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• पवनामूल्य पवतरणासाठी उपलब्ध. 
• आपले वाचनू झाल्यावर आपण हे फ़ॉरवर्ड करू शकता.  

• हे ई पुस्त्तक वेबसाईटवर ठेवण्यापुवी ककिं वा वाचनाव्यततररक्त कोणताही वापर 
करण्यापुवी ई-साहहत्य प्रततष्ठानची परवानगी घेणे आवश्यक आहे.  

• या पुस्त्तकातील लेिनाच ेसवड हक्क लेखिकेकर् ेसुरक्षित असून पुस्त्तकाच ेककिं वा 
त्यातील अिंशाच ेपुनमुडद्रण ककिं वा रुपािंतर करण्यासाठी लेखिकेची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. 

तसे न केल्यास कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. 
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ऋणतनदेश 

 

 

माझ्या मानसशास्त्राच्या प्रवासाचा जर मागोवा घ्यायचिं ठरवलिं तर सवाडत आधी 
मला प्रा. आर. के. गुरुनानी सरािंची आठवण येते जयािंचा  प्रभाव माझ्यावर होता. त े

मागडदशडक, अध्यापक व एक उत्तम माणूस होत.े त्यािंची सिंदभाडची अचकूता, सिंकल्पनािंची 
स्त्पष्टता, व समजावनू सािंगण्याची सहजता अफाट होती.  

मुिंबईत आल्यानिंतर माझा ककशोर फर्के यािंचा पररचय झाला व त्यािंच्याकरू्न 

शशकण्याची िूप इच्छा होती. त्यािंच्याकरू्न पववेकतनष्ठ मानसोपचार( आर इ बी टी ) चा 
प्राथशमक व ऐर्वािंस्त्र् कोसड शशकण्याची सिंधी प्राप्त झाली. त्यािंची मराठी व इिंग्रजीची 
पसु्त्तक एवढी सलुभ आहेत कक सामान्य माणसालाही समजण्यास व त्यातली माहहती 
अिंगीकृत करण्यात काहीच कठीण जात नाही. सर, िूप िूप धन्यवाद , पववेकतनष्ठ 

मानसोपचाराची ओळि करून हदल्या बद्दल व माझ्यात ते वापरण्याची इच्छा जागतृ 

केल्या बद्दल.  

मी विाड चलुानीशीसदु्धा सिंवाद साधला आहे, ततची पसु्त्तकही वाचली आहेत व 

ततलाही मला धन्यवाद करायच ेआहेत, कक ततच्याशी झालेल्या सिंवादामळेु  माझ ेआर इ 

बी टीच ेज्ञान अजून पवस्त्तारल.े  
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पप्रन्न्सपल हदनेश पिंजवानी जे कक एक टास्त्क मास्त्टर व स्त्वतः एक वकोहाशलक 

आहेत, एक प्रेरणेचा वाहता झराच  आहेत. त्यािंच्या बरोबर १० वर्ष ेकाम केल्यामळेु मला  
हे अश्या प्रकारचिं कायड करण्याची स्त्फूती प्राप्त झाली म्हणावयास हरकत नाही.  

आत्तापयतंच्या माझ्या आयषु्यात मी जी काही प्रगती केली आहे ती माझा नवरा 
आनिंद पसारकर ह्याच्या द्रष्टा असण्यान ेव सहकायाडनेच शक्य झाल ेआहे.  

माझ्या सवड शमर मरैीणीच े िूप आभार जयािंनी माझी महत्वाकािंिा व आत्म-

सम्मान नेहेमीच उिंच ठेवण्यात मदत केली आहे. काहीिंची नाव घेण्याची झाल्यास प्रा . र्ॉ 
चरणजीत कौर, प्रा. र्ॉ शमशलिंद वदै्य, प्रा. र्ॉ पद्म देशमिु, प्रा. जयश्री पणीकर, प्रा. तनतीन 

आरेकर, प्रा. तनळू भाहटया, प्रा. आर एस यादव, आखण प्रा. सभुार्ष आठवले यािंच्याबरोबरच 
इतर अनकेािंची घ्यावी लागतील. 

माझ्या मलुािंना पवसरून कस चालेल? अनरुाधा व आहदत्य जयािंना मी केलेलिं 
सवडच आवर्तिं व ते दादही देतात.  

                                                                                                                                                                      

प्रा. आरती पसारकर      
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अनुक्रमखणका 
 

 प्रस्त्तावना 
 हदरिंगाई  

 अभ्यासाच्या सवयी  

 व्यवसायाची तनवर्  

 क्रोध व्यवस्त्थापन  

 तणावाच ेव्यवस्त्थापन  

 आत्म सम्मान  

 सिंप्रेर्षण  

 सिंघ बािंधणी  

 प्रेरणा  

 तनणडय प्रकक्रया  

 भावतनक बपुद्धमत्ता .  
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“In a very real sense we have two minds,  

one that thinks  

and one that feels”  

― Daniel Goleman 
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प्रस्त्तावना 
 

मानसशास्त्राचा अभ्यास करून गेले ३८ वर्षड मी अध्यापन, सिंशोधन व 
समपुदेशन या िेरािंत कायडरत आहे. या िेरातल्या कायाडने मला अनभुवसिंपन्न 
केले आहे. ह्या लाम्बलचक प्रवासात मला पवशभन्न प्रकारच्या प्रशशिणाची व 
ह्या िेरातल्या हदग्गजािंकरू्न मागडदशडनाची सिंधी प्राप्त झाली. ह्या सवड 
अनभुवाच्या आधारावर मला असे वाटले कक आपण काही लेि शलहावे जे 
सवडसामान्य व्यक्तीच्या दैनहदन जीवनात उपयोगी परू् शकतात. हे पसु्त्तक 
म्हणजे मी काही कायडशाळा घेतल्या व त्याच प्रमाणे काही लेि शलहहले त्याचिं 
सिंकलन आहे.  

प्रस्त्तुत पसु्त्तकाचा उद्द्येश अभ्यासकीय (Academic)   नसनू  सामान्य 
माणसाला दैनिंहदन जीवनात पवशभन्न व्यवहारात उपयोगी पर्ले असा आहे.  

ह्या पसु्त्तकात लेिािंचिं सिंकलन असनू त्यातील मदेु्द, पद्धती व पवचार हे 
'मानसशास्त्रीय तत्वा' वर आधाररत आहे. हे लेि शलहहण्यासाठी मानसशास्त्राच्या 
पसु्त्तकािंचा आधार घेतला आहे.  

मखु्यत्वे आधतुनक मानसशास्त्रात रुजलेली व प्रचशलत झालेली एक पद्धती 
म्हणजे 'पववेकतनष्ठ मानसोपचार'.  ह्या पद्धतीचिं जे मळू प्रारूप आहे त्याचा वापर 
केल्यान े आपल्याला दैनिंहदन जीवनातील समस्त्या, ताण-तणाव, भावना आहदना 
सामोरे जायला मदत होत.े ह्या प्रारुपाच्या तत्वािंचा उल्लेि काही लेिािंमध्ये केला 
आहे, व इतर लेिािंमध्ये ह्याचा आधार घेवनू चचाड केली आहे.  

ह्यातील पवर्षय 'हदरिंगाई', 'क्रोध', 'तणाव', 'प्रेरणा', व 'आत्म-सम्मान', हे सवडच 
वयोगटातील व्यक्तीिंना उपयोगी पर्तील, तर 'अभ्यासाच्या सवयी', 'व्यवसायाची 
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तनवर्', 'भावतनक बपुद्धमत्ता' हे जास्त्त करून शालेय व महापवद्यालयीन मलुा-
मलुीिंसाठी रास्त्त ठरावे अशी अपेिा आहे. तसेच 'सिंप्रेर्षण', 'सिंघ -बािंधणी', व 
'तनणडय-प्रकक्रया', हे लेि पवद्यार्थयांना व जे नोकरी ककिं वा व्यवसाय करतात त्यािंना 
कायाडलयात व सहकार यािंबरोबर काम करताना मागडदशाडनात्मक ठरतील अशी अशा 
आहे.  

शवेटी जर आपण मानवी वतडणुकीचा पवचार केला तर एकूण त्यात ३ 
पररमाण हदसनू येतात. पवचार(thinking), भावना(feeling ), वतडन(behaving ).  

ह्या ततन्ही घटकािंची गोळा बेरीज होवनू आपल्याला त्या त्या व्यक्तीच े
वतडन हदसत असते. तेव्हा आपला  पवचार व त्या मागची भावना ह्यावर वतडणकू 
ठरत असत.े परिंतु हे ही तततकेच िरे कक नसुता पवचार व भावना असनू उपयोग 
नाही तर जोपयतं आपण कृतीत उतरवत नाही तोपयतं त्याचा पररणाम हदसणार 
नाही.  

ह्या मानसशास्त्रीय  मदु्द्यािंचा ह्या लेिािंमध्ये आलेला सिंदभड वाचकािंना 
त्यािंच्या दैनिंहदन जीवनात पवशभन्न पररन्स्त्थती हाताळताना उपयोगी ठरेल असे 
वाटते. 

तुमच्या प्रततकक्रया अवश्य कळवाव्या .  

 

प्रा. आरती पसारकर ( aap11588@yahoo.com)     
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हदरिंगाई 

 

 

 

माझ्या आत्तापयतंच्या अध्यापनाच्या कारककदीत, मी माझ्या पवद्यार्थयांचिं 
जवळून अवलोकन करत आले आहे. असेच एक वतडन ककिं वा सवय जी बतघतली 
ती म्हणजे 'चाल ढकल'. काही मलुिं कुठलिंही काम कधीच वळेेत करू शकत 
नाहीत. असाच एक ततृीय वर्षड कलेचा पवद्याथी नेहेमीच काही तरी कारण 
सािंगायचा ककिं वा त्या हदवशी अनपुन्स्त्थत तरी रहायचा. काहीही assignment असो, 
तो नेहेमी एकच वाक्य म्हणायचा " madam उद्या देतो " 

 

त्याच्या सारिेच तमुच्याही आजूबाजूला असे बरेच जण आढळतील व 
तुम्हाला माहहतसदु्धा असतील. त्यािंची एकच समस्त्या असते, ती म्हणजे वळेेवर 
काम न करू शकणे. ही सवय कायाडलयाच्या कामात, घरच्या कामात व 
व्यन्क्तगत कामातसदु्धा अर्थळा तनमाडण करते. अर्थळा म्हणजे तणाव.  

आपण नेहेमीच असे म्हणून टाळत असतो कक जाऊ 
दे "उद्या करूया ". पण आपण हे नेहेमीच पवसरतो कक 
"उद्या कधीच येत नाही". ह्या स्त्वभावामळेु आपण 
बरेचदा अर्चणीत सापर्तो.  

आता प्रश्न असा आहे कक ही सवय अनवुािंशशक 
आहे का?  आपण ही सवय पालिंकाकरू्न प्राप्त करतो का? 

आपले पालक व शशिक हे आपल्याला शशकवतात का ? 
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नाही ही सवय आपण स्त्वतःच लावनू घेतो कारण सरुवातीला १-२ वळेा 
आपल्याला तनन्श्चिंत वाटत व निंतर ती सवय जर्ते.  

 

आपण ही सवय मोरू् शकतो का? नक्कीच हो. फक्त त्या व्यक्तीन ेतशी 
इच्छा बाळगली पाहहजे व ठरवायला पाहहजे. तुम्हाला स्त्वतःलाच स्त्वतःची मदत 
करायची आहे. सवाडत प्रथम आपल्याला हे समजून घेणे आवश्यक आहे कक 
आपल्या वतृ्ती आपल्या वतडनावर प्रभाव टाकत असतात, ककिं बहुना आपल्या 
वतृ्तीच आपले वतडन ठरवतात. व्यक्ती तततक्या प्रकृती म्हटलिंच आहे, ह्याच े
कारण म्हणजे अिंगी बाळगलेल्या वतृ्ती, शसद्धािंत आखण पवशशष्ट दृष्टीकोण. उदा 
एिाद्या व्यक्तीची नोकरी जात,े तेव्हा तो उदास व पवर्षण मनः न्स्त्थतीत जातो. 
परिंत ु ह्याच पररन्स्त्थतीत दसुरी एिादी व्यक्ती ह्याला सिंधी समजून, दसुरी 
चािंगली नोकरी शोधण्याचा जोमान ेप्रयत्न करत े.  

ह्याचाच अथड आपण काय व कसा पवचार करतो ?, हे महत्वाच.े आपण 
ठरव ूशकतो कक एिाद्या पररन्स्त्थतीत कशी प्रततकक्रया द्यायचच ते.  

आता आपल्याला आपल्या पवचारािंची व सवयीिंची ओळि पटवायची आहे 
व त्यािंची नोंद घ्यायची आहे . असे पवचार जयामळेु आपले वतडन अतनष्ट ठरत.े 
आळशीपणा, काम पढेु ढकलणे ह्या तनन्श्चतच चािंगल्या सवयी नाहीत. आता 
कुठल्याही व्यक्तीला असे करावेसे कािं वाटते? कदाचचत िालील प्रकारच े काही 

पवचार त्याच्या र्ोक्यात घोळत असतील.  

"टीन्व्ह वरचा हा कायडक्रम िूपच 
मनोरिंजक व उत्किं ठावधडक आहे"  " आज मला 
माझ्या शमर मिंर्ळा बरोबर मजा करायची 
आहे." काम काय मी उद्या करेन. ह्या शशवाय 
इतर बरेचसे घटक ह्याच्याशी तनगर्ीत आहेत. 
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काही वळेेला आपण स्त्वतःला 'अयोग्य' अशी दरू्षणसदु्धा लावनू घेतो. परिंत ुएिादे 
वतडन अयोग्य झाले म्हणजे सिंपणूड व्यक्तीच अयोग्य आहे असे होत नाही. 
व्यक्ती आखण वतडन ह्या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. म्हणून आपल्याला 
आपल्या पवचारािंची चाचणी घ्यायची आहे व ती िालील ३ मदु्यावर आधाररत 
अस ू शकत.े १) हे ताककड क आहे का?   २) हे वास्त्तववादी आहे का ?  ३) हे 
उपयोगी आहे का ?  

   

आखण मग आपल्या लिात येईल कक आपण कसे अपववेकी पवचार करत 
होतो, आखण म्हणून आपल्याला हे पवचार बदलनू ततथे पववेकपणूड व स्त्वस्त्थ असे 
पवचार जागतृ करायच ेआहेत.  

 

त्याच पवद्यार्थयाडच ेउदाहरण पनु्हा घेवयूा. ह्या पवद्यार्थयाडने त्याच ेजनडल 
शवेटचा हदवस येईपयतं पणूड केले नव्हत.े तो अत्यिंत घाबरला होता व त्याला 
काहीच सचुत नव्हत,े अश्यातच त्यान े त्याच्या शमराला फोन केला व मदत 
करायची पवनिंती केली. शमराने मदत करायच ेकबलू केले परिंतु एका अटीवर. ती 
अट अशी कक ह्या पढेु त्याने प्रत्येक गोष्टीत पवलिंब करण्याची सवय मोर्ीत 
काढावी. वर उल्लेिलेल्या सवड सिंकल्पना व मदेु्द ह्या शमराने त्याला समजावनू 
सािंचगतले व कसे आपले पवचार आपलिं वतडन ठरवतात हेही सािंचगतले. ह्या 
शमरान े त्याच ेअताककड क पवचाराचा शसद्धािंत वापरून ह्या पवचारािंना आपण कसे 
challenge करू शकतो त े दािवले. "मला हे जनडल शलहावयाच े नाही कारण हे 
रासदायक आहे व मला हे आवर्त नाही"  आता हा पवचार जर आपण 
वास्त्तपवकतेच्या पररमाणावर तपासनू बतघतले तर कदाचचत त ेिरेही अस ूशकेल 
पण आपल्याला जे आवर्त नाही ते नेहेमीच आपण टाळू शकतो का? जर नाही 
तर मग मी स्त्वतःला काय सािंचगतले पाहहजे? कदाचचत अश्या प्रकारची वाक्ये - " 
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हो, मला हे आवर्त नाही पण, मी जर शलहहण्याचा प्रयत्न केले तर त े
माझ्यासाठी चािंगलेच असेल." " जी गोष्ट मला करावी लागते ती नेहेमी माझ्या 
आवर्ीचीच असली पाहहजे असे काही तनयम नाहहत" माझ्यासाठी हे इतके कठीण 
ककिं वा अशक्य आहे का? अश्या प्रकारे जेव्हा त्याच े पवचार थोर् े बदल ू लागले, 

त्याच्या लिात आल ेकक तो हे जनडलसदु्धा शलहू शकतो व त्याच ेकायड वेळेत पणूड 
करू शकतो. भपवष्यात देिील एिादे कायड ककतीही नावर्ीच ेअसले तरी त ेमी 
वेळेत पणूड करू शकेन, असेही तो म्हणायला लागला.  

 

शवेटी 'बिीस व शशिा' हे ब्रीदसदु्धा लिात ठेवायला हव.े जर आपण एिादे 
कायड चािंगले व वळेेच्या आधीच पणूड केले तर आपण स्त्वतःच स्त्वतःला एिादे 
बिीस देऊ शकतो जसे कक आवर्ीचा पदाथड िाणे, आवर्ती माशलका बघणे. 
तसेच जर आपण हदरिंगाई केली तर आपण स्त्वतःला शशिासदु्धा करू शकतो. " 
आज मी एवढे काम पणूड केल्याशशवाय जेवणार नाही, ककिं वा झोपणार नाही इ .  

 

                 " कल करे सो आज कर, आज करे सो अब ".  
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अभ्यासाच्या सवयी ( स्त्टर्ी-हॅबबट्स ) 
 

 

बरेचदा असे हदसनू येते कक पवद्याथी 
महत्वाच्या परीिािंमध्ये त्यािंना हवे तसे 'गुण' 

शमळवण्यात यशस्त्वी होत नाही. असिं ऐकायला शमळतिं 
कक "मी िूप अभ्यास केला होता, पण माहहत नाही 
मला चािंगले माक्सड शमळाले नाहीत". "माझिं नशीबच 
िराब आहे". " शवेटच्या िणी मी सगळ पवसरलो". 

पालकही तक्रार करतात, मलुािंची तुलना करतात कक माझ्याच मलुाला एवढे कमी 
गुण कािं शमळाले? आखण मग ही पणूड चचाड 'शिैखणक पद्धती' वर येवनू ठेपत.े 
परीिािंचा प्रकार, प्रारूप, शाळा-महापवद्यालये, बरोबर शशकवतच नाहीत इ. काही 
मदेु्द बरोबरही असतात. परिंत ुकुठे तरी पवद्यार्थयाडची जवाबदारीही ध्यानात घेतली 
गेली पाहहजे. िरिं म्हणजे ह्या सवाडचा मळू मदु्दा 'अभ्यास करणे', म्हणजे नसुती 
घोकिं पट्टी ककिं वा अतत पररश्रम नसनू योग्य पद्धती तत्व व र्ावपचेािंचा वापर करणे 
होय. हे एक तनयोजन बद्ध, सिंघटीत, व उद्द्येशप्रणीत प्रयत्न असले पाहहजेत.  

सरुवात आपण अशी करूया कक तुम्ही काय वाचलिंत, त्यातलिं ककती 
समजलिं आखण आता ककती लिात आहे? नेपोशलअन म्हणालाच आहे कक कुठलिंही 
यदु्ध न्जिंकायच्या आधी मी त ेमाझ्या र्ोक्यात न्जिंकलेलो असतो.  
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ध्येय निश्चिती :- अभ्यासाला लागायच्या आधी हे  नक्की माहहत असलिं 
पाहहजे कक मी अभ्यास कािं करतोय? मला नसुतिं पास व्हायचिंय कक चािंगले गुण 
शमळवायच ेआहेत? उदा: सरुवातीलाच जर एिाद्या पवद्यार्थयाडने असिं ठरवलिं कक 
मला कमीत कमी ६०% गणु शमळालेच पाहहजेत तर, मग हे त्याच्या र्ोक्यात 
पणूडपणे शभनतिं व तो त्या प्रमाणे प्रयत्न करतो. हळू हळू हे ध्येयच त्याची प्रेरणा 
बनतिं व मेंद ू एक प्रकारचिं 'स्त्व-सचूना' ( ऑटो-सजेशन ) देण्याचिं काम करतो. 
परिंत ुह्याबरोबरच एक गोष्ट लिात ठेवली पाहहजे कक आपल्या कुवती प्रमाणेच 
लि तनधाडररत कराविं म्हणजे ते वास्त्तवाशी शमळतिं जुळतिं असाविं, अन्यथा ह्यातून 
वफैल्य येण्याची शक्यता असते.  

अभिवतृ्ती :- ध्येयप्राप्ती मध्ये सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवणे महत्वाच े
आहे. "मी हे करू शकतो", "मला हे करायचिंय", "मी हे करणारच". पररणामािंची 
चचिंता करत बसण्यापिेा, ध्येय व त्यासाठीच ेप्रयत्न ह्यावर लि कें हद्रत करायला 
हव. जर अपयशाचाच पवचार करत बसलो तर मग त्यामळेु चचिंता वाढत े व 
त्याचा पररणाम आपल्या कामचगरीवर होतो.  

वेळेिं व्यवस्थापि :- अभ्यासाचा एक तक्ता तयार करावा, असा कक जो 
तुम्ही अमलात आण ू शकता. पवशभन्न पवर्षय व त्यासाठी लागणारा वळे ह्या 
तनकर्षा  वर आधाररत तक्ता तयार करावा.    

असाइनमेंट कुठल्या 
तारिेला  
द्यायची 
आहे   

ककती 
हदवस 
शमळतात 

ककती तास 
लागतील 

कुठल्या 
वारी काम 
करणार 

तास / हदन 

एिा
दा अहवाल 

६.६. 
२०१४ 

३० 
हदवस 

१० 
तास 

सोम
वार व 
बधुवार 

१तास 
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   वर उदाहरण म्हणून तक्ता दािवला आहे त्या प्रमाणे परीिेच्या 
आधीसदु्धा आपल्याला ककती पवर्षयािंचा ककती हदवसात अभ्यास करायचा आहे? 

रोज आपण ककती तास अभ्यास करू शकतो? सरावासाठी ककती हदवस ठेवायच?े 

ह्यावर तक्ता बनव ूशकतो.  

अभ्यास हीि माझी िोकरी :- तुम्ही असिं समजा कक एिाद्या शाळेत 
ककिं वा महापवद्यालयात तुमची पवद्याथी म्हणून नेमणकू झालेली आहे. अभ्यास 
हे तुमचिं काम व माक्सड हा तुमचा पगार. तेव्हा प्रभावीपणे, कुशलतेने काम करा 
व प्रत्येक पढुच्या परीिेत तुमचा पगार म्हणजेच माक्सड वाढतील असिं बघा. हे 
करत असताना तुम्ही न्जथे अभ्यासाला बसणार आहात त्या जागेचा, तेथील  
प्रकाश, अर्थळे, लागणारिं साहहत्य इ. चा पवचार करावा.  

अभ्यासात पवजअुलजेैशन, साहहत्याची नीट  मािंर्णी, पवस्त्ततृ सराव, 

प्रस्त्तुतीकरण अश्या काही पद्धती वापरता येव ू शकतात. आत्तापयतंच्या 
अभ्यासाचा आढावा घ्या व ठरवा कक अजून ककती अभ्यास बाकी आहे ? व 
कुठल्या  पवर्षयाच्या अभ्यासाला अजून जास्त्त तयारीची आवश्यकता आहे ?   

'अतत -अध्ययन' (ओवर- लतनगं) हीसदु्धा एक पद्धत आहे, जयामळेु 
पवस्त्मरणाची शक्यता कमी होते.  

िोट्स काढणे :- वगाडत शशकत असताना नोट्स घेणे व काढणे िूप 
महत्वाच ेठरत.े जेव्हा शशिक शशकवत असतात 
तेव्हा तुम्ही  काय करता? तर त्या वळेेस नोट्स 
व महत्वाच े मदेु्द शलहून घेतले पाहहजे जयाचा 
निंतर सचुके म्हणून उपयोग होव ूशकतो .  

परीक्षा :- परीिा जवळ आल्या कक 
तुमचा अभ्यास झालेले असला पाहहजे. तुमचिं 
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शसलेबस, महत्वाच ेप्रश्न, प्रश्न पबरका सोर्वणे, वेळेत उत्तरे शलहहण्याचा सराव, हे 
सवड केले आहे का? जुन्या प्रश्नपबरकािं वरून तुम्ही स्त्वतःचा अपके्षित सिंच काढू 
शकता. तुम्हाला हे प्रश्न सोर्वता येतात का? जे कठीण वाटतात त्यािंचा पनु्हा 
नीट अभ्यास व सराव करा    

आता तुम्ही परीिेच्या हठकाणी आहात. आधी पणूड प्रश्न पबरका नीट 
वाचा. गरज भासल्यास अजून एकदा वाचा. आता कुठले प्रश्न सोर्वणार ते 
ठरावा. त्यािंचा क्रम ठरावा. तुमचिं पहहलिं उत्तर उत्कृष्ट असलिं पाहहजे. प्रत्येक 
प्रश्नासाठी लागणारा वेळ ठरावा व त्या प्रिंमाणे त्या वळेेत प्रश्न पणूड होतोय कक 
नाही त ेबघा. कमीत कमी ५-१० शमतनटे आधी तुमची सवड प्रश्न पबरका सोर्वनू 
झाली असली पाहहजे. ह्या उरलेल्या वेळात सवड नीट तपासनू पहा, काही राहून 
गेलिं असल्यास त ेपणूड करता येव ूशकतिं.  

हे सवड करत असताना आपली तब्येत सिंभाळणही तततकिं च महत्वाचिं 
असतिं. बरेचसे पवद्याथी परीिेच्या काळात रारी जागरण करतात, नीट िात - 
पीत नाहीत, व मग पपत्ताचा वगैरे रास होतो. ह्यासाठी ही बरसरूी पाळावी.  

ववश्ांती (relax ) + व्यायाम (exercise ) + आहार (diet ) 

ह्या शशवाय जसे तुम्ही परीिेच्या िोलीत शशरता  व आपल्या जागे वर 
जाता, तेव्हा आधी थोर्िं पाणी प्या व मग लागणारिं साहहत्य काढून ठेवा. यश 
तुमचिंच असेल.  

 

" यश भमळवण्यािी इच्छा, अपयशाच्या िीतीपेक्षा जबर असली पाहहजे " 
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व्यवसायाची तनवर् 

 

 

 

बदल हाच फक्त न्स्त्थर आहे, दसुरिं 
काहीच नाही. आजकाल सवडच फार वेगाने 
बदलतिंय. आज जे काही 'प्रचशलत' आहे, ते 
कदाचचत उद्या नसेल व पणूडपणे बाद 
झालेलिं असेल. हे सवड बदल जास्त्त करून 
तिंरज्ञान, पवशभन्न व्यवसाय, 

अततपवशरे्षीकरणाच्या बाबतीत घर्त आहे. हा बदल फक्त मोठ्या शहरािंमधेच 
नाही तर गावो गावी व िेर्ोपार्ीसदु्धा होत आहे. ह्या सवड जलद घर्ामोर्ीिंमळेु 
पालक व पवद्याथी बर याचश्या प्रमाणात सिंभ्रमाच्या अवस्त्थेत सापर्तात, व त्यािंना 
मागडदशडनाची व सल्ल्याची गरज असते.  

आधी आपण व्यवसाय तनवर्ीची प्रकक्रया व त्यातील मदेु्द समजनू घेवयूा:- 

व्यवसाय तनवर् ही काही एका रारीतून घर्णारी प्रकक्रया नव्हे. ही एक 
तनरिंतर प्रकक्रया आहे. ही तनवर् करताना असिं बघायला पाहहजे कक ह्या 
व्यवसायातून त्या व्यक्तीला समाधान शमळत कक नाही? आपल्या आयषु्याचा 
मोठा टप्पा ह्याने व्यापलेला असतो, आखण म्हणूनच ह्याची तनवर् म्हणजे 
आपल्या आयषु्याच्या वाटचालीची  तनवर् होय.  
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तनवर् ही आपल्या गरजा व योग्यतािंवर आधाररत असली पाहहजे. तरीही, 
ही काही शवेटची अशी तनवर् नसत,े ह्यात पढुील आयषु्यात कधीही कुठल्याही 
वेळेस बदल करण्याची मभुा असत.े  

सवाडत आधी हे लिात ठेवायचिं कक आपण अश्या व्यवसायाची तनवर् 
करायची कक जयासाठी आपण बनलो आहोत. बरेचदा पवद्याथी पवचारतात कक 
अमकु पवर्षयाला ककती स्त्कोप आहे? तेव्हा मी त्यािंना असिं सािंगत े कक स्त्कोप 
पवर्षयात नसनू तो तुमच्यात आहे. एिादी गोष्ट तुम्ही ककती कुशलतेने व 
प्रभावीपणे करता त्यावर स्त्कोप ठरत असतो. कुठलिंही काम चािंगल ककिं वा वाईट 
नसतिं, आपण ते कसिं करतो त्या वर त े ठरत. पण हो प्रत्येकाने व्यवसायाची 
तनवर् करताना स्त्वतःची िमता, आवर्, अशभवतृ्ती, व व्यन्क्तमत्व यािंचा पवचार 
अवश्य केला पाहहजे, व हा तनणडय वास्त्तववादी असावा.     

आपल्या  िमता व आवर्ीिंबरोबर आपला दृष्टीकोण ही महत्वाचा असतो. 
काही लोक असा पवचार करतात कक माझ्यासाठी कोणती तरी एक नोकरी आहे 
व ती जर शमळाली नाही तर भयिंकर गोंधळ उर्णार आहे. काहीना असिं वाटत 
कक माझ्या आई-वर्लािंची इच्छा  म्हणनू मी अमकु व्यवसायात गेलिं पाहहजे, 

अन्यथा मी त्यािंचा हहरमोर् करेन, परिंत ुअसिं करताना तुमच्या िमता जर त्या 
व्यवसायाशी तनगर्ीत नसतील तर? ककिं वा तुमचिं ध्येय काही वगेळिंच असेल तर ?  

अजून एक समज असा आहे कक कुठलाही 
व्यवसाय तनवर्ण्याचिं व ठरवण्याचिं एक योग्य वय 
असतिं. िरिं तर असिं काही नसतिं. कुठल्याही वळेेस 
अगदी चाळीशीतसदु्धा जर असिं लिात आलिं कक 
मी आतापयतं जे करत होते ते मला कधीच 
करायचिं नव्हतिं, तर तवे्हाही आपण बदल करण्याचा 
तनणडय घेऊ शकतो. आजच्या वीआरएसच्या 
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जमान्यात ४०, ५० ककिं वा त्या निंतरसदु्धा लोक एकदम वेगळा असा व्यवसाय 
तनवर्तात व कुशलतेने हाताळतात. इथे एक ध्यानात घेतलिं पाहहजे कक 
"आपल्याला जे आवर्तिं त ेकरावे अन्यथा जे करतोय त ेआवरू्न घ्यावे".  

हल्लीच्या पररन्स्त्थतीत अशभवतृ्ती आखण आवर्ीपेिा १०वी, १२वी च ेमाक्सड 
व प्रचशलत मतप्रवाहचाच तनणडय प्रकक्रयेवर पररणाम हदसनू येतो. बहुतेक 
पवद्यार्थयांची पहहली पसिंती वाखणजय, निंतर  पवज्ञान, आखण जयािंना ह्या 
अभ्यासक्रमाला प्रवेश शमळत नाही ते कला शािेकर् े येतात. म्हणजे तनणडय हा 
पररन्स्त्थतीजन्य असनू आपल्या पसिंती प्रमाणे नसतो. सायन्सच े पवद्याथी 
ठरापवक चौकटी प्रमाणे इिंन्जतनयररिंग ककिं वा मेडर्कलला जाण्याच ेयोजतात. कला 
व वाखणजय शािेच्या पवद्यार्थयांकारात िालील पवकल्प अस ूशकतात :- 

कला शाखा :- 

*शशकवणे :- जयािंना प्राथशमक ककिं वा पवुडप्राथशमकला शशकवायचिं आहे, 

त्यािंनी D. Ed. करायला हव.े माध्यशमक व उच्च माध्यशमकच्या स्त्तरावर B.Ed. 

करण्याची आवश्यकता आहे. पदवी व पद्वतु्तरच्या वगाडना शशकवायला Net / 

Setची परीिा अतनवायड आहे.  

*MPSC / UPSC :- पवशभन्न स्त्पधाड परीिािंचाही पवचार केला जाव ू शकतो. 
IAS/ IPS / IFS/ IT/ POST, इ. बरेच िेर ह्या अिंतगडत येतात. UPSC च्या परीिेनिंतर 
रेल्वे, अकाऊिं ट्स, ऑर्ीट अश्या काही पवकल्पािंचा पवचार केला जाव ूशकतो. ह्या 
परीक्षयािंच्या ३ पायर या असतात. प्राथशमक, मखु्य व तोंर्ी मलुाित. प्रत्येक 
परीिेला २०० गणु असतात. बर याच सिंस्त्था  पवद्यार्थयांना मागडदशडन देण्यात 
कायडरत आहेत, तसेच पसु्त्तक व इतर साहहत्यही उपलब्ध आहे.  

व्यवस्त्थापन :- गे्रजएुशननिंतर CAT/CETची तयारी करून मनेैजमेंटच्या 
कॉलेजमध्ये प्रवेश शमळव ू शकता. बर याच हठकाणी पदव्यतु्तर पदपवका 
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अभ्यासक्रमसदु्धा आहे.  MBA ककिं वा MMSसाठी आधी लेिी परीिा, निंतर गट 
चचाड व शवेटी व्यन्क्तगत मलुाित घेवनू प्रवेश तनन्श्चत केला जातो.  

परकाररता:- जयािंना असे वाटत ेकक त्यािंची भार्षवेर चािंगली पकर् आहे ते 
ह्या िेराचा पवचार करू शकतात. प्रादेशशक भार्षािंमध्येसदु्धा ह्या व्यवसायाची 
तनवर् केली जाऊ शकत.े पदवी, पदपवका व इतर छोटे अभ्यासक्रमसदु्धा राबवले 
जातात.  

लायब्ररी सायन्स:- जयािंना पसु्त्तका बरोबर राहायला आवर्तिं त्यािंनी ह्याचा 
पवचार करावा. इथेसदु्धा पदवी व पदपवका अभ्यासक्रम उपलब्ध आहेत. तुमच्या 
शिैखणक अहडतेप्रमाणे तुम्ही शाळा, महापवद्यालय, किं पनी, ककिं वा प्राईवेट लायब्ररीत 
काम करू शकता.  

बॅन्न्किं ग व इन्शरुन्स:- राष्रीयकृत, को-ओपरेहटव ककिं वा आिंतरराष्रीय 
बॅन्कामधील व्यवसायाचा पवचार केला जाऊ शकतो. बहुतके  बॅन्का लेिी परीिा 
घेतात व त्यातून शलपपक ककिं वा अचधकारी पदाची नेमणकू करतात. पवमा 
िेरसदु्धा बरेच प्रगत झाले आहे व त्याचा ही  व्याप हदवसेंहदवस वाढतोच आहे. 
ह्या िेरात काम करायला आधी १०० तसिंच प्रशशिण घ्याव लागत व निंतर 
परीिा देवनू पवमा सल्लागार म्हणून काम करण्याचिं लायसन्स शमळू शकत.  

कायदा :- पदवीनिंतर तुम्ही LLB ककिं वा LLM करण्याचा पवचार करू शकता. 
LLM करून तमु्ही एिाद्या पवधी महापवद्यालयात व्याख्याताची नोकरी करू 
शकता, ककिं वा वकील म्हणून सनद घेव ू शकता. शशवाय िाजगी सल्लागार 
म्हणूनही काम करू शकता.  

समपुदेशन :- पदवीनिंतर शालेय समपुदेशन, ककिं वा इतर तत्सम अभ्यासक्रम 
घेवनू समपुदेशक म्हणून काम करू शकता.  
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जाहहराती व नाट्यकला :- ह्या िेरातसदु्धा ६ महीन,े १ वर्षड,असे पदपवका 
अभ्यासक्रम उपलब्ध आहेत. ह्या िेरात काम करण्यासाठी तुम्हाला िरोिरिंच 
ह्या कामाची आवर् व सजृनशीलता असणे गरजेच ेआहे. नाट्य-कला िेरात, 

तनशमडती, हदग्दशडन, ककिं वा इतर पवभागािंमध्ये  प्रशशिण घेवनू त्यात कररअर 
करण्याचा पवचार केला जाव ूशकतो.  

सिंशोधन :- कमीतकमी पद्वतु्तर शशिणाची आवश्यकता असते. त्यानिंतर 
तुम्ही सहायक सिंशोधक म्हणून पवश्वपवद्यालयाच्या पवशभन्न पवभागािंमध्ये त्या 
त्या पवर्षयाप्रमाणे कायडरत होव ूशकता.  

 

वाणणज्य शाखा   

सामान्य प्रकक्रया म्हणून पवद्याथी बी.कॉम. करतात. त्यातले काही पढेु 
एम. कॉम करतात. बी. कॉमनिंतर काही पयाडय िालील प्रमाणे अस ूशकतात :- 

सी.ए. :- चाटडर्ड अकाउिं टन्सीची सिंस्त्था ह्या परीिािंचिं सिंचलन करते. ह्याच े
२ भाग असतात. माध्यशमक व अिंततम. प्रत्येक भागात २ टप्पे असतात आखण 
प्रत्येक टप्यात ३-४ पवर्षय असतात. ह्या परीिेची तयारी करत असताना 
पवद्यार्थयांना एिाद्या कायडरत सी ए बरोबर पणूड वेळ कमीतकमी ३ वर्षड काम 
करायचिं असतिं. त्यािंना आहटडकल शलपपक म्हणतात व त्याचा त्यािंना भत्तासदु्धा 
शमळतो.  

कॉस्त्ट अकाऊिं टन्ट:- कॉस्त्ट आखण वक्सड अकौंटसच्या सिंस्त्थेत नामािंकन 
कराविं लागत. त्यासाठी ३ वर्षाडचा अनभुव आवश्यक आहे.  

किं पनी सेके्रटरी :- ह्याचीसदु्धा माध्यशमक व अिंततम अश्या २ परीिा 
असतात. किं पनीच ेकायदे काननू ह्या वर जास्त्त भर असतो.  
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एम.कॉम :- २ वर्षाडत तुम्हाला पदव्यतु्तर होता येतिं. व तुम्ही 
व्याख्याताच्या पदासाठी पार होता.  

 

ह्या शशवाय कायदा, व्यवस्त्थापन, बँक व पवमा, कम्प्यटूर,च े िेरसदु्धा 
कॉमसडच्या पवद्यार्थयानंा उपलब्ध असतात.  

 

शवेटी तुम्हाला तुमच्या आवर्ीच ेिेर नाहीच शमळाले तर जे िेर तुम्हाला 
शमळालिंय, त्याचा स्त्वीकार करा व त्यातच आनिंद शमळवा, आखण तरच तुम्ही त्यात 
प्रगती करून उिंच भरारी घेव ूशकाल.    
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क्रोध व्यवस्त्थापन 

 

 

क्रोध ककिं वा राग ही एक फारच महत्वाची 
भावना आहे. आपल्यातला प्रत्येकजण केव्हा न केव्हा 
ह्या भावनेचा अनभुव घेतो व ती व्यक्तसदु्धा करतो. 
भावनािंच्या पवपवध प्रकारातून ह्या भावनेची तनवर् 
करण्याच ेकारण असे कक ही भावना सवडसाधारणपणे 
प्रत्येक वळेेस, प्रत्येक हठकाणी हदसनू येत.े उदा घर, 

कायाडलय, ककिं वा एिादी सावडजतनक जागा. राग फार छोट्याश्या कारणामळेु येव ू
शकतो. उदा गार्ीत कोणाचा तरी धक्का लागणे, नवर याला वेळेत चहा ककिं वा 
नाश्ता न शमळणे इ. अश्या ह्या कारणामळेु जयाला राग येतो त्यालाच नव्हे तर 
जयाच्यावर राग व्यक्त केला जातो, दोघािंनाही ह्याचा रास होतो. थोड्या वळेाने 
जर आपण पवचार केला तर असे उमजते कक एवढी  रागवायची काहीच 
आवश्यकता नव्हती, ह्यामळेु कोणाचाच फायदा झाला नाही व काहीही 
तनष्पन्नसदु्धा झाल ेनाही. 

मग असे म्हणायच ेका कक कोणीही कधीच रागाव ूनये? राग येणे ककिं वा 
रागावणे ही एक सामान्य अशभव्यक्ती आहे, व राग येणे सहज प्रवतृ्ती आहे. 
फक्त तो कसा हाताळायचा त ेठरवायला पाहहजे. म्हणजे तुम्हाला शारीररक व 
मानशसक रास होणार नाही. तसेच इतरािंशी सिंबिंध बबगरू्न वाईट पणाही येणार 
नाही. असो. 
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बहुधा आपल्याला जेव्हा जेव्हा राग 
येतो तेव्हा असे वाटते कक एिादी घटना 
ककिं वा व्यक्तीमळेु आपल्याला राग आला. 
एिाद्यान े मला असे असे म्हटले म्हणनू 
मला राग आला वगैरे. परिंत ु असे नसते. 
आपल्याला राग येतो कारण आपल्याला 

असे वाटते कक जे कोणी आपल्याला वाईट बोलले त ेतसे बोलायला नको होते, 
ककिं वा जे काही वाईट घर्ले ते तसे घर्ायला नको होते. उदा  समजा तुम्हाला 
नोकरीत बढती शमळाली नाही, व तुमच्या एका सहकारयाला शमळाली, तर तुम्हाला 
राग येतो कारण तुम्हाला असे वाटत ेकक तुम्ही जास्त्त योग्य व लायक आहात, 

तुमचा सहकारी नाही. दसुरिं उदा समजा तुम्हाला रजा हवी आहे, परिंत ु ती 
नाकारण्यात येत,े तुम्हाला राग येतो, कारण तुम्हाला असे वाटते कक रजा हा 
तुमचा हक्क आहे, तमु्हाला गरज आहे आखण तुम्हाला ती शमळायलाच पाहहजे. 
साहेबाना काय हक्क आहे माझी रजा नाकारण्याचा. तर हे असे आहे कक आपली 
अपेिा  पणूड होत नाही  व आपला पवरस होतो आखण म्हणून आपल्याला राग 
येतो.  मानसशास्त्रज्ञािंच्या दृष्टीने एक मदु्दा ह्या मागे कुिं ठीत होण्याचा आहे. 
कुिं ठीत होण्याची  एक सहज प्रततकक्रया राग ही आहे. ह्याची अशभव्यक्ती 
शान्ब्दक व अशान्ब्दक दोन्ही स्त्वरुपात होत असते. शान्ब्दक स्त्वरुपात लोक 
आरर्ा ओरर्ा, शशवीगाळ, करतात, व अशान्ब्दक स्त्वरुपात हाणामारी, धक्काबकु्की 
वरच येतात.  

काही लोक फार लवकर छोट्या छोट्या कारणा वरून रागावतात, पण 
त्यािंना हे कळत असतिं व त्यािंना ह्यावर तनयिंरण आणायचिं असतिं, तर त ेअसिं 
करू शकतात का? रागावर तनयिंरण आण ूशकतात का? तर ह्याच ेउत्तर हो असे 
आहे.  
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ह्या सिंदभाडत काही गैरसमज आहेत, प्रथम असिं कक राग येण्याच ेकारण 
म्हणजे जे शमळायला पाहहजे त े शमळत नाही. िरिं तर रागाच े हे कारण नसनू 
आपण त्याचा काय अथड लावतो, त्यामळेु राग येतो. रजा न शमळण्याचिं उदाहरण 
घेतलिं तर असिं लिात येत कक रजा  मिंजूर होत नाही तेव्हा आपण आनिंदात 
नक्कीच नसतो, पण ह्यावर राग येणार नाही असे आपण नक्कीच करू शकतो. 
जर ह्या घटनचेा वगेळा पवचार केला तर हे शक्य आहे. आपण आपल्या मनाशी 
असा सिंवाद साधला कक "रजा मिंजूर झाली असती तर फारच छान झाले असत े
पण साहेबािंचिंसदु्धा बरोबरच आहे, कारण त्यािंना सिंस्त्थेच्या एकूण कारभाराबद्दल 
पवचार करायचा असतो. अशा प्रकारे पवचार केल्यास रास व राग दोन्ही कमी 
होव ूशकतो. प्रत्येक वेळेस नाकारलेल्या गोष्टीवर राग येईलच असे नाही उलट 
काही वेळेस हे आपल्या पर्थयावरच पर्त.े  

दसुरा गरैसमज असा कक आपण स्त्वतःला राग येण्यापासनू थािंबव ूशकत 
नाही. राग हा पवचारािंचा पररणाम आहे व म्हणून आपण जर आपले पवचार बदल ू
शकलो तर आपल्या भावनाही बदल ूशकू. ह्यासाठी पवशरे्ष प्रयत्न घेवनू शशकणे 
भाग आहे. ह्यासाठी एक वेगळा अशभप्राय, व पवचार जागतृ करण्याची 
आवश्यकता आहे. स्त्वतःशी सिंवाद साधण्याची गरज आहे. नजीकच्या काळात 
राग आलेली एिादी घटना आठवा व त्या वेळेस कुठले पवचार मनात चालले 
होत ेत ेआठवण्याचा प्रयत्न करा.  आखण जेव्हा तसे होत नाही तेव्हा आपल्याला 
राग येतो. आपला असा पवश्वास व समज आहे कक मला जे हवे आहे ते मला 
शमळायलाच पाहहजे आखण मला जे नको आहे ते मला नाही शमळायला पहहजे.  

आपला असाही पवश्वास आहे कक दसुर यािंवर दोर्षारोपण केल्यामळेु ककिं वा 
त्यािंना कमी लेिल्यामळेु व स्त्वतःला दोर्ष हदल्यामळेुही आपल्याला राग येतो. हे 
असे होण्याच ेकारण असे कक आपण न्यायाधीशाच्या भशूमकेत जावनू चकू कक 
बरोबर ठरवतो व मग लोकािंना चािंगले ककिं वा वाईट असे ठरवनू मोकळे होतो. 
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कुठलीही व्यक्ती पणूड पणे  चािंगली ककिं वा वाईट नसत,े तर त्याचिं एिादिं कृत्य 
चािंगलिं ककिं वा वाईट असतिं.  

शवेटी आपण जश्यास तस े ह्या 
पवचारानेही पछार्लेले असतो. ह्याचा फायदा 
कोणाला होतो? िरिं तर अश्या प्रकारे वागून 
आपण आपला रास आणिी वाढवतच असतो. 
म्हणून व्यक्तीवर लि कें हद्रत करण्यापेिा 
समस्त्या ककिं वा मदु्द्यािंवर लि कें हद्रत करायला 

हवे. थोर्क्यात :--- 

१)   तुम्हीच तुमच्या राशसकतेला कारणी भतू असता. एिाद्या घटनेचा 
तुम्ही काय अथड लावता त्यावर तुमची प्रततकक्रया अवलिंबनू असते.  

२)   राग येतो कारण तुम्ही एका पवशशष्ट पद्धतीने पवचार करत असता व 
त्यावर तुमचा दृढ पवश्वास असतो. तुम्ही जर तुमची पवचार प्रकक्रया बदलली तर 
भावना (राग) ही  बदल ूशकता.  

३)   रागाच े मळू तुमच्या मागणीच्या दृष्टीकोनात दर्ले आहे. एिादी 
गोष्ट मला पाहहजे हा अट्टाहास.  

४)   व्यक्ती कें हद्रत होण्यापेिा ' समस्त्या ' केन्न्द्रत झालात तर त्यावर 
तोर्गा सापरू् शकेल.  

हे मदेु्द पवचारात घेतले व त्यािंची अिंमलबजावणी सरुु केलीत तर तुम्ही 
स्त्वतःचा राग तनयिंबरत करण्यात स्त्वतःची मदत करू शकता.      
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तणावाचे व्यवस्त्थापन 

 

 

 

आपल्या सवांसाठीच 'ताण-तणाव' हा एक ओळिीचा व महत्वाचा शब्द 
आहे. कधी ना कधी आपल्यापकैी प्रत्येकानेच याचा अनभुव घेतलेला आहे. सेल्ये 
नावाच्या मानसशास्त्रज्ञान े तर तणावाला जीवनातील 'चव' असे सिंबोधले आहे. 
लहानसहान ककिं वा एिाद्या मोठ्या अश्या कुठल्याही गोष्टी करताना आपण 
तणावा िाली अस ूशकतो. उदा ; मलुाितीसाठी जाणे, परीिा, गार्ीतून उतरल्या 
उतरल्या टी.सीला बघणे इ. तणावाची व्याख्या, " तणाव एक नकारात्मक 
भावतनक अनभुव आहे, जया बरोबर जैवरासायतनक, शारीररक, वचैाररक, व 
वतडणकूीतले बदल घर्तात व ते ह्या तणावपणूड घटनेला बदल ू पाहतात ककिं वा 
त्याच्या पररणामाशी जुळवनू घेण्याचा प्रयत्न करतात." 

मखु्यत्वे तणाव हा आचथडक, व्यन्क्तगत, स्त्वास्त्र्थय ककिं वा नोकरीशी सिंबचधत 
अस ू शकतो. एिादी घटना जी आपल्या अपेिे प्रमाणे घर्त नाही ककिं वा 
नेहेमीपेिा वगेळी असते, तणावास कारणीभतू ठरते. उदा ; हल्लागुल्ला, गदी, 
बबघर्लेले सिंबिंध वगैरे. परिंत ुह्यातसदु्धा व्यक्ती व्यक्तीत शभन्नता आढळून येत.े 
एिादी घटना एिाद्या व्यक्तीला तणावपणूड अस ूशकत ेतर तीच घटना इतरािंना 
नस ू शकत.े एकाच घटनेला वगेवेगळ्या व्यक्ती वगेवेगळ्या प्रकारे बघतात व 
त्याचा वेगवगेळा अथड लावतात, तो काय अथड लावतात त्यावर ती घटना 
तणावपणूड आहे ककिं वा नाही त ेठरत.े म्हणजे तणाव ही एक मलु्यािंकनाची प्रकक्रया 
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आहे. ह्यात प्राथशमक व दयु्यम अश्या मलू्यािंकनाच्या पायर या आहेत. प्राथशमक 
मलू्यािंकनात घटनेचा अथड लावला जातो, घटना सकारात्मक, नकारात्मक ककिं वा 
तटस्त्थ म्हणून बतघतली जाते. दयु्यम मलू्यािंकनात तणावाशी सामना करण्याची 
आपली कुवत ह्याबद्दल मलु्यािंकन केले जात.े जर घटनेचा अथड नकारात्मक 
लावला असेल व त्याला साजेसे योग्य अशी आपल्याकर् े िमता नसेल तर 
तणावाची अनभुतूी होते.  

ह्या पवशभन्न प्रकारच्या घटनेचिं वगीकरण िालीलप्रमाणे केलिं जाव ूशकतिं 
:- 

१. नकारात्मक/सकारात्मक.  

२. अतनयिंबरत  

३. सिंहदग्ध  

४. अततरेक  

 

नकारात्मक घटना सकारात्मक घटनेपेिा जास्त्त तणावपणूड असतात. उदा; 
नोकरी जाणे, परीिेत नापास होणे. पण ह्याचा अथड असा नाही कक सकारात्मक 
घटनािंमळेु ताण  येत नाही. अश्या घटनािंमळेुसदु्धा ताण येव ूशकतो. उदा वरच्या 
हुद्द्यावर बढती, घरात लग्न ठरणे, बाळाचा जन्म.   

जया घटनािंवर आपल तनयिंरण नसतिं ककिं वा त्या घर्तील अशी अपेिाही 
नसते, त्या तणाव देण्यार या ठरतात.  

काही वेळेस एिादी गोष्ट नीट समजत नाही, ती फार धसुर असते. त्या 
व्यक्तीला कळतच नाही कक त्याला काय करायचिंय? उदाहरणाथड नोकरीत 
कामकाजाची रूपरेर्षाही माहहत नसणे. आखण इतर काही वळेेस अशीही पररन्स्त्थती 
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असते कक लोकािंवर फार जास्त्त जवाबदारी व अततररक्त कामाचा बोझा येवनू 
पर्तो, व त्यामळेु ही हे लोक तणावा िाली असतात.  

ह्या पवशभन्न तणावपणूड घटनािंमध्ये पवशभन्न व्यक्ती वेगवेगळ्या प्रततकक्रया 
देतात :-  

१. शारीररक :- मजजासिंस्त्था, अिंतस्त्राडव प्रणाली, व शसिंपेथेटीक नवडस 
शसस्त्टममळेु रक्त दाब, हृदय स्त्पिंदन गती, श्वसन इ . वर पररणाम.  

२ . बोधतनक :- तणावािाली असताना व्यक्तीच्या ताककड क व वचैाररक 
िमते वरही पररणाम होतो.  

३ . भावतनक व वतडणकुीय :- भीती, राग, चचिंता, पवर्षण्णावस्त्था, इ . 
प्रततकक्रया अस ूशकतात.  

 

अश्या प्रकारे तणावा  िाली असताना त्याच्याशी सामना करण्यास िालील 
पद्धतीिंचा अवलिंब केला जाव ूशकतो :- 

 

* टाळाटाळ / झगर्णे :- तणावपणूड पररन्स्त्थतीत लोक एकतर त्या 
पररन्स्त्थतीशी झगर्तात ककिं वा तेथनू पळ काढतात.  ह्याचाच अथड असा कक 
पररन्स्त्थतीला सामोरे जा ककिं वा तेथनू काढता पाय घ्या.  

* पवरेचन :- आपण एिाद्याशी नसुतिं बोललो तरी आपल्याला बरे वाटते. 
मन मोकळ केल्यान ेभावतनक आधार शमळतो व मनाला उभारी येते.  

* सामान्जक आधार :- तणावपणूड पररन्स्त्थतीत आपल्याला उपलब्ध 
असलेल्या सामान्जक आधाराचा उपयोग करावा. बरेचदा लोक असा पवचार 
करतात कक नको उगाच कोणाच े उपकार ककिं वा कश्याला दसुर यािंना आपल्या 
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समस्त्या सािंगाव्या? व त्यामळेु हे लोक इतरािंशी बोलणिं ही टाळतात. िरिं म्हणजे 
इतरािंशी बोलल्यामळेु कदाचचत एिादा तोर्गाही सापरू् शकतो.  

* आर इ टी :- पववेकतनष्ठ मानसोपचार ही एक अत्यिंत प्रभावशाली अशी 
पद्धत आहे. ह्या पद्धतीत आपले अताककड क ककिं वा पवसिंगत असे पवचार, ताककड क व 
ससुिंगत पवचारामध्ये पररवततडत करायच ेअसतात.  

******************** 
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आत्म - सम्मान ( अन्स्त्मता ) 
 

 

 

स्त्वतः बद्दलची सिंकल्पना म्हणजेच स्त्व-अन्स्त्मता. प्रत्येक माणसाला हे 
फारच मौल्यवान व महत्वपणूड असतिं. ही स्त्वतःबद्दलची एक भावना आहे. तुम्ही 
स्त्वतःला कसे समजता ? एक सकारात्मक व्यक्ती म्हणून कक अशी व्यक्ती 
जयाला काहीच ककिं मत नाहीये? हे आकलन त्या त्या व्यक्तीच्या वतडनावर व 
आयषु्याकर् े बघण्याच्या दृष्टीकोणावर प्रभाव टाकत.े दसुर याबद्दलची अशभवतृ्ती 
बनवण्यातसदु्धा ह्याची मदत होत.े आत्मसम्मान िालील गोष्टीिंमध्येसदु्धा 
महत्वाची भशूमका बजावत े:- 

 

* जवाबदारी स्त्वीकारण्याची इच्छा जागतृ करणे.  

* आशावादी दृष्टीकोण बनवणे.  

* चािंगले सिंबिंध प्रस्त्थापपत करणे.  

* इतरािंच्या गरजािंबद्दल सिंवेदनशील होणे.  

* स्त्व - प्रेररत व महात्वाकािंिी होण्यात मदत.  

* नवीन सिंधी व आव्हानािंचा सामना करण्यास तयार होणे.  
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वेगवेगळ्या मानासशास्त्रज्ञािंनी वेगवगेळ्या व्याख्या केल्या आहेत. न्स्त्मथ 
कुपर प्रमाणे "आत्म सम्मान ही एक स्त्वतःची ककिं मत ठरवण्याची तनणडय प्रकक्रया 
आहे". हे दशडवत कक एिादी व्यक्ती कुठल्या स्त्तरापयतं स्त्वतःला योग्य, 

महत्वपणूड, व यशस्त्वी समजते.   

जयािंचा आत्म-सम्मान उच्च प्रकारचा असतो ते :-  

 

* स्त्वतःच्या हदसण्याकर् ेव तब्येतीकर् ेलि परुपवतात.  

* क्वचचतच पारा चढतो.  

* सकारात्मक व समिंजस असतात.  

* आशावादी असतात.  

* वास्त्तववादी व ध्येयपतूीकर् ेजाणारे असतात.  

* स्त्वतःवर पवश्वास असतो.  

 

आत्म-सम्मानाची तनन्श्चती करण्यात पालक, शशिक, व आपल्या 
आजबूाजचू ेलोक आपल्याला जयाप्रकारे वागवतात ह्या सवाडचा हातभार असतो.  

आत्म-सम्मानात सधुारणा करायची असल्यास िालील गोष्टीिंचा अवलिंब 
करावा :- 

 

* हदग्गज यशस्त्वी लोकािंच ेचररर वाचणे. ह्यात असिं समज ूशकतिं कक ह्या 
लोकािंनी जीवनातील नकारात्मक पररन्स्त्थतीिंना कसिं सकारात्मक बनवलिं ? 



एक हात मदतीचा  प्रा. आरती पसारकर 

ई साहहत्य प्रततष्ठान  www.esahity.com  

 
  

* "काहीच अशक्य नाही" बरेचदा 
आपणच आपल्या मयाडदाचाच पवचार करत 
बसतो. परिंतु ह्या मयांदािंच्या पलीकर् ेजावनू 
प्रयत्न केल्यास अशक्य वाटणार या गोष्टी 
साध्य होव ूशकतात.  

* दसुर याला तनरपेि भावनेनी  
मदतीचा हात हदल्यास समाधान शमळते.  

* एिाद्याबद्दल चािंगली गोष्ट समजल्यास ती त्याला नक्की सािंगावी व 
कौतुक करावे तसेच आपली कोणी स्त्तुती केल्यास तीसदु्धा आदर पवूडक 
स्त्वीकारावी.  

* स्त्वतःच्या प्रत्येक तनणडयाची जवाबदारी घेण्यास शशकाव ेव अपयशासाठी 
कारणे देत बस ूनये. 

* इतरािंच्या प्रततकक्रयािंबद्दल फार वाईट वाटून घेव ू नये कारण त्या 
एकसारख्या नसतात. कधी चािंगली तर कधी वाईट. अश्या वेळेस तुम्ही स्त्वतःला 
चािंगल समजणार कक वाईट? 

* स्त्वतःशीच सकारात्मक सिंवाद साधावा. उदा : "मी हे करू शकतो", "मी 
हे नक्की हाताळू शकेन", वगैरे  

* धीर धरावा. योग्य व बरोबर गोष्टी करत राहाव्या. पररणाम एका 
रारीतून हदसणार नाहीत परिंत ुकाही तरी हालचाल नक्की होत असते.  

* स्त्वतःची बलस्त्थाने व उणीवा ओळिा.  

* स्त्वतःबद्दलच ेनकारात्मक पवचार थािंबवा. पवपरीत परीन्स्त्थतीिंमध्ये स्त्वतः 
बद्दलच्या ३ गोष्टी आठवा जयाने तुम्हाला आनिंद शमळेल.  



एक हात मदतीचा  प्रा. आरती पसारकर 

ई साहहत्य प्रततष्ठान  www.esahity.com  

 
  

* केलेल्या ककिं वा झालेल्या चकुािंबद्दल पवर्षण्ण होव ूनका. चकुा ह्या उत्तम 
शशिक असतात, त्यातनू सधुारण्याची सिंधी पढुच्या वेळेस नक्की शमळत.े  

* आपण आपल्यात काय बदल घर्व ूशकतो व काय नाही? ह्याचा आढावा 
घ्यावा. उदा : आपली उिंची काही आपण बदल ूशकत नाही.  

 

वयस्त्क व पालक म्हणून आपण आपल्या मलुािं मध्ये सकारात्मक 'स्त्व'ची 
तनशमडती करण्यात दि असले पाहहजे.     
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सिंपे्रर्षण (Communication) 

 

 

एका व्यक्तीकरू्न दसुर या व्यक्तीकर् े जाणार या माहहतीला सिंप्रेर्षण 
म्हणतात. कल्पना, तर्थय, पवचार, भावना व मलू्य ह्यािंचा वापर करून योग्य 
सिंवादामाफड त आपण दसुर यापयतं पोहोच ू शकतो. ह्यात कमीत कमी २  

व्यक्तीिंची आवश्यकता असत,े  आखण हे 
तेव्हाच साधले असे म्हणता येईल जेव्हा 
पाठवणार याने माहहती पाठवल्यावर, 

घेणारयाला त्याकर् ेमाहहतीचा अथड समजला 
आहे.  

दैनिंहदन जीवनात सिंप्रेर्षण/सिंवाद फार 
महत्वाच ेआहे. तसेच सिंस्त्था व नातेसिंबिंधािंमध्येही ह्याची महत्वाची भशूमका आहे. 
सिंवादाशशवाय सहकायड व समन्वय शक्यच नाही. प्रभावकारी सिंप्रेर्षण हे उत्तम 
कायडभाग साधण्यात मदत करतिं व उत्कृष्ट जीवनाबरोबर स्त्वस्त्थ सिंबिंध प्रस्त्थापपत 
करण्यातही मदत होते. सिंवाद ही एक दतुफाड प्रकक्रया आहे. ह्यात ८ पायर या 
आहेत :- 

 

१. पाठवणार याच्या मनात एक कल्पना, पवचार, माहहती असते  

२. त्याला ही माहहती शब्दािंमधे बािंधायची असते.  

३.  एिादी पद्धत वापरून त्याला ही माहहती दसुरयाकर् ेपाठवायची असते.  
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४. घेणारा ही माहहती घेतो.  

५. त्याला ही माहहती समजून घ्यावी लागत.े  

६. घेणारा ही माहहती तर्थय म्हणून स्त्वीकारतो व वापरतो.  

७. माहहती पाठवणार याने, माहहती घेणारयाकरू्न प्रततसाद शमळवायचा 
असतो.   

  सिंप्रेर्षण हे २ प्रकारच ेसचूक वापरून करता येत े :- १) शान्ब्दक व २) 
अशान्ब्दक  

 

  सिंप्रेर्षणाच ेपवशभन्न पलै ू:- 

 

१) वरून िाली व िालनू वर जाणारे 
सिंप्ररे्षण :- न्जथे वगेवेगळे स्त्तर असतात ततथ े
िालच्या स्त्तरावरून वर व वरच्या स्त्तरावरून 
िाली, दोन्ही तफे सिंपे्रर्षण होणे आवश्यक आहे. हे 

फक्त कायाडलयीन व्यवहारातच नाही तर कुटुिंब व  शमर पररवारातसदु्धा अपेक्षित 
आहे.  

२) माहहतीचा अततरेक :- एका वळेेस फार जास्त्त माहहती नसावी. घेणारा 
एका वेळेस जेवढी माहहती नीट समजून घेव ूशकतो, तेवढीच माहहती द्यावी.  

३) सम स्त्तरावरसदु्धा सिंवाद साधला गेला पाहहजे.  

४) जाळे :- एकाकरू्न दसुरयाकर् े सवड हदशा मधे सिंवाद साधता आला 
पाहहजे.  
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सिंप्रेर्षणासाठी पवशभन्न कौशल्ये असणे ही आवश्यक आहे. मखु्य भावतनक 
कौशल्यावर आधाररत ३ कौशल्ये आहेत :- 

  

१. व्यक्त करण्याच ेकौशल्य :- प्रभावीपणे दसुरयापयतं माहहती पोहोचवणे.  

 

२. ऐकण्याच े कौशल्य :- दसुर याकरू्न आलेली माहहती ऐकून घेणे ही 
तततकेच महत्वाच ेआहे.  

 

३. व्यवस्त्थापन कौशल्य :- माहहतीच ेव्यवस्त्थापन, कुठली माहहती हवी व 
कुठली द्यायची आहे, ह्याची योग्य जाणीव असणे.  

 

  िालील सचूना जर अमलात आणल्या तर प्रभावी सिंपे्रर्षण होण्यास 
मदत होत े:- 

 

१) सािंगण्यापेिा कृतीतून दािवावे.  

२) शान्ब्दक व अशान्ब्दक सिंकेत ओळिावे.  

३) समजलिं का नाही हे तपासाव.े  

४) पवश्वास सिंपादन करावा.  

५) भावनािंचा ही पवचार व्हावा.  

६) प्रततसाद द्यावा व घ्यावा.  

७) शािंत व  न्स्त्थर राहावे.  
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ह्या सवड गोष्टी लिात घेवनूसदु्धा काही अर्थळे येव ूशकतात.  

उदा:   पवर्षय बदलणे, हदशा दािवणे, दसुरयाला आदेश देणे.              
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सिंघ - बािंधणी 
 

 

 

फक्त कायाडलयात 
ककिं वा औपचाररक 
समहूामधेच सिंघबािंधणी व 
सिंघात कायड करण्याची 
गरज असत े असे नाही 
तर अनौपचाररक समहू 
जसे कुटुिंब इथे ही सिंघ 
बािंधणीची गरज असते. 
जेव्हा सिंघबािंधणी केली 
जात ेतेव्हा कामाच ेवाटप, 

जवाबदारी व हक्कािंच े
स्त्तर व कामाच े एकेक 

पार्ले जाऊ शकतात. ह्यामळेु कामाच ेपवकें द्रीकरण होऊन हक्क व जवाबदारीच्या 
हुद्द्यानसुार कामाची आिणी करता येव ूशकत.े  

सिंघ म्हणजे एक सहकायाडत्मक समहू आहे ह्यात काही लोक एकर येवनू 
एकाच ध्येयासाठी कायडरत असतात. दोन समहूाच े शभन्नत्व त्यात कायडरत 
असलेले लोक व त्यािंच े आपापसात कश्या व ककती प्रकारच्या देवाण-घेवाण 
होतात ह्यावर ठरतिं. कुठल्या ही सिंघाचिं कायड त्यािंच्या उहद्दष्ट्याच ेज्ञान, जवाबदारी 
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उचलण्याचा वाटा, हदलेले कायड उत्साहाने करण्याची इच्छा व एकमेकािंना सहकायड 
ह्यातनू हदसत.े  

सिंघ बािंधणी म्हणजे एकर आलेल्या लोकािंना त्यािंच्या ध्येयापयतं 
पोहोचण्यास उपयकु्त ठरणे होय.  

सिंघ बािंधणीत ४ मखु्य मदेु्द आहेत :-- 

१) सहकायााि ेवातावरण :-  सवांनी सिंघ म्हणूनच पवचार केला पाहहजे व 
एकमेकािंच्या िमत ेवर पवश्वास दािवला पाहहजे.  

 

२) िभूमकेला साजेस कौशल्य :- सिंघात शाशमल झालेल्या लोकािंकर् ेत्यािंना 
हदलेले कायड करण्याची िमता व अहताड असली पाहहजे व सहकायड करण्याची 
इच्छासदु्धा.  प्रत्येकाने दसुर याच्या भशूमकेचीही जाण ठेवावी.  

 

३) उहिष्टे :- वेळोवळेी उहद्दष्टािंची उजळणी व्हायला हवी. काही वळेेस 
अश्या गोष्टी घर्तात जयामळेु  लोक नाउमदे होतात, ह्याची काळजी घेतली गेली 
पाहहजे.  

४) संघाि ेबक्षीस :- प्रत्येक व्यक्तीला स्त्वतःला सिमता व पोच पावती 
शमळेल असे प्रावधान केले असले पाहहजे.  

 

सिंघ बािंधणीच्या काही अवस्त्था अस ूशकतात :- 

 

१) निमााण :- कोणी तरी सिंघ बनवण्यात पढुाकार घ्यावा लागतो व 
इतरािंची  त्याला सहमती लागते.  
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2)अहमहभमका:- सिंघ बनवल्यानिंतर त्यात बहुधा एक प्रकारची स्त्पधाड 
असते.  

 

३) उहिष्टे :- सिंघातील प्रत्येक व्यक्तीला उहद्दष्टािंची नीट माहहती असावी. 
ते कश्यासाठी एकर आले आहेत व त्यािंना काय काम करायचिं आहे? 

 

४) मािके  :- सरुवातीच्या थोड्या वेळानिंतर समहूाची अशी मानके 
सवाडनमुत ेतयार होतात.  

 

५) अडथळे :- जया गोष्टी समहूाच्या कायाडत अर्थळा बन ूशकतील त्यािंची 
आधीच उहापोह केली असली पाहहजे.  

 

६) वताि :- सिंघ कायड करायला सरुवात करतो व इतर ही अनेक कायड 
केली जातात.  

 

७) समारोप :- उहद्दष्ट साध्य झाल्यावर सिंघ पवसन्जडत केला जातो.  

 

        सिंघ बािंधणीत काही कौशल्ये उपयोगी पर्तात :- 

 

१) सल्ला-मसलत :- बदल घर्वण्याच्या आरािर्ा मािंर्ण्याची िमता.  
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२) अंतव्याक्तीगत कौशल्य :- पवश्वास सिंपादन करून शशकवण्याची व 
ऐकण्याची िमता  

 

३) संशोधि कौशल्य :- पररणामािंच े तनयोजन व मलु्यािंकन करण्याची 
िमता  

 

४) प्रस्ततुीकरण कौशल्य :- एक चािंगला अहवाल तयार करून लोकािं पढेु 
सादर करण्याची िमता  

 

५) प्रनतसाद :- प्रततसाद शमळवनू त्यावर कायडवाही करणे, महत्वपणूड आहे.  

 

सािंतघक कायाडच ेसलुभीकरण िालील गोष्टीिंमळेु होव ूशकते :- 

 

१) समहूाबरोबर  िुल्या चचलेा प्रोत्साहन देणे  

 

२) समहूािंच्या बठैकािंच ेतनरीिण व त्याप्रमाणे एकमेकािंशी सिंवाद साधणे  

 

३) समहू कायडरत असताना उहद्दष्ट व भशूमकेच्या स्त्पष्टीकरणाबद्दल प्रश्न 
पवचारण्याची मभुा  

 

४) कायडरत असताना काही  पररन्स्त्थतीिंमध्ये समस्त्या तनवारण करण्यास 
उद्यकु्त करणे  
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५) शान्ब्दक माहहतीचिं प्रततपादन करण्यासाठी अशान्ब्दक सिंकेतािंकर् े लि 
परुवणे  

 

६) कायड करत असताना कुठल्याही वेळेस व कुठल्याही अवस्त्थेत 
शशकण्याच ेप्रोत्साहन.  

िरिं म्हणजे स्त्वतःला एिाद्या मोठ्या रचने चा भाग समजणे, जी रचना 
तुमच्यापेिा  मोठी व तुमच्या पलीकर्ची आहे, ह्याला समहूाशी तनगर्ीत असणे 
म्हणतात. िालील मदेु्द प्रभावी पणे काम करण्यास उपयकु्त ठरतील :-  

 

१) स्त्पष्ट अपेिा :- प्रत्येक व्यक्तीला त्याची स्त्वतःची भशूमका व 
त्याच्याकरू्न काय अपेिा आहेत, ह्याची पणूड माहहती असावी.  

 

२) सिंदभड :- प्रत्येकाला आपण कुठल्या पे्ररणेने ह्या समहूाबरोबर आहोत 
ह्याची जाणीव असावी.  

 

३) कायडिमता :- समहूातील प्रत्येक व्यक्तीकर् े परेुशी योग्यता व ज्ञान 
आहे का?  

 

४) अचधकार :- समहूाने त्यािंना हदलेल्या जबाबदारीप्रमाणे त्यािंची कायडपद्धती 
ठरवली आहे का? 
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५) तनयिंरण :- समहू म्हणून ते ककती सिम आहेत, अचधकार कोणते 
आहेत? व मयाडदा काय आहेत ह्याची नीट माहहती असावी.  

 

६) समन्वय :- सवड जण प्रभावी पणे एकर काम करत आहेत का? 

त्यािंच्यात सामिंजस्त्य आहे का? त्यािंना एकमेकािंच्या व सिंघ प्रमिुाच्या भशूमका व 
जवाबदार या माहहत आहेत का? 

  

७) सजृनशील नवीन उपक्रम :- सिंघ म्हणून त्यािंना बदल घर्वण्यात 
स्त्वारस्त्य आहे का? त्यािंच्या दृष्टीने नवीन कल्पना व अद्पवतीय समाधान ह्याला 
महत्व आहे का?  

 

८) पररणाम :- सिंघाच्या उपलब्धीिंबाबत त ेस्त्वतःला जवाबदार धरतात का? 

 

९) सािंस्त्कृततक बदल :- ह्या पढेु पारिंपाररक वातावरण कदाचचत  नसणार 
तेव्हा  ह्या पढेु लागणारया बदलािंची त्यािंनी दिल घेतली आहे का? 

अश्या प्रकारे जयािंना छोटे समहू व सिंघ तनमाडण करून एकमेकािंबरोबर 
सहकायाडने काम करावयाच ेआहे त्यािंना वरील सचूनािंचा फायदा होव ूशकतो 

                       “एकमेका साहाय्य करू अवघे धरू सपंुथ”  
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पे्ररणा 

 

 

 

आपण आपल्या  आज ू बाजूला 
वेगवेगळ्या प्रकारची लोक बघत असतो. 
काही लोकािंना कुठेही घरी दारी, कायाडलयात, 

नेहेमीच काहीही आखण सवडकाही करायला 
आवर्तिं. ही अशी लोक पषु्कळदा न येत 
असलेली गोष्टसदु्धा शशकून घ्यायला व मग 

करायला ही तयार असतात. ततथेच इतर असे काही लोक असतात कक जयािंना 
काहीच करायचिं नसतिं, जास्त्तीचिं सोर्ाच पण त्यािंच्या वाटेचिं, त्यािंना नेमनू हदलेलिंही 
काम करायचिं नसतिं. शशवाय ततसर या प्रकारची लोक असतात जयािंना सवड काही 
येत असनूसदु्धा काहीच करायचिं नसतिं. असिं कश्यामळेु असतिं? असिं का घर्तिं कक 
काहीलोक स्त्वयिं प्रेररत, उत्साही, आशावादी, पढुाकार घेणारे व जास्त्तीचिं काम 
करण्यास सदैव तत्पर असतात. ही लोक प्रत्येक कामाचा आनिंद घेत असतात, 

ह्यािंची प्रेरणा कश्यात असत?े बाह्य गोष्टी ह्यािंना प्रेररत करतात कक त्यािंची 
अिंतगडत भावनाच त्यािंना प्ररेरत करत असत े?  

ह्यापवरुद्ध जी लोक नकारात्मक, सहकायड न करणारे, काम करण्यास नकार 
देणारे असतात त्यािंना कश्याही प्रकारे प्रेरीत  करता येणिं शक्य आहे का? अश्या 



एक हात मदतीचा  प्रा. आरती पसारकर 

ई साहहत्य प्रततष्ठान  www.esahity.com  

 
  

लोकािंच े वररष्ठ अचधकारी, शशिक, व पालक नेहेमीच ह्यािंना कसिं प्रेररत कराविं 
ह्या पवचारान ेग्रस्त्त असतात.  

अश्या लोकािंना कुठल्या प्रशशिणाच्या कायडक्रमाला ककिं वा कायडशाळेला 
पाठवनू त्यािंच्यात सधुारणा करण्यात येव ूशकत ेका?  

अश्या पद्धतीने कोणातच एका रारीतून बदल घर्वणे कठीणच नाही तर 
अशक्यच असत.े त्या त्या व्यक्तीच े स्त्वतःच े प्रयत्नच त्याला प्ररेरत करू 
शकतात.  

आता प्रेरणा म्हणजे काय ? शान्ब्दक अथड ‘हलणे', 'पढेु जाणे', 'करत राहणे', 

असा होय. िमता व प्रेरणा ह्याचिं गुणोत्तरच तुमची कायडिमता दािवते.  

 

f ( िमता x प्रेरणा ) =कायडिमता 

 

कुठल्याही कायाडत यशस्त्वी होण्यासाठी एक प्रकारची न्जद्द असणे आवश्यक 
आहे. उदा : बरेचदा आपण असिं ऐकतो कक भारतीय कक्रकेट सिंघात बरीच िमता 
व कौशल्य आहे पण त्यािंच्यात काही करून दािवण्याची ककिं वा न्जिंकायचिंच अशी 
'न्जद्द' हदसत नाही. आता ह्या गोष्टीकर् े२ प्रकारे बघता  येईल. एक म्हणजे " 
मला पहहलिं बिीस शमळायलाच पाहहजे", "मी न्जिंकलच पाहहजे", असे पवचार  
र्ोक्यात येणे, परिंतु अश्या पवचाराने फक्त ताण तनमाडण होतो व नकाराथी 
पवचारािंची शृिंिला, दर्पण व ताण येण्यास प्रोत्साहन देते. आखण हे लिात ठेवलिं 
पाहहजे कक तणावािाली कुठलिंच काम नीट होत नाही.  

दसुरिं असिं कक माझ्या िमते प्रमाणे चािंगलिं व उत्तम काम करायचिं असिं 
ठरवणे, म्हणजे पररणामािंवर लि न ठेवता काम करण्यावर जास्त्त लि परुवायला 
हवे.  
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कुठलिंही काम करण्यामागे त्या व्यन्क्तला ते करण्यामागची गरज काय? हे 
माहहत करून घ्यायला पाहहजे. गरज पवशभन्न प्रकारच्या अस ूशकतात. उदा : 
सत्ता, पसैा, उपलब्धी, सलग्नता, इ. प्ररेणा देण्यार या गोष्टी बाह्य ककिं वा आिंतररक 
अस ू शकतात. जेव्हा लोक स्त्वतःहून पे्रररत होत नाही तेव्हा त्यािंना बाह्य 
गोष्टीिंची प्ररेणेसाठी आवश्यकता भासते. ही  बाह्य प्ररेणा पसेै, एिादिं बिीस, 

कौतुक, कामाची पोचपावती आदी कोणत्याही स्त्वरुपात अस ूशकत.े पण अश्या 
प्रकारची पे्ररणा तात्परुती व थोड्या काळापरुती असत े व व्यक्तीला अश्या 
पे्ररणािंवर अवलिंबनू राहायला भाग पार्ते. तेव्हा कोणीही स्त्वतःच आतून पे्रररत 
असेल तर ते जास्त्त योग्य ठरतिं. ह्यात मानशसक समाधान, कायड सिंपन्न 
करण्याची इछा, उपलब्धीची गरज आखण करण्याची मजा, अश्या गोष्टी तनहहत 
आहेत.  

गरजािंबरोबरच उहद्दष्टािंचीही माहहती ठेवावी. मला ह्यातून काय साध्य 
करायचिं? एिादी गोष्ट साध्य करायची असल्यास ती गोष्ट कमीतकमी २१ वळेा 
करावी, म्हणजे ती एक सवय बनते. आखण मग ही सवयच एक प्रततक्षिप्त 
प्रततकक्रया बनत े जी आपसकूच हदली जाते. एिादी गोष्ट घर्ावी असिं वाटत 
असेल तर ती आधी 'र्ोक्यात' 'पवचारात’ घर्वावी लागत.े  

अश्या ही प्रकारची लोक असतात जयािंच्यावर 'आिंतररक', ककिं वा 'बाह्य' loc 

(locus of control)  चा प्रभाव असतो.      

जया लोकािंना असे वाटते कक त्यािंची िमता ककिं वा बदु्धी ठरापवक आहे त े
बाह्य locच्या प्रभाव िाली असतात, तसेच जे लोक असिं समजतात कक त्यािंच्या 
िमतेत व बदु्धीत सधुारणा होव ूशकत ेत ेआिंतररक locच्या अिंतगडत येतात.  

प्रत्येक व्यक्ती अद्पवतीयच असत.े त्याच्या गरज वेगळ्या व पवशशष्ट 
अश्या असतात. ह्या गरज ओळिून त्याचिं समाधान करण्याचिं उहद्दष्ट ठरवता 
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आलिं पाहहजे. व त्या प्रमाणे त्या हदशने ेकायडरत व्हायला  पाहहजे. असो. गरजािंच े
समाधानच त्याच्या आयषु्याच ेयश असेल.  

 

                 " आजचा पणूड उपयोगच उद्याची जय्यत तयारी असेल."  
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तनणडय-प्रकक्रया 

 

 

आपल्या पकैी प्रत्येकालाच वळेोवळेी पवशभन्न पररन्स्त्थतीमधे तनणडय 
घ्यावेच लागतात. काही मलैाच े दगर् असे असतात, जेव्हा महत्वाच े तनणडय 
घ्यायच े असतात, जयािंचा पढुील आयषु्यावर कायम स्त्वरूपी प्रभाव राहू शकतो 
ककिं वा पढुील आयषु्य घर्वण्यात ह्या तनणडयािंची महत्वाची भशूमका असत.े उदा: 
१०वीनिंतर कुठल्या शािेत प्रवेश घ्यायचा ककिं वा १२वीनिंतर कुठला अभ्यासक्रम 
ककिं वा पवर्षय तनवर्ायच?े व्यवसायाची तनवर्, आयषु्याचा जोर्ीदार, गुिंतवणकू, घर 
घेणे व इतर अनके अश्या घटना असतात जयात प्रत्येकालाच पवशशष्ट वेळेत 
योग्य असा तनणडय घ्यावा लागतो व त्या वळेेस असेही वाटत असते कक हा 
तनणडय योग्य ठरू दे.  

अश्या मोठ्या घटनाच नाही तर रोजच्या दैनिंहदन गोष्टी जसिं कक कुठली 
भाजी करायची, कुठला ड्रसे घालायचा इ.सदु्धा तनणडयाची प्रकक्रया राबवावीच लागते.  

मी बतघतलिंय कक काही लोक छोट्या छोट्या गोष्टीिंमध्येसदु्धा तनणडय 
घ्यायला बराच वेळ लावतात. ही अशी लोक िरेदीला जातात तेव्हासदु्धा तनणडय 
घेव ू शकत नाहीत व तनणडय पढेु ढकलतात. दकुानदार त्यािंच्यापढेु ककिं मत व 
गुणवत्त ेनसुार बर याच गोष्टी ठेवतो तरी ही त्याचिं समाधान होत नाही आखण त े
एका दकुानातून दसुर या दकुानात कफरत राहतात.  
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गॅ्रजुएशनच्या शवेटच्या वर्षाडला जाताना पवद्याथी बरेचदा मला पवचारतात 
कक कुठले पवर्षय तनवर्ावे? ते द्पवधा मनन्स्त्थतीत असतात, एकच पवर्षय घ्यावा  
कक २ पवर्षय घ्याव े इ. त्यािंच्याकर् े माहहती भरपरू असत,े परिंत ु ती त्यािंनी 
व्यवन्स्त्थत मािंर्णी करून बतघतली नसत ेव त्यामळेु आपला अग्रक्रम काय आहे 
व त्या प्रमाणे त्यािंना तनणडय घेणे कठीण जाते. आपल्या पकैी प्रत्येकालाच योग्य 
तनणडय घ्यायचा असतो. " हा तनणडय माझ्यासाठी अचकू  ठरू दे". अशीच भावना 
प्रत्येकाच्या मनात असते.  

मानसशास्त्रज्ञािंचिं असिं म्हणण  आहे कक एिाद्या तनणडयमळेु जर यश 
शमळालिं तर तो तनणडय योग्य ठरत नाही तर तनणडय हा तकड  शक्ती वर 
आधाररतच असावा म्हणजे तो अचकू ठरतो. कारण यशात नशशबाचाही एक भाग 
अस ू शकतो. असो. पववेकतनष्ठ तनणडयात उहद्दष्टे, तत्व, आखण योग्य माहहतीचिं 
सिंकलन ह्या सवांचा समावेश असतो.  

तनणडय घेणे म्हणजे उपलब्ध पयाडयािंमधनू तनवर् करणे होय. लोक तनणडय 
घेतात म्हणजे तनवर् करण्यात स्त्वतःच्या पसिंतीचा अग्रक्रम ठरवतात.  

मला असा एक अनभुव इथे उद् धतृ करावासा वाटतो. आम्ही एका 
महापवद्यालयात व्याख्यात्याची तनवर् करण्यासाठी गेलो होतो. २-३ उम्मेदवार 

चािंगले होत ेव तनवर् सशमतीच्या पसिंतीस उतरले होत.े 
प्रश्न असा होता कक ह्यातल्या कोणा एकाची नेमणूक 
करायची? सशमतीतली एक व्यक्ती इतर उमेद्वारािंच्या 
चािंगल्या व वाईट गोष्टीिंचाच सारिा उहापोह करत 
होती. तेव्हा मी म्हटलिं कक असिं तर आपण पणूड हदवस 
त्यािंच्या बलस्त्थान व उणीवािंवर चचाड करू शकतो पण 
शवेटी तनणडय "कोणीतरी १" असाच घ्यायचा आहे.  
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दसुरिं एक उदाहरण घ्यायचिं झाल्यास, समज मला एक मकै्रोवेव ओवन 
पवकत घ्यायचा आहे, तर आधी मला हे माहहत असलिं पाहहजे कक मी त ेका 
पवकत घेत आहे? मी ह्याचा काय उपयोग ककिं वा वापर करणार आहे? निंतर मी 
पवशभन्न प्रकारच्या मॉर्ले्स व किं पनीच्या ओवन्सची माहहती गोळा करेन. ह्या 
सवांची तुलना करून माझ्या गरजेच्याजवळ जो मॉर्ले बसेल त्याची मी तनवर् 
करेन. काही वळेेस आपण फार जास्त्त माहहती गोळा करतो व ह्या माहहतीच्या 
अततरेकमळेु तनणडय घेण्यात चकुा होव ूशकतात.  

तेव्हा तनणडय प्रकक्रयेत सवड प्रथम उहद्दष्ट माहहत असणे, निंतर माहहती गोळा  
करणे, मग पयाडयािंची तनन्श्चती करणे, आखण शवेटी ह्यातून एका पयाडयाची तनवर् 
करणे.  

ह्या सबिंध प्रकक्रयेत २ पायर या आहेत :- १) माहहती गोळा करणे २) 
माहहतीि ेसंघटि व मांडणी.  

ह्या २ गोष्टी चािंगल्या प्रकारे कश्या करता येतील, ते पाहूया :-  

*मखु्य अर्थळा आहे तो म्हणजे 'अतत आत्म-पवश्वास' (overconfidence) 

ह्यातून बचाव करायचा असेल तर दसुर या व्यक्तीचिं मत घ्याविं ककिं वा जयािंना 
ह्या प्रकारच्या तनणडयातील अनभुव आहे त्यािंचा सल्ला घ्यावा.  

* दसुरा अर्थळा म्हणजे आपल्या  भावना व अपेिा. बरेचदा आपण 
आपल्या मनातील इच्छेला जास्त्त मान  देवनू तनणडय घेतो त्यापेिा पवश्लेर्षण 
करून तनणडय घेतल्यास जास्त्त रास्त्त ठरू शकतो.  

अश्या प्रकारे तनणडय प्रकक्रयेतील पाययाचंा अवलिंब केल्यास, चकुािंचीही 
काळजी घेतली जात ेव योग्य तनणडयाप्रत पोहोचण्यास मदत होते.  

                          ' आपल्या निणायात आपल िववतव्य दडलेलं आहे '.     
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भावतनक बुपद्धमत्ता 

 

 

 

आजकाल असिं बघतो कक यशस्त्वी होण्यासाठी ककिं वा व्यन्क्तमत्व 
पवकासासाठी 'भावतनक बपुद्धमत्ता', बद्दल चचाड केली जाते. नसुता बदु्ध्यान्कच ( 
IQ ) चािंगला असनू उपयोग नाही तर 'भावतनक बदु्ध्यािंक'( EQ )सदु्धा महत्वाचा 
आहे. कारण कक आपल्या वागण्या बोलण्यात, काम करण्यात, तनणडय घेण्यात, 

उहद्दष्टे ठरवण्यात, आखण इतरािंशी सिंवाद साधण्यात 'भावना' एक सिम घटक 
आहे. भावतनक बपुद्धमत्ता ही पहहल्यािंदा सालोव े व मेयर ह्यािंनी प्रचशलत केली 
परिंतु ह्यावर जास्त्त कायड र्तेनयाल गोल्र्मनने केलेलिं आहे.  

भावतनक बपुद्धमत्ता व्यक्तीला पे्रररत करत ेव वफैल्यासारख्या परीन्स्त्थतीत 
उभारी देत,े इम्पल्सेसचिं तनयिंरण करत,े मरू् सािंभाळते. भावतनक बदु्धीमत्तेमळेु 
भावनािंचिं सिंवेदन, तनयिंरण, व मलू्यमापन करण्याची िमता वाढत.े  

गाडािरिे िावनिक बदु्धीमत्तेि े५ मखु्य िाग सांगगतले आहेत :-  

१. स्त्वतःच्या भावना समजून घेणे :- स्त्वतःबद्दल ची जागरूकता असणे. 
एिाद्या पररन्स्त्थतीत असताना त्या वेळेस नेमक्या कुठल्या भावना आपण 
अनभुवतो आहोत, ह्याची नोंद घेणे.  

२. भावनािंचिं व्यवस्त्थापन :- भावना हाताळणे. चचिंता द:ुि अश्या भावनािंच्या 
पररणामािंशी जळुवनू घेणे.  
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३. स्त्वतःला प्ररेरत करणे :- भावतनक स्त्वतनयन्रण. एिाद्या ध्येयाचा मागे 
असताना भावनािंवर तनयिंरण ठेवता आलिं पाहहजे. ध्येय साधताना भावनािंपेिा 
‘पववेक’ वर जास्त्त लि कें हद्रत केल पाहहजे.  

४. भावना ओळिणे :- इतरािंच्या भावना समजून घेणे. दसुर याच्या 
भावनािंशी तदानभुतूी दािवता आली पाहहजे.  

५. सिंबिंध हाताळणे :- सामान्जक स्त्तरावर प्रभावकारी होवनू इतरािंशी सिंवाद 
साधण्यात कुशल असावे.  

 

भावतनक बपुद्धमत्ता चािंगले सिंबिंध प्रस्त्थापपत करण्यात मदत करते, कायाडत 
यश शमळवनू देत,े व उहद्दष्ट साधण्यात हातभार लावत.े  

 

खालील ५ कौशल्ये आत्मसात केल्यास िावनिक बवुद्धमत्ता वाढू शकते :-  

* तणाव कमी करता येण्याची िमता :- एिाद्या तणावाच्या पररन्स्त्थतीत 
त्याच्याशी पटकन जळुवनू घेवनू त्याचा तुमच्यावर नकारात्मक प्रभाव परू् देव ू
नये.  

* स्त्वतःच्या भावना ओळिणे व हाताळणे.  

* इतरािंशी जोर्ता येणे:- अशान्ब्दक सिंवादाद्वारेसदु्धा इतरािंशी जवळीक 
साधता आली पाहहजे.  

 * पवनोदाचा वापर :- कठीण पररन्स्त्थतीिंमध्ये पवनोदाचा वापर केल्यास 
तणाव diffuse केला जाव ूशकतो.  

* सिंघर्षड सोर्वण्याची ककमया .  
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ह्या भशवाय िावनिक बदु्धी सधुारण्या साठी काही महत्वाच्या यकु्त्या :-  

 

* तुम्ही इतरािंशी कसे वागता, तुमची प्रततकक्रया कशी असत ेह्याच ेतनरीिण 
करा. तुम्ही तनणडयाप्रत पोहोचण्याची घाई करता का?  

* तुमचिं कायड िेर व तेथील वातावरण बघा. नम्रता हा एक उत्तम गणु 
अस ूशकतो.  

* स्त्वतःचिं मलु्यािंकन करावे. आपल्यात काय उणीवा आहेत? स्त्वतःकर् ेिरे 
पणान ेबघण्याच ेधयैड कमवा.  

* तणावाच्या पररन्स्त्थतीत तुमची प्रततकक्रया कशी असते ह्याची नोंद घ्या. 
तुम्ही लगेच रस्त्त होता का? शािंत व तनयिंरणात राहण्यास शशकावे.  

* स्त्वतःच्या कृती व भावनािंची जवाबदारी घ्यावी.  

 

काही िाविा व त्याि ेगट :-  

 

* क्रोध : ततरस्त्कार, अन्याय, िुन्नस, वाकर्पेणा, हहिंसाचार.  

* द:ुि : व्यथा, उदासी, एकटेपणा, नरैाश्य, पवर्षण्णावस्त्था.  

* भीती : चचिंता, काळजी, खिन्नता, धास्त्ती.  

* पे्रम : स्त्वीकृती, प्रेमळपणा, पवश्वास, भक्ती, प्रशिंसा.  

* आनिंद : सिु, सटुका, गवड, आनिंद, ब्रम्हानिंद, धन्यता.  
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वाचन हा एक चािंगला टाईमपास आहे. पण तो केवळ टाईमपास नाही. आपण 
वाचत असतो तेव्हा आपण घर्तही असतो. पुस्त्तकािंतले शब्द आपले तछन्नी हतोड्याचे 
काम चोि बजावत असतात. त्यामुळे वाचन करणारा समाज आखण तनव्वळ पोटाथी 
समाज यािंच्यात फ़रक असतो. हदसतो. जाणवतो.  

त्यातूनही शब्द जर मातभृार्षेतून असतील तर त्या तछन्नीला धार येते. हातोर्ी 
जोमदार होते. आखण मातभृार्षा जर मराठीसारिी भरजरी, वैभवशाली आखण धारदार 
असेल तर मनावर होणारा पररणाम आखण सिंस्त्कार अचधकच गर्द असतात. म्हणून 
मराठीत वाचन सिंस्त्कृती रुजवायची आहे. वाचनाची आवर् जोपासायची आहे. वाचनाची 
वतृ्ती, वाचनाचा छिंद फ़ुलवायचा आहे. एकट्यादकुट्या व्यक्तीत नाही. मराठीच्या 
कोट्यवधी सािरािंत मराठी वाचनाची गोर्ी तनमाडण करणिं आखण त्याचिं छिंदात रुपािंतर 
करणिं हे आमचिं ध्येय आहे. आखण त्यासाठी माध्यम आहे इिंटरनेट. 

एक सत्य आहे. अगदी रुस्त्तमातला रुस्त्तम वाचक आपलिं पहहलिं पुस्त्तक 
पवनामूल्य शमळवतो. कधी घरात पर्लेलिं. कधी शॆजारून. कधी वाचनालयातून. मग 
जसजशी गोर्ी लागत जाईल तसतसिं ककिं मतीची पवाड न करता पुस्त्तक शमळवून 
वाचायला लागतो. पण ही गोर्ी पेरावी, रुजवावी, जोपासावी लागते. म्हणून आम्ही 
पवनामूल्य पुस्त्तकिं  दर आठवड्याला तनमाडण करून पाठवत असतो. या अशभयानात 
आम्हाला लेिकािंचिं िुप पाठबळ आहे. अनेक चािंगले चािंगले लेिक आपली उत्तम 
दजाडची पुस्त्तकिं  आम्हाला पवनामूल्य उपलब्ध करून देतात. म्हणून तर आम्ही 
आपल्याला उत्कृष्ट पुस्त्तकिं  पवनामूल्य देऊ शकतो. पवनामूल्य आहे म्हणून काहहही 
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साधिंसुधिं देत नाही. बाजारात पैसे देऊनही शमळणार नाहीत अशी भारी पुस्त्तकिं  आम्ही 
पवनामूल्य देऊ शकतो ती केवळ आमच्या लेिकािंच्या कृपेने. 

आता आम्हाला वाचकािंचिं पाठबळ हविंय. जयािंना पुस्त्तकिं  वाचायला आवर्तात 
त्यािंचे ई मेल पत्ते पाठवाच. पण जे सािर असून, मराठी असून वाचत नाहीत, ककिं वा 
’मराठी’ वाचत नाहीत अशािंचे मेल पत्ते आवजूडन पाठवा. अशा दहा लोकािंपैकी एकाला 
जरी मराठी वाचनाची आवर् लावण्यात आपण यशस्त्वी झालो तरी ते एक पुढचे पाऊल 
असणार आहे. म्हणून ही कळकळीची पवनिंती आहे की आपल्या आजूबाजूच्या दहा 
ककिं वा अचधक मराठी सािरािंचे ई मेल पत्ते आम्हाला द्या. या पत्त्यािंचा वापर फ़क्त 
आखण फ़क्त मराठी पुस्त्तके पाठवण्यासाठी केला जाईल. त्याचबरोबर तुम्हाला ई 
साहहत्य प्रततष्ठानचे VIP सभासद म्हणून नोंदले जाईल. ही सेवा पूणडपणे तनःशुल्क 
आहे. 

आपल्या पराची वाट पहात आहोत. 

 

धन्यवाद 

 

आपले नम्र 

टीम ई साहहत्य प्रततष्ठान 

 




