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आई साठ% काय िलहू, 

आई साठ% कसे िलहू, 

आई साठ% परुतील एवढे श7द नाह)त कोठे, 

आई वरती िल�ह8या इतपत नाह) माझे �य��म�व मोठे. 

 

  

----    संदीप शेडबाळेसंदीप शेडबाळेसंदीप शेडबाळेसंदीप शेडबाळे  
 

दप;दप;दप;दप;ण ऑफ नवे जगणे ण ऑफ नवे जगणे ण ऑफ नवे जगणे ण ऑफ नवे जगणे     
आमचे अनुभवी िमऽ ौी. संद)प आ/पासो शेडबाळे हे साBा�हक ‘आपल ंकCरअर‘ जयिसंगपूर, 

ता. िशरोळ Eज. को!हापूर येथे उपसंपादक पदावर काय;रत आहेत.  �याचबरोबर कथा, 

क�वता, लेख, कादंबर) आEण नाट)का या �व�वध सा�ह�य �वभागात �यांचे लेखन �वपूल आहे.  

�यांनी िल�हलेले ‘नवे जगणे‘ हे �य��म�व �वकासासंबंधी पुःतक आमचे जुने ूकाशक िमऽ 

डॉ. सुिनल दादा पाट)ल यांचे माफ; त अिभूाय दे8यासाठ% मला िमळाले.  सु"वातीलाच माझे 

िमऽ डॉ. सुिनल दादा पाट)ल व लेखक ौी. संद)प शेडबाळे यांनी मला या पुःतकास 

अिभूाय दे8याची �वनंती केली �याबददल मी �यांना धIयवाद देतो. 
 

‘नवे जगणे‘ हे पुःतक त"णांसाठ% माग;दश;क व ूेरणा देणारे असे आहे. आमचे ूकाशक 

िमऽ डॉ. सुिनल दादा पाट)ल यांJया क�वतासागर ूकाशन माफ; त ूकािशत होत आहे. या 

बाबीचा मला िनEँ चतच अिभमान वाटतो.  कारण डॉ. सुिनल दादा पाट)ल व �यांची 

ूकाशन संःथा महाराLात व जगभर ूिसMद आहे.  डॉ. सुनील दादा पाट)ल यांनी आप!या 

�व�वध क!पक उपबमा�दारे क�वतासागर ूकाशन संःथा नावा"पाला आणली आहे.  माOया 

गे!या 15-16 वषा;Jया अनभुवाव"न मी लेखन व ूकाशन Qेऽात काम करत अस!यामळुे 

डॉ. सुिनल दादा पाट)ल यांचे काय; जवळून पा�हले आहे ते िनEँ चतच ह!लीJया त"णांना 

माग;दश;क रा�हल.  �वशेषत: त"ण होतक" लेखकांना ूो�सा�हत क"न �यांना लेखन 

कर8यासाठ% ूव�ृ कर8याची डॉ. सुनील दादा पाट)ल यांची धडपड मी ःवत: प�हली आहे.  

�यांJया क�वतासागर ूकाशन संःथेचे वैिशS Tहणजे �यांनी जगभर क�वतेला ूिसMद) 

िमळवून देऊन मराठ% क�वता सातासमुिापलीकडे नेली आहे. 
 

अशा नावाजले!या क�वतासागर ूकाशन संःथेमाफ; त ‘नवे जगणे‘  हे �य��म�व 

�वकास�वषयक पुःतक ूकािशत होत अस!यामळुे या पुःतकाJया यशाबWल खाऽी वाटते. 

लवकरच या पुःतकाची दसुर) आव�ृी ूकािशत होईल यात शंका नाह). 
 

आमचे लेखक िमऽ संद)प शेडबाळे यांनी ‘नवे जगणे‘ पुःतकात आ�म�वXासपर जग8याचे 

ठर�वले तर कोण�या बाबी करा�यात हे �यांनी सुःपS श7दात साMया, सुबोध भाषेत िलहले 

आहे.  ौी. संद)प शेडबाळे यांनी त"णांJया माग;दश;नासाठ% आपले ूेरणादायी �वचार समथ; 

श7दात मांडले आहेत.  सारांश "पाने लेखकांनी �दलेले सवाYगीण �वचार हे अनुभवावर 

आधाCरत अस!यामुळे ते केवळ माग;दश;क न�हे तर ूेरणादायी आहेत.  �यामMये �यांनी 

वानगीदाखल काह) उदाहरणे �दलेली आहेत.  लेखकांचे ूेरणादायी  �वचार िनEँ चतच उपयु� 

व माग;दश;क आहेत. 
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नवे जगणे ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ संदीप शेडबाळे  

किवतासागर 
काशन, जय�सगपूर ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- लेखसं�ह    

जगणे सरळ असावे, काय;त�पर असावे, आहे �या पCरEःथतीत काम कर8याची तयार) असावी, 

त�वाशी तडजोड नको, मीपणापासनू दरू रहा, जे काम करावयाचे ते मनापासून करा, िनण;य 

Qमता असणे आवँयक आहे, जबाबदार)ने काम घे8यास टाळाटाळ क" नका, सIमान 

असणारे वागणे ठेवा, वेळेला मह�व [ा,  बोल8यापूव\च �वचार करा,  अनुभव हा सव;ौ]े आहे, 

नवीन काम घेताना सवाYगीण �वचार क"न काम करा, झाले!या चुकांबWल केवळ पँ चाताप 

न करता �यापुढ)ल काळात �या चुका द"ुःत करा, िमळाले!या संधीचा यो^य फायदा _या, 

सु`ट)चा काह)तर) नव ं िशक8यासाठ% उपयोग करा, नवीन सधंीचे सोने कर8यासाठ% 

मनापासनू ूयa करा, तुमJया ूगती व कामामMये सवा;त मोठा शऽु Tहणजे आळस 

अस!यामळुे �यापासून दरू रहा, तुमJया ूगतीमधील सवा;त मोठा शाप Tहणजे Iयूनगंड 

होय, वाग8यात समजदारपणा हवा, अशाूकारे आपले अनुभवावर आधाCरत उ�कृS ूेरणादायी 

�वचार लेखक ौी संद)प शेडबाळे यांनी त"णांना ूेरणा देणा-या ‘नवे जगणे‘  या �य��म�व 

�वकास �वषयक पुःतकात ूखरपणे व उ�कृS उदाहरणे देवून मांडले आहेत. 
 

माOया 75 वषा;Jया अनुभवी जीवनामMये मी रयत िशQण संःथेमMये 26 वषc 

ूाचाय;/मुeयाMयापक Tहणून काम केले आहे.  माOया कामाJया अनुभवाने मला रयत 

िशQण संःथेचा मानाचा ‘कम;वीर पुरःकार‘ िमळ8याचे भा^य मला लाभले.  ह) माझी 

िशQणQेऽातील कार�कद; - प�हला डाव (1ली इिन^ज) 95% यशःवी झाली यात मला 

अEजबात अितशयो�h वाटत नाह). तसेच लेखन, ूकाशन, �वतरण या Qेऽात मी दसुर) 

इिन^ज सन 1996 ला सु" केली व 116 पुःतके िल�हली असून �यास अनेक राiय पुरःकार 

ूाB झाले. अEःमता ूकाशनचे ससुiज मंथदालन उभे केले.  �यािशवाय िशQक बालकांJया 

उjोधासाठ% 500 पेQा जाःत �व�वध ूदश;ने भरवनू या Qेऽातील बहुतेक सIमान िमळवले 

हा दसुरा डाव सुMदा (सेकंड इिन^ज) 95% यशःवी झाला. 
 

हे सव; तपिशल दे8याचे कारण कh, Ôनवे जगणेÕ या पुःतकात �दले!या सव; सुऽा�मक 

�वचाराचे पालन मी केले आहे.  माझे यशःवी जीवन हे �याचेच एक उदाहरण आहे.  

�यामुळे ौी. संद)प शेडबाळे यांचे हे ूेरणादायी �वचार घराघरापय;त, पालकापय;त, 

�व[ाmयाYपयYत पोहचतील याची मला खाऽी वाटते.  या पुःतकास भ"पुर व उदंड ूितसाद 

िमळेल यात ितळमाऽ शकंा मी मानत नाह). 
 

पुIहा एकदा माझे िमऽ ूकाशक डॉ. सुिनल दादा पाट)ल व लेखक ौी. संद)प शेडबाळे यांनी 

हे उ�कS पुःतक वाचकांपय;त नेत अस!याबददल �यांचे अिभनंदन करतो आEण या दोन 

माOया िमऽांना �यांJया पुढ)ल काया;बWल शुभेJछा देतो. 
 

----    ड)ड)ड)ड)....    बीबीबीबी....    पाट)लपाट)लपाट)लपाट)ल    ((((माजी माजी माजी माजी ूाूाूाूाचाचाचाचाय;य;य;य;)))) 

लेखक - अEःमता ूकाशन, सांगली 

मनोगत  
वाचकहो सूेम नमःकार..... खरतर कॉलेज जीवनामMये असतानाच काह) ूितभावतं 

लेखकांJया लेखणीतनु उमटले!या �वचाराकडे माझे मन वळले होते.  �दसेल ते वाच8याची 

मनातील उम\ आEण श7द भांडारात पडत गेलेले सततचे नव-नवे श7द या एवढयाच 

िशदोर)वर मी िलखानाकडे वळलो.  जर बुo)ला लागलेला गंज काढायचा असेल तर 

वाच8याला पया;यच उरत नाह)  हे कुठेतर) ःवत:ला सांगत वाचनाJया एवढा आहार) गेलो 

कh,  मनातील �वचार कागदावर कधी उमटले हे माझे मलाच समझले नाह).  याचेच फिलत 

Tहणजे माझे नवे जगणे पुःतक होय.   नवे जगणे पुःतक तमुJयासारeया वाचन�ूय 

�य�hJया हातात देताना मला मनःवी आनंद होत आहे.   

 

माणसाने मानसाूमाणे जगले पा�हजे. देशाला एकसंघ कर8याची ताकद जर का आज 

कोणामMये असेल तर तो आजचा त"ण वग; आहे. युवकांनी मनामMये आणले तर काह)ह) 

होव ू शकत.ं पण हाच युवकवग; जर फुरसटले!या �वचाराJया आहार) गेला तरह) नुस�या 

�वचारानेच मन ं सुIन होते.  Tहणून वाहत असलेला हा वाईट �वचाराचा ूवाह कुठेतर) 

थांबला पा�हजे आEण त"णांना एक चांगला �वचार �दला पा�हजे या एवढयाच हेतुने या 

पुःतकाJया माMयमातून माझे �वचार मांडून कुठेतर) सुयो^य घडावे यासाठ%च केलेला हा 

पुःतक िनिम;तीचा ूामाEणक ूयa. 
 

नव ंलेखकांना नेहमीच ूेरणा व माग;दश;न करणारे क�वतासागर ूकाशनचे डॉ.सुिनल पाट)ल 

यांनी माOया या �वचारांना चांग!या ूकारे Iयाय �दला.  �यांनी माझे हे �वचार पुःतक 

"पाने समाजापुढे ने8याचे मोलाचे सहकाय; मला �दले.  �यांJया या काया;बWल मी �यांचा 

आभार) आहे.  

 

कोणतेह) मोलाचे काय; हे आिशवाद;, पा�ठंबा यािशवाय पुण;च होव ूशकत नाह).  माOया या 

िलखाणाJया काया;त माOया आई वड)लांचा आिशवाद; हा माOया पाठ%शी सदैव आहेच. 

�याचबरोबर माOया ू�येक काया;त माOया पाठ%शी खंबीरपणे उभी राहणार) माझी पaी 

�ूयांका �हचेह) मोलाचे सहकाय; मला लाभले.  माOया ू�येक गोSीत माOया बरोबर 

असणारे सिचन अमोल, अQय हे माझे ितIह) भाऊ  आEण सुिनता, सCरता, अEXनी, माधुर) 

या माOया ब�हणी या सवाYJया सहकाया;नेच मी सकारा�मक �वचाराJया पुःतक िनिम;तीचे 

काय; पुण; क" शकलो.  माझे  नवे जगणे हे पुःतक तुTहा सवाYना नpकhच आवडेल. 
 

----    सदं)प शेडबाळे सदं)प शेडबाळे सदं)प शेडबाळे सदं)प शेडबाळे  
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----    सदं)प शेडबाळे सदं)प शेडबाळे सदं)प शेडबाळे सदं)प शेडबाळे  



नवे जगणे ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ संदीप शेडबाळे 

कववतासागर प्रकाशन, जयसिसगपरू ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- लेखसंग्रह    

जगण ेसरळमागी असाव े
 

अगदी सकाळी सकाळी माझ्या मोबाईलची मॅसेज टु्यन वाजली. मी 

लगबगीन ेमाझ्या मोबाईलचा मॅसेज बॉक्स उघडला आवण तो आलेला 

मॅसेज वाच  . तो मॅसेज एकंदरीत असा होता " दसुर् याच्या डोक्यावर 

पाय ठेऊनंच काहीजण स्वतःच्या पायावर उभे राहतात. " मी तो मॅसेज 

वाचला आवण क्षणभर ववचार केला कक, या ज    परमेश्वरानी 

प्रत्येकाच्या वाट्याला काही ना काही तरी कदलेलेच असते. जो चोच दतेो 

तो दाणा सुध्दा दतेो. मग एकाच्या वाट्याला आलेले दसुरा वहसकावून 

घेण्याचा प्रयत्न का करतो? इतरांना वमळणार् या गोष्टीवर तुम्ही तुमचा 

हक्क कसं काय सांगू शकता? हा प्रश् न येथे अनुत्तीणणच राहतो. 

 

एक उदाहरण दतेा येईल कक, ज्यावेळी शाळेचा किकवा कॉलेजचा वनकाल 

असतो, त्यावेळी अनेक  ववद्याथी  स्वतःला ककती माक्सण पडले ह े

बघण्यापेक्षा वमत्राला माझ्यापेक्षा माक्सण कमी पडले कक जास्त ह े

पाहण्यासाठी तो अतुर असतो. माझ्या पेक्षा वमत्राला कमी माक्सण पडले 

तर खुश आवण जास्त पडले तर नाराज. पण असे का? त्याने वर्णभर 

अभ्यास केला म्हणून तो यशस्वी झाला. किकबहुना आपण कुठे चुकलो ह े

पाहण्यापेक्षा त्याला जास्त माक्सण कसे पडले याच ववचाराने तो बैचेन 

होतो. 
 

वमत्रांनो, वहच तर खरी आपल्या जगण्यामधील चुक आह.े दसुर् याचे  यश 

का पचवू शकत नाही, त्याच्या आनंदामध्ये आपण का सावमल होवू शकत 

नाही, हा ववचार करणे आज गरजेचे आह.े  आज कुठलेच  के्षत्र असे 

रावहले नाही कक, वतथ ेस्पधाण होत नाही. 

 

नोकरीसाठी स्पधाण, व्यवसायात स्पधाण, व्यक्तीगत वजवन जगताना स्पधाण, 

पण या स्पधेत टिकतो तोच जो दसुर् याचे वाईि सिचतीत नाही. जो 

प्रामावणकपणे आपल्या वाट्याला वमळालेले आनंदाने वस्वकारतो, 

दसुर् याच्या आनंदामध्ये सावमल होतो. जो आपले कमण प्रामावणक पणे 

पार पाडतो, तोच या स्पधेला खडा उतरतो. 

 

आज खरे पाहता प्रत्येकानेच आपले जीवण सरळ मागी जगले पावहजे. 

दसुर् याचं्या आयुष्यामध्ये डोकावून त्याची उणी-धुणी काढण्याचा 

अवधकार तुम्ही कसे काय घेवू शकता. चचाण वह वाईि गोष्टीची होत 

असते. माणसाला मनुष्य जन्म हा एकदाच वमळतो, चांगले कमण इथेच 

घडत े आवण वाईि कृती सुध्दा येथेच घडतात. त्यामुळे वाईि गोष्टीचे 

पाईक व्हायचे कक, चांगल्या ह ेसवणस्वी आपल्याच हातामध्ये असते. 

 

त्यामुळे जीवन जगत असताना एक गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवा कक, कुणावर 

दोर् ठेवीत बसू नका. ववनाकारण कुणाची वाि अडवू नका, कुणाच्या 

प्रगतीच्या वािेवर वखळे िाकीत बसू नका. फक्त आपले कमण करीत रहा 

आवण दसु-यांच्या आनंदामध्ये सामील व्हा मग बघा जीवन ककती सुदरं 

होईल. 
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कायणतत्परता  - हाच यशाचा खरा मागण! 
 

काम माणसाच्या जीवनातील अववभाज्य घिक आह.े  प्रत्येजकण काही 

ना काही काम करतच असतो. जगण्यासाठी किकवा एखाद े मोठं यश 

संपादन करण्यासाठी प्रत्येकाला कायण करावेच लागते. एखाद्या 

ध्येयापयंत कोणी पोहच ू शकला नाही तर त्याच्या कायाणत तो कमी 

पडला असे  म्हिले तर काही चूकीच े ठरणार नाही. "मोठी स्वप्न े

पाहणारेच, मोठी स्वप्न ेसत्यात उतरवतात.’ याप्रमाणे आपल्या यशाची 

पातळी कुठवर पोहचवायची आह े  यावर कामाचे स्वरूप अवलंबून 

असते. एखादी गोष्ट वारंवार प्रयत्न करूनसुध्दा वमळत नसेल, तर मात्र 

त्या कामात सातत्य ठेवून, अपार कष्ट व श्रध्दने ेते काम केले तर त्यामध्ये 

यश ह ेवनवश् चत वमळत.े 
 

ध्येयवादी माणसे नेहमी प्रगतीच्या मागाणवर कदसतात. याचे प्रमुख कारण 

म्हणजे, ध्येय साध्य करण्यासाठी ते सतत कायणरत असतात. प्रत्येकांनी 

ध्येयावर श्रध्दा ठेवून कायण करीत रावहले पावहजे. श्रध्दपेूवणक केलेल्या 

कोणत्याही कामात यश ह े वनवश् चतच वमळत असते. प्रत्येकजण ध्येय 

जरूर बाळगली पावहजेत. पण त्याला जोड हवी ती प्रयत्नाची, वजद्दीची 

व अपार कष्टाची. तरच ती व्यक्ती त्या वशखरापयंत पोहचेल. 

 

‘आपका हर सपना सच हो सकता ह,ै अगर आप उसे पान ेकी वहम्मत 

रखत े हो’ प्रत्येकाची काही ना काही स्वप्ने ही असतात. मग ती 

वशक्षणाबाबत, नोकरीबाबत किकवा व्यवसायाबाबत, त्या त्या के्षत्रामध्ये 

सवोच्च स्थान प्राप्त करण्याची प्रत्येकाची इच्छा असते. पण यामध्ये बाधा 

आणतात ते आपले नकाराथी ववचार. माझ्याजवळ काहीही नाही   किकवा 

माझी बौवध्दक क्षमता कमी आह,े मी ह े करू शकत नाही. अशा 

ववचारामुळे आपण मागे राहतो. 

 

एखाद्या व्यक्तीला व्यवसायात प्रगती करायची असेल. पण माझ्याजवळ 

तेवढे भांडवल उपलब्ध नाही असा ववचार त्याच्या मनामध्ये आला कक 

तो काहीही करू शकत नाही. पण सतत काम करून, ध्येयवादी राहून, 

अपार कष्ट करून त्या व्यवसायात काम केले तर वनवश् चतच त्याच ेध्येय 

पूणण होईल. त्यामुळे असेल त्यातून नव-वनमाणण करण्याची शक्ती 

प्रत्येकानी ठेवावी कामाबद्दल पे्रम, वनष्ठा बाळगून ते काम केले पावहजे. 

कोणतेही कटठण काम असो, त्याबद्दल वनष्ठा ही बाळगली पावहज े.त्या 

कामाला प्रामावणकपणाने न्याय कदला पावहजे. म्हणजे त्या कामात यश 

संपादन केल्याचा अवभमान मनास लाभेल. 

 

श्रम ही दवेता आह.े ज्याप्रमाणे आपण दवे-दवेताची पुजा करतो, 

त्याचप्रमाणे श्रमाला दवेता मानून त्याची पुजा केली पावहजे. मनुष्य जे 

काही वमळवतो, तो श्रमानेच. काम कुठलेही असो, त्या कामात सतत 

कायणरत राहून त्याच्याबद्दल श्रध्दा, वनष्ठा व प्रेम ह े बाळगलेच पावहजे. 

तरच आपण पावहलेल्या ध्येयापयंत पोहचू शकू. सतत कायणरत राहणे ह े

प्रगतीचे लक्षण मानले जाते. म्हणून तर या स्पधेच्या युगात टिकण्यासाठी 

आवण आपल्या के्षत्रात सवोच्च स्थान वमळववण्यासाठी सदवै कायणरत रहा. 

यश तुमचेच आह.े 
 



नवे जगणे ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ संदीप शेडबाळे 

कववतासागर प्रकाशन, जयसिसगपरू ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- लेखसंग्रह    

कायणतत्परता  - हाच यशाचा खरा मागण! 
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त्याचप्रमाणे श्रमाला दवेता मानून त्याची पुजा केली पावहजे. मनुष्य जे 

काही वमळवतो, तो श्रमानेच. काम कुठलेही असो, त्या कामात सतत 
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नवे जगणे ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ संदीप शेडबाळे 

कववतासागर प्रकाशन, जयसिसगपरू ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- लेखसंग्रह    

ज ेआह ेत ेवस्वकारल ेपावहज.े 
 

मागील एक दोन कदवसामध्ये एका वनवांत क्षणी वॉट्सअ ॅपव्दारे आलेले 

इमेज मोबाईल वर पाहत बसलो होतो. त्यामध्ये बरेच सुंदर इमेज होते. 

त्या सवण इमेजमध्ये एक सुदरं इमेज माझ्या नजरेखालून गेली. त्यामध्ये 

असे वचत्र रेखािण्यात आले होत े कक, दोन माणसे सायकलवरुन जात 

आहते. पुढे बसणार् याला पाय नाहीत आवण मागे बसणा-  ला हात 

नाहीत. ह ेवचत्र पाहताना माझ्या डोक्यात असा ववचार आला कक, अशा 

पटरवस्थतीमध्ये ते सायकल कसे काय चालवू शकतात. 
 

पण अवतशय बारकाईने ते इमेज जेव्हा मी पावहले तेव्हा मी सुध्दा थोडा 

वस्थरावलोच. कारण त्या इमेजमध्ये असे दाखववले होत े की, ज्या 

माणसाला पाय नाहीत तो मनुष्य सायकलच ेहणॅ्डले सांभाळण्याच ेकाम 

करीत होता व ज्याला हात नाहीत तो सायकलच ेपॅडले मारण्याचे काम 

करीत होता. त्यामुळे त्यांचा प्रवास सुखाचा चालू होता व त्यांची 

सायकल पुढे जात होती. 

 

वमत्रानो, ह ेवचत्र आपणास बरेच काही सांगून जाते. पहा ना माझ्याकड े

अमुक नाही, माझ्याकड ेतमुक नाही, अशी ववधाने करणार् यांची संख्या 

आज समाजात भरपूर प्रमाणात आढळून येते. काय करायच्या अगोदरच 

आपल्याकड ेकाय कमी आह ेयाचाच वहशोब आपण करीत बसतो. 

 

आपल्यातील कमीपणा आपणच आपल्यापुढे मांडून ठेवतो. त्यामुळे 

प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करण्याअगोदरच आपणाला संकिाचा डंगर 

समोर कदसू लागतो.  नेमके हचे कारण आपल्या मनाच्या खच्चीकरणाला 

पुरेसे ठरत े आवण आपल्या अदोगतीची सुरुवात होते. कुठल्याही 

पटरवस्थतीमध्ये आह ेते वस्वकारायला वशकले पावहजे. 
 

आज समाजामध्ये जे लोक यशस्वी झाले ते काय आपल्याकड ेअसलेल्या 

कमी पणाला किकवा द:ुखाला कविाळून बसले नाहीत. प्रसंगी आपल्या 

जवळ जे आह ेते त्यांनी मान्य करुन त्यांचा वस्वकार केला आवण नुसता 

वस्वकार करुन ते थांबले नाहीत तर त्यांचा सुयोग्य उपयोग करुन ते 

यशस्वी झाले. 

 

एका यशस्वी माणसान ेखुप चांगले ववधान केले आह.े ते असे की, "तुम्ही 

गरीब म्हणून जन्माला आलात तर त्यात तुमचा दोर् नाही, परंत ूगरीब 

म्हणून मेलात तर मात्र दोर् तुमचा आह े " म्हणजे मनुष्याच ेमोठेपण ह े

त्याच्या कष्टावरच अवलंबून असते. 

 

जगातल्या प्रत्येकाकड ेकाही ना काहीची कमी असतेच अशी कोणताही 

व्यक्ती नाही की ती परीपूणण आह.े  प्रत्येकान े आपल्याकड े जे नाही 

त्यापेक्षा आपल्याकडे जे आह े त्यांचा सदपुयोग करुन जीवन सुखी व 

यशस्वी बनववण्याचा प्रयत्न केला पावहजे. म्हणून तर पटरवस्थतीशी 

वमळत ेजुळत ेव्हा आवण येणार् या प्रत्येक संकिाला तंड दवेून जे आह ेते 

वस्वकारा आवण जीवन सुंदर बनवा.  

 

 

 

 



नवे जगणे ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ संदीप शेडबाळे 
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तत्वाशी नहेमी बाधंील रहा 
 

सदवै प्रवतके्षत रावहल्यामुळे न वमळणार् या गोष्टी पण वमळून जातात. 

जीवनामध्ये ज्या ज्या यशस्वी व्यक्तंबद्दल आपण वाचतो किकवा ऐकतो 

त्यांच्यामध्ये आपणास त्या व्यक्तीबद्दल त्याची व्यक्तीगत काही ना काही 

तत्वे आपणास कदसतात. ते यशस्वी झाले ह ेत्यांच्या तत्वामुळेच म्हणून 

तर जीवनामध्ये तत्वे ककती महत्वाची आहते आवण त्याच्याशी बांधील 

रहाणे यशस्वी होण्यासाठी आवश्यक असते. 
 

जीवनामध्ये प्रत्येकाने स्वत:ची अशी काही तत्वे स्वीकारली पावहजेत. 

आपण एखाद्या यशस्वी व्यक्तीची मुलाखत ऐकतो वा पाहतो. यामध्ये 

एक गोष्ट आपणास प्रकर्ाणने जाणवते ती म्हणजे त्या व्यक्तीने आपले 

संपूणण जीवन ह ेतत्वाशी बांधलेले असते. एखादा म्हणतो की, मी माझ्या 

तत्वाशी कधीही तडजोड करीत नाही. कारण त्या व्यक्तीला माहीत 

असत ेकी वजथे तत्वाशी तडजोड वतथे आपली वपछे दौड होईल म्हणून 

तर तत्वावर आपले सगळे जीवन व्यथीत करणारी मंडळी होऊन गेली. 
 

प्रत्येकाची तत्वे वह वेगवेगळी असतात. कुणाला फुकिाचे वमळालेले 

आवडत नाही, कुणी दसुर् याच्या वस्तूवर आपला हक्क सांगत नाही, 

कुणाला दसुर् याची उधारी जड वािते, तर कुणाला आपल्या नशीबात 

वमळणार् या गोष्टीतच आनंद वमळतो.  अशी अनेक तत्वे प्रत्येकामध्ये 

काही प्रमाणात आढळतात. 
 

तत्वाशी बांधील राहणे म्हणजे आपल्या मनावर ववजय वमळववणे होय. 

असे म्हिल्यास काही वावगे ठरणार नाही. कारण अमुक या गोष्टीला 

आपले मनच तयार होत नसेल तर आपण तत्वाशी बांधीलच रावहलो ना. 

उदा.एखाद्या अवधकार् याने ठरववले की, माझ्या संपूणण नोकरीच्या 

कालावधीमध्ये मी कुठलाही पैसा गैर मागाणन ेवमळवणार नाही .ह ेत्याच े

एक तत्व झाले आवण खरच जर त्या व्यक्तीन े आपली संपूणण कारककदण 

अशी सरळमागी   केली तर ती व्यक्ती तत्वाशी बांधील रावहली. 
 

तत्ववनष्ठ राहणे वह खरच सोपी गोष्ट नाही. यासाठी आपले मन तसे 

तयार केले पावहजे. मला येथे एक वाक्य आठवत ेकी, ववजय सत्याचाच 

होतो. म्हणून तर खरे बोलणे ह ेसुद्धा तत्व अंगी बाळगले पावहजे. नाही 

तर खोिे बोलून पोि भरण्यापेक्षा खरे बोलण्याच्या तत्वाशी एकवनष्ठ 

राहून सत्यवादी  मनुष्य बनता येते. 
 

कष्टान ेवमळालेले कडपेयंत टिकते. एखादी घडणारी चांगली गोष्ट किकवा 

वमळणारी वस्तू वह आपण केलेल्या प्रामावणक प्रयत्नावर अवलंबून असते. 

पण प्रामावणक कष्ट करण्याचे तत्व ह े अंगी लावून घ्या. जीवन ह े

तत्वावरच जगता येत ं ते द:ुखी जगायच ं किकवा सुखी जगायचं ह े मात्र 

आपल्या तत्वावर ठरतं. त्यामुळे नेहमी तत्वाशी बांधील रहा. 

 

 

 

 

 

 



नवे जगणे ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ संदीप शेडबाळे 

कववतासागर प्रकाशन, जयसिसगपरू ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- लेखसंग्रह    
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नवे जगणे ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ संदीप शेडबाळे 

कववतासागर प्रकाशन, जयसिसगपरू ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- लेखसंग्रह    

मी पणा नकोच 
 

समाजामध्ये वावरत असताना माझेच म्हणणे खरे असे म्हणणारे बरेचश े

महाशय आढळतात. पण त्याच्या ध्यानात ह ेयेतच नाही की, त्याच्या या 

आडमुठ्या ववचारामुळे ते ककती अडचणीमध्ये येतात ते बरेच जन याच 

वृत्तीमुळे मागे पडतात. मी म्हणेन तेच खरे, मीच खूप शहाणा, मलाच 

सवण जमते अथवा येते, मीच ह ेकाम करु शकतो अशा काही ववचारांमुळे 

या महाशयाची काहीशी फसगत होत ेकारण हाच गुण त्याच्या यशातील 

एक खूप मोठा अडसर ठरतो. 
 

मी पणा हा सवाणमध्ये अढळणारा एक गुण आह.े काहंमध्ये तो प्रमाणात 

असतो, पण काहीजण त्याचा अवतरेक करतात. मराठीमध्ये एक म्हण 

आह.े ‘अवत शहाणा त्याचा बैल टरकामा’ ज्याच्यामध्ये मी पणाचा 

अवतरेक आह े असे लोक या म्हणीचे बळी पडतात. त्यामुळे मी पणा 

थोडासा िाळा. 
 

सध्या युवकांना या गोष्टीची खूप गरज आह.े कारण मीपणाच्या भरात ते 

मुळ मागाणवरुन भरकितात उदाहरणच द्यायच े झाले तर दहावी पास 

झालेल्या आपल्या पाल्यांला पालक सांगतात की तु आमुक या शाखेला 

प्रवेश घे पण मीपणाच्या आहारी गेलेल्या मुलाला ते पित नाही तो मी 

पणाच्या भ्रमांत वेगळीच शाखा वनवडतो. पण पुढे तो कटरअरमध्ये 

अयशस्वी झाला तर मग सवण खापर तो आईवडीलांच्यावर फोडतो. 

किकबहूना त्याच वेळी मीच शहाना किकवा मी पणा सोडून दऊेन जर त्या 

मुलान ेपालकांचे ऐकले असते तर तो कटरअरमध्ये सेि झाला असता. 
 

अनेकांच ेया मीपणामुळे बरेचसे वनणणय चुकतात तेव्हा कोणताही वनणणय 

घेताना किकवा कोणत्याही गोष्टीची अंमलबजावणी करताना थोडा ववचार 

करा, थोरा मोठ्यांचा ववचार घ्या, भावनेच्या भरात मी सांगेन तेच 

किकवा मी म्हणेल तेच या ववचारातून स्वत:ला मुक्त करा. 
 

जीवन जगताना कोणाचा सल्ला आपणाला कोठे नेवून ठेवेल ह ेसांगता 

येत नाही. त्यामुळे कोणाला कमी लेखू नका. तो अज्ञानी आह ेवम खूप 

वशकलो आह ेया भ्रमात न राहता आपल्यापुढे कोणीतरी एक पाऊल पुढे 

आह ेअसा समज मनात वनमाणण करुन जीवन जगा मग पहा मीपणाला 

तुम्ही पूणण ववसराल आवण बनाल एक सुजान नागटरक. 
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कववतासागर प्रकाशन, जयसिसगपरू ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- लेखसंग्रह    
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नवे जगणे ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ संदीप शेडबाळे 

कववतासागर प्रकाशन, जयसिसगपरू ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- लेखसंग्रह    

ज ेकरेन त ेमनापासनूच 
 

‘आपका हर सपना सच हो सकता ह,ै अगर आप उसे पान ेकी वहम्मत 

रखत ेह’ै वरील वाक्यामध्ये जीवनाबद्दल सवण काही दडलेले आह.े पहा ना 

एखाद े छोिस ं पाखरू ज्यावेळेस घरिे बांधत असते, त्यावेळी 

आजुबाजूच्या वातावरणाचा त्याला खूप त्रास होतो.  वार् यामुळे बांधलेले 

घरिे एखाद्या वेळेस तुिून पडत े किकवा पावसामुळे घरिे पाण्याच्या 

प्रवाहाबरोबर वाहून जाते. पण अशा पटरवस्थतीमध्ये पाखरू घरिे 

बांधायचे सोडत नाही तर नव्या उमेदीन ेकिकवा संपूणण ताकदीने ते घरिे 

बांधते. 

 पाखराच े घरट्यासाठी चाललेला संघर्ण आपण पावहला असेलच, मग 

आपण ह ेसवण समजून न समजल्यासारखे व पाहून न पावहल्यासारखे का 

वागतो? जर पशु-पक्षांच्यामध्ये एवढा आत्मववश् वास असेल तर आपण 

मनुष्य आह.े आपण एखाद्या गोष्टीसाठी मनापासून प्रयत्न का करीत 

नाही? एकदा अपयश आले म्हणजे आपण ते करूच शकणार नाही हा 

ववचार आपण आपल्या मनातून कधी काढून िाकणार आहोत. जे करेन ते 

मनापासून करेन ही भावना मनात सिबबवण्याची आज खरी गरज वनमाणण 

झालेली आह.े जीवनामध्ये शॉिणकिचा मागण आपण पूणणपणे िाळला 

पावहजे. तरच त्या कामाची किकमत आपणांस समजेल. 

 

‘प्रवतभाशाली व्यक्ती एक प्रवतशत प्रेरणा और वनन्यानवे प्रवतशत पसीने 

से बनता ह’ै ववद्युत बल्बचा शोध लावणारे थॉमस अल्वा एडीसन ह े

ववद्युत बल्बच्या प्रयोगामध्ये ककत्येकदा अयशस्वी झाले. पण बर् याचवेळा 

प्रयोगाअंती ववद्युत बल्बचा प्रयोग ते यशस्वी केले. 

खूपवेळा प्रयत्न करुनसुध्दा तो प्रयोग यशस्वी न झाल्यामुळे ते 

त्याच्यापासून दरुावले नाहीत तर ते काम ते मनापासून, वजद्दीपूवणक केले. 

त्यामुळे त्यांना ते यश वमळाले. असे अनेक लोक होऊन गेले की, त्याच्या 

मनापासून काम करण्याच्या चांगल्या गुणामुळे ते यशस्वी झाले. 
 

ववद्यार्थ्यांनीसुध्दा एक ववचार मनामध्ये नेहमी ठेवावा की, जे करेन ते 

मनापासून करेन. एखाद्या वडग्रीसाठी अ ॅडवमशन न वमळाल्यामुळे किकवा 

वडग्री वमळून सुध्दा नोकरी न वमळाल्यामुळे वनराश न होता. व्यवसाय 

किकवा अन्य के्षत्रात अगदी मनापासून काम करत गेल्यास यश तुमचेच 

आह.े मनापासून केलेल्या कामाचे फायद े भरपूर होतात. एखाद्या 

ऑकफसमधील वलवपकान ेकरायचे म्हणून काम केल्यास त्याला त्यामध्ये 

समाधान वमळणार नाही. पण त्यामध्ये काही नाववन्यता आणून ते काम  

मनापासून केल्यास त्याचे समाधान त्याला नक्कीच वमळेल. कोणतीही 

गोष्ट मनापासून करणारे लोक ह े नेहमी यशस्वीपणाकड े झुकलेले 

असतात. त्यांच्या यशाच ेगमक हचे आह ेकी, फक्त मनापासून काम आवण 

काम. 
 

अवभनय के्षत्रातील कायण ह ेअसेच असते. त्या के्षत्रामध्ये अवभनेत्याच्या 

कामाबाबत खरा कस लागलेला असतो. आपल्या अवभनयाने समोरच्या 

व्यक्तीला हसववणे, रडववणे, प्रसंगी दःुखी करण्याच े काम ते आपल्या 

अवभनयाच्या सहाय्यान ेकरीत असतात. तुम्ही कुठल्याही के्षत्रात काम 

करा, कुठलेही उच्च वशक्षण घ्या. पण ज्या के्षत्रामध्ये तुम्ही काम करणार 

आहात तेथ ेकाम मात्र मनापासून करा. मग पहा, त्या कामाबाबतचा एक 

समाधानपणा तुम्हाला ककती आनंद दवेून जातो तो. 



नवे जगणे ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ संदीप शेडबाळे 
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वनणणय क्षमता महत्त्वाची 
 

वनणणय मनुष्याच्या जीवनातील एक महत्त्वपूणण घिक आह.े माणूस जे 

काही वमळवतो व जे काही गमवतो ते त्यांच्या वनणणयावर अवलंबून 

असते. प्रत्येकाला वनणणय घेण्याचा अवधकार असतो. अन ् तो सवणस्वी 

त्याचाच असतो. बर् याच अंशी असे वनदशणनास येते की, वनणणय क्षमता 

कमी असणार् या व्यक्ती आजूबाजूच्या पटरवस्थतीवर अवलंबून असतात. 

जशी पटरवस्थती बदलेल तशी त्याची वनणणय क्षमता बदलत असते. अशा 

कृतीमुळे तो इतरत्र भरकित आह,े याची जाणीव त्याला होत नसते. 

अशा पटरवस्थतीमुळे अनेकांना यशापासून दरू होण्याची वेळ येते. 
 

वनणणय ही एक महत्त्वपूणण क्षमता आह.े वनणणय क्षमतेचे कौशल्य ज्यांनी 

आपल्या अंगी ववकवसत केले आह,े ते आपल्या कायाणपासून ववचवलत होत 

नाहीत. वनणणय क्षमतेचे कौशल्य आत्मसात करण्यापूवी प्रत्येकान ेदरूदषृ्टी 

बाळगली पावहजे. दरूदषृ्टी ठेवून घेतलेले वनणणय नेहमी यशस्वी होतात. 

आपण घेतलेल्या वनणणयाच े होणारे चांगले-वाईि पटरणाम सहन 

करण्याची शक्ती आपल्या मनामध्ये तयार करावी. म्हणजे पुढील 

वनणणयावेळी आपल्या मनाची विधावस्था वनमाणण होणार नाही. 

वनणणयामुळे झालेले पटरणाम पचववण्याची ताकद आपल्यामध्ये नेहमी 

ठेवावी. 
 

वनणणयाच्या बाबतीत असे म्हिले जात ेकी, वेळेत घेतलेल्या वनणणयाचा 

फायदा नक्कीच होत असतो. काही वनणणय वेळेच्या बाहरे जाऊन घेतले 

जातात. यामुळे साध्य करण्याची गोष्टच राहून जाते. त्यामुळे वनणणय 

क्षमतेमध्ये वेळेला खूप महत्त्व आह.े ते नेहमीच लाभदायक असतात. 

 

लहानपणी आपण आई-वडीलांकडे वववशष्ट गोष्टंसाठी हट्ट धरायचो. 

खर् या अथाणन ेतीच वेळ असते की मुलामध्ये वनणणय क्षमता सिबबवण्याची. 

पण तसे न घडता आई-वडील मुलाच्या मनावर वनणणयाबाबतीत अनेक 

बंधन ेलादतात. अशा वागणुकीमुळे लहानपणापासूनच मुलाची वनणणय 

क्षमता खुंिते. या सवयीमुळेच तो वनणणय क्षमतेपासून दरू राहतो. 

 

ववडलधार् या माणसांनी, मुलांनी घेतलेल्या वनणणयाला प्रोत्साहन कदले 

पावहजे, तरच मुलांमध्ये वनणणय क्षमता रुजली जाईल. आपल्या पाल्याने 

एखादा वनणणय चुकीचा घेतला असेल, तर त्याला ववश् वासात घेऊन 

त्याच्या वनणणय क्षमतेला बळकिी कदली पावहजे. तरच तो पुढील वनणणय 

घेण्यास तयार होईल. पालकांनी मुलाच्या वनणणय क्षमतेला वाव कदला 

पावहज.े 
 

वनणणय क्षमता ही व्यक्तीच्या क्षमतेवर आधाटरत आह.े व्यक्तीची दरूदषृ्टी व 

वैचाटरक क्षमता यावर सुध्दा ती अवलंबून असते. वनणणय घेताना त्या 

वनणणयामुळे होणारे बदल, पटरणाम, फायद,े तोिे या सवांची गोळा-

बेरीज करून वनणणय घेतले पावहजे म्हणजे अंगी वनणणय क्षमता रूजण्यास 

मदत होईल. 
 

आपण घेतलेल्या वनणणयाचा पाठपुरावा भववष्यात आपणच करत असतो. 

म्हणजे घाई गडबडीत घेतलेला एखादा वनणणय हा आपणाला अडचणीत 



नवे जगणे ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ संदीप शेडबाळे 

कववतासागर प्रकाशन, जयसिसगपरू ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- लेखसंग्रह    

वनणणय क्षमता महत्त्वाची 
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आणत असतो. त्या वनणणयाचे पटरणाम आपणास भोगावे लागतात. 

त्यामुळे वनणणय घेताना घाई गडबडीन ेवनणणय घेऊ नये. 

 

वनणणय क्षमतेमध्ये आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आपल्या 

वनणणयासंबंधी इतरांची मत ेआजमावून घेणे. यामुळे आपल्या वनणणयाच े

मूल्यमापन आपल्याला करता येते. या माध्यमातून आपला वनणणय 

बरोबर आह ेकी, चुकीचा ह ेठरववणे सोप ेहोईल. आपल्या मनाचा कल 

वनणणयाकड े जाण्याची सकारात्मकता दाखववतो आह े की नाही ह े

पडताळून पाहण्याची गरज वनणणय क्षमतेमध्ये महत्त्वाची आह.े 

वनणणयामुळेच आपल्या आयुष्याला कलािणी वमळत असते. प्रत्येकाच े

वैयवक्तक जीवन त्याच्या वनणणय क्षमतेवरच अवलंबून असते. 

वनणणयामुळेच प्रत्येकाला सुख  व दःुखाला सामोरे जावे लागत.े 
 

सामावजक जीवन जगत असताना घेतलेल्या वनणणयावरच आपली 

वािचाल ठरत असते. वनणणय क्षमतेमध्ये एवढी मोठी ताकद आह े की, 

वनणणयामुळेच आपले वैयवक्तक जीवन, सामावजक आयुष्य व 

मानवजातीचे भववष्य ह े व्यक्तीच्या वनणणय क्षमतेवर अवलंबून असते. 

म्हणून तर वनणणय क्षमतेच ेकौशल्य अंगी रुजवा व वनणणयक्षम मनुष्य बना. 
 

 

 

 

 

जबाबदारी घणे्यासाठी सदवै तयार रहा 
 

वमत्रहो, आपण बर् याच वेळा असे ऐकतो की, अमुक याने ती जबाबदारी 

नाकारली, किकवा शासकीय कायाणलयामधील एखाद े महत्त्वाच े व 

जबाबदारीचे पद आपल्या माथी येणार असे वािल्यान े स्वेच्छावनवृत्ती 

घ्यायची ह ेबर् याचवेळा आपण ऐकतो किकवा पाहतो. अशा कामामधून 

माघार घेणे म्हणज ेजबाबदारी न वस्वकारणे होय. 
 

तुम्हाला आठवत असेल की, शालेय जीवनात असताना वगण सजाविीची 

वगणणी एकत्र करण्याच ेकाम कोण करणार असे वशक्षकांनी ववचारताच 

फक्त एक-दोन जणांच े हात वर यायचे. पण बाकीच े मात्र हा ववचार 

करायचे की कशाला उगाच डोक्याला ताप. पण  जे हात वर करायच ेते 

मात्र वशक्षकाच्या ववश् वासाला पात्र व्हायचे. वगाणतील पुढच ेकोणतेही 

काम असो, वशक्षक त्यानांच सांगायचे. कारण त्या ववद्यार्थ्यांच्यामध्ये 

जबाबदारी घेण्याची व समथणपणे पेलण्याची वजद्द असते, असेच लोक 

जीवनात नेहमी अग्रेसर असतात आवण यशाला गवसणी  घालतात. 

जीवन जगत असताना ‘आपली काहीतरी जबाबदारी आह’े या 

भूवमकेतूनच जीवन जगले पावहजे. मग ती जबाबदारी कामाच्या 

टठकाणची असो, घरगुती असो, किकवा सामावजक कारण. तुम्ही जेवढे 

जास्त जबाबदारी घेण्यासाठी पुढे येता वततके तुम्ही लोकांच ेववश् वसनीय 

बनता. 
 

जबाबदारी ही तुम्हाला वसध्द करण्याची फार मोठी संधी आह.े पहा ना 

एखाद्या कंपनीतील उच्च पदस्थ अवधकारी जेव्हा रजेवर जातो किकवा 



नवे जगणे ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ संदीप शेडबाळे 

कववतासागर प्रकाशन, जयसिसगपरू ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- लेखसंग्रह    
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नवे जगणे ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ संदीप शेडबाळे 

कववतासागर प्रकाशन, जयसिसगपरू ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- लेखसंग्रह    

काही कारणास्तव नोकरी सोडतो, तेव्हा त्या पटरवस्थतीत त्यांच ेकाम 

एका दसुर् या व्यक्तीकड ेदेण्यात येते. ती व्यक्ती ते काम व्यववस्थतपणे व 

जबाबदारीने जेव्हा पार पाडत े तेव्हा त्या कामासाठी किकवा पदासाठी 

वसध्द होते. पण ह ेकधी तर त्यांना वमळालेल्या संधीमुळे. म्हणून नेहमी 

लक्षात ठेवा जीवनात जबाबदारीची संधी आली तर माग ेहिू नका किकवा 

जबाबदारी झिकू नका. किकबहुना ती वस्वकारा व स्वतःला वसध्द करा.  

 

एखाद्या गोष्टीसाठी आपण अववरत प्रयत्न करून सुध्दा ती गोष्ट आपणास 

वमळत नाही याच ेखरे कारण असे सुध्दा असू शकते की, आपण ती गोष्ट 

जबाबदारीवनशी करत नाही .उदा .एखाद्या ववद्यार्थ्याणला परीके्षत भरपूर 

माकण स् हवे आहते, पण त्याची अभ्यासाची पध्दत चुकीची असेल तर 

त्याला हवे ते गुण वमळणार नाहीत. किकबहुना, आई-वडीलांनी 

आपल्यावर ती जबाबदारी िाकलेली आह े की, परीके्षत अभ्यास करुन 

भरपूर गुण प्राप्त करण्याची त्या जबाबदारीची जाणीव ठेवून तो ववद्याथी 

चांगला व जबाबदारीने अभ्यास केल्यास त्याला नक्की यश वमळेल.  

 

जबाबदारीसाठी सदवै तयार असणे म्हणजे आपली कायणतत्परता तडीस 

नेण ेहोय. एखादा मनुष्य सवणच जबाबदारी आवडीने घेत असेल तर तो 

त्याचा एक प्रकारचा छंदच म्हणता येईल. पण या छंदाचा फायदा मात्र 

त्याला आयुष्यामध्ये खूप होतो. एक जबाबदार व्यक्ती म्हणून समाज 

त्याच्याकड े पाहतो. ‘जबाबदार व्यक्ती’ ही उपमा प्रत्येकाच्या नवशबी 

असतचे असे नाही. ती जर वमळवायची असेल तर जबाबदारीसाठी सदवै 

तयार रहायला हवे. आज खरे तर तरुण वगाणन े जबाबदारीचे महत्त्व 

पिवून घेण्याची गरज वनमाणण झालेली आह.े जीवन जगताना प्रत्येक 

टठकाणी जबाबदारी ही घ्यावीच लागते. 

 

िीम वकण मध्ये जबाबदारीला खूप महत्त्व असत.े िीमवकणमध्ये प्रत्येकावर 

जबाबदारी कदलेली असत ेआवण प्रत्येकजण त्या जबाबदारीप्रमाणे 

आचरण करीत असतो. त्यामुळे संबंवधत एखादा हते ूकिकवा काम 

पूणणत्वास जात.े त्यामुळे कोणतेही काम तडीस नेण्याचे जबाबदापणा एक 

माध्यम आह.े तर जबाबदारीचे महत्त्व पिवून घ्या व जीवनात 

जबाबदारी घेण्यासाठी सदैव तयार रहा आवण दसुर् या प्रवत आपली 

ववश् वासाहणता साध्य करा व स्वतःला वसध्द करुन दाखवा. 
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कववतासागर प्रकाशन, जयसिसगपरू ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- लेखसंग्रह    
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कववतासागर प्रकाशन, जयसिसगपरू ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- लेखसंग्रह    

सन्मानपवूणक वागण ेहव े
 

कटरअर कटरत असताना वा त्यामध्ये यश संपादन करताना आवण 

स्वत:ची एक ओळख वनमाणण करताना काही तरूण मी इतरांपेक्षा 

समाजात वेगळा आह ेअशा अववभाणवात वावरताना आपणास कदसतात. 

पण स्वत:ची ओळख वनमाणण झाल्यावर आपण सुद्धा माणूस आहोत आवण 

इतरांसोबत माणुसकीन े वागले पावहज े ह े तो ववसरतचं जातो. आज 

युवकांनी समाजामध्ये वावरताना भान ठेवून इतरांशी सन्मानपूवणक 

वागले पावहजे. 
 

एका बफाणच्या कारख्यान्यामध्ये काम करणार् या व्यक्तीची ही गोष्ट आह.े 

कामाची वेळ संपत आली होती, सगळे घरी जाण्याच्या तयारीत होते. 

तेवढ्यात कारखान्यामध्ये थोडा तांवत्रक वबघाड झाला म्हणून तो 

कामगार तो वबघाड दरुूस्त करण्यासाठी कारखान्यामध्ये गेला. तो 

वबघाड दरुूस्त करण्यास त्याला बराच वेळ लागला. तो पयंत तो प्लांन्ि 

बंद झाला. सवण लाईि बंद करून कारखान्याचे दरवाजे बंद करण्यात 

आले. अशा पटरवस्थतीत बफण  आवण थंडीने त्या कामगाराचा जीव जाणे 

वनवश् चत होते. त्या कामगाराला काही सुचेना. पण तेथ ेएक चमत्कार 

घडला तो असा की, त्या कारखान्यात एक सुरक्षारक्षक हातामध्ये बॅिरी 

घेऊन उभा होता. त्यान े त्या कामगारास बाहरे काढून त्याचा जीव 

वाचववला. 
 

थोड्या कालावधीनंतर त्या कामगाराने त्या सुरक्षारक्षकाला ववचारले 

की, तुम्हाला कसे कळाले की मी आतमध्ये अडकलो आह.े त्यावर सुरक्षा 

रक्षकाने वस्मत हास्य करीत त्या कामगाराला म्हणाले की, या 

कारखान्यामध्ये काम करणार् यांमध्ये तुम्ही एकमेव व्यक्ती आहात की, 

सकाळी कारखान्यात जाताना मला रोज नमस्कार व घरी जाताना राम 

राम म्हणता. आज सकाळी नमस्कार करून तुम्ही आत गेला पण घरी 

जाणार् या इतर लोकांमध्ये तुम्ही कदसलाच नाही. मला शंका आली 

म्हणून मी पाहण्यासाठी कारखान्यामध्ये आत आलो. 
 

त्या कामगाराला कधी वािले दखेील नव्हत ेकी, एखाद्याचा एवढा छोिा 

सन्मान दणेे एक कदवस त्याचा जीव वाचवेल. जीवनामध्ये एक गोष्ट 

नेहमी लक्षात ठेवा की, कोणी लहान-मोठा नसतो. त्यामुळे सवांसोबत 

माणुसकीन ेवागले पावहजे. पैसे काय आज येतो-जातो. पण माणुसकी ही 

शेविपयंत टिकते. आज समाजामध्ये या गोष्टीची खूप गरज आहे   

एकमेकाला आदर दणेे, दसुर् याचा सन्मान करणे या गोष्टी स्वत:मध्ये 

आत्मसात करा. कदाचीत तुमच्या आयुष्यामध्ये असाच एक सुरक्षा रक्षक 

कधीतरी येईल. माणुसकीच तुम्हाला शेवि पयंत साथ दईेल म्हणून 

सवांबरोबर माणुसकीने आवण सन्मानपूवणक वागा. 
 

 

 

 

 

 



नवे जगणे ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ संदीप शेडबाळे 
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नवे जगणे ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ संदीप शेडबाळे 

कववतासागर प्रकाशन, जयसिसगपरू ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- लेखसंग्रह    

महत्त्व ‘बहुमोल वळेेच’े 
 

वेळ ही कोणासाठी थांबत नसते. एकदा गेलेली वेळ कधीच परत येत 

नाही. इंग्रजी मधील ‘िाईम इज मनी’ म्हणीप्रमाणे वेळेची तुलना 

पैशांबरोबर केलेली आह.े त्यामुळे आपल्या जीवनामध्ये वेळेला ककती 

महत्त्व आह े ह े कदसते. ठरववलेले काम वेळेत पूणण व्हावे असे आपणास 

वाित असेल तर वेळेला महत्त्व कदलेच पावहजे. आपली वािचाल जो 

वेळेनुसार करतो तो यशाच्या वशखरापयंत नक्कीच पोहचतो. त्यामुळे यश 

प्राप्त करायचे असेल, तर वेळेच े महत्त्व व वेळेचे वनयोजन आपण 

जाणलेच पावहज े.वेळेच ेसुयोग्य वनयोजन करण्यासाठी पुढील मागणदशणक 

सूचना उपयोगी पडतात. 
 

1) आठवड्यातील कामाची यादी करा - जी कामे आपल्याला पुढील 

आठवड्यात पूणण करावयाची आहते. त्याची एक यादी तयार करा. प्रत्येक 

कामासाठी वववशष्ट वेळ ठरवा. ते काम ठरलेल्या वेळेमध्ये कसे पूणण करता 

येईल. याच्याकड े किाकक्षाने लक्ष द्या. अशाने तुमची वेळेवर पकड 

वनमाणण होईल. प्रत्येक काम अगदी सुलभ टरत्या पूणण होईल. 

 

2) ठरललेी काम े रोजच्या रोज व वळेेत पणूण करण्याचा प्रयत्न करा - 

आपण जी आठवड्यामध्ये कामाची आखणी केलेली आह.े त्यामधील त्या 

कदवसाची कामे त्याच कदवशी पूणण करण्याचा प्रयत्न करा. म्हणजे ‘आजचे 

काम आज’ अशामुळे तुम्हाला पुढच्या कामाचे दडपण येणार नाही व 

पुढची कामे सुरळीत होण्यास मदत होईल. 
 

3) वळेेचा अपव्यय िाळा - जीवनामध्ये आपला बराचसा वेळ वाया जात 

असतो. त्याची कल्पना आपणाला सहजासहजी येत नाही. वेळेचा 

अपव्यय िाळणे ह ेआपल्या हातात असते. टरकाम्या वेळेमध्ये आपण जो 

िाईमपास करतो तो शक्यतो िाळा म्हणजे वेळेचा अपव्यय होणार नाही 

व असा टरकामा वेळ चांगल्या कामासाठी खचण होईल. 
 

4) वाया जाणार् या वळेेचा सदपुयोग करा - कामामध्ये जाणारा वेळ 

सोडला तर प्रत्येकाला थोडासा तरी टरकामा वेळ वमळतच असतो. अशा 

वेळेचा उपयोग कोणी करून घेत नाही. असे न करता त्या वेळेचा 

चांगल्या कामासाठी उपयोग करून घेतला पावहजे. जेणेकरून टरकाम्या 

जाणार् या वेळेचा सदपुयोग होईल. 
 

5) एखादा छंद जोपासा - प्रत्येकाकड ेएखादा छंद असणे आवश्यक आह.े 

छंदामुळे जीवन सुखी बनते. ‘टरकामे डोके सैतानाचे घर’ या म्हणीप्रमाणे 

आपणास काही काम नसेल तर डोक्यात अनेक अत्यावश्यक ववचार 

येतात. त्यामुळे असा वेळ छंदामध्ये घालवला तर त्याचा फायदा नक्कीच 

होईल. वरील प्रत्येक गोष्टीचा बारकाईने ववचार करा. या प्रत्येक गोष्टी 

आपल्या आचरणात आणण्याचा प्रयत्न करा. अशा वतणनामुळे आपणास 

वेळेच ेमहत्त्व समजेल. वेळ ही ककती बहुमोल गोष्ट आह ेयाचा पटरचय 

होईल. 
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नवे जगणे ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ संदीप शेडबाळे 

कववतासागर प्रकाशन, जयसिसगपरू ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- लेखसंग्रह    

बोलनू ववचार करण्यापके्षा... 
 

स्पष्ट बोला पण ते असे बोला की, ज्यामुळे समोरच्याला दःुख होणार 

नाही व तुमच ेअसलेले नात ेनष्ट होणार नाही. माणसाची  वाणी जर 

चांगली असेल तर ती व्यक्ती समाजामध्ये एक आदशण व्यक्ती म्हणून 

नावारुपास येते. समाजातील लोकांचा त्यांच्याकड ेपाहण्याचा दषृ्टीकोण 

हा वेगळा असतो. जी व्यक्ती इतरांना कधीही वाईि बोलत नाही, कधीही 

कुणाची सिनदा करीत नाही, त्याच्या माघारी त्याची उनीधुनी काढीत 

नाही, ती व्यक्ती खरोखरच समाजवप्रय व्यक्ती असते.  

 

आज काल समाजामध्ये एकमेकांना समजावून घेण्याची प्रकियाच 

थंडावलेली आह.े  एखादया बददल जर का कोणी काही सांगत सुिले तर 

त्याची शहावनशा न करता काही लोक त्या व्यक्तीवर काही अपगोष्टीचा 

ठपका ठेवतात. आवण सरळ सरळ त्या व्यक्तीला त्या संबंधी बोलतात. 

पण ज्या वेळेस त्या व्यक्ती बददल सत्यता समाजासमोर येते तेव्हा 

बडबडणा-या लोकांना त्याचा पश् चाताप होतो. 

 

अरे !आपण त्या व्यक्तीला असे बोलावयास नको होत.े खरे काय आवण 

खोिे काय याचा जरासुध्दा ववचार न करता वम त्यांना बोललो ह ेचुकीच े

झाले याच ववचारात ती व्यक्ती गुरफिते. त्याच ेमन त्याला आतुन खात 

रहाते. सगळी वेळ वनघुन गेल्या नंतर त्याला त्याच्या चुकीची जाणीव 

होते. म्हणून जर नात े टिकवून ठेवायचे असेल तर बोलून ववचार 

करण्यापेक्षा ववचार करुन बोललेले कधीही चांगले. 
 

बोलून ववचार करीत बसण्याची वृत्ती ही तरुण वगाणत प्रामुख्यान ेजास्त 

प्रमाणात आढळून येते. आपण काय बोलले पावहज,े कशा पध्दतीने 

बोलले पावहजे, याचे जराही भान नसणारा एक नवा वगण उदयास 

आलेला आह.े घरामध्ये वावरताना पालकांनी आपल्या पाल्याला काही  

सुचना केली तर आपसुक तो पाल्य आपल्या वडीलांना ओरडतो. मी ह े

करणार नाही, मला त्या कामाची लाज वािते, आता माझे ह ेवय आह े

का? वैगेरे वैगरे पण ज्या वेळी त्याला पित े की, आपल्या वडीलांचे 

बरोबर होत ेपण त्यावेळी सगळी वेळ वनघुन गेलेली असते.  

 

पश् चातापावशवाय त्याच्याकड े काहीही उरत नाही. म्हणून ववचार व 

बोलणे यातील अंतर ओळखा. आपल्या सुंदर वाणीने जग सिजकता येते. 

पण त्याला जोड लागते ती चांगल्या ववचारांची. त्यामुळे नेहमी 

बोलताना ववचारपूवणक बोला. व बोलून ववचार करण्यापेक्षा ववचार 

करुनच बोला. व समाजवप्रय व्यक्ती बना. 
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नवे जगणे ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ संदीप शेडबाळे 

कववतासागर प्रकाशन, जयसिसगपरू ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- लेखसंग्रह    

अनभुव एक सवणश्रषे्ठ वशक्षक  
 

मराठीमध्ये एक वाक्य प्रचवलत आह,े ‘कोण आईच्या पोिातून वशकून 

येतो का?’ खरचं, खर् या अथाणन ेमनुष्य जन्माला आला की त्याच ेवशकणे 

चाल ूहोते. त्याची सुरुवात त्याच्या घरापासून होते. मुल जन्मले म्हणज े

घरातील वडील, आई ह ेआपल्या बाळाला खूप सार् या गोष्टी वशकववत 

असतात. यातूनच त्याच्या आयुष्याची जडण-घडण सुरू होत.े 

 

‘गुरुववना कोण दाखववल वाि’ यानुसार जीवन जगत असताना आपण 

बर् याच गोष्टी वशकत असतो. वशकण्याच्या प्रकियेमध्ये महत्त्वाची भूवमका 

सांभाळणारे ह ेगुरू असतात. ‘गुरुर्ब्णह्मा गुरुर्ववष्णुः गुरुदवेो महशे् वरः। गुरुः 

साक्षात ्परर्ब्ह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः॥ गुरूला परमेश् वर ठायी पावहल्यामुळे 

गुरुच आपल्या जीवनाला कलािणी दते असतात. म्हणून तर गुरुच्या 

आज्ञामध्ये जो मनुष्य असतो, तो कधीही चुकीचा मागण धरत नाही. 

 

मनुष्य जे काही चांगल्या गोष्टी वशकतो किकवा हातून नकळत घडलेल्या 

चुका सुधारतो तो त्याच्या अनुभवानेच. आपण बर् याच वेळा पाहतो, 

लहान मूल ह ेखेळत खेळत एखाद्या गरम वस्तूपयंत जाते. आपण लगेच 

त्याला त्यापासून दरू करतो. यामध्ये त्या मुलाचा काहीच दोर् नसतो. 

कारण ते अजाण असते. पण काही वेळेस त्याला सांगणारे किकवा त्या 

वस्तुपासून दरू नेणारे तेथे नसतात. ज्यावेळेस ते मूल त्या वस्तुपयंत 

जाऊन त्याला स्पशण करते. त्यावेळेस त्याला मोठी इजा होते. या 

घिनेमुळे परत ते मूल त्या कदशेला जात सुध्दा नाही . 
 

ह े सारे घडत े ते अनुभवामुळेच. कारण त्याला मागचा अनुभव मावहत 

असल्यामुळे ते परत त्या कदशेला वळत सुध्दा नाही. हीच वस्थती आपल्या 

जीवनाची असते. आयुष्यामध्ये अनेक गोष्टंना आपणास सामोरे जावे 

लागते. मग त्या घिना वाईि असोत किकवा चांगल्या. खरे तर वाईि 

घिनामधूनच मनुष्य जीवन जगण्यास वशकतो. कारण वाईि घिनामधून 

वाईि अनुभव आल्यामुळे किकवा चांगल्या घिनामधून चांगले अनुभव 

आल्यामुळे तो जीवनाची वाि चालत असतो. बर् याच गोष्टी एकमेकांना 

दतेा येतात. पण ‘अनुभव’ ही एक अशी गोष्ट आह े की, ती आपण 

वमळववल्यावशवाय वमळत नाही. म्हणून तर अनुभव हीच आपल्या 

जीवनाची खरी वशदोरी ठरते. जीवनामध्ये अनेक माणसे त्यांच्या 

अनुभवामुळेच प्रगतीपथावर गेली. अनुभव माणसाला सवण काही 

वशकववतो. म्हणून तर अनुभव हा सवणश्रेष्ठ वशक्षक म्हणता येईल. 

 

स्वामी वववेकानंद यांनी असे म्हिले आह ेकी, चांगल्या जीवनाच ेरहस्य 

मजा करण्यात नसून अनुभवातून वशकण्यात आह.े खरच ं ककती सुंदर 

वाक्य आह ेअनुभवातून वशकत गेल्यास जगणे खूप सुंदर होईल. त्यामुळेच 

अनुभवाला सवणश्रेष्ठ वशक्षक माना व चांगल्या चांगल्या गोष्टी वशकून 

अनुभव संपन्न बना. 
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कववतासागर प्रकाशन, जयसिसगपरू ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- लेखसंग्रह    
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कववतासागर प्रकाशन, जयसिसगपरू ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- लेखसंग्रह    

नव्यान ेसरुवात करतानंा..... 
 

जीवनामध्ये काहीतरी नव्याने सुरवात करण्याची संधी ही प्रत्येकाला  

कधी ना कधी वमळतच असते. अपयशाने खचून गेलेल्या प्रत्येक 

माणसाच्या मनात नव्यान ेकाहीतरी सुरवात करण्याची आशा थोडीफार 

दडलेली असते. अनेकदा तो तसा प्रयत्न सुध्दा करतो. पण काही 

कारणामुळे किकवा आजुबाजूच्या पटरवस्थतीमुळे त्याला ते शक्य होत 

नाही. नेमक्या याच कारणामुळे त्याला नव्याने काहीतरी सुरुवात 

करण्याच्या संधीपासून दरू जावे लागते. याचे उदाहरणच घ्यायच ेझाले 

तर प्रचंड आत्मववश् वासाने व्यवसायात उतरलेला एखादा मनुष्य यशस्वी 

झाला नाही तर तो परत व्यवसाय के्षत्राकड ेचुकूनसुध्दा वळत नाही. खरं 

तर हीच गोष्ट त्याला पुढील वािचालीसाठी बाधक ठरते. असा मनुष्य 

जीवनात कुठल्याच के्षत्रात यशस्वी झाला नाही. तर मात्र त्याचा 

जगण्यावरचा ववश् वास उडून त्याच ेजीवन त्याला वनरथणक वािते. 
 

नव्याने सुरवात करणारा प्रत्येक मनुष्य हा त्या के्षत्रामध्ये नवीनच 

असतो. त्यामुळे संबंधीत के्षत्रातील खाचा-खोचा त्याला मावहत नसतात. 

नंतर त्याच माणसाचा त्या के्षत्रात हातखंडा वनमाणण होतो. आपण नव्यान े

सुरवात करण्यासाठी उपयोगी पडणा-या खालील बाबी पाहुयात.  

 

प्रत्येक गोष्टंला आत्मववश् वासान े सामोरे जा. जेव्हा जेव्हा संधी येते, 

तेव्हा आत्मववश् वासाने त्याला सामोरे जा. मी यामध्ये यशस्वी होणारच 

या हतेुनेच नव्याने सुरुवात करा. साध्य न होणार् या गोष्टीसुध्दा 

आत्मववश् वासान े साध्य होतात. त्यामुळे नेहमी अंगी आत्मववश् वास 

बाळगून आपली वािचाल ठेवा. नक्की यशाचा मागण सापडेल. 

 

भूतकाळ ववसरा  - जीवन जगत असताना आपणांस अशी अनेक माणसे 

आढळतात की, जी आपल्या भूतकाळाला कविाळून बसलेली कदसतात. 

काहीतरी नव े घडवूया अशी जेव्हा त्यांची इच्छा होते. तेव्हा त्यांचा 

भूतकाळ आडवा येतो. मागे जे घडले तसेच होईल का? या ववचारामुळे 

तो अपयशी होतो. त्यामुळे भूतकाळ ववसरा आवण पुढे वािचाल ठेवा. 

 

सकारात्मक ववचारान ेसदवै प्रेटरत रहा  - ववचार बदला, जीवन बदलेल 

याप्रमाणे आपल्या एका ववचारात जग बदलण्याची ताकद असते. म्हणून 

तर ‘वाल्याचा वावल्मकी’ झाला. नेहमी आपले ववचार सकारात्मक ठेवा. 

सकारात्मक ववचाराने त्या कामाबाबत इच्छाशक्ती वनमाणण होत ेआवण 

त्यामध्ये यश आपोआपच वमळते. म्हणून सकारात्मक ववचार नेहमी 

स्वतःजवळ ठेवा. 
 

सदवै कतणव्यदक्ष रहा  - कोणतेही कायण करत असताना ते आपले कतणव्य 

राहणार आह े असे समजून कायण करा. कतणव्यवनष्ठ राहणारा मनुष्य 

यशापासून कधीच दरू नसतो. त्यामुळेच कतणव्यालाच दवे मानून त्याची 

पुजा करा. 
 

काहीतरी नवीन करत जाणे ह े यशस्वीपणाचे लक्षण असते. यशाच्या 

मागाणवर चालायचे असेल तर, आह े त्यातच समाधानी न राहता 

काहीतरी नव्यान ेसुरुवात करा आवण जीवन सुंदर बनवा. 



नवे जगणे ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ संदीप शेडबाळे 

कववतासागर प्रकाशन, जयसिसगपरू ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- लेखसंग्रह    
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नवे जगणे ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ संदीप शेडबाळे 

कववतासागर प्रकाशन, जयसिसगपरू ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- लेखसंग्रह    

चकुापंासनू धडा घ्या. 
 

मनुष्याच्या हातून चुका या होतच असतात .हा नैसर्वगक वनयमच आह े.

एकही चुक न करणारा कोणी असूच शकत नाही .आवण चुका न करणारा 

हा मनुष्य असूच शकत नाही असे एक समीकरण आपण वाचतो. 

याबाबतीत आपणास दोन प्रकारच े लोक आढळतात एक म्हणजे जे 

कधीतरी चुका करतात आवण दसुरे ते जे वारंवार चुका करतात. पवहल्या 

प्रकारातील लोक ह ेत्या झालेल्या चुकीवर ववचार, मनन करून ती चुक 

परत होणार नाही याकडे जाणीवपूवणक लक्ष दतेात.  

 

किकबहुना त्या चुकीपासून काहीतरी वशकून त्यातून मागण काढतात. पण 

दसुर् या प्रकारातील लोक ह े वारंवार चुका करून त्यामधील वतढा 

सोडववण्याचा प्रयत्न कधीच करत नाहीत. त्यामुळे झालेल्या चुकांमधुन 

त्यांना काहीच वशकण्यास वमळत नाही. इथे एक गोष्ट लक्षात घ्यावी 

लागेल चुका या सुधारण्यासाठी असतात, त्यामधून काहीतरी धडा घेवून 

आपल्या यशमागाणतील अडचण दरू करावी. 
 

तुम्ही केलेली चूक ही सवणस्वी तुमची चूक आह ेआवण तुमचा पराजय हा 

सवणस्वी तुमचा पराजय आह े कोणाला दोर् दऊे नका.  काहंच्या 

बाबतीत असे घडत ेकी, ह ेतुझ्यामुळे झाले, ह ेकाम मी व्यवस्थीत टरत्या 

पूणण केले असते आपले अपयश आपण  दसुर् यावर ढकलतो पण चुकीच्या 

बाबतीत असे करता येत नाही केलेली चूक ही आपणच केलेली असत.े  
 

त्यामुळे झालेल्या पटरणामाच े खापर आपण दसुर् यावर फोडूच शकत 

नाही त्यामुळे आपल्या हातून चूक झाली तर झाली पण चूक होण्यामागे 

काय कारण असावे. आपले कोठे चुकले, एकच चुक आपणाकडून वारंवार 

का घडत ेआह ेयाचा अभ्यास प्रत्येकाने केला पावहज.े असे म्हणतात कक, 

चुका झाल्यावशवाय मनुष्य सुधारत नाही. पण ह े कधी ज्यावेळी 

झालेल्या चुकांपासून तुम्ही काहीतरी धडा घेतला गेल्यावर. 
 

चुका करणे हा काही गुन्हा नाही पण एकच चुक वारंवार करणे म्हणजे 

एक प्रकारचा गुन्हाच होईल म्हणून चुका िाळा आवण आपल्या कामात 

एकसुत्रता आणा चुका सुणारणे ह ेमाणसाच्या प्रगतीच ेलक्षण आह.े  चुका 

सुधारण्यामध्ये माणसाकड े एक प्रकारची क्षमता असावी लागत े ती 

म्हणजे वनटरक्षण क्षमता म्हणजे झालेल्या चुकीच े व्यवस्थीत वनटरक्षण 

करून त्यामधून काहीतरी मागण काढला पावहज े जेणेकरून त्यापासून 

काहीतरी धडा घेतला पावहजे.  

 

झालेली प्रत्येक चुक ही आपणास काहीतरी सुवचत करत असते. त्यामुळे 

त्यापासून काहीतरी वशकून  जीवन जगत राहा. 
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सदवै प्रवतक्षते राहा 
 

दोन-तीन कदवसापूवीची गोष्ट. दोन तरुणांमध्ये चाललेला संवाद मी 

ऐकला. त्यामधील एक दसुर् याला म्हणत होता, ‘ज्यावेळी माझी वेळ 

येईल, त्यावेळी बघ मी कोठे असेन’ ह े वाक्य ऐकताच मी काहीसा 

थांबलो आवण वेळ या शब्दाला मनातच अधोरेखीत करुन पुढे गेलो. 

खरचं आजचा युवक त्याची वेळ येईपयंत वाि पाहतो का? किकवा 

येणार् या संधीच्या प्रवतके्षत तो असतो का? याचेच उदाहरण घ्यावयाच े

झाले तर व्यवसाय आवण नोकरी यामध्ये सापडलेल्या तरूणाच ेउदाहरण 

घेता येईल. 
 

आपणास नोकरी लागत नाही म्हणून व्यवसाय सुरू करणे आवण 

व्यवसायात जम बसेना म्हणून पुन्हा नोकरीच्या मागे लागणे, यामुळे ना 

नोकरी, ना व्यवसाय अशी त्याची वस्थती होते. किकबहुना आपणास 

नोकरी का लागत नाही किकवा आपण व्यवसायात का वस्थर होत नाही. 

याची कारणे शोधून जोवर तोडगा वनघत नाही, तोपयंत त्या नोकरीच्या 

किकवा व्यवसायाच्या प्रवतके्षत राहणे हचे यशाच ेखरे गमक आह.े 
 

संधी कधी दार ठोिावते ह े सांगता येत नाही आवण वमळालेली संधी 

एकदा गेली की परत वमळत नाही. पण त्यासाठी करावी लागणारी 

प्रवतक्षा मात्र आपल्या अंगी सिबबवावी लागेल. तरच त्यासंधीचा फायदा 

होईल. सिहदीमध्ये एक म्हण आह,े ‘सर्ब् का फल वमठा होता ह’ै या 

म्हणीनुसार कोणतीही वेळान ेवमळणारी गोष्ट ही शेविपयंत टिकणारी व 

आपल्या मनाप्रमाणे घडलेली असते. पण ती  आपणास वमळेपयंत जो 

मधला काळ असतो, तो मात्र सोसण्याची सिहमत आपणामध्ये असायला 

हवी. एखाद्या पुलावरून जाताना पुलाच े दसुरे िोक गाठण्यासाठी 

पुलाच्या मधल्या मागाणवरून आपणास जावच ंलागतं. तरच तुम्ही ते िोक 

गाठू शकता. पण प्रवतक्षा न करता तुमचा प्रवास मध्येच थांबवला तर 

तुम्ही कधीच पुलाचे दसुरे िोक गाठू शकणार नाही. म्हणून तर सदवै 

प्रवतके्षत राहणं हाच यशाच्या मागाणतील महत्त्वाचा िप्पा आह.े 
 

चांगल्या गोष्टंसाठी वेळ पाहण्याची किकवा ध्येय साध्य करताना प्रवतक्षा 

करीत राहण्याची सवय अंगी लावून घ्या. येणारी प्रत्येक वेळ ही 

तुमच्यासाठी आह.े म्हणून तर सदवै प्रवतके्षत राहा. 
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नवे जगणे ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ संदीप शेडबाळे 

कववतासागर प्रकाशन, जयसिसगपरू ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- लेखसंग्रह    

सटु्टी  - एक सधंी काहीतरी नव ंवशकण्याची 
 

आठवडाभर सतत कामात असणार् या एखाद्या इसमापुढे फक्त सुट्टी या 

शब्दाचा उच्चार जरी केला तर त्याचा चेहरा आनंदाने फुलून येतो आवण ह े

साहवजकच आह.े  कारण ववश्रांती ही मनुष्याची एक गरज आह.े  त्यामुळे 

वमळालेली सुट्टी ही प्रत्येकजण आनंदाने उपभोगतोच.  रवववार हा 

सुट्टीचा कदवस ठरलेला आह.े या कदवशी शासकीय ऑकफस, शाळा, 

कॉलेज इ .बंद असतात. मग काय, आदल्या कदवशी प्लॅसिनगला सुरूवात. 

यामध्ये कदवसभर घरामध्ये बसून चॅनेल सर्चिचग करणारे व टिपला 

जाणारे लोक आढळतात. पण यामुळे होतो तो फक्त िाईमपास, नव ं

काहीच नाही. 
 

आठवड्याभराचा रूि प्रत्येकाचा ठरलेला असतो. त्या रुटििगमध्ये काहीही 

बदल होत नाही. फक्त काम एके काम. आपण इतरत्र पाहत सुध्दा नाही. 

त्यामुळे नवं काहीतरी करण्याची किकवा वशकण्याची संधी वमळतच नाही. 

म्हणून तर काहीतरी नव ंवशकण्याची एक संधी म्हणून प्रत्येकान ेसुट्टीकड े

पावहले पावहजे. प्रत्येकान ेसुट्टीच्या कदवसाच ेवनयोजन केले पावहजे. या 

वनयोजनामध्ये ववश्रांतीला ककती वेळ द्यावा. आवडी-वनवडीसाठी ककती 

वेळ द्यावा त्याच ेएक वनयोजन असावे. 
 

प्रत्येकाच े काही ना काही छंद असतातच. ह े छंद जोपासण्याबरोबरच 

आपणाला नवं काहीतरी वशकता येईल का? याचा शोध घेतला पावहजे. 

एक ववचार करा की, प्रत्येकाने आपल्या सुट्टीच्या कदवसामध्ये एक गोष्ट 

काही तरी नवीन वशकली तर अशा ककती सुट्ट्या आपण भोगतो, 

याच्यावरून ह ेसमजते की, ककती गोष्टी आपण सुट्टीमुळे आत्मसात करू 

शकतो. आपले ज्ञान वाढवू शकतो. म्हणून तर सुट्टीला टरकामा वेळ न 

समजता नवीन वशकण्यासाठी वमळालेला वेळ समजा तरच नव-नववन 

ज्ञान आत्मसात कराल. 
 

अनेकांना एक प्रश् न नेहमी पडतो कक, सुट्टीच्या कदवशी काय करायचे? 

पण असा डोक्यात ववचार आणण्यापेक्षा आजच्या सुट्टीच्या कदवशी काय-

काय नवीन गोष्टी करायच्या किकवा वशकायच्या याचा ववचार करा. 

एखाद्या गोष्टीमध्ये आपण अज्ञानी आहोत. त्याचे ज्ञान घेण्याचा प्रयत्न 

करा, वलखाण-वाचनावर भर द्या, आपला छंद जोपासा म्हणज े नव 

काहीतरी  वशका. मग पहा की, सुट्टीचा वेळ कधी वनघून गेला ह े

समजणारसुध्दा नाही. 
 

ववद्याथी वमत्रांसाठी तर सुट्टी खूप महत्त्वाची आह.े कारण शाळेच्या 

व्यापामधून अन्य काहीतरी वशकण्याची मुभा त्यांना वमळते,  त्याचा 

नक्की फायदा करून घ्या व वमळालेली सुट्टी सत्कारणी लावा.  
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नवी सधंी 
 

जीवन जगत असतांना प्रत्येकाला कुठल्याना कुठल्या के्षत्रात  नवी संधी  

वमळतच असते. पण त्या वमळालेल्या संधीच े सोने करायचे की काही 

फुरसि  ववचाराने ती संधी गमवायची ह ेसवणस्वी आपल्याच हातामध्ये 

असते. प्रत्येकाची  ववचार पातळी वभन्न असते. काहीजण होणा-या 

पटरणामाचा ववचार न करता प्रत्येक के्षत्रात पाऊल िाकतात तर काही 

लोक पटरणामाला घाबरुन वमळालेली संधी सोडून देतात.  इथे दोघांचा 

ववचार सुध्दा बरोबर आह.े  कारण नवी संधी वमळाली  म्हणून त्याच्या 

मागचा अभ्यास न करता ती संधी प्राप्त करुन नुकसान करुन घेतलेले 

लोक सुध्दा आढळतात किकबहुना संधी  वस्वकारल्या नंतर काय पटरणाम 

होणार आहते ह ेपडताळून पाहून ती संधी नाकारणारे सुध्दा लोक आहते. 

म्हणून वमळालेली नवीन संधी प्राप्त करायची कक गमवायची ही एक 

तारेवरची कसरतच म्हणावी लागेल. 
 

इथे एक ववचार मांडावासा वाितो कुठल्याही के्षत्रात जबाबदारीला खुप 

महत्व असते. याचेच उदाहरण घ्यावयाच ेझाले तर एखादी महत्वाची 

जबाबदारी एखादयाला दयावयाची असेल तर त्याच्या मागे त्यांच्या 

वैचारीक पातळीचा प्रामुख्याने ववचार केला जातो. त्याच े ववचार 

सकारात्मक आहते की नकारात्मक आहते. ती व्यक्ती जबाबदार व्यक्ती 

आह ेका याचा सारासार ववचार करुन त्याच्यावर जबाबदारी सापववली 

जाते. म्हणजेच काय एकंदरीत नवी संधी ज्यांच्यावर सोपववली जाते त्या 

व्यक्तीमत्वाचा ववचार होतो. 
 

जेव्हा एखादी नवी संधी आपणास वमळते तेव्हा संधीचे नेहमी स्वागतच 

करावे ,काय मावहती ती संधी आपल्या आयुष्याच ेसोनं करेल. पण संधी 

वमळाली म्हणज ेआपण त्या के्षत्रात पारंगत झालो असा याचा अथण होत 

नाही. वमळालेल्या के्षत्रातील नवी संधी म्हणजे आपली ती एक प्रकारची 

पटरक्षाच असते. आवण पटरके्षला नेहमी अभ्यास करुनच जावे लागते. 

म्हणून ती संधी कोणती आह े याचा प्रथम ववचार करा, मग ती संधी 

आत्मसात करायची कक नाही ह ेठरवा. 

 

अनेक महान व्यक्तीना सुध्दा त्यांच्या के्षत्रामध्ये ज्यावेळी नवी संधी 

वमळाली तेव्हा त्यांनी संधीचा फायदा उठवला म्हणून ते यशस्वी झाले 

पण फक्त संधी लाभली म्हणून ते यशस्वी झाले  . असा याचा अथण होत 

नाही. त्या संधी मागची त्यांची प्रामावणकता व त्या संधीला त्यांनी 

कदलेली पराकष्टाची दाद यामुळेच ते लोक वमळालेल्या नव्या संधीच्या 

जोरावर यशाची वशखरे पार केली. 

 

कुणाच्या जीवनात कधी व कुठली संधी येईल ह े सांगता येत नाही. 

त्यामुळे वमळालेल्या संधीला नाकारु नका. पण त्याचा थोडा ववचार मात्र 

नक्की करा. आवण ती संधी वस्वकारुन आपल्यामध्ये असलेले कौशल्य 

दाखवून प्रगती करा.  
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आळस प्रगतीच्या मागाणतील गतीरोधक 
 

शालेय जीवनात असताना बाईंनी सांवगतलेली ससा व कासवाची गोष्ट 

ही प्रत्येकाला आठवतच असेल. समानध्येय डोळ्यापुढे असणार् या ससा व 

कासवाची शयणत जेव्हा सुरू  होते, तेव्हा कासव आपल्या हळूवार चालीने 

ध्येयाकड ेवािचाल करतो.  

 

पण ससा मात्र असा ववचार करतो की, आपणाला भरपूर गती आह.े 

त्यामुळे आपण बरेच अंतर जावू व थोडी ववश्रांती घेवू. मग काय जीत ही 

आपलीच. परंतू गोष्टीच्या शेविी जीत ही कासवाचीच झालेली आह.े ह े

आपणाला मावहतच आह.े  ससा हरतो तो त्याच्या आळशी वृत्तीमुळे. 

 

जीवन म्हणजे सुध्दा एक प्रकारची शयणतच आह.े कोणी जर सशाप्रमाणे 

ववचार करीत असेल तर मात्र त्याला हार ही पचवावीच लागेल. 

शाळेमध्ये आपण नेहमी फलकावर सुववचार वाचायचो, ‘आळस हा 

माणसाचा खरा शत्र ुआह’े.  पण या घडीला ववचार केला तर आळस तर 

प्रत्येकाचा वमत्रच झालेला आह.े पण तो धोकादायक वमत्र आह.े याचा 

ववचारच आपण कोणी करीत नाही. म्हणून कुठे ना कुठे तरी आपण मागे 

राहतो. 

 

सिहदीमध्ये एक म्हण आह े- ‘कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल 

पल मं परलय होएगी, बहुरी करोगे कब’  बर् याच वेळा आपण उद्या करु, 

नंतर करु, करणार आह,े या उद्या, नंतर या शब्दांच्या दवुनयेमध्ये वावरत 

असतो. कारण आपल्यामध्ये भरलेला आळस. उद्याच े काम आज व 

आजच ेकाम आता या सूत्राप्रमाणे जर गेले तर यशवनवश् चती हमखास 

तुमचीच आह.े 

 

अपवाद वगळता माणसाला ववश्रांतीची गरज असत.े पण हीच ववश्रांती 

प्रगतीच्या मागाणतील गवतरोधक होणार नाही. याची खबरदारी आज 

प्रत्येकान े घेण्याची गरज वनमाणण झालेली आह.े 21 व्या शतकात 

वावरताना ववद्याथी वगाणला तर खूप जागृत राहण्याची आवश्यकता 

आह.े वशक्षण के्षत्रात होणारे नव-नव े बदल, नवीन तंत्रज्ञान, प्रवशक्षण 

अभ्यास, यामध्ये जर सदवै तत्पर राहायच ेअसेल तर आळस या शत्रुला 

शत्रुच मानले पावहज ेआवण त्याला थोड ंआपणांपासून दरू करून सदवै 

जागृत रावहले पावहज ेतरच हा गवतरोधक आपणांपासून दरू होईल. 
 

नेहमी कायणतत्पर रावहले पावहजे. आपल्या कामाला महत्त्व दवेून ते पूणण 

केले पावहजे. स्वतःला घडववण्यात इतका वेळ खचण करावा की दसुरे 

काही करण्यास वेळच वमळू नये. आळसाला दरू ठेवा व प्रगतीचा मागण 

नेहमी खुला ठेवा. 
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नवे जगणे ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ संदीप शेडबाळे 

कववतासागर प्रकाशन, जयसिसगपरू ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- लेखसंग्रह    

न्यनूगडं: एक शाप 
 

"जीवन मे एक बार जो फैसला कर वलया तो कफर पीछे मुडकर मत दखेो, 

क्यं की ...पलि पलि कर दखेन ेवाले इवतहास नही बनात"े. आपल्याला 

सवणच गोष्टी साध्य व्हाव्यात हा प्रत्येकाचा मानस असतो. जीवन जगत 

असताना प्रत्येकजण काही ना काही ज्ञानाजणन करीतच असतो ही एक 

नैसर्वगक प्रकिया आह.े पण जे ज्ञान आपण जाणून-बुजून घेत असतो, अशा 

ज्ञानाजणनाला सकारात्मक मानवसकता असणे गरजेचे असते. एखादी गोष्ट 

आपणाला आलीच पावहज.े ती कोणत्याही पटरवस्थतीत आपणांस 

वमळवावी लागणारच आह.े अशा पटरवस्थतीमध्ये मनाची विधावस्था 

वनमाणण होते. मनात अनेक ववचार वनमाणण होतात. ती गोष्ट आपणास 

येईल कक नाही? त्या गोष्टीमध्ये आपण पारंगत होतो कक नाही? ती गोष्ट 

आपल्या हातून होईल कक नाही? अशा अनेक प्रश् नाचे सावि आपल्या 

मनामध्ये तयार होते. म्हणजेच त्या गोष्टीबद्दल आपल्या मनामध्ये 

न्यूनगंड वनमाणण होते. नकाराथी ववचारच आपले पाय ओढत असतात, 

अशा ववचाराने आपली कामे रंगाळतात, एकंदरीत मनातील न्यूनगंड हा 

एक प्रकारचा शापच म्हणावा लागेल. न्यूनगंडाने मनुष्य अप्रगतशील 

बनतो, अकायणक्षम बनतो. कोणत्याही के्षत्रात यश संपादन करावयाच े

असेल तर त्याबद्दलची वभती मनामधून काढून िाकली पावहजे. त्याबद्दल 

मनामध्ये न्युनगंड न बाळगता सकारात्मकता ठेवली पावहजे. खालील 

काही गोष्टी मनातील न्युनगंड घालववण्यास उपयोगी पडतील. 
 

सकारात्मक ववचार करा- अमुक ही गोष्ट मी करू शकणार नाही किकवा ती 

गोष्ट माझ्या हातून होणार नाही अशी न्यूनगंडाची भावना मनातून 

काढून िाका. ती गोष्ट मी करू शकतो किकवा करण्याचा मी मनापासून 

प्रयत्न करीन अशी सकारात्मक वृत्ती मनामध्ये ठेवा. नेहमी सकारात्मक 

ववचारांचा पुरस्कार करा.अशाने तुम्ही ध्येयवादी बनाल. 

 

मनपूवणक काम करा  - कोणतेही काम करीत असताना मनपूवणक करा. 

एखाद्या कामात अपयश आले तर त्याची वभती मनामध्ये ठेवू नका. 

‘अपयशाच्या खडकाखाली यशाचा झरा पाझरत असतो’ याप्रमाणे पुन्हा 

पुन्हा प्रयत्न करीत रहा. अशाने तुमची न्यूनगंडाची भावना नाहीशी 

होईल व तुमची सकारात्मकता वाढेल आवण ते कायण पूणणत्वास जाईल. 
 

प्रत्यके गोष्टीकडे पाहण्याचा दषृ्टीकोन बदला - एखाद्या गोष्टीकड ेआपण 

ज्या नरजेने पाहतो, त्यादषृ्टीन े ते कायण घडत असते. नकाराथी नजरेने 

पावहले तर त्या कायाणत नकारच वनमाणण होतो. याउलि सकारात्मक 

दषृ्टीन े पावहले तर त्या कामाची यशस्वीता वाढत.े त्यामुळे आपला 

पाहण्याचा दषृ्टीकोन बदला. 
 

कामातील अचूकपणा वाढवा -  एखाद ेकाम करीत असताना त्यामधील 

अचूकपणा वाढवा. काम अचूकटरत्या पूणण करण्याचा तंतोतंत प्रयत्न करा. 

कामातील वारंवार होणारा चूकपणा मनामध्ये न्यूनगडं वनमाणण करीत 

असतो. त्यामुळे अचूकपणा वाढवा. 

 

ववचारशक्ती वाढवा  - . ववचार करीत असताना सखोल ववचार करा .

त्यातील सत्यता पडताळून पहा. ववचाराने मनुष्य सुधारतो. चांगल्या 



नवे जगणे ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ संदीप शेडबाळे 

कववतासागर प्रकाशन, जयसिसगपरू ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- लेखसंग्रह    
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नवे जगणे ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ संदीप शेडबाळे 

कववतासागर प्रकाशन, जयसिसगपरू ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- लेखसंग्रह    

ववचारान े वाईि ववचारांचा नाश होतो. ‘वभत्या पोठी र्ब्म्हराक्षस’ या 

म्हणीनुसार कोणत्याही गोष्टीची वभती किकवा त्या गोष्टीबद्दल न्यूनगंड जर 

मनामध्ये बाळगलात तर घडणारी गोष्ट घडण्यास अडचण वनमाणण होते. 

त्यामुळे न्यूनगंड न बाळगता किकवा मनामध्ये वभती न बाळगता 

कोणत्याही गोष्टीला धैयाणने सामोरे जा... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

समजावनू घ्या 
 

दशेाची एक बळकि शक्ती म्हणून आज युवकवगाणकड े पावहले जाते. 

‘दशेातील युवक सक्षम तर दशे सक्षम’ आज समाजात अनेक संस्था, 

खासगी दरुदशणन वावहन्या  , युवा वगाणसाठी काहीतरी अनोखा प्रोजेक्ि 

सादर करत आहते. युवावगण एकविावा आवण त्यांच्याहातून दशेसेवेचे 

काहीतरी कायण तडीस जावे त्याचबरोबर समाजात आवण कुिंुबात 

वावरत असताना जबाबदारी या गोष्टीचे महत्व त्यांच्यामध्ये येणे 

महत्वाचे आह.े 
 

आज तरुणांमधून समजूतदारपणा कोठेतरी नाहीसा झालेला कदसतो 

आह.े  मी एक समजूतदार व्यक्ती आह ेअसे ठामपणे आज कोणीही सांगू 

शकत नाही. याचे प्रमुख कारण म्हणजे समजावून घेण्याच्या प्रकियेपासून 

तरूण दरु जात आह.े कोठेतरी संभार्ण प्रकिया संपत जात े आह े की 

काय? ही वभती प्रत्येकाच्या मनात घर करुन आह.े आपण कुिंुबात 

असताना एक कुिंुबातील सदस्य आहोत व समाजात वावरताना 

समाजातील एक महत्वाचा घिक आहोत वह भावना मनी बाळगूण 

युवकांनी जगले पावहजे.  

 

तरुणांनी सगळ्यात महत्वाचा एक गुण अंगी सिबबवावा तो म्हणजे 

समजूतदारपणा या गुणामुळे तो यशस्वीपणाची पाऊले तर चालतोच 

किकबहुना आपण या गुणामुळे सवांना समजावून घेवून जावू शकतो हा 

आत्मववश्वास त्यांच्या मनात तयार होण्यास त्याला मदत होईल. एक 

जबाबदार व्यक्ती म्हणून प्रत्येकाला समजावून घ्या. कुिंुबातील प्रत्येक 
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मनामध्ये बाळगलात तर घडणारी गोष्ट घडण्यास अडचण वनमाणण होते. 

त्यामुळे न्यूनगंड न बाळगता किकवा मनामध्ये वभती न बाळगता 

कोणत्याही गोष्टीला धैयाणने सामोरे जा... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

समजावनू घ्या 
 

दशेाची एक बळकि शक्ती म्हणून आज युवकवगाणकड े पावहले जाते. 

‘दशेातील युवक सक्षम तर दशे सक्षम’ आज समाजात अनेक संस्था, 

खासगी दरुदशणन वावहन्या  , युवा वगाणसाठी काहीतरी अनोखा प्रोजेक्ि 

सादर करत आहते. युवावगण एकविावा आवण त्यांच्याहातून दशेसेवेचे 

काहीतरी कायण तडीस जावे त्याचबरोबर समाजात आवण कुिंुबात 

वावरत असताना जबाबदारी या गोष्टीचे महत्व त्यांच्यामध्ये येणे 

महत्वाचे आह.े 
 

आज तरुणांमधून समजूतदारपणा कोठेतरी नाहीसा झालेला कदसतो 

आह.े  मी एक समजूतदार व्यक्ती आह ेअसे ठामपणे आज कोणीही सांगू 

शकत नाही. याचे प्रमुख कारण म्हणजे समजावून घेण्याच्या प्रकियेपासून 

तरूण दरु जात आह.े कोठेतरी संभार्ण प्रकिया संपत जात े आह े की 

काय? ही वभती प्रत्येकाच्या मनात घर करुन आह.े आपण कुिंुबात 

असताना एक कुिंुबातील सदस्य आहोत व समाजात वावरताना 

समाजातील एक महत्वाचा घिक आहोत वह भावना मनी बाळगूण 

युवकांनी जगले पावहजे.  

 

तरुणांनी सगळ्यात महत्वाचा एक गुण अंगी सिबबवावा तो म्हणजे 

समजूतदारपणा या गुणामुळे तो यशस्वीपणाची पाऊले तर चालतोच 

किकबहुना आपण या गुणामुळे सवांना समजावून घेवून जावू शकतो हा 

आत्मववश्वास त्यांच्या मनात तयार होण्यास त्याला मदत होईल. एक 

जबाबदार व्यक्ती म्हणून प्रत्येकाला समजावून घ्या. कुिंुबातील प्रत्येक 



नवे जगणे ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ संदीप शेडबाळे 

कववतासागर प्रकाशन, जयसिसगपरू ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- लेखसंग्रह    

व्यक्तीला व समाजातील व्यक्तंना समजावून. घ्या तरच कोठेतरी 

एकमेकाला दोर् दणे्याच्या वाईि सवयीपासून सवांना मुक्ती वमळेल. 
 

दोन व्यक्तीमध्ये जर काही कलह वनमाणण झाला तर आजुबाजूचा म्हणतो 

तुच दोन पाऊले माघार घे. पण येथे माघार घे म्हणजे शरणागती पत्कार 

असा अथण येथे अपेवक्षत नसतो तर वाद वाढववण्यापेक्षा तू समजावून घे. 

ज्यावेळी तुम्ही युवावगाणत प्रवेश करता तेव्हापासून तुम्ही जबाबदारीच्या 

वसमेजवळ पोहचलेले असता प्रसंगी आपणापेक्षा वयाने लहान असणार् या 

किकवा मोठ्या असणार् या प्रत्येकाला समजावून घ्या आवण मग पहा 

तुमच्या आयुष्यात कलह किकवा दोर् या गोष्टीला काही महत्व नसेल 

आवण तुम्ही असाल एक समजावून घेणारी व्यक्ती.  

 

जीवन ह े एकदाच वमळत े त्यामुळे प्रत्येकाला आपलसं करुन काही 

चुकीवर पाणी िाकून प्रत्येकाला समजावून घ्या आवण मग पहा तुमच े

जीवन ककती आनंदी होत.े 
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