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ट फन आर् कोव या
अ तशय प रणामकारक माणसां या सात सवय ची शंसा

“ ट फन कोवेने मानवी प र थतीवर एक वल ण पु तक ल हल े आहे. इतकं सुरेख
ल हलं आहे, आप यात मुरले या काळ यांची यात इतक  समज आहे, आप या
सं था मक आ ण वैय क आयु यासाठ  ते इतकं उपयु  आह े क  मा या ओळखी या

येकाला ते मा याकडून भेट मळणार आहे.”

-वॉरन बे लस, ‘ऑन बक मग अ लीडर’ चा लेखक

“वैय क प रणामकारकता वाढव यासाठ  एखा ा श काने कवा पालकाने एवढा
भरभ न सकारा मक तसाद जागवलेला मला माहीत न हता…. ट फनचे त वांब लचे
त व ान पु तकात फार सुंदरपणे आल ंआहे. मला वाटतं हे पु तक वाचणा या कुणालाही
माझा व इतरांचा डॉ. कोव या शकवणुक ला दलेला चंड तसाद समज ूशकेल.”

-जॉन पेपर, अ य , ॉ टर अँड गॅ बल

“ ट फन कोवे, अमे रकन सॉ े टस आहे. तुम या मनाची कवाडं तो ‘ चरंतन गो साठ ’
उघडून देतो. मू यं, कुटंुब, नातेसंबंध, संवाद.”

- ायन  �ेसी, ‘सायकॉलॉजी ऑफ अ च हमट’चे लेखक

ट फन कोवे या पु तकाचं शकवणं जोरकस, न याचं आ ण भाव नक आहे. या त वांचा
अथ आ ण ते सांग याची प त दो ही मळून प रणामकारक संवादाचा एक भ कम पाया
बनतो. एक श णत  हणून मला वाटतं क , या पु तकाने मा या ंथसं हात मोलाची
भर घातली आहे.

- व यम रो फ केर, उटाह उ च श ण आयु

व थापन आ ण सं था - आ ण माणसां या अ यासकांपैक  व चतच कुणी प ह या
त वांचा ट फन कोवे एवढा सखोल आ ण गंभीर वचार केला असेल. अ तशय
प रणामकारक लोकां या सात सवय म ये तो ‘कस ेकरावे’ छापाचे गाईड न देता, संधी देतो.
ही संधी असते वत:चा शोध घे याची. आपला इतरांवरचा भाव पाह याची आ ण तसं
कर यासाठ  या या कळकळ या वचारांचा लाभ घे याची. तुमचं जीवन बदलून टाकू
शकेल. असं हे सुंदर पु तक आहे.

-टॉम पीटस, ‘इन सच ऑफ ए सेल स’्चे लेखक

“या पु तकातील मानवी नातेसंबंधांचा नै तक पाया हा एक जीवनशैली न त करतो. केवळ
धं ात यश वी हो याचा माग सांगत नाही. हे काम करतं, हे तर उघडच आहे.”



- ुस. एल्. टनसेन, अ य , प लक ॉडका टंग स हस

“अमे रकन सं थांना या वेळ  माणसं आ ण उ पादनं यां या सव थरांतील नेतृ वाम ये ऊजा
चेतव याची अ यंत गरज आहे, अशावेळ  जीवनाचं एक साम यदायी त व ान क  जे

ावसा यक यशाचीही हमी देतं, अस ंत व ान कोवेनं दलं आहे. शहाणपण, सहानुभूती
आ ण य  अनुभव यांचा सुयो य संगम…”

-रोझा बेथ मॉस कॅ टर, हॉवड ब झनेस र या संपादक व ‘ हेन जायंटस् लन टू
डा स’ या ले खका

“मी इत या वषात ट फन कोवेकडून इतकं शकलो आहे क  दरवेळ  लहायला बसताना,
मला अजाणता वाङ् मयचौयाची भीती वाटते! ‘सात सवयी’ हे लोक य मानसशा  (पॉप
सायकॉलॉजी) कवा व-मदतीचे फॅशनेबल पु तक न हे. तर दणदणीत शहाणपण आ ण
खणखणीत त वे आहेत.”

- रचड आयरे, ‘लाईफ बॅल स आ ण टच ग च ेन हॅ यूज्’चे लेखक

“लोकसेवेतील कुठ याही पातळ वर या माणसाने हे पु तक वाचणे आ ण वापरणे
आव यक आहे. नै तक वतणुक या कुठ याही काय ापे ा हे कतीतरी अ धक
प रणामकारक आहे.”

-सेनेटर, जेक गान, फ ट सेनेटर इन पेस

ट फन कोवे बोलतात, ते हा अ धकारी ल पूवक ऐकतात.

-ड स् ब झनेस मंथ

ट फन कोवेचे हे फू तदायक पु तक न:संशयपणे ‘९० चे मानसशा ाचे पु तक ठरेल. ही
त वे वै क आहेत आ ण जीवना या येक अंगाला लागू पडतात. परंतु ही त वे एखा ा
वा मेळासारखी आहेत. ती नुसती बनवता येत नाहीत, यांचा सराव करावा लागतो.

-ए रयल बायबी, मे झो सो ानो, मे ोपो लटन ऑपेरा

मला हे पु तक ेरणादायी आ ण वचार वतक वाटलं. खरंतर मी वारंवार याचा संदभ देत
असतो.

- रचड एम्. देवोस, अ य , ॲ मवे

जकणं ही एक सवय आहे, तशीच हरणंही. पंचवीस वषाचा अनुभव, वचार आ ण संशोधन
यांनी कोवेची खा ी पटवली आहे क  आनंद , नरोगी आ ण यश वी माणसं ही सात
सवय मुळे अपयशी माणसां न वेगळ  होतात.



-रॉन झे के, स हस एज अँड स हस अमे रकाचे सहलेखक

ट फन आर्. कोवे हा फारच सुंदर माणूस आहे. तो वचारांनी ल हतो आ ण लोकांची कदर
करतो. यशावर या सा ह या या सा या ंथालयाचं सार या एका पु तकात सामावलं आहे.
अ तशय प रणामकारक या सात सवय म ये याने सां गतले या त वांनी मा या
आयु यात खराखुरा बदल घडवला.

-केन लँचाड, पी. एच्. डी., ‘वन म नट मॅनेजर’चे लेखक

सव पेशा या साठ  ‘सात सवयी’ हे यशाची गु क ली आहे. फार वचार वतक आहे.

-एडवड ए. े ान, चेअरमन, े स डट व सीईओ सीअस, रोबक अँड कंपनी

मानवी नातेसंबंधांब ल स या सव  चालले या मानसशा ीय वटवट पासून आप याला
सोडवून, कायम टकणा या आ ण कुटंुब, वसाय आ ण सवसाधारण समाज यांना लागू
होणा या त वांची वैधता कोवे स  करतो. याचं पु तक हे छाया च  नसून एक या
आह े आ ण या याकडे याच ीने पाहावे. तो आशावाद ही नाही आ ण नराशावाद ही
नाही, तर श यतावाद  आह,े याला व ास आहे क  आपण आ ण आपणच आप यातील
बदलाचे दरवाचे उघडू शकतो. हे पु तक वाच याची सात न पु कळ जा त कारणे आहेत.

- ट ह लाबु क , कायकारी संचालक, इंटरनॅशनल रे डओ अँड ट ही सोसायट

‘अ तशय प रणामकारक लोकां या सात सवयी’ हे आ ापयत सावका लक बे ट सेलर ठरले
आहे.

-फॉ यून मा सक

आप या समाजातील ने यांना मदत कर याचे एवढे मोठे योगदान देणारे ट फन कोवे शवाय
कुणीही मा या पाह यात नाही… आप या समाजातील एकही सा र माणूस असा नाही क
याला हे पु तक वाचून आ ण यातील त वे आचरणात आणून लाभ होणार नाही.

-सेनेटर ओ रन जी. हॅच

तु ही एका अ यंत थोर सवय लावून घेऊ शकता, ती हणज े ट फन कोवचे शहाणपण
शकणे व आ मसात करणे. तो बोलतो तसाच वागतो. आ ण हे पु तक तु हाला कायम
‘ वजे यां या वतुळात’ राहायला मदत करील.

-डॉ. डे नस बटली, सायकॉलॉजी ऑफ ब नगचे लेखक

हे ताकद चं वाचन आहे. याची ी, नेतृ व आ ण मानवी नातेसंबंधांची त वे ही आज या
ावसा यक नेतृ वासाठ  ा य का ारे शक याची साधने ठरतात. मी याची जोरदार



शफारस करतो.

-नोलान आ चबा ड, अ य  आ ण सीईओ, लॅक अँड डेकर

‘अ तशय प रणामकारक लोकां या सात सवयी’ आप या लोकांशी, वहाराशी संबं धत
एक श त सांगते. याब ल वचार करणं लोकांनी बंद केलं, तर ती न तपणे मौ यवान
आहे.

-जे स ् लेचर, संचालक, नासा

उ म योगदान. अ यु च यश वी माणसां या सवयी एक  क न यांना एक श शाली
आ ण समजायला सो या अशा णालीत बसवले आहे. अमे रकन मनाचा नकाशा आता
आप याकडे आहे.

-चालस् गार फ ड, ‘पीक परफॉमस’चे लेखक

‘सात सवयी’ हे एक अपवादा मक पु तक आहे. एखा ा या आयु यातील वेगवेग या
जबाबदा यांचा - वैय क, कौटंु बक आ ण ावसा यक - एक मेळ कर याची फूत  हे
पु तक, मी वाचले या इतर कोण याही पु तकापे ा अ धक चांग या त हेने देते.

-पॉल एस्. थॉ पसन, डीन, मॅ रयॉट कूल ऑफ ‘मॅनेजमट, बी. वाय्. यू.’ आ ण
‘नो हेश स्’चे लेखक

Covey is hot and getting hotter.
-Business Week

डेल कानजीला रामराम. ट फन कोवेचा मा या जीवनावर फार भाव आहे. याची त वे
श शाली आहेत. यांचा उपयोग होतो. हे पु तक वकत या, वाचा आ ण ही त वे
जगताना तुमचं आयु य समृ  होईल.

-रॉबट सी. ॲलेन, ‘ ए टग ए वे थ’ व ‘न थग डाऊन’चे लेखक

‘९० या दशकात अमे रकेला वसा यक आ ण वैय क दो ही पातळ वर या वाढ व
उ पादकतेची दारे उघड याची गरज आहे. हे येय सा य कर याचा सव म माग हणजे
मानवी संसाधने समृ  करणे होय. हे घडव याची मागदशक सू े डॉ. कोवेचे ‘सात सवयी’
सांगते. या त वांम ये खूप अथ आहे आ ण या काळाला अ यंत अनु प अशीच ती आहेत.’

-एफ्. जी. ‘बक’ रॉजस, ‘द आयबीएम वे’चे लेखक

‘ यांना आप या आयु यावर, वसायावर आ ण क रयरवर नयं ण मळवायचे आहे



अशांसाठ  हे पु तक ावहा रक शहाणपणाने भरलेले आहे. यातील एखादा भाग पु हा
वाचताना येक वेळ  मला नवीन काहीतरी समजते. हणजेच हे संदेश खोल आ ण मूलभूत
आहेत.’

- गफोड पचोट III, इं ा ेन रगचे लेखक

‘इतर माणसं आ ण ती काय करतात यां या आदशाव नच माझ ं जा तीत जा त श ण
झालं आहे. अ तशय प रणामकारक संशोधन आ ण उदाहरणांतून या आदशा या येत
उ साह आण याचं काम ट हचं पु तक करतं.’

- ान ट कटन, एन्. एफ्. एल्. हॉल ऑफ फेम वाटरबॅक

“ येक वेळ  ‘चा र य नीतीम े’चा ‘ म व नीतीम े’वर न ववाद वजय होतो. एवढंच
नाही तर आप या वैय क आ ण ावसा यक जीवनात अथ शोधताना यातून लोकांना
अतीव समाधान आ ण आनंद मळेल.”

-लॅरी व सन, ‘च जग द गेम: द यू वे टू सेल’चे लेखक

“मूलत वे ही यशाची क ली असतात. ट फन कोवेचं यां यावर भु व आहे. हे पु तक
वकत या, पण या न मह वाचे, ते वापरा!”

-अँथनी रॉ ब स्, ‘अन ल मटेड पॉवर’चे लेखक

डेल कानजीनंतर यू. ए. ब झनेसला सापडलेले कोवे हे सवात गरमागरम व-सुधार
स लागार आहेत.

-यू. एस्. ए. टूडे

केवळ का प नक कथांम ये सापडतं तस ंमनु य वभावाब लचं भेदक स य या पु तकात
आले आहे. शेवट  आपण कोवेला ओळखतो, एवढंच नाही तर तोही आप याला ओळखतो
अस ंआप याला वाटू लागतं.

-ऑसन कॉट काड, गो आ ण ने युला पा रतो षकाचे मानकरी

ट फन कोवे एखा ा त कवा सं थेत मोलाची भर घालतात. केवळ श दांनी न हे.
यांची ी आ ण ामा णकपणा, यांचं वैय क उदाहरण लोकांना न वळ यशा या

पलीकडे घेऊन जाते.

-टॉम म, वडसर फाऊंडेशनचे संहसं थापक आ ण ‘मॅ जक ऑफ कॉन ल ट’चे लेखक

“आप यावर या सग या जबाबदा या आ ण आज या पधा मक जगात या वेळ, वास,



काम आ ण कुटंुब यां या आप याकडून असले या माग या यात आप याला या याकडे
संदभासाठ  जाता येते, असं ट फन कोवचं ‘अ त प रणामकारक लोकां या सात सवयी’
आहे. हे कती चांगल ंआहे!”

-मारी ओसमॉ ड

आप या जीवनाचं नयं ण कस ं मळवावं आ ण आप या क पनेतील संपूण समाधानी
 कस ं बनावं याब लची सात प वा ेच ट फन कोव ‘अ तशय प रणामकारक

लोकां या सात सवयी’ मधून आप याला वाढतात. हे फार समाधान देणारं, उ साह भरणारं
आ ण पायरीपायरीने शकवणारं, वैय क आ ण ावसा यक गतीला लागू पडणारं
पु तक आहे.

-रॉजर टाउबाख, एन्. एफ्. एल्. हॉल ऑफ फेम, वाटरबॅक

यांनी या पु तकात काढलेल े न कष आप या समाजात चा र य नीतीम ेची पुन थापना
कर याची गरज अधोरे खत करतात. व-मदत सा ह यात या कृतीने मोलाची भर पडली
आहे.

-ड यु. लेमंट टोन, सं थापक, स सेस मा सक

“ ट फन कोवचं जीवन आ ण त वे यांचे जाणीवपूवक एक ीकरण हे आतल े वचार आ ण
बाहेरचे आचरण यां या सुसंगतपणाकडे जातात आ ण शेवट  वैय क आ ण सावज नक

ामा णकपणात प रणत होतात.”

- ेगरी जे. यूवेल, यू. एस्. चे वीडनमधील राज त

“भोळसट न राहता साधे राह याची देणगी या पु तकाला मळाली आहे.”

-एस्. कॉट पेक, ‘द रोड लेस ॅ ह ड’चे लेखक

“हे वाचणं मा या फाय ाचं आहे…. हे फारच वैचा रक आ ण नवीन ान देणारं आहे.”

-नॉमन ह सट पील, ‘पॉवर ऑफ पॉ झ ट ह स लग’चे लेखक



श मान
व

श दायी अशा

मा या सहका यांना….



नाम नदश

पर परावलंबन हे वावलंबनापे ा उ च मू य आहे.

ही सा ह यकृती हे अनेक दयांचे एक त फळ आहे. मा या डॉ टरेटचा एक भाग हणून
७० या दशकात म यावर मी गे या दोनशे वषातील ‘यश’ वषयक सा ह याचा मागोवा घेत
होतो. ते हा याला सु वात झाली. अनेक वचारवंतां या शहाणपणाब ल आ ण फूत ब ल
तसेच क येक प ांमधून आले या या शहाणपणा या ोताब ल आ ण मू यांब ल मी
कृत  आहे.

गहॅम यूथ व ापीठ आ ण द कवी लीडरशीप सटरचे क येक व ाथ , म  आ ण
सहकारी तसेच यांनी या सा ह याची चाचणी घेतली व आपला अ भ ाय व उ ेजन दले
या हजारो , पालक, त ण, कमचारी, श क आ ण इतर ाहक यांचा मी कृत  आहे.

हे सा ह य आ ण मांडणी हळूहळू घडत गेली आ ण ‘सात सवयी’ या वैय क आ ण
मधील प रणामकारकतेचा एक संपूण, एक त माग आहे आ ण एकेक ा

सवय पे ाही खरी मेख आह े ती यां यातील ना यांम ये आ ण यां या माम ये, या
वश् वासाने, न याने जे यात मनापासून आ ण खोलवर बुडल ेआहेत यांना हे फूत  देत
गेले.

हे पु तक वक सत हो यासाठ  आ ण तयार हो यासाठ  मी या लोकांचा मन:पूवक कृत
आहे.

—सचोट  आ ण सेवेचं आयु य जग यासाठ  आ ण माझे वास आ ण घराबाहेर या अनेक
उप मांना पा ठबा द याब ल सँ ा, आमचं येक अप य आ ण यांचे जीवनसाथी.
आपले यजन जी त वे जगतात, ती शकवणं सोपं असतं.

—सततचं ेम, ज हाळा, वैचा रक तर आ ण आ या या शु तेसाठ  माझा भाऊ
जॉनब ल.

—मा या व डलां या आनंद  आठवण ब ल.

—आई या, ८७ न अ धक हयात वारसदारांब ल या सम पत वृ ीब ल आ ण त या
अखंड माये या दशनाब ल.



—मा या म ांब ल आ ण ावसा यक सहका यांब ल, वशेषत: - अ भ ाय, उ ेजन,
संपादक य सूचना आ ण उ पादनातील मदतीसाठ  बल मरे, रॉक मॅक मलन आ ण ले स्
वॉटरसन.

— ॅड अँडरसन याने वषभर खूप मोठा वैय क याग सोसून सात सवय चा ह डओ
आधा रत वकास काय म वक सत केला. या या नेतृ वाखाली हे सा ह य पारखलं गेलं,
सुधारलं गेलं व वशाल ेणीतील अनेक सं थांमधील हजारो लोक ते वापरत आहेत.
सु वातीला आम या सा ह याची ओळख झा यानंतर जवळ जवळ एकाही अपवादा शवाय,
हे सा ह य अ धका धक कमचा यांना उपल ध क न दे याची इ छा आमचे ाहक 
करतात, यातून आमचा या या ‘उपयु ते’ब लचा आ म व ास अधोरे खत होतो.

—आम या कायालयाची कामाची घडी बसवून दे यासाठ  मला मदत के याब ल बॉब
थेलेला, यामुळे मी न तपणे पु तकावर ल  क त क  शकलो.

—सात सवय चे मू य आ ण श  शेकडो ावसा यक सं थांना कळव याचे काम
के याब ल डे हड को ली; यामुळे माझे सहकारी बेन ली, रॉडीस ु गर, रॉजर मे रल
आ ण आल् ट्झलर आ ण मी यांना आम या क पना खूप वै श पूण पा भूमीवर
मांड याची सतत संधी मळाली.

—माझा अ कम  सा ह यक त नधी इयान मलर आ ण ‘क  शकतो’ सहकारी ेग
लक आ ण याचे मदतनीस ट फनी मथ आ ण रालीन बेकहॅम वा लन; यां या क पक
आ ण उ ेजनपर वपणन नेतृ वाब ल.

—सायमन आ ण शू टर संपादक बॉब असा हना: याची ावसा यक मता आ ण क प
नेतृ व. या या अनेक उ कृ  सूचना आ ण ल हणं आ ण बोलणं यातला फरक मला
समजावून द याब ल.

—माझ ेआधीचे सहा यक शल , हीथर मथ आ ण स याची सहा यक मे र लन अँडयूज -
त यासारखी न ा खरोखरच वरळ.

—आम या ‘ए झे यु ट ह ए सेल स’ मा सकाचा संपादक केन शे टन: क येक वषापूव
याने माझं ह त ल खत संपा दत केलं, व वध संदभात हे सा ह य सुधा न आ ण पारखून

घेतलं आ ण या या सचोट  आ ण गुणव े या भावनेब ल.

—रेबेका मे रल या संपादनातील आ ण उ पादनातील अमू य सा ाब ल आ ण
सा ह यब ल या त या आतून येणा या बां धलक ब ल आ ण ती बां धलक
नभावताना या त या कौश यांब ल, संवेदनशीलतेब ल आ ण काळजीब ल आ ण तचा



पती रॉजरला या या शहा या आधाराब ल.

—के. वम आ ण तचा मुलगा गेलॉड: भरपूर कौतुकास पा  असले या यां या ीब ल
आ ण यामुळे झाले या आम या सं थे या वेगवान वाढ ब ल.



अनु म
तावना

भाग १  धारणा आ ण त वे
आतून-बाहेर

सात सवयी-एक ी ेप

भाग २  मन वजय
सवय १ अ कम  हा

वैय क ची त वे

सवय २ शेवट मनात ठेवून सु वात करा

वैय क नेतृ वाची त वे

सवय ३ प ह या गो ी प ह यांदा करा

वैय क व थापनाची त वे

भाग ३  जन वजय
पर परावलंबना या धारणा

सवय ४ जकू- जकू ( वन- वन) असा वचार करा

- मधील नेतृ वाची त वे

सवय ५ आधी समजून घे याचा य न करा नंतर समजून घेतले जा याची अपे ा
करा

सहभावनापूण संवादाची त वे

सवय ६ सहकाय

सजनशील सहकायाची त वे

भाग ४  नवीकरण
सवय ७ कु हाडीला धार लावा



समतोल व-नवीकरणाची त वे

पुन : आतून-बाहेर

उपसंहार

प र श  ‘अ’ व वध क ामधून होणा या समजा या श यता

प र श  ‘ब’ कायालयातील ‘चौकट II’ दवस



तावना

‘अ तशय भावशाली लोकां या ७ सवयी’ थम स  झाले. यानंतर जगात बरीच
उलथापालथ झाली आहे. जीवन अ धक गंुतागंुतीचं, अ धक तणावाचं, अ धक अपे ांचं
झालं आहे. औ ो गक युगाकडून आपली वाटचाल मा हती/ ान कामगार युगाकडे झाली
आहे. या या सव प रणामांस हत एक-दोन दशकांपूव  क पनेतही न हते अस े  आ ण
आ हानांचा. आप या वैय क, कौटंु बक आ ण सं था मक जीवनात आप याला सामना
करावा लागत आहे. या आ हानांची ा तीच केवळ चंड आह े अस ं नाही तर यांचे
व पच पूणतया वेगळे आहे.

समाजात झालेल े हे मोठे बदल आ ण वै क ड जटल बाजारपेठेत झालेले व ाळ
बदल हे एक मह वाचा  उभा करतात. जो  मला नेहमी वचारला जातो. ‘अ तशय
प रणामकारक लोकां या ७ सवयी’ आजही सुसंगत आहेत का? आ ण अथातच
‘आ पासून दहा, वीस, प ास, शंभर वषानंतरही या सुसंगत राहतील का?’ माझं उ र;
बदल जतके मोठे, आ हानं ततक  कठ ण, तेव ा सवयी अ धकच सुसंगत. कारण;
आपले  आ ण :ख ही वै क असतात, वाढती असतात आ ण या ांचं समाधानही
इ तहासात टकून रा हले या समृ  सं कृत म ये सामाईक असले या वै क, कालातील,
वयं स  त वां या आधारानेच सापडेल. मी यांचा शोध लावला नाही क  याचं ेयही मला

जात नाही. मी फ  ती ओळखली आ ण मवार चौकट त यांची मांडणी केली.
मा या आयु यात मला मळालेली सवात मोठ  शकवण ही; तु हाला जर तुमचं सव च

येय ा त करायचं असेल आ ण सवात कठ ण आ हानावर मात करायची असेल तर तुमचे
इ छत प रणाम यावर आधा रत आहेत, अस ं नैस गक यायाचं त व ओळखा आ ण
वापरा. हे त व आपण कसे लागू करणार आहोत यात अनेक कार असतील. आप या
वत: या श , बु , यु वर ते ठरेल. पण शेवट  कुठ याही उप मातील यश हे सदैव, ते

यश या त वाशी नगडीत आहे. या या सुरात सूर मळवूनच ा त होते.
ब याच लोकांना अस ंवाटत नाही. नदान जा णवे या पातळ वर तरी. खरं तर आप या

लोक य सं कृतीमधील सवसामा य प ती आ ण वचार यां या ठळक वरोधाभासात
‘ता वक उ रे’ अ धका धक दसू लागतील. आप या समोर येणा या अगद  नेहमी या
आ हानांपैक  काह ची उदाहरणे घेऊन हा वरोधाभास प  करतो.

भीती आ ण असुर तता - कतीतरी लोकांना आज भीती या भावनेने घेरलेले असते.



यांना भ व याची चता वाटते. कामा या ठकाणी यांना असहा य वाटते. यांना नोकरी
जा याची आ ण कुटंुबाचा च रताथ चालवता न ये याची भीती वाटते. या असहायतेमुळे घरी,
कामावर नभयपणे जग याला आ ण पर परावलं ब वला नकार ायला खतपाणी मळतं.
या ावर आप या सं कृतीची त या हणज ेअ धका धक वावलंबी, वतं  होणं. मी
सव ल  ‘मी आ ण माझं’ यावर क त करीन. मी आपलं करीन, ते उ म करीन आ ण
कामा या बाहेर माझा खरा आनंद मळवीन. वातं य हे मह वाचे, अगद  जीवनाव यक
मू य आहे आ ण उपल धीही. सम या अशी आह ेक  आपण एका पर परावलंबी वा तवात
जगत असतो आ ण आप या उ चतम यशासाठ , आप या स या या मते या पलीकडे
असणा या पर परावलं ब व कौश यांची गरज असते.

मला ते आ ा हवंय - लोकांना गो ी ह ा असतात आ ण या आ ा ह ा असतात.
“मला पैसा हवा आह,े मला एक छान मोठं घर हवं आहे. छानशी गाडी हवी आहे. सवात
मो ं  आ ण सवात चांगलं करमणुक चं साधन हवं आहे. मला हे सगळं हवं आहे. माझी
यो यताच तशी आहे.” आज या े डीट काड सं कृतीने ‘आ ा वकत या, नंतर पैसे ा’ हे
सोपं क न टाकलं आहे. पण हळूहळू आ थक वा तव सामोरं येतं आ ण आप या उ पादन
करत राह या या मतेला आपली खरेद  मागे टाकू शकत नाही याची आप याला आठवण
क न दली जाते. कधीकधी :खद रीतीने. तसं नाटक करणं फार काळ चालत नाही.
कामाचा बोजा न ु र आ ण नदयी असतो. अगद  खूप काम करणंही पुरेस ं नसतं.
तं ानातील बदलाचा या भोवंडून टाकणा या वेगात आ ण बाजारपेठा आ ण तं ाना या
जाग तक करणा या रे ा या पधत आपण केवळ सु श त असून पुरत नाही, तर सतत
पु हा नवीन शकत राहावं लागतं, वत:चा शोध घेत राहावं लागतं. कालबा  ठ  नये,
हणून सतत आप या मनाचा वकास करत राहावं लागतं. आप या मतांना धार लावत

राहावं लागतं. कामावर साहेबलोक प रणामां या लागलेल ेअसतात. यांचंही बरोबर असतं.
पधा ती  असते. अ त वाचाच लढा असतो. ‘आज’चं उ पादन हे आजचं वा तव आहे

आ ण भांडवला या अपे ेचं ते त बब आहे. पण यशाचा खरा मं  हणजे थैय आ ण
वाढ. तु ही कदा चत एका तमाहीचे आकडे पा  शकाल, पण खरा  हा क  आजपासून
एक पाच, दहा वष यश टकेल आ ण वाढेल अशी गंुतवणूक तु ही करत आहात का?
आपली सं कृती आ ण वॉल ट ‘आज’ या प रणामांसाठ  कचाळत आहेत. परंतु
आज या माग या भागव याची गरज आ ण उ ाही यश मळवून देईल अशा मतांम ये
गंुतवणूक कर याची गरज यात संतुलन साध याचे त व अटळ आहे. हेच तुमचे आरो य,
ववाह, कौटंु बक नातेसंबंध आ ण सामा जक गरजा यांब लही स य आहे.

ठपका आ ण बकरा - तु हाला एखादा  दसला क  कुणाकडेतरी दाखवलेलं बोटही
हमखास दसेल. समाजाला जणू ‘बळ  अस याचं’ सन लागलं आहे. माझा बॉस एवढा
मूख कूमशहा नसता तर.., जर माझा ज म ग रबीत झाला नसता तर.., मी जर ब या
ठकाणी राहात असतो तर…, जर मला व डलांकडून एवढा राग वारशाने मळाला नसता



तर.., जर माझी मुलं एवढ  बंडखोर नसती तर.., जर स या खा याने आम या ऑडसचे
एवढे घोळ नेहमी घातले नसते तर…, जर आ ही अशा खालावणा या इंड त नसतो तर..,
जर आमचे लोक एवढे आळशी आ ण येयहीन नसते तर.., जर माझी बायको थोडं समजून
घेणारी असती तर.. ‘जर.. तर.. जर.. तर..’ असले  आ ण सम या यांसाठ  येक
माणसाला आ ण येक गो ीला दोष देणे हा नयमच झाला असला. तरी यामुळे आपण
नेमके याच ांना जखडले जातो. मला अशी  दाखवा क  या या कवा त या
प र थतीचा वीकार करणे आ ण याची जबाबदारी वीकार या एवढा न पणा या याकडे
आह े आ ण या आ हानांना आप या तभेने भे न कवा यांना वळसा घालून पुढे
जा यासाठ  काय लागेल तो पुढाकार घे याचं धैय या याकडे आह,े मग मी तु हाला
नवडीमधली नतांत श  दाखवेन.

नराशावाद - दोषैक ी आ ण नराशा ही दोष दे या या वृ ीचीच फळं आहेत. आपण
आप या प र थतीचे बळ  आहोत आ ण खालावणा या गतीचे फळ आहोत या भावनेला
एकदा का आपण शरण गेलो क  आपली आशा संपते, इ छा खंुटते आ ण आपण नकार
आ ण ‘ थती’ म ये थरावतो. ‘मी एक यादे आह,े बा ल ंआह,े चाकातला एक खळा
आ ण यासंदभात मी काहीही क  शकत नाही. मी काय क  सांगा.’ कतीतरी शार,
बु मान लोकांना असं वाटू लागतं आ ण मग पाठोपाठ येणा या न साहाने आ ण नराशेने
ते ासल े जातात. आजकालची लाडक  ‘बचाव’ त या दोषैक आहे. ‘जीवनाब ल
इत या कमी अपे ा ठेवा क  कुणाहीकडून कवा कशाहीकडून तुमचा कधीच अपे ाभंग
होणार नाही.’ या या व  इ तहासात सव  आढळणारा वाढ आ ण आशा यांचा शोध
हणज े‘मा या जीवनातील तभाशाली श  हणजे मीच.’

जीवन संतुलनाचा अभाव - आप या सेलफोन या जमा यातील जीवन अ धका धक
गंुतागंुतीचं, अपे ांचं, ताणतणावाचं आ ण पार दमवणारं झालं आहे. या आप या सग या
वेळेचं व थापन अ धक करणं, अ धक असणं आ ण आधु नक तं ाना या चम काराने
आणखी काम करणे यात आपण ‘कमी गो नी भरपूर’ अशा अव थेत जा त जा त का बरं
सापडतो आहोत? यम दजाचं आरो य, कुटंुब, ामा णकपणा आ ण आप या कामावर
मह वा या ठरणा या इतर अनेक गो बाबत? आप या जीवनाला गती देणारं इं जन-आपलं
काम ही सम या नाहीच. गंुतागंुत कवा बदल हेही नाहीत. सम या ही क  आधु नक सं कृती
सांगते. ‘लवकर जा, उशीरापयत थांबा, अ धक काम करा. आ ा थोडा याग करा.’ स य हे
आह,े क  यामुळे संतुलन आ ण मान सक शांती मळत नाही. ते अशा माणसामागे जातात
याला आप या आयु यात सव च ाधा य कशाला हे कळलेल ं असतं आ ण ल पूवक

आ ण ामा णकपणाने तो याकडे वाटचाल करतो.

‘यात मा यासाठ  काय आहे?’ - आपली सं कृती आप याला शकवते क  आयु यात
आप याला जर काही हवं असेल तर ‘ थम मांकाचा शोध या’. ते सांगते, ‘जीवन हा एक



खेळ आह,े शयत आहे, पधा आहे आ ण तु ही ती जकावी हे चांगलं.’ शाळासोबती,
सहकारी आ ण अगद  आपला प रवार यां याकडे पधक हणून ब घतलं जातं, ते जतके
जकत जातील ततके तुम यासाठ  कमी कमी राहात जाईल. अथातच आपण मनाचा
मोठेपणा दाखवतो, इतरां या यशाब ल आनंद  करतो, पण आत या आत, मनात
आप यापैक  क येकांचे काळ ज इतरां या यशामुळे कुरतडत असते. मानवी इ तहासातील
क येक महान गो ी या ढ न यी आ यां या वतं  इ छेमुळे सा य झाले या आहेत. परंतु
आज या ान-कमचारी युगात मा  सव च संधी आ ण अमयाद यश हे फ  यां यासाठ
राखीव आह ेजे ‘आपण’ची कला आ मसात करतात, समृ  मनाने न: वाथ पणे - पर पर
आदराने आ ण पर पर लाभासाठ  - काम केले तरच खरोखर महानता सा य होईल.

समजून घे याची भूक - समजून घे या या भुकेपे ा माणसाला मोठ  भूक व चतच
असेल. आपलं हणणं कुणीतरी ऐकावं, मान ावा, कमत ावी, आपला भाव पडावा.
पु कळांना असं वाटतं क  संवाद (तुमचा मु ा ठामपणे मांडणं आ ण बोलून मन वळवणे) ही

भाव पाड याची गु क ली आहे. खरंतर सरे लोक तुम याशी बोलत असतात ते हा
यांचं हणणं नीट ऐकून समजून घे याऐवजी, यांना उ र काय ावं याचा वचार कर यातच

तुमचं मन गंुतलेल ंअसतं, अस ंनाही का तु हाला वाटत? भाव पड याची खरी सु वात
कुठून होते तर जे हा इतरांना असं वाटतं क  ‘तुम यावर’ ‘ यांचा’ भाव पडला आह,े तु ही
यांना समजून घेतल ंआहे असं यांना वाटतं. तु ही यांचं हणणं मन:पूवक आ ण खु या
दलानं ऐकून घेतलं आहे. पण बरेचसे लोक भाव नक ा इतके कमजोर असतात क
आप या क पना मांड या अगोदर समोर या माणसाचं हणणं नीट समजून यावं एवढा धीर
धरणं यांना श यच होत नाही. आपली सं कृती समजून घेणे आ ण भाव यासाठ  ओरडत
असते, हेच मागत असते. परंतु नदान एका माणसाने तरी आधी मनापासून ऐकून घेणे,
यातून ज मले या पर पर समजुतीवरच भावाचे त व आधारलेल ेआहे.

वाद आ ण मतभेद - लोकां यात खूप गो ी समान असतात. तरीपण ते अ तशय वेगवेगळे
असतात. यांची वचार कर याची प त वेगळ  असते. यांची मू यं, ेरणा आ ण उ ेश
वेगवेगळे, कधी एकमेकांशी पधा करणारेही असतात. साह जकच या वेगळेपणातून वाद
उद ्भवतात. हे वाद न मतभेद सोडव या या समाजा या पधा मक प तीचा सारा भर हा
‘जमेल तेवढं जका’ यावर असतो. तडजोडी या कौश यपूण कलेने पु कळवेळा चांगली
न प ी होते. उभयप ी मा य होईल असा तोडगा नघ यासाठ  दो ही प  आप या
भू मका सोडतात पण कुठ याच प ाला यातून समाधान मळत नाही. सवमा य असा
‘लसा व’ काढ याकडे लोकांना नेणं हा ‘वेगळेपणाचा’ केवढा अप य आह!े सजनशील
सहकायातून येक प ा या मूळ क पनेपे ा अ धक चांगल ं समाधान/उ र वक सत
कर या या आप या अ- मतेमुळे झालेलं केवढं हे नुकसान!

मानवी साचलेपण - मानवी वभावाला चार बाजू असतात. शरीर, मन, दय आ ण



आ मा. दोन वचारांमधल ेहे फरक आ ण याचे प रणाम पहा.

शरीर:
नवीन सामा जक वृ ी: जीवनशैली सांभाळा, आरो य वषयक त ारी, औषधे आ ण
श यांनी र करा.
ता वक: स  झाले या, जगमा य अशा आरो य वषयक त वांशी सुसंगत अशी आपली
जीवनशैली ठेवा आ ण रोग, आजार र ठेवा.

मन:
सामा जक: ट ही बघा ‘माझी करमणूक करा.’
ता वक: चौफेर आ ण सखोल वाचन करा, सतत शकत राहा.

दय:
सामा जक: तुमचे वैय क, वाथ  मु े पुढे रेट यासाठ  इतरांबरोबर या नातेसंबंधांचा वापर
करा.
ता वक: मन:पूवक ऐकणे आ ण इतरांची सेवा करणे यातूनच सव च समाधान आ ण
आनंद मळतो.

आ मा:
सामा जक: वाढ या नरपे तेला आ ण दोषैक वचारांना शरण जा.
ता वक: आपण आयु यात शोधतो या अथपूण आ ण सकारा मक गो चा ोत हा
‘त वांम ये’ आहे. नैस गक यायाने ाचा ोत देवापाशी आह ेअशी माझी वैय क ा
आहे.

ही वै क आ हानं आ ण तुम या वत: या खास गरजा आ ण आ हानं हे दो ही तु ही
डो यासमोर ठेवा असं माझ ंतु हाला सांगणं आहे. असं करताना तु हाला शा त उ रे आ ण
दशा मळेल. समाजा या लोक य धारणा आ ण युगानुयुगे शा त अशी कालातीत त वे
यातला वरोधाभासही अ धका धक ठळक होत जाईल.
आ ण शेवट  एक मा याकडून. मी शकवताना एक  नेहमी वचारतो, तोच मला पु हा
वचारायचा आहे. मृ युश येवर असताना कतीजणांना असं वाटेल क  आपण आणखी थोडा
वेळ ऑ फसम ये कवा ट ही बघ यात घालवायला हवा होता? उ र आहे. कुणालाही
नाही. यां या मनात वचार असतात ते यां या यजनांचे, प रवाराचे आ ण यांची यांनी
सेवा केली यांचे.

अगद  थोर मानसशा  अ ाहम मॅ लो यानेही आयु या या शेवट  या या स
गरजां या उतरंडीमधील शेवटची गरज ‘ वयं सा ा कार’ गरजे या पुढे आनंद, समाधान
आ ण योगदान हे घातल ेहोते. याला याने ‘आ मानुभव’ असे नाव दले.



हे मा या बाबतीत फारच खरं आहे. ७ सवय मागील त वांचा सवात जा त आ ण
सवा धक आनंददायी प रणाम मला मा या मुला-नातवंडां या आयु यां या पात दसतो.

उदाहरणाथ माझी एकोणीस वषाची नात मा नयातील अनाथ मुलांची सेवा
कर यासाठ  ओढली गेली. एका आजारी बाळाने त याकडे झेप घेतली आ ण तला मठ
मारली. या या स या दवशी तने सँ ाला व मला प  ल हले. या णी शॅनलचा मनोमन
न य झाला. ‘मला यापुढे वाथ  आयु य जगायचे नाही. मला माझं आयु य सेवेतच
घालवायचं आहे.’ मी हे लहीत आहे ते हा ती मा नयाला परत गेली व अजूनही तथेच
लोकांची सेवा करते आहे.

आमची सव मुले ववा हत आहेत आ ण आप या जीवनसाथीबरोबर त वा ध त
आयु याचं येय यांनी ठरवल ंआहे. या येयाबरोबर जगताना यांना पा न आमचं उ रायु य
सुखाचं झाल ंआहे.

‘अ त प रणामकारक लोकां या ७ सवयी’ वाचायला आता तु ही सुव त कराल. हा एक
चांगला शै णक वास आह ेअशी मी तु हाला खा ी देतो. तु हाला काय शकायला मळालं
ते तुम या यजनांबरोबर वाटून या आ ण सवात मह वाचे तु ही काय शकलात ते
आचरणात आणायला सु वात करा. ल ात ठेवा, शकणं आ ण तसं न वागणं हे शकणंच
न हे. माहीत असणं आ ण तसं न वागणं हे खरंतर माहीत असणंच न हे.

‘७ सवयी’ जगणं हा मा यासाठ  तरी न याची लढाई आहे. कारण तु ही जतके सुधारत
जाता, ततकं समोर या आ हानाचं व पच बदलत जातं. क इंग, गो फ कवा कुठ याही
खेळात घडतं, तसंच, या त वा ध त सवयी जग याचा मी दररोज मनापासून य न करतो
हणून या साहसात मी मनापासून तुमचे वागत करतो.

- ट फन आर्. कवी
   stephen.covey@franklincovey.com
   www.stephencovey.com

ो हो, उटाह
जुल ै२४, २००४

mailto:stephen.covey@franklincovey.com
http://www.stephencovey.com


भाग १

धारणा आ ण त वे



आतून बाहेर

या जगात उ कृ  असं खरोखर काही नाही
जे यो य जीवनापासून वेगळं काढता येईल

डे हड टार जॉडन

उ ोग, व ापीठे, ववाहसं था आ ण कौटंु बक सं थांम ये गेली पंचवीस वष काम करीत
असताना मला अशी क येक माणसं भेटली, जी बा ा कारी अ यंत यश वी आहेत पण
अंतयामी मा  ते वैय क एक पतेसाठ , प रणामकारकतेसाठ  आ ण इतरांबरोबर वाढते,
नरोगी संबंध था पत कर या या भुकेशी झगडत असतात.

यांनी मला सां गतलेल ेहे  कदा चत तुम याही ओळखीचे अस ूशकतील असं मला
वाटतं.

‘मी मा या क रयरमधली येयं ठरवली आ ण गाठली. ावसा यक ा मी अ यंत यश वी
आहे. पण मला मा या वैय क आ ण कौटंु बक आयु या या पाने याची कमत
चुकवावी लागली आहे. माझी प नी आ ण माझी मुलं हे आता मा या ओळखीचे रा हले
नाहीत. मी कोण आ ण मा यासाठ  खरंच काय मह वाचं आहे याचीही ओळख मी वसरलो
आहे. मला वत:ला वचारावं लागतं, या सग याची कमत खरंच एवढ  आह ेका?’

मी नवीन डाएट सु  केल ं आहे - या वषात पाच ांदा.माझ ं वजन जा त आह े हे मला
कळतंय आ ण बदल याची माझी खरंच इ छा आहे. मी सगळ  मा हती वाचते, उ ं
ठरवते. सकारा मक वचार आणून मा या मनाची तयारी करते. मी हे क  शकते असं
वत:ला सांगते. पण मी नाही करत. काही आठवडे गेले क  मी ढळते. वत: या मनाशी

केलेला न य मी ठेवू शकत नाही.

व थापन श णाचे कोसमागून कोस मी केले आहेत. मा या कमचा यांकडून मा या
खूप अपे ा आहेत आ ण यां याशी म वाने वागावे, यांना चांगली वागणूक ावी यासाठ
मी झटतो. पण मला यां याकडून काहीच बां धलक  दसत नाही. मला वाटतं मी
आजारपणामुळे एक दवस जरी घरी बसलो ना, तरी ते बराचसा वेळ या पा या या
कारंजापाशी टव याबाव या करत काढतील. वातं य आ ण जबाबदारी यांचं श ण मी



यांना का देऊ शकत नाही! कवा तशी माणसं मला का सापडत नाहीत?

माझा ट नएजर मुलगा बंडखोर आहे आ ण मादक ं घेतो. कतीही य न केला तरी तो
माझ ंऐकत नाही. मी काय क ?

करायला इतकं आहे, पण वेळच पुरत नाही. रोज, सवकाळ, आठव ाचे सातही दवस मी
तणावाखाली आ ण गडबडीत असते. समय व थापना या कायशाळांना मी हजर रा हले
आहे आ ण अधा डझन तरी नयोजन प ती वाप न पा ह या आहेत. याने थोडीफार
मदत झाली पण मला हवं तसं आनंद , उ पादक, शांत आयु य मी जगत आह ेअस ंमला
वाटत नाही.

मला मुलांना कामाची त ा शकवायची आहे. पण यां याकडून काही क न यायचं
हणजे येक हालचाल वर देखरेख करावी लागते…. आ ण पावलाग णक त ारी सहन

करा ा लागतात. यापे ा वत: ते काम क न टाकणं कतीतरी सोपं. ही मुल ंआपलं काम
आनंदाने आ ण कुणी आठवण न करता का क  शकत नाहीत?

मी त आहे. खरंच त. पण कधीकधी मला वाटतं क  मी जे करते आह े ते
द घकाळा या ीने काही फरक घडवून आणणारं आह ेका? मा या आयु यात काही अथ
असावा अस ेमला फार वाटतं. मी इथे अस याने काहीतरी फरक पडावा.

माझ े म , नातेवाईक यांना काहीतरी यश, पा रतो षक मळालेल ंमी पाहतो, हसून उ साहाने
यांचं अ भनंदनही करतो पण माझं मन मा  कुरतडत राहातं, मला अस ंका वाटतं?

माझ ं म व जोरदार आहे. जवळजवळ येक संकटात मला हवं तस ंमी घडवू शकतो
हे मला माहीत आहे. कतीतरी वेळा मला हवं असलेल ंउ र इतरांकडून यावं एवढा भाव
मी पाडू शकतो. मी येक प र थतीचा अगद  खोलवर वचार क  शकतो आ ण मला
खरंच अस ंवाटतं क  मला सुचणा या क पना सवासाठ  खरोखर उ कृ  असतात. पण मी
अ व थ असतो. मा याब ल आ ण मा या क पनांब ल लोकांना काय वाटत असेल, असं
मला वाटत राहाते.

माझ ं वैवा हक आयु य फार सपाट झालं आहे. आमची भांडणं वगैरे होत नाहीत पण
एकमेकांब ल ेम आटलं आहे. आ ही समुपदेशन घेतल ंआहे. अनेक गो ी क न पा ह या
आहेत. पण आ हाला पर परांब ल पूव  ज ेवाटत होतं ते जागं करायला जमत नाही.

हे असे गहन , वेदनादायी  आहेत. असे  जे वरवर या मलमप ने सुटू शकत
नाहीत.

काही वषापूव  माझी प नी सँ ा आ ण मी अशाच एका चतेशी झगडत होतो. आम या



एका मुलाची शाळेत फार कठ ण प र थती झाली होती. शै णक ा तो फारच क चा
होता. परी ेत काय वचारलं आहे हेच याला कळायचं नाही. मग ती चांग या रीतीने
सोडवणं लांबच रा हलं. सामा जक ा तो अजाण होता, या या जवळ या लोकांना तो
नेहमी लाज आणायचा. शारी रक ा तो लहानखुरा, लुकडा आ ण वधळा होता. हणजे
बेसबॉलचा बॉल टाक यापूव च तो बॅट फरवायचा. बाक चे लोक याला हसायचे.

याला मदत कर या या इ छेने सँ ा आ ण मी झपाटलो होतो. आ हाला वाटायचं क
‘यश’ हे जीवना या कुठ याही अंगासाठ  मह वाचं असेल, तर पालक हणून ते
आप यासाठ  सव च मह वाचं होतं. यामुळे आ ही या याब ल या आम या भावना
आ ण वागणूक यावर मेहनत घेतली. या या वत: या भावना आ ण वागणुक वर काम
कर याचाही आ ही य न केला. सकारा मक मनोवतन तं  वाप न याचं मनोबल
वाढव याचा य न केला. “चल बाळा! तुला जमेल हे! आ हाला माहीत आहे तुला जमेल.
बॅट थोडी वरती पकड आ ण चडू वर नजर ठेव. चडू जवळ आ या शवाय बॅट फरवू नको.”
याने थोडं जरी चांगल ं केलं तरी आ ही ते भरभ न याला बोलून दाखवायचो, “छानच

मुला! क प इट् अप!”
इतर लोक हसले. ते हा आ ही म ये पडलो. “सोडा याला. या या पाठ स लागू नका.

तो अजून शकतोय.” आमचा मुलगा रडायचा आ ण आ हाने सांगायचा क  याला
जमणारच नाही आ ण नाही तरी याला बेसबॉल आवडतच नाही.

आम या कुठ याच य नांचा उपयोग होतो आह े असं दसेना. आ हाला खरोखरच
चता वाटू लागली. या सग याचा या या आ म-स मानावर होणारा प रणाम आ हाला
दसत होता. आ ही ो साहन दे याचा, मदत कर याचा, सकारा मक राह याचा य न
करीत होतो. पण पु हा पु हा अपयश आ यानंतर आ हीही जरा मागे हटलो आ ण एका
नरा या पातळ व न या प र थतीकडे पाह याचा य न क  लागलो.

याचवेळ  मा या ावसा यक भू मकेतून देशभरातील मा या ाहकांबरोबर नेतृ व
वकसना या कामात मी गंुतलो होतो. याचाच एक भाग हणून आय. बी. एम. या

व थापक वकास काय मातील सहभाग साठ  सं ापन आ ण समज यावरचे दोन
म ह यांचे काय म मी तयार करत होतो.

मी जसं संशोधन क  लागलो व ेझटेश स तयार क  लागलो. तसा मला, समज कसे
बनतात, आप या ीकोनावर याचा कसा प रणाम होतो आ ण आप या ीकोनाचा
आप या वतणुक वर काय प रणाम होतो. याम ये अ धक रस नमाण होऊ लागला. यातूनच
मा या अपे ां या त वा या आ ण व-समाधानकारक कवा ‘ प मॅ लयन प रणामा या’
आ ण आप या समजांची मुळं कती खोलवर गेलेली असतात या या अ यासाला सु वात
झाली. यातून मी शकलो क  आपण या भगातून जगाकडे पाहातो या भगा’कडे’ही
पाहायला हवे आ ण जगाकडेही पाहायला हवे आ ण आपण जगाचा जो अथ लावतो याला
या भगामुळे आकार आलेला असतो.

मी आय. बी. एम. म ये जे शकवत होतो आ ण आमची प र थती याब ल सँ ा आ ण



मी बोलत होतो. आम या असं ल ात आल ंक  आ ही आम या मुलाला मदत कर यासाठ
जे करत होतो ते आ हाला तो जसा ‘ दसतो’ या याशी सुसंगत न हते. आ ही जे हा

ामा णकपणे आम या अगद  खोलवर या भावना तपासून पा ह या ते हा आम या असं
ल ात आलं क  आमची समज अशी होती क  तो मुळातच अ म, थोडासा मागे पडलेला
आहे. आ ही आम या वृ ी आ ण वतणूक यावर कतीही मेहनत घेतली तरी आमचे य न
प रणामकारक ठरत न हते कारण आमचं वागणं-बोलणं काहीही असलं तरी आ ही
या यापयत हे पोचवत होतो क , ‘तू अ म आहेस. तुझं संर ण करायला हवं.’

आ हाला जर प र थती बदल याची इ छा असेल तर थम आ ही वत:ला बदललं
पा हजे हे आ हाला कळू लागले आ ण आ हाला बदल यासाठ  आधी आ हाला आमचे
समज बदलावे लागतील.

म व आ ण चा र य नी तमू ये

याचवेळ  मा या समजां वषयी या संशोधनाबरोबरच १७७६ पासून युनायटेड टेट म ये
का शत झाले या ‘यश’ वषयक सा ह या या सखोल अ यासात मी आकंठ बुडालो होतो.
वयंसुधार, लोक य मानसशा , व-मदत अशा वषयांवरील अ रश: शेकडो पु तकं,

लेख न नबंध मी वाचत, चाळत होतो. मु  आ ण वतं  लोक यश वी जीवनाची
गु क ली कशाला हणतात याचं सारच जणू मा या मुठ त होतं.

मा या अ यासामुळे मी ‘यश’ वषयक सा ह याचा गे या २०० वषाचा धांडोळा घेत
असताना या सा ह यातील सार कवा अथा या ीने एक फार चम का रक आकृ तबंध
मा या ल ात आला. आम या वत: या :खामुळे आ ण मी इत या वषात यां याबरोबर
काम केल ं यांची आयु यं, यांचे नातेसंबंध यां यात जी पीडा मी पा हली होती यामुळे माझी
हळूहळू खा ी होत चालली क  गे या ५० वषातील ‘यश’ वषयक सा ह य हा केवळ
वरवरचा मुलामा आहे. यात भरली होती साम जक तमेची जाणीव, वरवर उपचार-
सामा जक बँड-एड आ ण मलमप  जी ख यावर इलाज वाटते. ते खणं ता पुरतं कमी
झा यासारखंही वाटतं. पण मूळ रोगावर उपचार झालेला नसतो, तो सारखा डोके वर
काढतच राहातो.

या या अगद  व  प ह या द ड-एकशे वषातील सा ह याचा सारा भर आहे तो
यशाचा पाया हणजे चा र य, नीतीम ा ह ेसांग यावर - ामा णकपणा, माणुसक , न ा,
संयम, धैय, याय, ववेक, द घ ाग, साधेपणा, न ता अस े गुण आ ण ‘सुवण नयम’.
बजा मन ँ क लनचे आ मच र  हा याचा ा त न धक नमुना ठरावा. आप या मूळ
वभावातील सवयी आ ण काही व श  त वे यांची सांगड घाल या या एका माणसा या
य नांची ती गो  आहे.

चा र य नीतीमू यांनी शकवलं क  प रणामकारक जीवनाची हणून काही त वे
असतात आ ण जे हा माणसं ही त वं शकत जातात आ ण आप या वभावात मुरवत
जातात ते हाच यांना खरे यश आ ण शा त आनंदाचा अनुभव मळतो.



पण प ह या महायु ानंतर थो ाच काळात यशाकडे बघ याची ी ही चा र य
नीतीमू यांपासून बदलून याला आपण ‘ म व नीतीमू ये’ हणू शकू अशांकडे वळली.
या म व नीतीमू याचे पुढे दोन फाटे फुटले. एक होता मनु य आ ण जनता संपक
आ ण सरा होता सकारा मक मान सक वृ ी (Positive Mental Attitude: PMA) या
त व ानाचं त बब आप याला फू तदायक अशा सुवचनांमधून उमटलेल ं दसतं. ‘Your
attitude determines your altitude.’, ‘Smiling wins more friends then
powering.’, ‘Whatever the mind of man can conceive & believe it can
achieve.’

व प तीचे इतर भाग तर च क चतुराईचे, जरा फसवेदेखील होते; लोकांना
आपण आवडावं हणून कमी तं ं वापरायला सांगणारे कवा आप याला हवं ते काम
लोकांकडून काढून घेता यावं हणून यां या छंदा-आवडीत खोटाखोटा रस दाखवायला
सांगणारे कवा बळाचा वापर करायला सांगणारे कवा जीवनातील भीतीचा बागुलबुवा
दाखवायला सांगणारे.

यापैक  काही सा ह याने चा र याची, यशाचा एक घटक हणून दखल घेतली होती. पण
याला पायाभूत कवा मा यम हणून मान याऐवजी याला एका क यात ढकल याचीच
वृ ी होती. चा र य नीतीमू य या केवळ त ड या ग पा रा ह या. खरा जोर दला गेला तो

चटकन भाव पाड याची तं े, बळाचा वापर, संवादकौश ये आ ण सकारा मक मनोवृ ी
यांवर.

मा या ल ात येऊ लागलं क  आम या मुला या बाबतीत सँ ा आ ण मी जो उपाय क
पहात होतो याचंही मूळ कुठेतरी या म व नीतीमू यात होतं. म व नीतीमू य
आ ण चा र य नीतीमू य यातील फरकाचा मी जसजसा खोलवर वचार क  लागलो तसं
मला जाणवलं क  आम या मुलां या वागणुक तून सँ ाला आ ण मला काहीएक सामा जक

त ा मळत होती आ ण आम या ीने हा मुलगा यात सरळच कमी पडत होता.
आम या मनातील वत:ची तमा आ ण चांगल ेकाळजीवा  पालक हणून आमची भू मका
ही आम या मुला या तमेपे ाही खोलवर होती आ ण तचाच भाव पडत होता. आम या
मुला या क याणा या काळजीपे ाही आ ही याकडे ‘कस ंबघतो’ आ ण हे हाताळतो यात
बरंच काही दडलं होतं.

सँ ा आ ण मी बोल यानंतर आ हाला अ धकच :खद जाणीव झाली क  आमचं
वत:चं चा र य, हेतू आ ण आमची या या वषयीची समजूत याचा केवढा भाव आहे.

सामा जक तुलना ही आम या खोलवर जले या मू यांशी वसंगत होती. याने आम या
ेमात अपे ा नमाण होतील आ ण हळूहळू आम या मुला या मनातील वत:ची कमत

कमी होत जाईल याची आ हाला क पना होती. यामुळे आ ही ‘आम या’वर मेहनत यायचं
ठरवलं. आम या तं ांवर न ह े तर आम या खोल मनातील हेतंूवर आ ण या याब ल या
आम या समजावर. याला बदल याचा य न कर याऐवजी आ ही बाजूला उभं राहायचं
ठरवलं. या यापासून आ हाला वेगळं काढून आ ण याचं अ त व, व, अलगपणा



आ ण कमत जाणवून घेणं.
खूप खोलवर वचारपूवक, ाथना आ ण ा यां या बळावर आ ही आम या मुलाकडे

या या एकमेव अ तीय अस या या संदभातून पाहायला सु वात केली. आ हाला या या
जवळचे सु त मतांचे थर या थर दसू लागले. ते यां या गतीने उलगडणार होते. आ ही
ठरवल ं क  शांत हायचं, या या वाटेतून बाजूला हायचं आ ण याचं वत:चे म व
उमलू ायचं. पा ठबा देणं, आनंद  होणं आ ण याची कमत ओळखणं ही आमची नैस गक
भू मका आ हाला ‘ दसली’. आम या हेतंूवरही आ ही जाणीवपूवक काम केलं आ ण
आंत रक सुर ततेची भावना जाणवली. जेणेक न आम या मुला या सवमा य
वागणुक वर आमची कमत ठरेनाशी झाली.

आम या मुलाब लची जुनी समजूत आ ही सोडून दली व मू या ध त हेतू वक सत
केले. नवीन भावनांचा ज म झाला. याची तुलना करणं कवा याला बरोबर-चूक ठरवणं
याऐवजी या याबरोबर आ हाला मजा येऊ लागली. आम या मनात या या या

तमेसारखं याला घडवणं कवा सामा जक अपे ां या तुलनेत याला जोखणं हे आ ही
बंद केलं. हळुवारपणे सकारा मक रीतीने याला सवमा य सामा जक सा यात
बसव यासाठ  य न करणं आ ही थांबवलं. एकदा मुळात तो पूण स म आह े आ ण
आयु यात वयंपूण आह ेअसं हंट यानंतर इतरां या चे ाम करीपासून याचं संर ण करणं
हेही बंद केलं.

तो या संर णातच वाढला होता. यामुळे सोडवताना काही अडचणी आ या. या याने
बोलून दाखव या. आ ही मा यही के या. पण लगेच या सोडवायला धावलो नाही. ‘आ ही
तुझं संर ण कर याची गरज नाही.’ असा तो मूक संदेश होता. ‘तू मुळात ठ कच आहेस.’

आठवडे, म हने गेल े आ ण याला वत:म ये शांत आ म व ास नमाण झाला,
ठामपणा नमाण झाला. तो उमल ूलागला. या या वत: या गतीने. सामा जक दंडकां माणे
तो उ कृ  ठ  लागला. शै णक ा, सामा जक ा आ ण शा ररीक ा
सवसाधारण वकासा या वेगापे ा फार फार झपा ाने. पुढ या वषाम ये तो ब याच
व ाथ  मंडळांम ये नेतृ वा या जागी नवडून गेला. रा य पातळ वरचा खेळाडू बनला
आ ण ‘ए’ शेरा असलेली गतीपु तके घरी आणू लागला. या या आकषक आ ण न कपट
वभावामुळे सव कार या लोकांशी याचे छान जमते.

सँ ाला आ ण मला वाटलं क  आम या मुलाचे हे ‘ भावी सामा जक यश’ हा समाजात
मळणा या ब सांचा तसाद हणून न हते तर या या वत: वषयी या भावनांचा तो एक
सहज आ व कार होता. सँ ासाठ  आ ण मा यासाठ  तर एक वल ण अनुभव होता आ ण
आम या इतर मुलांशी वागताना कवा इतरही भू मकांम ये फार फार मागदशक होता.
यश वी चा र य नीतीमू ये आ ण म व नीतीमू ये यां यातील फरकाची आ हाला
अगद  वैय क पातळ वर जाणीव झाली. The psalmist ने आम या नधाराला छान श द
दले आहेत: ‘तुम या दयाचा अगद  सजगतेने शोध या कारण जीवनाचे मु े यातूनच
बाहेर येतात.’



ाथ मक आ ण यम मह मता

मा या मुलाब लचा अनुभव, समजांचा माझा अ यास आ ण ‘यश’ वषयक सा ह याचा
माझा अ यास हे सगळं जुळून आले आ ण च ाचे सगळे तुकडे अचानक जुळ यावर
‘आहा’ची भावना नमाण होते, तस ं झालं. म व नीतीमू यांचा आप यावर कती

भाव असतो हे अचानक मा या नजरेत भरल ं आ ण तसेच लहानपणी मला या गो ी
शकव या गे या, जी मू यं मा या मनावर ठसली, ज े ‘स य’ हणून मला प र चत होते ते
आ ण दररोज मा याभोवती चाललेल ं वरवरचं त व ान यातला बारीक, अगद  न
जाणव याएवढा सू म भेदही मा या यानी आला. तसंच एका गहन पातळ वर, इतक  वष
लोकांबरोबर काम करताना जे प रणामकारक हणून मी शकवत आलो ते आ ण भोवतीचा
लोक य गदारोळ यात अंतर पड याचे कारणही मला उमगले.

म व नीतीचे भाग - म व वकास, सं ापन कौश ये, भाव कौश ये,
नकारा मक वचार यांचे श ण हे न पयोगी असतं असं मला मुळ च हणायचे नाही.
पु कळदा ते यशासाठ  अ याव यक असते, असाच माझा व ास आहे. पण हे यम गुण
आहेत, थम न हे. कदा चत आप या पूवजांनी रचले या पायावर आप या मानवी मता
वाप न इमला बांधताना नकळत आपलं ल  या इमारतीतच इतकं गंुतलं क  या पायावर
ती उभी आहे तो पायाच आपण वसरतो कवा आपण ज ेपेरल ंन हतं याची सुगी आपण
इतक  उपभोगली क  पेरायची गरज असते हेच आपण वसरतो.

मी जर भावी मानस तं  आ ण यु या वाप न मला हवं तसं काम माणसांकडून
क न घेतल,ं अ धक चांगल ं काम क न घेतलं, अ धक ेरणा दली यांना मी आवडेन
कवा ते पर परांना आवडतील असं केलं, पण मुळात मा या चा र यातच खोट असेल,
ट पीपणा, अ ामा णकपणा असेल तर द घकाळात मी यश वी होऊच शकणार नाही.

मा या ट पीपणामुळे अ व ास पैदा होईल आ ण मी जे काही करेन, अगद  मानवी
संबंधांची चांगली तं े वाप नदेखील; याला लबाडीचाच वास येईल. जर थोडा जरी
अ व ास असेल तर तुमचं बोलणं कतीही चांगल ेअसले कवा तुमचे हेतू कतीही चांगले
असले तरी याने काही फरक पडत नाही. तं ांम ये ाण फंुकले जातात ते फ  मूलभूत
चांगुलपणानेच.

तं ांवर ल  क त करणे हे शाळेत टंगळमंगळ के यासारखं आहे. तु ही कधीतरी पुढे
जाता, कदा चत तु हाला चांगल ेमाकही मळतील. पण जर तु ही रोज या रोज अ यासाची
कमत चुकवली नाही तर तुम या अ यास वषयात तु ही भु व मळवू शकणार नाही कवा
सु श त मनाचा वकासही क  शकणार नाही.

शेतावर टंगळमंगळ करणं कती मूखपणाचं असेल याची क पना केली आहे का?
वसंतात पेर या करायला वसरणं, उ हाळाभर उनाडपणा करणं आ ण मग सुगी या वेळ
टंगळमंगळ करणं? शेत ही एक नैस गक व था आहे. तथे कमत चुकवलीच पा हजे
आ ण याच प तीने काम केले पा हजे. जे पेराल तेच उगवेल. तथे शॉटकट नाही.

हे तं  शेवट  मानवी वतनात, मानवी नातेसंबंधातही खरे ठरते. सुगी या नयमावर



बेतले या याही नैस गक व था आहेत. थो ा कालावधीसाठ  जर तु ही खेळायला
शकलात कवा मानव न मत नयम वळवायचे-वाकवायचे कळले तर शाळेसार या कृ म
सामा जक व थेत तुमचा नभाव लागेलही. एकवेळ या कवा अ पका लक मानवी
संबंधांम ये म व नीतीमू य वाप न तु ही पुढे जाऊ शकता व तुमचा बाब, कौश य
वाप न कवा इतरां या छंदांम ये फार रस अस यासारखं दाखवून तुमची छाप पाडू शकता.
अ पजीवी प र थतीसाठ  तु ही ही झटपट, सोपी तं े उचलूही शकता पण द घकालीन
संबंधांम ये या केवळ यम गुणांना काहीही चरंतन मू य नाही. जर खोलवर ामा णकपणा
नसेल कवा मुळातच चा र य बळकट नसेल तर आयु यातील आ हानांमुळे तुमचे खरे हेतू
उघड होतील आ ण अ पकालीन यशाऐवजी मानवी नातेसंबंधांतील अपयश पदरी पडेल.

यम माहा य - हणजे यां या बु साठ  समाजात ओळखले जाणं - असणा या
ब याच लोकांकडे ाथ मक माहा य नसते. यां याकडे चांग या चा र याचा अभाव असतो.
आज ना उ ा यां या येक द घकालीन नातेसंबंधात तु हाला हे आढळेल मग ती

ावसा यक जोडीदार असो, जीवनसाथी असो, म  असो क  वत:चं अ त व शोधणारं
ट नएज अप य असो. सगळ कडे उठून दसतं ते चा र य. इमसनने हंट या माणे, “तु ही
काय आहात हे मा या कानांवर इत या जोरात आदळत असतं क  तु ही काय बोलताय हे
मला ऐकूच येत नाही.”

काही वेळा लोकांकडे चा र याची श  असते पण संवादकौश याचा अभाव असतो.
अथातच यामुळेही नातेसंबंधांवर प रणाम होतो. पण तरीही हे प रणाम यम असतात.

शेवट या व ेषणात आपण काय बोलतो कवा करतो यापे ा आपण काय असतो ते
फार फार प पणे स यांपयत पोचतं. आप या सवाना हे माहीत आहे. काही लोकांवर
आपण पूण व ास टाकतो कारण आप याला यांचं चा र य मा हत असतं. ते खूप बोलतात
क  नाही, नातेसंबंध तं ं यांना अवगत असतात कवा नसतात, पण आपण यां यावर
व ास टाकतो आ ण यां याबरोबर यश वीपणे काम करतो.

व यम जॉज जॉडन या श दात सांगायचं तर, “ येक या हातात ब या-
वाईटाची वल ण ताकद दलेली आहे. त या जीवनावरचा न:श द, अबोध, अ
प रणाम हा नरंतरचा ऊजा ोत हणज ेतो माणूस काय आहे ते, तो जे अस याचं भासवतो
ते न हे.”

‘धारणे’ची श

अ तप रणामकारक लोकां या सात सवय म ये मानवी प रणामकारकतेची त वे अंतभूत
आहेत. या सवयी मूलभूत आहेत, ाथ मक आहेत. चर थायी सुख आ ण यशाचा पाया
असलेली यो य त वे अंगीकारणे असा याचा अथ आहे.

पण या सात सवयी समजून घे या अगोदर आप याला आपली वत:ची ‘ पे’ ( य
प रणाम) समजून यावे लागतील व बदल कस ेघडवून आणायचे हेही पाहावं लागेल.

चा र यनीती आ ण म वनीती ही दो ही सामा जक धारणा (Paradigm) आहेत.



पॅराडाइम हा श द ीकमधून आला आहे. मुळात ही शा ीय सं ा होती. मा  हा श द
नमुना, त व, समज, गृहीतक कवा संदभ चौकट या अथाने सरास वापरला जातो. अ धक
सामा य अथाने हे हणजे जग आप याला जसे दसते तसे - श दश: अथाने ी न ह,े तर
कळ या या, समजून घे या या अथाने.

पॅराडाइम समजून घे याचा एक साधा माग हणज े यांना नकाशा समजणे. ‘नकाशा
हणज े भू देश न हे’ हे तर आपणा सा यांना समजते. नकाशाने या भू देशा या काही

वै श ांची ओळख क न दलेली असते. पॅराडाईम हणज ेहेच. ते स या कशाचे तरी
प, अनुमान कवा ा प आहे.

समजा तु हाला स ल शकागोमधील एका व श  ठकाणी पोचायचं आहे. तथे
पोच यासाठ  तु हाला र या या नकाशाची फार मदत होईल पण समजा तुम या हातात
चुक चा नकाशा दला आहे. समजा डे ॉईट या नकाशावर चुकून ‘ शकागो’ छापलं गेलं
आहे. ह ा या जागी पोच या या य नातली वफलता, फोलपणा यानी येतो आह?े

तु ही आप या वागणूक वर मेहनत याल, तु ही जोरात य न कराल, अ धक काळजी
याल, तुमचा वेग पट कराल. पण या य नांनी तु ही चुक या जागी लवकर पोचाल.

तु ही तुम या वृ ीवर काम कराल… अ धक सकारा मक वचार कराल. तरीही तु ही
यो य जागी पोचणार नाहीच. पण कदा चत यामुळे तु हाला काही फरक पडणार नाही.
तुमची वृ ी इतक  सकारा मक असेल, क  जथे कुठे असाल तथे तु ही सुखी असाल.

मु ाची गो  ही क  तु ही अजूनही हरवलेलेच असाल. मूळ ाशी तुम या वागणुक चा
कवा वृ ीचा काही संबंध नाही. हे चुक चा नकाशा घेऊन हड यासारखंच आहे.

तुम या हातात या शकागोचा ‘बरोबर’ नकाशा असेल तर काळजीपूवक वाग याला
मह व असते आ ण मग जे हा र यात अडचणी नराशा आणतात ते हा सकारा मक वृ ी
कामी येते. पण सवात प हली आ ण मह वाची गरज हणज ेनकाशाची अचूकता.

आप या येका या डो यात अनेकानेक नकाशे असतात. ढोबळमानाने दोन गटात
याची वगवारी करता येते. वा त वकतेचे कवा गो ी जशा ‘आहेत’ यांचे नकाशे आ ण

आदशाचे कवा गो ी जशा असायला ह ा यांचे नकाशे. या मान सक नकाशां या
साहा याने आपण आप या अनुभवांचा अथ लावीत असतो. यां या बरोबर-चूकपणात
आपण कधी शंका घेत नाही. ते आहेत याचीच आप याला जाणीव नसते. गो ी आप याला
दसतात तशाच या असतात कवा असायला ह ा असं आपण सरळ ‘गृहीत’ धरतो.

आपलं वागणं आ ण वभाव हा या गृहीतांमधूनच वाढ स लागतो. आपले वचार आ ण
आपली कृती यांचा ोत हणजे आपली ी.

पुढे जा यासाठ  हा एक बौ क आ ण भाव नक अनुभव या अस ंमाझ ंसांगणं आहे.
शेजार या पानावर या च ाकडे काही ण पहा.

- आता पान ४२ वरील च ाकडे पाहा आ ण काय दसतं ते नीट सांगा.--
तु हाला एक बाई दसते ना? तु हाला ती कती वयाची वाटते? ती कशी दसते? तचे

कपडे काय आहेत? तला तु ही कोण या भू मकेत पाहता?



स या च ातील बाईचं वय तु ही ब तेक २५ सांगाल. फार सुंदर, जरा फॅशनेबल आ ण
अप या नाकाची. तु ही सडेफ टग असाल तर तला बाहेर यावंस ं तु हाला वाटेल. तु ही
व  े ात असाल तर तला फॅशन मॉडेल हणून नोकरी ाल.

आता जर मी तु हाला ‘साफ चूक’ असं सां गतलं तर? हे च  एका साठ त या कवा
स रीत या उदासवा या मो ा नाका या ीचं आ ण ती फॅशन मॉडेल न क च नाही असं
सां गतलं तर? तला कदा चत तु ही र ता ओलांडायला मदत कराल अशी?

कुणाचे बरोबर आहे? पु हा एकदा या च ाकडे पाहा. दसली का ती हातारी बाई?
नसेल दसली तर य न करा. तचं मोठं नाक दसलं? तची शाल?

आपण समोरासमोर बोलत असतो तर आपण या च ाब ल चचा केली असती. तु हाला
काय दसतं ते तु ही मला वणन क न दाखवलं असतं. मला काय दसतं याब ल आपण
बोललो असतो. तु हाला च ात दसतं ते तु ही मला प पणे दाखवेपयत आ ण मला
च ात दसतं ते मी तु हाला प  दाखवेपयत आपण हे असंच चालू ठेवलं असतं.

पण आपण अस ंक  शकत नाही. हणून पान . ६४ काढा. या च ाकडे नीट पहा व
मग पु हा ह े च  पाहा. आता दसते का ती हातारी बाई? पुढे वाच या अगोदर तु हाला ती
दसणं मह वाचं आहे.





हावड बझनेस कूलम ये हा योग मी थम अनुभवला. या या सा ाने श क असे



दाखवून देत होते क  दोन माणसं एकच गो  बघतात. यां यात एकवा यता नसते. आ ण
या दोघांचंही बरोबर अस ूशकतं. हे ता कक नाही तर मान सक आहे.

यांनी आप याबरोबर काडाचा एक ग ा आणला. अ यावर पान २५ वर तु ही पा हेलं
त ण मुलीचं च  होतं आ ण अ यावर पान. ६४ वर या हातारीचं च  होतं.

यांनी वगात ती च ं वाटली. एका बाजूला त णीची च ं वाटली आ ण स या बाजूला
हातारीची. यांनी आ हाला दहा सेकंद या काडावर ल  क त करायला सां गतलं आ ण

मग ती काड परत गोळा केली. दो ही च ां या म णातून बनलेलं पान ४२ वरचं च  यांनी
ोजे टरवर दाखवल ंआ ण आ हाला या च ाचं वणन करायला सां गतलं. वगात यांनी

आधी त ण मुलीचं च  पा हलं होतं यात या जवळजवळ येकाला च ात त ण मुलगी
दसली होती आ ण यांनी हाता या बाईचं च ं असलेलं काड पा हलं होतं यांना च ात
हातारी बाई दसली.

मग ा यपकांनी एका मुलाला, याला काय दसलं हे स या बाजूला समजावून ायला
सां गतलं. ो रां या फैरी झडू लाग या.

“ हातारी बाई काय? ती २०–२३ वषापे ा जा त नसणार.”
“ए.. चल, गंमत करतोस काय? स रची तरी असणारच ती. शीकडे वाटचाल

करणारी!”
“झालंय काय तुला? आंधळा आहेस का? ही मुलगी त ण आहे, सुंदर आहे, मला तला

बाहेर घेऊन जावंसं वाटेल. ती सुंदरच आहे.”
“सुंदर? बु ी आहे ती.”
वाद चालूच रा हला. अनेकजण आप या भू मकेवर हटून बसले. या योगा या

सु वातीला ब याच जणांना मा हत होतं क  सरा ीकोन अस ूशकतो. तरीही असं झालं.
जे एरवी यांनी कधी मा य केलं नसतं. तरीदेखील, स या एखा ा ीकोनातून च ाकडे
पाह याचा य न अगद  थो ाच व ा यानी केला.

थोडा वेळ अस ं नरथक संभाषण झा यावर एक व ाथ  उठून च ाजवळ गेला व एक
रेषा दाखवून हणाला. ‘ही या त णी या ग यातील माळ.’ सरा हणाला, “छे, हे तर या
हातारीचे त ड आहे.” हळूहळू ते एका-एका फरकाब ल बोलू लागले आ ण मग एकदा एक
व ा याला, मग स याला दो ही च ं अचानक दस ूलागली. मग शांतपणे, आदराने आ ण
मु ेसूद चचनंतर खोलीतील येकाला सरा ीकोन दस ूशकला. पण सरीकडे पा हलं
आ ण पु हा च ाकडे पा हल ंतर लगेच आ हाला ती तमा दस ेजी आम या १० सेकंदात
आम या मनात तयार झाली होती.

लोकांबरोबर काम करताना हे ‘समजा’चं ा य क मी पु कळवेळा करतो. कारण
वैचा रक आ ण माणसा-माणसातील प रणामकारकतेवर याचा खूप खोलवर प रणाम होतो.
प हलं हणज ेआपले समज, आप या गृहीतांवर आप या मनोधारणेचा कती मोठा भाव
असतो हे ते दाखवतं. केवळ दहा सेकंदात जर आप या ीवर एवढा प रणाम होत असेल
तर आयु यभराचं काय? आप या आयु यातील भावी घटक - कुटंुब, शाळा, धम, कामाचं



वातावरण, म , सहकारी आ ण म व नीतीमू यांसारखी स याची सामा जक पं -
यांचा आप यावर गुपचुप नकळत प रणाम होत असतो आ ण आपले संदभ, गृहीतं, आपले
नकाशे यांना आकार यायला मदत करतात.

तसंच ते हेही दाखवून देतं क  आपली वृ ी आ ण वतणूक यांचा ोत हणजे आपली
गृहीतं, पं आहेत (Paradigms) या याबाहेर जाऊन ामा णकपणे वागणं आप याला
श य नसतं. आपण जे पाहातो या याशी फटकून वागणं, बोलणं आप याला श यच नसतं.
च ात जर आधी तु हाला त ण मुलगी दसलेली असेल तर तला र ता ओलांडायला मदत
कर याचा वचारसु ा तु हाला अवघड वाटला असणार. तु ही त याकडे या ीने पाहता
त याशी, तुमची त या ती असलेली वृ ी आ ण तुमचं त याशी वागणं हे सुसंगतच
असायला हवं.

यातूनच म व नीतीचा एक मोठा दोष दसून येतो. वृ ी आ ण वतणूक यांचा ओघ
जथे नमाण झाला ती मूलभूत गृहीतं तपासून न पाहता, केवळ बा ा कारी वृ ी आ ण
वतणूक बदलायचा य न के याने द घ मुदतीत काहीच सा य होत नाही.

समजाचं हे ा य क आप याला तेही दाखवून देतं क  आपण इतरांशी या प तीने
वागतो यावर गृहीतांचा केवढा प रणाम असतो. आपण गो कडे जो जो व छपणे आ ण

य थपणे पाहायला लागावं तो तो आप या ल ात येतं क  स यांना सु ा यांचा वत:चा
ततकाच व छ आ ण य थ ीकोन असतो. “Where we stand depends on
where we sit.’’

आप यापैक  येकाला असं वाटतं क  आप याला गो ी जशा आहेत तशा दसतात.
आपण या य थपणे बघतो. पण तसं नसतं. आप याला जग दसतं ते, ते जसं असतं तसं
न ह ेतर आपण जस ेअसतो तसं दसतं. आप याला दसतात या गो चं वणन करायला
आपण त ड उघडतो ते हा आपण वणन करतो आपलं वत:चं, आपले समज, आपली
गृहीतं यांचं. स या कुणाचे आप याशी मतभेद झाल ेक  लगेच आप याला वाटतं क  याचं
काहीतरी चुकतंय. पण आपण ा य कात पा हलं तस ं खरोखर ाम णक आ ण व छ
मना या माणसांना वेगवेग या गो ी दसतात. येकजण आप या अनुभवा या भगातून
गो ी बघत असतो.

स य नसतं असा याचा अथ नाही. ा य कात आधी या वेग या च ांनी मन घडलेली
दोन  तसरं एक च  एक पणे पाहतात. आता हे एकाच स याकडे पाहात आहेत.
का या रेषा आ ण पांढ या जागा - या दोघांनाही हे स य हणून असेल पण येका या
आधी या अनुभवाव न तो या स याचा अथ लावतो आ ण अथा शवाय स याला काहीच
अथ राहात नाही.

आप या मूलभूत गृहीतांब ल, नकाशांब ल आ ण अनुभवां या आप यावर पडणा या
भावा या ा तीब ल जतके जाग क होऊ ततक  आपण या गृहीतांची जबाबदारी
वीका . ती तपासून पा , वा तवासमोर यांना पारखू. इतरांचे ऐकून घेऊ आ ण यांचे

समज वीका . अशाने आप याला मोठं च  दसेल आ ण खूपच य थ ीकोन मळेल.



गृहीतबदलाची श  (Paradigm Shift)

समज ा य कातील कदा चत सवात मोठ  गो  उमगते ती, गृहीतबदला या े ात.
शेवट  जे हा एखा ाला म  च  ं स या प तीने ‘ दसते’ ते हा येणारा ‘आहा’ अनुभव.
आधीचा समज जतका प का, ततका ‘आहा’ अनुभव जा त जोरदार असतो. जणू
आत या आत एखादा दवाच पेटतो.

Paradigm Shift (गृहीत बदल) हा श द योग थॉमस कु ह यांनी यां या अ यंत
भावी, मैलाचा दगड ठरले या ‘द चर ऑफ सायं ट फक रे हो यूश स्’ या पु तकात
थम केला. कु ह दाखवतात क  शा ीय े ातील येक ां तकारी शोध हा परंपरेशी,

जु या वचारांशी, जु या गृहीतांशी घेतलेली फारकत आहे.
महान इ ज शयन खगोलशा  टॉलेमी या मते पृ वी हा व ाचा क ब  होती. पण

कोप नकसने सूयाला क थानी आणून गृहीतच बदलल ेआ ण फार मो ा वरोधाला आ ण
छळाला त ड फोडले. अचानक येक गो ीला वेगळा अथ ा त झाला.

भौ तकशा ाचं यूटनचं मॉडेल ह े अ यंत काटेकोर नयमब  प आहे व अजूनही
आधु नक अ भयां क चा पाया आहे. पण तो एक भाग होता, अपूण होता. आईन टाईन या
पॅराडाइममुळे कतीतरी अ धक प ीकरणमू य आ ण अथादचे् मू य असले या सापे ता
गृहीतामुळे सारं शा ीय जगत ढवळून नघालं.

जंतुदोषाचा स ांत मांडला जाईपयत क येक या आ ण बाळं सूती दर यान
दगावत होती आ ण कारण कुणालाच समजत न हतं. सै यदलांम ये आघाडीवर मोठे घाव
होऊन मरणा या माणसांपे ा करकोळ जखमा आ ण आजारांमुळे अ धक माणसं मरत
होती. परंतु जंतुसंसगाचा स ांत वक सत झा याबरोबर एक नवीन गृहीत/पाया आला.
काय होत होतं याचं अ धक चांगलं आकलन झा यामुळे वै क य े ात एकदम ना मय
मोठ  सुधारणा श य झाली.

आजची अमे रका हे पॅराडाईम बदलाचे फल व प आहे. शतकानुशतके सरकार हणजे
राजकारणे, यांचा राजवंश अशीच पारंपा रक समजूत होती. नंतर एक नवीन पॅराडाईम
वक सत झाला. लोकांचे, लोकांसाठ , लोकांनी चालवलेले सरकार आ ण मग घटना मक
लोकशाही अ त वात आली. जगा या इ तहासात अतुलनीय अशी आशा आ ण भा यांचं,
वतं ता आ ण वाय ता यांचं एक नवीन जीवनमान तयार झालं. जनते या ऊजला आ ण

कायश ला घातलेले बंध खळखळ तुटले.
सगळेच पॅराडाईम बदल इतके सकारा मक नसतात. आपण पा हलं तसं चा र य

नीतीमू यांकडून म व नीतीमू यांकडे झाले या बदलाने, खरं यश आ ण सुख यावर
पोसलं जातं या मुळांपासूनच आप याला र नेलं.

पॅराडाईम बदल आप याला सकारा मक दशेला नेवोत क  नकारा मक, ते अचानक
घडून येवोत कवा हळूहळू वकास पावोत, जगाकडे पाह या या एका मागाकडून ते
आप याला स या मागाकडे नेतात एवढं खरं आ ण हे बदल चंड फरक घडवून आणतात.

आपली गृहीतं, चुक ची कवा बरोबर, हीच आप या वृ ीची आ ण वागणुक चे ोत



असतात आ ण यां यावरच आपले इतरांशी असलेले नातेसंबंध ठरतात.
एका र ववारी सकाळ  यूयॉक या सबवेम ये मी एक छोटासा पॅराडाईम बदल

अनुभवला. लोक शांतपणे बसले होते - कुणी वतमानप  वाचत होते, कुणी वचारात हरवले
होते तर कुणी डोळे मटून आराम करत होते. एकूण शांत य होते.

मग अचानक एक माणूस आ ण याची मुलं गाडीत चढली. ती मुलं इतक  मो ांदा दंगा
करत होती क  णात सारं वातावरण पालटून गेलं.

तो माणूस मा या शेजारीच येऊन बसला आ ण याने डोळे मटून घेतले, जणू याचे या
प र थतीकडे ल च न हते. मुलं आरडाओरडा करत होती. व तंूची फेकाफेक करीत होती.
अगद  लोकां या हातातले कागददेखील ओढत होती. ते सगळं अगद  ासदायक होतं आ ण
तरी मा या शेजारचा माणूस काहीही करत न हता.

वत:ला शांत ठेवणं कठ ण होतं. आप या मुलांना अस ेइकडे तकडे दंगा क  देणारा,
तरी काही जबाबदारी न घेणारा हा माणूस कती कोडगा आह ेअसं मला वाटू लागलं. उघडच
सबवेतील बाक चे सगळे जण त झाले होते. शेवट  टोका या सहनशीलतेने आ ण संयमाने
मी या याकडे वळून हंटले, “अहो, तुमची मुलं लोकांना कती ास देत आहेत. तु ही थोडं
यांना आवरा ना?”

थमच शु वर आ यासारखी या माणसाने नजर उघडली आ ण हलकेच हणाला,
“ओह,् खरंय तुमचे. मला वाटतं मी या संदभात काहीतरी करायला हवं. आ ही आ ाच

णालयातून आलो. तथे एक तासापूव  यांची आई गेली. मला काहीच समजेनासं झालंय
आ ण मला वाटतं यांनाही काही उमजत नाहीये.”

या णी मला काय वाटलं असेल याची तु ही क पना क  शकता का? माझी नजरच/
पॅराडाईम बदलला. अचानक मी गो कडे वेग या ीने बघू लागलो आ ण मी वेग या

ीने पा हलं हणून माझे वचार ‘वेगळे’ झाले. मला ‘वेगळं’ वाटू लागलं, मी ‘वेगळं’
वागायला लागलो. माझा ास पळून गेला. मला मा या वृ ीची कवा वागणुक वर नयं ण
ठेव याची चता उरली नाही. माझं दय या माणसा या :खाने भ न गेलं. सहानुभूती
आ ण अनुकंपा यांचा सहज ओघ वाटू लागला. “तुमची प नी आ ाच गेली? अरेरे, फार
वाईट झाले. काय झालं मला सांगता का? मी तु हाला काही मदत क  शकतो का?” एका

णात सारं बदललं.

जे हा एखादं जवावरचं संकट येतं आ ण जीवनातील अ मा या गो कडे एका
वेग या नजरेनं पाहावं लागतं कवा अचानक पती, प नी, पालक, आजी-आजोबा,

व थापक, नेता अशा अगद  नवीनच भू मकेत वेश करावा लागतो ते हा ब याच
लोकां या वचारात अशा कारचा मूलभूत बदल होतो.

म व नीतीमू यांनी आपली वृ ी आ ण वतणूक बदलावी हणून आपण दवस,
म हने, वष जरी य न करीत रा हलो तरी सहजपणे एखा ा गो ीकडे पाह याची नवी ी
मळा यानंतर जो आमूला  बदल होतो या या जवळपासदेखील आपण जात नाही.

उघडच आहे क  आप या जीवनात आप याला तुलनेने करकोळ बदल करायचे



असतील तर आपण आप या वृ ी, वतणुक वर भर देणे यो य होईल. परंतु जर आप याला
मोठा आमूला  बदल घडवायचा असेल, जर आप या गृहीतांवर - पॅराडाईमवरच आप याला
काम केल ंपा हजे.

थोरो या श दात, “वाईटाची हजार पाने झोडपून काढली तरी या या मुळांशी एक
नवीन उगवतच असते.” आपली वृ ी आ ण वतणूक यांची पानं झोडपणं बंद करणं आ ण
मुळांवर काम करणं, यातून आप या वृ ी आ ण वतणूक बनतात या धारणेवर काम करणं
हे आपण जे हा क  ते हाच आप या जीवनात चंड सुधारणा आप याला सा य होतील.

दसणे आ ण असणे

सगळे पॅराडाईम बदल अथातच एका झट यात होत नाहीत. सबवेमधील मा या
अनुभवा या व  सँ ाला आ ण मला अनुभवाला आलेला आम या मुला या बाबतीतला
बदल हा सावकाश, कठ ण आ ण जाणीवपूवक केलेला होता. आ ही या या बाबतीत
धरलेली प हली वाट ही आम या आजवर या घडणीतून आ ण म व नीतीमू यांमधून
नमाण झालेली होती. पालक हणून आम या यशाचं मोजमाप आ ण आम या मुलां या
यशाचं मोजमाप यां या खोलवर जले या धारणांचा तो प रणाम होता आ ण जे हा आ ही
आम या धारणा बदलत न हतो, गो कडे पाह याची ी बदलत न हतो तोवर आम यात
आ ण प र थतीत चंड बदल घडवून आणणं आ हाला श य होत न हतं.

आ हाला आमचा मुलगा वेगळा ‘ दस यासाठ ’ सँ ाला आ ण मला वेगळं ‘असावं’
लागलं. आम या वत: या चा र याची वाढ आ ण वकास यात मेहनत घेत यानंतर आमची
नवी धारणा तयार झाली.

चा र यापासून धारणा वेगळ  काढता येत नाही. मानवी मत म ये ‘असणं’ हेच ‘ दसणं’
आहे. आप याला ज े ‘ दसतं’ ते आप या ‘अस याशी’ फार फार गंुतलेलं आहे. वत:चं
‘असणं’ बरोबरीने बदल या शवाय वत:ला ‘ दसणारं’ जग फारसे बदल ूशकत नाही आ ण
याचा यासही स य आहे.

अगद  या दवशी सकाळ  माझी धारणा सकृतदशनी त काळ बदलून टाकणारा तो
अनुभवसु ा मा या ीत झालेला बदल हा मा या मूलभूत चा र यामुळे आ ण तेव ाच
मयादेत झालेला होता.

माझी खा ी आहे क  असेही लोक नघतील क  अगद  खरी प र थती
कळ यानंतरसु ा या बचा या :खी आ ण ग धळले या माणसाशेजारी अवघड या
शांततेत बसून राहताना यांना थोडंसं :ख आ ण कुठेतरी क चत अपराधी भावना या
पलीकडे काही वाटल ं नसतं. मला तेवढ च ही पण खा ी आह े क  अ तशय संवेदनशील
लोक आहेत, क  यांना यामाग या सम ये या अस याची जाणीव झाली असती आ ण
मा या अगोदरच यांनी ती समजून घे याचा आ ण मदतीचा य न केला असता.

धारणांम ये फार श  आहे कारण यातूनच आपल ं ‘जगाकडे बघ याचं भग’ तयार
होतं. धारणाबदलाची श  ही चंड बदलाची श  आहे. मग तो धारणा बदल झट यात



झालेला असो क  सावकाश आ ण जाणीवपूवक घडलेली या असो.

त वा ध त धारणा

माणसाची प रणामकारकता ठरवणारी काही ‘त वं’ अ त वात आहेत. या मूलभूत
क पनेवर चा र य नीतीमू य आधारलेले आहे. भौ तकशा ात जस ं गु वाकषण अगद
तसेच मानवी वहारात हे नैस गक वचार व नमय स य. ततकेच अचल आ ण
वादातीतपणे ‘असणारे’ आहेत.

या त वांची स यता आ ण यांचा प रणाम या गो ीत यथायो य रीतीने पकडला गेला
आहे. ने हल इ ट ूट या ‘ ो स ड ज’ या मा सकात ँ क कोखने ही गो  सां गतली
आहे.

‘तुक ां या श णासाठ  नेमले या दोन यु नौका बरेच दवस वाईट हवेत समु ात
फरत हो या. मी यात या मुख नौकेवर काम करत होतो आ ण रा  पडली ते हा ग तीची
पाळ  माझी होती.

धु या या पंुज यांमुळे यमानता कमी होती. यामुळे सव हालचाल वर देखरेख करत
क तान जातीने जवर हजर होता.

अंधार पड यावर थो ाच वेळात ज या एका बाजूला असले या ग तीवा याने
सां गतले, “उजेड-उज ा बाजूला.” क तानाने वचारले, “ थर आहे क  पुढे येतो आहे?”

ग तीवा याने सां गतल,े “ थर आहे, क तान.” हणजेच आ ही या नौकेवर
आदळ या या बकट वाटेवर होतो.

क तानाने स नलमनला आवाज दला. “ या जहाजाला संदेश दे. आपण आदळणार
आहोत, तु ही २० अंशांनी तुमचा माग बदलावा.”

उलट संदेश आला. “तु ही तुमचा माग २० अंशांनी बदलला तर बरं.”
कॅ टन हणाला, “सांग, मी क तान आहे. २० अंशांनी माग बदला.”
“मी स या वगाचा खलाशी आहे.” उ र आल,ं “तु ही तुमचा माग २० अंशांनी

बदलला तर बरं.”
ए हाना क तान चांगलाच भडकला होता. तो ओरडला, “सांगा, मी यु नौका आहे. २०

अंशांनी माग बदला.”
उलट काशाचा झोत आला. “मी द पगृह आहे.”
आ ही माग बदलला.’

या क तानाने आ ण हा क सा वाचताना आपण अनुभवलेली धारणा बदल
प र थतीचे एक वेगळेच भान देतो. या या मया दत समजेमुळे वा त वकता झाकोळून गेली
होती. क तानासाठ  धु याम ये ती वा त वकता जशी आ यं तक मह वाची असते ततक च
ती आप या रोज या जग यातही मह वाची असते.

त वं ही द पगृहांसारखी असतात. मोडू न शकणारे ते नैस गक नयम असतात. से सल



बी. ड मल ने याला सं मरणीय ‘टेन कमांडमटस्’ च पटात दाखव या माणे नयम/
कायदा मोडणं हे अश य असतं. काय ापुढे आपणच मोडू शकतो.

आपले अनुभव आ ण घडण यातून नमाण होणा या धारणा कवा नकाशां या
अनुषंगाने  आप या जीवनाकडे आ ण पर परसंबंधांकडे बघू शकतात. परंतु नकाशे
हणज े भू देश न हे. ते भू देश वणन कर याचा तो केवळ एक य न आहे. ‘सापे

वा तव’ आहे.
‘ नरपे  वा तव’ कवा भू देश बनलेले आहेत ते मानवी वाढ आ ण सुख ठरवणा या

‘द पगृह’ त वांचे - येक सं कृतीचे व  या धा यांनी वणले गेले. येक कुटंुबाची मुले
यात आहे. टकले या आ ण फोफावले या सं था यामुळे आहेत अशा नैस गक नयमांचे.

आप या मनातल ेनकाशे यांचं कती यथाथ वणन करतात यावर या भू देशाचं अ त व
बदलत नसतं.

खोलवर वचार करणा याला आ ण सामा जक इ तहासाचे च  तपासून पाहणा याला
या त वांचे कवा नैस गक नयमांचे वा तव सहजच जाणवेल. ही त वे पु हा पु हा
पृ भागावर येतच राहतात. समाजातील माणसं कती माणात ती त वं ओळखतात व
यां याशी सुसंगत जगतात, याव न ते एकतर अ त व आ ण थैया या वाटेने जातात
कवा वभाजन आ ण वनाशा या वाटेने जातात.

मी यांब ल सांगतो आह ेती त वं गूढ कवा धा मक नाहीत. कोण याही एकाच धमाचं,
अगद  मा या ध न, वै श  आह,े अस ंएकही त व या पु तकात नाही. ही त वं हणजे
टकून रा हले या ब तेक सव मो ा धमाचा तसेच टकून रा हले या सामा जक
त व ानाचा आ ण नीती णाल चा एक मोठा ह सा आहेत. जे वयं- स  आहेत आ ण
कुणाही ला पडताळून पाहता ये याजोगे आहेत. जणू ही त वं कवा नैस गक नयम हे
मानवी घडणीचे, मानवी जा णवेचे, मानवी भावाचा एक ह सा आहेत. सामा जक घडण
कवा इमानदारी यां या नरपे , सव मनु यमा ांम ये यांचे अ त व दसून येते, जरी या
घडणीमुळे कवा बेइमानीमुळे ते दबले कवा झाकोळले जात असतील तरीही.

उदाहरणाथ, मी ‘सम ी’ या त वाब ल बोलत आहे. यातून समानता आ ण यायाची
पूण क पना वक सत झाली आहे. व  घडणी या अनुभवांनंतरही लहान मुलां या
ठकाणी ही सम ीची परखड भावना उपजतच असते. सम ीची ा या आ ण तची
साधने यांत चंड तफावत आहे. पण तची जाणीव मा  वै क आहे.

सरे उदाहरण हणज ेसचोट  आ ण ामा णकपणा. सहकाय आ ण वैय क आ ण
- मधील द घकालीन वाढ साठ  अ याव यक असले या व ासाची पायाभरणी

ह ेकरतात.
मानवी त ा ह ेआणखी एक मू य. अमे रके या वातं या या जाहीरना याला मूलभूत

क पनेत हे मू य कवा त व सां गतलेले आहे. ‘ही त वे आ ही वयं- स  मानतो. सव
माणसे समान हणून नमाण झाली आहेत व सृ क याने यांना काही अ वचल ह क दान
केले आहेत. यातले काही आहेत जीवन, वातं य आ ण सुखाचा शोध.’



सेवा कवा योगदान देणे आणखी एक मू य. गुणव ा कवा उ कृ ता ह ेआणखी एक
त व.

‘सु तगुणांचे’ आणखी एक त व आहे, क पना अशी क  आपण गभ व प असतो,
आपली वाढ, आपला वकास होऊ शकतो. सु तगुणांचा अ धका धक वापर आपण क
शकतो. बु चा अ धका धक वकास क  शकतो. या सु तगुणांशी अगद  नग डत असं
‘वाढ ’चं त व आहे. सु तगुणांचा वापर आ ण बु चा वकास कर याची या याला
गरजेची असणारी इतर त वे - संयम/धीर, जोपासना आ ण उ ेजन.

त वे हणज े वहारातील उपयोग न हे. वहार हणज ेएखाद  व श  या. एका
प र थतीत चालणारी कृती सरीकडे चालेलच अस ंनाही. या मंडळ नी आप या प ह या
मुलासारखंच स या मुलाला वाढवायचा य न केला होता ते याचा नवाळा देतील.

वहार हे जरी संगाला अनु प असल ेतरी त वे मा  सखोल, मूलभूत अशी स ये
असतात. जी सव  लागू होतात. ती ना लागू होतात, ववाहांना लागू होतात, कुटंुबांना
लागू होतात, सव कार या खाजगी आ ण सावज नक सं थांना लागू होतात. ही स ये जे हा
सवय या पात आ मसात केली जातात ते हा ती कुठ याही संगासाठ  उ चत वहार
नमाण कर याची श  माणसाला देतात.

त वे हणज ेमू ये न हती. एखा ा चोरां या टोळ ची सु ा काही त वे असतील. पण ते
आपण बोलत असलेली मूलभूत त वे साफ मोडत असतात. त वे हा भू देश आहे. मू ये हा
नकाशा आहे. आपण जे हा यो य त वांचं मोल जाणतो, ते हा आप याला स य गवसतं.
व तू जशा आहेत तस ं यांचं ान.

त वे ही मानवी वहारांची अशी मागदशक रेषा आहे जचे शा त मू य स  झालेले
आहे. ती मूलभूत आहेत. ती न क च वादातीत आहेत कारण ती वयं काशी आहेत.
त वांचं वयं काशीपण चटकन समजून घे याचा एक माग हणजे या व  जाऊन
प रणामकारक आयु य जग यातील अथहीनता बघणे. अ याय, फसवणूक, पोकळपणा,
न पयु ता, जुनाटपणा कवा वनाश यांचा कुणी टकाऊ सुख आ ण यशाचा पाया हणून
गंभीरपणे वचार करेल याची शंकाच आहे. या त वांची ा या कशी करावी, आचरणात
कशी आणावी, सा य कशी करावी याब ल लोक वाद घालत असोत पण यां या
अ त वाब ल मा  एक नैस गक जाणीव असतेच.

आपले नकाशे कवा धारणा ह ेया त वां या कवा नैस गक नयमां या जतके जवळ
ततके ते अचूक आ ण वहाय असतील. आपली वृ ी आ ण वतणूक सुधार यात कतीही
क  ओतले तरी याहीपे ा बरोबर नकाशांमुळे आपली गत आ ण - मधील
प रणामकारकता अमयाद वाढेल.

वाढ आ ण बदल यांची त वे

म व नीतीची चमकदमक, लोक यता ही, क  ती दजदार जीवनाचा, वैय क
प रणामकारकता आ ण इतरांशी समृ , सखोल नातेसंबंध - एक झटपट माग आहे. काम



आ ण वाढ या वाभा वक येतून न जाता ते श य आह,े अशा भावनेत आहे.
ही एक वना अथाची नुसतीच खूण आहे. ‘क े वण संप ी’चे आ ासन देणारीही

‘झटपट ीमंती’ची योजना आहे. ती यश वी होते आहे अस ंसु ा भासतं.
म व नीती ही ामक आ ण फसवी आहे. याची तं  ंआ ण लृ या वाप न उ च

दजाचे प रणाम मळव याचा य न करणं हणज े डे ॉइटचा नकाशा घेऊन शकागोत
फर यासारखं आहे.

म व नीतीची मुळं आ ण फळं यांचं बारीक नरी ण करणा या ए रक ॉम या
श दात -

ह ली आप याला अशी  भेटते जी यां कपणे वागते, जला वत:ब ल
काही मा हती कवा ान नाही, याला माहीत असलेली एकमेव  हणज े याला
ज यासारखं बनायचं आहे ती, ज या बा कळ बडबडीने अथपूण संवादाची जागा
घेतली आहे, ज या कृ म मताने वाभा वक हा याची जागा घेतली आह ेआ ण
ज या बोथट :खा या जा णवेने ख याखु या वेदनेची जागा घेतली आहे. या

ब ल दोन वधानं करता येतील. एक, उ फूतता आ ण व श ता यां या
असा य दोषांनी तो बा धत झाला आहे. याचवेळ  असंही हणता येईल क  या
पृ वीतलावर वावरणा या आप यासार या ल ावधी जीवांपासून तो वेगळा नाही.

तसंच आयु यभर वाढ या आ ण वकासा या अव था मा माने येत जातात. लहान
मूल आधी कुशीवर वळायला शकतं, मग बसू लागतं, रांगू लागतं आ ण मग उठून चालायला
आ ण पळायला लागतं. यातली येक पायरी मह वाची आहे. येक ला वेळ ावा लागतो.
कुठलीच पायरी गाळून चालत नाही.

जीवना या सव अव थांम ये, वकासा या सव े ांसाठ ही ह ेखरे आहे. मग ते पयानो
वाजवायला शकणं असो कवा कामा या ठकाणी सहका याबरोबर सुसंवाद साधणं असो.

, ववाहसं था, कुटंुबसं था या सा यांसाठ  ह ेस य आहे.
ह े वा तव कवा ‘ येचे’ त व आपण शारी रक गो म ये समजून घेतो आ ण

वीकारतो. पण हेच भाव नक बाबतीत, मानवी संबंधांम ये आ ण अगद  वैय क
चा र या या बाबतीत समजून घेणे ह ेअवघड आहे आ ण ते व चतच घडते आ ण अगद
जरी समजून घेतल ेतरी ते वीकारणे आ ण या अनु प जगणे ह े या नही अवघड आ ण
वरळ असते. प रणामी आपण कधीकधी असा शॉटकट शोधायला जातो क  याने वेळ
आ ण क  वाचतील आ ण इ छत प रणाम मळतील.

परंतु, आप या वाढ आ ण वकासात शॉटकट यायचा य न केला तर काय घडतं?
समजा तु ही साधारण दजाचे टे नस खेळाडू आहात आ ण केवळ छाप पड यासाठ  तु ही
वर या दजाची पधा खेळायचं ठरवलं. तर काय होईल? केवळ सकारा मक वचारा या
बळावर तु ही ावसा यक खेळाडूला ट कर देऊ शकाल का?

तु ही अगद  नव शके पयानोवादक आहात आ ण पयानोची मैफल आपण क  शकतो



अस ंतु ही म ांना भासवायला गेलात तर काय प रणाम होईल?
उ रे उघडच आहेत. ही वकासाची या न जुमानणं, ल  करणं कवा यात

शॉटकट घेणं ह े सवथा अश य आहे. ह े नसगा या व  आहे आ ण यात शॉटकट
यायचा य न केला तर फ  नराशाच पदरी येईल.

एक ते दहा गुणांकनाम ये कुठ याही े ात मी दोन वर असेन आ ण मला पाचवर
जायचं असेल, तर आधी मला तीनकडे गेल ं पा हजे. “हजार मैलांचा वास हा प ह या
पावलाने सु  होतो आ ण येकवेळ  एकेका पावलानेच पुढे जातो.”

तु ही कुठ या पातळ वर आहात हे तु ही श काला कळूच दल ंनाही,  वचारले
नाही कवा आपल ंअ ान उघड केलं नाही तर तु ही शकणार कवा वाढणार नाही. तु ही
फार वेळ काही भासवू शकत नाही कारण तु ही पकडल े जाताच. आप या अ ानाचा
वीकार करणं ही ब तेकदा श णाची प हली पायरी असते. थोरो हणतो, “जे हा आपण

सारखं आपलं ान वापरत असतो, ते हा आप या वाढ साठ  आव यक असले या
अ ानाची आठवण आप याला कशी बरे राहील?”

मला आठवतं एकदा दोन युवती, मा या म ा या मुली, आप या व डलां या
कठोरपणाची आ ण समजून न घे याची त ार करत डो यात पाणी आणून मा याकडे
आ या. प रणामां या भीतीमुळे आप या पालकांशी मोकळेपणाने बोलायला या धजावत
न ह या. पण तरी यां या ेमाची, समजुतीची आ ण मागदशनाची यांना अ यंत गरज वाटत
होती.

मी या व डलांशी बोललो आ ण जाणवलं क  काय घडतंय याची बौ क पातळ वर
यांना जाणीव होती. आपला रागीट वभाव मा य करताना, याची जबाबदारी घे याची

आ ण आपला भाव नक वकास न न पातळ वरच आहे हे वीकार याची यांची तयारी
न हती. बदला या दशेने जाणारं प हलं पाऊल यां या अहं या पचनी पडत न हतं.

आपली प नी, पती, मुलं, म  कवा सहकारी यां याशी प रणामकारक संबंध
जोड यासाठ  आपण आधी ऐकून यायला शकल ंपा हजे. यासाठ  मोठ  भाव नक ताकद
लागते. ऐकून घे यासाठ  लागतो संयम, मोकळेपणा आ ण समजून घे याची ती  इ छा -
चा र यातील सद ्गुण; न न भाव नक पातळ वर राहाणे आ ण थोर उपदेश करणे हे फार
सोपे आहे.

टे नस कवा पयानो यातली आपली वकासाची पातळ  अगद  उघड असते. तथे
फसवा दखावा करता येत नाही पण चा र या आ ण भाव नक वकासाबाबतीत ते इतकं
उघड नसतं. त हाईत माणसासमोर कवा सहका यासमोर आपण भू मका वठवू शकतो,
दखावा क  शकतो. चारचौघात ते धकूनही जातं. आपण अगद  वत:लादेखील फसवू
शकतो. पण आपण आतून खरे कसे आहोत ते आप याला चांगल े माहीत असते आ ण
ब तेकदा आप याबरोबर राहणा या आ ण काम करणा या माणसांनाही ते मा हत असतं.

नैस गक येत शॉटकट घे याचे प रणाम मी ावसा यक जगात नेहमी पाहात आलो
आहोत. तथे कमचारी जबरद त भाषणं, हस याचं श ण, बा  ह त ेप यांनी कवा



एक ीकरण, बळकावणी, खेळ मेळ त कवा उलट झालेले ह तांतर अशा मागानी अ धक
उ पादकता, गुणव ा, नीतीमू य, ाहकसेवा यांची एक नवी सं कृती ‘खरेद ’ क  पाहतात.
पण अशा वे ा वाक ा मागामुळे बनले या अ व ासा या वातावरणाकडे यांचं ल
होतं. जे हा या प त चा उपयोग होत नाही, ते हा ते स या कुठ यातरी म व
नीतीमू यां या मागे लागतात. नैस गक त वे आ ण यांवर उभारले या वकासा या
सं कृतीकडे पूणपणे ल  करत, उ लंघन करत.

ब याच वषापूव  एक वडील हणून या त वाचं उ लंघन मी वत:च केलेलं मला
आठवतं. एक दवस मी कामाव न लेक या तस या वाढ दवसा या पाट ला घरी परतलो,
ते हा समोर या खोलीत ती सग या भेटव तू गोळा क न यांना पकडून एका कोप यात
जाऊन बसली होती. इतर मुलांना या खेळ यांशी खेळू देत न हती. मी टपलेली प हली
गो  हणज े वाथ पणाचा हा नमुना बघ यासाठ  तथे अनेक पालक उप थत होते. मला
अगद  व च  वाटू लागलं. मा या कानक डेपणाचं एक कारण हणजे यावेळ  मी
व ापीठात मानवी संबंधांचे वग घेत असे. या पालकां या अपे ा मला कळत हो या, नदान
जाणवत हो या.

खोलीतल ं वातावरण खरोखर तापलेलं होतं. सगळ  मुलं मा या मुलीभोवती घोळका
क न हात पुढे क न, यांनी आ ाच दले या भेटव तू खेळायला मागत होती आ ण माझी
मुलगी याला नकार देत होती. मी मनात हटलं, ‘आप या मुलीला इतरांबरोबर व तू वाटून
यायला शकवायला हवं. वाटून घेणं ह ेआयु यातील एक मूलभूत मू य आहे. अस ंआपण

मानतो.’
मी प ह यांदा हळूच वचा न पा हलं, “बेटा, तु या म ांनी आ ाच तुला दलेली

खेळणी यांना देतेस का?”
“नाही.” तचा व छ नकार.
माझा पुढचा य न थोडा तक वापर याचा होता. “जर ते तु याकडे आले व तू यांना

खेळ याशी खेळू दलंस तर तू यां याकडे गे यावर ते तुला खेळ यांशी खेळू देतील?”
लगेच ताबडतोब उ र आल,े “नाही.”
माझा काहीही भाव पडत न हता ह ेउघडच दसत होतं, यामुळे मला अ धकच लाज

वाटू लागली. तस या य नात मी लाच देऊन पा हली. हलकेच मी तला हणालो,
“मा याकडे तु यासाठ  एक गंमत आहे बाळा. मी तुला यंुइगम देणार आहे.”

“मला यंुइगम नको.” तचा फोट.
आता मला राग येऊ लागला होता. चौ या य नात मी धाक घालून पा हला, “तू वाटून

घेतलं नाहीस तर तुझ ंकाही खरं नाही!”
“जा!” ती ओरडली. “ती माझी खेळणी आहेत. मला वाटून यायची नाहीत!”
अखेरीस मी बळाचा वापर केला. मी सरळ यातली काही खेळणी घेतली आ ण इतर

मुलांना दली. “ या मुलांनो, खेळा.”
ब तेक, इतर मुलांना खेळणी दे या अगोदर या व तू वत:कडे असायचा अनुभव



मा या मुलीला हवा होता. (खरंतर, मा या वत:कडे व तू अस याखेरीज मी या कुणाला
देऊ शकतो का?) तो अनुभव तला दे यासाठ  वडील हणून मला थो ा अ धक भाव नक

ग भतेची गरज होती.
पण या णी, मा या मुलीचा वकास आ ण आम यातील नाते यापे ा इतर पालकांचं

मा याब लचं मत मला अ धक मह वाचे वाटलं. सु वातीलाच मी ठरवून टाकलं क  माझं
बरोबर आहे. तने मुलांना खेळणी ायला हवी, तस ंन कर यात तचं चुकत आहे.

मी त यावर अ धक अपे ा लाद या कारण कदा चत माझ ं वत:चं मोजमाप खाल या
पातळ वर होतं. मी संयम कवा समजूत देऊ शकत न हतो हणून तने व तू ा ा अशी
माझी अपे ा होती. मा यात या उणीवा भ न काढ यासाठ  मी थानामुळे आ ण
अ धकारामुळे असले या बळाचा वापर केला आ ण मला हवं तसं करायला तला भाग
पाडलं.

पण बळ असं उसनं घे याने कमकुवतपणा येतो. उसनं घेणा याला कमकुवतपणा येतो
कारण यात गो ी क न घे यासाठ  बा  गो वर असलेलं अवलं ब व अधोरे खत होतं.
वतं  तक वचार, वाढ आ ण अंतगत श त खंुट यामुळे या यावर बळाचा वापर झाला
याला कमकुवतपणा येतो आ ण शेवट  नाते कमकुवत होतं. सहकायाची जागा भीती घेते

आ ण संबं धत दो ही प  अ धकच लहरी होतात आ ण बचावा या पा व यात जातात.
आ ण जे हा हा उस या श चा ोत - मग तो मोठा आकार, शा ररीक श , थान,

अ धकार, पत, त ा, प कवा पूव ची यशोगाथा असेल - आटतो कवा न  होतो, ते हा?
मी जर अ धक ग भ असतो, तर मी मा या आंत रक श वर वसंबलो असतो. वाटून

घेणे आ ण वाटणे याब लची माझी समज आ ण ेम आ ण पालन यांची माझी मता यावर
वसंबलो असतो आ ण इतरांबरोबर व तू वाटून याय या क  नाही याची नवड मी मुलीला
क  दली असती. तकसंगत वचार त यापुढे मांडून झा यावर, ती मुलांचं ल  एखा ा
मजेदार खेळात गंुतवल ंअसतं आ ण मा या मुलीवरचं सारं भाव नक दडपण काढून टाकलं
असतं. एकदा का मुलांना मालक  ह काची नीट खा ी झाली क  मग ते अगद  सहज,
मोकळेपणाने आ ण उ फूतपणे इतरांशी या व तू वाटून देतात ह ेमी शकलो आहे.

शकव याची आ ण न शकव याची एक एक वेळ असते, असा माझा अनुभव आहे.
जे हा नातेसंबंधात ताण आहे, वातावरणात भाव नक ताण आहे ते हा शकव याचा य न
हा चूक-बरोबर नणय आ ण नकार या पात समजला जातो. पण जे हा संबंध चांगले
असतील ते हा शांतपणे मुलाशी एक ाशी या शकवणुक संबंधी कवा मू यांसंबंधी काही
चचा कर याचा कतीतरी जा त प रणाम होतो. कदा चत अस ंझाल ंअसेल क  ह ेकर याची
भाव नक ग भता मा या या वेळ या संयमा या आ ण आंत रक नयं णा या पातळ या
फारच पलीकडे होती.

इतरांबरोबर मनापासून वाटून यावंस ंवाट यापूव  कदा चत मालक ची भावना नमाण
हो याची गरज असावी. ज े लोक यां कपणे ‘देतात’ कवा ववाहात कवा कुटंुबात
दे याला, वाटून घे याला नकार देतात यांनी वत: मालक ह काची भावना, यांची वत:ची



ओळख, वत:ची कमत ह े कधी अनुभवलेलं नसावं. खरोखर आप या मुलांना वाढवणं
हणज े यांना मालक ह काची जाणीव होऊ दे याएवढा धीर धरणं आ ण यांना दे याचं

मू य समजावणं आ ण वत:चं उदाहरण घालून दे याचा सू पणा असणं होयं.

सम यांब लची आपली ी हीच एक सम या

लोक जे हा , कुटंुब आ ण सं थां या आयु यात ठोस त वांवर आधा रत चांग या
गो ी घडताना पाहतात ते हा ते आनं दत होतात. अशी वैय क श  आ ण ग भता,
कुटंुबातील अशी एकजूट आ ण संघभावना आ ण सम वयाची अशी सं था मक सं कृती
यांचं ते कौतुक करतात.

आ ण यांची लगेचची वनंती ही यांची धारणा दाखवणारी असते. ‘कसं करता तु ही
ह?े मला याचं तं  शकवा.’ ते खरं तर अस ं सांगत असतात क  ‘मला माझ ं :ख कमी
कर याचा काहीतरी झटपट उतारा ा.’

यां या माग या पुरवणारी लोकं यांना भेटतील व काही कामापुरतं, ही कौश यं अन्
तं  ं लागू पडताहेत असंही भासेल. सामा जक वेदनाशामकं आ ण मलमपट् ां या
साहा याने एखादा वरवरची कवा ती  ल णे नाहीशी क  शकतात.

पण मूळची जुनाट थती कायमच असते आ ण कालांतराने नवी ती  ल णे दसू
लागतात. वरवर या मलमप कडे आ ण ल णं आ ण वेदना यांवर जेवढं जा त ल  लोक
देतील अगद  याचमुळे जुनं मूळ खणं अबा धत राहातं.

सम यांब लची आपली ी हीच एक सम या असते
या करणा या सु वातीला आले या काही काळ यांवर एक नजर टाका आ ण मग

म व नीतीमू यांवर नजर टाका.

“ व थापन श णाचे कोसमागून कोस मी केले आहेत. मा या कमचा यांकडून मा या
खूप अपे ा आहेत आ ण यां याशी म वाने वागावे, यांना चांगली वागणूक ावी यासाठ
मी झटतो. पण मला यां याकडून काहीच बां धलक  दसत नाही. मला वाटतं मी
आजारपणामुळे एक दवस जरी घरी बसलो ना तरी ते बराचसा वेळ या पा या या
कारंजापाशी टव याबाव या करत काढतील. वातं य आ ण जबाबदारी यांचं श ण मी
यांना का देऊ शकत नाही! कवा तशी माणसं मला का सापडत नाहीत?”

म व नीतीमू ये मला काहीतरी ना मय कृती करायला सांगतात. -खळबळ
माजवणे, लोकं माना वळवून बघतील असं काही - हणज े मग माझे कमचारी साव न
बसतील आ ण यां याजवळ जे आहे याचं कौतुक करतील कवा मग यांची संपूण
समपणवृ ी मळावी हणून आणखी एखादा फूत  देणारा श ण काय म मी शोधून
काढेन कवा अ धक चांगलं काम करणारी अ धक काही लोकं मी कामावर घेईन.

पण असं तर नसेल क  सकृतदशनी बेइमान वतणुक आडून ते कमचारी वचारत असील



क  मी खरंच यांचे हत बघतो आहे का? मी यांना यां क व तू समजतो आहे अस ं यांना
वाटतंय का? यात त य आहे का?

अगद  मनोमन मी याच ीने यां याकडे पाहातो का? मा यासाठ  काम करणा या
लोकांकडे मी या ीने पाहातो तीच या सम येचा एक भाग आहे का?

“करायला इतकं आह,े पण वेळच पुरत नाही. रोज, सवकाळ, आठव ाचे सातही दवस मी
तणावाखाली आ ण गडबडीत असते. समय व थापना या कायशाळांना मी हजर रा हले
आहे आ ण अधा डझन तरी नयोजन प ती वाप न पा ह या आहेत. याने थोडीफार
मदत झाली पण मला हवं तस ंआनंद , उ पादक, शांत आयु य मी जगत आहे अस ंमला
वाटत नाही.”

म व नीतीमू य मला सांगतं क  कुठेतरी काहीतरी असेल. एखाद  नवीन नयोजन
प त कवा एखाद  कायशाळा, जी मला माझे ताणतणाव हाताळायची अ धक काय म
प त शकवेल.

पण काय मता ह े उ रच नसेल, अशी तर श यता नाही? कमी वेळात जा त गो ी
उरक याने काही फरक पडतो का? क  याने फ  मा या आयु यावर यांचे जणू नयं ण
आहे अशा, क   आ ण संग यांना या त या देतो, यांचा वेग फ  वाढणार
आहे?

माझा वेळ, माझ ं आयु य आ ण माझा वभाव यां याब ल असले या मा या
ीकोनावर प रणाम घडवणारा, मा या आतम येच असलेली धारणा - मी अ धक सखोल,

मूलभूत रीतीने तपासून पाह याची गरज आहे का?

“माझं वैवा हक आयु य फार सपाट झालं आहे. आमची भांडणं वगैरे होत नाहीत पण
एकमेकांब ल ेम आटल ंआहे. आ ही समुपदेशन घेतल ंआहे. अनेक गो ी क न पा ह या
आहेत. पण आ हाला पर परांब ल पूव  जे वाटत होतं ते जागं करायला जमत नाही.”

म व नीतीमू य मला सांगतं क  एखादं नवीन पु तक कवा कायशाळा असेल
जथे लोकांनी आप या सव भावना  केले या असतात. जेणेक न माझी प नी मला
अ धक चांग या रीतीने समजून घेऊ शकेल कवा कदा चत हे सगळं न पयोगी आहे, मला
याची गरज आहे ते ेम मला स या संबंधातूनच मळेल, असंही.

पण माझा जोडीदार ही सम याच नाही, अस ं अस ू शकेल का? मा या जोडीदारा या
कमजोरीलाच मी खतपाणी घालतोय आ ण मला जशी वागणूक मळते, या याव न माझं
आयु य घडवतो आहे, असं घडत असेल का?

माझा जोडीदार, ववाहसं था, ेमाचा खरा अथ यां या मा या मनात काही मूलभूत
धारणा आहेत का? क  यामुळे या सम येला खतपाणी मळत असेल?

आपण सम यांकडे कशा ीने पाहातो आ ण या सोडवायचा य न कशा रीतीने



करतो, यावर म व नीतीमू या या धारणेचा कती प रणाम असतो ह े तुम या यानात
येत आहे का?

ह ेलोकां या यानी येवो अगर न येवो, म व नीतीमू यां या पोकळ आ ासनांब ल
ब याच जणांचा म नरास होतो आहे. देशभर फ न सं थांबरोबर काम करताना मी
पाहातो क  र ीचे व थापक ह ेउ ेजनाचे मानसशा  अन् नुस या रंजक गो ी आ ण
बढाया सांगणारे ‘ फूत दायक’ व े  यां याकडे पाठ फरवतात.

यांना अथ हवा असतो. यांना या हवी असते. यांना वेदनाशामक आ ण
मलमप पे ा अ धक काहीतरी हवं असतं. यांना मुळात या जु या सम या सोडवाय या
असतात आ ण रगामी प रणाम घडवणा या त वांवर ल  क त करायचे असते.

वचारांची नवी पातळ

अ बट आईन टाईनचं नरी ण आहे, क  ‘मो ा सम या नमाण करताना आपण या
पातळ वर होतो, याच पातळ वर रा न या सोडवता येत नाहीत.’

आपण आजूबाजूला आ ण वत:म ये नजर टाकतो, आपण जगताना आ ण म व
नीतीमू यां माणे वहार करताना आपण नमाण केले या सम या आप याला दसतात
आ ण आप या ल ात येतं क  हे खोलवरचे मूलभूत  आहेत आ ण या वरवर या
पातळ वर ते नमाण झाल े या पातळ वर रा न ते सोडवता येणार नाहीत.

या खोलवर या काळ यांचं नराकरण कर यासाठ  आप याला वचारां या एका न ा,
सखोल पातळ ची गरज आहे. मानवी अ त व आ ण वहार यां या भू देशाचं यथाथ
वणन करणा या त वांवर आधा रत धारणेची गरज आहे.

‘अ त प रणामकारक माणसां या सात सवयी’ हे पु तक या वचारां या या न ा
पातळ या संदभातील आहे. वैय क आ ण आंतरश  वहाराचा हा त वक त,
चा र या ध त ‘अंतबा ’ वचार आहे.

‘अंतबा ’ हणज े वत:पासून सु  करणे. अ धक मुळापासून सांगायचं तर वत:म ये
ज े सग यात ‘आत’ आहे - तुम या धारणा, तुमचं चा र य आ ण तुमचे हेतू - यांपासून
सु वात करणं.

ह ेसांगतं क  तु हाला सुखी ववाह हवा असेल तर सकारा मक ऊजा नमाण करणारी
आ ण नकारा मक ऊजला खतपाणी घाल याऐवजी तला टाळणारी  बना. तु हाला
जर आनंद , सहकाय करणारं त ण मूल हवं असेल तर समजूतदार, संवेदनशील, सुसंगत,

ेमळ पालक बना. कामा या जागी अ धक मोकळ क, अ धक वातं य तु हाला हवं असेल
तर तु ही एक जबाबदार, मदतीला त पर, काहीतरी भर घालणारे कमचारी बना. लोकांनी
तुम यावर व ास ठेवावा अस ं वाटत असेल, तर व ासाह बना. तुमचे गुण ओळखून
मळणारं यम मह व तु हाला हवे असेल तर तुम या चा र याचा ाथ मक मह मतेवर
ल  ा.

अंतबा  वचार सांगतो क  लोकांवर या वजयाआधी वत:वरचा वजय. स यांना



दलेला श द पाळ याआधी वत:ला दलेला श द पाळणे. तो सांगतो क  चा र या या आधी
म व ठेवणं हे नरथक आहे. वत:म ये सुधारणा घडव या अगोदर इतरांशी नातेसंबंध

सुधारायचा य न करणं ह े नरथक आहे.
अंतबा  ही एक या आहे. मानवी गती आ ण वाढ हे ठरवणा या नैस गक

नयमांवर आधा रत एक सततची, नवीकरणाची या आहे. उ रदायी वाय ता आ ण
प रणामकारक पर परसंबंध यां या अ धका धक उ च पांकडे नेणारा हा वाढ चा च ाकार
जना आहे.

अनेक कार या लोकांबरोबर काम करायची संधी मला मळाली आहे - छान लोक,
शार लोक, यश-सुख अगद  मनापासून हवे असलेले लोक, शोधणारे लोक, खावणारे

लोक, धं ातले व थापक, महा व ालयीन व ाथ , धा मक, सामा जक गट, कुटंुबे आ ण
वैवा हक जोडीदार यां याबरोबर मी काम केलेलं आहे आ ण मा या सग या अनुभवात,
बाहे न आत जाणारं असं सम यांवरचं एकही द घकालीन उ र, द घकालीन यश आ ण
:खाचा माग मला कधीही दसलेला नाही.

‘बाहे न-आत’ धारणेचा मला दसलेला प रणाम हणज े बळ  गे याची, जखडले
गे याची भावना असणारे :खी लोक ज े यां या : थतीला यां यामते कारणीभूत
असणा या लोकांवर आ ण संगांवर ल  क त करतात. मी अशी :खी वैवा हक आयु ये
पा हली आहेत जथे येकाला स याने बदल याची अपे ा असते, जथे येकजण
स या या ‘पापां’ची कबुली देतो. जथे येकजण स याला घडव या या य नात

असतो. मी कामगार व थापनाचे झगडे पा हले आहेत. जथे लोक चंड वेळ आ ण श
खच क न असा कायदा कर याचा य न करतात, जो लोकांना व ासाचा पाया जणू
खरोखरच अ त वात आहे, असं समजून वागायला भाग पाडेल.

आम या कुटंुबातील मंडळ  पृ वीवर या तीन सवात गरमागरम जागी रा हलेली आहेत -
द. अ का, इ ाएल आ ण आयलड - आ ण माझा व ास आहे क  या ठकाणी
चालले या सतत या संघषाचं मूळ हे ‘बाहे न आत’ या भावी सामा जक धारणेत आहे.
संबं धत येक गटाची प क  खा ी आहे क  सम या ही ‘ तकड या भागात’ आहे आ ण
जर ‘ते’ (प ी: सरे) जर सुधारले कवा ‘ यांचे’ अ त वच अचानक अंधारले तर सम या
सुटणार आहे.

आप या घडणीमधील जबरद त प रणामामुळे आ ण स या या म व नीती या
सामा जक धारणेमुळे ‘अंतबा ’ हा खूप जणांसाठ  अगद  ना पूण धारणा बदल असतो.

मा या वत: या वैय क आ ण इतर हजारो लोकांबरोबर काम करताना या
अनुभवाव न आ ण इ तहासातील यश वी  आ ण समाज काळजीपूवक तपासून
पा ह यानंतर माझं अस ं मत बनल ं आहे क  सात सवय मधील बरीचशी त वं ही
आप याम ये, आप या ववेकबु त आ ण ‘कॉमन से स’म ये असतातच. ती ओळखणं,
यांचा वकास करणं आ ण आप या खोलवर या काळ यांसंदभात यांना कामाला लावणं

यासाठ  आप याला वेगळा वचार कर याची, आपली धारणा एका न ा सखोल ‘अंतबा ’



पातळ वर ने याची गरज असते.
आपण जे हा ामा णकपणे ही त वे समजून घे याचा आ ण ती आप या आयु यात

एकजीव कर याचा य न क  ते हा ट . एस्. इ लयट या नरी णातील स य आप याला
उमगेल अशी माझी खा ी आहे.

“शोध घे याचं थांबवता कामा नये आ ण आपण जथून सु वात केली याच जागी
येऊन पोचणं आ ण ती जागा थमच समजून घेणं इथेच आपल ेसारे शोध संपणार आहेत.”





सात सवयी - एक ी ेप

आपण जे पु हा पु हा करतो, ते आपण असतो
तर उ कृ ता, ही एक कृती नसून ती सवय आहे.

- ॲ र टॉटल

आपलं चा र य हे मुळात आप या सवयीचे म ण असते. “ वचार पेरा, कृती उगवेल. कृती
पेरा, सवय उगवेल. सवय पेरा, चा र य उगवेल. चा र य पेरा, भ व य उगवेल” असं वचन
आहे.

सवयी हा आप या जीवनाचा फार श शाली भाग आहे. या न य असतात. पु कळदा
अजाणतेपणी घडणा या कृती असतात, यामुळे या सतत आपलं चा र य  करीत
असतात आ ण आपली प रणामकारकता - कवा अप रणामकारकता घडवत असतात.

होरेस मान (थोर श णत ) एकदा हणाल ेहोते, “सवयी या तारां माणे असतात.
आपण रोज यांचा एक गोफ वणत असतो आ ण लवकरच या अभे  बनतात.” मला
वैय क र या या वधानाचा उ राध मा य नाही. या मोडू शकतात हे मला माहीत आहे.
सवयी लावता येतात व मोडताही येतात. पण ही वरवरची मलमप  नाही हेही मला ठाऊक
आहे. यासाठ  एक या आ ण चंड बां धलक  लागते.

आप यापैक  यांनी अपोलो ११ ची चां या ा पा हली ते प हली माणसं चं ावर
चालताना आ ण पृ वीकडे परतताना पा न मं मु ध झाल ेहोते. या खळबळजनक दवसांचे
वणन करायचा ‘अ युकृ ’ आ ण ‘अजोड’ अशी टोकाची वशेषणंही अपुरी पडतील. पण
तथे पोच यासाठ  या अंतराळवीरांना पृ वी या गु वाकषणाची चंड ओढ श दश: भे न
जावे लागले होते. पाच लाख मैलां या वासातील, उ ाणानंतर या प ह या काही
म नटांम ये, प ह या काही मैलांम ये नंतर या काही दवसात खच झाले यापे ा जा त
श  खच झाली.

सवय म ये फार फार - पु कळ लोकांना जाणवेल कवा ते मा य करतील - यापे ा फार
जा त ओढ, आकषण असते. मानवी प रणामकारकतेला बाधक अशा, पुढची काळजी करत
राहणे, अधीरता, दोषैकता कवा वाथ पणा अशा खोलवर जले या सवयी या वृ ी
मोड यासाठ  केवळ इ छाश  आ ण जीवनशैलीतील करकोळ बदल यापे ा जा त
काहीतरी लागते. ‘उ ाण’ कर यासाठ  आ यं तक यास पडतात, पण एकदा का आपण ते
गु वाकषण भे न पलीकडे गेलो क  आपलं वातं य एका नरा याच उंचीवर घेऊन जातं.



कुठ याही नैस गक श माणे गु वाकषणही आप याबरोबर कवा आप या व
काम करतं. आप या सवय पैक  काह ची ‘ओढ’ स या आप याला इ छत थळ
जा यापासून रोखत असेल. पण आप या जगाला एक त बांधून ठेव याचं, हांना यां या
क ेत ठेव याचं आ ण एकूण व ाची सु व था ठेव याचंही काम हे गु वाकषणच करते.
आप या जीवनातील प रणामकारकता थापन कर यासाठ  आव यक असलेली शांतता
आ ण सु व था नमाण कर यासाठ  आपण सवय ची ही गु वाकषण श  वाप
शकतो.

‘सवयी’ची ा या

आप या उ ेशासाठ  आपण ‘ ान, कौश य आ ण ती  इ छा यांचा साधारण वभाजक
हणजे सवय’ अशी ा या क .

ान हणजे ता वक धारणा. ‘काय’ आ ण ‘का’ करावं हे. कौश य हणज े ‘कस’ं
करावं हे आ ण ती  इ छा ही ेरणा, कर याची तळमळ होय. जीवनात एखाद  सवय
बाणव यासाठ  आप याला तीनही गो ी लागतात.

माझ े कामातील सहकारी, माझा जोडीदार, माझी मुल ं यां याबरोबर या संबंधात मी
प रणामशू य ठरत असेन कारण मी सतत मला काय वाटत आह ेते सांगत असतो, पण यांचं
हणणं मी कधीच ऐकून घेत नाही. मानवी वहारां या यो य त वांचा मी शोधच घेतला

नाही, तर मी ऐकून यायला हवं याचं ानंच मला होणार नाही.
इतरांबरोबर या प रणामकारक संबंधांसाठ  मी यांचे ऐकलं पा हजे याचं ान जरी

अगद  मला झालं तरी कदा चत मा याकडे ते कौश य नसेल. स या माणसाचं हणणं
मन:पूवक कसं ऐकून यायचं हेच मला मा हत नसेल.

परंतु ऐक या या गरजेचं ान आ ण ऐक या या कौश याचं ान पुरेस ं नाही. पण
ऐक याची जर मला इ छा नसेल, तळमळ नसेल तर मा या आयु यात ती सवय लागणार
नाही. सवय नमाण कर यासाठ  त ही मत म े काम करावं लागतं.

बदल असणं/ दसणं ही एक आरोही या आहे. दसणं बदललं क  असणंही बदलतं
आ ण वाढ या पुढ या पायरीवरही असंच घडतं. ान, कौश य आ ण तळमळ यां यावर
काम क न जे हा वषानुवष ामक सुर ततेचा ोत वाटले या धारणांपासून आपण
फारकत घेतो, ते हा वैय क आ ण आंतर  प रणामकारकते या एका न ाच
मतीम ये आपण सीमो लंघन करीत असतो.

कधीकधी ही या लेशकारी असते. हा बदल या मो ा हेतूने े रत झालेला
असला पा हजे. पुढे आप याला काय साधायचं आहे यावरही आ ाची इ छा मागे सारायची
तयारी असली पा हजे. पण ही या आनंद देते. ‘आप या अ त वाला हेतू आ ण रचना
देते.’ सुखाची ा या, नदान काही माणात अशी करता येते क , ‘आप याला पुढे काय
हवं आहे यासाठ  आ ा काय हवं आहे याचा याग कर याची इ छा आ ण मता.’



प रणामकारक सवयी
बाणवलेली त वे आ ण वाग या या प ती

ग भतेचे सात य

सात सवयी या वतं  कवा तुक ातुक ांचा उ ेजक फॉ युला नाही. वाढ या नैस गक
नयमांशी सुसंगत रा न, वैय क आ ण आंतर  प रणामकारकता वाढवणारा हा एक
व ध णु, मक आ ण अ तशय एकसंध असा र ता आहे. मा माने या आप याला
परावलं ब वाकडून वावलंबन व तथून पर परावलंबनाकडे एका सात याने ग भ करत
जातात.



आयु यात सु वातीला आपण ता हे असतो. पूणपणे परावलंबी असतो. इतरांकडून
आपलं पालन पोषण, र ण होतं. हे पोषण नसतं तर आपण काही तास कवा फार तर काही
दवस जगलो असतो.

मग हळूहळू पुढ या म ह यांम ये आ ण वषाम ये आपण अ धका धक वावलंबी बनत
जातो - शारी रक ा, मान सक ा, भाव नक ा आ ण आ थक ा - आ ण मग
हळूहळू आपण वत:ची काळजी वत: घेऊ शकतो. आतून आप याला दशा मळते.
आपण वावलंबी होतो.

आपली वाढ पुढे होत जाते, आपण ग भ होतो. तसं आप याला नसगातील
पर परावलं ब वाचे अ धका धक भान येत जाते. नसगावर आ ण समाजावर नयं ण
ठेवणारी एक पयावरणीय णाली आहे. आप या असंही ल ात येतं क  नसगा या उ च
पोच अस याचा संबंध आप या इतरांशी असले या नातेसंबंधांशी आह े - मानवी जीवनही
पर परावलंबी आहे.

ता हेपणापासून मोठेपणापयतची आपली वाढ नसग नयमानुसार होत असते आ ण
वाढ या अनेक मती असतात. उदा. शारी रक ा पूण वाढ होणे याचा अथ तशीच
भाव नक कवा मान सक ग भता आलीच असेल असे नाही. उलटप ी एखा ा माणसाचे
शारी रक परावलं ब व हणज े याची मान सक कवा भाव नक वाढ पुरेशी झाली नाही असे
नाही.

ग भते या सात याम ये अवलं ब व ही ‘तू’ची धारणा आहे. ‘तू’ माझी काळजी घे, ‘तू’
मा यासाठ  धावून ये, ‘तू’ मा यासाठ  धावून आला नाहीस, प रणामांसाठ  मी ‘तुला’ दोष
देणार.

वावलंबन ही ‘मी’ची धारणा आहे. ‘मी’ हे क  शकतो. ‘मी’ जबाबदार आहे. ‘मी’
वावलंबी आहे. ‘मी’ नवड क  शकतो.

पर परावलंबन ही ‘आपण’ची धारणा आहे. ‘आपण’ हे क  शकतो. ‘आपण’ सहकाय
क  शकतो. ‘आपण’ आपली बु  आ ण मता एक  आणून एक पणे काहीतरी
भ द  क  शकतो.

परावलंबी लोकांना हवं ते मळव यासाठ  स याची गरज लागते. वावलंबी लोक
यांना जे हवं ते वत: या य नांनी मळवतात. पर परावलंबी लोक वत: या य नांना

इतरां या य नांशी जोडून घेतात व मोठे यश मळवतात.
मी जर शारी रक ा परावलंबी असतो - अधाग त कवा अपंग कवा आणखी

कुठली तरी शारी रक मयादा असती तर मला तुम या मदतीची गरज लागली असती. मी जर
भाव नक ा परावलंबी असतो तर माझी कमत आ ण सुर ततेची भावना तुम या
मा याब ल या मतावर ठरली असती. तु हाला मी आवडलो नसतो तर भयंकर घात झाला
असता. मी बौ क ा परावलंबी असतो तर मा या वतीने तु ही वचार करावा, मा या
आयु यातले  अन् काळ या तु ही सोडवा ा अस ंमला वाटल ंअसतं.

मी शारी रक ा वावलंबी असतो तर माझ ंमी बघून घेतलं असतं. मान सक ा



मी वत: वचार केला असता; ब धते या एका पातळ व न स या पातळ वर जाऊ
शकलो असतो. मी सजनशील आ ण व ेषक वचार क  शकलो असतो आ ण मा या
वचारांची सुसंगत मांडणी क न ते  क  शकलो असतो. भाव नक ा मला
आतूनच आधार मळाला असता. आतूनच मला दशा मळाली असती. मी कुणाला
आवड यावर कवा कुणी मला चांगल ंवागव यावर माझी कमत मी ठरवली नसती.

वयंपूणता ही परावलंबनापे ा अ धक प रप व गो  आह े हे कळायला सोपं आहे.
वावलंबन हे वत:च एक मोठं यश आहे, पण वावलंबन हे सव च नाही.

तरीदेखील स या या सामा जक धारणांनी वावलंबनाला जणू सहासनावर नेऊन
बसवले आहे. कतीतरी  आ ण सामा जक चळवळ चा हाच जी वतहेतू झालेला आहे.
वयं वकासा या पु कळशा सा ह यात वावलंबनाला उ चपद  ठेव यात आलेल ेअसते, जणू

संवाद, संघभावना आ ण सहकाय ही कमी तीची मू ये असावीत.
परंतु स याचं वावलंबनाचे मह व ही परावलं ब वाला - स याने आपलं नयं ण

करणे, वापर करणे, हेतू सांगणे, हवं तसं वळवणे - याला दलेली त या आहे.
पर परावलंबनाचा अथ पुरेसा न समज याने पु कळांना यात परावलं ब वाचाच वास

येतो आ ण हणून आप याला लोक संसाराचा डाव अधवट सोडून जाताना दसतात. मुलांना
वा यावर सोडून देताना दसतात, सव कार या सामा जक जबाबदा यांकडे पाठ
फरवताना दसतात. हे सारं वावलंबना या नावाखाली करताना दसतात.

लोकां या अशा ‘ओझी फेकून दे या या’, ‘मु  हो या या’, ‘ वत:चं हणणं
मांड या या’, ‘ वत:च वत: या गो ी कर या या’ त यांमधून ठळकपणे समोर येतं ते
अ धक मूलभूत अवलं ब व, क  यापासून पळून जाता येत नाही. कारण हे अवलं ब व बा
नसून अंतगत असतं. जस ंइतरां या कमकुवतपणामुळे आपलं भाव व  उ व त होऊ देणं
कवा आप या नयं णा बाहेर या संगांमुळे कवा माणसांमुळे बळ  गे याची भावना
नमाण होऊ देणं.

अथात कधीकधी प र थती बदल याचीही गरज असते. परंतु अवलं ब वाची सम या ही
वैय क प रप वतेशीच संबं धत असते, प र थतीशी याचा काही संबंध नसतो. अगद
चांग या प र थतीतही अप रप वता आ ण अवलं ब व असतात.

चा र यातील खरी वयंपूणता ही आप यावर कुणी कृती कर याऐवजी वत:ला काही
कृती कर याची श  देते. ती आप याला इतर  आ ण प र थती यां यावर या
अवलं ब वापासून मु  करते. हे एक मौ यवान, मु  करणारे उ  आहे. पण
प रणामकारक जीवनाचं हे अं तम येय न हे.

वतं  वचार हा पर परावलंबी वा तवाला साजेसा नाही. पर परावलंबनाचा वचार
कवा तशी कृती क च न शकणारे वतं  लोक वैय करी या चांगल ेउ पादक असतील.
पण ते चांगले नेते कवा संघातील चांगल े सद य असणार नाहीत. ववाह, कुटंुब कवा
सं थांचे वा तव यात आव यक असले या पर परावलं ब वा या धारणेतून ते आलेले
नसतात.



नैस गकरी याच जीवन हे पर परावलंबी आहे. वतं ते ारा जा तीत जा त
प रणामकारकता मळवणं हे गो फ या दांडूने टे नस खेळायचा य न कर यासारखं आहे.
वा तवासाठ  हे ह यार उपयोगाचे नाही.

पर परावलंबन ही एक फार प रप व, अ धक पुढारलेली संक पना आहे. मी जर
शारी रक ा पर परावलंबी असतो, तर मी वयंपूण आ ण स म असतो, पण मी कतीही
उ कृ  असलो तरी एकटा जे क  शकेन यापे ा कतीतरी अ धक तु ही आ ण मी मळून
क  शकू याची जाणीवही मला असते. मी जर भाव नक ा पर परावलंबी असेन तर
मला वत:ची कमत आतूनच कळते, पण मला ेमा या गरजेची, ेम दे याची आ ण
इतरांकडून ेम घे या या गरजेचीही जाणीव असते. मी जर बौ क ा पर परावलंबी
असेन तर मा याबरोबर इतरां याही उ कृ  वचारांची गरज मला आह ेयाची मला जाणीव
असते.

एक पर परावलंबी  हणून मी माझी मता मन:पूवक अथपूण रीतीने इतरांबरोबर
वाटून घेऊ शकतो. तसेच इतर माणसांचे भरपूर श ोत आ ण सु त मता यां यापयत
मी पोचू शकतो.

पर परावलंबनाची नवड फ  वावलंबी च क  शकतात. परावलंबी या
पर परावलंबी अस याची नवड करता येत नाही. तेवढं यांचं चा र य नसतं तेवढ  यांची
वत:वरदेखील मालक  नसते.

हणूनच पुढ ल करणांमधील सवयी १, २ व ३ या वयं- वा म वाशी संबं धत आहेत.
या ला परावलं ब वाकडून वावलंबनाकडे घेऊन जातात. या ‘वैय क वजय’
चा र यघडणीचा अक आहेत. जन- वजयाआधी मन- वजय येतो. पेर याआधी सुगी घेता
येत नाही. तसंच ही यासु ा उलट  करता येत नाही. ही अंत-बा  असते.

तु ही जसे खरोखर वावलंबी होता, तसा प रणामकारक पर परावलंबनाचा तुमचा पाया
तयार होतो. या चा र या या पायावर तु ही अ धक म व अ भमुख असले या,
संघभावना, सहकाय आ ण संवाद या ४, ५, ६ मांका या सवय या ‘जन- वजयावर’ काम
क  शकता.

याचा अथ असा न ह ेक  ४, ५, ६ मांका या सवय वर काम कर याआधी तु ही १, २,
३ मांका या सवय वर भु व मळवलेलं असायला हवं. हा म समजून घेत याने तु हाला
तुमची वाढ अ धक प रणामकारक रीतीने साधता येईल. पण मला अस ेसुचवायचे नाही क
१, २, ३ या सवयी पूणपणे वक सत होईपयत वषानुवष तु ही एकांतात राहावे.

पर परावलंबी जगाचा एक भाग हणून, या जगाशी रोज तुमचा संबंध येणारच आहे.
पण या जगातील ती  सम यांपुढे च र या या जुनाट त ारी सहजच दसेनाशा होतात.
तु ही काय आहात याचा येक पर परावलंबी अ यो य येवर कसा प रणाम होतो हे
समजून घेत याने तु हाला तुमचे य न मवार, नैस गक नयमांशी सुसंगत रीतीने क त
करायला मदत होईल.

सवय ७ ही पुननवीकरणाची सवय आह े- जीवना या चार मूलभूत मत या नय मत,



संतु लत पुननवीकरणाची सवय. ती इतर सवय ना वेढून राहते. जे हा तु ही अ धका धक
वर या तलावर या येक सवय ना समज या या आ ण जग या या एका नवीन पातळ वर
भेटता ते हा तु हाला उचलून वर नेणारी आ ण वाढ चे एक आरोही च  नमाण करणारी
सतत सुधारणेची हीच ती सवय आहे.

पुढ या पानावरची आकृती ही सात सवय चा म आ ण पर परावलंबन यांचे य
व प आहे आ ण या सवयीचा मवार नातेसंबंध पाहताना आ ण यांचा ताळमेळ बघताना

एकमेकांशी संबंध था पत करताना या एकमेकांना कसं नवं प देतात आ ण यावेळ
एकमेकां या मू यात कशी भर घालतात हे पाहाताना या पु तकात सव  या आकृतीचा वापर
केला आहे. येक संक पनेची कवा सवयीची ओळख क न देताना ती ठळकपणे
दाखवली आहे.

प रणामकारकतेची ा या

सात सवयी या प रणामकारकते या सवयी आहेत. या त वांवर बेतले या अस याने
श य ते कमाल द घकालीन लाभदायी प रणाम घडवून आणतात. या चा र याचा
पाया घडवतात. बरोबर नकाशांचं एक श दायी क  नमाण करतात क  यामुळे ती 
सम या प रणामकारकरी या सोडवू शकते. संध चा जा तीत जा त लाभ क न घेऊ शकते.
सतत शकत राहते आ ण वाढ या आरोही च ाम ये इतर त वांचा मेळ घालू शकते.

या प रणामकारकते या सवयी यासाठ ही आहेत कारण या नसग नयमा या एका
त वाशी सुसंगत अशा प रणामकारकते या धारणेवर आधारले या आहेत. याला मी प/प 
समतोल त व हणतो. पु कळ लोक या याशी फटकून असतात. इसापाची सो याचं अंडं
देणा या क बडीची गो  आठवली, तर हे त व सहज समजेल.

या गो ीत या शेतक याला या या पाळले या लाड या क बडी या डाल यात एक
चमचमणारे सो याचे अंडे दसते. प ह यांदा याला ही गंमत वाटते आ ण तो ते फेकून देऊ
लागतो. पण णभर मनाशी वचार क न तो ते अंड परी ा कर यासाठ  वेगळं काढून
ठेवतो.

ते अंडं हणज ेचोख सोनं असतं. शेतक याचा आप या न शबावर व ासच बसत नाही.
स या दवशी पु हा तोच कार घड यावर याला आणखीच शंका येते. रोज उठून तो

धावत डाल यापाशी जाऊन एक सो याचे अंडे गोळा करतो. तो चंड ीमंत होतो. व ास
बस ूनये असंच सगळं घडत असतं.

पण वाढ या संप ीबरोबर हाव आ ण घाई येते. रोज सो याचे एक एक अंडे मळायची
वाट बघणं अश य होऊन शेतकरी एकदाच क बडीचं पोट फाडून सव अंडी एकदम ह तगत
करायची ठरवतो. पण क बडीचं पोट फाड यावर तर ते रकामं असतं. यात सो याची अंडी
नसतात आ ण आता तर सो याची अंडी देणारी क बडीही नसते. अंडी देणा या क बडीचा
शेतक याने वत: या हाताने घात केलेला असतो.



सात सवय ची धारणा

मी हणतो क  या गो ीतच एक नसग नयम, एक त व - प रणामकारकतेची मूलभूत
ा या आहे. पु कळ माणसं प रणामकारकतेकडे ‘सो या या अं ा’ या धारणेतून

पाहतात. तु ही जेवढं जा त नमाण कराल, जेवढं अ धक कराल तेवढे तु ही अ धक
प रणामकारक.

परंतु गो ीत दाखव या माणे प रणामकारकता हे दोन गो चे काय आहे जे नमाण
केलं जातं (सो याची अंडी) आ ण नमाण कर याची साधने कवा मता (क बडी).

तु ही जर सो या या अं ांकडे ल  दे याचं आ ण क बडीकडे ल  कर याचं
जीवनमान अंगीकारल ेतर लवकरच सो याची अंडी नमाण करणारी तुमची साधनसंप ी न
होईल. उलटप ी जर तु ही सो या या अं ांची मुळ च इ छा न धरता केवळ क बडीचीच



काळजी घेत बसलात तर लवकरच तुम यासाठ  आ ण क बडीसाठ  दाणा-पाणी श लक
राहणार नाही.

प रणामकारकता समतोलात आहे. याला मी प/प  समतोल हणतो. पी हणजे
इ छत प रणामाची न मती, सो याची अंडी. प  हणजे प रणाम उ पादनाची मता,
सो याची अंडी दे याची मता कवा साधनसंप ी.

संप ीचे तीन कार

संप ीचे मुळात तीन कार असतात: भौ तक, आ थक आ ण मानवी. मा माने
आपण एकेक पा या.

काही वषापूव  मी एक भौ तक संप ी वकत घेतली. वजेवर चालणारा लॉन मोवर.
याची काहीही देखभाल न करता मी तो पु हा पु हा वापरला. दोन वष तो ठ क चालला. पण

नंतर बंद पडायला लागला. मी तेलपाणी क न, धार लावून याचे पुन जीवन करायचा
य न केला. पण मला कळलं क  या या इं जनाची अ या न जा त श  संपली आहे.
याची कमत शू यच झालेली होती.

मी जर प  कडे - संप ी नीट सुर त राख याकडे - ल  दलं असतं, तर मी अजूनही
प चा - नीट कापले या हरवळ चा - आनंद घेऊ शकलो असतो. मी जर मोवरची देखभाल
केली असती तर यासाठ  लागला असता यापे ा कतीतरी जा त पैसा आ ण वेळ मला तो
मोवर बदल यासाठ  घालवावा लागला. ते प रणामकारक न हतंच.

अ पकालीन मोबद यासाठ  कवा प रणामांसाठ  आपण पु कळदा अमू य भौ तक
संप ीचा नाश करतो. कार, संगणक, कपडे धुवायचं/वाळवायचं यं , अगद  आपलं शरीर
आ ण पयावरणसु ा. प आ ण प  चा समतोल ठेव याने भौ तक संप ी या
प रणामकारक वापराम ये चंड फरक पडतो.

याने आ थक संप ी या प रणामकारक वापरावरही फार ताकद चा प रणाम होतो.
लोक मु ल आ ण ाज यात कती वेळा घोटाळा करतात? तुमचं राहणीमान
उंचाव यासाठ , आणखी सो याची अंडी मळव यासाठ  तु ही कधी मु लाला हात घातला
आहे का? कमी होणा या भांडवलात ाज कवा उ प  नमाण कर याची श ही कमीच
होत जाते आ ण मग मु ल असं झजत झजत कमी कमी होत शेवट  मूलभूत गरजांनाही
अपुरं पडतं.

आपली सवात मह वाची आ थक संप ी हणज े आपली वत:ची पैस,े उ प
कमव याची मता. आपली वत:ची प  सुधार यासाठ  जर आपण सतत गंुतवणूक करत
रा हलो नाही तर आपण आपले माग खंुटवत असतो. आपण मग आप या कंपनीची
काळजी करत कवा साहेबा या आप याब ल या मताची काळजी करत, आ थक ा
परावलंबी होऊन आप या स या या अव थेत अडकून पडतो. पु हा एकदा हे प रणामकारक
नसतंच.

मानवी े ात प/प  समतोल तेवढाच मूलभूत आहे पण अ धकच मह वाचाही आहे



कारण भौ तक आ ण आ थक संप ीचे नयं ण माणसे करतात.
जे हा ववाहबंधनातील दोन , या फायदे मळवून देऊ शकणा या नातेसंबंधापे ा

फाय ांची, सो या या अं ांची काळजी करत असतील ते हा ते असंवेदनशील, अ ववेक
बनतात. नातेसंबंध खोलवर जव यासाठ  मह वा या असले या छो ा छो ा
स दयतेकडे आ ण समंजसपणाकडे ल  करत जातात. एकमेकांना हवं तसं वागायला
लाव यासाठ  नयं णाची बटणं दाबणे, वत: या गरजांवर ल  क त करणे, वत: या
हण याचे समथन करीत राहणे आ ण स या ची चूक दाखवणारे पुरावे शोधणं असं

ते सु  करतात. ेम, समृ , हळुवारपणा, उ फूतता कमी कमी होत जाते. क बडी
दवस दवस खंगत जाते.

आ ण पालकांचं मुलाशी असले या ना याचं काय? मुल ंलहान असतात, ते हा ती फार
अवलंबून असतात, अजाण असतात. प  वर काम कर याकडे - श ण, संवाद, जोडणे,
ऐकणे - याकडे ल  होणे अगद  सहज श य असते. फायदा घेणे, वळवणे, वाकवणे,
तु हाला हवं ते तु हाला ह ा या प तीने क न घेणे, तेही आ ा या आ ा हे अगद  सोपे
असते. तु ही मोठे असता, तु ही शार असता आ ण तु ही ‘बरोबर’ असता! मग हे कर असं
सां गतलं तर काय झाल?ं हवं तर यां यावर ओरडा, यांना घाबरवा, तुमचं हणणं खरं करा.

कवा तु ही यांना लाडावून ठेवता. लोक यता, यांना खूष ठेवणे, यांना सदासवकाळ
यां या मना माणे वागू देणं अशा सो या या अं ांमागे जाऊ शकता आ ण मग ती

कुठ याही आंत रक गुणव े शवाय, अपे ां शवायच मोठे होतात, श तपालना या कवा
जबाबदारी या वैय क बां धलक शवाय मोठ  होतात.

कुठ याही मागाने - अ धकारा या कवा लाडा या - तुमची मान सकता ‘सो या या
अं ाची’ असते. तु हाला वत:चं हणणं खरं करायचं असतं कवा तु ही आवडते हायला
हवे असता. पण दर यान क बडीचं काय होतं? जबाबदारीची, वयं श तीची, यो य
नवडी या मते या आ म व ासाची कवा मह वाची सा ये सा य कर याची कतीशी
भावना या मुलात पुढ ल वषाम ये नमाण होईल? आ ण तुम या नातेसंबंधाचं काय? जे हा
तो पौगंडाव थे या अवघड वषाम ये जाईल, वत: या ओळखीसाठ  धडपडेल ते हा तुम या
अनुभवाव न याला असं वाटेल का क  तु ही नणय न देता शांतपणे ऐकून याल, तु हाला
याची एक  हणून खरोखर मन:पूवक, खोलवर काळजी वाटते. काही वाटेल ते झालं

तरी तुम यावर व ास ठेवता येईल? या यापयत पोचता येईल, या याशी संवाद साधता
येईल, या यावर भाव पाडता येईल एवढं तुमचं नातं ताकदवान असेल?

समजा तुम या मुलीची खोली व छ आवरलेली असायला हवी आहे हे प आहे, प रणाम
न मती, सो याचं अंडं आ ण समजा ती तनेच आव न हवी आह,े ती झाली प  न मती
मता. तुमची मुलगी ही क बडी, मालम ा आहे जी सो याची अंडी देते.

जर तुम या प आ ण प म ये यो य समतोल असेल तर आठवण न करताही ती
आनंदाने खोली आव न ठेवेल. कारण ती बां धलक  मानते व बां धलक  पाळ याची श त
त याकडे असते. ती एक मौ यवान संप ी आहे. सो याची अंडी देणारी क बडी आहे.



पण जर तुमची धारणा ही न मतीवर क त असेल. खोली व छ ठेव यावर असेल तर
तु हाला त या मागे लागावं लागेल. तुमचे य न वाढवून तु हाला कदा चत ओरडावं लागेल.
भीती घालावी लागेल आ ण तुम या सो या या अं ां या इ छेम ये, क बडी या
आरो याकडे आ ण क याणाकडे मा  तुमचा कानाडोळा होईल.

मा या एका मुलीसंदभात अनुभवलेला एक प  चा मजेदार क सा सांगतो. आ ही
एका सं याकाळचा काय म ठरवत होतो. मला येक मुलाबरोबरचा हा वतं  वेळ फार
आवडतो. या भेट ची वाट बघ यातही य  भेट  इतक च मजा असते.

तर मी मुलीकडे गेलो आ ण हंटलं, “सोने, आजची सं याकाळ तु यासाठ , काय
क या?”

“ओह्, बाबा अस ूदे.” तने उ र दलं.
“नाही, खरंच.” मी हंटल,ं “काय करायला आवडेल तुला?”
“बरं.” शेवट  ती हणाली, “मला जे करायचं आहे ते, खरं हणज े तु हाला करायचं

नाहीये.”
“खरंच सोने.” मी मनापासून हंटल,ं “मला ते करायचं आहे. ते काहीही असो, तुझी

आवड!”
“मला टार वॉस बघायला जायचं आहे.” ती हणाली, “पण तु हाला टार वॉस

बघायला आवडत नाही हे मला माहीत आहे. असे चम काराचे च पट तु हाला आवडत
नाहीत. रा  दे बाबा.”

“नाही सोने, तुला जर हे करायला आवडणार असेल तर मला पण ते करायला
आवडेल.”

“बाबा, काही काळजी क  नका. या भेट साठ  आपण गेलंच पा हजे अस ं काही
नाही.” णभर थांबून ती पुढे हणाली, “पण तु हाला मा हत आहे का, तु हाला टार वॉस
का आवडत नाही ते? कारण तु हाला जेडी नाईटचं त व ान आ ण श ण समजत
नाही.”

“काय?”
“तु ही शकवता या गो ी तु हाला माहीत आहेत ना बाबा? याच गो ी जेडी नाईट

या या श णातून शकवतो.”
“खरंच? चल जाऊ टार वॉसला.”
आ ण आ ही गेलो. ती मा या शेजारी बसली आ ण तने मला एक धारणा दली, मी

तचा व ाथ  झालो. ते केवळ वल ण होते. या धारणेतून मला जेडी नाईटचं श णाचं
त व ान नर नरा या संगांम ये कसं त ब बत होत होतं ते दस ूलागलं.

हा अनुभव काही नयो जत ‘प’ अनुभव न हता. प  म ये केले या गंुतवणुक चं
योगायोगाने मळालेलं फळ होतं. आ हाला घ  बांधून ठेवणारं आ ण फार समाधान देणारं
होतं. पण आ हाला सो या या अं ांचा आनंदही घेता आला कारण क बडी - आम या
नातेसंबंधाची गुणव ा - चांगली पोसलेली होती.



सं था मक प 

एखा ा यो य त वाचा अ यंत मह वाचा पैलू हा क  ते अनेक वेगवेग या प र थत म ये
लागू होतं आ ण स य ठरतं. या पु तकाम ये ही त वं सं थांना - कुटंुबे ध न - तसेच

ना कोणकोण या कारे लागू पडतात हे सांगणार आहे.
जे हा लोकं सं थांमधील भौ तक संप ी वापरताना प/प  समतोल ठेवत नाहीत. ते हा

यां यामुळे सं था मक प रणामकारकता कमी होते आ ण पु कळदा ते करणारी क बडी
इतरांसाठ  सोडून जातात.

उदाहरणाथ, एखा ा माणसाकडे एखा ा भौ तक संप ीचा - समजा यं  -ताबा दला
आहे तो व र ांवर छाप पाडायला आतुर झाला असेल. कदा चत कंपनीही जोरदार गती
करत असेल. भराभरा बढ या मळत असतील यामुळे तो जा तीत जा त उ पादन काढतो.
यं  अ जबात बंद नाही. देखभालीसाठ ही नाही. दवसरा  तो यं  चालू ठेवतो. उ पादन
भरपूर असतं, खच कमी असतात. नफा आभाळाला भडतो. थो ाच काळात याला बढती
मळते. सो याची अंडी!

पण समजा ते काम या या नंतर तुम याकडे आलं. तु हाला मळते एक अ तशय
आजारी क बडी, या वेळेपयत गंजून गेलेलं आ ण बंद पडू लागलेलं यं . तु हाला ते यं  बंद
क न देखभाल, तेलपाणी करावं लागतं. खच आभाळाला भडतात. नफा अ य होतो
आ ण सो याची अंडी गे यावर दोष कुणावर येतो? तुम यावर. तुम या आधी या माणसाने
संप ीचा नाश केला पण हशोबात मा  दसले ते उ पादनाची सं या, खच आ ण नफा.

प/प  समतोल हा मानवी संप ीला लागू होताना तर फारच मह वपूण आहे. ाहक
आ ण कमचारी.

मा या मा हती या एका उपहारगृहात उ कृ  लॅम चॉडर मळायचं आ ण रोज पारी
जेवाय या वेळ  तथे ाहकांची झुंबड असायची. पुढे ते स याने वकत घेतलं आ ण नवीन
मालकाने सो या या अं ावर ल  ठेवल ं- याने चॉडरम ये जा त पाणी घालायला सु वात
केली. साधारण म हनाभर खच कमी झाला, उ प  तेवढंच रा हलं. यामुळे नफा खूप जा त
दसला. पण हळूहळू ाहक दसेनासे होऊ लागले. व ास गमावला आ ण धंदा हळूहळू
नावापुरता श लक रा हला. न ा मालकाने तो पु हा मळवायचे पु कळ य न केले पण
याने ाहकांकडे ल  केले होते, यां या व ासाला छेद दला होता आ ण ाहक न ेची

संप ी गमावली होती. सो याची अंडी देणारी क बडीच श लक रा हलेली न हती.
अशा काही सं था आहेत क  या ाहकांब ल पु कळ बोलतात पण जे ाहकांशी

वागतात या कमचा यांकडे पूण ल  करतात. प  चे त व आह े क , ‘तुम या
कमचा यांनी तुम या सव कृ  ाहकांशी जसं वागावं असं तु हाला वाटत असेल तस ंतु ही
तुम या कमचा यांशी वागा.’

तु ही माणसाचे हात वकत घेऊ शकता पण याचं मन वकत घेऊ शकत नाही. जथे
याचा उ साह, याची न ा असते तथेच याचं मन असतं. तु ही याची पाठ वकत घेऊ

शकता पण याचं डोकं/म  वकत नाही घेऊ शकत. याची सजनशीलता, याची त लखता,



याची योजकता जथे असते तथेच याची बु  असते.
प  काम हणजे जसं तु ही ाहकांना वयंसेवक समजाल तसंच कमचा यांनाही

वयंसेवक हणून वागवणं, कारण ते तेच असतात. यांचं सव कृ  ते जे वखुशीने देत
असतात - मन आ ण म .

एकदा एका गटात कुणीतरी वचारल,ं “आळशी आ ण अ म कमचा यांना तु ही कसं
सरळ कराल?” एक माणूस उ रला, “हातबाँब टाकावे!” या मदानी उपायाला, ‘सरळ हा
कवा चालते हा’ प तीला इतर लोकांनी दाद दली.

पण गटातीलच आणखी एकाने वचारल,े “मग तुकडे कोण गोळा करणार?”
“तुकडेच नसणार.”
“अ छा, मग तुम या ाहकांना का नाही तस ंकरत?” तो सरा माणूस हणाला, “फ

हणा, हे बघा, तु हाला वकत घे यात रस नसेल, तर चला चालते हा इथून!”
तो हणाला, “ ाहकांशी तु ही अस ंवागू शकत नाही.”
“अ छा मग तुम या कमचा यांशी असं कस ंकाय वागू शकता?”
“कारण ते तुम या नोकरीत असतात.”
“अ सं, तुमचे कमचारी तुम याशी संपूण न ा ठेवतात का? झटून काम करतात का?

कतीजण सोडून जातात?”
“गंमत करताय का? ह ली चांगली माणसं मळतच नाहीत. मालकाला सोडून जाणं,

दां ा मारणं, उशीरा येणं हे फारच वाढलेलं आहे. लोकांना कसली पवाच उरलेली नाही.”
सो या या अं ांवरचं ल  - ती मनोवृ ी, ती धारणा ही स या माणसा या मन आ ण

दयातील श शाली ऊजाचा वेध घे यासाठ  फार फार तोकडी आहे. अ पकालीन लाभ
मह वाचा आहेच पण तोच तेवढा संपूण मह वाचा नाही.

प रणामकारकता समतोलात आहे. प वर या अवाजवी ल ाने बघडलेले आरो य,
झजलेली यं े, रकामी बँक खाती आ ण तुटलेली नाती हे प रणाम दसतात. प  वर चे
अ त र  ल  हणज ेरोज तीन-चार तास पळणा या माणसासारखं आहे. यामुळे आप या
आयु यात दहा वष वाढली अशी तो बढाई मारत असतो पण या या हे ल ात येत नाही क
ती वष तो पळ यात घालवतो आहे कवा एखादा माणूस सतत शकतच असतो, काहीही
नमाण करत नाही, स या या सो या या अं ांवर जगतो. न वळ ‘सदा व ाथ ’ ल ण.

प/प  चा समतोल सांभाळणे, सो याचे अंडे (प रणाम न मती) आ ण क बडीचे
आरो य व क याण (प रणाम न मती मता) यातील समतोल हे सहसा अवघड तोल
सांभाळणे असते. पण मी हणेन क  हेच प रणामकारकतेचे सार आहे. अ पकाल आ ण
द घकाळ यांचे ते संतुलन करते. चांगले गुण मळवणे आ ण चांग या श णाची कमत
मोजणे यातला हा समतोल आहे, हा समतोल आहे तो खोली व छ ठेवणे आ ण मुलीने
आंत रक बां धलक ने - आनंदाने, खुशीने, बा  देखरेखी शवाय - ते काम करावे असा असा
नातेसंबंध तयार करणे, यातला.

तुम या आयु यातही हे त व तु ही मा य कराल. जे हा जणू एखाद  मेणब ी दो ही



टोकांनी पेटवावी. तसे जा त सो याची अंडी मळव या या मागे लागता. दमून थकून जाता.
अंडी मळवणे श यच होत नाही ते हा; नाहीतर जे हा रा भर छान झोपून तु ही जागे होता,
दवसभर अ धक न मती करायला तयार असता ते हा.

तु ही एखा ाबरोबर आपला हेका चालवत असाल आ ण ते नातं कालांतराने पोकळ
वाटू लागतं, कवा एखादा नातेसंबंध उभार यासाठ  तु ही खरंच वेळ देता. तु हाला एक
काम कर याची इ छा होते. तशी मता येते, संवाद साधावासा वाटतो. ते नातं खूप पुढे
जातं, ते हाही तु हाला हेच दसेल.

प/प  समतोल हेच प रणामकारकतेचे सार आहे. जीवना या कुठ याही े ात याची
स यता पटते. आपण या याबरोबर काम करत असू कवा वरोधात. पण ते जथे असते ते
द पगृह आहे. या पु तकातील सात सवयी यावर आधार या आहेत, ती ही
प रणामकारकतेची ा या आ ण धारणा आहे.

हे पु तक कसे वापरावे

अ त प रणामकारक या सात सवय ब ल कामाला सु वात कर यापूव  मी
तु हाला दोन धारणा - बदल सुचवतो. यामुळे या सा ह यातून तु हाला मळणा या मू यात
पु कळ भर पडेल.

प हलं हणजे या सा ह याकडे तु ही ‘पु तक’ या अथाने बघू नये क  एकदा वाचून
कपाटात ठेवून ावे.

एकदा पूण क पना ये यासाठ  तु हाला कदा चत ते एकदा पूण वाचावेसे वाटेल. परंतु
बदला या आ ण वाढ या सतत या येत साथ देईल, अशी या सा ह याची रचना केली
आहे. वाढ या माने याची रचना केली आहे आ ण येक सवयी या शेवट  काही सूचना
द या आहेत. हणजे तुमची तयारी झाली क  तु ही कुठ याही सवयीचा अ यास क न
यावर ल  क त क  शकता.

जसे जसे तु ही समज आ ण आचरणात अ धक खोलवर जाल तसे तसे तुमचं ान,
कौश य आ ण तळमळ वाढव यासाठ  येक सवयीतील त वांकडे तु ही पु हा पु हा जाऊ
शकता.

सरं, या सा ह यातील तुमचा सहभाग हा व ा याचा आहे ही धारणा बदलून
श का या भू मकेत जा. ‘अंतबा ’ धोरण ठेवा व आपण जे वाचू ते अ ेचाळ स तासात
आणखी कुणालातरी सांगायचे आहे, चचा करायची आहे असा हेतू मनात ठेवून वाचा.

उदाहरणाथ, प/प  समतोल त वाब ल अ ेचाळ स तासात सांगायचे आहे. हे माहीत
अस याने तुम या वाच या या अनुभवात काही फरक पडला असता का? या करणाचा
शेवटचा भाग वाचतात तसा य न क न पहा. हे सगळं आज कवा उ ा, अजून ताजं आहे
तोवर, तुम या पती/प नीला, मुलाला, सह ावसा यकाला कवा म ाला शकवायचं आहे
असं समजून वाचा आ ण तुम या मान सक आ ण भाव नक यांम ये घडणारा बदल
टपा.



मी खा ी देतो क  या प तीने जर तु ही या सा ह यातील पुढ ल येक करण वाचले
तर वाचलेले नुसते चांगले ल ात राहील एवढेच नाही तर तुमचा ीकोन व तारेल. समज
अ धक खोलवर पोचेल आ ण ह ेआचरणात आण याची फूत  वाढेल.

या शवाय तु ही जे शकत आहात याची मोकळेपणाने, ामा णकपणाने इतरांशी चचा
केलीतर तर इतरांची तुम याब लची नकारा मक मते/ श के पुसून जाताना पा न तु ही
च कत हाल. तु ही यांना शकवाल यांना तुम यातील बदलणारी, वाढणारी  दसेल
आ ण या सात सवयी तुम या जीवनात अं गकार यासाठ  काम करताना, कदा चत एक ही
यांचा तु हाला अ धक आधार मदत मळेल.

कशाची अपे ा ठेवाल?

शेवट या व ेषणात, मे र लन फगसनने हट या माणे ‘बदल यासाठ  कुणीही
स याचं मन वळवू शकत नाही. येकजण बदला या दरवाजाची रखवाली करत असतो

आ ण हा दरवाजा आतूनच उघडता येतो. वाद घालून कवा भाव नक आवाहन क न
आपण स याचा हा दरवाजा उघडू शकत नाही.’

सात सवय म ये अंतभूत असलेली त वे खरोखर समज यासाठ  व जग यासाठ  तुमचा
‘बदलाचा दरवाजा’ उघडायचं तु ही ठरवलं असेल तर मा  मी ‘अनेक चांग या गो ी
घडतील’ असं आनंदाने सांगू शकतो.

एक, तुमची वाढ ‘उ ांती’ने होईल. पण एकूण प रणाम मा  ‘ ां त’कारी असेल.
केवळ एक प/प  समतोलाचं त व जर पूणपणे जगल ं तर ब तेक  आ ण सं था
यांना बदलून टाकेल असं नाही का तु हाला वाटत?

प ह या तीन सवय साठ  - मन वजया या सवयी - बदलाचा दरवाजा उघड यानंतरचा
प रणाम हणजे आ म व ासात झालेली मोठ  वाढ. तु हाला तुमचीच न ाने अ धक
खोलवर ओळख होईल. तुमचा वभाव, तुमची मू यं आ ण योगदान दे याची तुमची मता.
तुमची मू यं जगताना तुमची व वाची जाणीव, ामा णकपणा, नयं ण आ ण आंत रक
दशा दशन यांनी तुम यात एक उ साह आ ण शांती संचारेल. इतरांचं तुम याब लचं मत
कवा इतरांशी तुलना यापे ा तुमचा अथ तु हाला आतूनच सापडेल. ‘बरोबर’ आ ण ‘चूक’
याला फारसा अथ राहणार नाही.

गंमत हणजे इतरांना तुम याब ल काय वाटतं याची तु हाला फारशी पवा राहणार नाही.
पण इतरांना यां या वत:ब ल, यां या जगाब ल आ ण यां या तुम याशी असले या
नातेसंबंधाब ल काय वाटतं याची तु हाला अ धक काळजी असेल. इतरां या कमजोरीवर
तुमचं भाव नक आयु य उभं राहणार नाही. शवाय बदलणं तु हाला अ धक सोपं आ ण
हवंहवंसं वाटेल. कारण तुम या आत खोल काहीतरी न बदलणारं असेल.

पुढ या तीन सवय साठ  - जन वजया या सवयी - तु ही दरवाजा उघडाल ते हा घायाळ
झाले या कवा अगद  मोडले या नातेसंबंधांची ती कर याची आ ण ते न ाने
बांध याची इ छा आ ण ोत यांचा तु हाला शोध लागेल व ते मु ही होतील. चांगले



नातेसंबंध सुधारतील. अ धक खोलवर, अ धक घ , अ धक सजनशील आ ण अ धक
धाडसी होतील.

सातवी सवय मनापासून अंगीकारली तर प ह या सहांचे पुननवीकरण करेल व ख या
अथाने तु हाला वावलंबी बनवेल व पर परावलंबनासाठ  स म बनवेल. या या मदतीने
तु ही वत:ला ‘रीचाज’ क  शकता.

तुमची स याची प र थती काहीही असो मी खा ीने सांगतो क  तु ही हणज े तुम या
सवयी न हे. वत:ला मारक ठरणारी वाग याची प त बदलून तु ही नवी प त
प रणामकारकता, सुख आ ण व ासा या पायावर या नातेसंबंधांचा अंगीकार क  शकता.

या सवय चा अ यास करताना खरोखर ेमाने मी तुम या वाढ चा व बदलाचा दरवाजा
उघडायला ो साहन देतो. धीर धरा, वत:ची वाढ ही नाजूक, प व  आहे. यापरती मोठ
गंुतवणूक नाही.

ही अथातच झटपट मलमप  नाही. पण मी खा ी देतो क  तुमचा उ साह वाढवणारे
फायदे तु हाला लगेचच दसू लागतील. थॉमस पेन या श दात, “ज ेआप याला फार सहज
मळतं, याचं मह व आप याला ततकंसं वाटत नाही. जा त कमतीमुळेच येक गो ीला
मू य ा त होते. व तंूची कमत कशी लावावी हे वगाला बरोबर समजलेलं आहे.”



भाग २

मन वजय





सवय १
अ कम  हा



वैय क ची त वे

आयु या या उ थाना या जाणीवपूवक य नां या
माणसा या न ववाद मतेपे ा मोठं

ो साहन मला ठाऊक नाही

हेन् री डे हड थोरो

हे पु तक वाचताना वत:पासून थोडं वेगळं होऊन पाहा. तुमची जाणीव ही खोली या
वर या कोप यात कुठेतरी आहे अस ंसमजा आ ण वत:ला वाचताना मन:च ू ंसमोर आणा.
आपण सरेच कुणीतरी आहोत अशा प तीने तु ही वत:कडे बघू शकता का?

आता आणखी एक य न करा. आ ा या तुम या मन: थतीचा वचार करा. ती
तु हाला नावाने ओळखता येते का? तु हाला काय वाटत आह?े आ ा या तुम या मान सक

थतीचं वणन तु ही कस ंकराल?
तुमचं मन कस ंकाम करत आहे याब ल एक म नट वचार करा. ते चपळ अन् सावध

आहे का? हा मान सक अ यास आ ण यातून मांडायचा असलेला मु ा यात तुमचं मन धा
होतं आहे, हे तु हाला जाणवलं का?

आ ा तु ही जे केलं ते कर याची मता केवळ माणसाकडेच आहे. ा यांम ये ही
मता नसते. आपण याला ‘आ म-भान’ कवा आप या वचार येचा वचार कर याची
मता हणतो. याचमुळे माणसाचं जगातील सव गो वर नयं ण आहे व याचमुळे

प ांमागून प ांमागे माणूस मोठ  गती क  शकता.
याच कारणामुळे आपण आपले तसेच इतरांचे अनुभव तपासून पा  शकतो आ ण याच

कारणामुळे आपण आप या सवयी घडवू कवा मोडू शकतो.
आप या भावना हणजे आपण न हे. आपली मन: थती हणज ेआपण न हे. आपण

यांचा वचार क  शकतो हेच स य आप याला यां यापासून आ ण ा यांपासून वेगळे
करते. आ मभानामुळे आप याला उभं रा न, आपण वत:ला कसं बघतो. आपली व-
धारणा - प रणामकारकतेची सवात मूलभूत धारणा - तपासून पा  शकतो. तचा आप या
वृ ी आ ण वतणुक वरच प रणाम होतो असे नाही, तर आपण लोकांना कस ं पाहातो
यावरही प रणाम होतो. हा आप या माणसा या मूळ वभावाचा नकाशा झाला.

खरं हणज,े जोपयत आपण वत:ला (आ ण इतरांना) कसे पाहातो हे आपण यानात
घेत नाही तोपयत इतरांना यां या वत: वषयी आ ण यां या जगा वषयी काय वाटतं ते



आप याला समजणार नाही. अजाणतेपणी आपण आपल े हेतू यां या कृत ना चकटवू
आ ण वत:ला न:प पाती हणवू.

याने आप या वैय क मतेवर आ ण इतरांबरोबर जोडून घे या या मतेवर खूप
मयादा येते. पण आ मभाना या याच मानवी मतेमुळे आपण आप या धारणा तपासून पा
शकतो क  या त वा ध त वा तव आहेत क  घडण आ ण प र थतीचे फळ आहेत.

सामा जक आरसा

आपण वत:कडे जर फ  सामा जक आरशातून - स या या सामा जक धारणेतून
आ ण भोवताल या लोकां या मतांव न, समजांव न आ ण धारणांव न - बघणार असू
तर आप याला आपली तमा ही ज ेतील वेडीवाकडी त बबे दाखवणा या जा या
आरशांमधलया सारखी दसेल.

“तू कधीही वेळेवर येत नाहीस.”
“तू व तू जागेवर का ठेवू शकत नाहीस?”
“तू कलाकार असला पा हजेस.”
“ कती घो ासारखं चालतोस!”
“तू जकलास यावर माझा व ासच बसत नाही.”
“ कती साधी गो  आहे. तुला कशी काय समजत नाही?”
ही पं तुक ा तुक ांची आहेत आ ण माणाबाहेर आहेत. अनेकदा ती

त बबांपे ा ेपणं जा त असतात. आपण काय आहोत ते सांग याऐवजी
सांगणा या या काळ या आ ण चा र यातील कमकुवतपणा े पत करत असतात.

स या या सााम जक धारणेचे त बब आप याला सांगतं क  आपण खूपसे घडण
आ ण प र थती यांव न ठरत असतो. आप या आयु यात घडणीला असलेली चंड श
आपण मा य केली आहे. आपण या व न ‘ठरत’ असतो. या भावाचं नयं ण
आप याकडे नाही असं हट यानं एक वेगळाच नकाशा तयार होतो.

खरंतर तीन सामा जक नकाशे असतात. माणसाचा वभाव ठरव यासाठ  एकेक ा
कवा संयु पणे सव र मा य असलेले हेतुमूलक स ांत आहेत. वां शक हेतुमूलकता
हणजे क  हे आजीआजोबांकडून तुम याकडे आल ंआहे. हणून तुला एवढा राग येतो. तुझे

आजोबा फार तापट होते, ते तु या डी. एन्. ए. तच आहे. हे प ांम ये उतरतं आ ण ते
तु याकडे आलं आहे. शवाय तू आय रश आहेस, आय रश लोकांचा वभावच तसा असतो.

मान सक हेतुमूलकता हणजे क  हे पालकांकडून तु याकडे आलं आहे. तुझं संगोपन
आ ण तुझे बालपणीचे अनुभव यांनी तु या वैय क वृ ी आ ण तुझं चा र य माखल ंआहे.
हणून तुला गटासमोर उभं राहायला भीती वाटते. तु या पालकांनी तुला याच प तीने

वाढवलं आहे. तु या हातून चूक झाली तर तुला भयंकर अपराधी वाटतं कारण तू अगद
कोवळा, सहज ह ला कर याजोगा, परावलंबी होतास, ते हा तु या भाव नक ‘ लपीत’
ल हलेल ंकाही तुला ‘ मरतं’. तू जे हा अपे ेइतकं चांगल ंकाम केलं न हतंस ते हा झालेली



मान सक श ा, नकार, स याशी झालेली तुलना तु हाला ‘ मरते’.
पयावरणीय हेतुमूलकता सांगते क  तुम या व र ांमुळे तु ही असे आहात कवा तुम या

जीवनसाथीमुळे कवा लाडाने बघडले या मुलामुळे कवा आ थक प र थतीमुळे कवा
देशा या धोरणांमुळे आहात. तुम या आजूबाजूचं काहीतरी कवा कुणीतरी तुम या
प र थतीला जबाबदार आहेत.

पावलोव या कु यां या योगाशी नग डत आ ण उ ेजना/ तसाद स ांतावर यातला
येक नकाशा आधारलेला आहे.

कती अचूकपणे आ ण कायकुशलतेने हे हेतुमूलक नकाशे भू देशाचं वणन करतात?
माणसाचं खरं व प कती माणात हे आरसे दाखवतात? क  हे वत:च ठरवलेलं
भ व यकथन असतं? आपण वत: म येच पडताळून पा  शकू अशा त वांवर ते आधारलेले
आहेत का?

उ ेजना आ ण तसाद यां याम ये
या ाचं उ र हणून ह टोर ँ कलची एक गो  सांगतो. (Viktor Frankl)

ॅ कल हा ॉइ डयन मानसशा ावर वाढलेला एक हेतुमूलक(determinist) होता. हे
मानसशा  अस ेगृहीत धरते क  बालपणी तुम यासोबत जे घडते, यानुसार तुमचे चा र य
व म व आकार घेते व तेच तुम या जीवनावर रा य करते. तुम या जीवना या मयादा
आ ण परीघ ठरलेल ेअसतात. यासंदभात तु ही फारसं काही क  शकत नाही.

ँ क हा मानसशा  आ ण यूही होता. नाझी जमनी या मृ यू-छावणीत तो कैद
होता. तथे याने माणुसक ला का ळमा फासणारे असे काही अनुभवले क  जे पु हा
सांगताना सु ा जवाचा थरकाप होतो.

याचे आई-वडील, भाऊ आ ण याची प नी या छाव यांत मरण पावली कवा यांना
गॅस चबरम ये पाठव यात आले. याची बहीण सोडून सव कुटंुब संपले. ँ कलवरही
अन वत अ याचार झाले. अमानुष वागणुक ला सामोरे जावे लागले. दर णी याला ठाऊक
नसायचे क  आता याला गॅसचबरकडे पाठवतात क  तो ‘वाचले यांपैक ’ असून यां या
न शबी गॅसचबर आले यांचे मृतदेह बाहेर काढणार आहे कवा यांची राख उपसणार आहे.

एके दवशी एका लहानशा खोलीत एकटा आ ण न नावसथेत असताना याला, याला
याने पुढे ‘शेवटची मानवी वातं ये’ हंटल,े याचा सा ा कार होऊ लागला. असे वातं य



जे नाझी या यापासून हरावून घेऊ शकत न हते. ते या या प र थतीवर नयं ण ठेवू
शकत होते, या या शरीराचं काय वाटेल ते क  शकत होते, पण ह टोर ँ कल हा वत:
आ म-भान असलेला माणूस होता. तो या अव थेकडे सा ीभावाने बघू शकत होता. याचे
‘ व’ व अबा धत होते. ‘या सग याचा या यावर कसा प रणाम होणार आहे. हे तो वत:
या या अंतमनात ठरवू शकत होता.’ या याबरोबर काय घडलं, हणज े उ ेजना आ ण
याचा तसाद यां याम ये तो तसाद नवड याचं याचं वातं य कवा साम य होतं.

या अनुभवांम ये ँ कल वत:ला नर नरा या संगात े पत करत असे. जसे क
मृ यु छाव यांमधून सुट यावर व ा यासमोर भाषणं देताना तो वत:ला वगात क पत असे
आ ण अगद  याच यमयातनांमधून शकलेले धडे व ा याना देत असे.

अशा ानशा ां या मा लकेत - मान सक, भाव नक आ ण नै तक - मु यत: मरण
आ ण क पनाश  वाप न - याने याचे इवलेसे वातं य सरावाने इतकं इतकं वाढवल ंक
याला नाझी शका यांपे ा जा त वातं य मळालं. यां याकडे अ धक वातं य होतं,
यां या प र थतीमधून नवड याचं अ धक वातं य होतं. पण तो अ धक ‘मु ’ होता.
नवडीचं आंत रक साम य या याकडे होतं. या या भोवती या लोकांना अगद
पहारेक यांचं सु ा तो फू त थान झाला. तु ं गातील अ त वातही त ा आ ण छळातही
अथ शोधायला याने इतरांना मदत केली.

अक पनीय अशा दा ण प र थतीत असताना, मानवी वभावाचे मूलभूत त व शोधून
काढ यासाठ  मानवाची आ मभानाची देणगी वापरली. उ ेजना आ ण तसाद यां याम ये
माणसाकडे नवडीचे वातं य असते.

नवडी या वातं यात अनेक नखळ मानवी वै श  े आहेत. आप याकडे
‘क पनाश ’ आहे, आप या स थती या पलीकडे जाऊन काही नमाण कर याची

मता. आप याकडे ‘ ववेक’ आहे, ब यावाईटाचं, आपली वतणूक ठरवणा या त वांचं
आ ण आपले वचार आ ण कृती यां याशी कतपत सुसंगत आहेत याचं आंत रक भान
आ ण आप याकडे ‘ वतं  इ छाश ’ असते, आप या आ मभानावर आधा रत कृती
कर याची मता, कुठ याही भावापासून मु .

अगद  सवात बु मान पशंूनासु ा या देण या नाहीत. संगणका या भाषेत बोलायचं तर
उपजत ेरणा कवा/आ ण श ण यांनी यांचं ो ॅ मग झालेल ं असतं. यांना
जबाबदारीचे श ण देऊ शकतो, परंतु या श णाची जबाबदारी ते घेऊ शकत नाहीत,
स या श दात ते याला दशा देऊ शकत नाहीत. ते ो ॅ मग बदलू शकत नाहीत. यांना
याची जाणीवही नसते.

पण आप याला मळाले या अ तीय देण यांमुळे, आपली उपजत ेरणा आ ण
श ण यांपासून वेगळे ो ॅम आपण वत:साठ  ल  शकतो. याच कारणामुळे ा याची
मता मया दत आहे आ ण माणसाची अमयाद, पण आपण जर फ  आप या घडणीनुसार

आ ण श णानुसार आप या एक त मरणश नुसार ा यांसारखंच वागू लागलो तर
आप याला सु ा मयादा पडतील.



हेतुमूलक धारणा ही थमत: ा यां या - उंद र, माकड, कबुतरं, कु ी आ ण मान सक
आ ण बौ क ण यां या अ यासातून झाली आहे. हे संशोधकां या नकषांवर उत
शकेल. कारण ह ेमोजता ये याजोगं आ ण अनुमान काढता ये याजोगं वाटतंय, मानवाचा
इ तहास आ ण आपलं वत:चं आ मभान अस ं सांगतं क  हा नकाशा भू देशाचं मुळ च
वणन करीत नाही.

आपली अ तीय मानवी देणगी आप याला ा णजगतापासून वरती उचलते. आपण या
देण यांचा कती वापर आ ण वकास करतो यानुसार आपली अ तीय मानवी श
उपयोगात आण याची श  आप याला मळते. उ ेजना आ ण तसाद यां याम ये
आपली सवात मोठ  ताकद आहे नवडीचे वातं य!

‘अ काय’ची ा या

मनु य वभावा या मूलत वाचा शोध घेताना ँ कलने अचूक व-नकाशाचे वणन केले व
तेथूनच याने अ त प रणामकारक या प ह या आ ण सवात मूलभूत सवय चा
वकास करायला ारंभ केला, अ कायाची (Proactivity) सवय.

अ कम  रचना
अ काय (Proactivity) हा श द आज या व थापन सा ह यात चांगलाच ळला

असला तरी ब तेक श दकोशात तो तु हाला आढळणार नाही. या या अथाम ये केवळ
पुढाकार घे यापे ा अ धक काही आहे. याचा अथ, एक मनु य ाणी हणून आप या
आयु यात आपण वत: जबाबदार असतो. आपली वतणूक हे आप या घडणीचं न ह ेतर
आप या नणयांचे काय (प रणाम) आहे. आपण भावनांना मू यांपे ा यम व देऊ शकतो.



गो ी घडवून आण यासाठ चा पुढाकार आ ण जबाबदारी आप याजवळ असते.
इं जीत जबाबदारीला र पॉ स ब लट  हणतात. र पॉ स - तसाद दे याची

ॲ ब लट  हणजे मता. उ च अ कम  लोक ही जबाबदारी ओळखतात. यां या
वतणुक साठ  ते प र थती कवा घडण यांना जबाबदार धरत नाहीत. यांची वतणूक हे
भावनांवर आधा रत घडणीचं काय अस यापे ा मू याधा रत, जाणीवपूवक केले या
नवडीचे काय (फल व प) असते.

नसगत: आपण अ कम  अस याने, जर आपले आयु य हे घडण आ ण प र थती
यांचं काय असेल. तर याचे कारण हे क  जाणीवपूवक कवा अजाणता, आपण या गो ना
आपला ताबा घेऊ दला आहे.

अशी नवड करताना आपण त-कम  (Reactive) होतो. तकम  लोकांवर सहसा
भौ तक वातावरणाचा प रणाम होतो. हवा चांगली असेल तर यांना बरे वाटते. ती तशी
नसेल तर यां या वृ ीवर आ ण कामावर याचा प रणाम होतो. अ कम  लोक आपली हवा
आप याबरोबर नेतात. ऊन असो क  पाऊस; यांना फरक पडत नाही. ते मू यांनी े रत
झालेल ेअसतात. जर यांचे मू य उ म दजाचे काम नमाण करणे हे असेल तर यासाठ  हवा
चांगली आह ेक  वाईट यावर ते ठरत नाही.

तकम  लोकांवर सामा जक वातावरणाचाही प रणाम होतो. लोकांनी यांना चांगलं
वागवल ंक  यांना बरं वाटतं. तस ंझाल ंनाही क  ते बचावा मक कवा संर णा मक प व ा
घेतात. तकम  लोक यांची भाव नक जीवने इतरां या वतणुक भोवती उभारतात,
इतरां या कमजोर ना आपले नयं ण क  देतात.

णैक उम ला मू यांपे ा यम व दे याची मता हे अ कम  लोकांचे सार आहे.
तकम  लोक हे भावनांनी, प र थतीने, यां या वातावरणाने े रत झालेल े असतात.

अ कम  लोक े रत होतात मू यांनी - काळजीपूवक वचार केले या, नवडले या आ ण
अंगीकृत मू यांनी.

अ कम  लोकांवर भौ तक, सामा जक कवा शारी रक उ ेजनांचा भाव न क च
पडतो; पण या उ ेजनांना यांचा तसाद हा जाणता कवा अजाणता, मू याधा रत नवड
कवा तसाद असतो.

एलेनॉर झवे टने हंट या माणे, “तुम या संमती शवाय कुणीही तु हाला इजा क
शकत नाही.” गांधीज या श दात, “आपण देऊन टाकला नाही तर आपला आ मस मान ते
हरावून घेऊ शकत नाहीत.” आप याबरोबर थम काय घडलं यापे ा आपण काय
घडायला राजीखुशीने परवानगी दली, संमती दली ते घडतं; या या वेदना फार जा त
असतात.

हे सगळं भाव नक ा वीकारणं फार अवघड आहे हे मला मा य आहे; वशेषत:
वषानुवष आपण आप या गतीचे खापर प र थती या कवा इतर कुणा या वागणुक वर
फोडत आलेलो असतो ते हा. पण जे हा एखाद   मन:पूवक आ ण स चेपणाने हणते
क , ‘मी आज जो काही आह ेतो मी काल केले या नवड मुळे आहे.’ ते हा ती अस ं हणूच



शकत नाही क , ‘माझी नवड वेगळ  होती.’
सॅ े मटोम ये मी एकदा अ काय या वषयावर बोलत असताना, मा या भाषणा या

म येच एक ी उठून उभी रा हली व खूप उ े जत होऊन जोरजोरात बोलू लागली. तेथे
बरेच े क होते, खूप लोक वळून त याकडे पा  लागले. आपण काय करतोय हे एकदम
त या ल ात आलं. ती वरमली आ ण खाली बसली पण तला ग प बसणं अश य होत होतं
अस ं दसलं आ ण ती आजूबाजू या लोकांशी बोलू लागली. ती फारच खूष दसत होती.

काय झालं ते समजून घे यासाठ  मी कसाबसा म यंतरापयत थांबलो. म यंतरात मी
ताबडतोब त या जवळ गेलो आ ण तचा अनुभव इतरांना सांगायला तला आवडेल का
अस ं वचारलं.

“मला काय झाल ंयावर तुमचा व ासच बसणार नाही!” ती उद ्गारली.
“मी एका अ यंत , कृत न माणसाची पूण वेळची प रचा रका आहे. मी जे काही

करते ते याला कधीच चांगलं वाटत नाही. तो कधी कौतुक करत नाही, तो कधी माझी दखल
घेत नाही. तो सारखा मा यावर ओरडत असतो आ ण मा या येक कामात चुका काढत
असतो. या माणसाने माझ ंआयु य :खी क न टाकलं आहे. इतर प रचा रकांनाही असेच
वाटते. आ ही जवळ जवळ या या मरणाची ाथना करतो.”

आ ण तु ही आ ा तथं उभं रा न शूरपणे सांगत आहात क , मा या संमती शवाय
कुणीही, काहीही मला खवू शकत नाही आ ण :खी होणं हे मी मा या मनाने वीकारलं
आह,े तर मला हे पटणं श यच न हतं.

“पण मी यावर वचार करत रा हले. मी अगद  मना या तळाशी जाऊन वचारल,े माझा
तसाद नवड याचं साम य मा यात आह ेका?”

शेवट  जे हा मा या ल ात आल ंक  ते साम य आप यात आहे. जे हा मी तो कडू घोट
गळला क  माझ ं :खी आयु य मी नवडलेलं होतं ते हाच मा या हेही ल ात आलं क  ते
:खी नसणं हे सु ा मीच नवडू शकत होते.

या णी मी उभी रा हले. मला एकदम तु ं गातून सुट यासारखं वाटलं. सा या जगाला
ओरडून सांगावसं वाटल ंक , ‘मी मु  आह!े मी तु ं गातून सुटले आहे! कुणा माणसा या
वतणुक ला मी मा यावर ताबा मळवू देणार नाही.’

आप याबरोबर काय घडलं यापे ा ज ेघडतं याला आपण दलेला तसाद हा अ धक
वेदनादायी असतो. अथात काही गो ी आप याला शारी रक कवा आ थक ास देतात
आ ण :ख देतात. पण आप या चा र याला, मूळ व वाला काही ास हो याचं काही
कारण नाही. खरंतर आप या सवात कठ ण अनुभवां या मुशीतूनच आपली चा र ये
घडतात. आप या आंत रक श चा वकास करतात. भ व यात कठ ण प र थती
हाताळ याचं वातं य देतात आ ण इतरांना तसंच कर याची फूत  दे याचं बळ देतात.

कठ ण प र थतीत इतरांनाही उचलून घे याचं, फूत  दे याचं वैय क साम य यांनी
वक सत केल ंअशांपैक  ँ कल हा एक होता. हएतनाम या यु  कै ां या आ मच र पर
लखाणात अशा बदलून टाकणा या श चे आ ण या श या जबाबदार वापराने तु ं ग



सं कृतीवर आ ण कै ांवर ते हा आ ण आ ा झालेल ेप रणाम यांचे मन पालटून टाकणारे
आणखीही दाखले मळतात.

अशा खडतर प र थतीतील ना आपण सगळे ओळखतो. कदा चत यात या
कुणी धर आजारात कवा टोका या अपंग वाम ये सु ा अतुलनीय मनोधैय टकवून ठेवले
असेल. यां या श ने आप याला केवढ  फूत  मळते! कुणीतरी :खावर मात केली
आहे, प र थतीवर मात केली आहे आ ण यांची जीवने हणजे या उजळून टाकणा या,
उ थान करणा या मू यांचा वीकार आ ण उ ार आहेत. या जा णवेपे ा स या माणसा या
मनावर अ य कशाचाही खोलवर आ ण द घकालीन ठसा उमटत नाही.

सँ ा आ ण मी अनुभवले या सवात फूत दायक काळांपैक  एक साधारण चार वषाचा
होता. तो होता धर कॅ सरशी झगडणा या आम या य मै ण बरोबरचा, कॅरोलबरोबरचा.
कॅरोल आम या ल नात सँ ाची करवली होती आ ण २५ वषा नही अ धक काळ यांची घ
मै ी होती.

कॅरोल जे हा ख या या अखेर या अव थांम ये होती ते हा सँ ा त या उशाशी बसून
त या वैय क आठवणी लहायला तला मदत करायची. या लांबचलांब आ ण अवघड
अशा स ांनंतर ती घरी यायची. ते हा आप या मै णीचे धैय आ ण आप या मुलांसाठ
यां या आयु यातील वेगवेग या पायरीवर दे याचे संदेश ल ह याची तची इ छा यामुळे

कमालीची भारावून गेलेली असायची.
आप या मान सक आ ण भाव नक मता शाबूत राहा ा हणून कॅरोल कमीत कमी

वेदनाशामके कवा औषधे यायची. मग टेपरेकॉडरम ये कवा सँ ा टपणे घेत असेल तर
तला कुजबुज या आवाजात सांगायची. कॅरोल इतक  शूर, इतक  अ कम  आ ण इतरांची
इतक  काळजी वाहणारी होती क  त या आजूबाजू या लोकांसाठ  ती फूत चा मोठा झराच
बनली.

कॅरोल या नधना या आद या दवशी त या डो यात खोलवर पाह याचा अनुभव मी
वस च शकत नाही. अ यंत चंड आंत रक मू य असणा या लाच साजेशी वेदना
या डो यात होती. एक चा र यपूण जीवन, योगदान, सेवा तसेच ेम, काळजी आ ण

कौतुक यांचं जीवन मला या डो यात दसलं होतं.

इत या वषाम ये मी अनेक गटांना वचारत आलो आहे क  चंड श  असले या,
भरपूर ेम दले या आ ण अगद  शेवटपयत सेवा दले या एखा ा या शेवट या णी
तथे हजर अस याचा अनुभव कुणाला आहे का? साधारण पंचवीस ट के लोक होकाराथ
उ र देतात. मग मी यांना वचारतो क , कुणाकुणाला या  अ व मरणीय वाटतात -
यां या धैयापासून फूत  घेणारे, सेवे या कृतीने े रत होणारे - अ पकाळ का होईना,
यातले कती जण आहेत? अगद  न क , तेवढे सगळे लोक पु हा तसाद ायचे.

आयु यात तीन म यवत  मू ये आहेत असे ह टोर ँ कल सुचवतो - अनुभवा मक
कवा जे आप याबरोबर घडते ते; सृजना मक कवा जे आपण अ त वात आणतो ते;
आ ण वृ ी कवा धर आजारांसार या कठ ण प र थतीला आपला तसाद.



लोकां या मा या अनुभवाव न मला ँ कलचा मु ा पटतो. या त ही मू यांमधील
सव च आहे वृ ी. स या श दात सवात मह वाचे आहे ते आयु यातील आप या
अनुभवांना ‘आपण कसा तसाद’ देतो ते.

पुढाकार घेणे

कृती करणे हा आपला मूळ वभाव आह,े स याने आप याकडून कृती क न घेणे हा
न हे. व श  प र थतीत आपला तसाद नवड याचे साम य जस ेहा वभाव देतो तसेच
प र थती घडव याचीही श  हा देतो.

पुढाकार घेणे हणजे पुढे रेटणे, ासदायकपणा करणे कवा आ मक होणे नाही. गो ी
घडवून आण याची आपली जबाबदारी ओळखणे हा मा  याचा अथ न क  आहे.

इत या वषाम ये अ धक चांगली नोकरी हवी असणा या लोकांना मी अनेकदा पुढाकार
यायचा स ला दला आहे. रस आ ण कल चाच या घेणे, इंड चा अ यास करणे, अगद
यांना या सं थेत रस आहे. त या समोरील ांचा अ यास करणे आ ण मग यां या
मता या सं थेसमोरील  सोडव यासाठ  कशा उपयु  आहेत याचे प रणामकारक

सादरीकरण तयार करणे. याला ‘उपाय व ’ (Solution Selling) हणतात आ ण
धं ातील यशाचे हे कळ चे त व आहे.

याचा तसाद हणजे सहसा करार असतो. या भू मकेमुळे आप या नोकरीवर आ ण
गतीवर कती जबरद त प रणाम होईल याची ब तेक सव लोकांना क पना येते. पण ते

घडवून आण यासाठ  आव यक ती पावले उचल यात, पुढाकार घे यात यातले बरेच जण
कमी पडतात.

“कल चाचणी ायला कुठे जायचं ते मला माहीत नाही.”
“इंड चे आ ण सं थेचे  मला कसे समजणार? कुणीच मला मदत करायला तयार

नाहीये.”
“प रणामकारक सादरीकरण कस ेकरायचे ते मला समजत नाही.”
काहीतरी घडेल, नाहीतर कुणीतरी आप याला मदत करील हणून पु कळ लोक वाट

पाहात बसतात. पण शेवट  यांना चांगली कामं मळतात, ती अ कम  असतात. वत:च
सम या नसतात तर सम यांवरचे उपाय असतात. ती कामे पूण कर यासाठ  जे करणं
आव यक असेल ते कर यात पुढाकार घेतात. यो य त वांना चकटून राहतात.

जे हा आप या घरातल ं कुणी, अगद  लहान मूलसु ा बेजबाबदारपणे वागतं आ ण
सरं कुणीतरी येऊन सगळे ठ क ठाक करेल हणून बसतं ते हा आपण हणतो, “जरा तुझं
R आ ण I चालव.” (Resourcefulness आ ण Initiative योजकता आ ण पुढाकार)
पु कळदा तर आपण काही सांग याआधी तेच यां या त ारीवरचं उ र सांगतात. ‘माहीत
आहे मला - माझ ंR आ ण I वापरायचं!’

लोकांना जबाबदारी या मागावर ठेव यात यांना कमीपणा देणं नसून व ास देणं आहे.
अ काय हे माणसा या वभावात असतं, अ कम  इं यं न त असतील, पण ती असतात



न क . इतरां या अ कम  वभावाचा आदर क न आपण यांना सामा जक आरशातील
एक तरी व छ सरळ तमा दाखवतो.

अथात, या ग भतेची पातळ ही वचारात यायला हवी. भाव नक ा
अ तशय परावलंबी असले यांकडून उ च तभेचं सहकाय मळ याची अपे ा ठेवता येणार
नाही. पण आपण नदान यां या मूळ वभावाचा वीकार क न असं वातावरण तरी
नमाण क  शकतो क  जथे लोक संधीवर झडप घालतील आ ण वाढ या वावलंबनाने

 सोडवतील.

कृती करा कवा तुम याकडून कृती क न घेतली जाऊ दे

जे लोक पुढाकार घेतात आ ण जे घेत नाहीत यां यातील फरक हा अगद  दवस आ ण
रा ीइतका व छ आहे. प रणामकारकतेमधील २५ ते ५० ट के फरकाब ल बोलत नाहीये,
५००० ट के फरकाब ल बोलतोय.

खास क न जर ते शार, सजग आ ण इतरां ती संवेदनशील असतील तर तुम या
आयु यात प/प  समतोल नमाण कर यासाठ  पुढाकाराची आव यकता असते. सात
सवयी घालून घे यासाठ  पुढाकाराची आव यकता असते. तु ही जे हा बाक या सहा
सवय चा अ यास कराल ते हा तुम या ल ात येईल क  येक सवय ही पुढाकाराचा नायू
बळकट कर यावर अवलंबून आहे. तु ही कृती कर यावर येक ची भ त आहे.
आप याकडून कुणी काम क न घेईल हणून तु ही वाट पाहात रा हलात तर तुम याकडून
काम क न घेतलंच जाईल आ ण वाढ आ ण संधीचे प रणाम कुठलाही र ता नवडतात.

एका वेळ  मी गृहसुधार उ ोगातील लोकां या एका गटाबरोबर काम करत होतो, व वध
वीस-एक सं थांमधले लोक दर तीन म ह यांनी भेटून अगद  अपारंपा रक प तीने
आकडेवारीची देवाणघेवाण करायचे आ ण ांवर चचा करायचे.

हे महामंद या काळातील आहे आ ण बाक या अथ वसथेपे ा या उ ोगावर मंद चा
फार जा त वाईट प रणाम झाला होता. आ ही सु वात केली ते हा हे लोक ब यापैक  नराश
झालेले होते.

प ह या दवशी आम या चचसाठ   होता, “आप याला झालंय तरी काय? उ ेजना
कुठे आह?े” बरेच काही होत होतं. वातावरणाचा ताण जबरद त होता. बेकारीने हातपाय
पसरले होते आ ण आप या वसायाने केवळ तगून राहावे यासाठ  यातले कतीतरी जण
आप या म ांना नोक यांव न कमी करत होते. दवस संपेपयत येकजण अ धकच
नराश झाला होता.

स या दवशी आ ही  घेतला. “भ व यात काय घडणार आह?े” आ ही
वातावरणाचा अ यास केला. तोही ठळक अशा तसादा या जा णवेने क  याच गो ी यांचे
भ व य घडवणार आहेत. सरा दवस संपताना आ ही अ धकच खचून गेलो होतो. बरे
दवस ये यापूव  खूप वाईट घडणार होते आ ण ह े येकाला समजत होते.



हणून मग तस या दवशी आ ही अ कमा या ावर ल  क त करायचं ठरवलं.
‘आपला तसाद काय? आपण काय करणार आहोत? या प र थतीत ‘आपण’ कसा
पुढाकार घेऊ शकतो?’ सकाळ  आ ही खच कमी ठेवणे आ ण खचाचे व थापन
कर याब ल बोललो. पारी बाजारातील ह सा वाढव याब ल बोललो. दो ही वषयात
आ ही भरपूर क पनामंथन केले. मग पु कळ ावहा रक, करता ये याजो या गो वर ल
क त केलं. एका नवीन उ साहा या, आशे या आ ण अ कम  जा णवे या वातावरणात
बैठक ची सांगता झाली.

तस या दवसा या अगद  शेवट  आ ही एका ाचं उ र तीन भागात शोधलं. “धंदा
कसा चालला आह?े”

भाग एक: आप यासोबत ज ेघडत आहे ते चांगल ंनाहीये. बाजाराचा कल असा दसतो
क  सुधार यापूव  गो ी आणखी बघडणार आहेत.

भाग दोन: परंतु जे घडव यासाठ  आपण कारणीभूत होत आहोत ते चांगलं आहे.
कारण आ ही आम या खचाचं थापन अ धक चांग या रीतीनं करत आहोत आ ण खच
कमी करत आहोत व बाजारातील ह सा वाढवत आहोत.

भाग तीन: हणून धंदा कधी न हे एवढा चांगला आहे.

यावर तकम  मनाचं काय हणणं असेल? “चल तर! स याचा सामना करा. हे
सकारा मक वचार आ ण मनाची उभारी वगैरे इथपयत ठ क आहे. आज ना उ ा तु हाला
वा तवाचा सामना करावाच लागणार आहे.”

पण हाच तर फरक आह े सकारा मक वचारात आ ण अ कमात. आ ही वा तवाचा
सामना केलाच. स या या वातावरणाचा आ ण भ व यातील ेपणाचा सामना केला. पण
आ ही याही वा तवाचा सामना केला, क  हे वातावरण आ ण ेपण यांना सकारा मक

तसाद दे याची नवड कर याची श  आप यातच आहे. वा तवाचा सामना केला नसता
तर वातावरणात जे घडतंय यामुळे आ ही ठरवल ेजाऊ हे मा य के यासारखं झाल ंअसतं.

वसाय, सामा जक गट, येक काराची सं था - कुटंुबे ध न - अ कम  होऊ
शकतात. अ कम  लोकांची तभा आ ण योजकता यांचा संगम घडवून ते सं थे या अंतगत
एक अ कम  सं कृती जवू शकतात. सं था आता वातावरणावर जगत नाही तर संबं धत

ची सामा यक मू यं आ ण उ ं सा य कर यासाठ  पुढाकार घेऊ शकतात.
आप या भाषेकडे ल  देणे

आप या वृ ी आ ण वतणूक हे आप या धारणांमधूनच उ प  होत अस याने आपण
जर या जाणीवपूवक तपासून पा ह या तर आप याला यात आप या नकाशांचे प
दसेल. उदाहरणाथ आपली भाषा ही आपण कती माणात अ कम  माणसं आहोत याची
खरीखुरी नदशक असते.

तकम  लोकांची भाषा यांना जबाबदारीतून मु  करते. “मी असाच आहे. माझं आहे
हे असंच आहे.” मी प कं ठरवलंय या संदभात मी काहीही क  शकत नाही.”

“तो मला अगद  वेडं क न टाकतो.” मी जबाबदार नाही. माझ ंभाव नक आयु य हे



मा या नयं णाबाहेर या कशामुळेतरी ठरतं.
“मी ते क च शकत नाही. मला अ जबात वेळ नाही.” मा यापे ा वेगळं काहीतरी -

मया दत वेळ - माझ ं नयं ण करत आहे.
“माझी बायको थोडी संयमी असती तर…” स या कुणा या तरी वाग याने मा या

प रणामकारकतेला मयादा पडत आहेत.
“मला ते करावंच लागतं.” मी जे करत आह ेते कर यासाठ  प र थती कवा इतर लोक

मला भाग पाडत आहे. वत:ची कृती नवड यासाठ  मी वतं  नाही.

हेतुमूलक धारणेतून अशी भाषा ज माला येते आ ण याचा आ मा हा जबाबदारी
दे याकडे आहे. मी जबाबदार नाही, माझा तसाद मी ठरवू शकत नाही.

एकदा एका व ा याने मला वचारले, “मला वगातून सु  ाल का? मला टे नस या
सहलीला जावं लागणार आहे.”

“तुला जावं लागणार आहे. तू तकडे जायची नवड केली आहेस?” मी वचारले.
“मला खरंच जावं लागणार आहे.” तो उ ारला.
“तू गेला नाहीस तर काय होईल?”
“का, ते मला संघातून काढून टाकतील.”
“हा प रणाम तुला कसा काय वाटतो?”
“चांगला नाही वाटत.”
“ हणजेच, तू जायचं ठरवतोस कारण संघात राह याचा प रणाम तुला हवा आहे. तू

माझा वग बुडवलास तर काय होईल?”
“मला माहीत नाही.”
“नीट वचार कर. वगाला न ये याचा वाभा वक प रणाम काय असेल असं तुला

वाटतं?”
“तु ही काही मला काढून टाकणार नाही, नाही ना?”
“तो तर सामा जक प रणाम झाला. तो कृ म आहे. तू टे नस या संघात नसशील तर तू

खेळणार नाहीस, हे वाभा वक आहे. पण तू वगात न आ याचा वाभा वक प रणाम काय
असेल?”

“मला वाटतं माझं शकणं बुडेल.”
“बरोबर. मग तुला या प रणामाची इतर प रणामांबरोबर तुलना केली पा हजे व नवड



केली पा हजे. मला माहीत आहे क  मी असतो तर टे नस या सहलीला गेलो असतो. पण
तुला हे करावंच लागणार आहे असं कधीही हणू नको.”

“मी टे नस सहलीला जायची नवड करतो.” तो सौ यपणे हणाला.
“आ ण माझा तास बुडवणार?” मी खो ा खो ा आ याने वचारले.

तकम  भाषेची मोठ  सम या हणजे ती वयंतु  भ व यकथन बनून जाते. आपण
न यी आहोत अशी लोकांची प क  धारणा होत जाते आ ण मग ते या समजाला बळकट
देणारे पुरावे देऊ लागतात. आपण बळ  ठरलो आहोत. सारं आप या नयं णाबाहेर आहे.
आपलं जीवन कवा भ व य आप या हाती नाही असं यांना अ धका धक वाटू लागतं.
वत: या प र थतीब ल ते बाहेर या श ना, इतर लोक, प र थती अगद  ह-तारे यांना

बोल लावतात.
एका कायशाळेत मी अ कमा या त वावर बोलत होतो. तथे एक माणूस मा याजवळ

आला आ ण हणाला. “तू ज ेसांगतो आहेस ते मला आवडलं. पण येक प र थती कती
वेगळ  असते. मा या ववाहाकडे बघ. मला खरंच काळजी वाटते. मा या बायकोला आ ण
मला पूव  जसं वाटायचं तस ंआ ा वाटतंच नाही. मी काय करावं?”

“ती भावना आता उरली नाही?” मी वचारले.
“बरोबर.” याने जोरा दला. “आ ण आ हाला आम या तीन मुलांची अ तशय

काळजी वाटते. तू काय सुचवशील?”
“ त यावर ेम कर.” मी उ र दलं.
“सां गतलं ना, ती भावना आता श लक नाही.”
“ त यावर ेम कर.”
“तु या ल ात येत नाहीये. ेम ही भावनाच आता उरली नाहीये.”
“मग ेम कर. जर ती भावनाच नसेल तर ेम कर यासाठ  ते एक चांगल ंकारण आहे.”
“पण ेमच नसेल तर ेम कसं करणार?”
“ म ा, ेम करणे हे यापद आहे. ेम ही भावना हे ेम करणे या यापदाचे फळ

आहे. तर त यावर ेम कर. तची सेवा कर. याग कर. तचं ऐक. सहमत हो. कौतुक कर.
तला जोरा दे. हे कर याची तुझी इ छा आह ेका?”

सव ाग तक समाजां या थोर सा ह यात ेम करणे ह े यापद आहे. तकम  लोक
याची एक भावना क न टाकतात. ते भावनांवर चालतात. हॉ लवूडचं बघून बघून

आप यालाही वाटायला लागतं क  आपण जबाबदार नाही. आपण आप या भावनांचं फळ
आहोत. पण हॉ लवूडची गो  हणज े वा तव न हे. जर भावना आप या कृत चे नयं ण
करत असतील तर याचे कारण हणज ेआपण आपली जबाबदारी झटकून टाकली आहे व
यांना (भावनांना) तस ंक  देत आहोत.

अ कम  लोक ेमाचं एक यापद करतात. ेम हे तु ही करत असता. तु ही करत
असता तो याग, वत:ला सम पत करणं, जणू एक आई नवजात बाळाला या जगात आणते
आहे. तु हाला ेमाचा अ यास करायचा असेल तर जे इतरांसाठ  याग करतात अगद



आप या वरोधकांसाठ  आ ण जे बद यात ेम करत नाहीत यां यासाठ ही याग करतात
यांचा अ यास करा. तु ही पालक असाल तर यां यासाठ  तु ही याग करता, या

मुलांवर या तुम या ेमाकडे पाहा. ेम हे मू य ेम कर या या कृतीतून य ात येतं.
अ कम  लोकं मू यांपे ा भावनेला यम व देतात. ेम ही भावना पुन: ा त क न घेता
येते.

काळजी/संबंध नाही

काळजीचे वतुळ/ भावाचे वतुळ

आप या अ कायाचे माण कती आहे याब ल आ मभान आणायची आणखी एक
उ म माग हणजे आपला वेळ आ ण ऊजा आपण कुठे क त करतो ते पाहणे. आप या
सवाची काळजीची एक लांब ं द क ा असते. आपलं आरो य, आपली मुलं, कामा या
ठकाणचे , रा ीय कज, आ वक यु . आपली यात फारशी कवा भाव नक गंुतवणूक
नाही अशा गो पासून या वेग या काढून एक ‘काळजीचे वतुळ’ बनवता येते.



काळजी या वतुळातील गो कडे पा हले तर असे दसते क  यात या काही गो वर
आपले खरे तर काहीच नयं ण नाही व काह या संदभात आपण काहीतरी क  शकतो. या
स या कार या गो ना आपण पण लहान ‘ भावा या वतुळात’ एक  आणू शकतो.

या दोन वतुळांमधील कुठ या वतुळावर आपण जा तीत जा त वेळ आ ण ऊजा क त
करतो याव न आप या अ कमा या माणाचा शोध ब याच माणात लागू शकेल.

अ कम  ल  (सकारा मक ऊजने भावाचे वतुळ वाढते.)
अ कम  लोक आपले य न भावा या वतुळात क त करतात. याब ल ते काही



क  शकतात यावर ते काम करतात. यां या ऊजचा कार हा सकारा मक असतो.
वाढवणारा, मोठा करणारा असतो. यांचं भावाचं वतुळ वाढवायला कारणीभूत ठरतो.

उलटप ी तकम  लोक यांचे य न काळजी या वतुळात क त करतात. इतर
लोकां या कमजोरीवर, वातावरणात या ांवर आ ण या यावर यांचे अ जबात नयं ण
नाही अशा प र थतीवर ते ल  एकवटतात. याचा प रणाम हणजे दोषारोप कर याची
वृ ी. तकम  भाषा आ ण बळ  गे याची वाढती भावना. या ल ामुळे नमाण झालेली
सकारा मक ऊजा आ ण जोडीला यासंबंधी ते काही क  शकत होते याकडे केलेले ल
यामुळे यांचे भावाचे वतुळ आकसत जाते.

तकम  ल  (नकारा मक ऊजने भावाचे वतुळ आकसते.)
जोवर आपण आप या काळजी या वतुळात काम करत असतो ते हा आपण यातील

गो ना आपले नयं ण क  देतो. सकारा मक बदल घडवून आण यासाठ  आव यक
असलेला अ कम  पुढाकार आपण घेत नाही.

मा या मुलाला शाळेत बरेच  होते, याची गो  मी याआधी तु हाला सां गतली आहे.
याची वरवर दसणारी कमजोरी आ ण इतर लोक या कारे याला वागवत होते याने सँ ा

आ ण मी अ यंत काळजीत होतो.
पण या गो ी आम या काळजी या वतुळात हो या. जोपयत आ ही आमचे य न या

गो वर क त करत होतो तोवर आ हाला काहीही सा य होत न हते. फ  आमची
अपुरेपणाची आ ण असहा यतेची भावना वाढत होती आ ण आम या मुलाचं परावलं ब व
अधोरे खत होत होतं.

आ ही जे हा भावा या वतुळात काम करायला सु वात केली, आम या वत: या
धारणांवर ल  क त केलं ते हा आ हाला बदलणारी आ ण हळूहळू आम या मुलावर ही



भाव पाडणारी सकारा मक ऊजा आ ही नमाण क  शकलो. प र थतीची काळजी करत
बस यापे ा, आम यावर काम के यानेच आ ही प र थतीवर भाव पाडू शकतो.

थान, संप ी, भू मका कवा नातेसंबंध यामुळे काही प र थतीत चे भावाचे
वतुळ हे या या कवा त या काळजी या वतुळापे ा मोठे असते.

अशी अव था ही वयंद डत भाव नक ह व ीचे त बब आहे. काळजी या
वतुळावर क त आणखी एक तकम  वाथ  जीवनप ती.

आप या भावाचा अ म लावावा लागला तरी अ कम  लोकांचे काळजीचे वतुळ
नदान यां या भावा या वतुळाएवढे तरी न क च असते. आपला भाव
प रणामकारकरी या वापर याची जबाबदारीही ते वीकारतात.

य , अ य  आ ण नसलेले नयं ण

आप या समोरचे  तीनपैक  एका कारात मोडतात: य  नयं ण ( वत: या
वतणुक शी संबं धत ), अ य  नयं ण (इतरां या वाग यासंदभातील ) आ ण
नयं ण नसलेले  ( यां यासंदभात आपण काहीही क  शकत नाही अस े ; जशी
आपली पूव ची कवा स याची वा तव प र थती) अ कम  भू मका हा सव कारचे 
आप या स या या भावा या वतुळात सोडवायचे प हले पाऊल आहे.

य  नयं णाचे  ह े आप या सवय वर काम क न सुटतात. ते अगद  उघडच
आप या भावा या वतुळात असतात. हे प ह या, स या आ ण तस या सवय चे
‘वैय क वजय’ असतात.

अ य  नयं णाचे  ह ेआप या भावाची प त बदलून सुटतात. चौ या, पाच ा



व सहा ा सवय चे हे ‘जन वजय’ आहेत. मानवी भावा या ३० वतं  प ती मी वत:
ओळखून काढ या आहेत. सहसंवेदना ते थेट सामना, उदाहरण ते मन वळवणे इत या
वतं , वेगवेग या, ब तेकां या सा ात फ  तीन कवा चार प ती असतात. तकाने

सु वात होते आ ण याचा उपयोग झाला नाही तर लढाई कवा पलायन. स या
कुणालातरी ‘घडव या या’ याच या जु या अ-प रणामकारक प त नी य न करत
राह यापे ा, मानवी भावा या न ा प ती मी शकू शकतो ही क पनाच केवढ  मु
आहे!

नयं ण नसले या ांमुळे आप या चेह याची खालची रेष - मतहा य - बदल याची
जबाबदारी येते. या ांचा मनापासून आ ण शांतपणे वीकार करणे आ ण यां याबरोबर
जगणे - अगद  ते आवडत नसले तरीही - याची जबाबदारी येते. अशा रीतीने आपण या

ांना आप यावर नयं ण ठेवू देत नाही. अ कोहो ल स ॲनॉ नमस या ाथनेचे सार
आप याला पटते, “देवा, या गो ी मी बदलू शकतो आ ण या बदलायला ह ा या
बदल याचे धैय दे. या गो ी बदलू शकत नाहीत या गो ी वीकार याची शांती मला दे
आ ण या दो हीतला फरक ओळख याचे शहाणपण दे.”

 आप या य , अ य  कवा नयं णाबाहेरचा असतो, तो सोडव यातची
प हली पायरी आप या हातात असते. आप या सवयी बदलणे, आप या भावाची प त
बदलणे आ ण नयं णाबाहेर या ांकडे बघ याची ी बदलणे ह े सारं आप या

भावा या वतुळात असतं.

भावाचे वतुळ व तारणे

प र थती या आप या तसादाची नवड कर यात, आपण प र थतीवर खूप मोठा
भाव पाडतो ही जाणीव फार फूत दायक आहे. रासाय नक सू ातील एक भाग बदलला

क  आपण प रणाम बदलतो.

अनेक वष मी एका सं थेबरोबर काम करत होतो तचं नेतृ व एक ब आयामी 
करीत होती. याला प र थतीची दशा कळत असे. तो क पक, बु मान, समथ आ ण

शार होता आ ण हे येकाला माहीत होते. पण याची व थापनाची प त फार
कुमशाही होती. जणू इतर लोकांना काहीच सारासार नाही अशा प तीने लोकांना

‘सांगका या’ सारखं वागव याकडे याचा कल असे. “ह ेकर… ते कर… आता असं कर…
आता तसं कर… मी काय ते ठरवेन.”

प रणाम असा झाला क  या या भोवतीचा व थापकांचा जवळ जवळ संपूण संच
या या वरोधात एक  झाला. ते कॉ रडॉरम ये जमायचे आ ण एकमेकांना या या त ारी

सांगायचे. ही चचा अ तशय कृ म, अगद  बनावट असे. जणू ते या प र थतीत मदत क
इ छतात. पण हे ते सतत करायचे. अ य ां या कमजोरी या नावाखाली वत:ची
जबाबदारी टाळत होते.



“आता काय झालं याची तु ही क पनाच क  शकणार नाही.” कुणीतरी हणे, “ या
दवशी ते मा या वभागात गेले. मी सगळं तयार क न मांडून ठेवलेल ंहोतं. पण ते आले
आ ण काहीतरी वेगळंच सांगायला लागले. इतके म हने मी केलेल ंसगळं असंच वाया गेलं.
कसं या माणसासाठ  काम करायचं, मला समजत नाही. हे नवृ  हायला अजून कती
काळ आहे?”

“आ ा ते फ  एकोणसाठ वषाचे आहेत.” सरा कुणीतरी उ र देई. “तू आणखी सहा
वष टकशील अस ंवाटतं का तुला?”

“कोण जाणे, यां यासारखी माणसं कधीच नवृ  होत नाहीत.”
पण यातला एक व थापक अ कम  होता. भावनांनी न ह े तर मू यांनी जाणारा

होता. याने पुढाकार घेतला. याने अंदाज घेतला, संवेदना जाण या, प र थती वाचली,
अ य ां या कमजोरी न दस यासार या तो आंधळा न हता. पण यां यावर ट का करत
बस यापे ा तो यांची भरपाई करणार होता. या ठकाणी अ य ांची शैली कमी पडत
होती, तथे तो वत:ची माणसं म ये घालणार होता आ ण या कमजोर ना फारस ंमह व उ
देणार न हता आ ण अ य ां या बल थानांबरोबर यांची ी, बु , क पकता यां याबरोबर
तो काम करणार होता.

या माणसाने आपल ं ल  भावा या वतुळावर एकवटले. यालाही सांगका यासारखं
वागवल ं जात होतं. पण तो अपे ेपे ा जा त काहीतरी करणार होता. याने अ य ां या
गरजेचा अंदाज बांधला. सहसंवेदनेने अ य ांना नेमक  कशाची काळजी असेल याची
अटकळ बांधली. यामुळे जे हा याने मा हती समोर ठेवली ते हा याचे व ेषण आ ण या
व ेषणावर आधा रत या या शफारशीही समोर ठेव या.

एक दवस स लागार हणून मी अ य ांसोबत बसलेला असताना ते हणाल,े “ ट फन,
या माणसाने ज ेकेलंय यावर माझा व ासच बसत नाही. मी मा गतलेली केवळ मा हतीच
याने दली नाही तर आप याला बरोबर हवी असलेली जा तीची मा हतीदेखील दली. मला
याची फार काळजी वाटत होती या संदभातील याचे व ेषणसु ा दले आ ण या या
शफारश ची याद देखील दली.”

“ या या शफारसी या व ेषणाला अनुस न आहेत. व ेषण मा हतीला अनुस न
आहे. हा माणूस वल ण आह!े धं ा या या बाजूंची काळजी करायचं कारण नाही. हे कती
चांगलं आहे!”

पुढ या बैठक त ‘ह े कर’, ‘ते कर’ हे सव व थापकांसाठ  होतं - एक सोडून. या
माणसासाठ  होतं, ‘तुझ ंकाय मत आहे?’ भावाचे वतुळ वाढल ंहोतं.

यामुळे सं थेत ब यापैक  खळबळ माजली. कॉ रडॉरमध या तकम  मतांनी आता या
माणसावर वखारी शरसंधान सु  केलं.

जबाबदारी टाळणं हा तकम  लोकांचा वभाव आहे. “मी जबाबदार नाही.” ह े हणणे
कतीतरी सुर त असतं. मला हणावं लागेल, “मी बेजबाबदार आहे.” माझा तसाद
नवडायची श  मा यात आहे आ ण मी नवडले या तसादाचा प रणाम हणज े मी



नकारा मक, कटकार थाना या वातावरणाशी संबं धत असणं, हे हणणं मला फार जड गेलं
असतं. वशेषत: स या या कमजोरी या नावाखाली वषानुवष मी जबाबदारी टाळत असेल
तर.

यामुळे ही व थापक मंडळ  ते का जबाबदार न हते, याची आणखी मा हती,
आणखी पुरावे, आणखी दा गोळा शोधून काढ या या मागे लागली.

पण हा माणूस यां याही बाबतीत अ कम  होता. हळूहळू याचे भावाचे वतुळ
यां याही दशेने वाढत होते. याने ते इतके व तारत गेल ेक  या या सहभागा शवाय आ ण

संमती शवाय एका वेळ  सं थेतील कुणीही कुठलीही मह वाची हालचाल करत न हते.
अगद  अ य सु ा. पण अ य ांना याचा धाक वाटत न हता कारण याची श  ही
यां या श ना पूरक होती व यां या कमजोरीची भरपाई करत होती. यामुळे यां याकडे

दोन माणसांची श , एक पूरक संघ झाला होता.
या माणसाचं यश या या प र थतीवर अवलंबून न हतं. आणखी बरेच जण याच

प र थतीत होते. या प र थतीला याने नवडले या तसादाने, भावा या वतुळावरील
या या ल ाने सारा फरक पडला.

बरेच लोक ‘अ कम ’चा अथ पुढे रेटणे, आ मकपणा करणे कवा असंवेदनशील
असणे असा करतात. पण तस ं अ जबात नसतं. अ कम  लोक पुढे रेटणारे नसतात. ते

शार असतात. ते मू यांनी चालणारे असतात. ते प र थती वाचतात. कशाची गरज आहे ते
जाणतात.

गांधीज कडे पाहा. यांचे ट काकार वधानसभेत बसून भारतीयांना छळ याब ल
टशांचा ध कार कर या या सदा या काळजी या वतुळात सामील न हो याब ल

यां यावर ट का करत होते. ते हा ते भाता या शेतांम ये होते. शांतपणे, सावकाश, नकळत
शेतमजुरांवरचे यांचे भावाचे वुतळ व तारत होते. देशभर तळागाळातून यांना पा ठबा,
व ास मळाला. कुठलेही पद कवा राजक य स ा नसताना सहानुभूती, धैय, उपोषण
आ ण नै तक बळावर शेवट  आपल े य नाचे े  व ता न तीस कोट  लोकांचे राजक य
पारतं य मोडून काढत यांनी इं लंडला गुडघे टेकायला लावले.

‘ मळालेले’ आ ण ‘असलेल’े
आपली काळजी कोण या वतुळात आहे हे ठरव याचा एक माग हणज े ‘ मळालेले’

आ ण ‘असलेले’ यां यात फरक करणे. काळजीचे वतुळ ‘ मळालेल’े यांनी भरलेल ेअसते.
“मा या घराचे ह ते फेडून झाल ेक  मी सुखी होईन.”
“माझा साहेब एवढा कुमशहा मळाला नसता तर…”
“आमचे हे जरा शांत मळाल ेअसते तर…”
“माझी मुलं आणखी आ ाधारक मळाली असती तर…”
“मला पदवी मळाली असती तर…”
“मला मा यासाठ  जा त वेळ मळाला असता तर…”



भावाचे वतुळ ह े ‘असले यां’नी भरलेल े असते. मी अ धक संयमी असतो, शहाणा
असतो, ेमळ असतो, चा र यावर भर असतो.

“जे हा आपण ‘ तथे’ सम या आहे असा वचार करतो तो वचार हीच सम या असते.”
तथे ज ेकाही असतं याला आपण आपल ं नयं ण क  देतो, धारणा बदल हा ‘बाहे न
आत’ असतो. आपण बदल यापूव  ते बाहेरचं बदलायला हवं असतं.

अ कम  भू मका ही आतून बाहेर बदलायची असते. वेगळे होणे आ ण वेगळे झा याने
तथे बाहेर जे आहे यात सकारा मक बदल घडवून आणणे. मी अ धक योजक अस ूशकतो,
अ धक सावध अस ू शकतो, अ धक क पक अस ू शकतो, अ धक चांगला सहकारी असू
शकतो.

जु या करारातील एक गो  फार आवडती आहे. यू- न परंपरे या मूळ वणीचा तो
एक भाग आहे. गो  आहे जोसेफची, जो भावांकडून वया या सतरा ा वष  इ ज तम ये
गुलाम हणून वकला गेला. पो टफरचा नोकर हणून आ मक णे या लानीत राहाणे,
आपले भाऊ, आपला मालक, या याजवळ असलला सग याचा अभाव यांवर ल  क त
करणं. ह े सारं या यासाठ  कती सोपं होतं याची क पना क  शकता का तु ही? पण
जोसेफ अ कम  होता. याने ‘अस यावर’ भर दला. थो ात अवधीत तो पो टफरचे घर
चालवू लागला. पो टफरचं ज ेकाही होतं ते सारं या या ता यात होतं कारण व ास चंड
होता.

आ ण मग एक दवस असा आला क  जोसेफ अवघड संगात सापडला आ ण याने
सचोट शी तडजोड कर याचे नाकारले. प रणामी, याला अ यायाने तेरा वषाचा तु ं गवास
घडला. पण पु हा तो अ कम  होता. याने आत या वतुळावर काम करायला सु वात
केली. मळ यापे ा अस यावर भर दला. लवकरच तो तु ं ग चालवू लागला. कालांतराने
अ खा इ ज त देशच चालवू लागला. या या वरती होता फ  फरोह.

ब याच लोकांसाठ  हा ना मय धारणा बदल असेल याची मला क पना आहे. आप या
साचले या थतीब ल इतर लोकांना, प र थतीला, घडणीला दोष देणं कतीतरी सोपं
असतं. पण आपण जबाबदार असतो - ‘जबाबदार’. आप या आयु यांवर नयं ण
ठेव यासाठ  आ ण ‘अस यावर’, आपण काय ‘आहोत’ यावर काम क न आप या
प र थतीवर सव श नशी भाव पाड यासाठ  जबाबदार.

मा या वैवा हक आयु यात काही सम या असेल तर बायको या पापांचा पाढा सतत
उगाळ याने मला काय लाभ होणार आहे? मी जबाबदार नाही असं हट याने मी वत:ला
एक बल बळ  बनवतो, वत:ला नकारा मक प र थतीत जखडून टाकतो. त यावर भाव
टाक याची माझी मताही मी संकु चत करतो. मा या सार या कुरकुर याने, दोष
दाखव याने, ट का कर याने तची वत: या कमजोर ब ल पु हा पु हा खा ी होत राहाते.
मला ज ेसुधारायची इ छा आहे या वाग या नही माझी ट का वाईट असते. प र थतीवर
सकारा मक प रणाम कर याची माझी मता ीण होते आ ण न  होते.

मला जर प र थती सुधारायची असेल तर जी एक गो  मा या नयं णात आहे यावर



मी काम करीन. मी वत: मा या बायकोला घडवणं बंद क न मी मा या वत: या
कमजोरीवर काम करीन. उ म वैवा हक जोडीदार बनणे, नरपे  ेम आ ण आधार यांचा

ोत बनणे यावर मी वत:ला क त करीन. मा या बायकोला अ कम  उदाहरण जाणवेल
व तीही तसाद देईल अशी आशा आहे. पण ती तसा देवो अगर न देवो प र थतीवर भाव
टाक याचा सवात ध कादायक माग हणज े वत:वर, मा या ‘अस यावर’ काम करणे.

भावा या वतुळात काम कर याचे कतीतरी माग आहेत. चांगलं ऐकणारा बनणे, ेमळ
वैवा हक जोडीदार बनणे, अ धक चांगला व ाथ  बनणं, अ धक सहकाय करणारा आ ण
सम पत कमचारी बनणं. कधी कधी आप याला श य असलेली सवात अ कम  गो
हणज ेआनंद  राहणे - मनापासून हसणे. आनंद ही :खासारखीच अ कम  नवड आहे.

हवेसार या गो ी आप या भावा या वतुळात कधीच येणार नाहीत. पण अ कम  माणसं
हणून आपली वत:ची भौ तक कवा सामा जक हवा आपण आप याबरोबर नेऊ शकतो.

आपण आनंद  रा  शकतो आ ण स या यां यावर आपलं नयं ण नाही. या गो चा
वीकार क  शकतो आ ण यां यावर नयं ण ठेवू शकतो. यां यावर आपल े य न क त

क  शकतो.

काठ चं सरं टोक

आप या जीवनाचं सारं ल  भावा या वतुळाकडे एकवट यापूव  काळजी या
वतुळातील दोन गो चा वचार हायला हवा. प रणाम आ ण चुका.

आप याला आप या कृती नवड याचं वातं य असल ं तरी या कृत चे प रणाम
नवड याचं वातं य नसतं. प रणाम हे नैस गक यायाने ठरवले जातात. ते बाहेर
काळजी या वतुळात असतात. आपण चाल या आगगाडी या समोर उडी मारायची ठरवू
शकतो पण आगगाडी आप याला धडक यानंतर काय होईल ते ठरवू शकत नाही.

आपण वसायात अ ामा णकपणा करायचं ठरवू शकतो. आपण पकडल ेजातो क
नाही यावर सामा जक प रणाम बदलू शकत असले तरी आप या मूळ म वावर होणारे
नैस गक प रणाम न त असतात.

आपलं वागणं त वांवर ठरत असतं, यां याशी सुसंगत जग याने सकारा मक प रणाम
मळतात, यांचे उ लंघन के याने नकारा मक प रणाम मळतात. कुठ याही संगाचा

तसाद नवडायला आपण वतं  असतो. पण अस ं करताना याला जोडून येणारे
प रणामही आपण नवडत असतो. “काठ चं एक टोक जे हा आपण उचलतो ते हा सरंही
टोक उचलत असतो.”

न:संशयपणे आप यापैक  येका या आयु यात अशा वेळा येऊन गे या आहेत क
ते हा आपण नवडलेली गो  आप याला कालांतराने चुक ची काठ  वाटली होती. आप या
नवड मुळे जस े प रणाम झाले आहेत, यां या शवाय आपलं जीवन चाललं असतं.
आप याला पु हा ती नवड कर याची वेळ आली, तर आपण ती नरा या रीतीने क .
आपण या नवड ना चुका हणतो आ ण आपण सखोल वचार केला पा हज ेअशी ही सरी



गो .
ज े :खी झालेले असतील यां यासाठ  आ याचा, कदा चत सवात गरजेचा अ यास

हणज ेपूव या चुका याही बाहेर, काळजी या वतुळात असतात. याची जाणीव क न घेणे,
आपण यांना आठवू शकत नाही. या नाहीशा क  शकत नाही. यां या बरोबर प रणाम
हणून ज ेआले यावर आपल ं नयं ण नसतं.

कॉलेजकडून वाटरबॅक हणून खेळताना माझा मुलगा र टबँड ताणून आपटायला
शकला होता, हणज े याने कवा इतर कुणी खेळताना मागे पास ायची चूक केली तर ती
कृती याला एक आठवण क न ायची क  माग या चुक मुळे या या न यावर आ ण
पुढ या खेळावर प रणाम होणार नाही.

चुक ब लची अ कम  भू मका हणजे लगेच ती मा य करणे, सुधारणे व यापासून
शकणे. याने अ रश: अपयशाचे यशात पांतर होते. आयबीएमचे सं थापक ट . जे.
वॉटसन हणतात, “यश अपयशा या स या टोकाला असतं.”

पण चूक मा य न करणे, ती न सुधारणे व यापासून काही न शकणे ही एक नरा या
तीची चूक आहे. ती माणसाला आ मवंचने या, आ मसमथना या वाटेवर नेऊन ठेवते.

पु कळदा यात वत:साठ  आ ण इतरांसाठ  बु ामा यवादाचा (सारासार अस याचा)
भाग असतो. ही सरी चूक. ह ेपांघ ण, ह ेप हलीला बळ देते. तला माणाबाहेर मह व
देते आ ण वत:ला फार खोलवर हानी पोचवते.

इतर काय करतात कवा अगद  आप या चुका आप याला तेवढा ास देत नाहीत
जेवढा या गो ना असलेला आपला तसाद देतो. आप याला दंश केले या सापामागे
धाव याने आप या सबंध शरीरात वष भनेल, यापे ा ते वष उतरव यासाठ  ताबडतोब

य न करणं कतीतरी चांगलं.
कुठ याही चुक ला आपण दले या तसादामुळे पुढ या णाचा दजा ठरत असतो.

आप या चुका ताबडतोब मा य करणे मह वाचे असते कारण यामुळे पुढ या णावर यांची
स ा राहात नाही व फ न आप याला बळ मळते.

श द देणे आ ण पाळणे

भावा या वतुळा या दय थानी काय असेल तर श द आ ण बां धलक  दे याची आ ण
पाळ याची आपली मता. वत:ला आ ण इतरांना आपण दलेला श द आ ण या
बां धलक शी असलेला आपला स चेपणा हे आप या अ कायाचे सार आ ण सवात इ

कट करण आहे.
ह े आप या वाढ चंही सार आहे. ‘आ मभान’ आ ण सारासार ववेक या मानवाला

मळाले या देण यां ारा कमजोरीची े े, सुधारणेचे वषय, जथे बु म ेचा वकास करता
येईल अशी े े. सुधार यासारखी कवा आप या आयु यातून न  कर याजोगी े े यांची
आप याला जाणीव होते आ ण मग जशी आप याला आप या क पनाश ची आ ण
वतं  इ छेची ओळख होते आ ण आपण या जा णवेवर यांचा वापर क  लागतो - वचन



देणे, येय ठरवणे यां याशी ामा णक राहणे - तस ेआपण आप या अस याला, आप या
म वाला बळ देतो आ ण यामुळे आप या आयु यातील येक गो  श य होते.

इथेच आप याला दोन माग सापडतात क  ज े लगेच आप याला आयु याचं नयं ण
देतात. आपण ‘वचन देऊ शकतो’ आ ण ते पाळू शकतो कवा आपण येय ठरवू शकतो
आ ण सा य कर यासाठ  य न क  शकतो. जसेजस ेआपण श द देऊ लागतो व पाळू
लागतो - कतीही छोट शी बां धलक  का असेना - तसतशी आप याला आंत रक
स चेपणाची जाणीव होऊ लागते. ती आपली वयं नयं णाची भावना जागी करते व
आप या आयु यातील अ धक जबाबदारी घे याचं धैय व श  देते. वत:ला आ ण इतरांना
श द देऊन आ ण पाळून हळूहळू आपला स मान हा आप या मन: थतीपे ा वशाल होतो.

वत:ला श द देणे व पाळणे हे प रणामकारकते या मूलभूत सवयी वक सत कर याचे
सार आहे. ान, कौश य आ ण इ छा या सग यावर आपले नयं ण लागते. कुठ याही
एकावर काम क न आपण त ह चे संतुलन सुधा  शकतो. या त ह चे छेद े  जेवढे
व तारेल तेवढ  यां यावर या सवयी आधारले या आहेत, ती त वे आपण सखोल
आ मसात करतो आ ण आप या आयु यात प रणामकारकता वाढव यासाठ  आप याला
संतु लत रीतीने घेऊन जाणारी चा र याची श  नमाण करतो.

अ काय - तीस दवसांची परी ा

आपली वत:ची अ कायता ओळख यासाठ  आ ण वाढव यासाठ  आप याला
ँ कल या छळछाव यांचा अनुभव घे याची गरज नाही. अगद  आप या सवसामा य

दैनं दन घटनांमधूनच आपण आयु यातील असाधारण दडपण हाताळ याची अ कम  मता
वक सत करतो. ह ेअसतं आपण कसा श द देतो आ ण पाळतो, वाहतुक या क डीत काय
करतो, ासदायक ाहकाला कवा उ ट मुलाला कस े हाताळतो ते आपण आप या
सम यांकडे कसे पाहतो आ ण आप या श  कुठे एकवटतो हे ते असतं. आपण कुठली
भाषा वापरतो, हे ते असतं.

मी तु हाला तीस दवसांची एक अ काया या त वाची परी ा दे याचं आ हान देतो.
फ  य न करा आ ण पाहा काय होते ते. तीस दवस फ  तुम या भावा या वतुळात
काम करा, छोट  वचने ा आ ण ती पाळा. काश हा, यायाधीश नको. आदश हा,
ट काकार नको. उ राचा भाग हा, ाचा नको.

तुम या वैवा हक आयु यात, तुम या कुटंुबात, तुम या कामावर याचा योग करा.
वत:साठ  वाद घालू नका. जे हा एखाद  चूक कराल ते हा ती मा य करा, सुधारा आ ण
यापासून शका. ताबडतोब दोषारोप कर या या, नावं ठेव या या मन: थतीत जाऊ नका.

तुमचे यांवर नयं ण आहे अशा गो वर काम करा. वत:वर काम करा. अस यावर काम
करा.

स यां या कमजोरीकडे सहानुभूतीने बघा. दोषैक ीने नको. ते काय करतात कवा
यांनी काय केल ंपा हज ेहा मु ा नाही, प र थतीला तु ही नवडलेला तसाद आ ण तु ही



काय केलं पा हजे हा मु ा आहे. ‘ तकडे’ सम या आहे अस ंतु हाला वाटायला लागलं क
थांबा, असा वचार हीच सम या आहे.

ज ेलोक यांचं ज मजात वातं य दवसामागून दवस वापरतील यांचे वातं य हळूहळू
व तारेल. जे तस ंकरणार नाहीत, यां या ल ात येईल क  ते वातं य ीण होत होत फ
‘ जवंत असणे’ एव ावरच श लक राहील. पालक, सहकारी आ ण समाज यांनी
यां यासाठ  ल हलेली भू मका ते वठवत राहतील.

आप या प रणामकारकतेसाठ , आप या वत: या आनंदासाठ  आ ण शेवट  मी हणेन
क  आप या ब याचशा प र थतीसाठ  आपण जबाबदार असतो.

सॅ युअल जॉ सनने हंटले आहे. “‘समाधानाचं कारंज’ं हे मनात उसळल ंपा हज ेआ ण
याचं मनु य वभावाचं ान इतकं मया दत आहे क  जो सुखा या शोधासाठ  वत:चा
वभाव सोडून बाक  काहीही बदलायला नघाला असेल याचं आयु य वांझो ा य नात
वफल होईल व ज े याला र करायचं आह ेते :ख शतगु णत होईल.”

आपण र पॉ सबल - र पॉ स एबल आहोत याचं ान ह ेप रणामकारकतेसाठ  आ ण
आपण पाहणार आहोत या प रणामकारकते या इतर येक सवयीसाठ  मूलभूत आहे.

आचरणासाठ  सूचना

१. एक सबंध दवस तुमची आ ण तुम या भोवती या लोकांची भाषा ऐका. ‘फ  जर’,
‘मला श य नाही’, ‘मला केलंच पा हज’े अशी तकम  वा यं तु ही कती वेळा
वापरता आ ण ऐकता?

२. नजीक या भ व यात तु हाला येणार असणारा एखादा अनुभव शोधा जथे तुम या
पूवानुभवाव न तु ही तकम पणे वाग याची श यता आहे. तुम या भावा या
वतुळा या संदभात प र थतीचा आढावा या. तु ही अ कम  तसाद कसा देऊ
शकता? थोडा वेळ या आ ण तु ही अ कम पणे वागत असतानाचा तो संग
मना या समोर सा ात उभा करा. उ ेजना आ ण तसाद यामधील जागेची वत:ला
आठवण क न ा. तुमचं नवडीचं वातं य वापर याचं वचन वत:ला ा.

३. तु हाला नैरा य आणणारी तुम या खाजगी कवा कायालयीन आयु यातील एखाद
सम या नवडा. ती य , अ य  क  नसले या नयं णाची सम या हे ठरवा.
तुम या भावा या वतुळात तु ही उचलू शकता असं पाऊल ओळखा व ते पाऊल
टाका.

४. अ कायाची तीस दवसांची परी ा देऊन पाहा. तुम या भावा या वतुळावर
पडले या फरकाची जाणीव होऊ ा.



सवय २
शेवट मनात ठेवून सु वात करा



वैय क नेतृ वाची त वे

आप या आत काय आहे
या याशी तुलना करता
आप या माग या पुढ या गो ी ु लक असतात

ऑ ल हर वडेल हो स

कृपया, पुढची काही पाने वाच यासाठ  एखाद  शांत, एकांत जागा शोधून काढा. जे
तु ही वाचणार आहात आ ण मी जे तु हाला करायला सांगणार आह े या त र  बाक या
सग या गो ी डो यातून काढा. तुमचं वेळाप क, तुमचा धंदा, तुमचं कुटंुब कवा तुमचे म
कशाचीही काळजी क  नका. फ  मा याबरोबर राहा आ ण मन खरोखर खुल ंठेवा.

तु ही तुम या य या अं यया ेत जात आहात अस ं च  मन:च ुंसमोर आणा.
तु ही मशानात जात आहात. आत जात असताना तु हाला फुलं दसतात, भजनाचे मंद वर
कानावर येतात. पुढे जात असताना म , कुटंुबीय यां या चेह यां समो न तु ही पुढे जाता.
ओळखीचा आनंद, सोडून गे याचं :ख या माणसां या दयांतून चेह यावर पराव तत होत
असतं.

तु ही तसेच पुढे जाता. सरणावर बघता तर अचानक तुमचाच चेहरा तु हाला दसतो. हा
तुमचाच अं य वधी आहे. आजपासून तीन वषानी. ही सगळ  माणसं तु हाला ांजली
वाह यासाठ  जमलेली आहेत.

तु ही एका खुच वर थानाप  होता, काय म सु  हो याची वाट बघत तुम या
मनात या काय मप केवर तु ही एक नजर टाकता. चार व े  बोलणार आहेत. प हला
व ा तुम या कुटंु बयांपैक  आहे. तुमचे जवळचे, रचे नातेवाईक - मुल,ं भाऊ, ब हणी,
भाचे, पुतणे, काका, मावशा, चुलत-मावस भावंडं आ ण आजोबा-आजी - असे सग या
देशभरातून आले आहेत. सरा व ा तुमचा म  आहे. माणूस हणून तु ही कस ेहोता याची
थोडी झलक तो देऊ शकेल. तसरा व ा तुम या वसायातील कवा कायालयातील आहे.
चौथा व ा तु ही या सेवाभावी सं थेशी संबं धत होता या सं थेमधून आला आहे.

आता नीट वचार करा. तु ही आ ण तुमचं आयु य याब ल यातील येक व याने
काय बोलावं अस ं तु हाला वाटतं? कुठ या कारचे पती, प नी, वडील, आई तु ही होता
असं यां या श दांत त ब बत हावं? कुठ या कारचे मुलगा, मुलगी कवा भावंडं?
कुठ या कारचे म , कुठ या कारचे सहकारी?



कस ंचा र य तुम यात यांना दसावं असं तु हाला वाटतं? कुठल ंयोगदान, कुठलं यश
यां या मरणात राहावं अस ं तु हाला वाटतं? तुम या आजूबाजू या लोकांकडे नीट पाहा.
यां या आयु यात कोणता बदल घडवून आणणं तु हाला आवडेल?

पुढे वाच या आधी जरा थांबा. तुम या मनातल े वचार टपून या. सवय दोनची
गत समज वाटायला याने खूप मदत होईल.

‘शेवट मनात ठेवून सु वात करा’ हणज ेकाय?

या ‘डो यापुढे आण या या’ उप मात तु ही जर मनापासून सहभागी झाला असाल तर
तु ही तुम या खोलवर या मूलभूत मू यांना णभर पश केला आहे. तुम या भावा या
वतुळा या क थानी असले या आंत रक मागदशक व थेशी णभर तु ही जोडले
गेलात.

जोसेफ ॲ डसन या श दांवर वचार करा:

मी जे हा थोरां या समाधीकडे पाहातो ते हा
मा या मनातील म सराची येक भावना न  होते.
स दयाचे मृ युलेख मी वाचतो ते हा मा या

येक  इ छेचा लय होतो. थड यांजवळ मी
जे हा पालकांना भेटतो ते हा माझं दय अनुकंपेने वतळून जाते.
जे हा मी पालकांचंच थडगं पाहातो ते हा
यांचं अनुकरण आपण ताबडतोब करायला पा हज ेअशां या
वरहा या :खा या ती तेचा वचार मा या मनात येतो.
जे हा मी राजांना यां या फतुरांशेजारी प डलेले पाहतो
कवा वरोधकांना शेजारी शेजारी चर न ा घेताना पाहातो
कवा यांनी आप या पधसाठ  कवा वादांसाठ  जगाचे दोन
तुकडे केल ेअशा धा मक लोकांची अखेरची व ांती पाहातो
माणसा या ु  पधा, भांडणे आ ण वाद यां या :खाने
आ ण अचं याने माझे दय भ न जाते. मी जे हा
थड यांवर या व वध तारखा पाहातो, कालची तारीख आ ण
सहाशे वषापूव ची तारीख ते हा मी या महान दवसाचा
वचार करतो जे हा आ ही सारे समकालीन असू आ ण एक  कट होऊ

जरी सवय २ ही वेगवेग या संगात आ ण जीवना या वेगवेग या पात यांवर लागू
होते तरी ‘शेवट मनात ठेवून सु वात करा’चं सवात मूलभूत उपयोजन हणज े आप या
जीवना या शेवटाचं च ं. तमा कवा धारणा ही संदभचौकट हणून ध न कवा इतर सव
काही तपास याचा नकष ध न आज सु वात करणे. तुम या आयु याचा येक भाग -
आजची वतणूक, उ ाची वतणूक, पुढ या आठव ातील वतणूक, पुढ या म ह यातील



वतणूक ही संपूणा या संदभात, तु हाला जे सवात मह वाचं वाटतं या या संदभात तपासली
जाऊ शकते. तो शेवट प पणे मनात ठेवून तु ही खा ी क न घेऊ शकता क  कुठ याही
एका दवशी तु ही जे काही करता याने तु ही सव च हणून ठर वले या नकषाचं उ लंघन
होत नाही आ ण तु ही तुम या आयु याची संपूण हणून जी तमा उभी केलेली आहे यात
तुम या येक दवसाचं अथपूण योगदान असतं.

शेवट मनात ठेवून सु वात करणे हणज ेआपलं गंत  पूणत: समजून घेणे. याचा अथ
हणज ेतु हाला कुठे जायचं आह ेहे समजून घेणे. हणज ेतु ही आ ा कुठे आहात हे तु हाला

अ धक चांगल ंसमजतं हणजे तुमचं पाऊल सदैव यो य दशेलाच पडतं.
उ ोगा या/काय मां या पज यात अडकणं, जीवना या कायम नतेत म गूल होणं,

अ धका धक मेहनत क न यशाची शडी चढणं आ ण मग शोध लागणं क  ती शडी
चुक याच भतीला टेकवलेली होती. हे सगळं अ यंत सोपं असतं कायम न असणं -
अ तशय कायम न असणं आ ण तरी प रणामकारक नसणं श य आहे.

लोकं अनेकदा अस ं यश मळवतात क  जे पोकळ असतं असं यांना जाणवतं, यश
मळतं पण अचानक यां या ल ात येत क  यासाठ  मोजलेली कमत यां यासाठ  अमू य
होती. येक वसायातील लोकं - श क, अ भनेते, राजकारणी, धंदापाणी करणारे,
खेळाडू आ ण लंबर - नेहमी अ धक उ प , अ धक मानमा यता कवा अ धक चांगली

ावसा यक मता सा य कर यासाठ  धडपडत असतात आ ण मग शेवट  यांना कळतं
क  उ  सा य करताना या इषत अशा गो ी यांना दस याच नाहीत क  या यां यासाठ
सवात मह वा या हो या आ ण आता या हरपून गे या आहेत.

आप यासाठ  खोलवर काय मह वाचं आहे हे खरोखर आप याला माहीत असतं आ ण
ते च  मनात ठेवून रोज या रोज आप यासाठ  जे मह वाचं आह े ते असणं आ ण करणं
जमवतो ते हा आयु य कती वेगळं होऊन जातं! जे हा शडी बरोबर भतीला लावलेली
नसते ते हा आपलं येक पाऊल आप याला चुक या ठकाणी लवकर घेऊन जातं. आपण
खूप कायम न असू, आपण खूप काय मसु ा अस ूपण आपण प रणामकारकही ते हाच
होऊ जे हा शेवट मनात ठेवून सु वात क .

शोकसभे या अनुभवात तुम याब ल काय बोलल ं जावं याचा तु ही काळजीपूवक
वचार केला असेल. जर ‘तुम या’ यशाची ा या तु हाला सापडेल, तुम या मनात जी होती
अस ं तु हाला वाटत होतं या ा येपे ा ती कदा चत अगद च वेगळ  असेल. कदा चत
क त , यश, पैसा कवा आपण यासाठ  धडपडतो या इतर गो ी या कदा चत बरोबर
भतीचा भाग नसतीलच मुळ .

जे हा तु ही शेवट मनात ठेवून सु वात करता ते हा तु हाला एक वेगळा कोन
मळतो. एक माणूस स या म ाला दोघां या एका म ा या नधनानंतर वचारतो, “ याने
मागे कती माया ठेवली?” या या म ाने उ र दले, “ते सारं तो सोडून गेला.”

सव गो ी दोनदा नमाण होतात…



‘शेवट मनात ठेवून सु वात करा’ हे या त वावर आधारलेल ेआहे ते हणजे ‘सव गो ी
दोनदा नमाण होतात. एक मान सक कवा प हली न मती आ ण नंतर सरी कवा य
न मती.’

घर बांध याचं उदाहरण या. प हली कुदळ मार यापूव  ते बारीकसारीक तपशीलांसह
तु ही नमाण करता. तु हाला कस ंघर हवं आह ेयाची जा तीत जा त प  क पना तु ही
करता. कुटंुब क  घर हवं असेल तर एक माजघर तु ही नमाण करता, जी सग यांची एक
ये याची नैस गक जागा असेल. तु ही सरकते दरवाजे आ ण मुलांना बाहेर खेळ यासाठ
अंगणाची योजना करता, तु ही क पना लढवता. आप याला न क  काय बांधायचं आहे
याची प  क पना येईपयत तु ही मनात काम करता.

मग तु ही याचे ल ू ट काढता. बांधकामाचे नकाशे आखता. हे सगळं ज मनीला
कुदळ टेकव यापूव  करता. नाहीतर स या न मतीम ये इतके ख चक बदल करावे लागू
शकतात क  घराचा खच पट होऊ शकतो.

सुताराचा नयम हणजे ‘दोनदा माप या, एकदा कापा.’ लू ट, थम न मती हीच
न क  तु हाला हवी असलेली आहे. तु ही सग याचा नीट वचार केला आह ेयाची तु हाला
खा ी क न यावीच लागते. मगच तु ही ते दगड वटांत बांधता. रोज तु ही बांधकामावर
जाता, लू ट समोर घेऊन याला अनुस न या दवशी या कामा या सूचना देता. शेवट
मनात ठेवून तु ही सु वात करता.

सरं उदाहरण धं ाचं या. तु हाला जर यश वी उ ोग हवा असेल, जर तु ही काय
सा य करायचा य न करत आहात याची प  ा या करता, बाजारपेठे या ल या या

पात तु ही तुमचं उ पादन कवा सेवा यांचा काळजीपूवक वचार करता. मग ते उ
मळव यासाठ  आव यक ते सव घटक - अथ, संशोधन व वकास, उ पादन, वपणन,
मानवसंसाधन, भौ तक सु वधा इ याद  गोळा करता.

कती माणात ‘शेवट मनात ठेवून तु ही सु वात करता’ यावर पु कळदा तु ही यश वी
उ ोग उभा  शकणार क  नाही हे ठरतं. धं ा या अपयशाची सु वात ब तेकदा थम
न मतीत होते. अपुरे भांडवल, बाजारपेठेब ल चुक ची समज, धं ा या आराख ाचा
अभाव अशा ांनी.

पालक वाबाबतही असंच घडतं. जर तु हाला जबाबदार, वयं श तीची मुल ंवाढवायची
असतील तर दररोज मुलांशी वागताना हे येय मनात प  असले पा हजे. यांचे वयं श त
कवा आ मस मान कमी होईल अशा कुठ याही त हेने तु हाला यां याशी वागता येणार
नाही.

वेगवेग या माणात हे त व लोक जीवना या वेगवेग या े ात वापरतात. सहलीला
जाताना आधी गंत  ठकाण ठरवतात आ ण मग सहलीचा सवात चांगला माग आखतात.
बाग तयार कर यापूव  मनात, श यतो कागदावर याचा आराखडा बनवतात. भाषण
दे यापूव  तु ही ते मनात तयार करता. अंगणात बागेची रचना करायची तर आधी याचा
आराखडा तु ही डो यासमोर आणता. सुईत दोरा ओव याआधी शवायचा कपडा मनात



बेतता.
या माणात आपण दोन न मतीचं त व समजून घेतो आ ण दो ह ची जबाबदारी

वीकारतो. तेवढे आपण भावा या वतुळा या आत काम करतो आ ण या या क ा
ं दावतो. जेव ा माणात आपण या त वाशी सुसंगत वागत नाही आ ण थम न मतीचे

दा य व वीकारत नाही तेवढं आपण ते आकसतो.

ठरवून क  चुकून

सव गो ी दोनदा नमाण होतात असं त व आहे. पण सवच प ह या न मती या
जाणीवपूवक घडवले या नसतात. वैय क आयु यात जर आपण आ मभान वक सत
केलं नाही आ ण थम न मतीची जबाबदारी वीकारली नाही तर आप या भावा या
वतुळाबाहेरील इतर लोक आ ण संग यांना आप या जीवनाला य छया आकार दे याची
श  देतो. आप याला आप या कुटंुबाने, सहका यांनी इतरां या काय मप कांनी,
प र थती या रे ाने आप याला दलेली भू मका - आप या आधी या वषामधून,
श णामधून, घडणीमधून आलेली भू मका - आपण तकम पणे वठवत असतो.

या भू मका माणसांकडून येतात, त वांकडून नाही. या आप या खोलवर या
मम थानांमधून, इतरांवर या अवलं ब वामधून, आप या वीकारा या, ेमा या,
आपलेपणा या, मह व मळ या या, आपली गरज अस या या गरजेतून उगवतात.

आप याला याची जाणीव असो कवा नसो. आपले यावर नयं ण असो कवा नसो.
आप या जीवना या येक भागाची प हली न मती असते. एकतर आपण आप या
वत: या अ कम  आरेखनाची सरी न मती असतो कवा इतर लोकां या हेतंूची,

प र थतीची कवा जु या सवय ची सरी न मती असते.
आ मभान, क पनाश  आ ण सारासार ववेक या मानवा या अ तीय मतांमुळे

आपली प हली न मती तपासून पाहाणे, वत: या प ह या न मतीचे दा य व वीकारणे,
वत: वत:ची भू मका ल हणे आप याला श य होते. वेग या त हेने सांगायचं तर सवय १

सांगते. ‘तू नमाता आहेस.’ सवय २ ही प हली न मती आहे.

नेतृ व आ ण व थापन - दोन न मती

सवय २ ही वैय क नेतृ वा या त वांवर आधा रत आहे. हणजेच नेतृ व ही प हली
न मती आहे. नेतृ व हणज े व थापन नाही. व थापन ही सरी न मती आहे. जी
आपण सवय ३ या करणात पाहणार आहोत. पण नेतृ व हे आधी यायलाच हवं.

व थापन हे प रणामांवर (bottom line)/ नफा तो ावर ल  देते. मी काही गो ी
कशा सा य क  शकेन? नेतृ व ह ेवर या ओळ कडे ल  देते. मला सा य कराय या आहेत
या गो ी, कोण याही. पीटर कर आ ण वॉरन बे स दोघां याही श दात, “ व थापन
हणज े गो ी यो य रीतीने करणे, नेतृ व हणज े यो य गो ी करणे. व थापन हणजे



यश वी शडी चढ यातील कौश य; शडी यो य भतीला लावलेली आह ेक  नाही, हे नेतृ व
असते.”

उ पादकांचा एक गट जंगलातून कोयते घेऊन चाललेला आहे अस ंडो यापुढे आणलंत
तर या दो हीतला मह वाचा फरक तुम या चटकन यानात येईल. ते उ पादक असतात, 
सोडवणारे असतात. ते झाडेझुडपे कापत र ता मोकळा करत चाललेल ेअसतात.

व थापक यां यामागून कोय यांना धार लावत चालत असतात. जे धोरणं आ ण
या पु तका ल हतात. श संपादना या कायशाळा घेतात. नवीन सुधा रत तं ान

आणतात. वेळाप क आखतात. कोयती चालवणा यांसाठ  मोबद या या प ती ठरवतात.
नेता असतो तो सवात उंच झाडावर चढतो सगळ  प र थती याहाळतो आ ण सांगतो,

‘चुक चं जंगल!’
पण मग कायम न, काय म उ पादक आ ण व थापक याला सहसा कसा तसाद

देतात? “ग प बस, आपण गती करत आहोत. पुढे जातोय.”
, गट, धंदा हणून आपण झाडझुडपं काप यातच इतके म न होतो क  आपण

चुक या जंगलात आहोत हे आप या ल ातदेखील येत नाही आ ण आपण राहतो या सतत
बदलणा या प र थतीम ये प रणामकारक नेतृ व कधी न हतं इतकं मह वाचं झालेलं आहे.
जीवना या येक वावलंबी आ ण पर परावलंबी े ात.

आप याला ीची, गंत ाची आ ण होकायं ाची (त वं कवा दशा) यांची गरज जा त
असते. र या या नकाशाची गरज कमी असते. पुढचा भूभाग कसा आह,े तो पार क न
जा यासाठ  आप याला कशाची गरज लागेल हे आप याला माहीत नसतं. या वेळ या
अंदाजावरच बरंच अवलंबून असेल पण आतलं होकायं  आप याला सतत दशा दाखवत
राहील.

प रणामकारकता - अनेकदा केवळ अ त व - हे केवळ आपण कती य न ओततो
यावरच फ  अवलंबून नसतं तर ते य न यो य जंगलात ओतल ेजात आहेत क  नाहीत

यावर अवलंबून असतं आ ण आज जवळजवळ येक उ ोगात आ ण वसायात घडून
येत असलेल ं थ यंतर आधी नेतृ वाची मागणी करतं, व थापनाची नंतर.

धं ात बाजारपेठ इतक  वेगाने बदलत असते क  काही वषापूव  ाहकांची आवड
आ ण गरज यश वीरी या पुरवणारी उ पादने आ ण सेवा आज कालबा  होतात. अ कम
श शाली नेतृ वाने वातावरणात या बदलांकडे, वशेषत: उपभो यां या खरेद या सवयी
आ ण हेतू यां यातील बदलाकडे सतत ल  ठेवले पा हजे आ ण संसाधने यो य दशेला
वळतील यासाठ  आव यक तो जोर पुरवला पा हजे.

हवाई वाहतूक उ ोगांवर या नयं णातील घट, आरो यसेवेचे अ मानाला भडणारे
खच, आयात मोटार ची वाढती सं या आ ण गुणव ा अस ेबदल वातावरणात मोठा प रणाम
करतात. उ ोगांनी जर प र थतीवर ल  ठेवलं नाही, यांचे वत:चे कायसंघ ध न आ ण
यो य दशेने वाटचाल कर यासाठ  क पक नेतृ वाचा उपयोग केला नाही तर कतीही

व थापक य त ता याचे अपयश थांबवू शकत नाही.



प रणामकारक नेतृ वा शवायचे काय म व थापन हणजे कुणीतरी वणन
के या माणे ‘टायटॅ नक या डेकवर या खु या व थत मांडून ठेवणे’ झाले.

व थापक य यश हे नेतृ वा या अपयशाची भरपाई क  शकत नाही. पण नेतृ व अवघड
असतं कारण सहसा आपण व थापना या धारणेतच अडकलेल ेअसतो.

सऍटलम ये एक वषभर चालले या व थापन वकास काय मा या शेवट या स ात
एका तेल कंपनीचे अ य  मा याजवळ येऊन हणाले, “ ट फन, तू स या म ह यात जे हा

व थापन आ ण नेतृ व यां यातील फरकावर नेमकं बोट ठेवलंस ते हा मी या कंपनीचा
अ य  या मा या भू मकेकडे पा हलं आ ण मला जाणवल ंक  मी नेतृ व करतच न हतो. मी

व थापनातच पार बुडून गेलो होतो. आ हानां या दबावाखाली आ ण दैनं दन
तप शलाखाली दबून गेलो होतो. मी व थापनातून बाहेर पडायचं ठरवलं. ते करायला मला
माणसं मळाली असती. मला मा या सं थेचं खरेखुरं नेतृ व करायचं होतं.

‘ते कठ ण होतं. मलासु ा ते सोडवताना या यातना झा या. पण मी मला ताबडतोब
यशाची भावना देणा या मा या समोर या तातडी या, रे ा या ांम ये ल  घालायचं
थांबवलं. मी दशादशक गो ना हात घाल या या, सं कृती नमाण कर या या, सम यांचं
सखोल व ेषण कर या या, न ा संधी पटकाव या या घडणीला सु वात केली. ते हा
मला फारसं समाधान मळत न हतं. इतरांनाही यां या कामातील सुर तता, आराम
गे यामुळे ास झाला. मा याकडे यांना पूव  असले या मु  वेशाची उणीव यांना भासत
होती. यांना अजूनही मी यांचे रोजचे  सोडव यासाठ , तसाद दे यासाठ  मी उपल ध
असायला हवा होतो.’

‘पण मी दाटून उभा रा हलो. मी नेतृ व ायचं आह ेयाब ल मा या मनाची पूण खा ी
झाली होती आ ण मी दलं. आज आमचा पूण धंदा वेगळाच झाला आहे. आता आ ही
आम या प र थतीशी सुसंगत आहोत. आमची व  पट झाली आ ण नफा चौपट झाला
आहे. मी नेतृ व करतो आहे.’

पालकदेखील व थापना या धारणेत अडकलेल ेअसतात अशी माझी खा ी आहे. ते
दशा, हेतू आ ण कौटंु बक भावना यापे ा नयं ण, काय मता आ ण नयम यां याच
वचारात असतात.

आ ण आप या वैय क आयु यात तर नेतृ वाचा अ धकच अभाव असतो. आपली
मू यं प  क न घे याआधीच आपण काय मता, उ  ेठरवणे आ ण सा य करणे यात
गेलेलो असतो.

पुनलखन: तुमचे वत:चे थम नमाता बनणे

आपण आधी पा हले या माणे अ काय हे मानवा या आ मभाना या अ तीय
देणगीवर आधारलेले आहे. आपले अ काय वाढव यासाठ  आ ण आप या आयु यात



वैय क नेतृ वाचा उपयोग कर यासाठ  मदत करणा या आणखी दोन अ तीय देण या
हणज ेक पनाश  आ ण सारासार ववेक.

क पनाश ारा आप यातील सु त मतेची अ ाप नमाण न झालेली व े आपण
बघू शकतो. ववेका ारा आप या एक ाची बु  आ ण योगदानाचे माग यांचा संपक
वै क वषयांशी कवा त वांशी येतो. यां या अंतगत आपण यांचा जा तीतजा त
प रणामकारक वकास क  शकतो. आ मभाना या जोडीने या दोन देण या आप याला
आपली वत:ची भू मका लहायला श  देतात.

मला वाटतं या पुनलखनाची सवात फू तदायक हक कत इ ज तचे भूतपूव अ य
अ वर सादात यां या आ मच र ातून वाचायला मळते. इ ाएल या तटका यात सादात
यांचे बालपण गेले. ते लहानाचे मोठे झाले आ ण यांची ‘भू मका ल हली गेली’. यांनी
ट हीवर व े केली होती. ‘जोवर अरब भूमीचा एक इंचही इ ाएलने ापला आहे तोवर
मी इ ाएली माणसाबरोबर कधीही ह तांदोलन करणार नाही, नाही, नाही, नाही!’ आ ण
देशभर चंड जमाव हणत, “नाही, नाही, नाही!” या जोषात यांनी सारा देश चेतवला
आ ण अव या रा ाची इ छाश  एकवटली.

हे लेखन अगद  वतं  आ ण रा वाद  होते आ ण याने लोकां या भावनांना हात
घातला होता. पण ते अगद  मूखपणाचेही होते आ ण सादात ते जाणत होते. यांनी या
अ तशय पर वरावलंबी वा तवाकडे, जोखमीकडे ल  केले.

मग यांनी पुनलखन केले. ते त ण असताना राज े फा ख यां या वरोधात कटात
सहभागी अस याचा प रणाम हणून कैरो या म यवत  कारागृहात ५४ मांका या कोठडीत
एकांतवासाची श ा भोगताना ही या घडली. वत: या मनापासून बाजूला होऊन ते
लेखन यो य आ ण शहाणपणाचे आहे का हे तपासायला ते शकले. याना या वैय क

ये ारा आप या मनातून बाहेर कस ंपडायचं, वत: या लेखनावर कसं काम करायचं,
ाथने या वत: या प तीने पुनलखन कस ंकरायचं हे ते शकले.

यांनी ल न ठेवलं आहे क  ती कोठडी सोडायचं यां या अगद  जवावर आलं होतं.
कारण याच जागी यांना सा ा कार झाला होता क  वत:वरचं यश हेच खरं यश. ते गो ी
मळव यात नसतं तर वत:वर वजय, वत:वर वा म व मळव यात असतं.

नासर या शासना या काळात सादातची तुलनेने बनमह वा या जागी पदावनती झाली
होती. सग यांना वाटलं क  यांची हमत तुटली. परंतु तस े न हते. आप या मना या
पड ावर ते यांची तमा पाहात होते. यांना ज ेसमजलेच न हते. ते यां या वेळेची वाट
पाहात होते.

आ ण जे हा वेळ आली ते हा ते इ ज तचे अ य  झाले. राजक य वा तवाचा सामना
केला आ ण इ ाएलब ल या भू मकेचे पुनलखन केले. यांनी जे सलेमम ये ने सेटला भेट
दली आ ण जगा या इ तहासातील अभूतपूव शांतता चळवळ सु  केली. या धाडसी
पुढाकारानेच पुढे कँप डे हड करार अ त वात आला.



आपले वैय क नेतृ व साकार यासाठ , अ याव यक धारणा बदल यासाठ ,
प र थतीकडे पाह याची आपली ी बदल यासाठ  आपले आ मभान, आपली
क पनाश  आ ण आपला सारासार ववेक यांचा उपयोग करणे सादात यांना जमलं. यांनी

भावा या वतुळात काम केलं. या धारणाबदलातून, पुनलखनातून वृ ी आ ण वतणूक
बदलाचा ओघ सु  झाला. याने यां या काळजी या वतुळातील ल ावधी लोकां या
जीवनावर प रणाम केला.

वत:चे आ मभान वक सत करताना आप यापैक  पु कळांना प रणामशू य भू मका,
मुरले या सवयी सापडतात. या आप यासाठ  शू य कमती या असतात, आप याला
आयु यात याची कमत आहे या याबरोबर या अगद च असंब  असतात. सवय २ सांगते
क  याच भू मका वठव याची काही गरज नाही. आपली क पनाश  आ ण क पकता
वाप न अ धक प रणामकारक, आप या खोलवर या मू यांशी एक प असले या आ ण
आप या मू यांना यो य त वांचा आधार असले या न ा भू मका ल ह यास आपण
response-able आहोत.

समजा उदाहरणाथ, मी मुलां या बाबतीत फारच जोरदार त या देतो. मला अयो य
वाटेल असं काहीही करायला यांनी सु वात केली क  लगेच मा या पोटात ख ा पडतो.
संर क भती उ या रा हले या मला जाणवतात. मी लढाईला तयार होतो. माझ ं ल
द घकालीन वाढ आ ण समज यां याकडे नसतं तर ता का लक वतणुक वर असतं. मी लढाई
जकायचा य न करतो, यु  न हे.

मी माझी श ा ं बाहेर काढतो. माझा मोठा आकार, माझा अ धकार आ ण मी
आरडाओरडा करतो कवा घाबरवतो कवा धाक दाखवतो कवा श ा करतो आ ण मी
जकतो आ ण मग या कचरा झाले या ना या या मधोमध वजयी मी उभा राहतो तर माझी
मुलं बा ा कारी आ ाधारक आ ण आतून बंडखोर राहतात, भावना दाबून ठेवतात या
नंतर वाईट कारे बाहेर पडणार असतात.

आता जर आधी ब घतले या शोकसभेत मी बसलो असेन आ ण मा या मुलांपैक
एकजण बोलणार असेल तर मला या या आयु यात इत या वषा या शकवणुक चा आ ण
श तीचा वजय त ब बत हायला हवा असेल, वरवर भरले या यु ातील जखमांचे ण
न हेत. आ ही एक त घालवले या अथपूण णां या स  आठवण नी याचं मन, दय
भ न जायला हवं असेल तर मोठं हो यातील गंमत आ ण :ख याला सां गतल ं असे
वडील हणून यांनी मला आठवावं अशी माझी इ छा असेल. याचे , काळ या घेऊन तो
मा याकडे आला, अशा वेळा याला आठवा ा असं मला वाटेल. मी ऐकून घेतलेलं, ेम
केलेल,ं मदत केलेली असायला हवी असेल. मी नद ष, परफे ट नाही पण मी सव
श नशी य न केला हे याला कळावं असं मला वाटेल आ ण हे क  जगात आणखी
कुणाहीपे ा जा त मी या यावर ेम केलं.

मला या गो ी ह ा असतील, कारण मनोमन मा या मुलांचे मू य मला वाटते. माझं
यां यावर ेम आह,े मला यांना मदत करायची आहे. वडील हणून मा या भू मकेचे मला



मू य वाटते.
पण मला नेहमीच ती मू यं दसत नाहीत. मी गो या जंजाळात अडकतो. जे

सग यात मह वाचं असतं ते तातडीचे , ताबडतोबी या काळ या आ ण बा  वणना या
थरांखाली दबल ंजातं. मी तगामी बनतो आ ण मला मनोमन मुलांब ल जे वाटतं ते आ ण
माझ ंरोजचं मुलांबरोबरचं वागणं जवळपासही येत नाहीत.

मला आ मभान आह े हणून, मला क पनाश  आ ण सारासार ववेक आहे हणून मी
माझी खोलवरची मू यं तपासून पा  शकतो. मला जाणवू शकतं क  माझी ल हलेली
भू मका ही या मू यांशी सुसंगत नाही, माझं जीवन हे मा या अ कम  आरेखनाचे फ लत
नाही; तर प र थतीवर आ ण इतर लोकांवर सोडले या प ह या न मतीचे ते फ लत आहे
आ ण मी बदलू शकतो. मी मा या मरणाऐवजी क पनाश वर जगू शकतो. मला संकु चत
करणा या भूतकाळाऐवजी मा या अमयाद मतेला मी बांधून घेऊ शकतो. मी माझा प हला
नमाता बनू शकतो.

शेवट मनात ठेवून सु वात करणे हणजे पालक हणून आ ण आयु यातील इतरही
भू मकांकडे आप या प  मू यां नशी आ ण प  दशेने जाणे. याचा अथ मा या वत: या
प ह या न मतीसाठ  जबाबदार असणे, वत:ची भू मका पु हा ल हणे जेणेक न माझी
वृ ी आ ण वतणूक यातून उगम पावतात या धारणा मा या खोलवर या मू यांशी एक प
असतील आ ण यो य त वांशी सुसंगत असतील.

याचा अथ असाही आह े क  रोज न ा दवसाची सु वात करताना ती मू यं मनात
प क  ठेवणे. जे हा आ हानं येतात ते हा माझे नणय मी या मू यांवर आधा न घेऊ
शकतो. मी सचोट ने वागू शकतो. मला भावनांना, प र थतीला तसाद दे याची गरज
नसते. मी खोलवर अ कम , मू या ध त होऊ शकतो. कारण माझी मू यं प  असतात.

वैय क येयवा य
शेवट मनात ठेवून सु वात कर याचा मला माहीत असलेला सवात प रणामकारक माग

हणज े वैय क येयवा य कवा त व ान वक सत करणे. तु हाला काय हायचं आहे
(चा र य), काय करायचं आहे (योगदान आ ण यश) आ ण असणं आ ण करणं यांवर
आधा रत असतात अशी त वं यांवर ती क त झालेली असतात.

येक  ही अ तीय असते. हे अ तीय व वैय क येयवा यातही त ब बत
होईल, आशय आ ण रचना दो ह म ये. माझा म  रो फे केर याने याचे वैय क येयवा य
असे  केले आहे.

आधी घरात यश वी हो.
दैवी मदत शोध आ ण याचा आदर कर.

ामा णकपणाशी कधीही तडजोड क  नकोस.
गंुतले या माणसांची आठवण ठेव.
नणय दे यापूव  दो ही बाजू ऐक.



इतरांचा स ला घे.
अनुप थत असले यांचा बचाव कर.

ामा णक राहा, पण नणय घे.
दरवष  एक नवे कौश य मळव.
उ ाचे नयोजन आज कर.
वाट पाहताना
सकारा मक वृ ी शाबूत ठेव.
वनोदबु  ठेव.
माणसं आ ण काम यात व थत राहा.
चुकांना घाब  नको, या चुकांना क पक, वधायक आ ण

त करणा या तसादा या अभावाची फ  भीती अस ूदे,
हाताखाल या लोकां या यशाचा माग श त कर.
बोलतोस या या पट ऐकून घे.
हातात असले या कामावर सव ल  आ ण मता क त कर;
पुढ या कामाब ल कवा बढतीब ल काळजी क  नको.

कुटंुब आ ण कामाची मू ये यात संतुलन साधू इ छणा या एका म हलेने वैय क
येयवा याची भावना नरा या कारे  केली आहे.

क रयर आ ण कुटंुब यात श य तेवढे उ कृ  संतुलन मी राखीन
कारण मा यासाठ  दो ही मह वाचे आहेत.
माझ ंघर ही अशी जागा असेल जथे मी आ ण माझे कुटंुब,
म  आ ण पा यांना आनंद, आराम आ ण सुख मळते.
तरीही मी व छ आ ण नीटनेटके राह याजो या आ ण आरामदायी वातावरण
नमाण करायचा य न करीन,
आ ही घरात जे खाऊ, वाचू, बघू, क  याची नवड मी
शहाणपणाने करीन. वशेषत: मला मा या मुलांना

ेम करायला, शकायला आ ण हसायला - आ ण यांचे
वै श  वक सत करायला - शकवायचे आहे.
आप या लोकशाही समाजाचे ह क, वातं य आ ण
जबाबदा या यांचे मोल मी जाणते. मी एक कळकळ ची
आ ण जाग क नाग रक होईन. माझा आवाज ऐकला
जात आह ेआ ण माझ ंमत मोजल ंजात आहे याची
खा ी क न घे यसााठ  मी राजक य यांम ये भाग घेईन.
मा या आयु यातील सा ये सा य कर यासाठ
पुढाकार घेणारी मी एक वयं े रत  होईन. प र थती



आ ण संधी यां या अनुसार मी कृती करेन, मा याकडून कृती
क न घेतली जाऊ देणार नाही.

सनी आ ण घातक सवय पासून वत:ला र
ठेव याचा मी य न करेन. जुने श के आ ण मयादा
यांपासून मला मु  करतील आ ण मा या मता
आ ण पयाय व तारतील अशा सवयी मी घालून घेईन
माझा पैसा हा माझा सेवक असेल, वामी न हे.
कालांतराने मी आ थक ा वावलंबी होईन. मा या
इ छा या मा या गरजा व माझी कुवत यां या माणे
असतील. द घमुदतीचे गृह आ ण वाहन कज वगळता
मी उपभो ा कजापासून वत:ला मु  ठेवेन.
माझा खच मी मळकतीपे ा कमी ठेवेन आ ण
मा या उ प ातील काही भागाची मी नय मत
बचत व गंुतवणूक करेन,
या त र  मा याकडे जो काही पैसा व बु
आहे याचा व नयोग मी सेवा व दानधम या ारे
इतरांची आयु ये अ धक मजेदार कर यासाठ  करेन.

वैय क येयवा याला तु ही वैय क घटना हणू शकता. युनायटेड टेटस ् या
घटनेसारखी ती मूलत: अ वचल आहे. गे या दोनशे न अ धक वषात फ  २६ या
झा या. यातील १० या मूळ ह कां या जाहीरना यात हो या.

युनायटेड टेटस ् या घटने या नकषासमोर देशातील येक काय ाचे मू यमापन केले
जाते. रा ा य  जे हा पदाची शपथ घेतात ते हा ते या द तऐवजाला संर ण आ ण आधार
दे याचे मा य करतात. याच नकषावर लोकांना नाग रक व दले जाते. यादवी यु ,

हएतनाम कवा वॉटरगेट अशा रा ीय आप या वेळ  लोक या या आधाराने यातून
बाहेर पडल े याचा पाया आ ण क ब  तीच आहे. ही एक ल खत मानक आहे या या
नकषावर बाक  सगळं तपासून घेऊन याला दशा दली जाते.

घटना अजून जवंत आहे आ ण आजही आपले काम चोख करत आहे याचे कारण ती
यो य त वांवर आधारलेली आहे, वातं या या जाहीरना यात समा व  केले या वयं स
त वांवर. ही त वे घटनेला, अगद  सामा जक ग धळ आ ण बदला या काळातही, कालातीत
श  पुरवतात. “आपली वै श पूण सुर ा” थॉमस जेकरसन हणाल े होते, “ही
आप याकडे ल खत घटना अस यात आहे.”

यो य त वावर आधारलेलं वैय क येयवा य हे साठ  अशाच कारचं मानक
बनतं. ती वैय क घटना बनते. मोठे, आयु याला दशा देणारे नणय घे याचा पाया,
आप या आयु यावर प रणाम करणा या प र थती आ ण भावनांम ये आपले दैनं दन नणय
कर याचा पाया बनते. बदलां या म ये लाही ती तशीच कालातीत श  पुरवते.



माणसा या आतम ये जर अ- वचल असा गाभा नसेल तर माणूस बदल सहन क
शकत नाही. बदला या मतेचं इं जन हणजे आपण कोण आहोत, कशासाठ  आहोत,
आपली मू यं कोणती याचं अ- वचल भान.

येयवा य असेल तर आपण बदलाबरोबर वा  शकतो. आगाऊ नणयांची आ ण
आगाऊ नकाराची आप याला गरज नसते. वा तवाबरोबर जुळवून घे यासाठ  आयु यातील

येक गो  समजून घेणं, येकाला आ ण येक गो ीला सा यात टाकणे आ ण यांचे
क पे करणं याची आप याला गरज वाटत नाही.

आपलं वैय क वातावरणही अ धका धक वेगाने बदलत असते. हे आप याला झेपत
नाही. आप याला या याबरोबर जगणं कठ ण आहे असं वाटणा या एका वगाला ह ेवेगवान
बदल जाळून टाकतात. ते तकम  बनतात आ ण आप या बरोबर जे घडत आहे ते
चांगलंच असेल अस ंवाटून य न च क सोडूनच देतात.

पण असंच असायला हवं असं नाही. जथे ह टोर ँ कलाला अ कम पणाचे मू य
सापडल े या छळ छावणीतच तो ‘हेतू’चे, अथाचे जीवनातील मह व शकला.

एकदा तु हाला या येयाची जाणीव झाली क  तुम या अ कम पणाचे स वच तु हाला
गवसते. तुम या जीवनाला दशा देणारी ी आ ण मू ये तु हाला गवसतात. तुमची रची
आ ण जवळची उ े प क  ठरव यासाठ  लागणारी एक मूलभूत दशा तुम याकडे असेल.
यो य त वांवर आधारले या ल खत घटनेची अशी ताकद तुम याकडे असेल क  त या
नकषावर तुम या वेळेचा, बु चा आ ण श चा प रणामकारक उपयोग कर याचा येक
नणय प रणामकारकरी या पडताळून पाहाता येईल.

क थानी

वैय क येयवा य ल हताना, आप याला भावा या वतुळा या अगद
क थानापासून सु वात करावी लागते, ते क  आप या मूलभूत धारणांचे बनलेले असते,
या भगातून आपण सा या जगाकडे पाहतो.

याच ठकाणी आपण आप या ी आ ण मू यांचा उपयोग करतो. आपले नकाशे
तपासून पाह यासाठ  आ ण जर आपण यो य यांचे मू य जपत असलो तर हे नकाशे
भू देशाने यथाथ वणन करत आहेत याची खा ी क न घे यासाठ  आप या धारणा या त वे
आ ण वा तव यांवर आधारले या आहेत याची खा ी क न घे यासाठ  याच ठकाणी
आपण आप या आ मभाना या देणगीचा उपयोग करतो. आपली हणून खास बु वै श े
आ ण योगदानाची े े शोध यासाठ  याच ठकाणी आपण आप या सारासार ववेकाची
होकायं ासारखी मदत घेतो. आप या इ छत शेवटाचे च  मनात ठेव यासाठ  आप या
सु वातीला दशा आ ण हेतू दे यासाठ  आ ण न त वैय क येयवा याला आशय
दे यासाठ  याच ठकाणी आपण आप या क पनाश ची देणगी वापरतो.

येक क त केले या य नांना जथे भरघोस यश मळतं, तेही थान हेच. भावा या
वतुळा या अगद  क थानी जे हा आपण काम करतो. ते हा आपण ते व तारत जातो.



आप या जीवना या येक अंगा या प रणामकारकतेवर खूप मोठा प रणाम करतो. हे
सव च प  काम आहे.

आप या जीवना या क थानी जे असेल, तेच आप या सुर ततेचा, मागदशनाचा,
शहाणपणाचा आ ण श चा ोत ठरते.

सुर तता हणजे तुमची वत: या कमतीची जाणीव, तुमचे व व, तुमची भाव नक
बळकट , तुमचा आ मस मान, तुमची मूलभूत वैय क श  कवा तचा अभाव.

मागदशन हणजे जीवना या दशेची तुमची क पना. तुमचे नणय आ ण कृती यां यावर
कमत गाजवणारी मानके कवा त वे कवा अ या त नकष, हे तुमचे नकाशे, बाहेर काय

चाललं आह े याचा तु हाला अथबोध क न देणारी तुमची आंत रक संदभ चौकट यांनी
वेढलेल ेअसतात.

शहाणपण ही तुमची जीवन वषयक ीकोन, तुमची समतोलाची भावना, वेगवेगळे
भाग आ ण त वे कशी लागू होतात आ ण ती एकमेकांशी कशी नग डत आहेत याब लची
तुमची समजूत असते.

साम य ही कृती कर याची मता, काहीतरी सा य कर याची ताकद आ ण सु त श
असते. नवड कर याची आ ण नणय घे याची ही मुख ऊजा असते. जु या मुरले या
सवय वर मात कर याची आ ण अ धक उ च, अ धक प रणामकारक सवयी लावून घे याची

मताही यातच येते.



या चार बाबी - सुर तता, मागदशन, शहाणपण आ ण साम य या पर परावलंबी
असतात. सुर तता आ ण प  मागदशनाने खरे शहाणपण येते. शहाणपणा या ठणगीने
श ला दशा मळते आ ण ती मु  होते. या चारही बाबी जे हा सुसंगतरी या एकमेकांना
चेतवून, एक तपणे उप थत असतात ते हा या एका उम ा म वाला, संतु लत
चा र याला, देख या एक प ला नमाण करतात.

जीवनाला आधार देणा या बाबी जीवना या इतर येक े ाला बळकट  आणतात
आ ण यातली एकही बाब ही आहे तरी कवा नाही तरी अशी नाही. तु ही कती माणात
यातली येक वक सत केली आहे ते एका सात यरेषेवर मांडता येते. हे बरेचसे आधी

वणन केले या ग भते या सात यरेषेसारखेच आहे. सवात तळा या टोकाला चारही बाबी
कमजोर असतात. तु ही मुळात प र थतीवर कवा इतर माणसांवर, तुम या य
नयं णाबाहेर या गो वर अवलंबून असता. सवात वर या टोकाला तुमचे पूण नयं ण
असते. तुम याकडे वतं  श  आ ण समृ , पर परावलंबी नातेसंबंधांचा पाया असतो.

तुमची असुर तता या सात यरेषेवर कुठेतरी असते. ज या एका टोकाला अ यंत
असुर तता असते. जथे चंचल श चे तडाखे तुम या आयु याला बसत असतात आ ण
स या टोकाला असते तुम या उ च आ मस मानाची खोलवरची जाणीव आ ण वैय क



सुर तता. मागदशना या सात यरेषे या एका टोकाला सामा जक आरशावर कवा इतर
अ थर श वर असलेल े तुमचं आ यं तक अवलं ब व आ ण स या टोकाला श साठ
आंत रक दशादशन असते. एका टोकाला अ तशय व क ळत, संपूणत: चुकलेला, सग या
गो ी वे ावाक ा असलेला नकाशा ते सगळे भाग आ ण त वे एकमेकांशी व थत
जोडलेला संपूण आ ण बरोबर नकाशा यां या म ये कुठेतरी तुमचे शहाणपण असते. जड व
आ ण स या या मनातील बा ले असणे ते उ च अ कम, स या कुणीतरी आप याकडून
काम क न घे याऐवजी आप या त वां या अनुसार कृती कर याची श  यां या दर यान
कुठेतरी तुमचे ‘साम य’ असते.

सात यरेषेवरचं या चारही बाब चं थान, यां या एका मता, एकमेळ आ ण संतुलन
यां या माणाचा साधलेला प रणाम आ ण तुम या आयु यावर झालेला याचा सकारा मक
प रणाम हे तुम या क थानाचे काय आ ण तुम या गा यात असलेली मूलभूत धारणा
असते.

पयायी क े
आप याला जरी ओळखू येत नसले तरी आप यापैक  येकाचे एक क  असते. या

क ाचा आप या जीवना या येक अंगावर पडलेला सव समावेशक भावही आप याला
समजून येत नाही.

माणसांकडे असलेली व वध क ं कवा क भूत धारणा थोड यात पा या हणजे ते या
चार मूलभूत पैलूंवर कसा प रणाम करतात आ ण शेवट  यां यातून उद ्भवणारे एकंदर
जीवन हे अ धक चांग या रीतीने समजेल.

जीवनसाथी क तता - ववाह हा सवात जवळचा, सवात समाधान देणारा, सवात टकाऊ,
वाढ ला पोषक असा नातेसंबंध असू शकतो. एखा ा या पतीचे कवा प नीचे क थानी
असणे अगद  नैस गक आ ण यो य वाटू शकते.

पण अनुभव आ ण नरी ण काही वेगळ च कथा सांगतात. इत या वषाम ये मी
अडचणीत सापडले या ब याच ववाहबंधनांवर काम करत आलो आहे आ ण मा या
पाह यात आले या येक जीवनसाथी क त नातेसंबंधाम ये वणला गेलेला एक समान
धागा मा या नजरेत आला आहे. तो धागा हणजे आ यं तक भाव नक परावलं ब व.

जर आप या भाव नक मू याची जाणीव ही थमत: आप या ववाहातून होत असेल तर
आपण या नातेसंबंधावर फार अवलंबून राहातो. आपण आप या जीवनसाथीची मन: थती
आ ण भावना, वृ ी आ ण आप याला वागवणे तसेच या ना यावर आघात करणा या इतर
गो ना - नवे बाळ, सासरची मंडळ , आ थक फटके, सामा जक यश वगैरे वगैरेना - बळ
पडू शकतो.

वैवा हक जीवनात जे हा जबाबदा या वाढतात, ताण उद ्भवतात ते हा आपण वाढत
असताना आप याला जी भू मका ल न दली गेली होती तकडे परत जातो. पण आपला



जीवनसाथीही तसेच करतो आ ण या भू मका सहसा वेगवेग या असतात. आ थक कवा
मुलांब लची श त हाताळ या या वेगवेग या प ती, सासर या मंडळ ब लचे मु े वरती
येतात. जे हा या खोलवर जले या वृ चा ववाहातील भाव नक परावलं ब वा बरोबर
संयोग होतो ते हा जीवनसाथी क त नातेसंबंधातील सारी बलता दसून पडते.

आपलं या माणसाशी पटत नाही या माणसावर जर आपण अवलंबून असलो तर गरज
आ ण वाद दो ही एक  होऊन वाढतात. ेम-घृणेची अ त त या, लढा कवा पळा वृ ी,
वर , आ मकता, कटुता, नकार आ ण थंड पधा हे काही नेहमीचे प रणाम आहेत.
जे हा हे घडतं ते हा आप या वतणुक या समथनाथ आपण अ धकच आप या पूव या
वृ कडे जातो आ ण जीवनसाथी या वतणुक वर ह ला चढवतो.

न:संशयपणे, के हाही आप याला बलता वाटली क  पुढ या जखमांपासून बचाव
कर याची गरज आप याला वाटते. यामुळे आपण उपरोध, बोचरा वनोद, ट का -
आप यातील कोमलता झाकून टाकेल अशा कशाचाही आसरा घेतो. ेमा या बाबतीत
स याने पुढाकार यावा हणून येकजण वाट पाहात राहतो. पदरी फ  नराशा येते

आ ण आपण केलेले आरोप बरोबर अस याची खा ी पटत जाते.
सगळं छान चाललेल ं आहे अस ं वाटतानाची सुर तता पोकळ असते. या णी या

भावनांवर मागदशन आधारलेले असते. त-अवलंबी नकारा मक पर पर यांम ये
शहाणपण आ ण साम य हरवून गेलेलं असतं.

कुटंुब-क तता - सरं सवसामा य क  हणजे कुटंुब. ह े सु ा वाभा वक आ ण यो य
भासतं. ल  आ ण खोलवरची गंुतवणुक यांचे े  हणून, खोलवर या नातेसंबंधांसाठ ,
वाटून घे यासाठ , जीवन जग यासारखं वाट यासाठ  ही एक खूप मोठ  संधी असते. परंतु
वरोधाभास असा, क  क  हणून कौटंु बक यशा या सा या घटकांचा ते नाश करते.

कुटंुब क त ची सुर ततेची कवा वैय क मू याची भावना ही कुटंुबा या कवा
घरा या या परंपरा, सं कृती, घरा याचे नाव यातून मळते. अशामुळे या परंपरा, सं कृती
यातले कोणतेही बदल कवा या नावावर प रणाम करतील अस ेकुठलेही घटक यांना या
बळ  पडू शकतात.

कुटंुब क त पालकांना आप या मुलांचे अं तम हत खरोखर मनात ठेवून यांना
वाढव याचे वातं य, साम य नसते. यांची वत:ची सुर तता जर ते कुटंुबातून मळवत
असतील तर मुलांना य हो याची यांची गरज ही मुलां या वाढ आ ण वकासात
द घकालीन गंुतवणूक कर या या मह वापे ा जा त ब ल  ठरत असेल कवा या णी या
यो य आ ण बरोबर वतणुक वर यांचे ल  क त झाल े असेल. यांना अयो य वाटणारी
कुठलीही वतणूक यां या सुर ततेला ध का देते. या णी या भावनांकडून मागदशन
घेऊन मुला या द घ प या या वाढ आ ण वकासाऐवजी णैक काळजीला उ फूत

तसाद देत, ते चंड अ व थ होतात. ते कदा चत आरडाओरडा करतात. रागा या भरात ते
भलतीच त या देऊन श ा करतात. मुलांवरचं यांचं ेम अट यु , जर-तारी असतं,
यांना भाव नक ा परावलंबी कवा त-अवलंबी आ ण बंडखोर बनवतं.



अथ क तता - लोकां या आयु याचं आणखी एक तकसंगत आ ण अ यंत सामा य क
हणज े पैस े मळवणे - अथाजन. इतर कुठ याही गो ीत काहीही कर या या एखा ा या

संधी या मुळाशी आ थक सुर तता असते. गरजां या उतरंडीम ये कवा सात यरेषेवर
अ त व आ ण आ थक सुर तता सव थम येते. ही मूलभूत गरज जोवर भागत नाही,
नदान काही अंशी तरी, ते हा इतर कुठ याही गरजा जागृतसु ा होत नाहीत.

आ थक ववंचना आपणा सवानाच असतात. अ धक व तृत सं कृतीम ये अनेक घटक
आप या आ थक थतीवर काम क  शकतात आ ण करतात. या ारे असा काही धोका
नमाण करतात क  पु कळदा आप याला काळजी, चता वाटते. ती सहसा व न दसतही
नसेल.

कधीकधी पैस े मळव यासाठ  काहीतरी थोर कारण सकृतदशनी असतं, कुटंुबाची
काळजी घे याची एखा ाची इ छा यासारखं आ ण या गो ी मह वा या असतात. पण पैसा
मळवणे याच क ावर ल  क त कर याचे काही तोटे होतातच.

पु हा एकदा चार जीवनाधार बाबी आठवा - सुर तता, मागदशन, शहाणपण आ ण
साम य. समजा मा या सुर ततेचा उगम मा या नोकरीत कवा मा या आमदानीत कवा
संप ीत आहे. या आ थक पायावर ब याच गो ी प रणाम घडवत अस यामुळे या कशाचा
या यावर प रणाम होऊ शकत असेल याब ल मी च तत आ ण अ व थ, बचावा मक

आ ण संर क होतो. मा या वैय क मू याची भावना जर मा या संप ीतून येत असेल तर
याचा मा या संप ीवर प रणाम होऊ शकेल याची मला भीती वाटते. पण काम आ ण

पैसा ह े वत: काहीच शहाणपण कवा मागदशन देत नाहीत. एका मया दत माणात
साम य आ ण सुर तता देतात. अथ क तते या मयादा दाखव यासाठ  मा या कवा
मा या य या आयु यातील एखादं संकट पुरेस ंअसतं.

सवाना आ थक गरजांची ाथ मकता समजत असेल अस ं गृहीत ध न अथ क त
 अनेकदा कौटंु बक कवा इतर जबाबदा या बाजूला ठेवतात. मला अस ेएक वडील

ठाऊक आहेत क  ते मुलांना घेऊन सकसला नघालेल े असताना यांना कामावर
बोलव याचा र वनी आला. यांनी नकार दला. प नीने सुचवले क  कदा चत कामावर
जाणे यो य ठरेल. यांनी उ र दल,े “काम परत येईल, बालपण परत येणार नाही.” हा
लहानसा ाधा य माचा नणय यां या मुलांना आयु यभर ल ात रा हला. डो यात एक
धडा हणून न हे तर ेमाचा एक आ व कार हणून दयात.

कामक तता - काम क त लोक वक हो लक बनू शकतात. आपल ं आरो य, नातेसंबंध
आ ण आयु यातील इतर गो ची कमत मोजूनही ते कामाला े रत असतात. यांचे मूलभूत
व व यां या कामातून येतं. ‘मी डॉ टर आहे.’, ‘मी लेखक आहे.’, ‘मी अ भनेता आहे.’

यांचं व- व आ ण व-मू याची भावना यां या कामातच गुरफटलेली असते. यामुळे
काम करत राह याला अडथळा ठ  शकणा या कुठ याही गो ीने यां या सुर ततेला
ध का पोचतो. यांचं मागदशन हे कामातून येणा या माग यांचं काय असतं. यांचं
शहाणपण आ ण साम य हे यां या कामा या मया दत े ात असतं. आयु यातील इतर



े ांम ये ते प रणामशू य ठरतात.

मालक -क तता - कतीतरी लोकांची ेरक श  ही व तंू या मालक ह कात असते.
फॅशनेबल कपडे, घरे, गा ा, बोट  आ ण दागदा गने अशा केवळ जड व तंूची मालक च
न हे तर क त , मानस मान आ ण सामा जक त ा अशा अमूत गो चीही मालक . ह ेक
कती चुक चे आहे ह ेआप यापैक  अनेकांना वअनुभवाने माहीत असते कारण ह ेचटकन
उडून जाणारे असते आ ण अनेक घटकांचा यावर प रणाम होत असतो.

माझी सुर ततेची भावना जर मा या नावलौ ककात कवा मा या मालक या व तंूम ये
असेल तर या गो ी हरवतील, चोरीला जातील, यांची कमत कमी होईल अशा कायमचा
धो या या आ ण संकटा या थतीत माझं जीवन असतं. मा यापे ा जा त मालम ा
असले या या सा यात मी आलो क  मला कमीपणा वाटू लागतो. मा यापे ा कमी
मालम ा कवा क त  कवा त ा असले या या सा यात मी आलो क  मला फार

े  वाटू लागते. माझी व-मू याची भावना सतत बदलत असते. मला सात याची,
घ पणाची कवा कायम व पी कोणतीही व- वाची भावना नसते. माझी मालम ा, संप ी,
रोखे, थान आ ण नावलौ कक सुर त आ ण संर त ठेव याची माझी सतत धडपड
चाललेली असते. शेअरबाजारातील मो ा पडझडीनंतर कवा राजक य े ात नाव
गमाव यानंतर लोकांनी आ मह या के या या कथा आपण ऐक या आहेत.

सुख क तता - मालक  ह काशी नग डत आणखी एक नेहमीचे क  हणजे गंमत आ ण
सुख. आपण अशा जगात राहतो क  जथे ता काळ सुख उपल ध आह े आ ण याला

ो साहन मळतं. लोकां या अपे ा वाढव यात टे ल हजन आ ण च पटांचा मोठा वाटा
आहे. इतर लोकांकडे काय काय आहे आ ण ते यां या आरामा या आ ण गंमती या
आयु यात काय काय क  शकतात यांना भडक च ण ते करतात.

पण एक कडे या सुख-क त जीवनशैलीचे भडक च ण कर यात येत असले तरी
अशा जीवनशैलीचा वाभा वक प रणाम आत या वर, उ पादकतेवर - नातेसंबंधांवर
काय होतो. याचे यो य च  व चतच दसते.

मया दत केले या नरागस मौजमजेने शरीर-मनाला आराम मळतो आ ण कौटंु बक
आ ण इतर नातेसंबंध ढ होऊ शकतात. पण न वळ सुख ह ेखोलवर, द घकाळ टकणारे
समाधान कवा तृ तीची भावना देऊ शकत नाही. सुख क त माणसाला मजे या येक
पुढ या पायरीचा लवकरच कंटाळा येतो आ ण ‘आणखी, आणखी’ हवंस ं होतं. यामुळे
पुढचं नवं सुख आणखी मोठं, आणखी चांगलं आ ण उ ेजक, आणखी झग आणणारं हवं.
या अव थेतील माणूस जवळजवळ पूणपणे ना स स ट होतो आ ण वत: या आज आ ा
ताबडतोब मळ या या सुखातच आयु याचा अथ लावत राहातो.

खूप काळ चालणा या खूप सुट् ा, खूप च पट, खूप ट ही, खूप ह डओ गे स्
खेळणं - सतत या या अ नबध, बे श तीत हळूहळू आयु य वाया जातं. या माणसा या

मता सु तच राहतील. बु म ा अ वक सत राहील. मन आ ण आ याला जड व येईल



आ ण दय कायम असमाधानी राहील याची जणू यात काळजीच घेतली जाते. कुठे असते
सुर तता, मागदशन, शहाणपण, साम य? सात यरेषे या तळाशी, णैक सुखात.

मा कम मगे रज ‘ वसा ा शतकाचे शपथप ’ ल हतो.

ह ली मा या आयु याकडे मागे वळून पाहताना - मी कधीकधी
तस ंकरतो - मला सग यात खर जाणीव कसली होत
असेल तर या या वेळ  ज ेपरत उपयोगाचं आ ण मह वाचं
वाटलं. ते आता फालतू आ ण न फळ वाटतं. उदाहरणाथ,
यश या या व वध पात; स  आ ण कौतुकाचं असणे,
वरवरची सुखं, जस ंपैसा कमावणं, बायकांचा उपभोग घेणं
कवा वास, सैतानासारखं नयेसमोर इकडून तकडे,
वर खाली फरणं, पोकळ दमाखा या पेटा यातील
चजा समजावणं आ ण अनुभवणं
मागे वळून पाहताना, व-समाधानासाठ  केलेले ह ेसगळे
उप म न वळ क पना वाटते, याला पा कल ‘भूमी चाटणे’ हणतो.

म /श ू क तता - वशेषत: त ण मुलं, पण ती एकट च न हे, म  क त हो याची
श यता जा त असते. बरोबरी या गटाने आप याला वीकारणं आ ण सामावून घेणं हे
सवात मह वाचं असतं. वेडावाकडा, बदलता सामा जक आरसा हाच चार जीवनाधारांचा

ोत बनतो आ ण इतरांची बदलती मन: थती, भावना, वृ ी आ ण वतणूक यां यावर
अवलं ब व नमाण होतं.

म  क तता सारं ल  एकाच वरही एकवटू शकते, ववाहाचे काही पैल ू यात
दसतात. एका वरचे भाव नक अवलं ब व, गरज/भांडण यांचे गोल गोल जने आ ण
प रणामी नकारा मक पर पर या या म  क ततेतून नमाण होतात.

आ ण श ूला एखा ा या जीवना या क थानी ठेव याचे काय? ब तांश लोक असा
वचारही करणार नाहीत आ ण कदा चत जाणीवपूवक कुणीच करणारही नाही. तरीही श ू
क तता ही अगद  सवसाधारण गो  आहे. वशेषत: वादातील दोन ची नेहमी नेहमी
गाठ पडत असेल तर. जे हा एखा ा ला खरोखरच अस ं वाटत असेल क
भाव नक ा कवा सामा जक ा मह वा या एखा ा कडून याला अ यायाने
वागवल ंजात आहे, ते हा या या मनात या अ यायाचा वचार सारखा घोळत राहाणं
आ ण या स या ला जीवना या क थानी ठेवणं अगद  सहज श य आहे. आपलं
जीवन अ कायाने जग याऐवजी श ू क त  त अवलं ब वाने, ती याला श ू
मानते या या वतणुक ला आ ण वृ ीला त या देत राहाते.

व ापीठात शकवणारा माझा एक म , एका शासका या - या याशी याचे फारसे
स य न हते - कमजोरीमुळे अगद  ासून गेला होता. या माणसाचा सतत वचार कर याची



याने वत:ला मुभा दली आ ण तो याने पछाडूनच गेला. या या डो यात तेच इतकं सारखं
असायचं क  याचा या या कुटंुबाशी, चचशी, सहका यांशी असले या नातेसंबंधांवर
प रणाम होऊ लागला. शेवट  आपण ह े व ापीठ सोडून इतर  कुठेतरी शकव याचे काम
करावे या न कषा त तो आला.

“तो माणूस इथे नसता तर तुला खरंच इथेच शकवायला आवडल ं असतं ना?” मी
याला वचारले.

“होय.” तो उ रला. “पण जोवर तो इथे आहे तोवर माझं इथं राहणं फारच ासदायक,
अडथ याचं ठरत आहे. मला जायला हवं.”

“ या शासकाला तू आयु या या क थानी का ठेवत आहेस?” मी याला वचारले.
मा या ाने याला ध का बसला. याने ते नाकारले. पण मी या या ल ात आणून

दल े क  एक माणूस आ ण या या कमजोरी यांना तो या या आयु याचा संपूण नकाशा
उधळू देत होता. याची ा डळमळ त क  देत होता आ ण या या यजनांबरोबरचे
याचे नातेसंबंध ढवळून टाकू देत होता.

या माणसाचं याला एवढं मह व वाटतं ह े शेवट  याने मा य केलं, पण या सा या
नवडी यानेच के या हो या. हे मा  याने साफ नाकबूल केले. या वाईट थतीचे खापर
याने या शासकावर फोडले. तो वत: मा  यासाठ  जबाबदार न हता अस ं याने जाहीर

केले.
आम या बोल यातून हळूहळू याला उलगडत गेल ंक  खरोखर तोच जबाबदार होता.

पण याने जबाबदारी यो य कारे हाताळली नाही. हणून तो बेजबाबदार होत होता.
अनेक घट फो टत लोकही याच थतीत जातात. अजूनही यां या मनात संताप, कटुता

आ ण माजी जोडीदारा या संदभात आ म समथन हेच भरलेल े असते. एका नकारा मक
अथाने मान सक ा ते अजूनही ‘ ववा हत’ असतात. आप या आरोपांचं समथन
कर यासाठ  येकाला आप या पूव या जोडीदारा या कमजोर ची गरज असते.

‘मो ा झाले या’ पु कळ मुलांना आप या पालकांचा छुपा कवा उघड तटकारा
वाटतो. जुने रागावणे, ल , प पात यांसाठ  ते यांना दोष देतात आ ण आपल ं ौढ
आयु य या तटका याभोवती जगतात. या याबरोबर येणारी त यावाद  भू मका वठवत
राहतात.

म  कवा श  ू क त ला आंत रक सुर तता नसते. व-मू याची भावना
डळमळ त असते. स या लोकां या भाव नक अव थेवर कवा वतणुक वर अवलंबून
असते. इतरांची त या काय होईल याब ल या या या समजुतीतून याला
मागदशन मळते आ ण सामा जक भगातून कवा श ू क त ामक भीतीतून शहाणपण
मया दत राहते. या कडे काहीच साम य नसतं. या या दो या इतरां या हातात
असतात.

चच (धा मक) क तता - जो कुणी कुठ या ही चचशी गंभीरपणे संबं धत असेल या या
ल ात येईल क  चचला जाणे आ ण वैय क आ मक श  या गो ी समानाथ  नसतात.



चचमधील पूजापाठ आ ण क प यां यात इतके गंुततात क  आजूबाजू या तातडी या
मानवी गरजांना ते असंवेदनशील बनतात, खोलवर ा ठेव या या यां या सारा या
वरोधी वागू लागतात. काहीजण असतात जे चचला व चत जातात कवा अ जबात जात
नाहीत. पण मूलभूत यू- न नीतीधमा या त वांचं अ धक ामा णक त बब यां या
वागणुक त दसतं.

आयु यभर चच आ ण सामा जक सेवां या संघ टत गटांम ये काम के यानंतर मला
कळलं आह ेक  चचला जाणं हणज े या सभांम ये शकवलेली त वं जगणं असेलच असं
नाही. तु ही चचम ये कृतीशील असाल पण ता या शकवणुक म ये कृतीशू य असाल.

चचक त जीवनात तमेला कवा दस याला माणूस थम मह व देऊ लागतो आ ण
पुढे वैय क सुर तता आ ण आंत रक मू य यांना भारी होणा या दंभात याची प रणती
होते. सामा जक ववेकातून मागदशन मळते आ ण चच क त माणूस इतरांवर ‘कृतीशील’,
‘कृतीशू य’, ‘उदारमतवाद ’, ‘पुराणमतवाद ’ कवा ‘जुनाट’ अस ेकृ म श के मारतो.

चच ही धोरणे, काय म, पठडी आ ण माणसं यांची बनलेली एक औपचा रक सं था
अस यामुळे ती वत: काही कुणाला कुठलीही सखोल, कायमची सुर तता कवा आंत रक
मू य देऊ शकत नाही. चचने सां गतले या त वांनुसार जग याने हे घडल,े पण फ
सं थेमुळे नाही.

चच माणसाला मागदशनाची कायमची भावनाही देऊ शकत नाही. चच क त लोक
साचेबंद प तीने जगतात, स बाथला जाताना ते काही व श  कारे वागतात, वचार
करतात आ ण आठव ा या बाक या दवशी मा  एकदम वेगळे असतात. असा
एक जनसीपणाचा, एका मतेचा कवा स चेपणाचा अभाव हा सुर ततेला असलेला
आणखी पुढचा धोका नसतो आ ण यामुळे लेबल ं लाव याची, आ मसमथनाची आणखी
गरज नमाण होते.

चचकडे येयाचं साधन हणून न पाहता येय हणून पाहणे हे या शहाणपणातील
आ ण समतोला या भावनेतील कमीपणा दशवते. चच जरी लोकांना साम याचा ोत
शकव याचा दावा करीत असल ेतरी वत:च श  अस याचा दावा ते करत नाहीत. दैवी
श  याव न माणसा या वभावात वेश क  शकेल, अस े वाहन अस याचा याचा
दावा असतो.

व-क तता - आजचं सग यात जा त सामा य असणारं क  हणज े वत:. सवात
उघड प हणज े‘ वाथ’. जो ब तेकां या मू यांचं उ लंघन करतो. पण वाढ आ ण तृ तीचे
बरेचस ेलोक य माग पा हल ेतर व-क तता या या गा या या ठकाणी सापडते.

व या मया दत क ात फारशी सुर तता, मागदशन, शहाणपण आ ण साम य
क चतच असतं. इ ाएलमधील मृत समु ासारखं, ज ेफ  घेतं, देत नाही. ते तथेच साचतं.

उलटप ी एखा ा या सेवाभावी मतेचा वकास कर यासाठ  न मतीसाठ , अथपूण
योगदानासाठ  व या वकासाकडे ल  देणे याने चार जीवनाधारां या ना पूण वाढ साठ
एक संदभ मळतो.



जीवना या मागावरची लोकांम ये सहज आढळणारी ही क े आहेत. आप यापे ा
स या या आयु यात ही क े सहज दस ू शकतात. बाक  कशाहीपे ा पैशाला मह व

देणा या कुणालातरी तु ही ओळखत असता. एखा ा सतत या नकारा मक नातेसंबंधात
आप या भू मकेचे समथन कर यात तुम या मा हतीचा/मा हतीची कुणीतरी आपली श
खच करत असेल. तु ही जर नीट पा हलं तर कधीतरी वतणुक या पलीकडे ती नमाण
करणारं क ही तु हाला दसेल.

तुमचे क  ओळखणे

पण तु ही कुठे आहात? तुम या जीवनाचं क  कोणतं? ते दसणं कधीकधी एवढं सोपं
नसतं.

तुमचं वत:चं क  ओळख याचा कदा चत सव म माग हणज े तुम या जीवनाधार
बाब कडे जवळून पाहणे. पुढे दले या वणनातून एक कवा जा त तु हाला ओळखता आली
तर तु ही मागे जाऊन या या क ाचा शोध घेऊ शकता. जथून हचा उगम झाला; अस ंएक
क  जे तुम या वैय क प रणामकारकतेवर मयादा आणू शकत असेल.







पु कळदा माणसाचं क  हे या आ ण/ कवा इतर क ांचे मळून काहीतरी बनलेलं
असतं. ब सं य माणसं ही यां या जीवनातील व वध भावांची मळून बनलेली असतात.
बा  कवा आंत रक प र थतीनु प या या गरजा भागेपयत एखादं व श  क
काया वत होते. मग सरे एखादे क  जा त भाव टाकते.

जे हा एखादा माणूस एका क ाकडून स या क ाकडे जात असतो ते हा या
प रणामातील सापे ता ही आयु या या च पाळ यात बस यासारखी असते. णात तु ही
वर असता तर णात खाली. एक कमजोरी झाक यासाठ  तु ही स या कमजोरीतून
साम य उचलता. कुठलीही ठरवलेली दशा नसते, टकाऊ शहाणपण नसते. सततचा
श पुरवठा नसतो क  वैय क, आंत रक मू य आ ण व- व नसते.

आदश थती अथातच ही क  एक प  क  नमाण करणे क  ज े उ च दजाची
सुर तता, मागदशन, संप ी आ ण साम य पुरवेल. तुम यातील उ पादकतेला बळ देईल
आ ण तुम या जीवनातील येक अंगाला एक पता आ ण स-ुसंगतपणा मळेल.

त व क

आपली जीवने यो य त वांवर आधा न आपण चार जीवनाधारांचा पाया मजबूत
करतो.

आपली सुर तता या ानातून येते क  माणसं कवा सतत आ ण ताबडतोब
बदलणा या इतर गो सारखी, यो य त वे एकसारखी बदलत नाही. आपण यां यावर
वसंबून रा  शकतो.

त वे कशावरही त या देत नाहीत. ती कधी पसाटत नाहीत आ ण आप याला
वेगळ  वागणूक देत नाहीत. ती आप याला घट फोट देत नाहीत क  आप या य
मै णीबरोबर पळून जात नाहीत. ती आप या मागे लागत नाहीत. ती वरवर या डागडुजीने
आपले माग सुकर करीत नाहीत, ती वत:ला स  कर यासाठ  इतर माणसं, वातावरण
कवा चाल ूफॅड यां यावर अवलंबून नसतात. त वे मृ यू पावत नाहीत. आज इथे जर उ ा
तथे कवा उ ा नाहीच अशी ती नसतात. आग, भूकंप, चोरी यामुळे ती न  होत नाहीत.

त वे ही सखोल, मूलभूत स ये असतात. उ कृ  स ये, सवसाधारण वभाजक.
जीवना या व ांची नेमकेपणा, सात य, स दय आ ण साम य यां या धा यांची ती घ  वीण
असते.

माणसं कवा प र थती त वांकडे ल  करीत असतानाही आपली सुर तता कायम
राहाते ती या ानामुळे क  माणसं कवा प र थती यापे ा त वे मोठ  आहेत आ ण हजारो
वषा या इ तहासाने पु हा पु हा यांना वजयी होताना पा हले आहे. एवढंच काय पण आपण
आप या वत: या आयु यात वत: या अनुभवाने यांची स यता पडताळून पा  शकतो, या
जा णवेनेसु ा आप याला सुर तता वाटू शकते.

मा य आह,े आपण सव  नाही. यो य त वांचं आपल े ान हे आप या ख या
वभावाु या आ ण भोवती या जगा या जा णवे या अभावाने तसेच यो य त वांशी सुसंगत



नसले या फॅशनेबल त व ानांनी आ ण स ांतांनी मया दत झाले आहे. या क पनां या
वीकाराचा एक एक हंगाम असतो पण यां या आधी येऊन गेले या क येक क पनां माणे

याही टकणार नसतात. कारण या अस य आधारावर रचले या असतात.
आप याला मयादा आहेत पण आपण या मयादांची रेषा मागे रेटू शकतो. आप या

वत: या वाढ चे त व समजून घे याने आपण यो य त वांचा शोध अशा आ म व ासाने
घेऊ शकतो क  आपण जेवढं जा त शकू तेवढं आपण जगाकडे पाह याचे भग क त
(focus) क  शकतो. त वे बदलत नाहीत. आपली यांची समजूत बदलते.

त व क त जीवना या बरोबरीने येणारे शहाणपण व मागदशन ही बरोबर नकाशांमधून,
गो ी खरोखर जशा आहेत, चालत आ या आहेत आ ण पुढे असणार आहेत यातून येते.
आप याला कुठे जायचं आहे आ ण तथे कस ंजायचं ह ेबरोबर नकाशांमुळे आप याला प
दस ू शकतं. नणयांची अंमलबजावणी श य आ ण अथपूण होईल अशी बरोबर मा हती
वाप न आपण बरोबर नणय घेऊ शकतो.

त व क त जग यातून आलेलं वैय क साम य हे एका आ मभान असले या ानी
अ कम  माणसाचे साम य असते. इतरांना अटकाव करणा या इतरां या कवा क येक

संगां या आ ण वातावरणा या श या वृ ी, वतणुक  आ ण कृती यां या मयादा यावर
कधीच पडत नाहीत.

साम याला खरोखर मयादा पडते ती या त वां या नैस गक प रणामांची. यो य
त वां या आधाराने, आप या कृती नवड याचं वातं य आप याला असतं. पण या कृत चे
प रणाम नवड याचं वातं य आप याला नसतं. आठवा ‘काठ चं एक टोक जे हा तु ही
उचलता, ते हा सरंही उचलताच.’

नेहमीच प रणाम त वांना जोडूनच येतात. त वांशी सुसंगत जगतो ते हा सकारा मक
प रणाम दसतात. यां याकडे ल  केलं तर नकारा मक प रणाम होतात. पण ही त वे

येकालाच लागू होत असतात. मग ते याला माहीत असो कवा नसो यामुळे ही मयादा
साव क असते आ ण या त वांइतके आपल े ान जतके जा त ततके शहाणपणाने
आचरण कर यातल े वातं य जा त.

आपली जीवने काळातील अ वचल त वांवर क त क न आपण प रणामकारक
जग याची एक मूलभूत धारणा नमाण करतो. हे असे क  आहे क  ज ेइतर सग या क ांना
यो य अथ ा त क न देते.





ल ात ठेवा, तुम या धारणांचा ोत आह,े जथून वृ ी आ ण वतणूक उगम पावतात.
धारणा ही च यासारखी असते. तु ही जीवनात जे काही पाहाता ते कस ंपाहाता यावर तचा

भाव असतो. तु ही जर यो य त वां या च यातून गो ी पा ह या तर इतर क ां या
धारणां या च यातून पा ह यावर या जशा दसतात, यापे ा या अ यंत वेग या दसतात.

तु ही येक गो ीकडे कसे पाहाता यावर आपण चचा केले या येक क ाचा काय
प रणाम होऊ शकतो याचे एक रीतसर को क मी या पु तका या प र श ात घातले आहे.
पण तुम या क ांमुळे कती फरक पडतो हे चटकन समज यासाठ  आपण एका व श



ाचे उदाहरण घेऊन याकडे नर नरा या धारणांमधून बघूया. वाचताना वेगवेगळा च मा
घाल याचा य न करा. वेगवेग या क ांमुळे मळणा या तसादाची क पना करा.

समजा, तु ही तुम या प नीला आज संगीता या मैफलीला चल याब ल हटले आहे.
तुम याकडे तक टे आहेत. प नीला जा याचा अ यंत उ साह आलेला आहे. पारचे चार
वाजत आहेत.

अचानक बॉस तु हाला के बनम ये बोलावतो आ ण सांगतो क  उ ा सकाळ  ९
वाजता या बैठक या तयारीसाठ  आज सं याकाळ  याला तुम या मदतीची गरज आहे.

तु ही जीवनसाथी क त कवा कुटंुब क त च यातून पाहात असाल तर तुम या
काळजीचा वषय तुमची कृती हा असेल. तु ही तुम या बॉसला सांगून टाकू शकता क
तु हाला थांबता येणार नाही आ ण तु ही तला खूष ठेव या या य नात तला घेऊन
मैफलीला जाऊ शकता. आपली नोकरी वाचव यासाठ  आपण थांबलं पा हज ेअस ंतु हाला
वाटू शकतं. पण तु ही तस ं चड चडत कराल. त या तसादाची काळजी करत करत
तुम या नणयाचे समथन करायचा आ ण त या नराशेपासून कवा रागापासून वत:चा
बचाव कर याचा य न करत करत.

तु ही जर अथ क त भगातून पाहात असाल तर तुमचा वचाराचा वषय हणजे
तु हाला मळणार असलेला ओ हरटाईम कवा उशीरा थांबून काम के यामुळे पुढ या
पगारवाढ साठ  जमा होणारे ेय. तु ही तुम या प नीला फोन क न सरळ सांगू शकता क
आज तु हाला थांबावं लागत आहे, आ थक गरजा थम ह े तला समजेल अस ंगृहीत धरता.

तु ही काम-क त असाल तर तु ही संधीचा वचार कराल. तु हाला कामामधील अ धक
काही शकायला मळेल. तु ही बॉसबरोबर चार गो ी क  शकता आ ण आपल ेकरीअर पुढे
नेऊ शकता. गरजेपे ा जा त वेळ थांब याब ल तु ही वत:ची पाठ थोपटून घेऊ शकता.
तु ही कती मेहनती आहात याचा पुरावाच आहे तो! तुम या प नीला तुमचा अ भमान
वाटायला हवा!

तु ही जर मालक -क त असाल तर ओ हरटाईम या पैशातून काय काय व तू वकत
घेता येतील याचा वचार कराल कवा तु ही उशीरा थांब यामुळे ऑ फसम ये तुम या
नावलौ ककात कती भर पडेल याचा वचार करता. तु ही कती शालीन, कती यागी, कती
सम पत वृ ीचे आहात हे उ ा येकाला ऐकायला मळेल.

तु ही सुख-क त असाल तर कामाला गोळ  मा न मैफलीलाच जाल. अगद  तु ही
उशीरा काम के यावर प नीला बरंच वाटणार असेल तरीही एखा ा रा ी मौजमजा
कर याची तु हाला गरज आहेच क !

तु ही म -क त असाल तर मैफलीला तु ही तुम या म ांना बोलावलं आहे क  नाही
यावर तुमचा नणय अवलंबून असेल कवा तुमचे कायालयातील म ही उशीरा थांबणार
आहेत क  नाही यावर अवलंबून असेल.

तु ही श -ूक त असाल तर तु ही यासाठ  कायालयात थांबाल क  तु हाला माहीत आहे
क  यामुळे वत:ला कंपनीचा आधार तंभ समजणा या एका माणसावर तु ही चांगलीच



कुरघोडी करणार आहात. तो जे हा बाहेर मजा करत असेल ते हा तु ही उशीरा थांबून याचं
आ ण तुमचंही काम करत असाल. तुम या वैय क सुखांचा याग क न कंपनी या
भ यासाठ  झटत असाल, याकडे तो इतकं बेपवाईने ल  करतो आहे.

तु ही जर चच-क त असाल तर इतर चच सद यांचा मैफलीला जा याचा वचार आहे
का? चचचे कुणी सद य तुम या कायालयात काम करतात का? कवा मैफल कसली आहे -
हॉटेल यू ‘मसीहा’ला रॉक मैफलीपे ा ाधा य मळेल - या मु ांचा तुम या नणयावर

भाव पडेल. ‘चांगला चच सद य’ काय करेल कवा जा ती या कामाकडे तु ही ‘सेवा’
हणून बघता क  ‘भौ तक संप ी या मागे लागणे’ हणून बघता. याचाही तुम या नणयावर

प रणाम होतो.
तु ही जर व-क त असाल तर तुम यासाठ  काय सवात चांगलं ठरेल यावर तुमचे

वचार क त होतील. सं याकाळ  बाहेर जाणं तुम यासाठ  अ धक चांगल ं ठरेल? क
बॉसबरोबर चार गो ी करणं तुम यासाठ  जा त चांगल ं राहील? वेगवेग या पयायांचा
‘तुम यावर’ काय प रणाम होतो याचीच तु हाला काळजी असेल.

एका सा या घटनेकडे पाह याचे इतके व वध कार पा ह यानंतर एकमेकांशी
वागताना आप याला ‘त ण ी/वृ  ी’ ही समजुतीची सम या असावी यात नवल ते
काय? आपली क े कती मुळापासून आप यावर प रणाम करतात ते तुम या ल ात आलं
का? अगद  आप या ेरणा, आपल े रोजचे नणय, आप या या ( कवा जा त क न

त या), संगांचा आपण लावलेला अथ? आपल े वत:चे क  समजून घेणे हे यासाठ
मह वाचे आहे आ ण तुमचं क  एक अ कम   हणून तु हाला साम य देत नसेल, ते
देणारं एक क  नमाण कर यासाठ  आव यक ते धारणा बदल करणं तुम या
प रणामकारकतेसाठ  मूलभूतरी या आव यक आहे.

त वक त  हणून या संगातील भावना आ ण तुम यावर प रणाम करणा या
इतर गो पासून अ ल त रा न पयायांचे मू यमापन कराल, संतु लत संपूणाकडे पा न -
कामा या गरजा, कुटंुबा या गरजा, इतर गरजा आ ण व वध पयायां या प रणामां या
श यता - या सव गो ी वचारात घेऊन तु ही सवात उ म उ र शोध याचा य न कराल.

तु ही मैफलीला जाता क  काम करता हा प रणामकारक नणयाचा एक अगद  लहानसा
भाग आहे. इतर अनेक क ांम ये तु ही अगद  हीच नवड केली असती पण तु ही त व
क त धारणेमधून येता ते हा यात बरेच फरक असतात.

एक, इतर लोक कवा प र थती तुम याकडून काम क न घेत नाहीये. तु ही जो सवात
यो य पयाय हणून ठरवला आहे तो तु ही अ कमाने नवडला आहे. तु ही तुमचा नणय
जाणीवपूवक आ ण पूण ानाअंती घेता.

सरं, तुमचा नणय सवात प रणामकारक आहे हे तु हाला माहीत असतं कारण ते
त वांवर आधारलेले असतात आ ण याचे द घ प याचे प रणाम माहीत असतात.

तसरं, तु ही ज ेकाही करायचं ठरवता याने तुम या आयु या या मू यांम ये भर पडत
असते. तुम या बॉस या प रणामकारकतेची तु हाला कमत आह े आ ण कंपनी या



भ यासाठ  योगदान दे याची तुमची मनापासून इ छा आहे. यापे ा कायालयातील
एखा ावर कुरघोडी कर यासाठ  उशीरा थांबणे ही तुम या आयु यातील फारच वेगळ
सं याकाळ ठरेल. तुमचा नणय अंमलात आणताना तु ही घेतलेला अनुभव हा तुम या एकूण
आयु या या संदभात एक दजा आ ण अथ ा त क न देतो.

चौथं, तु ही नमाण केले या पर परावलंब वा या वणकामातून तु ही तुम या प नीशी
आ ण बॉसशी उ म संवाद साधू शकता. तु ही व-अवलंबी, वतं  असता. हणूनच तु ही
प रणामकारकरी या पर परावलंबी होऊ शकता. जे काम स यावर सोपव यासारखं आहे
ते तु ही स यावर सोपवू शकता. बाक चे काम पूण कर यासाठ  स या दवशी सकाळ
लवकर येऊ शकता.

आ ण शेवट  तुम या नणयाब ल तु ही समाधानी असाल. तु ही ज े काही नवडाल
यावर ल  क त क  शकाल आ ण याचा आनंद घेऊ शकाल.

त व-क त  हणून तु ही गो ी नरा या रीतीने पाहाता. तु ही गो ी नरा या
रीतीने पाहाता हणून तु ही नरा या रीतीने वचार क  शकता, नरा या रीतीने कृती क
शकता. एका घ , अ वचल गा यातून उगम पावणारा सुर तता, मागदशन, शहाणपण
आ ण साम य यांचा ओघ तुम याकडे अस याने एका अ यंत अ कम  आ ण अ यंत
प रणामकारक जीवनाचा पाया तुम याकडे असतो.

वैय क येयवा य ल हणे व वापरणे

जसे आपण वत:म येच खोल बुडी मारतो, आप या मूलभूत धारणा समजून घेतो
आ ण यो य त वांशी सुसंगत ठेव यासाठ  यांची पुनरचना करतो. आपण एक
प रणामकारक, साम यशाली क  आ ण जगाकडे पाह याचं भग असं दो ही नमाण करतो
आ ण मग आपण व श   हणून जगाशी संबंध कसा जोडतो ह ेपाह यासाठ  ते भग
रोखू शकतो.

ँ कल हणतो क  आप या आयु याचे येय आपण ‘न ाने शोध लाव यापे ा’ खरेतर
‘शोधून काढतो’. मला श दांची ही नवड आवडते. मला वाटतं आप यापैक  येकाकडे
एक अंतसा ी कवा एक ववेक असतो. जो आप याला आप या अ तीय वाची आ ण
आपणच फ  क  शकतो अशा योगदानाची जाणीव क न देतो. ँ कल या श दात,
‘ येका या आयु यात याचं कम कवा येय ठरलेल ंअसतं… तथे या याऐवजी कुणी असू
शकत नाही कवा या या आयु याची पुनरावृ ीही होऊ शकत नाही. अशा रीतीने येकाचं
काम ह ेते पूण कर यासाठ  मळाले या संधीइतकंच एकमेवा तीय असतं.’

या अ तीय वाला श द प देताना पु हा एकदा आप याला अ कमाचे आ ण
आप या भावा या वतुळात काम कर याचे मूलभूत मह व यांची आठवण क न दली
जाते. आप या आयु याचा अमूत अथ बाहेर काळजी या वतुळात शोधणे हणज ेआपली
अ कायाची जबाबदारी झटकणे, आपली प हली न मती ही प र थती आ ण इतर
लोकां या हाती लोकां या हाती सोपावणे.



आपला अथ आतून येतो. पु हा ँ कल या श दात, ‘शेवट  मा या आयु याचा अथ
काय असे कुणी वचा  नये. खरंतर हा फ  यालाच वचारला गेला आहे हे याने
ओळखावे. एका श दात येक माणसाला जीवन  वचारते. तो जीवनाला आप या
जीवनानेच उ र देऊ शकतो. जबाबदार रा ह यानेच तो जीवनाला तसाद देऊ शकतो.’

वैय क जबाबदारी कवा अ काय हे प ह या न मतीसाठ  मूलभूत आहे.
संगणका या पकाकडे परत जाऊन सवय १ हणते ‘तू ो ॅमर आहेस.’ सवय २ मग
हणते, ‘ ो ॅम लही.’ आपण जबाबदार आहोत, आपण ो ॅमर आहोत या क पनेचा

जोपयत तु ही वीकार करत नाही तोपयत ो ॅम ल ह यात तुमची गंुतवणूक होणार नाही.
अ कम  माणसं हणून आप याला जीवनात काय हायचं आहे आ ण काय करायचं

आहे हे  करायला आपण सु वात क  शकतो. आपण एक वैय क येयवा य, एक
वैय क घटना ल  शकतो.

येयवा य ही एका रा ीत ल न काढायची गो  नाही. यासाठ  सखोल अंत ी,
काळजीपूवक व ेषण, वचारपूवक अ भ  आ ण प या पात ये या अगोदर
अनेकदा पुनलखन करावे लागते. या याब ल समाधान वाट याआधी ते पूण आहे आ ण
तुम या अगद  आत या आत या मू यांचं आ ण दशांचं कट करण आहे असं तु हाला
वाटेपयत काही आठवडे, अगद  म हनेसु ा लागू शकतात. तरीसु ा तु हाला नय मतपणे
याचा आढावा यावासा वाटू शकेल कवा पुढ या वषाबरोबर आले या आणखी समजेमुळे
कवा बदल या प र थतीनुसार तु हाला यात करकोळ बदल करावेसे वाटतील.

पण मुळात तुमचं येयवा य ही तुमची घटना बनते, तुमची ी आ ण मू ये यांची
गोळ बंद अ भ . यावर तु ही तुम या आयु यातील इतर येक गो  पडताळून पा
शकता असा नकष ते बनतं.

नुकताच मी मा या वत: या येयवा याचा आढावा घेतला, ह े काम मी ब यापैक
नय मतपणे करतो. सायकली या र या या टोकाला, समु कना या या अगद  कडेला
एकटं बसून मी माझी नयोजनपु तका काढली आ ण सगळं काही ल न काढलं. याला
काही तास लागले. पण माझे वचार एकदम साफ झाले. एक चांग या रचनेची आ ण
बां धलक ची भावना वाटली, मु  आ ण वतं  वाटलं.

मला ही या उ पादनाइतक च मह वाची वाटते. येयवा य ल हणं कवा याचा
आढावा घेणं तु हाला बदलून टाकतं कारण ते जबरद तीने तुम या ाधा य मातून खोलवर,
काळजीपूवक वचार करायला भाग पाडतं आ ण तुमची वतणूक तुम या ांशी/
व ासाशी सुसंगत ठेवायला लावतं. हे तु ही करता ते हा इतरांना जाणवतं क  तु ही
तुम याबरोबर ज ेकाही घडतं या याबरोबर ओढल ेजात नाही. तु हाला एक येयाची जाण
आहे क  तु ही काय करत आहात.

तुमचा संपूण म  वापरणे
आप या आ मभानामुळे आपण वत:चे वचार तपासू शकतो. हे वैय क येयवा य

तयार कर यासाठ  वशेष मदतीचं ठरते, कारण सवय २ अंमलात आण यासाठ या दोन



व श  मानवी देण या-क पनाश  आ ण ववेक या ाथ मकत: उज ा म चे काय
आहेत. या स या म ची मता पुरेपुर कशी वापरायची हे समज याने आपली थम
न मतीची मता खूप वाढते.

‘म या ाब याचा स ांत’ (brain dominence theory) हणून याला ओळखलं
जातं. यावर काही दशके अगद  भरपूर संशोधन झालेले आहे. न कष ामु याने असं
दशवतो क  म चा येक अधगोल - डावा आ ण उजवा - याचे काही व श  वषयांत
नैपु य असते आ ण ते काही गो वर स ा गाजवतात, वेगवेग या कार या मा हतीवर
काम करतात आ ण वेगवेग या सम या हाताळतात.

डावा म  हा अ धक शा दक/ता कक असतो तर उजवा म  अंत ान, सजनशीलता
यां याशी संबं धत असतो. डावा म  श दांबरोबर काम करतो तर उजवा च ांबरोबर. डावा
भाग आ ण व श ता यां याशी तर उजवा पूणाशी आ ण भागां या एकमेकांशी ना याशी
संबं धत असतात. डावा म  व ेषण करतो हणजेच तुकडे करतो तर उजवा म  सं ेषण
हणज ेएक ीकरण करतो. डावा म  मा माने पुढचा वचार करतो तर उजवा एकाचवेळ

अनेकांचा आ ण संपूणाचा वचार करतो. डा ा म ला वेळेचे बंधन आहे उजवा म  यातून
मु  आहे.

लोक म या दो ही बाज ूवापरतात पण येकाची एक कुठलीतरी बाजू जा त भावी
असते. सवात आदश हणज े अथात म या दो ही बाजूंना जोडणारा पूल बांधणे आ ण
मजबूत करणे हणज े या ला संगाचे आधी नीट आकलन होईल व मग या संगातून
जाताना जो यो य ह यार वाप  शकेल. पण आप या म या मुख अधगोला या ‘सोयी या
वभागात’ राह याकडे लोकांचा कल असतो आ ण मग ते येक प र थती डा ा कवा
उज ा म या ाधा याने हाताळतात.

अ ाहम मा लो या श दात, ‘ याला हातोडा चांगला चालवता येतो याला येक व तू
हणज े खळाच वाटते.’ त ण ी/वृ  ी समज फरकावर प रणाम करणारा हा आणखी

एक घटक आहे. उजवा म  आ ण डावा म वाली लोकं वेगवेग या रीतीने गो ी पाहतात.
आपण डा ा म या ाब या या जगात राहातो. इथे श द, मापे आ ण तकाला

उ चासनावर बसवलेले असते आ ण आप या वभावातील अ धक सजनशील, अंतमनातून
येणारे, जा णवे या पातळ वरचे, कला मक अंश यम मानल े जातात. आप यापैक
पु कळांना उज ा म या मता वापरणे अवघड जाते.

ह ेवणन खूप सोप ेक न सां गतले आह ेहेही खरेच आह;े नवीन अ यासातून म या
कायप तीवर अ धक काश पडेल. मु ा एवढाच क  आपण अनेक नर नरा या
वचारप त चा अवलंब क  शकतो आ ण आपण आप या मतांचा वापर ‘नह  के
बराबर’ करतो. या नर नरा या मतांचं आप याला भान आल ं क  आपण या व श
गरजा अ धक प रणामकारकरी या भागव यासाठ  आप या मनाचा जाणीवपूवक उपयोग
क न घेऊ शकतो.



उजवा म  वापर याचे दोन माग

म या ाब याचा स ांत हा एक आदश हणून वापरला तर ह े प  होते क  आप या
प ह या न मतीचा दजा हा आपला क पक उजवा म  वापर या या मतेवर खूपच
अवलंबून असतो. आपण आप या उज ा म ची मता जतक  जा त वाप  शकू
तत या संपूणपणे आपण आप याला आयु यात काय हायचं आहे आ ण काय करायचं
आहे ह ेडो यासमोर आणू शकू, एक  क  शकू. काळ आ ण स  प र थती यांना मागे
टाकून याचं एक संपूण च  े पत क  शकू.

ी वशाल करा

कधी कधी आपण डा ा म या वातावरणातून आ ण वचार येतून अचानक बाहेर
फेकल े जाऊन अनपे तपणे उज ा म त जाऊन पडतो. य चा मृ यू, जीवघेणा
आजार, आ थक कु हाड कवा टोकाचं काही संकट आप याला दोन पावलं मागे जाऊन
उभं रा न आयु याकडे पाहायला आ ण वत:ला काही अवघड  वचारायला भाग
पाडते. ‘न क  काय मह वाचे आह?े मी ज ेकरत आहे, ते का करत आह?े’

पण तु ही जर अ कम  असाल तर ी वशाल करणा या अनुभवांची न मती
कर यासाठ  तु ही इतर लोकांची कवा प र थतीची वाट पाहात नाही. तु ही वत:
जाणीवपूवक ते नमाण क  शकता.

ह े कर याचे अनेक माग आहेत. या करणा या सु वातीला केलं तस ं तुम या
क पने या जोरावर तु ही वत:चा अं य वधी डो यासमोर उभा क  शकता. तुम या

शंसेचे चार श द लहा, खरोखर ल न काढा. नेमके लहा.
तु ही तुम या ल नाचा पंच वसावा आ ण नंतर प ासावा वाढ दवस डो यांसमोर आणू

शकता. तुम या जीवनसाथीलाही यात सामील करा. तुम या रोज या गंुतवणुक तून इत या
वषात तु हाला कसे कौटंु बक नातेसंबध नमाण कर याची इ छा आहे याचे सार
पकड याचा य न करा.

तुम या स या या वसायातील नवृ ी तु ही डो यासमोर आणू शकता. तुम या
े ातील कोणतं योगदान, कोणतं यश तु ही मळवलेलं असायला हवं आहे? नवृ ीनंतर

तुम या काय योजना असतील? सरं क रयर तु ही सु  कराल का?
मन वशाल करा - येक बारकावा, तपशील नजरेसमोर आणा. श य तत या सव

भावभावनांचे रंग यात भरा. श य या सव जा णवा - रंग, प, रस, गंध, पश यात येऊ
ा.

अशा कारचे काही अ यास मी मा या व ापीठा या वगात घेतले आहेत. “क पना
करा क  तुमचं आयु य एका सेमे टरपुरतंच आहे.” मी व ा याना सांगतो, “आ ण या
सेमे टरम ये एका शहा या व ा यासारखं तु हाला महा व ालयात राहायचं आहे. हे
सेमे टर तु ही कसं घालवाल ते डो यासमोर आणा.”



व ा याना एक वेगळ च नजर मळते. आ ापयत कधी जाणीवही झाली न हती अशी
मू यं पृ भागावर वरती येतात.

या ं दावले या ीने एक आठवडाभर राहायला व यां या अनुभवांची दैनं दनी
ठेवायलाही मी व ा याना सां गतले आहे.

याचे प रणाम खूप बोलके असतात आ ण दसून येतात. आप या आई-व डलांवर ते
कती ेम करतात आ ण ते यांना कती आवडतात याब ल मुल ं यांना प ं ल  लागतात.
आपला भाऊ, बहीण, म  जथे कुठे ना यात उणेपणा आला असेल तथे ते जुळवून घेतात.

यां या येक कृतीमागची ेरणा, मह वाचं सू  ेम हे असतं. ‘जगायला वेळ फार
थोडा आहे’ या संदभात वेडेवाकडे बोलणे, वाईट वचार, वाद ववाद आ ण दोषारोप यातील
न फळता फार ठळकपणे दस ूलागते. त वं आ ण मू यं ही येकाला प  दस ूलागतात.

तु हाला तुम या मू यां या संपकात आणू शकेल अशा रीतीने क पनाश  वापर याची
पु कळ तं  े आहेत. पण मी वापरले या येक तं ाचा नवा प रणाम मा  तोच असतो.
आप या आयु यात खरोखर काय मह वाचं आहे, आप याला खरोखर काय हायचं आहे
आ ण काय करायचं आहे याचा गंभीरपणे जे हा लोक वचार क  लागतात ते हा ते फार
फार आदरणीय होतात. आज, उ ा यापे ा मो ा क ेत ते वचार क  लागतात.

डो यांपुढे आणणे व वीकार

वैय क नेतृ व हा एकदा घे याचा अनुभव नाही. वैय क येयवा य ल ह याबरोबर
तो सु  होत नाही आ ण संपत नाही. खरंतर, तुमची ी आ ण मू य तुम या समोर ठेवणं
आ ण तुमचं जीवन या सवात मह वा या गो शी सम प होईल अशा रीतीने जीवन या
रेषेवर ठेवणं ही एक नरंतर चालणारी या आहे आ ण या तुम या य नात तुमचं
वैय क येयवा य तुम या जीवनात य  उतरव यासाठ  रोज या रोज काम करत
असता ते हा तुम या ब ल  उज ा म ची तु हाला खूपच मदत होऊ शकते. ‘शेवट मनात
ठेवून सु वात करा’ चंच हे आणखी एक उपयोजन आहे.

आधी पा हले या उदाहरणाकडे परत जाऊ. समजा, मा या मुलांवर मनापासून ेम
करणारा एक पालक आहे. मा या वैय क येयवा यात समजा मी ह ेएक मूलभूत मू य
हणून ल हल ेआह ेपण समजा रोज या वाग यात मला अ त- त या दे याची सम या

आहे.
माझी मू यं मा या रोज या जीवनात सम प कर यासाठ  एक ‘ न य’ ल ह यासाठ

मी मा या उज ा म ची, डो यासमोर आण याची श  वाप  शकतो.
चांग या न याचे पाच घटक असतात. तो वैय क असतो, तो सकारा मक असतो, तो

वतमानकाळात असतो, तो दसतो आ ण तो भाव नक असतो. मग माझा न य मी
साधारण असा लहीन. “जे हा माझी मुलं चुक चं वागतात ते हा मी (वैय क) शहाणपणा,

ेम, ढता आ ण संयम (सकारा मक) यांनी तसाद देतो (वतमानकाळ). हे फार समाधान
देणारं (भाव नक) असतं.”



मग मी ते डो यासमोर आणतो. मी रोज काही म नटं वेगळ  काढू शकतो व शरीर-मन
संपूणपणे सैल सोडतो. माझी मुलं चुक चं वागू शकतात अशा संगांचा सामना मी क
शकतो. मी ह ेखूप तपशीलात डो यासमोर आणू शकतो. मी ते हा बसले या खुच चा पोत
मला जाणवू शकतो, मा या मुली या अंगावरचे कपडे, त या चेह यावरचे भाव मला दसू
शकतात. जत या प पणे आ ण जत या बारका ां नशी मी हा तपशील नजरेसमोर
आणू शकतो ततका मी तो खोलवर अनुभवत जातो. माझा सा ीभाव ततका कमी होत
जातो.

मग मी तला नेमकं अस ंकाहीतरी करताना बघतो क  यामुळे मा या दयाचा ठोका
चुकतो आ ण संतापाने मी पेटतो. पण माझा नेहमीचा तसाद बघ याऐवजी मी मा या
न यात पकडले या ेमाने, श ने, संयमाने मी ती प र थती हाताळताना वत:ला बघू
शकतो. मा या मू यांशी, मा या वैय क येयवा याशी सुसंगत असा ो ॅम मी ल
शकतो. माझी भू मका मी ल  शकतो.

आ ण मी जर ह े क  शकलो तर रोज या रोज माझं वागणं बदलत जाईल. मा या
आईव डलांनी कवा समाजाने कवा आनुवां शकतेने कवा मा या वातावरणाने मा यासाठ
ल हलेली भू मका वठव याऐवजी मी वत: नवडले या मू य णालीतून ल हलेली माझी
भू मका मी जगेन.

ही न याची प त या या फुटबॉल क रयरम ये वापर यासाठ  मी मा या मुलाला,
सीअनला मदत केली व उ ेजन दले. शाळेकडून वाटरबॅक हणून याने खेळायला
सु वात केली ते हा अशी सु वात केली व ही प त याची याने कशी वापरायची हे मी
याला हळूहळू शकवले.

द घ सन आ ण नायू मा माने श थल कर या या तं ाने आ ही याला मना या
अ तशय शांत, आरामा या श थल थतीत नेत असू, जेणेक न तो आतून अ तशय शांत
होत असे. मग क पना करता येईल तेव ा कठ ण संगा या धगीत तो सापडला आहे असं
डो यापुढे आणायला मी याला मदत करीत असे.

एक चंड तोफगोळा आप याकडे वेगाने येत आहे अशी तो क पना करायचा. तो ह ला
समजून घेऊन मला यु र ायचे असायचे. बचावाची क पना के यावर तो काहीतरी उ ार
काढतोय अशी तो क पना करायचा. प हला गोळा आ यावर, सरा आ यावर, तसरा
आ यावर तो झटपट समजून यायची क पना तो क  लागला. एरवी सुचले नसते, ते पयाय
याला आता सुचू लागले.

या या फुटबॉल कारक द त एका वेळ  याने मला सां गतले क  मला सतत ताण येतो.
आ ही बोलताना मा या ल ात आल ंक  ताण ये याची क पना करत होता. मग आ ही खूप
दबावा या प र थतीत शांत, तणावर हत असणे डो यांपुढे आण यासाठ  य न केले.
डो यांपुढे जे आणतो आहोत याचं व पही मह वाचं असतं, असा शोध आ हाला लागला.
तु ही चुक ची गो  डो यांपुढे आणली तर चुक चीच गो  ाल.



डॉ. चालस् गार फ ड यांनी यशो शखर-जे यांवर - खेळांमधील आ ण धं ामधील - खूप
संशोधन केल ेआहे. ते नासा या काय मात यां या कामात यशो शखर-जे यांकडे एकदम
आक षत झाले. अवकाशात जा यापूव  अवकाशया ी पृ वीवर, या कृ मरी या गट
केले या अवकाशात येक गो ीची पु हा पु हा तालीम करत होते. यां याकडे ग णतातील
डॉ टरेट असूनही यांनी पु हा एकदा मानसशा ातील डॉ टरेट मळवून यशो शखर-
जे यांची वै श  ेअ यासायची ठरवलं.

यां या संशोधनात एक मह वाची गो  अशी दसली क  जाग तक दजाचे सव खेळाडू
आ ण इतर यशो शखरं-जेते हे ‘गो ी डो यांपुढे आणणारे’ होते. एखाद  गो  य
घड यापूव  ती ते बघतात, जाणवून घेतात, अनुभवतात, शेवट मनात ठेवून ते सु वात
करतात.

तु ही तुम या जीवना या येक अंगात ह े क  शकता. एखा ा सादरीकरणापूव ,
योगापूव , अवघड वाद संगांपूव  रोजची येये गाठ या या आ हानांसाठ  ते प पणे बघा,

तपशीलात, सव बारका ांस हत. हणज ेमग य  या संगात तु ही जे हा जाता ते हा ते
सारं नवखं, वेगळं वाटत नाही. याला तु ही घाब न जात नाही.

तुमचा सजनशील, ी धान उजवा म  ही तुमची सवात मह वाची संप ी आहे; तुमचं
वैय क येयवा य नमाण कर यासाठ  आ ण ते तुम या जीवनात एक प कर यासाठ ,
दो ह साठ !

या डो यांपुढे आण या या व न या या येवर सा ह य आ ण क्- ा  फत चा
एक मोठा सं हच उपल ध आहे. या े ात न ाने झाले या संशोधनात (सब ल मनल)
उ कृ ता ो ॅ मग, मनोभा षक ( यूरो ल व टक) ो ॅ मग, श थलीकरणाचे नवे कार
आ ण व-संवाद या आहेत. या सवाम ये ‘प ह या न मती’ची मूलत वे समजावून,
उलगडून सांगणे आ ण नरा या पात समोर मांडणे हेच आहे.

यश वषयक सा ह या या मा या अ यासाने मला या वषयावरील शेकडो पु तकां या
संपकात आणले. काह म ये अवा या स वा दावे आ ण शा ीय पुरा ांऐवजी क से-
कहा याच जा त हो या, पण यातील बरेचसे सा ह य मूलत: यो य होते. यातील पु कळसं
सा ह य ह ेअनेक या बायबल या अ यासातून पुढे आलेल ंअसावं असं दसतं.

प रणामकारक वैय क नेतृ वाम ये ही डो यापुढे आणणे व न याची तं ,े या
या क थानी असले या हेतू आ ण त वां या वचारपूवक रचले या पायातून

सहजतेने उभरतात. एखा ा या दयात, मनात आप या भू मकेचे पुनलखन कर यासाठ ,
री- ो ॅ मग कर यासाठ , आप या खोलवर या बां धलक चे हेतू आ ण त वे ल ह यासाठ
ती (तं )े अ यंत आव यक आहेत. माझा व ास आहे क  समाजातील सव जवंत धमाम ये
हीच त वे आ ण आचरण नरा या भाषांची व  ेलेवून आली आहेत. यानधारणा, ाथना,
करार, आ ा, धम ंथांचा अ यास आ ण जाणीव आ ण नेणीव दो ह या उपयोगाचे
अनेक वध कार.

पण ही तं  ेजर म व नीतीम ेचा भाग बनली आ ण चा र य आ ण त वे यांपासून



यांची फारकत झाली तर इतर क ांसंबंधात वशेषत: व-क ा या बाबतीत यांचा गैरवापर,
पयोग होऊ शकतो.
न य आ ण डो यापुढे आणणे ह े ो ॅ मगचे कार आहेत आ ण आप या मूलभूत

क ाशी वसंगत असणा या कवा पैसा मळवणे, वाथ कवा यो य त वांखेरीज स या
कशातूनही नमाण झाले या ो ॅ मगला आपण शरण जाणार नाही याची आपण खा ी
क न घेतली पा हजे.

एखादा माणूस जे हा भौ तक ा ती या कवा ‘ यात मा यासाठ  काय’ या मागे लागतो
ते हा ही क पनाश  णैक यश मळव यासाठ ही वापरता येते. पण मा या मते
क पनाश चा े  उपयोग हा ववेकाने वत:ला उ त करणे व वा तवतेवर अ धकार
असणा या हेतू आ ण त वांवर आधा रत योगदानाचे जीवन नमाण कर यातच आहे.

भू मका आ ण उ ध े ओळखणे

अथात जे हा तु हाला उज ा म या तभा, भावना आ ण च  ेश दात पकडायची
असतात कवा येयवा यात लहायची असतात ते हा डावा/शा दक म  मह वाचा ठरतो.
या माणे सना या ायामाने शरीर आ ण मन यात एकमेळ होतो या माणे ल हणे ही

मनो-बौ क नायंूची या आहे. यामुळे जागृत आ ण सु त मन जोडले जा यासाठ
आ ण एक  हो यास मदत होते. लेखन आप या वचारांचे शु करण, फ टक करण
आ ण व छता करते आ ण एका संपूणाचे अनेक भागात वभाजन कर यास मदत करते.

आप यापैक  येकाला जीवनात अनेक व वध भू मका पार पाडा ा लागतात.
वेगवेग या े ात कवा जबाबदारी या े ात आप या मतां माणे वेगवेग या भू मका.
उदाहरणाथ, एक  हणून, पती हणून, पता हणून, श क हणून, चचचा सद य
हणून, ावसा यक हणून मा या वेगवेग या भू मका असतील आ ण यातली येक

भू मका मह वाची आहे.
माणसं जे हा जीवनात अ धक प रणामकारक बन या या ीने कामाला लागतात

ते हा उ वणारी एक मोठ  सम या हणज े यांची वचारांची क ा पुरेशी ं दावत नाही.
प रणामकारक जग यासाठ  आव यक असे माणाचे, समतोलाचे, नैस गक पयावरणाचे
यांचे भानच तुटून जाते. ते कामाने पछाडून जाऊन आरो याकडे ल  क  शकतात.

ावसा यक यशा या नावाखाली जीवनातील अमू य ना यांकडे यांचं ल  होऊ शकतं.
तुम या ल ात येईल क  तुमचं येयवा य हे खूपच जा त समतोल आहे आ ण

जीवनातील व वध भू मकां माणे आ ण या येकात तु हाला काय सा य करायचे आहे
यानुसार याची लहान लहान तुक ांत वभागणी केली तर या या माणे काम करणं खूप

जा त सोप ं आहे. तुम या ावसा यक भू मकेकडे पाहा. तु ही व े ते असाल कवा
व थापक कवा संशोधन- वकास करणारे असाल. तु ही तथे काय न म ाने आहात?

कोणती मू ये तु हाला माग दाखवतात? तुम या वैय क भू मकांब ल वचार करा. पती,
प नी, आई, वडील, शेजारी, म  या भू मकांत तु ही काय बरे करता आहात? तुम यासाठ



काय मह वाचं आहे? तुम या सामा जक भू मका आठवा. राजक य लोकसेवेची, वयंसेवी
सं थांमधील.

भू मका व उ ांची क पना वाप न एका अ धका याने आपले येयवा य तयार केले.

ामा णकपणे जगणे व इतरां या आयु यात फरक घडवून आणणे हे माझे
येय आहे.

ह े येय सा य कर यासाठ .

धमादाय करतो - मला येकावर या या प र थती या नरपे  अगद
येकावर ेम करायचे आहे.

याग करतो - माझा वेळ, बु  आ ण संसाधने मी येया ती सम पत करतो.
फू त देतो - मा या उदाहरणातून मी ह े शकवतो क  आपण सारी या वग थ
प याची लेकरे आहोत व येक पवत लांघता येतो.
प रणाम घडवतो - मी जे करतो याने इतरां या आयु यात फरक पडतो.

ह े येय सा य कर यासाठ  खालील भू मकांना ाधा य आहे.

पती - माझा/झी जीवनसाथी ही मा या आयु यातील सवात मह वाची 
आहे. आ ही दोघे मळून सुसंवाद, मेहनत, दान आ ण उधळेपणा यांची फळे
चाखू.
पता - मा या मुलांना आयु यात उ रो र अ धक आनंद मळावा यासाठ  मी
यांना मदत करतो.

पु /भाऊ - आधार आ ण ेम यासाठ  मी ‘ तथे’ असतोच.
न धमवचन पाळणे आ ण देवा या इतर लेकरांची सेवा करणे याची मा या

बाबतीत देव खा ी बाळगू शकतो.
शेजारी - मा या इतरांशी असले या वतणुक तून ताचे ेम दसून येते.
बदलाचा णेता - मो ा सं थांम ये उ च कोट ची मता आण याचे मी एक
मा यम आहे.

शार - मी रोज मह वा या काही गो ी शकतो.

जीवनातील तुम या भू मकां या अनुरोधाने तुमचे येयवा य ल ह याने संतुलन आ ण
सुसंगतपणा येतो. येक भू मका प पणे डो यांसमोर उभी राहाते. आपण एकाच
भू मकेत बुडून जाऊन बाक या तेव ाच कवा जा त मह वा या भू मकांकडे ल  करीत
नाही ना याची खा ी पटेपयत तु ही वारंवार भू मकांचा आढावा घेऊ शकता.

एकदा तु ही तुम या भू मका न त के या क  मग या येक भू मकेत द घ मुदतीत



तु हाला काय सा य करायचे आहे याचा तु ही वचार क  शकता. पु हा आपण उज ा
म त आहोत. क पनाश , सजनशीलता, ववेक आ ण फूत  यांचा उपयोग करत आहोत.
जर ही उ े हणज ेयो य त वांवर आधारले या येयवा याचे व ता रत प असतील. तर
सामा यपणे लोक जी उ े लोक ठेवतात यापे ा ही फारच नराळ  असतील. ती यो य
त वांशी, नैस गक नयमांशी सुसंगत असतील. यामुळे ती सा य कर याची अ धक श
तु हाला मळेल. स या कुणाची तरी येये तु ही आपली हणून वीकारलेली नसतील. ही
तुमची उ े आहेत. तुमची मू ये, तुमची वशेष बु म ा, तुमची येयाची जाणीव हे यात

त ब बत झालेल े असेल आ ण ती जीवनातील तु ही नवडले या भू मकांमधून आलेली
आहेत.

प रणामकारक उ ाचा भर कृतीपे ा प रणामावर असतो. तु ही कुठे असायला हवं हे
ते दाखवते आ ण या येत आपण कुठे आहोत हे ठरवायला मदत करते. तथे कसे
जायचं याची मह वाची मा हती ते पुरवतं आ ण तथे तु ही पोच यावर तेही ते सांगतं. तुमची
श  आ ण य न एकवट याचं काम ते करतं. तु ही ज ेकाही करता या सा याला अथ
आ ण हेतू ते देतं आ ण शेवट  ते वत:ला तुम या दैनं दन कृत म ये पांतरीत करतं.
जेणेक न तु ही अ कम  राहाता. तुमचं आयु य तुम या हाती असतं, तुमचं वैय क
येयवा य पूण करणा या गो ी तु ही रोज घडवून आणू शकता.

भू मका आ ण उ  े ही तुम या वैय क येयवा याला एक आकार आ ण न त
दशा देतात. अजूनही जर तुम याकडे वैय क येयवा य नसेल तर सु वात कर यासाठ
ही एक चांगली जागा आहे. केवळ तुम या जीवनातील व वध अंगे ओळखणे आ ण या

येकात पुढे जा यासाठ  तु हाला वाटतात ते दोन-तीन मह वाचे प रणाम न त करणे.
एव ानेसु ा तुम या आ मजीवनाला एक स यक ी आ ण एक दशा मळेल.

सवय ३ म ये आपण लहान प या या उ ांसंदभात अ धक खोलवर जाणार आहोत.
आ ाचं मह वाचं उपयोजन हणज ेभू मका आ ण द घ मुदतीची उ े. तुम या वैय क
येय वा याशी सुसंगत उ े न त करणे. या भू मका आ ण उ े ही आपली उ े

प रणामकारकपणे ठरव यासाठ  आ ण सवय ३ मधील आयु य आ ण वेळ यां या दैनं दन
व थापनाकडे आपण गे यावर ती सा य कर यासाठ  पाया रचतात.

कौटंु बक येयवा य

सवय २ ही त वांवर आधारलेली अस याने तचे उपयोजन पु कळ मोठे आहे.
बरोबरच शेवट मनात ठेवून सु वात के याने कुटंुबे, सेवाभावी गट आ ण

सव कार या सं था हेही फार प रणामकारक ठरतात.
पु कळ कुटंुबे ही ठोस त वांवर नाही तर आणीबाणी, बदलती प र थती, वरवर

मलमप  आ ण णक सुख यांवर चालतात. जे हा ताणतणाव वाढतात ते हा एकेक
ल णे दस ू लागतात. लोक तरकस, छ ा वेषी कवा एकदम चूप होतात. नाहीतर
आरडाओरडा, अ त त या करतात. अशा त हेचं वागणं पाहात जी मुलं लहानाची मोठ



होतात यांना असंच वाटतं क   सोडव याचा माग हणज ेएकतर यु  कवा पळून जाणे.
कुठ याही कुटंुबाचा गाभा हणज ेज ेअ वचल आहे, सदैव अ त वात आहे अस ेसमान

ी आ ण मू ये, कौटंु बक येयवा य ल हताना तु ही या ख या पायालाच श द प देता.
येयवा य ह े कुटंुबाची घटना, याचं मानक, नणय घेणे आ ण यांचं मू यमापन

कर याचा नकष बनते. ते कुटंुबाला सात य, एकता तसेच दशा देते. जे हा वैय क मू ये
ही कुटंुबा या मू याशी सुसंगत असतात ते हा सद य यांना खोलवर जाणवले या
सामा जक हेतंूसाठ  एक तपणे काम करतात.

पु हा एकदा या ही प रणामा इतक च मह वाची आहे. कौटंु बक येयवा य
ल ह याची आ ण सुधार याची नुसती या ही सु ा कुटंुब सुधार याची क ली ठरते.
येयवा य ल ह यासाठ  एक पणे काम करणे हे, ते जग यासाठ ची प रणाम मता
नमाण करते.

कुटंुबातील येक सद याकडून वचार मळणे, येयवा याचा क चा खडा बनवणे,
या यावर अ भ ाय मळणे, ते त करणे. कुटंुबातील वेगवेग या या

सांग या माणे श दरचना करणे. या सग यांतून कुटंुब बोलू लागतं. ख या ख या मह वा या
गो वर संवाद सु  होतो. पर पर आदरा या भावनेने कुटंुबातील सद य एक  येतात, यांचे
वेगवेगळे कोन  करतात आ ण कुठलीही एक  क  शकेल यापे ा
सगळेजण एक  येऊन मोठं काहीतरी नमाण कर यासाठ  सगळे एक  येतात. ी
व तार यासाठ , एखा ा मु ावरचा भर कवा दशा बदलून स या मु ाकडे ने यासाठ ,
श दरचना बदलणे कवा काळानु प बाद झाले या श दांना नवा अथ देणे यासाठ  ठरा वक
कालावधीने याचा आढावा घेतला तर सामा जक मू ये आ ण हेतू यां याब ल कुटंुबाचा
एकसंधपणा कायम राहातो.

येयवा य हे कुटंुब चालव यासाठ , वचारांसाठ  एक आराखडा बनते. जे हा एखाद
सम या कवा आणीबाणी उ वते ते हा कोण या गो ी सवात मह वा या आहेत याची
कुटंुबसद यांना आठवण क न दे यासाठ  आ ण यो य त वां या आधाराने सम या सोडवणे
आ ण नणय घेणे यासाठ  ‘घटना’ मौजूद असते.

आम या घरात आ ही आमचं येयवा य माजघरात भतीवर लावून ठेवलं आहे यामुळे
रोज ते पा न आ ही वत:चे श ण क  शकतो.

जे हा आ ही आम या येयवा यातील, घरातील ेमाचे वनी, सु व था, जबाबदार
पर परावलंबन, सहकाय, मदतीची वृ ी, गरजा भागवणे, बु कौश यांचा वकास करणे,
एकमेकां या बु कौश यात रस घेणे आ ण इतरांची सेवा करणे याब लची वा ये वाचतो
ते हा एक कुटंुब हणून आ हाला सवात मह वा या बाब म ये आपल ंकसं काय चाललं आहे
ह ेकळ याचा काहीतरी नकष मळतो.

कुटंुबाची उ ं आ ण काय म यांची जे हा आ ही आखणी करतो ते हा आ ही
हणतो, “या त वां या अनुषंगाने आपण यांवर काम करणार आहोत ती उ े कुठली?

आपली उ े सा य कर यासाठ  आ ण ती मू ये य ात आण यासाठ  आपला कृती



आराखडा काय?”
आ ही येयवा याचा वारंवार आढावा घेतो आ ण वषातून दोनदा - स टबरम ये आ ण

जूनम ये - शाळा सु  होताना आ ण संपताना उ े आ ण कामे यां यावर पु हा वचार
करतो. प र थती जशी आहे तशी कळ यासाठ , ती सुधार यासाठ , ती अ धक मजबूत
कर यासाठ . याने आ ही ताजेतवाने होतो. आमची यावर ा आह े या याशी पु हा
एकदा आ ही बांधल ेजातो.

सं थेची येयवा ये

येयवा ये ही यश वी सं थांसाठ ही मह वाची असतात. सं थांबरोबर मा या कामाचा
मह वाचा भाग हणज े यांचं प रणामकारक येयवा य वक सत कर यासाठ  यांना मदत
करणे; आ ण प रणामकारक ठर यासाठ  ते कंपनी या अगद  आत ातूनच यावं लागतं.

येकजणांचा यात अथपूण सहभाग असला पा हजे. केवळ धोरणं ठरवणा या व र ांचा
न हे तर येकाचा! पु हा एकदा या ही प रणामाइतक च मह वाची आहे आ ण त या
वापराची क ली आहे.

मी जे हा जे हा आय. बी. एम. म ये जातो आ ण तथली श णाची या पाहतो
ते हा दरवेळ  मी अचं बत होतो. पु हा पु हा सं थेचे नेतृ व गटाकडे येते व हणते क  आय.
बी. एम. तीन गो शी समानाथ  आहे. चा स मान, उ कृ ता आ ण सेवा.

या गो ी आय. बी. एम. ची ा थाने दाखवतात. बाक  सग या गो ी बदलतील पण
या गो ी बदलणार नाहीत. अ भसरणा या येत ही ा थाने सा या सं थेत पसरली
आहेत. तथे काम करणा या येकाला सामा जक मू ये आ ण वैय क सुर तता यांचा
भ कम पाया तने मळवून दला आहे.

एकदा मी आय. बी. एम. या यूयॉकमध या लोकांना श ण देत होतो. तो एक
लहानसा गट होता, वीसएक जणांचा आ ण यात एकजण आजारी पडला. याने आप या
प नीला कॅ लफो नयात र वनी केला. ती काळजीत पडली कारण या या आजाराला
वशेष उपचारांची गरज होती. श णासाठ  जबाबदार अ धका यांनी याला ते वशेष
उपचार उपल ध असणा या इ पतळात ने याची व था केली. पण यांना या या प नीची
काळजी कळत होती. तला तो घरी हवा होता. जथे या या नेहमी या डॉ टरांनी तो 
हाताळला असता.

हणून मग याला घरी पाठवायचं ठरवलं. याला गाडीने वमानतळावर ने याचा वेळ,
तथे वमानाची वाट बघ यातला वेळ या सग याची काळजी वाटून यांनी एक हे लकॉ टर
आणलं. यातून याला वमानतळापयत नेल े आ ण फ  या एका माणसाला
कॅ लफो नयाला पोचव यासाठ  एक वतं  वमान भा ाने घे यात आले.

यासाठ  झालेला नेमका खच मला माहीत नाही! पण काही हजार डॉलस असेल. पण
आय. बी. एम. चा माणसा या स मानावर व ास आहे. कंपनी यासाठ  उभी राहते. तथे



उप थत असले यांसाठ  हे ेचं, व ासाचं वागणं होतं आ ण यांना यात काहीच आ य
वाटल ंनाही. मी भा वत झालो होतो.

स या एका वेळ , मला एका व श  हॉटेलम ये १७५ शॉ पग सटर व थापकांना
श ण ायचं होतं. तथ या सेवे या दजाने मी तं भत झालो. यात काहीही कृ म

न हतं. मी सव पात यांवर उ फूतपणे कुणा याही देखरेखी शवाय दसतच होती.
मी बराच उशीरा पोचलो. चेक इन केल े आ ण म स हस उपल ध आहे का असे

वचारले. टेबला मागचा माणूस हणाला, “नाही, म. कोवे. पण तु हाला हवं असेल तर
आम या भटारखा यात ज ेआहे यातून सँड वच कवा सॅलड कवा तु हाला ज ेपा हजे ते
जाऊन आणून देतो.” याचं बोलणं मा या आरामा या आ ण ेमकुशला या काळजीपोट
आलेलं होतं. “तु हाला आमची क वे शन म ( श णाची जागा) बघायची आह ेका?” तो
पुढे हणाला, “तु हाला आव यक ते सव आहे ना? मी तु हाला काय मदत क ? मी इथे
तुम या सेवेसाठ  आहे.”

या यावर देखरेख करणारं कुणीही आजूबाजूला न हतं. हा माणूस स चा होता.
स या दवशी सादरीकरण चालू असताना मा या ल ात आले क  मला हवे होते ते

सगळे रंगीत माकस तथे न हते. मध या छो ाशा व ांती या काळात मी हॉल या बाहेर
गेलो आ ण स या क वे शनकडे धावत चालले या एका पो याला गाठून हटल,ं “एक
अडचण आहे. मी इथे व थापकांचं एक श ण घेत आहे आ ण मला अगद  थो ा
वेळाची सु  आहे. मला आणखी थोडी रंगीत पेनं हवी आहेत.”

तो गरकन मागे वळला आ ण जवळजवळ सावधान म ये उभा रा हला. मा या छातीवर
लावले या नावा या प कडे नजर टाकून हणाला, “ म. कोवे, मी तुमची अडचण
सोडवतो.”

‘कुठे मळतील, मला माहीत नाही.’ असं तो हणाला नाही कवा ‘बरं, वागतक ात
सांगा’ असेही नाही. याने फ  ते काम क न टाकलं आ ण तेही, ते काम याला करायला
मळतंय हा मी याचा ब मान केलाय अस ंमला वाटायला हणून.

यानंतर, तथ या बाजू या लॉबीत काहीतरी च , श प ंवगैरे पाहात मी उभा होतो.
हॉटेलमधलं कुणीतरी आलं आ ण हणालं, “आम या हॉटेलम ये काय काय कलाकृती
आहेत याचं वणन करणारी वही पाहायची आहे का तु हाला?” कती त पर? कती
सेवाभावी?

पुढे मी एक माणूस उंच शडीवर चढून लॉबीतील खड या साफ करताना पा हला.
तथ या जागेव न याला बागेत एक ी वॉकरने चालताना धडपडलेली दसली. ती अगद
पडली न हती. त याबरोबर इतर माणसे होती. पण हा शडीव न खाली उतरला, बाहेर
गेला. तला लॉबीत आणलं. तची नीट काळजी घेतली गेली याची खा ी क न घेतली.
मगच परत जाऊन आपल ं खड या व छ करायचं काम याने पूण केलं.

ाहकसेवा इत या खोलवर अंगात भनून घेतले या माणसांची ही सं कृती सं थेने कशी
नमाण केलं ह ेजाणून यायची मला इ छा होती. तथल ेहाऊसक पस, वाढ पणी, सामान



नेणारी-आणणारी पोरं सग यां या मी मुलाखती घेत या आ ण कळलं क  ही वृ ी इथ या
येक कमचा या या मनात, दयात, वृ ीत अगद  मुरली आहे.

माग या दाराने मी भटारखा यात गेलो. तथे मला हे म यवत  मू य दसले. ‘वैय क
सेवेत तडजोड नाही.’ शेवट  मी व थापकांकडे गेलो व हटलं, “सं थांना एक
साम यशाली संघाचं चा र य, संघाची सं कृती वक सत कर यासाठ  मदत करणं हा माझा

वसाय आहे. तुम याकडे जे आहे याने मी अचं बत झालो आहे.”
“तु हाला खरं इं गत जाणून यायचं आहे का?” याने वचारलं. हॉटेल या या

साखळ चं येयवा य काढून दलं.
ते वाच यावर मी भा य केलं. “फारच भावी आहे. पण भावी येयवा य असले या

पु कळ कंप या मला माहीत आहेत.”
“या हॉटेलचं तु हाला बघायचं आहे का?” याने वचारलं.
“ हणजे तु ही फ  या हॉटेलसाठ  एक वतं  तयार केल ंआहे?”
“होय.”
“हॉटेल या साखळ या पे ा वेगळं?”
“होय, हे या येयवा याशी सुसंगतच आहे. पण ह े आम या प र थतीचं. आम या

पयावरणाचं, आम या काळाचं आहे.” आणखी एक कागद याने मा या हातात ठेवला.
“हे येयवा य कुणी तयार केलं?” मी वचारलं.
“ येकाने.”
“ येकाने? खरोखर येकाने?”
“होय.”
“हाऊसक पस?”
“होय.”
“वाढ पणी?”
“होय.”
“कारकून?”
“होय, काल रा ी तुमचं वागत या लोकांनी केलं या लोकांनी तयार केलेलं येयवा य

बघायचं आहे का तु हाला?” याने आणखी एक येयवा य काढलं. ते यांचं यांनी तयार
केलेलं होतं. बाक या येयवा यांशी गंुफलेलं होतं. येक पातळ वरचा, येकजण यात
सहभागी होता.

या हॉटेलचं येयवा य हे एका मो ा चाकाची आरी होती. कमचा यां या लहान लहान
व श  गटांची आणखी वशेष, वचारपूवक तयार केले या येयवा यांना याने ज म दला
होता. घेत या जाणा या येक नणयाचा तो नकष होता. ती माणसं कशासाठ  उभी
राहतात, ते यातून प  होत होतं. ाहकांशी ते कसा संबंध था पत करत होते,
एकमेकांशी कस ेसंबंध था पत करत होते, व थापकां या आ ण ने यां या शैलीवर ते
प रणाम करीत होते. पगारा या प तीवर ते प रणाम करीत होते. कुठ या कार या



माणसांना ते नेमत होते व कसे यांना श ण देऊन तयार करीत होते यावर ते प रणाम
करत होते. या सं थेचा येक भाग हा या चाका या आरीचे - येयवा याचे - काय होते.

यानंतर या साखळ या आणखी एका हॉटेलम ये मी गेलो आ ण चेक इन के यावर मी
प हली गो  कुठली केली असेल तर यांचे येयवा य पाहायला मा गतलं. यांनीही त परतेने
ते काढून दलं. या हॉटेलम ये ‘वैय क सेवेम ये तडजोड नाही.’ हे ीद मला जरा अ धकच
समजून आले.

या तीन दवसांम ये, ‘सेवा’ लागेल अस ेश य ते सव संग मी नीट ब घतले. नेहमी मी
पा हलं क  फार भावी, उ कृ  रीतीने सेवा दली जात होती. पण याबरोबरच ती अगद
या माणसाला हवी तशी - पसनलाइ ड - होती. उदाहरणाथ, पोह या या भाागात मी
तथ या माणसाला प या या पा याब ल वचारलं, तो तथपयत मा यासोबत आला. पण
मा यावर सवात भाव पडला तो एका कमचा याने वत: न व र ांजवळ आपली चूक
कबूल केलेली मी पा हली ते हा! आ ही म स हस मागवली. ती खोलीत दली जाईल असं
आ हाला सांग यात आलं. आम या खोलीकडे येत असताना या माणसाकडून हॉट
चॉकलेट सांडलं. परत जाऊन नवीन पेय भ न आणणं, तबकातील कापड बदलणे यात
काही जा तीची म नटं गेली. तर म स हस ायला साधारण पंधरा म नटं उशीर झाला.
तो आम यासाठ  ‘तेवढासा’ मह वाचा न हता.

तरीदेखील, स या दवशी सकाळ  म स हस व थापनाचा मा माग यासाठ
र वनी आला आ ण सकाळचा ना ता खोलीत कवा उपहारगृहात घे याचे आमं ण दले.

हा ना ता, काल ाहकाला झाले या गैरसोयीची अ पशी भरपाई हणून हॉटेलतफ होता.
सं थेतील एखादा कमचारी जे हा याची चूक, जी या या शवाय स या कुणालाही

माहीतसु ा नाही ती आप या व थापनाकडे कबूल करतो. कारण या ाहकाची कवा
पा याची बडदा त नीट ठेवली गेली पा हज,े तर या सं थे या सं कृतीब ल काय बोलावे!

मी या प ह या हॉटेल या व थापकाला सां गतले तस े भावी येयवा य असले या
खूप कंप या मला माहीत आहेत पण जे हा एखादं येयवा य सागवानी दरवाजाआडचे
मोजके उ चपद थ ल हतात आ ण एखादं येयवा य सं थेतील येकाने मळून तयार
केलेले असते ते हा याने या येयवा या या प रणामकारकतेम ये चंड फरक,
जमीनअ मानाचा फरक असतो.

सं थांमधली - कुटंुबे - ध न - एक मूलभूत सम या अशी असते क  स यांनी यां या
आयु याब ल या केले या न यांशी यांची बां धलक  नसते. ते ते वीकारतच नाहीत.

सं थांबरोबर काम करताना मला अशी अनेक माणसं भेटतात क  यांची उ  े यां या
सं थां या उ ांपे ा संपूणपणे भ  असतात.

या कंप यांनी आपल े येयवा य थोडेफार तरी तयार केल े आहे यां याबरोबर काम
करायला सु वात करतानाच मी एक  वचारतो, “तुमचं एक येयवा य आहे हे इथ या
कती लोकांना माहीत आहे? यात काय आहे हे कतीजणांना माहीत आह?े ते नमाण
कर याम ये कतीजणांचा सहभाग होता? कती जणांनी ते मन:पूवक वीकारले आहे आ ण



नणय घेताना ते याचा संदभासाठ  उपयोग करतात?”
सहभाग नसेल तर बां धलक  येतच नाही. ह े ल न ठेवा, या यावर खूण करा, याला

गोल करा, या याखाली रेघा मारा.
सहभाग नाही; बां धलक  नाही.
आता, सु वाती या काळात जे हा एखादा माणूस सं थेत नवीन असतो कवा

कुटंुबातील मूल लहान असते ते हा तु ही याला सहजपणे उ  देऊ शकता आ ण ते तो
वीकारतो. वशेषत: नातेसंबंध, वीकार आ ण श ण चांगले असेल तर.

पण जे हा लोक अ धक ग भ होतात, यां या वत: या आयु याला वेगळा अथ ा त
होतो. ते हा यांना सहभाग हवा असतो - मोठा सहभाग. तो सहभाग यांना देता आला नाही
तर ती गो  ते वीकारत नाहीत. मग ेरणेची मोठ  सम या तुम या समोर उभी राहाते. या
वचारां या पातळ वर ती उ वली, याच पातळ वर ती सोडवता येत नाही.

यामुळेच तर सं थेचे येयवा य तयार कर यासाठ  वेळ, संयम, सहभाग, कौश ये
आ ण सहानुभव लागतो. पु हा ही काही मलमप  नाही. या यासाठ  वेळ आ ण

ामा णकपणा, यो य त वे आ ण प ती, साचा, व थापनाची शैली, सामाईक ी आ ण
मू यां या रेषेत आण याचं धैय आ ण सचोट  लागते. पण ते यो य त वांवर आधारलेले
असते आ ण ते काम करते.

सं थेचे येयवा य - जे या सं थेतील येकाची सामा जक ी आ ण मू ये त ब बत
करते - चंड एकता आ ण चंड बां धलक  नमाण करते. ते लोकां या मनात, दयात एक
संदभचौकट, नकषांचा कवा मागदशक त वांचा एक संच तयार करते. जेणेक न तेच
वत:वर रा य करतील. आणखी कुणी यांना मागदशन कर याची, नयं ण कर याची,

ट का कर याची कवा नावे ठेव याची गरज नसते. सं थे या गा याचाच यांनी वीकार
केलेला असतो.
अंमलबजावणीसाठ  सूचना/स ला

१. या करणा या सु वातीला अं य वधीचा संग डो यापुढे आणताना तुम या मनात
आलेले वचार ल ह यासाठ  वेळ ा. तुम या वचारांची सुसंगत मांडणी
कर यासाठ  खालील को क कदा चत तुम या उपयोगी पडेल.

२. काही म नटे वेळ काढा आ ण तुम या भू मका, जशा तु हाला आ ा वाटतात तशा
ल न काढा. तुम या जीवना या आरशातील या तमेब ल तु ही समाधानी आहात
का?

३. तुम या दैनं दन कामकाजातून पूणपणे बाजूला होऊन वेळ राखून ठेवा व तुम या
वैय क येयवा यावर काम करायला सु वात करा.

४. प र श  अ मधील नर नराळ  क े दाखवणारा त ा पाहा. तु हाला जी तुमची
वाटतात याभोवती गोल करा. जीवनातील वतणुक चा एखादा आकृतीबंध यातून
नमाण होतो आहे का? तुम या व ेषणातून दसणा या गो ब ल तु ही समाधानी
आहात का?



५. तुमचे वैय क येयवा य ल ह यासाठ  तु हाला उपयोगी पडतील अशी टपणे,
सुभा षते, क पना गोळा करायला सु वात करा.

६. न जक या भ व यात समोर येणारा एखादा क प आठवा आ ण मान सक न मतीचे
त व तेथे वापरा. तु हाला हवे असलेले प रणाम व तथपयत घेऊन जाणा या पाय या
ल न काढा.

७. सवय २ मधील त वे तुम या कुटंुबाला कवा कायालयातील गटाला सांगा व सुचवा
क  कुटंुबाचे कवा गटाचे येयवा य एक तरी या तयार करायला सु वात क  या.



सवय ३
प ह या गो ी प ह यांदा करा



वैय क व थापनाची त वे

सवात मह वा या गो ी,
सवात कमी मह वा या गो वर अवलंबून असता कामा नये

गटे

अगद  थोडासा वेळ काढून पुढ ल दोन ांची थोड यात उ रे ल  शकाल? सवय १ वर
काम करताना तुमची उ रं मह वाची असणार आहेत.

 १: अशी कोणती एक गो  तु ही क  शकता (जी तु ही मा  करत नाही) क  जी
नय मतपणे के याने तुम या वैय क आयु यात चंड सकारा मक बदल घडून येणार
आहे?

 २: तुम या व थापन कवा ावसा यक जीवनात असाच प रणाम घडवून आणू
शकेल अशी कोणती एक गो  आह?े

या उ रांकडे आपण परत येऊ. पण त पूव  सवय ३ समजावून घेऊ.

सवय १ आ ण २ या पूणतेने मळालेले सवय ३ हे वैय क फळ आहे.
सवय १ हणते, “तू नमाता आहेस, तू घडवून आणतोस.” क पनाश , ववेक, वतं

इ छा आ ण वशेष वाने आ मभान या मनु याला मळाले या चार देण यांवर ही आधारलेली
आहे. तु हाला ती हे हण यासाठ  श  देते, “मा या सामा जक घडणीतून मला दे यात
आलेला हा रोगट ो ॅम आहे. मला हे अ-प रणामकारक भू मका लेखन आवडले नाही. ते
मी बदलू शकते.”

सवय २ ही थम कवा मान सक न मती आहे. तचा आधार आह े क पनाश  -
पाह याची श , सु त मता पाह याची श , जे न देखे र व ते मनच ुंसमोर नमाण
कर याची श  आ ण ववेक - आपले वै श , असामा य व शोधणे आ ण ते सवात
जा त आनंदपूवक आपण कर यासाठ  वैय क आ ण भौ तक मागदशक त वे शोध याची
श . आप या मूलभूत धारणा आ ण मू ये व आपण काय होऊ शकतो याची ी यांना
खोलवर झालेला हा पश आहे.

तर सवय ३ ही य  न मती आहे. सवय १ आ ण २ यांची ही पूतता, य ात
उतरवणे, सहज उद �्भवणारी या आहे. त व क त अस यासाठ  ‘ वतं  इ छेने’



केलेला हा सराव आहे. त दन, त ण कर याची ही गो  आहे.
सवय १ आ ण २ या सवय ३ साठ  अ याव यक आ ण तची पूवअट असेल. तुमचा

अ कम  वभाव जाणून घेत या शवाय आ ण वाढव या शवाय तु ही त वक त होऊ
शकत नाही. प ह यांदा आप या धारणांचे भान आ या शवाय या कशा बदलता येतील हे
समजून घेत या शवाय आ ण या त वांशी मळ या जुळ या के या शवाय तु ही त व क त
होऊ शकत नाही. जे केवळ तु हीच ायचे आहे अशा योगदानाची ी मळा याखेरीज,
यावर ल  क त के याखेरीज तु ही त व क त होऊ शकत नाही.

पण तो पाया जर असेल तर दर रोज, दर ण, सवय ३ जगत - प रणामकारक व-
व थापन करत - तु ही त वक त न तच होऊ शकता.

ल ात ेवा, व थापन हे नेतृ वापे ा संपूण वेगळं आहे. नेतृ व ह े थमत: उ च
उजचं, उज ा म चं काय आहे. ती जा त क न कला आह,े त व ानावर आधारलेली
आहे. जे हा तु ही वैय क नेतृ वाचा वषय हाताळत असता ते हा जीवनातील अं तम

ांचा सामना तु हाला करावा लागतो.
पण एकदा या वषयाची उकल तु ही केली, तो सोडवला क  मग या उ राशी एक प

असं जीवन तु हाला प रणामकारकरी या नमाण करावं लागतं. तु ही जर ‘यो य जंगलात’
सु ा नसाल तर व थापना या मतेमुळे फार फरक पडत नाही. पण जर तु ही ‘यो य
जंगलात’ असलात तर मा  यामुळे टोकाचा फरक पडतो. खरंतर व थापना या

मतेमुळे स या न मतीची गुणव ा आ ण अ त वसु ा ठरेल. व थापन हा
प रणामकारक वयं-शासनाचा लहान भाग करणे, व ेषण, मवारता, व श  उपयोजन,
समय व श  डा ा म चा वषय आहे. वैय क प रणामकारतेचे माझ े वत:चे सू  आहे.

‘डा ा म ने व थापन, उज ा म ने नेतृ व.’

वतं  इ छेचे साम य

आ मभान, क पनाश  आ ण ववेक यांबरोबर मानवाची चौथी देणगी आह े वतं
इ छा. ज यामुळे प रणामकारक व व थापन श य होते. नवड करणे, नणय घेणे आ ण
यानुसार कृती करणे याची ती मता आहे. कुणीतरी आप याकडून काम करवून

घे याऐवजी वत: कृती करणे, इतर तीन देण यांमधून वक सत झालेला आपला ‘ ो ॅम’
अंमलात आणणे याची ती मता आहे.

मानवी इ छा ही एक वल ण गो  आहे. अनेक वेळा अश य संकटांवर तने वजय
मळवलेला आहे. या जगातील अनेक हेलन केलरांनी या मू याला, वतं  इ छे या
साम याला ना मयरी या स  केले आहे.

परंतु प रणामकारक व- व थापना या संदभात जर या देणगीचं आपण परी ण केलं
तर आप याला दसतं क  यामुळे नरंतन वजय मळतो. तो ना मय, य, आयु यातून
एकदाच वगैरे य न नसतो. आप या दैनं दन नणयांम ये ही देणगी कशी वापरायची हे
शक याने आप याला साम य मळते.



आप या दैनं दन जीवनात आपण वतं  इ छा कती माणात वक सत केली आहे
याचे एक मोजमाप हणज ेआपला ामा णकपणा. ामा णकपणा हणज े मुळात आपण
वत:ची केलेली कमत. आपण वत:शी बांधील राह याची, ‘बोलतो तस े चाल याची’
मता, वत:चा ठेवलेला मान, चा र य नीतीम ेचा एक मह वाचा भाग, अ कम

वकासाचा गाभा आहे.
प रणामकारक व थापन हणजे प ह या गो ी थम करणे. या ‘प ह या गो ी’

कोण या हे नेतृ व ठरवते पण या ‘प ह यांदा कर याचे’, दररोज, णो णी या आधी
कर याचे काम व थापनाचे आहे. व थापन हणजे श त, अंमलबजावणी.

श त ही ‘ श या’ पासून येते. त व ानाचा श य, त वांचा श य, मू यांचा श य,
सव च हेतूचा श य, सव प र असणा या येयाचा कवा या येयाचे त न ध व करणा या

चा श य.
नरा या श दात, तु ही जर तुमचे प रणामकारक व थापक असाल तर तुमची श त

ही आतूनच येते, तुम या ‘ वतं  इ छेने’ येते. तुम या वत: या खोलवर या मू यांचे अन्
यां या ोतांचे तु ही श य असता, अनुयायी असता आ ण या मू यांपुढे तुम या भावनांना,

तुम या ऊम ना, तुम या मन: थतीला, यम व दे याची तुमची इ छा, तुमची सचोट
असते.

इ. एम्. े यांनी ल हले या ‘यशाचा सामाईक वभाजक’ (The Common
Denominator of Success) हा नबंध माझा आवडता आहे. सव यश वी लोकां यात
सामाईक असलेला एक वभाजक शोध यासाठ  यांनी आपली हयात घालवली. यांना
कळलं क  प र म, चांगल ंनशीब कवा उ म मानवी नातेसंबंध हे सगळे मह वाचे होते. पण
ते ‘ते’ न हते. या सग यांमधून उंच उठून दसणारा एकच घटक हणजे सवय ३ चा गाभा
आह े- प ह या गो ी प ह यांदा करणे

“अयश वी लोकांना या गो ी करायला आवडत नाहीत. यांची यश वी लोकांना सवय
असते.” यांचं नरी ण आहे, “ यांनाही या करायला आवडतंच अस ंनाही, पण यां या
हेतू या साम यापुढे यांची नावड यम ठरते.”

या यम वाला आव यक असतो एक हेतू, एक येय. सवय २ चे दशेचे आ ण मू यांचे
प  भान, आतला एक वलंत ‘होकार’ जो इतर सग या गो ना ‘नाही हणू’ शकतो.
याला आव यकता असते ती वतं  इ छेची. जे हा तु हाला एखाद  गो  कर याची इ छा

नसते ते हा ती कर या या श ची, तुम या ऊम ने कवा णक इ छेने काम कर यापे ा
मू यांनी े रत होऊन काम कर याची, तुम या अ कम  थम न मतीशी ामा णक रा न
कृती कर याची ही श  आहे.

समय व थापना या चार प ा

सवय ३ म ये आपण जीवन आ ण समय व थापना या े ात वचार या जाणा या
अनेक ांवर काम करतो. या भुरळ घालणा या े ातील जुना व ाथ  हणून माझ ेअसे



मत बनल ेआह ेक  समय व थापन े ातील सव म वचार एका वा यात सांगता येईल.
ाधा य म ठरवा आ ण अंमलात आणा. समय व थापन स ातां या तीन प ां या

उ ांतीचे हे ा त न धक वा य आह े आ ण हे सवात चांग या रीतीने कसे करायचे हा
अनेक कार या प त चा आ ण सा ह याचा वषय रा हलेला आहे.

वैय क व थापन हे मानवी वहारां या इतर अनेक े ां माणेच उ ांत झाले
आहे. मोठे जोरदार बदल, यांना आ वन टॉ लर ‘लाटा’ हणतो या एकामागून एक होतच
असतात. येक वादळ एक नवा आयाम देत असते. उदाहरणाथ, शेतीतील ांतीनंतर
औ ो गक ांती झाली. यानंतर ‘मा हती ांती’ झाली. येणा या येक लाटेने सामा जक
आ ण वैय क गतीत एकदम उडी मारली.

तशाच रीतीने समय व थापन े ातही येक पढ ने आप या आधी या पढ ने जे
काम केले या यावर पुढे काम केले. येकाने आप याला आप या आयु यावर या अ धक
नयं णाकडे नेते. प ह या पढ चे वै श  हणजे टपणे आ ण मरणया ा. आपला वेळ
आ ण श  यांवर असले या अनेक माग यांची ओळख आ ण वीकार या काळात झाली
याची ती झलक होती.

कॅलडस आ ण अपॉ टमट व ा हे स या पढ चे वै श  हणता येईल. या लाटेने
थोडंसं पुढे पाह याचा, भ व यातील घटना आ ण संगांचे नयोजन कर याचा थोडा य न
केला.

तस या पढ म ये चाल ू काळाचे व थापन त ब बत झालेले दसते. आधी या
प ांम ये तने ाधा य मा या मह वा या क पनेची भर घातली. तसेच मू ये प  करणे
आ ण या वृ चा या मू यांशी असले या संबंधांब ल यांची तुलना करणे याचीही भर
घातली. या शवाय उ  ेठरव यावर हचा भर आहे. प  जशी द घ, म यम आ ण लहान
प यांची सा ये यां या दशेने मू यांशी सुसंगत असा वेळ आ ण श  वळवता येईल.
दैनं दन नयोजनाची संक पनाही यातच येते. सवात मह वाची हणून ठरवलेली सा ये आ ण
कृती पार पाड यासाठ चे व श  नयोजन.

तस या पढ नेही मोलाची भर घातली खरी पण लोकां या ल ात येऊ लागले आहे क
‘काय म’ नयोजन आ ण वेळाचे नयं ण हे पु कळदा उ पादकतेला मारकच ठरते.
काय मतेवरचा भर हा अपे ा नमाण करतो, या समृ  नातेसंबंध वक सत कर या या
संधी या, मानवी गरजा भागव या या आ ण रोज या जग यातील उ फूतते या आनंदा या
व  असतात.

प रणामी अनेक लोकांनी यांना अ त नयो जत करणा या, जखडून ठेवणा या समय
व थापना या काय मांकडे आ ण नयोजन साधनांकडे पाठ फरवली आह ेआ ण ‘इं ाय

वाहा त काय वाहा’ हणून ते नातेसंबंध जप यासाठ  उ फूतता आ ण जीवनाची
गुणव ा राख यासाठ  प ह या- स या पढ तील तं ांकडे वळाले आहेत.

पण आता चौथी पढ  उगवते आहे. ती जरा ‘हटके’ आहे. ‘समय व थापन’ हीच एक
चुक ची समजूत आह े असं यांना वाटतं. खरं आ हान हे वेळे या व थापनाचं नसून



वत: या व थापनाचं असतं. समाधान हे अपे ांचं तसेच या य ात ये याचं काय
असतं आ ण अपे ा (आ ण समाधान) आप या भावा या वतुळात असतात.

व तू आ ण वेळेचं व थापन कर याऐवजी चौ या पढ या अपे ा नातेसंबंध
राख यात आ ण वाढव यात, प रणाम साध यात - थोड यात प/प  समतोल साध यात
क त झा या आहेत.

चौकट II

व थापना या चौ या पढ चा खरा भर हा कशावर आह ेहे पुढ ल पानावर या समय
व थापना या चौकट त दाखवता येईल. चारपैक  एका कारे आपण वेळ घालवतो.

इथे दसत आहे तसं कुठलीही कृती ठरवणारे दोन घटक हणजे ‘तातडी’ आ ण
‘मह व’. तातडीचे हणज ेताबडतोब ल  घातल ेपा हजे असं. ‘आ ा!’ तातडी या गो ी
आप याकडून काम क न घेतात. वाजणारा फोन तातडीचा असतो. फोन नुसता वाजत पडू
दे याची क पनाही क येकांना सहन होत नाही.

तु ही तास तास बसून सगळं सा ह य तयार केलं असेल, व थत कपडे क न एका
व श  वषयाची चचा कर यासाठ  तु ही एवढा वास क न एखा ा माणसा या
कायालयात पोचता, पण जर फोन वाजायला लागला तर तुम या य  भेट या आधी
याला मह व मळतं.

तु ही जर कुणाला फोन केला तर ‘थोडं थांबा, मी १५ म नटात तु हाला फोन करते.’
अस ं हणणा या  फार थो ा असतात. पण हीच लोकं फोनवरचं यांचं संभाषण पूण
होईपयत यां या कायालयात तु हाला ताटकळत ठेवतील.

वेळ व थापनाची चौकट



तातडी या गो ी सहसा दसून पडतात. या आप यावर दबाव आणतात. ताबडतोब
कृतीचा आ ह धरतात. या इतर लोकां या आवडी या असतात. या आप या अगद
डो यांसमोर असतात. अनेकदा या मजे या, सो या, आनंदा या असतात. पण अनेकदा या
कती बनमह वा या असतात!

‘मह व’ याचा संबंध मा  प रणामांशी असतो. एखाद  गो  मह वाची असेल तर ती
तुम या येयाम ये, तुम या मू यांम ये, तुम या उ च ाधा या या सा यांम ये काहीतरी
योगदान देणारी असते.

आपण तातडी या गो ना लगेच तसाद देतो. तातडी या नसले या पण मह वा या
गो साठ  अ धक पुढाकार, अ धक अ कमाची आव यकता असते. संधी पटकाव यासाठ ,
गो ी घडवून आण यासाठ  आपण ‘कृती’ करावीच लागते. आपण जर सवय २ ठेवली
नसेल, मह वाचं काय याची नेमकं प  क पना नसेल, आप या जीवनात कोणते प रणाम
हवे आहेत हे माहीत नसेल तर आपण ‘तातडीचे’ला तसाद देत सहज वाहवत जाऊ
शकतो.

समय व थापना या आकृतीतील चारही चौकट कडे णभर पाहा. चौकट I ही
तातडीची आ ण मह वाची दो ही आहे. लगेच ल  घातल ेपा हजे अस ेमह वाचे प रणाम
देणारी कामे यात असतात. चौकट I मध या गो ना सहसा आपण आणीबाणी कवा
सम या हणतो. आप या सवा या जीवनात काही ना काही चौकट I म ये असतातच. पण
बरेच लोक चौकट I म येच बुडून रंगून जातात. ते आणीबाणी व थापक, सम या धान,



डेडलाई सवर काम करणारे व थापक असतात.
तु ही जर फ  चौकट I वर ल  क त केलं तर ती मोठ  होत होत तुमचा पूण क जा

घेऊन टाकेल. हे मो ा लाटांसारखं असतं. एक मोठ शी सम या येते, तु हाला पाडून टाकते
आ ण तु ही पार धुऊन नघता. तु ही कसेबस े उठून उभे राहाता, तोवर सरीने येऊन
तु हाला झोपवून टाकलेल ंअसतं.

काही लोक अ रश: रोज दवसभर सम यांनी गांजलेल े असतात. यांना मळणारा
थोडा वसावा हणजे बनतातडी या, बनमह वा या गो ची चौकट IV. यामुळे तु ही जर
यांचा पूण त ा पा हला तर यांना ९० ट के वेळ चौकट III म ये आ ण उरले या १०

ट के वेळातील बराचसा भाग चौकट IV म ये असतो आ ण चौकट II आ ण III कडे
ल च झालेल ंअसतं. आणीबाणीला त ड देत लोक जगतात, ते असं.

आणखी काही लोक ‘तातडीचे पण बनमह वाचे’ या चौकट III म ये घालवतात. ती
चौकट I आहे अस ंसमजतात. बराचसा वेळ ते अशा गो ी सोडव यात घालवतात क  या
तातडी या असतात यामुळे या मह वा या असतील असं ते गृहीत धरतात. पण वा तव हे
असतं क  या गो ची तातडी इतरां या ाधा यावर आधारलेली असते.



जी माणसं जवळजवळ सगळा वेळ चौकट III कवा IV म ये असतात ती अगद
बेजबाबदार आयु य जगतात.

प रणामकारक माणसं चौकट III आ ण IV या बाहेर राहतात. कारण तातडी या
असोत क  नसोत. या गो ी मह वा या नसतात. तसेच चौकट II म ये जा तीत जा त वेळ
देऊन चौकट I चा आकारही ते बराच कमी करतात.

चौकट II ह ेप रणामकारक वैय क व थापनाचे दय आहे. तातडी या नसले या
पण मह वा या गो शी यांचा संबंध असतो. नातेसंबंधांची मांडणी, वैय क येयवा याचे



लेखन, लांब प याचं नयोजन, ायाम, ना ती टाळ यासाठ  देखभाल या सग या
गो ी यात येतात. या कराय या असतात हे आप याला मा हत असतं. पण काहीना काही
कारणाने या मागे पडतात. कारण या तातडी या नसतात.

पीटर कर या श दात सांगायचं तर प रणामकारक माणसं सम याल यी नसतात तर
संधील यी असतात. ते संध ना खा  पुरवतात आ ण सम यांना उपाशी ठेवतात. सम या
येऊच नयेत हणून ते खबरदारी घेतात. यां याही जीवनात यावर ताबडतोब ल  घालावे
लागेल. अशा गंभीर, चौकट I मध या आणीबाणी उद ्भवतातच. पण यांची सं या तुलनेने
कमी असते. मह वाची पण तातडीची नसलेली उ च ती या मता बांधणीची चौकट II
मधली कामे क न ते प/प चा समतोल साधतात.

हा समय व थापनाचा त ा मनात ठेवून आता करणा या सु वातीला वचारले या
ांना तु ही दले या उ रांचा णभर वचार करा. ती कुठ या चौकट त बसतात? ती

मह वाची आहेत? ती तातडीची आहेत?
माझा अंदाज असा आहे क  ब धा ती चौकट II म ये जातील. ती मह वाची न क च

आहेत. खूप खूप मह वाची पण तातडीची नाहीत आ ण ती तातडीची नाहीत हणून तु ही
ती करत नाहीत.

आता पु हा एकदा ां या या व पाकडे पाहा. तुम या वैय क आ ण ावसा यक
जीवनात तु ही अशी कोणती एक गो  क  शकाल जी नय मत के याने, ‘तुम या
आयु यात चंड सकारा मक फरक पडेल?’ चौकट II मध या कामांचा प रणाम तो असतो.



आपण ती केली क  आपली प रणामकारकता हनुमान उडी घेते.

शॉ पग सटर व थापकां या गटाला असाच  मी एकदा वचारला, “तुम या
ावसा यक जीवनातील एखाद  गो  चंड सकारा मक प रणाम क  शकेल हे तु हाला

मा हत आहे. तर ती गो  कोणती?” सग यांचं एका सुरात उ र होतं. ते हणज,े
भाडेक ं शी, शॉ पग सटरमधील कानां या मालकांशी चांगल े वैय क संबंध जोपासणे.
जी चौकट II ची कृती आहे.

या कामावर ते घालवत असले या वेळेचं आ ही व ेषण केलं. तो वेळ ५
ट यां नही कमी होता. यां याकडे याची कारणं होती - सम या एकामागून एक. यांना
अहवाल बनवायचे होते, बैठक ना जायचं होतं, प ांना उ रं लहायची होती, फोन करायचे
होते, सारखे यय. चौकट I ने यांना खाऊन टाकल ेहोते.

टोअर व थापकांबरोबर अ तशय कमी वेळ ते घालवत होते आ ण जो घालवत होते
तो नकारा मक ऊजने भरलेला होता. ते टोअर व थापकांकडे जा याचं एकमेव कारण
हणज ेकराराची अंमलबजावणी कर यासाठ , भाडं वसूल करायला कवा जा हरात कवा

अस याच काहीतरी म यवत  मागदशक त वांम ये न बसणा या गो ब ल बोल यासाठ
कवा अस याच काहीतरी गो ी.

कानमालक भरभराट जाऊ दे, अ त वासाठ च झगडत होते. यांचे नोकरभरतीचे 
होते, खचाचे  होते. माला या भा ाचे, आणखीही  होते. यात या ब याचजणांना

व थापनाचं मुळ च श ण न हतं. यात या काह चा माल खरोखर उ म होता. पण
यांना मदतीची गरज होती. भाडेक ं ना शॉ पग सटर या मालकांची त डंसु ा पाहायची

इ छा न हती. यां या ीने ते हणज ेआणखी एक सम या होते.
हणूनच मग या मालकांनी अ कम  हायचं ठरवलं. यांनी यांचा हेतू, यांची मू यं,

यांचे ाधा य म ठरवून घेतले. या ाधा य मानुसार आप या भाडेक ं बरोबर संबंध
सुधार यासाठ  यांनी एक तृतीयांश वेळ दे याचं ठरवलं.

या सं थेबरोबर द ड वष काम करत असताना या काळात मी यांना वीस ट यांवर
पोचलेलं पा हल ं हणजे वेळेत चार पट वाढ. या शवाय यांनी यांची भू मका बदलली. ते
यां या भाडेक ं चे ोते, श क, स लागार झाले. यांची पर पर या सकारा मक ऊजने

भ न गेली.
प रणाम मोठा, ना मय होता. वेळ आ ण प त यांपे ा नातेसंबंध आ ण प रणाम

यावर ल  क त के यामुळे व  वाढली. नवीन क पना आ ण कौश ये यांनी घडवून
आणले या प रणामांनी भाडेक  च कत झाले होते. शॉ पग सटरचे व थापक अ धक
प रणामकारक आ ण समाधानी झाले होते. यांची संभा  कवा इ छुक भाडेक ं ची याद
वाढली होती आ ण भाडेक  कानां या वाढले या व तून वाढ व भा ाचा ह सा यांना
मळत होता. ते आता पहारेकरी कवा ग तीवाले रा हल ेन हते. ते  सोडवणारे, मदतनीस
झाले होते.

तु ही व ापीठातील व ाथ  असा, कारखा या या जुळणी वभागातील कामगार असा,



गृ हणी असा, फॅशन डझायनर कवा कंपनीचे अ य  असा; माझी खा ी आहे क  तुम या
चौकट II मधली कामे कोणती अस ेतु ही वचारल ेआ ण या या मागे जा यासाठ  लागणारं
अ कम जोपासलं. तर तु हालाही असेच प रणाम मळतील. तुमची प रणामकारकता
आ यजनकरी या वाढेल. तुम या आणीबाणी आ ण सम या आटो यात येतील. कारण
तु ही पुढचा वचार करत असाल, मूलभूत काम करत असाल, मुळात आणीबाणी नमाणच
होऊ नये हणून तु ही प र थतीची काळजी घेत असाल. समय व थापना या प रभाषेत
याला पारेटोचे त व हणतात. ८० ट के प रणाम हे २० ट के कृत मधून साधले जातात.

‘नाही’ हण यासाठ

सु वातीला चौकट II साठ  फार वेळ मळ याची एकमा  जागा हणज े चौकट III
आ ण IV. चौकट I मधील तातडी या आ ण मह वा या कामांकडे तु ही ल  क  शकत
नाही. पण जसा तु ही चौकट II मधील तबंध (Prevention) आ ण तयारीसाठ  जा त
वेळ ायला लागाल तसा चौकट I चा आकार आकसत जाईल. पण चौकट II साठ
सु वातीचा वेळ मा  चौकट III आ ण IV मधूनच यायला हवा.

चौकट II म ये काम कर यासाठ  तु ही अ कम  असायला हवं कारण चौकट I आ ण
III तुम याकडून कामं क न घेतील. चौकट II मधील मह वां या गो ना ‘होय’
हण यासाठ  तु हाला इतर कामांना, कधीकधी वरवर तातडी या वाटणा या कामांना ‘नाही’
हणायला शकावं लागेल.

काही काळापूव , मा या प नीला एक सामा जक कामात अ य  हणून नमं त केलं.
त या हातात खरोखर अ तशय मह वा या अनेक गो ी हो या आ ण तला काही ते काम
कर याची खरं हणजे इ छा न हती. तरी पण दबावाखाली येऊन तने ते वीकारले.

मग तने त या तथ या मै ण पैक  एक ला स मतीवर काम करशील का हणून
वचारायला फोन केला. त या मै णीने पु कळ वेळ फोनवर ऐकून घेतल ं आ ण मग
हणाली, “सँ ा, हा क प फारच सुंदर वाटतो आहे, खरोखर कर याजोगाच आहे. मी
यात सहभागी हावं अस ंतुला वाटतं हे ऐकून मला फार चांगलं वाटलं. हा माझा स मानच

आहे. अनेक कारणांमुळे मी यात भाग घेऊ शकत नाही. पण तू मला वचारलंस यामुळे मी
खरंच पुरती भारावून गेले आहे.”

असा गोड ‘नकार’ ऐक याची अपे ाच सँ ाला न हती. तने मा याकडे पा न एक
उसासा टाकला, “मी हे हणायला हवं होतं.”

मो ा सेवाकायात तु ही सहभागी होऊ नये असं मला हणायचं नाही. या गो ी
मह वा या आहेत पण तुम या सव च ाधा या या गो ी कोण या हे तु हाला ठरवता
यायला हवं आ ण बाक  सग या गो ना - आनंदाने, हसतमुखाने, ब कुल मायाचना न
करता - ‘नाही’ हणता यायला हवं आ ण तुम या आतम ये एक वलंत ‘होय’ अस यामुळे



तु ही तस ंक  शकता. ‘सव म’चा श ू ब धा ‘चांगला’ असतो.
ल ात या क  तु ही सततच कशालातरी ‘नाही’ हणत असता. ते जर वरवर या,

तातडी या गो ना नसेल तर ते ब धा अ धक मूलभूत, अ तशय मह वा या गो ना असेल.
ते तातडीचं चांगलं जरी असलं तरी ते चांगलं तु ही तस ं चाल ू दलं तर तु हाला
सव मापासून र ठेवू शकेल. तुम या वशेष योगदानापासून र ठेवू शकेल.

मी एका मो ा व ापीठात ‘ व ापीठ संपक’ संचालक होतो. ते हा मी एका अ तशय
त लख, अ कम , सजनशील लेखकाला कामावर घेतले होते. याला कामाला लागून काही
म हने झा यानंतर एक दवस मी या या कायालयात गेलो आ ण मा यावर ताण
आणणा या काही तातडी या गो वर याला काम करायला सां गतले.

तो हणाला, “ ट फन, तु ही सांगाल ते मी करीन. फ  मला तु हाला माझी प र थती
सांगू दे.”

मग तो मला घेऊन भतीवर लावले या एका त याजवळ गेला. तथे ते काम करत
असलेले दोन डझनां न अ धक क पांची याद  लावलेली होती. यासोबत यां या पूणतेचे
नकष आ ण शेवट या तारखाही हो या. या तारखा नीट चचा क न प या केले या
दसत हो या. तो अ तशय श तीचा माणूस होता. मुळात मी याला भेटायला जा याचं तेच
तर कारण होतं. “तु हाला एखादं काम क न हवं असेल तर ते एखा ा त ( बझी)
माणसाला ा.”

मग तो हणाला, “ ट फन, तु हाला जी कामं नीट क न हवी आहेत याला काही दवस
लागतील. तुमची वनंती पूण कर यासाठ  यातला कुठला क प उशीरा केलेला कवा र हत
केलेला तु हाला चालणार आहे?”

आता तशी काही जबाबदारी मला यायची न हती. केवळ आ ा मी आणीबाणी
न तरायचं काम करत होतो हणून मा या कमचा यांपैक  सवात उ पादक माणसा या
चाल या गा ाला खीळ मारायची माझी इ छा न हती. मला क न हवी असलेली कामं
तातडीची होती पण मह वाची न हती. यामुळे मी जाऊन सरा आणीबाणी व थापक
शोधला आ ण ते काम याला दलं.

आपण रोज रोज अनेकदा कशाला ना कशाला ‘होय’ कवा ‘नाही’ हणत असतो. यो य
त वांचं क  आ ण आप या वैय क येयवा यावरचं ल  यामुळे आप याला हा नणय
प रणामकारकतेने कर याचं शहाणपण मळतं.

मी व वध गटांबरोबर काम करत असताना मी यांना समय आ ण जीवन व थापनाचं
सार हणून समतोल ाधा य माभोवती आखणी आ ण अंमलबजावणी हे आहे, असं
सांगतो. मग मी एक  वचारतो, “तु ही जर या तीनपैक  एका भागात चुकत/मागे पडत
असाल तर तो भाग कोणता?”

१) ‘ ाधा य म’ ठरवता न येणे; २) या ाधा य माभोवती ‘आखणी’ कर याची
मता कवा इ छा नसणे; कवा ३) याभोवतीची ‘अंमलबजावणी’ कर यासाठ

लागणा या श तीचा अभाव?



ब तांश लोक सांगतात क  यांची गफलत होते ती श ती या अभावामुळे. खोलवर
वचार के यावर मला वाटलं क  तस ं नाही. सम या मुळात अशी असते क  यांचा
ाधा य म यां या मनात, दयात खोलवर जलेला नसतो. सवय २ यांनी मनापासून

अंगीकारलेलीच नसते.
पु कळ लोकांना यां या आयु यात चौकट II चं मह व उमजलेलं असतं, मग ते याला

ते नाव देवोत कवा न देवोत. ते या गो ना ाधा य दे याचा आ ण जीवनात या एक प
कर याचा य न केवळ वयं श ती या बळावर करत असतात. पण त वक  आ ण
वैय क येयवा या या अभावी यांचे य न टकून राह यासाठ  आव यक पाया यांना
मळत नाही. ते केवळ पानांवर, श ती या वृ ी आ ण वतणुक वर काम करत राहतात. पण
मुळांचा, जथून यां या नैस गक वृ ी आ ण वतणूक उगम पावते या धारणेचा वचारही ते
करत नाहीत.

चौकट II वरचे ल  ही त व क ातून उगवणारी धारणा आहे. तुमचं क  जर तुमची
जीवनसाथी, तुमचा पैसा, तुमचा म , तुमचं सुख कवा कुठलीही बा  गो  असेल तर तुमचं
आयु य यां यावर क त झालेलं आह ेअशा बा  गो ना तसाद देता देता तु ही पु हा
पु हा चौकट I आ ण III म ये फेकल े जाल. तु ही वत: जरी तुमचं क  असलात तरी

णक ऊम ना तसाद देता देता तु ही शेवट  पु हा चौकट I आ ण III म येच पोचाल.
तुम या क ा व  तुमची केवळ वतं  इ छा तु हाला प रणामकारक श त लावू शकत
नाही.

वा तुशा ातील हण वापरायची तर ‘रचना कामाला अनुसरते’ (Form follows
function) तसेच व थापन हे नेतृ वा या मागोमाग जाते. तु ही तुमचा वेळ कसा घालवता
हा प रणाम तु ही तुम या वेळेकडे कस ेपाहाता आ ण खरं तर तु ही तुम या ाधा याकडे
कस ंपाहाता याचा आहे. तुमचं ाधा य जर त व क ातून आ ण वैय क येयवा यातून
आलं असेल तर तुमचा वेळ गंुतव यासाठ  चौकट II ही तु हाला वाभा वक आ ण
आकषक जागा वाटेल.

तुम या आत जर एक मोठा वलंत ‘होय’ नसेल तर चौकट III या लोक यतेला कवा
चौकट IV या सुटके या सुखाला ‘नाही’ हणणं जवळजवळ अश य असतं. फ  जे हा
तुमचा ो ॅम तपासून पाह याचं आ मभान तु हाला असेल आ ण एक खास नवीन
त वक त ो ॅम ल ह याची क पकता आ ण ववेक, या ो ॅमला तु ही ‘होय’ हणू
शकता - फ  ते हाच. त डभर खरंखुरं हा य कवा बनमह वा या गो ना ‘नाही’
हण याची वतं  इ छाश  तुम याकडे असेल.

चौकट II म ये जाणे

चौकट II मधली कामे ही प रणामकारक वैय क व थापनाचे दय आहेत हे प
आहे. प ह यांदा के या पा हजेत अशा प ह या गो ी. तर मग या गो भोवती आपण
आखणी आ ण अंमलबजावणी कशी क  शकतो?



ाधा याची संक पना ही समय व थापना या प ह या पढ या गावीही न हती. ती
आप याला टपा आ ण या ा देते. येक वेळ  एकेका कामावर काट मारली क
आप याला ता पुरतं समाधान वाटतं पण याद तील व तंूना काही म जोडलेला नसतो.
याखेरीज याद त काय आहे आ ण शेवट  आप या जीवनातील मू ये आ ण हेतू काय आहेत

यांचा पर परांशी काही संबंध नसतो. जे समोर येतं यास आपण तसाद देत जातो.
पु कळ लोक या प ह या पढ या धारणेनुसार व थापन करतात. हा सवात कमी

अडथ याचा माग आहे. काही ताण नाही, :ख नाही, वाहाबरोबर पुढे जा यात मौज
आहे. बाहे न थोपले या श तीमुळे आ ण वेळाप कामुळे लोकां या मनात भावना नमाण
होते क  ते प रणामांना जबाबदार नाहीत.

पण प ह या पढ चे व थापक, प रणामकारक  नसतात. ते फारच कमी
‘उ पादन’ देतात आ ण यांची जीवनशैली प रणाम मता वाढव यासाठ  काहीही करत
नाही. बा  श चे ध के खाऊन ते पु कळदा बेजबाबदार आ ण बेभरवशी दसतात.
यां यात नयं णाची आ ण आ मस मानाची भावना फारच कमी असते.

स या पढ या व थापकांकडे थोडं अ धक नयं ण असतं. ते आधीपासून
नयोजन करतात, वेळाप क आखतात आ ण जरा अ धक जबाबदार वाटतात. कारण या
वेळ  यांनी जथे असणं अपे त असतं तथे ते दसून येतात.

पण पु हा यांनी आखले या कामांना काही ाधा य म कवा खोलवर या मू यांची
आ ण उ ांशी काही संबंध नसतो. यां या खा यावर फार थोडी ‘यशे’ असतात आ ण
वेळाप कांकडे यांचा कल असतो.

तस या पढ चे व थापक एक मोठ  पायरी पुढे येतात. ते यांची मू ये प  करतात
आ ण उ े ठरवतात. ते रोज या दवसाचे नयोजन करतात आ ण कामांचा ाधा य म
लावतात.

मी हटलं तसं समय व थापनाचं े  आज इथे येऊन पोचलं आहे. पण या तस या
पढ या काही मह वा या मयादा आहेत. प हली - ी मया दत होते - मो ा कोनातून
पाह या या मह वा या गो ी, रोज या नयोजनातून सुटून जातात. ‘दैनं दन नयोजन’ ही
भाषाच मुळ  ‘तातडीचे’, ‘आ ाचे’ वर ल  क त करते. तसरी पढ  कामांचा ाधा याने
काहीतरी कस लावते. पण मुळात ती या कामां या मह वाब ल कधीच  उप थत करत
नाही. त वे, वैय क येय, भू मका आ ण उ े यां या संदभात ती काम मांडत नाही.
तस या पढ चे मू य संचा लत दैनं दन नयोजन मूलत: चौकट I आ ण III मधले आजचे

 आ ण आणीबाणी यांचा म लावते.
या शवाय, तसरी पढ  भू मकांचे संतु लत व थापन कर याब ल काहीच तजवीज

करत नाही. यात वा तवतेचा अभाव असतो, दवसाचे ग च वेळाप क कर याकडे कल
असतो. प रणामी नैरा य आ ण कधीमधी सगळं नयोजन धुडकावून चौकट IV गो कडे
धाव याची अतीव इ छा होते आ ण यातली काय मता, समय व थापनावरचा भर हे
नातेसंबंध घडव याऐवजी बघडवणारेच ठरते.



तीनपैक  येक पढ ने व थापनाचे काहीतरी साधन अस याची आव यकता
ओळखली होती. यातील कुणीच माणसाला त वक त, चौकट II जीवनशैली जगता येईल,
असं साधन नमाण केलं नाही. प ह या पढ तील टपणव ा आ ण या ा आप या ल ात
आले या गो ी वस  नयेत हणून एका जागी संक लत करायची जागा देते. स या
पढ या भेट गाठ या व ा आ ण कॅलडस आप याला फ  भ व यातील कबूल केले या
गो ी टप याची एक जागा देते. हणजे यावेळ  जथे अस याचं आपण कबूल केलेलं
असतं तथे आपण असू शकतो.

अगद  तसरी पढ सु ा, त या सव नयोजन सा ह यासह ल  क त करते. जे चौकट
I आ ण II मध या कामांचा ाधा य म लावायला लोकांना मदत कर यावर, पु कळ

श कांना आ ण स लागारांना चौकट II कायाचे मह व उमजलेलं असतं. पण तस या
पढ ची नयोजनाची साधनं ही याभोवती कामांची आखणी कर यात कमी पडतात.

येक पढ ने आप या आधी या पायावर नवी रचना केली यामुळे प ह या तीनही
प ांची श  आ ण थोडीफार साधने यांनी चौ या पढ ला ाथ मक सा ह य पुरवले आहे.
पण तरीही एका न ा मतीची, आप याला चौकट IV म ये जा याचं साम य येईल अशा
धारणेची आ ण अंमलबजावणीची, त व क त बन याची आ ण खरोखर मह वाचे ज ेआहे
ते कर यासाठ  व- व थापन कर याची वाढ व गरज आहे.

चौकट II साधन

चौकट II व थापनाचा हेतू आहे आप या जीवनांचे प रणामकारक व थापन
करणे. यो य त वां या क ातून, आप या वैय क येया या ानातून, मह वाचे तसेच
तातडीचे दो ह वर ल  ठेवून आ ण आपले उ पादन वाढवणे आ ण उ पादन नमाण मता
वाढवणे यां यात समतोल साध या या चौकट त रा न.

चौकट III आ ण IV मधील कामा या पसा यात सापडले या माणसांसाठ  हे फारच
मह वाकां ी असणार आहे. पण हे सा य कर या या य नांचा वैय क
प रणामकारकतेवर चंड प रणाम दसेल.

चौकट II ऑगनायझरने सहा मह वाचे नकष पूण केले पा हजेत.

सुसंगतपणा - तुमची ी आ ण येय, भू मका आ ण उ , ाधा य आ ण नयोजन,
तुम या इ छा आ ण श त यां यात सुमेळ, एकवा यता, एक पता असली पा हजे असं
‘सुसंगतपणा’ सुचवते. तुम या लॅनरम ये तुम या वैय क येयवा याला जागा असायला
हवी. हणजे तु हाला सतत याचा संदभ घेता येईल. तसेच यात तुम या लघु ट या या
आ ण द घ ट या या उ ांसाठ  जागा असायला हवी.

संतुलन - तुम या साधनाने तु हाला जीवनात संतुलन राखायला मदत केली पा हजे.
तुम या व वध भू मका ओळखून या थेट तुम या समोर ठेवायला ह ा हणजे तुमचं



आरो य, तुमचं कुटंुब, ावसा यक तयारी कवा वैय क वाढ यांसार या मह वा या
गो कडे तुमचं ल  होत नाही.

ब याच लोकांना असं वाटतं क  एका े ातील यशाने स या े ातील अपयशाची
भरपाई होते. पण खरंच असं होतं का? कदा चत काही े ात थो ा काळापुरतं असेल पण
तुम या वसायातील यशाने तुमचं भंगलेलं वैवा हक आयु य, गमावलेलं आरो य कवा
वैय क चा र यावरील ुट  यातील कशाची भरपाई होऊ शकते का? ख या
प रणामकारकतेला संतुलन लागतं आ ण साधनाने तु हाला ते नमाण करायला आ ण
टकवायला मदत केली पा हजे.

चौकट II ल  - तु हाला अशा साधनाची गरज असते जे तु हाला चौकट II म ये
आव यक वेळ ायला ो साहन देतं, ेरणा देतं, य  मदतसु ा करतं जेणेक न तु ही

ाधा य माची आणीबाणी न तर याऐवजी तबंधा मक काम क  शकाल. मा या मते हे
कर याचा सवात चांगला माग हणजे सा ता हक नयोजन. तु ही याचा दैनं दन तपशील
आ ण ाधा य म ठरवू शकता. पण मूलभूत भर हा आठवडा आख यावर आहे.

दैनं दन नयोजनापे ा, सा ता हक आखणीने खूप जा त समतोल आ ण प रमाण
मळते. आठव ाला वेळेचं एक पूण एकक मान याची सं कृती आप याकडे जली आहे.
धंदा, श ण आ ण समाजा या इतर अनेक े ात, काही वार वशेष कामाचे तर आरामाचे
कवा फूत चे हणून आठव ा या चौकट त ठरवल ेजातात. यू डओ - न ेत, दर
सात दवसांम ये एक दवस उ तीसाठ  राखून ठेवून स बाथ या क पनेचा आदर केलेला
आहे.

बरेच लोक आठव ा या भाषेत वचार करतात. पण तस या पढ ची बरीचशी साधने
दैनं दन नयोजनावर भर देतात. तुम या कामांचा ाधा य म ठरवायला जरी ती मदत करत
असली तरी मुळात ती फ  आणीबाणी आ ण आ ा या गो ी सोडवायला मदत करतात.
आप यासमोर जे आह े यांचा ाधा य म ठरव याऐवजी आप या ाधा य कामांची
आखणी कर यातच यातली गोम आहे आ ण हे आठव ा या संदभात सवात उ म रीतीने
जमू शकते.

‘लोक’ प रमाण -
तु हाला आव यक असतं लोकांशी वहार कर याचंही एक साधन फ  वेळाप क

न हे. वेळे या बाबतीत या ‘काय मते’ब ल तु ही वचार क  शकता पण त व-क त
 ही लोकांशी वहार कर या या प रणामकारतेब ल वचार करते. त वा ध त

चौकट II जीवनात काहीवेळा लोकांपे ा वेळाप काला यम व मळते. तुम या साधनात
या मू याचं त बब दसलं पा हजे; वेळाप क गडबडलं तर मनात दोषाची जाणीव उ प

न होऊ देता या साधनाने अंमलबजावणी सुकर झाली पा हजे.

लव चकता - तुमचं नयोजनाचं साधन हे सदैव तुमचा दास असलं पा हजे, वामी न हे.



याने तुमचं काम करायचं आहे. यामुळे ते तुम या शैली माणे, तुम या गरजां माणे,
तुम या व श  प तीनुसार बेतलं गेल ंपा हजे.

सहजता - तुमचं साधन सहज इकडून तकडे नेता आल ं पा हज े हणज े ते सदैव
तुम याबरोबर बाळगता येईल. बसमधून जाताना तु हाला वैय क येयवा याचा आढावा
यायचा असेल. तुम या आधी या नयोजनासमोर नवीन येणा या संध या मू यांची तुलना

करायची असेल. तुमचं साधन सहज वा न देता ये याजोगं असेल तर मह वाची मा हती
कायम हाता या अंतरावर राहाते.

चौकट II हे प रणामकारक वयं व थापनाचे दय अस याने तु हाला असं साधन
लागेल जे तु हाला चौकट II म ये घेऊन जाईल. चौ या पढ या संक पनेवर या मा या
कामामधून वरील नकषां या आधारे खास रचना केलेले साधन नमाण झाल े आहे. परंतु
तस या पढ चीही बरीच साधने काही फेरबदल क न वापर यासारखी आहेत. त वे मु य
अस याने प ती कवा व श  उपयोग ह ेमाणसां माणे बदलू शकतात.

चौकट II वयं व थापक बनणे

इथे माझा हेतू हा प ती शकवणे नसून प रणामकारकतेची त वे शकवणे हा आहे.
मला वाटतं एक आठवडा त वाधा रत चौकट II प तीने आखणी क न य  अनुभव
घेत याने चौ या पढ या त वाचे आ ण सबलीकरणाचे तु हाला अ धक चांगल े आकलन
होईल.

चौकट II आखणीम ये चार कळ चे मु े पुढे येतात.

भू मका ओळखणे - प हलं काम हणज े तुम या कळ या भू मका ल न काढणे.
जीवनातील तुम या भू मकांवर फार गंभीरपणे वचार केला नसेल तर जे ताबडतोब मनात
येईल ते लहा. एक  हणून तुमची एक भू मका असते. कुटंुबाचा एक सद य हणून
काही भू मका तु हाला लहा ाशा वाटतील. पती कवा प नी, आई कवा वडील, मुलगा
कवा मुलगी, व ता रत कुटंुबातील आजी, आजोबा, काका, मामा, मावशी, चुलत-आते-
मामे भावंड. जथे तु हाला नय मतपणे वेळ आ ण श  गंुतवावीशी वाटत असेल अशी
व वध े  ेदशवणा या धा मक कवा सामा जक कामात तुमची काही भू मका असेल.

सबंध आयु यभरासाठ  या भू मकां या ा या कर याची गरज नाही. फ  पुढ या
आठव ाचा वचार करा आ ण पुढ या सात दवसात कुठेकुठे तुमचा वेळ जाणार आहे ती

े े लहा.
लोक यां या व वध भू मकांकडे कशा कारे पाहतात, याची दोन उदाहरणे खाली दली

आहेत.



उ े नवडणे - पुढची पायरी हणज ेपुढ ल सात दवसात यातील येक भू मकेत तु ही
सा य करावेत अशा एक कवा दोन मह वा या प रणामांब ल वचार करणे, उ े हणून
याची न द करावी. (पुढ ल पान पहा.)

यापैक  नदान काही उ े तरी चौकट II ची कामे असावी. आदश हणज े ही
सा ता हक उ े, ही तु ही तुम या वैय क येयवा यानुसार ठरवले या द घ प या या
उ ांशी जोडलेली असावीत. पण अगद  जरी तु ही वैय क येयवा य ल हल ेनसेल तरी
तुम या या येक भू मकेम ये काय मह वाचं आहे याची एक भावना, एक जाणीव तु हाला
येऊ शकते आ ण येक भू मकेसाठ  एक कवा दोन उ े तु ही ठरवू शकता.

वेळाप क - आता ही उ े मनात ठेवून तु ही पुढ या आठव ाकडे बघू शकता आ ण ती
पूण कर यासाठ  वेळाप क आखू शकता. समजा तुम या वैय क येयवा याचा प हला
खडा तयार करणे हे उ  असेल तर यावर काम कर यासाठ  तु हाला र ववार या दोन
तासांचा वेळ बाजूला करायला हवा. र ववार ( कवा आठव ाचा सरा कुठलाही तु हाला
वशेष वाटणारा, तुम या ेचा कवा सोयीचा दवस) हा तुम या वैय क उ तीची कामे,
सा ता हक नयोजन ध न, करायला आदश वेळ असतो. जरा मागे जाणे, ेरणा शोधणे,
त वे आ ण मू यां या संदभात तुम या जीवनाकडे पाहणे यासाठ  हा चांगला वेळ असतो.

ायाम क न शारी रक तं ती टकवणे ह े तर तुमचे उ  असेल तर यासाठ
आठव ातील तीन-चार दवस कवा कदा चत सगळे दवस या येया या पूततेसाठ
तासभर वेगळा काढून ठेवावा लागेल. काही उ ं अशी असतील क  ती कायालयीन
वेळेतच तु हाला पूण करता येणार असतील, काही उ े अशी असतील क  याब ल तु ही
श नवारी मुलं घरी असतानाच काम क  शकाल. दवसा याऐवजी आठव ाचे नयोजन
कर याचे फायदे ल ात येत आहेत ना?





एकदा भू मका आ ण उ े ठरव यानंतर येक उ ं एका व श  दवसा या भाषेत,
ाधा याचं काम हणून कवा अ धक चांगले हणज े व श  अपॉ टमट हणून  क

शकता. तु ही आधी दले या वेळा पाह यासाठ  तु ही तुमचं म ह याचं, वषाचं कॅलडर बघू
शकता आ ण तुम या उ ां या संदभात यांचे मह व ठरवून या तशाच ठेवू शकता कवा
यांची वेळ बदल याचं नयोजन क  शकता कवा इतर र  क  शकता.

पुढ ल सा ता हक नयोजनाचा अ यास करताना ही एकोणीस सवात मह वाची,
ब तांश चौकट II मधील उ े एका व श  वृ ी आराख ात कशी पांतरीत केली
आहेत ह ेल पूवक पाहा. या शवाय ‘कु हाडीला धार लावा’ अस ं ल हलेली चौकट पाहा.
यात चारही मानवी प रमाणांची चौकट II मधली मह वाची पूननवीकरणाची जागा देते

आहे. यासंबंधी अ धक चचा सवय ७ म ये आहे.
१९ मह वाची उ े सा य कर यासाठ  आठव ात वेगळा वेळ काढ यानंतर सु ा

वेळाप कात केवढ  मोकळ  जागा राहाते पाहा! प ह या गो ी प ह यांदा कर याचं साम य
दे याबरोबर चौकट II सा ता हक नयोजन तु हाला अनपे त संग हाताळ याचं, ह ा
तर गाठ भेट या वेळा बदल याचं, नातेसंबंधांचा आ ण संभाषणांचा आनंद घे याचं,
उ फूत अनुभवांचा पुरेपूर आ वाद घे याचं वातं य आ ण लव चकता देतं, कारण तु हाला
माहीत असतं क  तुम या जीवनातील येक े ातील मह वाची उ  ेसा य कर यासाठ
वत: पुढाकाराने तुम या आठव ाचं नयोजन केलं आहे.

दैनं दन त ारी - चौकट I चे सा ता हक नयोजनामुळे नयोजन हणज ेफ  दवसभरात
ते जुळवणे, कामांचा ाधा य म ठरवणे आ ण अनपे त संगांना, नातेसंबंधांना आ ण
अनुभवांना अथपूण रीतीने सामोरे जाणे एवढाच राहातो.

रोज सकाळ  काही म नटं काढून वेळाप काचा आढावा घेत याने आठव ाचे
नयोजन करताना तु ही घेतले या मू या ध त नणयांची आठवण राहाते. तसेच
उद ्भवले या काही अनपे त गो चीही आठवण होते. दवसा या काय मांचा आढावा
घेताना तु ही पाहाल क  तुम या भू मका आ ण उ े एक वाभा वक, सहज ाधा य म
देतात. तो तुम या अंगभूत समतोल ीतून उभारलेला असतो. तुम या वैय क
येयवा या या जा णवेतून आलेला हा सौ यतर, अ धक उज ा म चा ाधा य म असतो.









तरीसु ा तु हाला अस ं वाटू शकेल क  तस या पढ या अ-ब-क कवा १-२-३
प ती या ाधा य मतेमुळे रोज या कामांना हवा असणारा म मळतो. कामं एकतर
मह वाची असतात कवा मह वाची नसतात. अशी वगवारी चुक ची ठरेल. ती उघडच एका
सात यरेषेवर असतात. अगद  काही मह वाची कामं ही इतर मह वा या कामांपे ा अ धक
मह वाची असतात. सा ता हक नयोजना या संदभात तस या पढ चा ाधा य म हा
रोज या कामांना म देतो.

परंतु, ती कामे आप या वैय क येयाशी कशी संबं धत आहेत आ ण ती आप या
जीवना या समतोलात कुठे बसतात. ह े मा हत क न घे या अगोदरच यांचा म
लाव याचा य न करणं हे प रणामकारक होणार नाही. तु ही कदा चत तु हाला नको
असणा या कवा तु ही कर याची अ जबात गरज नाही. अशा गो ी सा य करत, यांचा म
लावत बसाल.

त वक त चौकट II व थापक हणून आठव ाचे नयोजन करणे आ ण कशावर
जर क त झालेली  हणून दवसाचे नयोजन करणे यातील फरक तुम या ल ात येऊ
लागला आहे का? तुम या स या या प रणामकारकते या पातळ त चौकट II वर ल  क त
के यामुळे कती चंड फरक पडू शकेल ह ेल ात येऊ लागलं आहे का?

त वक त चौकट II नयोजनाची श  मा या वत: या जीवनात अनुभव यानंतर
आ ण तने इतर शेकडो जणांची जीवने बदलून टाकलेली पा ह यानंतर, याने फरक पडतो -
जमीनअ मानाचा फरक पडतो, अशी माझी खा ी पटली आहे आ ण सा ता हक उ े ही
यो य त वां या आ ण वैय क योगदाना या व तृत पटलाशी जत या संपूण रीतीने गंुफली
असतील ततक  प रणामकारकतेत वाढ जा त.

य ात जगणे

पु हा एकदा संगणकाचे पक वाप न जर सवय १ हणते क , ‘तू ो ॅमर आहेस.’



आ ण सवय २ सांगते क  ‘ ो ॅम लही’ तर सवय ३ सांगते क , ‘तो ो ॅम वापर.’, ‘तो
ो ॅम जग.’ आ ण तो जगणं ह ेकाय आहे. आपण वतं  इ छेने आप या वयं शासनाचे,

आपला ामा णकपणाचे आ ण बां धलक चे. छो ा ट या या उ ांशी कवा णक
ऊम शी नाही; तर यो य त वांशी आ ण आप या खोलवर या मू यांशी, जे आप या
उ ांना, वेळाप काला आ ण आप या जीवनांना अथ आ ण संदभ देतात यां याशी.

आठव ा या म ये काहीतरी न क च अशा वेळा येतील क  जे हा तुमची सचोट
पणाला लागेल. इतर लोकां या तातडी या पण बनमह वा या चौकट III मधील सुटकेचा,
मजेचा आनंद हे तु ही ठरवले या चौकट II मध या कामांवर शरजोर होऊ पाहातील. तुमचे
आ मभान आ ण तुमचा ववेक हे तु हाला तुम या वतं  इ छेचा उपयोग कर यासाठ  व
खरोखरच मह वा या गो ती ामा णक राह यासाठ  आव यक आंत रक सुर तता,
मागदशन आ ण शहाणपण देऊन समथ बनवतील.

पण तु ही सव  नस याने खरंच काय मह वाचं आहे ह ेनेहमी आधीच कळणार नाही.
तु ही आठव ाचं कतीही नयोजन केल ं तरी एक त व क त  हणून उ चतर
मू यांसाठ  आपल ं नयोजन बाजूला ठेव याचे संग तुम यावर येतील. तु ही त व क त
अस याने ते तु ही आंत रक शांतीने कराल.

एका काळ , माझा एक मुलगा वेळाप क आ ण काय मता यात फारच बुडून गेला
होता. एक दवस याचे वेळाप क भयंकर भरग च होते. येक कामाला अगद
म नटाग णक वेळ बांधलेला होता. यात इतर कामांबरोबर पु तके बदलून आणणे, गाडी
धुणे, कॅरोलला - या या मै णीला - ‘सोडणे’ ही कामेदेखील होती.

कॅरोलपयत पोचेपयत सगळं व शीर चाललं होतं. यांचं याराधन बरेच दवस चाललं
होतं आ ण शेवट  ह ेनातं अस ंपुढे चालू ठेवता येणार नाही या न कषा त तो आला होता.
तर, या या काय म प तीनुसार तला फोन कर यासाठ  याने दहा ते पंधरा म नटांचा
वेळ मु र केला होता.

पण त यासाठ  हा व ाघात होता. द ड तासानंतरही तो त याशी अ यंत उ कट,
भावना धान संभाषणात म न होता. यानंतरही एक भेट पुरेशी न हती. या दोघांसाठ ही तो
फार दा ण अनुभव होता.

पु हा तु ही लोकांशी ‘काय म’ रा  शकत नाही. तु ही लोकांशी ‘प रणामकारकतेचा’
आ ण व तू/गो साठ  ‘काय मतेचा’ वचार करता, न पटणा या कवा पटवून न घेणा या
लोकांशी ‘काय मतेने’ वाग याचा योग मी क न पा हला आहे, ते जमत नाही. मुलाला व
कमचा याला सम या सोडव यासाठ  दहा म नटांचा ‘ वा लट  टाईम’ दे याचा य न मी
केला आहे. मला एवढंच समजल ंक  यातून खोलवर या काळ या र हो याऐवजी न ाच
सम या नमाण होतात.

मी पु कळ पालक, वशेषत: लहान मुलां या आया बघतो क  या खूप काही सा य
कर या या नादात नराश होऊन जातात. कारण या सबंध दवसभर फ  यां या मुलां या
गरजा पूण करत असतात. ल ात ठेवा, नराशा ह े अपे ांचं फळ आहे आ ण आप या



अपे ा या पु कळदा आपली मू यं आ ण ाधा य म यांचं त बब अस याऐवजी
सामा जक आरशातील त बब असतात.

पण सवय २ जर तुम या मना- दयात खोलवर जली असेल तर तुमची मू यं तु हाला
र ता दाखवतील. तु ही ामा णकपणे तुम या मू यांना वेळाप का या वरचं थान ाल.
तु ही वेळेची काहीतर जुळणी क  शकता, लव चकता दाखवू शकता. वेळाप क चुकलं
कवा बदलावं लागलं तरी तु हाला अपराधी वाटत नाही.

चौ या पढ ची गती

तस या पढ ची समय व थापनेची साधने वापरायला लोक वरोध करतात. याचं
एक कारण हणजे उ फूतता संपते, ते ताठर, ‘न वाकणारे’ होतात. वेळाप कापुढे माणसं

यम ठरतात. कारण तस या पढ ची समय व थापनाची, काय मतेची धारणा ही
‘व तंूपे ा माणसं मह वाची’ या त वाशी सुसंगत नाही.

चौथी पढ  मा  ह े त व जाणते. ती तेही जाणते क  ‘काय मते’ऐवजी
‘प रणामकारकते या’ संदभात वचार करताना प ह यांदा कुणाचा वचार करायचा तर तो
तुमचा वत:चा. ती तु हाला चौकट II म ये वेळ घालवायला, त वे समजून यायला आ ण
ती तुम या जीवना या क थानी ठेवायला, तुम या दैनं दन नणयांचं सू संचालन या हेतू
आ ण मू यांनी करावं अस ंतु हाला वाटतं, यांची प  अ भ  करायला उ ेजन देते. ती
तुम या जीवनात समतोल आणायला मदत करते. दैनं दन वेळाप क नयोजन अन् आखणी
यां या मयादांपासून आठव ा या संदभापयत वर उचलून नेते आ ण जे हा उ चतर मू ये
आ ण तुमचं नयोजन यात ैत उभं राहातं. ते हा तुमचं आ मभान आ ण तुमचा ववेक
वाप न जी तु ही सव च मह वाची हणून वीकारलेली आहेत या त वांशी आ ण हेतंूशी

ामा णक राह याचं साम य देते. र याचा नकाशा वापर याऐवजी तु ही दशादशक वापरत
असता.

वयं- व थापनाची चौथी पढ  ही तसरीपे ा पाच कारे जा त गत आहे.
प हलं, ती त वक त आहे. चौकट II ब ल नुसती बडबड कर याऐवजी ज े खरंच

मह वाचं आ ण प रणामकारक आहे यात तुमचा वेळ बसव या या ीने तु हाला बळ
दे यासाठ  एक म यवत  धारणा नमाण होते.

सरं, ती ववेक संचा लत आहे. तुम या खोलवर या मू यांशी सुसंगतपणे, तुम या
मतांचा सव कृ  उपयोग क न तुम या आयु याची आखणी कर याची संधी ती तु हाला

देते. पण उ चतर मू यांसाठ  तुमचं वेळाप क शांतपणे बाजूला ठेव याचं वातं यही ती
तु हाला देते.

तसरं, जी ‘तुमचं हणून वशेष येय सांगते, मू ये आ ण द घ प या या उ ांस हत’
तु ही रोज घालवणा या दवसाला यामुळे दशा आ ण हेतू मळतो.

चौथं, भू मका न त क न आ ण उ े ठरवून आ ण येक मह वा या भू मकेतील
काय म दर आठव ाला आखून तुमचे जीवन समतोल कर यासाठ  ती मदत करते.



आ ण पाचवं, एका दवसा या मया दत कोनातून वर उठून तुम या मह वा या
भू मकांचा आढावा घे यातून तुम या खोलवर या मू यांशी तुमचा संपक था पत क न ती
तु हाला सा ता हक नयोजनातून (आव यकतेनुसार दैनं दन जुळणीबरोबर) व तृत संदभ
देते.

या पाचही गत मधून जाणारा वहा रक धागा हा नातेसंबंध व प रणाम यांचा वचार
थम व वेळेचा वचार नंतर हा आहे.

जबाबदारी स यावर सोपवणे: प आ ण प 

आपण ज ेकाही सा य करतो ते सव स यावर सोपव याने करतो - वेळावर कवा इतर
माणसांवर. आपण वेळावर सोपवल ं तर याला आपण ‘काय मता’ हणतो. आपण जर
माणसांवर सोपवलं तर याला ‘प रणामकारकता’ हणतो.

पु कळ लोकं इतरांवर काम सोपवायला नकार देतात कारण यात फार वेळ आ ण क
जातात आ ण ते वत: ते काम अ नक चांगलं क  शकतात अस ं यांना वाटतं. पण
स यावर प रणामकारकरीतीने कामे सोपवणे ही अ त वात असलेली एकमेव सव कृ

तरफ आहे.
कुशल आ ण श त अशा इतर लोकांवर जबाबदारी सोपव याने तु हाला बाक ची

मह वाची कामे करायला श  राहाते.  आ ण सं था दोघांसाठ ही, जबाबदारी
सोपवणे हणजे वाढ. आप या एक ाला आता हे सगळं जमत नाही या सा ा कारानंतर,
कै. जे. सी. पेनी (अमे रकेतील खूप चंड रटेल साखळ चे सं थापक) यांनी आप या सवात
शहापणाचा नणय हणून काढलेल े‘लेट गो’ ह ेउ ार स च आहेत. हा नणय खूप पूव च
घेत यामुळे शेकडो काने आ ण हजारो माणसे यांची वाढ आ ण वकास होऊ शकला.

जबाबदारी सोपव याम ये इतर लोक अंतभूत अस याने तो ‘जन- वजय’ आहे आ ण
सवय ४ म येही याचा समावेश हो यासारखा आहे. परंतु इथे आपण वैय क

व थापनावर ल  देत आहोत आ ण तो इतरांवर जबाबदारी सोपवता येणे हाच
व थापक आ ण एकटा उ पादक यां या भू मकेतील मह वाचा फरक आहे. यामुळे ती

जबाबदारी सोपव याकडे तुम या वैय क व थापक य कौश यां या कोनातून
पाहात आहे.

उ पादक हा इ छत प रणाम साध यासाठ , सो याचं अंडं मळव यासाठ  ज ेआव यक
असेल, ते करतो, भांडी घासणारे पालक, लू ट काढणारे वा तु वशारद कवा प  े टाईप
करणारी से े टरी ह ेउ पादक आहेत.

पण जे हा एखाद   प ती घालून देते. या प ती आ ण माणसं यां या बरोबर
आ ण यां या माफत सो याची अंडी मळव याचं काम करते. ते हा पर परावलंबी अथाने ती

 व थापक बनते. भांडी धु याचं काम मुलांवर सोपवणारा पालक हा व थापक
असतो. वा तु वशारदां या संघाचं नेतृ व करणारा वा तु वशारद हा व थापक असतो. इतर
से े टरी आ ण ऑ फस काम करणारी माणसं यां यावर देखरेख करणारी से े टरी ही



व थापक असते.
उ पादक एका तासाचे क  गंुतवतो आ ण काय मता कुठेही वाया जात नाही असं

गृ हत ध न एक एकक प रणाम मळवतो.

याउलट व थापक एका तासाचे क  गुतंवून, प रणामकारक जबाबदारी सोपव याने,
दहा कवा प ास कवा शंभर एकक प रणाम साधतो.

तरफ पुढे सरकवणे हणज े व थापन आ ण जबाबदारी सोपवणे ही प रणामकारक
व थापनाची गु क ली आहे.

हेकरा सोपवणे

सोपव याचे दोन कार असतात. ‘हेकरा सोपवणे’ आ ण ‘खरेखुरे सोपवणे’ हणजे
“असं करा, तस ंकरा, इकडे जा, तकडे जा आ ण झाल ंक  मला सांगा.” उ पादक ची
धारणा ‘हेकरा’ प तीची असते. जंगलातील झुडपे बाजूला करणारे लोक आठवतात? ते
बा ा मडून काम पूण करतात. यांना जरी देखरेखीचे कवा व थापनाचे काम दल ेतरी



ते उ पादका माणेच वचार करतात. जबाबदारी सोपव याची यं णा कशी उभारली हणजे
स या माणसाची इ छत प रणामांशी बां धलक  राहील, हे यांना समजत नाही. यांचा

सगळा भर प त वर अस याने प रणामांसाठ  ते जबाबदार राहतात.
आमचे सगळे कुटंुब वॉटर क इंगसाठ  गेलेले असताना मी असं ‘हेकरा’ केल ं होतं.

माझा मुलगा जो उ कृ  क अर आहे. तो पा यात क इंग करत होता आ ण मी बोट
चालवत होतो. मी सँ ाकडे कॅमेरा दला आ ण तला थोडे फोटो काढायला सां गतले.

प ह यांदा मी तला नवडक छाया च  े यायला सां गतली. कारण आम याकडे खूप
फ म श लक न हती. मग मा या ल ात आलं क  तला कॅमे याची फारशी मा हती नाही.
हणून मी अ धक तप शलात गेलो. मग मी तला सूय बोट या पुढे येईपयत वाट बघायला

तसंच आमचा मुलगा उडी मारेपयत कवा वळताना याचं कोपर पा याला टेकवे पयत
थांबायला सां गतलं.

पण मी आम याकडे असले या मया दत फ मब ल आ ण त या कॅमे या या
नवखेपणाब ल जो जो अ धक वचार क  लागलो तो तो माझी काळजी वाढू लागली.
शेवट  मी हटलं, “ह ेबघ सँ ा, मी सां गतलं क  फ  बटण दाब, ओके?” आ ण मग पुढची
काही म नट मी नुसता ओरडत होतो, ‘हा घे.’, ‘हा घे’, ‘हा नको.’, ‘हा नको.’ मी जर एकेक

णाला त या हालचाल ब ल सूचना द या नाहीत तर काही बरोबर होणार नाही अशी
मला भीती वाटत होती.

ह े होतं ‘हे करा’ सोपवणं, एकास एक प तीची देखरेख. पु कळ माणसं नेहमी याच
प तीने काम सोपवतात. पण याने खरंच काय सा य होते? आ ण जर येक हालचालीचं
नयं ण करायचं हटलं तर तु ही कती माणसांवर कामं सोपवू शकाल?

स यांवर कामे सोपव याचा यापे ा चांगला, यापे ा प रणामकारक माग आहे आ ण
तो इतर माणसांचे आ मभान, क पनाश  आ ण वतं  इ छा यांचे कौतुक कर या या
धारणेवर आधारलेला आहे.

खरेखुर ेसोपवणे

खरेखुरे सोपवणे ह े प त पे ा प रणामांवर ल  क त करते. ते लोकांना प त
नवड याचे वातं य देते व प रणामांसाठ  जबाबदार धरते. यात सु वातीला थोडा जा त
वेळ लागतो. पण तो स कारणी लागतो. खरेखुरे सोपव याने तु ही तरफ पुढे सरकवू शकता.

खरोखर सोपव याम ये सु वातीपासून व छ पर परासंमत आ ण पाच गो म ये
उभयप ी बां धलक  लागते.
इ छत प रणाम - काय साधायचं आह ेह ेदोघांपुढे अगद  प  असू ा, ‘काय’ वर भर

ा. ‘कस’ं वर नको, प रणामांवर भर ा. प त वर नको. वेळ ा, धीर धरा. इ छत
प रणाम डो यापुढे आणा. या माणसाला ते बघू ा. याचं वतन करा. प रणाम कसा
दसेल; या या गुणव ेब ल आ ण ते कधी सा य होतील याब ल भा य करा.



मागदशक त व े- या ने कोण या को कात काम करायचे सांगा. प त वर भर जाऊ
नये इत या या सं येने कमी असा ा; पण ज ेकरायचे नाही तेही प  हवे. उ  सा य
कर यासाठ  आप याला काय हवे ते कर याची मुभा आहे. अस ंसमजून याने परंपरा कवा
मू यांचे उ लंघन करावे, अस े होऊ नये. यामुळे पुढाकार मारला जातो आ ण ते पु हा
लोकांना ‘हेकरा’ कळपात पाठवते. “मी तु हाला काय क न हवं आहे ते सांगा, हणज ेमी
तेवढं करतो.”

कामात अपयश ये याचे माग तु हाला माहीत असतील तर ते सांगा. नसरडी वाट कुठे
आहे आ ण जंगली ापदे कुठे आहेत हे ामा णकपणे आ ण मोकळेपणाने सांगा. रोज
न ाने चाकाचा शोध लावला पा हज े अस ं नाही. तुम या कवा इतरां या ठेचांव न
बाक यांना शहाणं होऊ ा. अपयशा या श यता सांगा, काय ‘करायचं नाही’ ते सांगा,
काय ‘करायचं’ ते सांगू नका. प रणामांची जबाबदारी यां यावर ा. मागदशक त वांम ये
बसेल ते आव यक सारे यां यावर सोडा.

संसाधने - इ छत प रणाम साध यासाठ  या माणसाला लागतील ती माणूसबळ, आ थक,
तां क कवा सं था मक संसाधने ा.

उ रदा य व- मू यमापनासाठ  वापर यात येणारे कामा या पूण वाचे नकष न क  करा,
कामाचा अहवाल दे या या आ ण मू यमापना या वेळा न त करा.

प रणाम - मू यमापनाचा प रणाम हणून चांगले कवा वाईट काय होईल ते प  सांगा.
याम ये आ थक ब ीस, मान सक पा रतो षक, सरी कामे आ ण सं थे या येयाशी
बांधलेले नैस गक प रणाम आले.

काही वषापूव  मला आम या मुलांपैक  एका या बाबतीत कामे सोपव याचा फार
मजेदार अनुभव आला. आमची कौटंु बक बैठक चालू होती. आमचे बेत आम या
येयवा याशी सुसंगत आहेत ना याची खा ी पट यासाठ  ते भतीवर लावून ठेवले होते.

सगळेजण हजर होते.
मी एका मो ा फ यावर आमची उ े ल हले. आ हाला कराय या हो या या

कळ या गो ी आ ण या उ ांमधून नघणारी कामे. मग ती कामे करायला वत: न कोण
तयार आह ेहे वचारले.

“घराचा ह ता कोण देणार?” मी वचारले. मी पा हल ेक  माझा एक ाचाच हात वर
होता.

“ व याचा ह ता कोण भरणार? गाडीचा? कराणा?” या संध वर माझ ं एक ाचंच
रा य होतं.

“छो ा बाळाला कोण भरवणार?” इथे जरा लोकांना रस होता. पण आव यक ती
पा ता फ  मा या प नीकडेच होती.



आ ही जस ेयाद वर खाली खाली गेलो. कामामागून कामं पा हली तस ंह े प  झाल ंक
आई-बाबांना आठव ात साठ तासांपे ा जा त काम पडत आहे. बाक या कामांना जरा
वेगळा कोन आला.

मा या सात वषा या मुलाने, ट फनने घरा या आवाराची काळजी घे याची तयारी
दाखवली. ते काम य  याला दे यापूव  मी स व तर श ण या सु  केली. नीट
राखलेल ंआवार कसं असतं. हे या या डो यात प  हावं हणून मी शेजार यांचं आवार
दाखवायला घेऊन गेलो.

“बघ, बाळा..” मी हटल,ं “पाहा आप या शेजा यांचं आवार कसं हरवंगार, व छ
आ ण सुंदर आहे ना? आप याला तसं करायचं आहे, हरवंगार आ ण व छ. नाहीतर
आप या आवाराकडे बघ. कती रंग आहेत यात? तस ंचांगलं नाही दसत, ते हरवं नाही.
हरवंगार आ ण व छ हवं आप याला. हरवं कस ंकरायचं ते तू बघ. तुला पूण वातं य
आहे. एक रंगवणं सोडल ंतर बाक  ह ा या कारे तू क  शकतोस. पण मुला, मला जर हे
काम करायचं असतं तर मी कसं केल ंअसतं ते मी तुला सांगेन.”

“तु ही कसं केलं असतं, बाबा?”
“मी ंकलस सु  केल ेअसते. पण तू बादली कवा नळ ही वाप  शकतोस. मला

याने काही फरक पडत नाही. रंग फ  हरवा हवा. ठ क?”‘
“ठ क.”
“आता ‘ व छ’ब ल बोलूया बाळा. व छ हणज ेअ जबात कचरा नसलेलं - कागद,

दोरे, हाडं, प ट्या कवा या जागेत कचरा दसेल अस ंकाहीही, आपण काय क या तुला
सांगतो. आपण आ ाच अध आवार साफ क  हणज ेतुला फरक कळेल.”

मग आ ही दोन मो ा कागद  पश ा आण या आ ण अ या भागातला कचरा उचलून
टाकला. “आता ही बाज ूबघ आ ण ती बाज ूबघ, फरक दसतोय? याला हणात व छ!”

“थांबा!” तो ओरडला. “ या झुडुपा या मागे मला कागद दसतोय.”
“वा! छान! तथल ेकागद मला न हते दसले. बाळा, तुझी नजर चांगली आहे!”
“आता हे काम यायचं क  नाही ह े तू ठरवाय या अगोदर मला तुला आणखी काही

गो ी सांगाय या आहेत. कारण एकदा तू ते काम घेत यावर मी या याकडे बघणार नाही. ते
तुझ ं काम झाले. याला कारभारीपणा हणतात. कारभारीपणा हणज े ‘ व ासाने काम
सोपवणे’. ह े काम कर यासाठ , हो यासाठ  मी तु यावर व ास टाकतो. मग तुझा बॉस
कोण?”

“तु ही बाबा.”
“नाही, मी नाही. तूच बॉस आहेस. तू तुझाच बॉस आहेस, आई बाबा सारखे तु या मागे

लागतात ते तुला आवडते का?”
“नाही.”
“आ हालाही तस ंकरायला आवडत नाही. याने कधीकधी वाईट वाटतं. नाही का? तर

तूच तुझा बॉस. आता तुझा मदतनीस कोण?”



“कोण?”
“मी.” मी हटलं. “तू मा यावर साहेब गरी करायची.”
“मी करायची?”
“बरोबर. पण मा याकडे वेळ थोडा असतो. कधीकधी मी इथे नसतो. पण जे हा मी इथे

असतो ते हा मी कशी मदत करायची हे तू सांगायचं. तू सांगशील ते मी करीन.”
“ओ के.”
“तुझं काम कसं झालंय हे कोण ठरवणार, ओळख.”
“कोण?”
“तूच ठरवणार.”
“मी ठरवणार?”
“होय, आठव ातून दोनदा आपण दोघांनी मळून आवारात एक च कर मारायची.

कसं चाललंय हे तू मला सांगायचं. तू कस ंठरवणार?”
“ हरवंगार आ ण व छ.”
“बरो बर!”
तो ह ेकाम करायला तयार झाला आह ेअसे मला वाटेपयत दोन आठवडे हे दोन श द मी

याला शकवत होतो. अखेर तो दवस आला.
“मग ठरल ंन क  बाळा?”
“ठरलं.”
“काम काय आहे?”
“ हरवंगार आ ण व छ.”
“ हरवं हणज?े”
याने आम या आवाराकडे नजर टाकली. ते जरा बरं दसायला लागल ंहोतं. मग शेजारी

बोट दाखवून हणाला, “ यां या आवाराचा रंग.”
“ व छ हणजे?”
“कचरा नसलेलं.”
“बॉस कोण?”
“मी.”
“मदतनीस कोण?”
“तु ही. जे हा तु हाला वेळ असेल ते हा.”
“परी क कोण?”
“मी, आठव ातून दोनदा आपण फेरी मारायची आ ण कस ंचाललंय ते मी तु हाला

सांगणार.”
“आ ण आपण काय बघणार?”
“ हरवंगार आ ण व छ.”
यावेळ  मी ब साचा उ लेख केला नाही पण अशा कारभाराला ब ीस ायचीसु ा



माझी तयारी होती.
दोन आठवडे, दोन श द. तयारी पूण झाली होती.
तो श नवार होता. याने काहीही केलं नाही. र ववार… काही नाही. सोमवार… काही

नाही. मंगळवारी कामावर जा यासाठ  गाडी काढताना मी पवळट, अ ता त आवाराकडे
पा हलं. जुलैचा सूय तळपत होता. “आज तो न क  करेल.” मी वचार केला. श नवारचं मी
समजू शकलो. कारण याच दवशी आ ही ठरवलं होतं. र ववारचं मी समजू शकलो. र ववार
बाक या गो साठ  असतो. पण सोमवारचं मी समजू शकलो नाही आ ण आज मंगळवार
होता. आज तो न क  करेल. उ हा याचे दवस आहेत. याला करायला तरी सरे काय
आहे?

काय घडल ं असेल या वचाराने मी दवसभर घरी जायला अधीर झालो होतो.
कोप यावर वळलो तर सकाळचंच च  समोर आलं आ ण र यापलीकड या बागेत
चरंजीव खेळत होते.

ह े चालणार न हतं. दोन आठव ांचं श ण, एव ा कबु या यां या नंतर असलं
काम पा न मी चडलो होतो. माझा म नरास झाला होता. आम या आवारात आ ही खूप
क , मन आ ण पैसा ओतला होता आ ण आता ते सगळे वाळून चाललं होतं. शवाय मा या
शेजा यांचं आवार नीटनेटकं आ ण सुंदर होतं आ ण प र थती चघळत चालली होती.

मी पु हा ‘हेकरा’कडे नघालो होतो. ‘ए तकडे जा, आ ा या आ ा जो कचरा उचल.
नाहीतर?” अस े के याने सो याचं अंडं मळाल ं असतं, पण क बडीचं काय? या या
आंत रक कबुलीचं काय?

यामुळे मी त डावर उसनं हसू आणलं आ ण र यापलीकडे ऐकू जाईल अशी आरोळ
ठोकली, “हाय! कसं चाललंय?”

“अ स!” याने उ र दलं.
“आवाराचं कस ंचाललंय?” हे वचारता णीच मी आमचा करार मोडला होता. ह ेमला

कळलं. आ ही जबाबदारी अशी ठरवली न हती. आ ही अस ंठरवल ंन हतं.
यामुळे यानेही करार मोडणं बरोबरच होतं. “म त, बाबा!”

मी जीभ चावली आ ण रा ीची जेवणं होईपयत थांबलो. मग मी हटल,ं “बाळा, आपण
ठरवल ंआहे तस ंक या. आपण दोघे मळून एक च कर मा या आ ण मग तू दाखव तु या
रा यात कसं काय चाललंय ते.”

आ ही दाराबाहेर पडून चालू लागलो, तशी याची हनुवट  थरथ  लागली, डोळे पा यानं
भरल ेआ ण आ ही चालत म यापयत येईपयत तो ंदके देऊ लागला होता.

“हे कती अवघड आहे, बाबा!”
“अवघड काय आहे?” मी मनात हटलं. “तू एकसु ा गो  केलेली नाहीस.” पण काय

अवघड होते ते मला समजत होते. वयं- व थापन, वय-अनुशासन हणून मी हटल,ं “मी
काही मदत क  का?”

“कराल का?” याने नाक ओढले.



“आपलं काय ठरलंय?”
“तु ही हणालात क  तु हाला वेळ असेल ते हा तु ही मला मदत कराल.”
“मला वेळ आहे.”
तो धावत घरात गेला आ ण दोन पोती घेऊन आला. एक मला दलं. “तु ही ते उचलता

का?” श नवार रा ी या बाब यू या कच याकडे याने बोट दाखवले. “ते मला अगद
आवडत नाही.”

मी ते गोळा केलं. जेवढं याने मला सां गतलं तेवढंच मी केल ंआ ण ते हा याने या
करारार मनोमन सही केली. ते याचं आवार झालं. यांचा कारभार झाला.

या सबंध उ हा यात दोनदा कवा तीनदा याने माझी मदत मा गतली. याने आवाराची
काळजी घेतली. मी ठेवायचो यापे ा या या कारभारातनं अ धक हरवं आ ण अ धक
व छ ठेवलं. अगद  या या भावंडांकडून गोळ चा कागद जरी हरवळ वर रा हला तरी तो
यांना दटावयाचा.

व ास ही माणसाची सव च ेरणा आहे. ती माणसातलं सव म ते बाहेर काढते. पण
यासाठ  वेळ आ ण संयम लागतो आ ण व ासाला पा  ठर याची मता यां या अंगी

यावी हणून श ण आ ण वकासा या तावनेचीही गरज राहात नाही.
माझी खा ी पटलेली आहे, क  कारभारीपणा जर व थत केला तर दो ही प ांचा

फायदा होतो आ ण अगद  थो ा वेळात कतीतरी जा त काम होतं. माझी खा ी आहे क
व थत आखणी करणारं कुटंुब असेल. एकास एक या माणे प रणामकारकरी या कामे

सोपवून यांचा वेळ जात असेल तर येकजण येक गो  रोज तासभर घालून क
शकतो. पण यासाठ  व थापनाची आंत रक इ छा लागते, उ पादनाची न हे. वेळ लागतो
पण पुढे तोच कती अमू य असतो? द घ प यात याने तुमची केवढ  बचत होते?

या मागावर कामे सोपव याची एक नवीन धारणा अंतभूत आहे. प रणामी ना याचे
व पच बदलते. कारभारी वत:च वत:चा बॉस बनतो. मा य केले या इ छत प रणामांशी

बां धलक  असलेला ववेक यावर रा य करतो. पण याबरोबरच ज ेइ छत प रणाम सा य
कर यासाठ , यो य त वांशी सुसंगत असं आव यक ते सवकाही कर यासाठ  या या
सजनशील ऊजा मु  होतात.

कारभारीपणात असलेली त वे यो य आहेत आ ण ती कुठ याही कार या  कवा
संगांना लागू होतात. अप रप व लोकांना तु ही इ छत प रणाम कमी सांगाल आ ण

मागदशक त वे जा त सांगाल, संसाधने जा त सांगाल, उ रदा य वा या मुलाखती अ धक
वारंवार याल आ ण लगेच मळणारी फळं सांगाल. अ धक ग भ लोकांसाठ  तुम याकडे
अ धक आ हाना मक इ छत प रणाम असतील, कमी मागदशक त वे, कमी उ रदा य व
आ ण फारस ेमोजता न येणारे पण चोखंदळ नकष असतील.

प रणामकारक काम सोपवणे हे ब धा प रणामकारक व थापनाचा सवात चांगला
नदशक असावा कारण सरळच आहे वैय क आ ण सं या मक वाढ साठ  ते अगद
मूलभूत आहे.



चौकट II ची धारणा

कामे सोपव या ारा वत:चे कवा इतरांचे प रणामकारक व थापन कर याची
गु क ली ही कुठलंही तं , साधन कवा बा  गो  नाही. ती आंत रक आहे. चौकट II या
धारणेत आहे. जी तु हाला तातडी या नाही; तर मह वा या च यातून बघ याची श  देते.

‘कायालयातील चौकट II चा एक दवस’ या नावाचे एक प र श  मी जोडले आहे,
ावसा यक रचनेतही ही धारणा कती श शाली ठरते व तुम यावर कती भाव पाडते ते

तु हाला दसून येईल.
चौकट II ची धारणा वक सत कर यासाठ  तु ही ज ेकाम कराल. यामुळे तुमची दर

आठव ाला, तुम या खोलवर या ाधा य माभोवती, बोलतो तस ं चाल यासाठ  तुमची
नयोजनाची आ ण अंमलबजावणीची मता वाढेल.

गंमत अशी क  सात सवय मधली येक सवय ही चौकट II म ये आहे. यातली
येक, मूलभूत मह वा या गो वर काम करते क  ज े नय मत के याने तुम या आयु यात

चंड बदल घडवून आणू शकते.









आचरणासाठ  सूचना:

१. तुम या जीवनात ल त रा हलेले एखादे चौकट II चे काम आठवा, क  ते नय मत
के याने तुम या आयु यात वैय क कवा ावसा यक, चंड बदल घडून येईल. ते
ल न काढा व ते अंमलात आण याचा ढ न य करा.

२. समय व थापनाचे को क बनवा आ ण तुम या वेळेचे कती ट के कोण या कामात
जातात याचा अंदाज या. मग तीन दवस पंधरा म नटां या अंतराने सव गो ी
ल नकाढा. तुमचा अंदाज कतपत बरोबर होता? तु ही तुमचा वेळ या प तीने
घालवता याब ल तु ही समाधानी आहात का? काय बदल याची गरज आहे?

३. या गो ी तु ही स यावर सोपवू शकता व ती यां यावर सोपवू शकता कवा ती
जबाबदारी घे यासाठ  यांना श त क  शकता अशांची याद  करा.
सोपव याची कवा श णाची या सु  कर यासाठ  कशाची गरज आहे ते
ठरवा.

४. तुम या पुढ या आठव ाची आखणी करा. या आठव ाची तुमची भू मका आ ण
उ े ल ह यापासून सु वात करा. मग या उ ांचं पांतर कृती आराख ात
करा. आठव ा या शेवट  तुमची खोलवरची मू ये आ ण उ े तुम या नयोजनात
कती उतरली आहेत आ ण ही मू ये आ ण उ े जप यातील तुम या
ामा णकपणाची पातळ  कती होती याचे श ण या.

५. आठव ाचे नयोजन करायला सु वात कर याचा ढ न य करा आ ण यासाठ
नय मत वेळ काढा.

६. तुम या स या या साधनांऐवजी चौ या पढ चे साधन वापरा कवा नवीन साधन
मळवा.

७. चौकट II धारणे या सखोल आकलनासाठ  ‘कायालयातील चौकट II दवस’
(प र श  ब) वाचा.



भाग ३

जन वजय





पर परावलंबना या धारणा

आ म व ासा शवाय मै ी नाही
ामा णकपणा शवाय आ म व ास नाही

सॅ युअल जॉ सन

जन- वजया या े ात वेश कर या अगोदर आपण हे ल ात ठेवलं पा हजे क
प रणामकारक पर परावलंबन हे ख याखु या वावलंबना या पायावर उभे असते. जन-
वजया या आधी मन- वजय येतो. कॅ युलस या अगोदर बीजग णत येते.

आपण मागे वळून, आपण नातेसंबंधात कुठे होतो आ ण कुठे आलो. कुठे चाललो
आहोत हे पाह यासाठ  प रसरावर नजर टाकली तर व छच दसेल क  आपण या र याने
आलो या र याने आ या शवाय आपण जथे आहोत तथे पोचू शकत नाही. सरे र ते
नसतात, जवळचे र ते नसतात. या प रसरात पॅराशूटने उतरता येत नाही. पुढचा भूभाग हा
यांनी या अगोदर य न केला यां या तुटले या नातेसंबंधां या तुक ांनी भरला आहे.

नाती राख यासाठ ची ग भता, चा र यातील श  यां या शवायच यांनी नातेसंबंधात
उडी घेतली होती.

पण तु ही तसं क  शकत नाही. हा र ता चालूनच यावा लागतो. वत:वर यश
मळव याची कमत दलेली अस याखेरीज इतर लोकांबरोबर तु ही यश वी होऊ शकत
नाही.

काही वषापूव  ओरेगॉन कना यावर कायशाळा घेत असताना एक माणूस मा याजवळ
आला आ ण हणाला, “तुला सांगू का टफन, या कायशाळांना यायला मला खरंच आवडत
नाही.” याने माझे ल  वेधून घेतले.

“इथ या येकाकडे बघ.” तो पुढे हणाला. “या सुंदर कना याकडे, या समु ाकडे
आ ण सगळं चाललंय या याकडे बघ आ ण मी इथे बसून फ  आज रा ी बायको फोनवर
उलट तपासणी घेईल. याची काळजी क  शकतो आहे.”

“मी बाहेर गेलो क  दरवेळ  ती मला थड ड ी लावते. ना ता कुठे केला? तथे आणखी
कोण होतं? सगळ  सकाळ मी बैठकांम ये होतो का? जेवणाची सु  कधी केली? जेवणा या
वेळ  काय काय केलं? पार कशी घालवली? सं याकाळ  करमणुक साठ  काय केलं?
मा याबरोबर कोण होतं? आ ही काय काय बोललो?”



“ तला खरं हणजे काय पा हजे असतं.’ ते ती कधी मागत नाही. ते हणजे असं
कुणीतरी क  मी सां गतले या सग याची ती फोनवर शहा नशा क  शकेल. मी बाहेर गेलो
क  ती डो यावर बसते आ ण  वचारत राहाते. याने या सग या अनुभवातली मजाच
काढून टाकली आहे. मला अ जबात मजा येत नाहीये.”

तो खरंच बचारा दसत होत. आ ही थोडावेळ बोललो आ ण मग याने एक फारच
मजेदार शेरा मारला. क चत लाजत तो हणाला, “काय वचारायचं ते तला चांगलंच ठाऊक
आहे. अशाच एका कायशाळे या वेळ  आ ही भेटलो ते हा माझ ंल न झालेल ंहोतं.”

या या शे या या अथाचा मी जरा वचार केला आ ण हटल,ं “ हणज ेतु ही ‘मलमप ’
करता आहात. होय ना?”

“ हणजे?” याने वचारले.
“ हणजे, एक ु  ाय हर घेऊन बायकोचं डोकं खोलावं आ ण झटपट या वृ ी या

तारा बदलून टाका ा असं वाटतं क  नाही?”
“न क च, ते बदलावंसं वाटतं मला.” तो उ ारला. “मला वाटतं, तने माझी अशी सतत

उलटतपासणी घेत राहाणं बरोबर नाही.”
“ म ा.” मी हटलं, “ या सम येत तु ही वत: न जाता या सम येतून नुसतं बोलून

तु ही बाहेर येऊ शकत नाही.”

आपण एका अ तशय ना मय आ ण अ यंत मूलभूत अशा धारणाबदलाब ल इथे
बोलत आहोत. म व कौश ये आ ण तं े यांनी तु ही तुम या सामा जक नातेसंबंधांना
वंगण घालू शकत असाल, पण तसं करताना तु ही चा र याचा पायाच खुडून टाकता.
मुळां शवाय तु हाला फळं मळू शकत नाहीत. हे माचं त व आहे. जन वजया या आधी
मन वजय येतो. वयं-शासन आ ण वयं- श त हे इतरांबरोबर या चांग या नातेसंबंधाचा
पाया आहेत.

काही लोक हणतात क  इतर लोक तु हाला आवड या अगोदर तु ही वत: वत:ला
आवडलं पा हजे. क पना तशी चांगली आहे. पण जर तु हाला वत:ची मा हती नसेल, तुमचं
वत:वर नयं ण नसेल, तुमचं वत:वर वा म व नसेल तर वत: वत:ला आवडणं कठ ण

आहे. अपवाद फ  थो ा काळापुरतं, वरवरचं आवडणं!
वत:वर अ धकार असणं, खरंखुरं वावलंबन असणं यातून खरा आ मस मान येतो.

सवय १, २, ३ चा सारा भर या यावरच आहे. वावलंबन हे यश आहे. पर परावलंबनाची
नवड फ  वावलंबी लोकच क  शकतात. खरं वावलंबन मळव याची इ छा जोवर
आप याला होत नाही तोवर मानवी संबंधांची कौश यं वक सत कर याचा य न करणं
हणजे वेडेपणा आहे. य न क न पाहावा चांगलं ऊन पडलेल ंअसताना थोडंस ंयशसु ा
मळेल. पण कठ ण काळ आला - आ ण तो येतोच - क  मग सगळं एक  ठेव याचा पायाच
आप याकडे नसतो.

एखा ा नातेसंबंधात आपण एक मह वाचा घटक ओततो. ते आपलं बोलणं कवा
करणं नसतं तर आपलं ‘असणं’ असतं आ ण आप या वत: या गा यातून (चा र य



नीतीम ा) ये याऐवजी जर आपलं वागणं आ ण बोलणं हे वरवर या मानवी संबंध तं ातून
( म व नीतीम ा) येत असेल तर हा ट पीपणा इतरां या ल ात येईल. प रणामकारक
पर परावलंबनासाठ  आव यक पाया आपण तयार क  शकणार नाही, सांभाळू शकणार
नाही.

मानवी संबंधात खरोखरचा फरक यांनी पडतो ती तं ं आ ण कौश यं ही ख याखु या
वावलंबी चा र यातून सहजपणे उमटतात. यामुळे कुठलाही नातेसंबंध उभार याची जाण

ही आप या वत:म ये आप या भावा या वतुळाम ये, आप या वत: या चा र याम ये
असते. आपण जस े वावलंबी होतो, अ कम , यो य त व-क त, मू यांना अनुसरणारे
आ ण आप या जीवनातील ाथ मकतेचे ामा णकपणे नयोजन आ ण अंमलबजावणी
करणारे - तस े आपण पर परावलंबी बन याची - इतरांबरोबर समृ , टकाऊ, अ तशय
उ पादक नातेसंबंध नमाण कर याची मता अस याची नवड करतो.

पुढ या भू देशाकडे पा हल ंतर कळतं क  आपण एका न ाच मतीम ये वेश करत
आहोत. भू मती ेणीने वाढले या उ पादकतेसाठ , सेवेसाठ , योगदानासाठ , शक यासाठ ,
वाढ साठ  सखोल आ ण समृ  मै ी या श यतांची नवी व  ेपर परावलंबन खुली करते.
परंतु इथेच आप याला सवा धक :ख, सवा धक नराशा, सुख आ ण यशा या मागातील
सवा धक अडचणी भेटतात आ ण ते :ख आप याला चांगलंच जाणवतं कारण ते फारच
बोचरं असतं.

आप या वैय क जीवनात ी या, नेतृ वा या कवा व थापना या भावाचं जुनाट
खणं घेऊन आपण वषानुवष जगू शकतो. आप याला कुठेतरी ठुसठुसत असतं. वेदना

कमी कर यासाठ  आपण कधीतरी पावलं उचलतो. खणं जुनाट असतं, यामुळे
आप याला याची सवय होते. आपण यासोबत जगायला शकतो.

पण जे हा इतर लोकांबरोबर या वहारात अडचणी येऊ लागतात. ते हा आप याला
या बोच या :खाची जाणीव होते. ब तेकवेळा ते ती  असतं आ ण आप याला ते नको
असतं.

अशावेळ  आपण ल णांवर ता पुर या मलमप चा आ ण तं ाचा - म व
नीतीम े या बँड एडचा उपचार क न पाहातो. या वेदना या खोल, जुनाट सम येतून येत
आहेत हे आप याला समजत नाही आ ण जोवर आपण ल णांवरचे उपचार थांबवून
रोगावर उपचार सु  करत नाही तोवर आप या य नांचे उलटेच प रणाम दसतील. आपण
फ  ती बोचरी वेदना अ धकच झाकून ठेव यात यश वी होऊ.

आता, प रणामकारक वहारांब ल वचार करताना जरा आप या पूव या
प रणामकारकते या ा येकडे जाऊ या. आपण हटल ं क  हा प/प  समतोल आहे.
क बडी आ ण सो या या अं ा या गो ीतील मूलभूत स ांत.

पर परावलंबी प र थतीम ये सो याची अंडी हणजे प रणामकारकता, उ कृ  मेळ,
इतरांशी खु या संवादाचं आ ण सकारा मक वहाराचं फळ असतं आ ण ही अंडी नय मत
मळ यासाठ  आपण क बडीची काळजी यायला हवी. हे प रणाम य ात आणणारे



नातेसंबंध नमाण केले पा हजेत आ ण यांची काळजी घेतली पा हजे.
तर आपण आप या टेहळणी बु जाव न खाली उत न सवय ४, ५ आ ण ६ म ये

वेश क  याअगोदर एका वतं  वा त ात नातेसंबंधांचं आ ण प/प  समतोलाचं वणन
करणारं एक जबरद त पक मला तुम यासमोर मांडायचं आहे.

भावनेचे खाते

बँकेतले पैशांचे खाते हणज ेकाय ते आपणा सवाना ठाऊक आहे. आपण यात भरणा
करतो, र कम साठवून ठेवतो आ ण गरज लागेल या माणे पैस े काढतो. नातेसंबंधात
उभार या जाणा या व ासाचं, भाव नक खाते हे पक आहे. स या माणसाबरोबर
असलेली ही सुर ततेची भावना आहे.

मी तुम याशी वागताना सौज य, दयाळूपणा, ामा णकपणा, दलेला श द पाळणे असा
भरणा जर भाव नक खा यात करत गेलो तर माझी एक चांगली र कम जमेल. तुमचा
मा यावरचा व ास वाढेल आ ण मला ह ा तत या वेळा मी हा व ास वाप  शकतो. मी
चुकाही क  शकतो आ ण ती व ासाची पातळ , ती भाव नक पंुजी याची भरपाई करेल.
माझा संवाद प  नसेल पण तरी अथ तुम यापयत पोचेल. तु ही मला ‘श दाचा क चा’
करणार नाही. जे हा व ासाचं खातं ल  असतं ते हा संवाद सुलभ, त काळ आ ण
प रणामकारक होतो.

पण जर मला उ टपणा, अनादर दाखवायची, तु हाला म येच तोडायची, अ त त या
दे याची, तुम याकडे ल  कर याची, लहरीपणा कर याची, तुमचा व ासघात कर याची,
तु हाला घाबरवायची कवा तुम या जीवनात अवा तव मह व घे याची सवय असेल तर मी
भाव नक खा यातून खूपच जा त र कम काढून घेतो. व ासाची पातळ  अगद  खाली
जाते. मग मा याकडे काय लव चकता रा हली?

शू य. मी सु ं गा या सा ावर चालतो. येक श द जपून बोलावा लागतो. येक श द
मी तोलून मापून वापरतो. ताणतणाव, मेमो यांचा सुकाळ येतो. आपली पछाडी सांभाळणे,
राजकारण हे सु  होतो आ ण क येक सं था यांनी भरले या असतात. क येक कुटंुब यांनी
भरलेली असतात. क येक वैवा हक जीवने यांनी भरलेली असतात.

व ासा या मो ा सा ात जर सतत भर घालत रा हल ं नाही तर ववाह लयाला
जातो. समृ  आ ण उ फूत समजूत आ ण संवादाऐवजी उरते ती केवळ तडजोड, जथे
दोन माणसं ब यापैक  आदरणीय आ ण सुस  प तीने वतं  आयु य जग याचा न वळ

य न करत असतात. नातं आणखी बघडून ेष आ ण बचावाचंही होऊ शकतं. ‘ जका
कवा पळा’ तसादाने वा यु े, आपटलेली दारं, अबोला, भाव नक रावा आ ण वत:ची
क व एवढं नमाण होतं. शेवट होतो - घरातील शीत यु ात - आ ण मुलं, शरीरसुख,
सामा जक दबाव कवा तमा जपणे यामुळे ते पुढे चालू राहातं कवा मग याची प रणती
यायालयातील उघड यु ात होते. जथं लोक आप या आधी या जीवनसाथी या पापांचा

पाढा वाचतात आ ण आ मस मान उणावणारे यायालयीन खटले वषानुवष चाल ूराहतात.



आ ण ते घडतं, दोन माणसांमधील पृ वीवर या श य या सवात समृ , आनंद ,
समाधानकारक आ ण उ पादक अस याची श यता असले या ना यात. प/प  चं द पगृह
तथे असते. आपण आपला कपाळमो  क न घेऊ शकतो कवा वाटेवरचा दवा हणून
याचा उपयोग क  शकतो.

ववाहासार या आप या सात यपूण ना यांम ये भरणा कर याचे सवात जा त सात य
लागते. सतत या अपे ांमुळे आधीची जमा उडून जाते. जुना शाळासोबती फार वषानी
अचानक पु हा भेटला तर जथे थांबलं होतं तथून पुढे तु ही धागा उचल ू शकता कारण
आधीची जागा अजून तशीच असते. पण या माणसांशी तुमचे रोजचे वहार चालू
असतात यां या खा यात सतत गंुतवणूक करत राहावी लागते. तुम या रोज या वहारात
कवा यां या तुम याब ल या समजातून कधीकधी आपोआप खा यातून उचल होत असते.
ती तु हाला माहीतच नसते. घरात असले या ट नएजस या बाबतीत हे वशेष घडते.

समजा तुमचा मुलगा ट नएजर आह,े तर तुमचं नेहमीचे संभाषण हणज,े “खोली
आवर, शटाचं बटण लाव. रे डओचा आवाज कमी कर. केस काप. कचरा टाकायला वस
नको.” कालांतराने भरणा पे ा उचल खूपच जा त झालेली असते.

आता समजा हा मुलगा या या आयु यावर रगामी प रणाम करणारे काही मह वाचे
नणय घे या या येत आहे. पण व ासाची पातळ  इतक  खालावलेली असते आ ण
संवाद इतका बंद, यां क आ ण असमाधानकारक झालेला असतो क  तो स ला मागायला
मोक या मनाने तुम याकडे येणारच नाही. याला मदत कर या एवढे ान आ ण शहाणपण
तुम याकडे असेलही. पण तुम या खा यावर कज इतकं असेल क  याचे नणय शेवट  तो
लहान ट या या भाव नक कोनातून घेईल, यांचे अनेक रगामी प रणाम असतील.

अशा नाजूक गो वर संवाद कर यासाठ  तुम याकडी श लक पंुजी हवी. काय
कराल?

नातेसंबंधा या खा यात भरणा करायला सु वात केलीत तर काय होईल? कदा चत
या याशी नुसतं चांगल ं वागायची संधी येईल. केटबो डग याला आवडत असेल तर
यावरचं एखादं मा सक आणणे कवा नुसतं तो एखा ा क पावर काम करत असेल तर
तथे जाऊन तुमची मदत देऊ करणं. तु हाला कदा चत याला च पटाला कवा आई म
खायला घेऊन जावंसं वाटेल. कदा चत नुसतं ऐकून घेणे, काहीही नणय, स ला न देता
कवा तो काय सांगतोय याब लचे आपले च र  वाचून न दाखवणे एव ानेही भरणा होऊ
शकतो. फ  ऐकून या आ ण समजून यायचा य न करा. तुमची या याब लची
काळजी, एक  हणून तु ही याचा केलेला वीकार हे याला जाणवू ा.

प ह यांदा तो काही तसादही देणार नाही. याला कदा चत संशयसु ा येईल. ‘बाबांचं
हे काय नवीन? आई आता मा यावर कोणती नवी यु  चालवून बघते आहे?’ पण हा
सगळा भरणा चाल ूरा हला तर पंुजी साठू लागते, कज कमी होते.

मलमप  हे मृगजळ असतं हे ल ात ठेवा. नातं उभारायला, त करायला वेळ
लागतो. या या या तसाद न दे याने कवा कृत ते या वरवर या अभावाने जर तु ही



अधीर झालात तर तु ही एकदम मोठ  उचल कराल आ ण केले या सग या चांग यावर
पाणी फरेल. “आ ही तु यासाठ  एवढं करतो. एवढा याग करतो आ ण तू असा कृत न
कसा होतोस? आ ही तु याशी चांगल ं वागायला जातो आ ण तू अस े वागतोस. माझा
व ासच बसत नाही.”

अधीर न होणं कठ ण आहे. अ कम  होणं, तुम या भावा या वतुळावर ल  क त
करणं, वाढणा या गो ी जोपासणं आ ण ‘मुळं कशी आली आहेत ते पाह यासाठ  रोप न
उपटणं.’ यासाठ  चा र य लागतं.

पण ही वरवर मलमप  खरंच नाही. नातेसंबंध उभारणं आ ण त करणं ही
द घकालीन गंुतवणूक आहे.

सहा मह वाचे भरणा

भाव नक बँक खा यात सहा कारचे भरणा मला तु हाला सुचवावेसे वाटतात.

ला समजून घेणे - समोर या ला समजून घे याचा खराखुरा य न करणं
हा ब धा सवात मह वाचा भरणा आहे आ ण तोच इतर सग या भरणांची गु क ली आहे.
स या ला समजून घेत या शवाय त या ीने काय हणज े भरणा, हे तु हला

समजणार नाही. तु हाला जे भरणा, ठेव हणून वाटतं - ग पा मारत फरायला जाणं.
आई म खायला बरोबर जाणं, एकाच क पावर काम करणं - हे स याला कदा चत
अ जबात भरणा वाटत नसेल. यात जर या ला मुळ च रस नसेल तर ते त या ीने
उचल ठर याचासु ा संभव आहे.

एका चं येय हे स या साठ  बनमह वाचं असतं. भरणा कर यासाठ
स या ला एखाद  गो  जतक  मह वाची वाटते, ती गो  तु हालाही, ती 

तु हाला जतक  मह वाची वाटते ततक  मह वाची वाटली पा हजे. तु ही एखा ा अ यंत
ाधा या या क पावर काम करत असाल ते हा तुमचा सहा वषाचा लहानगा तु हाला

काहीतरी ु लक वाटणारं घेऊन तुम याकडे येतो, पण ते या यासाठ  खूप मह वाचं
असतं. या ठकाणी या ची कमत ओळख याची आ ण या याशी न ाने बां धलक
मान याची सवय २ लागते आ ण मानवी ाधा यापुढे वेळाप काला यम व दे याची सवय
३ लागते. तो जे हणत आह े याचं जे मू य तो करतो आहे ते वीका न तु ही तु हाला तो
समजला आह ेअस ंदाखवून मोठा भरणा करता.

मा या एका म ा या मुलाला बेसबॉलम ये फार रस नमाण झाला. म ाला मा
बेसबॉल मुळ च आवडत न हता. पण एका उ हा यात तो मुलाला घेऊन येक संघाचा एक
एक सामना दाखवायला घेऊन गेला. या सु साठ  सहा आठवडे आ ण भरपूर पैस े खच
झाले पण या दोघां या ना यांचे बंध मजबूत करणारा तो अनुभव होता.

परत यावर मा या म ाला वचारलं गेलं, “तुला बेसबॉल एवढा आवडतो?”



“नाही.” तो उ रला, “मला माझा मुलगा एवढा आवडतो.”

माझा आणखी एक म  महा व ालयात ा यापक आहे. याचं या या ट नएज मुलाशी
वाईटच नातं होतं. या माणसाचं खरे आयु य अगद  शै णक क रयरम ये गेल ंहोतं आ ण
याचा मुलगा बु चा वकास कर याऐवजी हाताने काम क न आपलं आयु य पूण वाया

घालवतो आह े अस ं याला वाटायचं. प रणामी तो सतत या मुला या मागे लागलेला
असायचा आ ण म येच प ा ापा या णी एकदम भरपाई, भरणा करायला जायचा पण ते
काही हायचं नाही. अस ंवागणं हे या मुलाला नकार, तुलना, नणय यांचंच एक वेगळं प
वाटायचं आ ण यामुळे खा यातून चंड उचल हायची. संबंध बघडतच चालले होते आ ण
यामुळे या बापा या काळजाला घरं पडत होती.

एक दवस मी याला ‘ सरा माणूस आप याला जेवढा मह वाचा वाटतो तेवढ च याला
जी गो  मह वाची वाटते ती ही आप याला मह वाची वाट याचं’ त व सां गतलं. याने ते
एकदम मनावरच घेतलं. आप या घराभोवती छोट शी ‘चीनची भत’ बांधाय या कामात
यानं मुलाला गंुतवलं. तो क प कचकट होता आ ण ते दोघंजण जोडीने यावर द ड वष

काम करत होते.
या नातेबांधणी या अनुभवा ारा तो मुलगा या या आयु यातील या वळणाव न पुढे

गेला आ ण याला बु या वकासाची तळमळ लागली. पण खरा फायदा झाला तो यां या
ना याला. ती एक खरी जागा न राहता वडील आ ण मुलगा दोघांसाठ  ते श चं आ ण
आनंदाचं नधान बनलं.

आप या वत: या चा र याव न इतरांना काय हवं असेल कवा कशाची गरज असेल
याची क पना क न आपण तेच ठरवतो. आप या हेतंूचं स यां या वतणुक वर ेपण
करतो. आप या इ छा-गरजांनुसार आ ा या कवा आपण जे हा या वयाचे कवा
आयु यातील या थतीत होतो ते हा या - काय के याने भरणा होईल हे ठरवत असतो.
आप या य नांना ते जर भरणा समजल े नाहीत तर आप याला तो आप या स ावनेने
केले या य नांना नकार वाटतो आ ण आपण य न सोडून देतो.

सुवणवचन सांगते क  ‘ स याने आप याशी जसे वागाावे असे आप याला वाटते तसे
आपण स याशी वागावे.’ याचा वरवर अथ असा होतो क  याने तुम यासाठ  जे करावं
अस ेतु हाला वाटते ते तु ही या यासाठ  करावे. पण याचा खोलवर अथ असा क  तु हाला
जसे याने समजून यावेस े तु हाला वाटते तस े तु ही याला समजून यावे आ ण मग या
समजुतीतून या याशी वागावे. मुलं वाढव याब ल एक यश वी पालक हणाले होते, “ या

येकाशी वेगळं वाग याने सवाना समान वागणूक मळते.”

छो ा गो ी पाळणे

छोटे छोटे सौज य आ ण चांगुलपणा इतका मह वाचा असतो! छोटा उ टपणा,
बारीकसा पणा, लहानसा अनादर यामुळे फार मोठ  उचल होते. ना यांम ये छो ा गो ी



या मो ा गो ी असतात.

काही वषापूव  मा या दोन मुलांबरोबर घालवलेली एक सं याकाळ मला आठवते.
वडील-मुलांचा तो एक नीट आखलेला काय म होता. ज नॅ ट स्, कु तीचं मैदान, हॉट
डॅ ज, सं याचा रस, च पट याने काम होतं.

च पटात म येच ते हा चार वषाचा असलेला सीएन या या खुच त झोपून गेला. याचा
सहा वषाचा मोठा भाऊ ट फन जागा होता आ ण उरलेला च पट आ ही दोघांनी पा हला.
तो संप यावर मी सीएनला उचलून कडेवर घेतलं. गाडीपाशी आणलं आ ण माग या सीटवर
झोपवलं. या रा ी बरीच थंडी होती हणून मी माझा कोट काढून हलकेच या या अंगावर
पांघरला.

घरी आ यावर मी चटकन सीएनला उचलून आणून बछा यावर झोपवले. ट फनचे
कपडे बदलून झा यावर आ ण दात घासून झा यावर या रा ीब ल बोल यासाठ  मी
या या शेजारी आडवा झालो.

“कसं वाटलं तुला ट फन? आवडलं का?”
“हो, छान होतं.” याने उ र दलं.
“तुला मजा आली का?”
“हो.”
“तुला सवात काय आवडलं?”
“मा हत नाही. ॅ पो लन, ब तेक.”
“ते भलतंच होतं नाही? हवेत अशा उ ा मारणं, कोलां ा मारणं वगैरे?”
या याकडून काही वशेष तसाद आला नाही. मीच काहीतरी बोलत रा हलो. ट फन

आणखी मोकळा का होत नाही याचं मला नवल वाटत होतं. काही उ ेजक घडले क  सहसा
तो मोकळा हायचा. मी थोडा नराश झालो. काहीतरी बनसलं आह ेहे मला कळत होतं.
घरी येताना आ ण झोपायची तयारी करताना तो अगद  ग प होता.

एकदम ट फनने कुशीवर वळून भतीकडे त ड केले. ‘का बरं’ असा वचार येऊन मी
क चत उठून पा हले तर याचे डोळे पा याने भरल ेहोते.

“काय झालं बाळा? कशाचं रडू येतंय?”
तो परत वळला. या या अ ूंची, थरथरणा या ओठांची आ ण हनुवट ची याला थोडी

लाज वाटत होती. हे मला जाणवलं.
“बाबा, मला जर थंडी वाजत असती तर तु ही मलापण कोट पांघरला असता?”
आ ही घालवले या या खास रा ी या सग या घटनांमधली ती लहानशी काळजीची

कृती या या धाक ा भावाब ल णक, अजाणता दाखवलेलं ेम सवात मह वाचं ठरलं
होतं.

तो अनुभव मा यासाठ  ते हा, आ ाही इतका जबरद त धडा आहे. माणसं आतून फार
हळवी, फार संवेदनशील असतात. वयामुळे कवा अनुभवामुळे फार फरक पडतो असं मला



वाटत नाही. अगद  कठ ण आ ण द  बा पा या आतम येसु ा हल या भावना आ ण
दयाची उ कटता असते.

श द पाळणे

श द कवा वचन पाळणे हा मोठा भरणा आहे. श द मोडणे ही मोठ  उचल आहे. खरे
तर, स यासाठ  जे मह वाचं आहे अस ंवचन देणं आ ण नंतर याला न जागणं ही सवात
मोठ  उचल असेल. पुढ या वेळ  श द दला तरी ते व ास ठेवणार नाहीत.

लोक यांना मळाले या श दांभोवती आशा गंुफतात, वशेषत: यां या मूलभूत
उपजी वके या बाबतीत.

एक पालक हणून मी, जे मला पाळता येणार नाही, ते ायचे नाही. हे त व ान
पाळ याचा य न करत आलो आहे. यामुळे मी ती काळजीपूवक, जपून, हात राखून देतो
आ ण ती पाळ या या आड अचानक काहीतरी येऊ नये हणून सग या श यता आ ण
कतु-परंतु ल ात घेतो.

कधीतरी, एवढे य न क नसु ा अशी वेळ येते क  अचानक काहीतरी उ वतं आ ण
मी दलेलं वचन पाळणं शहाणपणाचं कवा श य होणार नाही अशी प र थती नमाण होते.
पण मला मा या श दाची कमत असते. मी काहीतरी क न ते पाळतोच कवा मग संबं धत
माणसाला सगळ  प र थती समजावून सांगून वचनातून मु  हो याची परवानगी मागतो.

दलेलं वचन नेहमी पाळायची सवय जर तु ही लावून घेतली तर तु ही आ ण तुमचं मूल
यां यातील समजुती या दरीला ओलांडणारे व ासाचे पूल तु ही बांधता असा माझा व ास
आहे. मग जे हा तु हाला याने क  नये अस ंवाटतं अशी गो  मूल करायला नघतं, तुम या
प रप वतेमुळे जे प रणाम तु हाला दसत असतात, ते याला दसत नसतात, ते हा तु ही
हणू शकता, “पोरा, असं केलंस तर मी वचन देतो क  याचे असे प रणाम होतील.” ते मूल

जर तुम या श दावर व ास टाकायला सरावल ंअसेल तर ते तुमचा स ला मानेल.

अपे ा प  सांगणे

समजा, तुमचं कामाचं व प ठरव याची भू मका याब ल तुम या आ ण तुम या
बॉस या क पना वेगवेग या असतील तर तु हाला कती कठ ण प र थतीला त ड ावे
लागेल याची क पना करा.

“मा या कामाचं व प मला कधी मळणार आहे?” तु ही वचाराल.
“मी वाट पाहातो आह ेक  तू ते बनवून मा याकडे घेऊन येशील हणजे आपण यावर

चचा क .” बॉस उ र देईल.
“मला वाटतं मा या कामाचं व प न क  करणं हे तुमचं काम आहे.”
“ते अ जबात माझ ंकाम नाही. तु या ल ात नाही का? मी प ह यापासून सांगतो आहे

क  तू काम कस ंकरतोस ते मु य वे तु यावरच अवलंबून आहे.”



“मला वाटलं क  तु ही हणता आहात क  मा या कामाची गुणव ा ही मा यावर
अवलंबून राहील. पण मला माझ ंन क  काम काय हेच माहीत नाहीये.”

उ ां या बाबतीतही अ प  अपे ा या संवाद आ ण व ास यांवर प रणाम
करतात.

“तु ही मला जे करायला सां गतलं अगद  तेच मी केलं आ ण हा याचा अहवाल.”
“मला अहवाल नको आहे. सम या सोडवणे हे उ  होतं. याचं व ेषण क न

याचा अहवाल बनवणं हे न हतं.”
“मला वाटलं क  सम या पूण जाणून घेणं हे उ  होतं. हणजे मग यातली कामे

स यांवर सोपवता येतील.”
कती वेळा मी असली संभाषणे ऐकली आहेत.
“तु ही हणालात…”
“नाही. चूक. मी हटलं…”
“नाही मुळ च नाही… असं मी करायचं, असं तु ही कधीच हटल ंनाही..”
“होय, मी हटल ंहोतं! मी अगद  प  सां गतलं होतं क …”
“तु ही याचा उ लेखसु ा केला न हता…”
“पण आप या करारात अस ंआहे…”
नातेसंबंधांमधील ब तेक सव अडचण या मुळाशी भू मका आ ण उ ांभोवती या

अ प  कवा पर पर व  अपे ा असतात. कामा या ठकाणी कुणी काय करायचं या
ाशी आपण झुंजत अस ू कवा खोली आवरायला सांगताना तु ही तुम या मुलीशी कसा

संवाद साधावा कवा माशांना खाणं कुणी घालावं आ ण कचरा कुणी टाकावा हे असो,
अ प  अपे ांमुळे गैरसमज, नराशा आ ण व ासाची उचल होणार याची खा ी असू ावी.

अनेक अपे ा अ या त असतात. या काही प पणे  के या जात नाहीत कवा
यांची घोषणा होत नाही. पण या व श  थतीत असतातच. उदाहरणाथ, ववाहात ी

आ ण पु ष दोघां याही वैवा हक ना याम ये एकमेकांब ल काही अ या त अपे ा असतात.
या अपे ांची कधी चचा होत नाही कवा या ठेवणा या लासु ा यांची जाणीव नसते.
या अपे ा पूण कर याने ना यांम ये चंड भरणा होतो व टाळ याने, मोड याने उचल होती.

यामुळेच तु ही कुठ याही न ा प र थतीत गेलात क  सव अपे ा प  क न घेणे
मह वाचे असते. या अपे ांव न लोक एकमेकांना जोखायला सु वात करतात आ ण जर
यां या ाथ मक अपे ासु ा मोड या जात असतील तर व ासाची पंुजी रकामीच होते.

आप या अपे ा या उघडच आहेत आ ण या इतरांना कळ या आहेत आ ण मा य आहेत,
असं सरळ आपण गृहीत धरतो आ ण अनेक नकारा मक प र थती नमाण करतो.

भरणा हा आह े क  अपे ा सु वातीला प  आ ण व छ  क न या ा.
सु वातीला यात बराच वेळ आ ण मेहनत ओतावी लागते. अपे ा जर प  आ ण मा य
नसतील तर लोकं यात भाव नक ा गंुततात आ ण साधा गैरसमज गंुतागंुतीचा होतो,

वांचे वाद आ ण संवादाला शह बसतो.



कधीकधी अपे ा प पणे  करायला फार धा र  लागते. मतभेद नाहीच आहेत
असं समजून गो ी सुरळ त होतील अशी आशा करत बसणं अवघड आहे. पण मतभेदांचा
सामना करणं आ ण उभयप ी मा य असा अपे ांचा एक संच नमाण कर यासाठ  एकच
काम करावं हे जा त अवघड आहे.

वैय क सचोट  दाखवणे

वैय क सचोट ने व ास नमाण होतो आ ण अनेक भरणा प त चा तो पाया आहे.
सचोट चा अभाव असेल तर फ  व ासावर आधारलेली खाती नमाण करता येत

नाहीत. लोक स याला समजून घे याचा य न करतात. छो ा छो ा गो ची आठवण
ठेवतात. दलेला श द पाळतात. अपे ा प  करतात आ ण पूण करतात. पण जर आतून
:खी असतील तर एवढं क नसु ा वकासाची पंुजी नमाण कर यात अयश वी ठरतात.

खरेपणा यात येतोच पण सचोट  ही या याही पुढे जाते. खरेपणा हणज ेखरं सांगणं.
स या श दात ‘वा तव काय आहे तेच श दात सांगणं.’सचोट  हणजे ‘तु ही जे सांगताय

तेच वा तव असणं.’ स या श दात श द पाळणे आ ण अपे ा पूण करणे यासाठ  अभंग
चा र य लागतं. वत:शीच न हे तर जीवनाशी अ ैत असावं लागतं.

सचोट चा कट करणाचा एक मह वाचा माग हणजे ‘गैरहजर असले यांशी न ावान
राहाणे.’ असं के याने जे हजर आहेत यां या मनात आप याब ल व ास नमाण होतो. जे
हजर नसतात यांचा बचाव जे हा तु ही करता ते हा हजर असले यां या मनातील
तुम याब लचा व ास टकून राहातो.

समजा तु ही आ ण मी एकटेच असताना बोलत आहोत. आपण आप या पयवे कावर
अशी काही ट का करत आहोत क  या या उप थतीत तशी कर याची आपली हमतच
झाली नसती. आता आपलं पटेनासं झाल ं तर काय होईल? तु हाला माहीत आह े क  मी
स या कुणाबरोबर तरी तुम या मम थानांची चचा करणार, आप या पयवे का या अपरो

तु ही आ ण मी तेच केल ंहोतं. तु हाला माझा वभाव माहीत आहे. मी तुम यासमोर गोड
गोड बोलेन आ ण तुमची पाठ वळताच वाईट वाईट बोलेन. मी हे करताना तु ही पा हले
आहे.

हाच तो ट पीपणा. यामुळे तुम याकड या मा या खा यात व ासाची काही पंुजी जमा
झाली का?

उलटप ी, समजा तु ही आप या पयवे काब ल ट का करायला सु वात केली असती
आ ण मी मुळातच हटलं असतं क  या ट केतील काही भाग मला पटतो आहे आ ण आपण
दोघं जाऊन गो ी कशा सुधारता येतील याब ल एक भावी सादरीकरण क . तर मग
जे हा तुम या पाठ मागे कुणी मा याकडे तुम यावर ट का केली तर मी काय करेन असं
तु हाला समजलेलं असेल?

स या उदाहरणात तुम याशी चांगलं नातं था पत करताना स या कुणीतरी
व ासानं मला सां गतलेली गु त गो  मी तु हाला सां गतली. “मी खरं हणजे हे तु हाला



सांगायला नको.” मी हणेन. “पण तू म च आहेस हणून…” मी स याला फसवलं याने
तुम याकड या मा या खा यात भर पडेल का? क  तु ही व ासाने मला सां गतलेली रह ये
मी स या कुणालातरी सांगत असेन असं तु हाला वाटत राहील?

अशा ट पीपणामुळे आप याबरोबर या माणसाबरोबर आपण खा यात भर घालतो
आहोत असं दसेल, पण खरंतर ती उचल असते कारण तु ही तुम या सचोट चा अभावच
स याला दाखवत असता. कुणाला तरी हीन लेख या या कवा रह य सां गत या या

ता पुर या आनंदाचं सो याचं अंडं तु हाला मळेलही, पण तु ही क बडी मारत असता,
साहचयातील टकाऊ आनंद देणारा नातेसंबंध कमकुवत करीत असता.

पर परावलंबी वा तवात सचोट  हणजे फ  एवढेच: सवाशी समान यायाने वागा. तसं
कराल तर लोक तुम यावर व ास ठेवतील. अशा ामा णकपणातून आलेल ंसडेतोड वागणं
यांना कदा चत चणार नाही. सडेतोड वागायला धैय लागतं. बरेच लोक कमीत कमी

कटकट चा माग शोधतात. हीन लेखणे आ ण ट का करणे, व ासघात कवा स या या
मागे या याब ल खमंग चचा करणे. पण द घ प याचा वचार केला तर तु ही जर

ामा णक, मोक या मनाने आ ण यां याशी चांगुलपणाने वागणारे असाल तर लोक
तुम यावर व ास ठेवतील आ ण व ासाह असणे हे ेमळ अस यापे ा े  आहे असे
हटल ं जाते. माझी तर खा ी पटली आहे क  द घकाळात व ासाह असणे हणजे

आप यावर ेम केल ंजाणे.

माझा मुलगा जोशुआ अगद  लहान असताना तो मला नेहमी एक आ मशोधाचा 
वचारायचा. मी कशावर तरी फारच जोरदार त या दली कवा जरा जरी अधीर झालो.

पणा केला तर तो मला इतका हळवा आ ण इतका ामा णक होता आ ण आमचं नातं
इतकं छान होतं क  तो थेट मा या डो यात पाहायचा आ ण हणायचा, “बाबा, तुमचं
मा यावर ेम आहे का?” याला वाटायचं क  स या एखा ाबरोबर जर मी जीवनाचं
मूलभूत त वच पाळत नसेल तर मा याबरोबरही मी का पाळत नसेन?

एक श क हणून, एक पालक हणून मला कळलं आह े क  न ा णवांची क ली
एकाकडेच असते. वशेषत: या एकाकडे जो सग यांचा धीर, संयम, चांगुलपणा यांची
कसोट  बघणारा असतो. या एका व ा याची, या एका मुलाची श त आ ण ेम हे
बाक या माणसांपयत ेम पोचवत असते. या एकाशी तु ही कसे वागता याव न उरले या
न ा णवांब ल तु हाला काय वाटतं ते कळतं. कारण सगळेजण शेवट  एकच असतात.

फसवं, खो ाने भरलेले, माणसा या स माना या पातळ या खालचं कोणतंही संभाषण
टाळणे असाही सचोट चा एक अथ आहे. “अस य हणज े फसव या या हेतूने केलेले
कुठलेही संभाषण.” असं एक ा या सांगते. आपण संभाषण श दांनी क  कवा
वाग यातून क . आप याम ये जर सचोट  असेल तर आपला हेतू फसवणुक चा असूच
शकत नाही.



उचल करताना मन:पूवक मा मागा

भाव नक खा यातून जे हा आपण उचल करतो ते हा मा मागायला हवी आ ण
मन:पूवक मा मागायला हवी. साधेपणाने बोलले या श दांनी फार मोठा भरणा होतो.

“माझं चुकलं.”
“मी काही ते चांगल ंवागले नाही.”
“मी तुला आदर दाखवला नाही.”
“मी तुझी बूज अ जबात ठेवली नाही. मला याचं फार वाईट वाटतं.”
“तु या म ांसमोर मी तुला अडचणीत आणलं. मी तसं करायचं काहीच कारण न हतं.

मला माझ ं हणणं तुला पटवायचं होतं. पण मी ते तस ंअ जबात करायला नको होतं. मी
माफ  मागतो.”

चटकन् आ ण दयेपोट  नाही तर अंत:करणापासून मा माग यासाठ  चा र याची मोठ
श  असावी लागते. मा माग यासाठ  या माणसाचा वत:वर पूण ताबा लागतो आ ण
मूलभूत त वे आ ण मू ये यां याब ल पूण खोलवर व ास असावा लागतो.

कमी आंत रक सुर ततेची माणसं हे क  शकत नाहीत. ते यांना फार बळं क न
टाकते. यांना वाटतं क  यामुळे ते हळुवार आ ण बळे दसतील आ ण इतर लोक यां या
बळेपणाचा फायदा घेतील अशी यांना भीती वाटते. यांची सुर तता ही इतरां या
यां याब ल या मतावर अवलंबून असते आ ण ते लोक काय हणतील याचा वचार

करतात. शवाय यांना यांचंच करणं नेहमी बरोबर वाटतं. ते वत:ची चूक इतर कुणा या
तरी चुक मुळे झाली अस ंसमथन करतात. यांनी अगद  मा मा गतली, तरी ती वरवरची
असते.

‘वाकणारच असाल, जर ज मनीला नाक घासा.’ असं पौवा य शहाणपण सांगतं. न
नीती सांगते, ‘पे द अटरमो ट फा दग.’ भरणा हो यासाठ  मायाचना खरोखरची लागते
आ ण ती खरोखरची वाटलीही पा हजे.

लओ र कनची शकवण आहे. ‘ज े बळे असतात ते ू र असतात. मृ पणाची अपे ा
केवळ समथाकडूनच केली जाऊ शकते.’

मी एका पारी घरात या कायालयात बसून सगळं टाळून, ‘संयम’ या वषयावर लहीत
बसलो होतो. मला दवाणखा यात मुलं इकडून तकडे धावताना आ ण धाडधाड खेळतानाचे
आवाज ऐक येत होते आ ण माझा वत:चा संयम हळूहळू संपत चालला होता.

एकाएक  माझा मुलगा डे हड नानगृहा या दारावर जोरात ध के मारत ओरडू लागला.
“मला आत येऊ दे, मला आत येऊ दे.”

मी बाहेर धावलो आ ण अ यंत उ कटतेने याला हणालो, “डे हड, याचा मला कती
ास होतो आहे, तुला क पना आहे का? एका  मन क न सजनशील लखाण करणं कती

कठ ण आहे याची तुला काही क पना आहे का? आता तू तु या खोलीत जा आ ण चांगलं
वागता येईपयत तथेच थांब.” हणून तो गेला ख पणे आ ण याने दार लावून घेतलं.



मी मागे वळलो तर मला आणखी एक सम या दसली. या चार फुट  पॅसेजम ये मुलं
फुटबॉल खेळत होती. यां यात या एका या त डावर स याचं कोपर जोरात लागलं होतं.
तो हॉलम ये पडला होता. या या त डातून र  येत होतं. डे हड मला कळलं क ,
या यासाठ  ओला टॉवेल आणायला नानगृहाकडे गेला होता. पण याची बहीण मा रया

आंघोळ करत होती आ ण ती काही दार उघडत न हती.
जे हा मा या ल ात आलं क  प र थतीचा केवढा वपयास केला होता, ते हा मी

ताबडतोब डे हडची मा मागायला गेलो.
मी दार उघड यावर तो प हली गो  मला काय हणाला तर, “मी तु हाला माफ करणार

नाही.”
“अरे, का नाही सो या?” मी उ र दलं. “खरंच मला माहीत न हतं क  तू दादाला मदत

करायचा य न करत होतास. तू मला माफ का करणार नाहीस?”
“कारण तु ही गे या आठव ात हेच केलं होतं.” याने उ र दलं. स या श दात तो

मला सांगत होता. “बाबा, तु हाला कज झाल ंआहे. आप या वाग याने तु ही या सम येत
आला आहात, यातून नुसतं बोलून तुमची सुटका नाही.”

स चेपणानं मा गतलेली मा हा भरणा असते पण पु हा पु हा मा गतलेली माफ
खोटारडेपणा समजून उचल बनते आ ण ना या या गुणव ेत याचं त बब पडतं.

चूक करणं एक गो  आहे आ ण ती मा यच न करणं ही वेगळ च गो  आहे. लोक
चुक ला मा करतील कारण चुका मनातून होतात, आपली वचारश , नवड, नणय चुकू
शकतात. पण लोक दया या चुका वाईट हेतू,  क पना आधी या चुक ने ग व पणे
केलेल ेसमथन सहजपणे माफ करणार नाहीत.

ेमाचे कायदे आ ण जीवनाचे कायदे

आपण जे हा नरपे  ेमाचा भरणा करतो. ेमाचे ाथ मक नयम जगतो ते हा आपण
स याला जीवनाचे ाथ मक नयम जगायला ो साहन देत असतो. स या श दात आपण

जे हा कुठ याही अट शवाय, अपे े शवाय स यांवर खरंखुरं ेम करतो ते हा आपण
यांना सुर त वाट यासाठ , श  ये यासाठ , यांची वत:ची कमत, ओळख आ ण

स चाई यासह यांना वीकार याची पावती दे यासाठ  मदत करत असतो. यां या नैस गक
वाढ या येला ो साहन मळते. जीवनाचे नयम आपण यांना सोपे क न देतो.
सहकाय, योगदान, वयं श त, स चाई - वत: मध या सव चतेचा आ ण सव माचा शोध
घेऊन या याशी ामा णकपणे जगायला मदत करत असतो. आप या अट , थती आ ण
मयादांना तसाद हणून न हे तर यां या आंत रक अ नवार ऊम नुसार वाग याचं वातं य
देतो. याचा अथ असा न हे क  आपण बळे होतो, सगळंच चालू देतो. ती तर फारच मोठ
उचल आहे, आपण स ला देतो, समजावून सांगतो, आपण मयादा आ ण सीमा आखून देतो.
पण या याही नरपे  ेम करतो.

आपण जे हा ेमा या ाथ मक नयमांचं उ लंघन करतो - या देणगीला अट  आ ण



शत  जोडतो - आपण खरंतर इतरांना जीवनाचे ाथ मक कायदे मोडायला ो साहन देत
असतो. आपण यांना अशा एका त या मक, बचावा मक जागी आणून ठेवतो क
यांना स  करावंसं वाटतं क , “तुम या शवाय, एक वतं   हणून मला मह व

आहे.”
वा तवात ते वतं  नसतात. ते त-अवलं बत असतात, जो अवलंबनाचाच एक कार

आहे आ ण ग भते या सात यरेषेवर सवात खाल या टोकाला आहे. ते त यावाद ,
जवळ जवळ श ू क त बनतात. आप या ‘ह कांचं’ संर ण कर याची यांना जा त
काळजी असते आ ण आपला आतला आवाज ऐकून याचा मान ठेव याऐवजी ते यां या
वातं तेचे पुरावे नमाण करत राहतात.

बंडखोरपणा ही दयाची अढ  आहे, मनाची नाही. क ली आहे ती भरणा कर यात -
नरपे  ेमाचा नरंतर भरणा.

एका अ तशय त त सं थांचा डीन माझा म  होता. याने खूप नयोजन क न
मुलाला याच सं थेत वेश घेता यावा हणून वषानुवष बचत केली. पण जे हा वेळ आली
ते हा चरंजीवांनी तथे जायला नकार दला.

या या व डलांना ते फार लागलं. या शै णक सं थेतून पदवी घेऊन बाहेर पडणं ही
या मुलासाठ  मोठ  संप ी ठरली असती. शवाय कुटंुबाची तशी परंपरा होती. या या

आधी या तीन प ांनी तथे हजेरी लावली होती. व डलांनी सां गतलं, समजावलं, मनधरणी
केली. मुलाला समजावून घे यासाठ  याचं सगळं ऐकून घेतलं. तो आपले मन बदलेल या
आशेवर ते होते.

सू म संदेश जात होता तो सशत ेमाचा. मुलाला वाटलं क  एका परीने तो एक 
आ ण एक मुलगा हणून ज े काही आहे या यापे ा जा त कमत याने या सं थेत
जा याला दली जात होती आ ण हे या यासाठ  फार भयकारी होतं. प रणामी तो वत: या
ओळखीसाठ  आ ण ओळखीबरोबर लढला. न जा या या नणयाचे समथन कर याचे याचे

य न आ ण न जा याचा याचा न य ढ झाले.
थो ा उ कट आ मशोधा नंतर व डलांनी याग करायचं ठरवलं - सशत ेमाचा. यां या

इ छेपे ा वेगळं काहीतरी यांचा मुलगा नवडणार हे यांना माहीत होतं. पण यांनी आ ण
यां या प नीने मुला या नवडी या नरपे  या यावर भरभ न ेम कर याचा नणय

घेतला. हे अ यंत अवघड होतं कारण या शै णक अनुभवाची कमत यां या दयात फार
फार मोठ  होती आ ण या मुला या ज मापासून ते यासाठ  य न करत आले होते.

नरपे  ेमाचं व प समजून घेताना ते आईवडील फार अवघड अशा पुनलखना या
येतून गेले. ते काय करीत होते आ ण का, ते यांनी मुलाला सां गतले; आ ण सां गतले

क  ते अशा एका ठकाणी येऊन पोचल ेआहेत क  अगद  ामा णकपणे ते हणू शकतात
क  या या नणयाचा यां या या यावर या नरपे  ेमा या संपूण भावनेवर काहीही
प रणाम होणार नाही. याने खडबडून जागे हावे हणून या यावर दबाव टाक यासाठ  ते
हे हणत न हते तर यां या वाढ चा आ ण चा र याचा तो एक सहज व तार होता.



या मुलाने यावेळ  काहीच तसाद दला नाही. पण यावेळ  या पालकांनी नरपे
ेमाची धारणा एवढ  होती क  यांना यामुळे काहीही फरक पडला नाही. साधारण

आठवडाभराने याने सां गतले क  याने न जा याचा नणय घेतला होता. यांनी या
नणयासाठ  पूण तयारी केली होती आ ण तरीही ते याला नरपे  ेम देतच रा हले. सगळं
ठ कठाक झालं आ ण आयु य सुरळ त सु  झालं.

काही काळाने काहीतरी वशेष घडलं. या मुलाला आता कसला बचावा मक प व ा
यायचा न हता. यामुळे याने खरंच आ मशोध घेतला आ ण याला जाणवलं क  खरं
हणज े यालाही तो शै णक अनुभव हवा होता. याने वेशासाठ  अज केला आ ण मग

व डलांना सां गतलं. पु हा आप या मुलाचा नणय वीकारत यांनी नरपे  ेम दशवलं.
मा या म ाला आनंद ज र झाला. पण अ तरेक  आनंद नाही कारण ते वनाशत ेम
करायला शकले होते.

रा संघाचे भूतपूव महास चव डॅग हॅमकसजो ड यांनी एक फार मोठे, रगामी वधान
केले, “ब जनांसाठ  झटत राह यापे ा एका साठ  सव व सम पत करणे जा त महान
आहे.”

मी याचा अथ असा लावतो क  आठव ातले एक पाच, सहा कवा सात दवस रोज
आठ, दहा कवा बारा तास मी ‘ तथले’ क प आ ण हजारो माणसं यां यासाठ  वा न
घेतो. पण मा या प नीशी, मा या वयात येणा या मुलांशी, मा या जवळ या सहका यांशी
माझं खोल, अथपूण नातं तयार झालेलं नसतं आ ण इतक  सगळ  माणसं आ ण काय
यां यावर इतके तास घालव यापे ाही ते एक नातं पु हा जोड यासाठ  अ धक महान च र ,
अ धक माणुसक , धैय आ ण साम य लागतं.

सं थांचे स लागार हणून काम करताना २५ वषात मला या वधाना या साम याने
पुन:पु हा भा वत केलं आहे. सं थांमधले पु कळसे  हे सव च थानांमधील
नातेसंबंधां या ांमुळे उ वलेले असतात - ावसा यक पेढ चे दोन भागीदार, मालक
आ ण कंपनीचे अ य , कंपनीचे अ य  आ ण उपा य . या ांचा सामना कर यासाठ
आ ण ते सोडव यासाठ  इमानेइतबारे खूप क पांवर आ ण ‘लांब तकड या’ लोकांसाठ
काम कर यापे ा जा त महानता लागते.

मी हॅमकसजो डचं हे वधान थम वाचलं ते हा मी या सं थेत काम करत होतो तथे
मी आ ण माझा उजवा हात असलेला माणूस यां याम ये अपे ा अ प  हो या. आप या
भू मका आ ण उ े यां यात असले या फरकाचा, वशेषत: शासना या आम या
प त मधील फरकाचा सामना कर याचं धा र च मा या जवळ न हतं. यामुळे भांडण
हायला नको हणून अनेक म हने मी तडजोडीची भू मका घेत रा हलो. मा  हा सव काळ

आम या दोघां याही मनात कटुता नमाण होत होती.
ब जनांसाठ  सतत राह यापे ा ‘एका साठ ’ सव व सम पत करणे जा त महान

आहे. हे वाच यानंतर तो नातेसंबंध पु हा उभार या या क पनेने मा या मनात मूळ धरले.
पुढे जे काही होणार होतं यासाठ  मी वत:ला कठोर बनवलं. कारण या सग या गो ी



बाहेर काढणं आ ण एक खोल, सामाईक समजूत आ ण बां धलक  नमाण करणे ह ेअ यंत
अवघड आहे याची मला क पना होती. या भेट या क पनेनेच माझा थरकाप होत होता. तो
इतका हटवाद  माणूस वाटायचा, याचे माग ठरलेले, या या ीने याचं नेहमी बरोबर
असायचं पण तरी मला या या श  आ ण मतांची गरज होती. मला भीती होती क  उघड
भांडण झाल ंतर आप या ना यात बाधा येईल आ ण मी या श  गमावून बसेन.

मी या भेट ची मनात रंगीत तालीम केली. मी जे बोलणार होतो या या प तीपे ा मी
त वांवर मा या मनात थर झालो. शेवट  माझ ंमन शांत झालं आ ण या संवादासाठ  मला
धीर आला.

जे हा आ ही एक  भेटलो ते हा मी अ यंत आ यच कत झालो कारण मला कळलं क
तो माणूसही अगद  याच येतून जात होता आ ण अशा कार या संवादासाठ
तळमळत होता आ ण तो हटवाद  आ ण बचावा मक तर मुळ च न हता.

तरीही आमची शासक य शैली अ तशय भ  होती आ ण पूण सं थेत या भ तेचे
पडसाद उमटत होते. आम या एक प नस याने या सम या नमाण झा या हो या या
आ ही मा य के या. अनेक भेट मधून आ ही एक एक क न येक मु ा समोर घेतला,
याचा सामना केला आ ण सोडवला आ ण ह े पर परां वषयी या अ तशय आदरा या

भावनेने केले. एक पर परपूरक संघ बनव यात आ ण एकमेकां व  अ तशय ज हाळा
वाढव यात आ ही यश वी ठरलो आ ण यामुळे आम या एक त कामा या
प रणामकारकतेत चंड वाढ झाली.

प रणामकारक वसाय कवा कुटंुब कवा ववाहासाठ  लागणारे ऐ य नमाण
कर यासाठ  मोठे वैय क साम य आ ण धैय लागते. समुदायांसाठ  झट यातील कतीही
मोठे शासक य तं कौश य ह ेनातेसंबंध बांध यातील चा र या या महानते या अभावाची
भरपाई क  शकत नाही. ह े अगद  आव यक असतं - एकास एक या पातळ वर - क
आपण जीवनाचे आ ण ेमाचे ाथ मक नयम जगतो.

प सम या हणजे प  संधी

या अनुभवाने मला पर परावलंबनाची आणखी एक श शाली धारणा शकवली.
आपण सम यांकडे जसे पाहतो या याशी ती संबं धत आहे. मी अनेक म हने या सम येला
एक ासदायक गो  हणून, एक अडथळा हणून कशीतरी क न ती गो  होऊ दे अशा
वचाराने टाळत होतो. पण शेवट  असं न प  झालं क  सम या हीच आ हाला एक
पर परपूरक संघ हणून काम कर यासाठ  श  देणारी ढ नातेसंबंध उभार याची संधी
होती.

मी सुचवतो क  पर परावलंबी प र थतीत येक प सम या ही प  संधी असते.
पर परावलंबी उ पादनावर मोठा प रणाम करणारी भाव नक बँक खाती उभार याची संधी.

जे हा मुलां या सम येकडे एक नकारा मक, ासदायक ओझ े हणून न बघता पालक



जे हा नातेसंबंध उभार याची संधी हणून पाहतात ते हा पालक-बालक संवादाचे व पच
पालटून जाते. पालक मुलांना समजून घे यासाठ  आ ण मदत कर यासाठ  अ धक तयार,
अगद  उ साही बनतात. जे हा मूल एखाद  सम या घेऊन यां याकडे येतं ते हा ‘अरे बापरे!
आता आणखी काही सम या नको!’ असा वचार कर याऐवजी पालकांची धारणा असते
‘मा या मुलाला मदत कर याची आ ण आम या ना यात गंुतवणूक कर याची आणखी एक
संधी!’ अनेकवेळा पर पर वतणूक ही वहार न उरता प रवतन ठरते आ ण पालक
आप या सम यांना मह व देतात आ ण एक  हणून यांची कदर करतात हे मुलांना
जाणवल ंक  ेम आ ण व ासाचे ढ बंध तयार होतात.

ही धारणा वसायातही इतक च श शाली असते. या धारणेवर काम करणा या एका
डपाटमट टोअर या साखळ ने ाहकां यात मोठ  बां धलक  नमाण केली आहे. कधीही
ाहक काही सम या घेऊन कानात आला क  कारकून या याकडे या ाहकाशी संबंध
था पत कर याची संधी हणूनच बघतो.

पर परावलंबना या सवयी

भाव नक बँक खाते मनात ठेवून आपण आता जन- वजया या सवय म ये, इतर
लोकांबरोबर काम करताना यशा या सवय कडे जा यासाठ  स ज झालो आहोत. असं
करताना आप याला दसेल क  या सवयी एक  काम क न प रणामकारक पर परावलंबन
कसे तयार करतात. आपण वचार आ ण वतणुक या इतर सा यांम ये कती जोरात ो ॅम
झालेलो असतो, तेही आप याला दसेल.

या शवाय, आप याला आणखी खोल पातळ वर कळेल क  प रणामकारक
पर परावलंबन ह ेफ  ख याखु या वावलंबी लोकांनाच जमू शकतं. लोक य ‘ वन वन’
तं ांनी ‘ चतनमु  वण’ तं ांनी कवा ‘सजनशील सम या समाधान’ तं ांनी जी

म वावर भर देतात आ ण चा र या या पायाकडे ल  करतात यांनी जन- वजय
साधणं अश य आहे.

जन- वजयाची येक सवय आता स व तर बघू…



सवय ४
जकू- जकू ( वन- वन) असा वचार करा



- मधील नेतृ वाची त वे

सुवण- नयम आ ही पाठ केला आहे
आता तो जगूया

एड वन माकहॅम

एकदा मला अशा एका कंपनीबरोबर काम करायला सां गतल ेहोते क  जचे अ य  यां या
लोकांमध या सहकाया या भावाने अगद  त झाल ेहोते.

“आमची मूलभूत सम या हणजे ट फन, ते वाथ  आहेत.” ते हणाले, “ते सहकाय
करतच नाहीत. यांनी सहकाय केलं तर आमचं उ पादन कतीतरी वाढेल हे मला माहीत
आहे. ही सम या सोडव यासाठ  तु ही काही मानव-संबंध काय म तयार करायला
आ हाला मदत क  शकाल का?”

“तुमची सम या माणसं आहेत क  धारणा?” मी वचारले.
“तु हीच ठरवा.” यांनी उ र दले.
मी तसं केलं. मला दसल ं क  तथे खरंच वाथ, सहकायाला नकार, अ धकाराला

वरोध, बचावा मक संभाषण असं होतं.
भाव नक बँक खा यावर कज झा यामुळे व ास खालावलेला होता. पण तरी मी माझा
 रेटला.
“आपण जरा खोलवर पा या.” मी सुचवलं. “तुमची लोकं सहकाय का करीत नाहीत?

सहकाय न के याचं ब ीस काय आहे?”
“असहकारासाठ  काहीही ब ीस नाही.” यांनी मला व ास दला, यांनी सहकाय

केलं तर मळणारी ब ीस ंखूप मोठ  आहेत.
“आहेत?” मी वचारलं. या माणसा या कायालयात पड ामागे भतीवर एक त ा

होता. या त यावर शयतीचे बरेच घोडे ॅकवर ओळ ने उभे होते. घो ां या त डां या
जागी एका-एका व थापकाचा चेहरा लावलेला होता. ॅक या शेवट  ब युडा या पयटनाचं
एक मोठं भ च  लावल ंहोतं. नळंशार आकाश, धूसर ढग आ ण शु  पुळणीवर हातात
हात घालून चालणारं एक रोमँ टक जोडपं.

आठव ातून एकदा हा माणूस सवाना आप या कायालयात सहकायावर भाषण
ायचा. “एकजुट ने काम क या. तसं केल ं तर आपण सगळेच ीमंत होऊ.” मग तो

पडदा बाजूला करायचा आ ण तो त ा दाखवायचा. “तुम यातल ं कोण जाणार ब युडा



सफरीवर?”
एका फुलाला फुलायला सांगायचं आ ण स यालाच पाणी घालायचं. असा हा कार

होता कवा धैय वाढपयत गोळ बार चाल ू राहील असा. याला सहकाय हवं होतं, या या
लोकांनी एक ने काम करावं, एकमेकाला क पना सांगा ा. या य नातून सवाचा लाभ
हावा अशी याची इ छा होती. पण तो यांचीच एकमेकांशी पधा लावत होता. एका

व थापकाचे यश हणजे स याचे अपयश झाले असते.
धं ात, कुटंुबात आ ण इतर नातेसंबंधांमधील लोकां या अनेक अनेक सम यां माणे

याही कंपनीत ही सम या चुक या धारणेतून आली होती. पध या धारणेतून सहकाराचं
फळ अ य ांना हवं होतं आ ण जे हा ते घडत न हतं ते हा आप या लोकांना सहकाय
करायला लाव यासाठ  यांना एक तं , एक ो ॅम, एक झटपट दवा हवी होती.

पण मुळे बदल या शवाय तु हाला फळं बदलता येत नाहीत. वृ ी आ ण वतणुक वर
काम करणं हे पानं झोडप यासारखं झालं असतं. यामुळे मग सहकायाची भावना
अधोरे खत करणारी मा हती आ ण पा रतो षक प त वक सत क न या ारा वैय क
आ ण सं था मक उ कृ ता नमाण कर या या आग यावेग या प तीवर आ ही ल
क त केलं.

तु ही कंपनीचे अ य  असा क  सफाई कामगार असा, या णी तु ही वावलंबनाकडून
पर परावलंबनाकडे जाता या णी तु ही नेतृ वा या भू मकेत जाता. इतर लोकांवर भाव
पाड या या थतीत तु ही असता आ ण प रणामकारक आंतर  नेतृ वाची सवय
हणजे ‘ जकू- जकू’ वचार करणे.

मानवी अ यो य यां या सहा धारणा

जकू- जकू हे तं  नाही, मानवी अ यो य येचं ते संपूण त व ान आहे. पयायी धारणा
आहेत जकू/हरा, ह / जकू, ह /हरवू, जकू- जकू आ ण जकू जकू कवा काहीच नाही.

जकू जकू
जकू हरा
ह  जका
ह  ह
जकू जकू
जकू जकू कवा काहीच नाही

जकू/ जकू

जकू जकू ही एक मनाची, दयाची पठडी असते. जी कोण याही मानवी यांम ये
उभयप ी कमाल फायदा शोधत असते. जकू/ जकू हणज े अस े करार कवा तोडगे जे



उभयप ी फाय ाचे, उभयप ी समाधानकारक असतील. जकू/ जकू तोड याने सव
प ांना या नणयाने चांगल ेवाटत असते आ ण या कृती आराख ाशी यांची बां धलक
असते. जकू/ जकूला जग हणजे हणजे पधा मक न हे तर सहकायाचे े  वाटते.
ब याच लोकांना रंगी वचार करायची सवय असते. समथ कवा बळे, हाडबॉल कवा
सॉ टबॉल, जकणे कवा हरणे. पण असा वचार हा मुळातूनच चुक चा आहे. त वावर
बेतलेला अस याऐवजी तो श वर आ ण थानावर बेतलेला आहे. जकू/ जकू हे या
धारणेवर आधारलेल ं आह े क  जगात सवासाठ  भरपूर आहे आ ण एकाचं यश डावलून
कवा एखा ा या यशाची कमत देऊन स याला यश मळत नाही.

जकू जकू हा तस या पयायावरचा व ास आहे. तु या मनाने नको, मा या मनाने
नको. आपण अ धक चांग या मनाने वागू, उ च मनाने वागू.

जकू/हरा

जकू जकू या धारणेला पयाय आहे जकू हरा. ब युडा या सफरीची धारणा ती हणते,
“मी जकल ेतर तू हरलास.”

नेतृ वशैलीत जकू/हरा हा अ धकारवाणीचा माग आहे. ‘मला हवं तसं मी करतो. तुला
हवं तसं तू करायचं नाही.’ आप या मता माणे चाल यासाठ  जकू/हरा लोक थान, स ा,

त ा, पैसा कवा म व यांचा उपयोग करतात.
पु कळशी लोकं ज मापासून या जकू/हरा प तीतच वाढलेली असतात. हे करायला

सव श नशी कुटंुबाचा हातभार लागतो. जे हा एका मुलाची तुलना स या मुलाशी केली
जाते ते हा या तुलने या आधारावर संयम, समजूत कवा ेम दलं जातं कवा काढून घेतलं
जातं. लोक जकू/हरा वचारात जातात: जे हा ेम ह ेअट वर दलं जातं, जे हा कुणालाही

ेम मळवावं लागतं ते हा असा संदेश दला जात असतो क  यांची वत:ची हणून काही
कमत नाही, ते वत: ेमाला पा  नाहीत. मू य हे यां या आत नाही तर बाहेर असतं. ते
कुणा यातरी तुलनेत कवा कुठ या तरी अपे ेसमोर असतं.

आ ण या सशत ेमासमोर अगद  हळ ा, पालकां या आधारावर आ ण भाव नक
वीकारावर फार फार अवलंबून असले या लहान या मना- दयाचं काय होतं? ते मूल जकू/

हरा मनोवृ ीत वाढतं, घडतं.
“मी दादापे ा चांगला झालो तर आई बाबा मा यावर जा त ेम करतील.”
“आई बाबा ताईवर जेवढं ेम करतात तेवढं मा यावर करत नाहीत. माझी तेवढ

लायक च नसेल.”
हे घडवणारं आणखी एक मा यम हणजे समवय कांचा गट. मुलाला थम

पालकांकडून वीकार लागतो आ ण मग बरोबर यांकडून, मग ती भावंडं असोत क  म
आ ण बरोबरची मुलं कधीकधी कती ू र होऊ शकतात हे आपण सगळेच जाणतो. यांचा
वीकार कवा नकार हा यां या अपे ां या आ ण नयमां या पूततेवर असतो. यामुळे
जकू/हरा मनोव थेत भर पडते.



शै णक जग जकू/हरा भावना आणखी प क  करते. सरासरी या नयमा माणे
तु हाला ‘अ’ ेणी मळाली, कुणालातरी ‘क’ मळाली. यामुळे चे मू य हे त या
इतरांबरोबर या तुलनेने ठरते. आंत रक मू याला काही कमत दली जात नाही. सगळं बा
गो व न ठरतं.

“ओहो, तु ही पालक सभेला आलात हे कती चांगल ं झालं. तु हाला तुम या मुलीचा
कॅरोलाइनचा अ भमान वाटत असेल. ती प ह या दहात आहे.”

“मला याचा फार आनंद होतो.”
“पण तुमचा मुलगा जॉनीचं मा  कठ ण आहे. तो खाल या दहात आहे.”
“हो? अरे बापरे! आपण काय करायला हवं आता?”
अशा त हेची तुलना तु हाला हे सांगत नाही क  जॉनी खेळांम ये एकदम बहा र गडी

आह ेतर कॅरीलाइन ला सधं धावणंसु ा जमत नाही.
पण लोकां या अंगात या सु त कवा जागृत मतांमुळे यांचा म लागत नाही तर इतर

लोकां या तुलनेत म लावला जातो आ ण माकामुळे सामा जक मू य ठरतं. माकामुळे
संधीची दारं उघडतात कवा बंद होतात. शै णक येचा गाभाच मुळ  पधचा आहे,
सहकाराचा नाही. सहकार हा खरंतर फसवणुक शी जोडला गेला आहे. आप याला ो ॅम
करणारा आणखी एक घटक हणज े डा. वशेषत: त ण मुलांसाठ  यां या शाळा-
कॉलेजातील डा वभाग. आयु य हणजे एक मोठा सामना आह ेअशीच यांची समजूत
होते क  जथे कुणीतरी जकावं आ ण कुणीतरी हरावं. डा े ात ‘ जकणं’ याचा अथ
‘हरवणं’ असा असतो.

आणखी एक घटक हणज े कायदा. आपण एका कायदेशीर समाजात राहातो.
कुठ याही संकटात सापड यावर कुठ याही माणसा या मनात प हला वचार येतो तो
हणज ेकुणावरतरी खटला भर याचा, कुणालातरी कोटात खेच याचा, कुणालातरी हरवून
जक याचा. पण बचावा मक मनात सहकायाचे कवा सजनशील वचार येत नाहीत.

काय ाची गरज आप याला न क च आह ेनाहीतर समाज खालावेल. यामुळे अ त व
मळतं, पण एकरसता मळत नाही. जा तीत जा त तडजोड साधली जाऊ शकते. कायदा
हा वाद- तवादावर आधारलेला आहे. अलीकडे वक लांचा आ ण वधी महा व ालयांचा
शांततापूण वाटाघाट  कर यावर असणारा भर जकू/ जकू तं  आ ण कोटाबाहेरची तडजोड
यामुळे एक रामबाण उपाय मळणार नाही. पण नदान यामुळे या ासंबंधीची वाढती
जाग कता उठून दसते.

ख याखु या पधा मक आ ण अ व ासा या वातावरणातच जकू/हरा वचारांना थान
आहे. पण आयु य हणजे पधा नसते. आपण रोज आप या पती/प नीशी, मुलांशी,
सहका यांशी, शेजा यांशी, म ांशी पधा करत जगत नाही. ‘तुम या ल नात कोणाचा
वजय झाला?’ हा  मूखपणाचा आहे. जर दोघेही जकत नसतील तर दोघेही हरलेले
असतात.

आपलं बरंचसं जीवन हे वावलंबी न ह ेतर पर परावलंबी वा तव आहे. तु हाला हवे



असणारे बरेचसे प रणाम ह े तु ही आ ण इतर यां यातील सहकायावर अवलंबून असतात
आ ण जकू/हरा मान सकता ही सहकायासाठ  न पयोगी ठरते.

ह / जका

काही माणसं या या बरोबर उलट घडलेली असतात ह / जका.
“मी हरतो, तू जक.”
“चल, तुला हवं तस ंमा याशी वाग.”
“पु हा एकदा मला तुडव, सगळेजणच तुडवतात.”
“मी हरतो, मी नेहमीच हरतो.”
“मी शांतता य आहे. शांतता राख यासाठ  मी काहीही करेन.”
ह / जका हे जकू/हरापे ाही वाईट आहे कारण याला काही नकषच नसतात, काही

माग या नसतात, अपे ा नसतात, ी नसते. ह / जका वचार करणारी माणसं सहसा
स याला चटकन् खूष करणारी असतात. लोक यता कवा वीकार यात ते श

शोधतात. यां या वत: या भावना कवा न य दाखव या इतकं धैय यां या जवळ नसतं
आ ण इतरां या अह ंसमोर ते सहज दबले जातात.

वाटाघाट म ये ह / जकांची शरणागती असते. ते मा य तरी करतात कवा सोडून
देतात. नेतृ वशैलीम ये हे अ त र  मुभा देणं कवा लाडावणं होतं. ह / जका हणजे
चांगल ंअसणं, असं असलं तरीही ‘चांग या माणसांचा मांक शेवट  लागतो’.

जकू/हरा ना ह / जका  फार य असतात कारण ते यां यावर पोसले
जातात. यांचं बळेपण यां या श ना पूरक ठरते.

पण सम या अशी असते क  ह / जका  ब याच भावना दडपून ठेवतात आ ण
अ  भावना मेले या नसतात. या जवंतपणीच गाड या जातात आ ण कालांतराने
व च  कारे सामो या येतात. मनोका यक वकार वशेषत: सनाचे, म जासं थेचे,
र ा भसरणाचे आजार हे ह / जका मान सकतेमुळे सतत पडतं घेणं, खोलवरची नराशा
आ ण म नरास यांचाच नवा अवतार असतो. अवाजवी राग-संताप, छो ा छो ा
गो व न एकदम हमरीतुमरीवर येणे आ ण तरकसपणा ही दबले या भावनांचीच नराळ

पे आहेत.
जी लोकं सारखं पडतं घेतात, एका उ च अथाकडे आप या भावभावना उंचावत नाहीत.

ते हा यां या आ म त ेवर आ ण मग यां या इतरांशी असले या नातेसंबंधांवर अ न
प रणाम होतो हे यांना कळतं.

जकू/हरा आ ण ह / जका दो ही थानं, वैय क असुर ततेवरची, बळ  थानं
आहेत. थो ा कालावधीसाठ  जकू/हरा मुळे प रणाम मळतात. कारण सव च
थानावर या मो ा श  आ ण बु चा यात वापर असतो. ह / जका सु वातीपासूनच
बळे आ ण ग धळाचे असते.

कतीतरी अ धकारी, व थापक आ ण पालक हे जकू/हरा ल ापासून ते ह /



जका लाडाव यापयत लंबका या एका टोकापासून स यापयत पुढे मागे झोके घेत
असतात. ग धळ आ ण दशा, अपे ा, श त यांचा अभाव सहन होईनासा झाला क  ते
झोका घेऊन जकू/हराकडे जातात. मग अपराधी भावनेने यांचा न य वतळतो आ ण मग
ते परत ह / जकाकडे झुकतात. मग राग आ ण नराशा, संताप यामुळे परत जकू/हरा
कडे जातात.

ह /ह

जे हा दोन जकू/हरा माणसं एक  येतात णज ेदोन प या मनांची हटवाद , अहंम य
माणसं एकमेकांसमोर येतात ते हा प रणाम असतो ह /ह . दोघं हरतील. दोघंजण सूडाने
पेटतात, बदला घेतात. पण हे वसरतात क  खून असो क  आ मह या, सूड हे धारी श
आहे.

एका घट फोटाची हक कत माहीत आह े यात यायालयाने पतीला मालम ा वकून
अध  र कम आधी या प नीला ायला फमावले होते. याची पूतता करताना पतीने याची
१०,००० डॉलस न जा त कमतीची कार ५० डॉलरला वकून यातल े२५ डॉलर प नीला
दले. प नीने वरोध न दव यानंतर कारकुनाने प र थती ब घतली ते हा याला आढळून
आले क  तो याच प तीने संपूण मालम ा फंुकून टाकत होता.

काही लोक श ूवर इतके क त होतात, या स या या वागणुक ने इतके
झपाटून जातात क  या माणसाला हरव या या इ छे शवाय, मग ते आपले नुकसान होऊन
का होईना, व यांना सरं काही दसतच नाही. ह /ह  हे वरोधाचं, यु ाचं त व ान आहे.

ह /ह  हे दशाहीन, अ यंत परावलंबी चंही त व ान आहे. ते वत: :खी
असतात आ ण इतरांनीही तसंच असावं असं यांना वाटतं. “जर कुणीच कधीच जकत
नसेल तर हरणंही तेवढंस वाईट नाही.”

जकू

सरा एक नेहमी दसणारा पयाय हणजे फ  जक याचा वचार करणे. ‘ जकू’
मान सकते या लोकांना स याने हरावं अस ंवाटत नाही. ते गौण असतं. यांना जे हवं असतं
ते मळणं मह वाचं.

जे हा पधचा काही संदभ नसतो ते हा रोज या वाटाघट म ये जकू ही ब धा सवात
च लत प त असावी. जकू मनोवृ ीची  आपलं उ  सा य कर या या मागे

असते. बाक यांनी आपलं पाहावं.

कोणता पयाय सव म?

आ ापयत पा हले या या पाच त व ानांम ये जकू/ जकू, जकू/हरा, ह / हरा आ ण



जकू - सवात प रणामकारक कोणती? उ र आहे ‘ते अवलंबून आहे.’ तु ही जे हा
फुटबॉलचा सामना जकता याचा अथ सरा संघ हरतो. समजा तुमही एखाद ा े ीय
कायालयात काम करता जे स या े ीय कायालयापासून ‘कोसो र’ आहे आ ण
कामा या ीने या दो ही कायालयात काही संबंध नाही. तर धंदा वाढव यासाठ  या दोघांत
जकू/हरा चुरस लावावीशी तु हाला वाटू शकते. पण एखा ा कंपनीत कवा स या एखा ा
प र थतीत जे हा लोकांनी पर पर सहकाय करणे अपे त असते तथे तु हाला ‘ब युडाची
शयत’ लावावीशी वाटणार नाही.

तु हाला एखादा नातेसंबंध मह वाचा वाटत असेल आ ण वषय तेवढा मह वाचा नसेल
तर स या माणसाला बरं वाट याकरता तु ही ह / जका प र थती नमाण कराल. “मला
जे हवं आह े ते आप या ना याइतकं मला मह वाचं वाटत नाही. यावेळ  तु या मनासारखं
क .” कधीकधी कुठ याही कारचं जकणं सा य कर यासाठ  घालवावा लागणारा वेळ
आ ण म हे स या एखा ा उ च मू यावर अ त मण करत असतील हणूनही तु ही ह /
जका वीकारत असाल; ते ततकंस ंमह वाचं नसेल.

असेही संग येतात क  तु हाला जकायचंच असतं आ ण या जक याचा इतरांशी
काय संबंध आहे या याशी तु हाला फारसं देणं-घेणं नसतं. उदाहरणादाखल तुम या मुलाचा
जीव धो यात असेल तर तु ही इतर लोक, संग यांची फार फक र करणार नाही. पण जीव
वाचवणं यालाच सवा धक मह व असेल.

तर सव म पयाय हा वा तवतेवर अवलंबून असतो. आ हान आहे ते वा तवाचं अचूक
आकलन हो यात आ ण येक प र थतीत जकू/हरा कवा इतर कुठ या भू मकांचे

पांतर न कर यात.
खरं तर ब तेकशा प र थती या एका पर परावलंबी वा तवाचा एक भाग असतात

आ ण मग जकू/ जकू हा एकच पयाय लागू पडतो.
जकू/हरा यो य ठरत नाही कारण तु या बरोबर या वादात जरी मी जकलो असं दसत

असलं तरी तू, तु या भावना, तुझं मा याब लचं मत आ ण आपल ेसंबंध सगळंच खावलेलं
असतं. मी तुम या कंपनीचा पुरवठादार आह ेआ ण वाटाघाट  करताना मा या अट  पदरात
पाडून घेऊन मी जकतो. तर आ ा मला हवं ते मळेल, पण पु हा तु ही मा याकडे याल
का? मला तुम याकडून पु हा धंदा मळाला नाही तर हा माझा अ पकालीन वजय रगामी
पराभव ठरेल. यामुळे पर परावलंबी जकू/हरा हे द घ काळासाठ  खरंतर ह /ह च ठरतं.

आपण जर ह / जकाम ये आलो तर या णी तु हाला हवं असणारं तु हाला मळेल
पण तुम याबरोबर काम कर या या, करार पूण कर या या मा या मनोवृ ीवर याचा कसा
प रणाम होईल? तु हाला स  कर याची ततक शी तळमळ मला राहणार नाही. या
यु ात या जखमा घेऊनच मी पुढ या कुठ याही वाटाघाट साठ  येईन. मी इंड तील
इतरांबरोबरही काम करतो यामुळे तु ही आ ण तुमची कंपनी याब लची माझी वृ ीही
सगळ कडे पसरेल. यामुळे पु हा आपण ह /ह  म ये जाऊ. ह /ह  हा तर कुठ याही
संदभात यो य नाही.



आ ण जर मी मा या जक यावर ल  क त केलं आ ण तुम या कोनाकडे ल ही
दलं नाही तर आप यात कुठ याही उ पादक नातेसंबंधाचा पायाच राहणार नाही.

द घ काळाचा वचार केला तर जर दोघेही जकत नसलो तर आपण दोघेही हरतो.
याचमुळे पर परावलंबी वा तवतेम ये जकू/ जकू हाच एक यो य पयाय असतो.

एकदा मी, एका मो ा रटेल कानां या साखळ या अ य ांबरोबर काम करत होतो.
ते हणाले, “ ट फन, ही जकू/ जकू क पना ऐकायला बरी वाटते. पण ती फार आदशवाद
आहे. धं ाचं कठोर वा तवव व  वेगळं असतं. तथे सगळ कडे जकू/हरा असतं आ ण
तु ही जर हा खेळ खेळला नाही तर तु हाला काहीच मळत नाही.”

“ठ क आहे.” मी हटले. “तुम या ाहकांबरोबर जकू/हरा वाप न पाहा. ते
वा तवाला ध न होईल का?”

“अं, नाही.” ते उ रले.
“का नाही?”
“मी ते ाहक गमावून बसेन.”
“मग, ह / जका वापरा. कान लुटू ा. ते वा तवाला ध न होईल का?”
“नाही, नफा नाही तर धंदा नाही.”
आधी वेगवेग या पयायांचा वचार के यावर जकू/ जकू हा एकच वा तव माग दसू

लागला.
“मला वाटतं ते ाहकांसाठ  बरोबर आहे.” याने मा य केलं, “पण पुरवठादारांशी

नाही.”
“तु ही पुरवठादारांचे ाहक आहात.” मी हटले. “मग तेच त व का नाही लागू

होणार?”
“अं, आ ा नुकतंच आ ही मॉल व थापकांबरोबर आ ण मालकांबरोबर जागे या

भा ा या कराराचं नूतनीकरण केलं.” याने सां गतले. “आ ही जकू/ जकू भू मकेने गेलो.
आ ही अगद  सरळ, वाजवी, समझो या या वृ ीने गेलो. पण ते याला बोटचेपे आ ण बळे
समजल ेआ ण यांनी आमची पार धुलाई केली.”

“पण तु ही ह / जका का केलं?” मी वचारलं.
“नाही, आ ही जकू/ जकूचं करायला गेलो.”
“मला वाटलं तु ही हणालात क  यांनी तुमची फार धुलाई केली.”
“केलीच.”
“ हणजेच तु ही हरलात.”
“बरोबर आहे.”
“आ ण ते जकले.”
“बरोबर आहे.”
“मग याला काय हणतात?”
आपण याला जकू/ जकू हणत गेलो ते य ात ह / जका होतं. हे ल ात



आ यावर याला ध का बसला आ ण जे हा आ ही या ह / जकाचे रगामी प रणाम
ब घतले. दबले या भावना, चुरगाळलेली मू यं, संबंधां या पृ भागाखाली खदखदणारं :ख,
ते हा आ हाला पटलं क  शेवट  दो ही प ांचं हे नुकसानच होतं.

या गृह थाची वृ ी जर खरंच जकू/ जकू असती तर अ धक काळ संवाद करत रा हला
असता. याने मॉल मालकांचं हणणं अ धक चांग या त हेने ऐकून घेतल ं असतं. मग
आणखी धैयाने वत:चे हणणं मांडल ंअसतं. दोघांनाही चेल असा तोडगा नघेपयत तो या
जकू/ जकू मन: थतीत रा हला असता आ ण मग तो तोडगा, तो तसरा पयाय अ धक
एका म झाला असता, जो यां यापैक  एकालाही, एक ाला सुचला नसता.

जकू/ जकू कवा काही नाही

या लोकांना असा एका म उपाय सापडला नसता क  जो दोघांनाही मा य आहे, तर ते
जकू/ जकू या आणखी उ च अ भ कडे गेले असते - जकू/ जकू कवा काही नाही.

‘काही नाही’ चा अथ आप या दोघांना फाय ाचा ठरेल असा उपाय मळत नसेल तर
सामंज याने मतभेद कर यावर आमचे एकमत आहे. कुठ याही अपे ा नमाण केले या
नाहीत, कुठलेही काम क न दे याचे कं ाट तयार केलेल ेनाही. मी तु हाला कामावर नेमत
नाही कवा आपण एक तपणे हे काम घेत नाही कारण आपली मू यं कवा आपली उ ं
ही पर पर व  आहेत ह ेउघड दसत आहे. पुढे जाऊन अपे ा ठेव यानंतर दो ही प ांचा

म नरास झा यावर हे कळून चुक यापे ा सु वातीलाच याचा सा ा कार होणे कती
चांगल!े

एकदा ‘काही नाही’ हा पयाय तुम या डो यात असला क  तु ही मु  असता. कारण
मग तु हाला लोकांना वाटेल तसं वाकव याची, आपलं हणणं पुढे दामट याची, आप याला
जे हवं या या मागे लाग याची गरज नसते. तु ही खुलेपणाने वागू शकता. भू मकां या
मागचे खोलवरचे मु े समजून घे याचा तु ही य न क  शकता.

‘काही नाही’चा पयाय समोर अस यावर तु ही ामा णकपणे हणू शकता. “मला फ
जकू/ जकूच हवं आहे. मला जकायचं आहे आ ण तु हीही जकलेलं मला हवं आहे. मा या
हण या माणे हावं आ ण तु हाला ते आवडू नये असं मला नको आहे. कारण पुढे जाऊन
या भावना वर येतात आ ण तु ही र जाता. उलटप ी तुमचं हणणं खरं हावं आ ण मी

मान तुकवावी, याने तु हाला बरं वाटेल असं मला वाटत नाही यामुळे जकू/ जकू साठ
य न क . खरंच ते खणून शोधून काढू आ ण ते नाहीच सापडलं तर आपण काहीही
वहार करणार नाही हे मा य क या. दोघांसाठ ही चुक चा नणय घेऊन बस यापे ा

अ जबात वहार न केलेला चांगला. कदा चत पुढ या वेळ  आपण एक  येऊ शकू.”
जकू/ जकू कवा काहीच नाही हे त व शक यानंतर एका कॉ युटर सॉ टवेअर

कंपनी या अ य ाने मला पुढ ल अनुभव सां गतला.
आ ही एक सॉ टवेअर वक सत क न एका व श  बँकेला पाच वषा या कराराने

वकले. या बँकेचे अ य  याब ल फारच उ साही होते पण यां या लोकांचा काही या



नणयाला फारसा पा ठबा न हता.
साधारण म ह याभराने बँकेचे अ य  बदलले. नवे अ य  मा याकडे आले आ ण

हणाले, “सॉ टवेअरची बदलाबदली मला ठ क वाटत नाही. मा याकडे भयंकर ग धळ
झाला आहे. मा या सग या लोकांचं हणणं आह े क  यांने ते जमत नाहीये आ ण मला
वाटतं आ ा यावेळ  हे पुढे रेटू नये.”

यावेळ  मा या वत: या कंपनीची आ थक प र थती बकट होती. हे कं ाट चालू
ठेव याचा माझा पूण कायदेशीर ह क होता पण जकू/ जकू त वा या मू याब ल माझी
प क  खा ी झाली होती.

यामुळे मी याला सां गतलं, “आपला करार झाला आहे. तुमचे वहार या ो ामम ये
बदल यासाठ  तुम या बँकेनं आमचं उ पादन व आमची सेवा घेतली आहे. पण तु ही
याब ल फार खूष नाही आहात हे आ हाला समजलं आहे तर आ ही असं करतो क  ते

कं ाट तु हाला परत देतो, तुमची अनामत र कम तु हाला परत देतो आ ण भ व यात जे हा
कधी तु ही सॉ टवेअर सो यूशन या शोधात असाल ते हा पु हा आ हाला भेटा.”

मी अ रश: ८४,००० डॉलस या कं ाटावर पाणी सोडलं. आ थक आ मह याच होती
ती. पण मला वाटलं क  द घकाळात हे त व जर स य असेल तर हे मला स ाज परत
मळेल.

तीन म ह यांनी नवीन अ य ांचा मला र वनी आला. “आता मी मा या मा हती
पृथ करणाम ये बदल करत आहे.” ते हणाले, “आ ण आप याला एक  धंदा करायचा
आहे.” यांनी २,४०,००० डॉलस या कं ाटवर सही केली.

पर परावलंबी वा तवात ‘ जकू/ जकू’ या खालचं काहीही हणज े बचारी स या
माकांची नवड असते, जचे नातेसंबंधांवर रगामी प रणामी होतात. या प रणामां या

कमतीचा काळजीपूवक वचार करायला हवा. तु ही जर ख या जकू/ जकू पयत पोचू
शकत नसाल तर ‘काहीच नाही’ हेच जा त इ  असते.

कौटंु बक नातेसंबंधात ‘ जकू/ जकू कवा काहीच नाही’मुळे चंड भाव नक वातं य
मळते. कोण या ह डओ फ ममुळे सग यांना आनंद मळेल यावर सव सद यांचं एकमत
होत नसेल तर यांनी सरळ सरं काहीतरी करायचं ठरवावं. ‘काहीच नाही’ पण कुणीतरी
नाराज होऊन कुणीतरी सं याकाळ मजेत घालवावी यापे ा बरे!

मा या एका मै णीचं कुटंुब केली क येक वष एक  गा यात रमलं आहे. मुल ेलहान
असताना ती गाणी नवडायची. कप ांची व था करायची, यांना पयानोवर साथ
करायची आ ण यां या ना वेशाचं द दशन करायची.

मुलं मोठ  होऊ लागली तशी यांची संगीतातील ची बदल ू लागली आ ण काय
करायचं, काय कपडे घालायचे याब ल लोकांचं वत:चं हणणं नमाण होऊ लागलं.
द दशनाला ते ततकासा तसाद देईनात.

सादरीकरणाचा तला वत:ला खूप वषाचा अनुभव अस यामुळे आ ण व ामधामातील
ये  या गरजांची तला जवळून मा हती अस याने (ते तथे कला सादर करणार



होते) मुल ंसुचवत असले या ब याचशा क पना यो य ठरणार नाहीत असं तला वाटलं. पण
याचवेळ  यांची वत:ची अ भ ची आ ण नणय येचा ह सा अस याची यांची

गरजही तला समजत होती.
हणून मग तने ‘ जकू जकू कवा काहीच नाही’ची तयारी केली. तने यांना सां गतलं

क  येकाला चेल अशा गो ीवर एकमत होणं तला हवे आहे नाहीतर मग गायन कले या
आनंदाचा आणखी कुठला तरी माग शोधावा. प रणामी येकाला आप या भावना आ ण
क पना  करायला मोकळेपणा मळाला. कारण जे जकू जकू पयाय शोधत होते
आ ण यांना माहीत होतं क  जर यांचं एकमत झालं नाहीच तरी भाव नक ताण येणार
न हते.

ावसा यक नातेसंबंधा या कवा वसाया या ‘सु वातीला’ जकू/ जकू कवा
काहीच नाही वृ ी ठेवणं हे वा तवाला सग यात ध न असतं. चालू धं ातील नातेसंबंधात
‘काहीच नाही’ हा पयाय वहाय ठरतोच असं नाही, यामुळे गंभीर सम या नमाण होऊ
शकतात. वशेषत: कुटंुबा या धं ात कवा मै ी या बळावर सु वात झाले या धं ात.

नातं टकव या या य नात जकू/ जकू असं हणताना य ात जकू/हरा कवा
ह / जका वचार करत, वषानुवष लोकं एकामागून एक तडजोडी करत राहतात. यामुळे
वशेषत: जे हा पधक जकू/ जकू आ ण समरसता वचाराने काम करत असेल ते हा
माणसांसाठ  व धं ासाठ  फार गंभीर सम या उद ्भवतात.

‘काहीच नाही’ हा पयाय नस याने कतीतरी उ ोग खालावतात आ ण एकतर
अयश वी होतात कवा ावसा यक व थापकां या हातात सोपवावे लागतात.
अनुभवाव न दसतं क  कौटंु बक उ ोग उभारताना कवा म ा म ांनी धंदा सु  करताना
पुढे जाऊन ‘काहीच नाही’ची श यता आहे याचा वीकार करावा आ ण काहीतरी देव-
घेवीची, खरेद - व ची योजना आखून ठेवली, जेणेक न ना याला कायम व पी तडा न
जाताही वसायाची भरभराट होईल.

अथात काही नाती अशी असतात क  जथं ‘काहीच नाही’ चा पयाय वहाय नसतो.
मी ‘काहीच नाही’ चा वीकार क न बायको-मुलाला वा यावर सोडून देणार नाही.
(आव यक असेल तर तडजोड - जकू/ जकू चाच न न कार करणं जा त चांगल ंठरेल.)
पण अनेक बाबतीत संपूण ‘ जकू/ जकू कवा काही नाही’ वृ ीने वाटाघाट  करणं श य
असतं आ ण या वृ ीमुळे मळणारे वातं य अवणनीय असतं.

‘ जकू/ जकू’चे पाच पैलू

जकू/ जकू वचार करणं ही माणसां या नेतृ वाची सवय आहे. याम ये आप या
इतरांशी असले या ना यात येक मानवी देणगीचा - आ मभान, क पनाश , ववेक
आ ण वतं  इ छा - वापर करावा लागतो. उभयप ी शकणं, उभयप ी भाव, उभयप ी
फायदा हे याम ये असतं.



हे उभयप ी फायदे नमाण कर यासाठ  वशेषत: जे हा आप याला जकू/हरा ही वृ ी
खोलवर ठसले या माणसांबरोबर वहार करायचा असतो ते हा फारच धैय आ ण
वचाराची गरज असते.

यामुळेच या सवयीम ये मानवी नेतृ वा या ांचा अंतभाव आहे. प रणामकारक
मानवी नेतृ वासाठ  ी, अ कम  पुढाकार, त वक त वैय क नेतृ वातून येणारी
सुर तता, मागदशन, शहाणपणा आ ण साम य यांची आव यकता असते.

आप या सव वहारां या यशासाठ  जकू/ जकू हे त व मूलभूत असते आ ण
जीवना या पाच पर परावलंबी पैलूंना ते कवेत घेते. ‘चा र या’पासून सु वात क न ते
‘नातेसंबंधांकडे’ जाते व यातूनच ‘सामंज य’ नमाण होते. जकू/ जकूवर आधा रत ‘रचना
आ ण णाली’ असले या वातावरणात याचे पालनपोषण होते आ ण यात या
आलीच, जकू/हरा कवा ह / जका येने आपण ‘ जकू/ जकू’चे उ  सा य क
शकत नाही.

या पाच पैलूंचा पर परसंबंध खालील आकृतीतून प  होतो.

आता हे पाचही पैलू एक-एक क न पा या.

चा र य

चा र य हा जकू/ जकूचा पाया आहे आ ण बाक  सव काही या पायावर उभे असते.
जकू/ जकू धारणेसाठ  चा र याचे तीन गुण आव यक आहेत.
ामा णकपणा - आप या वत:साठ चे मू य हणून आपण ामा णकपणा या अगोदरच

पा हला आहे. सवय १, २ आ ण ३ आप याला ामा णकपणा बाणवायला आ ण
टकवायला मदत करतात. आपली मू ये प पणे जाणून घेत यानंतर आ ण या
मू यांभोवती आपले दैनं दन वहार गंुफ यावर, अथपूण वचने आ ण बां धलक  देऊन



आ ण पाळून आपण आ मभान आ ण वतं  इ छा वक सत करत असतो.
वजय हणज ेकाय - आप या अगद  अंतमनातील मू यांशी सुसंगत असं काय आहे

याची सखोल जाणच जर नसेल तर आप या जीवनात वजय मळव याचा काही मागच
नाही आ ण आपण जर आप याला आ ण स याला दलेला श द पाळू शकत नसलो, तर
आप या श दाला काही अथ राहात नाही. हे आप याला माहीत असतं; इतरांनाही माहीत
असतं. ट पीपणा ही यां या ल ात येतो आ ण ते सावध होतात. व ासाचा पायाच नसतो
आ ण जकू/ जकू हे एक प रणामशू य उथळ तं  होऊन जाते. ामा णकपणा ही या
पायाची कोन शला आहे.

ग भता - धैय आ ण वचार यांचा समतोल हणज े ग भता. ग भतेची ही ा या मी
१९५५ या हवा यात हावड ब झनेस कूल या मा या वगाला शकवणा या एका फार
उ कृ  ा यपकांकडून हँड सॅ से नयन यां याकडून ऐकली. भाव नक ग भतेची मला
ठाऊक असले यातील सवात उ कृ , सवात सुबोध, सवात वहाय आ ण तरी भावी

ा या यांनी शकवली. ‘ स याचे वचार आ ण भावना यांचा वचार क न याचा
समतोल साधून आप या भावना आ ण नधार यांची अ भ  कर याची मता.’ यां या
डॉ टरेट साठ या संशोधनाचा एक भाग हणून हँड सॅ से नयन यांनी अनेक वषा या

य  मुलाखती आ ण आधीचे संशोधन यातून हा नकष वक सत केला होता. यानंतर
यांनी आपला संपूण बंध, या या पु ाथ तक आ ण वापरात आण यासाठ या सूचना

यांसह हावड ब झनेस र  (जानेवारी-फे ुवारी १९५८) म ये लेखा या व पात ल हला.
हा अथ जरी पूरक आ ण वकासा मक असला तरी ‘ ग भता’ या श दाचा हँडनी केलेला
वापर हा सात सवय मध या ‘ ग भते या सात यरेष’े न वेगळा आहे. तथे
परावलं ब वाकडून वावलंबना या मागाने पर परावलंबनाकडे जा या या, वाढ या आ ण
वकासा या येवर भर आहे.

जर तु ही नेमणुका, बढ या, श ण यांसाठ  वापर या जाणा या मानसशा ीय
चाच या तपास या तर तु हाला दसून येईल क  या, या कार या ग भतेचे मू यमापन
कर यासाठ  तयार केले या असतात. यांना अहंभाव/सह-अनुभूती समतोल हणोत,
आ म व ास/इतरांचा स मान समतोल, माणूस क तता/काम क तता समतोल, ‘आय
ॲम ओके यू आर् ओके’ अशी व थापनाची च क सक भाषा कवा ९-१, १-९, ५-५, ९-९
अशी व थापन को काची भाषा. काहीही हटल े तरी याच गुणव े या समतोला या
शोधात असतात याला मी धैय आ ण वचार हणतो.

मानवी वहारांचे स ांत, व थापन आ ण नेतृ व यात या गुणाब लचा सखोल
आदर अंगभूतच असतो. प/प  समतोलाचेच हे प आहे. सो याचे अंडे मळ यावर धैय
एकवटलेल े असते पण वचार मा  सग या संबं धतां या रगामी क याणाचा असतो.
नेतृ वाचे मूलभूत काय हे सव संबं धतांचे जीवनमान आ ण जीवनाची गुणव ा वाढवणे हे
असते.

पु कळ लोक ट पीपणे, जर-तर या भाषेत बोलतात. यांना वाटतं क  जर तु ही चांगले



असलात तर तु ही कठोर/ ढ नसता पण जकू/ जकू हे चांगले आ ण ढ असते. जकू/हरा
पे ा ते पट ढ असते. जकू/ जकू साठ  तु ही नुसते ढ असून पुरत नाही, तुम याकडे
धैय हवे. नुसती दया पुरत नाही, आ म व ास लागतो. तु ही नुसते वचारी आ ण
संवेदनशील असून पुरत नाही, तु ही शूर असायला हवे. हे करणं, धैय आ ण वचार यांचा
समतोल साधणे हेच ग भतेचे सार आहे आ ण जकू/ जकू साठ  हेच पायाभूत आहे.

मा याकडे जर उ च धैय आहे पण वचार कमी आहे तर मी कसा वचार करेन? जकू/
हरा. मी समथ आ ण अहंपूण असेल. मा या न यांसाठ चं धैय मा याकडे असेल पण
तुम या न यांचा वचारही मी करणार नाही.

आंत रक ग भता आ ण भाव नक साम य यांची उणीव झाक यासाठ  मी माझं थान,
स ा कवा मा या पद ा, माझं ये व, माझे लागेबांधे यांचा आधार घेईल.

माझ े वचार जा त असतील आ ण धैय कमी असेल तर मी ह / जका वचार करेन.
मला तुम या न यांचा आ ण इ छांचाच इतका वचार पडेल क  मला मा या वत:चे न य

 क न य ात आण याचे धैय होणार नाही.
उ च धैय आ ण उ च वचार हे दो ही जकू/ जकू साठ  अ याव यक आहेत. ते

ख याखु या ग भतेचे च ह आहे. ते जर मा याकडे असेल तर मी ऐकून घेऊ शकतो.
सहानुभूतीने समजून घेऊ शकतो. पण मी धैयाने वरोधही क  शकतो.

सुकाळ मनोवृ ी - जकू/ जकू साठ  आव यक असणारा तसरा गुण हणजे ‘सुकाळ



मनोवृ ी’. येकासाठ  सारं काही मुबलक आहे ही धारणा.
ब तेकशी लोकं मी याला अभावाची मान सकता हणतो याने त असतात.

जीवनात फ  एवढंच आहे, जणू सवासाठ  एकच भाकरी आहे अशी यांची ी असते
आ ण जर कुणाला भाकरीचा मोठा तुकडा मळाला तर याचा अथ इतर येकाला लहान
तुकडा येणार. अभावाची मान सकता हणजे जीवनाची बेरीज-शू य धारणा असते.

अभावाची मान सकता असले यांना मान, ेय, स ा कवा फायदा स याबरोबर अगद
यांनी ते मळव यासाठ  मदत केली आहे यां याबरोबरही वाटून घेणं फार जड जातं.

तसंच स यां या अगद ; आ ण वशेषत: आप या कुटंुबातील सद य, जवळचे म ,
सहकारी यां या यशामुळे मनापासून खूष होणं हेही यांना जड जातं. जणू काही कुणाला
कसला स मान मळाला, अव चत घबाड मळालं कवा मोठं यश मळालं हणजे
यां याकडून काहीतरी हरावून घेतलं आहे.

त डाने जरी ते इतरां या यशाब ल आनंद  करीत असले तरी आत या आत यांचा
जीव कुढत असतो. यांचे वत:चे मू य इतरां या तुलनेने ठरते आ ण स या कुणाचे
कतीही लहानमोठे यश हणजे यांचे अपयश असते. फ  इतकेच व ाथ  ‘अ’ ेणीचे
असतात. एकच मुलगा ‘प हला’ येतो. ‘ जकणे’ हणजे फ  ‘हरवणे’.

पु कळदा अभावा या मान सकतेची लोकं मनोमन आशा करतात क  इतरांवर काहीतरी
दव ओढवावे. फार भयानक दव न हे पण लहानसे दव जे इतरांना ‘जागेवर ठेवील.’

सारखे ते तुलना करत असतात, पधा करत असतात. आपले मू य वाढवावे हणून ते
आपली श  व तू कवा माणसं मळव या या/गोळा कर या या कामी लावतात.

इतरांनी जसं असावं असं यांना वाटतं तसंच यांनी असावं. ते एकासारखे एक असावेत
असे वाटून ते आप याभोवती ‘होयबा’ जमवतात - जे यांना आ हान देणार नाहीत, जे
यां यापे ा बळे असतील.

एका पूरक संधीचे सद य असणं ही अभावा या मान सकते या लोकांना फार अवघड
गो  आहे. मतभेदांना ते आ ाभंग आ ण बेईमानी समजतात.

उलटप ी, सुकाळ मनोवृ ी ही खोलवर असले या वत: या मू या या जा णवेतून
आ ण सुर ततेतून उगम पावते. येकाला पुरेस ंहोईल असं सारं मुबलक आहे अशी ही
धारणा आहे. त ा, मान, फायदा, नणय या हे सारं वाटून घे यात याचा प रणाम
असतो. श यता, पयाय आ ण सजनशीलता यामुळे खु या होतात.

सुकाळ मनोवृ ीमुळे वैय क आनंद, समाधान आ ण सवय १, २ व ३ ची प रपूत  होते
आ ण बाहेर या दशेने वळून इतरांचा अ कम  वभाव, यांची आंत रक दशा, यांचे
अ तीय व यांचाही मान राखला जातो. सकारा मक पर पर वाढ आ ण वकास यां या
अनंत श यता आ ण नवीन तसरे पयाय नमाण करणे यांची तला जाण असते.

जन- वजय हणज ेइतर जनांवर मळवलेला वजय न हे. संबं धत येकाला फायदेशीर
ठरेल असा प रणामकारक पर पर वहार कर यात आलेलं यश असा याचा अथ आहे.
जन- वजय हणजे सह वीय करवावहै, सह सं ापन, एकेकटा राव क  शकणार नाही ते



गावाने मळून करणे आ ण जन- वजय हा या सुकाळ मनोवृ ी या धारणेचा एक धुमारा
आहे.

ामा णकपणा, ग भता आ ण सुकाळ मनोवृ ी यांनी समृ  अशा चा र यात एक
स चेपणा असतो आ ण मानवी वहारांम ये ते तं ा या कवा या या अभावा या कतीतरी
पार जाते.

जकू/हरा ना जकू/ जकू वभाव वक सत कर याम ये एक गो  वशेष
साहा यभूत झालेली मी पा हली आहे. ती हणजे एखा ा जी खरोखर जकू/ जकू वचार
करते अशा एखा ा आदशाबरोबर कवा ये  बरोबर राहाणे. जे हा जकू/हरा कवा
आणखी कुठला वभाव माणसांम ये प का झाला असेल आ ण जे यां यासार याच
माणसांबरोबर वावरत असतील तर जकू/ जकू वचार य  कृतीत उतरताना बघ याची
यांना फारशी संधी नसते. यामुळे जथे तु हाला जकू/ जकूचे आदश दसतील अशी ‘इन

सच ऑफ आयड टट ’ हे अ वर सादातचे फूत दायक आ मच र  असे सा ह य वाचणे,
चॅ रएटस् ऑफ फायरसारखे च पट पाहणे कवा लेस ् मझरा लेस अशी नाटके (आप या
साने गु ज नी ‘ :खी’ या नावाने याचे पांतर केल ेआहे.) पाहणे याची शफारस करतो.

पण ल ात ठेवा. वत:चा अगद  खोलवर शोध घेतलात, भू मके या पलीकडे,
शकले या वृ ी आ ण वतणुक या पलीकडे तर जकू/ जकूची आ ण इतर येक यो य
त वांची यथाथता तु हाला तुम या वत: या जीवनातच सापडेल.

नातेसंबंध

चा र या या पायावर आपण जकू/ जकू नातेसंबंध उभारतो आ ण राखतो. व ास-
भाव नक बँक खाते हे जकू/ जकूचे सार आहे. व ासा या अभावी आप याला फार तर
तडजोड जमेल; व ासा या अभावी, मोकळेपणाने पर परांकडून शकणे, पर परसंवाद
आ ण खरी सजनशीलता याची व ासाहता गमावतो.

पण आप या भाव नक खा यात भरपूर श लक असेल तर व ासाहतेचा फारसा मु ा
राहात नाही. आप याला एकमेकांब ल मनोमन आदर आहे हे तु हाला आ ण मला मा हत
अस या पुरेशी श लक साठलेली असते. आपला सगळा भरणा मु ांवर असतो;

म वावर कवा थानावर नाही.
आपला एकमेकांवर व ास असतो यामुळे आप यात खुलेपणा असतो. आपले सगळे

प े उघड केलेले असतात. आप याला वेगवेग या गो ी जरी दसत अस या तरी मला
माहीती आहे क  त ण ीचे वणन मी करत असताना तु ही ते आदरपूवक ऐकाल आ ण
तुमचं हाता या ीचं वणनही मी तत याच आदराने ऐकेन हे तु हाला माहीत असतं.
एकमेकांचा ीकोन मन:पूवक समजून घेणे आ ण दोघांनाही अ धक फायदेशीर ठरणारा,
सहकारातून नघालेला तसरा पयाय शोधून काढणे यासाठ  आपण बांधील असतो.

बँक खाते ल  आहे आ ण दो ही प  जकू/ जकू साठ  बांधील आहेत. असा संबंध हा
चंड सहकारा (सवय ६) साठ  आदश भूमी असते. असा संबंध हा मूळ मु ाला जराही



कमी लेखत नाही. तसेच ीकोनातील मतभेदही नजरेआड करीत नाही. पण म व,
थान यां या भेदांवर एकारले या ल ातील नकारा मक उजा न क  नजरेआड करतो व मु े

नीटपणे समजून घेणे व उभयप ी कायदेशीर रीतीने सोडवणे यावर क त झालेली
सकारा मक, सहकायाची ऊजा नमाण करतो.

पण अशा कारचं नातं नसेल तर? याने जकू/ जकूब ल कधी ऐकलेलंही नाही आ ण
जकू/हरा कवा आणखी कुठ या तरी त वाने बांधलेला आहे अशा कुणाबरोबर तरी जे हा
तु हाला करार करायचा असेल तर?

जकू/हरा बरोबर काम करणं ही जकू/ जकूची खरी परी ा आहे. अशा प र थतीत
जकू/ जकू सा य करणे ह े मळच आहे. खोलवरचे मु े आ ण मूलभूत फरक यां यावर
काम करावे लागते. पण जे हा दो ही प ांना याची जाणीव असते, याची बां धलक  असते
आ ण भाव नक बँक खाते मोठे असते ते हा ह ेबरंच सोपं असतं.

जकू/हरा धारणे या बरोबर तु ही वहार करत असता ते हाही नातेसंबंध हीच
कळ ची गो  असते. ल  क त करायचं ते तुम या भावा या वतुळावर. स या या
आ ण या या ीकोनाब ल ामा णक आदर, कळकळ आ ण कदर यां ारे तु ही
भाव नक बँक खा यात भरणा करत राहता. संकटा या येत तु ही अ धक काळ राहाता.
तु ही अ धक ऐकून घेता. तु ही अ धक मनापासून ऐकून घेता. वत:चं हणणं तु ही अ धक
धैयाने मांडता. तु ही त या देत नाही. अ कम  राह यासाठ ची तुम या चा र याची श
तु ही वत:म येच खोलवर शोधता. तु हा दोघांचाही खरा वजय तु हाला हवा आहे हे या
माणसाला कळेपयत तु ही पु हा पु हा हे करत राहाता. ही या हाच मुळ  भाव नक बँक
खा यात केलेला मोठा भरणा आहे.

आ ण तु ही जेवढे श शाली; तुमचं चा र य ततकं स चं, तुम या अ कमाची पातळ
तेवढ  उ च, जकू/ जकूशी तुमची बां धलक  जेवढ  जा त तेवढा तुमचा या वर
अ धक भाव. - मधील नेतृ वाची ही खरी कसोट . ह े वहारा मक नेतृ वा या
पार, प रवतना या नेतृ वाकडे जाते. संबं धत म ये तसेच नातेसंबंधात प रवतन घडवून
आणते.

जकू/ जकू ह ेत व लोक वत: या जीवनातच पडताळून पा  शकतात यामुळे तु ही
अ धका धक लोकांना ह े पटवू शकता क  तु हा दोघांना ज े हवं आहे यासाठ  य न
के यानंच यांना ज ेहवं आहे याचा जा त भाग जकू शकतात. पण काही जणां या मनात
जकू/हरा इतकं प कं बसलेल ंअसतं क  ते जकू/ जकू वचारही क  शकत नाहीस. ते हा
ल ात ठेवा क  ‘काहीच नाही’चा पयाय आहे कवा कधी तु ही जकू/ जकूचं एक जरा
न न पही वीका  शकता - तडजोड.

अगद  भाव नक खातं मजबूत असेल तरीही सव नणय जकू/ जकूच असल ेपा हजेत
अस ंनाही हे आपण समजून घेतल ंपा हजे. पु हा नातं हा कळ चा मु ा ठरतो. समजा तु ही
आ ण मी बरोबर काम केलं आहे आ ण तु ही मा याकडे येऊन हणता, “ ट फन, मला
मा हत आहे हा नणय तुला आवडणार नाही. मला तुला तो समजावून सांगायलाही वेळ



नाही. यात सहभागी क न घेणं रच, हा नणय तुला चुक चा वाटेल अशीही श यता आहे.
पण तू मला पा ठबा देशील का?”

मा याकड या तुम या भाव नक खा यात श लक असली तर मी न क च पा ठबा
देईन. तुमचं बरोबर आ ण माझं चूक ठरावं अशी मी आशा करीन. तुमचा नणय यो य ठरावा
यासाठ  मी य न करीन.

पण जर भाव नक वातं य नसेल आ ण मी त यावाद  असेल तर मी नाही देणार
पा ठबा. तुम या त डावर मी होय हणेनही पण तुम या पाठ मागे मला याब ल उ साह
नसेल. तो यश वी ठरावा हणून मी कुठलीही गंुतवणूक करणार नाही. ‘ते जमलं नाही.’ मी
हटलं असतं. “आता मा याकडून तुला काय हवं आह?े”

मी अ त त यावाद  असेल तर मी तुम या नणयाला मूठमातीच देईन आ ण इतरही
तसंच करतील अस ंबघेन कवा मी ‘वाईट आ ाधारक’ बनून तु ही मला सांगाल ते आ ण
तेवढंच प रणामांची जबाबदारी न घेता करेन.

मी ेट टनम ये राहात असले या पाच वषात या देशाने दोनदा गुडघे टेकलेल े मी
ब घतल े आ ण कारण होतं आगगाडी या कंड टसनी ल खत व पातील सव नयमांचे
आ ण प त चे तंतोतंत पालन करायला सु वात केली.

कराराचा आ मा टकव यासाठ  आव यक चा र या या आ ण ना या या पायाचा जर
अभाव असेल तर करारा या श दांना फारसा अथ उरत नाही. यामुळे जकू/ जकू श य
करणा या ना यात गंुतवणूक कर या या इ छेने आपण सु वात केली पा हजे.

करार

नातेसंबंधातून जकू/ जकूला न तता आ ण दशा देणारे करार ज माला येतील.
उ पादक पर पर या जशा उ याकडून आड ाकडे बदलतील, नजर ठेवणा या
मुकादमीकडून आ म परी णाकडे, ा दे याऐवजी यशातील भागीदारीकडे जसा भर
बदलेल या माणे कधी याला काम कर याचा करार हणतात तर कधी भागीदारीचा करार.

जकू/ जकू कराराचा पर परावलंबी पर पर वहाराचा आवाका व तृत असतो. सवय
३ म ये ‘ हरवं आ ण व छ’ म ये कामे सोपव याब ल चचा केली. तो याचा एक उपयोग
होता. तथे आपण पा हलेली पाच त वेच मालक-नोकरांमध या, एका क पावर काम
करणा या वतं  मध या, एकाच येया ती चालणा या गटांमध या, कंप या आ ण
पुरवठादारांमध या करारांना न त आकार देतात. काहीतरी सा य कर यासाठ  आ ण
यांचे व थापन कर यासाठ  ती प रणामकारक माग तयार करतात.

जकू/ जकू करारात खालील पाच घटक प पणे  केलेले असतात.

इ छत प रणाम (प ती न हेत) काय आ ण कधी करायचं हे न क  नेमकं
ठरवा.
मागदशक त वे - कोण या चौकट त (त वे, धोरणे इ.) रा न ह ेयश मळवायचे



आहे ह ेनेमकं ठरवा.
उ रदा य व - यामुळे कामाचे मानक व मू यांकनाची वेळ ठरते.
प रणाम - मू यांकनाचा प रणाम हणून जे घडतं आ ण घडेल - चांगल-ं वाईट,
नैस गक आ ण तकसंगत - ते न त करा.

ह ेपाच घटक जकू/ जकू करारांना वत:चे अ त व देतात. या े ांम ये सु वातीलाच
झाले या व छ पर पर समजुतीमुळे आ ण करारामुळे आपल ं यश मोज याचा मापदंड
लोकांना मळतो.

अ धकारातून आलेली पारंपा रक मुकादमी ही जकू/हरा धारणा आहे. भाव नक
खा यावर काढले या कजाचाही तो प रणाम आहे. तुम याकडे जर व ास नसेल कवा
इ छत प रणामांची सामाईक ी नसेल तर ल  ठेव याकडे, तपासून पाह याकडे, सूचना
दे याकडे तुमचा कल राहातो. व ास नसतो यामुळे आपण लोकांवर नयं ण ठेवलं
पा हज ेअस ंवाटतं.

पण व ास भरपूर असेल तर तुमची प त कशी राहील? यां या वाटेतून बाजूला होणे.
जे हा सु वातीलाच जकू/ जकू करार झालेला असतो आ ण काय अपे त आहे हे यांना
नेमकं माहीत असतं ते हा तुमची भू मका ही मदतीचा ोत बनणे आ ण यांचा
उ रदा य वाचा अहवाल घेणे अशी राहाते.

कुणी स याने मू यमापन कर यापे ा वत:च आपल ेपरी ण करणे ही मानवी मनाला
खूप शांती देणारी प त आहे आ ण उ च व ासा या सं कृतीत ही खूपच अचूक आहे.
कतीतरी वेळा न द व न दसत आहे यापे ा गो ी खूप चांग या आहेत ह े लोकांना
मनोमन ठाऊक असतं. नरी ण कवा मोजमाप या यापे ा सू म ी अनेकदा जा त
अचूक ठरते.

जकू/ जकू व थापन श ण

अनेक वषापूव , अनेकानेक शाखा असले या एका अ त चंड बँकेसाठ या स ला
क पात मी अ य री या सहभागी होतो. यां या व थापन श ण काय माचे -
याचे वा षक अंदाजप क ७५०,००० डॉलस होते - याचे मू यमापन आ ण सुधारणा
यांना आम याकडून क न ह ा हो या. कामाचं व प अस ं होतं क  महा व ालयीन
व ा याची नवड करायची आ ण यांना सहा म ह यां या कालावधीत पंधरा पंधरा
दवसांची बारा कामं वेगवेग या वभागांम ये करायला लावायची. जेणेक न यांना
उ ोगाची सवसाधारण मा हती होईल. दोन आठवडे ापारी कज वभागात, दोन आठवडे
औ ो गक कज वभागात, दोन आठवडे वपणन वभागात, दोन आठवडे (ऑपरेश स)्

य  कामकाज वगैरे वगैरे.. सहा म ह यां या शेवट  सहा यक व थापक हणून व वध
शाखांम ये यां या नेमणुका झा या.

या सहा म ह यां या औपचा रक श णाचं मू यमापन करणं ह े आमचं काम होतं.



कामाला सु वात के यावर अस ंल ात आल ंक  इ छत प रणामांचं सु प  च  मळवणं
हा या कामातील सवात कठ ण भाग होता. आ ही सवात उ च अ धका यांना कळ चा पण
कठ ण  वचारला, “हा काय म संप यांनंतर या लोकांना काय काय करता यायला
हवं?” आ ण आ हाला मळालेली उ रं अगद  सं द ध आ ण पर पर वरोधी होती.

श ण काय म प त ब लचा होता, प रणामांब ल न हता हणून आ ही यांना
‘ श णाथ  नयं त श ण’ नावाचा एका नरा या धारणेवर आधा रत चाचणी श ण
काय म कर यास सुचवले. हा एक जकू/ जकू करार होता. याम ये व श  उ े
ठरवणे, ती पूण झाली हे दशवणारे नकष ठरवणे तसेच जे हा उ ं सा य होतील ते हा
येणारी मागदशक त वे, संसाधने, उ रदा य व आ ण प रणाम ठरवणे या सा याचा अंतभाव
होता. या बाबतीत प रणाम हणजे सहा यक व थापकपद  बढती, जथे यांना य
कामावर शक याची संधी मळणार होती आ ण पगारात घसघशीत वाढ.

आ हाला उ ं अगद  ठोकून ठोकून बाहेर काढावी लागली. “ हशोब ठेव यामधील
यांना काय काय कळलं पा हज े अस ं तु हाला वाटतं? वपणनामधल ं आ ण जमीन

जुम या या कजाब ल?” आ ण आमची याद  पुढे बरीच मोठ  होती. शेवट  यांनी शंभरा न
अ धक उ ं सां गतली. ती सोपी क न, काटछाट क न आ ण एक  क न शेवट  ३९
व श  वतणुक धान उ े यां या नकषांस हत तयार झाली.

संधी आ ण पगारवाढ यांमुळे लवकरात लवकर नकष पूण कर यास श णाथ  फार
चांग या रीतीने वृ  होत होते. याम ये यां यासाठ  एक मोठ  जीत होती आ ण
बँकेसाठ ही मोठ  जीत होती कारण बारा नर नरा या पज यात त ड दाखव याऐवजी
प रणामांचे नकष पूण करणारे सहा यक व थापक यांना मळत होते.

तर आ ही श णाथ  नयं त श ण आ ण णाली नयं त श ण यातला भेद
श णाथ ना समजावून सां गतला. आ ही सां गतलं, “ही उ ं आ ण ह े यांचे नकष

आहेत. ही सारी संसाधने आहेत. यात एकमेकांकडून शकणंही आलं. चला तर मग तु ही हे
नकष पूण केले क  लगेच तु हाला सहा यक व थापक हणून बढती मळेल.”

साडेतीन आठव ात ते संपलंदेखील! श णाची धारणा बदल याने ो साहन आ ण
सजनशीलतेला वाव मळाला होता.

अनेक धारणाबदलां माणे इथेही वरोध झाला. जवळ जवळ सव उ च अ धका यांचा
यावर व ासच बसेना. नकष पूण झा याचा पुरावा यांना दाखव यावर ते हणाल,े “या

श णाथ ना अनुभव नाही. सहा यक शाखा व थापक हणून जसा अंदाज यांना
यायला हवा तस ेते तावून सुलाखून नघालेल ेनसतात.”

यां याशी नंतर बोलताना आ हाला जाणवलं क  खरे हणज े ते हणत होते. “आ ही
ढोरमेहनत केली मग या मुलांना का नाही?” अथात यांना तस ं हणणं श य न हतं.
‘अननुभवी’ हा श द यात या यात वीकाराह होता.

या शवाय आणखी काही मो ा कारणांमुळे (सहा म ह यां या श णासाठ
७५०,००० डॉलस हे यातील एक) मानवसंसाधन खातं नाराज होतं.



आ ही याला तसाद दला, “ठ क आहे. आपण आणखी उ े काढून यांचे नकष
तयार क . पण श णाथी- नयं त श ण या धारणेला चकटून रा  या.” ही मंडळ
सहा यक शाखा व थापक हणून पुरेशी तयार झाली आहेत. श ण काय माचा भाग
हणून य  कामावर शक याचीही यांची तयारी झाली आहे याची हमी या

उ चा धका यांना दे यासाठ  आ ही आणखी साठ उ ं उक न काढली आ ण यांचे
अ यंत कठ ण नकष तयार केले. हे नकष तयार कर या या एका स ात सहभागी झाले या
काही अ धका यांनी बोलून दाखवले क  श णाथ नी जर हे कठ ण नकष पूण केल ेतर
सहा आठव ां या काय मातून गेले या कुणाहीपे ा यांची तयारी अ धक झालेली असेल.

वरोध होणार यासाठ  आ ही श णाथ ची आधीच तयारी क न ठेवलेली होती.
आ ही ही जा तीची उ े आ ण नकष घेऊन यां याकडे गेलो आ ण हणालो
“अपे े माणे व थापनाला तुम याकडून आणखी काही उ ं आ ण आधीपे ाही
आणखी कठोर नकषांची पूतता हवी आहे. यांनी आ हाला यावेळ  आ ासन दलं आहे क
तु ही ह े नकष पूण केल तर ते तु हाला सहा यक व थापक करतील.”

यांनी व ास बसणार नाही अस े माग शोधले. ते हशोबासार या वभागातील
अ धका यांना जाऊन भेटले आ ण सरळ हणाले. “सर, मी या नवीन श णाथ  नयं त
श ण चाचणी काय माचा एक सद य आहे आ ण मला अस ंसमजलं क  उ े आ ण
नकष तयार कर या या कामात तु हीही सहभागी होता.”

“मला या व श  वभागात सहा नकष पूण करायचे आहेत. महा व ालयातील मा या
श णात मला यातील तीन नकष पूण करणं श य आहे. एका पु तकाव न मी आणखी
एक पूण करेन. गे या आठव ात तु ही टॉमला शकवल,ं या याकडून शकून मी
पाच ाची तयारी केली. आता एक नकष पूण करायचा आहे आ ण तु ही कवा तुम या
वभागातलं आणखी कुणीतरी मा याबरोबर काही तास घालवून मला शकवू शकेल का?
असा मी वचार करत होतो. अशा रीतीने यांनी या खा यात दोन आठव ांऐवजी अधाच
दवस घालवला.

या श णाथ नी एकमेकाला मदत केली. एक  बसून क पना लढव या आ ण ती
जा तीची उ  े यांनी द ड आठव ात पूण केली. सहा म ह याचा काय म पाच
आठव ापयत कमी झाला होता आ ण प रणाम मा  खूपच सुधारल ेहोते.

लोकां यात जर आप या धारणा तपासून पाह याची हमत असेल आ ण जकू/ जकू
वर ल  क त कर याचे धैय असेल तर अशा कार या वचारांनी सं था मक जीवना या

येक े ात असाच प रणाम घडून येऊ शकतो. जबाबदार अ कम , वयं दश ना
काम करायला मोकळं सोडलं क  ज ेप रणाम मळतात -  आ ण सं था दोघांना - तो
पा न मी नेहमी अचं बत होतो.

काम कर याचा ‘ जकू/ जकू करार

काम कर याचे जकू/ जकू करार कर यासाठ  चंड धारणा बदलांची आव यकता



असते. भर प रणामांवर असतो, प त वर नाही. आप यापैक  ब तेकांचा कल प त वर
ल  ठेव याकडे असतो. सवय ३ म ये आपण पा हलेली कामे सोपव याची हेकरा प त,
आमचा मुलगा वॉटर क ग करत असताना मी सँ ा या बाबतीत वापरली तशी

व थापनाची प त आपण वापरतो. पण जकू/ जकू कराराचा भर प रणामांवर असतो.
यातून चंड मानवी मतांचे बांध फुटतात, अ धक एका मता नमाण होते, फ  प वर ल

क त कर यापे ा येम ये प  नमाण होते.
जकू/ जकू उ रदा य वामुळे लोक वत:चे मू यमापन करतात. मू यमापना या जु या

प तीत खेळले जाणारे खेळ अवघडलेल ेआ ण भाव नक ा दमवणारे असतात. जकू/
जकू म ये लोक वत:च वत:चे मू यमापन करतात आ ण यासाठ  वत:च सु वातीला
हातभार लावलेला नकष वापरतात. “आ हाला ह ेसा य करायचं आहे. अ, ब, क आ ण ड

ेणी या या मूलभूत पा ता आहेत. तुम यापैक  येकाला अ ेणी मळवायला मदत करणं
ह ेमाझ ं येय आहे. आपण आता काय बोललो याचा वचार कर. याचं नीट व ेषण कर
आ ण मग तुझ े हणून खास वै श  असं काय सा य कर याची तुझी इ छा आहे ते ठरव.
मग आपण एक  बसून तुला कुठली ेणी हवी आहे आ ण यासाठ  तू काय नयोजन करतो
आहेस ते पा या.”

व थापन त व  आ ण स लागार पीटर कर यांनी व थापक आ ण याचे
कमचारी यां यामधील काम कर या या कराराचे सार वेच यासाठ  ‘ व थापकांस प ’ या
वापराची शफारस केली आहे. अपे ा, मागदशक त वे आ ण संसाधने यां याब ल सखोल
आ ण स व तर चचा क न ती सं थे या उ ांशी सुसंगत आहेत याची खा ी क न
घेत यानंतर, या चचचा सारांश कमचारी प ातून व थापकाला ल हतात आ ण कामा या
मू यांम ये पुढचे नयोजन कवा पुढावा कधी घेतला जावा ह ेसुचवतो.

अशा कारचे जकू/ जकू करार वक सत करणे हे व थापनाचे म यवत  काम आहे.
हा करार प का झा यानंतर या या ढा याम ये कमचारी वत:चे व थापन क  शकतात.
यानंतर व थापकाचे काम गा ां या शयतीतील ‘पेस कार’ सारखे असते. एकदा गाडी

भरधाव सु  क न द यानंतर याने बाजूला हायचे असते. मग सांडलेले तेल पुसून घेणे
एवढेच याचे काम राहाते.

जे हा एखादा व र  आप या येक सहा यकाचा उजवा हात बसतो ते हा या या
नयं णाचा परीघ कतीतरी व तारतो. शासन आ ण वरखचा या काही पाय या गाळूनच
टाकता येतात. असा व थापक सहा कवा आठ जणांऐवजी वीस, तीस, प ास कवा
आणखीही लोकांवर देखरेख क  शकतो.

जकू/ जकू करारांम ये कुणी ामु याने आप या मज नुसार ब ीस कवा श ा
दे याऐवजी, केले या कामाचे प रणाम वाभा वकत: कवा ओघानेच येतात.

मु यत: चार कारचे प रणाम (ब ीस कवा श ा) असतात क  या व थापन
कवा पालक घडवू शकतात. आ थक, मान सक, संधी आ ण जबाबदारी. ‘आ थक’
प रणामांम ये उ प , समभाग घे याचा पयाय, भ  े कवा दंड येतात. ‘मान सक’



प रणामांम ये गौरव, मा यता, आदर, पत कवा यांचा हास हे येतात. अगद  अ त वाचीच
ांत नसेल तर आ थक मोबद यापे ा मान सक मोबदला अ धक ेरणादायी असतो.
श ण, वकास आ ण पगारा त र  लाभ ह े ‘संध ’म ये येतात. जबाबदारीचा संबंध

कामा या शी आ ण अ धकाराशी आहे. जो वाढवला कवा कमी केला जाऊ शकतो.
जकू/ जकू करारांम ये यातील एका कवा अ धक े ांतील प रणाम प  सां गतलेले
असतात आ ण संबं धत लोकांना ते सु वातीपासून माहीत असतात. यामुळे तु ही खेळ
क  शकत नाही. सव गो ी सु वातीपासूनच प  असतात.

या तकसंगत वैय क प रणामांबरोबरच सं थेवरचे वाभा वक प रणामसु ा नमूद
करणे गरजेचे असते. उदाहरणाथ, मी कामावर उशीरा आलो, इतरांशी सहकाय करायला
नकार दला कवा मा या व र ांबरोबर चांगल े जकू/ जकू कारचे काम कर याचे करार
वक सत केले नाहीत कवा इ छत प रणामांसाठ  यां यावर उ रदा य व सोपवल े नाही
कवा यांची ावसा यक वाढ, यां या क रअरचा वकास यांची काळजी घेतली नाही तर
काय होईल?

माझी मुलगी १६ वषाची झा यावर घर या मोटारी या वापरासाठ  आ ही एक जकू/
जकू करार केला. आ ही ठरवल ं क , ती सव कायदे, नयम पाळेल, गाडी व छ ठेवेल,
गाडीची नीट देखभाल करेल. आ ही हे मा य केल ं क  जबाबदार कारणांसाठ  ती गाडी
वापरेल. आवा यातील अंतरात त या आईसाठ  आ ण मा यासाठ  चालक हणून काम
करेल. तसंच आ ही हेही ठरवल ंक  तची सगळ  कामं ती आठवण न क न देता, आनंदाने
पार पाडेल. ही आमची जीत होती.

आ ही हेही ठरवल ंक  मी काही संसाधने पुरवीन - गाडी, पे ोल, वमा आ ण आ ही
मा य केल ंक  आम या करारा माणे सव कस ंकाय चाललंय याचं मू यमापन कर यासाठ
ती आठव ातून एकदा, सहसा र ववारी पारी मला भेटेल. प रणाम प  होते. कराराची
तची बाजू तने सांभाळली तर तला गाडी वापरता येणार होती. ती जर चुकली तर ती या
लाभापासून वं चत होणार होती, पु हा तने ठरवेपयत.

दो ही प ांकडून असले या अपे ा या जकू/ जकू करारात प  हो या. यात तची
जीत होती - तला गाडी वापरायला मळत होती आ ण सँ ा आ ण मा यासाठ ही न क च
जीत होती. तची वत:चीच न हे तर काही माणात आमचीही ने-आण ती वतं पणे क
शकत होती. गाडीची व छता, देखभाल यांची काळजी आ हाला उरली नाही आ ण
उ रदा य वही यात आपसुकच गंुफलं गेलं. मी सारखं त यावर नजर ठेव याची, त या
कामा या प तीत ढवळाढवळ कर याची गरज न हती. तचा ामा णकपणा, तची
ववेकबु , तची आ मपरी ण कर याची श  आ ण आमचं भ कम भाव नक बँक खातं
यामुळे तचं व थापन अनंत पट नी चांगल ंझालं. त या येक हालचालीवर ल  ठेवायचं
आ ण आ ही सां गत या माणे तने केलं नाही हणून तथ या तथे ब ीस कवा श ा

ायची यातले भाव नक ताणतणाव नमाण झाल े नाहीत. आम यात जकू/ जकू करार
झाला आ ण याने आ हा सवाना वातं य दलं.



जकू/ जकू करार कमालीचे मु दायी असतात. पण नुसतं तं  हणून याचा वापर
केला तर तो यश वी होत नाही. अगद  सु वातीला जरी सगळं ठरवून घेतलं तरी वैय क
सचोट  आ ण व ासाचं नातं नसेल, तर तो करार राखला जाऊच शकत नाही.

खरा जकू/ जकू करार हा धारणेचं, चा र याचं, तो यातून आला या ना याचं फ लत
आहे. या संदभाने तो यासाठ  नमाण झाला या पर परावलंबी वहाराची ा या आ ण
दशाही तो करारच ठरवतो.

प ती

सं थेतील प ती जर जकू/ जकू ला साथ देणा या असतील तरच ते सं थेत टकून
राहाते. जकू/ जकू असं त डाने बोलताना तु ही जर ब ीस मा  जकू/हरा ला देत असलात
तर हा काय म फसलाच.

यासाठ  तु ही ब ीस देऊ करता, ते तु हाला मळतं. तु हाला जर उ ं सा य
करायची असतील आ ण तुम या येयवा यातील मू यं य ात यावीत अशी इ छा असेल
तर तुमची ब साची प तही ती उ  े आ ण मू ये यां या ओळ त आणावी लागेल. हे

य ात केलं नाही तर तुमचं बोलणं आ ण करणं वेगवेगळं असेल. नाहीतर मी आधी
सां गतलं या सहकायाब ल बोलणा या पण ‘ब युडाची शयत’ लावून पधा नमाण
करणा या व थापकासारखी तुमची अव था होईल.

म य प मेकडील एका अ त चंड रीयल इ टेट सं थेसाठ  मी काही वष काम करीत
होतो. माझा या सं थेचा प हला अनुभव हणज े एका चंड व  रॅलीचा होता, यात
वा षक पा रतो षक वतरणासाठ  ८०० न अ धक व  सहकारी जमले होते. शाळेचा
बँड, टा या श ट्यांचा गदारोळ यांसह तो एक पूण मान सक उ साहवधनाचा काय म
होता.

तथ या ८०० जणांपैक  ४० लोकांनी ब स ं मळवली होती. ‘सवात जा त व ’,
‘सवा धक वहार’, ‘सवात जा त क मशन’, ‘सवा धक ाहक’ वगैरे. ब सां या वेळ
जबरद त आरडाओरडा, उ ेजन, टा यांचा गजर सगळं होतं. ह ेचाळ सजण ‘ जकल’े होते
यात शंकाच नाही पण ७६० जण ‘हरले’ आहेत ही जाणीवही अधोरे खत होत होती.

जकू/ जकू धारणेशी सुसंगत अस ं सं था मक व प आ ण प ती वक सत
कर यासाठ  आ ही शै णक आ ण सं था मक वकासाचं काय ताबडतोब सु  केलं.
तृणमूल पातळ वर या लोकांना ो सा हत करतील अशा प ती वक सत कर यासाठ
आ ही यांनाच सहभागी क न घेतलं. जा तीत जा त जणांना वैय क यां यासाठ
आखले या काम कर या या करारातील इ छत प रणाम सा य करता यावेत यासाठ
सहकाय कर यासाठ  आ ण एकमेकांना पूरक ठर यासाठ  आ ही यांना उ ेजन दले.

एक वषानंतर या रॅलीत १००० व  सहकारी उप थत होते आ ण यातील ८००
जणांनी ब से मळवली. तुलनेवर आधा रत काही वैय क पा रतो षके होती पण



काय माचा भर होता तो वत: ठरवले या उ ांची पूत  नी करणं आ ण गटांनी
संघांची उ े सा य करणं यावर. आता कृ म ो साहनाची, शाळेचा बँड आण याची,
भ या पपा यांची गरजच न हती. तथे उ फूत उ साह भरला होता. पण लोक पर परां या
आनंदात सहभागी होऊ शकत होते आ ण अ या कायालयाने एक  सु वर जा यासारखं
एक त पा रतो षकही अनुभवू शकत होते.

सवात वै श पूण गो  ही क  गे या वष या चाळ स जणां इतकाच माणशी वहार
आ ण नफा या वष या आठशे जणांनी मळवला होता. जकू/ जकू मान सकतेने सो या या
अं ां या सं येत मोठ  भर तर घातलीच शवाय क बडीही चांगली पोसली आ ण चंड
मानवी श ला आ ण बु ला बंधमु  केले व या या प रणाम व प सहकायाने संबं धत

येकजण भा न गेला होता.

पधा बाजारपेठेत असते कवा गे या वष या काम गरीबरोबर असते कवा जथे
पर परावलंबनाची, एकमेकांशी सहकाय कर याची गरज नसेल तथे अगद  स या
कायालयाबरोबर कवा बरोबर सु ा पधा असते. परंतु मु  उ ोगासाठ
बाजारपेठेतील पधा जतक  मह वाची असते ततकेच कामा या ठकाणचे सहकायही
मह वाचे असते. पधा, शयत अशा वातावरणात जकू/ जकूचा जोम टकत नाही.

जकू/ जकू यश वी हो यासाठ  याला कायालयीन प त चाही पा ठबा आव यक
असतो. श णाची प त, नयोजनाची प त, संपकाची प त, अंदाजप काची प त,
मा हती या देवाणघेवाणीची प त, मोबद याची प त या सा याच जकू/ जकू या पायावर
उभारले या ह ा.

मानवसंसाधनाम ये कमचा यांना श ण ह ा असणा या आणखी एका कंपनीला मी
काही स लासेवा दली होती. ठळक गृहीतक होतं क  माणसं हीच सम या आहे.

अ य  हणाले, “तु हाला पा हज े या कुठ याही कानात जा आ ण ते तुम याशी कसे
वागतात ते पाहा. ते फ  माग या न दवून घेणारे आहेत. ाहकाशी जवळ क कशी साधावी
ह े यांना समजत नाही. यांना उ पादनाची मा हती नाही. ते उ पादन आ ण गरज यांचं ल
लाव यासाठ  आव यक ते ान आ ण व  कौश य यां याकडे नाही.”

मग मी नर नरा या कानांम ये गेलो. यांचं बरोबर होतं पण तरी याने मा या मनातील
ाचं उ र मळत न हतं. “अशी वृ ी कशामुळे बनली?”
“हे पहा, सम या इथेच आहे.” अ य  हणाल,े “आमचे खाते मुख आहेत, ते उ म

उदाहरण घालून देत आहेत. आ ही यांना सां गतल ंआहे क  तुमचं काम हे दोन तृतीयांश
व चं आ ण एक तृतीयांश व थापनाचं आहे आ ण ते सवात जा त व  करत आहेत.
आ हाला तुम याकडून फ  व े यांचं श ण क न हवं आहे.”

या श दांनी एकदम लाल झडा फडकवला, “थोडी आणखी आकडेवारी घेऊ या.” मी
हटलं.

यांना ते आवडल ं नाही. यांना सम या ‘कळलेली’ होती आ ण यांना श ण हवं
होतं. पण मी मागे लागलो आ ण दोन दवसात सम येवरचा पडदा र झाला. कामाची



ा या आ ण मोबद याची प त यामुळे व थापक मंडळ  लोणी खात होती. ते
ग या या मागे उभे राहायचे. करकोळ व म ये अधा वेळ संथ व चा असतो आ ण
अधा वेळ धामधुमीचा असतो. यामुळे सगळ  नावडती कामं - श लक मालाचं नयं ण,
मालमोजणी, साफसफाई - ही व थापक व े यांवर ढकलून ायचे आ ण वत: मा
ग यावर बसून लोणी खायचे. याचमुळे वभाग मुखांची व  सवात जा त होत होती.

यामुळे आ ही फ  एक प त - मोबद याची प त बदलली आ ण एका रा ीत
सम या सुटली. आ ही अशी एक प त बसवली क  व े यांना पैस े मळाल ेतरच यां या

व थापकांना पैस े मळतील. व े यां या गरजा आ ण उ े आ ण व थापकां या
गरजा आ ण उ े यांची आ ही गाठ बांधली आ ण श णाची गरज एकाएक  नाहीशी
झाली. खरी जकू/ जकू मोबद याची प त घालून देणे हा कळ चा मु ा होता.

स या एका घटनेत कामाचं औपचा रक मू यमापन क न हवं असणा या कंपनी या
व थापकांबरोबर मी काम केलं. याने एका व श  अ धका याला दले या मू यांकनामुळे

तो वैतागला होता. “मला याला खरं तर तीन मू यांकन ायचं होतं. पण मला याला ‘एक’
ावं लागलं.” ( हणज ेखूप चांगलं, बढतीयो य)

“तु ही याला एक मू यांकन का दल?ं” मी वचारलं.
“ याला तस ेगुण मळाले.” याचं उ र.
“मग याला तीन मळावं, अस ंतु हाला का वाटतं?”
“तो तसंच वागतो. तो माणसांकडे ल  करतो, यांना पायाखाली तुडवतो, अ यंत

ासदायक आहे तो.”
“असं दसतं क  याचं पूण ल  फ  ‘प’ वर ‘प रणामांवर’ आहे आ ण याचंच याला

ब ीस मळतं. पण तु ही एकदा या याशी या ाब ल बोललात, प  ‘प रणाम मतेचं’
मह व याला पटवून दल ंतर कसं होईल?”

यांनी सां गतल ंक  यांनी ते क न पा हलं होतं, काहीही प रणाम झाला न हता.
“मग तु ही दोघांनी एक जकू/ जकू करार केला आ ण दोघांनी ठरवल ंक  याचा दोन

तृतीयांश मोबदला हा प व न गुणांव न ठरेल आ ण एक तृतीयांश मोबदला हा प  मधून
लोकांना तो कसा वाटतो, तो कती चांगला नेता, संघटक, संघ बांधणी करणारा आहे
याव न ठरेल, तर कसं?”

“मग तो या याकडे ल  देईल.” ते हणाले.

तर ब याच वेळ सम या ही प त म ये असते, माणसांम ये नसते. चांग या माणसांना
तु ही वाईट प तीत घातलं तर तु हाला वाईटच प रणाम मळतील. जी फुलं फुलावीत असं
तु हाला वाटतं या झाडांना तु हाला पाणी घालावं लागतं.

जे हा लोकं खरोखर ‘ जकू/ जकू’ वचार करायला शकतात ते हा ती प र थती
नमाण कर यासाठ  व टकव यासाठ  ते प ती घालून देऊ शकतात. वनाकारण असलेली
पधा मक प र थती बदलून ते ती सहकायाची क  शकतात आ ण प आ ण प  या

बांधणीने यां या प रणामकारकतेवर श शाली प रणाम घडवून आणू शकतात.



उ ोगांम ये प ती सुरळ त क न, काम गरी या बाहेर या जगातील नकषांशी पधा
क  शकतील असे अ तशय प रणामकारक माणसांचे संघ व थापक नमाण क
शकतात. श णाम ये सवमा य नकषां या संदभात वैय क काम गरीवर आधा रत
गुणांकन क  शकताततआ ण व ा याना उ पादक रीतीने एकमेकांना सहकाय क न
शक यासाठ  आ ण यश मळव यासाठ  ो साहन देऊ शकतात. कुटंुबाम ये पालक,
एकमेकांशी पधा कर याकडून सहकायाकडे आपला भर वळवू शकतात. उदा.
बो लगसार या खेळात, आ या कुटंुबाचा ‘ कोअर’ ठेवायचा व दरवेळ  माग या वेळेपे ा
अ धक ‘ कोअर’ करायचा अस ंते क  शकतात. घर या जबाबदा यांम येही, सारखं मागे
लागणं टाळ यासाठ  जकू/ जकू कराराने कामे वाटून देऊ शकतात व जी कामे फ
पालकच क  शकतात ती कामे करणं यांना श य होतं.

दोन मुलं आपसात बोलतानाचं एक ंग च  मला एकदा मा या म ाने दाखवलं होतं.
“आई जर सकाळ  लवकर उठली नाही.” एक मुलगा स याला सांगतो, “तर आप याला
शाळेला उशीर होणार.” जे हा कुटंुबांम ये जकू/ जकू उ रदा य व ळलं नसेल तर अशा

कार या सम या नमाण होतात. याचं हे बोलकं च  आहे.
दले या मागदशक त वांम ये आ ण उपल ध संसाधनांम ये व श  प रणाम सा य

कर याची जबाबदारी, जकू/ जकू त व ह े या वर टाकते. काम करणे, प रणामांचे
मू यमापन करणे याचे उ रदा य व या चे असते आ ण प रणाम ह ेकेले या कामाचे
ओघानेच येणारे फ लत असते. काम कर याचे जकू/ जकू करार बनतील आ ण टकतील
अस ंवातावरण जकू/ जकू प त नी तयार होतं.

या

जकू/ जकू सा यासाठ  जकू/हरा कवा ह / जका साधणं कधीही उपयु  ठरत
नाहीत. ‘तु ही जकू/ जकूच वचार करणार आहात, मग तु हाला आवडो अगर न आवडो’
अस ंतु ही हणू शकत नाही. मग  असा होतो क  ह े जकू/ जकू उ र शोधावं कसं?

रॉजर फशर आ ण व यम उरी या हावडमधील काय ा या ा यापक य नी यां या
‘गे टग टू येस’ या अ यंत उपयु  आ ण वैचा रक पु तकासाठ  अगद  वल ण काम केलेलं
आहे आ ण सौ ा या वाटाघाट साठ  ‘भू मकाब ’ मागाऐवजी ‘ता वक’ माग मांडला
आहे. जकू/ जकू ह ेश द वापरले नसल ेतरी याचा आ मा आ ण यामागचं त व ान हे
जकू/ जकू मागाशी मळतंजुळतं आहे.

ते सुचवतात क  ‘ता वक’ वाटाघाट चा गाभा काय तर ला सम येपासून वेगळे
काढणं, भू मकांवर नाही तर हतसंबंधांवर ल  क त करणं, उभयप ी लाभासाठ  पयाय
शोधून काढणं आ ण व तु न  नकषाचा आ ह धरणं, एखादे बा  मानक कवा त व क
ज ेदो ही प ांना आपलंसं वाटतं.

जकू/ जकू उ र शोधणा या अनेक लोक आ ण सं थांबरोबर मी वत: काम करत
असताना यांनी खालील चार पाय यां या मागाने जावं असं मी यांना सुचवतो.



थम, स या या नजरेतून सम येकडे पाहा. स या प ा या गरजा
आ ण काळ या यांना खरोखर समजून घे याचा य न करा आ ण
यां या इत या, कब ना यां यापे ाही चांग या रीतीन े या 

कर याचा य न करा.
सरं, कळ चे मु े  आ ण काळ या (भू मका न हे) ओळखा

तसरं, संपूणपणे मा य होईल असा तोडगा कशा रीतीन ेकाढला जाईल ते
ठरवा.
आ ण चौथं, हे प रणाम साधा याचे नवनवे पयाय शोधून काढा.

सवय ५ आ ण ६ या यातील दोन घटकांवर थेट काम करतात आ ण पुढ ल दोन
करणात आपण याब ल खोलात जाऊ.

पण या ठकाणी मला जकू/ जकू येचं आ ण य  जकू/ जकू प रणामांचं अतूट
नातं ल ात आणून ायचं आहे. जकू/ जकू प रणाम हा फ  जकू/ जकू येनेच तु ही
सा य क  शकता. सा य हेच साधन.

जकू/ जकू ह े म व तं  नाही. ती मानवी वहारांची धारणा आहे. सचोट ,
ग भता आ ण मुबलकते या मान सकतेतून ती येते. उ च व ासा या नातेसंबंधातून ती

वाढते. अपे ा आ ण यश यात प रणामकारकरी या प  केलेले असतात आ ण यात
यांच व थापनही केलेलं असतं, अशा करारात ती अंगभूतच असते. साहा यकारी

प त म ये ती बहरते आ ण आता सवय ५ आ ण ६ म ये आपण या व ताराने पाहणार
आहोत या यांमधून ती सा य होते.

उपयोगासाठ  सूचना

१) तु ही जथे करार हो यासाठ  कवा एखा ा उ रासाठ  वाटाघाट , सौदा करणार
आहात अशा एखा ा आगामी वहाराचा वचार करा. धैय आ ण वचार यांचा
समतोल राख याचा श द वत:ला ा.

२) जकू/ जकू धारणा अंमलात आण याम ये वारंवार येणा या अडथ यांची याद  करा.
यातले काही अडथळे र कर यासाठ  तु ही तुम या भावा या वतुळात काय क
शकता ते ठरवा.

३) तु ही जकू/ जकू करार वक सत करा व इ छत अस ंएखादं व श  नातं नवडा.
वत:ला स या या जागी ठेवून पाहा आ ण स या ला तो उपाय कसा

वाटत असेल ते प  श दात ल न काढा. या स या कडे जा आ ण
उभयप ी लाभदायक उपाय सापडेपयत आ ण एकमत होईपयत तो कवा ती
संवादास तयार आहेत का ते वचारा.

४) तुम या आयु यातील कळ चे नातेसंबंध ओळखा. येक भाव नक बँक खा यात काय
श लक असेल ते दशवा. या येक खा यात तु ही याने भर घालू शकाल असे



नेमके माग ल न काढा.
५) वत:ची घडण खोलवर तपासा, ती जकू/हरा आहे का? या घडणीचा तुम या इतर

शी वहारांवर कसा प रणाम होतो? या घडणीचा मूळ ोत तुम या ल ात
येतो का? तुम या स या या वा तवात या घडण चा चांगला उपयोग होतो क  नाही ते
ठरवा.

६) जकू/ जकू असा एखादा आदश शोधा क  याने कठ ण काळातही उभयप ी
लाभाचाच वचार केला आहे. या चं उदाहरण अ धक जवळून अ यासायचं
ठरवा.



सवय ५
आधी समजून घे याचा य न करा नंतर समजून
घेतली जा याची अपे ा करा



सहभावनापूण संवादाची त वे

दयाचा हणून एक तक असतो जो तकाला समजत नाही

पा कल

समजा तु हाला डो यांचा काही ास आह े हणून तु ही ने वै ाकडे गेलात. तुमची त ार
थोड यात ऐकून घेत यावर तो आपला च मा काढून तुम या हातावर ठेवतो.

“हा घाला.” तो हणतो. “मी गेली दहा वष हा च मा वापरतो आहे आ ण मला याचा
फार उपयोग झाला. मा याकडे घरी जा तीचा एक च मा आहे. हा तू घेऊ शकतोस.”

हणून तु ही तो घालून बघता, पण यामुळे अ धकच घोटाळा होतो.
“अरे बापरे!” तु ही उद ्गारता. “मला काहीच दसत नाही!”
“अरे, अस ंकसं झाल?ं” तो वचारतो. “मला तर याने चांगल ं दसतं. तू य न कर.”
“मी करतोय य न.” तु ही आ हाने सांगता. “सगळे धूसर दसतं आहे.”
“अरे, झालंय काय तुला? सकारा मक वचार कर.”
“मी सकारा मकतेने सांगतो क  सगळं धूसर दसतंय.”
“अरेरे! कृत न आहेस रे!” तो चड चडतो, “आ ण मी तु यासाठ  इतकं के यावर

देखील!”
पु हा ास झाला तरी या ने वै ाकडे जाल का? श यता कमी आहे. उपाय

सुचव याअगोदर जो/जी नदान करत नाही या यावर/ त यावर तुमचा व ास उरत नाही.
आ ण नदान कर याअगोदर आपण कती वेळा उपाय सुचवतो?

“ये रे बाबा, काय होतंय सांग. अवघड आह,े मला माहीत आहे पण मी समजून घे याचा
य न करीन.”

“ओह्, मला काही समजत नाही आई, तू मला वेडा हणशील.”
“नाही रे! सांग मला. मला तुझी जतक  काळजी आहे ना राजा तेवढ  कुणालाही नाही.

मला फ  तु या भ यात रस आहे. एवढा क ी का झाला आहेस सांग बरं.”
“अगं, मला नाही कळत.”
“अरे, सांगून टाक काय होतंय?”
“खरं सांगू का आई, मला आता शाळा आवडत नाही.”
“आं?” तु हाला बसलेला ध का. ‘शाळा आवडत नाही हणजे?’ आ ण तु या



श णासाठ  आ ही एव ा ख ता खाल या या? श ण हणजे तु या भ व याचा पाया.
तु या ताईने जसा झटून अ यास केला तसा तूही केलास तर तुलाही आवडेल शाळा. पु हा
पु हा आ ही तुला सांगतोय क  आता थर हो, तु यात मता आहे. पण तू ती वापरतच
नाहीस. य न कर. जरा सकारा मक वचार कर.”

शांतता…
“हं, चल आता सांग, काय होतंय तुला?”

एक चांगलासा स ला देऊन गो ी माग  लावायची आप याला इतक  घाई असते. पण
आपण नदान करायला तो  खरोखर खोलवर समजून घे यासाठ  वेळ ायला कमी
पडतो.

 मधील संबंधांचं मी शकलेलं सवात मह वाचं त व एका वा यात सांगायचं
झालं तर ‘ थम समजून या, मग तु हाला समजून घेतलं जा याची अपे ा करा.’
प रणामकारक -संबंधांची ही गु क ली आहे.”

चा र य आ ण संवाद

आ ा, मी ल हलेलं पु तक तु ही वाचत आहात. ल हणं आ ण वाचणं ही दो ही
संवादाची पं आहेत. तसंच बोलणं आ ण ऐकणंही. खरं तर संवादाचे हे चार मुख कार
आहेत आ ण चारांपैक  नदान एक गो  तु ही करत असता, या सग या तासांचा वचार
करा. या चांग या रीतीने करता येणं हे तुम या प रणाकारकतेसाठ  अ याव यक आहे.

संवाद हे जीवनातील सवात मह वाचे कौश य आहे. जागृताव थेतील बराचसा काळ
आपण संवादात घालवतो. पण आता याचा वचार करा. ल हणं, वाचणं शक यात तु ही
कतीतरी वष घातली. बोलणं शक यात इतक  वष घातली पण ऐक याचं काय? सरी

 ही त याच संदभ चौकट तून खरीखुरी, खोलवर समजून घेता यावी. हणून ऐक याचं
कोणतं श ण कवा श ण तु हाला मळालं आह?े

फारच कमी लोकांना वणाचं श ण मळालं असेल आ ण जे मळतं यातलाही
बराचसा भाग हा स या या खरोखर या समज यासाठ  अ यंत आव यक असा
चा र याचा पाया नसलेल,ं नातेसंबंधांचा पाया नसलेल ं न वळ म व नीतीमू यावरचं
तां क श ण असतो.

तु हाला जर मा याशी प रणामकारक वहार करायचा असेल, मा यावर -तुमचा
जीवनसाथी, तुमचं मुलं, तुमचे व र , तुमचे शेजारी, तुमचे सहकारी, तुमचे म  - भाव
पाडायचा असेल तर तु हाला आधी मला समजून यायला हवं आ ण हे न वळ तं ाने जमत
नाही. तु ही एखादं तं  वापरता आहात असं मला जाणवल ं तर मला ट पीपणा,
लांडीलबाडी यांचा वास येतो. तु ही अस ंका करत असाल, तुमचे हेतू काय असतील असा
मी वचार करत राहातो. तुम यापाशी मोकळेपणानं वागणं मला सुर त वाटत नाही.

मा यावर भाव पाड याची खरी क ली आहे ती तुम या उदाहरणात, तुम या य



वाग यात, तुमचं उदाहरण हे तुम या चा र यातून, तु ही खरोखर या कारची 
आहात. यातून सहजच वा हत होते. इतर लोकांना तु ही कस ेवाटता कवा मला तु ही जसे
वाटावे अस ं तु हाला वाटतं, यातून ते दसत नाही. मला तुमचा य  अनुभव काय येतो
याव नच ते दसतं.

तुमचं चा र य हे सतत तेज बाहेर फेकत असतं, संवाद साधन असतं. द घ प यात
याव नच माझा तुम याब ल आ ण मा यावर या तुम या य नांब ल पटकन् व ास
कवा अ व ास नमाण होतो.

तुमचं आयु य जर सारखं नरम-गरम राहात असेल, तु ही जर कडू गोड दो ही असाल
आ ण सग यात मह वाचं हणज े तुमची वैय क काम गरी तुम या सामा जक कामाशी
सुसंगत नसेल तर तुम यापाशी मोकळे होणे मला फार अवघड जाते आ ण मला तुमचं ेम
आ ण भाव कतीही हवासा वाटत असला आ ण मला याची कतीही गरज वाटत असली
तरी माझी मतं, अनुभव आ ण मा या हळ ा भावना तुम यासमोर उघड करणं मला
सुर त वाटत नाही. काय होईल कोणाला मा हत?

पण जोपयत मी तुम याशी मन मोकळं करत नाही. तु ही मला मा या व श
प र थतीला आ ण भावनांना समजून घेत नाही, तोवर मला कसा स ला ावा हे तु हाला
समजणार नाही. तु ही जे बोलताय ते सगळं छान छान असतं पण ते मला लागू होत नाही.

तु ही हणता क  तु हाला माझी काळजी आह,े कौतुक आहे. यावर व ास ठेवावा असे
मलासु ा फार वाटतं. पण जथे तु ही मला साधं समजूनसु ा घेतल ं नाही तथे तु हाला
माझ ंकौतुक कस ेवाटणार? मा यापाशी असतात तुमचे फ  श द, आ ण श दांवर माझा
भरवसा नाही.

मनोमन मला कळत असतं क  तु ही मला ज ेसांगणार असाल याची मला फार गरज
आहे. पण मी इतका रागावलेला, इतका बचावा या पा व यात असतो. कदा चत फार फार
अपराधी वाटणारा आ ण भेदरलेलाही असतो क  तुमचा मा यावर भाव पडूच शकत नाही.

जोवर मा या व श तेचा भाव तुम यावर पडलेला नाही तोवर तुम या स याचा
भाव मा यावर पडणार नाही. यामुळे मधील संवादा या सवयीत तु हाला जर

खरंच प रणामकारक ठरायचं असेल तर ते केवळ तं ाने जमणार नाही. मोकळेपणा आ ण
व ास सहज फूत करणा या चा र या या पायावर, सहभावनापूण वणाचं कौश य
तु हाला आ मसात करावं लागेल आ ण दया- दयांमधील वहार पूण कर यासाठ
तु हाला आधी भ कम भाव नक बँक खातं उभारायला लागेल.

सहभावनापूण वण

“आधी समजून या” म ये फार सखोल धारणाबदल अंतभूत आहे. आधी आपण
वत:ला स याने समजून यावे ही अपे ा ठेवतो. खूपशी लोकं समजून घे या या इरा ाने

ऐकत नाहीत, तर उ र दे या या इरा ाने ऐकतात. ते बोलतात तरी कवा बोल याची तयारी
तरी करत असतात. सगळं काही यां या वत: या धारणांमधून गाळून यां यापयत पोचतं,



स यां या आयु यास ते आ मच र  वाचत राहतात.
“हं, तुला कसं वाटतंय ते कळलंय मला!”
“मा याही बाबतीत अगद  असंच झाल ंहोतं. तुला माझा अनुभव सांगतो.”
स यां या वतणुक वर सारखा यां या घरचा च पट चाललेला असतो. यां या

यां यासाठ  ते वहार करतात या सवाना ते वत:चा च मा घालायला देतात.
यांना कुणाशीही काही सम या असली - मुलगा, मुलगी, पती/प नी, कमचारी…. यांची

वृ ी, हणजे.. समोर या माणसाला समजतच नाही.

एका व डलांनी एकदा मला सां गतल,ं “मा या मुलाचं मला काही समजतच नाही. तो
माझ ंअ जबात ऐकत नाही.”

“तु ही आ ा काय हणालात, ते जरा मी परत बोलतो.” मी हटल,ं “तु हाला तुमचा
मुलगा समजत नाही कारण तो तुमचं ऐकत नाही!”

“बरोबर.” ते हणाले.
“पु हा य न क .” मी हटलं. “तु हाला तुमचा मुलगा समजत नाही. कारण ‘तो’

‘तुमचं’ ऐकत नाही.”
“मी तेच हटलं.” ते अधीरतेने हणाले.
“मला वाटतं सरा माणूस समजून यायचा तर ‘तु ही’ ‘ याचं’ ऐकायला पा हजे.” मी

सुचवलं.
“ओह!्” ते हणाले. लांबलचक शांतता. “ओह्!” ते पु हा हणाले. थोडा थोडा उजेड

पडायला लागला होता. “ओहो! पण मला तर तो समजलेला आहे. तो कशातून जातो आह,े
मला कळतंय मीही यातून गेलेलो आहे. मला वाटतं मला ह ेसमजत नाहीये क  तो माझं
ऐकत का नाही.”

आप या मुला या डो यात काय चाललं आहे याची या माणसाला सुतराम क पना
न हती. तो वत: याच डो यात डोकावत होता आ ण याला वाटत होतं आपण जग बघतो
आहोत. आप या मुला या डो यात आलंच.

आप यापैक  अनेकांचं तसंच होतं. आपलं वत:चं बरोबर वागणं, आपलं वत:चं
आ मच र  यातच आपण म गूल असतो. आप याला स याने समजून यायचे असते.
आपली संभाषणं हणज े वगतांचे सं ह होतात आ ण स या या अंतरंगात काय चाललंय
याचा थांगप ा आप याला कधीही लागत नाही.

जे हा सरी  बोलत असते ते हा आपण सहसा ‘ वणा या’ चारपैक  एका
पातळ वर असतो. आपण स याकडे ‘ ल ’ करत अस ू शकतो. खरं हणज े आपण
ऐकतच नसतो. आपण ऐकत अस याचं ‘भासवत’ असू शकतो. “हँ हँ, हो हो बरोबर.”
आपण ‘ नवडक ऐकणं’ ही क  शकतो. संभाषणातला हवा तेवढाच भाग ऐकायचा.
नुक याच बालवाडीत जाऊ लागले या बाळाची अखंड बडबड ऐकताना आपण ब याचदा
अस ंकरतो कवा आपण ‘ल पूवक ऐकणं’ सु ा क  शकतो. बोल या जाणा या येक



श दाकडे आपलं पूण ल  देणं. पण आप यापैक  फारच थोडे लोक वणा या पाच ा
पातळ वर असतात. वणाची सव च पातळ , सहभावनापूण वण.

मी जे हा सहभावनापूण वण हणतो ते हा मी ‘कृ तशील’ वण कवा
‘ तसादा मक’ वणा या तं ाब ल बोलत नाहीये. ती तर फ  बोलणा या माणसाची
न कल करणं असतं. अशा प तीचं वण हे कौश याधा रत असतं. चा र य आ ण
नातेसंबंध यां याशी याचा संबंध असतो आ ण तो एक कारे याचं ऐकल ं जातं आह,े
याचा अपमान असतो आ ण ते अ यंत आ मच र ा मक असतंच. तु ही ही तं  ं वापरत

असाल तर य  वहारात तु ही आ मच र  सांगत नसाल पण तुम या ऐक याचा हेतू
आ मच र ा मक असतो. तु ही तसादा या तं ाने ऐकत असता पण तु ही ऐकत असता
याचा उ ेश असतो उ र दे याचा, नयं ण ठेव याचा, बनवाबनवीचा!

मी जे हा सहभावनापूण वण हणतो ते हा मला हणायचं असतं समजून घे या या
उ ेशाने केलेल े वण. ‘ थम समजून घे यासाठ ’, खरोखर समजून घे यासाठ  केलेलं

वण, असं मला हणायचं असतं. ही एक संपूणपणे वेगळ  धारणा आहे.
सहभावनापूण (सहभावनेतून आलेल)ं वण ह े स या या संदभचौकट या

आत पोचते. तु ही यातून बाहेर पाहाता, ते या ीनं जगाकडे पाहतात तसेच तु हीही
पाहता. यांची धारणा तु हाला समजते. यांना कसं वाटतं हे तु हाला समजतं.

सहभावना हणजे सहानुभूती न हे. सहानुभूती हा कराराचाच एक कार आहे.
जजमटचं एक प आहे. कधीकधी ती अ धक यो य भावना व तसाद असतो. पण
पु कळदा लोकांना सहानुभूतीच हवी असते. याने लोक परावलंबी होतात. सहभावनेने
ऐकणे याचा अथ तु हाला एखा ाचे सगळे हणणे पटलेच पा हजे असे नाही तर तु ही या
माणसाला बौ क तसेच भाव नक पातळ वर पूणपणे खोलवर समजून यावे.

सहभावनेने ऐकणे हणज ेबोलले या श दांची न द घेणे, यावर वचार करणे कवा ते
श द समजणे यापलीकडचे बरेच काही येते. संवाद त ांचा तर असा अंदाज आह े क
आप या संवादापैक  केवळ १० ट के भाग हा श दांनी केला जातो. आणखी ३० ट के भाग
हा वेगवेग या आवाजांनी होतो आ ण ६० ट के भाग हा देहबोलीतून  होतो.
सहभावनापूण वणाम ये तु ही कानाने तर ऐकताच पण याबरोबर आ ण आणखी
मह वाचे हणजे डो यांनी ऐकता आ ण दयाने ऐकता. हणजे तु ही भावना ऐकता, तु ही
वागणूक ऐकता, तु ही तुमचा उजवा आ ण डावाही म  वापरता. तु हाला काही जाणवतं,
आकळतं, संवेदना होते.

सहभावनापूण वण हे इतकं मह वाचं आह े कारण यातून तु हाला कामं
कर यासाठ ची अचूक मा हती मळते. आपलंच आ मच र  सांग याऐवजी आ ण वचार,
भावना, हेतू आ ण अथ गृहीत धर याऐवजी समोर या या डो यात आ ण दयात

य ात काय चालल ं आहे या वा तवावर तु ही काम करता. समजून घे यासाठ  तु ही
ऐकता, स या या आ याचं हणणं ऐक यासाठ  तु ही एकाकार झालेले असता.

या शवाय सहभावनापूण वण ही भाव नक बँक खा यात भरणा करायची एक वेगळ



क ली आहे. कारण जर समोर या माणसाला जोपयत एखाद  गो  ‘भरणा’ आहे असं
वाटत नाही तोपयत काहीही भरणा होऊ शकत नाही. भरणा कर यासाठ  तु ही हाडाची
काडं केली. पण ती उचलच ठरते. कारण समोर या ला तुमचे य न हे बनवाबनवीचे,
वाथ , दडपून टाकणारे वाटतात. कारण याला काय मह वाचं वाटतं हेच तु हाला

समजलेलं नसतं.
सहभावनापूण वण हा भाव नक खा यात केलेला एक दणदणीत भरणा असतो. हा

अ तशय उपचारा मक आ ण हळुवार फंुकर घालणारा असतो कारण तो ला ‘मान सक
हवा’ देतो.

आ ा तु ही या खोलीत आहात तथली सगळ  हवा जर काढून घेतली तर काय
होईल? तु हाला हे पु तक वाच यात रस वाटेल का? हवा मळणे सोडून तु हाला या
पु तकाची, बाक  कशाचीही पवा राहणार नाही. जवंत राहाणे हेच तुमची एकमेव ेरणा
असेल.

पण आता तु हाला हवा मळते आहे. यामुळे ती तुमची ेरणा नसते. मानवी ेरणेमधले
हे सवात मह वाचे सू  आहे. “तृ त झाले या गरजा ेरणा देत नाहीत.” फ  अतृ त
गरजाच ेरणा देतात. शा ररीक अ त वानंतर माणसाची सवात मोठ  गरज हणजे
मान सक अ त व समजून घेणं, सहमत होणं, होकार मळणं, कौतुक होणं.

जे हा तु ही स या माणसाचं सहभावनेने ऐकता ते हा तु ही या माणसाला ‘मान सक
हवा’ देता. आ ण ही मह वाचीगरज एकदा भाग यानंतर तु ही तुमचा भाव 
सोडव यावर क त क  शकतो.

मान सक हवेची गरज ही जीवना या अनेक े ातील संवादावर मोठा प रणाम घडवते.
हा स ांत मी शकागोम ये एकदा एका से मनारम ये शकवला आ ण सहभागी

झाले यांना सं याकाळ  ‘सहभावनायु  वण’ आचरणात आणायला सां गतले. स या
दवशी सकाळ  एक माणूस मा याकडे आला. याची बातमी अगद  या या पोटात मावत
न हती.

“काल रा ी काय झालं सांगतो.” तो हणाला. “इथे शकागोत असताना एका ज मनीचा
मोठा ापारी सौदा पूण कराय या य नात मी होतो. मी जागामालकांना भेटलो. यां या
व कलांना भेटलो आ ण सराच एक ताव घेऊन आलेला दलाल म ये घुसला.”

“हा वहार हातचा गे यातच जमा होता. या वहारासाठ  गेल े सहा म हने मी
धडपडत होतो आ ण अगद  ख या अथाने मी सगळ  क बडी एकाच डाल यात टाकली
होती, अगद  सगळ . मी नराश झालो होतो. मला जे ज ेकरणं श य होतं ते सगळं मी केलं.
सगळ  बटणं दाबून पा हली. सगळं व कौश य वापरलं, शेवटचा उपाय हणजे हा

वहार थोडा पुढे ढकलता येईल का? पण हे इतके दवस रगाळ याने ते लोक इतके
कंटाळले क  ते हे पूण करणार हे उघड होते.”

हणून मी मनाशी हटल,ं “आज आपण ज े शकलो ते वाप न पाहायला काय हरकत
आह?े थम समजून या नंतर समजून घेतलं जा याची अपे ा करा. नाहीतरी



गमाव यासारखं काही मा याकडे उरलंच न हतं.”
मी फ  या गृह थांना हटल,ं “तुमची प र थती नेमक  काय आह े आ ण मा या

तावाब ल या तुम या ख या काळ या काय आहेत हे मला नीट समजलं आह ेक  नाही ते
बघू या. मला समजल ंआहे असं तु हाला वाटलं क  मग मा या तावात यावर काही उ र
आह ेक  नाही ते बघू.”

“मी खरोखर या माणसा या जागी जाऊन पा हलं. या या गरजा आ ण काळ या यांना
श द प दे याचा य न केला आ ण तो मोकळा होत गेला.”

याला या गो ची काळजी होती, याला ज ेप रणाम अपे त होते ते जसेजसे मला
जाणवू लागल ेव मी ते  क  लागलो. तसा तो अ धका धक मोकळा होत गेला.

शेवट  आमचं संभाषण चाल ू असताना म येच तो फोनकडे गेला व बायकोचा नंबर
फरवला. माऊथपीसवर हात ठेवून मला हणाला, “ वहार तुमचा झाला आहे.”

“मी अवाक् झालो.” तो माणूस हणाला. आज सकाळ सु ा माझी तीच अव था आहे.
या गृह थाला ‘मान सक हवा’ देऊन या माणसाने भाव नक बँक खा यात चंड भरणा

केलेला होता. शेवट  जे हा सगळे या याशी येऊन ठेपतं ते हा बाक  सग या गो ी साधारण
सार याच भासतात. पण वहाराची मानवी मती ही तां क बाजूंपे ा मह वाची ठरते.

प ह यांदा समजून घेणं, उपचार सुचव याआधी नदान करणं अवघड असतं. इतक  वष
आप याला चालला तो च मा स याला देऊन टाकणं कमी काळासाठ  कतीतरी सोपं
असतं.

पण द घ काळात यामुळे प आ ण प  दोघांचीही हानी होते. सरी माणसं कुठून येतात
हे अचूक मा हती अस या शवाय जा तीतजा त पर परावलंबी प रणाम तु ही सा य क
शकत नाही आ ण जर तु ही यां याबरोबर काम करता यांना समजून घेत यासारखं वाटत
नसेल तर तु हाला मधील प  - मोठ  भाव नक बँक खाती मळत नाहीत.

सहभावनापूण वण हे ततकंच धो याचंही असतं. ऐक या या सखोल अनुभवातून
जायचं तर सुर ततेची भावनाही खूप जा त लागते. कारण वत:वर भाव पडू दे यासाठ
तु ही वत:ला खुले करत असता. तु ही चटकन बळ  पड या या थतीत असता. एक कारे
हा वरोधाभास आहे. कारण भाव पाड यासाठ  आधी तु हाला भा वत हावं लागतं.
हणजेच तु हाला ख या अथानं समजून यावं लागतं.

याचमुळे सवय १, २ आ ण ३ इत या पायाभूत ठरतात. यामुळे तुमचा अ वचल
अंतभाग, मु य क  तयार होते. तथून शांतपणे आ ण श नशी तु ही बा  आ मणाचा
सामना क  शकता.

उपचार सुचव यापूव  नदान करा

कतीही अवघड आ ण धो याचं असलं तरी थम समजून या कवा उपचार
सुचव यापूव  नदान करा. हे जीवना या अनेक अंगांम ये उठून दसणारं यो य त व आहे.



स या ावसा यकांची ती खूण आहे. वै ा या नदानावर जर तुमचा व ास नसेल तर
याने सुचवले या औषधांब लही तु हाला खा ी राहणार नाही.

आमची मुलगी जेनी दोन म ह यांची असताना एकदा एका श नवारी आजारी पडली या
दवशी आम या भागात फुटबॉलचा सामना होता आ ण जवळजवळ येकजण मनाने
तथेच होता. मोठा सामना होता, जवळजवळ ६०,००० लोक जमल े होते. सँ ा आ ण
मलाही जायला आवडलं असतं. पण लहान या जेनीला सोडून जाववत न हतं. त या
उल ा-जुलाबांनी आ हाला काळजी वाटू लागली होती.

डॉ टर सामना बघायला गेले होते. ते आमचे नेहमीचे डॉ टर न हते, पण स या फोनवर
तेच उपल ध होते. जेनीची प र थती आणखी बघड यावर आ ही वै क य मदत यायचं
ठरवलं.

सँ ाने टे डयमवर फोन क न यांना शोधून काढल ं (पेज केलं.) साम यातील तो
अ यंत मह वाचा ण होता आ ण यां या आवाजातील गडबड घाई तला जाणवली, “हं.”
ते घाईत हणाले. “बोला काय?”

“मी सौ. कोवे बोलतेय डॉ टर, आम या मुलीची - जेनीची आ हाला जरा काळजी वाटते
आहे.”

“काय प र थती आहे?” यांनी वचारलं.
सँ ानं ल णांचं वणन केलं आ ण ते हणाले, “ठ क आहे. मी औषधां या कानात

फोन क न औषधे सांगतो. कुठ या औषधां या कानात जाता तु ही?”
फोन ठेवला. ते हा सँ ाला वाटलं क  घाईत तने पुरेशी मा हती डॉ टरांना दली नाही.

पण तने सां गतल ेतेवढे पुरेसे होते.
“जेनी हे नवजात बाळ आहे हे यांना कळलंय असं तुला वाटतंय ना?” मी तला

वचारलं.
“होय, मला वाटतं.” सँ ा हणाली.
“पण ते आपले नेहमीचे डॉ टर नाहीत. यांनी आ ापयत कधीच तला तपासलेलं

नाही.”
“हो, पण मला वाटतं यांना माहीत आहे.”
“ यांना माहीत आहे याची प क  खा ी नसतानासु ा ती औषधं ायची तुझी तयारी

आहे का?”
सँ ा एकदम ग प झाली. “मग काय क या?” शेवट  तने वचारले.
“ यांना पु हा फोन कर.” मी हटलं.
“तूच परत फोन कर ना.” सँ ा हणाली.
मी केला. पु हा एकदा यांना साम यातून शोधून फोनवर बोलावलं. “डॉ टर, तु ही

कानात फोनवर औषधं सां गतल ं ते हा तुम या ल ात आल ं होतं का क  जेनी दोन
म ह यांची आहे?”

“नाही!” ते उ ारले. “मला माहीत न हतं. बरं झालं तु ही पु हा फोन केला ते. मी



ताबडतोब औषधं बदलून देतो.”

नदानावर तुमचा व ास नसेल तर उपचाराब लही तु हाला काही कळणार नाही.
हे त व व बाबतीतही खरे आहे. एखादा प रणामकारक व े ता हा ाहका या गरजा,

काळ या, याची प र थती हे आधी नीट समजून घे याचा य न करतो. नवखा व े ता
व तू वकतो. पण एखादा ावसा यक मा  गरजा आ ण सम या यांचं समाधान वकतो. हा
संपूण वेगळा माग असतो. नदान कस ं करावं, समजून कसं यावं हे एक ावसा यक
शकून घेतो. लोकां या गरजांचा संबंध या या उ पादन कवा सेवांशी कसा जोडला हे ही तो
शकतो. या जर जुळत नसतील तर ‘मा या उ पादन कवा सेवेने ही गरज पूण होणार
नाही’ हे सांग याचा स चेपणाही या याजवळ असावा लागतो.

उपचारापूव  नदान हे काय ा या े ातही मूलभूत ठरते. केस तयार कर यापूव च
एखादा मुरलेला वक ल प ह यांदा प र थती समजून घे यासाठ  कायदे आ ण पूव चे नकष
समजून घे यासाठ  सव स य गो ी व मा हती गोळा करतो. चांगला वक ल हा आपली बाजू
तयार कर या अगोदर जवळजवळ व  प ा या व कलाची बाजू ल न काढतो.

उ पादना या आरेखनाबाबतही ह ेखरे आहे. कंपनीत असं कुणीतरी हणू शकेल का क ,
“ ाहक संशोधन सगळं बकवास आहे. आपण आपलं उ पादनाचं आरेखन बनवू या.”
स या श दात, ाहका या खरेद या सवयी, उ ेश वगैरे सगळं वस न जा. फ

उ पादनाचं आरेखन बनवा, असं चालणार नाही.
चांगला अ भयंता रेखाटन कर या अगोदर वेगवेग या श , ताण हे समजून घेईल.

चांगला श क शकव या अगोदर वगाचा अंदाज घेईल. चांगला व ाथ  अ यास कर या
अगोदर समजून घेईल. चांगल े पालक हे मू यमापन कर या अगोदर, नणय
ठोठाव याअगोदर समजून घेतील. समजून घेणं ही चांग या नणयाची गु क ली आहे.
आधीच नवाडा क न टाकला तर माणसाला नीट समजणारच नाही.

थम समजून घे याचा य न करा हे सहजीवना या सव े ांमधील यो य त व आहे. हे
सवकष, साधारण त व आहे पण मधील संबंधां याबाबतीत सवात श शाली आहे.

चार आ मच र ा मक तसाद

आपण आ मच र ा या ीने ऐकतो. यामुळे आपण चारपैक  एक तसाद देतो.
आपण ‘मू यमापन’ करतो. आपण सहमत होतो कवा होत नाही. आपण ‘खोदतो’ -
आप या वत: या संदभचौकट तून आपण  वचारतो. आपण स ला देतो. आप या
वत: या अनुभवाव न आपण स ला देतो कवा आपण ‘अथ लावतो’ आप या वत: या

उ ेशांव न आ ण वतणुक व न आपण स यां या उ ेशांचा, यां या वतणुक चा अथ
उलगडून पाह याचा य न करतो.

हे आपले तसाद वाभा वक असतात. आप या मनावर हे खोलवर कोरले गेलेले
असतात. सवकाळ आपण अशाच नमु यांभोवती जगत असतो. पण आप या समजून



घे या या मतेवर यांचा नेमका काय प रणाम होतो?
समजा मी मा या मुलाशी बोलत आहे. तो जे सांगतो आहे ते नीट सांगून हो याआधीच

जर मी यां या येक बोल याचे मू यमापन क  लागलो तर मा याशी मोकळेपणी
बोल याएवढा तो मोकळा होईल का? मी याला मान सक हवा देतो आहे का?

आ ण मी जे हा खो न खो न वचारतो ते हा याला कसं वाटतं? खो न वचारणे
हणज े‘वीस ’ खेळणं झालं. तु ही एकामागोमाग एक  वचारत जायचे आ ण याने

हो, नाही अशी अ पा री उ रं ायची. वीसएक  वचार यानंतर तु ही या या
मनात या गो ीचा अंदाज क  शकता. खो न वचारणं हे आ मच र ा मक आहे.
नयं णा मक, आ मक आहे. ते फार तकशु ही असतं आ ण तकाची भाषा ही
भावभावनां या भाषेपे ा वेगळ  असते. तु ही दवसभर ‘वीस ’ खेळत रा हलात तरी
स याला काय मह वाचं वाटतं हे तु हाला शोधून काढता येणार नाही. सारखं खो न 

वचारणं ह ेपालक मुलां या जा त जवळ जाऊ शकत नस याचं एक कारण आहे.
“कसं काय चाललंय रे, मुला?”
“म त.”
“हं, काय चाललंय ह ली?”
“काही नाही.”
“शाळेत काय नवीन वशेष?”
“काही खास नाही.”
“आ ण या श नवार-र ववारी काय करतो आहेस?”
“ठरवलं नाही.”
म ांशी फोनवर या या अखंड चालले या ग पा तु ही थांबवू शकत नाही. पण तो

तु हाला मा  एक कवा दोन श दात उ रं देतो. तुमचं घर हणज े या या जेव या-
झोप याची सोय असलेला पंथ नवास असतो; पण तो कधी खुलून बोलत नाही, मनातलं
सांगत नाही.

आ ण जे हा तु ही याब ल वचार करता, ते हा खरं सांगा, याने का बरं तस ंकरावं,
कारण दरवेळ  जे हा तो आपलं मऊ मऊ पोट तु हाला दाखवतो ते हा तुम या ‘तरी मी
ते हा तुला सांगत होतो’ या आ मच र ा मक स या या ह ी या पायाने तु ही ते चरडूनच
टाकता?

आप या मनावर हे तसाद इतके खोलवर कोरले गेलेले असतात क  आपण जे हा ते
वापरतो ते हा ते आप या ल ातही येत नाहीत. मी हा स ांत आजवर देशात या हजारो
जणांना से मनारम ये शकवला आहे आ ण नाटुक यातील भू मका साकारताना
सहभावनापूण वणा या संगांम ये ते हळूहळू यांचे नेहमीचे तसाद देऊ लागले आहेत
हे कळ यानंतर दरवेळ  यांना सवाना चंड ध का बसतो. पण जे हा यांना हे दसतं क
यांचे नेहमीचे तसाद कसे असतात आ ण सहभावनेने कसं ऐकायचं. ते हा संवादात घडून

येणारा ना मय बदलही यांना जाणवतो. खूप जणांना सात सवय पैक  ‘ थम समजून



घे याचा य न करा’ हे सवात उ साहजनक, ताबडतोब अंमलात आण यासारखं वाटतं.
वडील आ ण यांचा ट नएजर मुलगा यां यातील नेहमीचे संभाषण कस ेअसते पा  या.

व डलांचे श द हणज ेआपण आ ा पा हले या चार तसादां या भाषेत काय असतो ते
पाहा.

“हॅ! बाबा बस झालं. शाळा हणजे चऊकाऊसाठ  असते.”
“काय झालं रे?” (खोदणे)
“याचा वहाराशी काही संबंध नाही. मला यातून काहीही मळत नाही.”
“अरे, बाळा अजून तुला यातले फायदे समजायचे आहेत. मी तु याएवढा होतो ते हा

मलाही असंच वाटायचं. काही काही वषय हणजे कती फालतू आहेत अस ंवाटायचं. पण
याच वषयांची मला पुढे फार मदत झाली. थोडा धीर धर. थोडा वेळ दे.” (स ला)

“मी दहा वष दली क  आयु यातली!  अ धक य याने मला ऑटो मेकॅ नक हणून
काय फरक पडणार आह ेसांगू शकाल का?”

“ऑटो मेकॅ नक? गंमत करतो आहेस का?” (मू यमापन)
“नाही गंमत नाही. योकडे पाहा. याने शाळा सोडली. तो गा ांची कामं करतो.

केवढा पैसा मळतो याला. हे वहाय आहे.”
“आ ा तसं वाटत असेल पण पुढे काही वषानी, आपण शाळेत असतो तर बरं झालं

असतं असं योला वाटणार आहे. तुला ऑटो मेकॅ नक हायचं नाहीये. यापे ा चांगलं
काहीतरी हो यासाठ  तुला श णाची आव यकता आहे.” (स ला)

“कोण जाणे.. योचं कस ंसगळं छान जुळून गेल ंआहे.”
“हे बघ मुला, तू खरंच य न केला आहेस का?” (खोदणे, मू यमापन)
“आता दोन वष मी यु नअर कॉलेजम ये आहे. मी य न न क च केला आहे. पण हे

सगळे वाया जाणार आहे.”
“ही फार त ेची शाळा आहे बाळा. याला तरी थोडं मह व दे.” (स ला, मू यमापन)
“अ, बाक  सग यांनाही मा यासारखंच वाटतं.”
“आज तू जथे आहेस तथे तू अस यासाठ  तु या आईने आ ण मी कती याग केला

आहे तुला क पना आह े का? इतकं पुढे आ यावर आता सोडून देता येणार नाही.”
(मू यमापन)

“तु ही याग केलाय मला माहीत आहे. बाबा, पण तो अनाठायी आहे.”
“हे बघ, तू गृहपाठ कर यात थोडा अ धक वेळ घालवलास आ ण ट हीसमोर थोडा

कमी वेळ बसलास….” (स ला, मू यमापन)
“हे पाहा बाबा, याचा काही संबंध नाही. च्…. जाऊ दे! मला या वषयावर आणखी

काही बोलायचं नाही.”

व डलांचा हेतू चांगला आहे हे उघडच आहे. ते मदत क  इ छतात हेही उघडच आहे.
पण यांनी समजून यायला सु वात तरी केली का?



आता मुलाकडे जरा अ धक काळजीपूवक बघा. याचे नुसते श द न ह ेतर याचे वचार
आ ण भावना (खाली कंसात दाखव या माणे) आ ण वडीलां या आ मच र ा मक

तसादां या प रणामां या श यता.

“हॅ! बाबा, बस झालं शाळा हणज े चऊकाऊसाठ  असते.” (मला तुम याशी बोलायचं
आहे. तुमचं ल  हवंय.)

“काय झालं रे?” (तु हाला रस वाटतोय! छान!)
“ याचा वहाराशी काहीच संबंध नाही. मला यातून काहीही मळत नाही.” (मला

शाळेत काहीतरी सम या आहे आ ण मला ती फार भयंकर वाटते आहे.)
“अरे बाळा, तुला अजून यातल ेफायदे समजायचे आहेत. मी तु या एवढा होतो ते हा

मलाही असंच वाटायचं (नाहीऽऽ! हे बाबां या आ मच र ातील करण तसरे. मला याब ल
बोलायचं नाहीये. बफातून अनवाणी कती मैल वाट तुडवत ते शाळेला जायचे या याशी मला
काही घेणं नाही. मला ाकडे येऊ दे लीज.) “काही काही वषय हणज े कती फालतू
आहेत अस ंवाटायचं. पण याच वषयांची मला पुढे फार मदत झाली. थोडा वेळ दे, थोडा
धीर धर. (वेळ देऊन माझा  सुटणार नाही. तु हाला सांगता आलं असतं तर कती बरं
झालं असतं. भडाभडा सगळं सांगून टाकता आलं असतं तर कती बरं झाल ंअसतं.)

“मी दहा वष दली क  आयु यातली.  आ ण य याने ऑटो मेकॅ नक हणून मला काय
फरक पडणार आहे सांगू शकाल का?”

“ऑटो मेकॅ नक? गंमत तर करत नाहीस ना?” (मी ऑटो मेकॅ नक झालो तर यांना
आवडणार नाही. मी शाळा सोडली तर यांना आवडणार नाही. मा या बोल याचं मला
समथन केलं पा हजे.)

“नाही गंमत नाही. योकडे पाहा. याने शाळा सोडली. तो गा ांची कामं करतो आ ण
केवढा पैसा मळतो याला. हे वहाय आहे.”

“आ ा तसं वाटत असेल. पण पुढे काही वषानी आपण शाळेत गेलो असतो तर बरं
झालं असतं असं योला वाटणार आहे.” (अरे देवा! आता आपण क - सोळा; वषय:
श णाचे मह व) तुला ऑटो मेकॅ नक हायचं नाही. (तु हाला काय मा हती बाबा? मला
खरंच काय हवं आहे याची तु हाला काहीतरी क पना आहे का?) यापे ा चांगल ंकाहीतरी
हो यासाठ  तुला श णाची आव यकता आहे.”

“कोण जाणे, योचं सगळं कसं छान जुळून आलं आहे.” (तो अयश वी नाही. याने
शालेय श ण पूण केलं नाही आ ण तो अयश वी नाही.)

“हे बघ मुला, तू खरंच य न केला आहेस का?” (आपण नुसतीच भुई धोपटत बसलोय
बाबा. तु ही फ  ऐकून या ना, मला खरंच तुम याशी काहीतरी मह वाचं बोलायचं आहे.)

“आता दोन वष मी यु नयर कॉलेजम ये आहे. मी य न न क च केला आहे. पण हे
सगळं वाया जाणारं आहे.”

“ही फार त ेची शाळा आह ेबाळा. याला तरी थोडं मह व दे.” (वा! छान! आता
आपण त ा आ ण शाळा याब ल बोलणार. मला याब ल बोलायचं आहे ते बोलता



आलं तर!)
“अं… बाक  सग यांनाही मा यासारखंच वाटतं.” (मलाही काही मह व आहे. मी काही

अगद  बावळट नाही.)
“तू आज जथे आहेस तथे तू अस यासाठ  तु या आईने आ ण मी कती याग केला

आहे. तुला क पना आहे?” (हॅ हॅ, आता ही अपराधी भावनेची खेळ . मीच कदा चत
बावळट असेन. शाळा थोर आहे, आईबाबा थोर आहेत आ ण मी एक बावळट आहे.) इतकं
पुढे आ यावर आता सोडून देता येणार नाही.

“तु ही याग केलाय मला मा हत आह ेबाबा.पण तो अनाठायी आहे.” (तु हाला खरंच
कळत नाहीये.)

“हे बघ, तू गृहपाठ कर यात थोडा अ धक वेळ घालवलास आ ण ट . ही. समोर थोडा
कमी वेळ बसलास….” ( याचा संबंध नाही बाबा, याचा काहीच संबंध नाही हो बाबा. मी
तु हाला कधीच सांगू शकणार नाही. य न करणारा मीच मूख होतो.)

“हे पाहा बाबा, याचा काही संबंध नाही… च्.. जाऊ दे! मला या वषयावर आणखी
काही बोलायचं नाही.”

आपण स या माणसाला नुस या श दांव न समजून घे याचा य न करतो. वशेषत:
आप या वत: या च यातून या याकडे पाहात असताना. ते हा आपण कती संतु लत
असतो हे दसतंय का आता? जे हा एखाद   याचं आ मच र  समजून यावं हणून
मनापासून धडपडत असते ते हा आपले आ मच र ा मक तसाद कती मयादा आणतात
हे जाणवत आह ेका?

जोवर तु हाला तळमळ वाटत नाही, जोवर तुम या वैय क चा र यात ती श  येत
नाही, भाव नक बँक खा यात श लक पडत नाही आ ण तु ही सहभावनापूण वण
कौश य वक सत करत नाही तोवर स या माणसा या अंतरंगात डोकावणे, या या
नजरेतून जग पाहाणे तु हाला श य होणार नाही.

या कौश याम ये सहभावनापूण वणा या हमनगा या वर या टोकाम ये वकसा या
चार पाय या अंतभूत असतात.

प हली आ ण सवात कमी प रणामकारक हणजे ‘बोल याची न कल’. ‘कृ तशील’
कवा ‘ तसादा मक’ वणात शकवलं जाणारं हे कौश य. चा र य आ ण नातेसंबंधाचा
पाया नसेल, तर लोकांना ते अपमानकारक वाटू शकतं आ ण ते मटूनच जातात. तरीही हे
प ह या पायरीवरचं कौश य आहे कारण यामुळे नदान काय बोललं जात आहे या याकडे
तु हाला ल  तरी ावं लागतं.

बोल याची न कल करणं सोपं असतं. एखा ा या त डून बाहेर पडणारे श द ऐकायचे
आ ण तेच पु हा बोलायचे. तु ही तुमचा म सु ा वापरत नाही.

“हॅ! बाबा, बास झालं शाळा हणज े चऊकाऊसाठ  असते.”
“हॅ! तुला वाटतं शाळा हणजे चऊकाऊसाठ  असते.”
जे बोललं गेल ं याची तु ही फ  पुन  केली. तु ही मू यमापन केलं नाही क  खो न



वचारल ं नाही कवा स ला दला नाही कवा अथ लावला नाही. तु ही नदान एवढं तरी
दाखवलं क  तुमचं या या श दांकडे ल  आहे. पण समजून घे यासाठ  तु हाला अ धक
काही करावं लागतं.

सरी पायरी हणज े याचं बोलणं ‘वेग या श दांत मांडणं’ हे थोडं अ धक
प रणामकारक आहे. पण अजूनही हे फ  शा दक संवादापुरतंच मया दत आहे.

“हॅ! बाबा, बास झालं! शाळा हणजे चऊकाऊसाठ  असते.”
“तुला आता शाळेत जावंसं वाटत नाही.”
यावेळ  तो अथ तु ही तुम या श दात मांडला आहे. आता तो काय बोलतोय यावर तु ही

वचार करत आहात. पण जा त क न डा ा म ने, म या तकशु , कायकारणवा या
बाजूने.

तस या पायरीवर तुमचा उजवा म  काम क  लागतो. तु ही भावनांना तसाद देता.
“हॅ! बाबा, बस झालं! शाळा हणज ेकाऊ चऊसाठ  असते.”
“तू अगद च नराश झालेला दसतोस.”
आता या या बोल याब ल याला कसं वाटत आहे याकडे तुमचं जोवर ल  असते.

ततकंस तो काय बोलतो आह ेयाकडे असणार नाही. चौ या पायरीत सरी आ ण तसरी,
दो ही येतात. तु ही बोलणं वेग या श दात मांडता आ ण भावनेला तसाद देता.

“हॅ! बाबा, बस झालं! शाळा हणज ेकाऊ चऊसाठ  असते.”
“तू शाळेब ल अगद च नराश झालेला दसतोस.”
नैरा य ही भावना आहे. शाळा हा वषय आहे. संवादा या दो ही बाजू समज यासाठ

तु ही म या दो ही बाजूंचा वापर करीत आहात.
आता जे हा तु ही सहभावनायु  वणाची चौथी पायरी वापरता ते हा जे घडतं ते

खरोखर वल ण असतं. जे हा तु ही मनापासून समजून घे याचा य न करत असता,
वषय तुम या श दात मांडला आ ण भावनांना तसाद देता ते हा तु ही या ला
मान सक हवा देत असता. याचे वत:चे वचार आ ण भावना नीटपणे मांडायलाही तु ही
याला मदत करता. तुम या ऐकून घे या या आ ण समजून घे या या ामा णक

तळमळ ब ल याचा व ास जसजसा वाढत जातो तशा या या मनात ज े चाललं आहे
आ ण तो जे सांगतो आहे या यातील भती अ य होतात. ये दयीचे त दयी असा वाह
सु  होतो. याला एक गो  वाटते आहे. तो एका गो ीचा वचार करतो आहे आ ण
संवादातून सरेच काहीतरी सांगतो आहे असं घडत नाही. या या अगद  अंतमनातील
भावना आ ण वचार यां याब ल तो तु हाला व ासात घेतो.

“हॅ! बाबा! बस झालं. शाळा हणजे चऊकाऊसाठ  असते.” (तुम याशी मह वाचं
बोलायचं आहे. तुमचं ल  हवंय मला.)

“तू शाळेब ल अगद च नराश झालेला दसतोस.” (होय ना! मला अगद  तसंच
वाटतंय.)

“झालोय खरा. याचा वहाराशी काहीच संबंध नाही. मला यातून काहीसु ा मळत



नाही.”
“शाळेतून तुला काहीच चांगलं मळत नाही असं तुला वाटत आहे.” (थांबा, मला हेच

हणायचं आहे का? तपासून पा  दे.)
“अं, हो मला मदत होईल असं मला काहीच शकायला मळत नाही. हणजे, योचं

पाहा ना. याने शाळा सोडली आ ण तो गा ांची कामं करतो. पैसा मळवतो. हे वहाय
आहे.”

“ योला सग याची बरोबर क पना आहे असं तुला वाटतंय.” (अं…)
“हो, एक कारे आहे. तो आ ा खरंच पैसा मळवतो आहे. पण थो ाच वषानी याला

वत:ब ल कमीपणा वाटायला लागेल.”
“तुला वाटतंय क  आपण चुक चा नणय घेतला अस ं योला वाटणार आहे.”
“न क च, तो कशाकडे पाठ फरवतो आहे बघा ना हणजे तुम याकडे श ण नसेल

तर या जगात तुमचं कठ ण आहे.”
“ श ण खरंच मह वाचं आहे.”
“हो ना! हणजे तुम याकडे ड लोमा नसेल, तु हाला नोकरी मळवता येत नसेल कवा

कॉलेजला जाता येत नसेल तर करणार काय? तु ही श ण हे घेतलंच पा हजे.”
“तुम या भ व यासाठ  ते मह वाचं असतं.”
“असतंच आ ण ..सांगू का? मला फार काळजी वाटते. ऐका ना तु ही आईला सांगणार

नाही ना?”
“आईला कळू नये असं तुला वाटतंय.”
“अं, तसंच काही नाही. अ,ं मला वाटतं चालेल तु ही सां गतलं तरी. नाहीतरी तला

कळणारच आहे. हे पाहा, आज माझी परी ा झाली, वाचनाची परी ा आ ण बाबा यांनी
मला सां गतलं क  मी चौथीत या मुलासारखं वाचतो. चौथीत या! मी आता हाय कूलम ये
आहे.”

समजून घे याने केवढा फरक पडतो! तु ही जर सम येला हातही लावत नसाल तर
जगात या सग या स ावने या स याचा काडी इतकाही प रणाम होणार नाही. आपण
जर आप याच आ मच र ात इतके अडकून रा हलो, आप या धारणांम ये अडकून रा हलो
आ ण स या कोनातून जग बघ यासाठ  जर पुरेसा वेळ आपण आपला च मा काढून
ठेवला नाही तर आपण सम येपयत पोचूही शकणार नाही.

“माझी दांडीच उडणार आहे बाबा आ ण मला वाटते क  जर दांडीच उडणार असेल तर
सोडून दलेलं बरं, पण मला सोडून ायचं नाही.”

“तु यासमोर पेच पडला आहे. तुझी मन: थती धा झाली आहे.”
“मी काय करावं अस ंतु हाला वाटतं, बाबा?”

आधी समजून घे याचा य न के यामुळे व डलांनी संभाषणा या संधीला एकदम



प रवतना या संधीत बदलून टाकलं. वरवर या - काम झा याशी - कारण पातळ वर या
संभाषणाऐवजी यांनी अशी प र थती नमाण केली क  जथे ते केवळ यां या मुलावरच
न हे तर यां या ना यावरदेखील प रवतनाचा प रणाम घडवू शकतात. आपलं आ मच र
बाजूला ठेवून आ ण थम समजून घे याचा य न क न यांनी भाव नक बँक खा यात
जबरद त भरणा केला आहे आ ण यां या मुलालाही एकएक पापु ा उलगडून ख या
मु ापयत पोचायला बळ दलं आहे.

आता टेबला या दोन बाजूला बसून एकमेकांकडे व  कोनातून पाह याऐवजी,
पतापु  टेबला या एकाच बाजूकडून सम येकडे पाहात आहेत. मुलगा व डलांचं
आ मच र  उघडून यांचा स ला मागतो आहे.

अगद  स ला ायला सु वात के यावरसु ा व डलांना मुला या संवादा ती
संवेदनशील राहावं लागतं. जोपयत तसाद ‘ता कक’ आहे तोपयत ते  वचा
शकतात, स ला देऊ शकतात. पण या णी तसाद ‘भाव नक’ होईल. या णी यांनी
पु हा सहभावनापूण वणाला सु वात केली पा हजे.

“अं, काही गो ी तू क न पाहा ास असं मला वाटतं.”
“कोण या, बाबा?”
“जसं, वाचनाम ये जा तीची मदत घेणं. कदा चत तं  वगात याचा एखादा श ण

काय म असेल.”
“मी आधीच याची चौकशी केली आहे. यात दोन सं याकाळ आ ण श नवारचा पूण

दवस जातो. याला फारच जा त वेळ लागतो!”
उ रातील ‘भाव नकता’ जाणवून वडील पु हा ‘सहभावनेकडे’ बघतात.
“ही फारच जा त कमत आहे.”
“ शवाय बाबा, मी सहावीतील मुलांनाही शकवायचं कबूल केलंय.”
“ यांनाही तुला सोडून ायचं नाहीये.”
“पण तु हाला हेही सांगतो बाबा, क  जर तो श ण काय माने मदत होईल असं

वाटलं असतं तर मी रोज सं याकाळ सु ा तथे गेलो असतो आ ण सहावी या
व ा यासाठ  सरा श क दला असता.”

“तुला खरंच मदत हवी आहे. पण या श णाचा तुला उपयोग होईल क  नाही अशी
तुला शंका आहे.”

“होईल का हो, बाबा?”

पु हा एकदा मुलगा मोकळा झाला आह ेआ ण तकशु  वचार क  लागला आहे. पु हा
एकदा तो व डलांचं आ मच र  उघडतो आहे. आता पु हा एकदा व डलांना भावाची आ ण
प रवतनाची आणखी एक संधी मळाली आहे.

काही वेळा अशा असतात क  प रवतनासाठ  बा  व पाची गरज नसते. पु कळदा
लोकांना जर मन मोकळं करायची संधी दली तर यां या सम या ते वत:च उलगडू शकतात



आ ण या येत या सम यांचं समाधानही यांना सहजच मळतं.
बाक या वेळ  यांना खरंच जा ती या वचारांची आ ण मदतीची गरज असते. मेख

असते ती या चे मनापासून क याण चत याम ये, सहभावनेने ऐक याम ये या
लाच या सम येपयत पोचू दे यात आ ण या या वेगाने आ ण वेळाने याचं समाधान

शोधू दे यात, एकामागून एक पापु े उलगडत जणू आतला मऊ गोड कांदा मळेपयत
वर या साली सोला ा तसं.

जे हा माणसांना खरंच काही खुपत असतं आ ण तु ही समजून घे या या शु  इ छेने
ऐकून घेतलं तर ते कती झटकन् मोकळे होतात. ह े पा न तु ही च कत हाल. मुलांना
मोकळं हो याची फार ती  गरज वाटते. सोब यांपे ाही जा त पालकांकडे मोकळं हो याची
आ ण ते होतील, जर यांना व ास वाटला क  क  पालक यां यावर नरपे पणे ेम
करतील आ ण नंतरसु ा यां याशी एक न  राहातील, यांना हसणार नाही कवा ट का
करणार नाहीत.

तु ही जर दखावट शवाय, मुखव ा शवाय खरंच समजून यायचा य न केला तर
स या कडून तुम याकडे शु  ान आ ण समजूत यांचा असा काही ओघ येईल क

तु ही अ रश: थ क होऊन जाल. सहभावना दशव यासाठ  बोल याचीसु ा नेहमी गरज
नसते. कधीकधी श दांचा खरंतर अडसरच होतो. याच कारणामुळे केवळ तं ाचा उपयोग
होऊ शकत नाही. समजूत ही तं ाला वर उचलते. केवळ तं  हा अडथळा ठरतो.

सहभावनापूण वणा या कौश यांब ल मी ल हलं कारण कौश य हा कुठ याही
सवयीचा मह वाचा भाग असतो. आप याला कौश य लागतातच पण मला पु हा हे
सांगावंसं वाटतं क  समजून घे याची ‘ ामा णक तळमळ’ नसेल तर नुसती कौश ये
प रणामकारक ठरणार नाहीत. आप याला बनव याचा कुठलाही य न लोक हाणून
पाडतात. खरं तर तु ही तुम या जवळ या लोकांशी वागताना तु ही काय करत आहात हे
यांना सांग याने मदतच होते.

“सहभावना आ ण ऐकून घेणे यावरचं ह ेपु तक मी वाचलं आ ण मा या मनात आप या
ना याचा वचार आला. मी तुझं जसं ऐकून यायला हवं होतं तस ंऐकून घेतलं नाही हे मा या
ल ात आलं. पण मला तस ं कर याची इ छा आहे. ह े मा यासाठ  अवघड आहे. मी
कधीकधी ह ेउडवूनही लावेन. पण मी याचा य न करणार आहे. मला तुझी खरंच पवा
आहे आ ण मला समजून यायचं आहे. तू मला मदत करशील अशी मला आशा आहे.”
तुमचा हेतू सांगून टाकणं हा मोठा भरणा आहे.

पण जर तु ही ामा णक नसाल तर मी याचा य नसु ा करणार नाही. याने
मोकळेपणा नमाण होईल. मम थानं उघ ावर येतील. पण जे हा या ला ह ेकळेल
क  तु हाला खरे हणज ेपवा न हती आ ण तो जे हा उघडा, जखमी आ ण खावलेला असा
राहील ते हा यात पुढे तुमचंच नुकसान आहे. तं , हमनगाचं टोक हे खाली असणा या
चा र या या चंड पायातूनच उगवलं पा हजे.

आता काही लोक सहभावनापूण ऐक यात फार वेळ जातो असा आ ेप घेतात.



सु वातीला थोडा जा त वेळ लागतही असेल. पण पुढे जाऊन यामुळे कतीतरी वेळ वाचतो.
तु ही एक वै  असलात आ ण णाला अचूक औषध योजना सुचवायची असेल तर तु ही
सवात काय म गो  क  शकता ती हणज ेअचूक रोग नदान करणे. ‘मी फार घाईत आहे.
आ ा नदान करायला मला वेळ नाही. फ  ही औषधं या.’ असं तु ही हणू शकत नाही.

मला आठवतं मी एकदा ओआ , हवाई या उ र कना यावर एका खोलीत लहीत
होतो. मंद वारा वाहात होता. हणून खोली थंड ठेव यासाठ  मी दोन खड या उघड या -
एक समोरची, एक बाजूची. एका मो ा टेबलावर करणांनुसार लावलेले बरेच कागद होते.

अचानक वा याला जोर चढला आ ण माझ ेकागद इत तत: उडू लागले. माझी भयंकर
नुकसान झा याची भावना आजही मला आठवते, कारण आकडे न टाकलेली पानं ध न
एकूणएक अ व थत झालं होतं. मी खोलीत धावपळ क न एकेक कागद गोळा करत
होतो. शेवट  एकदा मा या ल ात आल ंक  दहा सेकंद खच क न दो हीपैक  एक खडक
बंद केली तर जा त बरं होईल.

सहभावनापूण वण वेळ घेतं. पण पुढे जाऊन परत येणं, गैरसमज त करणं, पु हा
तेच काम करणं. अ  आ ण न सुटले या सम यांबरोबर राहाणं, लोकांना मान सक हवा
न द याने झालेले प रणाम न तरणं यांना लागतो यापे ा कमीच वेळ सहभावनेने
ऐक यात जातो.

एखादा कसलेला सहभावनापूण ोता हा खोलवर काय चालल ंआहे हे चटकन ताडू
शकतो आ ण एवढा वीकार, एवढ  समजूत दाखवू शकतो क  स या लोकांना एकामागून
एक पापु े उलगडत, मूळ ा या गा याशी जाणं सुर त वाटतं.

आप याला समजून यावं अस ं लोकांना वाटतं आ ण ह े कर यासाठ  तु ही वेळेची
जेवढ  गंुतवणूक कराल तेवढ  तु हाला दाम पट ने परत मळते कारण तु ही सम या अचूक
समजावून घेऊन काम सु  केलेलं असतं आ ण जे हा एखा ा माणसाला आप याला
समजून घेतल ंआहे अस ंवाटतं ते हा बनले या मो ा भाव नक बँक खा यापासून सु वात
केलेली असते.

समजून घेणं आ ण आकलन

जसं तु ही लोकांना खोलवर समजून यायला शकाल ते हा आकलनातले अनेक फरक
तुम या ल ात येतील. पर परावलंबी प र थतीम ये ज े लोक एक  काम क  पाहतात
ते हा या फरकांचा केवढा प रणाम होतो हेही तु हाला रोचक वाटेल.

तु हाला त णी दसते, मला हातारी बाई दसते आ ण आप या दोघांचंही बरोबर असू
शकतं.

तु ही जीवनसाथी क त भगातून जगाकडे पाहत असाल., मी आ थक ववंचने या
पैसा क त भगातून जगाकडे पाहातो.



तुमची घडण सुकाळा या मान सकतेत झाली असेल तर माझी भावा या मान सकतेत
झाली असेल.

तुमचा एखा ा सम येकडे पाह याचा कोन हा अगद  य धान, उ फूत, सवकष
असा उज ा म या धारणेचा असेल. तर माझा अगद  डा ा म चा धारणेचा अगद

मवार, सुसंगत, व ेषणा मक आ ण श द धान असेल.
आपलं आकलन अगद  भ  अस ू शकतं, तरीसु ा या आप या धारणा हणजेच

‘स य थती’ आहेत. या समजुतीत आपण वषानुवष जगत आलो आहोत आ ण यांना ही
‘स य प र थती’ दसत नाही यां या चा र याब ल कवा बौ क मतेब ल शंका घेतो.

आता या सग या फरकांसह आपण एक  काम कर याचा, वैवा हक जीवनात,
नोकरीत कवा एखा ा सामा जक कामाम ये संसाधनांचं यो य व थापन कर याचा आ ण
प रणाम साध याचा य न करत असतो. तर मग ह े जमावं कसं? जेणेक न आपण
एकमेकांशी संवाद साधू शकू. सहकायानं या सम या सोडवू शकू आ ण एक जकू/ जकू
उपाय शोधून काढू शकू यासाठ  आप या वैय क आकलना या मयादा कशा त हेने
नाहीशा करा ा?

सवय ५ ह े याचं उ र आहे. जकू/ जकू या येतील ही प हली पायरी आहे. जरी
(आ ण वशेषत: जे हा) समोरची  या धारणेतून येत नसेल ते हा थम समजून
घे याचा य न करा.

या त वाचा एका अ धका याला उपयोग झाला याचा अनुभव याने मला सां गतला.
“मी एका लहान कंपनीत काम करत होतो. या या एका मो ा रा ीय बँकेबरोबर

करारासाठ  वाटाघाट  चाल ूहो या. या सं थेने यांचे आठ सद यांचे वाटाघाट चे पथक तयार
कर यासाठ  यां या वक लांना सॅन ॅ स को न यां या वाटाघाट  वशेष ाला ओहायां न
आ ण यां या दोन अ य ांना अस े वमानाने आणले होते. ‘ जकू/ जकू कवा काही नाही’
अस ेआम या कंपनीने ठरवल ेहोते. आपली सेवा आ ण कमत मो ा माणावर वाढवायचे
आम या कंपनी या अ धका यांनी ठरवले होते. पण या मो ा व ीय सं थे या माग यांमुळे
ते दबून गेल ेहोते.”

आम या कंपनीचे अ य  वाटाघाट या टेबलवर बसल ेआ ण ते हणाल,े “हा करार,
तु हाला हवा तसा आ ही तुम यासाठ  लहीतो. हणज े आ हाला तुम या गरजा आ ण
काळ या नीट समज याची खा ी क न घेता येईल. या गरजा आ ण काळ यांवर आ ही
आमचा तसाद देऊ. यानंतर आपण कमतीब ल बोलू.”

वाटाघाट चे पथक अगद  भा न गेले. आप याला हवा तसा करार करायला मळणार
हणून ते खूष झाले. ताव मांडायला यांनी तीन दवस घेतले.

यांनी जे हा तो सादर केला ते हा अ य  हणाल,े “आता तु हाला काय हवं आहे ते
आ हाला नीट समजल ंआहे ना ते पा .” मग यांनी सगळा करार, वषय वेग या श दात
मांडत, भावनांना तसाद देत, यांना काय मह वाचं वाटत आहे ते अ य ांना समजल ंआहे
याची यांना आ ण यांना खा ी होईपयत पु हा एकदा पूण वाचला.” “हां, असंच नाही.



आ हाला असं हणायचं नाही.. हां, आ ा तु हाला बरोबर समजल ंआहे.”
अ य ांना यांचा कोन पूणपणे समज यानंतर यांनी वत: या कोनातून

वाटणा या काळ या समजावून सां गत या.. आ ण यांनी ऐकून घेतलं. ऐकून यायला ते
तयार होते. हवा मळव यासाठ  यांना धडपड करावी लागत न हती. ज े अ तशय
औपचा रक, कमी व ासा या, जवळ जवळ संशया या वातावरणात सु  झाल ेहोते, तेच
आता सहकाया या सुफल वातावरणात पराव तत झाले होते.

चचचा समारोप करताना पथकातील सद यांनी सां गतले क , “आ हाला तुम याबरोबर
काम करायचे आहे. आ हाला हा वहार करायचा आहे. आता तुमची कमत सांगा हणजे
आपण स ा क न टाकू.”

मग वत:ला समजून घेतल ेजा याची अपे ा करा

थम समजून या… आ ण मग वत:ला समजून घेतलं जा याची अपे ा करा. वत:ला
कसं समजून घेतल ं जावं हे समजणं हा सवय ५ चा उ राध आहे आ ण जकू/ जकू
उपायापयत पोच यासाठ  ततकाच मह वाचा आहे.

यापूव  आपण ग भतेची ा या धैय आ ण ववेक यामधील समतोल अशी केली
होती. समजून घे यासाठ  ववेकाची आव यकता असते. समजून घेतलं जा यासाठ  धैय
लागतं. जकू/ जकू साठ  या दो ही गो ी उ च पातळ वर असा ा लागतात. यामुळे
पर परावलंबी प र थतीत आप याला समजून घेतल ंजाणं ही मह वाचं आहे.

सु वाती या ीकांचे भ  त व ान माने मांडले या तीन श दात सामावल े आहे.
इथॉस, पॅथॉस आ ण लोगॉस. या तीन श दांम ये थम समजून घे याचा य न करणे व
नंतर समजून घेतलं जा याची अपे ा करणे याचं सार आल ंआहे अस ंमी हणेन.

इथॉस हणजे तुमची वैय क व ासाहता, तुम या ामा णकपणावर आ ण मतेवर
असलेला लोकांचा व ास. याची ेरणा तु ही देता, असा व ास. तुमचं भाव नक बँक
खातं. पॅथॉस ही सहभावनेची बाजू आहे - भावना. स या माणसा या संवादातील भाव नक

वाहाशी तुमची तार जुळलेली आहे असा याचा अथ. लोगॉस हे तकशा  आहे.
सादरीकरणातील कायकारणभाव.

म ल ात या. इथॉस, पॅथॉस, लोगॉस. तुमचं चा र य आ ण तुमचे नातेसंबंध आ ण
मग तुम या सादरीकरणातील तकशु ता. याम ये आणखी एक मोठा धारणाबदल आहे.
ब तेक लोक सादरीकरण करताना थेट लोगॉसकडे जातात, डा ा म या तकबु ने ते
जातात. थम इथॉस आ ण पॅथॉस वचारात न घेताच ते यां या तकाची स यता इतर
लोकांना पटवायला जातात.

मा या प रचयाचा एकजण अ तशय नराश झाला होता. कारण याचा व र  या या
मते अनु पादक असले या नेतृ वशैलीत अडकला होता.

“तो काहीच का करत नाही?” याने मला वचारले. “मी याब ल या याशी बोललो



आहे. याला याची जाणीव आहे पण तो काही करत नाही.”
“अं, तू या यावर एक भावी सादरीकरण का करत नाहीस?” मी वचारले.
“केलं.” उ र आलं.
“प रणामकारक हे कसं ठरवतोस? जे हा एखा ा व े याकडून व  होत नाही. ते हा

परत शकायला कुणाला पाठवतात? ाहकाला? प रणामकारक हणज े याचा उपयोग
होतो ते. हणजे प/प . तुला हवा तो बदल घडून आला का? या येत तुझा नातेसंबंध
उभारला गेला का? तु या सादरीकरणाचा प रणाम काय झाला?”

“मी सां गतलं ना, याने काही केलं नाही. तो ऐकूनच घेत नाही.”
“मग ‘प रणामकारक’ सादरीकरण कर. या या डो याबरोबर तुझी सहभावना नमाण

हायला हवी. तुला या या संदभ चौकट त शरायला हवं. तुझा मु ा अगद  सोपेपणानं
आ ण य व पात मांडायला हवा, तो वत:ही क  शकणार नाही. अस ं या यासमोर या
पयायांचं वणन करायला हवं. ह ेकरायची तुझी तयारी आहे का?”

“मी ह ेसगळं का करायचं?” याने वचारले.
“ स या श दांत, याने याची नेतृ वाची संपूण शैली बदलणं तुला हवं आहे आ ण तुझी

सादरीकरणाची प त बदलायला तू तयार नाहीस.”
“कदा चत.” तो उ रला.
“मग ठ क आहे.” मी हटल,ं “हसून सोडून दे आ ण याबरोबर जगायला शीक.”
“ते श य नाही.” तो हणाला. “मा या ामा णकपणाशी केलेली ती तडजोड ठरेल.”
“ओके, मग प रणामकारक सादरीकरण तयार कर. तेवढं तर तु या भावा या वतुळात

आहे.”
शेवट  याने ते केलं नाही. याला ती गंुतवणूक ‘अ त’ वाटली.

आणखी एक प र चत, व ापीठातील ा यापक ही कमत ायला तयार होते. एक
दवस ते मा याकडे आल े आ ण हणाले, “ ट फन, मा या संशोधनासाठ  लागणा या
नधी या जवळपासही मी पोचू शकत नाहीये. कारण माझे संशोधन ह े खरं हणजे
वभागा या मु य काय मात नाही.”

यां या प र थतीवर थोडी स व तर चचा के यानंतर मी सुचवलं क  इथॉस, पॅथॉस
आ ण लेगॉस वाप न यांनी एक प रणामकारक सादरीकरण तयार करावं. “तु ही

ामा णक आहात आ ण तुम या संशोधनाने पु कळ लाभ होणार आहेत हे मी जाणतो. ते
वत: क  शकतात यापे ा अ धक चांग या रीतीने यां या स या या आवडी या पयायाचं

वणन करा. तु हाला यांची खोलवर जाण आहे हे दाखवून ा आ ण मग तुम या
वनंतीमागचं तकशा  काळजीपूवक मांडा.”

“ठ क आह,े य न करतो.” ते हणाले.
“तु हाला मा याबरोबर याचा सराव करायचा आहे का?” मी वचारले. यांनी तयारी

दाखवली आ ण आ ही यां या उपायाची रंगीत तालीम केली.
सादरीकरण करायला जे हा ते गेल े ते हा यांनी सु वात अशी केली, “तुमची उ ं



काय आहेत आ ण या सादरीकरणावरचा आ ण मा या शफारश ब ल या तुम या काळ या
काय आहेत या सरळ नीट समज या आहेत का ते आधी पा .”

यांनी ते सावकाश, धीरेधीरे केलं. यां या सादरीकरणा या मधेच आप या समजुतीची
सखोलता आ ण यां या कोनाब ल आदर दशवत असताना एका ये  ा यपकांनी
स याकडे पा हलं. मान हलवली व परत यां याकडे वळून हणाले, “तु हाला मळाले

पैसे.”

तुम या वत: या क पना जे हा तु ही प पणे, नेमकेपणाने, य व पात आ ण
सवात मह वाचे हणज ेसंदभ - यां या धारणा आ ण काळ या यां या सखोल समजुती या
संदभात - मांडता ते हा तुम या क पनांची व ासाहता एकदम खूप वाढते.

आपलंच तुणतुणं वाजवत तु ही आप याच गो ीत गुरफटून गेलेले नसता. तु हाला
खरोखरच समजतं तुमचं सादरीकरण तुम या सु वाती या वचारापे ा अगद  वेगळंच
झालेलं असेल. कारण समजून घे या या य नात तु ही शकलले असता.

सवय ५ ही तु हाला उचलून सादरीकरणांम ये अ धक अचूकतेकडे, अ धक सचोट कडे
नेते आ ण लोकांना ते कळतं. यांना हे कळतं क  तुम या या क पनांवर व ास आहे या
क पना, सव स यता व आकलन पैल ूल ात घेऊन तु ही सादर करत आहात. याचा लाभ

येकाला आहे.

एकास एक

सवय ५ ही श शाली आहे कारण तुम या भावा या वतुळा या बरोबर म यभागी ती
आहे. पर परावलंबी थतीतील ब याच गो ी तुम या काळजी या वतुळात असतात.
सम या, मतभेद, प र थती, संग, इतरांचं वागणं. तुम या श  जर तथे क त के या, तर
यां या वापरानेही फारसा नकारा मक प रणाम सा य होणार नाही.

पण थम समजून घे याचा य न करणं तु हाला नेहमीच श य आहे. ही गो  तुम या
भावा या वतुळातील आहे आ ण अस ंकरताना तुम या भावा या वतुळावर ल  क त

के यावर तु हाला सरी माणसे खरोखरच अ धक समजून येतात. तुम याकडे आव यक ती
अचूक मा हती असते. तु ही चटकन वषया या गा याशी पोचू शकता. तु ही भाव नक बँक
खातं नमाण क  शकता आ र तु ही स यांना हवी असलेली मान सक हवा देता.
जेणेक न तु ही प रणामकारकरी या एक  काम क  शकता.

हा आतून-बाहेर माग आहे. असं करताना तुम या भावा या वतुळाचं काय होतं तकडे
ल  ा. कारण तु ही खरोखर ऐकलंत तर तु ही अ धक भाव टाक यायो य होता आ ण

भाव टाक यायो य होणं ही तर भावशाली बन याची क लीच आहे. तुमचं वतुळ वाढू
लागतं. तुम या काळजी या वतुळात असले या कतीतरी गो वर भाव पाड याची तुमची

मता वाढत जाते.
आ ण तुमचं काय होतं इकडे ल  ा. स याला तु ही जतकं अ धक समजून याल



ततकं तु हाला याचं कौतुक वाटेल. या याब ल आदरभाव वाढेल. पा व य हा स या या
आ याला पश कर याचा राजमाग आहे.

सवय ५ ही तु ही ताबडतोब अंमलात आणू शकता. पुढ या वेळ  तु ही कोणाशीही
संवाद साधाल ते हा आपलं आ मच र  बाजूला ठेवा आ ण थम समजून घे याचा य न
करा. लोकांना यांचे  मांडायचा मोकळेपणा वाटत नसला तरी सहभावना असू ा. यांचं
मन तु हाला जाणवू शकतं. यांची वेदना तु हाला जाणवू शकते आ ण तु ही तसाद देऊ
शकता. ‘आज खावलेली दसतेस.’ ते कदा चत काहीच बोलणार नाहीत. पण ठ क आहे
तु ही समज आ ण आदर दाखवला आहे.

मागे लागू नका, धीर धरा, आदर कायम ठेवा. तु ही सहभावना दशव याआधीच
लोकांनी श दातूनच  केलं पा हज े अस ं नाही. तु ही तुम या वतणुक तून सहभावना
दाखवू शकता. तु ही बारीक नजरेने ल  ठेवू शकता. संवेदनशील, जाग क रा  शकला
आ ण गरज असेल ते हा आप या आ मच र ा या बाहेर जाऊ शकता.

आ ण तु ही जर फार अ कम  असाल तर नुकसान टाळ या या संधी नमाण क
शकता. थम समजून घे याचा य न कर यासाठ  तुम या मुलाला कवा मुलीला शाळेत
सम या उ वेपयत कवा तुम या धं ात नवीन वहारा या वाटाघाट  सु  होईपयत वाट
पाह याची गरज नाही.

तुम या मुलांबरोबर आ ा वेळ घालवा. एकास एक अस ं यांचं ऐकून या. यांना
समजून या. यां या नजरेतून तुम या घराकडे, शालेय जीवनाकडे, यां या समोर या

ांकडे आ ण आ हानांकडे पाहा. भाव नक बँक खातं तयार करा. यांना हवा ा.
नय मतपणे तुम या जीवनसाथीबरोबर फरायला जा. एक  जेवा कवा तु हा दोघांनाही

यातून आनंद मळतो अशी गो  करा. एकमेकांचं ऐकून या. समजून घे याचा य न करा.
एकमेकां या नजरेतून जीवनाकडे पाहा.

सँ ाबरोबरचा माझा रोजचा वेळ मी कुठ याही कमतीला पण घालवतोच. एकमेकांना
समजून घे याचा य न कर याबरोबर आ ही आम या मुलांबरोबर संवाद कर यासाठ  मदत
हावी हणून अ रश: सहभावनापूण ऐक याचा सराव कर यासाठ  वेळ काढतो.

एखा ा संगाचं वेगवेगळं आकलन आ ही एकमेकांना सांगतो. अवघड अशा कौटंु बक
सम यांवर या वेगवेग या उपायांचा आम या आम यात योग क न बघतो.

घरचं काम न करतासु ा एखाद  सवलत मागणा या कवा फायदा उठवणा या मुलाची
कवा मुलीची भू मका मी वठवतो आ ण सँ ा तची वत:ची भू मका करते.

आधी वेगवेग या कारे तो संग य  कसा घडेल हे आजमावून पाहातो. हणजे
आम या मुलांसमोर आदश ठेव याचे आ ण यांना यो य त वे शकव याचे आमचे श ण
होते. पूव  होऊन गेले या संगाची, यात आप यापैक  एकाने राडा केला होता, याची
उजळणी करणं आ हाला खूप उपयु  ठरल ंआहे.

तुम या ेमा या माणसांना खोलवर समजून घे याम ये तु ही जी गंुतवणूक कराल तचा
चंड परतावा तु हाला खु या संवादामधून मळेल. कुटंुबे आ ण ववाह यांना भेडसावणा या



ांना जायला आ ण वाढायला सवडच मळत नाही. संवाद इतका खुला होतो क
संभा  सम या मुळातच खुड या जातात आ ण या सम या उद ्भवतातच या
हाताळ यासाठ  भाव नक बँक खा यात भरपूर श लक असते.

धं ाम ये तु ही तुम या कमचा यांबराबेर एकास एक वेळ घालवू शकता. यांचं ऐकून
या, यांना समजून या. येक पातळ वर ामा णक आ ण अचूक पुढावा मळ यासाठ

तुम या सं थेत मानव संसाधन हशोब कवा टेक हो डसना मा हती दे याची प त सु
करा. येक पातळ वर ाहकांकडून, पुरवठादारांकडून आ ण कमचा यांकडून आ थक
कवा तां क घटकांइतका मानव संसाधन हा घटक मह वाचा बनवा. या येक पातळ वर
जे हा तु ही मानव संसाधनाकडून काहीही घेता, ते हा तु ही वेळ, ऊजा आ ण पैसा यांची

चंड बचत करता. जे हा तु ही ऐकून घेता ते हा तु ही शकता आ ण तुम यासाठ  आ ण
तुम याबरोबर काम करणा या लोकांना तु ही मान सक हवा देता. कामावर या आठ ते
पाच या शारी रक माग यां या कतीतरी पलीकडे जाणारी इमानदारी फु रत करता.

थम समजून घे याचा य न करा. सम या उ या राह या अगोदर. तु ही मू यमापन
कर या या आ ण उपाय सुचव या अगोदर वत: या क पना सादर कर याचा य न
कर या अगोदर - समजून घे याचा य न करा. प रणामकारक पर परावलंबनाची ती एक
श शाली सवय आहे.

आपण जे हा एकमेकांना खरोखर मनापासून समजून घेतो ते हा आपण सजनशील
उ रांचे आ ण तस या पयायाचे दरवाजे उघडतो. आपल े मतभेद हे संवादासाठ  आ ण

गतीसाठ  अडथळे ठरत नाहीत तर या सहकाया या पाय या बनतात.

उपयोगासाठ  सूचना

१) जथे तुम या भाव नक बँक खा यातील श लक लाल शाईत आहे असं तु हाला
वाटतं ते नातं नवडा. स या माणसा या कोनातून ती प र थती समजून
घे याचा य न करा आ ण ती ल न काढा. तुम या पुढ या भेट या वेळ  समजून
घे यासाठ  ऐका. तु ही ज े ल हलंय ते आ ण तु ही जे ऐकत आहात ते यांची तुलना
करा. तुमची गृहीते कतपत खरी ठरली? या चा कोन तु हाला खरोखर
समजला का?

२) सहभावनेची क पना जवळ या कुणालातरी सांगा याला कवा तला सांगा क
इतरांचं ऐकून घे यावर तु ही काम करत आहात आ ण आठव ाभराने यांचा
अ भ ाय वचारा. तु ही कती यश वी झालात? या ला यामुळे कस ंवाटल?ं

३) पुढ या वेळ  दोन माणसां या संवाद ‘पाह याची’ संधी जे हा मळेल ते हा काही
म नटं कान बंद करा आ ण फ  पाहा. नुस या श दांत  करता येणार नाहीत
अशा कुठ या भावनांचा संवाद चालला आहे?

४) पुढ या वेळ  आपण एखादा आ मच र ा मक तसाद - खो न वचारणे, मू यमापन
करणे, स ला देणे कवा अथ लावणे - देतो आहोत अस ंल ात आल ंतर ते मा य



क न आ ण मा मागून ती प र थती मो ा ‘भरणा’ म ये पांत रत कर याचा
य न करा. (सॉरी, मा या आ ाच ल ात आलं क  मी समजून यायचा य न करत

नाहीये. आपण पु हा सु वात क  या?)
५) तुमचं पुढचं सादरीकरण सहभावनेवर आधारीत बनवा. स या प ाचा कोन

यां या इतका कवा यां या पे ाही चांग या रीतीने मांडा. या यां या संदभ
चौकट तून तुमचा मु ा समजावून घेतला जाईल याचा य न करा.



सवय ६
सहकाय



सजनशीलसहकायाची त वे

संता या आशेला मी माझा मागदशक हणतो
वशेष गो म ये, एकता…
मह वा या गो म ये, व वधता…
सव गो म ये, उदारता…

अ य  जॉज बुश यांचे प हले भाषण

जे हा ेट टनने सर व टन च चलला यु  जक यासाठ  नेतृ व कर याची हाक दली,
ते हा यांनी हटल े होते क  ते सारे आयु यभर याच घटकेची तयारी करत होते. अशाच
अथाने इतर सा या सवय चे आचरण हे आपली सहकाया या सवयीची तयारी क न घेते.

सहकायाचे यथाथ आकलन झाल ेतर सहकाय ही संपूण जीवनातली सव च activity
आहे. सव सवयी एक  के यानंतरची खरी चाचणी आ ण दशन.

सहकायाचे सव च व प हे मानवा या चार वै श पूण देण यांवर, जकू/ जकू
हेतूवर आ ण जीवनातील आप या समोर या सवात कठ ण आ हानांमधील सहभावनापूण
ऐक याचे कौश य यांवर क त असते. मळणारा प रणाम हा जवळजवळ जा ई असतो.
आपण नवीन पयाय नमाण करतो - ज ेआधी अ त वात न हते.

सहकार ह े त वक त नेतृ वाचे सार आहे. ते त वक त पालक वाचे सार आहे.
माणसांमध या चंड ऊजाना ते मु  करते, वाट दाखवते, एक  आणते. यां याकडून काम
क न घेते. आपण पा हले या सव सवयी या सहकाराचा चम कार घडवून आण यासाठ
आपली तयारी क न घेतात.

सहकार हणजे काय? साधी ा या हणजे संपूण हे या या भागां या बेरजेपे ा
जा त असते. हणजे, या भागांचा एकमेकांशी असलेला संबंध हा याचा आ ण यातला
भाग आहे. तो केवळ एक भागच न हे. जर जा तीत जा त या घडवून आणणारा सवात
जा त साम यदायी, सवात जा त एकजूट करणारा आ ण सवात रंजक असा भाग आहे.

सजनशीलतेची या ही सु ा जा त भीतीदायक वाटू शकते कारण पुढे काय होणार
कवा हे आप याला कुठे घेऊन जाणार आह ेयाची तु हाला नीटशी क पना नसते. कोणती
नवी आ हाने आ ण धोके समोर येणार आहेत हे तु हाला माहीत नसतं. साहसा या भावनेने,
शोधक वृ ीने सजनशीलपणे सु वात करायला चंड आंत रक सुर तता लागते. आप या



घर ाची ऊब सोडावी लागते अन् संपूणपणे न ा, अनोळखी रानावनाचा सामना करावा
लागतो. यात काही संशयच नाही. तु ही नवी वाट पाडता, न ा श यता, न ा भूमी, नवे
खंड तु ही शोधून काढता आ ण इतरेजन तुम या मागून येतात.

नसगात सव  सहकार आहे. तु ही दोन रोपं एक  लावली तर यांची मुळं एकमेकात
गंुततात आ ण ज मनीची त वाढवतात. हणजे सुट  सुट  लावली असती. यापे ा एक
लावलेली रोपं अ धक जोमाने वाढतात. लाकडाचे दोन डके एक  जोडले तर एकेका

ड यावर जेवढं वजन लादता येईल या या बेरजेपे ा अ धक वजन ते घेतात. संपूण हे
या या भागां या बेरजेपे ा जा त असते. एक अ धक एक हणजे तीन कवा या न

अ धक होतात.
नसगाकडून आपण शकतो ती सजनशील सहकाराची त वे आप या सामा जक

वहारात आचरणात आणणे हे आ हान आहे. कौटंु बक जीवनात सहकाय बघ या या
आ ण आचरणात आण या या अनेक संधी असतात.

एक पु ष आ ण ी मळून एक जीव जगात आणतात हेच मुळ  सहकायाचे आहे.
सहकाराचे सार हणजे फरकांचे मू य ओळखणे, यांचा आदर करणे. बल थानांवर एक
येणे आ ण उ णवा भ न काढणे.

पु ष व ी, पती व प नी यां यातील शारी रक फरकांना आपण मह व देतो हे तर
उघडच आहे. परंतु सामा जक, मान सक आ ण भाव नक फरकांचे काय? हे फरकही
जीवनाची नवी, उ साहपूण पे घडव याचे ोत होऊ शकणार नाहीत काय? अस ं एक
वातावरण तयार कर याचे जथे येकाला खरंखुरं समाधान मळेल, जथे येकाला
वावलंबनात आ ण मग हळूहळू पर परावलंबनात वक सत होता येईल? सहकायातून न ा
पढ चे नवे गीत ल हले जाणार नाही काय - जे सेवा आ ण योगदान यां याकडे जाते? जे
कमी सावध, कमी वरोध करणारे, कमी वाथ  असेल, ज ेअ धक खुल े व ासाचं, देणारं
आ ण कमी बचावा मक, राजकारणाचं असेल; अ धक ेमाचं, अ धक ज हा याचं आ ण
कमी पझे स ह्, कमी कठोर असेल!

सहकाया मक संवाद

जे हा तु ही सहकायाने संवाद करत असता ते हा सहजच तु ही आपलं मन आ ण दय
खुल ंकरता आ ण न ा श यता, नवे पयाय यांची अ भ  खुली करतात. सवय २ (शेवट
मनात ठेवून सु वात करा) तु ही बाजूला ठेवल े आहे अस ं वाटतं, पण खरं या या उलट
असतं. तु ही ती आचरत असता. जे हा तु ही सहकाया मक संवाद करत असता ते हा यातून
काय न प  होणार आहे. याचा शेवट कसा होणार आहे याब ल तु हाला खा ी नसते पण
तु हाला आतून एक उ साह, सुर तता आ ण साहस वाटत असतं क  आधी होता यापे ा
तो खूपच चांगला असणार आहे आ ण हाच शेवट तुम या मनात असतो.

यात गंुतले या सवाना अ धक ान मळेल या खा ीने तु ही सु वात करता आ ण या
पर परांकडून श या या, ान मळव या या उ साहाने अशी एक गती मळेल क  याने



अ धका धक ान, शकणं आ ण वाढणं घडेल.
ब तेक लोकांनी आप या कुटंुबात कवा इतर  सहकायाचा अ पांशानेही अनुभव

घेतलेला नसतो. बचावा मक, संर णा मक संवाद करावा अशीच शकवण यांना
मळालेली असते. आयु य कवा इतर लोक व ासाह नाहीत अशीच यांची घडण झालेली
असते. प रणामी ते सवय ६ ला कवा त या त वांना कधीच मोकळेपणाने सामोरे जाऊ
शकत नाही.

ही जीवनातील केवढ  शोकां तका आ ण अप य आहे. कारण केव ा तरी मो ा
श सा ाला हातच लागलेला नाही. तो तसाच अ वक सत, न पयोगी पडून आहे.
प रणामकारक नसलेली लोकं दवसामागून दवस या सु त सा ाबरोबर जगतात. यांना
यां या जीवना या अगद  प रघावर, तुरळक असा सहकायाचा अनुभव येतो.

यांना काही काळ ते मैदानी खेळां या संघात असताना ख या ख या सां घक भावनेत
बुडलेल ेअसताना आले या आग यावेग या सजनशील अनुभवांची आठवण असेल कवा
ते एखा ा आणीबाणी या संगात असताना लोकांनी आपले अहं आ ण त ा वस न
जाऊन एखा ाचे ाण वाचव यासाठ  कवा आप ी र कर यासाठ  उ च दजाचे सहकाय
केले या या आठवणी असतील.

क येकांना अस े संग नराळे, जीवनात नेहमी न घडणारे, अगद  चम कारसु ा
वाटतात. पण तसं नसतं. या गो ी नय मतपणे, सतत, अगद  माणसा या रोज या
जग यातही करता येतात. पण यासाठ  चंड वैय क सुर ततेची, खुलेपणाची आ ण
साहसी वृ ीची गरज असते.

ब तेकदा सजनशील उप मांचे भ व य सांगता येत नाही. ते ब याचदा धूसर, जमलं तर
जमल,ं क न पा  असेच दसतात. यासाठ  खूपशी धूसरता, सहन कर याची ताकद नसेल
आ ण यांची सुर तता ही त वांशी आ ण आंत रक मू यांशी ामा णक राह यातून येत
नसेल तर अशा सजनशील क पांम ये गंुतणं हे लोकांना फार घाबरवून टाकणारं आ ण
अ य ठ  शकतं. यांना एका सा याची, न ततेची आ ण पुढे काय ते न क  मा हती
अस याची मोठ  गरज वाटते.

वगातील सहकाय

एक श क हणून माझी खा ी पटली आह ेक  अनेक खरे उ कृ  वग हे ग धळा या
क ावर उभे असतात. श क आ ण व ाथ  यांनी ‘संपूण हणजे या या भागां या
बेरजेपे ा अ धक असते’ या त वाचा मोकळेपणी वीकार केलेला आहे का याची सहकाय
ही चाचणी असते.

काही वेळा पुढे काय होणार आह े याची श क कवा व ाथ  या कुणालाच नीट
क पना नसते. सु वातीला एकमेकां या नवीन क पना ऐकाय या, एकमेकांकडून नवं
शकायचं हे कर यासाठ  आव यक असं सुर त वातावरण असतं. मग पुढे क पना फोट
सु  होतो. सजना या क पकते या, बौ क आदान दाना या वृ ीपुढे, मू यमापना या



वृ ीला यम व मळते आ ण मग काही वल ण घडू लागते. सबंध वग हा एका न ा
जा णवेने, एका न ा क पनेने, न ा दशेने पार बदलून जातो. तची ा या करणं
अवघड, पण ती संबं धत लोकां या मनात धडधडताना कळते.

सहकाय हणजे जवळजवळ एखा ा चमूने जुनी पोथी यम ठरवून नवी लहायचे
ठरव यासारखेच.

व ापीठात मी एका वगाला नेतृ वाची त वे व शैली शकवत असे. ते मी कधीही
वसरणार नाही. स  सु  होऊन तीन आठवडे झाल े असतील. एक ा यान चालू
असताना म येच एका ने अ तशय वैय क पण ताकद चे अनुभव सांगायला सु वात
केली. ते अनुभव भाव नकही होते आ ण ान देणारेही होते. सग या वगात आदरभाव
आ ण मानवतेची भावना ओत ोत भरली होती. या ब लचा भ भाव आ ण त या
धैयाब लचं कौतुक.

ही भावना हणजे सहकाया या आ ण सजनशील उप मांसाठ  सुपीक भूमीच बनली.
इतरांनी तोच धागा पकडून यांचे काही अनुभव, ान इतकेच न ह े तर वत:ब ल या
शंकादेखील बोलून दाखवायला सु वात केली. या व ासा या आ ण सुर तते या
वातावरणामुळे क येकांना मोकळेपणा वाटू लागला. पूव तयारी क न सादरीकरण
कर याऐवजी ते एकमेकांकडून ानाची आ ण क पनांची शदोरी घेऊ लागले आ ण वगातून
कती ान मळेल याची एक नवीच सृ ी यांनी नमाण केली.

मी या येत खूप खोलवर गंुतलो. खरंतर मी भा नच गेलो होतो. इतकं ते जा ई
आ ण सजनशील होतं. मी ा यानाचा जो ढाचा कवा परेषा ठरवली होती. तची
बां धलक  हळूहळू सैलावत चाल याचं आ ण संपूणपणे न ा श यता जाणवू लाग याचं
मा या ल ात आलं. तो णैक भावनेचा खेळ न हता तर यात अशी काही ग भतेची,
थैयाची आ ण वषय ता पयाची अशी काही जाणीव होती क  तने जुना ढाचा आ ण

योजना यांना कतीतरी वर या पातळ वर नेऊन ठेवलं.
जुना अ यास म, वकत घेतलेली पु तकं आ ण ा यानं सगळं नयोजन आ ही

टाकून दलं आ ण नवी उ ं, क प आ ण गृहपाठ ठरवले. अव या तीनच आठव ांत जे
घडत होतं याने आ ही इतके इतके उ े जत झालो होतो क  हे घडणारं सारं इतरांनाही
सांगावी अशी उ कट इ छा आ हाला होऊ लागली.

आम या अ यास वषयातून आ ही काय शकलो. आ हाला काय ान मळाल ंयाचं एक
पु तक लहायचं आ ही ठरवल ं - नेतृ वाची त वे. गृहपाठ बदलल े गेले. नवीन क प
आखल े गेल,े नवे संघ बांधल े गेले. मूळ या अ यास मानुसार केलं असतं यापे ा खूप
जा त काम मंडळ नी केलं. तेही अ यंत वेग या कारणांसाठ .

या सा या अनुभवातून एक अगद  व श , सम वयाची आ ण सहकायाची सं कृती
उभरली जी से म टरबरोबर संपून गेली नाही. नंतर कतीतरी वष या वगाचे माजी व ाथ
आपापसात भेटत होते. अगद  आज इत या वषानीसु ा आ ही एकमेकांसमोर आलो तर
ते हा या आठवणी नघतात आ ण कसं घडलं, का घडलं याची आ ही वणनं करतो.



मला या गो ीची गंमत वाटते क  एवढं सहकाय था पत हो यासाठ  लागणारा व ास
कती कमी अवधीत नमाण झाला. मला वाटतं याचं मोठं कारण हणज े सगळेजण तसे
प रप व होते. ते यां या शेवट या वषा या शेवट या स ात होते आ ण मला वाटतं यांना
नुसतं वषातील छान-छान अनुभवापे ा जा त काहीतरी हवं होतं. काहीतरी न ा आ ण
रंजक गो ची, काहीतरी नवं, अथपूण घडव याची यांना भूक होती. ती एक ‘यो य वेळ
सुचलेली क पना’ होती.

शवाय के म  ही जुळली होती. मला वाटतं सहकायाचा अनुभव घेणं हे या वषयी
बोल यापे ा अ धक श शाली होतं. नुसतं जुनं काहीतरी वाचत बस याऐवजी काहीतरी
नवं घडवणं हे अ धक अथपूण होतं.

काही काही वेळा या अगद  सहकाया या असतात आ ण काही काही वेळा या
ग धळा या सीमारेषेवर असतात आ ण काहीतरी कारणाने ग धळात सापडतात असा माझा
अनुभव आहे. तसाच तो इतरांचाही असणार असं मला वाटतं. वाईट हे क  अशा अनुभवांनी
हात पोळलेली लोकं पुढ या अनुभवा या वेळ  हेच अपयश डो यात घेतात. ते यापासून
वत:चा बचाव क न घेतात आ ण वत:ला सहकायापासून अ ल त ठेवतात.

हे हणजे, सं थेतील थो ा लोकां या वाग याव न एखा ा ॲड म न ेटरने नवीन
नयम, अट  लागू करा ा तसं आहे. क येकांसाठ  वातं य आ ण वतं  क पना यां यावर
मयादा आणणं कवा वाईटातलं वाईट घडेल अस ं धं ा या भागीदारांनी ठरवावं आ ण
कायदेशीर भाषेत तेच ल न काढावं तस ं कवा सजनशीलतेची, नवउ ोगाची आ ण
सहकाया या पूण वृ ीच मा न टाकावी तसं!

मा या अनेक स लासेवे या आ ण कमचारी श णा या अनुभवांकडे मागे वळून
पाहताना आता मी हणू शकतो क  यात या मु य गो ी या नेहमीच सहकाया या हो या.
सु वातीला तो एक ण लागतो यात अ यंत टोकांचं खरं पाह याचं, एखा ा ब ल,
सं थेब ल कवा कुटंुबाब ल बोलून दाखवायला हवं अशा स याचा सामना कर याचं चंड
धैय लागतं. पण बोलून दाखव यासाठ  मा  खूपसं धैय आ ण मनापासूनचं ेम यांचं म ण
लागतं. मग इतरंही खरं बोलतात, मोकळे होतात, ामा णक होतात आ ण मग सहकाया या
संवादाची या सु  होते. सहसा ती अ धकच सजनशील होत जाते आ ण सु वातीला
कुणी क पनाही केली न हती इतकं ान आ ण योजना शेवट  यातून नमाण होतात.

काल रॉजरने जसं शकवलं होते, ‘जे सवात वैय क ते सवात जा त सावज नक
असते.’ तु ही जेवढे अ धक खरे दसता, तुम या अ भ म ये जेवढे स चे असता
वशेषत: वैय क अनुभव आ ण अगद  वत:ब ल या शंकासु ा - तेवढा लोकांना तुम या
अ भ ब ल आपलेपणा वाटतो आ ण यांना  हायला पुरेसं सुर त वाटतं. या
अ भ मुळे स या माणसा या वृ ीवर प रणाम होतो आ ण खरीखुरी सजनशील
सहभावना नमाण होते. नवीन ान आ ण श ण नमाण होते आ ण उ साह आ ण
साहसा या या जा णवेमुळे ही या पुढे चाल ूराहते.

मग लोक एकमेकांशी अधवट वा यांम ये बोलू लागतात. कधीकधी असंब . पण



यांना एकमेकांचा अथ मा  पटकन कळतो. ान, नवे कोन, पयाय सुर त करणा या
न ा धारणा, नवे पयाय यां या न ा नयाच जणू खु या होतात. पु कळदा या न ा
क पना हवेत व नही जातात पण या वहाय आ ण उपयु  प रणामांम ये यांचा शेवट
होतो.

उ ोगातील सहकाय

आम या उ ोगाचं येयवा य तयार कर याकरता मा या सहका यांसमवेत काम
करताना मला एक वशेष अथपूण अनुभव आला. आम या कंपनीतल े जवळजवळ
सगळेजण उंच ड गरमा यावर गेलो आ ण भ  नसगा या सा यात आम यापैक  काह ना
जे उ कृ  येयवा य वाटले याचा प हला खडा करायला बसलो.

प ह यांदा संवाद हा आदरयु , सावध आ ण बेतलेला होता. पण जसजस ेआ ही पुढे
येणा या नवीन पयाय, श यता आ ण संधीब ल बोल ूलागलो तशी लोकं मोकळ , स ची
होत गेली आ ण च क मु  चतन क  लागली. येयवा या या काय मप केतून एकदम
एक त मु  सहकार आ ण क पनांची साखळ च तयार झाली. मंडळ  खरोखरच
सहभावनापूण तसेच धीराची होती आ ण पर परांब लचा आदर आ ण समजूत यांकडून
आमचा वास सजनशील सहकारा या संवादाकडे झाला.

हे येकाला जाणवलं. हे इतकं रोमांचक होतं. ते प रप व झालं, तसं आ ही या
एक त उ ांत ीला श द प दे या या कामाकडे परत वळलो. यात या येक
श दाशी येक सहभागीची व श  आ ण साथ बां धलक  होती.

यातून नघालेल ंकंपनीचं येयवा य आह,े

त वक त नेतृ वा या समजणे आ ण जगणे या ारा
यो यतापूण उ  ेसा य कर याची प रणाम मता मो ा माणावर
वाढव यासाठ   व सं था यांना बळ देणे हे आमचे येय आहे.

आमचं येयवा य तयार कर या या सहकारा मक येमधून ते तथ या येका या
मना- दयावर कोरलं गेल ं आह े आ ण आ ही कशासाठ  आहोत तसंच आ ही कशासाठ
नाही आहोत याची संदभचौकट हणूनही ते आम यासाठ  फार उपयु  ठरलं आहे.

एका मो ा वमा कंपनी या वा षक नयोजन बैठक चा त  आ ण चचचा अ वयू
हणून मी आमं ण वीकारलं. ते हाही एक असाच, उ च सहकाराचा अनुभव मला आला.

सव उ चा धकारी सामील होणार असले या या दोन दवसां या बैठक ची तयारी करणा या
आ ण घडवून आणणा या स मतीला मी काही म हने आधी भेटलो. यांनी मला सां गतलं क

ाव या आ ण मुलाखती यांमधून चार ते पाच मह वाचे वषय नवडायचे आ ण
अ धका यांकडून यावरची पयायी सादरीकरणे क न यायची अशी था होती. पूव या



बैठक  या साधारणपणे आदरयु  आदान दान असावया या. कधीतरी यांचा दजा घस न
या बचावा मक जकू/हरा अशी अहंकाराची यु ेही हायची. पण साधारणपणे या

बेतले या, मुळ च सजनशील नसणा या आ ण कंटाळवा या हाय या.
सहकाया या श ब ल स मती या सद यांशी बोल यावर यांना यातले सु त साम य

जाणवले. जरा घाबरतच यांनी हा साचा बदलायला मा यता दली. वेगवेग या
अ धका यांना यांनी “यात या येक मह वा या वषयावर ‘ ननावी’ ेतप का तयार
कर याची वनंती केली, नंतर हा वषय पूणपणे समज यासाठ  व व  मते मांड यासाठ
बैठक  आधी यांना या ेतप कांम ये वत:ला बुडवून यायला सां गतले. यांनी बैठक ला
यायचं होतं ते सादरीकरणा या न ह ेतर ऐक या या तयारीने, बचाव आ ण संर ण या या
न ह ेतर नव नमाण आ ण सहकार यां या तयारीने.

बैठक चा प हला अधा दवस आ ही सवय ४, ५ व ६ ची त वे शकव यात व या
कौश यांचा सराव कर यात घालवला. उरलेला वेळ आ ही सजनशील सहकारासाठ
वाचला.

सजनशील ऊजा मु  होणं हे वल ण असतं. कंटा याची जागा उ साहाने घेतली.
लोकं एकमेकां या भावाचा खुलेपणानं वीकार क  लागली आ ण नवं ान आ ण पयाय
मांडू लागली. बैठक या शेवट  म यवत  कंपनी या आ हाना या व पाची संपूणपणे नवी
समजूत उदयाला आली होती. ेतप कांमधल े ताव कालबा  ठरले. मतभेदांची कमत
ठेवली गेली व यांना उचलून वर या दजाला नेल ंगेलं. एक नवी ी नमाण होऊ लागली.

एकदा लोकांनी ख या सहकाराची चव चाखली क  ते पूव चे राहातच नाहीत. मनाला
वशाल करणा या भ व यातील श यतांची यांना खा ी असते.

खूपदा एखादा व श  सहकाराचा अनुभव पु हा घडवून आण याचे य न होतात. पण
तस ं घडत नाही. परंतु सजनशील कायामागचा अ याव यक हेतू पु हा पकडता येऊ
‘शकतो’. अ तपूव या त व ानानुसार ‘गु माणे होणे हे आमचे येय नाही तर यांचे येय
हे आमचे येय आहे.’ जु या सजनशील अनुभवांची न कल करणं हे आपलं येय नसून
न ा, वेग या आ ण कदा चत उ च हेतंूसंबंधात नवे अनुभव घेणं असा आहे.

सहकार आ ण संवाद

सहकार उ ेजक असतो. सजनशीलता उ ेजक असते. खुलेपणा आ ण संवाद यातून जे
साधू शकतं ते वल ण आहे. ख या मो ा लाभा या, मो ा सुधारणे या श यता या
इत या ख या असतात क  अशा खुलेपणाबरोबर येणारे धोकेसु ा प करावेत.

स या महायु ानंतर अणुऊजा आयोगाचे मुख हणून अमे रकेने डे हड
ल वए थाल यांची नयु  केली. ल वए थाल यांनी अ यंत भावशाली अशा लोकांना -

येकाला वत: या वतं  गु कुलातील श य असले या - एक  आणले.
या व वधतापूण गटासमोरची कामे चंड होती आ ण यांचा फडशा पाडायला ते अगद



अधीर झालेले होते. शवाय वृ प ांची टोचणीही होतीच.
पण ल वए थाल यांनी भाव नक बँक खाते तयार कर यासाठ  काही आठवडे घेतले.

या सग यांनी एकमेकांना जाणून यावं अस ं यांनी केलं - यांचे छंद, यां या आशा, यांची
येये, यां या काळ या, यां या पा भूमी, यां या संदभ चौकट , यां या धारणा - आपसात
ढ बंध नमाण होतील अशा आदान दानाची यांनी जुळणी केली आ ण हे कर यात वेळ

घालव याब ल यां यावर मोठ  ट काही झाली कारण ते ‘काय म’ न हतं.
पण याचा प रणाम असा झाला क  हा संघ घ  वणीचा, एकमेकांशी अ तशय खुला

असणारा, अ तशय सजनशील आ ण सहकायाचा असा तयार झाला. आयोगा या सद यांना
पर परां वषयी एवढा आदर होता क  मतभेद झालेच तर वरोध आ ण बचाव यां याऐवजी
समजावून घे याचा मन:पूवक य न केला जायचा. भावना अशी असायची क ,
“तुम यासार या बु म े या, मते या आ ण बां धलक या ला माझं हणणं पटत
नसेल तर तुम या मतभेदात न क च असं काहीतरी असलं पा हजे क  जे मला जाणवत
नाहीये आ ण मला ते समजून घेतलं पा हजे. तुमचा एक कोन, एक संदभचौकट आह ेजी
मी पा हली पा हजे.

वना संर ण संवाद वाढला आ ण एका अनो या सं कृतीने ज म घेतला.

व ास हा संवादा या नर नरा या पात यांशी कसा संबं धत असतो हे खालील
आकृतीव न प  होतो.

सवात कमी व ासा या प र थतीतून आले या संवादा या सवात खाल या पातळ ची



ल णं असतात बचावा मक प व ा, संर ण कर याची वृ ी आ ण ब तेकदा कायदेशीर
भाषा - यात सग या श यता सुर त केले या असतात. अट -शत  ल हले या असतात
आ ण जर कटुता आली तर बाहेर पड याचा मागही नमूद केलेला असतो. या कारा या
संवादातून केवळ जकू/हरा कवा ह / जका एवढंच नघतं, ते प रणामकारक नसते. तथे
प/प  समतोल नसतो आ ण यातून आणखी सुर ा, आणखी बचाव याची गरज नमाण
होते.

मधली थती ही आदरयु  संवादाची आहे. साधारणपणे प रप व  या पातळ वर
संवाद करतात. यांना पर परांब ल आदर असतो, पण कटू वाद ववादांची श यता यांना
टाळायची असते. यामुळे ते एकमेकांशी न पणे पण सहभावनापूण संवाद करतात. ते
बौ क ा एकमेकांना समजून घेऊ शकत असतील, पण यां या वत: या
भू मकेमाग या धारणांकडे आ ण भू मकांकडे यांनी खोलवर पा हलेल ेनसते आ ण न ा
श यतांसाठ  ते खुले नसतात.

आदरयु  संवाद हा वावलंबी संगाम ये आ ण पर परावलंबी संगांम येही उपयु
ठरतो पण यातून सजनशील श यतांची दारे उघडत नाहीत. पर परावलंबी संगांम ये
सहसा तडजोडीची भू मका घेतली जाते. तडजोड हणज े१ + १ = ११/२. घेणं आ ण देणं
दो ही. संवाद बचावा मक कवा संर णा मक कवा रागाचा कवा बनवाबनवीचा नसतो. तो

ामा णक, मनापासून आ ण आदराचा असतो. पण तो सजनशील कवा सहकाराचा नसतो.
जकू/ जकूचे एक न न प तो नमाण करतो.

सहकार हणजे १ + १ हे ८, १६ कवा अगद  १६०० सु ा होऊ शकतात. एक
व ासाची, सहकाराची थती ही सुरवाती या तावापे ा अ धक चांगली उ रे शोधते
आ ण सव प ांना हे मा हती असते. पुढे जाऊन या सजनशील उप माचा आनंद ते घेतात.
यातली आ ण याची एक छोट शी सं कृतीच तयार होते. तो अ पजीवी असला तरी जथे

प/प  समतोल असतो.
काही संग असे असतात क  तथे आपण सहकायाची भावना सा य क  शकत नाही

आ ण ‘काही नाही’ हा पयाय वहाय नसतो. पण अशा संगातही मनापासूनचे य न हे
अ धक प रणामकारक तडजोड घडवू शकतात.

तसरा पयाय जा यात पकडणे

आप या संवादाची पातळ ही आप या पर परावलंबी प रणामकारकतेवर कसा प रणाम
करते याची अ धक चांगली क पना ये यासाठ  पुढ ल संग डो यासमोर आणा.

सुट् ांचे दवस आहेत आ ण नव याला आप या कुटंुबाला घेऊन त याकाठ  तंबूत
राहायला आ ण मासेमारी करायला जायचं आहे. हे या यासाठ  मह वाचं आहे, गेल ंवषभर
तो याची योजना आखतो आहे. त याकाठ या एका बंग याचं आर ण याने केलं आहे.
बोट भा ाने यायची तयारी केली आह े आ ण याचे मुलगे जा यासाठ  उ ा मारत



आहेत.
या या प नीला मा  ही सु  साधारण २५० मैलांवर राहणा या त या आजारी आईला

भेटायला जा यासाठ  वापरायची आहे. नेहमी तला भेट याची संधी तला मळत नाही
आ ण हे त यासाठ  मह वाचं आहे.

हे मतभेद एका नकारा मक अनुभवाचं कारण होऊ शकतात.
“सगळं ठरलंय… मुलं उ साहात आहेत. आपण मासेमारी या सहलीला जावं.” तो

हणाला.
“पण माझी आई अजून कती काळ काढेल सांगता येत नाही आ ण मला त याजवळ

राहायचं आहे.” मी उ रल,े “हे करायला पुरेसा वेळ फ  आ ाच आहे.”
“सगळं वषभर आपण या आठवडाभरा या सु कडे डोळे लावून बसलो. आजी या

घरात एक आठवडा बसून मुलं कंटाळून जातील. ते सग यांनाच वेडं करतील. शवाय तुझी
आई काही एवढ  आजारी नाही. तची काळजी यायला तुझी एक बहीण त यापासून एका
मैलावर राहाते.”

“ती माझीपण आई आहे. मला त याजवळ राहायचं आहे.”
“तू रोज रा ी तला फोन क  शकतेस आ ण समस या कौटंु बक मेळा ाला

आपण तला भेटायला जाणारच आहोत. आठवतंय ना?”
“ याला आणखी पाच म हने आहेत. ते हापयत ती असेल क  नाही कोण जाणे. शवाय

तला माझी गरज आह ेआ ण मला तची गरज आहे.”
“ तची नीट काळजी घेतली जाते आहे. मुलांना आ ण मलाही तुझी गरज आहे.”
“माझी आई ही मासेमारीपे ा जा त मह वाची आहे.”
“तुझा नवरा आ ण मुल ंही तु या आईपे ा जा त मह वाची आहेत.”
हे अस े मतभेद चालू रा न शेवट  यांनी काहीतरी तडजोड केलीच असती. यांनी

कदा चत वेगवेगळं जायचं ठरवलं असतं. तो मुलांना घेऊन त यावर मासे मारायला गेला
असता आ ण ती आईकडे गेली असती आ ण या दोघांनाही अपराधी आ ण :खी वाटत
रा हलं असतं. मुलांनाही ते जाणवलं असतं आ ण यां याही सु या आनंदावर प रणाम
झालाच असता.

नव याने बायकोपुढे मान तुकवली असती पण कुरकुरत आ ण जाणता-अजाणता तो
आठवडा सवानाच कती वाईट जाणार आहे याचे पुरावे तो येताजाता देत रा हला असता.

बायकोने नव यापुढे मान तुकवली असती. पण ती ग प ग प रा हली असती आ ण
आई या ख यातील एव ाशाही चढउताराचा तने बाऊ केला असता. तची आई जर
जा त आजारी होऊन वारली असती तर नवरा कधीही वत:ला मा क  शकला नसता
आ ण बायकोनेही नव याला माफ केल ंअसतं.

जी काय तडजोड यांनी मा य केली असती ती पुढ या वषाम ये अ-संवदेन मता,
ल  कवा दोघांचाही चुक चा ाधा य म यांचा पुरावा हणून उगाळली गेली असती.

क येक वष ते असंतोषाचं कारण रा हलं असतं आ ण याव न अगद  कुटंुबाम ये तटसु ा



पडले असते. क येक ववाह जे सु वातीला सुंदर, मुलायम, उ फूत आ ण ेमळ असतात
ते अस याच संगांमधून भयंकर ेषा या पातळ पयत अधोगतीला जातात.

पती आ ण प नी दोघेही प र थतीकडे भ पणे पाहातात आ ण हीच भ ता यांना
वेगळं करते, यां यात तट पाडते, ना यात कंुपणं नमाण करते कवा उ च पातळ वर यांना
एक  आणते. यांनी जर प रणामकारक पर परावलंबना या सवयी लावून घेत या असतील
तर ते या भ तेकडे संपूणपणे वेग या नजरेतून पा  शकतात. यांचा संवाद हा उ च
पातळ वर होतो.

यां या भाव नक बँक खा यात चांगली श लक अस यामुळे यां या वैवा हक ना यात
व ास आ ण खुला संवाद आहे. ते जकू/ जकू वचार करत अस याने ते तस या
पयायावर व ास ठेवतात. असा उपाय जो उभयप ी लाभदायी आहे आ ण दोघां याही
सु वाती या तावांपे ा अ धक चांगला आहे.

आ ण या सव घटकांचे समृ  भाव नक बँक खाते, जकू/ जकू वचार थम समजून
घे याचा य न करणे, एक ीकरण हे सहकारासाठ  आदश वातावरण तयार करते.

बौ  त व ानात याला ‘म यम माग’ हटले आहे. म यम हणजे सरासरी दजाची
तडजोड न हे तर उ च - कोणा या वर या कोनासारखी.

‘म यम’ कवा उ च माग शोधताना या नवरा-बायकोला कळून चुकलं क  यांचं ेम,
यांचं नातं हा यां या सहकाराचाच एक भाग आहे.

एकमेकांशी संवाद करताना नव याला बायकोची ती  इ छा, आईजवळ अस याची
तची नकड ही खरोखर मनापासून जाणवते. आप या ब हणीला ज यावर आईची काळजी
घे याची मु य जबाबदारी आहे तला थोडी उसंत ावी अस ं तला वाटणं तो समजू शकतो.
आणखी कती काळ ती जगेल माहीत नसणं आ ण ‘ती’ही मासेमारीपे ा मह वाची असणं
याला समजलं.

आ ण सग या कुटंुबानी एक  राहाणं, मुलांना म त अनुभव देणं ही नव याची ती
इ छा प नीला खोलवर समजतते. या मासेमारी या सु या तयारीसाठ  याची साधनं, याचे
धडे यात केलेली गंुतवणूक तला समजते. यां या बरोबर या गोड आठवणी नमाण करायचं
मह वही तला समजतं.

मग ते यां या ती  इ छा एक  आणतात आ ण सम ये या दोन व  बाजूंना नाही
तर ते एकाच बाजूला रा न गरजा समजून घेत आ ण या पूण कर यासाठ  एका तस या
पयायाची न मती करत ते सम येकडे पाहात आहेत.

“कदा चत आपण याच म ह यात परत तुला आईकडे जाता येईल असं जमवू.” तो
सुचवतो. “एका सा ता हक सु त घराची सगळ  जबाबदारी मी घेतो आ ण आठव ा या
सु वातीला कुणालातरी मदतीला बोलवतो. हा वेळ मळणं तु यासाठ  मह वाचं आहे हे
मला समजतं.”

“ कवा तु या आईजवळ कुठे कँ पगची आ ण मासेमारीची एखाद  जागा आह ेका ते
शोधून काढूया. तो भाग एवढा छान नसेल पण तरी आपण बाहेर रा  शकू आ ण आप या



इतर गरजाही पूण होऊ शकतात. शवाय आपण आपली भावंडं, मावशा, मामा यां याबरोबर
करमणुक चे काय म आखू शकतो. तो एक जा तीचा फायदा.”

ते सहकाय करतात. दोघांनाही चेल असा उपाय सापडेपयत ते पयायांची चचा करत
राहतात. जो उपाय या दोघांनीही आधी सुचवले या तावांपे ा चांगला असतो तो
तडजोडीपे ा चांगला असतो. प आ ण प  उभारणारा तो सहकारा मक उपाय असतो.

वहाराऐवजी जे प रवतन ठरतं, या दोघांना जे हवं आह ेते मळतं आ ण या येत
यांचं नातं अ धक ढ होतं.

नकारा मक सहकार

तसरा पयाय शोधणं हा -भागी, हे कवा जे मान सकते या धारणेपासूनचे मह वपूण
प रवतन असते पण प रणामांमधील फरकांकडे पाहा!

पर परावलंबी प र थतीत लोक जे हा सम या सोडव याचा कवा नणय घे याचा
य न करत असतात ते हा नेहमी कती नकारा मक ऊजा खच  पडते? स या या पापांची

कबुली देणं, राजकारण, श ु व, मधील झगडा, आपली पछाडी सुर त करणं,
योजना लढवणं, अंदाज करणं यात कती वेळ घालवला जातो? हणज े एक पाय
ॲ सलरेटरवर आ ण सरा ेकवर असंच झाल?ं

आ ण ेकवरचा पाय काढ याऐवजी लोक वेगच आणखी वाढवतात. आपली भू मका
ब ल  कर यासाठ  अ धक दबाव टाकणं, अ धक व ृ व, अ धक तकशु  मा हती
वापरायचा य न करतात.

सम या ही असते क  परावलंबी लोक पर परावलंबी वा तवात यश वी हो याचा य न
करत असतात. एकतर ते यां या थानातून बळ उसनं घेत असतात आ ण जकू/हरा वचार
करतात कवा ते लोक य अस यावर अवलंबून नसतात आ ण ह / जका वीकारतात. ते
जकू/ जकू तं ाब ल बोलत असतील. पण ऐकून यायची यांची तयारी नसते, यांना
वळ या-वाकव यात रस असतो आ ण अशा वातावरणात सहकार बह  शकत नाही.

असुर त लोकांना वाटतं क  सगळं वा तव हे यां या धारणांशी सुसंगत असायला हवं.
इतरांसारखं अस याची, यां या वचारात वत:ला बसव याची यांची गरज मोठ  असते.
वेगळा कोन असणं हीच नातेसंबंधातील खरी श  आह,े हे यांना समजतच नाही.
एकसारखेपणा हणजे एकता न ह,े गणवेष हणजे ऐ य न हे. ऐ य कवा एकता हे पूरक
असणं आह,े एकसारखेपणा न हे. एकसारखेपणा हा अ-सजनशील… आ ण कंटाळवाणा
असतो. गरजांचे मू य ओळखणे हेच सहकाराचे सार आहे.

मी या व ासा त आलो आहे क  मधील आप या ( वत:मधील) सहकार ही
मधील सहकाराची कळ आहे. मधील सहकाराचा गाभा हा प ह या तीन

सवय या त वांम ये सामावलेला आहे. जी खुले आ ण ह ला हो यायो य जागी राह याची
धोके हाताळ याची आंत रक सुर तता देतात ती त वे अंगीकार याने आप यात जकू/
जकू ची मुबलकता, मान सकता आ ण सवय ५ ची अ धकृतता वक सत होते.



त वक त हो याचा एक अ यंत य  प रणाम हणज े ते आप याला पूण-खरंखुरं
एका म बनवते. यांची घडण ही तकशु , श द धान, डा ा म या वचारात खोलवर
झालेली आह े यांना मोठ  सजनशीलता वाप न  सोडव या या बाबतीत ते कती अपुरे
आहेत याचा शोध लागेल. ते जाग क होतात आ ण उज ा म तील नवीच भाषा वाचू
लागतात. उजवा म  तथे न हता असे नाही. पण न त होता. ते नायू वक सत झाले
न हते कवा औपचा रक श ण आ ण सामा जक यां या चंड डावा म  मह वामुळे
बालवयानंतर तो व मरणात गेला असेल.

जे हा माणसाला अंत ानी, क पक आ ण धान उजवा म  आ ण व ेषक,
तकशु , श द धान डावा म  दो ही उपल ध असतात ते हा याचा संपूण म  काम करत
असतो. नरा या श दात, आप या म त घडणारा तो मान सक सहकार असतो आ ण हेच
साधन जीवनातील वा तवतेला उपयोगी ठरते. कारण जीवन केवळ तकशु  नसते, ते
भाव नकही असते.

ओरलँडो, लो रडाम ये एका कंपनीत मी ‘डावीकडून व थापन करा. उजवीकडून
नेतृ व करा.’ (Manage from the Left, Lead from the Right) या शीषका या
काय मात सादरीकरण करत होतो. मध या सु त कंपनीचे अ य  मा याजवळ आले व
हणाले, “ ट फन, हे फारच कुतूहलजनक आहे. पण मी याचा वचार धं ापे ाही मा या

वैवा हक आयु या या संदभात जा त करत होतो. मा या प नीला आ ण मला खरोखरीच
संवादाची सम या आहे. तु ही आ हा दोघांबरोबर जेवायला याल का आ ण आ ही फ
एकमेकांशी कसं बोलतो हे नुसतं बघाल का? असा मी वचार करत होतो.”

“क या.” मी हटलं.
आ ही बस यावर सु वातीचे नम कार-चम कार झाले. मग हा गृह थ या या प नीकडे

वळून हणाला, “आता हनी, मी ट फनला इथे जेवायला बोलावल ं आह े ते तो आप या
संवादा या सम येत आप याला काही मदत क  शकतो का ते पाहायला. तुला मी एक
अ धक संवदेनशील नवरा असावा असं वाटतं हे मला माहीत आहे. मी नेमकं काय केलं
पा हजे हे तुला सांगता येईल का?” याचा भावी डावा म  स य, आकडेवारी, भावी
मा हती, भाग मागत होता.

“अं, मी तुला आधी सां गतलं तस ं नेमकं काही नाही. ाधा या वषयी मला आपलं
जनरल असं वाटतं.” तचा भावी उजवा म  जाणवणं, भावना, संपूणता, भागांमधला
नातेसंबंध याब ल बोलत होता.

“ ाधा य माब ल जनरल हणज ेकाय? मी तुला काय क न हवं आहे? मला करता
येईल असं नेमंक काहीतरी सांग ना.”

“अरे हे नुसतं वाटणं आहे.” तचा उजवा म  तमा, जाणवणा या भावना यां यातच
होता. “तू बोलतोस तेवढं तुला आपलं वैवा हक जीवन मह वाचं वाटत नाही. असं मला फ
वाटतं.”

“बरं, मग ते अ धक मह वाचं कर यासाठ  मी काय क  शकतो? मला कर यासाठ



काहीतरी ठोस आ ण न त सांग ना.”
“असं श दात सांगणं कठ ण आहे.”
यावर याने नुसतेच डोळे फरवल े आ ण मा याकडे असं पा हलं जणू ‘असला

बावळटपणा कती काळ खपवून यायचा’ या नजरेने.
“ही एक भावना आहे.” ती हणाली. “पण बळ भावना.”
“हनी.” तो हणाला, “हा तुझा  आहे आ ण हाच तु या आईचाही  आहे. खरं

हणज ेमा या मा हती या येक बाईचा हा  आहे.”
मग याने जवळजवळ कायदेशीरच वाटेल अशा चौकशीला सु वात केली.
“ जथे राहावं असं तुला वाटतं तथे तू राहातेस का?”
“तसे नाही रे.” तने उसासा टाकला, “तस ंअ जबातच नाही.”
“मला माहीत आहे.” तो बळेच संयमानं हणाला, “पण तू मला नेमकं काय आहे ते

सांगत नाहीस. हणून मी हटलं काय आहे ते शोधून काढ याचा चांगला माग हणजे काय
नाही ते आधी शोधून काढणं. तू जथे राहातोस तथे तुला राहावंसं वाटतं का?”

“हो, मला वाटतं.”
“हनी, आप या मदतीसाठ  ट फन इथे अगद  काही म नटांसाठ  आहेत. चटकन ‘हो’

कवा ‘नाही’ उ र दे. तू जथे राहातेस तथे तुला राहावंसं वाटतं का?”
“हो.”
“ओके, हे झाले. या गो ी तुला ह ाशा वाटतात का?”
“ठ क. तुला कराव ाशा वाटतात या गो ी तू करतेस का?”
“होय”
हे अस ंकाही काळ चाललं आ ण मला दसत होतं क  मी काहीही मदत करत नाहीये

हणून मी म ये पडलो आ ण वचारलं, “तुम या ना यात हे असंच चालतं का?”
“रोज, ट फन!” तो उ रला.
“ही आम या ल नाची कथा.” ती सु कारली.
मी या दोघांकडे पा हलं आ ण मा या मनात वचार चमकून गेला क  ही दोन अ या-

अ या म ची माणसं एक  नांदत आहेत. “तु हाला मुलं आहेत?” मी वचारलं.
“हो, दोन.”
“खरंच?” मी खो ा आ याने वचारले. “कस ंकाय जमवलं तु ही ते?”
“कसं जमवलं हणजे?”
“तु ही सहकाय केलंत!” मी हटलं. “एक अ धक एक हणजे सहसा दोन होतात. पण

तु ही एक अ धक एक चार केलंत हे झालं सहकाय. भागां या बेरजेपे ा पूण अ धक मोठं
असतं तर कसं जमवलं तु ही हे?”

“तु हाला माहीत आह ेआ ही कसं जमवलं ते.” तो हणाला.
“तु ही फरकांचं मू य ओळखत असलं पा हजे!” मी उद ्गारलो.



फरकांचं मू य जाणणे

फरकाचं मू य जाणणे हा सहकाराचा गाभा आहे. लोकांमधील मान सक, भाव नक,
बौ क फरक आ ण फरकांचं मू य ओळख याचं मम हणजे हे उमजणं क  सगळे लोक
जग जसं असतं तसं पाहात नाहीत तर ते जसे असतात तस ं यांना जग दसतं.

जग जसं आहे तस ं मला दसतं असं जर मला वाटलं तर फरकांचं मू य मला का
जाणवलं? भरकटले या कुणाहीबरोबर काही करावं असं मला कशाला वाटेल? मी नरपे
आहे. जग जसं आहे तसं मला दसतं ही माझी धारणा असते. बाक  सगळे बारीक बारीक
गो म ये तले आहेत. मला मा  मोठं च  दसतं. हणूनच मला अधी क हणतात, अधी
- जा तीची, इ ा - ी असणारा.

अशी जर माझी धारणा असेल तर मी कधीही प रणामकारकरी या पर परावलंबी होऊ
शकणार नाही. एवढंच नाही तर प रणामकारकरी या वावलंबीदेखील होऊ शकणार नाही.
मा या वत: या घडणी या धारणे या मयादा मा यावर पडतील.

ख या अथाने प रणामकारक असणा या ला वत: या आकलना या मयादा
ओळख याची आ ण इतर माणसां या मतासंबंधी आदान दान कर यात असले या समृ

ोतांची कदर कर याची माणुसक  व ान असते. अशी  फरकांचं मू य जाणते
कारण फरकांमुळे त या ानात, वा तवा या त या आकलनात भर पडते. आप याकडे
फ  आपलेच अनुभव असतात ते हा मा हती या अभावाचा आप याला सतत ास होतो.

दोन चे मतभेद आहेत आ ण या दोघांचंही बरोबर आहे. हे तकाला ध न आहे
का? हे ता कक नाही. हे मान सक आह े आ ण हे अगद  वा तव आहे. तु हाला त णी
दसते, मला हातारी बाई दसते. आपण दोघेही एकाच च ाकडे पाहात असतो आ ण
आप या दोघांचंही बरोबर असतं. आप याला याच का या रेषा आ ण पांढ या जागा
दसतात. पण आपण याचा अथ वेगवेगळा लावतो. कारण अथ लाव याची आपली घडण
वेगवेगळ  झालेली असते.

आ ण जोवर आपण आप या आकलनातील फरकांचं मू य जाणत नाही, एकमेकांचं
मू य जाणत नाही आ ण आप या दोघांचंही बरोबर आहे या श यतेवर व ास ठेवत नाही,
जीवन हणजे फ  हे कवा ते अस े दोन भागात नसतं हे आपण समजून घेत नाही,
जवळजवळ नेहमी तसरा पयाय असतोच यावर आपण व ास ठेवत नाही, तोवर आप या
घडणीची पातळ  उ लंघून वर जाणं आप याला जमणार नाही.

मला केवळ हातारी बाईच दसेल. पण तु हाला कुणीतरी वेगळं दसतं आहे हे मला
समजेल. मी याचा आदर करेन, मला तुम या आकलनाचं मू य समजतं, मला समजून
यायचं आहे.

यामुळे जे हा मला आप या आकलनातील फरकांची जाणीव होते ते हा मी हणतो,
“छान! तु हाला हे वेगळं दसत आहे. तु हाला जे दसतं ते पाहायला मला मदत करा.”

जे हा दोन माणसांचं मत एकच असतं ते हा यातला एक अनाव यक असतो. याला
मा यासारखी हातारी बाईच दसते. या याशी संवाद के याने माझ ं काहीच भलं होणार



नसतं. याचं मा याशी एकमत आहे या याशी बोल याची, संवाद साध याची माझी इ छा
नसते. मला तुम याशी संवाद करावासा वाटतो कारण तु हाला वेगळं काही दसलं. मला या
भेदाची कमत वाटते.

असं के याने मी माझी जाणीव वाढवतो एवढंच नाही तर तुमचाही वीकार करतो.
तु हाला मान सक हवा देतो. मी वाघाचं च  काढून घेतो, हणजे वत:चा बचाव
कर यासाठ  शेळ ला घालावी लागणारी नकारा मक ऊजा मोकळ  होते. सहकाराचं
वातावरण मी तयार करतो.

भेदांचं मह व हे एका नेहमी या कशेत फार उ कृ  रीतीनं आल ंआहे. श णत  डॉ.
आर्. एच्. री हज् यांनी ही ‘ ा यांची शाळा’ नावाची कथा ल हली आहे.

…कोणे एकेकाळ  ा यांनी ठरवल ंक  ‘न ा जगा या’ सम यांब ल यांनी काहीतरी
केलं पा हजे. हणून यांनी एक शाळा काढली. धावणे, चढणे, पोहणे आ ण उडणे या

यांचा यांनी एक अ यास म आखला. व थापन सोपे जावे हणून सव ा यांनी सव
वषय घेतले.

बदक पोह यात उ म होतं. अगद  श कापे ाही उ म, याचे उड याचे गुणही उ कृ
होते. पण धाव यात तो अगद च ‘ढ’ होता. धाव यात कमजोर अस यामुळे पु कळदा याला
उशीरा थांबावं लागायचं आ ण धाव या या सरावासाठ  पोहणं बुडवावं लागायचं. याची
पडदेवाली पावलं अगद  फाटून जाईपयत हे चाललं आ ण पोह यातही तो साधारणच
रा हला. पण साधारण असणं शाळेत चालत होतं. यामुळे बदक सोडून कुणालाच याची
काळजी वाटत न हती.

ससा धाव यात नेहमी प ह या मांकावर असायचा पण याला जबरद त नैरा य आले
कारण याला पोह यात फारच अ यास भ न काढायचा होता.

खार चढ यात पटाईत होती पण उड या या वगापुढे तीही नराश झाली. त या
श कांनी झाडाव न ज मनीवर ये याऐवजी खालून वर अशी सु वात केली. तलाही
खापत झाली आ ण तला चढ यात ‘क’ आ ण धाव यात ‘ड’ ेणी मळाली.

ग ड हणजे एक सम या त व ाथ  होता आ ण याला कठोर श त लावावी
लागली. चढ याम ये तो सवा या आधी झाडा या श ावर पोचायचा. पण आप या
वेग याच मागाने जा याचा ह  धरायचा.

वषा या शेवट  अ-सामा य असलेला ईल, जो उ म पो  शकत होता, थोडंथोडं धावू,
चढू आ ण उडूही शकत होता, याला सवा धक साधारण ेणी मळा या आ ण याचा
स कार झाला. धनगरी कु े मा  शाळे या बाहेर रा हल ेकारण खोदणे आ ण उकरणे यांचा
अ यास मात समावेश न हता. यां या प लांना बॅजरकडे (एक उकरणारा प ी) उमेदवारी
करायला पाठवलं आ ण सरे कु े आ ण घुशी यां याशी हात मळवणी क न एक खाजगी
शाळा यश वीपणे उभारली.

े बळाचे व ेषण



पर परावलंबी प र थतीत सहकार हा वशेषत: वाढ या वरोधात आ ण बदलांम ये
कायरत असणा या नकारा मक बळावर काम कर यासाठ  साम यशाली ठरते.

समाजशा  कुट ले वन यांनी एक ‘बल े  व ेषणां’चे ा प तयार केल े यात
यांनी उ वगामी हालचाल ना उ ेजन देणारी, चालना देणारी बले व यांना हतो साह

करणारी, अवरोध करणारी बले यां याम ये एक कामाची चाल ू पातळ  कवा एक थर,
समतोलाची अव था दाखवली.

चालना देणारी बले ही सहसा सकारा मक, यो य, तकशु , ववेक  आ ण आ थक
असतात. या या उलट अबोध वाटणारी बले ही सहसा नकारा मक, भाव नक, अता कक,
अ ववेक  आ ण सामा जक/मान सक असतात. बलांचे ह ेदो ही संच अगद  वा तव असतात
आ ण बदलांचा वचार करताना दो ही यानात घेतलेच पा हजेत.

कुटंुबात, उदाहरणाथ घरात एक ‘हवामान’ असतं - सकारा मक कवा नकारा मक
वहारांची, काळ यांब ल बोलताना सुर त कवा असुर त वाट याची, कुटंुबातील

सद यांना संवाद करताना वाटणा या आदराची कवा अनादराची एक न त पातळ .
तु हाला ही पातळ  बदल याची खरोखर इ छा आहे. अ धक सकारा मक, अ धक

आदराचं, अ धक खुलं आ ण व ासाचं वातावरण नमाण कर याची तुमची इ छा आहे.
अस ंकर यामागची तुमची तकसंगत कारणं ही ती पातळ  उंचाव याचं काम करणारी कारक
बले आहेत.



पण नुसती ही चालना देणारी/कारक बल े वाढवून पुरेस ं नसतं. तुम या य नांना
अवरोधक बलांचा वरोध होत असतो - कुटंुबातील मुलांमधली पधची भावना, तु ही आ ण
तुम या जीवनसाथीची नर नराळ  घडण जी तु ही तुम या ना यात एक  आणली आहे.
कुटंुबात लागले या सवयी, तुम या वेळेवर आ ण श वर असले या कामा या आ ण इतर
माग या.

कारक बले वाढवून प रणाम मळतील - थो ा काळासाठ  पण जोवर अवरोधक बले
आहेत तोवर ते अ धका धक कठ ण होत जाणार. हे ंग दाब यासारखं असतं. तु ही जेवढं
मागे ढकलता तेवढं ढकलणं कठ ण जातं आ ण मग एकदा उसळ  मा न ंग
पूव थतीला येते.

ह े वर खाली होणारे, यो-यो प तीचे प रणाम अनेक य नांनंतर तु हाला वाटायला
लावतात क  ‘लोकं तशीच असणार’ आ ण ‘बदलणं फारच कठ ण आहे.’

पण जे हा तु ही सहकार आणता ते हा अवरोध करणा या बलांवर थेट काम काम
कर यासाठ  तु ही सवय ४ चा हेतू, सवय ५ चे कौश य व सवय ६ चा संवाद वापरत असता.
या बलांब ल बोलणं सुर त वाटेल अस ंवातावरण तु ही नमाण करता. तु ही यां यात ऊब
भरता, यांना सैलावता आ ण नवी जाणीव नमाण करता क  अवरोध करणा या बलांचे

पांतर य ात कारक बलांम ये होतं. तु ही लोकांना ांम ये गंुतवता. यांना बुडवून
काढता हणज ेते यात आकंठ डंुबतात व उ राचा एक मह वाचा भाग बनू पाहतात.

प रणामी नवी उ े, सामा जक उ े नमाण होतात आ ण सबंध उ ोगच वरती
उठतो आ ण तोही अशा रीतीने क  तशी कुणी अपे ाही केली नसेल आ ण या उ थानात
असले या उ साहामुळे एक नवी सं कृती तयार होते. यात सहभागी असलेली लोकं
माणुसक या धा यांनी एकमेकांशी घ  बांधली जातात आ ण न ा ता या वचारांमधून
न ा क पना वषावांमधून आ ण संधीमधून यांना बळ मळते.

एकमेकांवर रागावले या आ ण आप या भू मकेचा बचाव कर यासाठ  नवीन नेमले या
या वाटाघाट त मी ब याचदा सहभागी झालो आहे आ ण यातून एवढंच घडतं क

 आणखी चघळतो. कारण कायदेशीर येतून गे यामुळे मधील संवाद
खालावलेला असतो. पण व ासाची पातळ  इतक  खाली गेली होती क  आता यायालयात
गे यावाचून ग यंतर नाही अस ंदो ही प ांना वाटत होतं.

“दो ही प ांना खरोखर चांगला वाटेल असा जकू/ जकू उपाय आजमाव यात तु हाला
रस वाटेल का?” मी वचारले.

तसाद सहसा होकारा मक असे पण हे श य होईल अस ेब तेकांना वाटत नसे.
“मी जर स या प ाला राजी केल ंतर तुमची एकमेकांशी खराखुरा संवाद कर याची

तयारी आहे का?”
सहसा उ र असायचं, “होय.”
जवळजवळ येक ‘केस’चा नकाल वल ण आहे. काय ाने आ ण मान सक ा,

म हनोन् म हने भजत पडलेल े  अव या काही तासात कवा दवसांत सुटलेल े आहेत



आ ण ब तेक वेळेला हे उपाय हणज े नुस या यायालयीन तडजोडीसु ा न ह या. ते
सहकारा मक, येक प ाने वतं पणे सुचवले या उपायांपे ा अ धक चांगल ेहोते आ ण
ब तांश केसेसम ये सु वातीला जरी व ासाची पातळ  खूप खाली गेली आहे आ ण
ना यातला तडा शोधणं अश य आह ेअस ंवाटल ंतरी शेवट  ते नातंसु ा टकलं.

एका वकास काय माम ये एका अ धका याने एक प र थती सां गतली यात एका
जु या औ ो गक ाहकाने एका उ पादकावर वाईट कामाब ल खटला भरला होता. उभय
प ांना आप या भू मका बरोबर अस याब ल खा ी होती आ ण एकमेकांना ते अ-नीतीमान
आ ण संपूणत: अ- व ासाह समजत होते.

सवय ५ ला सु वात के यावर यांना काही गो ी प  झा या. प हली, सु वाती या
संवादा या सम येचं पांतर गैरसमज, यातून पुढे आरोप- यारोप अस ं चघळत गेलं.
सरी, सु वातीला दोघांनीही एकमेकांवर व ास टाकला होता आ ण कोट कचे या

खट यांचा खच आ ण मन ताप दोघांनाही आवडत न हता. पण सरा काही मागही दसत
न हता.

या दोन गो ी प  झा यावर सवय ४, ५, ६ या आ याने पुढचं काम केलं. सम या
लवकरच सुटली आ ण नातेसंबंध समृ  रीतीने चाल ूआहे.

स या एका संगात मला अगद  सकाळ  सकाळ च एका जमीन वकसकाचा र वनी
आला. तो अगद  काकुळतीला येऊन मदत शोधत होता. तो ाज आ ण मु लाचं वेळाप क
पाळत न हता हणून बँकेला उरलेलं कज मुदतीपूव  हवं होतं आ ण ही मुदतपूव परतफेड
टाळ यासाठ  तो बँकेवर खटला भरत होता. काम पूण करणे आ ण जागा वकणे यासाठ
याला अ धक व पुरव ाची गरज होती हणजे तो बँकेचे कज फेडू शकला असता. पण

आधीचे ह ते भर या शवाय जा तीचा व पुरवठा करायला बँकेने नकार दला होता.
भांडवला या कमतरतेचा हा ‘क बडी आधी का अंडं’ असा वषय होता.

दर यान क प रगाळत होता. र ते जंगलात या पायवाटांसारखे दसू लागले होते आ ण
जी काही थोडीफार घरं बांधून झाली होती यांचे मालक आरडाओरडा क  लागले होते
कारण यां या मालम ेची कमत खालावत होती. इत या मो या या ठकाणचा क प
रखडला आ ण शहरा या स दयाला बाधा आणू लागला हणून महानगरपा लकाही अ व थ
झाली. बँकेचे आ ण वकसकाचे काय ा या खचासाठ  आ ापयत हजारो डॉलस खच झाले
होते आ ण आणखी काही म हने तरी यायालयात खटला उभा राहील अशी च ह े दसत
न हती.

घायकुतीला येऊन नाखुषीनेच या वकसकाने सवय ४, ५ आ ण ६ या त वांचा योग
करायला मा यता दली. या या नही नाखूष असले या बँक अ धका यांबरोबर याने एक
बैठक ठरवली.

सकाळ  ८ वाजता बँके या एका बैठक या खोलीत बैठक ला सु वात झाली. तणाव
आ ण अ व ास अगद  जाणवत होता. बँक अ धका यां या वक लाने यांना काहीही न



बोल याब ल बजावले होते. ते फ  ऐकणार होते आ ण तो एकटा बोलणार होता.
यायालयात बँकेची बाज ूउणी पडेल अस ंकाहीही तो घडू देणार न हता.

प हला द ड तास मी सवय ४, ५ आ ण ६ शकव या. ९.३० वाजता मी फ याजवळ
गेलो आ ण आम या ाथ मक समजुतीनुसार बँके या काय काय काळ या असतील या
ल ह या. सु वातीला बँक अ धकारी काही बोलत न हते पण जसेजस ेआ ही जकू/ जकू
हा हेतू यां यापयत पोचवू लागलो आ ण समजून घे याचा य न क  लागलो तस ेतस ेते
मोकळेपणाने समजावून सांगू लागले.

आप याला समजून घेत आहेत अशी भावना एकदा नमाण झा यावर सगळं
वातावरणच बदलल ं आ ण एक गतीची - हा  शांतते या मागाने सुटू शक या या
श यते या जा णवेने उ साहाची - भावना अगद  च क दसून येऊ लागली. वक लाने आ ेप
घेत यावर तर ते बँक अ धकारी अ धकच मोकळेपणाने बोलू लागले, अगद  वैय क
काळ यांब लही. “आ ही इथून बाहेर पड यावर बँकेचे अ य  आ हाला प हली गो
वचारणा ती हणज,े ‘आपले पैस े मळाले का?’ आ ही काय उ र ायचं?”

अकरा वाजेपयत बँक आपली भू मका बरोबर अस याब ल ठाम होती पण यांना
समजून घेत यासारखं वाटत होतं आ ण आता ते वरोधा या कवा बचावा मक भू मकेत
न हते. या वेळेपयत वकसका या काळ या ऐकून घे याइतपत ते मोकळे झाले होते आ ही
फ या या स या बाजूला या ल ह या. याचा प रणाम हणज े खोलवर झालेली
पर परां वषयीची समज आ ण सु वाती या वाईट संवादामुळे गैरसमज आ ण अवा तव
अपे ांनी कसा ज म घेतला आ ण जकू/ जकू मन: थतीतील सतत या संवादाने पुढ या
मो ा सम या कशा टाळता आ या याची सवाना झालेली जाणीव.

जुनाट आ ण ती  :खाची उभयप ी जाणीव आ ण या या जोडीला गती होत
अस याची भावना यामुळे येकजण संवादात भाग घेत होता. पारी बारा वाजेपयत जे हा
बैठक संप याची वेळ न त केलेली होती तोपयत मंडळ  सकारा मक क पना,
सहकारा या वृ ीची झाली होती आ ण बोलणं पुढे चालू ठेव याची यांची इ छा होती.

वकसनाने केले या प ह या सूचनेकडे जकू/ जकू मागाची सु वात हणून सवानी
पा हले. यावर वचार क न, सुधा न १२.४५ वाजता वकसक आ ण बँक अ धकारी हे
घरमालक संघटना आ ण महापा लका यांना एक तपणे सादर कर यासाठ  एक योजना
घेऊन तथून बाहेर पडले. पुढे आणखी थो ा गंुतागंुती झा या, तरीही कायदेशीर लढाई
थांबवली गेली आ ण बांधकामाचा क पसु ा संपूण झाला.

याय या वाप च नये अस ं मला सुचवायचं नाही. काही प र थत म ये याचीच
गरज असते. पण यायालय हा प हला न ह ेतर शेवटचा माग हणून मी या याकडे पाहातो.
तो जर फार लवकर वापरला गेला - अगद  सुर तता हणून सु ा, तर कधीकधी भीती
आ ण काय ा या धारणा या पुढे सहकारा मक नसले या वचार आ ण कृत ना ज म देतात.



सग या नसगात सहकार आहे

प रसं था हा श द नसगात असले या सहकाराचे वणन करतो. येक गो  बाक या
येक गो शी जोडलेली असते. जशी सात सवय मधली श  ही एकेक ा सवयीत नाही

तर यां यातील पर परसंबंधांम ये आहे. तसंच सजनशील श  या नातेसंबंधांम येच
सव कृ  काम करतात.

भागांमधल े नातेसंबंध ह े सु ा कुटंुबात कवा सं थेत सहकाराची सं कृती जवणारी
श  आहेत. सहभाग जेवढा मनापासून  समजून घे यात आ ण उलगड यात सहभागी
होणं जतकं ामा णक आ ण टकाऊ तेवढ  येकाची क पनाश  मु  होते आ ण ते जे
नमाण करतात या याशी यांची बां धलक  तेवढ  अ धक उ ोगांची जपानी प त जने
जगाची बाजारपेठ बदलून टाकली. ती हीच. ह ेमला पटलं आहे.

सहकाराने काम होतं; ह ेयो य त व आहे. आधी या सव सवय चा मुगुटमणी असं ह ेयश
आहे. ही पर परावलंबी वा तवातील प रणामकारकता आहे. ह े आहे सां घक काम,
संघबांधणी. इतर मनु य ा यांशी सजनशील एकतेचा वकास.

पर परावलंबी वा तवतेम ये कवा अगद  सहकारा या येतही. इतरां या धारणांवर
तुमचं नयं ण नसत. पण खूपस ंसहकाय हे तुम या भावा या वतुळात असतं.

तुमची वत:ची आंत रक एका मता ही पूणपणे या वतुळात असते. तुम या वभावा या
दो ही बाजूंचा तु ही आदर क  शकता - व ेषणा मक बाज ूआ ण सजनशील बाजू. या
दो ह मध या फरकाचं मू य तु ही जाणू शकता आ ण या फरका या मा यमातून तभा
दाखवू शकता.

अगद  खडतर, वरोधी वातावरणातदेखील तु ही वत:म ये सहकारा मक, एका मक
रा  शकता. अपमान जवाला लावून यायचं काही कारण नसतं. नकारा मक ऊजा तु ही
बाजूला सा  शकता. इतरांमधील चांगलं तेवढंच तु ही शोधू शकता आ ण ते कतीही वेगळं
असलं तरी तुमचा ीकोन सुधार यासाठ  आ ण वशाल कर यासाठ  तु ही ते ‘चांगलं’
वाप  शकता.

पर परावलंबी प र थतीत मन मोकळं ठेव याचं, आप या क पना, भावना आ ण
अनुभव हे स यांचंही मन मोकळं करतील अशा प तीने  कर याचं धैय दाखवू
शकता.

इतर माणसांमध या फरकाचा तु ही आदर क  शकता. जे हा कुणाचा तुम याशी
मतभेद होईल ते हा तु ही हणू शकता. जे हा तु ही हणू शकता, ‘छान, तु हाला हे वेगळं
दसतं.’ तु ही यां याशी सहमत झालंच पा हजे असं नाही. तु ही फ  यांचा वीकार
करायला हवा आ ण तु ही समजून यायचा य न क  शकता.

जे हा तु हाला फ  दोनच पयाय दसतात- तुमचा आ ण ‘चुक चा’. ते हा तु ही
सहकारा या एका तस या पयायाचा शोध घेऊ शकता आ ण जर तु ही खरंच जकू/ जकू
त वाने काम केलं आ ण खरंच समजून यायचा य न केला तर सहसा तु हाला असा पयाय
सापडतो जो संबं धत येकासाठ  अ धक चांगला असतो.



उपयोगासाठ  सूचना

१) तुम यापे ा याला गो ी नरा याच दसतात अशी  आठवा. तसरा पयाय
शोध यासाठ  या फरकांचा कसा उपयोग करता येईल याचा वचार करा. कदा चत
तुम या हातातील क पावर कवा सम येवर तु हाला याचं मत यावंस ंवाटेल आ ण
तु हाला ज ेऐकायला मळणार आहे या या वेगळेपणाब ल तुम या मनात आदर
असेल.

२) तु हाला ासदायक वाटणा या लोकांची एक याद  करा. तुम यात अ धक आंत रक
सुर तता असती आ ण तु ही फरकांचं मू य जाणलं असतं तर सहकारात जाऊ
शकतात अशा काही वेग या कोनांचं त नधी व ते करतात का?

३) तु हाला मो ा संघभावनेची आ ण सहकायाची गरज वाटेल अस े संग शोधा.
सहकाराला आधारभूत ठरतील अशा कोणकोण या गो ी तथे असायला ह ा?
अशा गो ी नमाण कर यासाठ  तु ही काय क  शकता?

४) पुढ या वेळ  तुमचा कुणाशी वाद कवा मतभेद झाला तर या या
भू मकेमाग या काळ या समजून या. या काळ यांचा क पकतेने आ ण उभयप ी
लाभदायी प तीने वचार करा.



भाग ४

नवीकरण





सवय ७
कु हाडीला धार लावा

समतोल व-नवीकरणाची त वे

छो ा गो चे प रणाम कती मोठे असतात
असा वचार कधीकधी मा या मनात येतो
आ ण मला वाटू लागतं,
छो ा अशा गो ी नसतातच…

ूस बाटन

क पना करा क  कु हाडीने एक झाड काप याचा आटोकाट य न करणारा कुणीतरी
तु हाला जंगलात भेटतो.

“तू काय करतो आहेस?” तु ही वचारता.
“ दसत नाही का?” घाईने उ र येतं. “कु हाडीने झाड कापतो आहे.”
“दमलेला दसतोस!” तु ही उद ्गारता. “ कती वेळ चाललंय काम?”
“पाच तास झाले.” तो उ र देतो. “दमलो बुवा! फारच टणक लाकूड आहे.”
“अं, पाच म नटं थांबून तू कु हाडीला धार का नाही लावत?” तु ही वचारता. “मग

न क च काम भराभर होईल.”
“मला धार लावत बसायला वेळ नाही.” तो माणूस जोरात सांगतो. “मी कु हाडीने

लाकूड काप यात त आहे.”

सवय ७ हणज ेकु हाडीला धार लाव यासाठ  वेळ काढणे. सात सवय या धारणेत ही
सवय इतर सव सवय ना वेढून राहाते कारण याच एका सवयीमुळे इतर सवयी श य होतात.

नवीकरणा या चार मती

सवय ७ ही वैय क प  आहे. तुमची सवात मोठ  मालम ा - तु ही - चं संर ण
आ ण संगोपन कर याचे काम ही सवय करते. हे नवीकरण असतं तुम या वभावा या चार
मत चे - शारी रक, मान सक, आ मक आ ण सामा जक/भाव नक.



नर नराळे श द वापरले तरी जीवन वषयक बरचसं त व ान थेटपणे कवा
अ या तरी या याच चार मत चा पश करतं.

हव शेफड हे त व , नरोगी समतोल आयु याचं वणन चार मू यांभोवती गंुफलेलं
करतात. ी (आ मक), वयंस ा (मान सक), जोडलेलं असणं (सामा जक) आ ण
आरो य (शारी रक). जॉज शीहान हे धाव याचे गु  चार भू मका सांगतात: एक चांगला पशू
असणं (शारी रक), चांगला कारागीर (मान सक), चांगला म  (सामा जक) आ ण एक संत
(आ मक) चांग या ेरणे या कवा सं थे या स ांतात या चार मती कवा ेरणा येतात.
आ थक (शारी रक), लोकांना कसं वागवल ंजातं (सामा जक), लोकं कशी वक सत होतात
आ ण वापरली जातात (मान सक) आ ण सेवा, काम, सं था देत असलेल ं योगदान
(आ मक).

‘कु हाडीला धार लावा’ हणजे चारही ेरणा  करणं. याचा अथ आप या
वभावा या चारही मती नय मत आ ण सतत अशा, शहाणपणा या आ ण समतोल मागाने

वापरणे.



हे कर यासाठ  आपण अ कम  असलं पा हजे. कु हाडीला धार लाव यासाठ  वेळ
काढणं ही न क च चौकट II मधलं काम आह े आ ण चौकट II मधली कामं केलीच
पा हजेत. चौकट I तातडीची अस यामुळे आप याकडून काम करवून घेते. सारखी आप या
मागे लागलेली असते. वैय क प  ही आपला जणू वभावच बनेपयत, एका त हेचं
नरोगी सन बनेपयत सारखी करत रा हली पा हजे. ती आप या भावा या वतुळा या
म यावर अस याने सरं कुणी आप यासाठ  हे क  शकत नाही. हे आपलं आप यालाच
केलं पा हजे.

आपण जीवनात क  शकतो अशी ही एकमेव सवात श शाली गंुतवणुक आहे.
वत:मधली गंुतवणूक, जीवन जग यासाठ  आ ण योगदान दे यासाठ  आप या हाताशी

असले या एकमा  साधनात गंुतवणूक. आप या कामाचं साधन आपण वत:च असतो
आ ण प रणामकारक ठर यासाठ  कु हाडीला चारही बाजूंनी धार लाव यासाठ  वेळ
काढ याचं मह व आप याला ओळखता यायला हवं.

शारी रक मती

शारी रक मतीम ये आप या शरीराची प रणामकारक काळजी घेणं येतं. यो य कारचं
अ  खाणं, पुरेशी व ांती घेणं आ ण नय मत ायाम करणं.

ायाम ही चौकट II मधली मह वाची गो  आहे. पण आप यापैक  बरेचजण ती
सात याने करत नाहीत कारण ती तातडीची नसते आ ण आपण ते करत नाही हणून आज
ना उ ा आपण चौकट I म ये पोचतो आ ण आप या न काळजीपणातून वाभा वकच
उद ्भवणा या आरो या या त ारी आ ण आणीबाणी यांचा सामना करतो.

आप यापैक  खूपजणांना वाटतं क  आप याकडे ायाम करायला पुरेसा वेळ नाहीये.
कती ही वपया त धारणा! आप याकडे न कर यासाठ  वेळ असतो. आपण आठव ातून
तीन ते सहा तास कवा एकाआड एक दवस दवसातून तीस म नटे एव ाब ल बोलत
आहोत. आठव ा या उरले या १६२-१६५ तासांवर याचा कती प रणाम होतो हे पा हलं
तर हा वेळ अगद च नग या वाटतो.

आ ण ते करायला तु हाला वशेष साधनांचीही गरज नसते. तु हाला ायामशाळेतच
जायचं असेल कवा टे नस कवा रॅकेट बॉल सारखे वशेष कौश या या खेळांचा आनंद
यायचा असेल कवा साधनसाम ी वापर यासाठ  पाला भेट ायची असेल तर ती

जा तीची संधी आहे. पण कु हाडीला धार लाव यासाठ  याची आव यकता नसते.
चांगला ायाम असा क  जो तु हाला घर या घरी करता येईल आ ण यामुळे तीन

बाजूंनी तुमचं शरीर घडेल. दम, लव चकता आ ण ताकद.

दम - एरो बक कारचे ायाम, दयाचे ठोक वाढवणारे ायाम यामुळे वाढतो. दम हणजे
शरीरात र  फेक याची तुम या दयाची ताकद.

दय हा एक नायूच असला तरी याचा थेट ायाम करता येत नाही. मो ा नायंू या



गटा ारेच उदा. पायाचे नायू, या याकडून ायाम करवून घेता येतो. याचमुळे वेगाने
चालणे, धावणे, सायकल चालवणे, पोहणे, क ग, सावकाश लयब  धावणे एवढे
फायदेशीर आहे.

तुम या दया या ठो यांची गती वाढवून ती म नटाला १०० ठोके करणे व ती तीस
म नटे याच पातळ त राखता येणे ही नरोगीपणाची कमान पातळ  आहे.

आदश थती हणज े तुम या नाडी या ठो यां या सव च गती या ६०% एवढा
दया या ठो यांचा वेग आणणे. हा दया या ठो यांचा सवात जा त वेग असतो. २२० उणे

तुमचं वय एवढा तुम या दयाचा वेग सवसाधारणपणे मा य केला आहे. हणजेच तु ही
चाळ स वषाचे असाल तर तु ही १०८ एव ा (२२० - ४० = १८० X ०.६० = १०८)
ठो यां या गतीसाठ  ायाम केला पा हजे. ‘सरावाचा प रणाम’ हा साधारणपणे तुम या
वैय क सव च गती या ७२ ते ८७ ट यापयत धरला जातो.

‘लव चकता’ ताण या या ायामातून मळते. बरेच त  एरो बक ायामापूव  वॉम-
अपची आ ण शेवट  कूल-डाऊनची/ताण या या कारांची शफारस करतात. अगोदर नायू
मोकळे होतात व अ धक जोरदार ायामासाठ  स ज होतात. शेवट  लॅ टक ॲ सड
वाप न टाकले जाते आ ण तु हाला कडकपणा, जडपणा वाटत नाही.

ताकद ही नायंू या व  बळ लाव या या (resistence) कारांमधून मळते. साधी
कवायत - जोर, बैठका, वजने घेऊन करायचे कार असे. ताकद वाढव यावर कती जोर

ायचा हे तु ही कोण या प र थतीत आहात यावर ठरते. तु ही जर शारी रक क  कवा
एखादा डा कार करत असाल तर वाढ व ताकद मुळे तुमचे कौश य वाढेल. पण जर
तु ही बैठे काम करत असाल आ ण तुम या जीवनशैलीत यशाला ताकद ची फारशी गरज
नसेल तर तुम या एरो बक आ ण ताण या या कारां शवाय थोडीशी कवायत पुरेशी ठ
शकते.

ायामा या शरीरशा ात व ावाच पती असले या मा या एका म ाबरोबर मी एकदा
ायामशाळेत होतो. तो ताकद वाढव यावर भर देत होता. तो बच ेसेस करत असताना मी

ल  ठेवावे व यांनी सां गत यावर वजन यावे असे याने मला सां गतले. ‘पण मी
सां गत या शवाय वजन घेऊ नको.’ याने बजावले.

यामुळे मी ल  ठेवत थांबलो आ ण वजन घे या या तयारीत रा हलो. वजन वर जात
होतं, खाली येत होतं. वर, खाली.. आ ण ते अ धका धक कठ ण होत चाललेलं मला दसत
होतं. पण याचं चाल ूहोतं. तो वर ढकलायला सु वात करायचा आ ण मला वाटायचं ‘हे
काही याला जमत नाही’ पण याला जमायचं. सावकाश ते वजन तो खाली आणायचा आ ण
पु हा वर यायला सु वात करायचा. वर, खाली, वर, खाली.

शेवट  मी या या चेह याकडे पा हलं. माने तो ताणला गेला होता. धम या अ रश:
याची वचा फोडून बाहेर येऊ पाहात हो या. मला वाटलं, ‘अशाने याची छाती फुटेल. मी



आता वजन यावं. ब तेक याचं नयं ण गेलं असावं आ ण तो काय करतोय हेच याला
कळत नसावं.’ पण तो सुर तपणे ते खाली आणायचा आ ण पु हा वर यायला सु वात
करायचा. माझा व ासच बसत न हता.

शेवट  एकदा याने मला वजन यायला सां गतले. मी वचारल,े “तू एवढा वेळ का
थांबला होतास?”

“ ायामाचा खरा फायदा खरं तर शेवट  शेवट  होतो, ट फन.” याने सां गतले, “मी
ताकद वाढवायचा य न करतो आहे. नायूचा धागा फाटून आत या नसे या धा यापयत
वेदना पोचेपयत हे घडत नाही. मग नसग या यापे ा जा त भरपाई करतो आ ण ४८
तासात आधीपे ा मजबूत धागा तयार होतो.”

मला याचं हणणं पटलं. संयमासार या आप या भाव नक नायूलाही हेच त व लागू
होतं. आधी या मयादेपे ा जा त संयम तु ही दाखवता ते हा तुमचा भाव नक धागा फाटतो.
नसग भरपाई करतो व पुढ यावेळ  धागा अ धक मजबूत झालेला असतो.

आता मा या म ाला नायंूची ताकद वाढवायची होती आ ण हे कस ेकरायचं हे याला
माहीत होतं. पण प रणामकारक ठर यासाठ  आप यापैक  येकाला अशा कारची ताकद
कमावणं ज रीचं नसतं. ‘वेदना नाही तर फायदा नाही’ हे सू  काही प र थतीत ठ क आहे.
पण ते काही प रणामकारक ायामाचं मम न हे.

शारी रक मती या नवीकरणाचे मम आहे कु हाडीला धार लाव यात. आप या कामाची
( टकवू आ ण वाढवू शकेल) मळतंजुळतं घे याची आ ण आनंद घे याची मता.
अशारीतीने शरीराला नय मत ायाम देणे.

आ ण आपला ायामाचा काय म आपण शहाणपणाने ठरवला पा हजे. तु ही जर
अ जबात ायाम न करणारे असाल तर अ त कर याकडे तुमचा कल असतो आ ण यामुळे
अनाव यक वेदना, खापत आ ण कधीकधी कायमची इजा नमाण होऊ शकते. हळूहळू
सु वात करणं हे उ म आ ण ायामाचा काय म हा अ यावत संशोधन, तुम या
डॉ टर या शफारसी आ ण तुमची वत:ची जाणीव यां याशी सुसंगत असला पा हजे.

तु ही जर ायाम करत असाल तर तुमचं शरीर या बदलाला न तच वरोध करेल.
तु हाला सु वातीला ते आवडणार नाही. तु हाला याचा तटकारासु ा येईल. परंतु अ कम
राहा. ायाम करतच राहा. तु ही या दवशी सकाळ  जॉ गगला जायचं ठरवल ंअसेल या
दवशी पाऊस पडत असेल तरीही जा. “अरे वा! पाऊस पडतोय! मा या शरीराबरोबरच
माझी इ छाश ही वाढवता येईल!”

तु ही वरवर मलमप  करत नाही, मोठे रगामी प रणाम घडवून आणणा या चौकट II
ची या तु ही करता आहात. नय मत ह े करणा या कुणालाही वचारा, हळूहळू करत
तुमचा व ांती या काळातील ठो यांचा वेग कमी होईल कारण तुमचं दय आ ण ाणवायू
पुरवणारी णाली अ धक काय म झालेली असेल. जसजस े तु ही तुम या शरीराकडून
अ धका धक कठ ण काम क न घेऊ लागाल तशी तु हाला रोजची कामे सहजसोपी वाटू
लागतील. पारी तुमचा उ साह टकून राहील आ ण पूव  ायाम कर यासाठ  ‘खूप



दम यामुळे’ जो कंटाळा यायचा याची जागा आता येक कामातील ऊजने घेतली जाईल.
कदा चत ायामामुळे तुम या अनुभवाला येणारा सवात मोठा फायदा हणज ेअ कम

हो याचे, सवय १ चे नायू वाढणे. ायामाब ल तु हाला र ठेवणा या सव बलांना तसाद
दे याऐवजी जे हा तु ही शारी रक आरो या या मू यावर आधा रत काम करता ते हा तुम या
वत: या, तुम या आ मस माना या, तुम या आ म व ासा या आ ण तुम या स चेपणा या

धारणेवर चंड प रणाम होईल.

आ मक मती

आ मक मतीचे नवीकरण तुम या जीवनाला नेतृ व देते. सवय २ शी याचे जवळचे नाते
आहे.

आ मक मती हा तुमचा गाभा, तुमचे क , तुम या मू य व थेशी असलेली तुमची
बां धलक  आहे. जीवनाचा हा अ तशय खाजगी आ ण सव च मह वाचा भाग आहे.
तु हाला फूत  देणा या आ ण तुमचे उ थान करणा या ोतांकडे हे जाते व तु हाला सकल
मान ा या कालातीत स याशी बांधून ठेवते आ ण लोक हे फार फार वेगवेग या रीतीने
करतात.

धम ंथांवरील ाथना, यानधारणा यात मला माझ ेनवीकरण गवसते कारण ते मा या
मू य व थेचे त न ध व करते. वाचन आ ण यानाने मला पु हा नवीन झा यासारखे,
श  मळा यासारखे, क भवन झा यासारखे आ ण सेवेसाठ  पु हा ब  अस यासारखे
वाटते.

थोर सा ह यात कवा थोर संगीतात बुडून जावे हे काह या आ याला अशीच संजीवनी
देत असेल. तर काह ना ती नसगाशी संवाद करताना मळत असेल. जे नसगात वत:ला
बुडवून घेतात. यां यावर नसगाचा कायम वरदह त असतो. शहरी ग गाट - गजबजाट
सोडून तु ही जे हा नसगा या तालासुराला शरण जाता ते हा तु ही नवे होऊन परत येता.
बाहेरचा ग गाट-गजबज पु हा तुम या शांतीवर आ मण करेपयतचा काही काळ तु ही
एकदम अचल जणू यान थ असता.

आथर गॉडन यांचा वत:चा आ मक नवीकरणाचा खाजगी, वल ण अनुभव
‘भरतीची लाट’ (Turn of the Tide) या छो ाशा कथेत सांगतात. यां या आयु यातील
अशा कालखंडाब ल ते सांगतात जे हा यांना सारं काही शळे, सपाट वाटू लागलं होतं.
यांचा उ साह ओसरला. ल ह याचे य न न फळ ठरले. थती दवस दवस खालावतच

चालली होती.
शेवट  यांनी डॉ टरची मदत यायचं ठरवलं. शारी रक बघाड काहीच नाही हे पा न

डॉ टरांनी यां या सूचना एक दवस पाळता येतील का असं वचारलं.
गॉडननी होकार द यावर डॉ टरांनी यांना उरलेला दवस अशा ठकाणी घालवायला

सां गतला जथे यां या बालपणीचा सवात सुखाचा काळ गेला होता. यांना खायला



परवानगी होती पण यांनी कुणाशी बोलायचं न हतं, वाचायचं न हतं, लहायचं न हतं कवा
रे डओ ऐकायचा न हता. मग यांनी चार कागदांवर औषधं ल हली आ ण ते कागद यांना
नऊ, बारा, तीन आ ण सहा वाजता एकेक क न उघडायला सां गतले.

“तु ही खरंच हे करायला सांगता आहात का?” गॉडननी यांना वचारले.
“हा वनोद न हता हे तुला माझ ं बल मळा यावर समजेल.”
हे यावरचं उ र.
तर स या दवशी सकाळ  गॉडन समु कना यावर गेले. प हला कागद उघडला.

यावर ल हले होते. “नीट ल पूवक ऐक.” डॉ टरांना वेड लागलंय अस ं यांना वाटलं. तीन
तास ऐकत काय बसायचं? पण डॉ टरां या सूचना पाळायचं यांनी मा य केलं होतं. यामुळे
ते ऐकू लागले. यांना नेहमीचं समु ाचे आ ण प यांचे आवाज ऐकू आले. काही वेळानंतर
प ह यांदा न ऐकू आलेल ेआणखीही आवाज ऐकू येऊ लागले. ऐकता ऐकता या समु ाने
यांना लहानपणी दले या ध ांचा ते वचार क  लागले - संयम, आदर, गो या

पर परावलंबनाची जाणीव. सु वात झाली ऐक याची. आवाज-शांतता आ ण वाढ या
शांती या जा णवेची.

मा या ही याने सरी च  उघडली व वाचले. “मागे पोचायचा य न कर.” मागे कुठे
पोचायचं? तो वचार क  लागला. कदा चत बालपणापाशी. कदा चत यावेळ या र य
आठवण पाशी. याचा भूतकाळ, या या आनंदाचे अनेक ण याला आठवले. याने ते
अगद  तपशीलवार आठवून पा हल ेआ ण हे आठवत असताना एक आंत रक ऊब नमाण
होताना याला जाणवली.

तीन वाजता याने तसरा कागद उघडला. आ ापयतची औषधं यायला सोपी होती.
पण हे जरा वेगळं होतं. “तुझे हेतू तपासून बघ.” प ह यांदा तो बावचळला. याला ह ाशा
गो ी याने आठवून पा ह या. यश,क त , सुर तता आ ण या सग यांचं समथन
या याकडे होतं. पण मग या या मनात एक वचार आला क  कदा चत एवढेच हेतू पुरेसे

नसतील आ ण स या या साचलेपणाचं तेच कारण असेल.
या या हेतंूचा याने खोलवर वचार केला. पूव या सुखाचे याने मरण केले आ ण

याला उ र सापडले.
“एका न तते या करणात” याने ल हले. “मला दसलं क  एखा ाचे हेतू चुक चे

असले तर काहीच बरोबर असू शकत नाही. तु ही पो टमन आहात क  हावी क  वमा एजंट
क  गृ हणी - काहीही अस याने काहीच फरक पडत नाही. आपण स या या उपयोगी
पडत आहोत असं जोवर तु हाला वाटतं तोवर तुमचं काम चांगल ंचाललेलं असतं. जे हा
तु ही फ  तुम यापुरतंच बघू लागता ते हा ते कमी चांगल ंहोतं हा नयम गु वाकषणा या
नयमाइतकाच कठोर आहे.”

सहा वाजता शेवटचं औषध वाचायला फार वेळ लागला नाही. “तु या काळ या वाळूवर
लही.” यात ल हलं होतं. गुड यावर बसून तुट या शप याने याने काही श द ल हले.
मग तो उठून वळून चाल ूलागला. याने मागे वळून पा हले नाही. भरतीची लाट येणार हे



याला माहीत होतं.

आ मक नवीकरणासाठ  वेळ यावा लागतो. पण हे चौकट I मधले काम आहे. याकडे
ल  करायला आप याला वेळ नाही.

े  सुधारक मा टन यूथर यांचं एक वा य उ त केलं जातं. “आज मला इतकं
करायचं आहे. आज मला आणखी एक तास गुडघे टेकावे लागणार.” या यासाठ  ाथना हे
एक कमकांडं न हतं. तर यां या ऊजाचा गुणाकार कर यासाठ  आ ण वापर यासाठ  तो
एक श चा ोत होता.

अ तपूवकड या एका झेन गु ं वर कतीही ताणतणाव आले तरी यांची शांती ढळत
नसे. एकाने यांना वचारल,े “तु ही एवढ  शांती कशी काय ठेवू शकता?” यांनी उ र दले.
“मी माझी यानाची जागा कधीही सोडत नाही.” ते पहाटे यानधारणा करत आ ण उरलेला
दवसभर या णांची शांती यां याबरोबर यां या मनात असे.

क पना अशी आहे क  वेळ काढून आपण आप या जीवनातील नेतृ वाचं क  ठरवलं,
जीवन कशासाठ  आह े हे ठरवलं क  ते बाक  कामावरच छ  धरतं. आपण पु हा एकदा
या याशी बां धलक  मानली तर ते आपलं नवीकरण करतं. पु हा आप याला ताजंतवानं

वाटतं.
हणूनच वैय क येयवा य मला इतकं मह वाचं वाटतं. आप या क ाची आ ण

आप या हेतंूची जर आप याला सखोल जाण असेल तर वारंवार आपण याचा आढावा घेऊ
शकतो. पु हा या याशी बांधील राहातो. आप या दैनं दन आ मक नवीकरणात, आपले
रोजचे संग अ ल तपणे, सा ीभावाने आप या मू यांशी सुसंगतते या संदभात पा  शकतो.

धमगु  डे हड ओ. मॅकनी सां गतले, “सवात मोठ  यु ं ही आ या या शांत कुट त
रोज लढली जातात. तु ही जर यु  जकल,ं आंत रक झगडा मटवला तर तु हाला एक
शांतीची अनुभूती येते. तुमचं अ त वच उमजतं आ ण तु हाला दसेल क  जन वजय - जथे
तु हाला सहकायाने वचार करावा लागतो, इतरांचं भल ंआ ण क याण हावं लागतं आ ण
इतरां या यशाने मनापासून आनंद  हावं लागतं ते आपोआपच मागून येतात.”

मान सक मती

आपली बरीचशी मान सक गती आ ण अ यासाची सवय ही औपचा रक श णातून
येते. पण शाळेची बा  श त संप याबरोबर आपण आपला म  गंजू देतो. आपण गंभीरपणे
काही वाचन करत नाही. आप या कामाचे वषय सोडून इतर कुठ या न ा वषयात
खोलवर जात नाही. व ेषक वृ ीने वचार करत नाही, काही लहीत नाही - नदान
समी ा मक कवा आपली वत:ला शु , व छ आ ण नेम या भाषेत  कर याची

मता जोखणा या प तीने तरी नाही. याऐवजी आपण ट ही बघत वेळ घालवतो.
सतत चालू असणा या सव णातून दसतं क  ब याच घरांम ये आठव ाला प तीस ते

पंचेचाळ स तास ट ही चाल ू असतो. पु कळ माणसं कामावर घालवतात तेवढा कवा



शाळेत जेवढा वेळ घालवतात यापे ा जा त हा वेळ आहे. समाजात मसळ याचा हाच एक
उ म माग झालेला आहे आ ण जे हा आपण ते पाहात असतो ते हा यातून शकव या
जाणा या मू यांना आपण बळ  पडतो. याचा आप यावर सू म आ ण नकळतपणे फार

भाव पडत असतो.
ट ही बघ यातील शहाणपणासाठ  सवय ३ मधील प रणामकारक वयं व थापनाची

यामुळे तु हाला तुमचे हेतू आ ण मू ये  कर याचे, उपयु  अस े मा हतीपर,
फू तदायक आ ण करमणूक धान काय म नवडता येतात.

आम या घरी आ ही ट ही बघ यावर आठव ात सात तासांची हणज ेरोज साधारण
१ तास एवढंच मया दत ठेवल ं आहे. आमची एक कौटंु बक सभा झाली, आ ही या
वषयावर बोललो आ ण ट हीमुळे घरांम ये काय चाललं आह ेयाची आकडेवारी पा हली.
जथे कुणीही वादा या कवा बचावा या प व यात न हतं. अशा कारे एक कुटंुब हणून या
वषयावर चचा के यानंतर सोप ऑपेरा, रड या मा लका कवा एखा ा व श  काय माचे

सन लाग यामुळे येणा या पांगळेपणाची लोकांना जाणीव होऊ लागली.
टे ल हजनब ल आ ण उ च दजा या शै णक आ ण करमणुक या काय मांब ल

मी कृत  आहे. ते आपली जीवने समृ  क  शकतात व आप या हेतू व उ ांम ये
मोलाची भर घालू शकतात. पण कतीतरी काय म असे असतात क  यात आपला वेळ
आ ण म  वाया जातो आ ण आपण पडू दला तर यांचा आप यावर नकारा मक भाव
पडतो. शरीरा माणे ट ही हा चांगला नोकर, पण वाईट मालक आहे. आपण सवय ३ चा
सराव ठेवला पा हजे आ ण कुठ याही संसाधनांचा उपयोग आप या येयपूत साठ  जा तीत
जा त होईल अशा त हेनं आपण वत:चे प रणामकारक व थापन केले पा हजे.

श ण - नरंतर श ण. मनाचा वकास व धार लावणे हे मह वाचे मान सक नवीकरण
आहे. कधीकधी यासाठ  वगा या बा  श तीची कवा प तशीर अ यास माची गरज
असते. पण पु कळदा ती तशी नसते. अ कम  लोक वत: या शक याचे अनेक अनेक माग
शोधून काढू शकतात.

अ ल त वृ ीने वत:चा ‘ ो ॅम’ तपास यासाठ  मनाला शकवणे हे फार मौ यवान
आहे. मा या ीने ही मु  श णाची ा या आहे. मोठमोठे , हेतू आ ण इतर
धारणांसमोर जीवनाचे ो ॅ स् तपास याची मता. अशा श णा शवायचं श ण हे
मनाला संकु चत क न बंद क न टाकते आ ण यामुळे श णाची गृहीते कधीच
तपासली जात नाहीत. याच कारणासाठ  चौफेर वाचन आ ण महा-आ यांचे, महा यांचे
वचारदशन इतके मह वाचे ठरते.

चांगल े सा ह य वाच याची सवय लावून घे याइतका व तुम या मनाला ानी आ ण
वक सत कर याचा सरा चांगला माग नाही. ही आणखी एक चौकट II मधील उ च
प रणामाची कृती आहे. जगात आ ा आहेत कवा यापूव  होऊन गेल े अशा सव कृ
मनांम ये तु ही वेश क  शकता. दर म ह याला एक, मग दर पंधरव ाला एक, मग
आठव ाला एक अशा उ ाने सु वात करावी अशी मी जोरदार शफारस करतो. “जो



माणूस वाचत नाही याची अव था वाचता न येणा या माणसापे ा फारशी बरी नसते.”
ेट बु स,् हावड ला स स, आ मच र े, नॅशनल जओ ा फक आ ण आपली

सां कृ तक जाणीव वाढवणारे दजदार सा ह य तसेच व वध े ांमधील चाल ू सा ह य हे
आप या धारणा वशाल करतात आ ण कु हाडीला धार लावतात. खासक न जर आपण
सवय ५ राबवली आ ण थम समजून घे याचा य न केला तर लेखकाला काय हणायचं
आहे हे समजून न घेताच आपले आ मच र  वाप न आपण आधीच मत ठरवून टाकल ेतर
आपण आप या साधना या अनुभवा या लाभावर मयादा आणतो.

म या कु हाडीला धार लाव याचा आणखी एक श शाली माग हणज े लेखन,
आपले वचार, अनुभव, ान आ ण श ण यांची न द क न ठेव याने मान सक प ता,
नेमकेपणा आ ण संदभ यांची वाढ होते. चांगल ंप लेखन - उथळ, वरवर या संगांऐवजी
आपले वचार, भावना, क पना यां या सखोल पातळ वर साधलेला संवाद हेही आप या
प  वचार कर याची नेमका तक मांड याची आ ण प रणामकारकपणे वत:ला समजावून

दे या या मतेवर प रणाम घडवते.
संरचना (organisation) आ ण नयोजन हीसु ा सवय २ व ३ शी नगडीत मान सक

नवीकरणाची आणखी पे आहेत. शेवट मनात ठेवून सु वात करणे व तो शेवट सा य
कर यासाठ  मान सक पातळ वर व था करणे हे ते असतं. सु वातीपासून शेवट
दस याची, याची क पना कर याची व तकडे जा याचा संपूण वास. अगद  तप शलात
नाही, तरी ता वक तरी, दस याची ती मनाची श  असते.

यु े ही सेनापती या तंबूत जकली जातात अस ं हटलं जातं. प ह या तीन मत म ये -
शारी रक, आ मक व मान सक - कु हाडीला धार लावणं या सरावाला मी ‘दैनं दन मन-
वजय’ हणतो आ ण तु ही रोज एक तास यासाठ  ावा असा साधा सराव मी सुचवतो.
तुम या उरले या आयु यातील येक दवसाचा एक तास.

मू ये आ ण प रणाम यां या संदभात दैनं दन मन- वजयांशी तुलना क  शकेल. असा
तासभर घालव याचा अ धक चांगला माग नाही. येक नणयावर, येक ना यावर याचा
प रणाम होईल. उरले या येक तासाची गुणव ा, प रणामकारकता, अगद  तुम या
झोपेचा गाढपणा आ ण शांती सुधारेल. जीवनातील खडतर आ हाने पेलू शक यासाठ ची
द घ प याची शारी रक, आ मक व मान सक श  यामुळे नमाण होईल.

फ ल स ु स या श दात:
येणा या वषाम ये को या एका दवशी तु ही मो ा मोहाशी झ बी घेत असाल कवा
या या जीवना या चंड :खाने थरकापत असाल. पण खरा झगडा आहे तो इथे,

आ ा… ‘आ ा’च हे ठरेल क  तुम या सव च :खा या कवा मोहा या णी तुमचा
दा ण पराभव होणार क  उ वल वजय होणार. सतत या द घकाळ चालणा या

येखेरीज चा र य घडत नसते.

सामा जक/भाव नक मती



शारी रक, मान सक व आ मक मती या सवय १, २ व ३ शी जवळून संबं धत आहेत -
वैय क ी, नेतृ व आ ण थापन या त वांवर क त. तर सामा जक/भाव नक मती
ही सवय ४, ५ व ६ वर ल  क त असते - चे नेतृ व, सहभावनायु  संवाद आ ण
सजनशील सहकार या त वांभोवती क त होते.

आप या जीवनातील सामा जक आ ण भाव नक मती या एकमेकांशी बांध या गेले या
असतात कारण आपल ं भाव नक जीवन हे पूण वाने न हे, पण ामु याने आप या
इतरांबरोबर या नातेसंबंधातून वक सत होते व ही होते.

इतर मत या नवीकरणासाठ  वेळ ावा लागतो. या ीने सामा जक/भाव नक
मत चे नवीकरण वेळ घेत नाही. इतरांबरोबर या रोज या वहारात आपण ते क  शकतो.
पण यासाठ  य न न तच करावे लागतात. आप याला वत:ला पु कळ ढकलावं लागतं
कारण आप यापैक  पु कळांना मन- वजयाची पातळ  आ ण सवय ४, ५, ६ ची जन-
वजयाची कौश ये इतक  आ मसात झालेली असतात क  ती आप या सव वहारांम ये
सहजच येतील.

समजा तु ही मा या आयु यातील कळ ची  आहात. तु ही माझ े व र  असाल
कवा सहायक, माझ े सहकारी, माझ े म , माझ े शेजारी, माझ े जीवनसाथी, माझं मूल,
मा या प रवाराचा एक सद य - मला या याबरोबर वहार करावा लागतो अस ेकुणीही.
समजा आप याला एक  संवाद करावा लागतो, एक  काम करावं लागतं, एखा ा ल
वषयाची चचा करावी लागते. एखादे उ  सा य करावे लागते कवा सम या सोडवावी
लागते. परंतु आपण गो कडे नर नरा या रीतीने पाहातो; वेगवेग या च यातून पाहातो.
तु हाला त णी दसते मला हातारी बाई दसते.

हणून मी सवय ४ वापरतो. मी तुम याकडे येतो आ ण हणतो, “आपण या ाकडे
दोन भ  मागानी चाललोय अस े मला दसत आहे. आप या दोघांना चेल असं उ र
मळेपयत आपण संवाद चालू ठेवायला काय हरकत आह?े असं करायची तुमची तयारी
आहे का?” पु कळशा लोकांची याला ‘होय’ हणायची तयारी असते.

मग मी सवय ५ कडे वळतो. ‘आधी मला तुमचं ऐकू दे.’ उ र दे यासाठ  ऐक याऐवजी
मी तुमची धारणा संपूणपणे, खोलवर समजून घे यासाठ , सहभावनेने ऐकतो. तुमचा मु ा
मी तुम या इत याच चांग या रीतीने मांडू शकलो क  मग मी माझा मु ा तुम यापयत
पोचव यावर ल  क त करतो. हणज ेतो तु हालाही समजेल.

दोघांनाही चेल अस ं उ र शोध याची बां धलक  आ ण एकमेकां या कोनाची
खोलवर समज यांसह आपण सवय ६ कडे जातो. तु ही कवा मी सु वातीला सुचवले या
पयायांपे ा चांगल े वाटतील अशी तसरी पयायी उ रे शोध यासाठ  आपण एक  काम
करतो.

सवय ४, ५, ६ या यशात बु ची ाथ मकता नसून ामु याने ही भाव नक गो  आहे.
आप या वैय क सुर तते या भावनेशी ही ामु याने नग डत आहे.

आपली वैय क सुर ततेची भावना जर आप या आंत रक ोतांमधून येत असेल तर



जन- वजया या सवयी य ात आणायची श  आप याला मळते. आपण बौ क ा
कतीही गत असलो, पण भाव नक ा असुर त असलो तर आप यापे ा वेगळा
वचार करणा या लोकांबरोबर व जीवनातील ल  वषयांवर काम करणे फार फार
घाबरवून टाकणारे ठरते.

ही आंत रक सुर ा येते कुठून? इतर लोकांना आप या वषयी काय वाटतं, ते
आप याला कस ेवागवतात यातून ती येत नाही. यांनी आप यासाठ  ल हले या भू मकेतून
ती येत नाही. आपली प र थती कवा आपलं थान यातून ती येत नाही.

ती आतून येते. आप या मना- दयातील खोलवर या अचूक धारणांमधून आ ण यो य
त वांमधून येते. आतून बाहेर एकतानता, आप या खोलवर या मू यांचं त बब आप या
सवय मधून उमटतं अशा ामा णक जग यातून ती येते.

ामा णक जीवन हे वैय क मू याचा सवात मूलभूत स ोत आहे असा माझा व ास
आहे. यशाब लचं लोक य सा ह य जे सांगतं क  आ मस मान हा मु यत: मनोव था
घडव याचा वृ ीचा भाग आहे आ ण तु ही वत:चं मन अडवून मन:शांती मळवू शकता.
या याशी मी सहमत नाही.

तशीच आंत रक सुर तता ही प रणामकारक पर परावलंबी जग याचा प रणाम हणून
येते. जकू/ जकू उ रे अ त वात असतात, जीवन हे नेहमी हे कवा ते अशाच कारचे
नसते, जवळजवळ येकवेळ  लाभदायक असे तसरे पयाय असतात हे समज यात
सुर तता असते. आपली वत:ची संदभ चौकट सोडून न देताही यातून बाहेर पडता येते.
स या ला खरोखर खोलवर समजून घेता येते. हे कळ यात सुर तता असते. जे हा

कुणी इतर बरोबर मनापासून, क पकतेने आ ण सहकायाने संवाद साधाल आ ण या
पर परावलंबी सवय चा खरा अनुभव याल तथे सुर तता असते.

अथपूण रीतीने लोकांची सेवा कर यात यांना मदत कर यात आंत रक सुर तता
आहे. हणज े तुमचं काम जे हा तु ही वत:ला योगदान दे या या सजनशील अव थेत
पाहाता, खरोखर फरक घडवू शकता, ते हा तुमचं काम हा एक मह वाचा ोत बनतो.
अनाम सेवा हा आणखी एक ोत - कुणाला याची मा हती नसते आ ण मा हती हो याची
श यता नसते. ते मह वाकां ी नसतं; मह वाचं असतं ते इतर या आयु याचं
क याण, क त  न ह ेतर भाव ही ेरणा असते.

ह टोर ँ कलने आप या जीवनाचा अथ आ ण हेतू यावर ल  क त केले. याने
आप या जीवनाचं उ थान होतं आ ण आप यातील सव कृ  ऊजा बाहेर येतात. कै. डॉ.
हा स से पे यां या ‘तणाव’ या वषयावरील स  संशोधनात हणतात क  द घ, नरोगी
आ ण सुखी आयु य हे योगदान दे याचा, वत:ला रस वाटेल असे अथपूण क प कर यात
आ ण इतरां या जीवनात योगदान देणे आ ण क याण आणावे यांचा प रणाम असतो. यांचे
त व हणजे ‘शेजा याचे ेम संपादन करा.’

जॉज बनाड शॉ या श दात:

जीवनातील खरा आनंद हणज ेतु हाला जो महान वाटतो अशा हेतूसाठ



तुमचे जीवन साथक  लागणे. नया मा या सुखासाठ  झटत नाही
हणून :ख आ ण कुरकुर यांचं एक बेचैन आ ण वाथ  ढेकूळ

बन याऐवजी नसगाची एक श  बनावे. मी अशा मताचा आहे क
माझ ं आयु य सा या समाजा या मालक चं आहे आ ण मी जवंत
असेपयत मला जे श य होईल ते मी समाजासाठ  करत राहीन. मी मरेन
ते हा माझा पूण उपयोग झालेला असायला हवा. कारण मी जतके
जा त क  करीन ततका मी जा त जगेन. जीवन हे जीवन आह े हणून
मी यावर ेम करतो. जीवन हे मा यासाठ  बारीकशी मेणब ी नाही.
या णी मी उंच धरावी आ ण पुढ या पढ या हाती पोचेपयत जा तीत
जा त तेजाने तळपावी अशी ती जणू मशाल आहे.

एन्. ए डन टनर हणाले होते, “या पृ वीतलावर राह याचा लाभ आप याला मळाला.
याचं भाडं हणजे सेवा! आ ण सेवेचे कतीतरी माग आहेत. आपण चचम ये जातो का
कवा कुठ या सेवाभावी सं थेशी संबं धत आहोत कवा आप या नोकरीत काही अथपूण
सेवेची संधी आहे का, या या नरपे  आपला एकही दवस असा जाऊ नये क  नरपे

ेमाचा भरणा क न आपण एका तरी मनु य ा याची सेवा केली नाही.”

इतरां या भू मका

पु कळ  या सामा जक आरशाचा प रपाक असतात. यां या भोवती या
माणसांची मते, समज आ ण धारणा यांचा प रपाक असतात. पर परावलंबी  हणून
तु ही आ ण मी सु ा अशा धारणेतून आलेलो असतो. यात आपणही अशाच साम जक
आरशाचा एक भाग आहोत अशी जाणीव असते.

इतरांना यांचं व छ, नतळ त बब जसं या तसं दाखवावं हा पयाय आपण नवडू
शकतो. यांचा अ कम  वभाव मा य क  शकतो. जबाबदार  हणून यांना वागवू
शकतो. एक त वक त, मू या ध त, वावलंबी, मौ यवान  हणून यांनी आपली
भू मका लहावी. यासाठ  आपण मदत क  शकतो आ ण मुबलकते या मान सकते मधून
आप याला हेही उमजलेलं असतं क  स याला सकारा मक त बब दाखव याने
आप यात उणेपणा येत नाही. आपली वाढच होते कारण यामुळे इतर अ कम
लोकांबरोबर प रणामकारक देवाणघेवाण कर या या संधी वाढतात.

तुम या आयु यात कधीतरी जे हा तुमचादेखील वत:वर व ास न हता ते हा कुणीतरी
तुम यावर व ास ठेवला होता यांनी तुमची भू मका ल हली. याने तुम या आयु यात काही
फरक पडला का?

तु ही जर इतर या सकारा मक भू मका ल हणारे, सकारा मक व ास देणारे
झालात तर? सामा जक आरशामुळे ते खालची कुठलीतरी वाट नवडत असतील तर तु ही
यांना वरचा र ता घे याची फूत  देता कारण तु ही यां यावर व ास ठेवलेला असतो.



तु ही यांना जबाबदारीतून मु  करीत नाही. तु ही यांना अ कम  हायला उ ेजन देता.

कदा चत तु ही ‘मॅन ऑफ ला मा सा’ या सं ग तकेशी प र चत असाल. एक म ययुगीन
सरदार आ ण याला भेटलेली र यावरची एक बाई, एक वे या यांची ती फार सुंदर गो
आहे. त या आयु यात येणा या लोकांनी तची तीच जीवनशैली ठरवून टाकली आहे.

पण या कवी मना या सरदाराला त यात अ धक काहीतरी दसतं. काहीतरी सुंदर आ ण
ेममय. याला तचे गुणही दसतात. तो पु हा पु हा ते आळवतो. तला एक नवीन नावही

देतो - से नआ - न ा धारणेचं नवं नाव.
प ह यांदा ती हे सगळं नाकारते. तची आधीची भू मकेची त यावर जबरद त पकड

आहे. वेडा व ाळू हणून ती याला मोडीत काढते. पण तो चवट आहे. नरपे  ेमाचा
भरणा तो करत राहातो आ ण हळूहळू ते त या भू मकेपार झरपतं. त या ख या
वभावापयत, त या सु त मनापयत ते पोचतं आ ण ती तसाद देऊ लागते. हळूहळू ती

आपली जीवनशैली बदलू लागते. ती यावर व ास ठेवते आ ण न ा धारणेतून वागू लागते.
याने सु वातीला त या आयु यातील येक जण नाराज होतो.

पुढे ती जे हा आप या जु या धारणांकडे परत जाते ते हा याला आप या
मृ युश येजवळ बोलावते आ ण ते मधुर गीत आळवते ‘द इ पॉ सबल ीम’ त या डो यात
पाहतो आ ण कुजबुजतो, ‘तू से नआ आहेस हे कधीही वस  नको.’

वत:ला खरं ठरवणा या भा कताची एक म त गो  आहे. इं लंडमधील एका
संगणकाची. हा चुकून चुक चा ो ॅ ड झाला होता. श णा या भाषेत हा ‘ शार’ मुलां या
वगाला ‘ढ’ हणायचा आ ण तथाक थत ‘ढ’ मुलां या वगाला ‘ शार’ अस याचं

श तीप क ायचा आ ण या संगणकाचा अहवाल हा वषा या सु वातीला श कांचे
मुलांब ल मत बनवायला जबाबदार असायचा.

जे हा साडेपाच म ह यांनंतर ही चूक शासना या ल ात आली ते हा काय घडलंय
याब ल कुणाला काही न सांगता यांनी मुलांची चाचणी घे याचं ठरवलं. ‘ शार’ मुलांचा
बु यांक खाली गेला होता. सामा जक ा मया दत, सहकाय न करणारी आ ण
शकवायला ास देणारी असंच या याकडे पा हलं गेलं होतं आ ण तसंच यांना वागवलं
गेल ंहोतं. श कांची धारणा ही वत:ला खरं ठरवणारं भा कत झाली होती.

पण तथाक थत ‘ढ’ वगातली गुणसं या चांगलीच वाढली होती. ते शार असावेत अशा
रीतीने श क यां याशी वागले होते आ ण यांची ऊजा, यांची आशा, यांचा आशावाद
आ ण यांचा उ साह यांचं त बब उ च वैय क अपे ा आ ण या मुलांना झालेली
वत: या कमतीची जाणीव यात पाहात होते.

स ाचे प हले काही आठवडे कसे गेले असं श कांना वचारलं गेलं. “काहीतरी
कारणाने आम या नेहमी या प त चा उपयोग होत न हता.” यांनी सां गतले. यामुळे
आ हाला आम या प ती बदला ा लाग या. ही मुलं शार आहेत असं मा हतीव न दसत
होतं. जर उपयोग होत न हता तर शकव या या प तीत दोष असणार अस ं यांनी अनुमान



काढलं. ते अ कम  होते. यांनी भावा या वतुळात काम केलं. वर वर दसणारी
व ा याची अ- मता ही श का या ताठरतेपे ा कमीही न हती कवा जा तही न हती.

आपण इतरांना कसं त बब दाखवतो? आ ण या त बबाचा यां या जीवनावर
कतपत प रणाम होतो? इतर या भाव नक बँक खा यात आपण भरणा क  शकतो
असं आप याकडे कतीतरी आहे. आपला जीवनसाथी, आपली मुलं, आपले सहकारी आ ण
कमचारी यां यामधली जतक  सु त मता आप याला दसेल ततकं आपण
मरणश ऐवजी क पकतेचा उपयोग करायला लागू. यां यावर श के मारायचं आपण

नाका  शकतो. यां या बरोबर अस या या येकवेळ  आप याला ते नवेच भासतात.
इतरांबरोबर अ तशय समाधान देणारी, समृ  करणारी आ ण उ पादक नाती जोडू शकणारी
वतं , समाधानी लोकं बन यासाठ  आपण यांना मदत क  शकतो.

गटे हणतो, “एखादा माणूस जसा आहे तसं याला वागवा आ ण तो आहे असाच
राहील. तो जसा होऊ शकेल, हायला हवा तसं याला वागवा, तो तसाच होईल.”

नवीकरणातील समतोल
व-नवीकरणा या येने आप या वभावा या चारही मत म ये समतोल ठेवला

पा हजे - शारी रक, आ मक, मान सक आ ण सामा जक/भाव नक.
येक मतीमधील नवीकरण मह वाचे असले तरी चारही मत चा परामष शहाणपणाने

व समतोलपणे घेतला जातो ते हाच ते सवात जा त प रणामकारक ठरते. एका बाजूकडे
ल  के याने इतर खालावतात. मत वरही नकारा मक प रणाम होतो.

याची स यता मला सं था मक तसेच वैय क जीवनातही पाहायला मळाली आहे.
सं थेम ये शारी रक मती ही आ थक पात  होते. मान सक मती ही बु ची कदर,
वकास आ ण वापर यांतून दसत असते. सामा जक/भाव नक मतीचा संबंध
कमचा यांबरोबरचे संबंध, लोकांना दली जाणारी वागणूक यां याशी असते आ ण आ मक
मती हणजे हेतूमधून कवा योगदानामधून आ ण सं था मक ामा णकपणामधून अथ
शोधणे.

एखाद  सं था जे हा यातील एकाही मतीकडे ल  करते ते हा संपूण सं थेवर
नकारा मक प रणाम होतो. सजनशील ऊजा या चंड सकारा मक सहयोगाचा प रणाम
घडवून आणू शक या अस या या सं थेशी भांड यात खच  पडतात आ ण वाढ आ ण
उ पादकता यांना अवरोध करणा या श  बनतात.

मला अशा सं था माहीत आहेत तसेच यांचा एकमेव उ ेश पैसा मळवणे एवढाच
असतो. ते या उ ेशाला स  देत नाहीत. ते स याच कशाला तरी स  देतात. पण
मनोमन यांनी तळमळ केवळ पैसा मळवणे हीच असते.

जे हा मला या दसतात ते हा मला यां या सं कृतीमधील चंड नकारा मक सहजीवन
तसंच खा याखा यांमधील श ुता, बचावा मक, संर णा मक संवाद, राजकारण आ ण



डावपेच लढवणे अशा गो ीही दसतात. पैसा मळव या शवाय आपण प रणामकारकरी या
जगू शकणार नाही. पण ते काही या सं थे या अ त वाचं पुरेसं कारण नसतं. आपण
अ ा शवाय जगू शकत नाही, पण आपण खा यासाठ  जगत नाही.

लंबका या स या टोकाला मी अशाही सं था पा ह या आहेत क  या सगळं ल
केवळ सामा जक/भाव नक मतीवरच क त करतात. या एका अथाने एक कारचा
सामा जक योग असतात आ ण यां या मू य णालीम ये आ थक नकषाला जागाच
नसते. यां या प रणामकारकतेचा कधीच मापदंड कवा साधन नसते आ ण प रणामी
यां या सव काय मता या हळूहळू गमावतात व बाजारात या टकाव ध  शकत नाहीत.

मी अशा ब याच सं था पा ह या आहेत क  या जा तीत जा त तीन मत चा वकास
क  शकतात. यां या सेवांचा नकष, आ थक नकष व मनु यबळ-संबंध नकष चांगले
असतील, पण लोकांची बु म ा ओळखणे, वक सत करणे, वापरणे आ ण तची कदर
करणे या याशी यांची खरी बां धलक  नसते आ ण जर या मान सक श  गैरहजर
असतील तर एकूण हा थाट उपकारक या सरंजामदाराचा असतो आ ण प रणामी तयार
होणा या सं कृतीत एक त वरोधाची नर नराळे पे त ब बत होतात (नाराजी,
कमचा यांची अ त र  गळती आ ण इतर सखोल, जुनाट सां कृ तक )

सं था मक तसेच वैय क प रणामकारकतेसाठ  चारही मत चा शहाणा व समतोल
वकास व नवीकरण हो याची आव यकता असते. ल ली गेलेली कुठलीही मती
प रणामकारकतेला आ ण वाढ ला मागे ढकलणारे नकारा मक बल े  नमाण करते.
चारपैक  येक मतीला यां या येयवा यात याय देणा या सं था कवा  या यां या
नवीकरणासाठ  समथ चौकट उपल ध क न देतात.

सतत सुधारणेची ही या ही टोटल वा लट  मॅनेजमट - संपूण गुणव ा
व थापनाची मुख खूण आहे आ ण जपान या आ थक उ कषाचे गमक आहे.

नवीकरणातील सहकार

समतोल नवीकरणात अगद  यो य मा ेत सहकार असतो. कुठ याही एका मती या
कु हाडीला धार लाव यासाठ  तु ही जे करता याचा सकारा मक प रणाम बाक या
मत वरही होतो कारण या पर परांत अगद  गंुतले या असतात. तुम या शारी रक
आरो याचा मान सक आरो यावर प रणाम होतो. तुम या आ मक श चा प रणाम तुम या
सामा जक/भाव नक श वर होतो. एका मतीम ये सुधारणा झाली क  इतर मत मधली
तुमची मताही वाढते.

अ त प रणामकारक लोकां या सात सवयी या मत म ये यो य तेवढा सहकार नमाण
करतात. कुठ याही मत मधील तुम या नवीकरणामुळे सातपैक  एक तरी सवय जग याची
तुमची भावना वाढवते आ ण या सवयी जरी मवार अस या तरी एका सवयीत आले या
सुधारणेबरोबर इतर सवयी जग याचीही तुमची मता वाढते.

तु ही जतके अ कम  हाल (सवय १) ततकं चांगलं वैय क नेतृ व (सवय २) आ ण



व थापन (सवय ३) तु ही तुम या आयु यात आच  शकता. जतकं तु ही थम समजून
घे याचा य न कराल (सवय ५) ततकं तु ही चौकट II मध या नवीकरणाची कामे क
शकता (सवय ७), तत या प रणामकारक रीतीने तु ही जकू/ जकू उपाय सहकायाने शोधू
शकता (सवय ४ व ६). वावलंबनाकडे नेणारी कुठलीही सवय तु ही वक सत केली (सवय
१, २, ३) क  जतक  पर परावलंबी संगांमधील तुमची प रणामकारकता वाढेल (सवय ४,
५ आ ण ६) आ ण नवीकरण (सवय ७) ही सव सवय ना ताज ंकरणारी या आहे. तु ही
तुम या शारी रक मतीचे नवीकरण केले क  तु ही तुम या वैय क येयाचा (सवय १),
तुम या आ मभाना या आ ण वतं  इ छे या धारणेचा, उ पादकतेचा, तुम याकडून कुणी
कृती क न घे याऐवजी तु ही कृती कर या या वातं या या जा णवेचा, कोण याही
उ ेजनेला देणारा तसाद नवड या या वातं याचा पुन चार असतो. शारी रक

ायामाचा हा सु ा सवात चांगला फायदा असेल. रोजचा एक मन- वजय हा तुम या
आंत रक सुर तते या खा यात भरणा करीत असतो.

तु ही जे हा आ मक मतीचे नवीकरण करता ते हा तु ही तुम या वैय क नेतृ वाचा
पुन चार करीत असता (सवय २). केवळ मरणश ऐवजी क पनाश  आ ण ववेकाने
जग याची, तुम या अगद  आत या धारणा आ ण मू ये खोलवर समजून घे याची, तुम या
वत:म ये यो य वचारांचे एक क  नमाण कर याची, एक व श  जी वतकाय

ओळख याची, यो य त वांशी सुसंगत आयु य जग यासाठ  वत: या भू मकेचे पुनलखन
कर याची आ ण तुम या वैय क श ोतांचा उपयोग कर याची तुमची मता तु ही
वाढवता. आ मक नवीकरणातून तु ही नमाण केले या समृ  वैय क जीवनामुळे तुम या
वैय क सुर तते या खा यात चंड भर पडत असते.

मान सक मती या नवीकरणामुळे तु ही वैय क व थापनावर (सवय ३) जोर देत
असता. तु ही जे हा नयोजन करता ते हा तु ही तुम या मनाला अ यंत उपयु  अशी चौकट
II ची कामे, धान उ े आ ण तुमचा वेळ आ ण ऊजा सवात चांग या रीतीने कारणी
लावणारी कामे ओळखायला भाग पाडत असता आ ण या ाधा य माभोवती तुमची कामे
आखता आ ण पार पाडता. नरंतर श णाम ये गंुत यावर तु ही तुम या ानाचा पाया
आ ण तुम या समोरचे पयाय वाढवत असता. तुमचं आ थक साम य तुम या नोकरीत नसतं
तर उ पादन कर या या तुम या वत: या श त असतं - वचार कर या या, शक या या,
नमाण कर या या आ ण मळतंजुळतं घे या या श त. ते खरं आ थक वातं य! नुसती
संप ी असणं न हे तर ती नमाण कर याची मता असणं, ती आंत रक असते.

रोजचा मन- वजय - शारी रक, आ मक आ ण मान सक नवीकरणासाठ  रोजचा
कमान एक तास - ही सात सवय ची गु क ली आहे आ ण ती संपूणपणे तुम या
भावा या वतुळात आहे. या सवयी तुम या जीवनात आ मसात कर यासाठ  त वक त

बन यासाठ  आव यक असलेला हा चौकट II धान वेळ आहे.
हा रोज या जन- वजयाचा पायाही आहे. सामा जक/भाव नक मतीमधील कु हाडीला

धार लाव यासाठ  आव यक अशा आंत रक सुर ततेचा हा ोत आहे. पर परावलंबी



संगांम ये तुम या भावा या वतुळावर क त हो याची वैय क श  तु हाला यातून
मळते - मुबलकते या मान सकते या धारणेतून इतरांकडे पाहणे, यां यामधील फरकांचे
मोल मन:पूवक जाणणे आ ण यां या यशाने आनंद होणे. मनापासून समजून घेणे आ ण
सहकायाने जकू/ जकू उपाय शोध यावर काम करणे. पर परावलंबी वा तवात सवय ४, ५
आ ण ६ आचरणे याचा पायाही घालून दला जातो.

उ वगतीचे च

नवीकरण ह ेआप याला वाढ आ ण वकास, सतत सुधारणा यां या उ वगती च ाकडे
जा याचे साम य देणारे त व आ ण याही आहे.

या उ वगती च ावर अथपूण आ ण सात यपूण गती कर यसााठ  आप यात
नवीकरणाबरोबरच आणखी एका बाजूचा वचार करावा लागेल, क  या उ वगती च ाला
देणारी, मानवाला मळालेली एक वशेष देणगी आह े - ववेक. मादान डी टाएल या
श दात, “ ववेकाचा आवाज इतका नाजूक असतो क  याकडे ल  होणं फार सोप ंअसतं;
पण तो इतका व छ असतो क  तो ऐकू न येणं श यच नसतं.”

ववेक ही अशी देणगी आहे जे हा ती ठ क असेल ते हा - तला आप या
त वांबरोबरची संगती कवा रावा जाणवतो आ ण ती आप याला उचलून यां यापयत नेते.

एखा ा न णात खेळाडूला नसा आ ण नायू यांचं श ण आव यक, संशोधकाला जसं
म चं श ण आव यक तसंच ख या अ कम , अ त प रणामकारक ला ववेकाचं
श ण आव यक तरीही ववेकाचं श ण- श ण घे यासाठ  अ धकच एका तेची,
अ धक समतोल श तीची, अ धक सात याने ामा णक जीवनाची आव यकता असते.
याला नय मत फूत दायक सा ह य, उ म वचार यां या मेजवानीची आ ण सवात

मह वाचं हणज ेअजून ीण असले या या या आवाजाशी सुसंगत जग याची आव यकता
असते.

अबरचबर खाणं आ ण ायामाचा अभाव यामुळे खेळाडूची थती जशी बघडू शकते
तस ंअ ा य, ा य, अ ील गो मुळे आप या उ च संवेदनशीलता बोथट करणारा एक
आंत रक अंधार नमाण होऊ शकतो व ‘चूक काय आ ण बरोबर काय’ या वाभा वक
आ ण सनातन ववेकाची जागा ‘मी पकडला जाईन का?’ हा सामा जक ववेक येतो.

डँग हॅमस जो ड या श दांत:

तु ही संपूणपणे पशू बन याखेरीज तुम या अंतरंगातील पशूशी खेळू
शकत नाही, तुमचा स याचा ह क गंुडाळून ठेव याखेरीज अस याशी,
मनाची संवेदनशीलता गमाव याखेरीज ू रतेशी खेळता येणार नाही.
याला वत:ची बाग रेखीव करायची आह ेतो गचपणासाठ  जागा राखून

ठेवीत नाही.



एकदा आप याला आ मभान आलं क  आपण जग याचे हेतू आ ण त वे नवडलीच
पा हजेत नाहीतर ती पोकळ  भरली जाईल आ ण आपण आपल ेआ मभान गमावून बसू
आ ण केवळ अ त व आ ण वंशवृ  यांसाठ  अ त व असणा या ज मनीला त ड लावून
फरणा या पशंूपैक  एक होऊ. या पातळ वर अ त वात असणारी माणसं जगत नसतात
‘जगवली जात असतात.’ यां यातील सु त आ ण अ वक सत वशेष देण यांब ल अन भ
अस ेते फ  त या देतात.

आ ण यांचा वकास कर याचा जवळचा माग नाहीच. सुगीचाच नयम इथे लागू होतो.
ज ेपेराल तेच उगवेल. जा त नाही क  कमी नाही. यायाचा नयम सव प र आहे आ ण यो य
त वां या जत या जवळ आपण वत:ला नेऊ ततक  आपली ही नया कशी चालते याचा
अंदाज बरोबर येईल आ ण आप या धारणा - े ाचे नकाशे तेवढे अचूक ठरतील.

माझी अशी ा आहे क  आपण या उ वगती च ाची वाढ आ ण वकास करायला
लागलो. आपण आपला ववेक शक या वषयी आ ण याचं ऐक या वषयी अ धक
जाग कता या नवीकरणा या संपूण येत दाखवली पा हजे. ववेकाचं वाढतं श ण
आप याला वैय क वातं य, सुर तता, शहाणपणा आ ण साम य यां या मागावर
जा यासाठ  गती देईल.

उ वगती च ावर फरताना आप याला वरवर या पात यांवर ‘ श ण, बां धलक
आ ण कृती’ची आव यकता असते. यापैक  एक पुरेशी आह े असा वचार करणं हणजे
वत:ला फसवणं आहे. गती करत राह यासाठ  सारखं आव यक आह े श ण, बां धलक ,

कृती - श ण, बां धलक , कृती पु हा श ण, बां धलक , कृती.



उ वग त च

आचरणासाठ  सूचना
१) तु हाला शारी रक ा तं त ठेवतील, तुम या जीवनशैलीला साजेशा असतील

आ ण द घकाळ तु हाला आवडतील अशा गो ची याद  करा.
२) यातील एक नवडून ती ये या आठव ासाठ  तुम या वैय क भू मकेचे उ

हणून ठरवा. आठव ा या शेवट  तुम या काम गरीचे मू यमापन करा. तु ही जर
तुमचे उ  गाठू शकला नसाल तर ते तु ही आणखी एखा ा उ चतर मू याला

ाधा य द यामुळे घडल ेआहे का? क  तु ही तुम या मू यांवर ामा णकपणे काम
कर यात कमी पडलात हणून घडलं?

३) अशीच याद  तुम या आ मक आ ण मान सक मत साठ  करा. तुम या सामा जक/
भाव नक े ात तु ही ज ेसुधा  इ छता अस ेनातेसंबंध कवा जथला जन- वजय
तु हाला अ धक प रणामकारक बनवणार आह ेअसे व श  संग नवडा. येक

े ातील एक गो  या आठव ाचे उ  हणून ठरवा. अंमलबजावणी करा व
मू यमापन करा.

४) नेम या ‘धार लाव या या’ कृती - चारही मत मध या दर आठव ाला ल न



काढणे, या करणे व तुमची काम गरी व प रणाम यांचे मू यमापन करणे अस ेबंध
वत:वर घालून या.



पुन : आतून-बाहेर

ई र आतून बाहेर कस ंकाम करतो
जग बाहे न आत काम करते. जग
माणसाला झोपडप तून बाहेर आणते. भू
झोपडप ला माणसाला बाहेर काढतो आ ण
मग ते वत:ला झोपडप तून बाहेर काढतात
जग माणसांचा प रसर बदलून
यांना घडवते, भू माणसांना बदलतो,

मग ते प रसर बदलतात. जग माणसां या
वाग याला आकार देते. भु माणसां या
वभावाला आकार देतो

इझ् रा टा ट वे सन

या पु तकाचे सारच ठरेल अशी एक वैय क गो  मी तु हाला सांगणार आहे. असं
कर यामागे मला आशा आहे क  यामागची त वं तु हाला ओळखीची वाटतील.

काही वषापूव  मला लेखन करता यावं हणून आम या कुटंुबाने मी जथे शकवत होतो
तथून अ यासाची सु  (sabbatical) घेतली होती. एक पूण वषभर आ ही ओअर
हवाई या उ र कना यावर लाए येथे राहात होतो.

तथे पोच यावर थो ाच दवसात आमची कामाची आ ण वाग याची घडी इतक  छान
बसली क  ती केवळ खूप उ पादकच न ह ेतर खूप आनंददायी होती.

पहाटे पहाटे कना यावर वेळ घालव यानंतर आम या दोन मुलांना आ ही शाळेत
पाठवायचो - अनवाणी आ ण अ या च ीत. मी बांबू या वनाशेजार या एका एकुटवा या
इमारतीत जायचो. तथं माझं कायालय होतं. ती इतक  शांत, नवांत, सुंदर जागा होती. फोन
नाही, बैठका नाही, पुढ या ठरले या वेळा नाहीत.

माझं कायालय एका महा व ालया या बाहेर या कडेला होतं आ ण एक दवस
महा व ालया या ंथालयात माग या बाजूला पु तकां या ढगा यांमधून फरत असत
असताना दसले या एका पु तकाने माझ ंल  वेधून घेतलं. मी ते उघडलं आ ण माझी नजर
एकाच प र छेदावर पडली आ ण याने मा या उरले या आयु यावर फार मोठा भाव
टाकला.

मी तो प र छेद पु हा पु हा वाचला. याची मूळ क पना साधीशीच होती क  उ ेजना



आ ण तसाद यां याम ये एक जागा, अवकाश असतो आ ण आपण या अवकाशाचा
कसा उपयोग करतो ही आप या वाढ ची आ ण आनंदाची गु क ली आहे.

या क पनेचा मा या मनावर जो प रणाम झाला याचे नीटस े वणन मी क  शकत
नाही. वयं नणया या त व ानावर माझा पड पोसलेला असला तरी ती श दरचना -
उ ेजना अ ण तसाद यां यामधला अवकाश - एका ता या, अ व सनीय दमाने मला
पशून गेली. एखादा सा ा कार हावा तसं मला झालं.

मी या यावर आणखी आणखी वचार क  लागलो आ ण मा या जीवनधारणेवर
जबरद त भाव पडायला सु वात झाली. मा या सहभागाचा मी जणू सा ी बनलो होतो.
या अवकाशात उभे रा न मी या उ ेजनेकडे बघत असे. वातं याची एक आंत रक

जाणीव मला झाली - आपला तसाद नवड याचं - अगद  वत:च उ ेजना बन याचं
नदान त यावर भाव पाडायचं, ती उलटवून टाक याचं वातं य.

यानंतर लवकरच आ ण थोडासा या ‘ ां तकारक’ क पनेचा प रणाम हणून सँ ा
आ ण मी खोलवर संवाद करायला सु वात केली. पार या जरा आधी मी तला जु या लाल
ह डा ९० ेल सायकलवर घेत असे. आम याबरोबर शाळेत जाणा या वया या अ लकडची
आमची दोन मुल ं असत - एक आम या म ये आ ण एक मा या डा ा मांडीवर - असे
आ ही मा या कायालयाव न बांबू या बनात सावकाश सायकलवर फरत अस,ू तासभर
फ  बोलत.

मुलांना सायकलचे आकषण होते आ ण ती फारसा आवाज करत नसत. सरं वाहन
व चतच ीस पडे आ ण आमची सायकल इतक  शांत होती क  आमचं बोलणं

एकमेकांना सहज ऐकू जात असे. शेवट  एखा ा नमनु य समु  कना यावर आ ही ह डा
उभी करायचो आ ण साधारण २०० याड चालून एकांत ठकाणी वनभोजन करायचो.

ती पुळण आ ण बेटाव न वाहत येणारी नद  हे मुलांना पार गंुगवून टाकायचे यामुळे
सँ ाचा आ ण माझा संवाद वना यय पुढे चालू राहायचा. असे रोज नदान दोन तास असं
वषभर आ ही खोलवर संवादात घालव यावर आ ही समजुतीची आ ण व ासाच कोणती
पातळ  गाठली असेल हे समजायला फारशा क पनाश ची गरज नाही.

वषा या अगद  सु वातीला आ ही एकूणएक मनोरंजक वषयांवर बोललो - माणसं,
क पना, घटना, मुलं, माझं लखाण, आमचं घर, भ व याचा बेत आ ण बरंच काही. पण
हळूहळू आम या संवादाला खोली येत गेली आ ण आ ही आम या आंत रक व ांब ल
बोलू लागलो. आमचं संगोपन, आमची जडणघडण, आम या भावना आ ण वत:ब ल या
शंका. आ ही अस ं खोल संवादात बुडून गेलेलं असताना आ ही या संवादाकडे बघायचो
आ ण यात बुडले या आ हालाही बघायचो. ती उ ेजना आ ण तसादामधील जागा
आ ही न ा, रंजक प त नी वाप  लागलो आ ण यातून आ ही कस े ो ा ड झालो
आहोत आ ण यामुळे जगाकडे पाह याची आपली ी कशी तयार झाली यावर आ ही
वचार क  लागलो.

आम या आंत रक व ांम ये आ ही एका रोमांचक साहसाला सु वात केली होती



आ ण बा  जगातील आ हाला माहीत असले या कशाहीपे ा हे अ धक रोमांचक, अ धक
मजेदार, अ धक गंुगवणारे, अ धक आकषक न ा शोधाचे आ ण ानाचे, अ धक समाधान
देणारे अस ेवाटू लागले होते.

सगळं ‘गोडगोड’ नसायचं. कधीतरी ख या नसेला ध का लागत होता आ ण आ हाला
एकमेकांसमोर अगद  उघडे करणारे संग - :खाचे, वेदनेचे संग, फ जतीचे संग,
आ मजा णवेचे अनुभव - समोर यायचे आ ण तरीही आ हाला या सग यातून जावंसं
क येक वष वाटत होतं असंही आम या ल ात आल ं आ ण या अ धक खोल, हळ ा
जागांपयत पोचलो आ ण तथून बाहेर आलो ते हा जणू या जखमा भर यासार या झा या.

आ ही सु वातीला एकमेकांना इतका आधार देत होतो, मदत करत होतो, उ ेजन देत
होतो, भावनेत सहभागी होत होतो क  आ ही पर परां या या शोधांना हातभार लावत होतो.

हळूहळू दोन अ  नयम आम यात तयार झाले. प हलं हणजे ‘उक न वचारायचं
नाही.’ आ ही आमचे हळवे कोपरे उलगडले क   वचारायचे नाहीत. फ  सह-अनुभूती
दाखवायची.  वचारणं अगद  आ मक वाटायचं. तसेच ते फारच तकशु  आ ण
नयं ण करणारं हायचं. आ ही एका भीतीदायक आ ण अनोळखी देशात नघालो होतो
यामुळे भीती आ ण शंका येत हो या. आ हाला याचा जा तीत जा त भाग हडायचा होता.

पण मोकळं हो यासाठ  लागणारा वेळ एकमेकांना दे याइतके आ ही मोठे झालो.
सरा नयम हणज ेकधी अ त :खदायक वाटायला लागलं तर या दवसापुरता तो

वषय आ ही सोडून ायचो. मग स या दवशी आद या दवशी सोडलेला धागा उचलून
परत सु  करायचो कवा सांगणा या या मनाची पु हा तयारी होईपयत थांबायचो. ही
सुट  टोकं आम याबरोबर असायची, याचं काहीतरी करायचं आह े हे आ हाला माहीत
असायचं. पण आम याजवळ वेळ होता. वातावरण अनुकूल होतं आ ण आमची वत:ची
गंुतवणूक बघ याने आ ही इतके रोमां चत झालो होतो आ ण ववाहाम ये वाढ याची
आ हाला इतक  इ छा होती क  आज ना उ ा आप याला काहीतरी करायचं आह ेआ ण हे
सुटे धागे सांधायचे आहेत हे आ हाला माहीत होतं.

संवादातील सवात अवघड आ ण शेवट  सवात फलदायी भाग ठरला तो हणजे जथे
माझ ं मम थान आ ण हळवा कोपरा आ ण सँ ाचं मम थान एकमेकांना पशल ं ते हा
आम या प पाती गंुतवणुक मुळे उ ेजना आ ण तसाद यात अंतर रा हलंच न हतं असं
आ हाला कळून चुकलं. काही कटू भावना वरती आ या. पण आ ही जथे सोडून दलं
तथून सु वात करणे आ ण या भावनांचा यो य नचरा होईपयत वत:ची तयारी करणं अशी
आमची ती  इ छा आ ण अ या त ठराव होता.

या अवघड वेळांमध या एक चा संबंध मा या म वातील एका मूलभूत वभावाशी
होता. माझ ेवडील हे अगद  अंतमुख होते. नयं ण असलेल ेआ ण अगद  नीटनेटके. माझी
आई अगद  समाज य, मोकळ  आ ण उ फूत अशी होती आ ण आहे. मा याम ये या
दो ही वृ ी आ या आहेत आ ण मला जे हा असुर त वाटतं ते हा मी घुमा होतो
व डलांसारखा. वत:म येच राहातो व सुर तपणे नरी ण करतो.



सँ ा बरीचशी मा या आईसारखी आहे. समाज य, स ची आ ण उ फूत. इत या
वषाम ये आ ही अशा अनेक अनुभवांमधून गेलो होतो जथे मला तचा मोकळेपणा अ थानी
वाटला होता आ ण तला माझी अडचण अडचणीची वाटली होती, सामा जक ा आ ण
मा यासाठ ही. कारण इतरां या भावनांब ल मी असंवेदनशील होत असे. हे सारं आ ण
आणखीही बरंच काही या सहल मधून बाहेर आलं. सँ ाचं ान, शहाणपण आ ण या
त हेने तने मला अ धक मोकळ , उदार, संवेदनशील आ ण समाज य  बनवले
याब लचे तचे मोल मी जाणायला लागलो.

अशा अवघड वेळांमधली आणखी एक वेळ हणज ेसँ ाचे एक ‘वेड’ ज े क येक वष
मला छळत होतं. तला जकेअर उपकरणांचे भयंकर वेड होतं. जे मला समजूच शकत
न हतं. इतर ँड या उपकरणांचा ती वचारदेखील करत नसे. आमची नुकतीच सु वात
होती आ ण म ह याचं अंदाजप क अगद  जेव ास जेवढं होतं. ते हासु ा ती प ास मैल
र जकेअर वकणा या ‘ बग सट ’त जायला लावायची कारण यावेळ  व ापीठा या

लहानशा गावात कुठ याच कानात ती मळत नसत.
या गो ीचा मला फार ास हायचा. सुदैवाने आ ही जे हा कुठलं तरी उपकरण वकत

घेतलं ते हा ती वेळ आली. पण एकदा वषय नघा यावर एकदम जोरदार त येसाठ  ती
उ ेजना होती. हा एकच वषय हणजे सग या अ-तकशु  (irrational) वचारांचे

तीकच बनला आ ण मा याम ये अनेक नकारा मक भावना उफाळून आ या.
मी सहसा मा या न पयोगी घु या वागणुक त जात असे. मला वाटायचं हा वषय

सोडवायचा माग हणजे या वषयावर न बोलणे, नाहीतर माझा संयम सुटला असता व बोलू
नये ते मी बोलून बसलो असतो. कधीतरी मी घसरायचो आ ण काहीतरी नकारा मक
बोलायचो. अशाही वेळा याय या, मग मला परत जाऊन मायाचना करावी लागायची.

तला जकेअर आवडायचं याचा मला ास होत न हता. पण जकेअरची
तरफदारी कर यासाठ  ती मला अ यंत असंब  आ ण अस य वाटणारी वधाने ह ाने करत
राहायची. या याशी स याचा काहीही संबंध न हता. तचा तसाद तकसंगत नाही व केवळ
भाव नक आह ेएवढं जरी तने मा य केलं असतं तरी मला ते हाताळता आलं असतं. पण
तचं समथन करणं अगद  चीड आणणारं होतं.

वसंतऋतु या सु वातीला कधीतरी जकेअरचा वषय नघाला. आम या पूव या
सग या संवादांनी आमची तयारी झाली होती. नयम प के ळल े होते - उक न
वचारायचं नाही आ ण दोघांपैक  एकाला जरी ास हायला लागला तरी ते तथं सोडून
ायचं.

आ ही या वषयावर बोललो तो दवस मी कधीही वसरणार नाही. आ ही या दवशी
समु  कना यावर थांबलो नाही, तसेच बांबू या वनातून सायकल पुढे पुढे चालवीत रा हलो.
कदा चत आ हाला दोघांनाही एकमेकां या त डाकडे पाहायचं न हतं. या दवसाला इतका
भाव नक इ तहास होता आ ण याव न इतका कडवटपणा आलेला होता आ ण हे एवढ
वष दबून रा हल ं होतं. आम या ना याला तडा जावा एवढं ते मह वाचंदेखील न हतं पण



जे हा तु ही एक सुंदर एका म नातं फुलवत असता. ते हा भेदाची एखाद  गो  सु ा
मह वाची असते.

या संवादातून आ ही ज े शकलो ते पा न सँ ा आ ण मी अवाक झालो. खराखुरा
सहकार. जणू काही सँ ा वत:सु ा थमच त या या तथाक थत वेडाचं कारण शोधून
काढत होती. ती त या वडलांब ल सांगू लागली. ते मा य मक व ालयात इ तहास श क
हणून कस े काम करायचे, म ह याची दोन टोकं जुळवायला ते उपकरणां या धं ात कसे
शरले. आ थक मंद या काळात यां यासमोर मो ा आ थक अडचणी उ या रा ह या
हो या आ ण ते धं ात या काळात टकू शकल े याचं कारण हणजे जकेअर यां या
माला या सा ासाठ  पैसा देत होती.

सँ ाचं त या व डलांशी अगद  जगावेगळं खोल आ ण गोड नातं होतं. ते जे हा
दवसभरा या क ाने दमूनभागून घरी यायचे आ ण कोचावर आडवं हायचे ते हा सँ ा
यांचे पाय चेपून ायची. यां यासाठ  गाणं हणायची. कतीतरी वष ते हा सुंदर वेळ

एक पणे उपभोगायचे. तेही मोकळेपणाने यां या धं ात या काळ या, कथांब ल बोलायचे
आ ण जकेअर मालाचे पैस े पुरवत अस याब लचे खोल कौतुक सँ ाजवळ बोलून
दाखवायचे क  यामुळेच ते कठ ण काळात त न रा हल ेहोते.

बापलेक त या या संवादाने अगद  वाभा वक प र थतीत अगद  उ फूत वळण घेतले.
जे हा तुमची भू मका ल हली जात असते या नधा त वेळ  आपले चौ या पहारे नघून
जातात आ ण सग या तमा आ ण वचार खोलवर आप या अ  मनात नेऊन ठेवले
जातात. या वष या संवादां या सुर ततेपयत सँ ा कदा चत हे सारं वस नही गेली
असेल आ ण आता तेही अगद  सहज आ ण उ फूत प तीने बाहेर येत होतं.

सँ ाला वत:ब लचं आ ण त या जकेअरब ल या भावनां या मुळाशी काय होतं
याचं चंड ान मळालं. मलाही भरपूर ान मळालं आ ण एका न ा पातळ वरचा आदर

मा या मनात जागा झाला. मला कळून चुकलं क  सँ ा उपकरणाब ल बोलत न हती. ती
त या वडलांब ल आ ण इमानाब ल - यां या गरजांशी असले या इमानाब ल बोलत
होती.

मला आठवलं या दवशी आ ही दोघंही ग हवरलो होतो. मळाले या ानामुळे न ह ेतर
आ हाला एकमेकां ती असले या आदरभावा या वाढ या जा णवेने. यामागचे हळुवार,
सखोल वषय न बघता वरवर या ु लक वाटणा या गो ीचा समाचार घेणे हणजे
एखा ा या दयाची पु यभूमी तुडव यासारखंच आहे.

या म ह यांची फार फार समृ  फळं आ हाला मळाली. आम या संवादात इतकं
साम य आलं क  एकमेकांचे वचार आ हाला त णीच समजू लागले. हवाई सोडताना हा
उप म चाल ू ठेव याचा आ ही न य केला होता. ते हापासून इतक  वष केवळ
बोल यासाठ  आम या ह डा सायकलव न कवा हवा खराब असेल तर मोटारीतून नय मत
फरायला जायचा प रपाठ आ ही चाल ू ठेवला आहे. ेमात राह याची क ली हणजे
बोलणं, खासक न भावनांब ल, अस ंआ हाला वाटतं. रोज अगद  मी वासात असलो तरी



एकमेकांशी अनेकदा बोल याचा आ ही य न करतो. हणज े घर या भो याला
शव यासारखं वाटतं - जथं सग या आनंदाचं, सुर तेचं आ ण मू यांचं नधान आहे.

थॉमस वू फचं चुकलंच; तु ही परत घरी जाऊ ‘शकता’ - जर तुमचं घर हणज ेना यांचा
ख जना, मौ यवान ना यांचा ख जना असेल तर.

घराणं: जगणं

या सुंदर वषात सँ ाला आ ण मला कळून आले क  उ ेजना आ ण तसाद
यां यामधील जागा शहाणपणाने भ न काढ या या मतेने, मानवी वभावा या चार
देण या वापर याने, आ हाला आतून-बाहेर साम य दलं आहे.

आ ही बाहे न-आत माग वाप न बघत होतो. आमचं पर परांवर ेम होतं आ ण
आम या वृ ी नयं णात ठेवून मानवी वहारांसंबंधीची उपयु  तं े वाप न
आम यामधील भेदांमधून वाट काढ याचा य न करत होतो. पण आम या मलमप ट्या
फार ता पुर या ठरत हो या. आम या अ याव यक धारणां या पातळ वर आ ही काम
करेपयत आ ण संवाद साधेपयत हे जुनाट  तसेच ल बकळत रा हले होते.

आ ही जे हा आतून बाहेर काम करायला सु वात केली ते हा अडचण ठरणारे हे भेद
मुळापासून आ ण कायम व पी र कर यासाठ  आ हाला जी बाहे न -आत य न
करताना कधीच जमले न हते ते व ासाचं आ ण मोकळेपणाचं नातं उभारणं आ हाला
श य झालं. आमचे ‘ ो ॅम’ तपासणं, आम या भू मका पु हा एकदा ल हणं आ ण
एकमेकांशी सखोल संवाद साधता यावा या चौकट II मधील कामांसाठ  वेळ काढता यावा
हणून आम या आयु याचं नीट व थापन करणं या गुणांना आ ही जे खतपाणी घातलं
याची मधुर फळं - समृ  जकू/ जकू नातं, पर परांकडूनची सखोल समज आ ण एक सुंदर

सहकार - आ हाला मळाली.
आणखीही फळं होतीच. एका अगद  खोलवर या पातळ वर आ हाला हे समजल ंक

आम या पालकांमुळे आम या जीवनावर जसा चंड भाव पडला होता तसाच आम या
मुलांची आयु यंही आम यामुळे, अगद  आम या ल ातदेखील येणार नाही अशा मागानी
घडत होती, भा वत होत होती. आम या आयु यांम ये असलेली भू मका ल ह याची
ताकद समज यामुळे पुढ या पढ या हाती आ ही जे सोपवणार आहोत, ानाने कवा
उदाहरणाने/वतणुक तून ते यो य त वांवर आधारलेलेच असेल याची खा ी क न
घे यासाठ  आव यक ती येक गो  कर याची एक नवीच तळमळ आ हाला लागली.

या भू मका आप याला मळा या आहेत पण या आप याला अ कमाने बदला ाशा
वाटतात यां याकडे या पु तकात मी वशेष वाने ल  वेधल ेआहे. पण आपण जर आप या
भू मका काळजीपूवक तपासून पा ह या तर आप यापैक  ब तेकांना आप यापयत चालत
आले या आपण आंधळेपणाने गृहीतच धरले या सुंदर भू मका, सकारा मक भू मका दसू
लागतील. खरं आ मभान हे आप याला या भू मकांची कदर करायला मदत करतं आ ण
यांचीही कदर करतं. ज ेआप यापुढे गेल,े यांनी आपलं त वक त जगणं घडवल,ं यांनी



केवळ आपण कस े आहोत याचंच न ह े तर आपण काय होऊ शकतो याचंही त बब
दाखवलं.

परंपरेने चालणा या घरा यांम ये उ त करणारी एक श  असते. मुल-ंबाळे, आई-
वडील, आजी-आजोबा, काका-मामा, माव या, चुलत-मावस भावंडं यां या
प रणामकारकरी या पर परावलंबी कुटंुबात माणसांना आपण कोण, कुठून आलो, आप या
अ त वाचा अथ काय यांची जाणीव हो यासाठ  साहा यभूत अशी मोठ  श  असते.

मुलांना वत: या ‘टोळ ची’ ओळख पटणं, खूप लोकांना ती माहीत आहेत. खूप
लोकांना यांची काळजी आहे असं वाटणं हे फार ‘ ेट’ असतं. मग ती माणसं देशभर
वखुरलेली का असेनात ते हा तु ही आपलं कुटंुब वाढवता ते हा याचा फार फायदा होतो.
तुमचं एखादं मुलं आयु यातील एका वेळ  तुम याशी जुळवून घेताना ास पडत असेल तर
कदा चत तुम या एखा ा भावाशी कवा ब हणीशी छान पटू शकतं. ते तेव ा काळापुरते
याचे मागदशक, पयायी आई कवा वडील हणून काम बजावतात.

आप या नातवंडांम ये रस घेणारे आजी-आजोबा ही तर या भूतलावरची अमू य माणसं
आहेत. काय सुरेख सामा जक आरसा बनू शकतात ती! माझी आई आहे तशी. अगद
आ ाही, न वद या जवळ आली. तरी त या येक वारसाम ये तला खूप खूप रस आहे.
ती आ हाला ेमप  ल हते. वमानात एकदा तचं प  वाचताना मा या गालावर अ ू
ओघळत होते. आज रा ीसु ा मी तला फोन केला तर ती हणेल, “ ट फन, माझ ेतु यावर
फार ेम आह ेआ ण तू मला फार वल ण मुलगा वाटतोस ह े वस  नको.” ती सतत धीर,
दलासा देत असते.

अनेक प ांचं कुटंुब हे वभावत: एक खूप सफल, समाधान देणारं पर परावलंबी नातं
असतं आ ण अनेक लोकांना या ना याचं मह व पटलेलं असतं. काही वषापूव  ‘ टस्’ला
असलेली आपली चंड लोक यता आठवा. आप या येकाला टस् - मुळं असतात
आ ण ती शोध याची, आप या पूवजांपयत पोच याची मताही असते.

हे कर याची सवात उ च आ ण सवात श शाली ेरणा हणजे हे आप या वत:साठ
न ह ेतर आप या ‘वारशासाठ ’ अ खल मानवजाती या वारशासाठ  करायचं आहे. कुणीतरी
हट या माणे, “आपण मुलांना देऊ शकतो अशा दोनच टकाऊ गो ी असतात: एक मुळं

आ ण सरे पंख.”

‘बदलणारी’  बनणं

आप या मुलांना कवा इतरांना ‘पंख’ देणं हणजे मला वाटतं इतर गो बरोबर
आप याकडून यांना जी सकारा मक भू मका दली गेली असेल त यापासून वर उठ याचं
वातं य आ ण साम य यांना देणं होय. माझ े म  आ ण सहकारी डॉ. टेरी वॉनर हणतात
या माणे, मला याचा अथ ‘बदलणारी’  बनणे असा वाटतो. या भू मका पुढ या
पढ पयत तशा या तशा न पोचवता आपण या बदल ूशकतो आ ण आपण हे अशा रीतीने
क  शकतो क  या येतून नातेसंबंधही बांधले जातील.



तुम या पालकांनी तु हाला लहानपणी मारझोड केली हणून तु ही तुम या मुलांना
मारझोड केली पा हज े असं नाही. तरीही याच भू मका वठव याकडे तुमचा कल राहील
असं दाखवणारे भरपूर पुरावे आहेत. पण तु ही अ कम  अस यानं ती भू मका तु ही पु हा
ल  शकता. मुलांना नुसतं मारायचं नाही एवढंच नाही तर यांना धीर ायचा, यां या
पाठ शी उभं राहायचं. सकारा मक ीने यांची भू मका लहायची हे पयाय तु ही नवडू
शकता.

हे तु ही तुम या वैय क येयवा यात ल  शकता आ ण तुम या मना- दयावर ल न
ठेवू शकता. तुम या दैनं दन मन- वजयाम ये तु ही या येय वा याशी सुसंगत जगत आहात
असं तु ही डो यापुढे आणू शकता. तुम या वत: या पालकांना मा करणं आ ण
यां यासह ेम करणं याब लची पावलं तु ही उचल ू शकता आ ण ते जर अजून जवंत

असतील तर थम समजून घे या या मागाने यां याशी सकारा मक नातं नमाण
कर यासाठ  तु ही य न क  शकता.

तुम या खानदानात चालत आलेली एखाद  वृ ी तुम याबरोबर संपू शकते. तु ही
‘बदलणारी’  आहात - भूतकाळ आ ण भ व य यांना जोडणारा वा आ ण तुम या
वत:मधील बदल हा येणा या क येक जीवनांवर प रणाम घडवू शकतो.

वसा ा शतकातील एका साम यशाली ‘बदलणारी’ , अ वर सादात यांनी
बदलां या कृती वषयीची थोर समजूत ही आप याला यां या वारशाचा एक भाग हणून
दली आहे. अरब आ ण इ ायली यां यामधील ‘संशय, भीती, तर कार आ ण गैरसमज
यांची एक चंड भत’ नमाण केलेला भूतकाळ आ ण जथे वाढता संघष आ ण एकटेपणा
अ नवाय वाटत होता असा भ व यकाळ यां या म ये सादात उभे होते. वाटाघाट या येक

य नात अनेक ठकाणी अडवलं जात होतं. औपचा रकता आ ण कायप तीचे मु े कवा
ता वत करारातील एखादा ु  व प वराम कवा पूण वराम यांसार या.

जे हा इतर लोकं पानं झोडपून हा तढा सोडव याचा य न करत होती. ते हा सादात
यां या तु ं गातील एकांतासा या पूव या अनुभवांकडे वळले आ ण यांनी मुळांपासून काम

करायला सु वात केली आ ण हे करताना यांनी करोडो लोकांसाठ  इ तहासाचा मागच
बदलून टाला.

यां या आ मच र ात ते हणतात:

“ही ती वेळ होती जे हा नकळत मी कैरो म यवत  तु ं गात
कमावे या मा या आंत रक श कडे वळलो. तला बु  हणा कवा

मता, बदलाची श . मला दसलं क  मी एका अ यंत ल
प र थतीसमोर उभा आहे आ ण आव यक या मान सक आ ण
बौ क मतांनी वत:ला स ज के याखेरीज ती बदल याची आशा
मला करता येणार नाही. या एकांतवासातील जीवन आ ण मानवी
वभाव यां या चतनाने मला हे शकवलं क  जो या या वत: या
वचारांची वीण बदल ूशकत नाही तो वा तव कधीही बदल ूशकणार नाही



आ ण यामुळे कधीही गती करणार नाही.”

बदल - खरा बदल - हा आतून बाहेर येतो. वृ ी आ ण वतणूक यांची पानं झोडपून
आ ण याबरोबर म व नीती तं ांची मलमप  क न तो येत नाही. तो येतो तो मुळांना
ध का लाव याने. आप या वचारांचे व , मूलभूत, अ याव यक धारणा या आप या
च र याची ा या करतात. आपण जगाकडे या भगातून पाहतो ते भग तयार करतात.
अ मएल या श दांत,

“नै तक स य हे वचारात नमाण होऊ शकते. यासंबंधी एखा ाला
भावना असू शकतात. ते जग याची एखा ाला इ छा होऊ शकते. पण
नै तक स य हे या सव मागानी शकलेले व धारण केलेले असले तरीही
आप यापासून नसटून जाऊ शकते. ववेकापे ाही खोल असा आपला
एक व असतो - आपलं अ त व, आपला वभाव. या शेवट या देशात
शरलेली स येच केवळ, जी आपण वत:च होतो. उ फूत आ ण
अनै छक तसेच ए �ै छक, अजाणता तसेच जाणीवपूवक, आपले
खरेखुरे जीवन बनतात - हणज ेमालम े या शवाय अ धक काहीतरी.
जोवर आप याला स य आ ण आपण यां याम ये काहीही जागा
ओळखून काढता येते. तोवर आपण या या बाहेर असतो. वचार,
भावना, तळमळ कवा ववेक हणजे कदा चत जीवन न हे. ई रा त
जावे हाच हेतू ते हा असतो. कोण याही गळती या श यते शवाय स य
आपलंसं झालं असं ते हाच हणता येईल. आता ते आप या बाहेर नसतं,
एका अथाने ते आप या आतही नसतं पण ते हणजे आपण आ ण
आपण हणजे ते.”

अ ैत ा त करणे - आप याबरोबर आप या यजनांबरोबर, आप या म ांबरोबर
आ ण कमचारी सहका यांबरोबर, हेच सात सवय चे े तम आ ण सवात मधुर फळ आहे.
आप यापैक  ब तेकांनी पूव  वेळोवेळ  या फळाची चव चाखली असेल तशीच ैताची, न-
एका मतेची कडवट, एकुटवाणी फळंही चाखली असतील. एका मता ही कती मौ यवान
आ ण नाजूक गो  आह ेहे आपण जाणतो.

संपूण ामा णक असं चा र य उभारणं आ ण अशी एका मता नमाण करेल असं ेम
आ ण वेळेचं जीवन जगणं हे सोपं नाही हे उघडच आहे. ही ता पुरती मलमप  नाही.

पण हे श य आहे. आपली जीवने यो य त वांवर क त कर याची इ छा, इतर त वांनी
तयार केले या धारणा आ ण अयो य सवय नी आणलेली सुखासीनता याग याची इ छा
यांपासून याची सु वात होते.

कधी आप या हातून चुका होतात, आप याला संकोच वाटतो. पण जर आपण रोज या
मन- वजयापासून सु वात केली आ ण आतून बाहेर काम केलं तर प रणाम न त



मळतील. जस ं आपण बी पे न संयमाने याची नगराणी ठेवू तसा आप या ख या
वाढ तील उ साह, रोमांच जाणवेल आ ण यथावकाश एका एका म प रणामकारक
आयु याची अतुलनीय मधुर फळे चाखायला मळतील.

पु हा एकदा इमसन या श दात, “ज े आपण सतत करत राहातो ते सोपं होतं. या
कामाचं व प बदललेलं नसतं तर ते कर याची आपली मता वाढलेली असते.”

आपली जीवने यो य त वांवर क त क न आ ण करणे आ ण कर याची आपली
मता वाढवणे यातील समतोल सांभाळून आपण प रणामकारक, उपयु  आ ण शांत

जीवने - आपलीच न हे तर आधी प ांचीही - नमाण कर या या कामी वत:ला श  देत
असतो.



एक वैय क टपण

या पु तकाचा समारोप करताना यो य त वांचा ोत हणून माझी यावर ा आहे
याब ल या मा या वैय क व ासा वषयी तुम याशी बोलायला मला आवडेल, माझी

ा आहे क  यो य त वे हे नसग नयम आहेत आ ण ई र आपणा सवाचा पता व नमाता
हा यांचा ोत आह ेआ ण आप या ववेकाचाही ोत आहे. माझा व ास आहे क  या

माणात ते हा जागृत ववेक जगतात. या ऋणात ते आपला वभाव पूण वाला नेतील, या
माणात नेणार नाहीत या माणात ते पशंू या पातळ व न वर येऊ शकणार नाही.

माझी ा आहे क , मानवी वभावाचे काही भाग असे आहेत क  जथे काय ाने
कवा श णाने पोचता येत नाही, पण या याशी वहार कर यासाठ  दैवी श  लागते.
माझा व ास आह े क  मनु य ाणी हणून आपण पूण वाला पोचू शकत नाही. या

माणात आपण यो य त वांशी तादा य पावू, आप या अ त वाचे मोजमाप पूण
कर यासाठ  आप याला स म करणा या श ची दैवी देणगी आप या वभावात उतरेल.
टेलहाड डी का टन या श दात, “आपण हणज े आ मक अनुभव असलेल े मनु य ाणी
नाही. आपण हणजे मानवी अनुभव असलेल ेआ मक ाणी आहोत.”

या पु तकात सां गतले या ब याच गो बाबत माझा वैय क य न चालू असतो. पण
हे झगडणं मौ यवान आ ण समाधान देणारं असतं. तो मा या आयु याला अथ देतो व ेम
करायला, सेवा करायला आ ण पु हा य न करायला मुला बळ देतो.

पु हा माझा वैय क शोध आ ण न ा ही एस्. इ लयटने कती सुंदररी या श दब
केली आहे. “शोध घेणं आपण थांबवता कामा नये आ ण आप या शोधाचा शेवट हा जथून
नघालो तथे पोचणं आ ण या जागेची थमच ओळख क न घेणं हा असेल.”



उपसंहार:
मला नेहमी वचारले जाणार े

खरं तर या उपसंहारात वचारले या काही सार या वैय क ांनी मला नेहमी अडचणीत
टाकलं आहे. पण मला ते इत या वेळा आ ण इत या मनापासून वचारले जातात क  मी
यांचा समावेश यात क न टाकला. यापैक  ब याचशा ो रांचा समावेश ‘७ सवयी

जगणे’ यात केला आहे.

सात सवयी १९८९ म य े स  झालं. यानंतरचा तुमचा अनेक वषाचा
अनुभव जमेस धरता तु ही काय वाढवाल, बदलाल कवा कमी कराल?

मी हे वरवर सांगत नाही. पण मी खरंच काही बदलणार नाही. मी कदा चत
अ धक खोलवर गेलो असतो आ ण याचा ापक उपयोग केला असता पण
यानंतर स  झाले या काही पु तकांत मला ती संधी मळाली आहे.

उदाहरणाथ २५०,००० नी सवय ३ ‘प ह या गो ी थम’ ही सवय सवात
जा त ल ली जात अस याचं दाखवलं. यामुळे ‘प ह या गो ी थम’ हे
पु तक ( स  १९९६) हे सवय १ आ ण ३ म ये अ धक खोलवर गेले आहे.
पण इतर सव सवय या अथात आ ण उदाहरणांतही यात भर घातली आहे.
‘अ त प रणामकारक कुटंुबा या ७ सवयी’ म ये ७ सवय ची वचार चौकट ही
कणखर, आनंद  आ ण प रणामकारक कुटंुबा या बांधणीकरता वापरली आहे.
तसंच माझा मुलगा सीन याने ७ सवय ची चौकट कशोरां या व श  गरजा, रस
आ ण आ हाने यांना लागू क न ‘अ त प रणामकारक कशोरां या ७ सवयी’
अस ंदेखणं, रंजक आ ण शै णक प याला दलं आहे.
७ सवयी आ मसात कर याने आप या जीवनावर सजनशील श चा मोठा
प रणाम झाला अस ं आ हाला हजारो लोकांनी सां गतलं आहे. यातील ७६
जणांनी यां या धैय आ ण संयमा या वल ण गो ी यांनी ‘७ सवयी जगणे’
म ये सां गत या आहेत. यांची प र थती, यांचे सं थेतील थान कवा
पूवायु यातील अनुभव या सग या या नरपे , वैय क, कौटंु बक कवा
सं था मक रचनेतही या त वांम ये असले या बदल या या ताकद ची झलक ते
दाखवतात.



या पु तका या काशनानंतर ७ सवय ब ल तु ही काय शकलात?

मी अनेक गो ी शकलो. पु हा काही गो ी न ाने ठस या. मी शकलेले दहा
मु े मी थोड यात सांगतो.

१. त वं आ ण मू य यातील फरक ओळख याचे मह व. त वे ही नैस गक
नयम असतात, आप यासाठ  बा  असतात आ ण आप या सव वृ या
प रणामांचे शेवट  नयं ण करतात. मू ये ही अंतगत, सापे  आ ण आप याला
आपली वतणूक ठरवताना या याब ल सवात ती तेने वाटतं, यांचं

त न ध व करणारी असतात. आशा क या क  आप याला त वांचं मू य
समजेल. हणजे आप याला आज असे प रणाम मळतील क  ज े भ व यात
या नही मोठे प रणाम घडव यासाठ  स म बनवतील, याला मी

प रणामकारकता हणतो. येकाची मू यं असतात, अगद  गु हेगारी टो यांचे
सु ा ‘उसूल’ असतात. मू ये ही ची वतणूक ठरवतात तर त वे ही या
वतणुक चे प रणाम ठरवतात. त वं ही आप यापे ा वेगळ  वतं  असतात.
आप याला असणारी यांची जाणीव, यांचा वीकार, यांची आवड,
यां यावरचा व ास कवा यांचे पालन या या नरपे  ती काम करतात.

अहंकार हणतो क  माझी स ा आहे आ ण आपली वतणूक ही आपली मू यं
ठरवत अस याने आप याला ह ा या मागाने आपण आयु य घालवू शकतो.
पण आप या कृ यांचे प रणाम मा  मू यं न हे तर त वं ठरवतात. हणून आपण
त वांचं मू य जाणलं पा हजे.

२. या सा ह या वषयी या जगभरा या अनुभवाव न मला अस ं दसलं आह ेक
त वाची वै कता या सा ह याला वेढून रा हली आहे. उदाहरणं, आचरणं
वेगवेगळ  असतील आ ण ती सं कृतीसापे  असतात. पण त वं तीच असतात.
७ सवय मधील त वे मला जगातील सहाही मुख धमाम ये सापडली आहेत
आ ण या या सं कृतीम ये शकवत असताना मी या या धमा या प व

ंथांमधली वचनं उ त केलेली आहेत. मी ह े म यपूवत, भारत, आ शया,
ऑ े लया आ ण द ण ांत, द ण अमे रका, युरोप, उ र अमे रका,
आ का आ ण मूळ अमे रक  आ ण इतर था नक लोकांम ये केलेले आहे.
आपण सवजण, ी-पु ष दोघेही, सार याच ांचा सामोरे जातो. आप या
गरजा सार या असतात आ ण यामाग या त वांशी आपल े सारखेच सात य
असते. यायत वाची कवा जकू/ जकू त वाची एक आंत रक जाणीव असते.
जबाबदारी या त वाची, हेतू या त वाची, ामा णकपणाची, आदराची,
सहकायाची, संवादाची, नवीकरणाची एक आंत रक नै तक जाणीव असते. या
वै क असतात. प ती नसतात, या प र थती व श  असतात. वै क



त वांचा अथ येक सं कृती वेग या त हेने लावते.

३. तां क ा सं थेला सवयी जरी नस या तरी ७ सवय चे सं था मक
उपयोजन मी पा हल े आहे. सं थेचे मापदंड कवा नयम, सामा जक संकेत
असतात जे सवयीचे असतात. सं थेम ये सु थत अशा प ती, णाली आ ण
कामकाजही असते. याही सवयीच असतात. खरंतर शेवटचे व ेषण हणजे
संपूण वतणूक ही वैय कच असते. ढाचा आ ण णाली, प ती आ ण शर ते
यासंबंधाने व थापनाने घेतले या नणयां या एक त वतणुक चा तो एक
भाग असला तरी शेवट  असतो तो माणूस. आ ही आ ापयत जवळ जवळ

येक े ातील आ ण वसायातील हजारो सं थांबरोबर काम केलं आहे
आ ण आ हाला अस ं दसलं क  ७ सवय मधीलच त वं लागू पडतात व
प रणामकारक ठरतात.

४. कुठ याही एका सवयीपासून सु वात क न तु ही ७ ही सवयी शकवू
शकता आ ण तु ही एक सवय अशा त हेने शकवू शकता क  यातूनच उरले या
सवयी ओघाने येतील. हे एखा ा होलो ामसारखं आहे. जथे पूण ह े काही
भागात असतं आ ण भाग हा पूणात असतो.

५. जरी ७ सवयी आतून बाहेर या मागाचे त न ध व करतात तरीसु ा जर
तु ही बा  आ हानांचा सामना आधी केलात व मग आतून बाहेर माग
अनुसरलात तर ते सवात यशदायी होईल. नरा या श दात समजा नातेसंबंधात
तुमची काहीही सम या असेल, समजा संवाद कवा व ास तुटणं असेल, यात
जे आ हान पूण करेल असा जन- वजय श य करेल अशा कारचा मन- वजय
मळव यासाठ चा आतून बाहेर वभाव ठरवला जातो. याच कारणामुळे मी
अनेकदा सवय १, २, ३ या आधी सवय ४, ५, ६ शकवतो.

६. पर परावलंबन हे वावलंबनापे ा दसपट कठ ण आहे. जे हा सरा माणूस
जकू/हरा मन: थतीत असतो ते हा जकू/ जकू वचार करणं, जे हा तुमचा
कण कण ओरडून ‘समजून यायला’ सांगत असतो ते हा थम समजून
घे याचा य न करणं आ ण जे हा तडजोड अगद  सोपी वाटत असते ते हा
तस या पयायासाठ  य न करणं यासाठ  फार मो ा मान सक आ ण
भाव नक वातं याची गरज असते. स या श दात सजनशील सहकारा या
मागाने इतरांसोबत यश वीरी या काम कर यासाठ  चंड माणातील
वावलंबन, आंत रक सुर तता आ ण व-तं तेची गरज असते. नाहीतर आपण
याला पर परावलंबन हणतो ते खरंतर तअवलंबन असतं. जथे लोक
वत:चं वावलंबन ठसव यासाठ  व  गो  करतात कवा सह-अवलंबन,



जथे यां या गरजा पुरव यासाठ  आ ण यां या कमकुवतपणाचे समथन
कर यासाठ  लोकांना अ रश: स या या कमकुवतपणाची गरज भासते.

७. प ह या तीन सवय चा गोषवारा तु ही ‘वचन ा व पाळा’ असा थोड यात
क  शकता तसेच पुढ या तीन सवय चे सार ‘इतरांना सम येम ये सहभागी
क न या व मळून या सोडव याचा य न करा’ असे समपकपणे सांगता
येईल.

८. यात डझनभरसु ा नवीन श द कवा सं ा नस या तरी ७ सवय ची एक
वेगळ च भाषा आहे. मोठा आशय सांग यासाठ  या न ा भाषेतील सांके तक
श द कवा थोड यात एखादा श दपट वापरता येतो. तु ही एखा ाला वचारता,
“हा भरणा होता क  उचल?”, “हे तसादा मक आह े क  अ कम?”, “हा
सहकार आह े क  तडजोड?”, “हे जकू/ जकू आह े का जकू/हरा का ह /
जका?”, “हे थम गो ी थम आह ेक  यम गो ी थम आहे?”, “ही साधने
मनात ठेवून केलेली सु वात आह े क  शेवट मनात ठेवून?” या सा याशा
सांके तक श दांनी दशवलेली त वे आ ण स ांत यां या व तृत आकलनामुळे
आ ण यां याशी बां धलक  ठेव यामुळे सबंध सं कृतीच बदलून गेले या मी
पा ह या आहेत.

९. ामा णकपणा हा इमानदारीपे ा मौ यवान गुण आहे कवा अ धक चांग या
श दात सांगायचे तर ामा णपणा ही इमानदारीचे सव च प आहे.

ामा णकपणा हणज े त वांशी एक न  राहाणे, शी, सं थांशी कवा
अगद  कुटंुबाशीसु ा न ह,े तुम या अस ं ल ात येईल क  माणसा पुढ या
ब याच सम यांचं मूळ हे ‘हे लोक य ( वीकाराह, राजक य-पॉ ल टकल) आहे
का हे बरोबर आहे’ यात असतं. आप याला जे यो य वाटतं ते कर याऐवजी
आपला ाधा य म बदलून एखा ा माणसाशी एक न  राहाणे असा झाला तर
आपला ामा णकपणा हरवतो. आपण ता पुरती लोक यता मळवू कवा
व ास मळवू पण पुढे जाऊन ामा णकपणा हा या ना यांपे ाही वरचढ ठरतो.
हे एखा ाची मागे नदा के यासारखं आहे. कुणाची तरी नदा करताना या

शी तेव ापुरता जोडले गेलेले असता, तला हे माहीत असतं क  वेग या
ताणाखाली, वेग या संगात तु ही यांची ही नदा करणार आहात. एका अथाने
प ह या तीन सवयी ामा णकपणा दश वतात व पुढ या तीन सवयी इमानदारी
दशवतात. पण ते संपूणपणे एकात एक गंुफलेल े आहे. कालांतराने

ामा णकपणापासूनच इमानदारी ज म घेते. तु ही जर याचा म उलटा क न
आधी इमानदारीकडे जाल तर तु ही ामा णकपणाशी तडजोड आ ण वाकवणं
कराल. लोक य हो यापे ा व ासू होणं अ धक चांगलं. अखेर व ास आ ण



आदर यातून सहसा ेम ज माला येतं.

१०. सात सवयी जगणं हा येकासाठ  एक सततचा झगडा आहे. येकाचं
सात सवय पैक  येक या बाबतीत आ ण कधी तर एकसमयाव छेदेक न
सव सात म येही काहीतरी वेळोवेळ  चुकतं. खरोखरच या समजायला सो या
पण सतत आचरणात आणायला कठ ण आहेत. तो कॉमनसे सच आहे. पण
से स कॉमन असला तरी आचरण नेहमी कॉमन नसते.

वैय करी या तु हाला कोणती सवय अवघड वाटते?

सवय ५, मी जे हा दमलेला असतो आ ण माझ ंबरोबर आहे. या वषयी माझी
खा ी पटलेली असते. ते हा खरं हणजे माझी ऐक याची इ छा नसते. मी
अगद  ऐक यासारखं करतो. मी याब ल बोलतो. तीच चूक मी करत असतो.
समजून घे यासाठ  नाही तर उ र दे या या इरा ाने ऐकतो. एक अथाने मी
यात ७ सवय शी रोज झगडत असतो. मी यात या एक वरही वजय मळवलेला
नाही. मी यां याकडे जीवन वषयक त व ान हणून बघतो क  यावर आपण
कधीच भु व मळवू शकणार नाही. पण या भु वा या जेवढे जवळ जाऊ
तेवढे कळतं क  अजून कती प ला गाठायचा आह ेते हे हणज,े जतकं ान
मळवतात, ततकं आपलं अ ान कती आहे याचं ान हावं, तसं आहे.
याच कारणामुळे मी व ापीठातील व ा याना ५० पैक  गुण देतो ते यांनी
वचारले या ां या दजाला आ ण उरलेले ५० ह े यां या ावरील यां या
उ रां या दजाव न!
तसंच, सात सवयी या एक उ वगामी च  आहे.
वर या पातळ वरील सवय १ ही खाल या पातळ वरील सवय १ पे ा सव वी
भ  आहे. अगद  सु वातीला अ कम  होणं हणजे केवळ उ ेजन आ ण

तसाद यां यातील अवकाश जाणवा एवढंच असेल. पुढ या पातळ वर तु ही
यात नवडीची भर घालू शकता. जस ेउलट उ र ायचे नाही. ‘ हशोब चुकता

करायचा नाही.’ पुढ या पातळ वर येतो तसाद - फ डबॅक. या पुढची पातळ
हणज े मायाचना. यानंतर येतं मा करणं. यापुढ या पातळ वर पालकांना
मा करणं. या पुढची पायरी हणजे मृत पालकांना मा करणं आ ण या

पुढची पायरी हणज े वत:वर ह ला होऊ न देणं.



१–७
उ वगामी च

तु ही ँ क लन कोवेचे अ य  आहात - ँ क लन कोवे या सवयी जगतात
का?

आ ही य न करतो. आपण ज े शकवतो तेच आचरणात आणणं हे तर आमचे
ाथ मक मू य आहे. पण आ ही ते नद षपणे करत नाही. इतर उ ोगां माणे

आ ही बदल या बाजारपेठे या वा तवा या आ ण पूव चे कोवे लीडरशीप सटर
आ ण ँ क लन वे ट यां या दोन सं कृती या एक जनसीकरणाचे आ हान
आम यासमोर आहे. १९९७ या उ हा यात हे एक ीकरण झाले. त वां या
अंमलबजावणीसाठ  वेळ, संयम आ ण चकाट  लागते आ ण र प या या
काळातच आम या यशाची खरी परी ा आहे. झटकन् काढलेल े न कष अचूक
येणार नाहीत.
कुठलेही वमान बराचसा वेळ मागाव न इकडे तकडे होते पण वमाना या
ठरले या मागावर परत येत राहाते. यथावकाश ते इ छत थळ  पोचते. हे
आपण सव , कुटंुबे व सं थां या बाबतीतही खरे आहे. ‘शेवट मनात ठेवणे’
आ ण सतत या अ भ ायाशी आ ण सतत पु हा मागावर ये याशी बां धलक
ठेवणे हीच गु क ली आहे.

सातच का? सहा कवा आठ कवा दहा कवा पंधरा का नाही? सात याच
आक ाचं एवढं काय मह व आहे?

सात या आक ाचं काही वै श  नाही. असं झालं क  प ह या तीन मन-
वजया या ( नवडीचे वातं य, नवड कृती) पाठोपाठ तीन जन- वजया या
सवयी (आदर, समजून घेणे, न मती) येतात व याचे नवीकरण करणारी एक
येते व एकूण सात होतात.
हा  वचारला गे यानंतर मी नेहमी हटल ंआह ेक  आणखी काही गुणांची



जर तु हाला सवय लावायची असेल तर ती तुम या जीवनाची मू ये हणून सवय
२ म ये घाला. स या श दात, व शीरपणा या गुणाची तु हाला सवय लावून
यायची असेल तर ते सवय २ मधील एक मू य होईल. यामुळे तु हाला काहीही

सुचल ंतरी ते तु ही सवय २, तुमची मू य व था यात घालू शकता. सवय १
हणज े तु हाला मू य व था अस ू शकते. तु ही वत:ची मू य व था नवडू

शकता ही क पना. सवय २ हणजे या नवडी कवा मू य काय आहेत ते व
सवय ३ हणज े ते जगणे. यामुळे या अगद  ाथ मक, सवसामा य आ ण
एकमेकांम ये गंुफले या आहेत.
सात सवय या या नवीन आवृ ी या उपसंहाराचे लेखन करेपयत मी ‘द एटथ्
हॅ बट: ॉम इफे टवनेस टू ेटनेस’ हे नवीन पु तक संपवल ेआहे. काह ना ही
आठवी सवय मा या नेहमी या उ रापासून र जाणे वाटेल. पण असं पाहा, मी
या नवीन पु तका या सु वाती या करणात हट या माणे ‘अ त
प रणामकारक लोकां या सात सवयी’ १९८९ म ये का शत झा यानंतर जग
कतीतरी बदलले आहे. आप या वैय क आयु यात आ ण नातेसंबंधात,
आप या कुटंुबांम ये, आप या ावसा यक जीवनात आ ण आप या सं थांम ये
आपण त ड देत असलेली आ हाने ही फार वेग या काराची आहेत. खरंतर
बरेच जण १९८९ ला आपण ब लन भतीचा पाडाव पा हला ते वष मा हती
युगाची सु वात, एका न ा वा तवाचा ज म, एका अफाट बदलाची सु वात
हणून मानतात… खरं नवीन युग.

एक  आ ण सं था हणून ‘अ त प रणामकारक’ राहाणे याची नवड -
चॉईस - आप याला नाही - हे तर मैदानात उतर याचे शु क आहे. पण टकून
राहाणे, वाढणे, नव न मती, उ कृ ता आ ण या न ा वा तवातील नेतृ व
यासाठ  प रणामकारकते या पलीकडे जा याची आव यकता असते. ‘पूण व’
ही न ा युगाची हाक आ ण गरज आहे. अ यंत मनापासूनची उ कृ ता, मोठं
योगदान आ ण थोरपण! हे एक वेग याच पातळ वर कवा मतीम ये आहे.
यांचं व प - जसं मोठेपणाचं आहे तस ंकेवळ व प माण न हे. यशापे ा

वेगळं आहे. मानवी बु या आ ण ेरणे या उ च कोट ला - याला आपण
‘आवाज’ हणू - पश करताना एक न ा मनोरचनेची, एका न ा कौश य-
पंुजाची, एका न ा उपकरणाची - एका न ा सवयीची गरज असते.
आठवी सवय - ही सात सवय या नंतर जोडायची रा न गेली हणून भर
घातलेली नाही. न ा ान-कमचारी युगाचा म यवत  आ हान पेल या या ७
सवय या तस या मतीची ताकद दसणं आ ण तचं ढ करण करणं या
संदभात आहे.

७ सवय चे नव ेवा तव - आठवी सवय



स चा तुम यावर काय प रणाम होतो?

काही वेगळा प रणाम होत नाही. अहंकारा या ीनं ती सुखावणारी असते.
श का या भू मकेतून ती वन  बनवते. मग मला हे जोरदारपणे सांगावेसे
वाटतं क  मी यापैक  एकाही त वाचा नमाता नाही आ ण कोण याही तुतीला
मी यो य नाही. हे मी वन पणा हणून हणत नाही. मला खरंच असं वाटतं
हणून हणतो आहे. मा या ीने मी तुम यातील ब तेकासारखा आहे -

स याचा, समजुतीचा शोध घेणारा. लोकांनी यां या ववेकाशी इमान राखून
जगावं यासाठ  जी त वं अगोदरपासून लोकां या दयांत आहेत, या या
श य वाचा सार कर याचा मी य न करतो आहे.

तु हाला जर हे परत सगळं करता आलं तर एक ावसा यक हणून तु ही
कुठली गो  वेग या रीतीने कराल?

मी माणसांची नवड आ ण नेमणूक अ धक ूहा मक प तीने, अ कम पणाने
केली असती. जे हा तु ही ‘तातडी’ खाली गाडले गेलेले असता आ ण एक



हजार गो ची कसरत करत असता ते हा यां याकडे उ रं आहेत असं वाटतं
ती माणसं मह वा या जागांवर नेमणं सोपं असतं. यांची पा भूमी, कार यांची
खोलवर चौकशी न करणे, ‘ ू ड लज स’ न करणं, तसंच या व श
जागेसाठ  कवा कामासाठ  आव यक असलेले नकष व थत न करणं
याकडे कल असतो. माझी खा ी पटली आहे क  जे हा नेमणुका व नवडी

ूहा मक प तीने हणजे र ीने आ ण अ कम पणने वचार क न के या
जातात, या णी या दडपणावर आधा रत न ठेवता के या जातात ते हा याचा
परतावा चंड असतो. कुणीसं हटल ंआहे, ‘ याची आप याला मनापासून ती
इ छा असते, या यावर आपला सहज व ास बसतो. चा र य आ ण मता या
दो ही बाबतीत खूप खोलवर पाहावं लागतं कारण पुढे जाऊन, कुठ याही एका
बाबतीतले दोष दो ही े ात उठून दसतील. माझी खा ी पटली आहे क

श ण आ ण वकास मह वाचे असल ेक  नेमणूक आ ण नवड ही या नही
फार जा त मह वाची असते.

तु हाला जर हे परत सगळं करता आलं तर एक पालक हणून तु ही
कुठली गो  वेग या रीतीने कराल?

पालक हणून मला वाटतं मा या मुलांबरोबर यां या आयु यांतील व वध
वळणांवर मुलायम, अनौपचा रक जकू/ जकू करार काळजीपूवक वक सत
कर यासाठ  मी अ धक वेळ दला असता. वसायामुळे आ ण वासामुळे मी
नेहमी मुलांचे लाड केले आ ण सखोल, बळकट जकू/ जकू करार अ धक
सात याने हो यासाठ , नातेसंबंध बांध यासाठ  आव यक ती कमत न देता मी
ह / जका करार करत गेलो.

भ व यात तं ानामुळे वसायात कसे बदल होणार आहेत?

‘जे हा पायाभूत सु वधा बदलतात ते हा सगळ कडे गडगडाट, खडबडाट होतो’
हे टॅन डे हसचं वा य मला पटतं आ ण मला वाटतं क  तां क सु वधा या
सग या या क थानी आहेत. सव चांग या आ ण वाईट बदलांना यामुळे
चालना मळेल. याच कारणासाठ  मानवी घटक हा अ धकच मह वपूण बनणार
आहे याचा मला व ास आहे. उ च पश ाना शवाय उ च तं ान काही
कामाचं नाही आ ण तं ान जेवढं भावशाली बनतं तेवढाच अ धक मह वाचा
ठरतो मानवी घटक, जो या तं ानाचं नयं ण करतो. वशेषत: या तं ाना या
वापरातील नकषांची सां कृ तक बां धलक  वक सत करताना.

सात सवय या लोक यतेमुळे (इतर देश/सं कृती/वयोगट/ लग यांम ये)



तु हाला आ य वाटते का?

होय आ ण नाही. होय, कारण हा एवढा जगभराचा वषय होईल आ ण काही
श द अमे रकन भाषेत भर घालतील असं मला वाटलं न हतं. नाही अशासाठ
क  या सा ह याची चाचणी गेली पंचवीस वष होत होती आ ण हे चालणार हे
मला माहीत होतं याचं साधं कारण हणज ेहे त वांवर आधारलेलं आहे. जी मी
शोधून काढलेली नाहीत आ ण हणून याचं ेयही मा याकडे येत नाही.

अगद  लहान मुलांना तु ही सात सवयी शकवायला कशी सु वात
कराल?

मला वाटतं मी अ बट ाईट्झरचे बालसंगोपनाचे तीन नयम पाळेन - एक:
उदाहरण, दोन: उदाहरण आ ण तीन: उदाहरण. मी इतकं ताणत नाही. मी
हणेन, एक: उदाहरण, दोन: नगराणीचं आ ण ो साहनाचं नातं घडवा. तीन:

सवय माग या क पना मुलां या श दात शकवा. सात सवय ची आ ण यातील
श दांची मूलभूत उमज ये यासाठ  यांना मदत करा आ ण आपले अनुभव या
ता वक येतून कसे यायचे हे यांना दाखवा. कोणती व श  त वे आ ण
सवयी यां या जीवनात दसून येतात ती यांना ओळखू दे.

माझे व र  (जीवनसाथी, मुलं, म  ं इ.) यांना सात सवयी वाच याची
खरी गरज आहे. यांना वाचायला लावावं यासाठ  तु ही काय सुचवाल?

तु ही कती काळजी घेता हे लोकांना समज या शवाय तु हाला कती समजतं
याची ते काळजी करत नाहीत. व ासाहते या चा र या या उदाहरणा या
पायावरचं, व ास आ ण मोकळेपणाचं नातं उभारा आ ण मग सात सवय मुळे
तु हाला कशी मदत झाली ते सांगा. तुम या जीवनात या सात सवयी आचरणात
येताना यांना दस ू ा. मग यो य वेळ  तु ही यांना श णात भाग घे यासाठ
आमं त करा कवा तुमचं पु तक यांना भेट ा कवा संगा संगाने मूलभूत
क पना शकवा.

तुमची पा भूमी काय आहे आ ण सात सवयी ल ह याकडे तु ही कसे
वळलात?

मी मा या वडीलां या पावलावर पाऊल टाकून यां या धं ात जाणार हे
अ या त होतं. पण मला धंदा कर यापे ा, ने यांना श ण देणं आ ण
शकवणं अ धक आवडतं असं मला कळून चुकलं. हावड ब झनेस कूलम ये
असताना मला सं थां या मानवी बाजूब ल रस उ प  झाला व यात ओढला



गेलो. नंतर मी गहॅम यंग यु न ह सट म ये धं ाशी संबं धत वषय शकवले
आ ण शवाय अनेक वष या या जोडीने स लासेवा आ ण श णही दले.
याच काळात मला त वां या एका मवार आ ण समतोल संचाभोवती एक

नेतृ व आ ण व थापन यां या वकासाचा एकरस काय म नमाण कर यात
रस वाढू लागला. यातूनच सात सवय ची न मती झाली व सं थांना हे लागू करता
करता त वा ध त नेतृ वा या संक पनेत हे वक सत झालं. व ापीठ सोडायचं
आ ण व वध कार या सं थांमधील अ धका यां या श णासाठ  पूण वेळ

ायचा अस ं मी ठरवलं. एक वषभर अ तशय काळजीपूवक घडवलेला
अ यास म राबव यानंतर या सा ह या नशी जगभरा या लोकांपयत आ हाला
पोचवू शकणारा हा वसाय उभा रा हला.

यशाचं खरं सू  गवस याचा दावा करणा या लोकां वषयी तुमची
त या काय?

मी दोन गो ी हणेन. प हली जर ते जे सांगत आहेत ते त वांवर कवा नैस गक
नयमांवर आधा रत असेल तर मला ते यां याकडून शकायचं आहे व मी याची
शंसाच करीन. सरं, आ ही तीच त वे कवा नैस गक नयम कदा चत

वेगवेग या श दांत सांगत असू

तु हाला खरंच ट कल आहे क  काय मता वाढावी हणून तु ही
तुळतुळ त गोटा करता?

ऐका हो ऐका, केसवाले-डाय करणा यांनो ऐका, मी इथे ाहकसेवा करत आहे
हो. खरं हणज ेमी ‘बा ड इज यु टफूल’ हा शेरा थम ऐकला ते हाच मी लाज
टाकली, कात टाकली!



प र श  ‘अ’
व वध क ांमधून होणा या समजां या श यता

































प र श  ‘ब’
कायालयातील चौकट II दवस



अगद  य  पातळ वर वसाया या वातावरणात चौकट II धारणांचा प रणाम
तुम या ल ात यायला मदत हावी हणून पुढ ल कृती व व ेषण दले आहे.

समजा तु ही एका मो ा औषधकंपनीतील वपणन संचालक आहात. एका नेहमी या
कायालयीन दवसाची तु ही सु वात करत आहात आ ण आज या दवसा या कामांवर नजर
टाकताना यातील येकासाठ  कती वेळ ावा लागेल याचा तु ही अंदाज घेता.

ाधा य म न ठरवता याद  अशी असेल.

१. तुम या जनरल मॅनेजरबरोबर जेवण घे याची तुमची इ छा आहे. (१ ते द ड तास)
२. पुढ या वष चं तुमचे जा हरातीचं अंदाजप क तयार कर यास तु हाला सांग यात

आलेलं आहे. (२ ते ३ दवस)
३. तुम या ‘इन’ बा केटमधले कागद ‘आऊट’ बा केटम ये उतू जात आहेत. (१ ते द ड

तास)
४. गे या म ह या या व ब ल तु हाला व  व थापकाशी बोलायचं आहे. याचं

कायालय हॉल या टोकाला आहे. (४ तास)
५. बरीच तातडीची प  ेआहेत अस ंतुमची स चव सांगते. (१ तास)
६. टेबलावर पडलेली मे डकल जन स ्चाळायची/हाताळायची आहेत. (अधा तास)
७. पुढ या म ह यातील नयो जत व  बैठक साठ  तुमचे सादरीकरण तयार करायचे

आहे. (२ तास)
८.  उ पादनाची मागची बॅच गुणव ा नयं णाने पास केली न हती असं ऐक वात

आहे.
९. अ  औषध शासनातील कुणालातरी तुम याशी  उ पादनाब ल बोलायचे आहे.

याला परत फोन करा असा याचा नरोप आहे.
१०. पारी दोन वाजता अ धका यांची बैठक आहे. पण कशाब ल ते तु हाला माहीत

नाही. (१ तास)
काही म नटं या आ ण सवय १, २, ३ म ये ज े शकलात ते वापरा. याचा तु हाला

दवसाचे प रणामकारक नयोजन करताना उपयोग होईल.



तु हाला फ  एका दवसाचं नयोजन करायला सांगून चौ या पढ चा अगद  पायाभूत
असा आठव ाचा संदभ मी आपोआपच काढला आहे. पण या एका नऊ तासां या
दवसा या संदभातही चौकट II, त वक त धारणेची श  तु हाला कळून येईल.

याद तील ब तेकशा गो ी चौकट I मधील आहेत हे तर उघडच दसत आहे. एक
सहा ा मांकाचा वषय - मे डकल जन स् चालणे - सोडला तर बाक  येक गो  वरवर
तरी तातडीची आ ण मह वाची आहे.

तु ही जर तस या पढ चे व थापक असता तर ाधा य माची मू ये आ ण उ े
वाप न तु ही हे वेळाप क बनव यासाठ  एक चौकट तयार केली असती आ ण कदा चत

येक कामापुढे अ, ब, क अशी अ रे आ ण यानंतर याखाली १, २, ३ अस े आकडे
टाकले असते. तु ही इतर गो ीही यानात घेत या अस या. उदा. संबं धत इतर लोकांची
उपल धता आ ण जेवणासाठ  लागणारा तकशु  वेळ. शेवट  या सा या घटकांवर आधा रत
असं दवसाचं वेळाप क तु ही तयार केल ंअसतं.

हा पाठ सोडवणारे जे तस या पढ चे समय व थापक असतील यातील ब याच
जणांनी मी वणन के या माणे बे ब काम केलं असणार. ते के हा काय करणार याचे



वेळाप क ते तयार करतात आ ण केले या आ ण प पणे  केले या गृहीतां या आधारे
ते या दवसातील ब याचशा गो ी पार पाडतात कवा नदान सु  तरी करतात आ ण
उरले या स या दवसावर कवा स या कुठ यातरी वेळेवर ढकलतात.

उदाहरणाथ, बरीचशी लोकं सांगतात क  सकाळ  ८ ते ९ मधला वेळ ते, अ धका यां या
बैठक त नेमका काय म काय आह ेते जाणून घे यासाठ  वापरतील. हणजे यांना याची
तयारी करता येईल. तसेच जनरल मॅनेजरबरोबर या पार या जेवणाची तयारी करतील
आ ण याच वेळात ते अ  औषध शासनाला फोन करतील. पुढचे एक ते दोन तास ते
व  व थापकाशी बोलणे, तो मह वाचा आ ण तातडीचा प वहार पाहाणे आ ण
मागची ‘ ’ उ पादनाची बॅच जी मागे गुणव ा नयं णाने पास केलेली न हती
त याब ल या अफवा पडताळून पाहाणे यात घालवायचे ठरवतात. उरलेली सकाळ ही
जनरल मॅनेजरबरोबर या जेवणाची तयारी आ ण/ कवा दोन वाजता या अ धका यां या
बैठक ची तयारी कवा ‘ ’ उ पादनाब लचे कवा गे या म ह या या व ब लचे अजून
उजेडात न आलेल े  सोडव यात जाईल.

जेवणानंतरचा वेळ सहसा आ ाच सां गत यापैक  उरलेली कामे नपट यात कवा
अ यंत मह वा या व तातडीचा प वहार बघ यात, ‘इन’ बा केटचा भार थोडा हलका
कर यात आ ण दवसभरात उ वलेल े इतर मह वाचे व तातडीचे वषय माग  लाव यात
जातो.

ब याच लोकांना पुढ या वष  ‘जा हराती’ या अंदाजप काची तयारी आ ण पुढ या
म ह यातील व  बैठक ची तयारी पुढ या दवसावर ढकलावीशी वाटते, यात इत या
चौकट I या काम ग या नसतात.

कधी काय करणार या या तपशीलात फरक पडला तरी तस या पढ या समय
व थापनाची वचारांची परेषा साधारण हीच असते.

तु ही ही कामे आखली ते हा तुमचे वचार काय होते? ते तस या पढ या
व थापकांसारखे होते का? क  तु ही चौ या पढ या, चौकट II प तीने वचार केला?

(पान १८९ वरील समय व थापनाची चौकट पाहा)

चौकट II माग

चौकट II माग वाप न याद तील वषयांकडे ल  ा. श य असले या आखण पैक  ही
केवळ एक आहे. आणखीही अशा तयार करता येतील. या चौकट II धारणेशी सुसंगत
असतील. यातील वचार काय आह ेह ेसांग यासाठ  ही फ  उदाहरणादाखल दली आहे.

चौकट II व थापक हणून तुम या ल ात येईल क  ब तेक ‘प’ गो ी चौकट I म ये
असतात व ब तेक ‘प ’ गो ी चौकट II म ये असतात. तु हाला हे माहीत असेल, क
चौकट I मधील गो ी सांभाळता ये याइतपत ठेवाय या असतील तर चुका ‘टाळणे’ व ‘संधी
शोधणे’ या मागाने चौकट II कडे व थत ल  दले पा हजे आ ण चौकट III व IV ला
‘नाही’ हण याचं धा र  पा हजे. दोन वाजताची अ धका यांची बैठक - आपण गृहीत



ध  क  दोन वाजता या अ धका यां या बैठक ला काय मप का न हती कवा तु ही
बैठक ला पोचेपयत ती तु हाला बघायला मळणार न हती. ही काही व चत घडणारी गो
न हे. प रणामी, तयारी न करता ये याकडे आ ण ‘हवेत बाण मार याकडे’ लोकांचा कल
असतो. अशा बैठका या सहसा व क ळत आ ण चौकट I मधील वषयांवर, जे तातडीचे
आ ण मह वाचे दो ही असतात आ ण यां याब ल चंड अ ानाची देवाणघेवाण चाललेली
असते. यां यावर क त झाले या असतात. ‘वाया गेलेला वेळ, नकृ  प रणाम आ ण मु य
अ धका याचा खावलेला अहंकार.’ या पलीकडे अशा बैठकांमधून काही न प  होत नाही.

ब तेक बैठकांम ये चौकट II चे वषय हे ‘इतर वषय’ या सदरात ताणलेले असतात.
कारण ‘काम पूण करायला दले या वेळाइतकं काम सरण पावतं’ या पा क स या
नयमा माणे या गो ची चचा करायला वेळ उरतच नाही. तो उरलाच तर मंडळ  चौकट I
वषयांनी इतक  भरडून, थकून गेलेली असतात क  यां याकडे ल  ायला यां यात
श च उरलेली नसते.

तर चौकट II म ये जा याची तुमची प हली पायरी हणजे आधी काय मप केवर
वत:ला थान मळवणे हणज ेअ धका यां या बैठक  अथपूण हो यासाठ  तु ही काय भर

घालू शकाल यावर तु ही एक सादरीकरण क  शकाल. या सादरीकरणाचा भर असेल तो
येक बैठक ला येकवेळ  प  काय मप का अस याचे मह व आ ण वचारपूवक

बनवलेली काय मप का यात बैठक तील येक उप थत ला योगदान दे याची
संधी मळेल, यावर. या सादरीकरणासाठ  तु हाला काही म नटेच मळाली असतील तरी हे
पुढ या बैठक म ये यावरचे स व तर सादरीकरण ऐक यासाठ  येकाची उ सुकता
चाळवली जावी हणून तु ही ते तयार कर यासाठ  एक-दोन तास सु ा घालवाल. अखेरची
काय मप का ही अ धका यां या बैठक चे अ य  ठरवतील आ ण तां क वचारांची
जा त गरज असले या चौकट I वषयांपे ा सजनशील वचारांची जा त गरज असले या
चौकट II वषयांवर तचा मु य भर असेल.

बैठक संप यानंतर ताबडतोब तचा वृ ांत, वाटून दलेली कामे आ ण कामे पूण
कराय या तारखांसह पाठवून देणे यावरही या सादरीकरणात भर दला जाईल. हे वषय मग
भ व यातील यथायो य काय मप कांवर घेतले जातील व यांची चचा कर याची तयारी
कर यासाठ  इतरांना पुरेसा अवधी मळेल अशा बेताने या पाठव या जातील.

आता याद तील एका गो ीकडे - पारी दोन वाजताची अ धका यांची बैठक - चौकट II
संदभचौकट तून पा हले तर हे करता ये यासारखे आहे. यासाठ  फार उ च अ कायाची
आव यकता असते. याम ये आधी मुळात आप याला तसं काही वेळाप क वत: करावं
लागेल या गृहीताला आ हान दे याचं धा र ही आलंच. बैठक भोवती ते आणीबाणीचं
वलय असतं, ते टाळ यासाठ  याम ये वचारही आव यक असतो.

याद तील इतर अनेक वषयाकडे याच चौकट II मागाने जाता येते. मा  जे हा औषध
शासनाचा फोन हा कदा चत अपवाद अस ूशकतो.

अ  औषध शासनाला पु हा फोन करणे - अ  औषध शासनाशी तुमचे संबंध कस ेआहेत



यावर अवलंबून रा न तु ही तो फोन सकाळ च करता. हणजे यातून जे बाहेर येईल याचा
व थत समाचार घेता येईल. हे स यावर सोपवणं जरा अवघड आहे. कारण समोर या

सं थेत चौकट I सं कृती असेल आ ण तथ या माणसाला तु हीच, तुम या सहा यकाने
न ह;े परत फोन करणं अपे त असेल.

एक अ धकारी हणून तु ही तुम या सं थे या सं कृतीवर थेट प रणाम कर याचा य न
करीत नसाल पण अ  औषध शासनाची सं कृती खरंच तुम या भावा या वतुळाबाहेर
आहे. यामुळे तु ही फ  ते सांगतील या माणे करायचं. फोनवर या संभाषणात जर ही
सम या कायमची कवा जुनाट आह ेअसं तुम या ल ात आलं तर अशा सम या भ व यात
उद ्भवू नयेत हणून या टाळ याचा य न चौकट II मागाने कराल आ ण पु हा अ  औषध

शासनाबरोबर संबंध सुधार या या संधीवर झडप घाल यासाठ  आ ण संभा  सम या
टाळ यासाठ  ब याच मो ा अ कायाची आव यकता असते.

जनरल मॅनेजरबरोबरचं जेवण - जनरल मॅनेजरबरोबरचं जेवण याकडे तु ही लांब प याचे,
चौकट II चे वषय ब यापैक  अनौपचा रक वातावरणात चचा कर याची मळ संधी हणून
पा  शकता. यासाठ  सु ा साधारण तीस ते साठ म नटांची पूवतयारी पुरेशी असते कवा
मग तु ही काहीही योजना न करता फ  एक छान भेट आ ण ल पूवक ऐकणे असं ठरवू
शकता. कोणताही पयाय हा तु हाला जनरल मॅनेजरबरोबरचे संबंध उभे कर यासाठ  चांगली
संधी देईल.

जा हरातीचं अंदाजप क बनवणे - या स या मांका या गो ीसाठ  जा हरातीचं
अंदाजप क बनव याशी थेट संबं धत असले या तुम या दोन तीन सहका यांना बोलवावं
आ ण येताना ‘पूण केले या कामा या’ पात यां या शफारशी ( यावर फ  तुम या
संमतीची सही बाक  असेल) आणायला सांगा ा असे तु हाला वाटू शकेल कवा मग यांनी
नीट वचार क न तुम या नवडीसाठ  दोन तीन योजना सादर करा ा व यातील येक
पयायाचे प रणाम प  करावे. सग यात दवसातील एक तास जाऊ शकतो - इ छत
प रणाम सांगणे, मागदशक त वे, संसाधने, जबाबदा या आ ण प रणाम. पण हा एक तास
खच के याने तु हाला व वध वचारां या, कोनां या, संबं धत माणसांचे सव म
वचारधन मळालेले असते. तु ही जर याआधी अशा कारे काम केलेले नसेल तर यां या

श णासाठ  तु हाला थोडा अ धक वेळ ावा लागेल. ‘पूण केलेल ेकाम’ हणज ेकाय?
मतभेदांतून सहकार कसा साकारायचा? आ ण व वध पयाय आ ण प रणाम शोध याम ये
काय काय होतं?

‘इन’ बा केट आ ण प वहार - ‘इन’ बा केटम ये सरळ बुडी मार याऐवजी कदा चत
तु ही तीस कवा साठ म नटं खच क न तुम या स चवाचं श ण करायला सु वात
करावी. जेणेक न तो/ती हळूहळू ‘इन’ बा केट आ ण पाच ा मांकाचा प वहार
हाताळू शकतील. जोवर तुमचा/ची स चव कवा सहा यक प त-ल यी ऐवजी प रणाम-



ल यी होत नाहीत तोवर हा श ण काय म काही आठवडे कदा चत काही म हनेही चालू
शकतो.

सव प वहार पाहाणे. ‘इन’ बा केटमधील सव गो ी पाहणे, यांची वगवारी करणे आ ण
श य या सा या हाताळणे यासठ  तुम या स चवाचं श ण केलं जाऊ शकतं. या गो ी
आ म व ासाने हाताळता येणार नाहीत, यांची नीट वगवारी मवारी लावून तुम या
वत: या कृतीसाठ  या याकडून शफारशीची च  लावून तुम यापयत यायला ह ा, अशा

रीतीने तुमचा स चव कवा सहायक काही म ह यातच तुम या ‘इन’ बा केट मध या आ ण
प वहारातील ६० ते ९० ट के गो ी हाताळू शकतील, कदा चत तुम यापे ाही जा त
चांग या प तीने; कारण तुमचं मन चौकट I मधील गो म ये बुडून जा याऐवजी चौकट II
या संध वर क त झालेले असतं.

व  व थापक आ ण गे या म ह याची व  - चौ या वषयाकडे बघ याचा चौकट II
माग हणज े या व  व थापकाशी एकूण संबंध आ ण कामाचा करार पा न, चौकट II

कोन ठेवला आहे का ते तपासणे. हा अ यास तु हाला या व  व थापकाशी
कशाब ल बोलावं ते सांगत नाही. पण हा चौकट I वषय असणार असं गृहीत धर यास
तु ही चौकट II कोन ठेवाल व ा या जुनाट व पावर इलाज करत जाल तसेच
चौकट I कोन ठेवून आता लगेच या गरजा भागवाल.

कदा चत तु ही तुम या स चवाला तुम या उप थती शवाय हा  हाताळ यासाठ  व
जे तु हाला माहीत असणं आव यक आह े ते तुम यापयत पोचव यासाठ  श त क
शकाल. यासाठ  कदा चत तु हाला तुम या व  व थापकाबरोबर आ ण तुम या
हाताखालील इतर लोकांना काही चौकट I कामे क न हे समजवावे लागेल क  तुमचं मूळ
मु य काम हे व थापन नसून नेतृ व आहे. खरंतर ते हा  तुम या स चवाबरोबर अ धक
चांग या रीतीने सोडवू शकतात. अस ंहळूहळू यां या ल ात येईल आ ण ते तु हाला चौकट
II मधील नेतृ व वषयांकडे ल  दे यासाठ  मोकळं सोडतील.

मे डकल जन स् पाहणे - मे डकल जन स ्वाचणे ही चौकट II ची, पण पुढे ढकलावीशी
वाटणारी गो  आहे. पण तुमचा द घ ावसा यक अनुभव आ ण आ म व ास यां यामुळे हे
ब दा या सा ह याब ल तु ही अ यावत रा ह याचा प रणाम आहे. यामुळे हा वषय तु ही
तुम या कमचा यां या बैठक या काय मप केवर याल हणजे या कारचे वाचन
प तशीरपणे करणे हे यां याम ये सु  होईल. कमचारी वेगवेग या जन चा अ यास
करतील आ ण आपण काय शकलो हे पुढ या बैठक त बाक यांना शकवतील. या शवाय
काही मह वाचे लेख जे इतरांनी वाचावे आ ण समजून यावे असे असतील ते वाचायला
इतरांना सुचवतील.

पुढ या म ह या या व  बैठक ची तयारी - सात ा मांका या कामासाठ , तुम या



हाताखाली काम करणा या एका लहानशा गटाला बोलावल े व व े यां या गरजांचे
तपशीलवार व ेषण कर याचे काम यां यावर सोपवणे हा चौकट II माग होऊ शकतो.
‘संपूण काम’ क न यां याशी शफारशी ये या आठ ते दहा दवसांतील न त दवस
ठरवून तु हाला दे याची जबाबदारी यां यांवर टाकू शकता हणज े या वीका न अंमलात
आण याएवढा वेळ तु हाला मळेल. याम ये व े यां या ख या काळ या आ ण गरजा
जाणून घे यासाठ  येकाची मुलाखत घेणं आल ं कवा एका व  गटा या नमु यावर काम
करणं आल,ं यामुळे तु ही यथो चत काय मप का बनवू शकाल व व े यांना यो य रीतीने
यात सहभागी होता येईल एवढा अवधी ठेवून वेळेवर पाठवता येईल.

व  बैठक ची तयारी तु ही वत: कर यापे ा हे काम वेगवेगळे ीकोन असले या
व या वेगवेग या सम या असले या लोकां या एका लहान गटावर सोपवावे. यांना
एकमेकांशी सजनशीलतेने, वधायक रीतीने देवाणघेवाण क  दे व ‘संपूण’ शफारशी
तुम याकडे देऊ दे. यांना जर अशा कार या कामाची सवय नसेल, तर यां या मतांना
आ हान देत तु ही हा माग वापरायचे का ठरवल ेआहे व यातून यांचाही कसा लाभ होणार
आह े हे यांना शकव यासाठ  या बैठक चा काही वेळ तु ही खच कराल. असं करीत
असताना तु ही तुम या लोकांना द घ प याचा वचार करायला, कोणतेही काम पूण
कर याची जबाबदारी यायला, पर परावलंबी प तीने एकमेकांशी सजनशील वागायला
आ ण ठरा वक कालावधीत गुणव ापूण काम करायला शकवत असता.

‘ ’ उ पादन आ ण गुणव ा नयं ण - आता गुणव ा नयं णाने पास न केले या ‘ ’
उ पादना या आठ ा मांका या कामाकडे वळू या. या ात काही जुनाट कवा कायमचे
अस े व प आह ेका याचा अ यास करणे असा या ठकाणचा चौकट II कोन रा हल
तस ं असेल, तर या जुनाट सम येचं काळजीपूवक व लेषण क न शेवट या शफारसी
तुम याकडे आण याचे काम तु ही इतरांवर सोपवू शकता कवा यांना ज ेसुचेल ते यांनी
सरळ अंमलात आणावं व प रणामांची मा हती तु हाला ावी.

कायालयातील या चौकट II दवसाची अं तम श लक हणज े दवसातील बराचसा वेळ
तु ही कामे सोपवणे, श ण करणे, अ धका यां या बैठक ची तयारी करणे, एक फोन
करणे आ ण एक फलदायी जेवण घेणे यात घालवत आहात. द घ मुदतीचा ‘प ’ कोन
ठेव याने काही आठव ात कदा चत म ह यात तुम या समोर पु हा असा चौकट I 
उ वणार नाही अशी आशा आहे.

हे व ेषण वाचताना तु हाला हा माग आदशवाद  वाट याचा संकेत आहे. चौकट II
व थापक कधी चौकट I म ये काम करतात का? असाही वचार तु ही करत असाल.

हे आदशवाद  आहे हे मला मा य आहे. ह े पु तक अ-प रणामकारक लोकां या
सवयीब ल नाही. हे अ त-प रणामकारक लोकां या सवय ब ल आहे आ ण अ त-
प रणामकारक होणं हा चांगला आदश आहेच.

अथात तु हाला चौकट I म ये वेळ घालवावाच लागेल. चौकट II मधलं उ कृ



नयोजनही कधी कधी य ात येत नाही पण चौकट I ही खूपदा आटो यात आणता येते
यामुळे तु ही सतत तणावा या, आणीबाणी या प र थतीत नसता. याचा तुम या

आरो यावर आ ण नणयश वर वपरीत प रणाम होतो.
यासाठ  भरपूर संयम, धीर आ ण चकाट  लागेल यात काही संशय नाही आ ण आता

कदा चत तु ही सव कवा ब तेकशा गो ीबाबत चौकट II प तीने वचारही क  शकणार
नाही. पण नदान काह याबाबतीत जरी तु ही गती केली आ ण तुमची आ ण
तुम याबरोबर इतरांची मनोवृ ी चौकट II कारची हायला मदत झाली, तर पुढं जाऊन
तुम या कामात ल णीय चंड, सुधारणा होईल.

पु हा मी हे मा य करतो क  कुटंुबात कवा छो ा उ ोगात एवढ  कामे सोपवणे श य
होणार नाही पण तरीही चौकट II पुढाकाराने तु ही चौकट I आणीबाणीचा आकार लहान
कर यासाठ  तुम या भावा या वतुळात रंजक आ ण सजनशील माग शोधू शकता व
चौकट II आचरण करणा याला काहीच मयादा येत नाही.



ँ क लन कोवेब ल

येयवा य
आ ही सव  मधील व सं थांमधील थोरवी श य करतो.

सं थेचा व ास
आमचा व ास आहे क ,
१) माणसं मुळात स म, थोरपणासाठ  उ सुक असतात आ ण नवड कर याचं

साम य यां याकडे असतं.
२) त वं ही कालातीत आ ण वै क असतात आ ण नरंतर प रणामकारकतेसाठ

पायाभूत असतात.
३) नेतृ व ही चा र या या पायावर आतून बाहेर रचलेली, नवड असते. थोर नेते हे यो य

येया ती लोकांची तळमळ व सामुदा यक बु म ेचे बांध तोडून टाकतात.
४) प रणामकारकते या सवयी या एका मक या व संसाधने यां या वापरा या

बां धलक तूनच येतात.
५) नरंतर उ चतम काम गरीसाठ  प/प  समतोलाची - प रणाम साधने आ ण

मता वाढवणे यांवरील ल -गरज असते.

मू ये
१) त वांशी बां धलक  - आ हाला आम या अ यासा वषयाचे आ यं तक, उ कट ेम

आहे आ ण आ ही शकवतो या त वांचे आ ण आचरणाचे आदश हो याचा आ ही य न
करतो.

२) ाहकांवरचा टकाऊ प रणाम - वचन दलेली गो  ाहकांपयत पोचव यासाठ
आ ही कसलीही कसर सोडत नाही. यां या यशातूनच आ हाला यश मळते.

३) ‘पूण ’ ब ल आदर - आ ही पर परांचे मू य जाणणे याची कदर करतो व
आ ही या याबरोबर काम करतो या याशी ख या भागीदारा माणे वागतो.

४) लाभदायी वाढ - नफा/लाभ आ ण वाढ हे आम या सं थे या जीवनरस, असं
आ ही मानतो. आमचं येय आ ण काय पूण कर याचं वातं य ते आ हाला देतात.

ँ क लन कोवे सं था संघ व  यांचे नेतृ व श ण, उ पादकता साधने व परी ण
सेवा यात जाग तक अ णी आहे. आम या ाहकांमधील ९०% फॉ यून १०० मधील, ७५%

न अ धक फॉ यून ५०० मधील, तसेच हजारो लहान व म यम उ ोग तसेच अनेकानेक



सरकारी सं था व शै णक सं था आहेत.  आ ण सं था या कॉप रेट श ण,
परवानाधारक ाहक, एकास-एक श ण, जाहीर काय म, कॅटललॉ ज, १४० न अ धक
करकोळ व  काने व www.franklincovey.com या मा यमांतून ँ क लन कोवे
उ पादने व सेवांपयत पोचतात.

अ ावीस भाषांम ये, एकोणचाळ स कायालये व जगभरात ९५ देशांम ये ावसा यक
सेवा देणारे ँ क लन कोवेचे २००० सहकारी आहेत.

काय म व सेवा
* xQ Survey and Debrief (to help leaders assess their organisation’s

‘Execution Quetient’)
* The 7 Habits of Highly Effective People workshop
* The 4 Disciplines of Execution worksession
* FOCUS: Achieving Your Highest Priorities workshop
* The 4 Roles of Leadership workshop
* The FranklinCovey Planning System

ँ क लन कोवे उ पादने व सेवांब ल अ धक मा हतीसाठ
1-888-868-1776 कवा 1-801-817-1776 वर र वनी करा

कवा www.franklinecovey.com ला भेट ा.

http://www.franklincovey.com
http://www.franklinecovey.com


लेखका वषयी
ट फन आर्. कोवे हे आंतररा ीय आदराचे नेतृ वातील अ धकारी , कुटंुब त ,

श क, सं था मक स लागार व लेखक आहेत. यांनी कुटंुबे व सं था बांध यासाठ
त वक त जीवन व नेतृ व शकव यासाठ  आपलं जीवन वा हल ंआहे. यां याकडे हावड
व ापीठाची एमबीए ची पदवी आहे व गहॅम यंग व ापीठाची डॉ टरेट आहे, जथे ते
सं था मक वतणूक व ब झनेस मॅनेजमटचे ा यापक होते व व ापीठ संबंधांचे संचालक व
अ य ांचे साहा यक हणूनही यांनी काम केले.

डॉ. कोवे यां या पु तकांचा मोठा गौरव झाला आहे. यातच आंतररा ीय बे ट सेलर ‘द ७
हॅ बटस् ऑफ हायली इफे टव पीपल’ आहे. याचे वसा ा शतकातील ( थम मांकाचे

भावशाील उ ोग वषयक पु तक हणून नामांकन झाल े होते) तसेच आ ापयत या
व थापनावरील सवात भावशाली पु तकां या याद त प ह या दहात याचे थान आहे.

जगात आ ापयत अडतीस भाषांम ये या या द ड कोट न अ धक ती वक या गे या
आहेत. इतर बे टसेलसम ये फ ट थ ज ्फ ट, सपल सटड लीडरशीप आ ण ७ हॅ बटस्
ऑफ हायली इफे टव फॅ मलीज यां या मळून दोन कोट न अ धक त ची व  झाली
आहे.

नऊ मुलांचा पता व ेचाळ स नातवांचे आजोबा हणून यांना नॅशनल फादर ड
इ न शए टवचे २००३ चे फादर ड पा रतो षक मळाले, जो यांना मळालेला सवात
अथपूण स मान वाटतो. डॉ. कोवना मळाले या इतर पा रतो षकांम ये थॉमस मूर….
आं ेनरल लीडरशीप (पान ३७३ वरील इं जी मजकूर देवनागरीत) आहेत. टाईम
मा सकाने सवात भावशाली २५ अमे रक सम ये थान देऊन यांना गौरवल ेआहे. तसेच
यांना सात स मानयीय डॉ टरेट पद ा मळा या आहेत.

डॉ. कोवे हे ँ क लन कोवे कंपनीचे सहसं थापक व उपा य  आहेत. ही ावसा यक
सेवा देणारी सं था असून १२३ देशांम ये तची कायालये आहेत. फूत , उ ती व
जगभरातील  व सं था यां या वाढ साठ  व बदलासाठ  साधने पुरव यासाठ  डॉ.
कोवचे येय, श त व तळमळ आचरणात आणतात.
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