या मित्ाांनो! घेऊन जा! लटु ा! लटु ा! लटु ू न न्या!

सत्ता आणि शक्ती
हे पस्ु तक फ़ुकट नाही
यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.

पण तरीही आम्ही ते वाचकाांना ववनामल्ू य घेऊ देतो.
कारण ई पस्ु तक एकदा बनलां की एकजण वाचो वा एक लाख.

आमचां काहीच कमी होत नाही.
उलट आनदां वाढतो, मजा येते.

पण
तम्ु ही ते फ़ुकट का घ्याव?ां
तम्ु हालाही काही देता येईल.
असे काही द्या ज्याने ई सावहत्यच्या लेखकाांना, टीमला आवण तुम्हाला आनांद वमळेल

आवण तुमचां काहीच कमी होणार नाही.
तुम्ही आशिर्वाद आशि िभु ेच्छव द्यव
लेखकवनां व फ़ोन करून दवद द्या
आपल्यव शित्वचां े िेल पत्ते आम्हाला द्या
वमत्ाांना आिच्यवबद्दल िेल आशि Whatsapp करा
ई सवशहत्यचे फ़े सबक
ु पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवर्ां र ्र्तः जव र् इतरवनां व
आिांशत्त करव. सोशल वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.
सर्वात बहुिोल अिव तुिच्यव सचू नव 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.

ई साहित्य प्रहिष्ठान

सादर करत आहे

सत्ता आहि शक्ती
लेखक :

पंकज कोटलवार

सत्ता आहि शक्ती
लेखक : पंकज कोटलवार
पत्ता : आर्कि . पंकज कोटलवार
साई अर्िरुद्ध, लेि क्रमांक ४, मोजे िगर,
डी. वाय. पाटील कॉलेज रस्ता, लोहगाव, पुणे
संपकि – 7038693724
व्हॉटसएप क्रमांक – 9422965218
Email : pankajkotalwar@yahoo.com

यव प्ु तकवतील लेखनवचे सर्ा हक्क लेखकाकडे सरु शित असनू प्ु तकवचे शकांर्व
त्यवतील अांिवचे पनु िाद्रु ि र्व नवट्य, शचत्पट शकांर्व इतर रुपवतां र करण्यवसवठी
लेखकाची लेखी परर्वनगी घेिे आर्श्यक आहे. तसे न के ल्यवस कवयदेिीर
कवरर्वई (दडां र् तुरुांगर्वस) होऊ िकते.
This declaration is as per the Copyright Act 1957. Copyright
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author’s copyright in a work is recognised even without
registration. Infringement of copyright entitles the owner to
remedies of injunction, damages and accounts.

प्रकविक: ई सवशहत्य प्रशतष्ठवन :
www.esahity.com
www.esahity.in
esahity@gmail.com
प्रकविन : ३० एवप्रल २०२१
©esahity Pratishthan®2021

•
शर्नविल्ू य शर्तरिवसवठी उपलब्ध.
•
आपले र्वचनू झवल्यवर्र आपि हे फ़ॉरर्डा करू
िकतव.
•
हे ई प्ु तक र्ेबसवईटर्र ठे र्ण्यवपर्ु ी शकांर्व
र्वचनवव्यशतररक्त कोितवही र्वपर करण्यवपर्ु ी ई-सवशहत्य
प्रशतष्ठवनची लेखी परर्वनगी घेिे आर्श्यक आहे.

लेखकाचा पररचय

पंकज कोटलवार
(बी. आर्च. एम. आर्च. एन्व्हायन्वमेंट)
साहाय्यक प्राध्यापक
डी. वाय. पाटील स्कूल ऑफ आर्कच टेक्र्र, लोहगाव,
पुणे.
संपकच – 7038693724
्हॉटसएप क्रमांक – 9422965218
E-mail – pankajkotalwar@yahoo.com

लेखकाचे दोि शब्द...
नि्कवर. िी पांकज कोटलर्वर.
यव प्ु तकवचव जन्सि कसव झवलव हे जविनू घेण्यवसवठी
आपल्यवलव कवही र्र्षं िवगां जवर्ां लवगेल.
२००६ िध्ये िी ‘बॅचलर ऑफ आशका टेक्चर’ ही शडग्री घेऊन
िोठ्यव उत्सवहवत औरांगवबवदच्यव एि आय टी कॉलेजिधनू बवहेर
पडलो.
डोळ्यवत भव्य शदव्य ्र्प्नां होती,
िनवत आकविवत झेप घेऊन, गगनवलव गर्सिी घवलण्यवची
िहत्त्र्वकवांिव...
आशका टेक्ट म्हिनू िोठां नवर् किर्ीन, िोठिोठे प्रोजेक्ट
शडझवइन करे न. पैसेच पैसे किर्ीन.
पि हवय रे ददु र्ै !
पढु ची दहव र्र्षे इिवने-इतबवरे कष्ट करून, नवनव प्रकवरच्यव
खटपटी करूनही िलव हर्ां असलेलां यि िी प्रवप्त करू िकलो
नवही.

एकव बवजल
ू व िवझ्यव आजबू वजचू ी, िवझ्यवपेिव किी अनभु र्
असलेली, तल
ु नेने किी िितव असलेली िविसां खोऱ्यवने पैसव
ओढत होती.
आिची गवडी िवत् अजनू ही रखडत रखडत चवलली होती.
लोक कविां करून घ्यवयचे, पैसे द्यवयचेच नवहीत.
िलव िविसां ओळखतव यवयचीच नवहीत, लोकवांसोबत
चलवखीने र्वगतव यवयचां नवही.
फक्त व्यवर्सवशयकच नवही, तर र्ैयशक्तक आयष्ु यवतही कोिीही
यवर्े, टपली िवरून जवर्े, अिीच अर््थव होती.
िी नेिकां कुठे किी पडत होतो?
यव दष्टु चक्रवतनू बवहेर कसां पडवर्ां िलवच कळत नव्हतां.
अिवतच एके शदर्िी अपघवतवने रॉबटा ग्रीन नवर्वच्यव
सप्रु शसद्ध लेखकवचां 'द ४८ लॉज ऑफ पॉर्र’ नवर्वचां जबरद्त
प्ु तक िवझ्यव हवती पडलां आशि िेंदतू घांटीच र्वजवयलव लवगली.
िवझ्यव हवतनू होिवऱ्यव सगळ्यव चक
ु व सिजवयलव लवगल्यव,
आशि आतिध्ये एक र्ीजच चिकली,
झपवटल्यवसवरखां ते प्ु तक िी अधविवसवरखां र्वचनू कवढलां,

अचवनक कवहीतरी अिल्ू य असां ज्ञवन गर्सवर्ां, अल्लवशदनलव
जवदचू व शदर्व सवपडवर्व, तिीच कवहीिी अर््थव िवझी झवली.
आनांदवनां र्ेडवशपसव झवलो होतो िी!
ब्स!.....आशका शिडीजसवरखां बवथटबिधनू उठून यरु े कव,
यरु े कव, ओरडत पळवयचांच बवकी रवशहलां होतां.
त्यवनतां र पढु चे सहव िशहने त्यव प्ु तकवत सवांशगतलेले सत्तव
आशि िक्ती शिळर्ण्यवचे ते अठ्ठे चवळीस शनयि िवझ्यव रोजच्यव
आयष्ु यवत र्वपरण्यवस सरुु र्वत के ली आशि िलव थक्क करिवरे
ररझल्ट्स शिळवयलव लवगले.
किवई र्वढली,
लोक सन्सिवन द्यवयलव लवगले.
आत्तवपयंत हुलकवर्िी देिवऱ्यव प्रगतीच्यव अनेक सांधी आतव
दवरवत हवत जोडून उभ्यव रवहू लवगल्यव.
िलव ही जी ज्ञवनवची शिदोरी गर्सली, ती आपि इतरवांिीही
र्वटून घ्यवर्ी, अिी िवझ्यव िनवत तीव्र इच्छव झवली.
आशि एशप्रल २०१८ िध्ये िी िवझ्यव फे सबक
ू र्रच्यव
शित्वांसवठी ‘सत्तव आशि िक्ती’ नवर्वचव एक तीस शदर्सवांचव
व्हॉटसअ
् प कोसा घेतलव.

यव कोसािध्ये िी त्यवांनव रोज एक लेख पवठर्वयचो,
प्रत्येक लेखवसोबत आज शदर्सभर कसे र्वगवयचे आहे, यवची
एक एक्सरसवइजही शदलेली असवयची.
यव कोसालव उदडां प्रशतसवद शिळवलव. सत्तव आशि िक्तीची ही
सत्ू े र्वपरून दैनांशदन जीर्नवत खपू फवयदव झवल्यवचे िवझ्यव अनेक
शित्वनां ी िलव कळर्ले.
यव लेखिवशलके लव प्ु तक रूपवने सत्ू बद्ध करवर्े, अिी अनेक
शदर्सवचां ी इच्छव अखेर आज पिू ा होते आहे.
त्यव तीस लेखवांपक
ै ी शनर्डक चोर्ीस लेख िी 'सत्तव आशि
िक्ती' यव प्ु तकवसवठी सक
ां शलत के ले आहेत.
ही लेखिवशलकव रॉबटा ग्रीनच्यव ‘द ४८ लॉज ऑफ पॉर्र’ यव
प्ु तकवपवसनू प्रेरिव घेऊन शलशहली असली तरी हे प्ु तक म्हिजे
रॉबटा ग्रीनच्यव त्यव प्ु तकवचव ्र्ैर अनर्ु वद नवही.
रॉबटा ग्रीनचे प्ु तक र्वचनू िवझ्यव िनवत उिटलेले हे
शर्चवरवांचे प्रशतशबांब आहे.
िवझ्यव िनवत उिटलेल्यव त्यव तरांगवनां व िी िब्दबद्ध करण्यवचव
प्रविवशिक प्रयत्न के लव आहे.
रॉबटालव नेिकां जे सवगां वयचय,ां त्यवलव िी अ्सल शहदां ्ु थवनी
आशि िहवरवष्रीयन सवज चढर्लव आहे.

हे प्ु तक, यवतील प्रत्येक लेख िवांतपिे र्वचलव, त्यव सोबत
शदलेल्यव सचू नवच
ां े प्रविवशिकपिे पवलन के ले, तर तम्ु हवलवही
आश्चयाकवरक अनभु र् येतील, यवची िलव खवत्ी आहे.
हे प्ु तक प्रकवशित करण्यवची िलव सधां ी शिळवली, यवबद्दल
िी आपलव ितिः आभवरी आहे.
आपलव
पांकज कोटलर्वर
----

प्रस्ताविा
हुिवर कुिवलव म्हिवर्े? जो परीिेत जव्त िवका घेतो त्यवलव?
शकांर्व जो प्रत्येक ििी जवगरुकतेने र्वगतो त्यवलव?
'होशियवर' यव फवरसी िब्दवचव अथा 'जवगरुक व्यक्ती', असव
आहे.
आतव र्रील प्रश्नवचे उत्तर तम्ु हवलव शिळवले असेलच.
जवगरुक असलेली िविसेच आयष्ु यवत कवही तरी भव्य कवि
करून जवतवत. तम्ु हवलवही खरोखर हुिवर' आशि खडबडून जवगे
व्हवयचे असेल तर पांकज कोटलर्वर यवांचे 'सत्तव आशि िक्ती' हे
अद्भुत प्ु तक सयू वाइतकवच लख्ख प्रकवि तिु च्यवसवठी घेऊन
आले आहे.
सत्तव आशि िक्तीने जगवचे र्वटोळे के लेले आपि अनेकदव
पवशहले. कवरि यव दोन्सही गोष्टी अनेकदव दष्टु वच्ां यव हवती येतवत.
दष्टु वांच्यव हवतीच कव येतवत? तर त्यवसवठी आर्श्यक रह्ये दष्टु
लोक लर्कर िवहीत करून घेतवत.
यव कवळवत सज्जन लोक कवय करतवत? फक्त तक्रवरी, टीकव
आशि आळस. नेिकव यवर्रच लेखकवने प्रखर हल्लव चढर्लव
आहे.

प्रत्येक चवांगल्यव िविसवने यव प्ु तकवतील रह्ये िवहीत करून
घ्यवर्ीत आशि सत्तव र् िक्तीचे लगवि हवती घ्यवर्ेत. तरच जगवचे
भले होण्यवची िक्यतव आहे.
जगवत बदल घडर्ण्यवचे जे अपवर सविर्थया सत्तेिध्ये आहे, ते
अन्सय किवतच नवही. म्हिनू च म्हितवत की, सत्तेपढु े िहविपि
चवलत नवही. लेखकवने नेिक्यव यव गोष्टी एकत् आिल्यवत.
सत्तव र् िक्ती शिळर्ण्यवची सत्ू े आशि िहविपि. जे
तथवगतवांकडे होतां, सवॅॅक्रेशटसकडे होतां आशि लवओ त्सु र्गैरेंकडे
होतां ते िहविपि.
यव प्ु तकवत कवय नवही? िन तरुि असलेल्यव प्रत्येकवने
र्वचवर्े आशि आयष्ु य घडर्वर्े, असव खशजनवच लेखकवने उघडव
के लव आहे. िन म्हवतवरे झवले असेल तरी हे प्ु तक र्वचवर्े. ते पन्सु हव
रसरिीत होईल.
यवत एकूि चोर्ीस प्रकरिे आहेत. म्हिजेच चोर्ीस सत्ू े
आहेत. पांचतांत् यव ग्रांथवने जसे सोप्यव गोष्टी सवांगनू आळिी
रवजपत्ु वांनव रवजकवरिपटु के ले त्यवचवच हव आधशु नक अर्तवर
म्हितव येईल.
सत्तव आशि िक्ती शिळर्ण्यवसवठी बहुरूपी कसे व्हवर्े? लि
र्ेधनू घेण्यवची कलव कवय आहे? यव िवगवातले ित्ू कोि? किखर

कसे बनवर्े? र्वदवत शजक
ां ण्यवचव सर्ोत्ति िवगा कोितव? ्र्तःचव
बचवर् कसव करवर्व? िविसे किी ओळखवर्ी? इतरवनां ी
तिु च्यवसवठी कवि कव करवर्े? आदर आशि सन्सिवन कसव
शिळर्वर्व आशि शटकर्नू ठे र्वर्व? प्रत्येकवचव र्ीक पवॅॅइटां कसव
ओळखवर्व? खचलेल्यव िनवलव उभवरी किी द्यवर्ी? अिव अनेक
कळीच्यव प्रश्नवांची उत्तरे यव प्ु तकवतनू शिळतवत. तीही सोप्यव
भवर्षेत.
िेर्टचे प्रकरि तर यव सर्वंर्र कडी करिवरे शिखर आहे.
त्यवचे िीर्षाकही येथे सवांगत नवही. ते प्रत्यिच र्वचवर्े, असे जबरी
आहे.
यव सत्ू वांसोबत येतवत अनेक भन्सनवट गोष्टी. यव गोष्टी हळूहळू
आपल्यव िनवर्रचे ओझे किी करतवत. शर्चवर करण्यवची पद्धत
बदलू लवगते. िवत् हे बदल कवयि्र्रूपी होण्यवसवठी रोज ही सत्ू े
एकदव तरी र्वचली पवशहजे. शनयशित अघां ोळ के ल्यवप्रिविे
िनवलवही यव प्ु तकवतील शर्चवरवांनी अशभर्षेक घडर्लव पवशहजे.
त्यवतील सत्ू वांनसु वर र्वगण्यवत बदल के लव तरच आयष्ु यवत कवही
घडर्िे िक्य आहे. एकदव र्वचनू ठे र्नू देण्यवसवरखे हे प्ु तक नवही.

व्यर्सवयवने आशका टेक्ट आशि प्रवध्यवपक असलेल्यव
कोटलर्वर यवचां े प्रचडां र्वचन, व्यवसगां तर आहेच, पि ्र्तःचे यि
आशि अपयिवचे अनभु र्ही बेधडक सवांगवयलव ते कचरत नवहीत.
सत्तव आशि िक्ती शिळर्ण्यवचे प्रयत्न जर्ळपवस प्रत्येक
व्यक्ती करते. आपल्यव घरवपवसनू तर व्हवइट हवऊसपयंत यवसवठीच
रवजकवरि सरू
ु असते. िवत् प्रत्येक जि यवत यि्र्ी होतोच असे
नवही. कवरि यव खेळवची सत्ू ेच िवहीत नसतवत.
ती सगळी सत्ू े यव प्ु तकवत आहेत. ती कळल्यवशिर्वय
सत्तेचव खेळ खेळिे म्हिजे डोळे बदां करून गवडी चवलर्ण्यवसवरखे
आहे.
अनेकवनां ी आपल्यव आयष्ु यवच्यव गवड्यव अिवच ठोकल्यव
आहेत.
के र्ळ रवजकवरिवतच नवही तर आयष्ु यवतल्यव प्रत्येक िेत्वत
सत्तव आशि िक्तीचे डवर्पेच सरू
ु असतवत. के र्ळ कविवतील
गिु र्त्तव आशि कौिल्यवच्यव जोरवर्र हे डवर्पेच शजक
ां तव येत
नवहीत. त्यवसवठी लवगिवरी अशधकची जीर्नसत्त्र्े यव प्ु तकवतनू
शिळतवत.
हे प्ु तक के र्ळ र्वचवयचे नवही. शपऊन टवकवयचे. ते तिु च्यव
रक्तवतनू र्वशहले पवशहजे. यवतलव प्रत्येक िब्द तिु च्यव र्वगण्यवतनू

झळकलव पवशहजे. हे के र्ळ प्ु तकी ज्ञवन नवही. त्यविवगे
लेखकवच्यव अनभु र्वचे िजबतू खवबां उभे आहेत. ज्यवने र्वईट
कवळवर्र िवत के ली आशि नशिबवच्यव छवतवडवर्र सत्तव गवजर्ली
तोच तम्ु हवलव त्यवचे रह्य सवांगू िकतो.
हे रह्य न जवितव कुिीही िरू नये, शकांर्व िरण्यवपर्ू ी यव
प्ु तकवतले रह्य जविनू घ्यवर्े. तरच तिु चे जगिे आशि िरिेही
िवनदवर असेल.
जसव कुत्र्यवचव पोरगव कुत्व आशि डुकरवचव पोरगव डुक्करच
असतो, तसे िविसवचे नसते. िविसू पर्ू ाजवच्ां यव खवद्यां वर्र उभव रवहून
जग पवहतो. िहविवनर् होण्यवची िक्ती त्यवच्यव आत असते.
तिु च्यवही आत ती िक्ती ठवसनू भरलेली आहेच.
हे प्ु तक फक्त एकव शठिगीचे कवि करील.
शर्नोद जैतिहवल, जवलनव.
(भवर्षिकलेचे प्रशििक, अशभनेते, पत्कवर, कर्ी, सां्कृ त
शििक)
सांपका ः 9823028332.

हे पुस्तक तुम्ही का वाचावे?
'सत्तव आशि िक्ती' हे पक
ां ज कोटलर्वर सरवचां े प्ु तक
र्वचनवत आले. सर ्र्तः र्व्तशु र्िवरद आहेत, अध्यवपनवचे कवया
करीत आहेत. परांतु त्यवांची खरी ओळख आकर्षािवचव शसद्धवांत
लोकवपां यंत पोहोचर्िवरे प्रेरिवस्रोत अिी आहे. यवशिर्वय
पयवार्रि, िेअरबवजवर यवसवरख्यव अनेक िहत्त्र्वच्यव शर्र्षयवांर्र
त्यवांनी लेखन के ले आहे. सरवांचे अनेक लेख सिवजिवध्यिवतनू
त्यवच्यव नवर्वने, शबननवर्वने तसेच चोरी करिवऱ्यव व्यक्तींच्यव
नवर्वने शर्शर्ध शठकविी शफरत असतवत. हे लेख त्यवांचेच आहेत हे
सिजण्यवची त्यवच
ां ी खवशसयत आहे. त्यवच
ां ी ्र्तःची अिी खवस
िैली असल्यवने जविकवर व्यक्ती आपोआपच हव लेख कुिी
शलशहलव ते ओळखू िकतवत.
यव सर्ाच लेखवांचां सविवशयक र्ैशिष्ट्य म्हिजे त्यवच्ां यव
प्रत्येक लेखवलव एक गद्यपद्यशिशित कवव्यिय लहेजव आहे.
आपलव िद्दु व ्पष्ट होण्यवसवठी शकिवन एक दोन घटनव, गोष्ट त्यवत
आहे. एशप्रल 2018 िध्ये त्यवांनी यवच नवर्वचव एक िशहन्सयवचव कोसा
आपल्यव शित्वांसवठी घेतलव. यव शर्र्षयवच्यव सांबांधवत रोज एक असे
30 शदर्स 30 िहत्त्र्वच्यव शनयिवर्ां र लेख शलशहले. त्यवतील 24
सांकशलत लेखवांचे हे प्ु तक आहे. यवची प्रेरिव रॉशबन ग्रीनच्यव 'द

48 लॉज ऑफ पॉर्र' यव प्ु तकवची असली तरी त्यविवगे सरवांनी
सन 2006िध्ये र्व्तशु र्िवरद पदर्ी घेतल्यवपवसनू के लेली तपश्चयवा
आहे. तपश्चयेचव कवळ 12 र्र्षे आशि सन 2006 ते 2018 अिी
12 र्र्षे यव अथवानेही हे खरे खरु े तप आहे. प्रत्येक लेखवच्यव नांतर
र्वचकवलव कवही ्र्वध्यवय शदलव आहे. यवतील प्रत्येक पवठ आशि
त्यवर्रील गृहपवठ करून पवशहलेल्यव व्यक्तींच्यव आयष्ु यवत प्रचांड
फरक पडून यि शिळवल्यवचे अनेक सविीदवर आहेत.
आजबू वजल
ू व इतके नकवरवत्िक र्वतवर्रि आहे की,
अनेकजि सकवरवत्िक शर्चवर करवयलवच शर्सरले आहेत. लेखवांचे
िीर्षाक हेच एक सत्ू शकांर्व िल्ू य असल्यवने कोितेही सत्ू र्वचनू ते
सिजनू घ्यवर्े, तसेच त्यवचे शचांतन करवर्े, गृहपवठ आचरिवत
आिवर्व. 'सत्तव आशि िक्ती' ही 'यिवची उक्ती' असल्यवची
अनभु तू ी यव िल्ू यशिििवतनू प्रत्येकवने घ्यवर्ी. हे प्ु तक आया
चविक्यवांनव अपाि करिे कल्पक आहे. र्य जव्त असल्यवने
आपोआपच प्रवप्त होत असलेल्यव ज्येष्ठतेच्यव अशधकवरवने यव
प्ु तकवस र् आपल्यव भवर्ी लेखनवस िभु ेच्छव!
आपलव.
उदय शपगां ळे, रसवयनी.

पुस्तकर्िर्मितीचा एक साक्षीदार –
Facebook र्र एकव िेअर िवके टच्यव ग्रपु र्र एक law of
attraction र्र पो्ट आली होती. आकर्षािवचव शसद्धवांत खपू
सोप्यव िब्दवतां शलशहलव होतव. िीही २०१४ पवसनू 'secret' फॉलो
करवयलव लवगलो होतो. खपू छोट्यव िोठ्यव गोष्टी अगदी
जवदसू वरख्यव घडत होत्यव. Law of attraction िवनिवरव िी
होतो. त्यविळ
ु े पो्ट िन लवर्नू र्वचत होतो.
किेंटसिध्ये एक गोष्ट लिवत आली की, पो्ट करिवऱ्यवने
लेखकवचे नवर्च शलशहले नव्हते. म्हिनू कोिी एक जि त्यवलव
सनु वर्त होतव की, हव लेख कोिी पांकज कोटलर्वर ह्वचां व आहे.
िग लगेच त्यवांच्यव एफबी र्ॉलर्र गेलो. त्यवांच्यव र्ॉलर्र त्यवचां े
लेख र्वचवयलव सरुु र्वत के ली आशि र्वचतच रवशहलो. र्वचतव
र्वचतव गगांु झवलो.
जसे आपल्यव आर्डत्यव लेखकवचे प्ु तक हवती धरल्यवर्र
खवली ठे र्तवच येत नवही तसांच कवहीसां झवलां.
कवही शदर्सवांनी िी त्यवांचव 'सत्तव आशि िक्ती' हव व्हॉटसअ
् प
कोसा के लव. त्यवतले अनेक लेख ्र्तःलव खपू ररलेट झवले.
आयष्ु य जगत असतवनव र्ेगर्ेगळ्यव िेत्वत आपि कसे र्वगले
पवशहजे? बोलले पवशहजे? कसां ्र्तः लव present के ले पवशहजे?

आपल्यवलव कळतां की आपलां कुठां तरी चक
ु त आहे पि नेिकां कुठां
चक
ु तां हेच कळत नवही. पक
ां ज सर सवगां त होते की, तम्ु ही बहुरूपी
व्हव. व्यक्ती, पररश्थतीनरू
ु प र्वगव.
जसव देि, तसव र्ेि! कवर्ेबवजीलव कवर्ेबवजपिे उत्तर द्यव, पि
त्यवसोबत जगवलव सविोरे जवतवनव हृदयवत अनांत प्रेि भरून जगवलव
सविोरे जव. प्रेि, िैत्ी, सौहवदा तम्ु हवलव पवर्लोपवर्ली भेटेल हेही
सवगां वयलव ते शर्सरत नवहीत. अिी र्वक्ये त्यवचां ी जगवबद्दल
असलेली तळिळ, आपल
ु की दवखर्त असतवत. त्यवचां े लेख
जगवयलव प्रेरिव देतवत. हुिवर, धतू ा रवहून बरोबर ते प्रेिही करवयलव
सवांगतवत. कवरि आकर्षािवचव शनयि हव प्रेिवचव शनयि आहे. त्यवांचव
प्रत्येक लेख र्वचतव र्वचतव िन आतनू सहिती देतां.
िध्येच एखवदां सांदु र र्वक्य आलां की व्र्व...व्र्व अिी दवद
द्यवर्ीिी र्वटते.
जसव एखवदव पट्टीचव गवयक ि्त सरू लय घेऊन िोत्यवांची
र्वहर्व शिळर्ू िकतो तिीच कवहीिी अनभु तू ी त्यवांच्यव प्रत्येक
लेखवत येते. त्यवच
ां व व्यवसगां , अभ्यवस आशि शचतां न ह्वची पदोपदी
प्रशचती येते. हे सर्ा त्यवच्ां यव सिवजवबद्दलच्यव तळिळीतनू , प्रेिवतनू
येतां. यवत िांकवच नवही. आचवया अत्े, प.ु ल. देिपवांडे, र्प,ु
शिरवसदवर अिव उत्तिोत्ति लेखक र्वचलेल्यव र्वचकवसां हल्ली एक

िरवठी लेखकवांची पोकळी जविर्त असते. पि िलव र्वटते, त्यवांचव
हव शर्रह पक
ां ज कोटलर्वर ह्वच्ां यव रूपवने सपां लव आहे. त्यवचां े
लेखन, त्यवांचव प्रत्येक िब्द हव खऱ्यव जगण्यवतनू आयष्ु यवबद्दलच्यव
प्रेिवतनू जन्सिवलव आलेलव आहे.
२०१८ लव हव त्यवांचव जो व्हॉटसअ
् प कोसा िी के लव होतव,
त्यवचां प्ु तकरूपवने प्रकविन होत आहे. त्यवबद्दल पक
ां ज सरवांनव खपू
िभु ेच्छव आशि अशभनदां न! त्यवच्ां यवकडून, त्यवच्ां यव लेखिीतनू
असेच िवगादिान आशि प्रोत्सवहन शिळत रवहो! त्यवांनव खपू यि
शिळो! ही िनवपवसनू सशदच्छव!!
उत्ति गोडसे, िबांु ई

वाचकांचेअर्िप्राय िी र्वचलेले अशतिय सदांु र प्ु तक म्हिजे 'सत्तव आशि िक्ती’
हे आहे. त्यवत दजेदवर अिव चोर्ीस धड्यवांचव सिवर्ेि असनू यव
प्ु तकवचे लेखक आदरिीय पांकज कोटलर्वर सर हे आहेत. हे
प्ु तक 'ई सवशहत्य प्रकविन' प्रकवशित करीत आहे यवचव िलव सवथा
अशभिवन आहे.
यव प्ु तकवत अगदी पशहलव धडव - "बहुरूपी व्हव" अथपवसनू
ते चोर्ीसवर्व धडव - 'तम्ु ही प्रवप्त करू िकत नवही, त्यव गोष्टीबद्दल
तच्ु छतव बवळगव' इथपयंत प्रत्येक धडव प्रेरिव देिवरव, ्फूती आशि
ऊजवा र्वढर्िवरव आहे. ज्यवतनू नक्कीच प्रत्येक र्वचकवांच्यव
जीर्नवत पररर्तान झवल्यवशिर्वय रवहिवर नवही. म्हिनू सिवज
घडर्ण्यवची तवकद असिवऱ्यव प्ु तकवच्यव पवठीिी सवऱ्यव
सिवजवने उभां असवयलव हर्ां. कवरि आजची शपढी अिवच
प्ु तकवची र्वट पवहतेय असां िलव र्वटतां.
यव प्ु तकविधनू लेखकवची बशु द्धित्तव र् प्रगल्भतव आशि
त्यवहूनही अशधक िहत्त्र्वचे म्हिजे त्यवांचव प्रशतकूल पररश्थतीर्र
िवत करून जीर्नवत प्रगती सवधण्यवचव शनधवार व्यक्त होतो. सरवचां े
लेखन प्रत्येक र्वचकवच्यव र्ैभर्िवली भशर्ष्यवचव र्ेध घेिवरे आहे.

प्रगती ही सांघर्षवािधनू च सवधत असते.... देिवत आज लवखो
लोक सख
ु ी जीर्नवपवसनू र्शां चत आहेत. त्यवनां व आयष्ु यवत सतत
अपयिवलव, दःु खवलव आशि शर्र्षितेलव तोंड द्यवर्े लवगते. परांतु
त्यवच्ां यव इच्छव आकवांिव त्यवांनव ्र््थ बसू देत नवहीत. अिव
पररश्थतीत पांकज कोटलर्वर सरवांच्यव 'सत्तव आशि िक्ती' यव
प्ु तकवतनू प्रगतीच्यव आशि सांभवव्य र्ैभर्वच्यव खिु व शदसतवत.
प्रत्येकवसवठी हे प्ु तक उत्कर्षवाची आशि उज्ज्र्ल आिेची कहविी
आहे. उज्ज्र्ल उद्यवसवठी आर्श्यक अिव सर्ा तहेच्यव आिव आकवांिव सरवच्ां यव प्ु तकवत आहेत. यव प्ु तकविळ
ु े सिवजजवगरि
होत रवहील यवची िलव खवत्ी आहे.
आदरिीय पांकज कोटलर्वर सरवांनव उत्ति प्रज्ञेची आशि
लेखनसेर्ेसवठी दीघा आयरु वरोग्यवची ईश्वरचरिी प्रवथानव करतो.
प्रव.रवजेंद्र सयू ार्ांिी
शर्र्ेकवनांद िहवशर्द्यवलय, औरांगवबवद.

वाचकांच्या प्रर्तर्क्रया आजच आपले ‘सत्तव आशि िक्ती’ हे प्ु तक र्वचले.
फक्त िेहनतच सत्तव आशि िक्ती शिळर्नू देते असे र्वटत होते.
पि आपि ्र्तः सेल्फ improve होिे, किी बोलिे, action
घेिे, argument टवळिे आशि नेटर्का शनिवाि करिे शकती
िहत्त्र्वचे आहे हे आतव कळत आहे (कवरि आपि प्रसांग आशि
उदवहरिेच अिी शदली आहेत). आपि शदलेले बवजीरवर्
पेिर्ेपवसनू ते बवहुबली आशि रोिपवसनू ते अिेररके पयंतचे दवखले
अशतिय र्व्तर्र्वदी आहेत. शिर् खेरव यवचां े 'यि तिु च्यव हवतवत'
नांतर असे प्ु तक र्वचवयलव शिळवले. (तल
ु नव करण्यवची अशजबवत
इच्छव नवही पि िनवत भवर् येतोच.). कवही लहवन लहवन गोष्टीच
िविसवलव ordinary to extraordinary बनर्तवत. बवकी
प्ु तकविधील concepts अशतिय सरळ आशि सोप्यव आहेत.
प्रत्येक जि प्ु तकविधील गोष्टी आपल्यव जीर्नवत apply करू
िकतो.
िनःपर्ू ाक आभवर.
अशभशजत नवगने
------------------------------------------------

जीर्न कसे जगवर्े, सत्तव आशि िक्ती किव शिळर्वव्यवत,
त्यवचां व योग्य र्वपर कसव करवर्व? यवची अलगद उकल करून
दवखर्िवरे हे प्ु तक आहे. हे सवधेसधु े प्ु तक नवही, हव एक ज्र्लतां
प्रेरिवस्रोत आहे.
भवऊसवहेब रवजर्वडे
----------------------------------------------आपले सत्तव आशि िक्ती हे प्ु तक र्वचले. कृ ष्िवचव आदिा
डोळ्यवसिोर ठे र्वर्व, असां नेहिी र्वटवयच.ां प्ु तक र्वचनू तो
िवगाही सवपडलव. शचत्त एकवग्रतव, आपल्यवतील ित्ल
ू व हरर्िे,
बेधडक र्वर्रिे, पेहरवर्वचव रुबवब, किखर बनिे, कृ तीचे िहत्त्र्,
लोकविां ध्ये शिसळिे, किी बोलव, शनः्र्वथा सेर्व द्यव, िोठी ्र्प्ने
पहव आशि कवयि प्रयत्निील रहव. हे गिु आपि शकती छवन
सिजवर्नू सवांशगतले आहेत. आपले म्हििे पटर्नू कसे द्यवर्े आशि
नेतत्ृ र्गिु वांचव शर्कवस कसव करवर्व हे सिजवर्ण्यवसवठी आपि
अ्सल िरवठीत अनेक उदवहरिे शदली आहेत. िलव आपले लेख
नेहिीच आर्डतवत. पक
ां ोरूपी पख
ां वच्ां यव सहर्वसवत यिवच्यव
गगनवत भरवरी घेण्यवस िी कवयि आससु लेलव असतो.
गफ
ु रवन िशनयवर, नर्वपरू .

जयांिी एका गुराख्याच्या मुलाला िारताचा
‘चक्रवती सम्राट’ बिवले,
एक साधा र्शक्षक असूिही जयांिी अन्यायी
राजसत्तांची पाळे मुळे कायमची उखडूि टाकली,
सत्ता आर्ण शक्तीचं ममि जयांिी अचूक ओळखलं
होतं,
रक्ताचा थेंबही ि सांडता तख्त पलटण्याची कला
जयांिा अवगत होती,
‘राजकारण’ आर्ण ‘सत्ताकारण’ या र्वषयांचे
आद्य र्पतामह,
आचायि चाणक्य यांिा समर्पित...

Don’t be the same, be better.
------------------------------

धडा पर्हला – बहुरूपी व्हा
-----------------------------शित्वांनो, तम्ु हवलव कृ ष्ि आर्डतो कव? हो, हो, तोच
िहवभवरतवतलव कृ ष्ि. कधी बवसरी र्वजर्नू गवयींनव आशि
गोशपकवांनव िांत्िग्ु ध करून र्ेड लवर्िवरव, कधी आपल्यव
सर्ांगड्यवांसोबत आनांदवने लोण्यवर्र डल्लव िवरिवरव, कधी प्रेिवने
त्यवच्ां यवसोबत गोपवळकवलव खविवरव, आपल्यव िोहक ्र्भवर्वने
गोकुळवतल्यव प्रत्येक व्यक्तीलव र्ेडवशपसव करिवरव कृ ष्ि. आपल्यव
िोहियी व्यशक्तित्त्र्वने रवधव, िीरव, रुशक्ििी आशि गोकुळवतल्यव
अनेक गोशपकव यवच्ां यवर्र जवदू करिवरव, लहवन र्यवतच पतु िव
रविसीि, अघवसरु , कवशलयव नवग यवांनव धडव शिकर्िवरव, तर िोठव
झवल्यवर्र कांस, चविरू , शििपु वल, नरकवसरु अिव एकवहून एक
भयक
ु विध्ये िस्त्रही न उचलतव
ां र दवनर्वच
ां व नवि करिवरव, यद्ध
अठरव अिौशहिी सैन्सयवचव िहवभयांकर सांहवर घडर्िवरव, तरीही
उद्धर्, शर्दरु , पवडां र्, अजानु , द्रौपदी आशि आपल्यव असख्ां य
भक्तवांनव हर्वहर्वसव र्वटिवरव योगेश्वर िीकृ ष्ि! आज पवच हजवर
र्र्षवंनांतरसद्ध
ु व िीकृ ष्िवचां आकर्षाि कवयि आहे.

कवरि, सर्ासविवन्सयवांसोबत तो जल्लोर्ष आशि उत्सर्
करवयचव, ज्ञवन्सयवसां ोबत तो ज्ञवनवची चचवा करवयचव, गोशपकवसां ोबत
तो रवसलीलव रचवयचव, सज्जनवांसवठी तो िशसहव होतव, दजु ना वांनव तो
र्ठिीर्र आिवयचव, सर्ा प्रकवरच्यव यद्ध
ु वत तो पवरांगत होतव,
रवजकवरि तर तो असां खेळवयचव की त्यवने भीष्िप्रशतज्ञव तोडवयलव
लवर्ली, किवाचे िनोबल तोडले, द्रोिवलव शनष्प्रभ के ले.
तेव्हवपवसनू आजही लोकवच्ां यव िनवर्र त्यवचे गवरुड कवयि आहे,
सत्तव आशि िक्ती यवांचव तो अत्यत्ु कृ ष्ट सांगि होतव. तो तेव्हवही
प्रचांड लोकशप्रय होतव आशि आजही आहे. कवरि तो बहुरूपी
होतव.
म्हिनू सत्तव आशि िक्ती शिळर्ण्यवसवठीचव आपलव पशहलव
िल
ू िांत् आहे, बहुरूपी व्हव. 'पवनी रे पवनी तेरव रांग कै सव, शजसिें
शिलव दो उस जैसव.' कॉपोरे ट भवर्षेत ह्वलवच फ्लेशक्झशबशलटी
(लर्शचकतव) असे म्हितवत, ह्व जगवत अनतां ्र्भवर्वच्यव
असांख्य व्यक्ती आहेत. त्यव प्रत्येकवलव शजांकवयचां असेल तर
एकसरु ी रवहून, एकच एक बोलनू चवलिवर नवही, त्यवकररतव
र्ेगर्ेगळी रूपे घ्यवर्ी लवगतील. ‘िॅिेशलऑन’ हव शर्शिष्ट
जवतीचव ‘सरडव’ रांग बदलतो. आपि त्यवची ि्करी करतो. जी
िविसां रांग बदलतवत, त्यवांचवही आपि उपहवस करतो. पि हवच

अर्गिु सत्तवप्रवप्तीच्यव िवगवार्र चवांगलव गिु ठरू िकतो, हे
तम्ु हवलव िवहीत आहे कव? गैरसिज करून घेऊ नकव. बहुरूपी बननू
लोकवांनव फसर्ण्यवसवठी िी तम्ु हवलव अशजबवत सवगां त नवहीये. िवत्
र्ेगर्ेगळ्यव र्ेळी र्ेगर्ेगळ्यव भशू िकव धवरि करण्यवत तरबेज
व्हवल तरच तिु च्यव व्यशक्तित्त्र्वलव एक नर्व आयवि शिळेल, हे िी
सवांगत आहे. एकवच प्रकवरच,ां एकच एक, एकसरु ी आयष्ु य जगि,ां
बोलिां आशि र्वगिां रटवळ आशि खपू कांटवळर्विां असतां, नवही
कव? आजपवसनू सिवजवने तिु च्यवर्र प्रिेशपत के लेल्यव भशू िकवांचव
थांडपिे ्र्ीकवर करू नकव. आजपवसनू कृ तीच्यव भट्टीिध्ये तवर्नू
सल
ु वखनू ्र्तःलव एक नर्ी ओळख द्यव. उत्सवहवने ्र्तःची
पनु शनाशिती करव. तर आज तम्ु ही शचत्त र्ेधनू घेिवऱ्यव,
हव्यवहव्यवश्यव, आकर्षाक आशि िोहक, रसरिीत आशि भव्य
्र्रूपवत तिु ची पनु शनाशिाती करिवर आहवत. बलिवली
सत्तवकें द्रवच्यव ्र्रूपवत तिु चव कवयवपवलट करव. हे करण्यवसवठी
आज िी तम्ु हवलव कवही सवधे, सोपे, रोजच्यव जीर्नवत अिलवत
आिण्यवसवरखे उपवय सवांगिवर आहे.
----------------------------------------------

र्वचार बदला, फोकस बदला –
आतव ह्व ििवपवसनू तम्ु ही ्र्तःलव िहवन आशि िेष्ठ
सिजिवर आहवत.
आज तम्ु ही कसे र्वगवर्े, आज घडिवऱ्यव छोट्यविोठ्यव
घटनवनां व तम्ु ही कसव प्रशतसवद द्यवर्व, हे तिु च्यव आजबू वजचू े लोक
नवही, तर तम्ु ही ्र्तः ठरर्िवर आहवत.
आज शदर्सभर उठतव बसतव, खवतवनव, शफरतवनव, कवि
करतवनव आशि बोलतवनव, जेर्तवनव आशि टवइिपवस करतवनव,
तिु चव सांपिू ा फोकस फक्त आशि फक्त तिु च्यव ्र्प्नवांर्रच रवहिवर
आहे.
तिु च्यव िनवत तम्ु ही ्र्तःबद्दलची एक शनरोगी आशि
आनदां दवयक ्र्प्रशतिव तयवर के लेली आहे. आज आशि उद्यवचव
सांपिू ा शदर्स डोळे बांद करून त्यव सेल्फ इिेजलव अनभु र्व, शतचव
आनांद घ्यव.
---------------------------------------------

व्यर्क्तमत्त्व बदलातम्ु हवलव ह्व जगवसिोर ्र्तःलव एकव आकर्षाक
बवह््र्रूपवत सवदर करवयचे आहे.
तिु चव ड्रेस, तिु चे के स यवच्ां यवर्र शर्िेर्ष लि द्यव.
शदर्सभर चेहऱ्यवर्र सतत श्ितहव्य असू दे.
तिु चां बोलिां अशधकवशधक िधवळ, आल्हवददवयक आशि
आनांददवयक बनर्व.
आजचव सांपिू ा शदर्स कवहीही घडलां, शकतीही र्वईट गोष्ट
घडली, िनवशर्रुद्ध घडली तरीही, त्यवची तक्रवर, एखवद्यव र्वईट
बवतिीची चचवा, शकांर्व कुिवर्र कळत नकळत टीकव तम्ु ही
अशजबवत करिवर नवहीत.
थोडक्यवत, बोलण्यवची पद्धत आशि बोलण्यवचे शर्र्षय बदलव.
चहवड्यव, तक्रवरी कटविवने टवळव.
----------------------------------------------

शरीर आर्ण मि, दोन्हीवर प्रेम कराआपलां व्यशक्तित्त्र् अशधकवशधक रसरिीत बनर्ण्यवसवठी
कोित्यव यक्ु त्यव र्वपरवव्यवत हे तम्ु हवलव ठवऊक आहे. आज आशि
उद्यव सांपिू ा शदर्स त्यवांचव र्वपर करव.

सवशत्त्र्क, पौशष्टक, र्ेळच्यवर्ेळी घेतलेलां आशि परु े सां अन्सन
तम्ु हवलव िक्ती, उत्सवह आशि प्रसन्सनतव प्रदवन करे ल, तर भरपरू
पविी आशि परु े िी झोप तम्ु हवलव तृप्तीचव आनांद आशि सिवधवन
देईल.
आरिवसिोर उभे ठवकून, िन भरून ्र्तःलवच बवरकवईने
शनरखवयलव, ्र्तःलवच फ्लवइगां शकस द्यवयलव तम्ु हवलव आर्डेल
कव?
्र्तःलव शिठी िवरव, ्र्तःलव प्रेिवने कुरर्वळव, ्र्तःचे लवड
करव, ्र्तःलव झल
ु र्व.
----------------------------------------------

इतरांसोबतचे इटं रअॅक्शि वाढवाआपली सांगत आपल्यव जीर्नवत रांगत आिते, हे तम्ु हवलव
िवहीत आहे कव?
आज तम्ु ही ज्यवांच्यव सांपकवात यवल, त्यवांनव अगदी आनांदवने,
प्रसन्सनतेने आशि उत्सवहवने सविोरे जव.
उगीचच प्रचांड आनांदी असल्यवचव अशभनय करव.
चेहऱ्यवर्रचे हवर्भवर् प्रचडां बोलके असले पवशहजेत.

कविवचे असो र्व नसो, सिोरच्यव व्यक्तीच्यव सांभवर्षिविध्ये
रस घेत असल्यवचव अशभनय करव.
बोलतवनव त्यवच्यव डोळ्यवांनव डोळे शभडर्व.
अधनू िधनू िवन हलर्नू सहिती व्यक्त करव.
फोनर्र बोलतवनव गप्प बसनू ऐकत रवहण्यवची सर्य असेल
तर न चक
ु तव, ह,ां ह,ां असव प्रशतसवद द्यव.
योग्य र्ेळ पवहून उगीच एखवदव जोक सवगां नू र्वतवर्रि
हलके फुलके बनर्वल तर खपू छवन.
सगां त बदलव, नर्े शित् जोडव, नर्ीन ओळखी बनर्ण्यवत
पढु वकवर घ्यव. रोज भेटिवरे असे लोक ज्यवांनव तम्ु ही अशजबवत
बोलत नवही, अिव लोकवांिी बोलण्यवत आज आर्जानू पढु वकवर
घ्यव.
तिु चे हवर्भवर्, तिु चव र्वर्र आशि तिु च्यव कृ ती थोड्यविव
नवट्यिय पद्धतीने होऊद्यव.
प्रत्येक प्रसांगविध्ये आर्श्यकतेनसु वर नर्े रूप धवरि करण्यवची
िितव शजच्यविध्ये असते तीच व्यक्ती खरी हुिवर.
शर्द्ववनवांसिोर शर्द्ववनवसवरखे बोलव. सांतवसिोर सांत बनव.
लहवन िल
ु वसां ोबत शनरवगस बननू खेळव.

गांभीर चचेत गांभीर चेहऱ्यवनेच सहभवगी व्हव.
आनांदी िनिौजी लोकवांच्यव सांगतीत सवजेसे रूप धवरि करव.
उद्धट आशि हुकूििवही र्ृत्तीच्यव लोकवसां िोर अगदी धतू ा
आशि भोळ्यवचे सोंग घ्यव.
त्यवच्ां यव प्रश्नवर्र चटकन प्रशतसवद देऊ नकव. उत्तर द्यवयलव,
बोलवयलव र्ेळ घ्यव.
थोडक्यवत, िेर्टी इतके च सवगां ेन...
भेटिवऱ्यव प्रत्येक िविसवच्यव ्र्भवर्र्ैशिष्ट्यवच्यव चवलीर्र
्र्तःच्यव र्वगिक
ु ीचे आशि ्र्तःच्यव प्रशतसवदवांचे गीत बसर्व.
धन्सयर्वद आशि िनःपर्ू ाक आभवर!

Act as if what you do makes a
difference. It does. - William
James
तिु ची प्रत्येक कृ ती िहत्त्र्पिू ा आशि
पररिविकवरक आहे, अिव पद्धतीने
करव. लोकवांच्यव नजरे त तम्ु ही
आपोआपच िहत्त्र्पिू ा बनवल.
-----------------------------------

धडा दुसरा –
लक्ष वेधूि घेण्याची कला र्शका
----------------------------------तम्ु हव सर्वंनव शक्रके ट हव खेळ आर्डतच असेल. लहवनपिी
हवतवत बॅट बॉल धरलव नवही, असव भवरतीय सवपडिां िशु श्कल
आहे, इतकव आपलव देि शक्रके टर्ेडव आहे. र्ल्डा कप असो र्व
आयपीएल, िहवगडी शतशकटां असनू ही शक्रके टची ्टेशडयम्स
के व्हवही खच्चनू भरलेली शदसतवत. आजही टीव्हीपढु े तवसांतवस
लोक ठवि िवांडून बसतवत. खरां तर हव शक्रके टचव खेळ सरुु र्वतीलव
इतकव रोिवचां क आशि चरु िीचव नव्हतव.

सरुु र्वतीलव शक्रके टिध्ये फक्त टे्ट व्हवयच्यव. पवच पवच शदर्स
कांटवळर्विव खेळ चवलवयचव. नतां र हळूहळू एकशदर्सीय सविने
सरू
ु झवले. र्ल्डाकप सरू
ु झवले. तरीही १९९१पयंत शक्रके ट
पवांढऱ्यव कपड्यवतां खेळलव जविवरव जांटलिन्सस गेि होतव. ग्लॅिर
नसिवरव सवधव, सप्पक, रटवळ खेळ चवलवयचव. िग उजवडलां
१९९१ हे र्र्षा आशि किवल झवली. त्यव र्र्षी पवचव्यव शर्श्वकपवचां
आयोजन के लां जविवर होत.ां आयोजक देि होतव ऑ्रेशलयव.
आयोजन करिवयवा टीििध्ये िख्ु य रिनीतीकवर होतव प्रशसद्ध
उद्योगपती, ऑ्रेशलयन प्रसवरिवध्यिवांचव बेतवज बवदिहव कॅ री
पॅकर. ह्व शर्श्वकपवचां रूपडां ठरर्ण्यविध्ये कॅ री पॅकरची सर्वात िोठी
भशू िकव होती. त्यवची नेहिीच अिी इच्छव होती की, शक्रके टच्यव
अिव भव्य ्पधवा आयोशजत के ल्यव जवव्यवत, ज्यव जगभर
गवजतील. अथवात् ह्विवगे त्यवचव ्र्वथा जरूर होतव. ह्व
िवशलकवांिळ
ु े त्यवच्यव िवलकीच्यव ‘नवइन नेटर्का ’ ह्व चॅनललव
अब्जवर्धी रुपये शिळिवर होते.
त्यव र्ल्डाकपने शक्रके टचे रूपच बदलनू टवकले. पशहल्यवांदव
शदर्सरवत् सविने खेळर्ले गेले. लवल चेंडूची जवगव पवांढऱ्यव कॉका
बॉलने घेतली. सवठ ओव्हसाऐर्जी सविने पन्सनवस ओव्हसाचे खेळले
गेले. शक्रके टिध्ये हविविवरीलव प्रोत्सवहन शिळवर्े म्हिनू
‘पवॅॅर्रप्ले’ ही सक
ां ल्पनव पशहल्यवदां व रवबर्ण्यवत आली. आशि

ह्व सर्वंर्र िव्रर ्रोक म्हिजे पवांढयवा कपड्यवांच्यव जवगी प्रत्येक
टीिलव एक लिर्ेधी, आकर्षाक रांगीत पोर्षवख देण्यवत आलव. ह्व
सगळ्यव कल्पनव अपेिेपेिव सपु रशहट ठरल्यव आशि १९९१ नांतर
शक्रके ट जगभरवत प्रचांड लोकशप्रय झवलां. शक्रके ट बोडवंर्र आशि
खेळवडूांर्र पैिवचव पवऊस पडू लवगलव. भवरतवतही शक्रके टने
लोकवांनव र्ेड लवर्लां. िग कधी कधी प्रश्न पडतो की, 1877 िध्ये
शक्रके टचव पशहलव आतां ररवष्रीय सविनव खेळर्लव गेलव होतव, िग
इतकां प्रचांड लोकशप्रय व्हवयलव तब्बल एकिे दहव र्र्षे कव लवगली?
कवरि लि र्ेधनू घेण्यवची कलव. लि र्ेधनू घेण्यवची खबु ी
जी कॅ री पॅकरने र्वपरली होती, ती त्यवआधी कोिीही र्वपरली
नव्हती. पॅकरच्यव ह्व शदखवऊपिवलव सरुु र्वतीलव लोकवांनी नवकां
िरु डली होती. त्यव रांगीत कपड्यवनां व ‘पॅकर सका स’ म्हिनू शहिर्लां
होतां. पि पॅकरनां शक्रके टचां रूपडांच पवलटून टवकलां. आज
चवललेली आयपीएल ही पॅकर सका सचांच सधु वररत व्हजान आहे.
भवरतवचे पतां प्रधवन नरें द्र िोदी, अिेररके चे िवजी रवष्रवध्यि
डोनवल्ड रांप, गॅजेटचव बवदिहव ्टीव्ह जॉब्ज, शक्रके टचव देर्
िवनलव गेलेलव सशचन तेंडुलकर शकांर्व अशभनयवचव िहेनिहव
अशितवभ बच्चन असो,

िेहनत आशि इच्छविक्ती ह्व गिु वांसोबतच ह्व सर्ा यि्र्ी
व्यक्तींिध्ये अजनू एक कलव ठळकपिे शदसनू येते. ती म्हिजे लि
र्ेधनू घेण्यवची कलव ह्व सर्वंनी शिकून घेतली होती. व्यर्सवयवने
शबल्डर असलेले रांप र्यवच्यव पवसष्टवव्यव र्र्षी रवजकवरिवत
उतरतवत कवय? धर्ु वधवर प्रचवर करून करोडो लोकवनां व भरु ळ
पवडतवत कवय? आशि शजथे जवतील शतथे लोकवांनव शजांकून घेतवत
कवय? सगळां अचशां बत करिवरां आहे.
्टीव्ह जॉब्ज आपलां प्रत्येक उत्पवदन अशतिय नवट्यिय
पद्धतीने सवदर करवयचव. आय पॅड असो र्व आय फोन. प्रॉडक्ट
िवके टिध्ये आिण्यवआधी त्यवने लोकवांिध्ये प्रचांड उत्कांठव
र्वढर्ली होती. लोकवांची झोप उडर्ली होती. ्टीव्ह जॉब्ज
अॅपलच्यव िेअरधवरकवसां वठी र्वशर्षाक सर्ासवधवरि सभेत,
तडवखेबदां उत्सवही भवर्षि द्यवयचव. शतकडे अॅपलचे िेअर अभतू पर्ू ा
उसळवयचे. सगळ्यव जगवचां लि र्ेधनू घेण्यवत ्टीव्ह जॉब्ज
प्रत्येक र्ेळी यि्र्ी व्हवयचव. आज ्टीव्ह जॉब्ज हयवत नवही, पि
आजही आयफोनचां नर्ां िॉडेल आलां की, लोक जगभरवतल्यव
अॅपल ्टोअसापढु े रवांगव लवर्तवत.
सशचन तेंडुलकर िैदवनवर्र आलव की, आपोआपच
चवहत्यवांिध्ये एक चैतन्सय पसरवयचां. त्यवचव क्लवशसक कव्हर ड्रवइव्ह,

्रेट ड्रवइव्ह, त्यवची लयबद्ध हवलचवल बशघतली की, लोक िैदवन
डोक्यवर्र घ्यवयचे. सेंच्यरु ी िवरल्यवर्र आकविवकडे बघनू दोन
हवतवांनी के लेलां अशभर्वदन, िॅच सांपल्यवर्र, नम्रपिे, गोड
आर्वजवत, िोजक्यव िब्दवतां भवर्नव िवांडिां, त्यवच्यव अिव अनेक
लकबींनी लोकवांनव अिरिः र्ेड लवर्लां. त्यवच्यव जवशहरवती,
त्यवच्यव सेलेशिटींसोबतच्यव गवठीभेटी, त्यवच्यव ‘तेंडुलकसा’च्यव
हॉटेल चेन आशि त्यवच्यव बॉम्बे िेअर िवके टिधील गतांु र्िक
ु ी,
त्यवची िवयके ल ििु वकरसोबतची िैत्ी, त्यवची प्रत्येक हवलचवल
एक बवतिी व्हवयची. त्यवलव टेशनस एल्बो झवलव की त्यवच्यवपेिव
जव्त र्ेदनव त्यवच्यव चवहत्यवनां व व्हवयच्यव. त्यवचव परफॉिान्सस
खरवब असलव तरी त्यवलव सांघवतनू र्गळण्यवची शहिां त भवरतीय
शक्रके ट बोडवात नव्हती. असांख्य चवहत्यवांच्यव अपवर प्रेिविळ
ु े
अनेकदव अपयिी ठररूनही त्यवलव शक्रके टिध्ये ्थवन शिळतच
रवशहलां. सशचनलव जेर्ढ्यव सांधी शिळवल्यव तेर्ढ्यव सांधी
शक्रके टच्यव इशतहवसवत कोिवलवही शिळवल्यव नवहीत हेही एक सत्य
आहे. अथवात शिळवलेल्यव प्रत्येक सांधीचां त्यवनां सोनां के लां. िवत्
त्यवच्यवसोबत कवरकीदा सरु रू के लेले अनेक सांजय िवांजरे कर,
प्रर्ीि आिरे आशि शर्नोद कवबां ळी सधां ीच्यव अभवर्ी सपां ले.
सशचन िवत् अजरविर झवलव.

जगविध्ये अब्जवर्धी िविसां रोज सांघर्षा करतच असतवत,
िवत्, ‘िी एक फवयटर आहे’ अिी छबी लोकिवनसवतां
ठसर्ण्यविध्ये सशचन यि्र्ी ठरलव. यवचां िोठां िेय त्यवच्यव लि
र्ेधनू घेण्यवच्यव कलेलव द्यवर्ांच लवगेल. पांचर्ीस र्र्षवंहून अशधक
कवळ चवहत्यवांच्यव िनवचव, आशि त्यवच्ां यव घरवतल्यव टीव्हीचव
पडदव त्यवने व्यवपनू टवकलव. त्यवचां प्रत्येक यि, प्रत्येक अपयि
चचेचव शर्र्षय व्हवयचां, िन्सू यवर्र आउट होर्ो, शकांर्व सेंच्यरु ी िवरो,
तो िेर्टपयंत एक सेलेशिटीच रवशहलव. आपल्यव आजबू वजल
ू वही
आपल्यवलव अिी अनेक ‘अटेंिन सीकर’ िविसां शदसली तर, पढु े
पढु े करिवरे असे म्हिनू त्यवनां व नवके िरु डू नकव. त्यवचां व ित्सर शकांर्व
द्वेर्ष करू नकव. उलट त्यवांच्यवकडून लि र्ेधनू घेण्यवची कलव
शिकून सिवजविध्ये र्ेगळां असां ्र्तःचां ्थवन शनिवाि करव.
भवऊगदीत हरर्ल्यव जविवऱ्यव लोकवनां व कोिीही लिवत ठे र्त
नवही. चवरचौघवत छवप पवडिवऱ्यव आशि उठून शदसिवयवा िविसवांनव
झटपट सांधी शिळतवत. सत्तव आशि िक्ती शिळर्ण्यवसवठी सांधी
शनिवाि करिां आशि शिळवलेल्यव सांधीचां सोनां करिां आर्श्यकच
नवही, अत्यवर्श्यक आहे. हे झवले फवयदे. पि, लि र्ेधनू
घेण्यवसवठी कवय कवय करवर्ां लवगेल तेही जविनू घ्यव.
----------------------------------------------------------

ठळकपणे िजरेत र्दसा.
- कुठल्यवही पद्धतीने उठून शदसव. तिु च्यव अनेकरांगी, बहुढांगी,
छबीदवर व्यशक्तित्त्र्वची भव्यतव जगवपढु े सवदर करव. इतर सविवन्सय
लोकवांपि
े व, थोडेसे गढू , आकर्षाक म्हिनू ओळखले जव. िविसवांनव
जर्ळ ओढिवरे लिर्ेधी चबांु क बनव. हे कौिल्य जन्सिजवत
आपल्यविध्ये नसले तरी आपि प्रयत्नपर्ू ाक शिकू िकतो. हे िी
अनभु र्वने सवांगू िकतो. तम्ु हवलव जर सेलेशिटी बनवयचां असेल तर
आधी आपि सेलशे िटी बनू िकतो, ह्वर्र शर्श्ववस ठे र्वर्व लवगेल.
-----------------------------------------------

प्रयत्िपूविक इमेज र्बर््डंग करा.
तम्ु ही खरे कसेही असव, इिेज िवत् चवांगली असली पवशहजे.
सतत तेरव फ्लॉप शपक्चर देिवयवा अशितवभने प्रयत्नपर्ू क
ा ‘अँग्री यगां
िॅन’ अिी इिेज उभी के ली. िग त्यवलव यिवची चर् चवखवयलव
शिळवली. जीर्नवपेिव िोठ्यव, भव्य, उदवत्त अिव धरु ीिवांची
सिवजवलव नेहिी आस लवगते. अशतसविवन्सय आशि नेभळट
लोकवांनव कोिी शकांित देत नवही, उत्तांगु झेप घेिवऱ्यव शर्लिि
व्यशक्तित्त्र्वची िविसच
ां जगवर्र रवज्य करतवत.
---------------------------------------------------------

ह्ला करा.
जेव्हव आपि खवलच्यव पवयरीर्र असतो, शनम्न पवतळीर्र
असतो, आशि लि र्ेधनू घेण्यवची सांधी शिळत नसते, अिव र्ेळी
लि र्ेधनू घेण्यवची एक सोपी यक्त
ु ी म्हिजे लोकशप्रय व्यक्ती,
प्र्थवशपत व्यर््थव, ह्वच्ां यवतल्यव त्टु ी िोधव. अभ्यवसपर्ू क
ा
त्यवच्ां यवतलव किकुर्तपिव, त्यवांचे कच्चे दर्ु े हेरव. आतव पिू ा
तवकदीशनिी हल्लवबोल करव. प्रर्वहवच्यव शर्रोधवत पोहिवरी
िविसां लगेच उठून शदसतवत. प्रशतशक्रयेची आशि प्रशतटीके ची तयवरी
ठे र्व. ही यक्त
ु ी सवरखी सवरखी र्वपरली की तिु चे िल्ू य किी होते.
त्यविळ
ु े ही चवल कवटकसरीने र्वपरव.
---------------------------------------------------------

सारांश लि र्ेधनू प्रकविझोतवत येण्यवसवठी तिु चे िवगा िोधव.
सांभवर्षिविध्ये सहभवगी व्हव.
लोकवांच्यव शजव्हवळ्यवच्ां यव प्रश्नवांर्र तोडगे िोधनू त्यवांच्यव
हृद्यवलव हवत घवलव.
चवरचौघवत हरर्ले न जवण्यवची दितव घ्यव. सभेिध्ये नेहिी
पढु े बसव.

सर्वंच्यव िनवत उपश्थत झवलेले योग्य प्रश्न शर्चवरून
सभवगृहवचे लि र्ेधनू घ्यव. ्र्तःची छवप पवडण्यवबवबत उत्सवही
आशि आग्रही रहव.
आपल्यव र्वगण्यवबोलण्यवतनू आजबू वजच्ू यव लोकविां ध्ये
्र्तःबद्दलचे गढू आशि ्र्तःबद्दल उत्कांठव र्वढर्व.
ज्यवच्ां यव र्वगण्यवचव सहज अदां वज कवढतव येतो, अिव व्यक्ती
बनू नकव.
आपल्यव कविवच्यव पद्धतीने लोकवनां व सख
ु द धक्के द्यव. चचेत
रवहण्यवसवठी लोकवच्ां यव नजरे त आदर शिळर्ण्यवर्र लि कें शद्रत
करवयलव शर्सरू नकव.
थोडक्यवत इतकच सवांगेन, प्रशसद्धीशिर्वय असलेलां नवर् हे
फुलां नसलेल्यव बवगेसवरखां आहे, तेव्हव सर्वंनी आपली दखल
घ्यवर्ी, अिी कृ त्ये करण्यवसवठी, पढु वकवर घेण्यवसवठी नेहिी तत्पर
रहव. कोिती सांधी के व्हव निीब पलटर्ेल सवांगतव येत नवही.
अर्शचत ििी आलेली एक सांधी तम्ु हवलव सर्ोच्च शिखरवर्र
घेऊन जवईल. आपवपल्यव िेत्वत अशद्वतीय कविशगरी करून तम्ु ही
लोकवांच्यव िनवत अढळ ्थवन प्रवप्त करवर्े, यव िभु कविनवसां ह,
आभवर आशि िभु ेच्छव.

जगवत जे ज्ञवन दृष्टीस पडते, ते सवरे
िवनर्ी िक्तीच्यव एकवग्रतेखेरीज
आिखी कोित्यव बरे उपवयवने
शिळर्ले गेले आहे?
– ्र्विी शर्र्ेकवनदां .
--------------------------------------------------

धडा र्तसरा –
तुमच्या शक्तीवर र्चत्त एकाग्र करा
-------------------------------------------------इग्ां लडां चव दसु ऱ्यव िहवयद्ध
ु वतील पतां प्रधवन सर शर््ां टन चशचाल
यवलव आपल्यवलव इग्ां लांडकररतव कवहीतरी िहवन कवया करवर्े
लवगिवर आहे, यवची जविीर् त्यवच्यव शर्िीतच झवली होती. त्यवने
त्यवची कवयािितव र्वढर्ण्यवचव सतत प्रयत्न के लव. चशचाललव
इग्ां लांडिधील सत्तवकें द्रवपवसनू दरू ठे र्ण्यवचे त्यवच्यव शर्रोधकवांनी
हरे क प्रकवरचे प्रयत्न के ले. लढर्य्यव चशचालने हवर िवनली नवहीच.
तो पतां प्रधवन होण्यवसवठी झटत रवशहलव. िेर्टी दसु ऱ्यव िहवयद्ध
ु वत

ऐन आिीबविीच्यव र्ेळी चशचाल पांतप्रधवन झवलव. त्यव र्ेळी त्यवचे
र्य चक्क पवसष्ठ र्र्षे होते. इतक्यव र्र्षवंची त्यवची दीघा तप्यव
देिवच्यव कविवलव आली. त्यव र्ेळी इग्ां लांड परवभर्वच्यव छवयेत
होतव. शहटलर फॉिवात होतव. एके क देि शचरडत पढु े येत होतव.
जिानी र् जपवनच्यव रे ट्यवपढु े इग्ां लड सतत िवर खवत होते. सर्ा
जगवलव शहटलर शर्जयी होिवर आशि इग्ां लांडचव परवभर् होिवर असे
र्वटू लवगले होते. शर््ां टन चशचाल अशजबवत घवबरलव नवही,
पांतप्रधवन होतवच त्यवने झपवट्यवने इग्ां लांडलव िस्त्रसज्ज के ले.
्र्तःच्यव लढवऊर्ृत्तीचे चैतन्सय त्यवने सांपिू ा देिर्वसीयवांिध्ये भरले.
अिोघ र्क्तृत्र्, यद्ध
ु िवस्त्रवचे ज्ञवन, प्रचडां धैया, शचकवटी,
पररश्थतीचे सखोल ज्ञवन ह्व चशचालच्यव जिेच्यव बवजू होत्यव.
चशचालने शर्परीत पररश्थतीिध्ये शर्चशलत होण्यवऐर्जी आपल्यव
िक्तीर्र लि एकवग्र के ले. त्यवच्ां यव बळवर्र देिवलव शर्जयी कसे
बनर्तव येईल, ह्वचव शदर्सरवत् शर्चवर के लव आशि लर्करच त्यवने
त्यवच्यव आयष्ु यवत आतवपयंत पचर्लेल्यव सगळ्यव सगळ्यव
अपयिवांचे शहिेब चक
ु ते के ले. त्यवने इग्ां लांडलव िहवयद्ध
ु वतील
दवरूि परवभर्वपवसनू र्वचर्ले. त्यवने ‘व्ही फॉर शव्हक्री’ ही दोन
बोटवनां ी दवखर्लेली खिू जगभर आज शर्जयवचे प्रतीक बनली
आहे.

लवलबहवदरु िवस्त्री भवरतवचे पांतप्रधवन झवले. त्यवांनव एर्ढे यि
कसे शिळवले? अिवहि शलक
ां न अिेररके चे रवष्रवध्यि कसे झवले?
शबल गेट्स जगवतील सर्वात िीिांत व्यक्ती – ते शतथपयंत कसे
पोहचले? यव सर्वंची आशथाक पररश्थती तर बेतवचीच होती.
कौटुांशबक पवश्वाभिू ी तर अशजबवत चवांगली नव्हती. तरीही त्यवांनी
घर्घर्ीत यि सांपवदन के ले.
कवरि, अिवहि शलक
ु विवचां ी शर्क्री,
ां न त्यवच्यव लहवनपिी गल
त्यवांचे शजिे पवहून हळहळत असे. शित्वांनव सवांगत असे, िी जर
अिेररके चव रवष्रवध्यि झवलो तर कवयद्यवने गल
ु विशगरी नष्ट करे न.
लवलबहवदरू िवस्त्री िवळेत असतवनव शित्वांनव सवांगत, भवरतवचव
पांतप्रधवन होऊन िोलिजरु ी करिवऱ्यवांनव, िेतकऱ्यवांनव िलव सांपन्सन
बनर्वयचे आहे. पढु े पांतप्रधवन झवल्यवर्र भवरत पवक यद्ध
ु वच्यव र्ेळी
त्यवांनी शदलेली ‘जय जर्वन, जय शकसवन’ ही घोर्षिव अजरविर
ठरली.
शबल गेट्सने उठतव बसतव एक ्र्प्न पवशहले होते, "जगवतल्यव
प्रत्येक िविसवच्यव घरी िी कम्प्यटु र पोहचर्ेन.”
-------------------------------------------------------

आशेचा र्करण तुमच्या आजूबाजूलाच आहे. –
जेव्हव के व्हव आयष्ु यवत अनेक प्रयत्न करून अपयि येतच
रवहील आशि आपली सगळी िक्ती सांपली आहे, अिी भवर्नव
होईल तेव्हव एक गोष्ट नक्की करव. सगळे सांपले, असे र्वटले तर
आजबू वजल
ू व असिवरव प्रकविवचव शदर्व एकदव जरूर बघव. दहव
हजवर शफलॅिेंट र्वपरूनही दहव हजवरवांपेिव अशधक प्रयोग करूनही
अिेररकन सांिोधक थॉिस एशडसन शर्चशलत झवलव नवही. कवरि
त्यवने आपले सांपिू ा लि पेटलेल्यव शदव्यवर्र कें शद्रत के ले होते. िी
हव बल्ब बनर्िवरच ही ज्योत आधी िनवत पेटली, िग बल्ब
पेटलव. आपल्यव िक्तीर्र शचत्त एकवग्र करिवरी िविसां अपयिवने
नवउिेद न होतव, पन्सु हव पन्सु हव सतत प्रयत्न करीत रवहतवत. प्रयत्न
करत रहव, एके शदर्िी तिु चवही शदर्व नक्की पेटेल.
-------------------------------------------------------

प्रत्येक अपयशािंतर, मोठी झेप घेण्यास सजज व्हा.
–
शिझवा रवजे जयशसांगवचे ्र्रवज्यवर्र आक्रिि हे छत्पती
शिर्वजी िहवरवजवांच्यव आयष्ु यवत आलेले कवळेकुट्ट पवन होते.
अफझलखवनवचव कोथळव बवहेर कवढिवऱ्यव आशि लवल िहवलवत
घसु नू िवशह्तेखवनवची बोटे छवटिवऱ्यव िहवरवजवांनव जनतेसवठी,

शिझवारवजवसिोर िरिवगती पत्करवर्ी लवगली. एके क र्ीर िरवठव
सैशनकवने बशलदवन देऊन शिळर्लेले तेर्ीस शकल्ले सोडून द्यवर्े
लवगले. ही खपू िोठी नविष्ु की होती. आग्र्यवची नजरकै द तर
शजर्वर्र बेतली होती. दसु रव कोिी कच्च्यव शदलवचव िविसू असतव
तर हवटा अटॅक येऊन िेलव असतव, अिी भयक
ां र र्ेळ ओढर्ली
होती. असे िहवभयांकर प्रसांग पचर्नू , परत आल्यवर्र दसु ऱ्यव
एखवद्यव िविसवने "किवलव ह्व ्र्रवज्यवच्यव भवनगडी?" असे
म्हिनू िवांतपिे उरलेले आयष्ु य आपल्यव िहवलवत िवतां पिे व्यतीत
के ले असते. पि िहवरवज रवजगडवर्र येतवत, ्र्तःचे SWOT
analysis करतवत, कुठे कुठे चक
ु व झवल्यव ते िोधनू कवढतवत. पन्सु हव
दप्ु पट जोिवने कविवलव लवगतवत. आपल्यव िक्तीर्र, आपल्यव
्र्प्नवांर्र सांपिू ा शचत्त एकवग्र करतवत, पन्सु हव नर्व डवर् िवांडतवत, नर्ी
रचनव करून िजबतू सैन्सय जिर्तवत. एके क शकल्ले चढवई करून
र्वपस घेतवत. दशिि शदशग्र्जय सरू
ु होतो. दोनिेहून अशधक
शकल्ले शजांकत शजक
ां त ते चक्क तशिळनवडूच्यव शजांजीलव जवऊन
पोहचले. कवही शजर्वभवर्वच्यव सर्ांगड्यवांपवसनू सरू
ु झवलेले हे
्र्रवज्य िहवरवजवच्ां यव िृत्यसु ियी एक लवखवांहून अशधक सैशनकवांनी
सज्ज असलेले रवज्य होते. ही शिर्वजी िहवरवजवचां ीच तवकद होती
की, िहवरवष्रवतील प्रत्येक घरवतील एक तरुि योद्धव सैन्सयदलवत
दवखल झवलव होतव.

-------------------------------------------------------

धक्का मारा, दार उघडा, ज्ञाि तुमच्या आतमध्येच
आहे.
िनवची एकवग्रतव करिे, म्हिजे िनवची दवरे उघडिे. हे शर्श्व
्र्तःची रह्ये आम्हवलव उघडी करून दवखर्वयलव तयवर आहे. हे
शर्श्व आपल्यव िनवतील प्रत्येक िांकव आशि आिच्यव िनवतल्यव
प्रत्येक प्रश्नवचे उत्तर द्यवयलव तयवर आहे. हे िह्वांड ्र्तःच्यव
रह्यवची दवरे आिच्यवसिोर उघडवयलव ्र्खि
ु ीने आशि
आनांदवने रवजी आहे. िवत् हे दवर कसे ठोठर्वयचे, त्यवलव आर्श्यक
तेर्ढव धक्कव कसव िवरवयचव, हे आम्हवलव अर्गत असले पवशहजे.
तो धक्कव देण्यवलव आर्श्यक असलेली िक्ती आशि जोर
एकवग्रतेतनू च शनिवाि होत असतो. एकदव तो धक्कव कसव द्यवर्व हे
तम्ु हवलव कळवले की तम्ु हवलव सिजेल, ‘िवनर्ी िनवच्यव िक्तीलव
कवहीच सीिवच नवही. ते शजतके एकवग्र होईल, शततके एखवद्यव
गोष्टीर्र कें शद्रत होण्यवची त्यवची िक्ती र्वढेल. हेच ‘रह्य ‘आहे.
नोबेल पवररतोशर्षक शिळर्िवरे भवरतीय र्ैज्ञवशनक डॉ. सी. व्ही.
रिि हे लहवनपिी कोित्यवही कविवची उत्सवहवने सरुु र्वत करीत,
पि थोड्यवच र्ेळवत कांटवळव आल्यवने ते तसेच अधार्ट सोडून देत.
त्यवच्ां यव यव ्र्भवर्वबद्दल त्यवांचे र्डील नेहिीच शचांतेत असत. एके

शदर्िी र्शडलवांनी त्यवांनव बोलवर्ले आशि म्हिवले, “हे बघ, िी
तल
ु व आज गिां त दवखर्िवर आहे.” त्यवनां ी हवतवत एक शभगां घेतले
र् सयू ाप्रकविवत ते कवगदवर्र धरले. परांतु छोट्यव रििलव त्यवत
कवही शदसेनव. तो म्हिवलव, “यवत कसली आलीय गांित?” त्यवर्र
र्डील म्हिवले, “थवांब, असव उतवर्ीळ होऊ नकोस. आतव नीट
लि दे.” थोड्यव र्ेळवने शभांगवतनू येिवरी सयू ाशकरिे कवगदवर्र
पडली र् कवगद जळवलव. हे पवहून छोट्यव रििलव आनदां झवलव.
र्डील म्हिवले, “बवळ, हव एकवग्रतेचव चित्कवर आहे. अिव तह्रेने
एकवच जवगी लि कें शद्रत के ले तरच हवती घेतलेल्यव कविवत यि
येते.” र्शडलवनां ी छोट्यव रििलव शदलेल्यव ित्ां वचे त्यवने आयष्ु यभर
पवलन के ले. यव िांत्विळ
ु ेच आपि थोर र्ैज्ञवशनक झवल्यवची कबल
ु ी
डॉ. रिि नम्रपिे देत असत.
आज शदर्सभर तम्ु ही कवय करिवर आहवत?
तिु ची िक्ती्थवने ओळखव. तिु च्यव बल्थवनवांर्र लि
एकवग्र करव.
येिवऱ्यव एकव र्र्षवासवठी एकवच एकव लक्ष्यवकडे आपले सपां िू ा
शचत्त एकवग्र करव.

शदर्सभरवत शजतक्यव जव्त र्ेळव िक्य आहे, शततक्यव र्ेळव
आपले ध्येय आपल्यव िनवत घोळर्व.
ध्येय ठरर्ल्यवनांतर, शर्चशलत करिवरी हजवरो व्यर्धवने जरी
तिु च्यवसिोर उभी ठवकली, तरी आपले लक्ष्य पिू ा करण्यवसवठी
प्रत्येक ििी टोकवची एकवग्रतव गवठत, आग्रही रहव.
शर्चवरवनां व फवटे फुटू देऊ नकव, शर्चवर आशि कृ तीची एकवग्रतव
तम्ु हवलव हर्े ते शिळर्नू देईल.
िभु ेच्छव आशि िनःपर्ू ाक आभवर.

---------------------------------------------

धडा चौथा –
सत्ताप्राप्तीच्या मागाितले दोि शत्रू
---------------------------------------------इसर्ी सनपर्ू ा िांभरे क र्र्षवंपर्ू ी इटली आशि रोििध्ये एक
िहवन, चतरु आशि ित्ु सद्दी रवजव होऊन गेलव.
त्यवची कवरकीदा इतकी रोिवचां क होती की, सर्र्तीचां र्रदवन
असलेल्यव िेक्सशपअरलव ह्व पवत्वर्र एक नवटक शलहवर्ां र्वटलां.
ज्यशु लयस सीझर हव रोिन सवम्रवज्यवचव िवसक, सेनवपती र्
रवजकवरिी होतव. जगवतील सर्ािेष्ठ सेनवपतींिध्ये त्यवची गिनव
होते. रोिन प्रजवसत्तवकवचे सवम्रवज्यवत रूपवांतर होण्यवत ज्यशु लयस
सीझरचव िोठव र्वटव होतव.
तर अिव ह्व ज्यशु लअस सीझरने आपल्यव आक्रिक आशि
हुकूििवही ्र्भवर्विळ
ु े अनेक ित्ू शनिवाि करून ठे र्ले होते.
आपल्यव िांशत्िांडळवतील कवही िांत्ी आपल्यवशर्रुद्ध
कवर्थवन रचत आहेत. कवही िहत्त्र्वकवांिी लोकवांपवसनू आपल्यव
शजर्वलव धोकव आहे, ह्वची ज्यशु लअस सीझरलव कुिकुि लवगली
होती.

अिवतच त्यवच्यवर्र त्यवचे ित्ू नेिकव कसव आशि कोठे
हल्लव करिवर आहेत, ह्व योजनेचव त्यवच्यव चलवख गप्तु हेरवनां व पिू ा
सगु वर्व लवगलव.
सीझरचे हेर त्यवच्यवशर्रुद्ध रचलेल्यव ह्व िहवभयक
ां र कटवची
बवतिी आपल्यव लवडक्यव रवजवलव कळर्ण्यवसवठी तवतडीने
सीझरच्यव रवजदरबवरवत आले, शतथे येऊन रवजवची भेट घेण्यवसवठी
अनेक तवस शतष्ठत रवशहले.
ददु र्ै वने त्यव शदर्िी ते गप्तु हेर इतकी िहत्त्र्वची बवतिी
सीझरपयंत पोहचर्चू िकले नवहीत,
कवरि त्यव शदर्िी सीझर रवजदरबवरवत गेलवच नवही.
आपले गप्तु हेर कवहीतरी खपू िहत्त्र्वची बवतिी घेऊन आले
आहेत, अिी बवतिी त्यवच्यवपयंत पोहचर्नू ही तो त्यव शदर्िी
रवजदरबवरवत कव गेलव नवही बरे ?
कवरि त्यवलव दरबवरवत यवयचव आळस आलव होतव. एक
शदर्स न गेल्यवने कवय होईल? असे त्यवलव र्वटले,
कवय असेल ते िहत्त्र्वचे बघतव येईल उद्यव, असे त्यवलव
र्वटले.
आशि दसु रव शदर्स पवहवयलव िहवन रवजव ज्यशु लअस सीझरच
शजर्तां रवशहलव नवही. त्यवचवच घवत झवलव.

ज्यवच्यव िौया आशि परवक्रिवचे गोडर्े अख्ख्यव जगवत
गवशयले जवत होते, तो रोिन सम्रवट गवफील रवशहलव. आशि त्यवचव
सर्वात शर्श्ववसू शित् िवक्सा िटु सने र् त्यवच्यव इतर सैशनकवांनीच
त्यवची रवजप्रवसवदवच्यव पवयऱ्यवर्र सवर्ाजशनक र् क्रूर हत्यव के ली.
शित्वांनो,
ज्यशु लअस सीझरने दरबवरवत जवयलव जो चवलढकलपिव
आशि टवळवटवळ के ली, त्यवची शकांित त्यवलव त्यवचव जीर् देऊन
चक
ु र्वर्ी लवगली.
आजचे कवि उद्यवर्र ढकलल्यवने कवय होते?
अजनू एक उदवहरि सवगां तो.
अिेररकन ्र्वतांत्र्ययद्ध
ु वत इग्रां जवांचव सेनवपती रवल्फ पत्ते खेळत
बसलव होतव, त्यव र्ेळी एक हेर आलव र् त्यवने एक पत् शदले. रवल्फ
पत्ते खेळण्यवत गांगु झवलव होतव. त्यवने ते पत् तसेच शखिवत ठे र्ले
र् रांगवत आलेलव पत्त्यवांचव डवर् चवलत रवशहलव.
त्यव पत्वत बवतिी होती की, “्र्वतांत्र्यसेनवनी जॉजा र्ॉशिांग्टन
यवलव डेलवर्र नदीर्र उतवर सवपडलव आहे, तो लर्करच येऊन
पोहचेल.”
कनाल रवल्फने ते पत् र्वचले नवही. तो गवफील रवशहलव,
र्ॉशिग्ां टनने हल्लव के लव र् त्यवलव पकडून प्रविदडां शदलव.

पत् र्वचण्यवत हयगय के ल्यविळ
ु े कनाल रवल्फलव जीर्
गिर्वर्व लवगलव.
िरवठ्यवच्ां यव इशतहवसवतही छत्पती सांभवजी िहवरवज, सांतवजी
घोरपडे ह्वनां व शफतरु ीिळ
ु े, गवफील रवशहल्यविळ
ु े ित्च्ू यव हवती
पडवर्े लवगले र् प्रविवचे िोल चक
ु र्वर्े लवगले.
शित्वनां ो,
सत्तव आशि िक्ती प्रवप्त करण्यवच्यव िवगवातले दोन ित्,ू दोन
अडथळे आज िी तम्ु हवलव सवगां िवर आहे.
ह्व दोन गोष्टी जर तिु च्यव जीर्नवत असतील तर तम्ु ही कधीही
सविर्थयािवली बनू िकिवर नवहीत.
ह्व दोन र्वईट सर्यी असतील तो िविसू शकतीही गिु र्वन,
िेहनती आशि प्रशतभवर्वन असलव तरी तो जगवर्र आपलव प्रभवर्
टवकू िकिवर नवही, िरे पयंत तो एक सवधवरि आयष्ु यच जगत
रवहील.
ह्व दोन र्वईट सर्यी यि्र्ी बनण्यवच्यव िवगवात
कँ सरसवरख्यव आडव्यव येतवत, धडधवकट िविसवची सवरी िक्ती
िोर्षनू घेतवत. त्यवलव अिक्त आशि दबु ळव बनर्नू त्यवची प्रगती
रोखनू धरतवत.

कोित्यव आहेत ह्व िहवभयांकर र्वईट सर्यी? बवरकवईनां
आत्िपरीिि करव आशि तिु च्यवत ह्वच
ां व अि
ां िवत् जरी असेल तर
लगेच ह्व सर्यींनव आपल्यवतनू हद्द्पवर करव. त्यवांनव दरू दरू पळर्नू
लवर्व.
-----------------------------------------------

सत्ताप्राप्तीच्या मागािवर पर्हली प्राणघातक सवय चालढकलपणा –
-----------------------------------------------तिु च्यव बघण्यवत असे लोक आहेत कव जे आजचे कवि
उद्यवर्र टवकतवत, आतवचे कवि सध्ां यवकवळर्र ढकलतवत?
जो उद्यव सकवळी नक्की उठून िॉशनंग र्ॉकलव जवईन असे
ठरर्तो आशि पधां रव पधां रव शदर्स जवत नवही?
जो म्हितो, उद्यवपवसनू िी आहवरवबवबत जवगरुक रवहीन
आशि पक्के ठरर्नू ही एक िशहनव कवहीच करत नवही?
पवच शिशनटवांत पोहचतो असे म्हिनू एके क तवस न पोहचिवरे
िहवभवग तम्ु हवलव िवहीत आहेत कव?

एकव शदर्सवने फोन करतो, असे सवांगनू कधीच फोन न करिवरे
लोक तिु च्यव पवहण्यवत आहेत कव?
तिु चव ्र्तःचव ्र्तःिी असव सांर्वद होतो कव?
व्यवयवि करवयचवय, करूयव की!
ध्यवनवलव बसवयचेय, आत्तव नको, पन्सु हव!
छवन प्ु तक र्वचवयचेय, कांटवळव आलवय,
थोडां भशर्ष्यवचां शनयोजन शलहून कवढवर्ां, जवऊ द्यव, नको!
गांतु र्िक
ू करवयचीय, करू लर्करच!
व्यर्सवय र्वढर्ण्यवच्यव नर्नर्ीन कल्पनव डोक्यवत येतवयत,
बघयू व, करूयव लर्करच!...
ह्व नोकरीत कवही दि नवही, दसु री नोकरी िोधवर्ी, ्र्तःचे
कवहीतरी करवर्े!..पि भीती र्वटते!
हे सर्ा टवळटवळ आशि चवलढकलपिव करण्यवचे पररिवि
आहेत.
जो िेंदू “आज, आत्तव, तवबडतोब” ह्व िब्दवांर्र जगतो, तो
नेहिी यिवच्यव शिखरवर्र पोहचर्तो,
िवत् जे लोक छोट्यविोठ्यव कविवांिध्ये नेहिी टवळवटवळ
आशि चवलढकल करतवत, िी त्यवांनव िभां र रुपयवांच्यव बवँड पेपरर्र

शलहून द्यवयलव तयवर आहे की, तम्ु ही शकतीही टॅलेंटेड असवल तरी
तिु च्यव हक्कवचे यि कधीही तिु च्यव पदरवत पडिवर नवही.
जर तम्ु हवलव ्र्तःलव चवलढकल करण्यवची र्वईट सर्य
लवगली असेल,
जर तम्ु ही ्र्तःच टवळवटवळ िव्टर आहवत, तरीही तम्ु ही
तिु च्यव आयष्ु यवत आतवपयंत यि्र्ी झवलव असवल तर त्यवचव
अथा असव आहे की, शिळवलेल्यव यिवच्यव िेकडोपट यि
शिळर्ण्यवची तिु ची िितव आहे,
पि तिु च्यव चवलढकल आशि टवळवटवळ करण्यवच्यव
्र्भवर्विळ
ु े आतवपयंत ते यि तम्ु ही शिळर्ू िकलव नवहीत.
तेव्हव ्र्तःचवच रवग येत असेल पेटून उठव, आजपवसनू च ही
घवतक सर्य सोडून देण्यवचव शनश्चय करव.
------------------------------------------

सत्ताप्राप्तीच्या मागािवर दुसरी प्राणघातक सवय –
तक्रारी करणे
-----------------------------------------्र्तःचां अपयि झवकण्यवसवठी इतरवच्ां यव डोक्यवर्र खवपर
फोडिवरी िविसां तिु च्यव बघण्यवत आहेत कव?

िवझव जन्सिच ह्व बकर्वस शठकविी झवलव आशि िवझ्यव
आयष्ु यवचां र्वटोळां झवल.ां
िलव चवांगलां शिििच शिळवलां नवही, त्यविळ
ु े िवझां कररअर
चवगां लां झवलां नवही,
िवझ्यव आईर्शडलवांनी िलव हर्ां ते कवहीच शदलां नवही, िवझ्यव
घरी सतत सि्यव होत्यव.
िलव नव चवांगले शित्च नवहीत.
िी जो व्यर्सवय करतो, त्यव शबझनेस लवइनिध्ये दिच रवशहलव
नवही.
िी ज्यव िवके टिध्ये आहे, त्यव िवके टिध्येच दि रवशहलव नवही.
बवजवरवत सगळीकडेच िांदी आहे.
कुिवर्र भरर्सव ठे र्वयची, कोिवलव आपलां म्हिवयची,
कसली सोयच रवशहली नवही.
िवझां नव निीबच फुटकां आहे हो!
िवझी सवसू चवांगली असली असती नव तर िी आयष्ु यवत
कवहीतरी नक्कीच चवांगलां करून दवखर्लां असत!ां

ह्व तक्रवरखोर लोकवांनव कोित्यवही गोष्टीत सि्यव चटकन
शदसते. नसली तर ते असां कसां, एखवदी सि्यव तर असवयलवच
पवशहजे, असां म्हिनू प्रॉब्लेि िोधनू च कवढतवत. ह्वच्ां यव िरीरवत
रक्तवऐर्जी शनरविवच र्वहत असते की कवय अिी िलव िांकव येत.े
चवांगलव हसतवखेळतव िविसू ह्वांच्यव जर्ळ गेलव की असव कवही
शनरविेचव, िांकवांचव िवरव करतवत, भीतीचव आशि नकवरवत्िक
शर्चवरवचां व डोस देतवत की शबचवरव आपली िक्ती, ऊजवाच गिवर्नू
बसतो. ह्वांच्यव िते जगवत चवांगली िविसां शिल्लकच रवशहलेली
नसतवत आशि भशर्ष्यवत चवगां लां कवही घडेल ह्वची ह्वनां व खवत्ी
नसते. ह्वच्ां यवजर्ळ एखवदां हसरांखेळतां, टर्टर्ीत फूल जरी गेलां
तरी त्यवलव कोिेजलेलां करवयची िहवन अद्भुत कलव ह्वनां व ठवऊक
असते.
प्रत्येक चवांगल्यव योजनेचव फज्जव कसव उडेल ह्वचे बद्ध
ा
ु ीपूर्क
शर्श्लेर्षि ह्वांच्यवपविी तयवर असते. हे करून आतवपयंत
कोिवकोिवलव आशि कव अपयि आले आहे, ह्वची इत्थभां तू
िवशहती ह्वांच्यवजर्ळ तयवर असते. कवही चवांगलां घडत असेल
तरीही हे लोक नेहिीच्यव सर्यीप्रिविे प्रत्येक गोष्टीर्र िांकव घेतवत.
र्वईटवची अपेिव िनवत धरतवत. ्र्तःचे आयष्ु यवत कधी चवगां ले
होऊ िके ल असे ह्वांनव र्वटतच नवही आशि िग, िग देर्ही अिव
लोकवनां व फवर शनरवि करत नवही. अिव लोकवक
ां डे पवहून तोही

म्हितो, “बवळव, खपू िनवतनू तू र्वईट शचांततोस. हे घे प्रॉब्लेि.
अजनू एक प्रॉब्लेि, घे अजनू प्रॉब्लेिर्र प्रॉब्लेि!
िेर्टी अिव तक्रवर करिवऱ्यव लोकवांचां आयष्ु य खरोखर
र्ेदनवदवयी होऊन जवत.ां
-----------------------------------------------------शित्वांनो,
जर तम्ु ही चवलढकल आशि टवळवटवळर्वले असवल तर
कोरून ठे र्व, ह्व जगवत तम्ु हवलव, तिु च्यव िब्दवलव शकांित रवहिवर
नवही, िवनसन्सिवन रवहिवर नवही. लोक तिु च्यवकडे नेहिी सांियवने
पवहतील. कोिीही तिु च्यवर्र शर्श्ववस ठे र्ण्यवची जोखीि घेिवर
नवही. जर तम्ु ही तक्रवरखोर व्यक्ती असवल तर तिु चां कुटूांब
तिु च्यविळ
ु े त््त होईल. तुिचे शित्, कविवच्यव शठकविी, तिु चे
सहकवरी तिु च्यवपवसनू दरू दरू पळतील. तम्ु ही शजथे जवल शतथे
शनरविेचां र्वतवर्रि पसरर्नू यवल. एखवद्यव हसत्यव खेळत्यव,
आनांददवयी प्रसांगविध्ये, नकवरवत्िक शर्चवरवांचां, दःु खवचां शर्रजि
घवलण्यवची कलव तम्ु हवलव लवभलेली आहे. नवहीतर तम्ु ही ती
शिकून घेतलेली आहे, ह्व दोन सर्यींचव थोडवफवर अांि जरी
तिु च्यवत असेल तर तत्कवळ झटकून टवकव.

ह्व दोन सर्यी जेव्हव के व्हव तम्ु हवलव आपल्यव िगरशिठीत
घ्यवयलव बघतील तेव्हव जवगरुक रहव. त्यवनां व दरू दरू दरू पळर्नू
लवर्व. आज आत्तव ह्व ििी आपि प्रशतज्ञव करूयव की, आम्ही
आिच्यव आयष्ु यवत असलेल्यव चवलढकलपिव आशि तक्रवरखोरी
ह्व दोन्सही घविेरड्यव सर्यींचव त्यवग करून एकव नव्यव जीर्नवची
सरुु र्वत करत आहोत.
---------------------------------------------------आज शदर्सभर –
बऱ्यवच शदर्सवांपवसनू ठरर्लेली आशि न के लेली पेंशडांग कविे
आटोपनू टवकव.
आज शदर्सभर आनांदी रहव, कोिवची तक्रवर के ली तर
खबरदवर!
धन्सयर्वद आशि िनःपर्ू ाक िभु ेच्छव!!!

If you want, something
you never had,
You have to do something,
you have never done!
धवडसी िविसु भीत नवही, आशि
जगवत धवडस के ल्यवशिर्वय
कवही शिळत नवही!
----------------------------------------------------------

धडा पाचवा –
कृतीच्या ररंगणात बेधडक उतरा.
---------------------------------------------------------अिेरीकव खांड िोधिवरव शि्तोफर कोलांबस हव इटली
देिवचव नवगररक असनू , प्रदेििोधक, दयवार्दी र् र्सवहतकवर
होतव. यरु ोपीय सवम्रवज्यर्वद र् आशथाक प्रशत्पधवा र्वढत होत्यव र्
यरु ोपीय रवज्ये सांपत्तीच्यव िोधवत नर्नर्ीन व्यवपवरी िवगा ्थवपन
करत होते. ह्व पवश्वाभिू ीर्र पर्ू ा शदिेलव असलेलव शहदां ्ु थवन देि
हव पशश्चिी सवगरिवगवाने गवठतव येईल ह्व तकवार्र आधवरलेल्यव

कोलबां सच्यव िोशहिेलव िेर्टी ्पेनचव िवही पवशठांबव शिळवलव.
अिेरीकव िोशहि यि्र्ी झवल्यवर्र कोलबां सने ्पेनच्यव
दरबवरवसिोर तीन अटी ठे र्ल्यव.
1) जे त्यवलव शिळवले, त्यवबदल्यवत त्यवचव उशचत
आदरसन्सिवन के लव जवर्व.
2) त्यवच्यव सफवरीचव सवरव खचा ्पेन दरबवरवने उचलवर्व.
3) त्यवलव ग्रॅडां एडशिरल ऑफ द ओिन असे शबरुद देण्यवत
यवर्े.
त्यवच्यव ह्व शतन्सही अटी िवन्सय करुन त्यवचव ्पेनिध्ये
शदिवखदवर सोहळ्यविध्ये उशचत आदरसत्कवर करण्यवत आलव.
आतवपयंत जगभरविध्ये अनेक खलविवांनी जीर्वची बवजी लवर्नु
अनेक देिवच्ां यव िोशहिव के ल्यव होत्यव, पि शि्तोफर कोलबां सच्यव
ह्व सवहसी प्रर्वसवबद्दल
् जगविध्ये त्यवचव इतकव गवजवर्वजव कव
झवलव, िवशहतीये? प्रयत्नपर्ु क
ा आशि शनयोजनबद्ध पद्धतीने ह्व
िहत्र्कवि
ां ी िविसवने, जगवलव आपली दखल घ्यवयलव लवर्ली
होती.

त्यवने ्पेनच्यव रवजवकडे ठविपिे र्रील िवगण्यव के ल्यव
नसत्यव, तर कदवशचत त्यवचे नवर् कोिवलव िवशहत झवले असते,
कोिवस ठवऊक? पि कोलांबसने जगवत फे िस होण्यवचव िवगा
शनर्डलव.
-------------------------------

जयावेळी स्वतःचे म्ु य र्िर्ित करण्यासाठी
तुम्हाला सध
ं ी र्मळते, त्यावेळी धाडसी, धीट
र्वचारच उपयोगास पडतात.
----------------------------------

१. पररणांमांची िीती ि बाळगता पुढाकार घ्या. –
- पररश्थती अनक
ु ु ल नसली तरी शनभायपिे धवडस के ल्यवस
यि नक्की शिळते. सन १९३०. नव्र्द र्र्षवंपर्ु ीचव तो कवळ - तेव्हव
आजच्यवसवरखव शिडीयव शकांर्व सोिल शिडीयव नव्हतव. िहवत्िव
गवधां ींनी ठरर्ले, शिठवर्रचव कर शनिटु पिे िवन्सय करवयचव नवही.
त्यवशर्रोधवत बांड करवयचे. सविवन्सय भवरतीय िविसु िळ
ु वतच
सज्जन आशि पवपशभरु र्ृत्तीचव होतव! रक्तरांशजत सांघर्षा टवळुन
शनिटु पिे गल
ु विी सहन करिवरव त्यवचव ्र्भवर् बनलव होतव,
आशि त्यवत भवरतीय लोकवनां व तर गल
ु विशगरीची सर्य झवलेली,

आपल्यवर्र होिवऱ्यव अन्सयवयवबद्द्ल त्यवलव कसलीही तक्रवर
नव्हती, उलट इग्रां जवनां व ग्रेट िवननवरे , त्यवचां ी गल
ु विी करण्यवत
धन्सयतव िवननवरे लवखो लोक यव देिवत होते. पि िहवत्िव गवांधी फवर
शर्चवर करत बसले नवहीत, त्यवांनी ठरर्ले, सशर्नय कवयदेभांग
करवयचवचां! आपले फक्त अष्ट्यवहत्तर अनयु वयी घेऊन गवांधीजी
सवबरितीहुन सिद्रु शकनवऱ्यवकडे शनघवले. यवत्व पढु े शनघवली,
तसतिी सहभवगी लोकवच
ां ी गदी र्वढतच गेली. ही यवत्व २४ शदर्स
चवलली आशि शतच्यवतील लोक ३८५ शक.िी. पयंत पवयी चवलले.
यवत्व दवांडी येथे सिद्रु शकनवरी ६ एशप्रल १९३०लव पोहोचली. त्यव
शदर्िी जेव्हव सकवळी सवडे सहव र्वजतव गवधां ीजींनी शचिटू भर िीठ
उचलनू कवयदेभांग के लव, तेव्हव कवयदेभांगवच्यव िोठ्यव
प्रिविवर्रील चळर्ळीची ती सरुु र्वतच ठरली. शिठवच्यव
सत्यवग्रहवच्यव आदां ोलनवच्यव दरम्यवन ६०,००० हून अशधक
भवरतीय तरुु ां गवत गेले. शिठवर्रचव कर हे के र्ळ शनशित्त होते.
गवांधींनव लोकसांघटन आशि लोकजवगृती सवधवयची होती. हेतु
सवध्य झवलव, सर्ा जगवचे लि भवरतीय ्र्वतांत्र्यलढ्यवकडे र्ेधले
गेले.
-----------------------------------------------

२. शंका असतािाही कृती करण्यासाठी स्वतःला
प्रोत्सार्हत करा.
भ्यवड आशि धवडसी लोकविां ध्ये एकच फरक असतो, शभत्े
लोकां शचतां व करतवत, धवडसी लोकां, कृ ती! ४ ऑग्ट १८०६ लव
भर दपु वरी हडसन नदीच्यव कवठवर्र खपु गदी जिली होती. खरांतर
एकव चक्रि िविसवची शखल्ली उडर्ण्यवसवठी लोक जिले होते.
रॉबटा फुल्टन नवर्वचव एक िवथेशफरु क्लोरिोंट नवर्वची जलनौकव
लोकवांनव दवखर्ु इशच्छत होतव. लोक एकिेकवांत उपहवस आशि
चचवा करत होते, हडसन नदीच्यव एर्ढ्यव गवढ प्रर्वहवत, शतच्यव
लवटवांनव कवपत, कोिी नौकव चवलर्ु िके ल कवय? अनेक लोक तर
फुल्टनलव अधार्ट र्ेडव ठरर्नु िोकळे झवले होते. पि जेव्हव
क्लोरिोंट हडसनचे पविी कवपत सरसर पढु े शनघनु गेली, तेव्हव
त्यवच लोकवांनी ह्वच फुल्टनलव िवनर्जवतीचव कल्यविकतवा म्हिनु
डोक्यवर्र घेतले. पढु े बरोब्बर िांभर र्र्षवंनी त्यवच शठकविी
फुल्टनच्यव यिवची ितवब्दी सवजरी करण्यवसवठी, त्यवलव िवनर्दां नव
देण्यवसवठी, अलोट जनतव जिली होती. त्यवांनी त्यव र्ेड्यव
फुल्टनलव िद्धवांजली र्वशहली.
--------------------------------------

३. आपले िशीब आपण घडवत असतो. अिागी
लोक कूणालाच आवडत िाहीत.
एकव व्यवपवरी फिालव एकव िविसवलव कविवसवठी नेिवयचे
होते. जेव्हव नर्ीन िवलकवने त्यवलव आधीच्यव नौकरीबद्दल
् प्रश्ि
शर्चवरले, तेव्हव त्यवने आपल्यव नशिबवलव बोल लवर्वयलव सरुु र्वत
के ली. त्यवर्र त्यव िवलकवने रवगवनेच म्हण्टले, “िी अभवगी
िविसवांनव कविवर्र ठे र्त नवही, आपल्यव नशिबवलव दोर्ष देिवऱ्यवांनव
िवझ्यव कांपनीत ्थवन नवही.
---------------------------------------

४. तुम्ही आहात, त्यापेक्षा इतरांपढु े, स्वतःला जास्त
शर्क्तशाली अस्याचे दाखवा.
तम्ु ही कोि आहवत हे शततके िहत्र्वचे नवही! ्र्तःलव
िक्तीिवली िवननां, प्रोजेक्ट करिां, त्यवहुन िहत्र्वचे आहे.
शदघाकवळवसवठी, इतरवांपढु े तिु ची कोिती इिेज शनिवाि करण्यवत
तम्ु ही यि्र्ी होतव, हे खरोखर जव्त िहत्र्वचे आहे.
एशर्ान रोिेल प्रशसद्ध जिान सेनवपती होतव. त्यवच्यव बळवर्रच,
दसु ऱ्यव िहवयद्ध
ु वत, नवझी जिानीने िोठी िजल िवरली होती. रोिेल
आपल्यव पॅटन रिगवड्यवांनी असे कवही तडवखे द्यवयचव की सगळ्यव

यरु ोपने त्यवच्यव सेनेचव धसकव घेतलव होतव. परवशजत झवलेल्यव
त्यवच्यव सर्ा ित्नांु ी, एकदव ह्व रोिेललव, यद्ध
ु वच्यव िैदवनवर्र
जबरद्त पद्धतीने घेरले. ित्ु सांख्येने खपु जव्त होतव, रोिेल पिु ा
कचवट्यवत सवपडलव होतव, त्यवलव कुठुनही िदत शिळण्यवची
िक्यतव नव्हती. िोठी फौज दरु होती, आशि रोिेलपविी जेितेि
रिगवडे होते. दोन्सही सेनव आिनेसविने येऊन एकिेकवांच्यव
तवकतीचव अदां वज घेत होत्यव. यद्ध
ु झवलेच तर शर्नवि शनशश्चत होतव,
पि रोिेलने हवर िवनली नवही. त्यवने आपले सवरे रिगवडे इतक्यव
र्ेगवने गोल गोल शफरर्ले, की ित्ल
ु व आभवस झवलव की रोिेलकडे
खपु िोठी सेनव आहे. रोिेलचे तडवखे आठर्नु ित्चु े िनोबल तटु ले
आशि यद्ध
ु वलव सविोरे जवयचे सोडून त्यवांनी पळ कवढलव. फक्त
िशक्तिवली असल्यवचव भवस शनिवाि करुन रोिेल जीर्घेण्यव
पररश्थतीतनु सहीसलवित बचवर्लव. छत्पती शिर्वजी
िहवरवजवांनी हे तांत् शकत्येक लढवयवांिध्ये र्वपरले, बैलवांच्यव शिांगवांनव
आगीचे पेटते पशलते लवर्नु ित्चु ी अनेकदव शदिवभल
ु के ली. िहवन
सेनवनी बवजीरवर् पेिव्यवने पवलखेडलव शनजवि उल िल्ु क लव
कोंडीत पकडले तेव्हव असव आभवस शनिवाि के लव की त्यवच्यव
जर्ळ खपु जव्त सैन्सय आहे, प्रत्यिवत सैन्सय शततके जव्त नव्हते,
पि भीतीने गवरठुन जवऊन, शनजवि िरि आलव. नेपोशलयन
बोनवपवटाने जीर्नवच्यव प्रत्येक आघवडीर्र सवहस आशि

धवडसशनतीचव अर्लांब के लव. एखवद्यव िविसवलव धीटपिविळ
ु े
भव्यतेचे र्लय प्रवप्त होते, हे त्यवने तवडले होते.
कोिी म्हिेल, ही यद्ध
ु वची उदवहरिे आिच्यव रोजच्यव
आयष्ु यवत कवय कविवची? तक
ु वरवि िहवरवज सवगां नु गेले, रवत्शां दर्स
आम्हवस यद्ध
ु वचव प्रसांग! जीर्न हे ही एक यद्ध
ु च आहे, सत्तव आशि
िक्ती र्वढर्ण्यवसवठी, सवांशगतलेल्यव ह्व शटप्स रोजच्यव जीर्नवत
र्वपरतव येिे, हे सहज िक्य आहे, पि तिु च्यव आयष्ु यवत
कोिवसोबत, कोिती खेळी, कुठे , किी खेळवयची, हे तर तम्ु हीच
िोधवयचे आहे. ठरर्वयचे आहे.
धवडस आशि सवहसवचव तम्ु ही दररोज सरवर् के लव पवशहजे.
बेधडक कृ तीच्यव ररांगिवत उतरतवनव, सवहसी र्ृत्तीची धवडसी
व्यक्ती अिी प्रशतिव प्रथिदिानीच उभी करिे, हे उत्ति र् िेय्कर
ठरते. धीट धवडसी कृ तीिळ
ु े तम्ु ही आहवत, त्यवपेिव जव्त
तवकतर्वन र् भव्य शदसतव. सघां र्षा आशि लढवई अटळ असते, तेव्हव
अनपेशित धवडसी कृ तीने दहित शनिवाि करत गेलवत, दसु ऱ्यवची
शहिां त खचते. एकव तडवख्यवनांतर प्रत्येक पढु च्यव खेळीत दसु ऱ्यव
तडवख्यवच्यव भीतीने लोक बचवर्वची भशु िकव घेतवत.
आभवर आशि िभु ेच्छव!..

Life isn’t perfect, but your
‘outfit’ can be.
कवही न बोलतवच, नसु तां
डोळ्यवने पवशहल्यवनांतर जी छवप
पडते शतलव Style म्हितवत.
---------------------------------------------------

धडा सहावा –
पेहराव व थाटमाट राजेशाही ठे वा
---------------------------------------------------तम्ु ही सर्वंनी 'बवहुबली' शचत्पट नक्कीच पवशहलव असेल.
सगळ्यव जगवर्र बवहुबलीची भरु ळ पडली होती. तम्ु हवलव त्यव
शचत्पटवत सर्वात जव्त कोि आर्डलां? अथवातच बवहुबली! पौरुर्ष
आशि प्रेि यवच
ां ां जबरद्त शििि असलेलव, शपळदवर िरीरयष्टीचव,
रुबवबदवर, रवजशबांडव, लोभस बवहुबली! बघतवििीच ज्यवच्यव
प्रेिवत पडवर्ां, असां प्रचांड आकर्षाक व्यशक्तित्त्र् सवकवरलेलव
बवहुबली! सत्तव आशि िक्ती ह्वच
ां ां अशद्वतीय, बेजोड प्रशतशबबां

असलेलव सम्रवट बवहुबली! एकदव िी यू ट्यबू र्र सहज बवहुबलीची
गविी बघत होतो, तेव्हव िलव एकव िल
ु ीची किेंट शदसली...
“Prabhas, why you are so handsome? This is not fair
with us!” “इतकव ्िवटा शदसू नकोस, आिच्यवर्र दयव कर!”
(ओहोहो!!!)
प्रभवस आशि अनष्ु कव ह्व अप्रशति सांदु र जोडीने अिव लवखोकरोडो तरुि तरुिींनव भरु ळ घवतली, अिरिः र्ेडांशपसां के ल.ां
त्यवच्ां यव ह्व तडवखेबांद लोकशप्रयतेचां रह्य कवय आहे िवशहतीये?
शचत्पटवत प्रभवसने उभव के लेलव शदिवखदवर सम्रवट आशि अनष्ु कव
िेट्टीने सवकवरलेली िनिोहक, लोभस सम्रवज्ञी. प्रभवस शचत्पटवच्यव
प्रत्येक फ्रेििध्ये एक खरवखरु व रवजव बननू र्वर्रलवय. एकव रवजवचां
र्वगि,ां बोलिां, त्यवची चवल, त्यवचे सर्ां वद, त्यवचे डोळे , त्यवचे
कपडे, त्यवचां खरवखरु व रवजव बननू जगिां. अनष्ु कव िेट्टी, शतचां
अनपु ि सौंदया, शतची र्ेिभर्षू व, शतचव किनीय बवांधव, कवळीज
शचरत जविवरी शतची नजर, शतचे अनपु ि सौंदया, िवदक तवरुण्य,
चवलण्यव-बोलण्यवची ढब, तीही एक हुबेहूब सम्रवज्ञी बननू जगलीये.
ते दोघेही अगदी खरे खरु े रवजव-रविी असल्यवच्यव आशर्भवार्वतच
शदसले. िनवचव ठवर् घेिवरां हे दोघवच
ां हां ी रूप इतकां लोभस होतां की,
नकळत एकव बेसवर्ध ििी आपिही त्यवांची प्रजव बनून जवतो,
प्रभवसलव आपलव रवजव िवनवयलव लवगतो, इतके त्यव शचत्पटविध्ये

आपि गांतु त जवतो. तम्ु हवलवही बवहुबलीसवरखां, अनष्ु कवसवरखां
लोकवच्ां यव िनवर्र रवज्य करवयलव आर्डेल कव? आपल्यव फक्त
शदसण्यवने, आपल्यव चांबु कीय व्यशक्तित्त्र्वने लोकवांनव िांत्िग्ु ध
करून आपल्यवकडे खेचवयलव आर्डेल कव?
त्यवसवठी आपलां आजचां िहत्त्र्पिू ा सत्ू आहे...
----------------------------------------------

पेहरवर् र् थवटिवट रवजेिवही ठे र्व. इतरवांनी
तम्ु हवलव रवजव गिण्यवसवठी, रवजवसवरखे र्वगव
-----------------------------------------------

राजा बिण्याचं गुर्पत –
इतरवांनी तम्ु हवलव किी र्वगिक
ू द्यवर्ी, हे बऱ्यवच अांिी तम्ु ही
्र्तःलव त्यवांच्यवपढु े कसे सवदर करतव, ह्वर्र अर्लबां नू आहे.
्र्तःप्रशत ओतप्रोत आदर असलेली व्यक्तीच इतरवनां विध्येदख
े ील
आपल्यवबद्दल
् आदरवची भवर्नव शनिवाि करू िकते. ्र्तःची
शदिवखदवर, आदरिीय आशि भव्य शदव्य प्रशतिव शनिवाि करव.
आपोआपच तिु च्यव सविर्थयवार्रील तिु चव शर्श्ववस दिु वर्त जवईल.
रवजव कधीही ्र्तःर्र ियवादव लवदनू घेत नवही, रवजव कधीही

कोिवपढु े गयवर्यव करत नवही, रवजव कधीही कुिवपढु े किवचीही
यवचनव आशि िवगिी करत नवही. रवजव अपयिवलव भीत नवही.
यवउलट जग शजक
ां वयलव िोशहिेर्र शनघवलेलव रवजव यि आशि
शर्जयिीलव आपलव जन्सिशसद्ध हक्क िवनतो.

र्वश्वास बाळगा. –
आपि जर ठवि शर्श्ववस ठे र्लव की िहवन भव्य गोष्टींसवठी
आपली शनर्ड झवली आहे, लर्करच आपल्यव भशर्ष्यविध्ये
कवहीतर भव्य आशि उदवत्त घडिवर आहे, तर आपली ही
िशक्तिवली आशि चांबु कीय शर्चवर्पांदने बवहेर फे कली जवतवत.
आपल्यव ह्व शर्चवरवांच्यव सततच्यव प्रिेपिविळ
ु े आपल्यव
आजबू वजच्ू यव
लोकवांिध्ये
आपल्यवशर्र्षयी अिवच
शिळत्यवजळ
ु त्यव भवर्नवच
ां व ससां गा होऊ लवगतो.
आपि सम्रवट असल्यवच्यव थवटवत जगू लवगल्यवने आपल्यव
आजबू वजच्ू यव लोकवच
ां ी शनशश्चतच अिी धवरिव होण्यवची सरुु र्वत
होते की, इतकव आत्िशर्श्ववस बवळगण्यवसवठी परु े से िौशलक गिु
आशि ज्ञवन आपि बवळगनू आहोत.
्र्तःलव रवजव घोशर्षत करव –
रवजर्ि
ां वत जन्सिवलव न आलेल्यव शकत्येक परुु र्षवनां ी
्र्कतृात्र्वने ्र्तःलव प्र्थवशपत के ले. भवरतीय भिू ीर्र सम्रवट

चांद्रगप्तु , छत्पती शिर्वजी िहवरवज, बवजीरवर् पेिर्े ही िन्सू यवतनू
सत्तव्थवनवच्यव िीर्षा्थवनी जवऊन पोहचलेली कवही अजोड
व्यक्तीित्त्र्े आहेत. र्ैशश्वक पटलवर्रदेखील अिी उदवहरिे
पवनोपवनी आढळतवत. थोडोरस ऑफ बॅझेंटवईन, कोलांबस,
शबथोशर्नस, शडझरवयशलस, अलेक्झेंडर, िॅशझनी, नेपोशलयन,
शहटलर ह्व सर्वंनी आधी ्र्तःलव रवजव घोशर्षत करून टवकलां,
िनोिन ्र्तःलव रवज्यवशभर्षेक करर्नू घेतलव. िी रवजिक
ु ुट
घवलण्यवसवठी सर्वात पवत् व्यक्ती आहे, असे आधी िनवतल्यव
िनवत घोशर्षत के ले आशि कवलवांतरवने ह्व व्यक्ती सत्तेच्यव
िीर्षा्थवनी पोहोचल्यव. ्र्तःच्यव सत्तवप्रवप्तीचे भवकीत त्यवनां ी
आधी ्र्तःच शलशहले होते. ्र्तःच्यव शर्श्ववसवर्र शर्जय शिळर्व.
रवजव असल्यवचव अशभनय करव, आपि ्र्तःची फसगत करत
आहोत, हे सिजल्यवर्रदेखील रवजवसवरखेच र्वगव. इतर लोकही
तम्ु हवलव रवजवसवरखीच र्वगिक
ू देतील. नेहिीच प्रशतशष्ठत, थोर
आशि उच्च दजवाची र्वगिक
ू ठे र्व. भले िग र्व्तर् कवहीही असो.
िोठिोठे उद्योगपती, रवजकीय नेते ह्वांचे बवरकवईने अनक
ु रि
के ल्यवस त्यवांनी ही योजनव आशि हे सत्ू र्वपरल्यवचे तम्ु हवलव सहज
शदसनू येईल.

राजेशाही म्हणजे उमिटपणा िव्हे –
उिाट, उद्धट आशि इतरवनां व तच्ु छ लेखिवरे लोक कधीही
लोकशप्रय असत नवहीत. उिाटपिव हव रवजेिवही आचरििैलीच्यव
नेिकव शर्रुद्ध गिु आहे. ्र्तःबद्दल आदर आशि दरवरव शनिवाि
करण्यवसवठी, प्रत्येक र्ेळी इतरवच
ां व अपिवन करण्यवची
आर्श्यकतव नसते. आपल्यव कविवतनू , र्वगण्यवबोलण्यवतनू ,
शदसण्यवतनू आशि िॅनसािधनू ते सहज सवधले जवऊ िकते.
्र्तःचे िल्ू य र्वढर्व
तिु चे िल्ू य शनशश्चत करिे हे तिु च्यव हवतवत आहे. किी
िवशगतलेत किी शिळेल, िह्वांडवजर्ळ शनयशितपिे शजतकी जव्त
िवगिी करवल शततके जव्त तम्ु हवलव शदले जवईल. तिु चे िल्ू य
उच्च कोटीतील आहे, ह्व तिु च्यव आत्िशर्श्ववसविळ
ु े तिु चे
अर्िल्ू यन आशि अनवदर करिवरे दख
े ील तिु चव आदर करू
लवगतील. आकर्षाक शदसव, रुबवबवने जगव, ऐश्वया प्रिेशपत करव. पदप्रशतष्ठेची पवयरी सवांभवळव.
--------------------------------------------------------पेहराव व थाटमाट राजेशाही ठे वा. इतरांिी तुम्हाला
राजा गणण्यासाठी, राजासारखे वागा. हे सूत्र प्रचंड
उपयुक्त आर्ण प्रिावी आहे. मिापासूि

र्ियर्मतपणे अमलात आण्यास तुम्ही क्पिाही
करू शकत िाही, असे माप र्ियती आर्ण ब्रह्ांड
तुमच्या पदरात टाके ल.
सवरवांि आपल्यव शदसण्यविध्ये, र्वगण्यवबोलण्यविध्ये, पेहरवर्वच्यव
िैलीिध्ये िवही सांपन्सनतव, ऐश्वया शदसवर्े यवर्र लि कें शद्रत करव.
आज शदर्सभर तिु चे शर्चवर भव्य, शदव्य, पर्ातवसवरखे उांच
असले पवशहजेत. रवजव शकांर्व रविीलव सवजेिी तिु ची कृ त्ये िहवन
असली पवशहजेत.
तम्ु ही रवज्यपदवसवठी शकती लवयक आहवत, हेच तिु च्यव
प्रत्येक हवलचवलीतनू दवखर्नू द्यव.
तिु चे सळसळते चैतन्सय आशि एकव िवसनकत्यवाची शर्लिि
छवप इतरवच्ां यव िनवर्र किी ठसेल, ह्वर्र शर्चवर करव, शतलव
प्रत्यिवत आिव.
धन्सयर्वद आशि िनःपर्ू ाक िभु ेच्छव.

-----------------------------------------

धडा सातवा –
कमकुवत बिू िका, कणखर बिा
-----------------------------------------तम्ु ही अिव कोित्यवतरी व्यक्तीलव नक्की ओळखत असवल,
जी सतत तक्रवर करते. नेहिी रडगविी गविवरे लोक तिु च्यव
बघण्यवत आहेत कव? तक्रवरखोर लोकवांनव गवह्रविी गवण्यवसवठी एक
छोटव िल्ु लक शर्र्षयही परु तो. एकव दक
ु वनवत एक र््तू खरे दी
करवयलव जवतील, आशि परेिवनीचव पवढव सरू
ु करतील.
“आजकवल िहवगवई शकती र्वढलीय, ह्व सरकवरने सगळ्यव
गोष्टी शकती िहवग करून ठे र्ल्यव आहेत. अजनू टॅक्स लवर्व, अजनू
जीए्टी लवर्व, जीर् घ्यव आिचव एके शदर्िी?”
अरे , िहवगवई आपल्यव शनयत्ां िवबवहेरची गोष्ट आहे, एकतर
उत्पन्सन र्वढर् नवही तर खचा किी कर.
उगीच शबनकविवचां रक्त जवळल्यवने तझु वच बीपी र्वढेल, बवकी
कुिवलवच कवही फरक पडिवर नवही.

अिव लोकवांनव िी किकुर्त िनवची िविसां असां म्हितो, हे
लोक त्यव गोष्टींची र्वयफळ चचवा चघळत बसतवत, ज्यव गोष्टींर्र
त्यवांचां शनयांत्ि नसतां.
त्यवउलट किखर िनवची िविसां तक्रवर करून कांठिोर्ष
करण्यवत आपलव बहुिल्ू य र्ेळ आशि ऊजवा र्वयव घवलर्त नवहीत.
ते ्र्तःलवच शर्चवरतवत, “हो, खरांय, िहवगवई र्वढलीये, पि तेच
ते घोकत बसेल तर त्यवत िवझव कवय फवयदव होईल? त्यवपेिव िी
अशधक पैसे कसे किर्वर्ेत ह्व गोष्टींर्र लि कें शद्रत करतो.”

------------------------------------------------------१. कणखर मिाची माणसं फक्त त्याच गोष्टींवर लक्ष
कें र्ित करतात, जयावर त्यांचं र्ियंत्रण असतं.
------------------------------------------------------आपलव व्यर्सवय जोिवत चवलत नसेल तर किखर िनवची
िविसां तक्रवर करत बसत नवहीत,
ग्रवहकवांनव, सरकवरलव, व्यर््थेलव दोर्ष देण्यवऐर्जी ही किखर
िनवची िविसां, ग्रवहक र्वढर्ण्यवचे, अशधकवशधक पैसे शिळर्ण्यवचे
नर्नर्े र्ते िोधतवत.
तम्ु ही शकतीतरी र्ेळेस लोकवांनव भतू कवळवत रितवनव पवशहलां
असेल,

“िवझां लग्न होण्यवच्यव अगोदरचव कवळ खपू खपू खपू चवांगलव
होतव.”
“िवझी जनु ी नोकरी हवये नव खपू च ि्त होती.”
“आज िवझे र्डील जर असले असते तर पररश्थती खपू
र्ेगळी असली असती.”
“ते गेलेलां आयष्ु य पन्सु हव र्वपस जगवयलव भेटलां असतां तर
शकती छवन झवलां असतां नव?”
किकुर्त िनवची िविसां भतू कवळवच्यव आठर्िीतच रितवत,
जी र्ेळ शनघनू गेलेली आहे, त्यवबदल्यवत पश्चवतवप करून ते
आिखी र्ेळ र्वयव घवलर्तवत.
यवउलट किखर िनवची िविसां कधीच शर्नवकवरि आपल्यव
भतू कवळवलव उगवळत बसत नवहीत. ही िविसां र्तािवन ििवत
जगतवत, चवलू ििवांर्र लि एकवग्र करतवत.
भशर्ष्यवच्यव शनयोजनविध्ये ते ्र्तःलव व्य्त ठे र्तवत.
भतू कवळवतनू ते फक्त िहत्त्र्वचे धडे घेतवत.
फक्त झवलेल्यव चक
ु व िोधण्यवपरु तव ते भतू कवळवचव र्वपर
करतवत.

त्यवांनव हे िवहीत असतां की घडून गेलेल्यव चवगां ल्यव र्वईट
घटनव ह्व फक्त आठर्िी आहेत, िनवचे खेळ आहेत, त्यवपेिव
जव्त िहत्त्र् त्यवांनव अशजबवत नवही.
तेव्हव भतू कवळवत घडून गेलेल्यव बऱ्यव र्वईट घटनवसां वठी
िनवत अपरवधभवर् ठे र्ण्यवत कवहीच फवयदव नवही, त्यवलव िळ
ु ी
कवही अथाच नवही.
त्यविळ
ु े ही िविसां भतू कवळवत अडकून पडत नवहीत.
--------------------------------------------------------

२. कणखर मिाची माणसं िूतकाळात जगत िाहीत
-------------------------------------------------------किकुर्त िनवच्यव िविसवलव जर कव सिोर एखवदी िशसाडीझ
बेंझ, बीएिडब्ल,ू ऑडी शकांर्व पोिे अिी जबरद्त अशलिवन कवर
शदसली तर ते शर्चवर करतवत, की ह्व गवडीचव िवलक पक्कव दोन
नांबरच्यव धांद्यवत किवई करत असेल. “िीिांत लोक हे गररबवांचां रक्त
िोर्षनू किवई करतवत.” र्गैरे, र्गैरे…
फक्त पैिवशर्र्षयीच नवही, प्रत्येक गोष्टीिध्ये किकुर्त िनवची
िविसां नकवरवत्िक र्ृत्तीने पछवडलेली असतवत. एखवद्यव चवगां ल्यव
शक्रके टरलव बघनू हे म्हितील की, “तो हवये नव, फक्त किजोर
टीिसिोरच खेळतो.” अरे , पि िी म्हितो, तो तझ्ु यवपेिव जव्त

सरवर् करत असेल म्हिनू तर शतथपयंत पोहचलव असेल नव,
त्यवची टेशक्नक, त्यवची िेहनत ह्वतनू आपि कवहीच कव शिकू
नये? त्यवच्यवकडून प्रेरिव घेण्यवऐर्जी त्यवलव नवर्े ठे र्नू
आपल्यवलव कवय शिळिवर? एखवद्यव तगड्यव शपळदवर
िरीरयष्टीच्यव बॉडीशबल्डरलव पवहून हे म्हितील की, पक्कव
श्टरॉइडस घेत असेल. जरुरी नवही की बॉडी बनर्ली आहे म्हिजे
तो ्टीरॉइडर्रच असेल. त्यवसवठी त्यवने तवसतां वस जीििध्ये घवि
गवळलव असेल, डवएटर्र शनयांत्ि ठे र्लां असेल. बरां, ्टीरॉइड
घेतले जरी असतील तरी त्यवचव ्टॅशिनव, शफटनेस तिु च्यवपेिव
चवगां लवच असेल. किकुर्त िनवची िविसां जर र्त्यवर्र कुिवकडे
िहवगडी ्पोटाबवइक पवहतील, तर म्हितील, की ‘रईस बवपवची
शबगडी हुई औलवद' असेल. प्रत्येक ्पोटाबवइक चवलर्िवरव,
शबगडी हुई औलवद नसतो.
किखर िनवची िविसां कधीच द्वेर्ष आशि ित्सर ह्वांनी पेटुन
उठत नवहीत.
आपल्यवहून सांदु र, आपल्यवहून गिु ी, आपल्यवहून िीिांत
लोकवनां व पवहून ते त्यवनां व िनवतनू िभु ेच्छव आशि आिीर्वाद देतवत.
जळत बसण्यवऐर्जी आपल्यवपेिव हुिवर लोकवांकडून ते
िवगादिान आशि प्रेरिव घेतवत.

-------------------------------------------------------

३. कणखर मिाची माणसं इतर यशस्वी माणसांवर
जळत िाहीत, याउलट त्यांिाच ते आपलं प्रेरणास्थाि
बिवतात
------------------------------------------------------सिजव एकव व्यक्तीने िशहनव दोन लवख रुपये किवईचे ध्येय
ठे र्ले आहे, पि आत्तव त्यवचव व्यर्सवय जेितेि चवलत आहे.
तो कवही शदर्स शव्हज्र्लवइज करतो, की िलव दोन लवख रुपये
शिळवले आहेत, पि धांदव र्वढवर्व म्हिनू कृ ती कवहीच करत नवही,
कवही िशहने असेच शनघनू जवतवत,
त्यवच्यव रोजच्यव जीर्नवत तो कवहीच बदल करत नवही,
कृ ती न के ल्यविळ
ु े िग त्यवलव अपेिेप्रिविे पैसव शिळत नवही,
आशि िग तो शनरवि होतो, आशि जगवलव दोर्ष देतो. लॉ ऑफ
अरॅक्िनलव दोर्ष देतो,
“सगळ्यव जगवसवठी हे कवि करतांय, िवझ्यवच बवबतीत असां
कव होत?ां ”
“िवझां निीबच फुटकां!”
आतव तो आपलव आत्िशर्श्ववस गिवर्नू बसतो.

किकुर्त िनवची िविसां यिवकडे घेऊन जविवरी पवर्लां
उचलत नवहीत. त्यवनां व कष्ट नको असतवत, त्यवनां व सगळां आयतां
पवशहजे असतां.
ऐतखवऊ कुिीकडचे!
किखर िनवची िविसां कविवलव र्वघ असतवत. ते आपलां
ध्येय कधीच बदलत नवही. उलट ध्येय पिू ा होईपयंत ते र्ेगर्ेगळे
अॅक्िन प्लवन बनर्तच रवहतवत,
शदर्सेंशदर्स ते अशधकवशधक प्रयत्न करत रवहतवत, आपल्यव
चक
ु व सधु वरत रवहतवत. र्ेगर्ेगळ्यव पद्धती, नर्नर्ीन कल्पनव
प्रत्यिवत आित रवहतवत.
आशि एके शदर्िी शनयतीही त्यवांच्यव शजद्दीसिोर हवर िवनते.
आतव िह्वांड त्यवांनव जे हर्ां ते भरभरून देतां.
--------------------------------------------

४. कणखर मिाची माणसं एकच चूक पुन्हा पुन्हा
करत िाहीत
-------------------------------------------आजकवल प्रत्येक कांपनीिध्ये बहुतवि
ां लोकवच्ां यव िनवत ही
भवर्नव असते की कांपनी िलव किी पगवर देत आहे. कांपनीचव

िवलक, टॉप िॅनेजिेंट, िवझव बॉस हे सगळे आिच्यव शजर्वर्र ऐि
करतवत. िलव शजतके पेिेंट आहे, त्यवपेिव शकतीतरी अशधक पगवर
शिळण्यवसवठी िी पवत् आहे.
हे म्हितवत, “आम्ही घवि गवळतो, पि आम्हवलव कोिी
शर्चवरतच नवही, आिचां रक्त िोर्षनू सगळे िीिांत होत आहेत. “
ह्वनां व र्वटतां, जगवतले सर्ा प्रॉब्लेम्स ह्वच्ां यवच नशिबवत
शलशहले गेले आहेत. आपल्यव प्रत्येक अपयिवचां खवपर
फोडण्यवसवठी ह्वांच्यवकडे बहविे तयवर असतवत. हे आपल्यव
जबवबदवरीपवसनू दरू दरू पळतवत. ते कधीच कुिविी कवही िेअर
करत नवहीत, आपल्यव र््त,ू आपली सवधन,ां एर्ढांच नवही तर
आपल्यव आयशडयव, आपलव आनांद, आपलां यिसद्ध
ु व हे कधीच
कोिवसोबत िेअर करत नवहीत, कवरि ह्वांनव भीती र्वटते की िी
जर हे त्यवांनव शदलां तर ते िवझ्यवपढु े शनघनू जवतील. ही सगळी
किकुर्त िनवची लििां आहेत. किखर िनवची िविसां जवगरुक
असतवत. त्यवांनव ्र्तःची शकांित िवहीत असते. ्र्तःच्यव
आयष्ु यवतल्यव प्रत्येक यिवपयिवची जबवबदवरी ते ्र्तःकडे
घेतवत. त्यवचां व पगवर किी असेल तर ते बॉसलव दोर्ष देण्यवऐर्जी,
नर्नर्ीन श्कल्स शिकण्यवकडे, ्र्तःिधल्यव उिीर्व भरून

कवढण्यवकडे लि देतवत. अिव र्ृत्तीच्यव लोकवांनव कधीतरी कुिवची
भीती र्वटेल कव?
---------------------------------------------------------

“कणखर मिाच्या माणसांिा ही िीती कधीच िसते
की जग त्यांिा फसवेल
--------------------------------------------------------तर ह्व होत्यव किखर र्ृत्तीच्यव िविसवांच्यव पवच सर्यी. आज
आत्िपरीिि करव, ह्वपैकी शकती सर्यी तिु च्यवकडे आहेत?
प्रविवशिकपिे ्र्तःच्यव िनवकडे बघव, ते एक किकुर्त िन आहे
कव किखर िन आहे? अजनू किखर िन बनर्ण्यवसवठी
आजपवसनू तम्ु ही कोिकोित्यव नर्ीन सर्यी लवर्नू घेिवर
आहवत? ह्व लेखविां ध्ये शिळवलेली िवशहती आपल्यव
कुटुांबीयवांिध्ये, आपल्यव शजर्लग शित्वांसोबत नक्की िेअर करव.
तम्ु हवलव आर्डलेल्यव लेखविां धल्यव िदु द्य् वचां ी त्यवांच्यवसोबत चचवा
करव. शििि तज्ज्ञ एडगर डेलच्यव म्हिण्यवनसु वर र्वचन के ल्यवने
फक्त दहव टक्के लिवत रवहतां, चचवा के ल्यवने िवत् सवठ सत्तर टक्के
िवशहती डोक्यवत शफट होते.
िनःपर्ू ाक आभवर आशि िभु ेच्छव!

-------------------------------------------------

धडा आठवा –
र्ववाद्य बडबडीपेक्षा कृतीिे र्जंका
------------------------------------------------सोळवव्यव ितकवच्यव उत्तरवधवात इग्ां लड, यरु ोपिध्ये एक नव्यव
प्रकवरची जीर्निैली आशि कलव जन्सिवलव आली. त्यव
कवलखांडवलव ररनेसन्सस उफा पनु रुज्जीर्नवचव कवळ असेही
म्हितवत. त्यव कवळवर्र आपलव अशिट ठसव उिटर्िवरे , एकवपेिव
एक सबु क, देखण्यव इिवरती बनर्िवरे सर शि्तोफर रे न िवझे
फे व्हरे ट आशका टेक्ट आहेत. ते एक िहवन ्थवपत्य रचनवकवर होते.
रे न यवनां ी जगवलव ज्यव सरु े ख र्व्तच
ांू ी भेट शदली, त्यवच शडझवइन्ससर्र
सरुु र्वतीलव सविवन्सय कुर्तीच्यव लोकवक
ां डून िांकव घेतली गेली,
त्यवच्ां यव शडझवइन्ससनव अप्र्ततु , अर्व्तशर्क म्हटले गेले, पि
शि्तोफर रे न ह्वनां ी कधीही उलटून उत्तर शदले नवही. १६८८ िध्ये
र्े्टशिशन्टर िहरवकररतव एकव भव्य टवऊन-हॉलची सक
ां ल्पनव रे न
यवांनी कवगदवर्र शचशत्त के ली. नगरवचे िहवपौर िवत् ह्व ब्लू शप्रांटर्र
शततके से सिवधवनी नव्हते. उलट शचांतविग्न होते. दसु रव िजलव परु े सव
सरु शित नवही अिी भीती त्यवांनव र्वटत होती.

सगळे बवांधकवि कोसळून त्यवांच्यव पशहल्यव िजल्यवर्रच्यव
कवयवालयवर्र आदळेल अिी भीती त्यवनां ी रे नपविी बोलनू
दवखर्ली. प्र्तवशर्त र्व्तल
ू व जवदवचव टेकू देण्यवसवठी दोन भक्कि
दगडी खवांब उभवरवर्े, अिी त्यवांनी रे नकडे िवगिी के ली. रे नसवरख्यव
सर्ोत्कृ ष्ट पररपिू ा अशभयत्ां यवलव हे ठवऊक होते की यव खवांबवचां े
कवहीही प्रयोजन नवही. िहवपौरवांची ही भीती अनवठवयी आहे. पि
त्यवनां ी िहवपौरवि
ां ी कसलवही र्वदशर्र्वद के लव नवही.
त्यवांनी चक्क त्यवची सचू नव िवन्सय के ली, आशि दोन जवदवचे
दगडी खवांब बवांधनू टवकले. सवांशगतलेले ऐकल्यवबद्द्ल िहवपौरवांनी
रे न यवांचे आभवर िवनले. िनवतली िांकव दरू के ल्यवबद्दल अनेक
धन्सयर्वद शदले. पढु े अनेक र्र्षवंनी उांच परवतीर्र कवि करिवऱ्यव
िजरु वच्ां यव लिवत आले की छतवपयंत येऊन ते खवबां थवबां ले आहेत.
म्हिजे खवांब र् छत एकिेकवांनव टेकलेले नव्हते. ते खवांब बनवर्ट
होते, नकली होते, खरव आधवर देिवरे नसनू फक्त िोभेचे होते.
त्यवतनू दोघवनां वही हर्े ते शिळवले. िहवपौर खवबां पवशहल्यवने शनशश्चतां
झवले, आशि रे नलव खवत्ी होती, एके शदर्िी पढु ील शपढ्यवांच्यव
ध्यवनवत येईल की िळ
ू रचनेत खवांबवचां े कवहीही प्रयोजन नवही.
म्हिजेच रे नची सक
ू होती.
ां ल्पनव शबनचक
Win through actions. Never through arguments.

र्वदशर्र्वद न घवलतवही कसे शजांकतव येते, रे नने ह्वचे अप्रशति
उदवहरि जगवपढु े ठे र्ले आहे. सत्तेच्यव िीर्षा्थवनी असिवरे शकांर्व
शिखरवर्र पोहचण्यवची इच्छव असिवरे लोक इतर सवधवरि
लोकवांसोबत िल्ु लक र्वदशर्र्वद घवलण्यवत आपलव िौल्यर्वन
र्ेळ र्वयव घवलर्त नवहीत. त्यवांनव िवहीत असते की, र्वदशर्र्वद
करून शिळर्लेलव शर्जय ििभांगरु असतो. इतरवचां े िन
शजक
ां ण्यवसवठी एकही िब्द न बोलतव के लेली कृ ती जव्त
प्रभवर्िवली असते. र्वदशर्र्वद करण्यवपेिव आशि आपली बवजू
किी बरोबर आहे, यवचे ठवसनू ्पष्टीकरि देत बसण्यवपेिव
आपली योग्यतव आशि अचक
ू तव कृ तीतनू दवखर्नू द्यव.
सत्तव आशि िक्ती प्रवप्त करण्यवचे आजचे सत्ू आहे.
----------------------------------

र्ववाद्य बडबडीपेक्षा कृतीिे र्जंका
----------------------------------

मौि राहूिही बदला घेता येतो.
जर्ळपवस र्ीस र्र्षवंपर्ू ीची घटनव आहे. आज फ्रॉड ठरर्नू
जेलिध्ये असिवरे प्रख्यवत शबल्डर डी. एस. कुलकिी ह्वनां ी उत्तर
िांबु ईिध्ये एक अपवटािेंट बवधां ण्यवसवठी जिीन खरे दी के ली होती.

िवत् कवही नव कवरिविळ
ु े भवडेकरुांनव जवगेर्रून बवहेर
कवढण्यवसवठी उिीर होत होतव. पण्ु यवचव एक िरवठी शबल्डर िबांु ईत
येऊन टोलेजांग टॉर्र बवांधतो र् आपल्यविी ्पधवा करतो, ह्विळ
ु े
िांबु ईतले इतर शबल्डर नवखि
ु होते.
ते शबल्डर डीसकें नव जवहीरररत्यव घवटी म्हिनू शखजर्वयचे.
एकव अिरवठी शबल्डरने एकव कवयाक्रिवत त्यवांनव ‘िांबु ई तिु ची,
सखबु वई आिची’ असे शचडर्ले. डीएसकें च्यव प्लॉटच्यव बवजल
ू व
असलेल्यव गोदरेज ग्रपु ने त्यवांनव भेटवयलव बोलर्ले. त्यवनां व तम्ु ही
तोट्यवत जवल अिी भीती दवखर्नू सवत कोटींचव प्लॉट सहव
कोटींनव खरे दी करण्यवची तयवरी दवखर्ली. डीएसकें नी आपलां
िनोधैया ढळू शदलां नवही. त्यवांनी गप्प रवहून प्रत्येक अपिवन शगळलव.
ह्व छोट्यव िोठ्यव हल्ल्यवनां ी ते अशजबवत शर्चशलत झवले नवहीत.
त्यवांनी एक उत्कृ ष्ट इिवरत बवधां ण्यवर्रच आपलां सांपिू ा लि कें शद्रत
के लां. आजही ती इिवरत अबां विवतव टॉर्सा नवर्वने लोकवांचे लि
र्ेधनू घेत आहे, शजचां बशु कांग पच्ां यवऐिां ी हजवर रुपये ्क्र्ेअर फूट
भवर्वने झवलां. हव िांबु ईत एक नर्व शर्क्रि रचलव गेलव होतव. इतकी
ती इिवरत सांदु र बवांधली गेली होती. आजकवल हे डी. एस.
कुलकिी गतांु र्िक
ू दवरवनां व फसर्ल्यवबद्दल पण्ु यवच्यव येरर्डव
जेलिध्ये िक्ु कविी असतवत, पि यव एकव कवरिविळ
ु े त्यवचां व सांघर्षा

झवकोळलव जवत नवही. आपि ज्यवच्यवकडून जे जे चवांगले
शिकण्यवसवरखे आहे ते घ्यवर्े, बवकीचे सोडून द्यवर्े.
------------------------------------------------------

मिके हारे हार है, मिके जीते जीत
एकोिीसवव्यव ितकवच्यव िेर्टी एकव यरु ोशपअन हॉटेलिध्ये
जििेदजी टवटवनां व इग्रां जवनां ी फवइव्ह ्टवर हॉटेलिध्ये प्रर्ेि
नवकवरलव. १८ शडसेंबर १९०३ िध्ये जििेदजी रतनजी दवदवभवई
टवटव ह्वांनी त्यव कवळवतले पांचर्ीस लवख रुपये खचानू एक
आशलिवन हॉटेल िबांु ईत बवधां ले, ज्यवचे नवर् हॉटेल तवज! आतव
ह्व हॉटेलिध्ये पवटी लवर्ली गेली, “Dogs and British are not
allowed.” सशचन तेंडुलकर िहवन लोकवांच्यव िेिीत जवऊन
बसलव. कवरि तो प्रत्येक र्ेळी आपल्यव टीकवकवरवनां व बॅटने उत्तर
द्यवयचव.
-----------------------------------------------------

कमियोगी होऊि टीके ला उत्तर द्या
इग्ां लडां िध्ये रवहिवऱ्यव बेंजशिन शडझरे ली नवर्वच्यव िविसवलव
व्यर्सवयवत अपयि आले. त्यवने आपल्यव पत्नीलव सवांशगतले,
“िलव ह्व देिवचव पांतप्रधवन बनवयचे आहे.” पत्नी म्हिवली, “सवधे
कवि न जवििवरव िविसू शिटनचव पतां प्रधवन कसव होईल, आरिवत

तोंड पहव.” त्यव र्ेळेलव ते ससां देचे सवधे सद्यही नव्हते. पत्नीच्यव
कुचेष्टल
े व त्यवनां ी उत्तर शदले नवही. प्रयत्नवच
ां ी परवकवष्ठव करुन अनेक
र्ेळव परवभतू होऊन शडझरे ली सांसदेचे सद्य म्हिनू शनर्डून आले.
एकदव सांसदेत एकव प्र्तवर्वर्र भवर्षि करतवनव, िद्दु व व्यर्श्थत
िवांडतव न आल्यवने लोकवांनी त्यवांची िनसोक्त शखल्ली उडर्ली.
लोक हसू लवगले. ‘खवली बसव’, ‘खवली बसव’ असव गलकव
के लव. शडझरे ली शनरवि झवले, बसतव बसतव ते म्हिवले, “आजचव
शदर्स तिु चव आहे, उद्यवचव शदर्स िवझव असेल.” प्रचांड पररिि
करून ते दोन र्ेळव शिटनचे पांतप्रधवन झवले. नांतर त्यवांचे प्रत्येक
भवर्षि कवळजीपर्ू क
ा ऐकले गेले.
-----------------------------------------------------

आपले म्हणणे आकषिकपणे मांडा –
ज्यवलव चवांगले सांभवर्षि करतव येते, त्यवचे सिवजवत नेहिी
्र्वगत होते. बोलिवऱ्यवची िवती खपते, न बोलिवऱ्यवचे सोनेही
शर्कले जवत नवही. जी व्यक्ती आपले म्हििे आकर्षाकपिे सवगां ू
िकते, ती दसु ऱ्यवचां े लि चटकन र्ेधनू घेऊ िकते. अर्वांतर,
पवल्हवळीक, आिय नसलेले, गवर्गप्पव, अथाहीन, आचरट बडबड
यवांचव लोकवांनव लर्करच कांटवळव येतो. सांभवर्षिवत हलके फुलके ,

हव्य शर्नोद जरूर असवर्ेत, पि शजव्हवरी लवगेल असे व्यांग,
फवलतू शर्नोद नसवर्ेत.
----------------------------------------------------

चांगले र्वचार आर्ण चांगले वाचि मिे र्जंकूि
घेतात
आजबू वजच्ू यव लोकवांचव, त्यवच्ां यव िनवचव अांदवज घेत, तिु च्यव
पोतडीतनू र्वतवर्रिवलव अनरू
ु प असे शक्से, कथव, घटनव, प्रसगां
सवांगनू लोकवांची िने शजांकून घ्यव. आर्वज िक्य शततकव र्जनदवर
बनर्व, आर्श्यक शठकविी आर्वजवत हुकूित उिटू द्यव, आर्श्यक
शठकविी आजार्तव पवझरू द्यव. बोलतवनव योग्य शठकविी पॉझ
घेतल्यवने तिु चे म्हििे लिपर्ू ाक ऐकून घेतले जवते. सांभवर्षि
शजांकून घेण्यवसवठी सिोरच्यवची प्रिांसव करव, खोटी ्ततु ी करू
नकव, ते लगेच लिवत येते. भरपरू र्वचन असेल त्यवलव िनोरांजक
सांभवर्षि करतव येते. सांगीत, कलव, सवशहत्य, प्रर्वस ह्वांच्यविळ
ु े
गप्पवनां व बहर येतो.
----------------------------------------------------

समोरच्या व्यक्तीचे बोलणे तोडू िका. शब्दांचे बडु बडु े
सोडू िका

कवही िविसे इतकी उतवर्ळी असतवत, की ती दसु ऱ्यवलव
धडपिे बोलचू देत नवहीत. अिव व्यक्तींनव लोक टवळवयलव
लवगतवत. दसु ऱ्यवचे बोलिे लिपर्ू ाक ऐकून घेतले पवशहजे. उत्ति
सांभवर्षि करिवरव उत्ति िोतवही असतो. सांभवर्षिवत अखडां बोलिे
बरोबर नवही. अफर्वांिध्ये रस घेऊ नकव. लोकवच्ां यव भवनगडी
चर्ीने चघळू नकव. तिु च्यव िब्दसांग्रहवतनू अपिब्द कवढून टवकव.
िेर्टी इतके च सवगां ेन, र्वदशर्र्वदवत शजक
ां लवत तरी तो आनदां
तवत्परु तव असतो, तिु च्यवपवसनू एक िविसू कवयिचव तटु लेलव
असतो, िब्दवांचे हत्यवर चवलर्ल्यवस जखि होऊन एकव शित्वचे
ित्िू ध्ये झवलेले रूपवांतर आयष्ु यभरवसवठी परर्डत नवही. कृ तीतनू
्र्तःचे म्हििे शसद्ध करण्यवलव िवत् खपू िोठव अथा असनू त्यवची
तवकदही खपू िोठी असते, जी कवही न बोलतव, सगळ्यव जगवलव
शदसते.
यव सगळ्यवतनू आपि कवय शिकू िकतो?

१ . र्कतीही र्वपरीत पररर्स्थती आली तरी आज
र्दवसिरात कोणाशीही वादर्ववाद
घालण्यात वेळ वाया घालवू िका.
२. आपली बाजू कशी बरोबर आहे, हे
बोलण्यातूि िाही, कृतीिे र्सद्ध करा.

३. तुम्ही बोललेले प्रत्येक वाक्य आिंददायी
आर्ण आकषिक असेल याकडे लक्ष द्या.
४. शब्दांिी कुरापती करूि मिे दुखवण्याची
सवय असेल तर ती तत्काळ मोडा.
५. तुम्हाला िेटले्या प्रत्येक व्यक्तीची
प्रामार्णक स्तुती करण्याची कारणे शोधा.
उत्कृ ष्ट सांभवर्षिकलव शिकून िने शजांकण्यवसवठी खपू खपू
िभु ेच्छव.

Networking is not about
just creating contacts,
networking is about
planting relations
----------------------------------------------------

धडा िववा – स्वतःच्या बचावासाठी
र्क्ले बांधू िका. एकांत धोकादायक ठरतो
---------------------------------------------------शित्वनां ो,
तम्ु ही पवशनपतच्यव लढवईशर्र्षयी नक्कीच ऐकलां असेल,
र्वचलां असेल. िरवठ्यवच्ां यव इशतहवसवत पवशनपत नवर्वची एक अिी
जखि आहे, शजचे व्रि कधीच भरून येिवर नवहीत. पवशनपतची
लढवई जगवतली अिी एकिेर् आशि िेर्टची लढवई आहे, शजथे
सिोरवसिोरच्यव लढवईत दोन लवख सैन्सय लढले. हे यद्ध
ु एक धडव
नवही, िोधली तर आयष्ु यवतल्यव प्रत्येक गांतु वगांतु ीची उत्तरां
शिळतील, असव हव सिग्र शसलॅबसच आहे. बलचु , पश्तनु आशि

अफगवशि्तवनच्यव क्रूर आशि रवनटी टोळ्यवांनव घेऊन सिृद्ध
भवरतवलव लटु ण्यवसवठी आलेलव अब्दवली आशि त्यवलव पळर्नू
लवर्ण्यवसवठी, िघु लवांच्यव गवदीचां रिि करण्यवसवठी आपलां गवर्
सोडून पांधरविे शकलोिीटर दरू लढवयलव गेलेले िरवठे .
यिनु व नदीच्यव एकव बवजल
ू व अब्दवली, दसु ऱ्यव बवजल
ू व
सदवशिर्रवर् भवऊ, दोघेही यद्ध
ु वलव सज्ज, पि कुठे शभडवयचां ते
पक्कां होत नव्हतां, कवरि िध्ये होती दथु डी भरुन र्वहत असलेली
यिनु व नदी. िरवठ्यवांनी शदल्ली शजांकली, पि त्यवांनव हर्ां होतां धवन्सय,
िग हेरवांनी बवतिी आिली की अब्दवलीच्यव तवब्यवत असलेल्यव
कांु जपऱ्ु यवच्यव शकल्ल्यविध्ये रसद आहे. िरवठ्यवांनी शतकडे कूच
के ले, कांु जपरु व शजांकले. शिखवांचव प्रवांत सजु लवि् सफ
ु लवि् आहे,
अिी िवशहती असल्यवने िरवठ्यवनां ी आपलव िोचवा शतकडे र्ळर्लव
आशि ते पोहचले पवशनपतवर्र. पि अब्दवलीने तवतडीने पवण्यवत
सैन्सय घवलनू यिनु व ओलवांडली आशि िरवठ्यवांचव घरी परतण्यवचव
िवगा त्यवने रोखनू धरलव.
सदवशिर्रवर् भवऊलव यद्ध
ु आपल्यव अटींर्र खेळवयचे होते.
त्यवलव यद्ध
ु वचे िैदवन आपल्यवलव अनक
ु ू ल असे शनर्डवयचे होते.
पवशनपत आशि आजबू वजच्ू यव प्रदेिवत नव चवरव उपलब्ध होतव, नव

शतथल्यव जनतेलव िरवठ्यवांबद्दल सहवनभतू ी होती. कुठूनही िदत
उपलब्ध नव्हती.
भवऊने आपले सैन्सय पवशनपतिधनू पढु च्यव शदिेलव हलर्लेही
होते. कवही शदर्स पढु े जवऊन िरवठे पन्सु हव पवशनपतच्यव शर्िवल
पठवरवर्र परतले. त्यवांनी शतथेच तळ ठोकलव आशि ती सर्वात िोठी
घोडचक
ू ठरली. भवऊलव र्वटले की आपि इथे सरु शित आहोत.
त्यवने आपल्यव अडीच तीन लवख लोकवनां व सरु िव कर्च म्हिनू
सैन्सयवच्यव छवर्िीच्यव भर्तीने एक खांदक खोदलव, इिवहीिखवन
गवरदीने त्यवर्र तोफव सज्ज के ल्यव. ते आतव अब्दवलीच्यव येण्यवची
र्वट बघत बसले. इथेच घवत झवलव. अब्दवली आलवच नवही. त्यवने
िरवठ्यवांनव एकटे पवडले. त्यवांनव जगवपवसनू तोडले. त्यवच्ां यव
िदतीचव र्तव अडर्नू धरलव. ्र्तःच्यव बचवर्वसवठी बवधां लेलव
भक्कि चक्रव्यहू िरवठ्यवांसवठी जीर्घेिव ठरलव. अन्सनपवण्यवशर्नव
हवलहवल झवले, घोडे िेल,े लष्करवची धसु फूस र्वढली, िहवगवई
र्वढली, सैन्सय आशि देर्दिानवलव गेलेली जनतव दोघेही त््त झवले.
िवगच्यव पन्सनवस र्र्षवात सांपिू ा भवरतवत 'अहद तांजवर्र, तहत
पेिवर्र’ दहित शनिवाि के लेल्यव िरवठ्यवच
ां ी अिी, इतकी दयनीय
अर््थव कव व्हवर्ी? िरवठ्यवचां व खरव परवभर् अब्दवलीने के लवच

नवही, भक
ु े ने, उपवसिवरीने आशि एकवांतर्वसवने िरवठ्यवचां व परवभर्
के लव. म्हिनू आजचे सत्ू आहे,
-----------------------------------------------

स्वतःच्या संरक्षणासाठी र्क्ले बांधू
िका. त्याऐवजी लोकांच्यात र्मसळा.
गदीची ढाल तुम्हाला उपयोगी पडेल
-----------------------------------------------

१. एकांतवास हा धोक्याचा ठरतो –
नोशकयव ही िोबवइल हँडसेट बनर्िवरी जगप्रशसद्ध बलवढ्य
कांपनी होती. र्ीस-पांचर्ीस र्र्षवंपर्ू ी त्यवांच्यव िोबवइलने सांपिू ा
जगवलव अिरिः र्ेड लवर्ले होते. १९९४ िध्ये त्यवचां े फक्त चवर
लवख हँडसेट शर्कण्यवचे लक्ष्य होते. प्रत्यि शर्क्री झवली दोन
करोड! एके कवळी भवरतवत आशि सांपिू ा जगवत नोशकयवचव दबदबव
होतव. तब्बल ऐिां ी टक्के िवके ट िेअर होतव, ‘िोबवइल म्हिजे
नोशकयव’ हेच सिीकरि बनले होते. िग आज हव नोशकयव नवििेर्ष
कव झवलवय, िवशहतीये?
एकटे पडल्यविळ
ु े.

गगु लने अँड्रॉइड प्रिवली शर्कशसत के ली, अॅपल आशि
सॅिसगां सोबत हवतशिळर्िी करून ती जगभर पोहचर्ली. अँड्रॉइड
आतव हुकिी एक्कव बनलव होतव, त्यवच्यवशिर्वय आतव कुिवचचां
पवन हलत नव्हतां,
नोशकयव- अँड्रॉइड अिी यतु ी झवली असती तर भशर्ष्यवत
अॅपल/सॅिसांग आशि इतर कांपन्सयव एर्ढ्यव भरभरवटीलव आल्यव
असत्यव कव? नक्कीच नवही. पि नोशकयवने अँड्रॉइडलव नवकवरले,
त्यवांनी ्र्तःची ्र्तांत् ‘शसांशबयन’ प्रिवली शर्कशसत के ली होती,
शदर्सेंशदर्स खप किी होत होतव, धोक्यवची घांटव र्वजत रवशहली,
पि सांकटकवळीही नोशकयवर्वले शतलवच शचकटून रवशहले आशि
त्यवांचव इतर जगविी सांपका च तटु लव, ते नकोसे झवले आशि िेर्टी
जगवच्यव पटलवर्रून नवहीसे झवले. म्हिनू म्हितो, कवळवची
पवर्लां र्ेळीच ओळखव, आर्श्यकतव पडल्यवस गदीत
शिसळण्यवची कलव शिकून घ्यव. एकवांतर्वस धोक्यवचव ठरतो.
----------------------------------------------

२. सामान्य लोक ‘वकि ’ करतात, असामान्य लोक
‘िेटवकि करतात.

छत्पती शिर्वजी िहवरवजवनां ी हेच के ले, ्र्रवज्य ्र्रवज्य
म्हिजे नेिके कवय? आपल्यव शर्श्ववस,ू खबां ीर िविसवचां ां त्यवनां ी
अभेद्य असां जवळां शर्िलां. त्यवांनव एक के लां, त्यवांनव आपल्यव बवजनू े
र्ळर्ल,ां ज्यवांनी ऐकलां नवही त्यवांनव कवयिचां सांपर्लां.
पशहल्यव बवजीरवर्वने दशििेत येऊन आक्रिि करण्यवचव
िवगाच बांद के लव, त्यव िहरवांिध्ये आपली िविसां नेिली, ग्र्वल्हेरलव
शिदां ,े झविीलव पतां , इदां ोरलव होळकर, बडोद्यवलव गवयकर्वड,
नवगपरू लव भोसले, अिी फळी शनिवाि के ली. ज्यविळ
ु े सतरवव्यव
ितकवनांतर उत्तरे तनू एकही परकीय ित्,ू ह्व िवगवाने आपल्यवर्र
चवलनू येऊ िकलव नवही.
िविसवांच जवळां तयवर करिवरे , िविसां जोडण्यवची कलव
असिवरे , िविसवांचे नेटर्शकं ग उभे करिवरे लोकच पढु े आपवपल्यव
शचिक
ु ल्यव जगवचां नेतत्ृ र् करतवत.
त्यव नेटर्का च्यव बळवर्र ते सत्तव, िक्ती आशि सांपत्ती सगळां
कवही सहज शिळर्तवत.
तम्ु ही ‘नेटर्शकं ग’ करण्यवसवठी प्रवधवन्सय देतव की नवही?
लिवत ठे र्व, लोकवांच्यवत शिसळिां, त्यवांच्यविी यतु ी करिां,
िैत्ी करिां ह्वतच आपलां शहत असतां, ित्पू वसून बचवर्

करण्यवसवठी गढी उभवरून एकवांतवत रवहण्यवऐर्जी तम्ु ही जिव
के लेल्यव गदीची ढवल तम्ु हवलव जव्त उपयोगी पडेल.
-----------------------------------------------

३. ‘हे र्वश्वची माझे घर’ –
- िवनशसक पवतळीर्र एकुलत्यव एकव गढीत अडकून
पडण्यवपेिव लोकवांिध्ये शिसळवयलव शिकव.
असां सिजव, की हे जग म्हिजेच तिु चव रवजर्वडव आहे.
- इथे शनरशनरवळे कि आहेत, त्यव प्रत्येक र्ताळ
ु वत तिु चव
सहजपिे र्वर्र आहे, इथलव प्रत्येक कोपरव नव कोपरव तिु च्यव
पररचयवचव आहे.
- शर्शर्ध किविां ध्ये येिे जविे, सर्ा प्रकवरच्यव लोकविां ध्ये
सहजपिे शिसळिे तम्ु हवलव जिले पवशहजे.
- तम्ु ही इतरवच्ां यव शजतके जव्त सपां कवात रवहतव, शततके जव्त
तम्ु ही शनर्वांत, ्र्वभवशर्क आशि आकर्षाक बनतव.
-----------------------------------------------

४. एकटं एकटं जीवि जगणारी माणसं िरकटतात.

एकटेपिवची शनर्ड करिवरी िविसां, जगवपवसनू सांपका तटु त
जविवरी िविसां, हळूहळू शनशष्क्रय बनत जवतवत. आपली म्हिवर्ीत
अिी िविसां जर्ळ नसली, शकांर्व त्यवच्ां यविी शनरोगी सर्ां वद होत
नसलव की, गैरकल्पनव िनवत रुांजी घवलवयलव लवगतवत, अांधिद्धव
िनवत जन्सि घेतवत. योग्य आशि नेिकी िवशहती हवतविी
नसल्यविळ
ु े, ह्वांची आकलनिक्ती अपरु ी असते. असे लोक
आपली डवर्पेच ठरर्ण्यवची िितवच गिवर्नू बसतवत. सक
ां टे
आली की गोगलगवयीसवरखे पोटवत पवय घेऊन ्र्तःच्यव कोर्षवत
जविां टवळलां पवशहजे, त्यवउलट जव्तीत जव्त िोकळे र्वगव,
असलेले बधां ्नेहपिू ा आशि घट्ट कसे होतील यवकडे लि द्यव, नर्े
शित् जोडव, दररोज अनांत प्रेिवची खवि हृद्यवत भरून जगवलव सविोरे
जव, अचवनक तम्ु हवलव जविर्ेल की ‘प्रेि’ आशि ‘सौहवदा’
पवर्लवपवर्लवर्र, आतरु तेने तिु ची र्वट पवहत उभे आहे. ियवाशदत
लोकवांिध्ये घटु िळण्यवपेिव शनरशनरवळ्यव लोकवांिध्ये आपलव र्वर्र
र्वढर्ण्यवर्र भर द्यव. आपले जनसांपकवाचे जवळे इतके शर््तवरले
पवशहजे की आपलव ित्सु द्ध
ु व आपले पवठबळ पवहून,
आपल्यवपवसनू दबकून आशि र्चकून रवशहलव पवशहजे.
इशतहवसही हेच शिकर्तो, ‘जगवपवसनू एकटव पडलेलव, सपां का
नसलेलव शकल्लव, छोट्यवश्यव आक्रििवनेही सहज ढवसळतो.’
िवनर्ी िनवचां आशि िविसवच्यव जीर्नवचहां ी अगदी असचां आहे.

तेव्हव आज आपल्यव सांपकवात येिवऱ्यव प्रत्येक व्यक्तीलव आपलसां
करवयलव, त्यवच्यव िनविध्ये आपली अशिट छवप सोडवयलव शर्सरू
नकव. िलव पिू ा शर्श्ववस आहे की तम्ु हवलव हे नक्की जिेल,
िनःपर्ू ाक आभवर, खपू खपू िभु ेच्छव.

They will see you are doing
better without them; they
will come back to you.
---------------------------------------------------------

धडा दहावा – माणसं ओळखायला र्शका
--------------------------------------------------------ह्व जगविध्ये र्ेगर्ेगळ्यव प्रकवरचे लोक असतवत,
र्ेगर्ेगळ्यव ्र्भवर्वचे, र्ेगर्ेगळ्यव र्ृत्तीचे. आपल्यवलव बद्ध
ु ीबळ
आर्डतो कवरि बद्ध
ु ीबळवच्यव पटवर्र र्ेगर्ेगळ्यव सोंगट्यव
असतवत. रवजव, र्जीर, घोडव, उांट, हत्ती आशि प्यवदे. शतथेही
प्रत्येकवची चवल र्ेगळी, प्रत्येकवची िक्ती र्ेगळी. चेसिध्ये जसां
आपलव प्रशत्पधी कोि आहे, हे पवहून आपि खेळी ठरर्तो,
अगदी तसचां आपल्यव जीर्नवतही िविसां र्वचनू , त्यवचां े ्र्भवर्
अभ्यवसनू आपि त्यवांच्यविी कसव व्यर्हवर करवर्व, हे ठरर्ले
पवशहजे.
बद्ध
ु ीबळवच्यव सोंगट्यवसवरखी िविसां किी असतवत, ते गिां त
म्हिनू सवांगतो.

-----------------------------------------

- प्यादे –
----------------------------------------बद्ध
ु ीबळवचांच उदवहरि घ्यवयचां तर कवही िविसां
प्यवद्यवॅ
ां ांसवरखी असतवत.
शनरुपद्रर्ी आशि शनबाल. शनयिवने र्वगिवरी, नवकवसिोर,
सरळ िवगवाने चवलिवरी, आपि भले आशि आपलव र्तव भलव,
पि कोिी शर्नवकवरि ह्वच्ां यव र्वकड्यवत शिरलव, की हे त्यवलव
धडव शिकर्तवत, िग तो सर्ािक्तीिवन र्जीर असो शकांर्व बलदडां
हत्ती. शकतीही चर्तवळून अांगवर्र आले तरी पि ह्वांची तवकत
एकच घर शलशिटेड असते.
----------------------------------------

- घोडा ----------------------------------------बद्ध
ु ीबळविध्ये घोडव अगदी डेंजरस असतो, अगदी
र्जीरवपेिव घवतक.
कवरि तो चौखरू उधळतो, त्यवच्यव अडीच घरवच्ां यव चवलीचव
शहिोब लवर्तव लवर्तव जीर् थकून जवतो. तरीही तो एकविवगे एक

धक्के देतच रवहतो. त्यव घोड्यवसवरखे कवही करविती लोक
आपल्यव आजबू वजल
ू वही असतवत. त्यवच्ां यवशर्र्षयी आडवखे बवधां िां
िक्य नसत,ां अिव बेभरर्िवच्यव लोकवांनव आपल्यव आयष्ु यवत िक्त
ु
सांचवर करण्यवपवसनू र्ेळीच रोखलां पवशहजे,
नवही तर आपले कच्चे दर्ु े िोधनू ते आपल्यवर्रच आक्रिि
करतवत आशि आपि िवांडलेलव सगळव डवर् उदध्् र््त होऊन
जवतो.
-------------------------------------------------

- हत्ती –
------------------------------------------------हत्ती सरळ ्र्भवर्वचव असतो, एकव रे र्षेत चवलतो, पि
र्त्यवत आडर्ां आलेल्यवांनव शचरडून टवकतो. हत्ती बलदडां असतो,
त्यवलव िोकळां रवन शिळवलां की तो धिु वकूळ घवलतो, अिव
लोकवांिी जर पांगव झवलवच तर िक्तीपेिव यक्त
ु ी िेष्ठ ही म्हि
आठर्वर्ी. हत्तीिी सिोरवसिोरचव सविनव टवळल्यवस आपले
नक
ु सवन किी होते. हत्ती उांटवसवरखव शतरकस शर्चवर करू िकत
नवही, त्यवच्यव ह्व िजबरु ीचव फवयदव घेऊन उांटवच्यव शतरक्यव
चवलीने, शकांर्व घोड्यवच्यव दडु क्यव चवलीने हत्तीलव सहज िवत देतव
येऊ िकते.

-------------------------------------------------

- वजीर –
------------------------------------------------हव बहुरूपी असतो, हत्तीची िक्ती आशि उांटवचव शतरकसपिव
ह्व दोन्सहीचां शििि असतां, पि कसवही असलव तरी ह्वचे र्ीक
पॉईटां असतवतच. ह्वलव ्र्तःच्यव िक्तीबद्दल फवजील
आत्िशर्श्ववस असतो, तोच ह्वलव घेऊन बडु तो. कु्तीिध्ये
सिोरच्यव व्यक्तीची तवकद र्वपरून त्यवलव हरर्लां जवऊ िकतां,
अगदी तसचां इथेही करतव येत.ां ह्वच्यव आक्रिक ्र्भवर्वचव
फवयदव घेऊन ह्वलव जवळ्यवत ओढतव येतां, फवर फवर तर एखवदां
अशिर्ष दवखर्नू ह्वलव हर्ां शतथां बोलर्तव येतां. सगळ्यव बवजांनू ी
ह्वसवठी फीशल्डांग लवर्वर्ी लवगते. आपि अडकलोय हे त्यवलव
कळत,ां पि आतव र्ेळ शनघनू गेलेली असते. चरफडण्यवशिर्वय तो
कवहीही करू िकत नवही, आशि िग कवय, एकव बेसवर्ध ििी
सवध्यव प्यवद्यवनेही ह्वलव िवत देतव येऊ िकते, त्यविळ
ु े ह्वचव बवऊ
करून शभण्यवचां कवही कवरि नसतां!
-----------------------------------------------

- राजा –
-----------------------------------------------

र्रून शजतकव रुबवबदवर, आतनू शततकवच किकुर्त आशि
परवर्लबां ी. हे सोंग फक्त शदसवयलवच ऐटबवज, अर्वढव्य असत.ां हव
नवर्वलवच रवजव असतो. ह्वच्यवकडे ्र्तःची िक्ती कवहीच नसते,
उलट चेक चेक करत आपि बडु वलव आग लवर्ली की हव बेघर
होऊन सैरवर्ैरव धवर्त सटु तो. ह्वची खरी िक्ती ह्वच्यव बचवर्
करिवऱ्यव टीििध्ये असते. शतलव गांतु र्नू ठे र्लां की रवजवचव र्ेध
घेतव येतो. यव जगवत शर्शर्ध प्रकवरचे लोक आहेत. सत्तव
शिळर्ण्यवसवठी प्रत्येकवच्यव बवबतीत आपल्यवलव एकच एक
रिनीती बनर्नू चवलिवर नवही. ह्व िवगवार्र, कवही लोक आपले
घशनष्ठ शित् असतील, कवही लोक आपल्यविी सहवनभु तू ी रवखनू
असतील, कवही िवत् आपल्यवलव ्पधाक म्हिनू पवहतील, ज्यवांनव
आपलां र्चा्र् सहन होत नवही असे लोक शर्रोधक बननू आपल्यव
िवगवात अडथळे उभे करतील.
----------------------------------------

सत्ता आर्ण अर्धकारप्राप्तीचा सवोच्च
आर्वष्कार म्हणजे समोरच्या व्यक्तीची
जातकुळी ओळखण्याची क्षमता.
-----------------------------------------

जे हुिवर लोक िविसां र्वचवयलव, िविसां पवरखवयलव
शिकतवत, ते कधीही गोत्यवत येत नवहीत.
खबरदवर आशि दि रवहिवरे लोक आपल्यव उघड शकांर्व गप्तु
शर्रोधकवच्ां यव कवरर्वयवनां ी कधीही त््त आशि हैरवि होत नवहीत.
उलट त्यवचां व इतकव बवरकवईनां अभ्यवस करतवत की, र्ेळ पडल्यवस
त्यवांचव योग्य बांदोब्त करण्यवचे िवगा िवहीत करून ठे र्तवत.
बद्ध
ु ीबळवसवरख्यवच खऱ्यव जगवतल्यव टोकवच्यव, र्ेगर्ेगळ्यव
्र्भवर्वच्यव िविसवांची लििां आपि जविनू घेऊ. डील
करण्यवआधी, तम्ु हवलव िेंढरां आशि लवांडगे, कोल्हव आशि शसांह,
शकांर्व ससव आशि ससविे ह्वांच्यवतलव फरक कळवलव पवशहजे. ह्व
जगवत सगळी िविसां चवांगलीच असतवत, चवांगलीच र्वगतवत,
तोपयंत जोपयंत आपलव त्यवच
ां व व्यवर्हवररक शकांर्व र्ैयशक्तक,
जर्ळचव सांबांध येत नवही, आपली ्र्प्नां पिू ा करण्यवसवठी,
आपल्यव िहत्त्र्वकवांिव पिू ा करण्यवसवठी आपल्यवलव ठवि िवगण्यव
करवव्यव लवगतवत, आशि नेिकां अिवच र्ेळी, िविसवचां े खरे चेहरे
उघडे पडतवत.
-------------------------------------

१) उमिट आर्ण गर्विष्ठ माणसं – (डरकाळ्या
फोडणारा र्बबट्या)

र्रर्र नम्र असल्यवचे शकतीही भवसर्ले तरी हव िविसू कवही
शिशनटवतां आपले खरे रूप प्रकट करतो. शकरकोळ िदु द्य् वर्ां र हव
अनवर्श्यक प्रखर प्रशतशक्रयव देतो. त्यवच्यव कृ तींचे अथा लवर्ण्यवत,
्र्तःची िक्ती र्वयव घवलर्ू नकव, ह्वलव फक्त र्चा्र् गवजर्वयचे
असते. कवरि तो त्यवचव ्र्भवर् असतो. उतवर्ीळ प्रशतशक्रयव,
उिाटपिव, किवलीची भवर्नवप्रधवनतव, िलव सगळां िवशहतीये, ही
ह्व िविसवची लििे आहेत. तिु च्यव आजबू वजल
ू व अिी िविसां
असली तर ह्वांनव चवर नवही आठ हवत दरू ठे र्व. ही िविसां घशनष्ठ
िैत्ीच्यव लवयक कधीही नसतवत. तेव्हव ह्वांच्यविी कविवपरु तव
सबां धां ठे र्वर्व, त्यवपेिव जव्त घसट टवळवर्ी.
-----------------------------------------------

२) असरु र्क्षत, उथळ, अर्स्थर माणस
ू – (चळवळी
खारुताई)
- हव उिाट, गशर्ाष्ठ िविसवचीच थोडी सधु वररत कॉपी असतो,
हव उघडउघड र्ैर घेत नवही, पि र्र्षवानर्ु र्षे िनवतल्यव िनवत कचरव
सवठर्नू ठे र्िां, हवच यवचव ्र्भवर् असतो. हव िक्तीने उांदीर
असलव तरी बवरके बवरके चवर्े घेऊन त्वस देिे उांदरवलव खपू
आर्डते, हे शर्सरून चवलत नवही. आपल्यव हवतवखवली कवि
करिवरी िविसां जर आपल्यव डोक्यवर्र बसू लवगली, शकांर्व

आपल्यविीच र्ैरभवर्नेने र्वगू लवगली की सिजनू घ्यव, उांदीर
चवर्त आहेत, नर्ी िवडां िी करण्यवची र्ेळ आली आहे. दल
ु ाि
के लां, गवफील रवहीलां शकांर्व सहन करत रवशहलां की उांदीर हळूहळू
सगळां घर पोखरून टवकतवत.
------------------------------------------------

३) र्मस्टर सश
ं यात्मा – (र्ित्री, र्ततकीच चलाख
र्चमणी)
- र्व्तर् कवहीही असो, हे ज्यवलव बघवयचांय तेच हव पवहतो.
लोकवांिधल्यव र्वईट गोष्टीच ह्वलव आधी दृष्टीस पडतवत.
प्रत्येकजि ह्वच्यव िवगे हवत धऊ
ु न लवगलव आहे, ह्व भवर्नेने हव
प्रत्येकवकडे सांियवच्यव चष्म्यवतनू पवहतो. ह्वच्यव सांियी
्र्भवर्वचव तम्ु हवलव तिु च्यव फवयद्यवसवठी र्वपर करून घेतव येऊ
िकतो. आपल्यव ित्शू र्रुद्ध ह्वलव सहज जवतव जवतव, नकळत
शचथवर्िे फवर सोपे असते, हे करवर्े की न करवर्े तम्ु हीच ठरर्व.
िवत् आपि त्यवचे लक्ष्य बनू नये, ह्वशर्र्षयी सवर्धवनतव बवळगव.
------------------------------------------------

४) धूति, कपटी को्हा (बदला घेणारा र्वंचू र्कंवा
दीघिस्मृती ठे वणारा साप) –
हव तसव शर्रळ असतो, िभां रवत एखवदवच असतो. हव थडां
्र्भवर्वचव असतो, कधीच प्रशतशक्रयव देत नवही, पि आतल्यव
गवठीचव कपटी असतो, धतू ापिे र्वगतो. हव दख
ु वर्लव गेलव,
फसर्लव गेलव तर कधीही र्र र्र असतां ोर्ष दवखर्िवर नवही, पि
र्ेळ येतवच शहिोब चक
ु ते करील. तल्लख ्िरििक्तीची िविसां
ह्व कॅ टेशगरीत िोडतवत. ह्वनां व र्ेळीच ओळखव. ह्वांनव िक्यतो
्र्तःहून दख
ु र्ू नकव.
------------------------------------------------

५) िोळा ससा आर्ण मेहिती, प्रामार्णक बैल –
अिव लोकवांपवसनू तम्ु हवलव कसलीही इजव पोहचत नवही. हव
िनवने ्र्च्छ, शनतळ, पवरदिाक असतो. बडबड्यव असलव तरी
शनरुपद्रर्ी असतो. एखवदव जोक, चटु कुलव सवांशगतलव की िब्दिः
अथा घेिवरे लोक ह्व कॅ टेशगरीत िोडतवत. ह्वच्ां यव अशतभोळसट
्र्भवर्विळ
ु े, शबनडोक कृ तींिळ
ु े, फवजील जर्ळीकीिळ
ु े आपि
ह्वांच्यवर्र शचडतो. थोडी उदवसीनतव दवखर्ली की हे आपोआप
्र्तःहून दरू होतवत.
------------------------------------------------

६) जंगलाचा राजा र्संह –
- तिु च्यवपेिव िवरीररक, आशथाक शकांर्व िवनशसक र्रचढ
आशि िेष्ठ असलेलव कोिीही, असव कोिीही ज्यवच्यव भवग्यवचव
तम्ु हवलव ित्सर शकांर्व हेर्व र्वटतो. ह्वलव तम्ु ही आपलव ित्ू
कधीच िवनू नकव, त्यवउलट ह्वलवच आपलव प्रेरिस्रोत बनर्व. एके
शदर्िी तो आपली दखल घेईल, आपल्यवलव सन्सिवन देईल,
आपलव जवहीर गौरर् करेल, ह्वसवठी ्र्तःलव पवत् बनर्व.
थोडक्यवत ्र्तःची िक्ती र्वढर्ण्यवसवठी ह्व व्यक्तीचव खबु ीने
र्वपर करून घ्यव.
-----------------------------------------------

सारांशः
्र्प्नप्रवप्तीच्यव प्रर्वसवत सघां र्षा अटळ असतो.
तिु ची भरभरवट पवहून ज्यवांनव आनांद होत नवही, असे लोक
तिु च्यव िवगवात कवटे पसरर्ण्यवचां कवि करतील.
आपली ििविीलतव, आपलव िनवचव िोठे पिव, आपली
‘दबु ालतव’ सिजली जवऊ नये.
आजबू वजच्ू यव प्रत्येक िविसवकडे सांियवने पहव, असां िी
तम्ु हवलव अशजबवत सवगां त नवहीये, पि...

तिु च्यव प्रगतीत कळत नकळत अडथळव बननू , िवगा अडर्नू
बसलेली िविसां,
शर्नवकवरि तम्ु हवलव शडर्चिवरी, त्वस देिवरी, तम्ु हवलव
पवण्यवत बघिवरी िविसां,
आपल्यव िक्तीचव अकवरि िवज करून, आपल्यवलव तच्ु छ
लेखिवरी िविसां,
तम्ु हवलव ज्यवांचव रवग रवग येतो, अिव सर्ा िविसवचां ी,
र्रीलप्रिविे र्गार्वरी करव.
आतव कोिवकोिविी कसां र्वगवयचां, हे तम्ु हीच ठरर्व.
शनभायपिे त्यवांचव सविनव करव. त्यवांच्यव किवही र्वगण्यवने
तम्ु हवलव फरक पडत नवही, ह्वची पन्सु हव पन्सु हव त्यवांनव जविीर् करून
द्यव.
सर्ा िवगवंनी दररोज ्र्तःची िक्ती र्वढर्व. सगळे िवगा
आपोआप खल
ु त जवतील.
िनःपर्ू ाक आभवर आशि िभु ेच्छव!

-------------------------------------------------------

धडा अकरावा – वेळ साधण्यात र्िपुण व्हा
-------------------------------------------------------पवलखेडची लढवई हे बवजीरवर्वच्ां यव व्यहू रचनेचे र् यद्ध
ु तत्ां वचे
उत्ति उदवहरि सिजले जवते. पवलखेडच्यव लढवईलव अनेक
यद्ध
ु िवस्त्र अभ्यवसकवांनी गशनिी कवव्यवचे अत्यत्तु ि उदवहरि
िवनलेले आहे. बवजीरवर्वनां ी शनझविवलव खेळर्त ्र्तःलव
अनक
ु ू ल अिव शठकविी खेचनू आिले र् तेथे कोंडीत पकडून
हतबल के ले.
औरांगजेबवच्यव िृत्यनू ांतर शखळशखळ्यव झवलेल्यव िोगल
सत्तेचे िरवठे लचके तोडत होते, त्यवांचव बांदोब्त करण्यवसवठी,
िोगल सम्रवट िहु म्िद िवह यवने ऑक्टोबर इ. स. १७२४िध्ये
शनझवि-उल-िल्ु क यवस दख्खनचव र्जीर नेिले. शनजविवचव
बवजीरवर्वांर्र रवग होतवच, बवजीरवर् बह्रविपरू कडे आहे,
पण्ु यवपवसनू लवबां आहे, ही आयती सधां ी पवहून, शनजविवने थेट
पण्ु यवर्रच चवल के ली. पण्ु यवत घसु नू तेथे तळ ठोकलव आशि तेथनू
िरवठी दौलतीची रवजधवनी असलेल्यव सवतवऱ्यवर्र चवल के ली.
असव िह बसल्यवर्र छत्पती, बवजीरवर् शकांर्व दोघेही नवक िठु ीत
धरून आपल्यवस िरि येतील असव शनझविवचव हव डवर् पिू ा होत

आलव होतव. शनजविवच्यव अनपेशित आक्रििवने पण्ु यवतली जनतव
गवगां रून गेली होती, खद्दु छत्पतींची गवदी धोक्यवत आली होती,
ित्जू र्ळ प्रचांड तोफखवनव, दवरूगोळव आशि सैन्सय होते. र्ेळ
अर्घड होती. पि बवजीरवर् अचक
ू र्ेळ येण्यवची र्वट पवहत िवांत
रवशहले.
त्यवांनी शनझविवसच कवटिह देण्यवचे ठरर्ले र् खद्दु शनझविवची
रवजधवनी असलेल्यव औरांगवबवदर्र चवल के ली. बवजीरवर्वच्ां यव
कचवट्यवतनू औरांगवबवद र्वचर्वर्े, यवसवठी शनझवि पिु े-सवतवरव
पररसर सोडून उत्तरे स शनघवलव. आतव औरांगवबवदकडे शनघवलेल्यव
शनझविवच्यव सैन्सयवर्र शर्द्यतु र्ेगी हल्ले चढर्त बवजीरवर्वनां ी त्यवस
सळो की पळो करून सोडले. छवपव घवलनू चकिकींचे लढवईत
पयार्सवन होण्यवआधी आपल्यवलव अनक
ु ू ल अिव शदिेस पळ
कवढत, बवजीरवर्वांनी शनझविवस नवशिककडे ओढत नेले. थेट यद्ध
ु ही
होईनव आशि बवजीरवर् सख
ु वने जगहू ी देईनव. डोक्यवर्र सतत
भीतीची टवगां ती तलर्वर. दीघाकवळ चवललेल्यव ह्व ससेहोलपटीने
शनजविवचे सैन्सय प्रचांड थकून गेले.
असे करतव िेर्टी पवलखेडजर्ळील शनपविी प्रदेिवत
शनझविवचे सैन्सय आशि गोदवर्री नदी यवांच्यविध्ये ठवि िवांडून
बवजीरवर्वांनी शनझविवलव कोंडीत धरले. िेर्टी िरिवगती पत्करून

शनझविवने िरवठ्यवांची फळी फोडत गोदवर्रीपयंत पोचण्यवचव
आपल्यव सैन्सयवस हुकूि शदलव. बवजीरवर्वनां व जे हर्े होते, तेच झवले.
जेरीस आलेल्यव शनझविी सैन्सयवने लढण्यवस सवफ नकवर शदलव.
शनझविवने इर्वझ खवनविवफा त बवजीरवर्वांस िरिवगतीचव सांदि
े
पवठर्लव र् फवरसव खनू खरवबव न होतव िरवठ्यवांनी शनझविवच्यव
बलवढ्य सैन्सयवशर्रुद्ध सांपिू ा शर्जय शिळर्लव. बवजीरवर्वांनी ह्व
प्रसगां ी दवखर्लेल्यव कुिलतेचे इग्रां जवनां ीदेखील तोंड भरून कौतक
ु
के ले आहे. बवजीरवर्वांची ही व्यहू रचनव आजही यरु ोपअिेररके तल्यव यद्ध
ु िवस्त्रवत शिकर्ली जवते.
---------------------------------------------

तुम्हाला घाई झा्याचे िासवू िका.
योग्य क्षणाची वाट पहा, आर्ण
एकच आवेशपूणि तडाखा द्या.
---------------------------------------------

स्वतःवर ताबा ठे वा –
तम्ु हवलव ह्रोंडव बवने िवशहतीये? ‘द शसक्रेट’ ह्व जगप्रशसद्ध
प्ु तकवची लेशखकव आहे ह्रोंडव बवने. ती ऑ्रेशलयविध्ये टीव्ही
िो शनशिाती करिवरी एक कांपनी चवलर्वयची. र्र्षा २००४ – ह्व
ह्रोंडव बवने बवई प्रचांड िवनशसक तिवर्वत जगत होत्यव. शतच्यव

र्शडलवांनव शतने गिवर्ले होते. शतची कांपनी आशथाक शदर्वळखोरीत
सवपडली होती, शतलव दरू दरू पयंत कोिवचवही, कसलवही आधवर
शदसत नव्हतव. ती ्र्तःलव असहवय, हतबल फील करत होती. ती
िनवने पिू ा खचली होती, िवनशसक नैरवश्यविळ
ु े शतलव अनेक
िवरीररक व्यवधींनी घेरले होते. कधीकधी शतच्यव िनवत
आत्िहत्येचेदख
े ील शर्चवर यवयचे. इतकी भयवनक र्ेळ होती.
पदरवत दोन िल
ु ी होत्यव. त्यवच्ां यवकडे पवहत ती कसेबसे शदर्स
कवढवयची. अचवनक एके शदर्िी शतच्यव िल
ु ीने घरवतनू जवतवनव
आईसवठी नवश्त्यवच्यव टेबलर्र एक प्ु तक आशि एक शचठ्ठी
ठे र्ली. ते िभां र र्र्षवंपर्ू ी र्ॉलेस र्ॅटल्स ह्व लेखकवने शलहलेले
‘सवयन्सस ऑफ गेशटांग रीच’ नवर्वचे एक अप्रशति प्ु तक होते. ते
प्ु तक र्वचनू ह्रोंडव बवनेची सवरी शनरविव कुठच्यव कुठे पळवली.
शतने ‘द शसक्रेट’ प्ु तक शलशहले, डॉक्यिु ेंटरी बनर्ली, अर्घ्यव तीन
र्र्षवंत २००६ िध्ये ती दिक्यवत प्रशसद्ध झवली. ‘लॉ ऑफ
अरॅक्िन’ ह्व िेकडो र्र्षे जन्सु यवच कन्ससेप्टलव शतने प्रचांड आकर्षाक
पद्धतीने जगवसिोर सवदर के ले. प्ु तक आशि शव्हशडओ दोघवांनीही
जगभर धिु वकूळ िवजर्लव. अब्जो रुपये शिळवले, सगळ्यव सि्यव
सटु ल्यव, प्रशसद्धी शिळवली ती र्ेगळीच.
िी जेव्हव हे पशहल्यवांदव र्वचलां तेव्हव िवझ्यव िनवत खपू
खळबळ उडवली. कवरि िीही तेव्हव नेिकव अिवच भयवनक आशि

र्वईट पररश्थतीतनू जवत होतो. िग िलव खपू शदर्स, दररोज प्रश्न
पडवयचव, शतच्यव आधीच्यव आशि नतां रच्यव जीर्नवत नेिकव असव
कवय बरे फरक झवलव होतव? ज्यविळ
ु े शतचे जीर्न ड्रवश्टकली चेंज
झवले? खपू शदर्स उत्तर िोधत रवशहलो आशि एकव निीबर्वन ििी
िौल्यर्वन उत्तर गर्सलां. अचवनक िेंदचू व बल्ब पेटलव आशि
‘यरु े कव’ ‘यरु े कव’ असां ओरडत पळत सटु वर्ां, अिी इच्छवही झवली.
“शतने ्र्तःर्र, ्र्तःच्यव र्वईट शर्चवरवर्ां र, िनवतल्यव भीतीर्र
तवबव शिळर्लव होतव.” त्यवच ििी शतचे आयष्ु य बदलण्यवची
सरुु र्वत झवली.
---------------------------------------------

प्रत्येक गोष्ट सरतेशेवटी तुमच्यापयंत येऊि ठे पणार
आहे.
िग लॉ ऑफ अरॅक्िन ‘पी हळद आशि हो गोरी’ असे
तत्कवळ आशि जवदईु पररिवि देतो कव? नवही. त्यवसवठी आर्श्यक
ती कृ ती के ल्यवर्रच ररझल्ट शिळतवत. लॉ ऑफ अरॅक्िन हे
शिकर्तो की, तीव्र इच्छव करव, शर्श्ववस बवळगव, तम्ु हवलव जे हर्े
आहे, ते तिु ची र्वट िोधत, तिु च्यवपयंत पोहोचण्यवचे िवगा िोधत
आहे. लर्करच एके शदर्िी ते तम्ु हवलव प्रवप्त होईल. आकर्षािवचव
शनयि र्वपरिवरी िविसां, कधीही कुठल्यवही, शकतीही भयक
ां र

असलेल्यव प्रॉब्लेम्सिळ
ु े कधीच शर्चशलत होत नवहीत. ते फक्त
ध्येयवच्यव शदिेने र्वटचवल करत, आपली र्ेळ येण्यवची िवतां तेने
र्वट पवहतवत. ददु म्ा य आिवर्वद तम्ु हवलव सिोर उभ्यव असलेल्यव
सांकटवांनव लढण्यवसवठी दहव हजवर हत्तींचां बळ देईल.
---------------------------------------------

सक
ं टाचा प्रर्तकार ि करणे ही एक उत्तम खेळी असू
शकते
सिोर उभ्यव असलेल्यव सांकटवांनव प्रशतशक्रयवच न देिां, त्यवचव
प्रशतकवरच न करिां आशि िवांतपिे आपलां कवि करत रवहिां, ही
सद्ध
ु व एक यि्र्ी होिवऱ्यव लोकवच
ां ी खपू जबरद्त हवतोटी आहे.
एके शठकविी र्पु कवळे म्हितवत, “र्वर झेलवयलव उभां रवशहलां, की
िवरिवऱ्यवचां बळ जवतां!” घवईगडबडीत गोंधळून शनिाय घेतले की
चक
ु तवतच. त्यवउलट िवांत रवहून र्वट बशघतली की लर्करच
सांियवचे, भीतीचे ढग दरू होतवत आशि भशर्ष्यवचां आकवि,
्र्च्छ, शनरभ्र शदसू लवगत.ां न डगिगतव, थोडव तग धरलव, थोडव
र्ेळ कवढलव, आधी भयवनक भवसिवरे प्रत्येक सांकट हे एकव
सर्ु िासांधीिध्ये रूपवांतररत होते. त्यविळ
ु े शर्चशलत न होतव नेटवनां
कृ ती करत रहव. पवयव कच्चव असेल तर शदिवखदवर इिवरतीही

कोसळतवत, िवत् सांयत, हळुर्वरपिे, ठोसपिे बवांधत नेलेली
यिवची इिवरत दीघाकवळ शटकतेच शटकते.
---------------------------------------------

लोकांच्या तालावर िाचू िका –
कोितेही भवांडि, कोितीही ्पधवा शकांर्व कोितीही
र्चा्र्वची लढवई, िग ती घरवतली असो र्व व्यवर्सवशयक
जगवतली, ते एक यद्ध
ु च असते आशि प्रत्येक यद्ध
ु वत तोच शजांकतो,
जो िनवने किखर असतो. न आर्डलेल्यव गोष्टींर्र तत्कवळ
प्रशतशक्रयव देऊन अशजबवत ्र्तःलव त्वस करून घेऊ नकव,
लोकवांच्यव जवळ्यवत अडकू नकव, त्यवांनव तर तेच हर्े असते.
त्यवऐर्जी सांथपिे व्यर्हवर करून, त्यवांच्यवर्र िवनशसक दबवर्
आिव. तिु च्यवकडून कवहीच प्रशतशक्रयव न आल्यवने ित्ू उतवर्ीळ
होऊन घवई करे ल आशि नक्कीच कवही नव कवही चक
ु व करे ल. ही
उलट खेळी तम्ु हवलव जोरकस र्वर करण्यवच्यव अनेक सांधी आशि
परु े सव र्ेळ दोन्सही उपलब्ध करून देते. आतव र्ेगवनां हवलचवली करव
आशि शर्जय आपल्यव पवरड्यवत खेचनू आिव. हुिवर लोक ह्वलव
‘िौके पे चौकव’ शकांर्व ‘चवन्सस पे डवन्सस’ म्हितवत.
---------------------------------------------

तुफाि वेगाचा वापर करा –
शक्रके टिध्ये िेर्टच्यव पवच ओव्हसालव जे िहत्त्र् असते,
फूटबॉलिध्ये िेर्टच्यव दहव शिशनटवांनव जे िहत्त्र् असते तेच िहत्त्र्
‘चवन्सस पे डवन्सस’ शकांर्व ‘सांधीर्र झडप घवलिां’ ह्वलव आहे. बरवच
र्ेळ धीरवन,ां सयां िवनां र्वट पवशहली की पलटर्वर करण्यवची एक
सांधी आपल्यवलवही नक्की शिळते, त्यव र्ेळी शर्रोधकवर्र पिू ा
िशक्तशनिी तटु ू न पडतव आलां पवशहजे. िेर्टी ह्वच ििवची तर
इतके शदर्स तम्ु ही आतरु तेने र्वट पवशहली होती. हो नव! इथे
शर्रोधक कोिी व्यक्तीच असवर्ी असे आर्श्यक नवही, पैिवची
टांचवई, र्वढलेले र्जन, तिवर्वतले नवतेसबां धां शकांर्व तम्ु हवलव
छळिवरी कोितीही सि्यव, असे कोितेही ित्ू शनशश्चत करून
त्यवच्ां यवर्र तम्ु ही िवत करू िकतव.

Things you can’t accept, change them.
Things you can’t change, accept them.
आभवर आशि िभु ेच्छव.

Speak less than you know;
have more than you show.
किी िब्दवच
ां े भवष्य शनयत्ां क ठरते.
जव्त िब्दवांचव र्वपर शनरथाक ठरतो.
-----------------------------------------------------

धडा बारावा –
आवश्यकतेपेक्षा कमी बोला.
----------------------------------------------------एक ितु ीकवर होतव. तो िविसवांच्यव अगदी हुबेहुब िुत्यवा
बनर्वयचव. एकव ज्योशतष्यवने त्यवलव सवांशगतले की, आजपवसनु
एक िशहन्सयवने तझु व िृत्यु होिवर! िशु ताकवर चलवख होतव, त्यवने
्र्तःचेच अनेक पतु ळे बनर्ले, अगदी हुबेहुब प्रशतकृ ती, खरव
कोि, खोटव कोि कळुच नये, इतक्यव छवन ित्ु यवा बनर्ल्यव.
ठरल्यवप्रिविे यिदतु न्सयवयलव आले, तेव्हव तो ित्ु यवंच्यव
गरवड्यवत लपनु बसलव. त्यवची ही अदभतु कलव पवहुन यिदतु ही
चक्रवर्नु गेले. िेर्टी सविवत यिवलव बोलवर्िे गेले, ते एकसवरखे
पतु ळे पवहुन यिसद्ध
ु व गोंधळवत पडलव. पि यिवने चतरु वई र्वपरली,

सगळ्यव पतु ळ्यवक
ां डे पवहुन यि म्हिवलव, “अरे िशु ताकवरव, तु प्रयत्न
तर खपु छवन के लवस, पि एक छोटीिी चक
ु के लीस.” “िी आशि
चक
ु करि,ां िक्यच नवही.” िुतीकवर बोललव. तवबडतोब यिदतु वांनी
त्यवलव ओळखले र् पकडुन नेले.
म्हिनु आपले आजचे सत्ु आहे,
-----------------------------------------------

आवश्यकतेपेक्षा जास्त बोलणं,
धोकादायक असतं, कमी बोला!
-------------------------------------------------िविसू आयष्ु यभर बोलत रवहतो पि कसे, शकती आशि कुठे
बोलवयचे, हेच त्यवलव सिजत नवही. ज्यवच्यवकडे गोड बोलण्यवची
िैली आहे आशि िख्ु य म्हिजे सहनिीलतव आहे, ती व्यक्ती
आयष्ु यवत यि्र्ी होते. जोपयंत िविसू बोलत नवही तोपयंत
त्यवच्यव व्यशक्तित्र्वचव अदां वज येत नवही; पि तो जेव्हव बोलवयलव
प्रवरांभ करतो तेव्हव लगेचच त्यवची ओळख पटते. तिु ची िधरु
भवर्षव ही तिु च्यवर्र झवलेल्यव सां्कवरवांचव आरसव असतो, ज्यवत
सिवज आपल्यवलव पवहू िकतो. नेहिी किी बोलव पि जे बोलवल
ते कविवचेच बोलव, जगवत दोन ते तीन टक्के बवबी सोडल्यव तर
बहुसांख्य बवबतीत सिोरच्यवलव उत्तर देण्यवची गरजच नसते; पि

आपली बडबड सरू
ु च रवहते आशि त्यवतनू अनेक प्रश्न शनिवाि
होतवत.
एकच र्वईट र्वक्य हजवरो सक
ां टे सोबत घेऊन येते, द्रौपदीच्यव
एकवच र्वक्यवने िहवभवरत घडले.
"अांधे कव पत्ु अांधवही होगव.' असे र्वक्य द्रौपदीने दयु ोधनवलव
र्वपरले आशि त्यवनतां र दयु ोधनवच्यव िनवत अपिवनवची आग
आशि सडु वची भवर्नव शनिवाि झवली. यव एकवच र्वक्यवने िहवभवरत
घडशर्ले.
एकव सवधच्ु यव, शिष्यवने त्यवनां व एकदव एक प्रश्ि शर्चवरलव.
“गरुु देर्, जेव्हव दोन लोक जोरजोरवत भवांडि करतवत, तेव्हव ते इतके
जोरजोरवत कव बोलतवत?” र्वदशर्र्वद करतवनव आपलव आर्वज
कव र्वढतो? गरुु जी श्ितहव्य करत म्हिवले. “कवरि जेव्हव
आपलां एखवद्यविी भवांडि होतां, तेव्हव ती व्यक्ती प्रत्यिवत जर्ळ
असनु ही, िनवने आपल्यवपेिव खपु खपु दरु दरु जवत असते.”
“आपल्यवलव र्वटतां की आपलव आर्वज त्यवच्यवपयंत पोहोचत
नवहीये, म्हिनु आपलव आर्वज चढतो. आपि ओरडवयलव
लवगतो, अजनु च तीव्र, अजनु च िोठ्यवने!” “सिोरचव िविसु िनवने
शजतकव दरु जवतो, शततके आपि जोरजोरवत शचरकतो!”

“अगदी त्यवशर्रुद्ध असतां, प्रेि!”
“दोन प्रेिी जीर् एकिेकवांिी गल
ु गु ल
ु ु बोलतवत, तेव्हव बघव, ते
कसे बोलतवत.”
“ते िनवने इतके जर्ळ आलेले असतवत, की कवनवतल्यव
कवनवत कुजबजु ले तरी नेिकां कवय म्हिवयचां आहे, ते त्यवनां व
बरोब्बर कळतां!”
“जेव्हव दोन व्यक्ती िनवने एकरुप होतवत, तेव्हव तर िब्दवांची
आर्श्यकतव रवहतच नवही.”
“फक्त चेहरव बघनु आशि डोळ्यवत बघनु कवय म्हिवयचां
आहे, ते कळवयलव लवगतां!”
जगवबद्दल
् ह्रद्यवत ओथबां नु प्रेि भरलेलां असेल तर
र्वदशर्र्वदवपेिव, ससु ांर्वद व्हवयलव लवगतो. िने र्वचिवऱ्यव
व्यक्तीची जगवर्र एकहवती सत्तव चवलते.
--------------------------------------------

१. कमी बोला, हळु बोला, मधुर संिाषण साधा.
बडबड्यव व्यक्तीलव लिपर्ु क
ा ऐकले जवत नवही. भरिसवठ
िब्दवचां व र्वपर नेहिी कांटवळर्विव आशि अप्रभवर्ी ठरतो. त्यवउलट
िोजक्यव िब्दवत के लेलां सांभवर्षि अशतपरीिविकवरक असतां.
सविवन्सय फूटकळ शर्र्षय जरी बोलत असलवत तरी त्यवलव गढु
र्लयवच्यव र्ेष्टनवत सवदर करव. चचवा करण्यवची इच्छव होईल, अिी
त्यवची दोन्सही टोके िोकळी सोडव. धरु ां धर व्यक्ती अल्पभवर्षिवनेच
धवक शनिवाि करतवत. िुखवासवरखी बडबड के ल्यवस, पवल्हवळ
लवर्ल्यवस सगळेच दल
ु ाि करतवत.
-----------------------------------------------------

२. शांततेचे हत्यार वापरा. इतरांच्या बोलण्यास बाध्य
करा.
आपल्यवकडे म्हि आहे, झवकली िठु सव्र्वलवखवची! तम्ु ही
िवतां रवहील्यवने इतरवनां व तिु च्यव िनवचव थवगां पत्तव लवगत नवही.
आर्श्यकतेपि
े व किी बोलल्यविळ
ु े आपसक
ु च तिु ची िहवन
आशि र्लयवक
ां ीत व्यक्ती अिी छवप पडते. लोकवांिी िनिोकळे
बोलनु त्यवच्ां यव िनवतले जविनु घेिे अिक्य आहे असे लिवत
आल्यवस ही यक्त
ु ी र्वपरव. गढु िवांततव र्वपरुन सिोरच्यव व्यक्तीलव

अ्र््थ करव. िवांततेचव तवि न पेलल्यविळ
ु े ते सर्ा प्रकवरच्यव
कॉिेंटस करतील, िहत्र्वच्यव िवशहतीबरोबर त्यवच्ां यव किजोरी
सद्ध
ु व उघड करतील. आर्श्यकतेपेिव किी बोलल्यवने, तिु च्यव
प्रत्येक िब्दवलव गवांशभयवाने घेतले जवईल, त्यवच्यवर्र शचांतन के ले
जवईल. बडबडीपेिव िौनविध्ये जबरद्त तवकत असते, यवचव
प्रत्यय तम्ु हवलव येईल.
-----------------------------------------------------

३. कमी बोल्यािे धोका टाळता येतो.
शर्ख्यवत कलवकवर एन्सडी र्ॉरहॉल ह्वच्यव िल
ु वखती लििीय
ठरल्यव. जविनु बजु नु तो शर्शिप्त आशि सांभ्रिवत टवकिवरी र्वक्ये
बोलत असे, ज्यवचे अनेक अथा प्रशतत होत असत. त्यवच्यव र्रर्र
र्वटिवऱ्यव शनरथाक र्वक्यप्रयोगविध्ये खोलर्र अथा दडलव आहे,
अिी जगवची सिजतु होत असे. र्ॉरहॉलच्यव अत्यल्प भवष्यविळ
ु े
लोक त्यवच्यव प्रत्येक र्वक्यवर्र चर्ीने चचवा करत असत. शजतकी
जव्त चचवा होई, र्ॉरहॉलच्यव कलवकृ ती शततक्यव जव्त खपत
असत. अिेरीकन िेअर बवजवर र्ॉल्रीटचव बेतवज बवदिवह र्ॉरे न
बफे ह्वनां ीही अनेकदव हे तत्ां र्वपरले, आपल्यव एकव सवध्यव पि
गढु र्वक्यवनेही बवजवरवत त्यवांनी हर्े ते पररर्तान त्यवने घडर्नु
आिले. त्यवांनी एकव िल
ु वखतीत जनरल िोटवसाची कॅ डशलक ह्व

गवडीची ्ततु ी के ली, आपल्यव सनु ेलव गवडी आिवयलव पवठर्त
असल्यवचे जवहीर के ले, त्यवची िोठी बवतिी झवली, आशि जनरल
िोटसाचे िेअसा प्रचांड उसळले. आर्श्यकतेपेिव किी बोलल्यवने
सखोल अथा आशि जबरद्त तवकत ध्र्शनत होते.
-----------------------------------------------------

४. शत्रल
ु ा शब्दांिी र्डवचु िका. मौि राहुि कृतीिे
उत्तर द्या.
भवरतवत जसे कॉन्सग्रेस आशि भवजप असे दोन पि आहेत, तसे
अिेरीके त ररपशब्लकन आशि डेिोक्रॅटीक असे दोन पि आहेत.
डोनवल्ड रांप हे अिेरीके तले अब्जोपती शबल्डर, एक लोकशप्रय
लेखक, आशि एप्रेंटीस नवर्वच्यव टी.व्ही िोचे लोकशप्रय एांकर होते.
र्यवची सवठी उलटुन गेली होती, २०११ पयंत रांप यवांचव
रवजकवरिविी दरु दरु पयंत सांबांध नव्हतव, िवत् बरवक ओबविव
दसु ऱ्यवांदव रवष्रपती झवले तेव्हव डोनवल्ड रांपने ‘ओबविवचव जन्सि
खरोखर अिेरीके त झवलव आहे कव?’ असव जवहीरररत्यव प्रश्ि
शर्चवरलव. तसेच ओबविवच्यव अिेरीकवप्रेिवशर्र्षयी प्रश्ि उभव
के ले. आतव ओबविव त्यवकडे िहवण्यव रवजनेत्यवसवरखां दल
ु ाि करु
िकले असते, पि तोंडसख
ु घेण्यवची इच्छव नसेल तो रवजनेतव
कसलव?

ओबविवलव आपल्यव शर्रोिी असलेल्यव कट्टर रवष्रर्वद्यवर्ां र
बोचऱ्यव िब्दवांत टर करण्यवची खिु खिू ी होती. २०११ िध्ये व्हवईट
हवऊसिधल्यव एकव िेजर्वनीिध्ये ओबविवने प्रेिकवत बसलेल्यव
डोनवल्ड रांपच्यव जीर्निैलीर्र यथेच्छ तोंडसख
ु घेतले, त्यवांची
िनसोक्त शखल्ली उडर्ली. सेथ िेरील ह्व कॉिेडीयनने तर रांप
ह्वच्ां यवर्र अत्यतां खवलच्यव थरवलव जवऊन रांपचव उपहवस के लव,
टोििे िवरले आशि लोकही र्ेड्यवर्वकड्यव शर्नोदवांर्र खळखळुन
हसले. ही गोष्ट रांप ह्वांच्यव शजव्हवरी लवगली, सरकवरिी, त्यवच्यव
धोरिविी ितभेद होतेच पि प्रबळ कवरि नसतवनव त्यवांनव
जवहीररीत्यव ज्यव पद्धतीने टवरगेट के ले गेले होते. ि्करी उडर्ली
गेली होती. ह्व अपिवनवने रांप खर्ळुन उठले.
त्यवांनी पैिवच्यव बळवर्र आशि लॉशबांग करुन ररपशब्लकन
पिवत िोठी झेप घेतली, पिवअतां गात प्रवयिरी शजांकल्यव, २०१६
च्यव रवष्रवध्यि शनर्डिक
ु ीलव ते शहलरीच्यव शर्रोधवत उभव रवहीले,
आशि चक्क शनर्डिक
ु शजक
ां ले. ज्यव बरवक ओबविव ने िनोरांजन
करण्यवसवठी रांपलव शडर्चले होते, त्यवच बरवक ओबविवलव
सन्सिवनवने सत्तेची सत्ु े डोनवल्ड रांप ह्वनां व सपु तु ा करवर्ी लवगली. हव

कवळवने उगर्लेलव सडु होतव कव आर्श्यकतेपि
े व जव्त
बोलण्यवची शििव? धनष्ु यवतनु बवहेर पडलेलव बवि आशि तोंडवतनु
बवहेर पडलेलव िब्द िवगे शफरर्तव येत नवही. शर्ांडबनवत्िक
टीके च्यव गांभीर परीिवांिवांपढु े त्यवतनु शिळिवरव आनांद िल्ु लक
ठरतो. अिवच पद्धतीने िोदींनव चवयर्वलव म्हिनु शहिर्ल्यवचे
पररिवि त्यवांच्यव शर्रोधकवांनव २०१४ िध्ये भोगवर्े लवगले.
--------------------------------------

५. जास्त तोंड उघडलं की र्विाश र्िर्ित –
पोशिािेच्यव रवत्ी ऑय्टर शिपां लव, चद्रां वर्र भवळतो आशि
सांपिु ा उघडतो. असव उघडव आ र्वसलेलव ऑय्टर खेकड्यवांनव
शदसतवच तो त्यवत दगडवचे कि शकांर्व सिद्रु र्न्पती टवकतो,
ज्यवयोगे शिपां लव शिटुन घेिे ऑय्टरलव िक्य होत नवही.
खेकड्यवची िेजर्वनी िवत् शनशश्चत होते. जव्त तोंड उघडले की
असे ददु र्ै शनशश्चत होते. आपल्यव नवड्यव इतरवांच्यव हवती देऊ नकव.

हव लेख र्वचनु तम्ु ही ्र्तःिध्ये नेिके कवय बदल करवल?

१. कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो.
२. चचाि होईल अशी वाक्ये बिवा.
३. प्रश्णांची उत्तरे मोजक्या शब्दात द्या.
४. आप्या अवतीिवतीच्या लोकांचे खरे मिसबु े उघड
होऊ द्या.
५. कोणावरही अिावश्यक टीकार्टप्पणी करु िका.
६. वादर्ववाद टाळा, सस
ु ंवाद घडवा.
प्रभवर्ी सांर्वद करण्यवची कलव शिकण्यवसवठी खपु िभु च्े छव!

-----------------------------------------------------

धडा तेरावा – स्वर्हताला प्राधान्य द्या!..
---------------------------------------------------अिेररकव हे जगवतलां एक बलिवली रवष्र आहे, शतथलव सिृद्ध
भभु वग, नैसशगाक सांपन्सनतव आशि िवनर्ी ्र्वतांत्र्य ह्वलव त्यवचे िेय
जवते. अिेररके ची िक्त
ु अथाव्यर््थव, कवि करण्यवस इच्छुक
असिवऱ्यवनां व शतथे भरपरु सधां ी उपलब्ध आहेत. ही सर्ा अिेरीकव
िीिांत देि होण्यवची कवरिे तर आहेतच, पि त्यवसोबतच
आिखीही एक िहत्र्वचे कवरि आहे.
आज अिेरीकव जगवचव फौजदवर बनलव आहे, तो प्रत्येक
देिवच्यव प्रश्िवत नवक खपु सतो, िनिवनी करतो, त्यवचां एक कवरि
म्हिजे, जगवत होिवऱ्यव एकुि िस्त्रव्यर्हवरवांपक
ै ी, प्रशतर्र्षी तब्बल
३३% िस्त्र फक्त एकटी अिेरीकवच इतर देिवनां व परु र्ते. २०१५
िध्ये अिेररकने एकट्यव सौदी अरे शबयवलव जर्ळपवस सव्र्व लवख
कोटी रूपयवांची िस्त्रवस्त्रां शर्कली. भवरत-पवशक्तवनचव प्रश्ि असो
र्व दशिि कोरीयव-उत्तर कोरीयवचव, येिेन-सौदीचव प्रश्ि असो र्व
इरवि इस्रवईलचव, हवच अिेरीकव दररोज शकती िविसु कीचव आर्

आिनु , “यद्ध
ु करु नकव, आम्हवलव शचांतव र्वटते”, असव सल्लव देत
असतो.
आशि हवच अिेरीकव दोन देिवांिध्ये शनिवाि झवलेल्यव
तिवर्वचव फवयदव ्र्तःसवठी करुन त्यव देिवांनव आपली िस्त्रे
शर्कुन ्र्तःचव फवयदव करुन घेतो. हे जगवने र्वरांर्वर पवशहले आहे.
अनभु र्ले आहे. दोन्सही िहवयद्ध
ु वांतही त्यवांनी हेच के ले. बवकीच्यव
जगवलव यद्ध
ु वच्यव झळव सोसवव्यव लवगल्यव पि पला हवबार सोडले
तर कधीही अिेरीके लव धक्कव सद्ध
ु व लवगलव नवही. इतर देिवच्ां यव
रवजकवरिविी त्यवांनव कवहीच देिेघेिे नसते, त्यवांनव फक्त पैसे
किर्नु ्र्तःच्यव देिवलव िजबतु , आिखी िजबतु बनर्वयचे
असते, ब्स!
ह्वलवच म्हितवत, इतरवांचे भवांडि, ्र्तःचव लवभ!
लहवनपिी तम्ु ही ती गोष्ट र्वचलीच असेल, धतु ा िवकड किव
पद्धतीने पिु ा के क गट्टि करुन टवकतो आशि भवांडि करिवऱ्यव
िवांजरी शजभल्यव चवटत उपविी रवहतवत. सत्तव आशि िक्ती
शिळर्ण्यवच्यव िवगवार्र िवजां री बनण्यवचव र्ेडेपिव तर तम्ु ही
करिवरच नवही, पि र्ेळ आलीच तर िवकडवसवरखे िहविपि

तम्ु ही र्वपरले पवशहजे. जेव्हव तिु च्यव आजबु वजल
ु व सघां र्षा उदभर्ेल,
तेव्हव र्वदशर्र्वद करिवयवा पिविां ध्ये कोिवची एकवची बवजु न घेतव,
त्यव सर्वंिध्ये, ्र्तःचे िहत्र्पिु ा आशि िजबतु ्थवन तम्ु हवलव
शनिवाि करतव आले पवशहजे.
------------------------------------

१. कोणालाही वचि देऊ िका. –
तिु च्यव इतरवांच्यव िनवत बलिवली प्रशतिव शनिवाि करण्यवत
यि शिळवली की जग ्र्खि
ु ीने सत्तेच्यव चवव्यव आपल्यव हवती
सोपर्त.ां व्यर्सवय असो शकांर्व कुटुांब, आपल्यव आजबु वजल
ु व
सांघर्षवाचे आशि तिवर्वचे प्रसांग उदभर्तच असतवत. जेव्हव दोन
व्यक्ती सिोरसिोर उभव रवहतवत, शकांर्व दोन गट बवह्व सरसवर्नु
आिनेसविने येतवत, अिव र्ेळी तम्ु ही कसे र्वगले पवशहजे? अिव
र्ेळी तम्ु ही सरळ भवांडिवत उडी घेिे टवळुन कोिवचव र्कील
बनण्यवचे टवळले पवशहजे, अगदीच तट्थ असल्यवचे दवखर्ले
पवशहजे, िग आपोआपच तेच भवांडि करिवरे लोक तिु च्यवकडे
न्सयवयवधीि बननु आदरवने बघु लवगतवत. योग्य न्सयवयशनर्वडव
देण्यवची अपेिव तिु च्यवकडून ठे र्ु लवगतवत. जेव्हव के व्हव एखवद्यव
गटवच्यव आहवरी न जवतव, शकांर्व एखवद्यव नवत्यवलव र्ि न होतव,
्र्तःचे ्र्तांत् आश्तत्र् शनिवाि करतव, त्यव भवांडिवत तट्थ

असल्यवचे भवसर्तव, तेव्हव त्यव सगळ्यवांिध्ये तिु चे बलिवली
व्यशक्तित्र् उठुन शदसते. तिु च्यव ्र्तत्ां बवण्यवची ख्यवती जसजिी
र्वढु लवगते, तसतिी नर्ी शदिव दवखर्िवरे नेतत्ृ र् अिव अपेिेने
तिु च्यवकडे पवशहले जवते. ज्यवििी तम्ु ही कोित्यवही एकव पिवलव
सविील होतव, तेव्हव तिु ची शकांित अचवनक िन्सु य होते.
म्हिनु ्र्तःचे र्ेगळे असे अश्तत्र् जपव. कधीही कोिवलवही
र्चन देऊ नकव.
-----------------------------------

२. चुरस लागले्या दोि सत्तांच्या मध्ये स्वतःला
ठे वा.
कोित्यवही शनिवायक आशि िहत्र्वच्यव प्रसांगी तिु चे र्वगिे
असे असवर्े, की लोकवनां व तिु ची आर्श्यकतव असवर्ी, त्यवनां व
तिु च्यविध्ये किवलीची गोडी शनिवाि व्हवर्ी. दोन्सही बवजांच्ु यव
लोकवांसोबत व्यर्हवर प्रेिवचव ठे र्व, तिु चे सांबांध अत्यांत िवधयु वाचे
असले की तिु च्यव सगां तीचे त्यवनां व आकर्षाि र्वटते. िग तम्ु ही
त्यवांनव आपल्यव पिवांिध्ये हर्े असतव.
- एकदव अथेन्सस आशि ्पवटान ह्व दोन देिवांिध्ये यद्ध
ु झवले.
त्यव दोघवनां ीही अशल्कशबडस ह्व ग्रीक रवजवकडे िदत िवशगतली,

दोघवांनवही हो-नवही असे ्पष्ट न उत्तर देतव, अशल्कशबडसने झल
ु र्त
ठे र्ले. त्यवनां व यद्ध
ु वत गतांु र्नु तो पशिायवकडे गेलव. पशिायवलव
हरर्ले, आशि अजनु च िशक्तिवली झवलव. त्यवची ही र्वढलेली
िक्ती पवहुन आपआपसवत यद्ध
ु करुन शखळशखळे झवलेले अथेन्सस
आशि ्पवटान्सस दोघेही पढु े शकत्येक र्र्षा अशल्कशबडसचे सविर्थया
िवन्सय करुन त्यवची िनधरिी करत रवहीले.
---------------------------

३. स्वतःची र्कंमत वाढवा. स्वतःचा प्रिाव वाढवा.
िहवरवष्रवच्यव रवजकवरिविध्ये भवजप, कॉन्सग्रेस आशि
रवष्रर्वदी कॉन्सग्रेस यव शतन्सही शदग्गज पिवांनव धोबीपछवड देऊन
शिर्सेनेचे उद्धर् ठवकरे िख्ु यिांत्ी होतील, असे कोिवलव तरी
र्वटले होते कव? पि शतघवच्ां यव भवडां िवत चौर्थयवचव लवभ असे
कवहीसे इथे झवले. दोन तल्ु यबळ सविर्थयािवली रवष्रीय पि
सिोरवसिोर आले की सत्तेची चवर्ी हवतवत घेऊन, कवही िठु भर
अपि त्यवांनव कसव घवि फोडतवत, खेळर्तवत, नवचर्तवत, हे
आपि शकत्येकदव पवहतो. इतरवांच्यव तल
ु नेत किी िक्ती असनु ही
िहत्र्वच्यव प्रसगां ी ्र्तःचे उपद्रर्िल्ु य र्वपरव, रोजच्यव जीर्नवत
्र्तःची शकांित, ्र्तःचव प्रभवर् र्वढर्त रवहण्यवसवठी
कोिकोित्यव कृ ती आर्श्यक आहेत यवची यवदी बनर्व. िजबतु

आशि आकर्षाक िरीर तम्ु हवलव िवरररीक बळ देईल. उत्ति उत्पन्सन
तम्ु हवलव आशथाक आशि पयवायवने िवनशसक ्थैया देऊन जगण्यवचव
खरव आनांद देईल. प्ु तकां आशि इतर िवगवाने शिळवलेले ज्ञवन
तम्ु हवलव, कुठल्यवही प्रसांगी िवगा िोधनु कवढिवरव, तवत्कवळ शनिाय
घेिवरव, िेंदु उपलब्ध करुन देईल. दररोज ह्व शतन्सही िक्ती र्वढर्त
र्वढर्त नेल्यवस, शकतीही अर्घड प्रसांग आलव तरी तिु च्यव िनवचव
तोल ढळिवर नवही, जे एकव िशक्तिवली व्यशक्तित्र्वचे लिि
असते. तिु चे खबां ीर व्यशक्तित्र् इतरवांिध्ये उठुन शदसते, पयवायवने
सिवजविध्ये तिु ची शकांित र्वढते, तिु चव प्रभवर् र्वढतो.
------------------------------------------

४. शब्दांमध्ये अडकु िका. –
तम्ु हवलव जे कवि आर्डत नवही, तीव्र इच्छव असनु ही तम्ु ही ते
कवि सोडु िकत नवही, कव िवशहतीये?
कवरि तम्ु ही कोिवलव तरी िब्द शदलेलव असतो. कुठल्यवही
व्यक्ती शकांर्व पररश्थतीच्यव दबवर्वलव बळी पडुन आपखि
ु ीने
बवांधले जविे हे एक प्रकवरचे दव्य आहे, गल
ु विी आहे, ह्व एकव
कवरिविळ
ु े लोक र्र्षवानर्ु र्षा आपल्यवलव हर्े ते न करतव, आतल्यव
आत चरफडत, इतरवांसवठी िि करत, आपले बहुिल्ु य आयष्ु य
र्वयव घवलर्तवत. अल्पकवलीन फवयद्यवसवठी शदघाकवळवत तोटव

होईल, असे कोितेही र्चन देऊ नकव, िब्दवत बवांधले जवऊन
आपले अबवशधत ्र्वतत्र्ां य कधीही गिर्ु नकव. तो तिु चव जन्सिजवत
हक्क आहे, त्यवलव जपव.
तम्ु ही कोण्यव व्यक्तीर्र अर्लबां नु असण्यवपेिव तिु च्यवर्र
खपु जि अर्लांबनु आहेत अिी पररश्थती बनर्ण्यवसवठी पररिि
करव. दसु रे लोक तम्ु हवलव र्ेळोर्ेळी र्चनबद्ध करण्यवचव प्रयत्न
करतील, त्यवसवठी तम्ु हवलव र्ेगर्ेगळी अशिर्षे दवखर्ली जवतील.
त्यवसवठी ते तम्ु हवलव िब्दवत शकांर्व करवरवत बवधां नु घेण्यवचव
आटवशपटव करतील, शकांर्व तिु च्यवर्र उपकवर करतील, तम्ु ही
त्यवच्ां यव कोित्यवही खेळीिध्ये अडकु नकव, नेहिी ्र्तःलव िक्त
ु
ठे र्व.
कोिवचेही उपग्रह बननु त्यवांच्यव अर्तीभर्ती शफरण्यवत
्र्तःची िक्ती र्वयव घवलर्ु नकव. परवर्लांबी बननु जगु नकव,
दसु ऱ्यवच्यव ओजां ळीने पविी शपऊन त्यवच्यव तवटवखवलचे िवांजर
शकांर्व त्यवचे िरशिधां े बनु नकव. त्यवऐर्जी ्र्तःचे गरुु त्र्वकर्षाि
बल र्वढर्ण्यवर्र सांपिु ा िक्ती एकवग्र करव. ह्व जगवलव तिु ची
आर्श्यकतव भवसु दे. ह्व जगवलव तिु चे र्ेड लवगु दे. ्र्तःलव
सविर्थयािवली आशि जगवर्र छवप पवडिवरे उत्तगांु व्यशक्तित्र् बनर्व.

आपल्यव आयष्ु यवचव प्रत्येक िि नव िि सत्कवरिी लवर्व. कधी
सयु वासवरखे तेज्र्ी बननु तळपव. कधी चद्रां वसवरखे िीतल आशि
आल्हवददवयक बननु जगवलव प्रेिवचव गवरर्व द्यव. आहवत त्यवपेिव
अशधक ्र्तःलव िशक्तिवली आशि िजबतु बनर्व.

Friends and good manners will
carry you where money won’t go
-------------------------------------------------------

धडा चौदावा – उत्कृष्ट र्प्रयाराधि करा
------------------------------------------------------शित्वनां ो,
आजचव लेख एकदि र्ेगळव आहे.
तम्ु ही नोकरी करत असवल शकांर्व व्यर्सवय करत असवल.
कविवच्यव शठकविी शकांर्व कुटुांबविध्ये र्वर्रतवनव आपल्यव बॉसलव,
आपल्यव अन्सनदवत्यवांनव, आपल्यव र्ररष्ठ व्यक्तींनव कसां शजांकून
घ्यवर्ां, नवजक
ू पिे त्यवांनव कसां हवतवळवर्ां, हे तांत् तम्ु ही शिकून घेतलां
आहे कव?
तम्ु ही कधी कोिवर्र प्रेि के लां आहे कव? बहुतवांि लोकवांची
उत्तरां ‘हो’ अिीच असतील. तम्ु ही दररोज आपल्यव अर्तीभर्ती
प्रेिवत पडलेल्यव असख्ां य जोडप्यवनां व तर बघतच असवल.
ज्यवप्रिविे एखवदव ‘प्रेिर्ीर’ आधी आपल्यव प्रेयसीचव उत्कृ ष्ट
प्रेिवननु य करून आपल्यव र्वगण्यव-बोलण्यवनां शतचां िन शजांकतो,
शतलव आपलसां करतो, नवनवप्रकवरे शतलव अरॅक्ट करतो, शतलव

आपली सर्य लवर्तो, शतची िजी सांपवदन करतो. कधी
खि
ु वितीचां तत्ां र्वपरून, कधी अशतिय खबु ीने, शतच्यव िनविध्ये
्थवन शनिवाि करतो आशि एकव शनिवायक ििी तीही त्यवच्यवर्र
भवळते, जेव्हव ती ्र्खि
ु ीने, शनधवा्तपिे ्र्तःलव त्यवच्यव हवतवत
सोपर्ते, तेव्हव सत्तेची सत्ू े आपोआपच त्यव प्रेिर्ीरवच्यव हवतवत
येतवत. िी जर म्हटलां की, “आपल्यव प्रेशिके चां िन शजांकिां” आशि
“आपल्यव र्ररष्ठवच
ां ां िन शजक
ां ि”ां हे दोन्सही अगदी सेिसेि आहे, तर
ते तम्ु हवलव पटेल कव?
एखवद्यव सां्थेिध्ये असेल, घरविध्ये असेल शकांर्व कविवच्यव
शठकविी असेल, आपलां िहत्त्र् आशि र्चा्र्, आपली शकांित
र्वढर्वयची असेल तर शप्रयवरवधन करण्यवचां तांत् तम्ु ही शिकून घेतलां
पवशहजे. िी तम्ु हवलव ‘यस िॅन’ शकांर्व ‘होयबव’ बननू गल
ु विशगरी
करवयलव, शकांर्व हवांजी हवांजी करवयलव अशजबवत सवांगत नवहीये.
िलव ्र्तःलव त्यवचव खपू शतटकवरव आहे. जर तम्ु हवलव
आपल्यवपेिव अशधक िोठ्यव पदवर्ां र असलेल्यव व्यशक्तांच्यव िनवत
आपले अढळ असे ्थवन शनिवाि करवयचे असेल, तर रवजकवरिवचे
कवही शनयि, कवही यक्ु त्यव तम्ु हवलव शिकून घ्यवव्यवच लवगतील.
जर सत्तेच्यव शिखरवर्र पोहचण्यवसवठी तम्ु ही आतरु असवल, तर
लोकशप्रय कसे बनवर्े, हे तम्ु हवलव जविनू घ्यवर्े लवगेल. जी व्यक्ती

ह्व शनयिवांनव नीट सिजवर्नू घेऊन आचरिवत आिेल ती आपल्यव
र्ररष्ठवचां ी लवडकी होईल.
-------------------------------------------------------

िपके बाजी टाळा –
कवही कवही लोकवांनव बढवई िवरण्यवचव, आत्ि्ततु ी करण्यवचव
रोग असतो, आत्िशर्श्ववसू असिां र्ेगळां आशि अहक
ां वरी असिां
र्ेगळां. आर्श्यकतव नसतवनव ्र्तःलव र्वढर्नू चढर्नू पेि
करिवरी, बोलबच्चन िविस,ां जगवलव चटु कीसरिी लिवत येतवत.
र्वचवळपिव तिु च्यव सहसद्यविां ध्ये तिु च्यवबद्दल ित्सरवची
भवर्नव खर्ळून कवढतो. पररिविी अनवर्श्यक बढवयव िवरल्यवस
तम्ु ही नर्नर्ीन ित्ांनू व जन्सि देतव.
--------------------------------------------------------

उदासीितेचा अवलंब करा –
एखवदी गोष्ट सवध्य करण्यवसवठी तम्ु ही प्रचांड िि घेतले
असतील, तरी तम्ु ही ते अर्घड कवि सहज के ले आहे, इतके तम्ु ही
चतरु आशि व्यर्हवरकुिल आहवत, अिी प्रशतिव उभी करव. इतर
लोकवांच्यव तल
ु नेत तिु च्यवकडे असविवन्सय बशु द्धचवतयु ा आहे, अिी
तिु ची छबी लोकवांच्यव िनवत उभी करव. ‘तम्ु ही जेव्हव बघवल तेव्हव
कविवत असतव’ ह्वपेिव ‘तम्ु ही शकती लीलयव शकती उत्कृ ष्ट

कविशगरी बजवर्ू िकलवत’ अिव प्रशतशक्रयव शनिवाि करण्यवचव
नेहिी प्रयत्न करव. ्र्तःची जेव्हव ्ततु ी होईल तेव्हव लगेच हुरळून
जवऊ नकव. िौन धवरि करव, जव्तीत जव्त श्ितहव्य धवरि
करव. शिळवलेल्यव यिवचे िेय आपल्यव र्ररष्ठवांच्यव पदरवत टवकव,
म्हिजे तिु चे त्यवच्ां यव िनवतले ्थवन आिखी भक्कि होईल.
---------------------------------------------------------

खुशामती करण्यात मयािदशीर राहा –
एखवद्यव व्यक्तीची िनिोकळेपिे ्ततु ी करिां, कौतक
ु करिां
छवनचां असत.ां नेिक्यव कवरिवसवठी योग्य िब्दवतां ्ततु ी के ल्यवनां
िविसां जर्ळच येतवत. ्ततु ी आशि खि
ु ि्करी ह्वत फरक आहे.
अनवर्श्यक, बवष्कळ बडबड, खोटी खि
ु वित लगेच लिवत येते.
त्यविळ
ु े ती नक्कीच टवळली पवशहजे.
---------------------------------------------------------

जयाच्याशी व्यवहार करायचा आहे, त्याला अिुकूल,
शैली आर्ण िाषा र्िवडा –
प्रत्येकविी बोलतवनव, व्यर्हवर करतवनव एकच एक पद्धत ही
भयक
ू आहे. सिोरचव िविसू बघनू , त्यवची रुची
ां र िोठी घोडचक
बघनू , आपि आपली बोलण्यवची ढब आशि व्यर्हवर बदलवयलव
हर्व. इथे खोटे बोलिे अपेशित नवही. बस, थोडवसव अशभनय

अपेशित आहे. आशि देर्वच्यव कृ पेने प्रत्येक िविसू अशभनय शिकू
िकतो.
---------------------------------------------------------

वाईट बातमीचे वाहक कधीही होऊ िका तम्ु हवलव ती गोष्ट िवहीत असेल की, ‘पोपट िेलव’ ही बवतिी
सवगां िवऱ्यव व्यक्तीलव रवजव देहदडां देतो. र्वईट बवतिी घेऊन येिवरी
व्यक्ती कोिवलवच आर्डत नवही. आपल्यवलव एखवदी र्वईट घटनव
तपशिलवसह िवहीत असली तरी िौन बवळगवर्े, दसु ऱ्यवांनव र्वईट
बवतम्यव सवर्कवि कळतीलच, पि र्वईट बवतम्यव सवगां वयची घवई
्र्तःहून कधीही करू नये.
---------------------------------------------------------

तुमच्या वररष्ठांबरोबर जवळीक आर्ण मैत्रीचे ढोंग
कधीही करू िका –
तिु च्यव र्ररष्ठवनां व सवहवय्यकवची गरज आहे, शित्वचां ी नवही,
त्यवच्ां यव सवहवय्यकवच्यव भशू िके तच रवहिां तिु च्यवसवठी फवयद्यवचां
आहे. तेव्हव अनवर्श्यक लगट करू नकव. त्यवांच्यव खवसगी
आयष्ु यवबद्दल जव्त प्रश्न शर्चवरून खोलवत जवऊ नकव. तम्ु ही
त्यवच्यविी जर्ळीक सवधत असल्यवचव सांिय आलव की ते

तिु च्यविी फटकून र्वगतील आशि सर्वंसिि पविउतवरव
करण्यवसही किी करिवर नवहीत.
---------------------------------------------------------

वररष्ठांवर उघडपणे टीका करू िका –
तिु चे म्हििे शकतीही बरोबर असले, तरी र्ररष्ठवांचव अहक
ां वर
दख
ु वर्िवर नवही, अिव बेतवनेच, कवळर्ेळ बघनू ते सवशां गतले
पवशहजे. आशि उद्धटपिे तवर्वतवर्वने बोलण्यवऐर्जी, िवांतपिे,
नम्रपिे, सवखरपेरिी करत िते िवांडतव येतवतच की! कवही कवही
शठकविी गप्प बसिे चक
ु ीचे ठरते, अिव र्ेळी आधी तोंडभरून
कौतक
ु करवर्े, िग थोडक्यवत अत्यवर्श्यक टीकवशटप्पिी करवर्ी.
आपली असहिती र्व नवरवजगी अत्यांत िधवळ िैलीत व्यक्त करून
पन्सु हव िनःपर्ू ाक आभवर िवनवर्ेत. म्हिजे घवर् र्िी बसनू सबां धां
कवयिचेच दरु वर्त नवहीत. उलट अिवने आपलेच िहत्त्र् र्वढते.
---------------------------------------------------------

वररष्ठांकडूि कृपेची अपेक्षा करू िका
आपल्यव कुिवलवच अजीजीने के लेली शर्नतां ी धडु कवर्नू
टवकवयलव आर्डत नवही, त्यवसोबत एक नकोसेपिव आशि
अपरवधभवर्नव असते. म्हिनू कोिवकडेही उपकवरवची शर्नर्िी

करू नकव. अिी िविसे कुिवलवच आर्डत नवहीत. उलट अिव
लोकवनां व सगळे टवळवयलव बघतवत.
---------------------------------------------------------

बाह्यस्वरूप, आवडीर्िवडी यांचा उपहास करू
िकाप्रसन्सन ्र्भवर्, हसरव चेहरव आशि शनरवगस शर्नोद सर्वंनवच
आर्डतवत. पि एखवद्यवचे बवह््र्रूप, जसे की चष्िव, लठ्ठपिव,
टक्कल, सवर्ळव रांग असे एखवदे व्यगां , शकांर्व अिव कुठल्यवही
नवजक
ू शर्र्षयवर्र शर्नोद करण्यवचे टवळव. शतरके बोलिे, उपहवस,
टोििे हे बँकेत भरलेल्यव पैिवसां वरखे असतवत, व्यवजवसकट परत
शिळतवत. यवउलट त्यवांनी के लेल्यव कविशगरीर्र कौतक
ु वचव र्र्षवार्
करवल तर तम्ु ही त्यवांनव नकळत आपल्यवकडे अजनू च आकशर्षात
करवल.
---------------------------------------------------------

स्वतःचे बारीक र्िरीक्षण करा –
जसे आपि आरिविध्ये आपले ्र्तःचे दररोज बवरकवईने
शनरीिि करतो, त्यवप्रिविे आपि आपल्यव रोजच्यव प्रत्येक
छोट्यव-िोठ्यव कृ तींचेही शनरीिि के ले पवशहजे. आत्िपरीिि
करिे यवचव अथा लोकवांनव तिु च्यविध्ये कवय शदसते हे जवििे, असव

पि आहे. तम्ु ही जर िनवलव परु े से प्रशििि शदले तर तम्ु हीच तिु चव
आरसव बननू ्र्तःकडे शनतळपिे बघू िकतव. ्र्तःचां बवरीक
शनरीिि करिवरी व्यक्ती नकळत होिवऱ्यव घोडचक
ु व नक्कीच टवळू
िकते.
---------------------------------------------------------

िाविांवर वचिस्व र्मळवा –
्र्तःच्यव िडू चे, िनवचे आशि भवर्नवांचे गल
ु वि न बनतव,
्र्तःच्यव िनवलव तवब्यवत ठे र्तव आले पवशहजे. तीव्र रवग शकांर्व
नैरवश्यवचव आर्ेग तम्ु हवलव नवहीसव करतव आलव पवशहजे. एखवदे
अपयि शकांर्व र्वईट घटनव पचर्नू ही कवहीच घडले नवही, अिव
आशर्भवार्वत तम्ु हवलव सहज हसतव-शखदळतव आले पवशहजे.
तिु च्यव भवर्िद्रु वच
ां े ्र्विी तम्ु ही ्र्तःच बनव. इथे अध्यवत्ि
तम्ु हवलव सवथ देईल.
---------------------------------------------------------

आिंदाचा झरा व्हा. शनरस, शनःसत्र् आशि कटू गोष्टींपवसनू दरू रहव. हर्षा, उल्हवस
आशि िोहकतेकडे झेप घ्यव. शनः्र्वथा भवर्नेने जगवतल्यव
घडविोडींकडे पवशहल्यवस दःु ख कवपरवसवरखे उडून जवते. शनः्र्वथा
भवर्नेने जगवची सेर्व के ल्यवस आपल्यव आतिध्ये कधीही न

आटिवरव आनांदवचव झरव र्वहू लवगतो. ह्वपैकी शकती सर्यी
तम्ु हवलव आहेत? ्र्तःचे शर्श्लेर्षि करव आशि उशिर्व भरून
कवढून एक चांबु कीय व्यशक्तित्त्र् बनव.
खपू िभु ेच्छव आशि िनःपर्ू क
ा आभवर.

Sometimes you need only
fantasies to survive in the
reality
िलव ्र्प्नवांच्यव जगवतच रििवि
व्हवयलव आर्डत.ां तेव्हव खरी
पररश्थती आशि र्व्तशर्कतव र्गैरे
िब्द िवझ्यवजर्ळ यवयचां धवडस
करतच नवहीत.
-------------------------------------------------------

धडा पध
ं रावा – स्वतःला व लोकांिा
स्वप्िांच्या सफरीवर घेऊि जा
------------------------------------------------------िध्यतां री बँग बँग नवर्वचव एक शसनेिव आलव होतव. त्यवतली
कतरीनव कै फ आशि हृशतक यवांची जोडी सरु े ख शदसली होती.
शचत्पटवची सरुु र्वत बफवाळलेल्यव शहिवचल प्रदेिवत होते. कतरीनव
एक सवध्यव घरवत रवहिवरी िध्यिर्गीय िल
ु गी आहे. शजलव
आईर्डील नवहीत. ती आपल्यव आजीसोबत रवहते आशि बँकेत

नोकरी करते. एकव डेशटांग र्ेबसवइटर्र अपघवतवने ती रवजशबांड्यव
हृशतकलव भेटते. हृशतक शतलव गितीने शर्चवरतो, तझु ी ्र्प्नां कवय
आहेत? तेव्हव तीही आपलां िन एकव अनोळखी िविसवसिोर खल
ु ां
करते. कुठल्यवही एकव कुिवरर्यीन, प्रेिळ लग्नवळू तरुिीसवरखी
कवही शटशपकल ्र्प्नां शतनां उरविी जपलेली आहेत.
‘शतलव जग शफरवयचयां , र्ेगर्ेगळ्यव देिवांत िनसोक्त
भटकवयचयां ’,
‘यरु ोप अिेररके तल्यव प्रेििीय ्थळवांनव भेटी द्यवयच्यवत’,
‘सिद्रु शकनवऱ्यवर्ां र नवचत बवगडत, िौजि्ती करवयचीय’,
‘आकविविध्ये ग्लवयशडगां करवयचीय’,
‘रुबवबदवर, हँडसि हीरोसोबत रोिवन्सस करवयचवय.’
िेर्टी हीरो हसत शर्चवरतो, “पि हे सगळां कधी करिवर?
करिवर कधी?”
शतलव ििवत र्व्तशर्कतेचां भवन येतां. बँकेतली नोकरी आशि
आजी आठर्ते. नव शतच्यवजर्ळ पैसे आहेत, नव शतचव शि्टर
परफे क्ट आहे, पि, पि ती ्र्प्नवच्ां यव जगवतनू बवहेर यवयलव,
र्व्तर् ्र्ीकवरवयलव नकवर देते आशि म्हिते, “एक शदर्स, एक
शदर्स िवझी सवरी ्र्प्ने नक्की पिू ा होतील.” ब्स!! हेच आपल्यव
सर्वंच्यव आयष्ु यवचां सवर आहे. शतच्यव 'एक शदर्स' ह्व

आिवर्वदवर्र आशि शतच्यव लोभस ्र्भवर्वर्र हृशतक भवळतो
आशि शतलव शतच्यव ्र्प्नवतल्यव प्रत्येक प्रर्वसवर्र घेऊन जवतो. तो
शपक्चर सांपतो. पि आपल्यव आयष्ु यवचव शपक्चर िध्यांतरवपयंत
आलेलव आहे. त्यवचव िेर्ट िनवसवरखव करिां हे फक्त आशि फक्त
आपल्यवच हवतवत आहे.
--------------------------------------------------------

“तुम्ही फक्त िव्य स्वप्िे र्िवडा, ती मिात
घट्ट रुजली की तीच तुम्हाला घडवतील.”
-------------------------------------------------------्र्प्नां पहवयलव कोिवलव आर्डत नवही! आहवर, शनद्रव, िैथनु
ह्व शजतक्यव आर्श्यक िवरीररक गरजव आहेत, शततकीच तीव्र
िवनशसक गरज आहे, ती म्हिजे ्र्तःबद्दल आनदां ी कल्पनविां ध्ये
हरर्नू जविां. िनवतल्यव िनवत, बवरीकसवरीक ्र्प्नां रांगर्नू त्यवत
रििवि होिां. खोटां खोटां यि्र्ी होऊन खोटां खोटां आनांदी होिां
आशि रॉबटा शकयोसॉकी म्हितो त्यवप्रिविे, ‘्र्प्नां पवहवयलव पैसे
लवगत नवहीत’. कल्पनविक्ती ही िविसवलव देर्वकडून शकांर्व
शनसगवाकडून शिळवलेली अद्भुत देिगी आहे, जी इतर कुठल्यवही
सजीर्वलव शदली गेली नवही. शकतीही अपयिवने खचलेलव असलव,
दःु खवने शपचलेलव असलव तरी िविसू शदर्स ढकलत रवहतो,

किवच्यव बळवर्र? आिेच्यव बळवर्र! “उम्िीद पे दशु नयव कवयि
है!” “हेही शदर्स जवतील, चवगां ले शदर्स येतील.” हेच जगवतलां
सर्वात प्रभवर्ी ‘िोशटव्हेिनल टॉशनक’ आहे, ज्यविळ
ु े िरगळलेल्यव
िनवलव पन्सु हव तरतरी येते. सत्तव आशि िक्ती शिळर्वयची असेल तर
्र्तः ्र्प्नां तर पवहवर्ीच लवगतील. पि त्यवसोबत इतरवांनवदेखील
्र्प्नवांच्यव सफरीर्र न्सयवयलव बोट धरून शिकर्वर्ां लवगेल. तम्ु ही
रांगीत रांगीत, िनिोहक, सोनेरी ्र्प्नां दवखर्ली की तिु च्यव
र्ताळ
ु वत तम्ु ही आपोआपच प्रचांड लोकशप्रय होऊ लवगतव.
कवरि…
-------------------------------------------------------

प्रत्येक सामान्य व्यक्तीच्या आयष्ु यात कसली
िा कसली िळिळणारी जखम असते.
-----------------------------------------------------िनवतल्यव िनवत अ्र््थ करिवरी एक बोच असते, र्ेदनव
देिवरी एक खांत िनवच्यव आतल्यव खोलर्र सतवर्त असते. दररोज
कुठे नव कुठे , किव नव किव प्रकवरे त्यवचव भ्रिशनरवस होतच असतो.
बऱ्यवचदव आपल्यव आजबू वजच्ू यव लोकवनां व त्यवचां ां जीर्न हे
र्वळर्ांटवतल्यव प्रर्वसवसवरखां खडतर, नैरवश्यपिू ा आशि शर्पत्तीने
भरलेलां असल्यवचां भवसू लवगतां. अिव र्ेळी त्यवांच्यव भशर्ष्यवत

डोकवर्वयलव िदत करून अद्भुत अिव ्र्प्ननगरीची रचनव
करण्यवच,ां त्यव ्र्प्ननगरीची सफर घडर्ण्यवचां कौिल्य जर कव
तम्ु ही शिकलवत, तर तम्ु हवलव ते देर्वसिवन िवनवयलव लवगतवत.
त्यवच्ां यव रुि आयष्ु यवत चैतन्सय भरण्यवत तम्ु ही यि्र्ी झवलवत की
तम्ु ही त्यवच्ां यव िनवत र्वळर्ांटवतल्यव ओएसीससवरखे ्थवन
शिळर्तव. म्हिजे आपले प्रोत्सवहनवचे, कौतक
ु वचे िब्द त्यवांच्यव
आत्म्यवलव शहरर्ेगवर, तृप्त करिवरे , अप्रशति थडां वर्व देिवरे
भवसतवत. कल्पनवांनव आकर्षाक पद्धतीने िवांडिवरे लोक इतरवांनव
हर्ेहर्ेसे र्वटतवत. लोक त्यवांच्यवभोर्ती घोळकव करतवत, जत्थव
बनर्नू शपगां व घवलतवत. अशभनेते, नेत,े उद्योगपती, जवशहरवती हे
सगळे नेिकां कवय करतवत? ते आपल्यवलव एकव फँ टसीिध्ये घेऊन
जवतवत. नवही तर शर्चवर करव, आज सविवन्सय िविसू िहवगवईने
एर्ढव त््त असनू ही, तीव्र दष्ु कवळ असनू ही दर आठर्ड्यवलव नर्व
शसनेिव दोन-तीनिे कोटींचव गल्लव कसव जिर्तो? कवरि तो
शसनेिव लोकवांनव तवत्परु तव कव होईनव एकव र्ेगळ्यव जगवत घेऊन
जवतो. इतरवच्ां यव ्र्प्नवांनव चवळर्ण्यवची कलव त्यव शचत्पट
बनर्िवऱ्यवांनी शिकून घेतलेली असते. िग हीच कलव आपिही
शिकलो तर आपल्यव आयष्ु यवचव शसनेिवही शकती सपु रशहट होईल
नवही?
-------------------------------------------------------

मिाच्या अद्भुत शक्तीचा वापर करा –
िनवची िक्ती इतर कोित्यवही िस्त्रवच्यव िक्तीपेिव फवर िोठी
आशि अशर्नविी आहे. िनवची िक्ती त्यवच्यव र्वपरवनेच र्वढते.
जसे िरीरवचे ्नवयू सैल पडले की शनकविी होतवत, अगदी तसेच
िनवचेही आहे. असे होऊ नये म्हिनू सतत र्वचन र् शर्चवर हे
और्षध फवर िहत्त्र्वचे आहे. र्वचनवने तिु च्यवत इतर गिु वांबरोबर
नेतत्ृ र्गिु ही येतो. र्वचनवने शर्चवर प्रगल्भ बनतवत. आपल्यव
्र्प्नवांबद्दल सतत शर्चवर करण्यवची सर्य लवगलेलव िेंदू आळिी
िविसवच्यव िेंदपू ेिव जव्त कवयािि रवहतो. कोितीही सांधी
्र्तःहून चवलनू येत नसते. ती ओळखनू शतच्यवर्र झडप घवलवर्ी
लवगते. नर्नर्ीन कल्पनव, नर्ीन सांधी िनवत घोळर्ल्यवस
आपल्यव िेत्वत आपले भशर्ष्य उांचवर्ते.
-------------------------------------------------------

मिःशांती र्मळवा
दसु ऱ्यवच
ां ी िनःिवतां ी न शबघडर्तव ्र्तः आनदां वत रवहिे ही
प्रत्येकवची रव्त आकवांिव असते. आपल्यव आजबू वजल
ू व
र्वर्रिवऱ्यव, आपल्यव सपां कवात येिवऱ्यव लोकवनां व आनदां देत रवहिे
हे प्रत्येक िविसवचे कताव्य आहे. हरीि, हत्ती शकांर्व कवर्ळे, कबतु रे
हे प्रविी आशि पिीसद्ध
ु व थव्यवने, कळपवने रवहतवत, एकिेकवचां े

सरां िि करतवत, र्ेळप्रसांगी आपल्यव शपलवांसवठी जीर् धोक्यवत
घवलतवत. िग आपि इतर िविसवर्ां र प्रेि कव नवही करू िकत?
पि त्यवसोबतच हेही सिजनू घेतले पवशहजे की ्र्तःचे सख
ु
सिवधवन, िवांती र्गैरे ्र्तःच शिळर्ले पवशहजे. जो ्र्तःच सख
ु ी
होऊ िकत नवही तो इतरवांनव कवय सख
ु ी करिवर? “You can not
help the poor, by becoming one of them.” आपले िरीर
आशि िन शठक असेल तरच दसु ऱ्यवांनव िदत करतव येईल. जो
्र्तःच सख
ु ी, सिवधवनी नवही, तो दसु ऱ्यवांनव कवय सख
ु ी बनर्िवर?
------------------------------------------------------

मोहक स्वप्िे मिाला उत्साह देतात –
लोकवांनव कठीि पररश्थतीची अथाहीन उजळिी नको असते,
त्यवनां व त्यवच्ां यव जीर्घेण्यव सि्यवर्ां र उत्तर हर्े असते. तेव्हव िनवलव
पीडव देिवरे , क्लेिकवरक सत्य तिु च्यव डोळ्यवांनव ्पष्ट शदसत
असले तरी ते दःु ख पन्सु हव पन्सु हव उगवळिे, त्यवर्र चचवा करिे टवळव.
कवरि र्व्तर् दवहक पररश्थतीर्र चचवा करिे शनरथाक ठरते.
त्वसदवयक ठरते. त्यवपेिव येिवरव कवळ शकती चवगां लव, भव्य शदव्य
आशि आनांदिय असू िकतो ह्वर्र आपली शर्चवरिक्ती खचा
के ली तर भशर्ष्यवचव सबु क, लोभसर्विव, िनिोहक आरवखडव

िवांडिवरी, त्यवकडे लि र्ेधनू घेिवरी िविसां लोकवच्ां यव िनवत
आशि हृदयवत ्थवन शनिवाि करतवत.
अिीच िविसां जगवर्र सत्तव गवजर्तवत.
---------------------------------------------------------

आकषिक शब्दर्चत्रे उिी करा. –
रटवळ जीर्नक्रिवलव प्रत्येक जि कांटवळलेलव असतो.
आपल्यवलव सांकटवतनू सोडर्ण्यवसवठी येिवऱ्यव देर्दतू वची प्रत्येक
जि आतरु तेने र्वट बघत असतो. तेव्हव कवट्यवकुट्यवनां ी भरलेल्यव
र्त्यवर्र प्रर्वसवलव शनघवलेल्यव, जीर्नवच्यव र्व्तर्वचव कांटवळव
आलेल्यव लोकवांनव, सरु े ख आशि रम्य कल्पनवांच्यव सांदु र घवटवांची
सफर घडर्नू आिव.
---------------------------------------------------------

सारांश िरण्यवपर्ू ी पिू ा व्हवयलवच हव्यवत अिव सवऱ्यव इच्छव एकव
कवगदवर्र शलहून कवढव.
पढु चे एकर्ीस शदर्स, सकवळी उठल्यवर्र आशि रवत्ी
झोपण्यवच्यव अगोदर तो कवगद रोज र्वचव.

आपली सवरी ्र्प्ने पिू ा होिवरच आहेत, असव ठवि शर्श्ववस
िनवत बवळगव.
आपि ज्यवांच्यवर्र प्रेि करतो, अिव लोकवांची ्र्प्ने जविनू
घ्यव, अजनू भव्य ्र्प्ने पवहण्यवसवठी प्रोत्सवहन द्यव.
आपल्यव आशि त्यवांच्यव िनवच्यव कवल्पशनक ियवादव आशि
बधां ने तोडून टवकव.
आभवर आशि िभु ेच्छव.

Push yourself, because no one
else is going to do it for you.
-------------------------------------------------------

धडा सोळावा – स्वतःला ढकलत रहा
------------------------------------------------------िवसेिवरी हव जपवनिधील लोकवच
ु व्यर्सवय
ां व एक प्रिख
आहे. िवगच्यव शकत्येक दिकवांपवसनू अव्यवहतपिे िवसेिवरी सरू
ु
असल्यविळ
ु े सिद्रु शकनवऱ्यवजर्ळचे िवसे पिू ापिे सांपले. म्हिनू
त्यव जपवनी िच्छीिवरवनां व िवसे शिळर्ण्यवसवठी सिद्रु वत दरू पयंत
जवर्े लवगवयचे. छोट्यव छोट्यव होड्यवांची जवगव आतव िोठिोठ्यव
िोटरबोटींनी घेतली. खोल आशि दरू सिद्रु विध्ये शजर्ांत िवसे
पकडले जवयचे आशि बोटीर्र त्यवनां व पवण्यवच्यव छोट्यव टँकिध्ये
सोडलां जवयचां. पि दरू र्रून िवसे आितवनव त्यवांनव एक सि्यव
त्यवांनव भेडसवर्ू लवगली. हे जे खोल सिद्रु वतले िवसे होते ते खवयलव
रुचकर नव्हते. शकतीही शर्चवर के लव तरी सिजत नव्हते, असे कव
होत आहे? जपवनी िविसू िळ
ू चवच धडपड्यव, चौकस आशि
तल्लख बद्ध
ु ीचव. अखेर हे रह्य त्यवने िोधनू कवढलेच. सिद्रु वच्यव
खोल पवण्यवत िविवांनव सतत दसु ऱ्यव शिकवरी िविवांचे भय असते.

म्हिनू ते सवरख्यव चपळ हवलचवली करतवत, शजतक्यव चपळ
हवलचवली शततके त्यवच
ां े िरीर रसरिीत बनते. त्यवउलट
बोटीर्रच्यव ्टोरे ज टँकिध्ये कोिवपवसनू धोकव नसल्यविळ
ु े
िविवांची हवलचवल एकदि िांदवर्त होती. म्हिनू ते िवसे अशतिय
बेचर् लवगत होते. जपवनी लोकवांनी त्यवर्रही उपवय के लव.
पकडलेल्यव िविवांनव बोटीर्रून परत आितवनव त्यव टँकिध्ये
त्यवनां ी कवही िवका िवसे सोडवयलव सरुु र्वत के ली. आधी िदां
हवलचवल करिवरे िवसे आतव िवका पवसनू ्र्तःचव बचवर्
करण्यवसवठी तीव्र हवलचवल करू लवगले. त्यवांच्यव िरीरवतलव रस
कवयि रवशहलव आशि जपवनी लोकवनां व चर्दवर भोजन शिळत
रवशहले. शित्वांनो, िवकवहवर-िवांसवहवरवचव भवग सोडव, पि ह्व सत्य
घटनेिध्ये जीर्न बदलर्नू टवकिवरे दोन धडे लपलेले आहेत.

१) जेव्हा जेव्हा आप्यापुढे संकटं उिी
ठाकतात, तेव्हाच आपले आयुष्य
अर्धकार्धक रसरशीत बिते.
२) आयुष्यात संघषि िसला, की आपोआपच
जीवि संथ, र्िरस आर्ण बेचव बितं.
िविसू सक
ां टवनां व भीतो.

नर्नर्ीन आव्हवनवांनव सविोरां जवयलव आपि घवबरतो.
आव्हवनचां िविसवलव घडर्तवत. आव्हवनां नर्नव्यव ध्येयवनां व जन्सि
देतवत. जगप्रशसद्ध धवर्पटु शिल्खव शसांग िांभर िीटर, दोनिे िीटर
आशि चवरिे िीटरच्यव सगळ्यव ्पधवा कव शजांकवयचे िवशहतीये?
कवरि ते दररोज सकवळी दहव हजवर िीटर पळवयचे. नांतरही दपु वरी,
सांध्यवकवळी आशि रवत्ी जेव्हव जेव्हव र्ेळ शिळेल तेव्हव ते पन्सु हव
पन्सु हव पळण्यवचव सरवर् करवयचे. अिव िविसवलव कोि हरर्ू
िके ल? खरां तर कोिवलवच असां पळून ्र्तःच्यव पवयवचे तक
ु डे
पवडून घ्यवयलव आर्डत नवही, शिल्खवशसांगनवही हे रोज करवयलव
नको र्वटतच असेल, आळस येतच असेल, पि ते ्र्तःलव
ढकलत रवहवयचे, आशि त्यवत ते यि्र्ी झवले. म्हिनू ते
जगप्रशसद्ध झवले. ्र्तःच्यव िवरीररक सख
ु वपेिव, आरवि आशि
शर्िवतां ीपेिव, ्र्तःचे ध्येय ज्यव लोकवनां व जव्त शप्रय असते, तेच
लोक कांफटा झोन तोडू िकतवत. तेच लोक आयष्ु यवत नेत्दीपक
प्रगती करतवत.
-------------------------------------------------

१. र्िडस्तपणावर मात करा. –
तम्ु हवलव जर एक प्रशसद्ध आशि नवर्वजलेली व्यक्ती व्हवयचे
असेल तर ्र्तःचव लवजवळू ्र्भवर् तम्ु हवलव सोडून द्यवर्व लवगेल.

यि्र्ी लोक एकव र्ेळी िेकडो लोकवांिी बेधडक सांर्वद
सवधण्यवची कलव शिकून घेतवत, त्यवत शनपिु होतवत. िगच ते
यिवच्यव पवयऱ्यव चढू लवगतवत. एक रीसचा सवांगतो की,
दरू शचत्र्विीर्र कवि करिवरे अनेक कलवकवर, शनर्ेदक, बरे चसे
िोठिोठे अशभनेते, शिस र्ल्डा शकांर्व शिस यशु नव्हसाचव शकतवब
पटकर्िवऱ्यव शकत्येक तरुिी ह्वसद्ध
ु व लहवनपिी बजु ऱ्यव
्र्भवर्वच्यव, कोिवत न शिसळिवऱ्यव, शभत्र्यव, शभड्त
्र्भवर्वच्यव होत्यव. पि त्यवनां ी त्यवांच्यव आयष्ु यवत एक प्रखर ध्येय
ठरर्लां आशि शभत्ेपिव, बजु रे पिव, लवजवळूपिव त्यवांच्यव
व्यशक्तित्त्र्वतनू आपोआपच बवजल
ू व सवरलव गेलव. असे जरी असले
तरी शभड्तपिव तम्ु हवलव यि्र्ी बनण्यवपवसनू रोखू िकत नवही.
डीएनएचव िोध लवर्लव म्हिनू ज्यव िहवन र्ैज्ञवशनकवलव नोबेल
पवररतोशर्षक शदले गेले ते म्हिजे जेम्स र्ॉटसन. त्यवचां व ्र्भवर्
तरुिपिी इतकव बजु रव होतव की ते चवरचौघवांिध्ये बोलवयलव
घवबरवयचे. लग्नवसवठीसद्ध
ु व िल
ु ींनव डेटर्र घेऊन जवण्यवचां धवडस
त्यवच्ां यवत नव्हतां. ते खल्ु यव शदलवने िवन्सय करवयचे की िल
ु ी सिोर
आल्यव की िलव एकदि अर्घडल्यवसवरखे व्हवयचे. लोकवांिी
सर्ां वद सवधिे, त्यवनां व सिजनू घेिे हे शकती िहत्त्र्वचे आहे हे जेम्स
र्ॉटसन ह्वांनव कळून चक
ु ले आशि िग त्यवांनी ्र्तःिध्ये
प्रयत्नपर्ू ाक बदल घडर्लव.

-------------------------------------------------

२. स्वतःबद्दलच्या शंकांमधूि बाहेर पडण्याचे तीि
उपाय –
अ) ‘मी हे आधी के लेले आहे’ पद्धत –
जेव्हव के व्हव तम्ु हवलव ्र्तःच्यव िितवबां द्दल
ां व र्वटेल,
् िक
सांिय र्वटेल, तेव्हव थोडे िवगे र्ळून भतू कवळवत शिळर्लेल्यव
आपल्यवच यिवकडे शकांर्व आश्चयाकवरकपिे सवध्य के लेल्यव
गोष्टींनव आठर्व. िी तम्ु हवलव भतू कवळवत रिवयलव अशजबवत सवगां त
नवहीये, फक्त गरज असतवनव आत्िशर्श्ववस शिळर्ण्यवची क्लृप्ती
सवांगत आहे. एखवद्यव र्ेळी तर असेही होते, की सांपूिा नर्ी
जबवबदवरी तिु च्यव खवद्यां वर्र येऊन पडते. ‘हे कसे करवर्े िलव
िवहीत नवही’ असे िवननू हवतपवय गवळण्यवपेिव, ‘हे कसे करवर्े हे
िलव लर्करच सिजिवर आहे’ आशि ‘हे कवि िी सहज करू
िके न’ हे दोन शर्चवर जर तुिच्यव िनवत सतत सरू
ु असतील, तर
शकतीही कठीि पररश्थतीतसद्ध
ु व तम्ु ही यिप्रवप्ती करू िकतव.
-------------------------------------------------

ब) स्व शंकेला मागे ठे वा, पुढे पळा –
कवि सरू
ु करण्यवपर्ू ी, यि्र्ी िविसवच्ां यव िनवतही भीती,
िांकव असतवतच, पि ते त्यवांनव िहत्त्र् देत नवहीत. ब्स, आपले

कवि करत रवहतवत. िहवन लेखक ्टीफन शकांग ही पद्धत र्वपरतवत.
ते म्हितवत, ्र्िक
ां े लव हवत पसरण्यवची, र्वर् देण्यवची िी सधां ीच
देत नवही. िलव जी गोष्ट सचु ते, ती िी र्ेगवने शलहीत जवतो, आशि
आपोआपच िवझव उत्सवह र्वढत जवतो.

क) झोपा आर्ण ताजेतवािे व्हा –
यि्र्ी लोकवांच्यव िनवतही ्र्तःबद्दल भयवनक िक
ां व येत
असतवत. इतर लोकवसां वरखेच तेही कधीकधी आत्िशर्श्ववसवच्यव
तर कधी शनरविेच्यव शहदां ोळ्यवर्र दोलवयिवन असतवत. पि त्यवचां ी
खवसीयतही असते की भवर्नवांच्यव झोक्यवर्र ते फवर कवळ हेलकवर्े
खवत नवहीत. िांकव िनवची पकड घेऊ लवगल्यव की ते सगळां कवही
बवजल
ू व ठे र्नू तविनू देतवत आशि ि्त झोपी जवतवत. एकव रवत्ीची
झोप त्यवच्ां यव िनवलव तवजतां र्वनां करण्यवसवठी परु े िी असते.
-------------------------------------------------

३. स्वतःबद्दलची जराशी साशक
ं ता यशाकडे
िेण्यासाठी उपयोगी पडते
प्रख्यवत र्व्ति
ु वस्त्रज्ञ फ्रँक ओ गेहरी म्हितवत, “आजही
कोितेही नर्ीन कवि ्र्ीकवरतवनव िवझ्यव िनवत एक प्रकवरची
असरु शिततव असते, म्हिनू िी ते कवि इतके जीर् ओतून करतो,
की जिू कवही ते िवझे पशहलेच कवि आहे.” हॉलीर्डू ची फे िस

अशभनेत्ी शनकोल शकडिन म्हिते, की िलव एखवदव रोल शिळवलव,
की िी त्यव रोलसवठी िवझ्यवपेिव अशधक कोि कोि योग्य आहेत,
अिव अशभनेत्ींची एक यवदी बनर्ते, आशि िी हव रोल त्यवांच्यवपेिव
अशधक चवगां लव करून दवखर्ीन असव ्र्तःिीच शनश्चय करते. हेच
िवझ्यव यिवचे गशु पत आहे.
-------------------------------------------------

४. कामास प्रवृत्त करण्यासाठी ध्येय ठरवा –
खरां आशि प्रविवशिकपिे सवगां वयचां तर िीही एक िल
ु खवचव
आळिी प्रविी आहे. तवसतां वस पडून रहवयलव, शबनकविवची बडबड
करवयलव आशि झोपनू रहवयलव िलव आर्डवयचां. कविवचव
कांटवळव यवयचव. िवझां चक
ु तय हे िलवही कळत होतां, पि कसां
बदलवर्ां हे सिजत नव्हत.ां िी फक्त एक के लां, िवझ्यव
सबकॉशन्सिअस िवइडां िध्ये म्हिजे अांतिानवत िी िोठिोठी, भव्य
शदव्य अिी ्र्प्नां पेरली, सवधण्यवस अर्घड र्वटतील अिी ध्येयां
िनवत पक्की के ली. ती िनवत रुजेपयंत र्वरांर्वर ररपीट के ली. जसां
की, “िी िवझां उत्पन्सन सध्यवच्यव उत्पन्सनवपेिव दहव पटींनी र्वढर्ीन.”
हे नसु तां असां ठरर्लां आशि चक्क आयष्ु य बदलनू च गेल.ां र्वईट
सर्यी िोडल्यव. आळस पळून गेलव. आतव आपोआपच अशधक
अशधक कवि करण्यवसवठी िी ्र्तःलव प्रर्ृत्त करत रवशहलो. म्हिनू

आज िवझे तम्ु हवलवही इतके च सवांगिे आहे की ्र्तःिधील
आतां ररक ऊजवा चेतर्वयची असेल तर एखवदे ध्येय शनशश्चत करव
आशि ते पिू ा होण्यवचव आनांद अनभु र्व, िजव घ्यव.
्र्तःसवठी अ्र््थतव, यिवची भक
ू हे इधां न आतिध्ये भरू
िकवल तरच तम्ु ही तम्ु हवलव हर्े तेथे पोहोचू िकवल.
अल्पसतां ष्टु पिव आशि आरवि अर््थव यिवलव ियवाशदत
करते.
कांफटा झोन तोडण्यवसवठी तम्ु हवलव खपू िभु ेच्छव.
धन्सयर्वद आशि िनःपर्ू ाक आभवर.

-------------------------------------------------------

धडा सतरावा – प्रत्येकाचा पेचर्खळा
शोधिू काढा
-----------------------------------------------------एकव गवर्वत एक रवजव रवज्य करत होतव. प्रजेचे सख
ु - द:ु ख
जविनू घेण्यवसवठी सवधवरि र्ेिभर्षू व करून घोड्यवर्रून
शफरण्यवची त्यवलव सर्य होती. एके शदर्िी असवच शफरत असतवनव
तो घोड्यवसशहत एकव िोठ्यव खड्ड्यवत पडलव. त्यव र्ेळी शतथनू
जविवऱ्यव सहव तरुिवनां ी िहत्प्रयवसवने त्यव रवजवलव खड्ड्यवतनू
सख
ु रूप बवहेर कवढले र् त्यवचव जीर् र्वचर्लव. रवजवने त्यव
तरुिवांचे आभवर िवनले. त्यव तरुिवांनव आपली ओळख शदली र्
बिीस म्हिनू कवही नव कवही िवगण्यवस सवांशगतले.
एकव तरुिवने धन िवशगतले, दसु ऱ्यवने घर िवशगतले, शतसऱ्यवने
िेती िवशगतली,
चौर्थयवने गवर्वचे सरपांचपद िवशगतले, पवचव्यवने गवर्वपयंत
र्तव बनर्नू िवशगतलव.
सहवर्व िवत् सर्वंपेिव थोडव चलवख होतव.

सहवव्यवने म्हटले, "िहवरवज! िलव कवही देण्यवपेिव तम्ु हीच
िवझ्यव घरचव पवहुिचवर ्र्ीकवरण्यवसवठी िवझ्यव घरी र्र्षवातनू दोन
र्ेळव यवर्े." रवजवलव तर ते खपू च आर्डले. रवजवने पशहल्यव पवच
जिवांनव िवशगतले ते शदले र् सहवव्यव तरुिवलव घरी येण्यवचे र्चन
शदले. रवजव सहवव्यव तरुिवच्यव घरी गेलव तेव्हव त्यवने पवशहले, त्यवचे
घर खपू जीिा झवले होते. रवजवलव ते पवहर्ले नवही, त्यवने घर बवांधनू
देण्यवची आज्ञव के ली. तसेच येण्यव-जवण्यवसवठी चवगां लव र्तव
करून शदलव. रवजव हव पवहुिव म्हिनू येत असल्यवने आपोआपच
त्यव तरुिवचव गवर्वतील सन्सिवन र्वढलव. प्रशतष्ठव र्वढली, रवजवच्यव
जर्ळचव असल्यवने रवजदरबवरी त्यवचे म्हििे ऐकले जवऊ लवगले.
पशहल्यव पवच तरुिवांनव फक्त एकदवच शगफ्ट शिळवले. पि सहवव्यव
तरुिवने रवजवलव प्रत्येक र्र्षी जेर्वयलव बोलवर्ले होते, प्रत्येक र्ेळी
सोबत येतवनव रवजव कवही नव कवही र््तू भेट आिवयचव, त्यविळ
ु े
र्रचेर्र त्यवची िीिांती र्वढत गेली. ्र्तःची अक्कलहुिवरी
र्वपरून तो गवर्वतील प्रशतशष्ठत नवगररक बनलव. रवजवकडून कवय
आशि कसे घ्यवर्े, हे त्यवलव ठवऊक होते. तम्ु हवलव भेटिवऱ्यव
प्रत्येक िविसवचव पेचशखळव िवहीत आहे कव?
-------------------------------------------------------

तम्ु हवलव हे िवहीत आहे कव? प्रत्येक िविसवचव एक ‘र्ीक
पॉईट’ां असतो, एखवदव व्यक्ती र्रर्र शकतीही भक्कि रूप धवरि
करत असेल तरी प्रत्येक िविसवचव एक किकुर्तपिव असतो.
एखवद्यव अभेद्य आशि िजबतू शकल्ल्यवलव एक गप्तु चोरर्वट असते,
शकांर्व एखवदी पोलवदी शतजोरी एकव शचिक
ु ल्यव चवर्ीने उघडते,
तिीच प्रत्येक िविसवच्यव हृदयवचीही एक चवर्ी असते. ज्यव
लोकवनां ी तिु चां ऐकवर्ां, तिु च्यव म्हिण्यवनसु वर र्वगवर्ां, अिी तिु ची
इच्छव असते, त्यव व्यक्तीच्यव हृदयवची चवर्ी िोधत रहव. चवर्ी
शिळवली की तिु चे कवि अशतिय सोपे होईल. जोर लवर्नू
शकल्ल्यवचे दरर्वजे फोडण्यवऐर्जी आतव त्यव शचिक
ु ल्यव
शकल्लीचव र्वपर करव. कवही लोक आपलव किकुर्तपिव जवहीर
करतवत, कवही लोक आपलव किजोर दर्ु व आतल्यव आत दडर्नू
ठे र्तवत. पि दोन्सही पद्धतीच्यव लोकवच्ां यव िनवचव ठवर् घेिे, ही
कठीि गोष्ट नवही. एकदव ते इशां गत तम्ु हवलव सवपडले की तम्ु हवलव
हर्ी ती गोष्ट तम्ु ही सहज घडर्नू आिू िकतव.
--------------------------------------------------------

कुणाला कशातूि आिदं र्मळतो? –
‘व्यक्ती शततक्यव प्रकृ ती’ ह्व न्सयवयवने प्रत्येकवलव किवची नव
किवची आर्ड असते. तिु च्यव आजबू वजच्ू यव िविसवांचे,

कुटुांबवतल्यव सद्यवांचे, ऑशफसिधील सहकवऱ्यवांच,े बॉसचे,
जर्ळच्यव शित्वच
ां े, कवकव, िविव, िवर्िी ह्व नवतेर्वईकवचां े
बवरकवईने शनरीिि करव. त्यवचां े कपडे, त्यवांचे र्वगिे-बोलिे, त्यवचां े
शर्चवर ह्वतनू त्यवच्ां यव ्र्भवर्वचव अांदवज सहज घेतव येऊ िकतो.
कोिवची रुची किवत आहे, कुिवलव नेिकां कवय बोललां म्हिजे
आपलां कवि होईल, सांभवव्य ग्रवहकवची भेट घेण्यवआधी,
त्यवच्यविी बोलण्यवआधी, त्यवच्यव िनवचव र्ेध घ्यव. एखवद्यव
व्यक्तीचव आदिा कुठलव आहे, त्यवलव कोित्यव गोष्टीचव ध्यवस
आहे, ते कोिवची भक्ती करतवत, त्यवांच्यव कल्पनेच्यव भरवऱ्यव
कोित्यव िेत्वत आहेत, हे तम्ु हवलव बवरकवव्यवसशहत िवहीत
असेल, तर त्यवांचे िन शजांकिे, तम्ु हवलव अशजबवत कठीि जविवर
नवही. बहुतवांि लोकवांनव िोठे पिवची, सिवजविध्ये पढु े पढु े करून
िवन-सन्सिवन शिळर्ण्यवची आर्ड असते. हे लोक लि र्ेधनू
घेिवरव, उठून शदसिवरव, चकचकीत पेहरवर् करतवत. इतरवांनी
आपली ्ततु ी करवर्ी, आपल्यवलव भवर् द्यवर्व, हीच त्यवांच्यव
िनवची भक
ू असते. थोडी ्ततु ी के ल्यवने हे पवघळतवत.
-------------------------------------------------------

कमकुवतपणा बालपणात दडलेला असतो.
िवनसिवस्त्र सवगां ते की तीव्र इच्छव असनू ही ज्यव गोष्टी
लहवनपिी िविसवलव शिळत नवहीत, तो िोठव झवल्यवर्र
आयष्ु यभर त्यवच गोष्टींिध्ये सख
ु िोधत रवहतो. उदव. ज्यवलव
लहवनपिी खपू हट्ट करूनही, िवगेल तेव्हव ठरवशर्क चॉकलेट
शिळवलेले नसते, त्यवच्यव अतां िानवत ती गोष्ट रुतनू बसते, आशि ते
चॉकलेटच त्यवची किजोरी बनते. एखवद्यव व्यक्तीलव लहवन र्यवत
लवड शकांर्व प्रेि शिळवलेले नसते, पढु े आयष्ु यभर त्यवची ती भक
ू
तिीच अतृप्त रवहते. एखवद्यवने कुठलव तरी छांद जपलेलव असतो,
कुठल्यव नव कुठल्यव गोष्टीसवठी प्रत्येकवच्यव िनवत एक सॉफ्ट कॉनार
नक्की असतोच असतो. म्हिनू ज्यवलव आपल्यव बवजनू े र्ळर्वयचे
आहे, अिव व्यक्तीलव आपल्यव बवलपिवशर्र्षयी बोलत असतवनव
अशतिय कवळजीपर्ू क
ा ऐकव, लहवनपिी त्यवलव किवचे आकर्षाि
होते? त्यवच्यव अतृप्त इच्छव, आकवांिव यवशर्र्षयी बोलत असतवनव,
नकळत, तो आपली आतवपयंत लपर्नू ठे र्लेली गप्तु चवर्ी तर
तम्ु हवलव सोपर्त नवहीये नव? लि द्यव. त्यव अनवहुत प्रवतां वलव तम्ु ही
हवत घवतलवत की ती व्यक्ती तिु च्यविी अगदी लहवन िल
ु वप्रिविे
शनखळ, शनरवगसपिे र्वगू लवगते. सगळे पोक्त, पोकळ िख
ु र्टे
आशि शिष्टवचवरवचे ओझे फे कून देते.

-------------------------------------------------------

र्वरोधािासी वतिणूक ओळखा
जे लोक बवहेरून िी खपू ्रवँग आहे, असव देखवर्व करतवत,
आतनू ते लोक शततके च शभत्े असतवत. म्हिनू तर बवहेरून िी ्रवँग
आहे, िी ्रवँग आहे हव जप चवलू असतो. अिव लोकवांनव
अशजबवत भ्यवयचे नसते, उलट त्यवांच्यव भीतीचव र्वपर
आपल्यवसवठी करर्नू घ्यवयचव असतो. ‘िवझ्यवर्र शर्श्ववस ठे र्व’,
‘िी प्रविवशिक आहे’, ‘िी प्रविवशिक आहे’, असे र्वरांर्वर शर्नांती
करून गळ घवलिवरव, गयवर्यव करिवरवच भ्रष्ट असतो. प्रविवशिक
िविसू एकदव सवांगेल, आशि शर्श्ववस नसेल तर ‘गेलवस उडत’
असेच म्हिेल, आपल्यव प्रविवशिकपिवचे प्रदिान करिे, त्यवच्यव
अतां िानवलव जििवर नवही, त्यवलव तो किीपिव र्वटेल.
अिव फे क लोकवच्ां यव र्वगण्यवतलव शर्रोधवभवस तम्ु हवलव
तवबडतोब त्यवचां े किकुर्त दर्ु े उघडे करून देईल. उदवहरि म्हिनू
सवांगतो, डी. एस. कुलकिीनां ी ठे र्ीदवरवांचे पैसे देतव न आल्यवर्र
शजतके म्हिनू आपल्यव बचवर्वचे प्रयत्न के ले, शततके जव्त ते
गवळवत रुतत गेले. र्वक्यविां ध्ये शर्सगां ती आली की खोटेपिव उघड
होतो.
-------------------------------------------------------

बॉडी लँग्वेज ओळखायला र्शका –
बॉडी लँग्र्ेज हे एक र्ेगळे च आशि पररपिू ा िवस्त्रच आहे.
ह्वचव अभ्यवस असेल ती व्यक्ती कुठल्यवही िेत्वत असद्यू व,
खरोखर नेत्दीपक प्रगती करते. एके शठकविी शसग्िडां फ्रॉईड
म्हितो, िविसू खोटां बोलतो, पि त्यवचे डोळे , त्यवचव चेहरव आशि
त्यवचे िरीर कधीच खोटे बोलू िकत नवही.
-------------------------------------------------------

िाविांिा र्ियंत्रणात ि ठे वू शकणारी माणसं
कमकुवत मिाची असतात –
र्वसनव, हवर्, पोकळ शदिवख, ित्सर अिव भवर्नव जेव्हव
एखवद्यवर्र ्र्वर होतवत, तेव्हव त्यवची योग्य आशि अयोग्य कवय, हे
शर्चवर करण्यवची बद्ध
ु ीच नष्ट होते. हे लोक आपले शनयांत्ि
दसु ऱ्यवच्ां यव हवती सोपर्तवत आशि आपोआपच इतरवांचे गल
ु वि
बनतवत. अिव लोकवांर्र प्रभत्ु र् गवजर्िे अशतिय सोपे असते.
िीही कवही र्र्षवंपर्ू ी असवच होतो, पि आतव िी ्र्-शनयांत्ि
करवयलव बऱ्यवपैकी शिकलो आहे. शनयशित व्यवयवि, ध्यवनप्रविवयवि-िेशडटेिन आशि र्वचन, िनन-शचांतन तिु च्यव किकुर्त
िनवचां रूपवतां र एकव भक्कि, शदलदवर िनविध्ये करे ल, ज्यवलव
कुठल्यवही भेगव नसतील. िेर्टी इतके च सवांगेन, इतरवांचे किकुर्त

दर्ु े िोधव शकांर्व न िोधव, तिु च्यव किजोरी शकांर्व तिु च्यवतले
दगु ािु , जरूर िोधव आशि त्यवच्ां यवर्र कवि करून आपल्यव
व्यशक्तित्त्र्वलव एक िजबतू ढवल बनर्व.
आभवर आशि िभु ेच्छव.

‘्र्वथा’ तेरव धन्सयर्वद, तनू े लवखो
लोगों को एक दसू रे से जोडे रखव है।
-------------------------------------------------------

धडा अठरावा – तुम्हाला मदत करण्यात
इतरांचे फायदे काय आहेत ते सांगा
------------------------------------------------------एडर्डा हॅरीिन हव िेरीलँडिधील एक शनर्ृत्त शिशलरी
ऑशफसर भरघोस पगवरवच्यव नोकरीच्यव िोधवत होतव. त्यवलव
िवहीत झवले की कांबरलँड नवर्वच्यव सांदु र खोऱ्यविध्ये फांकहवऊजर
नवर्वचव एक अशतिीिांत उद्योगपती रवहतो. आतव कसेही करून
हॅरीिनलव ती नोकरी हर्ी होती. पि फांकहवऊजर नोकरीच्यव
िोधवत असिवऱ्यव बेकवर िविसवांनव अशजबवत भेटत नसे, उलट
धडु कवर्नू लवर्त असे. हॅरीिन बऱ्यवच लोकवांनव भेटलव, र् त्यवलव
किवत रुची आहे, हे त्यवने जविनू घेतले. त्यवलव पैिविध्ये आशि
सत्तेिध्ये रुची आहे, हे त्यवने िोधनू कवढले. फांकहवऊजरची
तसु ड्यव आशि कडक ्र्भवर्वची एक सेक्रेटरी होती, शतच्यवही
आर्डीशनर्डीचव त्यवने पिू ा अभ्यवस के लव. आपल्यव फटकळ

्र्भवर्वसवठी प्रशसद्ध असलेल्यव सेक्रेटरीलव तो भेटलव, शतच्यव
आर्डीशनर्डीप्रिविे बोललव, र्वगलव, आशि शतलव प्रभवशर्त के ले,
आशि पढु े तो म्हिवलव, “फांकहवऊजरसवठी िवझ्यवकडे
आशथाक फवयद्यवची आशि सत्तेचे रवजकवरि करिवरी एक योजनव
आहे.” तेव्हव ती उत्सवहवत ऐकून घेऊ लवगली. हॅरीिनने शतलव
शतच्यव फवयद्यवच्यवही चवर गोष्टी सवांशगतल्यव. सांभवर्षि झवल्यवर्र
सेक्रेटरीने हॅरीिनची फांकहवऊजरसोबत भेट शनशश्चत के ली. हॅरीिन
फांकहवऊजरच्यव भव्य आशि शदिवखदवर ऑशफसिध्ये जवऊन
पोहचलव. ्र्तःच्यव नोकरीबद्दल त्यवने चकवर िब्दही कवढलव
नवही. तट्थ आशि कवहीिव रवगवर्लेल्यव चेहऱ्यवच्यव
फांकहवऊजरकडे अशभर्वदन करुन श्ितहव्य देत त्यवने सरुु र्वत
के ली. “शि. फांकहवऊजर, िवझव असव शर्श्ववस आहे, की िी
तम्ु हवलव अशधक पैसे शिळर्नू देईन.” ह्व एकव र्वक्यवर्र
फांकहवऊजरची कळी खल
ु ली. त्यवने हॅरीिनलव जर्ळच्यव
आसवनवर्र बोलवर्ले. पढु चव जर्ळपवस एक तवस हॅरीिन
आतवपयंत अभ्यवस के लेल्यव सगळ्यव योजनव त्यवच्यवपढु े िवांडत
होतव. ह्विळ
ु े व्यवर्सवशयक यि कसे शिळेल, हे त्यवने त्यवच्यव
होिवऱ्यव िवलकवलव व्यर्श्थत पटर्नू शदले. ह्व सभां वर्षिवचव
िेर्ट असव झवलव, आपल्यव खडूस ्र्भवर्वसवठी प्रशसद्ध असलेलव
तो िवलक म्हिवलव, “चल, तल
ु व िी आजपवसनू नोकरीर्र ठे र्ले.”

पढु े र्ीस र्र्षवंहून अशधक कवळ हॅरीिनने त्यवच्यवसवठी कवि
के ले आशि दोघवनां ीही बक्कळ पैसव किवर्लव. “िधवचव एक थेंब
्र्तःभोर्ती हजवरो िविव जिव करू िकतो. कडूशनांबवच्यव रसवकडे
एक िविीही शफरकत नवही.” िविसवांचेही असेच असते.
तिु च्यवकडे एक अिी िधवची कुपी असद्यू व, त्यवकडे त्यवचां े
हृदय झेप घेईल तरच ते तिु च्यव इच्छे पढु े िवन तक
ु र्तील. एकदव
व्हवइट िोटर कांपनीिध्ये कविगवरवनां ी पगवरर्वढीसवठी आशि इतर
िवगण्यवांसवठी सांप के लव. कांपनीचव अध्यि रॉबटा ब्लॅक यवने
जरवसद्ध
ु व आपलव तोल ढळू शदलव नवही. नव त्यवने शनर्षेध के लव, नव
त्यवने कविगवरवांनव धिक्यव शदल्यव, नव जल
ु िू िहवांसवरखव र्वगलव.
त्यवने चक्क सांपकऱ्यवांची प्रिांसवच के ली. ्थवशनक पेपरिध्ये
िवतां तविय िवगवाने सपां पक
ु वरल्यवबद्दल त्यवने सपां कऱ्यवांनव िभु ेच्छव
शदल्यव. आभवर िवनले. सांपवच्यव कवळवत कविगवर ररकविे बसलेले
पवहून त्यवने दोन डझन बेसबॉल बॅट्स आशि हवतिोजे कविगवरवांनव
शगफ्ट शदले. ज्यव कवरखवन्सयवत सपां पक
ु वरलव त्यवच कवरखवन्सयवचे
आर्वर कविगवरवांनी चकवचक सवफ के ले.
त्यवच आर्वरवत बेसबॉलचे सविने रांगले. अिेररके च्यवच कवय
जगवच्यव इशतहवसवत एर्ढव खेळीिेळीचव सांप कोिी बशघतलव
नव्हतव. ती एक अशर््िरिीय घटनव ठरली. रॉबटाच्यव चतरु वईने र्

कविगवरवांप्रशत सौहवदापिू ा र्वगण्यविळ
ु े , कोितवही दरु वग्रह र् हवडर्ैर
न ठे र्तव, एकव आठर्ड्यवच्यव आतच तो सपां तडजोडीने र्
सविांज्यवने शिटलव. एखवद्यव दो्तवकडे िदत िवगण्यवची र्ेळ येते
तेव्हव तम्ु ही शकतीही शर्नांत्यव, आजार्े, चवांगल
ु पिव ह्वर्र भर देऊन
आर्वहन के ले तरी तो िदत करे ल ह्वची खवत्ी नसते. शकांबहुनव
तिु च्यव सततच्यव तगवद्यवने कांटवळून, तो तिु च्यवकडे दल
ु ाि
करण्यवची िक्यतव जव्त असते. पि जर तम्ु ही नेिक्यव िब्दवतां
ह्वतनू त्यवचव कवय फवयदव होईल, हे ठळकपिे िवांडले तर िवत्
लगेच तो उत्सवशहत होऊन प्रशतसवद देईल. ्र्वथवाची तरफ लोकवांनव
जलदगतीने हलर्ते. तिु चे कवि के ल्यवने त्यवचां व कवय कवय फवयदव
होईल, ही गोष्ट ्पष्ट करव. तिु च्यवसवठी कृ ती के ल्यवने त्यवांचव
होिवरव लवभ र्िान करव.
-----------------------------------

मदत मागण्याआधी माणसं वाचा –
सत्तवप्रवप्तीच्यव िवगवात तिु च्यवपेिव सविर्थयािवली व्यक्तीकडे
कवही नव कवही िदत िवगण्यवची र्ेळ तिु च्यवर्र र्रचेर्र येईल.
िदत िवगिे ही कलव आहे. ज्यव व्यक्तीबरोबर तम्ु ही व्यर्हवर करत
आहवत, शतलव जविण्यवची ही कलव आहे. सिोरच्यव व्यक्तीचव,
त्यवच्यव ्र्भवर्र्ैशिष्ट्यवांचव बवरकवईने अभ्यवस करव. सिोरचव

िविसू हव पोकळ अशभिवन बवळगिवरव आहे कव? िग िोठे पिव
देऊन, त्यवलव के र्ळ िब्दवनां ी शजक
ां ले जवऊ िकते. त्यवचे
सिवजवतील ्थवन आशि कीतीलव तो फवर जपतो कव? त्यवलव
असे कवही ित्ू आहेत कव, ज्यवांनव निर्ण्यवत, जेरीस आिण्यवत
तम्ु ही त्यवची िदत करु िकवल?
-----------------------------------

दुसऱयांच्या इच्छा आर्ण गरजा जाणूि घ्या
हे उपवय चवलले नवहीत तर पैसव आशि अशधकवर ह्व दोन
गोष्टी तम्ु हवलव िदत करण्यवसवठी त्यवलव उद्यक्त
ु करतील. कवरि
अगदी प्रबळ आशि र्रर्र ्र्तःलव सिथा दवखर्िवरी
व्यक्तीदेखील ्र्तःच्यव िल
ू भतू गरजवांिध्ये अडकलेली असते.
बवरवव्यव ितकवत चेंशगझखवन नवर्वचव एक सवहसी, िरू र्ीर
पि शततकवच क्रूर रवजव होऊन गेलव. िूळचे िांगोशलयवचे
असल्यविळ
ु े त्यवच्यव रवनटी टोळीलव िघु ल हे नवर् पडले होते.
चेंशगझखवनने िस्त्रवांच्यव बळवर्र अध्यवाहून अशधक जग शजांकून
बेशचरवख के ले होते. लवखो लोकवांच्यव कत्तली के ल्यव. त्यवच्यवत
दयविवयेचव, सभ्यपिवचव लेििवत्ही नव्हतव. ह्व क्रूर
चेंशगझखवनवने जेव्हव चीनर्र आक्रिि के ले तेव्हवची गोष्ट. चेंशगझचे
आक्रिि म्हिजे टोळधवडच जि.ू त्यवच्यव प्रखर हल्ल्यवसिोर

चीनी जनतेचव परवभर् झवलव. दोन हजवर र्र्षवात हळूहळू शनिवाि
झवलेल्यव स्ां कृ तीबद्दल चेंशगझलव अशजबवत िित्र् नव्हते. “ह्व
शर््तीिा जशिनीर्र चीनी स्ां कृ तीचां नविोशनिवनदेखील शिल्लक
ठे र्ू नकव”, त्यवने आपल्यव सैन्सयवलव आज्ञव शदली. हे ऐकून प्रत्येक
परवशजत चीनी रवजव, र्जीर आशि सैशनकवच्यव िनवत ध्स झवलां.
िवत् चेंशगझलव बोलवयलव, त्यवलव शर्नांती करवयलव कुिीही
धजवर्त नव्हते. ह्व देिवची रवखरवगां ोळी होण्यवपवसनू
र्वचर्ण्यवसवठी, चीनी सां्कृ तीचव प्रिांसक असलेलव, ‘येल चु
त्सवई’ नवर्वचव, चेंशगझखवनवचव एक सल्लवगवर पढु े झवलव आशि
म्हिवलव, “चीनचव िहवभयक
ां र असव सर्ानवि करण्यवपेिव फक्त इथे
रवहिवऱ्यव प्रत्येकवर्र कर लवदलव, तर आपल्यवलव येथनू प्रचांड
सांपत्ती शिळेल.” ह्व एकवच र्वक्यवने चेंशगझचे िन र्ळर्ले.
पढु े चीनिधले कवयफें ग िहर शजांकल्यवर्र तेही चेंशगझलव
उदध्् र््त करून आपलव दरवरव आशि धवक शनिवाि करवयचव होतव.
‘चु त्सवई’ िवत् चेंशगझखवनवची नस ओळखनू होतव. ित्ु सद्दीपिव
र्वपरून त्यवने पन्सु हव एकदव कवयफें गलव र्वचर्ले. “कवयफें गिध्ये
उत्कृ ष्ट कवरवगीर आशि अशभयांते रवहतवत, त्यवांचव सर्ानवि
करण्यवपेिव त्यवच
ां व र्वपर करिे जव्त योग्य ठरे ल.”

कवयफें गची कत्लेआि रद्द झवली. अिी दयव चेंशगझने यवपर्ू ी
कधीही दवखर्ली नव्हती. इशतहवसवत पशहल्यवदां वच हे घडले होते.
शकत्येक लोकवांनी ििवयवचनव करून, रडून भेकून, दयेची आजार्े
करून जे सवध्य झवले नव्हते ते ‘चु त्सवई’ लव कसे सवध्य झवले बरे ?
कवरि त्यवने चेंशगझच्यव एकवच भवर्नेलव हवत घवतलव होतवहवर्/हव्यवस.

सारांश शदर्सभर तम्ु हवलव भेटिवऱ्यव व्यक्तींबद्दल िैत्ीपिू ा दृशष्टकोन
ठे र्व.
आपल्यव प्रेिपर्ू ाक र्वगिक
ु ीने आशि व्यर्हवरवने िने शजांकव.
एखवद्यव व्यक्तीकडून कवही कवि करर्नू घेतवनव, ते कवि
के ल्यवने त्यवचे फवयदे कवय असिवर आहेत, हे सवांगनू कवि
करण्यवसवठी त्यवलव प्रोत्सवशहत करव.
खपू िभु ेच्छव आशि िनःपर्ू क
ा आभवर.

Great things in business are
never done by one person, they
are done by a team of people.
------------------------------------------------------

धडा एकोर्णसावा –
इतरांकडूि कामे करवूि घ्या
------------------------------------------------------पीटर पॉल रुबेन्सस हव एक नवर्वजलेलव बेशल्जयन शचत्कवर
होतव. तो आपल्यव ऐशतहवशसक र् बरॉक िैलीच्यव व्यक्तीशचत्,
र््तशू चत् र् शनसगाशचत्वसां वठी ओळखलव जवतो. शचत्कवरीबरोबरच
रवजनैशतक कौिल्यवसवठी देखील रुबेन्सस प्रशसद्ध होतव. इग्ां लांडच्यव
पशहल्यव चवल्साने त्यवलव सरदवरकी बहवल के ली होती. आपल्यव
कवरकीदीच्यव उत्तरवधवािध्ये पीटर पॉल रुबेन्सस यवच्यव लिवत आले
की शदर्सेंशदर्स त्यवच्यव पेंशटांग्जची िवगिी र्वढत आहे. त्यवच्यव
पेंशटांग्जच्यव िवगण्यवांचव परू लोटलव आहे. त्यवने आपल्यव भव्य
्टुशडओिध्ये एक डझनभर शचत्कवरवनां व कविवलव लवर्ले. त्यव
डोके बवज कलवकवरवने एक आगळीर्ेगळी यांत्िव उभी के ली.
कोिी शचत्कवर पवश्वाभिू ी दवखर्ण्यवत शनपिु होतव, त्यवच्यवकडून

तो आपल्यव देखरे खीखवली फक्त पवश्वाभिू ी रे खवटून घ्यवयचव, जो
कोिी हुबेहूब िविसवचां ी रे खवशचत्े बनर्ण्यवत र्वकबगवर होतव,
त्यवच्यवकडून सर्ा पेंशटांग्जर्र हर्ी तिी िविसेच फक्त रे खवटून
घ्यवयचव, एखवदव गिु र्वन कलवकवर त्यवचां े हवर्भवर् शजर्ांत
करवयचव, िग एखवदव एक््पटा त्यवत र्ेगर्ेगळे रांग भरवयचव. सर्वंनव
िवगादिान करून, त्यवच्ां यव अांगभतू कलेचव आपल्यवसवठी र्वपर
करून रुबेन्सस अनेक अप्रशति पेंशटांग्ज अगदी नवििवत् दरवत तयवर
करर्नू घ्यवयचव आशि िहत्त्र्वचव कोिी ग्रवहक ्टुशडओत येिवर
असेल त्यव शदर्िी तो सर्ा कलवकवरवांनव सटु ी द्यवयचव र् त्यवांनी
बनर्लेल्यव पेंशटांग्ज शर्कून भरघोस रक्कि पदरवत पवडून घ्यवयचव.
इतरवांकडून आपल्यवसवठी कवि करर्नू घेण्यवचे तांत् रुबेन्सस शिकलव
होतव. आजच्यव कॉपोरे ट भवर्षेत ह्वलवच िॅनेजिेंट म्हटले जवते.
कवि करिवरे लोक िहवन गिले जवत नवहीत, कवि करर्नू
घेिवरे , तिी व्यर््थव उभव करिवरे , के र्ळ ्र्तःच्यव बद्ध
ु ीचव र्वपर
करून इतर लोकवच
ां े िि, पैसव आशि र्ेळ र्वपरून, यि्र्ी होिवरे
लोकच ह्व जगवर्र रवज्य करतवत. िवन्सय असेल तर ठीक, पि नवही
आर्डले तरी हेच सत्य आहे. जेव्हव रुबेन्ससचे ग्रवहक शकांर्व चवहते
त्यवच्यव ्टुशडओिध्ये येत, तेव्हव रुबेन्सस त्यवनां व दरू र्र बवल्कनीिध्ये
बसर्नू , थोडव र्ेळ, उगीचच आपि पेंशटांग्ज करण्यवत िश्गल
ु
आहोत असे भवसर्वयचव आशि त्यवनां व कळिवर नवही अिव बेतवने,

त्यवने ्र्तःच ती पेंशटांग त्यवांच्यवसिोर बनर्ली आहे, असव आभवस
शनिवाि करून र्वहर्वही लटु ण्यवत यि्र्ी व्हवयचव. ही गोष्ट
तिु च्यवपैकी कवही जिवांनव पटिवर नवही, कवरि आपल्यवकडे
लहवनपिवपवसनू च प्रविवशिकपिे र्वगव, ्र्वर्लांबी व्हव, ्र्तःचे
कवि ्र्तः करव असे नैशतकतेचे अशर्रत धडे शदले जवतवत. खोटे
बोलव असव आग्रह िी धरत नवही. पि इतरवांनव कविवलव लवर्ल्यवने
िीितां आशि िशक्तिवली कसे होतव येते, ह्वबद्दलच्यव कवही
फॅ क्ट्स तिु च्यवसिोर ठे र्वयलव िलव शनशश्चतपिे आर्डेल.
आज भवरतवत आशि जगभरवत नेटर्का चां जवळां उभ्यव के लेल्यव
ओलव, उबेर आशि िेरु ह्वांच्यव ्र्तःच्यव टॅक्सी खपू नगण्य आहेत.
तरीही टॅक्सीसेर्व देिवऱ्यव ह्व िहवकवय कांपन्सयव इतरवांच्यव बळवर्र
िोठ्यव झवल्यव आहेत.
गगू ल शकांर्व फे सबक
ू ह्वांचव ्र्तःचव असव डवटव कवहीच
नवही, तरीही ते दरर्र्षी अरबो-खरबो डॉलसा किर्तवत.
िॅक्डोनवल्ड लोकवांकडून िोक्यवची जवगव घेते, कविही
त्यवच्ां यवकडून करर्नू घेते, आशि आपल्यव िँडची शकांित म्हिनू
जव्तीत जव्त नफवही त्यवच्ां यवकडून घेऊन जवते.
ए. आर. रहिवन असो र्व अजय अतल
ु , त्यवच्ां यव तवफ्यवत
शदर्सरवत् प्रचांड िेहनत करिवरे , चवली लवर्िवरे िेकडो कलवकवर

असतवत, ते सर्ा गविां बनर्ण्यवत सहभवगी असतवत, पि
शचत्पटवच्यव िेयनविवर्लीिध्ये नवर् कोिवचां बरां असत?ां
एखवद्यव आघवडीच्यव शहरोइनच्यव सांदु र लक्ु ससवठी अिरिः
िेकडो लोक कवि करतवत, शतचे डवयशटशियन, शफशजओ
इन्स्रक्टर, िेकअपिॅन, फॅ िन शडझवयनर र्गैरे लोकवांची टीि, त्यव
शहरोइनच्यव शदसण्यवर्र शदर्सरवत् िेहनत घेते. पेपरवत फोटो
कुिवचव छवपनू येतो, टीव्हीर्र कोिवचव चेहरव र्वहर्वही लटु तो?
म्हिनू म्हितो, सत्तेच्यव िीर्षा्थवनी पोहचवयचे असेल तर
इतरवक
ां डून कविे करर्नू घेण्यवत र्वकबगवर व्हव, आशि त्यवचे िेय
तिु च्यव खवत्यवत जित असेल तर त्यवत ्र्तःलव दोर्षी िवनू नकव,
उलट जग कौतक
ु करत असेल तर ते सहर्षा ्र्ीकवरव.
तम्ु ही त्यव कौतक
ु वस पवत् असल्यवचव अशभिवन बवळगव.
------------------------------------------------------

तुमची उर्द्दष्टे साध्य करण्यासाठी इतरांची मदत घ्या
तिु ची उशद्दष्टे िहवन असतील, तर तिु चे एकट्यवचे ज्ञवन,
कौिल्य आशि कष्ट कदवशचत अपरु े पडतील, तेव्हव आपले ध्येय
पिू ा करण्यवसवठी इतरवांची िदत घेण्यवत सांकोच करू नकव.
तिु च्यवसोबत जोडल्यवस त्यवनां व होिवरे फवयदे, रसभरीत र्िान
करून त्यवच्ां यवसिोर शर्िद करव, आशि त्यवांनव तिु च्यवसवठी कवि

करण्यवसवठी आकशर्षात करव. तम्ु ही इतर लोकवांची िदत घेतल्यविळ
ु े
तिु चव र्ेळ आशि िक्ती ह्वचां ी बचत होईल. त्यवसोबतच तिु चव
लििीय र्ेग आशि कतृत्ा र् लोकवांच्यव डोळ्यवत उठून शदसेल, जे
की एकटे कवि के ल्यवने सवध्य झवले नसते. तिु चे िदतनीस
कोिवच्यवही ्िरिवत रवहिवर नवहीत, पि तम्ु ही िवत् सदैर्
लोकवांच्यव ्िरिवत रहवल आशि असविवन्सय बननू ओळखले जवल.
------------------------------------------------------

इतर करू शकत असतील ती कामे तुम्ही करू िका
एखवदे कवि आपल्यवसवरखे परफे क्ट कोिीच करू िकत
नसते, पि ते कवि तिु च्यव सवठ सत्तर टक्के जरी एखवद्यवलव जित
असेल, तर ते कवि शबन्सधव्त त्यवच्यवर्र सोपर्व. शिकर्ण्यवत र्ेळ
जवतो, सगळी कविां िीच करे न, हव परफे क्िनचव अट्टहवस तम्ु हवलव
िोठां, अजनू िोठां होऊ देिवर नवही. जे लोक शर्श्ववसवनां इतरवांर्र
कविां सोपर्तवत, आर्श्यकतव पडल्यवस त्यवनां व िवगादिान करतवत,
त्यवच्ां यवर्र करडी नजर ठे र्तवत आशि चक
ु व सधु वरत अप्रशति कवि
करर्नू घेतवत, तेच सत्तेच्यव शिखरवर्र जवऊन पोहचतवत.
बीव्हीजी ग्रपु चवलर्िवऱ्यव ग्रपु चे सर्ेसर्वा हनिु ांतरवर्
गवयकर्वड हे ्र्च्छतेचे कवँरॅक्ट घेतवत, त्यवांनी ्र्तः झवडू कधीही
हवतवत धरलव नवही, आज त्यवच्ां यव कांपनीत पवसष्ठ हजवरहून अशधक
किाचवरी आहेत.

देिवची सांसद, रवष्रपती भर्न, सर्ोच्च न्सयवयवलय अिव
इिवरतीचे हवऊसकीशपगां बीव्हीजी करते, पि नवर् कोिवचे होते?
पैसे कोि किर्तो? शर्िवनवने कोि शफरतो? सत्कवर कोिवचे
होतवत? हवरतरु े कोि ्र्ीकवरतो? अथवातच कांपनीचे िवलक हनिु ांत
गवयकर्वड. ते इतरवांकडून कवि करून घेण्यवचे तांत् शिकले आहेत,
दसु ऱ्यवक
ां डून कवि करर्नू ्र्तःच्यव खवत्यवर्र जिव करण्यवचे तांत्
शिकले आहेत, म्हिनू त्यवनां व हव िवनसन्सिवन शिळतो. आशि ते
त्यवलव पवत् आहेत. हीच ह्व शनयिवची खबु ी आहे.
--------------------------------------------------------

३. बुलवकि आर्ण स्माटिवकि –
ढोरिेहनत करत शजथल्यवशतथां रवहिां आशि यिवच्यव भरभर
शिड्यव चढिां, ह्वत हवच कवय तो फरक आहे. सगळी कविां िी
्र्तः जवतीनां करे न, हव हट्ट धरवल, तर तिु ची तवकद हकनवक र्वयव
जवईल, उगीचच ्र्तःचव जीर् जवळवल, आपल्यव कविवलव
उपयक्त
ु कौिल्ये असलेली िविसां िोधव, एक तर त्यवांनव कविवर्र
घ्यव शकांर्व त्यवांच्यवकडून कवि करर्नू घेऊन ते कवि ्र्तःचे आहे,
असे शसद्ध करण्यवचव िवगा िोधव. इतरवांनव कविवलव लवर्वयची कलव
शिकव, िेय कवय ते तिु च्यव खवत्यवत जिव होऊद्यव. त्यवांची
शनिवाििितव तिु ची होते आशि जगवच्यव नजरे त एक प्रशतभवर्वन
आसविी म्हिनू तिु चे लर्कर नवर् होते.

आया चविक्य आपल्यव चविक्य नीतीत म्हितवत, “इतरवच्ां यव
ज्ञवनवचव, अनभु र्वचव र्वपर, ्र्तःच्यव फवयद्यवसवठी करून घेिवरे
लोकच िेष्ठ आशि प्रभवर्िवली जीर्न जगतवत.” ह्वलवच
आयझॅक न्सयटु न “अलौशकक व्यक्तीच्यव खवांद्यवर्र उभे रवहिे.” असे
म्हितो. पर्ू ी होऊन गेलेल्यव अनेक िोधवांचव आधवर घेऊन त्यवांनव
्र्तःच्यव िब्दवत नव्यव ्र्रूपवत िवांडण्यवची, नव्यव सत्ू वत
गफ
ांु ण्यवची धतू ातव न्सयटु नने िवन्सय के ली होती. हव असविवन्सय प्रशतभेचव
धनी इतर लोकवांचे ज्ञवन र्वपरूनच, पढु ची ्र्तःची र्वटचवल करू
िकलव होतव. कथवनके , सांर्वद आशि व्यशक्तरे खव शनिवाि करतवनव,
िेक्सशपअरने प्लटु वका ची उसनर्वरी के लेली आहे. प्लटु वका च्यव
िैलीत ्र्तःची पदरची भर टवकून त्यवने ्र्तःची खवस अिी
‘िेक्सशपअर िैली’ शनिवाि के ली. जी इतकी सपु रडुपर शहट झवली
की ह्वच िेक्सशपअरलव पढु े हजवरो लवखो लोकवनां ी कॉपी के ले.
आज िेक्सशपअर अजरविर झवलवय, प्लटु वका िवत् कोिवच्यव
लिवतही रवशहलव नवही. शब्िवका म्हितो, िख
ू ा लोक ्र्तःच्यव
अनभु र्वतनू शिकतवत. िहविे लोक इतरवांच्यव अनभु र्वतनू
शिकतवत.
सवरवि
ां इतरवांकडून कविां करर्नू घेण्यवची तिु ची िितव तपवसव.
धन्सयर्वद आशि िनःपर्ू ाक िभु ेच्छव.

You had the power,
all along, my dear
--------------------------------

धडा र्वसावा – आपले मत ठासूि मांडा
--------------------------------र्र्षा १९६०. एक अठरव र्र्षवंचव तरुि नक
ु तवच बॉशक्सगां िध्ये
कररअर करण्यवसवठी उतरलव होतव. एकदि कोर्ळ्यव र्यवत
आयष्ु यवत पशहल्यवांदवच तो ऑशलांशपक ्पधेत भवग घेण्यवसवठी
सज्ज झवलव होतव. त्यवची पशहली फवइट सॉनी शल्टन नवर्वच्यव
एकव शदग्गज बॉक्सरसोबत होती, सर्वंनी सॉनी शल्टनचव शर्जय
गृहीत धरलव होतव, पि ह्व अठरव र्र्षवंच्यव तरुिवने त्यवच्यव
पशहल्यव लढतीच्यव आधी एक िल
ु वखत शदली, आशि त्यवने त्यवत
जगवसिोर घोर्षिव के ली, “आय एि द ग्रेटे्ट!”
दसु ऱ्यव शदर्िी सगळ्यव र्तािवनपत्विां ध्ये शजकडे शतकडे हीच
बवतिी छवपनू आली होती. अनेक पत्कवरवांनी त्यव तरुि बॉक्सरच्यव
र्ल्गनेची िनसोक्त शखल्ली उडर्ली होती. पि त्यव तरुिवलव
्र्तःर्र खरोखर प्रचडां शर्श्ववस होतव, आशि आपल्यव पशहल्यव
िोठ्यव लढतीतच त्यवने सॉनी शल्टनसवरख्यव जगज्जेत्यव बॉशक्सांग

चॅशम्पयनलव फक्त कवही शिशनटवतच खवली लोळर्ले, आशि
आपले िब्द खरे करुन दवखर्ले,
एकव नव्यव बॉशक्सांग ्टवरचव उदय झवलव होतव, त्यवचे नवर्
िहु म्िद अली! त्यवनतां र अली शर्श्व भ्रििवर्र शनघवलव, आशि
सतत आपल्यव र्वक्यवची पनु रवर्ृत्ती करत रवशहलव, “िी सर्वात
िहवन आहे.” त्यवसोबतच आपि आपल्यव प्रशत्पध्यवार्र कोित्यव
फे रीत िवत करिवर आहोत, यवची भशर्ष्यर्विीसद्ध
ु व करिे त्यवने
सरुु के ले. आशि एकदोन अपर्वद सोडले तर प्रत्येक र्ेळी तो
बरोबर होतव, तो हे कसे कवय करु िकलव? त्यवने कुठल्यव अद्भुत
गप्तु िक्तीिी सांधवन तर बवधां ले नव्हते नव? हो, त्यवने एक जवदईु
िक्ती प्रवप्त के ली होती, शतचे नवर् दृढतव.
दृढतेचे िब्द हे असे असतवत, जे तम्ु ही ्र्तःलव सवांगत
असतव, शकांर्व दसु रे तम्ु हवलव सवांगत असतवत, ज्यवर्र तम्ु ही शर्श्ववस
ठे र्तव, शर्चवर करतव आशि ते खरे ठरतवत. एक लिवत घ्यव, ज्यव
र्ेळेस अलीने घोर्षिव के ली त्यव र्ेळेस त्यवने असे अशजबवत म्हटले
नवही की “िी िहवन आहे.”, शकांर्व, “िी जर्ळपवस सर्वात िहवन
आहे.” शकांर्व, “पढु च्यव र्र्षी िी िहवन बनेन.” जेव्हव त्यवने सरळ
्पष्टपिे म्हटले, की, “िी सर्वात िहवन आहे”, तेव्हव तो तीन गोष्टी
एकवच र्ेळी सवधत होतव.

पशहली – तो ्र्तःच्यव अतां िानवलव सवांगत होतव, की िलव
करवयचे आहे, अतां िानवसवठी फक्त र्तािवनकवळ असतो, म्हिनू तो
्र्तःलव शतथेच आशि त्यवच र्ेळी जवहीर करत होतव.
सवहशजकच अतां िानवलव त्यवच्यव िधरु आशि यि्र्ी
र्तािवनवर्र शर्श्ववस ठे र्वर्व लवगलव.
दसु री – आपले दृढ शर्चवर सर्वंसिोर सवगां नू तो आपल्यव
अांतिानवलव हेही बजवर्त होतव की आतव इथनू िवघवर घेिे नवही.
आतव आपि हे जवहीर के ले आहे, आतव ते खरे करुन
दवखर्वयलवच हर्े.
शतसरी – एकदव शर्श्वशर्जेतव बननू त्यवने जे कवही म्हटले, ते
पिू ा करुन दवखर्ले. तेव्हव त्यवने दसु ऱ्यवनां वसद्ध
ु व त्यवच्यवर्र शर्श्ववस
ठे र्वयलव भवग पवडले.
यव प्रकवरे जेव्हव आपि आपल्यव प्रशत्पध्यवालव शतसऱ्यव
फे रीत हरर्िवर आहोत, असे त्यवने जवहीर के ले, तेव्हव प्रशत्पध्यवाने
ते ऐकवर्े, अिी त्यवची इच्छव असवयची, प्रत्यिवत जेव्हव शतसरी
फे री आली, तेव्हव प्रशत्पधीसद्ध
ु व आपि आतव हरिवर अिी
अपेिव करत थवबां वयचव. ही अलीच्यव दृढतेची तवकत होती, की
प्रशत्पधीसद्ध
ु व त्यवच्यवर्र शर्श्ववस ठे र्वयचे, आशि जसे अली
बोलेल तसेच घडत असे, त्यवने आपली िनोधवरिव प्रशत्पध्यवालव

हरर्ण्यवची करुन घेतली होती. अलीकडून र्वपरली जविवरी दोन
तत्ां े होती, सविनव व्हवयच्यव आधी शदल्यव जविवऱ्यव सचू नवच्ां यव
र्ेळी आपल्यव प्रशत्पध्यवाकडे टक लवर्नू रोखनू पवहिे. आशि दोन
फे ऱ्यवांच्यव िध्ये कधीही कोपऱ्यवत जवऊन न बसतव, िी अजनू ही
शकती उत्सवही आहे, हे दवखर्ण्यवसवठी एखवद्यव शिकवरीसवठी
आससु लेल्यव शसांहवसवरखे ित्क
ू डे बघत येरझवऱ्यव घवलिे.
आपल्यव प्रत्येक कृ तीने तो सर्वंनव ओरडून सवगां त असे, की तो
अशजांक्य आहे. तिु च्यव लिवत आले असेलच की अलीचे
बॉशक्सांगिधले कसब िहत्त्र्वचे होतेच, पि त्यवच्यव िनोर्ैज्ञवशनक
यक्ु त्यव जव्त प्रभवर्िवली होत्यव. अली शनशर्ार्वदपिे िवनशसक
रूपवत बॉक्सर होतव. आपिही अलीप्रिविे प्रथि िनवच्यव
पवतळीर्र शजांकवयलव हर्े, आशि नांतर प्रत्यि यद्ध
ु वच्यव िैदवनवत!
--------------------------------------------------------

मि जयाची क्पिा करु शकते ,
आर्ण त्यावर र्वश्वास ठे वू शकते, मि
त्याला प्राप्त करू शकते.
– डॉ. िेपोर्लयि हील
--------------------------------------------------------

आपि एखवदी गोष्ट ठवसनू बोलतो, तेव्हव एक िोतव तर
नक्कीच असतो, तो म्हिजे आपले ्र्तःचे अतां िान! अतां िान जेव्हव
के व्हव आपले ठवसनू बोलिे ऐकते, आपले दृढतवपिू ा कथन ते िवन्सय
करते, आशि म्हिते, “हे बरोबर आहे, हे असेच होिवर!” जेव्हव
के व्हव तम्ु ही दसु ऱ्यवसिोर घोर्षिव करतव, तेव्हव ्र्तःच्यव प्रशतष्ठेलव
र्वचर्ण्यवचे आव्हवन, जबवबदवरी अांतिानवर्र येऊन पडते, आतव
त्यवलव शनशष्क्रयतव सोडून तिु च्यव बचवर्वसवठी शक्रयविील होऊन
ते कवि करवर्ेच लवगते. अिव दृढतेची िक्ती तम्ु ही कधी अनभु र्ली
आहे कव? दृढतव अतां िानवलव शर्श्ववस ठे र्वयलव भवग पवडते, की
तम्ु ही खरे च ती गोष्ट करु िकतव. के लेलव सक
ां ल्प पिू ा करण्यवसवठी,
अांतिानवपयंत पोहोचण्यवसवठी, कवही यक्ु त्यव, कवही तांत्े
आपल्यवलव अशतिय उपयक्त
ु आहेत.
------------------------------------

उिे रहा –
जेव्हव के व्हव तिु च्यव िनवत ्र्तःच्यव िनवलव दृढतेची धवर
लवर्िे आर्श्यक र्वटते, प्रत्येक र्ेळी उभे रहव. उभे रवशहल्यवने
आपल्यव सपां िू ा जवशिर्व जवगृत होतवत. कवहीही िहत्त्र्वचे कवि
करतवनव उभे रहवर्े.

उदव. एखवदव िहत्त्र्वचव फोन कॉल करवयचव असल्यवस उभे
रवहून बोलवर्े. तिु ची र्वढलेली ऊजवा, बशु द्धित्तव, नर्ऊशजात
उत्सवह, आशि िक्ती पवहून तम्ु हवलव नर्ल र्वटेल. तिु च्यव फोनच्यव
दसु ऱ्यव टोकवलव असलेली व्यक्ती तिु च्यव ऊजेच्यव र्वढलेल्यव
पवतळीने दीपनू जवईल, प्रभवशर्त होईल.
------------------------------------

संक्प जाहीर करतािा बोटांिी छातीला स्पशि करा.
आपली ्पिेंशद्रये आपल्यव भवर्नवांनव कविवलव लवर्तवत.
तजानीचे म्हिजे अगां ठ्यवच्यव बवजचू े बोट हे िरीरवतील ्पिवाचे
सर्वाशधक सांर्ेदनिील सवधन आहे. आपली बोटे आपल्यव िनवची
प्रर्ेिद्ववरे आहेत. जेव्हव आपि आपली बोटे छवतीर्र आपटतो,
तेव्हव आपल्यव अतां िानवलव तत्कवळ कळते की आपि ्र्तःबद्दल
बोलत आहोत. त्यवने आपले सांपिू ा लि त्यव बोलण्यवर्र कें शद्रत
होते.
------------------------------------

मोठे , िव्य सक
ं ्प करा –
लिवत ठे र्व, सवध्यव सवध्यव िब्दवांिध्ये भवर्वथवाचे शर्श्व
सविवर्ले आहे. सर्ोत्ति सांकल्प आशि सविवन्सय सांकल्प
दोन्सहीसवठी सवरखीच िक्ती खचा होते, िग छोटे सक
ां ल्प कव

करवयचे? आपल्यव र्वक्यवांिध्ये सवधेपिव हर्व, आशि तो
र्तािवनवतच हर्व. भशर्ष्यकवळवत नको. तम्ु ही ्र्तःिी जव्तीत
जव्त आत्िशर्श्ववसवने बोलवयलव हर्े. सांकल्प जोरजोरवने ओरडून
म्हटलव की अांतिानवचे झवकि उघडले जवते.
------------------------------------

असे वारवं ार करा –
भवरतीय शर्चवरवप्रिविे एखवदी गोष्ट तम्ु ही दहव हजवर र्ेळेलव
घोकवल तर ती खरी होते. म्हिनू जप के लेल्यव उक्तीलव िांत् असे
म्हितवत, र्वरांर्वर उच्चवर के ल्यवने एक शर्चवरवचां व सवचव तयवर
होतो, ज्यविळ
ु े भशर्ष्यवलव आपोआपच आकवर शदलव जवतो. तम्ु ही
जेव्हव र्वरांर्वर शनयशित सांकल्प बोलनू दवखर्तव, तेव्हव तम्ु हवलव
असेही आढळेल, की एकव गूढ िक्तीिी तिु चे छवन सतां ल
ु न सवधले
गेले आहे. िवगच्यव दहव र्र्षवात िवझ्यव आयष्ु यवत एकवनांतर एक
अिी अनेक िोठिोठी आव्हवने आली. अनेक प्रसांग तर असे
जीर्घेिे होते की िी हतवि झवलो, पिू ापिे खचनू गेलो, पि जेव्हव
के व्हव िी िवझ्यव अडचिी िवझ्यव कुटुांबवपढु े िवांडल्यव, तेव्हव िवझ्यव
कुटुांबवतील प्रत्येक सद्यवने िलव सकवरवत्िक ऊजवा शदली, आशि
प्रत्येक र्ेळी सांकटवतनू बवहेर कवढण्यवचे िवगा दवखर्ले, प्रत्येक
अडचिीच्यव र्ेळी िवझ्यव आईने िवझ्यव िनवर्र एकच र्वक्य पन्सु हव

पन्सु हव शबांबर्ले, देर्वजर्ळ प्रवथानव कर! िवझ्यव र्शडलवनां ी िलव
एकच गरुु ित्ां सवशां गतलव, “िेहनत कर!” िवझ्यव भवर्वने िवझ्यवपढु े
एक यिवचे रह्य उलगडून ठे र्ले, “लोकवांर्र शर्श्ववस ठे र्!” िवझ्यव
बशहिीने िलव आिखीन एक गोष्ट शिकर्ली, “चवांगले शर्चवर
कर!” प्रवथानव, िेहनत, शर्चवर आशि शर्श्ववस ह्व चवर सत्ू वांिळ
ु ेच
िवगचव दहव र्र्षवंचव सघां र्षा सोपव झवलव. ह्वांच्यविळ
ु ेच िी अनेक
खडतर आव्हवने येऊनही िजबतू आशि ठविपिे त्यवचां व सविनव करु
िकलो. आशि खरां सवगां वयचां तर आज िी त्यविळ
ु ेच एक आनांदी
आशि यि्र्ी जीर्न जगत आहे. आतनू बवहेरून पिू ापिे
खचलेलव िविसू , जेव्हव के व्हव ही चतःु सत्ू ी र्वपरे ल, तो आयष्ु यवत
पन्सु हव उसळी घेईल, हे नक्की.
आभवर आशि िभु ेच्छव.

A chatterbox is treasure for a spy.
-------------------------------------------------------

धडा एकर्वसावा – र्मत्रांसारखे रहा,
हेरासारखे काम करा
------------------------------------------------------िवशह्तेखवनवने ्र्रवज्यविध्ये के लेल्यव जवळपोळ आशि
लटु वलटु ीचव र्चपव म्हिनू छत्पती शिर्वजी िहवरवजवांनी सरु तेर्र
्र्वरी के ली. िरवठ्यवनां ी सरु त लटु ली हे सिजल्यवर्र औरांगजेबवलव
इतकव जबरद्त झटकव बसलव होतव की त्यवने शकती तरी र्ेळ
थयथयवट के लव होतव, शकत्येक तवस ्र्तःलव कोंडून घेतले होते.
कवरि अिरिः कुबेरदेर्तवही इतकी सपां त्ती बघनू थक्क होईल,
इतकव प्रचांड खशजनव अर्घ्यव सवत शदर्सवांत ्र्रवज्यवत दवखल
झवलव होतव. सरु त िोहीि प्रचांड यि्र्ी झवली, तो र्वर शदल्लीच्यव
बवदिहवच्यव एकदि ििा्थळवर्र बसलव. हे कसे िक्य झवले?
अथवात हे टीिर्का होते, पि सरु तेच्यव ्र्वरीचव एक सत्ू धवर होतव,
बशहजी नवईक. बशहजी नवईक एक कसलेलव गप्तु हेर होतव, ही
लटु ीची सगळी योजनव बनर्ण्यविध्ये त्यवचव शसांहवचव र्वटव होतव.
सरु तेची िोहीि आखण्यवआधी तो ्र्तः शकत्येक िशहने सरु तेच्यव

गल्लीबोळवत शफरलव होतव. िहरवची रचनव, शतथले सैन्सय,
िहरवतल्यव कोित्यव भवगवत, कोित्यव हर्ेलीिध्ये शकती सपां त्ती
कुठे कुठे दडर्नू ठे र्लेली आहे, ह्वची त्यवलव खडवनखडव िवशहती
होती. लटू किी करवयची हे सिजवर्नू सवांगण्यवसवठी, त्यवने सरु त
िहरवचव चक्क एक नकविव बनर्लव होतव, जो िांबु ईच्यव इशतहवस
सांिोधक िांडळवत आजही उपलब्ध आहे. अजनू एक र्ैशिष्ट्य
म्हिजे, दवनिरू आशि प्रविवशिकपिे कवि करिवऱ्यव एकवही
व्यवपवऱ्यवलव ह्व िोशहिेत त्वस शदलव गेलव नवही,
िवत् िोर्षि करून आशि जनतेचव छळ करून अिवप सांपत्ती
जिर्िवरे कजवग सवर्कवर, सरदवर, सविांत, बवदिहवच्यव खवस
िजीतली िविसां, फक्त त्यवचां ेच खशजने रवतोरवत सवफ करण्यवत
आले. कुठल्यवही लढवईच्यव र्ेळी हे िक्य नसतां, सक्ु यवबरोबर
ओलां जळतच, िग अनोळखी िल
ु खवत जवऊन चवगां ली र्वईट
िविसां पवरखली किी? कवरि िोशहिेआधी शकत्येक शदर्स
बशहजी आशि त्यवचे सवथीदवर होिर्का करत होते. कदवशचत
कोिवच्यव शखिवत शकती पैसे आहेत, हेसद्ध
ु व त्यवांनव िवशहती असेल.
आपल्यव आयष्ु यवच्यव कोित्यवही िोशहिेर्र यि्र्ी व्हवयचां
असेल तर आपल्यवलवही हेर बनून जगवयलव शिकलां पवशहजे.
ज्यवप्रिविे उत्ति ररझल्ट्स हर्े असतील तर उत्ति प्लवन बनर्लव
पवशहजे, त्यवप्रिविे उत्ति प्लवन बनर्ण्यवआधी उत्ति डवटव,

र््तशु ्थतीचव अभ्यवस, अचक
ू िवशहती हवतविी असली पवशहजे.
सत्तव आशि िक्ती प्रवप्त करण्यवच्यव प्रर्वसवर्र हे एक िहत्त्र्वचां तत्ां
आहे.
--------------------------------------------------------

प्रर्तस्पध्यािर्वषयी मार्हती काढत राहणे आवश्यक –
ज्यव शठकविी आपले र्चा्र् असवर्े अिी इच्छव असते, त्यव
शठकविच्यव प्रत्येक घडविोडीची िवशहती तम्ु हवलव असिे
आर्श्यक आहे. उदवहरि म्हिनू सवांगतो, िलव लोहगवर्िधलव
टॉपचव आशका टेक्ट बनवयचे आहे, तर लोहगवर् पररसरविध्ये शकती
आशका टेक्टस आशि इशां जशनअर आहेत? ते किव पद्धतीची कविां
करतवत? ते फीस शकती चवजा करतवत? ते किव प्रकवरची सेर्व
देतवत? कोित्यव िेत्विध्ये ते किी पडतवत? िलव िवके टिधली
पोकळी िोधतव आली, आशि िलव ती उिीर् भरून कवढतव
आली, की झवलोच िी यि्र्ी!
िवझे ्पधाक सध्यव जी सेर्व देऊ िकत नवहीत, अिव सेर्व िी
लोकवांनव उपलब्ध करून शदल्यव म्हिजे िी लोहगवर्िधलव
नविवांशकत आशका टेक्ट म्हिनू ओळखलव जवईन, पि िवझ्यव
्पधाकवांबद्दलची ही गप्तु िवशहती र्ेगर्ेगळ्यव प्रकवरे र्ेगर्ेगळ्यव
सत्ू वक
ु व एक प्रकवरची हेरशगरीच आहे.
ां डून जिर्िे हीसद्ध

--------------------------------------------------------

र्जतकी अचूक मार्हती, र्ततके मोठे यश –
सिजव, आपल्यव बशहिीसवठी आपि ्थळ बघत आहोत,
तेव्हव आपि शकती शठकविी खोदनू खोदनू चौकिव करतो, शकती
लोकवक
ां डून िवशहती कवढतो, शकती बवरकवईनां त्यवचां ी प्रत्येक गोष्ट
पवरखतो? (तरीही कधीकधी ठोकतवळे चक
ु तवत, हव भवग र्ेगळव!)
अगदी तसचां नोकरी शकांर्व व्यर्सवयविध्ये लर्करवत लर्कर जि
बसर्वयचव असेल, उच्च शठकविी पोहचवयचे असेल तर
खडवनखडव िवशहती कवढत रहवर्ी लवगते. र्वऱ्यवची शदिव अचक
ू
ओळखण्यवचे तांत् शिकून घ्यवर्े लवगते. आपल्यव नोकरीच्यव
शठकविी शकांर्व व्यर्सवयवत नेिके कवय बदल होत आहेत, हे
ज्यवलव कळत नवही, उिजत नवही, जो शजतकव जव्त गवफील
रवहतो, तो शततकव लर्कर आऊटडेटेड होतो. र्वऱ्यवची शदिव
सिजिे म्हिजेच रोजच्यव रोज सभोर्तवलची शबत्तांबवतिी िवहीत
असिे. यवसवठी तम्ु ही लोकवि
ां ी सर्ां वद करत रवशहलां पवशहजे.
---------------------------------------------------------

िर्वष्यात डोकावण्याचा रस्ता –
कुटुांबवत असो र्व व्यर्सवयवत, ज्यवलव ग्रवउांड ररअॅशलटी
िवहीत असते, तो कधीही िवगे पडत नवही, कधीही तो एकटव पडत

नवही. यवउलट कवळवची पवर्लां ओळखिवऱ्यवलव आपलां भशर्ष्य
्पष्ट आशि ्र्च्छ शदसू लवगत.ां दसु ऱ्यवच्ां यव चक
ु वतां नू शिकतो, तोच
खरव िहविव. इतरवांच्यव आयष्ु यवत घडिवऱ्यव घडविोडींिधनू
आपल्यवलव बहुिल्ू य धडे शिळत असतवत. ‘आपि भलां आशि
आपलां कवि भलां’ ह्व र्ृत्तीनां जगवपवसनू आयसोलेट होिवरे लोक
लर्कर आऊटडेटेड होतवत. म्हिनू आजबू वजल
ू व घडिवऱ्यव
घडविोडींर्र तिु ची तीक्ष्ि आशि बवरीक नजर असली पवशहजे.
---------------------------------------------------------

कशी काढावी बातमी? –
तिु च्यव आजबू वजचू े लोक तम्ु हवलव सहजवसहजी आशि
्र्खि
ु ीने आपले खरे शर्चवर, भवर्नव, शकांर्व भशर्ष्यवतील िनसबु े
उघडपिे कधीच सवगां िवर नवहीत. पि तम्ु ही त्यवच्ां यविी िैत्ीपिू ा
आघवडी के लीत तर ही गोष्ट शततकी अर्घडही नवही. खेळीिेळीने
सांर्वद सवधव, आपल
ु कीने भेटीगवठी घ्यव, लोकवांिध्ये रस घ्यव,
िैत्ीपिू ा बडबड करव, तम्ु ही खपू प्रविवशिक रहव, शकांर्व फक्त तसे
भवसर्व. ह्वतले कवहीही करून लोकवांच्यव हृदयवलव हवत घवलण्यवत
तम्ु ही एकदव यि्र्ी झवलवत की, त्यवच्ां यव िनवची दवरां त्यवनां ी
तिु च्यवपढु े खल
ु ी के लीच म्हिनू सिजव. िग तम्ु हवलव हर्ी ती
िवशहती त्यवांच्यवही नकळत तम्ु ही कवढून घेऊ िकतव. िवशहती

कवढण्यवचव अजनू एक र्तव म्हिजे हेरशगरी करण्यवसवठी इतर
लोकवचां व र्वपर करून घ्यव. पि तम्ु ही ्र्तःच तिु चव हेर बनिे ही
पद्धत कधीही जव्त शर्श्ववसवहा आहे. प्रविवशिक, प्रेिळ असल्यवचे
सोंग घ्यव, आशि हव्यव त्यव बवतम्यव तम्ु हवलव सतत शिळत रवहतील.
---------------------------------------------------------

कसा असावा गप्तु हेर? –
गप्तु हेर सतत सतका असतो, र्रर्र शदसत नसलां तरी डोळ्यवांनी
तो सतत िवशहती सवठर्त असतो, कवनवांनी तो तीही बवतिी ऐकतो,
जे र्वक्य बोलले गेलेच नवही. बोलतवनव िवत् तो अगदी प्रेिळ,
िनशिळवऊ, आल्हवददवयक, आपलव िविसू अिी बेिवलिू प्रशतिव
उभी करण्यवत यि्र्ी होतो.
अगदी सहज सांभवर्षिवने सरुु र्वत करून आपल्यवलव हर्े
असलेले प्रश्न अगदी सहज गप्पवच्ां यव ्र्रूपवत शर्चवरतो. खवस
करुन अिव र्ेळी, जेव्हव लोक जरव शनधवा्त असतवत.
उदव. सांिेलने आशि भेटीगवठीच्यव प्रसांगी,
तम्ु हीही प्रयत्न करव, सांभवर्षिवलव सरुु र्वत करव, िैत्ीपिू ा
गप्पवांर्र भर द्यव. िवशहती शिळर्ण्यवची एक क्लृप्ती म्हिजे आधी
तम्ु ही त्यवनां व खोटीखोटी कबल
ु ी द्यव, आशि गप्पवच्ां यव ओघवत, ते
तम्ु हवलव खरीखरु ी कबल
ु ी देतील. त्यवांच्यव प्रत्येक िब्दवर्ां र तिु चव

शर्श्ववस आहे, हे प्रतीत होऊद्यव. ते चेर् चढून जव्तच आर्ेिवने
िवशहती िवडां तील. त्यव िवशहतीने तिु चे सिवधवन होत नसेल तर,
आिखी एक हुकिवचव एक्कव र्वपरव. शकांर्व ते जे कवही बोलतवयत
त्यवच्यवर्र शर्श्ववस बसत नसल्यवचे सवांगव, म्हिजे तिु च्यव
िांकेखोरपिवस सडेतोड जर्वब म्हिनू ते हवतचे रवखनू ठे र्लेले
सत्य उघड करण्यवसवठी सवरव जोर र्वपरतील. बऱ्यवचदव
रवजकवरिी लोकवच
ां व, अशभनेत्यवच
ां व शकांर्व उद्योगपती लोकवचां व
इटां रव्ह्ु घेतवनव पत्कवर त्यव सेशलशिटीलव भडकर्िवरे एखवदे
शर्धवन िद्दु वि करतवत, िद्दु विहून तडवखेबवज पद्धतीने त्यवांचव िद्दु व
खोडून कवढतवत. ज्यविळ
ु े िल
ु वखत देिवऱ्यवचव तीव्र
भवर्नवकल्लोळ होतो, त्यवची िब्दवांर्रील पकड शढली पडते,
भवर्शनक उद्रेकवत तो सर्ा सत्ये उघड करतो, जी सत्ये पन्सु हव त्यवच्यव
शर्रोधवत र्वपरण्यवत िीशडयव यि्र्ी होतो.
--------------------------------------------------------

चुकूिही गुप्तहेर अस्याचा संशय येऊ देऊ िका –
ज्यवच्यविी सांर्वद सवधवल, त्यवचे तम्ु ही शहतशचांतक आहवत,
हीच प्रशतिव िेर्टपयंत त्यवच्यव िनवत जपली गेली पवशहजे. तिु चव
सांिय त्यवलव येत आहे, अिी पसु टदेखील िक्यतव शदसल्यवस
तत्कवळ त्यव शर्र्षयवर्र बोलिे थवांबर्व, आशि शर्र्षय बदलव.

हलकवफुलकव सांर्वद तिु चे नवते घट्ट बनर्ेल. ज्यव िविसवलव
ित्च्ू यव नेिक्यव श्थतीचे ज्ञवन असते, तो बशु द्धिवन रवजव आशि तो
शनपिु अशधकवरी चवल करतवििी ित्ल
ू व शजक
ां तो. हे ज्ञवन
कुठल्यवही अशतांशद्रय िक्तीिळ
ु े शकांर्व भतु विळ
ु े शिळत नवही, तर
ित्चू ी श्थती ही गप्तु हेरवांकडूनच िवहीत होते.
तेव्हव तम्ु ही व्यर्सवय करत असव र्व नोकरी, घरगतु ी सि्यवांनी
त््त असव र्व व्यवर्सवशयक, लोकवर्ां र र्चा्र् प्रवप्त करण्यवचव,
नर्नर्ीन योजनव बनर्नू त्यव यि्र्ीपिे अांिलबजवर्िीचव एक
हुकिी िवगा आहे, कुटुांबवत आशि बवहेर, शनडरपिे िविसवांनव र्वचव.
त्यवांची िवशहती गोळव करव, त्यवांच्यव आर्डीशनर्डी जविनू घ्यव,
त्यवच्ां यविी सहज, आनांदवने नैसशगाक सांभवर्षि करव. आपोआप
त्यवचां व सविनव करवयचे आशि त्यवनां व हवतवळवयचे अनेक िवगा
तम्ु हवलव सवपडत जवतील. गप्पवटप्पव िवरत िवरत, त्यवांची किजोरी
र् त्यवांचे िनसबु े दोन्सही जविनू घ्यव. सांपकवात येिवऱ्यव प्रत्येक
व्यक्तीलव बोलते करण्यवची कलव शिकून घ्यव.
िनःपर्ू ाक आभवर, खपू िभु च्े छव.

-------------------------------------------------------

धडा बार्वसावा – आदर आर्ण सन्माि
वाढवण्यासाठी अिुपर्स्थतीचा वापर करा
------------------------------------------------------आजचव हव लेख अिव लोकवांसवठी आहे, ज्यवांची अिी तक्रवर
आहे की जग त्यवच
ां ी योग्य ती दखल घेत नवही.
आजचव लेख अिव लोकवांसवठी आहे, ज्यवांनव जगवच्यव नजरे त
्र्तःची शकांित र्वढर्वयची आहे.
घर असो र्व कविवच्यव शठकविी, तिु ची जर्ळची िविसचां ,
तम्ु हवलव गृहीत धरतवत कव? तिु च्यव आजबू वजचू े लोक तिु च्यवकडे
दल
ु ाि करतवत कव? अिव पररश्थतीत, आपल्यवलव योग्य तो
सन्सिवन न देिवऱ्यव लोकवांिध्ये ्र्तःचां िहत्त्र्पिू ा ्थवन अबवशधत
कसां रवखवर्ां ह्वचां सोपां रह्य तम्ु हवलव िवहीत आहे कव? “The
law of scarcity ह्व शनयिवचव र्वपर के ल्यवस अद्भुत आशि
अनोखे ररझल्ट्स तम्ु हवलव शिळतील.”
तम्ु हवलव कवही िजेिीर उदवहरिां सवांगतो,
शदर्वळीची चवहूल लवगली की सक
ु विेर्व िहवग होतो. रिजवन
ईद जर्ळ आली की खजरु वांचे भवर् र्वढतवत. आशि त्यवउलट,

उन्सहवळ्यवच्यव सरुु र्वतीलव एक हजवर रुपये डझन भवर्वने
चढवओढीने शर्कलव जविवरव आबां व, बवजवरवत िबु लक उपलब्ध
झवल्यवस नांतर पवचिे रुपयवनां वही शर्कलव जवत नवही. लॉ ऑफ
्कवशसाटी म्हिजे बवजवरवतनू एखवदी गोष्ट दरू सवरून शकांर्व नवहीिी
करून तवबडतोब शतची िवगिी तम्ु ही र्वढर्ू िकतव.
सतरवव्यव ितकविध्ये हॉलडां येथे एक रवजव होतव, त्यवलव
ट्यशु लपचां फूल खपू , खपू , खपू आर्डवयच.ां ट्यशु लप हे इतर
फुलवांसवरखां सवधवरि फूल बननू रवहू नये, ते एक ्टेटस शसांबॉल
व्हवर्ां, अिी त्यवची इच्छव होती. म्हिनू त्यवने रवज्यवतल्यव सगळ्यव
ट्यशु लपच्यव बवगव एक तर खरे दी के ल्यव शकांर्व नष्ट के ल्यव. हे फूल
आपोआपच दशु िाळ शकांर्व नष्ट झवले. शिळर्ण्यवस अत्यतां दशु िाळ,
दल
ु ाभ झवलेल्यव यव फुलवने लोकवनां व जिू र्ेड लवर्ले.
हव्यवहव्यवश्यव यव फुलवच्यव कितरतेलव ‘ट्यशु लपोिॅशनयव’ असे
नवर् पडले.
प्रत्येक फुलवची शकांित आतव सोन्सयवत तोलली जवऊ लवगली.
आजही अथािवस्त्रविध्ये जेव्हव के व्हव कृ शत्ि टांचवई के ल्यवची िांकव
येते तेव्हव शतलव ‘ट्यशु लपोिॅशनयव’ असेच म्हितवत. अभवर्
असलेल्यव गोष्टीलव प्रचांड िवगिी असण्यवचव हव शनयि तिु च्यव
बवबतीतही लवगू होतो. “तिु च्यवकडे असलेले कौिल्य

सहजवसहजी उपलब्ध होिवरे आहे की ते दशु िाळ शकांर्व प्रवप्त
करण्यवस कठीि आहे?” ह्व एकव प्रश्नवच्यव उत्तरवर्रून जग तिु ची
शकांित ठरर्ते. ऐकण्यवस कडू असलां तरी ददु र्ै वने हेच सत्य आहे.
----------------------------------------------हव लेख शलशहतव शलशहतव िलव सां्कृ तिधले एक सभु वशर्षत
आठर्ले.

अर्तपररचयात् अवज्ञा, संततगमिात् अिादरो िवर्त।
मलये र्ि्लपरु न्री चंदितरुकाष्ठम् इन्धिं कुरुते ।।
म्हिजे, िलय पर्ातवर्र रवहिव-यव शभल्ल शस्त्रयव चांदनवच्यव
लवकडवांचव उपयोग (चल
ु ीच्यव) सरपिवसवठी करतवत. शपकतां शतथे
शर्कत नवही, असां म्हितवत. बघव! बवहेर चांदनवच्यव लवकडवलव खपू
शकांित असते, चदां नवचां लवकूड शकती िौल्यर्वन सिजलां जवतां? पि
शजथे चांदनवचांच जांगल आहे, शतथे रवहिव-यव शभशल्लिींनव त्यवचां
कवय िोल असिवर? अशतउपलब्ध होिवऱ्यव र््तच्ू यव शकितीिध्ये
घट होते. अगदी हेच तत्त्र् िविसवच्यव जीर्नवतही ततां ोततां लवगू
होते.
गिां त म्हिनू सवगां तो...

लग्नवआधी गलाफ्रेंडच्यव पढु ेिवगे गोंडव घोळिवरव शप्रयकर
हक्कवची बवयको झवल्यवर्र शतलव भवर् देईनवसव होतो, कवरि
आधी भेटीचव टवइि ‘शलशिटेड’ असवयचव, तेव्हव शकती बोल,ू
शकती नक्को, असे व्हवयचे,
शनरोप घेतवनव जीर् खवलीर्र व्हवयचव, शतलव येतवनव पवशहलां
की शिल यवयचां, धडधड र्वढवयची. आतव कवय ती चोर्ीस तवस
आपल्यव घरी, आपल्यव जर्ळच तर असते. म्हिनू तर एकिेकवनां व
गृहीत धरले जवते, भवांडिे होतवत, िवन-अपिवन नवट्य होतवत.
रुसर्वफुगर्व-व्हवयव-अबोलव-धसु फूस असव अखांड र्ताळ
ु वकवर
प्रर्वस चवलत रवहतो. ह्व सत्ू विधनू आपि दोन धडे शिकू
िकतो...
----------------------

१. मोजक्या वेळीच उपलब्ध व्हा
--------------------- कुठे ही तिु च्यव अशतहजर असण्यवने तिु ची शकांित किी किी
होत जवते. एखवदव सेलेशिटी शकांर्व रवजकीय नेतव, प्रिोिनल
इव्हेंटिध्ये शकांर्व रवजकीय प्रचवरसभेिध्ये, ्र्तः प्रत्यि जनतेसिोर
येण्यवआधी िोत्यवांची खपू उत्सक
ु तव तविनू धरतवनव तम्ु ही पवशहले
आहे कव? अनभु र्ले आहे कव?...आशि आकर्षाक रूपवत सिोर

आल्यवर्र हे सेलेशिटी लोक अिरिः एके क शिशनट िोजत
्र्तःलव जगवपढु े सवदर करतवत. कवि झवले की एक शिशनटही
थवांबत नवहीत. तत्कवळ अदृश्य होतवत. म्हिनू तर सविवन्सय लोक
त्यवांची एक झलक पवहवयलव िरिर करतवत, त्यवांच्यविी ह्तवांदोलन
करवयलव, त्यवच्ां यवसोबत सेल्फी कवढवयलव जीर्वचां रवन करतवत. ते
दशु िाळ असतवत, म्हिनू तर जनतेलव त्यवच्ां यवबद्दल कुतहू ल असतां,
म्हिनू च लोक त्यवच्ां यव येण्यवकडे डोळे लवर्नू बसतवत,
त्यवच्ां यविध्ये, त्यवच्ां यव खवसगी जीर्नविध्ये रस घेतवत. ज्यव
सां्थेिध्ये, ज्यव लोकवांिध्ये, सवर्ाजशनक शठकविी शकांर्व एखवद्यव
शर्शिष्ट व्यक्तीच्यव िनविध्ये तम्ु हवलव ्र्तःची छवप उिटर्वयची
आहे, अिव शठकविी, योग्य प्रसांगी, िोजक्यव र्ेळेसवठीच उपश्थती
लवर्व, की तिु च्यवबद्दल लोकवांिध्ये आपोआपच उत्सक
ु तव
र्वढवर्ी.

स्वतःला दुर्मिळ बिवा.
कररअर ऐन भरवत असतवनव शक्रके टपटू सर डॉन िॅडिन यवनां ी
अचवनक शक्रके टिधनू शनर्ृत्ती जवहीर के ली. सगळे जग अर्वक्
झवले. पत्कवरवांनी शर्चवरले, सर, तम्ु ही ररटवयर कव झवलवत? त्यवांनी
उत्तर शदले, “तम्ु ही हव प्रश्न सन्सिवनवने शर्चवरवर्व म्हिनू तर िी
कररअर भरवत असतवनव ररटवयर झवलो. कररअरलव उतरती कळव

लवगल्यवर्र तर कोिीही ररटवयर होईल.” शक्रके टच्यव िैदवनवर्र
त्यवनां ी ्र्तःलव असे कवही अनपु श्थत के ले की सगळे जग
हळहळले. आतव ह्वच सत्ू वची दसु री बवजू बघयू व, जी खपू िजेिीर
आहे.
-----------------------------------------------

सरुु वातीला िीतीदायक वाटणाऱया सवि
गोष्टी अर्तपररचयािे ओळखीच्या होतात
----------------------------------------------तीन िविसां एकव र्त्यवर्रून जवत होती. तेर्ढ्यवत त्यवनां ी
सिोरून एक हत्ती र्ेगवत आपल्यव शदिेने येत असतवनव पवशहलव.
त्यव शतघवांपैकी दोघवांची त्ेधवशतरपीट उडवली. त्यवांनव र्वटले, आतव
आपि िरिवर! हव हत्ती आपल्यवलव शचरडिवर! त्यव शतघवपां ैकी एक
िविसू तर अशतिय शभत्व होतव. त्यवलव र्वटले हव हत्ती आतव िलव
िवरिवर! तो आपलव जीर् र्वचर्ण्यवसवठी उलट्यव शदिेने
शजर्वच्यव आकवतां वने पळत सटु लव आशि दरू र्र जवऊन थवबां लव.
त्यवने सिवधवनवचव स्ु कवरव टवकलव, आशि आपलव जीर्
र्वचर्ल्यवचव आनदां सवजरव के लव. दसु रव िविसू थोडव अशधक
शहिां तर्वन होतव. तो शबचकलव नवही. प्रसांगवर्धवन रवखनू , तो त्यव

हत्तीपवसनू चटकन दरू जवऊन सरु शित अतां रवर्र उभव रवशहलव.
िनवतनू तोही खपू घवबरलव होतव.
शतसऱ्यवने िवत् चक्क त्यव हत्तीच्यव सोंडेलव हवत घवतलव.
भरभर त्यवच्यवर्र चढलव आशि त्यवच्यव गडां ्थळवलव असे कवही
थोपटले की सगळव रवग शर्सरून हत्ती एकदि िवांत झवलव. आतव
तो त्यव िविसविी प्रेिवने खेळू लवगलव.
तो िविसू एक अनभु र्ी आशि आपल्यव कविवत शनष्िवत
असव िवहूत होतव. आयष्ु यवची िवगची शकत्येक र्र्षे त्यवने हत्तींच्यव
सहर्वसवत कवढली होती, त्यवच्यव िनवत असलेली हत्तींबद्दलची
सवरी भीती के व्हवच िरून गेली होती. शकतीही हट्टी शकांर्व क्रूर हत्ती
पवशहलव तरी त्यवलव त्यवचे भय नव्हते. सगळे जग घवबरून सैरवर्ैरव
धवर्त सटु ले पि त्यवच्यवर्र कसलवही पररिवि झवलव नवही, कवरि
तेच, ‘अशतपररचयवत् अर्ज्ञव...।’
अशतपररचयवने सर्ाच गोष्टी िर्वळ आशि ओळखीच्यव
बनतवत. शकत्येक र्र्षे हत्तीच्यव सहर्वसवत कवढल्यवने हत्ती त्यवलव
सवधवरि र्वटत होते. आतव ह्वचव लॉ ऑफ अरॅक्िनिी सबां धां
कसव आहे, ते सवांगतो. लॉ ऑफ अरॅक्िन िध्ये सरुु र्वतीलव आपि
्र्तःसवठी एखवदे अिक्य कोटीतले र्वटिवरे अर्घड असे ध्येय
ठरर्तो. उदव. िी एकव र्र्षवात एक कोटी रुपये शिळर्िवर... आपि

पशहल्यवांदव जेव्हव असे ठरर्तो, तेव्हव खद्दु आपल्यव िनवतच ध्येय
पिू ा होईल की नवही ह्वशर्र्षयी िक
ां व असतवत, भीती असते. िग
आपि शव्हज्र्लवयझेिन करून र्वरांर्वर तेच ध्येय िनविध्ये
घोळर्तो आशि पढु े हळूहळू िनवलव त्यवची सर्य होते. आतव
आपोआपच त्यव ध्येयवबद्दलची भीती गळून पडते आशि ते ध्येय
सवध्य झवले असल्यवचव शर्श्ववस, खवत्ी आपल्यव िनवलव पटू
लवगते. आपल्यवलवच नकळत आपि आपले िभां र टक्के देऊन
त्यव ध्येयवसवठी शजर्वचां रवन करतो. आशि अनेकदव शदर्व्र्प्नवत
पवशहलेली ती गोष्ट िेर्टी प्रत्यिवत सवकवर होते.
------------------------------------------------------तम्ु हवलव र्र सवांशगतलेले हे दोन्सही िद्दु े पटले असतील, सिजले
आशि उिगले असतील. तम्ु हवलव गृहीत धरिवऱ्यव व्यक्ती तिु च्यव
आजबू वजल
ू व आहेत कव? अिव लोकवांपढु े ्र्तःची शकांित
र्वढर्ण्यवसवठी त्यवच्ां यवसवठी ्र्तःचव सहर्वस दशु िाळ करव. आदर
आशि सन्सिवन र्वढर्ण्यवसवठी ्र्तःच्यव अनपु श्थतीचव र्वपर
करव.
आभवर आशि िभु ेच्छव.

----------------------------------------------------------

धडा तेर्वसावा – शरणागतीची युक्ती वापरा
---------------------------------------------------------अफझलखवन र्धवनतां र छत्पती शिर्वजी िहवरवजवनां ी
१६५९िध्ये पन्सहवळव शजांकून घेतलव. शतथनू त्यवांनी रु्तिु जे िवन र्
फवजल खवन यवांनव पळर्नू लवर्ले. करर्ीर नगरी िुक्त झवली.
चदां नगड, र्ांदनगड हे ्र्रवज्यवत दवखल झवले. दवभोळ बदां रवर्र
िरवठी झेंडव लवगलव. रु्तिु ेजिवन र् फवजल िवर खवऊन पळून
आले, ही बवतिी बवदिवह र् बडी बेगिेस सिजली. दोघवनवही
सचु त नव्हते, की "इस शिर्व को रोके कै से?"..... िरवठी फौजेने
सवऱ्यव बवदिवहीत थैिवन घवतले होते. िहवरवजवांनी नेतवजी
पवलकरवांनव आशदलिवही िल
ु ख
ू कवबीज करण्यवसवठी ्र्ैर सोडले
अन नेतवजींचव झझां वर्वत सरू
ु झवलव. पर्ू ा िहवरवष्र, दशिि
िहवरवष्र, पन्सहवळव गडवपयंतचव सर्ा पट्टव िहवरवजवांनी ्र्रवज्यवत
घेतलव. िहवरवजवच्ां यव यव धिु वकुळविळ
ु े बवदिहवच्यव कवळजवत
िवत् आग भडकली होती. कवय करवर्े हे त्यवलव सचु त नव्हते. अन्
बवदिहवलव कवळव शहरव सवपडलव. तो म्हिजे तेलगां ि प्रदेिविधील
कनाळ
ू चव सरदवर हबिी 'शसद्धी जौहर'. बवदिहवने त्यवलव
शर्जवपरू लव बोलवर्नू घेतले. त्यवलव 'सलवबतखवन' असव शकतवबही

शदलव आशि त्यवलव छत्पती शिर्वजी िहवरवजवांचव बांदोब्त
करण्यवचव हुकूि सोडलव. जौहर सिु वरे तीस हजवर एर्ढी फौज
घेऊन पन्सहवळ्यवच्यव शदिेने रर्वनव झवलव.
शसद्धीने पन्सहवळव गडवलव र्ेढव टवकलव. पन्सहवळ्यवच्यव
पवयर्थयविी त्यवची छवर्िी पडली. चौफे र र्ेढव पडलव.
अफझलखवनवने के लेली चक
ू शसद्धी जौहरने के ली नवही. तो
अशजबवत गवफील रवशहलव नवही. र्ेढव फोडण्यवचे अनेक प्रयत्न
अयि्र्ी झवले. शकल्ल्यवर्रचे अन्सनपविी सांपत आले. जेव्हव
सगळे िवगा बांद झवले तेव्हव िहवरवजवांनी कोिती रिनीती
अर्लांबली? आठर्तेय कव तम्ु हवलव? िहवरवजवांनी शसद्धी जौहरकडे
दतू पवठर्लव की, त्यवांनव तह करवयचव आहे, ते िरिवगती पत्करत
आहेत. शसद्धी जौहरलव प्रचडां आनदां झवलव. त्यवच्यव शकत्येक
िशहन्सयवांच्यव अथक पररििवनां व अखेर यि आले होते. आपलव
हुबेहूब डुशप्लके ट ‘शिर्व कवशिद’ ह्वलव शसद्धीकडे पवठर्नू एकव
अर्घड र्वटेने िहवरवज पन्सहवळगडवचव र्ेढव तोडून कसे
सहीसलवित बवहेर पडले, तो पढु चव इशतहवस आपल्यवलव ठवऊक
आहेच. ्र्रवज्यवर्र अफझलखवन, शिझवारवजे जयशसगां चवलनू
आले तेव्हव असेल, शकांर्व पन्सहवळ्यवचव र्ेढव फोडतवनव असेल,
सिोरवसिोर यद्ध
ु करून िरू शकांर्व िवरू हव बविव त्यवांनी कव
्र्ीकवरलव नसेल? आपल्यवहून बलवढ्य ित्ू शदसतवच,

िहवरवजवांनी िरिवगतीचे सोंग कव बरे घेतले असेल? िरिवगतीिळ
ु े
ित्ल
ू व गवफील ठे र्तव येते, िरिवगतीिळ
ु े झवलेली जखि, झीज
भरून कवढण्यवसवठी आपल्यवलव उसांत शिळते. ित्ल
ू व िरि
गेल्यवचां भवसर्िां, हवसद्ध
ु व एक गशनिी कवर्वच आहे.
पृर्थर्ीरवज चौहवनवलव सल
ु तवन िहिांद घौरी सतरव र्ेळव िरि
गेलव होतव. खोट्यव िोठे पिवच्यव आहवरी जवऊन िरू पृर्थर्ीरवज
चौहवनवनां ी त्यवलव प्रत्येक र्ेळी िवफ के ले. त्यवच घौरीने पढु े
पृर्थर्ीरवज चौहवन यवचां व परवभर् के लव. रोजच्यव जीर्नवतसद्ध
ु व
आपल्यवसिोर असे शकत्येक सांघर्षवाचे प्रसांग येतवत, जेव्हव आपली
िक्ती शर्नवकवरि खचा होिवर ह्वची आपल्यवलव कल्पनव येते.
भडक, उग्र आशि तत्कवळ प्रशतशक्रयव देऊन, तवबडतोब शहिोब
करून फक्त अहां सख
ु वर्तो. त्यवतनू सवध्य कवहीच होत नवही. अिव
र्ेळी भवांडि करण्यवचव िोह टवळून, िस्त्रे म्यवन करून, तवत्परु ती
िवघवर घेऊन थांड डोक्यवने पढु ील योजनव आखिां ज्यवलव जितां,
तो खरव चतरु असतो.
------------------------------------------------------

प्रर्तकार करू िका –
‘अरे लव कवरे’ आशि ‘जिवस तसव’ ठोसव देण्यवची र्ृत्ती,
नैसशगाक र्ृत्ती, प्रत्येक प्रवण्यविध्ये असते, तिी ती िविसविां ध्येही

असते. बऱ्यवचदव आपले ित्ू आशि ्पधाक ह्वांनी के लेल्यव
चवलींर्र आपि अशततीव्र प्रशतशक्रयव देतो, ज्यविळ
ु े आपि जव्त
सांकटे ओढर्नू घेतो. कवही लहरी लोकवांनव उगीचच कोिवच्यव नव
कोिवच्यव र्वटेलव जवयची, त्यवांनव दख
ु र्वयची खोड असते, आशि
असे लोक आपलव ित्सर करत असतील तर िग शर्चवरूच नकव.
एकव िल्ु लक कवरिवर्रून ते तिु च्यविी भवांडि उकरून कवढतील,
नवही नवही ते ऐकर्तील. अिव र्ेळी तम्ु हीही जर्वब द्यवयलव बवह्व
सरसवर्नू शकांर्व पदर खोचनू पढु े यवल. िवझी चक
ू नसतवनवही िलव
बोलले गेले, िवझव अपिवन के लव, असे म्हिनू तम्ु ही अ्र््थ
व्हवल, िनवलव लवर्नू घ्यवल, शड्टबा व्हवल, िनवतल्यव िनवत
कुढत रहवल, तर तम्ु ही नकळत ित्च्ू यव जवळ्यवत सवपडतव. कवरि
त्यवलव हेच तर करवयचे होते नव! अिव र्ेळी कसलीही प्रशतशक्रयव
न देतव ित्ल
ू व गोंधळर्नू टवकव. िरिवगती पत्करिे हव किीपिव
नवही, तो एकव शनयोजनवचव भवग आहे. िरिवगतीिध्ये तम्ु ही
र्रकरिी र्वकलेले शदसतव, आतनू िवत् ठवि रवहतव. त्यवने तम्ु हवलव
निर्ले आहे, अिी ित्चू ी खवत्ी पटूद्यव. तो आतव शनधवा्त होईल.
तिु चव शर्रोधक तिु चे अशधक नक
ु सवन करण्यवचव इरवदव सोडून
देईल आशि त्यवचे लि दसु ऱ्यवकडे र्ळेल. म्हिनू कधीकधी िरि
जविे हे लढण्यवपेिव िेय्कर असते.
------------------------------------------

पळूि जाण्यापेक्षा शरण जाणेच जास्त श्रेयस्कर –
पळून गेल्यवस ित्च्ू यव सिोर येण्यवची सधां ी तम्ु हवलव शिळत
नवही. िरि गेल्यवस िवत् ित्पु िवच्यव अर्तीभर्ती रवहून त्यवलव
प्रभवशर्त करवयची, त्यवच्यवभोर्ती जवळां शर्िवयची सांधी तम्ु हवलव
शिळते. प्रवचीन कवळी चीन देिविध्ये गौजीआन आशि र्ु अिे दोन
रवजे होते. र्ु रवजवने गौजीआनचे रवज्य उदध्् र््त के ले. गौजीआन
पलवयनवच्यव शर्चवरवत होतव, िवत् त्यवच्यव चतरु सेनवपतीने त्यवलव
‘र्’ु च्यव रवज्यवत चवकरी करवर्ी असे सचु र्ले. गौजीआनने ‘र्’ु चे
िेष्ठत्र् िवन्सय के ल्यवचे भवसर्त ‘र्’ु च्यव खवसगी सेर्ेची इच्छव
जवहीर के ली. ‘र्’ु ने प्रसन्सनतेने त्यवची चवकरी ्र्ीकवरली.
गौजीआनने तीन र्र्षे िन लवर्नू धन्सयवची चवकरी के ली, आशि
आतल्यव गोटवत रवहून ‘र्’ु ची सगळी िवशहती गोळव के ली. ‘र्’ु च्यव
सेर्ेत रवहून त्यवने अनेक चवली रचल्यव र् त्यवचे रवज्य शखळशखळे
करून टवकले. ‘र्’ु च्यव रवज्यवर्र दष्ु कवळवचे सांकट आले, तेव्हव
सांधी सवधनू त्यवने पन्सु हव एकदव आपल्यव सैन्सयवची उभवरिी के ली
आशि ‘र्’ु चे रवज्य सहज शजक
ां ू न घेतले. पलवयन के ले असते तर
त्यवलव ही सांधी कधीच शिळवली नसती.
------------------------------------------

शरण जाणाऱयाच्या गळ्यात र्वजयश्री माळ घालते
फ्रेंच रवजनीतीज्ञ व्हॉल्टेअर एकदव आपल्यव प्रखर शर्रोधी
असिवऱ्यव इग्ां लांडर्वशसयवच्ां यव तवर्डीत सवपडलव. सध्यव भवरतवत
जसे पवशक्तवनशर्रोधी र्वतवर्रि आहे तसे इग्ां लडिध्ये
फ्रवन्ससशर्रोधी र्वतवर्रि भडकले होते. इग्ां लडां च्यव र्त्यवर्र
फ्रेंचशर्रोधी सिहू वने व्हॉल्टेअरलव ओळखले, त्यवलव पकडले र्
त्यवलव कठोर शििव देण्यवची भवर्षव करू लवगले. तेर्ढ्यवत
व्हॉल्टेअर म्हिवलव, “थवांबव, द ग्रेट शिटनर्वशसयवांनो, थवबां व. िलव
आधीच शििव शिळवलेली आहे, ती परु े िी नवही असे तम्ु हवलव
र्वटते कव?” “िलव इग्ां लडिध्ये, ह्व िेष्ठ लोकविां ध्ये जन्सि शिळवलव
नवही, हीच िवझी खरी शििव आहे.” तो सिदु वय प्रचांड खुि झवलव.
एखवद्यव नेत्यवसवरखे त्यवांनी व्हॉल्टेअरलव खवांद्यवर्र उचलनू घेतले.
त्यवचव जीर् घेण्यवसवठी आतरु असलेलव जिवर् कवही ििवत
आपली ्ततु ी ऐकून त्यवचव अांगरिक बनलव. त्यवांनी व्हॉल्टेअरलव
सख
ु रूप इग्ां लडिधनू फ्रवन्ससिध्ये जवण्यवसवठी बोटीत बसर्ले. योग्य
र्ेळी िरिवगती पत्करून व्हॉल्टेअरने आपलव जीर् र्वचर्लव.
तवत्परु ती िवघवर ही कधीही कवयिची हवर नसते.

आज कुठ्याही कारणामुळे तुम्ही त्रस्त असाल,
तुम्हाला कोणी र्विाकारण र्डवचले असेल, दुखवले
असेल, त्यामुळे तुमचा सतं ाप संताप होत असेल तरी शांत
रहा.
शर्श्ववस ठे र्व,
्र्तःचे कतृात्र् गवजर्ण्यवची सांधी तम्ु हवलव लर्करच शिळेल.
आभवर आशि िभु ेच्छव.

Sometimes you have to
ignore certain people.
----------------------------------------------------------

धडा चोर्वसावा – तुम्ही प्राप्त करू शकत
िाही, त्या गोष्टींबद्दल तुच्छता बाळगा
-----------------------------------------------------शित्वांनो,
िवगच्यव तेर्ीस धड्यवांिध्ये िी तम्ु हवलव ्र्तःलव सधु वरण्यवचे
आशि इतरवांनव हवतवळण्यवचे र्ेगर्ेगळे अठ्ठवर्ीस उपवय सवांशगतले.
आज िी जे सवांगिवर आहे, तो िवत् तिु च्यवसवठी डवर्वच्यव
िेर्टच्यव ििी र्वपरण्यवसवठी ठे र्लेलव हुकिवचव एक्कव असिवर
आहे. हे पवन तेव्हवच र्वपरवयचे असते, जेव्हव शर्जयी होण्यवसवठी
आपले सवरे प्रयत्न सांपलेले असतवत. ही चवल तेव्हवच खेळवयची
असते, जेव्हव आपले सगळे सगळे र्ते खांटु लेले असतवत. िविसू
जगवतलव सर्वात िशक्तिवली प्रविी आहे. त्यवलव जे हर्े आहे, ते
िविसू शिळर्ू िकतो, आशि तरीही कधीकधी दैर्वच्यव इच्छे पढु े,
शनयती आशि नशिबवच्यव अनपेशित तडवख्यवांपढु े िविसवची ही
ददु म्ा य िक्ती तोकडी आशि दबु ाळ ठरते.

“दैर्जवत दःु खे भरतव, दोर्ष नव कुिवचव।
परवधीन आहे जगती, पत्ु िवनर्वचव।।”
एखवद्यव व्यक्तीच्यव डोक्यवर्रचे आई शकांर्व र्शडलवचां े छ्त्त्
कोर्ळ्यव र्यवतच हरर्ते. एखवद्यव व्यक्तीलव आईर्डील असनू ही
लवड, प्रेि, र्वत्सल्य, िितव ह्वांची िवयेची ऊब शिळत नवही. तो
आयष्ु यभर त्यव प्रेिवलव पवरखव होतो. एखवद्यवलव शिििवत गती
नसते, एखवद्यवलव शिििवत यि्र्ी होऊनही त्यवच्यव पवत्तेची,
त्यवच्यव योग्य िितेची नोकरी शिळत नवही. एखवदव नोकरीत प्रचांड
यि्र्ी होऊन उत्सवहवने व्यर्सवय सरू
ु करतो आशि फसतो.
एखवदव तरुिवचव कोण्यव िल
ु ीर्र जीर् जडतो, पि सवांगवयची शहिां त
नसल्यवने आयष्ु यभर एकतफी प्रेिवच्यव आगीत जळत रवहतो.
एखवद्यव व्यक्तीलव ज्यवच्यवर्र जीर् ओर्वळून टवकलव तो सवथीदवर,
आपलव लग्नवचव जोडीदवर म्हिनू भेटत नवही, कोिवची पवच पवच
र्र्षे शनघनू जवतवत, पि अनरू
ु प जोडीदवरच शिळत नवही, अिव
र्ेळी तर सविवशजक दबवर् आशि जीर्घेिव एकटेपिव प्रचांड
छळतो. कोिवलव अपरु व पैसव सतवर्तो, कोिवलव अतृप्त ्र्प्नां
परे िवन करतवत, एखवद्यवजर्ळ सगळां र्ैभर् असतां, पि त्यवलव
सांततीच नसते, एखवद्यव व्यक्तीचव घट्फोट होतो आशि
एकटेपिवच्यव यवतनव र्वट्यवलव येतवत. एखवद्यव व्यक्तीचव हक्कवचव

िविसू अध्यवा र्वटेर्रच सोडून जवतो, कोिी आपल्यव िल
ु वलव
तरुिपिीच गिवर्तो, एखवदी व्यक्ती र्ेगर्ेगळ्यव आजवरवि
ां ी
झगडत असते, शजच्यव आजवरवांपढु े कधीकधी तज्ज्ञ डॉक्टरही हवत
टेकतवत आशि आपली शप्रय व्यक्ती जेव्हव िृत्यच्ू यव दवरवत उभी
असते तेव्हव?
अिी र्ेळ तर ित्र्ू रही येऊ नये, ही अिी कवही दःु खे आहेत
शजथे आपली कुिवचीच सत्तव चवलत नवही. “परवधीन आहे जगती,
पत्ु िवनर्वचव।”
-------------------------------------------------------

मि दुसऱया गोष्टींकडे कें र्ित करा.
तम्ु हवलव अिी एखवदी गोष्ट छळत आहे कव, जी तिु च्यव
शनयांत्िवबवहेरची आहे? अिव र्ेळी िनवलव सिजर्वयचव, िनवलव
तवजतर्वनां करवयचव एकच उपवय आहे, “जे तम्ु हवलव शिळू िकत
नवही, त्यवकडे दल
ु ाि करव.” “जे िलव कधीच शिळू िकत नवही,
ते िवझ्यवसवठी शततकां िहत्त्र्वचां नव्हतांच. ती एक गोष्ट सोडून िवझ्यव
आयष्ु यवत इतरही बरांच कवही करण्यवसवरखां आहे." शकतीही शबकट
सांकट असो, त्यवचां िद्रु , अशतिद्रु सि्येत रूपवांतर करण्यवचव हव
रविबवि उपवय आहे. तिु चां सांपिू ा अर्धवन त्यव एकव न शिळवलेल्यव
गोष्टीर्र कें शद्रत झवलां तर जगण्यवतलव रस सपां तो. तेच अर्धवन

दसु ऱ्यव गोष्टींर्र डवयव्हटा के लां तर आयष्ु यवची चर् कवयि रवहते.
नर्े ध्येय िोधव, नर्व डवर् िवडां व, नर्ी सरुु र्वत करव.
---------------------------------------------------------

तुम्ही शत्रूवर र्जतके लक्ष कें र्ित करत असता, र्ततके
त्याला प्रबळ बिवत असता.
हे शकती गितीिीर आहे, नवही? शनर्डिक
ु ीत ज्यव नेत्यवर्र
सर्वात जव्त टीकव होते, तोच शनर्डून येतो.
ड्रग्ज, यद्ध
ु आशि दहितर्वद यवांच्यवर्र शजतकी जव्त चचवा
होते, र्रचेर्र ते शततके जव्त फोफवर्त जवतवयत. आपि शजचव
शतर्कवर करतो, ती सि्यव आपल्यव िनवत पर्ू ीपेिव अशधक
रौद्ररूप धवरि करते.
“आप सि्यव को बढव चढव कर देखने लग जवते हो।”
ज्यव शचत्पटवच्यव शर्रुद्ध शनदिानां के ली जवतवत, अश्लील
कांटेटबद्दल नवकां िरु डली जवतवत, ज्यव शचत्पटवचां व िोचे, आांदोलन,
कवढून शनर्षेध व्यक्त के लव जवतो, तेच शचत्पट बवकींपेिव जव्त
गल्लव भरतवत. आपि एखवद्यव शर्र्षयवची चचवा करतो, त्यवबद्दल
बोलतो, तेव्हव आपल्यव कळत नकळत आपि त्यवलव िहत्त्र् देतो.
----------------------------------------------------------

कधी कधी दुलिक्ष करणं, हेच झाले्या अपमािावर
सवाित मोठे उत्तर असते जॉजा बनवाडा िॉ हे आयररि लेखक आशि लांडन ्कूल ऑफ
इकॉनॉशिक्सचे सह-स्ां थवपक होते. ते एक प्रचडां लोकशप्रय आशि
हजरजबवबी र्क्तेही होते. आपल्यव लेखिीच्यव अफवट तवकदीने ते
आपल्यव र्ृत्तपत्वतनू आपल्यव शर्रोधकवर्ां र अिरिः तटु ू न पडत
असत. िहवरवष्रवत आचवया अत्े शकांर्व बवळवसवहेब ठवकरे जसे
एखवद्यवलव उभव आडर्व सोलनू कवढवयचे अगदी तिी सांपिू ा
इग्ां लडां िध्ये त्यवच
ां ी दहित होती. इग्ां लडां िध्येच जी. के . चे्टरसन
नवर्वचे एक िहवन अथािवस्त्री होऊन गेले. भवांडर्लिवही
अथाव्यर््थेच्यव सिथानवथा त्यवांनी अथािवस्त्रवचे कवही शसद्धवांत
प्रशसद्ध के ले. झवलां, बनवाडा िॉ खर्ळले, कवरि, िशिक र्गवाच्यव
िोर्षिवचव त्यवांनव फवर रवग होतव. आपल्यव लेखिीतनू त्यवांनी
चे्टरिनची जवहीररीत्यव लक्तरे फवडली, शनांदवनवल्ती के ली.
लडां निध्ये चे्टरिन हे एक आदरिीय नवर् होते. त्यवच्ां यवशर्रुद्ध
इतके र्वईट यवआधी कोिीच बोलले नव्हते. दोघेही तल्ु यबळ होते,
लोकवनां व र्वटले, आतव सविनव रांगिवर! आतव सगळे जि
चे्टरिनच्यव प्रत्यत्तु रवकडे लि देऊन बघू लवगले. पि त्यव सर्वंची
शनरविव झवली.

िीशडयवने शकत्येक प्रयत्न करूनही, चे्टरिन कधीही,
जॉजाच्यव शर्रोधवत कवहीच बोलले नवहीत. आयष्ु यवच्यव िेर्टी
त्यवांचे आत्िचररत् शलशहिवऱ्यव त्यवांच्यव जर्ळच्यव शित्वने जेव्हव
त्यवांनव शर्चवरले, की तम्ु ही जॉजा बनवाडा िॉलव त्यव र्ेळी उत्तर कव
शदले नवही? चे्टरिनचां उत्तर अभ्यवस करण्यवसवरखां आशि
जिलांच तर जीर्नवत उतरर्ण्यवसवरखां आहे. “शप्रय शित्व, िी
त्यवलव के व्हवच उत्तर शदलयां ”. िॉ सवरख्यव चतरु आशि बशु द्धिवन
व्यक्तीलव िवझां िौन आशि िी त्यवकडे के लेलां दल
ु ाि हेच जव्त
शजव्हवरी लवगलां असेल. ह्वपेिव अशधक कडक आशि असह्
प्रत्यत्तु र िी कवय शदलां असतां बरां?”
----------------------------------------------------------

को्याला िाक्षे आंबट –
द्रविवांनव आांबट म्हिवलव आशि शजभल्यव चवटत रवशहलव
म्हिनू सगळां जग त्यव दःु खी कोल्ह्वर्र हसतां हेच आपि
लहवनपिवपवसनू शिकत आलोय. पि िवझ्यव दृष्टीने तो कोल्हवच
आपल्यवपेिव जव्त िहविव आहे. िलव गोड गोड रसवळ द्रविे
शिळवली नवहीत म्हिनू तो सगळां कविधवि सोडून िळ
ु ुिळ
ु ु रडत तर
बसलव नवही. कोित्यवही शकितीत िलव ती द्रविे हर्ीतच, नवहीतर
िी आत्िहत्यव करीन, असां म्हिनू शबशल्डांगर्र जवऊन धिक्यव तर
शदल्यव नवहीत. िी त्यव िधरु आशि चर्दवर द्रविवांच्यव लवयक नवही,

असे म्हिनू िनवतनू खचनू तर गेलव नवही? द्रविे शिळवली नवहीत
म्हिनू शडप्रेिन आशि फ्र्रेिनिध्ये तर तो गेलव नवही. शिळवली
तर आनांद आहे, नवही शिळवली तरी कवही हरकत नवही, असव
िहविपिव कोल्ह्वजर्ळ आहे. म्हिनू एकव अपयिविध्ये तो
अडकून पडत नवही, िेपटी उडर्त उड्यव िवरत तो पढु ल्यव
शिकवरीकडे जवतो. िग एकव अपयिवलव तोंड शदलेलव िविसू
उड्यव िवरत दसु ऱ्यव सधां ीच्यव िोधवत कव जवत नवही?
---------------------------------------------------------

लक्षात ठे वा...
िल्ु लक दोर्ष, र्ेळ फुकट घवलर्िवरे त्वस, उपद्रर्
यवच्ां यवबवबत तच्ु छतव आशि घृिव हीच अिव प्रकवरच्यव छळवनां व
िह देण्यवची उत्ति रीत आहे. तिु च्यवर्र पररिवि झवलव आहे शकांर्व
तम्ु हवलव कोिी दख
ु वर्ले आहे, हे कधीही दिार्ू नकव. तम्ु हवलव
एखवदी गोष्ट हर्ी आहे, पि ती तम्ु हवलव शिळिे िक्य नवही,
शतच्यवबद्दल सांपिू ा तच्ु छतव दवखर्व. अिव घटनव आशि गोष्टीत
तम्ु ही शजतकव किी रस घेतव, शततके जव्त तम्ु ही िशक्तिवली आशि
र्रचढ ठरतव.
आभवर आशि िभु ेच्छव.

वाचकांच्या प्रर्तर्क्रया...
खरे तर िी यवलव अशभप्रवय नवही म्हििवर, ही िवझ्यवकडून
पांकज सरवांनी शदलेल्यव अिल्ू य शर्चवरवांची पोचपवर्ती आहे. यव
प्ु तकवत पांकज सरवांनी खपू सवऱ्यव गोष्टी अशतिय चवांगल्यव प्रकवरे
आशि सोप्यव िब्दवत िवडां लेल्यव आहेत. खरे तर सर आम्हवलव
त्यवच्ां यव लेखिीतनू भेटत असतवत. पि यव प्ु तकवच्यव िवध्यिवतनू
त्यवांची र्ेगळी सरुु र्वत होत आहे. जरी हे त्यवांचे पशहले प्ु तक
असले तरीही त्यवांच्यव ज्ञवनवचव पसवरव बघतव आशि लोकवांनव
आपल्यव सांदु र शर्चवरवांनी िोशहत करण्यवची िितव बघतव त्यवांनी
खपू कवही सवगां ण्यवचव प्रयत्न के लव आहे. जीर्न जगतवनव ज्यव ज्यव
कवही गोष्टी एखवद्यव चवगां ल्यव व्यशक्तित्त्र्वसवठी आर्श्यक आहेत
त्यव जव्तीत जव्त त्यवांनी सवांशगतल्यव आहेत. प्ु तकां र्वचतवनव
प्रत्येक धड्यवतनू एक सिृद्ध जीर्न जगण्यवसवठी छवन अिल्ू य ठे र्व
शिळवलव आहे. र्वचकवांसवठी एक उत्ति पर्ािी हे पु्तक ठरू
िकते. यव प्ु तकवतनू खपू शिकतव येऊ िकते. सकवरवत्िक
शर्चवरवचां व एक 'ब्ू टर डोस' म्हिू िकतो हर्ां तर!
पांकज सरवांनी त्यवांच्यव आतवपयंतच्यव जीर्नप्रर्वसवत जे कवही
ज्ञवन घेतले आहे आशि त्यवसवठी जी तपश्चयवा के ली आहे त्यवचे
प्रशतशबांबच यव प्ु तकवच्यव िवध्यिवतनू शदसनू येते. सरवांकडून

शिकण्यवसवरखे खपू कवही आहे आशि हे प्ु तक त्यवचेच सवर
आहे. खरे तर आतव 'पक
ां ो' हे फक्त नवर् न रवहतव हव आतव एक
शर्चवरच बनलव आहे जो यव िवध्यिवतनू आपल्यवपयंत पोहोचत
आहे. सरवांनव यव पशहल्यव प्ु तकवच्यव खपू खपू िभु ेच्छव!
अिीच इथनू पढु ेही प्ु तकवचां ी सवखळी तिु च्यवकडून घडो
यवच सशदच्छव.
तिु चे सिृद्ध शर्चवर सर्वंपयंत पोहोचो हीच प्रवथानव.
आभवर आशि िभु ेच्छव.
सधु वकर सतु वर
---------------------------------------------“के र्ळ अप्रशति लेखन! उत्कृ ष्ट ओघर्ती भवर्षविैली!सांदु र
अभ्यवसपिू ा, प्रेरिवदवयी शलखवि!
लेखकवलव सविवन्सय िविसवचे ्र्भवर्र्िान जविनू घेण्यवची
कलव अर्गत आहे. ्र्तःचे आयष्ु य घडर्ण्यवची इच्छव
असिवऱ्यव प्रत्येक र्वचकवच्यव कवयि्र्रूपी सांग्रही रहवर्ां, असां हे
प्ु तक आहे. सत्तव आशि िक्ती आपोआपच शिळत रवहील.
प्ु तकवच्यव अनेकवनेक आर्ृत्त्यव शनघवव्यवत, खपू खपू िभु ेच्छव.
दीपवली सवर्तां , पिु े

---------------------------------------------अशभप्रवय िवशगतलव होतव, पि प्ु तक र्वचनू धन्सयर्वद द्यवर्ेसे
र्वटत आहेत. प्रकविनवआधी हे िौल्यर्वन रत्न िवझ्यव हवती
लवगलां हे िी िवझां भवग्य सिजतो. प्ु तकवत असलेले लेख उत्ति
आशि शततके च र्व्तशर्क र्वटतवत. धन्सयर्वद.
गिेि जेथे
--------------------------------------------------‘सत्तव आशि िक्ती’ हे एक अनिोल प्ु तक आहे. िनवतल्यव
्र्प्नवांनव, इच्छवांनव पांख देण्यवची, सकवरवत्िक र्ृत्तीलव खतपविी
घवलण्यवची िक्ती यव प्ु तकवत आहे. हे प्ु तक र्वचल्यवने जीर्नवत
आिल
ू वग्र बदल होईल, असव िवझव अनभु र् आहे, आशि जो कोिी
हे शर्चवर अिलवत आिेल त्यवचव पनु जान्सि होईल, असव िलव ठवि
शर्श्ववस आहे.
र्ैभर् सवखरे
--------------------------------------------------"सत्तव आशि िक्ती" खरोखरच यविध्ये असलेल्यव प्रत्येक
लेखवचव ठवर् िनवपयंत जवतो.
लेखनवची पद्धत र् िेर्टी त्यवची िद्दु से दू िवडां िी िनवलव
भवरवर्नू टवकिवरी आहे. प्रत्येक लेखवतनू प्रेरिवदवयी र्

आयष्ु यवबद्दलची कृ ती र् शर्चवर करिवरी र्वक्ये सहज िनवचव र्ेध
घेतवत.
शदलेले प्रत्येक उदवहरि िनवचव ठवर् घेते, आपल्यवलव
चपखल लवगू होते, यवची प्रशचती येते.
खरोखरच हे प्ु तक प्रत्येकवलव र्वचण्यवयोग्य आहे र् प्रत्येक
व्यक्तीलव यवतल्यव प्रत्येक लेखवतनू प्रेरिव र् शर्चवर करण्यवची
तवकद उत्पन्सन करण्यवची िितव आहे. िी पांकज सरवांच्यव
शलखविवची शन्सीि चवहती आहे. िलव त्यवांचे लेख र्वचनू कवयि
प्रेरिव शिळते. लेख र्वचनू िवझ्यवत खपू बदल झवले आहेत, हे िी
प्रवांजळपिे िवन्सय करते.
ज्यव र्ेळी यव प्ु तकवची पीडीएफ िवझ्यव हवती लवगली. तेव्हव
र्वचवयलव सरुु र्वत के ली तर आतव पढु े कवय यव उत्सक
ु तेतनू प्ु तक
कधी र्वचनू पिू ा झवले ते सिजलेच नवही. र्वचनू झवल्यवर्रही
शकत्येक शदर्स तो सगु ांध दरर्ळत रवशहलव.
खपू चवांगल्यव र् प्रेरिवदवयी गोष्टींनी खच्चनू भरलेले हे प्ु तक
सर्वंनी र्वचवर्े अिी िवझी िनवपवसनू इच्छव आहे. सरवांच्यव प्रत्येक
लेखवतनू आनांददवयी र् शर्चवर करण्यवयोग्य िब्द हृदयवचव ठवर्
घेतवत. पक
ां ज सरवनां ी असेच लेख शलहवर्े आशि असेच आम्हवलव

र्वचनवची सांधी द्यवर्ी र् असेच तिु चे कवया सरू
ु रवहवर्े यवसवठी
पवडां ु रांगवचरिी प्रवथानव.
सरवच्ां यव पढु ील र्वटचवलीस खपू खपू िभु ेच्छव. असेच अखांड
शलहीत रहव, सर. िनवपवसनू धन्सयर्वद.
आपली एक र्वचक
सवर्ळजकर र्ांदनव उिेि (M. Sc. B. ed. Biology)
------------------------------------------------------यि शिळर्ण्यवसवठी र् उत्कृ ष्ट जीर्न जगण्यवसवठी आधी
आपल्यव िनवत ते शर्चवर पेरवर्े लवगतवत. हव अशतिय सांदु र शर्चवर
पांकजजींनी खपू सोप्यव पद्धतीने ह्व प्ु तकविध्ये सवांशगतलव आहे.
धडव नर्र्व पररश्थतीलव िरि जवऊ नकव, त्यवउलट प्रत्येक
प्रसगां वचव धीरवने, शहितीने सविनव करव, हे तर आजच्यव कोशर्ड
पररश्थतीत खपू च उपयोगी आहे.
फक्त पैसव नवही तर यि,कीती, चवगां लां व्यशक्तित्त्र् हे सर्ा ह्व
सत्ू वांिळ
ु े प्रवप्त होईल आशि तरुि, गृशहिी, व्यवर्सवशयक,,खेळवडू
ह्व सर्वंनवच हे प्ु तक खपू उपयोगी पडिवरे आहे! िलव खवत्ी
आहे, हे प्ु तक बे्टसेलर होईल आशि ह्व प्ु तकवच्यव भशर्ष्यवत
अनेक आर्ृत्त्यव शनघतील.
सिीरव जोिी

----------------------------------------------------तसां पवशहलां तर िवझ्यव िवशहतीप्रिविे प्रेरिव देिवरां, र्व्तर्वची
कल्पनव देिवरां, भतू कवळवतील झवलेल्यव घोडचक
ु वचां ां शर्श्लेर्षि
करिवरां, उज्ज्र्ल भशर्तव्य घडर्ण्यवसवठी प्रेररत करिवरां शलखवि
िरवठीत तरी किी आहे. परांतु लेखकवने छोट्यव छोट्यव रांजक
कथवांच्यव िवध्यिवतनू तसेच अनेक उदवहरिवांच्यव िवध्यिवतनू
अनेक शक्लष्ट गोष्टी सोप्यव पद्धतीने सवशां गतल्यव आहेत. खरां तर िी
एक र्वचनर्ेडव आहे. पल
ु , आचवया अत्े, गो शन दवां. शचां शर् जोिी,
नव सी फडके , िांकर पवटील, शिर्वजी सवर्ांत, रिशजत देसवई,
शर्श्ववस पवटील ... अिव लोकशप्रय सवशहशत्यकवांची बरीचिी प्ु तके
र्वचली आहेत. परांतु अशलकडच्यव कवळवतील नर्लेखकवि
ां ी िवत्
तिी नवळ जळ
ु ली नवही . के र्ळ लेखकवच्यव नवर्वर्रून प्ु तक
शकांर्व लेख र्वचण्यवची सांधी शिळत नव्हती. ती उिीर् आपि
भरून कवढली. यवपढु े आपलव प्रत्येक लेख र्व प्ु तक आत्िीयतेने,
रसग्रहि करून र्वचेन. "थेट पक
ां ज कोटलर्वरच्यव लेखिीतनू ”
अर्तरलेल्यव "सत्तव आशि िक्ती" यव अनोख्यव प्ु तकवलव खपू
खपू िभु ेच्छव! भशर्ष्यवतही असेच दजेदवर आशि सकवरवत्िक ऊजवा
देिवरे प्रेरिवदवयी शलखवि र्वचवयलव शिळो हीच एकिेर् अपेिव.
िधक
ु र पर्वर

----------------------------------------------------'सत्तव आशि िक्ती ' प्ु तक र्वचवर्यवस घेतले आशि ते पिू ा
होईपयंत बवजल
ू व ठे र्िे िलव जिलेच नवही. यवचे कवरि सरवांची
लेखनवची 'ओघर्ती भवर्षव! त्यवच
ां ी शलशहण्यवची पद्धत एर्ढी
जर्ळची र्वटते जिू कवही सर आपल्यवसिोर बसनू आपल्यविी
बोलत आहेत. सरवांनी जे उपवय सचु र्ले आहेत त्यवचव फवयदव िलव
नेहिीच झवलव आहे. यव प्ु तकवचे र्वचन अशधकवशधक लोकवनां ी
करून ्र्त:सवठी उपयोग के ल्यवस सरवांचे इशच्छत कवया पिू ा होईल
असे िलव र्वटते. पांकज सर आपली अिीच उत्तरोत्तर प्रगती होऊन
आम्हवलवही यिवचव िवगा िोकळव करण्यवसवठी प्रेररत करवल,
आपल्यव पढु ील र्वटचवलीस खपू खपू हवशदाक िभु ेच्छव.
आपली िभु ेच्छू आशि एक र्वचक
सौ.शप्रयव शचपकर, ठविे
-------------------------------------------------------यव प्ु तकवत जे शर्चवर र् िवशहती शदलेली आहे, ती खरच
अद्भुत, अकल्पनीय र् अशर््िरिीय आहे. ज्यव व्यक्तीलव सत्तव र्
िक्ती शिळर्वयची असेल, त्यवांनी यव प्ु तकवपवसनू िीगिेि करवर्व
म्हिजे सत्तव र् िक्ती शिळर्ण्यवसवठीचे बवरकवर्े त्यवनां व अिलवत
आििे सोपे जवईल.

यव प्ु तकवचे लेखक िीिवन पांकज कोटलर्वर हे एक
बहुआयविी व्यशक्तत्र् असनू त्यवच
ां व अभ्यवस र् अनभु र् दवडां गव
आहे. कवरि पांकज कोटलर्वर हे फक्त एक नवर् नसनू तो आतव
शलखविवच्यव िेत्वतलव िँड झवलव आहे. प्ु तकवच्यव पढु ील
र्वटचवलीस खपू खपू िभु ेच्छव..!
Mr.Nivrutti Rokade, Karanja (lad)
-------------------------------------------------------पक
ां ज कोटलर्वर शलशखत “सत्तव आशि िक्ती" हे सपां िू ा ई
प्ु तक र्वचले. खपू छवन िब्दवत िवांडिी के ली आहे. िनवपवसनू
आपले प्ु तक आर्डले. आपि जे प्ु तकवत िवांडले आहे ते सर्ा
दैनशां दन जीर्नवत उपयोगवत आिण्यवचव प्रयत्न के लव तर शनशश्चतपिे
फवयदव होईल. सरवांचे लेख म्हिजे बौशद्धक छवन िेजर्वनी असतवत.
पढु ील र्वटचवलीसवठी िभु च्े छव.
अशभशजत शिांदे
-------------------------------------------------------‘सत्तव आशि िक्ती’ हे पक
ां ज सरवांनी शलशहलेले लेखरूपी
प्ु तक हे सिवजवतील सर्ा घटकवसां वठी अशतिय उपयक्त
ु आशि
प्रभवर्ी आहे. सरवांनी जो व्हवट्सअप कोसा घेतलव होतव त्यवतील
लेख सांकशलत करून एक जबरद्त प्ु तक सर प्रकवशित करत

आहेत, त्यवबद्दल िलव अत्यांत आनांद होत आहे. यव प्ु तकवतनू
आत्िशर्श्ववस हरर्लेल्यव प्रत्येकवलव एक नर्ी उिेद आशि उभवरी
शिळेल यवची िलव पिू ा खवत्ी आहे. यवतील प्रत्येक लेख
आपल्यवलव सिवजवत प्रभवर्ी आशि आत्िशर्श्ववसवने जगण्यवसवठी
िवगादिान करतो. सर्ा लेख एकवच प्ु तकवत सिवशर्ष्ट के ल्यविळ
ु े
एकदव प्ु तक हवतवत घेतले की पिू ा र्वचनू कवढल्यवशिर्वय चैन
पडत नवही. खरांच यव प्ु तकवच्यव रूपवने सिवजवत आपलव प्रभवर्
कसव शनिवाि करवर्व यवचे िोलवचे िवगादिान लवभते. हे प्ु तक
जव्तीत जव्त लोकवांपयंत पोहोचवर्े अिी िनोिन प्रवथानव करतो.
यव बहुिोल प्ु तकवसवठी िवझ्यव िनःपर्ू ाक िभु च्े छव आशि
आभवर.
रो. प्रीति शिके , अध्यि, रोटरी क्लब ऑफ शिक्रवपरू
-------------------------------------------------------्र्िनवलव गर्सिी घवलिवरे प्ु तक! पांकज सरवांनी ्र्तः लव
घडर्तवनव, यि शिळर्तवनव के लेले प्रयत्न, सांकटवर्र के लेली िवत
यव प्ु तकविध्ये ठळकपिे प्रत्ययवस येत आहे. पशहल्यव
धड्यवपवसनू ते अगदी िेर्टच्यव धड्यवपयंत सर्ाच लेखन
आत्िपरीिि करर्िवरे आहे.

सिपाक र् ससु ांगत िवांडिी हे यव प्ु तकवचे र्ैशिष्ट्य. प्रत्येक
धड्यविध्ये शदलेली उदवहरिे शर्र्षय उलगडण्यवस हवतभवर
लवर्तवत. त्यविळ
ु े लेखकवचे शलखवि हे अत्यतां किी र्ेळवत िनवत
ठसते. प्रत्येक व्यशक्त आत्िपरीिि करण्यवस उद्यक्त
ु होते. िविसवने
यव जगवत यि शिळर्ण्यवसवठी कसे असवर्े शकांर्व कसे असू नये
यवशर्र्षयी अगदी नेिके पिवने लेखकवने ित िवांडले आहे. छोट्यव
छोट्यव गोष्टींिधनू ्र्तःलव उत्ति प्रकवरे घडर्तव येते, आत्िशर्श्ववस
शिळर्तव येतो र् यवचव उपयोग नर्शनशिातीसवठी के लव जवऊ िकतो
हे यव प्ु तकवतनू शिकतव येत.े सोपी भवर्षव , िद्दु से दू िवांडिी आशि
उत्ति प्रकवरे के लेली प्रत्येक धड्यवची सरुु र्वत आशि सवगां तव हे यव
प्ु तकवचे एक र्ैशिष्ट्य.
िनवलव धीर देिवरे , प्रोत्सवहन देिवरे , आत्िशर्श्ववस शनिवाि
करिवरे - अिव प्रकवरच्यव लेखनवची भशर्ष्यविध्ये अनेकशर्ध
प्ु तकवांिधनू आम्ही आतरु तेने र्वट पवहत आहोत.
िभु ेच्छव आशि धन्सयर्वद.
डॉ शनशखल िवळी, एि. एस. नेत्रोग तज्ज्ञ, शचपळूि.
खरां तर िी. पांकज कोटलर्वर ह्वांच्यव “सत्तव आशि िक्ती”
प्ु तकवर्र अशभप्रवय शलशहिे म्हिजे िवझे भवग्यच.

खपू र्वचन करव, भरपरू शलहव आशि िज्जव करव – असे आपि
लहवपिवपवसनू ऐकतो, पि िोबवइल/सगां िक आल्यवपवसनू र्वचन
किी झवले. इटां रनेटिळ
ु े र्वचवयलव चवांगले र्वईट दोन्सही सहज शिळू
लवगले. कधी कधी प्रेरिेऐर्जी शचांतव आशि शनरविेचव जव्त
सविनव करवर्व लवगत होतव पि पांकज कोटलर्वर ह्वांच्यव
लेखनीतनू आलेले लेख र्वचनू खरोखर प्रेरिव तर शिळतेच
त्यवबरोबर आनदां ी जीर्न कसे जगवर्े ह्वचव िवगा शिळतो.
"सत्तव आशि िक्ती” यव पु्तकवच्यव शनशित्तवने आयष्ु यवत
सांपिू ा पररर्तान घडर्नू आििवऱ्यव एकव धवडसी िोशहिेर्रच
आपि कूच करिवर आहोत. आपिही यव प्ु तकवतील शनयि
आपल्यव रोजच्यव आयष्ु यवत र्वपरण्यवस सरुु र्वत के ली तर नक्कीच
आयष्ु यवत खपू पररिविकवरक बदल घडतील. ह्व प्ु तकवतील
तांत्वांचव उपयोग के लव तर नक्कीच सत्तव आशि िक्ती आपल्यव
हवतवत येईल. हे प्ु तक आशि ह्वतील तांत्े जव्तीत जव्त
लोकवपां यंत पोहचवर्ीत ह्वसवठी पक
ां ज सरवनां व खपू खपू िभु ेच्छव.
“द 48 लॉज ऑफ पॉर्र” ह्व इशां ग्लि प्ु तकवर्रून प्रेरिव
घेऊन जरी हे प्ु तक शलशहले असले तरी आपल्यव िवतृभवर्षेत
शलशहल्यविळ
ु े हे जव्तीत जव्त लोकवांपयंत पोहचेल आशि सर्वंनव
त्यवचव नक्कीच लवभ होईल. सकवरवत्िक शर्चवर जव्तीत जव्त

लोकवांपयंत पोहचर्ण्यवचव लेखकवचव उद्देि आहे. पांकज
कोटलर्वर ्र्तव बहुरांगी, बहुरूपी आहेत. त्यवचां े लेख हे एकव
शर्र्षयवपरु ते ियवाशदत नवहीत. त्यवांनी आजपयंत बऱ्यवच शर्र्षयवांर्र
लेख शलशहले आहेत - लॉ ऑफ अॅरॅक्िन, सत्तव आशि िक्ती,
पयवार्रि, व्यशक्तित्त्र् शर्कवस, िवनर्ी िन र् त्यवचे कवया, िेअर
िवके ट, आशका टेक्चर आिखी बरांच कवही. यटू ् यबू र्र ऑनलवइन
र्ेशबनवर (तेही र्ेगर्ेगळ्यव शर्र्षयवर्ां र) घेतले आहेत. त्यवचां व प्रत्येक
लेख हव आपल्यव िेंदल
ू व नर्ीन िवगा दवखर्तो, प्रेरिव देतो आशि
िख्ु य म्हिजे आपल्यवलव प्रॉब्लेम्सर्रती सोल्यि
ु न्सस शिळतवत.
िी ्र्तः त्यवांचे बहुतेक सर्ाच व्हवट्सअप कोसा के लेले आहेत
आशि िलव नेहिीच नर्ीन कवहीतरी शिकवयलव शिळवले आहे. िी
त्यवचां व खपू आभवरी आहे.
त्यवांचव एक र्वचक आशि फॉलोर्र,
अजय जगतवप
-------------------------------------------------------हे एक खपू च छवन पु्तक आहे. एखवदव शक्लष्ट शर्र्षय, गोष्ट सहज, सवधी, सोपी करून सवांगिे हव आपलव सर्वात चवांगलव गिु
आहे आशि िलव तो आर्डतो असे िवझे र्ैयशक्तक ित आहे.
"Happy Thoughts" चे सर्ेसर्वा सरिी यवांच्यव लेखनवनांतर

तिु चे शलखवि िलव खपू आर्डते. तल
ु नव करण्यवचव उद्देि नवही.
िनवतलां सवगां तोय.
जो िनष्ु यप्रविी आतनू तटु लवय, खचलवय, सर्ा कवही सांपलयां
असां ज्यवलव र्वटतयां त्यवच्यवसवठी ‘सत्तव आशि िक्ती’ एक अिृत
रसवयन आहे. प्रत्येक धडव/प्रकरि खपू च सिपाक िब्दवांनी
ओतप्रोत भरलेले आहे. आपल्यवलव जी गोष्ट आयष्ु यवत शिळत
नवही त्यवबद्दल तच्ु छतव बवळगव हव िेर्टचव धडव खपू च चवगां लव
धडव देऊन गेलव. शत्कवलवबवशधत सत्य तम्ु ही यवतनू सवांशगतले,
- पक
ां ज तवयडे, जळगवर्.
---------------------------------------------------------पक
ां ज कोटलर्वर यवांनी शलशहलेले प्ु तक 'सत्तव आशि िक्ती’
फवर सांदु र आहे. आपि हे लेख िलव उपलब्ध करून शदल्यवबद्दल
िनःपर्ू ाक आभवर! तिु च्यव कथवकथनवच्यव अद्भूत कलेिळ
ु े
िेर्टपयंत एकव बैठकीत पिू ा र्वचनू कवढले. यव प्ु तकवत लेखकवने
शकत्येक प्रकवरच्यव प्रेरिवदवयी गोष्टी सवांशगतल्यव आहेत. यव
प्ु तकवतील शर्र्षय आशि िद्दु े जगण्यवत आनांद आशि
सकवरवत्िकतव आितवत. यव प्ु तकवतनू खपू कवही नर्ीन
शिकवयलव शिळवले.
कुिवर गौरर्.

पंको (श्री. पंकज कोटलवार) यांर्ी दोन पुस्तके .
लवकरर् येत आहेत.

