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या मित्ाांनो! घेऊन जा! लुटा! लुटा! लुटून न्या!  

कारण निणणय तुमचा आह े

हे पसु्तक फ़ुकट नाही 

यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.  

पण तरीही आम्ही ते वाचकाांिा नविामलू्य घेऊ दतेो.  

कारण ई पुस्तक एकदा बिलां की एकजण वाचो वा एक लाख.  

आमचां काहीच कमी होत िाही.  

उलट आिांद वाढतो.  

मजा येते.  

पण  

तमु्ही ते फ़ुकट का घ्यावां?  

तुम्हालाही काही देता येईल.  

असे काही द्या ज्यािे ई सानहत्यच्या लेखकाांिा, टीमला आनण तुम्हालाही आिांद नमळेल 

आनण तमुचां काहीच कमी होणार िाही.  
तुम्ही आशिर्वाद आशि िभुेच्छव द्यव 

लेखकवांनव फ़ोि करूि दवद द्या 

आपल्यव शित्वांचे िेल पत्ते आम्हाला द्या 

नमत्ाांिा ह ेपसु्तक िले आशि Whatsapp करा 

ई सवशहत्यचे फ़ेसबुक पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवांर्र ्र्तः जव र् इतरवांनव 

आिांशत्त करव. सोशल नमनियावर ई सानहत्यचा प्रचार करा.  

सर्वात बहिुोल अिव तुिच्यव सचूनव द्या 

दाद म्हणजे स्तुतीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक 

मत ज्याने लेखकाला व ईसाहित्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत िोईल. मराठीत अवधक 

कसदार लेखन व्हावे व त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बुद्ध 

उांचीवर जात रहावा.   
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ई साहित्य प्रहिष्ठान 

 

 

सादर करीि आिे 

 

 

कारण निणणय तुमचा आह े

 

 

 

लेखक 

सहिन जोशी 
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कवरि शनिाय तिुचव आहे 

लेखक... सशचन जोिी 

सांभवजीनगर   

७९७२०११७३२  

jsachi123@gmail.com 

 

 

यव पु् तकातील लेखनवचे सर्ा हक्क लेखकवकडे सरुशित 

असनू पु् तकवच े शकां र्व  त्यवतील अांिवच े पनुिुाद्रि र् 

नवट्य, शचत्पट शकां र्व इतर रुपवांतर करण्यवसवठी 

लेखकवची लेखी परर्वनगी घेिे आर्श्यक आह.े तसे न 

केल्यवस कवयदिेीर कवरर्वई होऊ िकते.  

This declaration is as per the Copyright Act 1957 read with Sections 43 
and 66 of the IT Act 2000. Copyright protection in India is available for 
any literary, dramatic, musical, sound recording and artistic work. The 
Copyright Act 1957 provides for registration of such works. Although 
an author’s copyright in a work is recognised even without registration. 
Infringement of copyright entitles the owner to remedies of injunction, 
damages and accounts.  
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प्रकविक : ई सानहत्य प्रनतष्ठाि  

www.esahity.in 

www.esahity.com 

esahity@gmail.com 

eSahity Pratishthan 

eleventh floor 

eternity 

eastern express highway 

Thane. 400604 

 

प्रकाशन  : ५ जानेवारी २०२१ 

©esahity Pratishthan® 1220  

• शर्नविूल्य शर्तरिवसवठी उपलब्ध.  

• आपले र्वचून झवल्यवर्र आपि हे फ़ॉरर्डा 

करू िकतव.  

हे ई पु्तक रे्बसवईटर्र ठेर्ण्यवपुर्ी शकां र्व 

र्वचनवव्यशतररक्त कोितवही र्वपर करण्यवपुर्ी ई-

सवशहत्य प्रशतष्ठवनची परर्वनगी घेिे आर्श्यक 

आहे. 
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लेखकाविषयी थोडेसे 

 

श्री. सविन जोशी यवांनी सन 

२००० िध्ये नवांदडेच्यव ्र्विी 

रविवनांद तीर्ा िरवठर्वडव शर्द्यवपीठवतनू 

रसवयनिवस्त्रवत पदव्यतु्तर शििि पिूा 

केले आह.े 

प्रशििि आशि त्यवसांबांशधत 

कवयवाचव १० र्र्वांचव अनभुर्वसह त्यवांच्यवकडे २० र्र्वांचव एकूि 

अनभुर् आह.े सीआरएि, प्रिवसन, शििि, शर्क्री-शर्पिन, 

बँशकां ग, प्रशििि आशि सल्लविसलत यव िेत्वांिध्ये त्यवांची रुची 

आशि यि्र्ी कवरकीदा आह.े 

आयसीआयसीआय बँक शलशिटेड, बॉबकवडास शलशिटेड, 

रॅप्टवकोस, ब्रेट अँड कां पनी, जोिीज कोशहनरू टेशक्नकल इशन्स्टट्यटू, 

भवरतीय यरु्व िक्ती ट्र्ट इत्यवदी नविर्ांत सां्र्वांबरोबर त्यवांनी 

नेततृ्र्पदवर्र कवि केले आह.े 

बजवज ऑटो शलशिटेड, इांडो जिान टूल रूि, एिसीईडी, 

शिटकॉन आशि िलकवपरू अबान को-ऑप बँक शलशिटेड, 
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औरांगवबवद यव सां्र्वांच्यव प्रशििि सविग्री र् अभ्यवसक्रि 

शर्कवसवसवठी बवह्य सल्लवगवर म्हिनू त्यवांनी कवया केले आह.े 

जवगशतक बँक ग्रपु आशि बीर्वयएसटी सवरख्यव सां्र्वांसवठी त े

प्रशििक / िवगादिाक आहते आशि शसम्बवयोशसस इांश्टट्यटू ऑफ 

श्कल डेव्हलपिेंट (एसआयएसडी) पिुे शर्र्य तज्ञ म्हिनू कवया 

केले आह.े 

शर्शर्ध िैिशिक सां्र्व आशि उद्योगवांसवठी प्रशििक म्हिनू 

कवया करतवनव त्यवांनी १०,००० पेिव जव्त सहभवगींनव र्तािकू 

कौिल्य आशि शर्शर्ध व्यर््र्वपन िेत्वांर्र प्रशििि शदले आह.े 

कृष्िितूी पद्धतीच्यव ज्योशतर् िवस्त्रवचव त्यवांचव अभ्यवस आहे 

आशि िवनसिवस्त्र तसेच िवनसिवस्त्रीय चवचण्यवांत त्यवांनव रुची 

आशि गती आह.े शर्द्यवर्ी, सर्ासविवन्सय तसेच उद्योजकवांसवठी त े

शर्शर्ध शर्र्यवांर्र सिपुदिेन दखेील घतेवत. 
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वितगुज 

 

योग्य वनर्णय घेता येरे् िे प्रत्येक 

स्तरािरील लोकाांसाठी एक 

अत्यािश्यक कौशल्य आिे 

- पीटर ड्रकर  

 

शनिाय न घेतव येिे ही एक रै्यशक्तक ्तरवर्रील बवब असनू 

शनिाय घेतवनव येिवरे अडर्ळे आशि शर्लांब यवचव तो पररिवि आह.े 

शनिाय न घतेव यिेे यवचव सांबांध शनिाय घेण्यवसवठीच्यव धवडसवचव 

अभवर् आशि उपलब्ध िवशहतीचव परू्ा शनयोशजत र्वपर यवांच्यविी 

असतो. पि सिहूवत असतवनव शनिाय घेिे सहज आशि सरळ असते 

आशि अगदी शनिाय न घेऊ िकिवरी व्यक्तीही यवलव अपर्वद नसते 

(अनॅ्सरीय पॅटवलॅनो आशि झचॅरी लेक्लेयर यवांच्यव अभ्यवसवनसुवर) 

आपिव सर्वांनव व्यक्ती अर्र्व पररश्र्ती अनरुूप शनिाय 

घेण्यवचव प्रसांग कधीनव कधी येतोच. दररोज आपि िेकडो रे्ळेस 

शनर्ड करतो उदव. आपि कवय कपडे घवलवर्े, िवळव अर्र्व 

कविवर्रून घरी आल्यवर्र कवय करवर्े, आपली कुिी र्ट्टव करत 

असेल तर त्यवलव कवय प्रत्यतु्तर द्यवरे् इत्यवदी. 
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कवही रे्ळेलव आपि र्ोडे िोठे शनिाय घतेो जसे कुठल्यव 

िवळव कॉलेजवत जवर्े, लग्न करवर्े कव? कुठल्यव िेत्वत नवर् 

किर्वर्े, िलु होर् ूद्यवरे् कव आशि यवसवरखे अजनू कवही. बहुतेक 

रे्ळेलव जव्त शर्चवर न करतव आपि ह ेशनिाय घेत असतो. दसुऱ्यव 

प्रकवरवत आपि र्ोडवसव शर्चवर करतो जसे कवयवालयवत जवतवनव 

कोिते कपडे घवलवरे् शकां र्व पैसव कसव खचा करवर्व शकां र्व 

सवठर्वर्व. 

कवहीरे्ळेलव लोक शर्चवर न करतवच बोलनू जवतवत उदव. 

एखवद्यवच्यव भवर्नव दखुवर्तवत आशि िग आपल्यवलव ते 

बोलल्यवची खांत र्वटते.  

समस्या सोडिरे् आवर् वनर्णय घेरे् यातील भेद 

सरुुर्वत करण्यवपरू्ी सि्यव सोडर्िे आशि शनिाय घेि े

यवतील भदे आशि ते एकिेकवांिी कसे शनगडीत आहते ह ेजविनू 

घेऊ  

समस्या सोडिरे्- पररश्र्तीचे शर्शे्लर्ि करण्यवसवठी 

व्यर्श्र्त आखण्यवत आलेलव सचूनवांचव सांच जो पयवाय सचुर्तो 

त्यवची अांिलबजवर्िी करतो आशि तपवसिी करतो  
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वनर्णय घेरे् – सि्यव सोडर्ण्यवच्यव कृतीच्यव प्रत्येक 

पवयरीर्र शनर्ड करण्यवसवठी र्वपरलेली यांत्िव म्हिजे शनिाय 

घेण्यवची प्रशक्रयव. 

सि्यव सोडर्ण्यवच्यव प्रशक्रयेचव एक भवग म्हिजे शनिाय घेिे.  

यव पु् तकवचव उद्दिे तिुची शनिाय घणे्यवची कलव शर्कशसत 

करिे हव आह.े   

शनिायवचव शर्चवर कधी करिे उपयकु्त ठरेल आशि ते कसे 

घ्यवरे्त यवची िवशहती तमु्हवलव यव पु् तकवतनू शिळेल आशि 

यवसवठी बरीच उदवहरिे पु् तकवत शदली आहते. 

यव उदवहरिवची उत्तरे किी शिळतवत हव प्रश्न जर तमु्हवलव 

पडलव असेल तर उत्तर आह े शनिाय घेण्यवचे शसद्धवांत (decision 

theory). हव शसद्धवांत िवळव आशि िहवशर्द्यवलयवत शिकर्लव 

जवतो. कवहीरे्ळेस िहत्र्वच े शनिाय घेण्यवसवठी सदु्धव यवचव र्वपर 

केलव जवतो.  

कुठल्यवही प्रश्नवसांदभवात तिुचे पशहलेच उत्तर बरोबर आह े

असव ग्रह करून घेऊ नकव. एखवद ेउत्तर चकुीचे र्वटते म्हिजे ते 

चकुीचेच असेल असव शर्चवर करू नकव.  

भावनाांवर ववसांबनू चाांगले वनर्णय घेता येत नाहीत.  
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आभार 

 

कधी कधी एक छोटेसे पणु्य शकां र्व सत्किा आयषु्यवत इतके 

बळ दतेे की आपल्यवलव कवहीसे असे र्वटवयलव लवगते  

“ एकटवच आलो नवही , यगुवचीही सवर् आह,े  

 सवर्ध असव तफुवनवची हीच सरुुर्वत आह”े  

आज िी जे कवही आह ेत्यवचे श्रेय दोघवांनव  

१.  िवझी जीर्नसांशगनी सौ शर्द्यव 

२. िवझ्यवर्र शर्श्ववस ठेऊन िलव सांधी दिेवरे िवझे शजर्लग 

शित्, िभुशचांतक आशि शहतशचांतक  

 

यव सर्वांचव िी आजन्सि ऋिी आह!े   
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अपणर् पविका 

 

कूजशन्सत रविरविेशत िधरुि ्िधरुविरि|् 

आरुह्य कशर्तविवखवां र्न्सद ेर्वल्िीशक कोशकलि|्| 

 

िकुवसवररखे पिूा रै्रवग्य ज्यवचे | र्शिष्ठवपरी ज्ञवन योगेश्वरवचे|| 

कशर्र्वाशल्िकवसवररखव िवन्सय ऐसव| नि्कवर िवझव सद्गरुू रविदवसव|| 

 

तैसव िी एक र्वग्दबुाळ| श्रोते परिेश्वरची केर्ळ | 

त्यवांची पजूव र्वचवबरळ| करू पवह|े| 

(श्रीिद दवसबोध १-६-११) 

मिषी िावल्मकी, 

समथण रामदास 

आवर् िािकाांच्या 

िरर्ी अपणर् !!!    
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अनुक्रमवर्का 

 विभाग १   

वनर्णय िुकिू शकर्ारे घटक  

प्रकरि १ – पूिणपीठीका  

प्रकरि २ – विश्वास  

प्रकरि ३ – कां डीशवनांग  

प्रकरि ४ – नीती , न्याय, धमण  

प्रकरि ५ – तुमिे वििार आवर् तुमिा दृष्टीकोन  

प्रकरि ६- पूिणग्रि, गृिीतके, अांदाज बाांधरे् गुर्विशेषता 

  

   

विभाग २   

वनर्णय घेरे् म्िर्जे काय?  

प्रकरि ७ -  वनर्णय घेण्यामागील टप्पे  

प्रकरि ८ -  उतािळेपर्ा / भािनाप्रधानता  

प्रकरि ९ - आयुष्य घडिर्ारे वनर्णय 

प्रकरि १ ० – साराांश  

पवन क्र. ७-९ र्रील प्रश्नवची उत्तरे 
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विभाग १ 

 

वनर्णय िुकिू शकर्ारे घटक 

 

 

 

 

िाांगले वनर्णय अनुभिाने घेता येतात. 

आवर् िा अनुभि िुकीिे वनर्णय 

घेतल्यािर येतो 

- माकण  ट्िेन  
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वनर्णय क्षमता तपासर्ारी प्रश्नािली 

(तुम्िाला योग्य िाटर्ाऱ्या पयाणयािर वटक माकण  करा) 

 
अ.क्र.  विधान नेिमी बऱ्याि 

िेळेस 

कधी 

कधी 

फार 

क्िवित 

कधीि 

नािी  

१ शनिाय घेतवनव िी िवझ्यव 

अांतःपे्ररिेर्र अर्लांबनू 

असतो  

          

२ िहत्र्वचे शनिाय िी इतरवांनव 

शर्चवरल्यवशिर्वय घते 

नवही  

          

३ शनिाय घेतवनव िलव शनिाय 

घेण्यविवगच्यव तका सवांगत 

कवरिवपिेव तो शनिाय 

योग्य आह े यवची जविीर् 

होिे जव्त िहत्र्वचे आह े 

          

४ पररश्र्तीची योग्य जविीर् 

होण्यवसवठी शनिाय 

घेण्यवपरू्ी िी उपलब्ध 

िवशहतीची नीट खवतरजिव 

करतो /करते  
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५ िहत्र्वचे शनिाय घेतवनव 

इतर लोकवांचव सल्लव िी 

घेतो /घेत े

          

६ शनिाय घेिे अर्घड आशि 

त्वसदवयक र्वटत 

असल्यवने िी ते टवळत 

रवहतो  

          

७ िी शनिाय तका सांगत आशि 

सवु्यर्श्र्त पद्धतीने घेतो 

/घेत े

          

८ शनिाय घेण्यवच्यवर्ेळी िलव 

जे योग्य र्वटते तसव िी 

शनिाय घेतो /घते े

          

९ िी झटपट शनिाय घेतो /घतेे           
१० िहत्र्वचे शनिाय घेतवनव 

िलव योग्य िवगा दवखर्िवरे 

कुिीतरी असवरे् असे िलव 

र्वटते  

          

११ शनिाय घेण्यवपरू्ी िी त्यवर्र 

कवळजीपरू्ाक शर्चवर 

करतो /करत े
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१२ शनिाय घेतवनव िी िवझ्यव 

आतल्यव आर्वजवर्र 

आशि भवर्नवांर्र शर्श्ववस 

ठेर्तो / ठेर्ते 

          

१३ शदलेले लक्ष्य सवध्य 

करण्यवसवठीचव शनिाय 

घेतवनव िी शर्शर्ध पयवाय 

लिवत घतेो /घेत े

          

१४ िहत्र्वचे शनिाय िी 

आिीबविीची र्ेळ येई 

पयांत घेत नवही  

          

१५ िी आर्ेगवत शनिाय घेतो 

/घेते  

          

१६ िलव योग्य र्वटिवरेच 

शनिाय िी घेतो /घतेे  

          

१७ बऱ्यवच र्ेळेलव िी त्यव 

ििवच्यव अनरु्ांगवने शनिाय 

घेतो /घेते  

          

१८ िहत्र्वचे शनिाय घेतवनव 

इतरवांचव िलव पवठींबव 

असेल तर शनिाय घेिे िलव 

सोपे जवते  
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प्रकरर् १ 

पूिणपीठीका 

 

वनर्णय घेता येण्यासारखे अिघड 

आवर् मूल्यिान दुसरे कािीिी नािी  

– नेपोवलयन बोनापाटण  

 

शनिाय घेिे. दोनच िब्द आहते पि अगदी आपलव कस 

पवहतवत. कुठलीही गोष्ट अस ूध्यव जेव्हव त्यवर्र शनिाय घ्यवयची रे्ळ 

येते तेव्हव आपि िक्य तेर्ढव सरुशित आशि किी धोक्यवचव शनिाय 

घेतो  

उदव. 

• कुठलव रांग िवझ्यवर्र खलुनू शदसतो ? 

• कुठल्यव िेत्वत आपि कररयर करवरे्? 

• बवयको नौकरी करिवरी हर्ी कव? 

• यव िहरवत रवहवयचे कव दसुऱ्यव? 

• नौकरी करवर्ी कव व्यर्सवय? 
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 कवही प्रश्न सोडर्तवनव आपि शनिाय घेण्यवऐर्जी अनकुरि 

करतो  

उदव.  

• कां पनी बदलवर्ी कव? 

• कुठल्यव पिवलव ित द्यवरे्? 

• हव शित् शक तो (ती)? 

बऱ्यवच र्ेळेलव शनिाय घेतवनव “लोकितवचव” शर्चवर करून 

घेतले जवतवत आशि अपयिवचव ठपकव आपल्यवर्र येर् ूनये अिव 

सोईने घेतले जवतवत. 

यवलव कवरि असते एक िोजपट्टी शजच्यव सहवय्यवने आपि 

आपले यि /शनिाय दसुऱ्यवसोबत पडतवळून पवहतो.   

यव शर्र्यवर्रील एक प्रशसद्ध गोष्ट तमु्हवलव िवशहत असेलच  

एकदव एक गवर्करी त्यवच्यव िलुवसोबत आपल्यवकडील गवढर् 

शर्कण्यवसवठी बवजवरवत शनघवलव. बवजवरवत जवतवनव त्यवचव िलुगव 

गवढर्वर्र बसलव. कवही अांतर गेल्यवर्र लोक म्हि ूलवगले “ बघव कवय 

िलुगव आह ेम्हवतवऱ्यव बवपवलव पवयी चवलर्त आह ेआशि ्र्तः ि्त 

गवढर्वर्र बसलव आह.े”  

लोकवांचे बोलिे ऐकून िलुगव खवली उतरलव आशि त्यवने बवपवलव 

गवढर्वर्र बसर्ले. कवही अांतर गेल्यवर्र लोक म्हि ूलवगले “ बघव कवय 
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िविसू आह ेपोरवलव पवयी चवलर्त आह ेआशि ्र्तः ि्त गवढर्वर्र 

बसलव आह.े”  

ह ेऐकून बवप लेक दोघे ही गवढर्वर्र बसले कवही अांतर गेल्यवर्र 

लोक म्हि ूलवगले “ बघव कवय किवल आह ेम्हवतवऱ्यव गवढर्वर्र दोघे 

दोघे बसले आहते”. 

ह े ऐकून दोघेही खवली उतरले आशि पवयी चवल ू लवगले कवही 

अांतर गेल्यवर्र लोक म्हि ू लवगले “ बघव कवय गम्ित आह े गवढर् 

असतवनवही दोघेही पवयी जवत आहते.”  

आतव दोघेही रै्तवगले आशि त्यवांनी गवढर्वलव खवांद्यवर्र घेतले 

कवही अांतर गेल्यवर्र लोक म्हि ूलवगले “ बघव कवय िखूापिव आह ेहे 

दोघे गवढर्वलव खवांद्यवर्र नेत आहते”. दोघेही कां टवळले आशि एकव 

शर्शहरीच्यव कवठवर्र र्वांबले गवढर्वलव खवली उतरर्तवनव गवढर्वचव 

तोल गेलव आशि ते शर्हरीत पडून िेले. 

साराांश – ऐकािे जनािे करािे मनािे    

लोक कवय म्हितील? हव िदु्दव आपल्यव िनवत कवयि घर 

करून असतो. त्यविळेु सिवज की व्यक्ती असव पेच आपल्यवसिोर 

उभव रवहतो तवे्हव आपि सिवजवच्यव बवजनेू शनिाय घेतो.  

अर्वात यव शनिायविवगे एक भशूिकव असते शकां र्व भीती असत े

ती म्हिजे िवझ चकुलां तर? यिवलव अनेक बवप असतवत पि 
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अपयि अगदी पोरकां  असत. ज्यवर्र जर्वबदवरी ढकलतव येईल 

अिव व्यक्ती / गोष्टीचव िोध प्रत्येकजि घते असतो.  

अजनू एक उदवहरि घ्यव. लग्न! लग्नवअगोदर िलुवलव र्वटत े

शक ती कधीच बदलिवर नवही आशि िलुीलव र्वटते की तो 

लग्नवनांतर बदलेल. आवर् दोघेिी िुकतात! 

िग ही र्वक्य हिखवस कवनवर्र पडतवत “ तरी बवबव सवांगत 

होते परत एकदव शर्चवर कर म्हिनू” “एर्ढ्यव िोठ्यव घरचां ्र्ळ 

सोडून इरे् आले /आलो” 

पटतांय कव? सिजव एखवद्यव नर्ीन उपक्रिवलव तमु्ही पशहल्यवांदव 

जवयचे आह े तर त्यवचव शनिाय अगदी झटपट होतो कव? त्यव 

शठकविी जवई पयांत तमु्हवलव कवहीच अडचि येत नवही कव? जसे 

सवसबूवई भजनवलव गेल्यव, सवसरे शफरवयलव गेले आशि आतव घरी 

कुिी नवही, अचवनक पवहुिे येतवत, शित्वचे बोलवर्िे येत ेशकां र्व त े

घरी येतवत, पती/पत्नी/िलु/ सवस-ूसवसरे/आई-र्डील आजवरी 

पडतवत, कविर्वली येत नवही, िलुवांची परीिव असते इत्यवदी. िग 

तमु्ही कवय करतव? जवतव की परत जवऊ म्हिनू िस्त्र म्यवन करतव? 

धवडस करून शतर्र्र पोहोचल्यवर्र तमु्हवलव असे शदसते की खपू 

गदी आह ेआशि तिुचव शनिाय अगदी योग्य होतव.  
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वनर्णय घेरे् GOOP असते 

कवही व्यवख्यव  

• पयवाय म्हिजे जे तमु्ही शनर्डवल शकां र्व नवही शनर्डिवर  

• पररिवि म्हिजे जे घडेल शकां र्व घडिवर नवही  

• शनिाय म्हिजे अिी पररश्र्ती असते शक ज्यवत  

o तिुच्यवकडे एकवपेिव जव्त पयवाय असतवत  

o जो पयवाय तमु्ही शनर्डवल त्यवांचव पररिविवर्र कवहीतरी 

प्रभवर् पडतो   

o कुठलव पयवाय शनर्डवर्व यवर्र तमु्ही शर्चवर करू िकतव.   

आतव खवलील प्रश्नवांपैकी शनिाय कुिवलव म्हिवरे् सवांगतव येईल 

कव? 

१. कुठले कपडे घवलवरे्? 

२. तमु्ही लहवन िलु असवल तर कुठले कपडे घवलवरे्? 

३. गहृपवठ करवर्व कव? 

४. तमु्ही जर तिुचव गहृपवठ चवांगल्यवप्रकवरे केलव तर सर्ा उत्तर 

बरोबर येतील कव?  

५. िवळव /िहवशर्द्यवलय/ कवयवालयवत जवर्े कव? 

६. श्ववस घ्यवर्व कव? 



23 | P a g e  

कारण निणणय तुमचा आह े

७. कुिवलव ित द्यवरे्, डवर्े शक उजर्े? 

८. कोि शनर्डून येईल, हव शक तो? 

 

उत्तर- प्रश्न क्र. १,३,५,७, ह ेशनिाय आहते.  

प्रश्न क्र. २ – लहवन िलेु कुठले कपडे घवलवरे् ह ेठरर् ूिकत 

नवहीत  

प्रश्न क्र. ४ – हव पररिवि आह े 

प्रश्न क्र. ६ – श्ववस घेण्यवलव पयवाय अस ूिकत नवहीत  

प्रश्न क्र. ८ – हव पररिवि आह े आशि तो अनेक लोकवांचव 

शनिाय असेल तिुच्यव एकट्यवचव नवही  

 

शनिाय घेतवनव खवलील चवर गोष्टी शर्चवरवत घ्यवव्यव 

• हते ू(Goals)  

• पयवाय (Options) 

• पररिवि (Outcomes) 

• िक्यतव (Probabilities) 

यव गोष्टींचे पशहले अिर घेतले तर GOOP बनते. 

GOOPच्यव िवध्यिवतनू शनिाय घिेे सोपे नसते पि आपि त्यवचव 
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सरवर् केलव तर आपि चवांगेल शनिाय घेऊ िकू आशि आपल्यव 

घेतलेल्यव शनिायवर्र ठवि रवहू िकू  

शनिाय घेतवनव पढुील चवर घटकही पररिविकवरक ठरतवत 

(ररचडा शग्लकिन-शसिॉन) 

• व्यक्तीचे प्रवधवन्सय 

• रै्यशक्तक िलू्य 

• प्रर्व /परांपरव आशि अशधकवर 

• न्सयवय  

त्यविळेु ह े पु् तक र्वचतवनव शकां र्व शनिाय घेतवनव एक गोष्ट 

लिवत घ्यव  

“आपि आपल्यवलव हव्यव त्यव गोष्टींनव आकशर्ात करत नवही 

तर आपि जे / जसे आहोत त्यवांनव आकशर्ात करतो – डॉ. र्ेन डवयर  

म्हिनू शनिाय चकुण्यवची / अपयिी ठरण्यवची भीती सोडव िग 

बघव अचकू शनिाय घणे्यवची कलव तिुच्यवकडे किी आकशर्ात 

होते. 
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उजळर्ी 

१. शनिाय शजतकव शकचकट तरे्ढी आपल्यवलव र्वटिवरी भीती 

जव्त. हव शनिाय जर बहुितवच्यव शर्रोधवत असेल तर तो घेिे तर 

दरू पि तो िवांडण्यवचव शर्चवर सदु्धव करतव येत नवही  

२. कवहीरे्ळेस यवचे कवरि म्हिजे पढुवकवर आशि जर्वबदवरी 

घेण्यवचव अभवर्. फवांदी िोडण्यवसवठी जर कवर्ळ्यवची र्वट पवहवल 

तर तो येईपयांत तिुची घवलिेल,शचडशचड होईल, अ्र््र् व्हवल 

शकां र्व रै्तवग येईल. 

३. जगवत तीन प्रकवरचे लोक असतवत  

अ. जे गोष्टी घडर्नू आितवत 

ब. जे गोष्टी घडतवनव पवहतवत  

क. जे गोष्टी घडतवनव बघत रवहतवत  

यवपैकी आपि ज्यव गटवत बसतो तसव आपलव शनिाय आशि 

तसव व्यर्हवर  

४. दरूदृष्टी शकां र्व भशर्ष्यवचव रे्ध घिेे फवर अर्घड नवही. 

प्रयत्नवने ह ेसहज सवध्य आहे. 
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प्रकरर् २ 

विश्वास 

“आपर् स्ितःबद्दल जो आवर् जसा 

वििार करतो तसेि बनतो. जर मी 

स्ितःलाि साांगत राविलो की मी अमुक 

गोष्ट करू शकत नािी, तर त्या गोष्टी मी 

खरोखरि करू शकर्ार नािी. 

याउलट जर मी िे करू शकतो असा 

विश्वास ठेिला तर ते करण्यासाठी 

लागर्ारी योग्यता जरी सुरुिातीस 

माझ्याकडे नसली तरी मी ती खािीपूिणक 

वमळिू शकतो-  

-मिात्मा गाांधी  

 

अचकू शनिाय घणे्यविवगील एक िहत्र्वचे कवरि म्हिज े

शर्श्ववस. शर्श्ववस ्र्तःर्रचव, ्र्तःच्यव सविर्थयवार्रचव, ्र्तःच्यव 

शनिाय िितेर्रचव आशि ्र्तःच्यव कवयािितेर्रचव. जर तमु्ही 

्र्तःर्र शर्श्ववस ठेर्वल तरच लोक तिुच्यवर्र शर्श्ववस ठेर्तील. 
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आतव तिुचव ् र्तःर्र शकती शर्श्ववस आह ेते तपवसण्यवची एक 

सोपी चवचिी आह.े तमु्हवलव हर्ी असिवरी पि शिळर्ण्यवस 

अर्घड र्वटिवरी गोष्ट िनवत आिव उदव. पदोन्सनती-पगवरर्वढ, 

िनवसवरखव जोडीदवर, घर-र्वहन, शकां र्व पढुील ५-१० र्र्वाचे 

शनयोजन इत्यवदी आशि ते शिळर्ण्यवचव शर्श्ववस तमु्हवलव र्वटतो 

कव ते बघव.    

 

सशाने वसांि मारला! होय, तमु्ही योग्य तेच र्वचले. चलव 

आपि ही गोष्ट पवहू. 

एकव जांगलवत एक नर्ीन शसांह आलव आशि त्यवने जनु्सयव शसांहवांनव 

तेर्नू शपटवळून लवर्ले. आपल्यव सविर्थयवाचव गर्ा झवल्यवने तो रोज 

र्वटेल तेर्ढ्यव प्रवण्यवांची शिकवर करत असे. एके शदर्िी जांगलवतील 

सर्ा प्रवण्यवांनी त्यवलव शर्नांती केली की रोज एक प्रविी त्यवचे भक्ष्य म्हिनू 

त्यवलव शदलव जवईल पि त्यवने रोज प्रविी िवरण्यवचे र्वांबर्वरे्. शसांहवने 

िोठ्यव आढ्यतेने ते िवन्सय केले. 

आशि एके शदर्िी पवळी आली एकव शचिकुल्यव सिवची. त्यवचव 

पररर्वर िोक करू लवगलव तेव्हव तो ससव त्यवांनव म्हिवलव की िोक करू 

नकव िी शसांहवलव िवरूनच परत येईल. 

िग तो र्त्यवने जवतवनव शर्चवर करत जवऊ लवगलव शक कवय युक्ती 

लढर्वर्ी? र्त्यवत त्यवलव एक शर्हीर लवगली आशि त्यवने त्यवत 



28 | P a g e  

कारण निणणय तुमचा आह े

डोकवर्नू पशहले. ्र्तःचे प्रशतशबांब पवशहल्यवर्र त्यवच्यव डोक्यवत एक 

कल्पनव आली. तो पळतच शसांहवकडे शनघवलव.  

इकडे शसांह भकेुने व्यवकूळ झवलव होतव आशि प्रचांड शचडलव होतव. 

तो आपल्यव गहुसेिोर येरझवऱ्यव िवरत होतव. त्यवने सिवलव पळत 

येतवनव पवहीले आशि तो भडकलव. तो म्हिवलव त ू उशिरव आल्यवने 

िवझी भकू र्वढली आह े आतव िलव तझु्यवसोबत इतर प्रविी िवरवरे् 

लवगतील. सिवने त्यवची िवफी िवगनू सवांशगतले की जांगलवत अजनू एक 

शसांह आलव असनू तो प्रवण्यवांनव भीती घवलत आह.े िी कसवबसव जीर् 

र्वचर्नू पळत आलो. 

शसांह म्हिवलव चल जरव बघ ूतरी कोि नर्ीन शसांह आह ेतो. ससव 

त्यवलव घेऊन शर्शहरीकडे आलव. शसांहवलव म्हिवलव िलव त्यवची भीती 

र्वटते तमु्ही ्र्तः आत डोकवर्नू बघव िी झवडविवगे लपतो. 

शसांहवने शर्शहरीत डोकवर्नू पवशहले. पवण्यवत त्यवलव आपले 

प्रशतशबांब शदसले. त्यवने केलेले प्रत्येक हवर्भवर् आशि कृती तो दसुरव 

शसांह करत होतव. िेर्टी त्यव शसांहवने रवगवने शर्शहरीत उडी िवरली आशि 

सश्यवच्यव िहविपिवने जांगलवतले प्रविी सांकटिकु्त झवले. 

साराांश – शक्तीपेक्षा युक्ती शे्रष्ठ आवर् युक्ती 

लढिण्यासाठी विश्वास ििा.  
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शिर्छत्पतींच्यव आयषु्यवतील कुठलीही घटनव र्वचव त्यवांनी 

ददुाम्य शर्श्ववसवने घतेलेले सर्ा शनिाय सवर्ा ठरले िग ते िवशय्तेखवन 

प्रकरि असो, अफजलखवन असो शकां र्व आग्र्यवर्रून सटुकव असो. 

िलव असे अशजबवत म्हिवयचे नवही की केर्ळ शर्श्ववसवर्र 

तमु्ही िल्यशर्िवरद शकां र्व अांतरवळर्ीर व्हवल पि शर्श्ववस नसेल तर 

दि लवगेल ह ेशनशित. 

कृतीिनू्सय शर्श्ववस म्हिजे शदर्व्र्प्न आशि शर्श्ववसयकु्त कृती 

म्हिजे ्र्प्न सत्य करणां. 

आतव ह ेशर्श्ववसपरुवि तमु्हवलव पटल असेल तर जरव त्यवची 

पडतवळिी करू. 
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खवली कवही प्रश्न शदले आहेत त्यवची उत्तरे दऊेन बघव  

प्रश्नवर्ली  

 

अ.क्र.  विधान नेहमी बऱ्याच 
वेळेस 

कधी 
कधी 

फार 
क्वचचत 

कधीच 
नाही  

१ चकुीचव शनिाय घेतल्यवने 

होिवऱ्यव टीकेची िलव 

भीती र्वटत े

          

२ (चकुीच्यव शनिायविळेु) 

िखूा ठरण्यवची िलव 

भीती र्वटते  

          

३ िी ठरर्लेल्यव, केलेल्यव 

आशि अपयिी ठरलेल्यव 

गोष्टींिळेु िलव सतत 

नैरवश्य येते  

          

४ सतत टवळवटवळ अर्र्व 

भीतीिळेु िी िवझ्यव 

कुर्तीप्रिविे यि शिळर् ू

िकलो नवही  

          

५ िलव योग्य गोष्टी िवशहत 

नवहीत शकां र्व करतव येत 

नवहीत असे सवरखे र्वटत े
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६ िवझे बहुतवांि शनिाय 

निती आशि शचांतेच्यव 

प्रभवर्वखवली घेतल े

जवतवत  

          

७ िी िवझ्यव आयषु्यवत 

कुठलवही बदल 

करण्यवचे धवडस करत 

नवही कवरि िलव 

चकुण्यवची शकां र्व 

अपयिवची भीती र्वटते  

          

८ िवझ्यव िनवत बहुतवांि 

र्ेळेलव नकवरवत्िक 

शर्चवरच येतवत  

          

९ िी कधीकधी इतकी 

कवळजी /शचांतव करतो की 

िलव कवय करवर्े तेच 

सचुत नवही  

          

१० िी नेहिी रे्ळकवढूपिव 

करतो  

          

 जर यव प्रश्नवांची ५०% पेिव जव्त उत्तरे होकवरवर्ी असतील 

तर तमु्ही ्र्तःर्र शर्श्ववस ठेर्ण्यवस कचरतव.  

र्ोड्यविव सरवर्वने आशि कृतीने तमु्ही शर्श्ववस र्वढर् ूिकतव  
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उजळर्ी 

१. ्र्तः िेल्यवशिर्वय ्र्गा शदसत नवही तद्वत ्र्तःर्र 

शर्श्ववस ठेर्ल्यवशिर्वय लोक तिुच्यवर्र शर्श्ववस ठेर्िवर नवहीत. 

हचे तत्र् शनिाय घेण्यवलवही लवग ुपडते  

२. शर्श्ववसवलव कृती आशि सरवर्वची जोड शदली तरच तो 

आपल्यवलव शनधवाररत उशद्दष्टवांपयांत पोहोचर्तो.  

३. शनिाय शर्श्ववसवने घ्यव श्रद्धेने नको कवरि श्रद्धेलव प्रश्न 

शर्चवरतव यते नवहीत आशि त्यवतील सत्यवचव अांि तपवसतव येत 

नवही.   

४. शनिाय न घेण्यवची कवरि ेअनांत अस ूिकतील पि तमु्ही 

जर त्यवांची जर्वबदवरी घऊेन तो शनिाय अिलवत आििवर असवल 

तर तमु्हवलव एक रे्गळवच उत्सवह जविर्ेल. 

  



33 | P a g e  

कारण निणणय तुमचा आह े

प्रकरर् ३ – कां डीशवनांग 

 

आपल्याला वनयम, व्याख्या 

आवर् सीमाांच्या िष्म्यातून आपर् 

इतराांकडे पाितो त्यामुळे त्यािा खरा 

परीिय आपल्याला िोत नािी. 

िा िष्मा काढा आवर् मग तुम्िाला 

इतराांिा खरा आवर् प्रामावर्क 

अनुभि येईल 

- अज्ञात 

 

लहवन िलु आपल्यवच ि्तीत जगवत असते पि पवलक 

नवर्वच्यव ररांग िव्टरलव ते आर्डत नवही आशि िग सरुु होतवत 

र्तािकू सधुवरिचेे धडे.  

असे करू नको /तसे र्वग ूनको / इरे् जवऊ नको आशि जर त ू

आिच्यव कलवप्रिविे र्वगलव /र्वगली नवहीस तर िी तझु्यविी 

बोलिवर नवही/ तलुव गम्ित /खवऊ दिेवर दिेवर नवही/ बवहरे नेिवर 

नवही / लवड करिवर नवही / शकां र्व िवर दईेन / तझुी खेळिी 

दसुऱ्यवलव दईेन/ कोंडून ठेर्ीन इत्यवदी इत्यवदी. 
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UCLA ने एक सर्े केलव होतव ज्यवत एक शनष्कर्ा असव होतव 

शक िलु सवधवरिपिे एका वदिसात ४०० िेळेस नकार ऐकते! 

(http://answers.google.com/answers/threadview?id=

516517)  

िग हव नकवर आशि नकवरवर्ीपिव त्यवांच्यव रक्तवत िरुलव नवही 

तरच नर्ल.   आशि िग ते िलु हळूहळू आपल्यव पवलकवांच्यव 

इच्छेप्रिविे र्वग ूलवगते. 

िी िलुवांनव र्ळि लवर् ूनकव / त्यवांनव शिष्टवचवर शिकर् ूनकव 

असे म्हित नवही पि त्यवच बरोबर त्यवांनव ्र्तःलव एक व्यशक्तित्र् 

आह ेयवचव शर्सर पडू दऊे नये आशि िलु शकतीही लहवन असले 

तरी त्यवलव सेल्फ रर्पेक्ट(्र्वशभिवन) असते आशि ती जपली तर 

त्यवांचे व्यशक्तित्र् चवांगले शर्कशसत होते. 

आतव जी िलेु पवलकवांिळेु “सधुवरली” असतवत ती 

पवलकवांप्रिविेच दृष्टीकोन बनर्तवत, त्यवांच्यवप्रिविेच कृती करतवत 

(म्हिजे कदवशचत नर्ीन कवही करवयचे धवडस करिवर नवहीत / शित् 

िैशत्िीच्यव म्हिण्यवप्रिविे शनिाय घेतील/ नवशर्न्सयवलव 

शभतील/कवतडी बचवऊ शनिाय घेतील. बहुतेक िलुवांसोबत हचे होते 

फक्त कवही िलेुच भवग्यर्वन असतवत) 
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आतव शर्र्यवचव आशि यवचव आशि शनिाय घणे्यवचव कवय 

सांबांध असव प्रश्न तमु्हवलव पडिे सवहशजक आह.े  

चलव आपि िवनसिवस्त्रवतील कवही प्रशसद्ध कां डीिशनांग चे 

प्रयोग पवहू िग तिुच्यव लिवत येईल.  

कां डीिशनांग हव शिकण्यवचव एक प्रकवर आह ेज्यवत 

१) शदलेल्यव पे्ररिव (इिवरव/सचुनव) ह्यव प्रशतसवद 

शिळर्ण्यवसवठी उत्तरोत्तर प्रभवर्ी ठरतवत शकां र्व  

२) शर्शिष्ट आशि श्र्र (्र्वयी) र्वतवर्रिवत प्रशतसवद 

उत्तरोत्तर शनयशितपिे शिळतो.  

१. छोट्या अल्बटणिरील प्रयोग – १९२० िध्ये जॉन 

हॉपशकन्सस शर्द्यवपीठवत जॉन र्ॅवटसन ९ िशहन्सयवच्यव अल्बटार्र एक 

प्रयोग केलव. त्यवलव खेळण्यवसवठी पवांढरे उांदीर, ससे, िवकड आशि 

इतर िखुर्टे दवखर्ले गेले. अल्बटालव किवचीही भीती र्वटली 

नवही. हे िखुर्टे पवहतवनव जर त्यवच्यव डोक्यवर्रील पोलवदवच्यव 

पट्टीर्र जोरवने आघवत केलव तर त्यव आर्वजविळेु तो रडू लवगे.  

तो अकरव िशहन्सयवचव असतवनव परत हवच प्रयोग केलव गेलव 

त्यवलव खेळण्यवसवठी पवांढरे उांदीर शदले गेले आशि कवही ििवांनी 

पोलवदी पट्टीर्र हवतोडव िवरण्यवत आलव असे ७ आठर्ड्यवत ७ 

र्ेळेस केले गेले आशि दर रे्ळेस अल्बटा रडत असे.  
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त्यवनांतर असे आढळून आळे की पवांढरे उांदीर नसुते पवशहले तरी 

अल्बटा रडू लवगे आशि राांगत शतर्नू दरू शनघनू जवत असे. अिव 

रे्ळेलव हवतोड्यवचव आर्वज केलव नवही तरी हचे होत होत.े एर्ढेच 

कवय तर त्यवलव उांदरवांिी सवधम्या असिवऱ्यव गोष्टींचीशह भीती र्वटू 

लवगली उदव. कुत्व, फर कोट , कवपसू शकां र्व सवांतवक्लॉजचव 

िखुर्टव इत्यवदी  

वनष्कषण – आपल्यवलव र्वटिवरी भीती शह आपल्यव 

बवलपिवच्यव अनभुर्विी शनगडीत असते   

 

२. पािलोिा कुत्र्यािरील प्रयोग – १९८० िध्ये इयवन 

पवर्लो यवांनी सैशनकी रै्द्यकीय सां्र्व , सेंट पीटसाबगा रशियव येर् े

हव प्रयोग केलव. कुत्र्यवलव खवयलव द्यवयच्यव अगोदर पवर्लो घांटी 

र्वजर्त असे. खवयचे पदवर्ा पवहून कुत्र्यवच्यव तोंडवतनू लवळ टपकत 

असे.  

हव प्रयोग पढेु चवल ूरवशहलव आशि एक रे्ळ अिी आली शक 

फक्त घांटीचव आर्वज ऐकून कुत्र्यवच्यव तोंडवतनू लवळ टपकत असे 

त्यवलव खवयलव शदले नवही तरीही! 

वनष्कषण – पिनूवां (आशि कदवशचत िनषु्यवांनव ही) शर्शिष्ट 

र्तािकू करण्यवस शिकर्ले जवऊ िकत े
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र्ोडक्यवत आपि शि्त आशि सां्कवर यव नवर्वखवली 

कदवशचत कां डीिशनांग करत आहोत आशि यवचव िखु्य पररिवि हव 

होईल शक िलु ्र्तःर्र शर्श्ववस ठेर्िवर नवही पि लोकवांर्र ठेरे्ल. 

आपि एक गोष्ट लिवत ठेर्वर्ी लवगेल की हवतवची पवचही बोटे 

सवरखी नसतवत  

तमु्हवलव शनिाय घेतव यते नसेल तर कदवशचत ह ेअनरु्वांशिक(!) 

अस ूिकत े

चलव आतव खवली शदलेल्यव प्रश्नवांची उत्तरे दऊेन बघव तमु्हवलव 

कां डीिशनांगचव पररिवि कळेल.   
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प्रश्नािली  

१.  िी नेहिी ्र्तःची तलुनव इतरवांबरोबर करतो /करते              

२.  लोकवांनव आर्डतील असेच शनिाय िी घेतो िलव कवय हरे् 

यवचव िी शर्चवरच करत नवही 

३.  सत्य सवांशगतल्यवने िवझ्यवर्र टीकव होईल असे र्वटले तर िी 

शबनशदक्कत खोटे बोलतो / बोलते  

४. िी एकटा बवहरे शफरवयलव शकां र्व जेर्वयलव जवत नवही कवरि 

िलव खपू अर्घडल्यवसवरखे होते. 

५. िी शनिाय घेतवांनव इतरवांच्यव ितवर्र अर्लांबनू असतो / असते  

६. िी ज्यव प्रसांगवत सहज नसतो ते प्रसांग िी टवळतो 

७. इतरवांपेिव िवझे आयषु्य खडतर आह ेअसे िलव र्वटते 

८. कुिवर्र आशि कधी शर्श्ववस ठेर्वर्व हचे िलव कळत नवही  

९. िी ्र्तःबरोबर आशि इतरवांिी खपू शचशकत्सक रीतीने र्वगतो  

जर र्रील पैकी ५०% पेिव जव्त प्रश्नवांची उत्तरे होकवरवर्ी 

असतील तर तमु्हवलव अजनू ्र्तःची ओळख पटलेली नवही. 

तिुच्यव भवर्नव, अपेिव यवांचव शर्चवर करिे शकां र्व त्यवचे प्रवधवन्सय 

ठरर्िे यवत कवहीही गैर नवही.  

  



39 | P a g e  

कारण निणणय तुमचा आह े

उजळर्ी 

१. हवतवची पवचही बोटे सवरखी नसतवत, इांद्रधनतु एकच रांग 

नसतो आशि जळु्यव व्यक्तींचे आचवर शर्चवर रे्गळे अस ूिकतवत. 

म्हिनू तिुच्यवसवरखे तमु्हीच शह गोष्ट कवयि लिवत ठेर्व  

२. सगळे एकवच बवजलूव बघतील तर दसुरीकडे कोि बघले? 

नवण्यवची दसुरी बवज ूकिी कळेल? रे्गरे्गळ्यव ितवांिळेु अनभुर् 

आशि ज्ञवन किव शर््तवरतवत. 

३. शनिाय घेिे नेहिीच र्यवर्र अर्लांबनू नसते तमु्ही कसव 

शर्चवर करतव आशि त्यवकडे कसे बघतव यवर्र सगळे अर्लांबनू 

आह े 

४. शनिायवची भीती नको उत्सकुतव हर्ी आशि शनिाय घतेवनव 

आपल्यव कृतीची जविीर् हर्ी       
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प्रकरर् ४ – नीती , न्याय, धमण 

 

“ कुर्ीिी बघत नसतानािी 

योग्य गोष्टी कररे् म्िर्जेि िररि 

िोय”  

– अज्ञात 

 

तिुचव दृष्टीकोन कसव आह?े ्र्वर्ी कव परिवर्ी? कव 

व्यवर्हवररक? तमु्हवलव नीती शनयिवांची चवड आह ेकव?  

चलव एक गोष्ट पवहू.  

एकव गवर्वत दोन रेल्र्े रूळ आहते. एक र्वपरवत असलेलव आशि 

एक र्वपरवत नसलेलव. सवत शित् तेर्े खेळत आहेत. त्यवपैकी सहवजि 

र्वपरवत असलेल्यव रुळवांर्र खेळत आहेत तर एक जि र्वपरवत 

नसलेल्यव रुळवांर्र खेळत आहे.  

गवडी यवयची रे्ळ झवली आह े आशि तमु्ही गवडीचे चवलक 

आहवत. तमु्ही पषु्कळ प्रयत्न करतव पि िलु खेळवत रांगली आहते. 

आतव तमु्हवलव तिुचव िवगा शनर्डवयचव आह.े कुठलव शनर्डवल र्वपरवत 

असलेलव शक नसलेलव? 
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बहुतवांि लोकवांनव असे र्वटेल शक आपि र्वपरवत नसलेलव िवगा 

शनर्डवर्व कवरि सहव िलुवांचे प्रवि ह ेएकव िुलवच्यव प्रविवपेिव जव्त 

िहत्र्वचे आहेत. सहव जीर्वांसवठी एक बळी शदलव जवऊ िकतो. 

तमु्हवलव असेच र्वटते कव? 

पि कवही प्रश्न अनतु्तरीत आहेत. ज्यव िलुवचव आपि बळी दतेोय 

त्यवची कवय चकू आह?े त्यवने शनयि पवळले िग त्यवलव शििव कव?  

यवउलट उर्ाररत सहव िलुवांनव िवशहत होते की हव र्वपरवतलव रूळ 

आह,े रेल्र्े कधीही येऊ िकते आशि आपल्यव जीर्वलव धोकव आहे 

तरीही त्यवांनी शनयि िोडलव. तिुच्यव सचुनेकडेही दलुाि केले आशि 

उलट तुिच्यव बदु्धीलव आव्हवन दऊेन बेशफकीरीने आपलव खेळ खेळत 

रवशहले.  

यवत उिाठपिव तर आहचे पि बेदरकवर र्तृ्तीही आह.े ते सिूहवत 

आहते म्हिनू त्यवांचे सवरे गनु्सह े िवफ करवयचे कव? अिवने आपि 

चकुीचव पवयांडव पडत नवही आहोत कव?  

जर सिहूवत रवहून लोक नीती आशि शनयि पवळिवर नसतील तर 

ते र्ैयशक्तकररत्यव पवळतील यवची कवय हिी आहे? शकती सांपकव-यवांनव 

तमु्ही पवठींबव द्यवल? बँक, टॅकसी, पेट्रोलपांप, रेल्र्े, बस यवांचे सांप 

झवल्यवर्र तमु्ही कवय शर्चवर करतव? िी कुिवलव दोर् दते नवही पि 

कवही चकुते आह ेअसे तमु्हवलव र्वटते कव? 
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पि “बळी तो कवन शपळी” शकां र्व “िलव कवय त्यवचे” हीच जर 

र्तृ्ती असेल तर आपि न्सयवय / अन्सयवय शकां र्व चकू /बरोबर कसे 

ठरर्िवर? बहुितवने शक नीशतिते्तने?  

म्हिनू आपि नीतीलव धरून शनिाय घ्यव म्हिजे त्यवचव प्तवर्व 

होत नवही आशि तमु्हवलव त्यवचे सतत सिर्ान करत बसवरे् लवगिवर 

नवही. असो. 

तर आपि आतव परत आपल्यव रेल्र्ेकडे जवऊ. आपि शतलव 

िध्येच र्वांबर्ले आह.े तर चलव गवडी र्वपरवत नसलेल्यव रुळवांर्र 

न्सयवयची ह ेठरले. पि तमु्ही हव शनिाय सवरवसवर शर्चवर करून घेतलव 

आह े कव? र्वपरवत नसलेले रूळ चवांगल्यव श्र्तीत आहते यवची 

तमु्हवलव खवत्ी आह े कव? जर नसेल तर अिव रुळवांर्र रेल्रे् आिून 

आपि हजवरो लोकवांचे प्रवि धोक्यवत आित नवही आहोत कव?  

जर एक बळी दऊेनही उर्ाररत हजवरो लोकवांचे जीर् धोक्यवत आळे 

तर तिुचे कवय होईल? तो एक जीर् नवहक जवईल पि तमु्हवलव त्यवची 

शििव भोगवर्ी लवगेलच. त्यविळेु तिुचव शनिाय सिवजवलव पटिवरव 

नसलव तरी तमु्ही सवरवसवर शर्चवर करून घेऊ िकतव कव? 

आतव शर्र्यवचव गवभव तिुच्यव लिवत आलव असेल तर 

खवलील प्रश्नवांची उत्तरे दऊेन बघव  
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प्रश्नवर्ली  

तमु्ही आचरिवत आितव त्यव पयवायवर्र शटक िवका  करव  

अ.क्र.  विधान नेिमी बऱ्याि 

िेळेस 

कधी 

कधी 

फार 

क्िवित 

कधीि 

नािी  

१ इतर लोकवांपेिव िी सत्य 

आशि प्रविवशिकपिव यवर्र 

जव्त शर्श्ववस ठेर्तो.  

          

२ चवांगल्यव हतेून े खोटे बोलिे 

िलव पटत े

          

३ शनष्पिपवतीपिव आशि 

पवरदिाकतव यवर्र िवझव 

शर्श्ववस आह.े इतरवांनव फसर्नू 

शकां र्व िवझ्यव कुर्तीपेिव 

जव्त शिळर्िे िलव िांजरू 

नवही 

          

४ सवधनिशुचतव आशि पवशर्त्र्य 

िवझ्यवसवठी िहत्र्वच े आह.े 

यव फक्त बोलवयच्यवच गोष्टी 

नसनू त्यव आचरिवत 

आिण्यवर्र िवझव शर्श्ववस 

आह े  

          

५ िी दयवळूपिे आशि 

सह्रदयतेने र्वगतो. शर्नवकवरि 

इतरवांच्यव भवर्नव दखुवर्िे 

िलव आर्डत नवही  
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६ इतरवांच्यव ्र्वतांत्र्यवर्र आशि 

्र्वयतत्तेर्र गदव आििे िलव 

आर्डत नवही 

          

७ िी गटशनष्ठ आशि चवांगलव 

सहसोबवती आह.े आपल्यव 

गटवचव /सां्रे्चव /सिहूवचव 

शर्श्ववसघवत / प्रतवरिव करिे 

िलव िवन्सय नवही.  

          

८ इतरवांचव आशि र्ररष्ठ व्यक्तींचव 

िी आदर करतो. त्यवांचव 

अनवदर करिे, गोंधळ घवलिे 

शकां र्व फसर्िे िलव आर्डत 

नवही  

          

९ कुठलीही र््तू /पैसव यवांची 

उधळपट्टी करिे िलव आर्डत 

नवही. त्यव गोष्टी गरजेइतक्यवच 

र्वपरल्यव जवव्यव यवर्र िवझव 

कटवि असतो  

          

र्रील पैकी ८०% पेिव जव्त प्रश्नवांची उत्तरे “नेहिी” असतील 

तर शनशितपिे तमु्ही आपल्यव परीर्वरवसिोर आशि आप्तीष्ट 

शित्वांसिोर आदिवाचव र््तपुवठ ठेर्तव आहवत.  

तमु्ही यव गोष्टींिी सहित असवल पि ५०%पेिव किी गोष्टी 

आचरिवत आित असवल तर तमु्ही “पु् तकशगरी” करतवय. लोक 

तिुच ऐकतील (कदवशचत!) पि शर्श्ववस ठेर्िवर नवहीत आशि 
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तमु्हवलव अपेशित अिी कृती करिवर नवहीत. एक चवांगलव र्क्तव 

म्हिनू तिुचे नवर् होईल पि एक चवांगलव व्यक्ती म्हिनू कदवशचत 

नवही. 

 

 

 

र्ोडक्यवत म्हिजे -  

“ लोकप्रवतष्ठेपेक्षा (इभ्रत) 

िाररत्र्याविषयी जास्त सजग रािा. कारर् 

तुम्िी म्िर्जेि तुमि िाररत्र्य आिे आवर् 

लोकप्रवतष्ठा म्िर्जे तमुच्याविषयीिा  

इतराांिा फक्त समज आिे”  

– जॉन िुडन  
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उजळर्ी  

१. तमु्ही प्रविवशिक आहवत शकां र्व नवहीत हचे सत्य आह.े िी 

कधी कधी प्रविवशिक आह ेयव र्वक्यवलव कवहीच अर्ा नवही.  

२. लोकवांच्यव डोळ्यवतले कुसळ लर्कर शदसते. आपलव तो 

बवब्यव आशि दसुयवाचे ते कवटे यव र्तृ्तीन शनिाय घेतलव तर कडुशलांब 

लवर्नू आांब्यवची अपेिव करण्यवसवरखे आह.े 

३. सिूहवचव शनिाय हव शनर्डक व्यक्ती /सिदुवय /सां्र्वांऐर्जी 

सर्वांसवठी लवभदवयक असवर्व आशि त्यव शनिायवच्यव सर्ा सांभवशर्त 

पररिविवांची खवतरजिव आधीच केली जवर्ी  

४. सिर्ा लोक बळवच्यव सविर्थयवाने नम्र होतवत िवजत नवहीत 

ह ेलिवत ठेर्नू शनिाय घ्यवर्व   
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प्रकरर् ५ 

तुमिे वििार आवर् तुमिा दृष्टीकोन 

 

अयशस्िी लोक त्याांच्या 

सध्यवस्थतीला अनुसरून वनर्णय घेतात 

तर यशस्िी लोक त्याांना जे स्थान 

गाठायिे आिे त्याला अनुसरून वनर्णय 

घेतात. मारू्स त्याने घेतलेल्या वनर्णयाने 

घडतो, पररवस्थतीमुळे नािी  

– स्टीफन कोव्िी  

 

कां डीिशनांग यव प्रकरिवत आपि पवशहले शक आपलव 

नकवरवत्िक दृष्टीकोन तयवर होण्यविवगे आपि ऐकलेले नकवर 

कवरिीभतू असतवत आशि सकवरवत्िक दृष्टीकोनविवग े तत्सि 

शर्चवर.  

उदवहरिवदवखल ह ेएक र्वक्य बघव  

Nowhere to go! कवय र्वचलेत? आतव परत र्वचव Now 

here to go! 
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कवय फरक आह?े एक प्रश्न आह ेतर एक उत्तर. एक शनरविव 

आह ेतर एक आिव. एक िवगादिानवची र्वट पवहत आह ेतर एक 

िवगादिान करत आह.े  

शनिाय घेतवनव आपि कसव शर्चवर करतो ते अत्यांत िहत्र्वच े

आह.े सकवरवत्िक बवज ू िनवत ठेर्नू घेतलेलव शनिाय योग्य ठरू 

िकतो. एककल्ली आशि नकवरवत्िक शर्चवरवचे शनिाय हिखवस 

चकुतवत. आतव खवलील उदवहरिे पहव. 

 

उदािरर् १   

एकदव श्रीकृष्ि आशि अजुान यवांचव िवनर्ी प्रर्तृ्तीर्रून सांर्वद 

चवल ू होतव आशि आपले म्हििे पटर्नू दणे्यवसवठी त्यवने यशुधष्ठीर 

आशि दयुोधनवलव बोलवर्ले. त्यवने दयुोधनवलव सवांशगतले शक त्यवने एक 

चवांगली व्यक्ती िोधनू सांध्यवकवळ पयांत घेऊन यवयची आशि यशुधशष्ठरवने 

एक र्वईट व्यक्ती िोधनू आिवयची. दोघेही बवहरे पडतवत. सांध्यवकवळी 

कवय झवले असेल? 

दोघेही हवत हलर्त परत आले. दयुोधनवलव कुिी चवांगले शदसले 

नवही आशि यशुधशष्ठरवलव कुिी र्वईट शदसले नवही. एकवच गवर्वतील 

व्यक्तींकडे पवहण्यवचे त्यवांचे दोन दृष्टीकोन होते.  

साराांश -एककल्ली दृष्टीकोन हिखवस चकुतो  
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उदािरर् २ –  

एकदव एक र्वटसरू घनदवट अरण्यवतनू जवत होतव. सतत चवलनू 

दिल्यविळेु तो एकव झवडवखवली बसलव. त्यवच्यव िनवत शर्चवर आलव 

शक यव उन्सहवत र्ांडगवर पविी भेटले तर कवय बहवर येईल! आशि अहो 

आियाि!् र्ांडगवर पवण्यवने भरलेली सरुई त्यवच्यव सिोर आली. पविी 

शपऊन तो तपृ्त झवलव िग त्यवच्यव िनवत शर्चवर आलव शक आतव 

जेर्वयची रे्ळ झवली आह ेपांचपक्र्वन्सनवचे जेर्ि भेटले तर कवय िजव 

येईल. त्यवच्यव िनवतनू हव शर्चवर प्रगटेपयांत पांच्पक्र्वन्सनवने भरलेले तवट 

त्यवच्यव सिोर आले. 

तवट पवहून र्वटसरू घवबरलव तो म्हिवलव िी जो शर्चवर करत आह े

ते प्रत्यिवत कसे येत आह?े शह भतुवटकी तर नवही? बस एर्ढे 

म्हिवयचवच अर्कवि शक एक भतू शतर्े प्रगट झवले. र्वटसरूची भीतीने 

गवळि उडवली त्यवलव र्वटले “ अरे बवपरे! ह ेभतू आतव िलव खविवर 

तर नवही न?” बस शर्चवर सांपलव आशि र्वटसरू शह आशि त्यवचव प्रर्वस 

ही! 

साराांश – नकवरवत्िक शर्चवरसरिी ही अचकू शनिायवसवठी 

घवतक आहचे पि व्यशक्तित्र् शर्कवसवलव दखेील िवरक आह े 
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र्रील दोन उदवहरिवांर्रून असे लिवत येईल शक एककल्ली 

शकां र्व नकवरवर्ी शर्चवरसरिीिळेु  

१. र्व्तर्विी सांपका  तटुतो आशि सत्य पचर्िे जड जवते  

२. अती आत्िशर्श्ववस शकां र्व आत्िशर्श्ववसवचव अभवर् शनिवाि 

होतो  

३. सहजीर्न, सविवशजक जीर्न आशि व्यवर्सवईक जीर्न 

प्रभवशर्त होते  

 

आम्ही पसानल िॅनेजिेंटच्यव र्का िॉपिध्ये खवलील कर्व 

अभ्यवसवलव दतेो. तमु्हीपि र्वचव आशि ठरर्व  

एक ऑशफसिध्ये ्र्वगतीकेच्यव नौकरीलव कां टवळलेली एक 

तरुिी असते. सगळ्यव ऑशफस िध्ये ती कुिवलव आर्डत नसते आशि 

शतलव कुिी आर्डत नसते. सर्वांिी फटकून एकटे रवहण्यवची शतची 

सर्य होती. एक शदर्स ऑशफसिध्ये आयोशजत एकव प्रशििि 

कवयाक्रिवत शतलव िनवशर्रुद्ध सहभवगी व्हवर्े लवगते आशि प्रशििक 

शतलव कवही गोष्टी करवयलव सवांगतवत. त्यव गोष्टी पढुचे सवत शदर्स 

करवयच्यव असतवत आशि िग शतलव योग्य र्वटेल ते करवयचे असते. 

िनवर्र दगड ठेऊन ती त्यव गोष्टी करवयलव तयवर होते. 
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दसुऱ्यव शदर्िी ऑशफसिध्ये आल्यवर्र शतलव कवलच्यव 

प्रशिििवची आठर्ि आली आशि शतने प्रशििकवच्यव सचूनव 

आपल्यव टेबलर्र लवर्ल्यव. त्यवप्रिविे शतने आपले र्का ्टेिन र्ोडे 

्र्च्छ केले, कवगदपत् नीट आर्रले आशि टेबलर्र एक पषु्पगचु्छ 

ठेर्लव. येिवऱ्यव जविवऱ्यव सहकवऱ्यवांनव शतने अशभर्वदन केले आशि 

येिवरे फोन ती हसतिुखवने ्र्ीकवरू लवगली. शतचे शतलवच बरे र्वटले 

आशि सहकवऱ्यवांनव शतच्यवतील बदल पवहून आनांद आशि आिया 

र्वटले. जेर्िवची र्ेळ कधी झवली ह ेशतलव कळलेच नवही. जेर्िवच्यव 

खोलीत ती शतच्यव नेहिीच्यव जवगी जवण्यवऐर्जी शतचे सहकवरी शजर्े 

बसले होते शतर्े ती गेली आशि त्यवांच्यवत सविील झवली. गप्पव गोष्टी 

करत जेर्िवची िजव शतनेही घेतली. शतच्यव सहकवऱ्यवांनी शतच्यवतील 

झवलेल्यव बदलवची प्रिांसव केली आशि रोज त्यवांच्यवत सविील व्हवयची 

शर्नांती केली. 

सांध्यवकवळी घरी जवतवनव शतने परत त्यव सचूनव पशहल्यव आशि ती 

ऑशफसिध्ये चक्कर टवकवयलव शनघवली. शतचे कवही सहकवरी अजनूही 

कविवत होते. शतने त्यवांनव कवही िदत हर्ी कव शर्चवरले आशि त्यवांचे 

कवि होईपयांत ती र्वांबली. जवतवनव शतच्यव एकव िैशत्िीने (नर्ीन 

झवलेल्यव!) शतलव घरवच्यव जर्ळ सोडले 

पिूा शदर्सवत शतलव कां टवळव आलव नव्हतव, शचडशचड झवली 

नव्हती, रवग नव्हतव पि एक रे्गळवच आनांद आशि उल्हवस जविर्त 

होतव. सांध्यवकवळीसदु्धव ती  सकवळ एर्ढीच उत्सवही आशि कवयािि 
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होती. शतच्यव घरच्यवांनवही खपू आनांद र्वटलव आशि नर्ल ही र्वटले. 

शतने िनवतल्यव िनवत प्रशििकवलव धन्सयर्वद शदले. 

दसुऱ्यव शदर्िी ती अजनू उत्सवहवने कविवलव लवगते. जेर्िवसोबत 

चहवपि ते सोबत घेतवत. ती शतच्यव र्कीत कविवांची यवदी बनर्ते आशि 

सांबांशधतवांकडे पवठपरुवर्व करू लवगते आशि त्यवांच्यव अशभप्रवयवांची 

तवरीखर्वर नोंद ठेर्ते. 

शतसऱ्यव शदर्िी ऑशफस िध्ये आलेल्यव पि त्यवांच्यव कां पनीच े

ग्रवहक नसलेल्यव लोकवांनव ती फोन करून त्यवांचव अशभप्रवय शर्चवरते 

आशि त्यवची िवशहती सांबांशधत सहकवऱ्यवलव दतेे. यविुळे त्यवांचे 

िशहन्सयवचे लक्ष्य पिूा व्हवयलव िदत शिळते. फक्त चौर्थयव शदर्िी ती पिूा 

ऑशफसची लवडकी सहकवरी असते आशि प्रत्येकजि शतचव आदर 

करत असतो. 

िेर्टच्यव शदर्िी ती आपल्यव सवत शदर्सवांच्यव कविवचव अहर्वल 

आपल्यव सवहबेवांनव पवठर्ते आशि त्यवसवठी शतच्यव सहकवऱ्यवांनी 

केलेल्यव िदतीचव कृतज्ञतवपरू्ाक उल्लेख करते आशि यव अहर्वलवच्यव 

आधवरे आशि िशहनवभरवच्यव कविवचव आढवर्व घेतल्यवनांतर र्ररष्ठ 

सर्वांसवठी एक पवटी आयोशजत करतवत    

िेताळािा प्रश्न 

कर्व सांपल्यवर्र रे्तवळवने (म्हिजे िी) शर्क्रिवलव (म्हिज े

तमु्हवलव) शर्चवरले शक सवांग शर्क्रिव त्यव िलुीच्यव र्तािकुीत नेिके 
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कवय बदल झवले आशि त्यवचव कवय पररिवि झवलव तर तमु्ही कवय 

सवांगवल?  

 

(लगेच उत्तरवकडे र्ळू नकव. जरव शर्चवर करव!) 

 

सवरवांि हव की “ नजर बदलो नजरे बदलेंगे”. जनु्सयव पद्धतीनी 

प्रश्न सटुत नसतील तर नर्ीन पद्धत र्वपरून पवहण्यवत कवहीच 

हरकत नसते झवलवच तर फवयदवच होतो. 
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प्रश्नवर्ली – योग्य पयवायवर्र शटक करव   

अ.क्र.  विधान नािी  कधी 

कधी 

िो 

१ तुम्हवलव पररपिूातचेवच ध्यवस असतो कव?        
२ लहवनिव चकुीसवठी तुम्ही ्र्तःलव खपू रे्ळ दोर् दतेव कव?       
३ तुम्ही ्र्तःलव श्रेष्ठ आशि इतरवांनव तुच्छ लेखतव कव?        
४ तुम्ही इतरवांनव श्रेष्ठ आशि ्र्तःलव किी लेखतव कव?       
५ तुिच्यव र्तानवची तुम्हवलव कधीकधी चीड येत ेकव?       
६ तुम्ही नेह्मी दसुऱ्यवर्र अर्लांबून असतव कव?       
७ तुिच्यव िनवत शर्चवरवांचव सतत झगडव चवल ूअसतो कव?       
८ तुिचव दृष्टीकोन सर्ा्र्ी पैश्यवधीन आह ेकव?       
९ ्र्तःच्यव र्वगण्यवच्यव शर्परीत तुम्ही कधी र्वगतव कव?       

१० तुिच्यवकडून कवय अशभपे्रत आह ेह ेकधीकधी तुम्हवस 

उिजत नवही कव?       

११ तुम्ही नेहिी ्र्तःची तलुनव इतरवांिी करतव कव?       
१२ तुम्ही चटकन शनरवि होतव कव?       
१३ तुम्ही बहूतेक रे्ळव नकवरवर्ी शर्चवर करतव कव?       
१४ तुम्ही टीकव / नकवर सहन करू िकतव कव?       
१५ इतरवांपेिव तुिचे आयषु्य खडतर आह ेअसे तुम्हवलव र्वटते 

कव?       

उत्तरवत शजतके जव्त होकवर शततकव दृष्टीकोन बदलण्यवची 

गरज जव्त 
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उजळर्ी  

१. दृष्टी तिी सषृ्टी.  ह ेलिवत अस ुदयव 

२. कधीकधी आपल्यवलव शखडकीच्यव कवचबेवहरेच े जग 

अांधकु शदसवयलव लवगते आशि त्यविळेु आपल्यवलव असरुशित 

र्वटते. यवसवठी घरवत शदरे् लवर्वयची गरज नसनू कवच सवफ 

करण्यवची गरज आह.े 

३. कुठलीही नर्ीन गोष्ट करतवनव तिुच्यव िनवत पशहलव शर्चवर 

कवय येतो? “िभु बोल नवऱ्यव की ह ेरवज्य व्हवर्े ही श्रींची इच्छव”? 

अपयिवची भीती बवळगण्यवऐर्जी ते केल्यवने कवय चवांगलव 

पररिवि/ लवभ होईल यव कडे जव्त लि द्यवर्े  

४. कवनवत आशि डोळ्यवत ४ बोटवांचे अांतर असते हे लिवत 

अस ूद्यवरे्. त्यविळेु कुठल्यवही एकव इांशद्रयवर्र शर्श्ववस ठेर्ण्यवऐर्जी 

प्रत्येकवचव एकशत्त शर्चवर करवर्व. एकवांगी कृती शर्चवर नेहिीच 

अपयिवलव शनिांत्ि दतेवत. 
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िेताळाच्या प्रश्नािे उत्तर  

यव करे्र्रून तिुच्यव असे लिवत येईल की फक्त दृष्टीकोन 

सधुवरल्यवने त्यव िलुीच्यव र्तािकुीत खवलील बदल घडले  

१. हवती घेतलेल्यव कविवत उत्सवह आशि उजवा शनिवाि झवली  

२. आत्िशर्श्ववस र्वढलव  

३. कविवतील कल्पकतव र्वढली 

४. पढुवकवर घेण्यवची सर्य लवगली. म्हिजे reactive 

होण्यवऐर्जी ती proactive झवली. यवचवच अर्ा असव की शतने 

आपले पवऊल पशहल्यवांदव उचलले इतरवांनी त्यवांच े पवऊल 

उचलवयची र्वट बशघतली नवही. 

५. पर्परसांबांध सधुवरले आशि सांघभवर्नव र्वढली.  

६. कवयवालयीन शिष्टवचवर ती शिकली    

७. रे्ळेचे व्यर््र्वपन जिवयलव लवगले  

८. तिवर् दरू झवलव 

९. कविवत शि्त आली आशि र्वगिकू सौहवदापिूा झवली   

१०. टवपटीपपिव आशि सवु्यर्श्र्तपिव र्वढलव  

११. कां पनी आशि सांघवची उशदष्ट ेरै्यशक्तक उशद्दष्ट ेबनली.  

१२. ग्रवहकसेर्व आशि शर्क्रीकलव सधुवरली  
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१३. आपल्यव कविवचव अहर्वल र्ररष्ठवांनव न िवगतव शदल्यवने 

दोघवांचीही िेर्टच्यव ििवची धवर्पळ र्वचली. 

१४. ती एक शर्श्ववसपवत् आशि भरर्सव ठेर्ण्यवलवयक 

किाचवरी बनली  

१५. घरी आल्यवर्र र्कर्व र् िरगळ न आल्यवने घरची 

आघवडीही सखुवर्ली  

(आता कुर्ाला असे वाटू दऊे नका वक मी मवहला वगाणकडून 

जास्तच अपेक्षा ठेवतो आह.े मी परुुषी दृष्टीकोनातनू ह े बोलत 

नाही.)  
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प्रकरर् ६ 

पूिणग्रि, गृिीतके, अांदाज बाांधरे् आवर् गुर्विशेषता 

 

मूखण मार्सेि त्याांच्या पूिणग्रिाांना 

एखाद्या गोष्टीसाठी कारर्ीभूत मानतात  

- व्िॉल्टेर 

 

बहुतेक लोक परू्ाग्रह बवळगतवत आशि ते होकवरवर्ी शकां र्व 

नकवरवर्ी अस ूिकतवत. पि शजरे् परू्ाग्रह तेरे् शनिाय चकुण्यवची 

िक्यतव जव्त.  

उदव.  

१.  ती/ तो /ते नेहिीच िवझ्यव शर्रोधवत बोलतवत  

२.  बॉसलव नेहिी िवझ्यवच रजव शदसतवत  

३.  स्त्री ही परुुर्वांपेिव किी दजवाची असते / शस्त्रयवांनव शर्नोद 

कळत नवहीत      

४.  िरवठी र्वङ्मय इांग्रजी र्वङ्मयवची बरोबरी करू िकत नवही  

चलव यवसांदभवात एक गोष्ट र्वच ू 



59 | P a g e  

कारण निणणय तुमचा आह े

एकव घरवत एक िुांगसु पवळले होते. त्यव घरच्यव स्त्रीलव 

(िवलशकिीलव) ह े िळुीच आर्डले नव्हते. िवांसवहवरी िुांगसुवर्र 

शतचव अशजबवत शर्श्ववस नव्हतव. शतच्यव तवन्सह्यव बवळवची कवळजी 

शतलव नेहिी र्वटवयची. 

एके शदर्िी ती पविी भरण्यवस गेली असतवनव घरवत एक सवप 

शिरलव आशि तो रे्ट बवळवजर्ळ गेलव. िुांगसु त्यवच्यव जर्ळ गेलव 

आशि त्यवलव हवतघवईच्यव लढवई नांतर िवरून टवकले.  

आपली कविशगरी सवांगण्यवसवठी ते दवरवत येऊन उभे टवकले. 

ती स्त्री जवे्हव घरी आली तवे्हव शतलव दवरवत रक्तवने तोंड िवखलेलव 

िुांगसु शदसलव. शतच्यव िनवत बवळवच्यव घवतपवतवची िक्यतव आली 

आशि शतने पवण्यवने भरलेलव हांडव िुांगसुवर्र पवडलव आशि ती 

पळतच घरवत गेली. शतलव शदसले शक बवळ िवांत झोपले आह ेआशि 

त्यवच्यव जर्ळच एक शर्र्वरी सवप िवरून पडलव आह.े 

शतचव िोक, पिवतवप, कृतज्ञतव आतव त्यव िुांगसुवलव जीर्दवन 

दऊे िकत नवहीत. 

 

साराांश - परू्ाग्रह दशुर्त शनिाय असतील तर बरवच कवळ 

पिवतवप करण्यवची पवळी आपल्यवर्र येऊ िकते    
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गृिीत धररे् (Assumption)  

एखादी गोष्ट गृिीत धररे् िेि सिण 

िुकाांिे मूळ आिे - अज्ञात   

 

िलव सर्ा बवबी िवशहत आहते असे गहृीत धरून शनिाय घतेलव 

की तो चकुलवच म्हिनू सिजव. कुठलीही गोष्ट गहृीत धरण्यवऐर्जी 

र््तशु्र्ती जविनू घिेे िहत्र्वचे आह.े 

र्नवत प्रिय क्रीडव करिवऱ्यव ऋर्ी पती पत्नीलव पवांडू रवजवने 

हरीि सिजनू िवरले, तलवर्वर्रून पविी भरून आपल्यव आई 

र्शडलवांनव पवजण्यवसवठी नेिवऱ्यव श्रर्िबवळवलव दिरर् रवजवने 

सवर्ज सिजनू बवि िवरलव, शकां र्व झवडवखवली शर्श्रवि करिवऱ्यव 

श्रीकृष्िवच्यव पवयवच्यव तळव्यवलव हररिवचे िखु सिजनू पवरध्यवने 

बवि िवरलव.  

तात्पयण एखवदी गोष्ट गहृीत धरून केली की ती चकूतेच आशि 

शतचव सल आपल्यव िनवत नेहिीसवठी रवहतो. 
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परसेप्शन – अांदाज बाांधरे्     

जगात ज्ञात आवर् अज्ञात गोष्टी 

आिेत आवर् या दरम्यानिा दरिाजा 

म्िर्जे अांदाज बाांधणे   

- आल्डस िक्सली 

 

हव गहृीत धरण्यवसवरखवच प्रकवर पि आपल्यव नजरेने शर्श्व 

पवहण्यवसवरखव(सवर्न के अांधे को हररयवली शदखती है अगदी 

असव!) आपल्यवलव जे आशि जसे शदसते जग अगदी तसेच आहे 

असव शर्चवर करिे. एखवद्यव व्यक्तीच्यव शकां र्व गोष्टीच्यव आधीच्यव 

कृतीर्रून शकां र्व बवबीर्रून आपि आजही ही तिीच असेल असव 

अांदवज बवांधतो. र्ोडक्यवत िनकर्डेपिव म्हिजे परसेप्िन. 

एक गोष्ट सवांगतो िी तमु्हवलव  

एक सतुवर एकव िविसवकडे कवि करत असतो. र्योिवनवनुसवर तो िविसू 

आपल्यव व्यर्सवयवची सतू् ेआपल्यव िलुवच्यव हवती दऊेन ्र्तः शनर्तृ्त होतो. 

त्यवनांतर सतुवर शर्चवर करू लवगतो की आतव आपले कवही खरे नवही. िवलकवच्यव 

िवघवरी यव िलुवच ेआपल्यवलव ऐकवरे् लवगले. हव िलुगव लहवनपिवपवसनूच उनवड 

आशि हट्टी आह.े तो कोिवचेच ऐकत नवही आशि त्यवलव हर्े तेच करतो आतव 

तो कवही िलव नीट र्वगर्िवर नवही िवझ ेकवही आतव ठीक शदसत नवही. 
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एकशदर्स तो िलुगव सतुवरवलव बोलवर्तो आशि म्हितो की िलव एक 

चवांगले आशि सुांदर घर बवांधनू हर् ेआह ेशकतीही खचा झवलव तरी चवलेल तेर्ढे 

झवले शक तुम्ही शनर्तृ्त व्हवयलव हरकत नवही. ह ेतिुचे िेर्टचे कवि आह.े सतुवर 

नवरवज होतो आशि कवि सरुु करतो. 

त्यवलव र्वटत ेशक िवलकवच्यव िलुवच्यव बवबतीत त्यवचव जो अांदवज होतव 

तो तांतोतांत खरव ठरलव त्यवलव िवझी आशि िवझ्यव कविवची कवहीच शकां ित नवही. 

िग आतव िी पि त्यवच्यव इच्छेप्रिविे कवि करिवर नवही, िलव र्वटते तसेच करेन. 

असेही ह ेिवझ ेिेर्टचे कवि आह ेत्यवलव पटले तर ठीक नवहीतर करून घेईल 

दसुऱ्यवकडून. िवलकवचव िलुगव अधनूिधनू येऊन कवि पवहत असतो. सतुवरवच्यव 

कविवचव दजवा खवलवर्लव आह ेह े त्यवच्यव लिवत येत े पि तो कवहीच बोलत 

नवही. 

घर पिूा झवल्यवर्र सतुवर त्यवलव बोलवर्तो आशि त्यवच्यव हवतवत घरवच्यव 

शकल्ल्यव दतेो. िवलकवचव िलुगव सतुवरवलव म्हितो शक तुम्ही इतके र्र्ा 

आिच्यवकडे कवि केले म्हिनू ह ेघर िी तुम्हवलव भेट दते आह.े ह ेतुम्हीच बवांधल े

असल्यवने तमु्हवलव आर्डेल अिी आिव करतो. एर्ढे बोलनू आशि त्यवलव 

नि्कवर करून तो िलुगव शनघनू जवतो आशि सतुवरवलव रडू कोसळते          

साराांश – तिुचव अांदवज नेहिीच खरव ठरेलच असे नवही िग 

त्यवर्र आधवररत शनिायवची बवतच सोडव  

अर्वात आपि बोलतवनव कोिते िब्द शनर्डतो आशि त्यवांचव 

कसव क्रि लवर्तो यवर्रही परसेप्िन अर्लांबनू असते.  
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एकव कॉलेजिध्ये एक प्रयोग केलव गेलव. दोन र्गवात नर्ीन 

शििक येिवर असल्यवची सचूनव दणे्यवत आली. पशहल्यव र्गवात 

सचूनव अिी शदली गेली  

“ हे प्राध्यापक उमद्या मनाचे, सतत व्यस्त राहर्ारे, 

वचवकत्सक वतृ्तीचे, व्यवहारी आवर् ठाम स्वभावाचे आहते.”  

दसुऱ्यव र्गवात अिी सचूनव दणे्यवत आली  

“ हे प्राध्यापक थांड स्वभावाचे, सतत व्यस्त राहर्ारे, 

वचवकत्सक वतृ्तीचे, व्यवहारी आवर् ठाम स्वभावाचे आहते.”  

त्यव प्रवध्यवपकवांचव तवस सांपल्यवनांतर दोन्सही र्गवानव त्यवांच ेित 

शर्चवरण्यवत आले. पशहल्यव र्गवाने त्यवांच्यवबद्दल अत्यांत 

सकवरवत्िक ित शदले तर दसुऱ्यव र्गवाने नकवरवत्िक! 

सचूनेतील फक्त पशहलव िब्द बदलल्यवने हव फरक पडलव 

होतव.  

साराांश – िब्द जपनू र्वपरव कवरि त्यविळेु व्यक्तीच्यव िनवत 

एक प्रशतिव उभी रवहते आशि त्यव प्रशतिेशर्र्यी अांदवज बवांधनू लोक 

शनिाय घेत असतवत िग र््तशु्र्ती कवही कव असेनव. 
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गुर् विशेषता (Attribution) 

लोकाांच्या दृष्य ितणरु्कीला अांगभूत 

गुर्-अिगुर्ािे गुर्विशेषर् बिाल 

करण्याच्या मूलभतू िुकीपासून सािध 

रािा 

- पॉल TP िाांग 

 

कवही र्ेळेलव आपि सिोर शदसिवऱ्यव व्यक्तीच्यव एखवद्यव 

गिुवर्रून शतलव /त्यवलव जव्तीचे गिु बहवल करतो  

उदव. एखवदी व्यक्ती हसतिखु असेल तर ती  

• लोकशप्रय 

• दसुऱ्यवांनव िदत करिवरी /करिवरव  

• उिद्यव ्र्भवर्वची / ्र्भवर्वचव  

• सकवरवत्िक शर्चवर करिवरी / करिवरव  

• टवपटीप रवहिवरव / रवहिवरी  

असते असे आपल्यवलव र्वटते! र्व्तशर्क पवहतव 

“हसतिखु” एर्ढव एकच गिु आपि पशहलव आह ेपि बवकीचे गिु 

आपि त्यव व्यक्तीलव शचटकर्लेले आहते. ्र्प्नवतलव रवजकुिवर 
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अर्र्व रवजकुिवरी िोधिवरे लोक यवलव जव्त बळी पडतवत! 

आशि िग म्हितवत शक िी नीट चौकिी करवयलव हर्ी होती िग 

िवझव शनिाय चकुलव नसतव. 

गिु शर्िेर्िवच सगळ्यवत प्रशसद्ध उदवहरि म्हिजे डूॅक्यलुव! 

शचत्पटवत त्यवलव एक खवनदवनी उिरवर् म्हिनू दवखर्ले जवते 

आशि त्यवच्यव आकर्ाक व्यशक्तित्र्वलव भलुनू लोक त्यवलव उिद्यव 

िनवचव, उच्च अशभरुची असिवरव, खपू दिे शफरलेलव, कलेचव ददी, 

लोकशप्रय आशि श्रीिांत व्यक्ती सिजतवत. पि जो त्यवच्यव तवर्डीत 

सवपडतो त्यवलवच कळते की त्यवचव शनिाय चकुलेलव आह े पि 

तोपयांत खपू उिीर झवलेलव असतो. 

 

चलव आतव डोकर्व ्र्तःच्यव अांतरांगवत आशि बघव यव 

प्रकरिवत सवांशगतलेल्यव कोिकोित्यव गोष्टी तमु्ही शनिाय घेतवनव 

र्वपरतव 
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प्रश्नािली   

अ.क्र.  विधान िो कधी 

कधी 

नािी  

१ कुठल्यवही प्रश्नवलव दोन बवज ूअसतवत असे िलव 

र्वटते आशि िी त्यव सिजनू घेण्यवचव प्रयत्न करतो 

/ करते  

      

२ ज्यवांच्यवर्र िी नवरवज आह ेअिव व्यक्तींच्यव 

भवर्नव िी सिजनू घेतो /घेत े 

      

३ एखवदव चवांगलव शचत्पट पवहतवनव िी त्यवत 

्र्तःलव नवयक /नवशयकव म्हिून बघतो /बघते  

      

४ िी दसुऱ्यवांच्यव दृष्टीकोन सिजवर्नू घेऊ िकत 

नवही  

      

५ आिीबविी / तवतडीच्यव रे्ळेस िी ्र्तःर्र सांयि 

ठेर् ूिकत नवही  

      

६ िी शदर्व्र्प्न / कवल्पशनक शर्श्ववत रितो        
७ जगवत फवर र्ोडे चवांगले लोक आहते असे िलव 

र्वटते  

      

८ इतरवांचे हते ूर्वईटच असतवत असे िलव र्वटते       
९ सगळे परुुर् िखूा असतवत शकां र्व सर्ा शस्त्रयव द्वेर् 

करतवत असे िलव र्वटते  

      

१० इतरवांच्यव ियवादव तमु्ही लिवत घेतव कव?        
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११ एखवदी व्यक्ती आह ेत्यवपेिव जव्त अनभुर्ी, 

सिजतूदवर आह ेअिी तमु्ही ्र्तःची सिजतू 

करून घेतव कव?       

१२ तिुच्यव आर्वक्यवबवहरे असिवऱ्यव गोष्टी इतरवांनी 

केल्यव तर शचडतव कव?       

१३ शदलेलव िब्द पवळतव कव?       

१४ ्र्तःची चकू सहजपिे ्र्ीकवरतव कव?       

१५ एखवद्यव प्रश्नवकडे शकां र्व सि्येकडे तमु्ही "ही चकू 

कुिवची आह?े" यव दृष्टीकोनवतनू पवहतव कव?       

१६ तमु्हवलव तिुच्यव भवर्नव सहजपिे व्यक्त करतव 

येतवत कव?       
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उजळर्ी  

१. “ऊस डोंगव परी रस नोह ेडोंगव, कवय भलुलवसी र्रशलयव 

सोंगव”. िवशहतीची नीट खवत्ी करून, र््तशु्र्ती नीट सिजनू 

आशि शर्चवर ऐकून शनिाय घ्यव  

२.  “ भवर् तसव दरे्” इतपतच ठीक आह.े पि भवर्नेच्यव 

भवरत शकां र्व आहवरी जवऊन शनिाय न घेतलेलव बरव. 

३.  “शदसतां तसां नसतां म्हिनू जग फसतां”. चकुीचे शनिाय घेि े

टवळवयचे असेल तर परू्ाग्रह / अांदवज बवांधिे/ गिु शर्िेर्तव / 

गहृीतके यवांचे चष्िे घवल ूनकव. 

४. प्रश्न शर्चवरिे, सांदभा पवहिे, लिपरू्ाक बघिे आशि ऐकि े

यवर्रून व्यक्ती /पररश्र्तीचव शनिाय घ्यव.      

प्रश्नािलीिी उत्तरे 

प्र. क्र. उत्तरे  प्र. क्र. उत्तरे  प्र. क्र. उत्तरे  प्र. क्र. उत्तरे  

१ हो ५ नवही  ९ नवही १३ नवही 

२ हो ६ नवही  १० हो १४ नवही 

३ हो ७ नवही  ११ नवही १५ नवही 

४ हो ८ नवही  १२ नवही १६ हो 
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विभाग २ 

वनर्णय घेरे् म्िर्जे काय? 

िब्दकोिवप्रिविे शडशसजन यव िब्दवचव अर्ा ठरर्िे, सांपर्ि,े 

सोडर्ि,े शनर्वरि करिे, ित बनर्िे इत्यवदी होतो. लॅटीन भवर्ेतील 

यव िब्दवचव अर्ा “कवपनू रे्गळे करिे” असव होतो. यवचवच अर्ा 

अनवर्श्यक गोष्टींनव फवटव दऊेन आर्श्यक गोष्टींकडे पवहिे. शनिाय 

घेिे म्हिजे उपलब्ध पयवायवतनू प्रसांगवनरुूप योग्य पयवाय शनर्डिे. 

यवशठकविी िेक्सशपअरचे हमॅ्लेट यव नवटकवतील प्रशसद्ध र्वक्य 

दणे्यवचव िोह होतो – “ टू बी ऑर नॉट टू बी इज द क्रे्िन” 

कवही गोष्टींनव शनयि लवग ूहोतो शनिाय नवही जसे  

१. आठर्ड्यवतनू पवच रे्ळेस व्यवयवि करिे  

२. खरेदीलव जवतवनव सविवनवची यवदी बनर्िे 

३. सटु्टीचव शदर्स कुटुांबवसोबत घवलर्िे  

४. शनयिबवह्य कवि न करिे  

५. र्र्वातनू एकदव सांपिूा आरोग्य तपवसिी करिे  

शनिाय घेण्यवपरू्ी  

१. शनिाय घेतवनव उतवर्ळेपिव, घवई करू नकव  

२. भवर्नचे्यव भरवत शनिाय घऊे नकव 

३. िहत्र्वचे शनिाय घेतवनव उपलब्ध िवशहती परत तपवसव 
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४. जर शनिाय घेण्यवचव तवि आलव तर िोकळ्यव हरे्त शफरव, 

्र्तःिी बोलव, दवरू /शसगवरेट टवळव पि गरि चहव प्यव शकां र्व 

चॉकलेट खव 

५. एकदव घेतलेलव शनिाय कुठल्यवही दबवर्वखवली शफरर् ू

नकव. त्यवची सांपिूा अांिलबजवर्िी करव  

६. शनिाय घेतल्यवनांतर इतर पयवायवांचव शर्चवर करू नकव 

७. घेतलेल्यव शनिायव सांदभवात नर्ीन िवशहती शिळवल्यवस 

त्यवचे कवळजीपरू्ाक शर्शे्लर्ि करव आशि शनिायवत कवही बदल 

करवयचे असतील तर ते करव  

८. शनिाय घ्यव पि त्यव प्रशक्रयेत र्वहून जवऊ नकव. 

“paralysis by analysis” होर् ूनये.  

९. “तिुचे शहत फक्त िलवच कळते” अिव प्रर्तृ्तीच्यव 

लोकवांपवसनू दरू रवहव.  

लिवत ठेर्व कुिीही उत्कृष्ट शनिायिितव घऊेन जन्सिवलव येत 

नवही. ही कलव शिकवर्ी लवगते आशि त्यवर्र प्रभतु्र् शिळर्वरे् 

लवगते. जिी जिी तिुची शनिाय घणे्यवची िितव शर्कशसत होईल 

तसे तमु्हवलव अशधक खडतर आशि आव्हवनवत्िक शनिाय घतेव 

येतील  
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प्रकरर् ७ 

वनर्णय घेण्यामागील टप्पे 

प्रथमि वनर्णय घेरे् एका िेगिान प्रिािात उडी 

मारण्यासारखे आिे.  िा प्रिाि तुम्िाला अशा जागी घेऊन 

जातो ज्यािी कल्पना तुम्िी वनर्णय घेताना स्िप्नातिी केली 

नसते- पाउलो कोएलो 

सर्ा सवधवरिपिे शनिाय घेण्यवचे ७ टप्पे असतवत ते खवलील 

प्रिविे  

नेमका प्रश्न / समस्या शोधरे् 
 

प्रश्न /समस्ये सांदभाणत सिण माविती गोळा करा 
 

तुमच्यासाठी काय मित्िािे आिे? 
 

वनर्णयािे िोर्ारे भले बुरे पररर्ाम 
 

सिण पयाणय तपासा 
 

सिोत्तम पयाणय वनिडरे् 
 

पररर्ामाांिी पडताळर्ी / विशे्लषर् 
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टप्पा क्र. १- नेमका प्रश्न काय आिे? 

तिुचव नेिकव प्रश्न / सि्यव कवय आह ेते शलहून कवढव. त्यवच 

बरोबर हव प्रश्न / सि्यव कव सोडर्वर्ी तेही ठरर्व. यविळेु तमु्हवलव 

नेिकव प्रश्न आशि शनिायवचे िहत्र् कळेल   

उदा. तुम्िाला नौकरी सोडायिी असेल तर कशामुळे?  

• अधार्ेळ नौकरी हर्ी आह े 

• पढेु शिकवयचे आह े

• बॉस / सहकवऱ्यवांिी जित नवही  

• कविवच्यव शठकविवचे र्वतवर्रि आर्डत नवही  

• र्ेगळ्यव िेत्वत कवि करवयचे आह े 

• पद / पगवर / पदोन्सनती यवांची सि्यव  

 

टप्पा क्र. २- प्रश्न /समस्ये सांदभाणत सिण माविती गोळा 

करा  

• सर्ा पयवाय िोधव  

• शित् / सहकवऱ्यवांनव शर्चवरव 

• जनेु सहकवरी / तज्ञ यवांचव सल्लव घ्यव  

• इतरवांर्र कवय पररिवि होईल त्यवचव शर्चवर करव  
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• तमु्हवलव किवची भीती र्वटते (उदव. र्वईट सर्यी, 

जर्वबदवरी इत्यवदी) 

यविळेु तमु्हवलव िदु्दसेदू आशि आशि शर्र्यवनरुूप िवशहती 

शिळेल  

 

टप्पा क्र. ३- तुमच्यासाठी काय मित्िािे आिे? 

तिुची तत्र्, प्रविवशिकपिव, कुटुांब, पैसव, ्र्वतांत्र्य इत्यवदी 

पैकी त्यव शनिायवत कवय आह ेआशि ते तमु्हवलव शकतपत िहत्र्वचे 

आह े 

टप्पा क्र. ४- तुमच्या वनर्णयािे भले बुरे पररर्ाम काय 

िोतील? 

यव टप्प्यवर्र तिुच्यव शनिायवचे कवय पररिवि होतील यवचव 

शर्चवर करव. त्यवचव भशर्ष्यवर्र, नवतेसांबांधवांर्र, इतरवांर्र कवय 

पररिवि होईल?  

टप्पा क्र. ५- सिण पयाणय तपासा 

प्रत्येक पयवायवची भलीबरुी बवज ूसिजनू घ्यव. हव टप्पव तलुनेने 

िहत्र्वचव आह ेकवरि यविध्ये तमु्ही पयवाय आशि त्यवांचे पररिवि 

नीट सिजवर्नू घेऊ िकवल. 
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टप्पा क्र. ६- सिोत्तम पयाणय वनिडरे्  

हव सर्वात िजेिीर शकां र्व भीतीदवयक टप्पव आह.े आत्तव पयांत 

तमु्ही तिुची सि्यव आशि लक्ष्य शनधवाररत केली, िक्य तेर्ढी 

िवशहती गोळव केली आशि पररिविवांचव शर्चवर केलव. आतव योग्य 

पयवाय शनर्डवयचव आह.े यव टप्प्यवर्र बऱ्यवच लोकवांनव तवि 

जविर्तो. यव टप्प्यवर्र तमु्ही तिुच्यव अांतःपे्ररिव शकां र्व शर्चवर 

यवर्र शर्श्ववस ठेर् ूिकतव. एखवद ेरे्ळेस शद्वधव िनश्र्ती असेल तर 

तर हव पयवाय शनर्डल्यवर्र िलव कसे र्वटते हव प्रश्न शर्चवरव आशि 

उत्तर जर छवन शकां र्व उत्ति असे येत असेल तर बेलविक तो पयवाय 

शनर्डव  

शनिायवच्यव अांिलबजवर्िीचे टप्पे आखव आशि तो शनिाय 

अिलवत आिव. 

 

टप्पा क्र. ७- पररर्ामाांिी पडताळर्ी / विशे्लषर् 

लोकवांचव प्रशतसवद जविनू घ्यव. तमु्ही यवतनू कवय शिकलवत? 

शनिायवचव पवठपरुवर्व करव. कवही त्टुी आढळल्यव असतील तर 

त्यवांची नोंद करव. शनिाय घेतल्यवर्र तमु्हवलव कसे र्वटले? अपेशित 

पररिवि सवध्य झवले कव? तिुची सि्यव / प्रश्न शकतपत सटुले? जर 
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शनिाय घेण्यवचव तिुचव पशहलव प्रयत्न चकुलव तर नवउिेद होर् ूनकव 

परत नव्यवने सरुुर्वत करव. यि तिुचेच असेल. 

उदवहरि : जिुी कवर शर्कून नर्ीन घ्यवर्ी कव? 

फायदे  गुर्(१ते५) तोटे गुर्(१ते५) 

जव्त आरवि  ३ र्वढीर् खचा म्हिजे 

कवही गोष्टींचव 

त्यवग 

५ 

किी इांधनखचा ३ जव्त रकिेचव 

शर्िव 

३ 

किी दखेभवल 

खचा 

३ शर्कत घेण्यवसवठी 

लवगिवरव र्ेळ 

आशि दगदग 

२ 

कुटुांबवसवठी 

उपयकु्त 

३ जनु्सयव कवरची शर्क्री २ 

सरुशित प्रर्वस ५ शनिाय घेतवनवची 

अ्र््र्तव 

४ 

िनवचव तवि 

किी होईल  

३     

एकूर् २० एकूर् १६ 

  

एकां दरीत फवयद्यवचे गिु जव्त असल्यवने कवर घेण्यवस कवही 

हरकत नवही  
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उजळर्ी  

शनिाय चकुण्यवची कवही कवरिे  

• प्रश्न , सि्यव सिजनू घेतवनव गल्लत करि े

• प्रश्नवांची प्रवर्शिकतव न ठरर्िे 

• चकुीची शकां र्व अपिूा िवशहती  

• अियवाद िवशहतीचे सांकलन 

• िनवत उत्तर शनशित करून शर्शे्लर्ि करिे  

• शनिाय आशि अपेशित बदल यवांचव तवळिेळ न बसने  

• शनिाय घतेल्यवर्र त्यवचव पवठपरुवर्व शकां र्व कविवचे 

अशधकवर सपुदूा न करिे 
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प्रकरर् ८ 

उतािळेपर्ा / भािनाप्रधानता 

िुकीिा वनर्णय घेरे् िे वनर्णय न 

घेण्याच्या भीती पेक्षा जास्त िाांगले आिे 

- मेमोवनड्स  

 

लोक काय वििार करतात िा त्याांिा 

प्रश्न आिे. तुम्िी तुमच्या वििाराने वनर्णय 

घ्या 

- अज्ञात 

 

शर्र्यवलव हवत घवलण्यवपरू्ी आपि एक कर्व पवहू  

एकदव एकव िेतकऱ्यवने एकव सवर्कवरवकडून कजा घेतले होते. 

तो सवर्कवर म्हवतवरव आशि धतूा होतव आशि िेतकऱ्यवच्यव िलुीर्र 

त्यवचे िन बसले होते. त्यवने िेतकऱ्यवसिोर एक प्र्तवर् ठेर्लव की 

जर त्यवने त्यवच्यव िलुीचे लग्न सवर्कवरविी लवर्नू शदले तर तो त्यव 

िेतकऱ्यवचे कजा िवफ करेल 
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िेतकरी आशि त्यवची िलुगी दोघेही भयभीत झवले. त्यवने 

अजनू एक धतूा डवर् टवकलव तो म्हिवलव आपि शह गोष्ट नशिबवर्र 

सोडू आशि त्यवसवठी िी त्यव िलुीलव एक सांधी दईेन  

िी पवांढरव आशि कवळव अिव दोन रांगवांच्यव गवरगोट्यव एकव 

पैश्यवच्यव चांचीत ठेरे्न. िुलीने न बघतव त्यवतनू एक गवरगोटी 

उचलवयची आशि आपल्यवलव दवखर्वयची  

१. जर शतने कवळी गवरगोटी उचलली तर ती सवर्कवरविी लग्न 

करेल आशि िेतकऱ्यवचे कजा िवफ होईल 

२. जर शतने पवांढरी गवरगोटी उचलली तर तीलव सवर्कवरविी 

लग्न करण्यवची गरज नवही आशि िेतकऱ्यवचे कजा िवफ होईल 

३. जर शतने असे करण्यवसवठी नकवर शदलव तर िेतकऱ्यवलव 

तरुुां गवत टवकण्यवत येईल 

ते िेतकऱ्यवच्यव िेतवत उभ े होते आशि बोलत असतवनवच 

सवर्कवरवने खवली र्वकून खवली पडलेल्यव गवरगोट्यवपैकी दोन 

उचलल्यव आशि चांचीत टवकल्यव. त्यवने िदु्दवि दोन कवळ्यव 

गवरगोट्यव उचलल्यव आहते ह े िलुीच्यव लिवत आले. आतव 

सवर्कवरवने शतलव एक गवरगोटी उचलवयलव सवांशगतले  

आतव तमु्ही त्यव िलुीच्यव शठकविी आहवत असे सिजव. तुम्ही 

कवय करवल? 
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उत्तर  

तिुच्यवकडे तीन पयवाय आहते  

१. तमु्ही गवरगोटी उचलवयलव नकवर दऊे िकतव  

२. चांचीिध्ये दोन्सही कवळ्यव गवरगोट्यव आहते हे दवखर्नू 

तमु्ही सवर्कवरवची लबवडी उघडी पडू िकतव  

३. कवळी गवरगोटी उचलव सवर्कवरविी लग्न करव आशि 

िेतकऱ्यवलव र्वचर्व. 

 

हव शनिाय घेतवनव तमु्हवलव अपेशित कवय आह ेह ेआधी ठरर्व 

आशि िग उपलब्ध पयवाय आशि त्यवांचे पररिवि यवांचव शर्चवर करव  

िलुीलव (म्हिजे तमु्हवलव!) ह ेअपेशित आह े 

१. िेतकऱ्यवचे कजा िवफ व्हवर्े  

२. िलुीलव सवर्कवरविी लग्न करवरे् लवग ूनये  

३. सवर्कवरवलव लबवडीची अद्दल घडवर्ी  

 

आतव र्र शदलेल्यव शतन्सही पयवायवांचव शर्चवर करव त्यवतनू 

कुठल्यव पयवायवने तमु्हवलव अपेशित ते सवध्य होते?  

म्िरू्न उतािळेपर्ाने वनर्णय घेऊ नका!  
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उतवर्ळेपिवने / भवर्नेच्यव भरवत शनिाय घेिव-यवांकडे 

दरूदृष्टीचव अभवर् असतो.  

एकदव एक िवनसिवस्त्रीय प्रयोग करण्यवत आलव ज्यवत एकव 

लहवन िलुवलव दोन पयवाय दणे्यवत आले. आत्तव हरे् असेल तर एक 

चॉकलेट आशि २४ तवसवनांतर घेतले तर दोन चॉकलेट. त्यवने कवय 

शनिाय घ्यवर्व?  

िलु (आशि बरेच रे्ळेस र्य्कसदु्धव) तत्कवळ शिळिवरव 

फवयदव बघतवत. अशधक चवांगल्यव गोष्टींसवठी ते प्रतीिव करू िकत 

नवहीत. पि त्यवांनी र्ोडवसव शर्चवर केलव तर त्यवांनव चवांगलव लवभ 

होर् ूिकतो. कवळवच्यव पढेु जर तमु्ही शर्चवर करू िकलवत तर तो 

एक चवांगलव शनिाय अस ूिकतो. यव प्रयोगवतनू भवर्नवरे्गवत शनिाय 

घेण्यवशर्र्यी कवही सवांशगतले आह.े  

उतवर्ळेपिवने शनिाय घेण्यवच्यव िलुभतू तत्र्वचे उल्लांघन होत े

तिुची जो पयवाय शनर्डिवर  आहवत तो फक्त तिुच्यव ध्येयविी, 

प्रत्येक पयवायवच्यव पररिविविी आशि त्यवांच्यव िक्यतवांिी शनगडीत 

असवर्व.  

यव तत्र्वचव अर्ा असव शक जो पयवाय तमु्ही शनर्डवल तो तमु्ही 

कधी शनर्डतव यवर्र अर्लांबनू नसवर्व.  
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आतव परत चलव ितेकऱ्यवच्यव कर्केडे? कवय शनिाय घतेलव 

तमु्ही? शनिाय घेण्यवचे जनेु ठोकतवळे इरे् कविवलव येिवर नवहीत. 

आता वतने िे केले  

चांचीकडे न पवहतव शतने एक गवरगोटी उचलली आशि कुिी 

बघवयच्यव आत जशिनीर्र पवडली. ती गवरगोटी आतव िेतवतल्यव 

इतर गवरगोटीत शिसळून गेली. 

ती म्हिवली “ कवय बवई र्ेंधळी िी एक गवरगोटीसदु्धव नीट 

सवांभवळू िकले नवही. पि कवही हरकत नवही चांचीत जी गवरगोटी 

रवशहली असेल त्यवर्रून लिवत येईल की िी कोिती गवरगोटी 

उचलली होती.” आशि तमु्हवलव िवशहत आह ेकी शपिर्ीत कवळी 

गवरगोटी आह े म्हिजे तमु्ही (िलुीने) पवांढरी गवरगोटी उचलली 

होती. आशि ठरर्ल्यवप्रिविे िेतकऱ्यवचे कजा िवफ झवले, िलुीलव 

सवर्कवरविी लग्न करवर्े लवगले नवही आशि लबवड सवर्कवरवलव 

चवांगली अद्दल घडली. 

उजळर्ी - कठीिति प्रश्नवांनवही उत्तरे असतवत फक्त आपि 

ती िोधण्यवचव प्रयत्न करत नवही. 

तात्पुरत्या भािनाांिर विसांबून कधीिी 

कायमस्िरूपी वनर्णय घेऊ नका  

- अज्ञात  
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भािनेच्या आिारी जाऊन वनर्णय 

घेण्यािी घाई करू नका. नुकसान वकां िा 

भीतीिा वििार करताना स्ितःला कृती 

करण्यासाठी थोडा िेळ द्या  

- अज्ञात  

 

घाईगदीत घेतलेले वनर्णय वनरथणक 

ठरतात  

- रीड माखणम  

 

कृती उदात्त असो ि नसो सुज्ञ व्यक्तीस 

आपर् केलेल्या कृतीिे पररर्ाम लक्षात 

घ्यािे लागतात कारर् घाईगडबडीत 

केलेली कृती मृत्यूपयंत छातीत वशरलेल्या 

बार्ाप्रमारे् यातना दतेे 

- वनतीशतक    
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प्रकरर् ९ 

आयुष्य घडिर्ारे वनर्णय 

 

कवही शनिाय ह ेआयषु्यवत एकट्यवने घेिे अर्घड असते कवरि 

इरे् चकू झवली तर आयषु्यवची शदिव चकुते आशि दिव होते. अिव 

कवही उदवहरिवांिध्ये लग्न शकां र्व घट्फोट, िलुां होऊ दिेे शकां र्व न 

होऊ दिेे, नौकरी शकां र्व व्यर्सवय आशि कररअर, आजवर, घर घेिे, 

व्यवयसवशयक शकां र्व रै्यशक्तक भवांडि तांटे इत्यवदी शर्र्य यतेवत.  

तसां पवहवयलव गेलां तर सगळे शनिाय सवरखेच पि कधी कधी 

दगड आशि र्ीट यवपैकी एक शनर्डवर्े लवगते तेव्हव िग शनिाय 

प्रशक्रयेचव कस लवगतो. यव प्रकरिवत आपि अिवच दोन 

शनिायवांबवबत बोल-ू लग्न आवर् नौकरी.  
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लग्न  

लग्न केलांि पाविजे. जर तुम्िाला 

िाांगली पत्नी वमळाली तर तुम्िी सुखी 

व्िाल आवर् जर िाईट वमळाली तर 

तत्िज्ञानी व्िाल  

- सॉके्रवटस    

 

लग्न यवशर्र्यवर्र बोलवर्ां शकां र्व शलहवर्ां शततकां  किीच आह.े 

असां म्हितवत शक िलुी नर्ऱ्यवत र्शडलवांची छबी िोधतवत आशि 

िलेु बवयकोत आईची छबी िोधतवत. बहुतवांि िलुींनव लग्नवनांतर 

घरकवि अर्घड जवऊ नये म्हिनू लहवनपिवपवसनूच प्रशििि शदले 

जवत,े पढुवकवर अर्वात आई शकां र्व आजीचव असतो. िलुवांनव िवत् 

लग्नवनांतर कसे र्वगवरे् ह े कुिीच शिकर्त नवही. िलुगी -र्वग्दत्त 

र्ध ूते नर्री ते सनू ते पत्नी ते आई असव प्रर्वस सहज करते पि 

िलुगव िवत् नर्रव आशि जवर्ई यवच्यव पलीकडे जवत नवही(यवलव 

कवही सन्सिवननीय अपर्वद असतीलच, िवझ्यवसवरख!े), त्यवलव बवप 

" बनवयलव" शिकर्वरे् लवगते. पररश्र्तीलव जळुर्नू घिेां आशि 

सिोरच्यवच िन रवखिां ही िलुींचीच खवशसयत. िी कुिवर्र ही 
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दोर्वरोप करत नवही पि ्र्प्न आशि र्व्तर् यवच भवन िलुींनव 

शजतक्यव लर्कर येतां शततकां  िलुवांनव येत नवही.                 

आजकवल शर्र्वह जळुर्िवरी िांडळ आहते, रे्बसवईट्स 

आहते, रै्र्वशहक सिपुदेिन करिवरे तज्ञ आहते, र्ैर्वशहक 

अनकूुलतव पडतवळिी करिवरे शर्शर्ध प्रश्नसांच आहते, पसांतीलव 

होकवर दिेवरे आईर्डील आहते पि लग्नवच्यव अडचिी आशि 

लग्न लवांबर्ण्यवच्यव घटनव र्वढत आहते. कवळ बदललव पि 

आजही प्रश्न तेच आहते  

१. लग्न करवर्े कव नवही , कधी करवर्े   

२. बवयको / नर्रव (शकती) शिकलेलव असवर्व  

३. बवयको नौकरीची कव घरी असिवरी  

४. नर्रव नौकरी करिवरव हर्व कव व्यर्सवय शकां र्व िेती 

करिवरव  

५. एकत् कुटुांब कव चौकोनी कुटुांब       

िग लग्नवचव शनिाय कसव घ्यवर्व यवलव कवय उत्तर आहे शकां र्व 

िांत् आह े शकां र्व तोडगव आह?े तर असां कवहीही नवही. आपि 

लग्नवसवठी तयवर आहोत कव ह ेआपिच तपवसनू बघवयलव हरे्. 

आयषु्यवत येिवर जोडीदवर हव सखुदःुखवचव भवगीदवर असतो, तो 

कवही अपेिव कवही कताव्ये कवही जर्वबदवऱ्यव घेऊन  यिेवर असतो 
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यवसर्वांसवठी तमु्ही तयवर आहवत कव यवचव शर्चवर करिे गरजेचे 

असते. त्यवसवठी कवही प्रश्न शदले आहते, त्यवची खरी खरुी उत्तरे द्यव. 

हो शकां र्व नवही प्रश्नवचे उत्तर जर हो असेल तर त्यवसांबांधीची एखवदी 

घटनव आठर्व. उदव. तमु्हवलव िलुां आर्डतवत कव? हो / नवही, जर 

तिुचे उत्तर हो असेल तर तुिच्यव भवर्वबशहिींची िलेु तमु्ही कधी 

सवांभवळली शकां र्व खेळर्ली आहते कव? त्यवांची िी-ि ु कवढली 

आह ेकव शकां र्व  त्यवांनव खवऊ घवतले आह ेकव? तिुचव लळव आहे 

कव त्यवांनव? यव प्रश्नवांची उत्तरे द्यव आशि िग "हो" ह ेउत्तर बरोबर 

असेल.  

१. तमु्हवलव लग्न कव करवयचे आह?े  

अ. लग्नवचे र्य झवले म्हिनू, ब. घरचे म्हितवत म्णनू, क. 

तिुच्यव शित्िैशत्िींचे लग्न झवले म्हिनू, ड. तिुचे हक्कवचे िविसू 

हरे् आह ेम्हिनू       

२. तिुच्यव (भवर्ी) जोडीदवरवच्यव कोिकोित्यव अपेिव तमु्ही 

पिूा करतव? 

अ. उिदव ् र्भवर् आशि र्ैचवररक िोकळेपिव ब. निते शकां र्व 

पडते घेण्यवची तयवरी क. नवते शटकर्ण्यवची जर्वबदवरी ड. ्पष्ट 

सांभवर्ि इ. नवशर्न्सयवची हौस आशि कौतकु करण्यवची र्तृ्ती ई. 

सर्वांगीि शर्चवर करून शनिाय घेण्यवची सर्य  
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उ. जोडीदवरवचे पवठरवखि करण्यवची र्तृ्ती ऊ. चवांगली 

आशर्ाक श्र्ती  

ए. भशर्ष्यवबवबत आिवर्वदी कल्पनव ऐ. जोडीदवरवलव सिवन 

हक्क आशि िहत्र् दणे्यवची तयवरी ओ. जोडीदवरवच्यव पररर्वरवचव 

्र्ीकवर आशि आदर औ. शनव्यासनी अां. अहांकवर शकां र्व गर्ा नसिे 

अः यवपैकी कवहीही नवही    

३. ्पेस च्यव तिुच्यव कल्पनव कवय आहते?     

अ. एकिेकवांचे िोबवईल / इिेल न बघिे ब.एकिेकवांच्यव 

कविवत / नवत्यवत / शित्िैशत्िींत दवखल न दिेे क. दवरू / पवटी 

यवनव िज्जवर् न करिे ड. िनधरिी न करिे इ. सवांशगतल्यवशिर्वय 

शकां र्व बोलवर्ल्यवशिर्वय न जविे ई. एकिेकवांसोबत र्ोडव िोकळव 

र्ेळ घवलर्िे  

४.लग्नवनांतर जोडीदवरवने कवय करवरे् असे तमु्हवलव र्वटत े 

अ. घर सवांभवळवरे् ब. आशर्ाक बवज ूसवर्रवर्ी क. ्र्तःच े

शििि शकां र्व छांद पिूा करवरे् ड. तिुच्यव कविवत िदत करवर्ी  

५. आई-र्डील (शकां र्व भवऊ-बहीि अर्र्व  शित्-िैत्ीि) यव 

नवत्यवपेिव जव्त जर्ळचे नवते ्र्ीकवरण्यवस तिुची तयवरी आहे 

कव?   िो / नािी  
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६. नर्ीन नवत्यवलव जव्त प्रवधवन्सय शकां र्व रे्ळ द्यवयलव तमु्ही 

तयवर आहवत कव? िो / नािी 

७. तमु्हवलव घरकविवची तसेच ्र्यांपवकवची सर्य आह ेकव? 

िो / नािी  

८. तमु्हवलव बवजवरहवट करतव येतो कव? िो / नािी 

९. तमु्हवलव ्र्तःच्यव रवगवर्र आर्र घवलतव यतेो कव? िो / 

नािी 

१०. रे्ळप्रसांगी तमु्ही जोडीदवरवची िनधरिी करू िकवल 

कव? हो  नवही 

११. गरज पडल्यवस तिुच्यव सर्यी तमु्ही सोडू / बदलू िकतव 

कव? िो / नािी 

१२. तिुच्यव गोष्टी, खोली, र््त ू जोडीदवरवलव र्वपरवयलव 

द्यवयलव तमु्ही तयवर आहवत कव? िो / नािी 

१३. लैंशगक आयषु्यवबवबत तिुच्यव कल्पनव र्व्तर्र्वदी 

आहते कव? िो / नािी 

१४. तमु्हवलव िलुां आर्डतवत कव? िो / नािी 

१५. कुटुांब शनयोजन करवयच ेआह ेकव? िो / नािी 



89 | P a g e  

कारण निणणय तुमचा आह े

१६. रे्गळां घर घ्यवयची इच्छव / ्र्प्न / तयवरी आह ेकव? िो/  

नािी   

१७. तमु्हवलव खरेदीची आर्ड आह ेकव? त्यवसवठी खवस र्ेळ 

कवढतव येईल कव? िो/  नािी       

१८. जोडीदवरवच्यव धवशिाक ्र्वतांत्र्यवलव / श्रदे्धलव तमु्ही िवन 

दिेवर कव? िो/  नािी 

१९. लग्नवनांतर सर्ा शर्र्यवत जोडीदवरवचे ित / शनिाय 

शर्चवरवत घ्यवयची तयवरी आह ेकव? िो/  नािी 

२०. पतीपत्नीचे ितभेद / भवांडि त्यवांनीच शिटर्वरे् असे 

तमु्हवलव र्वटते कव? िो/  नािी 

२१. किवर्त्यव जोडीदवरवलव आशर्ाक ्र्वतांत्र्य तमु्ही देिवर 

कव? (म्हिजे त्यवने / शतने ्र्तःच्यव िनवने खचा केलव तर तमु्हवलव 

चवलेल कव?)   िो/  नािी      

२२. जोडीदवर जर किवर्तव नसेल तर शतच्यव / त्यवच्यव 

रै्यशक्तक खचवासवठी तमु्ही कवही रक्कि दिेवर कव? िो/  नािी    

उत्तरे पवन क्र. ९५ र्र 
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लग्नासांबांवधत प्रश्न 

१. लग्न करािे का नािी , कधी करािे 

र्रील प्रश्नसांचवांद्ववरे शनिाय घिेे सलुभ जवईल   

२. बायको / निरा (वकती) वशकलेला असािा  

ससुां्कृत आशि सशुिशित यविधनू शनर्डवयचे असेल तर 

ससुां्कृत र्ध ू /र्र यवांनव प्रवधवन्सय द्यवरे्. धडपड्यव ्र्भवर् आशि 

शजद्दी र्तृ्ती असेल तर शििि असो र् नसो, फवर फरक पडत नवही. 

एखवद्यव िेत्वतील शििि दनैांशदन जीर्नवत उपयोगवलव यिेवर नवही 

पि ्र्भवर्, सां्कवर आशि सहर्वस तिुचे आयषु्य सदवबहवर बनर् ू

िकतवत. 

३. बायको नौकरीिी का घरी असर्ारी  

र्रील प्रश्नसांचवांद्ववरे शनिाय घिेे सलुभ जवईल. नौकरी आशि 

घरकवि शह दोन्सही टोके सवरखीच सवांभवळिे िक्य नसते ह ेलिवत 

अस ूद्यवरे्. 

४. निरा नौकरी करर्ारा ििा का व्यिसाय वकां िा शेती 

करर्ारा  

शििि आशि अर्वाजान यव दोन र्ेगळ्यव गोष्टी आहते. एखवदी 

कलव, छांद शकां र्व शर्रांगळुव उत्पन्सनवचे सवधन बन ूिकतो त्यवसवठी 

व्यक्ती उद्यिी आशि उिद्यव ्र्भवर्वची हर्ी. चवकोरीबद्ध कविवची 
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पद्धत एखवद्यवलव पटेल दसुऱ्यवलव सवहसी आशि नर्नर्ीन कवि 

करवयलव आर्डेल त्यवसवठी त्यवांचे भशर्ष्यवबवबतचे शर्चवर सिजनू 

घ्यव. 

५. एकि कुटुांब का िौकोनी कुटुांब 

िेर्टी आपि कुटुांबवसवठीच किवर्तो. सां्कवर, पर्पर 

सहकवया, आचवर शर्चवर, धवशिाक रीती ररर्वज कुटुांबवतनू कळतवत. 

एकिेकवांनव आधवर रवहतो. त्यविळेु आपल्यव भवर्ी जोडीदवरवलव यव 

शर्षयी त्यवची िते शर्चवरवयलव हर्ी तसेच त्यवांनव भेटून तिुचे ित 

बनर्ल्यवस उत्ति. 

 

लक्षात घ्या 

तिुचव जोडीदवर हव तिुच्यवसवरखव नवही तो एक ्र्तांत् व्यक्ती 

आह,े त्यवची ्र्तःची शर्चवरिैली आहे, आयषु्य आह,े सां्कवर 

आहते  हे नेहिी लिवत ठेर्व. िलुी जेव्हव ्र्तःचे घर सोडून 

तिुच्यव घरी येतवत तवे्हव त्यवांनव आर्श्यक ते पे्रि, शर्श्ववस, सहकवया 

आशि रे्ळ दिेे शह तिुची जर्वबदवरी आह.े शतलव एकव शदर्सवत 

घरच्यव लोकवांच्यव आर्डीशनर्डी कळिवर नवहीत शकां र्व ्र्भवर् 

िवशहत होिवर नवहीत ह ेतमु्ही सिजनू घेतले पवशहजे.ती सपुरर्िून 

नवही ह ेसत्य तमु्ही ्र्ीकवरले पवशहजे.  
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(शर्नोदी र्वटेल पि) लग्नवत र्धशूपतव कन्सयवदवन करतो आशि 

लग्नवनांतर िलुगव आईर्शडलवांकडून बवयकोकडे ह्तवांतररत होतो. 

यव प्रशक्रयेलव रे्ळ लवगतो ह ेिलुींनी सिजनू घेतले पवशहजे. लग्न 

झवले म्हिनू तो बवकी सर्ा नवती अर्र्व कवि सोडू िकत नवही. 

बवयकोचव नर्ऱ्यवर्रील हक्क कवलवांतरवने र्वढतो आशि त्यवलव 

बळ शिळते ते एकिेकवांच्यव सवर्ीचे, शर्श्ववसवचे आशि पे्रिवचे.  

 

साराांश 

लग्न पररपूर्ण जीिनसाथी 

वमळाल्यामुळे यशस्िी िोत नािीत तर जेव्िा 

अपूर्ण जीिनसाथी एकि येऊन 

त्याच्यातील वभन्नतेिा आनांद लुटतात 

तेव्िा लग्न यशस्िी िोतात. 

- डेव्ि मेयुरर 
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उजळर्ी 

लग्नवतील सप्तपदी आशि त्यवची र्चने इर्े दते आहे, तोच यव 

शर्र्यवचव सवर आह.े लग्नवच्यव बेडीत अडकवयचे कव नवही हव 

शनिाय तिुचव आह े    

पविले पाऊल - दोघेही एकिेकवांनव योग्य सन्सिवन दते 

आयषु्यविध्ये हव्यव असलेल्यव गोष्टींनव सध्यव करण्यवसवठी 

आनांदवांत एकत् चवलतील 

दुसरे पाऊल - जीर्नवतील प्रत्येक चढउतवरविध्ये एकिेकवांची 

सरुिव करण्यवचां आशि प्रविवशिकपिे सवर् दणे्यवचां र्चन आशि 

सर्ा कवही एकत् सहन करण्यवचे र्चन 

वतसरे पाऊल - सखुी सांसवर आशि सांततीच्यव उज्र्ल 

भशर्तव्यवसवठी धन आशि सिदृ्धीची प्रवर्ानव करतवत तसेच 

अध्यवशत्िक दृष््टयव सिि करवर्ां यवसवठीदखेील प्रवर्ानव.  

िौथे पाऊल - र्रीष्ठवांचव सन्सिवन आशि कुटुांबवतील सर्ा 

सद्यवांची कवळजी घेिां  

पाििे पाऊल - िलुवचे उत्कृष्ट आई - र्डील होण्यवचां र्चन 

तसेच पत्नीलव नेहिीच शित्वचव दजवा दणे्यवचां र्चन तर पत्नीच नवतां 

नेहिी पे्रिवने बवांधनू ठेर्ण्यवचां र्चन 
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सिािे पाऊल - प्रविवशिक आशि शनरोगी आयषु्य 

जगण्यवसवठी दरे्वजर्ळ प्रवर्ानव  

सातिे पाऊल - एकिेकवांर्र पे्रि करण्यवचां, शर्श्ववस आशि 

सहयोग दणे्यवचां र्चन तसेच दोघेही कवयि एकिेकवांचे शित् होतील 

अिी िपर्. कोित्यवही पररश्र्तीत एकिेकवांबरोबर न डगिगतव 

उभां रवहण्यवचांही र्चन 
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प्रश्नसांचवची उत्तरे 

उत्तरे 

 

प्रश्न 

क्रमाांक 

पर्ाार्  गुण प्रश्न 

क्रमाांक 

पर्ाार्  गुण 

१ 

अ ० 

३ 

अ ० 

ब ० ब ० 

क ० क ० 

ि १ ि ० 

२ 

अ २ इ  ० 

ब १ ई  २ 

क २ 

४ 

अ १ 

ि २ ब १ 

इ  १ क १ 

ई  १ ि १ 

उ  २ 
 

  

ऊ  १ 
 

  

ए  १ 
 

  

ऐ  २ 
 

  

ओ  १ 
 

  

औ  १ 
 

  

अां  १ 
 

  

अः  ० 
 

  

  

प्रश्न क्रमाांक ५ ते २२ - प्रत्येक हो उत्तरास 

१ गणु  

एकूण गणु ४३,  

जर तमुचे गणु ३२ पेक्षा जास्त होत 

असतील तर तमु्ही लग्िाचा लािू खायला 

तयार आहात! 
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नौकरी का व्यिसाय 

नौकरी करवर्ी कव व्यर्सवय हव प्रश्न बहुतवांि लोकवांच्यव िनवत 

येतो. शचत्पट आशि शर्शर्ध िवध्यिवतनू दवखर्ले जविवरे 

उद्योजकवचे रवहिीिवन आशि सांपन्सनतव अनेक लोकवांनव आकर्ूान 

घेते. कवही लोकवांनव आपल्यव िनवतील कल्पनवांनी लोकवांचे जगिे 

ससुह्य आशि सिदृ्ध करवयचे असते तर कोिवलव ते शनरोगी आशि 

सलुभ करवयचे असते.  

तमु्हवलव नौकरी कव व्यर्सवय हव शनिाय घ्यवयचव असेल तर 

"SWOT Analysis" करिे गरजेचे आह ेपि ते यव पु् तकवच्यव 

शर्र्यवलव धरून नसेल म्हिनू आपि शनर्ड करण्यवसवठी अर्र्व 

शनिाय घेण्यवसवठी लवगिवऱ्यव गोष्टींचव शर्चवर करू.  
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नौकरी करण्यािे कारर् काय आिे? (लागू पडर्ाऱ्या 

पयाणयाांिी वनिड करा) 

१. सोपां आशि आरविदवयक कवि  

२. चवकोरीबद्ध आयषु्य - बदल नको असिे  

३. म्हवतवरपिवची सोय - शनर्तृ्तीरे्तन इत्यवदी  

४. लग्न जििे सोपे होते  

५. घरच्यवांचव दबवर् शकां र्व अपेिव  

६. घरच्यव आशर्ाक जर्वबदवऱ्यव  

७. व्यर्सवयवत अपयिी ठरण्यवची भीती  

८. लोकवांत शिसळण्यवची आर्ड नसिे   

९. परू्वानभुर् नसिे  

१०. एकट्यवने धोके पत्करण्यवची तयवरी नसिे  

११. व्यर्सवय सरुु करण्यवची आशर्ाक पररश्र्ती नसिे   

१२. नौकरीत एक शर्शिष्ट पद शिळर्ण्यवची अपेिव असिे  
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व्यिसाय करण्यािे कारर् काय आिे? (लागू पडर्ाऱ्या 

पयाणयाांिी वनिड करा) 

१. नौकरीचव र्ैतवग आलेलव असिे   

२. अशधक पैसे किवर्ण्यवची अशभलवर्व   

३. बेरोजगवरीची भीती   

४. सरकवरी योजनव आशि सहवय्य    

५. शित्वांचव पवशठांबव  / तज्ञवांचव सल्लव 

६. ्र्तःच्यव पवयवर्र उभां रवहिे   

७. लोकवांचे आयषु्य सलुभ आशि सखुी बनर्िे    

८. परू्वानभुर् असिे  

९. एकट्यवने धोके पत्करण्यवची तयवरी असिे  

१०. नवशर्न्सयपिूा कल्पनव अर्र्व उत्पवदन 

यव प्रश्नवांचे गिु पढेु शदले आहते.  
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लक्षात ठेिा 

नौकरी शकां र्व व्यर्सवय हव िखु्यत्रे् तिुच्यव ्र्भवर् 

रै्शिष््टयवांर्र अर्लांबनू असतो. उिद े आशि प्रसन्सन व्यशक्तित्र्, 

उत्ति सांभवर्ि कौिल्य, शनरीिि आशि शर्शे्लर्ि िितव, सर्वांगीि 

शर्चवर करून शनिाय  घेण्यवची सर्य, धोके पत्करण्यवची तयवरी 

आशि िखु्य म्हिजे सांयि, शचकवटी आशि धडवडी यवांचव सांगि 

असेल तर व्यर्सवय करण्यवत खपू िजव आह.े 

नौकरी फक्त ८ तवसवांची असते पि व्यर्सवय २४ तवसवांचव 

असतो. शततकव र्ेळ दणे्यवची आशि कठोर पररश्रि करण्यवची 

तयवरी ठेर्वर्ी लवगते.  

व्यर्सवय पी हळद आशि हो गोरी यव न्सयवयवने होत नवही आशि 

सिवधवनकवरक उत्पन्सन शिळण्यवस रे्ळ लवग ू िकतो ह े लिवत 

ठेर्वर्े लवगते.  

आतव तिुच्यव प्रवर्शिकतव आशि गरज यवांनव डोळ्यवसिोर 

ठेर्नू नौकरी शकां र्व व्यर्सवय यवची शनर्ड करव कवरि शनिाय तिुचव 

आह!े 
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नौकरी करण्र्ाचे कारण कार् आहे?   व्र्वसार् करण्र्ाचे कारण कार्  

आहे? 

 

पर्ाार् गुण 

१ ० 

२ ० 

३ ० 

४ ० 

५ ० 

६ १ 

७ ० 

८ ० 

९ ० 

१० ० 

११ १ 

१२ १ 

एकूण ३ 

  

पर्ाार् गुण 

१ ० 

२ ० 

३ ० 

४ ० 

५ १ 

६ १ 

७ १ 

८ १ 

९ १ 

१० १ 

एकूण ५ 
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प्रकरर् १ ० 

साराांश 

वनर्णय न घेता येरे् यासारखा दुसरा 

घातकदोष नािी.  

वनर्णय न घेण्यापेक्षा िुकीिा वनर्णय 

घेरे् अवधक बरे. 

िुकीिे वनर्णय घेर्ाऱ्या मार्साांनी 

जीिनात यश वमळिले आिे पर् जे वनर्णय 

घेऊ शकत नािीत, ज्याांिे मन नेिमी “िे का 

ते” च्या गोंधळात गुरफटलेले असते असां 

मनुष्य माि कधीि यशस्िी झाल्यािे 

ऐवकिात नािी. 

ज्याला वनर्णय घेता येत नािी त्याला 

कृती करता येत नािी आवर् ज्याला कृती 

करता येत नािी त्याला कुठल्यािी के्षिात 

यश वमळिता येत नािी  

आता वनर्णय तुमिा आिे! 
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कवही लोक शनिाय घेतवनव चकुीचव शनिाय घेतलव जवईल म्हिनू 

घवबरतवत, पि शनिाय घणे्यवच्यव प्रशक्रयचेे हचे सवर आह.े जेव्हव 

तिुच्यवकडे एकवपेिव जव्त पयवाय असतील तर तमु्ही उत्ति अर्र्व 

र्वईट शनिाय घेण्यवची िक्यतव नेहिीच असते. पि तो शनिाय योग्य 

आह ेकव अयोग्य ह ेकवही कवळवनांतरच ठरर्तव येते. 

तिुच्यव िनवच्यव शद्वधव श्र्तीर्र नेहिीच “चकू शकां र्व बरोबर” 

उत्तर नसते त्यविळेु तमु्हवलव शनिाय घेतवनव तिुचे व्यशक्तित्र्, 

पररश्र्ती, तिुची गरज आशि तिुचव शर्चवर यवांचव आधवर घ्यवर्व 

लवगेल. 

िेर्टी शनिाय घेिे म्हिजे अशनशित पररश्र्तीिध्ये तिुचे 

शनधवाररत लक्ष्य / उद्दिे सवध्य करण्यवसवठी र्ोडवसव धोकव पत्करून 

उपलब्ध पयवायवांपैकी एकवची शनर्ड करिे. 

शनिाय प्रशक्रयेत आतवची गरज आशि र्व्तशर्क सि्यव यवांची 

सवांगड घवतली जवते. यव बरोबरच त्यव सि्यवांचव धोकव आशि 

शनिायवचे र्वईट पररिवि किीतकिी होतील ह े शह बघवर्े लवगते. 

म्हिजे अर्घड शनिाय खरोखरच 

अर्घड नसतवत तर फक्त त्यवांच्यव 

शर््तवर शकां र्व आकवरविळेु ते 

अर्घड र्वटतवत. 
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उदव. सिजव तिुच्यव शित्वने तिुच्यवकडे रू.५०/- िवशगतले तर 

तमु्ही शर्चवर न करतव दऊेन टवकवल पि रू. ५०००/- िवशगतल े

तर? तिुची शर्चवर करवल 

दोन्सही रे्ळेस िदु्दव एकवच आह-े परतफेड करण्यवची िितव. 

पि शजर्े रक्कि िोठी असत ेशतर्े आपल्यवलव शनिाय घेि ेअर्घड 

र्वटते कवरि त्यवचे पररिवि िोठे असतवत. तिुचव शनिाय त्यव 

धोक्यवचव शर्चवर आशि होिवऱ्यव नकुसवनीचव आर्वकव यवर्र 

अर्लांबनू असतो.  

तर अिी ही शनिाय घणे्यवच्यव िितेच्यव र्वढीसवठी िभुचे्छव 

आशि येिवऱ्यव कवळवत तमु्ही यव कलेत पवरांगत व्हवल यवची िलव 

खवत्ी आह े 

कवरि ह ेपु् तक वाचण्याचा शनिाय त्यवपैकीच एक आह े 
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पवन क्र. १५ ते १७ र्रील प्रश्नवची उत्तरे 

प्र. क्र. नेिमी  बऱ्याि 

िेळेस 

कधीकधी फार 

क्िवित 

कधीच 

नवही 

१ ० 1 2 3 4 

२ ० 1 2 3 4 

३ ० 1 2 3 4 

४ 4 3 2 1 0 

५ 4 3 2 1 0 

६ 0 1 2 3 4 

७ 4 3 2 1 0 

८ 0 1 2 3 4 

९ 4 3 2 1 0 

१० 0 1 2 3 4 

११ 4 3 2 1 0 

१२ 4 3 2 1 0 

१३ 4 3 2 1 0 

१४ 0 1 2 3 4 

१५ 0 1 2 3 4 

१६ 4 3 2 1 0 

१७ 0 1 2 3 4 

१८ 0 1 2 3 4 
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जव्तीत जव्त गिु ७२    किीतकिी गिु १८ 

गुर्  वनर्णय क्षमता 

१९ पेिव किी  र्वईट  

१९ -३२ िध्यि  

३३- ५६ उत्ति  

६० पेिव जव्त  उत्कृष्ट 
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कारर्, वनर्णय तुमिा आिे ! 

पु् तकवबद्दल र्ोडेसे .... (िलपषृ्ठ) 

तिुच्यवपैकी शकती लोकवांसोबत असे होते की तमु्ही कवही 

शर्कत आितव आशि लोक म्हितवत (हो, सरुुर्वत सौ.च करतवत!) 

“ अरे ह ेकिवलव आिले ते आिवयचे”, “ हव रांग तलुव सटू होत 

नवही”, “ह ेआउट डेटेड आह”े, “तलुव किवतलच कवही कळत 

नवही” इत्यवदी इत्यवदी. 

शकां र्व तमु्ही खरेदीलव एकटे जवतव शक शित् िैशत्िींनव घऊेन? 

ठरर्लेली गोष्ट घ्यवयलव तमु्हवलव शकती रे्ळ लवगतो? ती गोष्ट 

शर्कत घतेल्यवर्र तमु्ही सिवधवनी असतव कव? कव उगवच ह ेकव ते 

असे होते?    

कवही र्ेळेस शनिाय घेिे अर्घड असते तर कवही र्ेळेस पयवाय 

िोधिे अर्घड असते. पटत ेकव तमु्हवलव? चलव िी तमु्हवलव एक 

गोष्ट सवांगतो. 

एकव न्सयवयवलयवने एकव कैद्यवस ितृ्यदुांड सनुवर्लव. कैदी 

शिकलेलव होतव त्यवने लगेच पिवतवपबदु्धी दवखर्नू शििलेव पयवाय 

दणे्यवची िवगिी केली.   

आतव इरे् शििेलव पयवाय म्हिजे त्यवलव ितृ्यदुांड नको होतव 

इतर कुठलीही शििव चवलिवरी होती.  
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न्सयवयवलयवने पयवाय शदले – फविी, जहवल शर्र् आशि शर्जेची 

खचुी  

झवलां! कैदी गवर झवलव!  

पटल न आतव? 

तर िांडळी यव पु् तकवचे दोन रै्शिष््टये आशि दोन भवग आहते  

१. शनिाय घेण्यवपरू्ीची पररश्र्ती सिजनू घेिे  

२. योग्य आशि अचकू शनिाय घेण्यवच्यव पद्धतीची िवशहती दिे े 

यव पु् तकवत शनिाय न घेतव येण्यव िवगची कवरिे आशि योग्य 

आशि रे्ळेर्र शनिाय घेण्यवच ेिवस्त्र तिुच्यवसिोर ठेर्ले आह.े  

 

यवत कुठलवही िांत् नवही शकां र्व और्ध नवही शकां र्व ह ेपु्तक 

र्वचल्यवर्र तमु्ही लगेच चवांगले शनिाय घ्यवल असव दवर्व नवही 

शकां र्व कवय करवरे् शकां र्व करू नये हव उपदिे नवही. 

िी फक्त तिुच्यवसिोर कवही ठोकतवळे आशि र््तशु्र्ती 

ठेर्िवर आह,े त्यवतील जे तमु्हवलव लवग ूपडेल ते तमु्ही घ्यव जे नको 

असेल ते सोडून द्यव. यव पु् तकवची सवांशगतलेल्यव उपवयवांची 

उपयोशगतव तिुच्यव व्यवर्हवररक आयषु्यवच्यव प्रश्नविी तवडून पहव 

आशि िग योग्य ते पवऊल उचलव. 
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सर्ा पु् तक एकदवच र्वचले पवशहजे असे नवही. सवर्कवि 

र्वचव आशि तमु्हवलव लवग ू पडिव-यव गोष्टी शलहून ठेर्व त्यवांची 

उजळिी करव त्यवांनव व्यर्हवरवत आिनू बघव आशि त्यवत सधुवरिव 

ही करव. 

आतव आपि फेरफटकव िवरण्यवस शनघिवर आहोत ज्यवत 

आपल्यवलव भतूकवळवतील पिवतवप शदसतील, भशर्ष्यवतील आिव 

शदसतील आशि र्तािवनवत करत असलेल्यव कृतीही शदसतील. 

आपि आपल्यवकडेच त्य्र् नजरेने पवहिवर आहोत आशि िग 

आपल्यवलव योग्य ती कृती करिवर आहोत. 

इरे् िवझी भशूिकव फक्त र्वटवड्यवची आह ेजो तमु्हवलव त्यव 

र्वटेची आशि आजबूवजचू्यव पररसरवची िवशहती दईेल. 

पि शनिाय तिुचव असेल......... 

तर िग करवयची कव सरुुर्वत? 
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शित्हो 

पसु्तकां  वाचिू कोणी शहाणां होतां का? 

हो! आम्ही म्हणतो होतां. वाचि करणारी माणसां 

त्याांच्याबरोबरच्या वाचि ि करणार् या माणसाांहूि अनिक प्रगल्ि 

आनण नवचारी असतात.  

कोणत्याही प्राण्याला, सजीवाला, अििुवािे शहाणपण येतां. 

इतर प्राण्याांिा काही प्रमाणात त्याांचे जन्मदाते थोिांफ़ार नशक्षण दतेात. 

पण मािव हा असा प्राणी आह ेज्याला पवुी जगलेल्या आनण आता 

नजवांत िसलेल्या माणसाांचे अििुवही नशकता येतात. ते पसु्तकाांद्वारे. 

माणसाला आपल्या सिोवताली िसलेल्या, दरू दशेातल्या माणसाांचे 

अििुव समजिू घेऊि नशकता येतां. तेही पसु्तकाांद्वारे. प्रत्यक्ष 

अििुवाांहूि चाांगला नशक्षक िाहीच. पण इतराांिा आलेले अििुव, 

त्याांिी खाल्लेल्या ठेचा याही माणसाला नशकवतात आनण शहाणे 

करूि सोितात.  

म्हणिू वाचा. वाचत रहा. इतराांिा वाचायचा आग्रह करा. 

वाचाल तर वाचाल ह ेशांिर टक्के सत्य आह.े  

िांडळी! 

र्वचवयलव तर हर्ांच! 

www.esahity.com 
www.esahity.in  

http://www.esahity.com/
http://www.esahity.in/

