ठेवलाच कसा?” या
िव े यान े यांना पुरते बोलूही दले नाही. तो हणाला, “मग काय झाले? ह ेअसेच आह.े”

िमसेस डगलस संतापाने िनघून जा या या बेतात हो या आिण मनाशी पु हा पु हा
बजावत हो या, ‘आता पु हा या दकुानात पाय ठेवायचा नाही.’ तेव ात या दकुानाचा
मॅनेजर आला. तो यांना फार पूव पासून ओळखत होता. िमसेस डगलसन े यांना काय
घडले त ेसांिगतले.

या मॅनेजरने यांचे हणणे ल पूवक ऐकून घेतले. या कोटाची काळजीपूवक तपासणी
केली व हणाला, ‘ येक वषाअखेरीस आ ही जो पेशल सेल लावतो, यात िवकलेला
माल परत घेत नाही; पण ह ेत व सदोष व तूंसाठी लागू पडत नाही. आ ही तो कोट
तु हाला याचे अ तर नीट क न कंवा दसुरे लावून न च परत दऊे कंवा तु हाला हवे
असतील, तर तुमचे पैसे परत दऊे.”

िव े या या आिण व थापका या वाग यात कती फरक आह ेबघा! जर तो मॅनेजर
तेथे आला नसता, तर या दकुानाची सवात जुनी आिण एकिन  ाहक त ेगमावून बसले
असते.

‘ल पूवक ऐकणे’ ह ेजसे घरगुती आघा ांवर उपयु  ठरते, तसेच त े ापारी
जगतातसु ा उपयोगी असते. यूयॉकम य ेराहणा या िमसेस ए पोिसटोन ेजे हा के हा
ित या मुलांना ित याशी बोलावेसे वाटेल ते हा हातातले काम सोडून यांचे ऐकायचे,
असा चंगच बांधला होता. एका सं याकाळी ती ित या मुलाबरोबर, रॉबटबरोबर
डाय नंग टेबलावर बसली होती. यां या थो ाशाच ग पा झा या, तेव ात रॉबट या
मनात अचानक काय आले कोणास ठाऊक! पण तो एकदम ितला हणाला, “मॉम, मला
मािहती आह ेक  तुझे मा यावर खूप ेम आह.े”



िमसेस ए पोिसटो या बोल याने हलेावून गेली व हणाली, “अथातच! माझे तु यावर
खूप ेम आह.े तुला काही शंका आह ेका?” “नाही.” रॉबट हणाला, “मला खरेच असे
वाटत,े कारण जे हा कधी मी तु याशी काही बोलायला येतो, ते हा तू हातातले काम
थांबवून माझे बोलणे काळजीपूवक ऐकतेस.”

कायमच दसु यांना दषूणे दणेारा एखादा सराइत टीकाकारसु ा जर या या समोर
शांतपणे ल पूवक ऐकणारा ोता िमळाला, तर नमत ेघेतो. असा ोता क , जो
महािवषारी को ा नागासारखे सतत फू कार टाकणा या टीकाकाराचेही सगळे िवष सहजी
पचवून टाकेल. याबाबतीत एक घडलेली स य घटना मोठी गंमतशीर आह.े यूयॉक
टेिलफोन कंपनी या काही वषापूव  असे ल ात आले क , यांचा एक अ यंत वाइट ाहक
आह,े जो यां या सेवेला सतत िश ा दते असतो. तो यां याशी उ टपणाने वागतो. तो
‘फोन मुळापासून उपटून टाक न’ अशा धम या दतेो. तो याला आलेली ‘िबले चुक ची
आहते’ अस ेसांगून िबले भरायला नकार दतेो. तो वतमानप ात यां यािव  प े
िलिहतो. पि लक स हस किमशनकड ेअनेक त ारी करतो आिण टेिलफोन कंपनी या
िवरोधात कोटात केसेस दाखल करतो.

शेवटी कंपनीतलाच एक ‘संकट िवमोचन हनुमान’ असलेला अिधकारी या ख ाळ
ाहकाकड ेपाठवला गेला. या अिधका याने याचे सगळे हणणे शांतपणे ऐकले. याला

जेवढी आग ओकायची तेवढी ओकू दली. याला ही आग ओकताना जो आनंद िमळत होता
तो यान े याला खुशाल उपभोगू दला. एवढेच नाही, तर या या सग या मतांशी ‘होला
हो’ क न तो सहमत झाला.

तो ‘संकट िवमोचन हनुमान’ आम या लासम ये आला ते हा तो वत:चा याचा हा
अनुभव कथन करत होता. तो हणाला, “तो सुमारे तीन तास आग ओकत होता आिण मी
काळजीपूवक ऐकत होतो. मग मी पु हा या याकड ेगेलो आिण पु हा सगळे तसेच ऐकून
घेतले. अशा कारे मी याची चार वेळा मुलाखत घेतली आिण मग चौ या भेटीनंतर मी
यान ेजी ाहकांचे िहत जपणारी सं था सु  केली होती ितचा सभासद झालो. याने या
सं थेचे नाव ठेवले होत,े ‘टेिलफोन सब ायबस ोटेि ट ह असोिसएशन.’ अजूनही मी
या सं थेचा सभासद आह ेआिण मा या मािहती माणे मी आिण िम. ए स वाय झेड
यािशवाय या जगात दसुरा कोणीच या सं थेचा सभासद नाही.

“जवळपास या या येक मु ावर मी या याशी सहमत झालो होतो. मी
सहानुभूितपूवक या या हण याकड ेल  दले होत.े याला यापूव  या याशी
सहानुभूतीन ेबोलणारा आम या कंपनीचा कोणताच ितिनधी भेटला न हता. यामुळे
मा याशी याची चांगली मै ी झाली. मी या कारणासाठी या माणसाला भेटायला गेलो
होतो तो िवषय मी पिह या भेटीत काढला नाही. तो दसु या कंवा ितस या भेटीतही
िनघाला नाही आिण अखेरीस चौ या भेटीनंतर मा  यान ेपूण टेिलफोन िबल भरले आिण
टेिलफोन कंपनी या इितहासातही थमच अशी घटना घडली क , या नाठाळ ाहकाने
पि लक स हस किमशनमधून आम या िव  केले या सग या केसेस मागे घेत या.”

िम. ए स वाय झेड वत:ला शूर धमयो ा समजत होता याब ल शंका नाही. तो
लबाड सं थेिव  याचे सावजिनक ह मागत होता, अस े याचे मत होत;े पण य ात



याला काय हवे होते, तर याला मोठेपण हवे होते, मह व हवे होत.े तो कती मह वपूण
होता याची जाणीव यान े थम कंपनीिव  त ार क न दली, पण जे हा टेिलफोन
कंपनी या ितिनधीनेच याला खूप मह व दले, या या मतांची कदर केली, या या
त ार कड ेसहानुभूितपूवक पािहले, ते हा या याकडून याला मह व बहाल झाले आिण
मग या या त ार चे बुडबुड ेहवेत िव न गेले.

फार वषापूव  एके सकाळी एक रागावलेला ाहक युिलयन डटेमर या आॅ फसम ये
एखा ा वादळा माणे िशरला. युिलअन डटेमर हा डटेमर वुलन कंपनीचा सं थापक
होता. ही कंपनी पुढे संपूण जगाला टेल रंग वसायात वुलन पुरवणारी सग यात मोठी
कंपनी झाली.

िम. डटेमरने मला सांिगतले, “या ाहकाकड ेआमची काही बाक  होती, पण यान ेती
नाकारली. आ हाला मािहती होत ेक , तो खोटे बोलत होता. यामुळे आम या े िडट
िवभागाने यान ेपैसे दलेच पािहजे असा आ ह धरला. अशा अथाची याला बरीच प े
पाठव यानंतर मग एक दवस यानेही मनाशी काहीतरी ठरवून िशकागोचा र ता धरला
आिण घाइघाइने मा या आॅ फसम ये आला आिण सांिगतले क , तो एक छदामही
आ हाला दणेार नाही आिण एवढेच नाही, तर इथून पुढे तो डटेमर वुलन कंपनीकडून एका
पैशाचेही काही सामान िवकत घेणार नाही.

“ याला जे काही हणायचे होत,े ते आ ही शांतपणे ऐकून घेतले. मला क येकदा म ये
बोल याचा मोह झाला होता, पण तो मी आवरला, कारण यामुळे प रि थती आणखी
िबघड याची श यता होती. हणून याला जे काही बोलायचे होत ेत ेमी याला बोलू
दले. शेवटी बोलून बोलून थक यावर जे हा तो काही ऐक या या मन:ि थतीत आला
ते हा मी शांतपणे हणालो, “मी थम तुमचे आभार मानतो क , िशकागोला येऊन तु ही
आम यावर उपकार केले आहते. कारण आम या े िडट िवभागावर तु ही रागावले
असाल, तर इतरही आमचे चांगले ाहक रागावू शकतात आिण ह ेआम यासाठी िहतावह
नाही. मा यावर िव ास ठेवा, मला सगळे तुम या त डून ऐकायला फार आवडले.”

“आिण मी च  याला हवी असलेलीच गो  दऊे केली. कुठ यातरी छो ाशा ु लक
कारणाव न तो नाराज झाला होता आिण याब लच तो मला सांग यासाठी खास
िशकागोपयत आला होता. आिण इथे मी याची मु कटदाबी कर याऐवजी या याशी
आ ासक वरात बोलत होतो व काही आगळीक झाली अस यास ती िवस न जा यास
सांगत होतो. िशवाय याचे हणणे अिधक खरे अस याची श यता होती, कारण याला
फ  वत:चेच अकाऊंट बघायचे होत.े आम या ला सना अशी हजारो अकाऊं स
सांभाळावी लागतात, असेही मी याला सांिगतले.

“िशवाय मी याला हहेी सांिगतले क , याला याला या वेळी नेमके काय वाटत होते,
याचीसु ा मला जाणीव होती. िशवाय मी जर या या जागी असतो, तर यान ेजे केले
होत,े तेच मीसु ा केले असते, असेही मी याला सांिगतले. याला आता आम याकडून
काही यायचे नस यास मी याला इतर काही दकुानांची नावे सुचवली.

“या पूव  तो जे हा िशकागोला येत असे या वेळी आ ही दपुारचे जेवण एक  घेत असू
हणून या दवशीसु ा मी याला जेवायला बोलावले. यान ेते आमं ण काहीसे



नाराजीनेच वीकारले, पण जे हा आ ही बाहे न जेवून आलो ते हा यान ेमला
पूव पे ाही मोठी आॅडर दली. तो अितशय चांग या मन:ि थतीत घरी परत गेला आिण
संबंध पूव सारखेच ठेव याची इ छा यान े कट केली. घरी जाऊन यान ेपु हा एकदा
िबले व चे स तपासले आिण एका िबलाब ल चूक झा याचे मा य क न मा मागून
याचा चेक आ हाला पाठवला.

“नंतर याला जे हा मुलगा झाला ते हा यान े या या मुलाला डटेमरचे मधले नाव
दले आिण यानंतर बावीस वष हणजे या या मृ यूपयत िम  आिण ाहक हणून तो
कायम डटेमर या संबंधात रािहला.”

काही वषापूव  एक गरीब परदशेी मुलगा एका बेकरी या काचा पुसून पैसे िमळवून ते
कुटंुबाला दते अस.े या या घराची प रि थती अितशय वाइट होती. तो रोज बा केट घेऊन
बाहरे पडत अस ेव जेथे कोळशा या वॅग स थांबवून कोळसे उतरवतात तेथील गटारांम ये
पडलेले तुकड ेवेचून आणून तो आप या घरातील इंधनाची गरज भागवत असे. या मुलाचे
नाव एडवड बॉक. यान ेशाळे या सहा इय ासु ा िश ण घेतले न हत.े पुढे तो अमे रकन
वृ प ा या इितहासात गौरवले या यश वी संपादकांपैक  एक हणून िस  झाला. हे
याला कसे श य झाले? ती एक मोठी कथा आह,े पण या या या क रअरची सु वात
यान ेया करणातील त वे वाप न कशी केली ह ेथोड यात सांगतो.
तो जे हा तेरा वषाचा होता ते हा यान ेशाळा सोडली आिण तो वे टन युिनयनम ये

आॅ फसातील िशपाइ झाला; पण तरीही याला िश णाचा एक िमिनटासाठीही िवसर
पडला नाही. उलट याने वत: या मनाने अ यास करायला सु वात केली. तो याचे
भा ाचे पैसे वाचवत असे. काही वेळेस तर अधपोटी राहत असे. अस ेक न याने
मोठमो ा अमे रकन माणसां या च र ांचा ानकोश िवकत घे याइतके पैसे जमवले
आिण नंतर यान ेकधी कोणी ऐक याही नसतील अशा काही गो ी के या. यान े यातील
मो ा माणसां या जीवनािवषयी वाचले व यांना प े िल न या ित र  यांची
अिधक मािहती जाणून घेतली. तो एक उ म ोता होता. याने जनरल जे स
गार फ डला प  िलिहले. तो या काळचा ेिसडट होता. यान े याला िवचारले, ‘मी जे
वाचले क , आपण लहानपणी कॅनॉलवर टो-बॉय हणून काम केले, ह ेखरे का?’
गार फ डने याला प  िल न या प ाचे उ र दले. यानंतर यान ेजनरल ांटला काही
िविश  लढायांब ल िवचारले आिण ांटने वत: याला नकाशे काढून सगळे समजावून
सांिगतले आिण या अव या चौदा वषा या मुलाला जेवायला बोलावले आिण एक
सं याकाळ या याबरोबर घालवली.

थो ाच दवसांत या वे टन युिनयन आॅ फस या िशपायाने अनेक िस
बरोबर संपक साधायला सु वात केली – रा फ वॉ डो इमसन, आॅिल हर वनडले

हो स, लाँगफेलो, िमसेस अ ाहम लंकन, लुइसा मे अलकॉट, जनरल शमन आिण
जेफरसन डिे हस. यान ेया मोठमो ा ह त बरोबर फ  प वहारच केला असे नाही,
तर दर सु ीत तो यांना भेटायला जात अस ेव याचे तेथे यथे छ वागत होत असे.
या या या अनुभवांमुळे या यात चंड आ मिव ास िनमाण झाला. याचीसु ा
समाजात काहीतरी कंमत आह,े याची याला जाणीव झाली. ा सग या स माननीय



ी-पु षांनी या यात िज  जागवली, मह वाकां ा िनमाण केली आिण या या
आयु याला आकार दला आिण मी तु हाला पु हा एकदा तेच सांगतो क , आपण या
करणात या त वांची चचा करतो आहोत तीच त वे आचरणात आणून एडवड बॉकला
ह ेयश िमळाले होत.े

आयझॅक मॅरेकोसन हा एक प कार होता. याने शेकडो यातनाम या मुलाखती
घेत या. तो असे हणतो क , अनेक लोक आपली चांगली छाप पाड यात अयश वी
ठरतात. याचे कारण असे क , ते नीट ल  दऊेन ऐकत नाहीत. आता यावर आपण काय
बोलायचे आह,े हा िवचार यां या मनात घोळत असतो, यामुळे यांचे कान उघडे
नसतात. खूप मो ा नी मला ह ेसांिगतले आह ेक , चांगले बोलणा या लोकांपे ा
चांगले ऐकणारे लोकच यांना पसंत आहते; पण ऐक याची मता असणे इतर चांग या
गुणां माणेच दमु ळ आह.े

आिण फ  मह वा या मो ा लोकांनाच उ म ोते आवडतात अस ेनाही, तर
सामा य लोकांनासु ा ोतेच आवडतात. रीडस डायजे टम येही एकदा हटले होत ेक ,
‘जे हा लोकांना ोते हवे असतात, ते हा ते डॉ टरांना बोलावतात.’

िसि हल वॉर जे हा चालू होते या वेळी सग यात वाइट दवसांम य े लंकनने
गं फ ड (इिलआॅिनस) येथे राहणा या एका जु या िम ाला प  िलिहले क ,

‘वॉ शं टनला काही दवसांसाठी राहायला ये, कारण मला मा या काही सम यांवर चचा
करायची आह.े’ तो लंकनचा जुना शेजारी होता. याला हाइट हाउसम ये बोलावले गेले
आिण लंकन क येक तास या याशी बोलत रािहला. गुलामां या मु तेचा जाहीरनामा
या िवषयावर बोलणे चालू होत.े लंकन वत:च या जाहीरना याचे समथन करणारे व
िव  बाजूचे असे दो ही पर परिवरोधी मु े मांडून एकटाच वादिववाद करत होता. नंतर
यान ेकाही प ,े काही वतमानप ातील का णे वाचून दाखवली, याम ये याची नंदा
केली होती. काह ना गुलामां या मु तेिवषयी भीती वाटत होती, तर काही लंकन
गुलामांना मु  करत नाही हणून नंदा करत होते. अस े क येक तासांपयत बोलून
झा यानंतर लंकनन े या याशी ह तांदोलन केले आिण आप या जु या शेजा याला
‘गुडनाइट’ हणून पाठवून दले. याचे मतसु ा िवचारले नाही. लंकन वत: एकटाच
बोलत होता, जणूकाही तो या या मनाला या या वाग याची सफाइ दते होता. तो जुना
िम  हणाला, “या बोल यानंतर याला खूप बरे वाटले. लंकनला कोणाचाही स ला नको
होता. याला फ  सहानुभूितपूवक, िम वा या ना यान े याचे ऐकणारा एक ोता हवा
होता. या याजवळ याला याचे मन हलके करायचे होत.े जे हा आपण एखा ा संकटात
असतो ते हा आप या सग यांनाही हचे हवे असते. त ाहकांनासु ा हचे हवे असते,
असमाधानी मालकाला आिण दखुावले या िम ालासु ा याचीच गरज असत.े”

आधुिनक काळातील सग यात उ म ोता कोण असेल, तर िसगमंड ॉइड. एकदा
एक माणूस ॉइडला भेटला ते हा तो इतका भारावून गेला क , यान े याचे वणन
पुढील माणे केले आह.े तो हणतो, “माझी व याची भेट इतक  सं मरणीय होती क , मी
ती कधीही िवस  शकणार नाही. इतर कोणातही नसलेले काही स गुण ाइडम य ेमला
दसले. िच  एका  क न समोर याचे ऐकताना याचे डोळे अगदी शांत असतात. आवाज



अ यंत हळू व दयाळू असतो. चेह यावर फारस ेहावभाव नसतात; पण याचे मा याकडे
संपूण ल  होते. मी जे बोललो ते िवशेष चांगले न हते, तरीसु ा याचे याने कौतुक केले.
तु हाला क पनाही करता येणार नाही क , अस ेल पूवक ऐकणे हणजे काय असते त!े”

तु हाला ह ेजाणून यायचे आह ेका क , तुम या पाठीमागे लोक तुमची कशी टंगल
करतात कंवा तु हाला कसे टाळतात कंवा तुमचा कसा ितर कार करतात! तर इथे मी
तु हाला याची कृती सांगतो. कुणाचेच काहीही ऐकू नका. वत:ब ल अ ाहतपणे
बडबडत राहा. जर समोरचा माणूस काही बोलत असतानाच तुम या डो यात एखादी
क पना आलीच, तर याचे बोलणे संपायची वाट पाह याची काही गरज नाही. याचे
वा य म येच तोडून सरळ तुम या त डातील गरळ ओकून टाका.

तु हाला अशी माणसे मािहती आहते का? ददुवान,े मला ती मािहती आहते आिण
आ याची गो  हणजे ही माणसे तशी यातनाम आहते.

फार कंटाळवाणी असतात अशी माणस!े यांची अहमं यता आिण वत:चे मोठेपण
यामुळे ते समोर याला नको-नकोसे करतात.

जे लोक फ  वत:ब ल बोलतात ते फ  वत:चाच िवचार करतात. डॉ. िनकोलस
दीघ काळापयत कोलंिबया िव ापीठाचे ेिसडट होत.े ते हणतात, “जे लोक फ
वत:चाच िवचार करतात ते मूख व अिशि त असतात. यांना म येम ये कतीही टोकले,
तरी यांचे ‘मी मी’ संपतच नाही.”

हणून तु हाला जर उ म संभाषणकला साधायची असेल, तर आधी उ म ोता हा.
लोकांनी तुम यात ची दाखवावी अस ेवाटत असेल, तर तु ही लोकांम ये ची दाखवा.
लोकांना असेच  िवचारा यांची उ रे दणेे यांना आवडले. लोकांना यां याब ल
बोल यास, यां या यशाब ल बोल यास ो साहन ा.

कायम ह ेल ात ठेवा क , तुम याशी बोलणा या माणसांना तुम याम य े कंवा तुम या
सम यांम ये फारशी ची नसते, तर यांना वत:म ये व वत: या सम यांम य ेअिधक
वार य असते. चीनमधील दु काळात लाखो लोक मेले, पण यापे ाही कुठ याही
माणसाला वत:ची दातदखुी अिधक मह वाची वाटत असत.े एखा ा या मानेवरचे गळू
ह ेआ केतील चाळीस भूकंपां या ध यांपे ा या या दृ ीने अिधक मह वाचे असते.
पुढील वेळेस तु ही जे हा कोणाशी संभाषण साधाल ते हा ही गो  ल ात ठेवा.

त व ४:
उ म ोता बना. इतरांना वत:ब ल बोल यास ो साहन ा.



 ५ 

लोकांना वार य वाटेल असेच वागा
जो जो कोणी िथओडर झवे टकड ेकधी पा णा हणून जात असे, तो येक जण

या या िविवध े ांतील ने दीपक ानामुळे च कत होत अस.े कधी याचा पा णा
काऊबॉय असे, तर कधी रोग रायडरसारखा यूयॉकमधील राजकारणी धुरंधर अस;े पण
झवे टला कोणाशी काय बोलावे याचे अचूक ान होते आिण ह े झवे टला कसे सा य

होत अस?े उ र फार सोपे आह.े या दवशी एखादा पा णा भेटायला येत अस,े या या
आद या रा ी तो या पा याची कंुडली मांडून बसत अस.े हणजे याचे कामाचे े ,
याची पा भूमी, याचे िश ण, या या आवडी िनवडी वगैरे वगैरे.
इतर सग या ने यां माणेच झवे टलाही ह ेमािहती होते क , समोर या माणसा या

दयाला िभडणारा राजमाग हा याला कंवा ितला ि य असणा या गो िवषयी
बोल यातूनच जातो.

िव यम फे स हा एक अ यंत मनिमळाऊ िनबंधकार येल िव ापीठातील सािह याचा
ोफेसर होता. तो हा धडा आयु यात फार लवकर िशकला.
फे सने ‘ युमन नेचर’ या या या एका िनबंधात अस ेिलिहले आह ेक , ‘मी जे हा

आठ वषाचा होतो आिण मा या शाळेला सु ी लागली हणून ॅटफोडम ये राहणा या
मा या आ याकड ेगेलो, ते हा तेथे एक म यमवयीन गृह थ यायचे. मा या आ याशी
थोडीफार चे ा-म करी झाली क , त ेमा याकड े यांचे ल  वळवायचे. या वेळी मला
बोट िवषयी फार आकषण वाटायचे आिण त ेस गृह थसु ा फ  बोट िवषयीच
बोलायचे. जणूकाही यांनासु ा याच िवषयात रस होता. ते गे यावर एकदा मी मा या
आ याकड े यांचे खूप कौतुक केले. मी हणालो, “ कती छान माणूस आह!े” ते हा मा या
आ याने मला यां याब ल अिधक मािहती सांिगतली क , त े यूयॉकमधील एक मोठे
वक ल होते आिण यांचा बोट शी वगैरे काहीच संबंध न हता. बोट म ये यांना रससु ा
नाही. मला आ य वाटले. मी हणालो, “मग इतका वेळ ते मा याशी बोट ब ल का
बोलले?”

“कारण ते स गृह थ आहते. यां या अस ेल ात आले क , तुला बोट म ये वार य
आह.े हणून तुला खूश कर यासाठी त ेतु या आवडी या िवषयावर बोलले. यांनी
वत:ला तु याशी सहमत क न घेतले.”
आिण पुढे िव यम फे स हणतात : “मा या आ यान े या वेळी केलेले ितचे मत दशन

मी आयु यात कधीच िवसरलो नाही.”
मी जे हा ह े करण िलहायला घेतले ते हा मा या टेबलावर खिलफ नावा या चे



एक प  येऊन पडले होत.े तो मुलां या काउटम ये िवशेष कायरत होता.
याने या प ात िलिहले होते – ‘एके दवशी मला असे जाणवले क , मला मदतीची

गरज आह,े कारण काउटची एक मोठी रॅलीच युरोपम ये येऊन धडकली होती आिण
अमे रकेतील एव ा मो ा काप रेशन या ेिसडटकडून यातील एका मुलाचा तरी युरोप
ीपचा खच भागवला जावा, अशी माझी अपे ा होती.’
सुदवैाने नेमका मी जे हा या ेिसडटकड ेजायला िनघालो ते हाच मी या याब ल

असे ऐकले क , यान ेआ ापयत लाखो डॉलसचे चे स मदतीसाठी फाडले आहते आिण जो
चेक र  झाला तो ेम क न लावला आह.े

हणून जे हा मी या या आॅ फसम ये वेश केला ते हा मला तो चेक पाहायचा आहे
असे सांगायचे असे मी ठरवले. लाखो डॉलसचा चेक! मी याला सांिगतले क , आ ापयत
कोणीच एवढा मोठा चेक िलिहला न हता आिण हणूनच मा या काउट या मुलांना मला
ह ेसांगायचे आह ेक , एव ा मो ा आक ाचा चेक मी थमच पािहला आह.े
याबरोबर ेिसडटने आनंदाने तो चेक मला दाखवला. मी याचे खूप कौतुक केले व मी
पु हा याला या चेकब ल अिधक मािहती िवचारली.’

तुम या ल ात आले का क , िम. खिलफने संभाषणाची सु वात काउट
बॉइजपासूनही केली नाही कंवा युरोपम ये आले या या या रॅलीपासूनही केली नाही.
या माणसाला या यात रस होता या िवषयालाच याने हात घातला. याचा प रणाम
काय झाला ते पाहा.

तो ेिसडट आता वत:च हणाला, “अरे हो, तु ही मला भेटायला का आलात
याब ल बोलाल का?” मग खिलफने याला सारे सांिगतले.
िम. खिलफ पुढे हणाले, “मला आ याचा ध ाच बसला. मी याब ल गळ घातली,

ती माझी मागणी याने ताबडतोब मा य केली. एवढेच नाही, तर मी याला फ  एका
मुला या युरोप ीप या खचाब ल िवचारले, तर याने वत: न पाच मुलांचा ीपचा
खच दला. िशवाय माझासु ा ीप-खच दला आिण एक हजार डॉलसचे े िडट दले
आिण युरोपम ये सात आठवड ेराहायला परवानगी दली. िशवाय िनरिनरा या ठकाणी
ओळखीची प े दली. िशवाय तो वत: आ हाला पॅरीसला भेटेल व सव शहर दाखवेल
असे आ ासन दले. यानंतर आम या या मुलांची आ थक प रि थती वाइट होती यांना
नोकरीसु ा दली आिण अजूनही आम या या ुपशी तो संबंध ठेवून आह.े

“जर याला कशात ची आह ेह ेमला आधी समजले नसत ेव मी संभाषणाची सु वात
यापासून केली नसती, तर कदािचत आ ा जे िमळाले या या एक दशांशसु ा िमळाले
नसते.”

वसायातसु ा ह ेतं  वापरणे फाय ाचे आह ेका? हो ना! चला, आपण बघ ूया!
आपण हने् री दवेुनरॉय यांचे उदाहरण पा . ‘दवेुनरॉय अ ◌ॅ ड स स’ ही यूयॉकमधील
घाऊक मालाची बेकरी होती. िम. दवेुनरॉय ह े यूयॉकमधील एका िविश  हॉटेलला ेड
िवक याचा य  करत होते. ते तेथील मॅनेजर या- या सावजिनक ठकाणी काय माला
जात, तेथे-तेथे हतेुपुर सर जात असत. आप याला अिधक धंदा िमळावा यासाठी तो



मॅनेजर या हॉटेलम ये उतरत असे, तेथेसु ा दवेुनरॉयन ेरा न पािहले; पण थ! यश
िमळाले नाही.

िम. दवेुनरॉय नंतर हणाले, “मग मी मानवी नातेसंबंधांचा अ यास केला व ह ेकुलूप
उघडायला वेग या क या वापरायला ह ात, ह ेमा या ल ात आले. मग मी ह ेशोधून
काढले क , या माणसाला नेमके कशात वार य आह?े

“आिण मा या ल ात आले क , ‘हॉटेल ीटस आॅफ अमे रका’ ही हॉटेल-
वसायातील उ  अिधका यांची जी सोसायटी आह ेितचा हा सभासद होता. तो नुसता

सभासदच न हता, तर या या अमाप उ साहामुळे तो या सोसायटीचा ेिसडटसु ा
होता आिण फ  अमेरीकेतीलच न ह,े तर आंतररा ीय ीटसचासु ा तो ेिसडट होता!
या सोसायटी या संबंधात जे-जे काही असेल, तेथे तो जातीन ेहजर राहत असे.

“ हणून दसु या दवशी जे हा तो मला भेटला ते हा मी साहिजकच मा या
संभाषणाचा रोख ‘ ीटस’कड ेवळवला आिण मग मला जो काही ितसाद िमळाला
याब ल काय सांगू! तो मा याशी ीटसब ल अधा तास बोलला. या या बोल यातून
उ साह ओसंडून वाहत होता. थो ाच वेळात मा या ल ात आले क , ही सोसायटी
हणजे याची िन वळ आवड न हती, तर त े या या जीवनाचे येय होत.े मी याचे
आॅ फस सोड यापूव  या सोसायटीचे सभासद व याने मला िवकले होत.े

“मग या सग या काळात मी या याशी ेडब ल एक श दही बोललो नाही, पण
थो ाच दवसात या या एका आचा याचा मला फोन आला क , मा या ेडचे सँपल
कमतीसह घेऊन यान ेमला या या आॅ फसम ये बोलावले होत.े

“ या आचा यालापण माझे खूप कौतुक वाटले, कारण तो हणाला, “मला कळत नाही
क , त ूया माणसावर काय जाद ूकेलीस! पण त ून  जंकलास!”

“िवचार करा, ही गो  घडवून आण यासाठी मी चार वष या माणसाचा िप छा
पुरवला होता, पण उपयोग झाला न हता. जर मी ह ेशोधून काढले नसते क , याला
कशात ची होती आिण याला कशाब ल बोलणे आवडत होते, तर मी आजही यश वी
झालेलो दसलो नसतो.”

एडवड हरॅीमन हा मेरीलँडमधील एक िनवृ  िमिलटरी आॅ फसर होता आिण याने
आपली नोकरी संप यावर कंबरलँड येथील सुंदर खो यात राहायचे ठरवले. ददुवाने या
काळात फारशा नोक या उपल ध न ह या. थोडासा तपास के यावर या या असे ल ात
आले क , या भागातील जवळपास सग या कंप या या एकतर फंकहाउझर नावा या
माणसा या मालक या तरी हो या कंवा या या ता यात तरी हो या. हा माणूस अ यंत
ग रबीतून आप या मेहनतीवर ीमंत झाला होता. ह ेऐक यावर हरॅीमनला याचे
अिधकच आकषण वाटू लागले, पण हा फंकहाउझर कोणा बेकार माणसांना भेटत नस.े
हरॅीमन िलिहतो :

‘मी ब याच लोकांना भेटलो व फंकहाउझरला कशात ची आह ेह ेजाणून घेतले ते हा
याला यान ेमो ा क ान ेिमळवले या पैशाम ये व स ेम ये ची आह ेअसे दसले.
लोकांना या यापासून दरू ठेव यासाठी याने एक कडक, तुस ा वभावाची से े टरी



ठेवली होती. ती मा यासार या लोकांना या यापासून दरू ठेवत असे. मी ितचीही येये,
आवडीिनवडी यांचा अ यास केला आिण मु ामच आधी वेळ न ठरवता सरळ या
से े टरीला जाऊन भेटलो. पंधरा वषापासून ती याची डायरी व इतर वैयि क कामे
सांभाळत होती. जे हा मी ितला सांिगतले क , मा याकड ेफंकहाउझरसाठी आ थक
फाय ाचे व स ेचे राजकारण करणारी एक योजना आह,े ते हा ती उ साहान ेमाझे बोलणे
ऐकू लागली. मी ितला ित या फाय ा याही चार गो ी सांिगत या. आमचे अस ेसंभाषण
झा यावर ितने माझी फंकहाउझरबरोबरची भेट िनि त केली.

‘मी या या भ  आिण दमाखदार आॅ फसम ये जाऊन पोहोचलो. अथात मी मनाशी
ही प  खूणगाठ बांधली होती क , मी मा या नोकरीब ल एक चकार श दही काढणार
नाही. फंकहाउझर एका मो ा, िशसवी कोरीवकाम केले या टेबलमागे बसला होता
आिण तो मा यावर जोरात बरसला, “ह!ं बोला! काय हणणे आह ेतुमचे?” यावर मी
हणालो, “िम. फंकहाउझर, माझा असा िव ास आह ेक , मी तु हाला अिधक पैसे
िमळवून दइेन.” मग याने मला आणखी एका उ ासनावर वत: या जवळ बसवून घेतले.
मी मा या डो यात असले या सग या योजना याला सांिगत या. तसेच माझी
गुणव ाही या ओघात कथन केली आिण या योजनांमुळे याला ावसाियक यश कसे
िनि त िमळेल ते पटवून दले.

‘आता तो मला नावान ेओळखत होता हणून लगेच हणाला, “आर जे, चल, तुला
आजपासून नोकरीवर ठेवले.” आिण या दवसापासून आजतागायत वीस वष मी
या याकडचे काम करतो आह ेआिण आ ही दोघांनीही भरपूर पैसा कमावला आह.े’
समोर या माणसाला या िवषयात वार य आह े या िवषयी बोलून बोलणारा व

ऐकणारा अशा दोघांनाही फायदा होता. हॉवड हर संग नावाचा एक यश वी उ ोजक
आह.े तो उ म संवादकताही आह.े तो नेहमी ह ेत व पाळतो. जे हा याला असे
िवचार यात आले क , ह ेत व पाळून तुला िवशेष अस ेकाय ब ीस िमळाले? ते हा हॉवड
हणाला, “ येक माणसाकडून वेगवेगळे ब ीस मला येक वेळी तर िमळालेच, पण
याचबरोबर येक वेळी इतरांशी यांना ि य असले या गो ी बोलत रािह यामुळे मला
दीघायु य लाभले.”

त व ५:
ि यम ्वद:। समोर याला ज ेि य आहे तेच बोला.



 भाग तीन 

लोकांना जंकून घे याचा मूलमं



 ६ 

लोकांना तु ही आवडावे हणून….

मला एक प  रिज टर पो टाने पाठवायचे होते हणून मी पो ट आॅ फसम ये रांगेत
उभा होतो. ते यूयॉकमधील तेहिेतसा ा र यावरील पो ट आॅ फस होत.े मा या असे
ल ात आले क , या िखडक तील कारकून तेच तेच काम क न हणजे पा कटाचे वजन
करणे, या माणे ित कटे काढणे, ती यावर िचकटवणे, सु े पैसे दणेे, पावती दणेे या याच
या कामांनी खूप कंटाळला होता. वषानुवष तो हचे काम करत होता. हणून मी
मनात या मनात हणालो, ‘ या लाकला मी आवडावे हणून काहीतरी खास य
करायला हवे. अथातच मी काहीतरी छान बोलले पािहजे. वत:ब ल नाही,
या याब ल!’ मग मी वत:ला िवचारले, ‘या लाकचे ामािणकपणे कौतुक करावे असे
या यात काय आह?े’ पर या, अनोळखी लोकां या बाबतीत हा खरोखर गंभीर 
उ वतो, पण या माणसा या बाबतीत इतके सोपे होते क  मला याचे कौतुक करणे सहज
श य झाले.

तो मा या पा कटाचे वजन करत असतानाच मी उ साहान े याला हणालो,
“मलासु ा तुम या केसांसारखे केस िमळाले असते, तर कती बरे झाले असते!”

याने वर पािहले. तो काहीसा च कत झाला, पण याचा चेहरा हा याने उजळून
िनघाला. “खरे सांगू का? पूव  माझे केस यापे ाही चांगले होत.े” तो न पणे हणाला. मी
याला पु हा आ ासक वरात हणालो क , जरी याचा केशसंभार आता पूव इतका
घनदाट नसला, तरी अजूनसु ा याचे केस इतरांपे ा िनि तच चांगले होते. तो अितशय
खूश झाला. नंतर आ ही बराच वेळ आनंदाने ग पा मार या आिण शेवटी जाताना तो मला
पु हा हणाला, “खूप लोक मा या केसांचे कौतुक करतात.”

मी तु हाला पैजेवर सांगतो क , या दवशी दपुारी जेवायला जाताना तो हवेत तरंगत
असणार. मी खा ीन ेसांगतो क , रा ी घरी गे यावर यान ेबायकोला हा संग सांिगतला
असणार. मी तु हाला पैजेवर सांगतो क , घरी गे यावर आरशासमोर उभे रा न तो
हणाला असणार, ‘खरेच! अजूनही माझे केस चांगले आहते.’
मी एकदा ही गो  सावजिनक ठकाणी सांिगतली, ते हा एका माणसाने मला

िवचारले, “यातून तु हाला काय िमळाले?”
मी यातून काय िमळवायचा य  केला? काय बरे मी यातून िमळवले असेल?
आपण इतकेही वाथाने आंधळे नसावे क , एखा ाचे ामािणकपणे कौतुक क न

याला िमळणा या आनंदाचे पडसाद आप या चेह यावर उमटू नयेत! जर आपले मन
एखा ा कडू अ ◌ॅपल- ॅ ब या फळाइतके छोटे असेल, तर आप याला आयु यात अपयशच



िमळेल! आिण आपली तीच लायक  असेल.
मग मी या माणसाला सांिगतले, “हो, मला या माणसाकडून काहीतरी पािहजे होत,े

पण जे मला पािहजे होत े याचे मू य पैशात नाही ठरवता येणार! मला हवे होत ेते मला
िमळाले. मी या यासाठी काहीतरी िनरपे  बु ीने केले. यातून िमळणारे समाधान मला
हवे होते. समाधानाची ही भावना तो संग घडून गे यानंतरही िचरकाल आनंद दणेारी
असते.”

मानवी वतणुक ब ल सवसाधारणपणे एक अ यंत मह वाचा िनयम आह.े जर आपण
तो िनयम पाळला, तर आपण कधीच संकटात सापडणार नाही आिण खरेतर आप याला
असं य िम  िमळतील आिण अि तीय असा आनंद िमळेल; पण या णी आपण तो
िनयम तोडू या णी आप यावर अनेक संकटे येतील. तर हा िनयम असा आह े: ‘नेहमी
दसु याला मोठेपण ा.’ आपण पािहले क , जॉन ुवे हणतो, ‘मनु य- वभावाची
सग यात मोठी िनकड कोणती असते, तर-आपण कोणीतरी मह वपूण आहोत ही
भावना.’ िव यम जे सही हणतो क , ‘मनु य- वभावाचे वैिश पूण त व हणजे आपले
सग यांनी कौतुक करावे ही याची अपे ा.’ आिण मी ह ेआधीच सांिगतले आह ेक ,
मनु य ा याची ही गरजच याला इतर ा यांपे ा वेगळे व सव े  बनवते. अथात ही
गरजच या या सुसं कृतपणालाही कारणीभूत ठरत.े

हजारो वषापूव  त ववे यांनी मानवी नातेसंबंधांचा बारकाइन ेअ यास केला होता
आिण यां या तकानुसार एकच मह वाचा िन कष िनघाला. तो नवीन नाही. तो अगदी
इितहासाइतकाच जुना आह.े सोरो टरन ेपा शयाम ये या या िश यांना ही गो
पंचवीसशे वषापूव  िशकवली. क युिशअसने ही गो  चीनम य ेचोवीसशे वषापूव
िशकवली. टाओिअझमचा सं था मक लाओ से याने हनॅ या खो यात ही गो  या या
िश यांना सांिगतली. बु ान ेतर गंगा नदी या तीरावर ही गो  येशू ि ता या ज मापूव
पाचशे वष आधी सांिगतली. हदं ूधमा या अ या मािवषयी या पु तकांम ये हजारो
वषापूव  ही गो  िलिहली गेली. १९ शतकांपूव  िजझसनेसु ा एकच मह वाचा मं
दला, ‘इतरांनी तुम याशी जसे वागावे अस ेतु हाला वाटत ेतसेच तु ही इतरांशी वागा.’
भेटणा या येक माणसाकडून तु हाला मा यता हवी असते. तुमची खरी यो यता

लोकांना समजावी अशी तुमची ामािणक इ छा असते. तुम या छो ाशा जगात तु हीच
क बंद ूअसावे ही तुमची इ छा असत.े अथात, हणून तु हाला खोटी, आपमतलबी तुती
नको असते, पण ामािणकपणे केलेले कौतुक मा  तु हाला हवे असते. तु हाला तुम या
िम  व सहका यांकाडून चा स ॅ ब जशी हणतो तशी, ‘अंत:करणापासून केलेली शंसा
आिण मु  कंठाने केलेली तुती हवी असते.’ सग यांची हीच इ छा असते.

हणून आजपासून आपण सुिवचार पाळू. इतरांनी आप याला जे ावे अस ेवाटते, ते
आपण इतरांना दऊे.

कसे? के हा? कोठे? उ र आह े– कधीही आिण कुठेही!
आम या लासमधील डिे हड ि मथने एकदा अ यंत नाजूक ि थती कशी हाताळली हे

लासम ये सांिगतले. कशी ते बघा :



याला एका धमादाय काय मातील अ पोपाहार वाट या या काउंटरचे मु य
बनव यात आले होते. ते हा काय घडले त ेतो सांगतो, “ या काय मा या रा ी मी
उ ानात आलो ते हा दोन ौढ बायका मा या जागेवर उ या हो या. ते मला अ श त
वाटले. कोणालाही पाहताना असे वाटले असते क , या काय मा या याच मु य आहते.
मला आता काय करावे ह ेकळेना. तेव ात या किमटीची एक सद या आली व ितने
मा या हातात कॅश बॉ स दले आिण या काउंटरची सू े हातात घेत याब ल माझे आभार
मानले. नंतर ितन े या दोन बायकांची नावे रोझ आिण जेन आहते व या मा या मदतनीस
आहते अशी यांची ओळख क न दली.

“ णभर या सु  झा या. कॅश बॉ स मा या हातात दला याचा अथ सव सू े
मा यावर सोपवली होती, ह े यां या ल ात आले. मग मी ती कॅशबॉ स रोझ या हाती
दऊेन ितला सांिगतले क , कदािचत मला त ेपैसे काही नीट सांभाळता येणार नाहीत
हणून ितनेच त ेता यात घेतले, तर मला बरे वाटेल. मग मी जेनला असे सुचवले क ,
वयंसेवक हणून आले या दोन शोडश मुलांना ितन ेसोडा मशीन कसे चालवायचे याचे
ा यि क क न दाखवावे आिण या ोजे टची तेवढी जबाबदारी मी ित यावर सोपवली.

“आिण माझी ती सं याकाळ सं मरणीय ठरली, कारण रोझ मा या वतीन ेपैशांचा
िहशोब ठेवत होती, तर जेन सग या कामांवर ल  ठेवत होती आिण मी या जलशाची
मजा लुटत होतो.”

तु हाला कोणी ा सचा राजदतू नेमेल आिण मग तु ही या क्ऌ या वापराल कंवा
तु हाला कोणी लॅमबेक किमटीचा चेअरमन करेल, मग तु ही अ ल शारीने वागाल
अशी वाट बघ याची काही गरज नाही. समोर याला कौतुकाची पावती दे यासाठी कोठले
पंचांग पाह याचीसु ा गरज नाही. तु ही ह ेजादचेू योग अगदी रोजसु ा क  शकता.

जर आपण एखा ा हॉटेलम ये जाऊन च ाइडची आॅडर दली आिण वे ेसने जर
उकडलेले बटाटे आणले, तर अस े हणा, “माफ करा! मी तु हाला ास दतेोय, पण यापे ा
मला च ाइडच आवडले.” ती न च असे हणेल, “नाही नाही! ास कसला यात?”
आिण आत जाऊन आनंदान ेती िडश बदलून आणेल, कारण आपण ितला स मानाने
वागवले होत.े

छोटी छोटी वा य ेजशी, ‘माफ करा, मी तु हाला ास दतेोय.’ कंवा ‘तु ही ह ेक न
मा यावर कृपा कराल का?’, ‘तु हाला अस ेकर याने ास होणार नाही ना?’ कंवा
‘आभारी आह’े यामुळे कुरकुरणा या नातेसंबंधांना चांगले वंगण िमळते आिण मग ती
नाती पुढे खूप काळपयत सुरि त चालू राहतात आिण आयु यातील एकसू ीपणा,
मरगळलेपणा जाऊन नवचैत य िनमाण होते.

आपण आणखी एक उदाहरण पा . हॉल केन या कादबं या ‘ द ि न’, ‘ द िडमसर’,
‘ द मॅ समॅन’ या सग या या काळात बे ट सेलर ठर या. या शतका या ( हणजे
एकोिणसा ा शतका या) सु वाती या काळात लाखो लोकांनी या वाच या. हॉल केन
हा एका लोहाराचा मुलगा होता. याचे िश ण आठ ा इय े या पुढे झाले न हते, तरीही
जे हा याचा मृ यू झाला ते हा या या काळातील तो सवात ीमंत सािहि यक होता.



याचे असे झाले क , हॉल केनला का ातील ‘सुनीत’ आिण ‘पोवाड’े ह े कार फार
आवडत. रोझेटी या का ाचे रस हण करणारे िनबंधसु ा यान ेिलिहले होत.े जे हा
रोझेटीने त ेवाचले ते हा याला खूप आनंद झाला. ब धा रोझेटीन ेअसा िवचार केला क ,
‘जो त ण मा या का ाचा इतका गाढा अ यासक आह,े जो माझी मता जाणतो तो
न च खूप शार असला पािहजे.’ हणून रोझेटीने या लोहारा या मुलाला लंडनला
आप या घरी बोलावले आिण से े टरी हणून कामावर घेतले आिण हाच हॉल केन या
आयु याचा ‘ट नग पॉइंट’ ठरला, कारण या नवीन ठकाणी सािहि यक वतुळातील अनेक
द गज याला भेटले. यां या उपदशेामुळे, मागदशनामुळे आिण यां या ो साहनामुळे
या या लेखनकलेला एक उ म वळण िमळाले आिण जगभर याची क त  पसरली.
जगा या कानाकोप यातून येणा या पयटकांसाठी याचे मॅन बेटावरील ‘ ीबा कॅसल’

नावाचे ह ेघर म ा-म दना यांसारख ेपिव  ठरले आिण आप या मृ यूनंतर तो लाखो
डॉलसची संप ी मागे सोडून गेला. कोणी सांगावे, जर यान ेरोझेटीचे कौतुक करणारा तो
िनबंध िलिहला नसता, तर तो कदािचत ग रबीतच मृ यू पावला असता! याचे नावही
मागे उरले नसत.े

अगदी अंत:करणापासून केले या शंसेम य ेइतक  जबरद त ताकद असते! रोेझेटी
वत:ला खूप मह वपूण मानत अस.े यात चुक चे असे काही न हते. जवळपास येक
जणच वत:ला मह वपूण समजत असतो. खूप खूप मह वपूण!

अनेकदा अस ेघडते क , जर एखा ा या पाठीवर यो य वेळी कौतुकाची थाप
पडली, तर याचे कंवा ितचे संपूण आयु य बदलून जाते. आम या कॅिलफो नया या
लासम ये रोनॉ ड रोलँड नावाचा एक ह तकौश य-िवषयक िश क होता. यान े या या
ि स नावा या एका िव ा याब ल पुढील माणे िलिहले आह े:

मा या वगात एक ि स नावाचा अ यंत शांत आिण लाजाळू मुलगा होता.
या यात आ मिव ास न हता आिण बरेचदा याला जी यो यता िमळ याची
पा ता होती ती याला दली जात न हती. मी तेथेच एक असा (अ ◌ॅड हा स) कोस
घेत होतो क , काही ठरावीक मुलांमधील चांगले गुण शोधून काढून यांची
जोपासना क न यांना अिधक ो साहन दतेा यावे. एका बुधवारी ि स
आळस या माणे काहीतरी करत या या डे कवर बसला होता. मला याला
पािह यावर असे जाणवले क , या या आतम य ेकाहीतरी क न दाखव याची
चंड िज  आह.े हणून मी ि सला िवचारले क , याला अ ◌ॅड हा स कोसला येणे
आवडले का? अस ेिवचार याबरोबर या चौदा वषा या लाजाळू मुला या
डो यात असेकाही भाव उमटले क , ते अवणनीय होत.े या या डो यात अ ू उभे
रािहले. यान ेिवचारले, “कोण मी? िम. रोलंड, मी खरेच तेवढा चांगला आह ेका?”

“होय ि स! त ूचांगलाच आहसे.” मी हणालो.
आिण ते बोलणे तेव ावर सोडून मी परत िनघालो, कारण आता माझेच डोळे

अ ूंनी डबडबले होते. या दवशी वगातून बाहरे पडताना ि सची उंची मला दोन
इंचांनी वाढ यासारखी दसली. या या िन या डो यांम ये मला िव ास दसत



होता. मा याकड ेपाहत तो हणाला, “िम. रोलंड, मी तुमचा आभारी आह.े”
ि सने मला जो धडा िशकवला, तो मी कधीच िवसरलो नाही. आप या
येकाची ही ती  इ छा असते क , आपण इतरांसाठी खूप मह वाचे आहोत. मग

मी एका कागदावर अशी अ रे िलिहली, ‘तु ही मह वाचे आहात’ मी हा फलक
मु ामच वेश ारात लावला. अशासाठी क , लोकांना तर तो दसावाच, पण
मीसु ा ते कधी िवस  नय.े

िनलप स य ह ेआह ेक , तु हाला भेटणा या जवळपास सग याच लोकांना असे वाटत
असते क , काही असले तरी त ेतुम यापे ा े  आहते आिण तेव ानेही भागत नसते, तर
यांचे े व तु हाला जाणवून तु ही यांना मह व दले पािहजे, असेही यांना वाटत
असते.

इमसन काय हणाला ते आठवा, ‘मला भेटणारा येक माणूस कोण या ना कोण या
कारे मा यापे ा े च होता आिण मी त े याला तसे जाणवून दले.’
पण याच गो ीची द:ुखद बाजू अशी क , यातली ब सं य माणसे थो ाशा तुतीमुळे

हरभ या या झाडावर चढून बसतात व इतरांना ‘त ेहलके आहते’ असे पावलोपावली
जाणवून दतेात, ते हा यांचा उबग येतो. शे सिपअरने ह ेपुढील श दात मांडले आह:े ‘…
ग व  माणूस आप या तोक ा कप ात िवशाल आकाशाखाली असली काही कामे
करतो क , ते पा न दवेदतूसु ा रडतात.’

मा या लासमधील ावसाियकांनी हचे त व वाप न वत:चा कसा उ कष क न
घेतला आह,े ह ेमी तु हाला सांगतो. कने टीकटमधील एका व कलाची केस आपण पा .
नाव सांगत नाही, कारण याची तशी इ छा आह.े

कोसम ये वेश के यानंतर काही दवसांतच िम. ए स ह ेलाँग आयलंड येथे आप या
प ीबरोबर ित या काही नातलगांना भेट ायला गेले होते. तेथे यांची प ी यांना
ित या एका हाता या मावशीबरोबर सोडून वत: त ण नातेवाइकांबरोबर ग पा
मारायला िनघून गेली. तेव ात यां या ल ात आले क , यांना एके ठकाणी एक भाषण
ायचे होत.े या भाषणाचा िवषय होता ‘कौतुक करणे.’ यामुळे यांना वाटले, आपण या

संधीचा फायदा यावा, कारण यामुळे या हाता या बाइबरोबर बोलताना यांना काही
नवीन अनुभव येइल. यांनी इकड-ेितकड ेपा न घराचे िनरी ण केले. यामुळे ते
ामािणकपणे कौतुक क  शकतील. यांनी ितला िवचारले, “ह ेघर सुमारे १८९० या
सुमारास बांधले गेले असावे. हो ना?” ती उ रली, “हो, अगदी बरोबर! याच वेळेस.”

तो हणाला, “या घरात आ यावर मला मा या या घराची आठवण झाली जेथे माझा
ज म झाला. ह ेघर फार छान आह.े अितशय हवेशीर आह.े ह ली अशी घरे कोणी बांधत
नाही. नाही का?”

ती हातारी ी हणाली, “अगदी बरोबर बोललास त.ू ह ली या त ण िपढीला छान
घरांचे आकषणच उरलेले नाही. यांना छोटे छोटे लॅ स आवडतात आिण यांना आकषण
असते, ते फ  नवीन नवीन गा ांचे.”

आता ती ित या र य आठवण या मोहजालात पुरती फसली होती. ती हणाली, “हे



घर हणजे माझे व  होते. ह ेघर आ ही फार ेमान ेबांधले होत.े मी आिण मा या पत नी
ह ेघर बांध यापूव  दहा वष ह े व  बिघतले होत.े आ ही या घरासाठी कोणा
रचनाकाराची िनयु  केली न हती. या सग या योजना आम या वत: याच आहते.”

मग ितन ेिम. ए सला संपूण घर फ न दाखवले. ितचा उ साह ओसंडून वाहत होता.
ितन ेआयु यात जेव ा सहली के या हो या ितथून येक ठकाणा न काही ना काही
सुंदर गो ी आणून ितन ेघर सजवले होते. या सग या गो ी बारकाइने पा न िम. ए सने
याचे कौतुक केले होते. हणजे पे ली शाली, जुना इंि लश टी सेट, चायनातले वेजवुड च
पलंग आिण खु या, इटलीतील तैलिच े, िस कचे कपड ेआिण भंतीवर टांगलेले एका च
राजवा ाचे िच !

संपूण घर फ न दाखव यावर िम. ए सला ती गॅरेजम ये घेऊन गेली. तेथे जॅकवर
ठोकळे लावून चढवलेली एक जुनी खास बनवलेली पॅकाड गाडी होती.

ती हणाली, “मा या नव याने या या मृ यूपूव  फारच थोड े दवस आधी ही गाडी
मा यासाठी खरेदी केली होती.” ितचे वर आता भावनेने ओथंबलेले होत.े “माझे पती
गे यापासून मी या गाडीत बसलेसु ा नाही. तुला सुंदर गो ची पारख आह.े तू रिसक
दसतोस हणून ही कार मी तुला भेट दतेे.”
िम. ए स हणाला, “कशाला आंटी? नको! तु ही माझे उगाच कौतुक करत आहात.

अथात तुम या औदायाचे मला खूप कौतुक वाटत,े पण मी ही गाडी वीका  शकत नाही.
मी तुमचा नातेवाइकसु ा नाही. मा याकड ेमाझी वत:ची नवी गाडी आह ेआिण
तु हाला खूप नातेवाइक आहते. यां यापैक  कोणालाही पॅकाड गाडी न  आवडले.”

“नातेवाइक?” आता ितचा वर िचरका झाला, “खरेय बाबा! मला खूप नातेवाइक
आहते, पण ते सगळे मा या मृ यूची वाट पाहत आहते. हणजे यांना माझी गाडी िमळेल.
त ेतर टपूनच बसले आहते.”

“तु हाला जर यांना ही गाडी ायची नसेल, तर तु ही ती सहज िवकू शकता. एखा ा
जु या गा ां या डीलरकड ेचौकशी केली पािहजे.” याने ितला सांिगतले.

“िवकून टाकू!” ती तार वरात ओरडली. “तुला काय वाटते, मी ती गाडी िवकावी?
तुला काय वाटत,े कोणीतरी ऐ या-गै यान ेमा या गाडीत बसून र याव न फरलेले मी
पा  शकेन? कदािप नाही! ही गाडी मा या पतीने मला ब ीस दली आह.े मी
व ातसु ा ती गाडी िवकणार नाही. मी ही गाडी तुलाच दणेार कारण तू अशा गो चा
भो ा आहसे.”

यान े या संगातून बाहरे पड याचा पु कळ य  केला, पण ित या भावना दखुावणे
याला जमत न हते.
ही ी ित या या भ  घराम य ेएकटीच ित या पे ली शाल ना, च व तूंना आिण

जु या आठवण ना उराशी कवटाळून बसली होती आिण या ित या व तूंना आिण
आठवण ना कोणीतरी ग जारायची गरज होती. एके काळी तीपण त ण आिण सुंदर होती.
ितन ेअ यंत ेमान ेएक सुंदर घर बांधले होते आिण युरोपातील उ मो म व तूंनी ते
सजवले होत.े आता वृ ापकाळा या सं याछाया ितला िभववत हो या आिण या



एकाक पणात ितला उबदार मानवी ेमाची आस लागली होती. ितला थोड,े पण
ामािणक कौतुक हवे होत;े पण एवढी छोटीशी गो ही ितला लोकांकडून िमळत न हती
आिण जे हा ितला िम. ए स भेटले ते हा ओसाड वाळवंटात झ याचा शोध लागावा तसे
ितला झाले. ितची लाडक  पेकाड कार िम. ए सला दऊे करणे हणजे कृत ता 
करणेच होत.े

आपण आता दसुरी केस घेऊ : ही केस आह ेडोना ड मॅकमॅहोनची. तो ‘लॅवीस अ ◌ॅ ड
हलेॅ टाइन’ या यूयॉक येथील एका नसरी या कंपनीत आ कटे ट हणून काम करत
होता.

तो सांगतो, “नुकतेच मी ‘हाउ टू िवन े स अ ◌ॅ ड इ लुए स पीपल’ या
िवषयावरील भाषण ऐकले होत.े ते हा मी एका मो ा ज साहबेां या घराचा नकाशा
बनव यात गंुतलो होतो. यां या बागेत कुठे काय करायचे व बाग कशामुळे अिधक स
दसेल यावर माझा खल चालू होता. इत यात घराचा मालक बाहरे आला आिण कोणती
रोपे कोठे लावायची याब ल सूचना क  लागला.

मी हणालो, “ज साहबे, खरोखर तु हाला ही जी आवड आह ेती फार छान आह.े मी
तुम या दखे या कु यांब ल बोलतो आह.े ान दशनात तु हाला या कु यांमुळे न च
मॅडीसन केअर गाडनम य ेबि से िमळत असतील.”

या छो ाशा कौतुका या पोचपावतीचा यो य तो प रणाम झाला.
“होय.” ज साहबे हणाले, “मी मा या कु यांबरोबर वेळ खूप मजेत घालवतो. तुला

माझे केनेल (कु यांचे घर) पाहायचे आह ेका?”
मग यांनी मला जवळपास एक तासभर यांचे सगळे कु े आिण यांनी िमळवलेली

बि से दाखवली. नंतर यांनी यां या कु यां या उ  जातकुळीचे वणन केले व असे स दय
आिण अशी बुि म ा ा  हो यास यांचे उ  खानदान कसे कारणीभूत ठरते त ेसांिगतले.

शेवटी मा याकड ेवळून त े हणाले, “तुला लहान मुले आहते का?”
मी हणालो, “हो, मला एक लहान मुलगा आह.े”
मग ज साहबेांनी िवचारले, “ याला कु याचे िप लू आवडले का?”
“हो, याला अ यानंद होइल.” मी हणालो.
मग यांनी कु या या िप लाला काय भरवायचे ते सांिगतले. मग ते णभर थांबले व

हणाले, “मी आता तुला ह ेसांिगतले, तर तू िवस न जाशील.” मग ते पु हा घरात गेले.
यांनी टाइपरायटर काढला. कागदावर या कु याची जात आिण या या आहाराब ल
िलिहले आिण काही शेकडो डॉलसचा कु ा व एक तास प तीस िमिनटे यांनी मला बहाल
केले. खरेतर ज साहबेांचा वेळ अमू य होता, पण मी यां या छंदाचे व यां या यशाचे
ामािणकपणे कौतुक केले होत े हणून यांनी मला अमू य गो ी बहाल के या.”
कोडकॅ फेमचा जॉज इ टमन याने अशी पारदशक फ म तयार केली यामुळे हलणारी

िच े श य झाली. ती लाखो डॉलसला िवकली गेली आिण या पृ वीवरचा सवात िस
ावसाियक हणून याने नावलौ कक िमळवला. एवढे मोठे ावसाियक यश

िमळवूनसु ा याला तुम या आिण मा याइतकेच कोणीतरी याचे कौतुक करावे याची



आस होती.
याचे असे झाले, इ टमन या वेळी ‘इ टमन कूल आॅफ युिझक’ आिण ‘ कलबोन

हॉल’ बांधत होता. या वेळचे सुिप रअर िसट ग कंपनी या यूयॉकमधील अ य ांना या
हॉलमधील खु याची आॅडर पािहजे होती हणून िम. अ ◌ॅडमसन यांनी िम. इ टमनची भेट
िनयोिजत केली.

जे हा अ ◌ॅडमसन तेथे पोहोचला ते हा तेथील एक आ कटे ट याला हणाला, “मला
मािहती आह ेक , तुला आॅडर पािहजे आह;े पण तू जर इ टमनचा पाच िमिनटांपे ा
अिधक वेळ घेतलास, तर तुझे होणारे काम िबघडले. तो अ यंत कडक िश तीचा आह.े तो
या या कामात  असतो. तुझे काय हणणे आह ेते थोड यात सांग आिण चालू लाग.”
अ ◌ॅडमसनसु ा याच तयारीत होता. जे हा अ ◌ॅडमसन इ टमन या केिबनम ये आला

ते हा इ टमन फाइल या चळतीम ये त ड खुपसून बसला होता. तेव ात इ टमनन ेवर
पािहले, याने या या डो यावरचा च मा काढला आिण अ ◌ॅडमसन व या आ कटे टकडे
तो चालत गेला आिण हणाला, “सु भात! स नहो, मी तुम यासाठी काय क  शकतो?”

या आ कटे टने अ ◌ॅडमसनची ओळख क न दली ते हा अ ◌ॅडमसन हणाला, “िम.
इ टमन, बाहरे वे टंग मम ये मी तुमची वाट पाहत बसलो होतो ते हा तुम या आॅ फसचे
बारकाइने िनरी ण करीत होतो. मला ह ेआॅ फस फार आवडले. इथे बसून क येक तास
काम करणे मला आवडले. माझा अंतगत सजावटीचा वसाय आह.े माझा
लाकूडकामा या बाबतीत हातखंडा आह ेआिण इतके सुंदर आॅ फस मी मा या
आ ापयत या आयु यात कधीच पािहले न हते.”

जॉज इ टमन हणाला, “मी या गो ी िवसरलो होतो याची त ूमला आठवण क न
दलीस. खरेच, माझे आॅ फस सुंदर आह,े नाही का? जे हा मी ह ेनुकतेच बनवून घेतले होते
ते हा मला या आॅ फसचा खूप अिभमान वाटायचा, पण आता माझे काम इतके वाढले आहे
क , आता माझे याकड ेल च नसते.”

अ ◌ॅडमसन या खोलीभर फरला. एका लाकडी फळीवर बोट घासून हणाला, “हे
इंि लश ओक आह,े हो ना? इटािलयन ओकपे ा याचा पोत वेगळा असतो.” “होय.”
इ टमन हणाला, “ह ेइ पोटड इंि लश ओक आह.े माझा एक िम  या िवषयातला
जाणकार आह.े यानेच मा या आॅ फससाठी या लाकडाची िनवड केली होती.”

मग इ टमनने फ न या खोलीची अनेक वैिश े सांिगतली. रंगांब ल बोलला,
हातांनी केले या कोरीव कामाब ल बोलला, लॅनिवषयी बोलला.

असे आॅ फसब ल भरभ न बोलत असतानाच तो एका िखडक समोर थांबला आिण
याचा आवाज अगदी हळुवार झाला. मग यान ेतेथून दसणा या काही सं थांकड ेबोट
दाखवले, या सं थांना तो मानवते या भूिमकेतून मदत करत होता. याम ये रोले टर
िव ापीठ होते, जनरल हॉि पटल होत.े होिमओपॅिथक मेिडकल हॉि पटल होत.े लहान
मुलांचे हॉि पटल होते. अ ◌ॅडमसन ह ेसगळे ऐकून थ  झाला व अ यंत ामािणक श दांत
याने इ टमनचे अिभनंदन केले व तो या प तीने या या संप ीचा िविनयोग करत
होता ते कती आदश होत,े ह े याने याला खु या दलान ेसांिगतले. यावर इ टमनने एक



काचेची पेटी उघडली आिण यातून कॅमेरा बाहरे काढला. तो या या जवळचा पिहला
कॅमेरा होता, जो याने एका इंि लश माणसाकडून िवकत घेतला होता.

अ ◌ॅडमसनन े याला आपुलक ने िवचारले क , वसाया या सु वाती या काळात
याने कोण या अडचण ना त ड दले? या वेळी इ टमनने याला अगदी मोक या मनाने
सांिगतले क , याने लहानपणी अ यंत दा र ाला त ड दले होते. याची आइ िवधवा
होती. कसाबसा संसार चालवत होती. तो एका इ शुर स कंपनीत कारकुनी करत होता.
दवस-रा  पैशाची चंता सतावत होती आिण या या आइला काम करावे लागू नये
हणून पुरेसा पैसा िमळव यासाठी तो धडपडत होता. मग अ ◌ॅडमसनने याला पुढचे 
िवचारले आिण याचे बोलणे तो काळजीपूवक ऐकू लागला. या यात तो अगदी रंगून
गेला, िवशेषत: जे हा यान े ाय फोटो ा फक ले सची गो  सांिगतली ते हा! याने
याला हसेु ा सांिगतले क , तो या काळात दवसभर कसा आॅ फसम ये काम करत असे
आिण काही वेळेस तर रा ीसु ा योग करत अस.े काही रासायिनक या घड यास जो
वेळ लागत अस ेतेव ा काळात तो छोटीशी डुलक  घेइ. काही वेळेस तर तो सलग
बहा र तास काम करत असे आिण तेही याच कप ांम ये!

वा तिवक जे स अ ◌ॅडमसन इ टमन या आॅ फसम ये घाइघाइने स वा दहा वाजता
िशरला होता आिण याला कडक श दांत इशारा दे यात आला होता क , पाच
िमिनटांपे ा यान ेतेथे थांबता कामा नये; पण आता एक तास उलटून गेला, मग दोन तास
उलटून गेले; पण अजूनही यांचे बोलणे संपत न हते.

शेवटी जॉज इ टमन उठला आिण अ ◌ॅडमसनकड ेवळून हणाला, “गे या वेळेस मी
जपानला गेलो होतो ते हा मी काही खु या आण या हो या व मु ामच अंगणात उ हात
ठेव या हो या, पण उ हामुळे यांचा रंग उडाला. मग मी वत: शहरात गेलो आिण रंग
िवकत आणला व तो या खु याना दला. मी कसा रंग दला ते बघायला येतोस का? चल
मा या घरी आिण जेवायलाच चल मा याबरोबर. मी तुला खु याही दाखवतो.”

जेवणानंतर िम. इ टमनन ेअ ◌ॅडमसनला या जपान न आणले या खु या दाखव या.
या फारच सामा य खु या हो या, पण आता को धीश असणा या जॉज इ टमनला वत:
रंगवले या या खु याचा कती अिभमान होता!

खु याची न वद हजार डॉलसची आॅडर कुणाला िमळाली असेल? तु हाला काय
वाटते? जे स अ ◌ॅडमसनला क  या या ित प याला?

या घटनेनंतर थेट इ टमन या मृ यूपयत अ ◌ॅडमसन व इ टमन अगदी जीव  कंठ
िम  होत.े

ा समधील लाऊड ेमरायस या एका हॉटेल-मालकानेसु ा हचे त व वाप न
आप या हॉटेल या एका उपयु  मिहला कामगाराला गमाव यापासून वाचवले. खरेतर
ही मिहला कामगार हणजे या या एकवीस कामगारांमधील आिण या यातील
मह वाचा दवुा होती. जे हा या कामगार बाइकडून याला ‘राजीनामा दते आह’े असे
सांगणारे प  आले ते हा याला ध ा बसला.

एम. मरायस हणतो, ‘मला खूप आ य वाटले आिण याहीपे ा जा त िनराशा



वाटली, कारण माझी अशी समजूत होती क , मी ित याशी खूप चांगले वागतो आिण
ित या अडचणी ल ात घेतो. जरी ित याशी माझी चांगली मै ी असली, तरी शेवटी ती
माझी नोकर होती आिण मी ितला ज रीपे ा जा त गृहीत धरले होत ेआिण इतर
कामगारांपे ा मी ित या बाबतीत जरा अिधकच मागणीखोर होतो.

‘अथातच काहीतरी प ीकरण ित याकडून दले गे यािशवाय मी हा राजीनामा
वीकारणे श य न हत.े मी ितला बाजूला घेऊन हटले, “पॉलेट, तुला समजायला हवे क ,
मी तुझा राजीनामा वीकारणार नाही. तू मा यासाठी व मा या कंपनीसाठी खूप
मह वाची आहसे आिण या रे टॉरंटचे यश व भिवत  मा याइतकेच तु यावरही
अवलंबून आह े!” मी मु ामच ह ेइतर कामगारांसमोर हणालो आिण ितला आ मिव ास
परत िमळावा हणून मी मा या कुटंुबा या उपि थतीत ितला घरी बोलावले.

‘पॉलेटने ितचा राजीनामा मागे घेतला आिण आज मी पूणपणे ित यावर िवसंबून रा
शकतो. ती जे काही मा यासाठी करत े याब ल मी कृत ता  करतो आिण ती
मा यासाठी कती मह वपूण आह ेह ेदशवतो.’

िडझारेली हा अ यंत धूत माणूस. याने ि टश सा ा यावर रा य केले. तोसु ा
हणतो, “लोकांशी यां याब ल बोला, तरच ते तास तास तुमचे ऐकून घेतील.”

त व ६:
इतर लोकांना ते तुम यासाठी कती मह वाचे आहेत हे जाणवून ा आिण तेही

स ेपणान!े

 या करणा या गा यात काय आहे? 

तु ही लोकांना आवडाव े हणून अवलंब याचे सहा माग

त व १: लोकांम ये मनापासून वार य दाखवा.
त व २: ि मतहा य
त व ३: कायम ल ात ठेवा, येक ला वत:चे नाव सवात मह वाचे व सवात

गोड वाटते; मग ते कुठ याही भाषेतील असले तरी!
त व ४: उ म ोते हा. इतरांना यां याब ल बोलू ा.
त व ५: इतरांना या िवषयात ची असेल तेच बोला.
त व ६: इतर लोकांना ते तुम यासाठी कती मह वाचे आहते ह े दस ू ा आिण तेही

ामािणकपणे!



 १ 

तु ही वादिववादात कधीच जंकू शकत नाही
पिह या महायु ाचा नुकताच शेवट झाला होता ते हा मी लंडनम य ेहोतो. या रा ी

आयु यात मी एक अमू य असा धडा िशकलो. सर रॉस ि मथचा मॅनेजर हणून मी काम
करत होतो. या वेळेस रॉस हा पॅले टाइनमधील आॅ ेिलयाचा यात वैमािनक होता.
यु ानंतर शांती जाहीर झा यावर अव या तीस दवसांत एक दि णा पूण क न याने
संपूण जगाला च कत क न सोडले होते. यापूव  असा परा म कोणीच केला न हता,
यामुळे या घटनेने मोठी खळबळ माजली. आॅ ेिलयन सरकारने याला प ास हजार
डॉलसचे ब ीस जाहीर केले. इं लंड या राजान े याला सरदारक  बहाल केली आिण
इं लंड या रा वजाखाली असलेला तो सवात जा त ब च चत आिण मोठा माणूस होता.
सर रॉस या या परा मा ी यथ या रा ी एक मोठी मेजवानी आयोिजत केली होती
आिण तेथे मी गेलो होतो. तेथे मा याशेजारी बसले या एका माणसाने एक िवनोदी गो
सांगायला सु वात केली, जी एका सुिवचारावर आधारलेली होती. तो सुिवचार हणजे
‘या जगात अशी एक दवैी श  असते, जी आपले आयु य घडवत असत,े याला आकार
दते असते.’

तो जो गो  सांगणारा होता यान ेसांिगतले क , ह ेउ धृत केलेले वा य तर
बायबलमधले आह.े तो ह ेचुक चे सांगत होता. मला खा ीशीर मािहती होते. याब ल
जराही शंका न हती आिण हणूनच मी वत:ला या यापे ा कती शहाणा आह ेहे
दाखव यासाठी जोरकसपणे सांिगतले, “नाही. ह ेवा य शे सिपअरचे आह.े” “काय?” तो
कंचाळला, “शे सिपअर? श य नाही. ह ेवा य बायबलमधलेच आह.े मला मािहती
आह.े”

गो  सांगणारा मा या उज ा बाजूला बसला होता आिण माझा जुना िम  ँ क गॅमंड
मा या डा ा बाजूला बसला होता. िम. गॅमंडन े याचे आयु य शे सिपअरला
अ यास यात वेचले होते, हणून मी व या गो  सांगणा याने ‘गॅमंड जे सांगेल ते बरोबर
मानायचे अस ेठरवले.’ गॅमंडने टेबलाखालून मला पायाने ढकलले व हणाला, “डले, तुझे
चुक चे आह.े ह ेस गृह थ सांगतात त ेबरोबर आह.े त ेवा य बायबलमधलेच आह.े”

रा ी घरी परतताना मी गँमंडला हणालो, “ ँ क, तुला मािहती होते क , ते िवधान
शे सिपअरचे आह.े”

तो हणाला, “होय! िनि तच! त ेहॅ लेट नाटकातील पाच ा अंकातील दसु या
वेशात आह;े पण मा या िम ा, आपण या समारंभात पा णे हणून गेलो होतो. तो
माणूस कसा चुक चा होता, ह ेिस  कर यान ेकाय होणार आह?े अशाने याला तू



आवडशील का? यापे ा याला याचा मोठेपणा िमरवू द.े यान ेतुझे मत िवचारले का?
याला त ेनको आह.े मग कशाला िवनाकारण वाद घालायचा? कुठलीही टोकाची भूिमका
घेणे टाळावे.” या मा या िम ाने मला ह ेसांिगतले या िम ाने मला या रा ी फार
मोलाचा धडा िशकवला, जो मी आयु यात कधीच िवसरलो नाही. मी या गो
सांगणा याशी मतभेद क न फ  यालाच अ व थ केले न हते, तर मा या िम ालापण
अडचणीत आणले होत.े जर मी या रा ी वाद घातला नसता, तर कती बरे झाले असते!

खरोखर, मला ह ेिशक याची फार गरज होती, कारण मी या काळात सतत वाद
घालत असे. मा या त णपणी तर मी मा या भावाशी सतत िवनाकारण वादिववाद करत
असे. मी जे हा कॉलेजम ये गेलो ते हा तर तकशा  आिण वादिववाद ह ेमाझे
अ यासाचेच िवषय होत.े अनेक वादिववाद पधत मी भाग घेत असे. सांगायचेच झाले,
तर मी िमसुरीमधला आह.े हणजे अगदी ज मापासून! त ेमला लोकांना दाखवायचे अस!े
नंतर मी यूयॉकम य ेवादिववाद कला िशकवत असे आिण आता मला सांगायलाही लाज
वाटते क , या िवषयांवर पु तक िलिह याचाही माझा मनसुबा होता. यानंतर मी अनेक
वादिववाद काळजीपूवक ऐकू लागलो, पा  लागलो आिण यां या प रणामांचा अ यास
क  लागलो आिण आता मी या िनणयाला आलो आह ेक , या जगात वादिववादाम ये
जंक याचा एकच खा ीचा माग आह;े आिण तो हणजे वादिववाद टाळणे! तु ही जसे
िवषारी सापांना आिण भूकंपाला टाळता तसाच वादिववाद टाळला पािहजे.

दहापैक  नऊ वादिववादांम ये येक पधकाला अस ेवाटते क , माझेच बरोबर आह.े
तु ही वादिववाद कधी जंकूच शकत नाही. मी अस े हणतो, कारण तु ही

वादिववादात हरलात, तर ती तुमची हार असते आिण तु ही जंकलात, तरीही ती तुमची
हार असते. असे का? तर असे बघा, तु ही एखा ावर शाि दक हार केले आिण तुम या
श द पी श ाने याला िछ िविछ  केले तरीसु ा पुढे काय? तु हाला ता पुरत ेबरे
वाटेल, पण पुढे काय? तु ही याला कमी लेखले ह ेश य या या उरात तून बसेल. याचा
अहकंार दखुावला जाइल. तुम या िवजयाचा तो लगेच बदला घेइल आिण….

एखा ा माणसाला या या मज िव  काही पटव याचा य  करणे हणजे याचे
मत आह ेतेच ठेवणे.

काही वषापूव  मा या लासम य ेपॅ ीक जे ओहरेै नावाचा एक माणूस दाखल झाला.
याचे िश ण फारसे झाले न हते आिण याला भंगार मालाची फार आवड होती. एके
काळी तो शोफर हणूनसु ा काम करत होता आिण तो मा याकड ेआला होता, कारण
याला या या वसायात यश िमळत न हते. या या स िवक या जात न ह या.
थो ा ो रानंतर मा या असे ल ात आले क , तो या लोकांबरोबर खरेदी-िव चा
वहार करत होता यां याशीच श ू व िनमाण करत होता. जर एखाद ेिग हाइक

या या कब ल काही वाइट बोलले कंवा याने यातील दोष दाखवला, तर तो लगेच
उसळत अस.े तो रागाने लाल होत असे व वेडवेाकड ेबोलत असे. या काळात पॅ ीक खूप
त डसुख घेऊन समोर याला ग प करत असे. नंतर यानेच या या श दांत मला असे
सांिगतले, “मी अनेकदा असे हणत आॅ फसमधून बाहरे पडलो आह ेक , ‘तरी मी या
मूखाला सांिगतले होते…’ ह ेखरे क , मी काहीतरी सुनावत अस,े पण मी क कधीच िवकू



शकलो न हतो.”
अशा वेळी मी पॅ ीकला ‘काय बोल’ ह ेिशकवणे चुक चे ठरले असते. यापे ा मी

याला बोल यापासून रोखायला पािहजे होत ेआिण शाि दक चकमक  टाळायला
िशकवायला पािहजे होत.े

यानंतर मा  पॅ ीक ओहरेै हा यूयॉकमधील हाइट मोटार कंपनीचा सव म िव े ता
बनला. ह ेकसे श य झाले? या याच श दांत ही कथा ऐका, “मी आता िव कौश य ा
केले होत.े मी जे हा एखा ा िग हाइका या आॅ फसम य े वेश करत अस ेते हा तो हणे,
“काय? हाइट क? छे: छे: या चांग या नाहीत! मी तुम याकडून ती अिजबात घेणार
नाही. मी ज-इट क िवकत घेणार आह.े” यावर मी हणत असे, “हो! ज-इट स
चांग याच आहते. या नावाजले या कंपनीकडून बनव या जातात आिण चांग या
लोकांकडून िवक या जातात.”

“यावर तो काय बोलणार? तो िन:श द होत असे, कारण आता वादिववाद करायला
जागाच उरत नसे. जर तो हणाला, ज-इट सग यात उ म आह ेतर मीही हणे हो
न च! अशा वेळी याला थांबावेच लागे. तो संपूण दपुारभर पु हा पु हा तेच त ेबोलू
शकत नसे, कारण मी एकदाच कबुलीजबाब दऊेन टाके. मग तो ज-इट िवषय बंद करी
आिण मग मी हाइट कची गुणवैिश े सांगायला सु वात करी.

“एक काळ असा होता क , या िग हाइकाचे संभाषणाचे पिहलेच वा य मला लाल-
िनळे करणारे होत.े मी जर पूव चा असतो, तर मी ज-इट या िवरोधात वाइट-साइट
बोलायला सु वात केली असती. मी िजतके ह ेरबर ताणले असते, िततके ज-इट गाडीचे
पारड ेजड होत गेले असते आिण मग न  याने ज-इटच खरेदी केली असती.

“आता जे हा मी मा या भूतकाळाकड ेमागे वळून बघतो ते हा मी मा या आयु याची
कती मह वाची वष िवतंडवादात वाया घालवली याचा मला प ा ाप होतो. आता मा
मी माझे त ड बंद ठेवतो आिण याचा मला फायदा होतो.”

शार हाता या बेन ँ किलननेसु ा हटले आह:े

जर तु ही एखा ाशी िवतंडवाद घातलात, या या द:ुखावर डाग या द यात,
याला िवरोध केलात, तर तु हाला कधीतरी िवजय िमळतो; पण तो िवजय पोकळ
असतो, कारण मग समोर याचे आशीवाद तु हाला कधीच िमळत नाहीत.

हणून तु हीच तुम या मनाशी िहशोब लावा. तु हाला नाटक  िवजय पािहजे क
एखा ा चे तुम याब लचे चांगले मत पािहजे? फारच िचत तु हाला दो ही गो ी
िमळतील.

बो टनम ये एके ठकाणी अशा काही ओळी को न ठेव या हो या –
‘िव यम जेचे शव इथे पडले आहे
या िव यम जेन ेआयु यभर तो कसा बरोबर आह ेहचे लोकांना पटवून दले.
तो बरोबरच होता, ह ेअचूकतेचे ओझे घेऊन तो इत या भरधाव वेगाने धावला

क …



याची ही चूक हाच याचा मृ य ूहोता.’
तुमचे कदािचत बरोबर असते; न ह ेतु ही बरोबरच असता आिण मग याच धंुदीत

तु ही वादिववाद करता ह ेठीक आह,े पण जे हा दसु याचे मतप रवतन कर याचा 
येतो ते हा तुमची सगळी मते कुचकामाची ठरतात. जणूकाही ती चुक ची आहते.

ेडरीक पारस स हा एक इ कम टॅ स स लागार होता. याची एकदा इ कमटॅ स
अिधका याबरोबर तासभर वादावादी व खडाजंगी झाली. मु ा नऊ हजार डॉलसचा
होता. िम. पारस सचे हणणे होते क , ह ेनऊ हजार डॉलस ह ेकज होत.े ते कधीच न यात
मान याजोगे न हत ेआिण हणून या यावर टॅ स बसवू नये; पण तो इ पे टर पण इरेला
पेटला होता. “खोटे आह!े या यावर टॅ स बसणारच.” असे तो हणाला.

हा इ पे टर अ यंत थंड डो याचा, उ ट आिण न ऐकणारा असा होता. िम.
पारस सन ेजे हा ही गो  आम या लासम य ेसांिगतली ते हा तो हणाला, “मी जे
सांगत होतो यामागची कारणे, वा तव या सग याचा काहीच भाव पडत न हता.
हणून मी ठरवले क , आता अिधक वाद घालायचा नाही. मी िवषय बदलला आिण याचे
कौतुक करायला सु वात केली.

“मग मी हणालो, “मला अस ेवाटत ेक , रोज तुम यापुढे येणारी करणे यापे ा खूप
जा त अवघड, कचकट आिण मह वाची असतात. या मानान ेह े करण फारच करकोळ
आह.े मी वत: करिवषयक अ यास केला आह,े पण माझे ह ेसगळे ान पु तक  आह.े
तुमचे ान मा  य  अनुभवांवर आधारलेले आह.े मलासु ा कधीकधी वाटते क , मला
तुम यासारखी नोकरी असती, तर कती बरे झाले असते. यामुळे मलाही खूप िशकायला
िमळाले असत.े” यातील येक श द मी ामािणकपणे उ ारत होतो.

“ “ठीक!” असे हणून तो इ पे टर खुच तच ताठ होऊन बसला. मग पाठीमागे टेकला
आिण खूप वेळ वत: या कामाब ल बोलत बसला आिण आ ापयत कती आ थक
घोटाळे यान े वत: या अ ल शारीने उघडक स आणले त ेसांगू लागला. याचा आवाज
आता हळूहळू मै ीपूण होऊ लागला. मग तो मला या या मुलांब ल सांगायला लागला.
मग जाताना तो हणाला क , तो मा या सम येवर पु हा िवचार करेल आिण काही
दवसांनी िनणय दइेल.

“ यानंतर तीन दवसांनी याने मला आॅ फसम ये बोलावले व सांिगतले क , जसे मी
अजात िलिहले होत ेतशी मला कराची र म परत िमळेल.”

या टॅ स इ पे टर या पात सामा यपणे आढळणा या मानवी दबुळेपणाचे दशन
घडते. या इ पे टरला खूप मह व ावे एवढीच याची आंत रक इ छा होती. जोपयत
िम. पारस स या याशी वाद घालत होते तोपयत या या सावभौम वाला कोणीतरी
आवाहन दते आह,े अस े याला वाटत होत,े पण या णी याचे सावभौम व मा य क न
टाकले गेले या णी वादिववाद संपला. याचा अहम् कुरवाळला गेला आिण मग तो या
करणाकड ेसहानुभूितपूण आिण मानवते या भूिमकेतून पाहायला लागला.
गौतम बु  हणतात, “ षे, ितर कार याचा अंत षे, ितर कारान ेकधीच होत नाही,

तर तो फ  ेमानेच होतो आिण गैरसमज वादिववाद घालून कधीच दरू करता येत



नाहीत, तर ते गोड बोलून, यु या लढवून, सामोपचारान ेव सहानुभूितपूवकच दरू करावे
लागतात. यासाठी समोर या माणसाचा दिृ कोन समजावून यावा लागतो.”

लंकन एकदा या या सै यातील त ण अिधका यावर खूप रागावला, कारण याने
या या सहका याबरोबर खूप मोठे भांडण केले. तो हणाला, “ या माणसाला आयु यात
काहीतरी भ द  क न दाखवायचे आह,े याला असे वैयि क हवेेदावे ठेवून
चालणारच नाही. मनाचा तोल घालवून आिण आ मसंयम िबघडवून येया या जवळ
जा याऐवजी आपण येयापासून परावृ  हो याची श यता असते, यामुळे अशा ला
असे वागणे परवडतच नाही. समानते या अिधकारापे ा अिधक भ  असे या जगात
बरेचकाही आह.े याला तु ही शरण जा. वत: या मनाचा कौल या. आप या ह ासाठी
झगडताना कु याकडून चावून घे यापे ा कु याला र ता क न ा आिण कु ा चावलाच,
तरी या कु याला ठार मा न काही तुमची जखम बरी होणार नसत.े”

‘िब स आिण पीसेस’ नावा या एका अ लेखात तुमचे छोटे छोटे मतभेद वादिववादात
बदलू नयेत, हणून काही सूचना द या आहते.

छो ा छो ा मतभेदांचे वागत करा :
एक घोषणा नेहमी ल ात ठेवा, ‘जर तुम या पालकांम य ेमतभेद नसतील, तर

यांपैक  एकाची गरज नाही.’ जर एखा ा मु ाकड ेतुमचे ल  गेले नसेल आिण
कोणी जर तो तुम या ल ात आणून दला, तर याचे आभार माना. कदािचत फार
गंभीर चुका तुम या हातून हो यापूव  मतभेद ही तु हाला िमळालेली एक चांगली
संधी असेल, यामुळे तु ही तुम याम य ेसुधारणा घडवू शकता.’

आधी या मतांवर अिव ास :
तुमचे पूव चे जे काही मत असेल यावर जरा अिव ास तर दाखवून बघा!

कदािचत आधी नापसंत असलेली घटना ही आपला बचावा मक पिव ा अस याची
पावती असू शकते. जरा शांत रा न आ मपरी ण करा क , आपली पिहली
ित या ही आपण मना या वाइट अव थेत दली अस याची श यता असते;
चांग या नाही!

तुम या रागावर िनयं ण :
ल ात ठेवा, कोण याही ीचे कंवा पु षाचे आयुमान या या रागावर

िनयं ण ठेव या या मतेव न मोजता येत.े
आधी ऐकून या :
तुम या िवरोधकाला आधी बोल याची संधी ा. याचे बोलणे पूण होऊ ा.

याला िवरोध क  नका. वत:ची बाजू साव  नका कंवा वादही घालू नका.
यामुळे फ  अडथळेच िनमाण होतात. सामंज याचे पूल बांधायला िशका.
गैरसमजाचे अिधक मोठे अडथळे वत:च िनमाण क  नका.

सहमत कोठे होता येइल हे बघा :
जे हा तु ही तुम या िवरोधकाचे पूणपणे ऐकून याल ते हा यातील कोण या

मु ांशी आपण सहमत आहोत ह ेआधी ल ात ठेवा.



ामािणक राहा :
कोठे तु ही तुमची चूक मा य क  शकता त ेबघा व त ेसांग याचे धा र

दाखवा. आप या चुकांब ल मा मागा. यामुळे तुम या िवरोधकांची श े गळून
पडतील आिण यांचा बचावा मक पिव ाही गळून पडले.

तुम या िवरोधकांनी जी ची दाखवली याब ल यांच ेआभार माना :
या याबरोबर तुमचे मतभेद होतात, या या व तुम या आवडी-िनवडी सहसा

सार या असतात. तु हाला मदत करायला त पर असणा या अशा लोकांचा िवचार
करा आिण तुम या िवरोधकांनाही तु ही तुमचे िम  बनवा.

एखादी कृती लांबणीवर टाका :
एखा ा सम येवर दोघांनाही िवचार करायला वेळ िमळावा लागतो. अशा

वेळी तु हीच सुचवा क , दसु या दवशी आपण पु हा मी टंग घेऊ, जे हा सग याच
गो ी समोर ये याची श यता असते. या मी टंगची तयारी करताना वत:ला काही
अवघड  िवचा न पाहा. जसे :
माझा िवरोधकच बरोबर आह ेका? क  तो काहीच माणात बरोबर आह?े या या

वादिववादात काही त य आह ेका? कंवा तो आता या प रि थतीत आह े या प रि थतीत
असे वागणे बरोबर आह?े मा या या ित येने सम या सुटेल का? क  यामुळे फ
नैरा यच वाढेल? या मा या ित येमुळे माझा िवरोधक मा यापासून आणखी दरू
जाइल क  मा या जवळ येइल? या चांग या लोकांचे मा याब ल जे काही मत आह ेते
अिधक चांगले होइल क  वाइट होइल? मी जंकेन का हरेन? जरी मी जंकलो, तरी मला
याची काय कंमत मोजावी लागेल? जर मी शांत रािहलो, तर मतभेद अिधक गिहरे
होतील का? ही वाइट प रि थती मा यासाठी संधी बनून आली आह ेका?

आॅपेरा टेनर डॉन िपअस याने ल ानंतर प ास वषानी मला असे सांिगतले, “मा या
बायकोन ेआिण मी फार पूव  एक शपथ घेतली होती. ती आ ही शेवटपयत पाळली. ती
अशी क , जे हा एक जण रागाने ओरडत असेल ते हा दसु यान ेते शांतपणे ऐकायचे, कारण
जे हा दोघेही ओरडत असतात ते हा संवाद होऊ शकत नाही. या यान ेकेवळ ग धळ
आिण दिूषत वातावरणच तयार होत असते.”

त व १:
वादिववाद जंक याचा फ  एकच माग आहे आिण तो हणजे तो (वादिववाद) टाळण!े
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या मागाने तु ही न च श ू िनमाण कराल, हे कसे
टाळाल?

जे हा िथओडर झवे ट हाइट हाउसम ये होता ते हा याने अस ेकबूल केले क , जर
तो पंचाह र ट े  वेळा बरोबर असेल, तर या या आयु यातील जा तीतजा त मोठे
इि सत या या दृ ीने पूण झालेले असेल.

िवसा ा शतकातील अ यंत नावाजले या चे जर ह ेअपेि त येय असेल, तर
तुमचे आिण माझे काय?

जर तुमची खा ी असेल क , तु ही पंचाव  ट े  वेळा बरोबर असाल, तर तु ही वॉल
ीटला जाऊन दवसभरात लाखो डॉलस खच करायला हरकत नाही आिण जर तु हाला

तु ही पंचाव  ट े  वेळासु ा बरोबर नाही, याची खा ी असेल, तर इतर लोकांना ते चूक
आहते ह ेसांग याचा तु हाला काय अिधकार पोहोचतो?

तु ही लोकांना त ेकसे चुक चे आहते त े यां याकड ेएक तशी नजर फेकून कंवा
हावभावाव न कंवा ‘छे!’ अस ेकाहीसे उ ार काढून कंवा श दांमधून दशवता आिण मग
तु ही अस ेदशिव यानंतर अशी अपे ा असत ेक , यांनी तुम याशी सहमत हावे? पण
तसे होणे कदािप श य नाही, कारण तु ही अशा वेळी सरळ सरळ यां या
आ मस मानावर, यां या आकलनावर ह ला चढवलेला असतो. या ह यावर ितह ला
ते करणारच ना! पण यांचे मतप रवतन होणे श य नसत.े मग तु ही यां यावर लेटोचे
कंवा इमॅ युएल कांटचे तकट दगड मार यासारखे फेकता! पण तरीही तु ही यांचे मत
बदलू शकत नाही, कारण तु ही यां या भावना दखुावले या असतात.

कधीही बोल याची सु वात अशी क  नका क , ‘मी आता तु हाला ह ेिस  क न
दाखवतो…’ ह ेअिजबात भ याचे नाही, कारण याचा उघड उघड असा अथ होतो क ,
‘मी तु यापे ा अिधक शार आह ेआिण मी तुला आता अशा एक-दोन गो ी सांगणार
आह ेक , यामुळे तुझे मत बदलेल.’

ह े हणजे रणांगणावर शंख पंुक यासारखे आह.े ह ेआ हान दणेे आह.े या यामुळे संघष
िनमाण होतो आिण अजून जरी तु ही यु ाला सु वात केलेली नसली, तरी तुम या अशा
बोल यामुळे समोरचा याचे श  उपसून तयार होतो.

अगदी सौ य प रि थतीतसु ा लोकांचे मतप रवतन करणे अवघड असते. मग ते
आणखी कठीण का करायचे? वत:ला अपंग का बनवायचे?

जरी तु ही काहीतरी िस  करायला िनघालात, तरी इतरांना त ेकळू दऊे नका. ह ेइतके



हळुवारपणे करा, इतके चातुयान ेकरा क , तु ही ह ेकरत आहात ह ेकोणालाच कळणार
नाही. हचे अले झांडर पोपने कसे सांिगतले ते बघा :

पु षांना अशा प तीने िशकवले पािहजे क , यांना कोणी काही िशकवत ेआहे
ह े यांना समजायला नको.
जवळपास तीनशे वषापूव  गॅिलिलओ हणाला होता :

‘तु ही कोण याच माणसाला िशकवू शकत नाही. तु ही फ  याला या या
अंतरंगात ते शोधायला मदत क  शकता.’
लॉड चेसरफ ड या या मुलाला हणाला :

‘श य असेल तर इतर लोकांपे ा अिधक शहाणा हो! पण यांना तसे सांगू मा
नकोस.’

अथे सम ये सॉ े टीसनेही या या अनुयायांना पु हा-पु हा हचे सांिगतले :

‘मला फ  एकच गो  मािहती आह ेआिण ती हणजे मला काहीच मािहती
नाही.’
असो! मीसु ा अशी आशा ठेवत नाही क , मी सॉ े टीसपे ा अिधक शार आह.े हणून

मी लोकांना, ‘ते चुक चे आहते.’ ह ेसांगणे सोडून दले आह ेआिण मला अस ेवाटत ेक , तेच
यो य आह.े

जे हा एखादा माणूस अस ेिवधान करतो क , ‘तुला जे वाटत ेत ेचुक चे आह.े’ ते हा
असेलही कदािचत ते चुक चे! पण तरीही अशी सु वात करायला काय हरकत आह?े ‘असे
बघा, मला यापे ा वेगळे वाटते. कदािचत माझे चुकत असेलही. हणजे अनेकदा माझे
चुकतेच आिण जर माझे चुकत असेल, तर मला तसे सांगा. मला माझी चूक सुधारायला
आवडले. आपण स य काय आह ेह ेपु हा तपासून पा .’

असे काही श द आहते क , यां यात जाद ूआह,े सकारा मक प रणाम घडव याची
मता आह.े जसे, ‘कदािचत माझे चुकत असेल’, ‘बरेचदा अस ेघडते.’, ‘आपण घटना

पु हा एकदा तपासून पा .’
अगदी आकाशातील कंवा या पृ वीतलावरील कंवा समु ातील कोणीही अस ूद.े

कोणीही तु हाला, ‘कदािचत माझे चुकले असेल, आपण पु हा तपासून पा .’ हे
हण यापासून रोखणार नाही.
आम या लासमधील एक सभासद याचे नाव हरेॉ ड रक होत,े तो डॉज गा ांचा
वहार िब लं ज, म टाना येथे करत असे. याने या या वसायात ही यु  वापरली.

याने सांिगतले क , आॅटोमोबाइल वसायातील ताणतणावांमुळे अनेकदा तो खूप
िचिडला येत असे. काही वेळेस याला ाहकां या त ारी सोडवताना लबाडीनेसु ा
वागावे लागे. यामुळे याचा संताप होत अस.े या अशा अि य वातावरणामुळे याचा
धंदासु ा बराचसा कमी झाला होता.



यान ेवगात असे सांिगतले, “मा या असे ल ात आले क , मा या अशा वाग यामुळे
माझी गती खुंटली आह.े मग मी नवीन मागान ेजायचे ठरवले. मी असे बोलायला
सु वात केली, “आ ापयत आम या िडलरशीपने अनंत चुका के या आहते आिण मला
याची नेहमीच लाज वाटत आली आह.े कदािचत तुम याही बाबतीत काही चूक घडली
असेल. मला याब ल सांगा.”

“मी हा काही जो नवीन पिव ा घेतला यामुळे श ू-प ा या हातातली श  ेखाली
गळून पडायची आिण मग तो ाहक जे हा या या भावना बोलून दाखवायचा ते हा
तोसु ा सयुि क िवधान ेकरायचा व करण िमटवायला उ सुक असायचा. खरे सांगायचे,
तर अनेक ाहकांनी माझे आभार मानले, ते अशासाठी क , माझा दिृ कोन कती
सामंज याचा होता! त ार करायला आले या ाहकांपैक  दोघांनी नंतर यां या दोन
नवीन िम ांना नवीन गा ा घे यासाठी आणले. अशा पधा मक बाजारपेठेत आ हाला
अशाच कार या ाहकांची िनतांत गरज असते आिण आता माझा असा िव ास आह ेक ,
सग याच ाहकांना स मानान ेवागवले, यां या मतांना कंमत दली आिण यां याशी
गोड बोलले, स यतेने वागले, तर पधम य ेआपण न च पुढे िनघून जाऊ शकतो.

वत:ची चूक कबूल केली, तर तु ही कधीच अडचणीत येऊ शकत नाही. यामुळे सगळे
वादिववाद िमटतात आिण तुम या िवरोधकालासु ा या य बु ीन ेवाग याची फूत
िमळत ेआिण तुम या माणेच तेसु ा कूपमंडूक वृ ीचे राहत नाहीत. कदािचत
समोर यालासु ा आपली चूक कबूल कर याचा मोह होतो.

जर तु हाला न  मािहती असेल क , समोर या न ेचूक केली आह ेआिण जर
तु ही त ेअगदी िनदयतेने याला सांगायला गेलात, तर काय घडले? थांबा, मी तु हाला
उदाहरणासह सांगतो.

ी. जेकब ह े यूयॉकमधील एक िस  वक ल होते. ते युनायटेड टे समधील सु ीम
कोटात एका मह वा या केसचे आ युमट करत होत.े ती केस खूप मो ा रकमेब लची
होती आिण एक मह वाचा कायदशेीर मु ा याम ये होता. आ युमट म येच थांबवून
सु ीम कोटाचे जज यांना हणाले, “आरमारावरील मु य अिधका याची कचेरी फ  सहा
वषासाठीच असते ना? असा ‘ टॅ ुट आॅफ िलिमटेश स इन अ ◌ॅडिमरा टी’चा कायदा
आह ेना?”

अ ◌ॅड. जेकब थांबले, जजकड ेएका णासाठी यांनी पािहले आिण उ टपणे हणाले,
“जजसाहबे, आरमाराम ये असा कोणताच िलिमटेशनचा कायदा नाही.”

“संपूण कोटात शांतता पसरली.” अ ◌ॅड जेकब यांचा हा अनुभव लासम ये सांगत
होत,े “आिण कोटाचे तापमान शू य िड ीपे ाही खाली गेले. मी बरोबरच होतो. आता
काय होणार होते? मी सा ात जजला चुक चे ठरवले होते, पण यामुळे नाते न च
गढुळले जाणार होते. प रणाम वाइट हो याची श यता होती. नाही! पण माझी अजूनही
खा ी होती क , कायदा मा या बाजूने आह ेआिण मला मािहती होते क , नेहमीपे ा आज
मी अिधक प रणामकारक बोललो होतो; पण मी जजसाहबेांचे मन वळवले न हते. मी एक
भलीमोठी घोडचूक केली होती क , एका फार मो ा िस  माणसाला ह ेसांिगतले होते
क , तो चुक चा आह.े”



काही लोक खूप तकशु  िवचार करतात, पण आप यापैक  बरेचस ेपूव हदिूषत आिण
एकांगी िवचार करणारे असतात. आप यापैक  बरेचसे जु या क पनांना ठामपणे िचकटून
बसणारे असतात. जसे म सर, संशय, भीती, षे आिण दरुिभमान इ यादी. असेही अनेक
नाग रक आहते यांना आपला धम बदलायचा नसतो, आपला हअेरकट बदलायचा नसतो,
सा यवाद बदलायचा नसतो आिण यांचे आवडते नट कंवा नटीसु ा फ ड असतात,
हणून तु ही जर असा आ ह ध न बसला क , ‘तु ही चुक चे आहात’ तर यासाठी रोज
सकाळी ना ापूव  खालील प र छेद वाचा. हा प र छेद जे स हावे रॉिब सन या ‘ द
माइंड इन द मे कंग’मधून घेतला आह.े

कधीकधी आप याला असे जाणवते क , कुठ याही ताणतणावािशवाय कंवा
अवजड भावनां या ओ यािशवाय आपली मते हळूहळू बदलत चालली आहते; पण
जर आप याला कोणी सांिगतले क , ‘तुझे चुकले’ तर ते मा  आप या काळजावर
ओरखडा उमटवून जाते. आपला संताप होतो. आपले िव त, आप या ा
यां याब ल आपण अिव सनीयरी या बेपवा असतो; पण जर एखा ाने यांना
ध ा पोहोचवला कंवा आपली मै ी तोड याची भाषा केली, तर मा  या
भावनांब ल आपला चंड उ के होतो. हणजे ा, िव ास या भावनांब ल
आप याला ेम असते अस ेनाही, तर आपला अहम् आड येतो. ‘माझे’ हा दोन
अ री छोटाच श द आह,े पण तो फार मह वाचा आह.े मानवी वहारात याची
गणना करणे शहाणपणाचे ठरेल. ‘माझे जेवण’, ‘माझा कु ा’, ‘माझे घर’ कंवा
‘माझे वडील’, ‘माझा दशे’, ‘माझा दवे’ या सग या ‘माझा’म ये मालक  ह
आह.े आप याला ‘आपले घ ाळ चुक चे आह े कंवा आपली गाडी खराब आह’े ही
वा य ेफारशी जाचत नाहीत, पण ‘अवकाशातील मंगळाब ल या आप या क पना
चुक या आहते.’ अस े हटलेले सहन होत नाही. आप या या ख या कंवा ामक
समजुती आहते, या तशाच पुढे चालू ठेवणे आप याला आवडते; पण या आप या
समजुत वर कोणी अिव ास दाखवला, तर आपला राग उफाळून येतो आिण मग
आपण पळवाटा शोधतो, आपले मु े पटवून दे याचा य  करतो, िवतंडवाद
घालतो; पण आपला गैरसमज दरू कर याचा य  करत नाही.
काल रोजस हा िस  मानसशा  होऊन गेला. या या ‘आॅन िबक मंग अ पसन’ या

पु तकातून खालील प र छेद घेतला आह.े

‘जे हा समोर या माणसाला समजून घे याची मी वत:ला परवानगी दली
ते हा मा यासाठी त ेखूप मौ यवान होत.े’ या प तीन ेमी ह ेवा य मांडले आह ेते
वाचून तु हाला कदािचत िविच  वाटेल. दसु याला समजावून घे यासाठी वत:ला
परवानगी दणेे गरजेचे असते का? हो! मला वाटत ेक , त ेतसेच असते. अनेक
िवधानांना आपली पिहली ित या ही तशी टीका मकच असते. यामागचा अथ
जाणून घे याचा आपण य  करत नाही. जे हा कोणीतरी काही भावना, दिृ कोन
कंवा िव ास  करत ेते हा आपली सहज वृ ी काय असते क , आपण
ताबडतोब ‘अगदी खरे आह’े कंवा ‘काय हा मूखपणा?’, ‘ते िविच च आह’े, ‘ते



अयो य आह’े, ‘त ेचुक चे आह’े, ‘ते बरोबर नाही’ अशीच ित या दतेो. फार
िचत आपण वत:ला या िवधानाचा अथ जाणून घे याची परवानगी दतेो.

एकदा मी पड ां या दकुानदाराकड ेगेलो व याला मा या घरासाठी पडदे
बनव याची आॅडर दली. मी पडद ेिवकत घेतले, पण जे हा िबल समोर आले ते हा माझे
डोळे पांढरे झाले.

काही दवसांनी एक मै ीण मा याकड ेआली आिण ितन ेपड ांना हात वगैरे लावून
पािहला. मग कंमत िवचारली आिण मग मी फसवला गे या या आनंदात ती ची कारली,
“काय? भयंकरच आह!े यान ेतुला पड ात चांगलेच गंुडाळले!”

ह ेखरे होत ेका? हो खरे होत!े पण फारच थो ा लोकांना खरे मा य कर याची इ छा
असते. कारण ते कटू असते. मीसु ा एक मनु य ाणीच आह.े ितची टीका मला सहन न
होऊन मी वत:चा बचाव क  लागलो. मी ितला कापडाची उ  त दाखवली, िशवाय
िशलाइमधली सफाइ दाखवली आिण शेवटी सांिगतले क , उ  अिभ ची या गो ी या
महागच असतात आिण यां या कमतीत घासाघीस होत नाही, वगैरे वगैरे.

दसु या दवशी दसुरा एक िम  आला. यान ेपड ांची खूप तारीफ केली. खूप
उ साहान ेपड ांचे िनरी ण केले आिण “मला जर असे महागड ेपडद ेघेणे परवडले असते,
तर मीसु ा घेतले असते.” अस ेतो हणाला. आता माझी ित या पिह यापे ा पूणपणे
वेगळी होती. मी हणालो, “तसे नाही! खरे सांगायचे तर मलासु ा ह ेपडद ेपरवडणारे
नाहीत. मी जरा जा तच पैस े दले. या पड ांची आॅडर दऊेन मला खरेतर प ा ापच
झाला.”

जे हा आपण चुकतो ते हा आपण ते वत:शी कबूल करतो आिण जर समोर याने
आप याशी आपुलक ने व ेमान ेवतन केले व तो कौश याने वागला, तर आपण तेसु ा
कबूल करतो आिण वत: याच उदार अंत:करणाब ल आिण मोकळेपणाब ल वत:ची
पाठ थोपटतो; पण एखा ाने जर आपली िख ली उडवायचा य  केला, तर आपण
ाणपणान ेलढतो.
िसि हल वॉर या काळात होरेस ीले नावाचा एक मोठा संपादक अमे रकेत होऊन

गेला. याला लंकन या योजना अिजबात पटत नसत. याचा असा िव ास होता क ,
लंकनबरोबर वादावादी क न कंवा याची चे ा-म करी क न कंवा याची नंदा-
नाल ती क न तो लंकनला या याशी सहमत हायला भाग पाडले. याचे ह ेकटू यु
मिहनोन् मिहन,े वष न् वष चालू रािहले. तो लंकनवर अ यंत अमानुषपणे कडवट
प तीने आिण उपहासा मक िलहीत असे. हणजे लंकन या अगदी शेवट या रा ीपयत
हणजे बूथन े या रा ी या यावर गो या झाड या तेथपयत तो ि श: लंकनवर
ह ला करत रािहला होता; पण इत या कडवटपणानंतरसु ा लंकन ीलेशी सहमत
झाला का? मुळीच नाही. चे ा आिण नंदा यांचा कधीच उपयोग होत नाही.

जर तु हाला लोकांशी कसे वागावे याब ल या उ कृ  सूचना ह ा असतील आिण
वत:चे व थापन कसे करायचे ह ेिशकून यायचे असेल आिण ि म व-िवकास क न
यायचा असेल, तर बजािमन ँ किलनचे आ मच र  वाचा. ह ेआ मच र  हणजे



अमे रकन सािह यात आ ापयत िलिह या गेले या आ मच र ांपैक  सवात भावशाली
असे आ मच र  होय. बेन ँ किलनन े वत:च याम ये सांिगतले आह ेक , या या फाजील
चौकशी क न वादिववाद घाल या या सवयीला याने कशी मुरड घातली व वत:ला
अमे रकन इितहासातील सग यात चतुर मु स ी हणून जगाला कशी ओळख क न
दली!
जे हा बेन ँ किलन ऐन ता यात होता, ते हा एक दवस याचा एक जुना िम  संधी

साधून या याजवळ आला. यान े याला बाजूला घेतले आिण याला काही कटू स ये
सांिगतली. ती पुढील माणे होती:

‘बेन, खरेच तु याबरोबर राहणे अश य आह.े जो कोणी तु या िवरोधात
बोलतो ते हा तू जी मत ेमांडतोस ती फार टोकाची असतात. तुझी मते इतक
आ मक आहते क , कोणीच यां याकड ेल  दते नाही. तु या िम ांनासु ा जे हा
त ू यां याबरोबर नसतोस ते हा अिधक चांगले वाटते. तू इतका सव  आहसे क ,
यामुळे तुला कोणी काही सांगाय या भानगडीत पडत नाही. कोणताच माणूस
तसा य ही करत नाही, कारण असा य  करणे हणजे मन: ताप घे यासारखेच
असते. यामुळे आ ा तुला जेवढी मािहती आह े याम ये िवशेष भर पड याची
श यता नाहीच.’

बेन ँ किलनम ये एक चांगली गो  होती क , असले शाि दक आसुडाचे फटके तो सहज
पचवत असे. तो मनान ेमोठा होता आिण शारही होता. याम ये त य आह ेयाची याला
जाणीव होती. जे हा या या ल ात यायचे क , आपला आता पराभव होत आह ेआिण
आता सामािजक संकटांचा धोका उ वत आह,े अशा वेळी तो ‘अबाऊट टन’ करायचा. मग
तो याची उ टपणाची मत ेबदलत असे.

ँ किलन हणतो, ‘मग मी मा यापुरता िनयमच क न टाकला क , इतरां या भावना
दखुवाय या नाहीत. मी वत:ला बांध घातला क , कोणतेही आ ही कंवा ठाम भूिमका
बजावणारे श द वापरायचे नाहीत. जसे ‘िनि तच’ कंवा ‘िन:संशय’ वगैरे वगैरे आिण
याऐवजी मी ‘मला वाटते’, ‘माझा असा समज आह’े, ‘माझी अशी क पना आह’े कंवा

‘आ ा तरी मला असे वाटते’ असे बोलायला लागलो. जे हा समोरचा मला ठामपणे असे
सांगायचा क , ‘माझे चुकत’े ते हा मी याला खोडून काढ या या आनंदापासून वत:ला
वंिचत ठेवू लागलो. तसेच याचे बोलणे मूखपणाचे आह ेह े याला पटवून दे याचा मोह
आव  लागलो. याला उ र दतेाना मनावर संयम ठेवून हणू लागलो क , काही िविश
करणात कंवा प रि थतीत याचे हणणे बरोबर असेलही, पण स या या प रि थतीत
तरी याचे व माझे िवचार जुळत नाहीत आिण आ य हणजे ताबडतोब समोर या

या वतणुक त व बोल यात मला फरक जाणवू लागे. आम यात अिधक चांगले
संभाषण होऊ लागे. माझी बाजू मांड यातील मा या न तेमुळे यांना ती वीकारणे सोपे
होत असे. यामुळे यातील संघष कमी होऊ लागला. माझे जरी काही चुकले, तरी माझी
मानखंडना झाली नाही. यांनी माझा पाणउताराही केला नाही आिण यांचे जरी काही
चुकले असेल, तरी चूक सुधार याची मी यांना आनंदान ेसंधी दली आिण मा या मताशी



सहमत क न घेतले.
‘सु वाती या काळात मा या नैस गक उपजत वृ मुळे मा या संभाषणाला जे

हसंक वळण लागत असे, ते आता मा या या नवीन दिृ कोनामुळे नाहीसे झाले आिण
आता मला यांची इतक  सवय झाली क , गेली प ास वष मला कोणी माझे दरुा ही
िवचार मांडताना पािहले नसेल. या गो ीचा मला मा या पुढील आयु यात फार उपयोग
झाला. एखादी नवी सं था सु  करताना कंवा जु या सं थाम ये काही बदल करताना मी
तेथे सभासद नसेन, तर या गो ीचे मा या िम मंडळ त खूप वजन पडू लागले. जरी मी
रसाळ वाणीचा उ म व ा नसलो कंवा श दांची जुळवाजुळव कर यास मला वेळ लागत
असला आिण माझी भाषाशैली उ म नसली, तरीसु ा मी माझे मु े पुढे ने यात यश वी
ठरत अस.े’

बेन ँ किलनची ही प त ावसाियकरी या कशी यश वी ठरत असे? याची दोन
उदाहरणे आपण पा .

उ र कॅरोिलना, कं ज माउंटन येथे राहणा या कॅथरीनन ेकाय सांिगतले बघा. ती एका
सूतिगरणीत इंड ीयल इंिजिनअर हणून काम करत होती. सूत तयार कर याचा तो
ोजे ट होता. ती सुपरवायझर होती तेथे एक अ यंत नाजूक सम या उभी रािहली. ितचे
िनराकरण ितन ेया कोसला ये यापूव  कसे कर याचा य  केला व हा कोस झा यानंतर
ित या दिृ कोनात काय बदल झाला ते आपण ित याच श दांत वाचू.

ती हणते, “मा या कायालयीन जबाबदारीचा एक भाग हापण होता क , आम या
आॅपरेटसना ही सूतिगरणी उभार यात व चालव यात लाभांश कती ावा ह ेठरवणे,
यामुळे आमचे कामगार अिधकािधक सूत बनव यास उ ु  होतील. स या जी णाली
आ ही वापरत होतो, ती फ  दोन-तीन कार या सूतिन मतीसाठी यो य होती, पण
नुकतीच आ ही आणखी काही मशी सम ये वाढ क न आमची मता वाढवली होती व
आता आ ही बारा वेगवेग या कारचे सूत काढत होतो. आ ाची आमची जी णाली
होती, ती आमचे कामगार या माणात काम करत होत े या माणात यांचा लाभांश
वाढवून दे यास स म न हती, हणून मी एक नवी णाली शोधून काढली क , जी
कामगारांना यो य कारे लाभांश दऊे शकेल. मी तयार केले या िनयोजनाची कागदप े
घेऊन मी मी टंगला गेले आिण मनाशी ठरवले होत ेक , आप या व थापनाला या
णालीचे फायद ेपटवून ायचे. मी व थापनाला सांिगतले क , यांचे कसे व कोठे
चुकत होते आिण यांना ह ा असले या सव ांची उ रे मा याकड ेहोती, पण
सांगायला वाइट वाटत ेक , मी अपयशी ठरले. या न ा णालीमधील माझी बाजू पटवून
दे यातच माझी इतक  ऊजा कामी आली क , मी यां या सम या जाणून घेत या नाहीत.
प रणामी, बोलणी फसकटली.

“पण मी या लासम ये दाखल झा यानंतर बरेचकाही िशक यावर मला मी कोण या
चुका के या याची जाणीव झाली. मग मी पु हा एकदा मी टंग बोलावली आिण या वेळेस
यांना आधी िवचारले क , यां या सम या काय आहते! या येक मु ावर आ ही चचा
केली आिण येक वेळी मी यांना यांचे मत िवचारले. यानंतरच पुढील मु ा चचला
घेतला आिण हीच यो य प त होती. मी जो मसुदा तयार केला होता याम येच यांना



यां या सूचना समािव  कर यास परवानगी दली. यासाठी यांना पुरेशी मोकळीक
दली आिण शेवटी काय झाले, तर मी तयार केलेली णालीच सादर झाली आिण अतीव
उ साहाने या कामगारांनी ती वीकारलीसु ा!

“आता माझी खा ी झाली आह ेक , एखा ा माणसाला ती कंवा तो कसे चुक चे आहते
ह ेदाखव याने काहीच चांगले घडत नाही. नुकसान मा  होत.े दसु याला चुक चे ठरवून
तु ही या या आ मस मानाला ठेच पोहोचवता आिण या संभाषणात तु ही फ
अि यता िमळवता.’

आता आपण दसुरे उदाहरण पा  आिण ल ात या, मी तु हाला इथे जी उदाहरणे दतेो
आह,े ती अ रश: हजारो लोकांनी अनुभवली आहते. आर. ही. ाउले हा यूयॉकमधील
एका लाकूड कंपनीचा िव े ता होता. ाउलेने ह ेकबूल केले क , काही नाठाळ इ पे टसना
याने अनेकदा त ेकसे चुक चे होत,े ह ेसांिगतले आिण क येक वेळा असे वादिववाद याने
जंकलेले होत;े पण यामुळे याचे काही भले झाले नाही, कारण ह ेइ पे टस हणजे
बेसबॉल खेळा या अंपायससारखे असतात. एकदा एक िनणय दला क , त ेतो बदलत
नाहीत.

िम. ाउले या ह ेल ात आले क , तो जे वादिववाद जंकत होता यामुळे या या
कंपनीला हजारो डॉलसचा आ थक फटका बसत होता. हणून मा या कोसला येऊन याने
याची जीवनशैली बदलायची व वादिववादाचा याग करायचा असे ठरवले. प रणाम
काय झाला हणता? याने वत:च आम या लासम ये या या सहकारी िम ांना
सांिगतलेली गो  वाचा.

“एकदा एके सकाळी मा या आॅ फसमधील फोन खणखणला. अ यंत रागावलेला व
त झालेला माणूस पलीकड ेहोता आिण तो सांगत होता क , या गाडीतून आ ही

या या कामा या ठकाणी लाकूड पाठवले ते अ यंत खराब िनघाले होते. या या कंपनीने
ते लाकूड उतरवून घेणे पूणपणे थांबवले होत.े या या लॉटमधून ते लाकूड उतरवून
झा यावर यां या इ पे टरन े यांना ह ेसांिगतले होते क , आ ही पाठवलेले लाकूड हे
पंचाव  ट े  कमी दजाचे असून अशा प रि थतीत ते लाकूड वीकारणे यांनी नाकारले.

“मी ताबडतोब या माणसाचे जेथे काम चालू होत ेतेथे िनघालो. र ताभर ही
प रि थती कौश यपूणपणे कशी हाताळायची याचा मी िवचार केला. मी जर पूव चाच
असतो, तर अशा प रि थतीत मी थलांतरा या िनयमांव न का याकूट केला असता व
वत: या बचावाचा पिव ा घेतला असता. िशवाय मी या इ पे टरलाही पटवून दले
असते क , लाकडाचा दजा उ म आह;े पण या वेळेस मी कानजी कोसम ये जे िश ण घेत
होतो ती त वे वाप न पाहायचे ठरवले.

“जे हा मी या जागी पोहोचलो ते हा ितथला मालक व इ पे टर मा यािवषयी
अ ात ा बोलत होत,े माझी िख ली उडव या या व भांडणा या चांग याच तयारीत
होत.े मी या कजवळ गेलो यामधून काही लाकूड आधीच उतरवले गेले होते. मग मी
यांना िवनंती केली क , यांनी संपूण लाकूड उतरवावे हणजे नेमके कती लाकूड खराब
झाले होते, ते मला कळले असते. मग मी या इ पे टरकड ेवळलो व याला हणालो, “जे
लाकूड खराब आह ेत ेवेगळे काढ आिण जे चांगले आह े याचा वेगळा ढीग कर.”



“मग मी या इ पे टरचे िनरी ण क  लागलो, ते हा याचे इ पे शन फारच कडक
होत ेअसे मा या ल ात आले व लाकडा या दजाब ल या या या क पना चुक या
हो या हहेी मला जाणवले. मी तेथे पाठवलेले लाकूड ह े‘ हाइट पाइन’ जातीचे होत,े पण
या इ पे टरला ब धा फ  ‘हाड वूड’ब लचीच मािहती होती. हाइट पाइनब लचे
फारस े ान व अनुभव याला न हता. हाइट पाइन हा तर मा या आवडीचा िवषय होता;
पण हणून मी याची अ ल आ ा या णाला तरी काढू शकत न हतो. हणून मी ग प
बसून पाहत रािहलो. मग मी हळूहळू याला  िवचारायला सु वात केली क , याने हे
बाजूला काढलेले लाकूड समाधानकारक का नाही? पण मी या वेळी एकदाही याला
याचे चुक चे होते, अस े हटले नाही. मी यावर जा त जोर दला क , पुढील खेपेला यांना
काय आवडत नाही ह ेमला समजेल.

“अ यंत मै ीपूण ना याने व सहकायान ेमी या इ पे टरला  िवचा न याला
आ हाने सांगत होतो क , यांचा हते ूयो यच होता. आता याचेही मत मा याब ल
चांगले होऊ लागले व आम यातला तणाव िवरघळू लागला. मधूनच याचा एखादा शेरा
मला हपेण सुचवून गेला क , खरेतर नाकारलेले काही लाकूड चांगलेपण असू शकत;े पण
याची मागणी यापे ा चांग या लाकडाची होती. तरीसु ा या या या िवधानाकड ेमी
जाणीवपूवक दलु  केले.

“हळूहळू याचा पूण दिृ कोनच बदलला. मग यानेच मा याकड ेह ेकबूल केले क ,
हाइट पाइनब ल याला िवशेष अनुभव नाही आिण मग येक ड याची यानेच
मा याकड ेचौकशी केली. मी याला या लाकडाचा िविश  दजा समजावून सांिगतला.
परत वर हसेु ा सांिगतले क , जर ह ेलाकूड यां या मागणी माणे नसेल, तर यांनी ते
घेऊ नये. मग याला याची चूक समजली व तो शर मंदा झाला. नंतर यान ेह ेकबूल केले
क , यांना कोण या िविश  दजाचे लाकूड हवे होत,े ते यांनी यां या आॅडरफॉमम ये
कोठेच िलिहले न हत.े

“आिण या करणाचा शेवट असा झाला क , मी गे यावर याने पु हा लाकड ेतपासली
आिण संपूण मालाचा वीकार केला आिण आ हाला संपूण मोबदला िमळाला.

“या करणात अगदी छोटीशी यु  वाप न आिण िन हान ेसमोर याला ‘तू चुकला’
असे हण याचा मोह टाळून मी मा या कंपनीला मो ा नुकसानीपासून वाचवू शकलो.”

एकदा मा टन यूथर कंगला अस ेिवचारले गेले, “एक शांितदतू हणून तु ही
त कालीन एअर फोस जनरल डिॅनयलचे, ‘चॅपी’ जे सचे, जो िन ो आॅ फसर होता याचे
चाहत ेकसे?” यावर डॉ. कंग हणाले, “मी लोकांचे यां या त वानुसार मू यमापन
करतो; मा या नाही.”

एकदा जनरल ली याचा ेिसडट जेफरसन डे हीसबरोबर या या एका आॅ फसरब ल
खूप चांगले बोलला. ते ऐकणा या दसु या आॅ फसरला खूप आ य वाटले. तो हणाला,
“तु हाला मािहती आह ेना, तु ही या याब ल इतके चांगले बोलता याने तु हाला खाली
खेच याची एकही संधी सोडली न हती.” जनरल ली हणाला, “होय! पण ेसने माझे
या याब लचे मत िवचारले. याचे मा याब लचे नाही.”



खरे सांगायचे, तर या करणात मी तु हाला कोणतीच नवीन गो  सांिगतली नाही.
दोन हजार वषापूव  िजझसने हटले आह,े ‘तुम या श ूबरोबर पटकन सहमत हा.’

आिण याहीपूव  हणजे ि त ज मापूव  बावीसशे वष इिज या राजान े या या
मुलाला अ यंत चाणा पणे स ला दला होता क , मु स ी बन, याचाच तुला भिव यात
उपयोग होइल. आज याच स याची गरज आह.े

वेग या श दांत सांगायचे, तर तुम या ाहकांशी कंवा जोडीदाराशी कंवा तुम या
श ूशी वाद घालू नका. ‘ यांचे चुकले’ असे यांना कधीही सांगायला जाऊ नका.
मु स ीपणाचे धोरण ठेवून वागा.

त व २:
समोर या या मतांची कदर करा आिण ‘तुमचे चुकले’ असे याला कधीही हणू

नका.



 ३ 

तु ही चुकलात? कबूल करा!
मा या घरापासून पायी चाल या या एक िमिनटा या र यावर वदळ नसलेले एक

छोटेसे जंगल आह,े जेथे वसंत ॠतूत लॅकबेरी या फां ा जणूकाही पांढ या साबणा या
फेसा माणे लगडले या दसतात. जेथे खा ताइ आपली घरटी क न छो ा िपलांना
ज म दतेात आिण जेथे चंड उंच गवत आह;े मा  तेथे फारसा मानवी ह त ेप अजूनतरी
नाही. या छानशा जागेचे नाव आह े‘फॉरे ट पाक.’ पूव  त ेफ  जंगलच होते. हणजे
कोलंबसने अमे रकेचा शोध लावला ते हा अमे रका कशी दसत असेल, तस!े मी मा या
‘रे स’ नावा या कु याबरोबर नेहमी या पाकम ये फरायला येत अस.े रे स हा माझा
छोटासा बो टन बुलडॉग होता. तो ेमळ, िन प वी होता आिण या पाकम ये सहसा
कोणी येत नसे हणून मी रे सला तेथे ग यात प ा न बांधता व या या
नाकात डाभोवती पंजरा (मझल) न बांधता नेत अस.े

एक दवस आमचा सामना अचानक आम या पु ात उभारले या पोिलसाशी झाला.
या पोिलसाला आपले सावभौम व दाखव याची खुमखुमी आली होती.

“तु ही खुशाल कु या या ग यात प ा न अडकवता याला पाकम ये घेऊन फरताय,
याचा अथ काय?” तो मा या अंगावर खेकसला. “तु हाला मािहती नाही का क , हा
काय ाने गु हा आह?े”

मी सौ य श दांत हणालो, “हो! मला मािहती आह,े पण मला अस ेनाही वाटत क , हा
छोटासा कु ा कुणाला उप व करेल.”

“तु हाला वाटत नाही! तु हाला वाटत नाही!! कायदा तु हाला काय वाटते कंवा काय
वाटत नाही याकड ेल  दते नाही. हा कु ा एखा ा खारीला ठार मा  शकतो कंवा
एखा ा छो ा मुलाचा चावा घेऊ शकतो. मी आ ा तु हाला सोडून दतेो, पण जर पु हा
मी या कु याला अस ेयेथे प ािशवाय व मझलिशवाय पािहले, तर तु हाला कोटातच
येऊन याचे उ र ावे लागेल.”

मी बापडा यावर काय बोलणार? होय हणालो आिण खरेच मी माझे वचन अनेकदा
पाळले, पण रे सला त डाभोवती मझल बांधून घेणे मा य न हत ेआिण मलासु ा! हणून
पु हा एकदा एका दपुारी मी रे सला प ािशवाय व मझलिशवाय या टेकडीवर
फरायला नेले. आ ही अगदी मजेत होतो. मी रे सबरोबर टेकडी उतर याची शयत
लावली अन् तेव ात मा या काळजात चर झाले! कारण समोर तोच काय ाचा र क
उभा होता. रे स तर सरळ या या पु ातच आला.

आता पुढे काय होणार ह ेमला समजत होते, हणून या पोिलसान ेकाही बोलाय या



आतच मी शरणागती प करली. मी हात जोडून याला हणालो, “आॅ फसर, तु ही मला
य  गु हा करताना पकडले आह.े मी दोषी आह.े मला काही खोटे बहाणे करायचे

नाहीत. तु ही मला यापूव  इशारा दऊेनही मी ऐकले नाही, यामुळे मी आता मेलाही
लायक नाही. तु ही माग याच आठव ात मला सांिगतले आह ेक , जर मी मझलिशवाय
या कु याला येथे आणले, तर तु ही मला दडं करणार!”

यामुळे आता तो पोलीस आॅ फसर खाल या प ीत बोलू लागला, “ठीक आह!े अशा
कु याला िनजन ठकाणी फरायला घेऊन जा याचा मोह कुणालाही होइल.”

मी हणालो, “खरे आह ेसाहबे! हा मोहच! पण ह ेबेकायदशेीर आह ेना?”
तो पोलीस आॅ फसर हल या वरात हणाला, “छे: हो! इतका छोटा कु ा कोणाला

काय ास दणेार?”
मी हणालो, “नाही, पण तो एखा ा खारीला ठार मा  शकतो.”
आॅ फसर हणाला, “ह!ं माझे पूव चे बोलणे तु ही फार मनाला लावून घेतलेले दसते.

मी तु हाला सांगतो तसे करा. तु ही याला अशा ठकाणी पळायला घेऊन जा जेथे तो
मला दसणार नाही आिण आपण ह ेसगळे िवस न जाऊ.”

काय हवे होते या पोलीस अिधका याला? एक माणूस हणून हवे असलेले फ
मोठेपण, मह व! हणूनच मी जे हा वत:ची िनभ सना क  लागलो ते हा व-आदर
जप याचा एकच माग या यासमोर खुला होता आिण तो हणजे मला दया दाखव याची
या या मनाची िवशालता!
पण अस ेसमजा क , मी वत:चा बचाव कर यासाठी काही वेडवेाकड ेबोललो असतो

तर? तु ही कधी कोण या पोिलसाशी वादिववाद केला आह?े
या अिधका याशी यु  पुकार यापे ा मी कबूल केले क , तो संपूणपणे बरोबर होता

आिण माझेच पूणपणे चुकलेले होत.े ह ेमी ताबडतोब, खु या मनान ेआिण कोणतीही
नकारा मक भावना चेह यावर दसू न दतेा केले. मी याची बाजू घेतली व यान ेमाझी
बाजू घेतली, यामुळे िच  एकदम पालटले, यामुळे गे याच आठव ात या पोलीस
अिधका याने मला काय ाचा बडगा दाखवला होता याच पोलीस अिधका याचा
दयाळूपणा आता मा  लॉड चे टरफ डपे ाही जा त होता!

जर आप याला मािहती असेल क , आप या हातून काहीतरी आगळीक घडली आहे
आिण याब ल आता आप याला कोणीतरी काहीतरी सुनावणार आह ेते हा दसु याकडून
झोडपून घे यापे ा वत:च वत:ची चूक कबूल क न टाकणे अिधक चांगले. पर यांनी
आपली नंदा कर यापे ा वत:च वत:ला दषूणे दलेली चांगली नाही का? पर यां या
ओठातून नंदा ऐकणे वाइटच!

समोरचा माणूस तुम याब ल काय िवचार करतो आह,े या सग या नं  गो ी तो
काही बोलाय या आत तु हीच बोलून टाका. यामुळे काय होइल क , समोर या
माणसाचा दिृ कोन िनदान एक ट ा तरी उदारमतवादी आिण माशील होइल आिण
तुम या चुका याला सौ य वाटतील, जशा या पोलीस आॅ फसरला वाट या!

फ डनंड वॉरेन हा एक ावसाियक कलाकार होता. यान ेह ेत व या या एका



िचडखोर, त िग हाइकाला जंकून घे यासाठी वापरले.
िम. वॉरेन याची गो  सांगताना हणाला, “जािहराती तयार करताना आधी याचे

अचूक छोटेखानी ॉइग बनवणे फार मह वाचे असते. जे या जािहरात चे संपादक असतात
यांचा असा आ ह असतो क , ह ेकाम ताबडतोब हायला हवे आिण अशा वेळी काही
छो ा छो ा चुका होणे अटळ असत.े मला असा एक आट डायरे टर मािहती आह ेक ,
िवशेष क न याला अशा छो ा चुकांचा बाऊ करणे फार आवडत असे. अनेकदा मी
याचे आॅ फस खेदान ेसोडले आह.े हणजे टीकेला मी घाबरत नाही, पण या प तीने तो
ह ला चढवायचा ती प त चुक ची असायची. नुकतेच या माणसाचे जािहरातीचे काम
मी केले आिण यान ेताबडतोब मला आॅ फसम ये बोलावून घेतले. तो हणाला,
“काहीतरी चुकत ेआह.े” मी जसे भाक त केले होते तसेच घडत होते. तो रागाने बेभान
झाला होता. तो आवाज चढवून मा याशी भांडू लागला. तो टीका करीत होता आिण मी
असे केलेच कसे? याचे प ीकरण याला हवे होते. आता मला संधी िमळाली. मी
वत:वरच टीका करायला सु वात केली, कारण मी ह ेकानजी कोसम ये नुकतेच िशकलो
होतो. मी हणालो, “िम. ए स, जर तु ही हणत असाल ते खरे असेल, तर खरोखरच
माझी चूक झाली आह ेआिण खरेच ही चूक अ य आह.े मी तुम यासाठी अनेक वषापासून
िच े बनवत आलो आह,े ह ेतु हालाही मािहती आह.े मला वत:ची लाज वाटत.े”

याबरोबर चम कार घडला. आता तोच माझी बाजू सावरायला लागला. तो हणाला,
“त ू हणतोस त ेखरे आह,े पण ही चूक तशी काही खूप गंभीर नाही. ह ेफ …”

मग मीच याचे वा य तोडले व हणालो, “चूक कशी का असेना, चूक ती चूकच!
यामुळे मोठे नुकसान तर होतेच, पण ासही होतो.”
तो मला थांबवायला बघत होता, पण आता मी पुरता पेटलो होतो, कारण मला

याम ये मजा येत होती. कारण आयु यात पिह यांदाच मी आ म नंदा करत होतो आिण ते
मला आवडत होत.े

मी त सेच चालू ठेवले, “मी यापे ा अिधक काळजी यायला हवी होती. तु ही मला
आ ापयत खूप काम दले, पण तुमची लायक  यापे ा अिधक चांगले िमळ याची आहे
हणून मी आता इतर  काम करीन.”

“नाही! नको!” यान ेकडाडून िवरोध केला. “मला तुला ास ायचा नाही.” मग तो
मा या कामाचे कौतुक क  लागला आिण मला आ ासक श दांत सांगू लागला क , याला
फ  करकोळ बदल क न हवे होते आिण मा या या छो ाशा चुक मुळे यां या फमचे
तसे काही मोठे नुकसान झालेले न हते आिण काळजीचे काही कारण न हते असेही याने
सांिगतले.

माझा आ म नंदा कर याचा उ साह पा न याचा भांडणाचा पिव ा एकदम िवरघळून
गेला. नंतर तो मला जेवणासाठी बाहरे घेऊन गेला आिण परताय या आधीच याने मा या
हातावर मा या मोबद याचा चेक ठेवला व आणखी नवीन काम दले.”

वत:ची चूक कबूल कर यासाठी तुम यात काही माणात धाडस असावे लागते.
यामुळे तुमची अपराधी भावना व ह ला परतव याची वृ ीच फ  गळून पडते असे



नाही, तर गैरसमजामुळे झाले या सम यापण सुटतात.
यू मेि सको, अ बुकक येथील ुस हावन ेएकदा चुकून एका कामगाराला तो िसक

ली हवर असतानाही पूण पगार दला. जे हा या या ह ेल ात आले ते हा याने ही गो
या कामगारा या ल ात आणून दली आिण याला समजावून सांिगतले क , आता
झालेली चूक दु त कर यासाठी याला या या पुढील पगारातून जा त दलेली संपूण
र म कापून यावी लागेल. या कामगाराने खूप आजवे केली क , मग इतके थोड ेपैसे
याला मिहनाभर कसे पुरतील? यावर हावने याला समजावून सांिगतले क , याला
या या व र ां या आदशेाचे पालन करणे गरजेचे आह.े हाव पुढे हणतो, “पुढे काय
होणार याचे िच  मला प  दसत होत.े कारण माझा बॉस, बॉसच तो, कडाडणार! पण
ही चूक माझी होती व ती अिधक चांग या कारे कशी िन तरावी या िवचारात मी होतो.
अथात मी मा या बॉसला जे काय घडले होते, त ेखरे-खरे सांगून टाकणार होतो.

“मी मा या बॉस या आॅ फसम ये गेलो. मा याकडून झाले या चुक ब ल मी याला
सगळे सांिगतले. तो भयंकर िचडला व हणाला, “ही पस नल िडपाटमटची चूक आह.े” मी
याला पु हा सांिगतले, “ही माझी चूक आह.े” यावर तो पु हा हणाला, “हा अकाऊं स
िडपाटमटचा बेजबाबदारपणा आह.े” मी पु हा अिजजीन ेमा या बॉसला पटव याचा
केिवलवाणा य  केला, “ती माझी चूक आह!े” यावर यान ेआॅ फसमधील इतर दोन
लोकांना दोषी धरले, पण मी पु हा पु हा सांगत रािहलो क , ती माझी चूक होती! शेवटी
तो मा याकड ेपा न हणाला, “बरे! ठीक आह.े ही तुझी चूक आह.े मग आता ती सुधार.”
चूक सुधारली गेली आिण कोणालाच ास झाला नाही. मलासु ा खूप बरे वाटले, कारण
इतक  गंभीर प रि थती, पण मी कोठेही खोटे न बोलता वि थत सावरली होती.
ते हापासून मा या बॉस या मनातसु ा मा याब ल खूप आदर िनमाण झाला, तो
आजतागायत आह!े”

आप या चुकांचे िनराकरण करणे कोण याही मूख माणसाला जमते आिण अनेक मूख ते
करतातसु ा, पण या मूखा या कळपात एखादा असा माणूस वेगळा उठून दसतो जो
वत: या चुका कबूल करतो. आप या मनाचे औदाय दाखवतो. इितहासात असे एक फार
उ लेखनीय उदाहरण होऊन गेले. रॉबट लीने िपकेट या गेटीसबग येथील यु ाला
वत:ला आिण फ  वत:ला कारणीभूत मानले.
पाि मा य जगताम ये िपकेटची लढाइ ही िन:संशयपणे सग यात जा त बुि वादी

ठरली. वत: जनरल जॉज िपकेट हाच िच  काढ याजोगा होता. याचे केस एवढे लांब
होत ेक , या या पंगट केसां या बटा या या खां ाला पश करीत. जणूकाही इटािलयन
छावणीतील नेपोिलअन अस या माणे तो यु भूमीव न अ यंत कळकळीची ेमप े रोज
िलहीत होता आिण याचे सै य जणूकाही याचे भ  अस या माणे या जुलैमधील भर
दपुारी आनंदान ेिजवावर उदार झाले होत.े िपकेट या डो यावरील टोपी िविश  प तीने
या या उज ा कानावर रेलली होती. संपूण सैिनक या या मागोमाग उ मादाने
सरसावत होते. सै य जणू एकमेकांना िचकटलेले होत.े यां या हातात झड ेहोते, फलक
होत ेव ते सूय काशात चमकत होत.े ते दृ य मोठे िवलोभनीय होते. यां या िहमतीची
दाद ायला हवी होती. युिनयन लाइ सव न पाहणा या लोकां या डो यात



कौतुकाचीच छटा होती.
िपकेटचे सै य फळां या बागांमधून, म या या शेतांमधून, गवतां या कुरणातून आिण

न ां या पा ांमधून पुढे झेपावत होते. श ू या तोफगो यांचा मारा चुकवत यांची
आगेकूच चालूच होती.

इत यात काय घडले? िसमेटरी रीज या दगडी भंतीमागे दबा ध न बसलेले युिनयन
इ ंटीचे सै य मागून सरसावले व िपकेट या सै यावर ह ला करायला धावले. तेथील
टेकडीवर वाळांचा धूर उसळला. ती जागा जणू क लखाना झाली. तळप या
वालामुखीचा जणू उ के झाला. थो ाच वेळात िपकेट या पाच हजार सै यांपैक  चार
पंचमांश सै य धारातीथ  पडले.

जनरल लुइस आ म टेड शेवट या तुकडीचा सेनापती होता. तो पुढे धावला व या
दगडी भंतीवर उभा रािहला. वत: या डो यावरची टोपी आिण तलवार हवेत हलवून
जोरात ओरडला,

“मा या बांधवांनो, आता श  ेचालवा.”
सेनापतीच तो! ताबडतोब आदशे अमलात आला. सगळे जण दगडी भंतीवर उ ा

मा न चढले. यांनी आप या संिगनी उपस या. एकेकाची मंुडक  कापत त ेपुढे गेले.
श ूला चारीमंु ा चीत केले आिण िसमेटरी रीजवर झडा फडकवला.

काही णांसाठी तेथे झड ेफडकले, पण कॉनफेडरसी या पराजयाची खूण तेथे िचरंतन
रािहली.

दि णेचा पूण पराभव झाला.
ली फार द:ुखी झाला. याला मोठा ध ा बसला तो इतका क , यान ेलगेच राजीनामा

पाठवून दला आिण जेफरसन डे हीसला सांिगतले (जो कॉनफेडरसीचा अ य  होता.)
क , या याऐवजी या यापे ा त ण आिण यो य माणसाची नेमणूक करावी. जर लीला
या दा ण पराभवाचा दोष दसु या कोणाला ायचा असता, तर याला शेकडो डोक
िमळाली असती. खरेतर या या काही कमांडसचेच ते अपयश होत.े इ ंटीने जो ह ला
केला याला आधार ायला घोडदळ वेळेवर पोहोचू शकले नाही. इथेच चुकले होते आिण
याचे भयानक प रणाम घडले होते.
पण ली इतका स य होता क , याने कोणालाच दोष दला नाही. जे हा िपकेट या

सै याची दाणादाण उडाली होती व ते मागे फरले ते हा ली एकटाच घो ाव न खाली
उत न यां याजवळ गेला होता आिण तेथे पडले या ेतांचा खच पा न यान े वत:ची
िनभ सनापण केली होती. आपण बेसावध होतो याचे याला वाइट वाटले व याने कबुली
दली, ‘मी आिण फ  मीच ह ेयु  हरलो आह.े’
जगा या इितहासात फारच थो ा जनर सनी चूक कबूल कर याचे असे धा र

दाखवले आह.े
मायकेल चुवाँग हा हाँगकाँगमधील आम या लासेसम य ेिशकवायचा. याने

सांिगतले क , चायनीज सं कृतीमुळे काही िविश  सम या कशा उ या राहतात आिण
काही वेळेस ह ेओळखणे कती गरजेचे असते क , जु या ढी-परंपरा जप यापे ाही काही



मू यांचा अवलंब करणे कती फाय ाचे ठरते! चुवाँग या लासम ये एक म यमवयीन
गृह थ होत,े जे आप या मुलापासून अनेक वषापासून दरू राहत होते. पूव  या विडलांना
तंबाखूचे जबरी सन होत. चायनीज परंपरेत हाता या माणसान ेशरण जायचे नसत,े
यामुळे विडलांना असे वाटत होत ेक , आप या मुलानेच पुढाकार घेऊन आप याशी
सामोपचाराची बोलणी करावी. यां या सु वाती या लासम ये या गृह थांनी हे
सांिगतले होते क , यांनी अजून यां या नातवंडांना बिघतले न हते आिण यांना यां या
मुला या कुटंुबाबरोबर राह याची इ छा होती. या लासमधले सव लोक चायनीज
अस यामुळे या गृह थांची इ छा व पूवापार चालत आले या ढी व परंपरा यां यातील
संघष या सहा याय ना समजत होता. विडलांना असे वाटणे यो यच होते क , त णांनी
मो ांना मान दलाच पािहजे आिण यांनी शरण जा यापे ा मुलगा वत: येऊन यांना
घेऊन जा याची वाट बघणेच यो य होत.े

लास या अंितम ट यात मा  या विडलांनी वगाला सांिगतले, “मी माझी सम या
सोडवली आह.े डले कानजी वत:च हणतात, ‘जर तुमचे चुकत असेल, तर ताबडतोब
आिण ठामपणे कबूल करा’ आता ताबडतोब कबूल करायला तर फार उशीर झाला आह,े
पण मी ठामपणे सांगू शकतो. मी मा या मुलाचा गु हगेार आह.े याने मा यापासून दरू
राहणे ह ेयो यच होत.े कदािचत मी मा या न लहान असणा याची मा मागतो, हे
लािजरवाणे असेलही; पण मा याकडून चूक झाली आह ेआिण ती कबूल करणे माझी
जबाबदारी आह.े” संपूण लासने यांचे टा या वाजवून वागत केले. मग पुढ या वेळेस
या विडलांनी त े यां या मुलाकड ेकसे गेले व यांनी कशी माफ  मािगतली आिण ती
यांना कशी िमळाली आिण यांचे कुटंुब हणजे मुलगा, सून, नातवंड ेपरत कसे िमळाले
याचे रसभ रत वणन केले.

एलबट हबाड हा एक अ यंत क पक लेखक होऊन गेला, याने आप या लेखणीन ेसंपूण
दशेाला हलवले होत.े याची जहाल व े लोकांम ये ोभ िनमाण करत असत, पण
तरीही हबाडम ये एक कौश य असे होत ेक , तो या या श ूंनासु ा अनेकदा िम  बनवत
असे.

उदाहरण ायचे झाले, तर जे हा एखादा ासलेला वाचक याला प  पाठवत असे
क , याचा एखादा लेख याला आवडला नाही व या िवचारांशी तो सहमत नाही व
हबाडला तो काही बाही लेबले िचकटवत असे, ते हा हबाड याला खालील माणे प
िलहीत असे :

‘मा याकड ेएकदा या. आपण चचा क . मीसु ा या लेखातील िवचारांशी
पूणपणे सहमत नाही. अनेकदा तर मीच काल िलिहलेले लेख आज मला पसंत पडत
नाहीत, पण या िवषयावर तु ही चंतन केलेत याचा मला आनंद झाला. जवळपास
आलात, तर ज र घरी येऊन जा आिण मग आपण हा िवषय कायमचा संपवून
टाकू. मी तुमची वाट पाहतो.’

आपला िव ासू,
–––



तु हाला जर एखा ाने अस ेवागवले, तर तु ही अशा माणसाला काय हणाल?
जे हा आपले बरोबर असते ते हा लोकांना हळुवारपणे आप या मताशी सहमत

हायला लावा आिण जे हा आपले चुक चे असेल, (आिण आपण वत:शी ामािणक
असलो, तर अनेकदा त ेतसे असते.) तर आप या चुका ताबडतोब आिण आनंदान ेकबूल
करा. ह ेतं  वापरले, तर आ यकारक चांगले प रणाम दसून येतील. िव ास ठेवा अगर
ठेवू नका, पण बचावा मक पिव ा घे यापे ा चूक कबूल कर यात अिधक मजा आह.े

जुनी हण ल ात ठेवा, ‘लढून तु हाला फारकाही िमळत नाही, पण शरणागती
प क न तुम या अपे ेपे ा अिधक िमळते.’

त व ३:
जर तुमच ेचुकत असेल, तर ताबडतोब आिण ठामपण ेकबूल करा.



 ४ 

मधाचा एक थब
जर तु ही खूप रागावलात आिण समोर या ला तु ही काही दोन-चार गो ी

सुनाव यात, तर तुम या भावनांचा िनचरा झा यामुळे तु हाला हलके वाटते. पण या
समोर या चे काय? आता तु हाला जो आनंद होतो याम ये ती  सहभागी
होऊ शकेल का? तुम या या भांडखोर वरांमुळे आिण आ मक दिृ कोनामुळे ती
तुम याशी कधीतरी सहमत होऊ शकेल का?

वु ो िव सन हणतो, ‘तु ही जर मा याकड ेमुठी आवळत आलात, तर मला वाटते, मी
ह ेशपथेवर सांगतो क , मा या मुठी तुम यापे ाही अिधक वेगाने आवळ या जातील.
यापे ा जर आपण एक  बसलो आिण सामोपचारान ेबोलणी केली, तर यातून
आप यातील मतभेदाचे मु े कोणते ह ेआप याला समजेल. आप या असेही ल ात येइल
क , आपण एकमेकांपासून वैचा रक दृ ा फार लांब नाही, कारण आपले मतभेदाचे मु े
कमी आिण सहमतीचे मु े जा त आहते; पण ह ेसमजणे कधी श य होइल? जे हा आपण
संयम ठेवून आपले िवचार ामािणकपणे उघड क  आिण पु हा एक  ये याची आस
मनात ठेवू, तरच आपण पु हा एक  येऊ शकतो.’

वु ो िव सन या वरील िवधानांमधील स यता जॉन डी रॉकफेलरिशवाय दसु या
कोणीच पडताळून पािहली नाही. इ. स. १९१५म ये जॉन डी. रॉकफेलर हा
कोलोराडोमधील सवात अिधक ितर करणीय माणूस होता. अमे रकन औ ोिगक
े ा या इितहासात सवात मोठा लां छनीय संप या याच कारखा यात घडून आला,
याचे भयंकर पडसाद दोन वषापयत टकले आिण संपूण दशे या घटनेने हाद न गेला.
रॉकफेलरचे व थापन असले या कोलोराडो युएल आिण आयन कंपनीमधील त
कामगारांनी आपले हणणे प पणे मांडले व संप केला. कंपनी या मालम ेची मो ा
माणात नासधूस झाली, सै याला पाचारण करावे लागले, र ाचे पाट सांडले,
संपक यांवर गो या झाड या गे या, एवढेच न ह,े तर यां या मृतदहेांचीसु ा चाळणी
कर यात आली.

अशा प रि थतीत सगळीकड ेसंतापाचे ड ब उसळत असताना रॉकफेलरला या या
संपकरी कामगारांना या या बाजून ेवळवायचे होते आिण ते यान ेकसे केले? याची एक
उ ोधक गो  आह.े काही आठवड ेमै ीपूण वातावरणात घालव यानंतर रॉकफेलरने
कामगारां या ितिनध ना बोलावले आिण यां यासमोर एक भाषण केले. ह ेभाषण
अ ितम सुंदर होते. त ेअितशय प रणामकारक ठरले. ह ेसगळेच आ यकारक होत.े
चंता त रॉकफेलरवर आदळणा या ितर कारा या लाटांना या भाषणाने शांत केले



आिण याचा चंड ितर कार करणारे याचे कामगारच याचे गुणगान गाऊ लागले. या
पगारवाढीसाठी कामगारांनी संप केला होता याब ल अवा रही न बोलता कामगार
गुमान कामावर आले.

या उ लेखनीय भाषणाची सु वात कशी होती बघा. त ेभाषण अ यंत मै ीपूण होते.
रॉकफेलर िवसरला न हता क , आज तो या लोकांशी बोलत होता, या लोकांचे हात
थो ाच दवसांपूव  याला आंबट सफरचंदा या झाडाला लटकवून याचा िशर छेद
कर यासाठी आसुसले होते. या या भाषणाम ये पुढील श दांची साखरपेरणी होती. तो
हणाला, “मी आज येथे आलो, ह ेमाझे भा यच हणायला हवे. तुम या घरांना मी भेट
दली, तुम या बायकामुलांना भेटलो ह ेमाझे परमभा य आह.े आपण येथे िम वा या
ना यान ेभेटलो, पर यासारख ेनाही, ही आनंदाची गो  आह.े आप या सग यां याच
िहताची गो  अशी क , तु ही दाखवले या सौज यामुळेच मी येथवर येऊन पोहोचू
शकलो.”

आता याने कोण या श दांत भाषणाला सु वात केली त ेपाहा. रॉकफेलर हणाला –
‘हा मा या आयु यातील सुवण अ रांनी िल न ठेवावा असा दवस आह.े मा या या

महान कंपनी या कामगारां या ितिनध ना, आॅ फससना व सुप रटडं सना भेट याचे
भा य यापूव  मला िमळाले न हते. आज आपण सगळे एकि तपणे जमलो ही फार चांगली
गो  आह.े मी तु हाला मनापासून सांगतो क , मी जोपयत िजवंत आह ेतोपयत आपला हा
आजचा मेळावा मी कधीच िवसरणार नाही. जर ही मी टंग दोन आठव ांपूव  घडली
असती, तर तुम यापैक  सव लोकांना मी परका वाटलो असतो. कदािचत यांनी मला
ओळखलेही नसते. माग या आठव ात ‘साऊदन कोल फ ड’म ये मला यायची संधी
िमळाली असती आिण तुम यापैक  येकाशी च: मला बोलायची संधी िमळाली
असती आिण मी तुम या घरांना भेटी द या अस या, तुम या बायकामुलांना भेटलो
असतो, तर आप यात सौहादपूण नात ेतयार झाले असत;े पण आता उिशरा का होइना,
आपण आप या िहताब ल, उ वल भिव याब ल या भेटीम य ेबोलू शकू, याचा मला
आनंद आह.े

‘आजची ही मी टंग फ  अिधका यांची व कामगारां या ितिनध ची आह.े केवळ
तुम या स यतेमुळे मी आज येथे आह,े नाहीतर मी वत: एवढा भा यवान नाही, पण
तरीही मला असे वाटत ेक , तुमचे आिण माझे नाते ज मज मांतरीचे आह.े मी येथे आज
टॉक हो डस व डायरे टस या दोघांचेही ितिनिध व करतो आह.े’
श ूंना िम ांम ये बदलवणारी एक उ कृ  कलाकृती हणजे ह ेभाषण होत,े असे

तु हाला नाही वाटत?
असा िवचार करा क , रॉकफेलरने यापे ा वेगळा माग िनवडला असता, तर काय झाले

असते? समजा याने या खाण-मालकांशी वादिववाद केला असता आिण यां यावर
श दांचे आसूड ओढले असते, समजा याने यांना त ेकसे चुक चे आहते त ेपटवून दले
असते, तरी या याने काय झाले असते? या यामुळे अिधक जा त राग, संताप, ितर कार
आिण बंड एवढेच झाले असते. आणखी काही नाही.



जर एखा ा चे दय सतत मतभेदांनी व हे ादा ांनी तुम या ित भ न
वाहत असेल, तर तु ही याला तुम या धा मक िशकवणीमधील तं े वाप न तुम या
बाजून ेवश क न घेऊ शकत नाही. सतत रागावणारे पालक आिण दबाव आणणारे व र
आिण नवरे आिण नाठाळ बायका या सग यांनीच ह ेसमजावून घेतले पािहजे. कोण याच
माणसाला वत:ला बदल याची इ छा नसत.े यांनी तुम याशी सहमत हावे हणून
तु ही यां यावर बळजबरी क  शकत नाही, पण जर तु ही यां याशी हळुवारपणे
बोललात, यां यापुढे मै ीचा हात ठेवलात, तर त ेतुम याकड ेबघ ूशकतात आिण मग
तुम यात गाढ मै ी होऊ शकत.े

लंकननेसु ा जवळपास शंभर वषापूव  हचे हटले आह.े ते या या श दांत वाचू या :
ह ेअ यंत जुन ेव खरे त व ान आह ेक , ‘मधाचा एक थब वत:भोवती हजारो मा या

जमा क  शकतो, पण कडवट दधू भरले या गॅलनकड ेएक माशीही फरकत नाही.’
माणसांचेही तसेच असते. जरी तु ही एखा ा माणसाला जंकून घेतले, तरी याला अशी
खा ी वाटू ा क , तु ही याचे ामािणक िम  आहात. तुम याम य ेअशी एक मधाची
कुपी असू ा क , याकड े याचे दय झेप घेइल आिण तरच तो तुम या इ छेपुढे मान
झुकवेल.

आता ावसाियकां या ह ेल ात आले आह ेक , संपाला िवरोध क न मोडून
काढ याऐवजी यां याशी मै ीचेच संबंध थािपत केले पािहजेत. उदाहरण ायचे
झाले, तर जे हा हाइट मोटार कंपनीम य ेपगारवाढीसाठी व युिनयन बनव यासाठी
कामगारांनी संप केला ते हा या वेळचा कंपनीचा अ य  रॉबट लक यान ेजरासु ा
आपला तोल ढळू दला नाही. ना यान ेिनषेध केला, ना यान ेकामगारांना धम या
द या, ना जुलुमशहासारखा वागला, ना सा यवादाची बोलणी केली. यान ेउलट
संपक यांची शंसाच केली. यान े ली हलँड येथील थािनक पेपरांम ये संपक यांना
शुभे छा द या व यांनी ‘ह यारे खाली ठेवून’ शांितपूण मागाने संप पुकार याब ल
यांची वाहवा केली. संपा या काळात याचे कामगार रकामे बसलेले पा न याने दोन
डझन बेसबॉल बॅ स आिण हातमोजे खरेदी केले व कामगारांना बेसबॉल खेळ यासाठी
रका या जागेवर वत: आमंि त केले. यांना बो लंग कर यात अिधक रस होता यांना
बो लंग अ ◌ॅली भा ान ेमागवून द या.

लॅक या या मै ीपूण वतनाचा प रणाम जसा मै ीचा फायदा होतो तसाच झाला.
संपकरी कामगारांनी तर झाडू, कंुचे, टोप या, फावड ेवगैरे सामान लोकांकडून उसने
आणून या पटांगणावरील रका या काडपेे ा, कागदाचे तुकड,े िसगरेटची थोटके, राख हे
सगळे टोप यांत भ न कारखा याचे आवार साफ केले. क पना करा, अस असे कामगार,
जे वाढीव वेतनासाठी संप पुका न बसले आहते आिण यांना युिनयन थापन करायची
आह,े त ेलढता लढता फॅ टरीचे आवार साफ करत आहते. अशी घटना यापूव ही कधी
कोणी ऐकली न हती व पुढेही कोणी ऐकेल अशी श यता वाटत नाही. अमे रके या
औ ोिगक े ा या इितहासातील ही एक अिव मरणीय घटना होती. तो संप कोणतेही
दरुा ह व हाडवैर न ठेवता फ  आठव ाभरातच तडजोडीने व सामंज याने िमटला. हे
तु हाला सांगायची गरज आह ेका?



डिॅनयल वेब टर हा दवेासारखा दसायचा आिण दवैी वाणी ा  झा यासारखीच
भाषा बोलायचा. तो एक यश वी वक ल होता. तो जे हा कधी कोटात आपली कै फयत
मांडत अस ेते हाचे याचे ठसकेबाज बोलणेसु ा फार मै ीपूण असे. याची वा य ेउदा. –
‘आता युर नीच याचा िवचार करायचा आह’े कंवा ‘कदािचत या गो ीचा िवचार करणे
मह वाचे ठरेल’ कंवा ‘आ ा मी जी काही स य ेसांिगतली ती तु ही नजरेआड करणार
नाही, असा माझा िव ास आह’े, ‘तु ही मानवते या दृ ीकोनातून या गो ीचे मह व
जाणाल.’ उगाच आपले हणणे रेटायचे नाही, दसु यावर दबाव टाक याचे तं  नाही,
आपली मत ेदसु यावर लाद याचा य  करायचा नाही, अशी याची प त. वेब टर
अ यंत मृदभुाषी, शांत, मै ीपूण रीतीने समोर याशी वागत अस ेआिण हणूनच तो इतका
िस  झाला.
कदािचत तुम यावर कधीच संप िमटव याची कंवा कोटात अ युमट कर याची वेळ

येणार नाही, पण कदािचत तुम यावर तुमचे भाड ेकमी क न माग याची वेळ येऊ शकत.े
अशा वेळी तु हाला तुमचा मै ीपूण मागच उपयु  ठरेल. हो ना? पुढील उदाहरण बघ ूया.

ओ. एल. ाँब नावाचा एक इंिजिनअर होता, याला याचे भाड ेकमी क न हवे होते;
पण याला मािहती होत ेक , याचा मालक जरा भडक मा याचा होता. आम या
लासम ये ाँबन ेभाषण दले, ते हा यान ेसांिगतले, “मी मा या घरमालकाला प
िलिहले व कळवले क , मा या भाडकेरारा माणे माझा कालावधी या दवशी संपतोय
याच दवशी मी घर खाली करत आह.े खरी प रि थती अशी होती क , मला अिजबात
घर सोडायचे न हते. मला याच घरात राहायचे होत,े पण मला भाड ेकमी क न हवे
होत;े पण घरमालक याला तयार न हता, कारण इतर भाडके ं चे तसे य  क न झाले
होत.े येकान ेमला हचे सांिगतले होते क , या घरमालकाबरोबर संवाद साधणेच
मु क ल आह;े पण मी मा या मनाशी िवचार केला क , मी स या संवाद-कौश याचे िवशेष
िश ण घेत आह,े यामुळे मी माझी कौश ये वाप न बघायला हवीत. बघू या कसे जमते
त!े

“माझे प  िमळा याबरोबर तो व याचा से े टरी मा याकड ेआले. मी याचे ेमाने
वागत केले. मी यां याशी अ यंत सौहादपूण रीतीन ेवागलो. नंतर मी या घराची
वारेमाप तुती केली. मी केलेली ही शंसा अगदी अंत:करणापासून होती आिण तुती
करतानासु ा मी श दांची मु  कंठाने उधळण केली. तो या प तीन े या िब ड गंची
दखेभाल करत होता ती तु य होती, हसेु ा मी याला सांिगतले. िशवाय हसेु ा सांिगतले
क , खरेतर याच जागेत राह याची माझी मनापासून इ छा होती, पण आ थकदृ ा ते
मला परवडणारे न हते.

“कदािचत आजपयत कोण याच भाडके न े याचे अशा प तीने वागत केले नसेल.
यामुळे तोही भारावून गेला व अशा प रि थतीत कसे वागावे ह े याला समजले नाही.

“मग यान ेमला या या अडचणी सांग यास सु वात केली. काही भाडके ंब ल
त ारी के या. एका भाडके यान ेतर याला चौदा प  ेिलिहली होती. यातील काही
अपमान करणारी होती. एका भाडके ने तर याला अशी धमक  दली क , वर या
मज यावर राहणा या भाडके न े याचे घोरणे थांबवले नाही, तर तो भाड ेकरार मोडले.



‘पण तुम यासारखा समाधानी भाडके  िमळणे हणजे माझे नशीबच हणावे लागेल.’
असेही तो हणाला आिण मग मी ‘भाड ेकमी करा’ अशी िवनंती कर यापूव च याने
थोडसे ेभाड ेकमी कर याची तयारी दाखवली, पण मला यापे ा अिधक भाड ेकमी क न
हवे होते, हणून मी सरळ मला परवडणारा आकडा सांिगतला आिण एक श दही न
बोलता मा या घर मालकाने तो कबूल क न टाकला.

इतर भाडके ं नी जो माग अवलंबला तोच मी अवलंबला असता, तर कदािचत माझेही
भाड ेकमी झाले नसते. मी आशावादी होतो. मा या मै ी या, सहानुभूती या, तुती
कर या या मागाचाच शेवटी िवजय झाला.”

पेिनिस हािनया, िप सबग येथील डीन वूडकॉक हा थािनक िव ुत्-कंपनीचा
सुप रटडटं होता. या या कामगारांना खांबावरील काही दु तीसाठी बोलाव यात आले
होत.े अशा कारचे काम पूव  इतर िवभागांकडून कर यात आले होत,े पण वुडकॉक या
िवभागाकड ेत ेनुकतेच सोपव यात आले होते. या या कामगारांना या कामाचे िश ण
दले गेले होत.े तथािप या जागेवर जाऊन य  काम कर याची यांची पिहलीच वेळ
होती. या िवभागातील येकालाच या कामाब ल उ सुकता होती. िम. वुडकॉकसु ा
या या इतर किन  अिधका यांसोबत या कामा या जागेवर आला. तेथे आता बरीच गद
जमली होती. अनेक गा ा व ससु ा थांब या हो या आिण येक जण खांबा या
टोकावर चढले या या दोन कामगारांकड ेउ सुकतेने बघत होत.े

वुडकॉकचे जे हा आजूबाजूला ल  गेले ते हा या या ल ात आले क , एक माणूस
कॅमेरा घेऊन गाडीतून उतरला होता आिण आता तो या दखेा ाचे फोटो काढू लागला
होता. सावजिनक सं थेत काम करणा या माणसांची अशा गो कड ेनजर असतेच.
लगेचच वुडकॉक या ल ात आले क , या कारामुळे या या खा यावर टीका होऊ शकत.े
दोन माणसां या कामाला डझनभर माणसे बोलाव याब ल या या व र ांनीसु ा याला
फैलावर घेतले असते. हणून तो ताबडतोब फोटो ाफर या मागे गेला व हणाला,
“तु हाला आम या चालू असले या कामात िवशेष ची दसते.”

“हो! आिण मा या आइला तर यापे ाही अिधक, कारण ितचे तुम या कंपनीम ये
शेअस आहते. ह ेफोटो ित यासाठी डोळे उघडणारे ठरतील. ित या ल ात येइल क , ितने
चुक या ठकाणी ितचे पैस ेगंुतवले आहते. मी ितला अनेक वषापासून ह ेसांगत आलो आहे
क , अशा कंपनीत पैसे गंुतवणे हणजे अप य आह,े पण आता मी ितला पुरा ािनशी
पटवू शकेन. वतमानप ांनासु ा ह ेफोटो आवडतील.”

“हो! तु ही हणता त ेखरे आह.े िनदान तुम या जागेवर उभे रा न तरी तसेच दसते.
पण ल ात या, ही थोडी वेगळी प रि थती आह.े” आिण मग डीन वुडकॉक याला
समजावून सांगू लागला क , या या िवभागाचा अशा कारचा तो पिहलाच जॉब होता
हणून अगदी उ  अिधका यापासून त ेकिन  वगापयत सग यांनाच याब ल उ सुकता
होती. मग याने या माणसाला खा ीपूवक सांिगतले क , खरेतर या कामाला दोन
कामगार पुरेसे होते. ते हा कुठे या फोटो ाफरन े याचा कॅमेरा बाजूला ठेवला, वुडकॉकशी
ह तांदोलन केले आिण प रि थती समजावून सांिगत याब ल याचे आभार मानले.

डीन वुडकॉकची मै ीपूण वतणूकच अशा लािजरवा या संगी कामी आली.



आम या लासचा य ूहॅ पशायर, िलट टन येथे राहणारा आणखी एक सभासद
िजरा ड िवन याने याची नुकसानभरपाइ मै ीपूण वतणुक मुळे कशी िमळवली हे
सांगतोय :

‘वसंत ॠतू या सु वातीला, बफ पड यापूव  एकदा अक मातपणे जोरदार वृ ी व
वादळ झाले आिण सामा यपणे जवळ या गटारांमधून जे पाणी वा न जायला हवे होते,
या पा याने वेगळे वळण घेतले व एका िब ड गं या शेजारी मी नुक याच बांधले या
छो ा बंगलीवजा घराकड े या पा याने आपला मोचा वळवला.

‘ या पा याचा जोर इतका जबरद त होता क , मी फ  बघत रािहलो. त ेपाणी
मा या तळघरात घुसले आिण माझे तळघर पा याने पूणपणे भ न गेले. तळघरात
असलेला गरम पा याचा हीटर व फरनेस यांना मोठे नुकसान पोहोचले व त ेकाम करेनासे
झाले. ते दु त कर यासाठी दोन हजार डॉलस खच येणार होता. अशा कार या
नुकसानीचा मी इ शुर सही काढलेला न हता.

‘तेव ात मा या असे ल ात आले क , या िवभागा या मालकान ेवादळापासून
संर क जा या या या घराजवळ न टाक यामुळे हा अपघात घडला होता. जर या
संर क जा या अस या, तर ही सम या आलीच नसती. मग मी या मालकाला
भेट यासाठी वेळ ठरवून घेतली. याचे आॅ फस मा या घरापासून पंचवीस मैलांवर होत.े
मी प रि थतीचा पूण अ यास केला आिण या कोसम ये िशकले या त वांची पु हा एकदा
उजळणी केली. मी ह ेमनाशी प े  ठरवले क , रागाव याने कंवा संताप याने माझा हतेू
सा य होणार नाही. मी जे हा या या आॅ फसम ये पोहोचलो ते हा मी अ यंत शांत
रािहलो व लगेच मु ाला हात न घालता याने नुकतीच वे टइंडीजम य ेजी सु ी घालवली
होती याब ल बोललो. जे हा माझी खा ी झाली क , िवषय काढ यायो य प रि थती
िनमाण झाली आह,े ते हाच मी याला पा यामुळे झाले या मा या छो ाशा सम येब ल
सांिगतले. याने ताबडतोब दु ती कर यास मदत कर याचे आ ासन दले.

‘थो ाच दवसांनी याने मला पु हा एकदा आॅ फसम ये बोलावले आिण मा या
नुकसानभरपाइचे पैसे दले व भिव यात पु हा अशी सम या येऊ नये हणून संर क
जा या बसव याचे वचन दले.

‘जरी या उपिवभागातील मालकाचा दोष होता, तरीसु ा मी मै ीपूण सु वात केली
नसती, तर झाले या नुकसानीची संपूण जबाबदारी उचल यास तो तयार झाला नसता.’

अनेक वषापूव  जे हा मी िमसुरीमधील जंगलातून अनवाणी शाळेत जात अस ेते हा मी
एक दतंकथा वाचली होती. ती सूय व वारा यां याब लची होती. एकदा वारा व सूय यांचे
तुफान भांडण जंुपले. मु ा होता: ‘कोण अिधक े ?’ ते हा वारा हणाला, ‘मीच े
आह.े मी त ेिस  क न दाखवतो. तो बघ, खाली एक हातारा माणूस कोट घालून चालला
आह.े मी पैज लावतो क , मी याचा कोट तु याआधी उतरवून दाखवीन.’

मग सूय ढगां या आड लपला आिण वा याने िजवा या आकांताने पाहायला सु वात
केली, जणूकाही वादळच अवतरले! पण वारा िजतका जा त जोरात वाहायला लागला
या या दु पट जोरान े या हाता याने याचा कोट घ  पकडून ठेवला.



शेवटी हळूहळू वारा शांत झाला व याने नाद सोडून दला. आता सूय ढगां या आडून
बाहरे आला आिण या वृ  माणसाकड ेपा न फुि लतपणे हसला. मग हळूहळू याने
याची भुवइ व  केली आिण या वृ  माणसाला आपला कोट वत: या हातांनीच काढून
टाकायला भाग पाडले. मग सूयाने वा याला हळूच कानमं  दला क , ‘स यता आिण
मै ी ह ेनेहमीच संताप आिण जोर-जबरद ती यापे ा बलवान असतात.’

दवस दवस लोकांना आता याची जाणीव होत चालली आह ेक , कडवटपणाने
भरले या बाटलीपे ा मधाचा एक थब मा यांना आप याकड ेआक षत करतो. यामुळेच
लोकांना स यता आिण मै  यांचे मह व पटू लागले आह.े मेरीलँड, युथरि हले येथील गेल
कोलोरन ेआम या लासम ये सांिगतले क , ह ेत व याला य  अनुभवातून पटले आह.े
याची चार मिहने जुनी झालेली गाडी घेऊन तो ितस यांदा स हस सटरम ये गेला.
गाडीत काही ना काही ॉ लेम असायचाच. तो हणतो, “पण आता सु वातीलाच से स
मॅनेजर या अंगावर ओरडून काही उपयोग झाला नसता, यामुळे माझी सम या सुटली
नसती.

“ हणून मी शो- म ओलांडून पुढे गेलो व ‘मला मालकालाच भेटायचे आह.े’ असे
सांिगतले. थो ाच वेळात िम. हाइट तेथे आला. मी याला वत:ची ओळख सांिगतली
आिण हटले क , िम ा या सांग याव न मी तुम याकडून ही गाडी घेतली, कारण याने
मला सांिगतले क , गाडी या कमती तुम याकड ेवाजवी आहते आिण तुमची सेवासु ा
उ म आह.े तो समाधानान ेहसला, कारण याची तुती ऐकून याला आनंद झाला. मग मी
याला या या लोकांकडून मला यो य स हस िमळ यात काय अडचणी येतात ते
सांिगतले. “मला असे वाटते क , तुम या कार कद ला, नावलौ ककाला अशा छो ा
गो मुळे ब ा लागू नये.” यान ेमाझे आभार मानले, कारण खूप मह वाची गो  मी
या या कानावर घातली होती आिण तो वत: मा या गाडीकड ेजातीने ल  घालेल असे
यान ेमला आ ासन दले. एवढेच नाही, तर माझी गाडी दु त होइपयत यान े याची
वत:ची गाडी मला वापरायला दली.”
इसाप एक ीक गुलाम होता. तो ोशस राजा या दरबारी होता आिण याने

ि तपूव सहाशे वष अजरामर दतंकथा सांिगत या. या या या मानवी वभावातील
स य सांगणा या कथा जगा या कानाकोप यात आजही पटणा या आहते. मग त ेबो टन
असू द,े ि ह गंहमॅ अस ूद,े चीन, भारत, अथे स अगदी कुठेही! सूय वा या या आधी
तुम या अंगावरचा कोट उतरवू शकतो. दयाळूपणा, मै ी, कौतुक यांमुळे समोर याचे मन
बदलू शकते. जी ताकद राग, संताप, आततायीपणा, जोरजबरद ती यांम ये नाही.

ल ात ठेवा, लंकन हणतो, ‘बादलीभर कडवटपणापे ा एका मधा या थबात
मा यांना आक षत कर याची श  असत.े’

त व ४:
मै ीपूण दिृ कोन ठेवा.



 ५ 

सॉ े टसची िस े स
लोकांशी बोलायला सु वात करताना तु ही या मु ांशी सहमत नसाल या

मु ांपासून कधीही सु वात क  नका. या गो शी तु ही सहमत असाल या गो वर
जा त जोर ा. श य असेल तर समोर या या मनावर अस े बंबवा क , आप या दोघांचे
माग िभ  असले तरी अंितम येय एकच आह.े

िनदान सु वातीला तरी समोर या माणसाला ‘होय-होय’ हणत मान डोलवायला
लावा. तुम या िवरोधकाला श य असेल तर ‘नाही’ हण यापासून परावृ  करा.

ो. ओ हर ीट यां या मते ‘नाही’ असा समोर याकडून ितसाद येणे हा आप या
मागातील एक मोठा अडथळा असतो. जे हा तु ही ‘नाही’ हणता ते हा तुम या
ि म वाचा अहकंार सुखावला जातो, कारण तु ही तुम या मताला िचकटून आहात,

असा याचा अथ होतो. कदािचत नंतर तुम या असेही ल ात येत ेक , ‘नाही’ हणणे
चुक चे ठरले, तरीसु ा तुमचा मौ यवान अहकंार जोपासला गेलेला असतोच! पण आता
एखादी गो  आपण बोलून बसलो तर माघार कशी घेणार? असे तुम या मनात येत ेआिण
हणूनच माणसाने नेहमी होकारा मक दशेने सु वात करणे ह ेफार मह वाचे असते.
जो कुशल संवादकता असतो तो सु वातीला ‘होय-होय’ हणत माना डोलवतो.

यामुळे ऐकणा या या मनावर मानिसकदृ ा सकारा मक प रणाम होऊन िवधायक
दशेने वास सु  होतो. ह े हणजे िबिलयड खेळातील चडूसारखे असत.े एका दशेने
जोरदार ध ा लगाव यास तो दशा बदलून आणखी वेगाने उलट दशेला येतो.

ही मानिसकता िवशेष नमुनेदार असते. जे हा एखादी  ‘नको’ हणते आिण ितला
नेमके तेच हणायचे असते ते हा ती ‘नको’ या दोन श दां या आधाराखेरीज आणखी
बरेचकाही करत असते. या नकाराम य ेितची संपूण शरीरयं णा, सग या ंथी,
म ासं था, ायू सगळे एक  एकवटतात. ब धा ह ेसगळे अव या एका िमिनटाम ये
घडते; पण ते ल ात घे यामागे असते शरीराची नकारा मक भावना कंवा शरीर आखडून
घे याची तयारी! अगदी बारीकसारीक हालचाल व न ह े दसून येत.े थोड यात, संपूण
म ासं थाच वीकारायला नकार दतेे; पण या या उलट, माणूस जे हा ‘हो’ हणतो ते हा
यांपैक  कोणतीच नकारा मक हालचाल होत नाही. जोपयत आपण सु वातीपासूनच
अनेकदा ‘हो’ हणत जाऊ तोपयत आपले अंितम येय गाठ या या मागात आपण यश वी
होत जाऊ.

असे ‘हो’ हणणे फार सोपे असते आिण याच वेळी त ेदलु  कर याजोगेपण असते,
पण काही लोकांना वाटत ेक , आपण असा नकार द यान े कंवा िवरोध के याने आपले



मह व वाढते.
असे ‘हो-हो’ हण याचे तं  यूयॉक शहरातील ीनिवच से ह ग बँक येथे काम

करणा या जे स एबरसनने वापरले आिण जे ाहक यांना सोडून जा या या िवचारात
होते यांना पु हा ध न ठेवणे याला श य झाले. िम. एबरसन हणाले, “एकदा एक
माणूस आम या बँकेत याचे खाते उघडायला आला ते हा मी याला आमचा नेहमीचा
फॉम भरायला दला. काही ांची उ रे याने आनंदाने दली, पण काही ांची उ रे
ायला याने सरळ सरळ नकार दला.
“जर मी या मानवी ना यांचा अ यास सु  कर यापूव चा असतो, तर मीसु ा प

श दांत या खातेदाराला सुनावले असते क , तुला जर मािहती ायची नसेल, तर
आ हालाही तुझे खाते नको आह.े पूव  अनेकदा मी असे केले आह,े ह ेसांग याचीसु ा मला
आता लाज वाटते. साहिजकच असा पयाय ाहकांसमोर ठेवताना पूव  मला बरे वाटायचे.
मी मा या बॉसला ह ेदाखवून ायचो क , बँकेचे कायद ेकानून मी कती कसोशीने
पाळतो, पण अशा कारचा माझा दिृ कोन आम या बँकेत वत: या पायांनी चालत
येणा या ाहकाचे वागत करायला अपुरा पडायचा.

“ या सकाळी मी माझा कॉमन से स वापर याचा िन य केला. या दवशी मी असे
ठरवले क , बँकेला काय पािहजे यापे ा ाहकाला काय पािहजे याचाच फ  िवचार
करायचा. हणून सु वातीपासूनच मी या ाहकाला ‘होय-होय’ हणायला सु वात
केली. यामुळे आ ही एकमेकांशी सहमत झालो. मग मी याला हसेु ा सांिगतले क ,
याला जी मािहती आ हाला ायची नाही याची तशीही फारशी काही गरज नाही. मग
मी याला पु हा हटले, “पण तरीही, समजा क , तुम या मृ यू या वेळी तुम या खा यात
पैसे जमा असतील, तर त ेकाय ा माणे कोणा यातरी खा यात जमा हावेत, अशी तुमची
इ छा असेलच ना?”

“ “हो! अथातच.” तो उ रला. मी हणालो, “मग तु हाला असे नाही का वाटत क ,
आ ाच याचे नाव व प ा दऊेन ठेवावा. यामुळे आ ही यो य वेळी यो य माणसा या
खा यात त ेपैसे िबलकूल िवनािवलंब जमा क  शकू.”

“पु हा तो हणाला, “हो! ह ेखरेच आह.े”
“ या त ण माणसाचा दिृ कोन आता बदलून जरा मऊ हायला लागला होता, कारण

आता याला ह ेजाणवू लागले होत ेक , आ ही याला जी मािहती िवचारत होतो, ती
आम या फाय ासाठी नसून या या फाय ासाठी होती. बँक सोडून जा यापूव  या
त णाने मला याची संपूण मािहती तर दलीच, पण मा या सूचनेनुसार यान ेएक ट
अकाउंटसु ा उघडले, याम ये याने लाभाथ चे नाव हणून आइचे घातले आिण मग
या या आइसंबंधीची िवचारलेली मािहतीसु ा याने आ हाला पुरवली.

“मा या असे ल ात आले क , सु वातीलाच ‘हो, हो’ हण याने यान े याचा मु ा
सोडून दला आिण नंतर मग मी सुचवले या सग याच गो ी करायला तो तयार झाला.”

जोसेफ अ ◌ॅलीसन हा एका इलेि क कंपनीचा िव े ता होता. यान ेसांिगतलेली याची
कथा पुढील माणे. तो हणतो,



“मा या काय े ा या प रसरात एक असा माणूस राहत होता क , याला काहीतरी
िवक यासाठी माझी कंपनी फार उ सुक होती. मा या पूव या अिधका यांनी दहा वषात
असा य  अनेकदा क न पािहला होता, पण त े याला काहीही िवकू शकले न हत.े जे हा
मी या िवभागाचा ताबा घेतला ते हा सतत तीन वषापयत मला याची एकही आॅडर
िमळाली नाही. अखेर सतत तीन वषा या य ानंतर आ ही याला काही मोटारी
िवक यात यश वी झालो. जर या आॅडरम ये काही दोष आढळला नसता, तर शेकडो
आॅडस आणखी िमळतील अशी माझी अपे ा होती.

“मला खा ी होती क , मोटारी चांग या चालणारच, हणून मी तीन आठव ांनी
जोरात िवचारले, “सगळे ठीक चालले आह ेना?”

“तर ितकडून मु य इंिजिनअरने मला अिभवादन क न एक बॉ बगोळाच टाकला. तो
हणाला, “अ ◌ॅलीसन, यापुढे आ ही तुम याकडून मोटारी िवकत घेऊ शकत नाही.”

“मला इतका मोठा ध ा बसला क , मी आ यान ेिवचारले, “का? काय झाले?”
“कारण तुम या मोटारी फार गरम होतात. मी या यावर हात ठेवू शकत नाही.”
“आता या यावर वादिववाद घालणे बेकार होत,े ह ेमी समजून चुकलो होतो. मी पूव

असे करत असे, पण आता मला समो न ‘हो, हो’ असा ितसाद हवा होता, हणून मी
हणालो, “ठीक आह!े िम. ि मथ, मी तुम याशी शंभर ट े  सहमत आह.े जर या मोटारी
चालवताना खूप गरम होत असतील, तर तु ही या मोटारी घेऊ नका. तुम याकड ेनॅशनल
इलेि क मॅ युफॅ चरस असोिसएशनन े मािणत केले या तापमानापे ा कमी तापमान
असले या मोटारी आहते का? अस ेअसू शकत नाही. हो ना?”

“तो मा याशी सहमत झाला आिण मला याचा पिहला होकार िमळाला.
“ द इलेि क मॅ युफॅ चरस असोिसएशन असे सांगत ेक , मोटार यो य रीतीने

चाल यासाठी म टपरेचरपे ा बहा र िड ी फॅरनहाइट तापमान अिधक ठेवावे लागत.े
“ “होय.” तो कबूल झाला, तरी यान े याचा हकेा सोडला नाही. तो हणाला, “पण

तुम या मोटारी याहीपे ा जा त गरम होतात.”
“मग मी या याशी वाद घातला नाही. मी सहजच िवचारले, “मील मचे तापमान

कती आह?े”
“तो हणाला, “पंचाह र िड ी फॅरनहाइट.”
“ “ठीक आह.े” मी हणालो, “ या मील मचे तापमान पंचाह र िड ीज आिण यात

बाह र िड ीची भर पडली हणजे एकूण तापमान एकशे स ेचाळीस िड ी फॅरनहाइट
झाले. या गरम पा याचे तापमान एकशे स ेचाळीस फॅरनहाइट िड ी आह े याखाली
तु ही हात धरलात, तर तुमचा हात भाजेल ना?”

“तो पु हा ‘होय’ हणाला.
“ “मग मी तु हाला असे सुचवू का क , या मोटारीपासून तुमचे हात दरू ठेवा?”
“ यान ेकबूल केले, “ह,ं तु ही हणता यात त य आह.े” मग आ ही आणखी थोडा वेळ

ग पा मार या. मग यान े या या से े टरीला बोलावले आिण जवळपास प तीस हजार
डॉलस कमती या आॅडस पुढील मिह यासाठी द या.”



मला ह ेिशक यासाठी हजारो डॉलसचे नुकसान आिण आयु यातील अनेक वष वाया
घालवावी लागली आिण यानंतरच मला समजले क , वादिववाद घालून काहीच साधत
नाही. यापे ा समोर या या दिृ कोनातून एखा ा घटनेकड ेबघणे अिधक फायदशेीर
असते आिण या माणसाकडून होकार िमळवणे अिधक आनंददायी असते.

एिड ो हा आॅकलंड, कॅिलफो नया येथील आम या लासेसचे व थापन करतो.
यान ेसांिगतले क , एका दकुानदाराने या याकडून ‘होय, होय’ असे वदवून घेऊन याला
याचा िचरंतन, िव ासू ाहक बनवून ठेवले. एडीला धनु यबाणाने िशकार कर यात
ची वाटू लागली होती आिण ते धनु यबाण िवकत घे यासाठी यान ेब यापैक  कंमत
मोजली होती. जे हा याचा भाऊ या याकड े याला भेटायला आला होता ते हा या
भावालासु ा वाटले क , आपणपण धनु यबाण घेऊन िशकारीला जावे. हणून या
दकुानात एडीन ेचौकशी केली क , भा ाने अस ेधनु यबाण िमळते का? तो दकुानदार
‘नाही’ हणाला. मग एडीन ेदसु या दकुानात फोन लावला. एडीने या संगाचे वणन
पुढील माणे केले आह.े

“एका अ यंत उम ा माणसाने फोन उचलला. पिह या दकुानापे ा इथे अगदी वेगळा
अनुभव आला. यान ेमाझी माफ  मािगतली क , त ेआता भा ान ेधनु यबाण दते न हते,
कारण यांना त ेपरवडत न हत.े याने मला पु हा िवचारले क , यापूव  मी कधी
धनु यबाण असे भा ान ेघेतले होत ेका? मी हणालो, “हो, खूप पूव .” मग यान ेमला
आठवण क न दली क , भा ाचे पंचवीस त ेतीस डॉलस ावे लागले असतील. मी ‘हो’
हणालो. मग तो हणाला, “तु हाला पैस ेवाचवायला आवडतील का?” मी हणालो,

“साहिजकच हो!” मग याने मला असे समजावून सांिगतले क , स या यां याकडे
धनु यबाणांचा सेल चालू होता व सेलमधील याची कंमत ३४.९५ डॉलस इतक  आह.े
ते हा फ  ४.९५ डॉलस मी जा त दले असते, तर अ खा सेट माझाच होऊन गेला असता
आिण हणूनच यांनी आता धनु यबाण भा ान ेदणेे बंद केले होत.े मला ते यो य वाटले
का? अथातच मी ‘हो’ हणालो आिण धनु यबाणाबरोबर इतरही अनेक व तू घेऊन मी
या दकुानाचा िनयिमत ाहक झालो.”

‘अथे सचा गॅड लॉय’ (चरचरीत बोलणारा) सॉ े टीस हा जगाला मािहती असलेला
थोर त ववे यांपैक  एक होता. या मूठभर लोकांनी जगा या इितहासात थोर कामिगरी
केली यांपैक  तो एक होता. यान ेसंपूण मानवजातीला िवचारांची नवी दशा दाखवली
आिण आता या या मृ यूला चोवीस शतके झा यानंतर या भांडकुदळ जगाला
शहाणपणाचा माग दाखवणारा एक शार माणूस हणून संपूण जगाने याचा ब मान
केला.

काय होती याची प त? तो लोकांना असे सांगायचा का क , यांचे चुक चे आह?े छे:!
सॉ े टीस अस ेकधी सांगणे श यच नाही. तो अ यंत चतुर होता. या या तं ाला
‘सॉ े टीस प त’ या नावाने ओळखले जात.े जे पूणपणे ‘होय, होय’ अशा सकारा मक
ितसादा या पायावर उभे होते. तो असेच  िवचारत असे क , याचे उ र याला
िवरोधक ‘होय’ अस ेदऊे शकेल आिण मग असे ढीगभर कबुलीजबाब तो िमळवत असे
आिण मग अ यंत कौश यपूण संभाषणान ेतो शेवटास येत असे आिण मग िवरोधक अशा



का ीत सापडत असत क , काही िमिनटांपूव  या गो ी यांनी कबूल केले या असत या
गो ी आता त ेनाका  शकत नसत.

जर यापुढे कधी तु हाला असा मोह झालाच क , आपण याला कंवा ितला सांगावे क ,
‘तुझे चुकलेय!’ तर आपण आधी सॉ े टीसला आठवा आिण अ यंत स यपणे  िवचारा.
असा  क , याचे उ र ‘होय’ येइल.

िचनी लोकांम ये एक हण फार िस  आह ेआिण ती शहाणपणा या अनुभवी
िनकषांवर अनेकदा घासून पािहली गेली आह े: ‘जो हळुवारपणे वहार करतो, तो
लांबचा प ला गाठतो.’

िचनी सं कृतीत मानवी वभावाचा सुमारे पाच हजार वषापयत अ यास के यानंतरच
त ेशेवटी या िन कषाला आले : ‘जो सौ यपणे वहार करतो, तो यश वी होतो.’

त व ५:
समोर यान ेताबडतोब तु हाला ‘होय’ हणून ितसाद ावा, अस ेकाहीतरी करा.



 ६ 

त ारी हाताळताना वापरा से टी हॉ ह!

अनेक लोक इतरांनी आप याच मताचे असावे यासाठी खूप जा त आिण आ ही वरात
बोलत असतात, पण इतरांनाही बोलायची संधी ायला हवी व यांना काय वाटते हे
जाणून यायला हवे. यांना यां या वत: या वसाय-धं ाब ल आिण वत: या
सम यांब ल िनि तच अिधक मािहती असते. हणून यांना  िवचारले हणजे ते
तु हाला यां याब ल अिधक काही सांगू शकतील.

समोरचा बोलत असताना जर तु ही या याशी असहमत झालात, तर याला
थांबवायचा तु हाला मोह होइल; पण चुकूनही असे क  नका. ह ेफार धो याचे असते.
अजून यां याकड े  हो यासारख ेबरेचकाही िश लक असत,े यामुळे ते तुम याकडे
ल ही दणेार नाहीत. हणून ते जे काही बोलतील त ेनीट, ल पूवक ऐका. याम ये ची
दाखवा व यांना यां या क पना मांड यासाठी ो साहन ा.

ही िवचार णाली तु हाला धं ात उपयु  ठरेल का? बघू या. इथे मी तु हाला एका
िव े याची गो  सांगतो आह,े जो ह ेजबरद तीन ेिशकला.

अमे रकेतील एका फार मो ा आॅटोमोबाइल उ पादकाला एक वषभर पुरेल एवढे
गा ा-िगर ांचे कापड यायचे होते. यासाठी तीन मह वपूण कापडधं ातील उ ोजक
आपापले नमुने घेऊन आले होते. मोटार-कंपनी या उ  अिधका यांनी त ेसव काळजीपूवक
तपासले आिण मग येक कपडउ ोजकाला अशी नो टस पाठवली गेली क , अमुकअमुक
या दवशी यांनी यां या कंपनीचे ितिनधी पाठवावे. यांना करार बनव यासाठी आिण
आपले हणणे मांड यासाठी संधी दली जाइल.

एका कापड उ ोजकाचा ितिनधी, आपण याला जी. बी. आर. हणू या. तो सांगत
होता क , तो शहरात दाखल झाला, पण याला लॅ रं जायटीस या आजारान ेपछाडले
होते. िम. आर. हणाला, ‘जे हा या उ  अिधका यां या सभेत काही बोल याची वेळ
आली ते हा काय करावे मला सुचेना.’ िम. आर. तो संग लासम ये सांगत होता. “माझा
आवाजच गेलेला होता. मी फ  कुजबुजत होतो. नाइलाजाने मी मुलाखती या खोलीत
गेलो. तेथे माझा टे सटाइल इंिजिनअरशी समोरासमोर सामना झाला, जो कंपनीचा एजंट
होता. यािशवाय तेथे से स िडपाटमटचे डायरे टर होत ेआिण कंपनीचे ेिसडट होते. मी
उभा रािहलो व बोल याचा य  केला, पण मा या त डून आवाज फुटला नाही.

“ते सगळे एका टेबलाभोवती बसले होते. मी पॅडमधून एक कागद ओढून घेतला व
यावर िलिहले, ‘साहबे, माझा आवाज गेला आह,े माझे बोलणे बंद झाले आह.े’

“ ेिसडट हणाला, “हरकत नाही. तुम या वाटचे बोलणे मी करतो.’ आिण याने तसे



केले. मी बरोबर आणलेले कापडाचे नमुने यान ेउलगडले आिण या कापडा या
गुणवैिश ांचे याने कौतुक करायला सु वात केली. मा या सामानाचे अगदी उ साहाने
रस हण चालले होते आिण ेिसडट जो माझी भूिमका वठवत होता, तो याची
जबाबदारी मा यापे ाही अिधक सरसपणे िनभावत होता. यामुळे या हॉलम ये माना
डोलवणे, ि मतहा य आिण आणखी काही आनंदी हावभाव एवढेच होत.े नाराजीचा
लवलेशही न हता.

“अशा या जगावेग या मुलाखतीचा शेवट कसा झाला असेल? मला त ेकॉ ॅ ट बहाल
कर यात आले. इतके मोठे कॉ ॅ ट क , अधा लाख याड कापड! क पना करा! याची
कंमत सोळा लाख डॉलस एवढी मोठी होती. अशी आॅडर मला मा या आयु यात थमच
िमळाली.

“मला मािहती आह ेक  माझा आवाज या दवशी बसला नसता, तर न च हे
कॉ ॅ ट मला िमळाले नसते, कारण या योजनेब ल या मा या डो यात सग या
चुक या क पना हो या आिण केवळ अपघातानेच मला ह ेसमजले क , आपले बोलणे
दसु यावर सोपवणे ह ेकाही वेळेस कती फायदशेीर ठरत!े”

वसायात तसेच काही वेळेस कौटंुिबक कलहातसु ा आप यासाठी दसुरे कोणीतरी
बोलणे ह ेउपयु  ठरते. बाबरा िव सनचे ित या वत: या मुलीबरोबरचे नातेसंबंध
दवस दवस िबघडत चालले होते. ितचे नाव लॉरी. ती अितशय शांत आिण समाधानी
मुलगी होती, पण अचानक ित यात बदल होऊ लागला आिण ितने असहकार पुकारला.
िचत शोडषवष य बंडखोरी ित यात दसू लागली. िमसेस िव सनन ेआधी ितला

समजावून सांिगतले, धाक लावून पािहला, िश ासु ा क न झाली; पण कशाचाच
उपयोग झाला नाही.

िमसेस िव सनने लासम ये सांिगतले, “एके दवशी मी नादच सोडून दला. लॉरी
माझे न ऐकता ित या मैि णीला भेटायला ित या घरी िनघून गेली. जा यापूव  ितची
नेहमीची कामे, अ याससु ा ितन ेपूण केला नाही. जे हा ती परतली ते हा ित या अंगावर
दहा हजार वेळा ओरडावे असे वाटून गेले, पण आता तसे कर याचीसु ा ताकद मा या
अंगात उरली न हती. मी अतीव द:ुखान ेएवढेच बोलले, “का? लॉरी का त ूअस ेवागतेस?”

लॉरीला प रि थतीचे गांभीय समजले आिण ितन ेअ यंत थंड सुरात मला िवचारले,
“तुला खरेच ह ेजाणून यायचे आह ेका?” मी होकाराथ  मान हलवली. सु वातीला ितची
चलिबचल झाली, पण नंतर मा  ितने सडतेोड बोलायला सु वात केली. ितचे हणणे असे
होते क , मी ित याकड ेकधी ल च दले न हते. मी सतत ितला ‘अस ेकर/तसे क  नको’
हचे सांगत रािहले, पण ती मला काय सांगत अस,े ते मी ल पूवक ऐकले नाही. ती जे हा
कधी ितचे िवचार, ित या क पना, ित या भावना मला सांगायला लागे या येक वेळी
मी ितला थांबवत असे आिण उलटे आणखी आदशेच दते असे; आिण या णी मा या
ल ात आले क , ितला मी हवी होत,े पण कमत चालवणा या आइ या पात नको होत,े
तर िव ास टाकू शकणा या मैि णी या पात हवी होते. ित या वाढी या या िविश
काळातील ित या सं माव थेत मागदशक हणून मी हवी होते; पण मी काय करत होत,े
तर एक उ म ोता हो याऐवजी सतत ितला उपदशेाचे डोस पाजत होते. ितला काय



हणायचे होत,े त ेमी कधीच ऐकून घेत न हते.
“ या दवसानंतर मा  ितला जे पािहजे त ेबोलायची परवानगी मी ितला दली.

ित या मनात काय चालू असे, ह ेती मला आता मोकळेपणाने सांगू लागली आिण आमचे
नातेसंबंध कमालीचे सुधारले आिण मग मला येक बाबतीत ितचे सहकाय िमळू लागले.”

यूयॉकमधील वतमानप ात एक भली मोठी जािहरात आली होती आिण यां या
कंपनीसाठी यांना असामा य मता आिण अनुभव असले या लायक उमेदवाराची गरज
होती, असे यात िलिहले होत.े चालस युबेिलस यान े या जािहरातीला उ र ायचे
ठरवले व दले या बॉ स नंबरवर याचा अज व बायोडाटा पाठवला. काही दवसांनी
याला मुलाखतीसाठी बोलावणे आले. मुलाखतीला जा यापूव  या मालकासाठी काम
करायचे होते या याब ल काही मािहती िमळते का ते पाह यासाठी काही तास याने
वॉल ीटवर घालवले. मग मुलाखती या दर यान यान ेअस ेसांिगतले, “अशा बला
सं थेबरोबर माझे नाव जोडले गेले, तर माझा तो मोठा स मान असेल. मला मािहती आहे
क , अ ावीस वषापूव  आपण फ  एक टेनो ाफर आिण एक डे क म यांना घेऊन या
सं थेची सु वात केली. खरे ना?”

जवळपास येक यश वी माणसाला यान े या या सु वाती या काळात केले या
संघषाब ल या आठवणी आवडतात. हा माणूससु ा याला अपवाद न हता. अथातच
यानंतर बराच वेळ तो मालक फ  साडचेारशे डॉलस आिण उराशी व  बाळगून या
वसायाला कशी सु वात केली याब ल बोलत रािहला. लोकांनी याला कतीतरी

नाउमेद करायचा य  केला होता आिण याची खूप चे ाही केली होती, पण याला याने
धाडसान ेत ड दले होत.े तो दर रिववारी व सु ी या दवशीसु ा काम करत असे. रोज
तो असे सोळा तास काम करत असे. शेवटी सव संकटांवर मात क न आज तो या पदावर
आला होता. आज वॉल ीटवरील अनेक उ  अिधकारी या याकड ेस ला यायला येत
असत आिण या या आज या या ि थतीचा याला रा त अिभमान आह ेआिण हे
सांगताना याची छाती गवाने फुलून आली. शेवटी याने युबेिलसला या या
अनुभवांब ल िवचारले आिण लगेचच हाइस ेिसडटला बोलावून तो हणाला, “मला
वाटत ेआपण या चा शोध घेत होतो, तीच ही  आह.े”

युबेिलसने या या होणा या मालका या यशापाठीमाग या रह याचा शोध घे याचे
थोड ेक  घेतले होत.े यान ेसमोर या माणसाम ये ची दाखवली होती आिण या या
सम यांब ल सहानुभूती! याने समोर या माणसाला अिधक बोल यासाठी उ ु  केले
आिण वत:ब ल अनुकूल मत बनवले.

कॅिलफो नया येथील रॉय ँडले यांनी या या उलट सम येला त ड दले.
मुलाखती या काळात तो एक उ म ोता बनला व आप या भावी उमेदवाराला या या
मनात येइल त े याला बोलू दले. याची कथा रॉय सांगतात –

“आमची एक छोटीशी दलालीची कंपनी होती. याम ये इतर फायद,े जसे मेिडकल
इ शुर स कंवा डॉ टरांची िबले कंवा पे शन अस ेकाहीच न हत.े येक उमेदवार हा
वतं पणे एजंट होता. आ ही उमेदवारांना कोणतीच सुिवधा पुरवत न हतो आिण आ ही
आम या इतर मो ा पधकां माणे जािहरातीसु ा दऊे शकत न हतो.



“आमचे जे काम होत े याचा थोडासा अनुभव रचड यरला होता. याची मुलाखत
मा या सहका याने घेतली, याने याला आम या फमची वाइट बाजू समजावून
सांिगतली. यामुळे तो काहीसा नाउमेद झा यासारखा दसला. मग तो मा या
आॅ फसम ये आला ते हा या फमम य ेकाम कर यासाठी एक चांगला मु ा मी याला
सांिगतला – “येथे तू वतं पणे कॉ ॅ टर हणून काम करणार आहसे. यामुळे वा तिवक
पाहता तू एक वतं  ावसाियक होणार आहसे.”

“तो मा याशी या मु ावर जे हा चचा करत होता व यातले फायद ेसमजावून घेत
होता ते हा वत:शी हळूहळू बोलत या या नकारा मक िवचारांना परतवून लावत होता.
जणूकाही तो पारदशकपणे मनाशी िवचार करत होता. क येकदा मला या या
िवचारांम य ेआणखी भर घालायचा मोह झाला, पण मी तो आवरला. जे हा मुलाखत
संपली ते हा या या मनाला याने काही गो ी पटवून द या हो या व याचा िन कष हा
होता क , तो आम या फमम ये काम करायला तयार होता.

“याचे कारण असे होत ेक , मी एका उ म ो याची भूिमका िनभावली होती व याला
मनात या मनात फायद-ेतोटे यांचा केलेला िवचार मांड याची संधी दली होती. यामुळे
तो सकारा मक िन कषाला येऊन पोहोचला होता. खरेतर हा िनणय घेणे हणजे या या
वत:साठीसु ा एक आ हानच होत.े आ ही याला कामावर घेतले आिण याने वत:ला
आम या फमचा अ यंत लायक उमेदवार हणून शाबीत केले.”

आप या िम ांनासु ा वत:चे यश खुलवून सांग यात जा त रस असतो. आपण
आप याब ल काय सांगतो त ेऐक याचा यांना कंटाळा असतो.

ला रॉशफॉकॉ ड हा एक च त ववे ा होता. तो हणतो, “तु हाला श  ूहवे असतील,
तर तुम या िम ांवर कुरघोडी करा; पण तु हाला जर िम  हवे असतील, तर तुम या
िम ांना तुम यावर कुरघोडी क  ा.”

ह ेखरे का आह?े कारण जे हा िम  आप यापे ा े  ठरतात ते हा यांचे मह व
वाढत,े पण जे हा आपण यां यापे ा े  ठरतो ते हा यांना आपला म सर वाटतो.

यूयॉक शहरात नोकरीिवषयक स ला क  चालवणारी हिे टा नावाची एक बाइ
होती. ितने ितची वत:ची एज सी उघड यावर सु वातीचे काही मिहने ितला कोणी
िम -मैि णी न हत.े का? कारण सु वातीला ती ित या यशाब ल, ितन ेलोकांना िमळवून
दले या नोक यांब ल, ित या नवीन उघडले या खा यांब ल बढाया मारत असे.
हिे टान ेआम या लासम ये अस ेसांिगतले, “मी मा या कामाशी ामािणक होते

आिण याचा मला अिभमान होता, पण मा या सहका यांना मा या यशात सामील
हो यापे ा यांना याचा राग येत असे. या लोकांनी मा यावर ेम करावे असे मला
वाटत होते.” मग आम या वगात आ ही ितला काही गो ी िशकव या. या ल पूवक
ऐकून ितने आता वत:ब ल कमी बोलायला आिण अिधक ऐकायला सु वात केली. ती पुढे
हणते क , ित या सहका यांनासु ा खूप बढाया माराय या हो या व वत:चे यश खुलवून
सांगायचे होत.े आता जे हा आ ही कधी ग पा मारतो ते हा मी यांना यां या यशाब ल,
आनंदाब ल िवचारत ेआिण यांनी मला िवचारले, तरच मा या परा माब ल बोलते;



अ यथा नाही.

त व ६:
दसु यांना बोलू ा.



 ७ 

सहकाय कस ेिमळवाल?

दसु या एखा ान ेअगदी चांदी या तबकात रेडीमेड क पना आणून तुम या पु ात
ठेव या, तरीसु ा तुमची ा, तुमचा िव ास हा तुम या वत: या डो यातून बाहरे
पडणा या क पनांवरच अिधक असणार; हो क  नाही? अस ेजर असेल, तर आपली मते
बळजबरीने दसु या या घशात क बणे चुक चेच नाही का? ह ेअिधक शहाणपणाचे न ह ेका
क , आपण समोर याला सूचना करा ात आिण शेवटी याचा िनणय यानेच यावा?

एका आॅटोमोबाइल दकुानाचा से स मॅनेजर आिण मा या कोसचा िव ाथ  अ ◌ॅडॉ फ
से झ हा फलाडिे फया येथील राहणारा होता. एक दवस अचानक याला असे जाणवले
क , या या िवभागातील िव े ते काहीस ेअसंघ टत आिण नाउमेद झालेले दसत होते
आिण यां यात उ साह भर याची गरज होती. मग यान ेसंबंिधत लोकांची एक मी टंग
बोलावली आिण या सग या लोकांना आ ह केला क , या लोकां या या याकडून काय
अपे ा हो या ते यांनी सांगावे. त ेजसजसे बोलू लागले तसतसे यान ेत ेफ यावर
िलहायला सु वात केली. नंतर तो हणाला, “तुमची मा याकडून या गो ची अपे ा
आह े या सग या गो ी मी तु हाला दइेन. आता मी तु हाला ह ेिवचारतो क , मला
तुम याकडून कोण या अपे ा बाळग याचा ह  आह?े” याबरोबर भराभर उ रे आली
‘िन ा’, ‘ ामािणकपणा’, ‘पुढाकार घेणे’, ‘सकारा मकता’, ‘सांिघक गुण’, ‘ दवसातून
आठ तास झडझडून काम’. एक कामगार तर उ साहा या भरात ‘ दवसातून चौदा तास
काम’ असे हणाला. िम. से झन ेमला सांिगतले क , खरोखरच यानंतर िव म ये
भरघोस वाढ झाली. जणूकाही मा या माणसांनी मा याबरोबर ह ेनैितक आ हानच पेलले
होते आिण जोपयत मी माझे वचन पाळत होतो, तोपयत यांनीसु ा यांचे वचन
पाळ याचा िनधार केला होता.

“कामगारां या इ छा-आकां ांब ल खु  यां याशी केलेली स लामसलत ही जणू
दडंावर घेतले या एखा ा इंजे शनसारखी रामबाण ठरली होती.”

कोण याच पु षाला कंवा ीला एखादी गो  आप या मज िव  आप या ग यात
मारली आह,े ह ेसांगणे आवडत नाही. यापे ा आप याला ही जाणीव अिधक सुखाची
वाटते क , ही आपली वत:ची क पना आह े कंवा आपली वत:ची आवड आह.े
आप याला आपले िवचार, आप या इ छा आिण आप या गरजा यांब ल कोणी
आपुलक ने िवचारले तर ते आवडते.

आपण िम. युगेन वेसनची केस पा . याला ह ेस य समज यापूव  याने हजारो
डॉलसचे नुकसान क न घेतले. कापड उ ोगामधील नवीन फॅश सची िडझाइ स बनवून



याचे केचेस टुिडओला िवक याचे काम िम. वेसन करत अस.े एका ितथयश उ पादक
कंपनीकड े यूयॉकला तो िनयिमतपणे आठव ातून एकदा जात असे. या माणे तो सतत
तीन वष गेला. िम. वेसन पुढे हणाला, “ या उ पादकान ेमला भेटायला कधीच नकार
दला नाही, पण याने मा याकडून कधी काही िवकत घेतलेही नाही. तो नेहमी माझी
केचेस काळजीपूवक बघत असे आिण हणे, “नाही वेसन, मला वाटत ेक , आजही आपली
आवड जुळत नाही.” ‘’

ह ेअपयश सुमारे दीडशे वेळा घडले. वेसनला आता असे जाणवले क , या मागे
काहीतरी मानिसक सम या असावी. हणून यान ेमनाशी िन य केला क , ‘एक पूण
सं याकाळ घालवावी लागली तरी बेह र, पण आता मनु य- वभावावर भाव
टाकणा या गो चा अ यास करायला हवा आिण नवीन क पना, नवीन उ साह िनमाण
होइल अस ेकाहीतरी करायला हवे.’

आता याने वेग याच मागाने जायचे ठरवले. अधा डझन िच े यान ेमु ामच अपूण
ठेवली आिण या खरेदीदारा या आॅ फसम ये तो गेला व हणाला, “जर तुमची इ छा
असेल, तर तु ही मा यावर एक छोटीशी कृपा कराल का? कृपा क न तु ही मला सांगाल
का क , ही केचेस मी कशा कारे पूण क  यामुळे तु ही ती वाप  शकाल?”

या खरेदीदारान े णभर िच ांकड ेपािहले, पण त डातून चकार श द काढला नाही;
पण शेवटी तो हणाला, “ही केचेस त ूकाही दवसांसाठी मा याकड ेसोडून जा आिण
नंतर मला येऊन भेट.”

तीन दवसांनी वेसन पु हा या या आॅ फसम य ेगेला. यान े या या सूचना
काळजीपूवक ऐक या आिण या या टुिडओतून केचेस परत आणली आिण
खरेदीदारा या इ छे माणे ती पूण केली. प रणाम काय झाला अस ेिवचारताय? सगळी
केचेस वीकारली गेली.
यानंतर या ाहकाने वेसन या इतर केचेसचीसु ा मागणी केली. ती सगळी केचेस

या ाहका या आवडीनुसार बनवली गेली. िम. िव सन हणाले, “मला आता समजले
क , वषानुवष मी केचेस िवक यात अयश वी का होत अस!े मी याला मा या मनातली
केचेस िवक याचा आ ह धरत होतो; पण नंतर मी माझा दिृ कोन पूणपणे बदलला. मग
याने याची आवड मला सांगावी असा आ ह मी धरला. यामुळे याला अस ेवाटले क ,
तो वत:च िडझाइ स बनवतो आह ेआिण ते तसेच होत.े मी याला केचेस िवकली नाहीत,
तर ती याने खरेदी केली!”

वसाय-धं ात कंवा राजकारणात समोर या ला जर ही जाणीव झाली क ,
यांचीच क पना अमलात आणली जात आह,े तर याचा जादइू प रणाम होतो. कुटंुब-
सं थेतसु ा हचे त व लागू पडत.े तुलसा आॅ लोहोमा येथील पॉल डे हीस यांनी हीच त वे
अवलंबली. कशी ते याने लासम य ेसांिगतले. ते असे :

“आ ापयत या आयु यात मी व मा या कुटंुबाने मजेत घालवलेली ही सहल होती.
मला वत:ला फार वषापासून अशी ती  इ छा होती क , गेटीसबग येथे झालेले िसि हल
वॉर, याची ऐितहािसक भूमी पाहावी, फलाडिे फया येथील इंिडपे ड स हॉल पाहावा



आिण आप या दशेाची राजधानी पाहावी. तसेच मा या यादीम ये हलॅी फोज
जे सटाऊन आिण िव य सबग येथील जतन केले या वसाहतीसु ा भेटी दे या या वर या
मांकावर हो या.

“पण माच मिह यात माझी बायको ना सी िहने बोलून ठेवले होते क , या
उ हा या या सु ीत ितला पि मेकड या दशेांना भेटी ायला आवडले असते. ित या
यादीत य ूमेि सको, अ ◌ॅ रझोना, कॅिलफो नया आिण नेबाज होत.े ितलासु ा अशी सहल
अनेक वषापासून करायची होती. मा  आम या दोघां याही इ छा आ ापयत फल पु
झा या न ह या.

“आमची मुलगी अ ◌ॅनी िहने नुकताच अमे रकेतील युिनअर हाय कूलमधून इितहास
या िवषयाचा अ यास म पूण केला होता आिण आप या दशेाला आकार दणेा या घटनांचे
ितला चंड आकषण होत,े हणून मी ितला िवचारले क , ितन ेअ यासले या थळांना
भेटी दणेे ितला आवडले का? ती हणाली क , ितला खूपच आवडले असते.

“ यानंतर दोन दवसांनी आ ही डाय नंग टेबलाभोवती बसलो असताना नॅ सीने
जाहीर केले क , या उ हा या या सु ीत आ हा सग यांना पूवकडील दशेांना भेटी
ायला जायचे आह,े कारण अ ◌ॅनीला त ेखूप आवडणार होते. आ ही सगळेच जंकलो

होतो!”
अगदी हचे मानसशा  एका ए स-रे उ पादकान े याचे एक ए स-रे मशीन ुकिलन

येथील हॉि पटलला िवक यासाठी वापरले होत.े या हॉि पटलम य ेअमे रकेतील सवात
मोठा ए स-रे िवभाग उघड याचा याचा मानस होता. डॉ. एल यां यावर या ए स-रे
िवभागाची जबाबदारी सोपव यात आली होती, यामुळे येक ए स-रे िव े ता, उ पादक
यां याशी बोलणी कर यास उ सुक होता व या याच कंपनीचे ए स-रे मशीन कसे
सव म होत,े ह ेपटवून दते होता.

पण या सग यांम य ेएक उ पादक अिधक कुशल होता. याचा मानवी वभावाब ल
दांडगा अ यास होता. यान ेडॉ. एलना खालील माणे प  िलिहले –

आम या फॅ टरीन ेएव ातच एक नवीन कारचे ए स-रे मशीन बनवले आह.े
या प तीचे पिहले मशीन आम या आॅ फसम ये नुकतेच येऊन दाखल झाले आह,े
पण त ेमशीन प रपूण नाही असे आ हाला वाटत.े आ हाला मािहती आह ेक ,
आ हाला याम ये काही सुधारणा करणे गरजेचे आह.े जर तु ही वेळात वेळ काढून
आम या आॅ फसम य ेआलात व ह ेमशीन डो यांखालून घातलेत, तर आ ही
उपकृत होऊ आिण तु ही आ हाला काही सुधारणा सुचवू शकाल, जेणेक न
तुम या वसायात याचा जा तीतजा त उपयोग होइल. आपण कती कायम
असता याची आ हाला जाणीव आह.े आपण जर आप या सोयीने दवस व वेळ
िनि त केलीत, तर आप याला आम या आॅ फसम ये घेऊन ये यास आ ही गाडी
पाठवू.

डॉ. एल आम या लासम ये बोलत होत.े त े हणाले, “ह ेअस ेप  पा न मी अचंिबत
झालो. मला आ य तर वाटलेच, पण वत:ब ल अिभमानसु ा वाटला. आ ापयत



एकाही ए स-रे उ पादकाने माझा स ला िवचारला न हता, पण या प ामुळे माझी छाती
गवाने फुलून आली. खरेतर संपूण आठवडाभर मी खूप कामात होतो; पण मी एक जेवणाचे
आमं ण टाळून या वेळेत त ेए स-रे मशीन पाहायला गेलो. जेव ा बारकाइन ेमी ते
मशीन याहाळत गेलो तेवढे ते मला अिधक आवडत गेले.

“ह ेमशीन मला िवक याचा कोणीच य  केला नाही. आम या हॉि पटलसाठी ते
मशीन िवकत यावे हा सव वी माझा िनणय होता. मी या मशीन या उ  ती या
ेमात पडलो आिण आॅडर दऊेन आम या हॉि पटलम य ेबसवूनसु ा टाकले.”
रा फ वॉ को इमसन या या ‘से फ रलाय स’ या िनबंधात हणतो, ‘बुि वान

लोकांनी केले या येक कृतीत आप याला असे ल ात येत ेक , आपणच नाकारलेले
आपले िवचार नवीन दमाखदार पेहराव घालून आप यासमोर सादर होतात.’

जरी य ात हाइट हाउसम ये वु ो िव सन बसून सू े हलवीत होता, तरीही कनल
एडवड एम. हाउस यांचा रा ीय आिण आंतररा ीय घडामोड वर मोठा पगडा होता!
िव सन नेहमी कनल हाउसचे मत खाजगीम य ेघेत अस.े या या वत: या कॅिबनेट
मं यांपे ाही िव सनला कनल हाउसचा स ला मोलाचा वाटे.

ेिसडटवर एवढी मोिहनी घाल याइतके कनल हाउसकड ेतं  होत ेतरी कोणते?
निशबान ेते आप याला मािहती आह,े कारण हाउसने वत:च ते आथर ि मथला सांिगतले
होत ेआिण ‘ द सॅटड इि ह नंग पो ट’ या पेपरम ये ि मथने हाउस जे बोलला यावर
अ लेखही िलिहला होता. हाउस हणाला,

“माझी ेिसडटशी ओळख झा यानंतर मी अगदी सहजपणे ग पा मारता मारता काही
चांग या क पना या या गळी उतरवायचे िशकलो. हणजे आधी याने याम ये ची
दाखवावी हणून मी य  करायचो, नंतर यान े यावर अिधक िवचार करावा हणून मी
य शील असायचो आिण मग त ेिवचार याचेच आहते अशी याची खा ी हायची.
अगदी पिह यांदा अस ेघडले, त ेतर केवळ योगायोगामुळेच! मी याला एकदा हाइट
हाउसम ये भेटायला गेलो होतो आिण या वेळी मा याकड ेअशी एक योजना होती क ,
जी तो नाकारत होता; पण मी याने ती वीकारावी यासाठी आ ह धरत होतो, पण तो
ती नाकारणार असे िच ह दसत होते. यानंतर थो ाच दवसांनी एके दवशी डाय नंग
टेबलावर यान ेती योजना जाहीर केली व याचे अस ेकाही समथन केले क , ही योजना
जणूकाही याचीच होती.”

अशा वेळी हाउसन ेकधी याला थांबवून हटले का क , ‘ही तुझी क पना नाही. माझी
आह.े’ छे! कधीच नाही! हाउसने अस ेकधीच केले नाही, कारण हाउस एक अ यंत कुशल
संवादक होता. याला ेय घे यात ची न हती. याला प रणाम हवे होते. यामुळे
यानेही या क पना जणू ेिसडट याच आहते अशा आिवभावात अनुमोदन दले.
या याही पुढे जाऊन हाउसने ेिसडटचे आभार मानले.
आपण ह ेकायम ल ात ठेवून हणू क , आप या संबंधात येणारी सगळी माणसे ही

वु ो िव सनसारखी असू दते हणजे आपणसु ा कनल हाउसचे तं  वाप  शकू.
यू ु सिवक या सुंदर कॅनेिडयन परग यातील एका माणसाने हचे तं  वापरले आिण



मा याकडून सव कारचे साहा य घेतले. मी या काळात पडावातून सफर क न
थोडीफार म छीमारी कर या या िवचारात होतो, हणून मी एका टु र ट आॅ फसम ये
मािहती िमळ यासाठी िवचारणा केली. यामुळे माझे नाव आिण प ा साहिजकच यां या
यादीम ये लावले गेले. याबरोबर मा या प यावर मला अनेक बुकले स, प े आिण अनेक
गाइ सकडून, कॅ प मॅनेजसकडून यांची मदत यावी या आशयाची प े आली. मी तर
भयच कत झालो. यांपैक  कोणाला िनवडावे ह ेमला समजेना; पण एका कॅ प या
मालकान े शारीची गो  केली. याने मला यूयॉकमधील अशा लोकांची नावे व प े
पाठवली क , जे लोक या या कॅ पम ये रा न गेले होत ेआिण यान ेमला य  येऊन
भेटून जा याचीसु ा िवनंती केली.

आणखी चांगली गो  अशी झाली क , यान ेमला पाठवले या यादीपैक  एकाला मी
चांगले ओळखत होतो. हणून मी याला फोन केला आिण याला याचे अनुभव िवचारले
आिण ताबडतोब या कॅ प-मालकाला माझी ये याची तारीख कळवली.

इतरांनी मला यांची सेवा मा या ग यात मारायचा चंग बांधला होता, पण एकाने
मा  असा य  केला क , मी आपण होऊन याची स हस ग यात मा न घेतली. तो
जंकला होता.
पंचवीस शतकांपूव  लाओनस ेनावाचा एक चायनीज संत होऊन गेला. तो जे काही

हणाला यात या काही गो ी या पु तका या वाचकांनी ल ात ठेवा ात अस ेमला
वाटत.े

‘न ा आिण समु  यांना अित उंच पवतांव न येणा या शेकडो झ यां या पाने
आदरांजली िमळत.े ती का िमळते ह ेतु हाला ठाऊक आह ेका? कारण न ा व समु
पवतां या खाली असतात, पण तरीही या पवतांवर रा य करतात. तसेच संतांचे आह.े ते
सामा य माणसापे ा खूप े  असतात. त े यांना चांगली िशकवण दतेात. महान
बनवतात, पण कुठेही वत:चा टभा िमरवत नाहीत. यांना िश याला घडवताना कतीही
क  पडले, तरी यांना याचा ास होत नाही.’

त व ७:
समोर या ला असे वाटू ा क , ती क पना याची कंवा ितचीच आहे.



 ८ 

एक अशी यु , जी जाद ूकरेल!

नेहमी एक गो  ल ात ठेवा क , लोक कतीही चुक चे असले, तरी त े यांना वत:ला
तसे बघत नाहीत. अशा लोकांचा िनषेध क  नका. कोणताही मूख माणूस तसे क  शकतो.
यांना समजून घे याचा य  करा. फ  शहाणे, समजूतदार, सहनशील आिण
अपवादा मक लोकच हा य  क  शकतात.

समोरचा माणूस असे का बोलला कंवा तो अस ेका वागला या या मागे काही तरी
कारण असते. ते कारण जाणून या हणजे तु हाला कुलूप उघडणारी क ली िमळा याचा
भास होइल. कदािचत या ारे या या अंतरंगापयत तु ही पोहोचू शकाल.

अगदी ामािणकपणे तु ही या या जागेवर जाऊन बसा. जर तु ही वत: या मनाशी
असे हणाल, ‘जर मी या या जागेवर असतो, तर मला काय वाटले असत?े मी कशा
ित या द या अस या?’ तर यामुळे तुमचा वेळही वाचेल व ासही कमी होइल,
कारण तु ही ‘कारण’ समजून घे यात ची दाखवली यामुळे या या प रणामांवरचे
तुमचे ल  कमी झाले. या याबरोबर आणखी एक फायदा असा होइल क , मानवी
नातेसंबंध समजून घे यातले तुमचे कौश यही वाढीला लागेल.

केिवथ गुडथे यांनी यां या ‘हाउ टू टन पीपल इंटू गो ड’ या पु तकात सांिगतले आहे
क , ‘एक णभर थांबा! आिण एका िमिनटासाठी असा िवचार करा क , आप याला
वत: या आवडी या आिण फाय ा या गो म ये तुलनेत कती ची असत ेजी क
इतरांसंबंधी या गो ीत आपण ची दाखवतो? जे आपले असते तेच जगा या बाबतीतही
खरे असते! आपण एवढाच िवचार करतो क , लंकन आिण झवे ट माणे आप याला
समोर या माणसाचा दिृ कोन समजावून घेऊन वत:ला या या जागी ठेवणे कसे
जमेल?’

हे टेड यूयॉक येथे राहणारा सॅम डगलस यान ेआप या प ीला अनेकदा सांिगतले
क , ती यां या बागेत लॉन काप यासाठी, खत ेघाल यासाठी, तण काढ यासाठी आिण
आठव ातून दोनदा गवत काप यासाठी फार जा त वेळ वाया घालवत होती आिण
तरीसु ा चार वषापूव  जे हा त ेया घरात राहायला आले ते हा बागेची जी ि थती होती
तीच आजसु ा होती. आप या पती या या शेरेबाजीमुळे िमसेस डगलसला फार वाइट
वाटे व यांची ती सं याकाळ खराब जात अस.े

पण आम या कोसला िम. डगलसन े वेश घेत यानंतर या या ह ेल ात आले क ,
आ ापयत या आयु यात तो कती मूखपणाचे वागत होता. या या ह ेकधी ल ातच आले
न हते क , अशा कारे बागेत काम कर यामुळे ितला खूप आनंद िमळत होता आिण ती



करत असले या कामाब ल उलट कौतुकाची पावतीच याने ायला हवी होती.
एका सं याकाळी जेवण झा यावर या या बायकोन े याला सांिगतले क , ितला

बागेतले गवत काढायचे होते आिण याने ित याबरोबर बाहरे बागेत बसावे. आधी याने
याचा नकार दशवला, पण नंतर याचे मन बदलले आिण तो ित याबरोबर बाहरे आला व
गवत उपटायला ितला मदत क  लागला. ितला या गो ीचा खूप आनंद झाला होता, हे
ित या चेह याव न प  दसत होते आिण मग जवळपास एक तासभर त ेदोघे ग पा
मारत आनंदाने बागेत काम करत होते.

यानंतरही अनेकदा याने ितला बागकाम कर यास मदत केली व यांची लॉन कती
सुंदर दसत ेयाचे ेयही ितलाच दले. या कंुपणातील जमीन काँ टसारखी कडक वाटत
होती तेथे सुंदर बाग फुलव याचे केवढे अवघड काम या या प ीने पार पाडले होत,े
याचा याला अिभमान वाटला. प रणाम काय झाला हणून िवचारता? अहो, िवषय जरी
‘तण’ इतका ु लक असला, तरी या दोघांचे आयु य अिधक आनंदी झाले, कारण आता
याने ित या दिृ कोनातून गो कड ेबघ यास सु वात केली.
डॉ. िजरा ड यांनी यां या ‘गे टंग ु टू पीपल’ या पु तकात असे हटले आह ेक ,

‘संभाषणातून सहकाय ते हाच िमळत ेजे हा समोर या या भावना आिण िवचार तु हाला
वत: या भावना व िवचारांइतकेच मह वाचे वाटतात आिण तसे तु ही दाखवता.
समोर या माणसाला संभाषणासाठी एक िविश  हतेू कंवा उ  दऊेन बोलायला
सु वात करा आिण तु ही जे बोलता यावर तुमची पकड अशी ठेवा क , आता तु हाला जे
हवे तेच तु हाला ऐकू येइल आिण मग याची कंवा ितची मत े वीकार यात तु हाला
अडचण येणार नाही.’

मला फरायला जाणे आिण मा या घराजवळ या वनराइत जाऊन बसणे मनापासून
आवडते. ाचीन काळातील गॉलमध या इड माणे मलासु ा ओक वृ ांची पूजा करणे
आवडले असते; पण येक वष  झाड-ेझुडपे आगी या भ य थानी पडत होती ह ेपा न
मला खूप द:ुख होत असे. आिण या आगी काही िन काळजीपणे धू पान करणा या

मुळे लागले या न ह या, तर काही त ण, उनाड मुले का ा-कुट या जाळून अ
िशजव यासाठी कंवा अंडी उकड यासाठी याचा वापर करत व यातूनच काही वेळेस
या छो ा आगीतून वणवा वाढत जाइ व अि शामक दलाला पाचारण करावे लागे.
खरेतर पाकम ये िशर यापूव च तेथे एक भला मोठा फलक आह े– जो कोणी आग

लाग यास जबाबदार असेल, याला दडं आिण कारावासाची िश ा होइल; पण तो फलक
कोप यात गेला होता आिण अनेक मुलांनी या फलकाकड ेदलु  क न आगी लाव याचे
कुकम केलेच होते. खरेतर तेथेच वर टेकडावर असणा या पोिलसाचे ह ेपाहणे कत  होत,े
पण तो आपले काम चोख करीत न हता आिण दर वष  आगी लाग याचे स  सु च होते.
एकदा जे हा घटना घडत होती ते हा या संगी मी तेथेच होतो. मी धावत पोिलसाकडे
गेलो आिण याला सांिगतले क , ताबडतोब फायर िडपाटमटला कळवा आिण
मा याबरोबर घटना थळी चला. यावर तो अ यंत थंडपणे हणाला क , ही या या
अख यारीतली बाब न ह.े मी खूप िनराश झालो, हणून मग मी पुढ या वेळेस जे हा तेथे
गेलो ते हा मी असे नाटक केले क , मी एका किमटीचा सद य आह ेआिण सावजिनक



मालक चे र ण कर याची जोखीम आम या किमटीवर आह.े सु वातीला मी घाबरलो,
कारण मी या मुलां या दिृ कोनातून िवचारच केला न हता. जे हा मी आगीत झाडे
जळताना पािहली ते हा मला वाटले क , ह ेथांबवले पािहजे हणून यो य पाऊल
उचल या या नादात मी अयो य पाऊल उचलले होत.े मी या मुलां या अंगावर खेकसलो
आिण यांना इशारा दला क , या कृ यासाठी यांना कारावास होऊ शकतो व मा या
वयाचा फायदा घेऊन यांना मी माझे ऐकायला भाग पाडले आिण तरीही यांनी ऐकले
नसत,े तर यांना अटक कर याची धमक  मी दऊे शकत होतो. मी या मुलांचा दिृ कोन
समजावून न घेता मा या भावना हल या कर याचा य  करत होतो.

प रणाम काय झाला? या मुलांनी माझे ऐकले. यां या चेह यावर कडवटपणा व
संताप यांचे अनोख ेिम ण होते. मी तेथून िनघून गे यानंतर यांनी पु हा यांचा उ ोग
सु  केला अस याचीही श यता आह.े

जसजसे आयु य पुढे सरकत गेले तसतसे मला मानवी नातेसंबंधांचे थोड ेअिधक ान
झाले. आणखी काही नवीन कौश ये मी िशकलो. वत:ला दसु या या जागेवर ठेवून
एखा ा संगाकड ेबघ याची सवय मी वत:ला लावून घेतली आिण पु हा मी या
उ ानातील संगाब ल िवचार केला आिण ते हा मला जाणवले क , या मुलांना फ
आदशे दे यापे ा मी अस े हणायला हवे होत.े

‘वा! मुलांनो म ा येत ेआह ेना? आज दपुार या जेवणासाठी तु ही काय बनवत
आहात? मी लहान मुलगा होतो ना, ते हा मलासु ा तुम या सारखेच ‘आग, आग’
खेळायला आवडायचे. पण तु हाला मािहती आह ेका क , उ ानात अस ेखेळ खेळणे
धो याचे असते? मला मािहती आह ेक , तु हा मुलांचा नुकसान पोहोचव याचा हते ूनाही,
पण इतर मुले तुम याइतक  काळजी घेणारी नाहीत. ती फ  काय बघतील क , तु ही
जाळ लावला आह.े मग तीसु ा तसाच जाळ बनवतील, पण घरी जा यापूव  तो
िवझवायला हवा याचे भान यांना नसेल आिण मग वाळले या पानांना, गवतालापण
याची झळ पोहोचेल, झाड ेमरतील. जर आपण काळजी घेतली नाही, तर इथे झाडचे
उरणार नाहीत. आग लाव याब ल तु हालाही अटक होऊ शकत;े पण मला काही
तुम यावर कमत गाजव याची इ छा नाही आिण तुम या आनंदात बाधाही आणायची
नाही. तु ही मजा करत आहात ह ेपाह यात मलाही आनंद िमळतो आह,े पण माझे एक
ऐका, आग जेथे करत आहात या या आजूबाजूची पाने, फां ा, का ा वगैरे गोळा क न
दरू ठेवा आिण जा यापूव  त ेसगळे मातीन ेझाकून टाका. कराल ना एवढे? आिण हो,
तु हाला पुढ या वेळेस अशी मौजमजा करायची असेल, तर टेकडीवर त ेमैदान आह ेना,
ितथे करा. कारण यामुळे कोणालाच इजा पोहोचणार नाही. मुलांनो, तु ही माझे ऐकून
घेतले याब ल आभारी आह.े जा मजा करा.’

मा या या लांबलचक भाषणाचा मुलांवर कोणता प रणाम झाला असता! यामुळे
मुलांना सहकाय कर याची जाणीव झाली असती. कडवटपणा, संताप यांचा लवलेशही
उरला नसता. आता यां यावर आ ा पाळ याची स  नसती. यांना पूव पे ा बरे वाटले
असते आिण मलासु ा! प रि थती या मुलां या दिृ कोनातून हाताळ यामुळे ह ेसहज
श य झाले असते.



जे हा आप या ि गत सम यांम ये आपण गंुतून पडतो ते हा गो कड ेइतरां या
नजरेतून पािह यास आप या मनावरील दडपण नाहीस ेहोत.े आॅ ेिलयातील य ूसाउथ
वे स इथ या एिलझाबेथ नोबाक िहला गाडीचे पैसे भर यास सहा आठवड ेउशीर झाला.
ती सांगत होती, “शु वारी मला तो पैशाचा वायदा करणारा फोन आला. तो फोन या
माणसाने केला जो माझे खाते तपासत होता आिण यान ेमला इशारा दला क , सोमवार
सकाळपयत मी जर एकशे बावीस डॉलस जमा केले नसते, तर होणा या प रणामांना
कंपनी जबाबदार रािहली नसती. आता या िवके डम य ेपैसे जमा कर यािशवाय
मा याकड ेदसुरा पयायच न हता. तरीही याचा फोन आ यापासून मी मनाची तयारी
करत होते क , सोमवारी सकाळी काही तरी वाइट घडले. मग मी अ व थ हो यापे ा
घटनेकड े या आॅ फसर या नजरेतून बघायला सु वात केली. मा यामुळे याला बराच
ास झाला याब ल मी आधी याची ामािणकपणे माफ  मािगतली. परत वरतून हपेण

सांिगतले क , ब धा मीच याची सग यात ासदायक ाहक असेन, कारण वेळेवर पैसे न
भर याची ही माझी काही पिहलीच वेळ न हती. ताबडतोब याचा वर बदलला आिण
यान ेमाझी खा ी पटवली क , मा यापे ा खूप जा त वाइट असे याचे अनेक ाहक
आहते. तो पुढे मला हसेु ा सांगत गेला क , याचे काही ाहक तर कमालीचे उ ट होत.े
क येक जण या याशी खोटे बोलले होत ेआिण क येक जण तर याला टाळत असता.
यावर मी काहीच बोलले नाही. मी याचे बोलणे शांतपणे ऐकत रािहले व या या
मनातली भडास तो मा यावर ओतत रािहला. नंतर मी कोणतीही िवनंती न करतासु ा
तो मला हणाला क , जर मला सगळे पैसे एकदम भरणे श य नसेल, तरी िवशेष काही
िबघडणार नाही. जर मी या मिहना अखेरीपयत वीस डॉलस भरले व उरलेले मा या
सोयीनुसार भरले, तरी चालणार होते.”

उ ा एखा ाला आग िवझवायला सांग यापूव  कंवा एखाद ेसाधन िवकत घे यापूव
कंवा एखा ाला मदत कर यापूव  णभर थांबून डोळे बंद क न समोर या या
नजरेतून का नाही बघत? वत:ला  िवचारा, ‘ याला कंवा ितला असे करावेस ेका
वाटले असेल?’ ह ेखरे आह ेक , अस ेघडायला वेळ लागेल, पण य पूवक असे वाग यास
तु हाला श  ूकमी िनमाण होतील आिण चांगलीच फळे िमळतील आिण संघष कमी
होइल.

हॉवड िव ापीठाचे कुलगु  डोनहमॅ हणाले, “जर माझी कोणाबरोबर मुलाखत
असेल, तर यापूव  दोन तास या िब ड गंम ये त ेआॅ फस असेल, याभोवती मी िघर ा
घालतो. मा या मत,े यािशवाय आॅ फसम ये पाय ठेवणे यो य नसत,े कारण या
माणसाचे िवचार, याचा वभाव, या या आवडी-िनवडी, याची येये ह ेसगळे
समजावून घेणे अिधक गरजेचे असते.”

मलासु ा ह ेखूप मह वाचे वाटत.े या यावर भर ावा हणून पुढील ओळी मी
ितर या अ रात मु ामच छापून घेत या आहते व ती आधी या वा यांचीच पुनरावृ ी
आह.े

‘जर माझी कोणाबरोबर मुलाखत असेल, तर यापूव  दोन तास या



िब ड गंम ये त ेआॅ फस असेल याभोवती मी िघर ा घालतो. मा या मते
यािशवाय आॅ फसम ये पाय ठेवणे यो य नाही, कारण या माणसाचे िवचार,
याचा वभाव, या या आवडी-िनवडी, याची येये ह ेसगळे समजावून घेणे
अिधक मह वाचे असते.”
ह ेपु तक वाचून तु ही दसु या या जागी वत:ला ठेवून या या नजरेतून एखा ा

गो ीकड ेपाहायला जरी फ  िशकलात, तरी मी भ न पावेन आिण खरोखरच तुम या
उ वल, यश वी कार कद त तो एक मह वाचा मैलाचा दगड ठरेल.

त व ८:
ामािणकपणे वत:ला दसु या या जागेवर ठेवून या या दिृ कोनातून पाहायला

िशका.



 ९ 

येकाला काय हवे असत?े

सगळे हवेेदावे, वादिववाद थांबवणारी आिण शुभे छा दणेारी आिण समोर या
ला ऐकायला आवडणारी जादचूी वा य ेऐकायला तु हाला आवडतील ना?

हो क  नाही? मग ऐका तर!
‘तु या मनात आ ा या भावना आहते याब ल मी तुला जरासु ा दोष दते नाही. मी

जर आ ा तु या जागी असतो, तर िन:संशयपणे मलासु ा तेच वाटले असते, जे तुला
वाटले.’

आप या अशा उ राने अगदी िश ाशाप दणेारा भांडकुदळ माणूससु ा मऊ पडले.
तु ही अगदी शंभर ट े  ामािणकपणा दाखवून कबूल करा क , खरेच तु ही जर दसुरा
माणूस असतात, तर तु हालाही असेच वाटले असत.े अल् कपोनचेच उदाहरण या. जर
तुमचे शरीर, तुमचे मन आिण तुमचा वभाव अल् कपोनशी तंतोतंत जुळणारा असता तर
आिण समजा याला जे अनुभव आले तेच तु हालाही आले असत ेतर? आिण तो या
प रि थतीतून गेला असता, याच प रि थतीतून तु हीही गेला असतात तर? तु हीही
अगदी तेच असता आिण ितथेच असता िजथे तो होता, कारण या सग या गो ी घड या
हणून आिण केवळ हणूनच तो तसा झाला. आणखी एक मजेशीर उदाहरण ायचे झाले,
तर तु ही िवषारी साप का झाला नाहीत? कारण तुमचे आइवडील िवषारी साप न हते.

तु ही आज जे काही आहात याचे थोड े ेय तुम याकड ेजाते. आिण याचबरोबर हहेी
ल ात ठेवा क , तुम याकड ेयेणारे त, दरुा ही, हटवादी लोकसु ा वत:च यां या
प रि थतीला थो ा माणात जबाबदार असतात. अशा गरीब रा सांब ल कणव येऊ
ा. यां यावर दया दाखवा. यांना सहानुभूती दाखवा व वत:शी हणा, ‘दवेा या

दयेनेच मा यावर अशी वेळ आली नाही.’
तु हाला भेटणा या लोकांपैक  तीन चतुथाश लोक ह ेसहानुभूतीसाठी आसुसलेले

असतात. तु ही यांना ती ा आिण बघा, तु हाला यां याकडून कसे ेम िमळते ते!
एकदा मी रेिडओवर ‘िलटल वुमेन’ची लेिखका लुइसा मे अलकॉट िह याब ल मािहती

सांगत होतो. साहिजकच मला ह ेमािहती होते क , ितन ेितची सगळी अजरामर पु तकेही
कॉनकाड मॅसे युसे सम ये िलिहली होती, पण बोलताना फार िवचार न करता मी
अलकॉटला ित या कॉनकॉड, यू हॅ पशायर येथील घरी कसे भेटलो ते सांगत होतो. मी
‘ यू हॅ पशायर’ हा श द एकदा वापरला असता, तर त े य होत,े पण सांगायला अ यंत
खेद होतो क , ‘हॅ पशायर’ हा श द मी फ  एकदा न ह ेतर दोनदा उ ारला! एखा ा
मधमा यां या पो याला दगड मारावे तसे सगळे मला डखं मारायला सरसावले. माझा



िध ार करणारी प े, तारा, िनरोप यांचा मा यावर वषाव झाला. यातील अनेक प े
अपमाना पद होती! अनेक ितर करणीय होती. एक कालेिनअल डमे नावा या बाइ, या
पूव  कॉनकॉड मॅसॅ युसे सम ये राहाय या व आता फलाडिे फयाम य ेराहतात यांनी
तर मा यावर फारच कडवट टीका केली व मी िमस अलकॉटचा चंड मोठा गु हगेार आहे
असे सांिगतले. मी जे हा त ेप  वाचले ते हा मी मनाशी हणालो, ‘मी दवेाचा अ यंत
आभारी आह ेक , मी या बाइशी ल  केले नाही.’ मला ितला प  िल न अस ेसांगायची
ती  इ छा झाली क , कबूल आह ेमी भौगोिलक चूक केली आह,े पण ितन ेअस य वतनाची
याहीपे ा महाभयंकर चूक केली आह.े या वा याने मी मा या प ाची सु वात कर याचे
ठरवले. नंतर मा या मनातसु ा काय काय िवचार आले ते मी ितला मा या बा ा
सरसावून सांगणार होतो; पण मी तसे काहीच केले नाही. मला माझेच जाणवले क ,
कुणीही मूख ह ेक  शकत होता आिण मग मी वत:वर िनयं ण ठेवले. मला मूखपणापे ा
वेगळे काही कर याची इ छा होती हणून ित या आ मकतेला मै ीम ये बदल याचा मी
िन य केला. खरोखरच ह ेएक मोठे आ हान होते. हा खेळ मला सावधपणे खेळायचा
होता. मी वत:शी िवचार केला, ‘जर मी ित या जागेवर असतो, तर कदािचत मीसु ा
याच नजरेतून पािहले असते.’ मग मी ित या दिृ कोनाकड ेसहानुभूतीन ेपाहायचे ठरवले.
पुढ या खेपेला मीसु ा फलाडिे फयाला गेलो ते हा ितला मी फोन केला. आमचे
फोनवरील संभाषण पुढील माणे झाले.

मी- िमसेस डमे, काही आठव ांपूव  तु ही मला प  िलिहले आिण याब ल मला
तुमचे आभार मानायचे आहते.

ती- (अगदी ठेवणीत या आवाजात) मी कोणाशी बोलून स मािनत होत आह ेहे
मला समजेल का?

मी- आपण थमच एकमेकांशी बोलत आहोत. माझे नाव डले कानजी. काही
रिववारपूव  लुइसा मे अलकॉट िह याब ल मी भाषण केले होते आिण तु ही
रेिडओवरील माझे भाषण ऐकले होते. मा या भाषणात मी अ य चूक केली
होती क , िमस अलकॉट ही कॉनकॉड यू हॅ पशायर येथे राहत होती. खरोखर
अ यंत लािजरवाणी चूक होती ती आिण यासाठी मला आपली माफ
मागायची आह.े तुम यासार या बाइन ेमला प  िलहायला वेळ काढला ही
खरोखरच एक चांगली गो  आह.े

ती- िम. कानजी, मी तु हाला मला जे वाटले ते िलिहले. याब ल मला मा करा.
मला संताप आला व माझे भान सुटले, याब ल मी माफ  मागत.े

मी- छे! छे! काहीतरीच! माफ  तु ही नाही मागायची. मीच मागायला हवी. मी जे
काही बोललो, तसे एखादा शाळकरी मुलगासु ा हणाला नसता. यालाही
मा यापे ा अिधक मािहती असेल. मी रेिडओवर ो यांची माफ  मागील
रिववारी मािगतली आहचे, पण मला ि श: तुमचीपण माफ  मागायची
आह.े

ती- माझा ज मच कॉनकॉड, मॅसे युसे स इथला आह.े दोन शतकांपासून माझे



खानदान मॅसे युसे समधील एक नामां कत घराणे हणून िस  आह.े मला
मा या गावाब ल खूप अिभमान आह,े यामुळेच जे हा तु ही हणालात क ,
िमस अलकॉट ही य ूहॅ पशायरम ये राहत अस ेते हा मला वाइट वाटले; पण
याहीपे ा मी िलिहले या प ाची मला अिधक लाज वाटत.े

मी- मला खा ी आह ेक , तु ही मा या एक दशांश पटसु ा सुखी नसाल. मा या
चुक मुळे मॅसे युसे सला द:ुख झाले नाही, तर त ेमला झाले आह.े असे फार
िचत घडते क , तुम यासारखी सुसं कृत माणसे मा यासार या रेिडओवर

बोलणा याला प  िलिहतात आिण मला आशा आह ेक , जर मा या बोल यात
पु हा अशीच काही चूक झाली, तर तु ही मला प  िलहाल.

ती- तु हाला सांगू का, मला खरोखर तु ही मा या टीकेचा या प तीन े वीकार
केला त ेखूप आवडले. तु ही न च एक चांगले पु ष आहात. मला तुम याब ल
अिधक जाणून यायला आवडले.

बघा! जे हा मी ित या नजरेतून घटनेकड ेबघ याचा य  केला व ितची माफ
मािगतली ते हा ितने वत:ला मा या जागेवर ठेवून घटनेकड ेबघ याचा य  केला व
माझी माफ  मािगतली. मी मा या रागावर िनयं ण ठेवू शकलो याचे मला समाधान
वाटले. ित या अपमाना पद बोल याला मी उदार अंत:करणान ेपरतवून लावले, याचेही
मला समाधान वाटले. अथातच या बाइला असे सांगायचे होते क , ‘जा नदीत जाऊन
जीव द!े’ पण यापे ा ितला मा या िवचारांशी सहमत क न घेणे मा यासाठी अिधक
आनंददायी होत.े

येक माणूस जो हाइट हाउसम ये बसतो, याला काटेरी मुकुट चढवावा लागतो.
मानवी नातेसंबंधातील अनेक सम या याला रोज सोडवा ा लागतात. ेिसडट
टा टसु ा याला अपवाद न हते आिण त ेअनुभवाअंती हचे िशकले क , कठीण भावनां या
दाहकतेचा िनचरा फ  सहानुभूतीनेच होऊ शकतो व ही रासायिनक या कती
मोलाची आह!े टा टने या या ‘एिथ स इन स हस’ या पु तकात एक अ यंत रोचक
उदाहरण दले आह ेक , एका मह वाकां ी आइची िनराशा यान े कती हळुवार,
सौ यपणे हाताळली.

टा ट िलिहतात, ‘एकदा एक ी मा याकड ेआली आिण सलग सहा आठवड ेयेतच
गेली. ित या नव याचा राजक य वतुळात थोडाफार दबदबा होता. ितचे हणणे अस ेहोते
क , ित या मुलाला एका ठरावीक जागेवरची नोकरी मी ावी. ितन ेमा यावर दबाव
आण याचा खूप य  केला. इतर िसनेटस, अ ◌ॅ ेसमेन यांनासु ा ती मा याशी बोलायला
घेऊन आली. या पदासाठी ती गळ घालत होती या पदासाठी काही िविश  तांि क
कौश यांची गरज होती, असे या िवभागा या मुखांनी मला सांिगतले होत.े या जागेवर
मी यो य िशि त माणसाची नेमणूक केली. मग मला या आइकडून प  आले क , मी
कती कृत  माणूस आह!े कारण या बाइला आनंदी कर याचे मी नाकारले होत,े जे
मा यासाठी फार सोपे काम होते. नंतर पुढे ितन ेहसेु ा िलिहले क , याला मदत हावी
हणून याचे एक संसदतेील बील पास हो यासाठी ितने इतर सभासदांची रदबदली केली



आिण ितला याचे असे फळ िमळाले.
‘जर चुकून कधी तु हाला असे प  आले, तर तुम या मनात न च थम हाच िवचार

येइल क , या बाइने आप याशी जो उ ामपणा व उ टपणा केला आह े याब ल ितला
जा तीतजा त कडक िश ा करावी. नंतर तु ही या प ाला उ र िलहायला याल, पण
जर तु ही शहाणे असाल, तर त ेप  तुम या ॉवरम य ेठेवून ाल आिण ॉवरला कुलूप
घालाल. मग दोन दवसांनी त ेप  पु हा बाहरे काढाल. अशा प ांना नेहमी उ र दे यास
दोन दवसांचा उशीर करावा आिण प  िलिहले, तरी ते पो टात टाकू नय.े मीसु ा असेच
काहीस ेकरायचे ठरवले होत.े मग मी प  िलहायला घेतले. मी जा तीतजा त िवन पणे
ितला कळवले क , मला ितची इ छा व िनराशा समजली, पण खरे सांगायचे तर या
पदाची िनयु  करणे ही मा या हातातली गो  न हती. या िवभागा या मुखांनी काही
तांि क कौश यांची अट ठेवली होती, जे कौश य ित या मुलाकड ेन हत.े ‘मला अशी
आशा वाटते क  तुमचा मुलगा आयु यात यापे ाही अिधक यश वी होइल आिण तुमचा
मह वाकां ा पूण करेल.’ असे प  पूण क न मी ते पो टात टाकले. यामुळे ितचा राग
शांत झाला आिण यानंतर ितन ेमाझी मा मागणारे प  िलिहले.

‘पण अजूनही या पदावर मी या त णाला नेमले होत ेतो िनि त झाला न हता.
दर यान या काळात आता आणखी एक प  आले. त ेित या नव या या सहीचे होते, पण
ह ता र मा  ितचेच होत.े याम ये मला असा स ला दला होता क , मुला या नोकरीचे
काम न झा यामुळे ती नैरा याने घेरली गेली व आता िबछा याला िखळून आह ेआिण
ितला पोटा या कॅ सरचा गंभीर आजार झाला आह.े या पदावर िनयु  केले या मुलाला
काढून टाकून या पदावर ित या मुलाची िनयु  झा यास ितची त येत सुधारेल. आता
मला पु हा प  िलिहणे म ा  होत.े मी ित या नव याला िलिहले, ‘मला अशी आशा
आह ेक , डॉ टरांचे िनदान चुकेल! आिण मी यां या द:ुखात अंत:करणापासून सहभागी
आह,े पण या मुलाला या पदाव न दरू करणे श य नाही. मी याची िनयु  केली आह,े
तो आता या पदावर कायम झाला आह.े’ यानंतर दोन दवसांनी हाइट हाउसम ये एक
ो ाम होता, या वेळी मला व िमसेस टा टला शुभे छा दे यासाठी येणारे त ेपिहलेच
दांप य होत!े ती बाइ िबछा याला िखळून होती तरीसु ा!’

तुलसा, आॅ लोहोमा येथे िम. जे. मॅ न यांची िल ट आिण सरक या िज यांची दखेभाल
करणारी मोठी कंपनी आह.े यां याकड ेतुलसामधील एका फार मो ा हॉटेल या
िल ट या दखेभालीचे काम होत.े या हॉटेल-मॅनेजरला दोन तासांपे ा अिधक काळपयत
िल ट बंद ठेवता येणार न हती, कारण या या हॉटेलमधील पा यांची गैरसोय करणे
याला आवडणार न हते आिण परवडणारही न हते; पण दु तीचे काम आठ तासांपे ाही
अिधक काळपयत चालणार होते आिण हॉटेल या सोयीनुसार पािहजे या वेळात काम
करणारे मेकॅिनक कंपनीकड ेन हते.

जे हा या कामासाठी िम. मॅ नला एक िन णात मेकॅिनक िमळाला ते हा याने
हॉटेल या मॅनेजरला फोन केला आिण या याशी वाद घाल याऐवजी या याकड ेपुरेसा
वेळ मािगतला आिण तो हणाला : “ रक, मला मािहती आह ेक , तु या हॉटेलम ये कती



वदळ असते आिण यामुळे तुला कमीतकमी वेळासाठी िल ट बंद ठेवायची आह.े तू
पा यांची कती काळजी घेतोस हसेु ा मला मािहती आह ेआिण हणूनच आ हाला जेवढे
जा तीतजा त श य आह ेतेवढे आ ही करणार आहोत, पण आम या तपासणीअंती आ ही
या िनणयाला आलो आहोत क , जर आ ा या िल टची दु ती केली नाही, तर फार
गंभीर प रणामांना त ड ावे लागेल. कदािचत िल ट पूणच बंद पडले. मला मािहती आहे
क , दीघ काळासाठी पा यांची गैरसोय होणे तुला परवडणार नाही.”

आता हॉटेल-मॅनेजर आठ तासांसाठी िल ट बंद ठेव या या क पनेला त काळ राजी
झाला, कारण िल ट दीघ काळासाठी बंद ठेव यापे ा ह ेन च शहाणपणाचे होत.े
मॅनेजर या इ छेकड ेसहानुभूितपूवक पा न व जाणून घेऊन पा यां या गैरसोयी या
मु ाकड ेिवशेष ल  पुरवून िम. मॅ नने मॅनेजरला राजीखुशीने आप या िवचारां या
दशेने वळवले.
जॉइल नोरीस ही लुइस, िमसुरी येथे राहणारी, एक िपयानो िशकवणारी िशि का

सांगत होती क , सहसा नवयुवत ना िपयानो िशकवताना हमखास येणारी सम या ितने
कशी सोडवली. ितची एक िव ा थनी बॅनेटने जरा जा तच मोठी नखे वाढवली होती. खरे
हणजे िपयानो वाजव यात पारंगत हायचे असेल, तर यासाठी मोठी नखे हा एक गंभीर
अडथळाच असतो.

िमसेस नोरीसन ेसांिगतले, “मला मािहती होते क , ित या हाता या बोटांची लांब नखे
ितला ित या येयापासून वंिचत करणारी होती, पण ितचे िपयानोचे िश ण सु
कर यापूव  झाले या आम या भेटीत याब ल काही बोलणे झाले न हते आिण मला प े
ठाऊक होत ेक , आपली बोटे अ यंत आकषक दस यासाठी ितन ेनखांवर फार मेहनत
घेतलेली होती, यामुळे या नखांचा याग करणे ह ेित यासाठी तेवढे सोपे न हत.े

“ितचा पिहला धडा झा यानंतर मला वाटले क , नखांब ल बोल याची हीच यो य
वेळ होती. हणून मी हणाले, “बॅनेट, तुझे हात आकषक आहते आिण तु या बोटांची नखे
तर फार सुंदर आहते! उ म िपयोनी ट हो याचे कसब तु या अंगी आह ेआिण तुला ते
करायचे असेल, तर तुला आ य वाटेल, पण त ूह ेअगदी सहज आिण फार थो ा दवसांत
जमवू शकशील; पण जर त ूतुझी नखे थोडी कापलीस तर! याब ल तू िवचार कर. ठीक
आह?े” यावर ितन ेकसानुसा चेहरा केला. मी ित या आइलासु ा प रि थतीची जाणीव
क न दली, पण पु हा पु हा ह ेसांगत रािहले क , ितची नखे कती चांगली होती. पु हा
एकदा नकारा मक ित या ित या चेह यावर प  दसली. ह ेतर उघडच होत ेक ,
बॅनेटसाठी ितन ेउ म रीतीन ेदखेभाल केले या नखांची खास महती होती!

“पुढ या आठव ात बॅनेट ित या दसु या ध ासाठी मा याकड ेपु हा आली आिण
मला आ याचा ध ा बसला, कारण बॅनेटन ेनखे कापली होती. मी ितला याब ल
शुभे छा द या आिण ितने जो काही याग केला होता याब ल ितचे कौतुकही केले. मी
ित या आइचेपण आभार मानले क , यांनी बॅनेटला नखे काप यास वृ  केले, पण यावर
आइन ेजे उ र दले ते अस,े “छे! मी काहीच केले नाही. बॅनेटने वत: या मनानेच नखे
कापायचे ठरवले आिण ही पिहलीच वेळ आह ेक , कुणासाठी कंवा कशासाठीतरी ितने
ितची नखे कापून घेतली आहते.”



िमसेस नोरीसन ेबॅनेटला धमक  दली होती का? ती असे हणाली का क , तुझी नखे
लांब आहते हणून मी तुला िपयानो िशकवणार नाही. ितन ेयांपैक  काहीच केले नाही.
उलट ितन ेबॅनेटला ह ेजाणवून दले क , ितची नख ेफार सुंदर आहते आिण ते कापणे हा
एक मोठा याग आह.े ितन ेहसेु ा सूिचत केले क , ‘मला तु याब ल सहानुभूती वाटत.े हे
सोपे नाही, पण न च तु या संगीता या उ वल कार कद साठी या गो ीचा फायदा
होइल.’

सोल हल क हा अमे रकेतील एक नंबरचा सामािजक काय म यश वी करणारा
आयोजक होता. जवळपास प ास वष यान ेकलाकारांची कला रंगमंचावर आण यासाठी
क  घेतले. चॅिलओिपन, इसाडोरा, डकंन आिण पॅ हलो हा अशा अनेक जागितक दजा या
कलाकारांना यान ेरंगमंचावर आणले. िम. हल कन ेमला असे सांिगतले “या टार
कलाकारांबरोबर वावरताना मी अगदी पिहला धडा काय िशकलो असेन, तर यांना
ायची सहानुभूती! सहानुभूती आिण फ  सहानुभूती! कारण कलाकारां या

मनि वतेला, यां या लहरी वभावाला िनयं णाखाली ठेव याचा हाच एकमेव माग
आह.े”

तीन वषापयत हल क चॅिलओिपन या काय मांचे व थापन करत अस.े चॅिलओिपन
हा एक यश वी ढोलवादक होता, याने मोठमो ा शहरांम ये आप या कलाकारीने
लोकांना मं मु ध केले होते, पण चॅिलओिपन हल कला नेहमी अडचणीत आणत अस.े तो
एखा ा वाया गेले या मुलासारखा होता. अगदी हल क याच श दात सांगायचे, तर
“ या याशी वहार करणे हणजे नरकयातनांना आमं ण करणे असायचे!”

उदाहरणच ायचे झाले, तर या दवशी काय म ठरला असेल, या दवशी दपुारी
चॅिलओिपन हल कला बोलवायचा आिण हणायचा, “माझा घसा आज भयंकर खराब
आह.े एखा ा क या हॅ बुरगरसारखा झाला आह.े आज रा ी गाणे मला श य नाही.”
अशा वेळी हल क या याशी कसा वाद घालणार? कारण याला मािहती होत ेक ,
संयोजकान ेकलाकाराशी असे वागून चालणार न हते. मग हल क या या हॉटेलमधील
खोलीत जायचा आिण या या सुरात सूर िमळवून हणायचा, “अरेरे! फारच वाइट झाले,
िब ारा! तू गाऊच शकणार नाहीस. मी आजचा शो कॅ सल करतो. फार फार तर काय
होइल, तुझे फ  दोन हजार डॉलसचे नुकसान होइल, पण आज तु या ित पुेढे याचे
काहीच मोल नाही.”

मग चॅिलओिपन उसासे सोडायचा व हणायचा, “कदािचत त ूअजून थोड ेउिशरा
हणजे सं याकाळी पाच वाजता मला भेट. ब तेक तोपयत माझा आवाज बरा होइल.”
मग सं याकाळी पाच वाजता पु हा हल क चॅिलओिपन या खोलीत जायचा. मग

हल क पु हा या या द:ुखात सहभागी हायचा व आपण काय म र  क  असे
सुचवायचा. पु हा चॅिलओिपन हणायचा, “नको! आपण आणखी थोडी वाट पा .
कदािचत सगळे ठीक होइल.”

आिण मग सं याकाळी साडसेात वाजता हा िस  ढोलवादक गायला तयार हायचा,
पण या अटीवर क , काय मापूव  हल कन े टेजवर जाऊन जाहीर करायचे क , आज
सद पडशामुळे चॅिलओिपनचा आवाज खराब आह,े तरी सग यांनी याला सांभाळून



यावे. मग हल कला खोटे खोटे हो हणावे लागायचे, कारण याला मािहती होते क ,
चॅिलओिपनला टेजवर आण याचा हाच एक माग होता.

डॉ. आथर गे स यांनी यां या ‘ए युकेशन सायकॉलॉजी’ या सुंदर पु तकात असे
हटले आह ेक , ‘ येक मानवाला सहानुभूती िमळव याची चंड हौस असते. अगदी
बालवयापासून ह ेअसते.’ छो ा मुलाला जरासे जरी खरचटले, तरी त े‘बाऊ’ दाखवून
याचा ‘बाऊ’ करते; केवळ सहानुभूती िमळव यासाठी! ौढ वयातसु ा हचे असते.
लोकांना यांची आजारपणे, यांचे अपघात, यांची झालेली श या याब ल िव ताराने
बोलणे आवडते. स यात घडले या कंवा का पिनक दघुटनांब ल सहानुभूती िमळवून
दयेला पा  होणे, हा या पृ वीतलावरील मनु य ा याचा ि कालाबािधत वभाव आह.े

हणून जर तु हाला लोकांना जंकून यायचे असेल, तर यांना सहानुभूती
दाखव याची सवय लावून या.

त व ९:
इतरां या क पनांब ल व आशा-आकां ाब ल, यां या द:ुखांब ल सहानुभूती दाखवा.



 १० 

आ हान वीकारणे येकाला आवडते
जेसी जे स या शहराने मला पु हा पुढे जाऊन मागे आणले आिण मग मी केन, िमसुरी

येथील जेसी जे स या शेताला भेट दली, जेथे स या याचा मुलगा राहत होता.
या या बायकोने मला काही कथा सांिगत या क , जेसी ेन कसा लुटायचा आिण

बँकांमधून पैस ेकसे काढायचा आिण मग त ेपैस ेशेजार या शेतक यांना यांची कज
फेड यासाठी कसा ायचा.

न च जेसी जे स वत:ला अितशय उदार अंत:करणाचा, आदशवादी समजत होता.
या माणे डच सु टझ् ‘टू गन’ ाउले, अल कपोत आिण इतर काही सुसूि त गु हा
करणारे लोक वत:ला गॉडफादर समजत असत व लोकांवरही तसेच बंबव याचा य
करत. खरेतर वा तव असे आह ेक , आप याला भेटणा या सवच लोकांना वत:ब ल चंड
आदर असतो आिण यां या वत: या िहशोबा माणे त ेखूप चांगले आिण िन: वाथ
असतात.

जे. पायरपॉट मॉगन यान ेएकदा िव ेषण करताना अस े हटले आह ेक , माणूस जे हा
एखादी गो  करतो ते हा या यामागे दोन कारणे असतात. यातील एक कारण हणजे
तसे करणे चांगले दसत ेआिण दसुरे हणजे या कृतीमागचे खरे कारण.

अथात जे कृतीमागचे खरे कारण असत े याचा िवचार वत: ती च करते. याचा
िवचार आपण कर याची गरज असते, पण आप या सग यां या दयात एक कारचा
आदशवाद भरलेला असतो आिण हणून जे करणे चांगले दसते याब ल आपण िवचार
करतो. हणून लोकांना बदलव यासाठी आपण उदा  हतेूंना आ हान दतेो.

वसाय-धं ातसु ा असा आदशवाद आणावा का? चला बघू या. आपण
पेनीिस हािलया येथील फॅरेल िमशेल कंपनीतील हिॅम टन फॅरेलची केस बघू या. िम.
फॅरेल यांचा एक असंतु  भाडकेरी होता, यान ेकरार संप यापूव च घर सोडून जायची
धमक  दली होती. करारा माणे अजून चार मिहने बाक  होते, तरीही याने फॅरेलला
नोटीस पाठवली क , तो ताबडतोब घर सोडून जाणार होता; करार मोडणार होता.

िम. फॅरेल हणाले, “ह ेलोक मा या घराम ये संपूण िहवाळाभर रािहले, जो वषातील
सवात महागडा ॠतू असतो आिण मला मािहती होते क , आता काही मिहने तरी मला
नवीन भाडके  िमळणार न हते आिण भा ातून आलेले पैसेही सगळे खच झाले होते.
मा यासाठी तो धो याचा इशारा होता.

“सामा यपणे मी काय करायला हवे होते, तर याला आम यातील भाडपे ा कराराची
आठवण क न दऊेन याला तो करार पु हा वाच अस ेसांगायला हवे होते. मी याला



हसेु ा सांगायला हवे होते क , करारा माणे तुला उरलेले पैसे परत िमळणार नाहीत.
“पण मी आता डो यात राख घालून घेऊन तमाशा कर यापे ा वेगळी यु

वापरायची ठरवली. मग मी या याशी अशा प तीने बोलायला सु वात केली, “िम. जे,
मी तुमची कथा ऐकली आिण तरीही माझा असा िव ास आह ेक , तु ही ह ेघर सोडून
जाणार नाही. मी वषानुवष घरे भा ान ेदे या या वसायात आह ेआिण एव ा
वषा या अनुभवांव न मला माणसांची पारख आह ेआिण तु ही तुमचा श द
मोडणा यातले मला दसत नाही. खरे सांगायचे, तर मला इतक  खा ी आह ेक , मी पैज
लावायलासु ा तयार आह.े

“ “मी तु हाला आता अस ेसुचवतो क , तुमचा जो काय िनणय असेल, तो तु ही इथे या
टेबलावर ठेवा आिण काही दवस या यावर िवचार करा. तु ही जर आ ापासून एक
तारखेपयत कधीही आलात आिण हणालात क , तु हाला घर सोडून जायचे आह,े तर
तुमचा िनणय मी मा य करेन आिण मी हसेु ा मा य करेन क , माझा अंदाज चुकला, पण
माझा अजूनही िव ास आह ेक , तु ही तुम या श दांचे प े  आहात आिण तु ही तुमचा
करार मोडणार नाही, कारण शेवटी आपण माणसे आहोत कंवा माकड ेआहोत आिण
आप याला आपण काय होणे आवडले याची िनवड आपणच करायची असते.”

“मग पुढील मिह याची एक तारीख आली आिण या स गृह थाने वत: भाड ेआणून
दले. यांची प ी व ते मा याशी याब ल बोलले आिण यांनी सांिगतले, “आ ही आमचा
करार संपेपयत इथेच राहणार आहोत.” ‘’

लॉड नॉथि लफने पािहले क , वतमानप ात याचा तो फोटो कािशत झाला होता,
जो फोटो झळकू नये अशी याची इ छा होती. मग यान ेसंपादकाला प  िलिहले, पण
प ात तो अस े हणाला का क , ‘कृपा क न माझा तो फोटो छापू नका. मला त ेआवडत
नाही.’ तर नाही! तो असे काहीच हणाला नाही. उलट याने संपादका या कोमल
भावनांना, मातृ ेमाला हात घातला आिण िलिहले, ‘कृपा क न माझा तो फोटो छापू
नका. मा या आइला तो आवडणार नाही.’

जे हा जॉन डी. रॉकफेलरला ( यु.) या या मुलांचे फोटो ा स वतमानप ात छापून
येऊ नये असे वाटले ते हा यानेसु ा उदा  भावनांना हात घातला. तो असे काही
हणाला का क , ‘मला मुलांचे फोटो छापलेले चालणार नाहीत?’ तर नाही. या उलट
आप या सग यां याच मुलांचे भले हावे ही जी आंत रक इ छा असते, ितचा संदभ दऊेन
तो हणाला, “तु हालाही मुले आहते आिण यामुळे तु हाला ह ेचांगलेच समजेल क ,
लहान मुलांना या वयात फार िस ी िमळणे, ह े यां या भिव यासाठी चांगले नसत.े”

जे हा सायरस एच. के. क टस हा मेनमधील एक अ यंत गरीब मुलगा प रि थतीशी
झगडत होता आिण पुढे जो ‘सॅटड इि ह नंग पो ट’ आिण ‘लेिडज होम’ जनलचा मालक
झाला तो सु वाती या काळात मो ा सािहि यकांचे व प कारांचे मानधन दऊे शकत
न हता. जे लोक केवळ पैशांसाठी िलहीत होत,े यां याकडून लेखनाची अपे ा करणे तर
दरुापा तच होते! मग अशा वेळी तो यां या उदा  भावनांना हात घालत असे.
उदाहरणाथ, एकदा याने या काळात िस  असलेली व ‘िलटल वुमेन’ची लेिखका
लुइसा मे अलकॉट िहला या या पेपरसाठी िलहायला कसे भाग पाडले, तर यान ेशंभर



डॉलसचा एक चेक ितला न ह,े तर ित या धमादाय सं थेला पाठवला.
ह ेसगळे ऐक यावर काही पाखंडी लोक असे हणतील क , ह ेसगळे नॉथि लफ,

रॉकफेलर कंवा भावनाशील कादबंरीकारांसाठी ठीक आह;े पण आम या रोज या
आयु यात असे चम कार होणे अश य आह!े

कदािचत तुमचे बरोबरही असेल! सग यां याच बाबतीत या यु या प रणामकारक
ठरतील अस ेनाही. जर तु ही तुम या आ ा या प रि थतीत समाधानी असाल, तर
तुम यात काहीच बदल क  नका, पण जर तु ही समाधानी नसाल, तर हा योग क न
बघायला काय हरकत आह?े

मी तु हाला आ ा जी जे स एल. थॉमस, माझा जुना िव ाथ  याची गो  सांगणार
आह,े ती तु हाला न च मनोरंजक वाटेल.

एका आॅटोमोबाइल कंपनी या सहा ाहकांनी यां या गा ां या स ह संगचे िबल
नाकारले. हणजे यांपैक  कोणीच संपूण िबल नाकारले नाही, पण येकान े यापैक
एखादा आकडा चुक चा दाखवला. कंपनीला ह ेमािहती होते क , कंपनीची बाजू बरोबर
होती, कारण येक ाहकाची कामे पूण झा यानंतर याब लची वा री होती. हणून
यांनी यांचे बरोबर अस याचे ठणकावून सांिगतले, पण हीच यांनी केलेली पिहली चूक
होती.

त ेिबल वसूल कर या या बाबतीतली कंपनीत या लोकांनी उचललेली पावले पाहा.
१. त े येक ाहकाकड ेगेले व यांना यांनी च ा आवाजात सांिगतले क , ते

मागील थकलेले िबल वसूल करायला आले आहते.
२. यांनी ह े प पणे सांिगतले क , कंपनी संपूणपणे आिण िबनशत बरोबर

होती, याचाच अथ त ेसंपूणपणे आिण िबनशत चुक चे होत.े
३. या लोकांनी या ाहकांना अस ेसांिगतले क , कंपनीला गा ांमधले अिधक

चांगले कळते आिण यां यापैक  कोणीही असे मान ूनय ेक , यांना अिधक कळते.
मग वादिववाद कशासाठी?

४. प रणाम – यां यात वादावादी झाली.
यांपैक  एकही प त सामंज याने िबलाची वसुली हो या या दृ ीने यो य होती का?

तु ही वत:च वत:शी याचे उ र ा.
प रि थती अशी िचघळलेली असतानाच कजवसुलीचा मॅनेजर आता कायदशेीर कृती

कर या या िवचारात होता, पण सुदवैाने ह े करण जनरल मॅनेजरपयत पोहोचले. मग
मॅनेजरने या ाहकांची चौकशी केली, तसेच गा ां या कामाचा तपशील अ यासला.
या या ह ेल ात आले क , या ाहकांची पैस ेबुडिवणारे हणून तर याती िनि त
न हती! काहीतरी, कुठेतरी भयंकर मोठी चूक होत होती आिण पैसे वसूल कर या या
बाबतीतच चूक होत होती, असे या या ल ात आले, हणून यान ेजे स थॉमस याला
बोलावले आिण वसूल न होणारे िबल वसूल क न आणायला सांिगतले.

जे स थॉमसने कशा कारे काम केले त े या याच श दांत वाचा :



१. खरेतर येक ाहकाला मी दलेली भेट ही जुन ेिबल वसूल कर यासाठीच
होती आिण या िबलात काहीच चूक न हती, पण मी याब ल एक चकार श दही
काढला नाही. मी उलट यांना असे समजावून सांिगतले क , कंपनीन ेकाय केले
कंवा काय कर यात ती अयश वी झाली, ह ेपाहायला मी आलो आह.े
२. मी यांना थमच ह ेसांिगतले, “मी तुमची बाजू ऐकायला आलो आह.े मी

अजून कुठलेच मत बनवले नाही आिण कंपनीची काही चूकच नाही असा कोणताही
दावा कंपनी करत नाही.”

३. मी यांना ह ेसांिगतले क , यां या गा ा बघ यात मला वार य आहे
आिण जगातील इतर कोणाहीपे ा यांनाच यां या गा ांब ल जा त चांगली
मािहती असणार.

४. यांना हवे होत े या माणे मी यांना बोलू दले व उ म ोता बनलो. यांचे
बोलणे सहानुभूितपूवक ऐकले.

५. शेवटी जे हा ते ाहक चांग या हणजे माझे ऐक या या मन:ि थतीत आले
ते हा मी माझे उ म ना  वठवले. मी यां या उदा  हतेूलाच हात घातला आिण
हणालो, “पिहली गो  मी तु हाला ही सांगतो क , तुम या माणेच मलाही असे
वाटत ेक , ह े करण चुक या प तीने हाताळले गेले आह.े आम या एका
ितिनधीकडून तु हाला असुिवधा झाली, ास झाला आिण यामुळे तु ही
रागावलात. कंपनीचा ितिनधी या ना यान ेमी तुमची माफ  मागतो. मला खेद
होतो. जे हा मी तुम याजवळ बसून तुमची बाजू ऐकली ते हा मा या ल ात आले
क , तु ही केवढातरी संयम व चांगुलपणा दाखवला. तु ही खरोखरच भली माणसे
आहात. हणूनच तु ही मा यासाठी एक गो  करावी अस ेमला वाटते आिण
तु हीच त ेचांग या कारे क  शकता. मी तुम यासमोर ह ेिबल ठेवतो. तु हाला
यात काय कमी करायचे तर करा. मी त ेसगळे तुम यावरच सोडतो. तु ही जे
हणाल त ेआपण क !”

“ यांनी िबल कमी केले का? िबल साधारण दीडशे त ेचारशे डॉलस या दर यान
होत.े सव ाहकांनी तेवढे पैसे दले का? हो. एकाने दले. एकाने वादातीत
मु ामधील एक पैसाही दे यास नकार दला, पण इतर पाच जणांनी पैसे दले
आिण या गो ीचे फल असे क , पुढील दोन वषात या सहाही ाहकांना आ ही
न ा गा ा िवक या.”
िम. थॉमस हणाले, “अनुभवाने मी ह ेिशकलो आह ेक , जर ाहकांब ल तु हाला

काहीच मािहती नसेल, तर असे समजा क , ाहक हा ामािणक, स यवादी आिण पैसे
दे यास उ सुक असाच असतो. ह!ं पण याची तशी खा ी झाली पािहजे. तरच तो तेवढे
पैसे दऊे लागतो. हचे वेग या भाषेत सांगायचे झाले, तर प  श दांत मी असे हणेन क ,
लोक ामािणक असतात आिण त े यां यावरील भारातून लवकर मोकळे होऊ इि छतात.
या िनयमाला तुलनेन ेकमी अपवाद आहते, पण माझी वत:ची खा ी आह ेक , जे लोक
सु वातीला हातात छ ी घेऊन हार कर या या तयारीत असतात, तेच जर तु ही



यां यावर िव ास दाखवलात, स यपणे वागलात, तर आप याला अनुकूल असेच वतन
करतात.”

त व १०:
माणसा या अंतरंगातील स वृ ना आ हान ा!



 ११ 

िसनेमा व टी ही हे घडवू शकतात, तर तु ही का
नाही?

खूप वषापूव  ‘ द फलाडिे फया इ ह नंग बुले टन’िव  टीकेची झोड उठवणारी
मोहीम हाती घेतली गेली. हतेुपूवक खोडकर अफवा पसरव या गे या. जािहरातदारांना
असे सांिगतले गेले क , हा पेपर वाचकां या दृ ीने फारसा आकषक उरलेला नाही, कारण
याम ये बात या कमी आिण जािहरातीच फार असतात. यामुळे पेपरवा यांना
ताबडतोब काहीतरी कृती करणे गरजेचे होते. काही क न यां या िव  उठवलेले हे
वादळ शमवायला हवे होत.े

पण कसे?
यावर यांनी काय उपाय केला त ेबघा.
या वृ प ान े यां या रोज या पेपरमधील एक संपूण दवसाचा वाचनीय भाग

बाजूला काढला. यावर अिधक चांगले सं कार केले आिण त ेपु तका या पात िस
केले. या पु तकाचे नाव यांनी ‘वन ड’े अस ेठेवले. या पु तकात तीनशे सात पाने होती व
याला कडक पृ भागाचे क हर होते आिण ह ेएवढे मोठे पु तक मालकाने काही डॉलसना
न ह,े तर फार थो ा से सला िवकले!

असे के याने काय झाले? या पु तका या ना मय काशनामुळे वाचकां या ह ेनजरेत
आले क , या वृ प ात वाचनीय, चीपूण असा कतीतरी जा त मजकूर होता.
संपादकाने आप या वृ प ाची फ  आकडवेारी सांगत बस यापे ा स य प रि थती
अिधक सु प पणे, प रणामकारकरी या आिण मै ीपूण प तीने वाचकां या गळी
उतरवली होती.

स याचा काळ हा अितरंजनाचा आह.े केवळ स य सांगणे पुरेसे नसत.े ते जरा जा त
फुलवून-खुलवून सांगावे लागत.े तु हाला स यसु ा कौश याने सांगावे लागते. िसनेमात
असेच करतात. टेिलि हजनवरपण असेच दाखवतात आिण जर इतरांचे ल  वेधून यायचे
असेल, तर तु हालाही असेच करावे लागेल.

यांना माक टंगमध या वंडो िड लेचे मह व मािहती आह ेत ेजाणकार यां या
उ पादनाचे सादरीकरण फार ना मय प तीने करतात. उदाहरणाथ, एका उंदरा या
िवषा या औषधाची जािहरात करताना कंपनीन े ा यि क दाखिव यासाठी िडलरबरोबर
दोन िजवंत उंदीरसु ा दले होते. या आठव ात उंदीर मार या या औषधाचा खप पाच
पटीने वाढला.



दरूदशनवरील ावसाियक व जािहरातदार तर अशा ना मय तं ांचा वापर
कर यात माहीर आहते. एखा ा सं याकाळी तुम या दरूदशनसमोर मांडी घालून बसा
आिण शांतपणे जािहरातदार यां या सादरीकरणात काय काय करतात याचे िव ेषण
करा. तुम या अस ेल ात येइल क , आ लिप नाशक औषधामुळे परी ानळीतील
अ ◌ॅिसडचा रंग कसा ताबडतोब बदलतो! एका कंपनी या साबणामुळे कंवा िडटजटमुळे
मळलेला शट एकदम पांढरा व छ होतो, पण दसु या कंपनी या साबणामुळे याचा मळ
जरासु ा हटत नाही! तीच गो  गा ां या जािहरात ची! तु ही जर गा ां या
जािहराती पािह या, तर या गा ांची वळणे तु हाला बरेचकाही सांगून जातील. अनेक
उ पादनां या वापरानंतर उपभो याचा स , संतु  व समाधानी चेहरा हमखास
दाखवला जातो. ह ेसगळे े कांसाठी मु ामच ना मय केले जाते. चकचक त गा ा,
चकचक त दारे, सुंदर बायको, ग डस मुले, हसरे घरकुल ही सगळी आपण पािहलेली
व ेच स यात उतरताना दसतात आिण मग आपण या व तू िवकत घे यास वृ  होतो.
तु हीसु ा तुम या वसायातील तुम या क पना अिधक ना मय क न दाखवा

कंवा जीवनातील इतर संगांतसु ा ह ेकरायला हरकत नाही! ह ेफार सोपे असते.
ह जिनया- रचमंड येथे राहणा या नॅशनल कॅश रिज र कंपनीत िव  े ात काम
करणा या िजम येम सन ेह े वत: क न पािहले आह.े तो सांगतो –

“माग या आठव ात मी एका मा या घराजवळ या वा या या दकुानात गेलो ते हा
मा या ल ात आले क , तो दकुानदार अ यंत पारंप रक प तीने दकुान चालवत होता.
याचे कॅश रिज टस, याचे काउंटस वगैरे सगळेच जु या प तीचे होते. मग मी या
मालकाजवळ गेलो व याला हणालो, “तु ही खरोखरच तुमचे पैस ेवाया घालवत
आहात.” पण नुस या श दांनी काम होणार न हत.े या वा याबरोबर मी मा या
िखशातील काही नाणी मु ामच जिमनीवर फेकली. या आवाजाने तो एकदम जागेवरच
ताठ झाला आिण मग यान ेमला जुनी मशीन र बदलून या जागी नवी मशीन र
बसव याची आॅडर दली.”

ह ेतं  आपण आप या खाजगी, ि गत जीवनातसु ा वाप  शकतो. पूव या काळी
ि यकर आप या ेयसीला मागणी घालताना फ  ‘आय ल ह यू’ हणायचा का, तर
नाही. तो या या गुड यावर बसून ेयसीसमोर वाकायचा आिण यातून याची भावना
समजायची. आता आपण काही एकमेकांसमोर वाकून ेम  करत नाही, पण तरीही
काही ेमवीर मागणी घाल यापूव  कंवा ेम  कर यापूव  यासाठी लागणारे पोषक
वातावरण िनमाण करतात.

मुलांकडून तु हाला एखाद ेकाम क न यायचे असेल, तर असेच काहीस ेनाटक
तु हाला वठवावे लागत.े अलाबामा, ि मंगहमॅ येथे राहणा या ‘जो’लासु ा पाच वषाचा
मुलगा व तीन वषाची मुलगी यांना खेळणी उचलून ठेव याची चांगली सवय कशी
लावावी ह ेसमजत न हते. मग यान े‘झुकझुकगाडी’चा शोध लावला. यान े या या
मुलाला यां या तीनचाक  सायकलीवर ाय हर या सीटवर बसवून ‘इंिजिनअर’ असे
घोिषत केले. याला जेनेटची हणजे मुलीची वॅगन कार जोडली आिण इत तत: पडलेली
खेळणी हणजे ‘कोळसा’ आह ेअसे सांगून सं याकाळी तो सगळा कोळसा वॅगनम ये



भर याचा आिण ाय हरने ती सायकल चालवून खोलीतून बाहरे ने याचा खेळ मो ा
ना मयरी या िशकवला. प रणाम असा झाला क , रोज सं याकाळी खोली एकदम
साफसूफ असायची आिण ह ेसगळे उपदशेवाणी, वादिववाद, धम या, आरडाओरड,
रागावणे वगैरे न करता!

इंिडयानामधील मेरी कॅथरीन वु फ िहला ित या कामा या ठकाणी काही सम या
हो या आिण याब ल आप या बॉसबरोबर चचा करावी असे ितन ेठरवले. सोमवारी
सकाळी यांची भेट िमळावी हणून ितन ेिवनंती केली, पण ितला सांग यात आले क , ते
फार कामात आहते आिण पुढील आठव ात कधीतरी ितन ेितची भेटीची वेळ से े टरीला
िवचा न ठरवून यावी; पण से े टरीसु ा काही दाद लागू दते न हती. ित याकडून
यांचा काय म खूप िबझी आह ेअसे सांग यात येत होत.े
पुढे ीमती वु फने काय घडले ह ेसांिगतले, “संपूण आठव ात से े टरीकडून काहीच

उ र आले नाही. मी जे हा जे हा ितला याब ल िवचारत असे ते हा ते हा ती ‘बॉसला
वेळ नाही’ असेच सांगत होती. शु वार सकाळ उजाडली तरी अजून काहीच ठरले न हत,े
पण मला तर हा आठवडा संप यापूव  बॉसला भेटणे व मा या सम येवर चचा करणे
गरजेचे होत.े मग मी वत:शीच िवचार केला क , आणखीन काय करता येइल?

“मग मी शेवटी बॉसला एक औपचा रक प  िलिहले. मी या प ात असेही िलिहले
क , तु ही संपूण आठवडाभर कामात कती  होता ह ेमी जाणून आह,े पण मला
तुम याशी बोलणे फार मह वाचे वाटत.े या प ासोबत मी माझा प ा घातलेले एक
पाक ट पाठवत आह ेव यात एक फॉम आह.े तो आपण कंवा आप या से े टरीन ेभ न
पाठवावा ही िवनंती.

“तो फॉम असा होता –
ीमती वु फ,

मी तु हाला……..या दवशी……..इतके वाजता भेटू शकेन. मी तुम या
भेटीसाठी……..िमिनटे राखून ठेवली आहते.

“मी सकाळी अकरा वाजता बॉस या प पेटीम ये त ेप  टाकले आिण दपुारी दोन
वाजता माझी मेल बॉ स तपासली. याम ये मी माझा प ा घालून पाठवलेले पाक ट
होत.े

“ यांनी मी प ात पाठवलेला फॉम भ न पाठवला होता आिण याम य ेिलिहले होते
क , याच दवशी दपुारी ते मला दहा िमिनटांसाठी भेटू शकत होत.े मी यांना भेटले व
आ ही जवळपास एक तासभर बोलत बसलो आिण मा या सव सम या सुट या.

“मला यांना भेटणे कती ज रीचे होते, ह ेमी जर यांना ना मय प तीने सांगू
शकले नसत,े तर आजही मला यां या भेटीसाठी ित त बसावे लागले असत.े”

जे स बॉइ टन यांना एक कंटाळवाणा िव -अहवाल सादर करायचा होता. या या
फमने नुकताच एका को ड म कंपनीचा अ यासपूण अहवाल बनवला होता आिण आता
माकटम य े कती आिण कशी पधा चालू आह ेयाब लची मािहती ताबडतोब गोळा
करायला हवी होती. समोरील ाहकाला जािहरात े ातील अितशय िति त व



वजनदार चा मान होता.
पिहला य  तर काम सु  हो यापूव च अयश वी ठरला.
बॉइ टन सांगतात, “जे हा पिह यांदा मी तेथे गेलो ते हा संशोधना या कोण या

प ती वापराय या यावर िनरथक चचा होऊन मला संपूणपणे बाजूला फेक यात आले.
यान ेखूप वाद घातला. तसा तो मीपण घातला. यान ेमला प  श दांत सांिगतले क  मी
चुक चा आह ेआिण मी ह ेपटवून दे याचा य  केला क , माझे हणणे कसे बरोबर आह.े

“शेवटी मी माझा मु ा जंकला आिण माझे समाधान झाले; पण माझी वेळ संपली
आिण मुलाखतही संपली. मी अजून कोण याच िनणयाला आलो न हतो.

“दसु या वेळेस मा  मी शहाणपणान ेवागायचे ठरवले आिण आकड-ेसं या, दलेली
मािहती या कस याच फंदात न पडता मी सरळ या माणसाला जाऊन भेटलो आिण स य
काय आह ेत ेजरा अिधक ना मय प तीन ेसांिगतले.

“मी जे हा या या आॅ फसम य े वेश केला ते हा तो फोनवर बोलत होता. याचे
संभाषण चालू होते तोपयत मी माझी सुटकेस उघडून ब ीस कार या को ड म या
बाट या या या टेबलवर रचून ठेव या. याला ती सगळी उ पादन ेमािहती होती. ते
सगळे को ड म या े ातील याचे पधक होत.े

“ येक बाटलीवर मी एक टॅग लावला होता आिण या टॅगवर या कंपनीब लचे माझे
संशोधन थोड यात िलिहले होत.े या ना मय प तीने िलिहले या जणू लघुकथाच
हो या.

“पुढे काय घडले?
“वादिववाद पूणपणे थांबला, कारण काहीतरी वेगळे, काहीतरी नवीन घडले होते.

यान ेपिहली को ड मची बाटली उघडली व यावरची मािहती वाचून काढली. मग
आम यात मै ीपूण संभाषण झाले. यान ेआणखी काही  िवचारले. या िवषयात याने
खूप वार य दाखवले. आधी यान ेमला सादरीकरणासाठी फ  दहा िमिनटे दली होती,
पण दहा िमिनटे झाली, वीस झाली, चाळीस झाली, तरीही आ ही पुढे तासभर बोलतच
रािहलो.

“पूव  मी जे सांगत होतो तेच आ ाही सांगत होतो, पण या वेळी मी ना पूण प तीने
सांिगतले, दखावा केला आिण बघा कसा चम कार घडून आला!”

त व ११:
तुम या क पना ना मय प तीने सादर करा.



 भाग चार 

नेतृ व वीकारा : लोकांना राग न येऊ देता व
आ मक होऊ न देता कस ेबदलावे?
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जे हा सगळी श  ेिनकामी होतात, ते हा हे करा!
चा स ॅ ब या कारखा यातील एक मॅनेजर हतबल झाला होता, कारण याचे

कामगार दलेले काम पूण करत न हते.
ॅ ब यामुळे यां यावर वैतागला व हणाला, “ह ेअस ेकसे घडू शकते क ,

तु याइतका लायक मॅनेजर असताना िनयोिजत टनओ हर पूण कसा होत नाही?”
“काय माहीत?” मॅनेजर खांद ेउडवून हणाला, “मी यांना लाडीगोडीने सांगून

पािहले, ढकलून पािहले, शपथा घालून झा या, िश ा दऊेन झा या, धम या दऊेन
झा या, खूप रागावून पािहले, पण कशाचाच उपयोग होत नाही! यांना उ पादन
वाढव याची इ छाच नाही.”

ह ेसंभाषण घडले दवसा या शेवटी! हणजे रा पाळी सु  हो या या थोड ेआधी. मग
ॅ बने मॅनेजरला एक खडू आणायला सांिगतला. जवळ उ या असले या कामगारांकडे

वळून याने िवचारले, “आज दवसभरात तु ही कती व तूंचे उ पादन केले?” उ र आले,
“सहा.” एक श दही न बोलता ॅ बन ेजिमनीवर ‘सहा’ असा मो ा आकडा काढला आिण
तो िनघून गेला.

जे हा रा पाळीचे कामगार तेथे आले ते हा यांनी सहाचा आकडा पािहला व िवचारले
क  “याचा अथ काय?” “आज मोठे साहबे येथे आले होत.े” दवसपाळी या लोकांनी
सांिगतले, “आिण यांनी आ हाला िवचारले, आज कती व तूंचे उ पादन झाले. आ ही
‘सहा’ सांिगतले हणून यांनी जिमनीवर ‘सहा’ असा आकडा िलिहला.”

दसु या दवशी सकाळी ॅ ब पु हा कारखा यात गेला. रा पाळी या लोकांनी ‘सहा’
हा आकडा खोडून या या जागी खडूने ‘सात’ हा मो ा आकडा काढला होता.

जे हा दवसपाळीचे कामगार दसु या दवशी सकाळी कामावर गेले ते हा यांनी
‘सात’ हा मो ा आकडा जिमनीवर खडूने काढलेला पािहला. हणजे रा पाळी या
कामगारांना अस ेवाटले का क , त े दवसपाळी या कामगारांपे ा फार े  आहते? आता
यांनीपण रा पाळी या लोकांना यांचे े व दाखव याचा िन य केला. सगळे कामगार
उ साहान ेकामाला लागले आिण या रा ी जे हा त ेबाहरे पडले ते हा यांनी जिमनीवर
मो ा आकारात ‘दहा’ हा आकडा काढला होता. अशा कारे गो ी पुढे पुढे चाल या
हो या.

या कारखा यात काही दवसांपूव च जी मरगळ साचून िधमेपणाने काम चालले होते
तेथे आता नवचैत य िनमाण झाले होत ेआिण उ पादनाचा वेग इतर कोण याही
कारखा यापे ा वाढला होता.



यामागचे रह य काय?
चा सने या याच श दांत जे सांिगतले त ेआपण पा . ‘एखादी गो  समोर याकडून

क न यायची असेल, तर या याम ये पधची अहमहिमका जाणवायला हवी. मी हे
वाइट हतेूने कंवा पैसे कमवाय या हतेूने सांगत नाही, पण उ म प तीन ेकामे कर याची
ती  इ छा िनमाण कर या या हतेूने सांगत आह.े’

सव कृ  अस याची इ छा! एक कारचे आ हान! आप यावरील टीकेला ितउ र!
लोकां या आ याला आ हान कर याचा हमखास यश वी माग!

जर िथओडर झवे ट याने असे आ हान दले नसत,े तर तो कधीच अमे रकेचा अ य
होऊ शकला नसता. युबामधील हा रफ रायडर यूयॉक शहरासाठी ग हनर हणून
नेमला गेला, पण िवरोधी प ा या लोकां या ह ेल ात आले क , अनेक वषापासून तो
यूयॉक शहराचा कायदशेीर रिहवासी न हता आिण झवे ट घाबरला. याने माघार
घे याचे ठरवले. मग या वेळचा यू. एस. िसनेटर थॉमस कॅिलअर लॅट यान े झवे टसमोर
एक आ हानच ठेवले. झवे टकड ेवळून तो जोरात ओरडला, “सॅन युआन हीलचा िहरो
भेकड आह ेका?”

मग झवे टने ह ेआ हान वीकारले आिण याने िनवडणूक लढवली. या आ हानामुळे
फ  याचेच आयु य बदलले असे नाही, तर संपूण दशेाचे भिव य बदलले.

‘भीती तर सग याच माणसांना वाटते, पण जे धैयवान लोक असतात त ेआपली भीती
झटकून पुढे सरसावतात. िचत मृ यूलासु ा कवटाळतात, पण नेहमी िवजयीवीर
होतात.’ ह े ाचीन ीसमधील कंग गाड याचे ीदवा य होत.े भीतीवर िवजय
िमळिव याचे यापे ा दसुरे मोठे आ हान कोणते असू शकते?

अि मथ जे हा यूयॉकचा ग हनर होता ते हा या पदावर तो फारसा खूश न हता.
या काळात संग संग ह ेअ यंत कुिव यात, गंुडांचे, पापी लोकांचे तु ंग हणून िस
होते. तेथील तु ंगात कोणीही अिधकारी टकत न हता. तु ंगा या भंत मधून अनेक
अफवा पसरव या जाय या. या वेळी संग संगवर कमत चालवणारा कोणीतरी शूर
वीर याला हवा होता. असा पोलादी पु ष, जो सग यांना पु न उरला असता! पण कोण
? याने यू हॅ पटन येथील युइस इ लॉएस याला पाचारण केले.

जे हा लॉएस ि मथसमोर येऊन उभा रािहला ते हा अ यंत िम क ल वरात ि मथ
याला हणाला, “काय, संग संगचा ताबा घेणार का? यांना तेथे अनुभवी माणूस हवा
आह.े”

लॉएस आ यच कत झाला. याला काय बोलावे हचे सुचेना. ही राजक य नेमणूक
होती आिण रा यक या या लहरीवर याचे येथील अि त व अवलंबून राहील हसेु ा
याला मािहती होते. आ ापयत अनेक अिधकारी आले आिण गेले होत.े एक तर केवळ
तीन आठवडचे टकला होता. लॉएस या ावसाियक कार कद चा  होता. एवढी
मोठी जोखीम प कर या या लायक चा तो होता का?

ि मथने पािहले क , लॉएस बुचक यात पडला होता. या या मनात ं  चालू होते.
मग खुच त मागे रेलून ि मथ हणाला, “िम ा, तुला भीती वाटणे साहिजकच आह.े



याब ल मी तुला दोष दते नाही. खरोखरच ती जागा अ यंत क द आह.े अस ूद!े या
जागेसाठी मला दसुरा कोणीतरी संहाची छाती असलेला माणूसच शोधावा लागेल.”

अशा कारे ि मथने लॉएसपुढे आ हान ठेवले. लॉएसला या जागेवर काम कर याची
क पना आवडली, कारण तोसु ा संहा या छातीचा होता, ह े याला िस  करायचे होते.

मग लॉएस या जागेवर जू झाला. तो तेथील सवात सु िस , लायक, यश वी जेलर
ठरला. याने िलिहलेले ‘२०,००० इयस इन संग संग’ या पु तका या हजारो ती
छाप या गे या. याची रेिडओवर भाषणे झाली. या या गो ी डझनभर तरी िसनेमां या
िवषयांना ेरणादायी ठर या. तु ंगातील वातावरणसु ा यान ेअिधक मानवतावादी
केले. तु ंगातील कै ांना पशू न समजता यांना मानवते या दिृ कोनातून वागवले,
यामुळे खरोखरच चम कार घडला आिण तु ंगात ांितकारी बदल घडून आले.
जग िस  फायर टोन टायर अ ◌ॅ ड रबर कंपनीचा मालक हाव फायर टोन असे

हणतो क , ‘चांग या माणसांना ध न ठेव यासाठी कंवा यांना एक  आण यासाठी
आप याला कधीच पैसे खच करावे लागत नाहीत.’

े ड रक हझेबग हा मानसशा सु ा याच िवचारांचा होता. याने अगदी
कामगारांपासून त ेउ  पद थ अिधका यां या कामा या ित असले या दिृ कोनाब ल
सखोल अ यास केला. तु हाला काय वाटते, तो कोण या िन कषाला आला असेल? काम
कर यास उ ु  करणारी कोणती गो  कामगारांसाठी मह वाची असेल, अस ेतु हाला
वाटत?े पैसे? कामा या चांग या अटी? या बरोबरीने होणारे आणखी काही फायद?े नाही.
यांपैक  काहीही नाही! कामगारांना काम कर यास उ ु  करणारा फ  एकच मह वाचा
मु ा असतो आिण तो हणजे ‘काम’च! काम कोणते आह े यावरच त ेअवलंबून असते. जर
त ेकाम वार य घे यासारख ेअसेल, त ेआ हाना मक असेल, तर या कामाकड ेकामगार
सकारा मक नजरेने पाहतो व अिधक चांगले कर याचा य  करतो.

येक यश वी माणसाला हचे आवडते. जर याम य ेतो वत:ला  क  शकत
असेल, तर हा खेळ याला आवडतो. याची कंवा ितची यो यता िस  कर याची ती संधी
असते. े व दाखव याची, जंकून दाखव याची ती संधी असते. मानवी वभावाचे हचे
तर वैिश  आह.े याला आपले े व िस  कर याची मनापासून ती  इ छा असते.
आप याला सग यांनी मोठे हणावे, ही या या जीवनाची इितकत ता असते.

त व १२:
दसु यांसमोर आ हान ठेवा.

 या करणा या गा यात काय आहे? 

लोकांना तुम याशी सहमत हो यास उ ु  कस ेकराल?



त व १: वादिववाद जंक याचा एकमेव माग हणजे वादिववाद टाळा.
त व २: इतरां या मनाचा आदर करा : ‘तु ही चुकला!’ असे कधीही हणू नका.
त व ३: तु ही कधी चुकलात, तर ताबडतोब व िखलाडू वृ ीन ेकबूल करा.
त व ४: मै ीपूण सु वात करा.
त व ५: समोरचा माणूस ‘हो, हो’ हणेल अशीच सु वात करा.
त व ६: इतरांना बोलू ा.
त व ७: समोर याला असे वाटू ा क , जणू ही क पना याची/ ितचीच आह.े
त व ८: कोण याही संगाकड ेइतरां या नजरेतून ामािणकपणे पाह याचा य

करा.
त व ९: इतरां या इ छांचा व क पनांचा सहानुभूतीने िवचार करा.
त व १०: समोर या या उदा  हतेूंना हात घाला.
त व ११: तुमचे हणणे अिधक ना मय क न सांगा.
त व १२: दसु यांसमोर आ हाने ठेवा.



 १ 

जर तु हाला चूक सापडलीच, तर अशी सु वात
करा…

कॅि वन कुिलज जे हा शासक होता ते हा एका िवके डला मा या एका िम ाला
हाइट हाउसम ये गे ट हणून बस याचे भा य लाभले. ेिसडट या ाय हटे आॅ फसम ये
जाता जाता कुिलज या या से े टरीशी काय बोलत होता त े या या कानावर पडले, “वा!
आजचा तुझा हा से खूप छान आह ेआिण याम ये त ूअितशय आकषक दसते आहसे!”

धीरगंभीर कॅि वनने या या संपूण आयु यात दसु या कुठ याच सेक्ेरटरीची ब धा
पु हा अशी तुती केली नसेल. ह ेइतके अचानक आिण अना तपणे घडले क , या
से े टरीचासु ा ग धळ उडाला व ती लाजली. नंतर कुिलज हणाला, “ह!ं आता
या यातच रमून जाऊ नकोस. फ  तुला छान वाटावे हणून मी तसे हणालो. आता
इथून पुढे तू वेळे या बाबतीत िश तीचे पालन करताना अिधक काटेकोर असावीस, असे
मला वाटते.”

याची ही प त काहीशी फटकळपणाची होती, पण तरीही मानसशा ीय दृ ीने ती
अगदी यो य होती. जर आपण आप याब ल कौतुकाचे चार श द ऐकले, तर यानंतरची
टीका ऐकायला आप याला फार ास होत नाही.

हावी दाढी करताना चेह यावर साबणाचा भरपूर फेस करतो. मॅक क लेने इ. स.
१८९६म ये नेमके हचे केले, जे हा तो अ य पदासाठी खटाटोप करत होता आिण
यासाठी या या चारसभा चालू हो या. या वेळी या या चार-मोिहमेतील एका
िस  रपि लकनने एक भाषण तयार केले होते, जे मॅक क लेला ायचे होते. याम ये
पॅ ीक हने् री, िससेरा, डिॅनयल सग यांचीच मोट बांधली होती. मो ा उ साहाने याने हे
भाषण मॅक क लेला वाचून दाखवले. त ेपुढे अजरामर ठरले. या भाषणात अनेक चांगले
मु े होते, पण तेवढे पुरेसे न हत.े या भाषणामुळे टीकेची झोड उठली असती. मॅक क लेला
या या भावना दखुवाय या न ह या. याला या भाषण िलिहणा या या
उ साहाचा िहरमोड करायचा न हता, पण तरीही याला ‘नाही’ हणायचे होत,े कारण ते
भाषण याला पसंत न हते. बघा, कती िवन पणे याने ह ेकाम केले. तो हणाला,

“िम ा, खरोखरच त ूिलिहलेले ह ेभाषण फारच छान आह.े याची भाषा ओघवती
आह!े दसुरे कोणीच इतके सुंदर भाषण बनवू शकणार नाही, पण त ूभाषणात जे जे िलिहले
आहसे, ते इतर वेळी बोलायला ठीक आह.े मा  अशा संगाला त ेसाजेस ेनाही. तु या
दिृ कोनातून पािहले, तर तुला त ेकदािचत संतुिलत आिण स य वाटेल, पण मला संपूण



प ा या दिृ कोनातून िवचार करायला हवा. आता अस ेकर, घरी जा आिण मी आता
सवसाधारणपणे जे तुला सांगतो तशा चौकटीत बसणारे भाषण तयार कर आिण याची
एक त मला पाठवून द.े”

याने तसेच केले. मॅक क लेपण या याबरोबर िनळी पेि सल घेऊन बसला व भाषण
पु हा िल न काढ यास यानेही मदत केली आिण आ य हणजे आ ापयत या चार-
मोिहमेतील ते याचे सव म भाषण होते.

आता मी तु हाला अ ाहम लंकनने िलिहले या या या दसु या िस  प ाब ल
सांगणार आह.े याचे पिहले िस  प  यान ेिमसेस िब सबीला िलिहले होत,े िजची पाच
मुले यु ात मारली गेली होती. लंकनने ह ेप  फ  पाच िमिनटांम य ेिलिहले होत ेआिण
तरीही इ. स. १९२६ साली झाले या जाहीर िललावात त ेबारा हजार डॉलसना िवकले
गेले होते आिण ती र म लंकनन े या या िन या आयु यात क ाने िमळवले या पैशांतून
वाचवले या पैशांपे ाही जा त होती. ह ेप  २६ एि ल, १८६३ जो िसि हल वॉरमधील
सग यात अंधकारमय दवस मानला जातो या दवशी जनरल जोसेफ लर याला
िलिहले होत.े जवळपास अठरा मिहने लंकनचे ‘युिनयन आम ’ सै यातील जनर स यु ात
लढत होते व एका पाठोपाठ एक दा ण पराभव वीकारत होत.े सगळेच िनरथक होत ेव
मानवतेला कािळमा फासणारे होते. संपूण रा  भयभीत झाले होते. हजारो सैिनक
आम ला सोडून परागंदा झाले होते. रपि लकन पाट या िसनेट या सभासदांनासु ा
आता लंकन हाइट हाउसम ये नको होता. लंकन हणाला, “आता आपण िवनाशा या
वेदीवर उभे आहोत. मला असे वाटते क , दवैसु ा आप या िवरोधात उभे ठाकले आह.े
मला कुठेही आशेचा करण दसत नाही.” अशा कारे सव  िनराशेचे मळभ दाटून आले
होते. कोलाहल माजला होता. अशा मन:ि थतीत लंकनन ेह ेप  िलिहले.

मी ह ेप  मु ाम येथे छापत आह,े कारण जे हा संपूण रा  या जनरल या कृतीवर
िवसंबून होते ते हा लंकनन ेया अकाय म जनरलला कस ेदरू केले, ह े दसते.

अ य  झा यानंतर लंकनन ेिलिहलेले ह ेसवात कडवट प  असेल, तरीही तु हाला हे
जाणवेल क , लंकनन े या या गंभीर चुकांची कानउघाडणी कर यापूव  याची कोण या
श दांत तुती केली आह.े

होय, जनरल करने अ यंत गंभीर चुका के या हो या, पण तरीही लंकनन ेतसे हटले
नाही. लंकन थोडा पुराणमतवादी होता, तसेच तो मु स ीही होता. लंकनन ेिलिहले, ‘तू
अशा काही गो ी के या आहसे या बाबतीत मी समाधानी नाही.’ ह ेप  हणजे कौश य
आिण मु स ेिगरीचा नमुना आह.े

जनरल करला िलिहलेले ह ेप  –

मी तुला ‘पोटोमॅक या सै याचा मुख’ ह ेपद बहाल केले. अथातच, तु या अंगी
ह ेसगळे गुण आहते याची मला खा ी पट यामुळेच मी तुला मुख पदी नेमले, पण
तुला या गो ीची जाणीव आह ेका क , तु या हातून अशा काही गो ी घड या
आहते यामुळे मी तु याबाबत असमाधानी आह.े

मी तुला शूर आिण कुशल सेनानी समजत होतो. अथातच मला तुझे ह ेगुण खूप



भावले होते. मला असाही िव ास होता क , राजकारण आिण तुझे काम यां यात
त ूकाही ग लत करत नाहीस आिण तुझे ते वागणे यो यच आह.े तुला वत:ब ल
आ मिव ास आह,े जो सग यात मौ यवान आह ेआिण तो असायलाच हवा.

त ूमह वाकां ी आहसे आिण मी खा ीपूवक सांगतो क , तु या या गुणामुळे
कधीही नुकसान न होता फायदाच झालेला आह,े पण मला असे वाटत ेक , जनरल
बनसाइडचा सै याला दलेला आदशे धुडकावून लावून, वत: या मह वाकां ेला
खतपाणी घालून त ूअ यंत चुक चे वतन केले आहसे, जे दशेा या िहताचे नाही
आिण याचबरोबर तु या अ यंत शार आिण स माननीय दर आॅ फसरसोबत तू
केलेले ह ेगैरवतन आह.े

मा या कानावर जे काही आले आह े यावर मला िव ास ठेवणे भाग पडत आहे
क , त ूअसे व  केलेस क , सै याला आिण सरकारला दोघांनाही आता
कूमशहाची गरज आह.े अथात ह ेप  मी तुला यासाठी िलहीत नाही, पण तशाही
प रि थतीत मी तुला आ ा करतो आह.े

फ  असेच जनर स कूमशहा होऊ शकतील, यांनी अनेक यश वी मोिहमा
के या असतील आिण हणूनच मी तुला असा  िवचारतो क , तू अशी कोणती
यश वी मोहीम केलीस क , मी तुला कूमशाही बहाल कर याची जोखीम यावी?

सरकार तुला तु या ताकदी माणेच आधार दऊे शकेल आिण आ ापयत तुला
तो कमी-जा त माणात िमळाला आह.े तसाच तो इतर कमा डसनापण िमळेल;
पण त ूसै यात जो असंतोष भडकवलास, या तु या वृ ीब ल मला भीती वाटते.
सै याला यां या कमांडवर टीका कर यास त ू ो साहन दलेस आिण
या यावर या िव ासाला सु ंग लावलास; पण हीच गो  आता तु यावर उलटू
शकत.े तरीही मला श य होइल तेवढी मदत मी तुला करेन व शांती थािपत
कर यास मदत करीन.

त ूकाय कंवा नेपोिलयनने काय, ह ेजे असंतोष भडकव याचे काम केले यामुळे
सै याकडून तु ही चांगले काही घेऊ शकला नाहीत. आता तरी नीट वाग! िवचाराने
कृती कर. अिवचार सोडून द;े पण रा ं दवस सावध राहा. सै यात नवीन जोम
िनमाण कर, आगेकूच कर आिण आ हाला िवजय ी िमळवून द.े

तु ही कुलीज नाही, मॅक क ले नाही कंवा लंकनही नाही; पण रोज या वहारात,
आप या वसायात ह ेत व ान कोठे आिण कसे वापरायचे ते तु ही समजावून या.
जमेल ना? आता आपण ड य.ू पी. जी. ा फलाडिे फया येथील वॉक कंपनीतील एका
अिधका याचा अनुभव पा .

वॉक कंपनीने फलाडिे फया येथे एक भ  आॅ फस बांधून दे याचे कं ाट घेतले होते व
त ेठरावीक तारखेला पूण क , असेही करारात िलिहलेले होते. सगळेकाही ठीक चालले
होत.े िब ड गंचे काम जवळपास पूण होत आले होत;े पण एव ात, याला बाहरे या
दरवाजावरील कलाकुसर कर याचे उपकं ाट दले होत े यान ेदगा दला व तो त ेकाम
ठरले या दवसापयत पूण क  शकणार नाही, असे याने जाहीर केले. कंपनीला टे शन



आले. काम वेळेत पूण झाले नसते, तर जबरद त दडं ावा लागला असता. फार मोठे
नुकसान झाले असते आिण ह ेसगळे केवळ एका माणसा या िन काळजीपणामुळे घडले
असते!

फोनवर तावातावान ेबोलणे, वादिववाद, गरम डो यान ेकेलेली संभाषणे ह ेसारेकाही
िन फळ ठरत होते! मग िम. ‘गॉ’ला संहाची दाढी कुरवाळायला या या गुहते
पाठव यात आले.

िम. गॉने या ाँझ या उपकं ाटदाराला िवचारले, “तु हाला मािहती आह ेका क ,
संपूण ुकलीन शहराम य ेतुम या नावाचे दसुरे कोणीच नाही?” सु वातीची औपचा रक
ओळख झा याबरोबर गॉन े याला खूश कर या या उ ेशान ेह ेिवचारले व पुढे सांिगतले,
“मी टेिलफोन िडरे टरीम ये तुमचा प ा शोधत होतो आिण मा या ल ात आले क ,
तुम यासार या नावाचे इथे दसुरे कोणीच नाही.” या अ य ालासु ा आ य वाटले. तो
हणाला, “अ स!े मला ह ेमािहतीच न हत.े”

“मी ब्ुरकलीनम य े ेनने आलो. ेनमधून उतर यावर तुमचा प ा िडरे टरीत
शोधताना मला ह ेजाणवले.”

“मला ह े थमच कळतेय!” आिण मग याला याब ल भलतीच महती वाटली व तो
वत: िडरे टरी चाळायला लागला. मग तो गवाने छाती फुगवून हणाला, “हो! तु ही
हणता त ेखरे आह.े माझे कुटंुब सुमारे दोनशे वषापूव  हॉलंडमधून यूयॉकला आले व
येथेच थाियक झाले.” मग बराच वेळ तो या या कुटंुबाब ल बोलत रािहला. मग याचे
बोलणे संप यानंतर िम. गॉने याचे खूप कौतुक केले क , याचा हा क प कती छान
होता आिण याने आ ापयत अनेक क पांना कशा भेटी द या हो या, पण यासारखा
क प यान ेकसा कोठेच पािहला न हता, हहेी यान ेसांिगतले. आ ापयत पािहले या
ाँझ या फॅ टरीजपैक  हीच फॅ टरी सग यात व छ आिण नीटनेटक  कशी होती, हहेी
यान ेसांिगतले.

“हा वसाय उभार यात मी माझे संपूण आयु य वेचले आह ेआिण मला याचा रा त
अिभमान आह.े तु हाला माझी फॅ टरी संपूण पाहायची आह ेका?” आता कं ाटदार
भलताच रंगात आला होता.

मग िम. गॉ फॅ टरीची पाहणी करत असताना जो गज जोड याचे काम करत होता
या याजवळ जाऊन िम. गॉने याला शुभे छा द या आिण याने केलेले काम इतरांपे ा
का व कसे अिधक उठावदार होते, ह े याला सांिगतले. मग गॉने मु ामच नेहमीपे ा
वेग या मशी सची नावे घेतली. ते हा तो हणाला क , ती मशी स यान े वत: बनवली
होती. मग ती मशी स कशी चालतात याची ा याि केही यान ेगॉला दाखवली व या
मशी समुळेच यांचे काम इतरांपे ा कसे े  ठरते हसेु ा याने गॉला सांिगतले. मग
गॉला तो आ हान ेजेवायला बाहरे घेऊन गेला. पाहा! िवचार करा! अ ाप िम. गॉने याचे
तेथे ये याचे योजनही याला कळू दले न हते.

जेवण झा यावर तो उपकं ाटदार हणाला, “ह!ं आता मु ाकड ेवळू या! साहिजकच
तु ही येथे का आला आहात त ेमला मािहती आह,े पण मला क पना न हती क , आपली



भेट इतक  रोचक होइल. तु ही िनि त मनान े फलाडिे फयाला जाऊ शकता. मी
तु हाला वचन दतेो क , इतर आॅडस पाठवायला उशीर झाला, तरी दरवाजा या ाँझ-
कामाचे सव सामान ठरले या वेळात मी तु हाला पोहोचवीन.”

िम. गॉला जे पािहजे होत ेत े याब ल एक अ रही न बोलता िमळाले. सगळे सामान
वेळेवर येऊन पोहोचले आिण ठरले या दवशी वाक कंपनी आपले कॉ ॅ ट पूण क
शकली.

जर िम. गॉनी हातात िछ ी-हातोडा कंवा बॉ ब घेतला असता, तर ह ेकाम झाले
असते का? सवसाधारण लोक अशा वेळी अ ात ा बोलून प रि थती आणखी िबघडवतात.

यू जस  येथील फोट मॉनमाउथ येथील डोरोथी ही एक ॅचँ-मॅनेजर होती. ितन एकदा
आम या लासम ये सांिगतले क , ितन ेएका मिहला कमचा याला अिधक काय म
बन यास कशी मदत केली!

“आ ही नुकतेच एका मिहलेला पैशाचे जमाखच तपासून िलिह यासाठी ेनी हणून
नेमले होते. ती आम या ाहकांशी खूप चांगली वागत असे. ती दले या सूचना तंतोतंत
पाळत अस ेआिण येकाचे जमाखच वतं पणे वि थत बघत असे. ित यातील फ
एक गो  वाइट अशी होती क , दवसा या शेवटी ितला याचा ताळा बनवता येत नसे.

“एके दवशी मु य कॅिशअर मा याजवळ आला व यान ेमा याकड े या मिहला
कमचा यािवषयक त ार केली व ितला समज ायला सुचवले. ‘ित यामुळे सग यांनाच
घरी जायला उशीर होतो. िशवाय मी ितला तस ेअनेकदा समजावून सांिगतले, पण ती
फारच हळूबाइ आह.े’ असेही तो हणाला.

“दसु या दवशी मी ितचे िनरी ण करत रािहले. ती ितची कामे अ यंत यो य प तीने
व झटपट उरकत होती आिण ती ाहकांशी खूप हसून-खेळून वागत होती.

“ितला पैशाचा िहशोब लावायला एवढा वेळ का लागत होता, याचे कोड ेमला
लवकरच उलगडले. आॅ फस बंद झा यावर मी ित याशी बोलायला ित याजवळ गेले. ती
खूप उदास आिण अ व थ झाली; पण मी ित याशी मै ीपूण, आ ासक सुरात बोलायला
सु वात केली. मी ितचे कौतुक केले क , ती ाहकांशी कती मै ीपूण प तीने वागते आिण
ित या कामाचा वेग व प त कशी यो य आह.े मग मी ितला कॅश मोज याची प त
समजावून सांिगतली व ताळा कसा मांडायचा ते िशकवले. ितला त ेसमजले व ितचा
आ मिव ास ितला परत िमळाला. मग ितन ेमा या सूचना तंतोतंत पाळ या आिण
थो ाच दवसांत या कामातही ती पारंगत झाली आिण ते हापासून ित याब ल
कोणाची त ार उरली नाही.”

हणून समोर याशी बोलताना आधी याचे कौतुक करा. एखादा ड ट ट या माणे
आपले काम कर यापूव  नो होकेन ही वेदनाशामक गोळी पेशंटला दतेो व टोकदार ह यारे
घेऊन दातांशी झटापट करतो, पण वेदनाशामक गोळी घेत यामुळे पेशंटला वेदना होत
नाही या माणेच ह ेआह.े याला नेतृ व करायचे आह,े यान ेहीच हातोटी वापरली
पािहजे.

त व १:



ामािणकपणे तुती आिण कौतुक क न संभाषणाला सु वात करा.



 २ 

समोर याला न दखुावता या यावर टीका कशी
करावी?

एकदा चाल् स ॅ ब या या एका टील कारखा यातून दपुार या वेळी फेरफटका
मारत होता. तेव ात यान ेकाही कामगारांना िसगरेट ओढताना पािहले. ते जेथे िसगरेट
ओढत होते, बरोबर या या वरती ‘नो मो कंग’चा बोड लटकत होता. ॅ बने या
बोडकड ेबोट दाखवून असे सांिगतले का क , ‘तु हाला वाचता येत नाही का?’ छे! मुळीच
नाही. तो असे काही हणला नाही. तो या कामगारां या जवळ चालत गेला आिण या
येका या हातात यान ेिसगरेट ठेवली आिण हणाला, “मुलांनो, ही िसगरेट तु ही बाहरे

कुठे तरी जाऊन ओढली तर फार बरे होइल.” या कामगारांनाही ह ेसमजले क , यांनी
िनयमभंग केला होता. यांना यां या मालकाचे कौतुक वाटले, कारण तो यांना काहीच
बोलला न हता. उलट यांना छोटीशी भेटव तू दऊेन याने यांना मह व दले होत.े अशा
माणसावर ेम कर यापासून कोण वत:ला रोख ूशकेल? तु ही रोख ूशकाल?

जॉन वॅनामेकरने हचे तं  वापरले. वॅनामेकर या या भ या मो ा दकुानात रोज एक
च र मारत असे. याचे दकुान फलाडिे फया येथे होत.े एकदा यान ेएका ाहकाला
काउंटरपाशी उभे असलेले पािहले. कोणीच या ाहकाकड ेल  दते न हते. मग से समन
कोठे होते? ते होय! ते या काउंटर या पलीकड या टोकाला एक  जमून हसत-खेळत
ग पा मारत होते. वॅनामेकर एक श दही बोलला नाही. तो णभर या ाहकाजवळ
थांबला. याला जे काही खरेदी क न हवे होते, त े यान े वत: काढले व पॅ कंग
कर यासाठी से समनकड े दले.

सरकारी अिधका यांवर नेहमीच टीका होते क , त ेकधीही जागेवर सापडत नाहीत. ते
यां या मतदारसंघातील लोकांनाही भेटत नाहीत. त ेकामात गंुतलेले असतात आिण
याचा दोष यां या िनकटवत यांनाही जातो, कारण यांना आप या साहबेांना आणखी
लोकांना भेटू ायचे नसते, कारण यांना वाटत ेक , यामुळे यां या साहबेांना ास
होइल.

काल लँगफोड हा लोरीडा-आॅरलोडो येथील मेयर होता. लोरीडा ह ेिड े व डसाठी
जग िस  आह.े तो या या अिधका यांना, नोकरांना नेहमी बजावून सांगत असे क ,
याला भेटायला जे लोक येत यांना यांनी अडवू नय.े तो सवाना सांगत असे क , याची

‘खु या दरवाजा’ची काय णाली आह.े तरीसु ा काही वेळेस याचे से े टरी व याचे
शासक लोकांना याला भेट यास म ाव करीत असत.



काल या ह ेल ात आले ते हा यावर याने आणखी कडक उपाय शोधला. याने
या या आॅ फसचा दरवाजाच काढून टाकला. अशा कारे ितका मकरी या मेयरने
दरवाजा काढून टाकला ते हापासून ख या अथाने लोकांना याचा रा यकारभार पारदशक
होता याची जाणीव झाली आिण या या हाताखाल या लोकांनाही कालला काय
हणायचे आह ेते समजले.
तीन अ री एक श द आह.े याचा उ ार न के यास समोरचा माणूस रागावणार

नाही. अिधक आ मक होणार नाही. यश आिण अपयश यां यामधील ही सीमारेषा आह.े
असा श द कोणता? ‘but’ – ‘पण’

खूप लोकांना अशी सवय असते क , ते सु वातीला समोर या माणसाची तुती करतात
व मग ‘पण’ असे हणून कडक टीकेला हात घालतात. उदाहरणाथ, एखा ा लहान
मुलाचा या या अ यासा ित आपला दिृ कोन बदलायचा आह,े तर आपण असे हणतो,
‘खरेच आ हाला तुझा अिभमान आह.े त ूतु या अ यासात बरीच गती केलीस, पण त ूजर
बीजगिणताचा आणखी अ यास केला असतास, तर तुला यापे ा अिधक मोठे यश िमळाले
असते.’

आता वरील उदाहरणात जॉनीला जोपयत तो ‘पण’ हा श द ऐकू येत नाही तोपयत
खूप उ साह वाटेल; पण नंतर आपले आधी केलेले कौतुक खरे क  खोटे अशी शंका या या
मनात येइल. मग याला वाटेल क , खरेतर याला आपले कौतुक करायचेच न हते, पण
टीका करायला ‘ टाटर’ हणून ह ेकौतुकाचे नाटक! अशा वाग याने िव ासाहता धो यात
येते आिण मग आपला हतेू सा य होत नाही व आपण जॉनीचा अ यासािवषयीचा
दिृ कोन बदलू शकत नाही.

ह ेसगळे आप याला टाळता येइल. पण कसे? तर फ  ‘पण’ हा श द न वापरता
‘आिण’ हा श द वापरायचा. आता मघाचेच वा य कसे होइल बघा! ‘जॉनी आ हाला
तुझा अिभमान आह,े कारण तू तु या अ यासात बरीच गती केली आहसे आिण असेच
क  तू पुढ या वष  बीजगिणतासाठी घेशील, तर यातसु ा तुझा वरचा नंबर येइल.’

आता जॉनीसु ा आनंदाने तुती वीकारेल, कारण याम ये या या गिणतातील
अपयशाचा उ लेख नाही. आपण याचे ल  या या वागणुक कड ेवळवले आह ेआिण
अ य पणे आप याला याची वागणूक बदलायची आह.े यामुळे प रि थती बदल याची
श यता आह.े तसेच यामुळे तुम या अपे ा पूण हो याचीसु ा श यता िनमाण झाली
आह.े

चुकांकड ेजर अ य पणे ल  वेधले, तर संवेदनशील लोकां या बाबतीत याचा फार
सकारा मक प रणाम दसून येतो; पण यां यावर जर तु ही उघड उघड टीका केलीत, तर
मा  ते मनात कडवटपणा ठेवतात. टोड ेआयलंड येथील माग  जेकब िहने आप या
लासम ये बांधकामावरील गबा या मजुरांकडून ित या अंगणातील पसारा कसा
आव न घेतला ह ेसांिगतले.

सु वातीला जे हा काम सु  झाले ते हा िमसेस जेकब जे हा आॅ फसमधून घरी येइ
ते हा ित या ल ात येइ क , अंगणात सगळे लाकूड, िसमट वगैरे इत तत: पसरलेले आह.े



या मजुरांचा अपमान करायची ितची इ छा नसे, कारण त ेबांधकाम चांगले करत होत.े
यां या कामात ते िन णात होत.े मग एके दवशी सगळे कामगार गे यावर ितन ेव ित या
मुलांनी िमळून सगळे दगड, िवटा, लाकूड वगैरे गोळा क न अंगणा या एका कोप यात
रचून ठेवले.

दसु या दवशी सकाळी यां यातील मुकादमाला ितन ेबाजूला बोलावले आिण
हणाली, “काल जाताना तु ही लॉनवरचा सगळा पसारा आव न ठेवला, यामुळे मला
खूप बरे वाटले. लॉन व छ व नीटनेटके क न गे यामुळे आता शेजा यांनी आ ेप घे याचे
काहीच कारण नाही.” पण या दवसापासून कामगारांनी सव पसारा उचलून अंगणा या
कोप यात नीटनेटका रचून ठेव यास सु वात केली व मुकादम वत: दवसा या शेवटी
सवकाही ठीकठाक केले आह ेक  नाही ह ेजातीन ेबघू लागला.

सहसा संघषाचा जो एक मह वाचा मु ा सै यातील राखीव दलाची िशकाऊ मुले व
यांचे िश क यां यात असतो, तो हणजे कॅडे सची चंपी! राखीव दलातील मुलांना असे
वाटत ेक , त ेिसि हिलय स आहते आिण हणून यांना बारीक केस कापून घेणे मा य
नसत.े

साजट हाल कैसर हा ५४२ यूएसएसआर येथे िश क हणून काम करत होता.
या याकड े िश णासाठी आलेली नॉनकिमश ड राखीव दलाची तुकडी होती. जर तो
जु या िवचारांचा साजट असता, तर तो या कॅडे सवर ओरडला असता. यान े यांना
धम या द या अस या, पण याऐवजी याने ‘हअेरकट’चा मु ा अ य  रीतीन ेगळी
उतरवायचे ठरवले. तो हणाला,

“िम ांनो, तु ही पुढील काळात नेतृ व करणार आहात व जे हा तु ही नेतृ व कराल
ते हा ते िनि तच खूप प रणामकारक असेल आिण लोकही पुढील काळात याचे उदाहरण
दतेील व तुमचा आदश ठेव यास सांगतील. तु हाला मािहती आहचे क , ‘हअेरकट’ब ल
िमिलटरीचे काय िनयम आहते! मी आजच माझे केस कापून घेणार आह ेआिण ते
तुम यापे ाही बारीक कापणार आह.े तु ही आरशात जाऊन वत:कड ेबघा आिण जर
तु हाला अस ेवाटले क , ‘हअेरकट’ के याने तु ही आदश ठ  शकाल, तर मग हा ा या
दकुानात जा यासाठी आपण ठरावीक वेळेचे िनयोजन क .”

याचा प रणाम याला जो अपेि त होता तोच झाला. अनेक उमेदवारांनी आरशाम ये
पािहले आिण दपुारी हा ाकड ेजाऊन ठरावीक कारचा हअेरकट हणजे सो जरकट
केला. मग साजट कैसरन ेदसु या दवशी सकाळी यांना कौतुकाची पावती दे यासाठी
हटले, “मला आ ाच तुम यातील काह म य ेनेतृ वगुणाचे दशन झाले आह.े”
८ माच, १८८७ या दवशी िस  व े  हने ्री वॉड मरण पावले. यानंतर या

रिववारी ांजली दे यासाठी लॅमन अ ◌ॅबटला आमंि त केले गेले. या वेळचे आपले
भाषण अिधक भावी हावे हणून अ ◌ॅबटन ेत ेएकदा िलिहले, दोनदा िलिहले, यात
अनेकदा खाडाखोड केली. याला जो काही संदशे ायचा होता तो जा तीतजा त ा
ठर यासाठी यान ेअितशय मेहनत घेतली. नंतर यान ेते आप या प ीलाही वाचून
दाखवले. इतर भाषणां माणेच ते अ यंत सुमार दजाचे होते. ितला जर मनु य- वभावाची
समज नसती, तर ती असेच हणाली असती क , ‘लॅमन, ह ेफारच भयंकर आह.े तुझे हे



भाषण कोणी ऐकणार नाही. लोकांना झोप येइल. ह े हणजे जणूकाही ानकोश
वाच यासारखे वाटते. इतक  वष चचम ये त ूलोकिश णाचे काम करतोस. तुला यापे ा
अिधक चांगले करता यायला हवे होत.े तू स या-सरळ माणसासारख ेसाधेसुधे का बोलत
नाहीस? तू सामा यांसारखा सहजपणे का वागत नाहीस? तू जर ह ेिलखाण वाचलेस, तर
सगळे तुझी चे ा करतील.”

असे ती हणू शकली असती, पण तस ेती हणाली नाही, कारण ती जर तसे हणाली
असती, तर पुढे काय घडले असते, ह ेआपण सगळे जाणतोच. हणून ितन ेएकच शेरा
िम क लपणे मारला, “तुझे ह ेिलखाण नॉथ अमे रकन र यूसाठी उ कृ  अ लेख हणून
त ू िस  क  शकतोस!” दसु या श दांत सांगायचे, तर या या िलखाणाचे ितने कौतुक
केले, पण मो ा कौश याने ितने ह ेसुचवले क , ह ेभाषण हणून अयो य आह.े लॅमन
अ ◌ॅबटला ितचा मु ा समजला. यान ेताबडतोब ते िलखाणाचे कागद फाडून टाकले आिण
मग एक ओळीचीही पूवतयारी न करता जस ेसुचेल तसे भाषण केले.

त व २:
दसु यां या चुका सुधार याचा प रणामकारक माग हणजे अ य पण ेलोकांना

यां या चुका दाखवून ा.



 ३ 

आधी आप या चुकांची कबुली ा!
जोसे फन कानजी ही माझी पुतणी! मा याकड े यूयॉकला मा या से े टरीचे काम

कर यासाठी ती आली. ती एकोणीस वषाची होती आिण तीन वषापूव  ितने ितचे
पदवीपयतचे िश ण पूण केले होत ेआिण वसायासंबंधीचा ितचा अनुभव तर
शू यापे ाही कमी होता. आता ती पि म सुएझमधली एक तडफदार सेक्ेरटरी हणून
ओळखली जाते, पण सु वातीला प रि थती फार वाइट होती. ित यात अनेक सुधारणा
घडवून आणणे आव यक होते. एक दवस मी ित यावर टीका कर या या बेतात होतो,
पण मग मी वत:ला सावरले आिण मनाशी हणालो, ‘ णभर थांब डले कानजी! थांब
जरा! तू जोसे फन या दु पट वयाचा आहसे. तुला तु या वसायाचा ित यापे ा दहा
हजार पट अिधक अनुभव गाठीशी आह.े यामुळे ती तु याच दिृ कोनातून पा  शकेल हे
कसे श य आह?े त ूआज तु या कामात पारंगत आहसे, पण त ूजे हा एकोणीस वषाचा
होतास ते हा तू कसा होतास ते जरा आठव. या वयात त ू कती मूखपणा व कती चुका
के या हो यास ते जरा आठव. ती वेळ आठव, अनेक संग तु याभोवती फेर ध न
नाचतील.’

आिण मी भूतकाळ आठवून ामािणकपणे व िन:प पातीपणे वत: या मनाशी कबूल
क न टाकले क , ‘जोसे फनचा एकोिणसा ा वष  चालू असलेला लढा हा मा यापे ा
कतीतरी पटीने चांगला आह’े. आिण मला ह ेसांगायलासु ा लाज वाटेल क , मी
जोसे फनशी या वेळी चार कौतुकाचे श दही बोलत न हतो.

हणून यानंतर जे हा के हा मला जोसे फन या चुका दाखवाय या असतील, ते हा मी
ितला अशा श दांत हणत अस,े “जोसे फन, तुझे ह ेचुकले आह,े पण दवेाश पथ ही चूक मी
केले या चुकांइतक  वाइट नाही. ह ेतर खरेच क , त ूया गो ी काही ज मजात िशकून
आली नाहीस. या गो ी अनुभवातूनच िशकायला िमळतात आिण मा या या वयात मी
जसा होतो यापे ा तू तर खूपच बरी आहसे. मी वत: असं य अ य चुका के या आहते,
यामुळे तुला कंवा इतर कोणालाही दोषी ठरव याचा माझा अ हास नाही, पण तुला
नाही का असे वाटत क , त ूयापे ा अस-ेअसे केले असतेस, तर बरे झाले असते?’

जो माणूस दसु यां या चुकांचा पाढा वाचत असेल, पण याआधी याने सु वातीलाच
असे कबूल केले असेल क , यानेसु ा खूप चुका के या आहते, तर लोकांना यांचे दोष
ऐकणे तेवढेसे अवघड वाटत नाही.

कॅनडातील ॅडन येथील इ. जी. िडिल टोन नावाचा एक इंिजिनअर होता. या या
नवीन से े टरीब ल तो फारसा खूश न हता. यान ेजी प े से े टरीला त डी सांगून टाइप



करायला दली होती ती या या टेबलावर सहीसाठी आली क , येक पानावर दोन
कंवा तीन चुका हमखास असाय या, पण िम. िडिल टोनने ही प रि थती कौश याने
हाताळली. तो सांगतो,

“इतर इंिजिनअस माणेच माझे इंि लश भाषेवर भु व वगैरे न हते कंवा पे लंग
िलिह या या बाबतीतही मी अचूक न हतो. गे या अनेक वषापासून या काही ठरावीक
श दां या पे लंगम ये मा या चुका होतात, त ेश द एका वहीत िल न ठेवून ती वही मी
सदवै मा या ॉवरम ये ठेवत असे. मा या अस ेल ात आले क , मा या या न ा
से े टरीला ित या फ  चुका दाखवून कंवा ितला िड शनरी वापरायला दऊेन हा 
सुटणार न हता, हणून मी जरा वेगळी यु  करायचे ठरवले. जे हा पुढचे प  मी ितला
टाइप कर यास सांगत होतो, ते हाच मा या ल ात येत असे क , याम ये चुका होत
आहते. मग मी टायिप टबरोबर बसलो व हणालो,

“का कोणास ठाऊक, पण हा श द मला खटकतो आह.े मला या श दा या पे लंगबाबत
नेहमीच अडखळायला होत.े (मग मी तो श द या पानावर आह ेत ेपान काढले.) ह!ं हा
बघ तो श द. मी श दां या पे लंग या बाबतीत फार जाग क असतो, कारण आपली प े
वाचून लोक आपले ि म व ठरवतात आिण पे लंग या अशा चुका दस यास आपली
ावसाियक ित ा कमी होते.”
“मला मािहती नाही क , ितनेपण मा यासारखी अडखळणा या श दांची वही केली क

नाही! पण ते हापासून ितचा चुका कर याचा वेग ल णीयरी या मंदावला.”
एका स य, सुसं कृत राजकुमाराला, बनहाड हॉन बुलॉला तर ह ेिशक याची इ. स.

१९०९म येच ती  गरज भासली. या वेळी हॉन बुलॉ हा जमनीचा इंपे रयल चाि सलर
होता आिण संहासनावर िव हमे (दसुरा) बसला होता. िव हमे अ यंत गरम डो याचा,
उ ट आिण शेवटचा कैसर होता, यान ेबढाया मार या क , आम  आिण ने ही या
थापनेत याचाच संहाचा वाटा होता.
मग एक आ यकारक घटना घडली. कैसरने अनेक अिव सनीय गो ी कथन के या.

अशी गो  क , यांमुळे फ  दशेच नाही, तर सगळे जगच हाद न गेले. एवढे कमी होते
क  काय हणून कैसरन ेसावजिनक ठकाणी जाहीरपणे मूखपणा या, अहपंणा या पोकळ
व गना के या. ह ेसगळे याने कधी केले, तर जे हा तो इं लंडला राजक य पा णा हणून
गेला होता ते हा! एव ावरच तो थांबला नाही, तर या सग या व गना ‘डलेी
टेिल ाफ’ या वृ प ात छाप याची शाही परवानगीसु ा यान े दली. उदाहरणाथ, याने
असे जाहीर केले क , फ  तोच एकटा असा जमन आह ेक , याला इं लंड आपला िम
वाटतो. दसुरे हणजे तो जपानवर ह ला कर यासाठीच ने हीला बळकट करत होता.
ितसरे असे क , यानेच इं लंडला रिशया व ा स यां यासमोर गुडघे टेकव यापासून
वाचवले होते आिण साउथ आ केतील बोअसचा पराभव कर याचा सगळा लॅन
याचाच होता हणून इं लंडला यश िमळाले. ह ेआिण आणखी असे बरेचकाही!
गे या शंभर वषा या शांततामय काळात तोपयत कोण याही युरोिपयन राजा या

ओठांमधून अशा प तीचे िवपरीत, भयच कत करणारे श द बाहरे पडले न हत.े एखा ा
पो यातून घ घावणा या मधमा या बाहरे पडा ात तसेच काहीस ेघडले होते. इं लंड



ु  झाले, जमन मु स ी संतापले. अशा या सग या ेधाितरिपटीत कैसरे पार ग धळून
गेला आिण यान े हॉन बुलॉला सुचवले क , हा सगळा दोष आता यान े वत: या माथी
यावा. हो, खरे आह!े कैसरची इ छा होती क , हॉन बुलॉने असे जाहीर करावे क ,
यानेच राजाला असे बोल याचा स ला दला होता, हणून सगळी जबाबदारी याचीच
असावी.

हॉन बुलॉने िवरोध केला. तो हणाला, “पण महाराज, जमनीत काय कंवा
इं लंडम य ेकाय, मी राजाला असा स ला दऊे शकेन यावर कोणाचा िव ास तरी बसेल
का?” या णी हॉन बुलॉ या मुखातून ही वा य ेबाहरे पडली ते हाच या या डो यात
धो याची घंटा घणघणली व आपण फार गंभीर चूक केली आह,े ह े याला जाणवले. मग
कैसर उसळला.

“मी काय तुला गाढव वाटलो?” तो ओरडला, “ या चुका तू क  शकत नाहीस, या
काय मी क  शकतो?”

हॉन बुलॉ या आता ल ात आले क , िनषेध कर यापूव  याने राजाची तुती
करायला हवी होती; पण आता याला फार उशीर झाला होता. मग चूक सुधार यासाठी
यान ेएक चांगली गो  केली. ती हणजे टीकेनंतर यान ेआता कैसरची तुती कर यास
सु वात केली आिण चम कार घडला!

आता तो स मानपूवक राजाला हणाला, “महाराज, मी तु हाला असे सुचवणे मा या
अकले या बाहरेचे काम आह.े सग याच बाबतीत महाराज आपण मा यापे ा े
आहात. अथातच िमिलटरी आिण ने ही या े ातला अिधकार तर फ  आपलाच आह.े
एवढेच नाही, तर नॅचरल साय ससु ा तु ही जाणता. महाराज, आपण जे हा बॅरोमीटर,
वायरलेस टेिल ाफ , राँटजेन रेज याब ल बोलता ते हा मी इतका अडाणी आह ेयाची
मला लाज वाटत,े कारण शा  शाखेशी माझा काहीच संबंध नाही. रसायनशा ,
पदाथिव ान तर मला कधी समजलेच नाही, पण या सग या या बद यात माझे
ऐितहािसक ान चांगले आह.े तसेच रा यशा ाचा माझा अ यासही दांडगा आह ेआिण
मु स ेिगरी मला चांगली जमते.”

कैसरचा चेहरा उजळला. हॉन बुलॉने याची तुती केली होती. हॉन बुलॉने याला
उ  पदाला नेऊन ठेवले होत ेआिण या यासमोर तो नतम तक झाला होता. अशा
प रि थतीत कैसरन ेकाहीही माफ केले असते. तो आता उ साहाने भा न गेला व
हणाला, “मी तुला हटले न हते का क , आपण दोघे एकमेकांची कमतरता भ न काढू
शकतो. आपण एकमेकां या पाठीशी उभे रा , न च रा !”

यान े हॉन बुलॉबरोबर हात हलवून अिभवादन केले. एकदा न ह ेतर अनेकदा! आिण
दवसभर तो इतका खुशीत होता क , एकदा तर मुठी आवळून तो हणाला, “जर कोणी
हॉन बुलॉ या िव  मा याकड ेकाही कागाळी केली, तर मी या या नाकावर ठोसा
मारीन.”

हॉन बुलॉने वेळेवर वत:ला सावरले; पण तो एक शार, मु स ी असूनही यानेही
चूक केली होती : याने वत:चे दोष आिण िव हमेचे े व सांगूनच सु वात करायला



हवी होती.
वत:कड ेकमीपणा घेऊन समोर या ची तुती कर यासाठी काही वा ये

बोल याने संतापी, अपमािनत कैसरसु ा िजगरी दो त बनतो, तर क पना करा क ,
न ता व तुती तुम या आिण मा या रोज या जीवनात कती कमया करणारी ठरेल! जर
यो य प तीन े याचा अवलंब केला, तर मानवी संबंधात चम कार घडतील.

दसु यान ेन टोकतासु ा जर आपण आपली चूक कबूल केली, तर आपण समोर याला
याची वागणूक बदल यास भाग पाडू शकतो. मेरीलँड येथे राहणा या लॅरे झ याने ते
सोदाहरण पटवून दले. जे हा या या ल ात आले क , याचा पंधरा वषाचा मुलगा
िसगरेट यायला लागला होता, या वेळची गो  तो सांगत होता. तो हणाला,

“साहिजकच डिे हडने िसगरेट ओढू नये अस ेमला वाटत होते, पण मी वत: व याची
आइ दोघेही िसगरेट ओढत होतो. यामुळे आ हीच या यापुढे एक वाइट उदाहरण ठेवले
होत.े मग मी डिे हडला समजावून सांिगतले क , मीसु ा या या वयात कशी िसगरेट
ओढायला सु वात केली होती आिण यामुळे िनकोटीनचा मा या शरीरावर कती वाइट
प रणाम झाला आिण आता िसगरेट मा यासाठी कती हािनकारक आह ेह ेसमजूनसु ा
मी िसगरेट ओढणे थांबवू शकत नाही. मी डिे हडला आठवण क न दली क , यामुळेच
मला कती ासदायक खोकला होतो आिण हणून याने िसगरेट ओढणे सोडून ावे.

“मी काही याला रागावलो नाही, िसगरेट ओढणे थांबव याची स  केली नाही क
धमकावले नाही कंवा कानउघाडणीही केली नाही. फ  िसगरेट ओढ यात कती धोके
असतात त े याला समजावून सांिगतले. मा या सांग याचा मिथताथ एवढाच होता क ,
आता मी कसा िसगरेट या सनात अडकलो आह ेआिण यामुळे माझे कती नुकसान होत
आह!े

“ यान ेमा या सांग याचा णभर िवचार केला आिण वत:च वत: या मनान ेठरवले
क , इथून पुढे पदवीधर होइपयत तो िसगरेट ओढणार नाही. आता या गो ीला अनेक वष
लोटली, पण डिे हडने अजून िसगरेट ओढली नाही आिण आता याचा तसा िवचारही
दसत नाही.

“ या दवशी या या संभाषणाचा आणखी एक प रणाम असा झाला क  मी
वत:साठीसु ा िसगरेट न ओढ याचा िन य केला आिण मा या कुटंुबा या भाविनक
आधारा या जोरावर मी यश वी झालो.”

एक उ म नेता पुढील त व ज र पाळेल.

त व ३:
दसु या माणसावर टीका कर यापूव  तुम या वत: या दोषाब ल चचा करा.
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आदेश कोणालाच आवडत नाहीत
िमस इडा तारबेलबरोबर जेवणाचे भा य मला एकदा लाभले. िमस इडा तारबेल या

‘अमे रकन बायो ाफस’ या सं थे या डीन हो या. मी जे हा यांना अस ेसांिगतले क , मी
ह ेपु तक िलहीत आह ेते हा आ ही माणसा-माणसांमधील संबंध कसे असावेत व कसे
नसावेत याब ल िव तृत चचा केली. या वेळी यांनी मला सांिगतले क , जे हा या ओवेन
डी. यंगचे च र  िलहीत हो या या वेळी यांनी अशा एका माणसाची मुलाखत घेतली
होती, जो सलग तीन वष िम. यंगबरोबर यां या आॅ फसम य ेबसत होता. या माणसाने
खा ीपूवक अस ेसांिगतले क , या या संपूण तीन वषा या कालावधीम य ेिम. यंगने
याला एकदाही एकही आ ा केली न हती. यालाच अस ेनाही, तर कोणालाच नाही. तो
नेहमी सूचना दते अस,े आ ा न ह.े उदाहरणाथ, ओवेन डी यंग कधीच अस े हणत नसे क ,
‘ह ेकरा’ कंवा ‘ते क  नका’. याऐवजी तो हणत अस,े ‘तु ही असा िवचार केला, तर बरे
होइल’ कंवा ‘तुला अस ेवाटत ेका क , यामुळे ह ेहोइल?’ अनेकदा तर प ाचे त डी लेखन
झा यावर शेवटी तो िलहीत असे, ‘जर आपण अस ेकेले, तर बरे होइल’. तो नेहमी
लोकांना यांनी वत: न काही गो ी करा ा हणून संधी दते असे. तो या या
सहका यांनासु ा ‘ह ेकरा’ असे हणत नसे. यांनी वत: आप या मनाने करावे आिण
यांनी यां या चुकांमधून िशकत जावे अस े याला वाटे.
या तं ामुळे कोण याही ला आप या चुका सुधार यास सोपे जाते. या तं ामुळे

करणा या या वािभमानाला ध ा पोहोचत नाही आिण याला कंवा ितला आपणही
कोणीतरी आहोत, ही मह वाची भावना जाणवते आिण बंड क न उठव यापे ा सहकाय
कर यास ो साहन िमळत.े

कडक श दांत केले या आ ेमुळे संतापाला धुमारे फुटतात आिण ती आ ा जरी
भ यासाठी असली, अगदी उघड-उघड प रि थती िनवळ यासाठी असली, तरी संताप
बाक  उरतोच. पेिनिस हािनया ो मंग येथील ावसाियक िश ण दणेा या शाळेतील
एक िश क डनॅ सॅ टारेली यान ेएक दवस आम या लासम य ेसांिगतले, “एके दवशी
मा या एका िव ा याने अनिधकृत ठकाणी आपली गाडी लावून शाळेचे मु य
वेश ारच बंद केले. शाळेतील एक िश क खूप संतापले व रागातच वगात घुसले आिण
अ यंत उ ाम वरात यांनी िवचारले, “र यात लावलेली गाडी कोणाची आह?े” या
मुलाची ती गाडी होती यान ेजे हा होकाराथ  उ र दले, ते हा ते िश क अ यंत कठोर
आवाजात ओरडले, “ती गाडी हलव. ती ताबडतोब हलव, नाहीतर मी या गाडीला
साखळीने तेथून खेचून दसुरीकड ेनेइन.”



“वा तिवक या िव ा याचीच चूक होती. ती गाडी यान ेितथे लावायला नको होती,
पण या दवसापासून फ  तो िव ाथ च नाही, तर या याबरोबरची इतर मुलेसु ा या
िश कावर िचडली. यांचा रागराग करायला लागली आिण जसे जमेल तसे याला ास
ायला लागली. यामुळे या िश काला तेथील नोकरी करणे अवघड झाले.
“ या िश काने प रि थती कशी हाताळायला पािहजे होती? यान ेजर खेळकरपणे

असे िवचारले असते क , ‘ वेश ारापाशी लावलेली गाडी कोणाची आह?े’ आिण नंतर
असे सुचवले असते क , जर ही गाडी बाजूला केली, तर इतर गा ांना जा-ये करणे सोपे
जाइल, तर या िव ा याने आनंदान ेती गाडी काढली असती. तो कंवा याचे िम
यामुळे अ व थ झाले नसते व संतापलेसु ा नसत.े”

‘आ ा कंवा आदशे दे यापे ा एखादी गो  करशील का?’ असा  िवचार यान ेअथ
जरी तोच असला, तरी ते काम चटकन कर याची मनाची आनंदान ेतयारी होते. काम
कर याचा िनणय जर लोकांवरच सोपवला गेला, तर ते काम करणे लोकांना आवडते. ते
याचा वीकार आपखुषीन ेकरतात.
साउथ आ केतील जोहा सबग येथील इयान मॅकडोना ड हा एका छो ा उ पादक

कंपनी या लांटवर काही छोटे पा स बनव यात िवशेष वा बगार होता. या याकड ेएक
फार मोठी आॅडर आली, पण याला खा ी होती क , या तारखेला आॅडर पूण करायची
होती ती तारीख गाठणे श य न हते, कारण आधीच कामाचा भार खूप होता आिण यातून
या नवीन आॅडरसाठी फारच थोडा अवधी दे यात आला होता. हणून याला ही आॅडर
वीकारणे अश य ाय होते.
याने या या लोकांना उगाचच ‘खूप घाइने काम करा’ वगैरे दबाव आणला नाही.

याने सग यांना जवळ बोलावले. सग यांना प रि थती समजावून सांिगतली आिण
हसेु ा सांिगतले क , खरेतर कंपनीसाठी ही आॅडर पूण करता आली, तर ते खूप फायदशेीर
ठरेल. मग याने कामगारांना  िवचार यास सु वात केली. “तु हाला कोणाला काही
सुचते का क , यायोगे आपण ही आॅडर घेऊन पूण क  शकू?”

“तुम यापैक  कोणा या मनात आम यापे ा काही वेगळे िवचार आहते का क ,
यामुळे ही आॅडर वीकारणे श य होइल?”

“आपण आपले कामाचे तास वाढवू शकतो का? कंवा ि श: तुम यापैक  कोणी
आॅडर पूण कर यासाठी काही मदत क  शकते का?”

कामगार अनेक वेगवेग या क पना घेऊन आले. यांनी वत:च आ ह धरला क ,
आपण ही आॅडर वीका  आिण पूण क . यांनी ‘आ ही ह ेक  शकतो’ हचे येय ठरवले
आिण ती आॅडर वीकारली गेली. उ पादन काढले गेले आिण वेळेवर पोहोचवलेसु ा गेले.

यश वी नेता कोणते त व वापरतो –

त व ४:
य  आदेश कंवा आ ा दे यापे ा  िवचा न अ य पण ेआदेश ा.
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यांचे अपराध पोटात घाला
काही वषापूव  जनरल इलेि क कंपनीपुढे एक मोठे संकट उभे रािहले होते. ते हणजे

चा स टेनमेट झ याला या िवभागा या मु य पदाव न दरू करणे. ह ेअवघड जागेचे
दखुणे होते, पण कंपनीन े यासाठी यो य तो माग काढला. वा तिवक पाहता टेनमेट झ
हा अ यंत शार होता. तो जे हा कंपनीत आला ते हापासूनची याची कतबगारीही
डो यात भर यासारखीच होती, परंतु िवभागाचा मुख हणून तो अ यंत अपयशी
ठरला. तरीसु ा अशा माणसाचा जरासु ा अपमान होऊ नय ेयाची कंपनी खबरदारी घेत
होती. या यािशवाय कंपनीचे पावलोपावली अडत होते आिण तो अ यंत भावना धानही
होता. हणून कंपनीने याला नवीन उपाधी दली. यांनी याला कंपनीचा क स ट ग
इंिजिनअर बनवले, पण याला काम जुनेच करायचे होत ेआिण या याऐवजी दसु या
कोणाचीतरी िवभाग मुख हणून नेमणूक होणार होती.

टेनमेट झ खुशीत होता! आिण जनरल इलेि क कंपनीचे अिधकारीसु ा! यांनी
मो ा कौश याने िनयोजन क न कुठलेही वादळ न येऊ दतेा यां या लाड या
िवभाग मुखाला अलगदपणे दरू केले आिण तेसु ा स मानपूवक!

इतरांना स मानपूवक वागवणे अितशय मह वाचे असते, पण आप यापैक  फारच थोडे
लोक अस ेवागतात. आपण इतरां या भावनांशी ू रपणे खेळतो, यां याशी उ टपणे
वागतो, यां यात दोष काढतो, धम या दतेो. एखा ा लहान मुलावर टीका करतो कंवा
नोकर माणसांचा इतरांसमोर अपमान करतो. या वेळी समोर या माणसा या
वािभमानाला कती ध ा लागत असेल याचा िवचारही करत नाही. यापे ा जरा दोन
िमिनटे शांतपणे िवचार केला आिण िवचारपूवक श द वापरले, समोर या माणसाचा
दिृ कोन ामािणकपणे समजून घेतला, तर आपोआपच प रि थती िनवळत.े

नोकर माणसांवर सतत डाफरणे ही काही मौजमजेची गो  नाही. दसु याकडून
रागावून घेणे हसेु ा चांगले नाही. याच संदभात ँजर नावा या सनदी अकाउंटंटने मला
िलिहले या प ात हटले आह,े ‘आमचा वसाय हा हगंामी व पाचा आह.े जे हा
इ कमटॅ स भर या या तारखा उलटतात, यानंतर आम या आॅ फसमधील गद  ओसरत.े

‘आम या वसायातील ही एक अि य गो  आह ेक , लोकांना नाराजीनेच टॅ स
भरावा लागतो. टॅ स भरणे ही काही आनंदाची गो  होऊ शकत नाही. काम संपले क ,
आपोआपच आम याकड ेकोणीही फरकत नाही. मग आपोआपच आम या आॅ फसम ये
नोकर माणसांसाठी असे संवाद कानी पडतात, ‘िम. ि मथ, बसा आता. कामाची गद
संपली आह ेआिण आता तुम या मदतीची आ हाला गरज उरलेली नाही. आता तु हाला



दे यासाठी आम याकड ेकाम नाही. अथातच तु ही समजून घेतलेले असेलच क , तु हाला
ता पुर या वेळासाठी कामावर ठेवले होते. वगैरे, वगैरे.’

‘अशा बोल यामुळे ह ेनोकर खूप िनराश होतात आिण आपला अपमान जाणूनबुजून
कर यात आला असे यांना वाटत.े वा तिवक असे अनेक लोक या े ात आहते क , जे
वषानुवष अशी हगंामापुरती कामे करतात आिण मग या आॅ फसमधून यांना ड चू
िमळतो. यामुळे यांना कोण याच एका कंपनीब ल ेम, िन ा राहत नाही.

‘मग पुढ या वेळेस अशा नोकरमाणसांशी िनरोपाचे बोलताना अिधक कौश याने
बोलायचे मी ठरवले. तसेच मला यां या भावनांशी समरसून यां याशी संवाद साधायचा
होता, हणून या येकान े या िसझनम ये कोणते काम कसे केले याचा मी अ यास क न
ठेवला. मग मी येकाला मा या केबीनम ये बोलावून या याशी आपुलक न ेबोललो. मी
हणालो, “तु ही खरोखरच तुमचे काम उ म रीतीने केले आह.े माग या वेळेस आ ही
तु हाला नेबाकला पाठवले होते. तु ही खरेतर ता पुर या कामासाठी गेला होतात, पण
तुम यामुळे आ ही मोठे यश संपादन क  शकलो आिण कंपनीला याब ल अिभमान आह.े
तुम याम ये िवशेष गुण आहते आिण तुमचे पुढील भिवत  उ वल आह.े आमची कंपनी
तुम यावर िव ास टाकत आह ेआिण पुढील नवीन कामांम ये तु हाला पु हा सामावून
घे याचे आ ासन मी दते आह.े”

(िम. ँजर, सोबत एक गुलाबाचे फूल दले असते, तर आणखी बरे झाले असते!)
‘प रणाम काय झाला हणून िवचारा. या लोकांना आपला कोणी अपमान करत आहे

असे वाटले नाही. यांना आम या भावना समज या क , जर आम याकड ेकाम असते, तर
आ ही यांना न च कामावर ठेवले असते आिण आ हाला जे हा परत गरज पडली असती
ते हा बोलाव यावर ते न च ेमान ेपरत आले असते.’

आम या एका लासम ये दोन सभासदांनी मा  अस ेदोष दाखवायचा नकारा मक
प रणाम कसा होतो ते यां या य  अनुभवाव न सांिगतले व सकारा मक बोलणे कसे
फाय ाचे ठरते ते सांिगतले.

पेिनिस हािनया येथील ेड लाक यांनी यां या कंपनीत घडलेला एक संग
सांिगतला आह.े ते हणाले, “आम या उ पादन िवभागातील एका िमट गम ये आमचे
हाइस ेिसडट जरा जा तच टोकाची भूिमका घेत होत.े यांनी खूप उपहासा मकरी या
आम या सुपरवायझरला उ पादन येिवषयी  िवचारायला सु वात केली. यांचा
सूर फारच आ मक होता आिण त ेसुपरवायझरला या या कामातील दोष दाखवत होत.े
सुपरवायझरला या या इतर सहकारी िम ांसमोर अस ेअपमाना पद बोलणे ऐकणे सहन
झाले नाही. यामुळे याची ित यासु ा फोटक होती. यामुळे हाइस ेिसडटचा तोल
गेला. तो सुपरवायझरला वे ावाक ा श दात बोलू लागला.

“अशा प तीचा बेबनाव कामगारांमधील सलो याचे नातेसंबंध णाधात बेिचराख
क न सोड यास कारणीभूत ठरतो. खरेतर हा सुपरवायझर अ यंत क ाळू व काय म
होता, पण या दवसापासून तो दलुि त केला गेला. काही मिह यातच यान ेआमची
कंपनी सोडली व तो दसु या पधक कंपनीत जू झाला आिण मला समजले क , तेथे तो



उ म रीतीन ेकाम करत होता.”
आम या लासमधील आणखी एक सभासद अ ◌ॅना मॅझोनने सांिगतले क , असाच एक

संग ित या आॅ फसम येसु ा घडला. अ ◌ॅना एका फूड पॅकर कंपनीम य ेमाक टंग
पेशािल ट होती. ित यावर पिहले मोठे काम सोपवले गेले, ते हणजे एका नवीन
कंपनीची सॅ प स िवकणे. ितन ेवगात सांिगतले, “जे हा ह े ायल माक टंग मी केले व
याचे िनकाल हाती आले ते हा मला उ व त झा यासारखे वाटले, कारण मी मा या
कामाचे िनयोजन कर यात चंड मोठी चूक केली होती. यामुळे मी केलेले आधीचे काम
वाया गेले होत ेव मला आता पु हा न ाने सु वात करावी लागणार होती. यात झाले
असे क , मला मी टंगपूव  मा या बॉसला भेटायला जरासु ा वेळ िमळाला न हता,
यायोगे मी यांना प रि थतीची पूवक पना दऊे शकले असत.े

“जे हा मला माझा अहवाल सादर कर यास सांिगतले गेले ते हा भीतीने मी अ रश:
कापत होते; पण हो, मा यात एवढे धाडस न च होत ेक , मी कोलमडून पडणार न हते.
मी िन य केला क , मी रडून दाखवणार नाही, यामुळे पु ष बायकांब ल अशी शेरेबाजी
करतील क , व थापन ह ेअशा भावनाशील बायकांचे काम न ह!े मी माझा अहवाल
थोड यात सादर केला, माझी काय चूक झाली त ेसांिगतले व ती िन तर यासाठी पुढील
मी टंगपूव चा वेळ मािगतला आिण एवढे बोलून मी खाली बसले. अपे ा होती क  बॉस
आता गरजणार!

“पण झाले भलतेच! यान ेमा या कामाब ल माझे आभार मानले आिण असे मत
द शत केले क , नवीन काम करताना चुका होणे ह े वाभािवकच आह.े िशवाय माझा
पुढचा स ह अचूक असेल असा िव ासही यान े  केला. यान ेमा या सहका यांसमोर
मा यावर िव ास दाखवला. मला आ ासक श दांत धीर दला आिण सांिगतले क , मी
कामात कसूर केलेली नाही, तर फ  पूवानुभव नस यामुळे माझी चूक झाली. अनुभव
नसणे हणजे मता नसणे न ह,े अपयशाचे कारण अनुभव न हता एवढेच!

“मी या मी टंगनंतर ताठ मानेने बाहरे पडू शकले. मी अ रश: तरंगत होते आिण
याच वेळी मी िन य केला क , मी मा या बॉसचा श द खाली पडू दणेार नाही.”
जर आपण िनि तपणे बरोबर असलो व समोरचा िनि तपणे चुक चा असला, तर

आपण या या वािभमानाला ठेच पोहोचवून याचा अपमान करतो. अ ◌ॅटोनी
सट झुबेरी हा हवाइ े ातला आ  पु ष असे िलिहतो क , ‘समोर या माणसाला
या या वत: याच नजरेतून उतरव यासारखे काही बोल याचा वा कर याचा अिधकार
मला नाही. मला या याब ल काय वाटते यापे ा याला वत:ब ल काय वाटत,े हे
मह वाचे आह.े समोर याचा वािभमान दखुावणे हा गु हा आह.े’

खरा नेता न च पुढील त व पाळेल –

त व ५:
समोर या माणसाला स मानपूवक वागवा.



 ६ 

यश िमळावे हणून ो साहन ा
पेटी काल नावाचा माझा एक जुना िम  होता. या याकड ेघोडा आिण कु ा

असायचा. सकसम य ेघोडा व कु याचे खेळ क न दाखवणे व लोकांचे मनोरंजन करणे
हाच याचा पोटापा याचा वसाय होता. पेटी जे हा या या नवीन कु यांना िश ण
ायचा ते हा ते पाहणे मला आवडत असे. मा या अस ेल ात आले क , या णी कु ा

काही थोडी सुधारणा दाखवत असे या णी पेटी या या पाठीवर थोपटून याचे कौतुक
करत अस ेव खुशीत याला एखाद ेहाड चघळायला दते अस ेआिण या या वतनाब ल
याचे खूप कौतुक करीत असे.
अथात याम ये नवीन काहीच न हत.े पाळीव ा यांचे सगळेच िश क शेकडो

वषापासून हचे तं  व कौश य वापरत आले आहते.
मला वेगळे अस ेसांगायचे आह ेक , आपणसु ा कु यांची वागणूक बदलावी हणून जे

सामा य ान वापरतो तेच माणसांची वागणूक बदलावी हणून का वापरत नाही? आपण
हातात आसूड घे यापे ा हातात लाडू-पेढे का घेत नाही? सतत टाकून बोल याऐवजी
आपण समोर याचे कौतुक का करत नाही? अगदी छोटीशी जरी सुधारणा दसली, तरी
आपण याची तुती का करत नाही? खरेतर यामुळे समोरची  अिधक चांगले
वाग यास ो सािहत होत असते.

मानसशा  जेम लेअर याने या या ‘आय अ ◌ॅम नॉट मच बेबी बट आय अ ◌ॅम आॅल
आय गॉट’ या पु तकात असे हटले आह ेक , ‘मानवी चैत याला उबदार ठेव यासाठी
तुती ही सूय काशासारखी असत.े यािशवाय आपण फुलूच शकत नाही आिण खरेतर हे
मािहती असूनसु ा आप यापैक  अनेक जण टीका  सोड यासाठी कायम सरसावून
बसलेले असतात. आपण आप या िम ांचेसु ा कौतुक कर यात फार कंजुषी करतो.’

मी जे हा मा या वत: या आयु याकड ेमागे वळून बघतो ते हा मला काय दसते, तर
कौतुका या चार श दांमुळे माझे संपूण आयु य बदलून गेले. तु हीसु ा तुम या
आयु याब ल अस े हणू शकता का? तुतीची मोिहनी कशी पडत,े या या अनेक
ध ादायक उदाहरणांनी इितहास ओसंडून वाहतो आह.े

उदाहरण ायचे झाले, तर खूप वषापूव  एक दहा वषाचा मुलगा नेप स येथील
फॅ टरीत काम करत होता. याला गायक हो याची मनापासून इ छा होती, पण या या
िश कांनी याला नाउमेद केले. ते हणाले, “त ूगाऊ शकत नाहीस! तुला तसा आवाज
नाही. तुझा आवाज हणजे दरवाजातून वारा वािह यावर यावा तसा आह.े”

याची आइ एक गरीब, अिशि त शेतमजूर होती. ितन े याला जवळ घेऊन याचे



कौतुक केले व याला ती हणाली क , तो चांगला गाऊ शकतो आिण ितला वत:ला
या या गा यात गती दसत होती, असेही ितने याला सांिगतले. या या संगीता या
िशकवणीसाठी पैसे वाचवावेत हणून ती वत: मैलोन ्मैल अनवाणी चालायची. या
शेतमजूर आइ या कौतुका या चार श दांमुळे व ो साहनामुळे या मुलाचे आयु यच
बदलून गेले. पुढे तो कोण झाला? या या काळातील जग िस  आॅपेरा संगर एि को
कासुसो!

एकोिणसा ा शतका या सु वातीला लंडनमधील एका त णाला लेखक बन याची
ती  इ छा झाली, पण प रि थती याला अनुकूल न हती. यान ेफ  चार वष शालेय
िश ण घेतले होत.े या या विडलांना कजाची परतफेड न के यामुळे तु ंगवासाची िश ा
झाली होती आिण या त णाचे तर खा यािप याचेसु ा वांधे होत.े शेवटी याला उंदरांनी
भरले या गोदामात बाट यांवर लेबल िचकटव याचे काम िमळाले आिण हा मुलगा
लंडनम ये अ यंत घाणेर ा झोपडप ीत, शेजा न गटार वाहत असले या खोलीत इतर
दोन मुलांबरोबर झोपायचा. आता याचा वत:चा वत: याच िलखाण-कामावरचा
िव ास कमी झाला होता. तो इतका क , यान ेरा ी या काळोखात याचे पिहले िलखाण
एका काशकाला पो ट केले. का, तर आप याला कोणी हस ूनये हणून! कथांमागून कथा
नाकार या गे या. शेवटी एक भा यवान दवस उजाडला जे हा याची कथा वीकारली
गेली. अथात ही गो  खरी क , याब ल याला एक पैसाही दला गेला नाही; पण या
संपादकाने याचे कौतुक केले. एका संपादकाने याची दखल घेतली होती. या एका
कारणानेच तो भारावून गेला. इतका क , तो दवसभर आनंदाने र यार यांतून फरत
रािहला आिण या या गालांव न अ ू ओघळत रािहले.

एक गो  छापून आ यामुळे, याचे कौतुक झा यामुळे, याची कोणीतरी दखल
घेत यामुळे याचे संपूण आयु य बदलून गेले. ह े ो साहन जर याला या वेळेस िमळाले
नसते, तर याचे संपूण आयु य या उंदरांनी भरले या गोदामात, बाट यांवर लेबले
िचकटव यातच सडले असते. तु हाला समजले का, मी तु हाला ही कोणाची गो  सांगतो
आह?े या मुलाचे नाव होते, चा स िडके स!

लंडनमधील आणखी एका मुलाची कथा ऐका! तो एका दकुानात कारकून हणून
नोकरी करत होता. याला रोज पहाटे पाच वाजता उठावे लागे. नंतर दकुान झाडावे लागे
आिण पुढे चौदा-चौदा तास एखा ा गुलामा माणे राबावे लागे. खरोखरच या
नरकयातना हो या. याला या आयु याचा ितर कार वाटे. दोन वषापयत यान ेह ेकसेबसे
सहन केले. आता याची सहनश  संपली. मग एके दवशी तो सकाळी उठला, ना ताही
न करता तो पंधरा मैल चालत आप या आइकड ेगेला. ती एके ठकाणी घर सांभाळ याचे
काम करीत होती.

तो फार उ व त झाला होता. तो आइला जोरजोरान े याची बाजू पटवून दते होता.
मधूनमधून रडत होता. आता यापुढे जर याला या दकुानात काम करावे लागले असते,
तर तो वत: या आयु याचा शेवट करणार होता. यानंतर यान े याची द:ुखद कहाणी
या या जु या िश काला प ाने कळवली व तो आता आयु याला कसा कंटाळला होता व
याला जग याची कशी इ छा न हती हसेु ा याने सांिगतले. याचे हतारे िश क फार



ेमळ होत.े यांनी उलट टपाली याला समजावणीचे प  िलिहले, यात कौतुकाचे चार
श द िलिहले व खरेतर तो कती बुि मान मुलगा होता, याची याला आठवण क न
दली. या यासाठी चांगले काय करता येइल याचा िवचार कर याचे आ ासनही यांनी
दले आिण लवकरच यांनी याला िश काची नोकरी दऊे केली.

या प ामुळे या मुलाचे भिवत  बदलले आिण यान ेइंि लश वा या या इितहासात
यान ेआपला वेगळा ठसा उमटवला. या मुलाने पुढे अगिणत ‘बे ट सेलर’ पु तके िलिहली
आिण आप या लेखणी या जोरावर लाखो डॉलस कमावले. याचे नाव तु ही ऐकलेच
असेल. याचे नाव आह,े एच. जी. वे स!

टीकेपे ा तुतीचा अिधकािधक वापर करणे, हाच क नर या मनोवै ािनका या
िशकवणीचा मूलभूत पाया होता. या थोर शा ाने ह े योगांती िस  क न दाखवले क ,
मानव काय कंवा ाणी काय, दोघां याही बाबतीत जर यां या पाठीवर कौतुकाची थाप
पडली व यां या दोषांकड ेदलु  केले गेले, तर अिधक चांग या गो ी यां या हातून
घडतात आिण वाइट गो कड ेल  न द यामुळे या आपोआपच गळून पडतात.

कॅरोिलना येथील रॉक  माउंटम ये राहणारे जॉन रंगल पॉ यांनी यां या मुलां या
बाबतीत हचे तं  वापरले. आप या आजूबाजूला सव  आप याला असेच दसून येत ेक ,
आइ आिण वडील यांचे आप या मुलांशी संभाषण करणे हणजे यां या अंगावर ओरडणे
हचे असते आिण यामुळे मुलांची वतणूक अिधक चांगली हो यापे ा ती अिधक वाइट होते
आिण पालकांचीसु ा! यामुळे सम या सुट याऐवजी ती अिधक गंभीर होत जाते.

ही सम या सोडव यासाठी िम. रंगल पॉ यांनी आप या लासम ये िशकवलेली काही
त वे वापर याचे ठरवले. त ेसांगत होत,े “आ ही आता मुलांचे दोष शोध यापे ा यां या
गुणांचे कौतुक करायचे ठरवले; पण ह ेफार अवघड होते. कारण आ हाला आम या
डो यांसमोर मुले आगळीक करताना पाहणे अगदी िजवावर येत असे, पण दोन-चार
दवसात आम या असे ल ात आले क , अगदीच अ व थ करणा या गो ी घड याचे आता
थांबले होत.े यानंतर थो ा दवसांनी आम या असे ल ात आले क , मुलांचे आणखीही
काही अवगुण कमी झाले होते. आ ही यांचे जे कौतुक करत होतो, यामुळे ती आनंदात
होत.े ती आता वत: न चांगले काय, वाइट काय याचा िवचार क  लागली होती.
आम या दोघांचाही यावर िव ास बसत न हता. अथात ही गो  सदासवकाळ टकणारी
न हती, हसेु ा आ हाला मािहती होत;े पण तरीही आशादायक वातावरण न च िनमाण
झाले होते. आता आ हालाही आणखी नाटक कर याची ज री न हती. मुले आता वाइट
गो पे ा अिधक चांग या गो ी क  लागली होती आिण हा सगळा कसला प रणाम
होता, तर मुलांची नंदा न करता यांचे कौतुक के यामुळे यां यात सकारा मक बदल
घडून आले होत.े”

कामा या ठकाणीसु ा हचे त व लागू पडत.े कॅिलफो नया येथील वुडलॅ ड
ही समधील कव रोपरन े या या कंपनीत या मागदशक त वावरच सम या सोडवली.
या या ं टंग या दकुानाम य ेकाही उ  तीचे सामान येऊन पडले होत.े या ं टरने
काम केले होते तो नवीन होता, पण याला या ठकाणी काम करणे अवघड जात होते. ही
गो  या या सुपरवायझर या ल ात आली होती. या या नकारा मक दिृ कोनामुळे तो



सुपरवायझरसु ा नाराज होता व या ंटरला कामाव न कमी कर या या िवचारात
होता.

जे हा िम. रोपरला ह ेकळिव यात आले, ते हा तो वत: दकुानात आला आिण या
नवीन ंटरशी वत: बोलला. याने या त णाची तुती केली. नुकतेच यान ेपूण केलेले
काम कती उ  तीचे झाले होत ेत े याला सांिगतले. आ ापयत या या दकुानात के या
गेले या कामापे ा ते सवात चांगले काम झाले होत,े हसेु ा सांिगतले. या कामातील
नेमके गुणही याने सांिगतले व या त ण ंटरचा सहभाग या या दकुानासाठी कती
मह वाचा होता हहेी याला पटवून दले.

तु हाला काय वाटत,े यामुळे या त णाचा कंपनीिवषयीचा दिृ कोन बदलला असेल
का? होय. या दवसात कंपनीत बराच बदल झाला. या त णाने या या सहका यांना
िम. रोपरबरोबरचे याचे जे संभाषण झाले ते सांिगतले आिण कंपनीचा मालक आप या
कामाचे कौतुक करतो, यामुळे तो भारावून गेला आिण या दवसापासून तो शेवटपयत
एक िन ावंत कामगार झाला. यान े याचे सव व कंपनीसाठी वािहले.

िम. रोपरन ेकाय केले होत?े यान ेफ  या त णाची तुती क न ‘त ूचांगला आहसे.’
असे हटले न हते, तर ामु याने या यातील चांगले काय होते, ते सांिगतले होते. तो
इतरांपे ा कशामुळे े  होता त ेसांिगतले होत.े यान ेसरधोपट सामा य िवधान ेन करता
तो ि श: या या कामिगरीब ल बोलला होता. यान ेएक  हणून याचे मह व
काय होते, त ेसांिगतले होते. याची खासीयत सांिगतली होती. यामुळेच िम. रोपरने
केलेली तुती िवशेष अथपूण ठरली. येकालाच तुती आवडते; पण जे हा िवशेष क न
या या एखा ा िवशेष गुणाचा गौरव होतो, ते हा ते कौतुक अिधक ामािणक वाटते. ते
फ  बरे वाटावे हणून नसत,े तर खोल अंत:करणातून आलेले असते.

ल ात ठेवा, कौतुकाची थाप पाठीवर पडावी ही आप या सग यांचीच ती  इ छा
असते आिण यासाठी आपण काहीही करायला तयार असतो; पण अ ामािणकपणा
कोणालाच आवडत नाही. खोटी तुती कोणालाच नको असते.

मी पु हा एकदा सांगतो, या पु तकाम य ेसांिगतलेली त वे फ  ते हाच उपयोगी
पडतील, जे हा ती थेट दयापासून िनघतील! मी येथे खो ा क् ऌ यांची बॅग घेऊन
बसलेलो नाही; पण आयु याची एक वेगळी दशा तु हाला दाखवतो आह.े

आपण लोकांना बदलव या या गो ी करत आहोत. आप या संपकात येणा या लोकांना
यां या आतच कती गुणांचा ठेवा आह ेयाची जाणीव तु ही आिण मी िमळून क न दली,
तर आपण फार मोठी ांती क  शकू. अ रश: आपण यां यात आमूला  बदल घडवून
आणू शकू.

तु हाला अितशयो  वाटत ेका? मग खाली एक संतवाणी दली आह.े िस
मानसशा  व त ववे ा िव यम जे स यान ेह ेसांिगतले आह.े त ेवाचा.

‘आपण कसे असायला हवे व आपण काय आहोत अशी वत:शीच वत:ची
तुलना केली, तर आपण अधजागृत अव थेत आहोत, अशी आपली खा ी पटते.
आपण आप या शारी रक व मानिसक मतांचा फारच थोडा वापर करतो. अिधक



सु प पणे सांगायचे झाले, तर येक माणूस वत:भोवती कंुपण घालून जगतो.
या याकड ेइत या अनेक कार या अमयाद मता असतात, पण या या
सवय मुळे यांचा वापर कर यात तो अपयशी ठरतो.’
खरे आह,े जे वाचक आ ा या ओळी वाचत आहते यां याम येसु ा खूप मता ठासून

भर या आहते, पण ते यांचा वापर करत नाहीत. यामुळे यां यावर गंज चढला आह.े या
सग या मतांपैक च तुम यात असलेली सग यात मोठी मता हणजे दसु याचे कौतुक
कर याची कमयागार मता! ती वाप न तु ही अनेक अश य गो ी श य क न दाखवू
शकता.

टीकेमुळे अंगातील गुण कोमेजून जातात, पण ो साहन द यास ते फुलून येतात.
तु हाला चांगले नेतृ व करायचे असले, तर ो साहन ायला िशका.

त व ६:
एखादा छोटासा सकारा मक बदल दसला, तरी याचे कौतुक करा. शंसा
अंत:करणापासून करा आिण तुती करताना श दांची मु  उधळण करा.



 ७ 

कौतुक करा आिण मग बघा काय होते ते!
जर तुमचा एखादा चांगला कामगार अचानक वाइट काम करायला लागला, तर तु ही

काय कराल? कदािचत तु ही याला रागवाल; पण यामुळे सम या काही सुटत नाही.
तु ही या कामगाराची खरडप ी काढू शकता; पण यामुळे ोभ अिधकच वाढतो. हने् री
हे के हा इंिडयाना, लॉवेल येथील एका फार मो ा क एज सीचा स हस मॅनेजर होता.
याचा एक मेकॅिनक ह ली चांगले काम करत न हता, अस े या या ल ात आले. ते हा
याला रागावून कंवा धमकावून काही िवचार यापे ा हे केने याला आप या
आॅ फसम ये बोलावले आिण या याशी अगदी खोल अंत:करणापासून कळकळीन ेबोलला.
तो हणाला,

“िबल, तू एक उ म मेकॅिनक आहसे. त ूअनेक वषापासून या े ात काम करतो आहसे.
तू आ ापयत िग हाइकां या गा ा उ म कारे दु त क न यांना संतु  केले आहसे. तू
जे काही काम केलेस याब ल आ हाला अनेकदा कौतुकाची पावती िमळाली आह,े पण
आता मा  िच  काहीसे बदलले आह.े तुला आता गा ा दु त करायला वेळही फार
लागतो आिण तुझे आ ाचे काम तु याच पूव या कामा या तुलनेत समाधानकारक नाही,
कारण तू पूव  फार उ  दजाचा मेकॅिनक होतास. मला वाटत ेआह ेक , तु या कामाब ल
मी समाधानी नाही ह ेतुला समजले असेलच आिण हवे तर आपण दोघे िमळून तुझी काही
सम या अस यास ती सोडव याचा य  क .”

िबलने संभाषणाला उ म ितसाद दला. तो हणाला क , या या कत ात काही
कसूर होत होती, ह े या या ल ातच आले न हते. खरेतर याला दलेले काम या या
आवा यातीलच होते आिण इथून पुढे भिव यात तो या या कामात न च सुधारणा
करणार होता.

याने तसे केले का? िव ास ठेवा, याने तसेच केले. पु हा एकदा तो जोमाने कामाला
लागला. िम. हे केने या यावर िव ास टाकून या याकडून अपेि त काम क न घेऊन
या यातील पूव चा आ मिव ास जागा केला.

हाऊ लेन हा या वेळचा बा डिवन लोकोमो ट ह व स या कंपनीचा ेिसडट होता.
तो हणत अस,े “कोण याही माणसाला तु ही या या काय मतेयो य स मान दलात, तर
हवे ते काम क न घेऊ शकता.”

थोड यात, तु हाला एखा ा माणसा या एका ठरावीक कामात आणखी सुधारणा
क न हवी असेल, तर असे नाटक करा क , त ेठरावीक काम हणजे या या डा ा हातचा
मळ आह.े शे सिपअरसु ा हणतो, ‘जरी एखा ाम य ेएखादा गुण असला कंवा नसला,



तरी तो आह ेअसे गृहीत धरा आिण असे गृहीत ध न उघडपणे याब ल कौतुक केले क ,
आपोआपच याला असे जाणवते क , हा गुण आप याम य ेअसणे ज रीचे आह.े यामुळे
तुमचा मिनरास होणार नाही अशी काळजी ते घेतात व त ेगुण आ मसात कर यासाठी
य  करतात.’
जॉजट लेबलॅकने ित या ‘सॉ हिेनस, माय लाइफ वुइथ मेटर लंक’ या पु तकात एका

बेि जअन सं लेा या न तेमुळे ित या आयु यान ेघेतले या एका सुंदर वळणाब ल कसे
िलिहले आह ेते पाहा, ‘एका शेजार या हॉटेलात नोकर असलेली मुलगी माझे जेवण घेऊन
येत असे. ितचे नाव होते, ‘मेरी द िडशवॉशर’. याचे कारण असे क , ितन ेित या कामाची
सु वात छो ा वयंपाकखोलीत मदतनीस हणून केली होती. ती दस यास भयावह
होती. ित या डो यात ितरळेपण होते. ितचे पाय फगड ेहोत.े अंगकाठी अ यंत कृश होती.

‘एके दवशी जे हा ती माझी मॅकेरोनीची लेट ित या तांब ा हातांम ये घेऊन आली
ते हा मी ित याकड ेथेटपणे बघून हणाले, “मेरी, तुला क पना नाही क  तु या अंगात
कती गुण लपले आहते.”

‘मेरीला ित या भावना परतवून लाव याची सवयच झाली होती. मेरी मा याकडे
शांतपणे बघत रािहली. कुठलेही नवीन संकट अंगावर घे याची ितची तयारी न हती,
हणून चेह यावरची एकही रेष हलू न दे याची खबरदारी ितन ेघेतली. नंतर ितने ती िडश
टेबलावर ठेवली, उसासा सोडला आिण अगदी िन पाप मनान े हणाली, “मॅडम, तु ही
हणता, तर तसे असेलही!” ितने कोणताही संशय  केला नाही. कोणताही 
िवचारला नाही. ती वयंपाकघरात गेली व मी जे ितला हणाले होत ेत ेमनाशी पुटपुटली.
एखा ावर ा ठेव याचा कती फायदा असतो बघा! कारण ितची कोणीही चे ा केली
नाही. या दवसापासून ितला िवशेष मह व दले गेले, पण याहीपे ा एक उ साहवधक
असा बदल मेरी या जीवनात घडून आला. ती वत:म य े ची दाखवू लागली. ितला
वत:लाच आप यात अ भुत काहीतरी आह ेअसे वाटले. ितचा चेहरा काळजी घेत यामुळे
आकषक बनला आिण आ ापयत ता यापासून वंिचत रािहलेले ितचे शरीर पु  बनले
आिण एका कळीचे पांतर फुलात झाले.

‘दोन मिह यांनी ितने जाहीर केले क , ितचे ल  याच हॉटेलमधील एका शेफ या
पुत याबरोबर ठरले आह.े ती मला हणाली, “आता मी ख या अथाने लेडी होणार.” आिण
ितन ेमाझे आभार मानले. ‘लेडी’ या एका छो ा श दाने ितचे संपूण आयु य बदलून गेले.’

जॉजेट लेबलॅकने ‘मेरी द िडशवॉशर’ला ित ा ा  क न दली आिण या
ित मुेळे ितचे आयु यच बदलून गेले.

लोरीडा येथील डटेोना िबच येथे राहणारा िबल पारकर एका अ ा या कंपनीचा
िव - ितिनधी होता. याची कंपनी एक नवीन उ पादन सु  करत होती यामुळे तो खूश
होता; पण अचानक एका मो ा, वतं  दकुानदाराने त ेउ पादन या या टोअरम ये
ठेव याचे नाकारले, यामुळे तो खूप नाराज झाला. दवसभर िबल िनराश होऊन िवचार
करत बसला आिण हा नकार याने फारच मनाला लावून घेतला आिण मग टोअरम ये
पु हा जाऊन पु हा एकदा य  क न बघायचा व मगच घरी जायचे असे यान ेठरवले.



तो हणाला, “जॅक, मी सकाळी तु या दकुानातून परत गे यानंतर मा या अस ेल ात
आले क , मी आम या नवीन उ पादनाची संपूण मािहती तुला दलीच नाही. मला तुला
काही मह वाचे मु े सांगायचे आहते, जे मी सकाळी सांगायचे िवसरलो. त ूमला तुझा
थोडासा वेळ दशेील अशी आशा आह.े मला मािहती आह ेक , आ ापयत त ूमला नेहमीच
वेळ दते आला आहसे आिण त ूतुझा िनणय बदलू शकशील इतके मोठे मन तुझे न च आह.े
जर प रि थतीची तशी गरज असली, तर तुझा िवचार बदलेल अशी माझी खा ी आह.े”

जॅकला इतक  ित ा दऊेन याचे मत अनुकूल क न घेत यानंतर जॅक आॅडर दणेे
नाकारेल असे खरेच वाटत ेका तु हाला?

डबिलन, आयलड येथे राहणा या एका ड ट टला हणजे डॉ. मा टन फ झुगला एके
दवशी ध ाच बसला, कारण या या एका पेशंटन ेएका धातू या कप ठेव या या
हो डरकड ेबोट दाखवले व तो व छ न हता ह े या या ल ात आणून दले. हा कप
त डात पाणी घालून गुळ या कर यासाठी होता. ह ेखरे होते क , पेशंट या कपान ेपाणी
पीत नसत. त ेपेपर या कपातूनच पाणी िपऊन तो कप फेकून दते असत; पण अशी
अ व छता दवाखा यात असणे ह े ावसाियकदृ ा न च यो य न हत.े

जे हा पेशंट िनघून गेला ते हा डॉ. फ झुग आप या केिबनम ये गेले आिण यांनी
ि िजटला प  िलिहले. ि िजट या दवाखा यात आठव ातून दोन वेळा झाडझूड
करायला व फ नचर साफसूफ करायला येत असे. यांनी प ात िलिहले –

ि य ि िजट,
आपण फारच िचत भेटतो. त ूसाफसफाइचे काम उ म रीतीन ेसांभाळतेस

याब ल तुला य  भेटून तुझे आभार मान याचा मी िवचार करत होतो, पण
आता मला अस ेवाटते क , आठव ातून दोन वेळा फ  दोन तास साफसफाइसाठी
फारच अपुरे पडतात. कृपा क न कामाचा आणखी अधा तास वाढवून कंवा एकदा
खास येऊन कप हो डसला साफ क न पॉिलश केलेस तर बरे होइल; अथातच मी
या जा ती या कामाचे तुला पैसे दइेल.

डॉ. फ झुग
“दसु या दवशी मी जे हा केिबनम ये गेलो,” डॉ. फ झुग सांगत होते, “ते हा माझे

टेबल पुसून व छ लखलखीत केलेले दसले. जणूकाही आरसाच! तशीच माझी खुच , जी
मी िचतच बाहरे ओढतो तीसु ा अगदी व छ केलेली होती! मग मी मा या उपचार
कर या या खोलीत गेलो ते हा ती खोली तर फारच काळजीपूवक व छ कर यात आली
होती. कप हो डर तर सग यात जा त व छ होत.े याचे कारण हचे होते क , मी मा या
झाडपूस करणा या नोकराणीला ित ा बहाल क न ितला मा या अपे ा प रपूण
कर यास भाग पाडले होत.े केवळ एव ाच एका छो ाशा गो ीमुळे ितन ेपूव  या
कामात कसूर केली होती याची भरपाइ अिधक व छता क न केली होती. यासाठी
ितला कती जा तीचा वेळ ावा लागला? बरोबर आह ेतुमचे! अिजबात नाही.”

एक जुनी हण आह ेक , कु याला तु ही नावेच ठेवलीत, तर तो याची पवा करणार
नाही; पण याचे एकदा लाड क न बघा. मग पाहा काय होत ेत!े



चौ या इय ेला िशकवणारी िमसेस थ हॉप क स यूयॉक, ुकिलन येथे राहत होती.
वगा या पिह या दवशी ती कॅटलॉग पाहत होती. अ यंत आनंदात एकेक नाव वाचत
असतानाच अचानक ित या छातीत ध स झाले. एका नावाशी ती घुटमळली. आता या
वष  ित या वगात ‘टॉमी’ नावाचा संपूण शाळेतील सग यात वा ात मुलगा होता.
या या ितसरी या िश कांनी टॉमीब ल इतक  गा हाणी केली होती क , कोणाचेच
या या िवषयीचे मत चांगले न हते. तो मुलगा कोणाचेच, अगदी ाचायाचेसु ा ऐकत
नसे. तो फ  खोडकर होता अस ेनाही, तर या यामुळे शाळेची िश तही तो गो यात
आणत असे. तो इतर मुलांशी मारामा या करीत असे, मुल या खो ा काढत असे,
िश कां या टंगली करीत अस ेआिण दवस दवस या या खो ा वाढतच चाल या
हो या. याची फ  एकच गो  चांगली होती आिण ती हणजे याची आकलनश  खूप
जा त होती आिण तो शाळेची कामे फार सहजपणे करीत असे.

िमसेस हॉप क सने ठरवून टाकले क , हा टॉमी ॉ लेम श य तेव ा लवकर
िनपटायचा. जे हा ितन ेनवीन िव ा याचे वागत केले ते हा येकाची नावे घेताना ितने
काही ना काहीतरी शेरेबाजी केली. ती हणाली, ‘रोझ, तू आज खूप छान से घातला
आहसे.’, ‘अ ◌ॅिलिशवो, मी असे ऐकले क , त ूखूप छान िच े काढतेस.’ मग जे हा ती
टॉमी या नावापाशी आली ते हा ती या या डो यात डोळे घालून हणाली, “टॉमी, मला
मािहती आह ेतू सग यांचा नेता हो या या मतेचा आहसे. तु याम ये तो नैस गक गुण
आह.े या संपूण वषात आपला हा चौथीचा वग आदश वग हणून ओळखला गेला पािहजे
आिण मला यासाठी तुझी मदत लागेल.” ितन ेह ेसतत टॉमी या मनावर बंबवले व
पिहले काही दवस याचे कौतुक क न तो कती चांगला मुलगा आह,े ह ेसंपूण वगाला
दाखवून दले. अशा कारची ित ा बहाल क न आप याला अपेि त प रणाम
साध या या या यु ला नऊ वषाचा मुलगासु ा फसला, तर यात नवल त ेकाय?

जर नेतृ व करताना समोर या चा दिृ कोन कंवा वागणूक बदलणे तु हाला
अवघड वाटत असेल, तर पुढील त व वापरा –

त व ७:
समोर या माणसाला इतक  ित ा बहाल करा क , याचा तु हाला अपेि तच

प रणाम पाहायला िमळेल.



 ८ 

चुका दु त होऊ शकतात
मा या एका चाळीस वषा या हचारी िम ाचे ल  ठरले आिण या या िनयोिजत

वधूने याने डा स करावा हणून आ ह धरला. याने अ यंत ांजळपणे कबुली दली क ,
याला पूव  अिजबात चांगले नाचता येत न हत.े तो हणाला, “मी वीस वषापूव  एकदा
डा स िशक याचा य  केला होता. मी या िशि केकडून डा सचे धड ेिशकत होतो ितने
मला सु वातीलाच ह ेकटू स य सांिगतले क , मी पूणपणे चुक चा आह.े मी आधीचे सगळे
िवस न जायला पािहजे आिण न ाने ह ेधड ेिगरवले पािहजेत, पण यामुळे मी फारच
ख टू झालो. मला पुढे िशक यात काही वार यच वाटले नाही. शेवटी मी ती िशि काच
बदलली.

“ यानंतर मी या दसु या िशि केला नेमले, कदािचत ती खोटे बोलत असेल, पण ती
जे काही सांगायची त ेमला आवडायचे. ितन ेअगदी सहजपणे मला सांिगतले क , माझे
नाचणे ह ेथोडसे ेजु या फॅशनचे होते; परंत ुमाझे मूलभूत ान अगदी िबनचूक आह ेआिण
ितने मला खा ीने सांिगतले क , डा स या नवीन टे स िशक यात मला काहीच अडचण
येणार नाही. मा या पिह या िशि केने मा या चुकांकड ेबोट दाखवून मला नाउमेद केले
होते, परंतु या नवीन िशि केन े या या उलट केले होते. ितन ेमा यातील चांग या गो ीचे
कौतुक केले व चुका आणखी लहान क न दाखव या. ती मला हणत अस ेक , मा या
नाच यात नैस गक लयब ता आह ेआिण डा सचे मला ज मजात ान आह.े अथात माझा
सारासार िवचार मला हचे सांगत असे क , मी एक सुमार दजाचा डा सर आह,े तरीसु ा
या िशि केचे बोलणे कुठेतरी खोलवर दयात सुखावून जायचे. आजही मला वाटते क ,
ती िशि का हणत होती ते अगदीच काही खोटे न हत;े अथात या बद यात मी ितला पैसे
दते होतो; पण काही का असेना, ती ह े हणाली ह ेखरे!

“पण काहीही असले, तरी ितन ेमाझे कौतुक के यामुळे आज मी या दजाचा डा सर
आह,े कारण मा या हालचाली नैस गक रीतीने लयब  आहते ही गो  मला ो सािहत
करते. यामुळे मला आशा वाटते, मा यात सुधारणा हावी अशी ऊम  येते.’

तुम या मुलाला कंवा ि यकराला कंवा नोकराला अस ेसांगून बघा क , तो कंवा ती
अ यंत मूख व बावळट आह.े यांना ते करत असलेली गो  कर यात जराही ग य नाही.
यामुळे यां या कृतीत थोडीशीही सुधारणा हो याची अपे ा तु ही ध  शकत नाही; पण
या या उलट तं  वापरा. अगदी मु पणे ो साहन ा. याबरोबर यांना ते करत
असलेली गो  चांगली जमेल. समोर या ला तु हाला या या मतेवर िव ास आहे
ह े दसू ा. या या अंगी मुळातच ह ेगुण आहते अशी याची खा ी पटवा आिण मग बघा



क , तो बेभान होऊन पहाटेपयत नाचेल व कौश य िमळवेल.
थॉमस लॉवेल याचा ‘मानवी नातेसंबंध’ या िवषयात िवशेष हातखंडा होता. यानेही

हचे तं  वापरले. तो समोर या माणसात आ मिव ास, धाडस आिण ा जागवीत असे.
उदाहरण ायचे, तर मी एक शिनवार-रिववार िम. लॉवेल व िमसेस लॉवेलबरोबर
घालवला होता. शिनवारी रा ी याने मला ि ज या (काड गेम) टेबलवर बस यास
सांिगतले. मी धा तावलो. ‘ि ज! छे! छे! ह ेमा यासाठी नाही! मला यातले काही समजत
नाही. हा खेळ मा यासाठी कायमच एक गूढ आह.े मी ि ज खेळणे अश य आह.े’ अस ेमला
वाटत होते.

लॉवेलने माझी समजूत काढली. तो हणाला, “डले, असे का हणतोस? हा काही
जादचूा योग नाही. या खेळाम ये आपली फ  मरणश  आिण अचूक िनणय पणाला
लावायचा असतो. तू तर मरणश  िवषयावर अनेक लेख िलिहले आहसे, यामुळे ि ज
खेळणे तु यासाठी फार सोपी गो  आह.े तु या वभावाला ह ेयो य आह.े”

आिण घाइ गडबडीत मला काही कळाय या आतच मी या टेबलावर बसलो. मला
पाने वाटली गेली आिण मी ती उचललीसु ा! केवळ कशामुळे, तर मला असे सांग यात
आले क , ि जसाठी लागणारे गुण मा या अंगी उपजतच आहते आिण यामुळेच मला तो
खेळ सोपा वाटला.

ि ज खेळाब ल बोलताना मला एिल कलब टनब ल आठवले. एिल कलब टन हा
ि ज खेळावर पु तके िलिहणारा िस  लेखक आह.े या या पु तकांचे भाषांतर सुमारे
डझनभर भाषांम ये तरी झाले आह ेआिण या या लाखो ती खप या गे या आहते.
तरीही याने मला सांिगतले क , याला वत:ला अशी य क चंि◌तही क पना न हती क ,
ि ज हा खेळ भिव यात याचा वसाय होइल; पण एक ी या या आयु यात आली,
िजने याची खा ी पटवली क , याला या खेळात िवशेष नैपु य आह.े

जे हा तो १९२२म ये अमे रकेत आला होता ते हा यान ेत व ान आिण सोशॉलॉजी
ह ेिवषय िशकव यासाठी नोकरी िमळव याचा य  केला होता, पण याला नोकरी
िमळाली न हती. मग याने कोळस ेिवक याचा य  केला; पण यातही तो अयश वी
झाला. मग यान ेकॉफ  िवकली; पण यातही याला यश आले नाही.

तो थोडफेार ि ज खेळायचा, पण या काळात कोणी या याकडून त ेिशकेल अशी
प रि थती न हती, कारण तो खेळ तो फ  वाइटच खेळायचा अस ेनाही; तर तो फार
आडमुठापण होता. तो फार  िवचारत असे आिण खेळाचे फारच पो टमाटम क न
िव ेषण करीत असे. यामुळे या याबरोबर खेळणे सगळे टाळत असत.

मग याला एक सुंदर ि ज-िशि का भेटली. ितचे नाव जोसे फन दलॉन. तो ित या
ेमात पडला आिण यांनी ल ही केले. ित या असे ल ात आले क , तो प यांचे कती
सुंदर िव ेषण करतो आिण मग ितने याचे मन वळवले क , याला या खेळाम ये
काहीतरी िवशेष गती आह ेआिण कलब टोनन ेमला सांिगतले क , केवळ ित या अशा
ो साहनामुळेच ि ज या खेळाला याने याचा वसाय बनवले.
आम या कोसला येणा या िसनिसनाटी, ओिहयो येथील एका िश काने सांिगतले क ,



या या मुला या बाबतीत सतत ो साहन द यामुळेच केवळ तो या या चुका सुलभतेने
सुधा  शकला. तो सांगतो,

“१९७०म ये माझा पंधरा वषाचा मुलगा िसनिसनाटी येथे मा याबरोबर राहायला
आला. आ ापयतचे याचे आयु य यान े दशाहीन घालवले होते. १९५८म ये एका
अपघातात या या डो याला इजा झाली होती. या या डो यावर याची भली मोठी
खूण होती. इ. स. १९६०म ये या या आइचा व माझा घट फोट झाला आिण तो
आइबरोबर ड लास येथे राहायला गेला. या या पंधरा वषापयत या आयु यात तो
मितमंद मुलां या खास शाळेत वाढला. यां या व थापकांचे ह ेमत प े  होत ेक ,
या या मदलूा इजा पोहोचली आह ेआिण यामुळे सवसाधारण मुलांइतक  याची
आकलनश  नाही. तो या या वया या मुलांपे ा दोन वष मागे पडला, यामुळे आ ा
तो फ  सातवीत होता आिण तरीही याला बेरजा, वजाबा या, भागाकार, गुणाकार येत
न हते. तो कसेबसे वाचू शकत होता.

“पण तरीही या याम ये एक जमेची बाजू अशी होती क  याला रेिडओ, टी ही
वगैरची दु तीची कामे आवडत होती. याला टी ही टेि िशयन बनायचे होत.े यासाठी
मी याला ो साहन दले, पण हसेु ा सांिगतले क , तरीही याला गिणताचे ान असणे
आव यक आह.े गिणत िवषयात ावी य िमळावे हणून मी याला मदत कर याचे ठरवले.
आ ही गुणाकार, भागाकार, बेरीज व वजाबा या असले या लॅश काड◌ ्सचा सेट
आणला. रोज रा ी मी व डिे हड त ेप े घेऊन बसायचो. जे हा गिणत बरोबर सुटायचे
ते हा आ ही तो प ा बाजूला टाकायचो, पण जे हा डिे हडचे उ र चुकायचे ते हा आ ही
तो प ा पु हा खेळ यासाठी बाजूला ठेवायचो. मी डिे हडला याचे काय चुकले ते
सांगायचो. सगळे प े खेळून झाले क , पु हा चुकलेले प  ेउचलायचो व पु हा त ेगिणत
करायचो. याचे येक उ र बरोबर यावे यासाठी हा सव खटाटोप असायचा. आ ही हे
करताना टॉपवॉच लावायचो. मी डिे हडला अस ेवचन दले क , ही सगळी गिणते
जोपयत तो आठ िमिनटांत िबनचूक सोडवत नाही तोपयत हा खेळ खेळायचा. डिे हडला
या वेळी ती गो  अश य ाय वाटली होती. पिह या रा ी या अ यासासाठी बाव
िमिनटे लागली. दसु या रा ी अ ेचाळीस िमिनटे लागली, नंतर पंचेचाळीस िमिनटे, नंतर
च वेचाळीस, नंतर ए ेचाळीस मग चाळीस िमिनटांत अ यास पूण होऊ लागला. या या
या गतीचा आलेख आ ही नाचून साजरा करत अस.ू मी मा या प ीला बाहरे बोलावून
आ ही दोघे िमळून याला िमठी मारत अस.ू जे हा या यात थोडीशी गती होत असे
ते हा ते गिणत याला पु हा सोडवावेस ेवाटे. िशकणे ह ेइतके सोपे व आनंददायी असू
शकत,े हा एक सुंदर शोध याला लागला होता.

“साहिजकच बीजगिणतात याला उ म गुण िमळाले. तु हाला गुणाकार जमला क ,
बीजगिणतात आ यकारक कौश य िमळवता येत,े ह े याला समजले होत.े जे हा गिणतात
याला ‘बी’ ेड िमळाली ते हा याचा वत:वरच िव ास बसला नाही, कारण यापूव
असे कधीच घडले न हते. बाक ही िवषयांत याची झपा ान े गती होऊ लागली. याचे
वाचन सुधारले आिण िच कलेतही याला वत:चा दिृ कोन होता. शाळे या पुढील
वषात याला शा  िवषया या िश कांनी वत: न मदत केली. तरफे या साहा याने



व तू उचल याची ा यि के दाखव याचे काम यान े वत: िनवडले. त ेबनव यासाठी
फ  ॉइगची गरज होती अस ेन ह,े तर गिणताचीसु ा गरज होती. या या या
ोजे टला यां या साय स दशनात पिहले ब ीस िमळाले व याचे नाव पधसाठी
दाखल झाले व संपूण िसनिसनाटी शहरासाठी घेतले या पधत तो ितसरा आला.

असा चम कार कशामुळे घडला? जो मुलगा मितमंद हणून िध ारला गेला होता, या
मुलाला दोन इय ा मागे बसव यात आले होते, जो मुलगा या या वगिम ांकडून
‘ ॅके टाइन’ हणून िहणवला जात होता आिण याला चे नेे मुले हणत असत क ,
या या जखमेतून याचा मद ूगळून गेला आह ेअशा मुला या बाबतीत ह ेघडणे हणजे
चम कारच न हता काय? कसे घडले ह?े तो बोिधवृ ाखाली बसला होता का? केवळ
ो साहनामुळे ह ेश य झाले. आठ ा इय ेतील दसु या टमनंतर या मुलाने अपयश कधी
पािहले नाही. याला अनेक रा ीय पुर कार िमळाले. या णी िशकणे याला सोपे वाटले
या णापासून याचे संपूण आयु य बदलून गेले.
दसु यांम ये सुधारणा हो यात मदत करावी असे जर तु हाला वाटत असेल, तर ल ात

ठेवा –

त व ८:
ो साहन ा आिण चुका दु त करणे सोपे असत ेअसा िव ास ा.
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तु ही सांगाल त ेलोकांना आनंदाने क  दे!
इ. स. १९१५म ये अमे रकेम ये फार भयंकर प रि थती होती. जवळजवळ एक

वषा न अिधक काळापयत दशे भूतो न भिव यित अशा क लखा यात भरडला जात
होता. या दशेात पु हा शांतता थािपत होणार होती का? कोणास ठाऊक? पण वु ो
िव सन फार आशावादी होते व यांनी असे य  करायचे ठरवले. यांना एक ितिनधी,
एक शांितदतू युरोपातील यु ेमी स ाधा यांकड ेपाठवायचा होता.

िव यम जे नं ज ायन हा रा याचा सिचव होता. ायन हा शांतीचा पुर कता होता.
याला वाटले क , सेवा कर याची आिण आपले नाव अजरामर कर याची ही चांगली संधी
आह;े पण िव सनने या कामासाठी वेग याच माणसाची नेमणूक केली. कनल एडवड
हाउस हा िव सनचा अगदी खास, जवळचा िम  आिण स लागार होता आिण आता
एडवड हाउसपुढे फार मोठे संकट उभे रािहले क , कोण या कारे ही वाइट बातमी
ायन या कानावर घालावी क , यायोगे तो रागावणार नाही!
कनल हाउसन े या या डायरीम ये अस ेिल न ठेवले आह ेक , ‘ ायनन ेजे हा ह ेऐकले

क  मी युरोपला शांितदतू हणून जाणार आह ेते हा तो फार िनराश झाला. तो हणाला
क , ह ेसगळे तो करणार होता अस े यान ेठरवले होत.े’

यावर मी याला सांिगतले क , ‘आप या अ य ांना या कामासाठी फार मोठा
अिधकारी नको होता, कारण मग सग यांचे ल  याने वेधून घेतले असते व लोकां या
भुवयापण व  झा या अस या क  हा इथे कसा?’

यातील मेख तुम या ल ात आली का? हाउसन े ायनला हतेुपुर सर सांिगतले क , या
कामासाठी तो नको इतका मोठा माणूस आह ेआिण तेव ानेही ायन खूश झाला.

कनल हाउस मोठा चतुर होता! जगरहाटीचा याला अनुभव होता. याने मानवी
नातेसंबंधांमधील एक खूप मह वाचा िनयम आचरणात आणला. ‘नेहमी समोर याला जे
कर यात आनंद वाटेल तेच याला करायला सांगा.’

वु ो िव सननेसु ा याचा कॅिबनेट मं ी हो यासाठी िव यम िग डा मॅकाडूला
आमं ण दतेाना हचे त व पाळले. खरेतर िव सनन ेअस ेआमं ण पाठवणे हा मॅकाडूचा
ब मानच होता, पण ते यान ेअशा प तीने पाठवले क , मॅकाडूला आपण फार मह वपूण
आहोत असे वाटले. मॅकाडू याच श दांत याचे वणन ऐका, “िव सनन ेमला सांिगतले क ,
तो कॅिबनेट बनवतो आह ेआिण जर खिजनदाराची जागा मी वीकारली, तर याला खूप
आनंद होइल. ते यान ेइतके ेमान ेसांिगतले व या वेळी अस ेकाही वातावरण िनमाण
केले क , जणूकाही याचे आमं ण वीका न मी या यावर उपकारच करतो आह.े”



ददुवाने ह ेकौश य िव सनला नेहमीच नाही वापरता आले. जर असे घडले असते, तर
इितहास बदलला असता. उदाहरणच ायचे झाले, तर युनायटेड टे सचा ‘लीग आॅफ
नेश स’मधील वेश िसनेट आिण रपि लकन पाट  असा दोघांसाठीही आनंदमय न हता.
शांतता तहा या बैठक ला जाताना िव सनने ए ट कंवा इ हा स युजेस कंवा हने् री
लॉजसार या मात बर ने यांना डावलले आिण याऐवजी वत: या प ातील सामा य
लोकांना बरोबर नेले. याने रपि लकन पाट ला अनादराने वागवले. लीग ही यांची व
याची िमळून असलेली क पना आह,े असे यांना वाटू नये याची खबरदारी घेतली. मधाचे
बोट यांना चाटू दले नाही आिण अशा कारे मानवी नातेसंबंधांची पायम ली क न
याने वत:ची कारक दपण बरबाद केली. वत:ची त येत खराब केली. आयु य कमी
क न घेतले आिण अमे रकेला लीगमधून बाहरे जावे लागले आिण जगाचा इितहास
बदलला.

फ  राजकार यांना आिण मु स ांनाच इतरांशी गोड बोलून काम क न घेणे जमत ेव
आप याला जमत नाही अस ेआह ेका? मुळीच नाही! इंिडयानामधील डले ओ फेरर याने
या या छो ा मुलाकडून एक छोटेसे काम ो साहन दऊेन क न घेतले होत.े

याने सांिगतले, “जेफवर एक जे छोटेस ेकाम सोपवले होते त े हणजे िपअर या
झाडाखाली पडलेली िपअस उचलून गोळा करणे. यामुळे झाडाखाली जे गवत होते ते
कापायला जो माळी येत असे याला िपअस गोळा करायला थांबावे लागणार नसत.े
िशवाय जर िपअस गोळा केले नाहीत, तर या या आजूबाजूचे गवत कापणे माळी टाळत
असे. जेफला खरेतर ह ेइतके ु लक काम आवडले न हत.े या मा याबरोबर िवनाकारण
संघष नको हणून मी जेफला हणालो, “जेफ आपण एक काम क  या. त ूया झाडाखाली
पडलेली सगळी िपअस उचलून बा केटम ये भरलीस, तर मी तुला एक डॉलर दणेार; पण
तुझे काम पूण झा यानंतरही िपअर खाली पडलेले दसले, तर मी तो डॉलर परत घेणार.
बघ, आह ेका कबूल?” आिण अपेि त तेच घडले. जेफन ेसगळी िपअस गोळा क न
बा केटम ये भरली. उलट बा केट भर यासाठी तो झाडा या फां ा तोडत नाही ना इकडे
मला ल  ावे लागले.”

मला असा एक माणूस मािहती आह ेक , याला भाषण दणेे आवडत नसे. यान ेअनेक
मा यवर लोकांकडून आलेली आमं णे नाकारली होती आिण तो नकारसु ा तो इत या
कौश याने दते अस ेक , तो आमं क अ यंत शांततेन,े समाधानान ेपरत जात अस.े तो हे
कसे जमवत असे? फ  एवढे सांगून का क , ‘मी याम ये गक आह े कंवा याम ये गक
आह.े’ तर नाही! तसे नाही. तो आधी या आमं णाचे कौतुक करीत असे आिण त ेआमं ण
तो वीका  शकत नाही याब ल खेद  करीत अस.े यानंतर तो या या बदली
दसु या एखा ा व याचे नाव सुचवत असे. तो इत या चपळाइन े या आमं काचे ल
दसु या व याकड ेवळवत अस ेक , तो ह ेआमं ण वीकारत नाही याब ल याला िवचार
करायलाच वेळ िमळत नसे.

गंुटुर ि किम झ याने आम या वे ट जमनीमधील कोसला वेश घेतला. याने या या
दकुानातील एका मिहला नोकराब ल असे सांिगतले क , दकुानात ठेवले या व तूंवर
कमतीचे लेबल लाव या या बाबतीत ती अ यंत िन काळजी होती, यामुळे चंड ग धळ



होत असे व ाहकां या खूप त ारीही येत असत. अनेकदा ितला याब ल ितला समज
दली होती, अनेकदा कानउघाडणी क न झाली होती, कडक श दांत तंबीही दऊेन झाली
होती; पण कशाचाच उपयोग होत न हता. शेवटी िम. ि किम झने ितला आॅ फसम ये
बोलावले व सांिगतले क , आता तो ितला व तूंवरील कमत ची लेब स करणारी
सुपरवायझरची जागा दते आह ेआिण सव शे जवरील व तूं या कमतीबाबत ितला
जबाबदार धर यात येइल. ित या या नवीन बढती या जागेमुळे व जबाबदारीमुळे ितचा
संपूण दिृ कोनच बदलला आिण या दवसापासून ितन ेसमाधानकारकरी या काम
करायला सु वात केली.

तु हाला ह ेसगळे पोरकटपणाचे वाटत ेका? असेलही कदािचत! पण लोक
नेपोिलयनलासु ा असेच हणाले होत ेजे हा याने पंधरा हजार ॉसेस ‘िलजन आॅफ
आॅनर’ अशा स मानाथ बनवून या या सैिनकांम ये वाटले होते आिण या या अठरा
जनर सना ‘माशल आॅफ ा स’ बनवले होते आिण या या सै याला ‘ ँड आम ’ अस ेनाव
दले होते. या वेळी नेपोिलयनवर टीका केली गेली क , याने यु भूमीवरील सैिनकांना

‘टॉइज’ दले; पण यावर नेपोिलयनचे उ र मोठे सूचक होते. तो हणाला, “मेन आर
ड बाय टॉइज.”
अशा पद ा बहाल कर याचे आिण सावभौम व दे याचे कौश य फ  नेपोिलयनलाच

उपयोगी पडत ेअस ेनाही, तर त ेतुम या-आम यासार या सामा यांनासु ा उपयोगी
पडत.े िमसेस अन ट जे ट ही यूयॉक येथील राहणारी होती. काही ा य मुले ित या
बागेत येऊन लॉन खराब क न जात. ितन े यांना बरेच सांगून पािहले. ती यांना खूप
रागावली; पण कसलाच उपयोग झाला नाही. मग ितन े या मुलां या टोळीतील सवात
ा य मुलगा हरेला आिण या याकडचे इतर मुलांवर ल  ठेव याचा ताबा दला. ितने
याला ितचा ‘िडटे टी ह’ बनवले आिण या लॉनवर कोणीही ित हाइत जात ेका याची
खबर ितला दे यास सांिगतले. आता मा  ितची सम या सुटली. ित या या िडटे टी हने
मागील अंगणात शेकोटी पेटवली. एक लोखंडी सळइ लाल होइपयत तापवली आिण इतर
मुलांना लॉनवर पाऊल टाकले तर चटका दइेन असा दम भरला.

भावी ने यान ेखालील मागदशक त वे मनात नेहमी जागृत ठेवली पािहजेत. जे हा
वागणुक त कंवा दिृ कोनात बदल कर याची गरज असेल ते हा –

१) ामािणक राहा. न पाळता येणारे वचन दऊे नका. तुम या वत: या
फाय ा-तो ांचा िवचार क  नका. इतरां या भ यावरच ल  क त करा.

२) इतर लोकांनी काय करावे असे तु हाला वाटते ते थम िनि त करा.
३) समोर या ला काय हवे आह ेयाचा सहानुभूितपूवक िवचार करा.
४) तु ही जे सुचवले यापासून समोर याला खरेच काही फायदा झाला का

याचा िवचार करा.
५) इतरांना हवे असलेले कोणते फायद ेिमळाले याचाही िवचार करा.
६) जे हा तु ही समोर याला िवनंती कराल ते हा ती अशा प तीन ेकरा क ,

खरोखर या गो ीपासून याला न  फायदा होणार आह.े आपण असा कटू



आदशेही दऊे शकतो क , ‘जॉन, उ ा आप याकड ेकाही ाहक येणार आहते आिण
मला ते हा टॉक म एकदम व छ पािहजे. हणून आ ाच झाडून काढ, टॉक
नीट रचून ठेव आिण काउंटरला पॉिलश क न ठेव.’ आता हीच आ ा आपण
जॉनला अशा कारेही दऊे शकतो क , यामुळे याला यात वत:चाही फायदा
अस यासारख ेवाटेल – ‘जॉन, आता आप याला एक काम ताबडतोब करावे
लागेल. जर आपण त ेआ ाच केले, तर पुढचे संकट टळेल. उ ा मी काही ाहक
घेऊन येतो आह.े यांना आपण दते असले या सुिवधा समजावून सांगाय या आहते.
मला यांना आपली टॉक म दाखवायची आह;े पण ती आ ा चांग या अव थेत
नाही. जर तू ती व छ झाडून घेतलीस आिण शे फवर टॉक चांगले रचून ठेवलेस
आिण काउंटरला पॉिलश क न ठेवलेस, तर यामुळे आपण कती काय म आहोत
ह े दसेल आिण आप या कंपनीचे नाव चांगले राख यात तुझा जो सहभाग असेल,
याची कंपनी सदवै जाणीव ठेवील.’

तु ही जे सुचवले त ेकर यात जॉन आनंद मानेल का? कदािचत खूप आनंदी होणार
नाही, पण जर तु ही याला यापासून याला काय फायद ेहोतील याकड े याचे ल
वेधले, तर कदािचत आवडले. तु ही जर अस ेगृहीत धरले क , जॉनला या या
टॉक मचा अिभमान आह ेआिण कंपनीची ित ा राख यासाठी याचा सहभाग असेल,
तर तो न च सहकाय करेल. जॉन या हसेु ा ल ात आणून दले पािहजे क , शेवटी हे
काम कधीतरी करावेच लागणार; मग आ ा त े याने केले, तर पुढे याला ास तरी होणार
नाही.

अथात नेहमी तु हाला हवा असलेलाच ितसाद िमळेल असा िव ास ठेवणे, हहेी
भाबडपेणाचे ठरेल. हणजे या यु या नेहमीच शंभर ट े  लागू पडतील असा माझा दावा
नाही; पण अनेक लोकांचे अनुभव हचे दाखवतात क , या प तीने तु ही लोकांचा दिृ कोन
बदलू शकता आिण जर तु ही तुमचे यश दहा ट यांनी जरी वाढवले, तरी तु ही पूव पे ा
अिधक भावी नेते बन ूशकता आिण हाच तुमचा फायदा!

तु हाला लोकांनी जसे वागावे अस ेवाटत,े तसे लोक बरेचदा वागतात, पण जे हा तु ही
पुढील त व वापराल ते हा ते अिधक प रणामकारक होइल –

त व ९:
तु ही सुचवलेली गो  लोक आनंदाने कशी करतील याचा िवचार करा.

 या करणा या गा यात काय आहे? 

पुढारी हा!
ने याचे मु य काम काय असते, तर तुम या अनुयायांचे मतप रवतन करणे आिण
यांची वतणूक आप याला हवी तशी बदलवून टाकणे. यासाठी पुढील सूचना :



त व १: ामािणक तुती आिण कौतुकानेच संभाषणाला सु वात करा.
त व २: लोकां या चुका अ य पणे यां या ल ात आणून ा.
त व ३: समोर यावर टीका कर यापूव  तुम या वत: या चुकांची कबुली ा.
त व ४: य पणे कूम सोड याऐवजी  िवचारा.
त व ५: समोर या या चुका माफ क न टाका.
त व ६: अगदी थोडी जरी सुधारणा आढळली, तरी याचे कौतुक करा. कौतुक अगदी

अंत:करणापासून करा आिण मु  मनान े तुितसुमने उधळा.
त व ७: समोर या माणसाला ित ा बहाल करा क , याचा तु हाला अपेि त

प रणाम पाहायला िमळेल!
त व ८: ो साहन ा. चूक दु त करणे अवघड नाही, याची जाणीव समोर याला

क न ा.
त व ९: तुम या सूचने माणे वागताना समोर याला आनंद होतो क  नाही याची

न द या.



 ल णीय यश िमळिव याचा झटपट माग 

लॉवेल थॉमस
डले कानजी यां या ‘हाउ टू िवन स अ ◌ॅ ड इ लुअ स पीपल’ या पु तका या मूळ

आवृ ीला लॉवेल थॉमस यांनी िलिहलेली कानजी यां याब ल या च र ाची तावना
येथे दते आहोत.

इ. स. १९३५ या जानेवारीतील कडा या या थंडीची ती रा  होती. यूयॉकमधील
पेनिस हािनया हॉटेलमधील मो ा बॉल मम य ेपंचवीसशे ी आिण पु ष उ सुकतेने
कसलीतरी वाट पाहत होते. संपूण हॉल साडसेात वाजेपयत भ नसु ा गेला होता. आठ
वाजले तरी लोक येतच रािहले. चंड मोठी बा कनीसु ा भ न गेली. आता तर जा या-
ये याचा पॅसेजसु ा भ न गेला. दवसभर काम क न दमून भागून आलेले ह ेशेकडो लोक
एवढे तासन् तास का िखळून रािहले होते? कोणाला पाह यासाठी थांबले होते?

एखादा फॅशन शो होता का? क  सतत सहा दवस सायकल चालवून शयत जंकणारा
लाक गेबलचा खेळ होता?
नाही! ते सगळे लोक तेथे आले होते त ेवतमानप ातील जािहरात वाचून! दोन

दवसांपूव च यांनी वतमानप ातील ( यूयॉक सन) पानभर जािहरात वाचली होती.
संभाषण कौश य िशका!
नेतृ व कर यास िस  हा!
जुनेच तर आह ेसगळे! होय. खरे आह!े पण िव ास ठेवा अगर ठेवू नका, जगातील

सग यात गत शहरातील एकूण लोकसं येपैक  वीस ट े  लोक हणजे पंचवीसशे लोक
यांचे घर सोडून थंडीत या हॉटेलम ये यां या नैरा यातून मु  िमळव यासाठी आिण
या जािहरातीला ितसाद दे यासाठी तेथे जमले होत.े
तेथे जमलेले लोक व र  तरातील होत.े मोठे मोठे अिधकारी, ावसाियक, उ ोजक

वगैरे वगैरे.
ते सव ी-पु ष आधुिनक युगातील संभाषण कौश य ेआिण वसाय-धं ात

समोर यावर आप या ि म वाचा ठसा कसा उमटवावा ह ेिशक यासाठी तेथे जमले
होते. यासाठी ‘डले कानजी इि ट ूट आॅफ इफेि ट ह ि प कंग अ ◌ॅ ड यूमन
रलेश स’कडून कोस आयोिजत केला गेला होता.
तेथे इतके ी-पु ष का जमले होते?
यांना यां या नैरा यावर मात कर यासाठी काही िवशेष िश ण ताबडतोब यावे

अशी ती  इ छा का झाली?



वरवर पाहता तसे नसावे! कारण अगदी असेच कोसस यूयॉकमधील पॅकड हाउसम ये
चोवीस वषापासून आयोिजत केले जात, पण तरीसु ा या दर यान पंधरा हजारपे ा
अिधक ावसाियक व धंदवेाले यांना डले कानजीन े िश ण दले. फ  एवढेच नाही, तर
अगदी पुराणमतवादी, दांिभक सं थांनीसु ा हणजे वे ट गं हाउस इलेि क कंपनी,
मॅ ोतील पि ल शंग कंपनी, द ुकिलन युिनयन गॅस कंपनी, ुकिलन चबर आॅफ कॉमस,
अमे रकन इि ट ूट आॅफ इलेि कल इंिजिनअस आिण द यूयॉक टेिलफोन कंपनी
यांनीसु ा यां या अिधका यांसाठी कानजी यांचे कोसस आयोिजत केले.

शाळा-कॉलेज सोडून दहा ते वीस वष झा यानंतर या कोससम ये येऊन असे िश ण
घे याची गरज काय दाखवते, तर आप या स या या िश ण प तीतील ध ादायक ुटी!

ौढांना कसला अ यास करायला आवडतो? खरेच, हा एक मह वाचा  आह ेआिण
या ाचे उ र दे यासाठी िशकागो िव ापीठातील ौढ िश ण िवभागाने व युनायटेड
वाय. एम. सी. ए. शाळेन ेिमळून दोन वष अ यास क न एक अहवाल तयार केला.

या अहवालात ामु याने ह ेसांिगतले आह ेक , ौढांना मु य रस असतो तो आप या
आरो यात! यांनी आणखी असेही सांिगतले क , दसु या मांकावर आह ेमानवी नातेसंबंध
जप याची कौश ये आ मसात कर याची इ छा. यांना लोकांबरोबर जा याची व
यां यावर आपला भाव टाक याची आंत रक इ छा असते. यांना काही मोठा व ा
वगैरे हायचे नसते आिण मानसशा ाब लचे बोजड ा यानसु ा यांना ऐकायचे
नसते. यांना अशा सूचना ह ा असतात क , या ते यां या वसाय-धं ात त काळ
अमलात आणू शकतील. यां या घरी, यां या िम  प रवारात वाप  शकतील.

एकूण ौढांना असे िश ण हवे होत.े खरे का?
हो! ब तांशी खरे आह.े मग ठीक आह!े ौढांना असे िश ण िमळ याची व था क

या.
मग असे िश ण दणेा या पा पु तकांचा शोध सु  झाला, पण यां या ल ात आले

क , असे िश ण दणेारे पु तक अ ाप िलिहलेच गेले नाही क , जे लोकां या दनैं दन
नातेसंबंधातील गंुता सोडव यास मदत करेल.

शेकडो वषापासून अनेक िव ानांनी ीक आिण लॅटीन भाषेवर खूप िलखाण केले आह.े
उ  गिणतावरची पु तके काढली, पण यामुळे सामा य माणसाची दोन वेळची गरज
भागली का? याला वेळोवेळी हवे असलेले मागदशन, या या दनैं दन सम या सोडवणारे
ान या पु तकांतून िमळाले का? तर ‘नाही’ असेच खेदाने हणावे लागेल.
आता तु हाला याचे उ र िमळाले असेल क , यूयॉकमधील पेनिस हािनया

हॉटेलम ये एवढे पंचवीसशे ी-पु ष एका वतमानप ातील जािहरात वाचून का आले
होते? ते जे काही शोधत होत ेत ेइथे न  िमळेल, अशी यांना आशा होती आिण तसे
घडलेही.

पूव  शाळा-कॉलेजम ये यांनी मान मोडपेयत पु तके वाचली होती, कारण यांचा
असा िव ास होता क , ानाजन हाच यां या आ थक सुब ेचा आिण ावसाियक
यशाचा मं  होता.



पण पुढे काही वषानी वसायातील, धं ातील ट े  टोणपे खाता खाता यांचा
मिनरास झाला. यांनी असे काही यश वी ावसाियक व धंदवेाइक पािहले क ,
यां याकड ेफ  िव ेिशवाय आणखीसु ा काही होत.े यां याकड ेहोत ेसंभाषण-
चातुय! लोकांना आप या मताशी सहमत क न घे याचे कौश य आिण यांना आप या
िखशात घालून आप या क पना यांना िवक याचे कसब!

यांनी थो ाच दवसांत ह ेओळखले क , जर तु हाला तुम या डो यावर कॅ टनची
टोपी चढवायची असेल आिण धं ाचे ता  हाकायचे असेल, तर तुमचे ि म व आिण
तुमची संभाषणकला ह ेतुम या लॅटीन भाषे या ानापे ा आिण हॉवड या पदवीपे ा
अिधक मह वाचे आह.े

‘ यूयॉक सन’ या वृ प ातील जािहरातीने असा दावा केला होता क , ती मी टंग
अ यंत मनोरंजक असणार आह ेआिण ती तशी होतीसु ा!

या अठरा लोकांनी या कोसम ये नाव न दवले होत े यां यासमोर लाऊड पीकस
बसव यात आले होते. यांपैक  पंधरा जणांना येक  पंचाह र सेकंदांचा वेळ याची
कंवा ितची गो  सांग यासाठी दला. फ  पंचाह र सेकंद बोलायचे आिण नंतर घंटा
वाजणार! आिण अ य  हणणार ‘चला, वेळ संपली, पुढे कोण आह?े’

एखादा हश चा कळप एखादा र ता ओलांडून जाताना जो वेग असतो या वेगाने
घटना म पुढे-पुढे सरकत होता. े क सुमारे दीड तासापयत हा खेळ पाहत उभे होत.े

बोलणारी सव मंडळी जीवनातील वेगवेग या तरांमधली होती. यातील बरेचसे
िव - ितिनधी होत.े कोणी दकुानदार होते, कोणाची बेकरी होती, कोणी एखा ा
संघटनेचे अ य  होत.े दोन बँकस होत.े एक इ शुर स एजंट होता, एक अकाउंटंट होता,
एक डिे ट ट, एक आ कटे ट होता, एक औषध िव े ता इंिडयाना पोलीसमधून आला
होता, तर एक वक ल या तीन िमिनटां या भाषणाची तयारी क न हवाना न आला
होता.

पिहला व ा उठला. याचे नाव पॅ ीक जे. ओ. हअेर होत.े याचा ज म आयलडम ये
झाला होता. याचे िश ण फ  चार इय ा झाले होत.े तो अमे रकेला गेला. मेकॅिनक,
शोफर वगैरची कामे यान ेकेली.

आता तो चाळीस वषाचा होता. या या वाढ या कुटंुबाला अिधक पैशांची गरज होती,
हणून यान े स िवक याचा य  केला होता. याला आता यूनगंडाने पछाडले होत.े
याचे मन याला खात होत.े एखा ा आॅ फसचा दरवाजा वाजव यापूव  याला
या याभोवती िघर ा घाला ा लागत असत. ते हा कुठे आत िशर याचे बळ
या याम ये येइ. तो िव े ता हणून इतका नाउमेद झाला होता क , याला आता आपले
पूव चे मेकॅिनकचे काम परत सु  करावे असे वाटू लागले होते. नेमके ते हाच याला
संभाषण कौश य िशक यासाठी डले कानजी कोसचे आमं ण आले.

याची तर तेथे जायची मुळीच इ छा न हती. याला भीती वाटत होती क , तेथे
याला िव ान मंडळीबरोबर राहावे लागेल आिण मग तो यां यात ‘वेगळा’ पडले.
हताश झाले या या या बायकोने याला खूप आ ह केला क , ‘तु ही जा, कदािचत



यामुळेच आप या आयु याला नवीन कलाटणी िमळणार असेल. ही परमे राची इ छा
असेल.’ मग तो जेथे मी टंग होती तेथे गेला, पण दरवाजातून आत वेश कर यापूव  पाच
िमिनटे तो बाहरे रगाळत होता. कशासाठी, तर आ मिव ास गोळा कर यासाठी!

सु वातीला काही वेळेस इतरांसमोर त ड उघडताना तो भयभीत होत अस,े पण काही
आठव ातच े कांसमोरील याची भीती गेली आिण या या असे ल ात आले क ,
याला बोलणे आवडते. उलट समोर जेवढे अिधक ोते तेवढे याला अिधक फुरण
चढायला लागले. तो याचे िवचार मांडू लागला, क पना समजावून सांगू लागला आिण
थो ाच दवसांत िव या े ात याने बरीच गती केली. तो या या कंपनीत
सग यांचा लाडका बनला. याला मानस मान िमळू लागला. या रा ी पेनिस हािनया
हॉटेलम ये पंचवीसशे लोकांसमोर पे ीकने या या रोमहषक यशाची गो  सांिगतली.
े क खूश झाले. इतर काही ावसाियकांनीपण या यासार याच गो ी सांिगत या.
पुढचा व ा होता गॉड े  मेयर. तो एक ौढ बँकर होता. याला अकरा मुले होती.

अगदी सु वातीला जे हा तो बोलायला उभा रािहला ते हा या या त डून श दच फुटत
नसे, याची बु ी चालत नसे; पण एखा ा माणसाला बोलता यायला लाग यानंतर
नेतृ वा या गुणामुळे तो कती कमया क  शकतो, याचे दशन घडवणारीच याची कथा
आह!े

गॉड े  वॉल ीटवर काम करायचा. तो सुमारे पंचवीस वषापासून ि ल टॉन, यू
जस  येथे राहत होता; परंत ुया काळात याने कधीच कोण या सामािजक कायात भाग
घेतला न हता आिण फार तर पाचेकशे लोकांना तो ओळखत होता.

कानजी कोसम ये दाखल झा यानंतर थो ाच दवसांत याला एक टॅ स िबल आले
आिण ते पा न तो चंड रागावला, कारण त ेिबल अ यायकारक होते. जर तो पूव चा
असता, तर तो तसाच घरात बसून रािहला असता आिण मनात या मनात धुमसत रािहला
असता कंवा फारच बंडखोरी हणजे शेजा याजवळ बडबड करीत रािहला असता, पण
आता तो पूव चा गॉड े  रािहला न हता! याने सरळ डो यावर हटॅ घातली आिण शहरात
जाऊन सावजिनक ठकाणी आप या त ारीचे िबगुल वाजवले.

या या बोल यातील तो आवेश पा न ि ल टॉन, यू जस  येथील नाग रकांनी याला
शहरासाठीचा समुपदशेक बनवले. मग क येक आठव ांपयत याला मी टंगसाठी
आमं णे येत होती. याम ये तो नगरपािलकां या उधळप ीब ल भरपूर त डसुख घेत
असे.

या वेळी रंगणात शहा णव उमेदवार उभे होत.े जे हा मतपि का मोज या गे या
ते हा काय आ य! गॉड े  मेयरला सवात जा त मत ेपडली होती. तो कानजी कोसम ये
संभाषण कला िशक यापासून सहा आठव ांत याचे शी ट यांनी िम  वाढले होत,े जे
तो पंचवीस वषात क  शकला न हता.

आिण समुपदशेक हणून याचा पगार वषाला हजार पटीने वाढला होता.
ितसरा व ा होता एका मो ा अ  उ पादक कंपनीचा मु य! यान ेसांिगतले क ,

या कोसला वेश घे यापूव  तो सा या मी टं जसु ा घेऊ शकत न हता व या या



क पना प  करणेसु ा याला जमत न हते.
पण हा कोस क न आ मिव ास वाढ यानंतर दोन आ यकारक गो ी घड या.

लगेचच तो कंपनीचा अ य  हणून नेमला गेला आिण अ य  या ना याने संपूण
अमे रकेत तो यश वी रीतीन ेमी टं ज घेऊ लागला. या या भाषणातील काही उ रे
वृ प ात छापून येऊ लागली आिण वािण य े ातील मािसकाम य ेउ ोधक ठ
लागली.

संभाषण कौश य आ मसात के यानंतर अव या दोन वषा या काळात याला चंड
लोकि यता िमळाली आिण या या कंपनीचे उ पादन ब च चत झाले. यापूव
जािहरातीवर लाखो डॉलस खच क नही या या कंपनीला एवढी िस ी िमळाली
न हती. या व यान ेकबूल केले क , यापूव  मॅनहटॅनमधील ब ा उ ोजकांना फोन क न
यांना जेवणाचे आमं ण दतेानासु ा याची जीभ अडखळत असे, पण आता इतका
मानमरातब िमळा यानंतर उलट तेच बड ेउ ोजक याला जेवणाचे आमं ण दतेाना
याचा अमू य वेळ घेत याब ल याची मा मागत असतात.
संभाषणकौश य आ मसात करणे हणजे झटपट ल णीय यश िमळवणे आह.े यामुळे

माणूस िस ी या झोतात हाऊन िनघतो. खांद ेताठ क न, मान उंचावून चालतो व
गद त उठून दसतो. जो माणूस लोकांना पटेल असे बोलतो तो सगळे ेय पटकावतो.

ौढ िश णाची ही चळवळ सव दशेभर पसरली; आिण या चळवळी या अ भागी
कोण होत ेतर डले कानजी! यां याइतके मं मु ध करणारे भाषणही कोणी केले नाही.
लोकांनी यांचे भाषण मन लावून ऐकले. अथात यां यावर टीकासु ा झाली. ‘िबिल ह
आॅर नॉट’ या रपले या काटून ो ामम ये सुमारे १५०,००० भाषणांची चे ा झाली. या
आक ांनी तु हाला च कत नाही केले? याचा अथ कोलंबसने अमे रकेचा शोध
लाव यापासून येक दवशी एक भाषण!

डले कानजीची वत:ची कारक द अनेक िवरोधाभासांनी भरलेली होती. जर एखादा
माणूस एखा ा नावी यपूण क पनेने पछाडलेला असेल व उ साहान ेभारलेला असेल, तर
तो केवढे मोठे यश िमळवू शकतो याचे उ म उदाहरण हणजे डले कानजी!

डले कानज चा ज म िमसुरीमधील शेतावर झाला, जे रे वेपासून दहा मैल लांब होते.
वया या बारा वषापयत यांनी र यावरील गाडी पािहली न हती. तरीही वया या
सेहचेाळीसा ा वष पयत ते जगा या कानाकोप यात फ न आले. अगदी हाँगकाँग
पासून त ेहमॅरफे टपयत! एकदा तर ते उ र ुवा या अगदी जवळ जाऊन आले. हणजे
अ ◌ॅडिमरल बेअड दि ण ुवावर जे मु य क  होत,े यापे ाही जवळ!

असा हा िमसुरीमधील मुलगा, जो ॉबेरीज गोळा क न आिण कॉकलवर कापून पाच
स सना िवकायचा, तो पुढे मोठमो ा कंप यां या उ  अिधका यांना वत:ला  कसे
करावे ह ेिशकवणारा सवात जा त फ  घेणारा िश क बनला.

एके काळी काऊबॉय असणारा हा मुलगा पुढे लंडनम य ेराजघरा यातील लोकांसाठी
खेळ क  लागला.

हाच मुलगा सु वाती या काळात अ या डझन वेळा तरी व ा हणून बोल यास



अपयशी ठरला होता. तोच नंतर माझा वैयि क व थापक बनला. मा या अनेक
यशांना तोच कारणीभूत ठरला.

कानजीला या या बालपणापासूनच िश णासाठी फार मोठा संघष करावा लागला,
कारण वाय  मसुरी ह ेनेहमीच नैस गक आप नी त असे. कधी दु काळ तर कधी
महापूर! वषामागून वष… ‘१०२’ नदीला पूर येऊन यात म याचे पीक वा न जात असे.
दर वष  डुकराला कॉलरा होऊन ते मृ युमुखी पड.े कधी गुरेढोरे बाजारात िवकायला नेली,
तर यां या कमती पडले या असत आिण बँके या कजा या परतफेडीब ल या
धमकाव या पाचवीला पूजले या असत.

अशा कारे नाउमेद झाले या कानजी कुटंुबान ेआपले पिहले शेत िवकून वॉर सगल
येथे दसुरे शेत िवकत घेतले. दवसाला एक डॉलर या माणे शहरात राह याची सोय होऊ
शकली असती, पण तेही याला आ थकदृ ा परवडणारे न हत,े हणून तो शेतावरच
राहायचा व ये-जा करायचा. घरी असताना याला गायीचे दधू काढावे लागे, लाकडे
तोडावी लागत, डुकरांना खायला घालावे लागे आिण कोळशा या द ा या काशात
डोळे चुरचुरेपयत आिण मान दखुेपयत अ यास करावा लागे.

तो म यरा ी झोपला तरी याला तीन वाजता गजर लावून उठावे लागे. या या
विडलांनी ुरॉक-जस  डुकरे पाळली होती आिण कडा या या थंडीत ही िप ले गोठून
मर याची भीती होती, हणून यांना बा केटम ये ठेवावे लागे. यां यावर एखाद ेपोते
टाकून ती बा केट वयंपाक खोलीतील शेगडीजवळ उबेसाठी ठेवावी लागे. यां या
नैस गक गरजांना म न या िप लांना रा ी तीन वाजता गरम जेवण ावे लागे. हणून
गजर झाला क , डोळे चोळत डलेला लँकेटमधून बाहरे येऊन, यांना खायला घालून पु हा
यांना वयंपाक खोलीतील शेगडीजवळ उबेला नेऊन ठेवावे लागे.

टेट टीचस कॉलेजम ये सहाशे िव ाथ  होत.े यांपैक  अधा डझन अितशय दलुि त
असे एकाक  होत ेआिण डले कानजी यापैक च एक होता, याला शहरात राहणे
परवडणारे न हते. याला या या ग रबीची फार लाज वाटे. याला रोज रा ी शेतावर
परत येऊन गायीचे दधू काढावे लागे. याला या या कोटाची पण खूप लाज वाटे. तो
याला फार तंग होइ आिण या या पॅ स फार आखूड हो या. याचीपण याला लाज
वाटे. यामुळे या याम ये यूनगंड येत होता. याला यश िमळवून दणेारा एखादा
जवळचा माग हवा होता. अशा िवचारात असतानाच या या ल ात आले क ,
कॉलेजम ये असा एक गट होता क , यां याकड ेगुणव ा होती, ताकद होती, जे फुटबॉल,
बेसबॉल खेळत असत आिण व ृ व पधाही जंकत असत.

या या हसेु ा ल ात आले क , या याम ये कोण याच खेळातले िवशेष नैपु य
न हते. हणून याने व ृ व पधा जंकायची ठरवली. या या तयारीसाठी यान ेकाही
मिहने तयारी केली. तो घो ाव न कॉलेजम ये जाता-येतासु ा भाषण हणून बघत
असे. गायीचे दधू काढतानासु ा तो भाषणाची तयारी करत असे आिण एकदा तर
कमालच झाली! धा या या कोठारातील गवता या भा यावर बसून हावभाव करत
मो ा आवाजात भाषण हणून बघत असताना तेथील कबुतरे भयभीत झाली.

पण ददुवान ेएवढी मोठी इ छाश  व जोडीला अथक य  असूनसु ा याला



अपयश आिण अपयशच िमळाले. या वेळी तो फ  अठरा वषाचा होता. वािभमानी
आिण भावना धान! तो खूप नाउमेद झाला, िनराश झाला! इतका क , या या मनात
आ मह येचेसु ा िवचार आले आिण याच सुमारास याला यश िमळाले. फ  एकदाच
नाही, तर कॉलेजमधील सग या पधा यान े जंक या.

इतर िव ा यानी याला यांना िशकव याची गळ घातली आिण तेसु ा जंकले.
कॉलेजमधून पदवी परी ा द यानंतर यान ेपि म ने ा का व पूव ोम ग येथे

राहणा या शेतक यांसाठी घरी बसून करता ये याजोगा अ यास तयार क न तो िवकला.
यान ेपरी ेसाठी एवढी चंड मेहनत घेऊनही याला अ वल दजा परी ेत िमळाला
नाही, यामुळे तो फार नाउमेद झाला व ने ा का येथील हॉटेल या खोलीत पलंगावर
यान े वत:ला झोकून दले आिण खूप रडला. मग याला पु हा कॉलजम ये जा याची
इ छा झाली. आयु यातील ल ामधून माघार यावी असेही याला वाटले, पण तो तेही
क  शकत न हता. हणून यान ेओमाहला जाऊन दसुरी नोकरी कर याचे ठरवले. रे वेचे
ितक ट काढ याइतकेही पैसे या याकड ेन हते. मग याने एका मालवा  रे वेमधून वास
केला. ित कटा या बद यात भयावह घो ांना चारापाणी घाल याचे काम केले. दि ण
ओमाहम ये आ यानंतर बेकन आिण साबण िवक याचे काम याने आरमॉर अ ◌ॅ ड
कंपनीसाठी केले. याचे िव े  दि ण डाकोटा आिण बॅडलॅ स वगैरे ठकाणी होत.े तो
कधी मालवा  गाडीतून गावोगावी फरायचा, तर कधी घो ाव न जायचा. सुमार
दजा या हॉटेलम ये झोपायचा, िजथे खोली हणजे फ  एखादा पातळ पडदा असायचा.

यान ेिव कौश यावरची पु तके वाचली. भारतीयांबरोबर पोकर खेळून पैसे कसे
िमळवावे ह ेतो िशकला आिण कधी एखा ा वेळी एखा ा दकुानदाराने रोख पैसे दले
नाहीत, तर डले सरळ एक डझन बुटांचे जोड या या शे फमधून उचलायचा आिण ते
रे वेतील लोकांना िवकायचा व मग या या पाव या आरमॉर आिण कंपनीला
पाठवायचा.

मालवा  रे वेतून तो रोज एकशे चाळीस मैल तरी वास करत असे. जे हा माल
उतरव यासाठी रे वे थांबत अस,े तेव ा काळात डले पटकन गाडीतून उत न दोन-तीन
ापा यांना गाठत असे व यां याकडून आॅडस घेत असे आिण गाडीची िश ी वाजली क ,

पु हा चाल या गाडीत उडी मा न बसत असे.
केवळ दोन वषातच यान ेकंपनीला या े ातून काही उ प ाची आशा न हती ितथून

फायदा क न दला. ‘आरमॉर आिण कंपनी’ने याला बढती दऊे केली व सांिगतले,
‘खरोखर, तू अश य त ेश य क न दाखवलेस.’ पण डलेने बढती नाकारली आिण
राजीनामा दऊेन तो यूयॉककड ेिनघाला. तेथे याने अमे रकन अ ◌ॅकॅडमेी आॅफ मॅॅटीक
आ सम य ेिश ण घेतले आिण दशेभर डॉ. हाटलेची भूिमका ‘पॉली आॅफ दी सायसर’ या
नाटकात करत फरला.

याला बूथ कंवा कॅरीमोअर कधीच हायचे न हते. ते याला समजत होत े हणून तो
पु हा या या िव े या या भूिमकेत िशरला. मग याने वयंचिलत दचुाक  वाहने, स
वगैरे िवक याचे काम पॅकाड मोटार कार कंपनीसाठी केले.



खरेतर याला मशी सब ल काहीच मािहती न हती, पण याची याने कधीच चंता
केली नाही. याला याचे ते काम अिजबात आवडत न हत.े याला पु तके िलिह याची
ती  इ छा होती. कॉलेजम ये असताना लेखक बन याचे व  याने पािहले होत,े हणून
याने पॅकाड कंपनीतही राजीनामा दला. आता तो दवसभर कथा-कादबं या िलिहणार
होता आिण रा ी रा शाळे या वगाम ये िशकवून पैसे िमळवणार होता.

पण काय िशकवणार होता? जे हा डलेने वत: या आयु याकड ेमागे वळून पािहले
आिण वत:चे कॉलेजचे दवस आठवले ते हा या या ल ात आले क , सावजिनक
ठकाणी भाषणे दे याने याचा आ मिव ास वाढला होता, धाडस वाढले होते. लोकांशी
कसे वागावे, कसे बोलावे याचे ान याला ा  झाले होत.े पण यांपैक  काही गो ी फ
कॉलेजमधील नेमून दले या अ यास मातून याला समज या न ह या हणून याने
यूयॉकमधील वाय. एम. सी. ए. शाळेकड ेआ ह धरला क , उ ोगधं ातील लोकांसाठी
जाहीर भाषणकला िशकव याचा कोस चालू कर याची संधी याला िमळावी.

काय? धंदवेाइक लोकांना व े  बनवायचे? मूखपणाचे होत.े वाय. एम. सी. ए.मधील
लोकांना याचा पूवानुभव होता, कारण असे कोसस यांनी पूव च सु  केले होत,े पण
याम ये यांना अपयशच आले होत.े यांनी याची येक रा ीसाठी दोन डॉलसची
मागणी फेटाळून लावली. मग याने किमशन बेसीसवर िशकव याचे कबूल केले. जर
फायदा झालाच असता, तर याला काही ठरावीक र म िमळणार होती; पण आ य
हणजे तीन वषा या आतच याला येक रा ीसाठी तीस डॉलस िमळू लागले.
हळूहळू डले या कोसचे व प ापक झाले. शहरात या इतर भागांतही ह ेकोसस

सु  केले. डले कानजी ह ेनाव थो ाच दवसांत यूयॉक, फलाडिे फया, बा टीमोअर
आिण नंतर लंडन व पॅरीस येथे सवानाच मािहतीचे झाले. सगळी पा पु तके अ यंत
अ वहारी व शै िणक असतात, यांचा य  वसाय-धं ात फारसा उपयोग होत
नाही, हणून डले कानजीने याचे वत:चे ‘पि लक ि प कंग अ ◌ॅ ड इन लुअ संग मेन
इन िबिझनेस’ ह ेपु तक िलिहले. ह ेपु तक वाय. एम. सी. ए.न ेतसेच अमे रकन बँकस
असोिसएशनने आिण नॅशनल े िडट मे स असोिसएशनने पा पु तक हणून वापरले.

डले कानजीचा असा दावा आह ेक , लोक जे हा वेड ेहोतात ते हा त ेबोलू शकतात. तो
हणतो क , शहरातील अगदी सवात अडाणी माणसा या जब ावर जर तु ही ठोसा
लावला आिण याला खाली पाडले, तर तो पु हा उभे रा न याचा सूड घेतो. िस
भाषणकार िव यम जेन ज ायनन े यां या कार कद या ऐन उमेदी या काळात असेच
केले. डलेचे हणणे असे क , या माणसात आ मिव ास जागृत झाला आह ेआिण या या
डो यात नवीन क पना आहते तो लोकांसमोर न च बोलणार.

डले हणतो क , आपला आ मिव ास वाढव याचा एक खा ीशीर माग हणजे जे
कर याची भीती वाटत ेतीच गो  करायची आिण आप या यश वी अनुभवाची न द क न
ठेवायची. हणूनच या या कोसम ये येक सभासदाला तो बोल याची स  करत अस.े
े कांची सहानुभूती असतेच, कारण यानंतर बोल याची यांची पाळी असते. यामुळे ते
एकाच बोटीतले सह वासी असतात. सवयीने यांना नंतर ते सगळे जमून जाते. यां या
अंगात धाडस येते, आ मिव ास येतो, उ साह संचारतो. यामुळे ते कोणाशीही सहजपणे



बोलू शकतात.
डले कानजी तु हाला हचे सांगेल क , या काळात याचा पोटापा याचा हाच वसाय

होता. हणजे असे न ह ेक , फ  जाहीर भाषणकला िशकवायची; ह ेतर होतेच, पण मु य
काम ह ेक , लोकांना यां या भीतीवर िवजय िमळवायला िशकवणे आिण यां यात
धाडस िनमाण करणे.

याने जाहीर भाषणकला िशकव यापासूनच थम सु वात केली होती, पण जे
िव ाथ  होत ेते सव वसाय करणारे ी व पु ष होते. अनेकांनी तर गे या तीस वषात
वग आतून पािहलेसु ा न हत.े अनेक जण यां या िशकव याची फ  ट याट याने दते
होत.े यांना ताबडतोब दृ य व पातील प रणाम हवा होता आिण आज िशकलेले तं  ते
उ ा लगेच यां या धं ा या ठकाणी आिण मुलाखतीला जाताना वाप  शकतील असे
हवे होते. तसेच यां या गटात याब ल ग पा मा न यांना िम मैि ण वर छाप पाडता
यायला हवी होती.

यासाठी डलेची तं े वेगवान व वहारी होती. प रणामी, याने अशी एक यं णा
शोधून काढली क , जी अिभनव होती. एक असे संिम  रसायन शोधून काढले क ,
याम ये जाहीर भाषण कला, िव कौश य आिण नातेसंबंध व याला लागू पडणारे
मानसशा  अस ेसवच होते!

याने एक अ यंत ावहा रक शहाणपणाचा कोस शोधून काढला, जो िशकणे हणजे
मौज होती.

जे हा लासेस संपत असत ते हा पदवी िमळवलेले िव ाथ  यांचे वत:चे व-मदत
गट तयार करत. दर पंधरा दवसांनी एक  भेटत आिण ह ेवषानुवष चालत असे.
फलाडिे फयामधील असा एक गट आह,े जो गेली सतरा वष येक िहवा यात
मिह यातून दोनदा भेटतो. वगातील सभासद प ास ते शंभर मैलां या प रसरात
कोससाठी येत. एक िव ाथ  तर दर आठव ाला िशकागो न यूयॉकला येत अस.े

ो. िव यम हावड हणत क , माणूस सरासरी याचा फ  दहा ट े  मद ूवापरतो. डले
कानजीन े ावसाियक ी-पु षांना यां या बौि क मतांचा वापर कसा करायचा ते
िशकवून यां यात सुधारणा घडवून आणली आिण ौढ िश णात मोठी ल णीय चळवळ
घडवली.

लॉवेल थॉमस
१९३६



 द डेल कानजी कोसस 

द डेल कानजी कोसस इन इफेि ट ह ि प कंग अ ◌ॅ ड युमन रलेश स
आपले पर परसंबंध अिधक चांगले कर या या हतेून ेआयोिजत केलेला जगातील

कदािचत हा सग यात लाडका कोस आह.े हा कोस आ मिव ास वाढव या या
दिृ कोनातून तयार केला आह.े कौटंुिबक, सामािजक तसेच ावसाियक नातेसंबंध जपता
यावेत हा यामागचा हतेू आह.े आप या क पना, आपले िवचार यांना सकारा मकता
यावी, आपला उ साह वाढावा, आपले ताणतणाव कमी हावेत, काळ या दरू हा ात
आिण आयु य पुरेपूर आनंदाने उपभोगता यावे यासाठी हा सगळा खटाटोप आह.े फ
ि श: लोक या कोसला वेश घेतात अस ेन ह,े तर मोठमो ा कंप या, सरकारी

एज सीज आिण इतर अनेक सं थासु ा यां या लोकांचे साम य वाढावे हणून दाखल
होतात.

द डेल कानजी से स कोस
हा ो ाम अिधक सखोल आह ेआिण तो िव  े ातील व थापन आिण
ावसाियक यश िमळवायला मदत हावी यासाठी बनवला गेला आह.े ाहकांना

आप याकड ेकस ेवळवावे, ाहकांना सेवा कशी ावी, आप या उ पादनाचा दजा अिधक
चांगला कसा करावा या अितशय मह वा या बाब वर या कोसम ये भर दलेला आह.े
िव  े ातील लोकांना ावहा रक पातळीवरचे ान िनि तच इथे िमळते आिण
आपली िव  वाढावी यासाठी ते उ ु  होतात आिण न च यांचा फायदा होतो आिण
यांची कमाइ वाढते.

द डेल कानजी मॅनेजमट सेिमनार
या कोसम ये डले कानजी यांची मानवी नातेसंबंधां या बाबतीतली वत:ची त वे

आिण मू ये समजावून घेऊन याचा वापर आप या धं ात, वसायात क न, सम वय
साधून ाहकराजाला जा तीतजा त संतु  कसे करावे व याचे दीघ व पी फायद ेकसे
िमळवावेत याब लची सखोल मािहती िमळत.े लोकांना खरेदी कर यास उ ु  कसे
करावे, यां यातील नविन मतीला चालना कशी ावी तसेच यां या सम या
सोडव यावर भर कसा ावा यासंबंधीची िशकवण या कोसम ये दली आह.े येकानेच
आप या कामा या ठकाणी या त वांचा वापर कर यावर भर द यास न च फायदा
होइल याचाही दलासा येथे िमळतो.

जर तु हाला या कोससम ये वार य असेल, याब लचा अिधक तपशील हवा असेल
तर खालील प यावर संपक साधा.

डेल कानजी अ ◌ॅ ड असोिसए स



१४७५, ँ किलन अ हे य,ू
गाडन िसटी, N. Y. ११५३०
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