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डॉ. �बनोद �म�ा,  

मान�वक� व सामािजक �व�ान �वभाग, 

 इं�डयन इंि�ट�यटू ऑफ टे�नॉलॉजी, �रक�  

�या�यान – 1 

सॉ�ट ि�क�सचा (Soft Skills) पर�चय 

 

सॉ�ट ि�क�स (Soft Skills) या शाखेम�ये आपले खपू खपू �वागत. प�हले �या�यान सॉ�ट ि�क�सचा              

(Soft Skills) पर�चय हे आहे. आजकाल सॉ�ट ि�क�स (Soft Skills) हा काह� एक नवीन श�द नाह�                

कारण आपण आपले �म�, नातवेाईक आ�ण इतर ब�याच मंडळीं�वारे वारंवार हे ऐकू शकता. परंतु केवळ               

फ�त ऐकणे परेुसे नाह�. आपण ब�याच वेळा �वचार करता सॉ�ट ि�क�स (Soft Skills) �हणजे नेमके               

काय. आप�याला कदा�चत कौश�य ह� सं�ा माह�ती असेल, परंतु जे�हा सॉ�ट (Soft) हा श�द जोड�या               

जातो, त�ेहा ते आप�याला अ�धक उ�सकु करत.े एके �दवशी जे�हा वडील बँकेतनू परत आले आ�ण               

�हणाले ओह! नवीन �यव�थापकाला उ�कृ�ट कौश�य आहे त�ेहा आपण सॉ�ट ि�क�स (Soft Skills)             

काय आहे हे �वचारणे स�ु केले. आपण फ�त �वत: �वचार केला नाह�, तर दसु�या �दवशी त�ुह� तमु�या                 

व�डलांना �वचारले क� तो इतका प�रप�व कसा आहे, �याला खपू चांगला पगार �मळते त�ेहा त�ुह� �नण�य                

घेतला होता क� त�ुह� बँकेत जावे आ�ण �या�या सॉ�ट ि�कलचे (Soft Skills) ��येका कडून नेहमी               

कौतकु का होत ेत ेपहावे .  

त�ुह� तथेे पोहचताच ब�घतले क� माणसू ठ�गणा होता आ�ण तो आकष�कह� न�हता, पण �या�याकडे अशा               

काह� गो�ट� हो�या �यामळेु लोक �यां�या काह� कौश�यांची �शंसा करत होत.े त�ेहा श�द कौश�याने              

तमु�याम�ये एक �कारची संवेदना �नमा�ण केल� आ�ण त�ुह� लोकां�याकडे काह� कौश�ये असावीत असा             

�वचार करायला स�ुवात केल�, एखा�या सतुाराकडे सतुारकाम कौश�य असू शकत,े डॉ�टरकडे वै�यक�य            

कौश�य असू शकत,े �श�काकडे �शकव�याची �मता आ�ण इतर काह�. �यामळेु एखादा �ाय�हर �कंवा             

वक�ल कुठ�याह� �े�ात काम करत असला तर� �यां�याकडे काह� ि�क�स असतील, परंतु सॉ�ट ि�क�स              

(Soft Skills) �हणजे काय ते कदा�चत काह� खास कौश�ये आहेत आ�ण आपण आता �याब�दल काह�               

अ�धक मा�हती जाणनू घेऊया. सॉ�ट ि�कल (Soft Skills) हा खरोखर जगभरातील एक ठळक श�द आहे.               

सॉ�ट ि�कल (Soft Skills) �या�या कर�याआधी ते समजनू घेणे अ�धक मह�वाचे आहे आ�ण ते समजनू               

घे�यासाठ� �यांचे वै�श��ये मा�हती क�न  घेणे अ�धक मह�वाचे आहे .  

मी तु�हाला एक उदाहरण देतो जेणेक�न आप�याला सॉ�ट ि�कल (Soft Skills) �ह सं�ा अ�धक चांगल�               

समजेल… एकदा पाट�म�ये उपि�थत हो�यास, ल�नसमारंभासाठ� मला वेळेवर आमं��त केले. जाणे           
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आव�यक होते आ�ण म�ह�याचा शवेट अस�याने मा�या �खशात जा�त पैसे न�हते. मला            

आपरा�यासारखं वाटत होत आ�ण मी �वचार करत होतो जोड�याला भेटव�तू कशी �यावी. मी             

जवळपास�या दकुानांत �वेश केला आ�ण भेटव�तूं�या �पात इत�या मौ�यवान गो�ट� पाह�यास           

आक�ष�त झालो. मी खरोखर अ�व�थ झालो होतो. मी काय खरेद� करावी याबाबत �नण�य घे�या�या              

ि�थतीत न�हतो. आ�ण मग अचानक, दकुानाचे त�ण �यव�थापकांनी ह�त�ेप केला व �हणाला, मी             

तमुची मदत क� शकतो का? त�ण माणसा�या चेह�याने मला खपू आक�ष�त केले आ�ण नंतर �याने मला                

ब�याच गो�ट� दश�व�या �याबरोबरच �याने मला �याची �कंमत तसेच मह�व देखील सां�गतले.            

काय��मा�या आव�यकतनेसुार मी शवेट�, �यां�याकडून एक भेटव�तू खरेद� केल� आ�ण मला खरोखर            

आनंद झाला. मी खूप मोह�त झालो आ�ण त�ण माणसा�या वागणकु�मळेु मला आनंद वाटला, मी �याला               

�वचारले क� तू �कती �शकलेला आहेस, आ�ण �याचे उ�र खरोखरच मला खपू आवडले, कारण �याने               

�हटले आहे क� मी आ�थ�क अडचणींमळेु महा�व�यालयात मा�या अं�तम वषा�ची अपणू�ता झाल�.            

सव��थम �याने मला आक�ष�त केले आ�ण मा�याकडून भेटव�तू �वकत घे�यास मला उ�य�ुत केले,तो             

��य�ात मा� �या�या वैयि�तक कौश�यांपैक� काह� नसला तर� , तो सुंदर नसला तर� तो नेहमीच एक                

मदतनीस होता. �या�या मदत कर�या�या �वभावामळेु मी �या�याब�दल �वचार करायला लागलो.           

�या�माणे �याने मा�या अपे�ा समजनू घेत�या तसेच �याची संवाद साध�याची कला �या�या            

कौश�याब�दल खरंच खूप काह� सांगून जात.े याला साम�ूहकपणे सॉ�ट ि�क�स (Soft Skills) असे             

�हणतात आ�ण येथे सावधानता बाळग�याची गो�ट आहे क� आप�यापैक� बरेचदा असे वाटते क� सॉ�ट              

ि�कल (Soft Skills) ह� संवाद कौश�ये आहे. पण संवाद कौश�यच एकमेव उपय�ुत न�हते कारण इतर               

�व�े�यांनी स�ुधा व�तू दाखवनू संवाद केला परंतु त�ण �यव�थापकासारखे �यां�याम�ये �द�यता           

न�हती. �या�याम�ये काह� �माणात धैय�, काह� �म��व, काह� �माणात �दलासा �मळाला होता �यामळेु             

मला वाटतं क� �या �य�तीकडून मी (भेटव�तू) �वकत �यावे ती ह�च �य�ती आहे. आपण अशी अनेक                

प�रि�थतींमधेह� बघतो िजथे आप�याला असे वाटते क� सॉ�ट ि�कल (Soft Skills) खपू मह�वाचे आहे.              

कदा�चत आता तमु�या ल�ात आले असेल क�, तमुचे वडील �यव�थापका�या �या सॉ�ट ि�कल (Soft              

Skills) बोलत होत ेत ेसॉ�ट ि�क�स �हणजे �व�वध कौश�यांचा समहू होय. 

आता तमु�या मनात आणखी एक ��न उ�भवला असेल कारण जे�हा सॉ�ट ि�कल (Soft Skills) सं�ेचा               

वापर केला जातो त�ेहा त�ुहाला हाड�वेअर व सॉ�टवेअरची आठवण होते कारण त�ुह� �डिजटल यगुात              

रहात आहात. �हणनूच, सॉ�ट ि�कल (Soft Skills) आ�ण हाड� ि�कल (Hard Skills) एकाच �कारची              

आहेत का? या दोन गो�ट�ंम�ये फरक समजनू घेणे खरोखर खपू मह�वाचे आहे. सॉ�ट ि�कल (Soft               

Skills) हे हाड� ि�कलला परूक असतात. आता ��न आहे हाड� ि�कल (Hard Skills) �हणजे काय. मी                

त�ुहाला आणखी एक उदाहरण देतो. आप�या गावात त�ुह� एकाच र��यावर�ल जवळ जवळ असणा�या             

दोन डॉ�टरांना भेटतात आ�ण जे�हा त�ुह� �यां�या औषधावर पहाल त�ेहा त�ुहाला आढळेल क�             

�यां�याकडे खपू चांगले �श�ण व पा�ता आहे, �या दोघांकडे परदेशी पदवी आहे. पण मग त�ुहाला का                

आ�चय� वाटेल क� एका डॉ�टर�या ि�ल�नकम�ये नेहमीच गद� असते, तर दसु�याकडे तसे इतर लोक              
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नसतात. जर� दोघे एकाच कॉलेजमधनू �शकलेले असले आ�ण दोघेह� बॅचेसचे अ�वल होते तर�ह�. पण              

�यां�या उदाहरणाम�ये नेमका काय फरक पडला क� एकाची खपू �ॅि�टस चालते आ�ण दसु�याची नाह�.              

इथे प�ुहा तु�हाला असे आढळेल क� हा सॉ�ट ि�कल (Soft Skills) एक ��न आहे कारण जर त�ुह� दोन                  

डॉ�टरां�या �यवहाराकडे पहाल तर त�ुहाला �यां�या �ाहकांशी �यां�या ��णांशी बोलतात व �यांचे            

कम�चार� यां�याशी बोल�या�या प�धतीचा फरक �दसनू येईल.  

वा�त�वक, आपण येथे दोन प�धतीवर एक कटा� टाकू शकाल तर ते चांगले होईल. ��णा�या              

�व�लेषणा�या वेळी एका �च�ात, ��णा�या डॉ�टरांकडे आपले केस वण�न कर�त असतांना, ��ण            

�हणतात क� मा�या पायात, मा�या पाठ�ला वेदना आहे आ�ण मी अश�तआ�णआजार� अस�याचे मला               

जाणवत.े काह� वेळाने डॉ�टर �हणतात क� आप�याला हायपोकॉि��या झाला आहे, ��ण डॉ�टरांकडे            

झुकता पाहतो आ�ण ��णाला हे हायपोकॉि��या काय आहे हे समजू शकले नाह� आ�ण कदा�चत हा काह�                

�ाणघातक रोग असेल असा �वचार करायला लागला. आता, इथे आप�याला �दसनू येईल क� डॉ�टरांना              

��णाची मया�दा समजत नाह� आ�ण �यांनी अशा श�दाचा वापर केला क� जो �या�यासाठ� खपू कठ�ण               

आहे. दसुर�कड,े आपण प�रचा�रका ��णाला सांगते क� "डॉ�टर आता तमुची तपासणी करतील, ते             

तमु�याशी बोलतीलच असे नाह� परंतु ते त�ुहाला बघतील". येथे दोन �संग आहेत आ�ण त�ुहाला असे               

आढळेल क� आपण सहसा अशा डॉ�टरकडे जातो क� जो ��य�ात आप�या केसचा इ�तहास घेतो, जो               

खरोखर चांग�या प�धतीने �नदान करतो आ�ण त�ुहाला कमी औषधे देतो तसेच �याचे कम�चार� खूप              

मै�ीपूण� आहेत आ�ण जे नेहमी तमु�यासाठ� एक उपाय आहे. हे उदाहरण आप�याला सांगते क� सॉ�ट               

ि�कल (Soft Skills) फार मह�वाचे आहे.  

फ�त केवळ हेच उदाहरण नाह� तर पढु�ल आय�ुयात देखील याचा अनभुव �याल कारण जे�हा त�ुह�               

एखा�या महा�व�यालयात �कंवा एखा�या �व�यापीठात पदवी घेत असाल तर त�ुह� सव�जण फ�त            

आप�या सीजीपीए �कंवा ट�केवार�ब�दल �वचार करतात आ�ण नंतर एकदा आपण आपले �सजीपीए            

आ�ण ट�के �मळ�व�यानंतर कॅ�पस �नवडीसाठ� �कंवा आपण बाहेर नोकर� शोधत असताना नंतर एक             

�दवस आप�याला हे कळते क� आप�याजवळ एक लहान पॅकेज असताना आप�या �म�ाचे चांगले पॅकेज              

आहे.असे का होत?े��य �म�ांनो येथे खरोखर सॉ�ट ि�कल (Soft Skills) मह�वाचे आहे.  

आता, आपण �हणू शकतो क�, सॉ�ट ि�कल (Soft Skills) आप�याला कठ�ण प�रि�थतीतनू बाहेर             

ये�यास आ�हाला मदत क� शकत.े जे�हा मी भेटव�तू शोधत असताना एक �मतभाषी �य�ती�या             

मदती�शवाय �नण�य घे�यास स�म नसताना आ�ण वर�ल दो�ह� प�रि�थतींना आपण पा�हले आहे. आता             

इथेह� एक दसुरे उदाहरण आहे आ�ण �या प�धतीने दो�ह� एकमेकांना सामोरे जात आहे �यात प�ुहा               

सॉ�ट ि�कल (Soft Skills) �हणजे काय हा ��न उ�भवतो.  

सॉ�ट ि�कलस (Soft Skills) खा�ी आ�ण आ�वासन �य�त क� शकता. या उदाहरणानंतर, आप�या             

ल�ात येईल क� सॉ�ट ि�कल (Soft Skills) हा कौश�याचा एक संच आहे. आता ब�याचदा असे लोक                

असतात जे असे �हणतात क� एकतर सॉ�ट ि�कल (Soft Skills) सं�या इतक� जा�त आहे क� ती                
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आ�मसात करणे फार कठ�ण आहे �कंवा आप�याला उ�म सॉ�ट ि�कल (Soft Skills) साठ� �कती              

ि�क�स आव�यक आहेत हे सांग�यासाठ� आपण नेहमी �वचार केला पा�हजे. काह� लोक असे �हणतात              

क� २८ ि�क�सआहेत, बाक�चे �हणते क� ६० ि�क�सआहेत, परंतु काह� इतरांना असे वाटते क� केवळ १०                  

कौश�य आहे कारण �यां�यापैक� ब�याच जणां�या सौ�य कौश�या�या उ�रात काह� ि�क�स ��य�ात            

एक��त होतात. आता, एकदा आपण सॉ�ट ि�कल (Soft Skills) चे �व�लेषण क� शकलो क� सॉ�ट               

ि�कल (Soft Skills) काय�रत प�रभाषा देखील तयार क� शकतो; �यि�तम�वाची वै�श��ये, सामािजक            

वैभव, भाषा, वैयि�तक सवयी, �म��व आ�ण आशावाद यांसह सॉ�ट ि�कल (Soft Skills) लोकांना             

वेगवेग�या �तरांवर जोखले केले. 

��य �म� जे�हा त�ुह� अ�यास�माचा पाठपुरावा कर�त असता आ�ण पदवीसाठ� पा� होता, त�ेहा             

त�ुहाला नोकर� �मळाल�, आ�ण नंतर त�ुह� एक�याने काम केले आता आपण �या काळात जगतआहोत               

जेथे आपण एक�याने काम क� शकत नाह�. आजकालआपण फ�त यं�ा�वारेच काय� क� शकत नाह� जे                

आज�या जगात आहेत, िजथे आप�याला लोकांशी संवाद साधावा लागतो, िजथे आप�याला �व�श�ट            

प�रि�थतींम�ये जावे लागेल, िजथे केवळ मशीन काम क� शकणार नाह�. ऐवजी, भाषचेी �श�टाचार,             

वत�णकु�ची य�ु�या, आ�ण नंतर काह� इतर अ�त�र�त कौश�यांची यं�णा ह� या वेळी मदत क� शकते.               

�हणनू, आपण असे �हणू शकतो क� कौश�यांसाठ� कौश�य आहे. जे�हा आपण वत�णकु��या            

कौश�यांब�दल बोलतो, त�ेहा आप�याला हे वतु�णीक�चे ि�क�स काय आहेत हे देखील समजनू �यावे             

लागत.े हे वत�णकु�चे कौश�य आप�याम�ये अंत�न��हत आहे का? �कंवा आपण �यांना �शकू शकतो?             

कारण आज आपण अशा जगात �टकून राहू इि�छत आहोत िजथे आप�याला लोकांशी वागणं, िजथे              

वेगवेग�या �नसग�, �भ�न अ�भ�ची, वेगवेग�या पा�व�भमूीचे लोक, वेगवेग�या सं�कृती, वेगवेग�या          

ओळखीचे लोक असतात आ�ण मग एकदा नोकर� �मळा�यानंतर आप�याला यशाची कमी वेळात यशाची             

�शडी चढायची आहे. आपण असे क� शकत नाह� क� जोपय�त आपण �व�श�ट वैयि�तकआकष�ण �शकत               

नाह�. ते आकष�ण कोणते आहे? �थम �वत: ची जाणीव आहे क� आपण जगा�या आज�या गरजा समजनू                

घेत�या पा�हजे  

त�ुहाला आज वत�मानप�ांवर ल� दे�याची श�यता आहे आ�ण �वशषेत: जर आपण टाई�स ऑफ             

इं�डया�या झटपट प�ृठावर वेगवेग�या �कार�या �मतचेी गरज असले�या नौकर�ंची जाह�रात येते. ते            

फ�त बी.ए., एमए, बीएससी, एमएससी, बी.टेक, एम.टेक या काह� अ�य अ�त�र�त �ड�ी मानदंडांचा             

उ�लेख करतात, पण खरे तर ते इतर �नकषांचा उ�लेख कर�त नाह�त जसे सॉ�ट कौश�यांची �ेणी.               

आप�याला आजकाल ब�याच वेळा असे लोक भेटतात �क जे �हणतात क� बरेच पदवीधर आ�ण उ�च               

पदवीधर आजह� काम कर�यासाठ� यो�य नाह�त. �यांना ��य�ात ते कौश�य नसतात �यामळेु �याना             

काम �मळू शकेल. हे खरोखरच एक अ�तशय गंभीर �च� आहे आ�णआपण बहुतकेदा व�ृप�ां�या शीष�के               

आ�ण शीष�लेखांम�ये देखील येतात. आता �या वेळी आप�याला �वत: ला जाणीव क�न �यावी लागेल क�               

ती ि�क�स कोणती आहे आ�ण �यामळेु तु�हाला अ�धक फायदा कसा होईल. याने लव�चकता येते नंतर               
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सात�य आ�ण �चकाट� येतो. मी आधी �हट�या�माणे सॉ�ट ि�कल (Soft Skills) �हणजे जीवन             

कौश�य, लोक कौश�य, वत�णकु�ची कौश�ये आ�ण या सग�यांची गोळाबेर�ज. 

पण जे�हा मी �हटलं क� पूव��या ब�याच लोकांची ह� धारणा आहे, तर सॉ�ट ि�कल (Soft Skills) ह�                 

संवाद ि�क�स आहेत. अथा�त, ते तर आहेच, परंतु संवाद कौश�याचा हा फ�त सॉ�ट ि�कल (Soft Skills)                

भाग आहे. ��य�ात काय आव�यक आहे इतर काह� अ�त�र�त ि�क�स जसे आंतर��या�मक कौश�य,             

�यव�थापन कौश�ये, नेत�ृव कौश�य, चमू �नयोजन. हे सव� ि�क�स केवळ एका �दवसातच �शकता येत              

नाह�त. ह� ��य�ात जीवनभर �श�ण ���या आहे. िजतका तमुचा अ�धक लोकांशी प�र�चत होईल             

�ततके जा�त लोकांशी संपक� साधू शकाल, िजतके जा�त वेळा त�ुहाला काह� गंुतागुंती�या सम�यांना             

हाताळताना लोक भेटतील , �यावेळी याची जाणीव �हायला हवी क� आपण काह�तर� �शकतआहोत �कंवा               

दसुरे �हणजे तुमचे सॉ�ट ि�कल (Soft Skills) त�ुहाला इतरांपे�ा अ�धक वरचढपणा देईल . आता,              

सॉ�ट ि�कलवरच (Soft Skills) आप�याला नोकर� �मळत नाह� कारण जे�हा नोकर�चा ��न येतो त�ेहा              

हाड� ि�क�स (Hard Skills) �वचारात घेतले जातात. 

आता आपणहाड� ि�क�स (Hard Skills) आ�ण सॉ�ट ि�कल मधे (Soft Skills) भेद क�या. ��य�ात हाड�               

कौश�याची ि�क�स �हणजे तां��क �मतचेी आपले �वषय �ान जे आप�याला महा�व�यालया�या           

काळात �व�यापीठा�या काळात �ा�त होते, परंतु जे�हा आपण महा�व�यालयातनू �कंवा �व�यापीठातनू           

बाहेर पडतो त�ेहा आप�याला काय हवे आहे ते सॉ�ट ि�कल (Soft Skills) आहे. तां��क कौश�य असनूह�,                

परंतु आप�या �वभावामळेु कधी कधी आपण खूप अंतमु�ख होतात �यामळेु आपण जा�त बोलू शकत              

नस�यास नैस�ग�क�र�या अशा लोकांना यशाची वाट चालताना, ते �याम�ये जाऊ शकत नाह�त कारण ते              

इतरांपे�ा वरचढ ठ� शकत नाह�. त�ुहाला काम करताना तमुची सॉ�ट ि�कल (Soft Skills) उ�म              

बनवते.  

येथे, आपण �वत: ची जाग�कता आ�ण आ�म�व�वास शोधू शकता क� ते ��य�ात इतर लोकांना त�ड               

दे�यासाठ� आप�याला स�म कर�यासाठ� साधने आहेत आ�ण जे�हा आपण एखा�या कामात असाल तर             

आप�याला अनेकवेळा काह� �व�श�ट प�रि�थतीमधे , जे�हा काह� �नण�य �यावा लागतो, त�ेहा काह� वेळा              

आप�याला बैठकांम�ये भाग �यावा लागतो, काह� वेळा आप�याला �व�श�ट तां��क कागदप�े �लहायची            

असतात, अशाह� काह� वेळ असतात जे�हा आपण �व�श�ट �नण�य घे�याची आव�यकता असते त�ेहा             

आपण म�ुय काय�कार� अ�धकार� �कंवा एखा�या कंपनीचे �भार� असतो , आपण �या �यवसायात आहात              

�यास न�क�च काह� कौश�याची आव�यकता असते ,जे आप�या फ�त हाड� कौश�यांम�ये केवळ क�ठण             

असत.े वा�त�वकपणे आप�याला खरोखर काय हवे आहे आप�याला सॉ�ट ि�कल (Soft Skills)            

इंिजन�या मा�यमाने आप�या हाड� कौश�यांना चालना कर�याची आव�यकता आहे. फरक कर�यासाठ�,           

आ�ह� असे �हणू शकतो क� हे सॉ�ट कौश�य काय��मतचेे कौश�यआहे. आपणआणखी काह� �व�श�ट               

उदाहरणे पहा आ�ण आप�याला एमबीए�या तलुनेत �यात जा�त यो�यता नाह�, असे त�ण �यव�थापक             

आढळतील , कारण �या�कारे तो वागला �या�माणे �याने �या प�धतीने वागले �याच�माणे �याने �या              
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प�रि�थतीचा सॉ�ट केला �याच�माणे �याने उ�कृ�ट काम�गर� केल�. आपण असे �हणू शकतो क�, सॉ�ट              

कौश�याची काम�गर� ि�क�स आहेत; हाड� कौश�या�माणे मी आधी सां�गत�या�माणे कॉलेज          

अ�यास�माचा भाग बनला आहे. कोण�याह� महा�व�यालयात आ�ण �व�यापीठांम�ये सॉ�ट ि�क�स          

(Soft Skills) �शकवले जात नाह�. 

 

आजकाल तुम�यासाठ� नागर� काय�शाळेचे आयोजन केले जाते व या सेवा ��श�ण काय��मांत अनेक             

लोक असतात जे या सव� कम�चाया�ना अपे��त �नकाल दे�यासाठ� अ�धक �भावी बनवतात. अशा�कारे             

सॉ�ट ि�कल (Soft Skills) सतत �शक�याचा एक भाग अस�याचे सां�गतले जाऊ शकते हे सतत              

�श�णाची ���या आहे. आपण नेहमी नवीन �ानाची शोधात असतो, नवीन ि�क�स आ�ण ते �मळवणे              

कसे श�य आहे? हे त�ेहाच श�य आहे जे�हा आपण �वत: ला �ात असतो. आ�ण एकदा आप�याला                

�वत: ची जाणीव झाल� आ�ण आ�म�व�वास वाढवायला स�ुवात केल� तर त�ुहाला अ�धक �ान होईल.              

काह� �नि�चत वेळेनंतर तमु�यातील आ�म�व�वास न�क�च वाढेल. ब�याच त�णांनी मलुाखतींम�ये          

आ�ण काह�वेळा �कंवा इतर वेळेत जे�हा ते येतात त�ेहा ते �नय�ुत करणा�यांची आव�यकता पणू� क�               

शकत नाह�त आ�ण �यांना कदा�चत नैरा�य ये�याची श�यता असते. �यां�यातील काह� जण इतके             

�नराश होतात क� ते सहसा असे �हणतात क� काह�ह� केले जाऊ शकत नाह�, परंतु ��य �म�ांनो हे केवळ                  

आप�याला आव�यक असले�या मागा�चा हा शवेट नाह�, आप�याला अंतमु�ख हो�याची आव�यकता आहे,            

आप�याला काह� वैयि�तक �व�लेषण कर�याची आव�यकता आहे, आपणआप�या �वतः�या यशाचे एक            

�व�लेषण, आप�या �दान केले�या उ�राचे �नय�ुती करणा�यांकडे �व�लेषण करणे आव�यक आहे. एक            

��स�ध �नय�ु�या करणारा कोणी �य�ती �हटला असे �हणणे हे अ�तशय समप�क ठरेल आ�ण ते              

त�ुहाला �नय�ुत करणा�यां�या गरजांब�दल तसेच सं�थे�या गरजे�वषयी अ�धक माह�ती क�न देईल.           

एका �नय�ुतीदाराने सां�गतले चांगला सीजीपीए व काह�ह� न कर�याची �मता अस�यापे�ा, मला            

आनंदाने ि�मतहा�य असले�या व चांगले संभाषण कौश�य असले�या एका मुल�ला कामावर घे�यास            

आवडले.  

आता इथे एक �प�ट कथन आहे जे सांगते क� आप�याला फ�त चांगला सीजीपीए नोकर� �मळवनू देऊ                

शकत नाह� तर �यासाठ� इतर ि�क�स अपे��तआहेत आ�ण हे इतर कौश�ये सॉ�ट ि�कल (Soft Skills)                

आहेत. आप�याला कधीकधी ठरा�वक मथ�यांमधनू काह� वा�त�वक त�ये उघड करतात ह�           

आ�चय�कारक त�ये काय आहेत? आता काह� वत�मानप�ांमधनू काढले गेले�या या मा�हतीकड ेपहा. 

२०११ �या जनगणनेनुसार उदयास आलेल� माह�ती सचु�वते क� बेरोजगार�ची ट�केवार�          

उ�च�श��तांम�ये अ�धक आहे. ��य�ात हा �हदंू नावा�या ��स�ध वत�मानप�ाचा एक अहवाल आहे. हे             

सचु�वते क� बेरोजगार� उ�च�श��तांम�ये अ�धक आहे. आता, ��न असा आहे क� महा�व�यालयाम�ये            

त�ुह� चांगला पदवी �ा�त करता, तमु�याकडे सीजीपीए स�ुधा खपू चांगले आहे, परंतु नंतर आपण नोकर�               

क� शकत नाह�. आप�याला नोकर� करता येत नाह� आ�ण खरोखर आप�याम�ये जी उणीव आहे �यात               
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कदा�चत �या काह� कौश�यांची आव�यकता असू शकेल जे खरोखर �नयोजका�या �ि�टकोनातनू           

अ�तशय मह�वाचे आहे.  

व�ृप�ा�या जा�हराती त�ुहाला भरती�या कलाची क�पना देतात असे �हणता येईल, तमु�यासाठ�           

आणखी एक समज�यासाठ� वेदनादायी मथळा आहे उ�र�देशमधे २३ लाख लोकांना �शपायाची नौकर�            

हवी आहे �याम�ये अ�भयंते आ�ण डॉ�टर स�ुधा समा�व�ट आहे. हा खरोखरच अ�तशय शोकां�तकेचा             

आकडा आहे, जे�हा आपण उदयो�मखु अ�भयंते आ�ण डॉ�टर आ�ण इतर �यावसा�यकांना भरपरू स�ुवधा             

उपल�ध क�न देतो तर� �दवसा�या शवेट� ते रोजगारयो�य नसतात, हे खरंच एक अ�तशय �ख�न �च�               

आहे आ�ण आ�ह� या �च�ांवर रोजगार देणा�यां�या �ि�टकोनातनू �व�लेषण करणे आव�यक आहे क�             

�याची नेमक� काय गरज आहे? �यांना केवळ पदवी असले�या लोकांची आव�यकता नाह� कारण             

�यां�याकडे आव�यक ि�क�स नसू शकतात. आणखी एक दज�दार सव��ण असे आहे क�, �यां�या खराब              

संवाद कौश�यामळेु आज�या �यावसा�यकांची चांगल� ट�केवार� रोजगारयो�य नाह�. न�क�च, जसे मी           

त�ुहाला आधी सां�गतले होते क� तमुचे चांगले सीजीपीए असू शकत,े परंतु आज त�ुहाला नोकर�ची गरज               

आहे हे �स�ध कर�यासाठ� त�ुहाला �या संभाषणाची गरज आहे ते संभाषण कौश�य आहे �यामळेु              

त�ुहाला आव�यक गो�ट� समजनू घे�यास मदत होऊ शकेल. आप�याला, जे �व�लेषण कर�यास मदत             

क� शकत,े जे आप�याला म�ूयमापन कर�यास मदत क� शकत,े जे आप�याला अंदाज लाव�यात मदत              

क� शकत,े जे आप�यास असले�या �नराकरणासह एखा�या �व�श�ट सम�येची मदत घे�यास मदत            

करतात. 

आ�ण �यासाठ� त�ुहाला थोडीशी अ�धक वाटचाल�ची आव�यकता आहे कारण मी �हटलं क� आपण             

खरोखर अ�धक ब�ु�धमान आहोत परंतु आपण यो�य प�धतीने आप�या ब�ुधीचा वापर करत नाह�.             

आजकाल �क�येक उपाययोजना सरकारकडून घेत�या जात आहेत, रोजगार �मळव�याची अनेक प�धती           

आहेत, परंतु नंतर आप�याला �व�श�ट ि�क�स �शक�याची आव�यकता आहे. हे सव� सॉ�ट ि�कलशी             

(Soft Skills) संबं�धत आहेत आजकाल आप�या देशात �कंवा अ�य देशांत नोकर��या �व�पातील बदल             

होत आहेत कारण लोकांना पढुाकार घे�याची गरज आहे, कोण नवीन क�पना मांडू शकतात, आ�ण हे               

अ�भनव क�पना केवळ प�ुतकांमधनूच �मळणार नाह�त, तर इतर �ोतांकडून �या �कारे त�ुह� जागतृ             

होतात �या�माणे �या प�धतीने त�ुह� समजनू घे�याचा �य�न करता आहात �याव�न हे ल�ात येते क�               

धोरणक�या�मधील वाद चालू आहे आ�ण नंतर नोकर� एज�सी, संघटना �या काह�तर� चकु�या आहेत असे              

�दसत.े तथेे �श�ण �े�ातील एक अंतर आहे. आ�ण उ�योजक �हणनूच बहुतके सं�था जर� आपल� भरती               

करत असले तर�ह� ते त�ुहाला घेऊन जातात, परंतु काह� काळानंतर ते ��य�ात त�ुहाला ��श�ण              

दे�याचा �य�न करतात जे अ�धक चांगले प�रणाम �मळव ूशकतात.  

आपण �य�ती�या �ि�टकोनातनू �कंवा सं�थे�या �ि�टकोनातनू यश�वी हो�याक�रता आप�याला एक          

चांगले कम�चार� होणे आव�यक आहे आ�ण एक चांगला कम�चार� �हणजे जो आ�म�व�वासाने बोलतो,             

चांग�या प�धतीने बोलतो, �नण�य घेऊ शकतो, वा�त�वकपणे बोलू शकतो, ��य�ात गंभीर अव�थेतनू            
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सं�था काढू शकतो. प�रि�थती आ�ण गंभीर प�रि�थतीत अ�यथा स�या�या काळात काय घडले आहे क�,              

��य�ात महा�व�यालये हा एक �यवसाय बनला आहे आ�ण �हणनू कदा�चत पदवीधर आ�ण पद�य�ुर             

पदवीधरांची सं�या वाढत आहे, पण कदा�चत काह� मागा�ने �कंवा इतरांमळेु आपण हे �शकव ूशकत नाह�. 

या पदवीधर आ�ण उ�च �श��तांम�ये आव�यक ि�क�स जे ��य�ात रोजगार�ा�तीसाठ� आव�यक           

आहेत. उ�योगा�या गरजा भाग�व�यासाठ� सॉ�ट ि�कल (Soft Skills) �मखु भ�ूमका असत.े सॉ�ट            

ि�कलने (Soft Skills) एखादा कम�चार� अ�धक सौहाद�पणू� बनू शकतो, �याला अ�धक जबाबदार करता             

येईल, �याला �या�या जबाबदा�या समजनू घेता येतील आ�ण �व�श�ट प�रि�थतींम�ये �नण�य घे�यासह�            

�याला परवानगी �मळू शकत.े कारण आप�याला मा�हत आहे क� अशी काह� प�रि�थती येत असते �यात               

काह� �माणात जोखीम देखील समा�व�ट असत,े अशी काह� प�रि�थती असते िजथे आपला बॉस �या वेळी               

आपण �दशा दे�यासाठ� असू शकत नाह� आप�या वा�त�वक उप�माची चाचणी �यावी लागते आ�ण             

आपण िजतके माग� उपल�ध आहेत �यात �नण�य घेऊन �कंवा आपण �या संकटातनू बाहेर येऊ शकतो               

आप�याला एक चांगल� मा�हती देते यामळेु आपण एक ससु�ज कम�चार� बनू शकता. आता, व�ृप�ां�या              

आधारे व उ�योग आ�ण शै��णक अ�यास�मांदर�यान�या अंतरांकडे पाहताना, नॅ�कॉमचे औपचा�रक          

अ�य� �ी �करण क�ण�क �हणाले होते क�, "पा� �व�या�या�ना उ�योगांम�ये रोजगार�म बनव�यासाठ�            

��श��त कर�या�या प�धतींब�दल �वचार करावा लागतो." 

रोजगार ह� मह�वाची सं�ा आहे. आता आपले वैयि�तक कौश�य नेहमीच काय� क� शकत नसले तर�               

��य�ात आप�याला काह� �नपणु सॉ�ट ि�क�स ते क� शकतात. आपण आप�या �यि�त�वा�या            

��ततुीसह आप�या वैयि�तक चंटपणाला वाव �मसळू देणे आव�यक आहे कारण आपण द�तऐवज            

वापरताना आपण श�द कसे वापरतो हे अ�धक मह�वाचे असते. आजकाल, या जगात केवळ �ल�खत श�द               

मह�वाचे आहेत तसेच इतर गो�ट� �या देखील अ�ल�खत �या�या आहेत आ�ण �या अ�ल�खत �या�या              

समजणे फारच अवघड आहे, �यांना कसे समजनू �यावे हे आपण या �या�यानां�या �व�पात बघणार              

आहोत. आपण काह� �व�श�ट प�रि�थतींम�ये काह� �व�श�ट ि�क�स कशी आव�यक आहे यावर चचा�             

करणार आहोत आ�ण नंतर �व�श�ट प�रि�थतीत केवळ आप�या श�दांनाच न�हे, तर आपले गैर श�द              

देखील अ�धक फायदेशीर ठरतील. आज आप�याला �लखाण आ�ण कागदप�ांस�हत नेहमीच कागदासह           

संदेश �लहावे लागतात, परंतु आप�याला इले��ॉ�नक प�धतीने देखील सॉ�ट कर�याची गरज आहे.            

आता इले��ॉ�नक �लखाणांम�ये काह� ठरा�वक मया�दा आहेत �या आपण जे�हा लेखन �वभागात जाल             

त�ेहा आपण चचा� क� शकाल �याच�माणे काह� �व�श�ट संभाषणां�या तं��ानाची देखील जबाबदार�            

�यावी लागते �यात प�रि�थतीनसुार काह� इतर आव�यकता आ�ण मया�दा आहेत. कधीकधी आप�याला            

दोन लोकांना टे�लफोनवर काह� गो�ट�ंब�दल बोलायचे असते आ�णआपण �या �कारे बोलतो आ�ण �या              

�यावसा�यक �यवहाराब�दल चचा� करतो ते ��य�ात फारच मह�वाचे असते आ�ण �यासाठ� आप�याला            

नेमक� कशाची आव�यकता आहे हे काह� सांगायचे आहे; भाषा ��ट�ने कौश�य तसेच आपण �या              

सम�येचा मु�दा मांडला आहे �यानसुार �या प�धतीने आपण मसदुा तयार करणार आहात �या             

संघटने�या संरचना�मक संरचना आ�ण शवेट�, एखा�या सम�येब�दल �वचार करणे. हे सव� फार            
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मह�वाचे आहेत. आजकल �या आ�हानांचा आप�याला सामना करावा लागत आहे �यामळंु आता आ�ण             

नंतर आ�हाला जाणीवपवू�क जाणीव असणे आव�यक आहे. आपण काह�ह� आ�ण सव�काह� �लहू शकत             

नाह� आपण वा�त�वकपणे �यवसाय कागदप�ांचा मसदुा तयार करताना श�दांची यो�य �नवड केल�            

पा�हजे. तर, जे�हा आपण एखा�या �यावसा�यक बैठक�त सहभागी होता. बहुतके वेळ आपण �व�श�ट             

�वधानास मह�व देत असतो, क� आजकाल बैठक�नंतर बैठक असत.े काह� वेळा �कंवा इतरांना असे वाटते               

क� या बैठका फ�त वेळ वाया घालवतात, परंतु आपण बैठक��या ख�या आ��याचा �वचार करत              

अस�यास तु�हाला आढळेल क� �व�श�ट �यावसा�यक �यवहारांवर चचा� केल� जाऊ शकते आ�ण            

आमसभेनंतर उपाययोजना क� शकतो. इतर लोकां�या ��ट�कोन जाणनू घे�याकरता आयोजीत केले�या           

बैठक�ंचे आयोजन कधीकधी त�ुहाला �मळत,े कारण त�ुहाला माह�त आहे क�, त�ुह� एकटेच चांगले             

�नण�य घेऊ शकत नाह�, एक चांगला �नण�य यो�य असावा, एक �कारचा �न�चय असावा. क�पनांचा              

�वचार करा कारण कोणा�या इतरां�या क�पना अ�धक �भावी असू शकतात �या�या क�पना अ�धक             

�व��यो�य असू शकतात. इतर �संगी, जे�हा एखाद� कंपनी गंभीर सम�येचा सामना करत आहे त�ेहा              

आपण समहूा�या चच�ला देखील वाव देता, काह� वेळा चचा� चालू केल� जाते त�ेहा काह� वेळा जे�हा काह�                 

लोक प�रि�थती�या साधक आ�ण �वचारांशी चचा� कर�यास �हणतात आ�ण नंतर एक �न�कष� घेऊन             

आपण जे�हा चचा� करणार असाल त�ेहा कधीकधी �वत: ला स�म होऊन हे करावे लागत.े काह�वेळा               

आप�या बॉस�या भीतीमळेु काह� कारणांमळेु आप�या काह� अहंकारामळेु आप�या काह� सहका�यांमळेु           

आपण आपले भाव लपव�याचा �य�न कर�त असतो. पण नंतर हे यो�य भावना नाह� वा�त�वक, एक��त               

चचा� �कंवा बैठक�ंमधे आप�याला फ�त इतरांचा �ि�टकोन पाह�याची गरज आहे आ�ण आपण आप�या             

�वत: �या �ि�टकोन देखील सादर करणे आव�यकआहे. जे�हा आपण संघटनेतील यशाची �शडी उंचावतो              

त�ेहा तमुची जबाबदार� वाढेल आ�ण लोकांशी वाग�याचा माग�ह� त�ुहाला �मळणार नाह�, वेगवेगळे कारण             

वेगवेगळे लोक �भ�न �व�पाचे असू शकतात, �यां�यात �भ�न वत�णकू आहे. आपण �करण हाताळत             

अस�याने, आपण सव��च �लॉटम�ये असाल आ�णआपण इ�छुक असाल क� नोकर� करणे गरजेचे आहे,              

आप�याला �यातील अंतरदेखील समजनू �यावे लागेल आ�ण �यासाठ�ह� आप�या �ये�ठ, क�न�ठ, �े�ठ,            

समक� लोक आ�ण इतरांशी संवाद साधता यावा अशा �कारे आपण वापरत असले�या भाषबे�दल खपू              

�व�श�ट असणे आव�यक आहे.  

दसु�या एका �संगी, आपण आप�या �वत: �या सं�थेचे ��त�नधी�व कर�यासाठ� आव�यक असले�या            

आप�या �वत: �या संघटनांचे ��त�नधी�व करणे आव�यक आहे अशा काह� अ�य घटनांम�ये देखील             

आपण भेट देऊ शकता आ�ण तथेे आप�याला �वतःला देखील �स�ध करावे लागेल. तथा�प, काह�वेळा हे               

असे होते क� आप�या मालकाचे आप�याब�दल खूप चांगले मत असू शकत नाह�, परंतु जे�हा आपण               

आप�या �वत: �या संघटनेचे ��त�नधी�व कर�त असता त�ेहा आप�याला आप�या सं�थेची सकारा�मक            

��तमा तयार करावी लागते आ�ण �यासाठ� आप�याला कधी कधी आपला राग �नयं��त ठेवावा लागतो.              

आप�याला काह� त�य आ�हाने �यावे लागतील, पण नंतर आपण �याचे यो�य ��त�न�ध�व करावे जे              

आप�या सं�थेचे वा�त�वक �प �दान करेल.  
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��य �म�ांनो, जीवन हे आ�हानांसह बनले आहे तसेच हे संधींपासनू पणू� आहे. कधीकधी             

इतरअडथ�यांमळेु थोडा कमीपणा वाटू शकतो, परंतु एक�या �यासाठ� आशावाद� असणे आव�यक आहे            

जे तुम�याकडे आव�यक ि�क�स आहेत ते आशादायी बनव�यासाठ� त�ुहाला मागे बघ�याची गरजआहे.             

आपण असेह� ल�ात �या क� स�या�या प�रि�थतीम�ये भौगो�लक मया�दा अनेक बहुरा���य           

सं�थान�वारे कमी होत आहेत येथे ते भारतात आपले काया�लय उघडत आहेत आ�ण नंतर नोकर� देखील               

देत आहेत �यास परदेशी पोि�टंगची आव�यकता आहे. आता, अशा प�रि�थतीत आपण काय कर�याची             

आव�यकता आहे, तर सां�कृ�तक���या संवेदनशील अस�याची गरज आहे, स�या�या जगात आपण           

जाग�क असणे आव�यकआहे क� संघटना �व�वध रा�यांमधील लोक, �व�वध देश, �भ�न सं�कृती, �भ�न             

धम�, �भ�न परंपरा, परंतु जे�हा आपण एखा�या �व�श�ट सं�थेम�ये असता त�ेहा आप�याला इतरां�या             

भावनांचा आदर करणे देखील आव�यक असत.े आ�ण �यासाठ�, आप�याला काय कर�याची आव�यकता            

आहे, हे आपणास अ�धक जळुवनू घे�याची आव�यकता आहे, आपण अ�धक सोयी�कर असणे आव�यक             

आहे, आप�याला इतरांचे ऐकावे लागेल, जे�हा आपण संपका�वर�ल �वभागात जाल त�ेहा आप�याला            

सापडले, आ�ह� कशा �कारे आपण एक चांगला �ोता बनू शकता आ�ण मग आपण एक चांगला व�ता                

कसा बनू शकतो कारण मी �हटलं क� जग एक �यासपीठ होणार आहे कारण जाग�तक�करणाचं पंख               

पसरव�यासाठ� जगाला एक जाग�तक गाव आहे असं �हटलं आहे तसेच ह� सां�कृ�तक ��वप�ी न�ट              

�हावी लागतील. एक संघटना आ�ण आपण सं�थेचे उ��द�टांचा आदर करायला पा�हजे, आप�याला इतर             

लोकां�या सां�कृ�तक �व�वासाचा आदर कर�याची आव�यकता आहे. आयएलओ इं�डयन लेबर सं�थे�या           

एका अहवालात आप�याला मा�हती �मळेल, �यात असे सांग�यात आले होते क� भारत एक रोजगारश�ूय              

�वकासास त�ड देत आहे, बेरोजगार�ची वाढ आता ��न असा आहे क� या रोजगारश�ूय �वकासास कसे त�ड                

�यावे. 

या संबंधात, व उपा�य�ांचे �वचार; इं�डयन �टा�फंग फेडरेशनचे व उपा�य� �ी. �रतपुणा� च�वत� हे              

अ�तशय मह�वाचे आहेत आ�ण �यां�या �वचारांकडे खरोखरच गंभीर ल� दे�याची आव�यकता आहे            

कारण �यांनी सां�गतले आहे क� "आप�याला त�णांमधे गुंतवणकू करणे आ�ण कौश�य �नमा�ण करणे             

आव�यक आहे" आ�ण हेच आपण �व�वध भागातनू ऐकत आहोत. �हणनूच, आज आप�यासाठ� काय             

गरजेचे आहे ते पहाणे आजच आव�यक आहे. भारतीय कम�चार� फेडरेशनचे उपा�य� सांगतात क�             

आप�याला �वशषेत: त�णांम�ये गुंतवणकू करणे आ�णआंत�रक कौश�य �नमा�ण करणे आव�यकआहे.            

आम�या पंत�धानांनी द देखील नंतर�या एका भाषणात याचे पनु��चन केले आहे क� युवक ह� मोठ�               

संप�ी आहे आ�ण आ�हाला �याम�ये गुंतवणकू कर�याची आव�यकता आहे आ�ण आ�ह� हे कसे क�              

शकतो. अथा�त, च�वत� यां�या मते आप�या �श�ण �यव�थेत एक संपणू� अंमलबजावणी होणे आव�यक             

आहे जेणेक�न ती �भावी ��श�णा�या शासनाने एक��त करेल. जर देशा�या त�णांम�ये �वाभा�वकपणे            

कौश�य असेल तर देश चमकेल. 

आज आप�याला �याची गरज आहे ती एक कुशल भारत आहे �हणूनच कौश�य भारतासार�या काह�              

�मखु कंप�या आहेत. �यांना फ�त नोकर� �मळव�याचा �वचार करायचा आहे �यां�यातील अनेकांनी हे             
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ल�ात �यावे लागेल क� इतर �मखु कंप�या देखील स�ु होत आहेत जसे �टाट� अप इं�डया,मेक इन इं�डया                 

आ�ण मग सवा�त मह�वाचे �हणजे �या�वारे मी हे �या�यान देत आहे ते एनपीट�ईएल . आता या                

काय��माचा हेतू यवुकांना यवुाश�तीम�ये एक �कारचा जाणीव �नमा�ण होऊन ते पढेु येतील आ�ण             

भारताला चमकावतील. मा�या ��य �म�ांना सराव करा, सराव नेहमी एक मन�ुय प�रपणू� बनवतो आपण              

नेहमीच एक सॉ�ट ि�कल (Soft Skills) वाढव�याचा �य�न के�यानंतर आपण नेहमीच हाड� ि�कलस             

(Hard Skills) आ�ण इतर कौश�या�या अ�यास करत राह�याचा �य�न करावा आ�ण एकदा आपण             

सॉ�ट ि�कल (Soft Skills) धारण कराल त�ेहा त�ुहाला जीवन �व�वध �कारचे फुले, आय�ुयात �व�वध              

संधी येतील आ�ण यश तमु�यासाठ� नेहमीच उघ�या �वाराने वाट पाहत असेल . आप�याला �नराश              

वाटणार नाह� कारण आप�याला एक नोकर� �मळाल� नाह� तर� नेहमी आशावाद� असावे क� जर              

आप�याला नोकर� �मळालेल� नाह� तर दसुर� एखाद� नोकर� आप�यासाठ� वाट पाहात असेल. 

�वामी �ववेकानंद यांनी त�ुहाला सां�गतलेला एक मं� सांगावा वाटतो आ�ण मं� आहे, “आपण सवा�नी              

उठावे, जागे �हावे आ�ण ल�य गाठेपय�त थांबू नये". आप�या बाबतीत ��य �म� जे�हा आपण जाग�क               

होता त�ेहा आप�याला �वत: ची जाणीव होते, जे�हा आपण जागतृ होतात त�ेहा आपण आ�म�व�वास              

बाळगू शकता आ�ण आप�याला यशा�या वाटचाल�त थांबायचे नसाल तर आपण सॉ�ट ि�कल (Soft             

Skills) मा�यमातनू ग�तशील होऊ आ�ण ग�तमान होऊन जेणेक�न आपण एकदाच उ��द�ट           

�मळ�व�या�या �य�नात यश�वी �हाल. मला आशा आहे क� �थम �या�यान आ�ण सॉ�ट ि�कल (Soft              

Skills) जा�णवेने आप�यात एक नवीन �वचार �नमा�ण केला असेल �यामळेु आप�याला �य�ना�या द�घ�             

मागा�ने जावे लागेल. जीवन एक �वास आहे आ�ण आप�याला पावसा�यात आ�ण उ�हा�यातील            

�दवसांसाठ� दो�ह� �वासासाठ� �वत: ला तयार केले पा�हजे. आप�या पढु�या �या�यानात आपण पढु�ल             

गो�ट�ंवर चचा� क� शकाल, जे सॉ�ट ि�कल�या (Soft Skills) �व�वध पैलूंवर असेल. ध�यवाद. 

 

 

 11  



 

सॉ�ट ि�कल 

(Soft Skill ) 

 डॉ. �बनोद �म�ा, �डपाट�मे�ट ऑफ �यमॅू�नट�ज  अँड सो�सएल साय�सेस 

  (Department of Humanities and Social Sciences ) 

इं�डयन इंि�ट�यटू ऑफ टे�नॉलॉजी, �रक� 

(Indian Institute of  technology, Roorkee )  

�या�यान  - ०२  सॉ�ट ि�क�सचे पैल ू 

 (Aspects of Soft Skills ) 

 

सॉ�ट ि�कल (Soft Skills )चे पैलू हे नाव असले�या सॉ�ट ि�कल (Soft Skill )�या ��वतीय �या�यान                 

म�ये आपले �वागत आहे. मागील �या�यानात, आपण सॉ�ट ि�क�स (Soft Skills ) ची वै�श��यं              

�शकलात तसेच सॉ�ट ि�कल (Soft Skills ) �हणजे काय आ�ण आपण सॉ�ट ि�कल�या (Soft Skill )                

�या मह�वाबाबत देखील चचा� केल�; वैयि�तक जीवनात तसेच �यावसा�यक जगातह� आपण �व�वध            

नोक�या आ�ण �यां�या मह�वपणू� अट�ं�या आकडवेार� आपण सॉ�ट ि�कल�या (Soft Skill) संदभा�त            

ब�घतल� . या संदभा�तील आपण काह� वत�मानप�ातील आकडवेार� ब�घतल� . आतापय�त त�ुहाला याची             

जाणीव झाल� असेल क� यश�वी जीवनासाठ� आ�ण यश�वी कारक�द�साठ� त�ुहाला सॉ�ट ि�कलची            

(Soft Skill ) आव�यकता आहे. आता, इथे या �या�यानात आपण सॉ�ट ि�क�स (Soft Skills )�व�वध               

पैलूंब�दल बोलणार आहोत नेमके हे सॉ�ट ि�कल (Soft Skill ) काय आहे. जसे मी आधी �हट�या�माणे                

या कौश�याची सं�या कधी कधी 10 ते 20 ते 60 व वेगवेग�या �कारची असू शकतात, परंतु जे�हा आपण                  

सॉ�ट ि�क�स (Soft Skills ) वग�करण करणार असाल, त�ेहा आपण �यांना �व�श�ट �े�ांम�ये             

�ेणीब�ध क� शकता आ�ण तर�ह� प�ुकळ लोकांचा असा समज आहे क� संभाषण कौश�य             

(Communication Skill ) हे सॉ�ट ि�कल (Soft Skill ) आहे परंतु येथे आपण चचा� करणार आहोत क�                 

संभाषण कौश�य सौ�य (Communication Skill ) हा सॉ�ट ि�क�स (Soft Skills ) एक भाग आहे आ�ण                

आ�ह� संपका�म�ये बोलताना �हणा �कंवा इतर वेळी संवाद साधताना �हणा यासाठ� ��य�ात �भावी             

संवाद आव�यक आहे  

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 02:19) 

तर, सॉ�ट ि�क�सचा (Soft Skills )एक मह�वाचे पैलू �हणजे �भावी संवाद आहे . आता एक �भावी                

संवाद काय आहे? आपण एकतर समोरासमोर �कंवा टे�लफोनवर अथवा चॅ�स�वारे, एसएमएस�वारे,           

ईमेल�वारे �कंवा काह� अ�य साधनां�वारे संवाद साधू शकतो परंतु नंतर ��न असा आहे क� ते खरोखर हा                 

संवाद �भावीपणे साधला जातो का? �भावी संवाद �हणजे काय? जे�हा आपण �ल�खत आ�ण बोलले�या              
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संवादा�वषयी �वशषे भाग घेऊ त�ेहा याची तपशीलवार चचा� क�. आता एक संवाद �भावी हो�यासाठ�,              

जे आपण ��य�ात �हण ूशकता हा  एक उ�देश आहे आ�ण त े एक आव�यक उ�द��ट ठरत े. 

अनेकदा , आपण �भावीपणे संवाद साध�यात स�म असतो परंतु काह�वेळा जे�हा आपण सं�थेत असतो              

�कंवा आय�ुयात काह� अनेक �व�श�ट प�रि�थतींम�ये आपण आप�या इ�छे�माणे �य�त होऊ शकत            

नाह� कारण कारणे अनेक�वध आहेत, काह�वेळा ती आप�या भाषमेळेु आहे, कधी कधी ते वा�य रचनेमळेु               

होत,े काह�वेळा कारण वा�य �न�म�तीमळेु व कधीकधी काह� अ�य कारणांमुळे, परंतु यामळेु नंतर आपला              

संवाद अयश�वी होते आ�ण ते अयश�वी होते कारण या अनेक कारणांमळेु आ�ण नंतर आपण संवाद               

साध ूइि�छत असतानास�ुधा आपण संवाद गमाव ूशकता.  

आजकाल, त�णांमधे एक फॅशन आहे आ�ण ह� फॅशन आहे क� जर �यांनी काह� �कारची प�ुट� करायची                

असेल तर ते काय करतात ते �यां�या एका �म�ाला �मस कॉल देतात, दोन �म� एकमेकांशी बोलतात                

आ�ण एकमेकांना सांगतात क� जे�हा आपण एखा�या �व�श�ट �ठकाणी �कंवा ठरले�या �ठकाणी �कंवा             

इि�छत �थळापय�त पोहचता, ते एकमेकांना �मस कॉल देतात . ��य �म�ांनो, �मस कॉल आता एक संवाद                

झाला आहे. �हणनू, परंतु काह�वेळा आप�याला जर अनेक �मस कॉलची पनुराव�ृी झाल� तर काह� वेळा               

ग�धळ होऊ शकत.े �हणनू, आपण श�दा�वारे �भावीपणे संवाद साधू शकतो आ�ण नंतर आपण श�दांशी              

�भावीपणे कसे संवाद साध ूशकतो हे शोधणे आव�यक आहे. 

काह� इतर वै�श��ये देखील आहेत जे आपला संवाद �भावी बनवू शकतात आ�ण जे�हा आपण संवादा�या               

गैर-मौ�खक भागावर जाऊ  त�ेहा आपण या सव� बाबींवर चचा� क�.  

आता संवाद �हणजे काय आहे . दोन �म� एकमेकांशी बोलतात, ते एकमेकांशी चांग�या प�धतीने              

सरुळीतपणे संवाद साधतात. ते �म� अस�यामळेु �यांना एकमेकां�या पा�व�भमूीची जाणीव असते           

�हणनू, जे�हा ते एका �व�श�ट �च�पटाची �कंवा एखा�या �व�श�ट प�ुतकावर चचा� करत असतात, त�ेहा              

ते आप�या प�रचयामळेु ते ब�याच वेळ संवाद साधू शकतात. आप�यापैक� ब�याच जणांना मा�हती असेल              

क�य�ुनकेशनं (Communication ) हा एक लॅ�टन श�द आहे �याचा खरा अथ� आहे सामा�यक करणे .               

संवाद साधतात ��य�ात जे�हा आपण काह� सामा�यक करतो त�ेहा आप�या क�पना शअेर करतो             

तसेच आपण काह� अनभुव शअेर करतो .  

�हणनू जे�हा आपण ती क�पना �कंवा अनभुव शअेर करता त�ेहा आपण �यास एका मा�यमा�या              

साहा�याने सामा�यक करता. मा�यम आज बरेच काह� असू शकतात. �ा�तक�या��या पसंतीनसुार तसेच            

�ा�तक�या��या पा�व�भमूीवर �व�वध �कारचे मा�यम उपल�धआहेत, �ा�तक�या��या �ेषकाशी असलेला          

प�रचय यावर संवाद यश�वी �कंवा अपयशी ठरेल हे अवलंबनू आहे. 

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 06:28) 

सॉ�ट ि�कलचा दसुरा �कार �हणजे व�ृी. आता एक व�ृी काय आहे. त�ुहाला मा�हती आहे क� कधी कधी                 

त�ुहाला जायचे आहे आ�ण त�ुहाला एखाद� व�तू खरेद� करायची आहे, कधी कधी त�ुहाला एखा�या              
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�य�तीकडून मदत हवी आहे, काह�वेळा आप�याला एखादे काय� पणू� करायचे आहे, कधी कधी तु�ह�              

एखा�या गटात काम कर�त असताना त�ुहाला �दसनू येते क� गट सद�य एकमेकांशी सहकाय� करत              

नाह�त तर  इथे आप�याला असे वाटत ेक� हा व�ृीचा ��न आहे.  

व�ृी ह� एक �कारची �व�ृी आहे, यो�य �दशनेे यो�य मागा�वर यो�य प�धतीने काम कर�यासाठ� आपण               

�द�श�त केले�या इ�छा ह� एक �कारची व�ृी आहे. मग जुळवनू घे�याची �मता ह� आणखी एक सॉ�ट                

कौश�य आहे जे स�या�या जगात �टकून राह�यासाठ� आव�यकआहे िजथे गो�ट� आप�यानसुार नेहमीच             

होऊ शकत नाह�त, पढेुह� आ�हाने असू शकतात. आप�याला मा�हत आहे क� कोणीतर� �हणते क� �याला               

एका �व�श�ट आव�ृीब�दल सोयी�कर वाटत नाह�, �याला एका �व�श�ट मशीनवर काम कर�यास            

सोई�कर वाटत नाह� आ�ण मग बॉस काह� मागा�ने �कंवा इतरां�याकडून �याला असे सां�गतले क� हा               

माग� आहे, आपण या मशीनवर अशा �कारे काम क� शकतो. अशा प�धतीने आप�या सं�थेम�ये              

प��यवहार चालतो . तथेे आपण हे  दश��वले पा�हजे क� आपण बदल �वीकार�यास पा� आहात.  

आज�या जगात आपण ��य�ात अशा लोकां�या शोधात असतो जे �वत: ला वेगवेग�या प�रि�थतींम�ये             

बदलू शकतील , जे �वतःला वेग�या प�रि�थतीशी जळुवनू घेऊ शकतील आ�णआजकाल मा�या मागील              

भाषणात सां�गत�या�माणे काम कर�याचा �कार एक नाह�, आप�याला एकाच वेळी �व�वध काय� करावे             

लागतील आ�ण �याक�रता आप�याकड े अनकूुलन �मतचेे आव�यक कौश�य असणे गरजेचे  आहे.  

मग एक��त काम करणे हा मु�दा येतो . आज आपण या काळात नाह� जेथे आपणास वाटते क� आपण                  

एकटे काम क� शकता, आपण परेुसे पा� अस�यामळेु आपण एक�याने काम क� शकता, परंतु जे�हा               

आपण एक �येय सा�य केले पा�हजे, त�ेहा आपण एका  संघात काम केले पा�हजे  

आजकाल, बहुतके �क�प आपण �मळवू शकता आ�ण हे �क�प आपण संघ �कंवा चमू �क�प �हणनू                

�मळवतो यामधे आप�याला इतरांना सहकाय� लागेल आ�ण ��येक संघात आप�याला �यात �भ�न            

अ�भ�ची असलेले वेगवेग�या �कारचे , �भ�न पा�व�भमूी, �भ�न �वभाव असलेले लोक �मळतील . तर,              

आप�याला काय कर�याची आव�यकता आहे आप�याला अपे��त वेळेत अपे��त काय� पणू� कर�यासाठ�            

आपणास एकमेकांशी सामावनू घेणे आव�यक असत.े आ�ण जे�हा आपण मतभेद ठेऊन संघात काम             

करता, त�ेहा आपणास संघष� करावा लागतो, जो आप�या सवा�साठ� जग�याक�रता कठ�ण होऊ शकतो.             

यासाठ� आपण कोण�याह� �कारे यं�णा �वक�सत करणे आव�यक आहे �कंवा इतर संघष� �नराकरण             

करणे आव�यक आहे. आता जेथे पदवीधर स�ुश��त लोक असतात िजथे वेगवेगळया क�पना असतील             

आ�ण �तथे एक �कारचा संघष� असेल. या �वरोधाभासम�ये भांडण होऊ नये �यासाठ� संघष�             

�यव�थापनात ��य�ात काह� सॉ�ट ि�कल (Soft Skill ) असणे आव�यक आहे �याचा उपयोग हा              

�वरोधाभास कमी कर�यासाठ� केला जाऊ शकतो आ�ण या  प�रि�थतीचे �नराकरण केले जाऊ शकेल .  

(�लाइडवेळ पहा: 10:24) 
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नंतर नेत�ृव येते . आप�याला काह� लोकांचे �व�लेषण करताना ते आप�याला वर�या पदावर काम              

करताना �दसनू येतील याचे कारण �यां�यात त�या �कारचा नेत�ृव कौश�यआहे. आता आपण सगळेच              

चा�ग�या �कारे नेत�ृव क� शकतो का ? आपण नेत�ृव असले�या लोकांची नेमणकू क� शकतो का ?                

नाह�, ��य �म�ांनो, नेत�ृव हा एक गुणधम� आहे जो काह� काळापय�त �वक�सत केला जाऊ शकतो, परंतु                

�यासाठ� प�ुहा आणखी एक सॉ�ट ि�कल (Soft Skill ) आप�याला फायदेशीर ठरेल आ�ण हेच जाग�क               

होणे आव�यक आहे. आपण �शकत असताना आपण जाग�क असले पा�हजे . जे�हा आपण इतर लोकांशी               

आ�ण �व�वध आ�हाना�मक प�रि�थतीब�दल संवाद साधत असतो त�ेहा आपण �व�श�ट नेत�ृव य�ु�या            

आ�ण नेत�ृव गुण �हणनू �शकता. आपण जे�हा समजनू घेता, �या नंतर आपण रचना�मक �वचार करत               

असताना जे�हा आपण गट चच�त असता त�ेहा आपण �शकू शकाल,  

या गट चच�म�ये असे लोक असतात जे आप�या क�पनांचे आदान-�दान कर�यास �ारंभ करतात . परंतु               

�यां�या क�पनांची देवाणघेवाण करताना ��य�ात कधीकधी मतभेद होऊ शकतात आ�ण येथे नेत�ृव            

कौश�य असलेले भू�मका बजावतात. नेत�ृव कौश�य असलेला �य�ती यातून सहज माग� काढेल आं�ण             

गटाला  �श�थल हो�यापासनू �कंवा �वच�लत हो�यापासनू वाचव ूशकेल .  

मग वेळ आ�ण जागा कौश�ये येतात आप�या सवा�ना मया��दत वेळ �मळाला आहे आ�णआप�या सवा�ना               

संघात �भावीपणे काम कर�यासाठ� काह� जागा �मळा�या आहेत आ�ण अं�तम मदुतीआधी गो�ट� पणू�             

कर�यासाठ� आप�याला वेळचा आदर कर�याची आव�यकता आहे. वेळ हा उपायकारक आहे, परंतु �याच             

वेळी काह� वेळ वेळेत काम न के�यास , वेळ आप�याला �श�ा देऊ शकत.े एक यश�वी �कंवा �भावी                 

�यव�थापक हा वेळ सांभाळणार� �य�ती असते . आप�याला फ�त 24 तास �मळाले आहेत परंतु आपण               

आप�याम�ये काह� �व�श�ट कौश�य �यामळेु आप�याला वेळेचे �यव�थापन करता येते . आपण वेळेची             

�यव�थापन के�या�शवाय  आपण �व�श�ट वेळेत काय� पणू� क� शकत नाह� .  

नंतर र��तवाद येतो. कामकाजाची �ठकाणे आज चांगल�       

�ठकाणे कशी बनल� आहेत? कारण तथेील चांग�या स�जन लोकांमळेु, र��तवाद हा आप�या अंत�न��हत             

कौश�याचा एक भाग आहे; अथा�तच आप�या सवा�ची सारखी अशीच प�धत असू शकत नाह�, परंतु              

वत�नशीलता �शकल� जाऊ शकते आ�ण आज काय चालले आहे क� जा�तीतजा�त सं�था आहे �या अशे               

लोक हवे आहेत क� �यांची वत�णकू चांगल� आहे , �यांना वेग�या �कारे काम करता येते , वेग�या �कारे                  

�व�लेषण करता येते आ�ण कठ�ण प�रि�थतीम�ये यो�य �न�कष� काढता येतो .  

आ�ण मग शवेट� आपण चचा� केल� आहे क� आज�या काळात आपण भौगो�लक मया�दा कमी होत               

असले�या व �व�वध सं�कृतीमधनू आलेले लोक एका सं�थेम�ये काम करत आहेत या काळाम�ये             

आपण जगत आहोत, �हणनू आप�याला सां�कृ�तक���या संवेदनशील अस�याची गरज आहे,          

आप�याला आव�यक आहे जे�हा आपण �व�श�ट गो�ट�ंब�दल बोलत असतो त�ेहा आ�ण आ�ह� काम             

करत असताना, कामाचे वाटप करत असताना संवेदनशील असणे गरजेचे आहे . असे करताना हे देखील               

खरे आहे क�  आपण इतरांना अ�धक स�मान �याल  आप�याला �याच �कारचा स�मान �ा�त होईल.  
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तर जगभर �टकून राह�यासाठ� आ�ण स�या�या जगाम�ये यश�वी हो�यासाठ� आप�याला          

सां�कृ�तक���या संवेदनशील �हायला आ�ण संवाद साधताना इतरां�या भावना दखुाव�या जाणार नाह�त           

अशा प�धतीने बोलणे आव�यक आहे. आता, जे�हा आपण �भावी संवादाची चचा� करतो, जसे मी              

स�ुवातीला सां�गतले, तथेे चार माग� आहेत  

आ�ण प�हले सम�या �हणजे आज कोणीह� ऐकू इि�छत नाह�, ��येकजण बोलू इि�छतो आ�ण ल�ात              

ठेवा क� आपण जोपय�त ऐकत नाह� तोपय�त त�ुह� बोलू शकत नाह�. एक गट चचा� चचा� �या, आपल� चचा�                  

चचा� स�ु होईल. आप�याकडे काह� म�ुदे नाह�त, परंतु जर त�ुह� धीर धरला आ�ण इतरां�या              

�ि�टकोनातनू ऐकत रा�हलात तर त�ुहाला आणखी काह� क�पना सचुू शकतात आ�ण नंतर आपण             

अ�धक �भावीपणे चचा� पढेु क� शकता. �हणनू ऐकणे फार मह�वाचे आहे. आपण चांगला �ोता              

हो�यासाठ� ��य�ात आप�याला काह� आव�यक कौश�ये आव�यक असतात �या आपण ऐक�या�या           

एका �वतं� अ�यायावर चचा� क�. 

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 15:36) 

ल�ात ठेवा संवाद साध�याचे एक मह�वाचे घटक �हणजे एक चांगला �ोता बन�याचा �य�न करणे,               

नंतर बोलणे येते. आता त�ुहाला असे �दसनू येईल क� बहुतके नौका�यांसाठ� �यांना केवळ एक चांगला               

�ो�याची आव�यकता नसते, परंतु �यांना एक चांगला व�ता आव�यक असतो. एक �य�ती �हणनू             

देखील, आप�याला वेगवेग�या प�रि�थतींम�ये जसे मलुाखती, प�रि�थती , मा�हती संकलन, समहू           

चचा� या सार�या प�रि�थतीम�ये , नवीन उ�पादन स�ु करणे, �यावसा�यक सौदा करणे या सव�              

प�रि�थतीम�ये आप�याला बोल�याची संधी �मळेल. आता, कधी कधी तु�हाला एका �य�तीशी बोलावे            

लागत े�कंवा कधी कधी त�ुहाला 1000 �य�तीशी बोलावे लागत े.  

नंतर वाचन येत.े अथा�त, तां��क �गतीमळेु वाचन कमी झाले आहे कारण बहुतांश लोक ते �यां�या                

लॅपटॉप �कंवा �यां�या टॅ�लेटवर प�ुतके आ�ण व�ृप�े वाचत आहेत. आ�ण �यामळेु पारंप�रक वाचन कमी              

हो�यावर आहे, परंतु अ�धक क�पना जाणनू घे�यासाठ� आ�ण अ�धक कौश�ये �शक�यासाठ� ल�ात            

ठेवा, आपण वाचन करणे चांगले आहे. नवं नवीन �वकासा�या गो�ट� वाचा. सग�या सं�थान बहु�ुत अशा               

�ानी लोकांची गरज असते आ�ण �यांचं वाचन अ�धक असते �यांना अ�धक �ान असते .परवा मी एक                

बातमी वाचत होतो, िजथे असे �हटले होते क� ,ते खरेतर एक संशोधन सव��ण होते �यात असे नमदू                 

केले गेले क� �यांनी �कमान काह� प�ृठांना दररोज वाचले आहे, �यां�याकडे जे वाचत नाह�त �यां�यापे�ा               

चांग�या द�घा�यु आहेत �हणजेच ��य�ात वाच�याचे म�ूय आहे. वाचन आप�याला मदत करते. एका             

��स�ध लेखकाने असे �हटले होत ेक� वाचन मन�ुयाला प�रपणू� बनवते .  

��य�ात, जे�हा आपण काह�तर� नवीन वाचता आ�ण मग लेखन करतो त�ेहा आपण ते अ�धक              

क�पनांसह भरतो. लेखन सवा�त आ�हाना�मक आहे, परंतु हे सव� कौश�यांचे म�ुय घटकआहे. तर, जे�हा               

आपण संवाद कौश�यांब�दल बोलतो त�ेहा आप�याला काय कर�याची गरज आहे आपण या 4             
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कौश�यांचे मालक होणे आव�यक आहे �या व�न तमुचे पर��ण होईल आ�ण त�ुह� अ�धक �भावीपणे              

संवाद साध ूशकाल .  

आपण एक चांगला संवाद साधणारा कसा बनू शकतो? आपण पाहू शकता क� आपण चांगले संभाषण क�                

शकता आ�ण आपण �रसी�हर�या �ि�टकोनातनू �वचार ठेवनू संवाद साधू शकता. जर त�ुह� एखा�या             

�य�तीशी बोलले नाह� तर आपण �या �य�तीला समजू शकणार नाह�. , आपण खरोखर एखा�या              

�य�तीला जाणनू घेऊ इि�छत अस�यास, आप�याला बोलनू �या�याशी संवाद साधावा लागतो कारण            

��येक वेळी जे�हा 2 लोक संवाद साधतात, त�ेहा �यां�यात काह� �कारची समानता असते, काह� �कारचा               

प�रचय असतो आ�ण �यामळेु चांग�या �कारचा संवाद होऊ शकतो .  

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 1 9-51) 

नंतर येतो आ�ण मी �हट�या�माणे, आप�याला ऐक�याची सवय नाह� आ�ण जर आपण आप�या             

ऐक�या�या कौश�याचा �वकास केला नाह� तर आपण सॉ�ट ि�कल (Soft Skill ) �वक�सत क� शकत               

नाह�. बहुतके सं�था, जे�हा ते काय� वाटप करतात, त�ेहा ते पाहतात क� त�ुहाला काम चांगले समजले                

आहे �क नाह� आ�ण काम �यवि�थत समजनू घे�यासाठ�, आप�याला चांग�या �कारे ऐकणे आव�यक             

आहे. ऐकणे ह� एक कला आहे. मगआपण ऐकता त�ेहा आपण एक संदेश समजू शकतो. आ�ण अखेर�स,                 

जर आपण संदेश चांग�या �कारे समजनू घेतला तर आपण आप�या सं�थेला चांग�या �कारे ओळखता              

येईल आ�ण आपण सं�थेम�ये सकारा�मक सं�कृती �नमा�ण कराल. लोकांनी ऐकून घे�या�या           

कौश�याबाबत मी ठाम आहे कारण 60 ते 75 ट�के बाहेर देशातील कामे �वण कौश�यावर आधा�रत               

आहेत . . 

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 20:37) 

आ�ण िजतके त�ुह� ऐकता तवेढ� अ�धक मा�हती �दल� जाईल आ�ण लोक असे करतात क� ते पण                

ऐकतात पण ते ल�पवू�क ऐकत नाह�त . यासाठ� आप�याला ��य�ात थोडी अ�धक मेहनत घे�याची              

आव�यकता आहे. फ�त ऐक�याला कोण�याह� सचेतन �य�नाची आव�यकता नाह�, तर ल�पवू�क           

ऐकताना एका� मान�सकतचेी आव�यकता आहे आ�ण �हणनूच आपण असे �हणू शकतो क� आपण             

स��यपणे ऐकावे अशी सवय �वक�सत करावी आ�ण. मग बोलने जे संभाषण कौश�याची म�ुय साम�ी              

आहे आ�ण �व�वध प�रि�थती आहेत �या�माणे आपण चचा� केल� आहे, कधी कधी आ�ह� आप�या आ�ण               

आप�या मालकाशी बोलतो, परंतु कधीकधी लोकां�या एका समहूा�या दर�यान आ�णआपण गटाचे म�ुय             

�हणनू बोलतो. आता या ��येक प�रि�थतीत आप�याला बोल�या�या कौश�यातील �भ�नता आ�ण           

प�रि�थती कशी �भावी होईल हे आ��याला संवाद संपेल त�ेहा समजेल कारण आप�याला मा�हत आहे              

क� ��येक संवाद हा संदेशांपासून स�ु होतो, आ�ण हे एक क�पनेपासनू स�ु होते आ�ण अखेर�स               

��य�ात ��तसादात समा�त होते �यामळेु, जो ��तसाद यो�य असेल तोपय�त आपण असे �हणू शकत              

नाह� क� संवाद ���या चांगल� झाल� आहे. तर, मी �हटलं �हट�या क� त�ुहाला गट चच�म�ये सहभागी                
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हो�याची संधी �मळते आ�ण गट चच�त सहभागी हझा�यावर जर त�ुह� चांगलं ऐकलं नाह�, तर त�ुह�               

चांगले बोल ूशकणार नाह�. 

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 22:08) 

नंतर मलुाखतींम�ये �या अ�यंत मह�वा�या असतात आ�ण मलुाखती देखील वेगवेग�या �व�पाचे           

असतात, केवळ नोकर��या मलुाखती नसतात, परंतु एकदा त�ुहाला नोकर� �मळल� असेल तर नंतर             

बढती�या मो�या संधी आ�ण �या साठ� मलुाखतींम�ये आप�याला उपि�थत राह�याची आव�यकता           

असते आ�ण आपण मलुाखतींम�ये कसे जाल हे फार मह�वाचे आहे कारण आप�या आव�यक संभाषण              

कौश�ये आ�ण नंतर ��ततुीकरण जे सॉ�ट ि�कल (Soft Skill )आहे स�ुधा. काह�वेळा आप�या सं�थेचे              

वा�ष�क बजेट सादर कर�यासाठ� आप�याला सादर�करण देणे आव�यक असते , काह�वेळा आपल� कंपनी             

�कंवा सं�था एक नवीन उ�पादन ��े�पत कर�त असताना आप�याला एक सादर�करण दे�याची            

आव�यकता असत,े कधी कधी �श�क �हणून, �श�क नेहमी बोल�यासाठ� आ�ण सादर कर�यासाठ�            

आ�ण काह�वेळा एक संशोधक �हणनू तसेच �क�प म�ुय �हणनू देखील, आपणआपले ��ताव व इतर               

सादर�करन करत असतात �हणनू, या सव� प�रि�थतीम�ये, आप�याला बोल�या�या �मतचेी          

आव�यकता आहे आ�ण नंतर वाटाघाट� जी फार मह�वाची आहे. आपण आप�या सं�थेचे ��त�नधी             

�हणनू ओळखले जातात , आप�याला आप�या सं�थेचे ��त�न�ध�व कर�यासाठ� पाठ�व�यात आले           

आहे; त�ुहाला सौदा कर�यासाठ� वाटाघाट� कर�यासाठ� पाठ�व�यात आले आहे, इतरांना त�ुह� कसे            

वळवणार आहात? यात काह� य�ु�या आहेत आ�ण या सव� य�ु�या आहेत, बोल�याची वेगवेगळी धोरणे              

आपण वापरणे आव�यक आहे आ�ण आपण याची चचा� करणार आहोत, नंतर �ल�खत संवाद येतो. 

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 23:48) 

हे देखील आप�या संभाषण कौश�याचा एक भाग आहे. आपण काय �ल�हतो, आपण कसे �लहू शकता,               

�यासाठ� आपण �ल�हत आहात आ�ण आपण कोण�या प�धतीने �ल�हतो, आपण एक लांब द�तऐवज             

�लहायला जात आहात �कंवा आपण थोड�यात द�तऐवज तयार करणार आहात यावर हे सव� अवलंबनू              

असते आ�ण गरजानसुार एका प�रि�थतीपासनू दसु-याकडे वेगळे असते परंतु एक गो�ट ल�ात ठेवा जी              

सवा�त मह�वाची आहे, सव� �कारचे �यवसाय लेखन करताना ते ��य�ात काह� त�वे अवलंबवतात             

आ�ण सवा�त मह�वाचे त�व �हणजे �यावसा�यक लेखन हे �य�त करणे आ�ण �भा�वत करणे .  

मी तु�हाला येथे सांगू शकतो क� कधी कधी आपण खपू मह�वाचा श�द वापरत असतो, मा�या मागील                 

भाषणात जे श�द फारच कठ�ण असतात, आपण कदा�चत डॉ�टरांकडे हायकोचां��यासारखे श�द           

वापरलेले �दसले असतील, जे आप�यासार�या सामा�य लोकांसाठ� कठ�ण आहे. अशा प�रि�थतीत           

ल�ात ठेवा क� संवाद हा सरुळीत होऊ शकत नाह� आ�ण �भावी होऊ शकत नाह�. �हणनू जे�हा आपण                 

�यावसा�यक लेखन कराल आ�ण खास �लहाल त�ेहा अ�तशय यो�य �लहा आ�ण संरचना आ�ण एका              

�व�श�ट सं�थेचे अनुसरण कर�त असले�या �माचा आदर करा आ�ण तो पाळा . जे�हा आपण �लहता               
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�कंवा बोलता �कंवा संवाद करता , त�ेहा एक गो�ट जी तु�हाला नेहमी �वचारात �यावी लागते, आपण                

सकारा�मक �ि�टकोन ठेवावा (�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 25: 2 9) 

आ�ह� ब�याचदा ट�का, त�ार, तलुना, �पधा� करत असतो .आपण �पध�क आहोत परंतु आप�या कामावर              

ल� क� ��त कर�त नाह�. ब�याचदा एक �हण आहे, माझी शट� आप�या �कंवा �त�या पे�ा रास आहे. तर,                 

कृपया एखा�या संघटनेत आ�ण जगाम�ये �टकून राह�यासाठ�, ट�का �कंवा त�ार कर�यास नेहमीच            

चांगले आहे, परंत ुआपण काय करत आहोत यावर अ�धक  ल� क� ��त करणे गरजेचेच आहे .  

मग जुळवनू घे�याची �मता येते आपण सां�गत�या�माणे, आपण �या प�रि�थतीनसुार प�रि�थतीशी           

जळुवनू �यायची गरज आहे . सॉ�ट ि�कल (Soft Skill )कौश�या�या कौश�यांपैक� ह� एक असणे              

आव�यक आहे, तर आप�याला �वाहा�या �वरोधात जा�याची गरज नाह�, तर आपण सव��थम �नयम             

पाळले पा�हजे आ�ण सॉ�ट शक�ल�या (Soft Skill ) म�ुय घटकांपैक� एक �हणजे एक सम�या सोडवणे               

कौश�य. आपण एखा�या �व�श�ट प�रि�थतीत सापडतो जे�हा एकतर संघष� असतो आ�ण अशी            

प�रि�थती उ�भवल� जाते जेथे �नण�य घेता येत नाह�, अशा वेळी �या �य�तीला सम�या सोडव�यासाठ�              

कौश�ये आहेत, तो त ेसहज हाताळू शकतो .  

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 26:50) 

आ�ण असे अनेक वेळा घडते जे�हा आपण सम�या सोडवू शकत नाह� आ�ण �यासाठ� आपण बोनो�या 6                

�वचारांचा संदभ� घेऊ . हे एक टोपीचे तं� आहे जेथे हे सव� 6 लोक वेगवेग�या रंगा�या टोपी घालतात                  

आ�ण टोपीचा रंग ��य�ात �व�वध �कारचे क�पना �नमा�ण करतात असे �हटले जाते. उदाहरणाथ�, जर              

एखा�याने पांढर� हॅट टोपी वापरल� तर ह� गो�ट ताि�वक�र�या ब�घत�या जाते , जर एखा�याने लाल               

टोपी वापरल� तर ��य�ात भावना पणू� होत,े जे�हा एखा�यावे �पव�या रंगाची टोपी घेतल� तर �याला               

सकारा�मक मान�सकता आहे आ�ण जे�हा �हर�या रंगाची टोपी प�रधान केलेला असते , त�ेहा तो              

��य�ात क�पना �न�म�त करतो आ�ण जे�हा एखादा �नळी टोपी वापरतो त�ेहा प�रि�थतीवर �नयं�ण             

ठेवणे ,अशा आशयाचा रंगसंगतीचा प�रणाम �दसनू येतो �यात रंगाचे तलुना�मक आकलन �व�वध            

�वचार प�धती दश��वत े.  

आता ��न असा आहे क� जे�हा आपण एखा�या गंभीर प�रि�थतीत असाल त�ेहा आपण सहा               

उपाययोजना करणा�या तं�ांचा �य�न क�न सजृना�मक आ�ण अ�धक �नणा�यक प�रणाम          

�मळ�व�याचा �य�न करा �हणजे आप�याला मदत �मळेल आ�ण आपण या सम�येचे �नराकरण            

कर�यास स�म असाल. त�ुहाला �दसतं क� सम�या आहेत आ�ण इतर लोक जे�हा आप�याला उ�र              

दे�यासाठ� येतात त�ेहा त�ुहाला एक�यालाच समाधान �मळत नाह�. जे�हा इतर लोक गो�ट�ंब�दल चचा�             

करतील त�ेहा ते �यां�या �वत: �याच प�धतीने आ�ण सव� लोक �यां�या �वतः�या प�धतीने �वचार              

असतील आ�ण त ेखपू उपयोगी ठरतील. 

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 28: 1 9) 
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�यानंतर येते ते संघाम�ये सोबत काम करणे . मी �हट�या�माणे, आ�ह� एकाक�करण �क�पांना पथृक              

क� शकत नाह�, परंतु नंतर आ�हाला खरोखरच ट�मम�ये �क�प �मळतात आ�ण संघाचे काम खपू              

मह�वाचे आहे. कदा�चत आपण त�ण �हणनू पा�हले असेल; �यांना ��केट आवडतात, ते अनेकदा अशा              

प�रि�थतीत सापडतात क� िजथे भारत िजंकला �कंवा इतर कोण�याह� संघाने �वजय �मळ�वला, नेता             

नेहमी �हणतो , हा संघाचा �वजय आहे आ�ण वैयि�तक �वजय नाह�. �हणनू, संघभावना आ�ण              

संघांम�ये खेळ�याची सवय मह�वाची आहे . आप�याकडे �व�वध �वर, �भ�न अ�भ�ची असलेले लोक             

असतील, परंतु नंतर एक नेता �हणनू आपण काय कर�याची आव�यकता आहे हक� �यांना एक� बांधणे,               

�यांना एक� करणे, �यांना सामावनू घेणे आ�ण �हणनू सझुाने �बडलेक �हणतात "भ�व�या�तल            

सं�थे�या  सव� मॉडले म�ये �य�ती नसनू संघ हा म�ुय �ाथ�मक घटक ठरेल " 

आ�ह� सहसा �हणू शकतो क� संघ एक��तपणे अ�धक �भावीपणे माग� �मू शकतो , �यात आपण               

एकमेकांवर दोष लावू शकत नाह�, जर गो�ट� चकु��या असतील तर आप�याला दोष दे�याची �व�ृी              

आहे, परंतु मग आपण पराभवा�या �व�पात, अगद� �वतः�याच बाबतीत, �वजयानसुारच �वतःची �व�ृी            

�नमा�ण करावी.  

जे�हा आपण एखादा �नण�य घेता त�ेहा �याचा �ास होऊ शकतो कारण आपण �यास एक �य�ती �हणनू                

घेतले, परंतु जे�हा आपण ती एक संघ �हणनू नेल� त�ेहा ��येकाची जबाबदार� तथेे असते आ�ण               

आप�यास समाधान देखील असू शकत.े नंतर, जर आपण एखा�या संघाम�ये असाल तर �नयमाला             

बांधील असाल तर नंतर आपणास संघष� �वसिज�त करावा लागेल, परंतु ल�ात ठेवा क� जे�हा आपण               

�ववादाचे �नराकरण कर�त आहात, त�ेहा आपण भावना�मक अस�याची गरज नाह�. माझे �हणणे आहे             

क� वैयि�तक भावनांनी आत येऊ नये �याने अडचणी �नमा�ण होऊ शकतात परंतु यातील सम�या              

सोडवाने गरजेचे असत े(�लाईड टाइमचा संदभ� �या: 30:42) 

आप�याला मा�हत आहे कारण डिे�हड �यमू �हणतआहे क� �म�ांमधे अचं�बत होणारे मतभेद असू �या ,                

परंतु वाद �नमा�ण होऊ देऊ नका कारण जे�हा बया�च लोकांना एकमेकांशी वाद घालतात त�ेहा नवीन               

क�पना येतात आ�ण हे नवीन क�पना नेहमी एक �कारचे ठराव घेतील. �वरोधाभास �यव�थापनाचे             

फायदे हे आहे क� ते नेहमीच काय��म, �नरोगी, अनमुती देते आ�ण हे एक सजृनशील �वचार स�ुनि�चत                

करत ेआ�ण संघाचे �नण�य वाढवते.  

मग येते ते नेत�ृव कौश�य . आपण सव�जण नेते असू शकत नाह�. जर आपण सव�जण नेते बनलो , तर                   

अनयुायी कोण असतील, नेता बहुधा एखा�या मह�वपणू� प�रि�थतीतनू उडायचे उदयास येत असतो            

आ�ण नेता �या�या रचना�मक सचूना आ�ण �वचारांमळेु �या�या गुणव�ेमळेु काय�रत होत असतो . . तो               

अशा�कारे काय� करेल क� या समहूातील सव� सद�यांना �भा�वत करेल तो या समहूातील समथ�कांबरोबर              

काम क�न आधार तयार करेल आ�ण नंतर तो ��य�ात आप�या �भावी सहभागातनू बदल घडवनू              

आणतो . जसे आपण एका जगात राहात आहोत िजथे आपण �हणू शकतो क� आपण बहुसं�कृ�त               

बहुभा�षक असणारे जग जगत आहोत. 
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(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 32:31) 

तर, बहुसां�कृ�तक आ�ण बहुभा�षक जगाम�ये �टकून राह�यासाठ� आ�ण यश�वी हो�यासाठ�,          

आप�याला फ�त सां�कृ�तक �भ�नता समजनू घेणे आव�यक आहे. अ◌ॅडॅम ि�मथ �हणतात, एक            

सं�कृती ह� एक �या�या आहे जी आपण �शकतो �सार करतो . �हणनू एका सं�कृतीचा इतरांपे�ा वेगळा                

फरक �दसनू येतो .  

आपण हे �शकू आ�ण शअेर क� शकता, आपण असे जाणू शकतो क� जे�हा आपण सं�कृतींम�ये काम                

करता त�ेहा आप�याला असे होईल असं�य असंतलुतुा आहेत परंतु आप�याला �टकून राहावे लागते आ�ण              

आपण सकारा�मक �च� �नमा�ण केले पा�हजे, फ�तआप�याला इतर सं�कृतींना आपलाच �वीकार करणे             

आ�ण नंतर �शकणे आ�ण सामा�यक क�न आपण �भावीपणे संवाद साध�यास स�म असाल; आप�या             

सं�कृतीत सव�काह� चांगले नाह� आ�ण इतर सव�च सं�कृती वाईट नसतात. आपण सग�यांना सामावनू             

घेणे आव�यक आहे, आपण आ�मसात करणे आव�यक आहे .  

मी �हणत आहे क� संघ हे जगाचे तसेच जगाचे भ�व�य आहेत आ�ण संघांम�ये केवळ एकाच                

सं�कृतीतील लोकच न�हे तर अनेक सं�कृतींचा समावेश आहे. सं�कृती वेगवेगळी असू शकतात, परंतु             

��येक �य�ती �हणनू आप�याला इतर सं�कृतींचा आदर कर�याची आव�यकता आहे. जर आपण            

�भावीपणे संवाद साधू इि�छत असाल तर आपण हे समजनू घेतले पा�हजे �क संवादाम�ये एक�              

जोड�याची श�ती आहे तोड�याची नाह� �यामळेु, सॉ�ट ि�क�स�या (Soft Skill ) या सव� पैलूं�वारे              

आपण हे ल�ात घेतले असेल क� आपण अशा मूलभतू वा�त�वकत�कडे जा�त ल� देत नाह� जे               

�यावहा�रक जगात आव�यक आहेत िजथे आ�हाला �व�वध धम� आ�ण सं�कृतीं�या लोकांशी संवाद            

साधणे आव�यक आहे. जग�यासाठ� आ�ण यश�वी हो�यासाठ� आ�ण ससुंवाद �नमा�ण कर�यासाठ�,           

आपण �भावीपणे संवाद साध�याचा �य�न क� आ�ण हे त�ेहाच श�य आहे जे�हा आपण दसु�या�या              

सां�कृ�तक म�ूयांचे इतरां�या �व�वासाचे व इतरां�या ��धेचा भेदभाव व �भ�नता न ठेवता आदर क� .               

मागील �या�यानात आप�यात जीवनात तसेच नौकर��या ��ट�ने आव�यक �ासदायक �कंवा मलूभतू           

वा�तव समजनू घे�यासाठ� आपण जाणीव �नमा�ण कर�याचा �य�न केला . पढु�ल �य�यानात            

आप�याकडे एक वेगळा �वषय असेल आ�ण आपण �यास सॉ�ट ि�कल�या �ि�टकोनातनू आ�ण �याचे             

मह�व मो�या �माणात �व�लेषण क�. खपू ध�यवाद 

 

 21  



 

सॉ�ट ि�क�स  

 (Soft Skills) 

डॉ. �बनोद �म�ा, �डपाट�म�ट ऑफ हुमॅ�नट�ज अँड सो�सअल साय�सेस  

 (Department of Humanities & Social Sciences ) 

 इं�डयन इंि�ट�यटू ऑफ टे�नॉलॉजी, �रक�  

(IndianInstitute of Technology, Roorkee ) 

 �या�यान - 03 �भावी संवाद कौश�ये  

 

मागील भागाम�ये आपण सॉ�ट ि�कलचे (Soft Skill )जीवनात तसेच �यवसायात मह�व जाणनू घेतले             

आहे. आप�याला देखील हे कळले आहे क� संभाषण कौश�य सॉ�ट ि�कलपैक� (Soft Skill ) एक म�ुय                

घटक आहे. येणा�या भागाम�ये आपण संवाद कौश�य �भावी कसे होऊ शकते यावर चचा� करणार              

आहोत. 

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 00:51) 

जसजसे तु�हाला मा�हती आहे, संवाद आ�ण जीवनातह� संवाद कौश�ये मह�वाची आहेत. पण बहुतके             

वेळा जे�हा आपण संवाद साधतो त�ेहा ब�याचदा आप�याला असे वाटते क� आपण चांग�या �कारे संवाद               

साध ूशकलो आहोत आ�ण आप�या संवादातनू संदेश �मळाला आहे .  

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 01:17) 

परंत,ु एका ��स�ध नाटककाराने संवादाब�दल �हटले आहे �क "संवादातील सवा�त मोठ� अडचण ह�             

अशी क�पना आहे क� संवाद पणू� झाला आहे". ��य �म�ांनो जे�हा आपण संवाद कौश�यांब�दल बोलतो               

त�ेहा आप�याला आव�यक आहे क� �ेषका�वारे पाठ�व�यात आलेला संदेश यो�य�र�या �ा�त होत आहे             

क� नाह�. जे�हा आपण संवाद साध�या�या �भावीपणाब�दल बोलतो त�ेहा, आपण हे समजनू घे�याचा             

�य�न करा क� संवाद कौश�याची �भावी आ�ण उपयोगी कसे होऊ शकत.े पवू��या ��येक ट��यात मी               

�हणालो तसंच सांवाद कौश�ये मह�वाची आहेत. हे मानवांना नातसेंबंध तयार कर�यास मदत करते             

आ�ण �यावसा�यक सं�था �भावी संभाषण कौश�य �वारे संबंध ��था�पत करते. नंतर संवाद साध�याचा             

अथ�, इ�छा �कंवा अपे�ा �य�त करणे हा स�ुधा आहे. संवाद (Communication ) हा एक लॅ�टन श�द                

आहे आ�ण हा लॅ�टन श�दाचा अथ� सामा�यक करणे असा आहे .  

काह� मा�हती, क�पना, अनभुव �कंवा �व�श�ट त�ये सामा�यक करणे जे�हा आपण संवाद साधतो , त�ेहा               

आ�ह� काह� अनभुव �य�त करतो. उदाहरणादाखल सांगायाच तर , आपण वेगवेग�या मागा�नी संवाद             

साधू शकतो, मा� संवाद केवळ त�ेहाच प�रणामकारक असू शकतो जे�हा �यातून अपे��त ल�य स�या              
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होत.े ��येक संवादाचे �येय �हणजे काह� मा�हती दे�यासाठ� काह� मा�हती देणे हे आहे �कंवा काह�तर�               

अथ�बोध करणे हे असते . असा कुठलाह� �ण नसतो �याम�ये संवादाचे अि�त�व नसते . . �हणनू संवाद                 

साधणे �हणजे एक क�पना, इ�छा �कंवा समाधान �य�त करणे होय . आप�याजवळ �व�वध �कार�या              

क�पना असू शकतात �याम�ये आपण �व�वध �कार�या मा�हती देखील असू शकते . आप�या अपे�ा              

�व�वध �कार�या असू शकतात उदाहरणाथ� �हणा, आपण कधी कधी आनंद� आ�ण दःुखी होऊ शकता,              

कधीकधी मजेशीर , कधी कधी भयभीत होतो, कधीकधी नाकारले जातात असे काह� अनुभव असतात.              

आ�ण हे अनभुव आपण एका मागा�ने �कंवा इतर मागा�ने �य�त कर�यासाठ� आपण नेहमी श�द वाप�               

शकत नाह�, परंत ुनंतर आपण काह� हावभावा�वारे  हे �य�त क� शकता जसे आ�ह� पवू� सां�गतले आहे. 

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 04:17) 

आता, मन�ुय तसेच �ाणी देखील संवाद साधतात. लहान मलेु सु�धा �य�त होऊन संवाद साधत              

असतात . लहान मलुाला भकु लाग�यावर मलु रडतात . फ�तआईलाच मा�हती असते क� मलु का रडत                 

आहे  परंत ुकाह� वेळा असे होत ेजे�हा मलु सतत रडत े आ�ण आईला मा�हती नसत े.  

ब�याच वेळा डॉ�टरांचा स�ला �यावा लागतो काह� �व�श�ट �करणात क� मलुांनी दाखवले�या काह�             

कृतींपैक�, काह� ��या एक �कारचे �तीक माननू आप�याला एक �कारचे संकेत �दसनू मलुं आजार� आहे               

असा �न�कष� काढतात आपण मन�ुय �हणनू, श�दां�वारे संवाद साधू शकतो तसाच तो            

�च�हा�वारेस�ुधा  साधता येतो .  परंत,ु श�दांव�न मानवी संवाद काह� वेळा गुंतागुंतीचा बनतो .  

(�लाइडवेळ पहा: 05:29) 

त�ुह� खपू सुंदर प�ुतक वाचले असेल �कंवा एखादा अ�तशय मनोरंजक �च�पट ब�घतला असेल . आपण               

इतके रोमां�चत होतो क� आपण ते इतरांना सांगू इि�छता आ�ण आपण आप�या एका �म�ाला ते               

सांग�याचा �नण�य घेतला आहे. आपण हे �य�त कर�त असताना, त�ुह� शोधू शकता क� आपला �म�ाला               

ते समजतंय �क नाह� . त�ुहाला �या�या आवाजां�या मा�यमातनू �कंवा काह� श�दांतनू �कंवा �या�या              

उ�रानसुार हे समजनू येईल , परंतु याची वा�त�वक क�पना त�ुहाला �यां�या चेह�यावर�ल            

��त��येव�न �दसनू येईल . आ�ण अखेर�स, त�ुहाला कळून येईल �क तू सांगू शकत असलेला              

मा�हतीय�ुत संवाद यश�वी झाला का नाह� .आता, त�ुह� तमु�या �म�ाची �नवड का केल�त, कारण              

तमु�या �म�ाचे अनभुव व वय समान होते आ�ण समान �ान होते, कारण कुठ�याह� �भावी संवादा�या               

यशाची खा�ी आप�या वयोमानानसुार, आवडी�या, पसंती�या व नापसंतां�या आधारे केल� जाऊ शकते.            

�ो�याशी असले�या अशा �कारे कोण�याह� संवादात संदभा�ची एक समान पातळी असल� पा�हजे.            

संवादाची �ह समान पातळी संवाद यश�वी आ�ण �भावी बनवू शकत.े अशा�कारे आपण असे �हणू              

शकतो क� संवाद ह� एक ���या आहे. 

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 06:59) 
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आपण सगळेजण संवाद करत असताना काह� भ�ूमका �य�त करत असतो . कधीकधी �ेषक �कंवा �ोत               

�हणनू आपण संवाद करत असतो. जे�हा आपण �ेषक असता त�ेहा तमु�याकडे एखाद� क�पना असते ,               

तमु�याकडे एखादा अनभुव असतो तुम�याकडे काह� त�या�मक मा�हती असते तर, �ेषक �हणनू काम             

करताना त�ुह� �या क�पना ससु�ू�त कर�याचा �य�न करता आ�ण ससु�ू�त करताना त�ुह� ती क�पना              

सांके�तक भाषते मांडतात परंतु �या आधी आपण �या �य�तीची पा�व�भमूी �कंवा �याला �या क�पना              

�ा�त होणार आहे �या �ठकाणाब�दल �वचार करावा लागेल, �ा�तकता� �हणनू, ��येक संवादा�या            

���येत एक �ेषक आ�ण �ा�तकता� असतो. �हणनू, �ेषक संदेशाचा �वचार करतो आ�ण नंतर तो एका               

मागा�चा देखील �नण�य घेतो. आजकाल माग� असं�य आहेत, अग�णत आहेत आ�ण वेगवेग�या संधी             

आ�ण वेगवेग�या �कार�या गरजेनसुार आपण �या संदेशा�या र�ताशी सवा�त संबं�धत असले�या एका            

मागा�ची �नवड कराल. �हणनू, जे�हा संदेश एका मागा��वारे �सा�रत केला जातो त�ेहा संदेश             

�ा�तक�या�कडे बहुधा न�क�च जातो , काह� वेळा अडथ�यामळेु मागा�म�ये काह� अडचणी येऊ शकतात             

�यामळेु �ा�त झालेला संदेश बदलू शकतो �कंवा तीच ि�थतीत नसू शकते . आपण �नवडलेल� भाषा               

�कंवा श�दसं�ह ब�याच वेळा संवाद सोपा वा कठ�ण बनवू शकतात . जे�हा �ा�तक�या�कडून संदेश              

�ा�त केला जातो त�ेहा �ा�तक�या�कडून संदेश उलगड�या जातो. अखेर�स, जो �ेषक दसु�या बाजलूा वाट              

पाहत असतो तो ��य�ात अ�भ�ायाची �ती�ा करत असतो कारण केवळ अ�भ�ाय दश�वतो क� ह�              

���या स�ु क� शकता आ�ण ���या पणू� कर�त आहोत �कंवा पणू� हो�याची �ती�ा करत आहोत.               

बहुतके वेळा, जे�हा आपण एखादा संदेश पाठवता त�ेहा आप�याला असे वाटते क� संदेश �ा�त झाले               

असेल. परंत,ु बया�च वेळा आप�याला काह� ��तसाद �मळत नाह�, परंतु �याचा अथ� असा नाह� क� संवाद                

���या पणू� झाल� नाह� आहे कदा�चत या ���येम�ये �व�श�ट अडथळा �नमा�ण झाला असेल आ�ण              

�हणनूच ��तसाद येत नाह� आहे तो यातनू समजनू घेणे चांगले होईल. एक मॉडले �हणून, जे�हा एखादा                

�ेषक एखा�यास संदेश पाठ�वतो त�ेहा �यात काह� �कारचा �वचार असतो आ�ण ह� �ेषकची जबाबदार�              

असत.े  

प�ेषकाने माग� �नवडला, �याने भाषा �नवडल�, �याने संदेश �नवडला, �याने संदेश तयार केला आ�ण मग               

�या मागा��वारे तो �यास �ा�तक�या�ला पाठवला. आता, �ा�तक�या�स संदेश यश�वी हो�यासाठ� �कंवा            

संवाद ���या यश�वी हो�यासाठ�, संदेश �ा�त कर�यासाठ� आहे �ेषक आ�ण �ा�तक�या�दर�यान           

सहकाय� अ�यंत मह�वाचे आहे आ�ण हे सहकाय� पा�व�भमूीवर तसेच अनभुवावर आधा�रत आहे.            

उदाहरणादाखल , जे�हा आपण संदेश तयार करता त�ेहा आपले प�हले काम असा �वचार करणे क�               

कोणासाठ� संदेश तयार केला जात आहे. सांगा क� आपण त�मळ �ान�ा�त �य�तीला संदेश             

पाठ�व�याचा �य�न कर�त आहात आ�ण बंगाल� असले�या भाषचेी �नवड के�यास �वाभा�वकपणे संवाद            

���येत अडथळा �नमा�ण होईल. कधी कधी, आपण पा�व�भमूी जाणून न घेता संदेश पाठवावतात हे एक               

अपयशाचे कारण आहे �यामळेु, संदेश यश�वीर��या पोहच�यासाठ� आ�ण संवाद ���या पणू�           

हो�यासाठ� आपण �नवडले�या भाषचेे अ�तशय काळजीपवू�क �नयोजन केले गेले पा�हजे �कंवा अ�तशय            

काळजीपवू�क आयोिजत केलेले असावे. �शवाय, जे�हा आपण एखाद� क�पना मांडू इि�छता त�ेहा            
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कधीकधी आप�याम�ये एक �व�श�ट धारणा असू शकते आ�ण धारणा �भ�न असू शकतात �यामुळे             

आपल� असलेल� समज �ा�तक�या��या �माणेच नसेल. आप�यापैक� बहुतकेांना असे वाटते क� आपण            

आप�या संदेशावर �या�कारे ��त��या न�दवल� आहे �या�माणेच, ह� ��त��या �ा�तक�या��या          

बाजकूडून असू शकते परंतु �ह ��त��या नंतर आपण आप�या �ाना�या आधारे संदेश �नवडलेला माग�              

आ�ण �ा�तक�या�ची पा�व�भमूी मा�हती यावर अवलंबनू असू शकत.े संवाद ���येत काह� सम�या. �हणनू             

आपण असे �हणू शकतो क� एकाची धारणा इतरांची समज असू शकत नाह�. काह�वेळा भोवताल�या              

वातावरणातील गो�ट�स�ुधा संवाद ���येस बाधक ठ� शकतील . उदाहरणासाठ� जे�हा , त�ुह�            

टे�लफोन�वारे संदेश पाठ�व�याचा �य�न कर�त आहात आ�ण �याचवेळी शजेार� बाजारपेठेम�ये ग�गाट           

असेल तर दसु-या बाजलुा �ा�तक�य�  संदेश चांग�या �कारे ओळख ूशकणार नाह�. 

 

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 12:04) 

�याच�माणे, आपण कधी कधी आप�या �म�ाला �कंवा काह� नातवेाईकांना �कंवा एखा�याशी �कंवा इतर             

कोणाशी बोलताना आप�याला जाणवते क� कदा�चत ते आपले ऐकत असतील परंतु आप�याला यो�य             

र�तीने ��तसाद देत नसतील , अशा प�रि�थतीत आपण साधत असलेला संवाद �भावी होणार नाह� .               

�शवाय, जे म�यम आपण �नवडले आहे ते देखील मह�वाचा आहे. उदाहरणादाखल सांगायच , आजकाल              

मा�यमां�या बाबतीत बहुतांश लोकांना असे वाटते क� ईमेल सवा�त सोपा, सवा�त जलद आ�ण सव��म              

मा�यम आहे. आ�ण तो असा �नण�य घेतो क� �याने �या�या �श�कांपैक� एकाला एक ईमेल पाठवावा               

�याने �याला आ�ण �वशषेत: आप�याला �शकवत असले�या �श�काला , कारणआप�या �श�काने काह�             

�दवसाआधी आप�याला एक ईमेल आयडी �दला होता आ�ण आपण �यावर संदेश पाठवा असे सचुवले              

होते , परंतु बरेच �दवस �कंवा काह� आठवडे जातात आप�याला काह� ��तसाद �मळत नाह�. एके �दवशी                

त�ुह� ठरवता क� त�ुह� काह� इतर मा�यमाचा �य�न करायला पा�हजे आ�ण �यांना फ�त एक कॉल               

करा आ�ण आप�याला आढळेल क� जे संदेश तु�ह� पवू� पाठवले होते, ते �ा�त झाले नाह� कारणआप�या                 

�श�कास ईमेल�या वापराची सवय न�हती. �हणनू जे�हा आपण संदेश पाठवत असता त�ेहा मा�यम             

�नवड�याचा �वचार करावा लागेल. काह�वेळा आपण आपला संदेश त�डावाटे �कंवा काह�वेळा आपला            

�ल�खत संदेश पाठ�व�यासाठ� ठरवू शकता. उदाहरणादाखल सांगा, जर त�ुह� एखा�या पा�ता नसले�या            

�य�तीला संदेश पाठवला आ�ण जर तो संदेश अ�तशय गंुतागुंती�या प�धतीने �लहला असेल तर             

कदा�चत �या संदेशातनू यो�य�र�या �न�कष� काढला जाणार नाह� �हणनू, आपण नेहमीच असा �वचार             

केला पा�हजे क� आपण ��येक �णी संवाद साधत असतो �हणनू जे�हा आपण संदेश पाठवत असतो               

त�ेहा आप�याला �ा�तक�या�ची पा�व�भमूी तसेच वातावरणाची पा�व�भमूी याची खा�ी करावी लागेल           

कारण वातावरणाची संवादात  मह�वाची भ�ूमका असत.े  

आता, बहुतके �संगी जे�हा आपण आप�या संवादाचे मा�यम ठरवता; आपण हे देखील पाहाल क� संदेश               

पाठ�वताना आपण आपला �ा�तक�या�ची पा�व�भमूी स�ुनि�चत के�यावर संदेश तयार करता त�ेहा.           
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�हणनूच संदेशाचे ससु�ूीकरण करताना संदेश �प�ट असणे अ�तशय मह�वाचे आहे. संदेश �प�ट            

अस�यास, नैस�ग�क�र�या, तो �ा�तकता� �वारे चांग�या �कारे �मळव�या जाईल �यानंतर आपण           

संदेशाचा माग� ठरवताना असा माग� �नवडावा �याची �ा�तक�या�ला सवयआहे �कंवा �ा�तक�या�ला आवड             

आहे नाह�तर इत�या  काळजीपवू�क �नयोिजत केले�या संवादास  अपयश �मळेल 

आ�ण नंतर भाषचेी �नवड येते . आपण मराठ� �य�तीला त�मळम�ये �कंवा ता�मळ �य�तीला              

मराठ�म�ये संदेश पाठवू शकत नाह� . कारण त�ुह� वापरलेले श�द समोर�या �य�तीला समजणार             

नाह�त  कारण काह� वेळा संदभा�ची समान पातळी असल�  तर�ह� त ेतसे घडत.े  

�हणनू भाषा �नवडताना जर� त�ुह� इं�जी भाषा �नवडत असाल आ�ण जर� �या �य�तीला आपण संदेश               

पाठवत आहात तो इं�जीमधे �न�णात असला तर�ह� जा�त कठ�ण श�द जर त�ह� वापरले तर�ह� लोकांना               

ते �ततकेसे �चणार नाह�त कारण समोर�ल ��येक �य�ती तमु�यासाठ� श�दकोशासह बसलेला नाह� .             

�हणनू, श�द �नवडताना आपण काळजीपवू�क �नवडणे आव�यकआहे, ते �प�ट असावेत आ�ण दोघांनाह�             

समजेल अशा भाषचेी �नवड करणे आव�यक आहे .आ�ण जो संदेश आपण �ल�खत �कंवा त�डी मा�यमाने               

�सा�रत करत आहोत तो प�रपणू� असावा . ब�याच वेळा बोलताना लोक अध�वट वा�य बोलतात  

अथा�त,  �ा�तकता� जर या�याशी संदभा�नसुार प�र�चत नसेल तर �याला हा संदेश कळणार नाह� .  

काह�वेळा �ल�खत संभाषणात स�ुधा खपू अडचणी येतात , कारण मौ�खक संभाषणात आपण             

�प�ट�करण मागू शकता, परंतु लेखी संभाषणात हे श�य होत नाह� . �हणनूच आपला संदेश �नवडताना,               

आपला संदेश तयार करताना, हे ल�ात �या क� संदेश हा �या�कारे आपण संच�रत केला आहे तो प�रपणू�                 

आहे. 

�शवाय, हे देखील �प�ट करा क�, खपू लांब वा�याचा वापर क� नका . सं���तता �भावी संभाषणाची                 

ओळख आहे. सं���त वा�य छोटे असू शकत,े परंतु ते नेमके असू �या. �भावी संभाषणाचा हाच हेतू                

आहे. प�ुहा, आप�याला हे देखील ल�ात �यावे लागेल क� कोण�याह� संभाषणाम�ये अचकूता देखील             

मह�वाची भ�ूमका बजावत.े समजा आपण इं�जीत �ल�हत आहात आ�ण तमुचे वा�य �याकरण���या            

चकु�चे असेल तर समो�न येणार� ��त��या अनकूुल असू शकत नाह�. या �य�त�र�त, आप�याला हे              

देखील पहावे लागेल आप�या संभाषणात अपश�द असणार नाह�त . अथा�त, वेगवेग�या �तरांवर�ल            

वेगवेग�या �तरांवर संवाद साधताना आप�याला कधी कधी उ�चपद�थ �कंवा कधीकधी वय�कर           

असले�यांशी संवाद साधावा लागतो. तर, अशा प�रि�थतीम�ये सौज�य वापरणे नेहमी चांगले असते.            

आप�या �ा�तक�या�ची बाजू �वचारात �या कारण त�ुहाला मा�हती आहे क� कधीकधी त�ुह� एखा�या             

अचकू श�दाचा वापर क� शकत नाह� जे यो�य�र�या अथ� दश�वू शकते �कंवा त इि�छत अथ� �प�ट क�                 

शकत.े अशा प�रि�थतीत आपण �वन� रहाणे चांगले  

�वन� �हा �हणजे आप�या �ा�तक�या�साठ� एक सहानभुतूी असायला हवी . संभाषण �भावीपणे             

हो�यासाठ� हे आव�यक आहे . हे ल�ात घे�यासारखे आहे क� �ा�तक�या�ची पा�व�भमूी आ�ण �ान              
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�वचारात �यावे लागत.े येथे हे अ�यंत मह�वाचे आहे 7 सी चे लेखक जे एका लेखकाने �वचारा�वारा                

सां�गतले आहे , जे�हा आपण �भावीपणे संवाद साधणार आहोत. हे �प�टपणे अ�भ�चीनसुार आहे.             

�हणजे आपण जे�हा बहुतके वेळ संभाषण कर�त असता त�ेहा काह� लोकांना असे वाटते क� मी               

�ामा�णकपणे काय बोलतो , माझे �ामा�णक मत मह�वाचे आहे . आपल� संवादातील �न�ठा आ�ण              

�न�प�ता स�ुधा  संभाषण  कर�त असताना  त ेखपू मह�वाचे आहेत.  

आपण अशा काळात जगत आहोत जेथे एकाच श�दाने �कंवा एकाच वा�यात काह� वेळा सम�या उ�भवू               

शकत.े सम�या अ�धक होतात कारण आपण हे सव� वाचक ऐकत आहोत. आपले �यावसा�यक हो�याचे              

ल�य आहे �कंवा आपण �यावसा�यक अस�यास आपण आप�या �मतनेसुार �े�ठ बन�याचा �य�न            

कर�त आहात. आता आपण एका सं�थेम�ये काम करत आहात �कंवा आपण एका सं�थेम�ये काम करत               

असताना सामा�य संभाषण आ�ण सं�था�मक  संभाषण पणू�तः वेगळे आहेत हे �दसनू येईल  

. उदाहरणाथ�, सामा�य उ�देश ससंभाषण आ�ण सं�था�मक संभाषण यातील फरक समजून घेणे            

नेहमीच उ�म असत.े सामा�य उ�देश संभाषण आप�या �म�ांना आप�या नातवेाईकांदर�यान होणारे           

असते िजथे आपण कधीकधी श�दांवर फारसे �नयं�ण ठेवू शकत नाह�, आपण कधीकधी खपूच �ासं�गक              

होऊ शकता आ�ण वेगवेग�या अथा�चे �म�ांसाठ� �प�ट�करणय�ुत श�द वाप� शकतात , परंतु जे�हा             

आपण सं�था�मक संभाषण वापरत असाल त�ेहा आप�याला अगद� नेमके बोलावे लागेल . कारण             

संघटना आज एक �यासपीठ आहे जेथे �व�वध �कारचे लोक, धम�, जाती , समजतुी, आवड, नापसंती लोक                

एक� काम करतात .. कारण आपण संघटनेत काय�रत आहात आ�ण सं�थेचे सव� कम�चार� जर� �यांची               

भ�ूमका वेगळी असल� तर�ह� ते सव� एका �व�श�ट हेतसूाठ� काय� करत आहेत आ�ण जे�हा हे उ��द�ट                

अगद� �व�श�ट असते त�ेहा आपण बोलताना सं�थे�या आ�था व �व�वासा�या �व��ध बोलू नाह�             

आपण नेहमी साम�ूहक जबाबदार�ब�दल �वचार केला पा�हजे. 

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 22:03) 

आता, हे समज�यासाठ� येथे एक मह�वाचे आहे क� एका सं�थेम�ये कोण�या �कारचे संवाद घडतात.              

संघटनेतील संवाद हा मानवी संवादासारखाच असतो , परंतु नंतर आपणास �दसेल क� �व�वध पदांवर              

लोक काय�रत असतात आ�ण सं�था�मक संवाद दो�ह� अंतग�त आ�ण बा�य �व�पाचे दो�ह�ह� असू             

शकतात. जे�हा तो एक अंतग�त संवाद असतो त�ेहा, तो सं�था आ�ण कम�चार� यां�यामधील असतो .               

उदाहरणादाखल सांगायाच , जे�हा तु�ह� एका �व�श�ट उ��द�टासाठ� काय�रत असता आ�ण �यासाठ�            

आप�याला संवाद साधणे आव�यक आहे आ�ण जे�हा त�ुह� संभाषण करता त�ेहा काह�वेळा त�ुह�             

औपचा�रक मागा�चा उपयोग क� शकता, काह�वेळा त�ुह�  अनौपचा�रक मागा�चा  देखील वाप� शकता,  

आप�याला आढळेल क� बहुतके सं�थांम�ये अंतग�त संवाद �यव�था आहे कधीकधी जेणेक�न लोक            

एकमेकांना भेटू शकतील �कंवा �प�ट�करण मागू शकतात �कंवा मते मांडू शकतात. परंतु अशा काह�              

औपचा�रक संभाषण प�रि�थ�त आहेत जसे आपण एका बैठक�त बोलता असाल एखा�या           

काय��माब�दल बोलत असाल िजथे आपण काह� कंपनी�या धोरणांब�दल बोलत असाल , हे सव�             
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आंत�रक संवाद आहेत पण ल�ात ठेवा जे�हा आपण अंतग�त संभाषण करतआहात त�ेहा आप�याला दोन               

भागांमधील फरक ओळखणे आव�यक आहे, उदाहरणाथ�, एक नवीन पॉ�लसी जाह�र केल� आहे आ�ण             

काह� नवीन उपाय योज�यात आले आहे. वेतन वाढ झाल� आहे, डीए वाढ कर�यात आल� आहे. �हणनू                

एखा�या अंतग�त सं�थेत संवादाचे �वाह एकतर सकारा�मक वर�या , नकारा�मक खाल�या �कंवा �म�             

कणा��भमखु आहेत असे आपण �हण ूशकतो. परंत ुकाह�वेळा ते �वभागानसुार देखील अस ूशकतात.  

काह�वेळा समान दजा� व समान पातळी असलेले लोक असू शकतात, काह� योजना आ�ण धोरणांब�दलह�              

अनौपचा�रक चचा� करतात परंतु आजकाल सं�थेमधील अनौपचा�रक संभाषण धोकादायक आहे यातून           

अ�ामा�णक अफवांची �न�म�ती होते . कधीकधी �या अफवा नकारा�मकच असतात असे नाह� तर             

�यव�थापक आ�ण उ�च पद�थ अ�धकार� या अ�ामा�णक अफवांमधनूस�ुधा हुशार�ने काह� यो�य           

मा�हती �मळव�याचा �य�न करतात . ब�याच वेळा अफवांमधनू काह� लोकां�वारे �यव�थापनाजवळ           

उपय�ुत यो�य अशी मा�हती पवू�सचूनेदाखल पोहचते �हणनू अफवा �या ��येक वेळी नकारा�मकच            

नसतात . 

बा�य संभाषणा�वारे �ाहक, सरकार� सं�था आ�ण नंतर लोकांबरोबर संबंध ��था�पत करणे �या गो�ट�             

येतात . समजा तु�ह� नवीन उ�पादन स�ु क�न �याची जा�हरात करणारआहात , �यासाठ� आपण बा�य               

संभाषणा�वारे वा�त�वकपणे �ाहकांना याची जाणीव क�न देता क�  आप�या सं�थेने काय केले आहे .  

ब�याच वेळा आप�या सं�थे�या वेबसाइटव�न, आप�या उ�पादनांब�दल तसेच धोरणाब�दल लोकांना          

मा�हती �मळू शकेल . नवनवीन मो�या बदलांची मा�हती �मळू शकेल परंतु ल�ात ठेवा क� आपण हे करत                 

असताना आप�या सं�थे�या सकारा�मक ��तमेचा �चार करणार आहात याची नेहमी काळजी �यावी. 

आपण कधीकधी कम�चार� �हणनू �नराश होऊ शकतात, असमाधानी असू शकतात परंतु ल�ात ठेवा              

क� जे�हा आपण एका सं�थेम�ये असता त�ेहा ��य�ात �या सं�थेचा आपण एक ��त�नधी असतो आ�ण               

आपण �या सं�थेचे ��तक असता �हणनू आपण आप�या सं�थेची सजृनशील सकारा�मक ��तमा            

�हणनू �ो�सा�हत कर�यासाठ� सव��म �य�न करावे �यामळेु आपण �या सं�थेचे काम करत आहात             

�याची बाहेर�ल जगात यो�य ��त�ठा असू शकेल . आधी �हट�या�माणे आपण �वतःला अफवांपासनू             

दरू ठेव�याचा �य�न करा, आपण �यांचा  एक भाग होऊ नये  

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 27:03) 

ब�याच सं�थांम�ये �व�ांतीचा काळ �हणनू �व�ांतीचा कालावधी मानला जातो, परंतु काह�वेळा अफवा            

अ�धक �भावीपणे जे�हा पसरतात �यातनू प�पात आ�ण अनाव�यक राजकारणाची �न�म�ती होऊ शकते            

�हणनू अफ़वामधनू �मळालेल� मा�हती आपण समभाषां करताना अ�तशय काळजीपवू�क वापरावी आ�ण           

जर �याचा वापर केला जात असेल तर कृपया तो सं�थेची वाईट �कारची ��तमा तयार कर�यासाठ� नाह�                

तर सं�थेची ��त�ठा वाढव�यासाठ� करा .  
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जे�हा आपण एका सं�थेम�ये काय� कर�त असता त�ेहा आप�याला असे आढळेल क� मा�हती प�, प�के,               

इंटरनेट कंपनी वेबसाइट�वारे �ा�त होते . खरं आहे क� आज�या जगात जग�यासाठ� आपण �भावीपणे              

संवाद साधला पा�हजे. आ�ण �भावी संभाषण केवळ तमु�यासाठ�च एक �य�ती �हणनू उपयोगी नाह�             

तर त�ुहाला असे �दसनू येईल क� जे लोक �भावीपणे संभाषण कौश�ये �ा�त करतात �यांनाच बहुतकेदा               

पदो�नती �दल� जात.े वेगवेग�या पातळीवर आपणास वेगवेग�या संधी �मळतील जे�हा त�ुहाला           

वेगवेग�या पातळींवर संवाद साध�याची संधी �मळेल आ�ण आपण जर संवादाम�ये स�ुप�टतापळू           

शकलो आपण श�दांची एक �कारची �यवि�थत मांडणी राखत असाल तर आपण संवाद साधताना             

स�ह�णतुा व समतोल राखू शकता. ��य �म�ांनो, एक सकारा�मक ��तमा �नमा�ण कर�यासाठ� आपण             

संवाद साधत असतो आ�ण संभाषण �व�वध उ�देशांसाठ� वापरले जाऊ शकते, पण ल�ात ठेवा क� ह�               

आपल संभाषण हे आप�या �यि�तम�वाचे �तीक आहे आ�ण ते यो�यर��या वापरले तर आपण यशाची              

�शखरे गाठू शकतात .  

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 2 9 01) 

अशा �कारे, आपण या भागाम�ये �भावी संभाषणाचे मह�व समजले आहे. आ�ण आपण �भावीपणे             

वापर�यात येणारे संभाषण आपले काय� सोपे हो�यास मदत करेल आ�ण आपण केवळ आप�या             

आय�ुयाम�येच नाह� तर सं�थेम�ये यश�वी होऊ शकाल .  

कुठ�याह� सं�थेम�ये. संभाषण ह� एक �कारचा अ�भ�य�ती आहे . सं�थेम�ये असताना आपण            

�वाहाबरोबर असावे, �वाहा�या �व��ध नाह�. 

संभाषणातनू आपले �यि�तम�व �दसनू येते ,संभाषणातनू आप�या �ानाचा खलुासा होतो ,            

संभाषणातनूच आप�याला एक �य�ती �हणनू आठव�या जात े. खपू ध�यवाद 
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  (Department of Humanities & Social Sciences ) 

इं�डयन इंि�ट�यटू ऑफ टे�नॉलॉजी, �रक�  

(Indian Institute of Technology, Roorkee) 

�या�यान - 0४  संभाषणाचे वग�करण  

 

आता आपण संभाषणाचे वग�करण स�ु करणार आहोत. आतापय�त, आपण हे �शकलो क� एखा�या             

सं�थेसाठ� तसेच �य�तीसाठ� �भावी संभाषण अ�तशय मह�वाचे आहे. संवाद साध�याचे �व�वध �कार            

कोणते आहेत हे मा�हत असणे आ�ण �यासाठ� ��य�ात संवाद साधने आव�यक आहे. यासाठ�             

आप�याला संवादाचे वग�करण करणे आव�यकआहे . आपण जसजशी चचा� केल� तसे उपय�ुतता आ�ण              

संवाद साध�या�या उ�देशानुसार  आपण वेगवेग�या �कारे संवाद साध ूशकतात. 

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 01:00) 

उदाहरणाथ�, दैनं�दन जीवनात, जे�हा आपण संभाषण करत असता त�ेहा आपण बोलणे, एखा�या            

�य�तीस समोरासमोर बोलणे, टे�लफोनवर कोणाशी तर� बोलणे, कधी कधी चॅ�टगं करणे, ईमेल पाठवणे             

या �कारे संवाद साधत असतो  

तसेच लेखा�रे, संशोधनप�के, ��ताव आ�ण अशा अनेक गो�ट� �ल�खत संभाषणा�या �पात उपल�ध            

आहेत आहेत. परंतु या सवा�साठ� आ�ह� या संभाषणाचे वग�करण करणे आव�यक आहे परंतु कारण              

आप�याला  मा�हत आहे क� संभाषण मौ�खक �कंवा �ल�खत �व�पात केले  जाऊ शकत.े 

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 02:09) 

आता, मलूभतू फरक काय आहे आ�ण दसु�यापे�ा एखादा वरचढ कसा असू शकतो ? आज जे�हा आपण                

लोकांशी संवाद साधतो त�ेहा लेखी �व�पाला द�ुयम दजा� येतो , पण जे�हा जे�हा आप�याला न�द�ची               

गरज असेल त�ेहा लेखी �व�प अ�धक काम करत.े  

हेतनुसुार लेखन �भ�न �व�पाचे असू शकते . पण जे�हा आप�यातला �ल�खत आ�ण मौ�खक             

संभाषणातील फरक समजून �याचा असेल त�ेवा तुम�या ल�ात येईल �क �ल�खत संभाषणापे�ा मौ�खक             

संभाषण अ�धक आपुलक�चे वाटेल कारण जे�हा त�ुह� �ल�हता त�ेहा त�ुह� ��तसादाची वाट बघत             

असतात आ�ण ब�याच वेळा त�ुहाला ��त��या उ�शरा �मळत े.  
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पण जे�हा त�ुह� बोलता त�ेहा तमुचा , �ो�यांचा आ�ण �े�कांचा समोरासमोर ��य� संवाद स�ु असतो .                

त�ुह� �व�वध उदाहरणा�वारे संदभा�स�हत यो�य �प�ट�करण देऊ शकतात . �ल�खत संभाषणात           

��तसादामळेु �वलंब होऊ शकतो �हणनू मौ�खक संभाषण आहे अ�धक सहज व उ�फुत�पणे होत े.  

�ल�खत संभाषण हे साचेबंद असते . आपण बोलता त�ेहा, आपण �व�वध �कारचे वा�य वापरतो आ�ण               

आप�या आवाजाची सोय अस�यामळेु, �या�वारे आप�या भावना �य�त क� शकता परंतु �ल�खत            

संभाषण असे असू शकत नाह�. ��य�ात लेखन ह� एक गंुतागुंतीची ���या आहे आ�ण �याची �व�वध               

प�धतीने मांडणी करावे लागत.े  

जे�हा आपण बोलतो, त�ेहा आपण अनौपचा�रकपणे बोलू शकतो, आपण औपचा�रकपणे बोलू शकतो,            

परंतु जे�हा आपण �ल�हतो त�ेहा हा एक �कारचा न�द बनतो, त�ेहा त�ुहाला खपू औपचा�रक बोलावे               

लागत.े अथा�त, काह� �ल�खत संरचना देखील आहेत �यात त�ुहाला �ल�हताना �लहावे लागत.े �शवाय,             

जे�हा आपण �लहू, त�ेहा आप�याला काह� मानदंडांचे अनसुरण करावे लागेल. �याकरणाचे मानकआ�ण             

�याकरणा�या अचकूतचेे �माण आप�याला देखील पाहावे लागते, ��य�ात �े�कांपय�त पोहोच�यावर          

�यावर काय प�रणाम होईल याचा �वचार करायला हवा. �हणनू लेखन अ�धक ि�ल�ट आहे, ते अ�धक               

ज�टल आहे. आ�ण जे�हा त�ुह� बोलता त�ेहा तमु�याकडे एक लहान गट असतो, कधी कधी एक मोठा गट                 

असतो, पण �ल�खत भाषचेा फायदा हा एक फायदा आहे क� तो जगभरात पसरले�या एका मो�या               

�े�कांचा �यात समावेश क� शकतो. 

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 05:37) 

आपण �व�वध �कारे संवाद साधत असतात . आप�याला कधीकधी भाषण कर�यासाठ� आमं��त केले             

जात,े आप�याला भाषण �यावे लागेल , आप�याला गट चच�त भाग �यावा लागेल, आप�याला �या�यान,              

प�रषदेत �कंवा चचा�स�ात एखादा पेपर सादर कर�यासाठ� बोलावे लागेल, �या�शवाय आपण काह�            

बैठका, मलुाखतींम�येह� सहभागी होऊ शकता, आपण दरू�वनीवरती बोलतो, परंतु या सव� प�रि�थतीत            

जे�हा आपण संभाषण कर�त असता त�ेहा आपण खरोखरच आपले श�द कसे वापरतो हे मह�वाची              

भ�ूमका बजावतात , आपण आपले श�द कसे �नवडाल या�य�त�र�त, मौ�खक संभाषणाम�ये त�डी            

अस�यामळेु �प�ट�करणाची स�ुवधा आहे, आपण ते सधुा� देखील शकता, परंतु आपण काह�तर�            

�ल�हले आ�ण ते एकदा पाठ�वले ,तर ते बदलणे कठ�ण होऊ शकत,े �याबाबत आपण काह� क� शकत                

नाह�, आपण जे �लहले त े  हट�व�याची स�ुवधा �यात  नाह�,  

अथा�तच, आपण जे�हा एक इले��ॉ�नक मेल �ल�हत आहेत, परंतु आप�यापैक� �कती जण आ�हाला             

पाठ�व�यास जात आहेत ते ��य�ात प�ुहा सुधा�रत करतात. इले��ॉ�नक व�तुंनी आप�याला इतके            

उतावीळ केले आहे क� आ�ह� �या �णी �ल�हतो त,े आप�याला �या �वरेने आ�ण काह�वेळा �या तातडीने                

पाठ�व�याची इ�छा �य�त करतो, अशा घाईने आपण �यात कधीकधी काह� श�दलेखन �टु� �नमा�ण             
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करतो �हणनू जे�हा आपण �ल�हतो त�ेहा आप�याला खपू काळजी �यावी लागत.े परंतु मी �हणालो तसे               

लेखन �ह एक ज�टल ���या आहे, �यात काह� फरक आहे कारण आपण �व�वध कारणांनसुार  �ल�हतो. 

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 07:37) 

जर आपण �यवसायासाठ� �ल�हत असाल तर त�ुहाला असे �दसनू येईल क� आपण प� �ल�हतो, अहवाल               

देतो, कधीकधी �ापन आ�ण ल�वेधी देखील �लहू शकता जेणेक�न आप�या कम�चा-यांना कळ�वले            

जाईल, आप�याकडे व�ृप�े प�रप�के, मा�हतीप�ुतके आ�ण शोधप�के असतात . हे सव� आपणआधी�या             

भागा�माणे चचा� के�या, तहे ��य�ात सं�था�मक संभाषणाचा एक भाग आहेत, परंतु जे�हा आपण             

�यांना �ल�हत आहात, त�ेहा त�ुहाला सावध केले पा�हजे कारण हे आप�या धोरण �वधान आ�ण धोरण               

द�तऐवजचा एक भाग बनू शकते आ�ण आपण कंपनीला �कंवा सं�थेचला काय�यांचे पालन करावे             

लागत,े �हणनू त�ुह� हे करताना आव�यक आहे क� ते केवळआप�या कम�चा-यांवरच न�हे तर आप�या               

�ाहकांवरह� याचा वाईट प�रणाम होऊ नये .  

येथे हे अ�यंत मह�वाचे आहे क� आपण मानवी संवादाचे �व�वध �कार समजू शकतो कारण आपण               

सं�थेबाहेर �कंवा सं�थेम�ये संवाद साधताना आपण लोकांशी �यवहार करत असतो . आता जे�हा लोक              

संवाद साधतात, सहभागीं�या सं�येनसुार �कमान ४ माग� असतात, आपण नेहमी �हणू शकतो क� मानव              

अंतः�ेरणेने संवाद साधू शकतात, काह�वेळा ते अंतव�यि�तक�र�या संवाद साधू शकतात, ते पर�परांशी            

संवाद साधू शकतात, कधीकधी हे वैयि�तक संभाषण असू शकते आ�ण काह�वेळा आपण जगात             

असले�या या काळात िजथे आपण सव� �कारचे व�तूं�वारे वेढलेले आहोत,हे एक �यापक संभाषण             

देखील असू शकत.े आता जे�हा आपण अंतमु�खतनेे �वतःशी संवाद साधत असतो, त�ेहा हा अंतव�यि�तक              

संवाद  असतो  

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 09:41) 

आपण एका भागाम�ये �हटले आहे आहे क�, संभाषण ह� दोन माग� ���या आहे. परंतु आपण ��न                

�वचा� शकता क�, जे�हा आपण अंतमु�ख होऊन �वतःशी संवाद साधत असतो त�ेहा २ प� कसे आहेत,                

आपण �वतःशी संवाद करताना यात �व�यतुशा��ीय आ�ण इले��ो तां��क ���या आहे जी            

आप�याम�ये आहे आ�ण आपले डोळे संदेशाचे वाहक बनतात आ�ण म�यवत� म�जासं�था मा�यम            

बनत.े आता, याम�ये शर�रा�या �व�यतु रासाय�नक ���या आहेत , जे ��य�ात संवाद �नमा�ण करतात.              

आ�ण अखेर�स, आपला म�दू जो �ा�तकता� �हणनू काय� करतो तो आप�या जबडा आ�ण काह� इतर               

शार��रक ��त��यांना तसेच �नायूंना �व�वध �कारे अ�भ�ाय देतो. तर, अ�या अनेक प�रि�थती आहेत             

िजथे आपण अंतमु�खतनेे संवाद साधत असतात ; एक अंतमु�ख संवाद आपण �वत: ला एक वेळ               

शोध�यात मदत करतो. समजा आपल� चांगल� �े�डयंट पर��ा चकुल� आ�णआपण खपू नाखषू आहात,              

परंतु जर आपण अंतः�ेरणापणे संवाद साधत असाल तर आप�याला आढळेल क� आप�याला अपयश             

आले तर� आपण हे ल�ात घेऊ शकता क� जर आपण यापैक� काह� प�धतींचा अवलंब केला असू तर                 

आपण कदा�चत चांगल� काम�गर� केल� असती . आपण �वत: शी बोलत असताण , आपण �वत:               
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अंतमु�ख होता आ�ण अखेर�स, आपण असे समजून येते क� आपण इतरांजण क� शकता तर मी देखील                

क� शकतो. काह�वेळा आप�याला असे आढळेल क� अनेक नाटकांनी अनेक कलावंतांचे वण�न �दले आहे              

क� जे ��य�ात �वत: �याशी बोलतात �कंवा ते �वत: बरोबर संवाद साधतात; असे एक हेमलेटचे               

उदाहरण आहे िजथे �या पा�ाने �हटले आहे �क असावे �क नसावे हा ��न आहे. हा खरच �व�पवा�यांचा                 

एक भाग आहे. �हणनू, �व�पवाद देखीलअंतग�त संभाषणाचा एक भाग आहे. �हणनू, जे�हा आपण             

अंतमु�खतनेे संवाद साधत असतो, त�ेहा ते ��य�ात एक समाज आ�ण �याच वेळी एक �कारचा �वतःची               

पनु�ा��ती असत े.  

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 12:25) 

आता आपण आंतरवैयि�तक संवाद बघणार आहोत . आंतरवैयि�तक संवाद हा दोन प�ांम�ये असतो ;              

दोन �य�ती, कधी कधी दोन गट दर�यान आ�ण �या संभाषणा�या �व�पात असतो . संभाषण ह� अशी                

एक कला आहे जी सग�यांना सहज�र�या समजू शकत नाह�. आपण हे �वक�सत केले पा�हजे आ�ण               

आपण एक �कारचे संभाषण करत असताना, आपण संवादाची ���या �हणनू आढळेल क� आप�याला             

�ा�तक�या�ची पा�व�भमूी समजल� पा�हजे जेणेक�न आपण अशा �कारे संवाद साधू शकता जेणेक�न            

संभाषण खरोखर संतोषणीय आहे  हा अनभुव होईल.  

संवाद हा ��य�त दोन �य�तींम�ये होत असतो अथा�त, मलुाखतदेखील आप�या पर�पर संभाषणाचा            

एक भाग आहे, जे�हा आपण आ�ण मी �हट�या�माणे, संभाषण हे २ प�ांदर�यान होत असत,े कधीकधी               

त ेएकाच  प�ाम�ये �कंवा ३,४ प�ांम�ये होऊ शकत े.  

जे�हा आपण मलुाखत देता त�ेहा ते एक पर�परातील संवाद असू शकतो आ�ण पर�पर संभाषणाला              

देखील ि�दसंवाद �हटले जाऊ शकते कारण �यात २ प�ांचा समावेश आहे. हा संवाद यश�वी कर�यासाठ�,               

काह� घटक आहेत जे जबाबदार आहेत. उदाहरणाथ�, जर आपण एखा�या सं�थेम�ये काम कर�त असाल,              

तर तमुचा पर�परातील वैय�तीक संवाद �हणजे आपणआप�या बॉसशी असले�या संबंधांवर अवलंबनू            

असतो. �हणनू, एक ले�खकेने �हटले आहे �क पर�परातील संवाद हा �या ना�यावर अवलंबनू आहे . तर,                

जे�हा आपण काह�तर� संभाषण करतो त�ेहा उदाहरणाथ� उदाहरण सांगतो, आपण जे�हा संदेश            

पाठ�व�यासाठ� संभाषण करत आहात त�ेहा संदेशाची ��त��या आ�ण ��तसाद हा �नि�चतपणे तो            

संदेश �ा�त करणा�या याम�ये असले�या संबंधांवर न�क�च अवलंबनू असेल . (�लाईडटाइमचा संदभ�            

�या: 14: 2 9) 

पढु�ल अ�त�र�त वैयि�तक संभाषण आहे. जसं आपण असं �हटलं क� ते केवळ मनुषय संवाद साधत               

नाह� तर �ाणी देखील संवाद साधतात . अथा�त, जनावरांना भाषचेी स�ुवधा नाह�. आपण कदा�चत              

जाणले असेल, आपण हे वाचले असेल क� आपण स�ुधा पवू��या काळात संवाद साधू शकत न�हतो . �ाणी                 

हालचाल�ं�वारे काह� �व�श�ट आवाज क�न संवाद साध ूशकतात .  
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आपला आवाज अथ�पणू� आहे हा आप�याला एक फायदा आहे. परंतु मग जनावरांनी केले�या �वनी              

देखील �नरथ�क नसतात, आ�हाला तो समजणे आव�यक आहे. �हणनू, �ाणी बांधलेले असताना आपल�             

इ�छा �य�त करतात , �यांचे पोट घासनू ,शपेटू हलवनू ,�यां�या त�ड मोठे क�न �कंवा अनाव�यक               

हालचाल� क�न �यां�या आवाजाला �य�त करतात. परंतु जे�हा आपण अ�त�र�त वैयि�तक संभाषणाची            

चचा� करतो, त�ेहा आपण श�दांचा वापर क� शकता आ�ण �ा�यांशी संवाद साधू शकता त�ुहाला              

श�दा�या �पात ते ��तसाद देऊ शकणार नाह�, परंतु हालचाल�ं�वारे �कंवा इतर काह� ��याकला�वारे ते              

��तसाद देतील ; ते आप�या संभाषणास समजू शकतील. अशा �करणात ��तसाद नेहमी �यां�या             

शार��रक हालचाल�ं�या मा�यमातनू असू शकतो, परंतु काह�वेळा हालचाल�ं�वारे �याचा अथ� समजावनू           

घेणे  कठ�ण आहे. 

 

(�लाइडवेळ पहा: 16:22) 

नंतर आपण बहुतकेदा समहू संवाद अनभुवला असेल . समहू संवादाची एक� संभाषण जी सहसा              

समहूा�या सद�यांम�ये केल� जाते, कधी कधी एक मोठा समहू, उदाहरणाथ�, जे�हा मी वगा�त �या�यान              

देते त�ेहा मा�याकडे एक �कारचा मोठा समहू असतो आ�ण समहू मोठा असतो असतो संभाषण करताना               

तो ता�काळ ��तसाद नाह�, अशावेळी संभाषण कमी हो�याची श�यता असते परंतु नंतर जे�हा लहान              

गटाम�ये संवादाचा वापर केला जातो उदाहरणाथ� छोटा समहू संवाद त�ेहा त�ुहाला �दसेल क� जीडी चे               

सव� सद�य एकमेकांशी संवाद करतात आ�ण एक �कारे �वचारांचा चांगला  �व�नमय होतो .  

ब�याच वेळा एखाद� सभा �ट �कंवा काह� औपचा�रक बैठक असते �यावेळी या सव� गो�ट� काह� �माणात                 

औपचा�रकत�ेवारे माग�द�श�त होतात, उदाहरणाथ�, एखा�या सभेत ��येक सद�याला बोल�याची संधी          

असत,े परंतु आपण नेहमीच चचा� करताना ��येकजण या चच�त भाग घेईल असे नाह� तर काह� लोक                

सतत शांत असतात. पण �यां�या शांतत�ेया मा�यमातनू ते संभाषण करत आहेत आ�ण हे             

समज�यासाठ� �यां�या अ�वचल शांततचेा अथ� काय आहे �कंवा �यां�या कमी सहभागाचा काय अथ� असू              

शकतो हे समजनू घेणे आव�यक ठरते . आपण गट संवादाब�दल जे�हा स�व�तर चचा� क�; जत�ेहा               

आपण या भागावर अ�धक स�व�तरपणे चचा� क� (�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 18:01) 

नंतर येते ते लोक व जनसंपक� संभाषण . हा संवाद अनेकदा �व�यतु आ�ण यां��क उपकरणां�या मदतीने                

असतो. बहुतके वेळा जे�हा आपण व�ृप� वाचतो त�ेहा याम�ये मो�या लोकसं�येचा ��य�ात समावेश             

असतो. अशा संभाषणात आप�याला असे �दसून येते क� यात एक �कारचा स��य सहभाग नसतो , तर                

जे�हा कोणीतर� एखादे व�ृप� वाचते �कंवा जे�हा आपण ट��ह�वर काह� काय��म ऐकत असतो �कंवा              

आपण बोलत असाल �कंवा कोणीतर� चचा� करत असाल त�ेहा याम�ये �ा�तकता� नेहमी �नि��य असतो              

, ह� सव� लोक  आ�ण जनसंपक�  संभाषणाची उदाहरणे आहेत.  
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अशा प�रि�थतीत �ा�तक�या�ला �प�ट�करण �मळ�व�याची श�यता कमी असते �कंवा वैयि�तक          

संबंधामळेु �यात काह� �माणात कमतरता येते , लोक संभाषण आ�ण �सार मा�यमां�या संपका�शी             

संवाद साधताना �व�वध �कार�या लोकांवर �नयं�ण ठेवणे व�ता �कंवा �ेषक यां�यासाठ� फार कठ�ण             

असते पण हे ल�ात ठेवा क� अशा �कारचे संभाषण �भावी कर�यासाठ� �ो�यां�या आवडीनसुार यात              

�ो�यांचा सहभाग असावा लागतो ब�याचवेळा संभाषण मा�यमांवर आधा�रत असतो; उदाहरणादाखल          

सांगा, आपण सव� जाणतो क� सव� �कारचे संवाद  हे मौ�खक �व�पाचे असतात . 

(�लाइडवेळ पहा: 1 9: 57) 

आपण बोलताना �कंवा �ल�हताना श�द वापरतात . न�क�च, जसे क� मी आधी �हट�या�माणे जे�हा              

आपण श�द वापरत असाल त�ेहा तुमचा श�द �नवडीचा आ�ण �व�श�ट असावा लागतो. त�ुहाला हे बघावे               

लागेल क� जो श�द तु�ह� वापरात आहेत तो अथ�पपणू� आहे ., �याचा अथ� �ेषकाशी �नगडीत आहे, तो                 

�ा�तक�या��या पा�व�भमूीब�दल�या मा�हतीवर आधा�रत �नण�य घेऊन वापरला आहे . �हणनू, कुठल�ह�           

संवाद नेहमी मौ�खक असतो आ�ण जे�हा तो मौ�खक असतो त�ेहा तो श�द �हणनू बोललेला �कंवा               

�ल�हलेला असतो .  

पण �हणनू मौ�खक संभाषण हेच एकमेव संभाषणआहे हे एक खळबळजनक �वधान असेल. उदाहरणाथ�,              

संभाषण अमौ�खक असू शकत,े उदाहरणाथ�, जर आपण एखादा �च�पट �कंवा नाटक प�हले , तर ते               

आपलयाला �या भ�ूमकेत सापडतील , परंतु �याच वेळी �यां�या शर�रा�या बार�क हालचाल� व कृती              

�यां�या संभाषणाला परूक �दसतील .  

जे�हा आपण अमौ�खक संकेताब�दल ब�दल बोलतो त�ेहा ह� अमौ�खक संकेत सं�या ६ लाखांपे�ा             

जा�त आहे . �यां सव� सं�या वापरणे फार कठ�ण आहे, परंतु ये�या काह� �या�यानांत जे�हा आपण                

अमौ�खक संभाषणाची चचा� क� �कंवा श�द न वापरता संवाद साधने �शकू त�ेहा �यांना �ेणीब�ध केले               

जाईल आ�ण अमखुीक संकेत अ�धक �प�ट होतील . नेहमी असे �हटले जाते क� आपण जे काह� बोलतो                 

त,े नेहमी आप�या चेह�यावर �दसत े.  

आपण आपले श�द जसे वापरतो �या भावना आप�या चेह�यावर �दसतात, . �हणनू, जे�हा आपण              

समोरासमोर संवाद साधतो , त�ेहा आपण केवळ �ेषकाचा केवळ श�द ऐकत नाह� तर �याच वेळी, आपण                

�या�या  हालचाल�, चेह�यावरचे हावभाव या दोघांना एक� क�न अथ� काढत असतो .  

मग येते मेटा क�यु�नकेशन (Meta Communication ) .मेटा क�य�ुनकेशन (Meta Communication )             

श�दांपल�कड ेआहे.  

कधीकधी कुणीतर� वा�य बोलनू जाते परंतु �याला हे मा�हती नसेल क� �याने वापरलेले काह� श�द               

एखा�या अ�य �य�तीसाठ� इतर काह� उ�देशासाठ� �भ�न अथ� असू शकतात. �हणनू, मेटा            

क�य�ुनकेशन (Meta Communication ) ह� अशी एक संभाषण आहे िजथे लोक �व�श�ट श�दांचे             

अनाव�यक अथ� शोधू शकतात. ��येक वा�ये जे आपण बोलता आहात आ�णआपण �या प�धतीने श�द               
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वापरत आहात ते आप�याला इतर प�ा�वारे �न�कषा�पय�त कळत नाह� कारण आप�याला मा�हत आहे             

क� श�द फारच अवघड आहेत �हणून मग तो �याच �कारे अथ� लावला जातो �कंवा नाह� हे फार कठ�ण                  

आहे. �हणनू, जे�हा आपण एक �कारचे मेटा क�य�ुनकेशन (Meta Communication ) करत असाल त�ेहा              

आप�याला खपू काळजी �यावी लागत.े  

मग छापलेले आ�ण इले��ॉ�नक मा�यम येते आजकाल बहुतके लोक �हणतात क� ते इले��ॉ�नक             

मा�यमे अ�धक �च�लत आहेत. याचा अथ� प�ुतके �ल�हल� जात नाह�त का? याचा अथ� असा होतो क�                

लोकांनी प�ुतके वाच�यासाठ� आपल� आवड गमावल� आहे? जे काह� आपण �हणू शकता, परंतु �ल�खत              

श�दांना नेहमी �वतःचे मह�व असते आ�ण �हणनू व�ृप� वाचकांची सं�या दररोज आप�याला आढळेल             

क� ती वाढत आहेत. ती कमी होत नाह� आ�ण छापील मा�यमातनू जे वाचत नाह� , तर ते ��य�ात ते                   

इले��ॉ�नक प�धतीने वाचत आहेत आ�ण यात �ल�खत संभाषण �दसनू येत े.  

तर, जे�हा आपण छपाई आ�ण इले��ॉ�नक मा�यमांब�दल बोलतो त�ेहा वेगवेगळे माग� असतात आ�ण             

त�ुह� संवाद साधताना संवाद साधणारे �व�वध माग� आ�ण सव�न �दसनू येतात . आपण ईमेल �लहून               

ससंभाषण क� शकता, आपण चॅ�टगं�वारे संवाद साधू शकता. आजकाल, अनेक संधी उपल�ध आहेत             

आ�ण आपण उपल�ध असले�या पया�यांम�ये आपण �डिजटल जगाम�ये आहात. पण ल�ात ठेवा,            

आपण आज काय �ल�हत आहात याचे भान ठेवले पा�हजे . . काह� वेळेस हे कदा�चत आपण लेख �ल�हत                  

असताना; फ�त एक �कारचे समाधान शोध�याक�रता �लह�त असाल परंतु आप�या �लखाणाचे           

इले��ॉ�नक मा�यमांतनु काय प�रणाम होईल काय प�रणाम हे सांगता येत नाह� �हणनू काळजीपवू�क             

�लखाण करणे आव�यक  आव�यक आहे. 

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 25:20) 

आता, सां�कृ�तक संवाद हह� देखील एक संभाषण प�धत आहे. आपण अशा जगात राहत आहोत िजथं               

वेगवेग�या सं�कृती असले�या लोकांना एका संघटनेत एका सव�सामा�य �यासपीठावर काम करावे लागते            

, येवा आपण एखा�या �व�श�ट हेतसूाठ� का होईना , आपण इतरां�या धा�म�क भावनांचा आदर कर�त               

असतो, त�ेहा आपण ससंभाषण कर�त असतांना �श�टाचार �हणजे सवयींचा आदर करणे. आपण एका             

अशा  जगाम�ये जगत आहोत िजथे र��त�रवाज स�ुधा सतत बदल आहे . . 

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 25:58) 

संभाषण करताना आप�यातील गन �दसनू येतात . संघटनांमधे त�ुहाला मा�हत आहे क�, कोणाला आ�ण              

कधी कधी लोकांना देखील, कोणालाह� वर�या पातळीवर संवाद साधता येईल असा एक �नि�चत नमनुा              

असतो आ�ण कधीकधी �यात एखादा �कारचा ��ट�कोन असू शकतो आ�ण आज यश�वी हो�याक�रता             

त�ुहाला मा�हत आहे क�, जर जेथे अनवुं�शकतचेा जोर धरणारे �यव�थापक आ�ण इतर कम�चार�             

याम�ये खरंच वाईट ��त�ठा �नमा�ण क� शकत ेआ�ण सं�थेची ��त�ठा कदा�चत यामळेु बडूु शकेल  
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�हणनू, स�ला �दला जातो क� जे�हा आपण जाग�तक �तरावर एकतर संभाषण कर�त आहात �कंवा              

आपण �व�वध सां�कृ�तक संपका�त आहात, त�ेहा आप�याला नै�तक म�ूये जपावे लागतील ल�ात ठेवा             

क� कधीकधी वेळ मह�वाची भ�ूमका बजावत,े आपण हे समजू नये क� जर आपण लॅ�टन अमे�रकेतील               

असाल आ�ण आप�याला आढळले क� ह� बैठक काह� वेळेत स�ु होत नाह�, त�ेहा आ�चय� नाह�. कारण                

लॅ�टन अमे�रकेत सभेआधीच सवय आहे क� �यां�याकडे भरपरू चचा� होते , ते खातात आ�ण मग ते सभा                 

स�ु करतात. या �शवाय, भेट�ंचे �व�नमय; भेटव�तु देणे स�ुधा सम�या तयार क� शकतात. जरआपण               

एखा�या चीनी �य�तीला घ�याळ भेट देत असाल तर �याला असेच वाटेल क� आपण �या�यासाठ� वाईट               

�वचारत आहात. �हणनूच जे�हा आपण संभाषण कर�त आहात त�ेहा जाग�तक �तरावर आप�याला            

सावध राहावे लागेल, �शवाय आप�या सामािजक वत�नाम�ये एक जळुवनू घे�याचा कमकुवतपणा असणे            

आव�यक आहे, आपण जसे समजतो जशी आपल� सं�कृती आहे तसेच जगभर आहे असे नसते . �हणनू                

यातील फरकानं दरू ठेऊन आपण मा�यास जप�या पा�हजे  

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 25:05) 

आजकाल, जे�हा आपण एखा�या संघटनेत �कंवा जाग�तक �तरावर संभाषण करता त�ेहा काळजी            

घे�याचे काह� नै�तक पैलू देखील आहेत, आप�याला आढळेल क� ��येक संघटनाला नै�तकत�ेच �य�या             

�मळालेल�  आहे आ�ण �ह नै�तक �या�या  सव� कम�चा-यांना धोरण �वधाना�वारे माग�दश�न करत े.  

��येक �य�ती जे�हा एखा�या सं�थेम�ये काम करते त�ेहा ते �यां�या वैयि�तक नै�तक म�ूयांची देखील               

जपणकू करत असतात .. उदाहरणासाठ� , कुणीतर� सं�थे�या पै�यातनू वैयि�तक मलुाखतीसाठ� �वास            

करत असेल तर �यास अनै�तक �हणता येईल. �हणनू, जोपय�त आपण एखा�या संघटनेम�ये असता,             

तोपय�त आपण सं�थेची म�ूय, भावना, नै�तक �या�या , आ�ण धोरण �वधानाचा आदर करणे आव�यक              

आहे,  

कधी कधी कंपनी�या वेबसाइटवर साव�ज�नक संदेश असतात, ते देखील वेळोवेळी आप�याला माग�दश�न            

करतात आ�ण आप�याला काह� धोरणे आ�ण ���यां�वषयी चेतावणी देतात �हणनू, एक जबाबदार            

नाग�रक �हणनू, आपण स�यता आ�ण संघटनेचा स�मान राखता हे पाहणे आव�यक आहे.  

आज�या काळात जेथे भाषण�वातं�य, कायदेशीर माग� देखील आहेत ��येक संघटनेची �नरपे�पणा            

आ�ण सचोट�ची खा�ी क�न काळजी घे�याची अपे�ा आहे. आज�या काळात जे�हा आपण एकतर चकु�ची              

मा�हती घेत असाल �कंवा आपण सं�थे�या धोरणांची देखरेख कर�त असाल नंतर काह� कारणाने �कंवा              

असहायता �कंवा इतर गो�ट�मळेु चकु��या गो�ट� झा�यास आप�याला नेहमी यासाठ� जाब �वचार�या            

जाऊ शजातो आ�ण काह� वेळा कायदेशीर �ास देखील होऊ शकतो .  

अशा गो�ट� टाळ�यासाठ� अ�चालती आ�ण अयो�य श�दाचा वापर न करणे चांगले, कधी कधी जे�हा              

त�ुह� बाहेर जाता, त�ेहा असे �दसनू येते क� आप�या अनेक अप�रप�व त�ण �यांची नोकर� बदलत               

असताना आ�ण जे�हा ते काह� गंभीर ��नांचे उ�र देत असतात त�ेहा ते �या संघटनेवर फ�त नोकर�                
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�मळव�यासाठ� ट�का करतात जे, परंतु हे अनै�तक �हणू शकत,े याला बेकायदेशीर असेह� �हटले जाऊ              

शकत.े 

��य �म�ांनो, आपण �या संघटनेत काम करत आहात अशा संघटनेचा राजदतू अस�याचे नेहमी चांगले               

आहे आ�ण �हणनू जे�हा आपण ट�का करतो त�ेहा ते �ल�खत �व�पात असेल तर �याला बेबनाव               

�हणतात �कंवा आपण ते करत असताना बोल�या�या �व�पात असेल तर �नदंा �हटले जाऊ शकत.े              

�हणनूच �नदंनीय ट�का टाळल� पा�हजे कारण आपण आजवर चचा� केल� आहे क� �टकून राह�याक�रता              

आपण एक �भावी संवाद साधणारा असणे आव�यकआहे आ�ण एक �भावी संवाद साधणारा �हणजे जो               

��य�ात जळुवनू घे�याचा �य�न करतो, जो ��य�ात गुणांचे एक �कारचे �म�ण तयार कर�याचा             

�य�न करतो, �या�या वागणकू�चे एक �कारचे यो�य �म�ण तयार करतो .  

सामािजक गौरव हा एक�न�ठता आ�ण �न�प�ता यात आहे आ�ण �यातनू �याला संघटने�या आ�ण             

सं�थेबाहेर�ल दो�ह� गो�ट�ंसाठ� �वतःला जबाबदार ठर�व�याची परवानगी देत.े  

आप�याला या �या�यानांमधनू ल�ात येईल क� आज�या काळात सॉ�ट ि�कल (Soft Skill )मह�वपणू�             

जमेची बाजू आहे आ�ण �या लोकांना हे सॉ�ट ि�कल (Soft Skill )आहे �यांना सं�था आ�ण               

�नयो��यांकडून सवा�त जा�त संधी �मळू शकत.े �हणनूच मी त�ुहा सवा�ना आवजू�न स�ला देतो क� ,               

संवाद साधा , उ�देशपूव�क संवाद साधा, �वभाजन कर�यासाठ� नाह� तर एक��त कर�यासाठ� ससुंवाद             

साधा , सं�थे�या �व�श�ठ �येयासाठ� काम कर�यासाठ� संवाद साधा .  

. खपू ध�यवाद 

 

 38  



 

सॉ�ट ि�क�स  

(Soft Skills )  

डॉ. �बनोद �म�ा, �डपाट�म�ट ऑफ हुमॅ�नट�ज अँड सो�सअल साय�सेस  

(Department of Humanities & Social Sciences ) 

इं�डयन इंि�ट�यटू ऑफ टे�नॉलॉजी, �रक� 

( Indian Institute of Technology, Roorkee) 

�या�यान - 05 �यि�त�व �वकास 

 

हॅलो शभु �भात. सॉ�ट ि�क�समधील �या�याना�या मा�लकेत आज आपण �यि�तम�व �वकास            

ब�दल बोलणार आहोत. आप�या रोज�या �यवहारातील �यि�तम�व आप�या आय�ुयाम�ये �कती          

मह�वाचे आहे हे पाहणार आहोत. कधी कधी �कंवा इतर ब�याच वेळा आपण �यि�तम�व श�द वाप�न               

वेगवेग�या लोकांकडून तो ऐकला असेल. आ�ण वेगवेग�या �संगी आपण सहसा �यि�तम�व काय आहे             

हे जाणनू घे�यासाठ� उ�सकु असतो.  

कधीकधी जे�हा तु�ह� एखा�याला �वमानतळावर भेटायला जातात आ�ण त�ुह� इत�या लोकांसोबत           

हातात प�ुपगु�छ घेऊन स�मान कर�यासाठ� वाट बघत असता आ�ण अचानक कोणीतर� �हणाला क� हे              

एक महान �यि�तम�व आहे. त�ेहा आपण या �य�तीला एक महान �यि�तम�व कशाने बन�वले             

याब�दल �वचार करायला स�ुवात केल�.  

ती �य�ती सुंदर �दसत होती, �या�याकडे एक चांग�या बांधणीची शर�र रचना होती, �यांनी एक चांगला               

पोशाख घातला होता, परंतु याव�न आपण तो खरोखरच तो एक महान �यि�तम�व आहे असा �न�कष�               

काढू शकत नाह�.  

�यि�तम�व असले�या लोकांम�ये सामा�य धारणा असते क� कोणाची चांगल� शार��रक संरचना आहे,            

कोणीतर� चांगला पोशाख घातलेला आहे , कुणालातर� चांगले संभाषण कौश�य आहे , हे खरोखर एक               

चांगले �यि�तम�व अस�याची �च�हे आहेत.  

परंतु जोवर आ�ण जोपय�त आपण एखा�याला चांगले �यि�तम�व कशामळेु घडते तोपय�त आपला �या             

�य�ती �वषयीचा �नण�य चकु�चा असेल. ��य�ात �यि�तम�व काय आहे? आज आपण चचा� क�.             

�यि�तम�व तयार क� शकणारे घटक कोणते आहेत? �यि�तम�व कसे बनते याचे �कमान दोन �स�धांत              

आपण चचा� करणार आहोत. परंतु �यि�तम�व श�द कसा तयार झाला हे समजनू घे�यासाठ� आपण              

�य�न क� या. 
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(�लाइडवेळ पहा: 03:00) 

श�द �यि�तम�व हा लॅ�टन श�द पेस�ना ( persona)पासनू �मळ�वला आहे , आ�ण याचा अथ� आ�छा�दत               

करणे होय .  

आप�याला आढळणारे ��येकजण मा�क (Mask ) वापरतो आप�याला एखाद� चांगल� वै�श��ये असणार�            

�य�ती सापडले, कोणीतर� खपू चांगला पोशाख प�रधान क� शकतो, तर�ह� �याला एक चांगले             

�यि�तम�व असलेला माणूस �हणता येणार नाह�. काह� इतर वै�श��ये आहेत काह� इतर गुण आहेत जे               

एक चांगल �यि�तम�व तयार क� शकता.  

�यि�तम�व गुणांचा एक संच संद�भ�त क� शकते जे इतरांपे�ा वेगळे �दसू शकतात. ब�याच वेळा              

त�ुहाला कदा�चत एखाद� �य�ती आनंद� �दसल� असेल आ�ण आपण �याला एक चांगले �यि�तम�व             

असे �हणू शकता, परंतु आपण �या�या गुणांब�दल मा�हत नस�यास तो �या �य�तीस एक चांगल              

�यि�तम�व �हणनू घो�षत कर�याचा �ारं�भक �नण�य असेल. �यि�तम�व �हणजे ��य�ात भाव�नक           

गुण, व�ृी, म�ूय, �व�वास, संभाषण कौश�य, �वचार आ�ण वागणकु��या मागा�चा एक संच आहे. वागणकू              

�यि�तम�वाचा एक भाग अस�याने, �यि�तम�व कसे तयार केले जाते याब�दल आपण चचा� करणार             

आहोत आ�ण एखा�या �व�श�ट �य�तीची वागणकू कशी करायची �कंवा कोण�या प�धतीने तो काय�             

करतो आ�ण एखा�या चांग�या �यि�तम�व �हणनू �वत: ची खा�ी करतो. जे�हा आपण एक चांगला              

�यि�तम�व असले�या �य�तीचे वग�करण क� शकता त�ेहा एका �व�श�ट �यि�तम�वाची गुणव�ा           

असणे आव�यक आहे  . 

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 04:50) 

सकारा�मक �ि�टकोन, अनेक म�ूये �व�वास, �ेरणा, इ�छा आ�ण संपणू� भावनांचे पालन करते. �हणनू             

जे�हा आपण या म�ूयांकडे बघतो त�ेहा आपण एका �य�ती�या चेह�यावरन ह� म�ूये शोधू शकत नाह�.               

अशा�कारे आपणास दोन सारखे �यि�तम�व आढलळे आ�ण जर� ते एकसारखे �दसत असतील तर�ह� ते              

दोघेह� सारखे नाह�त. जर� दोन लोक एकसार�या पोशाखाचा वापर करत असतील , तर� �यांचे �वचार               

वेगळे अस ूशकतात.  

अशा �य�ती आहेत बाहे�न फारच रंगीत आ�ण उ� वाटत अस�या तर� परंतु �या �य�ती�या आतम�ये               

दयाळूपणाचा महासागर असेल . आ�हाला ��स�ध श�ेस�पयरने �यां�या �यां�या �म�ृतकेत म�हटले           

आहे  क� एखादा हसरा �य�ती आतनू  खलनायक अस ूशकतो  

याचा अथ� असा क�, जर त�ुहाला एखाद� �य�ती हसत असेल तर आपण �याला खपू आनंद� समजू                

शकाल, परंतु �य�तीचे आतील अंतरंग वेगळे असू शकत.े कदा�चत तो खपू �ूर असला तर� तो बाहे�न                

खपू दयाळू वाटेल  
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�हणनू, जे�हा आपण �यि�तम�वा�वषयी बोलतो त�ेहा �वचार करणे नेहमी चांगले असते क� एक चांगले              

�यि�तम�व कसे �नमा�ण होते . या संदभा�त जसे मी आधी सां�गतले होते तसे �य�त कर�यात आलेले                

�यि�तम�व कसे असावे याब�दल आपण दोन �स�धांतांवर चचा� क�या परंतु �या आधी आपण समजनू              

घे�याचा �य�न क�या क� �यि�तम�वाचा कसा फरक पडतो, एक चांगला �यि�तम�व अस�याचा काय             

अथ� आहे. जीवनात आ�ण कामा�या �ठकाणी दो�ह� कारणांमळेु आपणास वेगवेगळी मान�सकता, �भ�न            

समजतुी, �भ�न मनोव�ृी, �भ�न सवयी, �भ�न भावनांचे �वचार, �भ�न भावना असणारे लोक भेटतात             

आ�ण आपण �यां�याशी संवाद साधता त�ेहा आप�याला कळू शकणार नाह� क� ते कसे ��त��या              

करतील 

 

 

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 07:18) 

वेगवेग�या पा�व�भमूीतनू आले�या वेगवेग�या �य�तींशी त�ुहाला �यवहार करा�या लाग�यामळेु. आ�ण          

�या वेगवेग�या सां�कृ�तक धमा��या �या आहेत आ�ण �यां�याबरोबर आप�याला आप�या कामात           

�कंवा आप�या कार�कद�म�ये काह�वेळा काम करावे लागते, ते खरोखरच �यां�या मान�सकतसे           

समजावनू घे�यास यो�य ठरतात, तर� ह� एक अ�तशय अवघड ���या  आहे.  

एखा�या �य�तीस समजनू घेणे खपू अवघड काम आहे परंतु काह� �व�श�ट �स�धांतांनी आप�याला हे              

सांगता येणे श�य आहे . आपणास ब�याचदा एक ��न का आला आहे क� एखा�या �य�तीला एका                

�य�तीने असे काह� �हटले त�ेहा दसु�या �दवशी �याने इतक� अस�य वाट�याइतपत वेगळी ��त��या             

का �दल�.  

आप�या क�रयरची संभा�यता वाढ�व�यासाठ� यशाची �शडी चढवताना आप�याला लोकांशी संवाद          

साधतांना आप�याला �यां�या मान�सकता आ�ण �यांचे �यि�तम�व समजनू �यावे लागत.े �यि�तम�व           

��य�ात लव�चकता वाढ�यास मदत करत.े आप�या कामा�या �ठकाणी वेगवेग�या �संगी वेगवेग�या           

गो�ट� होतात. आ�ण आज�या या काळात जसजशी लोक यावर ��त��या देतील �या प�धतीत वेगाने              

बदल होत आहे असे �दसनू येईल आ�ण कधीकधी आपण �व�वासाचा पाठपरुावा कर�त अस�यास �कंवा              

आपण एखाद� मत�णाल� �कंवा एक �कारची कठोर व�ृी अस�यास यात आपण ते �टकून राह�यास              

कठ�ण अव�था होईल .  

�हणनू जर त�ुहाला �टकून राहायचे असेल , तर, त�ुहाला लव�चकता अनसुरणे, अनकंुपा आ�ण कूट�नती              

�शकणे आव�यक आहे. आ�ण हे सव� आपण जे�हा �यि�तम�व काय आहे हे समजनू �याल त�ेहा �शकू                

शकाल , मानवी मनातील वेगवेग�या �तरांवर असे काय आहे जे आप�याला वेगवेग�या �संगी वेग�या              

प�धतीने �वचार कर�यास �व�ृ करत.े �यि�तम�व देखील �यावसा�यक जीवनात स�मता स�ुनि�चत           

कर�यासाठ� आप�याला मदत करत.े आपण अनेकदा �या लोकांसोबत असतो त�ेहा शोधू शकतो क� ते              
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सहसा यश�वीत�ेया �शडीवर कसे चढतात, तर �यां�या प�धतीने �यां�या वागणकु�मळेु, �यां�या           

कृतीमळेु आ�ण �यां�या ��त��या. �व�श�ट प�रि�थतीत ��य�ात ते इत�या सहज िजंकू शकतात हे             

असे का आहे?  

आपण �यि�तम�व �स�धांतातनू समजनू घे�याचा �य�न क�या. या बाबतीत आपण �थम एका महान             

त�व�ानींपैक� एक आ�ण �सगमंड �ायड या नावाने असले�या सवा�त मो�या मानसशा���ांपैक� बघू या             

. �स�मंड �ायड हे मनो�व�ाना�या बाबतीत दबु�ळ व वाद��त �य�तींपैक� एक होते. आ�ह� �ायडने              

�दले�या �स�धांतावर चचा� करणार आहोत कारण वागणकू�ची प�धती खरोखरच एक �व�ान आहे, वत�न             

�हणजे ��य�ात �व�ानाचा �नकाल �याचा अ�यास मानसशा��ाने केला जाऊ शकतो. आ�ण           

मानसशा�� वत�नाशी संबंधीत �व�ान आहे. �सगमंड �ायड यां�या �यि�तम�वा�या तीन म�ुय �णाल�            

आहेत. 

(�लाईडटाइम पहाः 10:25) 

आप�या �यि�तम�वात आयडी(ID) , अहंकार आ�ण अ�तअहंकार असतो . आपण �ायड काय �हणतो ते              

शोधू शकाल क� लोक बेश�ुधाव�थेतस�ुधा या तीन �तरां�वारे ��त��या देतात आ�ण �हणनूच ��येक             

�य�तीला 3 म�ुय �णा�या असतात आ�ण �यि�तम�व या 3 �णाल� �वारे ग�ठत आहे �यापैक� �थम               

आयडी(ID)आहे दसुरा अहंकार आहे आ�ण �तसरा हा अ�तअहंकार  आहे.  

जे�हा आपण कोणतीह� कृती करता त�ेहा जे�हा आपण कोणताह� �नण�य घेता त�ेहा आपण या 3               

ट��यांतनू ��य�ात जाऊन �नण�य घेत असता आ�ण ��येक �य�तीम�ये या 3 ट��याची मह�वाची             

भ�ूमका असत.े आता �थम आयडी(ID) �वषयी चचा� क�. आयडी(ID)�हणजे ��य�ात काय आहे?            

आयडी(ID) ��य�ात सव� �ान�ोत आहे. जे�हा आपण ज�माला असतो त�ेहा आपण सव� काह� गुणांसह              

ज�माला येतात. आ�ण हे गुण हे केवळ मानसशा��पासनूच येत असतात. 

(�लाइडवेळ पहा: 11:55) 

आयडी(ID) ��य�ात एक वा�तव मान�सक वा�तव आहे आयडी हा मॅ���स (matrix ) आहे �या अंतग�त               

अहंकार आ�ण अ�तअहंकार देखील काम करतात. आप�याला नेहमी आढळतील क�आयडी(ID) ��य�ात           

�यि�तम�वाची पतू�ता आहे. हे आप�याला काह� क� इि�छणा-या भावनांनी भरले आहे आ�ण आपणास             

ते सव��कारे हवे आहे. हे ��य�ात आयडीचे (ID)काय� आहे आ�ण जे�हा आयडी (ID)एक �व�ृी आहे जी                

कुठलाह� ताण सहन क� शकत नाह�. हे ��य�ात �यि�त�न�ठ अनभुवाचे एक जग आहे हे एकआनंद                

त�व आहे आ�ण या आनंद त�वानसुार काय� करत,े जे�हा आपण आयडी(ID) �वारे काह�तर� �ा�त क�               

इि�छत असाल तर आप�याला ते खरोखर यो�य आ�ण काय चकु�चे आहे याम�ये फरकओळखत नाह�. हे                

��य�ात पवू� सखु त�वानसुार काय� करते आ�ण या सखु साठ� त�व साठ� 2 ��या घेते एक कृती पलटाची                  

आहे �हणनू, जे�हा त�ुहाला असे वाटेल क� आपण अशा ि�थतीत आहात जे�हा आपण ताण सहन क�                
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शकत नाह� आ�ण आपण एक लाजीरवाणी प�रि�थतीत आहात. आपण अचानक एक �कारचा �दलासा             

घेतो आ�ण �शकूंन  �कंवा इतर नैस�ग�क ���ये�वारे ह�  मदत कधी केल� जाते. 

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 13:25) 

याने �माने आप�याला �दलासा �दला क�, जीवस�ृट� खरंच �वार�याने परत येऊ इि�छत असते ती              

नैस�ग�क आहे. तर, आ�ण दसुर� कृती अशी �ाथ�मक कृती आहे जी इ�छा पणू� झाल� आहे. �ायड �हणत                 

आहे क� आम�या दडले�या भावना ते �व�नां�या �पात �दसतात. आप�या स�ु�स�ध प�ुतकात,            

�व�नांचा अथ� लावणे, ते आप�या सव� दडप�या आ�ण दडले�या भावना आप�या �व�नांम�ये �दसतात.             

आ�ण या कॉल इ�छा पणू� आहे. आपण ��य�ात एक �मवार� करा उदाहरणाथ�, एखा�या भकेुला              

�य�तीला अ�नपदाथा��या �च�ाचा �वचार करावा लागतो, पण ��य�ात तो ��य�ात नाह�. ती ��य�ात             

का�प�नक आहे. परंतु ह� पतू�ता झा�यानंतरच अहंकाराची भ�ूमका येत.े अहंकार ��य�ात आयडी(ID) चे             

काय�कार� अ�धकार� आहे आ�ण त�ेहा जीवस�ृट�साठ� आव�यक असले�या �यवहाराची आव�यकता          

असताना अहंकार काय�रत होतो. 

(�लाइडवेळ पहा: 14:58) 

अहंकार �मतृी आ�ण ��तमा दर�यान भेदभाव करतो . तो ��य�ात �यावहा�रक ��ट�ने ��य� अट�              

म�ये या इ�छा पणू� कर�याचा �वचार करेल आ�ण �या साठ� तो ��य�ात �यासाठ� त�व पालन करेल.                

��य�ात हे त�व पाळत असताना तो �वचार करतो, हे कसे �मळवावे, कसे अ�न मा�गतले पा�हजे. �याच                

वेळी, तो सभोवताल�या वातावरणात आ�ण शा�रर�क अव�थांमधील सहज गरजांमधील म�य�थी          

करतो. कधीकधी बाहेर�ल प�र�थीतीमळेु, बा�य व�तुंमळेु अ�न शोध�यामुळे धडपडले जाऊ शकत.े परंतु            

या इ�छा पणू� होणे आव�यक आहे, अहंकार पढेु येतो आ�ण अहंकार पढेु येतो त�ेहा अहंकाराने �वचार                

करणे आव�यक आहे क� ती इ�छा वेदनादायकआहे �कंवा आनंददायकआहे. त�ेहा, जे�हा हा फरक केला                

जातो त�ेहा �तसया� थराचा मह�व येतो आ�ण तो �हणजेअ�तअहंकार , �याला ��य�ात नै�तक सं�था              

�हणतात. जे�हा आपण ��य�ात त�वावर बोलतो त�ेहा, अ�न �मळा�याचा अनभुव �कंवा इतर            

कोण�याह� व�ृीब�दल अनुभवज�य स�यता �कंवा अस�यता ब�घतल� जाते आ�ण आनंद �स�धांत           

जाणनू घे�याचा �य�न करतो क� हा  अनभुव  वेदनादायक �कंवा आनंददायक आहे .  

(�लाईडवेळ पहा: 16:37) 

अहंकार ह� पवू� �य�त केले�या �यि�तम�वाचे काय�कार� अ�धकार� आहे, एक संघ�टत भाग आहे,             

��य�ात आयडी (ID)चा संघ�टत भाग आहे. आता आयडी, ��य�ात र�फले�स (reflex )कृ�त ने             

तणावम�ुत होते आ�ण �ाथ�मक कृती �हणनू अहंकार वा�त�वकतावाद� त�वानसुार न�हे तर वा�त�वक            

�वचारसरणी�वारेच अनभुव वेदनादायक �कंवा आनंददायक आहे  हे जाणनू घे�याचा �य�न करत.े  

आ�ण मग आ�ह� �ायड ने सचुवलेला �तसरा थर येतो, जो अ�तअहंकार आहे. अ�तअहंकार नै�तक पालक               

आहे . हे ��य�ात चांगले आ�ण वाईट अंतग�त ��त�नधी आहे. ब�याचदा आप�याला असे आढळून येते               
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क� आप�या ज�मापासनू ते आम�यावर लादले�या काह� गो�ट� आहेत. एक कृती कर�यासाठ�, एखादे             

कृ�य कर�यास �या�या प�रणामांचे �वचार करतो आ�ण आ�ह� आम�या पालकां�या देखरेखीखाल�           

जगत आहोत त�ेहा आ�ह� अनेकदा �व�श�ट अ�धकार आ�ण चकु��या गो�ट� नकळत लादले जातात.             

आ�ण अ�तअहंकाराला वा�त�वकतपेे�ा आदश� प�रि�थती समजल� जाते. बहुतके वेळा आमचे मन अशा            

प�धतीने असते क� आपण नेहमी आदशा�चा �वचार करतो आ�ण �यासाठ� कर�याचा �य�न करतो,             

आपण �वतःची चकूुन �कंवा काह� चकु�चे कर�यापासून �वतःला रोख�याचा �य�न करतो.           

सखु�वलासापे�ा सखु�वलासासाठ� प�रपणू�तचेी अपे�ा असत,े  

तर आ�हाला असे आढळून आले क� आयडी आनंद त�वावर �व�वास आहे आ�ण वा�तववाद� संक�पनेवर              

�व�वास ठेवणारा तर अहंकार ��य�ात प�रपणू�तवेर �व�वास ठेवतो. आ�ह� तीन �तरांवर आयडी(ID),            

अहंकार आ�ण अ�तअहंकार यां�याशी चचा� कर�त असताना, आप�याला असे आढळले आहे क�            

अ�तअहंकार  हे अहंकार काय� करणाया� आवेगांचा �व�वास धरतो �कंवा �न�ष�ध करतो  

ज�मापासनूच, आपण अनभुवत आहोत, जे�हा आपण मलू असता त�ेहा आपण काह� �व�श�ट सवयी             

�शकत असतो, कारण आपण हे �हणू क� मन�ुय हा काह� सवयी आ�मसात करत असतो , परंतु जे�हा                 

आपण एक कामकर� �यावसा�यक असाल, त�ेहा आपण कम�चार� असता आ�ण आप�याला वेगवेग�या            

मान�सक गो�ट� असले�या लोकांना सामोरे जावे लागत.े त�ेहा एखाद� कृती यो�य �कंवा चकु�ची असेल क�               

नाह� हे ठरवताना आपण आप�या अ�तअहंकाराला ��य�ात अनमुती देतो . अ�तअहंकाराचे �मखु काय�             

पाहून अहंकाराला यथाथ�वाद� �येयासाठ� नै�तक आ�मीय �येय गाठ�यासाठ� आ�ण शवेट�, प�रपणू�तचेा           

शोध �या, एक �कारचे समाधान शोधा. आता, जे�हा आमचे �यि�तम�व �वक�सत होत,े अगद�             

स�ुवातीपासनूच आपण नेहमी �हणू शकतो क� ��य�ात आयडी (ID) ह� एक मान�सक श�ती आहे,              

अहंकार एक जै�वक श�ती आहे, अ�तअहंकार ह� एक नै�तक श�ती आहे लहानपणी �शकले�या सवयी              

ब�याच काळ तशाच राहतात आप�याला असे �हणतात क� मानवी �वभाव बदलत नाह�. कोणीतर�             

�व�श�ट सवयी �वक�सत के�यामळेु �यावर �नयं�ण करणे क�ठण आहे. 

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 21:28) 

आप�या ज�मापासनू ते म�ृयपूय�त एखा�या �य�ती�या जीवनातील हे ट�पे ��य�ात सामािजक           

�भावामळेु बनतात, वेगवेग�या आ�हानास वेगवेग�या सामािजक संदभा�त येतात आ�ण ��य�ात          

नेमके कसे ठरवले जाते हे आपण शोधू शकाल. कशा मान�सक �कारे ��श��त केले गेले आहे?हे समजेल                

.  

काह�वेळा असे आढळून आले क� मलू शार��रक�र�या वाढत असताना कदा�चत �यांचा मान�सक वाढ कमी              

होते , अनेक लोक �यां�या जीवनात अ�तशय दःुखी अनभुव घेत असतात . �यांना अनेकदा असे आढळले                

आहे क� �यां�या मान�सक वाढ यो�यर��या झाल� नाह� . आपण ब�याच उदाहरणात बघतो लोक �यां�या               

स�ुवातीला काह� अ�यंत दःुखी प�रि�थतीत सापडले असतील तर ते अंतमु�खी वाटतील काह�वेळा ते             

अ�तशय �नराशावाद� होतात, कधीकधी ते उदासीनतनेे भरले जातात आ�ण काह�वेळा ते खपू नकारा�मक             
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होतात. हे सव� खरोखरच एक �कारचे �भाव आहेत आ�ण हे सव� मान�सक �य�व�प�ीमळेु होते कारण               

आपण जे�हा आप�या �यि�तम�वा�या �वकासाब�दल �वचार करतो. येथे, �ुएडने �यि�तम�वा�वषयी          

आ�ण �यांनी सचुवले�या �तरांवर आ�ण �या द�घ�काळ सचुवले�या स�ुवधांसंब�दल हे आकलन होते परंतु             

नंतर अनेक �स�धांतवाद� या दर�यान आले आ�ण �यां�यापैक� बरेच जण अगद� �ायडने ��ता�वत             

केले�या �स�धांतांना �वरोध करत होते. �यापैक� एक अ��ेड अ◌ॅडलस� �स�ट�म आहे जो स�या�या             

संदभा�त अ�तशय �ासं�गक आहे. अ◌ॅडलरने काय सां�गतले आ�ण �ायड आ�ण आ��ेड अ◌ॅडलर यांनी             

केले�या �व�ृींमधील फरक काय ते देखील आपण पाहू शकतो. आता, अ◌ॅडलरचा �व�वास होता क� मानव               

�ाम�ुयाने सामािजक �ाणी आहेत आ�ण ल��गक नाह�.  

वेगवेग�या अव�थां�वारे मन�ुय �वतःला सधुा� शकतो. ��य�ात असे नाह� क� भतूकाळातील           

अनभुवातनू �यांचे �यि�तम�व बनले आहे, उलट �यांचे �यि�तम�व �हणजे भ�व�यातील अपे�ेचा सवा�त            

मोठा गुण आहे. आ�ण �यासाठ� �यांनी वेगवेग�या मागा�चा स�ला �दला. अ◌ॅ��ेड ऍडलर आप�या             

ज�मापासनू अगद� गबाळा �दसत होता, तो आकष�क न�हता आ�ण �याला काह� आजार देखील होता ,               

एका �व�श�ट �णी �या�या व�डलांना सांग�यात आले क� आपण आपला मलुगा गमावला आहे, परंतु              

नंतर एडलर एक वै�यक�य �यवसायी अस�यामळेु आ�ण प�ह�या महाय�ुधात तो खरोखरच डॉ�टर होता             

आ�ण �याने अनेक ��णांची सेवा केल� तसेच �यांनी एक �स�धांत �वक�सत केला �या�वारे �याने असे               

�हटले आहे क� मानव �वत: बदल ूशकतात आ�ण याम�ये  समाज जा�त मह�वाचा  आहे.  

मानवांना सामािजक हेतनेू �ेरणा �मळाल� आहे आ�ण सामािजक हेतचूा ��य�ात मानवी वत�नावर मोठा             

�भाव आहे. आ�ण �यासाठ�, �याने �हटले क� का�प�नक अं�तम �नण�य सां�गतले, उदाहरणाथ�,            

�ामा�णकपणा सार�या �व�ृी सव��म आहे, अंत साधनेचे समथ�न करतात आ�ण जे �यां�यासाठ�            

स�गुण आहेत ते हा �वगा�चा आहे आ�ण जो पापी आहे �यां�यासाठ� जे खरे आहे नरक. अशा                

वातावरणात, आ��ेड एडलर �वत: सधुारणा कर�यासाठ� �वत: एक�न�ठ. आ�ण �याने काय �हटले आहे             

क� मन�ुय �वतःच बदलू शकतात, ते �वत: �व�श�ट मागा�नी �वत: बदलू शकतात. आ�ण �यातील              

प�हल� गो�ट का�प�नक अं�तम �पधा� होती. काह� गहृ�ते आहेत आ�ण आपण या गहृ�तचेी �वाह� देऊ               

शकत नाह� परंतु ��य�ात आ�ह� वाट बघू शकतो आ�ण आ�ह� वाट पाहत असताना, आ�हाला जाणीव               

आहे. कारण ते अचकू काय आहे आ�ण काय चकु�चे आहे ते आ�हाला सांगतो. सव� मानवांना �े�ठ�वासाठ�                

�य�नांची पराका�ठा करावी लागते आ�ण अशा�कारे जे�हा आपण �े�ठतबे�दल बोललो, त�ेहा ते            

�हणतात क� असे काह� लोक आहेत �यां�यात कदा�चत काह� कमतरता असू शकतात �यांना कदा�चत              

�ास होत असेल. 

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 26: 3 9) 

आ�ण नंतर, तो आप�या जीवनात �वत: ची सधुारणा क� शकतो, वेगवेग�या �संगांमधनू मन�ुय             

�शकतो आ�ण मन�ुय कधी कधी �या�या बु�धीतनू �े�ठता �मळवू शकतो, काह�वेळा �या�या            

ब�ुधीमानाने काह� वेळा इतर मा�यमां�वारे.  
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बया�चदा आपण असे करतो क� आपण एक �कारचे �वतःची ओळख क�न घे�याचा �य�न करतो,              

��येक मन�ुय अनुकरण कर�याचा �य�न करतो �ायड श�द अनकुरण वापरत नाह� तर ऐवजी �वतःला              

ओळखने असे �हणतो . अथा�त, सव�काह� अनकुरण करता येत नाह� कारण सव�काह� ओळखता येत नाह�,               

परंतु काह� �व�श�ट गुण आहेत जेथे आपण कमी पडत आहोत जेणेक�न आपण ते भ�न काढ�याचा               

�य�न क�.  

��येक मन�ुयाचे जीवन वेगळे असत.े अ◌ॅ��ेड ऍडलरने वैयि�तक मानसशा��ावर जा�त ल� क� ��त            

केले होते �हणून आ�ण �वतःला वेगळे आ�ण वेगळं कर�याक�रता, मन�ुय ��य�ात एक �कारचा             

आ�मक बनला आहे, मन�ुय ��य�ात �गती करतो, आनंद हा मह�वाचा नसनू तर तो �यि�तम�वाची              

प�रपणू�ता मह�वाची आहे. 

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 27:53) 

कि�पत व�तमुान मन�ुयाला वा�त�वकतशेी अ�धक �भावीपणे वाग�याची अनमुती देतात. आ�ण          

�यां�या उपयो�गता �कट झा�यानंतर �यांना �वत�रत केले जाऊ शकते. ��येकजण काह� �माणात श�ती             

�मळ�वतात आ�ण ह�च अशी श�ती आहे क� �याला �या�या आय�ुयात पढेु �गती कर�यास �व�ृ करत.े               

उ�कृ�टता ह� �ावी�यसाठ� �य�नशील आहे.  

आ�हाला असे आढळले आहे क� एखा�या �य�तीला �याचा कमकुवतपणा �ेरणादायी ठ� शकतो आ�ण             

या उदाहरणांपैक� एक �हणजे मा�रअ�पन थांगवेलू यांचा 21 वषा�चा मलुगा �याने पॅराऑलि�पक म�ये             

गोल केला , �याने आधीच �या�या आय�ुया�या एक पायाचे नकुसान होत,े पण नंतर �यानेच ��य�ात               

�याला अ�धक काह�तर� कर�यास �े�रत आ�ण नंतर एक �कार�या �यनूगंड कमतरतमेळेुच �याने यश             

सा�य केले  

कमकुवतपणासाठ� ��श�ण स�ां�वारे आ�ण सव� ताकद��नशी बळकट� देऊन त�ड देणे ��य�ात एक            

उ�कृ�ट �ेरणा श�ती आहे.  

�हणनू, जे�हा आपण �यि�तम�वा�वषयी बोलतो आ�ण आपण �यि�तम�वा�या �न�म�तीब�दल बोलतो,          

त�ेहा आपण �वचारात �यावे क�, कमतरता असू शकतात, फरक असू शकतो, अशी प�रि�थती असू शकत,े               

जी खरंतर आम�या वाढ�स अडथळा आणते, परंतु मन�ुय �हणनू, आपण सव�जणआप�यातनू बाहेर पडू              

शकतो, आपण सगळेजण �य�न क� शकतो, आपण आप�या जीवनात काह� �माणात प�रपणू�ता            

�मळव�यासाठ� पढेु जाऊ शकतो. ��येक �य�तीचे जीवन �भ�न आहे दोन लोक �या�माणे मी स�ुवातीला              

�हट�या�माणे एकसारखे नाह�त . आ�ण ��येकजण वेगळा आहे, ��येकाची शैल� वेगळी आहे            

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 30:06) 

 46  



आ�ण �वतःला स�ुप�ट कर�यासाठ� आपण नेहमी वेग�या शैल�चा �य�न केला पा�हजे �या�वारे आपण             

आप�या �वकासास अडथळा आणणा�या प�रि�थती टाळू शकता आ�ण आपण �वत: ला एक सज�नशील             

आ�ण   सामािजक���या उपय�ुत �य�ती  बनव ूशकतात .  

��य �म�ांनो, आपण हे ल�ात �यावे क� जीवनात आप�याला खपू संधी �मळतात . आपण एखा�या               

सं�थेम�ये काम करत आहात �कंवा आपण आप�या घरात असलात तर�ह� लोकांशी तमुचा संपक� येईल .               

आपण लोकांशी �या �कारे �यवहार करता , लोकांशी संवाद साधतात हे तु�हाला दसु�याचे             

�यि�तम�वाची त�ुहाला �कती मा�हती आहे यावर अवलंबनू आहे . हे खरंच त�ुहाला �यांचे �व�लेषण              

कर�यात मदत करेल आ�ण �यां�या �वषयी यो�य �यवहार त�ुह� क�न इतरांना गौरव आणू शकाल . खपू                

ध�यवाद 
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सॉ�ट ि�क�स 

 (Soft Skills) 

 डॉ. �बनोद �म�ा, �डपाट�म�ट ऑफ हुमॅ�नट�ज अँड सो�सअल साय�सेस  

(Department of Humanities & Social Sciences), इं�डयन इंि�ट�यटू ऑफ टे�नॉलॉजी, �रक� 

 (Indian Institute of Technology, Roorkee) 

�या�यान - 06 सकारा�मक �वचारसरणी  

 

हॅलो आपण आप�या �यि�तम�वांपासनू आप�याला मदत करणा�या �व�वध घटकां�वषयी चचा� केल�           

आहे, परंतु चचा� के�या�माणे, आपण वेगवेग�या धमा�तील लोकांना भेटतो, कामा�या �ठकाणी वेगवेगळे            

�ि�टकोन बाळगणारे लोक असतात . जग�यासाठ� आ�ण यश�वी हो�यासाठ�, कोण�या उपाययोजना           

करणे आव�यक आहे? आ�ण जो एक उ�म उपाय आहे तो सकारा�मक �वचार आहे, जो ��य�ात               

आप�याम�ये चेतना �नमा�ण करतो , �यामळेु आप�याला पढेु जा�यासाठ� आ�ण केवळ आप�यासाठ�च            

न�हे, तर संघटनेसाठ�ह� तातडीने वागावे, अशी �ेरणा देते . आपण चचा� करणार आहोत, सकारा�मक              

�वचार काय आहे आ�ण आपण सकारा�मक कसे असू शकतो जशी चचा� के�या�माणे, आपण वेगवेग�या              

�यि�तम�वांचे, �भ�न समजुती, �भ�न मनोव�ृी, वेगवेग�या �कारचे �वचार, �भ�न संभाषण शैल�           

असलेले लोक आहोत, मग अशा प�रि�थतीत आपण �वतःला सकारा�मक बन�यास कशी मदत क�             

शकतो? आपण कधीह� �वत: ला याचे �व�लेषण केले आहे का ? आपण कधीह� काय आहेत याचा एक                 

�य�ती �हणनू �वचार केला आहे का ? आपण आशावाद� आहात का ? �कंवा आपण �नराशावाद� आहात?                

सकारा�मक �व�लेषणाची �या�या कशी करता येईल यावर चचा� कर�यापवू� आपण एक लहानसे उदाहरण             

घेऊ.  

आपण एक �लास पा�याचा �वचार क�या. एक �लास पाणी, जर एका �लास पा�यात टाकला गेला आ�ण                

पा�याची पातळी फ�त अ�या� पय�त असेल तर एक �य�ती असे �हणेल क� �लास हा अधा� �रकामा आहे                 

अ�य �य�ती असे �हणू शकतात क� �लास अध� भरला आहे. हे ��य�ात 2 �कारचे �यि�तम�व दश�वते                

जो �हणतो �लास अधा� �रकामा आहे तो ��य�ात �नराशावाद� आहेत. जो �हणतो तो �लास अध�वट               

भरलेला आहे तो आशावाद� आहे . �नराशावाद� �हणजे अशी �य�ती जी नेहमी गो�ट�ं�या नकारा�मक              

बाजकूडे पहात असत,े परंतु आशावाद� �हणजे ती नेहमी गो�ट�ं�या उ�वल बाजकूडे पहात असत.े             

�नराशावाद� ��येक बाबतीत नकारा�मकता, ��येक संधीब�दल नकारा�मकता शोधत,े तर आशावाद�          

नेहमीच संधी नसतानाह� संधी �नमा�ण कर�याचा �य�न कर�त असतात. हे ��य�ात सकारा�मक            

�वचारामळेु आहे. आप�याला सकारा�मक बनवू शकते काय? सकारा�मक �य�तीला अनेक फायदे होतात            

ते ��य�ात आप�या मान�सकतचेे �व�लेषण करते परंतु तो नेहमीच असा �व�वास करतो क� तो क�               
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शकतो, हे नेहमीच क� शकतो. नॉम�न ि�ह�स�ट पेलेल, ��स�ध लेखक आ�ण सकारा�मक �वचारकांपैक�             

एक, सकारा�मक �वचारसरणी�या श�तीचा लेखक �हणतो, सकारा�मक �वचार ह� एक सकारा�मक           

मान�सक व�ृी आहे एक सकारा�मक मान�सक व�ृी असणे आव�यक आहे. 

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 03:50) 

हे ठामपणे �व�वास बाळगतात क� लवकरच गो�ट� अ�धक चांग�या होतील, आ�ण �या ��धेमळेु             

एखा�या�या सम�येवर मात कराल . ��य�ात �व�वासाचा एक ��न हा सकारा�मक �वचारसरणीचा ��न             

आहे. आप�याला असे �दसनू येईल क� आपण एक चांगला उ�योजक बनू शकाल जो चांगला उ�योजक               

आहे जो नेहमीच जोखीम घेऊ शकतो. �याला जोखीम कधीच घेता येत नाह� ती कधीह� फायदा �मळवू                

शकत नाह�. �या �य�तीने केवळ संधीच सोडल� नाह� असा �वचार क�न तो असे क� शकत नाह� तो                 

खरोखरच क� शकणार नाह�, परंतु जो कोणी असा �व�वास करेल क� तो असे क� शकतो ते नेहमीच क�                  

शकेल. चला एक �नर��णाचा अ�यास क�या, �व�यम जे�स नावाचा एक ��स�ध मानसशा��� आहे             

जो �हणतो आपण फ�त अध�वट जागे आहोत. 

(�लाइडवेळ पहा: 05:02) 

आपण सव� फ�त अध�वट जागे आहेत. आ�ह� आप�या शार��रक आ�ण मान�सक संसाधनांचा केवळ एक              

छोटासा भाग वापरत आहोत. आपण ��य�ात �वतःला ओळखत नाह�, आपण कधीच एक �कारची उघड              

केल� नाह�, आपण कधीह� �व�लेषण केले नाह� त�ुहाला खरंच �वत: चे एक �कारचे �व�लेषण करावे               

लागेल, त�ुहाला �वत: ला उघड करावे लागेल आप�याला ��य�ात शोधणे आव�यकआहे, आ�णआपण              

शोधू शकता आ�ण जे�हा आपण शोधू शकता, त�ेहा आप�यात �या गो�ट�ंची कमतरता केल� आहे              

�यासाठ� भरपाई क� शकता. व�तिु�थती सांगून सामा�य मानव �य�ती आतापय�त �यां�या मया�देतच            

राहतात. आप�याला  आप�या मया�दा मा�हत आहे का?  

आप�यापैक� बहुतकेामधे अ�या काह� गो�ट� आहेत �या आप�याम�ये लपले�या आहेत; आपण �याच            

अंवेषन कधीह� केलं नाह�. �यां�याकडे �नर�नरा�या �कार�या श�तींचा ताबा आहे ब�याचवेळा ते नेहमी             

वापर�यात अयश�वी होतात . एखा�या नवीन खेळाडू खेळायला येतो त�ेहा तो आप�यासमोर वेगवेग�या             

प�रि�थतींम�ये आला असेल आ�ण तो एक नव�श�या असला तर �याला कसे हाताळता येईल हे �याला               

कळत नाह�, पण जर तो ��य�ात सकारा�मक असेल आ�ण तो फ�त खेळत असेल आ�ण �याला त�ड                

�यावे लाग�यास �याला आपण �वजयी बनतो असे वाटते. हा ��य�ात �या�या सकारा�मक �व�वासाचा             

प�रणाम आहे हे �या�या सकारा�मक �वचारांचा प�रणाम आहे. आता, जे�हा आपण कामा�या �ठकाणी             

असाल त�ेहा आप�या सभोवती असणारे लोक �कती मह�वाचे आहेत हे समजनू घेणे फार मह�वाचे आहे.               

डॉ. ए�रक बन� यांनी मानवी वागणकू आ�ण मानवां�या व�ृीचा अ�यास केला आ�ण अ�यास केला आ�ण               

त े 4 �कार�या �न�कषा�वर आले .  

(�लाइडवेळ पहा: 07:04) 
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�थम मी ठ�क नाह� , आपण ठ�क नाह�, हे एक अंतमु�खी असणारा �य�ती सांगतो. तो नेहमी असे �वचार                  

करेल क� तो ह� नाह� आ�ण इतर पण नाह� . आता ह� एक मान�सकता आहे कारण या मान�सकतमेळेु                  

लोक पढेु जाऊ शकत नाह�त, ते कधीह� पढेु जाऊ शकत नाह�त. हे, दसुया� �ेणीचे �य�ती जे �हणू शकते                  

क� मी ठ�क नाह�, आपण ठ�क आहात. अशी �य�ती जे�हा �याला वाटते क� तो ठ�क नाह�ये, परंतु आपण                  

ठ�क आहात नकारा�मक मानले जाऊ शकते. �तस�या �ेणीतील �य�ती �हणेल मी ठ�क आहे, आपण              

ठ�क नाह� आहोत. अशा �य�तीला �वचार लादनारा होऊ शकतो, तो फ�त �यालाच समजतो क� तो               

मह�वाचा आहे आ�ण इतरांना नाह�. आता, आजकाल आपण काय�संघांम�ये काय�रत असतो �हणनू,            

आ�हाला संघात �क�प �मळत आहेत, आ�हाला वेगवेग�या सं�कृती, देश, मनोदयातील, सवयी,           

नैस�ग�क आ�ण लोकांशी काम करावे लागते जेथे आ�हाला एक �णाल� �वक�सत कर�याची गरज आहे.              

���या �या�वारे आपण सहकाय� क� शकतो. आ�ण हे त�ेहाच श�य आहे जे�हा आपण अशा �कारचा               

व�ृीने येतो जे�हा आपण �हणू शकतो क� मी ठ�क आहे, आपण ठ�क आहात. आता, �या एक �कारचा                 

�य�तीच केवळ सकारा�मक नाह�, तर तो सहकार� आहे. अशा �य�तीने गटातील ब�याच जणांना �े�रत              

क� शकतो आ�ण यश�वी �न�कष� काढू शकतो आ�ण सं�थेसाठ� �यांचा  गौरवह� क� शकतो. 

�नसगा�ने सव� मानवांनी जर सकारा�मक मान�सकतनेे �वचार केला तर ते यश�वी होऊ शकतात जे�हा               

प�रि�थती आप�या बाजनेू नसते त�ेहादेखील . मी याआधीच �हट�या�माणे सकारा�मक �वचारसरणीचा           

माणसूामळेु एका �भ�न प�रि�थतीला संधीत �पांत�रत करता येते आ�ण तो खरोखरच बदल घडवनू आणू              

शकतो. आता, आपण सवा�नी यश�वी हो�याची इ�छा आहे कारण आपण सवा�ना यशाची तहान लागल�              

आहे आपण सवा�नीच उ�सकुता �नमा�ण केल� आहे, परंतु आपण समजनू घे�याचा �य�न क�या,             

आप�यात एक �कारची सकारा�मकता कशी असावी . आपण  सकारा�मक �वचार कसा  �वक�सत करतो. 

बहुतके वेळा जे�हा आपण एखाद� नेमणकू �मळवताना �वचार कर�यास स�ुवात करता त�ेहा बहुतकेदा              

त�ुह� खपूच संशय घेता क� नाह� �क काम त�ुह� क� शकता �कंवा नाह�. पण �वत: वर �व�वास ठेवा,                  

आपण �मतनेे भरलेले आहात, आपणाम�ये �चंड साम�य� आहे, आपण �वत: ला ओळखलेले नाह�,             

�वतःवर �व�वास ठेऊन �वतःला स�म होऊ शकता. मागील भाषणात, आ�ह� अशा लोकांशी बोललो             

आहोत �यात इतर लोक ��स�ध आहेत जे �वतः ��स�ध आहेत आ�ण मी �हणेन क� आपण ��येक                

गुणव�ेचे अनकुरण क� शकत नाह�. आपण केवळ �या गुणांमळेु आपले समाधान केले आहे �याचे              

अनकुरण करा, परंतु नंतर एखा�या �य�तीची ि�थती काय असेल? तो �वत: चे मह�व �वतःहून              

गमावेल.  

मला एका ��स�ध गायकची आठवण झाल� आहे �यात खरंच खपू चांगला आवाज होती पण �त�याकडे               

चांगले �दसण न�हतं आ�ण ती कधीह� �त�या दातं लप�व�याचा �य�न करत होती आ�ण जे�हा ती परत                

आल� त�ेहा �त�या काया�त ती पणू�पणे �नराश झाल� होती आ�ण तर �द�दश�कांपैक� एकाने �तला भेटायला               

बोलावले आ�ण �हणाले क� आपण दात लप�व�यासाठ� �य�न का करता आ�ण �यामळेु आपण आपला              

आवाज लपव�याचा �य�न कर�त आहात, ��य�ात तमु�यात ��तभा आहे. ते केवळ मह�वाचे घटक होऊ              
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शकतात आ�ण आपण यश�वी होऊ शकता. तर, सव� गो�ट�ंचा अथ� �वतः बन�याचा �य�न करा, असा               

�वचार करा  क� आपण सव��कृ�ट आहात आ�ण आपण सव��म होणार . 

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 11:35) 

त�ेहा, आप�या �वतः�या �मतवेर �व�वास ठेवा. न�क�च, ��येकजण �या�या �कंवा �त�याम�ये सव�            

�कारचे कौश�य ठेवू शकत नाह�, परंतु �याच वेळी प�रि�थतीनसुार, वेगवेग�या आ�हानां�वारे,           

इंटरफेस�वारे, एखा�याने कौश�य वाढवू शकतो. हे न�क�च, जाणनू घे�यासाठ� सचुवले जात,े परंतु            

इतरांपासनू �नर��ण आ�ण �शकत असताना, आप�या �वत: चे असे पहा �क, आपले �वत: चे अि�त�व               

गमावणार नाह�. आप�याला �मळालेले गुण आपण खरोखर पढेु जाऊ शकता याचे अनुकरण करा, परंतु              

आपले �वतःचे गुण गमावू नका. कारण आप�याकडे आप�या ��येकास �कंवा �या�या �व�श�ट गुणांमळेु             

�यास �याला वेगळे केले जाऊ शकत.े  

�व�श�ट घटक शोधा आ�ण हे आपण �वतःला ओळख�याचा �य�न कराल त�ेहाच आढळू शकेल. हा              

मानवी �वभाव आहे क� जर एखा�या गो�ट�मळेु आप�याला �ास होत असेल तर आपण नेहमीच �या               

लप�व�याचा �य�न कराल असे आढळेल. पण ल�ात ठेवा, मन�ुय बदलू शकतो, आपण कदा�चत             

�जवे�ट हे �कती कमकुवत असले हे माह�त असेल. ते ��य�ात खपू अडखळायचे पण नंतर सराव               

मा�यमातनू ते एक महान व�ते �हणनू आले आप�याकडे �वत: म�ये अफाट �मता आहेत कारण              

आपण आप�या उ��द�टांचे अनसुरण करत.े जर आपण आपले �येय जाणनू घेतले आ�ण जर आपण              

यो�य �दशनेे यो�य कृती�वारे काय� केले गीता म�ये असे �हणतात क� यो�य कृती करा, त�ुह� खरंच                

कृत� आहात, "कम�णी वे�धकार�ते मा फलेशु कदाचन". काय होईल? आपण ��य�ात �नण�य घेणारे             

�य�ती नाह�, परंतु आप�याला आप�या �वत: �या �व�नांचा पाठपरुावा करावा लागतो. , आपणआप�या              

�वत: �या �येयांचे अनसुरण केले पा�हजे, आपण धा�म�क माग� अनसुरण, धा�म�क माग� �या आ�णआपण               

यश�वी हो�यासाठ� जात आहेत आढळेल.आपण आप�या �वत: �या �येयावर ल� क� ��त करणे            

आव�यक आहे.  

कामा�या �ठकाणी त�ुह� ��येकाला ओळखत नाह� आ�ण इतरांना आप�या �मतबे�दल माह�त नाह�            

पण मग यो�य आ�ण समाधानकारक संवादासह तसेच संतोषजनक �यवहार कर�यासाठ� आपण यो�य            

लोकांशी संवाद साधू शकता. आवड आ�ण सवयी जसे मी सां�गतले आ�ण त�ुहाला संघात काम करावे               

लागेल आ�ण संघातील सद�यांम�ये ते वेगळे असतील तर मगआपण �वत: एक �य�ती �हणनू �वतःची               

कशी ओळख �नमा�ण करायचची ? कोणाचे �ान इतरांना सम�ृध क� शकते आ�ण कोण �शकू शकत.े या                

��नांचा दोन ��स�ध त�ववे�यांनी  चांगला अ�यास क�न  जोहार� �वडंो ( Johari Window)�दल� आहे  

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 14:51) 

��य�ात १९५५ म�ये अमे�रकन मानसशा��� जोसेफ लूफ आ�ण हॅर� इनगॅम यांनी तयार केलेल� ह�              

�था आहे. आता तथेे दोन लोक होते आ�ण ते ��य�ात एक �कारचे एक संघ �हणनू दाखवले आ�ण काह�                  
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�व�श�ट �वडंो पे�स (window panes). आ�ण �यांनी �हटले क� जे�हा एखाद� �य�ती �वेश करते त�ेहा               

नवीन �य�ती �वेश करते त�ेहा तो गट आहे, तो ��य�ात दाखव�याचा �य�न करतो, काह� कौश�यांचे               

�दश�न कर�याचा �य�न करतो, परंतु अ�ामा�णकपणा ि�थतीमळेु आ�ण �याचे सव� कौश�य इतरांना            

�ात नाह� आ�ण �यालाह� मा�हती नाह�. परंतु अशा प�रि�थतीत जे�हा संवाद साधला जातो त�ेहा नवीन               

सद�य आप�या �वतः�या कौश�यांचा पदा�फाश कर�यासाठ� गट सद�याची जबाबदार� बनते. आ�ण           

यासाठ� जोहार� �वडंो ( Johari Window) ��ता�वत होती. जोहार� �वडंोचे �मखु काय� �प�ट करणे आ�ण               

�वत: ची जाग�कता सधुारणे आहे, �या�माणे आ�ह� यश�वी हो�याब�दल सां�गतले होते, आ�हाला            

आप�या काह� �मखु कौश�ये उघड करणे आव�यक आहे जे आ�हाला �वतःला जाग�क बनवायचे आहे.              

ब�याच गो�ट� आहेत �या आप�याला �वतःब�दल मा�हती नाह�त, इतर अनेक जणांना गो�ट�            

आप�याब�दल मा�हत आहेत आ�ण अशी अनेक गो�ट� आहेत �या आप�याला मा�हत नाह�त �कंवा             

इतरांना मा�हत नाह�. �हणनू, जोहार� �वडंो( Johari Window) ��य�ात �वत: ची जाग�कता आ�ण             

पर�पर सम�वय �प�ट कर�यासाठ� काय� करत.े हे ��य�ात इतर गटांशी गट संबंधांचे म�ूयांकन             

कर�यासाठ� एक पाऊल पढेु जात.े �वतः आ�ण नंतर इतर, इतर गट सद�यआहेत. आ�ण सॉ�ट ि�क�स                

(Soft Skills ) हे जोहार� �वडंो( Johari Window)मह�वाची भ�ूमका बजावत,े यामळेु आप�याला आप�या             

सॉ�ट ि�कल (Soft Skills )नसुार समज�यास आ�ण ��श��त कर�यास मदत होत.े काह� उदाहरणा�मक             

कौश�यां�वारे आपले वागणे, आप�याला आपले कौश�यास मदत होत.े आता ह� ��य�ात जोहार� �वडंोची             

( Johari Window) ��तमा आहे, त�ुहाला �दसेल क� �तथे चार �खड�या आहेत आ�ण जे�हा मी               

�हट�या�माणे एखाद� नवीन �य�ती �कंवा गट जोडल� जाते त�ेहा जोहार� �वडंोची ( Johari Window)चे              

चार भाग होतात . जोहर� �खड�या 4 भाग बन�या, �याला चार भाग �हटले जात�ेकंवा चार �देश �कंवा                 

चतभुु�ज �हटले जात े(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 17:22) 

तर मग प�हला भाग �हणजे �वतःचे ओळखलेले �प असत,े दसुरा भाग न ओळखलेले �तसरा भाग               

�हणजे ल�ुत असलेले , आ�ण नंतर चौथा भाग अ�ात �व असतो . 

(�लाइडवेळ पहा: 17:58) 

आता, या जोहार� �वडंो ( Johari Window) संवाद आ�ण संवाद मा�यमातनू कौश�य उघड कर�यात फार               

मह�वाची भ�ूमका बजावल�. हे ��य�ात उघड होते, ��य�ात ते �यां�या समहूा�या संबंधात अनभुव,             

भावना, ��ये, �ि�टकोन, कौश�ये, हेत,ू �ेरणा, आतनू �कंवा एखा�या �य�ती�या �पात मा�हती दश��वते.             

पवू� मी �हट�या�माणे, जोहार� �वडंोम�ये( Johari Window), समहूाचे सद�य दसु�या �य�तीशी संवाद            

साधतात जो कधीकधी नवीन असू शकतो. आ�ण �यांचा संबंध अ�भ�ाय �वारे सामा�यक क�न चार              

पर�परसंबंधां�वारे �वक�सत होईल. 

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 18:43) 
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ते �यि�तम�व �कंवा �वत: �या समहूातील इतरां�वारे मा�हती ओळखत अस�याब�दल भावना आ�ण            

�ेरणा, काह�वेळा �ात आ�ण अ�ात �य�तीचे ��त�न�ध�व करतात. प�हला कोन��टं �कंवा प�ह�या            

पभागाला  खलुा  भाग �हणतात. या �े�ात, अशी �य�ती आहे जी इतरां�वारे ओळखल� जात.े 

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 1 9-9) 

आता, हे �े� �व�ता� शकते कारण आ�हाला काह� �य�तींची आव�यकता आहे. आ�ण मग जे�हा आपण               

आप�या पर�परसंवादा�या मा�यमातनू संवाद साधतो आ�ण आप�या ��तसादा�वारे आपण अ�धक          

जाणतो, त�ेहा आपण �वतःच सम�ृध होत असतो . मग न ओळखलेला भाग येतो �या �य�तीकडून               

अ�ात आहे, �तथे काह� गो�ट� आहेत �या �या �य�तीकडून ओळखले जातात , परंतु इतर कोणालाह�               

मा�हती नसते . एक नवीन �य�ती अ�ात आहे, �तला �वतःब�दल काह� मा�हती नाह� कदा�चत काह�               

चकू हो�याची श�यता आहे, पण नंतर इतरांना ते मा�हत आहे. मग लु�त असलेला भाग येतो जेथे                

�य�तीला �वतःब�दल मा�हती असते आ�ण इतरांना �या ब�दल मा�हती नसते आ�ण अं�तम भाग             

�हणजे जे काह� अ�ात आहे त ेइतरां�वारे देखील अ�ात आहे. आ�ह� यावर चचा� करणार आहोत.  

प�हला भाग ��येक �य�तीसाठ� ख�ुया �े�ास �वक�सत कर�यात मदत करतो. मला काह�तर� मा�हत             

आहे आता मला मा�हती आहे �हणनू मी इतरांना हे ओळख�यास आवडले आ�ण इतरांना हे देखील मा�हत                

असत.े पण एकाचवेळी ख�ुया �े�ाचा आकार �ै�तजपणे आ�ण नंतर अनलुंब दो�ह� �काराने तसेच             

��तसादा�वारे �वारे आ�ण �वनंती �वारे, पर�परसंवादां�वारे �व�ता�रत करता येतो. हे खलेु �े� खलेु             

सकारा�मक संभाषणा�वारे �व�ततृ केले जाऊ शकत.े 

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 20:32) 

आता अशा काह� प�रि�थती आहेत जेथे उदाहरणाथ�, न ओळखलेला अ�ात भाग �हणजे एखा�या             

�य�तीला �वतःब�दल काह� मा�हती नसते तर इतरांना मा�हत असते. आता, अशी प�रि�थती            

उ�भव�यास �या �य�तीला काह�तर� मा�हती नसते आ�ण गटाने चांगले काम केले पा�हजे. �या नवीन              

सद�याला जे मा�हत नाह� क� �याला ते मा�हत क�न �यावे लागेल आ�ण कधीकधी हे एक �कारचे                

भाव�नक अ�व�थता �नमा�ण क� शकत.े 

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 21:20) 

यामळेु भाव�नक अि�थरता �नमा�ण होऊ शकत.े �हणनूच, या �े�ाचा �व�तार कर�यासाठ�, ते            

�यव�थापक आहेत जे इतरांना उ�ेजन देऊ शकतात आ�ण इतर �य�तीला गैर-अ�भ�ाय देऊ शकतात.             

आ�ण इतर सद�यांना देखील हे मा�हती होते क� �याला या �े�ाला सम�ृध करता येईल �हणून �याला                

ओळखता येणे आव�यक आहे, तो कुठे आहे याची �यांना जाणीव असणे आव�यक आहे . 

(�लाईडटाइम पहा: 21:58) 
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नंतर ल�ुत असलेला अ�ात �व अशा �े�ांत आप�याला असे आढळून येते क� काह� गो�ट� आहेत जी                

�वत: ला �ात आहेत परंतु आ�ह� �यास कामा�या �ठकाणी इतरांपासनू लपवनू ठेव�याचा �य�न करतो              

ब�याच गो�ट� लप�वला जाऊ शकत नाह�त. अथा�त, आप�या कामा�या शैल�शी संबं�धत, आप�या            

काय��मतबे�दल, आप�या �ामा�णकपणाब�दल आ�ण सव�संबं�धत, या संबं�धत लपलेले �े� म�ये          

असलेले आ�ण �खडक��या फलक हलवून चालू खलुासे�या ���ये�वारे ख�ुया �े�ाम�ये या लप�वलेले            

�े�ातील एक �कारचा सहकाय� �व�वासाह�ता आ�ण �श�णात मदत करणे आ�ण एक �कारचे वातावरण             

�नमा�ण कर�यास �ो�साहन देऊ शकतो, एक सामा�य कारण आ�ण सामा�य �येय साठ� �याम�ये             

समहूातील सव� सद�यांना काह� मागा�ने �कंवा इतर एकमेकांना सम�ृध करत आहेत, एकमेकांसाठ� साठ�             

काम करत आहेत.आ�ण त ेफ�त यो�य संवाद मा�यमातनू श�य आहे 

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 23:05) 

आता, चतथुा�श 4 हा �े� आहे जो अ�ात �व आहे. आता, या �े�ात, न�वन �य�तीकडे अ�ात आहे, पण                  

इतरांना अ�ात देखील मा�हत नाह�. येथे अशी प�रि�थती आहे िजथे गो�ट� उघडक�स येऊ शकतात, जेथे               

साम�ूहक �कंवा पर�पर शोधांनी गो�ट� शोध�या जाऊ शकतात, उदाहरणाथ�, जे�हा एखादा गंभीर �ण             

असतो आ�ण कोणालाह� कळत नाह� क� �वतःला �कंवा इतरांना मा�हत नाह� अशा प�रि�थतीत अचानक              

त�ुहाला आढळेल , नवीन काह�तर� नवीन आहे जे बाहेर येऊ शकते आ�ण यातनू त�ुहाला �वत: ची शोध                 

सापडले. अथा�त, कधीकधी संवेदशील असू शकते आ�ण या �े�ाचा �व�तार �कती �माणात केला जाऊ              

शकतो हे ��य�ात वैयि�तक �वातं�यावर अवलंबनू आहे. जे�हा आपण गटांम�ये काय� कर�त आहात             

त�ेहा आप�या �म�ांना सारखे �येय �मळत अस�याब�दल ��य �म�, एक साम�ूहक उ��द�ट, गटला             

सहजपणे द�ु�त कर�याची यं�णा आहे आ�ण जे�हा आपण एखा�या गटाम�ये संवाद साधत असतो             

त�ेहा ��य�ात तसे कर�यास आव�यक होत.े आपण यो�य अ�भ�ाय, तसेच �यव�थापकास तसेच मु�य             

काय�कार� अ�धकार� �ामा�णक अ�भ�ायां�वारे आ�ण �ामा�णक सचूनां�वारे �ान �ा�त कर�याचा          

�य�न के�यास अ�य समहू सद�यांना अशा प�रि�थतीत मदत करता येईल िजथे �यांना ते सव�              

ससुंवाद�पणे काम क� शकतात. आता, काह� अ�ात घटक आहेत जसे मी सां�गतले क� ते अ�ात �े�ात                

आहेत �कंवा शवेटचे �े� जे आपण चचा� कर�त आहोत. तमु�यात काह� �व�श�ट कौश�य आहेत, परंतु ते                

अचकूपणे अनमुान काढले गेले नाह�त. जे यो�यर��या शोधले गेले नाह�त, जे ��य�ात आले नाह�त, जे               

दलु��ीत केले गेले आहेत. आता असे काह� वेळा नैस�ग�क �मता �कंवा व�ृी असू शकते जी आपण नेहमी                 

आप�या ल�ात ठेऊ शकत नाह�. 

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 25:13) 

कदा�चत कोणीतर� खपू चांगले गायक असतील, परंतु अशा प�रि�थतीत �याला कधीच यश आले नाह�              

�कंवा �या�या �मतचेा इतरांकडून कधीह� अ�भ�ाय गेला नाह�. तो �वत: ला ओळखत न�हता, �याला              

कळत न�हते क� �या�याकडे खपू चांगल� वाणी होती, परंतु नंतर जे�हा एखा�या घटनेमळेु �कंवा इतर               

प�रि�थतीत भीतीमळेु �कंवा �ेमामळेु प�रि�थती उ�भवल� त�ेहा तो ��य�ात उघड झाला आ�ण �वत:             
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ची जाग�कता एक �मवार� काह� अ�ात आजारांमुळे हे देखील होऊ शकते क� एखा�या �य�तीला या               

गु�त ��तभाब�दल मा�हती नसत.े आ�ण काह� घटनांम�ये उदाहरणाथ�, दडपशाह� �कंवा काह� स�ुत            

भावनेने असे �हटले गेले आहे �यामुळे �याला या गुणव�ेला �क�येक वषा�पासून अडथळा आला असेल.              

पण मग, संधी असताना जे�हा संधी �मळते आ�ण लोकांना एक संधी �मळत,े त�ेहा पर�पर सहकाया��वारे               

आपण आपल� ��तभा नेहमी �कट क� शकतो. अथा�त, कधीकधी प�रसि�थतीमुळे वागणकू�मळेु आ�ण            

�या�कारे आ�ह� राहतो �यामळंु, आ�ह� राह�यासाठ� आ�य घेतला आहे, जे काह� लपलेले लपलेले             

असतात अशा काह� कौश�यांचा आकलन क� शकत नाह�. या चच�ने आप�या सवा�ना �म�ांनी हे समजले               

आहे �क जोहार� �वडंोज ( Johari Window) काह� आ�म-जाग�कता मा�यमातून �व�वध कौश�ये �कंवा             

�य�ती�या वागणकु��या �व�वध पैलूंची उकल कर�यास आ�हाला मदत क� शकत.े 

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 26:43) 

मागील भाषणात आपण आप�याम�ये सधुारणा कशी करायची या�याब�दल बोललो आहे. आप�या           

�यि�तम�वा�या �यि�तम�वांशी आ�ण आय�ुयात वेगवेग�या ट��यांमधनू आपण संवाद साधनू         

आप�या �यि�तम�वाचे काह� गुण कसे बदलू शकतो. त�ुहाला मा�हती आहे, या जगातील कोणतीह� गो�ट              

�नि�चत नाह� आ�ह� नेहमी �वतःच बदलू शकतो. जोहार� �वडंो( Johari Window) आ�हाला समहूातील             

सद�यांना ओळख�यास मदत करते आ�ण ते चांगले संबंध आ�ण संभाषण कौश�य देखील स�ुनि�चत             

क� शकत.े आ�ह� असे �हणू शकतो क�, असे लोक आहेत जे सहसा बोलू शकत नाह�त असे वाटत असले                  

तर� ते जे�हा एखा�या संघात काम कर�त असतात त�ेहा �यांना �यां�या संपका�तील काह� अंतर कमी               

हो�यास आ�ण यो�य सहभागा�वारे आ�ण यो�य सहकाया��वारे ते ल�ात येते. पर�पर सहकाया��वारे            

चांगले बोलू शकता जोहार� �वडंो( Johari Window) �वचारांम�ये अंतर कमी क�न चांगले उ�पादकता             

आ�ण यश देखील स�ुनि�चत क� शकतात. ��य �म�ांनो, आपण �या�कारे वागता �या�कारे आपण जे              

काह� करतो ते मह�वाचे आहे, परंतु मह�वाचे �हणजे ल�ात ठेवा आ�ण ल�ात �या क� ध�मपदाम�ये जे                

काह� �हटले आहे त े"आपण जे काह� केले आहे �याचा प�रणाम आपण आहोत". 

 

 

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 28:18) 

जर आपण सकारा�मक �वचार स�ु केले, जर आपण �ामा�णकपणे �वचार करायला स�ुवात केल� आ�ण              

जर आपण �वचार केला क� त�ुह� क� शकाल तर आपण नेहमी िजंकू शकाल , अश�य असं काह� नाह� .                   

माणसूच �यां�याम�ये असले�या कमतरता ना दरू क�न खरोखरच यो�य आ�ण यश�वी �स�ध क�             

शकतात. आ�ण मला आशा आहे, सकारा�मक �वचारसरणीमुळे सकारा�मक आकां�ा क�नआ�ण यो�य            

आ�ण यो�य वागणकु��वारे यशाची �शडी त�ुह�  चढू शकता हे तमु�या  ल�ात  येणार आहे. खपू ध�यवाद 
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सॉ�ट ि�क�स  

(Soft Skills) 

 डॉ. �बनोद �म�ा,�डपाट�म�ट ऑफ हुमॅ�नट�ज अँड सो�सअल साय�सेस  

(Department of Humanities & Social Sciences) 

 इं�डयन इंि�ट�यटू ऑफ टे�नॉलॉजी, �रक� 

 (Indian Institute of Technology, Roorkee) 

�या�यान  - ०७  दरू�वनी संभाषण  कौश�य   भाग १ 

 

हॅलो शभु �भात. मला आशा आहे क� आपण सॉ�ट ि�क�सम�ये (Soft Skills)�या�यानेचा आनंद घेत               

आहात. �या�याना�या मा�लकेत, आता आपण दरू�वनी संभाषण कौश�य असले�या भागावर आलो           

आहोत. आपण ओळखता तसा आता दरू�वनीं घरगुती बनला आहे. आज केले जाणारे बहुतके संभाषण              

दरू�वनी�या मदतीने होतात . मन�ुय एक सामािजक �ाणी अस�याने, �याला इतर लोकांशी नाते कायम              

ठेवावे लागते आ�ण �यासाठ� तो नेहमीच लोकांना भेट�यास �कंवा ��य� संपका�त ये�यास येऊ शकत              

नाह�. �हणनू लोक दरू�वनी�वारे संपका�त  राहू शकतात.  

दरू�वनी �हणजे साधनां�वारे संदेश पाठ�वणे आ�ण �ा�त करणे. आपले बहुतके �म� तसेच नातवेाईक             

वेगवेग�या �ठकाणी पसरले आहेत आ�ण �यामळेु �यां�याशी संपक� कर�यासाठ� आपणास दरू�वनीची           

स�ुवधा आहे. आप�या जीवनातच न�हे तर काया�लयातह� असे �दसनू येते क� दरू�वनी�या सहा�याने             

काया�चा एक मोठा भाग पणू� होत आहे. �यवसायात तसेच �यव�थापनाम�ये दरू�वनी मह�वपणू� भ�ूमका             

बजावतात. आप�याला संदेश पाठवायची आहे, आप�याला प�ुतक �यायचे ; रे�वे �त�कट, आप�याला            

इतर व�तूंची ऑड�र �यावी लागत,े आप�याला अ�य अ�भ�ायह� �यावा लागतो, �याचवेळी आप�याला            

तपासणी करावयाची असते ती व�तूं�या गुणव�ेची खा�ी क�न �यावी आ�ण �ा�त करावी लागेल. आ�ण              

�या सवा�साठ�; आपण �यासाठ� लोकांना भेटायला जाऊ शकत नाह� कारण आज�या आपण काळात             

आप�याकड ेखपू कमी वेळ असतो �हणनू आपण दरू�वनीवर  अवलंबनू असतो.  

दरू�वनी संपक� सवा�त जलद साधन आहेत; आपण लोकांशी संपक� साधू शकता, आपण �यावसा�यकांशी             

संपक� साधू शकता, आपण �व�े�याशी संपक� साधू शकता, आपण �वतरकांशी संपक� साधू शकता आपण              

�श�क अस�यास आप�या �व�या�या�शी देखील संपक� साधू शकता. आपण देखील संपक� साधू शकता,             

लोक वेगवेग�या भौगो�लक �थानांवर पसरले असनू  

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 03:35) 
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�यां�यात जे अंतर आहे ते दरू�वनी �या साहा�याने कमी करता येते. �शवाय, दरू�वनी हे एक साधनआहे                 

�या�वारे आपण केवळ जलद गतीने संदेश पाठवू शकत नाह�, तर आपणआपला मौ�यवान वेळ देखील               

वाचवू शकतो. जर एखा�या �व�श�ट �वषयावर चच�साठ� आपण एखा�या �य�तीस भेटायला जाऊ            

इि�छत असाल �कंवा आपण एखा�या �व�श�ट �वषयावर काह� �ान �यायचे असेल तर आपण आज जे               

क� शकाल �यानुसार आपण दरू�वनी�या मदतीने कमी वेळेत आ�ण अगद� कमी खचा�तह� मा�हती             

�मळवनू यो�य त ेक� शकता.  

कारण बहुतांश �यवसायाम�ये �कंवा नोकया�म�ये आपण मदुतीपय�त काम पणू� करावे लागते ,            

वा�त�वकपणे आप�याकडे �यवहाराची देवाणघेवाण असते, आपण ��य�ात दरू�वनी�वारे लोकांशी         

आ�ण �यां�याशी संपक� साध�यास कमी खच� होतो. आप�याला �वासा�या �ासापासनू वाचवू शकते आ�ण             

केवळ आप�या वेळेची बचत क� शकत नाह� तर ते आप�याला कमी वेळेत आ�ण कमी खचा�त               

एकमेकांना कळ�व�यास मदत क� शकत.े  

�हणनूच आज दरू�वनी संभाषण मह�वाचे झाले आहे आ�ण दरू�वनी संभाषण केवळ मह�वपणू� नाह�             

तर ते आप�या आय�ुयातील सव��च उभाग बनले आहे. पण जर त�ुह� �यावसा�यक सं�थांम�ये काम              

करत असाल, तर त�ुह� या स�ुवधेचा उ�म �कारे उपयोग कसा क� शकाल हे जाणून घे�याचा �य�न करा,                 

आपण दरू�वनीचा यो�य वापर कसा क� शकता. पण हे कर�याआधी आपण हे समजनू घे�याचा �य�न               

क� क� या दरू�वनी संपका�म�ये काह� खास वै�श��ये आहेत? जे�हा त�ुह� ��य� संभाषण करतात त�ेहा               

आप�या सव� उ�सकुतबे�दल आ�ण आप�या सव� इ�छा-आकां�ा पणू�ता क� शकता. आ�ण या�शवाय,            

याम�ये त�काळ अ�भ�ायाची स�ुवधा आहे, कारण आपण आप�यापढेु �कंवा आप�या समोर बसले�या            

एखा�या �य�तीशी बोलत असता,  

आपण जे�हा दरू�वनीवर वर बोलत असतो त�ेहा ह� स�ुवधा श�य नसत.े न�क�च, �व�ान आ�ण              

तं��ाना�या �गतीसह आ�ण इतर अनेक सं�था सह ते देखील माग� तयार कर�त आहेत आ�ण यश�वी               

देखील झाले आहेत क� आपण इतर �य�तीशी बोलत असताना आपण �यांना पाहू देखील शकता परंतु               

आप�या सवा�ना ह� स�ुवधा �दान केल� जाऊ शकत.े ह� स�ुवधा एक महाग असू शकते आ�ण ��येकजण                

त े�वकत घे�या�या ि�थतीत नाह�. 

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 07:08) 

�हणनू आपण दरू�वनी संभाषनाम�ये समा�व�ट असले�या या �वशषे वै�श��यांची समजनू घेणे           

आव�यक आहे. �थम आ�ण सवा�त मह�वाची �प�टता आहे. आपण संदेश पाठ�वणे असो �कंवा आपण              

संदेश �ा�त करणे, दो�ह� �कारे आपण संभाषण कर�त आहात आ�ण संभाषनाची �या�या करताना,             

आपण असे सां�गतले होते क� हा एक दहेुर� माग� आहे �याम�ये आपण इतर प�ां�या �हताचा �वचार केला                 

पा�हजे. भावना आ�ण आपण इतर प�ा�या सहकाय� �मळ�व�याची गरजआहे. �हणनू जे�हा आपण कॉल              

करता त�ेहा �प�टता फार मह�वाची असत,े एकतर आपण एखा�याला काह� मा�हती देत   असता �कंवा              

आपण कोणाकडून काह� मा�हती शोधत असता. �हणनू, दरू�वनी संभाषनाची �प�टता �प�ट कर�याची            
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�थम गरज आहे, नंतर �यात सौज�य �मळवा. टे�लफो�नक संवादात बहुतके वेळा आप�याला इतर             

�य�ती �दसत नाह�, जर� आपणास समोर�ल बोलणार� �य�ती �दसत नसल� तर� �हणनू आपण हे              

स�ुनि�चत करणे आव�यक आहे क� आपण दरू�वनीवर बोलत असताना आपण �वन� असणे आव�यक             

आहे.  

�वन� अस�याचे बरेच माग� आहेत �याब�दल देखील चचा� करता येईल . �यातील प�हले �हणजे तु�ह�               

एखा�या �व�श�ट �य�तीशी का बोलत आहात, जे�हा आपण एखा�या �य�तीला कॉल करता त�ेहा तो              

�य�तीला कॉल कर�यासाठ� यो�य वेळ असतो? �या �य�तीला संबो�धत कर�यासाठ� तो यो�य माग�             

आहे का? संदेश �ा�त कर�याचा यो�य माग� आहे का ? संदेश �सा�रत कर�याचा हा यो�य माग� आहे का?                  

आपण दरू�वनीवर वर बोलत असताना या सव� स�ुवधा समा�व�ट आहेत. मग �वचारात येते क� त�ुहाला               

कधी हे मा�हती आहे क� आपण इतर प�ांशी बोलत असताना आपण �या आजबूाज�ूया प�रसरात              

पाह�यास स�म नसतो . कधीकधी काह� ठरा�वक जमावामळेु आवाज �प�टपणे येऊ शकत नाह�. �हणनू,              

आपण सावध असणे आव�यक आहे कारण प�ुहा वेळ अस�यास, आपण अशी �वनंती करा क� आपण               

मो�याने बोलू शकता का ? हे फार �ासदायक असू शकत.े �हणनू आपण फ�त एक �य�ती �हणनू                

��येकासाठ� सहानभुतूी असणे आव�यक आहे कारण आप�या भ�ूमका इत�या वारंवार बदलतात आ�ण            

कधी कधी आपण अशा प�रि�थतीतह� असू शकता जे�हा आपण बोलताना यो�य आवाज, सौज�यआ�ण              

�वचारशीलता   फार मह�वाची आहे.  

आपण दरू�वनीवर बोलत असताना आपण पैसे खच� करत आहात �कंवा समोर�ल प� पैसे खच� करत               

आहेत. अथा�त, हे संवाद फार जा�त वेळ होऊ शकत नाह�, �व�श�ट हो�यासाठ� केवळ थोड�यात न�हे तर                

थोड�यात पण नेमके बोलणे नेहमी चांगले असत.े  

आपण समजनू घेणे आव�यक आहे, आपण एखा�या �व�श�ट �य�तीला जे उ�दे�शत आहात ते काय              

आहे, आपण �य�तीशी �कती वेळ बोलल पा�हजे हे देखील जाणनू घेणे आव�यक आहे. हा केवळ पैशाचा                

��न नाह�, उलट तो आपला �वचार ऐकून घे�या�या यो�य मनि�थतीत आहे का ?�या�याकडे परेुसा वेळ               

आहे का ?, जर तो यो�य वातावरणात असेल तर आपण हे क� शकता. प�ुहा तो आप�याला ��तसाद देऊ                  

शकतो �कंवा समोर�ल प� अनकूुल वातावरणात असेल तर तो आप�याला यो�य मा�हती देऊ शकतो.              

आ�ण या सव� ��य �म�ांसाठ�, आप�याला दरू�वनी संभाषण�या या सव� वै�श��यांचे अनसुरण कर�याची             

आव�यकता आहे.  

आता मा�हती देणे आ�ण मा�हती �ा�त कर�याचे दोन माग� आहेत. कॉल �ा�त करताना तसेच कॉल               

पाठवताना आप�याला �व�श�ट �श�टाचारांची देखभाल करणे आव�यक आहे. आपण बहुतांश जणांना           

अथा�त, �व�ान आ�ण तं��ाना�या �गतीसह दरू�वनी स�ुवधा येत आहेत ठाऊक आहे, आम�याकडे            

ई-मेल सु�वधा आ�ण इतर स�ुवधा आहे. परंतु जे�हा आपण बोलनू संवाद साधू इि�छतो त�ेहा �थमआ�ण                

सवा�त आधी आ�ण सवा�त सोपी असले�या दरू�वनीदारे दरूवर�ल �य�तीला �कंवा अंतराने           

भौगो�लक���या �वभ�त असणा�या  एखा�या �य�तीशी जोडता येणे श�य आहे  
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(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 12:15) 

�हणनूच जे�हा आपण �या�याशी बोलणार असाल त�ेहा क�पना करा क� आपण ��य�ात समोरासमोर             

�यां�याशी संभाषण करतआहोत . क�पना करा �क आपण �या �य�तीशी बोलत आहात �या�या �य�ती               

�च�ाची क�पना करा कारण आपण �य�तीला कधीकधी अनोळखी �य�ती �हणनू संभाषण क� शकता             

आ�ण बहुतके वेळा, आपण �या संघटनेत काय� कर�त आहात ती ��त�ठा आप�या या संवादाची गुणव�ा               

यावर अवलंबनू असत े.  

�हणनूच, आप�या संघटनेची ��त�ठा �टकवनू ठेव�यासाठ� आ�ण आपण संवाद साधू पाहता. तर�पण            

समोरासमोर बोलताना ��य�ात येणा-या सव� स�ुवधा टे�लफोन�वारे उपल�ध के�या जाऊ शकत नाह�त,            

पण �कमान एक आवाज आहे आ�ण आपला आवाज फार मो�या �माणात मदत क� शकतो. त�ुह� कशा                

�कारे बोलतात , �कती आ�वासना�मक बोलतात , �कती खा�ीपवू�क, �कती �न�ठावान आहात, हे तमु�या              

आवाजाव�न कळते अथा�त, जर त�ुहाला कोणी ��न �वचारला तर� उ�र तयार कर�यासाठ� आप�याकडे             

खपू वेळ नाह�. कारण, हे फारच उ��फूत� आहे . आपण दरू�वनीवर अस�याने �हणनू आपण बराच वेळ                

चपू बसू शकत नाह� शकत नाह�. �हणनू जे�हा आपण टे�लफोनवर बोलत असाल �कंवा एखादा संदेश               

पाठवत असाल �कंवा आपण कॉल कर�त असाल, त�ेहा कोण�या मा�हतीची आप�याला खा�ी आहे             

याब�दल �वतःला आगाऊ तयार करणे नेहमी चांगले आहे.  

आपण असेह� समजले पा�हजे क� हा कॉल टाळता आला तर कारण जे�हा आपण कॉल करता त�ेहा                

आप�याला काह� मया�दा पाळणे, �व�श�ट आ�हाने असतात. आपण आप�याब�दल जा�त मा�हती           

नसले�या अनोळखी लोकांचा सामना करावा लागू शकतो. आता, अशा प�रि�थतीत आपण आपला            

एका�ता आ�ण �या मागा�ने तमुचे सौज�य दाखवता �यानुसार वागता; हे ��य�ात भरपरू मह�वाचे आहे.              

आपण इतर �य�ती�या पा�व�भमूीशी अन�भ� आहात, �हणनू कृपया आपण आप�या अंतरंगात           

आप�या आवाजा�या वापरा�वारे, आप�या वा�या�या वापरा�वारे, यो�य श�दसं�हा�वारे आ�ण �या सव�           

श�य उपाया�वारे आपण जवळीक  राखत आहात याची क�पना करा  

जे�हा आपण कॉल करत असाल त�ेहा �व�श�ट �श�टाचारांचे जतन करणे नेहमी चांगले असत.े �म�               

आपण ने�टके�स�या (netiquettes) वयात राहात आहोत. पण मग ने�ट��स�या (netiquettes) वयात           

आपण काह� वेळा मलूभतू �श�टाचार �वसरलो. खरेतर, दरू�वनी स�ुवधेमळेु आजकाल काह� वेळा लोक             

वेळ आ�ण �श�टाचार यां�या �वचारात काळजी करत नाह�त. तर, जे�हा आप�याला कॉल करायचा असतो              

त�ेहा �थम हे जाणनू �या क� हा कॉल इतका ज�र� आहे क� नाह�.  हे मह�वाचे आहे. 

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 17:47) 

असे अस�यास, नेहमीच आपला �वत: कॉल करा. �यासाठ� आपण स�चवाला �कंवा कॉल बकु करणे              

चांगले नाह�. आपण आपला �वत: चा फोन ठेवू शकता आ�ण �वत: �या कॉल �वत: क� शकता, कॉल                 

कर�यापवू� एज�डा तयार करणे चांगले आहे. जे�हा मी अज�डा �हणतो मी काय �हणत आहे, या कॉलचा                
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उ�देश काय आहे? या कॉलचा आप�याला काय लाभ होईल? कारण, काह� मह�वा�या गो�ट� आप�याला              

कॉलव�न जाणनू �याय�या आहेत. जर असे असेल तर आप�याबरोबर पेन आ�ण कागद ठेवणे यो�य              

आहे. कारण तसे न के�यास त�ुहाला अध�वट मा�हती �मळेल आ�ण �यामळेु समोर�या �य�तीला पु�हा              

कॉल करायला लागून त�ुहाला लािजरवाणे  वाटत.े  

जर त�ुह� एखा�या �य�तीला बया�च वेळा कॉल कर�त रा�हलात तर �याला �ासदायक वाटू शकत.े              

��येकजण एक माणसू आहे आ�ण काह� वेळा �वच�लत होऊ शकते. �हणनू, आपण योजनाब�ध असणे हे               

अ�धक चांगले आहे आ�ण आपला हेतू असणे आव�यकआहे जे�हा आपण हेतचेू �नयोजन करता आ�ण               

कॉल करता त�ेहा �वतःला सादर करणे चांगले. कारण, आप�याला कोणाशी तर� बोलायचो, तमु�याकडे             

�याची पा�व�भमूी नाह�; �बनोद �म�ा, एचएसएस �वभागाचे आयआयट�, �रक� �हणणे चांगले आहे; मी             

�म�टर ए�सशी बोलू शकतो?मी �म�टर वाईशी बोलू शकतो का? आता जे�हा आपण �य�तीला आपले              

नाव सांगता, त�ेहा आपले संबंध, एक �कारची पा�व�भमूी तयार केल� जाते, �यातनू एक �कारचा सहकाय�               

येते आ�ण इतर �य�ती देखील सकारा�मक ��तसाद देईल . आपण �या �य�तीला ओळखता त�ेहा आपण               

�या �य�तीला कॉल क� शकाल �हणून आप�याला कदा�चत मा�हती असेल �यामळेु, �याला नावाने             

संबो�धत क� शकाल . अनेकदा लोक नावात काय आहे हे �हणतात परंतु ��येक गो�ट नावात असते .                 

नाव सौहाद�सार�या �पात दश��वते, जे�हा आपण एखा�या �य�तीस �या�या �कंवा �त�या नावांशी            

संबो�धत करता त�ेहा ��य�ात जवळीक �नमा�ण होते . आपण एका सं�थेम�ये आहात आ�ण आपण जे               

काह� करत आहात ते आप�या सं�थेसाठ� आहे. कारण आपण आप�या ��य �म�ाला �या�कारे कॉल              

कर�त आहात �यानसुार आप�या सं�थेची ��तमा दश��वल� जात.े �हणनू जे�हा आपण �वत: ला ओळखले              

आ�णआप�या संल�नतचेा उ�लेख केला, त�ेहा कृपया आपण का कॉल कर�त आहात हे �कट करा. उ�देश                

काय आहे? आपण या कॉलचा उ�देश मा�या �वभागात आप�या भाषणास आमं��त कर�याक�रता एक             

संभा�य काळाब�दल जाणून घेणे हाच आहे. तर, जर त�ुह� असे �हणाल क� समोर�ल �य�ती पु�हा एकदा                

एक पा�व�भमूी बनवेल. �याला पा�व�भमूी समजेल आ�ण नंतर संवाद सहजग�या होईल. आपण आधीच             

चचा� केल� आहे क� जे�हा आपण संभाषण करत आहात तथेे एक सामाईक बाजू असते आ�ण दरू�वनी                

संपका�त असणे आव�यक आहे . जर� आप�यापाशी खपू कमी वेळ असेल , परंतु तर�ह� आपण स�ुवातीला                

ती �था�पत क� शकतो. थोडे �श�टाचाराचे बोलणे नेहमीच चांगले असते , आपण कसे आहात? हवामान               

कसे आहे? ह� अशी काह� व�तू आहेत �या आपण अ�धकृत कॉल कर�त असताना मंजरू नसतात. कारण                

प�ुहा एकदा पैशांचा ��न आहे आ�ण प�ुहा एकदा सौज�याचा ��न आहे. दसुरा माणसू तमुचा �म� नाह�                

तर दसुरे �य�ती �य�त अ�धकार� अस�यामळेु हे मह�वाचे आहे क� आपण कॉल कर�त असताना आपण               

खपू मया�दाशील असणे गरजेचे आहे .  

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 1 9-51) 

�शवाय, जे�हा आपण �यावसा�यक कॉल करत असता; हे अ�तशय मह�वाचे आहे क� आपण एक �कारचा               

यो�य आवाज जपला पा�हजे जे फारसे �दसू शकत नाह�, जे कदा�चत एक �कारचे घोगरा वा रागीट नसेल ,                  

 60  



�यात एक �कारची तटुकता नसेल , आ�ण �यात इतर �य�तीसाठ� एक �कारचा �य�यय �दसत नसेल               

. �हणनू जे�हा आपण चचा� कर�त असता, आपण संभाषण कर�त असतांना, कृपया जपनू करा , �प�टपणे                

बोलू शकता, परंतु �याच वेळी परवानगी असले�या आवाजा�या उंचीम�ये बोलू शकता. त�ुहाला            

आव�यक मा�हती �मळाल�असे वाटत अस�यास ; तमुचे बोलणे बंद करा, परंतु बोलणे बंद करतानास�ुधा              

अचानकपणे बोलणे बंद क� नका .यो�य प�धतीने बोलणे थांबवा .  

(�लाइडवेळ पहा: 20:30) 

उदाहरणाथ�, आपण असे �हणू शकता; त�ुयाशी मी छान बोललो �मस �डसोझा, मला आव�यक मा�हती              

�मळाल� आहे आ�ण मला वाटते क� तलुा पु�हा एकदा मा�याशी बोलायला आवडले. आता, हे दश�वते क�                

आपण �कती �वचारशील आहात आ�ण आपण इतर �य�तींना �कती मह�व देत आहात, �याच वेळी              

आपण एक �श�टाचार देखील राखत आहात. काह�वेळा, जर संवादवाद� ���येत सहभागी झालेले दो�ह�             

�य�ती खपू �य�त होऊन अ�धक वेळ बोलतात त�ेहा हो ,ठ�क आहे ,बोला अशा चांग�या श�दांनी               

समोर�याला ��तसाद �या जेणेक�न समोर�ल �य�ती नाराज होणार नाह�  

कधीकधी, आपण एखा�या �य�तीस कॉल करता आ�ण काह� �व�श�ट कारणांमळेु;आपण �या �य�तीशी            

कने�ट होऊ शकत नाह�. आपण अशा ि�थतीत बया�च काळासाठ� कॉल स�ु ठेवू शकत नस�यास कृपया               

आपण �दलगीर आहोत असे �हणनू कॉल बंद करा. मला वाटते क� मी त�ुहाला आणखी 10 �म�नटांनंतर                

कॉल करणार आहे पण असे करताना आपण 10 �म�नटांनी सां�गतले असेल तर. कृपया 10 �म�नटांनंतर               

कॉल प�ुहा करा.  

अगद� श�य नस�यास , �हॉईसमेल करा पण �हॉइसमेल करताना �हॉईसमेल पूण�पणे गेला क� नाह� ते               

बघा कारण इतरांना कदा�चत आपण काय सांगायचे आहे या�वषयी ग�धळ �नमा�ण हो�याची ि�थती असू              

शकत.े तर, �हॉईसमेल सोडुन आपण संवाद स�ु ठेवणे चांगले आहे. आजकाल बहुतांश लोक टे�लफोनशी              

जोडलेले असतात. �यामळेु कने�शनम�ये �कंवा कनेि�टि�हट�म�ये काह� सम�या असू शकतात.          

कधीकधी कॉल वगळले जाऊ शकतात, अडथळे येऊ शकतात, कॉल जाम असू शकतात, कॉ�लगंचे उ�र              

देताना कदा�चत मागा�म�ये ग�धळाची ि�थती �नमा�ण होते आ�ण कॉलचे उ�र देताना ��येकाने कॉल             

करणे हे श�य नसत ेतर, काह�वेळा म�येच इतर लोकांकडून कॉल येऊ  शकतो. 

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 23:19) 

परंतु काह� वेळा एखाद� �य�ती हजर नस�यास �या �य�तीला आ�यानंतर �नरोप दे�याचे काम पडू शकते               

. काह�वेळा, आप�याला कॉल �थलांत�रत कर�याची आव�यकता पडू शकत.े आपण कॉल �थानांत�रत            

कर�त असताना, कृपया कॉल कसे ह�तांत�रत कर�त आहात हे सांगायला सांगावे. कारण �य�त             

�यावसा�यकांसाठ� आता ��येकाने आप�या ड�ेकवर नेहमीच राहाणे आव�यक नसते. �यामळेु, त�ुहाला           

�याची संमती �यावी लागेल आ�ण त�ुह� असे नेहमी �हणू शकता कृपया त�ुह� कॉल स�ु ठेवू शकता का?                 

मी त�ुहाला �म�टर ए�सशी जोडणार आहे का? �म�टर वाई? मा�या मते ��य �म�ांब�दल आपण वाट               
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पाहत आहात , हे आपणास अ�यंत मह�वाचे आहे क� त�ुह� संभाषणात सौहादा�चा �तर �टकवनू ठेवता,               

कारण मी मागील भाषणात वारंवार सां�गतलेले आहे क� सव� सं�थेची ह� एकओळखआहे आ�ण अ�तशय                

मह�वाचा भाग आहे. �हणनू कॉल �ा�त करताना त�ुह� खपू सहकाय�पणू� हो�याची आव�यकता आहे,             

त�ुह� अ�यंत सौहाद�पणू� असले पा�हजे, त�ुह� खा�ीशीर अस�याची गरज आहे, आपण �व�वासाने            

प�रपणू� अस�याची गरज आहे, . 

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 24:52) 

आपण कॉल पाठ�वताना जर �ामा�णक आहात, तर आपण कॉल �ा�त करत असताना अपे��त आहे.              

कधीकधी असे घडते क� दरू�वनी घंट� खपू वेळा वाजते आ�ण उ�र नसत,े परंतु आपण तथेे असाल तर                 

ल�ात ठेवा जर� आपण �य�त असू शकता, कोणीतर� कॉल कर�त आहे जो आप�याला काह� आव�यक               

कारणांमळेु असू शकतो. �हणनू कृपया ताबडतोब कॉलला ��तसाद �या, कॉलला आपण उ�र देत             

असताना इतर सव� संभाषणे समा�त करणे हा ��य�ात एक �श�टाचार आहे; समोर�ल �य�तीला �दलेले              

मह�व याव�न �दसनू येते आ�ण जे�हा आपण ��तसाद देत असाल त�ेहा कोण कदा�चत मी �म�टर               

ए�सला डायल केले आहे हे मला माह�त आहे, परंतु �म�टर वाई बोलत असतील कारण एखादेवेळी लोक                

बदलतात; संपक� न�बर समान राह�ल, सं�या समान राहतील. �हणनू, आपण �वत:ची ताबडतोब            

ओळख क�न �यावी हे खपू मह�वाचे आहे त�ुह� असं �हणता क� मी �म�टर जीथेर ्�ट आहे, मी त�ुहाला                 

कशी मदत क� शकतो? हे खपू मह�वाचे आहे आ�ण जे�हा आपण कॉल �ा�त करत आहात, कृपया �या                 

�य�तीबरोबर आपण बोलत आहात �या �य�तीची एक मान�सक ��तमा तयार कर�याचा �य�न करा.             

कारण, जे�हा आपण दरू�वनीवर बोलत असता, त�ेहा ��य�ात आपण अ�य �य�ती �दसत नाह�;             

आप�या आवाजा�या �य�त�र�त अ�य कशाने त�काळ अ�भ�ाय �मळत नाह�. �हणनूच लोक �याला            

कॉल कर�त आहेत तो खपू �नकट आहे याची क�पना क�न यो�य ��ट�कोन क�न संभाषण करावे , 

आप�याला मा�हत आहे क� आप�या आवाजाम�ये गुणव�ेची एक �कारची सं�या आहे जी �य�त केल�              

जावी आ�ण गुणव�ा ह� खा�ीशीर गुणव�ा, अंतरंगतचेी गुणव�ा, �यवसाय बन�याची गुणव�ा ,            

�ामा�णक राह�याची गुणव�ा, चांग�या ि�थतीची गुणव�ा, उ�साह� बन�याची गुणव�ा, आपल� तयार�           

दश��व�याची गुणव�ा आ�ण कॉल घे�याची इ�छा. जर त�ुह� कधी �य�ती �हणनू द�ुयम भू�मकेत असाल              

तर , �थम कॉल करावा लागेल आ�ण नंतर तो ह�तांत�रत करावा लागेल , सकारा�मक ��तसाद देणे                

नेहमी चांगले असत.े  

काह�वेळा असे घडते तसे एखा�या संघटनेतह� जे�हा आप�याला एखा�या �य�तीकडून कॉल �ा�त होतो             

�या�याशी आपण चांगले संबंध नसतो, त�ेहा आपण रागाऊ शकतो �कंवा आपण ग�धळून जाऊ शकतो              

परंतु हे �श�टाचार �वरोधात आहे. आपण �व�श�ट भ�ूमका घेत असलात आ�ण कॉल करत असले�या              

�य�तीस चांगल� ��त��या नसल� तर�ह� सकारा�मक ��तसाद देणे नेहमी चांगले असत,े �हणनू कृपया             

सकारा�मक ��तसाद �या. आपण पाहता, हे मह�वाचे आहे आ�ण चांगले हावभाव नेहमी चांगला �यवसाय              

घडवतो . संदेश जर तुम�यासाठ� नसेल तर �या �य�तीसाठ� आहे �या �य�तीचे नाव �लहा �यात चकू                
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क� नका एखादेवेळी नाव चकु�चे �लह�यास �या �य�तीला अपमाना�पद वाटू शकते आ�ण नंतर �या              

�य�तीला �नरोप �या  

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 28: 2 9) 

�हणनू आ�ण �या �य�तीकडून कॉल आला होता �याचा दरू�वनी नंबर व नावाचा उ�लेख करणे नेहमी               

चांगले आहे. 

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 28:39) 

कारण, हा कॉल फार मह�वाचा होता आ�ण �या वेळी आपण संदेश �मळाला असेल, तो �याला बोलावले                

होते �या �य�तीस संदेश पाठ�वणे ह� आपल� जबाबदार� ठरते. आपण कॉल करत असताना आपण केले               

होते तसे कॉलरचे नाव वापरा आ�ण �हणा आ�ण ध�यवाद �हणनू आप�याला पढेु चालू ठेवणे चांगले               

आहे. जर त�ुह� �हणाल मला आपला कॉल �यायला आवडले पण मी �दलगीर� �य�त करतो , मला                

त�ुहाला �म�टर ए�सशी जोडता येणार नाह�, पण मला वाटतं क� ते येतील त�ेहा तमुचा �नरोप �यांना                

देईल �कंवा त�ुहाला कॉल देईल. �यावसा�यक सं�थांम�ये, गो�ट� अनेकदा चकु��या होतात आ�ण            

कधीकधी त�ार�व�न कॉल येतो; गु�हेगार� व�ृीचा �ाहक असले�या त�ार��या आधारावर खपू आ�मक            

बनतो, अशा ि�थतीत आपण कॉलला ��तसाद देत असताना धीर धरा, शांत रहा आ�ण सम�या ऐका               

आ�ण मी आप�या अडचणी सोडवणार आहेत असे �हणा आ�ण मला वाटते लवकरच आ�ह� त�ुहाला              

��तसाद देणार आहोत. संभाषण बंद झा�यानंतरह� कॉलर हँग अप कर�याची परवानगी �या , याचा अथ�               

असा क� आपण समोर�ल प�ाला अ�धक मह�व �दान कर�त आहात आ�ण शवेट� आ�ण सवा�त मह�वाचे               

�हणजे आपण वापरत असले�या भाषांची ह� �मवार� आहे. अथा�त, इथे संवाद साधनांचा समोरासमोर             

चेहरा नस�याने तमु�या आवाजाची म�ुय भ�ूमका आहे कारण मी �हणेन क� तमु�या आवाजात एक              

अथ�पणू� अथ� आहे, तमुची वाणी एखा�या हेतपुरुती यो�य भाषा �हणनू आहे, �हणनू सौ�य �हा,              

�वनयशील �हा.  नकारा�मक श�द वापरणे टाळ�यासाठ� नेहमीच चांगले असत ेजसे क� नाह� 

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 30:45) 

कुणीतर� �म�टर ए�सची मागणी करते आ�ण त�ुह� नाह� �हणता, नाह�, तो येथे नाह� �कंवा तो एका                

�व�श�ट �वषयाब�दल �कंवा �वषयाब�दल आप�याला कॉल कर�त आहे, आपण कधीह� नकारा�मक           

श�दांत उ�र देऊ नये. आपण सव� काह� सांगू शकता, मी तमुची �वनंती खाल� कळवल� आहे आ�ण मी पाहु                  

शकते क� मी कशी मदत क� शकतो, अशी सकारा�मक भाषा नेहमीच वापर�यासाठ� यो�य आहे,              

उदाहरणाथ�, आप�याला आव�यक आहे, मला तु�हाला स�ला �यायला आवडले �कंवा मला आवडले,            

कृपा क�न कृपया याचा अथ�. आपण एका �य�तीशी संभाषण कर�त आहात �याला कदा�चत आपण              

ओळखत नाह� �कंवा आपण �याला ओळखत नाह� तर�ह� �याला आप�याब�दल �या�या मनात एक             

�कारचा ठसा असेल. 
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(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 31:44) 

�हणनू, भाषचेी काळजी �यावी लागते कारण आप�या श�दातनू भाषा �य�त होत असते , मी ते क�                

शकत नाह� असे �हणणे टाळणे नेहमीच चांगले असते आपण नेहमी �हणू शकता मला सांगा क� मी                

तमु�यासाठ� काय क� शकतो. मला वाटतं, मी तमुची मा�हती दसु-या प�ाकडे कळवतो आ�ण आपण              

बघ ूयात  चांगले काय के�या जाऊ शकत े.  

��य �म�ांनो, आपण अशा काळात राहत आहोत जेथे आप�याला खपू कमी वेळ आहे परंतु आपण                

सव�जण संवाद साधू इि�छत आहोत. आ�ण �य�तीशी संभाषण कधीकधी एकतर आपण एक �य�ती             

�हणनू �कंवा एखा�या सं�थेचे सद�य �हणून एक सं�मरणीय काय��म बनते आ�ण. �हणनू, आपल�             

छाप सोड�यासाठ� आप�या पातळीवर सव��म �य�न करा जे आप�या सं�थेस यो�य सौहाद�पणू� सहकार�             

संभाषण �कंवा �यवहारासाठ� सव� मदत क� शकतात.  

यासह, आपण या �या�यानाचा प�हला भाग येथे समा�त करत आहोत आ�ण भाषणा�या दसु�या भागात,              

आपण मोबाईल फोन, �श�टाचार आ�ण नंतर इतर मा�यमांचा �या�वारे आपण संवाद साधतो �या�वषयी             

बोलणार आहोत. खपू ध�यवाद 
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इं�डयन इंि�ट�यटू ऑफ टे�नॉलॉजी, �रक� 
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�या�यान  - 0८ दरू�वनी संभाषण भाग  ०२,  

 

दरू�वनी संभाषण कौश�या�या चच��या दसु�या भागात तमुचे �वागत आहे. प�ह�या ट��यात, आपण            

�व�वध �श�टाचार, पारंपा�रक दरू�वनी प�धतींचे र��त�रवाज कम�चार� �हणनू �कंवा �यावसा�यक �हणनू           

संदेश �ा�त करताना �कंवा संदेश पाठ�वताना आवाज �कती मह�वाचा आहे, संदेश �कती मह�वाचा आहे              

आ�ण �व�वध बाबींवर चचा� केल� �या�वारे आपण दरू�वनी संभाषण  फायदेशीर बनव ूशकतो. 

या दसु-या भागात, आपण चचा� करणार आहोत क� त�ुहाला मा�हत आहे क� आज�या काळात त�ुह�                

लहान ,मोठे ,�यावसा�यक �कंवा कोणीह� असो मोबाईल फोन हे संवाद साध�याची  सव��म प�धत आहे.  

जर आपण स�या कोणाकडे मोबाईल फोन नाह� ? असा ��न �वचारला असेल, तर कदा�चत हा ��न आता                 

कालबा�य होईल कारण ��येककडे मोबाईल फोन आहे आ�ण आप�या देशात आता ��येक �य�तीची             

मोबाईल वापर�याची �मता आहे यामळेु आपण संवादासाठ� �कती मह�व देत आहोत हे स�ुनि�चत ठरत.े  

��येकास संवाद साध�याची इ�छा आहे, ��येकजण संदेश पाठवू इि�छत आहे, ��येकजण संदेश �ा�त             

क� इि�छत आहे आ�ण बरेच काह�. मोबाईल फो�स आता �व�वध वै�श��यांसह आहेत आ�ण �यांचे              

�व�वध �कार आहेत, �व�न स�ुवधा आ�ण कॅमेरा स�ुवधा असले�या नम�ुयांची �व�वधता आहे . बहुतांश              

सेल फो�स , ��येक �य�ती�या हातातील एक खेळणं बनला आहे जे मोबाईल �शवाय मोबाईल �शवाय               

एक �दवस राहायचा �वचार क� शकत नाह� आ�ण जर� आपण �या�याना�या प�ह�या भागात पारंपा�रक              

दरू�वनी ब�दल बोललो तर� अशा अनेक सं�था जेथे आप�याला असे आढळेल क� पारंप�रक फोन              

वापर�याऐवजी, �यांनी �यां�यासाठ� उपल�ध असले�या �व�वधत�ेया स�ुवधांसह से�यलुर फोनच         

कम�चाया�ना  �दान केला आहे. 

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 03:30) 

से�युलर फोनवर जा�याआधी �हॉइस मेल स�ुवधाब�दल आपण बोलयूा . कारण जे�हा एखाद� �य�ती             

�कंवा आपण जे�हा कॉल करत असतो त�ेहा आप�या ड�ेकवर�ल बहु-काय�रत अस�यामळेु आपण एकाच             

�ठकाणी राहू शकत नाह�. �व�वध �ठकाणी जा�याची आमची जबाबदार� अस�याने, आपण आप�या            
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ड�ेकवर सापडत नाह� आ�ण �यामळेु जे�हा आपण इतर �य�तीशी संपक� साधतो , त�ेहा आपण �हॉईस               

मेल करतो .  

आता, मागील भागाम�ये �हट�या�माणे एखा�या �य�तीला इत�या तातडीने कॉल करणे टाळणे           

चांगले. आपण पेपरलेस ऑ�फसब�दल �वचार करत अस�याने, कागदा�या मा�यमातनू ��येक लहानशा           

मा�हती परुवणे आव�यक नाह�. �हणनू, �हॉइस मेल सु�वधा ह� एक सोय आहे जी लहान मेमो �कंवा                

लहान फोन कॉल�या ऐवजी वापरल� जाऊ  शकत.े  

ब�याच वेळी, काह� संदेश फार मह�वाचे आहेत, परंतु �याच वेळी एखा�या �य�तीपय�त पोहचणे ते श�य               

नसत.े आपण आप�या मेलबॉ�सम�ये हे चांगले ठेवू शकता. हे पेपरवक� पे�ाह� कमी होते आ�ण गंभीर              

�वचारवंतांनी पेपरलेस ऑ�फस अस�याचा �वचार स�ु केला आहे कारण बरेच लोक असा �वचार करतात              

क� आपण पेपस�चा जा�त वापर क�न आपण �या वातावरणापासनू कागद तयार होतो �याचा आपण              

गैरवापर करत आहोत . मा�हतीचे �डिजटायझशेन करता यावे �हणनू �हॉईस मेलचे साठवण उपकरण             

अस�यामळेु ��य�ात येणार� सव� मा�हती �डजीटल करणे आ�ण संच�यत केल� जाऊ शकते, हे स�भावना              

आ�ण सकारा�मक संदेश �हणून �दान करणे देखील मानले जाऊ शकत.े बया�च संघटनांम�ये, आपणास             

असे आढळेल क� �यां�यात एक �कारचा �वयंच�लत अ�भलेख मेनू आहे �या�वारे कॉलर शोधू शकतो,              

संदेश �ा�त क� शकतो आ�ण रेकॉड� क� शकतो. उदाहरणाथ�, जरआपण काह� त�ार क� इि�छत असाल                

तर त�ुहाला �े�डट काड�ब�दल काह� मा�हती हवी असेल तर �यां�याकडे �वयंच�लत यं� आहे जसे              

एसबीआय �े�डट काड�म�ये आपले �वागत करतात आ�ण �यानंतर �यां�याकडे पया�य फ�तआप�याला            

बटण दाबणे आ�ण ते खाते �श�लक बघ�यासाठ� 1 दाबावे लागेल, इतर सेवांसाठ� 2 दाबा. आता, अशा                

�कारे हे एक स�ुवधेचे साधन बनले आहे, परंतु �याच वेळी याम�ये कमतरता आहे क� आपण ता�काळ                

अ�भ�ाय �कंवा ��तसाद देऊ शकत नाह�.  

न�क�च, आपण �हॉइस मेल वापरत असताना, संभा�य �रसी�हरम�ये �य�यय न आणता आपण            

अ�याव�यकतांवर ल� क� ��त करा . आपण �हॉइस मेलचा वापर कर�त अस�यास प�ुहा आपले नाव खपू               

वेळ वाया न घालवता, �प�टपणे सांगा . कृपया आप�या संदेशा�या म�ुय म�ुदाचा उ�लेख करा . आपण                

उपल�ध असेल त�ेहा आपला नंबर तसेच वेळ आ�ण तार�ख �दान करणे चांगले आहे. बहुतके वेळा कारण                

जे�हा लोक दसु�या �य�तीला �यां�या ड�ेकवर सापडत नाह�त त�ेहा त ेसंदेश सोडतात.  

एकदा का आपण संदेश �ा�त के�यावर हे चांगले आहे क�, आपण जे�हा तसे कर�यास इ�छुक असाल                

त�ेहा �वरेने उ�र �या, �यात चांगल� स�ुवधा आहे. आपण संदेश वेळ प�ुहा ऐकू शकता आ�ण तर, संदेश                 

ऐका आ�ण नंतर, कॉल परत कर�यापवू� आपला ��तसाद �लहा. हे खरंच आपला बराच वेळ वाचवेल               

आ�ण त�ुहाला खपू वै�श��यपणू� बनवेल. तर, �हॉइस मेल सु�वधा सोपी आ�ण चांगल� आहे. सं�थेतील              

सव� कम�चार� ह� �या स�ुवधेबाबत जाग�क असले पा�हजे कारण जे�हा एखा�या �य�तीशी संपक�             

साध�यात आपण स�म नसतो �कंवा एखा�या �य�तीशी संपक� साध�यात स�म नसतोतर� , �हॉइस             

मेल�वारे संदेश सोडणे चांगले आहे.  
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आता, आपण से�यलूर फोनवर येतो. मी पारंपा�रक फो�स ब�दल बोलतो आहे, परंतु मोबाईल फो�सचा              

सतत उपयोग के�यामळेु आ�ण स�ुवधेमळेु आपला सेलफोन केवळ तुमचाच आहे असे आप�याला वाटते             

आ�ण आपण कधी कधी आपण इतरांचा �वचार करत नाह�. कॉल �ा�त कर�यासाठ� समोर�ल �य�ती�या              

स�ुवधेची �कंवा यो�यतचेी काळजी �या. 

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 09:45) 

ब�याचवेळा मी असे �हणतो क� लोकांनी कदा�चत मलूभतू नै�तकता �वसरल� आहे आ�ण काह� वेळा              

चकु��या वेळीह� आप�याला बनावट कॉल ला ��तसाद �यावा लागतो  

��य �म�ांनो, हे खरोखर खपू आव�यक झाले आहे क� ��य�ात आपण ज��हा कॉल कर�त असता त�ेहा                 

एक �कारची नै�तकता आ�ण ��त�ठा जपल� पाह�जे . कारण कधी कधी चकु�चे नंबर डायल होतात तर                

कधी दसु�याच �य�तीला चकूुन कॉल लागतो आता, या सव� कारणांमळेु, आप�या सेल फोनचा वापर              

करताना काह� �श�टाचार कायम पाळणे  हे स�तीचे आहे.  

मी त�ुहाला एक लहानशी घटना सांगतो . मी गे�या म�ह�यात नेहमी�या बससम�ये बसलो होतो बस               

न�क�च खपू उबदार होती आ�ण �वासी सव� चांगले होते, पण नंतर बसम�ये एक तासानंतरच कोणीतर�               

बसला आ�ण फोन केला. �या स�य गहृ�थाने �या�या सेल फोनव�न सव� सचूना देणे चालू ठेवले.               

कदा�चत तो आप�या �वतः�या काया�लयाची देखरेख कर�त असे, काह� वेळ�या अ�धका-यांकडे जोरात            

�याला सूचना देत होता, काह� वेळा त�ार करत होता आ�ण संपणू� �वा�याला �या�यामळेु �ास होत होता                

. मा�या ��य �म�ांनो सव�जण �या�याकडे बघत होते , तो आप�या मोबाईलव�न इत�या मो�या              

आवाजात बोलत असे क� इतर काह� �वासी अध� झोपलेले असताना  �वासाचा आनंद घेऊ शकले  नाह�.  

आपण देखील अशा बया�च प�रि�थतींम�ये येऊ शकता आ�ण आपण वगा�तील �व�या�या�ना �या�यान            

देत असताना, आपण एका प�रषदेम�ये असताना , आपण ना�यगहृात असताना , आपण �सनेमा बघत              

असताना , आपण  भाषणात असताना अशा �कारचा अनभुव आप�याला येईल .  

आपण सगळेच माणसं आहोत, आप�याला काह� �कारचे गोपनीयतचेी गरज आहे आ�णआपण इतरांना             

समजनू घेणे नेहमीच चांगले असत,े आ�ण आपण आपला फोन वापरत असताना, आपण �या गो�ट�              

बोलत आहात �या हळू आवाजाम�ये बोल�याची काळजी �यावी . आपण अशा जागेवर बोलत असताना              

जेणेक�न इतरांना �वच�लत क�  शकेल असे वत�न ठेऊ नये . 

�श�टाचार समजायला नेहमीच चांगले आहे, मग तु�ह� इतर �ठकाणी फोनचा का वापर टाळत नाह�               

आ�ण स�ुवातीस मी �हट�या�माणे अनेक कंप�यांनी मोबाईल फोन�या वापरास परवानगी �दल� आहे.            

आ�ण ते देखील �यांना स�ुवधा �हणनू परुवत आहेत आ�ण �यामळंु जे आप�यापैक� बरेच जण ��य�ात               

�यां�याकडे आपला खासगी कॉल करतो आ�ण असे करत असताना, आपण सामा�य औपचा�रकता            
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�वसरतो . चच�म�ये गद��या �ठकाणी, मं�दरांम�ये, सामा�य �श�टाचार �वसरतो , प�रषदांम�ये आपण            

आपला  मोबाईल फोन बंद का क� शकत नाह�?  

��येकवेळी असे का जाह�र केले जावे लागते , कृपया आपले सेल फो�स बंद करा �कंवा मकू मोडवर ठेवा.                  

आता, हे गुण आहेत जे आप�याला �वतःम�ये �नमा�ण कर�याची गरज आहे. न�क�च, काह�वेळा जे�हा              

त�ुहाला असे वाटेल क� काह� कॉल फार मह�वाचा आहे आ�ण आपण घे�यास स�म नाह�, तर कृपया                

संदेश पाठवा. अनेक फोनम�ये तशी स�ुवधा �दल� आहे. �थएटर, �सनेमा आ�ण बैठक म�ये ��य�ात              

अस�यास त�ुह� हे क� शकता.  

आपण अनेक लोकांसोबत असताना कॉल घेणे चांगले नाह� हे नेहमी चांगले आहे क� आपण आपला               

मोबाईल फोन बंद क� शकता. जर आपण एखा�या प�रषदेम�ये असाल तर, बोलणे �कंवा फोन �रगं               

वाजणे खरोखर खपू लािजरवाणी होते. बहुतके वेळा आप�याला �यातील सव� स�ुवधांची मा�हती नसते             

आ�ण बोलणा�या त�ाची बोलणे   मोबाईल�वारे असले�या आवाजमुळे ऐकू येत नाह�  

ब�याचवेळा आप�या �म�ांना आप�याला तातडीने कॉल करावा लागतो परंतु काह�वेळा जर� कॉल खपूच             

मह�वाचा असला तर� �स�नल चांगले नसतात, त ेयो�य नसतात. 

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 15:45) 

त�ेहा, खराब �स�नल नसताना आपण बोलणे चांगले नाह� आ�ण आपण पाहत आहात क� कदा�चत              

बहुसं�य लोकां अनेक कामात �य�त असतील. ते ��य�ात आप�या लॅपटॉपवर काम करतआहेत आ�ण              

�याचबरोबर एक कॉल देखील घेत आहेत आ�ण �याच वेळी �याचबरोबर सचूना देखील देत आहेत.              

आप�याला खरंच ��य �म�ाचे वग�करण करणे आव�यक आहे.  

आता फोन खपू संवेदनशील आहेत , मी कधी कधी असे सांगतो क� ते मनु�यांपे�ा जा�त संवेदनशील                

आहेत . तर, ते इतके संवेदनशील आहेत क� आपण जे काह� बोललात ते जे काह� आपण करतो ते इतर                   

प�ाला सांगू शकतात . यात गोपनीयतचेा ��न कुठे आहे? काह�वेळा जे�हा खराब �स�नल असते आ�ण               

त�ुहाला ऐकू येत नाह� �कंवा इतर समोर�ल प�ाला ऐकू येत नाह�, �यावेळी आपण काय करता तर खपू                 

मो�याने बोलतात �कंवा समोर�याला खपू मो�याने बोलायला लावतात .  

त�ेहा आपण काह� काळ हा कॉल �नलं�बत का क� शकत नाह�? आपण तो प�ुहा नंतर का घेऊ शकत                  

नाह�? टे�लफोनवर ��तसाद देताना हे नेहमी चांगले असते. सव� सेल फोनवर कमी टोनम�ये बोलणे हे               

सौज�य आहे आ�ण आप�यात त ेआतनू आले पा�हजे .  

आपण एखा�याला चकु��या वेळेत कॉल क� नये . जर� आपण आप�या �म�ाला कॉल कर�त असला               

तर�ह� ��येक वेळी चकु��या वेळेवर आले�या कॉल चे ��येक वेळी तो �वागत करणार नाह� . खपू �वलंब                 

झा�यास लोकांना कॉल क� नका. अथा�त, ज��हा काह� वाईट घड�यास , आप�याला कॉल करावा लागेल,               

परंत ुकृपया ल�ात ठेवा क� अवेळी  तासांम�ये कॉल कर�यापासनू आपण �वतःला रोखावे . 
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आता, अनेक टे�ल-कंप�यांनी परु�वले�या अनेक स�ुवधा आहेत, लोक संपूण�पणे बोलत आहेत आ�ण             

आपण येणा-या �व�वध अडचणीं�वषयी देखील जाग�क आहेत .  

मला वाटते क� तो �दवस इतका दरू नाह� जे�हा लोकांना ऐक�याची सम�या असेल, ��ट�ची सम�या               

असेल कारण क�पनाश�तीची शवेट होत आहे. ��य�ात लोकांना एक स�ुवधेत बरेच काह� आहे,             

आप�याला अनेक �दा�यांनी कॉल रे�स इतके सोपे केले आहे क� लोक कॉल कर�यापवू� �कंवा �यां�या               

संदेश  �ेषण कर�यापवू� �कंवा �या आधी फारसा �वचार करत नाह�त.  

त�ेहा �वन� आवाजाम�ये बोलनू �यावसा�यक �हणनू �वनयशील �हायला मदत करा. सेल फोन            

�य�त�र�त, इतर स�ुवधा देखील आहेत, इतर इले��ॉ�नक स�ुवधा आहेत �याचा वापर खरोखर कसा             

करायचा हे मा�हत अस�यास �याचा यो�य वापर क� शकता आ�ण अशाच �कारचीं एक स�ुवधा आहे               

टे�लकॉ�फरि�संग (teleconferencing )आहे 

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 1 9-1) 

टे�लकॉ�फरि�संग (teleconferencing ) �हणजे दोनपे�ा जा�त लोकांसह असणार� एक टे�लफो�नक          

बैठक आहे कारण बहुतके जबाबदा�यांमळेु आ�ण वेगवेग�या �ठकाणी पसरले�या लोकांना श�य           

नस�यामळेु आपण नेहमी टे�लकॉ�फ�रगंसाठ�(teleconferencing ) जावू शकता आ�ण ह� टेल�          

कॉ�फरि�संग(teleconferencing ) करताना लोकांना दसुया� �य�तीशी संभाषण कर�याची आ�ण चच�ची          

अनमुती �या  

जे�हा आपण टे�लकॉ�फ�रगंब�दल (teleconferencing )बोलतो, त�ेहा एखादेवेळी ने�याची �कंवा         

फॅ�स�लटेटर कंप�या �यांची शाखा वेगवेग�या �ठकाणी वेगवेगळी असतात आ�ण �यां�या प�रि�थती�या           

गरजेनसुार ते ��य�ात लोकांशी जोड�याचा �य�न करतात आ�ण        

टे�लकमॅ�फर�स�वारे(teleconferencing ) चचा� करतात.  समोरासमोर�ल  चच�ला हा एक पया�य आहे.  

टे�लकॉ�फरि�संग ऑ�डओ कॉ�फरि�संग( audio conferencing)तसेच ि�ह�डओ कॉ�फरि�संग (video        

conferencing) �वारे असू शकत.े जे�हा आपण टे�लकॉ�फ�रगंब�दल (teleconferencing )बोलतो त�ेहा          

न�क�च ह� एक स�ुवधा आहे, परंतु हा एक पया�य �हणनू �दसनू येते आ�ण आपण �या आधारावर �नण�य                 

घेऊ शकत नाह�, कारण आपण लोकां�या चेह�यावर�ल ��त��या वाच�यास स�म नस�याने हे खपू             

अवघड होते वाटाघाट� आ�ण इतर द�ुयम संभाषणासाठ� हे खूपच मया��दत आहे कारण हे फार उ��फूत�               

आहे.  

मी आधी �हट�या�माणे काह� वेळा कारण खराब �स�नल अस�यामळेु टे�लकॉ�फ�रगंचे          

(teleconferencing ) ल�य पराभतू होऊ शकत.े �हणनूच, आपण टे�लकॉ�फर�स (teleconferencing          

)करत असताना सव�काह� यो�य आहे हे पहा�याचा �य�न करा. टे�लकॉ�फर�स (teleconferencing           

)एकतर ऑ�डओ असू शकतात �कंवा ऑ�डओ आ�ण ि�ह�डओ असू शकत,े ऑ�डओ �वारे आपण बोलू              

शकता परंतु �यात �य�ती ��त��या, आ�ण हावभाव पाह�याची स�ुवधा नसते , परंतु आपण ऑ�डओ              
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प�रषद अस�यास आपण अनेक �पीकर आ�ण अनेक माय�ोफो�स �या�वारे नेहमीच ऑ�डयो दवुा जोडू             

शकता  

मला वाटतं याची स�ुवधा आ�ण �वनी गुणव�ा चांगल� असू शकते परंतु �याच वेळी सवा�त मह�वाची                

�हणजे काय आहे क� टे�लकॉ�फर�सम�ये हे फारच थो�या वेळासाठ� आयोिजत केले जाऊ शकत.े पढेु,              

आपण ि�हडीओ कॉ�फरि�संगम�ये (video conferencing) बघणार आहोत. एका ि�ह�डओ         

कॉ�फरि�संगम�ये (video conferencing) , केवळ ऑ�डओ नाह�, परंतु ि�ह�डओ�या मदतीने संभाषणास           

सामोरे जाऊन  संवाद साध�या जातो . 

 

(�लाईडटाइम पहाः 22:16) 

हे �यवसायासाठ� तसेच �यव�थापना�या �मखु साधन �हणनू उदयास येत आहे. वेळ आ�ण अंतर यामळेु              

�वभ�त झाले�या आ�ण वारंवार �वास कर�यास परवडत नसले�या �य�ती या�वारे जोड�या जाऊ            

शकतात आ�ण बोलू शकतात, �यांना ि�ह�डओ कॉ�फरि�संगवर चचा� करता येईल, यात काह� �व�श�ट             

गो�ट� अ�यंत मह�वपणू� असतात जसा माय�ोफोन आ�ण कॅमेराचा वापर आहे. अथा�त, हे महाग असू              

शकत,े परंतु नंतर काह�वेळा �कंवा इतर हे �वास कर�या�या आ�ण या�ा�या इतर �याधींपे�ा कमी              

ख�च�क आहे. 

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 23:05) 

आपण ि�ह�डओ कॉ�फरि�संगब�दल (video conferencing) बोलतो त�ेहा, तीन �कारचे ि�हडीओ          

कॉ�फरि�संग (video conferencing) असतात. हे एका बाजनेू ि�ह�डओ आ�ण एका बाजनेू ऑ�डओ असू             

शकत,े जेथे एका बाजलूा एक ऑ�डओ आ�ण ि�ह�डओ दसु�या बाजशूी कने�ट केला जाऊ शकतो आ�ण               

नंतर तथेे संवाद होऊ शकतो दसु-या ट��याम�ये, दो�ह� बाजूंनी असलेले लोक बोलू शकतील त�ेहा              

दो�ह�कडून  ऑ�डओ आ�ण ि�ह�डओ असतील 

��व-माग� ऑ�डओआ�ण ��व माग� ि�हडीओची स�ुवधा आहे आ�णआपण सव� �काईपवर संभाषण करत              

असताना याची आप�याला जाणीव आहे. कारण वेळ कमी अस�याने आ�ण �वासां�या �ासामळेु,            

काह�वेळा लोक �काईपवर मलुाखती घेतात .  

ि�ह�डओ कॉ��ि�संगचे (video conferencing) सव��म उदाहरण �दले आहेत, जे�हा ऍ�कर वेगवेग�या            

�ठकाणी वेगवेग�या लोकांशी जोडतो आ�ण सवा�ना �याला ऐक�याची सोय असते आ�ण अथा�तच,            

याम�ये अ�भ�ाय देता ये�याची देखील थोडी श�यता आहे, परंतु ह� एक महाग स�ुवधा आहे, आपण सव�                

�े�क सद�य यात सहभागी होऊ शकत परंतु मग अशा कॉ�फरि�संगमळेु �नण�य घे�यास मदत होते              

कारण मो�या पदावर असले�या आ�ण मोठया सं�थांम�ये उ�च पद�थ असणारे लोक �यां�याकडे वेळ             

नसतो , �वासासाठ� वेळ नसतो . �हणनूच, ते ि�ह�डओ कॉ�फरि�संग�या (video conferencing)            
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सहा�याने व �यावर चच��या साहा�याने ते �नण�य घेऊ शकतात. अथा�त, कधीकधी हे महाग असू शकत,े               

पण हे सोपे आहे कारण �यात �वासांची �ासदायक कारणे नसतात आ�णआपण ��येक �य�तीला जाऊन               

भेटू शकत नाह� �हणनूच, हे खपू सामा�य झाले आहे आ�ण बहुसं�य सं�था यासाठ� उ�सकु आहेत. ते                

यासाठ� गुंतवणकू कर�त आहेत, जेणेक�न �यांना ि�ह�डओ कॉ�फर�स (video conferencing) करता           

येईल आ�ण वेळ, उज�ची बचत होईल आ�ण �याच वेळी ते लोकांना �वासा�या �याधींपासनू वाचवू              

शकतात. आपण ि�ह�डओ कॉ�फरि�संगसाठ� (video conferencing) करत असताना, काह� �व�श�ट          

सावध�गर� बाळग�या जातात. �यासाठ� काह� म�ुदे आपण �वचारात घेतले पा�हजेत. 

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 26:08) 

�थम, कृपया पहा �क माय�ोफोन चांगले काम करत आहेत जे�हा दरूगामी लोक, दगु�म भागांतील लोक,               

जगा�या वेगवेग�या �ठकाणांमधील लोक बोलत आहेत, त�ेहा आवाजाची �प�टता अ�यंत मह�वाचे आहे            

तर, उपकरण �यवि�थत काम कर�त आहेत याची खा�ी करा आ�ण आवाजा�या �प�टतचेी खा�ी करा .               

काह�वेळा आपण असा अनभुव घेतला आहे क�, खराब �स�नल �सि�टममळेु एकतर अचानक बोलणी             

म�ये काह� ठरा�वक �य�ययामळेु, चचा� अपणू� राहत े.  

जर आपण ि�हडीओ कॉ�फरि�संगचा (video conferencing)एक भाग असाल, तर कृपया त�ुहाला �वत:            

चा प�रचय �यावा लागेल, तसेच आपले नाव आ�ण आपल� संल�नता कळवा आ�ण जर आपण एखा�या               

हु��यावर असाल तर आप�या हु��याचा उ�लेख करावा लागेल आ�ण नंतर चच�ला सरुवात करावी             

लागेल . यात लोक आप�या शर�रा�या हालचाल� पाहू शकतात कारण ते याम�ये ि�ह�डओ ऑ�डओ              

स�ुवधा आहे. �हणनूच, आपण आप�या शर�रा�या हालचाल� �नयं��त करा. आधी �हट�या�माणे,           

टे�ल�ॉ�फर�सगंम�ये (teleconferencing ), म�ये बोलता येणे कठ�ण आहे कारण चेह�यावर�ल          

हालचाल�ंवर �कंवा लोकां�या चेह�यावर�ल ��त��यांकडे पाह�याची येथे स�ुवधा आहे. आपण यो�य �भाव            

साध�यासाठ� एकाचवेळी सग�यांनी बोलणे टाळले पा�हजे आ�ण आपले कॅमेराकडे सतत ल� असले            

पा�हजे कारण आपण जे काह� करता �कंवा जे काह� बोलता त ेरेकॉड� केले जात आहे. 

�म�ांनो आपण या काळात राहात आहोत िजथे आपण तं��ानाचे दास आहोत, पण ल�ात ठेवा क� कोण                 

तं��ान तयार केले, ते केवळ मानवानेच तर, आपण तं��ानाचा वापर कर�त असताना, कृपया हे समजनू               

घे�याचा �य�न करा क� तां��क���या गुलाम बनू नये, तर मन�ुय हा तं��ानाचा गु� झाला पा�हजे. हे                

आप�यावर अवलंबनू आहे क� आपण तं��ान कसे वापरता तं��ानाचा उ�चत उपयोग आप�याला मदत             

क� शकेल, इतरांना अगद� फलदायी चच�साठ� तसेच फलदायी वाटाघाट�साठ� मदत क� शकेल. कृपया             

ल�ात �या क� तं��ानाचे �व�श�ट गुण असले, तर�ह� आपला आवाज लहान असला तर� तं��ाना�या              

मदतीने आपले आवाज वाढवला   जाईल परंत ु�याच वेळी  आपला आवाज अनैस�ग�क होईल  

�हणनू, सवा�त मह�वाचे काय आहे क� मन�ुय हा मालकआहे �हणून तमु�याकडे �नयं�णा�धकार आहेत.              

जे�हा आपण ि�ह�डओ कॉ�फरि�संग म�ये �कंवा काह� चच�त भाग घेत असता त�ेहा हे पहा क� केवळ                

कॅमेरा�वारे न�दव�या जाणा�या �कंवा पकड�या जाणा�या �लोभनामळेु त�ुह� कपडे �वच�लत करत नाह�            
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. हे देखील पहा जे�हा आपण चच�चा एक भाग असता त�ेहा आपण आप�या खचु�वर जा�त हालचाल                

कर�त नाह�. तर, आज आपण चचा� केले�या दोन भागाम�ये आपण �नर�नरा�या म�ु�यांवर चचा� केल�              

आहे, �श�टाचारांचे म�ुदे आपण राखले पा�हजे कारण जयात तक� श�ुध तं��ान आहे ते केवळ तं��ान              

आहे. मशीन एक मशीन आहे, मन�ुय माणसू आहे आ�ण मन�ुय मशीनचा मा�टर झाला पा�हजे परंतु               

मशीन मा�टर नसावी . अथा�त, आपण �या �कार�या संवादाची देवाणघेवाण करतो तो लोकांम�ये             

लोकांम�ये असतो, आ�ण चचा� वेग�या असू शकतात. �हणनू, काळाची गरज आहे क� लोकां�या             

��त��या, �यांची भावना, �यांची सं�कृती, �यांचा वेळ, �यांची उजा� आ�ण �यांचे �वचार याबाबत जा�त              

संवेदनशील असले पा�हजे . एखाद� �य�ती वाईट श�द वापरत असेल �कंवा कोणीतर� खराब हावभाव              

दश��वत असेल त�ेहा �या गो�ट�ला आपण नकार देता आहेत असे �दसनू येते . �हणनू, सौहादा�ची काळजी                

घे�यासाठ� आ�ण कामा�या �ठकाणी सहकार� व�ृी �टकवनू ठेव�यासाठ�, कृपया आपण चांगले संभाषण            

करा. संभाषण एक दवुा साधणार� साधन आहे आ�ण जे�हा आपण �वचारशील असाल त�ेहा दवुा              

साध�याचे साधन यो�य काय� करते, जे�हा आपण �प�ट असता, जे�हा आपण �वन� असता, त�ेहा              

आपण ��धा आ�ण बां�धलक� यांनी पर�पणू� असतो. खपू ध�यवाद 
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सॉ�ट ि�क�स 

 (Soft Skills ) 

 डॉ. �बनोद �म�ा, �डपाट�म�ट ऑफ हुमॅ�नट�ज अँड सो�सअल साय�सेस  

( Department of Humanities & Social Sciences) 

 इं�डयन इंि�ट�यटू ऑफ टे�नॉलॉजी, �रक�  

(Indian Institute of Technology, Roorkee) 

�या�यान - 0९  श�द �वना संभाषण  भाग १  

 

नम�कार. आपण सॉ�ट ि�क�स (Soft Skills ) वरती �या�याने देत आहेत. आ�ण अथा�तच सॉ�ट              

ि�क�स (Soft Skills ) नावा�या कोस�म�ये आपण संवाद कौश�ये हाताळत आहोत. आतापय�त आपण             

संवादा�या �व�वध �व�पाब�दल बोललो आहोत. आ�ण मग आपण संवाद कसे �भावी क� शकतो             

याब�दल बोललो . आज आपण फ�त श�दां�वारेच संवाद साधतो काय याब�दल बोलणार आहोत.             

आप�यापैक� बहुतकेां�या मनात अशी धारणा आहेत क� जे�हा आपण संवाद साधतो त�ेहा आपण �य�त              

होतो आ�ण आपण श�दां�या सहा�याने �य�त होतो , परंतु आपण कधी या गो�ट�ंब�दल आपण �वचार               

केला आहे का क� आपण केवळ श�दां�या मदतीनेच संभाषण कर�त नसतो . आपण काह� वेळा               

श�दां�शवाय संवाद साधतो. उदाहरणाथ�, जर त�ुह� एखा�या �य�तीशी भेटलात आ�ण जर तो श�द             

वापर�यास स�म नसला , तर तो संवाद साधत नाह�? एके �दवशी मला एक �भकार� भेटल�, जो                

मा�याकडे अपे�ेने पाहत होते क� मला वाड�याम�ये मी दोन �कंवा एक नाणे टाकेल. आ�ण जे�हा मी                

�नघालो त�ेहा मी �या�या चेह�यावर एक �कारचा तजे पाहू शकलो . पण नंतर मला कळले क� तो                 

लोकांशी बोलू शकत न�हता आ�ण �यांनी मला सां�गतले क� तो मकुा आहे, पण मग �या�या               

चेह�यावर�ल भाव, समाधानाची जाणीव, या गो�ट�नी मला खपू काह� सां�गतले. लोक केवळ श�दाने न              

बोलता ते श�दां�शवाय देखील संवाद साधतात. जे�हा आपण श�दां�शवाय संवाद साधतो त�ेहा आपण             

��य�ात काह� खणुा वापरतो आ�ण अनेक संकेत आहेत �या�वारे आपण संवाद साधतो. हे ��य�ात              

नॉन�हरबल �यजू(nonverbal cues) असे �हणतात. अशा�कारे,नॉन�हरबल �यजू ( nonverbal cues          

)मौ�खक संकेतांम�ये खपू मदत करतात. येथे हे दश��वणे खपू मह�वाचे आहे क� संभाषण हे मौ�खक               

आ�ण अमौ�खक असत े  

�हब�ल क�य�ुनकेशन (verbal communication) हे एक संभाषण आहे जे श�दां�या मदतीने होत असते             

परंत ुनॉन�हरबल क�य�ुनकेशन(Non verbal communication)  हे  श�दां�शवाय केले जात े.  
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�हणनू, आज आपण नॉन�हॅबरल क�य�ुनकेशन (Non verbal communication) ब�दल बोलणार आहोत           

आ�ण नॉन�हरलल क�य�ुनकेशनम�ये नॉन�हरलल �यजू ( nonverbal cues )�कती मह�वाचे आहेत हे            

बघणार आहोत. आपण मानसशा��� आ�ण मानववंशशा��� काय �हणतात  त ेपाहू. 

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 03:47) 

आप�या संपका�तील 35 ट�के संभाषण �हब�ल (Verbal ) आहेत आ�ण उव��रत 65 ट�के नॉन�हरबल              

(Non Verbal ) आहेत. आपण हे जाणनू आ�चय�च�कत �हाल क� ��स�ध मानसशा��� आ�ण             

मानववंशशा��� रे, बड��व�ह�ट यां�याकडे काह� �नर��णे आहेत. तसेच दसुरा मानववंशशा���          

मेह�र�बयन एक पाऊल पढेु जाऊन �हणतो क� केवळ 7 ट�के �हब�ल (Verbal ) आहे, 38 ट�के होकल                 

(vocal ) आहे आ�ण बाक�चे नॉन�हरबल (Non Verbal )  आहे.  

आता नॉन�हरबल क�य�ुनकेशन (Non verbal communication)�हणजे काय? जे�हा आपण श�दां�शवाय          

संवाद साधतो त�ेहा आपण वा�त�वकपणे नॉन�हरलल �यजू ( nonverbal cues ) ची मदत घेतो. 

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 05:16) 

ह� नॉन�हरबल �यजू ( nonverbal cues ) संकेत�च�हे �व�पात असू शकतात. आज�या काळात आपण              

�व�श�ट मा�यमा�या मदतीने संभाषण कर�त आहात उदाहरणादाखल सांगा, जे�हा आपण चॅ�टगं करता            

त�ेहा संगणक वापरत असता, जे�हा आपण इले��ॉ�नक मेल�या सहा�याने संभाषण कर�त असता त�ेहा             

वापर�यासाठ� जाणारे �क�येक �च�हे आहेत. बया�च लोकांनी शोधले क� �च�ह श�दांपे�ा अ�धक संवाद             

साधतात.  

आ�ण �हणनूच तमु�या संगणकावर असं�य �तीके वापरतात जे�हा त�ुह� ग�पा मारतात �कंवा संभाषण             

कर�त असतांना त�ेहा ते तमु�या वापरात येतात . या सव� संकेतांची गणना करणे �कंवा अंदाज घेणे फार                 

कठ�ण आहे. कारण �हणत ेक� 6 लाखांहूनह� अ�धक नमनेु आहेत त ेसव� ल�ात ठेवणे फार अवघड आहे.  

पण आपण काय क� शकतो क� , जे�हा आपण एक �कारचे संभाषण कर�त असाल �कंवा आपण एक गट                  

चचा� कर�त असाल �कंवा आपण मलुाखत घेत आहात �कंवा आपण साव�ज�नक भाषण �कंवा ��ततुीकरण              

करणार असाल तर त�ुहाला त ेसव� वग�करण करता येईल.  

आता, नॉन�हरबल �यजू ( nonverbal cues ) काय आहेत आ�ण ते ते �कती मह�वाचे आहेत हे आपण                 

�कती पाहणार आहोत .नॉन�हरबल क�य�ुनकेशन (Non verbal communication) हा �हब�ल          

क�य�ुनकेशन (verbal communication) चा पया�य अस ूशकत नाह�त.  

जे�हा आपण आनंदाचा श�द वापरता त�ेहा आप�याला असे �दसते क� एक �कारचा ��त��या, एक              

�कारचा अ�भ�य�ती, एक �कारचा भावना, अचानक तमु�या चेह�यावर सहजपणे �कट होत े.  
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आता, ��न हा खरोखर आपण क� शकतो, खरंच आपण कृ��म संवाद क� शकतो का ?आपण खरोखर                

आनंद� भासवु शकतो? आपण खरंच खपू रागीट भावना �नमा�ण क� शकतो ? न�क�च क� शकतो,               

कलाकारांना तसे कर�यास ��श��त केले जाऊ शकत,े परंतु मग अशा �कार�या भावनांना �या�यात             

कळवले जात ेत े��य�ात कु��म वाटत ेआ�ण  त�ेहा त ेसमजनू घेणे फार कठ�ण होत.े  

आज�या �यावसा�यक जगात संभाषण सव� �कार�या �यवहाराची ओळख बनले आहे, �यवहाराची पतू�ता            

कर�यासाठ� अ��याशील संकेतांचा प�रणाम समज�यासाठ� ते अ�तशय समप�क झाले आहे, जेणेक�न           

�यवहार कर�यासाठ� लोक समजतात क� आता, नॉन�हॅरल क�य�ुनकेशन (Non verbal          

communication)�कती मह�वाचे आहे. त�ुहाला हे ल�ात येईल क� जे�हा त�ुह� रागवलेले असतात त�ेहा             

त�ुह� ठरवनू राग आणत नाह� , उदाहरणाथ�, एखाद� �य�ती दःुखी असताना, तो �वतःहून दःुखी हो�याचा               

�नण�य घेत नाह� तर आतम�ये तो दःुखी असतो ते चेह�यावर �दसनू येते (�लाईडटाइमचा संदभ� �या:               

10:05) 

तर, नॉन�हरबल क�य�ुनकेशन (Non verbal communication) हे हेतपुवू�क नसतात . अथा�त, आपण            

कलावंत �हणून ��श��त नाह�. आपण असे ��श��त लोक �हणनू तयार नाह� �यात सव� �कारचे भाव               

भावना �य�त करतात,, परंतु जे�हा जे�हा आप�याला द:ु ख, राग, सखु, असते त�ेहा ते आप�या चेहरावर                

�दसतात �हणनूच आपण �हणते क� नॉन�हरबल क�य�ुनकेशन (Non verbal communication) हे           

उ��फूत� आहे. पण ते �हब�ल क�य�ुनकेशन (verbal communication) ला पूरक असत.े �हणनू, ते केवळ              

�या�या चेहया�वरच तर ते �या �कारे बोलतात �यावर ��त�ब�ंबत होतात. �या �कारे श�द �नवडतात ते               

��य�ात चेह�यावर भावनांना परूक असतात.  

नॉन�हरबल क�य�ुनकेशन (Non verbal communication) आ�ण �हब�ल क�य�ुनकेशन (verbal          

communication) ��य�ात २ पातळीवर काय� करतात. �थम �हब�ल (�हब�ल )पातळी आहे, जे श�द             

असतात आ�ण दसुरे �हणजे नॉन�हरबल (Non verbal )�तर. आता, जे�हा आज�या एखा�या            

�यवसाया�या जगात आपण �व�श�ट �यवहारासाठ� ब�याच लोकांना भेटतो, तसेच बैठक , �यवसाय            

बैठक �कंवा सं�थाम�ये आपण पाहतो क� �यावसा�यक भागीदारां�या चेहया�वर एका�ता असणे           

आव�यक आहे. आपण आधीच वत�णकु��वषयी बोललो आहे, आपण मागील �या�यानेतील भावनांब�दल           

देखील बोललो आहे. जे�हा आपण एखा�या प�रषदेत सहभागी होता �कंवा आपण मलुाखतीत �कंवा गट              

चच�त सहभाग घेत असता त�ेहा आप�यापैक� बहुतकेांना असे �दसनू येईल क� जे लोक बसलेले आहेत, ते                

नेहमी उ�फुत� असतात. �यामळेु, त�ेहा संभाषण करत असताना आ�ण आपण चचा� कर�त असता त�ेहा              

�यां�या भावना समजनू घेणे आव�यक आहे. याआधी मी �हटलं क� या नॉन�हरबल �यजू ( nonverbal               

cues )ची 6 लाख सं�या आहे �या सवा�चा उ�लेख करणे फारच अवघड आहे, पण जर आपण �यांना                 

�ेणीब�ध क� शकू, तर त ेआमचे काम सोपे होईल. 

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 14:02) 
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तर मग, नॉन�हरबल क�य�ुनकेशन (Non verbal communication) �कार आ�ण ते वेगळे कसे आहेत             

आ�ण आपण यश�वी �यवसाय कर�यासाठ� �कंवा यश�वी हो�यासाठ� �य�न क� शकतो . या �ेणीतील              

प�हले कायनेसी�स (kinesics )आहे या कायनेसी�स (kinesics )संद�भ�त एक ले�खका �हणत होता क�             

जे�हा आपण संवाद साधतो त�ेहा आपण 3 भाषा वापरतो. �थमसांके�तक भाषसेारखी शैल� आहे, मग              

आणखी एक �ेणी आहे ती �हणजे कृती भाषा . आपण कदा�चत आज आप�या शर�रा�या भाषबे�दल               

बोलणाया� अनेकांना ऐकू शकले असाल . अथा�त, आप�या सवा�ना हे ल�ात �यावे लागेल क� आप�या               

शर��रक हालचाल� एक �कारचे भाषा �य�त करतात आ�ण आपण मान�सक�र�या एखा�या बैठक�त            

उपि�थत क� अनपुि�थत आहात हे दश�वते �हणनू मी �हणतो आहे क� आप�या चेह�यावर ते ��त�ब�ंबत               

होते . आता नॉन�हरलल क�य�ुनकेशन�या �कारात प�हले आ�ण अ�ेसर �हणजे के�न�स (kinesics            

)आहेत. दसुरा �ॉि�झ�म�स (proxemics) आहे, जो वा�त�वकपणे जागा आ�ण अंतर याशी �नगडीत आहे             

�यावर �व�ततृ चचा� होईल, कारण हे खपू मह�वाचे ठरले आहे क� आज आपण बहुसां�कृ�तक जाग�तक               

सं�थांत जगतआहोत बहुसां�कृ�तकआहोत �हणनू आप�याला लोक कसे वागतात हे समजणे आव�यक             

आहे आ�ण लोक अंतरा�या ि�थती कशी �टकवनू ठेवतात आ�ण �यांचे दरूसंचार संवाद कशा साधतात हे               

समजनू घेणे मह�वाचे आहे. मग �ॉ�न�म�स (chronemics) येते , िजथे आपण वेळेचा मह�व सांगू, मग               

पररा�� भाषा आहे, जे फार मह�वाचे आहे मग paralanguage ह� एक भाषा आहे जी भाष�ेया प�लकडे                

आहे आपण भाषबे�दल बोलतो, जे�हा आपण श�दांब�दल बोलणाया� भाषबे�दल बोलतो त�ेहा आपण            

श�द कसे बोलले जातात याब�दल बोलतो, परंतु नंतर हा श�द कसा उ�चारला जातो आ�ण �यात               

श�दातीत काय भावाथ� आहेत? मग �पशा�शी संबं�धत असणार� हॅप�ट�स (Haptics )येते आप�याला असे             

�दसनू येईल क� �पश� आजह� संवादाचा एक मह�वपणू� भाग बनला आहे. अस�याने, आपण कोणती              

भावना �नमा�ण करेल आ�ण लोकांना �पश� के�यावर लोकांना कसे वाटते हे कोणा�या मा�हती नसते.              

आ�ण मग आपण मेटा संभाषण ब�दल देखील चचा� क� जेथे िजथे आपण संभाषणा�या �व�वध              

वै�श��यांशी चचा� क�, िजथे एक श�दापे�ा काह� काह�तर� आहे िजथे आपण ऑ�जे�ट भाषाब�दल             

बोललो आहे असे अनेक माग� आहेत.  

तर, सव��थम, आपण के�न�स (kinesics )या �वषयावर चचा� क� या. श�द के�न�स (kinesics ) हा               

शर�रा�या हालचाल�शी संबं�धत आहे. कधीह� तमु�या ल�ात आले आहे �कंवा त�ुह� कधी अनभुवला आहे              

क� जे�हा आपण सव�जण आपले बोलणे ऐकत असतो, �य�तीचे शर�र हलते �कंवा एखा�या �य�तीचे              

शर�र �व�श�ट संकेत देतात का? न�क�च, आपण �याची जा�त काळजी घेतलेल� नाह�, परंतु या              

�या�याना�या नंतर आपण खरोखर शोधू शकाल आ�ण जे�हा आपण एखा�या �व�श�ट �य�ती�या            

शर�रा�या हालचाल�ंचा यो�य �नर��ण करता त�ेहा आप�याला अ�धक अथ� �ा�त होतील. आप�याला            

मा�हत आहे क� आपण जे काह� �यवहार स�ु करतो �कंवा पणू� करतो ते केवळ त�डी संवादाचाच प�रणाम                 

नाह� �कंवा �या �य�तीने बोलले आहे ते श�द कधी कधी असे घडते क� एखा�या �य�तीने काह�तर�                

बोलले आहे, पण �याच वेळी �याला काह�तर� क�पना येते एखा�या �य�तीने आप�याला काह�तर�             

सांगणार� क�पना केल� असेल, परंतु तो एका �भ�न �दशनेे पाहतो �या मळेु मला वाटते क� तमु�यापैक�                
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बहुतकेांना अपमान वाटेल. आप�याला असेह� �दसेल क� आप�याला जे�हा कॉल केले जात आहे त�ेहा              

आप�याला काय �हटले जात आहे ते फार मह�वाचे आहे. जगात�या �व�वध सं�कृतींपासनू त�ुहाला             

मा�हती आहे, त�ुहाला असे आढळून आले आहे क�, एक हावभाव असणा�या अनेक कृतींचा एका              

सं�कृतीत एक अथ� असू शकतो, परंतु �याच वेळी इतर सं�कृतींम�ये याचा वेगळा अथ� असू शकतो. जर                

एखादा उ�घोषणा क�न येथे आला असेल तर आप�यात इथे ये�याचा उ�भव इटल�म�ये तथेे जाऊ              

शकतो. तर, जे�हा तो शर�रा�या चळवळी�या बाबतीत येतो त�ेहा तो खरोखरच फरक आहे आता येथे               

��स�ध दाश��नक �सगमंड �ायड काय �हणतात ते ल�ात घेणे फार मह�वाचे आहे, जे�हा एखाद� �य�ती               

बोलत ेत�ेहा आप�याला आढळेल . 

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 1 9:58) 

केवळ बोलणे मह�वाचे नाह� तर बोलताना �े�काकडे बघणे मह�वाचे आहे . ब�याच वेळा आप�याला               

आढळेल क� एखा�या �य�तीने चांगले �या�यान केले, �याने आप�या �या�यान �कंवा भाषणाची एक             

सुंदर तयार केल� आहे, परंतु �याच वेळी तथेे जर कोण�याह� ��त��या नसतील , कोणतीह� हालचाल               

नसतील तर ती चचा� कंटाळवाणी वाटेल . इथे जे चे�टरटन �वषयांब�दल सां�गतले ते ल�ात              

घे�यासारखे आहे. काह� लोकांना असे वाटते क� आपण �वषयाशी �नग�डत बोलत आहेत, परंतु चे�टरटन              

सांगतात क� काह� �वार�य नसलेले �वषय आहेत �यात लोकांना �वार�य नाह� �यापे�ा �य�ती�या             

आवडीचे आपले बोलणे अ�धक मह�वाचे आहे, �या �कारे आपणआपले भाषण �कंवा �याचे ��ततुीकरण              

करतो �या�कारे हे चालत.े तर, काय �ायड �हणतं क� जे लोक डोळे व कान आप�याकडे ठेवत आहेत                 

�यांना आपण खा�ी देऊ शकतो �या लोकांपासनू काह� लपवणे कठ�ण असते . हे �प�ट आहे क� आप�या                 

शर�रा�या हालचाल� बोलतात, आप�या शर�राचे वागणे, आपले शर�र संवाद साधत.े आप�या सव�            

भाषणाचा अथ� आप�या सव� भाषचेा अथ� डो�यांमधनू , आप�या हस�यातनू , आप�या आवाजातनू             

�दसनू  येतो आ�ण त ेआप�या चेह�यावर �प�ट �दसनू  येत.े  

जर एखा�याचे �याचे ओठ शांत असेल , समजा एखादा माणसू शांत असेल बोलत नसेल , तो श�द वापरत                  

नसेल �याचा अथ� असा नाह� क� तो तो संभाषण कर�त नाह�. जर� �याचे ओठ शांत असेल तर� तो                  

आप�या बोटा�या हालचाल�ंनी संवाद साधत असतो , आपण नेहमी हे बघू शकाल क� आपण एक सुंदर                

गाणे ऐकत असता, त�ेहा आपण संभाषण कर�त नसलो �कंवा बोलत नसलो तर�ह�, आप�या डो�यात              

काह� एक हालचाल� होतात आपले �नाय,ू आप�या शर�रातील सव� भागांम�ये आप�या जब�यांम�ये हे             

अ�भ�य�त करत,े ते सांगते क� आपण शांत असतानाह� आपण संभाषण कर�त आहात. ओठ शांत              

असतील तर� �या�या बोटां�या मा�यमातनू संवाद साधत असतो .  

का उदाहरणादाखल सांगा, जरआपण एखादे भाषण दे�यास जात असाल �कंवा जर आपण एखा�या सभेत               

सहभागी होऊ इि�छत असताना तु�ह� बोलू शकत नसाल तर�ह� तु�ह� शांत राहू शकता, परंतु �याचवेळी               

तमुची शांततचेा अथ� आहे. आपण चचा� क�, शांततचेा अथ� कसा आहे, शांततचेा �व�वध सं�कृतींम�येह�              

वेगवेगळा अथ� कसा लावला जाऊ शकतो. आता, के�न�स�या (kinesics) अथा�तच, �हणजे शर�रभाषा,            
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आपले शर�रातनु संवाद , आपले शर�र वत�न संवाद �य�त करते . तर, शर�राचा कुठला भाग संभाषणा�या                

��ट�ने मह�वाचा आहे ?�थम चेह�याचा  भाव मह�वाचा आहे 

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 23:42) 

नंतर वैयि�तक �व�प, नंतर चेहया�वर�ल भाव, नंतर डो�यांचा संपक� नंतर शर�रा�या प�धती आ�ण नंतर              

हावभाव या सव� गो�ट� समा�व�ट�त आहेत. आता, एक ��न तमु�या मनात �नमा�ण होऊ शकतो क�               

आप�या वैयि�तक �व�पाचा संवाद साध�यावर प�रणाम होतो. अथा�त, आपण जे�हा एखा�या ��स�ध            

�य�ती�या नावाला केवळ आपणच ओळखत असतो त�ेहा आप�याला मा�हती आहे, क� खरोखरच ती             

�य�ती एक छाप �नमा�ण क� शकते . �य�ती ये�याआधी ��य�ात �या �य�तीब�दल आपण क�पना              

करायला सरुवात करतो , ती �य�ती कशी �दसत असेल चेह�यावर कोणते �व�प असेल याचा आपण               

�वचार स�ु कराल कारण चेह�यावर सव� भावनांची गोळाबेर�ज असत े. . 

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 24:52) 

वैयि�तक �व�पच सुंदर असणे आव�यक नाह� , परंतु �याच वेळी आप�याला हे पाहावे लागेल क� आपला                

चेह�यावरच खरोखरच सव� भावनांचा मेळ असेल . आनंद, दःुख, �नराशा, �नराशा, अ�ू, �ोध, सहानभुतूी,              

सहानभु�ूत यासार�या अनेक भावना आप�या चेह�यावर �ल�ह�या जातात. जे�हा आपण अ�यास�मात           

संवाद साधत असताना , �ा�तक�या�चा �व�वास असला तर�ह� आपण �या �य�ती�या चेह�यावर�ल            

अ�भ�य�तीतनू अथ� काढ�याचा �य�न क� शकता  

त�ुहाला खपू संधी �मळतील त�ुहाला बोलावे लागेल त�ेहा आपण वैयि�तक�र�या कसे वागले पा�हजेत             

याची खरंच खपू काळजी �याल, परंतु �याच वेळी आप�याला हे देखील ल�ात �यावे लागेल क� आपण                

�हणू शकतो क� चेहरा हा �नद�शांक आहे कारण आत काय चालले आहे ते चेह�यावर �दसनू येत.े आणखी                 

एक ओळ आहे िजथे असं �हटलं आहे क� खो�या चेह�यावर अंतःकरणातील एक खोटं �दय असेल. तमुचे                

श�द तमुच ेभाव �य�त करतात. 

आप�या चेह�यांवर�ल भावात हेरफेर करणे ��येकासाठ� श�य नाह�. बहुतके लोक ते लपवू शकत नाह�त              

कारण �ायड �हणतात क� ते शर�राची भाषा ते लपवू शकत नाह�त. उदाहरण �या, लहान मलु जे�हा                

पडत,े त�ेहा ते ��य�ात �खशात हात घालते . आता, जी ��य�ात ��त�ब�ंबत करते क� ते काह�                

लप�व�यासाठ� �य�न कर�त आहे. आ�ण जर त�ुह� ब�घतले तर त�ुहाला �दसेल क� �याचे हात खरोखरच               

घ�ट आहेत,. आ�ण बहुतके वेळा ते खोटे बोलत आहेत. आजकाल ल�ात ठेवा हे अ�तशय मह�वाचे झाले                

आहे क� काह� �यवसाय �यवहार पणू� कर�यासाठ� आ�ण काह� �यवहार काह� वेळा आपण आप�या              

अ�भ�य�तींचे आ�ण इतर सव� �संगांना यो�य र�तीने हाताळू शकता कारण आपण लव�चक असणे             

आव�यक आहे पण मग ��य�ात जे�हा आपण चेहया�वर�ल भावंब�दल बोलता, त�ेहा आप�याला �से�या             

�काराब�दल बोलावे लागत.े  
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आप�यापैक� बहुतके हे ऐकत आहेत क� बरेचदा आपले �श�क सहसा आप�या शजू हे आप�या              

�यि�तम�वाचे ��त�ब�ंबत करतात असे �हणतात. �या �कारे त�ुह� �वतःला कपडे घालता, �या �कारे             

आपण �वत: ला तयार करता, �या �कारचे कपडे जे आपण �नवडतो ते ��य�ात एक �कारचे हेतू                

दश�वतात अथा�त, आप�या चेह�यावर जे अ�भ�य�ती असते ते कदा�चत हेतपुरु�सर नसतील, परंतु जे�हा             

आपण एखा�या �सेची �नवड कराल त�ेहा इतर काह� गो�ट� �या आप�याला आवडत असतील ते              

�नवडा. 

आ�ण �हणनूच जे�हा एखाद� �य�ती एखादे भाषण �यायला जाते त�ेहा त�ुहाला तो सापडले, तो               

खा�ीपवू�क सांगतो क� तो चांगला कपडे घातलेला असतो . जे�हा आपण चांगले कपडे घालतो त�ेहा आपण                

काय �हणतो ते केवळ रंगा�या ��ट�नेच न�हे तर आप�या �से यो�य र�तीने धऊुन यो�य�र�या इ��ी               

केलेला असावा . हे फारच महाग असावे असे नाह� पण हे खपू छाप देते . �याला त�ुह� �पीकर �हणनू                   

ओळखता �कंवा �ो�या�या �पात आपण प�ह�यांदाच आप�या �पीकरचा �याय करता त�ेहा कदा�चत            

काह� वेळा आपण चकुह� क� शकता. परंतु ल�ात ठेवा क� आपण �थम �भाव तयार करा. तर, जे�हा                 

आपण प�हल� छाप �नमा�ण क� इि�छता �कंवा आपण �थम छाप सोडत आहात जे अशा �कारचे �से                

क�न श�य आहे  

फ�त चेहरे नाह�त , परंतु आपल� नजर आप�या डो�यांनी संवाद साधता येतो . आप�या डोळे बया�च                

भावना �कट करतात. बया�च भावनांना डोळे म�येह� एक सकारा�मक संदेश �दसतो , पण जर एखा�याने               

�व�च� डोळे केले तर संदेश नकारा�मक होऊ लागतो. डो�यांची एक भाषा आहे आ�ण �हणनूच आपण               

बया�चदा �हणते क� डोळे �दया�या आरसा आहेत, आ�ण आ�मा�या �खड�या आहेत. तर, डो�यांव�न             

आपण बया�च �कार�या भावना �य�त करतो. आ�ण त�ुहाला मा�हत आहे क� गणना करणे �कंवा एक�               

करणे �कंवा पाहणे �कंवा आपण स�ुवातीला �हटले होते क� आप�या व��याला पाह�यास डो�यातील             

भाव मह�वाचे ठरतात . �ो�या�या �व�पात आपण इ�छुकआहात क� व��याने तमु�याकडे पहावे आ�ण              

जे�हा एखादा �े�क एखा�या सम�येचा सामना करत असेल त�ेहाह� �व�श�ट उ�देश असतो, हे खरंच एक               

�कारचे �म��व असते आ�ण हे खरंच एक �व�वासाह�तचेी �थापना आहे �यावर संपणू� चचा� अवलंबनू              

असेल. �हणनूच डो�यांचे ल� मह�वाचे आहे, परंतु जे�हा आपण आप�या डो�याने संपक� साधता त�ेहा              

ल�ात ठेवा क� ते अनेक सं�कृतींम�ये �वशषेत: सं�कृती आहे, �वशषेत: आ�शयाई सं�कृतींम�ये त�ुहाला             

आढळेल आ�ण मी एक उदाहरण देखील देणार आहे क� ते लोक बया�च वेळा लोक डो�यांचा संपक�                

मह�वाचा आहे कारण ते �ामा�णकपणा �कट करतात, ते आपल� वचनब�धता �कट करतात, ते आपल�              

खा�ी दश�वतात. आ�ण �हणनू आपण आप�या डो�या�या मदतीने प�ह�यांदाच आप�या गद�ला           

िजंकणार आहात. पण ल�ात ठेवा क� आपण आप�या डो�यांमाफ� त �कती छान प�रणाम कराल ते फार               

मह�वाचे आहे. डो�यांव�न आपण आप�या �े�कांना �नयं��त करता. 

(�लाइडवेळ पहा: 32:04) 
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डोळे आप�यासव� �कार�या भावना ��त�ब�ंबत करतात जसे भय , राग, आ�चय�, आनंद, कधी कधी              

देखील तट�थता , कधी कधी �नराशा, �हणनू, हे अ�तशय मह�वाचे आहे क� जे�हा आपण संभाषण करत                

आहात �यावेळी आप�याला याची जाणीव असणे आव�यक आहे कारण सॉ�ट कौश�याचा ��श�क            

�हणनू हा माझा स�ला आहे क� जे�हा आपण संभाषण कर�त असाल त�ेहा संभाषण �कंवा गट चचा�                

�कंवा साव�ज�नक भाषण याम�ये डो�याचा संपक� फार मह�वाचा आहे. आपण या �नर��णाकडे ल�             

वेधावे जे �यां�या प�ुतकात �वजयी आ�ण मातरॅझो, �हणतात ते खरोखरच भरपरू प�रणाम साधतआहेत              

आ�ण त े�हणतात, 

(�लाइडवेळ पहा: 32:58) 

लॅ�टन अमे�रक�स आ�ण द��णी यरुोपीय लोकांनी �यांचे संवादा�मक भागीदारांकडे ब�घतले. �हणनू,           

जे�हा आपण बोलत असाल त�ेहा ते �यां�या संवादा�मक भागीदारां�या चेह�यावर पाहतात. तर आ�शयाई             

इं�डयन पा�क�तानी आ�ण नॉद�न� यरुोपीय लोकांम�ये हे टक लावनू बघत नाह�, परंतु आज�या जगात हे               

खपू मह�वाचे आहे क� आपण डो�याने संपक� करत असताना आप�याला खरोखर हे पा�हले पा�हजे क� ते                

टक लावनू पाहणे होणार नाह�.  

आजकाल, काह� �करणांम�ये आ�ण �व�श�ट सं�कृतींम�ये आपण एखा�या �य�ती�या ग�या�या          

पल�कडे पाहू शकत नाह�. त�ुहाला हे मा�हती आहे क� असे होऊ शकते क� ते कदा�चत अपमानकारक                

वाटेल. पण ल�ात �या क� डो�यांनी आपण ��य�ात एक �कारचा आपलुक� �नमा�ण करतो �कंवा आपण               

आप�या �ो�यांसह �कंवा आप�या �े�कांसह एक �कारचा �व�वास �कंवा एक �कारचा ओघ �था�पत             

करतो. हेरोडोटसने जे �हटले आहे ते येथे ल�ात ठेवणे देखील खपू मह�वाचे आहे, "माणसे आप�या               

डो�यांपे�ा कानावर कमी �व�वास ठेवतात " हे ल�ात ठेवा, परंतु नंतर आपण आप�या डो�यांतनू जे               

काह� पाहतो ते कृ��मपणामळेु कधीकधी स�यत�ेमाणे �दसतात. �हणनू जे�हा आपण संभाषण कर�त            

असता त�ेहा आपण अ�तशय �व�श�ट �हाल कारण हे डोळे त�ुहाला �ो�या�या �पात अ�भ�ाय देतात जसे               

मी आधी �हट�या�माणे त ेतमुची �ामा�णकपणा दश�वतात. 

(�लाइडवेळ पहा: 35:10) 

आ�ण ते भावना स�ूचत करतात. जे�हा आपण एखादे भाषण देत असता त�ेहा आपण असे �दसेल क�                

आपण श�द वापरत असलो तर�ह�, कधी कधी आपण �वत: ला तपासू शकता जे�हा लोक समोर बसलेले                

असतात �कंवा ते कधीकधी ग�धळात टाकणारे भाव देतात �कंवा ते �यांचे मनगट� घ�याळाकडे पाहत              

असतात, वारंवार असे होते क� तमुचे भाषण मनोरंजक होत नाह�. �याच वेळी, त�ुहाला काय कर�याची               

गरज आहे क� त�ुह� �यां�या भाषतेनू ��य�ात एक धडा �या आ�ण आप�या सांग�या�या प�धतीम�ये              

बदल करावा लागेल. आपण काह� �व�श�ट उदाहरणांचा संदभ� घेत आहात �याम�ये आपण जे�हा आपण              

मौ�खक ��ततुीकरणाब�दल बोलतो त�ेहा याची चचा� क�.. जे�हा आपण संवाद साधत असतो त�ेहा             

आपण खरोखर हलतो? �वशषेत: समहू चच��या ��ट�ने, आपण लोकांना �यां�याकडे एक �वशषे आसन             

�मळेल, पण नंतर काह� लोक आपाप�या ख�ुया�म�ये जा�तीत जा�त हालचाल करतात �कंवा कधीकधी ते              
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इतके कठ�ण वाटतात क� वेळा इतर लाज आणू शकतात आ�ण जे�हा आपण हालचाल� �वषयी बोलतो,               

त�ेहा आपण हे देखील पहावे क� लोक आपणास �या�कारे हल�व�याचा �य�न कर�त आहेत ते एक ठसा                

उमटतील. आपण ि�थर असणार नाह�, आपण जे�हा आपण बोलता �कंवा जे�हा आपण साव�ज�नक             

भाषण देत असता त�ेहा आपण एखा�या �व�श�ट आसनावर �कंवा �व�श�ट ि�थतीत राहू शकत नस�यास              

हे खपू �वच�लत वाटू शकत,े आपण हे ठाऊक आहे क� बोलणी करताना याची काळजी �यावी लागते �कंवा                 

एखा�या संभाषणात असताना आपण केले जात असले�या हालचाल�ंची  आप�याला जाणीव असत े.  

आपण चचा� करत असताना. अनेक �कारचे लोक आहेत आ�ण �यां�या �वभावानसुार ते �यां�या             

हालचाल�ं�या शैल�म�ये बदलतात. �यां�यातील काह� खपू वेगाने हालचाल करतात , पण ल�ात ठेवा             

त�ुह� तसे करणार नाह�त, आपणास स�ला �दला आहे क� जर आपण हालचाल कर�त असाल तर आपण                

खरोखरच एक पाऊल ठेवले पा�हजे जे कदा�चत खपू आनंददायी वाटू शकत,े जे फारच चांगले �दसू शकत,े                

जे कदा�चत खपू आकष�क �दसत आहे. आपण आढळेल क� जर आपण एखा�या प�रषदेत �कंवा              

काय�शाळेत सहभागी असाल तर त�ेहा, �पीकर कशी चालते ?डले कान�गी आप�या ��स�ध प�ुतकात             

�हणतात क� लोकांवर आपण कसे कपडे प�रधान करतात, आपण कसे चालतो, कसे बसतो आ�णआपण               

कसे उभे आहात याचा ठसा उमटू शकता. ल�ात ठेवा काह�च पडणार नाह�,आपण फ�त हेच पाह�याची               

गरज आहे क� आप�या �े�कांना संपणू�त: आप�या चच�त सहभागी केले जात आहे. आ�ण �या �कारे               

आपण आप�या हालचाल� क�न केवळ आप�या हालचाल�ंना घडवनू आणत नाह�, परंतु आप�या            

हाता�या हालचाल�ं�वारे आ�ण आप�या डो�यां�या वत�नाने आप�या �ो�यां�या गद�कडे पाहून आपण           

चचा� करत आहोत. आता, ��य�ात आसन �हणजे आपण �वत: चे �थान कसे ठेवता यावे? जे�हा आपण                

एखादे भाषण देत असता आ�ण आप�याला याची काळजी घे�याची आव�यकता आहे क� आपण इतर              

लोकां�या भावनांब�दल आपण घाबरत नाह�.  

��य�ात �े�कांना ठसा कसा उमटवावा ते आपण कसे बसतो ते �कट करते, आपण कशा �कारे उभे                

आहात ते �कट करतो आपण �या मागा�ने हालचाल करता ते �कट करता, आपण लोकांकडे पाहत               

असले�या मागा�ने �कट करतो. तर, जे�हा तमुची पाळी येते �कंवा त�ुह� बसलेले असाल तर आपणआपले                

सतक� ता �य�त करत आहात, जर आपले नाव सां�गतले जात असेल, तर कृपया आपल� जागा घे�याची               

सवय ठेवा , आपण एखा�या इतर �य�ती�वारे ओळख कर�त असाल तर आप�या डो�या�या             

हालचाल�ंसह कृपया आ�हाना�मक वाटेल तर�ह� कृत�ता �य�त करा. �हणनू त�ुहाला �क�येक           

मह�वपणू� बैठका घेत�या पा�हजेत असे अनेक �या�यान दे�याची गरजआहे आ�णआप�याजवळ अनेक             

�यवसाय �यवहार आहेत �हणनूच हे अ�तशय मह�वाचे आहे. कधीकधी आपण जे सां�गतले �यापे�ा बरेच              

लोक आपण अपयशी ठरतील, परंतु ल�ात ठेवा क� आपण सकाळी उठले�या लािजरवाणाची भावना             

आपण धारण केल� तर आपण �नराश हो�याची �वास �यावी का? कारण आपण सव� जण मानव आहेत                

आ�ण आप�या भावनांवर कधीह� �नयं�ण नाह�. �हणनूच कधीकधी आ�हाला असे वाटते क� ते             

�चतंा��त होतात. आ�ण �हणनूच ते काय करतात ते मात कर�यासाठ� आहे, आप�याला मा�हत आहे              

कारण आपण आधीच सां�गतले आहे क� त�ुह� फेरबदल करतांना स�ु करता आ�ण �यामळेु हे सव� खरोखर                
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नकारा�मक भावना �नमा�ण करतात. आ�ण जर� आपण भरपरू तयार केले असले तर� आ�ण खपू              

सं�मरणीय बनव�यासाठ� खपू �य�न केले असले तर� ते ��य�ात अपयशी ठरत,े आ�ण मग आपण              

काळजी का घेत नाह�? तर हावभाव देखील मह�वाचे आहेत. आपण खरोखर हावभावाचा वापर क� शकतो               

त�ेहा आप�याला आढळेल क� आपण बोलू इि�छताना अचानक आपले हात हलणे �ारंभ करतात             

कधीकधी बोटांची आ�ण खां�यांची हालचाल होते . हे सव� उ�फुत�पणे होते (�लाईडटाइमचा संदभ� �या:              

44:20) 

परंतु ल�ात ठेवा क� आपण भाषचेा वापर करताना �यास ��य�ात हावभावाची सहा�य आव�यकआहे .               

�हणनू, जे�हा आपण आपला ��न मांडता, �कंवा आपण आप�या मनात काय चालले आहे ते सांगताना               

आपण स�ला दे�याचा �य�न करतो परंतु ल�ात ठेवा आपण एकाच वेळी खपू गो�ट� क� नये. तर                

अचानक काय घडत,े आमची बोटं त ेहालचाल� करणे स�ु करतात,  

�हणनू, आप�या बोटां�या हालचाल� आ�ण हात यां�या हालचाल� आ�ण �व�श�ट वेळेला जे�हा होतात             

त�ेहा �याम�ये एखादा �व�श�ट अथ� असतो एक गो�ट कृपया ल�ात ठेवा हालचाल�य�ुत हावभाव             

��तका�मक आहेत. ल�ात ठेवा आपण जे�हा संभाषण कर�त असतो त�ेहा आपण अनेक हालचाल� करतो              

. पण जे�हा मी वेगवेग�या सं�कृतींम�ये �हट�या�माणे �यांचा वेगळा अथ� असू शकतो, पण असे काह�               

आहेत जे ��य� अथ� असू शकतात. हे अ�तशय मह�वाचे आहे क� आप�याला मा�हत आहे क� कोण�या                

हालचाल�ंना एका �व�श�ट अथ� आला आहे. उदाहरणाथ�, जे�हा आपण हात लोटत असतो 

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 46:52) 

हे कंटाळवाणेपणाचे �तीक आहे जे�हा कोणीतर� �वागत कर�त आहात आ�ण �याच वेळी आपण हात              

खलेु हात असतात �यांत ते अथ� देतात. पण हाताची घडी घालनू बसने आपणास तणाव आ�ण               

�नराशाजनक ि�थतीत आहेत हे दश��वतात. जे�हा आपण एकदम �नणा�यक बनतो, त�ेहा आपणआप�या             

मठु�ची हालचाल करतो आ�ण ते आप�या �न�चयीपणाचे �तीक असले�या मठु��या साहा�याने           

��त�ब�ंबत होत े.  

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 48:06) 

परंतु नंतर आणखी काह� �व�श�ट संकेत आहेत जे अ�तशय सामा�य आहेत उदाहरणादाखल सांगा, हात              

बांधनू बसने हे ��य�ात नकारा�मक समजले जाते . समजा तु�ह� �या�याने ऐकतआहात आ�ण ऐकत               

असाल आ�ण तमुच ेपायाला घडी असेल  तर त ेदेखील अपमाना�पद आहेत. ,  

सहसा असे �हटले जाते क� जे�हा एखादा राजकारणी हात हलवतो त�ेहा �याला हँडशके �हणतात, आ�ण               

काह�वेळा तो देखील औपचा�रकता दश��व�याक�रता देखील क� शकतात तर, कृपया हे सव� अथ�             

काळजीपवू�क करा कारण ते आप�या कार�कद�त एक �यावसा�यक �हणनू, एक व�त�ृवकलेत, उ�योजक            

�हणनू मह�वाचे राहणार आहेत,  
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�म�ांनो, �या �कारे लोक सहकाय� करतात आ�ण सव� संभाषणाचे �येय आहे स�भावना �नमा�ण करणे हा               

एक �कारचा नातसेंबंध �नमा�ण करणे क� आज जग कुठे आहे. आ�णआपण �डिजटलपणे संभाषण कर�त               

आहात क� नाह� �कंवा आपण समोरासमोर संवाद साधत आहात �कंवा आपण इले��ॉ�नक मे�स�या             

सहा�याने संभाषण कर�त असताना सव� कृपया �तीका�या सावध�गर�ने वापर करा , कृपया या             

मा�यमातनू पोहचत असले�या अथा�पासनू सावध रहा. आपण केवळ श�दांशी संभाषण कर�त नाह�, परंतु             

आपण�नःश�दतनेे देखील संवाद साधतो. आ�ण �ह �नःश�दता आप�याला ब�याचं वेळ अथ� देतात आ�ण             

आप�या �ो�यांना आप�या भाषणाचा अथ� समजनू देतात . पढु�या भाषणात आपण आवाज कसा वापर              

करता येईल आ�णआपण वोकल (Vocal ) वै�श��ये कसे वाप� शकता याब�दलआपण बोलणार आहोत               

. खपू ध�यवाद 
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सॉ�ट ि�क�स  

(Soft Skills )  

 डॉ. �बनोद �म�ा,�डपाट�म�ट ऑफ हुमॅ�नट�ज अँड सो�सअल साय�सेस 

 (Department of Humanities & Social Sciences)  

इं�डयन इंि�ट�यटू ऑफ टे�नॉलॉजी, �रक�  

(Indian Institute of Technology, Roorkee) 

�या�यान  - १० श�द �वना संवाद भाग०२ : पॅरालॅन�वेज  

(Paralanguage) 

 

हॅलो. प�ुहा �वागत आहे माग�या भाषणात, आपण श�दां�शवाय संवाद साध�यासाठ� �व�वध           

मागा�ब�दल बोललो, परंतु जे�हा आपण संभाषण करतो त�ेहा आपण इतर गो�ट� वापरत असतो �याला              

आपण नॉन वब��स (Non Verbals ) �हटले आहे. ते आप�या त�डी संदेशाचे परूक आहेत, परंतु आपण                

काय वापरतो हे खरोखर उ�लेखनीय आहे. आ�ण मग आणखी काह� गो�ट� आहेत �या आप�या              

मदतीसाठ� येतात. या संबंधात आपण �याब�दल चचा� क�या जे�हा आपण �व�वध मापदंड श�दांचा वापर              

करतो, �याचा अथ� देखील वाढतो आ�ण आपण पॅरेला�गेजम�ये (Paralanguage) याचा अ�यास करतो . 

जे�हा आपण श�द वापरत असतो त�ेहा ��य�ात भाषा तयार होते आपण ब�याच लोकांना भेटलो असू               

शकतो . कधीकधी आप�याला �यां�या आवाजामळेु अ�यंत ई�या�झाल� असते . आता, संभाषणाम�ये            

आवाजदेखील मह�वाचा आहे का? ��येक माणसाची आवाज वेगळा आहे, काह� लोक खपू उ�चआवाजात              

बोलतात काह� लोक हळू बोलतात काह� लोक खपू कठोर �वरात बोलतात , आपणआधीच �हटले आहे क�                 

जे�हा आपण उदासीन असतो त�ेहा आपला आवाज वेगळा असतो. जे�हा आपण आनंद� असतो त�ेहा              

आपला आवाज वेगळा होतो. 

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 02:51) 

आवाजाची भाषा अ�तशय मह�वाची आहे. आपण सग�यांना मा�हती आहे क� आवाज ��येक �य�तीला             

देवाकडून �मळालेल� एक देणगी आहे, नंतर ��येक माणसाची आवाज अ��वतीय आहे. ��येक आवाजाची             

वेगळी वेगळी गुणव�ा आहे, जर� आप�याला चांगल� आवाज नसेल तर�ह� आवाजांची गुणव�ा बदलता             

येईल.  

आप�या आवाजावर जाणनूबजुनू अनाव�यक भावना आ�ण संदेश असतात. क�पना करा, आपण           

थक�यासारखे आहात, पण मग त�ुहाला सभेत भाग �यावा लागतो �कंवा त�ुहाला एखा�या            

कॉ�फर�सम�ये भाग �यावा लागतो, आपण आजार� असलो आ�ण आपण भाग घेणार असाल, तर त�ुह�              
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हे ल�ात ठेवू शकता क� द:ु ख भावना तमु�या आवाजावर फरक करेल . आपण यावर मात कर�यासाठ�                 

आप�या पातळीवर सव��म �य�न करा, पण नंतर आपण हे जाणू शकत नाह� क� आप�या भावना               

लप�व�या जाऊ शकत नाह�त आ�ण ती आप�या आवाजाचा भाग बनतात. काह�वेळा उदासीनता, �नराशा,             

दःुख यामळेु आपण चांगले बोलू शकत नाह�, पण यश�वी हो�यासाठ�, आपले �हणणे ऐक�यासाठ� आ�ण              

�ा�त कर�याक�रता आपण हे स�ुनि�चत कर�याची गरज आहे क� आपण जे काह� बोलतो ते �प�टपणे               

बोलतो . श�द �प�टपणे असंतात त�ेहाच �प�टतचेी खा�ी होऊ शकत,े परंतु आप�याला �ास होत              

असले�या �य�तीस �कंवा आजार� अपडलेल� �य�ती तो ��येक श�द अ�तशय �प�टपणे बोलू शकत             

नाह�. कारण, जे�हा आपण बोलता त�ेहा ��य�ात �यासाठ� �य�न करणे आव�यक असत.े  

त�ुह� कदा�चत वाचले असेल क� आपण �वनी उ�चार करताना �वर आ�ण �यंजन �वनी दो�ह�ह�              

उ�प�न करता. �वरांचे �वनी आ�ण �यंजनाचे उ�पादन हे काह� �य�नांचा वापर करतात असे �दसते.              

त�ुहाला मा�हती आहे ती ��य�ात एक ���या आहे आ�ण या ���येत भाषणाची �न�म�ती �कंवा आवाज               

�नमा�ण कर�याची ���या असे �हणतात, ती ��य�ात तीन ट��यात जात.े  

प�हला ट�यात काय होते क� तमु�या �वासाची देवाणघेवाण �वर �वनी �कंवा �यंजनाची �व�न �नमा�ण              

करते आप�याला आढळेल हवा वेगवेग�या वा�ह�यांमधनू जात आहे, तथेे वेगवेग�या वा�ह�यांना एक            

अंडाकृती माग� आहे, �तथे आपणास मा�हत असले�या नाकपडुी न�लका आहेत आ�ण �या�वारे ओठां�या             

साहा�याने आपण खरोखर �वनी तयार करतो. जर त�ुह� खोलवर गेला तर त�ुहाला हे देखील आढळेल क�                

आपले ओठ अध�-गोलाकार, अध�वट केलेले असताना आपण काह� �वनी �नमा�ण करतो , तर ह� ���या               

आहे.  

�हणनू जे�हा आपण आवाजाचा वापर करता त�ेहा आप�याला हे सांगावे लागेल क� आपण जे �हणू               

इि�छत आहात ते �प�ट असले पा�हजे आ�ण या �प�टतचेे वग�करण अ�भ�य�ती�या अंतग�त केले जाऊ              

शकत.े आपण �या गो�ट� बोलू इि�छत आहात �या �प�ट नस�यास, आप�या �े�कांवर चांगला ठसा              

उमटणार नाह�. �हणनूच आपण आप�या ��येक आवाजाला स�ुप�टपणे ऐकले आहे आ�ण �याक�रता            

थोड े�य�न करणे आव�यक आहे हे खपू मह�वाचे ठरत.े  

आवाजा�या �व�पात मह�वाची असणार� दसुर� गो�ट उ�चारण ह� आहे आपण सव� वेगवेग�या            

पा�व�भमूीतनू वेगवेग�या देशांतनू आलो आहोत आ�ण आज जसे आपण जाग�तक जगात जगतआहोत             

तसंच वेगवेग�या देशांत�या लोकांना वेगवेग�या �कार�या सवयी आहेत आ�ण �यांचे वेगळे उ�चार            

देखील आहेत. आ�शयायी लोक अलग प�धतीने उ�चारण करतात तर अमे�रकन लोक अलग प�धतीने             

उ�चारण करतात.  

आप�याला असे �दसनू येईल क� अमे�रकेन उ�चारण उ�चारां�या ��ट�ने पारदश� अस�याचे �दसनू आले             

आहे, परंतु काह� वेळा पा�चा�य उ�चारण फार कठ�ण होते. परंतु मग आप�याला संवाद साधणे गरजेचे               

आहे हे समजनू घे�याकरता आ�ण आपण इतरांक�रता संवाद साधत आहोत.  
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आप�यापैक� बरेचजणांची प�हल� भाषा इं�जी नाह�. बया�च देशांम�ये इं�जी ह� दसुर� भाषा आहे काह�              

देशांम�ये, ह� �तसर� भाषा देखील असू शकत.े तर काय घडत,े आपण ते आपल� परदेशी भाषतेनू               

मातभृाषते भाषांत�रत करतो आ�ण या ���येत, आपण काह� ठरा�वक �टु� �नमा�ण करतो आ�ण काह�              

वेळा काह� अपयशां�या बाबतीतह� �याचा प�रणाम�दसनू येतो . आ�ण ल�ात ठेवा जे�हा आपण अनोळखी              

लोक �कंवा आप�यासाठ� वेगवेग�या देशांतील अनोळखी लोकांशी बोलणार असाल तर कधीकधी आपण            

यो�य�र�या ऐकू शकत नाह� �हणनू संभाषण ���येत बाधा येत े

 (�लाइडवेळ पहा: 09:50) 

आता, आवाजाची मह�वाची वै�श��ये कोणती? जसे मी �हटले क� आवाज ��येक �य�तीची �वतःची             

गुणव�ा आहे. आ�ण आपण स�ु�स�ध �पीकस��या आवाजाचे अनकुरण कर�याचा �य�न करतो, आपण            

कधीकधी �यांना अनकुरण कर�यास यश�वी होऊ शकत नाह�. उदाहरणाथ�, �लकंन, च�च�ल यासार�या            

अनेक ��स�ध व��यांनाह� आवाजा�या बाबतीतह� काह� अडचणी आ�या, �यां�यापैक� काह�ंना काह�           

सम�या होती, परंतु नंतर नंतर �व�श�ट ��श�णामळेु आ�ण �व�श�ट �श�णामळेु, ते चांग�या            

गो�ट�ंसाठ� आप�या आवाजाचा वापर क� शकले .  

आता आवाजाची वै�श��ये काय आहेत? �थम गुणव�ा आहे. आता, या गुणव�ेला ��येक आवाजाची             

�वतःची गुणव�ा असेल, जसे मी सु�वातीला सां�गतले, क� आपण कधीकधी खपू मो�याने बोलतो �कंवा              

आपण खपू हळू आवाजात बोलतो �हणनूच जे�हा आपण एखा�या संमेलनास जात असतो त�ेहा बरेच              

व�त ेपोहोचतात त�ेहा �थम आप�या आवाजाची पातळी त ेऐक�यासाठ� �य�न करतात. 

सव��थम �वचारात घे�यासारखी गो�ट �हणजे आपण खपू मो�याने बोलू नये �कंवा खपू हळूह� नसावे.               

जर त�ुह� मो�या मेळा�याला संबो�धत कर�त असाल, तर स�ुवातीस आपला आवाज तपास�याचा �य�न             

करा, हे खपू अवघड बनते. �नयं��त कर�यासाठ�,आजकाल आप�याकडे माय�ोफो�स आहेत, परंतु           

कधीकधी चांग�या माय�ोफो�समळेु काह� लोकां�या आवाजांमळेु �यात �प�टता येत नाह�. माय�ोफोन           

आप�या आवाजाची गुणव�ा वाढवू शकतो,तर, गुणव�ा अ�तशय मह�वाची आहे, आपण आप�या           

आवाजाचा गुणा�मक वापर करणे मह�वाचे आहे .  

मग आवाजाची गती येते , जे�हा आपण बरेच लोक बोलताना आप�याला ते खपू जलद वाटतील. ��य�ात                

अशी �व�ृी आहे क� जे लोक खपू जलद बोलतात ते मधातच काह�तर� �वसरतात आ�ण नंतर मग फार                 

अवघड�यासारखे होते �हणनू, आपण आम�या दर समायोिजत करणे आव�यक आहे हे खपू मह�वाचे             

आहे आप�या �ो�यां�या पा�व�भमूी�या अन�ुपानसुार, आपण ��येकाने �या वेगाने बोलले पा�हजे .            

��येकवेळी आप�याला �ानी �ोते �मळणार नाह� जे लोक अ�तशय यो�य आहेत, �यांना चांगले �ान              

आहे �यासाठ� हे चांगले परंतु त�ुहास कधीकधी अशा लोकांना संबो�धत करावे लागते �यांची पा�व�भमूी              

�भ�न आहे, जे �भ�न वयोगटांचे आहेत �हणनू, आपण आपला आवाज ऐकू शकता आ�ण आपण हे               

देखील सु�नि�चत क� शकता क� आपला दर यो�य आहे �क नाह� आ�ण ते आप�या �े�कांना समजतये                
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क� नाह� . नंतर उ�चारण येतो आ�ण नंतर आपण शांतता आ�ण �वराम �या ब�दल देखील चचा� करणार                 

आहोत . 

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 13:47) 

त�ेहा आप�या आवाजात काह� दोष आहेत आप�यापैक� काह�जण, त�ुहाला असे आढळेल क� ते ह�              

सम�या दरू क� करतात. �हणनू, जे�हा एखा�या �य�तीला ह� सम�या येते त�ेहा �यां�या आवाजात              

�यां�या आवाजात एक ती� ��त�वनी �दसनू येतो आ�णआवाज खपूच घोगरा होतो. कदा�चत काह� वेळा,               

दसुया� �य�तीला समजणे कठ�ण होईल.  

काह� लोकांना नाकातील हवेची �वसनाचा �ास असतो . काह� लोकांना नाकातनू बोल�याची सम�या             

असते काह� लोकांचे आळशी ओठ ताठर असतात �यामुळे �प�टता पातळी बा�धत होते. आता, जर              

त�ुहाला या सव� गो�ट�ंचा �ास होत असेल तर त�ुहाला मा�हत नसेल क� या जगात सव� गो�ट�ंना उपाय                 

आहे .  

मला असे �हणायचे आहे क� जगात�या ��येक सम�यांसाठ� एक उपाय आहे, मी सां�गत�या�माणे             

अनेक उदाहरणे आहेत. आ�ण आपणास असे अनेक लोक भेटतात �यांनी या सव� अडचणींचा सामना              

केला आहे, परंतु �यास यो�य ��श�ण आव�यक आहे. आवाजा�या �व�पात �व�श�ट लोकांशी            

स�लामसलत करणे आव�यक आहे. आ�ण आपण �याचा स�ला घेऊन सव��म उपाय शोधू शकता आता,              

जे�हा वेगात बोलणा�या माणसाकडून काह� श�द सुटतात त�ेहा ते �े�कांसाठ� सम�या �नमा�ण करतात.             

तर प�हल� गो�ट �हणजे त�ुह� ठरवा क� त�ुहाला अ�तशय �प�टपणे, बोलायचे आहे आ�ण �यासाठ� जर               

त�ुहाला थोड हळुवार बोलावे लागले तर काह� हरकत नाह� (�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 17:27)             

आप�याला असे वाटू इि�छत असाल क� जलदगतीने बोलणा�या �य�तीला यश�वी व�ता �हणनू            

�वचार�यात येईल, तर मला वाटते क� आपण एखा�या �माम�ये आहात. वेगाने बोल�याचा काह�             

उपयोग नाह�, जर �े�क तमु�या श�दांना समजू शकणार नाह�त. तर, येथे बोलणे थोडसेे धीमे असावे,               

�यामळेु आपण बोलत असले�या गो�ट� इतरां�वारे ऐकता येतील. स�ला �दला जातो क� त�ुह�             

कंटाळवाणे बोलणे टाळा . बरेच लोक आहेत जे आप�याला आढळेल क� ते बोलतात त�ेहा ते अ, उम, उहम                  

यां�या सम�येमळेु ��त आहेत आ�ण हे सव� आपले भाषण स�ु असताना एक �कारे ग�धळ �नमा�ण               

करतात. तर, आपण नेहमी आपला आवाज सधुा� शकता. आपण नेहमीच ��श�ण घेऊ शकता  

आजकाल अनेक माग� उपल�ध आहेत �कंवा आपण बहुतके �व�याथ� आप�या मोबाईल फोनचा उपयोग             

करत आहात, परंतु आपण ते �व�वध कारणांसाठ� वापरत असतो . आपण �वत: �या आवाज �वत: का                

रेकॉड� क� शकत नाह�? आपण कोठे आहात ते आपण पाहू शकता, जेथे खंड पडला तथेे आपण प�ुहा                 

�य�न क� शकता आपण थोड�यात रंगीत ताल�म क� शकता ��य�ात आप�या आवाजात बरेच बदल              

क� शकता.  गरज आहे ती  आप�याला आपले �वनी रेकॉड� कर�याची  
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सव�च श�द तु�हाला प�र�चत नाह�त क� सव�च श�द इतके सोपे नाह�त. �हणनू, कधीकधी आपलयाला              

काह� कठ�ण श�द येऊ शकता क� �याचे आप�याला उ�चारण देखील मा�हत नाह�. तर, येथे आपण               

श�दकोश �कंवा �ानकोश वाप� शकता, आ�ण आपण �व�या�मक नोटेशन मा�हत अस�यास, आपण            

�वत: हे श�द शोधू शकता. त�ुहाला याची लाज वाटल� पा�हजे अशी काह� गरज नाह�. संपणू� जीवन हे                 

�श�णासाठ� आहे.  

��येक श�द अ�तशय �प�टपणे बोल�याचा �य�न केला तर कोणतीह� सम�या येणार नाह�. बरेच लोक              

असेह� �हणत आहेत क� वागणे �हायचे होऊ इि�छत आहेत आ�ण बोल�यात सम�या आहे. जर आपण               

खपू वेगाने बोललात �कंवा जर आपण खपू कठोरपणे बोललात तर कदा�चत ते अ�तशय अ��य असेल.               

तर, आप�याला काय कर�याची आव�यकता आहे, हे आप�याला असे बोल�याची आव�यकता आहे जे             

फ�त इतरांनाच समजत नाह�, तर  �याच वेळी त ेदेखील याचा आनंद घेतात.  

अखेर, �यां�यासाठ� त�ुह� संघष� केला आहे �यासाठ� त�ुह� इतके सा�ह�य तयार केले आहे ते आपण               

�यवि�थतपणे �वतर�त कर�यास स�म नस�यास ते वाया जाऊ शकत.े त�ुहाला मा�हती आहे, पवू��या             

�दवसात जे�हा दरूदश�न न�हती त�ेहा आपण पाहू शकत न�हतो त�ेहा लोकांसाठ� रे�डओ ऐकणे             

�न�याचाच होता आ�ण आप�या कानाम�ये आवाज येत असे. उदाहरणादाखल सांगायच , जे�हा आपण             

एकतर बीबीसी इं�जी �कंवा बीबीसी �हदं� �कंवा बीबीसी बंगला सेवा ऐकता, त�ेहा त�ुहाला एक सुंदर, एक                

�कारचा सुंदर आवाज ऐकायला �मळेल. आ�णआपण ��य�ात हजारो मैलांचा �वास क�न असा आवाज              

ऐकू शकतो. ��य �म�ांनो, त�ुह� अशा �कारे बोल ूशकता �यासाठ� चांग�या आवाजाची गरज आहे .  

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 23:15) 

�े�कांवर आवाज पातळी अवलंबनू शकत,े जे�हा आपण कमी �े�कांशी बोलत असता, जेथे 20 �कंवा 30               

लोक असतात �तथे ओरड�याची काह� गरज नसत.े खपू उ�च बोल�याची आव�यकता नाह� पण जे�हा              

त�ुह� 100 �कंवा 150 लोकांबरोबर बोलत असता त�ेहा आवाजाचा �तर उंचावतो पणआजकाल हे ल�ात               

ठेवा जर आपण खपू जोरात बोलता, अथा�तच, आपला आवाज �ॅक होईल. तर, एक �तर राखणे चांगले                

आहे, आप�याला अनेक चांगले आ�ण उ�साह� व�ते आढळतील. ते प�हले वा�य कसे स�ु करताना              

स�ुवाती�या काळात ते कदा�चत ते खपू मो�याने बोलत नसतील, ते अ�तशय तक� संगत वेगाने             

बोलतील. पण त ेपढेु जात असताना, आपण �यां�या आवाजाची पातळी अ�धका�धक वाढू शकत े.  

आपण �या लोकांना फ�त एकाच टोनम�येच बोलत असताना बघतो ते नीरस वाटतात . �हणनू,               

आप�याला काय कर�याची गरज आहे, ��य�ात हे समजनू घेणे आव�यक आहे क� आप�या आवाजात              

काह� �व�श�ट कमी अ�धक आवाजा�या उंचीचे हेलकावे असावे . आपण खपू वेगाने �कंवा आपण खपू मंद                

गतीने बोलत आहेत का  हे तपासनू पहा. 

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 25:52) 
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खपू मो�याने बोललेले जर� शवेट�या पायर�वर पोहोचू शकले तर�, ते समोर�या ओळीत बसले�या             

लोकांना फारच अ��य वाटू शकते . तर, दो�ह� माग� धोकादायक आहेत �हणनूच, म�यम माग� �हणजे               

"म�यम माग�" अ�तशय मह�वाचा आहे. आ�ण आपण एक �कारचा संबंध ठेव�याचा �य�न करावा             

�याम�ये त�ुह� काह� संतलुन तयार कर�याचा �य�न केला पा�हजे कारण आप�याला मा�हत आहे क�              

आप�या �े�कांची पा�व�भमूी समजून घेणे फार कठ�ण आहे. आपण �या सवा�ना ओळखत नस�याने             

उ�म उपाय �हणजे �यां�याब�दल सामा�य �य�ती �हणनू �वचार करणे. काह� लोक थोडसेे �श�ण             

घेतलेलं असतात आ�ण काह� लोक समजू शकतात. आपण हे सव� क� शकता परंतु जे�हा आपण               

लोकां�या एका गटाशी बोलत असाल �कंवा गद�कडे वळून बघत नाह� त�ेहा आपण सवा�नी सावध�गर�              

बाळगल� पा�हजे क� आपण संतलुन तयार क� शकू जेणेक�न त ेआप�यासाठ� फायदेशीर ठरेल .  

आपण �वचा� शकता क� ते आप�यासाठ� फायदेशीर कसे आहे. समजा तु�ह� 20 �म�नटे चचा� क� शकता                

�कंवा 30 �म�नटांसाठ� बोलू शकता जर आपण खपू वेगाने बोललात तर आपल� मा�हती कमी पडले परंतु                

जर त�ुह� यो�य पातळी, यो�य खंड, श�दांचा उ�चत यो�य दर कायम ठेवत असाल तर त�ुहाला अ�धक                

अ�धक वेळ बोलू शकाल आ�ण आप�याला कधीच क�पनां�या साम�ीची कमी होणार नाह�. आपण             

कदा�चत असे �हणत असाल क� 10 �कंवा 15 �म�नटांनंतर मला काय सांगावे �कंवा काय सांगावे आ�ण                

काय बोलावे ह� खर� सम�या कमी तयार�मळेु उ�भवल� �हणूनच, आपण आप�या गद�ब�दल आपण             

कसे �यव�थापन करणार आहात याब�दल आधीच चांगला �वचार करा , कारण वेळ �यव�थापनाची             

भ�ूमका अ�तशय मह�वाची आहे आ�ण संभाषणाची �भावी अंमलबजावणी कर�याबाबतह� आपण चचा�           

करणार आहोत.  

आता मी �हणेन क� जर एखा�या �य�तीने एकाच �वरात एक वेगाने व वेगाने स�ुवात केल� तर काय                 

होईल? क�पना करा क� �वत: ला एका वगा�म�ये बसलेला आहोत िजथे �श�क फ�त एका टोनम�ये               

बोलतो. तो हलू शकत नाह� आ�ण �या�या बोल�याम�ये खंड नाह� . तो आप�या आवाजात �व�श�ट चढ                

उतारदेखील करत नाह� , अशा वेळी लोक अ�रशः झोपतात आ�ण याने �प�ट होते क� एक व�ता                

�हणनू आपण यश�वी नाह� �हणनूच, �व�वध �कारचे आप�या कमतरतचेी कारण शोधनू काढा.            

आवाजातील �व�वधतमेळेु या झोपले�या लोकांना प�ुहा िजवंत केले जाऊ शकत.े आ�ण हे केवळआप�या              

आवाजा�या मदतीने करता येत.े  

ल�ात ठेवा जे�हा आपण भाषण देत असता, �कंवा आपण आप�या भाषणा�या म�यावर असता आ�ण              

जर �वषय गुंतागुंतीचा असेल आ�ण जर आपण थोडी थोडी धीमे आ�ण अथ� लावनू बोलत असाल, तर                

कदा�चत त�ुहाला असे वाटते क� हे काय� आप�यासाठ�च न�हे तर गद�साठ� देखील सोपे होईल. �हणनू,               

आवाज आ�ण वेग यां�या �व�वधतचेा वापर करा. आता, या वेग �भ�नता काय आहेत, आप�याला              

आढळेल जे�हा लोक मला �वचारतात क� आपण �कती वेळ बोलू , �कती �म�नटे आपण बोलू शकतो?                

अथा�त, ते गद��या एका समहूा�या प�धतीने बदलत असत,े परंतु जर त�ुह� ��त �म�नट 140 ते 150                

श�द बोलता तर साधारणपणे चांग�या�कारे समजू शकतात. तथा�प, आपण जे�हा एखा�या �व�श�ट            
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गद�ला संबो�धत कर�त असाल त�ेहा आप�याला आढळेल क� आपल� गती �कंवा आपला दर जा�त असू               

नये परंतु सव� प�रि�थतींम�ये आ�ण सव� प�रि�थतीत हे खरे नाह�. �हणनू, आप�याला फ�त 130 आ�ण               

150 श�द ��त �म�नट बोल�याची गरज आहे. आपण गणना क� शकत नसलो तर�पण बोलणे आ�ण               

�य�न कर�या�या �नय�मत सरावाने आपण गद�म�ये बोलू शकू , हे कठ�ण होऊ शकणार नाह�. उलट, तो                

एक आनंदाचा अनभुव होईल.  

आता, आपण वेगाब�दल चचा� करणार आहोत , न�क�च. आपण जे काह� बोलता आहात ते वा�य               

आप�याला मा�हत असते आ�ण वा�ये, हे श�दांचा समावेश करतात. आ�ण वा�यात श�दांचा समावेश             

असतो, अशी काह� श�द आहेत �यां�या�वारे भावना �य�त होतात . आपण वा�य बोलता त�ेहा काह�वेळा               

आपण �वचा� इि�छत असाल, कधीकधी आप�याला काह� सचुवायचे असेल , काह�वेळा आपण एखादे             

�वधान देऊ इि�छत असाल, कधीकधी आपण चौकशी क� इि�छत असाल, कधी कधी आपण �वनंती क�               

इि�छत असाल आ�ण आपण हे सव� करत असताना ��य�ात टोन आ�ण भाषण म�ये बदल कर�याची               

आव�यकता आहे.  

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 33:03) 

जर मी �हणालो येथे जा, मला काह� चहा आणा. तू मला चहा आणणार का? आता, आप�याला असे �दसनू                  

येईल क� याम�ये आवाज पातळी एका श�दातनू दसुया� श�दात बदलल� जात.े काह�वेळा आपण ��न              

�वचारतो क� वेळ काय आहे? �हणनू, आप�याला आवाजा�या पातळीची �व�वधतचेी गरज आहे. कारण             

या �व�वधतमेळेु भावना �य�त करता येतात आ�ण जे�हा आपण आवाजा�या पातळी�या �व�वधतचेा            

वापर करतो त�ेहा भावना �य�त के�या जाऊ शकतात. आपण अनेक गायक पा�हले असतील जे�हा ते               

सराव स�ात असतात,त�ेहा आवाजा�या पातळीतील चढ उतार त�ुहाला �दसनू येईल  आ�ण  

मी जे काह� बोलतोय माझा आवाज कधी कधी वर जातो, कधी खाल� कसे येतो तर ह� �व�वधता �दसनू                  

येत.े आवाजातील �भ�नत�ेशवाय एक भाषण एकसंघ बनते. �हणनूच जो �य�ती फ�त एकाच टोनम�ये             

बोलतो ते �ततके चांगले होत नाह� , आपणास हे मा�हत आहे क� आपण सव� क�वता वाचन �कंवा इतर                  

वाचन जे�हा त�ुह� कराल त�ेहा ��य�ात काह� श�दांवर ताण �यावा लागतो .  

आपण कधी कधी कुठ�याह� नाटकाला �कंवा कोण�याह� �च�पटात पा�हले असेल, जे�हा कधी ते ��य�ात              

संवाद साधत असतील, त�ेहा ते स�ूमातीत �भ�नता आणतात आ�ण एक �कारचा �भाव �नमा�ण             

करतात.  

��य �म�ांनो, आप�याला आप�या आवाजाला अशी �मता �मळाल� आहे, आप�याला फ�त हे समजनू             

घेणे आव�यक आहे, आपण �याचा वापर करणे आव�यक आहे, आप�याला ��य�ात �व�वधता            

आण�यासाठ� आ�ण आपले बोलणे मनोरंजक बन�व�यासाठ� आव�यकआहे आ�ण हे श�यआहे. आता,             

आपण हे करत असताना, आप�याला उ�चारण मा�हत असणे आव�यक आहे.  
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आपण आ�शयातील �वशषेतः भारतीय, आपण वेगवेग�या रा�यांमधनू आलो आ�ण ��येक रा�यातील           

�भ�न �कारचे हवामान आहे. आ�ण �हणनूच आपण �हणतो क� आपले उ�चारण ��येक ५ मैलंतर              

बदलत,े भाषा ��येक ५ मैलांम�ये बदलत.े आ�ण आपण सव�जण इं�जी ह� दसुर� भाषा �हणनू वापरत               

अस�याने, आप�या प�ह�या भाषचेा प�रणाम आप�या बोल�यावर होतो . �हणनूच आपण काह� �व�श�ट             

�वनींचा यो�य वापर क� शकत नाह� आ�ण �हणनूच आपण बोलतो त�ेहा अपयशी होतो , परंतु या                

सम�यांब�दल फारशी �चतंा कर�याची आव�यकता नाह�. कारण आमचे म�ुय ल�य हे �वतःला            

अ�भ�य�त करणे आहे जे आनंददायक आहे  

अशा �कारे �य�त कर�यासाठ� आ�हाला अमे�रक�स �कंवा ��ट�श यांचे अनकुरण कर�याची गरज            

नाह�, पण नं आ�हाला �ा�त उ�चारण कसे क� शकतो ते पाहू या. मळु भा�षकांसार�या उ�चारांसारखे               

उ�चारण हो�याक�रता आपण एक �कारचे ग�धळून गे�यामळेु आपण बोलू शकत नाह� हे �प�ट आहे.              

�या साठ� �ा�त उ�चारण अनसुरण करा आ�ण जे�हा आपण या �ा�त केले�या अनवुादाचे अनसुरण              

करणार आहात त�ेहा आपण श�दांवर असणा�या  �व�वध तणावांचा �वचार करणे आव�यक आहे. 

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 37:25) 

त�ुहाला असे श�द सापडतील, जे�हा आपण एक सं�ा वापरल� असेल �कंवा �वशषेण वापरल� असेल              

�कंवा ��यापद वापरल� असेल, �कंवा एखा�या ��या�वशषेांचा वापर कराल, त�ेहा या सव� ��यापदां�या             

वगा�म�ये त�ुहाला आढळतील क� �यांना वेगवेगळे तणाव प�धती आहेत. आ�ण हे यावर कसे अवलंबनू              

आहे क� ते या तणावांचा वापर कसा करतो. हे ताण वा�यांमधील असू शकतात आ�ण भावनांवर अवलंबनू                

असतात , लोक सु�ट��या वेळी असतात त�ेहा. ते ��य�ात अ�तशय उ�साहाने शभु�भात �हणतात             

�हणनू, ते ��य�ात केवळ �यां�या भावना �य�त कर�त नाह�त, परंतु �याचवेळी �या �या प�धतीने              

बोलतात , त ेकदा�चत प�रपणू� नसतील.  

�याचबरोबर आपण जे काह� बोलतो �याचा अथ� जोड�याचा �य�न करतो. आ�ण �या स�ूम सवयी�या              

आपण सराव क� शकतो. सराव न बाळगता आप�यापैक� बहुतके यो�य �ठकाणी यो�य तणाव होऊ शकत               

नाह�त, तर यो�य श�दावर भर घालायला स�ला �दला जातो. आप�याला आढळणारे ��येक श�दास काह�              

�व�श�ट श�द �मळाले आहेत आपण �या वाचले असेल क� ��येक श�द �व�श�ट अ�रे म�ये �वभािजत               

केला जाऊ शकतो. आ�ण �यावर आप�याला �दलेला टॅन �दसनू येतो .  

आपण एक चांगला श�दकोश वाप� शकता आ�ण �याचवेळी आपण वा�ये करत असताना �याच�माणे             

�कंवा वा�यां�या बाबतीत आप�याला ताणतणावांचा �व�श�ट वापर क� शकतो परंतु आपण एखा�या            

श�दकोशा�या सहा�याने हे क� शकत नसलो तर� काह� ऐक�याचे पया�य देखील चांगले चांगले आहे              

आपण जे शोधू शकाल �या ट��ह� चॅनेल आपण �व�श�ट श�दांवर जोर देऊन आपण �प�टपणे जाणू               

शकता. उदाहरणाथ�, भारतात जर आपण एनडीट��ह� �कंवा टाई�स नाईटचे काह� काय��म पहाल तर काह�              
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चांगले अँकर असतील, काह� चांगले बोलणारे आहेत �यां�याकडून आपण �शकू शकता, परंतु याची एक              

सवय लावा.  

त�ेहा ऐकणे हे अ�तशय मह�वाचे आहे. परंतु जर आप�या सभोवतालचे वातावरण असेल तर आपण यो�य               

आवाज, यो�य श�द, यो�य वा�ये एक� कर�यास स�म होऊ शकता. आ�ण काह�वेळा मी �हणालो क�               

�व�वधता आण�यासाठ� आपणआपला अ�भ�ाय �य�त कर�याचा अथ� �य�त क� शकता. जर �व�याथ�             

दाराशी आला असेल तर जे�हा �याला उशीर होतो आ�ण �वचारतो सर मी आत येऊ येऊ शकतो? तर                 

आपण �हणता ठ�क आहे ठ�क आहे. याचा अथ� असा होतो क� आपण देखील अथ� �य�त कर�त आहात.                 

जे�हा आपण एखादा ��न �वचारता त�ेहा आपण अथ� �य�त करतो. जे�हा आपण या सव� गो�ट� बोलता                

त�ेहा आप�याला असे काह� अथ� आढळतील जे �यात आधीपासनूच अंतभू�त आहेत. �हणनू, आपले             

आभासी अथ� �य�त कर�यासाठ� आवाहन करा  

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 42:38) 

मी �हणेन क� ��येक माणसाचा आवाज वेगळा असतो . आपण आप�या भावनांना चांग�या �कारे              

�य�त क� शकता बहुतके वेळा, जे�हा आपण हळू आवाजात �वनंतीपवू�क बोलता त�ेहा ते चांगले असते               

उदाहरणाथ�, मला एक कप चहा आणता का ? हॅलो कुठे होतास त ूकुठे होतास? 

��य �म�ांनो, त�ुह� �व�वास ठेवा क� पणू��वरामह� मह�वाचा असतो तमु�या भाषणात �याची फार मोठ�               

भ�ूमका असत.े आता हे थांबणे काय आहेत? कसे �वराम �यावे? एखाद� �य�ती सतत बोलल� तर               

आप�याला मा�हती आहे आ�ण जर तो वेगवान असेल तर तो काह� �वराम देऊ शकत नाह�. �हणनूच हे                 

थांबणे भाषणात मह�वाचे आहे. उदाहरणाथ�, आपण जे�हा वा�ये बोलता त�ेहा आप�याला २ श�दांमधील             

काह� अंतर असणारच. परंतु कधी कधी आप�याला सांग�याची आव�यकता असते �क आप�याला जा�त             

वेळ थांबावे लागते कारण जे�हा आपण बोलता त�ेहा आप�याला कळते क� आपले संपणू� भाषण खरेतर               

ब�याचं गो�ट�ंचे संयोजन आहे. आ�ण जे�हा आपण �वचारां�या एका �भावामधनू दसुर�कडे हालचाल            

करता त�ेहा आप�याला �वराम �या. आ�ण अखेर�स, जे�हा त�ुहाला असे वाटेल क� आपण आता              

भाषणा�या शवेट� आहात, त�ेहा हळुवार ते संपवा . भाषणा�या स�ुवातीला आ�ण भाषणा�या शवेट�             

हळुवार बोल�याचा नेहमीच स�ला �दला जातो. आता आपण �न�कष� काढू या आपणास असे �दसेल क�               

आपण �वरामांचा यो�य वापर क�न आपण भाषण अ�धक �भावी क� शकतो . माक� �वेन काय �हणते                

ते यो�य श�द �भावी ठ� शकतात हे येथे अ�तशय मह�वाचे आहे, परंतु यथायो�य वेळेनसुार              

पणू��वरामाचा वापर करणे मह�वाचे आहे .  

 

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 46:34) 

�वराम जा�त काळ झाला तर �यात शांतता �दसनू येते . या शांततते बोलणे मह�वाचे नाह�, मौन मह�वाचे                 

देखील आहे. जे�हा कधी कधी आपण थांबतो आ�ण आपणास ह� शांतता देखील आढळेल, मौन हा एक                
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उपाय आहे. मी मा�या मागील भाषणात �हटले आहे क� तो एक �कार आहे . �व�श�ट सं�कृतींम�ये,                

शांतता �हणजे मंजुर�, काह� सं�कृतीम�ये �हणजे ती नापसंती आहे. परंतु जे�हा आपणआवाजाचा वापर              

करता आ�ण शांतता वापरता त�ेहा ते व�ता �हणनू फार फाय�याचेह� असतात. मी जे�हा थोडसेे शांत               

राहतो त�ेहा मी ��य�ात �वचार करतो क� मी जे काह� बोललो आहे ते यो�य बोललो आहे का आ�ण                  

�ो�याला  त ेसमजले आहे का ? 

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 48:06) 

मग, शांतता ह� �वचार���या �नमा�ण कर�यास देखील मदत करते, जे�हा आपण काह� बोलताना शांत              

होतात त�ेहा ते देखील मदत करते आपण �या �ो�यां�या ��त��या पाहत असतो आ�ण नंतर              

आप�याला �यातनू काह� अथ� �मळतो. 

काह� वेळा जे�हा आपण भाषणात �कंवा एखा�या गो�ट�म�ये ग�प बसतो त�ेहा वा�त�वकपणे             

आ�म�नर��ण कर�याची असते . आपण आत �वचारांचा ��येक शांततचेा फायदा असा होतो क� ��येक              

मौनावानंतर काह� �व�श�ट �नण�य घे�याची �मता येते, अशा शांततचेा हेतपुणू� अथ� आहे आ�ण हा              

अथा�ने ब�याच प�धतींने लावला जाऊ शकतो आपण या स�ात �न�कष� काढूया ��स�ध पायथागोरस             

�हणत नाह� अथ�ह�न श�दांपे�ा शांतता अ�धक चांगल� आहे .  

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 49:26) 

��येक शांततनेंतर एक नवीन स�ुवात असत,े ��येक शांततनेंतर �वचार ���येत एक नवीन स�ुवात होते              

, ��येक शांतता नंतर आप�याला नवीन �न�म�ती आढळेल. मी या स�ाचा आता समारोप करणार आहे               

आ�ण शांत बसणार आहे तर� मला आशा आहे क� ह� शांतता नंतर प�ुहा त�ुहाला मा�याशी जोडणार आहे                 

कारण शांततनेे मानस जोडल� जातात  

खपू ध�यवाद 
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सॉ�ट ि�क�स  

(Soft Skills) 

डॉ. �बनोद �म�ा, �डपाट�म�ट ऑफ हुमॅ�नट�ज अँड सो�सअल साय�सेस 

 (Department of Humanities & Social Sciences )  

इं�डयन इंि�ट�यटू ऑफ टे�नॉलॉजी, �रक� 

 (Indian Institute of Technology, Roorkee) 

�या�यान - ११ �ॉि�झ�म�स 

 (Proxemics)  

 

शभु �भात . सॉ�ट ि�क�स (Soft Skills )�या मा�लकेतील �व�वध �या�यान आपण ऐकत आहोत . या                

मा�लकेत स�या आपण श�दां�वना संवाद साधने या�वषयी बोलत आहोत . आप�या रोज�या जीवनात             

आ�ण बया�च प�रि�थ�तमं�ये काम करताना संभाषण करताना आपण आधीपासनूच         

नॉन�हब�ल(NonVerbal ) संभाषनाचे मह�व �कंवा अचकू अ�भ�य�त या �वचारांवर चचा� केल� आहे. या             

संदभा�त आज आपण �ॉि�झ�म�स (Proxemics) ब�दल चचा� करणार आहोत. आपण �ॉ�सीमे�स           

(Proxemics)काय आहे आ�ण आपण जे�हा संभाषण करत असतो त�ेहा ते �कती मह�वाची भ�ूमका             

बजावत ेयाब�दल उ�सकुता अस ूशकत.े 

�या�या �व�वध �व�पाचे काय �कार आहेत आ�ण �ॉि�झ�म�स (Proxemics) यांना का एवढे मह�व              

�यावयाचे आहे. तमु�यांपैक� बहुतकेांना मा�हती नस�यास काह� मह�वाची मा�हती देणे आव�यक आहे.            

ब�याच वेळा एखा�या �य�तीला काह� गु�त मा�हती देताना आपण �या�या अ�तशय जवळ जाऊन बोलते              

आपण कदा�चत �ॉ�सीमे�स (Proxemics) ब�दल चचा� करताना असे आढळले क� आपण वेगवेग�या            

�कारे आ�ण बया�च वेळा संभाषण करताना काह� अंतर राखतो. आपण ख�या अथा�ने संभाषण करताना              

एकमेकांमधील अंतराचा �व�हळ करत नाह� परंतु ते मह�वाचे आहे . संवादामधील दोन �य�तीमधील             

असले�या अंतरा�या  अ�यासाला �ॉ�सीमे�स(Proxemics)  �हणतात . 

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 02:40) 

�ॉि�झ�म�स(Proxemics ) हा श�द वागणुक�शी संबं�धत आहे. आपण जनावरांना पाहत असाल �यांना            

बांधलेलं असताना �यां�याकडे मया��दत जागा असते , ते थोडीफार हालचाल करत असतात, �यां�या             

हालचाल� ��तबं�धत आहेत, परंतु एकदा �यांना म�ुत के�यानंतर ते �वतःला �श�थल समजतात .             

�याच�माणे, माणसाम�येदेखील तसेच आहे आपण ��येकाला जागा लागते आ�ण या जागेला अथ�            

असतो.  
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��येक सं�कृतीत तो वेगळा असतो . आपलयाला असे आढळले क� आई आ�ण मूल दर�यानचीअंतर              

फार कमी असते . आप�याला आप�या आई आ�ण मलुाम�ये होणारे संवाद �यां�याम�ये श�दांची             

देवाणघेवाण असो वा नसो, ते एकमेकां�या भावना समजनू घेतात याम�ये जवळीकआपलुक� ,�ोध सव�              

भावनांचा समावेश होतो , वेगवेग�या �संगी या अंतराचा अभयास करताना अ�धकृत संभाषण            

कर�यासाठ� खपू मह�वाचे ठरते , कधी कधी आप�याला मा�हत असणे आव�यक आहे हे अंतराचे              

मोजमाप �येक सं�कृतीत वेगळी असत े.  

�ॉि�झ�म�स (Proxemics ) �य�तीची जवळीक ,मै�ी ,�वातं�य आ�ण कधीकधी शांतता देखील           

��त�ब�ंबत करत े.  

आपण नेहमी   ४ �वभागांम�ये हे  �वभागू शकतो. ��येक �य�तीला अंतर आ�ण �थानाची जाणीव असत.े 

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 06:15) 

�हणनू, आप�या संबंधानसुार, हे भाग बदलत असतात.  

या �ेणीतील प�हले भाग अंतरंग आहे. आता, जे�हा आपण भागाब�दल चचा� करणार आहोत, त�ेहा              

आप�याला जवळ�या ि�थतीची �कंवा अंतराची खा�ी करावी. प�हला झोन हा िजथे िजथे जागा आहे              

�याब�दल बोलत आहे; आपण �व�वध जागा-�े�ा�वषयी चचा� क�या. जशी पूव� �हट�या�माणे, ��येक            

मन�ुयाला जनावरां�या सारखं म�ुत जागा आव�यक आहे. कदा�चत आप�या प�रि�थतीम�ये �य�यय           

आणत अस�याचे आपणास अनेक �ठकाणी आढळून आले असतील. वेगवेग�या सं�कृतीतयात फरक           

आहे. पण मग काह� माग� आहेत, �याने आपण अंतराचा अ�यास क� शकतो आ�ण �हणनूच या जागा 4                 

�वभागात �वभाग�या जाऊ शकतात.  

�यां�यातील प�हले अंतरंग जागा आहे आ�ण हे अंतरंग जागा �हणजे 18 इंच पय�त भौ�तक �पश�               

कर�याची अनमुती आहे. आता ��न असा आहे क� आपण िज�हा�याचा झोन �कंवा काह� इतर �े�ाम�ये               

आहोत हे आप�याला कसे कळेल, आपण असे आढळेल क� यात आपण सलगीब�दल बोलतो �हणनू, जे               

लोक एकमेकांशी जवळ आहेत, कुटंुबातील लोक आहेत, जे नातवेाईक आहेत ते याम�ये मोडतात .              

�यां�याकडे केवळ या भागाम�ये �वेश कर�यासाठ� �वातं�य आहे, वैयि�तक �े� �हणनू इतर �े�े आहेत              

जसे क�, आमचे नातसेंबंध असो, जर� ते दरूचे संबंध असले, �कंवा ते जवळचे संबंध आहे, तर आप�याला                 

सापडले क� यामधील �पेस झोनम�ये फरक आहे. वैयि�तक �े�ाम�ये शार��रक �पश� ला परवानगी             

आहे, �कंवा ते ��य�ात 18 इंच ते 4 फूट पय�त असते आ�ण नंतर आप�याकडे सामािजक झोन आहे िजथे                  

जागा अंतर 4 ते 12 फुटांदर�यान असते आ�ण शवेटची झोन लोकांचा   आहे जो ��य�ात जागा दश��वतो                

12 फूट ते 30 फूट �कंवा �याहून अ�धक अंतर आता या झोनब�दल चचा� करत असताना, आप�याकडे                

अनेक उदाहरणे आहेत वेगवेग�या �न�र�ण कर�यासाठ� मेहर�बयन �हणतात संवाद साध�या�या          

प�धती �वारे संभाषण ि�थती �वतः �कट होत े. 
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(�लाईडवेळ पहा: 10:16) 

बोल�यातील अंतर सांभाळून त�ुह� �वतःची पतदेखील राखू शकतात , जर आपण एखा�या सं�थेचे             

कम�चार� असाल, तर अनेक उदाहरणे बघयूा �याम�ये वेगवेग�या लोकांसाठ� वेगवेग�या जागा असतात            

. फ�न�चर देखील एखा�या �य�ती�या ि�थतीब�दल बरेच सांगते . ब�याचशा संघटनांम�ये त�ुहाला            

बॉससाठ� नेहमी एक �श�त खोल� असेल इतर कम�चा-यांना संघटनेत �यां�या ि�थतीवर �यांची जागा             

वेगळी असत.े  

सामा�य कम�चा-यांवर लहान के�बन असतात आ�ण �यामळेु त े�यांचे �थान �यांचे मह�व दश�वतात. 

अमे�रकेत काम करणाया�नास�ुधा बहुतांश नॉ��हब�ल क�य�ुनकेशंसमळेु (Non Verbal         

Communication )मह�व वाढल� आहे �हणनू �थान देखील आप�या सं�थेत आप�या स�ेशी संबं�धत            

आहे जे आप�या �नयं�णाब�दल आ�ण आप�या श�तीब�दल तसेच आप�या वच��व ब�दल खपू काह�             

सांगते . �हणनूच अमे�रकेतील बया�च संघटनाम�ये बॉसचे जागा कोप�यात असते . �हणनू, ते इतर सव�               

कम�चा-यांवरह� सहजपणे नजर टाकू शकतात, अगद� तुम�या देशाम�ये, त�ुहाला उ�च पदांवर आ�ण            

�व�श�ट पदावर लोक सापडतील, ते अ�धक स�ेचा आनंद घेतील आ�ण ते अ�धकृतपणे इतर गो�ट� �दान               

कर�या�या ��ट�ने अशात �कारे बसलेले �दसून येतील . या संदभा�त, आपण असे �हणले आहे क� हे                

�थान श�ती दश�वत,े त ेसं�कृतीनसुार  बदलत.े  

एका सं�कृतीत काय कर�याची परवानगी आहे हे दसुया� सं�कृतीत नसू शकत.े मी आप�याला उदाहरण              

देतो क� �थान �कती मह�वाचे आहे. एका अमे�रकन सं�थे�या �य�तीला जपानी सं�थेने स�मा�नत केले              

आहे. �याला घटना�थळी आण�यासाठ� एकाला पाठवले असता �याला आढळले क� 2 जणांना            

�या�यासोबत पाठवले गेले. अ�तथीचे आसन मागे असताना, �ाय�हरजवळ�या समोर�या सीटम�ये 2           

जणांना बस�वले गेले. अमे�रके�या या पाहु�याला खपूच वाईट आ�ण ल�जा�पद वाटले, �या �कारे तो              

संपणू� �वासभर एकाक� बसला होता. �याला कळत न�हते क� मागे बरेच जागा उपल�ध असतानाह�              

�याला एकटे का सोडले गेले होते आले�या 2 �य�ती �ाय�हर�या समोर�या सीटम�ये बसले होते. जे�हा               

अ�तथीचा स�मान केला गेला, त�ेहा �याला 3 जणांनी स�मा�नत केले , सं�या 3 अस�याने कोणीतर�               

�या�या बाजलूा बसणे आव�यक होते , परंतु तसे झाले नाह�. यावेळी प�ुहा �ाय�हरजवळ�या समोर�या              

सीटम�ये सव� 3 जण बसले होत.े अमे�रकन �य�ती प�ुहा एकदा काह�तर� चकू झाल� असे वाटले;               

काह�तर� कदा�चत �या�या शर�राचा दगु�ध येत असेल , आ�ण नंतर मग तो आप�या इं�जी              

�व�या�या�पैक� काह� ���टश समदुायांसोबत पाट�म�ये असताना ते �ल�टर�या अगद� टोकापय�त एक           

�य�ती बसल� आहे आ�ण �याला जाणनू घे�याचा �य�न केला असता �यापैक� एकाने उ�र �दले क�               

जपानी लोकांनी �यां�या अ�तथींना अ�धक जागा देतात आ�ण �हणनू ते असे वागतात त.े �हणनू,              

जागेब�दल वेगवेग�या लोकांचे वेगवेगळे अ�भ�ाय अस ूशकतात .  

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 16:10) 
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आता, हे समजनू �या क� हे 4 �पेस झोन �कती �भ�न आहेत. आपण शोध कराल क� अनेक युरो�पयन,                  

�यांचे अंतरंग �े� राखताना �यांनी 15 ते 25 स�ट� मीटर जागा ठेवल� आहेत आ�ण मी यापवू�                

�हट�या�माणे, हे अंतर संबंधांनसुार बदलत असते . आता, आप�याला समजले असेल क� �थान �हणजे              

वच��व आ�ण श�ती होय, �हणनूच जे�हा आपण अंतरंग �े�ाब�दल बोलतो, त�ेहा ते फ�त कुटंुबातील              

सद�य आ�ण जवळ�या नातवेाईकांसाठ� राखनू ठेवलेले असत.े 

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 16:44) 

जर एखा�या अनोळखी �य�तीने �कंवा �या��ट�ने, एखा�या �भ�न �वभागातील �य�ती आप�या           

िज�हा�या�या �े�ात ह�त�ेप करत असेल तर आप�याला धो�यात वाटतो. �हणनूच त�ुहाला असे            

�दसनू येईल क� आपण कामा�या �ठकाणी कम�चार� अस�यास आपण आप�या बॉसशी �यवहार करत             

असताना देखील आप�यासाठ� �व�श�ट झोनम�ये असतो . जर त�ुह� बॉस�या अगद� जवळ जाता, तर              

�याला �कंवा �तला धो�यात आ�यासारखे वाटते. आता, वैयि�तक झोनम�ये आ�यावर, आप�याला           

वाटते क� केवळ �म� सहकार� आ�ण �म�वग�, ते आम�या वैयि�तक झोनम�ये �वेश क� शकतात. या               

�य�त�र�त दसुरे लोक आप�या अंतरंग झोनम�ये �वेश क� शकत नाह�त, �हणनू, एक �य�ती दसु�या              

झोनम�ये ह�त�ेप क� शकत नाह� �याला �यासाठ� परवानगी �दल� जात नाह�. पढु�ल येतो तो              

सामािजक झोन. याम�ये अनोळखी �य�ती , अधनूमधनूचे लोक जसे क� �लंबर, इलेि���शअन            

दधूवाला आ�ण इतर सामािजक लोकांचा सहभाग असू शकतो. आपण नेहमी काया�लयात भेट देता त�ेहा हे               

लोक फ�त एका �व�श�ट जागा पय�तच परवानगी देतात, �यांना फार जवळ ये�याची परवानगी �मळू              

शकत नाह�, �यामळेुच जे�हा एखा�या सं�थेचे �मुख भेटू इि�छत असेल, त�ेहा �याला भेटाय�या             

असले�या �ठकाणी जोपय�त बॉसपय�त मा�हती �दल� जात नाह� तोपय�त काह� काळ थांबावे लागते .              

बॉस�या �नण�यावर अवलंबनू असेल क� त ेकधी आ�ण कोण�या �ठकाणी, त ेइतर �य�तीस भेटतील.  

पढेु साव�ज�नक झोन आहे जे मो�या अंतराचे असतात . या �वभागात, साव�ज�नक व�ता आ�ण नेते               

येतात , जे�हा आपण एखा�या प�रषदेस जाल त�ेहा आप�याला नेहमी �दसेल क� म�ुय व�ता एक               

�व�श�ट �थानावर आ�ण इतर लोक यां�यातील अंतर खपू असते . आता आपण संभाषण कर�त              

असताना, जे�हा आपण साव�ज�नक �े�ाम�ये असतो त�ेहा �कंवा सव�सामा�य लोकांशी बोलायचे           

अस�यास �यांचे अ�भ�ाय समजनू घेणे फार अवघड आहे. आता, वेगवेग�या सं�कृतीत जागेचे आ�ण             

अंतराचे वेगवेगळे अथ� आहेत, अशा �कारे जग हे 2 संदभ� सं�कृतींम�ये �वभागले जाऊ शकत.े 

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 20:05) 

प�हल� �हणजे कमी संदभ� सं�कृती आहे �यात उ�र अमे�रका, जम�नी, इं�लंड, �� च, इटल� आ�ण              

�कँ�डनेि�हयासारखे देश येतात, तर उ�च संदभ� सं�कृती असले�या लोकांत जपान, चीन, अरब, �ीस ,              

मेि�सको आ�ण �पेन . आता, ��य�ात काय फरक आहे आ�ण 2 सं�कृती झोनम�ये �थान कसे असते.                

कमी संदभ� सं�कृती�या लोकांना ते सव� �ल�खत �वषयावर �व�वास करतात. ते नॉन�हेब�ल (Nonverbal )              

संकेतांना फारसे मह�व देत नाह�त तर उ�च संदभ� सं�कृती असलेले लोक �याला मह�व देतात , ते                
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नॉन�हेब�ल (Nonverbal ) संकेतांमधून अथ� काढ�याचाह� �य�न करतात. या संदभा�त अनेक उदाहरणे            

आहेत जसे आपण यएूसचे लोक संभाषण कर�त असतांना असे आढळेल क� . ��य�ात द�घ� ईमे�स               

�लहात आहेत, तर उ�च संदभ� सं�कृतीतील लोक जसे जपान �हणतात; ते लहान संदेश �लह�यावर              

�व�वास ठेवतात. �हणनू जे�हा संवाद येतो त�ेहा अमे�रके�या लोकांना �� च लोक अ�धक जवळचे वाटत ,               

तर �� च लोकांना अमे�रकन अ�धका�धक जवळ वाटतात �यांना ��य�ात असा �व�वास आहे क� ते              

अ�धक बोल�याचा �य�न करतात.  

अनेकदा अमे�रकन लोकांना बोलताना जा�त जागा लागते असे आढळले आहे क� अमे�रकनआ�ण इतर              

लोक संभाषण करत असताना ब�याच वेळा इतर लोकांब�दल अमे�रकन लोकांना ते �थानांचे प�धतीचे             

उ�लंघन करत आहेत असे वाटते आ�ण �याच वेळी, ते इतरांनादेखील लािजरवाणे वाटते कारण �यांना              

�यां�या जागेत ह�त�ेप के�या सारखे वाटत े 

आणखी एक उदाहरण समान �लगंांचे अरब लोक . ते उ�र अमे�रकेपे�ा संवाद साधताना बरंच जवळ               

येतात , आपण नेहमी आ�शयाई �वशषेतः भारतीय लोक शोधू शकाल; ते सहसा खूप जवळ उभे असतात                

आ�ण इतर सं�कृतीं�या लोकांसाठ� ते कदा�चत लािजरवाने वाटू शकत.े या संदभा�त, एक उदाहरणआहे,              

तर एक ड�ेमाक� दांप�य एक अमे�रकन �लबम�ये सामील झाले . ड�ेमाक� दांप�याचे खूप जवळ उभे राहणे                

अमे�रके�या अंतरा�या प�धतीचा भंग झा�याचे �यांना वाटले .  

काह�वेळा याचे प�रणाम वेगवेग�या �कारे झाले आहेत. उदाहरणाथ�, आप�या देशात, आप�या ल�ात            

असू शकाल क� �नवडणुक��या रॅल�त �मखु राजक�य नेते गद�ला संबो�धत कर�त असताना काह� लोकांनी              

जागेचा �नयमाचा भंग केला �कंवा आत �वेश केला ,�पीकर�या अगद� जवळ आला आ�ण �हणनू              

��य�ात एक �कारचा �संग घडला जो इ�तहास कधीच �वस� शकणार नाह�. �हणनूच आपणास स�ला              

�दला आहे क� आपण आप�या संपका�ची �थान मया�दा समजनू घेणे आव�यकआहे आ�ण इतरांचा �वचार               

करणे आव�यक आहे.  

आपण सां�कृ�तक���या बोल�यातील अंतरांम�ये समायोजन करत असताना ग�धळतो. असे ब�याच          

�व�वानांनी बन�वलेले अनेक �न�र�ण आहेत आ�ण �यापैक� एक मजेशीर उदाहरण �हणजे अमे�रकन            

आ�ण जपानी असताना, जपानी लोक अ�तशय राखीव लोक अस�याने जपानी प�धतीने बोल�या�या            

सवयीने अमे�र�कन �य�ती�या जवळ जाऊन बोलत होते आ�ण अमे�रकन नेहमीच मागे हट�याचा            

�य�न करत होते परंतु शवेट� लोकांना �दसतात ते असे �दसत होते क� जणू ते न�ृय करत होते परंतु                  

��य�ात  त ेएकमेकांशी बोल�याची आपाप�या प�धती जपत होत े.  

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 25:13) 

बोलताना जागे�या ��ट�ने जाग�कता नसणे अ�ान आहे आ�ण यामळेु काह� वेळा ग�धळ हो�याची             

श�यता देखील आहे आ�ण याने  गैरसमज �नमा�ण होतात. 
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(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 25:20) 

बोलताना अंतर अ�यंत मह�वाचे आहे, परंतु संवादा�या ��ट�ने वेळ �कंवा �ान हे देखील �ततकेच              

मह�वाचे आहे. आप�याला आढळेल क� बया�च देशांम�ये लोक वेळेचे कडक �नयम पाळतात तर� काह�              

�व�श�ट सं�कृतींम�ये असे आढळून आले आहे क� लोक वेळेबाबत गंभीर आहेत आ�ण याचा आपण              

�ॉ�न�म�स�या (Chronemics)अंतग�त अ�यास करतो. �ॉ�नक�म�स (Chronemics) हा वेळचा अ�यास         

आहे आ�ण आप�यापैक� बहुतांशजण �यावसा�यक असाल �कंवा �यावसा�यक �हाल  

आपण �यावसा�यक जगाम�ये वेळेचे मह�व समजले पा�हजे. वेळ हा एक �यावसा�यक जगात संप�ी              

आहे. वेळ एखा�या �य�तीचे �यि�तम�व �कट करते, ती इतरांब�दल एखा�या �य�तीची मनोव�ृी            

देखील दश�वते. �याच वेळी, एखा�या �य�तीचे �ाधा�य दश��वणे. �हणनूच अनेक देश आ�ण अनेक             

सं�कृती लोकं वेळेवर ये�याची अपे�ा करतात कारण मी �हट�या�माणे वेळ ह� लाभदायक संप�ी आहे .               

आपण �यावसा�यक जगात अस�यास, आप�याला हे ल�ात �यावे लागेल क� आप�याला एक �क�प             

दे�यात येतो आ�ण �यासाठ� आप�याला वेळेची  मया�दा दे�यात दे�यात आल� असत े. 

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 27:03) 

काह� वेळा जर, आपण वेळेत ��तसाद दे�यात अयश�वी झालो तर , आप�याला नकारा�मक वागणकू              

�दल� जाते �कंवा आपण आप�या �यि�तम�वाचे नकारा�मक गुण �याने दश��वत आहात. आप�याला            

�न�ठावान मानले जाऊ शकत ेजे�हा  आपण यो�य वेळ राखनू काम करतो  

मी �हट�या�माणे, आपण �यावसा�यक अस�यास आ�ण वेळेचे �नयोजन के�यास आपण ब�याच गो�ट�            

यो�य�र�या क� शकू .  

बया�च देशांम�ये, अनेक लॅ�टन अमे�रकन देशांम�ये, अनेक मेि�सकन देशांम�ये असे �हटले जाते क�,             

बैठक� कधीह� वेळेवर स�ु होत नाह�त, लोक आधी खपू मजा करतात, खपू ग�पाट�पा करतात आ�ण मग                

ते बैठक स�ु करतात, परंतु �वशषेत: यकेू सार�या देशांम�ये, आपण वेळेवर जात असतो �यामळेु              

�वशषेतः आप�याला अ�धक आदर जाणवतो ; जर� आपण भारतासार�या आप�या देशाम�ये वेळेब�दल            

खपू वेळ बोललो, तर�  बहुतके वेळा आपण कधीह� वेळेत जात नाह� आ�ण �हणनूच सम�या उ�भवतात .  

संवादादर�यान वेळेचा काळजीपवू�क वापर के�याने यश �मळू शकत.े रॉबट� ई हॉल, ��स�ध            

मानसशा���ांपैक� एक मानववंशशा�� �हणतात क� "वेळेमळेु वाता� तयार होतात आ�ण जागेने बोलने            

" आपण वेळोवेळी आप�या भाषणाची मांडणी करावयाची �कंवा एखाद� चचा� कर�यास इ�छुक असाल तर              

वेळेचे समायोजन केले पा�हजे .  

उदाहरणादाखल सांगायाचं , तर आपण 20 �म�नटे चचा� दे�यास जात असाल, तर आपणास हे कसे चांगले                

ठाऊक आहात क� आपण ते कशा �कारे �वभािजत क� इि�छता? �हणनू, क� तमुचे भाषण वेळेतच झाले                

पा�हजे ; जर तो 20 �म�नटां�या ��ततुीकरण असेल, तर तो ��य�ात काळजीपवू�क केले पा�हजे .               
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�हणनूच सावधान व�ता, काळजीपवू�क संदेशाचे यो�य वेळ ठर�वतात तसेच आप�या सादर�करणाची           

चचा� �कंवा बोल�याचा कालमया�दा कसा असावा याब�दल �नयोजन करतात . आपण सरुवात कर�यास             

अ�धक वेळ �दला तर आप�याला सादर�करणासाठ� कमी वेळ �मळेल आ�ण आपण यश�वी            

��ततुीकरणाचे �नयम जसे क� आप�या ��ततुीचा समा�ती देखील खपूच मह�वाचा असते . तर, आपण              

वेळेचे �नयोजन के�याने हे श�य होत े.  

आप�या �यि�तम�वाचा प�रचय क�न �दला जातो आ�ण एक यश�वी �यावसा�यक �कंवा यश�वी            

उ�योजक बन�यास आप�याला मदत होते . जर� ब�याच देशांम�ये असे काह� असले तर� ��येक �य�ती               

�वत: �या आवडीनसुार वेळ वापरते. आपणास असे आढळू शकेल क� आपण एखा�या सं�थेत मह�वा�या              

�य�तीला भेटू इि�छत असाल तर �यास आप�याला वेळेपवू� चांग�या�कारे वेळेची मागणी आव�यक            

आहे आ�ण नंतर इतर �य�ती जसे क� अ�य� , �द�दश�क आहेत, ते हे ठरवतील क� कोणाला आ�ण                 

�कती वेळ �दला  जाईल  

�या�कारे ते इतरांना वेळ देतात ते हे दश��वते क� ते इतर �य�तींना �कती मह�व देतात. �हणनूच, ते                 

��य�ात �व�श�ट �ाधा�य��मत �नयोजन करतात आ�ण�यानसुार वेळ �ाधा�य �दले जाते . पण            

ल�ात ठेवा वेळेवर सादर�करण, वेळेवरची  मदत, वेळेवरचे  �नयोजन चांगला प�रणाम देत े 

��य �म�ानो , 

बहुतांश प�रि�थतीम�ये आज�या �यावसा�यक जीवन केवळ �ॉ�सीमीं �स (Proxemics) नाह�त, तर           

�ॉ�न�म�स (Chronemics) जा�त मह�वाचे आहेत. हे आप�यावर अवलंबनू आहे, आपण आपला वेळ            

�वभािजत कसे करणार आहात; हे आप�यावर अवलंबनू आहे क� त�ुह� तमुची जागा कशी �टकवनू ठेवणार               

आहात आ�ण अखेर�स, हे आपण कसे ठरवले आहे क� आपण सावध�गर�ने �नयोजन कसे केले आहे आ�ण                

�थान आ�ण वेळ या दो�ह� गो�ट� बाबत कशा�कारे जाग�कआहात हे आपण ठरवू शकता कारण �थान                

आ�ण वेळ एकमेकांशी संवाद साधतात. �हणनू, नॉन�हेब�ल (Non Verbal ) संकेत �हणून जागा आ�ण              

वेळ हे अ�तशय मह�वाचे आहेत आ�ण एक �यावसा�यक �हणनू, आप�याला या दोन गो�ट�ंकडे परेुसे ल�               

देणे आव�यक आहे  

जे केवळ आप�याला एक यश�वी �नयोजक बनवू शकत,े यश�वी �यव�थापक आ�ण येणा�या काळात             

एक यश�वी �यावसा�यक बनव ूशकतात.  

जे�हा आपण बोल�यातील अंतर आ�ण वेळ �वचारात घेऊन वेगवेग�या सं�कृतींम�ये संभाषण करत            

असता, त�ेहा �यां�याब�दल काह� �ान असणे नेहमी चांगले असते आ�ण जागा आ�ण वेळेबाबत             

असले�या �यां�या प�धतीबाबत मा�हती गोळा करणे यो�य आहे, जेणेक�न आपण काह� गैरसमज क�             

शकणार नाह� कारण ते चकु��या क�पनांना कारणीभतू ठ� शकते आ�ण अखेर�स प�रणामी आप�याला             

कदा�चत अपे��त नसतील अशा गो�ट� घडतात . मी आशा करतो क� बोल�यातील अंतर आ�ण वेळवरचे               
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हे �या�यान आप�याला �यवसायाचे संबंध कायम ठेव�यात खपू मदत करेल. आपले �ोते आ�ण             

�े�कांशी  असले�या संबंधांवर आपण यश�वी �कंवा  अयश�वी होत असतो  

 खपू ध�यवाद 
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सॉ�ट ि�क�स  

(Soft Skils )  

डॉ. �बनोद �म�ा, �डपाट�म�ट ऑफ हुमॅ�नट�ज अँड सो�सअल साय�सेस  

(Department of Humanities & Social Sciences )  

 इं�डयन इंि�ट�यटू ऑफ टे�नॉलॉजी, �रक�  

(Indian Institute of Technology, Roorkee) 

�या�यान  - १२ हॅप�ट�स(Haptics) : �पशा�ची भाषा  

 

पनु�च एकदा �वागत . त�ुह� सॉ�ट ि�क�स (Soft Skils )मधील �या�यान मा�लका ऐकत आहात.              

आ�ण संभाषणाम�ये आपण नॉन�हेब�ल (NonVerbal ) संभाषणाब�दल बोलत आहोत  

नॉन�हरबल क�य�ुनकेशन (Non Verbal Communication ) म�ये आपण आप�या शर�रा�या          

हालचाल�ं�वारे कसे संभाषण करतो यावर चचा� केल� आहे शर�रा�या �व�वध भागां�वारे संभाषण होते             

�हणजे बहुतके वेळा तमुचे �दसणे, डो�यातील आ�ण तसेच इतर हावभाव आपला आवाज इ�यांद�ं�वार�             

�ो�यांशी  संभाषण केले जात े.  

नंतर आपण �ॉ�सीमी�स (proxemics)�कंवा संभाषणातील अंतरावर बोललो �यात आपण संवादातील          

अ�तशय मह�वाची भ�ूमका बजावले�या वेळे�या मह�वावर जोर �दला. चांग�या संभाषणासाठ� आपण           

वेळेचे मह�व जाणनू घेतले . याबरोबरच आता हॅप�ट�स(Haptics) �हणजे काय हे समजनू घेणे मह�वाचे              

आहे .  

आता, त�ुह� सव�जण खरंच हॅप�ट�स(Haptics) �हणजे काय आहे हे �वचा� शकता. जे�हा त�ुह�             

जवळ�या लोकांशी संवाद साधत असाल �कंवा अनोळखी �य�तीशी संभाषण करत असाल त�ेहा कधीकधी             

�याम�ये �पशा�चा सहभाग असतो . �पशा�मधनू भावना �य�त होत असतात . हॅप�ट�स(Haptics) �ह             

�पशा�ची भाषा आहे . हॅप�ट�स(Haptics) हा श�द �ीक श�दाव�न घेतलेला आहे �याचा अथ� मी �पश�               

करतो असा होतो . 

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 03:31) 

�हणनू, वेगवेग�या प�रि�थतींमधील �पश� कर�या�या �ाना�या मा�हतीला       

हॅप�ट�स(Haptics)�हणतात. हे ��य�ात �पश� कर�या�या प�धतीचा  एक प�धतशीर अ�यास आहे  

काह�वेळा, हेतपुरु�सर नस�यास, आपण संभाषण कर�त असतांना लोकांना �पश� करता, परंतु आप�याला            

असेह� वाटू शकते क� आपण इतरांना �पश� केलेला अस�यास काह� भावना देखील �य�ुप�न होतात.              
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आप�यापैक� बहुतांश इतरांना �पश� क� इि�छत नसले तर� कधी कधी एकतर जागेमळेु �कंवा आप�या              

घाईमळेु, आपला इतरांना �पश� होतो.  

बया�चदा गद��या �ठकाणी लोकांचा �पश� होतो , परंतु नंतर अ�यास. �हणनू, कधी कधी एक अनौपचा�रक               

�पश� देखील अ�तशय सकारा�मक भावना �नमा�ण क� शकतो. �यावसा�यक बैठक�म�ये मा�हती           

एक��त कर�यासाठ� �पश� केला जाऊ शकतो,आप�याला असे वाटू शकते क� �पश� वेगवेग�या            

प�रि�थतीत, वेग�या �कारे �य�त केला जाऊ शकतो.  

एका मलुा�या आईचा �पश� एक �कारचा आ�वासन दाखवतो. हे मलुांब�दल एक �कारचे वचनब�धता             

दश��वते आ�ण �हणनूच ब�याच प�रि�थतींत जे�हा �कंवा एखा�या जवळ�या नातवेाईकाने �कंवा घरातील            

सखोल संबंध असले�या �य�ती�या केले�या �पशा�चा अनुभव आप�याला जाणवतो, त�ेहा तो खपू            

भावना उ�प�न करतो . काह� �पशा��या भावना जातीवर आधा�रत हो�या , फरकांवर आधा�रत हो�या ,               

इ�तहासाची उदाहरणे आहेत. कमी दजा��या लोकांस उ�च दजा��या लोकांना �पश� कर�याची परवानगी            

न�हती. म�ुक राज आनंद या अछूत नावाचे एक अ�तशय उ�कृ�ट प�ुतक आहे, िजथे आपण बंगाल�               

नायक ब�कल शोधू शकाल क� जे�हापासून जे�हा तो र�ता चालत होता त�ेहा तो घोषणा कर�त असे,                

अहो! एक अ�प�ृय आलेले आहे. पण आता जाग�तक�करणा�या जगात आज�या जगात या गो�ट�ंनी             

वेगळा अथ� आहे. साधारणतया, वेग�या �कार�या भावनांना �पश��वारे होऊ शकतात , जवळ�या            

नातवेाईकाने �कंवा �म�ाने �कंवा एखा�या �नकट�या नातवेाईकाचा �पश� �ेमाची भावना उ�प�न क�            

शकत.े 

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 07:26) 

आपण �पशा�म�ये �म��वाचाह� शोध घेऊ शकतो. काह� प�रि�थतींम�ये आपण �पश� देखील एक            

�कारचा नम�कार, एक �कारचा एक��तपणा समजला जातो, एक �कारचे �ेम समजले जाते �व�वध             

लोक �व�वध समदुायांम�ये भेट�यावर �वशषेतः व�डलां�या पायांना �पश� क�न नम�कार करतात           

आपले �वचार दश��व�याचा हा एक �कार आहे कारण �याच वेळी हे व�ृध लहान मलुांना �पशा�ने आशीवा�द                

देतात . 

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 08:15) 

आ�ण हे हाताने लहान मलुां�या डो�यावर हात ठेऊन �कंवा कधीकधी �यां�या खां�यावर हात ठेऊन              

दश�वले जात.े परंतु आ�हाला ल�ात �यावे लागेल क� क� अशा प�रि�थती आहेत �या वेळी �यावसा�यक               

प�रि�थतीम�ये �पशा�चे वेगवेगळे अथ� असू शकतात काह� वेळा, यामळेु लोकांवर नकारा�मक �भाव            

पडतो. एखा�या �ये�ठ �य�ती वयाने लहान मलुा�या मागे उभे राहताना �याला उ�ेजन दे�याचा �वचार              

केला जाऊ शकतो, पण जर तीच लोकांना पनुराव�ृी झाल� असेल तर अनोळखी लोकांना ते �ततकेसे               

आवडणार नाह� .  
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�पश� कर�याचे आणखी एक माग� �हणजे गळा भेट घेणे . जे�हा जवळचे �म� एकमेकांशी भेटतील, त�ेहा                

ते एकमेकास आ�लगंन देतात, एकमेकांना नम�कार करतात. भारतात जे�हा लोक एकमेकांना अ�भवादन            

करतात त�ेहा दो�ह� हात एक� क�न हात जोडतात . �यां�या भावना श�दां�वारे �य�त होतात. आपण               

�या जगात जगत आहोत तथेे सव� सं�कृतींची लोक भेटतात अशे अनेक �संगी आहेत, िजथे �पश� खपू                

वाद��त झाला आहे.  

मी न�क�च आप�या वेळेस आप�याला �व�श�ट उदाहरणे देईन जेथे �पशा�ने लोकांम�ये भरपरू वाद             

�नमा�ण केला होता. आता, काह� सं�कृतींम�ये �वशषेत: लॅ�टन अमे�रकन देशांम�ये चुंबन घे�याची एक             

परंपरा आहे, परंतु �वशषेत: �या देशांम�ये लोक परुातनवाद� आहेत अशा देशांम�ये सलगीची प�धती             

खा�ीलायक ठ� शकत नाह�त. िजथे भावनांना खपू राखीव समजले जाते �तथे आपण कदा�चत             

जपान�माणे एखा�या देशाम�ये, �वशषेत: लोकांम�ये भावनां�या �व�श�ट �दश�नांना अपमाना�पद         

समज�या�वषयी बोललो असतो. �हणनूच जे�हा एक जपानी ��ी हसते त�ेहा �त आप�या त�डावर हात              

ठेवते कारण हे साव�ज�नकर��या हसणे �तथे चकु�चे मानले जात,े परंतु आपण पहाल क� जम�न देखील               

कमी हसत असतात, परंतु इतर देशांतील लोकांकडून �याचा वेगळा अथ� लावला जाऊ शकतो. काह�वेळा              

आपण कधी कधी हात ध�न इतर लोकांना �पश� करत असतो . . 

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 11:38) 

आपण हात हातात देतो �कंवा काह�वेळा, आपण लोकांना आपले हात �यां�या खां�यावर �पश� क�न              

ठेवतो . सहसा, बहुतके देशांम�ये क�यु�न�टां�या संपका�त येणारे लोक ह�तांदोलन करतात . �व�वध             

सं�कृती�या लोकां�वारे हे समजावनू सां�गतले जाऊ शकेल. काह�वेळा काह� उ�देशाने, आपण आपले            

हात इतरांजवळ नेतो आ�ण जर समोर�ल लोक आपले हात काढून घेतात तर �याचा अथ� वेगळा असतो.                

एकतर, याचा अथ� असा होऊ शकतो क� दसुरा �य�ती सहकाय� कर�यास इ�छुक नाह�, संवाद साध�यास               

इ�छुक नाह� �कंवा आप�याशी संवाद साध�यास तयार नाह�. �हणनूच जे�हा आपण या �पश� वत�नब�दल              

चचा� करतो त�ेहा आ�हाला खपू �व�श�ट �हायला हवे. आपण जगभरातील लोक हॅप�ट�स(Haptics)            

बोलत आहे . भारतात, कुठ�याह� �व�पाची संवादभेट ह� ह�तांदोलन ने समा�त होते परंतु नंतर �लगंा               

नसुार यात बदलू होऊ शकतात. दोन प�ुष एकमेकांशी हात �मळवू शकतात, तर ि��यां�या बाबतीत              

भारताम�ये  आ�ण इतर काह� देशांम�येह� याबाबतीत काह� बंधने आहेत. 

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 13:32) 

यएूस आ�ण यकेू म�ये हाताळणी हे क�य�ुन�ट �व�पात असले तर�, �वशषेत: भारतीय म�हलांना             

�यवसाया�या बाबतीत कधी सम�या �नमा�ण करते, जे�हा हे सां�कृ�तक���या संवेदनशील वातावरण           

आहे यात हात पढेु ढकला देता कामा नये. . काह� वेळा याचा �भ�न अथ� असू शकतो . हातात हात                   

अस�याचा ��न येतो त�ेहा �पेनमधील लोक अशा �कारे समजतात क� ह�तांदोलन �कमान 7 वेळा              

केले पा�हजे. आ�ण जर दसु�याने हात मागे घेतले तर �याचा वेगळा अथ� असतो. �याला नकार �हणनू                

समजले जाऊ शकते . जाग�तक�करणाम�ये बहुतके �यापार� �यवहार संभाषनांनंतर ठरव�यात आलेले           
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असतात, यापैक� काह� कृती �यवहारांची �गती रोखू शकतात कारण लोक एकतर सां�कृ�तक���या            

मागास मानले जातात �कंवा काह�वेळा ते ब�हमु�ख �हणनू मानले जातात. �वशषेत: अरब व आ�शयाई              

देशांम�ये, आप�याला सापडले क� , अमे�रकेशी �यवहार करताना अरब �य�तीला एकतर खपू इ�छुक             

आहे, खपू जवळचा आहे असे वाटेल �कंवा दसुरा खपू दरू आहे असे वाटून हे आपापसांत दलु�� होऊ शकत.े                  

आ�ण पढु�ल वाता�लाप वाढ�व�यास बाधा येऊ  शकता. 

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 15:43) 

येथे �वशषेतः थायलंडमधील �नर��णां�वषयी बोलणे येथे फार मह�वाचे आहे. आपण थायलंड आ�ण            

लाओसम�ये असे मानतात क� मुलां�या डो�याचे वर�या बाजलूा असले�या डो�या�या भागाला �पश�            

करणे चांगले नाह� . डो�या�या वर�या भागास �पश� करणे चांगले नाह� कारण ते असे मानतात क�                

डो�याचा मानवी शर�राचा अ�यंत प�व� भाग आहे आ�ण ते आ�माचा घर आहे. असाह� �व�वास ठेवला               

जातो क� मलुा�या भावना �कंवा आ��याला �पश� करणे परेुसे साम�य� नसते �यामळेु तो आजार� पडू               

शकतो �हणूनच जे�हा आपण संवाद �कंवा पर�परसंवाद करत असता आ�ण त�ुहाला थायलंड आ�ण             

लाओसम�ये एखा�याला भेट दे�याची संधी आहे, कृपया हे पहा क� आपण आप�या हाताने आप�या              

सं�कृतीनसुार डो�यावर हात ठेऊन बालकाला आशीवा�द देऊ नाह�, कारण हे वेगवेग�या लोकां�वारे            

�भ�न मानले जाऊ शकत.े आता, आप�याला कदा�चत जाणवले असेल क� हॅप�ट�स(Haptics) आचरण            

वेगवेगळे अथ� तयार करतात. आप�याला मा�हती असेल क� अ�भने�ी, कपाळावर �तला चुंबन            

घेत�यामळेु वाद�ववाद �नमा�ण झाला आ�ण मग सगळेच वारंवार हॅप�ट�स(Haptics) वत�न यातील           

फरकांब�दल �वचार क� लागले.  

�शवाय, आणखी एक उदाहरण होते �यात व�र�ठ अ�धकार� पॅटएक �य�ुनअर सहका�या�या मागे होते             

आ�ण या �करणास �यायालयात जावे लागले . जर� आपल� स�भावना हावभाव ,�पश� वत�न �कंवा              

आपण आपला माग� दश��व�यासाठ� सव��म हेतू असला तर� काह�वेळा वेग�या अथ� लाव�या जाऊ             

शकत.े �हणनूच आपण जगभरातील लोकांशी संवाद साधत असतांना आप�याला �यां�या �था�नक           

सं�कृती समजावनू �या�या लागतील आ�ण आपण ��येक �था�नक सं�कृती समजू शकत नाह� �हणनू             

�पश� वत�न के�याने �वतःला मया��दत ठेवणे हेच उ�चत आहे. येथे, हे दसुरे एक उदाहरण आहे जेथे                

�यझूीलंडम�ये ह�गी नावाने एक �कारे शभेु�छा �द�या जातात , िजथे 2 लोक एकमेकां�या जवळ येतात               

आ�ण �यांचे नाक �पश� करतात आ�ण हे एक �कारचे �वासो�छादन �हणनू मानले जात.े जग �व�वध               

सां�कृ�तक �े�ांम�ये �वभागले आहे �हणनू आप�याला हे समजणे आव�यक आहे क� �या�कारे त�ुह�             

�पश� करता �याचे काह� अथ� असू शकतात. आपण ��येक �यवसाया�या ��ट�ने खपू लोक��य             

असले�या लोकांशी बोलतोय �हणून आजकाल हे समजनू घेणे फार मह�वाचे आहे क� सामा�यतः 3              

�कारचे ह�तांदोलन केले  जातात .  

जे�हा आप�याला संधी �मळेल त�ेहा आपण असे �दसेल क� सगळेच �यांचे हात समान र�तीने �मळवत               

नाह�. ह�तांदोलन �कार वच��व दाखवू शकतात. येथे, या �च�ात प�ह�या �च�ात आपण बघू शकतो क�               
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हात हल�वत असताना एक �य�ती दसु�या�या हाताला ध�न आ�ण तळहाता�या वरचा भाग दाबनू             

�नयं�ण घेते. एक उ�च ि�थती दाखव�याचा हा ह�तांदोलन �कार आहे. आणखी एक माग� आहे जेथे               

आपण बरोबर�ची भावना देखील �य�ुप�न क� शकतो. या ि�थतीत काय केले आहे क� दो�ह� प�ांनी हात                

�मळवताना सार�या प�धतीने करणे यामळेु बरोबर�ची भावना तयार होत े.  

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 21:02) 

परंत,ु �याच ि�थतीत लोक समानतनेे, �वशषेतः समवय�कांनी हात �मळवताना जे सहसा करत असतात             

तचे �यां�या पदा�या ��ट�नेच न�हे तर �यां�या वयानसुार ते समानता दाखव�याचा �य�न करतात.             

आ�ण एक समानता दश��वताना ते एकमेकांना हातहातात घेऊन समान प�धतीने हलवतात , इतर माग�              

देखील आहेत आपले हात भाषा बोलतात उदाहरणाथ�, आप�याला कदा�चत मा�हती असेल क� आपण             

�नय�मतपणे �च�पट पहात असाल तर आपण नेहमी शोधू शकाल क� �या नायकाने भावना �य�त              

करताना कधी कधी नैरा�य दश��वतात, कधी कधी तट�थता �कंवा कधीकधी श�ूयपणाची भावना �य�त             

करतात.तर त े�या भावना �य�त कर�यासाठ� हाताचा वापर करतात  

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 22:27) 

जे�हा आपण उघडपणे आपले हात देतात त�ेहा आपण ��य�ात खपू �वन� होतो. परंत,ु जे�हा आपण               

वच��व दाखव�याचा �य�न करता त�ेहा आपण आपले हात आप�या हाताने दसुया� �य�ती�या हातावर             

ठेवतो आ�ण आपला �भ�ुव दाख�व�याचा �य�न करतो . कधी कधी त�ुहाला असे �संग येतील क� आपण                

अचानक �ो�धत होतात आ�ण �या वेळेस आपण जे करतो ते, आपण वा�त�वकपणे आप�या हाता�या              

बोटाला वापरतो. काह�वेळा आपण बोटांना देखील उभे क� शकता आ�ण तर�ह� हे नेहमीच �वागतशील              

नसते परंतु संभाषणांम�ये �कंवा काह� इतर गट संभाषणांम�ये जर आपण आपल� मांडणी उंची वाढवल�              

�कंवा आपण आपल� कोणतीह� बोटं उभी केल� असेल �कंवा आपण आप�या बोटांचा वापर क�न काह�               

स�ूचत क� शकतं असाल तर ती नकारा�मक मानले जाऊ शकते आ�ण कधी कधी आप�या बोटा�या               

हालचाल� क�न देखील आपण काह� अथ� देऊ शकता. उदाहरणाथ�, कोणी बोटा�या मदतीने एखा�या             

गो�ट�सारखे वतु�ळ काढतो �कंवा काह�वेळा कोणीतर� बोटा�या जवळ जवळ एक बोट आणते हे ��य�ात              

ठ�क आहे असे दश��वते आ�ण या�वारे आपण भावना �य�त कर�याचा �य�न करतो, पण अशा �कारचा               

हावभाव देखील खपू अपमाना�पद प�धतीने घेतल� जाऊ शकत,े �यामळेु काह� नकारा�मक अथ� �नमा�ण             

होऊ शकतात. परंतु कधी कधी आप�या बोटांनी एखाद� जागा वाढवनू त�ुह� आ�मकता दश��व�याचाह�             

�य�न कर�त असता 

आप�या जीवनातील �व�वध प�रि�थतींशी आप�याला सामना करावा लागतो, तर आप�याला असे            

आढळून येते क� आपण लोकांची ि�थती, �यांचे वय आ�ण �यांची ि�थती ल�ात घेऊन आप�या              

मतभेदांमुळे हात उंचाव�याची गरज आहे. आ�ण हातांमधनू आपण काय समजतो ते जाण�याची गरज             

आहे. आपण समजनू घेणे आव�यक आहे उदाहरणाथ�, कधीकधी आपण असे लोक भेटू शकता �यांना              
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चांगुलपणा सांग�याची इ�छा नाह� �कंवा जो उ�ेजन देत नाह� ते ��य�ात त�ुहाला एक कंटाळवाणे              

ह�ताल�दन करतील  

हे केवळ आप�याच �वारे केले जाऊ शकत नाह�, परंतु ब�याच वेळा आप�याला असे आढळेल क� हातांनी                 

एक मदृू असे ह�तांदोलन करतात , याचा अथ� असा नाह� क� �यात अथ� नाह�, याचा अथ� असा नाह� क�                   

आप�याला �ो�साहन �दले गेले आहे आ�ण यातनू �यांनी आप�याला एक संदेश असा �दला क� जर               

आपण एखादा �यवसाय करार केला असेल �कंवा आपण बोलत असाल �कंवा आपण कदा�चत काह�              

वाटाघाट� कर�याचा �य�न करत असाल तर �याचा �वशषे प�रणाम होणार नाह� (�लाईडटाइमचा संदभ�             

�या: 26:19) 

दसुरा �भावशाल� ह�तांदोलन आहे. आता हे �च� पहा. कधीकधी जे�हा लोक 2 देशांचे ��त�नधी जे�हा               

एक� येतात आ�ण चच��यास�ुवातीला �कंवा शवेट� ह�तांदोलन करतात. �हणनूच, हात हाताळणीचा वेळ            

आ�ण याला देखील अथ� खपू असतो. �हणनू, एक �य�ती �कंवा देश �कंवा एखादा ��त�नधी जो �वत: ला                 

�बळ मानतो तो थोडा जोराने हात दाबनू ह�तांदोलन करतो आ�ण आपण �यात सहभागी असलेला अथ�               

समजनू घे�याचा �य�न केला पा�हजे.  

मौ�खक देवाणघेवाणीसंदभा�त, �यां�या अ�भवादनानसुार खपू दयाळू �दसणारे लोक भेटतात, परंतु          

काह�वेळा आप�याला आढळेल क� जर आपण हातात हात �मळ�वणार असाल ते नेहमीच मै�ीपणू� �दसते              

��य �म�ांनो, आज�या जगात आपण वेगवेग�या धमा�तील लोक, �भ�न अ�भ�ची, �भ�न शैल�, वेगवेगळे             

�यवसाय, �भ�न �यवसा�यक उ�द��टे , �पश�, आचरण, �यांचे वेगळे अथ� आहेत. �हणनू जे�हा आपण              

गैर-मौ�खकां�या सहा�याने �यां�याशी संभाषण करत असता त�ेहा �यांचे मौ�खक संदेश कशा �कारे            

एक��त करत आहेत हे खपू ल�णीय काह�तर� होते. बहुतके वेळा, जर मौ�खक संदेश सकारा�मक असेल               

आ�ण गैरवत�ना�मक संदेश नकारा�मक असेल तर तो एक �वरोध अस�याचे �दसते आ�ण नंतर आपण              

समजनू घे�याचा �य�न क� शकता क� आपण अ�याप अंमलात आण�याचा �य�न कर�त असले�या             

�यवहारास आणखी काह�तर� आव�यक आहेत नाह�तर  त ेअपयशी ठरेल .  

जगभरातील लोक संवेदनशील आहेत आ�ण आपण हे देखील पहावे क� आपण काह� हातवारे �कंवा              

हातशयां�या �व�पात आपले काह� भाव दश�वत असताना आपण �यांना काह� संदेश देत आहोत.             

कोण�याह� सकारा�मक संदेशामुळे, यो�य उ�देशाने पाठ�वलेले कोणतहे� सकारा�मक संदेश आ�ेपाह�          

नस�यास �यवसायातील �यवहार यश�वी होतात . �हणनूच, आपण हॅप�ट�स(Haptics)ला खपू मह�व           

�दले आहे, द�घ�काळपासनूच हॅप�ट�स(Haptics) दलु���त केले गेले होत े.  

येथे हे ल�ात घेणे देखील अ�तशय मह�वाचे आहे क� आपण इतर काह� वै�श��यांसह जसे क� आपण पवू�                 

आप�या �सेची �नवड केल� आहे, आ�ण आप�या वत�णकु�चा ठसा उमटव�याचा इतर कुठ�यातर�            

मागा�ने �य�न कर�त आहात त�ेहादेखील हॅप�ट�स(Haptics) चे मह�व आहे .  
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आपण यापवू� वागणकू �कंवा नॉन�हरबल �यजू (Nonverbal cues ) कसे परूक आहेत याचे वण�न केले               

आहे . आपण आप�या भावना लप�व�याचा �य�न करतो. आपण जगा�या सं�कृतींचे �ान घेत नाह�              

�हणनू, पण नंतर आप�याला काह�च समजू शकत नाह�. आ�ण. हे सव� आपण इतरांना �ाधा�य दे�याचा               

�य�न करायला हवा कारण इतरांना अ�धक मह�व देणे कधीह� चांगले आहे  

�हणनू, आपण समजनू घेणे आव�यक आहे, आपण आदराने इतर सं�कृतींचा आदर कर�याची            

आव�यकता आहे आ�ण नंतर आपण संवाद साधू शकू, यामळेु �भावीपणे सव� �यवसा�यक �यवहार             

यश�वी होऊ शकतात. मी अशी आशा करतो क� या सव� संवादाचा अ�यास आप�या �यि�तम�वाला              

इतरांपे�ा वरचढ ठरेल आ�ण �यावसा�यक सादर�करणासंदभा�त �वत: ला वेगळे कर�या�या ��ट�ने           

लाभदायक  राहतील. खपू ध�यवाद 
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सॉ�ट ि�क�स  

(Soft Skills ) 

डॉ. �बनोद �म�ा, �डपाट�म�ट ऑफ हुमॅ�नट�ज अँड सो�सअल साय�सेस  

(Department of Humanities & Social Sciences)  

इं�डयन इंि�ट�यटू ऑफ टे�नॉलॉजी, �रक� 

(Indian Institute of Technology, Roorkee) 

�या�यान  - १३ मेटा-क�य�ुनकेशन 

  (Meta-communication) 

 

नम�कार सॉ�ट ि�क�स (Soft Skills ) वर �या�यान मा�लकेत परत �वागत आहे. आतापय�त आपण              

सव� ल�ात ठेऊन आपण सॉ�ट ि�क�स (Soft Skills )�भावी कर�या�या प�धतींवर �व�वध गो�ट�             

के�या आहेत. आ�ण मागील �या�यानांम�ये आपण बोलत होतो क� श�दां�शवाय संभाषण करणे हे             

कौश�य आहे. �या भाषणात आपण �व�वध गैरवत�नीय संकेतांचा संदभ� �दला होता जे ��य�ात संवादास              

सामोरे जा�यास मदत करतात. �वशषेत: जे�हा आपण मौ�खकपणे संभाषण कर�त असता �कंवा बोलू             

शकता, परंतु जे�हा आधी सां�गत�या�माणे आपण केवळ श�दांनीच संभाषण कर�त नाह�, त�ेहा आपण             

श�द न वापरतासु�धा संवाद साधतो. आ�ण �या संदभा�त, �ो�न�म�स (Cronimics) , �ॉि�झ�म�स            

(Proxemics ), हॅि�ट�स (Haptics) ब�दल बोललो आहे. आज, आपण मेटा-क�य�ुनकेशन          

(Meta-communication) �हट�या जाणाया� नॉन �हब�ल क�य�ुनकेशन (nonverbal communication )         

आणखी एक मह�वा�या �काराब�दल बोलणार आहोत. आता, मेटा-क�यु�नकेशन        

(Meta-communication) हा श�द दोन श�दांनीं बनला आहे श�द मेटा (Meta )�हणजे पल�कडे आ�ण             

क�य�ुनकेशन communication) �हणजे संवाद बनतात �हणनू मेटा-क�यु�नकेशन       

(Meta-communication) �हणजे श�दांपल�कडील संवाद असे आपण �हण ूशकतो  

(�लाइडवेळ पहा: 02:12) 

आता मेटा-क�य�ुनकेशनचे (Meta-communication)�व�वध पैलू काय आहेत? जे�हा आपण        

मेटा-क�यु�नकेशनम�ये (Meta-communication) �य�त असतो, त�ेहा आपण �वतःच श�दांपरुते        

मया��दत नाह�. जसे आपण आधी सां�गत�या�माणे श�दांचा एक �व�श�ट अथ� असतो. �व�श�ट श�दात             

अथ� असले�या श�दांवर, �वैरतनेसुार, �वरांवर अवलंबनू �व�पावर अवलंबनू, संदभा�नसुार �यांचे अथ�           

बदलतात �हणनूच  
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जे�हा आपण �प�टपणे �हणालो क� वा�त�वक अथा�ने व�ता कोणते श�द �नवडतात त�ेहा �यांनी एका              

�व�श�ट संदभा�त �व�श�ट श�द का �नवडला, तर एखा�या �व�श�ट श�दाचा वेगळा अथ� असू शकतो.              

एखा�या �व�श�ट श�दांना आपण �या आवाजाची तरतदू करतो ती �कती मह�वपणू� आहे. काह�वेळा             

आप�याला ग�धळून टाकणारे बरेच लोक आहेत , काह� लोक बोल�याचा �य�न कर�त असताना संकोच              

करतात इतर �संगी, आपण अबोल �हणणारे लोक नंतर खपू बोलतात . �हणनू, मेटा-क�यु�नकेशन             

(Meta-communication)�हणजे श�दां�या अथा�पल�कडील संवाद . जे�हा आपण ��येकजण बोलतो त�ेहा          

आप�याकडे एक टोन नसतो. नाह�तर संपणू� संभाषण ���या नीरस होईल �हणनू, जे�हा आपण बोलता              

त�ेहा आप�या �वतः�या उ�देशानसुार प�रि�थतीनसुार आपणास संदभा�नसुार शोधता घेता येतो, आपण           

वा�त�वकपणे श�दांची मांडणी कर�यास स�ुवात करतो आ�ण संदभ�पणू�श�द वाप�न संवाद साधतो           

आता, जर (Meta-communication) श�दांपल�कडील  संभाषण आहे. तर त ेसहज होईल का ? नाह�. 

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 04:50) 

हे नेहमीच जाणनूबजुनू असू शकत नाह�, काह� वेळा संवादाचा अथ� अनावधानाने देखील असू शकतो.              

कारण �या �य�तीशी त�ुह� बोलता �या माणसा�या �वचाराकडे , �या �य�ती�या �वभावाकडे आपण             

दलु�� करतो, तर�ह� आपण बोलत असतो �हणनू आपण असे �हणू शकतो क� फ�त श�दावरच मया�दा               

नाह�. आपण एक श�द बोलता त�ेहा आपण कधी कधी एक �कारचा थांबा राखता येतो. कधीकधी आपण                

एक �कारची शांतता �टकवनू ठेवता आ�ण हे दो�ह� थांबे आ�ण शांतता हे अथ�पणू� असतात. आपण असे                

�हणू शकत नाह� क� मौन असेल तर �याचा काह�ह� अथ� नाह�. आपण नंतर बघयूा क� वेगवेग�या                

संदभा�त आ�ण वेगवेग�या सं�कृतींम�ये मौन कसे वेगळे केले जाऊ शकत.े कधीकधी हे            

मेटा-क�यु�नकेशन (Meta-communication) तट�थता �च�हां�कत क� शकत.े क�पना करा जे�हा त�ुह�          

र��याव�न जात असता आ�ण त�ुह� बया�च ��या बघता, पण त�ुह� काह� बोलत नाह� , याचा अथ� आपण                 

�याचा भाग नाह�, याचा अथ� आप�याला काह� ��त��या नाह�, असा नाह� क� आपण �भा�वत होत नाह�.                

खरंतर कधी कधी मौन राखणे आव�यक असते . हे काह� वेळा आव�यक असत.े आ�ण काह�वेळा जे�हा                

आपण बोलू शकत नाह� �कंवा काह� वेळा जे�हा आपण बोलणे टाळतो त�ेहा ��य�ात तो काह� अथ�                

लपव�यासाठ� करतो. आपण वेगवेग�या �संगी �वशषेतः जे�हा आपण कामा�या �ठकाणी असाल त�ेहा            

आपण एखा�या संघटनेत �कंवा शाळेत �कंवा महा�व�यालयात काम करत असले�या ��येकाने           

आप�याला ��त��या �यायचे टाळतो याचा काय अथ� आहे? याचा अथ� �हणजे आपण आप�या             

��त��यांवर ल� ठेव�याचा �य�न कर�त आहात, आपण आपल� भावना �कंवा ��त��या दश��व�याचा            

�य�न कर�त आहात �कंवा आपण असे �हणू इि�छतआहात क� आपण पणू�पणे �न�प�आहात. �हणनू,               

मेटा-क�यु�नकेशन�या (Meta-communication) मा�यमातनू आपण केवळ अ�भ�य�त होत नाह�, तर         

आपण ��त��येचा अथ� लप�व�याचा  �य�न करतो. 

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 07:30) 
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मेटा-क�यु�नकेशनची (Meta-communication)आपल� �वार�याची उणीव देखील वेगवेगळी असू शकत.े        

उदाहरणाथ�, २ जण एकमेकांशी बोलतात आ�ण काह� बोल�यास फारच उ�सा�हत होतात , पण �याच वेळी               

जर आपण काह� वेळानंतर ��त��या �दल� नाह� तर आप�या व��याला सहजपणे वाईट वाटेल, पण              

आपल� शांतता �कंवा आप�या ��त��या न देणे �हणजे काय तर कदा�चत, आपण कौतकु क� इि�छत               

नसाल �कंवा आपण केवळ सौहादा��या फाय�यासाठ� �कंवा इतर प�रि�थती�या फाय�यासाठ� आपण           

��त��या दे�याचे टाळतात .  

तर, मेटा-क�यु�नकेशन (Meta-communication)मधील श�दाचा अथ� आपण श�दां�या ि�थतीवर         

अवलंबनू असतो. उदाहरणाथ� �हणा, एखा�या चांग�या सकाळी त�ुह� महा�व�यालयासाठ� �कंवा          

सं�थेसाठ� जात असताना त�ुह� �वत: ला उ�म �कारे कपडे घाल�याची ��येक काळजी घेतल� आहे,              

आ�ण जे�हा आपण आप�या �म�ाला भेटतात आ�ण ��त��या �य�त करताना त�ेहा तो �हणू शकते ,               

ओह ! आजआपण �माट� �दसतआहे आता, �यांनी कौतकु केले आहे, �कंवा �यांना काय �हणायचे आहे हे                  

��य�ात �या�या टोनवर अवलंबनू आहे आ�ण काह� वेळा कधी कधी, जे�हा आपण असे �हणत असतो               

क� आपण चांगले कपडे प�रधान केले आहे �याचा अथ� असाह� होऊ शकतो क� पवू��या �दवसांत त�ुह�                

चांगले कपडे घातलेले नाह� �कंवा आपण फारच सबुकपणे कपडे घातले होते. आता ��न असा आहे क� �या                 

�य�तीने �या�या टोनमधनू �य�त केले आहे �या अथा�स आपण पाहणे आव�यकआहे. अ�य �संग असू               

शकतात, जेथे आपण श�दां�या ि�थतीनसुार �कंवा एका �व�श�ट श�दा�या ि�थतीनसुार अथ� बदलू            

शकता, उदाहरणासाठ� त�ुहाला बहुतके वेळ मा�हत आहे, त�ुहाला असे वाटते क� कोणीतर� एखा�या             

�कारचा स�ला दे�याचा �य�न करतो, तो कदा�चत �याची �चतंा �य�त क� शकतो. पवू��या �संगी              

कदा�चत आपण आप�या �लाइट गमाव�या असतील कारण कधीकधी आपण वेळेवर नसाल �या            

अ�भने�याने �या �या प�धतीने बोलले आहे �यास अथ�ह� अस ूशकतो.  

उदाहरणासाठ� वा�याकडे पाहा �हणजे आपण �या वा�या�वषयी बोलतो �याला सोडा, �याला मा�न नका             

. आता जर आपण ह� वा�य ऐकल� तर आप�याला काय अथ� �मळेल आ�ण जर मी हे वा�य बदलले असे                   

�हणालो �याला सोडू नका मारा . तर, अथ� पणू� बदलेल . श�दा�या �व�श�ट मांडणीने वा�याचा अथ�                

बदलतो .  

�हणनू, कृपया ल�ात ठेवा क� मेटा-क�य�ुनकेशनला (Meta-communication) ��य�ात बया�च अथ�           

आहेत. कधीकधी श�दां�या मदतीने आ�ण श�दानंतर आपण �या प�धतीने आपले टोन, �कंवा �पच             

�य�त केले आहे �या�कारे �याचा अथ� �नघतो . एक �कारचा �वनंती मा�या बरोबर एक कप कॉफ� �याल                 

क� त�ुहाला आवडले का? हे ��य�ात एक ��न आहे. पण �याच वेळी ह� �वनयशील �वनंती आहे, आता                 

येथे �य�ती�या �भावाचा समज�यासाठ� काय मह�वाचे आहे हे �प�ट झाले आहे �कंवा ते �या प�धतीने               

बोलले जाते �याव�न �प�ट होत.े आता आपण असेह� �हणू शकतो क� जे�हा आपण अचानक ग�प बसतो                

त�ेहा आप�याला कळते क� आपण बोलू इि�छतो, परंतु कधीकधी आपण एका सभेत असता �कंवा              
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कधीकधी आपण मंडळीत असताना तर कधी आपण �म�ांम�ये असतो आ�ण अचानक काह�तर� घडते             

�कंवा कोणीतर� आपण काह�तर� �वचारतो आ�ण एकदम शांतता होत े 

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 12:05) 

मग, ह� शांतता मेटा-क�यु�नकेशनची (Meta-communication)एक �प आहे, या शांतता आप�याला          

अथ�पणू� वाटते हा एक अ�यास आहे जेथे ते सांगते क� मौन �कट करत,े शांतता खपू काह� �य�त करते                  

आ�ण �या शांततचेा अथ� वेगवेग�या सं�कृतीत वेगळा असू शकतो. समजा, एखा�या संघटनेत जर             

आप�याला भाषचेा मेटा-क�य�ुनकेशन (Meta-communication) मा�हत नसेल, तर कदा�चत आपणास         

सम�या येऊ शकतात. आपण बॉसला अज� करतो आ�ण बॉस काह� बोलू शकत नाह�, �या म�ये               

सकारा�मक अथ� �कंवा नकारा�मक अथ� असू शकतो, परंतु ��न असा आहे क� आपण हे समजू शकाल क�                 

बॉस काय सांगू इि�छतो तो सकारा�मक �कंवा नकारा�मक आहे हे तमु�या अ�यास �मतवेर पणू�पणे              

अवलंबनू आहे, �यायोगे त�ुह� नॉन�हरबल संभाषण (Non Verbal ) वाचू शकता तसेच            

मेटा-क�यु�नकेशन (Meta-communication) वाच ूशकता.  

२ लोक हे समानतचेे असू शकतात जर 2 सं�कृतीमधील 2 लोक एमेटा-क�यु�नकेशन            

(Meta-communication) �या मदतीने ��तसाद दे�याचा एक �व�श�ट माग� असला तर ते समजू            

शकतात. 

एक सभा चालू आहे आ�ण ��येकाला �याचे मत �वचारले जाते तर आपण असे लोक सापडतील क� फ�त                  

मकू बसतील. �या�या �हण�याला काह�च �हणायचे नाह�, पण तट�थ राह�यासाठ� �याला काह�च            

सांगता येत नाह� �कंवा �वतःचे मत �य�त क� इि�छत नाह�त, कारण तो �याचा अथ� �कंवा ��त��या                

लपवू इि�छत नाह� तर तो केवळ शांत राहतो �कंवा कधीकधी काह�च बोलत नाह� �कंवा मकू रा�ह�याने ते                 

गैर-सहभागी हो�याची �कंवा एक �कारचा असंतोष �कंवा असमाधान �य�त क� शकतो . हा ��य�ात              

�न�कष� काढावा लागतो आ�ण जसे आपण आप�या पवू��या भाषणात बोलले आहे �या�या शर�रा�या             

हालचाल� पाहून आपण  त ेक� शकता.  

��य �म�ांनो, आपण सव� ल�ात येईल क� शांतता कधीह� श�दांपे�ा अ�धक बोलत.े शांतता एक आवाज               

आहे, कधीकधी शांत असणे खूप चांगले असते , आप�याला संघटनांम�ये सापडतील जर एखाद� �य�ती              

खपू बोलक� असेल तर, याचा अथ� असा नाह� क� �याला नेहमी गंभीरपणे घेतले जाते , परंतु एखा�या                 

�य�तीला �याची शांतता कशी वापरायची हे �याला मा�हती असते आ�ण �याचे श�द कसे वापरायचे हे               

माह�ती असेल तर , �यायोगे तो मेटा-क�य�ुनकेशनचा (Meta-communication) चा वापर क�न यश            

�मळव�याची �शडी चढू शकत.े आता, शांततचेे फायदे काय आहेत? आ�ण इथे त�ुहाला हे देखील मा�हत               

असले पा�हजे क� वेगवेग�या प�रि�थती आहेत िजथे त�ुहाला वाटेल क� त�ुह� �वतःच मौन बाळगले              

पा�हजे. 

(�लाईडवेळ पहा: 15:52) 
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समजा एखादा �पीकर सतत बोलत असतो समजा मी बोलतो आहे आ�ण दसु�या बाजलूा �ो�या�या �पात               

आपण कधी कधी असे वाटू शकतो क� तो म�ये काह� काळ थांबत नाह�. आता ��न असा आहे क� जर मी                    

काह� काळ थांबलो तर �या �वषयासाठ� �ो�यांना �दलासा �मळेल आ�णआपण थो�या �माणात शांतता              

राखनू मा�हती क�न घेऊ शकतात . �हणनूच, मौनाम�ये अनेक फायदे आहेत आ�ण यापैक� एक फायदा               

असा आहे क� तो �े�क �कंवा इतर लोकांना कंटाळवाणा होणार नाह� . कारण त�ुहाला खरोखरच खपू                

मदत होते आ�ण �वचार संशोधनासाठ� काह� वेळ �मळतो �हणनू सां�गतले�या गो�ट�ंना पचव�यास थोडा             

वेळ �या , जे सां�गतले गेले आहे. आता, ह� शांतता व�ता व �ो�यां�या दो�ह� बाजूं�या फाय�याची आहे.                 

आतापय�त जे काह� बोलले आहे �याचा �वचार कर�यासाठ� इतर सद�यांना हे मदत करेल, यामळेु �ोत�ेया               

सद�यांना सम�वय साध�यास मदत होईल आ�ण �यामळेु �यांना एक �कारचे जवळीक साध�यात            

मदत होईल, व�ता काय �हणाले आहे �याम�ये ते एक�प होऊ शकता . शांततमुेळे नवीन �वचार               

��व�लत होतात .  

जे�हा एखादा �य�ती मकू असतो त�ेहा त�ुहाला समजेल क� �याला नवीन क�पना येतात . समजा                

आपण �या�यानाचे �नयोजन केले आहे आ�ण आपण खपू वेळ �दला आहे आ�ण त�ेहा आपण �या�यान               

देऊ इि�छत आहात आ�ण अचानक आपण मकू होतात ��य�ात त�ेहा आपण काह� नवीन �वचार              

आण�यासाठ� �वत: ला वेळ देत असतो.  

जे�हा आपण बोलत असतो त�ेहा कधीकधी आप�याला असे वाटते क� �ो�यांशी आपण जे �हणत              

आहोत �यासह ससुंगत नाह�त. एक �कारचा ग�धळ �नमा�ण क� शकतात. �या �ो�याला चच��या             

म�ु�यावर आण�यासाठ�, जर त�ुह� अचानक शांत झालात तर त�ुह� �यावर ल� क� ��त कर�यास स�म              

�हाल आ�ण �याला असेह� वाटेल क� �यां�या पा�हले जात आहे आ�ण आपण देखील आप�या सवा�ना               

�ो�यांना हवे तसे पाहणार आहोत.  

व��यांनी खपू वेगाने बोलू नये, परंतु वेगाने बोल�यासाठ�, जसे मागील �या�यानात सां�गतले क�             

�वतरण यो�य दर असावा. �हणनू, �ो�यांना �ेमाची आवड �नमा�ण होईल आ�ण �े�कांना आवडले             

अशा�कारे बोलावे �यामळेु, �े�क सद�य जवळीक क� शकतात. पण ल�ात ठेवा �यांनी आप�या             

भाषणात या शांततचेा सराव केला नाह�, �यांना नेहमी असे वाटते क� �यांना सव�काह� सांगायची इ�छा               

आहे आ�ण �यांना �याब�दल जाणीवह� नसते, पण कधी कधी ते म�येच �वस�न जातात �शवाय, �या               

जलद प�धतीने काह� श�द चुक��या प�धतीने उ�चारले जाऊ शकतात आ�ण �ो�यानाकडून नापसंत            

केले जाऊ शकतात . 

 (�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 21:27) 

जे�हा तमु�याकडे बोलताना श�द नसतात त�ेहा त�ुह� बोलताना अडखळतात. शा�तता ह� �वनाश�दाची            

असू शकते आ�ण हे बहुतकेदा आप�याला जलद बोलणा�या व��या�या बाबतीत �दसनू येते . आ�ण              
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�हणनूच ते काय करतील ते खरंच थोडस थांबनू आ उ असे म�येम�ये बोलतील आ�ण हे ब�याचवेळा                

होईल �हणनू �ो�यांना यामळेु �प�ट कळणार नाह�  

यात बया�च ग�धळाची ि�थती होते , �या�या �हण�यावर प�ुकळ शंका येतात �हणून असे बोलणे �न�ंय               

ठरते . जे�हा आपण श�द बोलाल त�ेहा मी मा�या मागील �या�यानात सां�गतले क� बोलताना दर 125 ते                 

130 श�द ��त �म�नट असावी. आता, या �करणात काह� वेळा �पीकर खपू जलद झा�यास. काय होईल?                

तो �वचारां�या दोन घटकांमधील जागा देऊ शकणार नाह� आ�ण �या�माणे प�रणाम�व�प �नरथ�कता            

येईल आ�ण �ोत�ेया सद�यांनाह� ते एक अ�तशय अ�नि�चत प�रि�थतीत आहे असे �वतःला जाणवेल             

�हणनूच 2 वा�यां�या दर�यान 2 श�दांम�ये समायोिजत केले�या जागेची गरज �दान करणे आहे. 

फ�त एका भाषणा�या �व�पातच नाह� तर, जे�हा तु�ह� बैठक� म�ये असाल आ�ण आपण काह� बोलू                

इि�छता आपण या शांत वेळेचा वापर कर�याचा �य�न केला पा�हजे. ��येक �संगी जे�हा आपण बोलणार               

असाल �कंवा जे�हा आपण ऐकणार असाल त�ेहा आपण पाहू शकाल क� शांततचेा काळी �वशषेत:              

नव�श�या बोलणारे �हणजे स�ुवातीलाच �यांचे भाषणं स�ु करतात.  

हे काह� काळानंतर सराव कर�याची एक प�धत आहे तर यो�य सावध�गर� बाळगा आ�ण शांततचेा वापर               

कर�यासाठ� काळजीपवू�क ल�ात ठेवा  

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 25:07) 

�े�कांना बया�चदा खपू ग�धळ आ�ण मो�या शांततचेा �तर�कार होतो. कारण ते आधीच तमु�याबरोबर             

�सतू असले�या नवीन �वचारांची �ती�ा करत आहेत. तर, जे�हा आपण शांतता ��था�पत करणार             

असाल �कंवा काह� काळ थांबणे असेल तर आपण हे ठरवू शकता क� आपण बया�च काळापासनू तसे थांबू                 

नये आ�ण जे�हा लोक बोलतील त�ेहा बहुतके वेळा ते ग�धळले�या आवाजात एक �मवार� शोध�याचा              

�य�न  करतात मौन बाळग�याब�दल आ�ण मकू बन�याम�ये फरक आहे.  

शांततसेाठ� कुठे काह� काळ कसे थांबवायचे आ�ण आपण कधी �लह�त आहात हे जे�हा मा�हत असेल               

त�ेहा लेखी संवादात काह�तर� �लहा, ते �वराम�च�हां�या मदतीने �लहले जात आहेत, त�ुहाला आढळेल             

क� �व�प�वराम आहे, अध��वराम असतो तथेे फ�त एकआवरणआहे, हायफनआहे, उलटा कॉमा आहेत,               

हे ��य�ात जे�हा आपण आपले �वत: चे भाषण �कंवा चचा� �ल�हतो त�ेहा मदत करतात .  

जर आप�याला असे वाटत असेल क� आप�याजवळ बोलायला काह� नाह� त�ेहा मकू राहणे चांगले जे�हा               

आपण श�द शोधत असतो, त�ेहा आप�याला श�दशः तो उलगडतो, त�ेहा आपण श�दशः खलुासा करतो              

तर, कृपया सावध�गर� बाळगा . जर त�ुहाला असे वाटत असेल क� आप�याजवळ काह� दसुरे काह�               

बोल�यासारखे नाह� तर बोल�यापे�ा आ�ण ग�धळले�या आवाजात बोल�यापे�ा मकू राहणे अ�धक           

चांगले आहे. 

(�लाइडटाइमचा संदभ� �या: 2 9 00) 
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आपण असे पाहता क� चांगले बोलणारे ते �यां�या भाषणात मौन वापरतात. �हणनू, भाषण �हणनू              

बोलणारे व�त�य �हणत असताना आपण जे�हा आपण चचा� करतो त�ेहा आपण ते बोलू इि�छतो. आपण               

�यां�याकडे अशा�कारे पाहता �याने एक �कारचे पर�पर सामंज�य �नमा�ण होईल . �न�ष�ध            

�व�पात�हणा �कंवा  शांतत�ेया �व�पात �हणा शांतता अथ�पणू� आहे.  

जसे आपण �ारंभ करता आ�णआपणआपले �वचार �व�ता�रत करतो आ�णआपण सखोलतते जाता तसे               

आप�या काह� टोन बदलत असता . आ�ण सव� टोन बदलत असतांना आपण सव� मो�याने बोलू शकत                

नस�यामळेु, आपण ��येक वेळी आ�ण नंतर तोच टोन कायम ठेवू शकत नाह�., यामळेु खरोखरच तमुचे               

��ततुीकरण एक कंटाळवाणे होईल जे�हा आपण बोलत असता त�ेहा आपण आप�या           

मेटा-क�यु�नकेशन (Meta Communication )ब�दल सावध असणे आव�यक आहे आ�ण उपदेश असा           

आहे जे�हा आपण आप�या व��याकडे पहात असतो. त�ेहा आपण मेटा-क�य�ुनकेशन (Meta           

Communication ) �मवार�ची प�ुट� कर�या�या मागा�ने असतो आ�ण �या�वारे आपण एक �कारचा            

संदेश संदेश देत असतो .  

ए��यन �रचने यो�यतनेे असे �हटले होते क� "खोटे बोलणे श�दा�वारेच नाह� तर शांतत�ेवारे स�ुधा होत               

असते " आपण �व�श�ट संदभा�त एका �व�श�ट श�दाचा वापर करता त�ेहा आपण खोटे बोलतो, आपण               

श�द लप�व�याचा �कंवा अथ� �य�त कर�याचा �य�न करत असता , परंतु �याच वेळी आपण मौनाचे               

देखील सहा�य घेतो .  

जे�हा आपण दःुखदायक प�रि�थतीला ��त��या दे�यास उ�सकु असतो त�ेहा तु�ह� मकू बसनूच दःुखी             

होऊन ��त��या देतात . तर, जे�हा आपण मौन होते त�ेहा आपण शांततचेा वापर करता कारण काळाची                

गरज ह� आहे क� आपण थांबू शकत नाह� . �वरामचने�या मदतीने आपण आप�या संपणू� �वचारां�या               

क�पनांवर थांबायचे कसे हे मा�हत नस�यामळेु, आपण या सव� गो�ट�ंम�ये ��श��त झालेले नाह�,             

�वशषेत: आपण असे लोक सापडतील जे ना�यशा��ात �कंवा अ�भनया�या �े�ात काम करणाया� �य�ती             

आ�ण थांबणे या सव� सचूना  जाणनू घे�यासाठ� �य�न करतात  

एक स�ु�स�ध �य�ती आहे जो �वरामां�या मदतीने �या�या आ�म�व�वास �द�श�त कसे करावे आ�ण हे               

�वराम देखील आप�याला �नयं�णास मदत करतात . जे�हा आपण आधी सां�गत�या�माणे काह� काळ             

थांबतो त�ेहा आपण अ�भ�ायासाठ� �कंवा आप�या �ो�यांना ��तसाद �ा�त कर�याचा �य�न करत            

आहात. �हणनूच, �वराम अ�तशय उपय�ुत आहेत कारण त ेश�दां�या �वाहातनू थोडीशी �व�ांती देतात.  

आता, �वराम दे�यामळेु त�ुहाला एका �कारचा संबंध लावता येतो आ�ण एक �कारचा संबंध ��था�पत              

करता येतो व व��या�या दर�यान �वराम मदत करतो कारण हे आपणास �े�क �हणनू �ात असते               

तसेच �वरामांमुळे, तो जे काह� बोलले ते आतापय�त �याचे �े�कांनी समजले आहे याची खा�ीह� होते .                

या�शवाय �ो�यांना �या गो�ट� सां�गत�या गे�या आहेत �या सव� गो�ट�ंना पचव�याची संधी देखील �दल�              

जात.े आपले �ात असते क� आपले �वचार श�दांपे�ा अ�धक जलद गतीने जातात. �हणनू जे�हा एखादे               

�पीकर बोलतात त�ेहा आपण जे �ो�यांना काय �हणतो ते आपण संबोध�याचा �य�न कर�त असतो              
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आ�ण हे आप�याला व�ता �हणनूह� आढळेल, एक �कारचा �वजयी हसणे व��या�या व �ो�या�या             

दो�ह� चेहया�वर एक �कारचे �वजयी ि�मत देते आ�ण �वराम दे�यामळेु आप�याला जे काह� सां�गतले              

आहे �याने आ�वासन दे�यासह� मदत होते आ�ण भाषण सशुो�भत कर�यासाठ� आ�म�व�वासाने           

बोल�या जात े.  

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 35:42) 

�हणनूच ��श��त व�ता आ�ण सव� अनभुवी �य�ती आप�याला आढळतील क� ते जे काह� सांगत आहेत               

ते पणू� हो�याची घाई कर�त नाह�. �यांना खरोखरच मा�हत आहे क� �ो�यांसाठ� ते आहेत आ�ण �हणनूच                

�यांनी �यां�या संभाषणात एक शांततापणू� �म�ण तयार केलेले असते . कारण जे�हा आप�याला             

एखा�या वेग�या सं�थांमधनू, एखा�या ��स�ध �य�तीकडून आमं��त केलेले असते त�ेहा आपण           

�यां�यासाठ� खपू पैसे देतो आ�ण �याचा यो�य वापर केला जाऊ शकत नाह� . पणू� �वराम आ�ण                

भाषणातील मौन याचे संतलुन राखणे आव�यक आहे .  

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 36:58) 

ल�ात ठेवा, अमे�रके�या माजी रा��पतींनी असे �हटले �क देशाने तमु�यासाठ� काय केले हे �वचा� नका               

तर त�ुह� देशासाठ� काय केले हे �वचारा हे वा�य केवळ �वचारांमळेु संुदर आ�ण �भावी न�हते, तर                

�या�या बोल�या�या �वराम घे�या�या प�धतीने जा�त �भावी ठरले . �हणनू, आपण हे समजनू घेऊ              

शकलो पा�हजे क� नेहमी अ�भ�य�तीचे स�दय� केवळ श�दांम�येच नाह� तर श�दां�वना देखील ते �य�त              

होत े आ�ण हेच मेटा-क�य�ुनकेशन (Meta Communication ) आहे .  

मी मा�या ��य �म�ांना अशी आशा करतो या �दवसात येऊन त�ुहाला �दले जाणारे धडे हे पणू��वरामांचा                 

यो�य वापर कर�यासाठ� आ�ण शांततचेा यो�य संतलुन साध�यासाठ� ि�थतीत असेल . जेणेक�न तमुचे             

मौन बोलेल , जेणेक�न आप�या शांततलेा अथ� असेल जेणेक�न जेणेक�न आपले �वराम अथ�पूण�             

असतील व जेणेक�न आपण जे काह� सांगू इि�छता ते यो�य प�धतीने सां�गतले गेले आहे. मला आशा                

आहे क� जे�हा आपण एखादे भाषण �कंवा ��ततुीकरण देणार असाल त�ेहा आपण आप�या भाषणाची              

मांडणी आ�ण चचा� आयोिजत करताना शांतता ,मौन आ�ण तसेच �वराम �वचारात �याल . . खपू ध�यवाद 
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सॉ�ट ि�क�स  

(Soft Skills ) 

 डॉ. �बनोद �म�ा �डपाट�म�ट ऑफ हुमॅ�नट�ज अँड सो�सअल साय�सेस  

(Department of Humanities & Social Sciences)  

इं�डयन इंि�ट�यटू ऑफ टे�नॉलॉजी, �रक�  

( Indian Institute of Technology, Roorkee) 

�या�यान - १४  ऐक�याचे  कौश�य  

 

�म�ांनो, आज मी सॉ�ट ि�क�स�या (Soft Skills )घटकांपैक� एक ऐकणे यावर बोलणार आहे.             

आतापय�त, आपण वाचन मह�वाचे आहे असे �हणत आहोत, लेखन मह�वाचे आहे आ�ण बोलणे देखील              

मह�वाचे आहे, परंतु जसे आपण मोठे होतात त�ेहा आप�याला असे ल�ात येईल क� ऐकणे हे सव� ३                 

कौश�यांम�ये ऐकणे मह�वाचे आहे .  

आता, मी तु�हाला एक ��न �वचा� शकेल ऐकणे हे कौश�य आहे का ? ऐक�याने फायदा होतो का ?                  

आपण ऐक�यावर �य�यान का �यावे ? 

सॉ�ट ि�क�स (Soft Skills )अ�यासक �हणून आप�याला असे �दसनू येईल क� �यवसायात आप�याला             

�वचारांची देवाणघेवाण करावे लागेल आ�ण ऐक�या�या एक मह�वाची भ�ूमका �नभावणे आव�यकआहे.            

आता, हे कधी कधी �व�च� �दसू शकत,े कोणी �हणत असेल तर त�ुह� खरंच ऐकता? क�पना करा, त�ुह�                 

शाळेत जाता आ�ण त�ुह� शाळेत महा�व�यालयात गेलात, आपण �या�यान ऐकत आहात, ��येक            

भाषणात आप�याला उपि�थत राहावे लागते, आपण एखा�या �व�श�ट भाषणात उपि�थत नसाल तर            

तमुची उपि�थती लागणार नाह� . पण ��न असा आहे क� जर आपण �वतःला �वचारले क� त�ुह� खरोखर                 

ऐकाता का, तर ह� कदा�चत त�ुहाला �वतःला एखाद�  सम�या��त प�रि�थती वाटेल.  

कारण, आपण ऐक�यास आपण ल�ात ठेवले पा�हजे आ�णआपण कसे ऐकता �यावर हे अवलंबनू आहे .                

��य �म� आपण सव�जनाला मा�हती आहे क� आई �हणते आपण माझे �हणणे कधीह� ऐकत नाह�.               

आ�ण याचा अथ� असा नाह� क� आपण ऐकत नाह�, परंतु याचा अथ� असा आहे क� आपण जे सां�गतले आहे                   

�याकडे ल� देत नाह�. आ�ण येथेच ऐकणे कमी झाले आहे. आपण खपू ऐकत आहात, परंतु आपण जे                 

ऐकतो त े�कती मह�वाचे आहे? 

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 03:03) 

आता, ऐकणे �हणजे काय आहे? आपण �हणू शकतो क� ऐकणे हे कौश�य आहे ऐकणे एक कला आहे.                 

ल�ात ठेवा आपण अनेक कथा ऐकत आहात, आप�या आजी आ�ण दादा�या काह� कथा त�ुह� देखील               
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चांगले ल�ात ठेवता. आपण �म�ानो �या का ल�ात ठेवले�या असता तर आपण �या ल�पवू�क ऐकले�या               

असतात .  

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 03:38) 

आपण खपू ऐकत आहात आपण बरेच संगीत ऐकत असलेले असते , परंतु हे सव� गाणी त�ुहाला आठवत                 

नाह�त, न�क�च नाह� तर अशा गा�यांचे त�ुह� फ�त ल�ात ठेवतात जे काह� मागा�ने �कंवा इतर               

आप�याला �भा�वत करते ,जे काह� मागा�ने �कंवा इतर आप�याला खपू ��य आहेत. आता, हे ऐकणे               

मह�वपणू� होते कारण आपण हे उ�देशाने ऐकले. ऐकणे ह� एक कौश�य आहे आ�ण बहुतके वेळा आपण                

आप�या वगा�त बघतो , अचानक �श�कां�या �हण�या�माणे जे�हा ते �हणतात त�ुह� माझे �हणणे             

ऐकत नाह�  आ�ण याचा अथ� असा होतो क� आपण �यां�या सनुावणीकड ेल� देत नाह�. 

आता, ऐकणे आव�यक आहे यो�य अ�यास, ��य�ात परेुसे सराव आव�यक आ�ण अनेक संधी आहेत              

आपण असे �हणू शकतो क� �वण करणे मह�वाचे आहे. संवादा�या सव� �ोतांम�ये आप�याला आढळते              

क� जोवर आपण ऐकत नाह� तोपय�त आ�ण ��य�ात ��त��या देऊ शकत नाह� . आता, शोकां�तका आज                

आप�यापैक� बहुतके जण खरोखर बोलू इि�छत आहे. पण ऐकू इि�छत नाह� ? जोपय�त आ�ण जोपय�त               

आपण ऐकणार नाह� तोपय�त आपण चांगले बोलू शकत नाह�. आपण स�ुवातीपासनूच �हणत होतो क�,              

संभाषण ह� एक दोन-माग� ���या आहे आ�ण ��य�ात �या �य�तीची मा�हती आणणे आव�यक आहे.              

�हणनू ऐकणे संभाषना�या सव� �ोतांम�ये मह�वाचे आहे. आप�यापैक� बहुतांश वेळा असे अनुभवले            

जातात क� जे लोक चांग�या�कारे �ानी आहेत ते असे आहेत, कारण ते खपू चांगले �ोते आहेत कारण ते                  

फार चांगले व�ते नाह�त. जर� आपण जगभरातील सव� स�ु�स�ध व��यांची मलुाखत घेता, तर�ह�             

त�ुहाला हे कळेल क� ते मा�या ��य �म�ां�वषयी ऐकत आहेत. आ�ण ते ऐक�यावर ते एका उ�देशाने                

ऐकतात.  

तर, आपण काय कर�याचा �य�न करावा कारण हे आहे क� त�ुहाला �यवहार करावे लागतील आ�ण               

तमु�याकडे काह� ठरा�वक उ��द�टे असतील. त�ुह� खपू चांगले �ोता अस�याची गरजआहे. आ�ण एकदा              

आपण ऐकणे स�ु करता, कारण ती एक कला आहे कारण ती एक कौश�य आहे �याचा अ�यास करणे                 

आव�यक आहे. आ�ण सव� ऐकणे ऐकत नाह�. आता ऐकणे आ�ण ल�पवू�क ऐकणे याम�ये फरक काय               

फरक आहे.  

जे�हा आपण उदाहरण ऐकू शकता, समजा आपण बात�या ऐकता परंतु आप�याला सव� व�ृ गो�ट�              

खरोखर ल�ात आ�या. आजकाल, ऑ�डओ(Audio) ि�ह�यअुल �स�ट�मची (Visual System )स�ुवधा          

आहे. �हणजे आपण केवळ ऐकत नाह� परंतु आपण तथेे जे ऐकत आहात �या�यापे�ाह� जा�त आपण               

पा�हले आहे. आ�ण आपण जाणता क�, आपण एखा�या �व�श�ट गो�ट�स यो�य र�तीने ऐकत नसाल तर               

आपण एक कठ�ण प�रि�थतीत येऊ शकता. आ�णआजकाल, बहुतके �यवहारा�या �यवहाराम�ये, आपण            

चांगले ऐकता याची खा�ी क�न �यावी लागत.े �हणनूच त�ुह� ऐक�यावर जा�त ल� क� ��त करावे .  
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आपण पा�ह�या आहेत क� आजकाल बया�च उदाहरणे अपघातांची गा�हाणी आहेत, कारण बहुतके लोक हे              

संगीता�या जगात आहेत, आपण �हणतो क� आपण ऐकतआहोत, पण जे�हा आपण ऐकत असता आ�ण               

आपण सहजपणे आप�या �ायि�हंगम�ये ल�पवू�क ऐकतआहात त�ुह� फ�त ऐक�या�या एका भागातच            

ल� क� ��त कर�त आहात, त�ुह� ऐक�या�या दसु�या भागावर ल� क� ��त करत नाह� क� गाडी चालवत               

आहे �कंवा दसुरा वाहन आप�या पाठ�वर येत आहे . तर, जे�हा आपण ऐकत असता, त�ेहा आपण अ�तशय                 

उ�सकुतनेे ऐकू शकता. हे गाणे ऐक�यासारखे आ�ण ल�ात ठेव�यासारखे नाह�. जोपय�त आ�ण जोपय�त             

आपण ते काळजीपवू�क ऐकत नाह� तोपय�त आप�याला ते आठवत नाह�. तर, ऐकून मा�हती गोळा करणे               

एक �कारचे असू शकत.े आपण कधीकधी बया�च लोकांना भेटतो जी �श�ण �यवसायात जा�त नाह�त.              

पण तर�ह� �यांना भरपरू �ान आहे �यांना ते �ान कसे �मळाले? ते ��य�ात वेगवेग�या संमेलनात               

सहभागी झाले आहेत, ते वेगवेग�या मंड�यांत सहभागी झाले आहेत, ते एक वेग�या �कारचे प�रषदेचा              

भाग आहेत, ते वेगवेग�या धा�म�क �वचनांचा भाग आहेत आ�ण ते ��य�ात ते इतके ल�पवू�क ऐकतात               

आ�ण ते ल�ात ठेवतात आ�ण �स�ध करतात �वत: परेुशी �ानी असणे �हणनू ऐकणे एक साम�य� आहे.                

ऐकणे ��य�ात आप�याला खपू मा�हती �दान करते, ऐकणे �हणजे मा�हती गोळा करणे होय. �हणनू,              

आपण यो�य�र�या ऐक�याचा वापर के�यास, आपण अ�धक आ�ण अ�धक �ानाचा शोध घे�या�या            

ि�थतीत असाल. आता, जसे आपण �हणालो क� ऐकणे आ�ण ल�पवू�क ऐकणे यात फरक आहे. 

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 10:03) 

आपण सहसा आप�या रे�डओ वर गाणे ऐकतो आ�ण आपण आप�या अंकग�णत �वषयावर ल� क� ��त              

कर�त आहात ना? हे कसे श�य आहे? तर मग तु�ह� संगीतावर क� आप�या ग�णतावर ल� क� ��त कर�त                 

आहात �कंवा गाणे ऐकत आहात. तर येथे मह�वाचे काय आहे,तर जे�हा आपण वगा�त असताना मा�हती               

गोळा कर�याचा आ�ण चांगल� साम�ी �मळ�व�याचा सव��म माग� �हणजे यो�य�र�या ऐकणे. कारण            

ऐकणे हा एक ��याकलाप असनू �यासाठ� जाग�क सहभागाची आव�यकता आहे, व�ता आ�ण �ोते             

यां�यात जाग�क सम�वय आपले कान आ�ण म�दू दर�यान, आपणआप�यापैक� फ�त एक भाग ऐकता              

त�ेहा ते तमु�या कानावर येते, परंतु आपण खपू जा�त मह�व देत नस�याने ते तमु�या म�दकूडे जात                

नाह�. �हणनू, �भावी ऐक�यासाठ� त�ुह� तमुचे कान आ�ण तमुचे म�दू दोघेह� सजग आहेत हे स�ुनि�चत               

करणे.  

बहुतके वेळा असे �दसून आले आहे क� मानवांनी �यां�या आवडी�माणे काय ऐकावे हे �ाधा�य �दले आहे.                

ल�ात ठेवा, जे�हा तु�ह� �वास करत असता, त�ेहा मी �हणालो क� त�ुह� रे�वे�या �वासात �कती वेळा                

एक सह-संबंध �वक�सत क� शकाल �कंवा सोबत�या �वाशाशी मै�ी केल� असेल. �कती वेळा? इतर              

मलुांबरोबर तमु�यासार�या त�ण �य�तीला भेटायला गे�यास, तर त�ुह� �या�याशी संवाद साधू शकता.            

आ�ण काह� वेळानंतर आपल� �वार�ये एकमेकांशी जळुत अस�यामळेु आपण खपू चांगले �म� होतात.             

आ�ण �वास अ�व�मरणीय ठरतो. आ�ण ते केवळ एक सं�मरणीय गो�ट बन�यास मया��दत नसत,े उलट              

�म��वाचा �वचार केला जातो. हे सव� एकमेकांना ऐक�यामळेु आहे परंतु कधीकधी आपण अशा �य�तीला              
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भेटू शकता �याला केवळ ��ट�कोनाने �कंवा �या�या हालचाल�ंनी �कंवा �या�या�वारे, वागणकू �य�त            

क�न �कंवा �या�या वत�नामळेु, आप�याला नैस�ग�कपणे आवडत नाह� आपण �या�याशी बोलू नका.            

आपण �या�याशी संभाषण स�ु क� नका. �हणनू, आ�ण तथेे नैस�ग�क�र�या आपण जे सांगतो �याकडे              

ल� देत नाह� �कंवा दोघांमधील चचा� असेल तर�ह� आपण जा�त मह�व देत नाह� �कंवा त�ुहाला �वार�य                

वाटत नाह� कारण दो�ह� प�ांचे �हतसंबंध जळुत नाह�त. . �हणनू बहुतके लोक बहुतकेदा �यांची आवड               

दश�वतात. आ�ण �यांना काय आवडते हे मह�वाचे ? संशोधकांचे �हणणे आहे क� आपला 60 ते 75 ट�के                 

वेळ ऐक�याम�ये खच� होतो परंतआुपण ल�पवू�क ऐकत नाह� कारण आप�याला ऐक�यासाठ� ��श�ण            

�दले जात नाह�. 

 

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 13:37) 

जे�हा काह�तर� �वार�य असते त�ेहा �कंवा जे�हा एखा�याचा �भाव असतो �कंवा एखा�या गो�ट�चा             

आप�यावर �भाव पडू शकतो, त�ेहा आपण अ�धक ऐक�यास �व�ृ होतात. पण ल�ात ठेवा, जीवनात,              

तसेच �यवसायात यश�वी हो�यासाठ�, आप�याला हेतू �वक�सत हो�याची आव�यकता असले�या          

ऐक�या�या कौश�यांचा �वकास करणे आव�यक आहे, ल�पवू�क ऐकणे आ�ण हे कसे श�यआहे. बहुतके              

वेळा त�ुह� तमु�या �म�मै��णींकडून, आप�या कुटंुबातील सद�यांपासनू त�ार� ऐक�या क�, मी जे काह�             

सांगतो त ेत�ुह� कधीच ऐकत नाह�. आ�ण आपण जे सां�गतले आहे �याकड ेल� देत नाह�.  

ऐकणे कौश�य आहे, हे कौश�य कशा �कारे �शकता येईल? ह� कला कशी �वक�सत केल� जाऊ शकत?े                

कारण आप�याला मा�हत आहे आ�हाला अशी प�रि�थती आल� आहे िजथे आपण �लहावया�या ��येक             

गो�ट�साठ� तु�हाला �लहावे लागले आ�ण त�ुहाला कागद, पेन आ�ण कागदाची मदत �यावी लागल�.             

�हणनू, आ�ण ��य�ात खपू वेळ घेतला आजकाल, परेुशा स�ुवधांसह, �वशषेत: संभाषण स�ुवधांसह            

आपण शोधू शकता क� हा पेपरवक� जो अ�तशय अवघड आ�ण अ�तशय �ासदायक आहे. आता हे फ�त                

ऐक�यामळेुच आहे, सव�साधारणपणे ऐक�यामळेु वा चचा� क�न �कंवा थोड�यात चॅ�स�वारे �वचार क�            

शकतात आ�ण �या �दवसात कागदर�हत काया�लय ठेव�याचा �वचार क� शकतो.तर आपण एक ���या             

�हणनू ऐक�यास �शक�यास सु�वात केल� आहे . सव� �थम, वेगवेग�या ट��यांमधनू वेगवेग�या            

�तरांवर आ�हाला जावे लागत.े आ�ण प�हला ट�पा ऐकणे आहे  

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 16:33) 

प�हला ट�पा �हणजे आपण ऐकता . जे�हा आपण ऐकता, कारण आप�याला मा�हत आहे क� ह� एक                

शार��रक ��या आहे आ�ण आप�याला ती मान�सक बनवावी लागेल. आप�याला �यास एक मान�सक             

��याकलापांम�ये �पांत�रत करावे लागेल तर, काय कर�याची गरज आहे, आपण जे काह� ऐकलं आहे              

�यामळंु त�ुहाला आणखी �य�न कर�याची गरज आहे, आपण ते गाळणार करणार आहात. आ�ण             

गाळताना आप�याला मा�हत आहे क� हे खपू मह�वाचे आहे, आपण एखा�या �व�श�ट मा�हतीचे गाळणी              
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कसे करतो. आ�ण बया�च गो�ट� या ���येत येतात. �थम कोण�या श�दाचा वापर कर�यात आला होता,               

कोण�या अ�भ�य�तीचा वापर केला गेला, कशासाठ� वापरला गेला, एका �व�श�ट अ�भ�य�तीने काय            

सां�गतले ते सां�गतले. तर, हे सव� त�ुहाला करावयाचे आहे आ�ण जे�हा आपण असे समजू शकतो क�                

आप�या भाषणातील कोणीतर� �कंवा एखाद� सचूना देणे �कंवा स�ला देणे, �याला आपण नैस�ग�क�र�या             

समजत नाह� असे श�द वापरतात, त ेकाह� माग� �कंवा ऐक�या�या ���येत �य�यय आणतात  

�हणनू, ल�पवू�क ऐक�यासाठ� आप�याला गाळ�याची ���या करणे आव�यक आहे. एकदा आपण           

गाळले क� समजा आप�याला अथ� काय आहे हे कळले क�, नंतर अथ� लावणे ह� ���या येते. कारण                 

त�ुहाला मा�हत आहे क� �यवसाय �यवसायात �व�श�ट घोषणा कर�यासाठ� �नण�य घे�याक�रता,           

लोकांना मा�हती दे�याब�दल, नवीन �नयोजनासाठ�, नवीन वाढ�ची घोषणा कर�यासाठ�, नवीन वाढ�ची           

घोषणा कर�याब�दल समजावनू घेणे आव�यक आहे . �हणनू, �या बाबतीत आपण ऐकले आहे �याचा              

अथ� लावणे आव�यक आहे.  

ल�ात ठेवा, एका �व�श�ट कंपनी�या जीएमने आप�या कम�चा-यांना सचूना दे�याचा एक भाग �दला आहे.              

�याला या ���येचा पाठपरुावा करावा लागेल कारण संवाद साधताना आपण चचा� केल� पा�हजे �यामळेु              

�याला उ�च मा�य�मक गरजा यावर अवलंबनू राहून एका �य�तीकडून एका �य�तीकडून दसुया�            

�य�तीकडे जाणे आव�यक आहे. तर, �या �करणात संदेश अथ� लावणे आव�यक आहे. �हणनू जीएम जे               

काह� सां�गतलं जातं आहे �याचा अथ� लावणे आ�ण नंतर अथ� लावणे आव�यकआहे कारणआपण ऐकत                

असले�या सव� ��ोतांना शवेट� �नण�य घेता येईल.  

आता, आपण ��तसाद देणे आव�यक आहे, आ�ण ��य �म�ांनो आपण यो�य ��तसाद देऊ शकत नाह�               

जोपय�त आपण अथ� सांग�यास स�म नसाल. जोपय�त आपण श�द अथ� गाळले नाह� आ�ण जोपय�त              

आपण ऐकले नाह� तोपय�त आपण चांगले गाळण क� शकत नाह� तोपय�त आपण अथ� �प�ट क� शकत                

नाह�. आ�ण अखेर�स, एकदा त�ुह� ��तसाद �दला क� �कंवा एकदा त�ुह� एक �कारचा ��तसाद तयार               

केला क�, ऐक�यामळेु हे ल�ात ठेव�यात मदत देखील होऊ शकत.े काह� लोकांना बया�च गो�ट�              

आठवतात,  

काह� लोक नेहमी बया�च �मां�या �ानाम�ये असतात �हणनू, जे�हा ते भाषण �कंवा एखादे भाषण देतात,               

काह� माग� �कंवा इतर ते �व�वध ��ोतांकडून मांडले जातील, हे कसे घडले? �हणनू, एक ���या �हणनू                

ऐकणे आव�यक आहे, �व�वध ट��यात, �यापैक� �थम ऐकणे आहे. मग �फ�ट�रगं नंतर ��तसाद आ�ण              

शवेट�, ल�ात ठेवणे येते . आता चांगल� �ोता हो�यासाठ�, काय मह�वाचे आहे? आपण बघयूा क� अन��ट                

डी नाथनॅने आप�याला क�पनेने ऐकणे कसे वापरले याचे उदाहरण �दले आहे. 

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 21:07) 

जे�हा आपण ऐकतो त�ेहा आपण समजनु ऐकू शकता, ऐकणे कसे उपयोगी होऊ शकत.े ते सांगते क�, मी                 

एक यो�य आ�ण पा�रतो�षका देऊन बोलतो, �या�ठकाणी काह�तर� यो�य�र�या ऐक�याशी संबं�धत आहे,            
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हे जाणीवपवू�क आहे, कारण मी जाणीवपवू�क �ाना�मक �य�न केला आहे. काह� �ान �ा�त कर�यासाठ�              

सं�ाना�मक �हणजे आप�याला जाग�क रहावे लागत.े काह� �ान �ा�त कर�यासाठ�, आपण �ाम�ुयाने            

समावेश, फार मनापासनू ऐकावे. इतर इं��यांनी पनुराव�ृी सनुावणीची भावना जे�हा आपण काह�तर�            

ऐकता आ�ण आपण �याचे �प�ट�करण कर�याचा �य�न करता त�ेहा आप�याला आप�या शर�रातील            

काह� ��त��यादेखील आढळतील, कानपासनू ते तमु�या मनावर जा�याची आव�यकता आहे. आ�ण           

समजनू घे�यास मह�वाचे आहे  

याचा अथ� आप�याला काह� अथा�ने �न�कष� काढणे �हणजे आपण मा�हतीचा काह� भाग घेतला आहे,               

�थम त�ुह� हे ऐकले आहे आ�ण नंतर आपण ते �प�ट�करण केले आ�ण नंतर शवेट�, आपण ते समजनू                 

घेणे आ�ण �याचे �व�लेषण कर�याचा �य�न कर�त आहात, जे�हा ��य� संदेश ऐकणे एखा�या             

�ामा�णक इ�छेतनू �े�रत होते . मी ��य�ात एक �ामा�णक इ�छा जोर. �हणनू, जे�हा आपण काह�तर�               

गंभीरपणे ऐकत असतो त�ेहाच चांगले ऐकू येत.े आपण कोणतीह� शंका ऐकल� आहे, परंतु आपण ते               

�ामा�णकपणे ऐकत नाह�, आ�ण �हणनूच ते ऐकत नाह�. ते समज�यासाठ� एक �ामा�णक इ�छा एक              

संवेदनेसंबंधीचा ���या आव�यक आहे . हे केवळ या संवेदनांशी संबं�धत नाह�, तर ते एक �कारचे व�ृी                

बनत े

�हणनूच जे लोक यश�वी झाले आहेत ते त�ुहाला सापडले, कारण ते ऐकलेले चांगले ऐकू �यांनी ऐकले                

आहे, �यांनी अ�तशय �ामा�णकपणे ऐकले आहे आ�ण �यांनी ऐक�यावर ल� क� ��त केले आहे. यश�वी              

हो�यासाठ�, आपण सवा�नी एक �कारचे ऐकणे तयार कर�याचा �य�न केला पा�हजे कारणआपण जाणत              

आहात क� आपण ऐकत आहात, ऐकणे आपल� समज बदलू शकत.े आप�याला मा�हत आहे क� आपण               

खपू वाचतो, परंतु आपण वाचन करतो आ�ण �वसरतो आपण जे ऐकतो ते ऐकतो आपण लवकर �वसरत                

नाह� परंतु जे�हा आपण ऐकतो आ�ण आप�याला हे ल�ात येते क� फ�त ऐक�यामळेुच श�य आहे               

आता, काह� वेळा लोक सहसा असे का �हणत आहेत क� ऐक�याचे इतके फायदे काय आहेत  

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 24:02) 

ऐक�याचे फायदे बरेच आहेत हे प�ुकळआहेत. येथे मी त�ुहाला काह� उदाहरणे देऊ शकतो जी ऐक�या�या                

�पात एक आशीवा�द �हणनू एक आशीवा�द �हणनू �दसतात. प�हले �हणजे जोपय�त आ�ण जोपय�त             

आपण चांगला �ोता नसाल तोपय�त आप�याकडे चांगले �ान नसेल. असे बरेच लोक आहेत �यांनी असे               

सां�गतले आहे क� जे वाच�यास फारसा �वरोध करतात ते �हणजे �यांना अ�धक वाचायला आवडत नाह�,               

आप�याला मा�हत आहे क� �यांना अ�धक वाचायला आवडत नाह�, पण अशा लोकांना असे वाटते क� ते                

ऐकून देखील �शकू शकतात.  

आता, मी देत   असले�या �या�यान आ�ण माझे �म� देखील देत आहेत. आता त�ुह� मा�या काय करत                

आहात? आपण �या �या�यान ऐकत आहात. आ�ण त�ुहाला मा�हती आहे क� तो आपला वेळ वाचणार               

नाह� तर अथ��यव�थेची बचतह� करेल. आप�याला खरेद� कर�यासाठ� बाजारात जा�याची आव�यकता           

नाह�, चांगल� प�ुतके �मळ�व�यासाठ� त�ुहाला मोठ� र�कम खच� कर�यासाठ� बाजारपेठेकडे जा�याची           
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गरज नाह�, पण इथे हा एक माग� आहे �या�वारे त�ुह� खपू �ान �ा�त क�न, त�ुह� भरपरू �ान गोळा                  

करता आ�ण �ान �या लोकांनी �यां�या �वत: �या �े�ाम�ये छापलेले असतात. �हणनू, ऐकणे ��य�ात              

नवीन गो�ट� �शक�यास मदत करत.े  

एकदा आपण ऐकले क� ��य�ात तमुची संवेदनशीलता उडाल� तर तु�हाला काह�तर� नवीन तयार             

करायचे आहे, त�ुह� �वत�रत क� इि�छता, जे�हा आपण एखाद� �च�पट पाहता त�ेहा आपण ऐकता त�ेहा               

, एकदा गाणे ऐकता असे लोक आहे �यां�याकडे आपण काह�तर� चांगले ऐकता शअेर कर�यास �व�ृ               

होता , आपण काय करता हे आपण ��य�ात इतरांना जाऊन �यांना सांगू इि�छतआहात क� मी खरोखर                 

काह�तर� नवीन सांगणार आहे �याने खरंच आपण आनं�दत आहात.  

आता हे श�य आहे फ�त कारण क� त�ुह� ते ऐकलेत आ�ण �याचा आनंद लटुला आहे आ�णआता आपण                  

ते �व�ता�रत कर�याचा �य�न कर�त आहात जेणेक�न ते इतरांना पसरवेल. तर, नवीन गो�ट�             

�शक�यासाठ� ऐकणे बरेच उपय�ुत ठरत.े ऐकणे तमु�या �म�मै��णींना त�ुह� �म� बनता �हणनूच            

त�ुह� दोघे एकमेकासाठ� चांगले �ोते �हणत आहात. आप�या दर�यान जळुणारे काह� गो�ट� आहेत.             

�हणनू, ऐकणे एक चांगले संबंध ��था�पत करते, आपण �या सं�थांवर �व�वास ठेवतो �याम�ये बरेचदा              

आप�याला आढळेल आ�ण आपण हे देखील पा�हले आहे आ�ण आपण असेह� अनभुवू शकाल क� आपण               

ऐक�यास चांगले �दश�न कराल. आप�या बॉसची स��या ऐका, बॉस�या सचूना ऐका, तमुचे सहकार� काय              

�हणतात ते ऐका आ�ण त�ुहाला ते �व�वध �कारचे �वचार �दान करतील आ�ण जे त�ुहाला यावर               

उपाययोजना कर�यास मदत करेल �यातनू आप�याला समाधान �मळेल. एका �व�श�ट सम�येवर           

काह�वेळा जे�हा आपण अडचणीत असतो त�ेहा आपण काय करतो? आपण केवळ गुगल वापरत नाह� तर               

अशा लोकांना आप�याला एक �कारचे समाधान �दान क� शकतात. आ�ण जे�हा त�ुह� �याचे ऐकता              

त�ेहाच श�य आहे. �हणनू, ऐकणे आ�ण जे�हा त�ुह� �याचे ऐकता आ�ण हे सुंदर संबंध प�रणाम काय�                

करत.े �हणनू, ऐकणे आवाज संबंध ��था�पत कर�यास मदत करते. आता आपण कधीह� �वचार केला              

आहे क� आपण �श�क का आहोत, आपणआपले �वचार �व�ततृ करतो जे एक �वचार काह�वेळा कोणीतर�                

�हण ूशकेल क� पु�तकांमधनू सगळं वाच�याचा हा  आशय आहे.  

आपण यो�य�र�या ऐकत आहात, आ�ण जे�हा आपण लोक, खासक�न �व�वध �े�ांतील त�ांचे ऐकत             

असाल त�ेहा चांगले ल�ात ठेवा. ते वापरत असले�या श�दसं�हासारखी मा�हती ��येक �े�ात आहे ती              

�वतःची श�दसं�ह आहे; ��येक �यवसायाला �वत: चे उ�चार असेल. �दवस��दवस आपला श�दसं�ह            

सम�ृध झाला आहे, का? आपण नेहमीच एक श�दकोशात नसाल. समजा आपण एखा�या अ�तशय             

कठ�ण श�दावर आलात तर आपण नेहमी श�दकोशाचे पालन कर�त नाह�, परंतु जे�हा त�ुह� एखा�या              

�य�तीचे ऐकत असाल त�ेहा तो �व�श�ट संदभा�त �व�श�ट श�दासार�या श�दाचा वापर �व�श�ट अथा�ने             

�व�श�ट अथा�ने करतो. �व�श�ट उ�चारण. आ�ण अशा �कारे आप�याला असे वाटते क� आपले             

श�दसं�हात �दवस��दवस सधुारणा होत आहे. आ�ण जर त�ुहाला आठवत असेल तर, लोक �कंवा तमुचे              

�श�क जे महान व�ता आहेत, बहुतके �श�क महान व�ता आहेत. �हणनू, पर��णा�या वेळेत जर              
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आपण �यांचे �या�यान काळजीपवू�क ऐक�यास, �यां�या �वचारांची आप�याला तसेच ल�ात राहता           

येईल. आ�ण ती क�पना तमु�याकडे ये�यास सरुवात होते कारण त�ुह� सावधपणे ऐकलेले होते आ�ण              

सव� श�दांचा उपयोग केला जात आहे कारण त�ुहाला एखा�या श�दाचा अथ� मा�हत आहे कारण ते एका                

�व�श�ट संदभा�त वापर�यात आले होत.े �शवाय, इं�जी �श�क �हणुन मी त�ुहाला सांगू शकतो क� जे�हा               

त�ुह� ऐकता, त�ेहा आजकाल या मागा�ने इंि�लश �शक�याचे अनेक माग� आहेत, पण आजकाल येथे              

ऑनलाइन धडे देखील उपल�ध आहेत जे ऐकून त�ुह� देखील क� शकता. तमु�या श�दसं�हच न�हे तर               

आपले उ�चारणह� वाढवा, आ�ण जर त�ुह� यो�य�र�या ऐकता, तर ऐकून त�ुह� ग�धळलेले होऊ शकत              

नाह�.  

ल�ात ठेवा, जे�हा एखाद� �य�ती बोलत आहे आ�ण �ो�याने ल�पवू�क ऐकणे �हणनू आपण पाहता त�ेहा               

आप�याला यो�य संदभ�, यो�य अथ�, यो�य श�द, यो�य उ�चार, यो�य टोन, एका �व�श�ट श�दावर यो�य               

आयाम �दसेल. �हणनू ऐक�या�या �व�वध फायदे आहेत, आ�ण त�ुह� केवळ ऐकलेले नाह�त तरच             

त�ुहाला ते सापडले तर तु�हाला आवडतील अशी गो�ट आपण ऐकल� पा�हजे. आ�ण जे�हा आपण ऐकता               

क� ते आप�याला खपू फायदा देतील आता, कधी कधी बया�च लोकांना बया�चदा त�ार� होतात आ�ण               

आपण देखील अनभुव घेतला असेल, आपण कदा�चत अनभुवले असेल क� आपण ��येक भाषण             

ल�पवू�क ऐकत नाह� जेणेक�न ��येक भाषण अ�तशय �ामा�णकपणे बोलता येणार नाह�. जर मी             

एखा�या �व�श�ट भाषणात ल�पवू�क ऐकू शकत नाह�, तर काय घडते या गो�ट� मा�या मनावर प�रणाम               

करतात. 

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 31:30) 

प�हले �हणजे पवू��हण करणे. त�ुहाला माह�त आहे क� बहुतके लोक जे�हा बोलतात त�ेहा �यां�यात              

�व�ृी असते �कंवा �यांनी जे काह� केले आहे ते एक �या�यान आहे क� ते पणू�तः ऐकलेले आहेत, ते                  

तपासायचा �य�न करतात , �कंवा �यांनी काय सां�गतले पा�हजे या �वषयावर मला बरेच काह� मा�हत               

आहे. याचा अथ� असा क� तो एक �व�श�ट श�द �कंवा एखाद� �वशषे वा�ये बोलतो तर आपण �यावर                 

�नण�य घेणे स�ु करताच, आपण जे काह� बोललो �यापे�ा जा�त �याय करतो. तर, हे ��य�ात ऐकणे                

�लॉक करेल �हणून �ोता �हणनू त�ुहाला काय �शकावे लागेल, तर त�ुह� पवू��हद�ूषत होणार नाह�,              

आपण आधी एखा�या �य�तीचा �याय करणार नाह� �कंवा आपण संपणू�पणे ऐकले असेल, तर�ह�             

आप�याला मा�हत असेल क� आपण लवकर �न�कषा�पय�त पोहोचलो आहोत आ�ण खरंच �यास ऐकून             

घे�यास �ास होतो. दसुरे �हणजे अ�प�टता, एका �व�श�ट �वषयावर बोलणाया� �य�तीला ल�ात ठेवा.             

ठ�क आहे, आ�ण नंतर आपण एखा�या �य�तीची, �वशषेत: व�ते �हणनू उ�म वाणीने वागावे अशी              

अपे�ा बाळगू शकता, परंतु कधीकधी जे�हा एखादा �व�श�ट श�द बोलतो �कंवा �व�श�ट उदाहरण देतात              

�कंवा एखा�या �व�श�ट मा�हतीचा उ�लेख करतो जेथे आप�याला वाटते �कंवा जेथे व�ता �हणनू आहे तो               

अ�प�ट आहे , नैस�ग�क�र�या तो आप�या �े�कांना हरवनू जाईल आ�ण �ो�या�या �पात आपण             

ऐकणार नाह�. �हणनू, सं�द�धता ह� म�ुय घटकांपैक� एक आहे �यामळेु �लॉक देखील होतो, �यामळेु              
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यो�य ऐक�याचा वातावरण देखील �भा�वत होते. आपण एखाद� �य�ती �कंवा अशा क�पना ऐकत नाह�              

जी अ�प�टतनेे भरलेल� आहेत. �हणनू, जे�हा आपण इतर कोण�याह� �य�तीला ऐकू इि�छतो, त�ेहा             

आ�हाला सं�द�धतपेासून म�ुत �हावे लागत,े �वशषेत: आम�या क�पनां�या �व�पात आ�ण आप�या           

अ�भ�य�तीं�या ��ट�ने �शवाय, प�पाती असलेला, �याला एक �कारचा �म आहे, आप�याला मा�हती            

आहे, कधी कधी आपण आप�या �े�ात असले�या �या�याना�या भाषणात समजु शकतो आपण �या             

�व�श�ट �वषयावर खपू काह� ऐकले असेल, तर आपण �या �े�ातील बया�च गो�ट� बोलू शकता परंतु जे�हा                

आपण ऐक�यासाठ� जा आ�ण आपण �या �ांतीवर चालत असाल तर आपण आपण �या �वषयावर खपू               

वाचले आहे हा  गैरसमज आहे.  

आप�याला मा�हत आहे, जसा आप�याम�ये अनेक �टु� आहेत आ�ण यापैक� एक �टु� अशी क� आपण               

कधीकधी ताठर आहोत. जरआज एखाद� �य�ती, आपण पा�हलं असेल क� जे�हा भारत एक �कारचा नोट                

बंधी साजरा करत होता. याचा अथ� असा क� जे�हा आ�हाला एट�एम�या आ�ण सव�कडून रोख र�कम               

�मळ�व�याम�ये काह� सम�या आल� होती. �या वेळी लोक �याकडे खपू �मआहेत. आ�ण कधी कधी या                

���येब�दल कधी कधी बोलायचं असतं तर �याला एक �कारचा �नषधेह� सहन करावा लागला होता.              

कारण बरेच लोक होते आ�ण अजनूह� �कंवा बरेच लोक आहेत जे �मात आहेत कारण हा कायदा चांगले                 

करणार नाह�. �यायोगे आपण कठोर आहोत, आपण बदलू इि�छत नाह�, जे�हा आपण            

कागद�अ�धकार��या काया�ब�दल बोलतो त�ेहा बया�च लोकां�या व�ृध वेळेत सांगतात क� आपण           

कागदास�हत काया�लया�वषयी काय �वचार क� शकतो,�हणनू, एकदा आप�याकडे एक �कारचा �ढ           

�न�चय असला क� आप�याला एक �कारचे सखोल अनभुव �मळेल आता, इतरह� काह� कारणे आहेत क�               

�यामळेु लोक ऐकत नाह� .  

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 35:36) 

नंतर ते गो�ट�ंचा अंदाज घे�यास स�ुवात करतात अगद� आधी ते लवकर �नण�य घेतात आ�ण गो�ट� अशा                

�कारे �य�त करतात जसे एखादा व�ता काह�ह� मा�हती देत   नाह�, �याऐवजी वेळेची आव�यकता असते              

व�ताला क�णेची आ�ण मनापासनू �याकडे ल� �या कदा�चत काह�तर� नवीन नेहमीच बाहेर पडले.             

जे�हा आपण �तरकसपणाब�दल बोलत असतो, आपण काय �हणतो ते बसा, ऐका, समजावनू सांगा             

आ�ण मग अखेर�स असे �वचार करा क� त�ुह� माझे ��य �म� कसे ऐकू शकता. यो�य आ�ण �भावीपणे                 

ऐक�यासाठ� आप�याला काह� ठरा�वक गो�ट�ंवर ल� क� ��त करावे लागेल जेणेक�न आताच �दले जात             

आहे, एक यो�य�र�या ऐक�याचा �य�न करतो. 

 

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 36: 2 9) 

परेुसे ल� असू �या. परेुशी सनुावणी अस�यास, आपण नेहमी जे काह� ऐकू शकता ते आपण ते                

गाळ�याचा कर�याचा �य�न क� शकाल आ�णआपण �यास उ�र दे�याचा �य�न कराल आ�ण अखेर�स              
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ल�ात �या क� काह� इतर सम�या असू शकतात जे आप�या ऐक�यावर प�रणाम करत आहेत. �या               

सम�या काय आहेत? आपण �या सम�यांवर�ल �नराकरण असायला हवं. आ�ण एकाने हे देखील समजनू              

घे�याचा �य�न करावा क� �व�श�ट �कारची ऐकणे आव�यकआहे. जे�हा �ो�या�या �पात आपण भाषण              

�कंवा �या�यान ऐकत आहात �याला आपण �पीकरला बया�च वष� अनभुव घेऊन येऊन �या�या �े�ातील              

त�� असले�या �य�ती �हणनू बोल�याची आव�यकता आहे हे पाहणे आव�यक आहे माणसुक��या            

खालोखाल आपण ऐक�याचा �य�न क� आ�ण एकदा आपण एक ���या �हणनू ऐकणे स�ु केले क�               

आपण जे ऐकले आहे �यास �याय कर�यास स�म होणार नाह�. जे लोक �यां�या �व�पा�या आधारावर               

नाह� �यांचा �याय करा, परंतु �यां�या �वचारां�या आधारावर काह� लोक घडत असतात. लोक �यां�या              

�दस�या�या आधारावर लोकांना �याय दे�याचा �नण�य घेतात आ�ण अकाल� म�ूयमापन क�न ते जे             

काह� सांगतात त ेकेवळ श�दांचा �वपया�स करतात यात काह� अथ� नाह�  

��य �म�ानो ऐकताना एक �कारचा संयम लागतो आ�ण संयमाने सहनशीलता येते . आपण ल�               

दे�याचा �य�न क�या तर आपण संयमाने ऐक�याचा �य�न क�या कारणआप�याला मा�हतच नाह� क�              

पढेु काय दडलेले आहे . �ानसागरातनू ल�पवू�क ऐकले तरच �ानाची �ा�ती होते . मला आशा आहे माझे                 

�हणणे त�ुह� ल�पवू�क ऐकले असेल .  

 खपू ध�यवाद 
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सॉ�ट ि�क�स  

(Soft Skills ) 

 डॉ. �बनोद �म�ा, �डपाट�म�ट ऑफ हुमॅ�नट�ज अँड सो�सअल साय�सेस 

 (Department of Humanities & Social Sciences) 

 इं�डयन इंि�ट�यटू ऑफ टे�नॉलॉजी, �रक� 

 (Indian Institute of Technology, Roorkee) 

�या�यान  - १५  ऐक�याचे �कार  

 

हॅलो �म�ांनो ,माग�या भाषणात, आपण सॉ�ट ि�क�स (Soft Skills )घटकांपैक� एक �हणनू,            

ऐक�याब�दल बोललो. मला आशा आहे क� तु�ह� माझे ऐकत आहात, पण मग हे एक �व�श�ट �कारचे                

ऐकणे काय आहे? आ�ण या �या�यानात, आपण ऐक�या�या �व�वध �कार�या गो�ट�ंब�दल बोलणार            

आहोत. आ�ण ऐक�या�या �व�वध �कारचे ऐक�याचे �कार आ�ण �यातील कौश�यांचे आप�याला कशा            

�कारे मदत होत ेहे कोण�या वेगवेग�या प�रि�थती आहेत आता, ऐक�याचे  तीन �कार आहेत  

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 01:19) 

प�हल� एक �नषधे��ट�ने ऐकणे यात आपण फ�त ऐकतच नाह� , तर ऐकत असताना देखील आपण लढा                

देत असतो. याचा अथ� त�ुह� ऐकत नाह� आहात, परंतु आपण �नषधे कर�या�या हेतनेू ऐकत आहात .                

एखा�या ���येला ��त अस�याने आप�या मनाम�ये त�व �नषधे अ�धक आहे कारण आपण तसे ऐकू              

शकत नाह�. आणखी एक ल�पवू�क ऐकणे आहे आपण ��येक श�द ऐकतआहात आ�ण त�ुह� संपणू�पणे               

ऐकत आहात, परंतु जे�हा आपण संपणू� नैस�ग�क�र�या ऐकत आहात, त�ेहा आपण आप�या            

अ�वया�या�ना �व�ांती देत असतो . 

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 02:16) 

आ�ण �तसरे एक पराव�त�त ऐकणे आहे जे आप�या सव� �वणांचे सवा�त मह�वाचे आहे, कारण आपण               

ऐकत आहात ते केवळ आपण ऐकत नाह� तर आपण याचे �व�लेषण देखील करतो. आ�ण आपण या                

�वषयावर �व�लेषण क� शकता क� आपण यासंबंधी ऐकू शकता. याला परावत�शील ऐकणे असे �हणतात.              

मी बहुतके वेळा �हट�या�माणे, आप�यापैक� बहुतके �व�याथ� क�ा�या खोल�त भाषणांचे ऐकतात परंतु            

जे�हा आपण कामा�या �ठकाणी जात असतो त�ेहा वेगवेग�या प�रि�थतींम�ये आ�ण वेगवेग�या           

सम�यांमधील लोकांकडे ऐकणे वेगळे . कारण जे�हा एखा�या सभेची बैठक असते त�ेहा �तला एका              

उ�देशाने संबोधले जात.े आ�ण जे�हा त�ुह� सभेला उपि�थत रहाल त�ेहा तु�ह� अ�तशय काळजीपवू�क             

ऐकलेच पा�हजे. कधीकधी मी आधी �हट�या�माणे एक नवी पॉ�लसी �याची मा�हती सं�थे�या मा�हतीत             
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येणार� एक नवीन सचूना दे�यात आल� आहे जी आप�याला वर�या �कंवा खाल�या �दशनेे सांगायची आहे               

आहे. तर, कधीकधी चांगल� घोषणा देणारे नोट�स आ�ण जर हे �ल�खत �व�पात नसतील तर सचूना               

कधी कधी त�डी होऊ शकतात, ते त�डा�वारे देखील होऊ शकतात. �हणनू जे�हा आपण आप�या बॉसने               

काह� नो�स घे�यासाठ� एका �व�श�ट कारणा�तव कॉल केला आहे, त�ेहा आपण हळूवारपणे ऐकता. यास              

साम�ी ऐकणे �हणतात. 

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 04:19) 

येथे, तमु�या बॉसने �कंवा आप�या जो नेता �कंवा जे अ�य� तमुचा अ�य� �कंवा जे काह� �हणत असेल                 

ते तु�ह� ऐकू शकाल कारण यापैक� एकाने इतर लोकांपय�त पोहोचता येईल �कंवा �या�याकडे काह� अ�य               

अ�धकृत हेतू असणे आव�यक आहे . तर, हे साम�ी�या �पात येत.े समाधानाचे ऐकणे हे आणखी एक                

�कारचे ऐकणे आहे. आता, आपण एखा�या सं�थेम�ये काम करत अस�यास, आपण ��येकवेळी आनंद�             

असतो कधी कधी आप�याला काह� ताण येत आहेत. नेते �हणनू आपण अशा प�रि�थतीतह� येऊ शकता,               

िजथे आपण एखा�या �य�तीची �व�श�ट सम�या ऐकल� पा�हजे. जर बॉसने सम�या ऐकल� नाह� �कंवा              

�या�या सम�या ऐक�या नाह�त तर कदा�चत तो अ��य वाटू शकतो. कम�चार� असंत�ुट वाटू शकतो तो               

असमाधानी असू शकतो. कारणआप�याला मा�हत आहे क� संघटना �हणजे फ�त एका कौटंु�बक सं�था ,               

आपण सव� कुटंुबाचे सद�य आहोत आ�ण संकटा�या काळातच ससोबत असतो फ�त अ�धकृत सम�याच             

नाह� तर कधी कधी आप�याला �यि�तगत सम�या देखील असू शकतात ��य�ात �याला एक �कारची              

भावना ऐकणे आव�यक असते. आपण वा�त�वकपणे केवळ आपले �वचार साम�ूहक करत नाह�, परंतु             

काह�वेळा आपण �याला स�ला देखील देऊ शकता,  

आपण एखा�या प�रषद म�ये एक अ�तशय मह�वाचे पेपर वाचले �कंवा आपण एक अ�तशय ल�णीय              

क�पना आहे. यातील बहुतांश त�ण मलेु आज�या न�या क�पनांचा उ�ेक कर�त आहेत आ�ण �यांना अशी               

इ�छा आहे क� �यांना कोणीतर� ऐकायला हवे. उदाहरणादाखल सांगा, आजकाल, संवाद स�ुवधे�या            

सहा�याने आ�ण शअे�रगं स�ुवधेसह देखील, जर आप�याला नवीन क�पना आल� उदाहरणादाखल           

एखा�या सम�येचा तो उपाय �याला त�ुह� ऐकावे असे लोक असावेत जे न केवळ ऐकून �यावे, पण नंतर                 

�यांनी �यांचे कौतकु केले पा�हजे. कोणीतर� खपू चांगले गायक असेल �याला खरं तर लोकांनी �याची               

�शंसा केल� पा�हजे.  

�याच�माणे एखा�याने एखा�या नवीन धोरणाची उ��ांती केल� असेल तर, एखा�या �य�तीला नवीन            

यं�णा आल� असेल तर �याच खरंच कौतकु करावेच लागेल. आ�ण �यासाठ� आप�याला �वणीय ऐकणे              

आव�यक आहे. हे ��य�ात मदत करते आ�ण नंतर आप�याकडे �व�लेषणा�मक ऐकणे आहे, िजथे             

आपण एखा�या �य�तीचे ऐकून �याचे , आपण �व�लेषण करता. जर एखा�या सं�थेम�ये सम�या असेल              

तर आपण अनेक प�ांचे ऐक�याचा �य�न करतो, याचा अथ� असा क� आपण सव� ऐकतो नैस�ग�क�र�या               

आपण �नण�य घेऊ शकत नाह�, �शवाय आपण देखील प�पाती असू शकतो, �हणनूच आपण एक नेता               

�हणनू काय करतो तर आपण दो�ह� प�ांचे �हणणे ऐकून घे�याचा �य�न करत आहात. लोकं,२              
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लोकांम�ये ग�धळ आहे आ�ण एखा�याला या �ववादाचे �नराकरण झाले आहे यासाठ� �यात एक गंभीर              

भ�ूमका �यावी लागते कारण अशा �कारचा एक माग� आहे, �या �करणी आपण दो�ह� प�ांचे ऐकून               

�व�लेषण कराल.  

या�शवाय, अनेक गो�ट� आहेत िजथे आपण वाटाघाट� कर�याचा �य�न कर�त आहात, तथेे आप�याला             

एक फार चांगला �ोता अस�याची गरजआहे �याला आपण एका पाट��वारे �कंवा इतर प�ा�वारे जे काह�                

बोलले गेले आहे �याकडे ल� �दले पा�हजे. मी �हणालो �या�माणे हे सव� �कारचे ऐकणे, त�ुहाला एका                

�व�श�ट कारणासाठ� एक �वशषे �कारचे ऐकणे आव�यकआहे. समजा कोणीतर� एखा�या सम�येब�दल            

बोलतो आ�ण आपण फ�त �व�लेषण स�ु क� शकता. एक व�ता तसेच �ो�या�या �पात त�ुहाला दो�ह�               

वेगवेग�या भ�ूमका करणे आव�यक आहे. कारण आपले कम�चार� आप�या कुटंुबाचे सद�य आहेत आ�ण             

जे काह� बोलले जात आहे ते ऐक�याची आव�यकता आहे. तर, हे ऐक�याचे वेगवेगळे �कार आहेत, परंतु                

कधी कधी आपण पवूा��हण दषुीत ऐकणे स�ु करतो. आप�यापैक� बहुतांश जण असेच घडते �या�माणे              

मी मागील भाषणात �हटले होते क� आ�हाला खरंच ऐकायला आवडतं. आपण ऐक�याचा हा उ�चत माग�               

�हणनू �हण ूशकत नाह�, पण नंतर आपण वेळा पवू��हद�ूषत आहेत. 

(�लाईडटाइम पहा: 10:09) 

आ�ण जे�हा आपण पवू��हद�ूषत असाल, त�ेहा आपण या प�रि�थतीकडे व �नर��णाने येऊ            

शकतो,उदाहरणाथ�, बॉसने �हट�या�माणे, �ीमान x हे �ोजे�ट �कंवा उ�पाद �याने खरंच �लह�ले आहे, हे              

खपू लवकर �क�प आहे �कंवा ते ��य�ात अ�तशयो�तीपणू� आहे �याम�ये अंदाज अचकूपणे �नयं��त             

केला गेला नाह� आता, अशा प�रि�थतीत काय घडले. �या �य�तीने मला हा �क�प �दला आहे तो �य�ती                 

एकतर प�ाने पवू��हद�ूषत केला आहे �कंवा �या �य�तीने या �क�पाची जबाबदार� पार पाडल� आहे ती               

पवू��हद�ूषत आहे. तर, आप�या सवा�त ती� �ढ�तील पवू��हणाचा �वरोध करणारा, कोणीतर� आपला रंग             

एक �वचेची आलोचना कर�त आहे, कोणीतर� आप�या �सेब�दल काह�तर� �हणत आहे जर� एक स�ला,              

मतानसुार, �व�वास �हणनू कारणआप�यापैक� बरेचजण काह� थम मते आहेत. याचा अथ� असा होतो क�               

काह� कठोर क�पना, र�ती, सं�कृती, संकुले आमचे म�दू उ�ेिजत होतात आ�ण �या �दशनेे चांगले ऐकू               

लागतात �यामळेु ऐकणे चांगले होत.े  

प�ह�या ट��यात जर कोणी �हणत असेल क� मला एक अ�तशय तापट यिु�तवाद �दसते तर त�ुह�               

ऐकणार नाह� �कंवा ऐक�याची ि�थतीत नाह�. तर, हे ऐक�यावर प�रणाम होईल क� कदा�चत �क�पम�ये              

आपण काह� तक� संगत घटना असू शकत,े परंतु एकाच वेळी ती �य�ती प�पाती आहे आ�ण ऐकू शकत                

नाह�, तर संपणू� �क�प आप�याला काह�च �दसू शकत नाह�, पण अथ�ह�न आपण मान�सक�र�या             

कधीकधी काय ऐकतो याचे खंडन कर�याची आमची योजना आहे, आपण देखील कारण कधी कधी              

आप�याला �वरोध असेल तर. तर, �याचवेळी आपण बंडखोर होऊ लागता, आता आपण �वरोध कर�याचा              

�य�न केला, बोलू शकलेले ��न �वचार�यास �कंवा बोलायला लाव�याकरता तयार कर�यात आले�या            

��नाचे उ�र �या. स�ुवातीस कोणीतर� आपणास काय वाटते �याब�दल जे काह� वाटते ते आपण काय               
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करता हे त�ुह� �वरोधकां�या �व�पात आहे तर त�ुह� तमुचा ��न उठावू शकता जे कदा�चत खपू               

लािजरवाणे असेल �कंवा कदा�चत �या �वषयावर �वचार आ�ण पा�ठंबा �कंवा भावना वळेल. अशा             

प�रि�थतीत काह�ह� ऐकू येत नाह� आ�ण ऐकणे धो�यात येते . आता, कोण�या वेग�या प�रि�थती आहेत               

�यासाठ� आपण �वत: ला एक चांगला �ोता �हणनू �वत: ला तयार लागेल आ�ण ते आ�हाला कसे                

फायदेशीर ठरेल  

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 13:19) 

आपण सव�जण चांगले संवादवाद� नस�याने आपण आ�चय�च�कत होऊ शकता. कारण, आपण कुठेतर�            

�कंवा ऐक�या�या साम�या�त इतर कमतरता असतात जे�हा आपण इतर प�ांचे ऐकून घेतले तरच चांगले              

संभाषण होऊ शकत.े आपण नेहमी शोधू शकाल, कोणीतर� काह�तर� �हणत असेलआ�ण काह� वेळानंतर              

आपण बोलणे थांबवू नका, चचा� थांबेल �हणनूच मी मागील भाषणात �हटले होते क� आपण सव� संभाषण                

ऐकून चांगले होतात �हणनूच बहुतके �संगी आम�या �ेन�या �वासाला आपण बोर झालो आहोत कारण              

आपण चांगले बोलू शकत नाह� �कंवा ना चांगला बोलू आहात आ�ण ना चांगला संभाषणकार �हणनू,               

चांग�या संभाषणासाठ� ऐक�यासाठ� आप�याला बराच धैय� असणे आव�यकआहे. मगआजकालआपण            

बहुतके सं�थांना शोधू शकाल, गट-चच��या मा�यमातनू �यां�यात काह� भरतीची मापदंड आहेत.           

उदाहरणाथ�, अनेक अज� आले आहेत आ�ण बरेच उमेदवार तथेे आहेत, परंतु �यांना �यां�यापैक� काह� ची               

छाननी करावी लागेल. तर, �यांनी काय केले ते ��य�ात गट चच�ची मदत घेतात. आ�ण ल�ात ठेवा,                

ऐकणे हे गट चच�चे एक आव�यक घटक आहे. जो माणसू चांगला �ोता नाह� तो अनेक �संगी गट चच�त                  

भाग घेऊ शकत नाह�. आपण असे �हटले आहे क� जर आप�या गट-चच�म�ये योगदान दे�यास काह�च               

नसेल, तर मग �याला ऐक�याची धडपड असेल तर तो ��य�ात पुढे चालवू शकतो �कंवा �वरोध क�न                

�कंवा तो समजावनू सांगू शकतो क� त ेगट चच�त आहेत.  

तर, जर आपण गट चच�त इतर लोक काय �हणत आहेत हे ऐक�यास आपण स�म नाह� तर समहू चचा�                  

फार काळ �टकत नाह�. तर, गट चच�म�ये ऐकणे हे फार मह�वाचे आहे. आ�ण ऐक�या�या एक मह�वाचा                

भाग �हणजे आप�या ऐक�या�या श�ती�या सहा�याने आपण नेहमीच आहात �कंवा आपण सहसा नेता             

�हणनू बाहेर येतो कारण आपण ऐकले. गट चच�तील ��येक �य�तीला संधी दे�यात यावी आ�ण              

समहूा�या सम�येतील ��येक �य�तीने बोलणे आव�यक आहे . अगद� �या �य�तीकडे कोणतीह�            

क�पना नाह� आ�ण �वचाराची कमी धावता ती �य�ती जर ती ऐकत असेल तर चांगले क� शकते इतर                 

��ट�कोनातनू नंतर सं�था�मक ��याकलाप येतात जे आप�याला आढळेल क� आप�यापैक� बरेच लोक            

आहेत जे कोण�याह� सं�था�मक ��याकलापात भाग घेत नाह�त. �याला वाटते �हणनूच �याला इतरांचे             

ऐकावे लागेल, परंतु एखा�या काया�ची यश�वीता ल�ात ठेवा एखा�या इ�ह�टची यश केवळ यो�य सम�वय              

साध�यावरच होऊ शकते आ�ण जे�हा आपण एकमेकांना ऐकता त�ेहाच हे सम�वय येईल. ल�ात ठेवा,              

वेगवेग�या �संगी त�ुहाला ऐकावेच लागेल आ�ण फ�त ऐकाच येणार नाह�, परंतु ऐक�यानंतरह� त�ुहाला             

 130  



काह� कृती करावी लागेल. �या �य�तीने असे �हटले आहे क� तो ऐकत आहे, परंतु �याला काय ऐकता                 

याब�दल �याला �वचारले असता तो काह�च बोलत नाह� . तर अशा ऐक�याचं �वागतच नाह�.  

�शवाय, जर आपण करारब�ध कर�याचा �य�न करत असलात तर आपण एक सौदा बन�व�याचा �य�न              

कर�त असाल, तर हे खपू मह�वाचे आहे क� आप�यासाठ� चांगल� �ोते असणे खपू मह�वाचे आहे. आपण                

नेहमी वाटाघाट� क� शकता, आपण ल�पवू�क ऐकत नाह� तोपय�त आपण ऐकत नाह� तोपय�त आपण कसे               

ऐकतो ते ऐक�यावर ल� क� ��त करत.े आ�ण �हणनू, ऐकणे फार मह�वाचे बनत.े �शवाय, दररोज              

ऐक�याची आणखी एक मह�वाची गो�ट �हणजे मलुाखतीदर�यान आपण अ�तशय उ�साह� �कंवा           

अहंकार� �य�ती बघतो, जर �यांनी मलुाखतकारा�या संपणू� ��नाम�ये ��न ऐकला नाह� तर तो चकु�चा              

उ�र दे�या�या ि�थतीत असतो. आपण त�ण �हणनू मा�हत आहात क� आपण �वत: म�ये देखील              

सहभागी �हाल क� मुलाखतानंतर �याचा ��न पणू� झाला आहे. आपण उ�र जेणेक�न आपण उ�र काय               

उ�र आहे . जे�हा आपण अचकूपणे ऐक�याची कला �शकला नाह�, तर आपण चकूुन चकू करतो, आपण                

वा�त�वकपणे चकू क� शकता. आपण �या गो�ट� ऐक�या आहेत �यांचे पर��ण करणे हे मलुाखतआहे.               

आ�ण आपण इतरांना काय ऐकायला लावले आ�ण नंतर भेटणे हे एक सव�साधारण घटक असनू ते बहुतके                

यश�वी बैठका, ऐक�या�या ��याकलापांमळेु ते यश�वी होतात. सव� लोक ऐकतात आ�ण ते काय             

बोलतात यावर ल� देतात. ऐक�यादर�यान, हे देखील मह�वाचे आहे क� आपण कुजबजू �कंवा समांतर              

बोल�याला मह�व देत नाह� हे देखील ल�ात आले आहे क� काह� वेळा आ�ण चचा�स�ात समहू चचा�                

करताना समान संवाद स�ु करणारे लोक संभाषणआव�यक नसतात. कारण हे ऐक�याचा वातावरण न�ट              

करेल आ�ण इतर लोकां�या बैठक��या �वषयात ल� क� ��त करणे कठ�ण होऊ शकत.े 

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 1 9: 46) 

अशा प�रि�थतीत ऐक�याचे प�रणाम काय आहेत? �थम मला मा�हत आहे बा�य घटक आहेत, मी या               

खोल�तनू एक �या�यान देत आहे आ�ण मला वाटते क� हे खपू सौहाद�पणू� आहे कारण मला अश�य नाह�                 

आ�ण �थळ देखील इतके घ�न�ठ आहे मी ऐकत आहे केवळ मी बोलतो आ�ण मी जात नाह� कुणीह�                 

�य�यय आणला, मी इथे एक �कारचे �थान राखले आहे �कंवा मी माझा भाग चांगला खेळू शकतो आ�ण                 

वेळ देखील �वचारात घेतला जाईल जेणेक�न मी माझे संभाषण उ�म �वत�रत क� शकते आ�ण मला               

वाटते क� मा�याजवळ एक ि�थती आहे, अिजबात परेुसा नसले तर� मी त�ुहाला सवा�शी बोलतो आहे, मी                

पाहू शकत नाह� क� तू मला पाहू शकतोस, पण तर�ह� त�ुह� मा�या ��य �म�ाचे ऐकतआहात. हे �भावी                  

ऐक�यावर अवलंबनू आहे क� �तथे कोणतहे� आवाज नसावे, आपण अनेकदा लोक एकमेकांशी असले�या             

खोल�त खपू जा�त आवाज ऐकत अस�याचे आप�याला आढळेल, मी काह� ऐकू शकत नाह�, मी मा�या               

कामावर ल� क� ��त क� शकत नाह�. �हणनू, �हणनूच बहुतके शै��णक सं�थांना ते �मळतील, ते              

बाहेर�या भागात वसलेले आहेत, ते वेग�या �ठकाणी वसलेले आहेत कारण शै��णक काय� ऐक�या�या             

साहा�याने बाहेर पडते, अशा वातावरणात ऐकणे येते क� िजथे आप�याजवळ सव� बाजूंनी शांतता आहे.              

नाह� आवाज �थळ अ�यंत मह�वपणू� �हणनू, �यावेळी बैठक �नि�चंत होते, त�ेहा हे �दसतच राहते क� हे                
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�थान सुंदरच न�हे तर सुंदर आहे परंतु �या �ठकाणी सव� �कारचे आकष�णाचे क� � आहे आ�ण ते �बनचकू                 

केलेले आहेत. �हणनूच जे�हा बैठक �थापन केल� जाते त�ेहा सभांची वेळ ठर�व�याचा वेळ ठरतो जो               

��येक वेळी एखा�याला कुठल�ह� सम�या उ�भवू शकत नाह� आ�ण नंतर सं�कृती देखील फार मह�वाची              

आहे. बया�च सं�कृतींमधे लोकांना ते पाहतील आ�ण ��येकजण सवा�ना बोलू नये हे सवा�ना लोकांनी              

ऐकायला हवं आहे अशी अपे�ा असत.े आ�ण हे ऐकून बा�य �व�पावर प�रणाम होऊ शकतो, कारण या                

कारणा�तव म�ुयतः जे�हा आपण खपू गंभीर चचा� आवाज येत असतो त�ेहा �य�यय येऊ शकते आ�ण               

�हणनूच �थळ आ�ण वेळ �नवड करताना आप�याला हे �वचारात �यावे लागेल 

 (�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 22:38) 

आता, अंतग�त घटकदेखील आहेत, ऐकत असतांना नकुसान होते आ�ण हे आंत�रक कारण �हणजे मनाची              

अव�था. समजा, आपण एखा�या बैठक�त देखील �वचारात घेत असाल तर मी पवू��या संभाषणात             

सां�गतले आहे क� कधी कधी आपण आप�या भावना लप�व�याचा �य�न करतो जेणेक�न आपण             

आप�या ��त��या लप�व�याचा �य�न करतो आ�ण �हणनूच फ�त मनाची ि�थती कदा�चत आपण            

बोल�या�या ि�थतीत नाह�, कदा�चत आपण योगदान दे�या�या ि�थतीत नाह�, कदा�चत आपण काह�ह�            

बोल�यासाठ� भाव�नक ि�थतीत नाह� �कंवा कदा�चत आपण �या गो�ट� बोल�या जात आहेत �याब�दल             

ऐक�यात येत नाह�. मी आधीच �वत: ला अवरो�धत केले आहे �हणनू, मी आधीच माझे मन बंद आहे तर,                  

�यां�या मनाची ि�थती देखील अ�तशय मह�वाची आहे. �भावी ऐक�याम�ये ती एक गंभीर भ�ूमका             

बजावते अहंकार, हा खरोखर असा रोग आहे जो असा�य नाह�. आपण आप�यापैक� बरेचजण जाणता,              

आप�यापैक� बहुतांशी मला मा�हत आहे क� जर मा�या सहकाया�ला एक �थान �ा�त होईल आ�हाला              

वाटते क� �यांनी मा�याशी कसे बोलावे? कारण मी �याचे ऐकत नाह�. �हणनू, जे�हा आपण ऐक�यासाठ�               

जा आ�ण आपण अहंकाराची सम�या �नमा�ण करतो त�ेहा �वाभा�वक�र�या ऐक�यावर प�रणाम होईल.            

�शवाय, भाषा. जर एखाद� �य�ती इं�जी बोलते �कंवा काह� इतर भाषबे�दल बोलते �कंवा तो इतर               

भाषांमधनू संदभ� वापरते �कंवा तो �ो�यांना ऐकू येत नाह� अशा श�दांचा वापर करतात तर ते थांबत नाह�                 

तर ऐकणे थांबत नाह�. आ�ण मग �या�कारे त�ुह� ��तसाद �याल आ�ण �या�कारे इतरांनी एखा�या              

�संगात ��त��या �दल� असेल ते वेग�या समजतुी होतील तर, जे�हा आपण वेग�या गो�ट�ंब�दल             

बोलतो त�ेहा प�ुहा ऐकू इि�छत नाह�. तर ऐकणे केवळ बा�य कारणांमळेु नाह� तर ते अंतग�त घटकांमळेु                

देखील �भा�वत होतात. आ�ण त�ुहाला मा�हती आहे, जोपय�त आपण अहंकार म�ुत नाह� तोपय�त आपण              

ऐकू शकत नाह�, आपण अ�प�टतपेासून म�ुत आहोत, नैस�ग�क�र�या ऐकत नाह�. आपण ल�पवू�क            

ऐकतो आ�ण आपण ऐकतो �हणनू ऐकणे हे ऐकणे हे खरे आहे, हे स�य आहे, आपण �थम व�तांवर ल�                  

क� ��त कर�याचा �य�न केला पा�हजे. आपण असे बघू शकता क� काह� लोक व��यावर �याय करतात.               

परंतु नंतर मी �हट�या�माणे आपण �या�या भाषणा�या आधारावर या व�तयाचा �याय क� नये परंतु              

�वचारांवर आधारावर �नण�य �यावा.  
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आ�ण आपण �याचे �वचार कसे समजू शकतो फ�त जे�हा आपण �पीकरवर ल� क� ��त करतो. तर,               

सव��थम �पीकरवर ल� क� ��त करा. �या�याकडे ल� �या आ�ण ल�पवू�क अशा �कारे पहा क� तो               

अ�तशय �वाभा�वक, जोरदार ज�मजात, भ�यता दाखवत नाह�. आ�ण जे�हा त�ुह� एक नजर टाकता,             

त�ेहा ��ट��ेप एक �वागत असावा आ�ण हे सचु�वते क� आपण �शक�यासाठ� तथेे आलो आहोत, आपण               

काह� मा�हती गोळा कर�यासाठ� तथेे गेला आहात. आ�ण जे�हा आपण या व��याला ऐकता, कारण              

आप�याला चांगल� �ोता �हणनू ओळख�यासाठ� मा�हत असते आ�णआप�यापैक� बया�चजणांना ल�ात           

ठेवतांना एखाद� बैठक �कंवा एखा�या पेन आ�ण कागदासह बोल�यास जातो. तर, तथेे जाताना आपण              

व�ता काय �हणतो �या काह� मह�वपणू� भागांची उजळणी क� शकता हे पहा. पण ल�ात ठेवा क� आपण                 

काह� ट�प काढत आहेत पण ट�प काढताना देखील आपण ऐकत आहात  

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 26:43) 

त�ेहा, आपण असे कर�त असता जे�हा आपण व��या�या ��यांचा सारांश काढत असतो �यांना दाखवनू              

देत नाह� परंतु आप�या मनातील सारांश जर त�ुहाला शंका असेल तर हे ल�ात ठेवा आप�या               

�ि�टकोनास बोल�याचा हा एक चांगला माग� नाह�, उलट आपण �ल�खत �व�पात �ल�हतो क� चचा� �कंवा               

�या�यानानंतर त�ुह� �याला �वचा� शकता, त�ुह� खपू �वनयशील प�धतीने उ�र शोधू शकता. संबं�धत             

म�ुदे खाल� जोडा  

जर त�ुह� हे फार �ामा�णकपणे केले तर त�ुहाला असे �दसून येईल क� त�ुह� खरोखरच काह�तर�               

�शकलात आ�ण आपण यो�य ते ऐकलं आहे कारण बहुतके वेळा आपण या व��याला �वचारात घेतो               

आ�ण आपण ऐकत नाह� आ�ण �यानंतर कोणीतर� �हणते क� ओह! काय एक आ�चय�कारक �या�यान              

आपण �हणनू प�चा�ाप वाटत होते कारणआपण फ�त प�ह�या ट��यात �याला ऐकले नंतर नाह� आता               

आपण या २ �या�याने ऐकत आहोत. आता �भावीपणे ऐक�यासाठ� �कंवा काह� य�ु�या �कंवा काह�              

�ट�स आपण जाणनू घेऊ इि�छत असाल . जे�हा आपण �या�यान दे�यासाठ� जाल त�ेहा प�ह�यांदा              

आप�या मनात एक �वषय असतो, परंतु नेहमीच �वचार करा क� जो व�ता द�घ�काळ आला आहे तो                

त�ुहाला काह� नवीन क�पना देईल. हे  त�ेहाच श�य आहे जे�हा आपण ख�ुया मनाने जाल.  

आप�यातील बहुतकेांना प�पाती मनाचा �वचार मनात ध�न ऐक�यासाठ� तथेे जातात आ�ण �हणनूच            

आपण ऐक�यावर ल� क� ��त क� शकत नाह�. व��यावर ल� क� ��त करताना आ�ण खलेु मन ठेवताना               

आप�यास �वार�य दश�वू �या क� आपण बोल�यात खपू रस आहे. तर, जे�हा त�ुह� तमुचा �वार�य               

दाखवता, त�ेहा मी हे मी �या प�धतीने �हट�या �या�कारे दाखवनू देतो, त�ुह� ती असंभा�य प�धतीने               

दाख�वते आ�ण ते देखील क�पनाश�तीचं जाळं आ�ण व��याला �वचार���येला चालना लावेल. वा�यच            

�याय क� नका,�याबात �नण�य घेणे टाळा. आ�ण जर� आप�याला काह� गंभीर �वचार येत असतील,              

तर�ह� आपण काह� गंभीर �व�लेषण करत आहात तर कृपया आप�या गंभीर �वचारांना स��य करा. परंतु               

�वत: ला लपवनू ठेवू नका अ�यथा तो उघडक�स येणार नाह� . इतरह� काह� लोक आहेत �यां�याकडे                

तमु�याइत�या जा�त मा�हती नसेल. तर, त�ुह� काय करावे हे त�ुह� केलेच पा�हजे आपण गंभीर �वचार               
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आप�यासमोर ठेवावा, परंतु जे�हा आपण खाल� सं�ेप करता, त�ेहा गुण खाल� �लहा, या टॉक पणू�               

झा�यानंतर एकदा हे चचा� पणू� झा�यानंतर या सव� गो�ट� के�या जाऊ शकतात.  

�शवाय, आप�यापैक� काह�ांची फार वाईट सवय आहे. जर त�ुहाला असे वाटत असेल क� आप�या मनात               

एक गंभीर �वचार चालू आहे, हे खरंच वेग�या प�धतीने घेतले जाऊ शकते आ�ण हे आहे, हे �ासदायक                 

आहे. �हणनू, मो�या बोल�यांब�दलआपले गंभीर �वचार क� नका आ�ण व��याला �य�ययआणू नका.              

कधीकधी तु�हाला असे �दसनू येईल क� मी मा�या भाषणात सां�गतले होते, ते आप�या �वचारांना केवळ               

श�दांपरुतचे मया��दत करत नाह�त तर ते काह� श�द �कंवा गैरवत�ना�वारे काह�तर� �य�त करतात.             

�हणनू, व��याने ने वापर�या जाणाया� गैरवत�नाची भाषा समजनू घे�यासाठ� आपण सावध असले            

पा�हजे. कारण हा व�ता �या�या शर�रा�या हालचाल��या मदतीने आ�ण �या�या अलौ�कक रांगां�या            

साहा�याने तो जे काह� सांगतो �याचे परूक बन�याचा �य�न करतो �कंवा काह�वेळा तो श�द श�दां�या               

आधारावर ��न �नमा�ण कर�याचाह� �य�न करतो. आपण वेळेतील अंतराचा वापर करावा हे  ल�ात ठेवा. 

(�लाईडटाइमचा संदभ� �या: 31:16) 

जे�हा आपण हे �वास घेता त�ेहा आपण ��य�ात संबं�धत सम�वय साधू शकता. आ�ण सव� �कारे               

व��यावर ल� ठेवा �हणजे फ�त काह� व�ते असतील जे मौन व थांब�यास उपयोग करणार नाह�त. तर,                

आपण सावध होऊन आ�ण जर त�ुह� ऐकता आ�ण �पीकरची �वचार�व�ृी उभी राहता, तर �यातनू बाहेर               

पड�याचा �य�न करा, �या शांततचेा अथ� �नकाळायचा �य�न करा  

��य �म�ांनो, मी �हणेन क� केवळ ऐक�यासाठ� ऐक�या�या सवयीचा �वकास करा, पण ऐकणे हे केवळ               

�ान�ा�तीसाठ� नाह� तर आधी �मळवलेले �ान सधुार�यासाठ� उपयोगी पडते. मा�हतीचा एक नवीन            

भाग तमु�याकड ेमाग��थ असताना ऐकणे उपयोगी पडत े 

(�लाईडवेळ पहा: 32:30) 

आ�ण इथे, मा�या आधी आ�ण मी ��स�ध कादंबर�कार अन��ट हे�मगंवे यां�या �हण�या�माणे आहे,             

मला हे ऐकायला आवडते क� मी काळजीपवू�क ऐक�यापासनू बरेच काह� �शकले आ�ण नंतर ते �हणत               

असले�या शवेट�या ओळींपैक� बहुतके लोक कधीह� ऐकत नाह� , पण मी खपू आशावाद� आहे आ�ण मी                

आशा करते क� त�ुह� सव�जण उ�म �ोते आहात आ�ण आपण केवळ ल�पवू�क ऐक�याचे आनंद घेऊ               

शकाल, आपण स�ुपणे ऐकू शकाल . नवीन गो�ट� जाणनू घे�यासाठ� ऐक�याची गरज आहे, केवळ              

ऐकणेच मह�वाचे नाह�, परंतु हेल�पवू�क ऐकणे देखील मह�वाचे आहे क� आपण जे काह� ऐकू शकता ते                

ऐकून घे�यासाठ� �कंवा ह�तांत�रत कर�याचा �य�न करा, कारण सव� ऐक�यामळेु आप�याला नवीन            

अनभुव, नवीन �ान �ा�त होईल आ�ण ये�या काह� �दवसात त�ुहाला एक यश�वी �य�ती बनवेल . मला                

आशा आहे क� आपण ऐकाल आ�ण खा�ीने ऐकलं . खपू ध�यवाद 
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सॉ�ट ि�क�स  

(Soft Skills) 

डॉ. �बनोद �म�ा,  

मान�वक� व सामािजक �व�ान �वभाग, 

 इं�डयन इंि�ट�यटू ऑफ टे�नॉलॉजी, �रक�  

�या�यान - 16  

वाटाघाट� कौश�ये / चचा� कौश�ये  

(Negotiation Skills) 

 

स�ुभात, मागील  �या�यानाम�ये आ�ह� सॉ�ट ि�क�स म�ये ऐक�या�या कौश�यांचे मह�व सां�गतले.           

आता या मॉ�यलूम�ये, आ�ह� सॉ�ट ि�क�सचा  आणखी एक मह�वाचा पैलू सांगणार आहोत आ�ण हे              

�हणजे वाटाघाट� कौश�य �कंवा चचा� कौश�य (Negotiation Skills) आहे. स�ुवातीला त�ुह� हे कोणते             

 कौश�य आहे आ�ण ते इतके मह�वाचे का �हणून �वचार कर�त असाल. ��य �म�ांनो, त�ुह� सव� जे काह�                 

काम करतआहात, परंतु आप�या जीवनात आ�णआप�या क�रअरम�ये वाटाघाट� कौश�य (Negotiation            

Skills) याचे  मह�व द�घ� कालावधीत जात.े चचा� कौश�ये �कती आव�यक आहेत हे समजनू घे�यासाठ�              

मी एक उदाहरण देतो. समजा तु�हाला कार �वकत �यायची आहे आ�ण �यासाठ� त�ुह� काह� र�कम               

आधीच राखनू ठेवल� आहे. आता तमु�यासाठ� वेगळे �ाधा�ये आहेत, रंग, मेक, मॉडले, इंिजनचे �पांतर,              

मायलेज आ�ण अनेक घटक परंतु आपण खरेद� करावी �हणनू आपण अनेक चचा� करता त�ेहा आपण               

अनेक पया�य शोधता आ�ण हे पाहता क� आप�या आवडीची कार आपण �कती �माणात �मळवू शकता               

आ�ण �याक�रता आपण �व�वध ऑटोमोबाइल एज�सीजम�ये देखील जाता. �कंमत आ�ण मग           

स�ुवातीला त�ुह� असे कर�याचा �य�न कर�त आहात, आपण आप�या पसंती�या �कमान रकमेवर            

आप�यास एक गो�ट �मळ�व�याचा �य�न करतआहात. हे एका �कारे संभाषण �हटले जाऊ शकत,े परंतु               

येथे काय मह�वाचे आहे तो  �व�ेता आप�याला कार देत नाह� जोपय�त �याला काह� फायदा �मळत नाह�.                

आ�ण तो �मळत नाह� हे शोधनू काढतो. हे अगद� लहान उदाहरणआहे. परंतु दररोज�या जीवनात त�ुहाला                

ब�याच म�ु�यांवर वाटाघाट� करा�या लागतात, कारण आय�ुयात च�या� ह� फार मह�वाची भ�ूमका            

बजावत.े आपण कामा�या �ठकाणी अस�याने आपण अनेक प�रि�थतींम�ये पोहोचू शकाल जेथे आपणास            

वाटाघाट� कर�याची आव�यकता आहे, �हणनूच आपण समजनू घेत�या�माणे इि�छत प�रणामांसाठ�          

आपण कसे बोलू शकता हे समजनू घेणे ज�र� आहे. वा�त�वक वाटाघाट� त�ेहाच करता येते जे�हा जे�हा                

दो�ह� प�ांनी दो�ह� फायदे �मळतात त�ेहाच. आता, काह� उदाहरणांमधनू वाटाघाट� कौश�य �कंवा चचा�             

कौश�य समजून घे�याचा आपण �य�न क�या. अनेक उदाहरणे आहेत, �याम�ये अनेक �या�या आहेत             
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जी वाटाघाट�साठ� �दल� जाऊ शकतात. या �या�या काय आहेत? प�हले �हणजे ह� बैठक कोण�याह�              

�कारचे आहे कारण जे�हा आपण चचा� क� इि�छत असतो त�ेहा आप�याला चच��या अनेक फेर� घेणे               

आव�यक असत.े आ�ण हे आपण �कंवा �या �य�तींशी चचा� कर�त आहोत �कंवा आप�या संपका�तील              

�य�ती �यां�याशी आपण वाद�ववाद �कंवा चचा� करतो �कंवा  मन वळवतो, येथे वाद�ववाद हे श�द              

मह�वाचा आहे. कारण कधी कधी एखा�या �व�श�ट उ�पादनाची �कंमत आप�या �खशापे�ा जा�त            

असत.े अशा वेळी त�ुह� वाद घालता, परंतु �याच वेळी त�ुह� हे समजाव�याचा �य�न कर�त आहात क� हे                 

एक उ�पादन आहे, परंतु काह� �करणांम�ये चच�म�ये मतभेद झा�यास चचा�स�ां�या �व�पात ते येतात.             

अखेर�स तु�ह� दो�ह� प� एका �न�कषा�पय�त येता. क�पना आ�ण या यिु�तवादाने कृती के�यावर आपण              

सव�मा�य अशी कृती कर�याचा �नण�य घेतो. हे आलन �लॉवरने �दलेल� �या�या आहे. जो एक नामां�कत               

असा वाटाघाट� कौश�य �कंवा चचा� कौश�य (Negotiation Skills) यामधील त�� आहे. आपण या             

संदभा�त आणखी एक प�रभाषा देखील घेऊ शकतो �याम�ये असे �हणतात क� पर�पर�वरोधी पो�झश�स             

एक सामा�य ि�थतीत एक��त कर�याची ���या आहे, जे�हाह� आपणास वाटाघाट� कर�याची इ�छा            

असेल तर आप�याला आढळेल कारण जोपय�त आ�ण जोपय�त संघष� होत नाह� तोपय�त वाटाघाट�             

कर�याची गरज उ�भवत नाह�  

आ�ण अशावेळेस हा संघष� जोपय�त एका वाटाघाट� �पी कराराम�ये पराव�त�त होत नाह� तो पय�त �यावर               

एकमत होत नाह�. �हणजेच वाटाघाट� कौश�ये आप�याला संघष� कमी क�न चच�ने एकमत            

बनव�यासाठ� मदत करतात. आता, या �या�या ल�ात घेऊन आपण पढेु कसे जायचे ते पाहू आ�ण               

बोल�याचे  मह�वाचे घटक काय आहेत हे आप�याला कळू �या, जे�हा आप�याला वाटाघाट� कर�याची             

इ�छा आहे त�ेहा आपण फ�त वाटाघाट� क� इि�छतो कारण केवळ �ववाद आहे �कंवा एक �कारचा करार                

आहे �याला आपण तो मांडायचा आहे आ�ण जे�हा आपण �याला को�न ठेऊ इि�छता त�ेहा ��य�ात सव�                

फायदे �मळवू इि�छत आहेत, परंतु ह� वाटाघाट� यश�वी होऊ शकत नाह� कारण ��येक वाटाघाट�म�ये              

तथेे नेहमी 2 प�ांचे संघटन असणे अपे��त आहे. वाता�कन टेबलवर 2 प� असू �या. आ�ण दो�ह� प�ांचे                 

�हतसंबंध गुंतवावेच लागतील, आ�ण तथेे दोन प� नसतील तर या मतभेदांचे �नराकरण होऊ शकत नाह�               

तोपय�त संघष� होवू शकत नाह� आ�ण जोपय�त आपण चचा� कर�त नाह� आ�ण जे�हा आपण चचा� करणार                

आहात , आ�हाला ठाऊक आहे क� चचा� �ह  एकतफ� नाह�. आ�ह� या �यवहारा�या �यवसायात पढेु जाऊ                

या तशाच �कारे आपण पाहू शकता क� आपण केवळ सचूनांसह अ�धका�यांशी फलदायी वाटाघाट� कशी              

क� शकतो. कारण काह�वेळा आप�याला असे �दसनू येईल क� आप�या बया�च कम�चा-यांना अ�तशय             

चांगला पगार �मळत आहे, परंतु आप�याला बाहेर ठेवले गेले आहे आ�ण नंतर �या �करणात बॉसने               

आप�याशी बोलणी केल� असेल. आता अशा ि�थतीत आपण काय पाहू शकाल याची आपण अ�धकृतता              

देऊ शकत नाह� आपण आपल� केस सादर कराल आ�ण अखेर हा तोडगा अ�धकारा�माणे नसेल              

वाटाघाट��या �करणात चच�ची भ�ूमका तसेच क�ट�ा�तीसाठ� काय मह�वाचे आहे. चच�पे�ा जा�त कारण            

जे�हा एखाद� चच�ची चचा� होत,े त�ेहा काह� यिु�तवाद ��त वाद असतात , परंतु हे मन वळवणातनूच                

सोडवता येत.े आता, जे�हा आ�ह� वाटाघाट� क� इि�छतो, त�ेहा आपण हे पाहुया क� आपण �कती               
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�ो�साहनदायक आहात मागील �या�यानात आपण संभाषण कौश�य आ�ण मह�वा�या गो�ट�ंब�दल          

चचा� केल� आहे जे�हा आपण या �वषयावर चचा� करणार आहात, त�ेहा आपण आपल� भाषा कशी               

माग�द�श�का बनू शकते  हे पाहणे आव�यक आहे, ते कशा�कारे सा�य होते आ�ण ते जर समजावनू घेतले                

तर अशा प�धतीने खा�ीपवू�क इतर प�ाला समजाऊ शकू. आपण या वाता�लाप पाहू, कारण यात 2 प�ांचा                

समावेश आहे, हे देखील औपचा�रक कारण असू शकते कारण जे�हा आपण कामा�या �ठकाणी असता              

त�ेहा तो एक औपचा�रक वाटाघाट� असेल, परंतु कधीकधी कामा�या �ठकाणी देखील तथेे अनौपचा�रक             

वाटाघाट� होऊ शकतात. 

आता, एक औपचा�रक तसेच अनौपचा�रक वाटाघाट�ंची काय अट� आहेत हे पाहू. औपचा�रक            

वाटाघाट�म�ये 2 प�, �यांना या �वषयाब�दल चांगल� मा�हती आहे �हणनूच आपण फ�त तार�ख             

ठर�व�याचा �नण�य घेत असतानाच आपण तार�ख आ�ण �ठकाणच नाह� तर अजे�डा देखील �वचारात             

घेऊ. एका बोलणी सारणीकडे जा �हणनू औपचा�रक प�धतीने वाता�लाप पवू�-जाह�र केला जातो. जे�हा             

अनौपचा�रक वाटाघाट� होते त�ेहा हे घो�षत केले जात नाह�. औपचा�रक बोलणी म�ये केवळ अज�डा              

जाह�र कर�यात येत नाह� �कंवा दो�ह� प�ांना अज�डा माह�त आहे, �ठकाण घो�षत केले जाईल, तारखेची               

घोषणा केल� जाईल आ�ण आपण या �ठकाणी जाल त�ेहा या सव� बाबी ल�ात घेऊन बैठक�ची वेळ देखील                 

जाह�र केल� जात.े �नगो�शएट टेबल �या सम�येत �ानाची जाणीव आहे याची जाणीव त�ुह� आहात              

आ�ण अशा वातावरणात अशा 3 लोकांम�ये सहभागी आहेत / 2 लोक असे लोक आहेत �यांना काह�                

सम�या आहेत आ�ण ततृीय �य�ती वाटाघाट� �हणनू काम करेल �कंवा तो पाहणार क� तो �नर��कआहे                

आ�ण �नर��कांची भ�ूमकाह� या बाबतीत फार मह�वाची ठरते. आता, अनौपचा�रक वाटाघाट�म�ये,           

औपचा�रक वाटाघाट��या अगद� उलट हे घोषणापवू� घो�षत कर�याआधी घोषणापवू�च नाह�, हे अयो�य            

असू शकत,े कारण ते अनौपचा�रक आहे हे खपू मै�ीपूण� देखील असू शकत.े आता 2 लोक एकमेकांना                

जाणनू घेतात आ�ण कधी कधी एक पर�पर�वरोधी प�रि�थती असते, ते दोघे एक� बसू शकतात �कंवा               

अचानक एकमेकांशी भेटतात �कंवा एकमेकांशी मै�ीपणू� �ि�टकोनातनू बोलू शकतात, ते बोलू शकतात            

आ�ण �यासाठ� काह� वेळ नाह�. तयार�. तथा�प, या अनौपचा�रक चच�साठ� आ�ण या अनौपचा�रक             

वाटाघाट�क�रता इतर �य�तीशी आपले नातसेंबंध अस�यामळेु, इतर �य�तीशी आपले संबंध अस�यामळेु           

आ�ण कधीकधी तयार हो�यास बराच वेळ नस�यामळेु देखील हे अ�धक आ�हाना�मक बनत.े ��य�ात             

फ�त 2 �य�तींनाच मया�द�त आहे आ�ण या 2 �य�तींना अ�तशय मो�या�या भावनेने ते म�ुयांवर चचा�               

करतात आ�ण शवेट� ते एक �कारचे करार करतात आ�ण इथे, या मै�ीपणू� ��ट�कोनातनू �कंवा              

�म��वामळेु काह�वेळा ते एखा�या �भावा�माणे काय� क� शकते परंतु जे�हा आपण अनौपचा�रक            

चचा�साठ� आ�ण अनौपचा�रक वाटाघाट�साठ� असले�या एखा�या सं�थेम�ये ल�ात ठेवू शकता �या           

�य�तीशी आपण बोलणी कर�त आहात �या �थानावर प�रणाम होऊ शकतो. कधीकधी तो एक �कारचा              

क�डी होऊ शकतो कारण आपण जे �हणत आहात ते सांगू शकत नाह�त �कंवा आपण खरोखर सहमत                

आहात, कधी कधी इतर �य�तीची ि�थती जी तुम�यापे�ा जा�त उ�च पदांवर असू शकते �कंवा कदा�चत               

ते तमुचे अ�धकार� असतील. अशा प�रि�थतीत वाता�लाप यो�य असू शकत नाह� कारण आपण             
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अनौपचा�रक वाटाघाट�साठ� जाताना अ�त�र�त संयम कर�याचा �य�न केला पा�हजे. आता, आप�याला           

हे जाणनू घे�यास �वार�य असेल क� वाटाघाट�वर प�रणाम करणारे हे घटक कोणते आहेत.  कारण मी               

आधी �हटलं आहे क� वाता�कन कर�याची गरज फ�त त�ेहाच उ�भवल� जे�हा एखादा संघष� झाला �कंवा               

फ�त एखादे ठरा�वक काळ घडत असेल �कंवा जे�हा काह� मतभेद असतील तरच. अशा प�रि�थतीत,              

काह� घटक आहेत जे वाता�कारां�या मदतीने प�ह�या �थानावर पोहोचू शकतात. आता, जे�हा वाटाघाट�             

होत,े त�ेहा आपण �या �ठकाणी �नण�य घेता त�ेहा अ�यंत काळजी घेतल� जाते. हे आप�या जागी               

अस�यास, नैस�ग�क�र�या आप�याला अ�धक सोयी�कर वाटते. सव�काह� आप�या हाताळणीत आहे          

कारण आरामशीर आहे कारण आपण या �ठकाणाशी देखील प�र�चत आहात कारण जे�हा आप�याला             

आव�यक असेल त�ेहा कोण�याह� मह�वा�या कागदप�ांची आव�यकता असू शकते कारण गो�ट�           

आप�या �व�हेवाट आहेत कारण आपण गो�ट� शोधू शकता, आपण जे�हा गरज असेल त�ेहा मा�हती              

�मळवू शकता. �शवाय, तमु�या ताकद�ला देखील आप�या जागी दाखवले जाते तर आप�याला अ�धक             

मह�वाचे वाटत,े आप�याला अ�धक आ�म�व�वास जाणवतो, अ�धक स�म आ�ण वेळ, हे देखील फार             

मह�वाचे आहे. कोण�या वेळी? बहुतके वेळा वाटाघाट�चा . . कालावधी दो�ह� प�ां�या यो�यतवेर             

आधा�रत �नण�य घेतला पा�हजे. जर आपण वाटाघाट�साठ� काह� वेळ �दला जे काह� वेळा खपू भ�य वाटू                

शकत,े �हणनूच दो�ह� प�ां�या संमतीवर �वचार करताना वेळ ठरवणे नेहमीच चांगले आहे, जेथे दो�ह�              

प�ांना अगद� सहजपणे �वतःलाच �वतःला वागावे लागेल तर वाटाघाट� होऊ शकते. फलदायी �हा आ�ण              

�गयर स�ु होते ते �ण घेतले जाईल वातावरण जेथे, वाटाघाट� घडते. वातावरणात अशी प�रि�थती आहे               

िजथे ��यां�या म�ुयांची म�ुत �व�नमय होऊ शकत,े िजथे इतर प�ांना भीती वाटत नाह�. आपण              

स�ुवातीला चचा� के�या�माणे क� शकत नाह� क� वाटाघाट� ह� एक ���या आहे जी �नद�शां�वारे जाते               

आ�ण एखा�या गो�ट�वर मया�दा ओढून न�हे तर एखा�या �य�ती�या मनमानीतनू न�हे तर अ�धकाराने             

�हणनू, बोलणी नंतर आ�ण वाता�कन दर�यान काळजी �यावी लागते, अगद� आपण सामा�य �ाउंड             

शोध�याचा �य�न करा. जे�हा आपण सामा�य �ाउंड �हणत असतो, त�ेहा काय �हणावे याचा अथ�, �कंवा               

दो�ह� प�ांना कोण�या प�रणामांवर प�रणाम होणार आहे पढु�ल �यि�त�न�ठ घटकआहे. प�रणाम�व�प            

आपण फ�त प�रणाम �मळ�व�यासाठ�च फ�त वाटाघाट� कर�त असतो, परंतु नंतर काह� म�ुदे आहेत             

�यामळेु वायदेबाजारावर प�रणाम होतो. उदाहरणाथ�, जे�हा आपण बोलणीसाठ� जाता त�ेहा आप�याला           

आप�या वैयि�तक संबंधांब�दल मा�हती असणे देखील आव�यक असत.े कारण काह� वेळा हे असे घडते              

क� 2 लोक चांगले श�दांवर �कंवा �नर��का�माणे काम करत असले�या �य�ती नसतात तर काळजी घेणे               

आव�यक आहे क� तो प�पाती नाह� �कंवा पवू��हद�ूषत नाह�. �यामळेु, वैयि�तक संबंध वाटाघाट�             

दर�यान खपू मह�वाचे. कधीकधी मी �हटले क� भय घटक, यामळेु फलदायी वाटाघाट� होऊ शकतात. जर               

आपण �या �य�तीशी संवाद साधू इि�छत आहात �या �य�तीला भयभीत झा�यास जे�हा �व�याथ�             

अ�धक गुण �मळ�वतात आ�ण एखा�या फॅक�ट��या सद�याकडे जातात त�ेहा �या �य�तीची ि�थती            

काय आहे हे आ�हान काय आहे. �याच�माणे, सं�था अल म�ये�हणून कोणीतर� जो तमु�याकडे व�र�ठ              

आहे आ�ण आपण �या�याशी वाटाघाट� क� शकता. �यामळेु, या भीतीवर प�रणाम होऊ शकतो.             

अमे�रके�या जॉन केनेडी�या माजी अ�य�ांपैक� एकाने सां�गतले क�, आपण कधीह� घाब� नये �हणनू             
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बोलू नये, परंतु आ�हाला वाटाघाट� कर�याची भीतीह� क� नये. �हणनू, जे�हा आपण वाटाघाट�             

कर�यासाठ� जात आहात �कंवा जे�हा आपण बोलणी साठ� चचा� कर�त असता त�ेहा हा भय घटक तो                

�भा�वत क� शकतो. तर, �वचारात �या क� जे�हा त�ुह� वाता�लाप कराल त�ेहा घाब� नका. काह�वेळा               

वाटाघाट� साठ� औपचा�रक �कंवा अनौपचा�रक चचा� म�ये एकतर पर�पर बंधन देखील आहे. तर,             

कधीकधी भतूकाळातील वाटाघाट� देखील मदत क� शकतात आ�ण ते भ�व�यात इतर वाटाघाट�            

कर�याम�येह� मदत करतील आ�ण आ�ह� असे �हणत आलो आहोत क� �भाव हा घटक कधी कधी खपू                

जाद�ूमकपणे काम करतो. परंत,ु ल�ात ठेवा क� जर एखा�या �य�ती�या दबावामळेु त�ुह� द�घ�काळ �टकू              

शकत नाह� अशा �चतंा न झा�यास �कंवा एखा�या संघटनेत आपण वाटाघाट� करणार असाल तर              

त�ुहाला आप�या वैयि�तक मह�वाकां�ा बाजलूा ठेवा�यात.  

आपण आप�या सं�थेसाठ� वाटाघाट� करणार आहात आ�ण जर आप�या वैयि�तक मह�वाकां�ा आ�ण            

वाटाघाट� यश�वी होऊ शकत नाह�. �हणनूच, वेळेची गरज ह� आहे क�, �भाव �शवाय वाटाघाट� फलदायी               

ठरणार नाह�. �शवाय, दो�ह� प�ांनी हा एक ��न आहे हे ठर�व�याचा �य�न करावा कारण जे�हा आपण                

मानवां�ती वाटाघाट� क� इि�छतो त�ेहा आपण केवळ फायदे �हावीत अशी आमची इ�छा आहे, परंतु हेच               

मत असेल, तर वाटाघाट� होऊ शकेल आ�ण दो�ह� गो�ट�ंचा लाभ �यावा. प� काह�वेळा तो �वजय               

प�रि�थती गमावू शकत,े कधी कधी ह� एक win-win प�रि�थती असू शकत,े कारण जर त�ुहाला वाटत               

असेल क� आप�या वाटाघाट�चा मोचा� मोठा क�याणासाठ� आहे तर काह� इतरा�ची मह�वाकां�ा दसुरे             

काह� असू शकत.े �शवाय, वाटाघाट� करताना आपण आप�या �वत: �या �ि�टकोनाचे मत मांडणे             

आव�यक आहे हे पाहणे आव�यक आहे, आपण �वत: �या भाषांतराची भाषा वापरणे आव�यक आहे,              

उदाहरणाथ� �ेरणादायी आहे, आपण नेहमी सहमत होऊ शकत नाह�, आपण कधीकधी असहमतह� असू             

शकता परंतु �या �कारे आपण आपला मतभेद दश��वणार आहात अशा भाषते �लहुन ठेवावे क� तो इतर                

�य�ती�या भावना दखुावणार नाह�. अ�यथा या वाटाघाट� मधनु एक लांब माग� जाऊ शकत नाह�. आ�ह�               

चांग�या �कारे समजनू घे�याब�दल चचा� करतो आ�ण वाटाघाट�चा म�ुय हेतू करारापय�त पोहोचणे आहे             

आ�ण जोपय�त आपण �यावर चचा� कर�याचा �य�न करत नाह� �कंवा पवूा��ह, गैरसमज बाजूला ठेवून              

चचा� क�रत नाह� तोपय��त �व-�न�हत �हतसंबं�धत करारनामा येऊ शकत नाह�. नाह�तर अशीह� उदहरने             

 आहेत िजथे केवळ भय घटक आ�ण आपणास असले�या अ�य �य�ती�या �भावामळेु आपण एखा�या             

कराराकडे जाणार आहोत जे सवा�त वाईट असू शकते आ�ण जे आपण WATNA �हणत आहात ते               

आप�यासाठ� उपयोगी नाह�. WATNA ह� सव� कॅ�पटल अ�रे WATNA अशी आहेत. आ�ण याचा अथ�              

�हाटना असे वाता�लाप कर�यासाठ� सवा�त वाईट करारनामा हा सवा�त वाईट पया�य आहे �यामळेु आपण              

जे�हा वाता�लाप करणार आहात त�ेहा आपण आप�या भ�व�यावर तसेच आप�या जीवनावर प�रणाम            

करणाया� खराब कराराची जाणीव होऊ शकत नाह�. आपले क�रअर आता, आपणास �ात असले�या             

�व�वध ���या काय आहेत आ�ण वाटाघाट��या �व�वध धो�यांचा काय आहे हे आप�याला मा�हत             

अस�यामळेु, वेळ आहे क� आ�ह� वाटाघाट� करणा�याचे गुणधम� �कती मह�वाचे आहेत, चचा� करनाय़ा�चे             
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आव�यक असलेले गुण कोणते आहेत तर �थम आ�म�व�वास आहे, आपण �कती आ�म�व�वासु आहात             

त ेदसुरे �व�प आहे नंतर ��ट�कोन आ�ण �ामा�णकपणा. 

आ�ह� सांगत आहोत क� या प�ह�याच ट��यापासनू आपण एकऔपचा�रक समारंभासाठ� जात आहात हे              

पहा क� आपण �वतःला चांगले कपडे �दले आहे, कारण आप�या औपचा�रकतते प�हले पाऊल हे देखील               

�से आहे जसे आपण िजतके अ�धक तयार आहात, �ततके अ�धक आ�म�व�वास �दसनू येते आ�ण जर               

आपण सव� साधक आ�ण बाधकांचा �वचार केला असेल तर हे घड�व�याची तयार� यो�य ठरते. याचा अथ�                

असा होतो क�, वाद�ववाद हा ��न आहे आ�ण जर हे काय� करत नसेल तर आप�याला काय अपे��तआहे.                  

�हणनू, �यासाठ� तमु�याकडे योजना बी तयार असावा आ�ण ह� योजना अशी असावी क� हे आपण अ�धक                

गमावणार नाह� आ�ण इतर प�ांना अ�धक �मळणार नाह�. आता, उपि�थतत�ेया ��नावर येताना आपण             

वाता�लापासाठ� जाताना चांगले कपडे घालू शकता. चांगले मलमप�ट� क�न, आमचा असा अथ� होतो क�              

अशा प�धतीने जेवणा�या औपचा�रकतलेा यो�य वाटेल अशा प�धतीने पोषाख बनवणे आव�यक आहे,            

आपण आप�या ��ट�कोनानसुार आप�या आवडी�या ��ट�नेह� सव��म �दश�न करावे. आपण ��ट�कोन           

बोलतो त�ेहा आप�याला असे �हणायचे आहे क� आपण परेुसे कठोर नसावे, तर त�ुह� तयार असावे.               

कधीकधी आपण �यांना काह� सवलतीह� देऊ शकता जे�हा त�ुहाला असे वाटते क� वाटाघाट� फार              

सहजतनेे �गती करत नसनू सम�या राहतील पण ल�ात ठेवा आपण या वाटाघाट�त भरपरू कमाई केल�               

आहे असे आप�याला वाटत नाह� तोपय�त आ�ण जोपय�त आपण असेपय�त सहमती देत   नाह�.             

या�य�त�र�त, आपण सवा�नी �ामा�णकआ�ण �व�वसनीय �ामा�णकपणा बनवू या. जर त�ुहाला तमु�या            

�वषयाची चांगल� मा�हती असेल तर आपण इतरांची ताकद आ�ण कमजोर� याब�दल त�ुहाला �ामा�णक             

समजेल आ�ण �ामा�णक असेल, आ�ण संघटनेसाठ� त�ुह� काम करत अस�यामळेु तु�हाला ते कसे             

कळेल हे पहा, हे संभाषण आप�या सं�थेवर कसा प�रणाम करेल, परंतु �याचवेळी आपण दलु�� देखील               

क� नये, अ�य प� �भा�वत होणार आहेत.  जर तमु�याकडे क�याणकार� व�ृीचा एक �कारचा ��वप�ीय              

�य�न असेल तर कदा�चत आपण सव��म करारासाठ� काय�वाह� करणार आहोत. आ�ण ल�ात ठेवा क�              

कोणताह� करार पणू�पणे �नद�ष होऊ शकत नाह�. कधीकधी ह� �न�प�ता देखील काह� �कारचे नकुसान              

क� शकत,े परंतु हे नकुसान इतके वाईट नसावे जे बरे केले जाऊ शकत नाह� �यावर आपण मात क�                  

शकत नाह�. हे परेुसे स�म असले पा�हजे. �मता देखील मागील भाषणात आ�ह� बोलले�या श�दांपे�ा              

आणखी वाच�याची आपल� �मता उ�लेख करतो, मेटा सं�ेषण (श�दर�हत स�वाद) (Non verbal            

communication)�कती आव�यक आहे तर, जे�हा आपण �नगो�शएट कर�त असतो त�ेहा आप�याला ह�            

�मता, आपल� �मता आ�ण आपण देखील पाह�याची देखील जाणीव असणे आव�यक आहे, कारण             

आपण �नदश�क असाल त�ेहा आपण केवळ बोलणे आ�ण ऐकणे कर�त नसनू आपण चेहेराईक ��त��या              

फ़ेस र�डी�ग (Face Reading) देखील कर�त आहात. दसु-या �य�तीचा कसा फायदा होईल �कंवा नकुसान              

होईल. �शवाय, हे स�ुधा पहा क� आपण संपणू� कठोर नाह�. लव�चकता ह� सव� वाटाघाट�ंचे बोध�च�ह आहे.                

तर, लव�चक राह�याचा �य�न करा, पण �याचवेळी आपण लव�चकतनेसुार याचा अथ� असा नाह� क�              

आपण फ�त गमावू इि�छत आहात. याम�येसकारा�मक �हा कारण �दवसातील थो�या �माणात           
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नकुसान होत.े हे बोलणीचे काह� गुण आहेत. आता वाटाघाट��या वेगवेग�या ट��यात आहेत. �थम तयार�              

आहे आ�ण ह� तयार� केवळ जे�हा एखा�या �वरोधाभास आहे. �हणनू, आ�ण वाटाघाट� गरज फ�त              

उ�भवते फ�त एक �वरोधाभास आहे �हणनू, एकदा त�ुहाला वाटेल क� एकदा वाता�लाप कर�यास             

�वचारले जाते तर कृपया सम�येचा सखोल अ�यास करा आ�ण तयार रहा आ�ण जे�हा आपण              

अ�यास�म तयार कराल त�ेहा आपण बैठक�साठ� जाल आ�ण बैठक�दर�यान ते पहा. बहुतके वाटाघाट�             

वारंवार फ�त �या�या बोलणी�या तसेच �यां�या भाषवेर �नयं�ण ठेवत नस�यामळेुच फ�त अयश�वी            

ठरतात. तर तासाची गरज ह� आहे क� वाटाघाट� दर�यान, तयार� ट��यानंतर negotiation �कंवा संवाद              

प�दत �दसेल �हणून, वाटाघाट� दर�यान आपण अ�तशय सहजपणे बोलणे आव�यक आहे, आप�यास            

शांत ठेवनू आ�ण अनकूुल संबंध राखणे आव�यक आहे; अनकूुल �वारे आ�ह� एक संबंध �हणजे दसुरा               

प� देखील खपू आरामदायक आ�ण सोयी�कर वाटते आ�ण आपण एक भाषा वाप�न �या वातावरण              

�दान क� शकता जेथे संबंध. कधी कधी सांगा क� आपण नेहमी �हणू शकता क� मला वाटते क� आ�हाला                  

या संदभा�त आणखी �प�टतचेी आव�यकता आहे याचा अथ� असा आहे क� ह� भाषा आप�याला आणखी               

गरज पडले आ�ण कधीकधी आप�याला असे वाटेल क� हे आप�याला नकुसान होणार आहे याचा अथ�               

�हणजे कोण�याह� हालचाल�मळेु नकुसान होणार आहे, आपण नेहमीच �हणू शकता क� आपण यापवू� जे              

सां�गतले ते पुनराव�ृी क� शकता. ��य�ात हे स�ुनि�चत होते क� आप�याला अ�धक जाणीव आहे,              

आपण अ�धक सकारा�मक आहात, आपण नेहमी आप�या �वत: �या फाय�या�या वेळी तसेच इतर             

प�ांना लाभ आ�ण नकुसान देखील �वचार करत असतो. 

आता, जे�हा आपण चचा� केल� आहे क� या �वषयाब�दल सखोल �ान आहे त�ेहा वाटाघाट� कर�यासाठ�               

आपण तयार �हावे, त�ेहा या �करणाचे संपणू� �ान अ�तशय मह�वाचे आहे कारण मी स�ुवातीला              

�हट�या�माणेआपण काय करणार आहात तर  गाडी खरेद� करणार आहात, आपण बरेच सव��ण करता,             

आ�ण इतर कंप�यांना बघनू तसेच इतर फायदे जी एखाद� �व�श�ट कंपनी आप�याला �दान कर�त              

आहेत �या पाहत इतर मॉड�ेस पाहुन आपण प�ुकळ सव��ण करता. �याच�माणे, आपण ये�यापवू�             

एखा�या �नगो�शएट टेबलवर या �व�श�ट �वषयावर सव� मा�हती गोळा करणे आव�यक आहे. आ�ण मग              

ल�ात ठेवा, कधी कधी जे�हा आपण स�य सादर करणार असाल त�ेहा त�य असलेले अस�य �दान करणे                

अ�धक मह�वाचे असून इथे व�तिु�थती�मक अस�याची गरज नाह�. तर, त�ये आ�ण आक�यांशी            

ससुंगत रहा, कारण ते वाटाघाट�त एक मह�वपणू� भ�ूमका बजावणार आहेत आ�ण जे�हा आपण �हणाल              

त�ेहा उ�च (Upper Limit)आ�ण �न��यतम (Lower Limit) मया�दांची जाणीव असणे गरजेचे आहे            

.�हणजे आपण कबलू कराल क� आपण इतर प�यांना कमी �कंवा �या�त मया�दा सवलत दे�यास उ�सुक               

आहात. त��हा ते पाहतात �कंवा थोडे नकुसान झा�यास तयार रहातात. यो�य वाटाघाट� त�ेहाच होऊ शकते               

जे�हा वाता�कार हे वर�या बाजसू (फाय�याची) तसेच �कंवा खाल�या पातळीची (कमीत कमी नकुसानीची)             

जाणीव बाळगतात. आपण आ�म�व�वास बाळग�याने  आ�ण आप�यास चांगले संभाषण कौश�य येत           

अस�याने, थोडयाच �दवसांम�ये आपण आप�या संभाषणाची कौश�य अनभुवातनू अगद� प�ह�या          

ट��यात देखील �शकू शकता कारण आपण �व�वास ठेवणार नाह� पण लवकरच हे आप�या रोज�या              
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�यवहारात दकुानदारांसोबत तसेच आपण इतरांशी चचा� �कंवा वाटाघाट� करता, यातनू लवकर �शकू            

शकतो.  

�व�वध �े�ांत, आपण आप�या �ेरक कौश�ये अधोरे�खत करणे गरजआहे कारणआपण BATNA (Best              

Alternative to Negotiation agreement) साठ� तयार आहात.  BATNA �हणजे वाटाघाट� करारामधील           

उ�म पया�य. BATNA हा करार करारासाठ� सव��म पया�य आहे. वाद�ववाद कर�यासाठ� उ�म पया�य             

�हणनू, जे�हा आपण एखा�या वाता�लापा�या (चच��या) टेबलवर असता आ�ण अं�तम ���येकडे           

वाता�लाप करताना माझे �हण�याचा अथ� असा होतो क� आपण BATNA असणार आहोत, परंतु कधी              

कधी ह� BATNA (Best Alternative to Negotiation agreement) अपयशी ठरते अशावेळी कृपया ल�ात             

ठेवा, आपण WATNA �वीकार करणार नाह� आहोत. WATNA (Worst Alternative to Negotiation            

agreement) �हणजे वाटाघाट�ं करारामधील मधील वाईट पया�य होय.�शवाय, ZOPA (Zone for Possible            

Agreement) हा  एक �कारचा �ा�त कर�याचा �य�न करा; हे ZOPA संभा�य करारासाठ� �े� आहे.              

ZOPA (Zone for Possible Agreement) �हणजे इतर श�य पया�यांचा भाग होय. अशा �कारे वाद�ववाद              

करा क� करारनामासाठ� भरपरू संधी उपल�ध आहे कारण सव� वाटाघाट�ंचा मलूभतू उ�देश करारापय�त             

पोहोचणे आहे. आ�ण जे�हा आपण शवेट� सहमत होऊ इि�छतो क� हे करार समा�त होते �कंवा या                

करारामळेु एक �वजय-�वजय प�रि�थतीम�ये समा�ती होते. इतर प�ांक�रता तसेच तमु�यासाठ�ह�          

िज�दची प�रि�थती तसेच एक �वजयी प�रि�थती �नमा�ण होईल.  

आप�या जीवनात आ�ण आप�या कार�कद�त ��येक �णी चचा� क�या आ�ण आपण वाटाघाट� केले�या             

करारासाठ� सव��म यिु�तवाद कर�यासाठ� �वतःला तयार कर�याचा �य�न क�या कारण स�ुवातीला           

आपण चचा� केल� आहे आ�ण आ�हाला अमे�रकेचे माजी अ�य� जाह�रपणे �हणाले होते क� "आ�ह�              

कधीह� भीतीपोट� वादात पडलो नाह� परंतु कधीह� वाटाघाट� कर�याची भीती बाळगू नका”. जर त�ुह� हा               

मं� तुम�या मनात ठेवला तर तमुची सव�च वाता� यश�वी होऊन करारानसुार चचा� यश�वी होतील. करार               

कर�याची, ठराव कर�याची तसेच करार ठरव�याची, �नण�य घे�याचे करार याची कुवत आपणात �वकसीत             

होईल.  त��हा आपण भ�व�यातील कृती�या कृतीतनू आपण चचा� क�या आ�ण एका अथ�पणू�            

करारनामासाठ� यश�वी �कारे   Negotiate क�या. . खपू ध�यवाद 
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सॉ�ट ि�क�स  

(soft skills) 

डॉ �बनोद �म�ा 

मान�वक� व सामािजक �व�ान �वभाग 

इं�डयन इंि�ट�यटू ऑफ टे�नॉलॉजी �रक� 

�य़ा�य़ान 17 

वाटाघाट� / चचा� प�धती  
(Negotiation Strategies) 

 
 

वाटाघाट� / चचा� वर�ल दसुया� �या�यानात प�ुहा आपले �वागत आहे. आपण आधी�या भाषणात             

बोलणी�या मलूभतू त�यांब�दल (Basic Principles) बोललो होतो. वाटाघाट� काय आहे? कसे एक            

फलदायी बोलणी गाठल� जाऊ शकत?े परंतु आपणआधी चचा� के�या�माणे वाता�लाप ह� एक ���या आहे               

आ�ण ती ���या पणू� कर�यासाठ� आप�याला काह� धोरणांची आव�यकता आहे. वाटाघाट� यश�वी            

हो�यासाठ� आपण काह� धोरणे वाप� शकता उदाहरणाथ�, एक त�ण शालेय �व�याथ� �हणनू त�ुहाला             

बाइक �यावयाचे आहे. आ�ण �यासाठ� त�ुहाला आप�या पालकांशी बोल�याची आव�यकता आहे, आपण            

आप�या �वतः�या �ि�टकोनानसुार पालका�शी बोलतो. आ�ण �या पालकांकडे मया��दत ��ोत आहेत           

�यांना आपण आप�या बाईक�या मागणीसाठ� अनेक कारणे �दल� आहेत. आ�ण पालकांकडे मया��दत            

��ोत अस�या�या बाबतह�, परंतु नंतर ते आप�याला �नराश क� इि�छत नाह�त आ�ण �यांना             

आप�याजवळ एक बाईक आहे, परंतु �याच वेळी �यांनी एक अट घातल� आहे आ�ण आपण 9 पॉइंटर                

�मळवलात तर, आ�ह� त�ुहाला बाईक देऊ. असे सि�गतले जात.े आ�ण शवेट�, आपण सहमत होतो. तर               

आता हे या वाटाघाट�चे दसुरे एक उदाहरण आहे, िजथे सामा�यपणे असे आहे क� आप�याला बाईकची               

गरज आहे आ�ण आपण सव�साधारण एकमताने आलो आहोत, दो�ह� प�ांचा एकमत असे आहे क� जर               

त�ुहाला 9 पॉइंटर �मळाले तर पालका�कडुन त�ुहाला बाईक �मळेल. तर, ह� एक अशी रणनीती आहे जी                

आपण आप�या आय�ुयात अवलंबल� आहे. पण �यवसायाम�ये, कामकाजा�या वेळी �कंवा इतर काह�            

�यवहारांम�ये आप�यास वेगवेग�या �कार�या धोरणाची आव�यकता असते जेणेक�न वाटाघाट�         

यश�वी होऊ शकेल. आता आपण �या रणनीती काय आहेत हे समजनू घे�याचा �य�न क�या. आ�ण               

��येक रणनीतीसाठ� आ�ह� �हट�या�माणे आप�याला �ेरक कौश�य आव�यक आहे. 

 

आता, मन वळवू शकणारे कौश�ये (Persuasion) वाटाघाट� म�ये मह�वाचे घटक �हणनू काम करत.े             

आ�ण आप�याला Persuasive (�ेरक) हो�यास कारणीभतू असणारे �व�वध घटक कोणते आहेत? आता,            

येथे काह� घटक आहेत जे आप�याला �ेरक बन�वतात आ�ण ��येक �य�तीकडे �या�या �कंवा �त�या              
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�व�श�ट शैल� आहे हे मला माह�त आहे, परंतु आपण जे�हा कोण�या शैल�चे अनसुरण करणार आहात ते                

�नगो�शएट कर�यासाठ� जात आहात. ह� शैल� भाषा असेल, वा एक खा�ी वाट�याजोगा �ि�टकोन असेल,              

या शैल�ची ताकद आ�ण आपण आधीच सां�गत�या�माणे दबु�लता आ�ण आपले केस कसे सादर करावे हे               

समजेल. बया�च बाबतीत आप�याला आढळेल क� दो�ह� प�ांना �यांचे मत मांड�याची संधी �दल� जाते. ते               

�यांचे एक केस नंतर एक सादर करतात आ�ण सादर�करणे पणू� झा�यानंतर शवेट� वाता�कन स�ु होत.े               

आ�ण जे�हा वाटाघाट� स�ु होत,े त�ेहा आपण खरोखरचआपला �ि�टकोन अवलंब करत आहात. आप�या              

मता�माणे, �हणजे आप�याला इतर �य�तीला पटवनू �यावे लागेल क� �याला �कंवा �तला फायदा होणार              

आहे, ते �यावसा�यक श�दांनी बोलतात जेणेक�न ते सौदा�या दो�ह� बाजलूा ते सांगतात. ते �यांना              

फायदेशीर कसे करते हे सांगा, ते कसे आनंद� करते आ�ण जे�हा आपण टेबलवर वाटाघाट� कर�त असता                

त�ेहा आपण बोलतो आ�ण या दो�ह� ��याकलाप ऐकत आहात. तर, यावेळी, आपण फ़�त ऎकत नसतो.               

बोलतोह�. तसेच आपण इतर प�ना बोलू देतोआ�ण आपण �ो�या�या भ�ूमकेत खेळू शकता जे             

इतरांसाठ� अ�धक फायदेशीर अस�याचे �दसनू येईल. आ�ण तचे तमुचे �वभाव आ�ण आपण आप�या             

शर�रा�या भाषतेनू बोलतो, आपण पवू��माणेच �हटले आहे क� श�दांचा अथ� फ�त मया�देत नाह�. आ�ह�              

पवू� सां�गतले �हणनू (Non-Verbal) श�द आहेत. �हणनू, हे श�द शर�रभाषा�वारेह� �य�त केले जाऊ             

शकतात. आप�या श�ररची भाषा आ�ण आपल� शाि�दक भाषा एकमेका�ना परूक असावी. आ�ण �व�वध             

�कारे आपण आप�या शर�रातील भाषतेनू अथ� �य�त क� शकता. आपण �या�कारे पाहतो, �या �कारे              

आपण आप�या ��ट��ेपात फेकले जातात, आपण �या �कारे िजंकतो, �या �कारे आपण आप�या             

�वार�याची घटना करतो �या �कारे आपण आपले डोळे दश��वतो �यास आपण सव�काह� समजावनू             

घे�या�या संपणू� ���येत खपूच पालन कर�त आहात, आ�ह� श�दां�शवाय सं�ेषण (the effective use of              

Body language in understanding process in negotiation) कर�या�या �वषयावर चचा� कर�त असताना            

आ�ह� याआधीच चचा� केल� आहे. आ�ण अखेर�स, जे�हा आपण सव�काह� कराल त�ेहा आपण जे काह�               

सारांश सादर करणार आहात आ�ण त�ुहाला मा�हत आहे क� ��येक वाटाघाट�साठ� सारांश वापरणे             

अ�तशय मह�वाचे आहे. सारांशानसुार, आपण असे �हटले आहे क� आपण असे सां�गतले आहे क� आपण               

या�वषयी चचा� केल� आहे आ�णआपण हे पाहतो क� काह�तर� आहे जे अजनूह� चचा� करणे आव�यकआहे.                 

आता हे काह� माग� आहेत जे आपल� मदत करतील. आता ह� वाटाघाट�ची धोरणे आहेत, परंतु वाटाघाट�                

कर�यासाठ� आप�याला �या �व�वध पाय�या आपण क� शकत नाह�त �या समजावनू घेणे गरजेचे आहे,              

केवळ आप�याला एका करारा�या एका ओळीत वाटाघाट� होऊ शकत नाह�, हे खरे आहे क� आपण चचा�                

केले�या सव� गो�ट�ंचे खरेतर प�रमाण आहे. करार �हणजे आपण वेगवेगळया चचा� केलेले सव� म�ुदे              

या�ची बेर�ज आहे. करार आपण एकमेकांशी केले�या ��ुय ��ा�य (Audio-Visual) घटका�चा प�रणाम            

आहे. 

 

तर, वाटाघाट��या या ट��यासाठ� आ�ह� �थम तयार�स �ारंभ करतो. योजना तयार कर�यासाठ� आ�ण             

योजना तयार कर�याआधी मी पवू� सां�गत�या�माणे तयार हो�या�या �नयोजनात येतो. आ�ण आपण            

�नयोजन करता त�ेहा आपण फ�त सम�त कोनांपासनूच या �करणाची चचा� कर�त नाह�, उलट आपणास              
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देखील अपे��त आहे. आपण असा अंदाज बांधला पा�हजे क� काय झाले नाह� तर हे केले पा�हजे, �कंवा                 

मला कुठे वाटते क� मी थोडे अ�धक �मळव�यासाठ� काह� गमऊ शकतो. आ�ह� �हणालो क� �ारं�भक               

���येत, तयार� स�ु झा�यानंतर आ�ण आप�याला माह�त आहे क� तयार� स�ु कर�यासाठ� अनेक माग�              

आहेत, वाटाघाट� करणारे �वतःला �कंवा काह� �व�श�ट �करणांम�ये हे �नर��काने केले आहे जे एक              

ततृीय प� असेल संपूण� भाग (rationalization) आ�ण आपण �वत: ला प�रचय क�न �द�यानंतर आ�ण              

�वचारांचे आदान-�दान केले जात असताना. आ�ण दो�ह� प�ांनी आपले �ारं�भक मते �य�त के�या,             

आता ते काह� सामा�य ज�मनीवर शोधत आहेत जेथे ते काह� �माणात सहमत आ�ण असहमत असू               

शकतात. कारण अखेर�स पर�परांशी बोलणी �कंवा बोलणी या सव� ���येमळेु एक करार होऊ शकतो. हा               

करार बया�च करारनामा आ�ण मतभेद, अनेक प�ुट�करणे आ�ण प�ुट�करणे �कंवा काह� क�पनां�या            

प�ुट�करणे, दो�ह� प�ांना उपि�थत प� आ�ण अखेर�स काय दश��वत आहे, याचे अंमलबजावणी भाग हे              

सवा�त मह�वपणू� आहे. असे �हणतात क� हे सव� ट�पे 3 ट��यांम�ये �वभागता येतात. आ�ण मग हे 3                 

वा�ये तयार कर�याचे �थम चरण असू शकत.े �हणनूच, आ�ह� सां�गत�या�माणे तयार��या वेळी,            

आपण या सम�ये�या संपणू� �वषयाचा �वचार कारावा आ�ण �याचा फ़ायदे, तोटे ल�शात �यावा. आपण              

कुठे गमावू शकता हे आपण ग�ृहत ध�न ठेवनू �यानसुार तयार रहावे लागेल कारण मी �हणेन क�                

त�ुहाला (Ups & Down फ़ायदे, तोटे) साठ� तयार ठेवावे लागेल, कधी फ़ायदा तर कधी तोटा होईल. वर�ल                 

मया�दा आ�ण खाल�ल मया�दा �या �वचारात ठेव�या पा�हजेत आ�ण नंतर पर�परसंवादा�या ट��यात            

�कंवा वाटाघाट��या ट��यात आ�ण अखेर�स, अंमलबजावणीचे अवधी या गो�ट� मह�वा�या आहेत. तयार�            

ट��यात, आपण ��य�ात ताकद आ�ण कमकुवतपणा पा�हले. कारण आपण या �वषयासाठ� �कंवा            

सम�यांसाठ� खूप तयार� केल� आहे, आपण आपल� श�ती काय आहे हे मा�हत आहे आ�ण इतर प�ाची                

कमजोर� काय आहे आप�याला मा�हत आहे. (इतर प�ांची ताकद आ�ण आप�यातील दबु�लता,            

शहाणपणा आप�याला मा�हत असावा). आप�याला असे वाटते क� जर एखा�या �व�श�ट �बदंवूर आपण             

कमकुवत असता तर सकारा�मक संकेत दश��वणे नेहमीच चांगले असते जेणेक�नआपल� कमजोर� कमी             

होईल, जेणेक�न आपले नकारा�मक �वचार सकारा�मक बनतील.  

 

�रअल इ�ह�ट शोध�यासाठ� काळजी �यावी. वा�त�वक सम�या सवा�त मह�वाची आहे, आ�ण चचा�            

करताना वा�त�वक सम�या के���थानी असावी. आपण कार घेणार अस�यास, आपणआप�याकडे गाडी            

असणे असे �येय पा�हजे. आपण उ�पादन �वकू इि�छत अस�यास, आपण ��य�ात आप�या �वत: �या              

उ�पादन �व�� �वतका�चा �यवि�थतपणे दाखल कर�याचा �य�न करत आहात. तर, �या वेळी आपण             

देखील हे उ�पादन कसे इतरांना फायदा होणार आहे हे उ�पादन इतर प�ाचा लाभ कसा घेऊ शकेल हे                 

सा�गावे. आजकाल, वेगवेग�या मागा�नी वेगवेग�या �योगशळा (Labs) तयार के�या जात आहेत �कंवा            

कौश�य-आधा�रत �योगशाळे (Skills Based Labs) आजकाल चालत आहेत. आ�ण या सव� कंप�या जी             

या तं��ानावर आधार�त या कौश�य-आधा�रत �योगशाळे स�ु करतील, ते आ�हाला नेहमीच           

फ़ाय�या�या बाजू दश�वतील. आपण सहभागी प� आहोत कारण आपण असे �हणू शकतो क� काह�              

�माणात आ�हाला �याचा फायदा होणार असेल तर �वाभा�वकपणे आपण एक करार करणार आहोत.             
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�हणनू उ�द��टे ब�दल यथाथ�वादा�मक (Realistic) �हा, आ�ण या संदभा�त, �टम हँडल (वाटाघाट� वर�ल             

प�ुतकाचे ��स�ध लेखक) �हणतात, हे ल�ात ठेवा क� बोलणी करणा-यांसाठ� बरेच तयार� करणे अश�य              

आहे. 

ते असे का �हणत आहेत क� जे�हा त�ुह� �नवांतपणे चचा� कर�या�या टेबलवर असता त�ेहा आपण खपू                

तयार� केल� असल�, तर� काह� म�ु�यांमळेु आपण �या बैठक��या दर�यान उभे राहू शकतो तयार होऊ               

शकत नाह�. �हणनू, �या �णाक�रता तयार रहा, �या अप�रपणू� �णांसाठ� तयार रहा, कारण कोण�याह�              

वेळी येऊ शकतील अशा सम�येचा �वचार न करता. �हणनूच हँडल �हणतो क� बोलणी करणा-या              

�य�तीने खपू तयार� करने जवळजवळ अश�य आहे. कुणीतर� यथाथ�पणे �हटले आहे क� तयार� आ�ण              

अंमलबजावणी या वाटाघाट�चा काह� भाग नाह�. सवा�त मह�वाचे �हणजे कायदेशीर वाटाघाट��या           

ट��यात �कंवा आपण जे�हा ��ये देवाणघेवाण कर�त असता आ�ण जे�हा आपण चचा� कर�त असतो              

अथा�त, बैठक बोलल� जाते त�ेहा, इतर प� �या�या �कंवा �त�या �करणात मह�वाची आहे ती �ारं�भक               

ि�थती चाचणी. याचा अथ� दो�ह� प�ांनी असे केले पा�हजे, जरआपण या कथेची बाजू मांडल� असेल �कंवा                 

इतर प�ांनी �यां�या कथेची बाजू दाखवल� असेल तर तर, आपण कुठे आहोत हे �ारं�भक ि�थतीकडे पहा,                

�हणजे दो�ह� प�आहेत. आ�ण चच�चा मडू ��न काय आहे, मलूभतू सम�येवर ऊपाय काय आहे. तर मग                 

या चच�नंतर आपण स�ुवाती�या ि�थतीची चाचणी घेता येईल आ�ण अखेर�स आपण याचा �वचार कराल              

कारण आपण ओळखत आहात क� आपण करारापढेु आपल� आघाडी घेऊ शकत नाह� आ�ण जोपय�त              

बया�च चच�पय�त वाद�ववाद पणू� होत नाह� तोवर आ�ण जो पय�त अनेक चचा� होत नाह�. तर, तमु�यासाठ�                

वाटाघाट� करणारा �हणनू काय अपे��त आहे ते फ�त स�ुवाती�या �वचारांनाच न�हे, तर हे कसे              

काय����या वेगाने वाढवू शकते हे पाह�यासाठ� नाह�, उपाय कोठे आहे या जागेसाठ�. दो�ह� प�ांना              

कोणते उपाय उपयोगी पडतील, याचा अथ� मी एकमत आहे, सामा�य भू�मकेचा सामा�य आधार, �हणजे              

आधी�या �या�यानात आपण �हटले आहे. संभा�य कराराचे ZOPA (Zone of possible option) झोन,             

संभा�य कराराचे �े� ल�ात ठेवा. तर, संभा�य करारा�या या�े�ावर पोहच�यासाठ� आप�याला काह�            

लहान �याग करावे लागतील. कारण यामळेु केवळ ���या ग�त वाढेल आ�ण करारानसुार �दशाभलू             

कर�यास स�म होईल आ�ण अखेर�स जे�हा अशा गो�ट� घड�या असतील त�ेहा वेळेचे मह�व येत,े मा�या               

��य �म�ांनो तमुचा वेळ गमावू नका, कारण एकदा त�ुह� एक करार आ�ण �याब�दल खपू �वचार स�ु                

असेल तर कदा�चत यावेळी �वनाकारण खपू वेळ जातो आपण �याला �नयं��त क� शकत नाह�. तर, हा                

करार यो�य वेळी करणे आ�ण जे�हा हा करार केला जातो त�ेहा, करारानसुार कराराचे म�ुदे बाजलूा ठेवले                

पा�हजेत, असे खाल� नमदू करावे लागत.े आ�ह� असे �हणत आलो आहोत क� तयार� आ�ण              

अंमलबजावणी ह� काह� मह�वाची नाह�, ते नेहमीच पा�व�भमूीत (in the background preparation) उभे             

राहतात, आपण कोण�या गो�ट�शी सहमत आहात हे मह�वाचे आहे, खरोखर काय मह�वाचे आहे तर              

करार हा कायम राखणे आव�यक आहे. आ�ण हा करार �कती �टकून राह�ल, हे त�ेहाच श�य आहे जे�हा                 

कराराचे म�ुदे काळजीपवू�क �ल�हले जातात आपण चचा� कर�त असताना ल�ात ठेवा, आप�यास एका�ता             

देखील असावाश�दसं�ह वापर कारण त�ुह� कराराचा अधा� अथ� ओळखता, कारण इतर प�ांचा अ�या� अथ�              
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�नण�य �कंवा मत तसे आहे, ते श�दात ते कप�यांम�ये घालतात. �यामळेु, कराराचे त�ये खाल� �लहा               

आ�ण शवेट�, जर हे केले असेल, तर एकदा करार झा�यानंतर भ�ूमका �नि�चत के�यावर, कोण�या प�ाने               

कोणती भ�ूमका बजावल� जाईल, आ�ण जर ती पणू� केल� असेल तर ठरवा. कृपया हे पहा क� करार करार                  

करार अस�याचे �दसत,े कारण वाटाघाट� कराराने सव��म करार यो�य दंड आहे. आ�ण त�ुहाला असे              

वाटेल क� आप�या वाद�ववादाने चांगले पैसे �दले आहेत. आता, त�ुह� वाटाघाट�ं�या या रणनीतीचा कसा              

उपयोग क� शकता? जे�हा आपण तयार�चे भाग तयार करत होता त�ेहा ल�ात ठेवा, परंतु जे�हा आपण                

�नगो�शएट असतो 

जे�हा आपण तयार कर�या�या वेळी बोलणी कर�याआधी, आप�याला हे ल�ात �यावे क� अशा कराराची              

आव�यकता कशी होती. आ�ण हे केवळ त�ेहाच सा�य करता येते जे�हा टोन समजतुदारपणाचा आहे, जसे               

आपण �हणत आहात क� आपण आप�या टोनला (tone) �या �कारे सेट करतो �यावर अवलंबनू आहे,               

आपण आपल� भाषा सेट केल� आहे. कारण मानवां�माणे आपण असहमत आहोत, पण नंतर आपण हे               

समज�यासाठ� एक भाषा वापरत आहात उदाहरणाथ�, जर दो�ह� प�ांनी, जर आपण दोघे या �वचाराशी              

सहमत असाल तर, कदा�चत ये�या �दवसातच आप�याला लाभ होणार आहे, परंतु इतर उपकंपनी प�ह�              

यात सहभागी होणार आहेत. आता, भाषा ह� खपू �भा�वत होत आहे, भाषा खपू �ेरक बनत.े आ�ण                

सावध�गर� बाळगा क� आपण ��त बाजलुा �व�� करणार आहात, तर हा �काश सयू��काश असेल. आ�ण               

आपण ते कसे करता? आपण आम�या �ारं�भक चचा� नंतर सांगू शकता आ�ण आम�या �ारं�भक              

��यांनंतर आपण हे समजलो क� आपण जर ह� कृती केल� तर हे मला अशा �कारे मदत करणार आहे,                  

आ�ण यामळेु त�ुहाला या �कारे फायदा होईल. आता जर आपण अ�वेषण करणार असाल, तर आपण               

इतर प�ांना ��त प� समजावनू देणार असाल तर काह�च नाह� जे त�ुहाला करारापय�त पोहोचू शकत.े               

पण काह�वेळा आप�याला पा�हजे तशा काह� के�या जात नाह�त, कधीकधी आप�याला इि�छत कार             

�मळत नाह�, कधीकधी आप�याला अपे��त गती �मळत नाह� परंतु काह� इतर स�ुवधा अस�यामळेु             

�कंमतीचा आ�ह� काह� माग� �कंवा इतर तडजोड केल� आहे. ��येक ना�याचे दोन बाजू असतात, परंतु               

आप�याला कोणती बाजू अ�धक फायदेशीर आहे हे पाहणे आव�यक आहे. तर, एक नेहमीच पया�यी              

योजनांसह तयार असावा. जर हे काय� करत नसेल, तर मी काह� �माणात �याग क� शकतो, पण हे                 

करताना ल�ात ठेवा क� जा�त नकुसान झाले नाह�. आ�ण असे करताना हे ल�ात येते क� यामळेु इतर                 

प�ांना देखील नकुसान होत नाह�. इतर �य�तीला जा�त वेळ आ�ण अवकाश दे�यासाठ� हे नेहमी चांगले               

असत.े त�ुहाला मा�हती आहे, बया�च वेळा वेगवेग�या देशांतील लोकांकडून त�ुहाला वेगवेग�या           

सं�कृतींमधील वाटाघाट� करा�या लागतात. आ�ण काह�वेळा हे ल�ात येते क� केवळ एका �व�श�ट             

जगा�या उपयोगामळेु, केवळ एखा�या �व�श�ट अ�यावसा�यक अ�भ�य�तीचे अ�भ�य�तीमळेु होणार�         

वाटचाल� द:ुखदायक आहे. तर, संवाद साधक �हणून काळजीपवू�क संवादक �हणनू �यास वाता�कन            

धोरणाची जाणीव आहे, फ�त आप�याला इतर प�ांना अ�धक जागा आ�ण जा�त वेळ कर�याची             

परवानगी देणे आव�यक आहे. कारण बया�च देशांतील अनेक लोक ते कधीकधी ते पाहतात क� जर               

एखा�या ���येत �वलंब झाला तर ते �यां�या �वत: �या �ि�टकोनातनू �वचार करतात आ�ण काह� वेळा               
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ते सवलत देतात. �यामळेु, अशा प�रि�थतीत थोडीशी म�तमंदता राखणे आ�ण अ�धक सवलती �मळ�वणे             

�कंवा अ�धक सवलती दे�यास स�ला �दला जातो. जे�हा आपण सं�कृतींवर चचा� करतो त�ेहा सं�कृती              

वाटाघाट� शैल�वर कशी �भा�वत करत ेयाब�दल आ�ह� अ�धक वाच.ू 

आता आपण पाहू क� वाटाघाट� दर�यान काह� गो�ट� अ�तशय मह�वा�या आहेत. अनेक लेखका�नी,             

अनेक वाता�कारांनी, अनेक त�ांनी असे सां�गतले आहे क� जर हे 5 धोरणे �कंवा शैल� �वचारात घेत�या क�                 

वाटाघाट� फार यो�य �दशनेे जाऊ शकतात. यातील प�हल� गो�ट �हणजे सहयोग आहे. आपण पाहतो क�               

म�ुय�वे वाटाघाट� म�ये 3 शैल� आहेत �थम वाचनशैल� आहे. जे काह� लेखका��या मते लाल र�गा�या               

आधारावर ठर�वले गेले आहेत. लाल शैल�म�ये, वाता�कार (communicators) असे लोक असतात �यांची            

चचा� अ�धक आ�मस�मानी (self-centered) अस�याचे �दसत.े याचा अथ� ते �यां�या �वत: �या            

�ि�टकोनातनू सा�गतात आ�ण अशी शैल� मदत करणार नाह�. आणखी एक �नळा शैल� आहे. �नळा शैल�               

अ�धक सहकार� आहे. आ�ण �तसर� शैल� जांभ�या रंगाची शैल� आहे. जांभ�या रंगाची शैल� ह� लाल               

आ�ण �नळा दो�ह� शैल�ंचे �म�ण आहे. तर, जे�हा आपण �नगो�शएट करत असतो त�ेहा जांभ�या              

शैल�तील शवेट�या घटकाकडे जाणे उ�चत आहे, परंतु �या �य�त�र�त इतर काह� गुण आहेत जेणेक�न              

वाटाघाट� यश�वी होऊ शकेल. आ�ण �थम सहयोग करणे आहे. आप�या टोन �न�वळ वादाचा नसनू              

�याकडे सहकाया�ने सहयोग आहे हे पहा. कारण आपण अशा जगात आहोत जेथे आ�हाला अ�धका�धक              

सहयोग आव�यक आहे. आ�ह� अशा जगात आहोत जेथे आपण अ�धक करार शोधत आहोत, आ�ह� अशा               

जगात आहोत जे�हा आपण क�पनांची देवाणघेवाण क� इि�छतो आ�ण हे श�य आहे कारण जोपय�त              

�वचार आ�ण चचा� भरपरू होत नाह� तोपय�त काह�च येत नाह�. �हणनू, आपण �नगो�शएट असताना              

इतरांबरोबर सहयोग करत आहात हे पहा, नंतर सामावनू घे�यास येतो. काह�वेळा आप�याला असे वाटते              

क� लोक इतर सं�कृतीमधील आहेत आ�ण ते आप�या �ि�टकोणातनू समजनू घे�यास तयार नाह�त.             

अशा प�रि�थतीत आप�याला काय कर�याची आव�यकता आहे, आप�याला आप�या भाषते थो�या           

जा�त �वन� बनवायला लागतील जेणेक�नआव�यक असेल, थोडीशी अ�धक सो�य�कर. याचा अथ� इतर             

प�ांना अ�धक जागा दे�याची परवानगी देणे जेणेक�न इतर प� आप�याला अ�धक सवलती देऊ             

शकतात. जे�हा आपण आप�या श�ती�या �े�ात आ�ण आप�या �वत: �या प�रसरात कदा�चत चचा�             

करत असता त�ेहा हे करता येऊ शकते परंतु हे पहा क� हे आप�या �वतः�या �ठकाणी आयोिजत केलेले                 

असले तर� इतर प� �वत: ला �वत: ला समजत नाह�. आ�ण मग तडजोड केल� जाते आपण संपणू� कठोर                  

राहू शकत नाह�, आपण संपणू� कठोर रा�हलात तर, आपण लाल शैल�चे अनसुरण करणार आहात िजथे               

आपण अ�धक �पधा��मक असाल जेथे आपण अ�धक आ�म-क� ��त होईल, आप�या �वतः�या           

�ि�टकोनातनू गो�ट�कडे पहाता आ�ण अशा �कारे प�रि�थतीशी वाटाघाट� होऊ शकते �कंवा अडथळा येऊ             

शकतो. मग �नयं�ण येते, हे �नयं�ण आपण कसे �मा क� शकता, आपण कसे कबलू करता, आपण                

�कती खा�ीपवू�क आहात यावर अवलंबनू आहे �हणनू �वत: म�ये �नयं�ण ठेवा. काह�वेळा आप�याला             

असे वाटते क� आपले बहुतके क�पना, तमुची मह�वाकां�ा पणू� होत नाह�. अशा प�रि�थतीत आपण              

नेहमी �प�ट�करणासाठ� �वचार�यावर �नयं�ण ठेवतो परंतु �प�ट�करणाची अपे�ा अशा मागा�ने �या क�            
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जी तो फायदा आहे आ�ण तो गैरसोय नाह�. आ�ण मग अखेर�स, टाळता ये�यासार�या भावना�धान              

नाह�त, आप�यातील भावभावनांचा कोणताह� भाग फारसा ��यमान नसावा. काह�वेळा हे असे होते क�             

आपण �वतः�या भावनांनी इतके �य�त आहोत क� आपण अशा प�रि�थतीत इतके कठोर व कुचकामी              

आहात क� वाटाघाट�मळेु �वघटन होईल. �हणनूच त�ुह� आप�या भावना टाळू शकता, आप�या भावनांवर             

�नयं�ण क� शकता आ�ण वाता�लाभाने अशा प�धतीने पढेु जाऊ शकता क� जे खा�ीलायक आहे, ते               

सहकाय� कर�त आहे आ�ण ते इतर प�ांना मदत करणार आहे. काह� गो�ट� आहेत �या आपण टाळता येउ                 

शकतात कारण आ�ह� �हटलं न�हतं क� कुठलाह� ग�धळात टाकणारा टोन नसेल आ�ण आणखी काह�              

उ�साह� क�य�ुनकेश�स असतील जे खरंच सु�वातीस सव� काह� सांगतात जे�हा आपणआपला केस सादर              

क� पाहता त�ेहा न�क�च आपला केस सादर क� शकता परंतु तमु�या बरोबर काह� ठळक म�ुदे �हणजे                

आपण एकाच वेळी सव� काह� बोलू शकत नाह�.नाह�तर संकटा�या ि�थतीत आप�याला �रसॉट� घे�याची             

�कंवा सादर कर�यासाठ� काह�च नाह� जेणेक�न सवलत �मळत.े वैयि�तक अस�याचे टाळा आ�ण कृपया             

ल�ात �या क� काह�वेळा जर� दसुरा प� �यां�या �करणाचा खलुासा करत असता �कंवा �वत: �या               

आ�यु�म�ट सादर कर�त असताना आप�याला टोनब�दल जाग�क रहावे लागेल. 

कृपया केवळ श�दांवरच अवलंबून राहू नका, �याऐवजी श�दां�या टोनवर �वसंबनू राहा. एका �व�श�ट             

श�दाचा उ�चार कसा केला गेला आ�ण सम�वय साध�याचा �य�न करा जे�हा एका �बदंबूरोबर इतर              

गो�ट�ंचा �वचार केला तर आपण एका चांग�या ि�थतीत जाऊ शकता. आ�ण चचा� �या�त लांबऊ नका,               

कारण आपण करारब�ध झा�यानंतर काह� वेळा असे घडते आ�ण प�ुहा आप�याला �या गो�ट�             

गमाव�या आहेत �यास आठवण क�न �दल� जाते, अशा�कारे परत ये�याची श�यता नस�याने परतावा             

नाह�. हा एक अ�ेसर आहे आ�ण एकदा आपण करारब�ध झाला क� आपण या बाबतीत आणखी कोणतीह�                

चचा� करणार नाह�. कधीकधी आपण आपल� �वत: ची भाषा, टोन, �नयं�ण, तडजोडीचा वापर करता पण               

आपण इतर प�ांचे फायदे यावर देखील जोर देत आहात. परंतु नंतर जे�हा एखा�या कराराम�ये चचा�               

झाल�, त�ेहा सहमती देताना कृपया इतर प�ा�वारे �दान केले�या सहयोगास कबलू करा. आ�ण हे खरंच               

�वरात आ�ण नॉन वब��स�वारे (non-verbal communication) �य�त केले जाऊ शकते जे आपण            

वापरणार आहात. आप�याला असे वाटत असेल क� काह� गो�ट� सुच�वत नाह�त क� जा�त वेळ नाह� �कंवा                

एक समाधान श�य नाह� आ�ण काळजीपवू�क संवादक �हणनू आप�याला गुणांना मा�हती आहे कारण या              

म�ु�यांवर आधा�रत भ�व�यातील कृती केल� जाईल. मी नेहमीच ल�ात ठेवतो क� आपण सगळेच �वजय              

�मळवत नाह�, स�ुवाती�या काळात मी �हट�या�माणे ��येक संभाषणाची �वजयाची प�रि�थती संपल�           

पा�हजे, पण वेळ बदलतो आ�ण ��येक �य�तीला �कंवा ��येक सं�थेला �वतःचा वेळ येतो. तर, काह�वेळा               

आप�याला खरोखर काय हवे आहे ते �मळत नाह�. गो�ट अशी आहे क� आपण ��येकवेळी काह�               

पराभवासाठ� नेहमीच स�ज �हायला हरकत नसावी. जर �तथे अडथळा �नमा�ण झाला असेल तर ते कसं               

सोडवायचं हे �य�न केले पा�हजे. आ�ण जर क�डीला अडचणी�या �नराकरणा�या ि�थतीत जा�त ताठ             

असू नये तर लव�चक बनू नका. जर त�ुहाला थोडसेे य� करायचे असेल, तर कृपया अिजबात संकोच क�                 

नका, परंतु आप�या चेह�यावर असे होऊ देऊ नका क� आपण अपयशी ठरणार आहोत. �याऐवजी आप�या               
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चेहया�वर अशा �कारचे चेहरे आहेत जे काह� अ�भ�य�ती लपवू शकते आ�ण येथे आपण हार �कंवा               

आप�या ब�लदानाची अ�भ�य�ती लपवनू ठेव�याचा वेळ आहे हे दश��व�याचा �य�न करा क� आपण             

सकारा�मक आहात, आपण खपू आशावाद� आहोत. हे पहा क� जर त�ुह� खपू कडक बनलात तर संघष�                

�नमा�ण होईल आ�ण वाटाघाट�चा मलूभतू उ�देश गाठला असेल, तर वाटाघाट�चा मलूभतू उ�देश            

�व�ांतीसाठ� �कंवा थांबायला येतो. आपण फ�त िजंक�याची प�रि�थतीच न�हे तर तयार �हायला हवी,             

परंतु आपण पराभतू झाले�या प�रि�थतीसाठ�ह� स�ज असावा. काह�वेळा तो �वजय प�रि�थती गमावू            

होऊ शकत,े काह�वेळा तो एक �वजय �वजय प�रि�थती असू शकते कोणताह� वाटाघाट�मळेु केवळ एका              

प�ाला एकूण �वजय �मळ�याची श�यता नाह� तर काह� �े�ांत �वजय �मळवणे हा तमु�यासाठ� �वजय              

आहे, तर इतर प�ासाठ� हा तोटा होऊ शकतो. �हणनूच वाटाघाट�म�ये आपण असे �हणत आहोत क�               

दो�ह� प�ां�या �ि�टकोनातनू संपणू� चच�ला बघावे लागेल. ��य �म�ांनो, आ�हाला एक गो�ट ल�ात ठेवा              

क� एखा�या ��स�ध लेखकाने काय �हटले आहे "आपण जे पा� आहात ते �मळत नाह�, उलट आपण काय                 

बोलता हे �मळवा" 

 

जाग�तक जगात जर त�ुहाला यश �मळवायचे असेल तर आ�ण �टकून राहायचे असेल तर त�ुहाला या               

क�पनेने तयार राहावे लागेल आ�ण अ�धक सवलती दे�याची आव�यकता आहे कारण जोपय�त आ�ण             

जोपय�त सवलती के�या जात नाह�त तोपय�त आपण वाटाघाट� क� शकत नाह�. कारण वाटाघाट� एक              

�कारचा �व�नमय आहे चचा� दो�ह� प�ांचे समायोजन पाह�यासाठ� आहे, वाटाघाट� �हणजे दो�ह� प�             

िजंकणे आ�ण दो�ह� प� काह� वेळा गमावू शकतात हे पाह�यासाठ� एक ���या आहे. आ�हाला वाटाघाट�               

क� �या कारण आपण बया�च सौ�यांसोबत वाटाघाट� करा�यात आ�ण सव� सौ�यांची पणू�पणे फ़�त             

�वजयी करार असू शकत नाह�, काह� �यवहार अगद� गमावले जाणारे खेळ असू शकतात परंतु अ�धक               

चांगले �मळव�यासाठ�, मो�या क�याणासाठ� वाटाघाट� करा�यात. खपू ध�यवाद. 
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सॉ�ट ि�कल  

(Soft Skills) 

डॉ. �बनोद �म�ा, 

मान�वक� व सामािजक �व�ान �वभाग, 

इं�डयन इंि�ट�यटू ऑफ टे�नॉलॉजी, �रक� 

�या�यान – 18 

सं�कृती: एक संवाद 

 

�म�ांनो, त�ुह� सॉ�ट ि�क�सवर �या�यानमाला मा�लका ऐकत आहात. आ�ण �यांचे दोन �या�यान            

सं�कृती �माणेच सं�ेषणावर (Culture as Communication) आधा�रत असतील. जगाम�ये आपण अनेक           

वेगवेग�या लोकांना भेटतो, आ�ण हे लोक कधी कधी इतर सं�कृतीमधील लोक असतात. �यां�याशी             

सं�ेषण (Communication) कर�त असताना काह� वेळा आप�याला असे वाटते क� आमची सं�कृतीं            

धो�यात आल� आहे �कंवा आपण �यांची सं�कृती धो�यात आणतआहोत. �हणनू, संवादातील सं�कृतीचे             

मह�व ल�णीय ठरत.े आपण कदा�चत �वचार कर�त असता, जे�हा आपण सं�ेषण कर�त असता त�ेहा              

इतर देशांतील लोक आप�याला खपू वेग�या प�धतीने ��तसाद देतात. हे तमु�या बाबतीत स�ुधा होऊ              

शकत.े एका �व�श�ट सं�ेषणाब�दल आपल� ��त��या �यां�याकडून अगद� �भ�न �दसू शकत.े येथे            

संवादातील घटक भाग �हणनू सं�कृतीचा ��न आहे. आता, त�ुहाला सं�कृती काय आहे हे जाणनू              

�यायला आवडले का? आ�ण �याचा आप�या सं�ेषणावर कसा प�रणाम होतो. आता, आपण �या             

प�धतीने वागतो, �या�कारे वागतो, �या�कारे त�ुह� ��तसाद देता, �या �कारे त�ुह� लोकां�वषयी �वचार             

करता �या�माणे त�ुहाला अशा �कारे ��श��त केले गेले आहे, अशा सं�कृतीत त�ुहाला ��श��त केले              

गेले आहे, िजथे आपण आप�या सं�कृतीब�दल फ�त जाग�क आहोत. पण सम�या उ�भवते जे�हा             

आपण एका वेग�या सं�कृतीशी संबं�धत असतो, कारण मानवा�माणे, आपण जगा�माणे जगतो असे            

वाटत.े �हणनू, जे�हा आपण वेगवेग�या सं�कृतींमधील लोकांशी सं�ेषण करत असतो त�ेहा आप�याला            

एक �कारची सां�कृ�तक संवेदनशीलता �वक�सत करणे आव�यक आहे. 

 

सं�कृतीचे काह� �व�श�ट गुणधम�, �व�श�ट वत�णकु�चे पैल,ू म�ूये, परुाणकथा, परंपरांचे �म�ण �हणनू            

प�रभा�षत केले जाऊ शकते आ�ण �हणनूच �यां�या सं�कृतीत केवळ मया��दत असले�या कोण�याह�            

सं�कृतीचे लोक, �याच �माणे पनुराव�ृी �कंवा इतर सं�कृतीत उ�भवत नाह�. बाहेर�या लोकांवर �वसंबनू             

न राहता नवीन �प�यांचे उ�पादन कर�यासाठ� �वयंपणू� हो�याचे परेुसे �य�न लोका�कडून होतात.            

आपण आ�ाच �हट�या�माणे, असे मानतो क� जगात लोक अशाच �कारचे वागतात जसे आपण एका              

�व�श�ट घटनेनसुार वागतो, परंतु हे स�य नाह�. सं�कृती �हणजे समहूांचे �वचार, अनभुव आ�ण वत�नाचे              
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�व�प आ�ण इतर सं�कृतीशी �यांचे संबंध. क�पना करा क�, त�ुह� आ�ण तमु�या भावाला एकाच देशात               

ज�माला येत असला तर� �याच शाळेत �शकत आहात, पण काह� वषा�नंतर जे�हा तमुचा भाऊ वेग�या               

देशाला जातो आ�ण �तथे काह� वष� �या �श�णामळेु तथेे राहतो त�ेहा �याला �याला �शकायचे होत.े               

भारतात परत येताना, �या�या वागणकु�त, �या�या वागणकु�त, �या�या �वचारांम�ये त�ुहाला अनेक           

फरक आढळतील. आपण तो येथे होता त�ेहा तो होता तसाच तो �य�ती नाह� असे आपणास आढळले                

आहे. आ�ण �हणनू आ�ह� �हणू शकतो क� सं�कृती वेगवेग�या असतात आ�ण जे�हा एखा�या             

�य�तीला आजबूाज�ूया प�र�थीतीतनू बाहेर पडायचे असते त�ेहा तो ��य�ात दसु�या सं�कृतीचे �नयम            

�शक�याचा �य�न करतो. आज, आपण जगत असले�या जगात, आ�ह� �हणतो क� आज�या जगात हे              

एक जाग�तक गाव आहे. कुलालंपरुम�ये तमुचा �याहार� आहे, आ�ण आपण �द�ल�म�ये आपल�            

जेवणाची सोय केल� आहे आ�ण आपण फरकह� शोधू शकता. आपण �वालालंपरुम�ये जे जे ना�ता केले               

होते आ�ण आप�याकडे जे अ�न आहे �तथे वेगळा चव असतो, जे�हा आपण भारतात असतो. आता, एक                

�कारे सं�कृती आप�या खा�या�या सवयींना स�ूचत करत,े सं�कृती आप�या िजवंत प�धतींना देखील            

स�ूचत करत.े आप�याला ह� गो�ट मा�य करायलाच हवी क� जे जग एखा�या सं�कृतीत काम करत असेल                

आ�ण �यावसा�यक �हणनू जे�हा आपण एखा�या सं�थेत काम करत असाल त�ेहा आप�याला �व�वध             

सं�कृती असलेले लोक असतील. आप�या �वतः�या देशातह� आपणास एक रा�याचे लोक इतर            

रा�यांतील लोकांपासनू वेगळं वागणकू �मळतील. इतर रा�यांतील लोकांपे�ा एक रा�यातील लोकांना           

वेगवेग�या अ�नपदाथा�ची आवड आहे. ते �भ�न उ�सव साजरे करतात आ�ण वेगवेग�या �कारे साजरे             

करतात. आता, ह� एक सां�कृ�तक देवाणघेवाण आहे, पण ��न हा सं�कृतीचा आहे, �याचा एखा�या              

�य�ती�या वत�नावर प�रणाम होतो का? अथा�त, जे�हा आपण �व�श�ट सं�कृतीत ज�माला येतो त�ेहा             

आपण ��य�ात एका �व�श�ट सं�कृतीचा माग� �शकतो, परंतु आपण �भ�न सं�कृतीचा वापर कर�त             

आहात �यामळेु आप�याला फरक �दसतात. आ�ण जर आपण बया�च काळापासनू दसुया� सं�कृतीत            

जगलो तर आपण �या सं�कृती�या चव आ�ण सवयी �वक�सत क� शकता. तर, आजकाल, आ�ह� या               

जगाकडे ते एक जाग�तक गाव आहे हे दलु�� क� शकत नाह�, आ�ण तथेे एक �ीमंत �व�वधता आहे                 

�हणनूच आपण जे हॉटेलम�ये घेता ते बहुतके हॉटे�स तु�हाला सापडले केवळ कधी कधी त�ुह� काह�तर�               

मागू शकता ते परदेशी आहे आ�ण अशा �कारे सं�कृती एकमेकांबरोबर देवाणघेवाण करत असतात. आ�ण              

जाग�तक�करणा�या जलद मागा�मळेु आ�ण आजकाल जे अनेक स�ुवधा उपल�ध आहेत �यामळेु           

बाजारपेठ देखील एक जाग�तक �थान बनले आहे. �ौढांमधे जाणा-या गो�ट�ंम�ये पर�परांम�ये जा�याची            

व�ृी, अथा�तच �ौढांमधेह� एक �व�ृी आहे, कारण �यांना वाटते क� ती �यांना स�म बन�वते, यामळेु �यांना                

एक वेगळा अथ� �मळतो, यामळेु �यांना वेगळी ओळख �मळत.े 

आज आपण �यवसाया�या ��ट�कोनाकडे बघतो, तर �व�वध सं�था, परदेशी सं�था, �व�वध परदेशी            

कंप�या, �यांचे भारतात बाजारपेठ आहेत आ�णआप�या अनेक कंप�या इतर देशांमधील �यां�या संघटना             

आहेत. हे जाग�तक�करणाचे प�रणाम आहे. आ�ण तां��क �ांतीमळेु, आ�ह� येथे इतर देशां�या गो�ट�             

सहज उपल�ध आहेत हे पाह�यास स�म आहोत. आता, उदाहरण �या, अगद� आप�या सं�कृतीत,             
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आप�या देशात देखील, काह� उपसं�कृती असू शकते आ�ण आपण चव व आट� �पॅ�नश बनवू शकता.               

उदाहरणाथ�, आज इडल� आ�ण सांबर आ�ण डोसा जो �वशषेत: द��णमधील खा�यपदाथा�चा भाग आहे,             

अगद� उ�र भागातील बया�च रे�टॉरंटम�ये सहजपणे उपल�ध आहे. तर, ह�च सं�कृतीक देवाणघेवाण            

आहे. आ�ण जाग�तक कारणांमळेु �व�श�ट करारां�या �वा�र�मळेु, उदाहरणाथ�, जीएट�ट� आ�ण नंतर           

ना�टा, �ेड आ�ण टे�रफवर सामा�य करार, आ�ण उ�र अमे�रकन म�ुत �यापार करार. एका देशा�या              

गो�ट� इतर देशांकडे जातात, अशा �कारे आपण एकमेकांना वाढ�यास मदत करतो आ�ण अशा �कारे              

आपण एकमेकांना �शक�यास मदत करतो, अशा �कारे आपण एकमेकांना मदत करतो �हणनूच आपण             

�हणतो क� काय��थळे आज एक बहुसां�कृ�तक काय�बल आहेत. 

वाहतकू सु�वधेम�ये नवीन �पांतर आ�ण मा�हती तं��ाना�या �व�वध मागा�नी आप�याला इतर देशांतील            

ताजे फुले �मळ�याची परवानगी �मळत.े आप�याला माह�त असले�या काह� देशांम�ये भारतीय ताजे फळे             

लोक��य आहेत, हे कसे श�य आहे आ�ण हे एक �कारे आप�याला ओळख �मळ�व�यास मदत करते.               

सं�कृती आ�ण ओळख एकमेकांशी जोडलेले आहेत. कारण ऑनलाइन दकुाने �ड�ल�हर�मळेु, आ�ह�           

आमची �नवड यावर आधा�रत आम�या भागावर अवलंबनू सव��म उ�पादने �नवड�यास स�म आहोत.            

परंतु काह� वेळा असे घडते जे�हा एखाद� �य�ती िज�याम�ये �वतःची सं�कृती कडकपणे �जलेल� असते              

आ�ण �याला �वतःला इतर सं�कृतींपढेु �दश�नीय कर�याची संधी �मळत,े त�ेहा हे फरक ��य�ात             

प�रणाम करतात. आ�ण मग कामा�या �ठकाणी हे मह�वाचे आहे. जगभरात�या सं�कृतीं�या           

देवाण-घेवाणानंतरह� सम�ृधी, शांती आ�ण �श�ण झाले आहे. हे असे एक साधनआहे जे संपूण� जगभरात               

वाढेल. आता आ�ण नंतर आपणास असे आढळतील क� आप�यापैक� बया�च भारतीय जे�हा काह� परदेशी              

देशांम�ये जातात आ�ण तथेे रहातात त�ेहा ते आपल� सं�कृती �शकू लागतात, �यापैक� बरेच जण �तथे               

�था�यक होतात आ�ण नंतर ते ��य�ात �हणत असतात आ�ण �यां�याकडे आम�या सं�कृतीब�दल मत             

वेग�या �कारचे आहेत. �हणनू, सं�कृती ह� एक गो�ट आहे जी जगभर �टकून राह�यासाठ� आ�ण              

जाग�तक�करणाची गरज आहे. अशा जगात, आप�याला एक सां�कृ�तक �व�वधता आमं��त कर�याची व            

�टकव�याची गरज आहे. 

आता, आम�या संवादावर सं�कृतीचा �भाव पडू शकतो, हे कसे? सं�कृती, ह� म�ूये, गुण�वशषे, सामािजक              

नै�तकता आ�ण र��त�रवाजांचा एक ज�टल �णाल� अस�याने काह� माग� आहे �कंवा दसुरा आप�या             

रोज�या कामात �य�ययआणत असतो आ�णआपण �या�कारे संवाद साधतो, काह�वेळा आपणआप�या             

सं�कृतीम�ये नसले�या श�दाचा वापर करता, परंतु एखा�या �व�श�ट सं�कृतीत आप�या          

�नवास�थानामळेु �कंवा आप�या संप�ुटात आ�यामळेु आपण अशा श�दां�या वापर, आप�या श�दसं�ह,           

आपल� भाषा, ��ेसगंसाठ�चे आपले माग�, आपले माग� खाणे क� देखील बदलू करा. परंतु ल�ात ठेवा क�                

कोणतीह� सं�कृती नेहमी सारखी नसतात, दोन सं�कृती नेहमीच समान असतात. आ�ण जर आप�याला             

इतर सं�कृती असले�या लोकांशी �यवहार करावयाचा असेल तर आप�याला हे ल�ात ठेवणे आव�यक             

आहे क� ��येक सं�कृतीचे �वतःचे मह�व आहे, ��येक सं�कृतीचे �वतःचे स�दय� असते आपण सापडतील              

अशा बया�च सं�कृतीत �वचारां�या एका �व�श�ट �काराब�दल, ��ेसगंचा एक �व�श�ट माग�, उ�सव एक             
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�व�श�ट मागा�ने वाग�याचा एक �व�श�ट माग� आहे. सं�कृती �शकवते लोकांना लोक कसे �वचार करायचे,              

वाग�याची, ��त��या कशी �यावी ते �शकतात. मानव �हणनू आपण लव�चक �ाणी अस�यामळेु, आपण             

�या सं�कृतीत राहात आहोत �यास आपण �वतःला एक�करण करणे आव�यक आहे. आजकाल�या            

अनेक सम�या आ�हाला डाय�पो�रक (Diasporic) वा�तवाची जाणीव क�न देतात. आप�यापैक� बया�च           

भारतीय लोक इतर देशांत �था�यक होणार आहेत. सरुवातीला, �यां�यात काह� फरक असू शकतो,             

स�ुवातीला ते एक �कारचा संघष� ओढवू शकतात, परंतु एखा�या �व�श�ट सं�कृतीत बया�च काळापासनू ते              

राहतात �हणनू ते वापरतात आ�ण ��य�ात �यांना कधीकधी खपूच कमी वाटेल ते सां�कृ�तक ध�का              

होते आ�ण जे�हा आपण �व�श�ट जीवनाची �व�श�ट शैल�, एका �व�श�ट प�रि�थतीब�दल �व�श�ट            

��तसादासह, आ�ण नंतर आपण �व�श�ट जीवनाशी प�र�चत नसाल त�ेहा या सां�कृ�तक ध�का            

उ�भवतात आ�ण नंतर एकटेपणासार�या एकाक� आहोत असे वाटू लागत.े त�ुहाला मा�हती आहे क� एक              

अ�तशय ��स�ध कादंबर� आहे जी �च�पटा�या आकारात बदलल� आहे आ�ण ती नेमसेक (Namesake)             

आहे. आप�यापैक� बरेचांनी कदा�चत ती म�ूह� पा�हल� असेल. आ�ण �या �च�पटात, आपण ना�यका शोधू              

शकता, जी आप�या पतीसोबत अमे�रकेत राह�यासाठ� जाते आ�ण जे�हा �तला हॉि�पटलम�ये बाळाची            

अपे�ा असते त�ेहा ती आप�या �वत: �या देशाची आठवण करते. �यां�याबरोबर खपू लोक होत.े पण इथे                

अमे�रकेसार�या देशात ती एकट�, शा�त वाटते आ�ण ती �तथे काह� सुंदर वा�य आहेत जेथे "केवळ               

देशात�या बाळाला ज�म देणे" �हणतात. तर, हा एक �कारचा सां�कृ�तक ध�का कसा आहे हे आपण               

पाहतो, पण ��य�ात जर समेट कर�याचा �य�न केला तर मला वाटते क� जग हे एक सुंदर �ठकाण                 

बनेल. आप�याला सं�कृती समजनू घे�याची आ�ण सं�कृती समजनू घे�याची गरज आहे, आप�याला            

�च�हे, �वधी, म�ूय, नायक, उपासना आ�ण सव� मा�हत असणे आव�यक आहे. कारणआपण जाणता क�               

जर आपण एका वेग�या जगाम�ये �नरंतर अ�नधा�य �मळवणार आहोत तर आपण बहुतके सम�या             

उ�भव ूशकता.  

सं�कृती समज�यासाठ�, गो�ट� समजून घेणे आ�ण या गो�ट�ंम�ये भाषा, इशारे, वैयि�तक �व�प, धम�,             

त�व�ान, म�ूय, कौटंु�बक परंपरा आ�ण इ. �ामा�णक जगत अस�याकरता सं�कृती समजायला नेहमीच            

चांगले असत,े बया�चजणांना बया�चदा त�ार� होतात जे�हा �यांना �यापक जगता येते आ�ण जे�हा �यांना              

एका वेग�या देशात राहता येते त�ेहा �यांना वाटते क� ते दसु�या �मांकाचे नाग�रक आहेत. कारण ते                

खरेतर सं�कृतींबरोबर जात नाह�त, जे �तथे �च�लत आहे. परंत,ु आपण समजनू घे�याचा �य�न केला              

पा�हजे क� सं�कृती �शक�या जाऊ शकतात, आपण �ानी आहात हे आप�याला ठाऊक आहे. एकदा              

आपण आप�या देशा�या �भ�न भागाम�ये असतांना आपणास �भ�न सं�कृती �दसत,े परंतु �या काळात             

राहून आपण असे मानले क� आपण सं�कृतीचे �प धारण केले आहे आ�ण आप�याशी तलुना करताना               

आपण तलुना करायला स�ुवात करता त�ेहा आप�याला वाटते क� इतर सं�कृतीतील लोक ते             

आप�यासार�या संवेदनशील नाह�त तर, हे असे कसे घडते हे आपण �या सं�कृतीत राहत आहात �या               

सं�कृती�या सहवासातील आप�या मागा�मळेु हेच घडत.े सां�कृ�तक नमनेु ता�क� क आहेत. �व�श�ट           

परंपरेचा इ�तहास आ�ण �व�श�ट परुाणकथांचा इ�तहास तपास�यास, आप�याला असे आढळेल क�           
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�व�श�ट प�धती �व�श�ट तका�वर आधा�रत आहेत. आपण एक भारतीय �हणनू ओळखले जातो. मी एक              

बाईक चालवत असताना, अचानक एक मांजर र��यावर आला, मांजर ओलांडून मी एक �ण थांब�वले.              

माझा परदेशी �म�, �याने त�ार करायला स�ुवात केल� क� तू का थांबवलं, कारण �या�यासाठ� हा एक                

असामा�य असा �कार होता. परंतु आप�या सं�कृतीत, आप�याला बया�चदा असे वाटते क� आप�या             

मागा�ला ओलांडलेल� एक मांजर ददु�वीतचेी ल�णं आहे, ती �हणजे दगुु�णांची �च�हं, �याच�माणे इतर             

सं�कृतीं�या �वतः�या समजतुी आहेत �या आप�याला कदाचीत त ेसोयी�कर वाटणार नाह�. 

आपल� सं�कृती आपल� ओळख दश�वते आ�ण �यास आप�याला आपलेपणाची भावना येते जे�हा आपण             

एका वेग�या देशात जाता त�ेहा बरेच लोक ते परत येतात आ�ण ते परत येतात त�ेहा आ�ह� आप�या                 

�वतः�या देशात परत आलो आहोत, त�ेहा आपण आप�या �वतः�या अ�नपदाथा�ची चव घेऊ शकतो,             

िजथे आपण आप�या आय�ुयाचा माग� �ा�त क� शकतो. आता हा ��न उ�भवला आहे, कारण              

आप�याला वाटते क� इतर सं�कृती सव� धो�यात आहेत, हे असे नाह�. सं�कृती ��य�ात अ��य आ�ण               

��यमान, सह ��यमान आ�ण ग�तमान आहे. ल�ात ठेवा, परुातन काळात एक परुाणकथा            

समज�यासारखी कोणती गो�ट पूण�पणे बदलल� आहे, आपण एखा�या �व�श�ट रा�याचे �कंवा एखा�या            

�व�श�ट समदुायाचे अस�यास, आप�याला आढळेल क� आप�याकडे �भ�न �व�वास आहे. त�ुहाला           

मा�हत आहे, आप�याला इतर धम�, अ�य �व�वास, इतर धमा�ब�दलह� खपू संवेदनशील असणे आव�यक             

आहे कारण आपण जे काह� केले ते अं�तम स�य नाह� जग अशी जागा आहे िजथे सं�कृतींचा सम�ृध                 

�व�वधता आहे आ�ण िजथे धमा��या सम�ृध �व�वधतचेी मा�हती आहे. इथे मला महा�मा गांधींनी देवाला              

काय सां�गतले याब�दल आठवण क�न �दल� पा�हजे, "देवापय�त पोहोच�याचे वेगवेगळे माग� आहेत, पण             

नंतर देव हा अं�तम उ�देश आहे". �याच�माणे, एका �व�श�ट सं�कृतीचे वेगवेगळे माग� आहेत, �हणजे              

��येक सं�कृतीची �वतःची सुंदरता आहे हे समजनू घे�यासाठ� आप�याला एक �कारचा �व�वास असणे             

आव�यक आहे. ��येक सं�कृतीची �वतःची ओळख व मह�व आहे. 

सं�कृतीचा म�ुय प�रमाण खरोखर काय आहे? �थम संदभ� आहे, आ�ण नंतर तथेे �यि�तवाद,             

औपचा�रक, संवाद शैल�, वेळ माग�दश�न इ�याद�. आपणास हे आढळेल क� हे सव� �भ�न आहेत. समजा,               

त�ुह� एका देशात रहात आहात, कारण देशा�या एका �व�श�ट भागातनू तमुचा ज�म झाला, ��य�ात              

आपण काह� �व�श�ट गुण जाणनू घेऊ लागतो, जे आप�या घर� सराव कर�त आहे. आपण आप�या               

पालकांना �या �कारे पाहतो �या�माणे वाग�यास स�ुवात करता. �व�श�ट वेळेनंतर, जे�हा आपण            

उघडक�स पडतो त�ेहा त�ुहाला कदा�चत फरक कळेल. �हणनू, या ��येक �वषयासाठ� ��येक �य�तीला             

एका �व�श�ट संदभा�त जगणे आव�यक आहे आ�ण इथे आहे क� आपण संपणू� जगाला दोन सां�कृ�तक               

संदभा�त �वभागले जाऊ शकत.े आ�ह� नंतर �यावर चचा� क�, िजथे आपण �हणतो क� जगा�या दोन               

सां�कृ�तक संदभ� आहेत. �थम उ�च संदभ�, उ�च सां�कृ�तक संदभ� आहे, तर आ�ह� सां�कृ�तक संदभ�              

कमी आ�ण या दो�ह� सं�कृती�या लोक आहोत, ते ��य�ात ��त��या देतात आ�ण वेग�या �भ�न              

आहेत उदाहरणाथ�, वेग�या प�धतीने ते एखा�या वेग�या प�धतीने ��तसाद देणाया� भाषते ��तसाद            

 155  



देतात, ते वेग�या प�धतीने वेळेस ��तसाद देतात, परंतु या सवा�चे �वतःचे मह�व आहे �कंवा मानव               

�हणनू पढु�ल �यि�तवाद येतो, नंतर औपचा�रकता, संवाद शैल� आ�ण वेळ व माग�दश�न. 

जे�हा आपण औपचा�रकतबे�दल बोलतो, त�ेहा आपण हे पाहतो क� आप�यापैक� अनेक महान            

परंपरावाद� आहेत आ�ह� एक �व�श�ट परंपरा पाळतो आहे �हणनूच आपण आप�या परंपरे�या            

�य�त�र�त काह�तर� करता त�ेहा आपण खरंतर हा��याचा �वषय बनतो �कंवा आपण चच�चा �वषय             

बनतो, कधी कधी आपण इतके संवेदक होतो, �यामळेु काह�ह� साजरा कर�यासाठ� �व�श�ट �वधी आ�ण              

सामािजक �नयम असतात. आपण आप�या सं�कृतीत अ�तथीस �मळ�वलेले माग� �भ�न सं�कृतींम�ये           

लोकांपय�त कसे �ा�त होतात ते वेगळे आहे. तर, ��येक सं�कृतीची �वतःची स�दय� असत.े आ�णआपण               

भारतीय �हणनू शोधू शकाल आपण भारतीयांकडे अ�धक सोयी�कर आहोत, कारण भारतीयांत आपण            

अ�धक उदार आहोत, कारण भारतीय लोक आ�ह� अ�धक आवडतात आहोत. परंतु नंतर आपणास             

आढळेल क� �भ�न सं�कृती असले�या लोकांना �यां�याकडे �नर�नरा�या �कारची औपचा�रकता आहे.           

उदाहरणाथ�, जे�हा आपण बोलतो आ�ण जे�हा आपण ��त��या देतो त�ेहा ते अमे�रके�या बोल�याव�न             

पणू�पणे वेगळे असत.े असे आढळून आले आहे, अ�यासकांनी असे सुचवले आहे क� अमे�रकन अ�धक              

सहज, ��य� आहेत आ�ण ते फार लवकर �बदंकूडे (to the point) येतात. ते अ�धक सहज आहेत,                

आप�याला मा�हत आहे क� ते अ�धक थेट देखील आहेत. आपण असे �दसनू येईल क� जे�हा लोक जे�हा                 

अमे�रकेला संबो�धत करतात त�ेहा �यावसा�यक �म�टगंम�ये �या लोकांना लोक संबोधतात �या�माणे           

�ी. ए�स आ�ण �ी. वाई, (Mr. X, Mr. Y) माझे �हणणे आहे क� ते �यां�या शीष�कानसुार �कंवा �यां�या                  

प�ह�या नावालां�वारे लोकांना संबो�धत करतील. परंतु मग काह� इतर देशांम�ये जपानम�ये ह� परंपरा             

आहे, उदाहरणाथ�, ते �ीमान वाजपेयी यांना असे �हणतात, क� �ीमान �धान मं�ी, चीनम�ये, �ीमंत              

यां�यासारखे असे. तर, ��न �यावसा�यक �यवहारा�या बाबतीत अगद�च नमदू आहे, जे�हा आपण येथे             

�नगो�शएट कर�त असता त�ेहा आप�याला आढळेल, अमे�रकन लवकरच �बदंकूडे (to the point) येतात.             

आ�ण जर आपण अमे�रकन लोकांशी संवाद साधत असाल तर आप�याला आढळेल क� �यांना शांततते              

�ेम नाह�. जर त�ुह� काह� काळ शांत रा�हलात, तर �यांना वाटते क� ते लवकरच अधीर झाले आहेत                 

�हणनूच एका त��ाने असे �हण�यास सां�गतले क� आ�शयाई लोकांनी हे खपू चालायचे, ते जर              

परवानगी देतात तर ते काह� काळ शांत रा�ह�यास ते अ�धक �मळवू शकतात. �यवसाय करार सवलत.               

मेि�सकोम�ये असताना, जे�हा �यवसायाकडे उतर�यास सांगतात त�ेहा �यांना खरोखरच दखुापत झाल�           

आहे आपण असे ल�ात येईल क� मेि�सकन लोकांनी �थम �यांना काय करावे हे सांगणे आव�यकआहे.                

�यां�याकडे बरेच सौज�य असतील, �यांना भरपरू खायला �मळेल, �यांना भरपरू बर�च शभेु�छा आ�ण             

अखेर�स, जर आपण �यांना ये�यास सां�गतले तर ते काय �हणतात �या �यवसायात ते ��य�ात गरम               

वाटत आहेत. ते �यवसायातील �यवहारांना मह�व देत नाह�, परंतु ते जे काह� बोलतात ते ��य�ात               

सौहादा�ला अ�धक मह�व देतात. जपानम�ये एक �व�श�ट परंपरा आहे, ते �व�वास करतात, �यांनी काडा�ची              

देवाणघेवाण आ�ण एक �कारचा �वधी �हणनू कागदप�ांवर �वा�र� केल� आहे. आता, एका            

�नर��णाम�ये, असे �हटले जाते क� ते अमे�रकेतील, ते बया�चदा हॅ�बग�र शैल� �यव�थापनाचे            
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(Hamburger Style) पालन करतात. �याचा अथ� असा क�, जर� �यांना ट�का करायची असेल क� ते काय                

करतील तचे ते �थम तु�हाला कुटंुबाब�दल �वचारतील, ते कुटंुबाब�दल �वचारतील जेणेक�न इतरांना हे             

�हणता येईल क� ते फ�त वर�या �तरावरच बनलेले आहे. आ�ण शवेट�, ते खरंच आपण आ�ण शवेट�                

�दशनेे ट�का करतील, ते ��य�ात �यांचे गुण अगद� �प�ट करतात आ�ण जे इतर लोक सहसा असे                

�हणतात क� हे खरोखर अंबाडाचे तळाचे आहेत. आता ��न हा संवादा�या ��ट�ने अगद�च आहे,              

आप�याला अमे�र�यांचा काय �हणता येईल आ�ण जपानी काय �हणत आहे यात फरक आहे. शांततचेी              

देखभाल कर�या�या बाबतीतह�, मी �हटलं क� अमे�रक�स जा�त मौन सहन क� शकत नाह�त आ�ण ते               

नेहमीच जा�त बोलतात, त ेअगद� थेट होऊ इि�छतात आ�ण त ेलवकरच लवकरच या म�ु�यावर येतात. 

परंत,ु आपण यरुोपीयन सापडतील, ते कधीह� आपले आमं�ण न घेता आपले प�हले नाव वापरतील, याचा               

अथ� ते अ�धक औपचा�रक आहेत, आ�ण ते आपले �थम नाव वापरत नाह�त, तमुचा प�हला कोण�याह�               

आमं�णा�शवाय नाव या संदभा�त अरबी, द��ण अमे�रकेतील आ�ण ए�शयाई नाग�रकांना �यां�याशी           

�यवसाय करार करायचा असेल तर ते �व�वास ठेवतात क� ते �यापा�रक �यवहारापे�ा मै�ी आ�ण              

सौहादा�ची जाणीव बाळगतात, मै�ी आ�ण सौहाद� �थम येतो आ�ण �यवसायाची देवाणघेवा नंतर येते.             

लोकांना मह�व दे�याब�दल, पा�चा�य, �वशषेत: पाि�चमा�य देशांचे लोक, ते अ�धकआरामशीर असतात,            

ते �यां�या सामािजक ि�थती�या आधारावर लोकांना अ�धक जागा दे�यास परवानगी देत   नाह�त. ते             

��य�ात लोकांना लोकांशी वागतात आ�ण ते वाग�यासाठ� जा�त धार देत �कंवा खपू जा�त धार              

लाव�यावर �व�वास ठेवत नाह�त. आता, मी �हणेन मा�या ��य �म�ां�माणे जग हे जाग�तक �यासपीठ              

आहे ते वैि�वक �ठकाण आहे जेथे ते सं�कृतींचा सम�ृध �व�वधता आ�ण सं�कृती�या या �व�वधतमे�ये              

आपण सवा�नी समजनू घे�याचा �य�न केला पा�हजे, इतर सं�कृतीपासनू आपण लोकांशी कसे संवाद साधू              

शकतो सं�ेषण शैल�ब�दल आ�ह� चचा� केल� आहे क� अमे�रक�स अ�यंत सरळ आहेत, ते ��य�ात              

पा�व�भमूीचा वापर कर�याचा �य�न करत नाह�त, परंतु नंतर �यांना जे�हा ट�का करावी लागत,े त�ेहा ते               

आप�याला �याब�दल �थम �वचारतील. परंतु इतर मागा�नी ते अ�धक सरळ आहेत, ते शांतता आ�ण              

�वलंबाने अ�व�थ आहेत, ते �वलंब सहन क� शकत नाह�त. जे�हा आप�याला �यां�याशी एक श�द येत               

असेल त�ेहा जे�हा �यां�याशी आपलं आदान�दान होत असेल तर श�दशः श�दशः अथ� घेतात, ते असं               

मानत नाह�त क� श�दांना खरोखरच एक पा�व�भमूी आव�यक आहे �हणनूच, अमे�रके�या लोकांशी            

�यवहार का करावा हे आपणास �वशषेतः करावे लागेल. अरबी आ�ण द��ण अमे�रके�या बाबतीत, ते              

��य�ात का�या�मक भाषते �व�वास करतात. ते लवकरच लवकर येऊ शकत नाह�त, ते भरपरू पा�व�भमूी              

तयार करतात आ�ण मग ते काय सांगू इि�छत आहे हे सांग�यास येतात. या संदभा�त, नायजे�रयन शांत                

आहेत आ�ण ते अ�तशय �प�ट आहेत. ते अ�तशय �प�ट आहेत, ते बनले आहेत, �यांना बया�च               

देवाणघेवाण कर�यात �व�वास वाटत नाह�, आ�ण ते बया�च वेळा शांत आ�ण �प�ट होतात. जर� जम�न               

थेट आहेत, पण नंतर ते मह�वह�न आहेत, तथेे एक ��स�ध �हणआहे, िजथे आपण �हणतो "अमे�रकन                

अ�े�षत आहेत, अमे�रकन ��य� आहेत, जम�न अनेकदा कमी असतात आ�ण जपानी जा�त सू�म             

असतात". अमे�रकन आ�ण जम�न, ते श�दांवर अ�धक जोर देतात, श�द श�दशः घेतात. �हणनू, जे�हा              
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आपण संवाद साधत असता, कारण ह� सं�कृती एक �कारचा फरक असू शकत,े जे�हा आपण �यां�याशी               

चचा� करत असतो त�ेहा जे�हा �यां�याशी �यवसाय करार असतो. करारा�या ��ट�ने अमे�रक�स बया�च             

बाबतीत ते मानतात क� ते कमी संदभ� असले�या सं�कृतीपासनू आहेत. ते श�दांवर अ�धक भर देतात, ते                

असंवय� �कंवा गैर-श�दांना जा�त मह�व देत नाह�त. 

दसुर�कडे याऐवजी �ीक लोकं करारानसुार औपचा�रक �नवेदन करतात आ�ण ते करारनामा (Agreement)            

एक औपचा�रक �नवेदन �हणनू करतात. आ�ण जे�हा ते ते औपचा�रक �नवेदन �हणनू वागतात त�ेहा ते               

खरंच खपू गंभीर होत जातात कारण ते �यावर �वा�र� कर�यार आहेत. आ�ण जपान�या लोकांनी हे               

�प�ट केले आहे क� करार हा उ�देशाचा एक �नरोप आहे, कारण गो�ट जशी सुधारते तसतसे ते �व�वास                 

करतात. ते अमे�रके�माणेच �व�श�ट नाह�त, जे श�दांवर जा�त जोर देतात. या संदभा�त, मेि�सकन, ते              

एक कला�मक �कारचे कं�ाट मानतात जो एकआदश� जगात पूण� केला जाऊ शकतो, �यायोगे ते श�दांवर                

अ�धक जोर देऊ शकत नाह�त, कारण ते थोडे लव�चक आहेत. आ�ण �यांना हे समजते क� �यवसायात                

आणखी पढेु जा�याअगोदर काह� गो�ट� येतात आ�ण �या केवळ एका आदश� जगात पणू� के�या जाऊ               

शकतात. जे�हा आपण एखा�या अरबीशी �यवहार करत असतो त�ेहा �यांचा असा �व�वास आहे क� करार               

अपमानजनक आहे, ते अ�धक भर देतात आ�ण अरब लोक ��य�ात उ�च संदभ� सं�कृतीतनू येतात,              

�हणनूच ते अ-मौ�खकांना अ�धक भर देतात. आम�या नॉन�हॅबरल क�य�ुनकेशनम�ये हे आधीच बोलले            

गेले आहे क�, श�दां�शवाय सं�ेषण कर�या�वषयी चचा� करताना, लोक �या �कारे दरू अंतरापय�त पोहोचू              

शकतात, लोक संवाद साधताना खो�या कर�यास तयार करतात, ते देखील लांब मागा�ने जातात. आपण              

यएूस आ�ण कॅनडा मधील लोकांना शोधू शकता, ते ��य�ात 5 फूट अंतरापय�त कायम ठेवतात जे ते                

सं�ेषण कर�त असतात जे एका सं�कृतीसाठ� असमाधानकारकपणे बंद होऊ शकतात आ�ण जे अरब             

लोकांसाठ� असमाधानकारकपणे वेगळे अस ूशकतात. 

वेळेनसुार इतर सं�कृतीं�या लोकांना �यां�याकडे �भ�न माग� आहेत, ते वेळेनसुार �भ�न प�धतीने            

वागतात. बया�चदा असे �हटले जाते क� आ�शयाई वेळेवर असतात, परंतु ��य�ात ते बया�च वेळा ते               

�वचारात गुंतवतात आ�ण शवेट� काह� वेळा ते आप�या �वतः�या देशातह� �वलंब लावत असतात, तर              

काह� सं�कृतींम�ये ते वेगवेग�या रा�यांम�ये आ�ण �व�वध सं�कृतीत आढळतात. वेळेवर जा�त भर            

�या. पण काह� सं�कृतीत, ते ��य�ात वेळेस मह�व देत नाह� परंतु �यांना असे वाटेल क� ते होईल, ते                  

ये�या काह� वषा�त होईल, �हणजे ते इतरां�या तलुनेत जा�त नाह�त. उ�र अमे�रक�स, ते ��य�ात वेळ               

�हणनू एक व�तु �हणनू �वचार करतात आ�ण ते खपू वेळ वाया घालवू इि�छत नाह�त �हणनूच               

एखा�याला बया�च काळापासनू राखनू ठेव�यात आले आहे, आता बाहेर वाट पाहत आहेत, तर ते फ�त वेळ                

वाया घालव�याचा �वचार करतात, हे फ�त कारण आहे वेळ �यां�यासाठ� पैसे आहे. येथे, या संदभा�त, मी                

त�ुहाला एक उदाहरण देतो क� एखाद� अमे�रकन �य�ती �याला काह� उपकरणे �वकत �यावी लागतील,              

�याला बराच वेळ थांबावे लागले, �हणजे दोन तासांपे�ा जा�त, पण �या �य�तीने खरेद� करायचे होते               

�तला ती चांगल� मा�हत होती क� �या�या दहशतवादाब�दल काह� वेळा �श�थल होते. �हणनू, ती              

गंभीरपणे �तला याची जाणीव झाल� ती �तने घेतल� नाह�. �हणनू, एखा�या �व�श�ट �य�तीने घेतले�या              

 158  



एखा�या �व�श�ट सं�कृतीब�दल �कंवा �व�श�ट सं�कृतीतील सद�यां�या �हण�या�माणे आपण         

जाग�क अस�यास, ते सौ�यांना चवदार, अथ�पणू� करणार आहेत. परंतु बया�च देशांम�ये आप�याला असे             

आढळेल क� हा वेळ गांभीया�ने घेतला आहे. काह�वेळा, काह� इतर सं�कृती�या लोकांना माझे �हणणे              

वेळेवर ��तसाद देते जे अ�तशय मह�वाचे आहे, वेळेवर ��त��या अ�तशय मह�वाची आहे, वेळेवर स�ला              

�मळणे फार मह�वाचे आहे. जग एक सं�कृती आहे जेथे सव� सं�कृतींचे लोक एक� येऊन चचा� करतात. या                 

सव� गो�ट� �कती मह�वपूण� आहेत हे समजनू घे�यासाठ� आप�या सवा�ना धैया�ची आव�यकता आहे.             

बया�च लोकांना ते बया�चदा �यि�तम�वात �व�वास करतात आ�ण �यांना हे समजत नाह� क� लोकांना              

खेळावेच लागत,े लोकांना गटांम�ये काम करावे लागते आ�ण गटांम�ये सहयोग (co-operation) असत.े            

तर, बया�च देशांम�ये आपणास असे आढळेल क� �यां�याकडे जागा �वतरणाची अनेक मागा�ची इ�छा आहे.              

आपण बया�च देशांत सापडले, बॉस कोपरा जागा �यापत असतो तर काह� देशांम�ये, �वशषेत:             

मेि�सकोम�ये, बॉस म�यभागी असले�या जागा �यापतात िजथे इतर सव�जण बसलेले आहेत, आ�ण ते             

आप�यासमोर �यां�याब�दल बरेच ल� देतात. तर, अगद� काह� �व�श�ट सां�कृ�तक �नयमांनसुार देखील            

�थानाचे माग�दश�न केले जात.े  

 

आप�या मागील �या�यानात आपण आधीच वाचले आहे, कसे जागा, वेळ, भाषा, ते देखील लांब              

मया�देपय�त जातात. आप�याला मा�हत आहे क� वा�त�वक सम�या आ�यावर घडते त�ेहा आपण            

�व�श�ट श�दा�या श�दसं�हाने वा�त�वक अथ� समजू शकत नाह�. काह� �व�श�ट हॉटेलमधील �व�श�ट            

जा�हराती आढळ�यास, आप�याला असे ल�ात येईल क� जगाला चांगले �थान बनव�यासाठ� ते अनेक             

देशांम�ये मा�हत आहेत. ते जा�हरातीं�या ओळींचा अनवुाद करतात. आ�ण एका हॉटेलम�ये �यांनी एका             

ि�वस रे��ाम�ये एक ि�वस रे�टरा म�ये �ल�हले होते क� �यांनी �ल�हले होते क� "आमचे म�दरा तु�हाला                

सव� काह� �वस� देईल �कंवा आम�या दा� आप�याला कुठेह� येऊ देणार नाह�त" आता ��न असा आहे क�                 

आपण �याचा श�दशः अथ� लावून अथ� पणू�पणे �भ�न होतो, मला आवडले क� दा� आप�याला कुठेह�               

सोडणार नाह�त. �याच�माणे, �यांनी �या �या हॉटेलम�ये �ल�हले होते �या इतर बाहेर�ल भागात             

बारकाईने आप�या मलुांना ठेव�याची परवानगी नाह�. आता हा ��न �हणजे काय �हणता येईल आ�ण              

काय बाहेर पडले हे दोन �भ�न अथ� होते क� ि��यांना बारम�ये परवानगी न�हती तर ते �या �कारे �लह�ले                  

गेले ते ��य�ात अथ� वेग�या अथा�ने होत.े दसुरे उदाहरण �हणजे पाणी. एक हॉटेल असे सू�चत क�                

इि�छत होते क� �याचे पाणी अगद�च श�ुध आहे आ�ण "ते �हणाले क� आपले पाणी �यव�थापकानेच               

�दले आहे." आता, अशा प�रि�थतीम�ये अनेकदा आपण येतो, परंतु वेळेची गरज �हणजे आ�हाला जे              

सां�गतले गेले आहे �याचे सार समजणे आव�यक आहे आ�ण ते �या प�धतीने सां�गतले गेले आहे               

�या�माणे नाह�. अ�यथा, यामळेु सं�द�धता �नमा�ण होईल आ�ण आ�हाला असे वाटेल क� आपण एका              

अशा जगात आहोत जेथे ह� सं�कृतीचा ��न आहे �यामळेु आपण �वत: ��य �म�ांनो, जग एक अशी                

जागा आहे िजथे आप�याला एक� काम करावे लागते आ�ण िजथे आपण सवा�नी �कंवा इतरांना समजनू               

�यावे क� सां�कृ�तक �व�वधता एक वा�त�वकता आहे आ�णआजआप�याला जगाम�ये यश�वी �हायचे             

असेल तर आप�याला सां�कृ�तक स�य समजनू घेणे आव�यक आहे. अथा�तच, एखा�या �व�श�ट            
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सं�कृतीचा �वचार कर�यासाठ� काह� वेळ लागतो, पण जर आपण आप�या पातळीवर सव��म �य�न             

केले तर आपण एक सं�कृती जाणनू घेऊ शकू आ�णआपण एका सं�कृतीला चांग�या �कारे ��तसाद देऊ                

शकू. कोणतीह� सं�कृती कोण�याह� तक� शा�� �शवाय नाह�, हे आप�याला कळले आहे आ�ण आ�ह�             

दसु�या सं�कृतीला कमी लेखत नाह� कारण लोकसमदुायाम�ये लोक आणणे ह� म�ुय भ�ूमका आहे.             

�हणनू, सं�कृतीला देखील अशी भ�ूमका आहे. आप�याला मा�हत आहे क� आपण जगा�या अ�धक             

गो�ट�ंब�दल जाग�क होतो, आपण जगा�या नवीन गो�ट� �शकतो आ�णआप�यास एक�प �हावे लागते             

जेणेक�न आप�याला सां�कृ�तक आघात जाचक, वाईट वाटणार नाह�त. खपू ध�यवाद. 
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सॉ�ट ि�क�स  

(Soft Skills) 

डॉ. �बनोद �म�ा, 

मान�वक� व सामािजक �व�ान �वभाग, 

इं�डयन इंि�ट�यटू ऑफ टे�नॉलॉजी, �रक� 

�या�यान – 19 

सं�कृतींम�ये सं�ेषण (संवाद) करणे 

 (Communicating Across Cultures) 

 

सं�कृतींम�ये सं�ेषण (संवाद) करणे�वषयी�या दसुया� �या�यानाम�ये आपले �वागत आहे. मागील          

भाषणात, आ�ह� �व�वध सं�कृती, �व�वध माग�, सं�कृतीचा अथ� आ�ण या भाषणात बोलत होतो, सहकार�              

संवादाची देखरेख ठेव�यासाठ� आ�ह� �यावसा�यक �हणनू कसे असावे यावर आ�ह� जोर देणार आहोत,             

�यासाठ� आ�हाला सां�कृ�तक �था अथा�त ��येक सं�कृतीत आ�ण ��येक गो�ट�ला समजनू घेणे फार             

कठ�ण आहे, परंतु नंतर �नर��णाने आ�ण अनभुवाने आपण �शकू शकतो व नंतर आपण नेहमी हे               

समजनू घे�याचा �य�न क� शकतो क� संवाद साधताना आपण एक �कारचा क�डलेला (suppressed)             

�कंवा चकु��या संवादात अडकून पडत नाह�. �हणनू, जे�हा आपण इतर सं�कृतीं�या लोकांशी संवाद             

साधता, त�ेहा याला सं�कृतींम�ये सं�ेषण (Communicating Across Cultures) �हणतात. मानवां�माणे          

आ�ह� पवू� �हट�या�माणे आपल� सं�कृती, एकमेव सव��म सं�कृती �वचार�याची �व�ृी आहे. आ�ह�            

बया�च वेळा दलु�� करतो क� इतर सं�कृतींम�ये काह� �व�श�ट तपशील देखील असतात. 

अ��ेड जी ि�मथ यांनी �या�या ��स�ध प�ुतक - संचार आ�ण सं�कृती म�ये प�रभा�षत केले आहे.               

सं�कृती �हणजे कोड आहे, जोपय�त आ�ह� इतर सं�कृतीक लोकांशी संवाद कर�त नाह� तोपय�त आपण              

इतरांना समज�यास स�म नाह�. संवादासाठ� कोडींग आ�ण �च�हे आव�यक आहेत �या �शक�या            

पा�हजेत आ�ण सामा�यक (common to all) के�या पा�हजेत. आपणआप�या जीवनाम�ये देखील �व�वध             

�तीके येतात. आ�ह� अशा जगात राहात आहोत जेथे दररोज �कंवा दसुर�कडे एखा�या गाडीची वाट पाहत               

बसची �ती�ा करत आहे, वाहतकू �स�नलची वाट पाहत आहे, हे सव� �च�ह आहेत, पण नंतर इतर,                

या�शवाय, इतर �च�हे देखील आहेत आ�ण याम�ये संबंध, सं�कृती एक �तीक होते जे�हा आपण              

सं�कृतीशी सं�ेषण करतो, त�ेहा ��य�ात आ�ह� काह� ��तका�वारे एक �कारचा अथ� �य�त करतो.             

मागील �या�याना�या �माणे, आ�ह� काह� श�दांवर ��त��या कशी �शकतो, �व�श�ट प�धतींब�दल           

आपण कशी ��त��या देतो, आपण काह� वत�णकु��या पैलूंवर ��त��या कशी देतो, परंतु नंतर आपल�              

सं�कृती ह� सव��कृ�ट आहे, हे �वचारात घे�यासारखे आहे. आ�ह� �व�वध सां�कृ�तक संदभा��वषयी देखील             
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बोललो आहोत. येथे आप�याला अ�तशय �व�श�ट सां�कृ�तक संदभा�म�ये �वभागले गेलेले जग कसे आहे.             

तथेे दोन सां�कृ�तक संदभ�, कमी सां�कृ�तक संदभ� आ�ण उ�च सां�कृ�तक संदभ� आ�ण �यांचे गुणधम�              

काय आहेत, �वशषेत: उ�र अमे�रका, �कॅि�ड�नया, �ा�स आ�ण जम�नीचे लोक काय आहेत. ते कमी              

संदभ� सं�कृती अंतग�त येतात. या सं�कृतींचा लोक, ते ��य�ात तक� शा��वर अ�धक �व�वास ठेवतात.             

�हणनूच जे�हा आपण �यां�याशी सौदा क� इि�छत असाल, �यांना काय हवे आहे, �यांना �ल�खत              

�कारचा करार हवा आहे आ�ण ते �ल�खत श�दांवर �व�वास करतात. आपण बोलता �या गो�ट�ंवर              

�व�वास ठेवतात. ते ��य�ात नॉन-श�द (wordless) �कंवा नॉन-मौ�खक (non-verbal) �कंवा मौन           

(silence), पॉज़ (pause), �से �कंवा काह� इतर गो�ट� �कंवा वातावरणास कोण�याह� जागा देऊ शकत              

नाह�त. �हणनू, ते अ◌ॅना�ल�टकल आ�ण अ◌ॅ�शन-ओ�रएंटेड भाषते अ�धक आहेत. ते असे मानतात क�             

श�द अ�भ�य�त क� शकतात आ�ण �यि�तम�व अ�धक �भावीपणे �य�त क� शकतात. �हणनू समहू             

क�य�ुनकेशनची वेळ येते त�ेहा, गट वत�न (group behaviour) कर�या�या बाबतीत, ते ��य�ात गट             

काया�पासनू �वतःला मागे घे�याचा �य�न करतात. मी तु�हाला भा�षक ��तसादाब�दल उदाहरणे �दल�            

आहेत, परंतु उ�च संदभ� सं�कृती असलेले लोक �वशषेत: जपान, जपानी खपू राखीव लोक आहेत. ते               

शांततते देखील �व�वास ठेवतात आ�ण ते देखील मानतात शांततचेा अथ�. आ�ण चीनचे लोक, अरब              

देशांतील लोक आहेत, ते वा�त�वक लोक आहेत जे उ�च संदभा�वर �व�वास ठेवतात. ते ��य�ात संदभा�त               

यो�य मह�व देतात संदभ� संवादाम�ये सांग�यात ते अ�धक सहज� आहेत. जे�हा मी अंतः�ेरणा             

(self-motif) सांगतो त�ेहा काय अथ� आहे हे श�दांपे�ा बरेच काह� आहे. ते ��य�ात �वचार करतात, ते                

��य�ात �व�वास करतात क� ते फ�त श�दच न�हे तर श�दांपे�ा अ�धकच असावेत आ�ण ते अ�धक               

�चतंनशील आहेत असे नाह�. ते ��य�ात अ�धक �वचार करतात आ�ण �हणनू मी एक उदाहरण देतो.               

जे�हा जपानी लोकांना एका अमे�रकन �व�े�याकडून उ�पादन �वकत �यावे लागले, जपानी �य�ती काह�             

वेळ वाट पाहत होता, �यांनी आपले हात पार केले, डोळे बंद केले आ�ण यावेळी �वचार करायला सरुवात                 

केल� कारण अमे�रकन खपू उतावीळ लोक होत,े अमे�रकन �हणजे माझा �व�ेता कोण होता, �याने              

जोरदारपणे �वचारले, पण नंतर हेच सां�कृ�तक �भ�नतचेी �करणे आहेत. उ�च संदभ� सं�कृती असलेले             

लोक, ते �वना-शाि�दक अथा�ने जा�त ताण देतात �याचा अथ� फ�त श�दांपुरताच मया��दत नाह�, उलट              

भौ�तक आ�ण सामािजक (physical & social) �यव�थेपासनू ते नेहमी �मळू शकत.े �हणनू जे�हा जे�हा              

आपण उ�च संदभ� सं�कृती आ�ण �न�न संदभ� सं�कृती असले�या लोकांशी �यवहार करत असतो, त�ेहा              

आप�याला काह� गुणधम� समजून �या�या लागतील जे आता चचा� कर�यात आ�या आहेत. आता, जे�हा              

आपण सं�कृतीभोवती संवाद साध�या�वषयी बोलतो, त�ेहा आप�याला हे मा�हत असणे आव�यक आहे            

क� �व�वध संवाद संदभ� काय असू शकतात. कधी कधी आप�याला आंतररा���य जमातींशी बोल�याची             

आव�यकता असू शकते जे�हा �व�वध सं�कृतींमधील लोकांशी आ�ण या लोकांना आपापसांत           

पर�परसंवाद साधता येतो, त�ेहा या सव� लोकां�या काह� �व�श�ट श�दांवर �कंवा एखा�या �व�श�ट             

अ�भ�य�तीवर काह� �व�श�ट भाव, काह� �व�श�ट प�व�ासह तसेच दसुरा संदभ� हा जाग�तक संदभ� आहे              

िजथे संवादाची सं�था आ�ण गटामाफ� त मा�हती�या �ा�स�सअर �ां�चर�फ�शन�वारे (मा�हतीचे         

आदान�दान) केले जात.े आपण जे�हा त�डावाटे त�डी सं�ेषण कर�त असाल �कंवा �ल�खत असेल तर              
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आप�याला सापडले, आपण फरक शोधू शकता. मी िजकडे �हटलं क� जे�हा आपण मेि�सकनंसोबत बैठक              

घेणार असाल तर ते थेट म�ु�याकडे येऊ शकत नाह�त. जर त�ुह� �यांना �यवसायात उत� �याल तर                

�यांना अपमान सहन करावा लागेल, �यानंतर, �ॉस-सां�कृ�तक संवाद आहे. जे�हा सां�कृ�तक संवाद            

असेल त�ेहा वा�त�वक सम�या �नमा�ण होत.े आपण ��य�ात सं�कृती ओलांडून एका �व�श�ट घटनेची             

तलुना करणे स�ु करतो. आप�या सं�कृतीत काह�तर� घडत,े तर ते इतर सं�कृतीत देखील होऊ शकत               

नाह�. मानवांना समजनू घे�याची �व�ृी असते आ�ण जगभरातील सव� व�तू एकाच गो�ट� घडतात असा              

�व�वास करतात, पण तसे नाह�. एका देशात एक हावभाव एक अथ� असू शकतो असे चचा� करताना आ�ह�                 

आधीच �शकलो आहोत, �हणनूच जे�हा आपण आप�या बोटां�या �कंवा हाताने हातवारे क�न जे�चर             

(gesture – हातवारे) कर�त असाल �कंवा उदाहरणाथ� आप�या चेह�या�या मदतीने (facial expressions)            

बोलत असाल, तर वेगवेगळे अथ� आहेत. आप�याला याची जाणीव असणे आव�यकआहे. अ�भ�य�ती�या             

लघ�ु�तमां�या आठवणींचे �मरण करा जे पवू� वापरात होते, ते प�ुहा केवळ इं�ेशन�या अंग�यांवरच न�हे              

तर ���टश पंत�धान थचॅर यां�या�वारे वापर�यात येणारे �वजयकुचाचे (V for Victory) �च�हह� असू             

शकत,े �यामळेु काह� अ�य देशांम�ये वेग�या आ�ण कधीकधी नकारा�मक अथ� होऊ शकतात. �हणनू,             

जे�हा दोन लोक, आपण दोन आ�शयाई, �वशषेत: जे�हा हातात हात घेऊन चालतात त�ेहा एकमेकांना              

ओळखतात जे एक अ�तशय मै�ीपणू� संकेत आहे जे ��य�ात �व�वध सं�कृतीतील लोकांसाठ� वेगळा अथ�              

सांगू शकेल. जे�हा आपण सं�कृतीम�ये सं�ेषण करत आहात, त�ेहा आप�याला या सव� गो�ट�ंची जाणीव              

असणे आव�यक आहे. अथा�त, मी �हट�या�माणे एका �व�श�ट सं�कृती�या सव� वत�णकु��या �नयमांचे            

सव� पैलू जाणनू घेणे खपू कठ�ण आहे, परंतु नंतर काह� हरकत नाह� आ�ण काह� �व�श�ट वत�णकु�ंचे                

�नर��ण क�न हे श�य होऊ शकत.े �व�वध सं�कृती�या लोकांम�ये पर�परांशी संवाद साधणे याला आंतर              

सां�कृ�तक संवाद असे �हणतात आ�ण जे�हा आपण सां�कृ�तक देखील संवाद साधता त�ेहा आपण             

एकाच देशाचे लोक शोधू शकता. उदाहरणाथ�, भारताम�ये आपण असे बघाल क� आपण बंगाल� बोलत              

आहात, पण बंगाल� बांगलादेशी लोकांची भाषा आहे, ठ�क आहे, परंतु बंगाल� आ�ण बांगलादेशी बंगाल�              

भाषते जे�हा ते एकमेकांशी बोलतात, त�ेहा �यांना ते सापडले भा�षक �भ�नता केवळ सं�कृती�या कारण              

आहे. आता हे दोन �भ�न देश आहेत, परंतु नंतर ते समान भाषा बोलत आहेत. �याच�माणे, जे�हा आपण                 

इं�जी बोलतो आ�ण अमे�रक�स इं�जी बोलतात, जर� आपण एकच भाषा बोलतो, परंतु नंतर वेगवेग�या              

स�ूमातीत बोल�याची भाषा वेगळी असतात, जे आपल� संवाद शैल� �भ�न करत.े सं�कृती ह� अंध��धा              

�कंवा अंध��धाचा एक भाग अस�याने आ�ण कि�पत सं�कृतीचा भाग आहे, काह� सं�कृती कोण�याह�             

�कारे �कंवा इतर कोण�याह� वेळी �त�या �वतः�या सां�कृ�तक समजतुी आ�ण अंध��धा �य�त करत.े 

मेि�सकोम�ये, एक सलनूम�ये िजथे लोक पलुक �प�यास जातात जे खरोखर कॅ�टसचे �डि�टलेट आहे,             

आता पलुक �प�या�या आ�ण �याच वेळी जर आप�या कपम�ये एक �कडा पडतो तर तो खपू भा�यवान हे                 

खपूच अशभु असे मानले जाते. आता भारतात जे�हा आपण चहा �पऊ �कंवा �या��ट�ने आपण काह�तर�               

घेत आहात आ�ण एखा�या �कडाम�ये अचानक खाल� पडतो त�ेहा आप�याला हे आवडणार नाह�. तर, हा               

��य�ात सां�कृ�तक फरक आहे. आ�ह� �वचार करतो क� आम�या पे�यातील काह� व�तू कमी करणे              
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ददु�वी आहे तर ते मेि�सकोम�ये भा�यवान मानले जात.े जपानम�ये त�ुहाला बहुतके दकुाने सापडतील,             

�यां�याकडे मनेक� नेकोची ��तमा असेल. या मानेक� नेको �हणजे ��य�ात �बछा�यावर�ल मांजर आहे,             

हे एक चांगले भ�व�य दश�वते आ�ण �हणनूच जपानमधील बया�च दकुाने �यां�याकडे ह� सं�या असेल              

�याचा अथ� अ�धक �ाहकांना आक�ष�त करणे. काह� देशांम�ये, श�द आ�ण �वनीचा देखील वेगळा अथ�              

असतो. उदाहरणाथ�, चीनम�ये आठ लोकांचे आवाज खपू शभु समजले जात,े �वशषेत: सं�ये�या ��ट�ने             

फार भा�यवान. �हणनू �यांना जे आवडते ते नेहमी �मांक 8 ला �ाधा�य देतात जे ��य�ात एक �कारचे                 

सम�ृधी, एक �कारचे चांगुलपणा, एक �कारचे सखुी, आ�ण �हणनूच 8 �मांकाचा �वनी हा भा�यवान              

मानला जातो. 

नंतर हाँगकाँगम�ये, 8 �मांकाचा एक लायस�स �लेट पु�हा एकदा अ�तशय मौ�यवान समजला जातो.             

�हणनूच जा�त लोक परवाना �लेट घेऊ इि�छतात. काह� देशांम�ये, �वशषेत: हांगकांगम�ये, सं�या 4 ह�              

अशभु �हणून वाचता येते जी म�ृयसूाठ� होपीफोन आहे. �हणनूच हॉगंकॉगंम�ये �वशषेतः हॉि�पटलम�ये            

खोल� �मांक 4 नसेल कारण �यामळेु म�ृयलूा स�ूचत करत.े मी आधी �हट�या�माणे सं�ेषणादर�यान             

जागेची देखभाल कर�या�या बाबतीत, लोकांना वेगवेग�या �नयमांचेह� वेगवेगळे �नयमआहेत. सार�या           

से�सचे अरब लोक उ�र अमे�रक�सपे�ा बरेच जवळ आहेत कारण उ�र अमे�रकन आ�ण कॅने�डयन ते              

��य�ात 5 फूट अ�तरावर उ�या आहेत. कॅनडातील लोकदेखील �यां�या संपका��या वेळी ते 5 फूट अंतर               

ठेवतात. अमे�रकेत राहणा-यांसाठ� �यांना अ�धक जागा लागतात, पण जे�हा संवाद आ�ण शांतता येतो             

त�ेहा ते ��य�ात द�घ� शांतता सहन क� शकत नाह�त आ�ण �यांना असे वाटते क� आता शांततचेी                

परवानगी �मळू शकत,े आ�ह� �याऐवजी अ�धक सवलतींचा �वचार क� शकतो कारण लवकरच ते             

ग�धळून जातात. , ते अ�व�थ होतात आ�ण ते �या शांतताब�दल सहन क� शकत नाह�त. आप�या               

सं�कृतीत �ॉस-सां�कृ�तक संवाद �कंवा सं�ेषण करताना, आप�याला �व�श�ट वैया�ब�दल जाग�क रहाणे           

आव�यक आहे जसे क� नै�तक क� ��वरोधी ई�वरशा�सत �वचार ह� अशीच ��धा आहे �हणजेच आमची              

सं�कृती सव��म आहे असा �व�वास. मग �श�ण येत,े बहुतके वेळा आप�याला असे वाटते क�, आपण               

�मळ�वलेल� �श�ण �कंवा आपण एका �व�श�ट �व�यापीठातनू �कंवा �व�श�ट देशाकडून �ा�त केले आहे             

फ�त तचे सव��म. मग �तथे धा�म�क ��धा असत.े आप�या सदैव बहुतके लोकांना आपण नेहमीच              

�व�वास ठेवतो, आमचा �व�वास आहे क� �हदंू धम� हा सव��े�ठ धम� आहे. �याच�माणे, इतरांना असेह� वाटू                

शकते क� �यांचा धम� सव��म धम� आहे. मग �यांचे देश कायदे इतर देशा�या काय�यांपे�ा वेगळे असू                

शकतात. जर� भाषा, मी पूव� चचा� केल� होती क� भाषचेा वापर आ�ण भाषबे�दल ��तसाद आ�ण               

श�दांवर�ल ��तसाद जे सं�ेषणा�या संदभा�त ग�धळात टाकू शकतात, �वशषेत: उ�च संदभ� सं�कृती�या            

बया�च लोकांनी, ते �थानाव�न अथ� काढतात, जागेची देखभाल आपण एक �या�यानात चचा� केल� आहे              

क� जे�हा आपण संवाद साधत असतो आ�ण ��येकजण आप�या �े�ाम�ये �वेश क� शकत नाह� त�ेहा               

�भ�न �े�े आहेत. एक िज�हा�याचा झोन आहे, िजथे लोक �हणतात क� आपले जवळचे लोक केवळ               

तथेेच असू शकत.े नंतर, एक अंतर �े� आहे, नंतर एक मै�ीपणू� �े� आहे, नंतर तथेे एक सामा�य झोन                  

आहे िजथे �वशषेत: प�ां�या दर�यान आपण लोक खपू जवळ नस�यास लोक वेगळे होतात आ�ण              
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�यां�याजवळ अ�धक जागा असत,े परंतु जे�हा ते अंतरंग �े� येतो त�ेहा, इतर कोण�याह� �य�तीने �या               

�े�ाम�ये �वेश क� शकत नाह�. �हणनूच, सं�कृतीत ��येक सं�कृतीला �वतःचे �नयम आहेत, अगद�             

जागा राख�यासाठ�. �हणनूच लोक रंगां�या बाबतीत �यां�या �वतः�या सां�कृ�तक मानदंडांचे पालन           

करतात, तर लाल रंग अ�तशय �तीका�मक असला तर�ह� एक सं�कृतीत ते फारच अशभु होऊ शकतात,               

काह� सं�कृतींम�येह� ते धो�यात आहे. आ�ण �याचवेळी आपण वेगवेग�या सं�कृतीतील लोक जे�हा            

इतर सं�कृती�या लोकांना भेटतात आ�ण जे�हा ते इतरांना �पश� करतात त�ेहा �वे�छेने एक अ�तशय              

ग�धळात टाकणार� प�रि�थती तयार होते आ�ण काह� वेळा, ते देखील ल�जा�पद होते. �या �कारे आपण               

आपल� गैर-�वीकृती �य�त करतो �कंवा नकारा�मक �वचार करतो �हणजे आप�याला �या�कारे           

�हणायचे आहे �यानसुार, याला वेग�या �कारे �य�त केले जात.े 

आपण काय करतआहात हे नाकार अ�भ�य�त कर�यासाठ� आपण यएूस आ�ण कॅनडा म�ये आपण मागे               

आ�ण पढेु डोकं हाल�वतो. आपण यएूस आ�ण कॅनडाम�ये मागे व मागे डोकं हलवलं, तर नाह� �हणतो,                

पण ब�गे�रयाम�ये आपण �वतःला वर खालनू ओढवनू घेतला आ�ण खाल� ढकलले तर नाह� �हणतो.              

जपानम�ये लोक �यां�या उज�या हाताव�न �यां�या नकाराची अ�भ�य�ती �य�त करतात �कंवा �यांची            

नकारा�मक अ�भ�य�ती �य�त करतात, परंतु �स�सल�तील लोक सहसा आपल� हनुवट� वाढव�यासाठ�           

ना ना बोलतात. आता, आपण एक �कारचा संवाद कसा असावा हे शोधू शकता जे�हा आपण भारतीय                

�हणनू असे समजता क� आपण भारतीय आहात, त�ेहा आपण नेहमीच असे समजतो क� �या�कारे              

आ�ह� नाह� �हणतो, इतर सं�कृतीं�या लोकांनी देखील नाह� �हणू नये, परंतु हे खपू �भ�न आहे आ�ण                

कधी कधी आपण इ�छुक असाल, जे�हा आपण इतर सं�कृती असले�या लोकांशी संवाद साधत असता              

तथेे आप�याला होय असे �हणावे लागणार नाह� आ�ण आपले हव �यां�याशी असेच होऊ शकते. मला               

एका �व�श�ट घटनेची आठवण झाल� आहे िजथे कृपा आ�ण बाहे�न ��त�ठे�या बाहेर, एक भारतीय              

�य�ती �याला �डनरम�ये आमं��त केले होते, �याने काय केले ते फ�त नाह� �हणाला. नाह�, मा�याकडे               

अ�धक असू शकत नाह� हे फ�त एक कृपा��ट�नेच होते आ�ण अ�रशः रा�ी�या जेवणात शाि�दक होते               

कारण आपण अमे�रकेला ओळखता, ते अ�धक श�दांम�ये �व�वास ठेवतात, �यांनी �याला अ�धक अ�न             

देणे बंद केले आहे, परंतु ते �याचे �हणणे नस�याचे भारतीय प�धतीने होते आ�ण यामळेु ते �याला उपाशी                 

पोट सोडले आ�ण तो परत आला, तो �याची अ�भ�य�ती �य�त कर�त होता. 

त�ेहा, कधीकधी ��य �म� दोन सं�कृतीतील लोक एकमेकांशी संवाद साधतात त�ेहा गैरसमज होऊ             

शकतात आ�ण आ�ह� येथे एक उदाहरण घेऊ शकतो जेथे एचपी आम�याबरोबर काम कर�यासाठ� �� चचे              

अ�भयंते भा�याने �दले. अ�भयं�यांना आढळून आले क� �यां�या इले��ॉ�नक मेल ए�सच�जेसम�ये यूएस            

लोक लांब मेल आ�ण �� च लोक �ल�हत आहेत, ��य�ात ते कमी �ल�हलेले अस�यामळेु ते अमे�रकेला               

समजले होत.े ह� मा�हती रोख�यात आल� आहे, मा�हती थांबवल� जात आहे. �याच�माणे, आणखी एक              

केस आहे जेथे माझदा नावा�या एका कंपनीम�ये जे�हा अमे�रकेस �यां�या कामात असताना बेसबॉल             

टोपी घाल�यास सां�गतले होत,े परंतु नंतर ते अ�तशय दःुखाने ते �यास घेतले. ते अ�तशय अनौपचा�रक               

लोक अस�याने आ�ण ते अ�तशय दःुखाने ते घेऊन गेले, �दवसा�या शवेट� जे�हा �यांना �वचारले क�               
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�यांनी टोपी का घालू नयेत, �यांना खरोखरच �वची� वाटले कारण �यां�यासाठ� हे फ�त एक अनौपचा�रक               

माग� होते जे ते वेष करतात �कंवा ते क� शकत नाह�त . �याच�माणे इतरह� उदाहरणे आहेत. आप�याला                 

मा�हत आहे क� संवादामळेु संवादा�या ��ट�ने सम�या �नमा�ण झाल� त�ेहा �दलेल� अनेक उदाहरणे             

आहेत. उदाहरणाथ�, जर आपण चीनम�ये एखाद� �य�ती भेट घडवनू आणत असाल तर आपण             

�यां�यासाठ� वाईट �वचारत आहात. �याच�माणे, अमे�रकन लोक सहसा आपणास काय सांगतात ते            

आपले श�नवार व र�ववार कसे होते, पण काह� देशांम�ये, ते ह�त�ेप कर�यासारखेच आहे. जर त�ुह�               

एखा�याला �वचारले क� तमुचा श�नवार कसा झाला, तर तो तमु�या खाजगी जीवनात ह�त�ेप             

कर�यासारखे आहे. अरब सार�या देशात, आपण अरसाची प�नी भेटव�तू देऊ शकत नाह�, परंतु आपण              

�यां�या मलुांसाठ� नेहमी काह�तर� भेट देऊ शकता कारण हे यो�य मानले जाते जर त�ुह� �तला गुलाब                

�दले तर जम�न ��ीला रोमँ�टक �नमं�ण �हणनू एक चकु�चा अथ� लावता येतो. �हणनू, जे�हा आपण इतर                

जगा�या लोकांकडून �कंवा इतर सं�कृतीं�या लोकांकडून संवादाची अपे�ा करत असाल, त�ेहा त�ुहाला            

आढळेल क� ग�धळ हो�याचे कारण असू शकत.े �हणनूच, आप�यास गरजेचे नै�तक क� ��बदंू टाळ�याची             

गरज आहे. सं�कृती �भ�न अस ूशकत ेती �वीकारणे गरजेचे आहे, इतर सं�कृती देखील सुंदर आहे. 

आता, आपण काय करतो आहे, आप�या �वतः�या सं�कृतीब�दल नेहमीच एक ज�टल �े�ठता बाळगतो.             

आ�ण आपण लोकांना �यां�या सां�कृ�तक �ि�टकोनातनू �याय करणार नाह�. जगभरातील सां�कृ�तक           

मानदंडांचा अ�यास कर�यासाठ� काह� वेळ घेणे चांगले आहे कारण जर त�ुहाला आज जगभरात �फ़रले              

पा�हजे, तर त�ुहाला समजनू �यावे लागेल आ�ण सां�कृ�तक �नयमांना ��तसाद �यावा लागेल.            

सां�कृ�तक अ�धकृतता आ�ह� हा सां�कृ�तक ग�धळ टाळ�यासाठ� मदत क� शकतो. अंतर कमी करणे ह�              

गरज आहे आ�ण हे स�ह�णतुा, सहानभुतूी, �वत: ला मत�दश�न कर�यापासून केले जाऊ शकत,े परंतु              

आप�याला धैया�ची आव�यकता आहे आ�ण जे�हा आपण इतरांना अ�धक जागा देऊ करतो त�ेहाच आपण              

हे जा�त क� शकतो इतरांना वाटते आ�ण आप�या सं�कृतीं�माणेच �यांची सं�कृती �ततकेच मह�वाची             

आ�ण मह�वपणू� आहे. आपण कधी कधी अचानक अशी ��त��या देतो, परंतु या सां�कृ�तक गो�ट�              

टाळ�याचा सव��म माग� �हणजे सहन करणे होय. जर आपण काह� काळ सहन केले तर काह�ह� होणार                

नाह�, जर आपण �यास दसु�या �य�ती�या ��ट�कोनातनू पाहता आ�ण आप�याला दखुापत होणार नाह�             

तर काह�ह� होणार नाह�, आपण चकुणार नाह�. काह� गो�ट� आपण नेहमी ल�ात ठेवल� पा�हजेत आ�ण               

आपण जर सां�कृ�तक �वरोधात, कमी सां�कृ�तक संकटातील लोक टाळू शकू हे आ�हाला आठवत असेल,              

तर त ेआप�यासार�या ��तमेब�दल जा�त �च�ंतत नाह�त. 

आता, आ�ह� भारतीय आहोत आ�ह� आम�या ��त�ठेब�दल खपू काळजी करत आहोत, आ�ह� आम�या             

�च�ाब�दल खपू �च�ंतत आहोत. मेि�सकन, आ�शयाई आ�ण इतर संदभ� सं�कृतींचे सद�य, ते सामािजक             

ससुंगतता यासह अ�धक संबं�धत आहेत �हणनूच ते करार �कंवा करारनामासाठ� मै�ी आ�ण सौहाप�णाची             

पसंती करतात. मी आधी �हट�या�माणे, मला असे पु�हा सांगायचे आहे क� जम�न थेट आहेत, अमे�रकन               

कमी थेट आ�ण जपानी फार स�ूम आहेत. �हणनूच जपानी ि��यांना हसणे आवडते त�ेहा ते �यां�या               

ओठांवर हात ठेवतात कारण खाजगी भावनांचे साव�ज�नक �दश�न जपान�या सां�कृ�तक �ि�टकोनातनू           
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अयो�य मानले जात.े �हणनू आप�याला थोडा धीर �यावा लागेल आ�ण आपण या ि�ट�रओटाई�सव�न             

जावे. आपण आप�या समाजावर आधा�रत �य�तीचा �याय करतो. हे ि�ट�रओट�पींग हा एका �व�श�ट             

सं�कृतीचे अवलोकन �कंवा अवलोकन आहे. आपण कुणीतर� करतो, काह�तर� मा�हत आहे आ�णआपण             

��य�ात हा �वचार स�ु करतो क� हा संपणू� समाज करतो. जर काह� समाज चकू आहे, तर �याचा अथ�                  

असा नाह� क� �या �व�श�ट �व�वासातील �कंवा सं�कृतीचे सव� लोक वाईट होतील. त�ुहाला मा�हती आहे,               

आं�या�या पणू� बा�के�टगंम�ये आ�ण आंबे कुजलेले आहेत असे �हणता येत असेल, तर काह� आंबे उ�म               

देखील आहेत. �हणनू, या �ढ�ब�धतांपासनू �वतःला टाळ�याचा �य�न करा. आपण जे�हा लोकांना            

�याय देता त�ेहा आप�याला मा�हत असत,े जे�हा आपण एखाद� �य�ती �ढ�वाद� ��यां�या            

�ि�टकोनातनू �याय करतो, त�ेहा �य�ती �नराश वाटू शकत,े ते मन वळवू शकतात. तसेच, एखा�या              

�य�तीम�ये �वशषे ��तभा शोधणे आ�ण �याला फ�त ि�ट�रओटाई�सचा �वचार न करणे ह� काळाची             

गरज आहे. आ�ह� या संदभा�त काय क� शकतो, जातीय-सं�कृतीपासनू ते जातीय-सापे�वादापय�त जाणे.            

आता, हे ethno-relativism काय आहे? हे ethno-relativism असे �हणणे �कंवा 6 ट��यांत समजून घेणे              

आहे.  

लोक जे�हा जातीय सं�कृतीतनू येतात त�ेहा आपण �या सं�कृतीला नाका� नये. जे�हा ते             

जातीय-सं�कृतीपासनू ते जातीय-सापे�तकेडे येऊ इि�छतात, त�ेहा �यांना या अव�थांमधनूच जावे          

लागत.े ते ��य�ात पाहतात क� इतर सं�कृतींम�ये फरक असू शकत नाह�त, �याऐवजी ते �वतः�या              

सं�कृती�या ��यात �वतःची जगाची ��ट� वाचवू लागतात. कमीत कमी तासांची गरजआहे, कमी करणे              

नेहमी चांगले असत.े काह� सामा�यतचेी काह� �माणात शोधणे नेहमी चांगले असत.े सं�कृती �भ�न             

आहेत, परंतु �याशी संबं�धत काह� समानता आहेत आ�ण आ�हाला सधुारणे आव�यक आहे �कंवा             

�वीकृती, अनकूुलन यावर अ�धक ल� क� ��त करणे आव�यक आहे. जर आपण एखा�या �व�श�ट             

सं�कृतीत खरोखरच �वागत क� इि�छत असाल तर आपण यथायो�य सं�कृतीशी जळुवनू घेणे            

आव�यक आहे आ�ण जर आपण असे क� शकला तर आपण एक��त हो�यास स�म होऊ शकाल, आपण                

�वतःला एक� क� शकता. 

��य �म�ांनो, आपण एक लांब मागा�ने आलो आहोत आ�ण आ�ह� समजलो क� जगात �व�वध सं�कृती               

आ�ण �भ�न सं�कृती आहेत, ��येक सं�कृती अ��वतीय आहे, ��येक सं�कृती �वतःच वेगळी असत.े             

अशा�कारे सां�कृ�तकता आ�ण दळणवळण यासार�या जोरदारपणे सं�े�षत केले जातात आ�ण एक           

सकारा�मक संवाद प�दत नेहमी मदत करेल. आ�शयाई सहसा सहकाया�चे संवाद आ�णआ�शयाई �हणनू             

पाहतात असे ल�ात ठेवा, वा�त�वकतलेा आपण वा�त�वकपणे समजनू �यावे लागेल कारण आपण            

संपणू� जग एक कुटंुब बन�व�यावर �व�वास बाळगतो. मला सं�कृत भाषमे�ये असे �हटले जाते क�, "अरे               

�नजा पंचा वेती गाना लाघकेुतमा!" udarcaritanaa tuvasudhaiva kuumbumbam !! ". आपण �वागत            

कर�याचा �य�न क�या, आपण सांगायचा �य�न क�या, संपणू� प�ृवीला त�ुह� सव� देशांतील लोकांना             

ओळखता, ते या प�ृवी वर�ल आहेत आ�ण आपण �यांचे �वागत क�या, आ�हाला सं�कृतीची �व�वधता              

आ�ण एकदा समजनू �या. आ�ह� �व�वधता समज�यास �ारंभ करतो, आ�ह� संवादातील सं�कृतीचे            
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मह�व समजून घे�यास स�ुवात करतो कारण सं�कृतीचा मळू हेतू �य�त करणे आ�ण सं�ेषणाचे मलूभतू              

उ��द�ट हे संघटन करणे आहे. सं�कृती एकजटु�ने येतात, सं�कृती आता इतर समाजात ये�यासाठ� आल�              

आहे आ�ण इथे सं�कृती नसताना संवाद होऊ शकत नाह�. �हणनूच सं�कृती आ�ण संवाद एकमेकांशी              

समानतनेे संबं�धत आहेत. ते एकमेका�शी सम�प झाले आहेत आ�ण ते जग जगायला एक संुदर �थान               

बनव�यासाठ� आले आहेत. ध�यवाद. 
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सॉ�ट ि�क�स  

(Soft Skills) 

डॉ. �बनोद �म�ा, 

मान�वक� व सामािजक �व�ान �वभाग, 

इं�डयन इंि�ट�यटू ऑफ टे�नॉलॉजी, �रक� 

ले�चर - 20 

सं�था�मक संवाद 

(Organizational Communication) 

 

स�ु�स�ध सॉ�ट ि�क�सवर �या�यानमाला�या मा�लकेत प�ुहा आपले �वागत आहे. आतापय�त आपण           

हे जाणनू घेतले आहे क� संभाषण कौश�ये त�ुहाला एक उपय�ुत आ�ण यश�वी �यावसा�यक बन�व�यात              

मह�वाची भ�ूमका �नभावतात. या�शवाय, आपण आप�या कौश�यात सधुारणा कर�यास मदत करतात,           

जे�हा आपण सॉ�ट ि�क�स (Soft Skills) �शकत आहात, आपण इतर कौश�ये वाढ�वता जे आप�या              

वैयि�तक जीवनातच न�हे तर आप�या �यावसा�यक जीवनातह� आप�याला मदत करतात. आतापय�त           

आ�ह� �व�वध �व�पातील �भावी संभाषण कौश�य, मौ�खक �व�पात, अ�यावसा�यक नसले�या          

बोल�याब�दल बोललो आहोत, अगद� असंभा�य संवादाब�दल बोलत असताना देखील आप�याला �भावी           

क�य�ुनकेटर कसे बनवावे यावर ल� क� ��त केले आहे. परंतु आपण सव�जण एकतर नोकर��या इ�छुक              

उमेदवारांपैक� आहात �कंवा आपण �यावसा�यक �े�ात काम कर�त आहात �कंवा तमु�यातील बरेच            

�व�याथ� अशा �व�या�या�पैक� असू शकतात जे भ�व�यात उ��वल आ�ण उ��वल भ�व�याचा �वचार            

करतील. आप�याला असे वाटते क� एखा�या सं�थेत त�ुहाला काह� �कारे �कंवा इतर कुणासह� सहभागी              

होणे आव�यक आहे. आम�या मागील भाषणातील एकाने संवादाचे वग�करण कर�याब�दल बोलत           

असताना, आ�ह� सं�था�मक सं�ेषणावर काह� �न�वि�ट �दले आहे, परंतु आपण सव�जण संघटनांम�ये            

सामील होणार अस�याने ते संघटना�मक संवाद कशावर आहे आ�ण कसे आ�ण कसे आ�ण कसे �या               

�कारे आपण आप�या सं�ेषणा�या मदतीने सं�थेत आपले यो�यता �स�ध करणार आहात. 

अथा�त, तमु�यापैक� बरेचजण हे जाणनू घे�यास उ�सकु असतील क�, सं�था कशा �कारे काय� करत,े कसे               

सं�ेषण �वतर�त केले जाते, पर��ण केले जाते आ�ण सं�था यश�वीपणे आ�ण सहजतनेे चाल�व�यास             

कशी मदत करत.े �हणनूच, ��य� �यवहारा�मक सं�ेषणाची चचा� कर�याआधी आपण एक संघटना            

काय आहे हे जाणनू घे�याचा �य�न क�या आ�ण �या��ट�ने एखा�या उमेदवाराकडून काय अपे��तआहे              

संघटना ह� एक सामािजक एकक मानल� जाऊ शकते जी एक संर�चत आ�ण गरज पणू� कर�यासाठ� �कंवा                

साम�ूहक �येये पाठ�व�यासाठ� �यव�था�पत केल� जाते. जे�हा आपण एखा�या सं�थेत सामील होतात            
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त�ेहा आपण वैयि�तक �हणनू सामील होतात, परंतु त�ुहाला संघटने�या साम�ूहक उ��द�टांची जाणीव            

क�न �यावी लागेल ��येक संघटना �यव�थापन संरचना�या सहा�याने �दशनेे काय� करते आ�ण �व�वध             

��याकलाप आ�ण सद�यांमधील संबंध �नधा��रत क�न �मळवते. जॉब अ◌ॅलोकेशन, मा�हतीचा �सार           

आ�ण �वतःची भ�ूमका, जबाबदाया� समजनू घेऊनआ�णआपण इतर भागां�या काह� भागांम�ये �व�श�ट             

भाग अ�धकृत कर�यास इ�छुक आहात. परंतु नंतर संपणू�पणे सव� सं�थांम�ये �व�श�ट उ�देश असतो.             

�व�वध संघटनांचे �येय वेगळे आहे, परंतु खरेतर सव� सं�था न�यासाठ� काम करते जर ती �यावसा�यक               

सं�था आहे जी केवळ मो�या सं�येने लोकांचे क�याण कर�याकडे दलु�� कर�त नाह� तर �वतःचे              

कम�चार�ह� आहेत. �शवाय, जे�हा आपण एखा�या सं�थेम�ये असता त�ेहा ��य�ात ते संवादाचे            

वातावरण असते जे आप�या �मतचेे �दश�न करणे आ�ण आपण सं�थेसाठ� एक मालम�ा कशी असू              

शकते हे दश�व�यासाठ� आव�यक होत.े �हणनूच सं�था�मक सं�ेषण �हणून आपण सव� वेळोवेळी ल�ात             

ठेवता आप�या �यि�तम�वाचा एक मह�वपणू� पैलू बनतो जसे आपण �यि�तम�व आम�या भाषणात            

चचा� केल� आहे, आप�या काह� �व�श�ट कौश�ये आप�याशी कशी साधू शकतात हे आपण �स�ध क�               

शकता क� आपण संघटन �हणनू, सं�था�मक सं�ेषण हे एक ���या आहे �याम�ये संक�पना आ�ण              

क�पनांची अचकू ��तकृती यांचा समावेश आहे, �याचा �चार करणे, �यास �ो�साहन देणे, �वतरण करणे,              

द�त�ेया कारणा�तव अ�भ�ाय जे सं�थे�या उ�द��टांची पतू�ता कर�यास �कंवा �यांना पणू� कर�यास            

मदत करेल, �व�लयम �कॉट यांचे मत असे आहे. पण जे�हा तमु�यापैक� बहुतके इ�छुक असले�या              

अ�यागतांना नोकर��या शोधात आहेत त�ेहा ते त�ुहाला कामा�या �ठकाणी आप�या जबाबदा�या काय            

आहेत याची जाणीव क�न घेतील परंतु आपण �या मलुाखतीत कधी भेटलात हे ल�ात �या. एखा�या               

�व�श�ट पो�टसाठ� आ�ण जे�हा आपण �नवडता त�ेहा �दसतात त�ेहा आपण काय अपे��त आहात             

�यानसुार आपण एक �दवसापासनू �वचार करणे स�ु ठेवू शकता, आपल� जबाबदार� काय असेल?             

आप�या �े�ठतनुेसार �कंवा आपले �वशषेीकरण यावर अवलंबनू असले�या आप�या जबाबदाया� एका           

सं�थेत तसेच अ�य सं�थांम�ये वेग�या असतील. 

परंत,ु आज�या जगात जे काह� �हणत आहोत �यानसुार तसेच आपण �या गरजेनसुार बोलत आहोत              

�यानसुार आपण फ�त एका �े�ाम�ये आपल� �मता दाखव�याची मया�दा घालू शकत नाह�, �यामळेु             

आ�हाला कामा�या �ठकाणी आज इतके कौश�य दाखवावे लागते. कारण त�ुहाला मा�हत आहे क� �व�वध              

सं�थां�या संघटना वेगवेगळे लोक आहेत आ�ण जे�हा आपण वेगवेग�या लोकांशी �यवहार करता त�ेहा             

आपण आपल� संभाषण कौश�ये वापरायची असतात आ�ण आपण वारंवार पनुराव�ृी करत आहोत क�             

दोन लोक एकसारखे नाह� आहेत, �यां�या आवडी वेग�या आहेत �यां�या �वभाव �भ�न आहेत , �यां�या               

काय�रत शैल� �भ�न आहेत �हणनूच आपण या सव� लोकांचे �व�वध �तरांवर�ल संवाद साधत आहात              

कारण आपण संघटनांम�ये आहात याची जबाबदार� काह� �व�श�ट �वभाग आहेत आ�ण �व�वध चॅनेलह�             

आहेत. आप�याला कोणास ��तसाद �यायचा आहे हे समजनू �यावे लागेल आ�ण जे�हा आपण ��तसाद              

देत असाल �कंवा आपणास सं�ेषण करत असाल त�ेहा आप�याला मनःशांती, �वभाव, वत�णकु�चा पॅटन�             

आ�ण आप�यास ��तसाद देणाया� �य�तीचा माग� ल�ात ठेवावा लागतो. एखा�या �यव�थापनास �भावी            
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�यव�थापनासाठ� सं�ेषणाची आव�यकता असते कारण जोपय�त आ�ण जो पय�त �यव�थापन होत नाह�            

आ�ण जेथे ��येक संघटनेची एक आयएएमएस, मा�हती �यव�थापन �यव�था असते अशा एक कोर             

(Core) �यव�थापन काय�संघ असते कारण सं�था, मा�हतीचे �व�वध तकुड,े मा�हतीचे �व�वध �व�प सव�             

�दशा पासनू येतात कधीकधी ल�ात �यावे लागत,े कधीकधी वेगवेग�या लोकांवर काम केले जात.े             

काह�वेळा, त�ुहाला एक�याने काम करावे लागू शकत,े पण प�रि�थतीत आ�ण प�रि�थतींम�ये जे�हा            

आपण एक� काम करणे, गटांम�ये बोलणे आ�ण गटांम�ये काम करत असताना बहुतके असे लोक आहेत               

जे वेग�या पा�व�भमूी असले�या वेगवेग�या �लगं वेगवेग�या �कार�या लोक आहेत �व�वध धमा�चे लोक,             

धम� देखील आ�ण अशा वातावरणात �कंवा वातावरणात जे�हा आपण सं�ेषण करत आहात त�ेहा आपण              

खरोखर एक �कारचे वातावरण तयार क� शकता, एक �कारचे वत�न एक �कारचे रेखा�च�,े एक �कारचे               

संवादाचे जे ��येकजण सटू करते कारण आपण त�काळ आप�या बॉसशी बोलत असता, परंतु नंतर              

आपण हे देखील ल�ात घेणे आव�यक आहे क� काह� वेळा आप�याला इतर �वभागा�या लोकांशी बोलावे               

लागत.े कारण आप�या समहूातील सद�यांम�ये केवळ सं�ेषण �वत�रत केले जात नाह�, तर इतर गट              

सद�यांबरोबर आ�ह� संवाद साधनाब�दल चचा� केल� आहे. 

पण इथे, आपण समजनू घेणं गरजेचं आहे क� संघटनेत सं�ेषणाची कसे चालते हे पाहणे मह�वाचे ठरेल.                

एखाद� सं�था �कंवा आपण जर एखा�या बँकेला भेट �दल� तर ती बाब ल�ात येईल. सव� ऑपरेशन स�ु                 

हो�या�या काह� तासांपवू� आप�याला बहुतके लोक एकाच �ठकाणी एक��तपणे घेऊन एकतर नो�स            

घेतात �कंवा एका �य�तीला अ�यंत ल�पवू�क �कंवा अ�यंत एका�तनेे ऐकू शकतात. हे ��य�ात             

कम�चा�यांशी चचा� के�या�या �दवसाची संपणू� योजना आहे जो म�ुय काय�कार� अ�धकार� �कंवा            

�यव�थापक असू शकतो आ�ण श��ा��े हाताळणारे लोक �यांना सांगत आहेत क� �यांना काय करायचे              

आहे. �हणनू, ��येक सं�थेत आपणास कळेल क� संवाद साध�याचे काह� फं�श�स आहेत आ�ण             

सं�ेषणाचे हे काय� अंदाज लावते. आपण वेळोवेळी मा�हतीत असलो क� स�ुवातीला �या ��येक सं�थेची              

योजना आखणार आहे, ती योजना ठरेल, ती हे ल�ात ठेवनू एक �येय ठेवेल क� ती �मळवणे आव�यक                 

आहे, परंतु जे�हा संघटना वाढत,े त�ेहा प�रप�वतचेी मभुा �मळते �हणून ती �ामा�णक बनते �कंवा एक               

भाग, भ�ूमका आ�ण जबाबदार� वेळोवेळी बदलते. �हणनू, ��येक संघटनेचे प�हले मह�वपणू� काय� �हणजे             

अंदाज करणे, अंदाजानुसार आमचा काय अथ� आहे आ�ण आपण कोठे �हायचे आहे. आपण बहुसं�य              

यश�वी सं�थां�या इ�तहासाकडे पाहत असाल तर त�ुहाला हे कळेल क� ते तसे आहेत, कारण �यांनी               

�यामागे �वतःची योजना आखल� आहे कारण आपण फ�त यश पाहू शकता परंतु आपण काय समजत               

नाह� ते मागे पडले आहे. तर, �या यशा�या मागे बराच ग�धळआहे आ�ण अनेक खेळाडूनंी भरपरू योगदान                 

�दले आहे. �यामळेु, ��येक संघटना जे�हा योजना आखते त�ेहा अंदाज घेते, �याचे ल�य काय आहे आ�ण                

ल�य कसे �ा�त केले जाईल. परंतु �या उ�द��टासाठ� एक �य�ती आजकाल काय� क� शकत नाह�,               

त�ुहाला मा�हती आहे िजथे 5 ते 6 �कंवा कुठल�ह� संघटना आहे, उदाहरणाथ� दहा �कंवा वीस लोक सं�था                 

स�ु क� शकतात, पण जसजसे लोक वाढतात तशी मोठ� सं�था बनत,े तसे दळणवळण हाताळणं फारच               

अवघड आहे, एक �य�ती कडून सव�काह� चांगले आहे हे पाहणं फारच अवघड आहे कारण कामाचं एक                
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�वतरण आहे. �हणनूच फलनाचा एक �वतरण आहे आ�ण ते �यांची जबाबदा�या �वभािजत करतात, ते              

काय� वाटप करतात आ�ण वेळोवेळी वाढत गे�यास �यां�यात अनेक �वभाग आहेत. आप�याला आढळेल             

क� एखा�या संघटनेत आपण काम करत असलो तर आप�याकडे गुणव�ा �नयं�ण �वभाग आहे,             

आप�याकडे वैयि�तक �वभाग आहे, आप�याकडे एचआर �वभाग आहे, आप�याकडे खाते आहे आ�ण            

आप�याकडे �टॉक स�यापन �वभाग आहे, याचा अथ� आप�याला अनेक सचूी आहेत, तथेे �वभाग अनेक              

आहेत. आ�ण या सव� �वभागांत ते केवळआतच संवाद साधत नाह�त, उलट ��य�ात तहे� एकमेकांबरोबर               

संवाद करतात. याचा अथ� असा क� एका �वभागातील लोक इतर �वभागातील लोकांशी संवाद साधू              

शकतात. कधी कधी मो�या सं�थेत आपण ��येक �य�तीला ओळखत नाह�, परंतु नंतर �व�श�ट             

�वभाजनाचे नेत�ृव करणाया� �य�तीकडून �याला वेगवेग�या �कार�या संपका�साठ� �वभाग �यामळेु ते           

फार कठ�ण होते. तर, एखा�या संघटनेत काय घडते आ�ण जे�हा त�ुह� वेगवेग�या गटांचे लोक,              

वेगवेग�या �वचारांचे लोक, �व�वध �वभागांतील लोक, आ�ण कधीकधी ने�याला सचूना �या�या लागतात.            

कारण शवेट� तो नेता आहे जो �थम जबाबदार असेल. तर, नेता काय करतो, नेते हे पाहतात क� �यां�या                  

�वभागात �कंवा �यां�या समहूातील संभाषण वाहतकू अगद�च सुरळीत आहे. कारण �यासाठ� काह�वेळा            

आप�या कम�चा-यांना वेळोवेळी माग�दश�न करावे लागते, पण ते सव�काळातच असत.े बाहे�न ते �वत: एक              

गट �कंवा एक भागा�या सद�यांचे ��त�नधी�व करतात आ�ण �याक�रता भरपरू सम�वयआव�यकआहे.             

उदाहरणादाखल सांगा, जर बॉसने काह�तर� �हटले आ�ण त�ुह� ऐक�यास �वार�य नसाल तर काय होईल              

�कंवा त�ुहास संबंधातील ि�थतीत नसतील, तर त�ुह� सहा�य क� शकत नाह�, �याला पढेु बोलू नका.               

�तथे एक अशी चैन आहे जी आ�ह� नंतर चचा� क�. आ�ण मग अखेर�स, हे �नयं�क कोणआहे, �हणनूच                  

तमुचे पढुचे नेते आप�यासाठ� एक आदश� व आदश� बनतात, कारण आपण ये�या �दवसांम�ये नेत�ृव              

करणार आहात, आपण सव� �दवसांम�ये �नण�य घेणार आहोत येणे आ�ण आपण चरणानसुार �ानी             

आहात. तर स�ुवातीला त�ुह� तळापासनू स�ुवात करता, परंतु तमु�या अपे�े�माणेच आ�ण तमु�या            

मह�वाकां�ा वर चढ�या पा�हजेत. तर, एक पाऊल पढेु जात असताना आप�याला अनेक पदांवर जावे              

लागते जेणेक�न त�ुहाला बया�च लोकांशी संवाद साधावा लागतील आ�ण या सव� अनभुवांना �शकत             

आहेत �यात त�ुहाला या �दवसांम�ये मदत होणार आहे. 

�यामळेु संघटने�या संपका�तनू हे समजले क� त�ुहाला हे उ�द��ट ��य�ात काय आहेत हे समजनू �यावे               

लागेल. कारण ��येक संघटनेची आव�यकता असते, ��येक संघटना अशी अपे�ा करेल क� ती यश�वी              

होईल आ�ण काह�वेळा अनेक �वभागांम�येह� �पधा� असेल. तर, मलूभतू आदश�वाद� कम�चाया��या           

जॉब�या काय��मत�ेया कामात वाढ करणे आ�ण �ान अ�ययावत करणे आहे. मला आठवतआहे क� एक               

वेळ आल� जे�हा आ�हाला वीज �वभागातील कामगारांना �या�यान �यायचे होते, कधीकधी आ�हाला            

�व�वध सं�थानातील लोकांशी सं�ेषण करणं श�य होतं आ�ण मळू मागचा हेतू �यामागे हा मोटो (Moto)               

असतो आ�ण तथेे अनेक काय�शाळा असतात. �नयोिजत, मलूभतू उ�द��टे काय आहेत? �यांचे कम�चार�             

यांचे �ान अ�ययावत कर�याचे हे उ��द�ट आहे. �शवाय, जे�हा आपणआहात त�ेहा आप�याला एखा�या              

कॉ�फर�सला पाठवले जात,े त�ेहा आप�याला एका काय�शाळेला पाठवले जाते, त�ेहा आप�याला काह�            
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�व�श�ट कामासाठ� पाठवले जाते जे आप�या �व�श�ट �े�ात �व�श�ट नवक�पनांब�दल बोलतील. तर,            

�या वेळी आपण ��य�ात आप�या मालक�ची भावना जाणतो कारण जे�हा आपण सामील होतात त�ेहा              

आपण एका �व�श�ट सं�थेचे आहात आ�ण �या ��येक कम�चाया�ने स�ुवातीला त�ुहाला मा�हती आहे,             

आपण काह� ठरा�वक उ�द��टात आहात �हणनू आपण सामील होऊ शकता, आपण आजी�वका जॉब             

इि�छत आहात, परंतु आपण सं�थेम�ये वाढतो आ�ण मग आपणास देखील काह� जागा आव�यक आहे              

असे वाटणे स�ु करा, आप�याला देखील काह� गो�ट�ंची आव�यकता असते, आपण ऐकू जाऊ इि�छत              

असाल, आपण ऐकू इि�छत असाल, आपण कौतकु क� इि�छत असाल आ�ण शवेट� शवेट�, आपण या               

सव� ���येत असता त�ेहा आप�याला कळते क� आप�या संपका�मळेु आप�याला आप�या कम�चा-यांना            

रोगा�वषयी पटवनू दे�यास मदत होत.े �हणनूच जे�हा नेता आप�या कम�चा-यांना सांगीतले, त�ेहा खरंतर             

तो काह� �दवसात�या गो�ट�ंब�दल बोलतो, म�ह�याचा उ�द��ट सांगत,े काह�वेळा त�ुहाला मा�हती आहे            

क� �यांनी ते आठव�यातनू आ�ण �दवसात आ�ण कधी कधी म�ह�यांत �वभािजत केले. काह�वेळा दरवष�              

दरवष� दरवष� याचा अथ� असा होतो क� �या सव� गो�ट� �या ��य�ात �नि�चत के�या जात आहेत आ�ण                 

�याचबरोबर कम�चा-यां�या सहकाया�ने देखील. पण जे�हा हे ��य�ात नेमलेले �व�श�ट भू�मका करत            

असताना आ�ण �व�वध �तरांवर�ल या भ�ूमका वेगवेग�या लोकांना �द�या जातात. कारण मी �हणेन क�              

एकच कम�चार� ��येक काम पणू� क� शकत नाह� आ�ण फ�त एक माणसू, एक बेट बनू शकेल. तर,                 

आप�याला काय हवे आहे ते लोकांसाठ� गट आ�ण या सव� लोकांचा आ�ण �यव�थापकाचा सम�वय              

आव�यक आहे, जो �नण�यावर अवलंबनू असतो, �या �नण�याची �नणा�यक श�ती असते. तो ��य�ात             

आप�या सव� कम�चा-यांना आ�म�व�वास देतो आ�ण आप�या सव� कम�चा-यांना �यां�या मा�हतीसह           

अ�धकार देतो जेणेक�न कदा�चत त�ुहाला असे वाटले असेल क� जे�हा जे�हा नेता बाहेर जातो आ�ण               

त�ेहा �याला �कंवा �या�या पढेु असलेले कोणीतर� असा �नयु�त करतो, �हणनू तो �याला सव� गो�ट�               

सांगतो. कारण संघटनेला हालचाल करणे आव�यक नसत.े �हणनू, जे�हा आपण संघटनेत सामील होणार             

असाल त�ेहा �या गो�ट� आपण समजनू �या�यात �या आप�याला पढेु जाताना आव�यक आहेत, काह�              

भ�ूमका आहेत आ�ण आप�या सं�ेषणाची �वशषेतः आप�या �भावी सं�ेषणामळेु सं�थेला आ�ण           

�यव�थापन करताना यो�य मदत होईल. 

पण जे�हा भ�ूमकेची गरज येते त�ेहा मी आधी सां�गत�या�माणे भ�ूमका काय आहे? हे एक �य�ती नाह�                

�या संपणू� �नयं�ण ठेवू शकतात कारण आप�याला मा�हती आहे क� एक �णाल� आहे, तथेे एक               

�यव�थापन �णाल� आहे, ��य�ात रचना आ�ण तमुची भ�ूमका पार�प�रक असू शकत.े �हणनू, जे�हा             

एक �य�ती दसुया� �य�तीशी बोलते त�ेहा हा पर�पर वैय�तीक असतो, जे�हा दोन लोक एकमेकांशी              

बोलतात त�ेहा जे�हा दोनपे�ा जा�त लोक एकमेकांशी बोलतात त�ेहा काह� �व�श�ट कामाब�दल काह�             

फार मह�वा�या बाबींब�दल तर ह� भ�ूमका पार�प�रक असेल �हणनूच त�ुहाला असे �दसून येईल क�              

�यव�थापकाला इि�छत आहे क� �या�या �वभागातील ��येक कम�चा-याला �कंवा �या�या संघटनेला           

मा�हती �दल� पा�हजे क� तो ��येकजण जे �य�न करतो �याब�दल तो बोलतो, उलट तो पाहतो आ�ण                

आजकाल त�ुह� खपू आनंद� असाल आपण एखा�या चांगल� संघटनेला भेट �दल� तर आपण संचार              
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वातावरण खपू सरुळीत असू शकत.े त�ुहाला मा�हत आहे, असे काह� माग� आहेत िजथे आप�याला वाटत,े               

आपण एकटेच नाह� आपल� मदत कर�यासाठ� लोक आहेत आ�ण कोण�याह� सं�थेचे मलूभतू उ��द�ट हे              

एका सहकार� �े�ातील वाढ�ची खा�ी करणे, �पधा��मक ि�थतीत कायम राहणे, कायम �व�पातील            

वातावरणात, �याम�ये आपण आप�या आवाजाची वाणी ऐकू शकता, बाहेर�ल जगाला �या�कारे �गती            

करत आहात �या�कारे ऐकले जाते आपल� उ�पादने, आप�या सेवांसह, आपण कोण�या �वषयात �वशषे             

आहात. नंतर मा�हतीपणू� भ�ूमका घेतल� जाते, ��येक कम�चा-याला संघटनेब�दल, �वभागाब�दल,          

काया�ब�दल, �या �क�पावर काम करत असले�या ब�दल खपू मा�हती असणे आव�यक आहे. �हणनू,             

काह�वेळा नेते त�ुहाला सांगतील क� नेता त�ुहाला �नमं�ण प� �कंवा अ�य �व�पात स�ूचत करेल. तर               

त�ुहाला मा�हतीचे काह� तकुडे होतील, परंतु ल�ात ठेवा तमु�याकडे या मा�हतीचे तकुडे आहेत त�ेहा              

त�ुहाला पणू�पणे ल� क� ��त करावे लागेल कारण काह� वेळा असे झाले असेल तर आपण देखील कदा�चत                

भेटू शकला असता कदा�चत आपण हे ल�ात घेतले असेल क� आपण या बैठक�त उपि�थत झाला आहात,                

परंतु जे�हा आप�याब�दल �वचारले जाते क� आपण खरोखरच अवाक असतात, त�ेहा आपण �या             

श�दांसाठ� करतो �यास फमा�वणे स�ु करता. �हणनू, जे �हटले होते �याकडे तु�ह� जा�त ल� �दले नाह�.                

�हणनू, त�ुह� सं�थेत असणारे एकटे नाह� आहात तर �वत: ला एक राजदतू समजनू �यावे कारणआपण                

बाहेर जाल त�ेहा लोक �वचा� शकतात आ�ण आपण �यांना या �व�श�ट उ�रे देऊ शकत नस�यास               

कदा�चत �यांना असे वाटेल आपण संबं�धत नाह� आ�ण मग तमु�यावर आधा�रत �नण�य�म भ�ूमका             

आहे काय मा�हत आहे क� एका �य�तीकडून दसु-यांकडून संवाद, एका �वभागात दसु-या गटाकडून दसु�या              

एका शजेार� दसुर�कडे तर, संघात वाढेल �हणनू त�ुह� नेते �हणनू ओळखता, त�ुह� पढुार� बनू शकाल               

�हणनू, आपण ऐक�याची गरज आहे, �हणनूच आपण बोलकाम�ये चचा� करत असताना �कंवा आप�या             

बोल�यातनू ऐकत असताना आपणआप�या कम�चाया��या सम�यांनाह� काह� वेळा ऐकावे लागेल हे ऐकून             

�यावे लागेल. कारण काह� वेळा कामा�या वातावरणावर कम�चार� अडथळा आणू शकतात आ�ण त�ुहाला             

ते नको आहे, कारण त�ुहाला ते नको आहे. तर, त�ुहाला सहनशीलतचेी �ुरण �यावी लागेल आ�ण ल�डर                

�हणनू त�ुहाला दळणवळण �मळत असलेल� मा�हती त�ुहाला �मळेल, त�ुहाला संदेश �मळतील, त�ुह�            

�या संदेशाचा अथ� समजावून सांगू शकता आ�ण ��य�ात काय आहे यावर आधा�रत आहे �कंवा ��य�ात               

काय मह�वाचा आहे �कंवा आव�यक काय आहे काह� �नण�य �या. �हणनू, आप�याकडे काय��दश�न             

कर�यासाठ� आ�ण सं�ेषणा�या ��ट�ने नेते �हणनू काह� फं�श�स (भ�ूमका) आहेत, हे आपापसातील            

(Interpersonal) मा�हती अस ूशकत,े  ती �हणजे मा�हतीपणू� भ�ूमका आ�ण नंतर �नण�याची भ�ूमका. 

इ�ाह�म मा�लोवने �दले�या मानवी गरजे�या �स�धांताब�दल आप�या सवा�नीच थोडसेे समजनू �यावे.           

आपण जाणता क� आपण सव�जण मह�वाकां�ी आहोत, आप�या सवा�ची इ�छा आहे, जे�हा त�ुह�             

संघटनेत सहभागी होता त�ेहा अनेक ट�पे असतात, आ�ण मा�लो �हणतात क� स�ुवातीला त�ुहाला             

��य� शार��रक गरजांची आव�यकता आहे. शार��रक गरज ह� आहे क� आप�याला पगार �मळतो त�ेहा              

त�ुहाला अ�न, �नवारा, पगार �मळ�याची गरज आहे, मलूभतू आव�यक व�तू त�ुह� ��य�ात �य�न             

कर�त आहात क� तमुचे �वतःची मालक� आहे, हे आ�य फ�त आ�थ�क���या आपणच असाल त�ेहाच              
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येऊ शकत.े तर प�हल� गो�ट �हणजे मलूभतू गरजा अ�न, �नवारा, जे काह� त�ुहाला कप�यांना माह�त               

आहे ते घर आ�ण नंतर आपण मानवी शर�राकडे �वत:ची वा�त�वक आव�यकतां�या गरजांकडे हलवा.             

तर, त�ुहाला एक शार��रक गरज आहे आ�ण नंतर आपणआपल� मलूभतू �येये पणू� क� शकलात आपण                

एकदा आ�थ�क���या स�म झा�यानंतर आप�याला मा�हत असले�या सरु��ततचेी आ�ण सरु�ेची          

भावना असावी अशी इ�छा आहे, ��य�ात आपण समाजात काह� ठरा�वक ि�थतीत असणे आव�यक             

आहे आ�ण ते आप�याला असे वाटते क� आप�यावर �ेम करावे, आप�याला कौतकु केले पा�हजे, लोकांना               

आप�या सेवा आव�यक आहेत �हणनू, जे�हा त�ुहाला सरु��तता �मळते त�ेहा त�ुहाला असे वाटते क�              

तमु�याकडे केवळ गरजेच नाह�त, तर त�ुहाला असेह� वाटते क� आप�याकडे सामािजक जबाबदार� आहेत.             

आ�ण जसजसे तु�ह� वाढलात त��हा त�ुह� एखा�या �य�तीला मा�हती क�न �याल जे�हा �या�या पोटाने              

समाधानी असेल तर इतर मह�वाकां�ा होऊन जातात आ�ण �याला पढेु वाटतो क� �याला कुठेतर� राहावे               

आ�ण नंतर तो थोडसेे अहंकार उ�प�न करतो आ�ण हा अहंकार आहे क� तो देखील उभा आहे, तो देखील                  

अि�त�वात आहे, �याचं काय� कर�याची मह�वाची भ�ूमका आहे आ�ण जसे पढेु चालतं त��हा आपणास              

आ�म�नधा��रत कर�याची आव�यकता लागते. त�ुहाला मा�हत आहे त�ुह� शार��रक सह स�ुवात करता            

आ�ण त�ुह� �वत:ला वा�त�वकतपेासनू स�ुवात करता, िजथे आप�याला वाटते क� नै�तकता मह�वाची            

आहे, सज�नशीलता मह�वाची आहे, आपण एक �कारचा उ��फूत� असावा हे आप�याला मा�हत आहे,             

आपणास जीवनात एक उ�देश असावा अशी अपे�ा आहे प�रप�वता आ�ण अथा�साठ� अ�धक आहे.             

आपण हे देखील इि�छत आहात क� मी �हणेन क� आपण स�ुवातीस काय�कता� �हणनू स�ु करता आ�ण                

जे�हा आपण पढेु जाता त�ेहा जो म�ुय काय�कार� अ�धकार� होऊ इि�छत नाह� मह�वाकां�ा ��येकाचा              

गुलाम आहे आपण सवा�नी मह�वाकां�ाचे गुलाम आहोत. �हणनू, आपण हे स�ुधा ल�ात ठेवावे क�              

��येकाची काह� मह�वाकां�ा असेल. जे�हा आपण एखा�या संघटनेत काम कर�त असता त�ेहा त�ुहाला             

समजनू �यावे लागते आ�ण मग आप�या गरजा पणू� कर�यासाठ� संवाद धोरणास सामोरे जा�यासाठ�             

संघटना�मक उ�द��टे देखील आप�याला आढळतात क� संघटना�मक संवाद वाहनांम�ये आ�ह� आधीच           

�ारं�भक �या�यानात चचा� केल� आहे क� सं�ेषण आड�या �दशनेे होऊ शकते, तसेच ते अनुलंब (उ�या)               

�दशनेे होऊ शकत.े 

याचा अथ� मला कधीकधी बहुसं�य आढळतील क� हे पारंपा�रक सं�था आहे, बहुतके सूचना वर�या              

पातळीपासनू �न�न पातळीवर येते. परंतु याचा अथ� असा नाह� क� तथेे इतर माग� नाह�त. समान               

पातळीवर असलेले लोक ते �ै�तजपणे (Horizontally) संवाद साधतात आ�ण काह� वेळा एका �वभागीय             

दसु-याशी संपक� साधतात, याचा अथ� ते अगद� आडवे सं�े�षत क� शकतात. दोन वेगवेग�या �वभागात              

दोन लोक एकमेकांना समजनू घेऊ शकत नाह�त, एकमेकांना समजनू घेत नाह�त, परंतु �यांना कधीकधी              

गरज भासते आ�ण �यां�या गरजेनसुार संवाद साध�याची गरज असत.े परंतु काह� �संगी संवाद देखील              

स�प�ल बनतो उदाहरणाथ�, काह� पॉ�लसी, �हणजे सव� कम�चाया�साठ� फायदेशीर असणार� धोरणे, या सव�             

�मखु पॉ�लसींची घोषणा केल� जाते क� वाढ, बोनस, काह� नवीन गो�ट� कम�चाया�ना �यां�या पढु�ल              

�गतीसाठ� आ�ण सव� �दशनेे �व�ृ करणे. तर, काह� सं�ेषण धोरणे �या आप�याला मा�हती असणे              
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आव�यक आहे. कारण जे�हा आपण एखा�या सं�थेम�ये सामील होता त�ेहा संघटना तमु�या गरजा पणू�              

करतो कारण जो वर आहे तो नेता �याला आपणास ठाऊक आहे क� त�ुह� उभे आहात. मग आप�याला                 

आढळेल कारण आप�याला मा�हत आहे क� आपणास संवाद साधावा लागेल, आप�याला लोकांचं मन             

समजनू �यावं लागेल आ�ण या संदभा�त, मॅ��ेगर �हणतात क� दोन �यव�थापन शैल� आहेत एक              

�यव�थापन शैल� ह� पारंपा�रक �यव�थापन शैल� आहे जी ��य�ात �व�वास बाळगते क� कामगारांना             

फ�त अ�नाची गरज आहे, �या मलूभतू गो�ट�ंची आव�यकता आहे, �हणजे �ाथ�मक गरजा. संघटने�या             

क�याणाब�दल �यांना कोणतीह� �चतंा नाह�. या�य�त�र�त, ते ��य�ात �यव�थापन पारंप�रक          

मतानसुार मानले जातात, ते फ�त �म �कंवा ��ोत �हणनू मानले जातात. पण मॅ��ेगर �हणतात क�               

दसुर� शैल� जी आधु�नक शैल� आहे जी आपण बहुतके पाहू शकता. आध�ुनक शैल� �हणते क� �नयं�ण                

आ�ण �वातं�य यां�यातील संतलुन असणे आव�यक आहे. हे असे नाह� आहे क� सव� कम�चार� फ�त               

मलूभतू गरजां�या पतू�तसे मया��दत असतात कारण �यांना काह� �वातं�य देखील आव�यक आहे. काह�             

�कारचे �वाय�ता �हणते कारण आपण हे जाणता क� ते खरंच मानवांना या मतानसुार मानतात,              

कामगारांना केवळ कामगारां�माणेच वागवले जात नाह�, पण मानवां�माणे आ�ण इतरांनाह� ते आवडत            

नाह�त. आ�ण �हणनूच �यां�याशी संवाद साधणं हे केवळ नेताच �नयं�णाची भाषा वापरत नाह� तर नंतर               

तो मन वळव�याची भाषा देखील वापरतो परंतु ते केवळ समजनू घेतात आ�ण ते फ�त समजनू घेतात                

कारण तोपय�त आ�ण �याला समजते क� तो मन वळ�व�याची भाषा वाप� शकत नाह�. �हणनू, आ�ह�               

आधीच चचा� केल� आहे क� मन वळवणे �हणजे काय आहे. �हणनू, �या�या गरजा समजनू घे�याचा               

�य�न करणे, अंतर कोठे आहे हे समजनू घे�याचा �य�न करणे, अडथळे कोठे आहेत हे समजनू घे�याचा                

�य�न करणे. �हणनू, हे ��य�ात आहे क� �यव�थापका�या काय��थळाची खा�ी करणे हे ��येक             

�य�तीचे �व�श�ट उ�द��ट होते, �व�श�ट इ�छे होते आ�ण मग अखेर�स, आप�याला देखील सापडले             

कारण आ�ह� �हणत होतो क� आप�याला सं�था कशा �कारे काय� करते हे समजनू घेणे आव�यकआहे.                

तर, ��य�ात संवाद तसेच लाइन �यव�थापन आ�ण कम�चार� �यव�थापन यां�यातह� ओळखीचे लोक            

असतील. ते लोक��त�नधी असले�या लोक आहेत आ�ण �वशषेत: ते लोक आहेत जे ��य� संसाधन              

आहेत, मलूभतू कंपनी�या कामांसाठ� जबाबदार आहेत. जसे क� उ�पादन, �व��, परंतु नंतर �यांना इतर              

कम�चा�यां�या सम�वयाची गरज आहे, जे �यांना �यां�या दररोज�या काय�काळात ��य�ात पा�ठंबा           

दे�याची आव�यकता असते आ�ण ते ��य�ात �यांना मदत करतात जे �यांना �यांचे सेवा दे�यास जसे क�                

लेखा, �वतरण, वैयि�तक आ�ण काह� वेळा ते ��य�ात ओळखतात आ�ण ते एकमेकांशी जवळ�या             

िज�हा�याचा प�रचय देऊन काम करतात. ते ��य�ात एक �कारचे साहा�य देतात क� या ओळी�या              

�यव�थापनास �कंवा वर�या �तरावर असले�या सद�वर या लाईन कम�चा�यांचे �यव�थापन लावले जाते            

जेणेक�न �यांना असे वाटेल क� �यांना मह�वाचे समजले जाते. आ�ण मगआ�ह� नेहमीच चचा� केल� आहे                

�हणनू औपचा�रक सं�ेषण वा�ह�या �हणता येतील, परंतु बया�चशा सं�थांम�ये आजकाल काह�           

अनौपचा�रक संवाद वा�ह�यांची आ�ण या अनौपचा�रक सं�ेषण वा�ह�यांची सं�या वेगवेगळी असते.           

याचा अथ� असा क� कधीकधी ग�पा मार�या जात आहेत क� आपण कधी कधी चचा� केल� आहे क� हा एक                   

अनौपचा�रक चॅनेल आहे जेथे लोक खपू कबलु�जबाब देतात कारण लोक �यांना भरपरू समाधान देतात              
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कारण यामळेु �यांना समाधान �मळते कारण हे �यां�यासाठ� एक माग� आहे. कधीकधी अफवा असू              

शकतात परंतु काह�वेळा तो फारच मह�वाचा असू शकतो. तर, तथेे अनौपचा�रक चॅनेल आ�ण या              

अनौपचा�रक चॅनेल असतात कारण बरेच लोक असा �व�वास करतात क� �यव�थापन �व�वान असते, जे              

खरं �वरोध करतात, ते अनौपचा�रक कडून �मळाले�या मा�हतीचा �वचार करत नाह�त चॅनेल �हणते क�              

Grapewine नकारा�मक असू शकत.े आप�याला मा�हती आहे क� आपण बया�च गो�ट� ऐकता आहोत             

परंतु कधीकधी हे �यव�थापक जे सावध, अ�तरंिजत आहेत ते देखील ते पाहतात क� ते अनौपचा�रक               

वा�ह�यांमधनू काह� मा�हती घेतात जे �यांना चेतावणी दे�यास �कंवा तयार कर�यास मदत क� शकतात.              

अयो�य असू �या आ�ण हे ��य�ात �यां�यासाठ� एक चेतावणी संकेत आहे. कधीकधी तर हे देखील               

ल�ात आले आहे क� काह� �यव�थापक ते अनौपचा�रक चॅनेलमधील काह� संदेश अ�तशय जाणूनबजुनू             

काह� चेतावणी देतात �कंवा �यां�या असंत�ुट कम�चा-यांवर �नयं�ण ठेवतात. कुणाझ आ�ण ओ डोनल हे              

औपचा�रक सं�था�मक चॅनेलची पतू�ता कर�यासाठ� मा�हती�या संघटना�मक वा�ह�यांचा वापर करतात          

त�ेहा हे सवा�त �भावी सं�ेषण प�रणाम काय आहे हे पहा�यासाठ� हे येथे अ�तशय समप�क आहे. कारण                

��येक सं�थानाचा मलूभतू उ�देश गाठणे हे ल�य आहे �कंवा �या�या ��ट�ने एक �कारचे पणू� उ�द��ट               

असते आ�ण �या वेळी काह� वेळा या अनौपचा�रक वा�हनीचा उपयोग केला जाऊ शकतो. परंतु              

अनौपचा�रक चॅनेलवर�ल ��येक गो�ट यो�य असू शकत नाह� हे आ�हाला पणू�पणे सावध करणे आव�यक              

आहे. �हणनूच आ�ह� अनौपचा�रक वा�हनीव�न मा�हती घेत असताना भरपरू �फ�ट�रगं �हणतो. पण            

स�ुवातीस कम�चार� �हणनू जर आपण सहभागी होणार असाल तर कामा�या �ठकाणी आप�याला काह�             

�कार�या संवादाची गरज आहे �याब�दल आपण खपू सावध असले पा�हजे, जे वैधा�नक आहे. 

माझा असा अथ� आहे क� स�ुवातीला ��येक कम�चा-याला �या�या सेवेब�दल काह� �नयम, अट� आ�ण              

�नयमांचे पालन करावे लागते याब�दल सांग�यात येते क� �यांना कशा �कारे हे काय� करावे, �यांची               

जबाबदार� काय असेल, ते संघटने�या मो�या धोरणांक�रता देखील �वेशयो�य असतील. बया�च बाबतीत,            

बया�च प�रि�थतींत �यांना काह� मा�हती बलेु�टन �दल� जात,े परंतु �या संघटनेत संवाद साध�याचे             

आणखी एक माग� आहे जे एक संकट �यव�थापन संवादाचे मानले जाऊ शकते िजथे काह�तर� चकू होते                

त�ेहा लोकांना बोलावले जातात आ�ण मग ते होतात अ�तशय मह�वपणू� आ�ण �या वेळी सं�थे�या ��येक               

सद�याने, कोर स�मतीचे सद�य �कंवा कोर �यव�थापन �णाल� यां�यातील आहे. �हणनू, ते संकट आ�ण              

ते शवेट� खूप �वचार करतात, कारण त�ुहाला मा�हत नसते क� दोन �य�तींना एकच क�पना असू शकत,े                

�हणनूच ते �व�रत बैठका व चचा� करतात, कधीकधी ते अ�तशय गंभीर �वभावाची चचा� होते कारण काह�                

�नण�य घेतले आ�ण �हणनूच संकट सं�ेषण हे मन वळ�व�याचे संवाद बनते, खरे आहे आ�ण भाषमे�ये               

वापरल� जाणार� भाषा ह� केवळ �नयं�णाचीच न�हे तर सावध�गर� बाळगणार� देखील आहे. कारण या              

�दवसात गंभीर प�रणाम होतील. �यामळेु एक कम�चार� �या संघटनेत सामील होणार आहे �कंवा             

संघटनेतील एका कम�चा-या दोघींना संघटनेची काय� कशी आहे याची पणू� जाणीव होणे आव�यक आहे              

कारण शवेट� सं�था �कती यश�वीपणे संवाद साधते यावर अवलंबनू असते आ�ण कसे एकतर             

�यव�थापक �कंवा सह-�यव�थापक �हणनू �कंवा एखा�या क�मशन �हणनू बोलू शकता �यास आपण            
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सं�ेषणांचा सव��म वापर करणार आहात. कारण आज�या जाग�तक �व�वात ल�ात ठेवा जे अ�यंत             

�पधा��मक आहेत, आ�हाला सव� आम�या कम�चाया�ना समाधानी �हायचे आहे अशी इ�छा आहे.            

समाधानी कम�चार� बहुतके वेळा असंतु�ट कम�चांपे�ा अ�धक उ�पादन�म असतो.  

अशा�कारे वेळेची गरज �हणजे सं�ेषण करणे आ�ण अशा �कारे संवाद साधणे �याला ��येकाला कळले              

आहे �या सवा�ची काळजी घेतल� जाते आ�ण ��येकाची मह�वाकां�ादेखील �वचारात घे�यात येते आ�ण             

ती सं�थे�या मालक�ची अस�याचे स�ुनि�चत करणे आहे. अशा�कारे सं�थे�या यशात सव� कम�चारा�चे            

यशापयश आहे, ह� यशांची गणना आहे. आ�ण संघटने�या संपणू� यशातआपले साम�य� वाढवा. खपू             

ध�यवाद. 
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सॉ�ट ि�क�स  

(Soft Skills) 

डॉ. �बनोद �म�ा, 

मान�वक� व सामािजक �व�ान �वभाग, 

इं�डयन इंि�ट�यटू ऑफ टे�नॉलॉजी, �रक� 

ले�चर - 21 

क�य�ुनकेशन �ेकडाउन (भाग एक) 

(Communication Breakdown) 

 

गुड मॉ�न�ग, आपले �वागत आहे. आपण सॉ�ट ि�क�समधील �या�यानाची मा�लका ऐकत आहात.             

आ�ण आधी�या भाषणात आ�ह� सं�था�मक सं�ेषणा�वषयी बोललो होतो, परंतु नंतर आपणास हे ठाऊक             

आहे क� आपण केवळ संघटनेतच संवाद साधत नाह� आ�ण केवळ संघटने�या उ�देशाने आ�ह� आप�या              

घर�, नातवेाइकांसोबत व�र�ठांशी आ�ण �ये�ठ नाग�रकांसोबत संवाद साधत सं�ेषण करतो. काय� �थळ            

आ�ण काह� कारणांमळेु या संवादाचे �व�प एका संदभा�नसुार दसुया� वेळी वेगवेगळे असते कारण आपण              

�यवि�थत �कंवा �भावी�र�या संवाद साध�यास स�म नाह�. आता, या �या�यानात आपण सं�ेषण            

खं�डत (Communication Breakdown) हो�या�वषयी चचा� करणार आहोत, परंतु आप�याला खंडणीस          

काय �हणायचे आहे हे सांग�यापवू�च, मी त�ुहाला एक अ�तशय लहान गो�ट सांगतो जी एक ��स�ध               

�नबंधकार ए.जी. गाड�नस� साि�गतल� आहे. घटना अशी आहे क� एक �वासी �ल�टम�ये घसुते आ�ण              

"टॉप" �हणत,े �ल�टचा माणसू शीष��थानी �हणतो, �वाशांनी प�ुहा एकदा या वर �हट�या�माणे वर             

�ल�टचा माणसू �ल�ट�या बाहेर फेकतो. आ�ण जे�हा चौकशी केल� त�ेहा असे आढळून आले क� �ल�टचे               

�य�ती �वाशांमधनू काह� �कारचे क�ट�सी हवे होते तर, �वाशांनी ��तसाद दे�यास नकार �दला आ�ण              

जे�हा संपणू� खट�याची तपासणी झाल� त�ेहा हे खरे होते सं�ेषण भंग आता हा ��न असा असतो जे�हा                 

आपण �या �य�तीशी सं�ेषण कर�त असता �यात आप�याला �वभाव माह�त नाह� तसेच इतर प�ाची              

अपे�ा आहे. जे�हा हा �ल�टचा माणसू का �वचारला गेला त�ेहा �याला असे आढळले क� �ल�टचा माणूस                

�या�या घराम�ये यो�य�र�या वागला नाह�. आता ह� एक ��त��या होती. �हणनू जे�हा लोक आप�या              

सवा�शी संवाद साधतात त�ेहा �यां�यापैक� काह�ंची पवू��या�त क�पना येत,े परंतु जे�हा आ�ह� कधी कधी              

संवाद साधतो त�ेहा आपण �वचारात घेतलेले �वचार सोडून देत नाह� आ�ण आपण संवाद साधतो आ�ण               

अशा �णी संपका�म�ये आपण जे काह� हवे त ेआ�ह� बोलतोच असे नाह�.  

मी त�ुहाला पढु�ल प�रि�थतीची क�पना कर�यास सांगतो. अशी क�पना करा क� एक लहानसा मलुगा              

सतत रडत असेल आ�ण जे�हा ते रडणं �हणजे संवाद असतं त�ेहा मूल आई काह�तर� बोलू इि�छते आ�ण                 
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फ�त �त�या दधुाची बाटल� देत   आहे आ�ण मलू अ�याप रडत आहे, आई प�ुहा प�ुहा येऊन सव� गो�ट�                 

शोधते ठ�क आहे, पण मलू सतत रडत आहे नंतर असे �दसून आले क� मलुाला अ�व�थ वाटत होते कारण                  

बाळ झोपलेले होते ते बेड ओले होत.े आता ��न असा आहे क� मलुाला रड�याचं कारण काय आहे हे अगद�                   

प�ह�या घटनेत आईला समजत न�हतं आ�ण �हणनूच �तला �यातनू समाधान �मळू शकलं नाह�. नंतर              

जे�हा �तने ओले बेड बदलल� त�ेहा ते रडणं थांबल. तर, हे सं�ेषण तोडले �कंवा संवाद अडथळा आहे.                 

आणखी एक बाब आहे �याची आपण क�पनाह� क� शकता क� आपण मलुाखतीसाठ� बंगलोरला जाणार              

आहोत. आपणआपल� �त�कटे आधीपासनूच बकु केल� आहेत आ�णआप�या �वासासाठ� तार�ख 25 आहे              

आ�ण वेळ रा� आहे तर, काळजीपवू�क त�ुह� सव� काह� पॅक केलेत आ�ण त�ुह� �टेशनकडे जाता, त�ुह�                

�ेनम�ये देखील जाता, परंतु नंतर कोणी त�ुहाला तमु�या आसनावर बसनू चौकशी करत आहे क� ते               

आसन आहे आ�ण तो त�ुहाला एक �तक�ट देखील दाखवतो. आता आपण �त�कट बघता त�ेहा ट�सी येतो                

आ�ण चौकशीवर ते �हणाले क� आपल� �ेन गे�या रा�ी �नघनू गेल�. हे नंतर ल�ात येते क� तमुची गाडी                  

�यासाठ� आपण �वासाची वेळ 12:30 वाजता �वकत घेतल� आहे आ�ण रे�वेमध�या तारखा आता 12              

नंतर बदलतात. हे प�ुहा एक �कारचे मोडतोड �कंवा अडथळा (Communication Barrier) आहे कारण             

आप�याला मा�हत न�हते �कंवा आपण कदा�चत झोपलेले नाह� जे�हा त�ुह� डॉ�टरकडे जाता आ�ण             

डॉ�टर काह� औषधे �लहून देतात त�ेहा त�ुह� �या औषधाचा गांभीया�ने �वचार कर�त असता आ�ण              

त�ुहाला असे वाटते क� ह� सम�या अजनूह� �टकून आहे. वा�त�वक, डॉ�टरांनी काय केले आहे डॉ�टरांनी               

एखा�या �व�श�ट टॅ�लेटची �शफारस करताना एसओएस सार�या श�दावर �ल�हला होता आ�ण डॉ�टरचा            

असा अंदाज होता क� आपण या एसओएसचा अथ� समजावनू �याल तर आपण कदा�चत दलु�� केले               

असेल. कारण एसओएस �हणजे जेणेक�न जे�हा वेदना जा�त काळासाठ� �टकून राहते त�ेहा ��य�ात             

घेणे आव�यक असत,े परंतु आपण खरं दलु�� करतो आ�ण �हणनूच सं�ेषण भंग �याच�माणे, आपण              

आप�या �वदेशी �म�ांपैक� एकास एका अ�तशय सुंदर भाषते एक इले��ॉ�नक मेल �ल�हतो आ�ण उ�र              

आप�याला नंतर कळले नाह� क� तमुचे प� खपू मोठे आहे �कंवा आप�याला �दलगीर आहे �कंवा आपला                

ईमेल खपू लहान आहे. तर, आपणास सं�ेषण खं�डत हो�याचे वेगवेगळे माग� सापडतात जे आपण सं�ेषण               

अडथ�यांना देखील कॉल करतो. आता हे संवाद अडथळा काय आहे? 

आपण या प�रि�थतीकडे पाहत असाल तर आप�याला असे �दसते क� जे�हा आपण सं�ेषणाचा ���या              

काह� मागा�ने स�ु करता �कंवा इतर अशी काह� गो�ट आहे जी �लॉकला संदेश ��तबं�धत करते �कंवा                

ह�त�ेप करते हा संदेश सुरळीत होत नाह�, कारण बहुतांश संदेश �याचे आव�यक उ��द�ठ सा�य करत               

नाह�, हे एका �वघटनाने संपत आहे. �हणनूच जे�हा आपण सं�ेषण फटके मारता त�ेहा आप�याला              

खरोखरच खपू ल�जा�पद वाटत,े परंतु नंतर या दोन �या�यानांमधे मी सं�ेषण करताना �कती             

सावधानता बाळगावी यावर आपण चचा� करणार आहे जेणेक�न सं�ेषण संकट (Communication           

problems) येणार नाह�. आता हे कसे करायचे? त�ुहाला हे समजले पा�हजे क� या गो�ट�ंमळेु हे संभाषण                

अडथळा ये�यामागचे कारण काय होते आ�ण मग काय उपाय असू शकतात. आप�याला मा�हत आहे              

एकदा आपण एकदाच एका मलुाखतीत यश�वी झाला असे आप�याला माह�त असले�या सम�येची            
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आप�याला जाणीव आहे, परंतु आपण असे ल�ात ठेवले पा�हजे क� जे�हा आपण ��नांचा �वचार केला               

गेला आ�ण आपण ��तसाद �दला त�ेहा आपण एक पनुरावलोकनास �ारंभ कराल त�ेहा याची जाणीव              

वेग�या �कारे केल� जाऊ शकत.े आ�णआपण �यास एका मलुाखतीत वापरता आ�ण या ���येत, आपण               

�शकू शकता आ�णआपण देखील यश�वी �हाल. संपका�ची अडथ�यांबाबत देखील हेच स�य आहे �यामळेु              

त�ुह� दळणवळण अडथळा �नमा�ण करता, परंतु जे�हा त�ुहाला हे ल�ात येते क� आपण सधुा�रत              

कर�याचा �य�न करा आ�ण आपण यश�वी �हाल तर, जे�हा आपण हे अडथळे �नमा�ण करणार आहात               

त�ेहा आपण �व�वध पया�य �कंवा उपाय शोधनू काढू शकता आ�ण प�रि�थतीनसुार आप�याला सव��म             

समाधान लागू करावे लागेल आ�ण नंतर अ�भ�ाय पहावे आ�ण आपण यश�वी �हाल असे आप�याला              

आढळेल. आता, ��य �म�ांनो, हे संवाद अडथळे फ�त एकाच प�रि�थतीतच मया�द�त ठेवता येणार नाह�त.              

जीवनातील प�रि�थती बदलतात, नवीन आ�ण नवीन प�रि�थती ��येक वेळी आ�ण नंतर उदयास येतात             

आ�ण �हणनूच आपण हे समजनू �यावे क� हे �वभाजन �कंवा अडथळा वग�कृत करता येतो. 

हे अडथळा �ोत येथे असू शकत,े आता आप�याला चांगले मा�हती आहे कारण आ�ह� आधीच चचा� केल�                

आहे क� हे संवाद खरे �हणजे दोघांमधील मा�हती सामा�यक कर�याची ���या आहे जेथे �ेषकआहे तथेे                

एक �रसी�हर आहे तर, बहुतके �संगी एक सम�या असते �कंवा ��ोत येथे �वघटन होते, आपण �ेषक                

(Sender) आहात आपण �ोत (Source) आहात. आपण मा�हती कशी हाताळल�, आपण कसे सं�ेषण             

�नमा�ण केले आहे �यावर पणू�पणे अवलंबनू आहे तर, आपण संदेश तयार करता �या�माणे संदेश तयार               

करतांना काह� माग� �कंवा इतर काह� �वलंब होऊ शकतो. लोकांम�ये �ेकडाउन देखील होऊ शकते. �हणजे               

एकटाच आपण संवाद साधत नाह�, परंतु आपण एकमेकांशी संवाद साधू शकता कारण जे�हा आपण              

आप�याशी सं�ेषण कर�त असता त�ेहा आपण �या �कारे संवाद साधला आहे तो पर�पर वैय�तीक असू               

शकतो. जे�हा आपण दोन �य�ती, तीन लोक, �हणजे लोकां�या गटांसह सं�ेषण करता त�ेहा हे पर�पर               

वैय�तीक असू शकत.े आ�ण या संघटनेम�ये संपका�चा ताळमेळ देखील होऊ शकतो कारण शवेट� आ�ह�              

�हटलं आहे क� आपण सगळे आधीच सं�थानाशी संबं�धत आहात आ�ण त�ुहाला सं�थेम�ये संवाद             

साधावा लागेल. तर, हे तीन �कारचे संचार अडथ�यांना कसे उभे करता येईल आ�ण ते कसे उ�म�र�या                

सरु��त ठेवू शकतील �कंवा जर हे आधीच घडले असेल तर आपण ते कसे सोडवू शकतो आ�ण �वत: ला                  

सावध कर�याचा �य�न क� शकतो �कंवा अशा अडथ�यांपासनू �वतःचे संर�ण क� शकतो. आता, �ोत              

येथे या काय�याची �ठणगी आहे? �हणनू, जे�हा आपण ��ोतावरचा �वघटन बोलतो त�ेहा �ेषक �हणनू,              

आपण एक संदेश तयार करता आ�ण जे�हा आपण संदेश तयार करता त�ेहा आपण �पोकन �व�पात               

संदेश तयार करता त�ेहा आपण �ल�खत �व�पात एक संदेश तयार करतो, आजकालआप�याजवळ बरेच              

चॅनेल उपल�ध आहेत आ�ण �हणनूच आपण संदेश तयार करत असता आ�ण आपण प�रि�थती�या             

प�रि�थतीनसुार संदेश तयार करता त�ेहा. तर, स�ुवातीला काय होत?े आपण श�दांसह अ�त�मण करतो.             

उदाहरणादाखल सांगा, त�ुहाला प� �कंवा प� �लहावे लागत.े मा�हती �मळव�या�या या वा�ह�यां�या            

�ॉ�पगांमळेु आपण ओळखत अस�याने फारच अवघड आहे कारण बया�च त�णांना ते सोडून �यावे लागत.े              

कारण एक �कारे, या सं�ेषण तं��ानामळेु आपल� भाषा धो�यात आल� आहे आ�ण कधीकधी             
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आम�याकडे अशी �यव�था आहे क� आ�ह� आता रजा भ�न जातो आ�णआप�याला मा�हती आहे. परंतु               

जर त�ुहाला �लहायचे असेल, पण हे एक उदाहरण नाह� तर अशा अनेक उदाहरणे आहेत िजथे आप�याला                

�ल�ह�याची आव�यकता आहे, िजथे आप�याला बोल�याची आव�यकता आहे, िजथे आपण �य�त           

कर�याची आव�यकता आहे, कुठे सामा�यक कर�याची आव�यकता आहे, िजथे आपण संवाद साध�याची            

आव�यकता आहे, कुठे आप�याला संबं�धत असणे आव�यक आहे आ�ण या सवा�साठ� आप�याला काह�             

�कारचे संवाद धोरणआव�यकआहे. तर, जे�हा आपण सं�ेषण करतआहात आ�ण कधी कधी आप�याला               

मा�हत आहे क� आपण खपू कठ�ण प�रि�थतीत येऊ शकता आ�ण या कठ�ण प�रि�थतीत जे�हा आपण               

संदेश �लहायला लागतो त�ेहा काय होत?े आपण श�दांब�दल �वचार कर�यास �ारंभ करतो, आपण श�द              

काय �हणता याब�दल अ�ता�य�त होऊ लागता अ�धक यो�य �हा. मग बया�च वेळा आपण             

साम�ीब�दल �नि�चत नाह�. आपण हे संदेश का �ल�हत असाल तर आपण हे कॉल करणार का आहात,                

आपण �व�श�ट गटाला का संबो�धत करणार आहात मगआपण काय केले पा�हजे यावर अवलंबनू आहात               

आपण साम�ीवर �नण�य घेणार आहात. तर, बया�च वेळा आप�याला समाधानाची खा�ी नसत.े 

आ�ण मग आपण सव� वेगवेग�या पा�व�भमूीतनू येतो, कारण स�ुवाती�या काळापासनू आपण           

वेगवेग�या �कार�या सवयींचा अनभुव घेतो. आ�ह� जसजसे वाढलो आहोत, नंतर आपण जे करतो ते              

आपण ��य�ात आपल� पा�व�भमूी यामुळे आम�या सं�ेषणावर प�रणाम होतो. उदाहरणा दाखल, जर मी             

आज सा�हि�यक तकु�यां�वषयी बोललो आ�ण जर मी ओह �हणत असेल तर मी त�ुहाला हे प�ुतक               

वाचनू दाख�व�यावर त�ुहाला हे सापडले. तर, थो�याच वेळात त�ुहाला ह� गो�ट उघड होईल आ�ण              

�यामागची कारणमीमांसा आपण वाचू शकाल कारण �याने ते प�ुतक वाचलेले नाह� �कंवा तो प�ुतक वाचू               

इि�छत नाह�. तर, हे वेगवेग�या पा�व�भमूीचे आहे जे आपणास मा�हत आहे क� सव� सं�ेषणाम�ये एक               

�कारचे homophily असेल. संदभ� अथ� आहे �हणूनच दोन कॉ��यटुर इंिज�नअस� ते अ�तशय सहजतनेे             

बोलतील, दोन डॉ�टर ते सहजतनेे बोलतील, दोन वक�ल ते खपू सहजतनेे बोलतील, कारण तथेे एक               

सामा�य संदभ� आहे. काह�वेळा जे�हा एखा�या �व�श�ट �वषयावर दो�ह� प�ांना �वार�य असते त�ेहा             

�यांचे चांगले संभाषण होईल आ�ण बया�च वेळा चकु��या संदभा�त चकु�चे संदभ� असतील. हे चकु�चे संदभ�               

आप�याला काय आहेत हे आप�याला ल�ात येईल क� आप�याला मा�हत आहे क� ��स�ध �संगी कधी               

कधी आपण चालत असता आ�ण जे�हा सं�याकाळची स�ुवात होते त�ेहा अगद� लहान र�सी सापासारखी              

�दसू लागत.े तर, हे अनमुानाचे एक उदाहरण आहे. स�ुवातीला हा सांप नाह� फ�त दोर� आहे, पणआपण                 

अचानक असा �न�कष� काढला क� तो एक साप आहे. ��येक �य�ती �या�या मनाची वैचा�रक वाणी               

�वतः�या मना�माणे करतो. आ�ण मग या जगातील सव� लोकांना त�ुह� ओळखत असले�या मतभेद असू              

शकतात, �यां�यात वेग�या धारणा आहेत. ते �या प�रि�थतीची अपे�ा करतात ते �याच प�रि�थतीला             

��तसाद देत नाह�त. ��येकाची समज वेगळी असू शकते आ�ण काह� लोक कठोर वगा�तील असतील.              

आता ह� कठोर वग� काय आहे? आता या कठोर वग� उदाहरणाथ�, एक �दवस आप�याला भाषणासाठ�               

�नमं��त केले आहे आ�ण हे नॅनोटे�नॉलॉजीवर आहे आ�ण आपण नॅनोटे�नॉलॉजीचा �व�याथ� आहात.            

आपण नॅनोटे�नॉलॉजीवर इतके सारे पेपस� केले आहेत आ�ण मग आपण �व�वास ठेवयूा क� नवीन              
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नॅनोटे�नोलॉजी असेल तर नॅनोटे�नॉलॉजीवर भरपरू काह� �शकलेले नाह�. �या भागात�या ��येक           

गो�ट�ला तु�ह� ओळखता आ�ण मग त�ुह� �तथे जा�याचे ठरवू नका आ�ण आपण �तथे गे�यास              

तर�स�ुधा आपण अशी प�रि�थती �नमा�ण करता क� आपण एकतर आप�या �म�ाला कबलु� देतांना, ओह              

काय बोलत आहे हे काह� मह�व नाह� हे मला मा�हत आहे. आता ह� एक �स�ंोम आहे िजथे आपणास                  

सव�काह� मा�हत आहे. त�ुहाला वाटते क� आणखी नावी�यपणू� न हो�याजोगे आप�याला या संदभा�त             

आणखी आव�यक असू नयेत जे आपण खरोखर आव�यक आहे. तर, आ�ण काह� वेळा आप�याकडे एक               

�कारचे गोठलेले म�ूयमापन देखील केले जात.े कधी कधी एक �दवस त�ुह� गाडी चकुवल� नाह� तर               

दसु�या �दवशी जर त�ुह� गेलात तर त�ुह� 10 �म�नटे ऊ�शरा जाल �कंवा कधीकधी 15 �म�नटे आधी अशी                 

आशा क� शकता क� �टेशनला कदा�चत आपण रे�वे पु�हा चकुवू शकाल. तर त�ुहाला कधी हे ठाऊक                

नाह� क� प�रि�थती बदलत आहे, गो�ट� बदलतात आ�ण या वेळेस �ेन ह� �वलं�बत आहे तर, हे एक                 

गोठलेले मू�यमापन आहे आ�ण बया�च वेळा आपण �नराश करणे स�ु करतांना आप�याला असे वाटते क�               

ि�थती प�ुहा असे होईल. ��य �म� बदलतात हे �नसगा�चा �नयम आहे आ�ण नंतर सव� गो�ट� बदलतात                

आ�ण लोकांना देखील बदलावे लागत.े �हणनूच आपण जे�हा सं�ेषण कर�त आहात त�ेहा हे पहा क� जे�हा                

आपण खपू कडक होतात त�ेहा आपण जा�त बोलू शकत नाह�. मग �प�ट �वचार येतो. या सं�थेत�या                

सव� लोकांनी मा�या�व��ध कोण बोलेल हे मला माह�त आहे असे वाटनारे लोक त�ुहाला नेहमीच लोक               

भेटतील, मी जे काह� �हणतो �कंवा करतो ते सव� मा�हतीचा �ोत आहे जे वाहते जात आहे ते फ�त                  

संगणक भाषतेनू वाहते आहे, ते लेखी संभाषणास मह�व �दले नाह�. आता जे�हा आपण असे वाटू लागता                

क� आपण �प�टपणे �वचारशील �य�ती आहात, त�ेहा आप�याला आजारपणाने ��त आहे आ�णआपण             

आता ��येकजण मा�हत आहात आ�ण जे�हा आपण हे बोलता त�ेहा हे सव� श�द ��येक चांगले दं�डत                

होतील आ�ण नंतर. तर, आपण बाहेर�या जगासाठ� ��य�ात जाह�र करतो क� आपण सव�काह� ओळखता              

आ�ण �हणनूच आपण संवाद साधू शकत नाह� आ�ण हे आ�ण जे�हा आपण असे करतो आ�ण जे�हा                

आपण अशा प�रि�थतीत सं�ेषण करता त�ेहा हे एक �कारचे संभाषण खं�डत होईल. आता, आ�ह�              

लोकांमधील �वघटनब�दल बोलत आहोत �यासाठ� आ�ह� आंतर��या�मक संवाददेखील बोलू शकतो.          

आता हे पर�पर संपक� , हे ��य�ात आप�या दैनं�दन जीवनात नसते, परंतु आपण संघटनांम�येह� आढळू              

शकाल. तर, अशा प�रि�थतीत काय घडते, आपणास फरक वाटतो आ�ण वा�त�वकतचेी ह� धारणा             

इतरांपे�ा वेगळी असेल. आप�याला मा�हती आहे क� गो�ट�ंवर ��ट�कोन पाह�याची �कंवा पाह�याब�दल            

लोकां�या वेगवेग�या �कारचे आकलन आहे. कधीकधी आपण जे काह� करतो �यात मया��दत श�दसं�ह             

अस�याने आप�याकडे एक मया��दत श�दसं�ह अस�याने आ�ण आपण समजत नाह� क� एका श�दात             

अनेक अथ� असू शकतात जर त�ुह� केवळ एका श�दावरच अवलंबनू असाल आ�ण फ�त एकच अथ� यावर                

अवलंबनू असेल तरच तु�हाला असेच �हणावे लागेल क�, जे�हा आप�याला �यातनू बाहेर पडावे लागते              

त�ेहा आप�याला अडथळा आणणे अवघड असते त�ेहा प�रि�थती उ�भवते. आ�ण जर आपण खपू             

मया��दत श�दसं�ह घेऊन केवळ एका श�दातच �व�वास ठेवला तर आपण यो�य दळणवळण क� शकत              

नाह�. तर, आपण �या लोकांना मा�हत आहे क� आपण वेगाने एक श�द काढू शकता त�ेहा आपणास                

मा�हत आहे क� आपण वेगाने हा श�द वापरता हे वेगाने लोक वेग�या प�धतीने वापरता येतील.               
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उदाहरणादाखल सांगा, जर मी �हणेन, तू खपू वेगवान आहेस. आता, मी �हटलं क� तु�ह� काह�तर� वेगळं                

वेगळं आहे कदा�चत वेगळं वेगळं असेल तर दसुरा वेगवान सांगू शकाल, मा�या �यवहाराब�दल जलद,              

जलद संबंधानं �कंवा �या�याकडे काह� अथ� आहे कारण आप�याला मा�हत आहे क� श�द काह� वेळा               

idiomatically वापरले जाऊ शकतात आ�ण एखा�या �व�श�ट श�दाचा उपयोग के�यावर �व�श�ट           

संदभा�त, वेग�या प�धतीने घेतले जाऊ शकते �कंवा कदा�चत वेगवेग�या लोकांना वेगवेगळे अथ� लावता             

येईल. आ�ण मग ��येक वेळी आ�ण नंतर भाव�नक उ�ेक झा�यामळेु �वघटन होऊ शकत,े आपण यो�य               

मनःि�थतीत नाह�, आपण कधीकधी भावनांनी भरले आहेत �हणनूच आपण सहसा असे �हणतो क� जर              

त�ुह� भावना�मक अथा�ने भरलेले असाल तर तु�हाला �ोध, अ�त �ेम, भावनां अशा प�रि�थतीत जे�हा              

आपण कधी कधी संवाद साधता त�ेहा आप�याला जा�त थकवा येतो. �हणनू, आपण जर सं�ेषण कर�त               

असाल तर आपण श�दांवर �नयं�ण ठेवू शकत नाह�. आपण काह� इतर त�यांब�दल देखील दलु�� कर�त               

आहात क� आपण एखा�या �व�श�ट श�दाचा वापर कसा कराल आ�ण �रसी�हरवर ��त��या �दल� जाईल              

आ�ण अशा भाव�नक �वडबंना दर�यान आपण स�म नाह� �भावीपणे सं�ेषण कर�यासाठ� आ�ण जे             

काह� आपण संवाद साधता उदाहरणादाखल सांगा, आध�ुनक �कार�या �यावसा�यकांनी सव� �कारचे           

गॅझ�ेस �यापलेले आहेत ते �या�या लॅपटॉपवर काम करतआहेत �याचवेळी एक फोन कॉल येतो आ�ण तो                

�या फोन कॉलम�ये उपि�थत हो�यास स�ुवात करतो आ�ण याचवेळी मा�हती�या काह� तकुडे इतर             

कोण�याह� �वभागातील समथ�न �णाल�सह येतात. आ�ण जर त�ुह� एखा�या �व�श�ट कामावर ल�            

क� ��त केलेत तर त�ुहाला �दसेल क� हे अपणू� होईल. उदाहरणाथ�, आपण �वस� �कंवा आपण �वस�               

इि�छत आहात �कंवा आपण काह� श�दांकड ेदलु�� कर�त आहात जे तथेे वापरले गेले अस ूशकतात. 

मागील भाषणात आपण बोललो क� लोक कसे ऐकतात आ�ण ऐकणे हे फार मह�वाचे आहे. आप�याला               

मा�हती आहे क� बहुतके वेळा लोक ऐकत नाह�त, परंतु हे ल�ात ठेवा जे�हा आपण एखा�या उ��द�टासह                

संभाषण कर�त असाल त�ेहा ऐकणे हे फारच मह�वाचे ठरते कारण ऐक�याम�ये काह� अडथळे येत नाह�त.               

कधी कधी कदा�चत बाहेर�ल �य�ययांम�ये आपण खोल�त काम करत असता. आपण बया�च लोकांना हे              

सांगू शकता क� मी जवळ�या खोल�तील लोक �हणतात �या सव� गो�ट� ऐकू शकता आता अशा               

प�रि�थतीत आपण काय ऐकत आहात आ�ण आपण �या �कारे ऐकत होता �यावेळे आपण आप�या              

�वतः�या �वचारांत हरवले तर आपण यो�य�र�या ऐकू शकाल, नाह�. �हणनू, गर�ब (poor listening)             

ऐक�यामळेु आपण सं�ेषणातील �वराम�च�हाने संपत असले�या मागा�ने संवाद साधू शकता आ�ण दसुरे            

एक माग� आहे �याला संवाद पसंती �हणतात. ��येक �य�ती ऐकत आहे �या�माणे आ�ह� पवू�              

सां�गतलेल� मा�हती ऐकतो जे ��य�ात �याला �हतकारक वाटते उदाहरणाथ�, आ�ण तो काय करतो ते              

दसु�या भागाकड ेदलु�� करतो. 

समजा, आपण एका मलुाखतीला हजर आहोत, आ�ण एखादा ��न �वचारला जातो, तर जी वा�ये              

आप�याला माह�त आहे �यापैक� एखादा ��न �वचार�याआधी आपण ��तसाद देत आहात आ�णआपण             

��तसाद देऊ इि�छत आहात तर, हे ��य�ात एक �कारचे संचार अडथळा �कंवा क�य�ुनकेशन �ेकडाउन              

तयार करत.े ��येक �य�तीकडे एक �कारचा संवाद पसंती आहे, आपण श�द वापरतो, ��य�ात आपण              
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�या गो�ट� समजनू घेत�या �या आप�याला �वार�य वाटतात �या गो�ट� आपण ��य�ात काढतो,             

आपण इतर भागांब�दल �वस�न जातो आ�ण �याच �कारे आपण एक �कारचा संवाद अडथळा तयार              

करतो. पढेु आवाज आहे, त�ुह� खरोखरच असं वाटतं क� आवाज हा एक �कारचा ग�धळआहे, पण माझा                 

�व�वास आहे क� आवाज हा एक �कारचा संवाद आहे. आप�याला मा�हत आहे, पण नंतर आपणआवाज                

�या क� आपण टे�लफोनवर बोलत असता आ�णआपण मा�हतीचा सव��म भाग न दे�याचा �य�न कर�त               

आहात आ�ण आपण जे काह� बोलू शकत नाह� अशा �कारचे �ाधा�य दे�याचा �य�न करतात त�ेहा               

आप�याला खपू माफ कर�याची परवानगी दे�यात मदत होते. तमुचे आवाज �प�टपणे ऐकू यावे �हणनू              

मी ल� क� ��त क� शकत नाह� कारण खपू आवाज आहे, मी एका �ठकाणी होतो जेथे मला लोक�णूाने                 

वेढले आहे आ�ण तथेे भरपरू कक� श आवाज आहे. पण ल�ात ठेवा क� जे�हा आपण हा आवाज सं�े�षत                 

कर�त असाल, त�ेहा अडथळा होऊ शकतो, हे यो�य सं�ेषण थांबवू शकत,े आपण ग�धळले�या �वनींना              

उ�चार�यात देखील मदत क� शकतो �कंवा आपण �ल�हत असाल तर कधी कधी आप�याला ल� क� ��त               

कर�यात मदत होणार नाह�. आ�ण मग दसुर� मह�वाची कारक जी मदत करते �कंवा जे सं�ेषण न�ट                

करते ते मौ�खक आ�ण गैरवत�नीय संदेशांमधील यो�य संतलुन नसणे आहे. आपण एक श�द बोलता,              

आपण एक वा�य देत आहात अशी एक वा�य बोलता आहात, परंतु �याच वेळी आप�या चेह�यावर �कंवा                

आपण �भ�न प�धतीने ��त��या �य�त करत असले�या भाषमे�ये. �हणनू सावध संवाद साधकांना            

एकतर पहावे लागेल क� आपण एक नेता असाल �कंवा जर आपण �नण�य घे�या�या भ�ूमकेत असाल तर                

आपण हे समजणे आव�यक आहे क� संवाद अ�तशय �यापक आहे, हे अ�तशय �यि�त�न�ठ आहे आ�ण               

त�ुहाला दो�ह� मौ�खक आ�ण अ�वनाशी आपण श�दांत काह�तर� बोलता, परंतु �या प�धतीने असे             

�हटले जाते क� खपू अथ� आहे. �हणनू, कृपया समजनू घे�याचा �य�न करा आ�ण �या�माणेच सं�कृती               

आ�ण सं�ेषणा�या �वषयावर आपण चचा� केल� असेल तर ती एका सं�कृतीत वेगळी असेल तर आपण               

चचा� केल� आहे क� आपण सं�ेषणादर�यान कसे होतो, त�ेहा आपण शांत होतो, यामळेु �भ�न �कारे               

समजू शकतो. वेगवेगळे लोक जे�हा आपणओळखत असतांना के�नयातील जावई आ�ण सासू यां�यातील             

संवाद एकमेकांशी नसतात हे एक उदाहरण आहे. आता, हे आप�या सं�कृतीत वेग�या प�धतीने समजले              

जाऊ शकते कारण आमचा असा �व�वास आहे क� जे�हा आपण अनेक देशांम�ये सं�ेषण करता त�ेहा               

आप�याला एखा�या �नय�ुत कामासाठ� देखील मा�हत असत,े दोन देशांमधील संवाद सु� कर�यासाठ�ह�            

�या ि��या नाह�त �यांना पाठ�वले जात नाह�त. परंतु काह� सं�थांकडून इतरह� आवाजा असू शकतात क�               

हे एक �कारचे भेदभाव आहे कारण आपण संपणू� जगाला ओळखतो कारण मी �हट�या�माणे संपणू� जग               

जाग�तक आहे आ�ण सं�कृतींची �व�वधता आहे. �हणनू, जे�हा आपण सं�ेषण कर�त असता त�ेहा आपण              

या सां�कृ�तक �वचारांची जाणीव ठेवावी लागते जे�हा आपण सं�ेषण कर�त असता. मगआपणआप�या              

समज�या�माणे समजले आ�ण दोन गो�ट�ंवर�ल मा�या समज पूण�पणे �भ�न असेल. तर, नेहमीच असा             

�व�वास ठेवायला नको क� ��येकाची समज आप�यासारखीच असेल. येथे भाषा �कती मह�वाची आहे             

यावर जोर दे�यासाठ� हे खपू समप�क आहे भाषा हा एक कोड आहे जो आप�याला मा�हत आहे क� कोड एक                   

कोड आहे. �हणनू जे�हा आपण एखाद� भाषा वापरत असतो त�ेहा आपण आपले �वचार बदलत असतो. 
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आ�ह� असे �हटले आहे आ�ण आ�ह� वारंवार �हणू क� आपण एखा�या श�दाचा वापर कर�त असता               

��य�ात एखादा �व�श�ट अथ� �स�ध करायचा �य�न करतो, परंतु �यास �याचा ��तसाद कसा �दला              

जाईल �याचा �रसी�हरवर पणू� अवलंबनू आहे . यो�य श�द आ�ण जवळजवळ बरोबर श�द यां�यातील              

फरक हा �काशयोजना आ�ण एक चमकदार बग यां�यामधील फरक आहे. न�क�च, फरक कमी आहे,              

परंतु आपण हे जाणता क� हा फरकआपण संवादात असताना बया�च ग�धळ �नमा�ण क� शकता, �हणनूच                

जे�हा आपण डॉ�टरांशी संवाद साधतो त�ेहा स�ुवातीला �या �कारे �याने एसओएस सार�या भाषचेा             

उपयोग केला �यानसुार आपण समजनू �या आपण समजत नाह� आ�ण डॉ�टर आप�यास समजत             

अस�या�या धारणाखाल� होते परंतु आपण टॅ�लेट घेत�यामुळे आपण इतर टॅबलेट घेत�यामळेु आ�ण            

यामळेु खपू सम�या �नमा�ण झाल�. तर, ते देखील असू शकत.े उदाहरणासाठ� सांगा, जे�हा आपण              

वेगवेग�या पा�व�भमूी�या �य�तीशी सं�ेषण कर�त असता आ�ण आपण �हणता क�, मी आप�या            

�म�ाला श�द घाल�याची �वनंती क� शकतो जेणेक�न मी माझा पासपोट� घेईन त�ेहा मला अडचण येणार               

नाह� आ�ण तमुचे �म� �हणतील, नाह�, मी �याला सांगेन आ�ण आपण आप�या केसवर चचा� कर�त               

असतांना तो अ�तशय �न�ठावान असेल आता, आपण याचा काय अथ� आहे याचा ��यय घेत�याब�दल              

आ�चय� वाटू लागते आ�ण नंतर आप�याला कदा�चत हे ल�ात येईल क� तो �व�वासू ऐवजी बोलू शकला                

असता, तर तो श�द अ�तशय दयाळू होता असे आपण �हणू शकले असत,े आपण खपू �वचारशील आ�ण                

�न�ठावान नाह�. �हणनू ��न असा असतो जे�हा आपण एखादा श�द वापरत असतो �कंवा जे�हा आपण               

इतर प�ांना संवाद साध�याची अपे�ा करतो त�ेहा ��य�ात अशी अपे�ा असते क� हे संदेश अशा र�तीने                

�य�त केले पा�हजे क� श�द हा उ�देश संदेशाचा वा�त�वक अथ� सांगतात आ�ण त�ेहाच �ा�तक�या�ला              

देखील श�य आहे याचा आनंद घेत यामळेुच पा�व�भमूी मह�व अ�तशय मह�वाचे आहे. �शवाय,             

आप�याला असेह� आढळेल क� अनेक वेळा आपण �सम��टक अंतरांमुळे उ�भवणाया� अडथ�यात येतात.            

जे�हा मी अथ� श�दाचा अथ� सांगते त�ेहा �हणजे भाषा अंतर भा�षक अंतर. आता कधी कधी बया�च                

लोकांना जे�हा आपण काह� �लहू देता त�ेहा अगद� लहान मलुा�माणेच आप�याला असे वाटते क� आपण               

असे काह� श�द वापरणे आव�यक आहे जेणेक�न आपण श�दां�या आप�या अ�भमानाब�दल कौतकु            

करता. पण नंतर आपण कदा�चत हे प� �कंवा या इले��ॉ�नक मेल �कंवा हा संदेश दसु-या प�ापय�त                

पोहोचेल त�ेहा �याकडे कसे ��त��या �यावयाचे हे कदा�चत आपण दलु�� कराल. �हणनू, तथेे एक              

अथ�पणू� अंतर असू शकतो आ�ण आपण एक संदभा�म�ये वापरत असलेले एक श�द वेग�या प�धतीने              

समजू शकतो. उदाहरणाथ�, जर आपण मा�हती क�न घेतल� तर आपण उदाहरण देतो क� आपण �या               

प�धतीने वापरतो ते लोक आप�यातले लोक वापरत असले�या बाजारा�या पायवाटाचा वापर करतात तर             

ते फुटपाथ वापरतात तर इतरांना ते फुटपाथ �हणनू वापरतात भारताम�ये आपण असे �हणू शकतो क� हे                

केवळ एक �यासपीठ आहे. तर, ते या �कारे कसे अथ� करतात आ�ण आप�या ��येकाचा आप�या               

�वतः�या अनभुवा�माणे आप�या �वतः�या �ाना�या आधारावर आपण आप�या सव�         

पा�व�भमूी�माणेच श�द वापरतो, परंतु जे�हा हे इतर लोकांकडून समजले जाते त�ेहा हे खरे नसत.े              

�याच�कारे जे�हा आ�ह� �हणतो, क� जे�हा जे�हा ���टशांनी �हटले क� एक हालचाल स�ु करणे �हणजे               

काय� करणे आहे, परंतु अमे�रकन लोक ते पढेु ढकल�यासाठ� समजून घेतात. हे ��य�ात आ�ह� श�द               
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वापर�याचा माग� आहे. ��य �म� आ�ह� सं�ेषण कर�त असताना आपण ��य�ात असे बघतो क�              

�रसी�हरने आप�या मळू हेतलूा समजले पा�हजे. आ�ण �हणनूच आ�ह� असे �हणतो क� हे �ेषक आ�ण               

�ा�तकता� यां�यातील सौहादा�तील सहकाय� असणे आव�यकआहे. परंतु काह�वेळा आ�ह� दलु�� करतो क�             

इतर लोकां�या पा�व�भमूी असते आ�ह� कधीकधी इतर लोकां�या �ानाकडे दलु�� करतो आ�णआ�ह� एक              

सं�ेषण तयार करतो जे फार �व�वंसक असणं आ�णआपण जे�हा सं�ेषण कर�त आहात त�ेहा ल�ात ठेवा                

आपण कधीकधी आप�याला काय वाटत ेहे बोलायच ंआहे यो�य आहे, परंत ुहे देखील अयो�य अस ूशकत.े  

�याच�माणे, जे�हा मी आप�याशी संपक� साधतो त�ेहा मला वाटते क� आपण सव� गो�ट� समजून घेत�या               

पा�हजेत आ�ण �हणनूच मी मा�या �वतं�तवेर बोलू शकतो, परंतु नंतर काह� वेळा �ासदायक होऊ              

शकत.े �हणनूच, आप�या मनावर खपू ओझे लादणे बरे नाह�. संवाद हे एक �कारचे �वचार आहे, हे दोन                 

लोकांमधील एक �कारचे संभाषण आहे आ�ण जर काह� वगळले तर, कोणतहे� चॅनेल, जर कोण�याह�              

श�दाची काळजीपवू�क बोलल� नसेल तर कोण�याह� �वचारसरणीचा �वचार केला तर अशा �कारचा            

चकु��या संवादाचा प�रणाम होऊ शकतो. दळणवळण �हणजे एक होणे, �वभािजत करणे, सं�ेषणाचा अथ�             

�हणजे लोक तयार करने �कंवा �यांना जवळ आणणे �हणजे �यांना दरू करणे नाह� कारण मी इि�छत                

आहे क� त�ुह� खपू जवळ असाल तर मी या भाषणात आणखी संवाद करणार नाह�. �याऐवजी, पढु�या                

अ�यायात आपण अ�धक आ�ण अ�धक मा�हती लो�डगं कशी पाहू शकतो हे पाहणे आव�यक आहे. खपू               

ध�यवाद. 
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सॉ�ट ि�क�स  

(Soft Skills) 

डॉ. �बनोद �म�ा, 

मान�वक� व सामािजक �व�ान �वभाग, 

इं�डयन इंि�ट�यटू ऑफ टे�नॉलॉजी, �रक� 

ले�चर – 22 

क�य�ुनकेशन �ेकडाउन (भाग दोन) 

(Communication Breakdown) 

 

क�य�ुनकेशन �ेकडाउन�या संदभा�त दसु�या �या�यानावर प�ुहा आपले �वागत आहे. माग�या भाषणात           

आपण �व�वध �कारचे सं�ेषण ब�दल बोललो आ�ण आ�ह� असेह� पा�हले क� �ोतवर (Source) संवाद              

अडथळा कसा होऊ शकतो �यायोगे �ेषक�या �तरापासनू आ�ह� आंतर�व�यतावाद� (interpersonal)          

संवाद अडथळे �हणू शकतो. �यापढेु आ�ह� लोकांम�ये संवाद अडथळयांब�दल बोललो जी आ�ह�            

आंतर�व�यता सं�ेषण अडथ�यांवर कॉल क� शकू. आता, या भाषणात आ�ह� सं�थांम�ये संवाद            

अडथ�यांची चचा� करणार आहोत कारण बहुसं�य �यावसा�यकां�माणे आ�ह� संघटनांम�ये खच� करतो           

आ�ण �या सं�थांनी आ�ह� एखा�या उ�देशाने संवाद साधतो �याम�ये संवाद साधतो. �हणनूच            

सं�ेषणात सावध�गर� बाळग�याची गरज सवा�ना संपवायला हरकत नाह�. आता संघटनेत �व�वध �कारचे            

सं�ेषण अडथ�यांना काय आहेत आ�ण कामा�या �ठकाणी या अडथ�यांना अडथळा �कंवा संवादाचे र�ते             

काय घडतात? आपण आधीच वाचले आहे क� ��येक सं�थेत संवादाचे जाळे आहे आ�ण नंतर �यात काह�                

वै�श��ये आहेत �यांची आपण चचा� केल� आहे क� स�ुवातीला आपण कम�चा-या�माणे काम करतो आ�ण              

काह� वेळा आपण सीमांना हलवा आ�ण �व�वध भ�ूमकादेखील �या. �हणनू, सं�था�मक वै�श��यांमुळे            

देखील संचार अडथळा �नमा�ण होतो. �शवाय, आप�याकडे आणखी एक संवाद तटुलेला आहे �यामुळे             

मागील भाषणातील भतूकाळातील धारणामळेु आ�ह� धारणा ब�दल बोललो आहोत आ�ण आपण असे            

�हटले आहे क� दोन �य�तींना समान समज �ा�त झाल� नाह�, परंतु जे�हा आपण काया��या �ठकाणी               

संवाद साधा आ�ण जे�हा आपण सं�ेषण करता त�ेहा वेगवेग�या �तरांवर�ल लोक �क�वा आपण एखा�या              

व�र�ठ �य�तीशी सं�ेषण कर�त असता त�ेहा आप�यापैक� बहुतके सव� ��याकलाप �यांची देखरेख            

करतात कारण ते आप�या सं�थेचे नेते आहेत �कंवा ते तमु�या �व�श�ट �वभागाचे �मखु अस�यामळेु. जे               

आपण काम कर�त आहात. �हणनू, भय धारणामळेु आपण संवाद साध�यास स�म नाह� आ�ण अथा�तच,              

बया�च संघटनांम�ये असे �दसनू येते क� ��येकजण �वशषेत: �या सं�थांम�ये �न�पयोगी संवाद नसतो             

�या ��येकाशी संवाद साधू शकतो, �हणनू या सम�या उ�भवतात. कमी पातळीवर असलेले लोक हे              
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माह�त असनूह�, �यांना �व�श�ट गो�ट� मा�हत आहेत क� ते व�र�ठां�या पो�ट�या (Status) भीतीमळेुच             

केवळ संवाद साधू शकत नाह�त. मग संघटनेत आ�ण सं�थेत नकारा�मक �ि�टकोनातून चचा�            

के�या�माणे आधी लोकांशी चचा� केल� आहे आ�ण वेगवेग�या पा�व�भमूी, �भ�न सं�कृती, �व�वध धम�             

आ�ण �भ�न रा�यांतील लोकांचा हा गट कधी कधी तर, जे�हा लोक संघटनेत काम करतात आ�ण गट                

तयार करतात त�ेहा काय घडते? काह�वेळा एखादा �व�श�ट �नण�य �य�ती �कंवा �व�श�ट गटातील �भाव              

पडतो. तर, नैस�ग�क�र�या आपण एक �कारचा �ि�टकोन �वक�सत केला तर आप�या बाबतीत            

नकारा�मक गो�ट� घडवनू आण�या गे�यास गो�ट� यो�य नसतात. �शवाय, काह� कारणांमळेु           

�यव�थापक काह� वेळा आप�याब�दल एक �कारचा बोध �वक�सत क� शकतो जो खरा नसू शकतो परंतु               

नंतर तो एक व�ृी �कंवा �भाव �वक�सत कर�यास �व�ृ होते जे तमु�याब�दल नकारा�मकआहे. �हणनू,               

या नकारा�मक �ि�टकोनातनू सं�थेतील �प�टव�तपेणाला संघटनेत �प�ट वातावरण �नमा�ण होते          

आ�ण आपण �भावीपणे संवाद साध�यास स�म नाह�. आता, या संघटना�मक �बघाड आ�ण काय करावे              

याब�दल जाग�क कसे रहायचे? याचा अथ� �हणजे अशी ि�थती जी सं�थेम�ये सवा�त मह�वाची आहे              

आ�ण जे�हा उ�च पातळीवर�ल �य�ती �न�न पातळीवर असले�या �य�तीशी सं�ेषण करते कारण            

�न�न�तर�य लोक सहसा उ�च लोकांशी सं�ेषण कर�याची संधी �मळत नाह�त. जर� �यांना काह� नवीन              

क�पना असल� तर�ह� ते आहेत कारण अनेक सं�थांम�ये ��तबंधा�मक वातावरण आहे जे आप�या             

व�र�ठांशी �कंवा आप�या बॉसशी संवाद साध�यास परवानगी देत   नाह�त �हणनूच आप�याला असे            

आढळेल क� जर आप�याला काह� �हणायचे असेल �कंवा आपण आप�याला यो�य चॅनेलसार�या            

श�दाचा वापर करावा लागेल असे काह�तर� �लहावे लागत.े या यो�य चॅनेल�वारे आमचा असा अथ� आहे क�                

जे काह� �नयम आपण सरळपणे अनसुरण करणे आव�यक आहे ते आपण बोलू शकत नाह� �कंवा आपण                

शीष��थानी असले�या �य�तीशी संवाद क� शकत नाह�. �व�वध सं�थांमधील स�ुवातीला आप�या           

�नयं�णा�धकाया�कडे जा�यासाठ� �व�श�ट �नयमांचे पालन करावे लागते जेथे �व�वध �वभाग �वशषेतः           

मो�या सं�था आहेत. �हणनू, बहुसं�य सं�थांना त�ुहाला आढळतील क� �यांना एक उंच बांधकाम आहे              

जेथे ते वेगवेगळे �वभाग, �व�वध �वभाग, �व�वध उपयं� आ�ण ��येक य�ुनटचे �मखु असेल. �यामळेु,              

आप�याला आप�या त�ार�ंना आप�या डो�यात कसे पाठवावे लागेल हे सांग�याची गरज आहे आ�ण             

�वाभा�वकपणे हे उ�च अपम�ये पाठ�वले जाईल. काह� वेळा असे �दसनू आले आहे क� �ये�ठ आ�ण               

�य�ुनयर �तरावर�ल कम�चा-यांमधील दर� कमी आहे. आ�ण हेच खरे आहे क� Grapevine            

Communication (Gossip) ची �न�म�ती होते आ�ण पवू��या �वभागात आ�ह� �हट�या�माणे Grapevine           

Communication (Gossip) नेहमीच नकारा�मक असू शकत नाह�. हे ��य�ात ते नकारा�मक श�तीचे            

एक �कार �हणनू काय� करते �याचा अथ� असा होतो क� ते लोक �यां�या लपलेले, Gossip �वारे �यां�या                 

दडप�याची इ�छा �य�त करतात जे �याच गटातील लोकांसह �यांचे �म�ांसह फुशारक� क�न करतात.             

आ�ण मोठमो�या सं�थांमधील �व�वासाची ह� कमतरता त�ुहालाह� मो�या �माणावर�ल एककांनाह�          

सापडले �यामळेु �व�वास वाटतो त�ेहा �यात कमीपणा आढळतो. हे असे आहे क� �यां�या पो�झश�समळेु              

आ�ण ��टची कमतरता देखील कमकुवत पातळीमळेु देखील उ�भवते कारण आपण दोघे एकाच पदावर             

असलात तर� आप�याला दोघांनाह� मा�हत नसतील, काह�वेळा ते �यां�या समवय�क गटांबरोबर संवाद            
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टाळ�याचा �य�न करतात कारण �यांना असे वाटते क� �यां�या खराब संवाद कौश�याची पवा� न करता               

येईल. पण जे�हा आपण एका सं�थेम�ये काम करत असतो त�ेहा आप�याला समजते क� सम�वय              

��टकडून येते आ�ण जे�हा आपण कमी पातळीवर�ल कम�चावर �व�वास ठेवत नाह�, त�ेहा आपण             

कदा�चत उ�पादन�मतवेर ल� क� ��त क� शकत नाह�. मो�या सं�थाम�ये लोक तयार करतात,            

कम�चार� �यांची �ाधा�ये यावर आधा�रत गट आ�ण उपसमहू करतात. �ाधा�य, कधीकधी धमा�चे,            

काह�वेळा �व�वासाचे, काह�वेळा इतर काह� �नवडीब�दल, काह�वेळा �वार�य असत.े आ�ण हे उपसमहू            

��य�ात काह�वेळा सं�था�मक चॅनेलला धो�यात ठ� शकतात. 

बया�च संघटनांम�ये, हे �ा�सफर �टेशन (�थानांतरन क� �) �कती जा�त आहेत हे आप�याला कसे             

समजेल? आपणास हे आढळेल क� जर मा�हती �वाह �कंवा सं�ेषणाची �मवार� आहे कारण आपण              

कोणाशी बोलावे हे कोणाला सां�गतले पा�हजे. या �संगी मी तु�हाला खपूच छान उदाहरण देतो. एक               

कम�चार� वैयि�तक रजेवर जात असतो, तर तो आप�या एका साथीदाराला सांगतो क� माझे एक �म�               

�नधन पावत आहेत आ�ण मला �याला भेटायचे आहे, �हणनू जर बॉस आला तर कृपया �याला सांगा �क                 

मी दपुार� परत येणार आहे आ�ण मी परत येऊ शकत नाह� तर मला सोडताना आता हा सहकार� बॉसला                  

�कंवा �या�या डो�यात भेटला त�ेहा �याने �ी�नवास x ने मला सां�गतले क� �याचा �म� इतका दरू जात                 

आहे क� �याने �वचार केला क� �याला ��य� भेटायला पा�हजे आ�ण शवेट� जा�यापवू� �याने चचा�               

�हायला पा�हजे आ�ण �याने असेह� �हटले आहे क� तो परत �नघाला होता हे समजणे गरजेचे नाह�.                

अखेर�स, जे�हा ते बॉसला भेटले त�ेहा बॉसने आप�या से�े�टकला सां�गतले क� कोणालाह� बोलवायचे             

असेल तर कुणीतर� �याला हवे असेल तर �याला सांगू नका. आता आपण या संपणू� मा�हतीवर ल� क� ��त                 

केले तर ह� मा�हती एका मा�हतीमधनू दसु-याकडे पाठ�वल� जाईल हे ��य�ात �वकृत झाले. वा�त�वक,              

�नधन याचा अथ� मरण आहे. आ�ण मग तो घाईघाईने अस�यामळेु तो आप�या �म�ांपैक� एक होता असे                

सांगू इि�छत होता आ�ण ते �याला भेटायचे होते आ�ण �यांनी सां�गतले क� �याचे एक �म� �नघनू जात                 

होते आ�ण शवेट� �याला भेटायचे होते आ�ण अखेर�स, �याला देखील �हणाले क� जर आपण परत न                

आवल तर �याने हे ल�ात घेतले पा�हजे क� तो सटुला होता आ�ण घाईघाईने बॉसने �हटले क� तो आणखी                  

अथ� न�हता �यामळेु बॉसने असेह� सां�गतले क� कदा�चत तो मरण पावला. आता हे ��य�ात असे आहे                

क� इतके ह�तांतरण क� � ��य�ात संदेश �वकृत कसे करतात आ�ण �हणनूच आ�ह� पाठ�वलेला संदेश              

नेहमी �ा�त झालेला संदेश नसतो. बया�च वेळा जे�हा आपण एखा�या संदेशाशी संवाद साधू इि�छत              

असाल त�ेहा आपण चकु�चे चॅनेल �नवडता. आजकाल आप�याकडे �क�येक चॅनेल अस�यामळेु           

आप�यासाठ� उपल�ध असले�या चॅनेलची जा�तीत जा�त वापर �हायला पा�हजे. 

परंतु कृपया ल�ात ठेवा क� मा�यम �नवडताना �कंवा चॅनल ठर�वताना, एखा�याला दसु�या बाजवूर             

सहानभुतूी दाखवायला पा�हजे �यामळेु �यास पा�व�भमूी व ल��गक संबंध पहाता येईल. इतर �य�ती तर,              

जे�हा आपण टे�लफोन �कंवा इले��ॉ�नक मेल�वारे संदेश दे�याचा �नण�य घेता त�ेहा कृपया खा�ी करा क�               

इतर प�ांम�ये ह� स�ुवधा उपल�ध आहे. बहुतके वेळा कमी पातळीवर असलेले लोक कदा�चत उ�च              

स�ुवधा असले�या �य�तीस सव� सु�वधा �मळ�वणार नाह�त. आ�ण कधीकधी तां��क आ�ण उ�द��ट            
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संदेश आप�याला मा�हत आहे क� हे दबु�ल मा�यम आहेत, याचा अथ� लोक काह� तां��क तकु�यात               

कमीतकमी काळजी घेतात आ�ण �हणनूच आपण �या संदेशाची रचना कर�त असता, त�ेहा आपण ती              

मा�हती तयार करत असता �यात आपण ��य�ात अक� असणे आव�यक आहे कारण आ�ण �यास              

कधीह� वागू नका क� �याब�दलआपण बोलतआहात �या �वषयाब�दल इतर �य�तीचे समान �ान आहे.               

याचा अथ� असा क� जर आपण एखा�या तां��क �वषयावर कठोर �वषयावर बोलत असाल आ�ण आपण               

त� असाल तर त�ुह� म�ुदाम तां��क जग��सचा (Technical Jargons) वापर कर�त असाल तर जे�हा ते               

बाहेर जाते �कंवा अ�य �य�तीकडे जाते त�ेहा हे एक छान �कारे होऊ शकत नाह�. या संदेशास �ा�त करणे                  

आ�ण �याचे �प�ट�करण देणे हे दसुया� �य�तीसाठ� एक आ�हान �नमा�ण क� शकत.े मग सं�थांम�ये              

काह� वेळा कारणआजकालआपण एका अशा जगात राहत आहोत िजथे अशा संघटना आहेत िजथे ��येक                

एनए�यू आ�ण कोप-यात काया�लये आहेत आ�ण बहुतके वेळा आ�ह� वाटतो क� काह� भौ�तक �य�यय              

ये�यामळेु सं�ेषणात खपू आ�हान येतात कारण यो�य संवाद हे एकतर होत नाह� आपले काया�लय              

बाजारपेठेत असतील आ�ण आप�याजवळ स�ुवधांची यो�य �यव�था नसेल तर नैस�ग�क�र�या शांतता           

राख�यासाठ� यो�य ती स�ुवधा उपल�ध नसतील तर अनेकदा �यांना उपल�ध असले�या साधनसंप�ीचा            

वापर करणे अवघड जाते. मग कधी कधी �वनी�व�ान ते देखील उदाहरण �हणनू सम�या �नमा�ण              

करतात, मी तु�हाला एक भाषण देत आहे आ�ण मी आपणास अशी आशा करतो क� ��येक गो�ट त�ुहास                 

मोठ� मदत करेलसुदैवाने, परंतु नंतर ह� अपे�ा मा�याजवळ येते कारण मला वाटतं क� �व�नशा�� आ�ण               

गॅझटे जे �दान कर�यात आ�या आहेत जे ते काम करत आहेत ते अ�तशय कुशलतनेे काम करतआहेत.                 

पण मग �ण जे�हा आवाज �प�टपणे �यां�या हालचाल�ंम�ये येऊ शकत नाह� त�ेहा आवाजाचा आवाज              

येतो आ�ण नंतर बाहेर�ल ग�धळ आपण नेहमी अपे�ा क� शकता. त�ेहा, जे�हा आपण या गो�ट� सं�ेषण                

करत आहात त�ेहा ��य�ात संवादाचे गुळगुळीत �वाह अडथळा आणतात. �शवाय हवामानामळेु खराब            

�वाहामळेु आपण कधीकधी संवाद साधू शकत नाह� कारण आपण अहवाल �ल�हत आहात आ�ण �याच              

वेळी आपण अ�यंत मह�वपणू� �वषयावर चचा� कर�त असता आ�ण अचानक त�ुहाला असे वाटते क� तथेे               

एक इलेि��क आहे कट, नैस�ग�क�र�या त�ुहाला ल�जा�पद वाटते आ�ण हे सगळे संवाद कमी हो�याची              

श�यता आहे. मग नै�तक म�ूये देखील आहेत जे�हा एकदा त�ुह� सं�थेम�ये असता त�ेहा कृपया त�ुहाला               

कळेल क� आपण काह� बोलू शकत नाह�, आ�ह� एक लहानसहान जगात जात आहोत, कारणआपण एका                

जाग�तक �व�वात रहात आहात कारण सव� काह� आप�याला कळू शकते कारण एक �डिजटल जग आहे               

जेथे गो�ट� �हायरल जाऊ शकतात आ�ण जे�हा आपण जे काह� �हटले आहे �कंवा जे काह� इतरांनी                

सां�गतलेले आहे त�ेहा सम�या उ�भवल� जात ेत�ेहा ती चुक�ची आहे. 

आपण सं�ेषण कर�त आहात त�ेहा कृपया आपले संदेश �कंवा इतर संदेश यास चकु�चे उ�र �दले जात                

नाह�त. जे�हा आप�याला �वचारले जाते त�ेहा आपण कदा�चत असे �हणू शकता क� आपण असे कधी               

केले नाह�. �वशषेत: आपण ने�यांना काह�तर� बोलू पाहतील आ�ण वेगवेग�या मागा�ने येत असले�या             

अहवालांना �वचारले जाईल आ�ण जे�हा �यांना �वचारले क� मी असे कधीच �हटलेले नाह� क� हे ��य�ात                

एक �कारचे चकु�चे उ�र आहे. �हणनू सावध संयोजक �हणनू आ�ण आपण एखा�या सं�थेत सं�ेषण              

 191  



कर�त अस�याने आ�ण काह� �नण�यामळेु आपण चकु�ची मा�हती देत   नाह�, त�ेहा आ�ह� भ�व�यातील             

भ�व�याबाबत भ�व�य वत��व�याब�दल बोलत नाह� कारण ��य�ात भ�व�यातील अंदाज तयार होतात           

आ�ण हे खरच उ�ीण� होतात कारण ते �यांना अनौपचा�रक�र�या एका �य�तीकडून दसु-या �य�तीकडून             

पाठवले जाते आ�ण �हणनू ती एक (Wild spread) वण�यासारखी पसरणार� �दसू लागते �या ��य�ात              

कठोरता अस ूशकत े�यामळेु आप�या �वतः�या ��तमेला देखील नकुसान होऊ शकत.े 

�हणनू, कृपया आपण काय �हणू शकता आ�ण कोणासाठ� बोलावे �याम�ये फरक ओळखणे आ�ण             

स�ुनि�चत करणे गरजेचे आहे. अशी अनेक उदाहरणे आहेत िजथे लोकं असं सां�गतलं न�हतं असे              

�हणतील. आ�ण मग खरं तर ह� एक ग�धळ आ�ण बया�चदा चकु�ची �या�या आ�ण चकु�ची              

क�य�ुनकेशन होऊ लागल�. कृपया हे पहा क� आपण अशा प�रि�थती टाळता आ�ण काय��म संदेश तयार               

क� जे केवळ आप�याच फाय�यासाठ� जात नाह�त तर सं�था�या देखील, कारण जे�हा आपण एखा�या              

सं�थेत काम करत असतो त�ेहा हे स�ुनि�चत करणे आव�यक आहे क� आपले सं�ेषण फार �भावी ठरेल                

आ�ण ते सं�थे�या क�याणासाठ�च असेल. पण जे�हा आपण अशा यगुाम�ये राहात असतो िजथे मा�हती              

बटणां�या ��येक धो�याम�ये मा�हती �मळू शकते आ�ण संवाद श�य �तत�या वेगाने करता येतो. आता              

आपण बघयूा आपण ��य�ात जे �न�कष� काढत नाह� �याब�दल आपण संवाद साधत नाह� कारण जर               

संघटनांना आज उगवावी लागणार असेल तर �या सं�थे�या �दश�नासंबंधातील संवाद वाढू शकतात. तर,             

असे काह� म�ुदे आहेत जे आप�याला या अडथ�यांवर मात कर�यास मदत क� शकतात.  

हे आप�याला मा�हत नाह� पा�हजे �क, आपण कधीह� �यायाधीश होऊ शकत नाह�, �कंवा आपण जे काह�                

बोलू शकता ते बोलू नका आ�ण हे आपण वापरत असले�या श�दां�या �नवडीशी करता येऊ शकते. आपण                

आप�या ��तमा तसेच सं�थाची ��तमा न�ट करणाया� कोण�याह� �नवेदनातनू कधीह� न पा�हला. कारण             

जे�हा आपण एखा�या संघटनेसाठ� काम करत असतो त�ेहा आपण बाहे�न जगासाठ� एक संदेश दे�याचा              

�य�न कर�त आहात. आपण श�द �नवडता त�ेहा यो�य श�द असले�या श�दांशी आपण �नवडले�या             

यो�य श�दांसह श�द �नवडा आ�ण आपण हे देखील पाहू शकता क� श�दांचा अ�य अथ� नाह� आ�ण श�द                 

वेग�या प�धतीने घेतला जाऊ शकतो (interpret केला जाऊ शकतो). संपका�त असताना आपण �वत: ला              

इतर �ोताम�ये ठेवले, �हणजे अथ� असा क� जर आपण हा संदेश �ा�त केला तर आप�याला काय होणार                 

असेल यावर काय ��त��या येतील हे आपण काय कराल? �हणनू, गरज असणे हे सहानभु�ूत असणे               

आव�यक आहे, गरज असते एकदा लोक ��य�ात अ�धक गहृ�त ध� नका असे सां�गतले जात आहे               

�यापे�ा अ�धक ग�ृहत ध� लागले आहे. काह�वेळा आपण अ�धक गहृ�त ध� लागतो आ�ण नंतर शवेट�,               

आपण �वत: ला संकटात टाकले. 

�वशषेत: संवादातील अडथळा �कंवा अडथळा टाळ�याचे म�ुय कारण कृपया खपू चांगले �ोता �हणून             

�य�न करा. �भावीपणे ऐक�याचे �हणजे नेमके काय आहे हे ऐकून आपण काय बोलत आहात हे ऐकून                

आपण आधीच आप�या भाषणात चचा� केल� आहे. आपण बाहेर�या जगाशी आ�ण खासक�न लोकांशी             

सं�ेषण कर�त असाल तर आपण �व�वध मागा�नी आ�ण �भ�न मा�यमां�वारे सं�ेषण कर�त आहात हे              
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आपणास मा�हत अस�यास, परंतु आपण �वशषेतः एखा�या इि�छत �भावासाठ� सं�ेषण करत अस�यास            

हे पहा क� आपण खपू वण�नांचा वापर कर�त नाह�. आपण सं�े�षत केले जाणार नाह�त �हणनू, आपण                

केवळ आप�या लोकांशी सं�ेषण करणार नाह�, परंतु इतर सं�कृतीं�या इतर देशां�या लोकांशी आपण             

सं�ेषण कर�त असाल तर कृपया पहा क� आप�या सां�कृ�तक �ाहकांनी मो�या सं�येने सं�ेषणाम�ये             

�वेश केला नाह� आ�ण न�ट केला नाह�. जरआपण �ल�खत संवादाचा वापर करत आहात तर हे पहा क� जे                   

काह� यो�य आहे ते समजनू �यावे आ�ण �यासाठ� आ�ह� �ल�खत �व�पात चचा� करताना चचा� करणार               

आहोत, आपण चचा� क� या क� आपण आमचे लेख अ�धक �भावी कसे बनवू शकतो. �व�श�ट आ�ण                

आ�ह� लहान वा�यांचा आ�ण प�र�छेदांचा वापर क� शकतो. तर, दसु�या बाजलूा लोक संदेश तसेच �ा�त               

या�य�त�र�त, आपण हेदेखील पहावे क� आपण जर तो एक �कारचा संभाषण असेल तर आपण �यातनू               

�न�प�ीचा प�रणाम �मळ�वणार आहोत, असे �हणा, जसे आपण बोल�याचे कौश�य आम�या           

�या�यानात चचा� के�या�माणे सां�गतले गेले आहे , असे कसे �हणता येईल, ह� नैस�ग�क गो�ट �वचारात               

घे�यात कशी आल� आहे. 

काह�वेळा श�दांचा वापर होत नस�यास आपण आप�या अवा�त�वक वागणकु�तनू लोकांना अयो�य अथ�            

काढू शकाल. तसेच आपण �े�क क� ��त �ि�टकोन राखत आहात �याचा अथ� असा आहे क� आपण               

पाह�याचा �ि�टकोनातनू संदेश पाहत आहात. जर आपण इतर प�ां�या जागी असता तर आपण             

�ा�तक�या��या जागी असता तर काय होईल. तसेच संवाद वातावरण खपू खलेु आहे कारण मी �हटलं क�                

बहुतके सं�था खूप ��तबंधक वातावरणाचा अवलंब करतात परंतु जर आपण अशा सं�थांची तलुना केल�              

िजथे खलु� दळणवळण चॅनेल आहे जेथे जेथे खुले संचार वातावरणआहे �या�माणे काह�ह� चालते. �व�वध               

�थानांतरन �थानां�या अि�त�वांमळेु, आपण जे�हा आव�यक वाटत असेल त�ेहा आपण �तरांची सं�या            

कमी कर�याची काळजी �यावी लागते �यामळेु थेट संवाद साधणे �कंवा अशा बया�च वा�ह�यांकडून             

ये�यापे�ा थेट संवाद साधणे चांगले. जे�हा आपण आप�या सं�ेषणाची प�रणामकारकता समजनू           

घे�यासाठ� आ�ण सव�काह� चांगले गेले आहे हे समजून घे�यासाठ� सं�े�षत केले आहे त�ेहा कृपया              

ता�काळ ��तप�ुय सलुभ कर�याचा �य�न करा. सतत अ�भ�ाय घेऊन मी स�ुवातीस �हटले �या�माणे             

आपण �वत: ला एक चांगले क�यु�नकेटर बन�व�यास �कंवा �वतःला सधुार�यासाठ� �वत: स�मच होऊ             

शकत नाह�, तर �वत: ला यश�वी हो�यासह� मदत करतो. तसेच नै�तक सं�ेषणावर देखील काम करा               

आ�ण �नण�य न करणे टाळा, जे�हां �टेटमे��स दे�याची वेळ येते आ�ण �भावी आ�ण काय��म संदेश               

तयार करा. 

सवा�त सोयी�कर मा�यम �नवडा, कृपया आपण जे�हा सं�ेषण कर�त असाल आ�ण आपण आप�या             

�े�कांची पा�व�भमूी पाहता. नैस�ग�क�र�या, जे�हा आपण नवीन उ�योजक �कंवा न�याने भरती झाले�या            

�यव�थापकां�या एका लहान गटाशी चचा� कर�त असता त�ेहा नैस�ग�क�र�या जे श�द �नवडतील �यांना             

अ�यंत मह�व �दले जाईल. �शवाय, जे�हा उ�च पातळीवर लोक चचा� करतात त�ेहा नैस�ग�क�र�या आपण              

अ�धक पसंतीचा होऊ शकता जेणेक�न तु�ह� जाग�णचा वापर क� शकाल, परंतु आप�या सं�थेत सामील              

झाले�या लोकांबरोबर नाह�. जे�हा आपण सं�ेषण करतो त�ेहा कदा�चत बहुतके वेळा असे गहृ�त धरले              
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जाते क� जे जे काह� आ�ह� करतो ते खरंच तचे खरे जगआहेत, पण हे खरे नाह� क� मी �या घटनेचे �मरण                      

क�न �दले आहे क� एका म�हलेने ��वेयर आ�ण चौकाजवळ थांबले�या म�हलांना अचानक दोन लहान              

मलेु आ�ण एका छो�या मलुाचे �यि�तम�व �दसले. ती तथेे उभा असताना �त�याकडे बघनू ती लहान बाळ                

पाहायची कारण ती मलुगी खपूच सुंदर होती आ�ण नंतर ती बसची वाट पाहत असताना ती सतत वाट                 

पाहत होती, पण �त�याकडे �त�या बाळाकडे येत असले�या आ�ण �त�याकडे असलेल� दसुर� �य�ती दोन              

लहान मलेु अचानक �याला ल�ात आले क� �याला ब�घतले जाते आ�ण मग तो �हणाला क� त�ुह�                

मा�यासाठ� वाट बघत आहात? हे खरं तर चकु�चे असतं. एक उदाहरण होत,े �या ��ीने मला खपू संदेश                 

�दले ते �हणाले क� मा�या घरात एक लहान बाळह� आहे आ�ण �हणनूच मला मा�या �वतः�या बाळाची                

आठवण झाल� फ�त संपणू� भागाचे लोक �हणजे संदेश अनेकदा चुक�चे संदेश देतात कारण ते इतर               

लोकां�या धारणा इतर लोकां�या धारणा समजत नाह�त. आता स��या�या श�दात सांगायचे आहे क�             

मला एक ��स�ध अमे�रकन कवी �हणतात क� मी �वतःला साजरे करतो आ�ण �वतःला गात सांगतो               

आ�ण आपण काय ग�ृहत ध� हे मी मानू शकेन, कारण मा�या ��येक अणचूा भाग तमुचा आहे. याचा                 

अथ� असा क� जे�हा आपण संवाद साधता त�ेहा कृपया हे पहा क� आपण ऐकणारा असाल तर आपण                 

�याचा �वीकार कसा कराल तर �याचा प�रणाम कशा �कारे होईल �हणनूच मी असे गहृ�त धरतो क�                

त�ुह� इतरां�या जागी असाल तर, त�ुह� �याच गो�ट� समजू शकाल? आपण जे �ल�हत केले आहे �कंवा                

आपण काय �हटले आहे �यावर आपण ल�पवू�क पहात आहात तर मला असे वाटते क� आपण चांगले                

संभाषण कर�याची ि�थतीत असाल आ�ण आपण आप�या अडथ�यांना अ�धक ग�तक बन�व�यासाठ�           

अनेक अडथ�यांना टाळ�या�या ि�थतीत असाल तर आप�या सं�ेषणाची अ�धक आ�हाने आप�या           

सं�ेषणास अ�धक �व�वंसक बन�वते आ�ण यामळेु �वघटनास �नमा�ण होते. कदा�चत जीवनातच न�हे तर             

सं�ेषणात मोडतोड हो�याची श�यता आहे, परंतु नंतर आपण या �वघटनांवर मात करता आ�ण या              

�वघटनातनू बाहेर पडायला हवे, जे�हा आपण श�द वापरत असतो त�ेहा आपण खपू सावध अस�याची              

गरज आहे जे�हा आपण पा�व�भमूी पाहत असतो इतर �य�तीचा, आपण म�यम वापर�यात फार सावध              

असणे आव�यक आहे आ�ण आ�हाला ��त��या कशी असेल यावर �वचार क�न आ�हाला खपू सावध              

असणे आव�यक आहे.  

आपण या सव� गो�ट� �वचारात घेत�यास, आपणास असे वाटेल क� आपण दळणवळण क�न, अ�भ�ाय              

घेऊन आ�ण नंतर प�ुहा सं�ेषण क�न, सधुारणांसाठ� सं�ेषण कर�यासाठ�, यश�वीपणे सं�ेषण           

कर�यासाठ�, सम�ृधीसाठ� सं�ेषण कर�यासाठ� आ�ण शवेट� समाधानासाठ� सं�ेषण कर�या�वारे         

�दवस��दवस अ�धक आ�ण अ�धक काळ �शकू शकाल. मला आशा आहे क� आपण या सव� गो�ट� �वचारात                

घेत�यास आपण एक �भावी क�य�ुनकेटर बनू शकाल जो पाहू शकणार नाह� क� कोणतहे� �वघटन �दसनू               

येत नाह� आ�ण जर �वघटन �दसनू येत असेल तर �यात काह� समाधान आहे, या�याकडे काह� पया�यह�                

आहेत. खपू ध�यवाद. 
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सॉ�ट ि�क�स 

 (Soft Skills) 

डॉ. �बनोद �म�ा, 

मान�वक� व सामािजक �व�ान �वभाग, 

इं�डयन इंि�ट�यटू ऑफ टे�नॉलॉजी, �रक� 

ले�चर – 23 

�गत लेखन कौश�य 

(Advanced Writing Skills) 

 

गुड मॉ�न�ग. मला आशा आहे क� आपण आप�या कौश�यांचा आनंद घेत आहात. आता आपण लेखन               

�वभाग स�ु करणार आहोत आ�ण ते वेगवेग�या �कारचे लेखनवर �व�वध �या�यान करणार आहेत             

�यामळेु आपणआप�या रोज�या आय�ुयातच न�हे तर आप�या �यावसा�यक जीवनातह� भेटू शकू. आता             

मला तु�हाला एक ��न �वचा� �या कारण मी नेहमी मा�या �व�या�या�ना ऐकत असतो आ�ण माझे               

�नर��ण सांगते क� चार कौश�य सधुारायला हवीत. ती आहेत-(Listening, Speaking, Reading &            

Writing) ऐकणे, नंतर बोलणे, वाचन करणे आ�ण नंतर लेखन करणे. 

स�ुवातीपासनू आ�ह� चार कौश�ये �हणत आहोत, परंतु आपण �वत: लाह� �वचारत असाल आ�ण जर              

मी त�ुहाला �वचारतो क� यापैक� कोणती कौश�ये अं�तम �म �हणनू येतात आ�ण यापैक� बया�च              

�व�या�या�नी बहुतके वेळा ते ऐक�यास इ�छुक असतात आ�ण संधी �मळा�यावर �यांचे बोलणेह�            

आवडत,े परंतु जे�हा ते �ल�ह�याचे काय� सोपवले जाते त�ेहा �यांना खरोखरच बोअ�रगं आ�णओझे वाटते               

असे नमूद केले. मला वाटते बहुतके मा�याशी सहमत होतील क� �यांना लेखन आवडत नाह�. परंत,ु               

ल�ात ठेवा क� आपण आप�या �यावसा�यक जीवनात आप�या धातलूा (यो�यता) �स�ध करणे ज�र�             

आहे. आपले लेखन हे अ�यंत मह�वाचे आहे. आता हे काय आहे, आपण �ल�खत �व�पात इतका               

�न��साह� का आहात. परंतु नंतर संशोधनांवर असे �हटले आहे क� जर आपण एखा�या �य�तीब�दल              

जाणनू घेऊ इि�छत असाल तर �याला केवळ आपण �या प�धतीने बोलतो �या�या�वारेच �याला             

ओळखता येणार नाह�, परंतु आज �या प�धतीने �याने �ल�हलेले आ�ण �लहून ठेवले आहे �यापे�ाह�              

मह�वाचे झाले आहे. आहेत, आपण �लहायला लागेल क� सापडले. जा आ�ण इतर शाळा �दवस जे�हा               

त�ुहाला �नबंध �लहायचा असतो �या आप�याला मा�हत आहे क� त�ुहाला �नबंध, प�र�छेद, लहान             

अ�रे, लहान अहवाल �लहावे लागतील असे नाह�. आता आपण काह�तर� �लहायला जाणार आहोत जे              

आपण अ��म कॉल करेल आ�ण जे�हा आपण �गत लेखनाची �गत �लहायला बोलायची त�ेहा ��य�ात              

मो�या �माणावर असते, काह� अडचणी �याला खपू आ�हाना�मक वाटू शकत,े परंतु ते फारच चांगले पैसे               
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देत आहे. �व�वानां�या महान लोकांकडून कसे वागावे, हे कसे �लह�त आहे, मला �ाि�सस बेकनची              

आठवण झाल� आहे जो �नबंधकार होता आ�ण तमु�यापैक� बरेच जणा�नी �या�या काह� �नबंध वाचले              

असतील. �यांचे �नबंध हे अ�यंत पवूा��भमखु �नबंध मानले जातात, �यांना �नबंधकार मानले जातात.             

आता, एका �नबंधांत, ते खरंच वाचन आ�ण लेखन ब�दल बोलतात आ�ण तथेे वाचन �हणते क� तो एक                 

पणू� माणसू बनवतो. �हणजे आपण �वत: ला एक पणू� माणसू अस�याचे मानू इि�छत अस�यास �याला               

वाचणे आव�यक आहे. �हणनू, वाचन हे संपणू� मन�ुय तयार करत,े एक तयार मन�ुय असतो आ�ण एक                

अचकू मन�ुय �ल�हतो. याचा अथ� असा क� जर आपण �वत: चा �नण�य �यावा �कंवा इतरांचा �याय क�                 

इि�छत असाल तर आपण आप�या �लखाणा�वारे �वत: ला �याय देऊ शकता. येथे मी तमुची ह�तलेखन               

ब�दल बोलत नाह� आहे, पण मी आप�या लेखन शैल� ब�दल बोलतआहे, आपण कसे �लहू शकता आ�ण                 

आप�या सं�था�मक जीवनात, आप�या �यावसा�यक जीवनात आपण वेगवेग�या �कार�या लेखन          

�काराम�ये पोहोचू शकाल जेथे सव� गो�ट� �लहायला आप�याला मदत करतील. सचूना दे�यासाठ�,            

त�ुहाला काह� पिु�तका �यावी लागतील, त�ुहाला अहवाल �यावा लागेल, �यवसायात असाल तर            

त�ुहाला प� �लहावे लागतील, त�ुहाला वेगवेग�या उ�देशांसाठ� प�े �ल�ह�याची गरजआहे आ�ण या सव�              

गो�ट� �ल�खत कर�याचे अनेक गुण आव�यकआहेत. पण मग हे लेखन एक �गत लेखनआहे. कधीकधी                

तलुा एक ��ताव �लहावा लागतो जो आपण आज�या काळात ओळखत असतो, आ�ह� ��तावना             

�ल�हतो, ��तावना �ल�हतो, �ोजे�टसाठ� ��ताव �ल�हतो, आ�ह� अहवाल �ल�हतो, आ�ह� तां��क वण�न            

�ल�हतो, तां��क वण�न �ल�हतो आ�णआ�ह� प� �ल�हतो वेगवेग�या कारणांसाठ� �व�वध कारणांसाठ� प�े             

आ�ण हे प� ��य�ात आप�या शाळा �कंवा महा�व�यालयीन �दवसांम�ये आपण �ल�हलेले अ�र �कंवा             

अन�ुयोग नाह�त. ते ��य�ात �भ�न आहेत. �व�वध कारणांसाठ� प�े आ�ण काह�वेळा ते �े�डट प� असू               

शकतात, कधी कधी ते सं�ह प� असू शकतात, काह�वेळा ते त�ार प� असू शकतात, काह�वेळा ते                

समायोजन अ�रे असू शकतात, आ�ह� प�ां�या �कारांब�दल चचा� करतो त�ेहा आपण पाहू, परंतु येथे              

स�या आ�ह� जात आहोत खरं काय �लहायचं आहे याब�दल बोल�यासाठ� आ�ण तमुचे �लखाण वेगळं              

आ�ण वेगळे कसे असू शकत?े सव��थम आपण हे समजनू घे�याचा �य�न क�या क� हे �व�श�ट �कंवा                

�गत लेखनचे म�ुय वै�श��य काय आहे. �थम संक�पना आहे कारण एकदा आपण एखा�या सं�थेम�ये              

असता त�ेहा ��य�ात जे�हा आपण माझा ��य �म� �ल�हतो त�ेहा आपण जे काह� �ल�हतो, आप�याकडे               

एक क�पना असणे आव�यक आहे �याम�ये आप�याकडे एक संक�पना असणे आव�यक आहे. समजा             

आप�याकडे नवीन संक�पना आ�ण अ�भनव संक�पना आहे. तर, तमु�याकडे �थम एक संक�पना आहे.             

तर, आपण ��येक गो�ट�ची संक�पना आपण काय करतआहात आ�ण जे�हा आप�याला या संक�पनेची              

जाणीव आहे कारण हे लेखन एक �कारचे लेखन असेल जे स�यत�ेया स�यावर आधा�रत असेल, �यात               

एक �कारची �न���यता असणे आव�यकआहे कारण हे लेखनआहे एक �कारचा वै�ा�नकआ�ण तां��क               

�लहायचा शोध शोधपेट�चा �कार असो �कंवा �क�प अहवाल असो �कंवा तो �क�पाचा एक �कारचा              

��ताव असो �कंवा तो एक तां��क वण�न असो वा काह� असो. �थम त�ुहाला एक संक�पना असावी                

लागेल. तर, त�ुहाला संक�प करावं लागेल. जसे क� जे�हा आपण सं�ेषणा�वषयी बोलत असतो त�ेहा              

आ�ह� �थम सां�गतले क� �ेषक �हणनू आप�याजवळ एक क�पना असणे आव�यकआहे. परंतु समजा              
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आप�याकडे एक संक�पना �वक�सत झाल� आहे, ती संक�पना स�यावर सा� �दल� गेल� पा�हजे आ�ण              

�हणनू प�ुकळ संशोधन आव�यक आहे. जे�हा आपण कागद �ल�हत त�ेहा आपण काय करतो,             

आप�याकडे संक�पना आहे आ�ण नंतर समथ�न दे�यासाठ� आपल� एक क�पना आहे �कंवा आप�याकडे             

नवीन क�पना आहे �हणनू, �याला पा�ठंबा दे�यासाठ� आप�याला भरपरू संशोधन करावे लागते तर,             

खरंच तमुचे संशोधन असे आहे क� तुम�या �वचारां�या मागा�चे समथ�न करेल आ�ण जे�हा आपण              

संशोधन केले असेल त�ेहा बया�च पु�तकांमधनू जात असताना, बया�च संशोधन पेपरांमधनू जाऊन शवेट�             

आपण जे काह� आणले होते ते आकार �या आ�ण देताना तो एक आकार आपण ��य�ात मसदुा लागेल.                 

तर, आपण मसदुा कसे कराल? आपण जे �ल�हत आहात �या�या आधारावर आपण मसदुा तयार कराल. 

आपण नैस�ग�क�र�या अहवाल �ल�हत अस�यास आपण एका �व�श�ट आराखडाचे अनसुरण कराल परंतु            

ते प� अस�यास, ते तां��क ��ताव अस�यास �भ�न रचना असेल, जर ते वण�न असेल तर �याचे वेगळे                 

�पांतर असेल. मग, एकदा का मसदुा तयार केला जाईल. आप�या प�ह�या �य�नात प�ह�यांदाच जे�हा              

आपला मसदुा तयार केला त�ेहा हे ल�ात आले क� तो 100 ट�के अचकू असेल. आ�ण त�ुहाला आठवतंय                 

कारण जे�हा त�ुह� अं�तमतः मस�ुयाचा मसदुा काढता त�ेहा तमु�याकडे सधुारायला वेळह� असतं कारण             

जे�हा तु�ह� सधुार�त असाल त�ेहा त�ुहाला आढळेल क� काह� �व�श�ट व�तू आहेत �या जोड�या गे�या               

पा�हजेत, काह� गो�ट� हट�व�या पा�हजेत. आता जे�हा आपण सधुा�रत करणार आहोत त�ेहा आप�याला             

मा�हतीचे तकुडे सापडतील �यास ��य�ात घालावे लागते आ�ण कोणीतर� �कंवा इतर सोडून गेले, मग              

आपण काय कराल, आपण जोडू शकता. कधीकधी आपण सापडतील कारण शवेट� आपण सगळं करत              

असता, मा�हती�या काह� तकु�या बाहेर याल तर आपण हे देखील तपासू शकाल क� हे खरोखर               

पा�व�भमूीशी जळुत आहे �कंवा नाह�. येथे आपण कोण�याह� लेखन मा�हत आहे क� आपण हे आप�या               

�े�कांना �वचारात ठेवणे आव�यक आहे. जे�हा मी �े�क बोलतो त�ेहा मला खरोखर वाचक �हणतात हे               

वाचक क� ��त आहे. वाचक क� ��त �हणजे असा �ि�टकोन �याम�ये आपण �या श�दांचा अवलंब केला              

आहे ते �नवडणे हे �यास कारणीभतू आहे कारणआपण �ल�खत �व�पात जे काह� सब�मट करणार आहात                

ते शवेट� आप�या काह� बॉसेस �कंवा आप�या काह� �नयं�णास स�ूचत करेल एक �नण�य घे�यासाठ�              

�हणनूच त�ुहाला �े�क �कंवा वाचक क� ��त आहे क� नाह� याची तपासणी करावी लागेल. आता हा ��न                

येथे �लहायचा आहे जे�हा आप�याला �थम �ल�ह�यासाठ� एक तकुडा �दला जातो त�ेहा आपण हे �लह�त               

का समजनू घेणे आव�यक आहे. बरेच लोक �वतःच असे ��न �वचारत नाह�त क� आपण ते का �ल�हत                 

आहात, �यासाठ� त�ुह� मा�या �म�ाचे �म� �ल�हत आहात. �हणनू जे�हा त�ुहाला उ�र का मा�हत              

असेल आ�ण या ��नास उ�र �यायचे असेल त�ेहा शवेट� आपण �वतःला आप�या उ��द�टानसुार �लहावे              

क� ��येक लेखनम�ये दोन �कंवा तीन उ��द�टे आहेत. �थम आपण आप�या क�पना �य�त             

कर�यासाठ� �ल�हत आहात, आपण आप�या क�पना संवाद साध�यासाठ� �ल�हत आहात. 

काह�वेळा ह� क�पना ��य�ात मा�हती�या �पात दश��व�यासारखी आहे, परंतु ती नेहमीच स�य नाह�             

क�पना करा क� एक नवीन उ�पादन आहे आ�णआपण या उ�पादनाब�दल �लहायला जात आहोत आ�ण               

कदा�चत आपण या संघटनेचे सद�य आहात �याने हे उ�पादन �वक�सत केले आहे. तर आता वेळ येईल                
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क� आपण हे उ�पादन लाँच करणार आहोत. �हणनू जे�हा आपण ते लाँच कराल त�ेहा आप�याला असे                

�दसनू येईल क� आप�यास एक �कारची �परेषा असावी आ�ण �यावेळेस आप�या मनात�या क�पनांना             

आप�याला पटवनू �यावे लागेल. याचा अथ� असा क� जे�हा आपण हे समजावनू सांगतो क� आप�याला               

खरंच तक� श�तीची गरज आहे. �हणनू, आप�याला तक� श�तीची आव�यकता असेल. काह�वेळा          

आप�याला लोकांना मन वळवावे लागले, आप�या वाचकांना खा�ी क�न �या, आप�या �े�कांना खा�ी             

करा. �हणनूच उ�द��ट यावर आपण शवेट� कोण�या प�धतीने �लहायला जात आहात ते ठर�व�याचा             

�य�न कराल. आता, �लखाणांचे मह�व का आहे, कारण स�ुवातीला मी त�ुहाला आधीच सां�गतले आहे क�               

बरेच लोक ते �वतः �ल�खत टा�कपासनू दरू राह�याचा �य�न करतात. परंतु एकदा �यांनी �याचे मह�व               

समजू शकले, ते खरंच �लहायला आवडले. आता, एखाद� �यि�त वाचत असता �कंवा �लह�त असते त�ेहा               

�ल�हताना �ल�हणे �यि�तम�व �कट करते, ते आप�याला पाहू शकत नाह�त, पण एक �कारे ते पाहतात               

क� आपण कशा �कारचे �यि�तम�व आहात आ�ण जे�हा मी �यि�तम�व �हणतो, माझा अथ� नाह� केवळ               

आप�या क�पनांचा �वचारच न�हे तर आपल� सादर�करण शैल�, श�दांवर�ल आपल� आकलनश�ती,           

आप�या आकलनश�तीची संपणू� भाषा, आप�या ��ट�कोनवर आकलन होणे आ�ण आपण आप�या           

अनपुि�थतीत तथेे उपि�थत नसतानाह� आपण �वत: चे ��त�न�ध�व कर�त आहात. उदाहरणाथ�, आपण            

वाचलेले �कंवा वाचलेले सव� प�ुतके, जे�हा जे�हा आपण वाचता क� आपण लेखकाचा आकडा क�पनेत              

आहात, त�ेहा आपण लेखकां�या �ानाब�दल �वचार करत आहात, आपण �या�या �यि�तम�वा�वषयी           

�वचार करत आहात. आ�ण प�ुहा, �या प�धतीने त�ुह� �ल�हलेले आहे �यावेळेस आप�याला काह�             

��तसाद �कंवा ��त��या लोकांकडून �मळू शकतात आ�ण असे �हणणे क� पनुराव�ृीसाठ� एक �मवार�             

आव�यक आहे. �या अथ� त�ुह� �ल�हलेले आहात ते हा संदेश आधीपासनूच पा�रत केला आहे ते               

श�ुधत�ेया क�पना आ�ण भाष�ेया मानके�माणे नाह�. काह�वेळा, आपण आप�या �लखाणा�या          

�वाहाम�ये असे �हटले आहे क� आपण �थम मसदुा जे�हा यो�य करतो त�ेहा �थम मसदुा प�हले मसदुा                

पनुर��चत क� देऊ नये आ�ण जोपय�त आपण संशोधन कर�त नाह� तोपय�त आप�याला कळत नाह� क�               

कोण�या �टु� आहेत. कारण आपण एकतर वाद�ववाद करत आहात �कंवा पटवनू दे�याचा �य�न कर�त              

आहात आ�ण वादावाद� �कंवा समजावताना आपण एक बाजू मांडू शकता आ�ण �हणनूच जे�हा आपण              

�नवेदन देत असतो �कंवा आप�यास क�पनांवर �वचार करता त�ेहा हे ल�ात येईल क� आप�या क�पना               

संबं�धत त�ये कशा �कारे सम�थ�त आहेत, कसे ते उदाहरणे आ�ण सव� सम�थ�त आहेत आ�ण �शवाय               

लेखन मह�वाचे आहे कारण ते एक रेकॉड� �हणनू करत.े आजकाल बहुतके लोक �वचार करत आहेत क�                

आजकाल �डिजटायझशेन�या काळात, संगणका�या यगुात �या�या �ासं�गकता कमी झाल� आहे पण           

मा�या ��य �म�ाला हे फ�त एक प�रवत�न आहे जे पेन आ�ण कागदासह �ल�ह�यासाठ� वापरले जाते,               

आता ते श�दां�वारे आहे ���या कर�त आहे, परंतु नंतर �यावर डटेाबेस देखील आहे �हणनू, हे रेकॉड�                

�हणनू काय� करते �हणनू आप�यापैक� ��येकाने �लहायला स�ुवात केल� पा�हजे क� आम�या अ�धकार             

आप�या �यि�तम�वाचे ��त�ब�ंबत करतात, आपल� तक� श�ती, आपला �व�वासदश�क व�ृी, आमचे �ेरक           

श�ती आ�ण हे सव� फार मह�वाचे आहेत. मा�हतीपणू� आ�ण �ेरक लेखन यात काय फरक आहे? एक                

मा�हतीपणू� लेखन उदाहरणाथ�, आपण �व�श�ट गो�ट�ंची मा�हती घे�यासाठ� गेला आहात. आता, आपण            
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काय क�? आपण ��य�ात एक proforma आहेआ�णआपण फ�त तो आप�याला आव�यक एक �टॉक               

स�यापन आव�यक आहे �वचार �वचार करत आहेत. तर, काय त�ुह�; आपण जे काह� तथेे ठेवत आहात ते                 

काह�ह� करणार नाह�त. �हणनू, मा�हतीपणू� मा�हतीम�ये केवळ मा�हतीच अ�भ�य�त करणे आव�यक           

आहे, परंतु जे�हा आपण �ेरक लेखनास पटवनू दे�याचा �य�न करत असतो त�ेहा इतर गो�ट� कर�याची               

आव�यकता असते हे फ�त काह� लोकांना सां�गतलेच नाह� असे �हणतात क� हे दसुरे एक �व�वान असे                

�हणतात आ�ण आपण कधी कधी �वरोध करतात, कधी कधी काह� यिु�तवाद टाळ�याचा �य�न कर�त              

असता आ�ण आपण �वत: ला देत असतो, तक� देखील सांगतो क� आपण कधीकधी �यात चकु�ची मा�हती                

शोध�याचा �य�न करतो . तर आपण �ल�हत आहात �तथे वाद घालता येईल. 

उदाहरणाथ�, क�पना करा क� आपण एक शोध �बंध �लहायला जाणारे �बंध �लहू इि�छत आहात. आता               

आपण तथेे काय करता तथेे आप�या �वत: �या क�पना टाकत आहात, परंतु टोन (tone) खंबीर आहे.                

अथा�त, आप�या तका�ने त�ुह� इतरांना असे समजाव�याचा �य�न कर�त आहात क� तमु�याकडे एक             

संक�पना आहे �या�माणे मी आधी �हटले आहे आ�ण आपण या संक�पनांना उदाहरणे देऊन आणखी              

वाढ�व�याचा �य�न कर�त आहात, परंतु नंतर वाचक क� ��थानी असणे आव�यक आहे. ते �हणजे फार              

मह�वाचे आहे. आता लेखन कर�याची काह� उदाहरणे आहेत याचा अथ� काह�तर� �लहू शकते ��य�पणे              

काह�तर� अ��य� �लह�ले जाऊ शकत.े आता आपण कोण�या मागा�ने जावे? आ�ण प�ुहा एकदा एका              

प�रि�थतीव�न दसु�या प�रि�थतीतनू दसुया� प�रि�थतीम�ये फरक पडले. उदाहरणाथ�, जे�हा आपण          

�भावीपणे �लहू इि�छत असाल त�ेहा �थम समजनू घेणे आव�यक असणार� �व�वध वै�श��ये समजनू             

घेणे आव�यक आहे. 

मला असे �हणायचे आहे क� कधी कधी आपण लोक �ल�खत �व�पात जे काह� सांगू इि�छतो सांगतो ते                 

�य�त करतांना �य�त करणे ज�र� आहे, जे�हा आपण काह�तर� सांगू इि�छत असाल आ�ण येथे              

कदा�चत आपण ते फार थेट �य�त करत आहात क� नाह�. तर, एक �कारचे सखोलता असायला हवे                

कारण आपण काह�तर� �नद��शत करत आहात जे आप�याला थेट करावे लागेल 

याचा अथ� असा होतो क�, भाषचेा ��न �वचाराधीन नसतो �याम�ये काह� ठरा�वक भाषा तयार नसते परंतु                

नंतर �प�टपणे �प�टपणे सां�गतले जाते. तर, या �करणात वापरलेल� भाषा सोपी असावी आ�ण भाषा              

सहज कशी असावी. मा�या ��य �म�ाची भाषा कठ�ण नाह�. ��य�ात ती वापरत असले�या �य�तीने              

खया� अथा�ने ते एक भाषा अवघड �कंवा सोपे करते. तर, एखाद� सोपी भाषा कोणती असू शकत?े प�ुहा                 

एकदा, आपण श�द कसे काढत आहात ते आपल� वा�य तयार करणार आहात. सव�साधारणपणे असे              

आढळून आले क� वा�य 6 �कंवा 8 श�दाचे आहे, परंतु वा�य सोपे आहे, परंतु नंतर जर कोणी एक वा�य                   

�ल�हतो �याला 20 श�द 30 श�द �मळाले �यामुळे ते प�ुकळ अडचणी �नमा�ण करत,े वाचकांना धोका               

असतो आ�ण �हणनूच मी �हणेन क� कधीकधी आपण लेखक �हणनू नास क� शकता, आपण या               

�वषयाशी आ�ण ��यापदाशी जोडता येणार नाह�. �शवाय, श�दांची �नवड, प�ुहा श�दांची �नवड देखील             

श�दांशी सुसंगत होऊ �या जे आप�या वाचकांना प�र�चत आहेत आ�ण जे�हा आपण आप�या �े�कांची              
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�कंवा वाचकची पा�व�भमूी समजनू घेता त�ेहा आपण ते समजु शकणारे श�द वापर�या�या ि�थतीत             

असतील त�ेहा हे कसे श�य आहे. अथा�त, तां��क �ल�खत �व�पात त�ुह� जग��स�या (jargons) वापराने              

आ�ण श�ुध केले जाऊ शकतात जे आपण सव� गो�ट�ं�या शैल� �कंवा शैल�ब�दल बोलता त�ेहा आपण               

चचा� करणार आहोत कारण याम�ये उ�कृ�ट तपशीलात चचा� होईल. पण नंतर श�दांब�दल एक सोपी              

गो�ट आहे, आपण िजतके सोपे क� शकता �ततके सोपे श�द वापरा. याचा अथ� असा क� जर त�ुह� एखादा                  

श�द वापरत असाल �याला �याचा अथ� मा�हत आहे, परंतु इतरांना मा�हत नाह� क� मला वाटतं क� आपण                 

श�दां�या �नवडीम�ये अयश�वी झालो आहे. कधी कधी असे श�द असतात �याचे अ�धक अथ� असतील              

तर एक श�द फारच क�ट�द आहेत. �हणनू, लेखक �हणून आपण एक अनोळखी �य�ती असणे              

आव�यक आहे. तर, आपण संपणू� श�द वापरत असले�या श�दांचा उपयोग कसा करणार आहात, संपणू�              

�वषय आप�या गरजेनसुार श�द वापरतात ते आपला लेख अ�तशय सपुीक �कंवा अ�तशय श�दशः तयार              

करत नाह�त. आपण बरेच श�द वापरत असताना ती होते. परंतु नंतर काह� वेळा �माने असे �हटले आहे                 

क� आपण �प�ट केले पा�हजे, परंतु �प�ट हो�यासाठ� आपण �या अथा�चा �याग करत नाह�. काह�वेळा               

आप�याला असे आढळेल क� काह� श�द �कंवा एक साधे वा�य कमी बोलू शकत,े परंतु नंतर काह� वा�ये                 

आप�याला काय सांगायचे आहे हे �प�ट कर�यास स�म नसतील. अशा प�रि�थतीत आपण श�द वाप�              

शकता, परंतु �याच वेळी आप�याला हे पहावे लागेल क� ह� वा�याची लांबी कमी असणे आव�यक आहे,                

अ�धक द�घ� वा�य नाह�. �हणनू, आपण वा�य �वभािजत क� शकता, �यामळेु आपला उ�देश सा�य              

कर�यासाठ� परेुसे श�द वापरा, कारणआपण म�ुय काय� आप�या वाचकांना समजनू घेणे आहे मग जे�हा               

आपण या सव� गो�ट� के�या असतील त�ेहा हे नेहमीच चांगले होते क� एकदा त�ुह� �लहायला स�ुवात                

करता त�ेहा एक बा�यरेखा तयार करणे चांगले. 

बा�यरेषा �हणजे काय? एखा�या �य�ती�या �पात जे�हा आपण काय �लहायला जात आहात हे             

आपणास मा�हत असेल आ�ण आप�याकडे डटेा एक अ�थायी �परेषा तयार करतात त�ेहा ह� बा�यरेखा              

आप�याला सांगेल क� हे आपले संपणू� लेखन �क�येक वषा�पय�त कसे काय� करते हे देखील आप�याला               

मदत करेल. येथे त�ुह� म�ुय �वषयांचा समावेश कराल, त�ुह� उप �वषयह� लावू शकता, आ�ण नंतर               

त�ुहाला अनभुवी �शपंी आवडतील जे आपणआप�या संपणू� मा�हती�या तकु�यांना कापनू काढत आहात             

आ�ण अखेर�स आप�याला या �परेषाची आठवण क�न �दल� जाईल. 

�हणनू, बा�यरेषते आपण केवळ आपले म�ुय म�ुदेच देत नाह�, परंतु आपण सहायक पॉइंट देखील �दान               

कराल. तर, आ�ण �याच�माणे आपण एक बा�यरेखा आधारभतू �बदंूंची आखणी कराल आ�ण शवेट�             

शवेट� तु�हाला हे �दसेल क� आपण जे�हा �न�कषा�पय�त पोहोचाल त�ेहा आपण हे पाहू शकता क� आपण                

स�म आहात, त�ुहाला खरोखर काय हवे आहे ते �लहायचे आहे आ�ण त�ेहाच श�य आहे जे�हा आपण                

ऐ�य आ�ण तक� देखील लागू केले असेल. �हणजे आपले लेखन एक प�धतशीर रचना आहे, आपले लेखन                

यो�य पायावर आधा�रत आहे जेणेक�न आ�ण ते कसे श�य आहे? फ�त जे�हा आपण आप�या              
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वाचकां�या ि�थतीत ठेवले आता हे बया�च उदाहरणांमधनू दाखवले जाऊ शकते उदाहरणाथ�, आपण या             

वा�यांची �वचार क�या. 

‘आता आपण सव��थम वा�य उ�या दपुार� 5 वाज�यापवू� अहवाल सब�मट क�न मला वैयि�तक मदत              

कराल’. आता येथे �नवडलेले सव� श�द अ�तशय सो�या आहेत, परंतु नंतर वा�य स�ु होतात ते खरोखरच                

जा�त काळ झाले आहेत ‘आपण मला वैयि�तक मदत क�’. याचा अथ� असा क� जे�हा आपण               

संघटनांम�ये काम करत असतो आ�ण सं�थेसाठ� �ल�हत असतो त�ेहा त�ुहाला एक औपचा�रकता            

�टकवनू ठेवावी लागते आ�ण ते केवळआप�या वा�यांना कमी क� शकत नाह�, परंतु माझे असेह� �हणणे                

आहे क� वैयि�तक �नतांत अपमानच नाह�. तर आपण हे वा�य सधुारावे आ�ण नंतर "उ�या दपुार� 5                

वाजेपय�त मला अहवाल सादर करा" असे �हणू या. आता हे वा�य आधी�या वा�याशी तलुना करता               

अ�धक ताजे �दसत आहे आ�ण �हणनू आपण वा�यात स�ुवात केल� आहे आ�णआप�याला आढळेल क�               

क�टक हा फ�त स�ुवातीस आला आहे. �यामळेु कोण�याह� ग�धळाब�दल ��नच उ�भवत नाह�. आता,             

त�ुह� �ल�हत आहात त�ेहा त�ुह� नम�ुयांची जाणीव ठेवावी. �हणनू जे�हा मी आप�या नम�ुयाब�दल             

बोलत आहे त�ेहा आपला द�तऐवज तां��क आहे आ�ण त�येस स�यतनेे उभे राहणे आव�यक आहे              

�हणनू आप�याला मळू नमनुा समजनू घेणे आव�यक आहे. तथेे 9 मलूभतू नम�ुयांची आहेत आ�ण              

आपण कोणता धडा अनपुालन करणार आहात ते ठर�व�यावर अवलंबनू आहे. �हणनू, आपण या सव�              

गो�ट�ंवर काह� �काश टाकू या जर� आपण या नम�ुयां�या आधारावर डायरे�ट �लॅन, �हणजे थेट योजना               

�हणजे जे�हा आपण खपू थेट प�धतीने आ�ण अ��य� योजना बोलता त�ेहा आप�याला मा�हत असते              

क� जे�हा गो�ट� ऐक�या गे�या त�ेहा जे तमु�यासाठ� अ��य �दसनू येतात, जे�हा आपण ऐकता एक               

वा�य जी आपणास अ�यंत अ��य वाटेल, त�ुहाला ती खपू अ��य� र�तीने �लहावी लागेल. उदाहरणाथ�,              

आपण जे�हा एखाद� चांगल� बातमी देत   असाल त�ेहा समजा क� �या चांग�या बात�या अ�तशय              

सकारा�मक प�धतीने थेट प�धतीने �या�यात, परंतु संघटनांम�ये त�ुहाला असे आढळेल क� काह� वेळा             

आप�याला काह� वाईट बातमी सांगावी लागेल आ�ण संदेश देताना वाईट बातमी अ��य� अ�भ�य�ती             

मागा�ने �ल�ह�या�या अ��य� योजने�वारे जाणे नेहमी चांगले असते मग मह�व आ�ण नंतर घटना�म             

येतो, नंतर सम�या समाधान, काय�, �था�नक, ���चरल, काया��मक, �व�श�ट. आता जे�हा आ�ह�            

सं�थेब�दल आ�ण �वशषेत: �या�या थेट योजने�या संदभा�त बोलतो त�ेहा आप�याला थेट योजनेत सव�             

�कारचे �नय�मत ��याकलाप �लह�यात येतील. ते टोन अ�यंत तट�थ अस�याचे ल�ात ठेवा आ�ण ते              

अ�तशय आनंददायी �दसत.े कारण जे�हा जे�हा त�ुह� एखा�या लोकांना काह� चांगल� बातमी दे�यास             

जात आहात त�ेहा �यांना सकारा�मकआराखडाचा पाठपरुावा करावा लागतो आ�ण जे�हा आपणआप�या             

वा�यांना एस�ह�ए�या नम�ुयावर �ेम करता त�ेहा आपण �वषय, ��यापद आ�ण नंतर करारनामा            

�हणतो. याचा अथ� असा होतो क� �वषय आ�ण ��याप�चात यो�य करार होणे आव�यक आहे आ�ण               

वा�य स��य असणे आव�यक आहे आ�ण जे�हा मी �हणालो क� स��य असणे आव�यक आहे, त�ेहा हे                

वाचक क� ��त आहे हे �वचारात घेऊन. माझा असा अथ� आहे क� वाचक� ��त द�तऐवज �हणजे त�ुहास टोन                

आहे �कंवा आपण संपक� साधतो. मग, जे�हा आपण थेट योजनेचे अनसुरण कराल त�ेहा आप�याला              
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आढळेल क� आप�या वा�य आनंददायी आहेत आ�ण ते आपले अनसुरण करतात आ�ण ते आप�या              

टोनला प�ुट� देतात. उदाहरणाथ�, समजा आपण एखा�या �क�पाब�दल त�ार� के�या हो�या �या            

आप�याला पाठव�या गे�या हो�या आ�ण यो�य ि�थतीत �ा�त झाले नाह� �कंवा आपण �नमं�ण पाठ�वले              

होत,े तर आपण एक ��ताव पाठवला होता आता आपण हे वा�य बघयूा: 

“अ�भनंदन! आप�या काय�शाळेसाठ�चा ��ताव �वचारात घेऊन �व�या�या�म�ये �ची वाढल� आहे. आ�ह�           

आप�याला आपले �या�यान �वषय आ�ण �वास योजना पाठ�व�याचा स�ला देतो. आता आपण            

काय�शाळेचा ��ताव सादर केला होता आ�ण तो �वीकारला गेला आहे” 

वा�य फारच आनंददायी अस�याचे �दसते परंतु काह�वेळा गो�ट� यो�य मागा�वर जात नाह�त आ�ण अशा              

प�रि�थतीत गो�ट� सांग�याची आव�यकता असते तर व�त�य �कंवा मा�हतीचा भाग कदा�चत अ��य            

असेल, कदा�चत नकारा�मक असेल. अशा�कारे अशा प�रि�थतीत �वलंबीत ओप�नगं घेणे चांगले असते            

आ�ण नकारा�मक गो�ट�ंना अखेरपय�त पाठवावे लागते �कंवा काह�वेळा हे म�यभागी ि�थत केले जाऊ             

शकत.े याचा अथ� दो�ह� बाजूंनी सावध�गर� बाळगल� पा�हजे. 

परंतु दसुर�कडे शवेट� हे एक सकारा�मक प�रमाण असणे आव�यक आहे कारण या �वधानाम�ये             

आप�याला असे वाटेल क� हे ��य�ात दसुया� अ�रांची सरुवात आहे. संगणक �ो�ामरची ि�थती आता,              

स�ुवातीला �यांनी हे आभार �य�त केले क�, खरंतर ती �या�या पढु�ल भाषणात केल� जाईल, आपण               

यो�य आहात क� आ�ह� सवा�त मो�या सं�थांपैक� एक आहोत. आता वा�त�वक गो�ट नकारा�मक आहे              

क� नाह� हे आप�या सं�थे�या आकाराचे आ�ण ��त�ठामळेु आ�ह� शै��णक पा�व�भमूी आ�ण            

उमेदवारां�या इतर वै�श��यांचे पनुरावलोकन करतो. आता, अ�तशय हुशार प�धतीने ते त�ुहाला           

सां�गतले आहे क� ते स�या�या �णी तमु�या अजा�वर आ�य घे�या�या ि�थतीत नाह�. तर, हे आपण कसे                

�लहू शकतो ते फ�त एका प�ाचे उदाहरणआहे. परंतु त�ुहाला काह� इतर हेतसूाठ�ह� �लहावे लागेल आ�ण                

जे�हा आपण अ��य� योजनेत जे �वागत केले जाऊ शकत नाह� असे काह� बोलणार त�ेहा देखील ते                

असतात. मग मह�व �म येतो �याच ि�थतीत एक पॅटन� आहे �या आप�याला �मवार� लावावा लागतो,               

याचा अथ� असा आहे क� प�ह�यांदा येईल तो फार मह�वाचा आहे. 

उदाहरणाथ�, समजा मला �शफारसप� �ल�ह�याची आव�यकता आहे. तर अशा प�रि�थतीत जे�हा मी            

प�हले वा�ये �ल�हतो त�ेहा मी सांगू शकतो क� मी एचआर मॅनेजर�या पदासाठ� �म�टर ए�सची �शफारस               

करतो. तर, प�ह�या ट��यात मी सवा�त मह�वाचे कारण सां�गतले आहे, पण दसु�या एकाम�ये मला दसुरे               

मह�वपणू� कारण �यावे लागते आ�ण मला समथ�न �यायला हवे, �या�याकडे उ�कृ�ट संभाषण कौश�य             

आहे �यायोगे लोकांना �यां�या गरजा जाणनू घे�याची �मता आहे, तर, आपण आपले प�हले �वधान              

उ�चत आहे. तर, हे एक नम�ुयाची आहे �याला मह�व �हणतात. पढु�ल घटना�म, काल�मानसुार आहे,              

आपण सव�काह� मा�हत आहे क� वेळ आ�ण �या वेळेस जे�हा आपण आप�या रे�यमेुला (Resume)              

�ल�हताना �कंवा एखा�या घटनेचे वण�न करताना काह�वेळा �कंवा काह�वेळा जे�हा एखादे दघु�टने घडले�या             

कारणास कारणे नो�टस दश��वतात आपण वेळेचे र�तीने अ�तशय अन�ु�मत प�धतीने हे लेखन तयार             
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केले होत.े रे�यमेु म�ये काह�वेळा आपण �वशषेतः पाहु शकता हे रे�यमेु �ल�हताना सवा�त उपय�ुत आहे.               

तर, इथे सालवार असा उ�लेख आहे क� 2006 म�ये �याने हे केले, 2007 म�ये �याने प�ुहा आ�ण प�ुहा                  

2008 �कंवा 9 म�ये असे केले. तर, ह� काल�मानताची नमनुा आहे मग जे�हा त�ुहाला एक संक�पना                

आहे आ�ण या संक�पनेतनू आपण सम�येब�दल चचा� करणार आहात, त�ेहा अशा प�रि�थतीत आपण             

काय करणार आहात? 

�थम आपण सम�येब�दल चचा� करणार आहात आ�ण दसुरे जे आपण समाधान देत आहात कारण जे�हा               

आपण या नम�ुयावर आपला लेखन तयार करता त�ेहा आप�याला मा�हत आहे क� वाचकांना असे वाटते               

क� आपण �यां�या �याज �टकवनू ठेव�यात स�म आहे आ�ण ते वाचकांना समज�यास उपय�ुत आहे              

आ�ण वाचक देखील ल�ात ठेवेल उदाहरणाथ�, जे�हा आपण एखा�या ���येचा उ�लेख करतो त�ेहा             

आपण एखा�या अन�ुमाचा उ�लेख करतो, परंतु जे�हा आपण प�ुहा एखा�या सम�येब�दल बोलत            

असतो त�ेहा आपण आधी सम�येब�दल बोलत आहात आ�ण आपण �वतःचे समाधान देखील देत             

आहात. 

पढुचे कारण हे आहे कारण प�ह�या ट��यात आपण कारणांपासनू स�ुवात करतो आ�ण नंतर आपण              

प�रणामवर जाता �कंवा आपण इतर मागा�नीह� जाऊ शकता. उदाहरणाथ�, या वा�यात पाल�, पाल� एक              

भाषा आहे: पाल� भाषते 60 ट�के लोकांनी आपले मह�व गमावले अस�याचे �दसत.े तर, येथे आपण एका                

�भावाब�दल बोललो आहे आ�ण नंतर कारण �हणजे वापरक�या�ची सं�या कमी होत आहे. तर, या              

पॅटन�वर आपण तयार देखील क� शकता, आपण आपले लेखन क� शकता कारण या सव� नम�ुयांची ते                

वाचकांना मदत कर�यास जात आहेत केवळ तचे समजत नाह�त, परंतु ते वाचकांना आपण काय              

सां�गतले ते ल�ात ठेवणार आहे. तर मग �वशषे �हणजे असा �हणजे जागा आहे िजथे त�ुह� एखा�या                

गो�ट�ब�दल खूप भौगो�लक प�धतीने बोलणार आहात आ�ण याम�ये आप�या �वषयावर अवलंबनू           

आपल� शैल� वेगळी असेल, परंतु अशा �कारे आपण भौगो�लक पॅटन�चे अनसुरण कराल जी कधी कधी               

संरचने�या पायावर एक उ�पादन �व�� वाढत आहे याचा अथ� असा आहे क� ते �दशा देत आहेत आ�ण जर                  

ते उ�र इतरां�वषयी बोलत असतील तर ते द��ण �वषयी बोलतील. �यामळेु उ�र व द��ण भागात               

उ�पादनांची �व�� वाढत आहे आ�ण ती पवू� आ�ण पि�चमम�ये घटत आहे असे �दसते. आ�ण मग               

आणखी एक नमनुा आहे �याला ���चरल या नमनुा �हणतात आ�ण त�ुहाला बोनसब�दल बोलता             

येईल, ते वाढ�ब�दल बोलू शकतात, ते नकुसानभरपाईब�दल आ�ण सव� ब�दल बोलू शकतात. तर, हे              

देखील यावर आधा�रत आहे क� जर ते एक�कडे नकुसानभरपाई ब�दल बोलले तर ते या फाय�याब�दल               

चचा� करतील. उदाहरणाथ�, ��श�णाब�दल चचा� होईल जे�हा आपण कोस�चा ��ताव देत असाल त�ेहा             

आपण कोस�चे उ�दे�य �दान कराल आ�ण नंतर शवेट�, आपण ते कसे �वक�सत होईल आ�ण नंतर कसे                

�वक�सत होईल �याब�दल हे देखील बोलतील. �यामळेु आपण आपले संदेश तयार क� शकता अशा              

�व�वध माग� असू शकतात हे आपण वण�न क� शकता. आ�ण शवेटचा हा एक �व�श�ट �वषय आहे जेथे                 
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�वषय �कंवा �वषय अनेक उप �वषय �कंवा �ेणींम�ये मोडलेले आहेत आ�ण नंतर आपणआपल� मा�हती               

�कंवा तमु�या �ववेक ब�ुधीने जात आहात. 

��य �म�ांनो, हे ल�ात आले आहे क� चांग�या �ानाची चांगल� लोकं देखील यो�य वा�यरचना म�ये               

आपले वा�य तयार क� शकत नाह�त आ�ण �हणनूच ते अ�धक चांगले मानले जात नाह�त. उदाहरणाथ�,               

येथे अशा वा�याचे एक उदाहरण आहे िजथे आपण अ�धका�धक अलौ�कक �श�ण�णाल��या जगात            

सामील होऊ शकता. तर, हे सव��थम आहे आ�ण नंतर ते �हणतात क� आकष�क वेतन माप आ�ण इतर                 

स�ुवधांनी �यांचे ल�आक�ष�त केले आहे. �हणनू, आपण सम�या सोडव�या�या मॉडलेम�ये �कंवा आपण             

कारणा�तव प�रणामांचे अनसुरण करत आहात �कंवा आपण फ�त आप�यास संरचनेचे अनसुरण करत            

आहात हे आपण आप�या वाचकां�या �ि�टकोनातनू �वचार करणे आव�यक आहे. लेखन एक कला आहे              

कारण मी सांगत आहे आ�ण मी �हणालो, पण ल�ात ठेवा हे एक कौश�य आहे.  

लेखन हा ��य�ात एक �कारचा �यायाम हा ��य�ात एक �कारची कला आहे आ�ण न�ृय �शकले�या               

अशा सवा�त सो�या प�धती�माणेच �यास सराव करणे आव�यक आहे. याचा अथ� असा क� लेखन एक               

�कारचे कला आहे आ�ण आप�याला आप�या लेखनला केवळ �भावीच न�हे तर अ�भ�यंजक            

बन�व�यासाठ� खपू अ�यास करावा लागतो. कृपया ल�ात ठेवा क� जर आ�ह� नोकया�म�ये अस�यास,             

आ�ह� संघटनांम�ये आहोत �यामळंु आम�या �लखाणावर ल� क� ��त कर�याची आव�यकता अस�याची           

गरज आहे. आ�ह� काय �ल�हत आहे आ�ण आपण �भावी लेखक कसे हो�याचा �य�न क� शकतो               

याब�दल चचा� कर�यास स�म आहोत, परंतु नंतर आपण पाहू शकता क� वेगवेग�या प�धतीने लेखन,              

वेगवेगळी प�े �ल�हते, अहवाल �लह�याची आ�ण ��य� अंमलात असले�या प�रणामकारक लेखन           

आ�ह� अनसुरण कर�यासाठ� �या�यान चचा� होईल. ध�यवाद. 
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सॉ�ट ि�क�स 

 (Soft Skills) 

डॉ. �बनोद �म�ा, 

मान�वक� व सामािजक �व�ान �वभाग, 

इं�डयन इंि�ट�यटू ऑफ टे�नॉलॉजी, �रक� 

ले�चर – 24 

�यवसाय लेखन त�वे 

(Principles of Business Writing) 

 

गुड मॉ�न�ग, मागील मॉ�यलूम�ये आ�ह� अ��म लेखन कौश�ये ब�दल सां�गतले. आ�ण आ�ह� �भावी             

लेखन�या �व�वध पैलूंवर �काश टाकला, �याला रोज�या आय�ुयात तसेच �यावसा�यक �यवहार करताना            

आ�ह� आव�यक असतो. जे�हा आपण �लहायला स�ुवात करतो त�ेहा आ�ह� �व�वध नम�ुयांची भर             

घातल�. आ�हाला हे देखील ल�ात आले क� �ा�तक�या�ची पा�व�भमूी �कंवा �ा�तकता� एक मह�वाची             

भ�ूमका कशी बजावतो आ�ण �यानसुार आ�ह� आम�या संदेश काळजीपूव�क मसदुा कसे ठेवू शकतो हे              

पाहणे. परंतु �यातील नमु�यां�या �य�त�र�त अ�यंत मह�वाची गो�ट �हणजे �यावसा�यक लेखन�या           

माग�यांमधील माग�दश�क त�वे जाणून घेणे. आप�या �म�ांसोबत केलेले लेखन आप�या वैयि�तक           

लेखांचा भाग बनले आहे, परंतु �यवसा�यक �श�णा�या ��ट�ने आप�या उ�कृ�टतसे ये�यासाठ� आपण            

�दवसांत साइन आऊट करावे. आ�ण �हणनूच �व�वध त�वे जाणनू �यायला ज�र� आहे जे ��य�ात              

आमचे �यवसाय लेखन करतात. कारण जे�हा आपण �ल�हत आहात, ��य�ात �े�कांसाठ� �कंवा �व�वध             

�ा�त करणाया� �ा�तक�या�साठ� �ल�हत आहात �यां�या शै��णक पा�व�भमूी, �यांची वय, �लगं, चव,            

�व�वास, सां�कृ�तक, �व�वास आ�ण �ाधा�ये यानसुार मी �हणालो �या�माणे वेगळे. परंतु मग लेखकाला             

आ�ण �या�या वाचकां�या दर�यान �लहायला हवे ते सचुत आहे कारण �ेषक व लेखक �ा�तकता�              

यां�यातील एक संबंध आहे. ��य �म�ांनो, �यवसाय लेखन �व�पात काह� �वशषे मह�वाचे आहेत. आपण              

आप�या संघटनेम�ये एक श�ती बन ूशकू अशी आशा बाळगा. आता हे 5 सी (5 Cs) काय आहेत?  

माझा असा अथ� आहे क� आपण जे �लहू इि�छता ते ते �प�ट (Clear) असावे. न�क�च, काह�वेळा आपण                 

अ�प�ट होतात, परंतु मा�या रोज�या गपशप�या संदभा�त मी सा�ह�यात काह� गैरसमज करतआहे, परंतु              

जे�हा �वशषेत: �यवसायासाठ� �लहायला येतो �याब�दल अ�प�टता एक अवां�छत अ�तथी आहे. जर            

आपले संदेश सं�द�ध आहेत तर पढु�ल कारवाई करता येणार नाह�. �हणनू आप�याला �प�ट करणे              

आव�यक आहे, आपण जे�हा �ल�हत असाल त�ेहा आपण असेह� मानले पा�हजे क� आपण लोकांसाठ�              

�ल�हत आहात �याऐवजी आपण देखील �व�वास ठेवावा. �हणनू आपण जे काह� �ल�हतो, ते सौज�याने              
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असावेत. मी जे�हा मा�हती देत   असतो क� आपण मा�हतीवर उ�ीण� आहात त�ेहा कोणतीह� शंका नाह�.               

मा�हती कधीकधी ग�धळ होऊ शकते, परंतु जर त�ुहाला काह� कारणांमळेु संदेश कळवावा लागतो, जर              

त�ुहाला काह� संबं�धत असेल आ�ण �मळाले�या संपका�त असले�या �य�तीब�दल कता�साठ� तुमचे           

संदेश गंभीरपणे घेतले जाऊ शकतात. मग �वचारात येतो, जे�हा आपण �ल�हतो त�ेहा आप�याला कळत              

नाह� क� वाचक कोण असेल. जो �य�ती असेल तो एक त�ण �य�ती होईल काह�वे कधी कधी undealt                 

जाईल कधी कधी तो वय, ��ट�ने जोरदार आहे. तर, आपण जे काह� �लहू शकता �यांचा �यावर काह�                 

�भाव पडू शकतो. आ�ण अथा�तच, आप�या लेखनामळेु सावध लेखक �हणनू आपण कोणालाह� दखुापत             

होऊ देऊ नये. �हणनूच �वचारात �यायची गरज �नमा�ण होते आ�ण मग तंतोतंतपणा येतो. मागील              

भाषणा�या �माणे आ�ह� बोललो होतो, हे �करण �कती सं���त आहे थोड�यात �हणजे आप�याला             

थोड�यात असे �हणतात क� आमचे संदेश सं���त असलेच पा�हजेत, पण मग थोड�यात सांगायचे तर,              

आपण �या संदेशाला आणखी अडथळा बन�व�याचा �य�न क� नये, कारण ती अ�धक अवघड बनते              

कारण मी वेळ पनुराव�ृी कर�त आहे आ�ण प�ुहा आपला संदेश वाचताना कोणीच आपला �ानकोश सोडत               

नाह�. आपले प� �ा�त करताना, अहवाल वाचतांना थोड�यात असणे आव�यक आहे. तर, जे�हा आपण              

तंतोतंतपणाब�दल बोलतो त�ेहा याचा अथ� आपण िजतका कमी क� शकता �ततकाच मया��दत असला             

पा�हजे, परंतु नंतर आपण �व�श�ट गो�ट�ं�या मया�दा ओलांडत अस�याचे �दसत नाह�. �व�श�ट शंका             

असणारच, परंतु �याच वेळी आप�याला हे स�ुनि�चत करावे लागेल क� आपले वाचक �कंवा �ा�तकता� हेतू               

समजनू घेतील �कंवा आप�या संदेशाचे सार समजेल. या सव� गो�ट�ंवर आ�ह� उदाहरण देतो त�ेहा आ�ह�               

अ�धक �काश टाकणार आहोत. वा�त�वक, हे खरं क� आपण जे�हा �यवसायात काम करत असतो, त�ेहा               

आ�ह� लोकंशी �यवहार करतो. हे फ�त आपण फ�त �यवसायाचे काय� करत आहात असे नाह� तर नंतर                

आपण लोकांबरोबर देखील पार पाडत आहात. �हणनू, �यावसा�यक लेखनाचे �येय हे �य�त करणे आ�ण              

छाप�यासाठ� न�हे. आ�ण इथे त�ुह� मी �य�त आ�ण छाप यात फरक वर अ�धक जोर �याल. कधीकधी                

आपण एखा�या �य�तीने सुंदर कपडे प�रधान क�न �भा�वत होतो, पण नंतर काह� वेळा आपण एखा�या               

�य�तीने �भा�वत झाला आहे जो कदा�चत इत�या सुंदर पोषखात नसेल, परंतु नंतर �या प�धतीने              

बोलले �यातनू त�ुहाला खपू �भा�वत केले. परंतु हे ल�ात ठेवा क� जे�हा आपण �यवसायात काम करत                

असता त�ेहा आपले मोठे काय� �हणजे आपला �मखु उ�देश �य�त करणे हे आहे. 

आपण लोकांना हे सांगायचे आहे क� ��य�ात काय हवे आहे कारण आपण एक बॉस �हणनू सचूना देणे                 

आव�यक आहे आ�ण जर सचूना अगद� �वाभा�वकपणे नसतील तर कोणतीह� कारवाई केल� जाणार             

नाह�. �याच�माणे, जे�हा आपण काह� बोल�याचा �य�न करत आहात आ�ण आपण ��य�ात खपू             

�भावी आहात त�ेहा आपण जे काह� करता ते खरोखरच �भावीत आहात �हणनू आपण खपू श�द टाकत                

आहात, आपण खपू कठ�ण असले�या श�दांचा वापर कर�त आहात परंतु ल�ात ठेवा क� ते �भा�वत होत                

नाह�, जोपय�त लोक समजत नाह�त आ�हाला, आ�ह� कसे �भा�वत होऊ शकतो �कंवा ते कसे �भा�वत               

होऊ शकतात �हणून, �यांना समजनू घे�याची गरज आहे आ�ण �यामळेु जे�हा आ�ह� आप�या             

साधेपणामळेु लोकांना �भा�वत क� शकाल असं वाटतं आपण आप�या �प�टतनेसुार लोकांना �भा�वत            
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क� शकता, एक चांगला �लॉवर �भा�वत करतो, एक चांगला �लॉवर त�ुहाला �भा�वत करतो कारण तो               

इतके साधे आहे क� तो इत�या श�दांम�ये बंद होत नाह� जे�हा आपण संदेशात यो�य असता त�ेहा तो                 

अ�तशय �प�टपणे मला साम�ीला एक चांगला लेखन अ�तशय मह�वाचे आहे. आ�ण हे �प�ट असावे.              

आपण वेगवेग�या श�दांवर भेट देऊ शकता आ�ण काह� वेळा आप�याला या श�दांनाह� फॅ�सीह� �मळत,े              

परंतु हे श�द काय आहेत जे लोकांना आपण �यांना �ल�हलेले आहेत हे समजत नाह�त. �हणनूच अकुशल                

ले�खका, जे अननभुवी आहेत अशा लोकांकडे भरपूर नफा नसतो, ते सहसा संदेश तयार कर�याचा �कंवा               

धसूर असलेल� साम�ी तयार कर�याचा �य�न करतात, जे खरं तर ढोबळ झालं आहे जे �प�ट नाह�.                

�हणनू, आ�ह� असे �हणू शकतो क� अकुशल ले�खका, ते अ�प�ट संदेश तयार करतात कारण �यांनी               

�भावीपणे आ�ण �प�टपणे संवाद साधणे कठ�ण झाले नाह�. आपण अनेक उदाहरणे पाहू शकता िजथे              

लेखकाने �याचा संदेश अशा प�धतीने काढला क� एखा�या �व�श�ट श�दावर, एखादा संदेश आप�याला             

�ेषक अचानक थांबेल. कारण �याला श�दाचा �कंवा संदभा�चा अथ� माह�त नाह� �हणनू तो यो�य नाह�.               

उदाहरणादाखल, जर आ�ह� �हणतो क� या रसायनांशी संबं�धत संभा�य ��तकूल प�रणामांवर कम�चार�            

पया��तपणे मा�हती देत   नाह�त. आता हे वा�य पहा. वा�य ��य�ात फ�त लांब आहे, पण ��य�ात               

वाचकां�या मनाला क��यजु करणाया� श�दांचा वापर केला आहे, परंतु आपण जर �ड�शनर� अस�याचे             

सां�गतले आ�ण या सव� श�दांचा अथ� शोधला, तर �याचा अथ� असा आहे क� आपण ओलांडून खपू �प�ट                 

होईल. परंतु या �कारचे �प�टतसेाठ� �े�कांना धैय� जाणवू शकत नाह� कारण �े�क ते जा�त वेळ देऊ                

शकत नाह�त. �हणनू, सं�द�ध आ�ण अ�प�ट संदेश खरोखर आप�या ऊजा� आ�ण आप�या            

समज�यासाठ� आप�या वेळेस एक �नब�ध असतात. तर, आप�या कम�चाया�ना या रसायनांब�दल �यांना            

बजावनू सांगा, तर �याच वा�यास अ�तशय �प�टपणे �लह�ता येईल. आता, हा संदेशाचा सार आहे, पण हे                

कठ�ण करणे अ�तशय अवघड बन�व�यासाठ� �यांनी असे सां�गतले आहे क� या रसायनांशी संबं�धत             

संभा�य ��तकूल प�रणामांवर कम�चार� पया��तपणे जाणीव झाले नाह�त. मग, �या लेखकाने           

�वाभा�वकपणे �ल�हले आहे �या अनयुाया�या लेखकास आप�या कम�चाया�त या रसायनांब�दलआप�या           

कम�चाया�ब�दल काह�च सांगता आले नसत.े ��य �म� जे�हा आ�ह� �प�टतबे�दल बोलतो त�ेहा नेहमी             

�वचारात �यावे क� अ�प�ट श�द हट�वले पा�हजेत. 

आप�याला मा�हत आहे क� आपण येणाया� काळात अनभुवी होणार आहोत, आपण आप�या �वतः�या             

अनभुवाव�न ल�ात येईल क� �या �ठकाणी दसुरा श�द वापरला असता. जर �या �ठकाणी एखाद� दसुर�               

वा�य वापरल� असती तर कदा�चत अ�धक �भावी, अ�धक �भावी होऊ शकत.े �हणनू, नेहमीच स�ला              

�दला जातो क� अनोळखी श�दांनसुार बदलले पा�हजे, प�र�चत श�दांनसुार बदलले पा�हजेत. मग केवळ             

आप�या वाचकास �कंवा आप�या �ा�तक�या�स समजेल अशा �कारचे ठसे आपण ठेवू शकता. हे �प�ट              

कर�यासाठ�, आपण ते लहान करणे आव�यक आहे आ�ण ते कमी कर�यासाठ� आपण ते कठ�ण करणे               

जात आहेत आव�यक नाह�. तर, उदाहरणे देणे नेहमीच चांगले असत,े काह�वेळा आप�याला आणखी काह�              

श�द वापरावे लागतील, परंतु ते आणखी काह� श�द वापरणे अ�धक चांगले असते नंतर ते कमी श�द                

वापरणे आ�ण अवघड असणे तर, येथे �दले�या स��याचा वापर �यां�या गरजानसुार श�द वापरतात.             
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आ�ण बया�च लोकांना गरज समजत नाह�. जर� �यांना गरज समजल� तर�ह� ते वाचकां�या �वचारांना ते               

फार अवघड बनवनू �लॉक करत.े याचा अथ� आप�याला खपू प� �मळाले आहेत, आप�याला खपू मे�स               

�मळतात, आप�याला अनेक नेमणकुा �मळू शकतात, परंतु जे�हा आपण �याकडे पाहतो त�ेहा आप�याला             

आढळेल क� �यां�याकडे भरपरू �माणात आहे, परंतु नंतर तथेे गुणव�ाह� नाह�. �हणनू अथ� लावनू ती               

गुणा�मक बन�व�याचा �य�न करा. आ�ण अथ� लाव�यासाठ� T S Eliot ने �दलेला स�ला ल�ात ठेवा. 

ए�लयटने जे �हटले ते स�य आहे हे त�ुहाला ठाऊक आहे. �याने �हटले होत,े "या �वषयासाठ� फार मोठे                 

श�द वाप� नका. �यायोगे जे�हा आपण �े�कांसाठ� �ल�हत असाल त�ेहा आपण खपू मो�या श�दांचा              

वापर क� नये. आ�ण आपण खपू �हणाल त�ेहा अमया�द सांगू नका. आपण कधी कधी लोकांना एक                

अ�तशय अथ� समजतो, पण ते एक श�द जसे अनंत �हणून वापरतात जे�हा श�द फारच उ�देशाने काम                

क� शकतो त�ेहा तो अमया�द वापर�याचा काय अथ� आहे? आ�ण ए�लयटने �हट�या�माणे अ�यथा             

तमु�याकडे अमया�द गो�ट�ंब�दल बोल�या�शवाय काह�च श�द उरणार नाह�त. मा�या ��य त�ण �म�ांनो            

त�ुहाला हे ल�ात येईल क� श�दांचा ��यय �यां�या संदभा�नसुार आहे आपण श�द �हणत असलो तर�ह�               

आप�याला श�द सापडतील, श�द श�दसमूह �मळाले आहेत, परंतु समानाथ� श�द फ�त एक वा�त�वक             

पया�य आहे जो वा�त�वक श�द बदलू शकत नाह�. �हणनूच काह� श�दांकरता जा�तीत जा�त श�द              

वापरणे �हणजे वाचकांचा मनाचा उपयोग करणे, वाचकां�या मनाला कंटाळवाणे असे नाह� तर फ�त             

श�दांकरता आव�यक आहे. �हणनूच, काह� �व�श�ट उदाहरणां�वारे जाणनू घेणे हे अगद� समप�क ठरते.             

मी तु�हाला आणखी एक उदाहरण देतो, िजथे आप�याला असे वाटते क� ह� वा�य इतक� लांब झाल� आहे                 

क� ती लहान असू शकत.े आपण या वा�यात एक उदाहरण घेऊ या, हे खरंच �ाहका�वारे �ल�हले�या                

प�ाचा एक भाग आहे. 

आप�या फम�ने परुवले�या उ�च म�ूया�या एसी खराब झा�याब��ल �ाहकाने केलेल� त�ार जे�हा            

आ�ह� गरम आ�ण थंड वाढल�. आता हे वा�य पहा. �या वा�याची योजना आख�यात आल� आहे, याचा                

अथ� असा क�, हा आवाज अ�तशय झपाटय़ा उगवणारा आ�ण थंड आहे, �हणजे याचा अथ�, रागावला, पण                

गरम आ�ण थंड वापर कशासाठ� करावा? आ�ण प�ुहा त�ुह� �हणत आहात क� जे�हा आप�या फम�ने               

परुवले�या उ�च �कमती�या एसीला खराब कारणा�तव �ाहकांची त�ार. �हणजे एक वा�य अशी आहे क�              

आपण ते लहान क� शकता. याचा काय अथ� आहे हे समजनू घे�याचा �य�न करा आ�ण आपण �या                 

�य�तीला �ल�हत आहात �याने आप�या प�ाला ��तसाद �दला असेल तर आपण �प�ट का क� शकत               

नाह� आ�ण हे आ�ह� वेग�या प�धतीने का �हणू शकत नाह�. मी त�ुहाला देत आहे �या सचूना पहा.                 

समजा आ�ह� अगद� थेट बोलू शकलो असतो, आ�हाला एसी ब�दल त�ार� �मळा�या आहेत. आ�ह�              

आप�या सचूनेची अपे�ा क�. �हणजे, मी असेच बोलतो आहे, परंतु मी �या प�धतीने �हणतो आहे               

�यानसुार, मी खरोखरच म�ुय गो�ट आहे क� आपण �ाहकां�वारे �ा�त झाले�या त�ार�ं�वषयी सांगू             

इि�छत आहात. आ�ण आपण काह�तर� करायला हवे अशी आपल� इ�छा आहे. तर, आपण हे अ�तशय               

न�पणे असे का �हणू शकत नाह�, आ�हाला �मळाले�या एसी ब�दल अनेक त�ार� आ�हाला �मळा�या              

आहेत. आ�ह� काय केले जाऊ शकते हे जाणनू घे�यास उ�सकु आहोत. याचा अथ� असा होतो क� हे केवळ                  
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एक �ि�टकोनच नाह� �याचा आपण �वचार क� शकता क� मी त�ुहाला �े�कां�या �ि�टकोनात आहे              

परंतु ��य�ात प�रि�थती थोडी चांगले बनवते. कधी कधी, कारण जे�हा आपण काह� व�तूंची मागणी              

करता त�ेहा आप�याला ते �मळते आ�ण आपण �यास �ा�त करता, परंतु यो�य �कारे नाह� तर त�ुहाला                

राग येतो, पण मग पढेु आप�या रागाला दसु�या टोकाला पढेु नेणे का? आपण फ�त आप�या गरजा पणू�                 

के�या आहेत अशा त�ार� आहेत हे �यांनाच हवे आहे आ�ण ते छान उ�रानेह� पणू� होऊ शकतात. �ँडडे                 

परुवठा कर�याक�रता कु��स�ध असले�या आप�या �वतरकापैक� एकाची �चंड �कंमत घेतले�या          

एसीसाठ� आप�या पैशाचे पनु�ा��त कर�यासाठ� मी काय करावे हे त�ुह� मला सांगाल तर दसुर� वा�य               

पहा. मी आपले उ�पादन खरेद� कर�यावर खच� केलेल� र�कम परत �दल� जाऊ शकते. मला असे               

�हणायचे आहे क� हे गुंतागुंती�या �ाहका�या वेदनांचे आहे, परंतु मग �ाहक थोडी �वनयशील असला तर�               

आपण असे �हणू शकले असते क� आ�ह� आप�याकडून �ँडडे एसी खरेद� केले होत.े सम�या              

सोडव�यासाठ� मी काय केले जाऊ शकते हे मला कळवा. याचा अथ� असा आहे क� हे देखील याच उ�देशाने                  

काम करत,े परंतु �या भाषचेा वापर केला गेला तो केवळ �वनयशील नाह�, ��य�ात तो �ा�तक�या��या               

�ि�टकोनातनू पा�हला जातो. तर, जे�हा आपण काह� �ल�हतो त�ेहा आपण सग�यांवरच माझी            

स�स��ववेक आपणास �वत: ला �ा�तकता� �हणनू �वचार करा. �ा�तक�या��या जागी आ�ण नंतर            

कदा�चत आपण एक चांगले प�रि�थतीत स�म होऊ शकाल आ�ण आपण गो�ट� अ�धक चांग�या             

प�धतीने �लहू शकाल. �प�ट हो�यासाठ�, अ�धक �प�टतसेाठ� आपण सराव क� शकता अशा काह�             

गो�ट� आहेत. �थम श�दांची सं�या कमी करत.े 

काह�वेळा आप�याला वाटेल क� 4 श�दांऐवजी आपण अगद� एक देखील वाप� शकता. 3 श�दांऐवजी              

आपण एक वाप� शकता. एक मोठ� महूुत� टाक�याऐवजी आपण अगद� यो�य श�द वाप� शकता एक               

मोठे खंड टाक�याऐवजी आपण अगद� लहान वा�यांश टाकू शकता. आता आपण हे कसे क� शकतो?               

बया�च उदाहरणे आहेत आ�ण मी त�ुहाला काह� उदाहरणे देऊ शकतो बाक�चे आपण �वचार क� शकता               

आ�ण आप�याला जाणवेल क� आपण सव� हुशार माणसे आहात, त�ेहा आपण सव� प�रि�थती�या             

गरजेनसुार �यांना सावध होऊ शकता. जे�हा कोणीतर� श�द �ल�हतो त�ेहा तो �हणेल क� 3 श�द आहेत                

आ�ण जे काह� ते �हणनु बदलू शकतात. तर, हे एक श�द आहे. तर, 3 श�द वापर�याऐवजी आपण एका                  

श�दाचा वापर क� आ�ण ते हेतू देखील करत.े काह�वेळा लोक देखील आप�या लवकरात लवकर              

सोयीनसुार वापरतात आ�ण 4 श�द वापरले गेले आहेत आ�ण ते पाहा. आपण असे �हणू इि�छतो क� हे                 

लवकरच केले पा�हजे. कधी कधी आ�ह� लोकांना अ�भ�यि�त वापरताना पा�हले आहे जसे क� हे गहृ�त               

धरणे अवा�तव असेल, �हणजे आपण असे गहृ�त धरता आहात. परंतु मग तु�ह� नंतर असे �हणता क�                

त�ुह� तट�थ बन�याचा �य�न करा आ�ण नंतर तट�थ बन�यासाठ� आपण ��य�ात तसे करणे इतके              

अवघड बनले आहे क� आपण असे ग�ृहत धर�यास अवा�तव होईल, असे �हणू �या मी ग�ृहत ध�या                

आ�ण ते �यास यो�य वाटेल. वा�त�वक, काय अ�यंत मह�वाचे आहे लोकांना ते �ा�तक�या��या             

�ि�टकोनातनू पाहतांना �ा�तक�या��या �ि�टकोनातनू ते �दसत नाह�, मला वाटते क� ते सा�या सा�या             

�भावी लेखन स�ु करतील आ�ण ते देखील �ल�खत �व�पात �लहायला स�ुवात करतील. एक अ�तशय              
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स�ूम र�तीने, पण नंतर याचा अथ� असा नाह�, परंतु अशा प�रि�थतीत आपण बांधू शकत नाह� �कंवा                

आपण सधुा� शकत नाह�. मी �हणालो क� लेखन हे सराव कर�याची बाब आहे. आ�ण कोणीतर�               

यथायो�य सां�गतले आहे क� सरावाने मन�ुय प�रपूण� होतो. �वत: ला एखा�या संघटनेत �वेश करणार�              

क�पना करा आ�ण त�ुहाला बरेच भार �दले गेले आहेत आ�ण हे भार आपण कधीकधी आळशी बनते असे                 

�ल�हतो, पण काह�च बोलले नाह� �कंवा ग�धळ न करता त�ुहाला �शकायचे आहे आ�ण त�ुह� सरावाने               

�शकू शकता. वा�त�वक, बरेच लोक �वन� राह�याची गुणव�ा देतात. याचा अथ� असा होतो क� जगाने               

लोक खपू �वन� असत. आ�ण आपण �ा�तकता� अस�यास, आपण �ल�हत असताना इतर लोक �वन�              

�हाल अशी अपे�ा करत.े कारण आपण लोकांना कधी कधी खपू हळूवारपणे जाणतो, जे�हा आपण �ल�हत               

असता त�ेहा आपण �या �य�तीला �ल�हत आहात �या माणसा�या मनाची ि�थती आपण पाहू शकत              

नाह�. �हणनूच संवाद कायम राखणे गरजेचे आहे कारण दसु�या बाजलूा लोक आहेत आ�ण आजचे सव�               

�यवसाय संबंधा�माणे संबंधांवर अवलंबनू आहेत कारण आपण असे �हणत आहोत आ�ण जे�हा संवाद             

स�ुयवि�थत असतो त�ेहा संबंध कायम ठेवले जाऊ शकतात. आपण �न�ठावान कसे होऊ शकता �यामळेु              

थो�याशा ब�ु�धम�ेची आव�यकता आहे? कधी कधी तु�ह� एखा�या सं�थेत �कंवा सं�थेकडे जाता आ�ण             

त�ुह� खपू लवकर आलात, आपण संचालकांना भेटू इि�छता परंतु समजा आप�याला �रसे�शन फ�त             

सांगत,े त�ुह� �द�दश�काला भेटू शकत नाह�, त�ुहाला मा�हती नाह� क� तो �टेशनबाहेर आहे ? याचा अथ�                

असा होऊ शकतो क� आपण अगद� �द�दश�काला भेटू शकत नाह� असे तु�हाला �हणावेसे वाटते क� तो                

�टेशनपासून दरू आहे. याचा अथ� असा होतो क� आपण हे सधुा�रत केले असते आ�ण �हणू शकतो क�                 

आप�या �याजांचे ध�यवाद �द�दश�काला भेटू शक�याब�दल ध�यवाद, परंतु आज �टेशनपासून दरू आहे.            

आ�ह� आप�याला �या �णी येतो तो कॉल देतो. याचा अथ� असा क� आपण खरच बोलतआहात, आपण                 

खरच अशा प�धतीने बोलत आहात क� दसुया� �य�तीला दखुावलं नाह�, तर मग आपण फ�त तथेे एक                

�नवाडा ठेवत असाल, तर हे श�द येत असतील तर तु�ह� �द�दश�काला भेटू शकत नाह�, नाह� का?                

�टेशनाबाहेर आहे जे ��य�ात कदा�चत दखुत आहेत. असे कधी कधी तु�ह� जसे अ�भ�य�तीवर पोहचाल              

तसाच मला 125 गीझस� अ�धकृत दराने पाठवतील? मला असं �हणायचं आहे क� आपण ��य�पणे शंका               

घेत आहात, परंतु नंतर आप�याकडे �यवसायाची �यवहाराची एक प�धत आहे. आपण हे वेग�या             

प�धतीने का �हणू शकत नाह�. आ�हाला 125 गीझरची आव�यकता आहे. आ�ह� अशी अपे�ा करतो क�               

आपण आ�हाला अ�धकृत दराने हे देऊ. �कंवा आपण असेह� �हणू शकता क� आ�हाला 125 �गझर खरेद�                

कराय�या अस�यास आ�ह� दरां�वषयी जाणनू घेऊ इि�छतो. याचा अथ� असा नाह� क� �यापे�ा जा�त              

�कंमत नाह�, परंतु ��य�ात खपू पैसे देत.े कधीकधी आपण अशा काह� बोल�यांसारखे देखील होऊ शकता               

कारण काय�कार� स�मतीची बैठक पढेु ढकलल� जात.े मी �हणालो क� आपण सभेसाठ� तथेे गेलो आ�ण               

अचानक आपण �दश�नात भेटलात तर काय�कार� स�मतीची बैठक पढेु ढकलल� जात.े याचा अथ� असा असू               

शकतो क� वेग�या �कारे सां�गतले गेले आ�ण लेखन वेगळे अस ूशकत.े 

काह� अप�रहाय� कारणांमळेु सभेला �थ�गत कर�यात आ�यापासून आ�हाला लोकाना झाले�या          

गैरसोयीब�दल खेद वाटतो. याचा अथ� लोक असा �वचार करतात, �यांना असे वाटेल क� �यांना �वचारात               
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घेतले गेले आहे. काह�वेळा, आप�याला असे एक लेखन �कंवा अशी मा�हती �मळते, आपण हे समजनू               

घेतले पा�हजे क� फ�त पॅन ऑनलाइन कर ���या सलुभ क� शकते याचाच अथ� असा क� ह� भाषा                 

सधुारल� जाऊ शकते आ�ण आ�ह� �हणू शकतो क� आपण आ�हाला पाठवू शकता �कंवा आ�हाला              

आपला पॅन �मांक देऊ शकता तर आ�ह� �शंसा क�. हे कर ���या सोपे �कंवा सरुळीत करेल. याचा अथ�                  

आप�याला आढळेल क� जे�हा जे�हा आपण ह� वा�य शोधतांना जाणवेल त�ेहा ती �वभािजत केल� जाऊ               

शकत,े याला दोन शॉट� वा�यांम�ये �वभागले जाऊ शकते आ�ण श�दांची �नवड Soft (�मतभाषी) असेल,              

श�दांची �नवड सौज�याने करणे ज�र� आहे. अ�यथा, लोक असे समजू करतील क� ते असे �ट�प�या               

�मळ�व�यासाठ�च आहेत. आ�ण आपण इतरांना दखुावू इि�छत नस�यामळेु, आपण �वन� राह�याचा           

�य�न क�या. बया�च वेळा �कंवा बया�चदा आप�याला आढळेल क� आपण एखा�या पो�टसाठ� अज� केला              

आहे आ�ण आप�याला काह� प� �ा�त झाले आहेत. कधीकधी तो पो�टाने देखील आप�याजवळ येतो,              

परंतु आपण ते �लहायला जात अस�यामळेु मला वाटते क� आप�याला या �कारचे �वचार कर�याची              

आव�यकता आहे. आपण दसु�या बाजलूा लोक खपू �वचार आहेत. आ�ण या �वचारात काह� नाह� तर फ�त                

आप�या वा�यांची �नवड फ�त आप�या वा�यांची �यव�था. उदाहरणाथ�, आपण एखा�या �ोजे�टसाठ�           

अज� केला होता. आ�ण मग पढु�ल श�दांम�ये ��तसाद झाला, या वष� आणखी �नधी नस�यामळेु आपले               

�क�प परत केले जात आहे, पढु�या वष� ते पाठवावे. �हणजे संदेश अ�तशय �प�ट आहे क� आपला                

�क�प मंजरू झालेला नाह�, परंतु �याच वेळी कृपया ल�ात ठेवा क� आपण इतरांना �कंवा �यां�या               

�क�पांना पाठवले�या लोकांनी मा� इि�छत नाह�. तर, आ�हाला असे एक �क�प सादर कर�याब�दल             

ध�यवाद असे वेग�या र�तीने सां�गतले होत.े आ�हाला यावष� �नधीची कमतरता आहे हे सांग�यास             

आ�ह� �दलगीर आहोत. तथा�प, एकदा आ�हाला अ�धक �नधी �मळ�व�यानंतर आप�याला लवकरच           

कळ�वले जाईल �हणजे त�ुह� लोकांना काह� �नराशा दाखवू देणार नाह�. ��य �म�ांनो, आपण इतरांना              

काह� देऊ शकत नस�यास आ�हाला �यां�यासाठ� काह� आशा दे�याचा �य�न क�या. आ�ण जे�हा आ�ह�              

जे�हा नकारा�मक संदेशांब�दल बोललो त�ेहा जे�हा आ�ह� �हटले त�ेहा हे पहा क� नकारा�मक संदेश              

म�य आ�ण अं�तम वा�यात ठेवला आहे �याम�ये काह� सकारा�मकता असायला हवी, कारण मी             

सां�गतले क� आ�ह� लवकरच आप�या �नण�यां�वषयी आप�याला सांगू. आम�याकडे परेुसे �नधी आहे            

माझा असा �व�वास आहे क� आशा कधीच मरणार नाह�, आशा नेहमीच िजवंत आहे आ�ण लेखकांनी               

आप�या �ा�तक�या�साठ� �कंवा वाचकांसाठ� ह� आशा �टकवनू ठेव�याचा �य�न केला पा�हजे. आ�ह�            

आणखी एक उदाहरण पाहू शकतो िजथे या �वचाराचा ब�लदान केला गेला आहे. गे�या म�ह�याम�ये              

आप�या कंपनीतनू खरेद� केले�या डी�ह�डी खेळाडूमं�ये आपण �वक�सत केले�या तकाक�करणासाठ�          

आपण समायोजन का करत नाह� हे कृपया �प�ट करा. याचा अथ� मी प�ुहा एकदा तमु�या भावनांचा उ�ेक                 

दश��वतो आ�ण आपण आपला राग अ�तशय वेग�या प�धतीने दाखवत आहात. परंतु असं �हटलं गेलेलं              

असती क� ते अ�धक �वनयशील र�तीने �य�त होऊ शकले असत,े आ�ह� सां�गतले होते क� आ�ह�               

आप�याकडून डी�ह�डी �लेअर �वकत घेतले होत,े उशीराने काह� �णात �वक�सत केले आहे, हे जाणनू              

�यावे क� हे कसे समायोिजत केले जाऊ शकत.े आपण समायोजन जाणनू घेऊ इि�छता? मला असे               

�हणायचे आहे क� आप�याला वा�य �वभािजत केले असले तर� आप�याला आढळेल क�, परंतु हा              
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�ि�टकोन �हणजे �वचारशीलता आहे आ�ण आपण अशा �कारचे �वचार कर�याचा �य�न कर�त आहोत.             

मी �यवहारातील �यवहार �हणजे पनुराव�ृी. त�ार��या �व�पात �कंवा त�ार��या �व�पात �कंवा           

उ�र�णाल��या �व�पात �या �व�पात थोडी थोडी �प दाख�वल� जाते, आपण पाहूया क� आपणआमचे              

�वचार दश��वतो, आ�ह� �ा�तक�या�साठ� आपल� �शंसा दाखवतो आ�ण एकदा हे के�यावर मी �हटलं क�              

�यवसायाचे �यवहार सोपे होईल. आ�ह� एक लेखक �हणनू पा�हला आहे क� आपला संदेश सं���त आहे               

मी आधी �हणालो क� थो�या थो�या थो�या वेळाने हे सं�ेपाने लहान असले पा�हजे. तर, शांततचेी खा�ी                

कर�यासाठ�, आपण काय केले पा�हजे? आपण खोडी वा�ये काढून टाक�याचा �य�न क�. कधीकधी             

आप�याला सापडले जर आपण पनुराव�ृी केल� असेल तर मी �हट�या�माणे जे�हा आपण            

पनुराव�ृीमधील शवेटचे काम �ल�हत आहात त�ेहा अं�तम �लखाण ह� शवेटची आधीची आव�ृी आहे,             

आपण �ल�हत आहात आ�ण पढेु पाठवले जातात. �हणनू जे�हा आपण संशोधन कर�त असाल त�ेहा ते               

पहा क� आपण अ�धक �भावी हो�यासाठ� �कंवा अ�धक सं���त हो�यासाठ� एखाद� �व�श�ट खंड �कंवा              

�व�श�ट श�द �कंवा �व�श�ट वा�यांश हटवू शकतो. काह�वेळा आप�याला असे आढळेल क� काह� श�द              

आहेत जे खरोखरच ओझे �हणनू ओघ �दसतात. ते अथ� ला जोडत नाह� �याऐवजी ते अवरो�धत करत                

आहेत. याचा अथ� आपण �यांना अनाव�यक पनुराव�ृी �कंवा अनाव�यक अ�भ�य�ती �हणतो. अशा सईु             

चे �प�ट�करण आ�ण अनाव�यक पनुराव�ृ ब�लदान केले जाऊ शकते �यामुळे सं���त बनता येईल. ��य              

�म�हो, तमु�यापैक� ��येकाने आपले बालपण ऐकत आहे. तमुचे �श�क कदा�चत �हणत असतील क�             

सं�ेप �हणजे बु�धीचा आ�मा. पण थोड�यात कसे �हायचे? थोड�यात सांगायचे तर, त�ुहाला ��य�ात             

सं�ाची सवय लावनू �यावी लागत,े काह�वेळा, अ�त �स�न श�द आ�ण काह�वेळा लांब भाव. खपू सोपे               

उदाहरण घेऊ. 

तीन गो�ट� आहेत �या मी त�ुहाला कराय�या आहेत, हे एक अ�तशय सोपं वा�य आहे. सव� श�द आपण                 

�प�ट अथ� येत मा�हत आहे, पण हे वा�य देखील लहान केले जाऊ शकते आ�ह� नेहमी �हणू शकतो क�                  

आपण 3 गो�ट� करा�या. याचा अथ� काय? हे �यापे�ा जा�त �कंमत घेत नाह� कारण ते काह� �व�श�ट                 

श�दांचे ब�लदान करतात जे उपय�ुत न�हते जे एक �कारचे ओझे होते. कधीकधी आपण असे ल�ात               

येईल क� श�दांचा अनाव�यक भार ओढला जातो आ�ण त े��य�ात अथ� बंद करतात. 

उदाहरणाथ�, जर मी दजा� �नयं�ण �वभागात चकु�ची पडताळणी ���या केल� आहे तर आम�या             

�ाहकांकडून त�ार�ंची सम�या आल� आहे आ�ण �यामळेु कोण�याह� वेळ गमाव�या�शवाय चौकशी           

आव�यक आहे. आपण वा�य सरेुख �दसत,े परंतु वा�य हे वाचकांसाठ� ओझे आहे. �हणजे आ�ह� फ�त               

�हणू शकतो, आ�हाला गुणव�ा �नयं�ण �वभागातील त�ार� �ा�त झा�या आहेत आ�ण तपास आव�यक             

आहे. मला असे �हणायचे आहे क� आपण काय करतो ते आ�ह� ��य�ात सां�गतले आहे, पण खपू                

वेग�या प�धतीने अ�तशय सोपी प�धतीने. कधीकधी मला असे �हणायचे आहे क� आपण �रसी�हर�या             

अथा�ने अशा �कारचे ग�धळ हो�याची सम�या पाह�याचा नेहमी �य�न केला पा�हजे. मी �वत: ला              

�ा�तक�या��या ऐवजी �हट�या�माणे, आ�ण आपणास सव� उ�रे �मळतील. आप�याकडे मदुतीसाठ�          

सम�या नसले�या एकमेव �य�ती नाह�त. आपण अ�धकृत सूचना दलु�� क� नये आ�ण अहवाल वेळेत              
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सादर करावा. याचा अथ� �हणजे ह� एक सावध�गर�ची बाब आहे क� हे एक �कारचे सावध�गर�चे               

औपचा�रक सं�था आहे, परंतु नंतर वजन �ल�हले गेले आहे क� आप�याला फ�त मदुतीची अडचणआल�               

आहे. �हणजे याचा अथ� एखा�या सद�याची भाषा असू शकत.े आ�ह� सव� �या आ�ह� अ�धकृत वेळेनसुार               

अनसुरण सव� �हणू शकता. अहवाल सादर कर�यासाठ� अ�धकृत वेळ श�ुवार आहे. याचा अथ� असा क�               

जे�हा आपण असे �हणतो �कंवा उदाहरणाथ�, जर आपण असे �हणतो क�, आप�या सवा��यात सम�या              

आहेत तर आप�या सवा��या वेळेस मया�दा आहेत, �कंवा आ�ह� �हणू शकतो क� आ�ह� अहवाल वेळेवर               

सादर के�याची अपे�ा करतो. याचा अथ� असा होतो क� आपण तंतोतंतपणासाठ� केवळ तंतोतंतपणाचा             

�यागाचा �वचार न करता इतरांना काळजीपवू�क सौज�य दे�याचा �वचार करणे आव�यक आहे. मी             

�हट�या�माणे िजतके श�द वाप� शकतील �तत�या थो�या श�दांचा वापर करावा. �शवाय, या सव�             

गो�ट�ंचा अंमलबजावणी करतानाह� सावध�गर� बाळगावी क� सौहाद� गमावलेला नाह� सव� सं�ेषण ह�            

बोलल� �कंवा �ल�हलेल� आहे क� नाह� हे सौहादा�चे आ�ण सहकाया�चे �म�ण आहे. आ�ण �ल�खतम�ये              

कोणीह� �य�ती उपि�थत नाह� �कंवा लेखकास आनंद होत नस�याने हे अ�धक आ�हाना�मक बनत.े 

�हणनूच, आपण आप�या संदेशांना नकारा�मक �कंवा अकाय��म बनवत नाह�, आप�याला मा�हत आहे            

क� �ाहक आ�ण सं�थेम�ये वाईट �यवहार हा सं�थेचा खच� खपू जा�त असू शकतो. �हणनूच आपण               

भाषचेा वापर कर�त आहात आपण आप�या लेखनाचा वापर कर�त असताना हे सौहाद� गमावले नाह� असे               

�दसत आहे. आपण हे समजनू घेत नाह� क� या कंपनीची �गती काय आहे. �हणजे ह� एक अशी भाषा आहे                   

जी कमी करता येते जी कमीत कमी श�दांम�ये सधुा�रत केल� जाऊ शकते आ�णआ�ह� �हणू शकतो क�                 

आपण आम�या फम��या �गतीब�दल �च�ंतत आहोत. आणखी एक वा�य आ�ह� �हणू शकतो क� आपण              

सद�य नाह� �हणनू आ�ह� आप�या माग�या मा�य क� शकत नाह�. यामळेु इतरांवर प�रणाम होऊ              

शकतो. तर, जर� आपण थेट �हायचे असलात तर� आपण नेहमी �हणू शकता, हे सद�यांसाठ� आहे,               

आ�ह� एकदा सद�य झा�यानंतर आपण मनोरंजन क� अशी अपे�ा करतो. �कंवा आपण असेह� �हणू              

शकता क� आ�ह� आम�या सद�यांना मनोरंजन करतो. आपण सद�य �हणनू आम�यात सामील होऊ             

याची आ�ह� अपे�ा करतो. मला असे वाटते क� आपण �हणत नाह� क� आपण सद�य नसाल तर ते काय                  

�हणायचे आहे ते स�ुवाती�या वेळी नकारा�मक श�द वा�ये बोलू नका. उदाहरणासाठ� सांगा, आपण एक              

�रपोट� सादर केला आ�ण नंतर ��त��या आल�, आप�या अहवालात बया�च पैलूंवर मकू अस�याचे             

समाधानकारक वाटत नाह� प�ुहा एकदा, आपण नकारा�मक होत आहात तर आपण �हणू शकता क�              

आ�ह� एका �व�ततृ अहवालाची �शंसा करतो. ��य �म�ांनो, जग खपू कठोर आहे, पण नंतर आपण न�                

असणे आव�यक आहे आ�ण आ�हाला आम�या संभाषणा�वारे आपल� मदृतुा दश��व�याची आव�यकता           

आहे क� नाह� हे �ल�खत �कंवा �पोकन आहे आपण सगळेच मन�ुय अस�यामळेु आपण दसु�या              

�य�ती�या भावना आ�ण दसु�या बाजलूा बसले�या आम�या संदेशांचे वाचन करणार आहोत. �हणनूच,            

आशावाद� असणे गरजेचे आहे कारण टेबल कधी चालू आहे हे त�ुहाला कधी मा�हती नसत.े काह�वेळा               

आपण �ा�तक�या��या ि�थतीत असू शकता आ�ण कोणीतर� कदा�चत लेखक असेलआ�णआपण �याच             

प�दतीवरह� ��त��या न�दव ूशकता जे�हा आप�याजवळ एक प� असेल जे कठोर होत.े 
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�हणनू आपण �यांना लोकांना दखुाऊ नये. �यांना काह� आशावाद काह� �माणात देणे आमचे सव��म              

�य�न असावेत. Oscar Wild �हणतो क�, "आपण चांगले अस�याचे ढ�ग करताना जग आपण फार              

गंभीरपणे घेतो �हणजे आपण अशा जगात राहात आहोत िजथे आपण चांगले असावे अथा�त, जे�हा आपण               

चांगले अस�याचे ढ�ग करता त�ेहा लोक तु�हाला गांभीया�ने घेतात, परंतु आपण वाईट अस�याचे भासवत              

असतांना आप�याला वाईट होऊ नये हे माह�त नसते, तर आपण वाईट हो�याचे भान बाळगू शकत नाह�.                

आशावाद ह� अ�यंत आ�चय�कारक मखू�पणा आहे ", परंतु तर�ह� आपण �यवसाया�या �यवहारात आहात             

हे आप�याला आशा िजवंत ठेव�याचा �य�न क� �या. आपण अशी आशा क�या क� दो�ह� नातसेंबंध               

चालू ठेवावे, न�या आहेत आ�ण वारा देखील तथेे असतील पण ना�वक �याला कसे चांग�या�कारे चालवू               

शकेल हे कसे माह�त आहे, तो कसा तो अ�धक चांगले क� शकतो आ�ण एक लेखक, क�य�ुनकेटर �हणनू                 

त�ुहाला हेह� कळेल क� �वास कसा साधावा, कसे चांगले �लहावे, आम�या �ाहकांशी चांगले संबंध कसे               

साधायचे आ�ण तचे आ�हाला ये�यासाठ� काह� �दवसांतच अ�यास कर�याची गरज आहे. खपू ध�यवाद. 
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सॉ�ट ि�क�स  

(Soft Skills) 

डॉ. �बनोद �म�ा, 

मान�वक� व सामािजक �व�ान �वभाग, 

इं�डयन इंि�ट�यटू ऑफ टे�नॉलॉजी, �रक� 

�या�यान - 25 

�यवसाय लेखन �कार, भाग 1 

 

स�ुभात, आपण �या�यानमाला मा�लका ऐकत आहेत आ�ण स�या आ�ह� लेखन कौश�ये सा�गत            

आहोत. आपण सव�जण �पधा� करणार आहात आ�णआप�याला �यावसा�यक जगा�या इ�तहासात �टकून            

अस�यामळेु �वतःचे मह�व आहे. एक �यावसा�यक �हणनू �याला वेगवेग�या �कारे �या�या भ�ूमका            

�नभावणे आव�यक आहे �याने �वत: �ल�खत कौश�ये आ�मसात केल� आहेत. माग�या भाषणात आपण             

लेखन कौश�येचे मह�व आ�ण �यावसा�यक गो�ट�ंम�ये �प�ट आ�ण अ�प�ट गो�ट� कर�यासाठ� भाषा            

कसे वाप� शकतो याब�दल बोललो. �यवसाय �े�ात आपल� भ�ूमका �भ�न असेल �हणून, आपण �भ�न              

लेखन काया�म�ये भेटणे होईल. आज�या �डिजटल �व�वात �ल�ह�याचे खपू मह�व आहे याचा �वचार क�              

शकता होय न�क�च, आपण संगणकात गो�ट� कर�त आहात. परंतु आपण �ल�खत �व�पात जे काह�              

संदेश सं�े�षत कर�त आहात ते �लहावे लागते आता आपण �व�वध लेखन करताना आप�या लेखनाचे              

कौश�य दाख�व�या�या �व�वध मागा��वषयी बोलणार आहोत आ�ण या सव� द�तऐवजांसोबत काम           

करताना आप�याला �वचारात �यावे लागेल. आप�या सं�थेम�ये परवानगी �दले�या लेखी द�तावेजचे           

प�धती, या �यवसायांसाठ�चे �कार कोणते आहेत आ�ण आपण हे कागदप�े �थम �ल�ह�यासाठ� �वत:             

ला काय क� शकता हे सव� �वचारात घेऊ. 

या वगा�त आप�याला गो�ट� �वक�यासाठ� �यवसाय प�े येतात, आपण व�तू खरेद� करणे आव�यकआहे,              

आपण गो�ट�ंसाठ� ऑड�र करणे आव�यकआहे, आपणदेखील �यां�या देयके लोकांचे �मरण करावे. तर, हे              

सव� �यावसा�यक अ�रे घेऊन येईल. आता जे�हा जे�हा आपण प�ांब�दल बया�च वेळा प��यवहारास             

बोलतो त�ेहा �वशषेत: त�णांना �यवसाय प� कसे �लहावे हे धो�याचे वाटते. �यावसा�यक प� ��य�ात              

�व�श�ट �व�पाचे अ�र आहे कारण ते एक वेगळी �व�पाचे �व�प अस�यामळेु इतर �व�पातील             

लेखनकाया�पे�ा अगद� वेगळं वेगळे आहे, �याला एक वेगळी �पे �मळाल� आहेत आ�ण वेगवेग�या             

�संगांसाठ� त�ुहाला �ल�ह�याची गरज आहे कारण आ�ह� �यवसा�यक प�ांवर �वतं� चचा� करणार            

आहोत. पढु�ल बातमी अहवाल अहवालांचा अहवाल आज�या काळात सं�थे�या �ि�टकोणातनू तसेच           

कम�चा-यां�या �ि�टने फार मह�वाचा झाला आहे. आता आप�याला वेगवेग�या �कार�या त�ार�ंची न�द            
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�यावी लागेल क� सं�थे�या गरजेनुसार त�ुहाला �लहावे लागेल. काह�वेळा आपण कदा�चत �वचार करत             

असाल क� आप�याला कधीह� मा�हत नसलेले एक अहवाल �ल�ह�यास सां�गतले जाईल कारण आपण             

जगात �यवसाय �हणनू �वास करत असता, जसे क� आपण आपल� जबाबदार� आ�ण बदल�या वेळा              

यावर अवलंबनू असले�या �यवसायात काय� करत असता, आप�याला वेगवेग�या गो�ट� �लहू शकतात.            

वेगवेग�या लोकांसाठ� आ�ण �े�कांना �वाभा�वकपणे वेगळे अस�याने आपण या �यवसाया�या          

कागदप�ांम�ये टोनची यो�य ती काळजी घेतल� पा�हजे जेणेक�न आ�हाला अहवालांवर �ड�ल�हर� चचा�            

होईल. पढेु मेमो �हणजे जे खूप सामा�य आहेत. रोज�या संघटनेत आ�ह� मेमोवर चचा�ह� क�. आज               

आपण आप�या संघटनेम�ये दररोज भेटले�या या लहान अहवाल �कंवा या लहान �यवसाय संवादाब�दल             

बोलत असाल. मग प� अहवाल येतो, मग प�रप�क आहेत, आप�याकड ेइले��ॉ�नक मेल आहेत. 

आता, बया�च लोकांना मेल �कंवा इले��ॉ�नक मेल�या यगुात काह� वेळा आ�चय� वाटू लागते कारण              

आ�हाला खरोखर �लहावे लागते होय न�क�च, मे�स सव� उ�देशांसाठ� सेवा देऊ शकत नाह�त.             

प�रि�थतीवर �भ�नता आ�ण लोकांवर �भ�नता देखील कारण जे�हा आपण �यावसा�यक जगाम�ये           

लोकांशी वागतो त�ेहा लोक �यां�या वैयि�तक जगात �भ�न असतात �हणनू लोक वेगळे असतात आ�ण              

आप�याला ते कोण�या �कारचे लेखन ��य�ात �ाधा�य �यायचे हे �यांना कधीच मा�हत नसते. ते सव�               

इले��ॉ�नक मेलला �ाधा�य देत नाह�त आ�ण अथा�तच, मेल ��येक उ�देशाची पूत�ता क� शकत नाह�,              

आ�ह� मेल कसा �लहला जाईल यावर �काश टाकू. नंतर तां��क ��ताव येतो क� आप�याला �लहावे               

लागते आ�ण नंतर एक संशोधन प�. आज�या भाषणात आपण ल� क� ��त करणार आहोत जसे मी आधी                

लहान �यवसाय संवादावर सां�गतले आ�ण सवा�त �थम एक मेमो आहे. 

आता, कदा�चत आपण टम� मेमो ऐकले असेल, परंतु नंतर त�ुहाला मा�हत असणे आव�यकआहे क� मेमो                

खरोखर काय आहे. हा श�द मेमो नसून हा श�द �ात आहे, परंतु हा मेमो फ�त एका सं�थेम�येच जातो.                  

याचा अथ�, संघटने�या सद�यांम�ये हे �सा�रत केले जाते �हणनूच आ�ह� �यास इंटर ऑ�फस मेमोर�डम              

�हणू शकतो. हे ��य�ात अ�धकृत आ�ण �यावसा�यक लेखनचा एक तकुडा �हणनू समजले जाऊ शकते              

जे सं�थे�या सद�यांसह सं�थेम�ये �सा�रत केले जाते आ�ण ते संघटनेत अस�यामुळे ते इतर �ल�खत              

�व�पातच औपचा�रक नाह�. एक मेमोचा टोन अनौपचा�रक आहे, �नसगा�चा अनौपचा�रक �व�पाचा           

भाग हा �वभावाचा आहे आ�ण �हणनूच आ�ह� �याला इंटर ऑ�फस मेमोर�डम देखील �हणतो. आता, येथे               

आपण सावध�गर� बाळगायला स�ुवात केल� आहे क� एक छोटा मेमो आ�ण एक मेमो �रपोट� आहे काह�                

फरक आहेत. अहवाला�या �व�पात मेमो �ल�हला जातो त�ेहा तो एक �ापन अहवाल बनतो. आता ��न               

असा आहे क� काय �हणजे काय एक मेमोचे काय� आहे. मेमो अस�याने इतर सव� �कारचे संचार जे दररोज                  

�यवसायासाठ� सोपे बनवतात, आ�हाला हे समजले पा�हजे क� संवाद सहज �वाहाने मह�वपणू� भ�ूमका             

बजावत.े एक �ानाचा उ�देश देखील संवाद साधणे अस�याने, हे देखील मदत करते यामळेु एक चांगला               

�यवसाय संबंध �नमा�ण कर�यास मदत होत.े आता, कोणाला मेमो आ�ण कोणाला �लहावा? आता मा�              

आ�ह� आधी �हट�या�माणे मेमोचे नाव फ�त लोकांना धो�यात आणते. आ�ह� लोकांना �यांचे एक मेमो              

�मळाले आहे असे �हणताना ऐकले आहे. आता जे�हा ते असे �हणत असतात त�ेहा ��य�ात याचा अथ�                
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असा होतो क� कदा�चत काह� �कारचे �ोध असतील तर� काह� �ानाचा एक �ापन असला तर� तो हा                 

�कार नसतो. काह�वेळा, फ�त कम�चाया�ना सावध कर�यासाठ� ह� सेवा �दल� जाऊ शकते परंतु सव�              

प�रि�थतींम�ये मेमो एक चेतावणी �कंवा धमक� प� आहे. मेमो�या �व�वध �योजनांमळेु मेमोचे            

प�ुट�करण होऊ शकत.े 

आता, मेमोची पु�ट� काय आहे? समजा क� आपण एखा�या सं�थेत आहात आ�णआपण मागील सभे�या               

�कंवा पवू��या चच��या अ�ययावत �कंवा �गती ब�दल �कंवा पवू��या नावा�या �यवसायाब�दल मा�हती            

जाणनू घेऊ इि�छत अस�यास जी एक मेमो�वारे प�ुट� केल� जाऊ शकते. �हणनू, एक मेमोचा प�हला               

काय� हे प�ुट�करण करणे आहे क� मी�टगंची घडामोडी �कंवा बैठक�तील घडामोडींब�दल प�ुट� केल� जात.े              

मेमो आप�याला सचुवू शकतो क� आपण एखा�या संघटनेत काम करता त�ेहा आप�याला काह�             

प�रि�थती आढळून आ�यास, �व�श�ट प�रि�थतींम�ये िजथे गो�ट� �नि�चती घडतात आ�ण या म�ुयावर            

काय केले पा�हजे हे जाणनू घे�यासाठ� आ�ह� एक �ापन आहे जे काह� करता येईल अशी काह� कृती                 

�दान क� शकतात. कारण मेमो केवळ धमक��या हेतनेू मया��दत नाह�, �यास मा�हती दे�याचे हेतू देखील               

आहे. कधीकधी आपण एखा�या संघटनेत असता त�ेहा गो�ट� चकु��या होतात हे समजू शकत.े �हणनू,              

�या वेळी देखील मेमोम�ये हे चकु�चे आहे का हे �प�ट कर�याचा उ�देश आहे आ�ण जे�हा कधी हे                 

�प�ट�करण जा�त असेल तर आ�ह� �या अहवाला�या �व�पात लेखी जाऊ शकतो �यास आ�ह� मेमो              

�रपोट� �हणतो. मेमो काह� नवीन पॉ�लसींची घोषणा कर�त आहे, काह� नवीन उ�पादन आपण स�ु करणार               

आहात, काह� नवीन उप�म जे आपण आप�या �वत: �या संघटनेम�ये �वक�सत क� इि�छत काह�              

नवीन उ�पादन तयार क� इि�छत आहात. आता या सव� गो�ट� एका मेमो�या मा�यमाने जाह�र के�या               

जाऊ शकतात, समजा एक नवीन वाढ झाल� असेल, असे वाटत असेल क� डीएम�ये कोणतीह� सधुारणा               

झाल� आहे, समजा पॉ�लसीम�ये बदल झाला असेल तर या गो�ट� एका मेमो�वारे घो�षत के�या जाऊ               

शकतात. मेमोसचा अहवालह� मी �हट�या�माणे जे�हा आपण एखा�या �व�श�ट मा�हतीब�दल �प�ट           

नसतो आ�ण आपण जाणनू घेऊ इि�छत असतो �कंवा इतरांना हे जाणनू �यायचे आहे क� हे मेमो�या                

मदतीने देखील �दान केले जाऊ शकत.े पण नंतर मेमोलाह� सावधनाचा एक हेतू आहे, आपण जे�हा               

सव�जण एक गंभीर प�रि�थती येतो त�ेहा अवघड आहे असे आप�याला आढळते �या वेळी आपण सव�जण               

आहोत हे आप�याला मा�हती आहे. उदाहरणाथ�, अनेक लोकआप�या काया�लयांपय�त उ�शरा आले आहेत.             

अनेक लोकांनी ��य�पणे अ�धकृत गॅझ�ेसचा गैरवापर केला आहे. बया�च लोकांना द�ुपयोग होतो.            

उदाहरणाथ�, छाया�च�कारांनी �यांना �दलेल� अ�धकृत सु�वधा �यांना कधीकधी वेगवेग�या कागदाचा          

फोटो कॉपी कर�याचा मोह होतो. �यां�या अ�धकृत फोटो�ाफरकडून या प�रि�थतीत आता या            

प�रि�थतीत मॅनेजर �हणनू �कंवा अशा ि�थतीत िजथे त�ुहाला असे वाटते क� या गो�ट�ंना रोखता येऊ               

शकते �कंवा ��तबं�धत केले जाऊ शकते. कारण ��येक आता आ�ण नंतर आपण लोकांशी बोलू शकत               

नाह� आ�ण अशा काह� गो�ट� देखील आहेत �यांस समोरासमोर बोलू शकत नाह�. �हणनूच एक मेमो�या               

मदतीने आ�ह� चेतावणी देऊ शकतो �कंवा लोकांना कदा�चत चेतावणी �दल� जाऊ शकते, परंतु हे              

अनौपचा�रक अस�यामळेु ती आ�ेपाह� नाह�. पण आपण एक मेमो �ल�हत असताना एक गो�ट ल�ात              
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ठेवा अशा प�धतीने एक मेमो तयार करा क� �रसी�हरला मेमोब�दल �कंवा भाषाब�दल जाणनू घे�यासाठ�              

आपला फोन कॉल दे�यासाठ� वेदना घेणे आव�यक नाह�. �यामळेु मी ल� क� ��त करत आहे याचा अथ�                

आहे भाषा अ�तशय मह�वाची आहे, एक �ापनची भाषा कशी असावी आ�ण मेमो कशा �कारे संर�चत               

केला पा�हजे. मेमो �हणजे एखा�या प�ासारखेच पण मग या फरकांमधील काह� फरक काय आहेत?              

मेमोम�ये कोणतीह� सलाम नाह�. हे प� �ल�हलेले माग� �ल�हले नाह� आहे. आपण जे�हा प� �ल�हतो त�ेहा                

आपण पाहु इि�छतो क� नम�कारला �शंसापर बंद �ल�हणे �कती मह�वाचे आहे, परंतु नंतर मेमोम�ये              

आप�याला अ�भवादन कर�याची आव�यकता नाह� �कंवा एक �शंसापर बंद ��य�ात ��य� थेट आहे             

तर�ह� ते अनौपचा�रक आहे. आ�ण �हणनू काय कर�याची गरज आहे आपण मेमो�या शवेट� केवळ              

आपले नाव �लहावयाचे मेमो लेखक आहेत. अथा�त, मेमो लहान असला पा�हजे, परंतु �यास �व�श�ट              

�वषयावर असणे आव�यक आहे आ�ण संदेशा�या शवेट� उज�या बाजलूा �ल�हलेले लेखकाचे नाव �लहून             

ठेवले आहे आ�ण अनेक प�रि�थतींत आ�ह� पा�हले आहे कारण ��येक संघटनेला �वतःची एक �लपी              

�ल�ह�याची �वतःची शैल� आहे, त�ुहाला असे आढळेल क� अनेक सं�थांना एक �ापन �व�प तसेच �या               

मेमो �व�पात प� �मळाले आहे �याचे प� हे म�यभागी आधीपासनूच ठेवले आहे आ�ण मी वर�या               

मध�या �हणजे आ�ण जे सु�वधा देखील आपण �ल�हणे आव�यक आहे ते फ�त आपण भर�यासाठ�              

आहात. तर, मेमोम�ये एक �व�प आहे आ�ण आपण �व�प पाहू, परंतु हे ल�ात ठेवा क� टोन अ�तशय                 

संवादा�मक असणे आव�यक आहे आ�ण हे अ�तशय अनौपचा�रक असणे आव�यक आहे. 

आता एक मेमो�या �व�पात मेमो एक मेमो�या �व�पात काय असावे हे एक छापील �ापन अस�यास               

आपण हे �लहावे क� प��केचा एक लाईटरहेड असेल याचा अथ� असा आहे संघटनेचे नाव जे वर�या                

म�यभागी असेल. तर, जे�हा तु�ह� ��य�ात त�ुहाला �ो�यां�या पा�व�भमूी समजून घे�याची गरजआहे             

मागील ले�चरम�ये आपण �या �ो�यांना बोललो ते ��य�ात. येथे, जे�हा आपण एक मेमोची सेवा देत               

आहात �कंवा जे�हा आपण एक मेमो �ल�हत आहात त�ेहा आप�याला मा�हत आहे क� आपण कोणास               

�ल�हत आहात. तर, इथे आ�ह� मेमो�या �व�पात असणे आव�यक आहे, जेणेक�न कधीकधी हे सव�              

कम�चा-यांसाठ� असत,े कधीकधी ते �म �वभागाचे कम�चार� असत,े काह�वेळा ते शै��णक �वभागातील            

कम�चार� असतात, काह�वेळा ते �व� �वभागाचे कम�चार� असतात . �यामळेु, आप�याला मा�हत असणे             

आव�यक आहे क� यावर ते अवलंबनू असत.े तर, �यात आ�ह� �या लोकांना आपण संबोधत आहोत ते                

�लहणार आहोत ते केवळ आप�यापासनूच आहेत कारण आपण जर नैस�ग�क�र�या एक �ल�हत असाल             

तर. पण मग इथे आपण आपले नाव �लहू शकता, आपण आपले नाव �लहू शकणार नाह�, आपणआपल�                 

हु�दा �लहाल. समजा आप�या �व��यव�थापकांना समजा क� आपण डीन �व��यव�था आहात तर            

आप�या डीन �यव�थापना�माणे समजा त�ुह� असा �नद�श �द�यास तु�हाला एका �व�श�ट �वभागातील            

थेट �दसेल. तर, त�ुहाला फ�त तमुचा हु�दा �लहावा लागेल. पढेु उज�या हाताने उज�या हाताने �ल�हले               

पा�हजे. संदभ� आ�ण तार�ख आपण �दवस संदभा�सह आ�ण उज�या बाजूवर तार�ख �ल�हतो कारण जे�हा              

आपण �ाना�वारे �ल�हतो त�ेहा आपण �थमच �ल�हत आहोत �कंवा पवू��या मेमोला जे �ा�त झाले आहे               

�याब�दल आपण �ल�हत आहोत. . आता संदभ� �मांक �दला पा�हजे कारण आप�याला मा�हत आहे क�               
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ह� मा�हती पाठ�वणे आ�ण �ा�त कर�याची सतत ���या आहे �हणनूच संदभ� �मांक आ�ण तार�ख              

�ल�हणे आव�यक आहे. �यापढेु �वषय ओळ असेल तर आपण �वषयओळ �लहू शकाल आ�ण �वषयओळ                

म�यभागी �ल�हल� जाईल. तर, आजकाल लोक खरोखरच खपू �य�त आहेत. आपण आप�या            

�व�हेवाथेकडे जा�त वेळ नाह� असे �वत: ला सापडले तर, आता जे�हा एक मेमो न�क� येतो, तर�स�ुधा                

काह� वेळा असे �दसते क� तो धो�याची आहे, परंतु आपण हे जाणनू घेऊ इि�छता क� सव� लोक हे धैय�                   

गमावत आहेत जे सव� काह� साम�ी कधी कधी �कंवा इतर वाचू शकत नाह� कारण जर �यांनी पवू��या                 

सभेला उपि�थत केले असेल �कंवा ते कदा�चत आप�या बॉस �कंवा पवू� इतके कधी चचा� क� शकले असते                 

तर, �वषयानसुार संदभा��या आधारे �यांना कळेल क� हा मेमो कशासाठ� आहे �हणनू आपण �वषयओळ               

अ�तशय स�ुप�ट करणे आव�यक आहे आ�ण �या �वषया�या आपण स�ु करता �यापढु�ल आहे, परंतु              

आपण स�ु करताच, आपण कोण�याह� स�ु न करता नम�कार आपण सरळच या �बदंवूर येऊ शकाल               

आ�ण मग आपण काय स�ु कराल याचा अथ� मी प�ह�या पानावर स�ु के�यावर कदा�चत आपण �या                

सम�येब�दल आपण कदा�चत सांगू शकाल आ�ण नंतर आपणास ये�यासाठ� ओळींम�ये समजा आपण            

समजावनू देणार आहात �याब�दल बोलणे, परंतु फार लांब मागा�ने समजावनू सांगणे फार कमी �कारे              

असेल आ�ण मग आपण काय कराल हे आपण या मेमोला का देत आहात हे देखील थोड�यात �प�टपणे                 

सांगणे आव�यक आहे. . आ�ण शवेट�या �दशनेे आपण मेमो पणू� के�यावर आपण आपले नाव ठेवले               

कारण आपण �या �य�तीने हा मेमो प�रचा�लत केला होता आ�ण नंतर आपण इ�छुक असाल तर आपण                

ती �सा�रत क� इि�छत आहात याचा अथ� असा आहे क� आपण �याची एक �त �त�या �तीची �त देऊ                  

इि�छत आहात. ते आप�या बॉसला �वाभा�वकपणे आपण डा�या बाजलूा शवेट�या सीसी �लहू. आता हे              

�व�प आहे. अथा�त हे �व�प ल�ात ठेवनू, आपण हे जाणनू घे�यास उ�सकु असू शकता क� मी कसे �लहू                  

शकतो कारण मी भाषचेा भाग टोन भागब�दल खपू बोलत आहे, टोन अनकूुल असणे आव�यक आहे               

कारण टोनला अनौपचा�रक असणे आव�यक आहे. तर�ह� काह� �माणात औपचा�रकता आहे �हणनूच            

आपण एक नमनुा मेमो बघयूा. आता जर तमु�याकडे हे पहायचे असेल तर त�ुहाला हे कळेल क� वर�या                 

क� �ावर सं�थेचे नाव येथे �ल�हले आहे, येथे सं�थेचे नाव आहे. 

आ�ण जे�हा आपण खाल� उतरतो त�ेहा मी �हणेन क� हे आत�या प� स�ु होईल, पण �यात एक आ�ण                  

सव� सोयीस�ुवधा हे सव� �मखु असतील. उजवीकड-ेहे�टरवरआपण पाहू �हणनू हे उ�र आहे �हणजे             

��य�ात �हणजे हा संदभ� प� आहे, संदभ� �मांक आ�ण नंतर तार�ख आहे. मी �हणेन क� म�यभागी हे                 

आजकाल एक �वषय आहे जर� आज आ�ह� एका �डिजटल जगाम�ये राहतो तर�ह� आ�हाला मेमोचा              

मसदुा तयार करायचा आहे जर� तो एखा�या मेल�वारे इले��ॉ�नक मेल�वारे �सा�रत केला जाऊ शकत              

नाह�, पण नंतर हे मेमो सांगू शकेल हे कशाब�दल आहे आता आपण �या भाषकेडे एक नजर टाकूया जी                  

भाषा अ�तशय अनौपचा�रक असेल. तर, यातनू हे उघड झाले आहे. याचा अथ� असा होतो क� या मेमो�या                 

लेखकाने असे �हटले आहे क� ते अशा भाषचेा वापर करतात जे खरेतर एक तट�थता आहे परंतु                

�याचबरोबर आ�ह� पढेु �हणतो क� आम�या सं�थेम�ये कॅ�पस �लेसम�ट असमाधानकारक आहे. याचा            

अथ� �यांनी �वेशा�या सम�येब�दल बोलत असले�या सम�येब�दल बोलत आहे. यामळेु गे�या दोन            
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वषा�पासनू �वेश ���येवर वाईट प�रणाम झाला आहे. याचा अथ� असा होतो क� तो सव� डो�यांवर �व�वास                

ठेवत आहे आ�ण मग टोन हा उ�च वेळ आहे, आ�हाला कळले. आता, भाषा पहा हे उ�च वेळ आहे क�                   

आ�हाला हे कळले आहे क� या मेमोचे �ेषक ��य�ात या सव� लोकांशी मै�ी करत आहेत कारण �यां�या                 

महामंडळामळेु या गो�ट�वर मात केल� जाऊ शकत.े पढु�या ओळीत ते �हणतात क� मी सव� �वभागांसाठ�               

फॅक�ट��या �वकास ��श�णांचा ��ताव मांडतो आ�ण नंतर ते कळ�वतो, ते ��येक �े�ातील त��ां�या             

��श�णाचे ��ताव आ�ण नावे पाठ�व�याची सचूना देतात. मला भेटायला आवडले, आता ��श�ण            

काय��मास आकार दे�याआधी मी सव� �वभाग �मुखांशी भेटायला आवडले असे टोन पहा. आता हे              

��य�ात एक नमनुा मेमो आहे, परंतु हे फ�त एक नमनुा मेमो आहे �यायोगे आपण अनेक मेमो �ा�ट                 

देखील क� शकता आ�ण आपण सां�गत�या�माणे गरज वाटेल �यानसुार त�ुहाला प�रि�थतीशी जळुवनू            

घेता येईल. अनेक इतर काय� आ�ण शवेट� आपण �दसेल क� हे एक �ापन डीन �वेशा�वारे �सा�रत केले                 

गेले आहे आ�ण �याचे नाव आहे अनरुाग जोशी �कंवा हे नाव काय असू शकत.े परंतु ह� मा�हती रेकॉड�वर                  

असावी असे तु�हाला वाटते त�ेहाच डीन ए�यकेुश�सला �याची एक �त �हणनू ओळखल� जात.े ते डीन               

�लेसम�टवर कॉपी देखील �च�हां�कत क� शकतात आ�णआता हे एक नमनुा मेमो आहे आ�ण मला आशा                

आहे क� या नम�ुयातील मेमो आप�याला इतर काया�बरोबर इतर मेमो कसे तयार करावे हे सांगतील.               

आता काह� वेळा मी �हट�या�माणे गरजा वेगवेग�या आहेत, हेतू वेगळे आहेत, नैस�ग�क�र�या लेखन             

देखील वेगळं असतं आ�ण �ल�खत �व�पातह� वेग�या �कारचे �व�पन �लहावं लागतं. काह�वेळा            

आम�याकडे एक मेमो �रपोट� आहे आ�ण एक प� अहवाल आहे जे एका अहवाला�या आव�ृयांचे वग�करण               

कर�यासाठ� असतात. आ�ह� औपचा�रक अहवालाब�दल तपशीलवार चचा� क�. येथे आ�ह� फ�त           

अनौपचा�रक अहवालाब�दल बोलत आहोत आ�ण मी त�ुहाला दाखवनू �दले�या मेमोम�ये आपण �कती            

अनौपचा�रकता पा�हल� असू शकत?े आता, आपण कधीकधी बोलावे कारण कधीकधी आप�याला काह�            

अ�धक मा�हतीची आव�यकता आहे असे समजा आपण एखा�या अ�धकाया�ने एखा�या �व�श�ट           

घटनेब�दल �कंवा एखा�या �व�श�ट �संगाब�दल आ�हाला त�ार न�दवू इि�छत असाल, पण नंतर            

थो�याच वेळात. �हणनू, आता एक प� �लहावे अशी अपे�ा आहे क� प��केचे काय अहवाल हा न�क�च                

अहवालाचा आहे, परंतु एक प� �हणनू �वत: असे प� आहे प� �या अहवालासाठ� एक प� अहवाल सादर                 

करेल. मा�या ��य �म�ांनी प� �हणनू आता या प� अहवालाची साम�ी काय असेल? एखा�या प��केचा               

�यवसाय प� �व�पात �ल�हला जात असला तर� �वाभा�वकपणे �यात एक �कारची अनौपचा�रकता            

असेल, परंतु अ�याप औपचा�रकता असेल आ�ण ती सं�थे�या आत आ�ण बाहेरह� �सा�रत केल� जाऊ              

शकत.े 

येथे काह� संधी आहेत आ�ण �या�ती �हणजे आप�याकडे काह� जागा असेल, येथे काह� �ठकाणी िजथे               

आपण तपशील देऊ शकता कारण ते एका अहवाला�या �व�पात आहे, हे होईल एक �ा�ता�वक प�र�छेद               

असू शकतात, �यात काह� �कारचे चचा� असू शकते आ�ण जर �यांना गरज असेल तर आपण थोडफेार                

�प�ट�करणे �दान क� शकता परंतु मग ल�ात ठेवा क� �या सव� औपचा�रकता नसतील जे एक               

औपचा�रक अहवालात आहेत जे मो�या �व�पाचे �हणता येईल एक अथ�पणू� अथा�ने �हणतात क� जे�हा              
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आपण एक प� अहवाल �लहायचा असतो त�ेहा आपण आप�या पढु�ल �कंवा ��श�णा�या काय��मात             

सहभागी झाले�या एका कॉ�फर�सब�दल आप�या ता�काळ बॉस सांगतात, उदाहरणाथ�, पवू� आपण एक            

फॅक�ट� �वकास ��श�ण परु�व�याब�दल बोललो आहे आ�णआप�याला अहवाल देणे आव�यकआहे क�             

हा फॅक�ट� �वकास काय��म कसा चांगला गेला आहे तर, आपण हे येथे एक प� अहवाल �हणनू घेऊ                 

शकता आ�ण आपण प� अहवाला�या �व�पात सव�काह� चचा� क� शकता �यास आपण सव� गो�ट� सांगू               

शकता. आता असे करताना कृपया ल�ात �या क� �यास एक मेमोसारखे �व�प आहे, परंतु आता फरक                

कुठे आहे. �याम�ये लेटरहेडह� असेल आ�ण हे लेटरहेड फ�त म�यभागी असेल तर �यावर एक तार�ख               

आ�ण आतील प�ा असेल. 

आता ��न आहे कारण ते एका प�ा�या �व�पात आहे �याम�ये त�ुहाला हे ल�ात ठेवायला हवे. तर,                

प�ुहा त�ुहाला हे ठाऊक आहे क� बया�च संघटनांचे प� �ल�ह�याचे �यांचे वेगवेगळे माग� आहेत, आ�ह�               

तपशीलवार चचा� क�, पण ल�ात ठेवा क� एखा�या �व�श�ट सं�थेसाठ� परवानगी असले�या सरावास             

आपण �वत: ला पु�ट� करणे आव�यक आहे. काह� सं�था प� �लखे�या सव�साधारण शैल�साठ� जाऊ              

शकतात, तर काह� जण संपणू� �लॉक �व�पावर आ�ह धरतील जे आपण पढु�ल भाषणात चचा� क�               

शकाल जे�हा आ�ह� �यवसाय अ�रे ब�दल बोलतो. येथे प�ुहा एकदाचे प�या�या पढेु �वषय अ�तशय              

मह�वाचा आहे. त�ुहाला हा �वषय �लह�याची गरजआहे आ�ण नंतर अ�भवादन, �हणजे नम�कारदेखील             

अ�तशय औपचा�रक आहे. आप�याला मा�हती आहे क� इथे येथे कोणतीह� अनौपचा�रकता नाह�ये, इथे             

असे होईल क� आपण इतर प�ात �लहा. ��य �ी. �हणनू, सलाम हा सलाम होईल आ�ण नंतर म�ुय शर�र                  

येईल. वा�त�वक, एक प� म�ुय म�ुय मंडळाकडून कळते क� ते काय करणार आहे, यात प�ांची सव�                

आव�यक बाबी असतील परंतु थोड�यात �यात 2 �पर�छेद 3 प�र�छेद असतील. तर, �याचा प�रचयाचा              

प�र�छेद असेल आ�ण �यानंतर आपण सरळ म�ुय भागावर येऊ शकता. म�ुय लेखात केवळ या प�               

अहवाला�या म�ुय भाषणातील अ�भवादनानंतर आप�याला आढळेल क� आपण थोडीशी प�रचय �याल           

आ�ण नंतर समजु शकतो क� फॅक�ट� �वकास काय��म आता आयोिजत कर�यात आला होता, आता              

�याचे प�रणाम काय होते, �यामळेु हे प�रणाम द�श�त होतील शोधणे आ�ण �या पढु�ल एक प� �हणनू                

समा�त पा�हजे आ�ण एक �शंसापर बंद होईल याचा अथ� आपण प� बंद कर�यापवू� एक �शंसापर बंद                

होणे आव�यक आहे िजथे आपण आभार� आहोत असे �हणू शकता, आपले �व�वासपूणे, आपले             

�न�ठावंतपणे, आपलेच खरोखर पाहतील, आ�ह� ते पाहू, परंतु ते आप�या �वभावानसुार �भ�नतनुेसार            

आपण �या �य�तीस संबो�धत कर�त आहात �या �य�ती आहेत आ�ण शवेट� आपल� �वा�र� ओळआहे.               

तर, आपल� �वा�र� �लहा आ�ण जर आपण बंद करावयाचा असतो �कंवा काह� इतर कागदप�े कृपया               

संल�नकांचा उ�लेख करा आ�ण जे�हा आपण संल�नकांचा उ�लेख करतो त�ेहा आप�या प�ृठांची सं�या             

देखील नमदू करा कारण कधीकधी त�ुहाला आ�चय� वाटेल क� आपण संल�न केले होते परंतु तो तथेे नाह�                 

काह�वेळा आपण येथे ठेवले नाह� तर� ��य�ात तथेे आहे आप�या प� अहवालाचे �ा�तकत� हे जाणनू               

�यायचे आवडले क� �यांनी जे �न�कष� काढले आहेत �यास �या�याकडे काह� परुावे आहेत आ�ण �हणनू               

आ�ह� काह� संल�नकांना सोबत ठेवतो. आता आपण हे जाणनू घे�यास उ�सकुह� असू शकता क� मेमोरो               
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अहवाल आ�ण मेमो �रपोट�मधील फरक काय आहेत कारण मी �हट�या�माणे मेमो�या�माणेच आपण हे             

समजावनूह� सांगू शकता, आपण तथेेह� मा�हती देऊ शकता आपण एखा�या �व�श�ट प�रि�थतीब�दल            

बोल ूशकता. 

आता एक प� अहवाल आप�याला आढळेल क� तो मेमो पे�ा जा�त आहे एक �ापन फारच लहान आहे                 

कारण हे अनौपचा�रक आहे कारण प� अहवाल थोडी जा�त काळ आहे जर एक मेमो एक पान असेल तर                  

लांबी एक अ�तशय मह�वाची गो�ट आहे. एक प� दोन प�ृठांचे असू शकत.े याचा अथ� असा अथ� आहे क�                  

दोन प�ृठांचे प� असू शकत.े कधी कधी प�रि�थतीनसुार गरजेनसुार वेगवेगळे राहून ते तीन पानांपय�त              

जाऊ शकत,े परंतु हे ल�ात ठेवा क� इतके वेळ असे नाह� कारण �यास अहवालासारखे टॅग आहे कारण                 

जे�हा आपण अहवालाब�दल चचा� करतो त�ेहा �या�यातते चचा� केल� जाईल अहवालावर आ�ह� हे             

पाहणार आहोत क� अहवालात अथ�पणू�तसेाठ� भरपरू �या�ती आहे आ�ण आप�याला असे आढळेल क�             

आप�या �न�कषा�चे समथ�न कर�यासाठ� आप�याकडे परुावे आहेत. आता, एक प� अहवाल कमी            

अनौपचा�रक आहे. हे एक अहवाल �हणनू औपचा�रक नाह�, परंतु आ�ह� �त�याशी मेमोशी तलुना             

के�यास, ��य�ात ते कमी अनौपचा�रक होईल. आ�ण मग �याम�ये संघटने�या आ�ण सं�थेबाहेर�ल            

दो�ह� �ठकाणी �सा�रत केले जाऊ शकत.े हे केवळ संघटनेतच मया��दत नाह� कारणचआ�ह� �यास इंटर               

ऑ�फस मेमोर�डम असे �हटले नाह�, आ�ह� �याला एक प� अहवाल �हणतो. काह�वेळा ते संघटने�या              

बाहेरह� �सा�रत केले जाऊ शकते आ�ण नंतर इतर एक फरक जे एक �ापनआ�ण प� अहवालादर�यान                

आहे ते एक मानाथ� बंद आहे. एखा�या प�ा�माणे �यास मसदुा तयार के�याने एक �शंसापर बंद होईल.                

�या�या पढेु आपण वेळोवेळी भेटत असतो ते प�रप�क श�द आहेत. याचा अथ� असा क� आपण प�रप�क                

आधीच येऊन आले आहे आ�ण आपण प�रप�क पाह�याची आव�यकता आहे असे अनेक लोक ऐक�या              

आहेत. 

आता, या प�रप�क काय आहे, हे मेमो आ�ण अ�रांपे�ा वेगळे कसे आहे? एक प�रप�कह� एक               

�यवसा�यक लेखन आहे, परंतु नंतर संघटनेम�ये ते प�ुहा संघ�टत झाले आहे. हे नैस�ग�क�र�याच आहे              

कारण काह� धोरणा�मक �नण�य घे�यावर ते काह� नवीन उ�पादनांब�दल चचा� करतील, कधी कधी एक              

प�रप�क देखील जाग�कता �नमा�ण कर�याचा उ�देश असू शकतो �यामळेु ती अशा भाषते �ल�हल� जाऊ              

शकते जी इतके कठोर नाह� , एक भाषा जी अनौपचा�रक आहे परंतु औपचा�रक आ�ण �हणनूच एक                

प�रप�क आहे कारण आपण प�ुहा प�रप�ानुसार अवलंबनू असलो तर �भ�न �कारचे देखील �दसेल.             

�हणनू, प�रप�के ��य�ात उ�देशाने सेवा देतात क� ��येक प�रप�काचा मळू उ�देश मा�हती देणे आहे,              

जाग�कता �नमा�ण करणे हा आहे, लोकांम�ये जाग�कता �नमा�ण करणे हा आहे. आता सव�साधारण             

�याजां�वषयी मा�हती देणे हे देखील उ��द�ट आहे कारण मी �हटले आहे क� बाहेर जाऊ शकेल प�रप�क                

बाहेरह� जाऊ शकत.े �हणनू, जे�हा बाहेर जाते त�ेहा उदाहरणाथ�, आपण एक सं�था म�ये आहात, परंतु ह�                

एक सं�था आहे जी सामा�य जनतलेा देखील �ची असू शकत.े आता या �करणात लोक नवीन               

धोरणांब�दल जाणनू घेऊ इि�छतात, नवीन �ो�ा�स ब�दल जेणेक�न जे�हा आपण एक प�रप�            

�ल�हणार असाल तर आपण असे �वचार करणार आहात क� एक प�रप�क आव�यक आहे �कंवा मेमो               
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आव�यक आहे. जे�हा लोकसं�येचा फ�त संघटनाच असतो त�ेहा एक मेमो �वत�रत केला जातो.             

काह�वेळा मेमो आप�या गरजेनसुार दोन �य�तींम�ये असू शकतो, परंतु जे�हा आपण �यास संबोधत             

असता �कंवा आपण मो�या �े�कांना मा�हती दे�यास जात आहात आ�ण ते नैस�ग�क�र�या बाहेर देखील              

आपण एक प�रप� घेणार आहोत. 

आता, प�रप�काचे �कार कोणते आहेत? प�रप�क कदा�चत मी सां�गत�या�माणे मा�हतीपणू� प�रप�क           

असेल तर �याम�ये तीन प�र�छेद असू शकतात �याम�ये ते प�रचय ब�दल चचा� करेल आ�ण नंतर               

आ�ह� तपशील ब�दल चचा� क�. आपण वाढवणार असले�या �करणाचा अथ� आ�ण नंतर मा�हती             

संबं�धत असणे आव�यक आहे �हणनूच जे�हा प�रप�क लोक जे�हा प�रचचा� बनतात त�ेहा जाणीवपवू�क             

घडते त�ेहा माझे �हणणे �हणजे नैस�ग�क�र�या आप�याला काह�तर� �हणता येईल. मग साव�ज�नक            

प�रप�क येते. नैस�ग�क�र�या ह� साव�ज�नक प�रप� सामा�य जाग�कतचेी बाब सामा�य सं�थेने मांडल�            

आहे, आता तथेे �श�क-मंच देखील असू शकतात �यांना हे सव� �श�कांना वेगवेग�या �ठकाणी पसरलेले              

सांग�याची इ�छा आहे बाल�श�ण धोरणाब�दल असे वाटते क� हे शोषण आ�ण सव�च बाबतीत आहे.              

नैस�ग�कर��या ते व�न येतील आ�ण कदा�चत अनेक आपणास रा�य संघटना मा�हत असतील आ�ण             

�हणनूच जे�हा आपण साव�ज�नक प�रप�क परु�वणार �कंवा �लहू �कंवा मसदुा पाठवत असाल तर आपण              

हे पाहणार आहात क� �े�क येथे कदा�चत मोठे असतील आ�ण ते आहेत वेगवेग�या गटांम�ये पसरले.               

नैस�ग�क�र�या प�रप�के हे इतके नसावे क� ज�र होईपय�त आ�ण गरज होईपय�त मग कधी कधी त�ुहाला               

मा�हती आहे क� त�ुह� एखा�या सं�थेत काम करत आहात आ�ण �तथे दोन सं�थांमधील सहयोग आहे.               

खरे तर तथेे बरेच भागधारक आहेत, अनेक इतर भागधारक आहेत. �हणनूच, या सव� लोकां�या �कंवा               

कंपनी�या भागीदारां�या सव�साधारण �हतसंबंधांब�दलची मा�हती आहे आ�ण ती सव� भागीदार� आ�ण           

कंपनी�या प�रप�क अंतग�त येतील. आ�ण अथा�तच, या �टेजला साखळीची प�रप�क आ�ण कंप�यांची            

अंमलबजावणी करणे आव�यक नसत.े हे अ�धकृत प�रप� आहे. संघटनेत काम करणा-यांपैक� बहुतकेांना            

अ�धकृत प�रप�क आ�ण या अ�धकृत प�रप�काची आव�यकता अस�याची जाणीव होईल, हे कदा�चत            

अ�धक काळ थोडा जा�त असेल कारण यात मो�या �े�कांना समा�व�ट आहे आ�ण नंतर आपण हे सांगू                

शकतो क� ती अ�धक लोकसं�येकडे जाते कारण तो मो�या लोकसं�येला जातो आ�ण ��येक श�द �नवडा               

क� आपण तथेे �नवडत आहात आ�ण आपण �नवडणार आहात ते फार सावध असले पा�हजे. त�ुहाला हे                

काळजीपवू�क �वचारात �या क� हे अ�धकृत प�रप�क मसदुा बनवायचे आहे आ�ण जे�हा आपण             

प�रप�काचा मसदुा तयार करतो त�ेहा आपण �यास पाठ�व�यापवू� हे मह�व काय आहे. याचा अथ�              

पनुराव�ृी भाग अ�तशय मह�वाचा आहे. न�क�च, इतर सव� �यावसा�यक लेखनांचे पनुराव�ृी अ�तशय            

मह�वाचे आहे कारण हे आपणास मा�हत आहे कारण हे बया�च लोकांना जाते, �याम�ये �यात एक               

��त�ठाह� असू शकते आ�ण आपण एका सं�थेकडून �ल�हत आहात �कंवा आपण एखा�या सं�थेकडून             

�ल�हत आहात. �हणनू, सं�थेची ��त�ठाह� धोकादायक आहे कारण आप�याला काह� वा�ये �पे�लगं            

चकुती आहेत हे आप�याला मा�हत होते. कारण आज आपण �या यगुात िजथे �नद��शत केले आहे तथेे                

जगत आहोत आ�ण �पे�लगंमळेु आ�ह� कुठेह� �भा�वत आहोत. आ�ह� �व�वध मागा�नी भेटतो जे आ�ह�              
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सं�ेषण कर�यासाठ� �वीकारतो आ�ण �हणनू आपण सावध�गर� बाळग�याची आव�यकता आहे जे�हा           

आपण एक प�रप�क पहात आहात क� हे �याकर�णक���या यो�य आहे, यो�यतचेे �वचार, आप�या             

वा�यांना �वभाग�याची क�पना देखील पहा आ�ण आपण काय �हणू इि�छत आहात हे सां�गतले गेले              

आहे क� नाह� हे पहाणे मह�वाचे आहे. हे सव� �था पणू� के�यामळेु आता आपण प�रप�क तयार आहे आ�ण                  

आपण मला कळतो जे�हा आपण प�ुहा एकदा वर�या क� �ात प�रप�क �ल�हत आहात त�ेहा आपण              

सं�थेचे नाव खोटे बोलत असतो आ�ण खाल� आपण प�रप�क �ल�हतो आ�ण नंतर आपण काय �लहावे               

गोलाकार साम�ी आ�ण खाल� आपण आपल� �वा�र� ठेव.ू आता, जे�हा आपण या सव� गो�ट�ंचा �य�न               

केला त�ेहा आपण एक प�रप�क तयार कर�यासाठ� आ�ण तो पाठ�व�यासाठ� तयार आहात. परंतु ते              

पाठ�व�यापवू�, कृपया पनुराव�ृी करा आ�ण पहा क� जर अनाव�यक श�द चकु�चे श�दलेखनात काह�             

असतील तर �यांना हटवा कृपया �यास यो�य बन�व�याचा �य�न करा.  

या सग�या गो�ट� पा�ह�यान�तर मला वाटतं क� आपण �व�वध �कारचे �यवसाय लेखन तयार             

कर�यासाठ� तयार आहात. पढु�या भाषणात आपण �या रोज�या काह� मह�वपणू� गो�ट�ंब�दल बोलत            

आहोत जे आप�या दैनं�दन जीवनात अ�तशय मह�वाचे आहेत आ�ण �याम�ये अ�तशय सावधपणे मसदुा             

करणे आव�यक आहे. खपू ध�यवाद. 
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सॉ�ट ि�क�स  

(Soft Skills) 

डॉ. �बनोद �म�ा, 

मान�वक� व सामािजक �व�ान �वभाग, 

इं�डयन इंि�ट�यटू ऑफ टे�नॉलॉजी, �रक� 

�या�यान - 26 

�यवसाय लेखन �कार, भाग 2 

 

�वागत आहे. माग�या भाषणात आपण एका �यवसाय प��के�या �कारा�वषयी चचा� केल� जेथे मी चचा�              

केल� क� मेमो कसे �लहावे. प�, प�रप�क अहवाल लेखनम�ये असले�या ���या काय आहेत आ�ण या               

द�तऐवजांचे मसदुा तयार करणे. या �या�यानात आ�ह� काह� अ�धक �यवसाय द�तऐवजांब�दल           

बोलणार आहोत आ�ण आपण हे पाहू क� ते इतर लेखां�या �लखाणांनसुार कसे बदलतात. अशी क�पना               

करा क� आपण बैठक घे�यास जात आहात. यापैक� बहुतांश प�रि�थतीत आपण आ�चय�च�कत क�             

शकता क� ��येक आ�ण नंतर सभांची मा�लका का आहे. आता, आपण सभापती जा�याआधी, त�ुहाला              

काय घडणार आहे हे जाणनू �यायचे असेल तर मी�टगंम�ये काय ��य�ात आणले जाईल? �शवाय, काह�               

वेळा आपण आप�या �म�ा�या फोनव�न फोन कॉल �ा�त क� शकता जे आप�यास �वचारतील क�              

आपण सभेला उपि�थत रहात नाह�, तर आता आपण �यास भेटले आहात याब�दल आपण ग�धळलेले              

आहात, बैठक�चा अज�डा काय होता? आता हे सव� आ�ण आप�या स�ुवधेसाठ� आपण ��य�ात आधीच              

एक बैठक याब�दल जाणनू घेऊ इि�छत कारण कोण�याह� बैठक �नयोिजतआहे त�ेहा तो आगाऊ चांगले               

�नयोिजत आहे काह�वेळा आप�याला आप�या �यावसा�यक से�ट�ंजम�ये एक बैठकआयोिजत कर�यास           

देखील सां�गतले जाऊ शकत.े पण मग ��न असा होतो क� लोकांनी सभेची जाणीव कशा करावी. �यासाठ�                

आ�ह� संवाद एक अ�तशय मह�वाचा �वभाग �वशषेतः लेखी सं�ेषण ब�दल बोलणे जात आहेत जे नोट�स               

अज�डा आ�ण �म�नटे �हणतात आता आप�याला एका सचूने�वारे काय �हणायचे आहे आ�ण जे�हा             

आपण सभेस �नयोजन करता त�ेहा लोकांना आप�याला एक सचूना का �दल� पा�हजे, आपण �याची              

योजना आखत आहात तीच लोक कोण असतील जी बैठकम�ये सहभागी होतील, बैठक कोठे आयोिजत              

करावी, कोण�या वेळी करावे �नण�य �या आ�ण लोकांना कसे उपल�ध क�न �दले पा�हजे, आपण बैठक�चे               

आयोजन करणार आहात हे ठर�व�यापवू� आपण बर�च ग�धळ करता हे आप�याला मा�हत आहे. आता,              

आपण एक बैठक आयोिजत कर�यापवू� आपण लोकांना जाणनू घे�यास इ�छुक आहात आ�ण �यासाठ�             

नोट�सची आव�यकता आहे. आता ल�ात �या क� ��य�ात आपण कोण�या सभे�या संचालन करणार             

आहात याब�दल पवू�-माह�ती आहे. आता ��न असा आहे क� त�ुह� ठरव�या�माणे, त�ुहाला �या �ठकाणी              
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आपण जाणनू घेऊ इि�छता �या �ठकाणची लोकांना जाणनू �यावी लागेल कारण सभासभा�यात सहभागी             

�हणनू त�ुहांला काय आव�यक आहे. आता हे सव� तु�हाला ठरवायचे आहे क� त�ुह� एकतर �स�य�ुरट�               

आहात �यास मी बैठक बोलावणार आहे आ�ण �यासाठ� आपण �थम नोट�स �सा�रत करणार आहोत.              

आता एका �डिजटल नो�टसाचा मसदुा कसा ठेवावा जो आजकाल एखा�या �डिजटल यजुरम�ये कळला             

आहे जे�हा लोक इतके चतरु, सं�ेषणा�या ��ट�ने अ�यानंद होते परंतु जे�हा �ल�खत संवादाची बातमी येते               

त�ेहा ते कधीकधी धूर होतात, कधीकधी �यांना आ�चय� वाटू लागते क� कधीकधी ते संकोच करतील, पण                

जे�हा नोट�स �ल�ह�यासाठ� काय काम करत,े �यांनी �वचार करायला स�ुवात केल� पा�हजे क� ते कसे               

�लह�ले पा�हजेत �यांनी ई-मेल पाठवू नये, परंतु जे�हा आपण ईमेल पाठवता आ�ण नो�टस �लहू त�ेहा ह�                

दोन �भ�न गो�ट� आहेत ह� सचूना एका ईमेल�वारे देखील पाठ�वल� जाऊ शकत.े आता नो�टस म�ये काय                

�ल�हलेले आहे? सवा�त मह�वपणू� आहे जी नो�टस �सा�रत करत आहे लोक बैठकम�ये काय काय होईल               

आ�ण बैठक कोठे ये�याची श�यता आहे हे नोट�स कोण �सा�रत करणार आहे हे जाणनू �यायचे आहे.                

आता, या सचूनेवर �वचार करा जो स�चवाने �ल�हला आहे आ�ण �वत: ला से�ेटर��या पदावर अस�याची               

क�पना करा आ�ण अशा �कारचा नोट�स तयार कर�याचा �वचार करा. आपण येथे पहात आहात क�               

आम�या �यवसाया�या संपका��या इतर �व�पात सं�थेचे नाव वर�या म�यभागी येते आ�ण नंतर ल�ात             

ठेवा क� आपण एक बैठक आयोिजत क� इि�छत अस�यास कृपया एक यो�य �दवस आ�ण वेळ ल�ात                

ठेवा. आपण उ�या भेट�याची वेळ आहे हे मा�हत आहे आज लोकांना मा�हती दे�यास तो यो�य नाह�.                

आपण सगळे जाणतो क� मी सगळे �य� अस�या�माणे सांगतो, पण मगआप�या सवा�ची पवू�-�यवसाय,              

पवू�-नेमणकू आहे, याच कारणा�तव जे�हा आपण काह� वेळची बैठक घेतो त�ेहा कृपया लोकांना 4 �दवस               

ते 5 �दवस आगाऊ सचुना �या. आगाऊ �हणनू आ�ण तो इतका तातडीचा   आहे तोपय�त नैस�ग�क�र�या               

जबरद�तीने आपण सभेत एक बैठक बोलू शकता परंतु सामा�य �कार�या बैठका, �नय�मत नैस�ग�क             

सभा घेता येऊ शकतात आ�ण �यासाठ� सचूना अगोदरच असायला हवी. तर �या �दवशी त�ुह� नोट�स               

देणार आहात �या �दवशी चा व बैठक घे�याची वेळ, तो �दवस या�चा उ�लेख करा, �ठकाणचे उ�लेख                

करा, वेळ �या आ�ण आपण खरोखर लोकांना जाणनू घेऊ इि�छत असाल, तर खरोखरच लोक असावेत               

अशी तुमची इ�छा असेल तर कृपया एज�डा तयार करा. आता, येथे भाषा आप�याला मा�हत आहे एक                

सामा�य �नसगा�ब�दल हे खूप सोपे आहे. जर हे एक बैठक असेल िज�याकडे आधीच आहे �कंवा जे आधीच                 

याआधीच आयोिजत केले गेले आहे, तर ह� एक बैठक आहे नैस�ग�कपणे आपण सभासदाची सं�या              

समजल� पा�हजे. उदाहरणाथ�, जर एखा�या �व�श�ट संदभा�त नऊ बैठका आधीच घे�यात आ�या आ�ण             

जर ह� 10 �या बैठक असेल तर कृपया दहा�या बैठक�चा उ�लेख करा. 

आता, जे�हा आपण नो�ट�फकेशन �लहायला स�ु करता. बोड� ऑफ ग�हन�स� �कंवा काय�कार� स�मती             

सद�यां�या (बोड� ऑफ डायरे�टस�ची) 10 वी बैठक खाल�ल वेळाप�कांसाठ� आयोिजत केल� जाईल. आ�ण             

आपण तार�ख तार�ख वेळ सांगू शकता आ�ण आपण अज�डा संल�न असेल तर उ�लेख करावा, अज�डा               

संल�न आहे कृपया �लहा आ�ण से�ेटर�, आपले नाव �लहावे आ�ण जर श�य असेल तर आपण ते �सा�रत                 

करणार असाल तर हे मेल�वारेह� �सा�रत क� शकते परंतु जर आपण ते हाड� कॉपीम�ये �सा�रत क�                
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इि�छत असाल तर�, कृपया आपल� �वा�र� �या. तर, बैठक�तील प�हल� पायर� �हणजे नोट�स ह� प�हल�               

पायर� आहे परंतु जे�हा �यवसायातील �यवहारांमधील ��येक संपका�मळेु बैठक घेते त�ेहा मह�वाचे असत.े             

आपण सभेतच केवळ स�चव �हणूनच काम करणार नाह�, तर केवळ बैठक�चे आयोजन कर�यासाठ�             

आपण काह� इतर काय� केले पा�हजे, परंतु नंतर आपण बैठक�त ते �ल�हणार आहोत. आपण जाणता क�                

आपण याब�दल �कती �म�नटांब�दल बोलणार आहात, याब�दल आपण आधी�या सभेतील पवू��या           

सभेतील �म�नटांब�दल बोलू शकतो. काह�वेळा आप�याला मा�हत आहे एक �म�नट (Minutes of the             

meeting) �ल�ह�यावर आपण हे पाहतो क� आपण ��य�ात सव�काह� रेकॉड� करत आहात, याचा अथ� मी               

अथा�ने रेकॉड� करणे �हणजे मी�टगंम�ये �या घडामोडी घड�या रेकॉड� करणे आ�ण हे ��य�ात स�चव चे               

काम आहे आ�ण स�चव बैठक नंतर �म�नटे �लहावे. �हणनूच जे�हा �म�नट येतात त�ेहा आप�याला              

अनेकदा वेळ �मळेल क� ते �याच �दवसात येत नाह�त जे�हा ते दोन-दोन �दवसांनी येतात त�ेहा जे�हा                

��येक ��याकलापांवर चचा� केल� जाते. आता ते स�चव तसेच अ�य� यां�यासाठ� आहे कारण ते              

एकमेकांशी स�लामसलत करतील आ�ण �म�नट पणू� होईल आ�ण नंतर हे �म�नटे सव� सद�यांना �वत�रत              

केले जातील. काह�वेळा हे असे घडते क� मी�टगंम�ये एक �व�श�ट सद�य सहमत न�हता. आता, अशा               

प�रि�थतीत �याला असहमतीची न�द �ल�ह�याचा अ�धकार आहे. स�या आपण सभांनंतर एक �म�नट            

कसे �ल�हलं ते पाहू. समजा एक सभा बोलाव�यात आल� आ�ण बैठक घे�यात आल� असेल तर आपण                

एज�डा दे�यापासनू आप�याला मा�हती �मळेल. ��येक आयटमला आपले नाव असे शीष�क असणे            

आव�यक आहे , ती जर 5 �या बैठक असेल तर आपण �या गो�ट� �लहणार आहात �या गो�ट� �दान                  

करणार आहोत 5.1 �हणजे संमेलना�या प�ह�या व�तचूा अथ�. आ�ण ��येक बैठक�त, आपणासआढळेल             

क� पवू��या सभेतील �म�नटांचे प�ुट�करण आ�ण ��येक बैठक�तील शवेटचा आयटम �कंवा �या            

�करणाचा ��येक अज�डा खचु��या परवानगीने इतर कोण�याह� गो�ट� असतील. एका �म�नटांत पहा,            

आपण ��य�ात सव�काह� �लहायला जात नाह� कारण काह�वेळा ग�धळात टाकणार� प�रि�थती असू            

शकते आ�ण �हणनूच आपण ऐकले असेल क� आपण ब�याच संसदेचे स� आ�ण सव� पाहत असाल तर                

काह� वेळा काळजी घेतल� जात.े हे रेकॉड�वर घेतले जाणार नाह�, हे रेकॉड�बाहेर नाह� असा �वचार करणार                

नाह�. कारण �म�नटे ��य�ात न�दवले जातात कारण ते भ�व�यातील संदभा�साठ� मा�हत असतात कारण             

त ेखपू मदत करतात. 

�हणनू आ�ह� �म�टगं�या घटनांचे �म�नट वण�न करतो आ�ण मग ते ��य�ात मी�टगं�या घटनांचे एक              

लेखी वण�न आहे आ�ण ते अ�तशय अन�ु�मत प�धतीने ते से�ेटर�चे कत��य आहे. जर� �याने एज�डा               

आधीपासनूच पाठ�वला असला तर� तो जाह�र करणे, परंतु नंतर तो �या �वषयाचे �थम आयटम आहे हे                

सांगतो आ�ण नंतर चचा� खाल�ल�माणे आहे. आ�ण एकदा जे�हा एका �व�श�ट �वषयावर चच�ला आले क�               

आपण पढु�ल गो�ट�ंवर ल� क� ��त करतो, पण �यानंतर �म कायम ठेव�यात येतो. आपण अन�ुम तोडू               

शकत नाह�. मी सां�गत�या�माणे �म�नटे स�चवाने स�लामसलत क�न स�चव यांनी �ल�हले आहे आ�ण             

ते अ�तशय अन�ु�मत प�धतीने �ल�हलेले आहे आ�ण भ�व�यातील संदभा�साठ� ते एक रेकॉड� �हणनू काय�              

करत.े त�ुहाला मा�हत आहे क�, रोज�या �यवसायात आ�ह� अनेक गो�ट�ंब�दल बोलतो आ�ण            
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आप�याजवळ वेगवेग�या सम�या असतात आ�ण काह� वेळा जे�हा मी आधी सां�गत�या�माणे           

नैस�ग�क�र�या एक नवीन उ�पादन ��े�पत करायचा होता त�ेहा इत�या बैठका होतील आ�ण �याला             

�म�नटांम�ये आणले जाणे आव�यक आहे जेणेक�न लोकांना याची जाणीव होईल. 

आता आपण श�दांचा एज�डा �वचारात घेऊ शकता क� श�द अज�डा जे वा�त�वकपणे मी�टगं आ�ण              

अज�डावर चचा� कर�यासाठ� आयट�सची सचूी आहे जर� ते बहुतके वेळा जोडलेले असले तर� कधी कधी               

जे�हा बैठक गंभीर �व�पाची असते आ�ण आपण लोकांना चांग�या�कारे स�ूचत क� इि�छत नाह�. जर              

नैस�ग�कर��या एखाद� �व�रत बैठक असेल तर केवळ आपणच हे जाणता, आपण अज�डाला जोडलेले नाह�              

अ�यथा आपण अज�डा संल�न क� नये जेणेक�न सभेत उपि�थत राहणारे सव� सद�य �यां�याकडे काह�              

पवू� मा�हती असेल तर ते ते तयार असतील तर ते येतील तयार होईल ते �वचार करतील क� तमु�यापैक�                  

बया�च लोकांना एक वेळ माह�त आहे कारण आगाऊ 5 �दवस हे नोट�स बजावले आहे �हणनू ते �याब�दल                 

�वचार करायला लागतात. नैस�ग�कपणे हे तयार केले जाते क� माझे �हणणे आहे क� एज�डा अ�य�ांसोबत               

स�लामसलत क�न आ�ण गु�त बैठक��या �करणांम�येच तयार केले जाते, हे अज�डा ते ��य�ात �य�त              

केले जात नाह�त �कंवा ते संल�न नाह�त. आता एकदा चचा� झा�यानंतर सव�काह� आता चचा� झाले आहे                

क� लोक �यांची मते �वचारात घेतात �कंवा नाह� हे �यांचे मत न�दवले गेले आहेत �कंवा नाह�, कारण                 

बैठक�तील ��येक सभासद ��य�ात �यांचे �वचार, �यांचे सचूना रेकॉड� करणे आव�यक आहे. �हणनू,             

आपण �म�नट �लख�यास जात असताना आपण �म�नट�या गो�ट� काय आहेत हे देखील समजनू �यावे,              

प�हल� गो�ट नेहमी शवेट�या बैठक��या �म�नटांची प�ुट� करेल. 

त�ेहा, आपण जर अज�डा �ल�हत असाल तर �थम सभेस आपण सं�थेचे नाव �लहाल आ�ण तार�ख �लहू                

शकता. मग उपि�थत सद�य, आ�ण सव� सद�यांम�ये सव� सभासद उपि�थत होऊ शकत नस�याची             

अनपुि�थती येत.े �यामळेु सभासदांना दोन पया�य उपल�ध आहेत आ�ण त�ुह� सद�यांना अनपुि�थत            

देखील �लहू शकता. आता, हे एक �कारे ��य�ात चेतावणी �कंवा आप�याला मा�हत नसले�या अशा              

लोकांसाठ� एक �कारचे �मरणप� आहे. हे �यांचे सहभाग पातळी देखील दश��वते आ�ण �हणनू आ�ह�              

मी�टगंचा संदभ� �दला आ�ण कधी कधी भ�व�यात काह�तर� चकू झाल� त�ेहा कोणीतर� �हणू शकेल क� मी                

�या बैठक�चा एक भाग नाह�, मला �वचारात घेतले गेले नाह�, परंतु नंतर या सव� गो�ट�ंसाठ� तयार                

हो�याक�रता आ�ह� �म�नटे न�दतो आ�ण नंतर से�ेटर�ची �वा�र� आ�ण अ�य� येतात. आपण काय             

काय करणार आहात त े�म�नटे �ल�ह�यास जाताना ल�ात �या क� आप�याला भाषा पाहायची आहे. 

आपण �या भाषचेा वापर करणार आहात ती भाषा अ�तशय प�र�चत �व�पाची असेल, खरोखरच श�दशः              

�कंवा अ�यंत शो�भवंत आहे ती खरोखरच समजतुीनसुार असल� पा�हजे लोक आ�ण हे म�ुदे अ�तशय              

�व�श�ट असावे. �मट�ं�स�या भतूकाळात �ल�ह�या गे�या आहेत कारण �म�ट�ंस बैठक�नंतर �ल�हले�या           

आहेत �हणनू काळजी �यावी लागते क� ते भतूकाळात �ल�हले गेले आहेत आ�ण जे�हा आपण अज�डा               

�ल�हत आहात त�ेहा दोन माग� आहेत प�हले आहे क� आपण आयटम डा�या बाजसू �लहू शकता आ�ण                

उज�या हाता�या बाजवूर आपण चचा� करणार आहात �कंवा आपण शीष��थानी ते अज�डाचा आयटम �लहू              
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शकता आ�ण आपण वण�न केले�या सव� गो�ट� �या खाल� �लहू शकता. ��य�ात ते सं�थेत ते संघटनेत                

चालत अस�या�माणे संघटनेनसुार बदलत असत.े आ�ण एकदा त�ुह� हे केले क� त�ुह� �म�नटं �लहू              

शकता क� आपण यो�य �रतीने लेखी आहे का ते तपासेल, प�ह�या �म�नटात �कंवा शीष��थानी त�ुह�               

सं�थेचे नाव �लहाल आ�ण मग तु�हाला काह� �म�नटे �ल�ह�याची गरजआहे. . आप�या बैठक��या काह�               

�म�नटांनी त�ुहाला आम�या बोड� ऑफ डायरे�टस�म�ये झाले�या या बैठक��या बैठक�चे प� �लहावे आ�ण             

इथे त�ुहाला देखील सांगावे लागेल क� मी अथ�मंडळ �हणजे बोड� �मम�ये, काय�कार� खोल�त स�मती              

खोल�त, आ�ण मग आपण उपि�थत सद�यांचे नाव आ�ण नंतर त�ुह� चेअरमनचे नाव देखील �लहू              

शकाल. त�ुहाला मा�हत आहे क� प�हले नाव चेअरमनचे असेल आ�ण नंतर सद�य असतील आ�ण स�चव               

�याचे �वा�र� अखेरपय�त ठेवतील. �याचा अथ� �हणजे से�ेटर�सु�धा आपले नाव शवेटपय�त �लहावे            

आ�ण जे लोक �यांची नावे अनपुि�थत आहेत ते स�चव या नावासह �ल�हतात. आम�याकडे एक नमनूा               

�म�नटे देखील असू शकतात �हणून, भाषचेा आ�ण टोनब�दल काळजीपवू�क काळजी घे�या�या           

काळजीची काळजी कशी �यावी हे आपण समजू शकतो. आपण हा �म�नट पाहू शकता हे ��य�ात दहा�या                

बैठक�चे �म�नट आहे आ�ण मी आधी सां�गत�या�माणे शवेट�या घटकाचा प�हला भाग मागील सभेतील             

�म�नटांची प�ुट� होईल. 

आता �थम कोण�या �वषयावर चचा� करताना प�ह�यांदाच भाषचेा �वचार करा अशा �कारे झाले�या             

काय�कार� प�रषदे�या बैठक�चे सभासदांनी वाचले व मंजरु� �दल�. आता ते वाच�यात आले आ�ण मग              

�थम चेअरमनचे अहवाल हाच तो दसुरा आयटम आहे कारण तो दहा�याचा असेल तर 10.2 आ�ण नंतर                

आपण शीष�क देखील �याच�कारे ठेवले तर �तसर� गो�ट 10.3 �लहा तर आपण �या�माणे 10.4 चे               

अनसुरण क� आ�ण जे काह� चचा� कर�यात आल� आहे. उदाहरणाथ�, काया�लय कम�चा-यांसाठ� लॅपटॉपची             

तरतदू करणे �हणजे याचाच अथ� आहे क� चचा� झाल� आ�ण प�ुहा आपण भाषकेडे बघयूा, काह� व�र�ठ                

कम�चा-यांना ऑ�फस�या कम�चाया�ना लॅपटॉप परु�व�यासाठ� �वनंती के�यावर चचा� झाल� क� हे           

आपोआप �ल�ह�यात आले आहे. काह� सद�यांनी काह�तर� बोलले असेल �कंवा काह�तर� प�ुहा मांडले             

असेल तर आपण हेदेखील �दसेल क� आ�ह� अशा �कारे �वतरण केले जाऊ शकते क� ते काया�लयीन काम                 

करतील आ�ण मौ�यवान डटेाह� load के�या�शवाय उपल�ध होईल. आता जे�हा आपण �म�नटे �ल�हणे             

स�ु करता त�ेहा भाषचेा �वचारह� असतो.  

एक उदाहरण समजाऊन घेऊ. “�ी �न�खल कुमार पंत यांनी सचु�वले क� कंपनी�या कॅ�ट�नला �यव�था              

कर�यास सां�गतले पा�हजे. याचाच अथ� तो ��य�ात �या �वषयाचा एक भाग आहे जो तथेे नसनू               

कदा�चत ते अज�डाम�ये नसतील, परंतु या माणसाने कदा�चत असे �वचारले असेल तरच हे देखील �यात               

अंतभू�त होते आ�ण शवेट� असे �हटले होते क�, एक ओळ �लहा बैठक सभापती ध�यवाद.” खाल� आपण                

बैठक�त स�चव �हणनू आपल� �वा�र� ठेवाल. आ�ण मग अ�य� �याचे �वा�र� ठेवतील, अ�य�             

डावीकडील �ल�खत आ�ण �या�या खाल� �ल�खत ह�ता�र ठेवतील. एखाद� संघटना ये�यास खरोखरच            

एक नमनुा �म�नट आहे �याला कधीह� आपण �वचार क� नये क� आपण एक बैठकआयोिजत कर�याची                

आ�ण �म�नटे �ल�ह�याची ह� जबाबदार� �दल� जाऊ शकत नाह�. संघटनांम�ये आपणास वेगवेग�या            
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भ�ूमका �नभावणे आव�यक आहे �हणनू आपण कधीह� सांगू शकत नाह�, �यामळेु कधीकधी आपण एक              

बैठक आयोिजत करावे लागेल आ�ण आपण �म�नटे �लहावे लागतील. �हणनूच संघटनेकडे ससुंवाद            

साध�यास मदत कर�यासाठ� आ�ण इतर सद�यांना घडामोडींची मा�हती दे�यास मदत कर�यासाठ� एक            

�मनीट कसे �ल�हता येईल हे आपणास अ�याव�यक आहे. आता, तमु�यापैक� बरेच जण मी स�ुवातीला              

�हटले होते क� त�ुहाला आ�चय� वाटेल क� आप�याला इले��ा�नक यगुात काह� �म�नटे �ल�ह�याची             

गरज आहे का, त�ुहाला एक �म�नट �ल�ह�याची गरज आहे इले��ॉ�नक मेल फ�त एक मा�यमआहे जे                

खरंच एक द�तऐवज नाह�. �म�नट हा एक द�तऐवज आहे जो एक रेकॉड� �हणनू काम करेल. आपण हे                 

ई-मेल�वारे पाठ�व�याचा वापर क� शकता, परंतु अनेक सं�थांम�ये ते असे पाहतात क� जर� ते मेल�वारे               

पाठवले गेले असतील आ�ण सव� सद�यांनी �वा�र� होईपय�त �म�नट स�य अस�याचे मानले जाऊ शकत              

नाह� कारण सं�थेम�ये भ�व�यातील संदभा�साठ� एक रेकॉड� �हणनू काम करेल. आता, आपण सव� काह�              

इले��ॉ�नक मेलशी प�र�चत असले तर�ह� आ�हाला काह� �ान असले पा�हजे परंतु काह� वेळा असे �दसून               

आले आहे क� लोक इले��ॉ�नक मेल घेतात �यात गांभीया�ने नाह� आ�ण ते हे अजनूह� अनौपचा�रक               

�हणनू �वचारात घेतात. 

बया�च संघटनांनी ई-मेल �कंवा इले�शनल मेल अ�धकृत केले आहे �हणून �हणनू ई-मेल �लहून लोकांना              

काळजी �यावी लागत.े जर� तो संवादाचा सवा�त वेगवान मोड असला, तर� �याची ताकद हे एकआशीवा�द                

आहे, परंतु नंतर कधी कधी एखादा शाप देखील होऊ शकतो कारण जे�हाह� आपण ईमेल �लहू शकता त�ेहा                 

आप�याला वाटते क� हा एक जलद माग� आहे, परंतु �या वेगाने आपण ��य�ात गमावतो �या गो�ट�ंची                

काळजी घेतल� गेल� पाह�जे आ�ण �हणनूच तमुचे प�रणाम प�चा�ाप आहेत, आप�याला प�चा�ाप झाला             

क� आपण ते ईमेल पाठ�वले न�हते कारण कधीकधी आपण आप�या बॉसला ईमेल पाठ�व�यास             

कधीकधी आपण उ�च �ा�धकाया�कडे ईमेल पाठवू शकता आ�ण ते ��य�ात �यां�या �ि�टकोणातनू ते             

पाहतात आ�ण कसे गंभीर �कंवा काळजीपवू�क कसे पाहतात हे पहा, आपण �वन�आहात �हणनूच जे�हा               

आपण एखादे ई-मेल �लहायला जाताना पाहतो क� आप�याला �व�श�ट स�यतचेी देखरेख करणे आव�यक             

आहे. सव��थम त�ुहाला मा�हती आहे क� ��येक संघटना मा�हती�या वेदनांपासनू ��त आहे जे             

इले��ॉ�नक मेलमुळे देखील आ�ह� �नद�यपणे आम�या मेल आ�ण सीसी स�ुवधा पाठ�वतो जे आ�हाला             

कधीकधी परवानगी देते जे आम�या मेलने �या लोकांकडे जायला मदत करते जे या �वषयाशी संबं�धत               

असले�या गो�ट�ंब�दल तु�हाला मा�हत आहे क� हे मेल फ�त �व�श�ट लोकांनाच �व�श�ट गद�वर जातात              

तर, ईमेल �लह�त असताना आपण बया�च �नण�यांवर ल� क� ��त कर�याचा �य�न क�या. �शवाय, जे�हा              

आपण ईमेल �ारंभ करता त�ेहा आप�याला हे �दसनू येते क� हे अ�धकृत हेतसूाठ� �ल�हलेले आहे क�                

आपण ईमेलम�ये सहभागी असले�या अनौपचा�रकतमेळेु अनेक उ�च व �न�न पातळीवर आलो असू            

शकते परंतु नंतर आपण आपला �ल�खत अहवाल आ�ण �या�याब�दल अनौपचा�रकत�ेया भागाब�दल           

�वचार करतो. कॅ�पटल म�ये श�द वापर�यापासून टाळा - त�ुहाला मा�या ��य �म�ांना मा�हती आहे क�               

जे�हा आपण ईमेलम�ये कॅ�पटल अ�रे वापरता त�ेहा ते आपणओरडून सांगत असतात �हणनू, लोकांना              

आपण इमेल�या मेलम�ये ओरडत अस�याची भावना कधीह� देऊ नका. �हणनूच छो�या छो�या अ�रात             
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�ल�हताना �वतःला मया�दा घाल�याचा �य�न करा पण हे पहा क� आपण लहान अ�रात �वराम�च�हांना              

यो�य �वराम�च�हे �लह�त असतांना खपू �वचार केला गेला पा�हजे. 

�शवाय, ईमेल जा�त कर�याचा �य�न क� नका, हे नेहमीच ल�ात आले आहे क� लोक जे�हा भावनां�या                

�व�फोटाखाल� असतात आ�ण जे�हा ते काह� भाव�नक �कंवा भावने�या उ�मादात असतात ते खरंच एक              

लांब ईमेल �ल�हतात हे कधीह� �वीकाय� नाह� हे मा�य केले जात नाह�. आपला ई-मेल �मवार�त असा                

आहे क� ते �व�श�ट आहे, हे �या�ठकाणी आहे, �यात कोणतीह� �यंग, उपहासा�मक �ट�पणी नाह� �कंवा               

टोन अनौपचा�रक आहे हे पहा, परंतु नंतर आपण �या लोकांना संबो�धत करत आहात �कंवा या               

अनौपचा�रकतवेर अवलंबनू त�ुहाला थोड�यात सांगावे लागतील क� लोकांना तमु�या लांब ईमेल�वारे           

जा�यासाठ� जा�त वेळ नाह�. आप�याला असे वाटत असेल क� आप�याला �यांना भरपरू मा�हती             

पाठवायची अस�यास आप�याकडे संल�नक स�ुवधा आहे कृपया संल�न (attach) करा. परंतु आपण            

जोडत असताना हे ल�ात येते क� आपण वेगळे नाह� आहात, कधीकधी लोक असे �हणतात क� कृपया                

संल�नक शोधा आ�ण संल�नक गहाळ आहे. याचा अथ�, जोडप� संल�न केले गेले आहे �कंवा नाह� हे                

पाठ�व�यापवू� आपण जा�त काळजी घेतल� नाह�. ईमे�स�या पढेु जोरदार संदभ� व मह�व आहे, मह�व              

शोधप� आहे आता आपण कदा�चत �वचार करत असाल क� आप�या सवा�ना शोधकाय� शोध प� �ल�हणे               

आव�यक आहे जे आप�याला आप�या ��य �म�ांना �दसतात ते �यवसाय सं�थांम�ये �याचे मह�व काय              

आहे हे पाह�यासाठ� आप�यास चांगले ��त�पधा� कर�यासाठ� यश�वी हो�यासाठ� आ�ण आपला �वत:            

ची ��त�ठा आपण आता ��येक नवीन आ�ण नंतर नवीन गो�ट� शोध�याची आव�यकता आहे. ��येक              

बाबतीतील ��येक सं�थेसाठ� जे काह� वागणकू आहे, ते पाहतात क� दररोज नवीन गो�ट�ं�वारे गुणव�ेत              

�दवस��दवस नव�न�म�ती होते आ�ण �दवस��दवस संशोधन हे एक स�ुवधा आहे कारण ��येक संघटना एक              

संशोधन �हणजे आर & डी आप�याला मा�हत आहे, बहुसं�य सं�थांम�ये आर आ�ण डी खपू लोक��य               

आहे. आता ते सहसा ते काह�तर� नवीन गो�ट�ंवर काम कर�याचा �य�न करतात आ�ण ते सव� कोनातनू                

ते पा�ह�यावर एकदाच �यां�या मनात काह� �माणात �ामा�णकपणा आहे क� ते ते �चारासाठ� आ�ण              

बाजारात बाजारात आण�यासाठ� जात आहेत. पण �या आधी बरेच संशोधन घडले. आज�या काळात जी              

काह� नवीन गो�ट त�ुह� बघताय जी बया�च लोकांमळेु जात.े शा���ांकड,े डॉ�टर नंतर �ा�यापक, �श�क              

�हणतात �हणनू त�ुहाला उ�योजक समजतात. बरेच लोक याम�ये गुंतले आहेत कारण ते आप�या             

काळाचा उपयोग अनेक नवीन क�पनांना शोध�याचा �य�न करतात. �या सं�थांम�ये ते ऊ�मायन क� �े             

देखील आहेत. आ�ण ते काह�तर� नवीन शोध�याचा �य�न कर�त आहेत. खरेतर असे उपाय नेहमीच              

मानवजातीला मदत करतात आ�ण जे नेहमीच मानवजातीला जगावर रा�य कर�यास मदत करतात. तर,             

जे�हा काह� क�पना असेल त�ेहा मग काय एक संशोधन प� आहे. आ�ण आपण शोधू शकता क� आपण                 

एक नवीन शोध शोधनू काढला आहे �याचा वापर आपण शोध पेपर�या �व�पात एकआकार देऊ इि�छत                

आहात. 

आता, जे�हा आपण एक संशोधन प� �ल�हतो त�ेहा काह� �व�श�ट गो�ट� असतात कारण न�क�च एक               

संशोधन प�, हे थी�ससपे�ा वेगळे आहे, हे एका कॉ�फर�स पेपस�पे�ा वेगळे आहे, हे टम�पासनू वेगळे आहे                
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कागद, हे एका तां��क पेपरपे�ा वेगळे आहे. आपण या सव� जाणनू पा�हजे. आता �वशषेत: �व�ान आ�ण                

�े�ातील संगणकांम�ये वै�यक�य �यवसाया�या �े�ातील संगणकांमळेु आपण खपू तां��क���या         

अंतभू�त असले तर� आपण एक तां��क कागद �लहायला जात आहात. मी टेि�नकल पेपरची भाषा कशी               

असावी यावर चचा� करतो त�ेहा आ�ह� अ�धक तपशीलवार अ�यास करतो जे�हा आ�ह� तां��क             

कागदप�ां�या शैल�ब�दल बोलतो आ�ण �यानंतर आ�ह� एक कॉ�फर�स पेपर असतो. समजा, आपण            

वै�यक�य �यवसायी असाल तर आपण काह�तर� नवीन भेटू शकता जे आप�याला वाटेल क� बोझ कमी               

होईल �कंवा कमी हो�याने कमी होईल �कंवा दबाव कमी होईल हे आता ल�ात �या क� हे एक नवीन नवीन                   

शोध आहे तमु�याब�दल बोलायचे आहे ते �यास प�रषदे�या कागदा�या �व�पात सादर करणार आहेत             

िजथे लोकांचा असा अथ� आहे क� लोकांना आप�या �े�ातील लोकांना काह� �े�ांतनू जावे लागते इतर               

काह� �े�ातील लोक माझा पर�पर संबध �हणजे ते आपले पेपर ऐकतील. कधी कधी ते तु�हाला काह�                

सचूना देखील देईल, आप�या पेपरला चांगले बनवणाया� काह� स��यांचा स�ला देतील आ�ण एकदा का              

वाटते क� आपले पेपर खरोखर काह� जन��स�या गरजा ल�ात घेऊन शैल� ल�ात ठेवतात, �वचारात घेऊन               

�वचारात घेऊन आपण बन�वलेले नवीन शोध आपण �यास जन�लपेपर �हणू शकता आ�ण आपण ती              

�काशनासाठ� पाठवू शकता. मग आणखी एक �कारचा संशोधन आहे �याला आढावा लेख �हणतात             

�याला नवीन प�ुतकात काह� नवीन आले आहे याचा अथ� असा आहे क� आप�या �े�ात नवीन काह�तर�                

आले आहे आ�ण आपण �यास वाचू शकता आ�ण आपण ते वाचू शकाल आ�ण आपण �याचे पर��ण                

कराल. सव� कोन पासनू आ�ण आपण �ो�साहन दे�यासाठ� एक �कारचा आढावा �दान क� शकाल,              

इतरांना हे ल�ात येईल क� अशी नवीन गो�ट आल� आहे आ�ण अशा नवीन क�पना ��येक नवीन                

प�ुतक, ��येक नवीन �च�पट, ��येक नवीन मा�हतीपट आप�याला आढळेल �या गो�ट�ंचे पनुरावलोकन            

केले जात,े याचे काह� �नवडले�या समहूांचे पर��ण केले आहे �यां�याकडे त� �ान आहे. आ�ण शवेट�,               

जे�हा ते केले आ�ण लोकांना याब�दल मा�हती कळल�, त�ेहा ते �वत�रत केले गेले आ�ण लोकांना जाणनू                

�यायचे होते आ�ण मग त�ुहाला मा�हत आहे क� जे�हा आपण एक पनुरावलोकन �लहू देता त�ेहा देखील                

लोकांना नवीन गो�ट�ची जाणीव क�न दे�याचा हा एक माग� आहे. नवीन प�ुतक, एक नवीन डॉ�यमू�टर�,               

नवीन �च�पट. आता, जे�हा आपण या सव� गो�ट� पणू� के�या असतील तर �थम आप�याला मा�हती               

असावी क� आपण संशोधन कसा �ारंभ करावा, याचा अथ� ��येकास संशोधन �कंवा संशोधन करायचे आहे,               

परंतु नंतर �याची योजना आखणे आव�यक आहे आ�ण हे ��य�ात �नयोजन आ�ण ���या आहे जे               

आप�या संशोधन �यवहाय� बनवू शकतात प�हले �हणजे प�ह�यांदा असे समजू क� आपण एक संशोधन              

प� �ल�हणार आहोत क� आपण एक �वषय �नवडाल. 

मग, आपण एक �वषय कसा �नवडाल? त�ुहाला मा�हती आहे क� खरं �हणजे एक द:ु खद घटना आहे जी                  

आप�यापैक� बरेच जर� �प�ट नसल� तर� �क�येक श�द एखा�या शोधप��या शीष�काम�ये �कती वेळा             

असले पा�हजेत याब�दलचे �प�ट�करण नसतील तर� आपण �यास एक शीष�क �दले पा�हजे. यो�य नाह�              

�हणनू, एकदा शीष�क पणू� कर�याचा �नण�य घेतला क� आपण वेगवेग�या �ंथालयांना वेगवेग�या            

संसाधनांना भेट �याल जेथून आपण भरपरू सा�ह�य तयार क� शकता जेणे क�न सा�ह�य भरपरू              
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पनुरावलोकन करतील आ�ण नंतर आपण एक बा�यरेखा तयार करा कारण हे आप�याला मदत करेल              

आप�या संशोधनात आणखी पढेु जा आ�ण हे �परेषा त�ुहाला मया�द�त ठेवेल, ते तु�हाला तमु�या म�ुय               

क�पनांपासनू पराव�ृ क� देणार नाह� आ�ण एकदा त�ुह� हे केले असेल तर तु�हाला ��येकजण मा�हती               

असेल तर आपण हे शोध प� शोधू इि�छत अस�यास हे शोधकाय� काय आहे �हणनूच या पेपरची आपण                 

काय चचा� करणार आहात याब�दल एक �नवेदन �दान करा. कारण लोक सम�या शोध�यास उ�सुक              

आहेत. आ�ण आप�या शोध पेपर�वारे आपण �या सम�येचे �व�लेषण करणार आहोत आ�ण �व�श�ट             

समाधान �दान करणार आहात. हे के�याने आ�ण एकदा आपले पेपर आता तयार झाले आहे हे पहाता                

त�ेहा हे पहा क� आपण काह� िज�ासा बाळगायला लागलो आ�ण यामळेु लोकांना पनुराव�ृी होईल याची               

जाणीव होईल. आप�याला मा�हत आहे क� पनुराव�ृी हा सव��कृ�ट उपाय आहे कारण तो बाहेर�ल जगात               

जातो. ह� आप�या ��त�ठेचा ��न नाह� हे देखील आहे कारण आपण �ानाचा अ�यास कर�यासाठ�              

काह�तर� जोडत आहोत, केवळ �याकरणां�या �ि�टकोनातनू भाष�ेया �ि�टकोनातनूच न�हे तर सधुारणेह�           

आव�यक आहे. जे काह� जे काह� जोड�याचे �यहूर�चत आहे. 

आता आपण पाहू शकता क� काह� �वषय आहेत �या �वषयाबाबत त�ुहाला मा�हती आहे, �वषय अ�तशय               

�व�श�ट असावा. तर, कामा�या �ठकाणी सॉ�ट कौश�यांचे मह�व हे एक �वषय असू शकत.े जर आपण               

आणखी अ�धक �व�श�ट होऊ इि�छत असाल तर आपण मोड �हणनू लेखन, सॉ�ट कौश�याची गुणव�ा              

�हणनू लेखन क� शकता �कंवा आपण म�हला स�मीकरणाम�ये मी�डयाची भ�ूमका देखील �हणू            

शकता, याचा अथ� असा आहे क� आपण हे कळवू इि�छतो क� हे केवळ एक माग� आहे. त�ुहाला मा�हती                  

आहे आ�ण जे�हा आपण शीष�क �ल�हत आहात त�ेहा कृपया ��येक श�द राजधा�यांम�ये �ल�हता येणार              

नाह� हे पहा, केवळ मु�य श�द आप�याला मा�हत नाह�त जसे क� प�रभाषा आ�ण कनेि�टि�हट� देखील               

मो�या अ�रात �ल�हतात. आता, एखा�या गो�ट�स अं�तम �प देताना उ�योग स�ु ठेवावे आ�ण जे�हा              

आपण �वषय �नि�चत केला असेल त�ेहा आप�या लेखनने आपला पेपर स�ु करावा आ�ण आप�या सव�               

�व�लेषण शोध, �न�कष� आ�ण अखेर�स, �न�कष� काढा आ�ण जे�हा आपण �न�कष� काढता त�ेहा             

��य�ात मला अ�भमानाची अपे�ा आहे �हणतात क� आपण परुावे देखील �दान करतो जे संदभ��ंथ              

�कंवा संदभा��या �व�पात �दसतात जसे अ�यास �व�श�ट मॅ�यअुल �कंवा जन�लम�ये असू शकतात.            

जे�हा आ�ह� �रपोट� शैल�ब�दल बोलतो आ�ण भाषाची त�ार करतो त�ेहा आ�ह� �ंथसचूी आ�ण संदभा�वर              

अ�धक चचा� क�. मी आशा करतो क� या सव� गो�ट�ंमळेु आपण कामा�या �ठकाणी सामा�यतः सराव केला                

जात असले�या �व�वध �कार�या लेखनब�दल आ�ण आपण एक �यावसा�यक �हणनू काम केले असेल             

तर आपण एक �मखु खेळाडू �हणनू या सव� बारका�या�ना प�र�चत असाल. आ�ण जर त�ुह�              

�ामा�णकपणे हे घेता, तर इतरांनी जे केले आहे ते त�ुह�ह� क� शकता आ�ण आपणास केवळ समाधानी                

वाटत नाह�, परंतु आपण आप�या सहक�या�ना समाधान आणू शकाल आ�णआप�या संघटनेला �े�डटह�             

आण ूशकाल. खपू ध�यवाद. 

 

 233  



 

सॉ�ट ि�क�स  

(Soft Skills) 

डॉ. �बनोद �म�ा, 

मान�वक� व सामािजक �व�ान �वभाग, 

इं�डयन इंि�ट�यटू ऑफ टे�नॉलॉजी, �रक� 

�या�यान – 27 

�यावसा�यक प� े

 

हॅलो, आपले NPTL ऑनलाइन ले�चस�म�ये �वागत आहे. आपण सव� या कोस�चा आनंद घेत आहोत अशी               

आशा आहे. स�या आ�ह� �वभाग लेखनाचे कौश�य हाताळत आहोत. आ�ण मागील ले�चस�म�ये आपण             

पा�हले आहे क� �ल�ह�याची कौश�ये, �व�वध त�वे काय आहेत. आता आ�ह� �यावसा�यक प�ाब�दल             

बोलणार आहोत. आपण बया�चदा ल�ात ठेऊन आपण �व�वध कागदप�ांब�दल बोललो आहोत जे            

आप�याला एक �यावसा�यक हो�यासाठ� मह�वाकां�ी �व�याथ� �हणनू येणार आहेत �या �दवसात           

�लहावे लागेल. आ�ण �यानसुार आ�ह� �नण�य घेतला होता क� �यावसा�यक प�े वर वेगळ् �या�यान              

असणार. आ�ण आज जे पाठवले जातात ते �यवसाय प�ांवर ल� क� ��त करणार आहेत. आता ��न असा                

आहे क� �यवसायक प�े काय आहेत आ�ण आप�याला �यांना �ल�ह�याची गरज का आहे? परंतु �यापार�               

प�ां�वषयी�या मा�हतीम�ये जा�यापवू� आपण प�े काय आहेत हे समजनू घे�याचा �य�न क� आ�ण             

आ�हाला �यांची गरज का आहे? आय�ुया�या तं��ानात खरोखर प�ा�ची गरज आहे का? अथा�त,             

तमु�यापैक� बरेच जण कदा�चत असे �हणत आहेत क� आज�या प�ा��या तां��क���या �गतीपथावर            

�यांचे मह�व कमी झाले आहे. हे फ�त एक अध� स�य असू शकत,े कारण जे�हा आपण �ाहक �ाहकां�या                 

भागधारकांना सामोरे जाताना पाहता त�ेहा सव� सं�थांना ��य�ात संवादाची आव�यकता असते आ�ण या             

लेखी �व�पात या संवादाला �यावसा�यक प�े �हणनू संबोधले जाऊ शकत.े आता जर आम�याकडे एक              

परुावा आहे क� ज�ुया काळातील प�े काय आहेत, तर त�ुहाला सापडतील क� प�े बनवताना सम�ुात बदल                

झाला आहे. मी होरेस वालपो�लस मधील एका म�हले�या �नवेदनाची एक ओळ मला आठवत आहे, मी               

त�ुहाला �ल�हतो कारण मला काह� कर�याची गरज नाह�, मी माझे प� पणू� करतो कारण मा�याजवळ               

काह� सांग�याची काह�च नाह�. वया�या आज�या ��य �म�ांनी आ�हाला बरेच काह� सांगायचे आहे आ�ण              

आ�हाला �लहायला खपू काह� आहे आ�ण �हणनूच आ�हाला �यवसा�यक प� ेतयार करावी लागतील. 

हे प� आहेत जे ��य�ात �यवसायासाठ� आहेत. आ�ण �वशषेतः हे लेखी द�तऐवज थोडा औपचा�रक              

आहेत. आता इथे जाणनू घेणे सावध�गर� बाळगणे आहे क� जे�हा आपण प� �ल�हतो त�ेहा मी �यि�तगत                

प� �हणतो �कंवा जे�हा आपण सामा�य उ�देशांसाठ� प� �ल�हतो आ�ण �यवसायासाठ� प�,े ते             
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एकमेकांपासनू अगद� वेगळंच आहेत. आता �व�वध फरक �हणजे काय कारण जे�हा आपण एक             

वैयि�तक प� �ल�हतो त�ेहा आप�याकडे अशी �य�ती असते �याला आपण फार चांगले ओळखता, परंतु              

जे�हा आपण बया�च वेळा हा �यवसाय प� �ल�हतो त�ेहा आपण �यांना ओळखत नाह�. आ�ण �यावसा�यक               

लेखन हेतू वेगळे अस�यामळेु �वाभा�वकच �यां�याकडे �ि�टकोनातनू साम�ी�या �व�पात टोन�या          

संदभा�त �व�वध �कारचे फरक असतील. आ�ण �हणनूच आज यश�वी हो�यासाठ�, �यवसाया�वारे           

जीवना�या ��येक ट��यात बडुले�या जगात, आप�याला �यवसाय प� मह�व समजले पा�हजे. आ�ण            

या�शवाय, त�ुहाला वेगवेग�या प�धतीने आ�ण �व�वध �कारे प�े कशी �लहायची हे देखील मा�हत असणे              

आव�यक आहे. ��येक प� वेगळे असणारे फरक वेगवेगळे आहे. ज�ुया �दवसात जे�हा लोक प� �लहायचे.               

ते ��य�ात हवामानाब�दल देखील खपू काळजीपवू�क वापरत असत आ�ण असे �हटले जाते क� �या              

�दवसात �ल�हलेले एक चांगले प� एक चांगले �नबंध सारखे काय� कर�यास वापरले होत.े आता गो�ट�               

बदल�या आहेत बदल�याची गरज आहे, अपे�ा बदल�या आहेत. आ�ण �वशषेत: कामा�या �ठकाणी            

�कंवा �यवसाया�या �ठकाणी, �व�वध �कारचे प�रि�थ�त असतात �याने प� लेखनासंबंधातील फरक           

आव�यक केला. आता, �यवसाय प� सेवा करणारे काय� काय आहे, एक �यावसा�यक प� �या�माणे              

आ�ह� �हणत आहोत. एखा�या संघटने�या आ�ण �ाहकादर�यान ते एखा�या संघटने�या आ�ण           

कंपनी�या दर�यानह� असू शकत,े हे �य�ती�या दर�यान देखील असते जे�हा एखादा �य�ती �या             

�य�तीचा अथ� असा आहे क� एखा�या �य�तीने दसुया� अ�धका�याकड ेप� �ल�हले होत.े 

यामळेु, �यवसाय प�ां�वारे तो संबंधांमधील नतूनीकरणाचा एक �कारचा नमनुा आहे, हा एक संवाद आहे              

�यामळेु �यवसायाची ���या ग�तमान हो�यास मदत होते. �शवाय, प� एक रेकॉड� �हणनू ठेवल� जाऊ              

शकतात आ�ण �हणनूच भ�व�यातील �यवहारा�या संदभा�त �यांना संदभा�साठ� संदभ� �दले जाऊ शकतात.            

आपण कदा�चत काह� �व�श�ट गो�ट� भेटू शकतील. काह� सं�था जी तु�ह� पवू� काह� �यवहार करत हो�या                

आ�ण एकवेळ जे�हा गरज पडल� त�ेहा त�ुहाला �यांना �लहायचे होते, नैस�ग�क�र�या आपण आप�या             

मागील अनुभवाचे उ�धरण क� शकता, आपण मागील �यवहाराचा संदभ� घेऊ शकता आ�ण �या मागा�ने              

�यवसाय अ�धक सॉ�ट होतो. �शवाय ��येक संघटना जाणनू घेऊ इि�छतआहे क� एका �व�श�ट �े�ातील               

�वकास काय आहेत. आ�ण �या साठ� आपण ते एक प� मा�यमातनू आहे क� सापडले. हे एका प�ा�वारे                 

आहे जे आपण उ�पादनास �ो�साहन देऊ शकता. हे एका प�ा�वारे आहे जे आपण �ाहकांचे अ�भ�ाय               

देखील समजू शकतो. हे प�ां�वारे देखील आपण एका रा�याबाहेर�ल आप�या �यवसायाची ग�त�वधी            

वाढवू शकता, एका सं�थेबाहेर�ल एका देशाबाहेर आ�ण ह�च अ�रे ह� सं�था आ�ण �बंधकासह एक सुंदर               

नाते �नमा�ण क� शकतात. हा एक मा�यम आहे �या�वारे लोक समदुाय सं�था आ�ण काह� वेळा,               

रा��ांनाह� एकमेकांना मा�हती �मळते. �हणनूच �यावसा�यक प�ाचे मह�व कमी होत चालले आहे, परंतु             

ते वाढत चालले आहे; तथा�प, आ�हाला असे वाटते क� तां��क �गती सह. आजकाल जे प� जे आधी                 

वापरत होते, ते �हणजे पेन आ�ण कागदा�या मदतीने. अथा�त, तां��क गो�ट�ं�वारे ते कदा�चत बदल� केले               

गेले असतील आ�ण लोक श�द ���या क�न �यांचे प� �ल�हत आहेत, परंतु सव�साधारणपणे हे इतर               

लेखांची काळजी घेणे आव�यक आहे. �यवसाय प� जर� 2 सं�था दर�यान असले तर�ह� ते �ा�य��क               
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दाख�वत,े परंतु ह� एक �य�ती �ल�हणार� �य�ती �ल�हतात जो प� �ल�हतो, सं�थे�या वतीने �ल�हते              

आ�ण कधीकधी त�ुहाला असे �दसते क� प� �ल�हणाया� �य�तीचे �यि�तम�व, �यांची �मता, �यांची             

�वचार�म �मता आ�ण या सव� गो�ट� त े�काश पडतात. 

असे �दसून आले आहे क� अनेक सं�था �यां�या कम�चा-यांची भरती कर�त असताना, ते पाहतात क� ते                

�या कम�चाया�कडे बोलतात �यां�याशी फ�त चांगले कौश�य नसले तर� ते देखील भा�याने कौश�ये             

करतात, परंतु लेखी कौश�य देखील देतात. आ�ण जे�हा ते लेखी कौश�य सांगतात त�ेहा �यां�याकडे हे               

�यावसा�यक प�े असतात. कारण जे�हा आपण �यावसा�यक प� �ल�हत आहात, �वशषेत: �या            

सं�थेम�ये आपण इतर प� समजाव�याचा �य�न करत आहात, आपण काह� मा�हती ठेव�याचा �य�न             

कर�त आहात �कंवा आपण काह� मा�हती �मळ�व�याचा �य�न कर�त आहात. आपण व�तूंसाठ� ऑड�र             

कर�याचा �य�न कर�त आहात, आपण एखा�या �व�श�ट आयटमब�दल �कंवा एखा�या �व�श�ट           

उ�पादनाब�दल अ�भ�ाय दे�याचा �य�न कर�त आहात, परंतु नंतर काह� मागा�ने �कंवा इतर एखा�या             

एमओओसारखे �दसतो �यात �ानाचे मेमोर�डम आहे. �यवसाया�या अ�रांचा यो�य कागदप�े आ�ण           

�सार न करता कोणताह� �यवसाय चालवता येत नाह�. ह� प�े आजकाल बहुतांश �यवसायांची             

देवाणघेवाण होत आहेत, आ�ण जे�हा आपण सतत एका सं�थेसाठ� �कंवा एका �व�श�ट �य�तीला प�              

�ल�हत असाल तर आपण अ�भ�ाया�वारे समजनू घे�याचा �य�न करता आ�ण आपण �व�श�ट            

उ�पादनांम�ये �व�श�ट बदल घडवनू आण�याचा �य�न देखील करतो. लाँच केले आहे �कंवा आपण लाँच              

करणार आहात. कारण आपण �पधा��मक काठावर रा�हलो आहोत िजथं फ�त मा�हती�या मा�यमातनू            

आ�ह� �वतःला मजबतू बनवू शकतो. आता, येथे �यवसा�यक प� आ�ण सामा�य हेतू प�ांमधील मलूभतू              

फरक ओळख�याची गरज आहे. मी त�ुहाला येथे सांगू शकेन क� एक सामा�य उ�देश प� आपणआप�या                

नातवेाइकांना आप�या �म�मै��णींना आप�या नातवेाईकांना आ�ण इतरांना पण जे�हा आपण          

�यावसा�यक प� �ल�हतो त�ेहा आपण एखा�या सं�थेकडे �ल�हत आहात, मग ती एखा�या �य�तीची             

असो वा नसो, पण ल�ात ठेवा क� प��यवहाराची देवाणघेवाण दोन सं�थां�या दर�यान असते तर ती 2                

�य�तींमधेह� असत.े �हणनूच, वेळेची गरज ह� आहे क� आपण थोड�यात लेखन करताना एक यो�यता              

आ�ण सहकाय� राखले पा�हजे. आ�ह� �यवसाय लेखन�या �व�वध त�वांब�दल बोलतो त�ेहा आपण            

आप�या �या�यानांपैक� एकातील �व�वध त�वे ब�दल आधीच चचा� केल� आहे. आ�ण जे�हा आ�ह�             

�यवसाय �यावसा�यक लेखन �ल�हतो त�ेहा �यांपैक� एक देखील असतो. 

आता, या दोन प�ांम�ये फरक हा श�द �हणजे सामा�य उ�देश प� आ�ण �यावसा�यक प� �हणजे टोन                

होय. आता, ��न असा आहे क� टोन काय असावे, कंट�ट �हणजे काय, आप�याला जे�हा आपण वैयि�तक                

प� �ल�हता त�ेहा आप�याला जा�त मया�दा नसतात त�ेहा आपण मया��दत नस�याने आप�याला ब�ध             

नाह�त, मी बया�च वैयि�तक प�ांची चा�स� लॅ�ब, थॉमस �े, काला�इल, रॉबट� �लडं सार�या लेखकांनी असे               

�ल�हले आहे क� ते सव� लोक�या ��ट�ने अ�तशय ��स�ध आहेत, �यांनी हे देखील पा�हले क� ते                

हवामानाचे �च�ण करतात. �यांनी कुटंुब आ�ण सव� काह� लोकां�या आरो�या�वषयी देखील बोलले. पण             

जे�हा आ�ह� �यावसा�यक प�ांम�ये या गो�ट� �वचारात घेणार नाह� त�ेहा. �यवसाय प� �हणजे फ�त              
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�यवसायाब�दल बोलणे आ�ण कौटंु�बक सम�यांब�दल चचा� करणे आ�ण सव� �हणनूच, केवळ           

साम�ी�या ��ट�ने ते वेगळे नाह�, ते टोन�या बाबतीत देखील वेगळे आहे टोन कसा असावा? आपण               

आधीपासनूच मागील भाषणात बोललो आहे, क� दोन टन असू शकतात एक �ेरक टोन असू शकत.े �या                

�करणाचा बहुतके �यवसाय द�तऐवज आपण �प�ट�करण देत असताना, आपण �लहायला जात           

असताना आपण एक �ेरक आवाजाचे अनसुरण करणार आहात. पण ल�ात ठेवा �यवसायातील लोक             

नेहमी �लहायला हवे क� ते �प�ट आ�ण अस�यच नसतील. मी �प�टतचेा अथ� जे आ�ह� सां�गतले आहे                

�या संदभा�त ��येक लेखन आ�ण �यावसा�यक प�ाची ओळख पटलेल� नसेल. �हणनू जे�हा आपण             

अ�वा��या�या �व�पाब�दल बोलतो, त�ेहा त�ुहाला खपूच ��य� करावे लागते �हणजे मला सांगायचे            

आहे क� आपण जे काह� सांगू इि�छत आहात त,े आपण प�ह�याच प�र�छेदातील पा�व�भमूी तयार क�               

शकत नाह� आ�ण नंतर दसु�या भागात आपण जाऊन जाऊन �याब�दल बोलू �या�यासारखे नाह�. कारण              

�यवसायातील वेळ कमो�डट� आहे आ�ण आप�याला वेळेची बचत करावी लागेल आ�ण �या            

प�लेखकांसाठ� �वशषेत: �यावसा�यक प�े �लहायला पा�हजेत. �यांनी हे पहावे क� ते सौहाह�ता कायम             

राखत आहेत, परंतु ते �या वेळेस देखील जतन केले जातात. ल�ात ठेवा एकाने तट�थ �व�पाचे अनसुरण                

केले पा�हजे. येथे आपण फारशी �यि�त�न�ठ असू शकत नाह� आपण सामा�य हेतू प� �ल�हत असता               

त�ेहा आपण �ततकेच भावना�मक नसू शकतात. आप�याला तट�थ राहावे लागेल, परंतु �याच वेळी             

आपले टोन कोण�याह� �कारे आ�ेपाह� नसावे �कंवा ते तर� दखुापत नसावे, हे अपमानकारक नसावे.              

बहुतके वेळा असे �दसून आले आहे क� जे�हा लोक रागावतात आ�ण ते काह�तर� �ल�हत असतात जे                

एकतर कक� श �व�पाचे होत.े काह�वेळा हे �व�च� आहे, कधी कधी ते देखील दखुत होत,े परंतु जे�हा आपण                 

�यावसा�यक प� �ल�हत आहात त�ेहा �यवसाय प� एक �व�श�ट हेतनेू सेवा देतात �हणनू येथे परवानगी               

�दल� जाणार नाह�. 

�यावसा�यक प�े औपचा�रक संपका�त आ�यास आप�याला एक औपचा�रक �पश� �मळाला आहे आ�ण            

वापरलेल� भाषा खपू सोपी आहे. लेखन त�वे आ�ह� देखील चचा� केल�, कठ�ण श�द नाह� खोल� आहे क�                 

Sesquipedalian �कंवा लांब श�द, लांब वा�य �हणायचे नाह� जागा आहे. हे एक �यावसा�यक प� असणे               

आव�यक आहे औपचा�रक असावे, परंतु नंतर भाषा अ�तशय सोपी असल� पा�हजे. �हणनूच, लोक �हणजे              

जे लोक पाठवत आहेत आ�ण जे �ा�त करणार आहेत ते दोघेह� याचा मळू हेतू समजनू घेणे आव�यक                 

आहे. वैयि�तक प�े जसे मी �हट�या�माणे जर ते अ�तशय काळजीपवू�क �लह�ले गेले तर �यांची �कंमत               

कमी होऊ शकते �कंवा ते 2 अ�तशय सुंदर �नबंधात होऊ शकतात. थॉमस �े, काला�इल लॉड�,               

चे�टर�फ�डची एजी गा�ड �नर, रॉबट� �लडं प�ाची अ�रे उदाहरणे भरपरू आहेत. आ�ण सव� लोकांना हे              

कळते क�, आनंददायी आ�ण कला प� लेखन कसे असत.े अथा�त, प� �लहायला एक सखुद कला आहे,                

परंतु इथे जे�हा आपण �यवसाया�या जगात असाल त�ेहा आपण हे पहायला हवे क� आपण �या संघटनेचे                

��त�नधी�व करत अस�यामळेु प� �ल�हताना फार काळजी �यावी लागते जे�हा आपण एका सं�थेतनू             

दसुया� रा�यातनू �ल�हत आहात. आता न�क�च, फरक मो�या �माणात अस�यामळेु, आप�याला हे            

देखील मा�हत असणे आव�यक आहे क� �यवसायात प� कसे �लहावे. 
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खरोखर काय आव�यक गो�ट� आहेत? आज�या यगुात आज�या �म�ांनी इले��ॉ�नक मे�स, चॅ�स आ�ण             

�हॉईसमे�स, प� �ल�हत,े �दले गेले आहेत �कंवा �यांना कमी ल� �दले जात आहे. आ�ण �हणनूच बया�च                

ग�धळामळेु आ�ण बया�च सम�या झा�यास एखा�याला प� �लहावे लागते. बया�च प�रि�थतीम�ये लोक            

��य�ात लेआउट �व�प रचनास मह�व जोडत नाह�त. परंतु या गो�ट� प�ाचा एक भाग आ�ण पास�ल               

आहेत, कारण हे एका सं�थेत �ल�हले�या प�ांची �था दश�वते. आता, आ�हाला समजनू घे�याचा �य�न              

करा क� एका प�ाची मलूभतू संरचना आ�ण �व�प काय आहे. 

येथे आपण प�ातील सव� ���चरल भाग एका नंतर एक चचा� क�. एक प� �वशषेतः �यवसाय प�ात                

�कमान 10 भाग असेल. समजा आपण एखा�या संघटनेत काय� कर�त आहात �कंवा आपण एखा�या              

संघटनेत काम करणार आहात, जे�हा आपण एक प� �ल�हणार असाल तर आप�याला आढळेल क� अशा               

सव� सं�था �या �यां�या छापील प�ांचे �मखु आहेत. तर, संरचने�या ��ट�ने प�हल� व�तू एक लेटर हेड                

आहे आता प�ाचे डोके कसे आहे आ�ण हे कुठे असावे हे प� कसे असावे बया�च संघटना जर� काह�                  

सं�थांम�ये आप�या प�ांचे प� बदलतात तर� �यांचे प� हे शीष��थानी नेहमीच असत,े परंतु काह� जण               

डा�या बाजसू असतात तर काह� सं�था �यावर प��यवहाराचे अनसुरण करतात. उज�या हाताने �कंवा             

काह�ंनी �याला डा�या बाजचेू आ�ण उजवे हात ठेवनू ते प�े �ल�हतात. आ�ण इतर फोन आ�ण इतर गो�ट�,                 

परंतु नंतर आपण आप�या सं�थेचे अनसुरण करणाया� प��केचे अनसुरण करावे. जे�हा आपण एखा�या             

प��केवर �लहाल त�ेहा आपण एखा�या सं�थेचे ��त�नधी�व कर�त असता. �हणनूच प�लेखन आ�ण            

�व�पा�या �व�पातह� या सरावांचे पालन करा. संघटनेने खाल�ल�माणे �व�प मांडले पा�हजे. तर, प�हले             

लेटर हेड आहे, नंतर तार�ख येत,े नंतर प�ा, �वषय ओळीम�ये संदभ� येतो. नंतर अ�भवादन (Salutation),               

शर�र (Body of the letter), मानाथ� बंद (Complementary Close), �वा�र� रेखा (Signature Line).             

आता आपण एक ते एक समजनू घे�याचा �य�न क�. आपण मा�या ��य �म�ांनो, आप�या सवा�नाच               

प��यव�थेचा ���चरल भाग जाणनू �यायला हवा, कारण इमे�सआ�ण टेि�नकल ए�सच�जेस�या एका            

वावटळीम�ये आपण कदा�चत संदभा�साठ� एक �वडबंन �हटले आहे, आ�णआ�ह� नम�कार कर�यासाठ�            

एक अल�वदा �हटले आहे . नम�कार अ�तशय अ�ववेक� लोक बनले आहेत जे�हा ते �ल�हतात त�ेहा               

�यांना नम�कार कर�याची �चतंा नसत.े आ�ण त�ुहाला मा�हती आहे क� तं��ाना�या अ�या�धक            

वापरामळेु संगणकाचा जा�त �माणात वापर के�याने आपल� सवय खपूच खराब झालेल� आहेत, परंतु             

बया�च संघटनांम�ये ते ह� �श�टाचार �टकवनू ठेवतात आ�ण ते �यांचे प� �ल�खत आव�यक माग�दश�क              

त�वे करतात. आता, प� हेड काय आहे? �या�माणे मी आधी �हट�या�माणे अनेक सं�था आहेत �याकडे               

लेटर हेड अस�याचे वेगवेगळे माग� आहेत. 

ती एका सं�थेमधनू दसु-यांदा बदलत.े येथे आपण या सं�थेम�ये पाहू शकता. येथे सं�थेचे नाव म�यभागी               

अस�यास, उजवीकडील प�ृठास उजवीकडील प�ृठावर जाणनू �या. लोगो कदा�चत उज�या लोगोम�ये           

कदा�चत म�यभागी नसेल. परंतु जर आपण एखा�या इतर सं�थेम�ये काम कर�त असाल तर हे बदलू               

शकतात, िजथे प�ाचे प� �या प�ाचे �कंवा डावीकडील लोगोचा लोगो �कंवा उज�या बाजलूा असले�या              

प�याचे अनसुरण करेल. �हणनूच, आपण �या प�धतीने काम करत आहात अशा संघटनेला अनसु�न             
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असले�या सरावचे पालन करावे लागेल. लोगोवर सव� तपशील जसे क� �थान, टे�लफोन, फॅ�स �मांक,              

वेबसाइटची मा�हती, ��येक गो�ट आहे कारण जे�हा आपण �यांना �ल�हत आहात त�ेहा कधीकधी �कंवा              

इतरांना मा�हती आहे क� समजा आप�याला एका सं�थेकडून एक प� �मळेल आ�ण आपण �यांना              

��तसाद देणार आहोत. कदा�चत कधी कधी त�ुह� लेटर �ल�ह�याची ि�थतीत नाह�, परंतु नंतर आपण              

�यां�याशी फ�त बोलू इि�छत आहात. तर, �या संघटने�या लेटर हेमाफ� तच त�ुहाला नंबर �मळेल आ�ण              

आपण �यांना कॉल देऊ शकता आ�ण �वकासाब�दल �कंवा कशा �कारचे ��न �वचा� शकतात. 

आप�याकडे ती तार�ख रेखा आहे आपण तार�ख उ�लेख ��य�ात आहेत ल�ात ठेवा. आ�ण आपण              

�ल�हत आहात �या तारखे�माणे ह� तार�ख �लहायला हवी, ह� तार�ख ��य�ात ये�याआधीच ह� सव� लेटर               

रेकॉड�म�ये ठेवल� जातील. तर, तार�ख नमदू करावी लागते आ�ण तारखेनसुार असते जे�हा आपण             

��तसाद देता त�ेहा आपण या तारखेपासनू एक संदभ� तार�खह� काढू. आपण आप�या प� �मांकासाठ�              

आप�याला सापडतील असे अनेक �यवसाय प�, हे आ�ण हे �दनांक आ�ण हे मा�हत आहे. तर, हे काय                 

आहे? वा�त�वक, ह� तार�ख आहे. तर उज�या बाजसू 2 पे�ा अ�धक �रका�या जागेवर आप�याला तार�ख               

�लहावी लागत.े जर� कंपनीला लोगो �मळालेला असला तर�ह�, �ल�खत �व�पात तार�ख असू शकत नाह�.              

तार�ख �ल�हलेले असेल तर मी प� �ल�हणार आहे. आ�ण या म�ह�याचे नाव सवा�त आधी �या संघटनांनी                

�दनांक �लहायला स�ुवात केल� �यापैक� बहुतांश. समजा क� हे 10 माच� आहे. �हणनू, ते 10 माच� 2017                 

या�माणे �लहू शकतात. काह� सं�थांना 10/3/2017 �लह�याची �था आहे. �व�श�ट �करणांम�ये,           

�यां�यात काह� फरक असू शकतो, पण हे ल�ात ठेवा क� आपण ते बदलू नये जेणेक�न आपण                

वा�त�वकपणे आप�या सं�थेम�ये अनमुती असले�या सरावांचे अनसुरण कराल. तार�ख पढु�ल हे संदभ�            

आहे. 

मी इथे �हट�या�माणे येथे पहा. आपण प� हे शीष�कावर �ल�हलेले तार�ख आढळ�यास ��य�ात             

आप�याला संदभ� �ल�ह�यास मदत होईल. आ�ण बहुतके �यावसा�यक प� क� ती �वेर�ची एक प� आहे,               

ती चौकशीचे एक प� आहे, हे ��य�ात आप�या ऑड�स�चे प� आहे �कंवा जे काह� आहे. ��य�ात संदभ�                 

सं�या आहे समजा आपण काह�तर� ओळखत अस�यामळेु काह�तर� चकू झाल� आहे, �यवसायात            

कदा�चत चकू होऊ शकते आता सव� काह� आप�या हातात नाह� तर, काह�तर� चकु�चे आहे आ�ण आपण                

जर ते �ल�हणार असाल आ�ण �यवसायातील �यवसाय इतका �य�त आहे क� कोण�या �दवशी कोणती              

प� �लहायची नाह�. �हणनू संदभ� �लह�ला जातो. आ�ण जे�हा आपण संदभ� �लहू त�ेहा आपण दो�ह� संदभ�                

�लहा. माझा अथ� आ�ण संदभ� तर आपण येथे आपला संदभ� देखील उ�लेख क� शकता, कधी कधी म�हना                 

असतो, कधी कधी �वभागीय असतो, �वभागीय मा�हती आहे, हे सव� थोड�यात �दले जात.े येथे              

एचसीड��यु येथे ते थोड�यात �ल�खत �व�पात �दले जाऊ शकते, याचा अथ� असा क� हे एक �व�श�ट                

�वभाग �कंवा �व�श�ट �वभागांसाठ� एक �कारचा कोड असू शकतो, आयसीएस हे प�ुहा प�ुहा इं��म�टेशन              

स�टर होऊ शकत.े तशा �कारे काह�तर�. तर, आपण िजथे लेखन करतआहात �याब�दल त�ुहाला जाणीव               
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असणे आव�यक आहे. आ�ण आपण �ल�हत असता त�ेहा हे दो�ह� आपला संदभ� �या आ�णआपले संदभ�                

पढु�ल भागाम�ये आहे. 

याचा अथ� असा होतो क� ��य�ात हाच प�ा आहे �याचा अथ� मला �य�ती �हणजे हा �ा�तक�या�चा प�ा                 

आहे. जे�हा आपण प�ा �ल�हतो त�ेहा ते प�ुहा एकदा प�ुहा �ल�ह�यानंतर प�ुहा एकदा आप�याला येणे               

आव�यक आहे. आता इथे हे सांगणे फार मह�वाचे आहे क� जर आपण अशा �व�पात एक प� �लहू                 

इि�छत असाल जे तार�ख उजवीकडे �कंवा डावीकडे �लह��याची परवानगी देते. हे सं�था प�ुहा             

संघटनेकडून बदलत.े आपण पढु�या भाषणात चचा� क� या क� ��येक संघटने�या प� �लपीचा वेगळा              

�व�प कसा असेल. �यामळेु, तार�खानंतर �व�पानसुार कृपया कृपया तमुचा प�ा �लहा आ�ण आपण             

आत�या प�यावर जे�हा आपण अनेक �करणांम�ये जाणता त�ेहा आपण �यव�थापकास �ल�हत आहात,            

परंतु काह� �करणांम�ये आप�याला �यव�थापकाचे नाव मा�हत आहे. �हणनू, त�ुहाला �यव�थापकाचे           

नाव माह�त असेल तर त�ुह� �लहू शकता आ�ण �यवसायाचे �यवहार बराच काळ चालू आहे आ�णआपण                

एकमेकांना ओळखत असाल, तर त�ुह� केवळ अशाच गो�ट� �लहू शकता. परंतु जर त�ुहाला मा�हत नसेल               

आ�ण त�ुह� �थमच प� �ल�हत असाल तर त�ुह� महा�बंधक �कंवा जे काह� �लहू शकता. �वशषेत: जे�हा                

आपण सं�थेकडून �ल�हत आहात आ�ण जर हे एक प� आहे िजथे आपण नाव �लहायचे नस�यास ते                

अनेकदा फम�पुढे Messrs �ल�हलेले आहे, Messrs अशा आ�ण अशा. आ�ण जर आपण �या �य�तीशी              

संबं�धत आहात �याला आपण �लहू शकता, परंतु जे�हा आपण आत�या प�यावर �ल�हत असाल तर तो               

आतम�ये प�ा �लह�लेला असेल तर आतील प�ा यो�य�र�या �ल�हला असेल. उदाहरणाथ�, �य�तीचे नाव,             

परंतु ��येक नावा�या आधी �कंवा एखा�या �य�तीचे नाव �लहून �दले�या �य�तीनसुार �ल�खत            

�व�पात �लगं आधा�रत अस�यास आ�ण जर डॉ�टरेट असेल तर आपण अशा डॉ�टरांना �लहावे. परंतु              

जर त�ुहाला नाव मा�हत असेल तर मी �हणालो क� हे नेहमीच यो�य आहे क� त�ुह� संपणू� नाव �ी                  

राजकुमार भट �लहावे कारण मी येथे �ी राजकुमार भ�ट 25 �हवाळा महापौर कॉटेज �ल�हला आहे.               

�हणजे हा संपणू� �ी�मकाल�न �ह�स, �शमला आ�ण �यानंतर �हमाचल �देश आहे. �हणजे हा संपणू� प�ा               

जो अंतग�त प�याम�ये �ल�हला आहे. आतील प�या�या पढेु अ�यंत मह�वाचे �हणजे �वषय ओळ आ�ण              

अ�भवादन आहे. दःुखी असले�या मा�या ��य �म�ांनो मला त�ुहाला हे कळवावे क� ईमेल�या या यगुात हे                

सलाम बदलले आहे, त�ुहाला ई-मेल म�ये ईमेल माह�त आहे. आप�याला लोक सापडणार नाह�त हे ��य               

आहे, हे असे का आहे पण ल�ात ठेवा क� जे�हा आपण एक प� �ल�हत आहात आ�ण �वशषेत: एक                  

�यवसाय प�, आपण खपू �वचारशील असणे आव�यक आहे. आ�ह� मागील �या�यानात �श�टाचार            

आ�ण �वचार ब�दल बोललो. कृपया, कृपया महोदय �कंवा ��य महोदया �लहा. काह� �करणांम�ये िजथे              

आपण �य�तीला �यि�तशः ओळखत नाह� त��हा त�ुह� ��य महोदय ओब�रक मॅडम दो�ह� �लहू शकता.              

परंतु अशा प�रि�थतीत िजथे त�ुहाला मा�हती आहे क� माणसू माणसू आहे, आपण ��य महोदय असे               

�लहा. �लहायला पा�हजे �हणनू ��य. मी अनेक अ�रे पा�हल� आहेत �यात लोक ��य आहेत क� नाह� हे                 

�लहावे क� नाह� हे ग�धळलेले आहे. कधीकधी तो फारच अवघड होतो, परंतु आपण सौहाद�पणू� आहोत हे                

आप�याला मा�हत आहे, हे सव� उ�चत आहे ��य महोदय. आता, �वराम�च�हां�वषयीचा ��न एका             
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�व�पात बदलला आहे. ��य सर या नंतर एका �व�श�ट �व�पात आपण �व�प�वराम �लहावे, परंतु जे�हा               

आपण संपणू� �लॉक फॉम� �ल�हत असाल तर आपणास नंतर असे चचा� होईल क� �व�प�वराम टाक�याची               

आव�यकता नाह�. आ�ण �यापढु�ल ��य सर नंतर एक �वषय रेखा असल� पा�हजे. याचा अथ� असा होतो                

क� �यापार� लोक खपू �य�त आहेत �हणनूच ते �यवसा�यक लोक आहेत आ�ण अथा�तच, आम�याकडे              

जा�त वेळ नाह�. कदा�चत काह� वेळा लोक अ�रांची संपणू� साम�ी वाच�यात बराच वेळ नसतील. तर, ते                

फ�त �वषय ओळी�या मा�यमातनू आहे जे �यांना कशाब�दल आहे हे जाणनू घेत.े 

मग, �वषय ओळीत (Subject Line) कृपया या �वषयाब�दल �प�टपणे �लहा, उदाहरणाथ�, सौर पॅनेल�या             

बॅटर��या जागी जाणे, �कंवा मा�या बचत खा�याचे ह�तांतरण, �कंवा मा�या लेखा�या ि�थती�वषयी. या             

�माणे त�ुहास मा�हत आहे क� आप�या �वषयव�तूंचा उपयोग बदलता येईल. �हणनू, आप�या �वषयावर             

अवलंबनू, �वषय अ�तशय �प�टपणे �लहा आ�ण आपण हा �वषय �ल�ह�यानंतर लगेचच आपले प� स�ु              

कर�याचा वेळ आहे. एकदा आपण आप�या प�ाची सरुवात करतो त�ेहा मी याचा अथ� असा आहे क�                

आ�ह� प��यवहारा�या �पात कॉल करतो. आप�या गरज आ�ण इतर प�ा�या अपे�ेनसुार हे प� शर�र              

बदलू शकत.े परंतु इथे आपण �वषय �कंवा �यवसायाब�दल �या आपण �यवहार क� इि�छता �याब�दल              

बोलणार आहात, काह�वेळा हे कदा�चत 2 प�र�छेद असू शकते परंतु ते 3 पॅरे�ाफ असू शकतात पण हे                 

ल�ात �या क� सं�ेप ह� आ��याची आ�मा आहे हे कमी लेखणे नेहमी चांगले आहे आ�ण अ�धक अथ�                 

�यासाठ� आपण आपला श�दसं�ह आ�ण सव� यावर �नयं�ण ठेव�याची आव�यकता आहे, परंतु हे आधीच              

ल�ात आले आहे क� प�ांचे शर�र (Body of the Letter) 3 प�र�छेदांम�ये �वभागले गेले पा�हजे. प�हले                

प�र�छेद सरुवातीस असेल िजथं �वशषेतः मला �हणायचे आहे, याचा अथ� मी अ�तशय �प�ट प�धतीने              

आपणास या �वषयात येऊ शकतो आ�ण नंतर शवेट� काय करावे लागेल? 

परंतु �यापढु�या प�ा�या �व�पावर थोडीशी चचा� होईल, मग ती �व�� प�, त�ार प� असेल. ल�ात ठेवा                

जे�हा आपण लोकसं�येतील बहुसं�य लोक बंद (Closing of the letter) करत असाल त�ेहा जर� �यांना               

एक बंद करणे �कंवा �शंसापर बंद दे�याची वेळ आहे, ते काय करतात ते प�ाचे CPL चे समापन आहेत                  

उदाहरणाथ�, ते आपले ��तसाद �ा�त कर�याची आशा बाळग�यास �ती�ा करतील असे सांगतील. हे सव�              

नकारा�मक आहेत हे सव� आप�याला मा�हत नसतात पणू� वा�य �लहायला नेहमीच चांगले. RFor             

उदाहरणाथ�, आपण �हणू शकता क� मी लवकरच आप�या प� �ा�त कर�यासाठ� �ती�ा मी लवकरच              

त�ुहाला ऐकू अशी आशा मला आशा आहे क� लवकरच त�ुहाला भेटायला मी उ�सुक आहे. 

मी लवकरच आपले उ�र �ा�त कर�यासाठ� उ�सकु आहोत याचा अथ� असा होतो क� जे�हा त�ुह� तमुचे                

प� बंद करणार असाल त�ेहा तचे माग� अवलंबन करावे. याचा अथ� असा होतो क� आपण आपला प�                 

संपवनू शवेट� �शंसापर�र�या �नमं�ण देऊ इि�छत असाल. एकदा त�ुह� तमुचे प� संप�वले तर मी              

�हणेन क� इथे बहुतके लोक आपला �व�वासपूणे �लहू शकतात परंतु नंतर देखील हे देखील बदलत               

असतात क� लोक आप�या �वभावानसुार �या �य�तीवर �व�वास ठेवतात. 
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�हणनूच त�ुह� �व�वासपूणे �कंवा �ामा�णकपणे �ल�हणे हे नेहमी चांगले असते. मग असे लोकह� आहेत              

�यात तमुचे खरेखुरे वा�तव आहे आजकाल लोक फॅशन बनले आहेत ज��हा लोक अ�धक सौहादा�पणाचा              

�य�न करतात आ�ण ते तमु�यासाठ� खपूच छान �लह�त असतात, परंतु त�ुहाला मा�हत आहे क� जे�हा ते                

तमुचे �ामा�णकपणे �कंवा आप�या �व�वासाने �लहू शकतात बरेच लोक आप�या नंतर एक अपॉप�फ�             

ठेवतात, हे चकु�चे आहे. तर, या ट��यावर मी त�ुहाला स�ला देतो क�, जे�हा आपण प� �ल�हतो त�ेहा ते                  

पणू�पणे �लहा आ�ण नंतर �ामा�णकपणे �लहा. आप�या �श�कांना �ल�हत असले�या �व�या�या�ने           

आ�ाधारकपणे आपले लेखन �लहू शकत,े परंतु नंतर सामा�य �व�ृी �कंवा एक गो�ट जी तमुचे चेतना               

नेहमी वाचवू शकते ती �हणजे तुमचे �ामा�णकपणे �कंवा तमुचा �व�वासपूणे �शंसापर बंद �दलेला एक              

�वा�र� रेष येतो �यामळेु प�काराचे नाव �याचे नाव ठेवणे आव�यक आहे आ�ण �हणनूच आजकाल              

आपण आमचे प� ���या कर�त आहोत. तर आपण आपले नाव �ॅकेटम�ये �ल�हत आहोत. 

आ�ण आ�ह� आपला �व�वासू आ�ण आपले नाव या दर�यान काह� जागा सोडतो कारण आ�ह� �वा�र�               

ठेवू शकतो. उदाहरणाथ�, येथे आपण हे पाहू शकता क� हे आपले �ाणाता गो�वामी आहे, आ�ण तथेे अंतर                 

आहे. याचा अथ� असा क� नेहमी दोन ओळ गहाळ देणे उ�चत आहे जेणेक�न �या �य�तीने �तला �वा�र�                 

�दल� असेल. कधीकधी काह� सं�थांसाठ� आपण आप�या सं�थे�या वतीने �लहू शकता. �या बाबतीत जर              

आपण ��येक प� �ल�ह�याची ि�थतीत नसाल तर आपण एखा�या�या वतीने �ल�हत आहात तर त�ुह�              

अर�वदं �काशनासाठ� अशी सं�था ला �लहा आ�ण आपण आपले नाव �लहा आ�ण आपल� सह� �लहा.               

एकदा आपण �यवसायात ज��हा मा�हती �ा�त करता त�ेहा ��य�ात एक �था असामा�य आहे क� लोक               

�यांचे प�, खासक�न शीष� पदांवर लोक �नद��शत करतात. �यांना परेुसा वेळ नसतो ते ��य�ात �यांचे               

अ�र �नयं��त करतात आ�ण कोणीतर� अ�र टाइप करत आहे �हणनू, अशा प�रि�थतीत जर हे असेल.               

�हणनू, �वा�र� ओळीत ओळख पटल अस�याचीच श�यता आहे. उदाहरणाथ�, मी जर प� �ल�हत आहे              

आ�ण कोणीतर� �यासाठ� एक नोट घेत आहे तर ते नैस�ग�क�र�या हे लघ�ुप (short form) आहे कारण मी                 

येथे ठेवले आहे. माझे �हणणे आहे क� बी.एम ह� �य�ती आहे �याने अ�रशः दसुया� �य�तीला एलकेआय                

आ�ा �दल� आहे, याचा अथ� असा क� कोणीतर� . 

�व�श�ट �करणांम�ये �याने प� �लहून ठेवले आहे �या �य�तीचे नाव तथेे नाह�. तथेे आ�या�रे आहेत               

आ�ण ह� नावे अशी आहेत क� हे ��य�ात फ�त अ�र टाइप केले�या लोकांची नावे आहेत. आता आपण                 

ओळख �च�ह �दले क�, आणखी एक मह�वाची गो�ट �हणजे काह� अ�रे म�ये आपण �वशषेत:              

�यवसाया�या अ�रात आप�याला आढळेल क� आप�याला आप�यास मा�हत असलेल� एखाद� गो�ट           

संल�न करायची आहे, कधीकधी आपण काह� परूक कागदाचा तकुडा �यावा �कंवा जे काह� कागदप�े              

परुावा आ�ण सव� एक भाग �हणनू. �हणनू, �यासाठ� आप�याकडे एक �वशषे �तंभ आहे िजथे आपण               

एन�लोजर लावू शकता. हे सहसा बांधणी ठेवणे एक सरु��त माग� आहे हे ल�ात ठेवा. कारण कधीकधी                

संघटनांम�ये असे होऊ शकते क� आप�या काह� प�ृठे हरवल� आहेत. तर, जर आपण प�ह�या प�ृठावर               
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�लपंणे �लहाल आ�ण आपण 3 प�ृठे �ॅकेटम�ये देखील �लहू शकता �कंवा आपण ते देखील उ�लेख क�                

शकता. 

मला असे वाटते क� येथे एन�लोजर �लहू शकता आ�ण आपण हे देखील �हणू शकता क� आपण चेक बंद                  

केला आहे, खरेद� पावती बंद केल� आहे �कंवा आपण ऑड�रची �त देखील . तर, या गो�ट� परुा�यासाठ�                 

आहेत. तर, ते एका �यावसा�यक लेखात ठेवा. आ�ण एकदा आपण हे सव� के�यावर �लफा�यासह तयार               

रहा. आता आप�या प� आकारानसुार, आपण बया�च संघटनांम�ये �लफाफा �नवडणे आव�यक आहे,            

म�ु�त �लफाफा असावा �याम�ये आपण आपले प� ठेवू शकता आ�ण प� पो�ट कर�यासाठ� तयार आहे.               

आता एकदा त�ुह� सव� काह� केले असेल तर कृपया ते अ�रे, �वशषेतः �यावसा�यक अ�रे, ते एक रेकॉड�                 

�हणनू न�दवतील �हणनू �यांना ठेवावे कारण आपण भ�व�यातील संदभा�साठ� हे समजतो क� हे प� जे               

आप�या मदतीसाठ� येऊ शकतात, परंतु मग काय अ�यंत मह�वाचे आहे प�ांची देवाणघेवाण ह� खरंच              

स�भावनांचे �व�नमय आहे. �यामळेुच आ�ह� संबंध �नमा�ण करतो आ�ण ��येक �यवसायाकडे वाटचाल            

करतो ते ��य�ात सा�य कर�याचा प�रणाम �हणजे आम�या संबंधांचा प�रणाम आहे. �हणनूच भाषा             

बोलताना जे�हा आपण भाषा बोलतो त�ेहा आपण �वनयशीलतनेे वागतो. 

आपण लॉड� चे�टर�फ�ड हे परुातन काळातील �नबंधकारांपैक� एक �हणनू ओळखतो, ते असेह� स�ला             

देतात क�, प�ांचे उ�र देताना वेळ आ�ण �श�टाचार या गो�ट� फार मह�वाचे आहेत. तर, भ�व�यातील प�                

लेखक �हणून आपण सव�जण या सौज�य आ�ण सौहाद�पणू�तचेे पालन करावे जेणेक�नआपला �यवसाय             

प�े अंतर कमी कर�याचा �य�न करतील आ�ण दोन सं�थांमधील सकारा�मक संबंध सु�नि�चत            

कर�याचा �य�न करतील. �यांना �यावसा�यक �यवसाय बनव�यासाठ� �यवसाय वाढ�यास मदत होईल.           

हे ल�ात घेऊन आपण पढु�या भाषणात �व�पन ब�दल चचा� क� आ�ण भाषबे�दल बोल.ू खपू ध�यवाद. 
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सॉ�ट ि�क�स  

(Soft Skills) 

डॉ. �बनोद �म�ा, 

मान�वक� व सामािजक �व�ान �वभाग, 

इं�डयन इंि�ट�यटू ऑफ टे�नॉलॉजी, �रक� 

�या�यान – 28 

�ब�झनेस लेटस�: फॉरमॅट आ�ण �टाईल 

�यावसा�यक प� े(नमनुा आ�ण प�धत) 

 

हॅलो, आपले NPTL ऑनलाइन ले�चस�म�ये �वागत आहे. आपण सव� या कोस�चा आनंद घेत आहोत अशी               

आशा आहे. मागील �या�यानात आ�ह� �यावसा�यक प�ाब�दल बोललो आ�ण �यां�या संरचनेब�दल           

बोललो. �या�यान संपेपय�त आ�ह� चचा� केल� क� सौज�याने सव� �यवसा�यक प� पहा. अथा�त, भाष�ेया              

बाबतीत आपण �वनयशील असू शकतो आ�ण यो�य �व�पन राखनू आप�या �वचारांचा �वचार केला जाऊ              

शकतो. या �या�यानात आपण �व�वध �व�पाब�दल बोलणार आहोत आ�ण नंतर एक �भावी �यवसाय             

प�ास आव�यक असले�या शैल�ची चचा� करणार आहोत. आता त�ुहाला आठवत होते तसे मी इथे �हटले               

होते क� आप�या संघटनेम�ये प� �लहून घे�याची गरज आहे. आता, �व�वध संघटनांना वेग�या �कारे              

वेगवेग�या �व�पाची स�ुवधा दे�यात आल� आहे आ�ण सं�थेत काय�रत �थेनसुार �या �व�पांना आपण             

�व�प �यावा लागतो �यानसुार बदलू शकतो परंतु इतर �व�पांब�दलह� जाणनू घे�याची काह� हरकत             

नाह�. सहसा प�ाचे 4 �व�प अस ूशकतात. 

�थम पणू� �लॉक �व�प (Full Block / Complete Block Format) आहे. आ�ह� �यांना एक एक क�न                

चचा� देखील क� आ�ण �यांना उदाहरणे देऊन दाखव.ू नंतर सधुा�रत �लॉक (Modified Block) �व�प              

असेल तर आप�याकडे अध� �लॉक (Semi Block) �व�पात असेल आ�ण नंतर आप�याकडे सोपी फॉम�ट              

(Simplified) आहे. आता, आ�हाला पणू� �लॉक �व�पाने काय �हणायचे आहे ते आ�ह� चचा� क� या.               

आजकाल जे प� ेपहायला �मळत आहेत ते सव� 4 �व�प आहेत. 

आता, प�हले �व�प पणू� �लॉक एक आहे. दसुरा एक सधुा�रत आहे, �तसरा इंड�ट केला आहे आ�ण चौथा                 

सरल�कृत आहे. आता संपणू� �लॉक �व�पाची वै�श��ये काय आहेत? आजकाल बहुतके सं�थांम�ये हे             

�व�प, �हणजे पणू� �लॉक �व�प जा�त वापर�यात येत आहे. 

आता, आ�ह� याला संपणू� �लॉक का �हणतो आ�ण ते कशा �कारचे आहेत? आप�याला मा�हत आहे क�                

संपणू� �लॉक �व�पात आपण आतापय�त प� �ल�हताना उज�या बाज�ूया तारखेस �ल�ह�याची �था            
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आ�या आहेत. आप�याला मा�हत आहे क� तार�ख रेखा उजवीकडीलच �ल�हल� आहे, परंतु आता पणू�              

�लॉक �व�पाने मी कधीकधी खूपच हल�या �कारे असे �हणतो क�, आ�ह� खरोखर डा�या पाठोपाठ एक               

होतो, अथ� असा होतो क� प�ाचे सव� भाग डा�या-हाता�या समास वर आहेत. उदाहरणाथ�, जर त�ुहाला               

ल�ात ठेवा क� �यवसाय प�ांची रचना प�हल� असेल तर ती �थम येईल. तर तार�ख ह� डा�या बाजसू                 

असेल. आ�ण तारखे�या खाल� फ�त अ�भवादन होईल �याचा अथ� मी अगद� तार�ख, नम�कार, बंद,              

�वा�र� रेषा, संल�नक सव�काह� डावीकडे �दसेल. या�य�त�र�त, प� म�ये कोणतीह� �वराम�च�हे काढल�            

गेल� नाह�. �वशषेत: शर�र वगळता मी याचा अथ� असा क� आपण तार�ख �लहाल तर कोणतीह� कोमा                

टाक�याची गरज नाह�. खाल� जर आपणआत�या प�यावर प�ुहा एकदा �लहा तर कोण�याह� �वराम�च�हे              

लाव�याची गरज नाह�. आ�ण मगआपण नम�कारानेह� हे अ�भवादन �ल�हतो जे�हा त�ुह� सर �कंवा ��य               

महोदया ��य त�ुहाला �दसेल क� त�ुहाला डावीकडे �दशचेे संरेखन करावे लागेल. अ�भवादन खाल� आपण              

�वषय ओळी देखील �लहू शकाल जो डावीकडे �दसेल आ�ण नंतर ते संरे�खत करेल आपणआपले प� स�ु                 

कराल. परंतु ल�ात ठेवा एक अशी तरतदू आहे क� आतम�ये प�यावर �कंवा अगद� �शंसापर बंद म�ये                

�वराम�च�हे नाह�त, पण प� शर�रा�या बाबतीत, शर�रात खलेु �वराम�च�हे असतील. आ�ण आतील            

प�याम�ये कोणतीह� �वराम�च�हे काढल� जात नाह� हे ल�ात ठेवा आपण हे �वस� नये क� शर�रात               

�वतःच �वराम�च�ह नाह�. हे शर�रात �वराम�च�हे असेल. परंत,ु आत�या प�यात कोणतीह� �वराम�च�हे            

�दल� जाणार नाह�त आ�ण न थांबता दहेुर� अंतराने नम�कार आ�ण �वषयओळीदर�यान परवानगी �दल�              

जाईल. 

◌�इथे एक उदाहरणआहे. आता इथे लेटर हेड आहे जे खरोखर वर�या क� ��थानी आहे. खाल� आपणास असे                 

आढळते तार�ख आहे. आ�ह� तार�ख �ल�हतो आ�ण नंतर सरळ मागा�ने आपण थेट प�याला स�ुवात              

करतो. आत�या प�याम�ये कुठल�ह� �वराम�च�ह दे�याची तरतदू नाह� आ�ण िजथे आ�ह� स�ुवात करतो             

ती महोदय (Dear sir / madam) �यांसार�या सलाम आहे. आ�ण मग हा �वषय (Subject) �लहा आ�ण                

संरेखन आप�याला डावीकडे �दसेल. आ�ण जे�हा आपण ते बंद करायला येणार असाल तर आपण एक बार                

प�ुहा ि�लनम�ट बंद क� शकाल आपण आपला �ामा�णकपणे �कंवा आप�या �व�वासाने �लहायला जात             

आहोत. आ�ण �या नंतर आपण आपले नाव �लहा, आपले नाव टाइप करा, परंतु आपण आपले नाव                

�ॅकेटम�ये ठेवू शकाल आ�ण हे �शंसनीय बंद (Complementary Close) आहे. तथेे जागा न �मळा�यामळेु              

मी �दलेला जागा कमी अस�यामुळे येथे जागा असणे आव�यक आहे, परंतु हे आहे आपण एक अंतर                

राख�यासाठ� असे सचु�वले याचा अथ� आपणास मनापासनू आपले जवळून अंतर ठेवता येईल आ�ण नंतर              

आपण �या �य�तीचे नाव �लहावे. बया�च �करणांम�ये जर त�ुहाला असे वाटले क� एखा�या �य�तीस              

नाव आहे आ�ण सवा�ना हा लेख �ल�हला जात असेल तर आपण नाव खाल� नमदू क� शकता. आ�ण हे सव�                   

आता पणू� �लॉक �व�पाचे उदाहरण आहे. आ�ण बया�च संघटनांम�ये 2 फॉरमॅट वापरात आहेत जे पणू�               

�लॉक �व�पात �कंवा सधुा�रत �व�पात �कंवा सरल�कृत �व�पात आहेत परंतु ल�ात �या क� एक              

अध�बॉ�लक �लॉक असेल तर अध�बंद देखील असेल.  
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येथे प�ुहा एकदा असे उदाहरण �दले आहे क� हे ��य�ात एक �म��तआव�ृी आहे, परंतु प�ुहा आपण येथे                  

शोधू शकता क� आंत�रक प�याम�ये (Internal Address) �वराम�च�ह नाह�. आ�ण मग अ�भवादन            

ओळीतह� �वराम�च�ह नाह�, मग पु�हा �वषयात �वराम�च�हे नाह�त, परंतु हे �वराम�च�हे प�ा�या            

शर�रात (body of letter) खलेु (open punctuation) �वराम�च�ह आहे. आ�ण जे�हा एखाद� �शंसापर बंद              

(Complementary Close) असेल तर ती �यि�त खरोखरच आप�याजवळ �लहू शकत,े याचा अथ� मी             

भाष�ेया �ि�टकोनातनू येथे ल� क� ��त करणार नाह�, परंतु रचना व �व�पा�या �व�पा�या            

�ि�टकोनातनू ल� क� ��त करणार आहे. 

पढु�ल एक सधुा�रत �लॉक आहे. �हणजे या �लॉकम�ये काय बदल आहे? हे �लॉक �व�पन तयार               

कर�याचा माग�ह� �ल�हला जातो, परंतु प�ा, �वषय पं�ती आ�ण अ�भवादन यामळेु �लॉक आहे. ते              

डा�या-बाज�ूया मािज�न दंडा�माणे ग�ठा असतात, शर�रात (body of letter) असले�या प�र�छेदांना           

देखील अवरो�धत केले जातात, परंतु जे�हा ते �शंसापर बंद (Complementary Close) आ�ण �वा�र�             

पय��त येतात माझे �हण�याचा अथ� असा आहे क� या �दशा�नद�श नाह�त, आ�ह� पा�हलेले बरेच लोक ह�                

तार�ख पणू� करतात. तार�ख येथे शीष��थानी उजवीकडील उज�या बाजलूा असू शकत,े मला मा�हती आहे              

क� इथे डा�या बाजलूा ठेव�याची कोणतीह� प�धत नाह�. तार�ख असू शकते ह� ��य�ात वापरक�या�ना              

�दान केलेल� एक �कारची स�ुवधा आहे जी �शंसापर बंद आ�ण �वा�र�ची तार�ख देतात. ते अगद� बरोबर                

असू शकतात �कंवा ते उज�या बाज�ूया असू शकतात, परंतु यो�य आ�ण म�य तार�ख दर�यान, �शंसापर               

बंद आ�ण �वा�र� प�ृठा�या उजवीकडील समास आ�ण क� � दर�यान ठेवल� जात.े �हणनू आ�ह� �याला              

सधुा�रत �लॉक �व�प �हणतो. 

उदाहरणाथ�, येथे आपण हे पाहू शकता क� हे इथे आप�याला उज�या बाज�ूया �दशनेे आ�ण �शंसापरपणे               

बंद हो�याची तसेच उज�या हाताने उजवीकडे ह�ता�र ओळ देखील आढळेल. उदाहरणाथ� एक �शंसापर             

बंद असेल तर, तो आभारदर�यान येऊ शकतो. याचा अथ� असा क� ते म�यभागी येऊ शकतात, पण जे�हा                 

प�यावर येतात �कंवा जे�हा आत�या प�यावर येतो त�ेहा ते नेहमी डा�या हाता�या बाजलूा असते आ�ण               

नंतर खाल� ��य सर ह� �वषयओळ असेल. आजकाल, एक नवीन प�धतआल� आहे क� ��य सर�यानंतर                 

बरेच लोक �लहायला स�ुवात करतात �कंवा कोलन टाकत आहेत. ��य सर यानंतरह� काह� सं�था देखील               

कोलन देऊन पढेु आले आहेत. परंतु ल�ात ठेवा बाक��या गो�ट� डा�या बाजलूा सरक�या आ�ण अ�रां�या               

ओळीत खलेु �वराम�च�हे असतील. �हणनू, याला अ�राचा सधुा�रत �व�प असे �हणतात. पढेु, इथे प�ुहा              

एकदा असे उदाहरण �दले आहे जे त�ुह� प�ुतकाने घेतलेले हे पाहू शकता. याचा अथ� आप�याला येथे डटेा                 

लाईन उजवीकडे �दसेल आ�ण मी सां�गत�या�माणे मी सां�गतले क� डटे लाईन �शंसापर बंद आहे, माझे               

�हणणे आहे क� आपण येथे बंद केलेले परूक बंददेखील पाहू शकतो, पण �यानंतर डटेा लाईन आ�ण बंद                 

करा आ�ण अखेर�स, �वा�र� रेषा डावीकडे �दसे. अ�यथा तु�हाला प�ा मा�हत आहे, मग अ�भवादन हा               

�वषय आ�ण मग �या प��केचे सव� भाग �लश झाले आहेत. �या सव� जणांना ि�लड केले आहे कारण ते या                   

�लॉकम�ये आहेत. �हणनू, आ�हाला �वचारात �यावे लागेल. 

 246  



पढु�ल अध� �लॉक �व�प आहे. अध� �लॉक �व�पात आप�याला मा�हत आहे क� नाव अध� आहे, अध�                

�हणजे अधा� तर, हे फ�त अध� �लॉकच राह�ल. तर, अ�धक �कंवा कमी हे सधुा�रत �लॉक शैल� सारखेच                 

आहे. आपण काह� जाणता हे आप�याला मा�हत आहे क� काह� प� लेखकांना असे वाटते क� सधुा�रत                

�लॉक आ�ण अध�-�लॉक �व�प ह� एक आहेत. तर, एक फरक आहे. आ�ण फरक असा आहे क� प�र�छेद                 

इंड�ट आहेत. �हणजे आपण एक प�र�छेद स�ु के�यानंतर एक जागा सोडल� पा�हजे. प�ुहा दसुरा प�र�छेद               

असेल तर आपण इंड�ट करावे लागेल. �हणनू, जे�हा आपण प�र�छेद इंड�ट करतो ते ��य�ात सुंदर               

�दसतात. �दनांक आ�ण �शंसापर बंद ह� सधुा�रत �लॉक शैल� �माणेच आहेत आ�ण नंतर डा�या              

मािज�नवर आतील प�ा �ल�हले आहे. तर, ह� अध� �लॉक �व�पाची वै�श��ये आहेत. 

आता, येथे आपण पाहु शकता हे ��य�ात एक प� आहे जे सं�थापासनू आहे. येथे आपण तार�ख �कंवा                 

उजवीकडील तार�ख �कंवा डा�या बाजलूा देखील �लह�लेल� तार�ख सापडत नाह�, परंतु ह� तार�ख मध�या              

म�ये �ल�हलेल� आहे, आप�याला मा�हती आहे. आ�ण सं�थेचे नाव प� हेड डा�या बाजलूा आहे. तर               

वेगवेग�या सं�थांना �यां�या प� तयार कर�या�या �कंवा तयार कर�याचा वेगवेगळा माग� आहे. आ�ण             

जर �या छाप�या असतील तर आप�याला काह�ह� मा�हत नस�या�शवाय आप�याला प� हेड प� �लहायचे              

असत.े नंतर तार�ख येथे आहे आ�ण प�ुहा आपण येथे शोधू शकता आतील प�ा आपण जाणता डावीकडे                

आहे जे जे नाव आहे आ�ण नंतर इथे या �य�तीने ते ��य �ी �कंवा ��य मम �ल�हत नाह�, परंतु �यांनी                    

��य अशा आ�ण अशा अशा काह� गो�ट� �वसर�या. आता �या अथा�ने ते अ�र �ा�तकता� मा�हत               

��य�ात अथ�. �याला प� �ा�तकता� माह�त आहे. कधीकधी असे घडते क� बया�चदा लोक �य�ती�या �लगं               

ब�दल देखील ग�धळ होतात. अशा प�रि�थतीत त�ुहाला फ�त �य�तीचे प�हले नाव �लहावे. उदाहरणाथ�,             

��य, जर त�ुह� ��य �लह�त असाल तर त�ुह� �टेलाचा ��य �टेफनी �लहू शकता, याचा अथ� आपण �या                 

�य�तीचे �लगं मा�हत नाह�. आ�ण जर त�ुहाला ��तसाद असेल तर तु�हाला �यवसाय प� �मळेल, जर हे                

उ�र प� असेल तर ते सहकाया�ने स�ु होईल, हेच िजथे आपण सौहादा�ब�दल बोलतो �तथे ��येक               

�यावसा�यक प� सौहाद�पणू� असतो. तर, आपण काय करतो ते आपण एका प�ासाठ� ध�यवाद �ल�हतो.              

मी याचा अथ� असा असू शकते क� माझा असा अथ� असा होऊ शकतो क� काह� लोक अशा �कार�या आ�ण                   

अशा �कार�या प�ांब�दल ध�यवाद �लह�त आहेत, परंतु नंतर आपण लेखी प�धतीचे अनसुरण क�             

शकता जसे मी आधी�या �या�यानात आपण आपला संदभ� �मांक आम�या संदभ� �मांक �लहू शकता.              

�कंवा आपण यासार�या आ�ण अशा �कार�या प�ांब�दल ध�यवाददेखील उ�लेख क� शकता आ�ण            

नंतर आपण लगेच जे �वषय �मळवायचे आ�ण नंतर उ�र देत असाल तर आपण �यांना काह� मा�हती देत                 

  असाल तर हे �प�टपणे सांगणे चांगले असते क� माझे रा�य सरळ आहे. मला असे �हणायचे आहे क�                 

�व�रत शोधनू काढा, कृपया संल�न संल�न शोधा, कृपया असे संल�न करा क� याचा अथ� असा क�                

स�ुवातीस भरपरू लेखन कर�याची आव�यकता नाह�. कारण लोकांकडे वेळ नसतो आ�ण �यास �यास             

अ�धक ग�धळात टाकू शकत.े �हणनू, सरळ सांगणे नेहमीच चांगले असत,े �वशषेत: उ�लेख क�न             

�यानसुार आ�ण अशा �कारचे तपशील शोधा. आ�ण शवेटची रेषा ह� शवेटची ओळ नेहमी सौहाहाचा अथ�               

असावी �यामळेु सव� �कार�या �यावसा�यक प�ांम�ये आपण जे�हा �यावसा�यक प�ां�या �व�वध           
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उदाहरणांब�दल बोलतो त�ेहा आप�याला सापडले. आपण ल�ात येईल क� आप�याला प�ुहा मह�व            

�यावे लागेल �हणजे आपण काह�तर� �हटले आहे, परंतु नंतर एक �कारचे आवाज तथेे आहे जेणेक�न हे                

��य�ात शो दश�वेल. केवळ आप�या �ामा�णकपणाच न�हे, तर �याच वेळी आप�या �यवसायाचा अथ�             

एक �कारे, आप�याला मा�हत आहे कारण ��येक �यवसाया�या प�ांना एक �म��वाचा �ि�टकोन असावा             

लागतो कारण आपण अशा �कारचा असा �ि�टकोन ठेवतो �यात आपण कॉल कर�त असतो आ�ण मग               

अखेर�स, प�ुहा एकदा येथे आपण शवेटचा पया�य शोधू शकता, �हणजे आपण सोडू शकता �यास              

घेत�याखेर�ज �व�छ बंद आहे�याला असेह� �हणणे होते क� ते �न�ठेने �हणाले आ�ण नंतर तो डावीकडे               

�कंवा उजवीकडहे� नाह�, पण �याम�ये आ�ण दर�यान पण काळजी घेणे आव�यकआहे क� डटेाला आ�ण               

�शंसापर बंद ते खरच सरळ रेषते आहेत. कधीकधी मी �हणाले क� कंुपण असणे आव�यक आहे. तर,                

कृपया एन�लोसस�ची सं�या जोडा आ�ण �लहा. 

पढु�ल �व�प सोपे आहे. सो�या �व�पात, लेखकांना �ा�तक�या�ची ि�थती �कंवा �लगं मा�हत नाह�. मी              

�हटलं क� आपण �टेफनी ला ��य �लहायचा, �टेलासारखं आहे, पण नंतर तार�ख, परूक बंद आ�ण               

�वा�र� उज�या हाताने मािज�नम�ये अंतर ठेवलेल� आहेत याचा अथ� असा होतो क� या स�ुवधेमळेु बया�च               

संघटनांचा असा अथ� होतो क� असे प� टाइप करणे फार कठ�ण नाह�. तर, ते काय करतात, ते काह�                  

�व�श�ट �करणांम�ये सापडतील अशा ��य�ात सो�या �व�पासाठ� जातात आ�ण ते ल� रेखा            

(Attention Line) देखील उ�लेख करतात. उदाहरणाथ�, जर आपण एका सं�थेतनू �ल�हत असाल आ�ण             

संघटने�या एखा�या �व�श�ट �य�तीचे ल� वेधू इि�छत असाल तर. ल� रेखा (Attention Line) नंतर              

एक �तंभ ठेवा आ�ण नंतर �व� अ�धकार� �लहा �कंवा आपण रिज��ार �व� �कंवा जे काह� �लहू.                

�वाभा�वकच तो सं�थेला जातो, परंतु लगेचच तो �या �व�श�ट �य�तीस पाठ�वला जाईल. तर, हे फार               

मह�वाचे आहे. येथे आपण एक उदाहरण पाहू शकता. 

सरल�कृत प�ात एक आव�यक आहे क� आपण सलाम (Salutation) करा. फ�तआत�या प�यावर �लहून              

�कंवा �या �य�तीचे नाव �लहून आपण लगेच प� स�ु क� शकता, परंतु आप�याला �वषय �यावा लागेल.                

आप�याला येथे प� पाठ�व�याचा �वषय �यावा लागेल आ�ण तार�ख दे�यात येईल आ�ण इतरांची तार�ख              

उज�या बाजुला असेल तर �तथे फ�त �या�या ऑ�फसरला �ादे�शक �य�तीचे पद आहे. आ�ण अगद�              

खाल� नम�कार देखील उ�लेख नाह�. याचा अथ� असा होत नाह� क� ते दखुत आहे, ��य�ात, कधीकधी                

आप�याला मा�हत आहे क� लोकांना हे �ासदायक �कंवा अपमानजनक आहे, परंतु हा ��न नाह�. हे खरं                

आहे कारण प�काराचे लेखक हे जाणत नाह�त आ�ण ते �लगंब�दल �प�ट नाह� आ�ण ते अ�धकृत आहे                

�हणनूच ते आ�धका�रक �यवसायात येतात आ�ण �यांनी �मणांब�दल होणा-या पैशा�संगी �ल�हले आहे            

हे ��य�ात �वषय आहे आ�ण ते सरळ, ते स�ु होते प� आ�ण मग तो जे काह� असेल ते चचा� करत.े आ�ण                     

अखेर�स, अशा प�ात एक �शंसापर बंद ठेव�याची �कंवा रजेची वाटचाल कर�याची आव�यकता नाह�.             

उलट आप�या �ाना�माणेच मला वाटते क� आपण ल�ात ठेवू शकतो क� मी मे�याम�ये काय चचा� केल�                

ती एक मेमोसारखीच आहे तर, तथेे आपण फ�त आपले �वतःचे नाव �लहू शकता, �याचा अथ� लेखक                

असेल आ�ण �याला उज�या हातात कोपया�त �ल�हले आहे. �यामळेु, डटेालाईन आ�ण �स�नेचर ओळी ते              
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एकमेकां�या इतर गो�ट�ंशी संरेखन करतात, ते खलेु �वराम�च�हे आहेत, पणआत�या प�यात कोणतीह�             

म�ुत �वराम�च�ह नाह�. �वषय पं�तीचा उ�लेख नाह� �यात �शंसापर बंदचाह� उ�लेख नाह�. �हणनू, हे              

प� �ल�खतचे सरल�कृत �व�प असे �हटले जात.े आ�ण �यात जा�त वेदना नस�यामळेु अनेक सं�थांना              

हे सोपे वाटते परंतु ल�ात ठेवा क� आप�याला काय करायचे आहे जे�हा आपण एक प� �लहायला जात                 

आहात त�ेहा �या �व�ृीचे पालन करा आ�ण �या प�धतीचा अवलंब करा जे आप�या मालक�चे आहे.               

प�ांचे �व�प समज�यावर आप�याला काय असावे हे जाणनू घे�यास उ�सकु देखील असू शकतात.             

�यवसाय प� �ल�हत असले�या शैल�चे प� �वशषेतः �यवसाय प� इतर �कारांपे�ा वेगळी नाह�, परंतु              

नंतर इतर �यवसाय �कारातील लेखन आप�याला आढळेल जे�हा श�दांची �नवड �व�श�ट �े� �कंवा             

�व�श�ट श�द �वषय �कंवा �व�श�ट श�दावर अवलंबनू असेल सम�या परंतु एका प�ात, जर� सम�या              

वेगळी असल� तर�ह� ती सौज�य �कंवा सौहाद�पणू� आहे. �हणनू, एक भाषा �वीकार करा �या भाषते               

आपण समजनू घेणे आव�यक आहे �या सव� भाषते सांगा, भाषते एक �म��वाचा ��ट�कोन आला आहे हे                

समज�याचा �य�न क�या. माझा वाचक अनकूुल ��ट�कोन �हणजे वाचक मै�ीपूण� �ि�टकोना�वारे           

आपण वाचका�या ि�थतीत राहणे. �हणनू, आपण असे केले तर आपण �वत: ला वाचकां�या ि�थतीत              

अस�यासारखे वाट�यास, �वाभा�वक�र�याच प� पाठव�याआधी बरेच �नयोजन करणे आव�यक आहे.          

आ�ह� आधीच चचा� केल� आहे क� एक प� त�ुहाला ��त�न�ध�व करते �कंवा �या�या अनपुि�थतीतह�              

एखा�या �य�तीचे ��त�नधी�व करते �हणनूच प� वाचकांना अनकूुल आहे. आ�ण ते वाचकांना अनकूुल             

कर�यासाठ�, आप�याला हे स�ुनि�चत कर�याची देखील आव�यकता आहे क� ते आप�याला �ि�टकोन            

राखनू ठेवा. काह� वेळा आपण �व�श�ट रेष �लहू शकता आ�ण आप�याला असे वाटते क� समान ओळ                

�कंवा तीच प� तमु�यापय�त पोहचत असेल तर कदा�चत आपण चांगले अनभुवत नाह�. आ�ण ते              

आप�याला आपल� भाषा सधुा�रत कर�याची आ�ण एक अशी भाषा तयार कर�याची संधी देईल �याला              

एक �ि�टकोन आहे जो अनकूुल आहे. आ�ह� सौज�याने व �वचार�व�नमयाब�दल देखील चचा� केल� आहे.              

त�ुहाला मा�हती आहे क� त�ुह� सौज�याने कसे बनाऊ शकता. आता जे�हा आपण प� �ल�हत आहात               

त�ेहा हे सौज�याने मागणी असत,े जसे आ�ह� ��येक �यावसा�यक प��केत आ�ह� आप�याला एक             

ध�यवाद न�द क�न सांगतो. �हणनू, ध�यवाद नोटसह �ारंभ करा आ�ण देखील उ�लेख करा कारण              

आप�याला मा�हत आहे क� एक प� कने�ट कर�याचा एक मा�यमआहे. �हणनूच जे�हा आपण एखा�या               

प� �ल�हताना अशा �कारे ध�यवाद �दले आ�ण आपण ��य�ात जोडत आहात, त�ेहा आपण ��य�ात              

वाचकास �कंवा दोन दर�यान�या पवू��या प��यवहाराचे �मरण क�न देणारे आहात. तर, एक �कारचे             

कर�सी ठेवा आ�ण �वचारात �या. �हणनू, जे�हा आपण �वचारात घे�या�वषयी बोलतो, त�ेहा आप�याला             

केवळ भाषपेे�ा वरच न�हे, तर लांबीब�दल�या साम�ीब�दल देखील �वचार करावा लागतो. त�ुहाला            

मा�हती आहे, आज कोणालाह� लांब प� नको आहे. रोजगारा�या नोकर�स �कंवा नोकर�तनू बाहेर पडणे              

�हणजे �कती प� वाचणे परेुसे नाह�. �हणनू, केवळ सौहाद�पणू� भाषा �कंवा स�य �ि�टकोन बाळगूनच              

न�हे तर �बदंकूडे जाऊन आपण केवळ आपले �वचार दश�वू शकता. आ�ण खास क�न �यावसा�यक              

प�ांम�ये त�ुहाला हे �श�टाचार राख�याची गरज आहे, क� आपण �व�श�ट जात आहोत हे �बदंू आहेत.               

काह�वेळा आपण जे�हा काह� व�तूंची मागणी करता त�ेहा आप�याला ते सापडतील आ�ण ते यो�य              
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मागा�ने येत नाह�त �कंवा �वलंब झाला आहे �कंवा काह� अ�य �कारचे ग�धळ आहे आ�ण आपण सगळे                

संत�त होतो आपण सगळेच माणसु आहोत, आपणह� राग येतो पण ल�ात ठेवा क� जर त�ुह� रागाने                

काह� �लह�त असाल तर ते वेगळे होणार आहे. �हणनू, �हणनूच आपण �ा�तक�या��या ि�थतीत �वतःला              

ठेवले पा�हजे आ�ण �याच �च�ना�तत प� आप�याला काय �मळावे याचा �वचार करावा लागेल. �यामळेु,              

टाळ�याचा सव��म माग� �हणजे वाचकांना दोष देऊ नका. समजा एखा�याला त�ार प� एखा�या सं�थेत              

काम करत असेल आ�ण त�ार� प�ाची भाषा खपू आ�मक असेल तर त�ार प� �ा�त होईल. हे खपू                 

आरोपाने भरलेले आहे, भाषा फारच कठोर आहे हे फारच कठोर श�द आहेत. �हणनू, अशा ि�थतीत आपण                

वाचकांना दोष देऊ न ठेवता नेहमीच एका सरु��त ि�थतीत �वतःला ठेवू शकता. वाचकांना दोष देऊ नका                

आ�ण �शवाय कधी कधी जे�हा आपण काह�तर� �ल�हत असतो त�ेहा खपूच नकारा�मक गो�ट�ंचा वापर न               

करता �वतःला मया��दत करणे नेहमीच उ�म असते. उदाहरणाथ�, जर आपण अशा वेळेस हे पैसे भरणार               

नाह� तर कोणीतर� �ल�हतात. याचा अथ� असा क� आपण �ाहक �हणनू आपण गमावणार. याचा अथ�               

असाह� होऊ शकतो. अशा�कारे आपण या �कारे असे �लह�त असाल तर आपण एक �कारचा सौहाद�               

राखत नाह�. �हणनूच, आपण जे काह� �ल�हत आहात �याब�दल आपण �वचार करायला पा�हजे. आ�ण              

सवा�त उ�म माग� �हणजे आपण काह�तर� �ल�हले आहे. न�क�च, आपण जे काह� �लहू शकता ते खरे असू                 

शकत,े परंतु ते कदा�चत देखील दखुू शकत.े तर, आपण �ि�टकोन बदलू शकता आ�णआपण असेह� �हणू                

शकता, क� अशी र�कम अशा वेळेत केल� जाईल. �हणजे आपण असेच �हणतआहात, परंतु आप�याकडे               

एक वेगळी भाषा आहे. आ�ह� आम�या �ाहकांशी सतत संबंध ठेव�यासाठ� वेळेवर पेम�टची �शंसा करतो.              

आ�ण मग आपणास अ�यंत तंतोतंत असणे आव�यक आहे, परंतु तंतोतंत हो�यासाठ� साम�ीचे �याग             

करणार नाह�. तंतोतंत रहा पण नैस�ग�क �हा. आपण खपू सोपं असतं. जे�हा मी साधी �हणते त�ेहा मला                 

असे �हणायचे आहे क� श�दांची �नवड सोपी असल� पा�हजे आ�ण श�दांची �नवड �व�श�ट असणे              

आव�यक आहे. मला असे �हणायचे आहे क� आपण त�ार प� �ल�हत आहात, �कंवा आपणऑड�रची एक                

प� �ल�हत आहात, परंतु आपण �य�त कर�त नाह� आहात �कंवा आपण या �कारचे मॉडले �कंवा               

मेकअपचे �कार, �डझाइनचे �मवार�, अशा �कारचे रंग. अशा प�रि�थतीत आपण केवळ अिजबात            

गैरवापर होऊ शकत नाह�, परंतु आपण �व�श�ट होत नाह� आ�ण आप�याला मा�हत आहे क� �व�श�ट               

अ�रे जलद ��तसाद देतात. या�य�त�र�त त�ुहाला देखील यो�य वापरा�या दर�यान फरक करणे            

आव�यक आहे आ�ण आ�ह� आम�या प�ांवर ��तसाद देणारे �कंवा एखा�या सं�थेत प�े तयार करणार�              

लोक �हणजे आप�यासार�या आ�ण आप�यासार�या लोक आहेत. तर, आपण आ�ण आपण जे�हा            

संघटने�या �ि�टकोनातनू �ल�हत असता त�ेहा आपणास काय फरक समजनू घे�याचा �य�न करा,            

आपण आमचे �लखाण करावे, परंतु काह� वेळा आप�याला अनौपचा�रक अस�याची आव�यकता           

अस�यास, केवळ आपण एक �यव�थापक �वाभा�वकपणे �ल�हतो तो मी �लहतो आ�ण जे�हा ते             

�ल�हतात त�ेहा तो ��य�ात सं�थेचे ��त�न�ध�व करतो. आपण स��य सव� आप�या सव� वा�ये मसदुा              

करणे हे नेहमी चांगले असत.े आ�ण आपण नेहमी स��य �वषयांचा वापर क� नये. जे�हा आपण �यांना                

काह� चांगल� बातमी देत   असाल त�ेहा ल�ात ठेवा नेहमीच चांगले आहे क� ते नेहमी स��य आवाजाचा                

वापर करणे चांगले असत,े परंतु कधीकधी जे�हा आप�याला असे वाटते क� आपण एखादे प� �लहावे जे                
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अ��य� आहे उदाहरणाथ�, जे�हा कोणीतर� आपणास दोषी ठरवले �कंवा आपण नैस�ग�क�र�या आपलं            

र�ण कर�याचा �य�न कर�त त�ुह� एक अ��तम बांधकामासाठ� जावं लागलं. बर�च उदाहरणे आहेत जी              

अ�तशय अ�यवहाय� वाटतात. 

उदाहरणाथ�, आपण पाहू तर. काह� प�े घेतले�यांपैक� काह� वा�य आप�याला आढळतील आ�ण आपण             

�याऐवजी असे भाषा टाळल� गेल� पा�हजे असे वाटते. उदाहरणाथ�, आप�या रे��जरेटस�ची वॉरंट�            

आधीपासनूच कालबा�य झालेल� नसेल आप�या भाषमेळेु आप�या मशीनसाठ� कोणतीह� सेवा �दान           

केल� जाईल. आता, आ�ह� �हणतो क� �यवसा�यक संघटना आप�या �ाहकांसोबत एक स�भाव            

राख�याचा �य�न करतात आ�ण जर ते वापरत असतील तर अशा भाषा �लहू शकतील, अशा भाषचेा वापर                

करा. ती कदा�चत खपू अपमाना�पद असेल तर, हे सधुा�रत केले जाऊ शकते आ�णआपण �यास अ�तशय                

सकारा�मक भाषते �लहू शकता. आ�ण मगआपण असेह� �हणू शकता क� आ�ह� आपला वैध �ाहकांपैक�               

एक �हणनू �कंवा आपले मौ�यवान �ाहकांपैक� एक �हणनू आपले �वागत करतो, परंतु पढु�ल वा�य ह�               

�या व�तसूाठ� असू शकते जे वॉरंट� कालावधी आ�ण �कती र�कम बाहेर आहे आ�ण आपण असे करणे                

आव�यक आहे. �कंवा जे लोक सेवांची अपे�ा करतात �यांना वॉरंट� कालावधीनंतरह� सेवेसाठ� पैसे �यावे              

लागतील. आता हे सकारा�मक आहे. येथे आपण असे �हणत नाह� क� कालबा�य झाले आहे �हणनूच               

आपण असे करणार नाह�. आपण पढुची वा�य पहात आहात क� आ�हाला आनंद होत आहे क� आ�ह�                

आता आप�या झरेॉ�स मशीनला पाठवू शकता. आ�ह� भ�व�यातह� आम�या �ाहकांकडून ऑड�र �ा�त            

कर�या�या तयार�त आहोत. प�ुहा एकदा, हे देखील बदलले जाऊ शकते आ�ण आपण नेहमी आप�या              

नवीन झरेॉ�स मशीन शोधू शकता हे सांगू शकता. नेहमी असे �हटले जाते क� जे�हा आपण �यवसाय प�                 

�ल�हत असाल त�ेहा आपण एक �कारचा संबंध चालू ठेवत आहात. आप�याला प� �मळाले आहे              

�याम�ये अशी साम�ी आहे, आपला अज� ऐकला जाऊ शकत नाह� कारण आपण आमची पा�ता पणू�               

करत नाह� तर पढु�या वष� त�ुह� �य�न करा. ह� भाषा खपू अपमानजनक आहे असे नाह�. �हणनू, हे                 

सधुा�रत केले जाऊ शकते आ�ण आपण सकारा�मक भाषा देखील तयार क� शकता. आपण असेह� �हणू               

शकता क� आम�या सं�थेस पूण� शै��णक तपशीलांसह पणू� वाढलेला अज� अपे��त आहे. आ�ह�             

आप�याला �व�ततृ पनुरारंभ सादर कर�यास �वनंती करतो तर, आता ह� भाषा अ�तशय �वन� वाटत              

आहे आ�ण या भाषचेे �वागत आहे असे �दसते काह� इतरह� आहेत, उदाहरणाथ�, जर आपण एक अम�ूय                

�ाहक �हणू इि�छत असाल तर आप�याला आम�या गुणव�ा �नयं�ण �वभागात पणू� �व�वास आहे हे              

आप�याला मा�हत असले पा�हजे, आ�ह� वाहतकू काळात झाले�या नकुसानभरपाईसाठ� जबाबदार नाह�.           

आता, जर� हे बरोबर आहे तर� अशा भाषते बोल�याचा �कंवा अशा भाषते �ल�ह�याचा आपण कधीह�               

�य�न क� नये. आपण नेहमीच �हणू शकता क� आ�ह� आम�या गुणव�ा �नयं�ण �वभागात परेुसे              

काळजी घेत आहोत, नेहमीच वाहतकू म�ये काह� गो�ट� आम�या हातात नसतात. �कंवा आपण हेह� सांगू               

शकता क� वाहतकू म�ये गो�ट� चकु��या असू शकतात, आ�ह� आप�याला सेवा �दान कर�यासाठ� नेहमी              

तयार असतो. मला असे �हणायचे आहे क� तु�ह� �ाहकांना गमावू नयेत आ�ण प� एक पलु (Bridge)                

आहे. हे सं�थेशी कने�ट करते लोक कने�ट करते आ�ण मला आशा आहे क� आपण एखा�या �व�श�ट                
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सं�थे�या �व�पाचे अनकुरण क�न, प�ांची मसदुा धोरणे आ�ण एक सौहाद�पणू� भाषा �टकवनू ठेवू             

इि�छत असाल तर एक �यावसाईक यो�य भाषा मला वाटते क� आपण सवुणा�सारखे �च�हां�कत कराल.              

खपू ध�यवाद. 
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सॉ�ट ि�क�स  

(Soft Skills) 

डॉ. �बनोद �म�ा, 

मान�वक� व सामािजक �व�ान �वभाग, 

इं�डयन इंि�ट�यटू ऑफ टे�नॉलॉजी, �रक� 

�या�यान – 29 

�यावसा�यक प�ांचे �कार - भाग 1 

 

मी सॉ�ट ि�क�सवर�ल एनपीट�ईएल ऑनलाइन �या�यानाम�ये �वागत करतो, आ�ण स�या आ�ह�           

�यवसाय प�ांसोबत काम करत आहोत. आ�ह� आधीच �यावसा�यक प�ां�या त�वां�वषयी बोललो आहे,            

आ�ह� रचना, �व�प, शैल� याब�दल बोललो आहे, �यवसाय प�ां�या सव� आव�यक बाबीं�वषयी बोललो             

आहोत. कदा�चत आपण हे जाणनू घे�यास उ�सुक असू शकता क� जे�हा आपण एखा�या संघटनेत              

सामील होता �कंवा आपण एखा�या संघटनेत असता त�ेहा आप�याला कोण�या �दवसात प� �ल�हणे             

आहे. आता, आप�या पढु�ल उदाहरणेसह या �यवसाय प�ां�या �कारांचे वण�न करणाया� �या�यानाचे            

पढु�ल वण�न करतील. आ�ण आपण हे पाहू देखील कसे प�धतशीरपणे, भा�षक प�धतीने, कसे �भावी              

प�धतीने, आपण �यवसाय प� तयार करेल. जे�हा आपण �यवसाय प�ां�या �कारांब�दल बोलतो त�ेहा             

त�ुहाला सापडले क� मी आधी सां�गत�या�माणे, कामा�या �व�पावर अवलंबनू, उ�देशानुसार आ�ण           

गरजांनसुार या �ेणीतील �थम �ेणीतील फरक देखील असतील. 

जर� सव� �यापार� प�े स�भावना प�े असल� तर� मी �यवसाय प�ांवर�ल मा�या भाषणा�या             

स�ुवातीपासनू आ�ह करत आहे, ते चौकशीचे प� असू शकत,े �व�� प�, आदेश प�, �े�डटसाठ�चे प�े               

असू शकतात. आ�ण काह�वेळा सं�ह असू शकतात, जेथे आपण प� लेखकां�या �वनंतीची पतू�ता करणार              

नाह� आ�ण आपण �यांना नकार प� �ल�हणार आहात, तर तथेे एक दावा प�, समायोजन प� असू                

शकतात. आता या सव� �कार�या प�ांम�ये फरक �हणजे केवळ भाषा आहे, फ�त हाच ��ट�कोन आहे,               

�कंवा ते केवळ प� �ल�ह�यासाठ� �ल�हलेले प� आहे, परंतु �यवसायांम�येच आपण �यां�या गरजा काय              

आहेत हे पाह�यासाठ� आ�ण �यांची आव�यकता कशी पणू� करणार आहात ते पाह�यासाठ�, आपण             

लोकांना सहजपणे �ल�हत आहात. असे सां�गतले गेले आहे क�, एक यश�वी �व�� प� जा�हरात�माणेच              

�लहले पा�हजे. आता आपण नवीन उ�पादन �वक�सत केले आहे आ�ण आपण हे उ�पादन बाजारात              

बाजारात आणू इि�छता, �यासाठ�च आप�याला जा�हरात स�ुवधा आहे. परंतु �य�ती देखील आप�याला            

जाणनू घे�यास इ�छुक आहेत इतर सं�था जाणनू घे�यास इ�छुक आहेत आ�ण जर आप�याकडे काह�              

�ाहक असतील जे आधीच अि�त�वात असलेले �ाहक असतील तर आपण �यां�याम�ये आपले उ�पादन             
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�चार क� इि�छत आहात. मी मा�या मोटारसायकलसाठ� एका �वमा एजंसीकडून एक पॉ�लसी खरेद�             

करतो, त�ेहा मला आठवतआहे, काह� �दवसांनंतर मी हे बघतो क� ते मला प�ाने �कंवा फोन�वारे �वचारत                 

आहेत क� इतर कोण�या वाहनांमळेु मा�याजवळ इतर स�ुवधा आहेत हे ��य�ात वाढ�व�यासाठ� आ�ण             

�यां�या �ाहकां�या आधारावर केवळ वाढ कर�याचा माग� नाह�, तर �यां�या उ�पादनांची स�ुवात आहे.             

तर, �व�� प� देखील समान काय� आहे. आता जे�हा आपण एखा�या �व�� प�कारा�या काया�ब�दल              

बोलतो, त�ेहा फं�शन ये�याआधी आपण पाहू या क� एका �यावसा�यक प�ाम�ये इतर प�े आ�ण अ�य               

प�े यां�यापे�ा वेगळे कसे �दसतात. �थम एक �प�ट साम�ी आहे जशी आ�ह� आधीच चचा� केल� आहे                

ती �हणजे स�द�छाचे टोन, आ�ण नंतर यो�य �व�प. मागील भाषणात आपण �व�वध नम�ुयांब�दल             

बोललो आहे आ�ण आप�या गरजेनसुार आ�ण आप�या सं�थेत चालले�या सरावानसुार आपण एक            

फॉम�ट ठरवू शकता, परंतु नंतर समजा क� आपण बसतो आ�ण �व�� प� �ल�हताना आपण खरोखर काय                

ल�ात ठेवले पा�हजे, माझे �हणणे आहे जे�हा आपण �व�� प� �ल�हत असाल त�ेहा काह�वेळा एखादा               

नवीन उ�पादन ��े�पत कर�या�या �कंवा नवीन उ�पादनांचा �चार करताना आप�याला आढळेल परंतु            

काह�वेळा आपण त�ार कर�त आहात, कधी कधी आपण ��तसाद देत आहात, कधी कधी आपण ऑड�र               

न�दवत आहात, कधीतर� आपण �या ऑड�रला ��तसाद देत आहात, या संबंधात हे अन��ट गोवर काय               

�हणतात त े�वचारात ठेवणे अगद� यो�य आहे. 

आ�ण जर त�ुह� हे आप�या मनात ठेवले तर मला वाटते क� तमुचे सव� �व�� प�, तमुचा �यवसाय प�                  

यश�वी होईल. कारण आप�याला मा�हत आहे क� प� 2 �यवसायांतील �यवसायात देखील प��यवहार             

आहे. काह�वेळा एखाद� �य�ती रागावलेल� असू शकते तर कधी तु�हाला एक �चडलेले प� येईल आ�ण ती                

�य�ती खपू उ�धट, अस�य होईल �यावेळेस सर अन��ट गोवर आ�हाला स�ला देतो क� आपण �वशषेतः               

�वन� बणा. जर तो ग�धळाकडे �नघाला तर, जर तो ग�धळलेला असेल तर, गो�ट�ंब�दल मा�हती              

नस�यास, स�ुप�ट �हा. याचा अथ� असा होतो क� आपण एखा�या �कारचे �प�टतचेे पालन केले पा�हजे.               

�याला मदत के�याब�दल कौतुक वाटेल. काह�वेळा आपण एका �व�श�ट सम�येसाठ�, एका �व�श�ट            

पैलवूर, दसुया� प�ाने आप�याला मदत केल� आहे, परंतु नंतर ती परत करणे देखील आव�यकआहे आ�ण                

आपण आप�या सेवांचे कौतकु क�न परत यावे आ�ण आपण �याची मदत �शंसा कराल. �याने एखा�या               

चकूुन त�ंुगात टाकले तर तो कबलू करतो. काह�वेळा आप�याला असे प� �ा�त होऊ शकतात िजथे दसुरा                

प� आप�याला सांगेल क� आपण अशा �कारचे चकु�चे होते तर आप�याला हानी पोहोचल� असेल तर               

आपण म�ुतपणे आ�ण अगद� आभार सह �वीकारले तर�ह�. ��य �म�ांनो मी तमु�या सवा�ना �वनंती              

करतो आ�ण मी त�ुहाला हे सव� �लहून ठेवणे आव�यक आहे क� जे�हा आपण �यावसा�यक प� �कंवा                

�व�� प� तयार करता त�ेहा. मी �हणालो क� �ीमान अन��ट गोवर यांनी सव� �कार�या �यावसा�यक               

प�ांचा ि�वं�टसा अस�याचे �हटले आहे, तर आपण �व�� प� �लहायला जात आहात का ते आप�याला               

सापडतील आ�ण आपण एखा�या �व�श�ट उ�पादनाब�दलची क�पना बाळगा जी आपण �यास �ो�साहन            

देऊ इि�छत आहात कायम राखणे नेहमी चांगले आहे एडा ���या अनसुरण नेहमी चांगले आहे; ह�               

एआयडीए ���या आहे ��य�ात हे त�ुहाला प� �लहायला कसे मदत करेल. तर हा एक सं���त �प आहे                 
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जो AIDA (A) अट�शनसाठ� आहे, (I) �याज दश�वतो, डी �हणजे मागणी आ�ण A फॉर अ◌ॅ�शन. याचा                

अथ� जे�हा आपण एक प� �ल�हणे स�ु करता त�ेहा �थम आपण एखा�या �व�श�ट उ�पादनाब�दल              

आप�या �ाहकाचे ल� काढणे आव�यक आहे. आ�ण मग एकदा त�ुह� ल� वेधनू घेतलं क� आपण काय                

करायला पा�हजे हेच त�ुह� �याला �नमा�ण करायला पा�हजे �कंवा �या उ�पादनाची इ�छा. एकदा आपण ते               

पणू� के�यावर आपण �याला काह� �कारचे �व�वास देणे स�ु क� शकता. याचा अथ� आपण आप�या               

उ�पादनाब�दल जे काह� �हणता त,े ��य�ात कॅर� प�दतीब�दलआ�ण प�ा�या शवेट� ते �प�ट करायचे              

आहे; प� �ा�तकता� �हणजे आप�या प�ाचा �रसी�हर खरेद�दार �कारात �पांत�रत करावा. तर,            

आप�याला काय कर�याची गरज आहे, आपण ��य�ात �याला पढेु चालवा, आपण �याला काह� कृती              

कर�याची �वनंती करतो.  

सव� �कारची �व�� प� या AIDA ���येला प�ुट� देईल, समजा आपण या 3 गो�ट�ंब�दल �वचार करायला                

एक �यवसाय प� �लहायला स�ुवात केल� असेल. प�हल� गो�ट �हणजे तु�ह� हे प� का �ल�हत आहात?                

आपण कधीह� �वतःला �वचारले आहे क� ह� प� मा�याकडे का आल� आहे याचा अथ� आपण पा�व�भमूी                

समजनू घेणे आव�यक आहे. क� आपण एका �व�श�ट �य�तीस का �ल�हत आहात ? 

कधीकधी �कंवा इतर आप�याला असे �दसनू येईल क� आप�या वाचकांचे �ा�तकता� आप�या �े�कांची             

पा�व�भमूी मा�हत नस�यास नैस�ग�क�र�या आपले प� पणू� कर�यास स�म राहणार नाह�. �हणनूच हे प�              

आपण कशासाठ� �ल�हत आहात हे �थम ठरवा, नंतर �े�कांची ��त��या कशी �वचार करते, �े�क कसे               

��त��या करतील याचा �वचार करा, �ा�तकता� काय ��त��या देईल, आ�ण नंतर आप�या प�ाचा             

अ�तशय सावध प�धतीने आयोजन करा. अ�तशय हुशार प�धतीने, हुशार �हणजे �या श�दांचा आपण             

वापर करणार आहात ते अ�यंत शहाणपणाने �हायला हवे. आ�ण शवेट�, एकदा त�ुह� तमुचे प� �लहून               

एकदा ते �स�ध करणे नेहमीच चांगले असते आ�ण एखादे �व�श�ट श�द हट�वले जाऊ शकतात का हे                

पाह�यासाठ� एखादे �व�श�ट प� �या �कारे जोडले जाऊ शकते �यामळेु आपला प� केवळ वाचनीयच होत               

नाह�, परंतु यामळेु आपले प� �व��यो�य होते . कारण ��येक �व�� प� �ल�ह�या�या हेतनेू �ाहकां�या               

प�ाचे वाचक �पांतर करणे आहे, आता जे�हा आपण �व�� प� �ल�ह�यास स�ुवात करता त�ेहा ��येक               

�व�� प�ात 3 भाग असतील. �हणजे याचा प�रचय असेल, �या�याजवळ एक शर�र (Body of letter)               

असेल, मग प�ह�यांदा मी �हट�या�माणे प�हल� गो�ट �हणजे ल� आक�ष�त कर�यासाठ� कारण            

आप�याला हे मा�हत आहे क� आप�याला हे सरळ सरळ �लहावे लागेल. तर, प�ह�याच प�र�छेदात              

त�ुहाला ��य�ात आक�ष�त करावे लागते आ�ण उदाहरणाथ�, एक उ�लेखनीय �वधान बनवणे �हणजे मी             

आप�या वाचकां�या मनावर अ�रशः हानी पोहचव ूशकणा�या एखा�या गो�ट�ब�दल बोलत आहे. 

एक मह�वपणू� म�ुदा बन�वणे, कधी कधी आपण आप�या प�ाची स�ुवात एका उदाहरणाने करणार             

आहोत. असे समजा, याचा अथ� असा नाह� क� त�ुह� फ�त �यांचे ल� वेध�यासाठ� जात आहात, कधी                

कधी त�ुह� ��न �वचारायला जात आहात कारण प�ह�यांदा त�ुहाला �यांचे ल� वेध�याची गरज आहे,              

एकदा त�ुह� �यांचे ल� आक�ष�त केले क� त�ुह� उ�पादनाब�दल बोलणार आहात, कधी कधी आपण              
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तसेच एक �वशषे अपील करणार, कधी कधी आपण क� ��य �व�� �बदंवूर ल� क� ��त करणार आहोत,               

�हणनू हे प�रचया�मक पॅरा�ाफ आहे. 

आपण प�रचया�मक प�र�छेद ब�दल एकदा बोलले क�, तर आपण �या प�ा�या शर�रावर येऊन पोहोचाल              

िजथे आपण उ�पादनाब�दल आ�ण �यानसुार कर�या�या ��ट�ने असे बरेच माग� सांगू शकतात            

उदाहरणाथ�, आपण जात आहात �ायल ऑफस� देणे, आपण गॅरंट� देणार आहात, आपण �वनाम�ूय नमनेु              

�दान करणार आहात, आपण अ�त�र�त �ोशर देखील समा�व�ट करणार आहात कारण आपण वाचक             

�हणनू ओळखत नाह� आ�ण जो पय�त ते खा�ी देत   नाह�त तोपय�त ते काया�ि�वत होणार नाह�त आ�ण                

आपले म�ुय ल�य वाचकास खरेद�दार म�ये �पांतर करणे आहे. 

आता जे�हा आपण �व��चे प� पणू� करता त�ेहा ��य�ात हे अ�तशय मह�वाचे असे आहे क� �या लोकांना                 

आपण खपू उ�साहपणू� समजत आहात, ते काय करतात, ते कधीकधी अ�तशयो�ती करतात, परंतु             

अ�तशयो�ती ल�ात घेणे ह� अपवाद नाह�. त�ुहाला मा�हती आहे क� जर त�ुह� वाचकास समजाल क�               

आपले उ�पादन बाजारातील इतर सव� उ�पादांपे�ा चांगले आहे तर �या प�धतीने त�ुह� वा�त�वकपणे             

नै�तक मया�दा ओलांडत जाल, कधी कधी �कंवा इतरह� आपण अशा ओळींम�ये येऊ शकता जसे टाळा,               

उदाहरणाथ� नकारा�मक �हणू �हणनू, या संधीला गमावू नका ह� एक असामा�य ऑफर आहे याचा अथ�               

असा क� आपण ��य�ात �ाहक िजंक�याचा �य�न करा, परंतु �याच वेळी आपण नकारा�मक वापरत              

आहात. �हणनू, नकारा�मक गो�ट�ंचा वापर टाळा आ�ण पहा क� आप�या प�े सकारा�मक नोटवरच             

असावीत, उदाहरणाथ�, आज आप�या ऑड�र पाठवा आ�ण आप�या न�याने �डझाइन केले�या           

दरू�च�वाणीसाठ� प�हले �मखु दावेदार �हा. हे खरोखरच सकारा�मक आहे, परंतु जर आपण आपला             

आदेश आज पाठवत नसलात तर त�ुहाला उ�या प�चा�ाप करणे आव�यक आहे कारण हे खपू              

नकारा�मक होईल आ�ण कदा�चत लोक �यांना आवडणार नाह�त. तर, अ�यंत मह�वाचे �हणजे जे�हा             

आपण आपल� �व�� प� समा�त करणार असाल त�ेहा कृपया नकारा�मकतचेा वापर टाळून एक             

सकारा�मक नोट �या, आप�याला मा�हत आहे क� प�े मा�यम आहेत �या�वारे चांगले बनव�यासाठ�             

नातसेंबंध, आ�ह� आमचे �ाहक आधार वाढ�व�याचा �य�न कर�त आहोत, आ�ण आमचे �ाहक आधार             

वाढ�व�यासाठ� �कंवा आमचे �ाहक आधार मजबतू कर�यासाठ�, आ�हाला खरच खपू �वचारशील असणे            

आव�यक आहे. आ�ण आपण हे पाहुया पा�हजे क� आपण इतरांना इजा करणार नाह�, अगद� आपण               

ओळखता क� खपू काह� असू शकेल, अनेक �पधा��मक एज�सी असू शकतात परंतु काह� वेळा खपू उ�साह�                

आ�ण काह� उंच �कंवा अ�तशयो�तीपणू� दावे क�न एक प� �ल�हताना जे सेवा देत नाह�त उ�देश. एकदा                

आपण काह�तर� �वकले क� एकदा आपण काह�तर� लॉचं केले क� आपण वा�त�वकपणे प� �ा�त              

कर�या�या ि�थतीत असतो आ�ण लोकांना �यां�या गरजेनसुार �यावर आधा�रत चौकशीचा एकतर प�            

�लहता येईल. एकदा का मा�हत आहे क� काह� लोकांना काह� �व�श�ट उ�पादनाब�दल मा�हती �मळते              

आ�ण प�ुहा एकदा �यांना असे वाटते क� �यांना �वत: ची एक चौकशी कर�याचा �य�न करावा आ�ण                

यासाठ� ते चौकशीचे प� �लहू. आता, जे�हा एखा�या �य�तीने चौकशीचे एक प� �लहले तर त�ुहाला तो                

मा�हत आहे कारण तो एक �य�ती �हणनू �कंवा संघटने�या ��त�नधी �हणनू �ल�हत आहे. तर, अशा               
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प�रि�थतीत सव�सामा�य काय असावे सव��थम म�ुय क�पना मांडणे आव�यक आहे; आता �थम म�ुय             

क�पना कशी ठेवायची याब�दल ��न �वचा�न �वनयशील आदेश �या. 

समजा आप�याला एखा�या �व�श�ट उ�पादनाब�दल मा�हती हवी आहे �याचा अथ� मी कालमया�दा            

दश��वतो आ�ण जे�हा आपण आपला प� बंद करणार असाल तर कृपया आपल� कृत�ता दाखवा. �कंवा               

असे समजू या क� आपण 25 गेझर खरेद� क� इि�छत असाल �कंवा आपण 20 खोल�त उ�णता �वकत                 

घेऊ इि�छत आहात. परंतु नंतर आपण �थम म�ुय क�पना मांडल� पा�हजे, �हणजे इतर तपशील जसे               

क� पेम�ट ���या आ�ण सव� जे नंतर येतील ते �थम आपण �व�श�ट गो�ट�ब�दल जाणनू घेऊ इि�छत                

असाल आ�ण �या आधारावर आपण ��य�ात �मवार� ठरऊ. आता आपण यासार�या भाषचेा वापर             

कर�त अस�यास आ�ह� आपण देऊ केले�या मा�हतीसाठ� आभार� आहोत कारण आ�हाला आम�यात            

एक स�ुयवि�थत �यवहार कर�यास मदत होईल, �हणजे आ�ह� ��येक �ाहकाला आप�याला मा�हत            

असले�या उ�पादनाब�दल कोणतीह� मा�हती खरेद� कर�यापवू� आप�याला कोण�याह� �व��स ये�यापवू�          

आजकाल हे अ�तशय जाग�क आहे क� तो ��य�ात तलुना�मक अ�यास कर�याचा �य�न करतो आ�ण              

�यासाठ� चौकशीचे एक प� �ल�हताना काह�च हरकत नाह�. कधी कधी �कंवा इतर जे�हा आपण प�               

संपवाल त�ेहा आपण �लहू शकता, आपण हे �लहू शकतो क� मी या मा�हतीची �शंसा करतो जी आम�या                 

काया�लयासाठ� 45 एसीसाठ� आम�या ऑड�र ठर�व�यास स�म करेल. आ�ण प�ह�या ओळीत आपण            

��य�ात उ�पादनाची �व�श�ट उ�पादन जाणनू घेऊ इि�छतो आ�ण जे�हा आपणआपला प� बंद करणार              

असाल त�ेहा आपण ��य�ात आशाप�का�या �च�ठ�वर आपले प� बंद करणार आहात, याचा अथ� मला              

��येक �यवसाया�या प��केत जे काह� �वभाव असेल �यापैक� एक असेल, पण ते सकारा�मक असले              

पा�हजे, हे एक सौहाद�पणू� अंत पा�हजे. �हणजे आपण इतर प�ांना काह� आशा देऊ इि�छत आहात असे                

�हणत आहे क� मी या मा�हतीची �शंसा करतो जी आ�हाला �नण�य घे�यास स�म करेल �कंवा जे मला                 

स�म करेल 25 गीझस� �कंवा 25 एसी �कंवा जे जे काह� खरेद� करतात ते ठरवा. एकदा आपण एक प�                   

पाठवले क� आपण उ�र �ा�त कर�यास ब�ध आहात आ�ण आप�या उ�रावर आधा�रत आपण ऑड�र              

ठेवणार आहात परंतु लेट समजा चौकशीसाठ� आला आ�ण आपण आता ��तसाद देऊ. आता आपण कसे               

उ�र �यावे? 

�थम आपण या�माणे चचा� केल� आहे क� आपण या �वषयाची अ�े�षत केलेल� आहे. �हणनू, आपण               

उ�पादनाब�दल जाणून घेत�यानंतर एकदा �वषय ओळ समजनू घेणे सोपे होईल आ�ण आपण ऑड�र             

करणार आहात, परंतु �यापवू� इतर पाट� आप�याला सांगणार आहे तर, जे�हा आपण आप�या �वनंतीचे              

अनपुालन करणार आहात त�ेहा इतर प� काय �लहूल, ते काय करेल, ते एक �वषय रेखा �ल�हतील, कृपया                 

न�क�च काळजी �या, आपण वापर�याब�दल खपू �व�श�ट असणे आव�यक आहे भाषबे�दल, आपण            

�याकरण �वषयी खपू �व�श�ट असणे आव�यक आहे, परंतु आपण जे�हा शीष�क �लहायला जाल त�ेहा हे               

ल�ात ठेवा क� आपण लेखांचा वापर कर�त आहात �कंवा आपण पणू� वा�य वापरणार आहात हे अ�नवाय�                

नाह�. हे खरेच नाह� जे खरोखर मह�वाचे आहे ते �वषय �हणजे त�ुहाला काय हवे आहे, पण जे�हा आपण                  

वा�य समा�त करणार आहात त�ेहा प�ुहा एकदा असे करणे अ�नवाय� नाह� क� आपण जात असतानाह�               
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कालावधी पणू� होईपय�त वा�य पणू� करणार आहात �वचा�. उदाहरणादाखल सांगा, जर मी �हणेन क�              

आप�या सं�थेला अशा �कारचा ऑड�र �ा�त कर�यासाठ� �कती वेळ लागतो हे मला कळू शकेल. आता हा                

��नबा�य �वचारात आहे, परंतु �वनयशील प�धतीने हे एक ��नो�राने समा�त हो�याची आव�यकता            

नाह� परंतु आपण �यास एका कालखंडासह समा�त क� शकता. येथे �वषय ओळीचा एक उदाहरण आहे               

�या आपण �वषय ओळीत पाहू शकता. आपणआप�या �य�ुमया सेल फोनब�दल 25 फे�वुार��या प�ांचा              

उ�लेख कर�त आहात, समजा आपण या ऑड�रला जात आहात क� आप�याला या Lumia सेल फोनब�दल               

�कंवा �याब�दल जे काह� मा�हत असेल ते सां�गतले जात आहे. जर आपण �वषयाची एखाद� �वषयाची               

मा�हती आप�या प�वाचक देत नसतील तर �वषय पंि�तम�ये �याचा उ�लेख करा. कारण �या आधी              

सां�गत�या�माणे �यां�याकडे खपू जबाबदार� आ�ण नोकया� असतात. तर, �थम �यांना काय समजनू            

घेणे आव�यक आहे, याब�दलचे हे प� काय आहे �यामळेु �वषय ओळ अ�तशय �प�ट असल� पा�हजे. 

आता, स�ुवातीचे काय असावे आ�ण आपण शर�र (Body of letter) कसे �लहावे आ�ण नंतर बंद               

(complementary close) होईल जर आपण �यां�या �वनंतीचे अनपुालन करणार असाल तर आपण �यांना             

सांगू इि�छत असाल क� आपण ��येक �यवसाया�या प�कात �थम, सव��थम चांगल� बातमी �लहावी क�              

नाह� हे तपासणीचे प� असो, मग चौकशीचा ��तसाद असो वा नसो हे एक प� आहे, जे�हा कोणीतर�                 

आप�या त�ार�स उ�र देतील आ�ण सव� �थम चांगल� बातमी जाह�र करेल आ�ण स�ुत संधी टाळता               

येतील. नीरस उ�घाटन क�न नेमके काय �हणायचे आहे? समजा मी �हणत आहे क� मा�या अगोदर               

खोटे बोलणे �हणजे तमुचे प� अशा �कारचे आहे आ�ण अशी वा�त�वक मागणी �कंवा जे अशा               

गो�ट�ंब�दल मा�हती �वकत �यायचे आहे. मला असे �हणायचे आहे क� हे एक अ�तशय कंटाळवाणा              

उ�द�पन आहे, तर आप�याला सरळ मागा�ने �प�ट कर�याची आव�यकता आहे कृपया आपण Lumia             

सेल फोनसाठ� �वनंती केलेल� मा�हती शोधनू काढा. कृपया अशी मा�हती �मळवा आ�ण कृपया अशा आ�ण               

नंतर�या वेळेस आप�यासाठ� �ाऊझर संल�न करा. आपण येथे पहात असाल क� आपण येथे समजावनू              

सांगणार आहोत आप�या इतर उ�पादनांना �ो�साहन दे�याची संधी आहे �याचा अथ� असा आहे क� जर�               

�य�ती एखा�या �व�श�ट उ�पादनाब�दल मा�हती शोधू इि�छत असल� तर� आपण �यवसा�यक संघटनेत            

अस�यापासनू आ�ण काह� इतर उ�पादने �सा�रत करणे आव�यक आहे आ�ण जा�हरात कर�यासाठ�            

आपण काह� अ�त�र�त मा�हती ब�दल देखील बोलू शकता. उदाहरणाथ�, आ�ह� �हणू शकतो क� आम�या              

कंपनीने एक नवीन टच ���न लॉ�च केल� आहे जी मी फोन�या नावावर आहे �कंवा मी �यास सांगत आहे                  

अशा �कारे आपण केवळ आप�या �ाहकास एका उ�पादनासाठ� आमं��त कर�त नाह� तर आपण �याला              

दसुया� एखा�या उ�पादनासाठ� मा�हतीचा दसुरा बॉ�स देखील उघडता. आ�ण काह�वेळा असे होऊ शकते             

क� प�काराचे लेखक केवळ एका उ�पादनाब�दलच न�हे तर काह� इतर उ�पादनां�वषयीह� मा�हती ह�या             

आहेत. ते केवळ एका �व�श�ट उ�पादना�वषयीच असू शकत नाह� परंतु काह� अ�य उ�पादनांसह �कंवा              

कधी कधी बरेच ��न देखील होऊ शकतात. आता, अशा �कारे जे�हा त�ुह� या प�ाला ��तसाद देत असाल                 

तर कृपया �यां�या सव� ��नांना ��तसाद देत आहात हे पहा, पण अ�तशय अन�ु�मत प�धतीने, परंतु               

अ�तशय ता�क� क �व�पात. �शवाय, काह�वेळा असे �दसनू येते क� आपण ��येक मा�हती एका प�र�छेदात              
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�दान क� शकत नाह�. आपण प�र�छेदात �या गो�ट� �ल�हतो �यास हे देखील ल�ात �यावे लागेल क� ती                 

कधीकधी अवघड असू शकत.े तर ह� प�े उज�या हाताने �यां�या अन�ु�मक प�धतीने याद� कर�यासाठ�              

नेहमी चांगले असते �कंवा आपण �यांना बलेुट केलेल� याद� देखील देऊ शकता आ�ण आयटमचे              

�प�ट�करण देखील देऊ शकता. आपण काळजीपवू�क संघटना, अनभुवी असले�या सं�थांना मा�हतीत           

असतो क� �यांनी उ�रांसह काह� अ�त�र�त साखळी �दान केल� आहेत जे काह� �कारे �कंवा इतर काह�                

उ�पादनांब�दल इतर चचा� �या कंपनीने लॉ�च केले �कंवा स�ु केल� आहे. काह�वेळा ते ह� कूपन �णाल�                

स�ु करतात. आता ते एक माग� आहे �यायोगे ते �ाहकांना िजंकू शकतात �यायोगे �ाहकांना ते कधीकधी                

आमं��त केले जाऊ शकत.े एकआयटम, परंतु सेल फोनपे�ा वेग�या असले�या एसी �कंवा गेझर �कंवा जे                

काह� यापे�ा वेग�या असले�या काह� गो�ट�ंसाठ� आप�याला अशी मा�हती �मळते िजथे एखाद� �य�ती             

आप�याला एका �व�श�ट �या�यानात बोलायची इ�छा आहे �याब�दल बोलते. . पण �याच वेळी ते इतर               

काह� गो�ट�ं�वषयी बोलतात जसे, उदाहरणाथ�, आपण एखा�या �व�श�ट पॅनेलचे त� �हायला �कंवा            

�याब�दल �च�ंतत आहात. अशीह� प�रि�थती असू शकत,े परंतु अशा ि�थतीत आप�याला प�ुहा एकदा             

काय कर�याची गरज आहे �थम आपण प�ा�या सरुवातीवर जोर दे�याची गरज आहे. 

आता, त�ुह� प�ा�या सरुवातीवर कसा जोर �याल? उदाहरणादाखल सांगा, काह�वेळा हे असे होते क�              

आपण प�कारा�या लेखकाने केले�या सव� �वनं�या �वीकार�या�या ि�थतीत नाह�. पण �याच वेळी,            

आपण �या गमावू इि�छत नाह� तर अशा प�धतीने त�ुह� काय कराल, सकारा�मक प�धतीने बोलू              

शकाल, पण नंतर काह� गो�ट� आहेत �यात आपण �याब�दल उ�लेख कर�त नाह�, तर स�ुवातीस नाह� जे                

शवेट� �दशनेे नेले जाईल �कंवा ते खरंच वेग�या प�धतीने बंद करणे आव�यक आहे. उदाहरणादाखल              

सांगा, आप�याला होय �हणायचे आहे कारण आपण आप�या अं�तम वषा��या �व�या�या�ना चचा�            

कर�यास आनं�दत केले आहे, माझे �हणणे आहे क� येथे आपण चचा� दे�यास आपल� �वार�य दश��वल�               

आहे, परंतु �याच वेळी आपण �दान केले�या तारखेस ती यो�य नाह� आपण आता त�ुह� काय कराल?                

आपण एक चचा� �वतर�त क� इि�छत आहात, परंतु नंतर आपण �यां�या तारखांची प�ुट� करणार नाह�.               

तर मग त�ुह� सम�येचे �प�ट�करण देत आहात, �या सम�येचे �प�ट�करण करताना आपण असे �हणू              

शकता क� मी या सार�या भाष�ेमाणे प�ह�या दोन आठव�यां�या मो�या�साठ� खपू अवघड आहे कारण मी               

देशा�या बाहेर �वीडनमधील प�रषदेसाठ� �कंवा इतर� एक प�रषद, दंड तर, आपण समजावनू घेत             

असताना आपण येथे समजावनू घेत आहात क� ते �यांना सांगत आहेत, हे नकारा�मक आहे, परंतु नंतर                

आपण �या सादर कर�त आहात ते नकारा�मक वाटू शकत नाह� आ�ण जे�हा आपण प� बंद करणार                

आहात, परंतु आपण बंद कर�यापवू� प� पाठ�व�यासाठ� सादर वाईट बातमी अशी आहे क� आपण �यां�या               

तारखां�या संदभा�त उ�लेख केला नाह�. आता, त�ुह� हे समा�तीपवू�च ठेवू शकता, पण शवेट� संप�यापवू�,              

आपण सकारा�मक बात�यांब�दल बोलू शकाल, परंतु सकारा�मक बात�या दे�यापवू� कृपया या           

नकारा�मक बात�या बसवा, जसे क� मी आप�या अं�तम वषा��या भाषणाला देऊ शकत नाह�. �या वेळी               

�व�या�या�नी �या वेळेदर�यान जे�हा आपण असे �हणत असतो क� ��य�ात याचा अथ� असा होतो क�,               

�या वेळी �यांनी �नण�य घेतला आहे �या वेळी आपण माच��या शवेट�या आठव�यात �कंवा ए��ल�या              
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प�ह�या आठव�यात एक तार�ख श�ेयलू क� शकतो, परंतु ते आप�यात रस घेतात �हणनू पहा आपण               

माच��या शवेट�या आठव�यात �हट�या�माणे, उदाहरणाथ� एक �व�श�ट वेळ देणे �यांना नेहमीच चांगले            

आहे. आ�ण एकदा त�ुह� आपला प� बंद करायला गेलात, अथा�तच, आपण सवा�नी ल�ात ठेवा क� आ�ह�                

आप�या प�ात अ�तशय सकारा�मक, �वचारपवू�क आप�या अं�तम वषा��या �व�या�या�ना भाषण दे�याचे           

आमं�ण �वीकार�याचे �नवेदन कर�त आहोत.  हे �नवेदन के�याब�दल ध�यवाद. 

मी माच��या �तस�या आठव�यात एक तार�ख ठरव�याचा �वचार कर�त आहे जे�हा मी आप�या             

�व�या�या�शी एका �यावसा�यक �व�वात सॉ�ट ि�क�स�या मह�वपणू� �वषयावर चचा� क� शकतो. आता            

हे �हणनू आपण केवळ �यां�या �व�वासावरच नाह� तर �याच वेळी त�ुह� �यांना असे आ�वासन �दले आहे                

क� आपण आपले भाषण पोहचवणार आहात. याचा अथ� असा आहे क� हे एक माग� आहे �या�वारे आ�ह�                 

अशी काह� गो�ट� असल� तर� आपण याची खा�ी क� शकत नाह� जे आपण हमी देऊ शकत नाह�, परंतु                  

नंतर आपण आशा िजवंत ठेवल� आहे. �यामळेु, चौकशी�या प�ांना ��तसाद दे�याचा हा एक माग� आहे.               

पढुची बातमी येते जे�हा आपण उ�योजक संघटनांम�ये आप�याला मा�हत असलेल� ऑड�र �यायची            

असत,े कधी कधी आप�याला ऑड�र करायचे असते, कधी कधी आप�याला देखील �शंसा करावी लागते              

आ�ण कधी कधी आप�याला त�ार�ची आव�यकता असत.े 

मग जे�हा आपण ऑड�र दे�याक�रता एक प� �लह�तो तर, मी �हट�या�माणे आपण काय केले पा�हजे,               

त�ुह� �प�टव�ता असाव, �या प��केची प�हल� ओळ असावी "मला 45 �हटाची एसी �वडंो एसी पाठवा."               

मला असे �हणायचे आहे क� अशी कोणतीह� औपचा�रकता नाह� क� आ�हाला आप�यासोबत एक             

�यवसाय असावा असे वाटत,े आ�ण जर �यापे�ा अ�धक सं�येने ऑड�र �यांना अनलुंब�र�या सचूीब�ध             

करतात तर ते देखील अ�नवाय� आहे कारण आपण �या �य�तीला उ�देशनू बोलत आहात �याला मा�हती               

आहे तर, कृपया आम�या सव� �यवहाराचे �यवहार धनादेशा�वारे केले जातात हे आपण नेहमीच सांगू              

शकता. तर, चेक�वारे पैसे भ�न मी पैसे देऊन पैसे कमवू शकता �कंवा जे काह� असेल ते बँ�कंग�या                 

मा�यमातनूह� सांगू शकाल, परंतु कृपया ती र�कम दे�याची ���या कशी करायची आहे आ�ण आपण              

�या �न�कषा�पय�त पोचणार आहात याची खा�ी करा. एक अ�तशय सौहाद�पणू� न�द आता, आज�या             

�यवसाया�या जगात सव� काह� पैसा देऊन पैसे खच� क� शकतात. नेहमीच काह� वेळा खरेद� करणे गरजेचे                

असते आ�ण �यासाठ� आप�याला �े�डट काड� कसे �लहावे हे देखील मा�हत असणे आव�यकआहे. गो�ट�               

�े�डट वर खरेद� करणे आध�ुनक �दवसात जीवन जग�याचा माग� बनला आहे. 

आ�ण जे�हा आपण �े�डट प�, सं�था �कंवा एजंसी जी त�ुहाला �े�डट �दान करणार आहे, �लहायला जात                

आहेत, हे खरं नाह� क� ��येक आता आ�ण नंतर ते आप�याला �े�डट देऊ शकतात, परंतु आपण �यांना                 

�लहायला जात असतांना कृपया �यांना खया� अथा�ने �े�डट काडा��वारे एक अ�धकृत �े�डट प� �लहा जे               

मला �हणायचे आहे क� आप�याला केवळ आप�या सं�थेब�दलच नाह�, तर काह� �े�डट संदभ� जे मा�य               

आहेत . कारण �या �े�डट संदभा�वर आधा�रत केवळ ते आप�याला �े�डट �दान क� शकतात परंतु               

ल�ात ठेवू नका क� आप�या �े�डट प�ाची अंमलबजावणी केल� पा�हजे �या सं�थे�या आ�थ�क ि�थतीवर              
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आपण �ल�हत आहात �यानसुार काह� प�रि�थती देखील असू शकतात, ते काह� वेळा नकार �या आ�ण               

समजा तु�ह� �नषधे प� �लहावे अशा ि�थतीत असाल तर त�ुह� �नषधेाथ� प� कसे �लहावे? �नषधेाथ� प�                

�ल�हणे �हणजे आमचे दकुान बंद करणे �कंवा नकार प� �ल�हणे �हणजे आम�या सव� संबंध बंद करणे.                

�हणनू जे�हा आपण �े�डट काड� �लहू आ�ण आप�या �े�डट प�ाम�ये परेुशी पत मा�हती नसेल. 

याचा अथ� आपण परेुशी �े�डट संदभ� �दान करणे हे केवळ आप�याला मा�हती देणा-या ��ोतां�वषयी              

�प�ट आहे �यातनू आप�याला या सं�थेब�दल मा�हती �मळाल� आहे जी आप�याला �े�डट �दान करते,              

परंतु �याचवेळेस आपण काह� वेळा आप�याला �दान कर�यास देखील तयार आहात कारण �े�डट संदभ�              

परेुसे नाह�त �हणनूच आप�याला काय कर�याची आव�यकता आहे, आपण �यांना खा�ी दे�याची            

आव�यकता आहे क� आपण �े�डट संदभा�ब�दलआ�ण �यां�या कंपनी�या ��त�ठेब�दल काह� अ�त�र�त            

मा�हती �दान क� शकता. जेणेक�न �े�डट मंजरू होईल. पण ��न असा असावा पा�हजे क� �े�डट               

नेहमीच मंजरू केला पा�हजे. आमचे �ेय नेहमीच �दले जाऊ शकत नाह� आ�ण अशा प�रि�थतीत आपण               

सग�यांनाच आव�यक अस�याची गरज आहे �हणजे आप�याला �नषधेाथ� प� तयार कर�याची           

आव�यकता आहे, परंतु आपण �न�पयोग प� �ल�हतो �हणनू मी �हट�या�माणे आप�याला याची खा�ी             

कर�याची आव�यकता नाह� �कंवा आपण अशी घोषणा कर�याची आव�यकता नाह� क� संबंध संपले             

जाणार आहेत, याचा अथ� �हणजे �नषधे प� काह� इतर प� �कंवा इतर कोण�याह� प�ा�माणे सौज�यपणू�               

असावेत �हणजे आपण �नवाडा प� तयार करताना �याच सौहाद� कायम ठेवत असाल तर अज�दाराने              

�वनंती के�याब�दल एखा�या �व�श�ट उ�पादनातील आवडआपण सगळेचआहात क� आपण �यांना �ेय             

�यायची ि�थतीत नाह�. 

त�ेहा, स�या�या काळात आम�या कंपनी खपू नवीन आहे आ�ण आपण �े�डट �वनंती मंजरू कर�या�या              

ि�थतीत नस�याचे आ�वासन देत अस�याब�दल समजावनू सांगा. परंत,ु आ�ह� आप�याला एक �ाहक            

�हणनू जो रोखीने पैसे देऊ शकतो. जे�हा आमची आ�थ�क ि�थती चांगल� होत,े त�ेहा आ�ह� अशा �े�डट                

प� �मळव�याब�दल आ�ण �े�ड�सवर काह� गो�ट� परु�व�यास उ�सकु आहोत, आपण या �यवहारासाठ�            

रोख र�कम दे�यास �याला �ो�सा�हत क�न �ाहकास कायम ठेव�याचा �य�न कर�त आहात हे कदा�चत              

हे एक �हणजे चाचणी कर�याचा एक माग� आहे या �य�तीला �कंवा या सं�थेस केवळ आपले उ�पादन                

खरेद� कर�यास �वार�य आहे हे स�ुनि�चत कर�यासाठ�, आप�याला भ�व�यात �े�डट �यव�था           

कर�याची श�यता सचु�वणे आव�यक आहे. स�भावना पढेु चालू ठेव�यासाठ� आपण �यवसाय प�ा�वारे            

जे काह� करता ते आपण ओळखता, कारण या स�भावनामळेु भरभ�कम नातसेंबंध �नमा�ण होतात आ�ण              

�यवसायांचे संबंध वाढतात, काह� वेळा असू शकतात, जेथे आपण मंजरू क� शकता, जेथे आपण नाका�               

शकता, परंतु नंतर तथेेह� नेहमी आपण �े�डट �या आ�ण आपण र�कम �ा�त करणार नाह�त �यासाठ�               

आप�याला हे बघावे लागेल कारण आपण �या गो�ट�ंना �े�डट �दले आहे आता आप�याला आमचे पैसे               

कसे �मळवावेत हे कळणे आव�यक आहे. आज�या �यावसा�यक जगात ��य �म�ांनो, ��य�ातील संबंध             

आ�ण दाखवले जाणारे संबंध आहेत, आपण या संघटने�या, सं�थे�या वतीने, या संवादा�वारे            
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एकमेकांक�रता केले�या ��येक लेखना�वारे ��य�ातील संबंध �नमा�ण क� शकता. �यवसाय सहजतनेे           

चालत ेयाची खा�ी करा.  

आ�ह� पढु�ल �या�यानात पढु�ल सं�ह प�,े समायोजन अ�रे, दावा प�े आ�ण काह� इतर प�े              

यां�याब�दल बोलणार आहोत. मला आशा आहे क� आपण या मा�लकेतील �या�यानांचा आनंद लटुत             

आहात आ�ण पढु�ल �दवसांम�ये त�ुहाला असे अनेक �या�यान दे�यात येतील �यामळेु आप�याला            

यश�वी आ�ण प�रणामकारक प�लेखन �वशषेत: �यवसाया�या, �यवहारां�या संदभा�त �कंवा इतर          

द�तऐवजां�या मसदुा कर�या�या ��ट�ने मदत होईल. खपू ध�यवाद. 
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सॉ�ट ि�क�स (Soft Skills) 

डॉ. �बनोद �म�ा, 

मान�वक� व सामािजक �व�ान �वभाग, 

इं�डयन इंि�ट�यटू ऑफ टे�नॉलॉजी, �रक� 

�या�यान – 30 

�यावसा�यक प�ांचे �कार - भाग 2 

 

मी सॉ�ट ि�क�सवर�ल एनपीट�ईएलऑनलाइन �या�यानाम�ये �वागत करतो. स�या, आ�ह� �यवसाय           

प�ा��या �कारांशी �यवहार करत आहोत. मागील �या�यानात आ�ह� �यवसाय प� �कारांब�दल           

बोललो, आ�ण आमचे ल� �ाम�ुयाने �व�� प� होते. मग चौकशीचे प�, �े�डटचे प�. अथा�त, आज�या               

�यवसायात जगातील गो�ट�ंना �ेय �यायचे एक फॅशन बनले आहे, परंतु नंतर सं�थादेखील हे ल�ात घेते               

क� �वशषेतः व�तूं�या कजा��या ��ट�ने जे पैसे समा�व�ट आहेत �यांना परत येणे आव�यक आहे. काह�               

वेळा या �े�डटमळेुच, संबंध कमी झाले आहेत आ�ण संबंध दःुखी झाले आहेत. पण मग पैशांचा ��न आहे                 

आ�ण पैसा परत आणावा लागतो, आ�ण �याकरता आप�याला पैसे परत कसे �मळवावेत आ�ण कशा              

�कारे संवाद साधता येईल हे जाणनू घेणे आ�हाला आव�यक आहे �कंवा सं�था पैसा परत �मळवू               

शकतात. �यासाठ� आपण सं�ह प� �ल�हतो. सं�ह प� �हणजे काय? आ�ण इतर प�ापे�ा हे वेगळे कसे                

आहे, जर� आ�ह� �हणतो क� सव� �यावसा�यक प� अ�तशय सौ�य �वरात असायला हवेत, अशा �कारचे               

शैल� असावी जे आपणास अनकूुल आहे जे �ाहकास अनुकूल आहे. पण नंतर थोडी वेगळी आहे एक                

संकलन प� अस�यामळेु �याचा पैसा गोळा कर�याचा उ�देश आहे, आ�ण आपण एक सं�ह प� �लहू               

शकता, परंतु जे�हा एखादे प� वाचले जात नाह� त�ेहा इतर पह��याकडे दलु�� केले जात.े आ�ण जे�हा                

त�ुहाला असे वाटेल क� पैसा परत येणार नाह�, परंतु पैशाने परत येणे आव�यकआहे. तर, त�ुहाला इतके                 

प� �लहावे लागतील कारण हे पैसे परत �मळव�यासाठ� एका सं�ह प�काराचा ��न नाह�, �या सं�थेला               

प�ांची एक �ृंखला �ल�ह�याची गरज आहे. अथा�त, प�हले प� अ�तशय स�य असेल. ते सदैव सौ�यता               

�टकवनू ठेवेल, पण जे�हा पैसे येत नाह�त त�ेहा ते दखुत असतात. आ�ण तो टोन hurt �हणनू देखील                 

बदलत.े तर, प�हले प� स�ुप�ट टोनपासनू स�ु होईल, दसुरे प� म�ये थोडी कठोर होईल. 

आ�ण मग �तसरे प� �याऐवजी कठोर होईल, हे अ��य� होईल. टोन अ��य� होईल कारण ती अ��य�                

होईल, कारण ती वेदनादायी आहे, हे आप�याला मा�हत आहे क� इतर संघटना खपू �नराशा दश��वत आहे                

�कंवा पैशाची र�कम देत आहे. आ�ण लेखक �हणनू तमुचा �ि�टकोन देखील बदलेल. आ�ण आप�याला              

पैशांची गरज आहे, अखेर�या प�ाचा एक फार मोठा संदेश असेल, कधीकधी हे खपू घाबरत असावेत आ�ण                

टोन अ�धका�धक मजबतू होईल, अगद� असे कधी कधी �हणेल क� ते कधीकधी कडूह� असू शकत.े तर, मी                 
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आशा करतो क� मी त�ुहाला मा�या मागील �या�यानात �या �कारचे �ान समजावनू सांग�याचा �य�न              

केला आहे �यानसुार आ�ह� सं�ह प� तयार कर�याचा �नण�य घेणार आहोत. परंतु नंतर �तसरे प� जेथे                

आपण ��य�ात आप�या पैशाची हमी घेऊ इि�छता परंतु �याच वेळी आपण इि�छत आहात क� आपला               

�ाहक गमावला जाऊ नये कारण पैसे भर�या�या वेगवेग�या कारणे असू शकतात. तर, येथे मी नमनूा               

सं�ह प� मा�यमातनू एक उदाहरण दे�याचा �य�न करतआहे, परंतु हे एक प� आहे जे शवेट�या �ेणीचे                 

आहे जेथे टोन पाहा. 

िजथे आपण भाषा शोधू शकता, ती भाषा प�ह�या प�ात वापरल� जात नाह�. हे पहा, त�ुहाला हे मा�हत                 

आहे क� सव� औपचा�रकता आधीपासनूच �वसिज�त के�या गे�या आहेत. तीन �मरणप�े असनूह�            

आ�हाला आता अ�यंत मह�वपणू� काय पा�हजे हे बघावे लागेल, आ�हाला 20 फोटो कॉ�पअस�ची खरेद�              

कर�यासाठ� बर�च र�कम �मळाल� आहे. आपण फ�त काय चकू झाल� हे सांग�याचा �य�न करत नाह�,               

परंतु नंतर लगेच आपण पैसे दे�याब�दल बोलू या, कारण ह� देयक अस�याची श�यता आहे. आ�ण मग                

आपण हे देखील समजावनू सांगू शकता, कारण आप�याला वाटले क� इतर प� आप�याला देयक �दान               

कर�या�या आप�या �य�नांम�ये अयश�वी झाले. आपण आम�या मागील �वनं�यांकडे दलु�� केले आहे            

आ�ण आम�या देयकेला रोखले�या प�रि�थती �प�ट क� शकत नाह�. �याचा अथ� असा आहे क�, तर�ह�               

रागाने हे दाखवनू �दले आहे क� अशा �कारचे �फोट पहायला �मळतो जे एकदा सं�थेने पैसे उभे केले                 

असत.े आ�ण शवेट�या ओळीत त�ुह� एक पॅरे�ाफ �ल�हत आहात जे खपू घाबरत आहे, जे धो�यात आहे                

आ�ण जे इतर प�ांना जाणीवपवू�क बन�व�याचा �य�न कर�त आहेत. �या नंतरदेखील जर देय �दले जात               

नाह�, तर कदा�चत काह� कायदेशीर कलह असतील आ�ण आपण असे �लहाल क� आपण नै�तकर��या              

बंधनकारक आहात आ�ण आपण जे काह� पैसे �यावयाचे आहे �यानसुार आपण बांधील आहोत. आप�या              

�मतसे जे आप�यावर अवलंबनू आहे, आप�या पढु�ल �वलंबास आ�हाला कायदेशीर एज�सीजकडे           

�करण हाताळ�याची स�ती क� शकते. आता, �या वेळी आपण जाग�तक कायदेशीर एज�सीजब�दल            

बोलतो �यावेळेस पाट�ला अ�धक कृती �मळेल आ�ण कदा�चत पैसे दे�यास परेुसे असहा�य वाटेल. आ�ण              

अखेर�स, आपण सौहाप�णाचेच असलो तर� या सौहादा�ची �कंमत �हणजे आपण पवू��या काळातील            

उ�लेखनीय �ूरतचेा खच�. कृपया कोण�याह� ल�जा�पद प�रि�थती टाळ�यासाठ� सव�तोपर� �य�न करा.           

कृपया चेक लवकर लवकरात लवकर पाठवा आ�ण आ�हाला उ�या दपुार� 5 वाजेपय�त दरू�वनी�वारे             

कळवा. आता, आपण वेळेची मया�दा सेट करत आहात आ�ण हे 4 था प� आहे. आ�ण मला अं�तम श�दाचा                  

असा अथ� होतो क� आप�याला हे असेच असावे कारण हा पैशाचा ��न आहे. पैसा संबंधांपे�ा अ�धक                

मह�वाचे आहे परंतु एकदा त�ुहाला पैसा �मळाला क� ल�ात ठेवा, कदा�चत आपण सं�ह प� �ल�हणारे               

लेखक �हणून यश�वी �हाल. �े�डट आ�ण संकलन हातात आहे, परंतु काह�वेळा तो ��य�ात केवळ              

आपले हातच न�हे तर आपले अंतःकरण देखील �भा�वत करते. आ�ण मला वाटते क� एखाद� �य�ती               

�े�डट �दान कर�त असताना आपण खपू सावध होईल, परंतु जे�हा आपण सं�ह प� �लहू आ�ण पैसा परत                 

येतो त�ेहा आपण �य�न कराल त�ेहा आपण अ�धक ब�ु�धमान असाल. अथा�त, आपण परत पैसे              

�मळव�या�या ि�थतीत आहात, पण कधी कधी जे�हा कधी आप�या संबंधांब�दल �कंवा एखा�या            
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संघटनेशी नातसेंबंध असत,ं तर�देखील पवू�चे �यवहार खपू चांगले होत,े परंतु एक �यवहार जे आप�याला              

वाटले क� गो�ट� आदेश �दले यो�य �कारे येऊ शकत नाह�. काह� चकू झा�या, काह� नकुसान झाले आ�ण                 

�यासाठ� जे काह� कर�याची गरज आहे त,े आप�याला ह�क प� �लहावे लागतील. जे�हा एखादा �ाहक               

चकू द�ु�त करत असतो त�ेहा आपण संबंध थांबवू इि�छत नाह�. परंतु त�ुहाला हवे असलेले सव� काह�                

�यात चकुत आहेत, परंतु नंतर ते सधुारावे लागेल आ�ण �यासाठ� आपण एक दावा प� �लहावे. गो�ट�                

परत �मळ�व�या�या उ�देशाने �ल�हले�या प�ा�वारे, �कंवा आणखी नकुसान भरपाई �मळ�व�याब�दल          

दावा प� �कंवा काह�वेळा याला त�ार प� असेह� �हटले जाते आता, एक त�ार प� �ल�हताना, काळजी                

कशा �कारचे असतात, कोण�या ि�थतीत आपण सावधानता बाळगल� पा�हजे? आता, येथे एक नजर             

टाकूया. 

आप�याला �ाहकांकडून ऐकून घे�याची सवा�त जा�त श�यता असते, जे�हा �यांना त�ार करावी लागत.े             

आपण असे �दसेल क� काह� लोक असा �वचार करतात जे�हा त�ार प� येते त�ेहा ते आम�या ��त�ठाला                 

हानी पोहोचवतील. आम�या ��त�ठेवर प�रणाम होणार आहे परंतु त�ार प� आ�ण त�ार�ं�वारे ल�ात             

राहणार आहे, ते ��य�ात अशा संधी आहेत �यात आपण पढेु जाऊ शकता आ�णआपण संबंध कसे तयार                 

क� शकता. तर, ते सवा�त जा�त आहेत, आप�याला �ाहकांकडून सवा�त जा�त ऐकू येईल. जे�हा              

�यां�याकडे त�ार असेल आ�ण ह� चांगल� गो�ट असेल तु�हाला माह�त आहे हे अ�भ�ाय �हणजे त�ार               

�ा�त करणे ह� वाईट गो�ट नाह� क� ती चांगल� गो�ट आहे, कशी? ते केवळ आप�याला �यांना मदत                 

कर�याची संधी देत   नाह�त, परंतु ते एक संवाद सु� करत आहेत. एक संवाद जे अ�तशय मह�वाचे �वचन                 

आहे, याचा अथ� जर आप�याला असे वाटते क� आप�याला त�ार दाखल कर�याची आव�यकता नाह�              

आ�ण आपण �वसरलात तर आप�याला �मा करा. �वाभा�वकच आप�या �ि�टकोनातनू हे ठ�क आहे             

परंतु सं�थे�या �ि�टकोनातून तो ��य�ात नकुसान आहे. आ�ण मग संघटनांनी असेह� सांगावेवे क�             

�ाहकांनी �लहावे कारण या त�ार�ंम�ये सं�था पहात नाह�त तर संबंध �नमा�ण कर�यासाठ�च न�हे तर              

�यां�या काह� उ�पादनांचे गुणधम� सधुार�यासाठ�ह� संधी उपल�ध आहेत. या�य�त�र�त, ते देखील एक            

�व�श�ट उ�पादन अ�भ�ाय �ा�त कर�याची संधी �ा�त. ते एक संवाद सु� करत आहेत जे आप�या               

सव��म �ाहकांसह आप�याला नेमके काय हवे आहे. आपण आप�या �ाहकांना गमावणार नाह�, परंतु             

संबंध अ�धक मजबूत होणार आहेत. आता आप�याला हे जाणनू �यावे लागेल क� कसे सु� करावे, दावे प�                 

कसे �लहावे. जर आप�याला असे वाटले क� एखा�या �व�श�ट उ�पादनाब�दल एखा�या �व�श�ट            

उ�पादनाब�दल �कंवा �व�श�ट सं�थेवर काह� त�ार अस�यास, �लेम प� कसे �लहावे हे आप�याला             

मा�हती आहे. सम�ये�या �वधानासह उघडा. काह� वेळा आपण �यांना त�ार न�दवता आ�ण जे�हा             

आप�याला त�ार के�हा कळते त�ेहा आपण खपू रागावतो आ�ण �ोध म�ये आपण आप�या सव� सेवा               

गमाव�या जातात, तर आपण आप�या भाषवेर आपले �नयं�ण देखील गमवाल. भाषा फ�त कठोर नाह�              

तर भाषवेर खपूच आ�ेप घेते ती भाषा खपू अपमानी ठरत.े परंतु हे केवळआप�याला आव�यक असलेल�                

उपाय नाह�, आप�याला ��य�ात परत भरपाईची आव�यकता आहे, �कंवा त�ुहाला एक �कारचे            

��तयोजन करावे लागेल �कंवा त�ुहाला बदल�याची आव�यकता आहे.  
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त�ेहा, सम�या �प�ट क�न �कंवा आप�याला पा�हजे असले�या कृती�वारे आपला प� �ल�ह�याची गरज             

आहे. बया�चदा आप�याला एक �कारचे बदल�याची गरज आहे, पण इतर �संगी, आ�ह� अशीह� इ�छा              

करतो क� आप�याला आमचे पैसे परत �मळवायला हवे आता आपण पाहू या त�ार प�ची भाषा कशी                

असावी. कृपया माच��या 3 तारखे�या आप�या आदेशापासनू आप�याकडून �वकत घेतलेल� 20           

गीझस�मधील तां��क सम�या सुधार�यासाठ� कृपया आपले सेवा अ�भयंता पाठवा, याचा अथ� असा होतो             

जे�हा आपण �ल�हणे �ारंभ केले आहे, आपण सौहाद�पणू� आहात कारण आपण कृपया स�ु करता. याचा               

अथ� आपण आणखी एक माग� असू शकतो, िजथे आपण असे �हणू शकतो क� आ�ह� आप�याला हे                

पाठ�व�याब�दल आभार� आहोत आ�ण नंतर आपण हे समजावनू सांगू शकता परंतु ल�ात ठेवा क�              

आप�याला थोड�यात �हायचे आहे. कधी कधी �कंवा इतर आपण एखाद� भाषा �वीका� शकता िजथे              

आपण �हणू शकता, समजा तुम�यापैक� काह� कम�चार� भेट�साठ� गेले �कंवा एका प�रषदेसाठ� गेला जेथे              

�यांना खोल� �दल� गेल� न�हती, तर� आपण खो�या बकु के�या अस�याची आप�याला मा�हती आहे.              

आता भाषा कशी असत?े आम�या दोन कम�चा-यांना क�फम�ड आर�णे अस�यामळेु फे�वुार�म�ये खो�या            

नाकार�यात आ�या हो�या आ�ण आपण ते �प�ट क�. आता, येथे या ओळीवर आपण उशीरा              

आगमनसाठ� आप�या �म आर�णाची धोरणे �प�ट करता, येथे आपण थोडे रागावले आहे क� आपण              

आपला राग दश��वत आहात. आपण असे �हणू क� आप�या �मआर�णा�या धोरणांब�दल �प�ट�करण             

�मळवायला आप�याला आवडले, तर संघटनेला असे वाटेल क� काह� लोक आहेत जे चकु�चे आहेत. आ�ण               

ते पाहतील क� चकु�चे बरोबर आहे. आता, तसे करताना जे�हा आपण दावे प� �ल�हत असाल त�ेहा मी                 

सां�गत�या�माणे �थम काय चकुले हे �प�ट करा. स�ुवातीस �हणजे काय चकुले हे समजावून सांगा, पण               

ल�ात ठेवा, आपण �यां�यावर आरोप करणार नाह�. उदाहरणाथ�, आप�या कम�चाया�नी काह�           

कम�चा-यांशी �न�काळजीपणा दाख�वणार� वागणकू समजल� नसल� तर �यांना आधीच �यांनी बकु           

केले�या खो�या �दान न के�यामळेु आपण भाषचेा वापर केला. 

याचा अथ� असा क� अपमाना�पद भाषा अ�तशय वाईट होणार आहे, परंतु आप�या�वषयी बोल�याची             

गरज आहे �याला कंपनी�या चांग�या ��त�ठेवर अपील कर�याची गरज आहे. उदाहरणाथ�, आपण            

नेहमीच आप�या �ॉ��ट सेवाचा आनंद घेत�याचे आपण नेहमी �हणू शकता. बया�च वषा�पासनू �कंवा             

ब�याच वषा�पासनू, �या प�धतीने आपणआप�याब�दल बोलणार आहात ते कंपनी�या धोरणांब�दल एक            

�कारचे अपील करणार आहे. परंतु �याच वेळी नंतर आपण या सम�येब�दल बोलणार आहोत, आ�ण मग               

गैरसोय काय होत,े ह� सम�या काय होती? आपण आले�या सम�येचे उ�र �या. आ�ण आप�याला असे               

वाटेल क� आप�याला आप�या पैशांची गरज आहे �कंवा आपण पनु�था�पनेची आव�यकता अस�यास            

आपण इि�छत समायोजन सांगा. मा�या ��य �म�ाला राग आ�ण दोषारोप बनव�याचा काह� अथ� नाह�. 

मी मागील �या�यानात देखील सां�गतले आहे आ�ण त�ुहाला मा�हती आहे क� जर त�ुह� आपला राग               

दाखवला तर�ह� सं�थेकडून येणारा ��तसाद असेल कारण संघटनेने आप�याला गमावले पा�हजे. तर, ते             

सांगतील क� आपण सामना केले�या सम�यांना त�ड दे�यास यो�य आहे, �हणजे ते न� आहेत. मग               

आपण �वनयशील का होऊ नये? कारण जे लोक हे �यवहार �कंवा �यवसाय कर�त आहेत, �यांना दोष                
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नाह�. हे इतर कुणीह� दोष असू शकत.े �हणनू, लोकांवर राग राग करणे �कंवा फुशार�याची गरज नाह�.                

�याऐवजी सव� द�तऐवजां�या �ती समा�व�ट करणे नेहमीच चांगले असते, आप�याला आढळ�यास           

काह�तर� चकु�चे आहे. मला असे �हणायचे आहे क� जर आप�याकडे पावती अस�यास, आप�याकडे �बल              

अस�यास, आपण खरेद� करत असताना आपण �मळ�वले�या काह� अ�य साम�ी अस�यास, आपण            

खरेद� करत आहात माझे �हणणे �हणजे सव� कागदप�े समा�व�ट करणे आ�ण नंतर पया�यी उपाय सचुवा.               

आपण �या उपाययोजना करा�यात �यास आपण ससुंगत उपाय सचुवू शकता. आ�णआपण एकदा प�ुहा              

बंद के�यावर मी पनुराव�ृी कर�न, कृपया अ�तशय न� नोटवर बंद करा. उदाहरणादाखल सांगा, येथे �या               

�य�तीने �हटले आहे �या�माणे, आप�याला हे ल�ात येते क� काह� वेळा �मब�ध आ�ण �श�पगं              

करताना चकुा होतात. आता हे पहा �ाहकाने एक प� आहे, दंड �हणनू, �ाहकआपला राग दाखवत नाह�,                 

परंतु �ाहक काय �हणत आहे, एक अ�तशय स�य र�तीने सादर आहे… आ�ह� ल�ात घेतो क� काह� वेळा                 

�म ठर�वताना चकुा होतात, कारण आ�ह� भतूकाळात आप�या �तापी सेवेचा आनंद घेतला आहे, अशी              

आशा आहे क� आ�हाला अशी वेळ आ�ण अशा तारखेस आ�हाला एसी पाठ�व�यास स�म होईल. मी याचा                

अथ� असा क� आपण ह� सम�या समजावल� आहे. परंतु आपण �या सम�येचे �प�ट�करण केले आहे               

�यास कोणासह� अ�व�थ वाटणे �दसत नाह�, हे आप�याला कोणालाह� वाईट वाटणार नाह� असे �दसत              

नाह�. परंतु जे�हा आपण दावा प� �ल�हता त�ेहा आपण ��य�ात समायोजन प� �ती�ेत आहात.              

संघटना हे पाहतात क� दावे समायोिजत केले आहेत �या दा�यांचे ��तसाद �दले जातात, जे�हा हे दावे                

��तसाद �दले जातात त�ेहा आ�ह� �यांना समायोजन प� �हणतो. ते स�भावना आ�ण संबंध ल�ात              

घेऊन देखील �लह�ले जातात. स�ुवातीस मी सां�गत�या�माणे ��येक संघटना आप�याला त�ार�ंमधे एक            

संधी पाहत ेआ�ण �ाहकां�या त�ार� �ाहक सेवेपे�ा अ�धक मह�वाची आहेत. 

जे�हा आपण त�ार न�दवता त�ेहा आपण वैयि�तक�र�या सव��णे �ल�हत आहात. कदा�चत वेगवेग�या            

सव��णास देखील अ�तशयो�तीपूण� ठ� शकत,े परंतु नंतर �या लोकांकडून आले�या त�ार�ंची दखल            

घेतल� जाते आ�ण ते संघटनांना समायोजन कर�याची यो�य संधी देतात. तर, जे�हा आपण एक              

समायोजन प� �ल�हतो, त�ेहा आपण समायोजन प� तयार करताना आप�या मनात �व�श�ट �येये             

असल� पा�हजेत. आपले म�ुय चकु�चे हेतू द�ु�त केले गेले आहे आ�ण अथा�तच, आपण सव� पैसे आधीच                

�दले. अपवादा�मक प�रि�थतीत आपण िजथे उ�पादन सापडत नाह� तो अ�च�लत कालबा�य झाला आहे             

आ�ण तो द�ु�त केला जाऊ शकत नाह�, परंतु नंतर बहुतके �ाहकांना ते एक �कारचे बदल�याची गरज                

आहे. 

आ�ण सं�था देखील �ाहकांचा आ�म�व�वास परत �मळवू इि�छत आहे आ�ण �यांना पढु�ल �यवसायाला             

�ो�साहन �यावयाचे आहे. �यासाठ� ते समायोजन प� �लहायला जात असताना �यां�याकडे काह� �व�श�ट             

धोरण असतात. अथा�त, काह�वेळा �यांना काह� मया�दा आहेत क� ते आप�या सव� माग�या पणू� क� शकत                

नाह�त. पण मग ते नेहमी आप�याला �या गो�ट�ची ऑफर देऊ शकतात जी न�क� पणू� होऊ शकत.े मला                 

आठवत आहे क� काह� �व�श�ट प�रि�थती आहेत, जर मी एक उ�डाण गमावनू बसलो होतो आ�ण मी खपू                 

संत�त झाले आहे पण नंतर एज�सीज मला पढु�ल �लाइटम�ये बकु केले जाईल आ�ण पढु�ल वेळापवू� मी                
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खच� करावे लागेल, पढु�ल �लाइट�या आधी ते सव� �यव�था करतात ते ��य�ात पाहतात क�              

�ाहका�माणे कोणतीह� सम�या नसल� पा�हजे. �यवसाय धोरण आ�ण सं�थांपैक� बहुतके ते समान            

�यवसाय धोरणाचे पालन करतात. �हणनू, जे�हा आपण एखा�या �वधेयकाचा मसदुा काढत असता, त�ेहा             

एक �यवसाय प� एक समायोजन प� �व�पात असतो. 

प�हल� गो�ट �हणजे आपण �लहायला येणार� प�हल� ओळ ह� आनंददायी बातमी असणे आव�यकआहे.              

�यांना �थम आनंददायी बात�या �या �हणजे �थम समायोजन सांगा जो आपण घेत असले�या कृती              

करा आ�ण जे�हा आपण प�हल� वा�य �ल�हतो त�ेहा प�ह�या वा�याने स��य आवाजाम�ये �नि��य होऊ              

नये. आपण असे �हणू शकत नाह� क� आपले रे��जरेटर पाठ�वले गेले आहे तर नेहमीच आप�यास               

आप�या प�यावर नवीन फोटोको�पयर मशीन पाठ�वले अस�याचे सांगणे आव�यकआहे. याचाच अथ� मी             

फ�त टोनच न�हे तर वा�य देखील अ�तशयआनंददायी आ�ण अ�तशय ताजेतवाने होत आहे. आपण एक               

अम�ूय �ाहक �हणनू ओळखत अस�यामळेु आपण चकू का आहे हे येथे समजावून सांगणार आहात असे               

सांगून ��येकजण हे जाणनू घेऊ इि�छत आहे क� असे घडले आहे. �हणनू, �यांना समजावनू सांगा आ�ण                

जे�हा आपण �यांना �प�ट�करण देतो त�ेहा आपण सव� मानव आहोत हे आपण समजू शकतो क� काह�                

वेळा �टु� असू शकतात परंतु आप�याला फ�त चकू द�ु�त करणे आव�यक आहे. तर, गो�ट� का झा�या,                

ते समजावनू सांगा आ�ण मग �याच उ�पादनासाठ� अ�त�र�त मा�हती परुवा. आपण आप�या            

�ाहकांकडून �यावयाची कारवाई कर�यावर प� बंद करा, आ�ण हे चांगले आहे, बहुतके वेळा �या�कारे              

लोक आप�या �ाहकांना संबो�धत करतात त�ेहा ��य, �ी, अशा नावानसुार संबो�धत केले तर ते नेहमी               

चांगले असत.े हे ��य�ात आप�यास�हत असले�या असो�सएशन�या �कारात, आपल� ओळख पटत.े           

तर, आप�या दावेदाराला नावानसुार संबो�धत करा आ�ण �यानंतर आता प� तयार करावयाचे आहे. 

�थम �यांना चांगल� बातमी �या, त�ुहाला लवकरच एक नवीन �य�ुमया सेल फोन �मळेल. समजा हा               

काह� �य�ुमया फोनचा काह� सम�या अस�याचा ��यय आला. �यामळेु, आपण प� उघडताना �ाहकांना             

सांगणारे प�हले व�ृ आहे, आप�याला एक नवीन �ल�मया सेल फोन �ा�त होईल �कंवा आ�ह� आपला               

नवीन �य�ुमया सेल फोन पाठ�वला आहे. येथे आपण देखील आपण पनुि�थ�त होणार आहेत. आपण टच               

���न सम�या येत अस�यामळेु आपण बदलले आहे. आता इथे सम�या टच ���नची आहे. काह� अ�य               

उ�पादनात काह� सम�या असू शकत.े आता अशा प�रि�थतीत आप�याला काय कर�याची आव�यकता            

आहे, आपण गो�ट� का चकुत आहेत हे �प�ट करायला हवे. उदाहरणाथ�, आपण नेहमी �लहू शकता               

आम�या �य�ुमया सेल फो�सची रचना करताना आ�ह� अ�यंत काळजी घेतो आ�ण टच ���न यो�य              

र�तीने काय� करत अस�याचे स�ुनि�चत करत.े परंतु अपवादा�मक बाबतीत काह� त�ार�मळेु ह� त�ार�             

येतात. आ�ह� हे पाहतो क� आमचे �ाहक समाधानी आहेत. आ�णआ�ह� �यांना पया�य �कंवा बदल�याची               

जागा �दान जे�हा त�ार प� येते त�ेहा ल�ात ठेवा आ�ण आपण �या त�ार��या प�ाने ��तसाद देणार                

आहात, आपण नेहमी काह� श�दांचा वापर टाळ�याचा �य�न करावा �याम�ये नकारा�मक भावना            

अस�याची श�यता आहे, जसे क� सम�या, ठ�क आहे, काह� लोकांना काह�च प�चा�ाप नाह� कारण              

आ�हाला खेद वाटतो आप�यासाठ� गैरसोय झा�यामळेु. मी याचा अथ� असा नाह� असे �हणत नाह�, �कंवा               
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तथेे आपण देखील कधी कधी आपण असेह� समजू शकतो क� काह� लोक कदा�चत काह� गैरसमज               

असतील. आपण असे श�द वापरणे टाळले असे �हणू नका क� फॉ�ट �हणजे माझा आहे, ह� चकू माझी                 

आहे, याचा अथ� असा क� मला मा�हत आहे क� यात काह� शंका नाह�. पण या सम�येसाठ� तो एक                  

जबाबदार नाह�. �याऐवजी काह� इतर नैस�ग�क सम�या असू शकते आपण खरंच सम�या हाताळत             

आहात, आ�ण इतर लोकांशी बोल ूनका �कंवा आरोप क� नका. 

काह�वेळा असे �दसनू आले आहे क� कधीकधी �ाहकास दोष देता येतात, �ाहकांना दोष देणे �ाहकास               

यो�य वाटत नाह� आ�ण �ाहकांना ते मा�हत नसते आ�ण तर�ह� �ाहक यो�य नसतील, तर�ह�, काह� वेळा                

चकू झा�यामळेु �कंवा काह� कम�चाया��या अनन�ुपतमेळेु �ाहकांना काह�वेळा दोष देणे यो�य नाह�.            

कदा�चत काह� सम�या असू शकत,े परंतु आप�या �वभागात इतरांना दोष देऊ नये �कंवा जो कोणी कारण                

जे�हा तु�ह� एका सं�थेम�ये असता त�ेहा त�ुह� �या संघटने�या मा�या ��य �म�ांचे ��त�नधी�व कर�त              

असता. �शवाय, कोण�याह� अवा�त�वक आ�वासने न दे�याचा स�लादेखील आहे, जसे क� कधी कधी             

लोक असे ��न सांगतात क� अशा �कारचे �ास कधीच उ�भवणार नाह�. ह� प�रि�थती कधीह� येणार               

नाह�. याचा अथ� असा क� ह� भाषचेी चकु�ची क�पना आहे. आप�याला काह�च अडचण येत नाह�. �यामळेु,                

अशी भ�व�यवाता� पढेु चालू ठेवू नका जे इतरांना �ास देऊ शकत.े आता जे�हा आपण भाष�ेया भागाब�दल                

बोलतो त�ेहा आपण �यवसाया�या भाषावर चचा� करताना देखील भतूकाळात करत होतो. समजा एक             

समायोजन प� �ल�हताना भाषा अ�तशय संवेदनशील आहे. प� �ल�हले�या �य�ती�या ि�थतीत मी            

�वतःला अनसु�न श�द वापरत आहे. 

�हणनू आ�ह� असे �हणू शकतो क� या सम�येब�दल आ�ह� खरंच �दलगीर आहोत. �ाहक बघू शकत               

असला तर�, त�ुह� पहात आहात, परंतु �या संघटनेने �हटले आहे क� आपण �य�ुमया सेल फोन�वारे               

�नराश होऊ शकतो �यास टच ���न सम�या आल� होती. मी याचा अथ� असा आहे क� �ीमान अन�ने�ट                 

गॉवर �हणतात क� एखा�या चकुांमळेु आप�याला दोषी मानले तर तो कबलू करतो. मा�या ��य �म�ांनी               

आपण आपल� चकू मा�य केल� आहे. �यामळेु, आपण आप�या टच ���नम�ये काह� सम�या �वक�सत              

के�या हो�या अशा Lumia सेल फोनला �नराश कर�याचा अ�धकार आहे असे �हणतात. परंतु जे�हा              

आपण प� बंद करणार आहात, त�ेहा �या नोटवर बंद करा जे कृत�तनेे भरलेले आहे. 

�ाहक आप�या त�ार� काय�यानसुार त�ार देत असला तर�ह� आप�या �ाहकाने �ल�खत �व�पात            

ध�यवाद �द�याब�दल ध�यवाद. आ�ण त�ुहाला मा�हती आहे ह� एक संधी आहे कारण त�ुहास खा�ी आहे               

क� तमुचे समाधान आम�यासाठ� मह�वाचे आहे. आ�ह� आशा करतो क� आपला नवा �य�ुमया सेल फोन               

आप�याला खा�ी करेल क� आम�या �ाहकांना सेवा ह� आमची सव��च �ाथ�मकता आहे आपला             

आ�म�व�वास कम�व�यासाठ� आ�ण गुणव�ेचे उ�पादन आ�ण उ�कृ�ट सेवांसह आ�म�व�वास �नि�चत          

करणे हे आमचे �येय आहे. आता आपण आप�या समायोजन प� बंद के�यास याचा अथ� असा क�                

असंत�ुट �ाहक आप�याबरोबर �यवसाय चालू ठेवू इि�छतो. आता, ह� खरोखरच या शैल�ची सुंदरता आहे              

आ�ण भाषा आ�ण आपण �या�कारे �शंसा करतो. परंत,ु मा�या ��य �म�ांना असेच घडते, तर चकु�चे               
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�नय�ुत केलेले �थान आधीच बदलले गेले आहे आ�ण ते आप�या �ि�टकोनातनू बदलले गेले तर ते               

देखील अ�नवाय� झाले परंतु �यांना कृत�तचेे एक प� पाठ�वणे बंधनकारक होते. �कंवा आपण �शंसा              

करतो त�ेहा �यांना प� पाठवा. आप�याला मा�हत आहे, कारण आपण सगळे माणसू आहोत. आ�ह� हे               

क�. पण ल�ात ठेवा इथे आणखी एक प� आहे जे मी येथे बोलू इि�छतो आ�ण जे�हा त�ुह� संघटनेत                  

असता त�ेहा �शडी चढताना आप�याला �शफारस प� �लहायला सां�गतले जाऊ शकते जो आजकाल             

अ�यंत मह�वपणू� आहे. असे �दसून आले आहे क� बया�च लोकांना �शफारस प� �लहावयाची इ�छा नाह�,               

पण �या व�तूं�या फॅशनम�ये हे खरे आहे क� जर एखा�याला आप�या �शफारशीची आव�यकता असेल              

तर �शफारस प� �लहायला नेहमीच चांगले आहे �शफारस प�ांचे हेतू नामांकन करणे �कंवा ��य�ात              

पढु�या पदो�नतीसाठ�, एखा�या �य�ती�या गुणव�ेला पढु�ल पदो�नतीसाठ�, काह�वेळा स�मा�यांसाठ�         

परु�कारांसाठ� देखील समायोिजत करणे. असे करताना काह� गो�ट�ंची काळजी �यावी लागते जे आ�हाला             

खरंच आव�यक आहे, आ�ह� ��येकाची �शफारस क� शकत नाह� परंतु जे�हा आपण �शफारस करणार              

आहात कृपया पहा क� त�ुह� �ामा�णक आहात क� आपण गोपनीयतचेी देखरेख कर�त आहात, परंतु              

काह�वेळा जे�हा आपण आप�या काह� सहकाया�सह �कंवा �म�ां�या आ�ण आप�या �कंवा आप�या काह�             

कम�चाया��या सचूनांवर एक �शफारस प� �ल�हत असाल त�ेहा कृपया सांगा क� आपण �शफारसप�             

�ल�हत आहात कारण कोणीतर� त�ुहाला ह� �शफारस प� �ल�ह�यास सां�गतले आहे. जे�हा आपण हे              

�शफारशी प� �ल�हणार असाल त�ेहा �वशषेत: �यांचे संभाषण कौश�य, सं�था�मक कौश�य, नेत�ृव            

कौश�याची कौश�ये, �यां�या ग�तशीलता, वत�णकु�ची कौश�ये आ�ण सव� उमेदवारांची यो�य म�ूयमापन           

करा. आज�या तां��क �दवसात आपण काह� वेळा आप�याला �याब�दल काह� शंका �ा�त होतात             

�यासाठ� आपण �शफारसप� �दले आहे. हे नेहमीच �शफारसीय आहे क� आपण आप�या �वत: �या              

रेकॉड�म�ये �शफारशी�या प�ाची �त ठेवा जेणेक�न जे�हा आप�याला �वचारले जाईल. कारण असे �दसनू             

आले आहे क� लोक सहसा रेफर�चे नाव देतात जे �यांना चांगले माह�त आहे, हे चांगले आहे, परंतु                 

�याचवेळी जो कोणी �शफारशी प� �ल�हतो, तो प�पाती असेल तर तो अ�तशयो�ती नसावा, �याने �लहू               

नये. एक भाषा जी अ�प�ट आहे ती आपण स�याशी �चकटून राह�याचा �य�न क�. 

आ�ण जर काह� नकारा�मक असेल तर नेहमी नकारा�मक गो�ट� �लहा�यात असे नेहमीच �हंटले जाते,              

परंतु त�ुहाला असे वाटत असेल क� काह� नकारा�मक मा�हती आहे तर जोपय�त तमुचे पुरेसे परुावे नाह�त                

तोपय�त �लहू नका. कारण तो ��य�ात ठसा उमटवू शकतो आ�ण आप�याबरोबर कुणीतर� क�रअर क�              

शकतो. �या �य�तीने एखा�याची �शफारस केलेल� �य�ती आवडत नाह�, आज�या जाग�तक �व�वात            

�म�, लोक जे�हा रोजगारावर वैि�वक बदल घडवनू आणत असतील त�ेहा �शफारस प� �लह�णे             

बंधनकारक आहे. एखा�या सं�थेतील एखा�या कम�चाया�साठ� प�े �ल�हणे अ�नवाय� आहे परंतु एक गो�ट             

ल�ात ठेवा जे काह� प� असेल �यास प� �लहायला हवे. �ा�तक�या��या �ि�टकोनातनू, सं�थे�या             

�ि�टकोनातनू ते खरंच एक संबंध �नमा�ण कर�यास मदत करेल. कारण प� �ल�हणे हे एक �यवसाय आहे                

�कंवा सामा�य हेत ूप� आहे, प� �ल�हणे हे एक कला आहे.  
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मला आशा आहे क� आप�या प� �ल�हताना आपण �व�श�ट �यवसायासाठ� �ल�हत अस�यास            

�यवसायासाठ� सरळ राह�यास साधी राह�यास अ�धक काळजी �याल. परंतु एकाच वेळी आपण केवळ             

सं�थेसाठ�च न�हे तर दसु�या �य�तीला �ल�हत आहात, जो तमुचा �म� असू शकतो. �हणनू कृपया              

सौहाद�पणू�पणा स�ुनि�चत कर�याचा �य�न करा. कारण सव� �कार�या �यवसायांम�ये भरभराट होत           

आहे आ�ण हे सव� �कारचे �यवसाय चालचू राहतात. खपू ध�यवाद. 
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सॉ�ट ि�क�स 

 (Soft Skills) 

डॉ. �बनोद �म�ा, 

मान�वक� व सामािजक �व�ान �वभाग, 

इं�डयन इंि�ट�यटू ऑफ टे�नॉलॉजी, �रक� 

�या�यान - 31 अहवाल  

 

शभु �भात! सॉ�ट ि�कल (Soft Skill ) �या�यानांम�ये प�ुहा एकदा आपले �वागत आहे. आप�याला              

आठवत आहे क� स�या आपण �ल�खत से�शनचा वापर कर�त आहोत. आ�ण मागील �या�यानांम�ये,             

आ�ह� वेगवेग�या �कारचे �लखाण केले आहे जे एखा�या �यवसायासार�या �य�तीस �या�या दैनं�दन            

जीवनात येत.े आज आपण �ल�खत कौश�यांचा एक अ�तशय मह�वाचा भाग चचा� करणार आहोत आ�ण              

ते अहवाल �ल�हणे आहे. एक ��न �वचारात घे�यासार�या ��नामळेु आप�याला �यावसा�यक लेखनाची            

वा�त�वकता, ��य�ात काय �रपोट� आहे आ�ण एखादे अहवाल �ल�ह�याची योजना कशी करावी? श�दाचा             

अहवाल आप�या आय�ुयात रोज ओलांडू शकतो; जे�हा आपण श�दांचा अहवाल ओलांडता त�ेहा आपण             

अशा अनेक अहवालांचा �वचार कर�यास सरुवात करता क� �या आपण ऐक�या �कंवा ऐक�या आहेत.              

क�पना करा, आपण एक कार खरेद� करणार आहात, आपण एखा�या कोस�म�ये सहभागी होणार आहात              

�कंवा आप�यापैक� काह�जण एखा�या सं�थेम�ये �यावसा�यक आहेत, ते ��य�ात एकतर �यां�या           

�चारासाठ� �कंवा नवीन वाढ�साठ� वाट पाहत आहेत, �यापैक� काह� जणांनी अज� केला आहे. नोकया�              

आ�ण ते �यां�या मलुाखती कॉ�ससाठ� �ती�ेत आहेत. आपण सवा�नी हे जाणनू घेतले क� या सव� चचा�                

लोकांना खरोखर �नण�य घे�यास स�म करतात, मलुाखत घे�याची इ�छा आहे �कंवा पदो�न�त            

�मळ�व�यासाठ� �कंवा नवीन उ�पादन लॉ�च कर�यात मदत करतात, हे सव� अहवालांवर आधा�रत            

आहेत. आता, न�क� काय आहेत अहवाल? हा श�द कसा काढला गेला आहे आ�ण अहवालाचे �व�वध               

तपशील काय आहेत, आ�ह� अ�तशय चतरुपणे आ�ण अ�यंत �व�ततृ �कारे चचा� करणार आहोत. आता,              

श�द अहवाल लॅ�टन श�द reportare पासनू �मळत.े या श�दांचा अहवाल �व�ले�षत कर�याचा �य�न             

क�या. आ�ण एकदा आप�याला या श�दाचा अथ� कळ�यानंतर, आपण कोणता अहवाल असू शकता हे              

समज�यास देखील स�म असाल. श�दाचा अहवाल मूळ भाषते लॅ�टन टम� �रपेरेअरम�ये आहे, जो दोन              

श�दांचे पनुर�चना आ�ण पोट�र यांचे �म�णआहे. ��य�ात पाठ�व�याचा अथ� आहे आ�ण पोट�र श�दाव�न              

पोट�अर येतो. �हणनू, या श�दाचा अचकू अथ� असा आहे क� �व�श�ट वेळी उपि�थत नसले�या एखा�या               

�य�तीस काह�तर� घेऊन जावे. �हणनू, अहवालाचा ��य�ात अथ� एक �कारची मा�हती आहे �कंवा             
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एखाद� �य�ती एखा�यास मा�हती देत आहे आ�ण �हणनूच अहवाल एक �कारचा सं�ेषण आहे. आ�ह�              

आधीच संपका�ब�दल भरपरू चचा� केल� आहे. 

आ�ण अशा �कारे एखा�या �य�तीला मा�हती असले�या एखा�या �य�तीकडून सं�ेषण मानले जाऊ            

शकते आ�ण ह� मा�हती ती कोणाला वापरायची असेल तर ती ह� मा�हती. आता आपण सव�जण               

मा�हती�या जगात जात आहोत, गो�ट� बदलत राहतात, धोरणे बदलतात, नवीन धोरणे आहेत, बाजारात             

नवीन उ�पादने बाजारात आणल� जातात. कधीकधी �व�श�ट गो�ट�, जे आधीच बाजारात असतात; आ�ण             

आ�हाला �यात काह� नवीन बदल हवा आहेत. �या अहवाला�या �शफारशींवर आधा�रत देखील असेल.             

आजह� कोण�याह� नवीन धोरणाची क�पना करा जी ��य�ात लागू होत,े ती एका स�मती�वारे, स�मतीने              

जा�त �वचार के�यानंतरच येते. आ�ण ते काय�संघ काय करते, संघ खरोखर मा�हती�या सव� मह�वा�या              

गो�ट�ंचा �वचार करते आ�ण नंतर शवेट�, सद�यांना सव� फायदे आ�ण �ववेक �दसेल आ�ण मग ते               

�न�कषा�पय�त पोहोचतील. आता, अहवालाचे वै�श��य काय आहेत. आता, आपणास काह� वेळा आपण            

�वतःला �वचा� शकता क� एक अहवाल कशा �कारे प�रभा�षत केला जाऊ शकतो. समजा, आप�या              

कुटंुबातील कुणीतर� आजार� आहे आ�ण आपण डॉ�टरकडे गेलात कारण आप�याला हे आजार कशामळेु             

झाले हे जाणनू �यायचे आहे. तर, डॉ�टर काय करतात, डॉ�टर आप�याला वै�यक�य तपासणीसाठ�             

पाठवतात आ�ण हे ए�स-रे�या �व�पात �कंवा �व�श�ट चाच�यां�या �व�पात असतात आ�ण जे�हा            

अहवाल येतात त�ेहा डॉ�टर �हणतात क� हे ��य�ात आहे आपण अशा आजाराने ��त आहात याचे               

कारण. तर, मला असे �हणायचे आहे - क� अहवाल ��य�ात एक �कारचा तपास आहे, तो एक �कारचा                 

तपासणी आहे; आ�ण �या पर��े�या आधारावर, आ�ह� �या पर�णामांतनू आलो �यामळेु आ�हाला काह�             

�नण�य घे�यास �कंवा काह� उपाय कर�यास स�म बनवते. �हणनू, एखा�या �व�श�ट उ�देशासाठ�            

�ल�खत एक औपचा�रक सं�ेषण �हणनू एक अहवाल प�रभा�षत केला जाऊ शकतो. आता, जे�हा एखाद�              

�य�ती आजार� आहे, त�ेहा आप�याला खरोखर हे जाणनू �यायचे आहे क� �या आजारामळेु काय झाले               

आहे, �हणनूच हा �व�श�ट उ�देश आहे; आ�ण �या कारणा�तव आपण एका �व�श�ट कम�चा-याला जाऊन,              

कदा�चत तो डॉ�टर आहे, कधीकधी ती नस� आहे, जो आप�याला सांगू शकेल. तर, हे सव� लोक जे करतात                  

ते ��य�ात �व�वध ���यांवर, मा�हती�या �व�वध तकु�यांकडे पाहतात आ�ण मग शवेट� ते �नराकरण             

करतात. �हणनू, �व�श�ट उ�देशासाठ� �ल�ह�यात आले आहे, �यात ���यांचा समावेश आहे. 

तर, या सव� ���यांचा अथ�, मला असे वाटते क� काह� चाच�या आहेत, डॉ�टर फ�त डॉ�टरां�या बाबतीत                

न�हे तर इतर काह� �करणांम�ये देखील �शफारस करतात. याचा अथ� असा आहे क� आपण �या कोस�चा                

पाठलाग कर�त आहात, �या भाषणात आपण ऐकत आहात - हे कदा�चत असे प�रणाम असू शकतात जे                

कदा�चत ���ये�या मा�लकेतनू बाहेर पडले असतील. याचा अथ� असा आहे क� अशा अहवाला�या नंतर,              

तथेे कदा�चत एखाद� �शफारस केल� गेल� असेल जी ऑनलाइन �या�याने होऊ दे आ�णआता आपण सव�                

ऐकत आहात. �हणनू, �व�श�ट कारणासाठ� आ�ण नंतर �व�श�ट �ो�यांसाठ� घेतलेल� कोणतीह� ��या,            

�यात डटेाचे संकलन आ�ण �व�लेषण कर�या�या ���येचे वण�न समा�व�ट आहे. �हणनू, जे�हा आपण             

पर��ा घेता, त�ेहा आपण चाचणी केल� असता, �व�वध ���या आहेत आ�ण या सव� ���यांमळेु              
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आप�याला डटेा गोळा कर�यास �कंवा गोळा कर�यास मदत होत.े आ�ण �या डटेाचा अथ� लावला जाईल,               

डॉ�टर �व�वध �कार�या डटेाची �या�या करतील आ�ण शवेट� आपण एका �नराशावर पोहोचाल. आपण             

एक �न�कष� येथे पोहोचू होईल. आ�ण आव�यक अस�यास, �यां�याकडून काढलेले �न�कष� आ�ण            

�शफारसी. समजा, डॉ�टर प�रणामांपासनू समाधानी नाह� �कंवा डॉ�टरला तलुना�मक प�रणाम �कंवा           

तलुना�मक �व�लेषण हवे आहे, तर तो आप�याला संद�भ�त करेल �कंवा ��णाला दसुया� डॉ�टरकडे �कंवा              

कधीकधी आपण इतरांनाह� �ानाब�दल जाणवेल, अगद� �या बाबतीतह� तो �या डटेावर पोहोचतो �यावर             

अवलंबनू राह�ल. �हणनू, शवेट� अहवाल जे मह�वाचे आहे त ेडटेा आहे. 

�हणनूच काह� क�वड� आहेत जे समोर येतात, जे आप�याला म�ुय वै�श��ये �कंवा अहवालाचे गुणधम�              

देखील सांगतील. आता आपण पाहु शकतो क� एक अहवाल हा औपचा�रक भाग आहे. आता, येथे काह�                

सावध�गर� बाळगणे हे फार मह�वाचे आहे क� जे�हाह� आपण संवाद साधता त�ेहा आपण केवळ              

औपचा�रकपणे संवाद साधताच नाह� परंतु आपण अनौपचा�रकपणे संवाद साधता. उदाहरणाथ�, दोन �म�            

एकमेकांशी बोलत आहेत - ते अनौपचा�रक असू शकत,े परंतु कम�चार� �या�या बॉससह �व�श�ट गो�ट�ंवर              

चचा� करत आहे जे औपचा�रक �ेणी अंतग�त येईल. आ�ण हे �वशषेतः एखा�या हेतसूाठ� �ल�हले गेले               

असेल तर ते �ल�खत �व�पाचे औपचा�रक भाग बनेल. समजा एक नवीन उ�पादन लॉ�च होणार आहे.               

�हणनूच, �ाहका�या गरजा समजनू घे�यासाठ� �ाहकां�या समतोल पातळीची गरजआहे, बाजारात इतर            

उ�पादने आहेत, इतर उ�पादनांचे गुण आहेत आ�ण मग आप�या उ�पादनातील कमतरता का आहेत हे              

देखील आप�याला जाणनू �यायचे आहे. आपण हे स�ुनि�चत कर�याचा �य�न देखील कराल क� आपण              

काह�तर� नवीन �दान क� शकता, परंतु हे आपण पणू� होणाया� प�रणामावर आधा�रत असेल �कंवा आपण               

बरेच �व�लेषण के�यानंतर पोहोचू शकता. तर, हे सव� एक औपचा�रक प�धतीने �ल�हले जाईल. �हणनू,              

अहवालाचा प�हला गुणधम� हा लेखनाचा औपचा�रक भाग आहे. �शवाय, हे वा�तव आहे. जे�हा मशीनची              

मदत �कंवा बोल�या�या मदतीने चाचणी घे�याची, लोकांशी बोलणे, आप�या बाजारपेठेतील ��ड समजनू            

घेणे आव�यक असत,े परंतु ते एक वा�त�वक �लखाण आहे. अहवाल एक वा�त�वक �लखाण आहे, डटेा               

वा�त�वक आहे क� आपण चकु�चा डटेा देऊ शकत नाह�, आपण चकु�ची मा�हती देऊ शकत नाह� कारण                

असे �हटले जाते क� अहवाल खरोखरच हॉलमाक� आहे �कंवा अहवाल आतापय�त सं�थेचा �ेड आ�ण बटर               

आहे. �हणनू, जे�हा एखाद� �य�ती एखाद� �रपोट� �ल�हणार आहे त�ेहा ती �कंवा �तला काय करावे असे                

वाटते ते �हणजे सव�काह� अ�तशय �व�श�ट बन�वणे जेणेक�न �या �नण�यावर �नण�य घेतला जाईल ते              

दो�ह� सं�था तसेच वैयि�तक दो�ह�चे भ�व�य बनवेल �कंवा �च�हां�कत करेल. तर, डटेा खपू Objective              

असावा आ�ण जे�हा आपण अहवाला �लहाल त�ेहा �े�कह�, ��येकजण �रपोट�चा आनंद घेऊ शकत नाह�,              

��येकजण एखा�या अहवालाचा अथ� समजू शकत नाह�, �हणनूच कोणीतर� एखाद� त�ार �ल�हणार आहे             

त�ेहा �याला �कंवा �तला �े�क कोण हे मा�हत असावे. जे�हा आपण �े�कांना ओळखता त�ेहा असे �हटले                

जाते क� जर दोन लोक एकमेकांना ओळखत असतील तर दोघांमधील संवाद पातळी खपूच सहज होईल, हे                

आप�याला समजेल, हे समजनू घेणे खपू सोपे आहे. परंतु जे�हा दोन लोक एकमेकांना अनोळखी असतात               

त�ेहा �यांना एकमेकांची पा�व�भमूी मा�हत नसत,े �हणनू जे�हा एखाद� गो�ट �वशषेतः �यावसा�यक            
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हेतसूाठ� �लह�ल� जाते त�ेहा �वशषेतः अ�धकृत हेतसूाठ� काय होते - ह� वा�त�वक भाषा आहे ते मह�वाचे                

आहे. तर, एकाच सं�थेतील दोन लोक एकमेकां�या पा�व�भमूीला समजतात आ�ण वापर�या जात            

असले�या भाष�ेया �काराशी ते प�र�चत आहेत, �हणनूच आ�ह� बया�चदा वारंवार असे �हटले आहे क�              

दोन डॉ�टर खपूच गुळगुळीत होऊ शकतात. परंतु अ�भयंता आ�ण डॉ�टरांमधील संवाद, कारणआपणास             

मा�हत आहे क� �या दोघे प�र�चत असले�या श�दाचा वापर करतील �कंवा जे �यां�या �दवसा�या              

कामा�या �ठकाणी �कंवा �दवसा�या �दवसा�या शैल�त वापर�या जातात. तर, जे�हा आपणास आपले            

�े�क मा�हत असते त�ेहा ते काय� सोपे होत.े आप�याला सव� काह� संगणक �यावसा�यकांना समजावनू              

सांग�याची आव�यकता नाह�. जर आपण संगणक �यावसा�यक असाल आ�ण आपण एखा�या �व�श�ट            

सम�येब�दल बोलत असाल तर नैस�ग�क�र�या आपण �नवडले�या श�दांपैक� काह� श�द �नवडतील           

आ�ण �नवडतील आ�ण �लह�तील, इतर �य�तीस मा�हती असेल. परंतु असे मानू नका क� आपण एक               

गैर-तां��क �य�तीसाठ� नैस�ग�क�र�या गैर-तां��क �य�तीसाठ� �ल�हत असाल तर �याला बया�च          

वण�नाची अपे�ा असेल कारण काह� अट� आहेत �या �यांना कदा�चत मा�हती नसतील. मग �व�श�ट हेत.ू               

जे�हा आपण एक अहवाल �ल�हतो त�ेहा आप�याकडे एक उ�देश असतो. आपण नंतर चचा� क� शकाल               

कारण आपण अचानक अहवाल �ल�हत नाह�. आप�याला मा�हत आहे क� आपण उठ�यासारखे नाह�             

आ�ण आपण एक अहवाल �लहावा असा �नण�य घेतला आहे, असे कधीह� होणार नाह�. अथा�तच, इतर               

काह� �कारां�या �ल�खत �व�पात, आपण कदा�चत एखादे प� �लहायचे असेल तर आपण हे का �लहायचे               

हेतू देखील समजून घे�यास इ�छुक आहात. तर, जे�हा आपण एखादे अहवाल �लहाल त�ेहा देखील जे�हा               

आपण अनौपचा�रक प� �ल�हत असाल त�ेहा आपण आप�या �म�ाला प� �लहायला �वचार क� शकता.              

तर, आपण �नण�य घेऊ शकता परंतु आपण �वत: चा अहवाल �लहून दे�याचे ठरवू शकत नाह�, जोपय�त                

आ�ण आव�यकतपेय�त असे करणे आव�यक नसते तोपय�त आव�यक असेल त�ेहाच अहवाल �ल�हला            

जातो. पढु�ल �हणजे जे�हाह� आपण अहवाल �लहाल त�ेहा अहवाल आप�याला कागदाचा तकुडा            

समज�यासारखा नसेल. हे कागदा�या तकु�यावर �कंवा केवळ एका प�ृठावर मया��दत नाह�, कदा�चत            

अहवाला�या �व�पावर अवलंबनू, अहवाला�या आव�ृयानसुार, त�ार��या आव�ृयानसुार देखील,        

अहवालांची लांबी �भ�न असू शकत.े पण मग ते �यवि�थत �यवि�थत असले पा�हजे, असे नाह� क�               

आपण कुठूनह� �ारंभ कराल आ�ण आपण कुठेह� संपवाल, �हणनूच ते �यवि�थत आहे, ते �यवि�थत              

आहे. �थम काय करावे, पढु�ल काय करावे, चचा� कधी पणू� करावी, �शफारस कशी करावी �कंवा सटू नाह�                 

याब�दल ���या करावी लागेल. मग जे�हा कोणी एखा�या �य�तीस एक �रपोट� �ल�हतो त�ेहा कोणी              

वाचकां�या ि�थतीत �वत: ला क�पना क� शकेल, जो अहवाल वाचणार आहे. �हणनू, आपण वाचक              

�हणनू, जे�हा आपण अहवाला वाचणे �ारंभ करता त�ेहा आप�याला वाटेल क� एक �कंवा दोन प�ृठांनंतर               

आप�याला अचानक �वषय बदलला अस�याचे आढळेल. �हणनू, काय होत,े आप�याला वाच�यायो�य           

नाह� हे समजेल कारण �याने आप�या वाचन ���येस आधीच अवरो�धत केले आहे; ते वाचकां�या              

�वचारांचा �वाह देखील ��य�ात अवरो�धत करते. तर, एक �कारची एकता आ�ण एक �कारची संयम              

असणे आव�यक आहे. एकता आ�ण समंजसपणाचा अथ� असा आहे क� आपण एखा�या �व�श�ट             

�वषयापासनू �ारंभ के�यास, आपण ��य�ात समजा क� वा�य एखा�या वा�यापासनू स�ु होत,े अ�य             
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वा�ये प�ह�या वा�याशी देखील जोड�या पा�हजेत. तर, मला असे �हणायचे आहे क� एक �कारचा              

एकसमान �य�न केला पा�हजे आ�ण मग एक प�र�छेद इतर प�र�छेदासह असावा; अ�यथा, तो खं�डत              

जसे �दसेल. आ�हाला नको आहे, कोणीह� लेखन खं�डत तकुडा वाचू इि�छत नाह�. कारण जे�हा आपण               

काह�तर� �वशषेत: एखादे अहवाल वाचत असता त�ेहा आप�याला मा�हत असते क� अहवाल एखा�या             

सम�येचे �नराकरण आहे, एखा�या सम�येस ��तसाद �हणनू अहवाल �ल�हला जातो. तर, सहजपणे            

आप�याला एक वाचक �हणनू आवडले - आप�याला ते सहज �वाह हवे असेल. आ�ण कधीकधी जे�हा               

मा�हती थोडी ज�टल अस�याचे �दसनू येत,े ती थोडा �ासदायक वाटत आहे, ती थोडीशी अवघड वाटते,               

नैस�ग�क�र�यागो�ट� अ�धक स�ुप�ट कर�यासाठ�, �प�ट�करण दे�यासाठ� लेखक काय क� शकतो, तो           

काह� उदाहरणे देईल. ह� उदाहरणे �व�वध आकारांम�ये असतील जसे आपण जे�हा चाट�ची रचना �कंवा              

�ाफ �कंवा पाई चाट� (pie chart) �कंवा सारणी कशी दाखवू शकतो त�ेहा आ�ह� या गो�ट�ंब�दल चचा� क�,                 

जे�हा हे �च� गो�ट� �प�ट करतात. याचा अथ� �ा�फक तपशीलांमळेु ते खरोखर गो�ट� अ�धक              

�प�ट�करणा�मक करतात, �हणनूच अहवालातील उदाहरणे �दान करणे फार मह�वाचे आहे. आ�ण मग,            

आपणास असे आढळेल क� एक अहवाल यो�य�र�या बांधला गेला पा�हजे, �हणजे ते प�ृठे नाह�त, जे               

�वखरुलेले आहेत, जे फ�त फडफडत आहेत. �हणनू, हे �यवि�थत अस�यामळेु ते यो�य अन�ुमांचे             

अनसुरण करेल. आ�ह� या संरचनेम�ये चचा� करणार आहोत, आप�याला मा�हत आहे क� �थम एक              

क�हर प�ृठ असावे अशी अपे�ा आपण कराल; आ�ण क�हर पेजवर, आपण अशी अपे�ा देखील केल�               

पा�हजे क� �या अहवालाचे यो�य शीष�क असावे आ�ण नंतर नैस�ग�क�र�या अन�ुमानसुार �यानसुार इतर             

सव� आयटम यो�य�र�या पालन केले जावे. �हणनू, अहवालाचे म�ुय गुणधम� ह� ह� अहवालांची �वशषे              

वै�श��ये आहेत. 

आता, तमु�या मनात हे आणखी एक ��न आहे जे खरोखर अहवालाचे उ�द��ट आहे. अहवाल काय क�                

शकतो? आपण दोघेह� एक सं�था स�ु कर�त आहात �कंवा आपण एखा�या सं�थेम�ये �वेश कर�याचा              

�य�न कर�त आहात हे आप�याला कळेल, आपण एखा�या �व�श�ट सं�थेसाठ� अज� कर�त आहात असे              

समज.ू �हणनू, आपण मलुाखत घे�यापवू�, आप�याला सं�थेब�दल बरेच काह� जाणनू �यायचे आहे,            

परंतु आप�याला �याब�दल कसे कळेल. आपण ��य�ात �यां�या वेबसाइटवर जा; आ�ण �यां�या            

वेबसाइटवर सव� �कार�या तपशील आहेत. तर आता ह� सव� मा�हती ��य�ात संपका��या �व�पात �तथे              

ठेवल� जात.े आता, या अहवालाचा �कंवा मा�हतीचा हा तकुडा आप�यास काय लाभ देत आहे? ��य�ात ते                

अ�ययावत झाले, �यांनी �गतीब�दल आप�याला सां�गतले. तर, सं�थेचा �गती अ�ययावत करणे हा            

म�ुय उ�देश आहे. आप�याला मा�हत असले�या �गतीस अ�यत�नत (confirm) करा जर� आप�याला            

मा�हत असेल क� हे केवळ सं�थांनाच मया��दत नाह� तर आप�यासाठ� देखील. जर आपण आपल�              

�वतःची �गती पाहू इि�छत असाल तर �या अहवाला�वारे देखील करता येते, �हणजे मी �वत: चे               

म�ूयांकन क� शकतो. �हणनू, अहवालाचा दसुरे काय� म�ूयांकन करणे आहे. समजा, आपण पाच वषा�चा              

डटेा घेता आ�ण आप�याला हे जाणनू �यायचे आहे क� 2011 म�ये ह� �गती होती आ�ण आपण आज हे                  

जाणनू घेऊ इि�छत आहात. तर, आप�याला कसे कळेल, आप�याला या 4 वषा��या �गतीचा डटेा आ�ण               
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�गतीकडे पहावे लागेल. �हणनू, ते आप�याला केवळ एक �कारचे, सांग�यासारखे, तलुना�मक �व�लेषण            

�दान करणार नाह� जे आप�याला तलुना�मक �व�लेषण �दान कर�यात मदत करेल. परंतु नंतर आपण              

��ड समजनू घेऊ शकता, एखादे �व�श�ट सं�था असणाया� लोकांचे ��ड समजनू घेऊ शकता आ�ण �हणनूच               

जर एखाद� सं�था काह� �व�श�ट गो�ट� नवीन आणू इि�छत असेल �कंवा काह� �व�श�ट धोरणांम�ये बदल               

क� इि�छत असेल तर ते या मू�यांकनांचा आधार देखील घेतील. या�शवाय, संघटनांम�ये गो�ट�             

चकु��या ठरतात, आप�या �वतः�या आय�ुयात देखील गो�ट� चुक��या ठरतात. �हणनू, सं�थेला यो�य            

मागा�वर आण�यासाठ� �कंवा काह� �नि�चत मदुत �तथे आहेत. �हणनूच प�ुहा अशी वेळ �नि�चत होऊ              

शकत नाह� क� सं�थेने काय केले ते पु�हा एकदा सं�था अनेक लोकांचे स�मती तयार करेल आ�ण या                 

लोकांना सम�येची समज�यास सां�गतले जाईल. �हणनू, सम�येचे �नराकरण कर�यासाठ�, हे लोक काय            

करतील, ते ��य�ात डटेा पाहतील आ�ण नंतर शवेट� काह� �न�कषा�सह येतील. आ�ण या �न�कषा�वर              

आधा�रत संघटना काह� कारवाई करेल. �हणनू, अहवालाचा आणखी एक गुणधम� �कंवा दसुरा उ�देश             

�हणजे सं�थेला यो�य �रतीने माग�दश�न करणे. मला असे �हणायचे आहे क� मी आधी सां�गत�या�माणे              

गंभीर घडामोडींम�ये सम�या समजून घेणे आ�ण काह� �व�श�ट पावले उचलणे आ�हाला काह� अ��य             

घटना टाळ�यास मदत करत.े �शवाय ��य�ात ह� एक अशी सं�था आहे जी एखा�या सं�थेम�ये काय�रत               

मा�हती आत�या सद�या�या �पात पसरते आ�ण आप�याला बया�च गो�ट� मा�हत असतात परंतु            

आप�याला इतर गो�ट� देखील समज�या पा�हजेत. आ�ण �या�शवाय, केवळ एका अहवाला�वारेच एका            

�व�श�ट सं�थेब�दल तसेच आप�या सं�थेब�दल इतर लोकांना मा�हती होईल. �हणनू, अहवालातील           

म�ुय घटकांपैक� एक �हणजे केवळ आंत�रक मा�हतीच न�हे तर बा�य मा�हती देखील पसरवणे होय.              

आपणास असे आढळेल क� ��येक सं�थेला काह� भागधारक असतील, शअेर धारक इतके असतील आ�ण              

या सव� लोकांना वेळोवेळी ते �गती जाणनू घे�यास आवडले आ�ण हे केवळ त�ार��या मदतीने श�य               

आहे. �शवाय, जे�हा अहवाल �लहून ठेवले जातात त�ेहा आप�याला देखील कळते क� क�पना कशी-कशी              

होतात. कधीकधी समजा एखा�या सं�थेम�ये आग लागल� असेल �कंवा कंपनीला मो�या �माणात            

नकुसान झाले असेल तर पु�हा एक स�मती असेल जी या सव� गो�ट� शोधून काढ�यासाठ� कारणे आ�ण                

�या आधारावर यो�य उपाय काय आहे हे समजनू घे�याचा �य�न करेल. एक अहवाल �लहावा लागेल.               

अहवाला�या मदतीने �यांना हे समजेल क� तका�त काह� अडथळे आहेत. कधीकधी असे घडते क�              

तक� शु�धततेील फरक आप�याला समजू शकत नाह�, �वचार ���येत आ�ह� आम�या �ाहकां�या गरजा            

आ�ण अपे�ांचे �व�लेषण कर�यात अयश�वी होतो आ�ण �हणनूच आ�ह� असे �नण�य घेतो जो सं�थे�या              

काया�वर प�रणाम क� शकतो. �हणनू, �गतीची तलुना कर�यासाठ� आ�ण या सव� त�ार�ंची लेखी             

�व�पात तलुना के�याब�दल �वचारां�या �ॉस-फ�ट�लायझशेन समजनू घेणे हा म�ुय उ�देश आहे.           

अहवालांचे �व�वध �कार - �कारांचे अहवाल कसे अस ूशकतात याब�दल आ�ह� चचा� क�. 

तर मग �ल�खत �व�पात एक अहवाल ��य�ात �न�कषा�ची न�द घेतो आ�ण चचा� करताना काय�वाह�              

कर�याची �शफारस करतो आ�ण �रपोट��या �या�येब�दल बोलत असताना आ�ह� असे �हटले आहे क�             

अहवाल डटेावर आधा�रत आहे . आ�ण ते डटेा काय करते? �न�कषा�पय�त पोहोच�यासाठ� डटेाचा ��य�ात              
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�व�लेषण केला जातो. परंतु नंतर हा �न�कष� केवळ उपल�ध डटेावर आधा�रत आहे. एक ब�ु�धमान              

अहवाल लेखक, एक प�र�मी अहवाल लेखक, स�ूम अहवाल लेखक, काळजीपवू�क अहवाल लेखक - जर              

आव�यक असेल तर आप�याला देखील काह� �शफारसी देणे आव�यक अस�याचे आप�याला सांग�याची            

�शफारस केल� जात.े �हणनू, अशा आप�ी �कंवा अशा डडेलॉक टाळ�यासाठ� आपण काय क� शकता याचे               

आपण �शफारस क� शकता. एक जाग�कता �नमा�ण कर�यात मदत देखील करते. आपणास असे             

आढळेल क� आप�या सं�थेम�ये काह� सहकम� आहेत �यांना अ�तशय वेगवान जा�हराती �मळतात            

आ�ण आप�याला पदो�नती �मळत नाह�. आता, �वत: चे �व�लेषण कर�याची वेळ आल� आहे आ�ण              

आपण आप�या सहकार� सहकाया�सह आप�या तलुना�या आधारावर �व�लेषण क� शकता. आ�ण जे�हा            

आपण आप�या दो�ह��या �गतीची तलुना करता त�ेहा आप�याला आढळेल क� आप�याम�ये काह�            

गो�ट� हो�या आ�ण �यात�या इतर गो�ट� हो�या आ�ण कदा�चत �यास पदो�नतीचे कारण असू शकत.े              

�हणनूच, लोकांम�ये जाग�कता �नमा�ण होत नाह� तर आ�म जाग�कता देखील सु�नि�चत होत,े आपण             

�वतःचे म�ूयांकन देखील क� शकता. आ�ण �या आधारावर, याचा अथ�, आपण �न�कषा�वर आधा�रत             

पर�णामांवर आधार�त, आपण काह� चरण देखील घेऊ शकता जे आप�याला पदो�नतीसाठ� �वत: ला             

�ो�साहन दे�यासाठ� पा� ठरतील. आता, लेख �ल�ह�या�या दर�यान �यात काह� फरक आहे क� आपण              

याला इतके मह�व देत आहोत? कारण, इतर �कारचे लेखन देखील आहे. आ�ह� पवू� �ल�खत लेखांब�दल               

बोललो होतो. आता पाहुया क� सा�हि�यक �लखाणांमधनू अहवाल �ल�हणे कसे वेगळे आहे. त�ुहाला             

मा�हती आहे क� कोणीतर� चेतन भगत याचे प�ुतक वाचले आहे �कंवा कोणीतर� अशोक ब�कर यांचे               

प�ुतक वाचले आहे, कोणीतर� इतर लेखकाचे प�ुतक वाचले आहे. �हणनू, जर आपण एखा�या             

लेखना�या लेखनासह सा�हि�यक �लखाणाची तलुना करता, तर आपण बया�च फरक पाहू शकतो. आ�ह�             

चचा� के�या�माणे, एक अहवाल �ल�हला जाऊ शकत नाह�, मागणीनसुार केवळ अहवाल �ल�हता येतो. 

तर, मागणी�या संदभा�त एक अहवाल �ल�हला गेला आहे, परंतु सा�हि�यक �लखाण �वतः�या पढुाकारावर             

�ल�हले आहे. त�ुह� सकाळी उठता आ�ण ढग, सुंदर ढग, �नळे ढग पहात असाल तर कदा�चत पाऊस                

येणार आहे. �हणनूच, यामळेु आप�याला सा�हि�यक वाटते आ�णआप�याला ते �लहायला आवडते, परंतु             

हे अहवाल �ल�ह�या�या बाबतीत नाह�. �शवाय, सा�हि�यक �लखाणात �नि�चत �े�क नसतात, तचे            

प�ुतक त�ुहाला वाचता येत,े ते तमु�या �म�ां�वारे, तमु�या नातवेाईकां�वारे, तमु�या व�डलांनी,           

पवू�जां�वारे देखील तयार केले जाऊ शकत,े याचा अथ� असा होतो क� �े�कांचे वग�करण नाह�. परंतु जे�हा                

आपण एखादे अहवाल �ल�हत असाल त�ेहा आप�याला �व�श�ट �ो�यांसाठ� ल�हले जाईल, कारण ते             

आव�यक आहे, हे एक �व�श�ट उ�देश आहे. �हणनूच केवळ �े�क फरक पडत नाह�त, परंतु उ�देश               

देखील बदलू शकतात. कोण�याह� सा�हि�यक �लखाणाची �नि�चत संरचना नाह�. एक क�वता कदा�चत            

14 ओळी, दसुर� क�वता कदा�चत 20 ओळीं, एक प�ुतक 100 प�ृठांपय�त जाऊ शकते, आणखी एक प�ुतक                

200 प�ृठांपय�त जाऊ शकते. परंतु एका अहवालासाठ� आप�याकडे खरोखर एक �नि�चत संरचना आहे.             

जे�हा मी �नि�चत संरचना �हणतो त�ेहा मला असे �हणायचे आहे - �यास यो�य �ारंभ करावा लागेल,                

यो�य चचा� केल� पा�हजे, याचा यो�य �न�कष� असावा. या�य�त�र�त, आपण �या �न�कषा�कडे आलात             
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�याकडहे� काह� समथ�न असणे आव�यकआहे कारणआपला अहवाल आ�णआप�या अहवालाचा �नकाल             

ता�क� क असणे आव�यक आहे कारण काह� �न�कष� काढणे आव�यक आहे �हणनूच अहवाल �ल�हणे हा              

�ि�टकोन अ�तशय मह�वाचा आहे. सा�हि�यक �लखाण �या�या �ि�टकोनानसुार अ�तशय �यि�तपरक          

आहे. भाषबे�दल देखील, आप�याला खपू �वशषे असणे आव�यक आहे. अहवालाची भाषा फारच साधे             

असणे आव�यक आहे, आपण बोलणे, सव� सा�हि�यक साधने आ�ण आप�या भाषसे खपू �ासदायक             

बन�वणे, बोलणे, बर�च जा�त आ�ेप टाकणे, बया�च अ�तव�ृ�ध ठेवणे, इतके सोपे आहे? कारण हे उ��द�ट               

आहे; त�ये शैल��या �वषयाम�ये �लहून तो सरळ �बदंवूर असावा. जे�हा आपण अहवाल वाचता त�ेहा              

काह� मा�हती �मळव�याचा मलूभतू हेतू असतो, परंतु जे�हा आपण एक सा�हि�यक तकुडा वाचता त�ेहा              

म�ुय उ�द��ट आनंद घे�याचा असतो. �हणनू, जे�हा आपण एखाद� नाटक वाचता त�ेहा एखाद� नाटक              

वाचता त�ेहा �च�पट पहा आ�ण जे�हा आपण कादंबर� वाचता त�ेहा आप�याला एक �कारची समाधान              

वाटत,े याचा अथ� या अहवालाची पतू�ता अपे��त नाह�. �तथेच आप�याला फ�त मा�हतीची आव�यकता             

आहे - हे कसे घडले, कोणती कारवाई केल� जाऊ शकते, परंतु सा�हि�यक �लखाणा�या आधारावर              

आप�याला या सव� गो�ट� कर�याची अपे�ा नाह�. तर, उ�देश �व�वधआहेत. �हणनू, �ल�खत �व�पातील              

फरक समजनू घेणे फारच आव�यक आहे, कारण आपण एखा�या लेखात �कंवा इतरां�वारे अहवाल             

�ल�हणे जाणतो, तर काह� �नयम व �नयमांपय�त मया��दत राहणे आव�यक आहे, तर सा�हि�यक             

लेखनाम�ये �वाय�ता आहे, मला असे �हणायचे आहे क� सा�हि�यक �लखाणाम�ये एक �कारचा            

सहजता आढळतो, ती ��य�ात बहत,े परंतु आप�याला एक अहवाल �ल�ह�यात सापडले, आप�याकडे            

काह� गो�ट� आहेत आ�ण �यात बरेच �वभाग आहेत. जे�हा आपण अहवाल संरचनाब�दल बोलता त�ेहा,              

या संरचना कशा �कारे इतर �कारां�या लेखांमधनू अहवाल �भ�न करतात ते आप�याला आढळेल. आ�ण              

औपचा�रकतचेा घटक देखील खपू अ�नवाय� आहे. 

आपण �न�कषा�पवू�च, हे �नर��ण पाहू या, असे �हटले जाते क� अहवाल ह� �यावसा�यकांची एकमेव मतू�               

व�तू आहे. आता, का�प�नक उ�पादन का आहे, कारण एखा�या त�ार�म�ये केवळ तपासणी आ�ण             

चाचणीच नसते तर �यात एखा�या �व�श�ट सम�येचे म�ूयांकन करणे, सम�येची तुलना करणे आ�ण             

नंतर �याचे पर��ण, �या�या व�र�ठ अ�धका�यांचा �याय करणे आव�यक आहे. आ�ह� नंतर�या            

�या�यानांम�ये चचा� क�, वेगवेग�या लोकां�वारे आप�या अहवालाचे वाचन कसे केले जाऊ शकते यावर             

वेगवेग�या ��त��या असू शकतात कारण आप�या अहवालाचे �े�क �कंवा आपला अहवाल �या            

लोकांकडे जाईल �या �भ�नपणे ��तसाद देऊ शकतात. आता, ��न आहे क� दोन लोकांमधील संबंध कसा               

आहे? कारण जे�हा आप�या अहवालातील �न�कषा��या आ�ण प�रणामां�या आधारावर एखाद� कारवाई           

होणार आहे, त�ेहा ह� कारवाई सं�थे�या काह� लोकांवर आ�ण �वशषेतः सं�थेसाठ� काह� लोकांवर प�रणाम              

करणार आहे हे मह�वपणू� आहे. �हणनू, अहवाल लेखकाने काय केले ते �प�टपणे वण�न करणे आव�यक               

आहे, केवळ एक अहवालाचा �प�टपणा नाह�, परंतु सव� �यवसाय सं�ेषण हाच खणू आहे, हे रह�य आहे.                

�यांनी दाखवायचे आहे, अहवालात लेखकाने �यां�या कामाचे मह�व दश��वले पा�हजे. आ�ण बया�चदा            

अ�भयंते �कंवा �याबाबतीत कोण�याह� �यवसाया�या �ल�खत अहवालाब�दल �यांचे �यव�थापन         
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संप�ुटात येत.े तर, जे�हा आपण एक अहवाल �लहाल त�ेहा आपण केवळ आपल� भा�षक �मता              

दश��वणार नाह� तर तक� श�ती देखील दश��वत आहात, आपला वै�ा�नक ��ट�कोन आप�या ब�ु�धम�े�या            

आ�ण आप�या पढुाकारा�या �वषयावर आपला समज आहे. ��य �म�ांनो, आपण �या �कार�या            

�या�यानानंतर अनसुरण क�, �याब�दल आ�ह� �व�वध �कार�या �कारांब�दल बोल.ू आ�ण मला आशा            

आहे क� या अहवालावर�ल प�रचया�मक भाषण आप�याला अहवाल �लहून घे�यास तयार करेल, कारण             

अहवालामळेुच तर वैयि�तक आ�ण सं�थेची संप�ीह� बनत.े ध�यवाद. 
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सॉ�ट ि�क�स 

 (Soft Skills) 

डॉ. �बनोद �म�ा, 

मान�वक� व सामािजक �व�ान �वभाग, 

इं�डयन इंि�ट�यटू ऑफ टे�नॉलॉजी, �रक� 

�या�यान - 32 

त�ार�ंचे �कार सव� 

 

शभु �भात, आ�ह� ��य�ात सॉ�ट कौशलांवर भाषणां�या मा�लके�वषयी चचा� कर�त आहोत. आ�ण            

आ�ह� पवू��या भाषणात �हट�या�माणे, आ�ह� �ल�खत से�शनशी �नगडीत आहोत जेथे आ�ह� अहवाल            

�ल�हताना चचा� कर�त आहोत. पवू� आ�ह� अहवाल काय आ�णआज अहवाल लेखनाची कला, लेखना�या              

इतर फॉमा�पे�ा �भ�न कसे आहे हे जाणून घेणे मह�वाचे आहे. वत�मान �या�यानात आ�ह� �व�वध              

�कार�या अहवालांब�दल बोलणार आहोत. मी आधी �हट�या�माणे एक अहवाल �यावसा�यकांचा          

एकमा� मतू� उ�पादन आहे, परंतु मग आ�ह� कोण�या �कार�या त�ार� पणू� के�या आ�ण कोण�या              

�कारचे अहवाल �लहायचे आहेत, अहवाल थोडा �कंवा मोठा असू शकतो, अहवाल केवळ मा�हतीच असू              

शकतो �कंवा ते देखील �व�लेषण क� शकता. �नसग� आ�ण गरजे�या अहवालांवर अवलंबनू असले�या             

वै�श��यांनसुार आ�ह� चचा� क�. जसे आ�ह� आधी चचा� केल� होती, ��य�ात एक मागणी �कंवा              

गरजे�या संदभा�त एक अहवाल �ल�हला जातो. हे �ल�खत �व�पाचे एक औपचा�रक भाग अस�याने ते              

��य�ात हे औपचा�रकता आहे जे वेगवेग�या अहवाल एकमेकांपे�ा वेगळे करते. लोक कधीकधी असा             

�वचार करतात क� एखा�या त�ार�ची लांबी �कती असल� पा�हजे, �कती अहवाल असावा जे             

औपचा�रकतवेर देखील अवलंबनू राह�ल जे गरजेवर अवलंबनू राह�ल. �शवाय, एखा�या �व�श�ट           

सं�थेतील अहवालाचा �वाह बया�चदा नैस�ग�क�र�या अशा �कार�या अहवालांची लांबी कमी असेल परंतु            

आज�या �यावसा�यक जगात येथे आप�याला सव� �कार�या अहवालांम�ये फरक समजनू घेणे आव�यक            

आहे. अहवाल लांब असू शकतात, अहवाल कमी होऊ शकतात, याब�दल�या सरुवातीस अहवाल �लह�ता             

येऊ शकतो, आ�ह� यापवू�च बोललो आहोत क� अहवाल �लहून ठेवलेले आहेत, परंतु नंतर आ�ह� असेह�               

�हणणार आहोत क� अहवाल मौ�खक देखील असू शकतात परंतु नंतर ते वेगळे होतील �यां�या �ि�टकोन               

��ट�ने. अहवाल, �यव�थापन अहवाल आ�ण तां��क अहवाल असू शकतात, अहवाल �नय�मत असू            

शकतात आ�ण अहवाल �वशषे अस ूशकतात. 

आपण �या सवा�चा एक अ�तशय �व�ततृ प�धतीने समजनू घे�याचा �य�न क�या. आता लहान अहवाल              

काय आहेत? �वत: ला शाळे�या �दवसांकडे परत जा�याची क�पना करा - ल�ात ठेवा क� आपण शाळे�या                
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�वासात �कंवा �पक�नकला गेलात आ�ण जे�हा आपण परत आला त�ेहा आप�या �श�कांनी आप�याला             

एक अहवाल �ल�ह�यास सां�गतले, आता अशी त�ार एकदम लहान असेल. हे कधीकधी एकापे�ा जा�त              

प�ृठ असू शकत नाह� कारण ते फ�त एक �कारचे वण�न आहे. �हणनू, जे�हा एखाद� त�ार लहान असते                 

त�ेहा ती मया�दा असते परंतु इतर सं�थांना जे�हा आपण आप�या सं�थेकडून उपल�ध मा�हती�या             

आधारावर अहवाल सादर कर�यासाठ� पाठ�वत असाल त�ेहा आपण कदा�चत एक अहवाल �लहून            

कदा�चत थोडा मोठा �लहू शकता. परंतु नंतर ते तां��क अहवाला�या �ेणीम�ये येऊ शकत नाह� कारण               

तां��क अहवालात अनेक उदाहरणे, बरेच समथ�न साम�ी आव�यक असतात. �हणनू, 5 ते 6 प�ृठां              

दर�यान कधीकधी एक लहान अहवाल असू शकतो, काह�वेळा आव�यकतानसुार, कदा�चत 8 ते 10 प�ृठे,              

जे�हा आपण एक लहान अहवाल �ल�हला असता त�ेहा आ�ह� एक अनौपचा�रक अहवाल देखील कॉल क�               

शकतो, बया�च गो�ट�ंवर अशा अहवालात आव�यकआहेत. आ�हाला आधीपासनूच अ�धकृतता �दल� जाऊ            

शकते कारण आ�ह� आधी चचा� केल� आहे आपण अहवाल �लहू नका कारण आपण एखादे अहवाल �लहू                

इि�छत आहात कारण आपण आप�या काह� व�र�ठ नाग�रकां�वारे अ�धकृत आहात. काह� वेळा            

आप�याला एक अहवाल �ल�ह�याचे काम �दले जात.े तर, तथेे अ�धकृततचेा एक प� असेल आ�ण ते               

आप�याला सम�येचे देखील सांगतील. आता आपण कोणती सम�या हाताळल� जाईल याचा �नण�य            

�याल आ�ण नंतर आपण �न�कष� देऊ शकाल, परंतु जे�हा �शफारसी येते त�ेहा ते नेहमी अ�धकृततचेे प�                

�कंवा �याने आप�याला अहवाल �ल�ह�याचे काम �दले आहे �यावर अवलंबनू असत.े एक �शफारस             

आव�यक आहे �कंवा नाह�. आपणास माझी सव� सचुना �द�या�शवाय आपण आ�ण जोपय�त आप�याला             

�वचार�यात आले नाह� तोपय�त याची �शफारस क� नका. �न�कष� ठ�क आहे कारण �न�कष� उपल�ध              

असले�या डटेावर आधा�रत आहे. परंतु जे�हा कोणीतर� काह� मागा�नी �कंवा इतरांना काह� �शफारशी देते              

त�ेहा आपले �वत: चे काह� �वचार �च�ात येतात, �हणनूच आपण �वचार करेपय�त आ�ण �शफारस              

के�या�शवाय �शफारस केलेल� नाह� �कंवा ती �दल� जाऊ नये. आता लहान अहवालात अनौपचा�रक             

आहेत. मागील काह� भाषणांमधील आम�याकडे एक प� अहवाल आ�ण एक मेमो अहवाल चचा� आहे - ह�                

लहान अहवाल आहेत, ते अ�प अहवालां�या �ेणीम�ये येतात. जसजसे आ�ह� चचा� केल� आहे तसे प�               

एक प� �व�पात असेल जेथे अ�भवादन आ�ण �शंसाप� बंद असेल. भाषा आ�ण �वर थोडा अनौपचा�रक               

असेल. �याच�माणे, जे�हा आपण �ापन अहवालाब�दल बोलता त�ेहा देखील लहान अहवालां�या           

�ेणीम�ये येत,े तो �ापन �व�पात �लह�ला जाईल, कोणतहे� complementary close असेल, नम�कार            

नाह�, परंतु नंतर अशा �कार�या अहवालांचे �ा�प तयार करताना आप�याला फ�त तमुचा उ�देश नेहमी              

ल�ात ठेवायचा आहे का? आपण वेळोवेळी प�ुहा भर देऊ इि�छतो क� आपण एक अहवाल �लहाल, आपण                

ह� त�ार का �ल�हत आहात ते �वचारा. जे�हा आपण �वत: ला �वचाराल क� आपण हा अहवाल का �ल�हत                  

आहात, तो बया�च ��नांची उ�रे देईल; हे आपले काय� सोपे करेल. ��ट�कोनानसुार, लांबी, भाषा, आपण               

अ�यंत सं���त, साधा आ�ण थेट असणे आव�यक आहे आ�ण जे�हा आपण लहान अहवाल �ल�हले आहे               

त�ेहा कृपया आपण पाठ�व�यापवू� �याचे पनुरावलोकन करा कारण यामळेु आप�याला काह� �व�श�ट            

मा�हती समज�यास अनुमती �मळेल �यामुळे अडथळा येतो �कंवा वाचन �वाहात अडथळा आणू शकत.े             

अशा प�रि�थतीत आपण अशा प�रि�थतीत आला आहात जेथे आप�याला असे वाटत असेल क� अशा              
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�कार�या मा�हतीचा �वाह �वाहाला रोखत आहे, �यास �या अहवाला�या प�र�श�टात ठेवा, �याची            

आम�याकडे द�घ� अहवालात �कंवा �व�लेषणा�मक अहवालात आहे, मागील �करण जेथे बरेच प�र�श�ट            

असतील. �हणनू, प�र�श�टात अनाव�यक सा�ह�य ठेवा. पढेु तां��क अहवाल येतात जे आपण आता             

आ�ण नंतर पणू� कराल. एखा�या सं�थेम�ये असणे आप�याला बया�चदा अहवाल �ल�ह�याचे काय� �दले             

जात,े �हणनू तां��क अहवाल काय आहे हे समजनू घेणे खपू मह�वाचे आहे. आ�ह� याला तां��क का                

�हणतो आ�ण �यात काय वै�श��य समा�व�ट आहे. तां��क अहवालात यो�य द�तऐवज असणे आव�यक             

आहे. तर, जे�हा मी �हट�या�माणे माझे �हणणे �हणजे द�तावेज - तो एक उ�चत रचना आ�ण संरचनेत                

असावा, �यास यो�य र�तीने अनसुरण करावे लागेल, �याने चचा�, �व�लेषण, �च�ण, सहा�यक साम�ीसह             

यो�य �ेफरर� साम�ीचे अनसुरण केले पा�हजे, आ�ण बरेच काह�. अशा अहवालात मी तां��क अहवाला�या              

चचा�म�ये खपू खोल आहे. चचा� अ�यंत तपशीलवार आहेत कारण आपण एखा�या सम�येचे �व�लेषण             

कर�यासाठ� ते कर�त आहात आ�ण त�ार� एखा�या सम�येचे �नराकरण करतील, �हणनू चचा� अ�यंत             

�प�ट, �व�ततृ, ता�क� क आ�ण �यवि�थत असावी. �शवाय, डटेाचा सवा�त मह�वाचा �हणजे डटेा �हणजे             

कारण या प�रभाषाम�ये आ�ह� आधीपासनूच एक लेख �ल�ह�याचा अ�धकृत अहवाल अस�याचे           

सां�गतले आहे, �या�शवाय ��य�ात डटेा �व�लेषणावर आधा�रत एक वण�न आहे आ�ण हा डटेा वा�त�वक              

असावा, परंतु नंतर एक समजनू घेणे आव�यक आहे. अहवाला�या मा�हतीवर बरेच अवलंबनू आहे, ते              

नाह�. डटेा मह�वपणू� अस�याने आप�याला मा�हतीचे �ोत काय आहे हे मा�हत असले पा�हजे कारण              

��येक उ�सकु वाचक डटेाची स�यता जाणनू घेऊ इि�छतो, �हणजे डटेा�या वैधतचेा अथ� असा आहे क�               

आपण �या �ठकाणी घेतला आहे �या �ोतांना समजनू घेणे आव�यकआहे डटेा कधीकधी असे �दसनू येते                

क� अहवाल केवळ सं�ह आहे �कंवा काह� ��ोतांकडून मा�हती�या इतर काह� गो�ट� एक��त के�या आहेत               

�या अशा �कार�या �व�वासाह� नस�या तर�ह� कदा�चत �भावी होणार नाह�त. जसे मी आधी सां�गतले              

होते तसे अहवाल �नण�य घेतात आ�ण �नण�य घे�याचा �नण�य घेता येतो आ�ण �याचबरोबर ��ोत देखील               

�ामा�णक असले पा�हजेत अ�यथा एखा�या अहवालातनू �न�काळजी झालेला कोणताह� चकु�चा �नण�य           

सं�थेला हानी पोहोचवू शकतो �कंवा क� शकतो. आ�ण जे�हा आप�याला डटेा �मळतो कारणआपण डटेा               

एक��त कर�याचे बरेच माग� आहेत, आपण डटेा एक� कराल आ�ण एकदा आप�याकडे डटेा असेल तर               

आपण काय कराल ते �हणजे - आपण डटेाचे �व�लेषण करणे, डटेाचा अथ� सांगणे, आव�यक अस�यास,               

यो�य �न�कष� आ�ण �शफारसीसाठ� डटेा नमनूा देणे. �हणनूच, �या�या �वतः�या �वभावा�वारे तां��क            

अहवाल तां��क आहे कारण ते �व�ततृ आहे, ��य�ात बया�च चच�त �वेश केला जातो, आपण अहवाल               

�ल�हत आहात का आ�ण आपण अहवाल का �ल�हत आहात आ�ण ��य�ात नेमलेले �य�ती काय आहे               

याब�दल देखील आप�याला सांगत.े अहवालात आपण अंतभू�त �हावे अशी त�ार या अहवालात चचा� केल�              

जाईल. आता जे�हा आपण डटेाचे �व�लेषण करत आहात त�ेहा आपण असे समजू शकाल क� आपण               

��य�ात �दषूणा�या सम�येचा अहवाल �ल�हत आहात, आपण कच�या�या �व�हेवाटवर एक अहवाल           

�ल�हत आहात, याचा अथ� असा आहे क� हे काह� �वषय आहेत. �हणनू, जे�हा आपण अशा �कारचा                

अहवाल �ल�हत असाल आ�ण आप�याला डटेा �व�ले�षत करणे आव�यक आहे आ�ण आप�याला            

�मळाले�या मा�हती�या �काशनात चचा� कर�यासाठ� आप�याला आव�यक डटेा �मळाला आहे, परंतु या            
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�व�लेषणाची आप�याला आव�यकता असेल �यापे�ा जा�त काळ लागेल आव�यक भागाची आव�यकता           

आहे कारण आपणास अनेक गो�ट� कळतील कारण आप�याला मा�हती आहे क� तथेे अनेक गो�ट�              

असतील आ�ण जे�हा आपण काय करायला हवे �याचे �व�लेषण करत असाल तर आपण ��य�ात ते               

अनेक �वभागांम�ये तसेच �व�वध उप �वभाग जे�हा आपण एक �कारचे �व�लेषण करत असता त�ेहा या               

�व�लेषणास अशा �कारे �ोच केले पा�हजे क� अखेर�स ते �न�कषा�पय�त पोच�याचा माग� आहे आ�ण              

�न�कष� आप�याजवळ असले�या डटेावर आधा�रत आहे, �न�कष� ता�क� क असणे आव�यकआहे. �शवाय,            

या �न�कषा�वर आधा�रत आ�ण आपण जे काह� सां�गतले पा�हजे �या संदभा�त आप�याला काय कर�यास              

सां�गतले गेले आहे या आधारावर - आपण काह� कारवाईची �शफारस करणार आहात �कंवा नाह� हे ल�ात                

ठेवा, आपण ल�ात घेतलेले नाह� क� ल�ात ठेवा आपणास �वचार�या�शवाय आ�ण जर आपण न�क�च              

�शफारस केल� असेल तर �शफारस करणे, आपला �न�कष� आपण तयार केले�या चच�वर आधा�रत असेल,              

परंतु आपण काह� कारवाईची �शफारस करणार असाल तर हे देखील समथ� आहे क� समथ�न सा�ह�य तथेे                

आहेत. आ�ण आधार साम�ी वेगवेग�या �कारची असू शकत,े डटेा ��ोतांचा, डटेा संकलनाची प�धत             

�हणत.े कधीकधी आपण काह� कारवाई कर�याचे स�ूचत कर�याचा �य�न कर�त आहात. �हणनूच            

�यासाठ� आप�याला काह� �कारचे समथ�न �दान कर�याची आव�यकता आहे कारण आ�ह� यापवू�            

आ�ण या सहा�यक साम�ीवर चचा� केल� आहे कारण कदा�चत तथेे सहायक साम�ीची सं�या आहे आ�ण               

आपण �यास अवरो�धत क� शकणाया� अहवालाम�ये ठेवले असेल तर. �हणनू, आपण हे पाह�यासाठ�             

�य�न क�या क� या गो�ट� अहवाला�या माग�या भागाकडे वळ�या आहेत. आ�ह� असे �हटले आहे क�               

अहवाल सं���त आ�ण द�घ� असू शकतात आ�ण अहवाल तां��क असू शकतात, आता कोण�याह� तां��क              

अहवालास देखील दोनम�ये वग�कृत केले जाऊ शकत.े �थम ते कदा�चत मा�हतीपणू� आहे. ल�ात ठेवा क�               

�श�काने आपल� उपि�थती घेतल� आहे, �श�क आप�या उपि�थत राह�याची न�द ठेवतात आ�ण            

सेमे�टर�या शवेट� ते ��य�ात �शफारस करतात �कंवा सेमे�टर�या दर�यानह� �यांनी आप�याला पढेु            

चालू ठेव�याची परवानगी �यावी अशी �शफारस करते हा अ�यास�म आता �श�कांना कसे कळते क�              

��य�ात आप�या उपि�थती न�द� पहा�या�वारे �यांना कळले क� आता येथे मा�हतीचा हा तकुडा आपण              

काह� �कारचे काय� कर�त आहात काह� कारवाई केल� जाईल, परंतु सव� अहवाल आ�हाला घे�यास स�म               

नाह�त. तथेे काह� कारवाई कदा�चत कदा�चत �नसगा�त सहज मा�हतीपणू� असतील. आता, मा�हतीपणू�            

अहवाल काय आहे? श�दां�माणेच एक मा�हतीपणू� अहवाल �हणजे केवळ मा�हतीचा एक भाग आहे,             

आप�याला फ�त बाजार सव��ण मा�हत आहे आ�ण �यासाठ� आपण ��नावल� �दल� आहे �कंवा आपण              

इतर �ोतां�वारे डटेा संक�लत केला आहे. समजा एखा�याला एक �योगशाळा अहवाल �मळाला असेल तर              

मला �योगशाळेचा अहवाल असावा, कधीकधी आपण इ��हे�टम�टचा आढावा घेणार आहात, काह�वेळा           

आपण एक �कारचे तपासणी करणार आहात. तर, आता आपण अशा मा�हती�या तकु�यांम�ये जात             

आहात, आप�याला असे आढळेल क� आप�याला भाषचेा अ�धक वापर करायचा नाह�, तथेे काह� ठरा�वक              

�तंभ आहेत, ��येक सं�थेकडे एक �कारचा �ोफाइल असेल, िजथे काह� आयटम असतील आ�ण             

आप�याला आव�यक असलेले सव� आपण बया�च �करणांम�ये कोण�याह� कारवाईची �शफारस करणार           

नाह� असे आप�याला फ�त तपासनू पाहणे आव�यक आहे. �हणनू, ह� मा�हती एक मा�हतीपणू� �रपोट�              
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क� शकत,े ती फ�त मा�हती �दान करते आ�ण एखा�या सं�थेची �कंवा �व�श�ट उ�पादनाची उ�द��टे              

आ�ण उ�द��ट देखील �वक�सत करते. माझा असा अथ� आहे क� आपण अशा �य�ती नाह� �याने काह�                

कारवाई कर�याची �शफारस केल� आहे. आपण केवळ ��ड समजनू घेणार आहात आ�ण �यासाठ� ह�              

�ोफाइल भरणे आव�यक आहे. 

तर, एक मा�हतीपणू� अहवालात मा�हती सादर केल� गेल� आहे, आम�या तां��क अहवालात आपण चचा�              

के�या�माणे पढु�ल �व�लेषण नाह�, �हणनूच एक मा�हतीपणू� अहवाल कदा�चत लहान असू शकतो. एक             

मा�हतीपणू� अहवाल कदा�चत थोडासा असू शकतो क� आपण ��याकलाप पाह�यासाठ� गेला �कंवा समजा             

एखा�या �व�श�ट चौकट��या �व�श�ट चौकट�वर रहदार�चा �वाह पाह�यासाठ� गेला. तर, आपण काय            

कराल ते आपण �तथेच जाल आ�ण पहाल आ�ण पहा�यानंतर आपण येईल आ�ण आपण �यास ठेवू               

शकता आपण कोण�याह� कारवाईची �शफारस करणार नाह�. �हणनू, �यासाठ� काह� अ�य �य�ती आहे             

जी काह� कारवाई कर�याची �शफारस करेल. �हणनू, एक मा�हतीपणू� अहवाल सहजपणे मा�हती सादर             

करतो. मा�हतीपणू� अहवाल �या सं�थेसाठ� �नय�मत कालावधीची त�ार देखील क� शकू �याला असे             

�हणता येईल क� दर आठव�याला अहवाल हा सा�ता�हक आहे, कदा�चत तो आठव�यातनू सा�ता�हक             

तपासणी अहवाल कदा�चत मा�सकां�वारे सादर क� शकेल. ते एका कालावधीपासनू दसु-या काळापासनू            

अस�याने आ�ह� �नय�मत कालावधीत अहवाल देखील पाठवू शकतो �याच�माणे वाचकां�या          

सव��णातनू नवीन प��का जाणनू घेऊ इि�छत आहे कारण या मा�सकांम�ये आता जा�त वाचक नाह�त.              

तर, ते काय करेल ते खरोखर एक वाचक सेवा असेल आ�ण �कती लोक एखादे �व�श�ट जन�ल �कंवा व�ृप�                  

वाचतील हे पाहू इि�छत अस�यास, येथे आप�याला आढळणाया� कम�चार� पिु�तका येथे बरेच �नयम             

आ�ण �नयम असतील. उदाहरणाथ�, एखा�या �व�श�ट सं�थानाचा �ॉ�पे�टस जे येथे मा�हतीपणू�           

अहवालाखाल� येऊ शकतो �यास कारवाई �कंवा �यासार�या कशाब�दलह� �दले जात नाह�; हे आप�याला             

केवळ उ�द��ट आ�ण उ�देश समजून घे�याची परवानगी देते. जर� एखा�या सं�थेम�ये आप�याला            

मा�हत असेल क� आपण �या वेबसाइटवर गेलात �या एखा�या �व�श�ट सं�थेब�दल काह� मा�हती आहे              

जी एक �कारची मा�हतीपणू� अहवाल आहे, तर स�मती अहवाल देखील एक �कारची मा�हतीपणू� अहवाल,              

पॉ�लसी �टेटम��स �व�� अहवाल, �े�डट असेल अहवाल, उ�पादन अहवाल, हे सव� मा�हतीपणू�            

अहवालां�या �ेणीखाल� येतात. आता मा�हती�या अशा तकु�यांस कधीकधी �नसगा�त अ�तशय �नयत           

केले जाऊ शकत,े परंतु नंतर इतर �कारचे तां��क अहवाल जे मह�वपणू� आ�ण वापरलेले आहे ते               

�व�लेषणा�मक �कंवा अथ�पणू� आहे. आता ह� मा�हती एक मा�हतीपणू� अहवालापे�ा कशी वेगळी आहे             

जे�हा एक मा�हतीपणू� अहवाल सहजपणे मा�हती ठेवते कारण ह� एक अथ�पणू� �रपोट� आहे जी ��य�ात               

अथ�पणू�पणे �या�या करते, �व�लेषण करते आ�ण �तचा डटेा�या आधारावर म�ूयांकन करते आ�ण �यात             

बरेच अथ� सांगते आ�ण ते इतर काह� गो�ट�ंब�दल जाणनू घे�यास देखील सांगते परंतु याचा अथ� असा                

आहे क� जे खपू �व�श�ट असू शकत नाह� परंतु ते आप�याला काह� इतर गो�ट�ंब�दल काह� मा�हती                

देखील देते आ�ण हे �व�लेषण तपासणीचे आहे उदाहरणाथ�, नवीन उ�पादन �नि�चत केले आहे कमतरता              

आ�ण �या अहवालासाठ� �लह�णे आव�यकआहे. �हणनूच, हे का घडले याब�दल सव�काह� �वचारात घेतले              
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जाईल आ�ण आप�याला �नराकरण कर�याब�दल मा�हत आहे ह� केवळ एक �व�लेषणा�मक अहवाल            

�कंवा एक �या�या�मक अहवाल आहे जी आप�याला �नराकरणात मदत कर�यास मदत करत.े 

आ�ण प�ुहा एकदा एक �व�लेषणा�मक अहवाल आहे जो आप�याला समज�यात मदत करेल �कंवा �या              

आप�याला ��या कर�यासाठ� मदत करेल. कोणतीह� कारवाई केल� जाऊ शकत,े हे सहजपणे एक पाऊल              

पढेु नेते क� �यास काह� कारवाई कर�याची �शफारस केल� जाते आ�ण ती एखा�या सम�येवर आधा�रत               

अस�याने �व�लेषण केवळ आप�याला �न�कषा�पय�त पोच�यासाठ� मदत करेलच असे नाह� तर ते काह�             

अ�यास�माची �शफारस देखील क� शकते �या�या आधारे काह� �नण�य घेतला जाऊ शकतो. �हणनू,             

आप�याला �व�लेषणासाठ� आव�यक असले�या काह� �नण�यांम�ये एक �व�लेषणा�मक अहवाल देखील          

मदत क� शकतो, एक अहवाल लेखक �हणनू आपण �यांचा प�पाती नसलेला �ि�टकोण �वचारात घेणे              

आव�यक आहे. आपला डटेा आहे परंतु आपण डटेाचा अथ� लावत असताना कृपया या चच�तनू आपले               

वैयि�तक �ाधा�य ठेवा, एक अथ�पणू� अहवाल �नसग� �व�पात �व�ततृ होईल �यामळेु तो खपू             

वण�ना�मक असेल तो 8 �कंवा 10 प�ृठांवर मया��दत राहू शकत नाह� परंतु ते कधी कधी जाऊ शकते                 

सम�ये�या �व�पावर अवलंबनू 30 ते 35 प�ृठे. आता, हे सव� लोक जे काम करणाया� �यावसा�यकआहेत                

�यांना कदा�चत हे चांगले मा�हत होईल क� जे�हा एखाद� नवीन �शफारस येते त�ेहा; उदाहरणाथ� सांगा,               

वेतन �शफारसी वेतन स�मती �कंवा वेतन �शफारसी स�मतीस सव� �कार�या प�रि�थती �वचारात घेते             

आ�ण नंतर शवेट� काह� �शफारसी मांडतात आ�ण ते ह� �शफारस सरकारकडे सादर करतात, �यावर आता               

प�ुहा एकदा आहे सरकारसाठ� �कंवा इतर लोकांसाठ� जे �नणा�यक भ�ूमका घेतात �यां�यासाठ� फ�त             

काह� �नण�य घेता येईल, परंतु �यानंतर अहवाल लेखकाने आधीच �दले�या �शफारसींवर आधा�रत आहे.             

�हणनू, डटेा ता�क� क���या �व�ले�षत करणे आव�यक आहे कारण आपण �व�लेषण कसे करता �यावर             

अवलंबनू असते आ�ण जे�हा आपण �व�लेषणाचे करता त�ेहा आपण डटेावर आधा�रत अ�धक सामा�य             

चांगले अस�याचे सु�नि�चत केले पा�हजे कारण आप�याला मा�हत आहे क� आपण �शफारस करणाया�             

�य�ती आहात काह� कृती आपण सचु�वले�या सव� �शफारसी स�म असतील �कंवा नाह� हे �नि�चत नाह�,               

परंतु काह� �शफारसी गंभीरपणे घेत�या जाऊ शकतात. �हणनू, एक अथ�पणू� अहवाल अ�धक उ�द��ट             

आहे आ�ण तो नैस�ग�क �व�पात अ�धक वै�ा�नक आहे आ�ण आपणास हे �व�ततृ आहे कारण हा               

अहवाल बराच मोठा आहे, कधीकधी अहवाल लेखक �हणून कारण ��येक �य�तीस ��येक गो�ट             

वाच�यात रस असतो आ�ण �यापासनूच वेळ घाल�व�याचा �कंवा �व�लेषणा�मक अहवालात बराच वेळ            

लागतो. तर, मलूभतू �यावसा�यक जे करतात ते ते �ा�फक तपशीलांकडे �दसतात जे �च�ां�या �पात              

असतात. ते फ�त �व�लेषणाकडे येतील आ�ण नंतर ते काह� टेबल आ�ण चाट��वारे कसे केले गेले ते                

पाहतील. �हणनू, �व�लेषणा�मक अहवालात �च��फती खपू मह�वाची आहेत. �हणनू, �च�ांचा उपयोग           

करा, परंतु जे�हा आपण �च�ांचा वापर करत असता त�ेहा आप�याला �ासं�गकता पाहायला हवी. जर ते               

मह�वपणू� असेल कारण आप�याला ि�ह�यअुल मा�हत आहेत तर ते �ल�खत लोकांपे�ा खरोखरच            

मह�वाचे आहेत आ�ण ते समजनू घेणे सोपे आहे. उदाहरणाथ�, आपण एखा�या �व�श�ट सं�थे�या रोजगार              

��डचा उ�लेख कर�त अस�यास �कंवा एखा�या �व�श�ट सं�थेस सोडत असले�या लोकां�या �थाचा            
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उ�लेख कर�त अस�यास जे काह� �व�श�ट �ा��स�वारे �कंवा �व�श�ट चाट��वारे चांगले असू शकतात.             

�हणनू जे�हा आपण �च�ांचा वापर करत असता त�ेहा आप�याला खपूच �वशषे असणे आव�यक आहे,              

�यानंतर �नय�मत अहवाल देखील �मळतात. 

एकदा प�ुहा �ट�न हा श�द सू�चत करतो क� अशी त�ार �नय�मत �व�पाची आहे. आता, या �नय�मत                

अहवालात �नय�मतपणे एक �कारचा �नयम आला आहे; मी आधी �हट�या�माणे वारंवारत�ेया संदभा�त            

�नय�मतता, हे कदा�चत एका आठव�यात �कंवा दोन म�ह�यांत कधी कधी एका आठव�यात �कंवा चौ�या              

रा�ी �ल�हले जाऊ शकत.े �हणनू, अशी त�ार �नय�मत आहे, परंतु �नि�चत अंतरावर आहे. �हणनूच या               

अहवालात ते �नय�मतपणे �नय�मत बाबींब�दल सांगतात क� सं�थे�या �नय�मत गो�ट�ंब�दल, �व�,           

उ�पादन, �व��, काम�गर�, याद� यासार�या गो�ट� सांगतात, आता हे मह�वाचे आहे क� आंत�रक लोक              

लोकांना काय घडत आहे याची जाणीव क�न देणे आव�यक आहे ते �गती कर�त आहेत आ�ण जे�हा या                 

�नय�मत अहवाल आप�याला अनेक सं�थांम�ये आढळतील त�ेहा �यांना वा�ष�क अहवाल �मळतील. ह�            

वा�ष�क अहवाल - ते काह�च नाह�त, परंतु डटेाचा संकलन आ�ण �या कालावधीत याची न�द केल� गेल�                

आहे �या कालावधीचा डटेा. तर, ��येक सं�थेला वा�ष�क अहवाल �मळाले आहेत आ�ण अशा अहवालांम�ये              

आप�याला भाषचेा वापर कमी होईल आ�ण �ोफाइल देखील �नि�चत केला जाईल. येथे, आप�याकडे             

भाषसेह जा�त �वाय�ता नाह� कारण �याचे �ोफाइल आहे आ�ण आपण केवळ काह� मा�हतीची मा�हती              

भर�यासाठ� जात आहात �कंवा आपण �टक �टकवाल. �हणनू, �या�याकडे एक �नि�चत �ोफाइल आहे             

आ�ण भाषचेा वापर कमी आहे, परंतु नंतर आ�ह� असे �हणू शकत नाह� क� हा �नय�मत अहवाल                

मह�वपणू� नाह�, तो अथ�पणू� अहवालासारखाच मह�वपणू� आहे कारण तो केवळ अंतग�त लोकच नाह� तर              

बा�य एज�सी देखील सांगतो हे सं�था काय करते. उदाहरणाथ�, जे�हा आपण एखादे �ोजे�ट करत आहात               

त�ेहा सांगा. समजा तु�हाला एक �क�प �मळाला आहे. 

�हणनू, ��येक सहा म�हने ते आप�याला एक �ोफाइल पाठवतात आ�ण या �ोफाइलम�ये आपण �कती              

काय� केले आहे ते insert करणे आव�यक आहे, �कती काय� बाक� आहे. �याच�माणे, जे�हा आपण एक                

�योगशाळा अहवाल �ल�हत असाल त�ेहा आपण ��येक वष� ��येक सं�थेला �व�श�ट गो�ट� पणू� करणार              

आहात �कंवा दर 6 म�ह�यांनी असे �हणता येईल क� �यां�याकडे �टॉक स�यापन देखील आहे. �हणनू,               

�यांना कोण�या गो�ट�ंची आव�यकता आहे हे मा�हत क�न �यावे आ�ण सामा�यतः कोण�या गो�ट�             

सोड�या गे�या पा�हजेत, हे खपू मह�वाचे आहे. अ�यथा काय होईल - आप�याकडे बया�च गो�ट� असतील               

आ�ण �यास एक मोठा ग�धळ �दसनू येईल कारण अहवाल खरोखर आप�याला मदत कर�यास मदत              

करतात परंतु ते आप�याला पढु�ल �यवसायासाठ� सं�ेषण कर�यात मदत करतात. मग आम�याकडे            

�नर��ण करणाया� अहवालात आपण खरोखर मो�या सं�थांम�ये तपासू इि�छत आहात जे आपणास            

वेळोवेळी सापडतील आ�ण काह� �व�श�ट उ�पादनांम�ये काह� गो�ट� बदलतील, ते नकुतचे तपासणी�या            

आधारे ते कसे करतात ते आपण काह� वत�मानप�ांम�ये वाचले असेल काह� कार कंप�या बन�वणाया�              

कंप�या ��य�ात काह� स�ुवधा काढून घेणार आहेत आ�ण या�य�त�र�त ते काह� नवीन स�ुवधा परु�वणार              

आहेत जेणेक�न �यांना हे कसे कळेल क� ते ��य�ात केवळ �या अहवाला�वारे जाणनू घेतात �या               
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��य�ात �यांना सांगत.े मग मी आधी �हट�या�माणे, एखा�या कम�चाया�ला पदो�नत केले जाणे �कंवा             

�यां�यासाठ� पदो�नतीची वाट पाहत अस�यास आ�हाला खरोखरच एक �कारचा गोपनीय अहवाल           

आव�यक आहे. हे �नसगा�त फारच �न�पयोगी आहे असे �दसते परंतु ��य�ात �व�ले�षत होते आ�ण              

कम�चाया��या काय��दश�नाचे म�ूयांकन कर�याचा �य�न करते आ�ण �या सं�थे�या �व�वध सं�थांकडे           

वेगवेगळे �ोफाइल आहेत, िजथे ते आपल� कौश�ये, आपले �काशने, आपले काय��दश�न, आपले            

काय��थान वत�न पाहतात. गरजांवर अवलंबनू आ�ण वेगवेग�या �ेणी आहेत. आता यावर आधा�रत,            

एसीआर आप�याला बया�च सं�थांनी मा�हती �दल� क� एसीआर, वा�ष�क गोपनीय अहवाल. �हणनू, हे             

खरोखर कम�चाया�ची �मता �व�ले�षत कर�यात �कंवा समज�यात मदत करत.े तर, ह� वा�ष�क आहे ह�              

कम�चाया�ची वा�ष�क गोपनीय अहवाल आहे. �हणनू, हे सव� अहवाल �नसगा��या �पात �तीत होतात, परंतु              

तर�ह� ते मा�या ��य �म�ांना मह�वाचे आहेत, आ�ण मग आ�ह� एक वेगवान अहवाल देखील समजनू               

घेतला पा�हजे जो �यव�थापन अहवाल आहे. आता ह� मॅनेजम�ट �रपोट� नॉन-टेि�नकल आहे, ती तां��क              

अहवालांपे�ा वेगळी आहे. हा अहवाल कदा�चत �यापे�ा मोठा नसू शकेल, काह�वेळा तो लहान असू शकतो               

कारण केवळ �व�श�ट लोकांना मा�हत असणे आ�ण ते तां��क नस�यामळेु ते शीष� लोक आहेत. प�ुहा               

एकदा येथे �च�ांचे अ�धक वापर करणे आप�यास मा�हत असणे आव�यक आहे, अशा अहवालात बया�च              

�प�ट�करणांची आव�यकता नाह� असे बया�चदा सां�गतले जाते क� एकदा आव�यकतानसुार �कंवा           

�यव�थापनानसुार अहवाल �यव�थापन सब�मट केला क�, �यव�थापक पाहू इि�छतात तां��क अहवाल.           

�हणनू, अशा अहवालांचे वाचक �वशषेतः �यव�थापक आ�ण इतरांना अहवाला�या चांग�या भागांम�ये           

रस असतो. ते केवळ तथेे नसलेले �न�कष� पाहू इि�छतात परंतु नंतर कधीकधी असे �न�कष� काढणे देखील                

आव�यक असते क� ते कसे �न�कष� काढले गेले आहेत आ�ण �यासाठ� �यांना तां��क अहवालाकडे              

जा�याची श�यता आहे. �वशषेतः �यव�थापन अहवालात अशा अहवालात भाषा फारच ��तबं�धत आहे            

आ�ण �वर अनेकदा प�का�रतनेे आहे, आ�ह� अहवालात भाषचेा कसा उपयोग क� शकतो यावर             

तपशीलवार चचा� केल� जाईल कारण आपण एखादे अहवाल �ल�हत आहात हे आप�याला मा�हती असेल              

तर आप�याला हे देखील समजेल क� कोण आप�या वाचकां�वषयी आ�ह� आपले वाचक कोण जा�त              

आहेत याब�दल बोलले आहेत कारण कारवाई कर�या�या कारवाईमळेु वाचकांचे पा�व�भमूी, वय, चाचणी,            

�ाधा�ये यावर अवलंबनू असत.े मा�या ��य �म�ांनो, कधीकधी संघटनेत काह� गंभीर प�र�छेद आहेत,             

काह� चकु�चे घडत आहे असे काह� सांगायचे आहे, अशा �णाम�ये देखील एक अहवाल लागू होतो. अशा                

अहवालांना �वशषे अहवाल असे �हणतात जे केवळ गंभीर घडामोडींम�ये �लह�ले जातात. येथे आप�याकडे             

जा�त �वाय�ता नाह�, परंतु आप�याकडे वेळ मया�दा देखील आहे आ�ण अहवाल लेखकाने अ�त�र�त             

द�, अ�त�र�त प�र�मशील, अ�त�र�त हुशार आ�ण अ�त�र�त काळजी �यावी. तो अहवाल लेखकांवर            

अवलंबनू आहे, परंतु अहवाल लेखक अशा प�रि�थतीत �वत: ची सावध�गर� बाळगू शकतात आ�ण             

भाषसेह �याचे सौ�यता वाप� शकतात कारण हेतू �प�ट आहेत आ�ण अशा प�रि�थतीत लेखकाची             

काळजी �यावी लागत.े �हणनू, �या भाषचेा अ�तशय सावधानीपवू�क उपयोग कसा केला जातो हे मह�वाचे              

आहे �हणनू, परंतु अशा अहवालाचा अहवाल इतका कमी आहे क� अशा अहवालांची वारंवारता कमी होते               

�कंवा अशा �कार�या अहवालाची �ल�खत आव�यकता आव�यक असते, केवळ उधळताना �कंवा काह�            
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चकु�चे घडते त�ेहा तथेे आ�ण सव� आहे. �हणनू, हा अहवाल �ल�हत असताना, आप�याला आपल�              

सावध�गर� आ�ण भा�षक �मता वापर�याची आव�यकता आहे. आप�याला मा�हत आहे क� आपण            

एकदा �यावसा�यक आ�ण सं�थेत असाल तर आपण सव� �कार�या त�ार�ंम�ये येऊ शकता परंतु जे�हा              

आपण एखादे अहवाल �ल�हत असाल त�ेहा कृपया ल�ात ठेवा, आ�हाला हे समजनू घे�याचा �य�न करा               

क� आप�याला अ�त�र�त जाग�क आ�ण अ�त�र�त काळजी �यावी लागेल आ�ण याम�ये �शय�रगं            

आ�ण ���चन यांनी उ�धतृ केलेला एक उ�धरण अ�तशय समप�क अस�याचे �दसून येते जे अहवाल              

�हा�या�या सटूसारखे आहे �याम�ये संर��त केले�या सव� गो�ट�ंचा समावेश आहे परंतु अ�धक काह�             

नाह�. याचा अथ� असा आहे क� - एखा�या अहवालात अनाव�यक, कोण�याह� अ�ासं�गक साम�ी नस�या              

पा�हजेत, परंतु केवळ �या साम�ीची आव�यकता असते जी केवळ मदत करेल जी खरोखर मदत करेल               

आ�ण नकुसान करणार नाह�. मला आशा आहे क� आतापय�त आपण वेगवेग�या �कारचे अहवाल समजनू              

घे�यास आ�ण पढु�या �या�यानात आ�ह� या धोरणा�या वर चचा� करणार आहोत क� आ�ह� �रपोट�              

�ल�खत ���येची स�ुवात कशी करावी �कंवा कशी करावी. खपू खपू ध�यवाद. 
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सॉ�ट ि�क�स  

(Soft Skills) 

डॉ. �बनोद �म�ा, 

मान�वक� व सामािजक �व�ान �वभाग, 

इं�डयन इंि�ट�यटू ऑफ टे�नॉलॉजी, �रक� 

�या�यान – 33 

अहवाल �ल�ह�या�या रणनीती भाग 1 

 

सॉ�ट ि�क�सवर�ल �या�यानांम�ये आपले �वागत आहे. आ�ण, आ�ह� �ल�खत से�शनशी �नगडीत           

आहोत �यात आ�ह� �रपोट� राय�टगंवर चचा� कर�त आहोत. मागील �या�यानांम�ये, आ�ह� अहवाल,            

�यांची प�रभाषा, मह�व, उ�द��ट आ�ण �कारांवर चचा� केल�. आता वेळ आल� आहे क� आ�हाला एखाद�               

�रपोट� �ल�ह�यास मदत क� शकणार� �व�वध धोरणे समजल� आहेत, आता समजा आप�याला अहवाल             

�ल�ह�याचे काम �मळाले आहे. आ�ह� पढेु कसे जायचे याब�दल �वचार क� लागलो, आता येथे दोन               

�या�याने त�ुहाला �व�वध रणनीती सांगतील. जे�हा आप�याला अहवाल �ल�ह�याचे काय� �नय�ुत केले            

गेले असेल त�ेहा आप�याला काह� गो�ट� मा�हत असणे आव�यक आहे. 

�थमः आपला उ�देश आ�ण �कोप ओळखा आ�ण नंतर आपले �े�क �नधा��रत करा, डटेा संकलनाची              

यो�य प�धत �नवडा, साम�ी �यव�था�पत करा आ�ण नंतर बा�यरेखा तयार करा. आता आपला उ�देश              

आ�ण संधी ओळखनू आपला अथ� काय आहे? आपण ह� त�ार कशी �ल�हत आहात हे आपण �वतःला                

�वचारा. �हणनू, जे�हा आपण �वतःला हा ��न �वचारता, त�ेहा �थमआप�याला हे जाणनू �यायचे आहे               

क� आपण अहवाल �ल�ह�याचे काम कोणी केले? कारण �याने आप�याला हे काय� �नय�ुत केले आहे, तो                

आप�याला संदभा�ची टम� देखील �दान करतो, �यास सं���त �व�पात ट�ओआर (Term of Reference)             

�हणतात. 

हा ट�ओआर �कंवा संदभ� अट�, ते आप�याला एक �नद�श देत,े िजथे तो सम�येब�दल बोलतो तथेे उ�लेख                

केला जातो आ�ण ते आप�याला संधी देखील सांगते, �हणजे याचा अथ� हा अहवाल कोण वाचेल, काय                

अहवालात ��य�ात काय केले पा�हजे? �हणनू, एकदा आप�याला सम�येब�दल मा�हत झा�यानंतर           

जसे मी पूव� सां�गतले होते तसे काय� सोपे होत,े आप�या वाचकांना मा�हत आहे, जे आप�या वाचकआहेत                 

कारण जे�हा आपण आप�या वाचकांना ओळखता त�ेहा आपण आपला अहवाल भाष�ेया वापरा�या            

संदभा�त �नद��शत कर�यास स�म असाल, सम�ये�या संदभा�त. �हणनू, ��येक अहवाला�या लेखकाने           

एखा�या�या अहवालाची �या�ती समजनू घे�यासाठ� काह� वेळ घालवला पा�हजे. जे�हा आपण मेस            

से�ेटर� होते त�ेहा एका �व�या�या��माणे क�पना करा, आप�या म�ुय वॉरडनने आप�याला संदेशा�या            
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कामकाजाब�दल अहवाल �ल�ह�याची जबाबदार� �दल� आहे कारण �याने काह� �व�श�ट त�ार� घेत�या            

आहेत आ�ण �यास काह� बदल �यायचे आहेत, परंतु �यासाठ� आप�याला अहवाल �ल�ह�याचे काम             

�नय�ुत केले गेले आहे. आता आपणास सम�येची जाणीव आहे, ग�धळा�या कामकाजा�वषयी अहवाल            

�लहायला सम�या आहे. आता, आपणास आपला �वषय समजला आहे. एकदा आपण आपला �वषय             

समजनू घेत�यावर आप�याला देखील हे जाणनू �यायचे आहे क� आप�या म�ुय वाड�नने कोण�या             

�कारचे बदल केले पा�हजेत, अथा�तच तो आप�याला फ�त एक क�पना देऊ शकेल, वेळेब�दल सांगा,              

अ�न गुणव�े�वषयी सांगा, शाकाहार� जेवणां�या वारंवारतबे�दल सांगा. गोड पदाथ� �कंवा जे काह�. आता             

अशा प�रि�थतीत, आपणास खरोखरच या सम�येब�दल मा�हती आहे आ�ण संदभ� संदभा�त उ�लेख केला             

आहे. एकदा आप�याकडे संदभ� तयार कर�या�या अट� तयार झा�यानंतर, आपण पढेु जाऊ शकता आ�ण              

जे�हा आपण पढेु जाल त�ेहा आप�याला �े�क देखील मा�हत असतील, �हणजे आप�या अहवालातील             

वाचक. आपण काह� वेळा असे �वचा� शकता क� अहवाल कोण वाचेल कारण म�ुय वॉन�नने आप�याला हे                

काम �दले आहे. आता एकदा आपण आप�या वाचकांना वाचू शकाल, कदा�चत म�ुय वाड�नच न�हे तर               

डीन, �व�याथ� क�याण, मग उपसंचालक, कदा�चत संचालक कदा�चत आप�याला समजनू �यावे लागेल.            

आ�ण हे फ�त एक उदाहरण आहे, परंतु इतर सम�या देखील असू शकतात, िजथे आप�याला अहवाल               

�ल�ह�याचे काम �नय�ुत केले गेले आहे आ�ण नंतर आप�या वाचक कोण आहेत हे समजनू घेणे               

आव�यक आहे. आपण एखा�या सं�थेम�ये असाल तर आपले वाचक आपले व�र�ठ अ�धकार� असू             

शकतात आ�ण आप�याला अहवाल �ल�ह�याचे काय� दे�यात आले आहे. 

�हणनू, आपला अहवाल आप�या स�ुप�रयर ऑ�फसस��वारे वाचला जाऊ शकतो, नंतर काह�वेळा आप�या            

सहकाया�कडून ते वाचले जाऊ शकत,े समक� हे देखील अधीन�थ कम�चाया��वारे वाचले जाऊ शकत,े ते              

लोकां�या इतर सं�था, शअेरहो�डर, �ाहक आ�ण साव�ज�नक सद�य इतर सं�था, शअेरहो�डर, �ाहक            

आ�ण साव�ज�नक सद�य वाचन देखील वाचू शकत.े आता �े�कांना �कंवा आप�या अहवाला�या            

वाचकांना जाणनू घेणे, ते कशी मदत करते आ�ण आपण �यां�या पा�व�भमूीचा अथ� समजनू घे�यास              

स�म असाल परंतु �यां�याशी आपले संबंध देखील समजू शकाल, आप�या व�र�ठ बोस �कंवा             

अ�धकाया�शी आपले संबंध खपू चांगले असू शकतात. परंतु मग �या लोकांशी आपण ओळखत नाह�              

�यां�याशी आपले संबंध ते चांगले नसू शकतात. आता, वा�त�वकतनेे भाषा वापरणे आप�याला �वातं�य             

देते जे ��येकाला सटू देत.े न�क�च, आ�ह� �रपोट� भाषनेसुार �हट�या�माणे एक वेगळे �या�यान असेल,              

परंतु �नण�य घेत�यावर संबंध बरेच काम करेल. आता एखा�या सं�थेम�ये एखा�याला �या�या ता�परु�या             

बॉसला त�ार न�दवायची असेल �कंवा सब�मट करावी लागेल तर कधीकधी कम�चाया�शी कठोर �यवहार             

करावा लागतो. अशा प�रि�थतीत कारण आप�या अहवाला�या आधारे काह� �नण�य घे�याची गरजआहे,             

आता जर बॉस अनकूुल नाह� तर आप�याला मा�हत आहे क� आप�या वाचकांचे मनोव�ृी त�ुह� समजनू               

�यावे कारण आप�या वाचकांना तमु�याकडे कधीकधी एक चांगला ��ट�कोन आहे. पण हे खरे नाह� क�               

आप�या ��येक वाचकाने समान व�ृी केल� पा�हजे. कदा�चत आपला वाचक अनकूुल असेल आ�ण             

आप�या वाचकांकडे आप�यासारखेच पा�व�भमूी असेल, तर अहवाल अ�धक चांगला समजला जाईल. परंतु            
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जर वाचक �वरोधक असेल तर �याचा अथ� असा आहे क� जर वाचक ��तकूल आहे तर वाचक अनै�तक                 

आहे, वाचक अनकूुल नाह�. �हणनू, नैस�ग�क�र�या आपण सब�मट केले�या अहवालाचे प�रणाम           

समज�यात तो स�म होणार नाह� आ�ण या प�रणामा�या आधारावर घेतलेले कोणतहे� �नण�य ते चांगले              

नाह�. �यामळेु, वाचकां�या ओळखीवर आ�ण वाचकां�या व�ृीवरह� जा�त अवलंबनू असत.े �हणनू, आपले            

वाचक जाणनू घेत�याने आपले काय� सोपे होते आ�ण आपण खरोखरच लेखकां�वषयी काळजीपवू�क            

मा�हती घेत आहात क� ते खया� अथा�ने केवळ ते अ�तशय ब�ु�धमान प�धतीने �व�ले�षत कर�त नाह�त,               

परंतु ते अशा ब�ु�धमान प�धतीने देखील सादर करतात क� एखादा �नण�य घेतला जात असला तर�ह�               

अशा प�रणामाचा आधार, ते लोकांना नकुसान करणार नाह�, ते इतर �वभागांना नकुसान होणार नाह�,              

�हणनूच ��येक सं�थेला खरोखर काह� ब�ु�धमान लोकांना अहवाल �लहावे लागत.े आता, आप�या            

वाचकांना �कंवा आप�या �े�कांना आता समजू लाग�याची वेळ आल� आहे, कारण आपण स�ुवातीला             

मा�हत होते क� आप�याला सम�या ओळखणे आव�यकआहे, आप�याला संधी ओळखणे आव�यकआहे,             

याचा �कती प�रणाम होईल आ�ण नंतर आप�याला पा�व�भमूी समजून घेणे आव�यक आहे आप�या             

वाचकांचे. तर, एकदा आपण आप�या वाचकांचे पा�व�भमूी समजू शकाल, आता आपले काय� सोपे होत.े              

�हणनू आता आपण डटेा गोळा केला आहे क� आ�ह� असे �हणतआहे क� अहवाल डटेा�या �व�लेषणावर                

आधा�रत आहे, डटेाचे �व�लेषण केले पा�हजे आ�ण �याचा अथ� लावला पा�हजे. परंतु मग हा ��न               

असणारा अचकू डटेा कोठे �मळवावा. काह�वेळा, आप�याला डटेासह �दान केले जाते, कधीकधी            

आप�याकडे डटेा नाह�, आप�याला डटेाचा शोध घेणे आव�यक आहे, आप�याला डटेा काय� करणे             

आव�यक आहे, आप�याला डटेा शोधणे आव�यक आहे परंत ुनंतर ��ोत उपल�ध आहेत. 

आता आप�याकडे कोणता डटेा आहे �यापासनू आप�याकडे डटेा असू शकतो, आप�याकडे वैयि�तक            

�नर��णा�वारे डटेा असू शकतो �हणजे डटेा सं�हणा�या �व�वध माग� आहेत. परंतु स�ुवातीला आपण             

�थम पाऊल उचलू शकता क� आपण �या �य�तीकडे आपले डोळे उघडे आहेत �या �य�तीचे �हणनू               

�ाथ�मक �ोत आ�ण �ाथ�मक ��ोत आप�यापे�ा चांगले असू शकत नाह�, आपले मन उघडले आहे              

आ�ण आपण काह� �नर��णे तयार क� शकता. �हणनू, वैयि�तक �नर��ण ह� एक अ�तशय मह�वाची              

साम�ी आहे जी डटेा सं�हणात मदत क� शकते, आ�ह� वैयि�तक �नर��णाचे आ�ण नंतर तपासणीवर              

चचा� क�. डटेा संकलनाचे दोन ��ोत आहेत: �थम �ाथ�मक ��ोत आहे आ�ण �ाथ�मक �ोताम�ये              

आमचे वैयि�तक �नर��ण आ�ण तपासणी आहे. आता समजा, आपण काह� गो�ट� पणू� के�या आहेत              

आ�ण कदा�चत �या आप�या �वत: �या �नर��णास लागतील परंतु नंतर आप�याला �यास �माणीकृत             

करणे आव�यक आहे, आप�याला ते स�या�पत करणे आव�यक आहे. तर मग आपण ते कसे कराल?               

�यासाठ� आप�याला द�ुयम प�धत आव�यक आहे आ�ण द�ुयम प�धत लाय�र� असू शकत.े समजा,             

आ�ह� वायू �दषूणावर एक अहवाल �ल�हत आहोत �कंवा आपण कच�या�या �व�हेवाट वर एक अहवाल              

�ल�हत आहात, ठ�क आहे? आता, ते मा�य�मक �ोत लाय�र� आहेत, आजकाल लोकांना मा�हत आहे क�               

�यां�याकडे लाय�र�ला भेट दे�याची वेळ नाह�. ते काय करतात - ते फ�त Google करतात, ते ��य�ात                

इंटरनेट शोध करतात परंतु आप�याला ब�ु�धमान लोक आ�ण ब�ु�धमान �य�ती आ�ण खासक�न            

 292  



�ये�ठ �य�ती �हणनू ओळखतात जे�हा ते शोध इंिजनांचा वापर कर�यास �ारंभ करतात, कधीकधी             

�कंवा दसुर�कडे ते ��य�ात �वच�लत होतात. याचा अथ� असा क� एखा�या �व�श�ट सम�येसाठ� डटेा              

संकलनाचा मूळ हेतू �वच�लत झाला आहे कारण तो शोध इंिजनांचा वापर करताना तो इतर काह�               

इंिजनांना भेट दे�यास �ारंभ करतो आ�ण कधीकधी �याला इतर काह� इंिजनांकडे नेले जाते जेथे �याला               

संबं�धत, अ�धकृत डटेा सापडला नाह� . �हणनूच, आप�याकडे अंतग�त रेकॉड� देखील असू शकतात जसे              

आ�ह� असे �हटले आहे क� ��येक सं�थेकडे काह� �व�श�ट अहवाल असतील. �वशषेत: शै��णक             

सं�थांम�ये, समजा तु�ह� एखा�या �व�श�ट सम�येवर काम कर�त आहात आ�ण जर त�ुह� �ंथालयाला             

भेट �दल� तर लाय�र� देखील शै��णक सं�थांचे अंतग�त �ोत आहे िजथे तु�हाला अनेक अहवाल उपल�ध               

आहेत, ठ�क आहे? �हणनू, आप�याला हे अहवाल �कती उपयोगी आहेत हे शोधणे आव�यक आहे आ�ण               

अथा�तच आपण शोध घेऊ शकता �याव�न इंटरनेट सहज उपल�धआहे परंतु ल�ात ठेवा आपण डटेा�वारे               

इंटरनेट �कंवा आंत�रक �ोतां�वारे डटेा एक��त करता त�ेहा आपण अ�यंत सावध�गर� बाळगणे            

आव�यक आहे. लोक कधीकधी हरवले जातात आ�ण मा�हती गोळा करताना ते �वच�लत होतात हे              

आप�याला मा�हती आहे. डटेा संकलन अनेक माग� आहेत. 

आ�ण �यातील प�हले वैयि�तक �नर��ण आहे; वैयि�तक �नर��ण, नंतर टे�लफो�नक मलुाखती,           

वैयि�तक मलुाखती आ�ण ��नावल�, या काह� गो�ट� आहेत �या�वारे आपण अहवालासाठ� डटेा            

संक�लत क� शकता. आता वैयि�तक �नर��ण काय आहे याब�दल चचा� क�या? श�द अवलोकन हे              

��य�ात दोन श�द ओब आ�ण स�ह�शनचे �म�ण आहे. �हणनू, मळू �लखाणाचा उ�देश एखा�या             

उ�देशाने पाह�यासारखे समजले जाऊ शकत,े समजा आप�याला र�ववार� रहदार�चे �वाह जाणनू �यायचे            

आहे आ�ण �यासाठ� आपण वैयि�तक �नर��ण करणे आव�यक आहे. आपण लोकांना मा�हती देऊ             

शकता क� आपण लोकांना लोकांकडून डटेा संक�लत क� इि�छत अस�यास, ते आप�याला काह� �वचा�              

शकतात परंतु नंतर आपण वैयि�तक �नर��ण क� इि�छत असाल �कंवा आपण आप�या �वतः�या             

डो�यांनी पाहू इि�छत असाल तर आपण काय जात आहात असे करणे �हणजे - आपले �वतःचे �नर��ण                

कसे काय� करते ते आपण ��य�ात पाहू इि�छतआहात. परंतु �यापवू� आपण वाचकांना कोण�या �कारचे               

वाचक आहेत आ�ण एकदा वाचकांना मा�हत झा�यानंतर आपण वैयि�तक �नर��णे स�ु कर�याचा            

�य�न क�या. आता वैयि�तक �नर��ण म�ये, आपण काय कराल ते आपण �वत: ला जाऊ शकता आ�ण                

काह� �नर��णे क� शकता कारण आपण आप�या �वतः�या डो�यांसह ते पहाल, परंतु ल�ात ठेवा क�               

�यात देखील काह� मया�दा आहेत. आ�ह� वैयि�तक �नर��णाचा तपशीलवार चचा� क�, परंतु �यापवू�             

आपण वाचकांचे �ान डटेा संकलनाम�ये कसे मदत क� शकेल हे समजून घे�याचा �य�न क�, याचा अथ�                

मी वाचकां�या �व�वध �ेणी �थम �ाथ�मक वाचक असू शकतो. �ाथ�मक वाचक, नैस�ग�क�र�या,            

आप�या बॉसने आप�याला अहवाल �ल�ह�याचे काम �नय�ुत केले आहे. 

मा�य�मक वाचक कोणीतर� असू शकत.े मग �या सं�थे�या बाहेर वाचक असू शकतात �यां�याशी             

आप�याकडे �यवसाय संबंध आहे आ�ण �यांचे �व�श�ट कसे आहे �कंवा �यां�याकडे काह� कौश�य आहे              

�कंवा �यां�याकडे �नपणुता आहे �कंवा �या पैलवूर काह� �माणात �ान आहे कारण एखाद� �य�ती              
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एखा�या �व�श�ट सम�येब�दल अन�भ� आहे आप�या अहवालावर �याचा ��तसाद �भ�न असू शकतो            

आ�ण केवळ ��त��याच नाह� तर अपे�ा देखील बदलू शकतात. अनेक लोक आप�याला अहवाल             

�ल�ह�याचे काम देतात त�ेहा �यां�या �वतः�या अपे�ा देखील असतात परंतु एक �रपोट� लेखक �हणनू              

आपण �वत: �या मागा�वर जावे आ�ण ल�ात ठेवा क� आपण डटेावर काय� केले पा�हजे, परंतु एकदा                

आपण असाल तर आपण कधीह� �भा�वत होऊ नये अहवाल �भा�वत प�पातपणू� असेल. तर, आता              

आपण आप�या सव� पवूा��ह बाजलूा ठेव�या आहेत आ�ण आपण आप�या �वत: �या डटेावर काय� करणे               

स�ु केले आहे �हणूनच वैयि�तक �नर��ण �च�ात येते. आता हेतू ल�ात घेऊन �नर��ण केले जाते               

आ�ण जे�हा आपण डटेा संक�लत करता त�ेहा काळजी �या. केवळ अवलोकनच न�हे तर आपण हे               

समजनू घेणे आव�यक आहे क� आपण उ�देशाने �नर��णाचे काय� कर�त आहात आ�ण डटेा गोळा करणे               

हा उ�देश आहे. अथा�त, जे�हा आपण �नर��णे कर�त असता त�ेहा काह� बा�य घटकदेखील आप�यास              

�भा�वत करतात, ठ�क आहे? कधीकधी आपण �वच�लत होऊ शकता, काह�वेळा आपण जे पहाता ते स�य               

असू शकत नाह� असे �हटले जाऊ शकत,े आप�या �वत: �या डो�यांकडे पाह�यासारखे नाह� हे आपण               

खरे अस�याचे मानतात, परंतु कधीकधी आपण वा�त�वकपणे जे हवे तचे आपण पाहत आहात त�ुह�              

प�पात करणार आहात का? तर, आपण काय केले पा�हजे: आपण या अवलोकनातनू डटेा एक��त करणार               

आहात याब�दल आप�या �वतः�या मनात �थम आपण �नि�चत केले पा�हजे. 

कारण आपले म�ुय उ�द��ट हे �नर��ण वत�नाची तपासणी आहे कारण आपण कधीकधी एखा�या             

�य�तीकडे ल� देऊ शकता आ�ण जर आपण एखा�या �य�तीला �नर��ण केले तर कदा�चत आपण              

देखील �या�याकडे जाऊ शकता, आपण �या�या काह� क�पनेतनू क�पना देखील क� शकता, चेहया�वर�ल             

भाव, �यां�या काह� गैर-मौ�खक �च�हे आपण �नि�चत �न�कषा�वर पोहोचू शकता. परंतु आपण जे काह�              

पणू� केले ते कदा�चत स�य देखील असू शकत नाह�, जे�हा आपण क�ाम�ये येतो �कंवा जे�हा आपण                

हॉलम�ये येतो त�ेहा भाषण �वतर�त कर�यासाठ� आ�णआपण �या�यावर टाकलेले प�हले नजरे पाहून ते              

�पीकरकडे पहातात त�ुह� खपू थक�यासारखे आहात �कंवा �या�या चेह�याने थक�यासारखे काह� ल�ण            

आहेत �कंवा एखा�या शार��रक �कंवा नैरा�यासार�या एखा�या �कारचे आजार त�ुहाला मा�हत आहे पण             

जे�हा माणसू स�ु झाला त�ेहा त�ुहाला हे जाणवले क� अरे देवा, कदा�चत �या �य�तीब�दल माझे               

अवलोकन चकु�चे होत.े आपण अवलोकन कर�त असतानाच आपण डटेा गोळा कर�त आहात. आप�याला             

मा�हत आहे क� जे�हा आपण �नि�चत असाल त�ेहा �या �य�तीची मान�सक ि�थती काय आहे जी               

मह�वाची आहे. �शवाय, आपण एखा�या �व�श�ट घटनेचे �नर��ण कर�त अस�यास आप�याला मा�हत            

आहे क� आपण केवळ तचे पहात आहात तर कदा�चत आप�याला पा�व�भमूीत पा�व�भमूी देखील             

समजणार नाह� आ�ण काह� गो�ट� असू शकतात. �हणनू, अवलोकन �नयं��त केले जाऊ शकते जर              

आपण एखा�या �य�तीस असे �वचारत असाल क� एखा�या �व�श�ट सम�येवर चचा� कर�यासाठ� मी             

उ�या तलुा भेटेन तर आता काय होईल? तर, ह� �य�ती तयार कर�यापे�ा अ�धक असेल. आपण �याला                

ठेवू शकतील अशा अनेक ��नांब�दल तो �वचार करेल �कंवा वा�त�वक गो�ट� लप�व�यासाठ� तो खरोखर              

अशा �कारे पोशाख क� शकतो. �हणनू, जे�हा आपण �नर��ण करणार आहात, त�ेहा ते �नयं��त              
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�नयं�ण �कंवा अ�नयं��त �नर��णाचे पहा, परंतु जर आपण अचानक एखा�या �य�तीस भेटाल आ�ण             

आपण �नर��णास पहाल तर. �हणनू, �य�तीला हे मा�हत नाह� क� आपण हे पहात आहात कारण               

आप�याला मा�हत आहे क� जे�हा एखाद� �य�ती हे जाणवते क� ती �कंवा ती प�रच�रत केल� जात आहे                 

त�ेहा ते काह� बदल आणू शकतात. �हणनू, पय�वे�कांची आव�यकता �कंवा मी �या �य�तीसाठ�डटेा             

एक��त करणे �हणजे ते एक �य�तीचे �नर��ण कर�त आहे याची खा�ी करणे होय. �या�या�शवाय, मी               

इतर प�ांना समजनू घेत�या�शवाय, ते पाळले जात आहे याचा अथ� मी आहे. �शवाय, आपण डटेा               

संकलनाम�ये एक प�धत �हणनू �नर��णास मदत कशी करावी हे देखील समजनू घेतले पा�हजे.             

न�क�च, हा प�हला हात �ानाचा आहे जो आपण �नर��णा�वारे �ा�त करतो, परंतु �थम हात �ान               

��त�नधी डटेा �हणनू काय� करेल कारण डटेा सं�हणात हा केवळ �थम चरण आहे जो नंतर स�या�पत                

केला जाऊ शकतो. परंतु आपण एखा�या �य�तीस 3 �दवसांचे �नर��ण केले अस�यास �कंवा आपण              

एखा�या घटनेकडे पा�ह�यास, आपण �नय�मतपणे 3 �दवसां�या रहदार� �वाहाकडे पा�ह�यास न�क�च           

आप�या मनात काह� क�पना असू शकत,े परंतु ल�ात ठेवा त�ेहा आपण �वतःला �वचारले पा�हजे ती               

�य�ती आहे िजला आपण पाहू इि�छत आहात आ�ण आपण �याचे का �नर��ण कर�त आहात.              

या�य�त�र�त, या अवलोकन�वारे आपण काय गोळा करायचे आहे याब�दल देखील �प�ट �हा - एखाद�              

�व�श�ट सवय, �व�श�ट �व�ृी, �य�तीची �व�श�ट गुणव�ा, ती देखील �वचारात घेतल� पा�हजे. काळजी             

घेणारे लोक अशा �कारे ते ठरवू शकतात क� ते नो�स घेऊ शकतात, परंतु एखा�या �य�तीचे �नर��ण                

करताना �नर��णे करताना ल�ात ठेवा आ�ण जर आपण नो�स घेत असाल तर ती संपणू� �नर��णाची               

���या प�ुहा �भा�वत करेल. �हणनूच मी असे �हटले आहे क� आपण �नर��णे कर�त असतांना इतरांना               

हे समजत नाह� क� ते �नर��ण केले जात आहेत, अ�यथा ते अ�धक तयार होतील आ�ण आप�या                

�नर��णाचा मलुभतू हेतू पराभतू होईल. �शवाय, आपण आप�या �वतः�या पवूा�वादाब�दल जाग�क           

असले पा�हजे. त�ुहाला फ�त काय पहायचे आहे ते पहा. कधीकधी तु�ह� आधी �हट�या�माणे �वच�लत              

होतात, त�ुह� �वच�लत झालात कारण आपण �नर��ण कर�त असतांना काह�तर� दसुरे �नर��ण करणे             

स�ु करता आ�ण ते �नर��णाचे मळू उ�द��ट ��य�ात पराभतू करेल. आता, जे�हा अवलोकन केले जात               

असेल त�ेहा �व�श�ट सावध�गर� बाळग�याची गरज आहे उदाहरणाथ�, आपण �नर��णे कर�त आहात            

आ�ण आप�याला असे वाटते क� काह� अडथळे अडथळा आणत नाह�त का? उदाहरणाथ� काह� अडथळे जे               

आपण अडथळा आणत आहोत, आपण एका �य�तीकडे ल� देत आहोत, �यात अचानक आपल� मदुत              

बदलल� जाईल, तो आपला हावभाव बदलेल, तो आपल� अ�भ�य�ती बदलेल, �हणनू आपण �याचे             

सव��कारे �प�ट�करण �यावे �हणजे �याकडे दलु�� करा. परंतु �याकडे दलु�� करताना आपण जे पहात              

आहात �यावर ल� क� ��त करा, कारण आपण डटेा संकलनाची ���या �हणनू �नर��णे करणार आहात.              

आपलुक�ने टाळ�या�वषयी आपण खपू मह�वाचे असले पा�हजे, कधीकधी आप�याला �वतःला पवू��ह           

आढळतो आ�ण तथेे काय आहे ते आप�याला �दसत नाह�, �हणजे येथे स�ला �हणजे आप�या मनाची               

डोळा वापरते, कधीकधी आप�या शार��रक डो�यांना अनेक मागा�नी फसवतात. कारण आपण सगळेच            

मानव आहोत आ�ण कधीकधी आपण काह� भावनांवर अ�व�थ होतो. �हणनू, यावेळी आप�या गरजा             

बाजलूा ठेव�याची गरज नाह�, तर आप�या मना�या डो�यांकडून ते पाह�याची गरज आहे. जे�हा आपण              
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आप�या मना�या डो�याव�न पहाल त�ेहा कदा�चत आपण डटेा संकलनाची प�धत �हणनू �नर��णास            

समजनू घे�यासाठ� एक चांगल� ि�थतीत असाल. कधीकधी, आपण �नर��णे रेकॉड� देखील क� शकता,             

आप�याला मा�हत आहे क� आजकाल आप�याकडे अनेक स�ुवधा आहेत, या स�ुवधा केवळ सलुभ नाह�त              

तर काह� वेळा ते �चडवतात. समजा आपण एखा�या �य�ती�या �यवहारास चांगले रेकॉड� करत आहात,              

परंतु जर आपण �यास �छपी प�धतीने रेकॉड� करत असाल आ�ण नंतर आपण ते उघड केले तर ते प�ुहा                  

बया�च सम�या �नमा�ण क� शकत.े तर, आपण काह� गो�ट� रेकॉड� करत असताना, कृपया आप�याला खपू               

�व�श�ट अस�याचे �दसनू येईल तथेे एकूण रेकॉ�ड�ग असे काह�ह� नाह�. 

माझा अथ� असा आहे क� �नर��क �कंवा डटेा गोळा करणाया� �य�ती �हणनू, जर काह� गो�ट� �वशषेत:                

डटेा अ�यंत मह�वाचा असेल तर तो न�क�च �नि�चतपणे �नि�चत असावा. आपण त�ार करणार असाल              

तर, जर आपण एखा�या �व�श�ट गो�ट�वर डटेा घेत असाल तर सांगा, घटना �कंवा �यासारखे काह�तर�,               

मी सां�गत�यानुसार, रहदार� �वाह, कोणीह� आप�याला इजा करणार नाह�, आपण �ल�हत असाल तर�ह�             

कुणालाह� �भा�वत होणार नाह�. परंतु ल�ात ठेवा क� आपण फ�त एक �य�ती पहात आहात आ�ण नंतर                

�ल�हत आहात, कदा�चत याचा प�रणाम खपू नकारा�मक प�धतीने होऊ शकतो. अथा�त, पेन आ�ण पेपर              

तयार ठेवावे, ब�ु�धमान लोक काय करतात ते �हणजे �यां�याकडे खरोखर चांगल� �मरणश�ती असते             

आ�ण जे�हा ते �या घटनेव�न �कंवा �या �ठकाणाहून �कंवा �या �य�तीकडून �नर��णाचे �नर��ण             

करतात त�ेहा ते �ल�हतो, परंतु एखाद� �य�ती �कंवा एखा�या �व�श�ट घटने�या �नर��णादर�यान पेन             

आ�ण पेपरचे �दश�न ल�ात ठेवा जेथे आपण कधीह� ओळखत नाह� कारण आप�याला मा�हती आहे क�               

काह� ��णक बदल आप�या डटेा संकलनास �भा�वत करतात. �हणनूच, आपण अवलोकन�वारे डटेा            

एक��त करताना आप�याला खपू सावध�गर� बाळग�याची आव�यकता आहे. आता मी इतरह� काह� माग�             

आहेत जसे मी �हटले आहे क� हे केवळ �ाथ�मक नाह�, �ाथ�मक ��ोत अवलोकनआ�ण नंतर तपासणी                

आहे, मा�य�मक ��ोत जसे मी इंटरनेट, अंतग�त ��ोत आ�ण नंतर लाय�र� �हटले आहे. 

तर, जे�हा आपण आंत�रक ��ोतांचा वापर कर�यासाठ� जात आहात त�ेहा आप�याला प�ुहा एकदा             

�व�श�ट मा�हती असणे आव�यकआहे कारणआपला म�ुय उ�देश डटेा संक�लत करणे आहे, असा �वचार               

करा क� आपण वायू �दषूण आ�ण डटेावर डटेा एक� क� इि�छतआहात आपण अचानक लाय�र�त जाल,                

आप�याला वेग�या �ठकाणी घेऊन जाईल, आप�याला मा�हती असेल, जोन आप�याला न�क�च हवेत            

प�ुतके �मळतील, परंतु ते वेग�या �कारचे आहे. �हणनू, नैस�ग�क�र�या हे आप�याला मदत करेल,             

�म�व, हे आप�याला �दशाभलू करेल आ�ण आपला वेळ वाया घालवू देईल �हणून जर आपण एखादे               

लाय�र� �कंवा शोध इंिजन वापरत असाल तर कृपया �यास काळजीपवू�क वापरा, इतर शोध इंिजनांना भेट               

न देणे नेहमीच �शफारसीय आहे , परंतु जे�हा आपण डटेा संकलनासाठ� एखा�या �व�श�ट �वषयावर�ल              

डटेा गोळा केला असेल त�ेहा स�या�पत कर�यासाठ� आपण काह� इतर इंिजनांना भेट देऊ शकता परंतु               

ल�ात ठेवा क� �यात बरेच फरक असू नये. काह�वेळा, इतर इंिजनवर उपल�ध डटेा असू शकतो, परंतु नंतर                 

आप�या �वषयावर काह�च उपय�ुत नसत,े आप�यास इतर शोध इंिजनांना भेट�याची परवानगी देऊ नका             

कारण एखादे �व�श�ट श�द �कंवा �व�श�ट वा�यांश केवळ आप�याला ल�ुत करते �कंवा त�ुह� यो�य              
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मा�हती �मळ�व�यासाठ� �व�श�ट श�द आ�ण वा�ये वापरणे नेहमीच चांगले असते. न�क�च, स�यता            

�ा�त कर�यासाठ� आ�ण आपला डटेा संकलन कर�या�या बाबतीत �ामा�णकपणा �मळ�व�यासाठ�          

आपण अ�य चॅनेलव�न �कंवा इतर शोध इंिजनांकडून स�या�पत क� शकता परंतु आप�या टाइम आ�ण              

उज�चा द�ुपयोग न कर�या�या हेतनेू अनाव�यकपणे इतर शोध इंिजनांना भेट देऊन काह�ह� नाह�. आता              

नकुसान काय आहेत? 

अथा�त �ाथ�मक ��ोत �हणनूचे �नर��ण खपू फायदेशीर आहे कारण ते आ�हाला �थम मा�हती देते परंतु               

ल�ात ठेवा क� आपण मया��दत नसावे �कंवा अवलोकन वाप�न आपण डटेा सं�हणाचा एकमा� प�दत              

�हणनू थांबवू नये कारण अवलोकनाने काह� मया�दा �नि�चत के�या आहेत, कधीकधी लोकांना असे वाटते              

क� अशी घटना घडते आ�ण वारंवार घडते आ�ण ती �हणजे - पवूा��ह. आपण एका �व�श�ट र��यावर                

रहदार� �वाह पाहू इि�छत अस�यास, जर आप�याला असे वाटत असेल क� इतर सव� र�ववार� हे घडले                

असेल तर कदा�चत आपण चकु��या छापणात आहात कारण दसुया� र�ववार� हवामान कदा�चत ठ�क असू              

शकत नाह�. खपू वादळ, हा पावसाळी �दवस असू शकतो, रहदार� तथेे असू शकत नाह�. �हणनू, कृपया �या                 

�वधाना�या �पात काह� �नि�चत मया�दा आहेत हे पहा. �शवाय, वेळ खपू मह�वाची आहे, �नर��ण खपू               

वेगवान आहे. परंतु आपण डटेा संकलनाची प�धत �हणनू �नर��णे वाप� इि�छत अस�यास ती             

��य�ात खपूच मंद असू शकते आ�ण कधीकधी आप�या डटेा संकलना�या �व�पावर अवलंबनू            

आप�याला एका �व�श�ट गो�ट�ची �ती�ा करावी लागते आ�ण असे होत नाह�. �हणनू, डटेा संकलनाची              

प�धत �हणनू महाग देखील आहे कारणआपण लोकां�या ��येक वत�न बाबतीत डटेा संकलन कर�या�या              

बाबतीत ��येक �य�तीस जाऊ शकत नाह� आ�ण �नर��ण क� शकत नाह�. �शवाय, डटेा सं�हणाची              

प�धत �हणनू एखाद� �व�श�ट �य�ती आप�याकडे पा�हल� असेल तर कदा�चत ती उपल�ध नाह� अ�य              

काह� अडथळे देखील असू शकतात. �हणनूच, नेहमीच स�ला �दला जातो क� आपण अवलोकन वाप�न              

डटेा संकलनाची एकमेव प�धत �हणनू संप�ुटात येऊ नये, परंतु हे ल�ात घे�यासारखे आहे क� आपण               

�नर��णातनू �ा�त होणार� हा �थमच �ान आहे. �नर��ण वत�नाची न�द क� शकते परंतु �यास �याचा               

अथ� सांगता येत नाह� कारण आपणास मा�हत आहे क� एखा�या �य�तीने अशा �कारे वाग�याचे              

वेगवेगळे कारण आहेत आ�ण �यासाठ� आपण प�ुहा एक अ�य �नर��णाची गरज नाह�. तर, ह� एक               

अन�य ���या आहे. �हणनूच, आपण �नर��णातनू केलेल� मा�हती केवळ �थमच मा�हती �कंवा मा�हती             

�हणनू काय� करत.े डटेा सं�हणासाठ� एकमेव प�धत �हणनू आपण �नर��णाचा वापर कर�यापासनू            

�वत: ला मया��दत क� शकत नाह� �हणून डटेा संकलनासाठ� इतर माग� देखील आहेत आ�ण �यापैक�               

एक टे�लफो�नक मलुाखत�वारे देखील आहे. तं��ाना�वारे शा�सत असले�या यगुात, टे�लफोनवर�ल          

लोकांना संपक� करणे खपूच सोपे झाले आहे. परंतु डटेा संकलना�या उ�देशाने डटेासाठ� �याचा वापर करणे               

�नि�चतच काह� फायदे तसेच काह� नुकसानदेखील आहेत. 

ते काय आहेत? जर आपण एखा�या �य�तीब�दल �कंवा एखा�या �व�श�ट �वषयावर�ल बया�च लोकांना             

डटेा एक��त क� इि�छत असाल तर आप�याला मा�हती आहे क� लोक वेगवेग�या �ठकाणी, वेगवेग�या              

रा�यांम�ये वेगवेग�या भौगो�लक �े�ांम�ये आ�ण वेगवेग�या �ठकाणी पसरलेले आहेत.         
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शार��रक���या �यां�याशी संपक� साधणे फार कठ�ण आहे. मी �यांना भेट�यासाठ� आ�ण �यां�या            

�नसगा�ची जाणीव क�न घे�याचा �य�न कर�त आहे, एखा�या �व�श�ट ��नाचे उ�र �कंवा एखा�या             

�व�श�ट घटकावर उ�र �मळ�व�याचा �य�न कर�त आहे. अशा प�रि�थतीत दरू�वनी वेळेची बचत            

कर�यास मदत करते आ�ण ती �वासा�या बाबतीतह� मदत करते, �यामळेु हे करणे फार कठ�णआहे, मी                

ओळखत असले�या अनेक लोकांना पसरलेले आहे. तर, येथे आहे क� टे�लफोन येत आहे आ�णआ�ह� डटेा                

संक�लत क� शकतो. परंतु ल�ात ठेवा जे�हा आपण दरू�वनीवर�ल मलुाखती�वारे टे�लफोनवर डटेा गोळा             

कर�यास उ�सुक असतो त�ेहा लोक तं��ानाचा ध�यवाद, जाग�तक तं��ानाचा ध�यवाद, जगातील           

लोक कुठ�याह� भागाम�ये आहेत �कंवा आप�या देशात �कतीह� भाग आहेत टे�लफोनवर �यां�याशी            

संपक� साधू शकतो कारण टे�लफोनवर नकार दे�याची श�यता कमी असते, आपण कदा�चत एखा�या             

�य�तीस कॉल क� शकता आ�ण �याला मा�हत नाह�. �हणनू, नकार दर खपू कमी आहे. तर,               

टे�लफोन�वारे लोक सहजपणे संपक� साधू शकतात. या�शवाय, बरेच लोक पोहोचू शकतात, आप�याला            

मा�हत आहे क� टे�लफोन जगातील वेगवेग�या भौगो�लक �थानांम�ये पसरले�या �व�ततृ �ेणीचा           

समावेश क� शकेल परंतु टे�लफोनवर अनोळखी प�धतीने बोलणे आ�ण डटेा संकलनासाठ� �कंवा            

टे�लफोनवर बोलत अस�यास एक �व�श�ट हेतू दोन गो�ट� आहेत, खपू फरकआहे, नाह� का? टे�लफो�नक               

मलुाखती�वारे मा�हती �मळ�व�यासाठ�, आप�याला यो�य �नयोजन आव�यक आहे आ�ण �यासाठ�          

आप�याला आप�या ��नांची काळजीपवू�क योजना करावी लागेल जे आपण �वचाराल. आपण           

�यावसा�यक सा�ा�कार करणाया� �कंवा �यवसाया�या लोकांसारखे चतरु नाह�, परंतु अथा�तच आपण           

योजना देखील बनवू शकता आ�ण जे�हा आपण योजना आखता त�ेहा आप�याला ��नांची रचना करावी              

लागत,े परंतु केवळ �व�श�ट ��न �ेमच ल�ात ठेवा �या�वारे आपण उ�रे �मळवू शकता आ�ण ते कठ�ण                

आहे, परंतु नंतर हे एक आ�हाना�मक काय� आहे. �हणनू काह� �नि�चत फायदे असले तर�ह�, यो�य               

�नयोजन देखील काह� अडचणी आहेत, आप�याला मा�हत आहे क� आप�याला येथे आव�यकता आहे             

आपण �या �य�तीस पाहणार नाह�. आजकाल ि�ह�डओ कॉ�लगं स�ुवधासह आपण �या �य�तीस देखील             

पाहू शकता, परंतु जे�हा आपण लोकांकडून काह� ��तसाद �मळव�यासाठ� जात आहात त�ेहा ल�ात ठेवा              

क� केवळ आपण �यां�या श�दांना मह�व �दले नाह� तर आपण �यां�या गैर-श�दांना मह�व देणे देखील               

आव�यक आहे �यांचा गैर मौ�खक वत�न. �शवाय, आ�ह� नेहमीच असे �हणू शकत नाह� क� टे�लफो�नक               

मलुाखतीस केवळ फायदे आहेत. 

एखा�याला तोटेसाठ�ह� तयार असले पा�हजे कारण जे�हा आप�याला दोन फायदे आ�ण तोटे समजतील             

जी आप�याला ��नांना एक अ�तशय अथ�पणू� आ�ण अ�यंत स�ूम प�धतीने �ेम कर�यास मदत             

करतील, कसे? आपण टे�लफोनवर एखा�या �य�तीशी संपक� साधत अस�यास. आपण ��न �वचा�            

शकता, परंतु �यानंतर आपण इतर प�ाला �कंवा अ�य प�ास तपशीलवार डटेा �दान कर�यास परवानगी              

देत नाह�; िजयोचा आभार� �हणनू, जर एखा�या �य�तीला आपण सव� �कार�या ��नांना फेकून देऊ              

इि�छत असाल आ�ण तर�ह� आपण �यासाठ� पैसे देणार नाह� तर तपशीलवार डटेा उपल�ध नसला तर�ह�               

उपल�ध नाह�. ��य�ात, आजकाल लोक काह� न भरताह� लोकांशी संपक� साधू शकतात, परंतु अशा              
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प�रि�थतीत असे लोकह� आहेत जे टे�लफोनवर सव� �कारचे डटेा �कट क� शकत नाह�त. �शवाय, आपण               

��यांमधनू आ�ण सव� गो�ट�ं�वारे �नर��णे कर�याचा �य�न कर�त असला तर�ह�, या ि�ह�डओ कॉ�लगं             

स�ुवधा नसतानाच मया��दत मया�दा आहेत. �शवाय ��येकाकडे ह� ि�ह�डओ कॉ�लगं स�ुवधा असू शकते             

मला असे वाटत नाह�, जे�हा एखाद� �य�ती ��य�ात टे�लफोनीक मलुाखतींवर आधा�रत डटेा एक� क�              

इि�छत असते त�ेहा काह� वेळा, �य�यय आ�ण कधीकधी अडचणी येतात �या आपण एखा�या �य�तीस              

ओळखत नाह� �हॉइस कॉलवर पाह�यास स�म नस�यास, आप�याला �याचे वय समजत नाह�, आपण             

�याचे रा���य�व समजू शकत नाह�, तो आप�याला लप�व�याचा �य�न कर�त आहे �कंवा नाह� तो              

मा�हती उ�मखु कर�याचा �य�न कर�त आहे हे आप�याला समजू शकत नाह�. तर, मलुाखतक�या��या             

�ि�टकोनातनू, �या�याकडे जा�त वेळ नाह�, आप�याकडे जा�त वेळ नाह�, कारण जर आप�या ��ना�या             

उ�राधा�त जर उ�र �भ�न असेल तर तो उ�र तयार कर�यास तयार नाह�. पढु�ल ��नांसाठ� एक �कारचे                

अ�भमखुता. �हणनू, जे�हा आपण टे�लफो�नक मलुाखतीं�वारे एक��त केलेला डटेा घेणार असाल त�ेहा            

काह� नकुसान आहेत. परंतु कधीकधी काह� लोक देखील असतात, जर आप�याला मा�हत असेल क�              

ज�ुया काळातील जे�हा आपण लोकांना �यां�या लँडलाइनवर संपक� साधतो त�ेहा लोक भयभीत होऊन             

कदा�चत काह� चकु�ची मा�हती देऊ शकतात �कंवा आप�या वतीने इतरांना ��तसाद दे�यासाठ� सांगू             

शकतात क� तो उपल�ध नाह�. �हणनू, टे�लफो�नक मलुाखतीं�वारे डटेा संकलना�या या प�धतीम�ये            

अशा �कार�या मया�दा आहेत. �हणनूच उ�सकु पय�वे�क आ�ण ब�ु�धमान मलुाखतदार �हणनू           

आप�याला आव�यक अस�यास मा�हती असणे आव�यक आहे �याची ता�काळ आव�यकता आहे           

�यासाठ� आपण टे�लफोनवर�ल �य�तीशी संपक� साधू शकता. परंतु �वशषेत: मलुाखतीसाठ� �कंवा डटेा            

संकलनासाठ� काह� मया�दा आहेत, परंतु आव�यक ��तसाद �मळ�व�यासाठ� ��न कसे तयार करावे यावर             

आपले �वत: चे मन वापर�यास आपण �वतं� आहात. आपणास एखा�याला टे�लफोन �कंवा समोरासमोर             

मलुाखत देणे हे एक आ�हाना�मक काम आहे परंतु हे आ�हान असले तर�देखील हे आ�हान आहे क�                

टेल�फॉनीक मलुाखती�वारे मा�हती गोळा कर�याचा हा माग� �नि�चत मया��दत �व�पाचा आहे. आ�ह�            

आम�या पढु�ल �या�यानात डटेा संकलना�या इतर काह� प�धतींब�दल बोल.ू खपू खपू ध�यवाद. 
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सॉ�ट ि�क�स  

(Soft Skills) 

डॉ. �बनोद �म�ा, 

मान�वक� व सामािजक �व�ान �वभाग, 

इं�डयन इंि�ट�यटू ऑफ टे�नॉलॉजी, �रक� 

�या�यान - 34 

अहवाल �ल�ह�या�या रणनीती भाग II 

 

�म�ांना आपले �वागत आहे! मागील �या�यानात, आ�ह� अहवाल �ल�ह�या�या �व�वध धोरणांब�दल           

बोललो. आ�ण आ�ह� डटेा संकलना�या दोन प�धतींवर चचा� केल�, कारण अहवाला�या �ल�खत �व�पात             

डटेा सं�ह हा एक मह�वाचा घटक आहे. डटेा संकलनाब�दल बोलताना आपण ल�ात घेत�या�माणे,             

आ�ह� डटेा संकलना�या दोन प�धतींवर चचा� केल� - एक �नर��ण क�न होता आ�ण दसुरा टे�लफो�नक               

मलुाखतीं�वारे होता. परंतु आपण कदा�चत पा�हलेले असेल तर, या दोन प�धतींम�ये काह� मया�दा आहेत              

आ�ण काह� अडचणींमळेु ते दोन डटेा सं�हणात येऊ शकत नाह�त. परंतु नंतर अहवालाचे लेखक �हणनू,               

आपण डटेाचे मह�व समजनू घेत�यापासनू आप�याला डटेा संकलना�या इतर प�धती देखील जाणनू घेऊ             

इि�छत आहेत जे अ�धक �ामा�णक असू शकतात. कारण जे�हा आपण �नर��ण करता त�ेहा             

आप�याकडे काह� मया�दा असतात; जे�हा आपण टे�लफोन�वारे डटेा संक�लत क� इि�छत असाल तर             

प�ुहा काह� आ�हाने असतील परंतु ��य�ात उपाय काय आहेत. टे�लफो�नक मलुाखतींमधनू आपण इतर             

प�ाचा आवाज ऐकू शकता; आ�ण �याने �दलेला उ�रदेखील ��त�नधी असू शकत नाह�. अवलोकन �कंवा              

टे�लफो�नक मलुाखती�वारे आपण एक��त केलेला डटेा स�या�पत करणे आव�यक आहे. �हणनू,           

�यासाठ� आप�याला काह� इतर प�धती मा�हत असणे आव�यक आहे. प�हला संवाद �हणजे वैयि�तक             

संभाषण, संवाद साधताना आ�ह� चचा� केल� क� संभाषणा�या इतर �कारांपे�ा समोरासमोर संवाद करणे             

चांगले आहे. का, कारण जे�हा आपण समोरासमोर संवाद साधता त�ेहा फ�त श�दच न�हे तर श�दांचे               

मह�व देखील मह�वाचे असतात. आ�ण गैर-श�द, आ�ह� �या�या कप�यांपासनू, �या�या आवरणातनू,           

जे�चर, पो�झशन आ�ण श�दा�या दर�यान आ�ण दर�यान शांतता आ�ण �वरामां�या वापरा�वारे देखील            

�य�तीचा गैरवत�नीय वत�नावर �वचार करतो. �हणनू, समोरासमोर संवाद आप�याला संधी देतो िजथे            

आपण केवळ �या �य�तीशी सं�ेषण कर�त नाह� तर आपण �या �य�तीचे उ�र देखील स�या�पत कर�त               

आहात. 

�हणनू, वैयि�तक मलुाखत ह� वैयि�तक�र�या एखा�या संभाषणा�वारे थेट मा�हती �मळ�व�या�या          

���ये�या �पात प�रभा�षत केल� जाऊ शकते. याचा काह� फायदा झाला तर� �याचा फायदा असा आहे               
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कारण समजा आप�याला एखा�या �व�श�ट सम�येवर डटेा एक� करायचा असेल तर आप�याला बया�च             

लोकांना मलुाखत घे�याची आव�यकता आहे, त�ेहा आप�याला �वासाची आव�यकता आहे. आ�ण जे�हा            

आपण वेगवेग�या �ठकाणी आधा�रत लोकांना मलुाखत दे�यासाठ� �वासाची स�ुवात करता त�ेहा,           

न�क�च, सम�या टाळता येत नाह�. परंतु नंतर आपण वैयि�तक मलुाखत एका उ�देशाने संभाषणा�या             

�पात वापर�यासाठ� जात आहात. इथेच आपण संभाषण स�ु करताच, कसे आरंभ करावे, कसे ��न तयार               

करावे आ�ण अशा आव�यक प�धतीने ��तसाद कसे �मळवावे या�वषयी ��नांची रचना कशी करावी             

याब�दल काळजी �यावी लागेल. मा�हतीची थेट देवाण-घेवाण �हणनू आपण केवळ �य�ती�या हालचाल�            

पाहत नाह� तर काह� वेळा जे�हा आप�याला मह�वाची मा�हती हवी असेल त�ेहा वातावरण देखील खपू               

मह�वाचे आहे. तर, �या�या आवाजात बोलणे �कंवा बोलणेच केवळ चेहया�वर�ल भावच न�हे तर लोक              

चेहया�चे वत�न वाच�याबाबत आप�याला त� असणे आव�यक आहे. आ�ण अथा�त, सामा�य वागणूक            

देखील खपू �प�ट होत.े कारण मला �ायड�या एका भाषणाची आठवण क�न �दल� आहे िजथे तो               

�हणतो: "�याला डो�यांनी पाह�याची आ�ण कानाने ऐक�याची इ�छा आहे तो खा�ी बाळगू शकतो क�              

कोण�याह� �ा�याला गु�त ठेवता येत नाह�. जर �याचे ओठ शांत असतात तर तो आप�या बोटा�या               

टोकाशी ग�पा मारत आहे. मा�या ��य �म�ांनो, हे असे आहे क� समोरासमोर संवाद साधताना, त�ुह�               

कठोर प�र�म कर�त असता, तमु�या आंत�रक भावना तमु�या चेहया�वर मो�या �माणात �लह��या            

जातात. आपला चेहरा �हणजे मनाची अन�ुम�णका आहे, अथा�त, केवळ अनुभवी लोकांसहच ते आपल�             

अ�भ�य�ती हाताळू शकतात; आ�ण कधीकधी, �यां�या चेहया�वर�ल वागणकू हाताळत,े परंतु बया�च           

काळापासनू ते चालू राहू शकत नाह�, तर आपण सहजपणे समजनू घेऊ शकता क� दसुया� �य�तीने               

काह�तर� लप�वलेले आहे. तर, जे�हा आपण वैयि�तक मलुाखत घेणार आहात तथेे काह� सावध�गर�             

बाळग�या जातात आ�ण काह� फायदे देखील असतात. ��य�ात लोकां�या आवडी आ�ण भावनांब�दल            

मा�हती गोळा कर�याचा हेतू आहे. जसे मी आधी सां�गतले आहे, ��येक �य�तीची भावना �यां�या              

चेहया�वर �ल�हल� जाते, ती लपवू शकत नाह�. आ�ण हे एखा�या सम�ये�या गहन �ान असले�या              

लोकांकडून �शक�याची संधी देखील देत,े जे टे�लफोनवर श�य नाह�. 

��येक �य�तीला मा�हत असेल क� तो उ�च पदावर आ�ण जबाबदार पदावर अस�यास, �या�या काह�              

मया�दांची मया�दा आहे, तसेच �व�श�ट मा�हती�या �कट�करणा�या काह� �नब�ध देखील आहेत. तर, एक             

वैयि�तक मलुाखत आयोिजत करावी लागेल. �शवाय, आपण एखा�या �य�तीब�दल आपले �वतःचे           

�नर��ण केले अस�यास अशा �करणात आपण स�या�पत क� शकता आ�ण आपण ��नावल�व�न            

�कंवा �नर��णातनू �कंवा टे�लफो�सव�न एक��त केले�या मा�हतीची पतू�ता क� शकता. परंतु अशा            

प�रि�थतीत आप�याला आप�या �वत: �या चतरुतचेा अ�यास करावा लागेल आ�णआप�याला ��नांची            

रचना कशी करावी याब�दल आप�या �वतः�या अनभुवाची सराव करणे आव�यक आहे जेणेक�न            

आप�याला आव�यक उ�र �मळेल. 

जर आपण मलुाखत घे�याचे उ�द��ट सा�ा�कार करणाया� मलुाखती�या �पात ��य�ात काय फायदे            

आहेत आ�ण ती भौ�तक से�टगंम�ये एक मलुाखत आहे िजथे दोन लोक एक� आहेत, वा�त�वक              
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तमु�यावर �नयं�ण आहे. याचा अथ� असा आहे क�, मलुाखतीत प�रि�थती �नयं�णाची संपणू� स�ुवधा             

आहे. आपण पहात असाल क� आपण ��न काळजीपवू�क तयार केला असेल परंतु आप�या ��नांची उ�रे               

देणाया� अ�य �य�तीस कमी लेखू नका. �हणनू कधीकधी तो अशा प�रि�थतीची �न�म�ती क� शकतो              

�कंवा अशा �कारे आपण �वच�लत होऊ शकतो �हणनूच आप�या बरोबर यो�य �नयं�ण असणे आव�यक              

आहे आ�ण यो�य ब�ु�धम�ा �यामळेु आपण मलुाखतदारास ��नाकडे परत आणू शकता या�शवाय ��न             

�या�या करणे आव�यक आहे. समोरासमोर संभाषणांम�ये, आप�याकडे सव� �कार�या स�ुवधा आहेत           

�या आपण सव� �कार�या ��न �वचा� शकता आ�ण जे�हा आपण ��न �वचारता त�ेहा समजा क� इतर                

प� उ�र दे�यास तयार नाह�, परंतु आप�याकडे ह� खबरदार� आहे आ�ण आप�याकडे ती काळजी आहे,               

आपण आप�या अनभुवासह आप�यास यो�य ��तसाद देऊ शकता. कधीकधी �व�श�ट अ�प�टता           

असतात आ�ण ती साफ केल� जाऊ शकते. हे गैरसमज समोरासमोर मुलाखत घेता येत.े �शवाय, आपण               

अचकू ��त�नधींना ��य�ुर देखील सरु��त क� शकता कारण लोक टे�लफोनवर खोटे बोलू शकतात परंतु              

जे�हा आपण वैयि�तक मलुाखत घेत असता त�ेहा ते खोटे बोलू शकत नाह�त. कधीकधी, कदा�चत आपण               

कदा�चत अपॉइंटम�ट कमी केल� असेल आ�ण आपण �याला मुलाखतीची �व�ृी देखील सां�गतल� असेल             

तर काह� �माणात हेर�गर� होऊ शकते परंतु काळजीपवू�क आ�ण ब�ु�धमान मलुाखत �हणून आपण             

उ�रांची �या�या कर�यास स�म असाल. आपण �थमच छाप पाडू शकता जे ��नां�वारे �ा�त केले�या              

डटेावर �काश टाकेल. �हणनू, आप�याकडे मलुाखत घेताना येथे आव�यक असणार� अ�त�र�त           

जाग�कता असणे आव�यक आहे. 

आपण डटेा संकलनासाठ� मलुाखती घेत असताना काह� �टपा समज�याचा �य�न क� या. आप�याला हे              

समजनू घेणे आव�यक आहे क� आपण केवळ ��नांचे �व�पच नाह� तर वेळ आ�ण मा�हती�वषयी देखील               

�प�ट आहात. एक मलुाखत जा�त वेळ जाऊ शकत नाह�. आप�याकडे आ�ण आपण �या लोकांना              

मलुाखत देणार आहात ते �य�त �यावसा�यक असू शकतात. �हणनू, आपण आपले ��न अशा �कारे              

तयार करावेत क� केवळ वेळ वाचवणार नाह� परंतु आप�याला आव�यक ��तसाद �मळ�व�यास देखील             

अनमुती देत.े याचा अथ� असा आहे क� आपले ��न मानक मानतात क� मलुाखतदाराने केले�या              

कोण�याह� �य�नांमळेु आपण �वच�लत होऊ शकत नाह�, आपण नेहमीच हे क� शकता, कारण             

आप�याकडे आपले �नयं�ण आहे, आपण नेहमीच �वत: �या संवाद कौश�य वाप�न मलुाखत आणू             

शकता. केवळ एवढेच नाह� क� मलुाखत घेणारा संवाद फारच संवादा�मक आहे, आप�याला अ�त�र�त             

सं�ेरक अथ� असणे आव�यक आहे यामळेु आप�याला आव�यक ��तसाद �ा�त कर�यासाठ� अ�त�र�त            

खोलात जावे लागेल. काह� गो�ट� आप�याला खाल� टाक�या गे�या असतील तर आपण खाल� उत�              

शकता परंतु बरेच लोक परवानगी देत नाह�त �हणनूच काह� अ�य मलुाखती देखील रेकॉड� के�या गे�या               

आहेत. आज�या �डिजटल यगुात आप�याकडे सव� स�ुवधा आहेत परंतु �या �य�ती�या �वभावावर            

अवलंबनू असले�या प�रि�थती�या आधारावर आप�याला आप�या ��नांची अशा �कारे रचना करणे           

आव�यक आहे क� आप�याकडे यो�य उ�रे असतील. वैयि�तक सा�ा�कार डटेा संकलना�या �ामा�णक            

प�धतींपैक� एक असू शकते कारण आपण जे काह� �वचारत आहात �यास उ�र �दले जात नाह� तर                
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आपणास देखील उ�र �दले जात आहे, केवळ श�दशःच न�हे तर आप�याला श�दशः उ�र �दले जात आहे.                

यामळेु डटेा संकलना�या इतर प�धतींवर याचा फायदा होतो. समजा, मलुाखत स�ु होते आ�ण असा ��न               

आहे िजथे त�ुहाला वाटते क� दसुरा माणसू तक� दे�यास सु�वात करतो. ल�ात ठेवा, मलुाखती�या अ�धक               

खोल�स अनमुती दे�यासाठ� इतर प�ाला अ�धक खोल�ची अनमुती देणे नेहमीच चांगले असत.े आ�ण             

आप�या �ि�टकोनातनू, �ववाद कर�यापासनू �वत: ला ��तबं�धत करा, बया�च यिु�तवादांची आव�यकता           

नाह�, इतर प� बोलू �या. आप�याला फ�त त�ये �मळवावी लागतील, आप�याला फ�त यो�य उ�रे              

�मळ�व�या पा�हजेत. अ�धक खोल�स परवानगी �या आ�ण असे के�याने आपण एक अधीन�थ भ�ूमका             

ग�ृहत ध� शकाल �यायोगे आपण इतर प�ाला �भावी भ�ूमका देऊ शकाल. आप�याला कधीकधी मा�हत              

असेल क� आपण दसुया� प�ास आणखी जागा �दल� असेल तर अ�धक उ�रे �मळवनू आप�याला फायदा               

होईल असे आप�याला आढळेल. �शवाय काळजीपवू�क संवाद साधणारा �हणनू आपण अ�यंत सावधपणे            

काळजीपवू�क ऐकावे लागत.े ��येक श�द �या �य�तीस बोलतो तो आप�याला काह� सचुवू शकेल,             

आप�याला काह� सांके�तक संकेत देऊ शकेल. आ�ण मग काह� शम�नाक ��न न ठेवणे नेहमीच चांगले               

असत.े अथा�तच, आप�या मलुाखतीचा म�ुय उ�देश डटेा गोळा करणे हा आहे परंतु कृपया ल�ात ठेवा क�                

जर आपण एखादे सरळ ��न �कंवा �या�या ��तमेवर काह� प�रणाम होणार असेल तर आप�याला उ�रे               

�मळणार नाह�त. �हणनूच आप�याला आप�या ��नांना अशा स�ूम प�धतीने �ेम करणे आव�यकआहे             

क� इतर प� �भा�वत होणार नाह�त आ�ण आप�याला उ�र �मळेल, त ेखपू मह�वाचे आहे. 

�वशषेतः आप�याला मलुाखत घे�याक�रता दरू�या �ठकाणी �वास करावा लागतो त�ेहा, आधीपासनूच           

भेट�ची वेळ घेणे नेहमीच चांगले असत;े लोक �य�त असू शकतात, लोक इतर काह� वचनब�धता, काह�               

इतर नेमणकू क� शकतात. �हणनू, �याला सांगा क� आपण �याला भेटू इि�छत का आहात आ�ण या                

मलुाखतीचा उ�देश काय आहे आ�ण स�य आ�ण सौ�य असावा. आपण िजतके कमी बोलता �ततके              

कमीतकमी बोलू शकाल. आ�ण कृपया आपले डोळे आ�ण कान उघडे ठेवा कारण आप�याला �व�रत              

अ�भ�ाय �यावा लागेल जे वैयि�तक मलुाखती�या सहा�याने डटेा �दान कर�या�या बाबतीत चम�कार            

करेल. पण कृपया ल�ात ठेवा क� वैयि�तक मलुाखत हा एक महागडा �संग आहे आ�ण �याम�ये               

�वासाचे बरेच संबंध आहेत, तर ��नावल��या दसुया� प�धतीसाठ� जा�याचा स�ला �दला जातो. आता,             

��नावल�तील डटेा �मळ�व�यासाठ�, ��नावल� कशा आहेत आ�ण ��नावल�ं�वारे डटेा �मळ�व�यासाठ� ते           

कशा �कारे उपयोगी होऊ शकतात हे समजनू घे�याचा �य�न क�या. ��नावल� �मळा�याचा एक फायदा              

�हणजे ते �वासा�या संदभा�त आप�याला वाचवत.े आपण ��नावल� तयार करता परंतु आपण ��नावल�             

कशी तयार करता या ��नावर आपण �वत�रत क� शकता यावर अवलंबनू असते �कंवा आपण              

वेगवेग�या �ठकाणी पसरले�या वेगवेग�या लोकांना ��नावल� पाठव ूशकता. 

आप�याला सव� सद�यांना ��नावल� मेल करावी लागतील परंतु �यानंतर आपण ��त�नधींना डटेा �दान             

कर�यात कोण�या लोक �कंवा कोण�या �वभागाचे लोक मह�वाचे आहेत ते ठरवावे लागेल. �यामळेु यो�य              

��तसाद �ा�त कर�यासाठ� ��नावल� तयार कर�यासाठ� आप�याला भरपरू �यायाम करावा लागेल.           

�शवाय, वेळ वाच�वते कारण ते आप�याला �वासा�या धो�यांपासनू वाच�वतो आ�ण लोक देखील आहेत,             
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आप�याला मा�हत आहे, �य�त लोक, कधीकधी जे�हा आपण मलुाखत घेता त�ेहा �यांना उ�र दे�यासाठ�              

आप�याला अ�धक वेळ �मळत नाह�, तर कदा�चत आपण ��नावल� पाठ�व�यास ��नावल� परत            

पाठ�वले आहे. परंतु कधीकधी आप�याला अ�त�र�त पो�टसाठ� पैसे �यावे लागतील जेणेक�न दसुया�            

प�ाला ��नावल�वर काह� खच� कर�याचा �ास होणार नाह�. आपण ��नप��का अशा �कारे तयार क�              

शकता क� ��येक ��न जर बंद असेल तर तो ��न बंद होईल, परंतु �यासाठ� आप�याकडे दसुरा माग� आहे                  

आ�ण तो फॉलो अप ��न आहे जो बंद ��नां�या नंतर देखील असू शकतो. आता, तो ��तसादासाठ�                

सोयी�कर प�धत अस�यामळेु, आप�याला मा�हती शोध�याची क�पना कर�यायो�य संधी आहे. 

खासक�न, जर आपण एखा�या सम�येवर काम करत असाल तर आपण ��नावल� पाठ�वत आहात             

कारण ��नावल� इतर लोकांना �यां�या सटुके�या वेळी �यां�या �वातं�यावर उ�र दे�याची परवानगी देते.             

�हणनूच ते सोयी�कर आहे. �शवाय, वैयि�तक मलुाखत �हणनू, आपण �नयं�ण ठेवू शकता. येथे,             

�नयं�ण सारखे काह�ह� नाह� आ�ण मलुाखतदाराचे पवूा��ह न�ट केले गेले आहेत. प�रि�थतीवर �नयं�ण             

ठेवणारे कोणतहे� मलुाखत घेतलेले नाह�, �हणनू उ�रदायी �नडर आहे. असेह� �दसनू आले आहे क� जे               

लोक �यांचे नाव �लहू इि�छत नाह�त �कंवा �यांची नावे उघडू शकत नाह�त �यांना परवानगीह� �दल� जाऊ                

शकत,े ते आपले नाव गु�त ठेवू शकतात, �शवाय मलुाखत घे�याची गरज नाह�, याची आपल� म�ुय �चतंा                

आहे डटेा आ�ण �य�तीचे नाव नाह�. जर आपण ��नाचे मानक मानले तर मला वाटते क� ते                

आप�यासाठ� चम�कार करेल. 

पण काह� नकुसानदेखील आहेत. ��येक नाणे दोन बाजूंना मा�या ��य �म� आहे. बहुतके लोकांना ते               

�वत�रत केले असले तर�, काह� वेळा ��नां�या �व�पात उ�र सरु��त कर�यासाठ� ते अवघड होते. असे               

काह� ��न आहेत जे बरेच लोक उ�र देऊ इि�छत नाह�त; लोक �यां�या आवडी आ�ण नापसंतीं�या               

आधारावर उ�र दे�याचे ठरवतात. कधीकधी, आपण पाठ�वले�या ��नांची सं�या सहसा आप�याला           

�ा�त होणाया� ��नावल�ंची सं�या नसते कारण अनेक लोक ते अ�यंत अपायकारकपणे घेतात आ�ण             

�तथेच वैयि�तक मलुाखतीची आव�यकता उ�भवत.े तर, जर ��तसाद लहान असेल तर, या ��नावल�तनू             

आप�याला �मळणारा डटेा कदा�चत ��त�नधी असू शकत नाह�. �हणनू ��त�नधींचे नमनुा �ा�त होऊ             

शकत नाह� आ�ण डटेा संकलना�या या प�धतीम�ये ह� एक धोका आहे. आ�णआणखी एक अडथळा अशी                

आहे क� नेहमीच एक अ�नि�चतता असते. आजकाल आप�याला कळेल क� लोकांनी मेल�वारे देखील             

��नावल� पाठ�वणे �ारंभ केले आहे. आपण उ�रदायी �हणनू, आप�याला असे वाटते क� आपण अशा              

��नावल�ला ��तसाद देऊ इि�छत नाह� कारण आपणास असे वाटते क� हा एक अ�त�र�त ओझे आहे.               

परंतु नंतर डटेा संकलनाची आव�यकता आ�ण डटेा संकलना�या आव�यकतनेसुार, ब�ु�धमान लोक           

पाहतात क� �यांनी पो�ट�वारे ��नावल� पाठ�वल� आहे आ�ण परत पो�टसाठ� देखील पैसे �यावे             

जेणेक�न लोक सौज�याने लोक ��तसाद देऊ शकतील. 

�शवाय, कधीकधी, लोकांनी ��नप��का �ल�हल� परंतु ��न-उ�र हे अपरेु असु शकत:े आप�या अपे�ांचे             

उ�र �दले जात नाह�, काह� ��नांची उ�रे अगद� अथ�ह�न असू शकत.े �हणनूच, जो ��न �वचार�यासाठ�               
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जात आहे तो अ�त�र�त जाग�क असणे आव�यक आहे. काह� ��न अन�ु�रत देखील सोडले आहेत.              

या�शवाय, आणखी एक धो�याची भीती आहे जी एक गुंतागुंतीची भीती आहे जी ज�टल आ�ण गोपनीय               

मा�हती आहे, ती लोकांना सामा�यक क� इि�छत नाह�त �कंवा �यांना ��तसाद देऊ इि�छत नाह�. ��त               

मे�लगंची �कंमत कमी आहे परंतु ��त �रटन�ची �कंमत जा�त आहे. �हणनूच हा आणखी एक तोटा आहे                

परंतु डटेा, �कंमत �कंवा खच� गोळा कर�याचा तमुचा म�ुय हेतू जा�त मह�वाचा नाह�, कारण              

उ�रदा�य�वांनी आप�याला ��नांची उ�रे परत पाठ�वल� असेल. आता, जे�हा आपण ��नावल� तयार            

कर�त असाल त�ेहा आप�याला खपू सावध�गर� बाळगणे आव�यक आहे. आप�याला मा�हत आहे क�             

लोक भौगो�लक अंतरा�वारे �वभ�त झाले आहेत आ�ण वेळ आ�ण आपण आप�या ��नावल�ला खपू             

आकष�क बन�व�याची गरज आहे, ते कसे करावे? �हणनूच, आ�ण आप�याकडे द�घ� ��नप��का देखील             

असू शकते परंतु बया�च लांब ��नावल� बया�चदा न पाठ�वलेले �दसतात. तर, आप�या ��नावल�ला लहान              

ठेवणे आ�ण ते खपू �व�श�ट करणे चांगले आहे. आपण आप�या ��नावल�ला दोन भागांम�ये �वभागू              

शकता. 

प�ह�या भागात आपण वैयि�तक �कारची मा�हती देऊ शकता, जेथे लोक उ�र दे�यास खूप मोहक              

असतील; आ�ण वैयि�तक तपशीलांनंतर आपण इि�छत �वभागातील आप�या इि�छत ��नांवर जाऊ           

शकता. ��नांचे �व�प देखील बंद केले जाऊ शकते. याचा अथ� असा क� समजा त�ुह� ध�ूपान कर�या�या                

�व�ृीवर संशोधन करणार असाल तर �वचार�याऐवजी ��न �वचारणे नेहमीच चांगले आहे - ध�ूपान             

कर�याब�दल तमुचा काय ��त��या आहे. �हणनू, अशा प�रि�थतीत 'आपण ध�ूपान का करता?' असे             

�हणणे चांगले आहे. ठ�क आहे? कधीकधी आप�याला रे�टगं �स�टमवर आधा�रत एक ��न देखील �दान              

करणे आव�यक आहे, रे�टगं 1 ते 10, 1 ते 20 अशी रे�टगं असू शकते आ�णआपणआप�या उ�रदा�यास                  

उ�र दे�याची अपे�ा करता त�ेहा - आपण ते कसे रेट करावे ते आपण �दान कराल. आ�ण मग खलेु ��न                   

आहेत. येथे आपणआप�या �वत: �या मत �य�त कर�यासाठ� आप�या उ�रदा�यांची �नवड देत आहात,              

�हणजे मी आप�याला आणखी जागा सोडल� पा�हजे कारण अनेक लोक आप�याला यो�य ��तसाद             

दे�यासाठ� मोह घेतात. आ�ण येथे आपण लोकांची मनोव�ृी देखील समजू शकता आ�ण बया�च ��नांवर              

आधा�रत सामा�यतः आपण एखा�या �व�श�ट गो�ट�कडे एखा�या �व�श�ट गो�ट�कडे ल� दे�या�या           

�व�ृीसह बाहेर येऊ शकता. आ�ण मग आप�याकडे अनेक पया�य आहेत. येथे आपण चार एका�धक उ�रे               

�दान करता आ�ण उ�रे अशा �कारे �दान के�या जातात क� आव�यक उ�र उ�रदा�या�वारे �दले जाते.               

तर, या �कारचे ��न आहेत. आ�ण जे�हा आपण ��नावल� तयार करणार आहात त�ेहा कृपया पहा क�                

भाषा ह� एक अ�यंत मह�वाची भ�ूमका आहे. आपले ��न श�य �ततके सरळआ�ण सोपे करा. ��नावल�चे                

श�द �कंवा ��नावल�चे श�दलेखन कठ�णआहे �कंवा भा�षक���या �ासदायकआहे हे आप�याला मा�हत             

आहे, लोक ��तसाद देऊ शकत नाह�त. तर, आप�याला काय करावे लागेल - आप�याला श�य �ततके सोपे                

��न तयार करणे आव�यक आहे. आ�ण मग आपले ��न ता�क� क���या �यवि�थत करा. जर आपण              

आपले ��न ता�क� क���या �यवि�थत केले तर लोक �यांचे उ�र दे�यास �े�रत होतील. आप�याला             

मा�हत आहे क� केवळ ��नावल�तच न�हे तर सव� �कार�या सं�ेषणांम�ये �ल�खत सं�ेषण असणे             
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आव�यक आहे. लोक समाधानाशी अ�धक �ेम करतात आ�ण नंतर आप�या ��नांची उ�रे लहान             

ठेव�याचा �य�न करा, जर� आपण एखा�या गुंतागुंती�या सम�येवर काम कर�त असलात तर�ह� आप�या             

��नावल�स लहान असू �या. कधीकधी आप�याला ��नावल�साठ� आपला मळू हेतू मा�हत असतो कारण             

आप�याला ��तसाद �मळतो आ�ण आप�याकडे काह� अवघड ��न आहेत, काह�वेळा आप�याकडे काह�            

�मखु ��न असतात. तर, जर एक अवघड ��न असेल तर, हा ��न म�यभागी �कंवा शवेट� �दशनेे ठेवावा,                 

स�ुवातीला नाह� आ�ण अगद� शवेट� नाह�. अ�यथा ते समजनू घेणे खपू कठ�ण होईल, उ�र �मळवणे फार                

कठ�ण होईल. �हणनू, कृपया एखा�या �व�श�ट �ठकाणी कठोर ��न ठेवा जेणेक�न उ�रदायी लोकांना             

�ास होऊ नये. 

�शवाय आप�याला �मखु ��न टाळावे लागतील. काह� ��न आहेत जे लोक उ�र देऊ इि�छत नाह�त.               

उदाहरणाथ�, जर एखा�या �य�तीस असे �वचारले गेले क� 'आपण अ�कोहोल पीत आहात?' �कंवा 'आपण              

कोणती शराब �याल?' �कंवा कधीकधी आपण 'आप�याला कोण�या �च�पट आवडतात' असे �वचार�यास,            

ठ�क आहे �कंवा कधीकधी आपण 'टाइ�सऑफ इं�डया वाचता?' असा उ�लेख करता. �हणजे, कदा�चत तो               

एक अ�ग�य ��न असेल. काह�वेळा लोक काह� वैयि�तक ��न देखील �वचारतात जे लािजरवाणा             

करणारे असतात �हणनू स�ला असा आहे क� असे ��न सोडले पा�हजेत. कृपया आप�या ��नावल�              

�वभािजत करा आ�ण आप�या ��नावल�ला �टु�ंकडून म�ुत करा, आप�याला मा�हत आहे क� जर             

�याकरणातील �टु� असतील तर लोक अशा ��नावल�ला उ�र देऊ इि�छत नाह�त कारण ते आप�या              

पा�व�भमूीब�दल काह� माग� �कंवा इतर सांगतात. �हणनू, आप�याला आप�या ��नावल� �टु�ंपासनू           

म�ुत कर�याची आ�ण आपल� ��नावल� आकष�क अस�याचे पहा�याची आव�यकता आहे. �शवाय,           

��येक ��नावल�त एक आवरण प� असावे कारण हा एकआवरण प� आहे जो लोकांना सांगते क� �यांना                 

या ��नाचे उ�र का �यावे लागेल आ�ण मलुाखत �हणनू आपण आवरण प�ां�वारे देखील �यांना              

आ�वासन �यावे क� ह� ��नावल� �कंवा ह� ��त��या गु�त ठेवल� जाईल. आप�याला मा�हत आहे क�               

जे�हा लोक आप�याला काह� वापरतात त�ेहाच �यांना कळते क� �यांना काह� नकुसान होणार नाह�.              

��नावल� ह� डटेा संकलनातील सव��म प�धतींपैक� एक आहे परंतु आप�याला यो�य ��नांसाठ� यो�य             

��तसाद �मळव�यासाठ� आव�यक ��तसाद �मळ�यासाठ� ल�ात ठेवा. हे यो�य ��न आहेत जे यो�य             

��तसाद आण ूशकतात. 

��य �म�ांनो! जॉन रि�कन यां�या �हण�यानसुार मी हा भाषण बंद क� इि�छतो, "एक ��न �वचार�यात               

स�म हो�यासाठ� उ�र �मळ�व�याचा माग� दोन ततृीयांश आहे". याचा अथ� असा आहे क� ��नाचे उ�र               

बरेचदा ��नातच आहे, परंतु ते अ�यंत काळजीपूव�क, अ�यंत काळजीपूव�क आ�ण अ�तशय           

फायदेकारकपणे तयार केले गेले आहे. मी समजतो क� या �या�यानांसह, आपण अहवालासाठ� डटेा कसा              

संक�लत करावा हे समजले आहे. आ�ण एकदा आपण डटेा संक�लत केला क� आप�याला केवळ डटेा               

�व�ले�षत करणे, डटेा �यव�था�पत करणे आ�ण बा�यरेखा �ल�हणे आव�यक आहे जेणेक�न आपण            

अहवाल �ल�ह�यास �ारंभ क� शकता. खपू आभार� आहे, मी त�ुहाला पढेु सव� चांगले �दवस इि�छतो. 
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सॉ�ट ि�क�स  

(Soft Skills) 

डॉ. �बनोद �म�ा, 

मान�वक� व सामािजक �व�ान �वभाग, 

इं�डयन इंि�ट�यटू ऑफ टे�नॉलॉजी, �रक� 

�या�यान – 35 

डटेा हॉलचे म�ूयांकन आ�ण संघटना 

 

सॉ�ट ि�क�स (Soft Skills) �या�यानात आपले �वागत आहे आ�ण स�या आ�ह� �ल�खत �वभागाम�ये             

आहोत. या ले�चर�या आधी, अहवाल �ल�ह�या�या ���येत, आ�ह� अहवालात बन�वले�या �व�वध           

धोरणांब�दल बोललो. अं�तम �या�यानात आ�ह� डटेा संकलना�या �व�वध प�धतींब�दल बोललो जे           

��य�ात आप�या अहवालाची �न�म�ती कर�यास मदत करते. ��य �म�ांनो, आपण ल�ात ठेवताच,            

आ�ह� अहवाल प�रभा�षत करताना चचा� केल� होती क�, अहवाल एक औपचा�रक लेख आहे जो डटेा               

संकलनावर आधा�रत असतो, �न�कषा�पय�त पोहोच�यासाठ� आ�ण �शफारशी देखील आव�यक         

अस�यास, �व�लेषण �व�लेषणावर आधा�रत आहे. मागील ट��यात आ�ह� डटेा संकलना�या प�धतींवर           

ल� क� ��त केले आहे आ�णआप�याकडे मो�या सं�येने लोकसं�या असताना मो�या लोकसं�ये�या वेळी             

डटेा सं�हणातील सव��म प�धतींपैक� आ�ह� ��नांची चचा� केल� आहे. आता, एकदा आपण ��नावल�सह             

एका क�हर लेटरसह पाठ�वले क�, आप�याला कदा�चत बरेच डटेा �मळू शकेल. पण मग आपण डटेासह               

काय करावे? कारण, आपण गोळा केलेला डटेा ��य�ात मोठा आहे. आता थेट अहवालासाठ� जा�यासाठ�,              

आप�याला बया�च मा�हतीसह ��य�ात �दले जाईल. तर, डटेाची तसेच डटेा�या सं�थेचे यो�य म�ूयमापन             

करणे आव�यक आहे. आता, डटेाचे म�ूयांकन कसे करावे कारणआपण जे काह� डटेा एक��त केले आहे ते                 

कदा�चत सव� आव�यक नाह�त आ�ण आव�यक अस�यास देखील आप�याला �यवि�थत प�धतीने           

�स�टमम�ये आणणे आव�यक आहे. तर, आ�ह� डटेाचे म�ूयांकन कसे करावे? असे काह� माग� आहेत जे               

आपण आपला डटेा म�ूयांकन क� शकता आ�ण �थम माग� �हणजे नमूनाकरण. सॅ�प�लगं क�न,             

अहवालासाठ�चा डटेा ��त�नधी असणे आव�यक आहे, जर आप�याला खरोखर आप�या सम�ये�या           

�नराकरणासाठ� पोहोच�यासाठ� मदत कर�याची आव�यकता असेल तर. �हणनूच नमदू करणे ह� एक            

प�धत आहे �या�वारे आपणआपला डटेा वग�कृत क� शकता कारणआपण मा�हती गोळा करता त�ेहाच               

आप�याला मा�हत असते क� आप�याकडून आव�यक डटेा आ�ण आपण �ा�त केलेला डटेा �या�माणेच             

�दला पा�हजे आहेत. 
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�यांना खरंच संघ�टत करावे लागेल आ�ण �यांना �यव�था�पत कर�यासाठ�, आ�हाला काह� प�धतींसाठ�            

जावे लागेल �या�वारे आमचा डटेा ��त�नधी बनू शकेल. तर, सॅ�प�लगं ह� एक प�धत आहे आ�ण               

सॅ�प�लगं ह� दोन �कारांची असू शकत,े �थम; सॅ�प�लगंची दोन; प�धती संभा�यता प�धत आहे आ�ण              

आता गद�वर अवलंबनू, आपण �या वापरक�या�कडून डटेा संक�लत केला आहे �या �े�कां�या आधारावर             

आप�याला आप�या लि�यत �े�कांचा �नण�य �यावा लागेल आ�ण जे�हा आ�ह� आपला डटेा सॅ�प�लगं             

कर�या�या बाबतीत संभा�यतबे�दल बोलतो त�ेहा तीन �ेणी आहेत: �थम या�ि�छक नमनूा (Random            

Sample) आहे दसुरा प�धतशीर नमनूा (Systematic Sample) आहे आ�ण �तसरा �माणब�ध नमनूा            

(Approved Sample) आहे. आता, या सव� तीन म�ये, आपण �वचारात �यावे क� सॅ�प�लगं �कंवा              

या�ि�छक नमनुा अगद� श�ुध माग� आहे परंतु नंतर आपण सव� ��त�नधींना पहावे लागेल, तर सव�               

गटांना �वचारात �यावे लागेल. परंतु नंतर सव� प�रि�थतींम�ये ते परेुसे �दसत नाह� कारण आप�या              

डटेाम�ये मो�या सं�येने लोक असतात. �हणनूच, आप�याला एक माग� ठरवावा लागेल �या�वारे आपण             

��त�नधी डटेा �मळवू शकता आ�ण �यासाठ� आ�ह� �यवि�थत �नयोजन क�. �यवि�थत �नयोजनात            

आप�याला फ�त एक �स�टम बन�वणे आव�यक आहे - आप�याला या �णाल�तनू बाहेर काढणे             

आव�यक आहे, ��येक नव�या रेकॉड� सहा�यक असेल कारण आपण कोणाचाह� डटेा ��त�नधी �हणनू             

नस�यास कोणालाह� सोडू इि�छत नाह�, परंतु नंतर दसुरा माग� आहे आ�ण तो �तर�कृत नमनूा आहे.               

अशा प�रि�थतीत, आ�ह� जे करतो ते �हणजे आपण �नि�चतपणे काह� �व�श�ट गट �कंवा �व�श�ट              

��त�नधी गट तयार करतो आ�ण आ�ह� अशा �नकषांचा देखील �नण�य घेतो जे�हा आप�याकडे मो�या              

सं�येने लोक डटेा एक� करतात त�ेहा आपण नमनूा घे�यासाठ� जाऊ शकता, �तर�कृत नमनूा, िजथे              

आपण �यास प�ुष आ�ण म�हला �हणनू �वभािजत क� शकता, नंतर �व�याथ�-�श�क, मग मुले व �ौढ               

अशा अनेक �ेणी असू शकतात आ�ण �या आधारावर आपण अहवालासाठ� आप�यास �मळाले�या डटेाचे             

नमनुा क� शकता. परंत,ु केवळ नमु�या�माणेच केले जाणार नाह�, ह� दसुर� नमनुा प�धत आहे जी               

संभा�य नाह�. याम�ये आपण सोयी�कर प�धतीने जाऊ शकता, आपण �याय प�धतीने जाऊ शकता,             

आपण डटेा �व�ले�षत करणाया� �य�ती�या आधारावर इतर कोण�याह� प�धती�वारे जाऊ शकता. परंतु            

ल�ात ठेवा, आपण या डटेासाठ� जाल त�ेहा आप�याला काय �वचारायचे आहे ते �हणजे आपला डटेा               

��त�नधी बनला आहे कारण आपण संक�लत केले�या डटेावर आ�णआपण म�ूयां�कत केलेला डटेा यावर              

बरेच अवलंबनू असत.े आप�या डटेाचे म�ूयांकन के�यानंतर, आप�याला आपला अहवाल �यव�था�पत           

करावा लागेल. आपला अहवाल एक तां��क अहवाल असेल तर तो केवळ 8 �कंवा 10 प�ृठांवर मया��दत                

होणार नाह�, कदा�चत तो अनेक प�ृठांवर जाऊ शकेल आ�ण �यासाठ� आपण म�ूयांकन करता त�ेहा              

आप�याला अ�त�र�त सावध असणे आव�यक आहे. परंतु जे�हा आपण ते पणू� करता त�ेहा, दसुर� गो�ट               

जे �वचारात घेते तसेच ��न �वचारते आप�याला नो�स देणे आव�यक आहे कारण केवळ आपला              

म�ूयांकन क�न अहवाल �ल�हणे �कंवा अहवाल तयार करणे थेट जाऊ शकत नाह�. तर, आप�याला काय               

कर�याची आव�यकता आहे, आप�याला नो�स बन�व�याची आव�यकता आहे. 
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त�ुह� जो डटेा गोळा केला आहे तो स�ुवातीस सां�गत�या�माणे, त�ुहाला मा�हत आहे क� सं�या जा�त               

आहे, �हणनूच नो�स घे�यास सुरवात करणे चांगले आहे. आपण नो�स घेता त�ेहा, नोट घेणे �कंवा नो�स                

घेताना ट�प घेणे हे एक आ�हाना�मक काय� आहे, दो�ह� प�रि�थती अ�यंत आ�हाना�मक आहेत. तर,              

काय, आपण जे काह� पहाता ते कधी कधी आपण लोकां�या काह� �नर��णाकडे येतात, कधीकधी आपण               

काह� त�या�मक मा�हती �मळ�वतात, कधीकधी आपण �व�श�ट ��डम�ये येतात, परंतु �या सव� आपण             

एकाम�ये �ेणीब�ध क� शकत नाह�. �हणनू, काह� माग� आहेत, उदाहरणाथ�, आपण �वत: ला �ेणीब�ध              

कसे करावे याब�दल आपले मत ठरवले आहे, आपण नो�स कसे तयार कराल जेणेक�न आप�या              

अहवालाची पढेु जा�यास मदत होईल कारण ह� आपल� नो�स आहे जी शवेट� आपल� मदत करेल एक                

�कारची बा�यरेखा तयार कर�यासाठ� जे आपण अहवाल �ल�ह�यास �ारंभ कराल त�ेहा प�ुहा मदत             

करेल. आप�याला अहवाल �ल�हणे ह� एक अ�तशय प�धतशीर ���या आहे. ती केवळ एक ��णक गो�ट               

नाह�, आपण जे काह� अहवाल �ल�हणार आहात ते इतर �य�तीस काह� �नण�य घे�यास �कंवा �नराकरण               

कर�यास मदत क� शकत.े �हणनू, जे�हा आपण नो�स बन�वत असाल त�ेहा कृपया पहा क� आपण               

कोणाकडून तर� उ�धरण घेत आहात, �या �य�तीचे श�द �या ��य�ात पनु��पा�दत केले जातात, परंतु              

नंतर आपण पनु��पादन करत असतांना आप�याला हे देखील ल�ात येईल क� �यांना कोटेशन             

�च�हांखाल� ठेवले आहे कारण आपण हे क� शकत नाह� एखा�या �य�तीचे श�द �कंवा काह� वा�ये न                

देता ती प�ुहा उ�प�न करा. �शवाय, आपण नो�स बन�वत असताना देखील थोड�यात सारांश तयार करा               

आ�ण कधीकधी आप�याला सं���तांचा वापर करावा लागेल कारण जे�हा आपण डटेा संकलनासाठ� जाता             

त�ेहा ते खपू मोठे �करण अस�यामळेु आपण कागदा�या तकु�यावर सव� काह� �लहू शकत नाह�.              

आप�याला �यास काह� �व�श�ट �वभागांम�ये �वभागणे आव�यक आहे आ�ण �यासाठ� आपण ��येक            

�कंवा ��येक वा�यासाठ� ��येक श�द �लहू शकत नाह�. �हणनू आप�याला आव�यक असलेल� काह�             

योजना �वक�सत कर�याची आव�यकता आहे �या�वारे आपण देखील ल�ात ठेवता आ�ण �हणनूच            

आपण थो�या सं�ेपांचा वापर क� शकता. पवू��या काळात लोक लहानपणी वापरत असत आ�ण             

सव�साधारणपणे ते आजकाल सोडले जातात, परंतु तर�ह� आपण आप�या �वत: �या नो�स वाप� शकता              

आ�ण तथेे आपण सं���तांचा वापर करावा. काह� बाबतीत, आप�याला वाटत असेल क� जे�हा आपण              

�ेणीब�ध करत आहात, आप�याला मा�हती आहे क� आप�याकडे मा�हतीचा जंगल आहे आ�ण            

आप�याकडे आधी आप�याकडे डटेा आहे त�ेहा ते सव� काह� �दान कर�यासाठ� ते सव� ग�धळलेले आहेत,               

आप�याला फ�त हे कर�याची आव�यकता आहे �व�श�ट नोट काड�चा वापर देखील करा �यावर आपण              

�यांना काह� �वभाग उप-�वभाग देऊ शकाल आ�ण नंतर �या अहवालातील संपणू� साम�ी �यव�था�पत             

कर�यात आपल� मदत करतील. �हणनू आपण नोट काड� वाप� शकता आ�ण नंतर आपण नोट काड�               

वापरत असताना कृपया काह�वेळा असे पहा क� असे झाले क� आपण �वत: �या नो�स वाच�यास स�म                

नस�यास, आपण �यांना इतके छोटे, खपू छान हात �लह�ता, आपण वापरता �यापैक� आपण �वत: �या               

नो�स वाच�यास स�म देखील नाह�. �हणनूच काळजी �यावी लागेल क� त�ुह� फ�त सं���ता�रांचा             

वापरच क� नका परंतु नोट काड�वर जे काह� �लहाल ते अगद� �प�ट असले पा�हजे, जेणेक�न तु�ह� ते                 

वापरता आ�ण �यांना आ�ण �यांना ठेवू शकता. �यांना आपण �वत: ला �प�ट करणाया� �व�श�ट              
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�वभागांम�ये ठेवा कारण ते आप�याला मदत करतील. पढु�ल एकदा आपण हे पणू� केले क�, नंतर डटेा                

�यव�था�पत कर�याचा काय� येतो. 

आप�याकडे डटेा आहे, मी डटेाचे म�ूयमापन करताना �हट�या�माणे, मी याचा अथ� काय आहे याचा              

म�ूयांकन क�न, आपण �कती डटेा �ा�त केला आहे �यात ��य�ात वैधता असणे आव�यकआहे. एकदा               

आपण ते स�या�पत केले क�, एकदा आपण रेकॉड� केले क� ते वेगळे केले तर डटेा �यव�था�पत कर�याचा                 

काय� आता येतो. तर�ह� जे�हा आपण डटेा संक�लत कर�त आहात �कंवा सं��हत करता आ�ण आपण               

�वत�रत कर�त असता, त�ेहा आपण प�ुहा एक �कारची मा�हती तयार केल� आहे जी अ�यंत धोकादायक               

आहे. आता आप�याला �यांना एक आकार �यावा लागेल कारण अहवाल एकआकारात आला आहे आ�ण               

�यासाठ� आप�याला आव�यक असलेल� एखाद� सं�था आव�यक आहे आ�ण जे�हा आपण ते आयोिजत             

करता त�ेहा आप�याला हे ल�ात ठेवणे आव�यक आहे क� आपण एक बा�यरेखा तयार करावी . आता                

��न आहे, काय रेषा आहे? ह� �परेषा ��य�ात एक खडबडीत संरचना आहे, संपणू� अहवालाची रचना�मक               

रचना आहे परंतु नंतर ती अगद� थोड�यात आहे, ती फारच लहान आहे. आता जे�हा आपण बा�यरेषा                

बन�वणार आहात त�ेहा आपण डटेा आप�याकडे पहाल जे आपण आता डटेा �वभ�त करणार आहात              

कारण आप�याकडे असले�या मा�हती�या तकु�यात डटेाम�ये बरेच �वभाग आहेत. एक अहवाल हा            

न�क�च नाह� तर हा �वषय एक आहे परंतु �या �वषयाम�ये अनेक भाग आहेत आ�ण �या भागांना                

�वभािजत कर�यासाठ� आ�ण �यांना एक �नि�चत नाव दे�यासाठ� आप�याला बा�यरेखा�या त�वांची           

आव�यकता आहे. �परेषाचा �स�धांत केवळ एक �कारचा �वतरण सारणी आहे जो आप�याला ��य�ात             

सांगते क� कोण�या �वभागावर कोणती मा�हती जावे. �शवाय, जे�हा आपण ते प�ुहा करता त�ेहा              

आप�याला काह� गो�ट� �वचारात �या�या लागतात, उदाहरणाथ�, आ�ह� बया�चदा असे �हणतो क�            

अहवाला�या अहवालात �वतःचा अहवाल आला आहे असे आप�याला �दसनू येईल क� ते केवळ दज�दार              

नोकर�सारखेच आहे. एक दज�दार काय आहे - एक शपेटू �थम काप�याला अनेक तुकडे करतो आ�ण तो                

कापतो, आता �याने कोणता हात असावा याचा �नण�य घेतला आहे, जो शर�राचा भाग असावा. �हणनू               

शवेट�, तो �वणणे करणार आहे, शवेट� तो एका �छ�ांम�ये �शपंडणार आहे आ�ण मग आप�याजवळ              

येणाया� ख�या गो�ट�वर, हे एक �यापक आहे असे �दसत.े तर आता, जे�हा आप�याकडे डटेा आधी असेल                

त�ेहा आता आपण काय करणार आहात, आपण ��य�ात �परेषा�या त�वांचे अनसुरण करत आहात. हे              

�स�धांत काय आहेत? हे �स�धांत आप�याला �यवि�थत कसे करायचे याब�दल माग�दश�न करतात            

आ�ण �यासाठ� आप�याला इंड��टगं, सं�या, सम�वय, अधीनता, समानांतर �याकरणा�मक रचना आ�ण           

�यानंतर लॉिजकल ऑड��रगं समजनू घेणे आव�यक आहे. आता, येथे एक बा�यरेखा कशी �दसेल ते              

आपण पाहू शकता, समजा एखा�या म�ुय �वषयाम�ये आपण म�ुय �वषय असू शकता, म�ुय श�द असू               

शकतो, म�ुय वा�यांश �हणू शकतो, कधीकधी ह� कदा�चत वा�य देखील असू शकत,े आप�या �वत: �या               

आधारावर �वशषेा�धकार आ�ण आप�या �वत: �या स�ुवधेवर अवलंबनू. तर, �मखु �वषय शीष�लेख �थम             

असेल आ�ण �या �वषयातील शीष�लेख आणखी �वभािजत केले जातील, �या उप-मथ�याम�ये देखील ते             

उप-डो�यावर �वभागले जातील, आप�याला असे आढळेल क� सब उप-हेड तथेे असतील कारण उप-हेड             
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आणखी �वभािजत केले अस�यास आ�ण �यासाठ� आप�याला खरोखर �मांकन आव�यकआहे अ�यथा            

आपण गमावाल आ�ण संपणू� डटेा ग�धळात टाकला जाईल. तर, येथे आपण म�ुय �वषयातील शीष�क कसे               

आहे ते पाहू शकता आ�ण नंतर तो �वभागला जातो परंतु ल�ात ठेवा क� आपण �यास �वभाजनासाठ�                

जात असताना ल�ात ठेवा जर� अनेक आहेत, आप�याला मा�हती आहे, �यांची सं�या मोज�याचे माग�ः              

काह� लोक आप�याला मा�हत अस�या�माणे �यांची सं�या देतात रोमनम�ये, काह� लोक �यांची अ�रशः             

सं�या देतात, परंतु जर आपण दशांश �मांकाने जाणे पसंत केले तर ते नेहमीच चांगले असत,े जे                

आप�याला चांगले कर�यात मदत करेल. 

आता, तथेे एक नमनुा �परेषा कशी असू शकते ते पाह�याचा �य�न क�या. समजा आप�या त�ार�चा               

�वषय जा�हरात करत आहे. न�क�च उपशीष�क जे काह� असेल परंतु ते जा�हरात करत अस�यास, आता               

आप�याला �मळालेला डटेा आ�ण आपण डटेा �वभािजत कर�यासाठ� डटेा �वभािजत करणार आहात.            

�हणनूच भारतातील प�हला �वषय कदा�चत भारतातील जा�हरातींम�ये प�ुहा �वभागला जाईल. तर,           

�थम डोके कोस�चा प�रचय घेईल. ��येक अहवालात आप�याला प�रचय �मळेल ह� प�हल� गो�ट आहे.              

आ�ह� या भाषणा�या नंतर आ�ह� संरचना�मक भागाब�दल बोलतो त�ेहा चचा� करतो. �हणनू, आता             

प�ुहा एकदा इ�तहासा�या नंतर, कधीकधी आपण प�रचय आ�ण इ�तहास �वभागणार नाह� परंतु जे�हा             

आपण �कारांब�दल बोल�यासाठ� आलो असतो, त�ेहा �कार वेगवेग�या �कार�या असू शकतात आ�ण            

जे�हा आप�याकडे उप-�वभािजत �कार असतात त�ेहा प�ुहा तथेे असू शकते काह� इतर तर, असे समजा               

क� आ�ह� �थम जा�हरात �थम �मांक �हणनू आ�ण �थम �मांक �हणनू इ�तहास आ�ण नंतर ततृीय               

�कार देऊन ते स�ु केले आहे. �हणनू, जर तो आणखी �वभागलेला असेल तर �वभाग केवळ म�ुय                

�वषयाशी �नग�डत असावा. तर, आ�ह� टाइप आ�ण नंतर इले��ॉ�नक �हणतो, इले��ॉ�नक म�ये            

आणखी �वभागणी झा�यास, आ�ह� �हणू शकतो कारण इले��ॉ�नक �तसरे �वभाग आ�ण �तसरे �वभाग             

3.2 म�ये आहे. तर �तसरे �वषयातील दसु�या आयटमची आणखी एक �वभागणी अस�याने आपण             

सामा�यतः 3.2.1 असे �हणू. मला वाटते क� आपण या आधारावर एक नमनुा �परेषा तयार कर�यास               

स�म असाल. कधीकधी, काह� �वभाग आहेत �यात असे वाटते क� तथेे कोणतहे� उप�वभाग असू शकत               

नाह�त आ�ण ते केवळ एका प�र�छेदातच मया��दत आहे िजथे आप�याला वाटत असेल क� संपणू�              

प�र�छेद समान म�ुय �वषयाशी संबं�धत आहे �कंवा जे काह� आप�याला आव�यक नाह�. पण आपल�              

�वभागणी �तस�या पातळीपे�ा पल�कडे जाऊ नये �हणनू काळजी घेतल� पा�हजे अ�यथा ते प�ुहा बनेल              

आ�ण तमु�यासाठ� खपूच �केची बनतील आ�ण तमुची हरवले जाईल. 

आता, जे�हा आपण इंड�ट करता त�ेहा कृपया ल�ात ठेवा क� म�ुय �वषयातील आ�ण उप �वषयाकडे काह�                

�माणात अंतर असावे. उदाहरणाथ�, उप �वषय उजवीकडून उजवीकडे हल�वले जातील आ�ण म�ुय �वषय             

डा�या बाजलूा �दसेल, जसे क� येथे दश��वले गेले आहे, आपण जा�हरात �कार पाहू शकता हे खरोखर म�ुय                 

�वषय आहे आ�ण उप �वषय म�ु�त आहे. तर नैस�ग�क�र�या ते उज�या बाजनेू आ�ण प�ुहा उप�वभागाकडे               

आले आहे. तर, आ�ह� प�ुहा 2.1 आ�ण 2.1.1 असे �हणणे आव�यकआहे हे स�ुनि�चत कर�यासाठ� प�ुहा                

आ�ह� उजवीकडून थोडा पढेु जाऊ. मग मी आधी सां�गत�या�माणे, जे�हा आपण सं�येने जात आहात              
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त�ेहा कृपया �थम �वषयाची शीष� पहा, �याला कोणतहे� �वभाग �कंवा उप�वभाजन �मळाले आहे, जर              

�या�याकडे कोणतहे� उप�वभाजन नसेल तर कृपया �यास केवळ एकावरच मया��दत ठेवा. परंतु जर             

उप�वभाग असतील तर आप�याकडे �वतःची �नवड असेल तर आपण �यास अ�रांम�ये �वभािजत क�             

शकता. आ�ण आप�याला असे वाटत असेल क� आप�याला अ�फाबे�ससह जाऊ इि�छत नस�यास,            

आप�याला फ�त रोमन नंबरसह जायचे आहे, आपण जाऊ शकता, आपले �वागत आहे. पण जर त�ुह�               

अ�रे पाळाल आ�ण जर प�हल� अ�रे कॅ�पटलम�ये असतील तर मग उप�वभागाला जर त�ुह� इि�छत              

असाल तर �या लहान मलुांम�ये असावे. तर, खपू ग�धळ उडा�याऐवजी, हे मा�या �ि�टकोनातनू चांगले              

आहे क� आपण दशांश �मांकन अनसुरण करावे कारण ते बया�च ग�धळ टाळ�यास मदत करत.े              

अंकनानंतर, आप�याला जे पाह�याची गरज आहे त े�हणजे सम�वय अ�तशय मह�वाचे आहे. 

उदाहरणाथ�, म�ुय हेड �ेझ�टेशन�या प�धती आहेत आ�ण आ�हाला मा�हत आहे क� ह�त�ल�खत            

अपणूा�क, �मरणापासनू वाचणे जसे �ेझ�टेशन�या प�धतींम�ये आणखी उप�वभाग आहेत. याचा अथ� हा            

पांडु�ल�प (Manuscript) वाचणे �हणजे ��य�ात �ेझ�टेशनचे उप�वभाजन आहे आ�ण ते उप�वभाग           

असताना आपण काह� नवीन �ान �दान क� शकत नाह�. �हणजे, �ेझ�टेशन�या प�धती आ�ण या तीन               

गो�ट�ंब�दल बोलणार आहे; ��य�ात ते ��य�ात ��ततुीकरणांचे �कार, �ेझ�टेशनचे �कार आहेत, येथे            

नवीन �ान येथे हलले पा�हजे असे नाह� तर मी सम�वय साध�याचा अथ� आहे. मला असे �हणायचे आहे                 

क� म�ुय म�तक आ�ण उप-म�तकाचे एकमेकांबरोबर संगम असणे आव�यक आहे, एकमेकांबरोबर           

ससुंगत असणे आव�यक आहे जेणेक�न त ेपढेु कसे जायचे आहे. �या पढेु subordination आहे. 

प�ुहा, अधीन�थांम�ये आप�याला काह� फरक आढळला पा�हजे. येथे आपण '�ेझ�टेशन मोड' �ल�हलेले            

आहेत जे बोलेल आहेत आ�ण नंतर उप हेड छोटे अ�रे �कंवा सामा�य फॉ�टम�ये �ल�ह�या आहेत.               

�हणनू आपण ते अनसुरण केले पा�हजे. येथे आपण �ेझ�टेशनचे ते मोड शोधू शकता, आपण असे काह�तर�                

��ततुीकरण वाचू शकत नाह�. �हणनू �वत: चे सादर�करण हे सर आहे. तर, पढु�ल उपनवे कोणते आहेत?                

म�ुय �वषयापे�ा उप-�वषय बहुतकेदा कमी मह�व �मळवतात आ�ण जे�हा आपण अधीन�थ असतो            

त�ेहा ��य�ात असणारे फरक दश�वणे आव�यक आहे. पढु�ल आपण बा�यरेखा तयार कर�त असतानाच             

कृपया स�ुनि�चत करा आ�ण केवळ बा�यरेखेम�येच नाह�, जे�हा आपण साम�ुी सारणी करता त�ेहा             

आ�ह� संरचनाब�दल बोलता त�ेहा चचा� क�, आपण पहाल क� समांतर �याकरणा�या बांधकामांचा वापर             

करावा. 

आता समांतर �याकरणा�या बांधकामाचा अथ� काय आहे? समजा मु�य श�द �कंवा म�ुय �वषय एक              

वा�यांश असेल तर समजा, जर हा श�द�योग असेल तर समजा मु�य श�द हे सं�ा आहे, नैस�ग�क�र�या                

जे�हा आपण �यास �वभािजत कराल त�ेहा इतर सव� श�दांसारखे �यां�यात समांतरता असावी.            

उदाहरणाथ�, जा�हरातीचे फायदे पाहू शकतात. समजा हा खरोखर म�ुय �वषय आहे आ�ण आता             

फाय�यात, आ�ह� आ�थ�क, राजक�य, नै�तक, धा�म�क, सां�कृ�तक �हणतो. तर, आपण काय पहाल ते             

आ�ह� ��य�ात नमदू करणाया� जा�हरातींचे फायदे असनूह� �या भागाम�ये �या अनवुादाचे फायदे            
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असनूह� �या अनवुादा�या नम�ुयाचे अनसुरण केले आहे. येथे आपण अथ�शा�� �हणू शकत नाह� �कंवा              

यासारखे नै�तकता �हणू शकत नाह�. तर, जर आपण सं�ा �व�पाचे अनसुरण केले तर आपण सं�ा               

�व�पाचे अनसुरण केले पा�हजे, जर आपण ��यापदां�या �व�पात जाल तर कृपया ��यापद �व�पाचे             

अनसुरण करा जे आप�याला समांतर �याकरणा�या �नमा�णा�वारे अथ� आहे. दसु�या उप-मंचावर आपण            

अनमुान ठेव�यापे�ा काह�तर� वेगळे ठेवले आहे हे आप�याला ठाऊक आहे क� ते राजक�य आहे परंतु               

आपण राजकारण �हणता, नैस�ग�क�र�या हे एक �वल�ण श�द असेल. �हणनूच काळजी �यावी लागेल             

क� आपण एक �कारचे बा�यरेखा तयार करता त�ेहा समानांतर �याकरणा�या �नमा��याचे अनसुरण करा. 

एकदा आपण बा�यरेखा काढ�यानंतर, आपण एकदा आपल� बा�यरेखा तयार केल� क� आपण आपल�             

साम�ी �यव�था�पत करणे आव�यक आहे आ�ण आपण �यव�था�पत करता त�ेहा, �थम: संपणू� डटेा             

सं�थे�या काह� त�वे आहेत. सं�थे�या त�वांचे, ता�क� क �माने, ता�क� क �माने आ�ह� अहवालाचा अथ�             

�हणजे एक प�धतशीर लेखन आहे, आ�ह� असे �हणत आहोत क� ह� एक प�धतशीर लेखन आहे. तर                

आप�याला �या �यवि�थत �व�पाचे अनसुरण करावे लागेल आ�ण जे�हा आपण ता�क� क �माने            

अनसुरण कराल त�ेहाच �याचे पालन केले जाऊ शकत.े ता�क� क �माने आपण �थम काय करावे, �हणजे               

दसुरे काय करावे. लहान अहवालांम�ये आप�याला ते स�ुवातीपासनू आ�ण इतर अहवालांम�ये देखील            

�ारंभ होईल असे आढळेल परंतु अहवाल लेखकाने �वातं�य असणे आव�यक आहे क� �याने             

�शफारसीपासनू स�ुवात केल� आहे �कंवा तो प�रचयपासनू �ारंभ करतो. परंतु आपण जे काह� चालत              

आहात ते ल�ात ठेवा, आपण �यास �चकटून राहावे, असे नाह� क� आपण �शफारसचे अनसुरण कराल               

आ�ण नंतर आपण चचा� स�ु कराल आ�ण नंतर दसुरा �न�कष� काढला जाईल. नाह�, हे केले जाऊ नये. सव�                  

आपण लॉिजकल ऑड��रगंचे अनसुरण करावे जेणेक�न ते ता�क� क���या �यवि�थत केले जावे. मग ते             

सम�वय साधणे, सबडो�ड �नेट करणे आ�ण आ�ह� दशांश �मांकन आ�ण नंतर वा�यांश कसे करणार             

आहोत या�वषयी आपण बोलत असले�या सं�येब�दल सम�वय असावा, हे देखील खपू मह�वाचे आहे.             

आपण बा�यरेखा तयार करता त�ेहा आ�ण आपण आपला डटेा �यव�था�पत कर�त असताना आपण पणू�              

वा�य �लहू शकत नाह� अ�यथा नो�स वापर�यासाठ� काय क� शकत नाह�. आपण एकतर फॉम�टचा              

वापर कराल जेथे आपण एखा�या वा�याचा वापर कराल, उदाहरणाथ�, जा�हरातींचे फायदे जसे आ�ह�             

�दषूणा�या द�ुप�रणामांसारखे, ध�ूपान कर�या�या द�ुप�रणामांसार�या, चांगले, असे �हणू. तर हे सव�           

phrasings आहेत आ�ण जे�हा आपण �या phrasing आ�ण श�दांचे अनसुरण केले आहे, ते एकतर एक               

वा�य असेल तर ते एक वा�य देखील असले पा�हजे, आता हे सं�ा असेल तर ते प�ुहा उप�वभागांम�ये                 

एक सं�ा असावे आ�ण नंतर �वभािजत. आता जे�हा आपण बा�य �परेषा तयार करणार आहात त�ेहा मी                

श�य संघटना�मक नमदू के�या�माणे आपण अनसुरण केले पा�हजे. 

तर, आपण �शफारससह �ारंभ कराल �कंवा आपण अं�तमसह �ारंभ कराल �कंवा आपण �थमपासनू स�ु              

कराल. परंतु आप�यापैक� बहुतकेांना आपण ��य�ात आणणे आव�यक आहे, �यायोगे प�रचय क�न            

घेऊन, प�रचयानंतर, प�रचयानंतर आ�ह� ऐ�तहा�सक पा�व�भमूीसाठ� चचा� क�, चच�साठ� जा, मग           

�न�कष�, नंतर �शफारस, नंतर �ंथसचूी तयार क�. �हणनू जे�हा आपण एखा�या संरचनाब�दल बोलतो             
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त�ेहा हे �प�ट होईल आ�ण आप�याला नो�स बनवताना आपणास हे करावे लागेल, कृपया काळजी �या               

क� आपण �वषय आ�ण उप-�वषय आ�ण या दो�ह� �वषयांवर चचा� करणार आहात आ�ण उप-�वषय नंतर               

म�ुय �वषयातील आ�ण उप-�वषयांम�ये �वभागले आ�ण नंतर �मांक देऊन आ�ण आपण �यांना            

�यव�था�पत कराल त�ेहा आपण �वत: ला �वत: ला ठेऊ शकता कारण आपण एक ब�ु�धमान �य�ती               

�हणनू ओळखत आहात, आपण �वत: ला एक ता�क� क �म कसे आणावे हे आपणास मा�हत असेल.               

कधीकधी आपण तयार होणार� बा�यरेखा एक �टकाऊ असू शकेल कारण ह� खरोखर एक माग�द�श�का आहे               

जी आप�याला संपणू� साम�ी ठेवताना आप�याला आठवण क�न दे�यास मदत करत,े आप�याकडे            

साम�ी असेल त�ेहा आप�याकडे साम�ी असेल पु�हा एकदा एक अशी �परेषा तयार कर�यात आल� आहे               

जी आप�याला मदत करेल, आपण काह� सोडले आहे क� नाह� �कंवा आप�याला मा�हती आहे क� एखा�या                

भागा�या मा�हतीचे काह� भाग चकूुन दसु�या भागात गेले आहे. �हणनू ते माग�दश�क �हणून काय� करते               

आ�ण नंतर आपण हे तपासू शकता क� आपण अहवाल �ल�ह�याचा एकमेव �ा�धकरणआहात जेणेक�न              

आपण काह� बदल क� शकाल. आ�ण एकदा आपण ते पणू� केले क� असे �हटले जाते क� जर आपण यो�य                   

�परेषा तयार कर�यास स�म असाल तर आपण यो�य अहवाल �ल�ह�यास स�म आहात कारण             

बा�यरेखा ह� एक अशी रचना आहे जी आप�याला �दान करते. मा�हती�या ��ट�ने संरचना, संरचना              

�हणजे वा�त�वक संरचना�या संदभा�त न�हे तर मा�हती�या ��ट�ने �कंवा आप�याकडे असले�या           

डटेा�या �पात रचना आ�ण एकदा आप�याकडे आराखडा तयार झा�यानंतर एकदा आपल� अधा� काम पणू�              

झाल�. 

पढेु मी �हट�या�माणे वा�यांश आले. आ�ह� आधीच चचा� केल� आहे क� समांतर �याकरणा�या             

बांधकामाचा वापर उदाहरणाथ� केला जाईल, येथे आपण रा���यीकरणचे फायदे पाहू शकता. आता येथे             

आपणास हे एक वा�य आ�ण इतर सव� भाग �दसतील, आपण रा���यीकरणचे फायदे �हणतो, अशा �कारे               

रा���यीकरण आ�ण फायदे दो�ह� सं�ा आहेत. �हणनू जे�हा ते उप �वभािजत करणार आहेत त�ेहा �यांनी               

जे केले ते रा���य ��ोतांचे एक��करण आहे, प�ुहा आपणास मो�ब�लट� �हणजे एक सं�ा आहे. दसु�या               

भागात �यांनी शतेी उ�पादनाची जा�हरात करणे चांगले अस�याचे सां�गतले आहे, ते �ो�साहन देत नाह�त.              

कधीकधी काय घडते हे आप�याला मा�हत आहे कारण ते वापरलेले नाह�त, ते प�र�चत नाह�त, ते जे                

करतात ते ते खरोखर �ल�हतो, प�ह�याने ते मो�ब�लट� �लह�तील, दसुया�त ते �ो�साहन दे�यासाठ�             

�लहाल, �तसरे ते �ो�साहन देईल आ�ण चौथा ते चॅनेलला �लहाल. जे�हा आपण एखा�या अहवालाब�दल              

बोलत असतो त�ेहा आपण पहाल क� अहवाल एक �स�टम आ�ण या �णाल�चे अनसुरण करतो, आपण               

अहवाल �ल�ह�यासाठ� स�ुवातीपासनू ल�ात ठेवावे लागेल. �म�ांनो, आपण बा�यरेखे�या त�वांचे पालन           

कर�त आहात आ�ण मी आपला डटेा जवळ अस�याने आपण जवळपास अस�याचे सांगता कारण             

आप�याकडे डटेा आहे आ�ण आपण डटेा देखील �वभ�त केला आहे. आता आपण कसे बनवावे हे समजनू                

�यावे लागेल, आपण ते कसे बांधायचे आ�ण �यासाठ� आप�याला खरोखर काय समजले पा�हजे हे              

समजनू घेणे आव�यक आहे आ�ण पढु�ल भाषणात आपण �या गो�ट�ंचा अनभुव घेणार आहात �या              

संरचनां�या संदभा�त बोलणार आहोत. अहवालातील खोल� कशी वाढवायची आ�णआपण �या मा�हतीचा            
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�सार केला आहे �यास आपण एकदा कसे अनभुवू शकता हे एक �व�छ रचना �दान करते. आ�ण आता                 

आपण बा�यरेखे�या आधारावरह� जात आहात, आपण �यांना �यां�या वा�त�वक ि�थतीत ठेवणार           

आहोत जेणेक�न अं�तम गो�ट �दसते त�ेहा �याचे प�रणाम आप�याला शवेट� एक अहवाल सापडले. एक              

अहवाल प�ुहा मी पु�हा सांगतो, तो �यावसा�यकांचा मतू� उ�पादन आहे आ�ण ��येक �यावसा�यकाने             

याची त�ार कशी करावी हे जाणनू घेणे आव�यक आहे. आ�ह� रणनीतींब�दल बोललो, आ�ह� डटेा              

म�ूयांकनाब�दल बोललो, आ�ह� डटेा�या सं�थेब�दल आ�ण बा�यरेखा तयार कर�याब�दल बोललो.          

आता आ�ह� हे जाणनू घे�यासाठ� तयार आहोत क� या अहवालाची रचना�मक भाग कोणती असू शकते               

कारण इमारत अचानक येऊ शकत नाह�, इमारतीला खरंतर पायाची आव�यकता असते. �हणनू पढु�ल             

भाषणात आ�ह� या पायां�या मांडणीब�दल �कंवा रचने�या मांडणीब�दल बोलणार आहोत. खपू खपू            

ध�यवाद. 

क�वड�: अहवाल �ल�हणे, �परेषा, वा�यांश, सं�याब�ध, समांतर �याकरणा�मक बांधकाम, अधीनता,          

सं�थेचे �स�धांत, सम�वय, इंड��टगं, नोट-तयार करणे, नमनूाकरण. 
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सॉ�ट ि�क�स  

(Soft Skills) 

डॉ. �बनोद �म�ा, 

मान�वक� व सामािजक �व�ान �वभाग, 

इं�डयन इंि�ट�यटू ऑफ टे�नॉलॉजी, �रक� 

�या�यान - 36 

अहवालांचे रचना भाग 1 

 

नम�कार! सॉ�ट ि�क�स (Soft Skills) �या�यानात आपले �वागत आहे. मागील �या�यानात आ�ह�            

डटेाचे म�ूयांकन आ�ण डटेा�या सं�थेब�दल बोललो. आ�णआ�ह� आप�याला वचन �दले होते क� आ�ह�              

संरचनेब�दल बोलत आहोत. आता, अहवालाची रचना काय आहे? �वत: ला एक महाल बांधणीसमोर उभे              

रहा�याची क�पना करा. जे�हा आपण इमारतीकडे पाहता त�ेहा आप�याला इमारती�या स�दया�ने हल�वले            

जात.े परंतु मग या सुंदर हवेल�ची �कंवा इमारतीची �न�म�ती कशी झाल� असा त�ुह� कधी �वचार केला आहे                 

का? �या भ�य इमारतीची बांधणी, �वटांनी �वट बांध�यासाठ� आ�ण �यापवू� बन�वले�या संरचनेवर बराच             

वेळ लागला असेल. एका अहवाला�या बाबतीत हेच स�य आहे. ��य�ात एक औपचा�रक �ल�खत             

कागदप� असलेला अहवाल देखील संरचनेत तयार केला जातो. जसजसे आ�ह� आधी चचा� केल� होती,              

आप�याकडे मा�हती तयार आहे, आपण मा�हतीस बया�च भागांम�ये �वभागल� आहे, कारण एक शपेट�             

कापड को बया�च भागांम�ये कापनू घेते आ�ण शवेट�, ते �वण�याचा �नण�य घेते. तर, आपण देखील �या                

भागासह स�ज आहात आ�ण आता आप�याला हे समजनू �यावे लागेल क� अहवाला�या संरचना�मक             

भाग काय आहेत. जे�हा आपण संरचनेब�दल बोलतो त�ेहा आपण खरोखरच अहवाला�या �वषयावर            

अवलंबनू असतो क� कोणती रचना आव�यक आहे. 

परंतु ��येक �कंवा �यापे�ा कमी रचनेची संरचना समान आहे. फ�त एका �कार�या अहवाला�या             

बाबतीत - एक �मवार� अहवाल संपणू� संरचनेचे अनसुरण क� शकत नाह�, परंतु नंतर आप�याला              

अहवालाची काय अपे�ा आहे हे समजनू घेणे आव�यक आहे. �यासाठ� आपण आप�या ट�ओआरचा             

��य�ात स�ला �यावा �याचा संदभ� आ�ह� पवू� सां�गत�या�माणे केला आहे क� जे�हा आप�याला             

अहवाल �ल�ह�याचे काम �नय�ुत केले जाईल, त�ेहा आप�याला या अहवालाचे काय हे �नद��शत केले              

जाईल. अहवालाची आव�यकता ल�ात घेता आ�ण �याकडे ल� देऊन, आपण आपला अहवाल तयार             

कर�यास �ारंभ करता. तर, जे�हा आपण संरचनेब�दल बोलता, त�ेहा संरचना खरोखरच अशी फाउंडशेन             

असते �यावर अहवाल तयार कर�याची संपणू� इमारत अि�त�वात असेल �कंवा अि�त�वात असेल. तर,             

आ�हाला सांगा क� एक अहवाल संरचना�मकपणे 3 भागांम�ये �वभागला जाऊ शकतो. 
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आ�ह� �यवसाया�या प��यवहाराब�दल बोलतांना आधी चचा� केल� होती क�, प�ाचे तीन भाग असावेत -              

प�रचय, म�य आ�ण शवेट. �याच�माणे, एका अहवालात तीन �वभाग असतील, आ�ण हे तीन �वभाग              

संय�ुतपणे एक अहवाल तां��क अहवाल देतात. या भागांपैक� प�हले पदाथ� �ीफेरेटो�रयल पदाथ� असतात,             

नंतर म�ुय घटक आ�ण नंतर मागील गो�ट� येतात. आता आप�या मनात असा ��न असू शकतो क�                

�ाधा�य साम�ीचा भाग न�क� काय असू शकेल? या prefatorial सा�ह�य देखील अ�ग�य मानले जाऊ              

शकत,े अनेक प�ुतके आपण या तीन �वभागांम�ये समोर �करण, म�ुय शर�र आ�ण नंतर �करणात              

�हणनू येतील. तर, समोरचा म�ुदा �हणजे �ेरक साम�ी आहे. 

आता, prefatorial सा�ह�यात, अहवालाचा पढुचा मु�दा अनेक आयटम आहेत. आ�ण या सव� गो�ट� फार              

मह�वा�या आहेत. कारण आ�ह� �यवि�थत अस�याचे अहवालाब�दल बोललो आहोत, एक अहवाल           

काय�रत आहे, या अहवालात एक अहवाल तयार कर�यात आला आहे. परंतु आता जे�हा आप�याकडे              

मा�हती आहे, त�ेहा या मा�हती�या तकु�यांना वेगळे केले पा�हजे, वेगवेग�या डो�यावर ठेवायचे आहे             

आ�ण या सव� डो�यांपैक� सवा�त मह�वाचे �हणजे म�ुय बाब. आता आपण एखा�या बातमीब�दल चचा�              

करता त�ेहा �या �करणासाठ� एक प�ुतक पहा, आपण एक प�ुतक देखील �वचा� शकता. एका �व�श�ट               

�वषयावर देखील एक प�ुतक एक अहवाला�माणे आहे. आता आपण प�ुतकात ओलांडलेल� प�हल� गो�ट             

�हणजे �याचे मखुप�ृठ. आ�ण �हणनू, अहवालाचा मामला आहे. �हणनू, अहवालातील गो�ट� �वशषेत:            

पढु�या बाबीं�या व�तू आ�छा�दत असतात. �यानंतर �ं�टसपीस, नंतर शीष�क प�ृठ कॉपीराइट सचूना,            

अ�े�षत करणारे प�, ��तावना, पावती, साम�ुी सारणी, �च�ांची सचूी आ�ण अमतू�. आता ह� सव� व�तू               

पढु�या भागाचा भाग बनतात. आता आपण चचा� क� या आ�ण ते सव� समजनू घे�याचा �य�न क�या.                

कारण एखा�या �यवसाया�या �पात, आप�यास सव� वेळी, एक अहवाल �लहावा लागतो. 

आता, जे�हा आपण क�हरब�दल बोलता, त�ेहा आपण आपला अहवाल 30 प�ृठ अहवाल �कंवा 40 प�ृठ               

अहवाल अस�याचे पहाता, तर आपण �या�कारे येणाया� सव��थम आ�छा�दत होते. आवरण कसे तयार             

करावे? आप�याला असे आढळेल क� बया�च सं�थांम�ये �यां�याकडे एक �ोफाइल आहे, �यां�याकडे            

क�हरचा एक �ोफाइल आहे कारण अहवालात काह� सं�थांम�ये �ल�हणे आव�यक आहे जेथे अहवालाचा             

अंतभा�व कसा करावा हे आप�याला समजणे आव�यक नाह�. सहसा, अहवालाचा आ�छादन (Cover) एक             

जाड कागद असतो, संघटना�मक आव�यकतां�या बाबतीत बदलू शकतो आ�ण सव� काह� कारणांमळेु            

अहवालाचे आवरण पांढरे असले पा�हजे. पण ते अ�धक आकष�क बन�व�यासाठ�, काह� लोक, काह�             

अहवाल लेखकह� रंगीत असले�या क�हरसाठ� जातात, परंतु नंतर रंगीतपणे आ�ह� क�हर पेजवर            

असले�या गो�ट� काय आहेत हे समजनू घे�याचा �य�न केला पा�हजे. आपण दरवष� मो�या सं�थांम�ये              

पहात आहात, बया�च त�ार� �ल�ह�या आहेत आ�ण �हणनूच ते अहवालावर एक नंबर देतात. ते आ�ण               

�व�श�ट �करणांम�ये ते �ॉफॉम� नंबर अस�यास अहवाल �मांक �दान करतात. �हणनू, आप�याला            

अहवाल क�हर प�ृठावर �ल�हणे आव�यक असलेल� �थम गो�ट 'अहवाल' आहे. ल�ात ठेवा ��येक             

अहवालात शीष�क असेल. आ�ण जे�हा आपण एखा�या अहवालावर शीष�क देत असता त�ेहा आप�याकडे             

�वातं�य असत.े बया�च बाबतीत आप�याला �दसनू येईल क� शीष�क कसे जायचे ते लोक अगद� �प�ट               
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नाह�त, नेमके शीष�क काय असावे? आपण पहात आहात क� शीष�काने संपणू� अहवालाचे काह� क�वड�              

असणे आव�यक आहे आ�ण शीष�क हे कॅ�पटलम�ये �ल�हले जाऊ शकत.े आपण बो�ड �कंवा कॅ�पटल              

अ�रे या अहवालाचे शीष�क �ल�ह�या�या �यव�थेचे अनसुरण कर�त अस�यास ते अनसुरण करा, परंतु             

नंतर नस�यास, ��येक श�दाचा प�हला अ�र हा उ�भव आ�ण सव� वगळता शीष�क असावा. तर, येथे               

आप�याला अहवाल दे�यात येईल क� 'सेवा उ�योगांम�ये गुणव�ा �यव�थापन' येथे आहे, हे ��य�ात             

अहवालाचे शीष�क आहे. आ�ण मग उज�या बाजलूा, आपण अहवाल �मांक �दलेले �दसेल. आपण             

कधीतर� ह� त�ार �ल�हणार आहात हे आप�याला �दसनू येईल आपण लोकांचा एक गट देखील एक��त               

�य�न �हणनू सवा�नी अहवाल �लहू शकता. �हणनू, लोकांना हे जाणनू �यायचे आहे क� या अहवालाची               

लेखक कोण आहे. तर, येथे आप�याला �मळेल - 'सेवा उ�योगातील गुणव�ा �यव�थापन' असे �ल�हले              

आहे आ�ण अहवाल लेखकाचे नाव देखील �दले आहे. तर, जर आपण अहवाल �ल�हत असाल तर कृपया                

आपले नाव �लहा आ�ण आप�याकडे कम�चार� सं�या अस�यास आपण �व�याथ� असाल तर आप�याकडे             

नावन�दणी �मांक असेल तर आपण �लहू शकता. परंतु काह� बाबतीत आप�याला अपे��त गो�ट�             

सापडतील क� आपण अहवाल �ल�हत आहात, परंतु आपण एखा�या�या मागणीवर �कंवा एखा�या�या            

अ�धकृततबे�दल अहवाल �ल�हत आहात. आता, हे देखील �लहावे लागेल, आपण तयार केले�या सेवा             

उ�योगांम�ये दज�दार �यव�थापन �लहू शकता आ�ण आपण �या �य�तीस अहवाल सादर करणार            

आहात �याचे नाव �लहाल. आ�ण ��येक अहवालात आप�याला असे आढळेल क� शवेट�या जागेचा अथ�              

असा आहे क� अंतरापय�त या जागेचा अथ� असा आहे क� आपण �या सं�थेकडून अहवाल �ल�हत आहात                

�या सं�थेसाठ� असले�या �ठकाणी आहे. तर येथे आपण इि��ट�यटूचे नाव, �यानंतर म�हना आ�ण वष�              

असे �ल�हले आहे. कारण आप�याला मा�हत आहे क� वेळोवेळी ��येक अहवाल मह�वपणू� असतो कारण              

तो एका �व�श�ट �वषयावर असतो. आ�ण जर कोणीतर� काह� सव��ण �कंवा संशोधन करणार आहे, तर हा                

अहवाल उपय�ुत ठ� शकतो �हणूनच सं�या �दलेल� आहेत. आ�ण �हणनूच तार�ख, माझा अथ�, म�हना              

आ�ण वष� देखील �दले जातात. तर, हा अहवाल एक नमनुा क�हर आहे. क�हर�या पढेु समोरचा भाग येतो. 

आता हा �ं�टसपीस काय आहे? आपण एकदा �ारंभ के�यावर आप�याला आढळेलआ�णआपण प�ृठाचा              

क�हर चालू कराल त�ेहा क�हर प�ृठानंतर शीष�क प�ृठ असू शकत,े आप�याकडे शीष�क प�ृठ असू शकत.े               

आता शीष�क प�ृठ आ�ण क�हर प�ृठाम�ये फरक काय आहे याब�दलआणखी एक ��न असू शकतो. काह�                

अहवालांम�ये आप�याला हे केवळ शीष�कच नाह� तर उपशीष�क देखील �मळेल. उदाहरणाथ� सांगा,            

अहवालात उपशीष�क असू शकत.े तर, तो उपशीष�क अस�यास, शीष�क प�ृठावर शीष�कानंतर उपशीष�क            

ठेवा. आ�ण एकदा आपण शीष�क प�ृठ �ल�हले क�, आपण देखील �या म�ह�याचे तारखेस सं�थेचे नाव               

�लहा, परंतु ल�ात ठेवा क� शीष�क पे�ा इतर काह� फरक आहेत. उदाहरणाथ�, आपण अहवाल �ल�हता               

त�ेहा �व�श�ट सं�थांम�ये आपला अहवाल मंजूर केला गेला तर आप�या अहवालास एखा�याने मंजरू केले              

पा�हजे. तसे अस�यास, अहवाला�या डा�या बाजवूर आपण �लहून �लहाल आ�ण �या �य�तीचे नाव आ�ण              

�या�या �श�णाचे नाव देखील �लहावे लागेल, परंतु हे अहवाल डा�या बाजलूा असावे. डा�या बाजचूा अथ�               

मी खाल� आहे, शीष��थानी नाह�. आ�ण �व�श�ट बाबतीत, अ�यास कर�याचे तीन लोक��य माग� आहेत.              
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एक वण�ना�मक अ�यास, नंतर एक सहसंबंध अ�यास, नंतर एक कारण अ�यास असू शकत.े मला असे               

�हणायचे आहे क� शीष�क तयार करणे �कंवा शीष�क �लहायला हे उपय�ुत आहेत. उदाहरणाथ�, जरआपण               

सं�थेम�ये दचुाक� वाहनांची मागणी केल� तर माझा असा अथ� असा आहे क� हा एक वण�ना�मक अ�यास                

असू शकतो, कधीकधी जर तो एक सहसंबंध अ�यास असेल तर नैस�ग�क�र�या दोन गो�ट�ंचा संबंध असू               

शकतो आ�ण जर तो एक कारण असेल तर आपण �याचा �भाव देखील सांगू शकता मानवजातीला �दषूण                

मला असे �हणायचे आहे क� आपण या अहवालासाठ� �नवडू शकता अशा काह� शीष�के आहेत, परंतु ल�ात                

ठेवा, आपले शीष�क असाइनम�ट �कंवा आप�यासाठ� �दान केलेले काय� यावर अवलंबनू असत,े �यानंतर             

पढु�ल भाग येतो. आता, हे �ं�टसपीस काय आहे? शीष�क प�ृठा�या नंतर, आप�याला एक पातळ कागद               

सापडले जे खरोखरच वापरले जाऊ शकते जे केवळ वाचकांमधील कुतहूल �नमा�ण कर�यासाठ� �दले जाते.              

आ�ण हे खरोखर आप�या अहवालाचे र�ण करते कारण काह� �करणांम�ये आप�या अहवालात काह�             

रेखा�च�े असू शकतात. �याचे काह� चाट� असू शकतात आ�ण बा�य अहवालात असू शकतात. कारण              

आप�याला मा�हत आहे क� ��येक अहवाल बंधनकारक असू शकत नाह�. लघु अहवाल बांधले जाऊ शकत               

नाह�. लघु अहवाल बंधनकारक नाह�त. परंतु मग जे�हा �रपोट� जाड असेल त�ेहा ती बांधील असेल आ�ण                

अशा अहवालात ह� आघाडी अगद� मह�वाची ठरते. अथा�त, आध�ुनक काळात कधीकधी समोर�या            

भागाची ह� सवय सोडून दे�यात आल� आहे. परंतु मग आपण समोरासमोर काय समजून �यावे हे               

��य�ात संपणू� अहवालाचे �खडक� �दश�न आहे. अथा�त, तां��क अहवालांम�ये हे मह�वपणू� असू शकत             

नाह� परंतु अहवाल नेहमी तां��क असू शकत नाह�त. आप�याला मा�हत आहे क� काह� अहवाल आहेत               

िजथे आप�याला काह� प�र�छेद वाटत आहेत, �म�व, काह� रेखा�च�े काह� छाया�च�े मह�वाची आहेत.             

तर, आपण समोरचा भाग �दान करता. 

आता, येथे एक नमनुा शीष�क प�ृठ आहे. आता आपण प�ुहा येथे �लहाल आ�ण अहवालाचे प�हले 3 श�द                 

Capital म�ये �लहावेत. आ�ण मगआ�ह� हॉि�पटलम�ये गुणव�ापणू� आरो�य �यव�थापन �ल�हतो: एक            

केस �टडी. आता पहा, जर आप�या अहवालाचे शीष�क ��णालयांम�ये दज�दार �यव�थापन �कंवा            

��णालयांम�ये गुणव�ापणू� आरो�य �यव�थापन असेल तर केस �टडी ह� उपशीष�क आहे. आ�ण आता             

येथे एक �व�ततृ तपशीलवार मा�हती �दल� आहे �यासाठ� आपण तयार केलेल� मा�हती न�क�च ती              

�य�ती आहे �यां�याकडे आपण अहवाल सादर करणार आहात आ�ण नंतर तयार केले�या �य�ती�या             

नावाने तयार करा. आ�ण येथे डा�या बाजलूा आपण मंजरू क�न �लहाल. जसे मी आधी सां�गतले होते तसे                 

आपण मंजरू क�न �लहाल कारण समजा आपण एका य�ुनटम�ये काम कर�त आहात, आपला म�ुय बॉस               

�हणजे, आपला �नयं�क अ�धकार� हा अहवाल मंजरू करावा कारण �याला औपचा�रक चॅनेल�वारे            

फाइलमधनू जावे लागेल. तर, �वाभा�वकच आप�याला '�वारा मंजरू केलेले' आ�ण आपला �नयं�क            

अ�धकार� असले�या �य�तीचे नाव �लहावे लागेल. �यापढु�ल कॉपीराइट नो�टस येते. आपण तयार केलेल�             

त�ार ह� आपल� मालम�ा आहे, जर आपण ती �वतः केल� असेल आ�ण आप�याला ती एक�याने �दल�                

गेल� असेल तर. �हणनू, नैस�ग�क�र�या आपण केले�या �मांची सं�या, संपणू� मालम�ा आपले आहे. तर,              
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केवळ शीष�क प�ृठा�या माग�या �कंवा आतील बाजसू, आप�याला कॉपीराइट सचूनांचा उ�लेख करावा            

लागेल. 

समजा तु�ह� अ�मत जैन आहात. तर, आपण शीष�क प�ृठ, अ�मत जैन�या मागील बाजसू आ�ण अ�मत               

जैन @ 2017 �या दराने �लहाल. �कंवा आपण यावष� केले�या कोण�याह� वषा�चा उ�लेख केला असेल तर                

आपण �यास सांगाल. आ�ण मग काह� श�द तथेे आहेत कारण आप�याला मा�हत आहे क� आ�ह� अशा                

वयात जगतआहोत िजथे आपले �वचार �कंवा आपले �न�कष� आपले आहेत. आप�या परवानगी�शवाय ती              

घे�याचा अ�धकार �कंवा �वशषेा�धकार कोणीह� घेऊ शकत नाह�. �हणनूच काय �ल�हले आहे: सव� ह�क              

राखीव आहेत. या अहवालाचा कोणताह� भाग लेखक �कंवा �काशकाकडून लेखी परवानगी�शवाय           

कोण�याह� �व�पात �कंवा कोण�याह� अथा�ने पनु��पा�दत केला जाऊ शकत नाह�, जो खरोखर खपू             

मह�वाचा आहे. तर, हे �ल�हणे आव�यक आहे. तर, ह� कॉपीराइट सचूना आहे, पढु�ल अ�े�षत करणारे प�                

येत.े समजा आपण एखा�या सं�थेम�ये काम कर�त असताना एखादे अहवाल �ल�हत असाल तर,             

पवू��माणेच मी सां�गत�या�माणे आप�याला काह� चॅनेलचे अनुसरण करावे लागेल. आ�ण हा अहवाल,            

बीइतर कोणालाह� सादर करणे आव�यक आहे, अहवाल अ�े�षत करावा लागेल. आ�ण �यासाठ� त�ुहाला             

फॉरव�ड�ग लेटर आव�यक आहे. काह� �करणांम�ये आ�ह� यास �ांस�मटलचा अ�राह� �हणतो.           

�हणनूच, कारण आपण �या पदावर काम करतआहात �या अ�धकाया�स मा�हत आहे क� तो एक अ�ेषण                

प� �लहून देईल. 

तो हा प� पढेु देईल; फॉरव�ड�गचा हा श�द फ�त एक इशारा आहे क� हे यो�य चॅनेल�वारे आहे. आ�ण                  

अ�े�षत करणारे प�, जो पढेु पाठ�वतो, तो ��य�ात हा अहवाल �मा�णत करतो. तर, हे सब�मटलचे               

�वधान आहे, �या�शवाय, ते अ�धकृतत�ेया �वधानाब�दल देखील बोलते. आप�याला असे आढळेल क�            

जे�हा आपण ट�ओआर �दान करता त�ेहा संदभ� अट�ंचा अथ� असतो. आप�याला ह� अ�धकृतता देखील              

�दल� गेल� आहे कारण आप�याला अ�धकृत कर�यात आले आहे, अ�य कोणीतर� आप�याला हा अहवाल              

�ल�ह�यास अ�धकृत केले आहे. �हणनूच आप�याला या अहवालात अ�े�षत करणारे प� हवे आहे. आ�ण              

�या �वषयाब�दल�या �नवेदनाब�दल, हेत,ू मया�दा देखील मया��दत करते आ�ण ते पोचपावतीचे �वधान            

आहे. 

परंतु ल�ात ठेवा, सव� अहवालांम�ये हे अ�नवाय� नाह�. आ�ण फॉरव�ड�ग लेटर ह� इतर कोण�याह�              

�यावसा�यक प�ा�माणेच असेल, िजथे �य�तीचा अथ� असा आहे क� फॉरव�ड�ग ऑ�फसर �कंवा आपला             

कं�ो�लगं अ�धकार� �यास प�ां�या �व�पात �लहून ठेवतील, िजथे तो �यवसाय प�ांची आव�यकता            

वापरेल. आ�ण तो देखील, ठ�क ब�दल बोलेल; हा अहवाल कसा बनला याब�दल आ�ण तो अहवाल               

मह�वाचा का आहे हे देखील ते सांगतील. तर, जे�हा आपण अ�ेषण प� तयार करता त�ेहा, उदाहरणाथ�,                

येथे नमदू केले आहे क� येथे �नलेश माथरु यांना प� आहे. आ�ण मग ती �य�ती जी �ल�हते तीस�ुधा अशा                   

�कारे �या लोकांना �याने तयार केले आहे �कंवा या अहवाला�या �न�म�तीम�ये मदत केल� आहे अशा               

लोकां�या मदतीची प�ुट� करत.े 
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पढु�ल ��तावना येत,े ��य�ात अहवाला�या लेखकाचा प�हला प�ृठ, अहवाल लेखकाने �थम �ल�खत            

प�ृठ. आपण ��तावना म�ये पहा कारण ��तावना लेखक �वतः �ल�हलेला आहे, �वतः लेखक अहवाल.              

येथे, लेखक या �वषयाब�दल बोलतो, �याने केले�या काया�ब�दल बोलतो. आ�ण अशा �कारे तो वाचकांना              

अहवालात ओळखतो. �कंवा कदा�चत �न�कषा�सह, परंतु ��तावना खपू लांब असू शकत नाह�. कधीकधी             

लोक अनेकदा ��तावना आ�ण पढु�ल गो�ट�ंम�ये ग�धळ घालतात, तर या संदभा�त सावध�गर�चा म�ुदा             

समजणे फार मह�वाचे आहे क� ��तावना �ल�हणाया� �य�तीने ��तावना �ल�हल� आहे, तर �या �े�ात              

त�ा�वारे �ल�हलेले आहे. उदाहरणाथ� मी माझे प�ुतक �ल�हतो तर मी माझा ��तावना �ल�हतो, परंतु              

कोणीतर� असे �हणेल क� एक ��स�ध �य�ती आहे, ती �य�ती जी �या �े�ात असले�या कोण�याह�               

वा�हनीत त� आहे, तर ती �शफारस करेल क� ह� एक �शफारस आहे. तर, जे�हा एखाद� �य�ती पढुाकार                 

�ल�हते त�ेहा ती वाचकांना एक �कारची �शफारस असते. तर, आ�ण ��तावनाम�ये आपण आप�या             

अ�यासाचे मह�व देखील बोलता. आपण �व�वध �वभागां�या संघटनेब�दल देखील बोलू शकता आ�ण एक             

�कारे आपण देखील कबलू करता. परंतु �यांना आपण �वीका� इि�छतआहात �यांची सं�या अस�याने,              

सचूी कधीकधी जा�त वेळ वाढत.े �हणनूच ��तावनातील सव� लोकांना मा�यता देणे उ�चत नाह�.             

�हणनूच ��तावना श�य �तत�या लहान असू �या. कारण आप�याकडे पावतीसाठ� �वतं� प�ृठ आहे             

िजथे आपण कृत�ता �य�त क� शकता िजथे आपण पावती �वभागात आप�यास मदत करणाया� सव�              

लोकांना ध�यवाद देऊ शकता. पढेु पावती �वभाग येतो. हे पावती �वभाग प�ुहा एक वेगळे प�ृठ आहे जे                 

��ेपणानंतर लवकरच येते आ�ण येथे आप�याला समजणे आव�यक आहे कारणआपण अहवाल लेखक             

�हणनू ओळखत आहात, आप�याला मा�हत आहे क� आपण �यांची लोकसं�या कोण �वीकारत आहात.             

आपण बया�च लोकांना मदत के�यामळेु �कंवा इतर मागा�ने मदत के�यामळेु आप�याला चांगले मा�हत             

आहे. �शवाय, आपण �वीका� इि�छत असलेले बरेच लोक आहेत. �हणनू, पावती प�ृठ �ल�हत असताना              

आप�याला लोकांना वेगवेग�या �ेणींम�ये �वत�रत आ�ण �वभािजत करणे आव�यक आहे. कधीकधी           

आप�याला एखा�या अहवालात �कंवा प�ुतकात देखील सापडले, लोक देखील �यां�या कुटंुबातील           

सद�यांना आ�ण इतरांना देखील कबलू करतात परंतु आपण स�ुवातीला ते क� शकत नाह� कारणआपण               

एखादे अहवाल �लहायला जात असले�या एखा�या सं�थेम�ये काय� कर�त आहात आ�ण आपण आहात             

आपण खरंच कौतकु करणाया� लोकांब�दल बोलणार आहात. आपण केवळ एक भाव�नक र�तीने कृत�ता             

�य�त करत आहात. �हणनू, ते 2 �कंवा 3 प�र�छेदांसारखे लहान असू �या, परंतु नंतर भाषा खपू �वन�                 

असावी. उदाहरणाथ�, त�ुह� �हणू शकता - मी मा�या संचालक �ीचा, डीन फॅक�ट� इ�याद�ंचा आभार�              

आहे. पण ल�ात ठेवा, जर त�ुह� �याच रेषलेा प�ुहा चालू केले तर ते खपू कंटाळवाणे �दसनू येईल.                 

�हणनूच, काळाची गरज बदल�याची गरज आहे. प�ह�या वा�यात �कंवा प�ह�या प�र�छेदात, आपण            

असे �हणता क� मी अशा �कार�या �ीमंतीची सेवा �वीकारतो, दसु�यांदा त�ुह� असे �हणू शकता क� जर                

मी कबूल करतो तर मला खूप समाधान वाटत.े त�ुह� असेह� �हणू शकता क� मी आभार मानतो अशा                 

आ�ण �ीमान यांचे स�मान. जर मी अशा आ�ण �ीमानांना पावती दे�याचे वचन �दले नाह� तर मी मा�या                 

कत��यात अपयशी ठरणार आहे. �म. आ�ण अशा �कारचे माझे कृत�ता �य�त कर�याचा माझा अथ� असा               

आहे क�, ��येक वा�याचा अथ� ��येक प�र�छेदात वेगवेग�या �कारची असणे आव�यक आहे. परंतु             
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ल�ात ठेवा, �व�वधतचेा वापर करताना, �पक भाषचेा वापर क� नका जेणेक�न लोकांना समजू शकणार              

नाह�. आप�याला फ�त सव� करणे आव�यक आहे - आप�याला सामा�य भाषा वापर�याची आव�यकता             

आहे, आपण अहवाल �ल�हत असताना आपण भाषचेा वापर कसा करता येईल यावर चचा� करणार आहोत.               

आ�ण काळजी घेणे आव�यक आहे क� आपण जज��स वापरत नाह� कारण �या लोकांना आपण कबलू               

करणार आहात त ेआप�यासारखे प� नाह�त. 

�हणनू, भाषसे श�य �ततके सोपे होऊ �या. पोचपावती भागा�या पढेु, साम�ी सारणी येत.े आता �म�ांनो,               

आप�याला मागील �या�यानात आठवत आहे क� आ�ह� बा�यरेखेब�दल बोललो. आ�ण इथे आपण            

साम�ुी सारणीब�दल बोलणार आहोत. �परेषाम�ये, आ�ह� असे �हटले क� ��य�ात ह� संपणू� मा�हती             

�व�वध भागांम�ये �वभागल� गेल� आहे. साम�ुी, हे प�ुतकां�या संपणू� �करणात बया�च भागांम�ये            

�वभागले जात.े परंतु येथे फरक आहे क� बा�यरेखाम�ये आम�याकडे प�ृठांकन नाह�, याचा अथ� आ�ह�              

प�ृठ �मांक वापरत नाह�, परंतु येथे आ�ह� प�ृठ �मांक वापरत आहोत. साम�ुी सारणी �ल�हताना,              

आप�याला काह� �नयमांचे पालन करावे लागेल, �थम �हणजे म�यभागी साम�ीची सारणी �लहा,            

�हणजे म�य �कंवा वरचा. आ�ण मग कृपया काह� �र�त जागा आ�ण साम�ीतील ��येक सारणीम�ये              

�थम आयटम दश��वणारा ��ताव आहे, नंतर पोचपावती येईल आ�ण �यानंतर आपण आप�या            

अहवालाम�ये अ�य�ुम संल�न केले असेल आ�ण �यानंतर पढु�ल �वभाग �कंवा पढु�ल शीष�के, अ�याय             

असतील. आप�या अहवालाचे शीष�क. परंत,ु कृपया ल�ात ठेवा क� जे�हा आपण ��तावना �लहून घेत              

आहात आ�ण पावती आ�ण अ�य�ुम ते इटा�ल�सम�ये असले पा�हजेत आ�ण �मां�कतानुसार ते देखील             

रोमन भाषते �ल�हलेले असतील. आ�ण वा�त�वक प�ृठांकन प�रचय पासनू स�ु होईल. आ�ण प�ुहा,             

प�रचय पासनू वा�त�वक सं�या स�ु होईल. ह� सं�या, येथे आप�याला अनेक उप�वभागाची आव�यकता             

नाह�, आप�याला बया�च लोकांना मा�हत आहे, आप�याला मा�हत आहे क� ते बहुतकेदा उप�वभागास             

देखील �दान करतात या क�पना�वारे चाल�वले जातात. आपण केवळ शीष�क �दान करणे आव�यक             

नाह� कारण संपणू� बाब प�ुतक �कंवा अहवालाम�ये आहे आ�ण शवेट� शवेट� प�र�श�ट आ�ण �ंथसचूी जे               

साम�ी सारणीचा एक भाग बनतील. �शवाय, आप�या अहवालात आप�याला �च�ांचे काह� �व�श�ट सचूने             

आढळतील. 

आता, या उदाहरणांची याद� काय आहे, आपण चचा� क�. तर, आपण �च�ांची याद� देखील �लहाल आ�ण                

नंतर आप�या अहवालात अनेक सार�या आ�ण चाट� असू शकतात आ�ण सव�. काह� �करणांम�ये आपण              

साम�ी सारणीम�ये �यांचा उ�लेख करणे टाळू शकता परंतु आजकाल बरेच लेखक �यांना �दान करणे              

देखील मह�वाचे आहेत. तर, जर आपण �यांना �दान करणार आहात, परंतु जर आपण नसलात तर ते                

अ�नवाय� नाह�, मग अमतू� आ�ण सारांश येत.े 

आता येथे आप�याला समजनू घेणे आव�यक आहे, परंतु �यापवू� आपण �च�ांब�दल बोल,ू �च�ांचे या              

याद� काय आहेत? जे�हा आपण तां��क अहवाल �ल�हत असाल त�ेहा केवळ आपणच मौ�खक मा�हती,              

�ल�खत मा�हती �दान कर�त नाह�. मी बया�चदा असे सां�गतले आहे क� बया�च लोकांना असे आहे क�                
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संपणू� अहवाल वाच�यासाठ� जा�त वेळ नाह�. �हणनूच �यांना जे समजनू घेणे आव�यकआहे ते �हणजे               

ते �हणजे ��ड समजनू घेणे आव�यक आहे, ते देखील ते रेि�ट�लनर �ाफ, पाई चाट� �कंवा जे काह� असले                  

ते काह� आलेखां�वारे एखा�या सार�या त��या�वारे ते जाणनू घेऊ इि�छत आहेत. �हणनू, आप�या             

अहवालाम�ये असले�या सव� उदाहरणे आहेत परंतु नंतर आपण �यास अ�धक �वशषेा�धकार देणार            

अस�याचे आपण सां�गतले आहे �या �ठकाणी आपण एक वेगळी याद� �दल� आहे आ�ण सचूीम�ये आपण               

सार�यांची सं�या आ�ण चाट�चा उ�लेख केला आहे. सं�या आ�ण आपण या प�ृठ �मांकांचा देखील              

उ�लेख क� शकता. आता सारणी �कंवा सारांश येत.े आता या दोघांमधील मलूभतू फरक आ�ण ते               

मह�वाचे का आहे? समजा आपण कॉ�फर�ससाठ� जात आहात तर आपण तथेे कागद वाचणार आहात.              

मग काय अपे��त आहे? �थम, �यांनी ��य�ात आप�याला एक अमतू� अमेर�का पाठ�व�यास सां�गतले.             

थोड�यात �हणजे आप�या पेपरचे �कंवा आप�या �ेझ�टेशनचे �कंवा आप�या �ल�खत काया�चे घन�प            

�व�प हे एक सार त�व आहे. �हणनू, ते अशा �कारे �ल�हणे आव�यकआहे कारण हा सारांश लोकांना या                  

संपणू� अहवालाब�दल काय समज�यास मदत करतो. तर, अगद� थोड�यात आपण ह� त�ार कशाब�दल             

आहे ते थोड�यात सांगावे. हे आप�या अ�यासाचे म�ुय ल� क� ��त करत.े परंतु जे�हा आपण सारांश               

ब�दल बोलता, सारांश थो�या काळापे�ा अ�य�ुम असतो. सारांश अगद� लहान आहे, आपण अगद� लहान              

प�धतीने �ल�हलेले आहात आ�ण येथे आपण काय केले याब�दल काय काह� मह�वाचे श�द देखील �दान               

केले आहेत, परंतु आपण सारांश ब�दल बोलत असताना ते थोडा जा�त असेल. थोड�यात, आपण संपणू�               

अहवालाब�दल बोलता, काह� �करणांम�ये लोक काय�कार� सारांश देखील वापरतात िजथे ते संपणू�            

अहवालाचा तपशील देतात परंतु अगद� थोड�यात. थोड�यात ते कदा�चत 1.5 �कंवा 2 प�ृठांपय�त जाऊ              

शकते परंतु आपण एखाद� भाषा अ सार�या श�दात वापरल� पा�हजे आ�ण �या श�दात तट�थतचेे              

अनसुरण करावे लागेल. माझा असा अथ� आहे क� �यवसाय सं�ेषणा�या सव� �ोतांम�ये नेहमीच भाषा              

वेगळी असेल आ�ण ती वै�ा�नक वण�नाशी �नग�डत असल� पा�हजे. तो खपूच वेगवान श�दांचा वापर              

क�न एक वेग�या �कारची भाषा असू नये. �हणनू, आपण अहवाल �ल�हत असताना काळजी घेणे              

आव�यक आहे. आपण अहवाल �ल�हत आहात आ�ण जे�हा आपण संरचना�मक भागाम�ये असाल आ�ण             

आपण सारांश �लहून ठेवत आहात अशा �कारे असे असावे क� जे लोक ते वाचणार आहेत, �यांना काह�                 

�ान असेल, कारण आपण आप�या अमतू� मा�यमातनू तयार आहात �यांना आपला अहवाल            

वाच�यासाठ�. पढु�ल काय�कार� सारांश आहे. तर, येथे आपण काय�कार� सारांश कसा असू शकतो यावर              

काह� �काश टाकला पा�हजे. मी आधी �हट�या�माणे, ��य�ात हा संपणू� अहवाल अगद� थोड�यात आहे.              

�हणजे, आपण स�ुवात करता, आपण पा�व�भमूीब�दल थोडसेे बोलू शकता कारण �यासाठ� जे�हा आपण             

अहवालाचा म�ुय भाग �ारंभ करता त�ेहा आप�याला बरेच काह� करावे लागते परंतु येथे आपण का               

आहात याब�दल बोल�यासाठ� जात आहात हा लेख �लहून, आपण हे पेपर का �ल�हत आहात. �हणनू,               

�वषयाची �या�या ओळखा, आ�ण वेगवेग�या मागा�नी वेगवेगळे प�र�छेद �दान करा, �वषयांना ओळखा            

आ�ण �यांना वेगवेग�या प�र�छेदांम�ये आणा. आ�ण म�ुय �वषयातील आ�ण अधीन�थांमधील          

सम�वय असणे आव�यक आहे. कृपया आप�या अहवाला�या उ�देशांचा उ�लेख करा, अतलुनीय           

लोकां�या �न�कषा�नी �यांनी काय��णाल�चा उ�लेख केला पा�हजे. याचा अथ� ते �यां�या अहवालात पढेु             
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कसे पढेु जातील आ�ण नंतर �शफारसी अस�यास ते कसे पुढे येतील ते सांगतील. कारण जे�हा लोक                

अ�य�ुम गो�ट�कडे पाहतात त�ेहा ते अ�य�ुम काय आहे आ�ण पढु�ल कागद कसे �दसेल हे पाह�या�या               

ि�थतीत असतात, ते लोकांना आपला अहवाल वाच�याची इ�छा �नमा�ण करते. ��य �म�ांनो, जे�हा             

आ�ह� �ा�यापक साम�ी �कंवा पढु�या �करणाब�दल बोलतो त�ेहा सव� गो�ट�, क�हर प�ृठाव�न, शीष�क             

प�ृठापय�त, शीष��थानी, पोचपावतीकडे कॉपीराइट सचूनाकडे आ�ण नंतर सारांश, सारांश, उदाहरणे, सव� ते            

��य�ात फ�त भाग आहेत आ�ण ते म�ुय भाग तयार करतात. �हणनूच आ�ह� �यांना prefatorial              

सा�ह�य �हणतात. परंतु जे�हा आपण �ीफेटो�रयल साम�ी पणू� कर�याचा काय� पणू� केला असेल, त�ेहा              

आप�याला म�ुय चचा� आ�ण नंतर मागील �करणात जावे लागेल. खाल�ल भागातील �या�यानात आपण             

म�ुय भाग तसेच बॅक बॅकब�दल दो�ह� बोलत आहोत. तोपय�त आपण अहवालाचा �ाधा�य भाग             

समज�यास स�म आहात क� नाह� याचा �वचार करावा. खपू खपू ध�यवाद. 
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सॉ�ट ि�क�स  

(Soft Skills) 

डॉ. �बनोद �म�ा, 

मान�वक� व सामािजक �व�ान �वभाग, 

इं�डयन इंि�ट�यटू ऑफ टे�नॉलॉजी, �रक� 

�या�यान – 37 

अहवालांचे रचना भाग 2 

 

�वागत आहे. मागील �या�यानात, आ�ह� अहवाला�या संरचनेब�दल आ�ण संरचनेवर चचा� करताना           

बोललो, आ�ह� अहवाला�या संरचने�या प�ह�या भागावर चचा� केल�, जी �ाधा�य साम�ी �कंवा पढुची             

बाब आहे. पढुचा म�ुदा समज�यावर, आता वेळ आल� आहे आ�हाला अहवालाचा म�ुय भाग समजला.              

जे�हा आपण इमारत स�ु करता त�ेहा आपण पाया घालता आ�ण नंतर आपण तो �वटाने �वट बनवू                

लागतो. �हणनू, जे�हा पाया संपल�, त�ेहा �भतं कशी �दसते ते पाहू इि�छतो. तर, अहवालाची चचा�               

��य�ात अहवालाचा दप�ण आहे. आता, चच�चे त�व काय आहेत आ�ण चचा�चा भाग काय असावा? 

जसे आ�ह� आधी सां�गतले होते क� अहवालाचे म�ुय घटक प�रचय आहेत, नंतर चचा�, नंतर �न�कष�               

आ�ण �शफारसी, याचा अथ� असा क� म�ुय अहवालाचा अहवाल 4 भागांचा आहे आ�ण प�हला भाग               

�हणजे प�रचय . समजा आपण एका �व�श�ट �वषयावर अहवाल �लहाल; एका �व�श�ट �वषयावर,             

आप�या वाचकांना हे जाणनू �यायचे आहे क� सम�या कशाब�दल आहे, कारण अहवालाचा पढुचा भाग              

काह�च नाह�, परंतु म�ुय अहवालाची रचना म�ुय घटकासह आ�ण प�रचयसह स�ु होत.े �हणनू, प�रचय              

क�न दे�याम�ये काह� भाग आहेत �यास सम�येचे �व�लेषण केले जा�यापवू� ��येक सम�या �वचारात             

�या�या लागत.े वाचकांना हे जाणनू घेणे आवडते क� सम�याची पा�व�भमूी काय आहे; ��य�ात काय              

घडणार आहे आ�ण �यानंतर काह� होणार आहे; हे कसे होणार आहे कारण डटेा संकलनावर चचा� करताना                

आ�ह� चचा� केल� आ�ण नंतर डटेाचे �व�लेषण केले पा�हजे आ�ण ते चचा�स�ात केले जाईल. आता,               

अहवालाचा प�रचया�मक भाग �कंवा अहवाला�या म�ुय सं�थेकडे काह� व�तू आहेत �या खया� अथा�ने             

यो�य समजतात. �थम ऐ�तहा�सक पा�व�भमूी आहे; आप�याला सम�ये�या ऐ�तहा�सक पा�व�भमूीची          

आ�ण अ�धकृतत�ेया या �वधानाची आव�यकता आहे. 

आपण असे �हणत असता क� आपण संदभा��या अट� पणू� करता त�ेहा सम�या संदभा��या अट�ंम�ये              

आ�ण संदभ� अट�ं�या �काशनात आ�ण अ�धकृतत�ेया �काशनात नमदू केल� आहे. ��य�ात स�ुवातीचा            

अहवाल. तर, �थम आपण आप�या वाचकांना �करणा�या पा�व�भमूीसह �दान करणार आहात. समजा,            

आपण �दषूण, वायु �दषूण याब�दल बोलणार आहात; समजा, आपण एखा�या �व�श�ट सं�थेब�दल            
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बोलणार आहात िजथे आपण अनपुि�थ�त �कंवा �व�श�ट सं�थेम�ये बोलणार आहात, आपण           

तं��ाना�या वापराब�दल बोलणार आहात आ�ण सव� नैस�ग�क�र�या आप�याला हे �स�ध करणे           

आव�यक आहे कारण आप�याला मा�हत आहे, नाह� ��येक सम�या �या �करणासाठ� तां��क अहवाल             

एक सम�या अस�यास �कंवा सम�येचे �नराकरण करेल असेपय�त ��येक सम�या अहवाल �हणत नाह�             

तोपय�त अहवाल �लह�ले जाऊ शकतात. �हणनू, आपण पा�व�भमूीत पा�व�भमूी �दान करता त�ेहा आपण             

केवळ सं�थे�वषयी न�हे तर सम�येब�दल देखील बोलणार आहात. समजा, कोणीतर� अशा आ�ण अशा             

�े�ातील बेरोजगार��या सम�येवर अहवाल �ल�हणार आहे. �हणनू, �याला �या �े�ाब�दल सं���त           

प�रचय �यावा लागेल, तं��ान �े�ात सांगायचे आहे �कंवा इतर कोण�याह� �े�ात सांगायचे आहे,             

ऑटोमोबाईल उ�योगाम�ये जे काह� असेल. तर, आपण या �करणाची पा�व�भमूी �दान कराल आ�ण             

नंतर प�रक�पना, अथा�तच संक�पना ह� सम�या आहे; हे का ह� सम�या कशी आल� आ�ण आता               

��य�ात काय करावे लागेल; हे सव� आप�याला �या �य�तीने संदभा��या संदभा�त �दान केले आहे �याने               

आप�याला अहवाल �ल�ह�याचे काम �नय�ुत केले आहे. मग, आप�याला सम�येचा �या�ती देखील            

उ�लेख करणे आव�यक आहे; समजा आपण एखा�या सम�येब�दल बोलत आहात; आप�याला �या            

प�रसरातील लोकांवर कसा प�रणाम होणार आहे याब�दल देखील बोलणे आव�यक आहे; �या सं�थेचे             

कम�चार� �कंवा �व�श�ट समदुाय कारण आपण एखा�या �व�श�ट सं�थेम�ये �कंवा समदुायात एखा�या            

सम�येब�दल बोलणार आहात, नैस�ग�क�र�या आप�याला या संधीब�दल देखील बोल�याची आव�यकता          

आहे. �शवाय, ल�ात ठेवा क� आपण अहवालातील सम�येचे �नराकरण करणार आहात आ�णआपण डटेा              

गोळा कर�त असताना; आपणास असे वाटते क� आपण गोळा केलेला डटेा आ�ण आपण तयार केलेला               

अहवाल ��येकासाठ� लागू केला जाऊ शकतो �कंवा �त�याम�ये काह� मया�दा आहेत. तर, आपण डटेा              

गोळा कर�त असताना; कदा�चत आपण काह� अडथळे �कंवा आ�हाने �कंवा जे काह� असेल ते पार केले.                

तर, �वतःच प�रचय क�न देणारा; अहवाल �वत: �या प�रचय म�ये; आपण केवळ डटेा�या             

प�धती�वषयीच बोलणार नाह�, परंतु डटेा डटेा संकलन �कंवा डटेा संक�लत कर�याचा माग� आप�याकडे             

कशाचाह� असेल याचा मी देखील अथ� सांगणार आहे, परंतु ��येक प�धतीम�ये, काह� �माणात मया�दा              

आहे ��येक सो�यशूनम�ये काह� �माणात मया�दा असू शकत.े तर, आपण अहवाला�या मया�दांब�दल            

देखील बोलू शकाल कारण कदा�चत आपण केलेले �न�कष� सव� लागू होणार नाह�त. �हणनूच, आप�याला              

मया�दांचा उ�लेख कर�याची आव�यकता आहे, �यानंतर डटेा संकलनाचे ��ोत आ�ण प�धती येतात,            

आपण डटेा संकलना�या प�धतींवर चचा� कर�त असताना आप�याला आठवते, आ�ह� एक प�धत �हणनू             

�नर��णाब�दल बोललो होतो, तर आ�ह� याब�दलह� बोललो टे�लफो�नक मलुाखत, आ�ह� वैयि�तक           

मलुाखत आ�ण नंतर ��नावल�ब�दल बोललो. परंतु मह�व �हणजे काय ते �हणजे डटेा संकलनाची             

��येक प�धत एक अशी प�धत नाह� जी ��येक �ो�यांना �कंवा ��येक सम�येस अनुकूल करते कारण               

आपण असे �हणू शकत नाह� क� हा अं�तम उपाय आहे. �हणनूच, डटेा संकलनासाठ� आपण अज� केला                

�या प�धतीचा केवळ आपण उ�लेख केला नाह� तर आपण अहवाल �ल�हतता त�ेहा आप�याला असे              

आढळेल क� आपण काह� तां��क अट�ंम�ये आ�ण जे�हा अहवाल पणू� होईल आ�ण आपण ते सधुा�रत               

कर�यासाठ� आ�ण ते वाच�यासाठ� आपण शोधू शकाल क� काह� �व�श�ट तां��क अट� �या �व�श�ट              
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�े�ासाठ� नसतील �कंवा आपण �या �े�ात अहवाल �ल�हला आहे �या �े�ासाठ� नाह�. परंतु नंतर आपला               

अहवाल कोणालाह� वाचता येईल आ�ण ��येकजण शहाणपण सांगते क� आपण काह� �व�श�ट अट�ंची             

प�रभाषा �दान केल� पा�हजे कारण एखाद� कृती करणाया� �य�तीला �कंवा बॉसला आपण जो समाधान              

�दला आहे �यास शवेट� समजले असेल तर ती �य�ती असू शकत नाह� आपण �या �े�ात अहवाल                

�ल�हला आहे �या �े�ातील अनभुव असणे. �हणनू, �व�श�ट अट�ं�या प�रभाषा�वारे काह� �माणात            

�प�ट�करण �दान केले अस�यास, ते सोपे होईल, अहवाल वाच�याचे काय� सोपे होईल आ�ण शवेट�,              

पवूा�वलोकन. �हणनू, जर आपण काह� �व�श�ट अहवालांम�ये या सव� घटकांवर ल� क� ��त केले तर लोक               

या अहवालात �वभागणीचा अहवाल देखील �वभागणीचा उ�लेख करतात, अहवाल या �वभागात �वभागला            

जातो, �थम �वभाग याब�दल आ�ण याब�दल�या दसुया� भाषणाब�दल बोलतो. �हणनू जे�हा प�रचय            

प�रचयानंतर आप�या म�ुय अहवालाचा प�हला भाग तयार करते, त�ेहा सवा�त मह�वाचे �हणजे चचा�             

कशी आहे. 

आता, जर प�रचयाने अहवाला�या वाचनचा माग� �श�त केला तर ��य�ात ह� चचा� आहे िजथे संपणू�               

ना�य घडते �याचा अथ� आपण गोळा केलेला संपणू� डटेा आहे. आता डटेाचे �व�लेषणआहे �हणनूच; जे�हा                

आपण �व�लेषण करता आ�ण तो तां��क अहवाल असेल तर आप�याला सापडले असे डटेा आप�याला              

यो�य �व�लेषण आव�यक आहे कारण आपण याचे �व�लेषण करेपय�त आ�ण आपण जोपय�त याचे             

�व�लेषण कर�त नाह� तोपय�त आपण लोकांना �याचा अथ� समजणार नाह� कारण ते आपले �प�ट�करण              

आहे आ�ण आपले �व�लेषण अ�तशय अनवुां�शक प�धतीने, आप�या अहवाला�या समा�तीपय�त,          

आप�यास तक� ब�ध प�धतीने मदत कर�यास मदत करत.े तर, या चच�चा भाग येथे आहे, परंतु आपण               

आधी सां�गत�या�माणेच आपला अहवाल स�ु झाला होता आ�ण आप�याला अहवालाची सं�या मोजल�            

पा�हजे. �हणनू, आपला प�रचय एक �मांक असेलआ�ण चचा�पासनू, आपण चचा� आ�ण चचा�स�ात चचा�              

क� शकाल, आपण ओळखत असले�या ��येक व�तचेू आणखी �वभाग असतील कारण चच�म�ये            

�वतःचे बरेच �वभाग असतील. तर, आपण �यांना �वभािजत कराल आ�ण येथे दशांश �मांकन अनसुरण              

कराल, आप�याकडे डटेाचे �व�लेषण कर�याची �वातं�य असेल; डटेा गोळा आ�ण सादर केला गेला आहे,              

परंतु डटेाचे यो�य �व�लेषण; खरंच आप�याला आप�या वाचकांना खर� सम�या समजल� पा�हजे आ�ण             

मग ह� सम�या का आल�? डटेा काय करतो, याब�दल सांगा; आपण कशाचाह� एक �व�श�ट कल कसा                

उदभवतो याचे �प�ट�करण व म�ूयांकन क�न आप�या डटेा�वारे आपण देखील ते कसे दश�वू शकता ते               

फार मह�वाचे आहे. तर, आपण यो�य �व�लेषण �दान करणार आहात आ�ण अगद� �प�टपणे आप�याला              

का मा�हत आहे; जे�हा मी �प�टपणे बोलतो; आपण वापरत असले�या भाषबे�दल मला मा�हती आहे,              

अथा�त, आ�ह� भाष�ेया वापराब�दल वेग�या �वभागात आ�ण �यानंतरच चचा�म�ये बोल.ू आपण           

�न�कष�, संशोधन सम�या, आपण तयार करत असले�या चच�सह �यांचे संबंध आ�ण आपण डटेा             

�व�ले�षत करता त�ेहा आपण बोलत असाल, कारण ��य�ात ह� एक �कारची �या�या आहे आ�ण हे एक                

�कारचे �व�लेषण आहे ��य�ात त�ुहाला कोण�याह� �न�कषा�पय�त पोच�यासाठ�. आप�या �न�कषा�मळेु,          

आप�या अहवालाचा �न�कष� आपण तयार केले�या �व�लेषणावर पणू�पणे आधा�रत असेल. उदाहरणाथ�,           
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आपण एखा�या सं�थेम�ये �कंवा सं�थेत अनपुि�थ�त�या सम�येब�दल बोलत आहात, क�पना क�           

शकता क� तथेे बरेच �े� असू शकतात परंतु आप�याकडे डटेा नस�यास आपण �व�ले�षत क� शकत               

नाह� क� लोक असे �हणू शकतात क� ते �ामा�णक नाह�त, ते अनपुि�थत होतात, परंतु जे�हा आपण याचे                 

�व�लेषण करता आ�ण जे�हा आप�यासह डटेा उपल�ध असतो त�ेहा आप�याला समजते क� काह�             

लोकांना वैयि�तक सम�या असू शकत.े मग आपण हे देखील समजू शकाल क� काह� लोक �या               

य�ुनटम�ये प�ुहा काम कर�त आहेत �यांना ते आवडत नाह�, असेह� आप�याला वाटू शकते क� काह� लोक                

�यां�या य�ुनटम�ये �कंवा �त�या य�ुनटम�ये सं�ेषण प�धती�या �कारामळेु �यां�या बॉससह चांगले           

नसतात. प�ुहा, वेगवेग�या �देश असू शकतात, परंतु या सव� �देशांम�ये, आप�याकडे डटेा असेल त�ेहाच              

आप�याला समज�यात स�म होईल आ�ण आप�याला �यांना अथ� सांग�याची संधी �मळेल. �हणनू,            

एकदा आपण डटेाचा अथ� काढला आ�ण �व�लेषण केले क� आपण एखा�या �कारची अनमुान काढत              

आहात �कंवा आपण एखा�या �न�कषा�पय�त पोहोचत आहात. �हणनू, आप�याला �न�कष� सांगणे आ�ण            

वण�न करणे आव�यक आहे. �हणनू, जे�हा आपण वण�न कर�त असता त�ेहा कदा�चत ते कदा�चत एक               

सार�या प�धतीने केले जाऊ शकते असेह� कदा�चत वाटू शकत;े ��य�ात, ते उदाहरणां�या वापरा�वारे             

देखील केले जाऊ शकतात, समजा आपण दहा वषा��या डटेावर काय� करत आहात असे समजा. �हणनू,               

�ा�स�वारे, चाट��वारे �कंवा इतर काह� रेखा�च�ां�वारे तलुना�मक �व�लेषण दश��व�यासाठ� तलुना�मक          

कल दश��व�यासाठ� आपण ते दश�वू शकता आ�ण �या�शवाय �या लोकांसाठ� देखील फायदेशीर आहे जे              

खरोखरच कमी वेळ चालवतात. ते फ�त आलेख आ�ण चाट� पाहतील आ�ण ते समजनू घे�याचा �य�न               

करतील कारण आपण श�दांपे�ा ि�ह�यअुल अ�धक काम करतात हे मा�हत आहे आ�ण �हणनूच ते आहे,               

परंतु जे�हा आपण ते ि�ह�यअुल ठेवत आहात त�ेहा ल�ात ठेवा, ते वा�त�वक �कंवा सम��मत असले               

पा�हजेत आपण �या �कारे चचा� कर�त आहात �या मागा�ने आपण आप�या डटेाचे �प�ट�करण आ�ण              

�व�लेषण कर�त आहात, मा�हतीपणू� अहवालात हे श�य नाह�. परंतु जे�हा हे �व�लेषणा�मक अहवाल             

�कंवा अहवालात ��य�ात प�ुकळ �या�या आव�यक असते त�ेहा आपण केवळ ��नच वाढवत नाह� तर              

आपण देखील उ�र देता. 

पण त�ुह� कसे उ�र �याल? उपल�ध डटेा�या मदतीने तु�ह� उ�र देता. तर, आपण सम�येचे उ�र देतात                

आ�ण शवेट�, बरेच अथ� आ�ण �व�लेषण क�न, आपण ��य�ात चच�ला जवळ जवळआण�याचा �य�न              

कर�त आहात, परंतु आपण �याला जवळून आण�यापवू� आपण वा�त�वकपणे पा�हले क� हे काह�तर�             

क�पना नाह� �कंवा ��तावातनू बाहेर आलेला काह�तर� नाह�. �याऐवजी ते वा�त�वकतवेर आधार�त �कंवा             

त�यावर आधा�रत आहे, अ�यथा आपले �न�कष� �नराशाजनक वाटू शकते आ�ण आपण केवळ आपण             

�न�कष� काढला नसता तर आपण कोण�याह� अथा�ने �कंवा कोण�याह� शोधास केले नाह� असे दश�वेल.              

परंतु जे�हा आपण �न�कष� काढता त�ेहा पहा, �व�लेषणांवर आधा�रत ता�क� क संदभ� आ�ण �नण�य काढा,              

येथे काह� लोक हे समजतात क� �यांना �न�कष� काढावा लागतो. पण �या �न�कषा�वर �यांना वाटते. नाह�,                

�न�कष� पणू�पणे अशा �व�लेषणावर आधा�रत असावा जो �न�कषा�पय�त तथेे कोणतीह� नवीन मा�हती            

नसावी. आपण आप�या बया�च �या�या, म�ूयांकन, तक� आ�ण जे काह� आ�ण आपण हे सव� करत               
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असताना आ�ण आपण �न�कषा�पय�त पोहच�यावर आपण डटेामधनू एक��त केले�या �न�कषा�ने          

��य�ात �दले पा�हजे. आता आप�या ल�ात घे�यासारखी एक गो�ट आहे - आपला अहवाल 30 प�ृठांचा               

असेल तर आपण �न�कष� कसा �लहावा हे कसे �लहायचे. परंतु आपण �ल�हत आहात क� �न�कष�;               

�लहायला जाणे हे अ�यंत सं���त असावे; कदा�चत हे कदा�चत एका प�ृठाचे दोन प�ृठांचे �न�कष� असू               

शकेल, परंतु असे �दसून आले आहे क� लोक वेळ कमी होत आहेत �हणनू �यां�यात �कतीतर�               

वचनब�धता आहेत, �यामळेु बया�च �य�त �यावसा�यकांनी नेहमीच असे �न�कष� काढले आहेत क� ते             

फ�त �न�कष� पाहू इि�छतात आ�ण ते अहवालात असले�या �च�ांसारखे ते पाहू इि�छत आहेत. �हणनू,              

जे�हा आपण �न�कष� काढणार आहात, त�ेहा आपण �न�कष� अगद� थोड�यात �लह�यास �ाधा�य देखील             

देऊ शकता, परंतु नंतर या सव� �न�कषा�कडे ल� �या.परंतु प�र�छेदाम�ये �न�कष� काढणे श�य नाह�              

कारण �न�कषा�ची सं�या देखील मोजल� जाऊ शकत,े परंतु जे�हा आपण �न�कष� काढता त�ेहा ते �न�कष�               

काढतात क� आपला �न�कष� पणू�पणे तयार केले�या �व�लेषणावर आधा�रत आहे. आता, आपण एकदा             

�न�कष� �दान के�यानंतर आपण �वचा� शकता क� एक गो�ट �हणजे - आता, प�ुहा एकदा अहवाला�या               

�या�येकडे परत जा, जेथे आ�ह� �हणालो क� ह� औपचा�रक �वधान आहे. हे ��य�ात �ल�खत �व�पाचे               

एक औपचा�रक तकुडा आहे िजथे �न�कषा�पय�त डटेाचे �व�लेषण केले जाते, परंतु �शफारस �ल�ह�यासाठ�             

आपण �शफारस केलेल� नाह� तोपय�त आपण �वत: वर �शफारस देऊ शकत नाह�, तो �शफारस देणे चांगले                

नाह�. परंतु आप�याला कदा�चत �शफारस कर�यास �कंवा आप�याला �शफारस कर�यास सां�गतले           

असले तर�ह�, आपण �शफारस �लहायला तीन माग� आहेत; मला ता�पुरते �हणायचे आहे; या �न�कषा�वर              

आधा�रत अशा तंतोतंत अथ�; आपण एक �शफारस देत आहात जी कधीकधी �यवहाय� अस�याचे �दसत,े              

असे लोक आहेत जे �शफारसी देतात जे श�य नाह�त. 

�हणनू, अशा कारवाईची �शफारस क� नका जे पूण� केले जाऊ शकत नाह�. काह� लोक �शफारस �ल�हतात                

त�ेहा हे आप�याला मा�हत असलेले एकमा� समाधान असू शकते असे ते �हणतात. न�क�च, नाह�,              

आप�याला मा�हत आहे क� समाकलन आ�ण �यातील �शफारशीम�ये �यि�तम�व या दो�ह�म�ये आ�ण            

�या दर�यान येणार नाह�, आपण �या अहवालात काय घडले यावर आधा�रत एक ��या कर�याची              

�शफारस कर�त आहात. तर, ते एक समाधान �दान करत;े ते �शफारसीस एक �कारची ससुंगतता �दान               

करत,े परंतु काह� लोक जे खरोखरच आ�मक अस�याचे �दसते जे कदा�चत आ�मक अस�याचे �दसत,े              

ते जे�हा एखादा ��या दश��वतात त�ेहा ते कदा�चत असे �हणू शकतात क� ते खरोखर खपू मह�वाचे आहे                 

असे �हणता येईल, या�शवाय ते श�य नाह� केले जाऊ. तर, अथा�तच, आप�याकडे �शफारस दे�याची              

�वातं�य आहे, परंतु आप�या �शफारसीची �शफारस करता त�ेहा आपण काह� �शफारसी बाळग�या            

पा�हजेत कारण आप�या �शफारसीवर आधा�रत काह� कारवाई केल� जाईल आ�ण आपण �या            

�न�कषा�पय�त पोहच�यास आ�ण आप�या �वत: �या शोधाची �शफारस असले�या नैस�ग�क�र�या एक           

सं�ेषण �हणनू अहवाल अयश�वी होईल. �हणनू, एखाद� कृती कर�याची �शफारस करताना, आपण स�य             

देत असताना आपण एक �कारची समतोल राखल� आहे परंतु आपण श�य असले�या ��यांची �शफारस              

कर�त आहात. आता तथेे म�ुय म�ुय सं�था केल� आहे; या अहवालात हे मह�वाचे आहे क� एखा�या                
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अहवालात केवळ म�ुय बाब आ�ण म�ुय भाग नसतो, परंतु एक अहवाल देखील मागे घेतला जातो. आता                

हा ��न आहे क� माग�या �करणात न�क� काय �यायचे आहे आ�ण परत व�तू कशा तयार के�या                

पा�हजेत. जे�हा आपण अहवाल �ल�हत असाल त�ेहा; आपण शोधू शकाल कारण जे�हा आपण अहवाल              

�लहाल त�ेहा आपण एक माग� �लहू शकता िजथे आपण सव� �कार�या �व�लेषणआ�ण म�ूयांकन आ�ण               

सव� �कार�या �व�लेषण �दान क� इि�छत आहात. परंतु असे काह� मु�दे आहेत जे आप�याला वाचू               

शकतात क� वाचकां�या �वचारांचे �वाह रोखू शकते उदाहरणाथ�, आपण डटेा संक�लत केला आहे आ�ण              

आपण ��नावल� �कंवा वैयि�तक मलुाखती�या सहा�याने डटेा एक� केला आहे आ�ण �हणनू जे�हा             

आपण आहात चच��या दर�यान आपण मलुाखतीची जागा �कंवा ��नावल� �दल� अस�यास ते चचा� करणे              

आ�ण ते आप�याला खपू �ासदायक वाटेल. �हणनू, �करणांकडे कोणती बाब असावी हे ठरवताना,             

�नि�चतपणे काह� मा�हतीची मा�हती असणे आव�यक आहे. पण चचा�म�ये ते ठेवणे आव�यक नाह�             

�हणनू ते ��य�ात ठेवता येऊ शकतात कारण ते सहा�यक सा�ह�य आहेत. तर, या सहा�यक साम�ी               

आपण मागे ठेवू शकता आ�ण �याक�रता आप�याला असे वाटते क� बया�च मा�हतीची मा�हती आहे जी               

वाचक जाणनू घे�यास आ�ण समजनू घे�यास इ�छुक आहे; ते कसे समथ�न करतात आ�ण ते कसे �याय                

देतात; आपण �यांना अनेक �वभागांम�ये ठेवू शकता आ�ण ��येक �वभागास नाव देणे आव�यक आहे.              

�यासाठ� आप�याला काह� �कारचे प�र�श�ट आव�यक आहेत. 

अशा मा�हतीचे भाग अ�धक असतील आ�ण �यांची सं�या इतक� असेल तर; आपण �यांना प�र�श�ट ए,               

प�र�श�ट बी आ�ण प�र�श�ट सी म�ये �वभागू शकता. हे केवळ एक अ�यंत �ामा�णकआ�ण खपू �चीपणू�                

वाचक जाणनू घेऊ इि�छत आहे; अहवाल लेखक अशा सम�येवर कसे आले आ�ण नंतर ते कशाशी               

स�लामसलत करतील �कंवा मागील �करणाचा स�ला घेतील जेथे या सव� मलुाखती प�ांवर या ��नांचा              

हा आलेख छापील, या सव� गो�ट� या माग�या �ठकाणी ठेव�या जाऊ शकतात. पढेु संदभा�ची याद� येत;े                

आता जे�हाह� आपण अहवाल �लहाल त�ेहा आपला अहवाल डटेावर आधा�रत असेल परंतु नंतर आपला              

म�ुदा �स�ध कर�यासाठ� आपण �या �े�ातील इतर त�ां�या काह� इतर �नर��णाची मदत देखील             

�यावी आ�ण जसे मी पवू� सां�गतले आहे मा�हती काढून टाकतआहे आ�णआपण नो�स करत असताना,                

आपण दसुया� कोणाचेतर� उ�धरण घेत असाल तर आप�याला �या को�सम�ये ठेवा�या लागतील. परंतु             

आता संदभा��या याद�त एक �थान आहे; जर आप�याला असे वाटत असेल क� आपले संदभ� �कंवा               

आप�या सहा�यक साम�ी आपण काय �हणत आहात हे समायोिजत करतात तर आपण खरोखर             

�ंथसचूीम�ये �कंवा संदभा��या सचूीम�ये ठेवू शकता. आप�याला दोनमधील फरक समजनू घेणे           

आव�यक आहे आ�ण नंतर आप�याकडे एक श�दकोष आ�ण नंतर �नद�शांक देखील आहे. आता सवा�त              

मह�वाची गो�ट �हणजे समजून घेणे होय; आपला अहवाल कसा सादर करावा. आता जे�हा आपणआपला               

अहवाल द�तऐवजीकरण करता त�ेहा; आपण काय करता ते आपण ��य�ात व�ृप�ा�या प�ुतकां�या            

याद�ची याद� देतो, �यातनू आपण आपला अहवाल द�तऐवजीकरणासाठ� मा�हती�या मा�हती�या          

तकु�यांमधनू जन��सची याद� गोळा केल� आहे. आपला अहवाल �कंवा आपले �न�कष� व �शफारसी स�य              
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समज�या जाऊ शकत नाह�त आ�ण �यासाठ� आप�याकडे काह� औ�च�य नाह� आ�ण �यासाठ� आपण             

उ�लेख केला पा�हजे 

संदभ� �ंथसूची तसेच संदभा�ची याद� �दान केल� पा�हजे. आप�याला दोघांमधील फरक समजनू घेणे             

आव�यक आहे. �ंथसचूी �हणजे काय? �ंथसचूी �हणजे ��य�ात आपण �या प�ुतकांचा स�ला घेतला             

आहे �यांची याद� आहे, ते यासारखे डटेा नाह�त परंतु नंतर ते द�ुयम डटेा आहेत आ�ण आपण                

�ंथसचूीम�ये असतील त�ेहा आपण �ंथसचूी �वभागात operated डटेा ठेवणे आव�यक आहे; कदा�चत            

आपण सव� प�ुतके उ�धतृ केले नाह�त. पण एक वाचक �हणनू आपण जाणनू घेऊ इि�छत असाल कारण                

जर आप�या आवडी �टकून रा�ह�या तर आणखी काह� मा�हती देखील घेऊ इि�छतो. �हणनू, जे�हा              

आपण �ंथसचूी �वभागात प�ुतकाचे नाव उ�लेख करणार आहात; ते इतर �े�ातील इतर वाचकांना �या              

�े�ातील �वार�य असले�या इतर लोकांना मदत करेल. �हणनू, यो�य �वेश असणे आव�यकआहे आ�ण              

�यास यो�य �व�पनआ�ण शैल� �ंथसचूी वणा�न�ुमानसुार �दान केल� गेल� आहे, तर आप�याला मा�हत              

आहे क� आप�याला तो कोड सापडला आहे �कंवा संदभ� फार कमी आहेत, तर संदभ� हे क� शकतात                 

तळट�प (footnote) �हणनू वापर�याचा अथ� असा आहे क� जर आपण एका प�ृठावर काह�तर� ठेवत              

आहात आ�ण आपण असाल तर; जर सं�या कमी असेल तर आपण �याच प�ृठावर तळट�पम�ये ठेवू               

शकता. परंतु जर आपणास असे वाटते क� �तथे बरेच आहेत तर आपण या अहवाला�या शवेट� �दलेले काम                 

�कंवा संदभ� �ंथसचूी �कंवा संदभा��या याद�म�ये ते �मांक देऊ शकता. संदभ� आ�ण �ंथसूचीमधील             

मलूभतू फरक हा आहे क� संदभा�ची याद� फारच खास आहे. मला असे �हणायचे आहे क� आपण काह�                 

उ�धतृ केले आहे, तर आपण �याब�दल उ�लेख करणे आव�यक आहे तर �ंथसचूीम�ये ह� संपणू� याद�               

आहे. 

जे�हा आप�याला असे वाटते क� बायबल �ंथसचूीची आणखी वाचन कर�यासाठ� याचा वापर केला जाऊ              

शकतो; दो�ह� मजकूर संदभ� आ�ण इतर काय� �या आपण कदा�चत पार पाड�या असतील आ�ण              

आप�याला वाचक �हणनू इतर लोक देखील �ची क� इि�छत आहेत असे आप�याला वाटत.े जर� सचूी               

�यापक आहे क� आपण �या सवा�कडून �यास स�ूचत केले आहे �कंवा �या सवा��वारे उ�धतृ केले आहे परंतु                 

वाचकांसारखे आहे; ते �नि�चतच, �या संदभा��या संदभा�त जा�यात �वार�य बाळगतील जसे मी आधी             

सां�गतले होते तचे आपण आप�या अ�यासा�या मजकुरात �कंवा आप�या अहवाला�या मजकुरात           

उ�धतृ केले आहे, परंतु नंतर करत आहात. �हणनू, आपण कोण�या शैल�वर अनसुरण करणार आहात              

यावर बया�च मागा�वर अवलंबनू राहत;े तथेे अनेक उ�धरण शैल� आहेत �यात �वशषेतः �व�ान लोक              

एपीए शैल�चे अनसुरण करतात आ�ण सामािजक �व�ानांम�ये ते आमदार द�तऐवज शैल�चे अनसुरण            

करतात. 

परंत,ु �ंथसचूी तसेच संदभा��या याद�म�ये ��व�ट कर�याचा आदेश आपण समजनू घेतला पा�हजे. तर,             

�थम लेखक लेख आहे, परंतु आपण लेखकांचे नाव �दान करता त�ेहा, आपण ते तळट�पम�ये              

�ल�ह�यास; हे संपणू� आहे; तर, जर आपण ती �ंथसचूीम�ये �लहून ठेवल� तर आप�याला मा�हत              
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असले�या टोपणनावाने �ारंभ होईल; जर लेखकाचे नाव हे�ी �व�लय�स असेल तर. तर, �व�यम �थम,              

�व�प�वराम येईल आ�ण �यानंतर हे�ी येईल, आपण एपीए शैल�त �याचे अनसुरण कर�त असाल तर; हा               

वषा�चा लेखका�या नावावर येतो तर, वष� शवेट� �दलेले आहे. आ�ण नंतर संपादकाचे नाव �कंवा प�ुतकाचे               

नाव आ�ण नंतर �काशन �थाना�या मालकाचे नाव, �यानंतर �काशन वष� आ�ण �यानंतर प�ृठ �मांक              

आ�ण नंतर अनेक �कार अस ूशकतात. 

समजा; कधीकधी आपण एका प�ुतकातनू उ�धतृ करता �यात एक लेखक आहे आ�ण दसुया� �संगी              

आपण दोन लेखकां�वारे प�ुतक उ�धतृ केले आहे. कधीकधी एका प�ुतकातनू 3 लेखकां�वारे. कधीकधी,             

ते कॉप�रेट लेखकाने केले आहे, कधीकधी, ईमेल ��व��या�वारे देखील होते; कधीकधी, तो व�ृप� लेख              

आहे; कधीकधी, ते प�ुतकात �नबंध जार� करते; कधीकधी, ते संपा�दत केले�या प�ुतकांमधनू होत;े             

कधीकधी, ते काह� संशोधनातनू होत;े कधीकधी, ती एक सारखीच असत.े �हणनू, आपण वेगवेग�या             

�कारची मा�हती �दल� आहे आ�ण आपण ती उ�धतृ करणार आहात. आपण �या शैल�चे अनसुरण कर�त               

आहात �यानसुार मी आपण एक �ंथसचूी कशी �लहू शकतो याचे उदाहरण पाहू या. आपण असा �वचार                

केला आहे क� आपण MLA शैल��या बैठक�चे अनसुरण कर�त आहात, तर आप�याला यासारखे अनसुरण              

करावे लागेल; उदाहरणाथ�, आपण एखा�या गो�ट�ब�दल बोलत अस�यास. 

संशोधन लेखां�या लेखकासाठ� आपणास MLA हँडबकुकडून उ�धतृ केले गेले आहे, हे पाहता लेखकांचे             

नाव जोसेफ �गबा�डी आहे. तर, प�हले नाव योसेफ आहे, परंतु हे टोपणनावाने स�ु होईल आ�ण मग                

योसेफ येईल आ�ण नंतर प�ुतकाचे नाव इटा�ल�सम�ये जोडले जाईल आ�ण नंतर �या �ठकाणी जोडले              

जाईल. समजा ते �यूयॉक� हून आले तर आ�ह� �ययूॉक� आ�ण मग �ेसचे नाव �लह�न; जर तो ���टस हॉल                 

असेल तर; �यानंतर ���टस हॉल �कंवा ओयपूंड. पण एपीए�या संदभा�त; ह� 2009 �ग�ल� जोसेफसारखीच              

येईल जे�हा ती वत�मानप�ातील लेख असेल तर; नैस�ग�क�र�या; आ�ह� सहयोगी �कंवा लेखकाचे नाव             

�ल�हतो आ�ण मग आ�ह� लेखाचे शीष�क �ल�हतो आ�ण �यानंतर आ�ह� जन�लचे नाव �कंवा व�ृप�ांचे              

नावह� कधी कधी इटा�ल�ससारखे लोक �ल�हतो. कधीकधी, जे काह� श�य आहे �या प�धतीनसुार ते              

अधोरे�खत करतात आ�ण आप�या सं�थेम�ये जे काह� �यावहा�रक आहे ते आपण अनसुरण करणे             

आव�यक आहे. 

पढु�ल श�दकोष आहे, ��य�ात श�दकोष आहे जो आप�याला सव� तां��क अट�ंची याद� देतो परंतु नंतर हे                

वणा�न�ुमे देखील �दान केले जात.े सांगा, जर मला एका �व�श�ट श�दात �ची असेल तर नैस�ग�क�र�या               

मी श�दावर जाऊ आ�ण जर सं�या कमी असेल तर पहात असेल तर; जर सं�या 10-20 पे�ा जा�त असेल                  

�कंवा शकेडो �हणा�यास श�दकोष �दान करणे श�य नाह�, तर श�दकोष �दान करणे खरोखर अ�नवाय�              

आहे. श�दा�या बाबतीत, आणखी एक गो�ट आहे जी एखा�या अहवालात देखील जोडल� जाऊ शकत.े हा               

�नद�शांक आहे. अ�यंत द�घ� अहवालांम�ये केवळ एखादे अन�ुम�णका असू शकत,े समजा आप�याला            

एखा�या �व�श�ट भागाकडे जायचे आहे. �हणनू, �नद�शांकात, आप�याला �दसेल क� �नद�शांक           

वणा�न�ुमानसुार देखील �यवि�थत आहे, परंतु यास म�ुय �वषय आ�ण नंतर उप-�वषयक �हणनू �दले             

 333  



जात.े आता, आप�याला एकदा या अहवालातील सव� संरचना�मक घटक मा�हत झा�यानंतर, अहवाल            

�ल�ह�यास तयार हो�यासाठ� आपण यो�य मनःि�थतीत आहात. परंतु बया�च मा�हती असणे आ�ण            

अहवाला�या संरचना�मक भागाब�दल मा�हती असणे ल�ात ठेवा; आपण कोण�या �कारची भाषा लागू            

कराल �याब�दल जाणनू घेणे अ�यंत मह�वाचे आहे �कंवा आपण अहवालाचा खचा�साठ� वापरता त�ेहा             

आपण वापर कराल. ��य �म�ानो! अहवाला�या लेखकां�माणे, आप�याला अ�त�र�त सावध�गर�          

बाळग�याची आ�ण सावध�गर� बाळग�याची आव�यकता आहे कारण आपला अहवाल केवळ          

आप�यासार�याच न�हे तर आप�या सं�थेचा सद�य देखील आहे कारणआप�या सं�थेची संपणू� ��त�ठा             

देखील �या �कार�या अहवालांवर अवलंबनू असते �या सं�थे�या �यावसा�यकांनी मसदुा तयार केला            

�कंवा �ल�हला. �हणनू अहवाल तयार करताना काळजी �यावी लागते, परंतु ती केवळ मा�हतीच नाह�. ह�               

मा�हती कशी �दल� जाईल �कंवा परु�वल� जाणार आहे? भाषचेा स�ूम वापर क�न, जेणेक�न अहवाल              

काय आहे हे ��येकाला कळेल आ�ण ��येकजण सम�येचे �नराकरण जाणनू घे�यात मदत करेल. मला              

आशा आहे क� या रणनीती आ�ण अहवालाची संरचना दो�ह� समजनू घे�या�वारे आपण एका             

अहवालाब�दल �वचार कर�यास स�ुवात करणार� यो�य मनि�थतीत आहात. परंतु अहवाल          

�ल�ह�याआधी आपण कशा �कारची भाषा वाप� शकतो हे समजनू घे�याचा �य�न क�या. पढु�या             

�या�यानात आ�ह� अहवाला�या भाषबे�दल बोलणार आहोत. तोपय�त खपू खपू ध�यवाद.  

 

 334  



 

सॉ�ट ि�क�स 

 (Soft Skills) 

डॉ. �बनोद �म�ा, 

मान�वक� व सामािजक �व�ान �वभाग, 

इं�डयन इंि�ट�यटू ऑफ टे�नॉलॉजी, �रक� 

 �या�यान - 38 

अहवालाची शैल� भाग I 

 

नम�कार! शभु �भात आ�ण शभु कौश�यांवर ऑनलाइन �या�यानांम�ये �वागत आहे. सॉ�ट           

ि�क�सवर�ल आम�या �या�यानां�या दर�यान, आ�ह� स�या तां��क अहवालांवर चचा� कर�त आहोत, जे            

आज�या �दवसात �यवसाया�या काया�चा एक भाग आहे. मागील �या�यानात आ�ह� अहवालाची           

प�रभाषा, अहवालांचे �कार आ�ण अहवाल �ल�ह�यात मदत क� शकणाया� �व�वध धोरणांब�दल बोललो.            

धोरणे चचा� करताना आ�ह� डटेा संकलना�या �व�वध प�धतींब�दल बोललो �यामळेु आपण डटेा            

संक�लत कर�यात स�म होऊ शकता, नंतर �यानंतर सं�थेचे आ�ण सं�थेचे म�ूयांकन केले जाऊ शकत.े              

परंतु एकदा आपण साम�ीचे म�ूयमापन केले आ�ण आप�या अहवालाला �परेष�ेया �व�पात एक            

आवरणा�मक �व�प �दले क� आता अहवाल �ल�ह�याची वेळ आल� आहे कारण आ�ह� �ल�खत             

अहवालांब�दल बोलत आहोत परंतु मौ�खक नाह�. �हणनू, आप�याला मा�हत असले�या �ल�खत           

अहवालास �ल�हणे आव�यक आहे. आ�ण जे�हा आपण अहवाल �लहाल त�ेहा आप�याला शैल� �कंवा             

भाषबे�दल �वचार करावा लागेल, जे�हा आपण या शैल�ब�दल बोलता �कंवा आ�ह� �या भाषसे शैल�चे              

घटक देखील �हण ूशकतो कारण ह� त�ार �ल�खत असल� पा�हजे. 

तर, जे�हा आपण शैल��या घटकांब�दल बोलतो त�ेहा आपले ल� म�ुयतः भाष�ेया भागावर असेल.             

त�ार न�दवताना कोणती भाषा असावी? आ�ह� आधीच �व�वध भाषणात बोललो आहोत क� तां��क             

द�तऐवजाम�ये वेग�या �कारची भाषा असेल जी सामा�यपणे भाष�ेया वापरापासनू म�ुत आहे. परंतु            

जे�हा आपण अहवाल भाषबे�दल बोलत असतो त�ेहा आपले �व�श�ट ल� हे �या भाषवेर असते �याचा               

अहवाल आपण �ल�हताना आ�ह� �वीकारला पा�हजे. ��न हा आहे क� अहवाल लेख �कंवा अहवालाची              

भाषा इतर �व�पापे�ा वेगळी आहे? भाषते वापर�या जात असले�या भाषचेा वापर आपण अ�रात             

वापरले�या भाषपेे�ा वेगळा आहे का? अथा�त, जे�हा आपण प� �लहाल �कंवा जे�हा आपण मेमोस �लहाल               

त�ेहा ते लहान अहवाल असतील, वापरलेल� भाषा थोडी वेगळी असेल. परंतु जे�हा आपण अहवालासाठ�              

एखा�या भाषचेा वापर करता त�ेहा आप�याला हे ल�ात �यावे क� हे केवळ वा�यच नाह�, कारण अ�याप                

30 प�ृठे 35 प�ृठे �हण�यासाठ� अहवाल पुढे चालू ठेवला जाऊ शकतो. परंतु आपण ते कर�यास जात                
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असताना आप�याला केवळ वा�यांची आव�यकता नसते. आप�याला प�र�छेदांची देखील आव�यकता          

आहे, आप�याला श�दांची देखील आव�यकता आहे परंतु नंतर ��न हा कोण�या �कारचा श�द आहे. तर,               

आज आप�याला अहवाला�या �लखाणावर अ�धक ल� क� ��त करावे लागेल. आ�ण असे करताना आपण             

अहवालाची भाषा कशी �वभािजत करणार आहोत हे आपण पा�हले पा�हजे. आ�ण आ�ह� अहवाल �ल�हत              

असताना वेगवेगळे धोरण लागू होतील. �हणनूच �थम, हा प�र�छेद आहे क� नाह� हे आप�याला ठाऊक               

आहे �कंवा हे वा�य आहे, ��येक वा�यात श�दांचे �म�ण असते. तर, नैस�ग�क�र�या आप�या अहवालात              

श�दांचा संयम असेल परंतु ��न असा आहे क� जर आपण एखा�या �व�श�ट �वषयाब�दल �कंवा एखा�या               

�व�श�ट �वषयाब�दल बोलत असाल तर �वशषेत: तां��क अहवालात, कारण ह� भाषा तां��क आहे कारण              

भाषा असणे आव�यक आहे तां��क आता तां��क आ�ण सामा�य भाषा असलेल� भाषा यां�यात मलूभतू              

फरक काय आहे? आप�या अहवाला�या वाचकां�माणे, मागील �या�यानात आपण चचा� के�या�माणे,           

आप�या वाचकांम�ये �भ�न पा�व�भमूी असले�या लोकांम�ये समा�व�ट असू शकत.े �हणनू, जे�हा ते            

आपले अहवाल वाचतील त�ेहा आप�याला �यांची पा�व�भमूी, �यांचे �ान पहावे लागेल. कारण �या सवा�चा              

अहवाल अहवाला�या लेखक �हणनू यो�य नाह� �कंवा आपण �या �कारे आहात �या �वषयाशी प�र�चत              

नाह�. �हणनू, आप�याला श�दांचा वापर �वचारात घेणे देखील आव�यक आहे. 

तर, आमचे प�हले ल�य �हणजे कोण�या �कारचे श�द पहावे. तर, �थम श�दांची �नवड आ�ण श�दां�या               

�नवडीम�ये आप�याला मा�हत आहे क� श�द एकतर श�दांचे श�द आहेत �कंवा ते काया��मक श�द आहेत,               

परंतु एका अहवालातील एखा�या भाषचेी काय��मता आ�ण �व�श�टता स�ुनि�चत कर�यासाठ� आ�हाला           

�मवार� लावावी लागते आ�ह� वापरत असलेले श�द. अहवाल तां��क अहवालात तां��क �व�पात आहे.             

�हणनूच, असे बरेच �नयम असतील जे आपण आप�या रोज�या जीवनात वाप� शकत नाह�. �हणनू              

आ�ह� काह� श�द वापरणार आहोत जे तां��क आहेत, काह� वेग�या श�द आहेत जे वेग�या �वषयावर               

आहेत. �हणनू, जे�हा आपण श�द व वा�ये �नवडतो त�ेहा �थम गो�ट �हणजे आपण मं� घेव.ू आ�ण मं�                 

हे आपण पाह�याचा �य�न क�या क� आपण ि�लच वापर�यापासनू कसे टाळू शकतो आता एक श�द               

ि�लच असू शकतो, जे�हा आपण अहवालाब�दल बोलत असतो त�ेहा आपण फ�त श�दांवरच मया�दा ठेवू              

शकत नाह�. परंतु आपण वा�यांश phrases वापरत असाल. आ�ण हे श�द आ�ण वा�य वा�ये तयार               

करतील. आ�ण नंतर हे वा�य प�र�छेदांम�ये �वक�सत केले जातील. आता, वाचक �वचारात �या कारण              

वाचकाने ह� �रपोट� वाचल� पा�हजे; अहवाल म�ुय ल� क� ��त करणे आहे. आता बरेच लोक सामील आहेत,                

�यांना कारवाई करावी लागेल. प�हला �हणजे मी �हणजे त�काळ बॉस �कंवा आपला ता�काळ अ�धकार�              

�कंवा आपला अहवाल अ�धकार� जो कारवाई करेल. पढेु, आपल� त�ार सोड�वल� जात आहे �कंवा एखाद�               

सम�या �कंवा वेगळी सम�या आहे क� ती वेगळी गो�ट आहे, परंतु मग आ�हाला आप�या डटेाची खा�ी                

क�न �यावी लागेल, आम�याकडे असलेल� मा�हती आम�याकडे आहे आ�ण ती मा�हती सादर करावी             

लागेल �ल�खत प�धतीने सादर केले. �हणनू, �ल�खत प�धतीने सादर करताना, आपण श�दांचा वापर             

करणार आहोत कारण आपण असे �हणत आहोत क� श�दांचे �व�श�ट अथ� नाह�त. हे वा�तव �हणजे               

�पीकर �याचा अथ� आहे. �पीकरला अथ� आला आ�ण संदभा�नसुार �पीकरने �याचे श�द �नवडले. तर,              
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�थम आपण कोण�या �कारचे श�द प�हले आहे ते पाहू या, मग आपण �या सव� गो�ट� प�रभा�षत क�.                 

मग अनाव�यकता आ�ण मग छळवणकू. आता तमु�या मनात एक ��न येत आहे जो ��य�ात आहे. पण                

�यापवू� आपण असेह� �हणावे क� आपण आप�या अहवालात देखील काह� श�दांचा उपयोग क� शकाल              

�याचा वापर करावा लागेल, परंत ुनंतर �े�क �कंवा वाचक �यांना प�र�चत नाह�त. 

मला असे �हणायचे आहे क� परक�य श�द आ�ण वा�ये कधीकधी कधीकधी आप�याकडे सकारा�मक वेळ              

असू शकतात. तर, आपण सं���ता�रांचा वापर कर�त असाल परंतु क�पना करा क� आपण सं���तर              

वापरता तर आप�या वाचकाने �या सं�ेपांचे संपणू� श�द देखील जाणून घेतले पा�हजे. �हणनू आता असा               

स�ला आहे क� आपण एक �कारचा आवरण तयार कर�यासाठ� �कंवा एखा�या �कारचे प�र�चत तयार              

कर�यासाठ� �वतःला अ�धक आ�ण अ�धक ��तबं�धत कर�याचा �य�न केला पा�हजे, आता श�दां�या            

वापरा�वारे हे प�र�चत कसे तयार केले जाऊ शकते. आता समजा दोन �य�ती एक इंिज�नयर आहेत तर                

दसुरा डॉ�टर आहे. �हणनू, जे�हा ते सं�ेषण कर�त आहेत �कंवा जे�हा ते एकमेकां�या त�ार� वाचत               

आहेत, त�ेहा �यांना समजेल का? कारण डॉ�टर �वत: �या ट�म�नो�लसचा वापर कर�त अस�याने             

अ�भयंता �वत: �या ट�म�नोलॉजीचा वापर कर�त असेल आ�ण दर�यान�या काळात अडचण �कंवा            

अडचण दरू हो�याची श�यता असत.े �हणनूच, आपण अहवाल �ल�हणार अस�याने अहवाल लेखक            

�हणनू आप�याला काय करावे लागेल हे आप�याला पाह�याची आव�यकता आहे. कारण आपणास            

आप�या सव� वाचकांचे �तर समजत नाह� �हणनू तथेे �तसरा माग� आहे आ�ण कमीत कमी प�र�चत               

असले�या श�दांचा वापर कर�याचा �तसरा माग� आहे. आता ��न असा आहे क� आपण श�दांब�दल              

बोलता त�ेहा, नथनील हथॉन�ने श�दांब�दल काय �हटले ते पाहूया. ते �हणतात कारण लेखक �हणनू              

आ�ह� श�द वापरतो, परंतु नंतर कधीकधी आपण क�ठण श�द वापरतो आ�ण आपण अशा कठ�ण              

श�दांचा वापर करतो जे वाच�यासाठ� जात असले�या इतर �य�तीची समजबु�धी लागू करतात. 

तर, नॅथनील हथॉन�ने काय �हटले ते आपण पाहूया, "श�दकोशात उभे असणारे श�द �नद�ष आ�ण              

श�तीह�न आहेत कारण ते चांग�या आ�ण वाईट गो�ट�ंब�दल �कतपत �भावी आहेत." याचा अथ� �प�ट              

आहे क� श�द ते पावर�हत अथा�ने �नद�ष अस�याचे दश�वू शकतात �यायोगे वापरक�या�स खरोखर श�द              

साम�य�वान बन�व�याची श�ती असत.े कधीकधी वापरक�या�ला जर� मा�हत नसते तर�ह� �याला �या�या            

वाचकां�या पा�व�भमूीब�दल मा�हत नसत.े �हणनू, तो एक श�द वापरतो, परंतु �या श�दात अडचण येऊ              

शकत.े आता, जे�हा आपण श�दांशी �यवहार कर�त आहात, तथेे काह� गो�ट� आहेत �या आपण ल�ात               

घेत�या पा�हजेत. कृपया, आपण अहवाल �ल�हत असताना, असामा�य असा श�द वाप� नका जो श�द              

असामा�य कसा असू शकतो याब�दल मी तु�हाला अनेक उदाहरणे देऊ. �हणजे जे�हा त�ुह� ��येक वेळी               

�ल�हत असाल त�ेहा त�ुह� श�दांचा वापर करता आ�ण नंतर क�पना करा क� तमुचा वाचक तमु�या आधी                

आहे. तर, जर आपण आपले �वचार ल�ात ठेवता तर आपण वाचकांना नैस�ग�क�र�या आप�या             

वाचकांसाठ� �ववेकब�ुधी असेल. मी आप�या वाचकांसाठ� सहानभुतूी दश��वतो कारण वाचक कदा�चत           

�या श�दाशी प�र�चत नाह�. �हणनू, बौ��धकत�ेया वायसुाठ� फ�त असामा�य श�द �नवडले गेले आहेत.             

असे बरेच लोक आहेत जे �वत: ब�दल देखील �वचार करतात. जे�हा आपण कदा�चत काह�तर� �ल�हत               
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असाल त�ेहा कदा�चत आपण ते इतके श�द उ�चार�यासाठ� �वचार करत असाल कारणआप�यास अशी              

क�पना आहे क� जर आपण ते श�दशः �लहून घेतले तर ते खपू आकष�क होईल आ�ण हे समजले                 

जाईपय�त ते अपील क� शकत नाह�. �हणनू, जे�हा आपणास असे �हणायचे असेल त�ेहा ते असे लोक                

आहेत जे या सम�येचा सामना कर�त आहेत. �हणनू, ते �यांचे �ान लागू कर�याचा �य�न करतात आ�ण                

ते असे करतात क� अडचणींचे �तर कसे समजले जाणे हे आता कठ�ण आहे. आप�याला अडचण पातळी                

समजू शकत नाह� �हणनू आपण अ�धक �व�श�ट अस�याचे �य�न क�या, श�द वापरताना आपण             

सावध�गर� बाळग�याचा �य�न क�या. कठ�ण असले�या श�दांऐवजी प�र�चत श�द वापरा. जे�हा आपण            

�व�श�ट श�दांब�दल बोलतो त�ेहा आ�ह� आप�याला अनेक उदाहरणे देऊ. 

उदाहरणाथ�, जर मी �हणावे क� बहुतके नवीन ऊ�मायन क� �ाब�दल बहुमत �यां�या मतानसुार �वभागले             

गेले तर वा�य पहा. या वा�यात बहुमत �यां�या मतानसुार �वभागले गेले आहे. आता बहुतके �हणजे 60                

ट�के, 70 ट�के, 80 ट�के, परंतु नंतर आपण एक �प�ट�करण �हणनू त�ार लेखक �हणून हे �प�ट केले                 

पा�हजे कारण आप�याला समजनू घे�याची गरज आहे. �हणनू, आप�याला काय कर�याची आव�यकता            

आहे ते आप�याला अ�धक �व�श�ट असणे आव�यक आहे आ�ण मा�या ��य �म�ा, आपण कसे �व�श�ट               

असू शकता. आपण 70 ट�के, 60 ट�के, 80 ट�के �हणुन �व�श�ट असू शकता. कारण आपणास मा�हत                

आहे क� लोक धैया�ने �य�न क� नये आ�ण �या श�दाचा अथ� शोधनू लोक �वत: ला �ास देत राहू नयेत                   

अ�यथा काय होईल? लोक �या अहवालास सोडतील आ�ण ते वाचणार नाह�त आ�ण जर �यांनी आपला               

अहवाल वाचला नाह� तर, आप�या अहवालात कोणतीह� कृती नाह�. �हणनूच सांगायचे आहे क� जर              

आपण साधा आ�ण प�र�चत श�द वापरला तर कदा�चत काय� सोपे होईल. 

आता मी त�ुहाला अनेक उदाहरणे देऊ शकेन आ�ण आज आप�याला �लाइ�सवर अ�धक ल� क� ��त              

करावे लागेल. कारण आ�ह� भाष�ेया सम�येवर चचा� कर�त आहोत आ�ण आपण मा�या ��य �म�ांना              

ओळखत आहात, ह� अशी भाषा आहे जी �लपी�या संदभा�त श�� �हणून काय� करत,े बोल�या�या              

बाबतीत, परंतु जे�हा आपण अहवाल �ल�हत असाल त�ेहा आपला म�ुय हेतू समजतूदारपणा स�ुनि�चत             

करा, �हणनू प�र�चत असले�या श�दांचा वापर करणे आव�यकआहे. आता, आपण हे उदाहरण पाहू या, हे                

सांगत:े �योगशाळेत केले�या �योगाचे प�रणाम सधुारणे आव�यक आहे. आता, जर मी त�ुहाला            

�ामा�णकपणे �वचारतो तर त�ुहाला समजतूदारपणाचा अथ� समजला आहे �हणजे मला मा�हत आहे क�             

त�ुहाला ते मा�हत आहे, परंतु सव� लोकांना मा�हत नाह�. प�ुहा एक वेगळा श�द आहे �याचे प�रणाम आहे.                 

�हणनूच, या वा�या�या लेखकाने काय करावे हे लोक नेहमी ग�धळात पडतात. आता जर असे वा�य               

आपण ओलांडत असाल �कंवा आप�याला चांगले �लहायला आवडत असेल तर दसुरा �वचार करा आ�ण              

मग ते बदला. आ�ण बदलनू आ�ण जे�हा आपण बदल करता त�ेहा आपण ते सोपे करता आ�ण                

आप�याला ते �भावी बनवावे लागते. हे सोपे आहे क� काह�तर� �भावी आहे. �हणनू, वा�य सधुा�रत करा                

आ�ण आपण सधुा�रत केले तर आप�याला ते सोपे होईल असे वाटते कारण श�द बरेच मोठे असू शकतात                 

आ�ण श�द लहान असू शकतात, परंतु जे�हा आपण एक अ�तशय तां��क �व�पाचा अहवाल �ल�हत              

असाल त�ेहा आपण देखील �याचा सामना कराल एखाद� श�द ठेवणे कठ�णआहे. �हणनूच, समान वा�य               
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द�ु�त क�न काळजी �या आ�ण वा�याचा वापर करा. आपण हे वा�य मी सधुा�रत केले आहे का ते पहावे                  

- �योगशाळा �योगाचे प�रणाम स�या�पत केले जावे. मला असे वाटते क� इं�जीचे मूलभतू �ान असलेले               

एक सामा�य �य�ती देखील ते समजेल. �हणनू, आपले वा�य आम�या वा�यांना बोलू नये �हणनू हे               

आमचे ल� क� ��त असावे कारण ��येकजण ��येकास हे आता पाहू शकत नाह� आ�ण नंतर �थसॉरस               

�कंवा श�दकोशासह मी �हणत आहे. आ�ण ��य�ात तसे नस�यास आपला अहवाल वाचला जाऊ शकत              

नाह�, �हणनूच आपल� �प�टता जर सगुमता स�ुनि�चत कर�त नसेल तर. प�ुहा, आपण दसुया� वा�याकडे              

पाहू शकता जेथे आप�याला आढळेल क� काह� अप�र�चत श�द वापरले गेले आहेत. वा�य काय आहे ते                

पहा: शा���ां�या दा�याची स�यता यो�य �माणीकरणाची आव�यकता आहे. मला असे �हणायचे आहे            

क� येथे वापर�या जाणाया� खरे श�द सामा�य लोकां�या समज�यापासनू कठ�ण आहेत. खरेपणा �हणजे             

मला या ख�या अथा�चा काय अथ� होतो? तर, जर आपण ते सोपे केले आ�ण स�यतऐेवजी �हणावे तर                 

आपण स�य �हणू आ�ण �माणीकरणाऐवजी आपण परुावे �हण,ू गो�ट गो�ट� अ�धक सुलभ होतील. तर,              

आ�हाला सांगा क� शा���ां�या दा�याचा स�य परुावा आव�यक आहे आ�ण वा�य वाच�यायो�य आहे हे              

वा�य समज�यासारखे आहे, परंतु हे फ�त कठ�ण श�दांचे ��नच नाह� तर ��य�ात हा वापर करणाया�               

वापरक�या�चा ��न आहे. आता या श�दांचा आढावा �या, जर या श�दांचा अहवाल एखा�या अहवालात              

�कंवा तां��क द�तऐवजात वापरला गेला असेल तर जे कोणी कारवाई करणार आहेत आ�ण वाचतील              

�यांना ते खपू अवघड वाटेल आ�ण लवकरच ते सोडतील कारण �यां�याकडे नाह� वेळ आ�ण स�या�या               

जगात आपण सगळे वेळ कमी कर�त आहोत. 

जाग�तक अपॉजी पहा, आपण हा श�द अपॉजी का बदलू शकत नाह� आ�ण क�ा �हणू शकत नाह�, प�ुहा                 

एक श�द कॅमरॅर�. मला असे �हणायचे आहे क� अशा अवघड श�द का �नवडणे? अशा प�रि�थतीत               

आप�याला �या श�दांना प�र�चत श�दात बदलणे आव�यक आहे. हे श�द कठ�ण आहेत. मी इथे ठेवलेला               

शवेटचा श�द �हणजे आपण �वे�छेने परेुसे आहात हे मा�हत आहे कारण बहुतांश वेळा लोक हे वाप�न                

पहायला �मळतात कारण �यांचा वापर क�न ते कदा�चत �यां�या ब�ुधीची वायु दश��वतात. सांगा, ते              

कचया�सारखे श�द वापरतात. आ�ण ते �हणतात, यासारखे वा�यदेखील तयार करा - �या�या            

ग�धळले�या भाषणात �वचारांचा सहभाग नसतो. आता हा एक अवघड श�द आहे आपण �न�पयोगी बोलू              

आ�ण प�ुहा आपण एकतनेे बोलू शकतो, आ�ण आपण फ�त एक�याने बोलू शकतो, आ�ण जर आपण               

फ�त �या�या ब�ुधीने बोललो तर �याज नसणे, ससुंगततचेा अभाव, सम�वय नसणे, सहकाया�ची            

कमतरता, �म�ांनो आप�याला मा�हत असले�या एका श�दात �भ�न अथ� असू शकतील अशा श�दांसाठ�             

जातील. कारण आप�याला मा�हत आहे आ�ण आपण एखाद� अवघड श�द अस�याचे आप�याला वाटत             

अस�यास, आपण �व�श�ट लेखन कसे क� शकता, हे आप�याला मा�हत आहे �हणनूच मी आ�ण वेळ               

असे �हणत नाह� क� आपण काह� �ल�हले आहे त�ेहा कृपया पनुराव�ृी करा. आ�ण जे�हा त�ुह� संशो�धत                

करता त�ेहा त�ुहाला जग बदल�याची गरज वाटत,े त�ुह� कसे बदलता? आप�याला एक श�द मा�हत              

असणे आव�यकआहे जे एक श�द अ�धकच कठ�णआहे, एक श�द जे अ�धक सामा�य आहे, एक श�द जो                  

एक पया�यी श�द आहे. �हणनू, समानाथ� श�द जवळ�या अथ� आहेत आ�ण ते मदत करतात. पढेु               
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कधीकधी आप�याला प�ुहा सापडले, काह�वेळा लोक सधुारकांचा वापर करतात. आता हे सधुारक काय             

आहेत? सधुा�रत करा, आप�याला सधुा�रत मा�हत आहे, आप�याला सधुा�रत देखील मा�हत आहे. मी             

खरोखर काय सधुा�रत केले आहे ते सधुा�रत करते हे ��य�ात �प�ट करते. �हणनू, जे�हा आपण वा�ये                

दसुया� �ठकाणी वापरत आहात त�ेहा आप�याला ते हवे आहे क� नाह� हे आप�याला �मळेल �कंवा नाह�,                

काह� मॉ�डफायस� ���ट झाले आहेत आ�ण या मॉ�डफायस� �कंवा या �वशषेणांनी - ते ��य�ात वाचकांना               

एका श�दापासनू दसु�या श�दात हलवतात. 

याचा अथ� असा आहे क� �यांना पढेु जाणे आव�यक आहे, आप�याला मा�हत आहे क� जर आपण या                 

�लाइ�सवर ल� क� ��त केले तर आप�याला काह� उदाहरणे देखील �दलेले असतील तर आपणास प�हले              

वा�य �दसेल, तर आपणास असे वाटते क� जर आपण हे बदलले असते तर ते कदा�चत चांगले झाले                 

असत.े उदाहरणाथ�: बांधकाम �वभाग अशा नवीन आ�ण कादंबर�ची रचना कर�यासाठ� सव� �शंसा आ�ण             

�ेय पा� आहे. आता, हे श�द पहा, असे दोन श�द आहेत जे आप�याला जवळजवळ कोण�या संशोधक                

�कंवा �वशषेण, �ततुी आ�ण �ेय मा�हत आहेत. तर, केवळ एका श�दासाठ� फ�त नवीन आ�ण              

कादंबर�साठ� एक श�द वापरा, केवळ माझा अथ� �हणजे अथ� �था�पत कर�यासाठ� आपले काय� असावे.              

आ�ण जे�हा वाचक काह�तर� वाचत असतात त�ेहा वाचकांना पढेु जायचे आहे असेह� वाचकांना वाटते.              

प�ुहा आ�ह� दसुरा �नण�य घेऊ शकतो: नवीन भत� क�न�ठ �यव�थापक बाहेर काढ�यात अयश�वी झाले.              

कधीकधी लोक वा�यांशांचा वापर करतात, ते मूख�पणा�या अ�भ�य�तीचा वापर करतात, ते �े�ल ��या             

वापरतात आ�ण या सव� अडचणींना सामोरे जात आहेत. कारण लोकांना अथ� बनव�याची अथ� मा�हत              

आहे, परंतु जर आपण �याबरोबर आणखी एक श�द टाकत असाल तर �या ���येला खरोखर ि�ल�ट करा,                

बनवा, बनवा, �हणजे या सव� श�दांचे वेगळे अथ� आहेत. �हणनू, हे सांग�याऐवजी आपण असे का �हणता                

नाह� क� आपण �याऐवजी �हणायचे �याऐवजी नेहमी बोलू शकता. जर आपण �हणतो क�, 'न�याने              

भरले�या क�न�ठ �यव�थापक बाहेर पड�यास अपयशी ठरले, तर त�ुह� असे �हणता क� न�याने             

भरले�या क�न�ठ �यव�थापक सीईओ�या उ�घाटन भाषणाला समजू शकले नाह�त', ते सोपे होत.े तर,             

बया�च वेळा लोक देखील कधीकधी जाणत नसतात क� काह� वेळा संशोधक �वत: ची चकु�ची जागा घेतात.                

उदाहरणाथ� सांगा, जर त�ुह� �हणाल: मो�या �े�कांसमोर बोलनू मी गुडघे टेकू लागलो. मो�या             

�े�कांसमोर बोलनू माझे गुडघे दंड ठोठायला लागतात. आता तमुचे गुडघे कशा �कारे घ�ट होऊ              

शकतात? तर, येथे आपण चकु�चे बदललेले संशोधकांचे उदाहरण �दले आहे जे आपण �यास सुधा� शकता               

आ�ण आपण असे �हणू शकता - मो�या �े�कांसमोर बोलणे मला माझे गुडघे जाणवले, �कंवा मला वाटले                

क� गुडघे धडकले आहेत, ठ�क आहे. �हणनू, आप�या मळू हेतनेू श�दांचा वापर करणे �कंवा अथ� �दान                

करणारे श�द �ाधा�य देणे आव�यक आहे. हे फ�त श�दांचे, श�दांचेच ��नच नाह� तर कधीकधी              

आप�याला कळते क� आपण आणखी एक पाऊल पढेु जाऊया आ�ण असे �हणू क� असे लोक आहेत जे                 

खरोखर ��य�ात अगद� आताह� तचे आहेत �यामळेु ते ि�लची वापरत आहेत जे कदा�चत आपण जर               

आप�याला ि�लची प�रभा�षत करायची असेल तर आप�याला हे सांगणे आव�यक आहे - एखाद�             

व�तिु�थती खरोखरच एक श�द आहे जी कदा�चत एका वेळी खपू लोक��य असेल, परंतु याचा परेुपरू               
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वापर करणे परेुसे नाह� कारण हा एक अपवाद बनला आहे. �याने �याची �ासं�गकता गमावल� आहे. आ�ण                

मग बया�च लोक जे अजूनह� वापरत आहेत तचे च�टे आहेत, मी त�ुहाला एक �व�श�ट मा�हती देऊ शकते                 

िजथे लोक आप�याला ि�लची (Cliché) वापरत आहेत असे आढळेल, परंतु नंतर �यांना �वतःला ि�लची              

वापर�यापासनू ��तबं�धत करावे लागेल. 

अ�यथा �यांचे लेखन खपू �ासदायक होईल, ते खपू कंटाळवाणे होईल. आपण असे �हणता तर येथे एक                

उदाहरण �दले आहे: अहवालात भारतातील वायू �दषूणाची सम�या थडगारेवर चचा� झाल� आहे. आता             

आपण �या श�दांना �यां�या धा�या�या भागाला �दले आहे तो एक ि�लचआहे. तर, आप�याला हे �प�ट                

करणे आ�ण अहवालात �प�ट करणे आव�यक आहे क� भारतातील वायू �दषूणा�या सम�येची            

तपशीलवार मा�हती येथे आहे. आपण �गती कर�त आहोत हे आप�याला मा�हत आहे. �हणनू, आमची              

भाषा देखील �गती होत आहे, नवीन �गतीमळेु नवीन ि�लचस ् देखील �दसतात. नवीन ि�लचचे काह�              

उदाहरण येथे आहेत जे कधीकधी लोक वापर�यासारखे वाटत.े 

उदाहरणाथ�, जर ते �हणतात: अशा मो�या �े�कांसमोर �या�यान देणे हे एक उंचावर�ल काम आहे. आता               

लोक चढउतारां�या कामाब�दल �वचार करायला लागतील, मो�या लोकसभेसमोर बोल�यासारखे ते          

बोलणेच आ�हान नाह�. तर, हा चढउतार काय� बदलता येऊ शकतो, जसे क� आपण बहुतके वेळा नवीन                

धोरणांब�दल �भतंीवर काय �ल�हत आहात याचे उ�धतृ करणारे लोक कदा�चत असे �हणू शकतात.             

�हणजे जे�हा ते �भतंीवर �ल�हतात त�ेहा बरेच लोक जर ते फ�त श�दशः �वचारतात तर ते �भतंीवर                

�लह�लेले काह�तर� �वचार करतील. तर, हे चांगले आहे आ�ण हे एक मखू�पणाचे अ�भ�य�ती आहे आ�ण हे                

एक �कारचे उदाहरण आहे, नवीन धोरणांब�दल�या भ�व�यवाणीब�दल हे सांगणे चांगले आहे. आपण            

�वत: ला वाचकां�या ि�थतीत ठेवा आ�ण आपण श�दाचा वापर करत असताना आप�याला बया�च             

स�ुप�टता आ�ण सावध�गर�ची आव�यकता भासेल. अ�यथा, बया�चदा अगद� चांग�या हेतनेूह� आपण           

�ल�हले�या अहवालावर वाचकांवर कोणताह� �भाव �नमा�ण कर�यात अपयशी ठरेल आ�ण अहवाल केवळ            

वेळेचा अप�यय असू शकतो, आ�ण तर�ह� आपण आप�या �तरावर उ�कृ�ट �य�न केला असेल तर              

आप�याला असे वाटेल आप�या अहवालावर काह�ह� प�रणाम झाला नाह�. येथे सामा�यपणे वापर�या            

गेले�या एका �व�श�ट गो�ट�ची याद� येथे �दल� आहे - बरेच लोक बया�चदा असे �हणतात क� कृपया प�ुहा                 

प�ुहा भेट �याल? आता ��न कधीकधी �कंवा दसुरा असतो, कधीकधी लोक नेहमी �हणतात क�, मी               

�दवसातनू बाहेर पडताना पा�हले आहे. 

सॉ�ट कौश�यांब�दल आप�याला समज�यासाठ� मी कोण�याह� �कारचे efforts �श�लक ठेवणार नाह�.           

जर मी सहजपणे सां�गतले असते तर मी मा�या पातळीवर सव��म �य�न क� शकेन �कंवा सॉ�ट               

कौश�ये समज�यासाठ� मी कठोर प�र�म करेल. कधीकधी लोक नेहमी �हणतात क�, दहशतवाद� ह�ले             

मानवजातीसाठ� जळणारे ��न बनले आहेत. ते सरल�कृत क� शकतील आ�ण आजकाल आतंकवाद�            

ह�ले सामा�य झाले आहेत असे �यांनी सां�गतले. �हणनू, प�र�छेद वापर�याऐवजी प�र�चत श�द आ�ण             

वा�ये वापरणे चांगले आहे. कधीकधी लोक परक�य श�द आ�ण ��ज, परक�य श�द आ�ण वा�ये              
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यां�याकडे मोह घेतात. आता हे परक�य श�द आप�याला मा�हत आहेत क� इं�जीतील लोक लॅ�टन �हणनू               

�च�लत न�हते हे आप�याला बया�चजणांना समजतात. आ�ण तथेे बरेच �व�वान होते �यांनी लॅ�टन             

�थम आ�ण नंतर इं�जी वाचल�. तर, लॅ�टनचा �भाव बया�च �व�वानांवर अजनूह� आहे आ�ण कधीकधी              

जे�हा त ेकाह�तर� वापरणार आहेत त�ेहा त ेपरक�य श�द व वा�ये वापरतात. 

�हणनू जे�हा आप�याला असे वाटते क� परक�य श�द आ�ण वा�ये वापरल� जातात त�ेहा थांबणे आ�ण               

�यास बदलणे चांगले आहे. उदाहरणाथ� सांगा, जर त�ुह� �हणाल, अरे, त�ुहाला हा सबपोना आला आहे               

का? त�ुहाला हा सब क�वता �मळाला आहे का? आता हा सबपोना हा एक परदेशी श�द आहे �याचा अथ�                  

��य�ात कॉल �कंवा कॉल�वारे समुन होय. अरे, आपण �या गा�यकेब�दल बोलत आहात, तो             

avant-garde आहे, ठ�क आहे. तर त�ुह� असे �हणू शकता - तो अवाड�-गाड� �हण�याऐवजी तो अ�ग�य               

(modern) आहे. आपण आप�या टेट-ए-टेट �प�ट�करण केले आहे का? आता, जे�हा तु�ह� बोलता, त�ेहा              

बरेच लोक समजत नाह�त. �हणनू, आप�या वैयि�तक मलुाखतीब�दल आपण आप�या वैयि�तक           

मलुाखतीस काय �प�ट केले हे सांगणे चांगले आहे. ��य �म�, आप�याला खरोखर खपू तां��क श�दांची               

जाणीव असणे आव�यक आहे आ�ण या तां��क श�दांना श�दलेखन �हटले जाते. आप�या रोज�या             

रोज�या लेखांम�ये आ�ण अगद� औपचा�रक लेखनांम�ये येत असले�या जबरद�त वापरापासनू          

आप�याला �वत: ला मु�त करावे लागेल. मी तु�हाला एक उदाहरण �दले आहे क� दोन �यावसा�यक एक                

अनशुासनापैक� एक दसुया� अनशुासनापासनू दसुया� कसे. जे�हा ते �यां�या �वत: �या �यवसायातील            

श�दांचे देवाणघेवाण करतात त�ेहा �याम�ये आ�ण दर�यान येतात आ�ण �यामळेु खपू अडथळे �नमा�ण             

होतात �कंवा �याम�ये खपू अडचण �नमा�ण होत.े चला पाहुया. 

�हणनू, श�दकोष �हणजे काय एक भाषा आहे जी तां��कतपेे�ा खपूच दरू आहे. आ�ण वाचक ती तां��क                

नसेल तर आप�याला समजणार नाह�. �हणनू, वाचकां�या पा�व�भमूीवर वाचकांचा �वचार करा. आपण            

�दलेला दसुरा उदाहरण पाहुया जो बदलला जाऊ शकतो. कोणीतर� �हणते �कंवा कोणीतर� �ल�हतो असे              

�हणा: मानवी इ�यनुोड�ेफ�शय�सी �हायरससह सं�मणाचा �पे��म. नवीन वै�ा�नक मा�हती उपल�ध          

क�न दे�यास सु�वात, कोणालाह� समजेल? ह� मानवी ��तकार�मता �हणजे काय, परंतु याऐवजी            

�याऐवजी आपण तां��क श�द वापरता, परंतु अ�याप कोणीतर� एचआय�ह� �हणत असेल तरच प�र�चत             

होईल, परंतु काह�वेळा आपण कधीकधी जाणता क� अगद� थो�या थो�याच गो�ट� �यां�या            

�प�ट�करणापे�ा अ�धक उपय�ुत आहेत. �हणनूच, हा वा�य 'मानवी इ�यनूोड�ेफ�शय�सी �हायरस�या          

संसगा�चा �पे��म' नवीन वै�ा�नक मा�हती�या उपल�धतसेह �वक�सत होत रा�ह�यास ', जर तो बदलला             

तर तो अ�धक �प�टता देईल - आ�ह� ��येक �दवसाब�दल अ�धक �शकतआहोत एचआय�ह� असले�या              

लोकांम�ये सं�मण आपण पहात नाह� क� काह�च केले गेले नाह� फ�त काह� श�द बदलले आहेत, परंतु                

आपण बदलत असताना आप�याला ल�ात ठेव�यासारखे अथ� बदलत नाह�. प�ुहा, कधीकधी लोक            

�श�कांसाठ� अ�यापन करतात. आता ते एखादे अहवाल �ल�हताना एखाद� वा�य �लहून ठेवतात तर ते              
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भारतात �शकव�याब�दल बोलतात आ�ण ते अशा वा�याचा वापर करतात: शै��णक �यवहारात सहभागी            

असले�या �य�तीची जबाबदार� �हणजे �यांना पाठव�याक�रता �यांना पाठवणे. 

वा�य अ�धकच �दसत नाह� तर वा�याचा श�द खपूच �ासदायक अस�याचे �दसते आ�ण वा�त�वकतचेा             

अथ� लावते �या लोकांना मा�हत नाह�. आता, लोकांना अथ� समज�यासाठ� �यांना एक श�दकोश शोधणे              

आव�यकआहे. �हणनू, वा�य सधुा�रत करणे आ�ण �व�या�या�ना �शक�वणे �कंवा �व�या�या�ना �शकवणे            

हे �श�कांचे काय� आहे. ��य �म�ांनो, बया�च चांगले उदाहरणे आहेत जे आप�याला अडचण पातळी कशी               

कमी क� शकतात हे समजून घे�यास मदत करतील. आ�ण एकदा अशी अ�यव�था आहे क� ��येकजण               

जगाला अनाव�यक समजतो आ�ण जे�हा ते श�दांचा वापर करतात त�ेहा �यांना समजत नाह� क� ते               

अनाव�यक होत आहेत. 

उदाहरणाथ�, आपण लोकांना असे �हणताना ऐकले नाह�, होय, �या �य�तीने द�घ� �या�यान �दले असले              

तर� कदा�चत �याला मलूभतू म�ूये नसतील. ��य �म�ांनो, लोक मलूभतू गो�ट�ंम�ये कमतरता बाळगू             

शकतात. तर केवळ मलूभतू �हणणे �हणजे मळू मलूभतू त�वे �हणनू काह�ह� सांगणे आव�यक नाह�.              

इत�या द�घ� भाषण देऊन त�ुह� सर प�ुहा परत जाल का? नाह�, मी परत येईल, पण मी परत येणार नाह�.                   

�ीमान प�ुहा प�ुहा बोलतील मी पनुराव�ृी कर�न, परंतु मी प�ुहा प�ुहा होणार नाह� �हणजे याचा अथ�                

असा आहे क� हे लोक कसे आहेत. जे�हा ते �ल�हत आहेत त�ेहा आप�याला मा�हत आहे क� ते अनाव�यक                  

अ�भ�य�तीचा वापर करतात आ�ण ��य�ात �यांचे अहवाल �वनोद करतात आ�ण लोक कशा �कारे             

कारवाई करतात हे समज�यात अपयशी ठरतात. आपण कदा�चत असे बरेच लोक ऐकले असतील क� हा               

अं�तम प�रणाम आहे. याचा अथ� असा होतो क� ट� -20 वगळता �कंवा फुटबॉल साम�यांम�ये वगळता               

इतर कुठ�याह� सेमीफाइनलचा प�रणाम नसतो, तर जे�हा आपण �हणता क� �वत:ला अं�तम लोक             

अं�तम बहुसं�य लोक �हणतात, त�ेहा आपण लोकां�या �हण�यानसुार बहुतके लोक . �यांना ख�या त�ये              

समजत नाह�त ��य �म�, त�ये त�य आहेत, ते खोटे असू शकत नाह�त. तर, आ�ह� अशा का�प�नक                

वापराचा उपयोग का करणार आहोत जे अनाव�यक होणार आहेत. �हणनू, अनाव�यक श�दाचा वापर             

टाळा, आपण अप�र�चत श�दांचा वापर टाळला पा�हजे. 

येथे एक याद� आहे िजथे आपणास डा�या हातावर आढळेल अशा श�दांना अप�र�चत श�द सापडतील,              

परंतु जर आपण �यास बदलले तर आप�याला ओळखीची मा�हती �मळेल. मला असे �हणायचे आहे क�               

आप�याला आव�यक असले�या प�र�चतपणाची खा�ी आहे क� आपण बोलता �या सामा�य श�दाची            

�नवड करणे आव�यक आहे. प�ुहा कधीकधी लोक ससुंवाद घेतात. 

मला असे �हणायचे आहे क� circumlocutions roundabout expressions आहेत �हणजे मला असे            

�हणायचे आहे जे आपण बोलू इि�छत आहात, परंतु आपण बोल�यास स�म नाह�. �हणनू, �यासाठ�              

आपण प�र�थीतींचा वापर करा, �हणजे माझा हेतू �प�ट आहे क� आपण खरोखरच आपल� वा�ये अशा               

प�धतीने तयार करता क� ती फार कठ�ण होत.े आपण एक उदाहरण घेऊ या - आप�याला �ानी �हणायचे                 

आहे क� आपण चांगले आहात हे सांगणे चांगले आहे �कंवा आ�हाला मा�हत आहे क� श�द सं�ेचा वापर                 
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करणे �कंवा �यासारखे काह�तर� नाह�? कधीकधी, मी �हट�या�माणे आपण सं���ता�रांसाठ� जाऊ           

शकता परंतु आप�या �े�कांना सं���ता�रांचे पणू� �प समजनू घेणे आव�यक आहे हे ल�ात ठेवा.              

अ�यथा, आपण काह� उ�देशाने वापरत असाल आ�ण आप�या वाचकाने �भ�न हेतू �य�ुप�न केले असेल              

तर ते अवघड होईल. उदाहरणाथ� आजकाल त�ुहाला बया�च उ�रांची मा�हती आहे क� श�दांनसुार श�द              

कमी कर�याचा �यांचा सराव आहे, ते सांग�याऐवजी ते 'पॉल�मस�' �हण�याऐवजी �याऐवजी 'insti'            

�हणतील, तथेे पॉल� �लास �हणतो क� मी पॉल� �लासम�ये जात आहे याचा अथ� मी ऑ�डटो�रयमसाठ�               

'ऑडी' वाप�न अनेक �व�या�या�ना ऐकलं आहे. 

लोक देखील याची सवय बाळगतात, परंतु कधीकधी जर आपण �हणाल क� मी ऑडीम�ये रहाणार आहे,               

आता लोक कदा�चत आप�या ऑडी कारम�ये असतील असे समजू शकेल, नाह� का? �हणनू, हे बोलणे               

चांगले आहे �कंवा �लहायला चांगले आहे मी �े�ागहृ जाईन. अरे काय एक enthu, हे prof तो ��य�ात                 

भरपरू ग�धळ �नमा�ण करतो. �हणनू, काह�वेळा लोकांना असे वाटते क� आपण फ�त एकतर आहात �कंवा               

आपण खपू हुशार�ने �य�न कर�याचा �य�न कर�त आहात �कंवा कधीकधी लोक थो�याशा सं�ेपांचा             

वापर करतात, परंतु ल�ात ठेवा क� काह� सं�ेप आहेत जे फार प�र�चत झाले आहेत, �यांचा वापर काह�                 

नाह�, परंतु सं���त श�द जे आपण �यां�या वापरासाठ� जात असाल तर प�र�चत �हा जे �ासदायक               

बनवेल. उदाहरणाथ� सांगा, जर त�ुह� असे �हणता क� एट�आर �हणत असेल तर कुणीतर� �हणेल क� हे                

लोक काय चकु�चे �वचार करतात? लोकांना मा�हत नसते क� हे कॉक�पट �हॉइस रेकॉड�र आहे हे लोकांना                

समजत नाह� तर ते फॅक�ट� द��ा अनदुान �कंवा सी�ह�आर आहे. तर, आप�या सवा�शी माझी स�ला अशी                

आहे क� श�दांचा वापर सं���ता�रांचा वापर करतात. परंतु कृपया �याचा वापर करत असताना आपण              

आप�या वाचकांसाठ� काह� �वचार केला पा�हजे. आप�या वाचकांना समान पा�व�भमूी अस�यास           

आप�याकडे कोणतीह� सम�या नाह� परंतु वाचक �भ�न आहेत आ�ण मागणीनसुार अहवाल �ल�हलेले            

आहेत. आ�ण जे�हा मागणीनसुार अहवाल �ल�हले जातात त�ेहा आप�या वाचक कोण आहेत हे             

आप�याला समजत नाह�. �हणनू, म�यम मागा�चे अनसुरण करणे नेहमीच चांगले आहे आ�ण मा�य�मक             

माग� प�र�चत असले�या कमाल श�दांचा वापर करणे आहे. आ�ण अप�र�चत श�दांचा वापर क� नका.              

उदाहरणाथ�, येथे आपण असे परुावे पाहू शकता क� आपण परुावा का वापरत नाह�, �याऐवजी आपण ज�ुया                

परुा�यासंदभा�त काह�तर� जनेु जनुी उ�चाटनाब�दल बोलत आहात, चांगले �वनाश �हणा. नाश, न�ट            

कर�याऐवजी, ग�धळ, ग�धळ�यापे�ा, सांग�यापे�ा चांगले, असे �हणणे �हणजे प�रणाम, असंवेदनशील          

बोलू नका, या सव� गो�ट�ंचा अथ� असा �वचार करा क� असे काह� माग� आहेत �या�वारे आपणआपले काय�                  

सोपे क� शकता. 

परंतु ल�ात ठेवा आपण येथे पाहू शकता, मी आप�याला एक ि�लप दश��वत आहे जेथे आपण श�द                

वापर�याचा माग� शोधू शकता यामुळे एक अडचण �नमा�ण होऊ शकत.े तो �हणतो क� �याला �मा आहे                

आ�ण आ�ह� अ�धक संवेदनशील अस�याचा �य�न क�. माझा अथ� संवेदनशीलत�ेया ऐवजी वापरला            

जातो कारण जे�हा आपण संवेदनशील श�द वापरतो त�ेहा अथ� �भ�न आहे. �हणनू, कधीकधी लोक              

लोकांना समजतात क� श�दाचा अथ� वापर�या�वषयी आ�ण संवेदनशीलतचेा वापर कर�या�वषयी �वचार           
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करतात परंतु ते �वषय बदलू इि�छत आहेत कारण �यांना टकराव नाह�. आता हे कसे वापरले गेले ते पहा,                  

जर आपण अशा �कारचे एक �कारचे आदान-�दान देखील केले असेल तर आप�याला अ�व�थ वाटेल.              

कारण �व�श�ट उ�देशासाठ� अहवाल �ल�हलेले आहेत आ�ण सम�येचे �नराकरण करणे हे उ�द��ट आहे             

तर आ�हाला समजत नसेल तर समाधान असू शकत.े जर डॉ�टर रोगाचे �नदान कर�यास स�म नसेल               

तर तो एक उपाय देऊ शकतो, तो �याला मदत क� शकतो का? �हणनू, ��य �म�ांनो! आमचे वाचक                 

देखील मानव आहेत हे समजनू घेणे आमचे वा�त�वक उ�द��ट आहे आ�ण आप�याला समज�याजो�या             

भाषचेा वापर करणे आव�यक आहे आ�ण आम�या मनास ��तबंध करणाया� आ�ण आम�या �वचारांना             

अवरो�धत करणाया� भाषसे वापर�याची गरज आहे. मला आशा आहे क� आपण �वचार करणे स�ु केले               

आहे क� आपण जे�हा एखाद� त�ार �लहाल त�ेहा आपण प�ुहा �वचार केला पा�हजे क�, आपण अ�धक                

सावध�गर� बाळगाल, आपण अ�धक सावध�गर� बाळगाल, कारण पढु�या भाषणात आपण फोकस देणार            

आहोत, आता आ�ह� पढु�ल श�दांब�दल बोललो आहोत. �या�यान तसेच सांगणे, वा�य रचना            

वाचनीयत�ेवषयी बोलत असेल, आपण स��य वेळी वापरता �या वेळी आपण �नि��य कसे वापरता             

या�वषयी देखील बोलत असाल, परंत ुमी पढु�ल �या�यान दे�यापवू� आनंद �या. खपू खपू ध�यवाद. 
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सॉ�ट ि�क�स  

(Soft Skills) 

डॉ. �बनोद �म�ा, 

मान�वक� व सामािजक �व�ान �वभाग, 

इं�डयन इंि�ट�यटू ऑफ टे�नॉलॉजी, �रक� 

�या�यान - 39 

अहवाल शैल� भाग II 

 

�म�ांना आपले �वागत आहे. स�या आ�ह� अहवाल शैल� �कंवा अहवालाची भाषा याची चचा� कर�त              

आहोत. मागील ले�चरम�ये, आ�ह� अहवाल �ल�हताना श�दांचा वापर कर�या�या �व�वध प�धतींब�दल           

बोललो. आ�ण मग आ�ह� श�दां�या वापराब�दल बोललो. आ�ण श�दा�या �ेणीम�ये आ�ह� ि�लच,            

जाग��स, circumlocutions �कंवा राउंडअबाउट ए�स�ेश�स आप�या �लखाणास क�ठण कसे करतात          

याब�दल बोललो. आ�ण या �या�यानात आ�ह� �व�वध मागा�नी कोणतीह� मा�हती कशी सादर केल� जाऊ              

शकते याब�दल बोलत आहोत. समजा, आपण पावतीब�दल बोलत असताना आपण काह�तर� ल�ात घेत             

आहात असे आपण �हणत आहात. 

आ�ण आ�हाला सांग�याची संधी आल� कारण पावतीम�ये, आपण काय करता, आपण लोकांना आभार             

मानणार आहात. आ�ण त�ुह� इतके लोक आहात जे त�ुह� आभार मानणार आहात. तर, जर त�ुह� ह� शैल�                 

वापरल� तर मी मा�या �या�यानाचे रेकॉ�ड�ग कर�यासाठ� �ीमान मोहनचे आभार मानतो आ�ण प�ुहा             

त�ुह� �हणाल मी �ीमान अ�णचा आभार� आहे, मी पंकजचेह� आभार� आहे. आता एक वाचक �हणनू               

आप�याला असे आढळेल क� ते ��य�ात एक �कारचे एकसारखे बनले आहे. �हणनू, �व�वधता �दान              

कर�यासाठ� आप�याला खरोखर आवाज वाप�न �व�वधता आणावी लागत.े 

आप�याला मा�हती आहे क�, आवाज स��य आ�ण �नि��य दो�ह� आहेत. समजा, आपण स��य             

आवाजात काह�तर� बोलता आ�ण �नि��य बोल�यात आपण तचे बोलता, तर �भाव �भ�न असेल. तर,              

आ�ह� दोन �हॉइसब�दल बोलणार आहोत, जे�हा आपण अहवाल �ल�हत असाल त�ेहा ते कशा �कारे              

�भावी होतील. मग आ�ह� वा�य शैल�ब�दल बोलू, जे�हा आपण वा�य शैल� ओळखतो त�ेहा, वा�य              

लहान असू शकत,े परंतु अहवालात आप�याला बया�चदा वा�ये जा�त असतील असे आढळेल. परंतु             

क�पना करा क� हे सव� वा�ये केवळ लहान आहेत आ�ण जर सव� वा�ये खपू लांब असतील तर काय                  

होईल? मग गो�ट� खूप कठ�ण होतील. �हणनू, आप�याला �व�वध �कारचे छोटे आणणे आव�यक आहे,              

आ�ण ह� �व�वधता लहान वा�ये आ�ण द�घ� वा�ये वाप�न करता येते. �नि��यतचेा वापर क�न, समजा               

त�ुह� कोणीतर� �हणता, 'हे घडत आहे' यासाठ� त�ुह� जबाबदार आहात. लोकांना दःुख वाटू शकत,े परंतु               
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जर त�ुह� वेग�या प�धतीने �हणाल तर, जर त�ुह� �हणाल; मला वाटते ह� तुमची जबाबदार� आहे. आता                

आप�याला असे �हणायचे आहे - ह� जबाबदार� मालक�ची असणे आव�यक आहे, ठ�क आहे? तर आता               

आपण आव�ृी बदलल� आहे. भाषा बदलल� आहे, परंतु साम�ी समान आहे. �हणनू, कधीकधी             

प�रि�थतीवर अवलंबनू आप�याला स��यपणे वा�याचा वापर करावा लागेल, कधीकधी आप�याला          

�नि��य प�धतीने वा�याचा वापर करावा लागेल. जे�हा आपण �ो�धत आहात त�ेहा आपण एक �ल�खत              

प� �ल�हताना प� �ल�हताना चचा� करताना पा�हले असेल. तर, आपण स��य वा�य वापरत आहात.              

स��य आवाजात, परंतु जे�हा ते इतर बाजलूा ��तसाद देतात त�ेहा तो आप�याला �नि��य मागा�ने              

��तसाद देतो. आ�ह� उदाहरणां�या मा�यमातनू ते कशा �कारचे प�रणाम तयार क� शकतो हे पाहू. मग,               

आ�ह� सं�ा �ल�टस�ब�दल देखील बोलत आहोत, आ�ह� प�र�छेदन संरचनाब�दल देखील बोलत           

आहोत कारण एका प�ानं, आप�याला एक प� एका प�ृठावरच मया��दत आहे �कंवा दोन प�ृठे �हणतात.               

�कंवा कधीकधी अधा� प�ृठह�, परंतु जे�हा आपण एखादे अहवाल �लहाल त�ेहा ते 30 प�ृठांपय�त, 35 प�ृठे                

जसे क� जाऊ शकतात. �हणनू, बया�च प�र�छेद आहेत आ�ण वाचकांना एका प�र�छेदातनू दसु-या             

प�र�छेदाकडे जाणे आव�यक आहे. आ�ण जे�हा आपण एक प�र�छेद �ल�हत आहात जे खपू मोठे आहे,               

त�ेहा आपण एक प�र�छेद �ल�हत आहात जेथे वाचक थांबू शकत नाह� कारण ��येकजण काह� वेळेस               

थांबू इि�छत आहे, काह� �माणात �व�ांती �मळ�व�यासाठ�. आ�ण मग आपण वाचन�मता, वाचनीयता            

काय आहे, आपला अहवाल वाचनीय कसा बनू शकतो याब�दल बोलत असतो. प�हला आवाज आहे, मी               

�हटलं क�, स��य आवाजात काह�तर� बोलता येते �नि��य आवाजात काह�तर� बोलता येते. आता, येथे              

एक वा�य आहे �यावर आपण ल� क� ��त क� शकता, वा�य असे वाचत:े वेळोवेळी पैशांचे पैसे आ�ण                

इतर �ोतांकडून एका�ता हा एक नवीन काय��मात असतो तर आम�या �ि�टकोनातनू स�ला �दला जात              

नाह�. 

आता हा वा�य पहा, हे वा�य स��य र�तीने �ल�हले आहे. आता जे�हा आपण स��य आवाजात वा�ये                

वाचता त�ेहा वा�यासाठ� फ�त �ास होत नाह�, परंतु वा�य लांब आहे. आता अशा प�रि�थतीत आपण               

वा�यात �नि��यता सधुा� शकता �कंवा आप�याला स��य वाटत असेल तर ते चांगले होईल. तर, येथे               

आप�याला आढळते क� वा�य �नि��य आव�ृीम�ये �ल�हलेले आहे, �नि��य म�ये आम�या           

�ि�टकोनातनू स�ला �दला जात नाह�. �हणनू, आप�याला मा�हत असणे आव�यक मलूभतू फरक            

�हणजे ��याशील आ�ण �नि��य असा मलूभतू फरक ��यापदांचा ��न आहे. तर, जर त�ुह� काह�तर�              

�हणाल, '�तथे जा आ�ण मला काह� चहा आणा'. तथेे जा आ�ण दार बंद करा - आता ह� सव� आ�ा आहेत,                    

परंतु जर आपण एखा�या �य�तीस आ�ा �दल� तर आपण �याला ऑड�र देऊ नये, परंतु जर आपण                

�हणाल क� आप�याला दरवाजा बंद कर�याची �वनंती केल� जात आहे. याचा अथ� असा आहे क� तो केवळ                 

�वन� नाह�, परंतु �याचा अ�धक �भाव पडतो असे �दसत.े तर आता, येथे आपण वा�यात �नि��य असले                

तर� आपण ते स��य अस�याचे दश��व�यास. �हणनू, स��यपणे ��यापद �नि��य राहतात �थम ��या             

�या�या �तस�या �व�पात आहे. तर, आपण येथे स��य आहात क� नाह� हे पहा: आ�ह� ��श�ण               

�वभागाला स�ला �दला नाह� क� हे वेळ आ�ण इतर �ोता नवीन �ो�ामम�ये ल� क� ��त करणे आहे.                
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वाचकांना समजणे सोपे होत.े परंतु कधीकधी आपण एखा�याला स��यआवाजात काह�तर� बोलता आ�ण             

�यात काह� आरोप आहेत असे �हणावे तर उदाहरणाथ�, आ�हाला त�ार प�ांकडून एक वा�य �यावे,              

कारण आप�या रेकॉड�र कामगारांनी टेप रेकॉड�र पॅक केले नाह�त तर ते नकुसान झाले माग� आता हे स��य                 

आवाजात �हटले आहे, परंतु नंतर ते एक �कारचे आरोप अस�याचे �दसते. ते �नि��य कर�यासाठ�              

कारण आपण जे�हा �नि��य आवाजात काह�तर� बोलता त�ेहा आप�याला कळते क� आपण �भाव             

�नराकरण करणार आहात. आता ��न असा आहे क� जे�हा आपण �भाव कमी करते त�ेहा आप�याला               

मह�व समजून �यावे लागत.े �व�श�ट मागा�नी, �व�श�ट प�रि�थतींम�ये आप�याला असे वाटते क� संदेश             

�दला पा�हजे, परंतु अगद� तट�थ प�धतीने �यामळेु इतर प� �भा�वत होणार नाह� कारण दसु�या बाजलूा               

बसलेला �य�ती, तो वाचणार असले�या �य�तीला आप�यासारखे िजवंत, आप�यासारखेच. �हणनू,          

आवाज बदलणे आ�ण �हणणे आव�यकआहे: टेप रेकॉड�र यो�य�र�या पॅकेज न के�यामळेु. आता ह� भाषा               

कोण�याह� �कार�या आरोप दश�वत नाह�. �हणनू, या प�रि�थतीत बदलणाया� प�रि�थतीनसुार          

बदल�यास आपण स��य �कंवा �नि��य �नवडणे आव�यक आहे. पढु�ल वा�य शैल� आहे. वा�य             

शैल��वारे न�क� काय �हणायचे आहे? मी सां�गत�या�माणे वा�य लांब आ�ण लहान असू शकतात, जर              

एखाद� वा�य लांब असेल तर सम�या ठेवावी ह� सम�या आहे. आ�ण जर आपण द�घ� वा�य �ल�हत                

असाल तर ��यापद कोठे ठेवायचे ते आप�याला वाचता येईल क� वाचकाने वा�या�या शवेट�             

पोहोच�यावर, ��या हरवल� जाईल. �हणनू, लोक या वा�याब�दल �वचार करायला लागतील. �हणनूच,            

आपणास हे �थान ठरवावे लागेल क� आपण आप�या जागे�या वा�यात �यांची जागा वा�यात             

ठर�व�या�या वा�या�या एखा�या �व�श�ट घटकाला काह� मह�व �यावे �कंवा नाह�. तर, आपण एकतर             

स�ुवात ठेवू शकता �कंवा आपण �यांना शवेट� ठेवू शकता. ल�ात ठेवा ��येक वाचक एखा�या �वषयाची               

आ�ण ��यापदाने स�ु होणार� एक वा�य वाप� इि�छतो. �हणनूच, स�ला या �वषयानंतरच ��या केल�              

जात.े �यांना वा�याचा �वषय बनवा. मला मह�वाचे काह�ह� �हणायचे आहे जे वा�याचा �वषय आहे.              

�हणनू, आपले वा�य अशा �कारे �यवि�थत करा क� �वषयव�तू �थम येते आ�ण ��या पढेु येत,े परंतु                

�वषय चालचू नाह� आ�ण हे वा�य सतत चालचू राहते आ�ण वा�यात काह� सं�ा अस�याचे आढळ�यास               

��या नैस�ग�क�र�या शवेट�या �दशनेे आहे. वा�य आ�ण �याचा अथ� यां�यातील संबंध �था�पत करणे             

आ�ण काय� करणे फार कठ�ण आहे. आप�याला मा�हत आहे क� लोकांना श�दांचा अथ� समजला पा�हजे.               

माझा असा अथ� आहे क� जर कोणताह� �वषय �कंवा कोणतीह� साम�ी खपू मह�वाची असेल तर               

आप�याला �याचे श�द ऑड�र ब�दल �वचार करावा लागेल. आ�ण हा श�द ऑड�र �वषया�या मह�ववर              

अवलंबनू आहे. याचा अथ� असा क� एखा�या �व�श�ट �वषयावर �कंवा एखा�या �व�श�ट �वषयावर आपण              

जोर दे�यास इ�छुक असाल तर आपण हे दश��वलेले आहे क� आपण श�दशः श�दांचा �म �दान करता.                

आ�ण जे�हा मी मा�या मागील �या�यानात चचा� केल� त�ेहा आ�ह� अहवाला�या बा�यरेखाब�दल बोलत             

होतो आ�ण आ�ह� देखील �हट�या हो�या क� आप�या वा�याम�ये समानांतर बांधकाम असावे. आता             

समांतर बांधकाम �हणजे काय? माझा असा अथ� आहे क� आपण सं�ासह अनसुरण कर�त आहात तर               

आपण सं�ा नावा�या अनवुादाचे अनसुरण क�न �या�माणे एखादे ऑ�जे�ट बोलनू अनसुरण कर�त            

आहात. �हणनू, आप�या वा�यात �व�वधता स�ुनि�चत कर�यासाठ� जे खरोखर वा�य शैल�चे मलू आहे.             
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�हणनूच जे�हा आपण पावती �ल�हत असाल, �थम वा�य जर मी आभार� आहे तर दसुरा वा�य बदलू                

शकतो ह� एक �म आहे आ�ण आपण असे �हणू शकतो क� आ�ह� आभार मानतो क� मी आभार� आहे                  

आ�ण आप�याकडे सार समान आहे परंतु आपण बदलू शकता मी ऋणी आहे असे �हणू शकतो, मी सूट                 

दे�याचा ऋणी आहे, मी कबलू करतो, ठ�क आहे? मी कबूल करतो. �हणनूच असे �हटले आहे क� हे सव�                  

आभार आप�यालाच आभार मानले तर�पण ते �व�वध �कारचे आहेत. आता काह� उदाहरणे आहेत िजथे              

आप�याला वा�य लांब आहे, परंतु जर आपण श�दाचा �म बदलला तर अथ� �प�टपणे �ा�त होईल.               

उदाहरणाथ�; ड�ेकटॉप �काशन आ�ण टॉप आ�ण वड� �ोसेसर तसेच ड�ेकटॉप �काशन �ो�ाम�या काह�             

पैलू देखील आज�या कमी �कंमती�या वड� �ोसेसरम�ये म�ु�त श�दां�या �दस�यावर सश�त �नयं�ण            

ठेवतात. 

जर त�ुहाला हा वा�य �दसला आ�ण काळजीपवू�क �वचार केला तर आप�याला कदा�चत अनाव�यकपणे             

मा�हत असेल क� वा�याची अनाव�यक वाढ थांबल� आहे. परंतु नंतर ते या शैल�त बदल घडवनू               

आण�यासाठ� आ�ण �हण:ू आज अगद� कमी �कमतीचे वड� �ोसेसरह� �वत�रत क� शकतो, आता आपण              

या ��यापदातील प�ह�या वा�यात पाहू शकता, आप�याला मा�हत आहे क� ह� ��या 'लांबलचक' आहे              

मा�या ��य �म�ा, पण मग ते काम क� शकत नाह�. परंतु आप�याला सापडले�या दसु�या वा�यात               

��यापद थो�या श�दांनंतरच उपल�ध होऊ शकतो �हणूनच तो अ�धक �भाव दश��वतो. आपण दसुरा             

वा�य पाहू शकता; कारण वेतन दर कमी आहेत तथेे इले��ॉ�नक भाग मेि�सकोम�ये तयार केले जातात.               

आता आपण काय �हणत आहात �या मह�वब�दलआपण �वचार करता परंतु जर आपण �यास सधुा�रत               

केले तर आप�याला मा�हत आहे क� वा�य लांब आहे आ�ण वा�यात 2 भाग आहेत. �यां�या संघटनेची                

�थापना कर�यासाठ� आपण काय करावे लागेल ते �हणजे आपण एक वा�य �कंवा एक कलम इतरांशी               

ससुंगत असणे आव�यक आहे, उदाहरणाथ�, जर आपण �हणाल, 'इले��ॉ�नक भागांचे मेि�सकोम�ये           

उ�पादन केले जाते �याचे एक��त य�ुनटपे�ा कमी वेतन दर आहे 'हे तलुना�मक वा�य आहे िजथे लेखक                

तलुना�मक �कार क�न अथ� �था�पत कर�याचा �य�न करतो. आप�याला मा�हत आहे क� आपणआपले              

वा�य तयार क� शकता आ�ण आपण अथ� �था�पत क� शक�या�या अनेक माग� आहेत. पण एक�या               

वा�यांचा अहवाल हा �दयाचा नाह�. अहवाल हा एक तपशीलवार चचा� असनू, आपण �व�लेषणावर कुठे              

जात आहात, आपण डटेाचे म�ूयमापन कर�यासाठ� आपण िजथे जाता �तथे डटेाचा अथ� सांगता, जेथे              

आपण ��ड दश��वतात तथेे जाता आ�ण �हणनूच आप�याला आपला वाचक संपणू�पणे �य�त ठेवतो .              

�हणनू, प�र�छेद संरचना देखील असणे आव�यक आहे आ�ण आपण प�र�छेद तयार करावा हे देखील              

समजनू घे�याचा �य�न क� जे केवळ अथ� तयार कर�त नाह�. 

परंतु जो चालू ठेवतो तो वाचकांना �या �वषयाम�ये गुंतलेला असतो �याचा �याने �वचार केला पा�हजे               

�कंवा सादर केला आहे. आता समजा आप�या प�र�छेदात एक �कारची एकता आहे. मला असे �हणायचे               

आहे क� तथेे तीन मं� आहेत जे सव� आपणास एकतनेे असणे आव�यकआहे याचा वापर कर�याचा �य�न                 

केला पा�हजे, एक सम�वय असणे आव�यक आहे आ�ण एक �म देखील असावा. जर त�ुह� या तीन                

गो�ट�ंचा पाठलाग केलात तर तमुचा प�र�छेद वाच�यायो�य आहे, तमुचे प�र�छेदन �यवि�थत बनले            
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आहेत आ�ण आपले प�र�छेद गळले आहेत. माझे �हणणे आहे क� एकमेकांबरोबर वा�यांचा ग�धळ झाला              

आहे आ�ण वाचकांना वाचनसारखे वाटते. याचा अथ� असा आहे क� आपणासआपला अहवाल वाचला जाणे               

आव�यक आहे. ता�क� क���या आपला �वषय �वक�सत करा. आ�ह� �हणत आहोत क� एक अहवाल             

�हणजे डटेा �या�या आ�ण गणनाचे वा�त�वक, �ल�खत, औपचा�रक ��त�न�ध�व. �हणनू ते �यवि�थत            

असले पा�हजे. आ�ण �यवि�थत असलेले काह�तर� तक� शा�� र�हत असू शकत नाह�. �हणनू, कृपया             

आपण अहवाल �ल�हत असताना लॉिजकल ऑड��रगं राखनू ठेवा आ�ण जे�हा आपण एका वा�याचा             

इतरांशी दवुा साधता त�ेहाच हे श�य आहे. परंतु आता आपण कदा�चत काह�तर� �वचार कर�त असाल क�                

जर द�घ� प�र�छेदन असेल तर? द�घ� प�र�छेदन अस�यास आप�याकडे संपणू� प�र�छेद वाच�याची धैय�             

आहे कारण आप�याला मा�हत आहे क� ��येक प�र�छेदाकडे काह� �कारची मा�हती असेल. आ�ण जे�हा              

मी आपणास बोलतो त�ेहा जे�हा मी बोलत असतो त�ेहा मला असे वाटते क� आपण अशा �कारे माझे                 

�हणणे ऐकत आहात क� मी बोलत असले�या ��येक श�दाने �कंवा ��येक घटकास �वचार केला जात               

आहे क� आपण ते ऐकतआहात. �याच�माणे, वाचक वाचत असताना आप�या वाचकआ�णआपणाम�ये              

समान पातळीवर�ल ��धाची अपे�ा असते. आ�ण जे�हा आपले प�र�छेदन ता�क� क���या �यवि�थत           

केले जाते त�ेहा हे श�य आहे कारण ता�क� क���या �यवि�थत प�र�छेद समांतरताशी जळुवनू घेईल.             

जे�हा आपण श�द ऑड�रब�दल बोलतो, आ�ण आ�ह� असे �हटले होते क� आप�याला एक �भावी श�द               

ऑड�र राखणे आव�यकआहे. आता, श�द ऑड�र �भावी कसे बनवता येईल. हा वा�य पहा. उदाहरणाथ� येथे                

�दलेला वा�य हा एक मोठा वा�य आहे, परंतु आ�ह� सधुा�रत प�धतीने एक श�द ऑड�र राखला आहे, असे                 

�हणता येईल क� वा�य हे आहेः �याला हे मा�हत आहे क� जे�हा �याने श�य असेल त�ेहा ऑड�रचे                 

उ�लंघन करणाया� कम�चाया��या कम�चाया�ना फाय�रगं कर�याचा अ�धकार �यांनी �दला पा�हजे          

�यव�थापन ��त�नधी �हणनू 

आता, या वा�यात कोणतीह� सम�या नाह�. हे �याकरण���या बरोबर आहे, परंतु वा�य अपवाद             

आहेलांबलचक श�दांनसुार, हा वा�य आ�हाला ज�र� वाटतो �याक�रता वा�य �नःसंकोच वाटू लागत,े            

आ�हाला एक श�द ऑड�र तयार कर�याची आव�यकता आहे. कारण आपण �या �य�तीब�दल बोलत             

आहोत, �याला मा�हती आहे, कोण याची जाणीव आहे? �याला �यव�थापक�य �यव�थापन ��त�नधी            

�हणनू मा�हत आहे. तर, आपण आ�ेचे श�द बदलू आ�ण सांगू - तो मॅनेजम�ट ��त�नधी �हणनू जाणतो                

क� ऑड�र न पाळणाया� कामगारांना अि�नशामक अ�धका�यांचे पालन करणे आव�यक आहे. �हणजे,            

आपण सहजतचेा �तर सहजतचेा �तर सहजपणे सरळतचेा �तर पाहतो जे श�द ऑड�र बदलनू केले गेले               

आहे. मी आशा करतो क� आपण देखील वा�यांपय�त पोचू शकाल, परंतु आप�या �य�नांनी आपण हे               

वा�य सोपे, परंतु वाचनीय देखील क� शकत नाह�. इतर �संगी आपणास वा�ये आढळतील �यात आपण               

तोटाब�दल बोलत आहात आ�ण आपण सकारा�मक आ�ण नकारा�मक दो�ह�ब�दल बोलत आहात,           

जे�हा आपण एक �कारचे तलुना तयार करता त�ेहा ते नेहमीच चांगले असते आ�ण आपण नेहमी               

सकारा�मक ठेवून असे करता या वा�यात शवेट� नकारा�मक �दशनेे पाठ�वणे; आ�हाला असे वाटते क�              

आ�ह� काह� ��ण गमावले आहेत आ�ण �हणनूच, या �णाल�चा वापर क�न महसलू गमावला आहे. 
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�हणजे येथे आपण हानीब�दल बोलत आहात कारण आपण काह� ��ण गमावले आहेत, परंतु नंतर              

आप�याला हे सांगणे आव�यक आहे क� आप�याला हे सांगणे आव�यकआहे परंतु यासाठ� जर आपण या                

श�दांचा वापर केवळ श�दां�वारे बदलला तर असेच �हणा: आ�हाला वाटते क� या �णाल�चा वापर क�न               

आ�हाला काह� ��ण गहाळ आहेत आ�ण �हणनूच महसलू गमावला आहे. आपण केवळ श�दांचा �म              

बदलला नाह�, परंतु आपण अथ� �था�पत कर�याचा देखील �य�न केला आहे जो केवळ ता�क� क नाह�, तर                

�याचा अथ� असा आहे क� हे कारण आहे, अथ� अशा प�धतीने आधा�रत आहे �याम�ये वाचकांना एक                

�कारचा अनभुव नसावा. अडचण. अहवाल समीकरणाची चचा� करताना समांतर बांधकाम आ�ह� मागील            

�या�यानात चचा� केल� आहे. पण प�ुहा एकदा, आप�याला एखादे उदाहरण दे�यासाठ� जे�हा एखाद�             

�य�ती वा�याचा वापर करते आ�ण वा�याची जा�त वेळ असते त�ेहा आप�याला हे एक उदाहरण              

दे�यासाठ�, वा�याचा प�हला भाग आ�ण वा�याचा दसुरा भाग �याच प�धतीने अनसुरण करतो. तर,             

आपण असे �हणू शकतो क� एक समांतर बांधकाम आहे. उदाहरणाथ�, हे प�ुतक चांगला मजकूर बनवते,               

आप�याला मा�हत आहे क� हे खरोखरच बो�डम�ये केले गेले आहे. 

आप�याला ' चांगला मजकूर बनवते' असे दश��व�याक�रता, कॉलेज �व�या�या�साठ� येथे एक ��या आहे             

आ�ण आपण पहात असले�या वा�याचा दसुरा भाग आ�ण �यावसा�यकांना ते अ�धक उपय�ुत वाटत.े             

तर, दसुरा भाग स�ु झाला आ�ण �यवसायाला ते सापडले, आता जर हा वा�य बदलला जाऊ शकतो आ�ण                 

एक �कारची एकता �नमा�ण कर�यासाठ�, जर हे प�ुतक महा�व�यालया�या मजकूरासारखेच चांगले           

असेल आ�ण ते �हणजे मा�यम �हणनू चांगले असेल �यांचे �ान वाढवणे. आता आपण काह� �ल�ंकंग               

�ड�हाइसेसचा वापर के�यास �कंवा आपण बोलत असले�या कोण�याह� वा�यात कोण�याह� वा�यात           

आढळ�यास आपण साइन-पो�ट�वारे साइन-पो�ट पो�ट कर�याचा �य�न कर�त असले�या कोण�याह�          

वा�यात चचा� क�. याचा अथ� वाचकाने हे वाचले पा�हजे कारण आप�याला फ�त सरुवातीलाच मा�हत              

आहे क� आ�ह� डो�या�या सटुकेब�दल बोललो आहोत. �हणनू, वाचक �या�या �वचारां�या �वाहा�या            

संदभा�त एक �कारची सटुकेची वाट पाहत आहे. तर, �यासाठ� आपण काह� �कारचे सं�मण �दान क�न               

श�द ऑड�र तयार के�यास, वा�य वाचनीय होईल. अ�यथा, वा�य खपू �वासो��वा�सत होईल, मला द�घ�              

वा�यांचा अथ� आहे, हा वा�य �कती काळ आहे आ�ण वाचकांना �वास घेता येत नाह� अशा वा�यांत, असे                 

वा�य एक �वास घेत.े आता �वास र�हत वा�यात, �वास र�हत वा�ये नेहमीच लांब असतील. �हणनू,               

कुणीतर� �वास घेत असेल तर त�ुह� काय कराल? आपण ��य�ात �याला काह� �वास घे�याची जागा               

दे�याचा �य�न करावा आ�ण �याला काह� �वासो�छवासासाठ� जागा बांधायची �कंवा वा�य �वभािजत            

करा. �हणनू, या वा�यात आपण �वास र�हत वा�याचे �वभाजन क� शकता. या श�ेयलूम�ये पढु�ल              

म�ह�यात होणाया� काय��मांची सचूी �दल� आहे. 

तसेच वेळ आ�ण �ठकाण जेणेक�न आपण आधी आ�ण आपण यापैक� कोण�याह� इ�ह�टम�ये भाग             

घे�यास इ�छुक आहात �कंवा नाह� आ�ण अशा त�हेने संमती आयोजकांना स�ूचत क� शकता जे आप�या               

नावावर �या याद�त ��व�ट होईल या हेतसूाठ� राखनू ठेवा. आता मी वाचले तर�ह� मला वाटते क� �वास                 

घे�याची वेळ नाह� आ�ण जर आपण �वास घेत नाह� तर आपण जगणार नाह�. �हणनू, हा वा�य आपण                 
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�वभािजत क�न थोडावेळा �वासो�छवासासाठ� देऊ या. हे वा�याचे भाग 2 म�ये �वभािजत क�न             

आपणास मा�हत आहे क� आपल� म�ुय �चतंा अथ� स�ुनि�चत करणे �कंवा अथ� सांगणे होय. आ�ण               

�यासाठ� आपण असे �हणू शकता क� आ�ह� पढु�ल म�ह�या�या इ�ह�ट �कंवा �दनद�श�केस बंद कर�त              

आहोत. इ�छुक अस�यास कृपया संबं�धत संयोजकांना कळवा. आता आपणास �वभािजत क�न मा�हत            

आहे क� आपण ते सोपे केले आहे आपण ते समज�यास स�म केले आहे. कोण�याह� वा�याम�ये जर                

अनेक ��यापद असतील �कंवा आप�या ���नवर असले�या नावांम�ये एखादे सं�ा असतील तर. कृपया             

वत�मान गट सद�यां�या समीकरणाची तार�ख पॅकेज �व�पन श�ेयलू करा. 

आता आपण पहाल क� हे द�घ� नामांकन ि��ंग स�या�या गट सद�यां�या भेट�चे तारखेचे पॅकेज �व�प               

श�ेयलू करत.े याचा अथ� असा क� �य�ती ��य�ात �वस�न जाणारा अथ� �था�पत कर�याचा �य�न              

कर�यापवू� हे आप�याला कळेल. �हणनूच, वा�य सधुा�रत करणे आ�ण �हणणे चांगले आहे: कृपया गट              

सद�यां�या बैठक��या श�ेयलू पॅकेज �व�पनात सधुारणा करा. हे ��येक गट सद�यासाठ�           

वैयि�तक�र�या भेट� रेकॉड� कर�याची परवानगी देईल. �हणनू, जे�हा गो�ट� लांब होतात त�ेहा �यांना             

कापनू टाकणे चांगले आहे असे �हणायचे चांगले आहे क� ते आय�ुय चांगले बनतील. जर तथेे अनेक                

�टेशन आहेत, तर तथेे अनेक साइनपो��स अस�यास, जीवनात सं�मण अस�यास. जीवनाचा मसाला            

�हणजे �व�वधता �कंवा बदल. आ�ण आपण �वास र�हत वा�ये �वभािजत क�नआ�ण वा�यात फेरबदल              

क�न वा�याचा �म बदलनू �व�वधता आ�ण बदल आणू शकता. उदाहरणाथ�, आप�याला �वशषेतः            

मा�हती �कंवा �व�ान संबं�धत असले�या �वषयांब�दल मा�हती आहे, आता मी एक प�र�छेद उचलला             

आहे, आप�याला वै�ा�नक �वषयाब�दल मा�हती आहे, िजथे जे�हा �व�ान शा��� �य�ती वाचतो त�ेहा             

�याला खपू अवघड वाटेल. 

परंतु नंतर आपण फ�त अडचण असले�या नावात आप�या कामास अपणू� ठेवू शकत नाह�, वा�य वाचू               

शकता, हा प�र�छेद वाचू शकता आ�ण आप�याला ते अवघड वाटेल. असे �हटले आहे क� अ◌ॅडरेनिज�क               

को�लनेिज�क, अ◌ॅडो�नजनम एड�ेनल साय�लेझ �स�ट�म�वारे म�य�थ केले जाऊ शकते असे �दसते आहे            

क�, नॉरडरेेन�लन सायि�लक amp चे सं�लेषण वाढवत.े तर, जरआपण ते वाचले तर आप�याला हा वा�य                

�मळेल असे प�र�छेद नाह�, परंतु हे फ�त एकच वा�य आहे. आ�ण �हणनूच आपण या वा�याचा वाचन                

पणू� करताच जीवन श�द असू शकत.े �हणनूच आप�याला मा�हत असले�या वा�याचे �वभाजन करणे             

चांगले आहे, येथे �वराम�च�हे �दलेल� आहेत, परंतु या �वराम�च�हे देखील �यांना मदत �दान करत              

नाह�त. आता आपण सधुा�रत एक पाहुया येथे आप�याला आढळेल क� वा�य �वभागले गेले आहे आ�ण               

वा�य �वभािजत के�यानंतर आ�ण सव�नामां�या वापराचा वापर के�यामळेु आपण काय� अ�धक सलुभ            

केले आहे. केवळ वा�याची लांबी कमी केल� गेल� नाह�, परंत ुअथ� देखील �वाहास येत अस�याचे �दसत.े 

तर, वा�य �वभािजत क�न काह� मदत के�यास आपण क�ठण �नपणुतचेा एक क�ठण �वषय �कंवा              

वै�ा�नक �वषय देखील अ�धक सलुभ होऊ शकतो. सं�ा �ल�टस��या काह� इतर उदाहरणे आहेत. सं�ा              

�ल�टस��वारे, �हणजे संपणू� वा�याचा एक भाग सं�ांसह पणू� असेल. 
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उदाहरणाथ�, आपण या �लाईडवर पाहू या जेथे आपण दसुर�कडे ल� क� ��त केले तर. एक म�ूय               

अ�भमखुता पैलू अ�भनेतलेा अपे��त अव�थे�या अथा�शी संबं�धत नाह�, तर �या�या आनंदाची           

अ�यव�था �श�लक रा�ह�याब�दल, परंतु �वत: �या साम�ीतील साम�ी. वा�य �कती लांब आहे आ�ण             

�क�येक सं�ा �ल�टस� कसे आहेत, आप�याला हे मा�हत आहे क� आपण या अ�य�धक ना�व�यपणू�              

�ल�ट�रगंला खं�डत क� इि�छत अस�यास, आप�याला काय करावे लागेल ते �हणजे सं�ाची सवय             

लावणे आ�ण ��यापद सवय तयार करणे. उदाहरणाथ�, या अथा�ने म�ूय अ�भमखुतचेी संक�पना 'अशा             

�कारे' आहे. तर येथे आपण ��या ��यापद ��या जवळ आणल� आहे आ�ण 'अशा �कारे' आ�ण काह�                

इतर श�दांचा वापर क�न आपण काय� सोपे केले आहे. प�र�छेद �वकासा�या अनेक माग� आहेत �या               

आपण कधी कधी कधी �रपोट�वर �ल�ह�या आहेत आ�ण आपण या �प�ट�करणाब�दल बोलत आहात.             

आपण प�र�छेद आ�ण कं�ा�ट प�धत, कारण आ�ण �भाव प�धत वाप�न आपले अन�ुछेद            

वाच�यायो�य बन�व�या�या अनेक माग� आहेत. वग�करण प�धत एक �कंवा अनेक गटांमधनू, सम�या            

�नराकरण प�धत आ�ण सव�. 

तर, आपले प�र�छेद �वक�सत कर�याचे अनेक माग� आहेत. आ�ण ल�ात ठेवा आ�ह� जे काह� वेळा               

वारंवार �हणत आहोत, ते �थमच �वषय वा�य येईल. प�र�छेदात �वषय वा�य म�ुय वा�य बनते आ�ण               

ते इतर वा�ये सम�वयक �कंवा अधीन�थ वा�ये असतात. मला असे �हणायचे आहे क� ते काह� माग�                

आहेत �कंवा कनेि�टंग श�दा�या सहा�याने म�ुय वा�यांशी संबं�धत आहेत, कधीकधी पनुराव�ृी�या           

मदतीसह आ�ण कधीकधी सव�नामां�या मदतीने. परंतु ल�ात ठेवा क� आप�याला सं�मण �दान करणे             

आव�यक आहे, केवळ या सं�मणांमळेुच डोळा आराम आ�ण मान�सक आरामह� �मळू शकेल. �हणनू,             

सं�मणे �दान कर�यासाठ�, आप�याला मा�हत असणे आव�यकआहे क� कोण�या �कारचे सं�मण तथेे             

आहेत कारण हे सं�मण साइनपॉ�ट आहेत जे वाचकांना एका भागातनू दसुया� भागात हल�व�यात मदत              

करतात. तर, उदाहरणाथ�, जर आपण एक वा�य �हणत असलात तर आपण आणखी एक वा�य आ�ण               

दसुरा वा�य टाकणार आहोत असे �हण,ू तर दसुरा वा�य अ�त�र�त �कारचा आहे. 

तर, तो दवुा जोड�यासाठ� आपण �या�शवाय श�दांचा वापर क� शकता, �या�य�त�र�त, या�य�त�र�त,            

शवेट�, तर�ह� जाणनू �या; तथा�प, हे अ�त�र�त तपशील आहेत. कधीकधी आप�याला नातसेंबंध,            

कारणाचा नातसेंबंध हवा आहे. अशा बाबतीत आपण वापरत आहात. �हणनूच, असे �हणायचे आहे क�,              

ठ�क आहे, �हणनूच, प�ुहा प�ुहा असे �हणता येते क� आपण या ऑनलाइन प�धतीने �या�यान �वत�रत               

करत असताना मतभेद आ�ण तलुना दश��वत आहात तर दसुर�कडे हे आ�हाना�मक आहे . परंतु जर               

आ�हाना�मक असेल तर ते देखील फाय�याचे आहे कारण �यात मो�या �े�कांचा समावेश आहे. तर,              

आपण अशा �कारचे ससुंगतता सु�नि�चत क� शकता आ�णआपण एक �कारचा अथ� देखील स�ुनि�चत              

क� शकता. कधीकधी आप�याला सं�मणाम�ये वेळ अन�ुम देखील �दान करावा लागतो आ�णआपण             

असेह� �हणता क�, जे�हा मी �हणतो, आधी मी �ल�खत गुणधमा�वर बोललो आहे आ�ण आता आ�ण               

उ�या�या नंतर�या �दवशी मला असे �हणायचे आहे क� ह� वेळ अन�ुम आहेत. नंतर, काह� काळानंतर,               

कधीकधी तु�ह� प�ुहा वारंवार बोलत आहात आ�ण कधीकधी त�ुह� देखील �न�पयोगी आहात.            
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उदाहरणाथ�, आपण �हणता, थोड�यात सांगायचे आहे क� मला साधेपणाची इ�छा आहे आ�ण आपण             

ब�ीस �मळव�यास उ�सकु आहात. तर, त�ुह� कधीकधी पनुराव�ृी करता, कधीकधी तु�ह� असे �हणता             

क� असे आहे. �हणनू, आप�या सव� गो�ट�ंवर अवलंबनू, आप�या साम�ी�या आधारावर हे सव� सं�मण              

सं�मणांचा वापर करतात परंतु नंतर आपला मळू उ�देश वाचन�मता तयार करणे हा आहे. आता, मी               

वाचन�मतचेा अथ� काय आहे यावर ल� क� ��त क� इि�छतो, �हणजे एक अ�तशय सोपा, ता�क� क,              

एक��त, ससुंगत मागा�ने �ल�हलेला अहवाल अ�धक वाचनीय बनतो. मला असे �हणायचे आहे क� अ�धक              

लोक त ेवाच�यास �ाधा�य देतात परंत ुनंतर एक वाचनयो�यता स�ू देखील आप�याला मदत क� शकेल. 

1950 �या दशकात रॉबट� ग�नगंने हे वाचनयो�यता स�ू �दले. न�क�च, बदल�या वेळी वाचनयो�यता             

फॉ�यु�ला बदलत,े परंतु आपल� त�ार वाच�यायो�य आहे क� नाह� हे स�ुनि�चत कर�याची आपल� गरज              

आ�ण अडचण पातळी समजनू घेऊन आपण ते कसे क� शकता हे स�ुनि�चत करणे आव�यक आहे. ह�                

अडचण पातळी आप�याला स�ूां�या आधारावर �दल� गेल� आहे िजथे आप�याला वा�यांची सं�या आ�ण             

वा�यांची सं�या आ�ण अवघड श�दांची सं�या समजणे आव�यक आहे. �हणनू, आप�याला कठ�ण            

श�दांची ट�केवार� शोध�याची आव�यकता आहे आ�ण रॉबट� ग�नगं �हणतात क� हा इंड�ेस आहे क� हा               

�नद�शांक कठ�ण श�दांचा सरासर� आ�ण सरासर� वा�य लांबी आहे, जो 0.4 गुणांनी वाढला आहे आ�ण जो                

प�रणाम आप�याला �मळतो. �हणनू, ग�नगं सांगते क� आप�याला �मळालेला प�रणाम 12 �लहून कमी             

असेल तर आप�या �लखाणा�वारे याचा अथ� वाचनीय आहे. आप�याला मा�हती आहे क� आ�ह�             

वाच�यासाठ� अहवाल �ल�हतो, आ�ह� कारवाईसाठ� अहवाल �ल�हतो. तर, जे�हा आ�ह� त�ार� घे�यास            

मदत करणाया� अहवालांब�दल बोलतो त�ेहा आप�याला वाचन�मता देखील स�ुनि�चत करावी लागत.े           

मा�या ��य �म�ांनो! �रपोट� शैल� आ�ण भाष�ेया सव� पैलूंवर चचा� करताना, मी जे�हा आपण अहवाल               

�ल�हतो त�ेहा आपण खरोखरच मा�या �तरावर सव��कृ�ट �य�न केला आहे, आपण खरोखर अशा भाषचेे              

अनसुरण कराल जी समजल� जाऊ शकते आ�ण �या�या केल� जाऊ शकते कारण शवेट� आप�या              

अहवालामळेु सम�येचे �नराकरण होईल. आ�ण वाचनीयतचेी खा�ी कर�यासाठ�, कृपया आपला अहवाल           

सब�मट कर�यापवू� कृपया स�ुनि�चत करा क� आपल� वा�ये लहान आ�ण लांब आहेत �कंवा नाह� हे               

स�ुनि�चत करा. �हणजे लहान आ�ण द�घ� वा�यांचा एक संयोजन. आपले अन�ुछेद संय�ुत, ससुंगत             

आहेत, आपण क�ठण श�दांचा �कमान वापर केला आहे �कंवा आपण पा�हला आहे क� संपणू� अहवाल अशा                

�यवि�थत प�धतीने बडु�वला गेला आहे क� ते वाचकांना वाच�यासाठ� �े�रत करतात कारण अखेर�स एक              

�यवसाय �कंवा काया��मक लेखन �हणनू शैल�, जॉज� ऑरवेल �हणाले, अ�यवहाय� असावी. 

मा�या मनाचा अथ� असा नाह� क� लोक कठोर श�दांत अडकले आहेत कारण �खडक�सारखे अ��य              

मा�यम अ��य मा�यम �या�वारे मा�हती �प�टपणे पा�हल� जाऊ शकते. आमची अहवाल फ�त            

पाह�याची आमची इ�छा नाह�, परंतु समज�यासाठ� वाचल� जा�यासाठ� आ�ण काय�वाह� आमं��त           

कर�यास �कंवा कारवाई कर�यास स�म हो�यासाठ� आ�ह� वाचू इि�छत नाह�. आज आपण �या             

�दशा�नद�शांवर चचा� केल� �या आपण जर पाळ�या तर मला असे वाटते क� आ�ह� अहवाल �ल�ह�यासाठ�               

एक चांगले ि�थतीत आहोत. अहवाल �लहा कारण मा�या पवू��या भाषणात मी सां�गत�या�माणे एक             
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अहवाल देखील �यावसा�यकांचा एकमेव मतू� उ�पादनांचा आहे. �हणनू, लेख �ल�हताना आ�ण मसदुा            

घेताना काळजी घेणे आव�यक आहे. आ�ण मी असेह� इि�छतो क� आपण चांगले अहवाल �लहा. खपू खपू                

ध�यवाद. 
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सॉ�ट ि�क�स  

(Soft Skills) 

डॉ. �बनोद �म�ा, 

मान�वक� व सामािजक �व�ान �वभाग, 

इं�डयन इंि�ट�यटू ऑफ टे�नॉलॉजी, �रक� 

�या�यान – 40 

गट सं�ेषण कौश�ये 

(Group Communication Skills) 

 

स�ुभात �म�, आपण सॉ�ट कौशलांवर ऑनलाइन �या�यान ऐकत आहात. आज आपण समहू सं�ेषण             

कौश�यांब�दल बोलणार आहोत. यापवू� आपण अहवालाब�दल वाचले आहे, आपण मेमो आ�ण           

इतरांब�दल देखील वाचले आहे. भाषणा�या स�ुवातीला, आ�ह� सकारा�मक �वचारश�तीचे एक          

�या�यान घेतले. या �या�यान ऐकताना आप�याला आप�या मनात�या आधी�या भाषणा�या क�पना           

ठेवणे आव�यक आहे कारण आजआपण समहू सं�ेषण कौश�यांब�दल बोलणार आहोत. �म�ांनो, आपण             

सगळेच मानव आहोत; आ�ण मानवां�माणेच आपणास आपण कोठेह� आहात, सं�थेत एखा�या           

सं�थेम�ये असो �कंवा आपण एखा�या मो�या �तरावर काह�तर� कर�याचा �य�न कर�त आहात,            

आप�याला हे ल�ात येईल क� हे एकटे केले जाऊ शकत नाह� आ�ण �हणनूच आप�याला गरजआहे एक                 

गट असणे आता ��न हा एक गट �हणजे काय? कारण काह� वेळा लोक एकमेकांब�दलआ�ण संघांब�दल                

एकमेकांशी बोलतात, तथा�प दोन अट�ंम�ये फार फरक नाह�. आ�ह� गटांपासनू कसे �भ�न आहोत ते पाहू               

आ�ण आपण गट कसे तयार क� शकतो, कारण आपण सं�थेम�ये असताना एकदा आप�याला असे              

वाटेल क� आपणास असाइनम�ट, काय�, जबाबदाया�, केवळ अलगाव म�येच न�हे तर गटांम�ये �नि�चत             

के�या जातील कारण वै�श��ये जे समहूापे�ा �य�तींना अ�धक मह�वाचे बनवतात. आ�ह� एका वयात             

जगत आहोत, िजथे आपण आमची जबाबदार� पणू� क� इि�छतो; आ�ह� आम�या काय� कमी वेळेत पणू�               

क� इि�छतो. आ�ण �यासाठ� आप�याला खरोखरच समहू काय� आव�यक आहे. अशी अनेक प�रि�थती             

आहेत िजथे आप�याला समजेल क� समहू �य�तींपे�ा चांगले काय� क� शकतात. पण गटां�या ग�धळात              

टाक�याआधी, समजा एक गट न�क� काय आहे हे समजून घे�याचा �य�न क�या. जे�हा आपण एखा�या               

सं�थेम�ये सामील होतात त�ेहा आपण एका �य�ती �हणनू सामील होतात, परंतु आपण सं�थेम�ये             

असता त�ेहा आपण कुठेतर� �कंवा दसुया� एखा�या गटाशी संल�न असतो कारणआप�याकडे मो�या काय�              

कर�याची �मता असत.े आ�ण �या �य�तींना आपण जा�त अनभुवत नाह�, आप�याकडे ते �ान नाह�,              

आप�याकड ेअसा अनभुव नाह�, जो आप�याला मया��दत वेळेत नोकया� कर�यास मदत क� शकेल. 
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आता आपण पाहू या क� आपण समहू कशा �कारे प�रभा�षत क� शकतो. एक गट ��य�ात अथ�                

असले�या �य�तींचा एक समूह असतो, �या�वारे ��य�ात असे लोक एक��त होतात जे एका �व�श�ट              

वेळेत एक सामा�य �येय सा�य कर�यासाठ� एकमेकांशी काय� करतात, संवाद साधतात आ�ण सहकाय�             

करतात. समहू सद�यांची ओळख वैयि�तक�र�या घेतल� जाते. सद�य इतर गट सद�यांसह मा�हती            

आ�ण संसाधने सामा�यक करतात. उदाहरणाथ�, आपण केवळ एक �व�याथ� असाल तर �या�या            

महा�व�यालया�या �तस�या �कंवा चौ�या वषा�त आहात. महा�व�यालयातील काह� काय��म, ��डासेवा,          

सां�कृ�तक भेटव�तू, हे आप�याला आढळेल क� आप�याला अशा �कार�या भेट�ं�या �व�वध �कार            

आहेत. पण त�ुहाला वाटतं क� एकटा संपणू� माणसू संपूण� उ�सवाचा काय� क� शकतो, त�ुह� क� शकत                

नाह�! �हणनूच आप�याला मा�हत आहे क� आप�याला दोन �कंवा तीन �दवस दे�यात आले आहेत, कारण               

आपण अशा सणांसाठ� संपणू� म�हना �मळवू शकत नाह�. आप�याला दोन �कंवा तीन म�हने �मळतील,              

परंतु आप�याला असा एक आदश� कला महो�सव तयार करावा लागेल �याम�ये लोक भ�व�यात ल�ात              

ठेवतील. आ�ण �यासाठ� आपण एक गट तयार करणे �ारंभ करता. आ�ण जे�हा आप�याकडे एक गट               

असेल कारण जे�हा आपण समहू तयार करता त�ेहा आप�याला देखील समजनू घेणे आव�यक आहे क�               

कोणती लोक चांगले काय� क� शकत.े सरुवातीला, आ�ह� चचा� क� शकू अशा सम�या असू शकतात               

कारण स�ुवातीला ��येकजण ��येकाची ��तभा, ��येकाची चकाक�, ��येकाची �मता, ��येकाची          

वै�श��ये, ��येका�या �वभावा�वषयी जाग�क आहे �हणनूच स�ुवातीला आप�याला थोडासा ध�का          

बसला आहे. परंतु जे�हा आपण एखा�या गटात आहात त�ेहा आपण लोकांना ओळखता त�ेहा आप�याला              

आढळेल क� काय� वेगाने स�ु होते आ�ण थो�या वेळाने कदा�चत थो�या वेळेस, कारण प�र�चत, प�र�चत,               

गटात लोकांना एक� करणे. तर, जे�हा आपण गटासारखे काम करता त�ेहा आपण एक काय� अ�धक               

चांगले करता आ�ण आपण ते अ�धक यश�वीपणे करता. बया�चदा लोक आपणास अचकूपणे मा�हत             

अस�याने गट आ�ण ट�मचे बोलणे असतात. 

तर येथे गट आ�ण संघ यां�यात मलूभतू फरक देखील समजनू घेणे आव�यक आहे. समहू आधीच एक                

समहू कसा आहे, �यां�याकडे एक सामा�य उ��द�ट कसे आहे या�वषयी आ�ह� आधीच चचा� केल� आहे.               

परंतु जे�हा आपण एखा�या संघाब�दल बोलतो त�ेहा एक संघ आप�याला मा�हत असले�या लोकां�या             

गटाचा असतो, जे�हा एक गट �हणून आप�याला एक सं�ेची आव�यकता आहे, एक गट �हणनू              

आप�यास काह� ��डा महो�सव �मळेल, ठ�क आहे? परंतु जे�हा आपण एखा�या गटाम�ये गट �नि�चत              

गटांम�ये �वभागता. 

�यामळेु, एक समहू �नि�चत कालावधीत एक सामा�य उ��द�ट सा�य कर�यासाठ� सामील होतो. समजा             

गटां�या सव� सद�यांनी उदाहरण �यायचे आहे क� नाह� हे आपणास मा�हत आहे, सव� गट सद�यांना असे                

वाटते क� �यांना हे काम फ�त कमी वेळेत पणू� करावे लागेल. प�ुहा ते यश�वी होणार नाह�. �याक�रता                 

नोकर� अ�धक सो�या कर�यासाठ�, आप�याला �यांना �नि�चत संघांम�ये �वभागणे आव�यक आहे.           

आ�ण प�ुहा जे�हा आपण �यांना काह� संघांम�ये �वभागणार आहात त�ेहा मी समहू सं�ेषण कौश�यांवर              

ल� क� ��त का कर�त आहे कारण एकमेकांना �मसळणे आ�ण काय� करणे खपू कठ�ण आहे. आ�ण               

 357  



भ�व�यकाळात �या नोकया� आ�ण काय� आपणास �मळणार आहेत �यांना गट आ�ण ट�मम�ये �मळणार             

आहे �यामळेुच आप�याला एक �कारचा सं�ेषण कर�याची आव�यकता आहे �यामळेु आपले काय� सोपे             

होईल. �हणनूच, एक समहू �याची मया��दत काळाम�ये एक��त कालावधीत एक सामा�य उ��द�ट            

सा�य कर�यासाठ� साम�ूहक उ�रदा�य�व �मळ�व�यासाठ� सामील झाले आहे. समजा, आप�याकडे          

सां�कृ�तक उ�सव असेल आ�ण �या सां�कृ�तक उ�सवाम�ये तुमचा वेगळा काय��म नसेल? आ�ण            

��येक काय��मासाठ� आप�याला लोकांना शोधणे आव�यक आहे, कोण �यव�था�पत क� शकेल, कोण            

हाताळू शकेल, कोण अं�तमपणे काय� क� शकेल, ऑपरेट क� शकेल आ�ण यश�वी होऊ शकेल. �हणनू,               

�यासाठ� आप�याकडे एक �कारची साम�ूहक जबाबदार� आहे जी संघ �हणनू ओळखल� जात.े आ�ण             

आपणास हे मा�हत आहे क� संघाचा हेतू सव�काह� एक आहे आ�ण सवा�साठ� एक आहे. समहू �हणनू                

आपण कोि�नझ�सला यश�वी काय��म बन�व�याचा �नण�य घेता. परंतु जे�हा आप�याकडे �यात अनेक            

संघ असतील, त�ेहा आप�याला सव� काय�संघांसह सव� काय�संघांकडे एक गोल आहे आ�ण यश�वी�र�या             

काय� पणू� करणे हा आहे, परंतु या सव� काय�संघाला प�ुहा गटाम�ये �वभाग�यात आले आहे आ�ण या                

संघांचे आता एक वेगळे ल�य आहे. तर, संगीत शो आयोिजत कर�यात गंुतलेल� लोक केवळ संगीत वर                

ल� क� ��त करणाया� लोकांची एक ट�म असेल. तथेे लोकांना �या�यान आयोिजत कर�याचे काम दे�यात              

आले आहे, �या लोकांना संघ�टत करणे, लोकांशी संपक� साधणे आ�ण अखेर�स हा काय��म कसा ठरेल हे                

ठर�व�याचे अ�धकार असतील, �हणनूच आप�याला संघ आ�ण गट यां�यात फरक समजला पा�हजे.            

आता ��न असा आहे क� एखा�या गटा�या तसेच ट�मची वै�श�टये �कंवा म�ुय वै�श��ये काय आहेत.               

दो�ह� गट आ�ण संघांचे ल�य एक समान असत.े �हणनू, इ�ह�ट यश�वी करणे हे ल�यांचे सामा�य संच                

आहे. आता, इ�ह�ट यश�वी हो�यासाठ�, आप�याकडे �व�वध �कारचे संघ आहेत जे ते करतील जे ते               

एक��तपणे काय� करतील; �यां�याकडे सहकाय� असेल, कारण हे केवळ सहकाय� आहे जे �यांना मदत              

करेल. आ�ण हे केवळ सहकाय� न�हे, तर आपण एकमेकांशी सहकाय� करता त�ेहा, आपण जे करता ते                

सहकाय� करत असताना आपण कोण काय क� शकता हे शोध�याचा �य�न करता, आपण देखील              

काय�संघामधील कौश�यांची ओळख करणार आहात सद�य तर, आ�ण मग ��येक संघात एक नेता             

असेल. 

आता, या नेत�ृवाचा ��न खपू �ासदायकआहे, जो नेता बनेल. पढु�या �या�यानात आपण पढुाकार घेणार               

आहोत, नेत,े गुण, गुण आ�ण गुणधमा�ब�दल चचा� करणार आहोत, परंतु संघाला बया�चदा ल�याब�दल             

जाग�क असले तर� आपण संघात असणार नाह�, परंतु कधीकधी संघ ग�धळात पडतो. काह� वेळा या               

गटांना कसे हाताळायचे याब�दल ग�धळात पडत,े कारण काह� प�रि�थ�त आहेत, �यात काह� अडचणी             

येतात आ�ण �या दर�यान आप�याला �वतःला एक �लॉकम�ये जाणवते. �प�ट कर�यासाठ�,           

आप�याला �या �लॉकची आव�यकता आहे जी आप�याला माग�दश�न क� शकेल. �हणनू, आप�याला एक             

सामा�य नेत�ृव सामा�यक करावे लागेल. आ�ण जर गो�ट� यो�य ठर�या �कंवा गो�ट� चकु��या झा�या              

तर �या संघाचे �कंवा संघाचे उ�रदेखील जबाबदार असतात. �हणनूच गट आ�ण ट�मने काम�गर�साठ�             

संय�ुत जबाबदार� राखल� पा�हजे. आ�ण जे�हा आपण संघात असता त�ेहा आपणास मा�हत असते क�              
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आपण एक �य�ती आहात, अथा�तच आपण एक �य�ती आहात, परंतु जे�हा आपण काय� कर�त आहात               

त�ेहा एक संघ �हणनू आपण हे पहाल क� संघाचा �येय सा�य झाला आहे. जर� आपण एक �य�ती                 

असाल, तर आपण संघा�या �येया�या �दशनेे काम कर�त आहात. हे �या�यान जे आपण आधीच ऐकत               

आहात, तो एक मन�ुय शो नाह�. मी इथे फ�त एक �य�ती �हणनू बोलत आहे जो भाषण देणारा आहे,                  

परंतु �यामागे बरेच लोक मला मदत कर�त आहेत. आ�ण त�ुहाला मा�हत आहे क� संपणू� मॉडस               

ऑपरेशनम�ये अनेक संघ असतील, तथेे काह� ट�का रेकॉड� के�या जातील, तथेे काह� �वभाग असतील जे               

तथेे संपादन करतील, तथेे काह� ट��स असतील जो अं�तम फेर� देईल, शवेट� असे संघ असतील जे मंजूर                 

�हा आ�ण शवेट� या ले�चर पो�ट करणाया� संघ असतील. �हणनू, थोड�यात, आप�याला हे समजनू घेणे               

आव�यक आहे क� कोण�याह� काय��माची यश�वीता, कोणतहे� काय� साम�ूहक �य�नांवर, काय�संघा�या           

सहकार� व�ृीवर अवलंबनू असत.े आता, जे�हा आपण समहू असता �कंवा जे�हा आपण एक काय�संघ              

असता त�ेहा आप�याला काह� काय� करावे लागतात. आ�ण मी �याला गट सं�ेषण �हणतआहे �हणनू हे                

काय� काय आहेत? काय� हे आप�याला मा�हत आहे क� काह�वेळा एक सम�या आहे आ�ण ह� सम�या                

आप�याकडे �नराकरण असू शकते परंतु हे समाधान �कती श�य आहे हे आप�याला कसे ठाऊक आहे, हे                

समाधान कसे �भावी होईल हे आप�याला कसे ठाऊक आहे. आता ��न हा आहे क� एखा�या सम�येचे                

�नराकरण कर�यासाठ�, जे�हा आपण ते �वतः करत असता त�ेहा ते फार कठ�ण असू शकत.े पण जे�हा                

आपण संघात इतके लोक �मळत अस�याने संघात ते करत असतांना आ�ण या सव� लोकांना �यां�याकडे               

ऊजा� �मळाल�, �यांना ब�ु�धम�ा �मळाल�, �यांना क�र�मा �मळाला, �यां�याकडे काह� माग� आ�ण साधने             

आहेत. तर, या लोकांना वेगवेग�या क�पना आहेत. तर, जे�हा आप�याकडे दोन सम�या सोड�वतात             

त�ेहा ��य�ात येणार� ट�म ह� पढेु येईल. 

�हणनू, काह� समहू काय� �कंवा काय�संघ काय� आहेत - �यापैक� �थम सम�या सोडवणे आहे. दसुर� संधी                

�हणजे संधीची तपासणी करणे. समजा, काह� सं�था एकतर नवीन उ�पादन स�ु करणार आहेत �कंवा              

नवीन उ�पादन खरेद� करणार आहेत �कंवा नवीन पॉ�लसीची घोषणा करणार आहेत, �यासाठ� �यांना एक              

संघाची आव�यकता आहे, जी ��य�ात काय प�रणाम होतील, पढेु कसे जायचे ते शोध�याचा �य�न              

करत.े काह�तर� चकू झा�यास काय होईल. �हणनू, आप�याला संधीची तपासणी करावी लागेल. मागील             

ले�चरम�ये ल�ात ठेवा आ�ह� अहवाल �ल�ह�याब�दल बोललो आहोत. आता, कदा�चत आपण �वचार            

क� शकता क� ह� संपूण� त�ार एका �य�ती�वारे �लह�ल� जाऊ शकत.े त�ुहाला मा�हती आहे क�, एखा�या                

�य�तीने �ल�हलं असेल तर �यास खपू वेळ लागेल; आ�ण �या वेळी, आप�याला हे समजेल क� समाधान                

�दान करणे आव�यक आहे जे कदा�चत खपू उशीर झालेला असू शकेल. तर, ट�मचा एक काय� अहवाल                

देखील �ल�हणे आहे. कधीकधी आप�याला म�ुय काय�कार� अ�धकार� �हणता येईल क� आपणास मौ�खक             

सादर�करण देत असले�या एखा�या �य�ती�या �पात, �न: श�ुक मौ�खक सादर�करण �यावे लागत.े            

परंतु त�ये, डटेा, कोण�याह� संपणू� काय��मात एक काय�संघ �दान कर�यासाठ� वा�त�वक सादर�करण            

समजनू घे�यासाठ�. कधीकधी असेह� पा�हले गेले आहे क� आप�याला समहू-समहू सादर�करण �हणनू            

देखील सादर�करण �यायचे आहे. आ�ण जे�हा आपण एक गट सादर�करण देता त�ेहा तथेे आपण काह�               
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�नण�य घेता, आप�याला मा�हत असत,े कोण कोण आहेत �कंवा �या �े�ातील इतर आ�ण त�. �हणनू,               

तो �कंवा ती �या �व�श�ट भागास देत असेल तर, पढेु �दले�या ��नांची उ�रे दे�यास तो एक चांगले �थान                  

असेल. तर, �ुप सद�यांमधील काया�पैक� एक �हणजे केवळ एक अहवाल �ल�हणे न�हे तर �ेझ�टेशन देणे               

देखील आहे. आ�ण जे�हा आपण असता त�ेहा आप�याला आज�या बया�च सं�था मा�हत आहेत क� �यांना               

इन�यबेूशन स�टर �मळाले आहेत. हे उ�मायन क� � एक�याने काय� करते असे आप�याला वाटत?े हे एक               

काय�संघ �हणनू काय� करते आ�ण ह� संघ नवीन उ�पादन तयार कर�यास, नवीन उ�पादनाची �न�म�ती              

कर�यास, नवीन उ�पादन तयार कर�यास �य�त आहे, �तथे आप�याला एक संघाची आव�यकता आहे             

आ�ण ह� ट�म सहकाय� करेल, ट�म एकमेकांना ऐकेल. आ�ण शवेट�, आप�याला मा�हत आहे क�              

आप�यापैक� बहुतके लोक खरोखरच अं�तम उ�पादन पाहतात, आप�याला मागे काय चालले आहे ते             

�दसत नाह�, �हणनूच आप�याला हे समजले पा�हजे क� हे एक काय�संघ आहे, हे एक गट काय� आहे. 

आजकाल, जर त�ुह� एकटे काम करत असाल आ�ण �वचार करत असाल क� त�ुह� या आकाशाला हलवाल                

�कंवा त�ुह� प�ृवीला कंप लावाल तर असंभव आहे, �हणनू त�ुहाला एका संघात �व�वास ठेवायचा आहे.               

गट. आता, वेगवेग�या �कारचे समहू औपचा�रक गट असू शकतात जे आप�याला आढळतील अशा             

अनेक सं�था आहेत �यात औपचा�रक गट, औपचा�रक गट आहेत. आता ��न आहे - जरआपण एखा�या                

सं�थेम�ये काम कर�त असाल तर अनेक गट आहेत आ�ण अनेक यु�न�स देखील आहेत. आता ते               

औपचा�रकपणे �वभागलेले आहेत, परंतु आपणास वाटते क� गटांचे औपचा�रक �वभाजन आप�याला           

यश�वी कर�यात मदत करेल आपण यश�वी अनभुव �कंवा यश�वी इ�ह�टब�दल जाणता. कधीकधी            

अनौपचा�रक गट चांगले काय� करतात. औपचा�रकत�ेया नावावर आ�ह� समहू �वभाजीत करतो, परंतु            

सभासद एकमेकांसोबत अनौपचा�रकपणे जात नाह�त तोपय�त, आप�याला मा�हत असेल क� हे काय�            

करेल असे बोलणे खूपच सं�द�ध आहे. तर, औपचा�रक गट आहेत, आजह� अनौपचा�रक गट आहेत हे               

सवा�ना ठाऊक आहे क� �ह�यु�अल गट नेहमीच मा�हत असतात, आपण �हा�सएपवर असाल तर फेसबकु              

या सव� तां��क उपकरणे, �ह�यु�अल गट आहेत. आ�ण ते मा�हती सामा�यक करतात, ते संवाद साधतात               

आ�ण ते एका �कारे ते जगाला लहान कर�याचा �य�न करतात, जग वा�त�वक ��य�ात अि�त�वात              

असत. आता ��न असा आहे क� जे�हा आ�ह� औपचा�रक गटाब�दल आ�ण अनौपचा�रक गटाब�दल             

चचा� करतो त�ेहा अनौपचा�रक गटाचे काय� सम�या �नराकरण होते. कधीकधी आप�याला सव� सापडणार             

नाह�त, गट सद�य �ततकेच काय��म असू शकतात आ�ण आपण दोघेह� एक गटाचे आहात �कंवा बरेच               

लोक एका गटाचे आहेत, आ�ह� खरोखर काय शअेर करतो आ�ण कधीकधी आ�ह� मदत कर�यासाठ�              

अ�त�र�त माईल देखील जातो. आप�या मनात गटाचे ल�य आहे. आ�ण हा गट गोल खरोखर एकापे�ा               

जा�त मागा�ने मदत करेल, �यामळेु लोकांना एक� ठेवत.े ठ�क आहे? पढेु आप�याला असे वाटते का क�                

कधीकधी लोक ��न उठवतात �यास गटांना न�क�च फायदे आहेत. 

आ�ण आपण कोण�या गटाम�ये काम करत असाल तर एका गटातील लोक कोणते फायदे आ�ण तोटे               

आहेत, आप�याला आढळेल क� आप�याकडे ��येक �य�ती जगातील सव� य�ु�या ठेव�यास स�म नाह�.             

कोणाकडहे� सव� प�ुतक वाच�याची वेळ नाह� आ�ण �व�श�ट उ�पादनाशी संबं�धत सव� सा�ह�य �कंवा एका              
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�व�श�ट उ�पादनाची �वचार ���या वाचल� जाते. �हणनू जे�हा आपण गटाम�ये असता त�ेहा गटाला             

वा�त�वक मा�हती �मळाल� आहे. आ�ण आपणास मा�हत आहे क� एका �य�तीकडे एक क�पना असू              

शकत,े परंतु या क�पनाम�ये पढु�ल घडामोडी असू शकतात, आप�याला खरंतर दसुया� सद�याची            

आव�यकता असत.े समजा, एक सम�या आहे आ�ण आपण एखा�या सम�येवर पोहोच�याचा �य�न            

कर�त आहात. �हणनू, समहूातील इतके लोक असतील आ�ण �यां�या सम�येवर �वचार कर�याची �मता             

असेलआ�ण ते सव� �यां�या �वत: �या �ि�टकोनातनू आ�ण �वत: �या �ि�टकोनातनू येतील. �शवाय, या               

लोकांना, मी गटा�या सद�यांचा अथ� असतो, �यां�याकडे �व�वध �कारचे �वचार आहेत. कधीकधी आपण             

एखा�या प�रि�थतीत काम करत असतांना असे होते क� असे लोक आहेत �यांना आधीच समान              

उ�पादनावर काय� कर�याचा अनभुव आहे आ�ण ते अ�धक फायदेशीर ठरतात. �हणनू, आप�याकडे            

लोकां�या �भ�न कोप-यांकडून �व�वधतांचा मत आहे जो आप�या गट गटातील सद�य आहे. तर, ��ये              

�व�वध आहेत. आ�ण मग �ह�n आपण एखा�या सम�येवर पोहचता �कंवा जे�हा आपण ��ये �वीका�              

इि�छत असाल, आप�याला मा�हत नाह� क� जोपय�त आपण �वीकृती घेत नाह� तोपय�त कोण�याह�             

गटाचे यश श�य नाह�. न�क�च, कधीकधी आप�याला असे वाटू शकते क� जर कोणी आप�याब�दल              

बोलतो तर आपण �यास �वीकार�याची श�यता नाह�, परंतु नंतर इतर सद�य देखील आहेत. आ�ण ते               

वेगवेग�या कोनांकडे पाहतात, ते प�रि�थतीचे गुणधम� आ�ण संक�पनांचे म�ूयांकन कर�याचा �य�न           

करतात आ�ण आप�याला असे वाटते क� होय, आ�ह� �वीका� शकतो, आ�ह� सव�सामा�यपणे येऊ             

शकतो. �शवाय, �ुपचा आणखी एक फायदा �हणजे समहू चांगले काय� करतात. मी सु�वातीला             

�हट�या�माणे मला एक गो�ट करायची अस�यास मी केवळ एकाच वेळी हे क� शकतो. पण जर मी                

गटाम�ये रा�हलो तर मा�यात फ�त एकच �मशन आहे, परंतु अनेक लोक असतात त�ेहाच ते काय�               

यश�वी होऊ शकत.े आ�ण हे सव� लोक �यां�या �मतनेसुार �यां�या �मतवेर अवलंबनू असतात, सव�              

सद�य काय� कर�यास सहमत असतात. तर, एका गटातील काम�गर� नेहमीच चांगल� असत.े आ�ण जर              

आपण एखा�या गटाशी संबं�धत असाल तर ते आप�याला एखा�या �व�श�ट गटातील अस�याब�दल            

सांगून फार अ�भमान वाटतो, आपण एका �व�श�ट सं�थेचे आहात, आपण एखा�या �व�श�ट संघटनेचे             

आहात, आप�याला नंतर मा�हत आहे सव�, आपण सगळेच मानव आहोत आ�ण आप�याला �वतःची             

भावना असणे आव�यकआहे. तर, जे�हा आपण एखा�या गटाम�ये असता आ�ण �या गटात असता त�ेहा               

आप�याला अ�धक लोक मा�हत असतील, आपण खरोखरचआपले �वत: चे �ान देखील वाढवता, आपण              

कदा�चत ऐकले�या अनेक गो�ट�ंब�दल देखील आप�याला मा�हती �मळेल. परंतु कदा�चत आप�याला           

समजू शकले नाह� जेणेक�न �यास गटाम�ये असणे आ�ण गट सं�ेषणांचे फायदे असणे खरोखरच             

फायदेशीर ठरेल. परंतु �या गो�ट�ची यो�यता आहे ती देखील ल�ात ठेवल� पा�हजे. त�ुहाला मा�हत आहे               

क� ��येक नाणे दोन बाजूंनी �मळत.े �नि�चतच, एका गटाम�ये असणे इतके फायदे आहेत, परंतु ते               

देखील तोटेपणाचे भाग नाह�. बरेच नकुसानदेखील आहेत. 

��येक गटाम�ये आप�याला असे लोक आढळतील जे काह� मागा�नी �कंवा �यां�या कठोर क�पना आहेत              

�यां�याकडे एक सेट नमनुा आहे आ�ण �हणनूच आप�याला असे आढळते क�, जर लोक वग� असे �दसून                
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येईल क� एका गटाम�ये असणे केवळ वेळ वाया घालवणे होय. आ�ण कधीकधी, ते फारच �नद�य आ�ण                

�नराशाजनक होत.े या�शवाय, काह� लोक काह� �मांमळेु देखील ��त होतात आ�ण �या �म�नवा�यांशी             

संवाद साधताना आ�ह� �याकडे ल� वेधले आहे क� असे लोक आहेत जे �यांचा �वचार करतात क� �यांना                 

ते सव� मा�हत आहे �हणजे याचा अथ� �यां�याब�दल �यां�या मनात चकु�चा �भाव आहे इतरांना मा�हती               

नाह�. आ�ण अशा प�रि�थतीत एक समहू सद�य �वचार �वीका� शकत नाह�, सव�सामा�यपणे ऐकले�या             

��यांना �वीका� शकत नाह�. कधीकधी आप�याला असेह� आढळते कारण कधीकधी आप�याला समहू            

लोकांम�ये आढळते क� काह� लोक गटांम�ये गट देखील असतात. तर, काह�वेळा काह� लोक जे एकेर�               

�कंवा इतरां�वारे, ते अ�धक मह�वाचे वाटतात आ�ण �यां�या गटाम�ये अ�धक अनयुायी आहेत, असे             

कदा�चत काह� वैयि�तक मते दलु���त केले जाऊ शकतात. कधीकधी, �या �वतं� मतांम�ये खपू �पाक�              

असू शकत,े बया�च साम�ी असू शकतात परंतु अ�याप �या वैयि�तक ��यांस इतर लोकां�या दबावाखाल�              

दलु�� केले जात.े �हणनू, �य�तींचे �वचार कधीकधी दलु���त केले जाऊ शकतात. कधीकधी आपण             

एखा�या �नण�याकडे येऊ शकता �हणजे आमचा असा गट आहे क� आ�ह� असे समीकरण गहृ�त धरतो               

क� कधीकधी आपण समहू कधी एखा�या �नण�याकडे येतो, आ�ण या गटास असे वाटते क� आपण               

कधीकधी एखा�या गटाम�ये आहात हे मा�हत आहे, बहुतके वेळा गो�ट� यो�य होणार नाह�त. तर, जर               

समहूाला वाटते �कंवा समहू सद�यांना �वीकारायला आवडत असेल तर कधीकधी आपण एक वाईट             

�नण�य घेऊ शकतो. कारण ��येक गटाला शवेट� एखा�या �व�श�ट सम�येवर �नण�य �यावा लागतो, परंतु              

जर समहूातील बहुतके सद�यांनी �व�श�ट कारणांना समथ�न �दले असेल आ�ण �या �य�तीचे �वतःचे             

वैयि�तक �वचार असतील परंतु �वतं� असेल तर �याकडे दलु�� केले जाईल. एक वाईट �नण�य. आ�ण               

आप�याला मा�हत आहे क� काह� समहू सद�यांना �कंवा काह� समहू सद�यांचे काह�वेळा लप�वलेले             

अज�डा देखील असू शकत.े लोक �व�वास आ�ण �ामा�णकपणा आ�ण अखंडतसेह काय� करतात तर             

आप�याला काह�च सम�या नाह�, परंतु काह� वेळा असे घडते क� काह� लोकां�या �कंवा काह� �य�तींचे               

लपलेले अज�डा समहू पर�परसंवादावर प�रणाम क� शकते, गट काय� करतात. न�क�च, �ुप सद�यांनी             

आधी �हट�या�माणे ते �व�वध पा�व�भमूी, वेगवेग�या सं�कृतीतील लोक, वेगवेग�या �वादांपासनू लोक           

आहेत, �हणनू सम�वय साधणे कठ�ण आहे. आ�ण येथे मशीहाची भ�ूमका येत,े येथे काय� करणाया�              

�य�तीची भ�ूमका येते जी खरं तर समहूाला यो�य मागा�वर आण�याचा कोण �य�न क� शकत.े जर               

आप�याकडे न�क�च असेल तर आपण या प�रि�थतीवर अवलंबनू राहू शकतो; अ�यथा आ�हाला असे             

वाटत ेक� �व�वध ��यांसह या सव� लोकांशी सम�वय साध�यात खपू अडचण आहे. 

परंत,ु अथा�तच, हा गट केवळ एक �य�तीच नस�यामळेु, वेगवेग�या लोकांना एक सामा�य �येय �कंवा              

हेतसूाठ� येत आहे. आ�ण समहूाला करायचा आहे, गटाला �नण�य �यावा लागेल. तर, गटाम�ये खरोखर              

काय मदत क� शकत,े ��य�ात गट गतीशीलता काय आहे जी कोण�या ग�तशीलतचेे अनुसरण केल�              

पा�हजे. आ�ण या डायनॅ�म�सचे पालन केले जाऊ शकत नाह� फ�त एका �य�तीने या संदभा�त सहकाय�               

केले आहे. सम�येपय�त पोहच�यासाठ� ते सव� सहकाया�कडून �नण�य घेतील तर मला वाटते क� तथेे              

असले�या सव� �मुख अवरोधांम�ये सव� �मखु अडथळे असतील तर ती साफ केल� जातील. कधीकधी              
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रोड�लॉक असू शकते परंतु नंतर सं�ेषणासाठ� सं�ेषण श�द �हणजे �या र��या�या अडथळा जवळच             

आहे, सं�ेषणामळेु असे �दसून येते क� लोकां�या मतभेदांमळेु आ�ण कधीकधी सहमत नसले�या            

लोकांमळेु होणारा अडथळा येतो. मग जर मी एखा�या गटाला �व�वासू रा�हलो तर �न�ठाचा ��न येतो,               

मला या �णाल�चा भाग अस�याचा अ�भमान वाटतो. मला जर असे वाटत असेल क� मी या समूहाशी                

�न�ठावान आहे तर मला हे समप�ण आहे. �हणनू, गटाला माझा �वत: चा �न�ठा राख�यासाठ�; तथा�प,               

कदा�चत काह� वेळा मला काह� लहान ब�लदान करावे लागतील, पण मग मी जर सद�या�या क�याणात               

आहे असे मला वाटत असेल आ�ण जर मला अशी �न�ठा असेल तर गट पुढे जाईल. तर, आप�या                 

समहूातील ग�तशीलता एक �न�ठा आहे. मग समंजसपणा आहे हे आप�याला ठाऊकआहे क� आप�याला              

मा�हत आहे क� तथेे एक जनुी �हण आहे क� जर बया�च बत�न असतील तर तथेे �वनी होणार आहेत.                  

�याच�माणे समहूातील बरेच लोक नैस�ग�क�र�या �ववादा�पद अस�याची श�यता असते, परंतु जर           

आपण एक� राह�याचे ठर�वले तर ते एकमेकांसोबत एक� राहतील आ�ण हे सह�वता फ�त एक सहकार�               

व�ृीतनू �नमा�ण होऊ शकत.े आ�ण आप�या भावनांब�दल आप�याला वचनब�ध रा�हले पा�हजे अशी            

भावना. जर आपण �न�ठावान अस�याची गरज ल�ात घेतल� तर, जरआपण केले जा�याची आव�यकता              

ल�ात आ�यास, जगातील उव��रत सं�म� काह� गो�ट� आप�याला समजू शकतील तर आप�याला वेगळे             

क� शकते आ�ण जगात काह�ह� नाह� जे आपण करारात ये�यापासनू �नण�य घेऊ शकत नाह�.              

सव�साधारणपणे ये�यापासनू. न�क�च, असे वाटते क� जे�हा आपण माझा ��य �म� समहू तयार करणार              

आहात त�ेहा वेगवेगळे टगे आहेत कारण गट तयार करणे फार मह�वाचे आहे. आ�ण आप�याला मा�हत               

असले�या गटाला तयार कर�यासाठ�, जे�हा आपण एखा�या सं�थेम�ये �कंवा गटाम�ये नवीन �य�ती            

�हणनू सामील होतात त�ेहा आपण नवल अस�याचे आप�याला आढळेल, आपण एक नवीन �य�ती             

आहात. परंतु जे�हा आपण सं�थेम�ये असता त�ेहा आप�याला काह� काळानंतर आढळेल क� काह� काय�              

�दलेल� आहेत आ�ण आपण एका �व�श�ट गटास संल�न आहात. 

तर, परंतु जे�हा आपण एका �व�श�ट गटाम�ये असता त�ेहा ��य�ात गट तयार हो�याची चरणे असतात.               

गट �न�म�तीचे चरण कोणते आहेत? एखा�या �य�ती�या �पात आप�याला असेह� वाटू शकते क� जे�हा              

आपण कोणालाह� ओळखत नाह� त�ेहा �थम अव�था �हणजे ��य�ात �न�म�तीचे कालावधी �हटले            

जात,े असे चार माग� आहेत, आप�याला मा�हत आहे - तयार करणे, वादळ करणे, मानक देणे, काय� करणे                 

आ�ण �थ�गत करणे. तर, �थम चरण �हणजे बन�वणे होय. जे�हा गट तयार केला जातो त�ेहा आपण                

नवीन आहात; आप�याला ��य�ात समहूातील इतर लोकांशी प�रचय क�न �दला पा�हजे. आ�ण वेळ             

वाढत अस�याने, आप�या�वारे वेळोवेळी घडणार� चमक पाहून हळूहळू आपणास समजावनू घे�याचा           

�य�न केला जाईल, लोक एकमेकांना समजनू घे�याचा �य�न क�न लोक �वत: ला �वक�सत कर�याचा              

�य�न करतील. 

तर, �थम अव�था ह� बन�वणे �हणजे - �नमा�ण कालावधी, �न�म�ती कालावधी. सव� लोक नवीन आहेत               

आ�ण या सव� लोकांना एकमेकांब�दल जा�त मा�हती नाह�. �हणनू, �यांनी एक �कारचा संबंध             

जोड�याचा �य�न केला, अथा�तच, नातसेंबंध तयार करणे वेळ लागेल. दसुरा ट�पा �हणजे वादळ. आता,              
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प�ह�या ट��यात काय होईल ते आपण एक �य�ती आहात; एखा�या �य�तीत इतक� �मता असलेले              

इतके गुण आहेत क� आप�याम�ये इतके गुण आहेत आ�ण लोक आप�याला समजनू घे�याचा �य�न              

करतात. �हणनू, ��येकाला असे वाटते क� �या�याकडे या गुणव�ेची �मता आहे �कंवा ते यापैक� पणू�               

आहेत आपण सव� �मतसे ओळखतआहात परंतु जे�हा दसुरा गट, गट सद�य त�ेहा ��य�ात संवाद साधू                

लागतात आ�ण जे�हा आपण संवाद साधता त�ेहा प�रि�थतीसारखी वादळ होते. या सव� लोकां�या             

�वतः�या क�पना आहेत. आ�ण हे सव� लोक �वचार करतात क� �यांची क�पना उ�म आहेत,              

नैस�ग�क�र�या तथेे काह� �माणात कोडे आहेत आ�ण हा वादळ काळ खपू फायदेशीर आहे कारण बया�च               

नवीन गो�ट� बाहेर येऊ शकतात, लोक कदा�चत �लास�या वेळी कदा�चत एकमेकांशी माझा �नण�य घेऊ              

शकतात. एकमेकांबरोबर, परंतु बरेच क�पना येतील. आ�ण या कालावधीनंतर एक मानक कालावधी            

असेल. आता, या मानक कालावधीत - या मानक काळात, लोकांना समजेल. वादळ संप�यानंतर त�ुहाला              

कळ�यानंतर शांतता येत.े या वादळानंतर आ�ण वादळानंतर दोघेह� शांततते आहेत. �हणनूच, ह� शांतता             

आहे कारण जे�हा हा �नयम असतो त�ेहा लोक एकमेकांना ओळखतात आ�ण ते �यां�या �वत: �या               

क�पनांसह सौ�य असतात आ�ण �यांना हे जाणवते क� आप�याला एका गटासाठ� काम करावे             

लाग�यानंतर आ�हाला �वचार �वीकारावे लागतात आ�ण ते शोध�याचा �य�न करतात आप�याला           

मा�हत आहे काय मह�वाचे आहे, हे केवळ एक �कारचे �फ�ट�रगं मह�वाचे नाह�. �हणनू, या कालावधीत               

सामा�य �कारची �फ�टर केल� गे�यानंतर तथेे आहे. आ�ण या सामा�यपणामळेु लोकांना हेच कळेल क�              

हे लोक जे�हा आपले �येय समजतील, त�ेहा �यांना �यां�या मतांची �व�वधता समजेल, त�ेहा ते ठरवावे               

लागतात. �हणनू, शवेट�, ते ठरवतात क� ते करतील. आपणास मा�हत आहे, स�ुवातीला जे�हा आपण              

गटाची रचना स�ु केल� होती, त�ेहा आप�याला हे मा�हत न�हते क� शवेट� आपण हे क� शकता. परंत,ु                 

इतर लोकांबरोबर संभाषणानंतर, समहूातील इतर सद�यांना आ�ण �यां�या म�ूयाची जाणीव          

झा�यानंतर, �यां�या क�पनांचे म�ूय आ�ण आप�या क�पना समजनू घेत�या जातात व �याचबरोबर            

शवेट� आप�या क�पनांचे वग� �नषचेन होत असताना देखील करत आहे आ�ण जे�हा आपण या �तरावर               

पणू� गॅ��ोसह पणू� ऊजा� घेऊन पणू� उ�साहाने, आपण आता काय� करणार आहात. आ�ण शवेट�, आपण               

�न�पा�दत करता त�ेहा आपण यश�वी�र�या पणू� केले. तर, हे यश केवळ या सव� ट��यांनंतरच येते. आता,                

शवेट�या ट��यात आप�याला मा�हत आहे क� समहू �वकासाचे वग�करण �सु टकमनने स�ु�स�ध            

मानसशा���ांना �दले होत,े शवेट�, काह� वषा�नंतर पवू�च फ�त चार अव�था होते जे पढेु �हणाले क�               

आणखी एक ट�पा असू शकतो आ�ण �थ�गती आहे. �हणनू समजा, टा�क फोस� तयार केले गेले आहे                

आ�ण या टा�क फोस�ने आपले कत��य पणू� केले आहे आ�ण या टा�क फोस�ने आपले कत��य यश�वी�र�या                

पणू� केले आहे, आता हा गट �थ�गत कर�याची वेळ आल� आहे. काह� �करणांम�ये जे�हा आ�हाला बया�च                

�ववाद होत असतात त�ेहा खपू वादळ होत,े काह� लोकांना असे वाटते क� ते या गटाचा भाग होऊ नयेत,                  

परंतु नंतर आपण �या समहुातनू दरू पळता क� नाह� हे मा�हत नस�यास नैस�ग�क�र�या आपण नाह� �ुप                

डायनॅ�म�सम�ये �व�वास ठेवा. तर, शवेट�, जे�हा यश यश�वी�र�या पणू� केले गेले, त�ेहा आपण ठरवाल              

क� या गटाला शवेट� �थ�गत केले जाते �या ट��यात, हे गट �थ�गत केले गेले आहे, परंतु �याच वेळी अशी                   
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आशा कायम रा�हल� क� भ�व�यात जे�हा नवीन काय� मागा�ने येईल सं�थे�या नवे संघाने नवीन गट तयार                

करावा लागेल. 

आता, काह� गट भ�ूमका आहेत �या आप�याला समजा�या लागतील. समहू सद�यांना तीन �कार�या             

भ�ूमका आहेत. �थम एक �वयं-क� ��त भ�ूमका आहे, नंतर भ�ूमका भ�ूमका सलुभ कर�यापे�ा            

आम�याकडे देखभाल भ�ूमका आहेत. या अव�थेत, आ�हाला आढळले आहे क� काह� लोक असतील, �या              

गटातील काह� सद�य, �यांना जा�त मा�हत आहे, �यां�या �वत: �या �वाथ� �वभावांब�दल काळजी             

�या. आ�ण असे लोक केवळ मानतात क� �यांचे �वचार �वीकारावे लागतात आ�ण ते संपणू� गट �नयं��त                

कर�याचा �य�न करतात. आ�ण �यांचे �वचार �वीकारले नाह�त तर, �यां�या क�पना चांग�या काळजी             

घेत�या नाह�त तर कधीकधी ते गटातनू काढून घे�याचा �य�न करतात. तर, अशा �य�तीस जर एखा�या               

गटाम�ये �वल�न होत असेल तर. गट सद�यांची पुढ�ल भू�मका ह� देखरेख भ�ूमका आहे. समहूा�या              

सद�यांना हे समजले पा�हजे क� शवेट� समूहाला एकमत हो�याची गरज आहे, �हणनूच �यांना             

एकमेकांना �ो�साहन �यावे लागते आ�ण �यांना ससुंगतता �कंवा ससुंवाद असणे आव�यक आहे. आ�ण             

कधीकधी �यांना एकमेकांशी तडजोड करावी लागते कारण �यांचे म�ुय ल�य �नि�चत वेळेत काय� पणू�              

करणे हे असत.े आ�ण मग समहू सद�यांची दसुर� भ�ूमका येते जी भ�ूमका सलुभ कर�यासाठ� काय� करत.े                

समहूातील कोण�याह� सद�यास �कंवा समहूा�या ��येक सद�याने हे ल�ात घेतले पा�हजे क� कोणीतर�             

पढुाकार घेणे आव�यक आहे, कोणीतर� काय� करावे लागेल, कोणीतर� स�ु करावे लागेल. आ�ण मग              

कधीकधी आप�याला मा�हती असते क� आप�याकडे अ�धक मा�हती आहे तर आप�याला आपल� मा�हती             

�दान कर�यासाठ� आपले �वागत आहे. आपण इतर सद�यांमधील मा�हती देखील शोधू शकता आ�ण ते              

समहूाला सम�वय ठेव�यास मदत करतील आ�ण शवेट�, आप�या गटांना समजनू घे�यासाठ� पढेु कसे             

जायचे याब�दल एक ���या सेट करतील. ��य �म�ांनो, आपण एका गटाम�ये जे काह� करता आ�ण               

जे�हा आपण काह�तर� चांगले कर�यासाठ� काह�तर� सव�साधारणपणे आलेले असता, त�ेहा आपणास           

मतभेद येत नाह�त, परंतु आपणास संघष� करावा लागतो. समहूातील एक नेता अस�यास तथेे एक नेता               

आहे क� नाह� हे आप�याला आढळेल, समहूात एक सम�वयक बनला तर पढुाकार घेतो आ�ण �यात               

सव�साधारणपणे एकमत आहे. परंतु ल�ात ठेवा, आ�हाला नेहमी तयार केले पा�हजे क� जे�हा आप�याला              

असे वाटते क� अनेक वेळा �ववाद झा�यामळेु, बया�च वाद�ववादांमळेु, समहूातील बया�च �वरोधाभासांमळेु            

आप�याला समहू वाचव�यासाठ� काह� वेळा संघष� करावा लागतो अ�यंत वाईट प�रि�थतीपासनू र�ण            

कर�यासाठ� नेत ेआपला �तर सव��म �य�न करतील. 

पण नंतर आपण हे �नर��ण पाहू या कारण �यव�थापन गु�, पीटर ��र �हणतात: जे�हा जहाज खाल�                

जाते त�ेहा आपण एक बैठक �हणत नाह�. कण�धार एक ऑड�र देतो �कंवा ��येकजण डूबतो. आजआपण                

सवा�नी जाग�तक�कृत जगात आहोत, िजथे आप�याला आम�या काय� मया��दत वेळेत पणू� करणे            

आव�यक आहे, आ�हाला हे समजले पा�हजे क� आ�हाला एका गटाशी संबं�धत असणे आव�यक आहे.              

आ�ण एकदा आपण एका गटाम�ये असाल तर, समहूा�या नै�तक वा�त�वकता समहूा�या नै�तक            

म�ूयांकडे समजनू �या. तसेच सम�येचे संभा�य �नराकरण कर�यासाठ� समहू तयार कर�यात मदत            
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कर�यासाठ� आप�या �वतः�या जबाबदाया� ��येकाला समज�या पा�हजेत कारण अखेर�स हा समहू आहे            

�यास आपला �नण�य �यावा लागतो. मी आशा करतो क� आपण संघटनाम�ये असाल तर आपण चांगले               

गट तयार कराल आ�ण आपण या गटाशी संबं�धत राह�याचा �य�न कराल जेणेक�न आप�यास कारण              

नाह� क� हा गट एक डडेलॉक येतो, परंतु आप�यामळेु हा समहू एक समाधानकारक उपाय �कंवा               

प�रि�थतीत येतो. मला आशा आहे क� आपणास गटांचे मह�व समजेल. आ�ण पढु�या �या�यानात             

आपण या समहूात कसे बोलणार आहोत याब�दल चचा� करणार आहोत क� गटाने �यांचे �येय कसे सा�य                

केले आहे आ�ण एक चांगल� �नराकरणासाठ� �यां�या जबाबदार�ची जाणीव देखील केल� आहे. चांगले गट              

तयार करा, चांगला �दवस �मळवा. खपू ध�यवाद. 
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सॉ�ट ि�क�स 

 (Soft Skills) 

डॉ. �बनोद �म�ा, 

मान�वक� व सामािजक �व�ान �वभाग, 

इं�डयन इंि�ट�यटू ऑफ टे�नॉलॉजी, �रक� 

�या�यान - 41 

नेत�ृव कौश�ये 

 

स�ुभात, �म�ांनो. सॉ�ट ि�क�सवर�ल ले�चरम�ये आपले �वागत आहे. मागील �या�यानात, आ�ह�           

गट सं�ेषणाब�दल बोललो आ�ण या �या�यानात आ�ह� ल�डर�शपब�दल बोलणार आहोत. आता गट            

सं�ेषणाब�दल बोलताना, आ�ह� पा�हले क� जे�हा आपण कधीकधी एखा�या गटाला तयार करता त�ेहा             

गट ग�धळलेला असतो, सम�येचा शोध घे�यासाठ� �कंवा �यास पोहोच�यासाठ� सद�यांना मागा�नी जा�त            

मा�हत नसत.े एकमत. समहूा�या सद�यांसारखे, मतभेद आहेत आ�ण सम�येचे �नराकरण कर�यात ते            

स�म नाह�त असे �यांना वाटत,े येथेच ने�यांची भ�ूमका मह�वाची ठरत.े आता आपण �या ��नाची पतू�ता               

क� शकता ते �हणजे एक नेता कोण आहे; जर कोणी त�ुहाला ��न �वचारेल, कोण नेता असेल, अचानक                 

तमु�या मान�सक नकाशावर; �हणनू, अनेक चेहरे �दसतात आ�णआप�या मान�सक नकाशावर �दसणारे            

हे सव� चेहरे राजक�य ने�यांचे आहेत परंतु �म�ांना ल�ात ठेवा, आपण एखा�या सं�थेचे आहात, आपण               

वेगवेग�या �मतांम�ये काम करणे आ�ण �मततेील एक देखील असणे होय. नेते तर, आप�याला असे              

�दसनू येईल क� आपण एखा�या �व�श�ट गटाचे आहात तर एक गट असेल जो �या गटाचा नेता असेल                 

आ�ण काह� वेळा लोक �वचार करतील आ�णआपण काह� वेळा �यव�थापक �हणनू स�ुधा पढुाकार घेतो,               

आप�याला फरक समजला पा�हजे. एक �यव�थापक आ�ण एक नेते दर�यान. आता, कोण नेता आहे?              

एखाद� �य�ती नेता हो�यासाठ� आ�ण एखा�या सं�थेम�ये असणे आव�यक अस�यास �या �मता कशा             

आहेत? आपणास एक संघाचे नेत�ृव कर�याची जबाबदार� दे�यात आल� आहे �कंवा लोक कोण आहे हे               

शोध�याचा �य�न करतात, कारण आता ��येक आ�ण नंतर ने�यांचा �नण�य घे�यात येत नाह�, परंतु              

नंतर आप�याकडे कोण�या �कारची �मता आहे; आपणास संघाचे नेत�ृव कर�याची जबाबदार� �वचारल�            

जाऊ शकत,े परंतु ��न असा आहे क�, संघाचे नेत�ृव कसे करावे आ�ण वा�त�वक नेता कसा रहावे. तर,                 

सव� काह� बंद होत;े ठ�क आहे, त�ुहाला असे वाटते का क� एखा�या ने�याकडे इतर सामा�य गुणां�शवाय                

इतर काह� गुण असू शकतात. मी तु�हाला एक लहानसे भाग सांगू शकेन क� या सम�येचे �नराकरण कसे                 

झाले. वा�तव �हणजे ह� एक या�ा होती आ�ण मला भारता�या एका मह�वा�या सं�थापैक�             

जबालपरुम�ये एक भाषण �यायचे होत;े होय, ते जबालपुर होत,े मी �वमानातून जालपरूला जायचं होतं,              
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पण नंतर काह� अडचणीमळेु �कंवा इतरांना भोपाळ येथे उ�डाण करायचं होतं. ते �याच �दवशी होत;े जे�हा                

मी दपुार� एक स� �यावा लागला आ�ण सकाळी 11 वाजता उ�डाण भोपाळ येथे उतरा. इतरां�माणे, मी                

ग�धळलो होतो; काय करावे कारण माझे �या�यान 3 वाजता �वत�रत केले जावे. इतर सव� लोक; इतर सव�                 

�वासी; ते मना�या ग�धळले�या अव�थेत देखील होते कारण कुणीतर� �वेशासाठ� जावे लागले होत;े             

कोणीतर� �यां�या आजार� नातवेाईकांना पाह�यासाठ� जावे लागले. आता आ�ह� सगळे ग�धळले होत,े मी             

ठरवलं क� मी फ�त सं�थे�या संचालकांना फोन क�, पण मग इतरांब�दल काय बोल.ू अचानक मी पाहतो                

क� या �वा�यांपैक� एक �य�ती; तो ��य�ात �या �वमानतळा�या एका अ�धका-यां�याशी बोल�याचा            

�य�न कर�त होता आ�ण मागा�वर कोणताह� समाधानकारक उपाय न�हता. मग �वाशांशी बोललो आ�ण             

�यां�याबरोबर फ�त मा�याजवळ राहा�याची एकच सचूना होती आ�ण मी एक उपाय शोधू शकतो, कारण              

आपण सवा�नी जबालपरुला जाणे आव�यक आहे आ�ण हा माणसू पुढे आला आहे; �याने �वमानतळा�या              

अ�धकाया�शी बोलले आ�ण नंतर �द�ल�त लोकांशी बोल�याचा �य�न केला आ�ण शवेट� आ�ह� सगळे             

वाट पाहत होतो, मग एक तास नंतर; माणसू बाहेर आला आ�ण समाधान सापडला आ�ण समाधान असे                

क� �वमानतळ अ�धकार� सव� �वाशांना जबलपरूला पाठ�व�या�या पया�याची तरतदू करतील �कंवा शोधू            

शकतील आ�ण हे केवळ �या �य�तीमळेु श�य झाले, �या �कारे �याने संघ�टत केले; तो वचनब�ध माग�;                

अखेर�स आ�ह� सव�जण सम�येतून बाहेर पडले आ�ण रा�ी�या वेळी जबलपरूला पोहचलो. आता मी             

त�ुहाला समज�याचा �य�न कर�त आहे क� एक नेता �वगा�तनू येत नाह� तर तो आप�याम�ये आहे. तो                

फ�त काह� गुण असणे आव�यक आहे. आता जर एखादा नेता आप�याम�ये एक �य�ती असेल तर               

�या�यात काह� गुण असू शकतात. हे गुण कोणते आहेत? आपण पढुाकाराचे गुणधम� पाहू या; एक नेता,                

आप�याला असे वाटते क� एक नेता ब�ु�धमान असावा; �याला एक क�र�मा असावा; �याने �नण�य घेतला               

पा�हजे; �याला उ�साह, श�ती, बहादरु�, स�यता आ�ण आ�म�व�वास असावा. आता ह� काह� वै�श��ये             

आहेत, परंतु आप�या सवा�नीच एखा�या सं�थेम�ये असणे आव�यक आहे; आपले नेत�ृव वेळोवेळी            

असेल; वेगवेग�या �कारचे अपे�ा आहेत, �हणनूच ��य�ात काय गुणआहेत हे समजणे आव�यकआहे,              

वा�त�वकतचेे नेते काय आहेत. आता मला परत आपणास परत घेऊन जा; आ�ह� सव�जण अडचणीत              

अडकले होत,े पण मग एक ���या आल� �याने ���या स�ु केल�. 

तर, कोणीतर� आरंभ करावा लागतो आ�ण मग तो केवळ आप�या �वत: �या �चीमळेुच न�हे तर इतर                

प�ा�या �हतसंबंधांवर देखील �वचार करतो. याचा अथ� असा क� �याला नेत�ृव कर�याची इ�छा होती,              

�यांना पढेु जा�याची इ�छा होती. �हणनू �याने ठर�वले क� �याने काह� मदत आ�ण �या�या सव�               

आवडी�या �यि�तचे असले पा�हजे, तो खपू �ामा�णक होता, �याने सद�यां�या सहकाया��शवाय इतर            

काह�ह� �वचा� नये आ�ण मग आप�याला सम�या अस�या�शवाय हे मा�हत नाह� तोपय�त ; आपण              

पढुाकार घेऊ शकत नाह�. तर, एक नेता �हणनू, एखा�याला �व�श�ट वै�श��ये असणे आव�यक आहे,              

�थम �हणजे पुढाकार घेणे; �ामा�णकपणा, श�ती आ�ण अथा�तच, �वषय �ान जे अ�तशय मह�वाचे             

�वषय �ान आहे जे फार मह�वाचे आहे; �याला संपणू� म�ुदा मा�हत होता आ�ण शवेट� �याने ठरवले क� तो                  

काह� मदत करेल. आता �व�वध माग� आहेत; नेते �व�वध शैल�. स�ुवातीला आप�याला कदा�चत काह�              
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ने�यांम�ये कदा�चत वेळोवेळी काय� करावे लागेल; इतर आप�या नेत�ृवाखाल� काय� करतील, परंतु �व�वध             

�कारचे नेते �थम �वाथ� आहेत हे समजनू घेणे फार मह�वाचे आहे; �न�ठावंत कारणआप�याला मा�हत               

आहे क� कोणीतर� ने�यांना �नय�ुत केले आहे क� लोक वेगवेग�या �कारचे वत�न क� शकतात. तर,               

नेत�ृव�णाल�ची एक शैल� �वाथ�, अशी �य�ती �कंवा अशी नेता असू शकत;े तो काय करणार आहे - तो                 

��य�ात �या�या �वत: �या क�पनां�माणे काय� करेल, अथा�तच �याला सम�येचा एक गट समजणे             

आव�यक आहे, परंतु �याला �व�वास आहे क� कोणतीह� कारवाई तो केवळ वा�त�वक आहे कृती आ�ण               

�याला प�रि�थतीतून बाहेर ये�यास �कंवा �याला �नराकरण कर�यास मदत क� शकत.े �हणनू, एक             

�वाय� शैल� असू शकत,े परंतु अशा शैल�त लोक �वाथ� शैल� आहेत, ते एक चांगले नेते मानले जात                 

नाह�त. कारण अशा सम�येला आप�या सम�येम�ये कोणतीह� �ची नाह� आ�ण जे�हा आपण            

सम�या��त असाल त�ेहा आपण न�क�च चांगले काय� कर�या�या ि�थतीत आहात. �हणनू, आप�याला            

जे आव�यक आहे ते लोकशाह� नेते आहेत. लोकशाह� - लोकशाह� नेते कोण आहे? लोकशाह� नेते �कंवा                

नेत�ृवाची लोकशाह� शैल� ह� अशी असते िजथे तो प�रि�थती पाहणा�या गटातील इतर लोकां�या �हताचा              

�वचार करते; तो गट सद�यांचा स�ला देखील घेतो आ�ण शवेट�, एक �नराकरणास येतो, परंतु अशा               

�कार�या ने�यास ��येकाचा समावेश असतो; तो ��येकाचा समावेश आहे; तो सम�येचे सव� फायदे आ�ण              

�ववेक पाहतो आ�ण असेह� पाहतो क� अशा �कारे घेतलेले उपाय ��येकास �वीकाय� आहे. मग एक वेगळा                

नेता आहे �याला आपण लाईससेज फेयर �हणू शकतो. Laissez faire -आपण एखा�या गटाम�ये काम              

करत असाल तर अशा �य�तीला मा�हत आहे क� आप�याला �यात ह�त�ेप नसावा. ��येक �य�तीला ते               

पा�हजे आहे. परंतु नंतर आप�याला �वचारलं जात नाह� कारण स�ुवातीला त�ुहाला काय करावे लागेल              

आ�ण ते कसे करावे हे मा�हत नाह�, परंतु जर आप�याला �वाय�ता �दल� गेल� असेल आ�णआप�याला                

वाटत असेल क� आप�या �यवसायात कोणी ह�त�ेप करणार नाह�. आता असे नेतहे� आहेत जे आपण जे                

काह� करत आहात �याम�ये �य�यय आणणार नाह�त. अशा �कार�या शैल�ला लाईससेझ फेयर शैल�             

�हणतात. लाईसेझ फेयर शैल�; येथे आपले �वाय�ता; आप�याकडे संपणू� �वाय�ता आ�ण �वाय�ता            

आहे; कोणीह� होणार नाह� आ�ण नेता ह�त�ेप करणार नाह� आ�ण मगआप�याकडे प�रवत�नशील आ�ण              

�यवहाय� नेते असतील. आता, अशा काह� लोकांब�दल �वचार करा �यांनी �यां�या नेत�ृवाची शै��णक             

शैल� ��य�ात ��स�ध केल� आ�ण आप�याकडे असे बरेच उदाहरण असतील. तथेे नेते आहेत जे              

लोकशाह�वाद� आहेत; असे नेते आहेत जे �वत: ला �वाथ� आहेत, असे नेते आहेत जे या लाडसेट शैल�चे                 

अनसुरण कर�त आहेत, परंतु नंतर आप�याला आव�यक असलेले नेते देखील बदलू शकतात; कोण बदलू              

शकेल, �हणजे आणखी दोन अट� आहेत; एक बदलतो आ�ण �ा�झॅ�ट करतो अशा ने�याचे �यवहार              

करतो; तो फ�त माग�दश�न करतो; तो आप�याला काय� देईल, परंतु एक नेता जो �वत: ला बदल�यात                

�व�वास ठेवतो तो �वत: �या भ�ूमके�या बाहेर जातो कारण तो पढेु नवीन कल पाहतो. मग नेत�ृव                

�यवहारा�या वेगवान प�रमाण आहेत जे सवा�त वेगवान आरं�भक संर�चत आहेत. �या सद�यांनी            

��य�ात संरचना स�ु केल� आहे अशा सद�यांचे काय� संबंध आ�ण ल�ये शोधतात; ते खरोखर एक�               

आहेत हे आप�याला मा�हत आहे, तो समाक�लत कर�याचा �य�न करतो; काय� संबंध आ�ण �येय; तो               

आप�याला काय� देईल आ�ण आप�या कामगारांना �कंवा काय�संघा�या सद�यांना काह� चांगले           
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काय��दश�न राखनू ठेव�याची अपे�ा करतो आ�ण �यांचा �व�वास आहे क� अं�तम मदुत संप�ुटात आणावे;              

याचा अथ� असा क� तो आप�याला अं�तम मदुत देतो, तो खरोखरच �व�वास ठेवतो आ�ण �याऐवजी हे                

अपे��त आहे क� ह� अं�तम मदुत संपल� पा�हजे. तर, हे नेत�ृव वत�नांपैक� एक आहे �याला आ�ह�                

�ारं�भक संरचना �हणतो. आता संरचना स�ुवात; नेते कदा�चत सद�यां�या �यि�तगत सम�येकडे ल�            

देत नाह�त; काय�संघ सद�य, गट सद�य, परंत ुनंतर या वत�नाचा आणखी एक भाग आहे, 

जे �वचारात घेते; अशा प�रि�थतीत �वचारात घे�यासारखे नेते हे पाहतात क� �यां�या आ�ण ट�म              

सद�यांमधील पर�पर �व�वास �नमा�ण झाला आहे आ�ण ते ट�म सद�यां�या क�पना आ�ण भावनांचे             

आदर करतात. तो काळजी घेतो क� तो काळजी घेतो; �याला �या�या ट�म सद�यांब�दल काळजी वाटते               

आ�ण बया�चदा �यांना सां�वन �मळा�याचे देखील �यांनी पा�हले आहे आ�ण �यां�या कम�चाया��या            

क�याणासाठ� देखील �याला वाटत.े आता, एकदा आपण संघटनेत असाल तर आपण ने�यांना भेटू आ�ण              

कधीकधी संर�चत, आरं�भक संरचना आ�ण �वचार दो�ह�चे �म�ण असू शकत.े असे �हटले गेले आहे; हे               

शोधनू काढलेले आढळून आले आहे क� एक उ�च नेत;े मी �वचार उ�च, संरचना वर उ�च �हणजे; संघात                 

बदल घडवनू आण�यासाठ� तो एक मह�वाचा माग� आहे; तदेेखील जबाबदार आहेत �कंवा प�रणाम             

दश��वतात क� अशा �कार�या नेत�ृवाची �कंवा ने�या�या वाग�यामळेु चांगले उपाययोजनांम�ये चांगले           

उ�पादन होत.े पण काह� �करणांम�ये; हेदेखील आढळले आहे क� जर नेता �या�या कम�चाया��या             

सम�यांब�दल अ�धक �च�ंतत असेल तर कधीकधी या घटनेमुळे काह� �माणात अनपुि�थ�त होते            

�यामळेु संघा�या वाढ�स अडथळा येऊ शकतो आ�ण सं�थे�या वाढ�स अडथळा येऊ शकतो. 

फॉरेड फ��डरने मॉडले �दलेला फ��डर मॉडले देखील पाहू शकतो आ�ण तो �हणाला क� ल�डरचा              

�भावीपणा एलपीसीवर अवलंबनू आहे. या एलपीसीची सहभागाची �कंवा कोणाचीतर� सहभाग आहे, काह�            

सद�य जे वा�त�वक आहेत, आप�याला मा�हत आहे; कधीकधी ने�यांनी �यां�याशी �व�वासू नसले�या            

लोकांबरोबर काम क� इि�छत नाह�. जर आप�याकडे एक सहकम� असेल जो खरोखरच ई�या� आ�ण              

बोर�यां�या �च�हे दश��वतो आ�ण कोण�याह� वेळी आपण नैस�ग�क�र�या काह� वेळा; एक �कारचा �ववेक             

�वक�सत करा आ�ण �यास कदा�चत संघटनेला मो�या �माणावर कारणीभतू ठ� शकेल, परंतु नंतर             

फ��ड मॉडले�या अनसुार �भावी गट काय��दश�न ने�यांसह कम�चाया�शी संवाद साध�या�या शैल� आ�ण            

ि�थती �यामळेु प�रि�थती �नयं��त होते आ�ण �यावर �भाव पाडते नेते तर, आप�याकडे कमी काय�रत              

सहकम� अस�यास; कमी काय��म सहकार� सहसा नैस�ग�क�र�या आपण 2 गो�ट� येतात; सव��थम            

आपणास �व�वास आहे क� आप�याला काय�-क� ��त असणे आव�यक आहे �कंवा आप�याला           

संबंध-अ�भमखु असणे आव�यक आहे कारण अशा �कार�या मॉडलेम�ये आपण इतरांब�दल जे काह�            

बोलता त े�या�वारे आप�याला अथ� सांगत.े 

�हणजे फ��डर �हणते क� नेत�ृव नेहमीच �नि�चत केले जाते क� कोण�याह� �य�तीची नेत�ृवाची शैल�              

नेहमीच �नि�चत असते क� तो एकतर संबंध-आधा�रत �कंवा काय�-क� ��त असतो. आता आप�याला            

�नण�य �यावा लागेल आ�ण आपला नेता काय�-क� ��त असेल �कंवा संबंध-क� ��त असेल तर आप�याला             
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�मळेल. आता पढुचा धोका असेल तर पुढचा धोका आहे; �हणजे संघटना आहेमो�या �माणावर खच� करणे               

कारण तो संबंधांब�दल अ�धक �च�ंतत असेल आ�ण काय� कारणाकडे दलु�� केले जाईल. तर, हे फ��डर               

मॉडले या �न�कषा�पय�त पोहोचले क� नेत�ृव नेहमीच �नि�चत केले जाते आ�ण ते नेहमीच संबंध-क� ��त              

�कंवा काय�-क� ��त असत,े परंतु आध�ुनक काळात जे�हा आपण तं��ाना�वारे �नयं��त असले�या जगात            

राहता त�ेहा; जे आभासी संघ आ�ण सव� �वारे �नयं��त देखील आहे; तथेे काह� �ि�टकोन आहेत जे उभरत                 

आहेत आ�ण या उदयो�मखु �ि�टकोन काय आहेत. 

प�हल� गो�ट �हणजे आप�या ने�याचे एक �कारचे क�र�मा असू शकत;े माझा असा अथ� आहे क� नेता                

एक �कारचा �स�धांत अवलंबू शकतो �याला आपण क�र�माई �स�धांत �हणतो. आता अशा थैल�त             

�कंवा अशा �कार�या वागणकु�चे लोक �याचा अथ� असा आहे क� क�र�माई ने�या क�र�माई नेते अशा               

ने�यांम�ये काह� गुण आहेत आ�ण �यां�याकडे काह� �वशषे गुण आहेत जे अ�तशय परा�मी आहेत आ�ण               

�यां�यात काह� �वल�ण गुण आहेत. 

�यामळेु अशा ने�याचे अनयुायी नेते म�ये काह� वीर �मता दश��वतात आ�ण अशा ने�यांनी अ�धक              

वचनब�धता दश��वल� आ�ण ते पढेुह� जाऊ शकतात; माझा असा अथ� आहे क� �यांचे काय� �यांना संश�यत                

करत आहे परंतु �याच वेळी �यांना असे वाटते क� ते मलूभतू बदलाचे एजंट आहेत, ते बदल घडवून                 

आणतील �या गो�ट� घडत आहेत अशा ने�यांना राजकारण धमा�त �कंवा �यावसा�यक �व�पात आढळते.             

आता आप�याकडे असे नेते आहेत �यांचा क�र�माचा �भाव पडला असेल तर आपणास हे �दसनू येईल क�                

तो �वत: �या सुंदर �वचारांव�न आला आहे आ�ण तो आप�याला एक ��ट�कोन �दान कर�याचा �य�न               

करतो आ�ण हा ��ट�कोन आप�याला बया�च राजक�य ने�यांना आठवत नाह� �यांना केवळ क�र�मा, परंतु              

�यां�या क�र�मा�या मदतीने; ते �यांचे दश�न दश��व�याचा �य�न करतात आ�ण �यासाठ� ते अ�त�र�त             

माईल जातात; �यां�याम�ये काह� गुण आहेत जे �यां�या �वतः�या �मतवेर �व�वास ठेवतात; �यांना             

��टांत आहे. उ�याचा ��ट�कोन आपण काय जाणणार आहात याची क�पना क� शकता जे केवळ काय               

घडणार आहे याची क�पना क� शकेल आ�ण हे केवळ एक नेतचे श�य आहे �याला क�र�माई शैल� आहे. 

तो नेहमीच वेळोवेळी �वचार करतो आ�ण �या�याकडे ��ट�कोनातनू �प�ट कर�याची �मता देखील            

असते आ�ण �याला खपू आ�म�व�वास असतो; �हणनूच �यां�याकडे अशी �ढ संक�पना आहे क� तो              

�यां�या �ि�टकोनास अनसु� शकतील आ�ण �यासाठ� तो खरोखरच �यां�या ट�म�या सद�यांना �यांचे            

दश�न देईल; तो अशा �कारचा नेता आहे; तो �या�या काय�संघातील सद�यांचा समावेश करतो आ�ण �याचे               

वत�न देखील अ�तशय असाधारण आहे. �यां�याकडे �वाय� नेते नसतील जे केवळ असा �व�वास करतात              

क� हे काय� कोण�याह� ने�यांनी पणू� केले पा�हजे; माझा असा अथ� आहे क� अशा क�र�मातील ने�याला                

जगातील महान बदलाचे अ�ग�य मानले जाते आ�ण केवळ अशाच लोकांना पया�वरणा�या �चतंांचीह�            

जाणीव नसत;े मला असे �हणायचं आहे क� �या सम�येब�दल तो �वचार कर�त आहे; नजीक�या              

भ�व�यात उ�भव ूशकणार� सम�या, पण नंतर तो एक उपाय �वचार करेल. 
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तर, एक क�र�मातील नेता बया�चदा �भावी आहे आ�ण ��य�ात ह� आपल� आजची गरजआहे आ�ण मग                

आपण ��ट�कोनातनू नेत�ृव करणाया� �वषयावर�ल एक �नर��णाचा आढावा घेऊ, कारण हे �व�नवत            

नेत�ृव आहे �या वर आहे; आजकाल एका ��ट��ेपात एक �प�ट आ�ण आकष�क ��तमा असेल जी आज                

आप�या भारताम�ये सधुार�याचे एक ना�व�यपणू� माग� �दान करते, �या �य�तीला खरोखर घडणार            

आहे �याब�दल आप�याला खरोखर एक ��ट�कोन �दसतो आ�ण �यासाठ� आप�याकडे �नराळे उपाय            

आहेत �या�या मनात, पण नंतर �याने �वत: �या कारवाईब�दल आ�ण �या�या �वत: �या             

क�पनांब�दल खा�ी केल� आहे क� यामळेु मोठा बदल येईल. �हणनू, अशा ��ट�कोनातनू लोक परंपरा              

बदलू शकतात जे लोक बदल घडवून आणू शकतात. �हणनूच, आप�याला मा�हत असले�या कोण�याह�             

धोरणाची आ�ण कोण�याह� धोरणाची क�पना केल� जाऊ शकते जी कदा�चत �वचार केला जाऊ शकेल              

जेणेक�न भ�व�यातील ��ट��ेपां�या बाबतीत �वचार केला जाऊ शकेल जेणेक�न यो�य�र�या �प�ट केले            

अस�यास लोक ऊजा� आ�ण भावनांना नकार देतील; याचा अथ� असा आहे क� ��ट� यो�य �कारे               

समजावनू सां�गतल� गेल� आहे आ�ण ��ट��ेप केला गेला आहे तर उ�साह �नमा�ण होतो क� लोक या ��डा                 

�पधा�साठ� आ�ण कामा�या �ठकाणी काय� कर�यासाठ� वचनब�ध हो�या�या अवधीची वेळ घाल�वतात;           

आता ��ट�कोनातनू नेत�ृव करणाया� �यव�थापन प��के�वारे अशा �कारची �नर��णे पा�ह�यावर          

आप�यापैक� ��येकास असे वाटते क� आप�याकडे आप�यासमोर एक ��ट�कोन नेता असावा. आता,            

��ट�कोन नेते काय क� शकतात; �याला जे जे �दसते ते सव� सांगतील. तो ��ट� �प�ट करेल, तो लोकांना                  

अंधारात ठेवणार नाह�; तो आप�या �वभावापे�ा आहे हे आप�याला लप�वलेले अज�डा नसेल आ�ण तो              

केवळ �या�या वत�ना�वारेच ��ट� �य�त करेल; केवळ �या�या भावनाच न�हे तर �या�या कृतीं�वारे             

आ�ण ��ट�कोनातनू �व�वध संदभा�म�ये �व�ता�रत करतात; याचा अथ� कनेि�टि�हट� �हणजे �याला हे            

कसे करावे लागेल याचा �वचार करावा लागेल; तो ��येक ��ट�कोनातनू ��येक ��ट�कोन कसा बनवेल.              

�हणनू, तो लोकांना असे सांगू शकेल क� भ�व�याम�ये अशा ��ट�चा काय �भाव पडले? पढेु जर               

आप�याकडे न�क�च एक ��ट�कोन नेता असेल तर हे ��ट�कोन नेते प�रवत�नशील होऊ शकतात आ�ण              

�हणनूच इथे �यवहाय� नेते आहे क� आपण �ा�झॅ�शनल बनाम प�रवत�नशील नेत�ृवातील फरक समजनू             

घेतला पा�हजे.  

जसे मी आधी सां�गतले आहे; तो आप�या अनयुायांना �यांची भ�ूमका आ�ण काय� आव�यकता सांगून              

�था�पत केले�या उ�द��टांकडे माग�दश�न करेल. तो �यांना सांगेल; �यांची भ�ूमका काय आहे आ�ण �या              

भ�ूमकेस आव�यक ती भ�ूमका पार पाड�यासाठ� तो �यांना सांगेल. परंतु एक प�रवत�नशील नेता एक              

�यवहाय� पढुाकारापे�ा एक पाऊल पढेु आहे तो आप�या अनयुायांना �यां�या �वार�यावर जा�यासाठ�            

�े�रत करेल; आप�या �वत: �या �वाथ� �वभावापासनू म�ुत होईपय�त आ�ण आपण जोपय�त होईपय�त             

कोणतहे� प�रवत�न असू शकत नाह�. �हणनू कधीकधी त�ुहाला ब�लदान करावे लागेल; सं�थे�या            

चांग�यासाठ� आपले �वार�य आ�ण हे केवळ एक प�रवत�नकार� नेते क�न केले जाऊ शकते आप�या              

�वत: �या �वार�यावर जा�यासाठ� आ�ण अनयुायांवर एक गहन आ�ण असाधारण �भाव पाड�यास            

आप�याला धैय� देईल. 
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परंतु ल�ात ठेवा; आप�याकडे जे नेते आहेत, ते एक �यवहाय�, प�रवत�नशील, लोकशाह� आ�ण �वाय�              

आहे. परंतु मग नेत�ृव देखील एक सं�कृतीपासनू दसु-या सं�कृतीम�ये बदलत.े आपण हे समजनू             

घे�याचा �य�न क� कारण आजकाल आप�याला केवळ एकाच सं�कृतीत काम कर�याची गरज नाह�,             

सं�कृती बदलतआहेत आ�ण काय��थळे बहुसं�कृतीपणू� काय��थळ बहुसं�कृती बल बनल� आहेत. �हणनू,            

आप�याला हे समजनू घेणे आव�यक आहे; �यापैक� काह� मलूभतू फरक काय आहेत, तर� आपण              

आधीपासनूच बोललो आहोत; संवाद आ�ण सं�कृतीवर चचा� करताना. तर, को�रयन नेते नेहमीच अ�धक             

�पत�ृववाद� आहेत हे दश�वतात क� ते आपले माग�दश�क आहेत ते तमुचा �ोटेजी आहेत. तर को�रयन नेत;े                

ते अ�धक �पतसृ�ाक आहेत परंतु जे�हा अरब देशांतील नेते आ�ण �यां�यात नेते येतात त�ेहा; त�ुहाला               

मा�हत आहे क� सखोलपणा आहे. तर, उदारतचेे �कंवा दयाळूपणाचे �च�ह जे नेत�ृव शैल�तील कमकुवत              

मानले जाते �यामळेु अशा सं�कृतीतील नेत.े �हणनूच, �वशषेक�न अरबी सं�कृतींम�ये जबरद�त           

जपानी नेते असले पा�हजेत, ते अ�तशय न� आहेत आ�ण ते कमी बोलतील, परंतु �कॅि�डनेि�हया आ�ण               

डचमधील नेत;े आपण ओळखत असले�या लोकांम�ये �यांची �शंसा करणार नाह�; एखा�याने चांगल�            

नोकर� केल� असल� तर�ह� ती �वचारात घेतल� पा�हजे, परंतु नंतर साव�ज�नक�र�या कोणालाह� �याची             

�शंसा करणे �कॅि�डनेि�हया आ�ण डचम�ये चालले�या नेत�ृवाखाल� अप�व� मानले जाते. अमे�रकन ते            

नेहमी जबाबदाया��वषयी बोलतात, कधीकधी �यांना काह� �कारचे तक� श�ुधता असू शकत,े परंतु नंतर ते             

�यां�याकडे एक �कारचे सशुो�भतपणा दश��वतात आ�ण आप�याला कधीकधी काय करावे हे मा�हत            

नसत.े तर, हे काह� फरक आहेत; आपण अनेक �या�यानांम�ये �हणत आहात तसे जगाला मा�हत आहे               

क� वेगवेग�या सं�कृतींचे लोक आहेत आ�ण या लोकां�या वेगवेग�या �व�वासा आहेत, �हणनू �यां�या             

नेत�ृवाची शैल� वेगळी असेल, परंतु �यानंतरपासनू आ�ह� जाग�तक�कृत जगात काम करणार आहोत,            

आ�हाला काह� सावध�गर� बाळगणे आव�यक आहे आ�ण आपण एखा�या गटाम�ये आहात क� नाह� हे              

आप�याला वाटेल, आपण संघात आहात क� नाह� हे आपण संघात असाल परंतु आ�हाला समजनू              

घे�याचा �य�न क� �या; ��य�ात �भावी ने�याचा सारांश काय आहे आ�ण या संदभा�त हाच खरा               

�व�वास आहे. कोणताह� नेता जो �भावी होऊ इि�छत आहे �कंवा कोणकोण�याने मा�यता �ा�त क�              

इि�छतआहे �याला �या�या कम�चा-यांम�ये अ�धक �माणात ��धा दश�वायची आहे, परंतु नंतर एक नेता              

�हणनूह� हा �व�वास दश��व�यासाठ� काह� गो�ट� आहेत �यांचा आपण स�ला �दला पा�हजे; �या काय              

आहेत. 

�थम स�यता आहे; जे�हा आपण अखंडतबे�दल बोलतो त�ेहा; आ�ह� खरोखर �ामा�णकपणा अथ� आहे;             

आ�हाला खरोखर पारदश�कता असावी असे वाटते; आ�ह� काय बोलतो आ�ण काय करतो. 2 दर�यान एक               

�कारचे जळुणी असणे आव�यक आहे; जर एक नेता �हणनू आपण ती अखंडता राखल� तर आपले               

काय�संघ सद�यआप�यावर �व�वास ठेवतील; �शवाय ��येक गट सद�याने स�म असणे आव�यकआहे.             

तर, जे�हा आपण स�मतबे�दल बोलतो, �वषया�या �ाना�या संदभा�त पा�ता �या सम�येचे �ान असते             

�हणनूच आप�याला असे नेते आढळतात क� नेता �हणनू �नय�ुत केलेले �कंवा जे नेता �हणनू �था�पत               

केले गेले होते �यापे�ा आप�यापे�ा काह�तर� अ�धक होते. पवू� सां�गतले आहे. तर, तो केवळ एक�न�ठाच               
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न�हे तर एक �य�ती �यां�याकडे �चंड �ान आहे ते नेहमीच पा�हले गेले आहे क� आ�ह� �यां�याकडे                

जा�त �ान आहे �यांना आदर करतो आ�ह� अशा लोकांचा आदर करतो �यांचा खरोखर दहेुर� �यवहार               

नाह�; याचा अथ� असा आहे क� दोन �य�ती असले�या �य�तीला एक�न�ठा असले�या �य�ती�या             

तलुनेत कौतकु �मळत नाह�. मग समहूा�या सद�यां�माणे, आ�ह� अशी अपे�ा करतो क� ने�या�या             

काया�त एक�पता असणे आव�यक आहे. तर, ससुंगतता फार मह�वाची आहे, याचा अथ� असा नाह� क�               

त�ार�चा �वभाव जर एक �कारची सम�या असेल तर दसुया� �य�तीब�दल केले�या कृतीपे�ा एका             

�य�तीशी केलेल� कारवाई वेगळी आहे. �हणनू, समहू सद�यां�माणे आपण अपे�ा करतो क� आम�या             

ने�यांनी आव�यकतनेसुार ससुंगतता दश��व�या पा�हजे आ�ण मग �न�ठावंत �य�तीला आ�म�याग          

कर�याचा �ण असेलआ�ण �याला �न�ठा असावी; केवळ सं�थेला �न�ठा नाह�, पण सहकाया�शी �नग�डत              

असताना �न�ठाह� �द�श�त केल� पा�हजे. जे�हा आपणआम�या सहकाया�ब�दल चचा� कर�त असता त�ेहा             

आम�या सहका�यां�या सम�येचे ��त�नधी�व कर�त असताना देखील �न�ठा होय, �हणजे आपला नेता            

आप�या केसचे ��त�न�ध�व करतो त�ेहा आपण नेहमीच छान वाटत असे आ�ण नेहमीच जोरदारपणे             

�याचे ��त�न�ध�व करतो आ�ण पढुाकाराने देखील एक मो�या �माणात खलेुपणा; �हणजे �प�टपणा            

हाच हॉलमाक� आहे. �हणनू, आपण जे काह� बोलता ते आप�या धोरणांनसुार आ�ण जर नेते अपे�ा               

करतात क� �यांना सव� सद�यांचे सहकाय� आव�यक आहे; �याला अ�यंत �प�टपणे �प�टपणे समजावून             

सांगावे लागेल. हे नेहमीच पा�हले गेले आहे क� जर आपण एक�न�ठतचेे �तीक बनले तर आपण               

�ामा�णकपणाचे �ामा�णकपणा दाखव�याची �मता बनव�याची �मता �ढता �ढ�न�ठपणाची �न�ठा         

आप�याला अ�धक आदर �मळेल कारण आप�याला मा�हत आहे क� एखा�या �य�ती�या �यि�तम�वाचे            

लपलेले पैलू नकुसान होणार आहेत आ�ण �यांचे वेळा अंतराळ �नमा�ण करतात �यां�या वेळा गैरसमज              

�नमा�ण करतात. तो एक नेता आहे; एक नेता अशा �य�तीसारखा आहे जो आप�याला खरोखरच              

�दशा�नद�श देतो, �हणजे मी समहूातील सव� सद�य; ते खरोखर वा�त�य करणारे �वाश आहेत जे              

खरोखरच ना�वक आहेत जे यो�य �दशनेे वाटचाल कर�याचा �य�न करतात, जर आप�याकडे यश�वी             

�क�प असेल तरच श�य आहे कारण केवळ एक यश�वी नेता आहे कारण नेता नाह� फ�त पढुाकार                

घेतला आहे; फ�त �ाइ�ह नाह�; केवळ लोकशाह� वत�नाचीच �था नाह� तर संकटां�या काह� तासांत              

आम�या सज�नशील रचना�मक ��यांतील सूचना आ�ण माग�दश�नां�वारे देखील याचा �भाव पडतो.           

आपण वॉरन ई बॅ�नस यां�याकडून उ�धरण दे�याचा �य�न क�या जी असे �हणते क� ल�डरनी ��य�ात               

��य ��य�ात अनवुाद कर�याची �मता आहे. 

आता हे सांगताना; आपण �वतःला असा ��न �वचा� जो बया�चदा मनात येतो; आमचे नेते ज�माला               

येतात �कंवा पढुार� बनतात, हे खरोखरच ��न आहे जे आप�या मनाला हसवतील; नेते ज�माला येतात               

कारण ने�या आप�यामधनू येतात, परंतु गटां�या चच�त चचा� करताना नेता �यां�या गुणांमळेु बनतात.             

नेते कसे उदयास येतील, पढुार� कसे �वक�सत होतील आ�ण ने�यांनी �यां�या सहकाया��वारे �यां�या             

सहकाया��वारे आ�ण �यां�या मा�यमातनू �यां�या �व�वासा�वारे आप�या रचना�मक मागा��वारे         
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�वतःला �था�पत केले आहे. तोपय�त, कृपया ��नासाठ� वचनब�ध �हा आ�ण पढु�ल �या�यानात आ�ह�             

उ�र �मळ�व�यास उ�सकु आहोत. खपू खपू ध�यवाद. 

 म�ुय श�द - फ��डर मॉडले, क�र�माई नेत�ृव, ��ट�कोन नेत�ृव, सां�कृ�तक फरक, �व�वास, �मता. 
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सॉ�ट ि�क�स  

(Soft Skills) 

डॉ. �बनोद �म�ा, 

मान�वक� व सामािजक �व�ान �वभाग, 

इं�डयन इंि�ट�यटू ऑफ टे�नॉलॉजी, �रक� 

�या�यान – 42 

गट चचा� भाग 1 

 

स�ुभात �म�! आपण आधी ल�ात घेत�या�माणे, मागील �या�यानांम�ये आ�ह� गट सं�ेषणाब�दल           

बोललो होतो. आ�णआजआपण समहू संभाषणा�या दसुया� मो�या �कारा�वषयी बोलणार आहोत, �याला             

�ुप चचा� �हटले जाऊ शकत.े आता, आपण कदा�चत चचा� क� शकता क� गट चचा� काय आहे. आपण जसे                  

सां�गतले �या�माणे आपण सवा�नीच गट बनव�याची �व�ृी असले�या मनु�यां�माणेच, पण जे�हा           

आपण गटात असता त�ेहा आपण काय करता, आपण नेहमीच एक ��या करत नाह�, परंतु काह� वेळा                

आपण बोलत आहात. तर, जे�हा आपण सहज बोलतो त�ेहा ते चचा�चा भाग नसतो, परंतु आम�या               

अनभुवांचे आ�ण भावनांचे वाटप कर�याचा हा एक भाग असतो. परंतु जे�हा समान सामा�यकरण आ�ण              

अनभुव औपचा�रक �पश� करतात त�ेहा �यांना गट चचा� �हणतात. आता, श�द चचा� येथे खूप मह�वाची               

आहे आ�ण वा�त�वकतः आप�यास आप�या शाळे�या �दवसांम�ये परत घेते, जे�हा कदा�चत           

आप�यापैक� बया�चांना वाद�ववादात भाग घे�याची संधी असेल. 

�हणनू, आपण समहू चचा�संबंधात चचा� कर�याआधी चचा� क� या, वाद�ववाद आ�ण गट चचा� दर�यान              

फरक करणे आव�यक आहे. बया�च वेळा, आप�यापैक� बया�चजणांना एक �कंवा दसु�या श�दात ग�धळात             

टाकता येत.े जे�हा आपण श�द चचा� �वषयी बोलतो त�ेहा आपण असे �हणू शकतो क� चचा� खरोखरच                

�ान �व�नमय आहे. �म�ांनो, आ�ह� चचा� करतो आ�ण जे�हा आपण चचा� करतो त�ेहा आ�ह� काह�               

मा�हतीची मा�हती शअेर करतो, �ानाचा एक भाग, �या �मततेील सव� �य�तींना वेगवेग�या �कारचे             

अनभुव असतात. आ�ण �हणनू �यांचे �ान पातळी देखील �भ�न आहे. मागील �या�यानात, आ�ह� गट              

कसे औपचा�रक बनू शकतात या�वषयी चचा� केल�, गट अनौपचा�रक असू शकतात. �हणनू, जे�हा आपण              

चहा�या चहावर चचा� करत असता त�ेहा अनौपचा�रक चचा� अंतग�त येते िजथे आप�याला काह� इतर              

�वषय आण�यासाठ� आप�या �नवडीम�ये काह� बदल कर�याची �वातं�ये आहेत परंतु आपण जे�हा            

औपचा�रकपणे चचा� करणार असाल त�ेहा आ�ह� ते गट �हणू चचा� आता, आपणास आणखी एक गो�ट               

जाणनू �यायची आहे क� गट चचा� इतक� मह�वाची का आहे, �तचा वापर काय आहे आ�ण चचा�म�ये                

आपण कसे सहभागी होऊ शकतो. क�पना करा क� त�ुह� जॉब फेअरसाठ� जाल, आ�ण त�ुहाला �दसनू               
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येईल क� मो�या सं�येने उमेदवार भत�साठ� वाट पाहत आहेत, �यां�या वळणांची वाट पाहत आहेत.              

�वशषेत: आज अनेक सं�थांनी जीडी बन�वल� आहे - काह� उमेदवारांना वगळ�यासाठ� �कंवा काह�             

उमेदवारांची थोड�यात याद� काढ�यासाठ� एक �नकष. बया�च सं�थांम�ये जेथे अनु�योगांची सं�या खपू            

जा�त आहे, ते ��य�ात फॉमू�लाचे अनसुरण करतात आ�ण फॉमू�ला अस�याने �यां�याकडे मया��दत            

सं�येची �र�तता असत.े तर, �या�कारे ते जे करतात ते �हणजे जीडी�या मा�यमाने प�ह�यांदाच काह�              

इतर चाचणी घेत�या जातात. पण असे बरेच संघ आहेत जे वा�त�वकपणे जीडीला खपू मह�व देतात               

कारण �यां�याकडे काह� गो�ट�ंचे म�ूयमापन करणे आव�यक असत.े �हणनूच, आज�या जगात           

जाग�तक �तरावर एक जगभरातील जगात जेथे आपण नोकर� शोधत आहात, आपण आप�या            

नोकया�म�ये बदल शोधत आहात आ�ण सव� काह�, जीडी �हणजे काय आ�णआपण कसे आहात हे जाणनू                

घेणे अगद� आव�यक आहे जीडीम�ये यश�वी हो�यासाठ� भाग घेऊ शकता. 

आता जे�हा जीडी श�द जातो त�ेहा आपण �हणतो क� हा एक गट चचा� आहे, तो दोन लोकांम�ये चचा�                  

नाह�. �हणजे जे�हा आपण सं�येब�दल बोलतो त�ेहा आप�याला असेह� आढळेल क� गट मो�या असू              

शकतात, गट लहान असू शकतात. तर, हा ��य�ात एक गटाम�ये चचा� आहे. आता, जे खरोखर मह�वाचे                

आहे ते �हणजे जीडी (Group Discussion) मधनू वाद�ववाद कसे आहेत. आप�याला हे अ�यंत मह�वाचे              

समजले पा�हजे कारण आप�या सव� शाळेत आ�ण अगद� म�यवत� �तरावर आपणह� बया�च            

वाद�ववादांम�ये भाग घेत होता क� नाह�? �हणनू जे�हा आपण एखा�या वाद�ववादात भाग घेतला त�ेहा              

आपण आपला �वषय चांगला तयार केला होता. आता, जे�हा तयार�ची बातमी येते त�ेहा आपणास असे               

आढळेल क� वाद�ववादात आप�याला पया�य �दलेला आहे, एक पया�य आहे आ�ण पया�य �हणजे ते              

आप�याला एक सम�या देतात, ते आप�याला एक �वषय देतात. आ�ण मग �या �वषयासाठ� बोलणारे              

उमेदवार आहेत, अशा �वषयांवर उमेदवार उभे राहतील जे उमेदवारां�व��ध बोलतील. आ�ण जे�हा ते             

एखा�या वाद�ववादात भाग घेतील त�ेहा आप�याला आढळेल क� जर एखादा उमेदवार बोलत असेल तर              

तो मोशनसाठ� बोलतो. आ�ण जर कोणी मोशन�या �वरोधात बोलतो तर तो मोशन�या �वरोधात बोलतो.              

आ�ण �या दोघे एकतर वा�त�वकतसेाठ� स�य गोळा करतात �कंवा काह� तक� करतात. कधीकधी             

आप�याला ह� यिु�तवाद वाटू शकते कारण आपणास मा�हत आहे क� आपणास असे मतभेद �वरोधाभास              

कर�याचा पया�य आहे �यास आपण �वरोधी �हणनू ओळखत आहात �यापासनू आपण बोलणार आहात.             

�हणनू, आपण बया�च �नवडी क� शकता, जर आपण बोलत आहात आ�ण �हणनूच आपण एक�              

करणाया� सव� यिु�तवादांसाठ� तर इतर प�ां�व��ध बोलू शकता. ते �व��ध बोलतात, ते तक� आणनू,              

आणनू, सांग�या�वारे, क�पना करणाया� क�पना आणनू �यांची यिु�तवाद �स�ध कर�याचा �य�न           

करतील. पण हे जीडीम�ये नाह�, कारण ह� जीडीह� वाद�ववाद देखील एक औपचा�रक �वचन आहे, ह�               

औपचा�रक �वचन देखील आहे. तर, दो�ह� �करणांम�ये औपचा�रकता आहे. तर मग जीडी म�येह�             

वाद-�ववाद देखील एक समोरासमोर चचा� आहे आ�ण जीडीशी समोरासमोर चचा� आहे, वाद�ववाद देखील             

औपचा�रक आहे, जीडी देखील औपचा�रक आहे. परंतु जे�हा फरक दाखवताना हे �दसनू येईल क� त�ुह�               

कधीकधी वाद�ववाद बघता, त�ुह� कधीकधी भाव�नक बनता, त�ुह� �नवडले�या भाषलेाह� खपू           
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फुलपाखणारे वाटत,े त�ुह� भरलेले चांगले श�द, कारण त�ुह� आणता आपण फ�त आपला म�ुदा �स�ध              

क� इि�छत आहात. पण जीडी म�ये आप�याला खरं सांगायचे आहे, कारण ते औपचा�रक चचा� आहे, हे                

सहभागी अशा लोकांम�ये समोरासमोर संवाद आहे जे एखा�या �व�श�ट �वषयावर आपले मत �य�त             

करतात आ�ण �यांचे आदान-�दान करतात. �वषय आता - �वषयाब�दल ��न. जे�हा हा वाद�ववाद असेल              

त�ेहा मी �हणजे लोक, वाद�ववाद करणाया� संघटना, ते आप�याला �वषय �दान करतात आ�ण हा �वषय               

आप�यास आगाऊ दे�यात आला आहे क� ते एका आठव�यासाठ� असू शकतात, ��य�ात ते वेगवेग�या              

�कारे जा�हरात करतात. कदा�चत ते आप�याला दहा �दवस देतात आ�ण आपण तयार करत असले�या              

या दहा �दवसात आपण एक शि�तशाल� वाद�ववाद दश��व�यासाठ� आपले सव� मन वापरत आहात. पण              

जे�हा जीडी असेल त�ेहा बरेच पया�य आहेत असे समजा क� तु�ह� नोकर� मेळावासाठ� जात आहात आ�ण                

प�हला फेर� जीडी आहे, तथेे कुठला �वषय असेल याची त�ुह� कधीह� अपे�ा क� शकत नाह�. बया�च वेळा,                 

हा �वषय खरोखरच �पॉटवर घो�षत केला जातो.  

पण आपण �या �वनोदांकडे जा�यापवू�, आपण जे ल�य आ�ण वा�त�वकतचेे उ�द��ट आहे ते पाह�याचा              

�य�न क�या. जीडी ह� संवाद साध�याची ���या आहे. ह� एक संवाद �श�ण ���या आहे. या श�दा�वारे                

आपण काय �हणायचे आहे? संवादा�मक आहे, आप�याला मा�हत आहे, तो एक माणसू नाह� जो              

संपणू�पणे बोलतो. �शवाय, बरेच लोक आहेत, ते संवाद �व�पात आहेत आ�ण हा संवाद �व�पाचा इतका               

लोक आहे. आता जे�हा आपण या संवादा�मक �व�पा�वषयी चचा� करतो त�ेहाह� वाद�ववाद असतांना             

प�ुहा एक �कारचा भाषण आ�ण भाषण दर�यान आ�ण �व��ध आहे, परंतु एकाच वेळी वाद�ववाद म�ये               

भरपरू �पधा� आढळेल, एक �पधा� आहे. तर, कधीकधी �पधा��मकआवाज असतो. इतर उमेदवारांना बाहेर              

काढ�यासाठ� लोक अशा �कारे आपले मत �य�त कर�याचा �य�न करतात, कधीकधी ह� भाषा देखील              

मफल झाल� आहे. अथा�ने ग�धळलेले, मफल केलेले, जे कधी कधी आप�याला भाषा मा�हत असते ती               

�यं�या�मक देखील बनत,े परंतु जीडीम�ये ते एक सहकार� वातावरण आहे. �हणनू, जीडी�या सव�             

सहभागींपैक� सहकार� वातावरण आहे. आता, मला तु�हाला सांगू �या कारण जीडी साठ� त�ुहाला �कती              

वेळ दे�यात आला आहे, �कती लोक �वचार कर�त आहेत. तर, जीडी आयोिजत के�यावर सहभा�यां�या              

सं�येवर सामा�यत: आपणास आढळेल, �थम एक बस�याची �यव�था आहे, ह� बस �यव�था ह� जीडी              

चाल�वणाया� लोकां�वारे ��य�ात �दान केल� जाते. �हणनूच, या बैठक�ची �यव�था कधीकधी प�रप�क            

असू शकते याचा अथ� असा क� कधीकधी लोक गोलाकार प�धतीने बसतात, ते अध�गोलाकार प�धतीने              

असू शकतात, जेथे सव� सहभागी बसतील आ�ण �यांना अशा �कारे बसू नये क� �यांनी ��येक पहावे                

समहूातील इतर �य�ती समोरासमोर. जीडीम�ये सहभागी होणा-या लोकांची सं�या 7 ते 10 असू शकत.े हे               

असे होते कारण जे लोक तु�हाला जीडीतनू �नण�य घेणार आहेत �यांना मा�हत आहे, ते �व�श�ट               

गुणधमा��या शोधात आहेत, उमेदवारां�या काह� गुणधमा�कडे आहेत. �शवाय, जे�हा आपण जीडी म�ये            

बसता त�ेहा �वषयाची घोषणा केल� जाते आ�ण आपण जीडीम�ये बसता. प�ह�या �दवशी ते आप�याला              

बस�याची �यव�था देतात जेथे आपण बसू शकता आ�ण नंतर �वषय घो�षत केला जातो. आता, जे�हा               

�वषयाची घोषणा केल� जाते त�ेहा जीडी�या सव� सहभा�यांना काह� वेळ �दला जातो, �यांना काह� �म�नटे               
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परुवले जातात. आ�ण मग या काह� �म�नटांत, लोकांना याचा �वचार करावा लागेल कारण जीडी�या              

�वषयाम�ये काह� श�द आहेत जे आप�या �वचारांना ��य�ात आणू शकतात �याचे श�द क�व��स मानले              

जाऊ शकतात. आ�ण मग जे�हा जीडी स�ु होईल त�ेहा लोक आपले �वचार, अनभुव अनुभवतील आ�ण               

लोकां�या पा�व�भमूी�या �पात आ�ह� �हट�या�माणे लोकांची सं�याह� �भ�न असेल. लोकां�या          

वेगवेग�या पा�व�भमूीतनू लोक एक फायदा करतात, �हणनू �यांचे �ान वेगळे आहे, �हणनू �यांची             

सादर�करण शैल� �भ�न आहे, �हणनू �यांची वागणकू वेगळी आहे. �शवाय, चचा� चालू रा�हल� आहे आ�ण               

ती खरोखर मदत करते कारण आपण �दलेला �वषय, परंतु नवीन �वचारांना खोद�यास मदत करते यामळेु               

काह� नवीन मा�हती �मळ�व�यात मदत होते. आ�ण समहूातील ��येक सद�यास आता कोणतहे� कठोर             

आ�ण वेगवान �नयम नाह� क� कोणीतर� �कंवा पॅन�ल�ट आप�याला बोलू शकेल क� बोलणे, बोलणे,              

बोलणे आ�ण कोण�या मागा�ने बोलणे. हे ��य�ात आप�याला करावे लागेल. कारण जीडी ह� अ�तशय              

अ�नयं��त आहे, तर वाद�ववाद आप�याला बया�च संरचनेत सापडले, लोक खरोखर आप�याला ह� याद�             

देतात जी या उमेदवारांब�दल बोलतील आ�ण ते ऑड�रचे पालन करतील. पण जीडी म�ये एक जीडी               

असंघ�टत आहे. असंघ�टत का? कोणाशी कुणी बोलणार आहे ते कोणाशी बोलणार आहे हे सांग�याची              

कोणतीह� तरतदू नाह�. �हणनू, जे�हा �वषय घो�षत केला जातो आ�णआप�याला काह� �म�नटांसह �दान              

केले गेले असेल तर चचा� सु� होत.े आता, आपण काय �वचार कर�त आहात ते �थम कोणास बोलेल हे एक                   

कठ�ण ��न आहे, कोणीह� उ�र देऊ शकत नाह�. �हणनू, जे�हा �वषय घो�षत केला जातो आ�ण               

आप�यासाठ� �वचार केला जाणारा वेळ आ�ण सव�काह� संपेल त�ेहा जे�हा वा�त�वक वेळ स�ु होईल त�ेहा               

चचा� स�ु होईल. आता, जे�हा चचा� स�ु होते त�ेहा आपण चचा� क�, आपणाला या गटातनू कोणीतर�                

सापडले - ते चचा� स�ु करतील, चचा� स�ु करतील. परंतु जीडीम�ये ल�ात ठेवा, जीडी �हणजे असंघ�टत                

आ�ण वाद�ववाद आहे कारण वाद�ववादांमळेु आपण �या भाषणात बोलत आहात �यांना आपणास            

बोलायला लागतील, याचा अथ� आप�याला �याच �माने अनसुरण करावे लागेल. येथे अशी कोणतीह�             

तरतदू नाह� जीडी म�ये कोणतीह� कठोरता नाह�. एक उमेदवार बोलणे स�ु क� शकतो, एक उमेदवार               

�वचार कर�याचा �वचार क� शकतो. परंतु काह� काळानंतर �याला असे वाटू शकते क� �या गटातील               

एखा�याने �याला शोधले आहे �कंवा नाह� तर �याला इतरां�या �वचारांना खा�ी आहे, तर �याला �याचे मत                

बदल�याची �वातं�य �मळत.े 

येथे नमदू करणे फार मह�वाचे आहे क� जीडी दोन �कारचे असू शकत.े एक �वषय जीडी �वषयआहे आ�ण                  

दसुरा जीडीचा �वषय असू शकतो. दोन दर�यान मलूभतू फरक काय आहेत? �वशषेत: ते सं�थांवर              

अवलंबनू आहे, �यांना कोण�या �कार�या जीडी पा�हजे आहेत. ते आप�याला GD केस देऊ शकतात,              

जीडी �करणात ते आप�याला एक म�ु�त केस देईल. आ�ण केस तपशीलवार �दले जाईल �हणजे, ते               

वा�त�वक जीवनाशी संबं�धत असेल, काह�वेळा ते आप�याला एक �कारचे कि�पत केस देखील �दान             

क� शकतात. आता ��न असा आहे क� जे�हा ते आप�याला म�ु�त केस देतात आ�ण आपण चचा� क�                 

इि�छत असाल तर नैस�ग�क�र�या लोक या �करणावर �वचार स�ु करतील आ�ण मग ते येतील. पण               

जीडी�या �वषयावर, �वषय घो�षत केला गेला आहे आ�ण हा �वषय अगद� �प�ट आहे, केस हा एक                
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�कारचा अथ� असू शकतो, काह� सारांश �दले जाईल, ते खरोखरच उमेदवारांसाठ� फायदेशीर ठरेल. आ�ण              

इथेच हे �करण �दले गेले आहे क� या सव� सहभागी शवेट� समाधानात येतील. कदा�चत एखाद� सम�या                

आल� असेल कारण ती आपल� �व�लेषणा�मक कौश�ये पाहू इि�छत आहेत, �यांना आपल� �नणा�यक             

कौश�ये पाहू इि�छतात, �यांना आपल� तक� श�ती पाह�याची इ�छा आहे, �यांना आपले वत�न पाहायचे             

आहे. याचा अथ� असा होतो क� �यात इतके सारे घटकआहेत. �हणनू, केस हा एक प�रि�थतीचा अथ� असू                  

शकतो आ�ण अपे�ा अशी आहे क� जीडी�या �करणामळेु काह� �नराकरण होईल �कंवा सम�येचे             

�नराकरण कर�यासाठ� समहू एक �नराकरणात येईल. आ�ण या�शवाय, या �करणाचे �नराकरण कसे केले             

जाऊ शकते याब�दल ते काह� सूचना, माग� आ�ण मा�यम देखील �दान क� शकतात. पण जीडी�या               

�वषयावर, तो असंघ�टत अस�यामळेु, जीडी स�ुधा लोकांनाच मा�हत आहे, जर मी एका ��यासाठ� आहे              

आ�ण मला मा�हत आहे क� मी इतर �य�ती�या ��यांसह खा�ीपवू�क सहमत आहे तर मला वाटते               

लव�चकता एक जीडी �या hallmark. लव�चकता - उमेदवारांना लव�चकता असत.े आपण सव� कोनांवर,             

सव� श�यतांकडे पाहू शकाल आ�ण नंतर शवेट�, आप�याकडे �वातं�य असेल क� जर पवू� आपण एक               

�कारचे उपाय ठेवत असाल �कंवा आप�याकडे एक �कारचा �ि�टकोन असेल तर आपण आपले बदलू              

शकता आता आपण �वचार क� शकता आ�ण भाषा आ�ण शैल�ब�दल देखील आ�चय� क� शकता. तथेे               

कोण�या �कारची भाषा असावी? वाद�ववादांम�ये, मी त�ुहाला सां�गतले क� ते अनेक पॅने�सवर आहेत             

�यात मी �यायाधीश �हणनू आलो आहे, वाद�ववादांचा आ�ण सव� गो�ट�ंचा �वचार केला आहे, बहुतके              

उमेदवारांची भाषा खपूच सगुंधी आभषूण होत,े याचा अथ� असा आहे क� अ�त उ�साह कधीकधी. आता,               

जीडी म�ये हे श�य नाह�. 

येथे आप�याला एक अशी भाषा असल� पा�हजे जी थोड�यात आहे, ती सं���त आहे, वापरलेले श�द               

अ�तशय यो�य आहेत. कारण जीडीमधील सव� लोकांना ते एकमेकांना ऐकतात. जोपय�त आपण ऐकत             

नाह� तोपय�त, सम�येचे �नराकरण होऊ शकत नाह�, जोपय�त आपण जोपय�त समजू शकत नाह� तोपय�त              

आपण काह� गो�ट� हटवू शकता, आपण बदलू शकत नाह� हे आपण सधुा� शकता, �हणनू समजनू घेणे                

खपू मह�वाचे आहे. आपण मा�या �या�यानांम�ये असे �हणत नाह� क�, आपण अ�च�लत श�द             

वापर�यास समजणे अश�य आहे, अ�च�लत अ�भ�य�ती वापरल� जातात आ�ण जर भयानक श�द            

वापरले गेले असतील तर. �हणनूच, काळाची गरज अशी आहे क� आपण �या भाषचेा वापर कराल �या                

��येकास समजू शकेल अशा भाषचेा आपण वापर क� शकाल असे ��ट�कोन अ�यंत �बळ असणे              

आव�यक आहे. मला असे �हणायचे आहे क� आपण जी भाषा समजतआहात ती भाषा वापरणे आव�यक                

आहे कारण जीडी मधील सव� लोक, तचे लोक आहेत �यांना काह� �ान आहे आ�ण �हणनूच जर आपण                 

�व�वास असले�या भाषचेा वापर करणार असाल तर आप�याला आपले �वचार आ�ण आप�याला आपले             

�वचार आप�या मागा��या इतर सद�यांना खा�ी दे�यासार�या प�धतीने �वचारणे आव�यक आहे.           

�हणनू, आप�याला �वत: ला भाष�ेया वापरापासनू ��तबं�धत करणे आव�यक आहे जे खपू कंटाळवाणा             

आहे जे लांब वायड� श�द आहेत, जे सेि�वपे�डयन आहेत, �हणनू �यांचे जीडीम�ये �वागत नाह�. समजा,               

�हणजे, आपण कसा �ारंभ कराल ते देखील ��न असू शकत.े समजा, जीडी �वषयाची घोषणा केल� गेल�                

 380  



आहे आ�ण आपण स�ुवात करणार आहात असे मला वाटते क� ��येक वेळी ��येकास कोण स�ु होईल                

याब�दल ��येकास वाटेल. प�रि�थती अशी आहे क� मांजर�ची घंटा कोण घेईल, पण नाह�. कोणीतर�              

स�ुवात करावी लागेल. प�ुहा, आणखी एक गो�ट आहे िजथे बरेच लोक इं�ेशनखाल� आहेतटोपी तो              

कदा�चत स�ु झा�यास �याला अ�धक गुण �दले जातील, �याला चांगले रे�टगं �दले जाईल क� हा ��न                

नाह�. कारण ��येकजण एकाच वेळी बोलणे स�ु करतो आ�ण स�ुवात कर�यास �ारंभ करतो, तर तो               

��य�ात आ�ोश बनतो, तो एक अ�तशय ग�धळलेला प�रि�थती बनतो आ�ण �यातनू काह�ह� बाहेर             

येणार नाह�. आवाज असणे आव�यक आहे, परंतु हा आवाज सकारा�मक असणे आव�यक आहे. या              

श�दात शोर, चचा� हो�याची गरज नाह� आ�ण बया�चदा लोक जे�हा तक� करतात त�ेहा ते देखील हे                

�वसरतात क� त ेवापरत असले�या भाषसे समूहा�या इतर सद�यांना दखुापत होऊ शकत.े 

तर, जे�हा आपण आप�या मते मांडणार आहात, त�ेहा कधीकधी आपण आपले �वचार जोरदारपणे सांगू              

इि�छत असाल तर आपण �हणू शकता क� मला वाटते क� मला वाटते क� मला वाटते क� भाषलेा खपू                  

�वन� �हा. माझे �म�, �ी ए�स आ�ण ए�स यांनी मला आ�वासन �दले आहे. अशी प�रि�थती आहे िजथे                 

आपणास आढळेल क� आपणास बरेच संघष� आहेत. संघष� होईल कारण तथेे बरेच सद�यआहेत, �यामळेु               

संघष� येईल, परंतु असे कोणीतर� आहे जे �ववाद कमी कर�याचा �य�न करतील आ�ण कोण असा कोणी                

नेता असेल. पण येथे ना�मत नेते नाह�त. मी काह� वेळा चचा� करणार आहे, जे�हा आपण तट�थ देखील                 

होऊ शकता, आपणआपला आ�म�व�वास �तर दश�वू शकता असे अनेक वेळा असतात. आ�ण त�ुह� �हणू               

शकता - मला खा�ी आहे, मला पूण� �व�वास आहे. कधीकधी आपण �नरपराध तट�थता राखू इि�छत               

असाल तर आपण �हणू शकता क�, मा�या मत,े �कंवा कधीकधी आप�याला असे वाटते क� एखा�याचे               

�वचार अ�त�र�त मैलाचे आहेत �कंवा कदा�चत हे श�य नाह�. �हणनूच आपण असे �हणू शकता क�               

कदा�चत �याचे वैयि�तक �वचार, परंतु मला असे वाटते क� आपण या �वषयाब�दल अशा �कारे बोलणार               

आहोत क� कोणतहे� समाधान श�य नाह� असे �दसत.े कारण समहूातील समहूातील गटाम�ये मतभेद             

अस�यास, आ�ण हा फरक बाहेर येईल कारण तथेे चचा� आहे, जे�हा आपण लोकांशी चचा� स�ु करता त�ेहा                 

आप�याला मा�हत आहे क� आप�या भाषते आप�याला �व�वध �कारचे �व�वध �कार तयार करावे             

लागतात. आ�णआपण हे देखील स�ुनि�चत केले पा�हजे क� आपण खपू �वन�आहात. जर त�ुह� स�ुवात                

केल�त - आज आ�ह� अशा आ�ण अशा �वषयावर चचा� कर�यासाठ� एक� आलो आहोत, आ�ण मग थोडी                

तपशील �या कारण आपण जे काह� �हणणार आहात त ेआपण समथ�न देत आहात. 

त�ुह� असे �हणू शकता - मी एक म�ुदा तयार करतो, मला वाटते क� या सम�येवर �वचार करणे मह�वाचे                  

आहे �कंवा आप�या ��नाचे उ�र �मळेल क� जीडीम�ये काह� उमेदवार आहेत जे आप�या ��यांना              

समथ�न �या, काह� उमेदवार आहेत जे आपले मत �वरोध करतील. �हणनू, आप�याला आपला समथ�क              

कोण आहे हे मा�हत असणे आव�यक आहे जे आप�या �वरोधक आहेत. आ�ण जर आप�याला वाटते क�                

आपला म�ुदा आधीपासनूच सांग�यात आला आहे आ�ण आपण फ�त समथ�न देऊ इि�छत असाल तर              

आपण या �वषयावर मोहन काय �हणत आहात याब�दल मी पणू�पणे सहमतआहे. कदा�चत आपण एक               

पायर� पढेु जाऊ आ�ण या सम�ये�या ऑफशूट शोधू शकता, �हणजे आपण भाषचेा वापर कराल �या               
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मागा�ने �कंवा आपण असेह� �हणू शकता क� मी हे देखील �वचार करतो. कधीकधी आप�याला असे वाटते                

क� एखाद� �य�ती खा�ीशीर होणार नाह�, कारण असे बरेच लोक आहेत जे �व�वास अस�यासारखे वाटत               

नाह�त. �हणनू, अशा प�रि�थतीत ते काय करतील; ते संपणू� चचा�म�ये एक �कारचा ग�धळ तयार              

कर�याचा �य�न करतील आ�ण ते �वत: चे वजन ठेव�याचा �य�न करतील. अशा प�रि�थतीत काह�              

लोक भ�ूमका पार पाडतात आ�ण कोणतीह� भ�ूमका कोण�याह� प�रि�थतीत घेता येऊ शकत नाह� हे या               

भ�ूमकेवर अवलंबनू आहे. 

आपण नेहमीच असे �हणू शकतो क� आ�ह� या �वषयावर �टकून राहू शकतो, मला वाटते क� आ�ह� या                 

�वषयापासनू �वच�लत आहोत. आ�ह� या �वषयावर कदा�चत �वच�लत झालो आहोत क� आपण चच��या             

वा�त�वक म�ु�यावर येऊ शकतो, याचा अथ� असा काह� माग� आहेत �यामळेु आप�याला चचा� प�ुहा              

क� �ाकडे आण�यात मदत होईल. कारण कधीकधी लोक चकु��या मागा�वर जातात आ�ण नंतर ते काह�तर�              

बोलतात जे ��य�ात �वचलन तयार करते. कधीकधी काह� लोक �हणतात आ�ण आपण �याला �कंवा              

�तला दखुवू इि�छत नाह�, आपण नेहमीच असे �हणू शकता क� ते खपू मनोरंजक आहे, परंतु मला असे                 

वाटत नाह� क� ते खरोखरच म�ुदाम आहे, याचा अथ� असा आहे क� आपण चचा� कशी आणू शकता. आ�ह�                  

आधीच जीडी�या फाय�यां�वषयी बोललो आहोत. 

बरेच लोक अस�यामळेु, ��ये �व�वध आहेत; कारण वेगवेग�या पा�व�भमूीतनू लोक आहेत. तर,            

नैस�ग�क�र�या �यां�याकडे अ�धक गुण असतील. आ�ण जीडीम�ये एक अ�त�र�त फायदा आहे �याम�ये            

�याला सुधार�याचे एक �कारचे अंगभतू तं� �मळाले आहे. काह� लोक काह�तर� बोलतात आ�ण इतर              

�य�तीला यो�य वाटत नाह� असे वाटते, �हणनू तो �कंवा ती करत असले�या गो�ट� तो द�ु�त कर�याचा                

�य�न करतो. �हणनू, जे�हा आप�याला असे वाटते क� हे खा�ीपवू�क आहे, आपण सहमत होऊ शकता,               

परंतु आप�याकडे काह� वेळा असहमत हो�याचे अ�धकार आहेत आ�णआपण कदा�चत असे �हणू शकता              

क� ते आप�या वैयि�तक ��यासारखे �दसत आहे, हे पाह�यासारखे माझा �ि�टकोन आहे. आता ��न हा               

आहे क� लोकांना मदत करणे हे केवळ लोकांनाच नाह� तर फ�त थोड�यात �ल�ट�ंगम�येच उपयोगी आहे,               

परंतु काह�वेळा आपणास असे आढळेल क� जे�हा एखाद� संकटे आल� त�ेहा जीडी काह� उपाय              

आण�यासाठ� सव��म प�धती आहे. 

�शवाय, लोकांब�दल बया�च गो�ट� देखील �य�त करतात. आता, आपण कोण�या गो�ट� शोधू आ�ण             

जीडीम�ये सहभागी होणाया� उमेदवारा�या �पात आप�याला काय अपे�ा आहे याब�दलआप�याला काय            

अपे�ा आहे. �थम �हणजे- आप�याला जाग�क हो�याची आव�यकता आहे कारण जीडीचा �वषय काह�ह�             

आ�ण सव�काह� असू शकतो. �हणनू, आप�याला एक �कारची जाग�कता असणे आव�यक आहे ह�             

जाग�कता प�ुहा मह�वाची आहे. 

आप�याकडे तक� कर�याची �मता असणे आव�यक आहे. आपण काह�तर� बोलले, परंतु आप�याला हे             

मा�हत आहे क� हे सांग�यासारखे नाह�, आपण काह�तर� सां�गतले आहे, परंतु आप�याला ते तक� श�ुध              

प�धतीने सांगावे लागेल. �हणनू, आप�याला त�यास समथ�न देणे आव�यक आहे, आपण असे का             
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�हणता आहात याचे काह� तक� आप�याला �दान करावे लागेल. आपण काय�संघाम�ये चचा� के�या�माणे             

आप�या वत�नाचे म�ूयांकन केले जात,े आपण कसे वागता. आपण कधीकधी मानवां�माणे जाणतो            

�हणनू आपण भावना�मक होऊ शकतो, परंतु ते वेगळे ठेवले पा�हजे, हे भाव�नक अस�याचे ��न नाह�.               

आप�याला आपला �वतःचा �ि�टकोन सांगावा लागेल, परंतु आप�या वाईट वागणकु��या खचा�वर �कंवा            

एखा�या �यायामा�या बाबतीत आप�या वत�नाने अशा �कारे वाग�याची गरज नाह� क� समहूातील            

��येक सद�याला असे वाटते क� आपण चांगले आहात. �ुप डायनॅ�म�स साम�ीपे�ा खरोखर अ�धक             

मह�वाचे आहेत. आप�याकडे इतर कोणती अ�त�र�त गो�ट� आहेत? मी पढुाकार �हणजे - ते फार              

मह�वाचे आहे. मी सु�वातीला �हट�या�माणे, कोणीतर� आरंभ करावा लागतो. याचा अथ� असा आहे क�              

एखा�याने स�ुवात करावी. मग �ेरणा, लोक आप�या �ेरणा शोधत आहेत, जीडी�या स�ुवातीला            

आप�याला ते सापडले, काह� लोक न�क�च खपू आ�मक आहेत, खपू उ�साह� आहेत, �यांना खपू �ेरणा               

�मळत,े परंतु काह� लोक �वत: ला वेगळे ठेवतात पण ते कमी �ेरक असतात. आता, समहूातील काह�                

सद�यांना ह� जबाबदार� दाखवावी लागेल क� जर एखाद� �य�ती सहभागी हो�याचा �य�न कर�त नसेल              

तर आप�याला ��व�लत करावे लागेल, आप�याला �ो�सा�हत करावे लागेल. 

�शवाय, एक वैयि�तक सहभागी �हणनू, आपण आ�ेपाह�पणा दश��व�यास आपले �ामा�णकपणा          

दश��व�यासारखे आहे, याचा अथ� असा नाह� क� आपण बया�च तक� वाद� बनले आहात आ�णआपण अ�यंत               

अचकू भू�मका घेतल� आहे. आपण जे काह� बोलता ते पणू� आ�म�व�वासाने सांगा आ�ण नंतर आपण               

ऐक�याची अपे�ा केल� जात.े कारण हे पॅन�ल�ट आपणास �याय देत आहेत, जे आपणास �याय देत               

आहेत अशा भत� करणाया�, आप�याम�ये �क�येक चांगले गुण शोधत आहेत, आपण �कती चांगला नेता              

आहात, आपण एक काय�संघ सद�य �कती चांगले आहात हे आप�याला चांगले �दलेले �द�दश�क आहेत.              

आपण काह� उप�म कसे घेऊ शकता आ�ण आपण काय क� शकता ते आपले �य�न दश�वू शकता. परंतु                 

आपण एखा�या गट चचा�म�ये सहभागी आहात क� नाह� हे ल�ात ठेव�यासाठ� आप�याकडे दोन �मखु              

भ�ूमका आहेत. प�हल� गो�ट �हणजे, आप�याकडे गट जबाबदार� आहे, आप�याकडे वैयि�तक जबाबदार�            

देखील आहे. जे लोक जीडीम�ये सहभागी होतात, �यांनी हे स�ुनि�चत केले पा�हजे क� ते दो�ह� जबाबदाया�                

पाळतात, �हणजे �यांचा कसा फरक आहे. सहभागी �हणून आपल� वैयि�तक जबाबदार� आहे, आपल�             

वैयि�तक जबाबदार� बोलायची आहे, आप�या वैयि�तक जबाबदार�ची वागणकू घेणे चांगले आहे, मा�या            

��य �म�ांनो, तमुची वैयि�तक जबाबदार� देखील ऐकावी लागते. बया�चदा जे�हा लोक �हणतात क� मला              

योगदान दे�यासाठ� काह�च नाह�, त�ेहा मला मा�हत आहे जे�हा मी मा�या काह� �व�या�या�ना समहू              

चचा��वारे ठर�वतो त�ेहा ते �हणतात - सर, मला बया�च गो�ट� माह�त हो�या पण नंतर मी बोलू शकलो                 

नाह� ��न हा एक गट चचा�म�ये �वार�य नसतो तोपय�त आपण बोलणार नाह�. �हणनू, आप�याला              

�वार�य दश��वताना आप�याला �वार�य दश��वणे आव�यक आहे, आपण ऐकणे आव�यक आहे.           

आप�यापैक� ��येकाकडे नेहमी बया�च �ान नसतात, परंतु आपण जे काह� �हणत आहात ते ऐक�यास              

आपण नैस�ग�क�र�या योगदान देऊ शकाल कारण पॅने�ल�ट अनेक गो�ट� चांग�या �कारे पाहत आहेत.             

�हणनू, आप�याकडे एक गट जबाबदार� आहे, आप�या समहूाची जबाबदार� हे आहे क� आप�याला             
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समहूा�या उ��द�टांम�ये �वतःला ��तब�ध करावे लागेल. आ�ण, समहूाचे उ��द�ट अ�यंत अनुकूल           

वातावरणात चचा� करणे आहे, जेथे सव� सहभागी काय� करत आहेत. 

मग आपण हेदेखील पहावे क� आपणास �वत: ची असाइनम�ट देखील आहे, आपण जर एक नेता असाल                

तर, परंतु आप�याला मा�हत आहे क� एखादा नेता एक नेता होऊ शकत नाह� तोपय�त आ�ण जोपय�त तो                 

एक चांगला मन�ुयह� नसतो तोपय�त अि�त�व. �हणनू, एक चांगला मन�ुय अस�या�वारे, आप�याला हे             

जाणनू �यायचे आहे क� गटात सहभागी हो�याची आपल� वैयि�तक जबाबदार� आहे. जर समहूाम�ये             

पर�पर �वरोधी संघषा�ची प�रि�थती असेल तर आपणास काह� आपणास या संकटाचे �नराकरण            

कर�यासाठ� �कंवा चचा�स�े म�ुय �वाहात आण�यासाठ� आढळेल. हे देखील पहा क� पणू� सहभागाम�ये             

सहभागी होणे पणू� सहभाग घे�यासारखे आहे. जर एखादा �नदंक �पीकर असेल �कंवा समहूातील             

�न�पयोगी सहभागी असेल, तर �याचा अथ� असा होतो क� कोणी भाग घेणार नाह�, आप�याला �ो�सा�हत               

करावे लागेल, कारण काह� वेळा असे ��न आहेत क� �याला बोलायचे आहे जे�हा �याने प�ह�यांदा बोलले                

त�ेहा �याने अचानक अ�व�थ झाले, तो शांत झाला. आप�याला हेह� पहावे लागेल क� संपणू� समहू               

एकसमान आहे तर �यात फरक आहे, परंतु मतभेद वैचा�रक आहेत, वैयि�तक पातळीवर फरक नाह�.              

आप�या समहूा�या वत�नाचे �थम �नकष �हणजे आपले सहभाग; याची खा�ी करा क� ��येकासह� आपण              

भाग घेता. 

आ�ण मग आप�या �वत: �या सहभागातनू नेत�ृव बाहेर येईल, आ�ह� आम�या मागील �या�यानात             

चचा� केल� क� कोण�या �कारचे नेत�ृव करावे. नेते तथेे आहेत परंतु येथे एक वेगळा नेता आहे. येथे एक                  

नेता नाह� जो आधीच नेमलेला आहे. येथे नेत�ृव भ�ूमका बदलू शकतात; कोण�याह� वेळी कोण�याह� वेळी               

नेता असू शकतो. आ�ण जे�हा या गटाम�ये ग�धळ असतो त�ेहा गटाम�ये संघष� येतो त�ेहा या नेत�ृवाची                

चाचणी केल� जात.े आ�ण जे�हा आपण नेत�ृव ब�दल बोलतो त�ेहा नेत�ृवाने अनेक असतात, आप�याला              

मा�हत आहे, सव��थम �ाय�हर गुणधम� असतात, चालकाने मला असे �हणायचे आहे जे सु� होत.े              

�हणनू, पॅनेलचा सद�य सव� गट सद�यां�या काय�कलापांवर ल� ठेवत आहे �यांनी चचा� स�ु केल�,              

�यांनी चचा� स�ु केल�. तर, एक नेता कदा�चत एक �ाइवर असू शकतो. जे�हा मी बोल�यायो�य असतो                

त�ेहा एक नेता स�म होऊ शकतो, �हणजे मी काय बोलणार आहे ते बोलेल आ�ण मग तो शांत राह�ल. तो                   

कधीकधी खपू तट�थ �दसतो; अशा �कारचे नेते �वीकारलेले नाह�त हे आपण पहात आहात क� आपण हे                

स�ुनि�चत केले पा�हजे क� आप�यातील संपणू� गट एक��त गट �हणनू उदयास येतो. मग एक वेगळा               

नेता आहे जो डमेो�ॅट आहे, लोकशाह�चा अथ� असा आहे क� जीडीम�ये नेत�ृव कर�याचा सव��म �कार               

आहे. डमेो�ॅट एक आहे जो सव� काह� �माने पाहतो. कधीकधी अराजकता असेल तर, अशा ने�याची               

जबाबदार� असते जी सामा�यपणाब�दल अराजकता पनुस�च�यत करेल. आ�ण मग तथेे इतर ने�यांचा            

समावेश आहे �याला आपण बलुडोजर �हणू शकता, हे लोक बलुडोजर कोण आहेत. तर, या लोकांना ते                

��य�ात गटातील �ासदायक घटक आहेत. आता, अशा �य�तीला तो खपू �वाथ� आहे, तो खपू �वाथ�               

असू शकतो. तो आता ��येक वेळी वजन वाढव�याचा �य�न करेल, परंतु नंतर अशा �य�तीवर वच��व               

गाजव�याचा �य�न करतो. आता, ��येक गटाम�ये आप�याला असे लोक आढळतील जे वच��व            
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गाज�व�याचा �य�न करतात. ��न असा आहे क� समहूातील अशी �य�ती अस�यास, ते �यां�या             

आकारात देखील कट केले जाऊ शकतात, ते कसे करायचे ते आपण चचा� क�, कारण हे लोक एकतर                 

शार��रक�र�या �भ�ुव �मळव�याचा �य�न करतात परंतु ते बोल�यावर वच��व गाज�व�याचा �य�न           

करतात परंतु आप�याला ते सापडले ते तक� म�ये अभाव आहेत. जर �यां�या �वचारसरणीत त�ुहाला काह�               

दोष आढळला तर �यां�या तक� श�तीत काह� कमकुवतपणा आढळ�यास नैस�ग�क�र�या आकार कमी           

केला जाईल कारण �यां�यात लढ�यासाठ� कोणी आले नाह�, ��येकजण चचा� कर�यासाठ� आले आहे, तर              

हे देखील आहे वेळेचे वाटप करणे, वेळेचे समान �माणात कसे सामा�यक केले जाते हे पाह�यासाठ�               

ल�डरची भ�ूमका. आता ��न असा आहे क� जीडीसाठ� �कती वेळ दे�यात आला आहे जो हा ��न आयोिजत                 

करणाया� लोकांना पणू�पणे सोडला जाईल. परंतु बहुतके प�रि�थतीत एकतर जीडी 15 �म�नटांपय�त            

कधीकधी 20 �म�नटांसाठ� असत,े कधीकधी ते 25 �म�नटांसाठ� असत,े आता हे नेते आ�ण �य�ती              

�हणनूच आपण हे देखील पहावे क� या वेळी ��येकजण हा आहे गो�ट�ंवर चचा� कर�यास स�म कधीकधी                

असे लोक घडतात क� लोकांना क�पनांचा सामना करावा लागतो आ�ण काह� काळापवू� �यांना ते पणू�               

करणे आवडत,े �हणजे याचा अथ� असा नाह� क� जीडी म�ये अनेक धोकादायक आहेत हे आप�याला               

ठाऊक आहे, जेथे लोकांना असे वाटते क� ते द�घ�काळ �टकू शकत नाह�त वेळ आ�ण ते अगद� पवू� पणू�                  

होत.े 

परंतु तर�ह�, �या बाबतीतह�, आप�याकडे गट वत�न आ�ण आपले वैयि�तक वत�न यांचे सुंदर �म�ण              

असतं क� नाह� हे ठरव�यासाठ� पॅनेल�या सद�याची �मता आहे. एक �य�ती �हणनू, आप�याकडे             

�वचार, वागणकू असावी असे मी सां�गतले होते तसेच आपण ऐकत आहात हे देखील स�ुनि�चत केले               

पा�हजे. आ�ण आप�या शर�रा�या भाषमे�ये सवा�त मह�वाचे �हणजे काय. आता, तमु�या शर�राची भाषा             

काय आहे? जे�हा आपण शर�र भाष�ेवषयी (Body Language) चचा� केल� त�ेहा आ�ह� बया�च चचा� केल�,               

परंतु जे�हा आपण बोलत आहात त�ेहा आप�याला कळते क� आपण सवा�नी हे सां�गतले आहे क� जे�हाह�                

आपण काह� बोलतो त�ेहा आपण आप�या शर�रा�वारे �शंसा कर�याचा �य�न करतो. शर�रा�या भाषचेा             

कधीह� ऋणा�मक प�रणाम होणार नाह�, आपण कोणीतर� �याचा �वरोध कर�याचा �य�न कर�त            

असले�या �बदं�ूवषयी बोलता, परंतु आप�या डो�या�वारे, आप�या चेह�या�वारे त�ुह� �या �कारे बसलात            

�या मागा�ने खपू कृपापवू�क घेतले पा�हजे, त�ुह� हे दाखवावे क� त�ुह� आहात या गटाला पणू�पणे               

वचनब�ध, नकारा�मक भाषा नाह�. कारण नेहमी असे �हटले जाते क� समूहातील सव� सद�य एकमेकांना              

मदत क� शकतात, एकमेकांना मदत कर�यास मदत क� शकतात. एक गट एक� येतो आ�ण बडुतो.               

मा�या ��य �म�ांनो, जे�हा आपण समहू चचा� आ�ण �यात समा�व�ट असले�या �व�वध ���यांब�दल             

बोलतो त�ेहा आपण पाहतो क� आ�ह� जोपय�त मानकांचे अनसुरण कर�त नाह� तोपय�त. आ�ण             

मानकानसुार मी ��येकास �यांचे �वचार �य�त कर�याची परवानगी देतो आ�ण आपण आपले �वचार             

�य�त करता आ�ण अखेर�स आप�याला असे काह�तर� सापडले जे एक �कारचे �नराकरण असेल, एक              

�कारचा करार असेल �कंवा कधीकधी, एक �कारचा �दले गेले आहे क� प�रि�थती पया�यी. गटांना नेहमी               

योगदान देणे बरेच असते. एक �य�ती �हणनू आपण देखील क�पनांसह बबल कर�त आहात जे आपण               
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जीडी�या संपणू� काय�वाह�म�ये बरेच योगदान देऊ शकता. परंतु ल�ात ठेवा, जर अनेक लोक असतील तर               

काह� संघष� हो�याची श�यता आहे, आ�ण हा संघष� सोडवला जाईल. आ�ण पढु�या भाषणात आपण या               

�वरोधाभासी प�रि�थतीस ने�या�या मदतीने कसे सोडवता येईल आ�ण आपण समहू चचा��या या            

�यवसायात पढेु कसे जाल ते पाहू. चांगले गट तयार करा, परंतु गटांम�ये सं�ेषण करा; केवळ               

वैयि�तक�र�या सं�ेषण करा, परंतु साम�ूहक संघ सद�या�या �पात सं�ेषण करा, कारणआप�याकडे एक             

गोल आहे आ�ण चचा� कर�याचा सामा�य उ�देश आहे. खपू खपू ध�यवाद.  

मह�वाचे श�द - गट चचा�, नेत�ृव, यिु�तवाद, जाग�कता, भाषा आ�ण शैल�, चचा� करणाया� तं�ांचा, गट               

वत�न, वैयि�तक वत�न. 
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सॉ�ट ि�क�स  

(Soft Skills) 

डॉ. �बनोद �म�ा, 

मान�वक� व सामािजक �व�ान �वभाग, 

इं�डयन इंि�ट�यटू ऑफ टे�नॉलॉजी, �रक� 

�या�यान - 43 

गट चचा� भाग II 

 

आपले �वागत आहे. आ�ह� गट चचा� चचा� कर�त आहोत. मागील �या�यानात, आ�ह� जीडी आ�ण              

�करणां�या दो�ह� �वषयांब�दल बोललो. आ�ण आपण जीडीम�ये सहभागी असता त�ेहा देखील आ�ह�            

पा�हले होते क�, वाद�ववाद झा�यानंतर चचा� थांबते त�ेहा असे होते, परंतु मग आपण या �वरोधातनू कसे                

बाहेर येऊ शकतो. क�पना करा क� आपण जीडीचा सहभाग घेत आहात, िजथे त�ुहाला काह� सांगायचे               

आहे, परंतु त�ुह� सांगू शकत नाह�. आ�ण मग दोन �कंवा तीन सद�य आहेत जे एकमेकांशी बोलणे स�ु                 

करतात आ�ण बरेच ग�धळ �नमा�ण करतात. ल�डरची भ�ूमका येथे आहे. आप�याला चांगले ल�ात आलं              

क� आ�ह� नेत�ृवां�या �व�वध �स�धांतांब�दल बोललो होतो, पण जीडी म�ये आ�ह� कशा �कारचा नेता              

असू शकतो आ�ण अशा एका ने�या�या पावलांवर आपण कसे चालू शकतो, जीडी म�ये नेत�ृवाचा कसा               

उपयोग होऊ शकतो आ�ण कोण एक नेता होईल. 

नेहमी�माणे, जर ने�याचा एखादा मामला असेल �कंवा कोणीतर� एखा�या ने�याला �नय�ुत करेल तर तो              

वेळ आ�ण इतर मागा�ची �यव�था करेल, तो मी�टगं एज�डा ठरवेल. आ�ण मग कधीकधी, तो समहूाचा               

उव��रत भाग स�ुनि�चत कर�यासाठ� आपला �य�न पणू� करेल, तो ��य�ात तो एक र�णकता� आहे. 

आ�ण आपण तारणहारह� होऊ शकता. आपणास कुठ�याह� ने�याचा �वचार नसतो, ह� बोट सारखीच आहे              

�यात लोकांना भरलेले असत,े परंतु नंतर कोणालाह� मा�हती नसते आ�ण नद��या म�यभागी येतात             

त�ेहा �यांना असे वाटते क� कोण �यांना मदत करेल. तर येथे एक नेता आहे. तर, एक नेता ��य�ात                  

गटाचा मु�य भाग आहे. आ�ण एक नेता �हणनू तो समहू कोसळ�यापासनू वाचव�यासाठ� जबाबदार             

असेल. मतभेद उ�भवतात कारण क�पना �कंवा �वार�याची श�यता असते. आता, जे�हा कधी संघष�             

आ�ण संघष� असेल त�ेहा तो नेता आहे जो �ववाद �नराकरण कर�यास मदत करेल; आ�ण मग ने�यांनाह�                

अशा लोकांवर देखील पडले जे पणू�पणे शांत आहेत. �हणनू, जर संपणू�पणे शांत असणार� �य�ती असेल               

तर आपण देखील आरंभ क� शकता अशा कोण�याह� �य�तीस मदत देखील क� शकता, आपण              

मनापासनू �ो�सा�हत कर�याचा �य�न क� शकता, �या �य�तीस बोल�यास �व�ृ क� शकता. तर,             

आतील सहभागीला चच�त आणले जाईल, जेणेक�न आप�याला मा�हती होईल क� ��येकास क�पना            
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आहे, कारण असे लोक आहेत जे बया�च लोकांना ब�ह�कृत नाह�त, असे काह� लोक आहेत जे आप�या                

गटात अंतभू�त आहेत. परंतु नंतर �याने आप�या क�पना �य�त करणे आव�यक आहे जेणेक�न �याचे              

�वचार �य�त कर�यास �ारंभ होऊ शकेल. आ�ण समहूाला वेळोवेळी असेह� वाटू शकते क� जर गट ग�प                

बसला असेल तर. �हणनू, तो सारांश देईल आ�ण अशा प�रि�थतीत तो तयार होईल िजथे इतर सव� सद�य                 

बोलणे चालू ठेवतील. मागील भाषणात आ�ह� ने�यां�या �कारांब�दल आधीच चचा� केल� आहे. �व�श�ट             

�करणांम�ये �व�श�ट नेते असू शकतात, �नपणु नेते असू शकतात, तथेे उदय नेते असू शकतात, �नय�ुत               

केले जाऊ शकत.े पण जीडी मधील आघाडीचे नेते वेगळे आहेत. येथे एक �य�ती आहे जी अवतार �हणनू                 

उदयास येईल, आप�याला अवतार �हणनू मा�हत आहे. तर, अचानक आप�याला कुणीतर� ह� पढुाकार             

�मळेल असे वाटेल, ते इतरांना सांगतील क�, 'आपण चचा��या म�ुय �वाहात येऊ शकतो, आपण म�ुय               

सम�येकडे येऊ शकतो' ठ�क आहे. तर येथे एक नेता आहे जो उदय होईल. तर येथे एक नेता आहे, जो                   

उदयो�मखु आहे. 

आता, उदयो�मखु नेता कोण असू शकेल, आपण एक उदयो�मखु नेताह� असू शकता. आता, आप�याकडे              

�व�श�ट गुणधम� असा उदयदायी नेता असावेत �याचे हे गुण आहेत, या गुण काय आहेत? सव��थम - सव�                 

ने�यांना सं�ेषण करणे आव�यकआहे, आप�याकडे चांगल� सं�ेषण �मता सं�ेषण �मता चांगल� असल�             

पा�हजे, जोपय�त आपण �या �मत�ेशवाय इतरांना खा�ी देऊ शकत नाह�. �हणनू, �या �करणाचा एक              

नेता असा आहे क� मी काय केले आहे हे आप�याला खरोखर मा�हत आहे. मी या टम� ने�याचे सव� श�द                   

घेतले आहेत. �हणनू, एक नेता कठोर अस�याची गरज नाह� तर �याला उदार असावे लागत,े एक नेता                

�या�या व�ृीम�ये उदारता असणे आव�यक आहे. ��येकजण चच�त सहभागी होताना तो पाहेल. तर,             

प�हला अ�र एल, मी उदारता �हणनू �व�ले�षत करतो. �हणनू, ने�याला उदार असणे आव�यकआहे. एक               

नेता देखील उ�साह� आ�ण उ�साह� असणे आव�यकआहे. उ�सकु आ�ण उ�साह�, खपू उ�साह� मदतीसाठ�              

उ�सकु. एक नेता देखील एक �य�ती असणे आव�यक आहे �याला खरोखर खपू �ान आहे. आपण एका                

गट चच�त आहात कारण आप�याकडे �ान आहे. जर आप�याला या �वषयाब�दल समज नसेल तर जीडी               

म�ये आप�याला संपणू� �वषयाब�दल बरेच काह� समजले जाणार नाह� परंतु नंतर आप�या मागील             

मा�हतीस आपल� मदत �मळेल. �हणनू, एक नेता उ�सकु �य�ती बनणे आव�यक आहे, एक नेता असा               

असतो जो �या�या उ�साहवध�क �तरावर दश��वतो क� या गटातनू बाहेर ये�यास मदत कर�यासाठ� �कंवा              

�ववादातनू बाहेर ये�यासाठ� एकमेकांना मदत होईल. आप�याला मा�हत आहे क� आ�ह� श�द एकमेकांना             

पोहचव�यासाठ� मदत करतो, एकमेकांना मदत करतो. अ�यथा, चच�स जवळपास कळेल क� आपणास            

मा�हत आहे क� बया�च चच��या �करणांम�ये काह� सहभागी सहजपणे �वषय पाहतात आ�ण नंतर ते              

�हणतात क� मी यासह सहमत नाह� आ�ण मला वाटते क� आम�याकडे चचा� कर�यासाठ� बरेच काह�               

नाह�. आता, हा आ�मा अस ूनये. 

�हणनू, शवेट� एक नेता, लोकशाह� असावा. डमेो�ॅट�वारे मला जे �हणायचे आहे ते �हणजे आपण              

सवा�चा असा �व�वास आहे क� डमेो�ॅट हा एक �य�ती आहे जो पाहतो क� ��येकाला �याचे मत शअेर                 

कर�याची संधी �मळत.े डमेो�ॅट एक असे �य�ती आहे जो पाहतो क� कोणाची भावना दखुत नाह�; �यांनी                
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पा�हले क� ��येकास �ामा�णकपणे वागणकू �दल� जाते आ�ण चचा� चांग�या �दशनेे चालू असत.े             

कधीकधी एखा�या ने�यालाह� �ढ�न�चय करावा लागतो. आ�ण जर आपण नैस�ग�क�र�या �व�च� �कार            

नस�यास आप�याकडे �वषय �ान नसेल तर आपण कसे �हणू शकता, आपण यावर जोर देऊ शकत               

नाह�. �हणनू, आप�याला अ�भमान न बाळगता उभे राह�याची गरजआहे. �हणनू मी जे�हा बोलतो त�ेहा               

�नि�चत करा, मा�या इतर रचनांना आप�या रचना�मक क�पनांनी �भा�वत करा आ�ण ते आप�याला             

जोर दे�यास मदत करतील. जर मला माझा आ�म�व�वास असेल तर मी माझा मु�दा मांडू शकतो. तर,                

एक नेता जोरदार असणे आव�यक आहे. आप�याकडे �वषय �ान असणे आव�यक आहे असा अथ� एक               

नेता असाह� अथ� असणे आव�यक आहे. एखा�या ने�याला तक� संगत बनणे आव�यकआहे हे आप�याला              

मा�हत आहे क� �याला भेदभाव नसलेला ��ट�कोन असावा, आ�ण �याने पा�हले पा�हजे क� यो�य �दशनेे               

चचा� यो�य मागा�त चालू रा�हल� आहे आ�ण ��येकजण सहभाग घेतो. आता ��न असा आहे - कधी कधी                 

असे वाटले असते क� असे लोक आहेत जे चचा�त बोलू शकत नाह�त. आता, हे लोक धो�यात आहेत,                 

आप�यापैक� काह� जण कदा�चत असा �वचार करत असतील क� ते बोलू शकत नाह�त, नाह�. तर,               

आप�याला अ�धक वेळ �मळतो, नाह�. आपण एखा�या समहूा�या चचा�स�ात अस�यास, मी पवू��या            

भाषणात चचा� के�या�माणे आप�या समहूाची जबाबदार� आहे. तर, समहू सद�या�या �पात, आपण हे             

पाहू शकता क� इतर सद�य देखील सहभागी होतात. ��न असा आहे क� पॅनेलमधील सद�यांना असे               

�दसते क� असे लोक शांत आहेत आ�ण कोणीह� पढुाकार घेत नाह�. �हणनूच, �या �य�तीस बोल�यास               

�व�ृ कर�याचा म�ुय हेतू आहे आ�ण ते केवळ �वन� अस�याने श�यआहे, कारणआप�याला हे मा�हत                

आहे क� �न�पयोगी सहभागी �कंवा गटातील मकू �य�ती उ�रदा�य�व बनत.े आपल� वैयि�तक �मता             

�कंवा वत�नामळेुच आपला �याय होत नाह�, परंतु आपणास देखील गटातील इतर सव� सद�यांचे योगदान              

�मळा�याब�दल देखील ठर�व�यात आले आहे, आपण केवळ एक �य�ती �हणनूच एक गट �हणनूच             

आहात. �हणनूच अनाव�यक लोक बोलतात हे देखील �यांना आव�यक आहे, ते देखील सामा�यक             

करतात. पॅनेलचा सद�य पॅनेलमधील �य�ती आहे �या ��येक गो�ट�कडे पाहतो. आता पॅन�ल�टची            

भ�ूमका कोणती आहे क� बहुतकेदा आपण पॅन�ल�टांचा �वचार कर�त असाल, �याने आप�याला �वषयावर             

�वषय �दलेला आहे, तो �नर��कांची भ�ूमका बजावत,े तो काह� गो�ट� बघत असतो, कसे संपूण� काह�               

ट��यांत चचा� देखील काह� ट��याट��याने होत आहे. 

आता, एक नेता संपणू� कारवाईला �या�या तक� संगत �वचारां�वारे �या�या रचना�मक सहभागा�वारे           

�भा�वत करेल आ�ण �वचारां�या एका �व�श�ट ओळचे मह�व �कंवा मह�व यां�या मह�वपणू� भागास इतर              

सहभागींना �ढ कर�याचा �य�न करेल. आ�ण तो ��य�ात �वरोधकां�या �ि�टकोनास कमजोर क�न,            

गटातील समथ�कांसह काय� क�न समथ�न तयार कर�याचा �य�न करतो. माझा असा अथ� आहे क�              

कोणीतर� खपू खडतर �टॅ�ड घेतो तर मी खपू पढेु जातो आ�ण मी अशा �कारे पढेु जातो क� इतर लोकांना                   

�ास होतो. आता, अशा प�रि�थतीत नेता मदत करेल, तो मदतीसाठ� येईल आ�ण जतन कर�याचा �य�न               

करेल आ�ण संपणू� �ुपला उ�साहाने भ�न पु�हा भ�न काढ�याचा �य�न करेल, जेणेक�न चचा� स�ु आहे.               

�शवाय मी जे �हटले ते या पॅन�ल�टांनी काय केले आहे, ते गट वत�न कसे पहात आहेत, ते चचा� कोण स�ु                    
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करतात ते पहात आहेत, परंतु ते एकमेकां�या ��त��या एकमेकांना पाहत आहेत. कारण आपण जे�हा              

एखा�या गट चच�त सहभागी होतात त�ेहा आपण केवळ श�दशः भाग घेत नाह�, �याऐवजी आपणआपला               

हावभाव दश�वनू, आप�या पोषाख दश�वनू, आवाजा�वारे, कधीकधी आप�याला मा�हती असत,े कुणीतर�           

बोलतो आ�ण दडपनू ठेव�यासाठ� आपण देखील मौ�खकपणे भाग घेता , आपण अशा �कारे बोलू शकता               

�याला �ास होऊ शकतो. तर, आपण पॅचची �कती ताकद राखल� आहे ते देखील पॅने�ल�टां�या काय��े�ात               

आहे. पॅने�ल�ट ते पाहतील; कोण सहभागी आहेत, कोण बोलतात, कमी बोलतात, कोण बोलू लागले, पण               

अचानक शांत झाले. तर, कमी सहभाग घेणारे कोण आहेत, जे उ�च सहभाग घेणारे आहेत? जर एखाद�                

उ�च सहभागी अचानक अचानक भाग घेणारा बनला तर काय कारण असू शकत?े तर, तो सव� तपशील                

पहात आहे. काह� कारणे आहेत का? कारण जे�हा आपण एखा�या चच�त भाग घेत असाल त�ेहा               

आप�याला देखील कोणाला दखुापत झाल� आहे याची जाणीव ठेवल� पा�हजे, जीडी�या �वषयावर            

अवलंबनू असलेले बरेच आहेत. कधीकधी आप�याला आढळते क� हा �वषय �ववादा�पद आहे, कारण             

कदा�चत काह�वेळा �वषयावर त�य असू शकत,े �वषय वा�त�वक असू शकतो, �वषय �वषम असू शकतो              

हा �वषय �ववादा�पद असू शकतो. �हणनू, जे�हा एखादा �वषय असतो आ�णआप�याला मा�हत नाह� क�               

आप�याला कोण�या �कारचा �वषय दे�यात आला आहे. �हणनू जर एखादा �वषय असावा जो             

�ववादा�पद वाटला असेल, तर या चच�दर�यान कोणीतर� धा�म�क���या दखुापत झाल� असेल तर            

कोणीतर� नै�तक�र�या दखुापत झाल� आहे, कोणीतर� अपमान केला आहे. तर, हे ��य�ात पॅन�ल�टचे             

काय� आहे. तर, पॅनेलचा सद�य पाहतो क� सहभागी हो�याम�ये �श�ट का आहे, कारण कोणीतर�              

कोणाचेह� समथ�न करणार आहे �कंवा ते आहे कारण कोणीतर� कोणाचा �वरोध करणार आहे �कंवा              

कोणीतर� आपला �वत: चा वजन ओढ�याचा �य�न कर�त आहे आ�ण इतरांना दं�डत कर�याचा �य�न              

कर�त आहे. हे काह� ��न आहेत जे पॅन�ल�टां�या मनावर आहेत. 

तर कृपया काळजी �या. �शवाय, जर कोणी शांत असेल तर आप�याला �मळेल कारणआप�याला मा�हत               

आहे क� मकू लोक संपणू� गटावर जबाबदार� बनतात. �हणनू, �यास गटाम�ये बोल�यासाठ�, काह�वेळा             

आपण अशा �कारची भ�ूमका घेता आ�ण आपण थोडा जा�त बोलू शकता. तर मग, ग�प लोकांचा समहू                

कसा वागतो? जर मकू लोकांनी खरोखरच असे उ�र �दले असेल क� ते उ�रदा�य�व आहेत. नाह�, ते केले                 

जाऊ नये. �शवाय, बॉल रो�लगं कोण ठेवत,े याचा अथ� असा क� आपणास चच�त ��येकजण बोलू शकत                

नाह�, परंतु सहभाग घे�याचा �तर ठर�वला जातो �याला बोलता येते आ�ण कोण बॉल रो�लगं ठेवतो. असे                

काह� लोक आहेत �यांचा �व�वास आहे क� �यांनी �यांचे भाग वेगळे केले आहेत, तसेच �यांनी �यांचे काय�                 

चांगले केले आहे. 

आता, त�ुहाला पवू� मा�हत असले�या कोण�याह� गो�ट�ची गरज नाह� �हणनू मी पवू��या भाषणात             

�हटले आहे क� तु�ह� तमु�या सहभाग पातळीवर आहात आ�ण �यासाठ� त�ुहाला आप�या �ेरणेने             

दाखवावे लागतील जीडी म�ये वचनब�ध केले. �हणनू, जर सहभागाची पातळी नैस�ग�क�र�या नसेल तर             

वेळोवेळी चचा� चालू रा�हलच नाह�. �हणनू, बॉल रो�लगं कोण ठेवते, तथेे काह� लोक असतील �यात               

अ�धक सहभाग असेल. ते अ�धक सहभाग घेत नाह�त कारण �यां�याकडे फ�त क�पना आहेत, परंतु              
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नंतर ते अ�धक ��तब�ध आहेत. आपण दोघेह� एक �य�ती �हणनू आ�ण समहू सद�याने दश��वले              

पा�हजे क� आपण एकमेकांना समथ�न देत आहात आ�ण अशा �कारे समथ�न देत आहे क� कोणीतर�               

आपला �व�तार कर�याचा �य�न कर�त आहे �कंवा कोणी आपला म�ुदा �वक�सत कर�याचा �य�न             

कर�त आहे. �हणनू, आपण �या पॅनेल�या सद�यास समथ�न �यावे जेणेक�न आपण �याम�ये �व�वास             

न ठेवता �या अनेक गो�ट�ंवर �व�वास ठेवत नाह�. ��य�ात, तो हे स�ुनि�चत कर�याचा �य�न करतो क�                

एकतर समथ�न �कंवा नाकारणे �कंवा आपला �वरोध क�न आपण आपला म�ुदा �स�ध केला आहे.              

�हणनू, आपण संपणू� काय�वाह�म�ये काय�वाह�म�ये स��य �ची दश��वल� पा�हजे; आपण एका वेळी            

बोललेले नाह� हे मह�वाचे आहे आ�ण मग अचानक शांत झाले आ�णआपण ह� आ�मा नसलेल� द�घ�काळ                

शांतता �टकवनू ठेवल�. या आ��यांकडून असे होईल क� आपण �तथे पणू�पणे आहात आ�ण �तथे आपल�               

उपि�थती चांगल� आहे. 

आता ��न असा आहे क� जीडीसाठ� तयार� कशी करावी. हा ��न आपण बया�च वेळा येऊ शकतो. संभा�य                 

नोकर� साधक �हणनू, संभा�य उमेदवार �हणून आप�याकडून जीडी�या मा�यमातनू प�ह�यांदाच �नण�य           

�यावा लागेल. तर, आपण काय करावे? आता जे�हा त�ुह� �थळ वर जाल आ�ण सी�सची �यव�था केल�                

असेल तर �थम गो�ट �हणजे तु�ह� �वत: ला आरामाने बसनू �या, आरामपवू�क बसनू रहा, �हणजे त�ुह�                

�या प�धतीने बसलात �या प�धतीने तमु�या गैरवत�ना�या वत�नाचे वण�न होईल; आपण �या प�धतीने             

चचा� स�ु करता आ�ण जर कोणीतर� चचा� स�ु केल� आ�ण �या�वारे आपणआपला ��तसाद दश��वला तर                

आपण देखील आपले गैर-मौ�खक वत�न दश��वत आहात. �हणनू, �वतःला आरामपवू�क बसवा, आपण ह�             

प�हल� गो�ट आहे जे आपण केले पा�हजे. मग �वषय ऐका. नाह�, बया�च लोकांना �यांना बया�चदा त�ार�                

असतात �या मी कुचकामी कर�त नाह�खरं तर ते खरं �हणजे मी �यांना �यां�या पायदळवा�यांना कॉल               

कर�न कारण ते ऐक�यावर �व�वास ठेवत नाह�त. तर, जर आपण �वषयाकडे ल� �दले तर आप�याला               

मा�हत आहे क� आपण ��येक श�द आ�ण श�द काळजीपवू�क ऐक�यास आपण िजंकलेल� अधा� लढाई              

आहे. मी सां�गत�या�माणे काह� म�ुय श�द �वतःच �वषयात आहेत. समजा एक �वषयआहे, परंतु जे�हा               

आपण �या �वषयांचा अथ� समजनू घेतला पा�हजे, जे �या �वषयाम�ये आहेत. तथेे काह� क�वड� असतील,               

काह� श�द अचानक आप�या �वचारांना जागतृ करतील. तर, �वषय काळजीपवू�क ऐका. ऐकणे हा जीडीचा              

एक मह�वाचा घटक आहे. आप�याला मा�हत आहे क� आ�ह� ऐकत आहोत क� आपण ऐक�यास              

आप�याला आणखी काह� म�ुदे �मळतील. कारणआपणास मा�हत आहे क� आप�यापैक� बहुतके मा�हती             

आप�या बया�च मा�हतीम�ये लपलेल� आहे जी आम�या अवचेतनात पडलेल� आहे; आ�ण �या �णी             

आपण एक �व�श�ट श�द ऐकतो तो अचानकआपण िजवंत होतो. आ�ण जे�हा आपण िजवंत होतात त�ेहा                

आपण या गटात योगदान देणे �ारंभ करता. तर, �वषय काळजीपवू�क ऐका. जे�हा आपण बोलणे स�ु               

करता त�ेहा बोल�यापवू�, आप�या �वचारांचे आयोजन करणे आव�यक आहे. जे�हा मी आपले �वचार             

मांडतो त�ेहा मला असे �हणायचे आहे क� आप�याला जे काह� सांगायचे आहे ते अशा �कारे �यवि�थत                

करा, समजा मी काह� धोरणांब�दल बोलत आहे �यास मी आवडतो जे मला आवडत.े �हणनू मी �हणू                

शकतो क� याची अल�कडील घोषणा अगद� ता�क� क आ�ण खा�ीशीर �दसते. परंतु मग आपले �करण              
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�तथेच संपत नाह�, आप�याला आपणास वाटत असले�या गुणधमा�ब�दल देखील बोलणे आव�यक आहे            

कारण ऐकणे ह� जीडीचा एक मह�वाचा भाग आहे. �हणनूच, आपणास असे �दसनू येईल क� जर आपण                

एक वा�य बोललात तर काह� �व�श�ट वा�यांचे पालन केले पा�हजे जे �या �व�श�ट �वषयावर आपल�               

मा�हती अस�याचे स�ुनि�चत करेल. आ�ण आपण संयोिजत केले आहे आ�ण जे�हा आपण �यव�था�पत             

केले आहे केवळ लहान वा�यांम�ये �कंवा थो�या वा�यांशाम�ये बोलू नका, कृपया संपणू� वा�य बोला.              

आ�ण मग जे�हा आपण बोलता त�ेहा ते वा�य �याकरण���या बरोबर अस�याचे पहा. �हणनूच मी              

बोल�याआधी आपले �वचार मांडतो. ल�ात ठेवा आपण सवा�नी अगद� लवकर संधी बोलायची आहे. सवा�त              

आधी�या संधीचा अथ� काय आहे? �यासाठ� आप�याला मा�हत असले�या इतर संधींचा छ�पर आपण घेऊ              

शकत नाह� हे अगद� भडक बससारखे आहे जेथे आप�याला काह� जागा हवी आहे. तर, आपण आपले                

�वत: चे �थान कसे तयार कराल ते आपले �वत: चे �योजन आहे. तर, अगद� लवकर संधी बोला, परंतु                  

असे करताना इतरांशी लढू नका. इतर लोक देखील आहेत कारण गटातील इतर सव� सहभागी              

आप�यासारखे आहेत. तर, सवा�त लवकर संधी बोला, परंतु जर इतर �य�ती बोलत असेल तर त�ुहाला               

थोडी संयम राख�याची गरज आहे, त�ुहाला काह� �श�लक राखणे आव�यक आहे, त�ुहाला धीर धरावा              

लागेल. तो बोलू आ�ण नंतर बोलू �या. परंतु ल�ात ठेवा क� इतरांना सतत बोल�याची परवानगी देऊ                

नका. जर एखा�या �य�तीने बया�च वेळा बोलणे चालू ठेवले असेल तर �याला थांबवावे लागेल असे               

वाट�यास कदा�चत आपण फ�त ह�त�ेप क�न काह�तर� बोलू शकता परंतु जे�हा आपण असे �हणता              

क� काह�तर� तक� संगत असले पा�हजे कारण आपण पहा�याचा �य�न कर�त आहात ती वेळ �ततक�च              

सामा�यक केल� जात आहे. जर आप�याला काह� बोलायचे असेल तर ते अ�यंत न� प�धतीने �हणा. मी                

आधी सां�गत�या�माणे, 'मी माझा �वचारांचा भाग सांगू शकतो, मी मा�या मा�हतीचा भाग सांगू शकतो,              

मला वाटते क� एखा�या �व�श�ट प�रि�थतीत �ी. सरुज काय �हणू शकतात, परंतु नंतर इतर सव�               

प�रि�थतींम�ये ते लागू होऊ शकत नाह�. हे ��येक प�रि�थतीची �वतःची आव�यकता असते. माझा असा              

अथ� आहे क� आपण �वन� होऊन आपले �वत: चे �ि�टकोन मांडत आहात. आपण आप�या समथ�कांना               

आ�ण आप�या �वरोधकांना देखील असे �हणणे आव�यक आहे क� आपण असे �हणत आहात क� जर               

आपण सम�थ�त असाल तर काह�तर� बोलणे आहे, आपणआईकडे ल� देऊ शकता आ�ण जर गरज असेल                

तर आपण �याचे �वचार वाढवू शकता. आ�ण जर कोणी �वरोध करत असेल तर कृपया �याचे �वचार                

काळजीपवू�क ऐका आ�ण मग आप�याला वाटते क� �याला झोपेची गरजआहे, तर आपण �वत: चे �वचार                

मांडू शकता. �हणनू, आप�या समथ�कांना आ�ण आप�या �वरोधकांना ओळखा. 

परंतु ल�ात ठेवा, कारण पॅनेल�या सद�याने आप�याला वेळ �दला आहे कारण सव�काह� वेळेत चांगले              

झाले आहे. अथा�त, आप�याला हे पहावे लागेल क� आपण वेळेचा आ�ण वेळेचा मागोवा ठेवला पा�हजे.               

�शवाय, इतरांना ऐक�यापासनू इतरांना ऐक�यापासनू आपण �यास थांबवू नये; आ�ण जे�हा आपण            

आप�या शर�रा�या भाष�ेवारे आप�या वत�ना�वारे आप�या वाग�या�वारे इतरांना ऐकता त�ेहा आपण           

वचनब�ध आहात. आपण एखा�या �य�तीशी बोलत असताना कृपया केवळ बोलणे �कंवा आपला            

�वतःचा �बदंू ठेवतानाच न�हे तर ऐकताना देखील डोळा संपक� कायम ठेवा. आप�या सव� �वचारांना              
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मा�हत अस�यास, आप�या �वरोधकांशी �कंवा आप�या समथ�कांशी बोलत असताना आपण डोळा संपक�            

ठेवत नाह� तर आपले सव� �वचार श�ूय आ�ण श�ूय असतील. पण ल�ात ठेवा क� जीडी हा असा एक संधी                   

आहे िजथे त�ुहाला वेळ घालवायचा आहे, कधीकधी लोक काय करतात, आ�ण एखाद� चकू घड�वतात, ते               

लवकर उडतात आ�ण �यांना वाटते क� �यांची जागा इतरां�वारे घेतल� जात आहे. इतरां�वारे वेळ घे�यात               

येत आहे. �हणनू, आप�याला काह� सावध�गर� बाळगणे आ�ण यापैक� एक सावध�गर� बाळगणे            

आव�यक आहे, या सव� सावध�गर�ंपैक� �थम �हणजे - चचा� स�ु कर�यास उशीर न बाळगणे.              

आप�याकडे 20 �म�नटांचा वेळ अस�यास आप�याला आपला वेळ �मळेल हे आप�याला मा�हती आहे,             

परंतु आप�याला आपला �वतःचा पढुाकार दश��वणे आव�यक आहे. गटा�या चच�त कधीह� शांत            

राह�याचा �य�न क� नका, आप�याला काह�तर� बोलावे लागेल. आ�ण जसे मी तु�हाला मं� �दला - जर                

तमु�याकडे काह�च म�ुदे नसतील आ�ण जर त�ुह� लोकां�या ऐक�याचे धाडस केले तर कदा�चत त�ुहाला              

काह� म�ुदे �मळतील कारण एका गट चच�त �बदंू कमी नाह� कारण असे लोक आहेत जे �यांचे मत �य�त.                  

काळजी �यावी लागेल क� आपण कधीह� �भ�ुव राखू शकणार नाह� फ�त आप�याला ठाऊक आहे क�               

काह� लोक हा �भाव धारण करतात क� जर ते वच��व गाजले तर ते खरोखरच चकु�चे �वचार करणारे नेते                  

ठरतील. आपण फ�त वच��वाने जाणता, आपण ��य�ात वच��व �मळ�व�याऐवजी आपण नेता होऊ            

शकत नाह�, आपण श�द �भाव वाप�. आप�याला गटाला �भा�वत करावे लागेल. आपण आप�या             

�भावशाल� सचूनां�वारे, आप�या तक� संगत क�पनांसह, आप�या वा�त�वक आ�ण समथ�क ��यां�वारे          

�ुपवर कसा �भाव टाकू शकता. अ�य�ांची भ�ूमका कधीच घेऊ नका. अ�य� कोणआहे? अ�य� �हणजे               

एक �य�ती आहे जो खरोखरच �नण�य देतो. �हणनू, आपण �नण�य घेऊ नये, आपण चचा� करणे, आपल�                

भ�ूमका जाणनू घेणे आ�ण आपला भाग चांगला खेळणे, आपण खराब होऊ शकत नाह�, याचा अथ� असा                

आहे क� आपण जो कोणी �य�ती मारणार आहे �याला आपण संपणू� �करण मा�हत नाह�. �हणनू,               

अ�य�ांची भ�ूमका कधीह� घेऊ नका. कधीकधी तु�ह� बरेच लोक हे जाणता क� ते काय करतात - ते                 

अ�तशय �ढ होतात आ�ण ते अ�तशय �या�यक बनतात, ते खपू नै�तक बनतात, त�ुहाला मा�हत आहे क�                

त�ुह� नै�तक असले पा�हजे, परंतु चचा� कर�त असताना आपण एकमेव �य�ती अस�याचे दश�वू नये. कोण               

सव�काह� माह�त आहे, आ�ण आपण �या�य आहेत. आ�णआपण असे �हणता क� आपण असे क� शकत                

नाह�, आपण असे बोलू शकत नाह�, नाह�, आप�याला फ�त आपले �वत: चे �ि�टकोन �य�त करणे               

आव�यक नाह� आ�ण नंतर आपण इतर भागीदारां�माणे सहभागी आहात याची खा�ी करणे आव�यक             

आहे. आपण ग�धळ �नमा�ण कर�याचा �य�न कर�त असले�या इतर लोकांना वाच�व�याचा �य�न क�न,             

आप�या नेत�ृवा�वारे आप�या नेत�ृवाची कौश�ये वेगवेग�या �कारे वापरत असाल. कधीकधी, अशी           

प�रि�थती असू शकते िजथे आप�याला आवडत नसले�या काह� लोकां�या मते आप�याला जाणतात.            

परंतु आपण �यां�याशी भरपरू वाद घालनू वेळ वाया घालवू नये, आप�याला मा�हत आहे क� तो �ततकाच                

चांगला भागीदार आहे, �हणनू आप�याला आपले �वत: चे मत �य�त कर�याची आव�यकता आहे आ�ण              

�याने �वतःचे मत �य�त करावे. �हणनूच, कधी कधी आपण तक� क� नका क� आपणास मा�हत आहे क�                 

आपण सगळे लोक आहोत. �हणनू, कधीकधी असे होत,े जर आप�याला आढळते क� आम�यासाठ�             

समथ�क आहे तर आ�ह� एक �कारचे कुजबजू �कंवा समांतर संभाषण स�ु करतो. �हणनू, असे क� नका,                
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आप�या �वरोधकांबरोबर वाद�ववाद क� नका आ�ण आप�या समथ�कांसह कुजबजू क� नका. आपण            

म�ूय �नण�य पास कर�याचा �य�न क�या. या�शवाय, काह� लोक समहू चचा�स�ात सहभागी होताना             

देखील संकायकडे �कंवा पॅनेल�या सद�यांना तो �कंवा ती बोलत असले�यावर �भाव पाड�याचा �य�न             

कर�त आहेत, परंतु ते चुक�चे गुणधम� पहात नाह�त तर अ�यापकांना कधीह� पाहू नयेत. आ�ण जर कोणी                

बोलत नाह� तर माझा असा अथ� असा आहे क� जर तथेे एक �नि��य �पीकर असेल, जर एखादा आतील                  

�पीकर असेल तर आंत�रक सहभागी अस�यास भाषचेा वापर क�न �याला ओरड�याची गरज नाह�.             

आप�याला मा�हत नस�यास अ�यथा त ेजीडी�या आ��याला ठार मारणार नाह�. 

काह� लोकांना असे �दसनू आले आहे क� जे�हा ते जीडीम�ये असतात आ�ण चचा� कर�त असतात त�ेहा ते                 

जा�त हालचाल करत असतात; कधीकधी �यांना आपले मत मांड�याची आ�ा �दल� जाते आ�ण आपण              

�यां�या भागीदारांना सोड�व�याचा �य�न क� इि�छत असाल तर ते ��य�ात पढेु देखील पढेु जातात.              

आता, हे खपूच चकु�चे आहे, आप�याला मा�हत आहे क� आप�याला एक �कारचे �श�लक राख�याची              

आव�यकता आहे, आप�याला खचु�वर अस�याची आव�यकता आहे, आप�या �वचारांमळेु आप�याला          

मा�हत असणे आव�यकआहे क� आप�या क�पनांनी वजन असणे आव�यकआहे, आपणआपले �वत: चे               

वजन दश�वू नये. �शवाय, जर आप�याला असे वाटते क� आप�याकडे प�ुकळ क�पना आहेत तर सव�               

क�पना एकाच वेळी कधीह� ठेवू नका. जर आपण फ�त एकाच वेळी सव� काह� बोलता, तर आपण केवळ                 

आपला �वत: चा वेळच मारत नाह�, परंतु आपण इतरांचा वेळ देखील खराब करत आहात. आ�ण काह�                

लोकांना असे वाटते क� जर मी बोलणे सु� केले आ�ण जर मी वेगवान बोललो तर आप�याला आप�या                 

�वभावाची जाणीव अस�याचे दश��वतो आ�ण आप�याला �नःसं�द�ध अस�याची गरज आहे, परंतु           

आप�याला इतके वेगाने बोल�याची गरज नाह� जेणेक�न इतरांना कदा�चत समजू शकणार नाह�.            

अ�यथा, जर इतरांना आपल� �वचारसरणी समजल� नाह�, तर जीडी म�ये नाह� याचा काह� उपयोग नाह�.               

जर आपण एक चांगले व�ता असाल तर आपण यो�य �पक, एक यो�य �न�पण, यो�य आचरण पातळी                

अशा �कारे इतरांना देखील समजनू घेता येईल. आ�ण �या �वषयावर ल� देऊ नका. बया�च वेळा लोक                

पा�हले जातात क� कधीकधी आपले �वचार दश��वतात त�ेहा ते �यां�या चच�तनू �वच�लत होतात परंतु              

नंतर ते सधुा�रत केले जातील आ�ण संपणू� नेते जतन कर�याचा �य�न करणाया� ने�या�वारे केले जाईल.               

अथा�त, मी गंभीर सम�ये�या गंभीर सम�या �हट�या आहेत �या मा�या मागील भाषणात असले�या             

एका �य�तीस आहे �याने वच��व �मळव�याचा �य�न केला आहे अशा �य�तीस, असा माणसू अराजकता              

�नमा�ण करतो आ�ण तो बलुडोजरसारखे �दसू शकतो. आ�ण या ब�ुडोजरला �वचारां�या ओळीत काह�             

कमकुवतपणा �कंवा दोष शोधनू सहजपणे परत आणले जाऊ शकत.े परंतु अशांतता हाताळताना खपू             

गायन कर�याची गरज नाह�. टबु�ले�स हा गेमचा एक भाग आहे, परंतु अशांतता �नयं��त करणे आव�यक               

आहे आ�ण �यास तक� श�ुध क�पनांनी �नयं��त क�न �यावर सकारा�मक �नयं�ण ठेवनू �नयं��त केले             

जाऊ शकत.े अथा�त, लोकां�या �नसगा�मळेु संघष� आहेत, परंतु नंतर �यास मो�या �माणावर ��तबं�धत             

करणे आव�यक आहे. कारण काह� लोक �वतःचे गुण �स�ध कर�यासाठ� खपू उ�सकु असतात त�ेहा              

काह� वेळा ते जीडीम�ये ल��गक भेदभाव, सां�कृ�तक मतभेद देखील असू शकतात आ�ण काह� लोक जे               
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अहंकार� आहेत, सव� काह� जे�हा आपण जीडीम�ये सहभागी होतात त�ेहा या गो�ट� बाजलूा ठेव�या              

पा�हजेत. कृपया जीडी म�ये एकदा आपण यो�य सजावट ठेवल� अस�याचे पहा, कारण जीडी मधील              

तमुचा मु�य हेतू अ�यंत सुसंगततते एक चचा� ससुंगतपणे चालू ठेवणे आहे, अ�तशय तक� संगत, अ�तशय              

ता�क� क���या, अ�तशय लोकशाह�म�ये, अ�तशय आदश� प�धतीने. आ�णआपण काह� �कारचे �श�लक           

ठेव�यास हे केले जाऊ शकत.े 

हे �श�लक कसे येते? आप�याला मा�हत आहे क� कधीकधी आप�याला असे वाटू शकते क� गट ग�प                

बसला आहे. �हणनू, �या वेळी आपण सम�या �नि�चत क� शकता असे काह� उपाय आहेत. आ�ण जीडी                

मधील स��य सहभागी �हणून, आप�याला असे वाटेल क� आप�यातील ��येकाला नाणे�या दो�ह�            

बाजूंकडे पाहावे लागेल; आ�ण आपण जे काह� ��ये सांगणार आहात ते आप�याला ठाऊक असेल तर�ह�               

आपण खा�ी बाळगू शकता क� ��येक जीडी यो�य सहमतीसाठ� येत नाह�. परंतु कमीतकमी श�दाची              

यो�य देवाणघेवाण केल� पा�हजे, सव�साधारणपणे पोहोच�यासाठ� चाचणी केल� पा�हजे, परंतु काह�वेळा           

असे काह� �वषयआहेत जेथे आपणास असे वाटते क� सव�साधारण मत असू शकत नाह�, परंतु कमीत कमी                 

आपण आपले �वत: चे मत �य�त क� शकता. जीडी �वषयांब�दल �भ�न जाणनू घे�यासार�या काह�              

जीडी �वषयांचा आपण �वचार क� शकता, आप�याला मा�हती आहे क� कधीकधी ते मी वा�त�वक �हणनू               

सां�गतले होत,े म�दचूा नाला थांबला पा�हजे, कधीकधी मानवी �लो�नगंवर बंद� घालल� पा�हजे, ती देखील              

अमतू� असू शकत,े कधीकधी हे का�प�नक असू शकते आ�ण कधीकधी ते �ववादा�पद देखील असू शकत.े               

उदाहरणाथ�, 'पैसा आनंद� बनवणारा एखादा �वषय अस�यास, परंतु खपूच पैसा आप�याला असमाधानी            

आ�ण दःुखी करतो.' जर आपण �हणतो क� 'नोकया�म�ये आर�ण नसावे' नाह�, तो प�ुहा वाद��त �वषय               

असू शकतो. जर आपण असे �हणावे क� 'धा�म�क मह�व असले�या सव� �ठकाणे ह�तांत�रत के�या जाऊ               

शकतात �कंवा कशासह� बदल�या जाऊ शकतात', नाह�, अशा �वषयांमळेु बरेच काह� आप�याला कळू             

शकेल, चचा� होईल, परंतु चचा� र�तीने करणे यो�य ठरेल याची काळजी �यावी, आ�ण ग�धळ भरपरू तयार                

करत नाह�. मा�या ��य �म�ांनो, या सव� बाबींचा �वचार करा जे�हा त�ुह� जीडीम�ये भाग घेता त�ेहा मं�                 

घेता, �हणजे मी एक ठोस भू�मका घेतो, परंतु तमुचे मत लॉिजकवर आधा�रत असावे. आ�णआपण चचा�                

कर�यासाठ� तथेे आहात �या मागा�चे आपण नेहमी अनसुरण केले पा�हजे, कारण कधीकधी चच��वारे             

आ�ण �वतका��वारे आपण झगडा काढता. जीडीमाफ� त आमचे म�ुय उ��द�ट झगडावे लागत नाह�, तर             

आपले मत �य�त कर�यासाठ� आ�ण सव�समावेशकतकेडे आलेले आहे, कारण ती केवळ आपल�            

वैयि�तक जबाबदार�च नाह� तर ह� एक समहूची जबाबदार� आहे. आ�ण एक समहू तसेच वैयि�तक, ते               

एकमेकांना योगदान देतात कारण ��येक जीडी वैयि�तक जबाबदार� आ�ण गट जबाबदार�चे �म�णआहे.             

मी आशा करतो क� आपण �या म�ु�यां�वषयी चचा� केल� आहे, �यासह आपण कदा�चत बब�लगं करत               

असाल तर आपण जीडीम�ये भाग घे�यास उ�सकु असाल िजथे आपण या सव� सावध�गर�चा वापर कराल,               

या सव� सावध�गर�चा आ�ण �वत: ला �भावी �भावी व�ता बन�यास मदत करा. आपण आप�या              

�वत:�या साम�या�चे योगदान देत आहात आ�ण आपण यश�वी �हाल हे पहा. खपू खपू ध�यवाद. 
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सॉ�ट ि�क�स  

(Soft Skills) 

डॉ. �बनोद �म�ा, 

मान�वक� व सामािजक �व�ान �वभाग, 

इं�डयन इंि�ट�यटू ऑफ टे�नॉलॉजी, �रक� 

�या�यान – 44 

बैठक �यव�थापन 

 

स�ुभात. स�या आ�ह� समहू सं�ेषण कौश�यांचा भाग पाहत आहोत. आ�ण �या भागाम�ये आपण चचा�              

केले�या मागील �या�याने �व�वध गट सं�ेषणे आहेत आ�ण आज आ�ह� �यव�थापन कौश�य एक�             

कर�या�वषयी बोलणार आहोत. आता, जसजसे आपण मागील भाषणात बघत आहोत क� आपण एक�             

येऊन एक��त हो�याची आमची �व�ृी आहे. 

आता, आ�ह� �यव�थापन कौश�ये पणू� कर�याआधी, आ�ह� गट चचा�ब�दल बोललो आ�ण तथेे पा�हले             

क� गट चचा� आप�या नेत�ृवाची कौश�ये आ�ण इतर संबं�धत कौश�ये कशी दश��व�यास स�म करत,े              

परंतु आपण बहुतकेदा संघटनांम�ये �कंवा सं�थांम�ये सामील हो�यास स�म आहात �हणनू आपण            

बया�चदा लोकांना असे �हणताना ऐकले आहे क� आज�या काळात �यावसा�यकांचा वेळ चांगला आहे.             

कधीकधी लोक या बैठक�ंब�दल बया�च वेळा �च�ंतत होतात जे कधीकधी वेळोवेळी आयोिजत केले जातात              

आ�ण कधीकधी पंधरव�यात मी�ट�ंस आयोिजत के�या जातात, कधीकधी एका म�ह�यात, कधीकधी           

दोन म�ह�यांनंतर, परंतु नंतर मी�ट�ंज आज�या संघटनांचा एक भाग बनल� आहे. आता, आपणास असे              

वाटते क� जर आप�याला एखा�या संमेलनात आमं��त केले गेले असेल तर आपणास काह� कर�याची              

�कंवा मी�टगं�या उ�देशाने काय वा�तव आहे? मी बैठक��या �व�वध काय�प�धती आ�ण मी�टगंमधील            

�य�ती �हणनू आपल� भ�ूमका आ�ण खरोखर मी�ट�ंस कशी उपय�ुत ठ� शकते यावर चचा� क�, कारण               

आपण प�ुहा लोकांना असे �हणताना ऐकले आहे क� मी सभांम�ये वेळ घाल�वतो. तर, प�हल� गो�ट ह�                

आहे क� वेळ खपू मह�वाचा आहे, परंतु वेळेचा वापर कसा करावा हे आ�हाला कळ�यापवू�, मी भेट��या                

�व�वध काया�ब�दल बोल.ू आ�ण मग, मी�टगं �हणजे काय? एक बैठक �हणजे बया�च लोकांना एक��त              

करणे. मी नंतर चचा� करणाया� लोकांची सं�या अवलंबनू 2 �कंवा 3 पे�ा जा�त �हणायचे आहे, परंतु नंतर                 

मी�टगं एक �कारचे आयोजन केले जाते आ�ण एक��त करणे हा एक �व�श�ट हेतसूाठ� असतो. आता,               

मी�ट�ंस�या वेगवेग�या हेत ूकाय आहेत? 

प�हल� गो�ट अशी आहे जे�हा जे�हा मी�टगं आयोिजत केल� जाते त�ेहा �याचे काह� उ��द�ट आ�ण               

ऑ�जे�ट असतात. आता, काह� मा�हती, मा�हती सामा�यकरणआ�ण मी�ट�ंजचे अनेक फायदे सामा�यक            
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कर�यासाठ� मी�ट�ंजची मागणी केल� जाऊ शकते �याब�दलआ�ह� चचा� देखील क�, परंतु आप�याकडे             

मा�हतीची काह� नवीन मा�हती आहे आ�ण आपण सं�था�मक म�त आहात �कंवा य�ुनट हेड �हणा.              

आपण �या समहूात आ�ण समहूातील मा�हतीचा अथ� प�रचा�लत क� इि�छत आहात, �यायोगे आपण             

�या य�ुनटवर आपले मथळे आहात. �हणनू, मी�टगं मा�हती सामा�यकरण एक काय� आहे. जे�हा             

आप�याला एखा�या सं�थेम�ये नवीन सद�य �हणनू सामील केले जाईल त�ेहा प�ुहा आपण सं�थेकडे             

पणू�पणे नवीन आहात आ�ण �हणनूच आप�याला सं�थेब�दल काह�च मा�हत नाह�, परंतु नंतर            

आप�याला सं�थेम�ये काय� करावे लागेल, �हणनू आप�याला अपे��त देखील आहे सं�था काय हाताळतो             

हे समजनू घे�यासाठ�, सं�थेचे उ��द�ट काय आहेत आ�ण आपल� भू�मका काय आहे. तर, स�ुवातीला              

आप�याला काह� ��श�ण �मळ�याची अपे�ा केल� जाईल आ�ण ह� ��श�ण देखील मी�टगं�या            

उ�देशांपैक� एक असू शकत.े तर, समजा आजकाल आप�याला असे �दसते क� ��येक वेळी आ�ण नंतर               

संघटना बदलतआहेत, नवीन आ�ण नवीन गो�ट� लॉ�च झा�या आहेत, नवीन प�धतींचे पालन केले जात               

आहे आ�ण आ�ह� बहुसं�कृतीक जाग�तक जगात आहोत जेथे ��येक �णाम�ये बदल झाला आहे.             

�हणनू, आम�या सद�यांना �कंवा सं�थे�या सव� कम�चाया�ना �यांची भ�ूमका काय आहे आ�ण ती �यांची              

भ�ूमका कशी पणू� करतील हे समजनू घेणे आव�यक आहे. �हणनूच, �यासाठ� ��श�ण आयोिजत             

कर�या�या उ�देशाने मी�ट�ंज देखील आयोिजत के�या जाऊ शकतात, परंतु कधीकधी एखा�या           

सं�थेम�ये �कंवा एका �व�श�ट घटकात बोलू शकतील, एक सम�या आहे आ�ण �या सम�येस एक              

समाधान आव�यक आहे, काह� �नण�य घे�याची गरज आहे. �हणनू, कधीकधी सम�येचे �नराकरण            

कर�यासाठ� मी�ट�ंज देखील बोलाव�या जाऊ शकतात कारण पवू� �हट�या गेले�या गटांकडे अ�धक            

संसाधने आहेत कारण ते �व�वध पा�व�भमूी, �व�वध अनभुवांचे लोक आहेत. �हणनू, सम�येचे �नराकरण             

करणे मी�टगं�या �मखु काया�पैक� एकआहे. काह�वेळा आपण असेह� पहाल क� आम�या सं�थेने संकटांत              

उतरावे आ�ण �या गंभीर घटनेत �या �णी संबं�धत समाधान काय आहे याचा शोध घे�यासाठ� काह�               

संमेलनास बोलावले जाईल कारण सं�थे�या कम�चार� �हणनू ते आमचे �मखु बनतात. सं�थे�वारे            

होणाया� सम�यांना समजनू घे�याची जबाबदार�. �हणनू, सम�येचे �नराकरण देखील मी�टगंचे काय� आहे.            

तर, तथेे सम�या आहेत. तर, जे�हा अनेक लोक �तथे असतील आ�ण अशा प�रि�थतीत सम�या              

सोडव�या जातील, त�ेहा मला असे �हणायचे आहे क� एखा�या गंभीर प�रि�थतीवर �नयं�ण कसे             

�मळवावे याब�दल चचा� कर�यासाठ� आपला नेता मी�टगंला बोलावतो. इतर �संगी, आप�याला आढळेल            

क� एक काम �गतीपथावर आहे �कंवा काह� कारणा�तव �कंवा इतर कारणाने एखादे काम शवेट� सोडवले               

गेले आहे. �हणनू, एखा�या �व�श�ट उ�पादनाची �कंवा �व�श�ट धोरणाची ���या ��य�ात आणत            

असले�या सम�येचे �नराकरण कर�यासाठ�, प�रि�थतीचा आढावा घे�याक�रता, योजनेसाठ� प�ुहा एकदा          

एक बैठक केल� जाते. �हणनू, मी�टगंसाठ� योजना देखील �हणतात. तर, नवीन गो�ट�ंची योजना             

आख�यासाठ� �नयोजन करा, कधीकधी आप�याला एक संघटना�मक �मखु �हणनू सम�या आढळून           

आ�यासार�या सम�या उ�भव�या आहेत �यात आपले �ाहक �कंवा जेथे शअेरधारक आहेत अशा            

लोकांना काह� अडचणी आहेत आ�ण अशा �कारे �याजाचा संघष� झाला आहे. , �यावर मात कर�यासाठ�               

एक अ�तशय �वरोधाभासी प�रि�थती आल� आहे, प�ुहा एकदा एक बैठक �हण�यात येते. �हणनू, �ा�त              
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कर�यासाठ�, योजना कर�यासाठ� बैठक �हणतात. नवीन उ�पादन अस�यास, समजा आजकाल          

आप�याला असे आढळेल क� अनेक नवीन उ�पादने लॉ�च केल� जात आहेत. याआधी आपणास मा�हत              

आहे क� आपण वाहतकू कर�याचे उदाहरण आधीपासनू एका �ठकाणी दसुया� �थानावर घेत�यास आपण             

�र�ाचा वापर कर�यासाठ� वाप� शकता जर आपण खपू कमी अंतराने जात असाल तर. आजकाल अनेक               

नवीन गो�ट� �या बदल�या आहेत. उदाहरणाथ�, ई-�र�ा ह� नवीन गो�ट आहे. क�पना करा जे�हा ती               

प�ह�यांदा लॉ�च केल� गेल� असती, परंतु लॉ�च कर�यापवू� ते श�य आहे क� नाह� हे देखील पा�हले                

असत.े तर, जर आपण नवीन उ�पादन लॉ�च करणार असाल तर �थम आपण �ा�य��क दाखवावे              

लागेल. सव��थम आप�याला अंतग�त सद�यांमधील �या उ�पादनांची वै�श��यं जाह�र करायची आहेत           

कारण काह� माग� �कंवा इतर जे�हा आपण ते �द�श�त करता त�ेहा आप�याला �याची चकू �कंवा नवीन                

गो�ट� जोड�या जाऊ शकतात, परंतु ��येक मी�टगंची संपणू� काय� करणे आव�यकआहे. �नण�य. हा प�ुहा               

एक वेगळा ��न आहे क� कधीकधी बया�च मी�ट�ंजम�ये आ�ण फ�त चचा�म�ये आ�ण �नण�य घेता येत               

नाह� परंतु �ाम�ुयाने सव� संमेलनांना शवेट� �नण�य �यावे लागते. आता जे�हा मी�टगं इतक� मह�वाची              

आहे क� मी�ट�ंज कशी आयोिजत करावी आ�ण मी�ट�ंज �भावी हो�यासाठ� �क�येक कौश�यांची खरोखर             

काय आव�यकता आहे हे समजनू घेणे आव�यक आहे जेणेक�न मी�ट�ंज बया�च वेळेस �य�यय             

आण�याक�रता आ�ण �यानसुार सभा अथ�पूण� आहेत. आता हे काय आहे आ�ण आपण पढेु कसे जाऊ               

शकता? मी आधी सां�गत�या�माणे मी सभांम�ये नेहमी त�ार� करतो. कधीकधी जे�हा तु�हाला            

मी�टगंसाठ� नोट�स �मळते त�ेहा त�ुहाला आ�चय� वाटेल. पवू� आ�ह� सचूनाब�दल बोललो आ�णआ�ह�             

�ल�खत स�ावर चचा� कर�त असताना मी या बैठक��या काह� �म�नटां�वषयी बोललो होतो, परंतु हे भाषण               

�वभागाचा एक भाग अस�याने आ�ण हा गट सं�ेषणांचा एक भाग आहे �हणनू येथे आपण काय करतो                

यावर चचा� कर�त आहोत मी�टगंवर कॉल करा आ�ण मी�टगं कशी साथ�क बन�वल� जाऊ शकते. आता,               

बया�च वेळा �या त�ार� आहेत �या �हणजे बहुतके मी�ट�ंज �नण�य घेणार नाह�त. फ�त ते वेळेची कचरा                

आहेत आ�ण मग आ�ह� कारण शोधू लागतो. बया�च लोकांना असे वाटते क� ते खराब �नयोजनमळेु होते                

कारण कधीकधी आप�याला 2 तासांपवू� �कंवा 3 तासांपवू� मी�टगंची सचूना �ा�त होत.े आता, अशा              

प�रि�थतीत आपण �या सद�यास सहभागी हो�यास भाग पाडत आहात �या सभासदाने त�ुहाला अज�डा             

पाठ�वला असेल तर�देखील एज�डा काय असू शकेल हे समजून घेणे चकु�चे आहे. कधीकधी गर�ब              

नेत�ृवांमळेु सभांनाह� अयश�वी होतात. आ�ह� नेत�ृवाम�ये समा�व�ट असले�या �व�वध कौश�यांब�दल          

बोललो आहोत. आता, बया�च वेळा सभा खराब नेत�ृवामळेु यो�य �नण�य �कंवा अंमलबजावणीसाठ� येत             

नाह�त. कम�चार� �हणनू आ�ह� कधीकधी सहभाग घेत नाह�. क�पना करा क� मी�ट�ंजची सं�या खपू              

जा�त आहे का, याचा अथ� असा क� जर आप�याकडे ��येक वेळी सा�ता�हक संमेलन असेलआ�ण नंतर,                

जे लोक �यास �नय�मत �पात �वचार करायला स�ुवात करतात आ�ण नंतर कधीकधी ते अ�या� �दयावर               

जातात, कधीकधी ते �वार�यपणू� असतात आ�ण ते सहभाग पातळी देखील कमी आहे आ�ण मी�ट�ंस वैध               

�न�कषा�पय�त पोहोचत नाह�त. आता, जे�हा आपण एखा�या मी�टगंची योजना आखता त�ेहा आता का             

असे होते कारण �याला मी�टगं �हटले आहे �याला कदा�चत यो�य �नयोजन मा�हत नसेल. आ�ह� समजू               

शकतो क� तथेे आणीबाणीची बैठक असू शकतात, �यात माफ केले जाऊ शकत नाह�, परंतु जर एखा�या                
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अ�प �नवेदनानसुार मी�ट�ंज आयोिजत केल� गेल� �कंवा अ�प सचूनेवर बोलावले तर मी�टगंचा            

कोणताह� यो�य प�रणाम होणार नाह�. �हणनू, मी�टगं �भावी हो�यासाठ�, आ�हाला उ�र दे�याचा �य�न             

क�या आ�ण आ�हाला �वतःला �वचा� �या कारण आपण कधीकधी एखा�या ने�याचे �कंवा डोके�या             

ि�थतीत असाल �कंवा एखा�या �व�श�ट य�ुनट�या �भार� असाल आ�णआप�याला असेह� �वचारले जाऊ             

शकते एक बैठक बोला �हणून, जे�हा आपण मी�टगं बोलावतो त�ेहा हे चांगले होते, �हणनू मी�टगं               

कर�यापवू� आपण �वत: ला काह� �व�श�ट ��न �वचा� शकता जेणेक�न मी�ट�ंज एक झट�यात येऊ              

शकणार नाह�त. जे�हा मी खोटे बोलतो त�ेहा मला अथ�ह�न मी�टगं असे �हणायचे आहे. आप�याला              

मा�हत आहे क� सव� संमेलनास काह� �नण�य �यावे लागतात, काह� प�रणाम, परंतु नंतर आ�ह� ते कसे                

आयोिजत करतो यावर अवलंबनू असत.े तर, आपण �वतःला ��न �वचारा. 

ह� बैठक का? याचा अथ� मी�टगं थांबवणे आ�ण फ�त चचा� करणे श�य नाह�. आता यात बरेच ��न                 

आहेत. �थम आपण ह� संमेलन का बोलत आहात? 

या बैठक��या मागे काय कारणआहे ते �वचारा. मग, जरआपण �वत: ला भेट�याचे यो�य कारण �मळवनू                 

�वत: ला संतु�ट केले तर �वत: ला �वचारा क� �या लोकांना मी�टगंसाठ� बोलावणे आव�यकआहे कारण                

मी�टगं मह�वपणू� आहे. पवू� आ�ह� असे सां�गतले आहे क� वेळ आल� आहे आ�ण वेळ केवळ एक                

�य�तीच नाह�. वेळ केवळ आप�याच न�हे तर इतर लोकांसाठ�ह� आहे. ��येकजण �व�श�ट �थानावर             

असू शकत नाह�; ��येकजण �व�श�ट �े�ात नाह�. तर, असे लोक आहेत जे या बैठक�चा भाग होऊ                

शकतात, �यांना देखील खपू लांबनू �वास करावा लागतो. �हणनू, �वचारात �या क� �या लोकांची बैठक               

उपि�थतीत मह�वाची आहे. अनाव�यकपणे लोकांना कॉल कर�याची गरज नाह��कंवा मी�टगंसाठ�          

कोण�याह� हेत�ूशवाय. मग, वेळ प�ुहा ��न येतो. बैठक कधी करावी, सभा कोठे करावी आ�ण काय? आता                

हे असे ��न आहेत क� �यामळेु मी�टगं का बोलावी, मी�टगं का बोलावी याब�दल यो�य तक� �दले जाईल.                 

आप�याकडे असे काह� कारण असतील जे माझे लोक आहेत जे �यापैक� एक आहेत, जे लोक �नण�य                

���येत खरोखर मदत क� शकतात. आता, जे�हा आप�याला कॅल�डस�ची तपासणी करावी लागेल, त�ेहा             

आप�याला लोकां�या वेळेब�दल �वचार करावा लागेल, �हणजे मी जे लोक या बैठक�चा भाग आहेत              

कारणआपण जात असताना ��येकजण म�ुत होऊ शकत नाह� मी�टगंला बोलावतो आ�ण मग कुठे यो�य               

जागा ठरल� पा�हजे आ�ण मग मी कोण�या अथा�ने मी�टगंसाठ� इतर गो�ट� आव�यक आहेत याचा अथ�               

असा आहे क� आ�ह� पवू� सां�गत�या�माणे एज�डा नेहमीच �सा�रत केला जातो कारण एज�डा सद�य देतो               

बैठक�त चचा� के�या जाणाया� गो�ट�ंब�दल �थम हात मा�हती. आता, जे�हा आपण या सव� ��नांवर              

�नण�य घेणार आहात त�ेहा �थम कॅल�डर तपासेल. 

आता यो�य तार�ख काय असेल? सामा�यत :, �या सद�यांची बैठक असेल �या सद�यां�या सोयीसाठ�              

एक तार�ख असेल जी सवा�त यो�य तार�ख असेल आ�ण लोकां�या सोयी समज�यासाठ� आपणास             

लोकां�या उपल�धतचेी तपासणी करावी लागेल. माझा असा अथ� आहे क� या बैठक�ला कदा�चत खपू              

मह�वाची �य�ती असू शकेल, एखा�या �व�श�ट �वभागा�या तपशीलांब�दल मा�हती असेल आ�ण �याची            
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उपि�थती खपू मह�वाची आहे, परंतु तो शहराबाहेर आहे. तर, सव��थम �तची सोय घेणे आ�ण नंतर इतर                

लोकांना सोयी�कर वेळ देणे आव�यक आहे जेणेक�न आपण �यांना टे�लफो�नकर��या कॉल करणे            

आव�यक नसत.े आपण इले��ॉ�नक मेल�वारे संदेश पाठवू शकता कारण आजकाल ते फार �यवहाय�             

आहे. �हणनू, यो�य वेळ ठरवा आ�ण नंतर एखा�या �ठकाणाब�दल �वचार करा. आता, जे�हा आ�ह�              

�ठकाणाब�दल �वचार करतो, तथेे अनेक गो�ट� असतात. आता, आम�या �ठकाणाचा अथ� काय आहे?             

�या �ठकाणी सभा होतात. जर आपण मुंबईत असाल आ�ण आपण प�ुयातील बैठक�ला बोलावणार             

आहात, तर हे श�य नाह� क� आता जर श�य असेल तर आपण एखा�या संमेलनास बोलू शकता जर�                 

आपण काह� लोक जवळपास अस�यासारखे वाटत असले तर�ह� आपण एक सामा�य �वचार क� शकता              

ह� सव� लोक एक� येऊ शकतात, परंतु जर आप�याला असे वाटत असेल क� आप�याला अनेक संमेलनांना                

कॉल करणे आव�यक असेल तर ते �थान बदलणे नेहमीच चांगले आहे, परंतु �यास बया�च �कंमतीत दंड                

नाह�. आता, जे�हा आपण संमेलना�या यो�य वेळेब�दल �वचार करता त�ेहा बया�च लोकांकडे वेगवेगळे             

�वचार असू शकतात. काह� लोक सकाळी प�ह�या स�ात सभा घे�यास आवडतात, काह� जणांना दपुार�              

मी�टगं करायला आवडले, परंतु नंतर मी पहा क� सं�याकाळी 7 वाजता �कंवा मी कशाह� �कारे मी�ट�ंज                

�हणत नाह� ��येकजण एक �यावसा�यकआहे, ��येकास �नि�चत काय� आहे आ�णआप�या काय� आ�ण              

वैयि�तक आय�ुया दर�यान आप�याला समतोल साधला पा�हजे. तर, आपण या �ठकाणाचे �न�चय केले             

त�ेहा हे म�ुदे �वचारात �यावेत. नाह�. 

आता, आपण मा�हती �कंवा मी�टगंब�दलची सचूना �सा�रत केल� आहे, आता �ठकाण पहा�यापवू�च            

आपले कत��य आहे. जे�हा मी �हणतो क� �ठकाणाची आगाऊ तपासणी करा, मला काय �हणायचे आहे?               

याचा अथ� असा क� खोल� खोल�त आहे का, मी याचा अथ� असा होतो क� आपण �या सभेसाठ� बोला�वले                  

आहे �या सव� लोकांना �यात सामावनू घेता येईल. वेगवेग�या माग� आहेत, कधीकधी मी�टगं केवळ अशा               

लोकांसाठ� असू शकते जे केवळ 6 �कंवा 7 आहेत, कधीकधी ते 20 म�ये असू शकतात. �हणनू, आप�याला                 

खोल�त सामावनू घे�याची इ�छा आहे का हे ठरवावे लागेल. खोल��य�त�र�त आप�याला गॅझटे देखील             

पहावी लागतील; आप�याला मी�टगं कर�यापवू� देखील पहावे लागेल. आपण भेट�यापवू� देखील यो�य            

वीज, �व�यतु स�ुवधा उपल�ध आहेत क� नाह� हे पहावे, आपण उ�हा�यात या बैठक�चे आयोजन करत               

असले तर�ह� आपण यो�य कूलस� �कंवा एसी काय�रत अस�याचे स�ुनि�चत करावे लागेल. एज�डा             

�यवि�थत स�ज आ�ण �यवि�थत अस�याची घोषणा कर�यापवू� आप�यास जा�त पा�हले पा�हजे.           

प�ुहा जे�हा आपण मी�टगं �भावी करणार आहोत त�ेहा ��येक सद�याला असे समजावे लागेल क� मी               

एक सभा आहे जी 10 सभासद �हणत,े ��येक सीटवर 20 सद�य, यो�य पॅड, पेन आ�ण आप�याला                

मा�हत अस�यास ��येकास माईक �दान करणे सोयी�कर अस�यास सहभागींची सं�या खूप जा�त            

अस�यास, परंतु जर सं�या लहान असेल तर �याची आव�यकता नाह�. आप�यावर अ�धक refreshments             

ब�दल �वचार करावा लागतो आ�ण एकूण गुंतवणकू आप�या गुंतवणकू�वर तसेच आप�या �मतवेर            

अवलंबनू असत.े आता जे�हा आपण मी�टगं स�ु करता त�ेहा एज�डाचे अनसुरण करा. कुणीतर� कोणाला              

नेता �कंवा स�चव �हणनू �नय�ुत केले जाईल, कोणीतर� स�चव �हणनू �म�नटे �लहून ठेव�या�माणे             
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आ�ह� पवू� बोललो होतो. �हणनू, आपण एखा�याला रेकॉड� कर�यासाठ� �कंवा रेकॉड� कर�यासाठ�            

�नय�ुत करता, परंतु रेकॉ�ड�ग करणाया� �य�तीस रेकॉड� करताना ल�ात ठेवायला पा�हजे क� सव�काह�             

रेकॉड� केले जाऊ नये कारण जे�हा एक बैठक असते त�ेहा कधीकधी चचा� चालू असते त�ेहा काह�                

असामा�य अ��य प�रि�थती देखील उ�भवतात परंतु आपण चचा� के�या�माणे �म�नटेचा भाग होऊ नये.             

आता, वेळेवर मी�टगं स�ु करा. जे�हा आपण मी�टगं स�ु करता, त�ेहा मी वेळेवर मी�टगं स�ु करतो.                

काह�वेळा आपणास असे आढळेल क� सव� लोक एक� झाले नाह�त, परंतु जर मी�टगंची वेळ घो�षत केल�                

गेल� असेल तर वेळेस मी�टगं सु� करणे चांगले आहे. काह� लोक उशीर होऊ शकतात. अज�डा अनसुरण                

करा, पणू� सहभाग परवानगी �या. कृपया ��येकजण मी�टगंम�ये सहभागी हो�याची परवानगी दे�याची            

जबाबदार� आहे ह� ल�डर �हणनू पहा. �यासाठ� आप�याकडे एक नेता �हणनू काह� �माणात �नयं�ण              

असणे आव�यक आहे आ�ण आपण लोकशाह� प�धतीने �याचे अनसुरण के�यास आप�याला असे �दसनू             

येईल क� मी�टगंमधील ��येक सद�य मी�टगंम�ये सहभागी होतो. कधीकधी चचा� ह� एका �कारे             

�वच�लत होत.े मी�टगंचा नेता �हणनू �कंवा �व�श�ट य�ुनटचे �मखु �हणनू �कंवा मी�टगंम�ये �वच�लत             

होणार नाह� हे पाहणे हे आपले उ�रदा�य�व आहे. कृपया पहा क� मी�टगं वेळेत पणू� झाल� आहे. लोक                 

नो�स घेत असताना, �यांनी हे देखील ल�ात �यावे क� ते खपू सकारा�मकआ�ण रचना�मक भाषा आ�ण                

�वर वापरत आहेत, �हणजे याचा वापर केलेल� भाषा फार अ�धकृत असावी. �याम�ये एक �कारची              

अनौपचा�रकता नसावी आ�ण येथे घेणे आव�यक आहे क� मी�टगं काय�-क� ��त �कंवा काय� क� � आहे. 

आता, जे�हा मी�टगं सु� होते त�ेहा मी�टगं�या सद�या�या �पात, मी�टगंम�ये सहभागी �हणून, आपण             

आपले बोलणे बोल�याची �ती�ा करावी. एक नेता �हणनू आपण एक नेता असाल तर आपणास हे �दसनू                

येईल क� कोणी बोलत नाह� �कंवा सहभागी नाह�, आपण �याला �ो�सा�हत कर�याचा �य�न करावा              

आ�ण �याला काह� बोल�यास सांगावे, आपण वापरलेल� भाषा कधीकधी �ो�धत होऊ शकत,े परंतु आपण              

पा�हजे तझुा राग दाखवू नकोस. आपण �ीमान ए�स �हणू शकता, या �वषयावर आ�ण कम�चा-यांब�दल              

आपले मत काय आहे, आपण सवा�नी आम�या बैठक�ला �भावीपणे पाह�याचा �य�न केला पा�हजे, हे              

अथ�पणू� आहे. काह� �कारचे �श�टाचार देखील राखले जाणे आव�यक आहे, जसे क� आजकाल आ�ह�              

नेहमीच वया�या असतो जेथे सेल फोन बया�च वेळा वच��व गाजवतात. तर, केवळ काळजी घेणा�यांनीच              

काळजी घेतल�च पा�हजे असे नाह�, तर वैयि�तक सद�यांनी देखील �यांनी आप�या सेल फोनला मी�टगं              

दर�यान बंद करावे आ�ण �यांनी �यं�या�मक भाषा वाप� नये. कधीकधी आप�याला असे �दसनू येईल क�               

मी�टगं बया�च काळापासनू चालू आहे कारण अज�डा आयटम�शवाय, आणखी काह�तर� चचा�म�ये येते.            

�हणनू, जे�हा गो�ट� हाता�या �दशनेे जातात आ�ण जे�हा नेता हा वच��व असले�या �य�तीवर �नयं�ण              

ठेवत नाह�, त�ेहा सहभागींपैक� एक �हणनू आपण नेहमी �वचा� शकता - 'मी�टगं पणू� आहे �कंवा नाह� हे                 

मी समज ूशकतो वर? तर, तो एक संदेश देईल आ�ण मी�टगं समा�त होईल. 

आता, बैठक संप�यानंतर, कृपया ल�डरला ध�यवाद आ�ण एकदा बैठक संप�यानंतर, कृपया आपण जे             

काह� चचा� केल� आहे ते पहा, �यांचे सारांश आहे परंतु ल�ात ठेवा क� से�ेटर� नो�स काढून घेताना ल�ात                  

ठेवतील वत�नासाठ� असामा�य असामा�य कोणताह� रेकॉड� केला जात नाह� आ�ण कृपया मी�टगं�या सव�             
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सद�यांना ��येकास �म�नटे �सा�रत के�याची घोषणा करा. तर, जर आपण मी�टगंचे नेत�ृव कर�त             

असाल �कंवा �शष�क असाल तर आप�याकडे एक नेता �हणनू काह� मह�वाची भ�ूमका आहेत. आता जे�हा               

आपण मी�टगं समा�त करणार आहोत, त�ेहा आपण हे ल�ात घेतले पा�हजे क� जे�हा आपण सवा�नी               

ऐकले असेल, त�ेहा आपण सारांश आ�ण जे काह� मी�टगंमधनू बाहेर आणले आ�ण मी�टगं�या या              

ठरा�वक गो�ट�ंम�ये �यांनी ओळखले पा�हजे आ�ण आपण काह� कारवाई केल� जावी अशी आप�याला             

क�पना आहे, आपण काह� लोकांना जबाबदार� सोपवल� पा�हजे. आपण �यांना अं�तम मदुतदेखील सांगू             

शकता, आपण अं�तम मदुत देखील �दान क� शकता �कंवा हे काम �वचारात घे�यास वेळ मया�दा देऊ                

शकता. आपण डडेलाइन सेट क�न काय� सलुभ क� शकता आ�ण यो�य फॉलो अप ��या �नि�चत क�                

शकता. 

आपण अशा एका यगुात राहतो िजथे आप�याला एका �मतते �कंवा इतर सं�थांम�ये काम करावे लागत,े               

मी या कौश�यांना समजनू घेणे आव�यकआहे जे मी�टगंला �भावी बन�व�यासाठ� आव�यकआहेत. असे              

बरेच चांगले आहे क� बरेच लोक भेटतात आ�ण चचा� करतात आ�ण शवेट� काह� �न�कष� काढले जातात                

�यावर काह� कारवाई करावी लागते, परंतु कधीकधी अडचणी देखील येतात आ�ण प�ुहा एकदा मी              

पढुाकार घेतो. 

तर, �श�लक तयार करणे आ�ण ��येकाने भाग घेतला आहे याची खा�ी कर�यासाठ� ल�डरची जबाबदार�              

ह� आहे. जे�हा नेता जे�हा बैठक�त दोन लोक असतं त�ेहा ते असहमत असतात आ�ण मतभेद पातळी                

�वरोधा�या म�ु�यावर जात,े आता हे नेते आहेत क� तट�थ होऊन ते कठोर भाषचेा वापर क�न चचा�                

वाच�व�याचा �य�न क� शकतात, पण अ�यंत �वन� भाषते, एक अ�यंत �बळ भाषते. याचा अथ� असा               

क� कधीकधी कधीकधी असे लोक येतात जे मी�टगंसाठ� उशीर घेत आहेत. �हणनू, काह� बोलणे चांगले               

नाह�, परंतु �यांना आपण सभांना उशीर झाला आहे �यांना मा�हत आहे, ते �वतःला उशीराने जाणतील.               

कधीकधी नेते असेह� �हणतात - आ�ह� आप�या�शवाय �ारंभ केले आ�ण या गो�ट� घड�या आहेत �कंवा               

या गो�ट�ंवर चचा� केल� गेल� आहे. मी�टगं कशी आयोिजत करावी हे नेते आहेत, परंतु यश�वी आ�ण                

�भावी बैठक आयोिजत करणे केवळ नेतावरच न�हे तर मी�टगं�या सहभागींवर अवलंबनू असत.े            

सद�यां�या व ने�यांमधील यो�य संतलुन प�रणामी फलदायी चचा� होऊ शकते आ�ण �हणनू ह� बैठक              

स�ूचत आ�ण अथ�पणू� मानल� जाऊ शकत.े आप�यास उपि�थत राह�यासाठ� बया�च संमेलने आहेत, परंतु             

कृपया मकू दश�क �हणून आ�ण �ो�या�या �पात उपि�थत राहता, परंतु स��य सहभागी �हणून             

उपि�थत रहा कारण आप�या सहभागामळेु मी�टगं यश�वी हो�याची खा�ी होईल. खपू खपू ध�यवाद. 
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सॉ�ट ि�क�स 

 (Soft Skills) 

डॉ. �बनोद �म�ा, 

मान�वक� व सामािजक �व�ान �वभाग, 

इं�डयन इंि�ट�यटू ऑफ टे�नॉलॉजी, �रक� 

�या�यान - 45 

अनकूुलन आ�ण काय� आचारशा�� 

(Adaptability and Work Ethics) 

 

आपले �वागत आहे. त�ुह� सॉ�ट ि�क�सवर भाषण ऐकत आहात. मागील एका वेळी आ�ह�             

�यव�थापना�या बैठक�ब�दल बोललो आ�ण या �या�यानात आ�ह� अनकूुलता आ�ण काय�          

नै�तकत�ेवषयी बोलणार आहोत. आपण कदा�चत �वचार करत असाल ��य�ात काय अनकूुलता आ�ण            

काय� नै�तकता काय आहे. आता हे दोन अट� आहेत आ�ण एकदा आपण एखा�या सं�थेम�ये �कंवा सं�थेत                

असाल तर आपण कदा�चत अशा प�रि�थतीत येऊ शकता जेथे आप�याला हे लागू कर�याची आप�याला              

गरज आहे. आपण बहुतकेदा एखा�या सं�थेम�ये सामील हो�यास इ�छुक आहात �कंवा आपण एखा�या             

सं�थेम�ये आहात. आता आपण सव� सहमत आहात क� सं�था �यांचे काय� वेळोवेळी बदलत राहतात;              

सं�थेम�ये काय�रत असले�या �य�तीब�दल �वचार करा आ�ण 15 वषा�पय�त अचानक काम करा आ�ण             

सं�थेची काय� सं�कृती बदलल� आहे. उदाहरणाथ�, बया�च सं�थां�वारे पेपरलेस बन�यासाठ� अल�कडील           

हालचाल ��य�ात अशा सव� लोकांसाठ� एक झटका देईल जो या सव� वषा�मधनू पा�सगं �नद�शांम�ये �कंवा               

�ल�खत अजा�म�ये वापरत आहेत आ�ण आप�याला आढळते क� सं�थेची वत�मान धोरण कागदावर            

असणे आव�यक आहे. �हणनू, यामळेु बया�च लोकांम�ये एक �कारचा ��तरोध �नमा�ण होऊ शकतो जे              

�वशषेतः सं�ेषणा�या इले��ॉ�नक मा�यमासाठ� अ�धक �वेशयो�य नसतात. आता आपण एखा�या          

सं�थेम�ये अस�यास, बदल�या गरजा पणू� कर�यासाठ� आपण �वत: ला अनकूुल मानले पा�हजे, आ�ह�             

संमेलन �यव�थापनाब�दल बोललो. तर, सं�थे�या सव� कम�चा-यांना मा�हती दे�यासाठ� एक बैठक           

बोलावल� जाईल आ�ण �यांना येथनू सांग�यात येईल; आपण सगळे पेपरलेस अस.ू तर, ��येक सचूना              

इले��ॉ�नक प�धतीने येईल. बया�च सं�थांम�ये, पवू��या सरावाने आप�याला आप�या ��त ि�लप हाड�            

कॉपीम�ये �दान करणे होत.े आता ते इले��ॉ�नक पे म�ये आप�या वेतन ि�ल�स देत आहेत; आपण               

ऑनलाइन कर परत भरणे देखील स�ु केले आहे. आता हे काय आहे? हे वा�तव �हणजे संघटना�मक                

संरचनातील बदल आहेत. �हणनू, वेळोवेळी ��येक सं�था �वक�सत होते, बदलते आ�ण कम�चार� �हणनू,             

आ�हाला खरोखर �या बदलांचे �वागत कर�याची आव�यकता असते; कम�चार� �हणनू, आ�हाला �या            

बदलांशी जुळवनू घे�याची गरज आहे कारण बदल ह� �नसग� कायदा आहे आ�ण �हणनूच ती सं�था               
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देखील आहे. आता प�रि�थतीनसुार काय �हणायचे आहे? अनकूुलन क�न; आमचा एक �कारचा बदल             

असावा, �हणजे ��य�ात अनकूुल करणे ह� एक मोठ� अनकूुलता आहे. 

�हणजे, नवीन प�दतींनसुार आप�याला नवीन धोरणांनसुार �वतःस बदलणे आव�यकआहे. �हणनू, या            

अनकूुलन�मतसे एखा�या घटकाचे �कंवा सं�थेचे �कंवा कॉप�रेशन �कंवा सं�थेस �वतःस बदल�याची           

�कंवा नवीन प�रि�थतींम�ये �कंवा नवीन प�रि�थतींम�ये �कंवा नवीन वातावरणास ��तसाद दे�याची           

�मता �हणून प�रभा�षत केले जाऊ शकत.े अनकूुलता �शक�याची �मता दश�वत.े आता ते लोक             

खरोखरच कठोर आहेत, आपण जे�हा आपण सं�ेषण खं�डत करणे �कंवा या लोकांना अडथळा आणत              

आहोत त�ेहा आपण पवू� वाचले असावे. �यांना हे ल�ात येत नाह� क� �यांना बदलणे आव�यक आहे                

आ�ण ते या बदलाचे �वागत कर�त नाह�त �हणनू; ते ��य�ात काह�तर� करतात जे एक अडथळा �हणनू                

प�रणाम करतात. तर, सं�थेम�ये �टकून राह�यासाठ� आ�ण सं�थेबरोबर रहा�यासाठ�, आ�हाला          

बदल�या गरजा आ�ण �वतःला अनकूुल क�न घे�याची गरज आहे, आपण खरोखर बरेच काह� �शकू              

शकतो. आता काय झाले आहे; त�ुहाला ज�ुया �दवसांत सापडले का? जे�हा संगणक अगद� द�ुम�ळ होते               

आ�ण �या लोकांकडे संगणक होत,े ते लोक �वचार क� शकतात; एक �कारची �वल�ण गो�ट आहे. आज,                

आ�हाला ��येक दकुान देखील सापडत,े ��येक काया�लय संगणक जाणकार आहे; अगद� �न�न            

पाय�यावर�ल लोक; लोक कमी पातळी आहेत; ते देखील संगणक जाणकार आहेत. �हणनू, याचा काय              

प�रणाम झाला कारण ते �वत: बदल�या प�रि�थतींम�ये बदलले आहेत; ते �शकले आहेत. �हणनूच, या              

नवीन अनभुवातनू �शकणे आ�ण सधुार�यासाठ� अनकूुलतचेा फायदा हा आहे क� आपण बदल�या गरजा             

आ�ण बदल�या प�रि�थतींम�ये �वत: ला जळुवनू घेत�यास आपण सं�थेस मदत देखील करणार आहात.             

केवळ आपण �वत: ला सम�ृध करणार नाह�, परंतु आपण सं�थे�या तंद�ु�तीम�ये सुधारणा            

कर�यासाठ� देखील जात आहात, आपण ��य�ात केवळ आपल� �फटनेसच न�हे तर सं�थेची यो�यता             

देखील वाढवत आहात. अनकूुल कर�यासाठ� काह� गो�ट� आव�यक आहेत. आता �थम आहे; आपण             

�वतःला कसे अनुकूल क� शकतो; आप�याला आव�यक असले�या काह� कौश�या आहेत आ�ण नंतर             

�थम भौ�तक आहे, मला असे �हणायचे आहे क� लोक आ�ण जोपय�त आपण �वनी नसता तोपय�त. �वनी                

मना�या आवाजात एक जनेु वेळ आहे. तर, जर तमु�या शर�राची सखोलता असेल तर तमु�या मनाची               

ती�ता असेल; आपण बदल �वरोध करणार नाह�; त�ुहाला �व�वास असेल क� हे तथेे आहे. �हणनू,               

आप�याला मान�सक���या जाग�क अस�याची गरजआहे, आपणास बदलासाठ� �वत: तयार कर�याची           

गरज आहे. तर, हे केवळ शार��रक नाह�; याचा अथ� मान�सक �वा��यासाठ� शार��रक �फटनेसची             

आव�यकता आहे आ�ण नंतर मनोवै�ा�नक���या आप�याला बदल�या गरजा आ�ण बदल�या गरजा           

भाग�व�या पा�हजेत आ�ण या�य�त�र�त आप�यावर जाग�तक आपणास मा�हत असेल क� आपण           

खरोखरच एक सं�कृतीशी संबं�धत असाल तर यात शंका नाह�, परंतु आजचे काय��थळे बहुसं�कृतीवाद�             

आहेत आ�ण अथा�तच, �या बहुसं�यक ��ट�कोनातून देखील सं�था पहातात. �हणनू, आप�याला           

बदलणारे माग� आ�ण बदल�याचे मा�यम बदलणे आव�यक आहे; आता आप�याकडे बदल�याची �मता            

अस�यास; आपण सं�थेम�ये कसे जोडले जाईल; आपण खरोखर गुणव�ेत सामील �हाल आ�ण आपण             
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सा�यता सलुभ कराल. आप�याला संघटनांम�ये मा�हत आहे क� असे काह� असे आहे क� जर काह� कठोर                

लोक असतील; हे कठोर लोक नेहमीच �नराश होतात कारण आप�याला आपला नेता मा�हत आहे; आपले               

म�तक माह�त आहे क� आपण काह�ह� योगदान देऊ शकत नाह�. �हणनू, काह� ठरा�वक काळानंतर काय               

होत,े आपण ��य�ात �कंवा आपण �वत: ला अ�ल�त वाटणे सु� करता. �हणनूच, आप�याला �वत: ला               

अनकूुल बन�व�यासाठ� तयार केले पा�हजे आ�ण आपण सं�थेम�ये अस�यास नवीन गो�ट� आप�या            

मागा�वर येत आहेत. 

आप�याला �वाहाचे अनसुरण करावे लागेल; आ�ह� सं�थेम�ये सं�ेषण �वाहाब�दल बोललो आहोत.           

�हणनू, आप�या सं�थेस अ�धक �भावी आ�ण अ�धक यश�वी हो�यासाठ� आपण �भावीपणे संवाद साधू             

इि�छत असाल तर; आप�याला सं�थे�या �वाहाचे अनसुरण करणे आव�यक आहे आ�ण सं�थे�या            

�व��ध चालणे आव�यक नाह� कारण आप�याला सं�थेम�ये असणे आव�यक आहे. आता, आप�याला            

आढळेल क� ��येक सं�थेकडे ��येक संघटनेची �वतःची सं�कृती असते आ�ण �यानंतर सं�थेम�ये गो�ट�             

कशा घडतात. ते ��येक बाबतीत �भ�न आहेत; अ�र कसे हाताळले जातात ते आप�याला सापडले;              

सम�या कशी सोडवल� जातात; त�ार�ंना कशी ��तसाद �दला जातो. तर, सं�थेम�ये एक सराव आहे;              

आपण कोण�या सं�थेचे आहात; आप�याला आढळेल क� ��येक सं�था आप�याला �व�श�ट           

आचारसं�हता देखील �दान करते, �हणनू जे�हा एखाद� नवीन सं�था एखा�या सं�थेम�ये सामील होते             

त�ेहा; �याला एक �कारचे �लखाण �दले जाते जे ��य�ात आचारसं�हता असते �यास केवळ सं�थे�या              

�नयम व �नयमांब�दलच बोलता येत नाह�. तर, सं�थे�या कम�चार� �हणनू, आप�याला समजले पा�हजे;             

तमुची भ�ूमका काय आहे? आपल� जबाबदार� काय आहे आ�ण जर वेळ आव�यक असेल तर �यासाठ�               

आपण कसे बदलू शकता हे आव�यकआहे. �हणनू, सं�था वेळोवेळी बदल क� शकतात. तर, आपण अशा                

बदलांसाठ� तयार आहात. ल�ात ठेवा क� आपण एखा�या सं�थेचे आहात, यात शंका नाह�, परंतु जे�हा               

आपण बाहेर जाता त�ेहा आपण सं�थेचे ��त�न�ध�व देखील करता. आपण बाहेर जाल त�ेहाच आपण              

आप�या सं�थेचे राजदतू �हणून काम करत नाह�? �हणनू �य�ती �हणनू, जर� एक �य�ती एक �य�ती               

असल� तर� ती एक सं�था दश�वते; एखाद� सं�था जो संघटनेचा �मखु आहे, तो ��य�ात सं�थे�या               

राजदतू �हणून काम करतो. �हणनू, आपण जे काह� करता ते फार मह�वाचे आहे. आपण माग� वाग�याचा                

माग�; आपण या सव� गो�ट�ंशी जळुत असले�या प�धतीने आपण सं�थे�या सं�कृतीला ��त�ब�ंबत करता,             

परंतु आपण एखा�या सं�थेम�ये अस�यास, या �वषयाचा दसुरा भाग काय� नै�तकता आहे. आता, हे श�द               

नै�तक त�व�ानातनू येत,े यात शंका नाह�. परंतु नंतर एका �वतं� कम�चा-याने आपण काह� �कार�या              

नै�तकतचेे अनसुरण केले पा�हजे. आता, नै�तकता काय आहे? जर आप�याकडे नै�तकतबे�दल सामा�य            

चचा� असेल तर आप�याला मा�हत आहे क� आपण नै�तक नाह� हे लोक नेहमी ऐकले आहेत, हे नै�तक                 

आहे. कधीकधी, आप�याला एक �कारचे नै�तक मानक राख�याची आव�यकता असते; याचा अथ� काय             

आहे? आप�याला खरंच एक �कारचा चांगुलपणा �हणायचा आहे; वा�त�वकता ह� नै�तकता आहे जी             

आप�याला सांगते आ�ण आप�याला आप�या कारवाईम�ये स�ूचत करते क� ते बरोबर �कंवा चकू आहे.              

वक� आ◌ॅपी�क�स ब�दल काय �हणते ते आता पाहू. आता काय� नै�तकता 'म�ूयांचा संच' आहे. आता               
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म�ूय �कती मह�वाचे आहे? सं�थेला देखील एक मू�य �मळत,े सं�थेला आचारसं�हता देखील �मळाल�             

आहे, परंतु वैयि�तक �तरावर तमु�याकडहे� एक �कारचे आचरणआहे, तथेे आचरण �नयमआहेत; यात              

शंका नाह�. परंतु एक �य�ती �हणनू, आप�याकडे काह� नै�तकता देखील आहेत, आप�याला खपू सुंदर              

वेतन �मळत आहे आ�ण आपण �नय�मतपणे आप�या काया�लयात जात नाह�. �हणनूच, जरआपण �या              

�ि�टकोनातनू �वचार केला तर �वचार केला जाऊ शकतो �कंवा आपण �वतःला हे समजू शकाल क� हे                

अगद� अनै�तक आहे. आता नै�तकतचेा हा ��न ��य�ात बरोबर आ�ण चकु�चा ��न आहे. �हणनू, काय�               

नै�तक म�ूये एक संच आहे जे कठोर प�र�म आ�ण प�र�मां�या नै�तक म�ूयांवर आधा�रत असतात.              

आपणास �नय�ुत केले गेले आहे �कंवा आपण एखा�या सं�थेम�ये घेतले आहे, परंतु आपण घे�यापवू�, जे               

लोक आपणास मलुाखत देत आहेत, ते देखील आप�या मागा�वर �कती नै�तकआहेत हे शोध�याचा �य�न               

करतात आ�ण काह� ��नां�वारे ते तपास�याचा �य�न करतात आ�ण ते �य�न करतात ; ते              

शार��रक���या आधा�रत आहेत. आता इथे मी तलुा �वचा�; मला तु�हाला एक �नि�चत प�रि�थती �या.              

क�पना करा क� तमु�यातील एक �म� एखा�या सं�थेम�ये सामील आहे िजथे �याला काह� मा�हतीची              

मा�हती लोकांना �दल� पा�हजे; सांगा क� तो अ�धकार� आहे �याला मा�हती परु�व�याचे काम नेमनू �दले               

गेले आहे, परंतु नंतर �या सं�थेब�दल गु�त मा�हती देखील आहे आ�ण आपण �याचे �म� आहात.               

आप�या �म�ाला �व�श�ट गो�ट�ंब�दल रोजगाराब�दलची गु�त मा�हती सांगावी काय? मग �यानंतर; जर            

तो असे करत असेल तर आप�याला असेह� वाटेल क� ते नै�तक �नयमांचे पालन करत नाह�त, �हणनूच                

आप�याला आढळणाया� ��येक सं�थेम�ये काह� लोक आहेत �यांना केवळ असा ऍ�सेस �मळतो �याची             

जबाबदार� �यां�यावर आहे. �या�याकडे फ�त पासवड� आहे; एखा�या सं�थेम�ये काय�रत अस�यास �कंवा            

�व��यव�थेशी संबं�धत इतर कोण�याह� गो�ट�म�ये काय�रत अस�यास �यां�याकडे फ�त क� क� आहेत,            

परंतु �या मा�हतीम�ये या मा�हतीचा भाग काढून घे�याची पा�ता नाह�. आता, हे नै�तकतचेा ��न आहे, ते                

कामाचे नै�तक लाभ आ�ण वण� वाढव�याची �मता देखील आहे. एखाद� �य�ती �व�वासाह� कशी असू              

शकते याब�दल काय� नै�तकता देखील समा�व�ट असू शकत,े हे �व�वसनीयता घटक आहे. आता             

आप�याला सं�थेब�दल बया�च गो�ट� मा�हत आहेत परंतु नंतर सं�थेचे �ामा�णक कम�चार� �हणनू,            

आपण या मा�हतीची मा�हती जा�हर न करता एखा�या सं�थेम�ये काम करणाया� �य�ती �हणनू �कट              

करणे आव�यक आहे, परंतु आप�याकडे काह� उप�म देखील आहेत परंतु मग काह� �करणांम�ये; काह�              

प�रि�थ�त आ�ण आपण सामािजक कौश�यांचे पालन केले पा�हजे, कधीकधी आपण काह� �व�श�ट            

प�रि�थतींम�ये येऊ शकता िजथे आपले �न�ठा ����ॉसवर असेल परंतु नंतर आप�या सं�थेसाठ� �न�ठा             

आप�या �म�ांपरुते �न�ठा, आप�या नातवेाईकांवर �न�ठा आ�ण �यापे�ा अ�धक मह�वाची आहे.           

आप�या वैयि�तक नै�तकत�ेया अंतग�त येतो. आता, जे�हा आपण नै�तकतबे�दल बोलतो, अथा�तच,           

नातसेंबंधातील ��न देखील �च�ात येतो. आता आप�याला आढळेल क� ��येक सं�था ��य�ात कम�चार�             

आ�ण �नयो�ता आ�ण हे कम�चार� आ�ण �नयो�ता यांचे �म�ण आहे; �यांचा ��य�ात एक �कारचा              

संबंध आहे. हा संबंध, अथा�तच एक �कारचा �यवसाय संबंध आहे, परंतु नंतर तो फ�त पर�पर               

�व�वासांवर आधा�रत नाह� तर काह� कायदेशीरपणावर देखील आधा�रत आहे कारण जे�हा आपण            

नै�तकतबे�दल बोलता त�ेहा कधीकधी लोक मया�दा ओलांडतात नै�तकत�ेया आ�ण नंतर, काय�याम�ये           
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��न येतो. तर, कम�चार� आ�ण �नयो�ता यां�यात एक �कारचा संबंध आहे. �नयो�ता आ�ण कम�चार�              

दो�ह�; ते केवळ आ�धका�रक नातसेंबंधा�वारे बंधनकारक नसतात, परंतु कायदेशीर नातसेंबंधाने देखील           

काह� नै�तक धोके �मळतात. 

आता ��न असा आहे क� कम�चाया��माणे कायदेशीर कायदे आहेत �कंवा आम�या अपे�ा काय आहेत -               

�थम आपण वचनब�ध आहात क� वचनब�धता आहे. हे आप�या नै�तकतचेा ��न आहे; आपण कसे              

वचनब�ध आहात; आपणास मा�हत आहे क�, मन�ुयां�माणेच आप�या सवा�नाच सम�या आहेत, पण            

मग ती आपल� वचनब�धता आहे जी आप�याला आप�या सं�थेला �ामा�णकपणा देते, सं�थेसाठ� एक             

�कारची �व�वसनीयता. तर, आपण कसे वचनब�ध आहात. तर, आपला प�हला हेतू आप�या            

बां�धलक�चा असावा. आता ��येक सं�था; आपला �नयो�ता आ�ण कम�चार� �हणनू आपण ��य�ात            

दोन �कारचे अवलं�ब�व आहे, काह�वेळा आप�याला काह� फाइ�स मंजरू के�या जात नाह�त कारण �या              

�य�तीचे �कंवा �याचे �भार� �य�ती हाताळणार� �य�ती एकतर �टेशनबाहेर आहे �कंवा इतर काह�             

सम�या आहेत. आता ��न हा �दलेला �व�वास �कंवा एखा�या �य�तीला �दलेला �व�वास आहे. आता, हा               

अवलं�ब�वांचा ��न आहे आ�ण जर आपण एखा�या सं�थेम�ये असाल तर आपण या सं�थेचे आहात              

आ�ण यासंबंधी आप�या मालक��या अनेक घटक आहेत; ते कोणते घटक आहेत? आपण एखा�या             

सं�थेम�ये आहात, सं�था आप�याला केवळ एक सुंदर पॅकेज �कंवा पेम�ट �दान कर�त नाह�, परंतु नंतर               

आप�याला काह� अ�य अ�धकार देखील �दले जातात, नाह� का? परंतु जे�हा आपण ह�कांब�दल बोलतो              

त�ेहा; अ�धकारांसह कत��येदेखील येतात, जर एखा�याला �या�या अ�धकारांची जा�त जाणीव झाल�           

आ�ण �यां�या कत��याकडे दलु�� केले तर कदा�चत �यात काह� फरक पडत नाह�. �हणनू, आप�याला              

काह� अ�धकार आ�ण �या अ�धकारांना अनमुती आहे, वा�त�वकता आप�याला वा�त�वकता कमी करते.            

उदाहरणाथ�, मी या सं�थेचा आहे, या सं�थेने मला फ�त एक यो�य अि�त�व �दान केले नाह� परंतु मला                 

काह� स�ुवधांनी देखील �दान केले आहे, मला एक अ�तशय चांगले �नवास �दान केले गेले आहे. मला                

अ�तशय चांग�या वातावरणासह �दान केले गेले आहे, मला अ�तशय चांग�या वातावरणासह �दान केले             

गेले आहे, मला मा�या रँक�या �य�तीची �कंवा मा�या ि�थतीची �कंवा जे काह� असेल �या सव�               

स�ुवधां�या सोयी �दान कर�यात आ�या आहेत. आता आपण कसे �वचार करावे. �हणनू, हे आप�याला              

खरोखर एक �कारचे आ�म ��यप�ण करेल आ�ण ते आप�याम�ये �बळ होईल; एक �कारचे अवलं�ब�व              

नाह� तर एक �ेरणा आहे आ�ण याचा प�रणाम �हणजे आपले उ�पादन अ�धक उ�पादन�मतचेे �तर होत               

आहे. �हणनू, हे आप�याला एक �कारचा आ�म�व�वास �दान करते आ�णआता आपण काय� करणे �ारंभ               

करताच केवळ तचे कम�चार� आहेत; कोण काह� कायदेशीर दा�य�वे बंधनकारकआहेत; जे�हा आप�याला             

नोकर� �मळते त�ेहा सं�था आप�याला एक �कारचे अपॉ�टम�ट लेटर �दान करते �यास ठरा�वक अट�              

नमदू के�या आहेत. प�रि�थती - कधीकधी आप�याला वेळ �ेम �दान केल� जात;े कधीकधी, ते              

आप�याला �ोबेशन कालावधी देतात. या सव� सं�थांम�ये संभा�य कम�चार� �हणून आपल� आ�ण            

आप�या �मतचेा �याय कर�याची ह� सव�च तरतदू आहेत, परंतु �याच वेळी जे�हा �नयम असतील तथेे               

आपण देखील काह� जबाबदाया� बाळग�या पा�हजेत. एखाद� �य�ती एका �व�श�ट सं�थेम�ये एखा�या            
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�व�श�ट सं�थेम�ये नोकर� �मळवते अशी क�पना करा, परंतु दोन म�ह�यांनी केवळ नंतर, �याला आणखी              

एक नोकर� �मळते जी अ�धक पैसे आ�ण अ�धक पैसे देत.े आता �याने काय केले पा�हजे - �याने प�ह�या                  

सं�थेला सोडले पा�हजे, परंतु ��य�ात एक �कारचा करार आहे; ��य�ात एक �कारची वचनब�धता             

आहे कारण आपण एखा�या सं�थेसह �नय�ुती घेतल� आहे �याने आप�याला वेळ �दला आहे आ�ण              

�यांनी काह� �नयम आ�ण �नयम देखील नमदू केले आहेत. पण नंतर आपण केवळ एक सं�था सोडू                

इि�छत अस�यास, आणखी काह� गो�ट�ंसाठ�, प�ुहा एकदा हे एक नै�तक �वचार आहे, हे आप�यावर              

अवलंबनू आहे. नैस�ग�क�र�या, जो माणसू नै�तकतबे�दल अ�धक जाग�क असेल �याने नोकर�           

�मळवले�या नोकर�स सोडू शकणार नाह� आ�ण िजथे तो ��श�ण घेत आहे �कंवा जे काह� आहे, परंतु                

�तथे नै�तक धोके आहेत जे �नयो�ता देखील आहेत; ते काय आहेत? �नयो�ता, �नयो�ता आ�ण कम�चार�               

यां�यातील संबंध औपचा�रक असले तर� ते औपचा�रक होते परंतु तर�ह� �यां�यावर �याचे काह� अ�धकार              

होते आ�ण �या अ�धकाया��वारे �याला �या�या कम�चाया�ची देखरेख आ�ण �नयं�ण कर�याची श�ती            

�मळाल�. 

तर, हे �नर��ण वेळोवेळी इतर �य�ती�या �ाना�शवाय होत आहे आ�ण शवेट� �नयं�णआप�या बॉससह              

�कंवा आप�या �नयं�क अ�धकाया�कडे आहे. आता एकदा आपण आप�या �नयो�ता�या          

समाधानीपणा�या पातळीवर आलात तर, Employer आप�याम�ये गुंतवणकू कर�याचा �य�न करतो;          

जर� आप�या गुंतवणकू�साठ� हे गुंतवणकू फायदेशीर ठरेल क� नाह� हे �नयो�ते �नि�चतपणे सांगू शकत              

नाह� तर�ह� काह� वेळा असे घडते. प�ुहा एकदा येथे कम�चाया��वारे नै�तक �वचारांचा ��न आहे, परंतु               

�नयो�ता �हणनू ल�ात ठेवा, कोणालाह� कम�चाया�ना फ�त साधन �हणनूच मानू नका, परंतु शवेट�             

देखील. आता, आपणास असे �हणायचे आहे क� आपण कधीह� आप�या कम�चाया�ला कधीह� एक साधन              

�हणनू वागू नये; मानवतचेा ��न �याला बोलला गेला आहे तो एक �मखु दाश��नक इ�मानएुल कांत               

यांनी ��न उपि�थत केला आहे. 

आता, कंट काय �हणतो ते पाहूया - जीवन हे �वयं�फूत� ��याकलापांचे संकाय आहे. आपोआपच मला               

नैस�ग�क �हणायचे आहे, आपणास मा�हत आहे क� आप�याला सव� अ�धकार आहेत, आप�या सवा�नाच             

आनंद� होणे आव�यक आहे आ�ण हे सव� आनंद� मानवी कारभार, आप�या सव� श�तींचा जाग�कता              

�हणनू कंट �हणतो. ��येक �य�तीला याची जाणीव आहे क� �या�यात काह� �मता आहे आ�ण �या               

संभा�यतमुेळे �याला काह�तर� �मळू शकत.े हे ��य�ात एक �कारचे कारण आ�ण प�रणाम संबंध आहे.              

त�ुह� काम करता आ�ण �हणनूच त�ुहाला काह� खायला �मळत.े एकदा आपण नोकर�म�ये असाल तर              

�यवसाय आप�याला या जाग�कता देतो. �हणनू, आपले काम आप�याला �यवसाय न करता जाग�कता             

�मळत,े प�ुष आनंदाने जगू शकत नाह�त, आप�याला मा�हत आहे क� केवळ एक �य�ती आहे, आपण               

बेरोजगार आहात, वेगवेग�या �कार�या �वचारांचे असतील. जो माणसू काम करत नाह� तो केवळ             

�वतःसाठ�च �ास देईल, पण समाजातच कांत �हणते - जर �याने आपल� �ेड कमावल� तर तो जा�त                

आनंदाने खातो, आ�ण मग ते �याला बाहेर काढले तर मी �हणालो �या �य�तीला पणू�पणे मा�हती आहे                

�याला कोण�याह� कामा�शवाय अ�न �मळत नाह�. जे�हा �याने काम केले नाह� त�ेहा जबरद�त काम              
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के�यानंतर मन�ुय संतु�ट होतो. �हणनू, आपण काय� के�यानंतर एकदा �ा�त होणारा समाधानाचा �तर             

आप�याला समाधानी वाटत आहे कारणआपले काय� आप�याला कामा�वारे परत काह�तर� आणते. �याने             

आपल� श�ती मोशनम�ये सेट केल� होती. आता प�ुहा इ�मानएुल कांत �हणतात - �हणनूच ��येक              

कम�चार�; तो केवळ अथ� �हणून मानला जाऊ नये, परंतु समा�ती�या �पात, कम�चाया�ना ह� संसाधने              

आ�ण या संसाधनांपे�ा मोठ� साधने आहेत; आप�याला खरंच सं�थे�या क�याणाब�दल �वचार करावा            

लागेल, जे�हा आपण ह�क, कत��ये आ�ण जे�हा हे आनंद� घटक ��न �वचारतात त�ेहा आप�याला              

आढळेल, आप�याला कम�चार� �हणनू आढळेल; आप�याकडे �व�श�ट ह�क आहेत आ�ण आपल� सं�था            

आप�याला या अ�धकारांची परवानगी देतो; कधीकधी जे�हा या अ�धकारांचे उ�लंघन केले जाते, त�ेहा             

�ववादांचा ��न येतो आ�ण नंतर फरक पडतो. 

आता हे अ�धकार काय आहेत? �वातं�याचा अ�धकार समजा आपण एखा�या सं�थेम�ये आहात आ�ण             

आपण बया�च �दवस काम कर�त आहात आ�ण मग वेळआल� आहे, तर जे�हा आप�याला नवीन रँकम�ये                

वाढ�वले जाईल त�ेहा नवीन रँकवर पदो�नती केल� जाईल. तर, �यावेळी, आप�याला असे वाटते क�              

आपल� पा�ता केवळ आप�या �चाराची �नकष असू शकत;े इतर गो�ट� नाह�त. आता कधीकधी असे होते               

क� हा भेदभाव घटक अि�त�वात आला आ�ण ��य�ात तो एक �कारची असंतोष ठरतो. हे मतभेद               

�हणजे जे�हा आपण �वातं�या�या अ�धकाराब�दल बोलले, हे भेदभाव घटक येत;े असे बरेच लोक आहेत              

जे समान संधी �दान करत नाह�त. कधीकधी ह� भेदभाव ल��गकतवेर आधा�रत असतो, काह�वेळा             

आप�याला बया�च देशांम�ये ह� भेदभाव आढळेल. कधीकधी, याचा प�रणाम रंगांचा पाया, कधीकधी            

�व�वासां�या आधारावर आ�ण सवा�वर होतो. �हणनू, हे तथेे असू नये, अ�यथा ते असंतोष �नमा�ण करेल               

आ�ण सं�था थांबेल. आ�ण नै�तकतचेा ��न प�ुहा एकदा �वचार केला जाईल. हा भेदभाव वय,              

अपंग�वा�या आधारावर देखील केला जातो. आपण बया�चदा ऐकत होता क� हे कदा�चत अशी बातमी आहे               

क� �या �य�तीला अपंग कर�यात आले होते �याला यो�य नोकर� �दल� गेल� न�हती तर�ह� तो समान                

पा� होता. आता ��न असा आहे क� या भेदभावांना ��य�ात मो�या �माणात असंतोष सहन करावा               

लागतो आ�ण यामळेु ��य�ात खराब उ�पादन होते आ�ण �यास सं�थेला वाईट नाव देते. प�ुहा, सव�               

सं�थांना असे �दसते क� ��येक कम�चाया�ला गोपनीयतचेा अ�धकार आहे; गोपनीयतचेा हा अ�धकार काय             

आहे? कम�चार� �हणनू, आप�या �मतचेा वापर कर�याची आपल� खा�ी असेल अशी अपे�ा आहे. परंतु              

काह� वेळा असे काह� ��न आहेत �यात सं�था आप�याम�ये येऊ शकत नाह�; उदाहरणाथ�, कोणीतर� �ग               

घेत आहे, कुणालातर� आरो�याची काह� सम�या आहेत, परंतु अथा�त काह� �यवसाय आहेत िजथे सं�थेला              

आप�या आरो�याची तपासणी कर�याचा अ�धकार आहे. उदाहरणाथ�, जर पायलट नशते असेल तर;            

नैस�ग�क�र�या हे एक मोठे अपघात ठरेल, एक मोठा अपघात आ�ण �यामळेु बया�च लोकां�या जीवनामळेु              

उ�भवू शकत.े तर, �या�कारे, आप�या �ग�या �यसनाची �कंवा जे काह� असेल ते तपास�याचा सं�थेस              

अ�धकार आहे; या�शवाय संघटना ह�त�ेप कर�याचा �य�न कर�त नाह�, �या�शवाय संघटना काय� आ�ण             

जीवन �श�लक अस�याची खा�ी क�न घेते �हणनूच बया�च सं�थांनी म�हला सद�यांना अ�य�ुम वेळी             

कत��ये �दल� नाह�त हे पहाते. ह� खरोखर सं�था�मक �चतंा आहे जी सरु�ा आ�ण इतर सम�यांशी               

 409  



संबं�धत आहे. �शवाय, समजा आप�याकडे काह� वैयि�तक मा�हती आहे, आप�याकडे काह� वैयि�तक            

डटेा आहे, आप�याकडे काह� डटेा आहे जो आपण संर��त क� इि�छतआहात. संघटना कोण�याह� �कारे               

ह�त�ेप कर�याचा �य�न कर�त नाह�; जोपय�त ते आव�यक नसते तोपय�त आ�ण ते इतके आव�यक              

होत.े तर, आप�याकडे न�क�च अ�धकार आहे परंतु समजा आपण असे कर�यास सु�वात केल� आहे जे               

अ�वीकाय� आहे, नैस�ग�क�र�या आपणास ��न �वचारला जाऊ शकतो. 

आता, यो�य ���येचा अ�धकार; यो�य ���येचा हे अ�धकार काय आहे? ��येक �य�तीस, सं�थेतील             

��येक कम�चाया�ला जा�हरातींसाठ� ह�क �मळाला आहे �कंवा तो ह�कआहे. �हणनू, जे�हा वेळ येते आ�ण               

आवारात �कंवा जा�हरातींसाठ� �नकष समान असतात. आता असे घडते क� कधीकधी जे�हा काह� ��न              

असतात त�ेहा �नि�चतच काह� �वचलन, नै�तक मानक �कंवा सं�थेत नै�तक प�धतींचा ��न येतो.             

या�य�त�र�त, परंतु नंतर ��येक सं�थेला मोजले जाणे आव�यक अस�याचे सं�थेने पा�हले आहे, �या             

पा�त�ेया आधारावर आ�ण �या पो�ट�या आव�यकत�ेया आधारावर म�ूयांकन करणे आव�यक आहे.           

काह� सं�थांम�ये आपण असे समजू शकाल क� एखाद� सं�था अडचणीत �कंवा सम�या सोडवते जेथे              

�यांना बंद करणे आव�यक आहे. आता काह� लोकांना सोड�याचा ��न आहे. आता येथे देखील संघटना               

वेगळी आहेत, काह� सं�थांनी नवीन संधी शोध�यासाठ� परेुसा वेळ �दान केला आहे आ�ण तोपय�त नवीन               

संधी न �मळा�यामळेु ते आप�याला केवळ छ�पर कालावधी �दान करतात परंतु ते देखील पाहतात क�               

भरपाई पॅकेज अ�धक चांगले आहे, पण कम�चार� �हणनू ल�ात ठेवा. समजा, आपण आप�या बॉस�या              

�व�वासाह� �य�ती आहात आ�णआप�याला एखा�या �व�श�ट घटकाचे म�ूयांकन कर�याचे काय� दे�यात            

आले आहे; आता येथे आप�या वैयि�तक नै�तकत�ेया आ�ण संघटने�या नै�तकततेील �ववादांचा ��न            

येतो. �हणनू, जे�हा आपण आपले सव� काय� पणू� केले आ�ण आपण देखील एक उपाय �कंवा �शफारस                

कर�याचा �नण�य घेतला आहे, त�ेहा आप�याला नंतर समजेल क� हे बया�च लोकां�या जीवनावर प�रणाम              

करेल आ�ण बरेच लोक अनाव�यक बनतील परंतु नंतर सं�थांकडून ��ट�कोन, आप�याला ते काय� करावे              

लागेल. आता येथे, आप�या वैयि�तक आचारसं�हता आ�ण सं�था�मक कोडची एक वग� आहे. आता             

आपण काय कराल ते पणू�पणे अवलंबनू राह�ल; आपण आप�या सं�थेस खा�ी देऊ शकाल क� या               

कम�चाया�ना एक चांगला पॅकेज �कंवा भरपाई �यावी लागेल �कंवा लेटॉफ कालावधी आ�ण जे काह� असेल               

ते परेुसे असावे. आता ते पणू�तः अवलंबनू असते आ�ण �यास सं�थेला ��त�ठा �कंवा ��त�ठेम�ये आणते,               

परंतु बहुतके सं�थांना असे �दसून येते क� ते बाहेर�ल जगाला संदेश देत नाह�त क� �यांना �यां�या                

कम�चाया�ब�दल �ास होत नाह�. मग सहभाग आ�ण संघटनेचा अ�धकार येतो. ��येक कम�चाया�ला            

सं�थेम�ये लोकांसह वेगवेग�या �मतांम�ये �मसळ�याचा अ�धकार आहे. �व�वध �मतांम�ये ते �वत:           

ला �व�वध काया�सह संब�ध क� शकतात परंतु नंतर �यांची अपे�ा देखील केल� जाते आ�ण सं�थे�या               

काह� �नण�यांम�ये �यांचे सहभाग देखील स�ुनि�चत होते क� सं�था देखील पाहतो. उदाहरणाथ�, एखाद�             

�व�श�ट य�ुनट बंद करणे आव�यक असेल तर सांगा; डमेो�ॅट �कंवा डमेो�ॅटचा बॉस एखादा मी�टगं              

बोलावतो आ�ण चचा� करेल आ�ण शवेट�, एखा�या �न�कषा�वर �कंवा �नण�यावर ये�याआधी, तो संभा�य             

उपायांब�दल �वचार करेल क� काह�तर� नवीन बाहेर येईल; काह� लोक नवीन काह�तर� स�ु कर�या�या              
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सचूना देतात आ�ण �यातनू बाहेर पडत नाह�त जेणेक�न ते लोक अथ�ह�न �कंवा अनाव�यक होऊ शकत               

नाह�त. तर, हे सव� सं�था�मक नै�तकत�ेया तसेच आप�या नै�तकत�ेया �नर��णात आहेत. �हणनू,            

जोपय�त आपण एखा�या सं�थेम�ये आहात तोपय�त आपण हे स�ुनि�चत केले पा�हजे क� आपण             

वचनब�ध आहात; तू �व�वासू आहेस आजकाल पु�हा आरो�यासाठ� आ�ण सरु��त काय��थळांची           

यो�यता आहे. आजकाल आप�याला ��येक सं�था सापडले. 

आजकाल एक अ�तशय लोक��य श�द आहे; तसेच, कम�चा-यांचे अस�याने, तसेच �याब�दलह�           

अल�कडील �च�पट योग वग� �कंवा जलतरण मनोरंजन आ�ण �व�वध उपाय आहेत. तर, हे सव� खरंच               

आ�ण अथा�तच, आपण खाणींम�ये काम करत आहात असे समजा, आपण कारखा�यात काम करत             

आहात जेथे आप�याला परेुशी सरु�ा उपायांची आव�यकता आहे. �हणनू, काह� �न�पयोगी �नयमआहेत             

जे आप�याला हेलमे�स घालायचे आहेत, आप�याला बॅज �कंवा जे काह� पा�हजे आहे. हे खरंच, अथा�तच,               

आपल� वैयि�तक �नवड आहे, परंतु सं�था ��ट�कोनातून, ते आप�याला खरोखर ह� मलूभतू अ�धकार             

�दान करतात, प�ुहा यो�य मजरु� �मळतात. आतापय�त �याच कामासाठ�, आप�याला �याच पेम�टची हमी             

�मळ�याचा ह�क आहे, �याच वेळी आपण �याच नोकर�साठ� समान पगार �मळ�वला पा�हजे, आपण             

एकाच वेळी �नय�ुत केले अस�यास, हे देखील सं�थे�या �वचारावर अवलंबनू आहे परंतु प�ुहा भेदभाव              

झा�यास, आप�याकडे �वत: चे मत �य�त कर�याचा अ�धकार आहे, मग माल आ�ण �वातं�य             

�वातं�याचा अ�धकार, हे काह� वेळा आहे; ��येक �यवहाराला काम कर�याचा अ�धकार �मळाला आहे,             

परंतु �याच वेळी ��येक कम�चाया�ला बोल�याची �वातं�य देखील �मळत,े परंतु जे�हा आपणआपले �वचार              

�य�त कर�त असता �कंवा बोलता त�ेहा बोलता त�ेहा आपण हे स�ुनि�चत क� शकता क� हे आहे                

�वरोधी-संघटना�मक नाह�, दंड. ��न असा आहे क� काह� उपाय आहेत जे आप�यासाठ� फायदेशीर             

नसतील �कंवा जे आप�यास अन�ुप नाह�त. परंतु याचा अथ� असा नाह� क� सं�था केवळ एखा�या               

�य�तीसाठ� बदलल� पा�हजेत. �हणनू, आप�याला बोल�याचा ह�क भाग घे�याचा अ�धकार दे�यात           

आला आहे, परंतु जे�हा आपण सं�थेम�ये असता त�ेहा आपण येथे जे बोलता आ�ण आपण काय बोलता                

�यातील एक �कारची समतोल राख�यासाठ� प�ुहा आप�या वैयि�तक नै�तकतचेा एक भाग बनते कारण             

मा�याकडे आहे असे �हटले आहे क� आपण काह� नै�तक �वचारांवर आ�ण वैयि�तक नै�तकतनेसुार             

बंधनकारक आहात. आता ��न असा आहे क� जर कम�चार� �हणनू आ�ह� नै�तकतचेे पालन केले पा�हजे. 

या भागात कुठे �कंवा कोठे आहेत िजथे आप�याला खपू काळजी घे�याची आव�यकता आहे; हे काय आहे?                

चोर�चा �वचार करा, समजा आप�याला �ल�खत अहवालाची जबाबदार� नेमल� गेल� आहे �कंवा            

आप�याला काय घडते याब�दल काह�तर� नवीन �वक�सत कर�यास सां�गतले गेले आहे कारण ह� माझी              

चकू आहे. �हणनू आपण कोणाचे तर� अनजान श�द बोलता, परंतु प�ुहा चोर�चा ��न असू शकतो               

�वशषेत: शै��णक सं�थांम�ये जे�हा आपण दसुया��या कामाचे उ�पादन करत असाल �कंवा पनु��पादन            

करता त�ेहा �याच�माणे ते चोर�चे सा�ह�य होऊ शकते कारण ��येक क�पना आपण आपला कॉपीराइट              

आहे. तर, हे इतरांचे आहे; आपण चोर� करणे �कंवा चोर� करणे आव�यक नाह�, प�ुहा काह� इतर गो�ट�                 

देखील आहेत �या कम�चार� कधीकधी �वसरतात. उदाहरणाथ�, ऑ�फस�या ��ोतांचा द�ुपयोग करणे           
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�हणजे ऑ�फस गुणधमा�चा द�ुपयोग करणे, कारण कम�चार� �हणनू वापरणे, हे खरे आहे तसेच आप�या              

सं�थेची संप�ी संर��त करणे हे आपले कत��य आहे तसेच आपण �या अफसरचा अहवाल �यावा असा               

अ�धकार� �हणनू चकु�चा वापर केला जातो. बया�च सं�थांम�ये आपण चोर� करणाया� गो�ट� जाणनू             

घेत�या पा�हजेत, हळूहळू ि�थरपणे जाणता. तर, ती एक सराव बनल� आहे. �हणनू, आ�ह� �या              

सं�थेम�ये काय� कर�त आहोत �यास खरोखरच नकुसान होत आहे. �हणनू काह� �नब�ध आहेत, परंतु              

��येक वेळी आ�ण नंतर कोणीह� काळजी घेणार नाह� �कंवा आप�याला पाहणार नाह�. �हणनू, वैयि�तक              

आचारसं�हतांचा ��न आहे क� आपण सं�था�मक मालम�ेचा गैरवापर करणार नाह�, आपण अ�धकृत            

फोनचा गैरवापर करणार नाह� �कंवा इतर काह�ह� क� शकत नाह�. �शवाय, चकु�ची �नवड करणे ह� एक                

सम�या आहे जी कोणी बोलल� नाह�, परंतु नंतर आपण एखा�या �य�तीस काह� �वेश �मळ�व�यासाठ�              

�कंवा परती�या बद�यात काह�तर� �मळ�व�यासाठ� तो चकु�चा अहवाल देत आहात. �हणनूच, ते प�ुहा             

चकु�चे वण�न कर�याचा ��न आहे. �हणनूच, कोणीतर� इतरांनी केले�या कामासाठ� �ेय घे�याचा दावा             

कर�याचा दावा कर�यासाठ� कधीकधी या सव� गो�ट� कर�याचे टाळ�याचा �य�न केला पा�हजे हा देखील              

एक गु�हा आहे आ�ण प�ुहा एकदा �नवड करणे आ�ण ते नै�तक आहे �नवड त�ुह� खपू अनै�तक बनू                 

शकता. कधीकधी आपण चकु�चा डटेा चकु�चे ��ततु कर�त आहात जी प�ुहा अ�नि�चतपणे अनै�तकआहे,              

ठ�क आहे? �हणनू, आप�याला या सव� ��याकलापांम�ये �वतःला सामील कर�याची गरज नाह�;            

कधीकधी तु�ह� मो�या �च�ांची �न�म�ती कर�याचा �य�न कर�त आहात, �हणजे मी द�घ� क�पनांना             

ि�ह�यअुल �वकृत करणारे बन�वतो, त�ुहाला मा�हती आहे, बया�च गो�ट�ंची घोषणा कर�याचा �य�न            

कर�त आहे तर ते नाह�. तर, या सव� काह� �व�श�ट सम�या आहेत �या आप�यास अ�धकार आहेत तर�ह�                 

आपण आपला अ�धकार द�ुपयोग करत आहात कारण एखाद� सं�था आप�यावर पणू� �व�वास ठेवते             

आ�ण आपण आप�या �व�वासाचा गैरवापर कर�त आहात, आपण न�क�च आप�या अ�धकारांब�दल           

जाग�क आहात, परंतु नंतर आपण पा�हजे आप�या कत��ये देखील आप�या कत��ये जाणनू �या,             

सं�थेसाठ� एक सां�कृ�तक राजदतू �हणनू सं�थेसाठ� �न�ठावान असणे आ�ण आप�या सं�थेस           

साव�ज�नकपणे आप�या सहकाया��व��ध साव�ज�नक�र�या ट�का करणार नाह� असे सांगणे �कंवा ट�का           

करणे नाह�. �हणनू, आप�याला मा�हती आहे, हे सव� आप�या नै�तक �वचारां�या पतू�तखेाल� येत.े काह�              

माग� आहेत �यातनू आपण नै�तक बनू शकता, आपण मा�या ��य �म�ांना पाहू शकता, आ�हाला              

यश�वी हो�यासाठ� वैयि�तक नै�तकता आ�ण सं�था�मक नै�तकता यां�यात एक �कार तयार करावा            

लागेल. तर, �थम गो�ट �हणजे आपण सं�थे�या आचारसं�हतचेे पालन करणे आव�यक आहे, अथा�त             

�ल�खत कोड आहेत परंतु काह� अन�ल�खत कोडदेखील आहेत. आ�ण हे अन�धकृत कोड आप�या             

वैयि�तक अ�धकारानसुार आप�या सं�थे�या �न�ठावान राहून आपले वचनब�धतचेे �तर, �ामा�णक          

बननू, पारदश�क बननू, �ामा�णक बननू, कठोर प�र�म क�न, संघटनेचे राजदतू बननू आ�ण आप�या             

देशाचे ��त�न�ध�व करणारा अस�याचे दाखवा. आपणास जे काह� �दले गेले आहे ते आपणास वेगवेग�या              

काया�त �दले जाईल. 
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कामावर �ेम करा, आपण जे आहात ते संघटनेमळेु, आप�या सं�थेची ट�का क� नका. सं�थेने आप�याला               

खरोखर एक मंच �दान केला आहे आ�ण आपले जीवन �कती �ामा�णक झाले आहे, आप�या सं�थेचा               

अ�भमान बाळगणे आ�ण आप�या सं�थेचे चांगले बोलणे यासारखे आहे. कंपनी�या गोपनीय मा�हती�या            

��ट�ने नेहमीच एक�न�ठा राख�याचा �य�न करावा; मी सु�वातीला �हट�या�माणे, असे बरेच लोक            

आहेत जे सं�थे�या गोपनीय न�द� राखनू ठेव�या जाणाया� न�द� ठेव�याचे काम �नय�ुत केले गेले आहेत,               

ते प�ुहा एकदा सं�था�मक नै�तकतनेे न�हे तर आप�या वैयि�तक नै�तकतमेळेु आजकाल एक �कारचे             

संतलुन तयार करणे देखील श�य आहे. आधी�या सं�थांनी बहु-सां�कृ�तक �लॅटफॉम� आहेत असे �हटले             

आहे �हणनू आपण �या �कारे वागता आ�ण �या �कारे आपण काय��थळांवर आपला �ि�टकोन आ�ण              

�वार�य दश��व�याचा माग� खपू बोलतो. �हणनू, आप�याला तयार करणे आव�यक आहे, आप�याला            

�भावी कम�चार� हो�यासाठ� सव� �कारचे धम�, धम� आ�ण सव� �कारचे �व�वास यां�यात एक �कारचे              

�म�ण तयार करावे लागेल आ�ण एकदा आपण �या �दशनेे �वचार करायला �ारंभ कराल त�ेहा एक               

चांगला कम�चार� आ�ण आप�या सं�थेचा आपला अ�भमान असेल. आप�या अ�धकारां�वषयी जागतृ रहा,            

परंतु �या आधी आप�या कत��याची जाणीव देखील ठेवा, आप�या अ�धकारांमधील आ�ण आप�या            

कत��यांमधील यो�य संतलुन असू �या. चला आपण सं�थेसाठ� आहोत आ�ण सं�थेस आप�यापैक�            

कशाची अपे�ा आहे तर आपण �यास अनकूुल बननू एक सकारा�मक प�धतीने ��तसाद �दला पा�हजे,              

एक �य�ती बननू, जी �या�या वैयि�तक नै�तकतबे�दल जाग�क आहे, कारण नै�तकता खपू वैयि�तक             

व�तू आहे, आ�ण स�या�या जगात आ�ण सं�थांम�ये मह�वाचे खेळाडू �हणनू आपण यो�य नै�तक             

मानक राख�याचा �य�न क� जेणेक�न आपण एखाद� सं�था सोड�यावर लोक आ�हाला ल�ात            

ठेवतील. खपू खपू ध�यवाद. 
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सॉ�ट ि�क�स  

(Soft Skills) 

डॉ. �बनोद �म�ा, 

मान�वक� व सामािजक �व�ान �वभाग, 

इं�डयन इंि�ट�यटू ऑफ टे�नॉलॉजी, �रक� 

�या�यान – 46 

बोल�याचे �गत कौश�य 

(Advanced Speaking Skills) 

 

�म�ांनो, आप�या ल�ात आ�या�माणे मागील वगा�त आ�ह� गट संवाद कौश�य चचा� कर�त होतो. आ�ण              

गट सं�ेषण कौश�यांची चचा� करताना आ�ह� �व�वध संवाद प�रि�थतींब�दल बोललो जेथे समहू            

सद�यांसह इि�छत काय� पणू� केले जाऊ शकत.े आता हे ल�ात ठेवनू मी आपणास एक गट चचा�                

प�रि�थतीब�दल �वचार क� इि�छतो. आ�ण जे�हा आपण �या गट चचा�म�ये भाग घेता, �यावेळी ल�ात              

येईल क� काह� सद�य काह�ह� बोल ूशकत नाह�. बया�च वेळा अशा प�रि�थतीत येतात. 

जे�हा या गटात काह� सद�य पणू�पणे �नि��य असतात आ�ण बोलू शकत नाह�त, त�ेहा ते खरोखर मकू                

असतात. आता मी त�ुहाला हे सव� का सांगत आहे, जे�हा आपण एका गटाम�ये असता, त�ेहा आप�याला                

आढळेल क� गट सद�य �यांचे �तर यो�य मनाने समजनू घे�यासाठ� �कंवा मकू �य�तीला बोल�यासाठ�              

�ो�सा�हत करतात. कारण हा गट जबाबदार�चा ��न आहे, परंतु नंतर ��येक वेळी आपण अशा              

प�रि�थतीत नसाल िजथे आप�याला एका गटाम�ये काय� करावे लागेल. असे काह� प�रि�थ�त आहेत             

िजथे आप�याला वैयि�तक काय� देखील करावे लागेल. आपण जे�हा सहभाग घेत असाल त�ेहा एका गट               

चचा�म�ये आपण केवळ एका गट सद�या�या �पात भाग घेत नाह� तर वैयि�तक सद�या �हणनू देखील               

सहभागी आहात. तर, आज आपण वेग�या भाष�ेया �व�वध फाय�यां�वषयी �कंवा फाय�यां�वषयी           

बोलणार आहोत आ�ण �याला आ�ह� �गत बोल�याचे कौश�य �हणतो. आता, जर आपण मागे गेलात              

आ�ण जर आपण �यात असहा�य �य�तीची ��तमा क�पना केल� असेल तर आप�याला �या             

�य�तीब�दल इतर वेगवेग�या मते आहेत असे समजू शकले असत.े आ�ण अशा शांत �य�तीस बया�चदा              

ओझे बनत,े परंतु जर आपण एखा�या सं�थेम�ये काय� कर�त असाल �कंवा आपण एखा�या सं�थेम�ये              

काम कर�यास उ�सकु असाल तर आप�याला हे मा�हत होईल क� ��येक वेळी आ�ण नंतर हा गट काय�                 

नाह�. परंतु असे अनेक �संग आहेत जेथे आप�याला वैयि�तक काय� देखील करावी लागतात. आ�ण              

वैयि�तक काया��या मा�लकेम�ये, आप�याला असे बोल�याची वेळ असते जे�हा आप�याला एकटे बोलणे            

आव�यक असत.े �हणनूच आज आपण कसे �शकणार आहोत, एक �य�ती �हणनू, बोल�याचे कौश�य             
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मह�वपणू� आहे. आता आप�यातील बहुतके आ�ण आप�यातील बहुतकेजण कदा�चत असे �वचार कर�त            

असतील क� आम�या बोल�याचे कौश�य एखा�या सं�थेम�ये खपू मह�वाचे आहे. �कंवा एखा�या            

सं�थेतील एखा�या कंपनीम�ये मन�ुय आ�ण �ाणी यां�यातील मलूभतू फरक �हणजे माणसा�या           

क�पना �य�त कर�याचा �मता �या�याकडे आहे. माझा अथ� असा आहे क� बोलणे ह� एक नैस�ग�क �कंवा                

नैस�ग�क गुणव�ा आहे, नैस�ग�क �हणजे मी बहुतकेजण भाषणा�या साम�या�ने �कंवा बोल�या�या           

श�तीने ��तभाशाल� आहेत. पण मग अशा काह� वयोगटातील जेथे बहुतके काय� संचार-आधा�रत �कंवा             

सं�ेषण आधा�रत असतात, त�ुहाला हे ल�ात ठेवावे लागेल क� यश�वी �यावसा�यक �हणनू त�ुहाला             

एलएसआरड��यू (Listening, Speaking, Reading & Writing) नावा�या काह� �या�यानांम�ये         

आप�याकडे असले�या सव� कौश�यांचे मालक असणे आव�यक आहे. तर आज आपण 'एस' वर एक              

भाषण बोलणार आहोत. आता आपण पाहू क� आपण का बोलता ते मह�वाचे आहे आ�ण केवळ �ल�खत                

कागदप�े का काम क� शकत नाह�त हे समजून घे�याचा �य�न क�या. तर, एखा�या सं�थेतील एखा�या               

�यवसायासाठ�, कधीकधी प�रि�थती आप�याला बोल�याची मागणी करते. आ�ण �हणनूच आपण          

आप�या घर� आप�या �म�ां�या मंडळात बोलता �या�माणे नाह�, परंतु नंतर अशा प�रि�थतीत त�ुह�             

एकटे आहात जेथे त�ुहाला �वत: ला �पीकर �हणनू संपणू� काय� सोपवावे लागेल. �हणनू, बोलणे एक               

कौश�य आहे, आता ��न असा आहे क� आपण मला �वचा� शकता. अथा�त ��येकाला हे मा�हत आहे क�                 

बोलणे एक कौश�य आहे, ��येकजण बोलू शकतो. परंतु हे कौश�य का आहे हे आप�याला मा�हती आहे                

कारण आपण बोल�या�या मदतीसह काय� क� शकता. उदाहरणाथ�, आपण मला पाहू शकता. मी बोलत              

आहे, आपले �श�क बोलत आहेत, �यांची खरोखर जबाबदार� आहे �कंवा �यां�याकडे एक काय� आहे.              

�हणनू, �व�वध �े�ांम�ये बोल�यासाठ� आ�ण बोल�यासाठ�, वगा�कडे जा�यासाठ�, �या�यान देणार�,          

आपण एक �य�ती �हणनू, आप�याला हे कौश�य �हणनू �वक�सत कर�याची देखील आव�यकता असेल             

कारण मानव केवळ आप�या वैयि�तक नसतात तर आप�याम�ये �यावसा�यक जीवनाम�ये आप�याला           

हेह� समजेल क� अनेक संधी आहेत, आप�या अनेक क�पनांनी आप�याला आप�या क�पना �य�त करणे              

आव�यक आहे. आपण आधी�या भाषणात आ�ह� आधीच बोललो आहोत क� मी�टगंम�ये आप�याला            

बोलायचे आहे. न�क�च, आपण एक चांगला व�ता नस�यास, ठ�क आहे. तर, ने�यांनी संपणू� नोकर� केल�               

परंतु वैयि�तक सद�य �हणनू, आप�याला आपले साम�य� �कंवा आपला वाटा देणे देखील आव�यक             

आहे, �हणनूच गट चचा� आहे. 

परंतु असे अनेक �संग आहेत जेथे आपण एकटे आहात. गट आपणास वाचवू शकतात कारण एखाद�               

�य�ती आप�या वतीने बोलेल, परंतु एखा�या सं�थेम�ये जे�हा आप�याला हे काय� �वतः करावे लागेल              

त�ेहा आप�याला हे कौश�य �वक�सत करावे लागतील कारण आपण म�ुय काय�कार� अ�धकार� �हणनू,             

�यव�थापक �हणनू, सहा�यक �यव�थापक �हणनू, कम�चार� �हणून आहात. याचा अथ� असा क� जे�हा             

आपण एखाद� सं�था एंटर कराल आ�ण सीडीवर चढून जाल त�ेहा आप�याला अनेक काय� करावे लागतील               

आ�ण हे सव� काय� कुठेतर� आहेत �कंवा दसुया�कडे एक गो�ट आहे िजथे आपण �व�वास ठेव�यासाठ�               

बोलणे आव�यक आहे इतरांना मा�हती दे�यासाठ�, मनोरंजन कर�यासाठ� इतरांना संत�ुट कर�यासाठ�.           
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तर, आपण असे �हणू शकतो क� जे�हा आपण बोल�या�या कौश�यांब�दल बोलतो त�ेहा बोलणे एक              

मोठ� भ�ूमका असते आ�ण बोलणार� कौश�ये �वक�सत करणे हे खपू मह�वाचे आहे. बया�च �संगी              

आप�याला कदा�चत वाटले असेल कारण आपण कधीकधी आप�या सवा�ना �कंवा इतर आप�याब�दल            

�वचार करतो आ�ण नंतर आ�हाला �पीकर �कती चांगले वाटते हे आप�याला मा�हती आहे. आपण              

कधीकधी एखा�या�या बोल�या�या कौश�यामळेु शो चोरले असे कोणीतर� खूप �भा�वत होते. आ�ण मग             

बया�च �संगी त�ुह� उ�साह�पणह� स�ु करता, त�ुह� देखील एक चांगले �पीकर असाल तर अशी इ�छा               

करायलाह� स�ुवात करा. आता ��न असा आहे क� आपल� बोल�याची कौश�ये �ल�खतपे�ा �भ�न आहेत.              

जे�हा आपण �ल�खत गो�ट�ंब�दल बोलतो त�ेहा आपण आप�या लेजरवर गो�ट� �लहा. आप�याला            

अ�धक वेळ लागतो, परंतु तथेे काह� ता�काळ प�रि�थती आहेत �यात आप�याला बोल�याची            

आव�यकता आहे. आ�ण बोल�याने कमी वेळ लागतो, आपण आप�या क�पना �य�त क� शकता,             

आपण आपल� इ�छा �य�त क� शकता. आपण आपल� गरज �य�त क� शकता; आपण आपला              

�वतःचा �ि�टकोन �य�त क� शकता. आ�ण मग तथेे आप�याला आढळेल क� जे�हा आपण बोलता त�ेहा               

फ�त श�दच नसते �कंवा केवळ आपले खरेच �वचार नसतात ते श�दांत बंद असतात. तर, आपण वा�ये                

चांगल� बोलत आहात, परंतु जे�हा आपण बोलता त�ेहा ते केवळ श�दांचा वापरच न�हे तर आप�या               

मौ�खक सं�ेषण हे आप�या गैरवत�न सं�ेषणासह एक��त होते. नॉनवब�ल क�य�ुनकेशनवर चचा� करताना            

�कंवा श�दां�शवाय सं�ेषण करताना आ�ह� या गैरवत�ना�या संकेतांब�दल आधीच बोललो आहोत.           

�हणनू, बोल�याची �मता आहे आ�ण ह� बोल�याची �मता बोल�या�या कौश�यां�या �पात �वक�सत            

केल� जाऊ शकते िजथे आपले मौ�खक सं�ेषण आप�या नॉनवब�ल क�य�ुनकेशनसह एक��त केले जाते.             

आता काय बोलणे श�य आहे जेथे फ�त बोल�याची गरज असते िजथे लेखन काय� संपणू� काय� क� शकत                 

नाह�? तर, समजा एखा�या सं�थेम�ये �कंवा अगद� आप�या आय�ुयातील देखील, आपण पाहू शकता क�              

जोपय�त तो कंपनी असू शकत नाह� (खरेतर जर आप�याकडे �म� नसतील तर) तोपय�त माणसू माणूस               

राहू शकत नाह�. आज आपणास मा�हत आहे क� आपण संगणक तं��ान, इंटरनेट�या यगुात राहत              

आहात िजथे आप�याला आढळेल क� लोकांम�ये चांगले �म� आहेत, का? फ�त वेळ घालवायला नाह�, तर               

��य�ात �यां�या गरजा पणू� कर�यासाठ�. आ�ण �यासाठ� आप�याला फ�त �ल�खत श�दां�वारेच न�हे            

तर बोलले�या श�दां�वारे सं�ेषण करणे आव�यक आहे. आ�ण �हणनूच या बोलले�या प�रि�थतीत            

संभाषण आहे. आपणास वाटते क� आपण �ेनम�ये �वास कर�त आहात. आता आपण �कती वेळ वाचू               

शकता? आपण �कती वेळ �लहू शकता? कधीकधी आप�यालाह� बोलायचे आहे. बरेच लोक फोनवर             

बोल�याचा �नण�य घेतात परंतु नंतर सह-�वासी देखील असतात. काह�वेळा आपण इतर प�            

बोल�यासाठ� तयार नस�यास आपण बफ� तोडू नये. �हणनू, आप�याला संभाषण स�ु करावे लागेल             

आ�ण असे अनेक वेळा केले गेले आहेत जेथे या संभाषणांमळेु खपू सुंदर आ�ण कायमची मै�ी झाल� आहे.                 

�हणनू, बोल�याचे एक �कार संभाषण आहे. आपणास मा�हत आहे क� संभाषण देखील कला आहे,              

��येकजण बोलू शकत नाह�, ��येकजण सुंदरपणे संभाषण क� शकत नाह�. �हणनू, संभाषण एक कला              

आहे. मग आपण भेटून आधी पा�हले आहे क� आ�ह� मी�टगंब�दल बया�च गो�ट�ंवर चचा� केल� आहे,               

आपण �शक�वले�या वाटाघाट� �वशषेत: आम�या �यवसाय गट चचा�साठ� आहेत. आपण आता आधी            
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पा�हले आहे क� इतर प�रि�थ�त देखील आहेत �या वाद�ववाद आहेत. आ�ह� चचा� करणार आहोत क�,               

आ�ण नंतर भाषण, ��ततुीकरण, भाषण देणे आ�ण सादर�करणे यासार�या प�रि�थती आहेत त�ेहा            

आप�याला कधी कधी मलुाखत �यावी लागत.े �कंवा आप�याला मलुाखत �यायची आहे. कधीकधी            

आप�याला त�डी सादर�करण �यावे लागते, असे अनेक वेळा असतात जे�हा आपण बया�च लोकांना मऊ              

�कंवा इतर काह� �े�ांम�ये बोलावे लागत.े �हणनूच, आप�याला हे समजेल क� हे सव� काय� पूण�               

कर�यासाठ� बोलणे ह� एक अ�तशय मह�वाची घटक आहे. आता हे मह�वाचे का आहे? हे आप�याला               

आप�या समहूा�या �ि�टकोनातनू �य�त कर�याचा एक संधी �दान करत,े गट चचा�म�ये आपण काय             

अगोदरच समजू शकाल. ��येक सद�याने �वतःचे मत मांड�याची अपे�ा केल� जात.े सभांम�ये ��येक             

�य�तीची अपे�ा असते क� आपण ते केले क� नाह� �कंवा नाह�, परंतु एखाद� �य�ती बोलल� नाह� �कंवा                 

एखाद� �य�ती योगदान देत नाह� �कंवा नाह� हे ल�ात ठेवा, त�ेहा आप�या सहकार� सद�यांची ��त��या               

काय आहे हे आप�याला कधी समजू शकेल? �यां�यापैक� बरेचजण असे �वचार करतात क� आप�याला              

�वार�य नाह�, �यां�यापैक� काह� असा �वचार करतात क� आप�याकडे कोणतीह� साम�ी नाह�;            

आप�याकडे काह� म�ुदे नाह�त. �कंवा आप�याकडे योगदान दे�यासाठ� आपले �वत: चे सामा�यकरण            

नाह�. �हणनू, �वतःला अशा �कार�या अ�याचारांपासनू वाचव�यासाठ�, अशी �वच�लत प�रि�थती          

बोल�याची कौश�ये �वक�सत करणे चांगले आहे. आता कधीकधी आप�याला एक �यवसा�यक जगात            

सापडले �याची आप�याला एक ��ट�कोन �दसल� पा�हजे, आपण �ल�खत श�दां�वारे ते अ�भ�य�त क�             

शकता, परंतु बोल�यास आपण ते बोल�यास प�रणाम अ�धक चांगले होईल. कारणआप�याला बोलणे हे              

समोरासमोर एक सम�या आहे. मी �हट�या�माणे हे मौ�खक नाह�, पण ते �नरथ�क देखील आहे.              

या�य�त�र�त, यात आणखी एक स�ुवधा आ�ण स�ुवधा आहेत जी आपण इतर �य�ती�या ��त��याची             

अपे�ा कर�याचा �य�न कर�त नाह� तर �याच वेळी आपण या �य�तीस कसे ��तसाद �यावे याब�दल               

अ�भ�ाय �मळव�याचा �य�न करता. जर आपण आप�या नॉनवब�ल श�दाचा अनभुव घेता तर आपण             

�याचे �वचार वाचत असाल तर दसु�या �य�ती�या मनात काय आहे ते काळजीपवू�क पाळले जाईल कारण               

आपण �याला पाह�यास स�म आहात. आ�ण जे�हा आपण बोलता त�ेहा आप�याला मा�हत असते क�              

बोलणे आप�याला काह� �प�ट�करण देखील देतो. �हणनूच संवाद खपू मह�वाचे आहेत, �वचन फार             

मह�वाचे आहेत. �हणनू, एखा�याकडे एक ��ट�कोन आहे आ�ण आप�याला वाटते क� हा �ि�टकोन             

उपय�ुत नाह�, परंतु नंतर आपण आपला �वतःचा �ि�टकोन ठेवू इि�छत आहात आ�ण �यासाठ�             

आप�याला खा�ी करावी लागेल. 

�हणनू, बोलणे आप�याला इतरांना पटवनू दे�यास परवानगी देत,े �या�य�त�र�त, आ�ह� एखा�या�या           

प�ांचे वाचन एखा�या�या ��तावाचे एखा�या�या ��तावाचे कागद वाचू शकतो, परंतु जे�हा आपण �या             

�य�तीशी बोलू शकू त�ेहा आपण �कती आनंद �मळवतो. �हणनू, �पीकर अशा �कारचे �व�वासाह�ता             

आ�ण नातसेंबंध �था�पत कर�यात स�म आहे, परंतु जे�हा आपण माझे प�ुतक वाचता त�ेहा आपण              

कदा�चत क�पना करत असाल, कदा�चत आपण �वचार क� शकता क� कदा�चत एक ��य ��तमा असू               

शकेल. परंतु जे�हा आपण मला पहाल �कंवा जे�हा आपण �पीकर पहाल त�ेहा कदा�चत आप�याला              
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अ�धक उ�साह� वाटत असेल, आप�याला पनु��थान वाटत असेल तर आप�याला नवीन आनंद आ�ण             

आनंद �मळेल. �हणनू, कौश�य �हणनू बोलणे फार मह�वाचे आहे, यामळेु आप�याला एक �कारचे             

�व�वासाह�ता �था�पत कर�यात मदत होते, यामळेु आप�याला नातसेंबंध जोड�यास मदत होत.े आ�ण            

त�ुया इत�या �म� का आहेत? कारण आपण बोलू शकता. जोपय�त लोक एकमेकांना बोलत नाह�त              

तोपय�त �यांना समजत नाह�. �हणनूच असे समजा क� दोन लोक आहेत आ�ण ते बोलत नसतात परंतु ते                 

ए�सच�ज करत आहेत. श�दांचे देवाणघेवाण करणे, प�ांचे देवाणघेवाण करणे, कदा�चत एखादा अचानक            

काय� पणू� होऊ नये, जेणेक�न दोन दर�यान समोरासमोर सामना केला जाईल, �हणनूच बोलणे, बया�च              

�व�वासाह�तचेे, खपू मह�वपणू� आ�ण इतर गो�ट� अशी अनेक उदाहरणे आहेत. बोल�याशी संबं�धत काह�             

इतर स�ुवधा अस�याने, आ�ह� �हणत आहोत क� बोलणे �वाभा�वकआहे. जसे आ�ह� �हटले आहे क� हे                

एक �कारची �वावलंबी आहे, आपणास मा�हत आहे क� आपण �या लोकांना आवडत आहात �यांना              

�यां�या भाषणामळेु �यां�यावर �ेम का आहे. एखा�या �व�श�ट वा�यांशावर �कंवा �व�श�ट एका            

�वचारप�धतीवर जोर दे�यासाठ� �यांनी �या �कारे काह�तर� सादर केले �या�कारे ते कशा �कारे             

उपि�थत असतात �या�कारे �यांचे श�द फेकून दे�या�या कारणामळेु, �यांना वाटते क� ते आप�याला             

खा�ी दे�यास स�म आहेत. तर, आपण पहात आहात क� आपण काह� �नि�चतपणे �ल�हत आहात,              

आपण आपले �वचार �य�त क� शकता, परंतु जे�हा आवाजाचा घटक संबं�धत असेल त�ेहा आपला              

आवाज येथे संबं�धत आहे. �हणनू, जे�हा आपण बोलता त�ेहा काय होत,े ते खरोखरचआप�या आवाजात               

बोलतवेेळी एक मह�वपणू� भ�ूमका असत.े आ�ण आवाजा�या स�ुवधेमळेु आपण आप�या भावना �य�त            

क� शकता. जे�हा आपण �ो�धत असाल �कंवा जे�हा आपण दःुखी असता त�ेहा, जे�हा आपण आनंद�               

असता, जे�हा आपण �वच�लत असता, जे�हा आपण �नराश होते त�ेहा, जे�हा आपण �नराश होतात त�ेहा               

जे�हा आपण घाबरता त�ेहा, जे�हा आपण उ�सा�हत होत,े जे�हा आपण उ�सा�हत असता, त�ेहा उ�साह�              

असता त�ेहा जे�हा आपण बोलतो त�ेहा भावना आप�याला आढळतात क� ते केवळ श�दां�वारेच �य�त              

केले जात नाह�त, परंतु एक �कारचे जे�चर क�न �य�त केले जातात, परंतु जे�हा आपण �लहाल त�ेहा                

आपण बोलता त�ेहा भावना खरोखर चांग�या �दसतात. 

तर, भावनां�या गुणव�ेची वा�त�वकता ह� बोल�यातील एक मह�वाचा घटक आहे. �हणनूच, एखा�या            

प�रि�थतीची क�पना करा. आता जर त�ुह� फ�त तमुचा दरूदश�न (TV) मकू (Mute) �पात ठेवला असेल               

तर, आ�ण अथा�तच, आपण सव� ��याकलाप पहात आहात. �हणनू, आपण पहात आहात क� सव�काह�              

चांगले आहे, परंतु जे�हा आपण आवाज गुणव�ा (Audio) जोडता त�ेहा ते अ�धक आकष�क बनत.े              

आप�याला क�पना आहे क� जे�हा या जळु�या थेट पाह�याची आम�याकडे स�ुवधा न�हती त�ेहा आ�ह�              

समालोचना ऐक�यासाठ� वापरले आ�ण आपणास ट�काकार मा�हत होता. अशाच �कार�या गुणव�ेमळेु           

�या �णी �याने संपणू� प�र��य दश��वणार� एक �ो�या �हणनू �च��त केल�, �याने देखील आरोप केले.               

बॉल कसा फेकला गेला आ�ण कसा फलंदाजांनी ��त��या �य�त केल� आ�ण �े�र�क कसेह� ते च�कत               

झाले. �हणनू, ते इतके मह�वाचे का होते कारण �पीकर �कंवा ट�काकार �या�या श�दां�या मदतीने आ�ण               

�या�या आवाजा�या मदतीने सव�काह� दश��वत होते. आ�ण �हणनूच ते खपूच आकष�क झाले आहे, ते खपू               
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आनंददायी झाले आहे. आता, �यामळेु भाव�नक गुणव�ेमळेु बोलणे वेगाने �भा�वत होते, �हणनूच जे�हा             

आपण एखादे नाटक पहाता आ�ण नाटक वाचता त�ेहा फरक असतो. जे�हा आपण पाहता त�ेहा              

आप�याला फ�त �य�तीची ग�त�वधीच �दसत नाह�त तर आपण संवादफेक आ�ण श�द देखील पहाता.             

बोलणे �प�ट आहे, ते अ�धक �प�ट आहे आ�ण ते �प�ट�करणकारकआहे का? आपण भाषण ऐक�यास,               

आप�याला हे समजेल क� �पीकर आपले �दय �याम�ये ठेव�याचा �य�न कर�त आहे. तथा�प, एक              

लेखक �हणून आपण बहुतके लोक �ल�हतो क� केवळ वाचन करायला आवडत नाह� कारण �यात या               

भावनांचा समावेश नाह�. आ�ण �यांना टॉक, लाइ�ह �ेझ�टेशन पाह�याची इ�छा आहे. �हणनू, बोलणे             

�प�ट, अ�धक स�ुप�ट, अ�धक सहज, अ�धक �प�ट�करणीय आहे. 

आता, असे का �हणता येईल क� बोलणे हे आपोआपच आहे? बोलणे हे �वयं�फूत� आहे आ�ण केवळ                

सहजच न�हे तर ते खरोखर �व�वसनीय आहे. जे�हा आपण एखा�या �य�तीशी बोलता त�ेहा आपण              

�व�वास करता क� तो जे काह� बोलतो ते बरोबर असू शकते कारण आप�याकडे दसुर� मदत आहे, दसुर�                 

मदत आ�ण �या�या चेहया�वर असले�या अ�भ�य�ती आहेत. आता जे�हा आपण एक कौश�य �हणनू             

बोल�याब�दल बोलतो त�ेहा आप�याला हे देखील समजले पा�हजे क� हे केवळ �प�ट�करणा�मक नाह�,             

परंतु जे�हा ते सहजतनेे होत.े �हणनू, बोल�या�या हे सहजतनेे गुणव�ा आप�याला ��य�ात असे वाटते              

क� आपण गुंतलेले आहात आपण गुंतलेले आहात. �शवाय. एखाद� प� �लहून आप�याला �लहायला             

लागणारा वेळ कमी होतो आ�ण आपण या भाषणा�या सरुवातीला आम�या संपका�त चचा� केल� आहे क�               

लेखी संदेश ��य�ात �वलंब होऊ शकतो परंतु जे�हा आपण बोलता त�ेहा ते जलद होत.े या�य�त�र�त               

आपणास हा आवाज गुणव�ा समा�व�ट आहे. तर, एखाद� �य�ती दःुखी असेल तर ती आवाजाची गुणव�ा               

वाढत,े जर एखा�या �य�तीला टोनवर राग आला असेल तर तो अनेक टोनसह आपल� मदत करतो. एक                

�य�ती आनंद� आहे, आपण वाइ�ज अनभुवू शकता. जर एखाद� �य�ती �नराश असेल तर आपण पाहू               

शकता क� चेहया�वर�ल भावनेने अचानक �नराशा �कंवा �नराशा कशी झाल� आहे. एखाद� �य�ती             

बोल�याम�ये �कंवा एखा�या पे�ा कमी बोलताना एखाद� �य�ती वा�त�वक �व�पात आपला आवाज            

वापर�यास स�म असेल तर. �हणनूच जे�हा कोणी आप�याला इि�छत �व�पाचे �व�प देऊ इि�छतो,             

त�ेहा आपण प�ुहा कोणीतर� �वर बदल�याचे �नद�श देऊ इि�छत आहात. आपण कोणासह� समथ�न देऊ              

इि�छत अस�यास आप�याला टोन बदल सापडतील. �हणनूच, केवळ टोनची लव�चकताच नाह�, परंतु            

ट�टरची, आपण आ�ण ते अथा�तच, मागा�ने ��तसाद खपू वेगवान आहे. आपण एखा�यास असा संदेश              

देऊन �याला �वलंब क� शकता क� आपण �वलंब होऊ शकतो, परंतु जे�हा आपण दरू�वनीवर �वचारता               

त�ेहा प�ुहा देखील �वलंब होऊ शकतो, परंतु जे�हा आपण समोरासमोर बोलता त�ेहा आप�याला वेळेस              

��तसाद सहज आ�ण चांगला ��तसाद �मळतो. परंतु ल�ात ठेवा, या भाषते बोलणे ह� एक मह�वपणू�               

गुणव�ा आहे आ�ण बया�च लोक �यास गुणव�ा देतात असे �हणतात तर कदा�चत काह� नकुसान झाले               

असेल. आ�ण ते लोक �यां�या आवाजाची कुशलता वाढवू शकतात. आप�याला कलाकार सापडतील ----             

जर आप�याला ते सापडले तर ते �यां�या आवाजाम�ये कुशलतनेे काम करतात. �याच�माणे, �पीकर             

�हणनू देखील आप�याला ह� स�ुवधा आहे. �हणनू, हे हाताळणी नकारा�मक श�द असू शकत,े परंतु काह�               
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वेळा गो�ट� पणू� कर�यासाठ� आपण खरोखरच वेग कमी करणे आव�यक आहे. आपण जे बोलत आहात               

�याचा अथ� कमी करा. �हणनू, बोल�याची स�ुवधा अशी आहे क� आपण आपला आवाज हाताळू शकता.               

आता एक चांगला �पीकर हो�यासाठ� कारण ��येकजण एक चांगला व�ता बनू इि�छतो क� नाह� �कंवा               

नाह�, परंतु कोण एक चांगला �पीकर होऊ इि�छत नाह�. यो�य कारणांसाठ� लोक आ�हाला आठवतात              

आ�ण लोकांना चकु��या कारणा�तव ल�ात ठेवू नये हे आ�हाला पा�हजे आहे. आ�ण �हणनूच �या              

संदभा�त लोकांना असे वाटते क� ते �यां�या बोल�या�या �मतसेाठ� ल�ात ठेवावे, परंतु यश�वी व�ता              

हो�यासाठ� �कंवा �भावी हो�यासाठ� आ�ह� आपणास हे सांगत आहोत क� �यांचे �हणणे असे आहे क�               

"अ�या� जगाम�ये असे लोक आहेत जे बोल�यासारखे काह�च नसतानादेखील बोलतच राहतात आ�ण            

बाक�चे अध� लोक जे बोल�यासारखे खपु काह� असतानादेखील बोलत नाह�त. �हणनूच काह� गट चचा�              

�कंवा �व�श�ट वाद�ववादांम�ये बरेच लोक �हणतात क� मला खरोखर सांगायचे आहे, परंतु मी बोलू शकत               

नाह�. मा�या ��य �म�ांनो, आ�हाला ते बदलणे आव�यक आहे, असे �हणता येत नाह� क� आ�हाला ते                

बदलणे आव�यक आहे, आपण हे सांग�यास स�म असले पा�हजे आ�ण हे कसे श�य आहे. �यासाठ�               

आप�याला समजनू घेणे आव�यक आहे. आपले बोलणे �भावी कसे बन�वणारे घटक आहेत? 

�थम आवाज (�हॉइस) आहे, जे खपू मह�वाचे आहे. आता प�ुहा, जे�हा आपणआवाज ब�दल बोलतो. तर,                

�भावीपणे बोल�या�या ��ट�कोनातनू मी काय चार गो�ट� �वचारात घेतो हे मह�वाचे आहे हे मला सांगू               

�या. समजा मला एक आवाज आला आहे, परंतु मा�याजवळ एक चांगला आवाज नसतानाह� काय होईल               

ते माझे श�द नसतात मी बोलू शकत नाह�. �हणनू, आवाज, श�दसं�ह आ�ण अनुसरण करणे आहे. आता                

��येकास एक अ�तशय चांगल� श�दावल� आहे का? आ�हाला बोलायचे आहे, आ�हाला अशी प�रि�थती             

दश�वायची आहे िजथे आ�ह� काह� गो�ट� शअेर क� इि�छतो, परंतु नंतर आ�ण �वशषेत: इं�जीम�ये              

आ�ण नंतर आ�हाला आढळेल क� आम�याकडे �याब�दल श�द नाह�त. तर, केवळ आवाजच मह�वाचा             

नाह� तर श�दसं�ह देखील मह�वाचा आहे. आप�याकडे कधीकधी चचा� कर�याचे अनेक माग� आहेत.             

एखादा चांगला श�दसं�ह आप�याला कशी मदत क� शकेल आ�ण आ�ह� आपल� श�दावल� कशी             

सम�ृध क� शकतो. ��य �म�ांनो, आप�याकडे फ�त एक �कंवा एक आठव�यात चांगल� श�दावल� असू              

शकत नाह�. ��य�ात श�दसं�ह अस�यासाठ� काह� वष�, म�हने लागतात, परंतु तर�ह� एखा�याचे चांगले             

श�दसं�ह असले तर�ह� �याला �ात नसते क� सव� चांग�या श�दसं�ह कोठे �न�पयोगी आहेत. �हणनू,              

चांगल� श�दावल� असणे चांगले आहे, परंतु �याच वेळी ��येकाला मा�हत असणे आव�यकआहे क� यो�य               

�ठकाणी यो�य श�द कसे वापरावे, अशा �कारे जर आप�याकडे चांगल� आवाज असेल तर आवाज              

कर�याचे वेगवेगळे माग� आहेत आ�ण जसे मी �हणतो तसेच मी �हणेन क� आवाज �हणजे              

मानवजातीला देवाची देणगी आहे. परंतु जे�हा आप�या आवाजाम�ये काह� गुण आहेत �या भाषणात             

आपण चचा� केल� आहे, आप�याकडे आवाज नस�यास ��येक आवाज वेगळा असतो. परंतु सतत             

��श�ण आ�ण �य�नां�वारे आपण आप�या आवाजाची गुणव�ा बदलू शकता आ�ण आपण �यास            

इि�छत प�रणामात बदलू शकता. मग केवळ आवाज आ�ण श�दसं�हच नाह�, तर ��न हा �े�क आहे,               

कोण कोणाशी बोलत आहे आ�ण कोण कोणास ऐकत आहे. याचा अथ� असा क� जे�हा आपण आप�या                
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�म�ां�या गटात बोलता त�ेहा आप�यापैक� बरेच जण ल�ात ठेवतात; आप�याला काह� सम�या नाह�.             

आपणास बोलणे हे नैस�ग�क आहे असे वाटते, परंतु जे�हा आपण औपचा�रकपणे बोलले पा�हजे त�ेहा              

आप�याला �दसनू येईल क� �े�कांचे सद�य खपू मह�वाचे आहेत. कारण आपण �यां�यासाठ� बोलत             

आहात आ�ण आप�याला कसे मा�हत आहे क� कधीकधी आप�या �े�कांना चांगले प�रभा�षत केले जाते,              

�हणजे आधीपासूनच मा�हत आहे क� कोण ऐकत आहे, परंतु काह�वेळा आपण �या लोकांना बोलता              

आहात ते आप�याला मा�हती नसते. तर, �े�क देखील खपू मह�वाचे आहेत आ�ण नंतर शैल� (Style)               

येत.े 

तर, या चार, �भावीपणे बोल�याचे घटकआहेत. आता, जे�हा मी आवाजात बोललो त�ेहा ते �हणाले क�, हे                 

भगवंताचे वरदान आहे, परंतु जे�हा आप�या आवाजावर �नयं�ण नसते. आप�याला मा�हत आहे क�             

आवाजाची गुणव�ा बदलल� जाऊ शकत.े आपला आवाज हा कठोर असला तर�ह� तो �ॅक झाला आहे क�                

नाह�, तो �कती वेगवान झाला आहे �कंवा कशाचाह� �वकास झाला आहे. मला असे �हणायचे आहे क� बरेच                 

लोक �टॅमर आहेत परंतु बोल�यासाठ� आप�याला खरोखर बदल करणे आव�यक आहे, आप�याला            

खरोखर आप�या आवाजात काह� गुण आणणे आव�यक आहे. आ�ण हे श�य आहे क� आपण माझा               

आवाज बदलू शकाल, आपण आपला आवाज बदलू शकत नाह� कारण तो आप�याला देव देत आहे, परंतु                

नंतर आपण बोलता �या मागा�ने कोण�याह� संशया�शवाय बदलू शकता. आप�या �े�कांना खा�ी दे�याचा             

म�ुय हेतू अस�यामळेु आपण इि�छत असले�या पॉ�टची रचना करणे �कंवा करणे होय. आ�ण �या साठ�               

आपण खपू वेगवान बोल�याचा वेग �कंवा खपू मंद गतीने �य�न क� शकता. ते पणू�पणे आप�यावर               

अवलंबनू असते आ�ह� नंतर चचा� क�, आपण जे�हा वेगाने बोलता त�ेहा आ�ण आपण खपू              

आ�म�व�वास बाळगता असे आप�याला वाटते. परंतु जे�हा कधीकधी आप�याला नंतर कळेल क� अ�त             

वेगवान बोलणे ह� आप�याम�ये एक �कारचा भीती आहे �याम�ये आपणास भीती वाटते जे�हा आपण              

�चतंा��ततबे�दल चचा� क�. परंतु जे�हा आपला आवाज वापरला जाऊ शकतो, आजकाल बरेच उपचार             

आहेत �यायोगे आपण वाप� शकता, आपण गुणव�ा बदलू शकता. तर, �य�न आ�ण सात�यपणू�             

��श�ण देऊनह� आपण हे क� शकता. त�ुहाला मा�हत आहे, गायक ते काय करतात? गायकांचा आवाज               

देखील असतो, परंतु �यानंतर सात�याने ��श�ण घेत�यास �यांना ते कसे वापरायचे ते मा�हत असते.              

कधीकधी �यांना परवानगी �दल� जाते �कंवा �यांना उ�च जा�यासाठ� ��श��त केले जाते, कधीकधी             

�यांना ��श��त केले जाते क� ते �यांची �पच पातळी खाल� आणू शकतात. �हणनू, जे�हा आपण न�क�च                

बोलत असाल त�ेहा आपण गायक नाह� सम�या असू शकत नाह�. परंतु आपण चांग�या व��याने चांगले               

व�ता होऊ शकता �हणजे मी असा �वचार करतो क� जो �या�या �वचारांना �प�टपणे �य�त क� शकेल.                

आप�याकडे खपू चांगल� आवाज असल� तर�ह� आप�याला मा�हत आहे, परंतु लोक आप�या भाषणासह             

आप�या भाषणात गुंतलेले नसतात तर आपला आवाज आवाज उठ�वला जातो. �हणनू, आवाज            

हो�यासाठ� आ�ण आप�या मते आवाज कर�यासाठ�, कृपया आप�या आवाजात काह� �प�टता आहे हे             

पहा. आ�ण हा �प�टपणा, उ�साह आण�यासाठ� एक �कारची अ◌ॅ�नमेशनआण�यासाठ� हे �प�ट�करण            

आण�यासाठ� आप�याला मा�या ��य �म�ाचा अ�यास करावा लागेल, कारण सराव एक मन�ुय प�रपणू�             
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बनवतो. आता जे�हा आपणआवाजाब�दल बोलतो त�ेहा आपण श�दसं�ह ब�दल बोलतो जसे क� आ�ह�              

�हटले आहे क� श�दसं�ह सम�ृध हो�यासाठ� द�घ�काळ लागतो. 

कारण आप�याला मा�हत आहे क� श�द श�दकोश, ऑनलाइन वेबसाइ�स येथे �वखरुलेले आहेत, परंतु             

जे�हा �पीकर �हणनू आपण कोणता श�द �नवडणार आहात हे न�क�च मह�वाचे आहे श�द आधीच              

पसरलेले आहेत, श�द �वखुरलेले आहेत. मी प�ुहा एकदा �हणेन क� श�द हे खरोखरच उ�चारणारे श�द               

आहेत जे श�दांना अथ� �दान करतील. �हणनूच श�ेस�पयर काय �हणतो ते मला �मरण क�न �दले               

आहे, जर� असे लोक आहेत �यांना कमी श�द �मळाले आहेत �कंवा �यां�याकडे चांगल� श�दसं�ह नसेल.               

तर, काह� श�दांचे प�ुष सव��कृ�ट प�ुष आहेत. �यास काय �हणायचे आहे ते �हणजे, कमी बोलणे, नंतर                

बोलणे आ�ण काह�ह� अथ� नाह�. तर, जर आप�याला चांगले श�दसं�ह वाटत असेल आ�ण आपण              

आप�या श�दांचा �कंवा श�दसं�हचा यो�य वापर क� इि�छत असाल तर. कृपया समजनू घे�याचा �य�न              

करा कृपया संदभा�वर आधा�रत यो�य �ठकाणी यो�य श�द कसे ठेवायचे ते �शका�याचा �य�न करा. श�द               

आधा�रत आहेत, नाह� का? उदाहरणाथ�, आता संगणका�या �वासामळेु आ�ण सव� श�दांनी आप�याला            

मा�हत असले�या अथा�चे अ�रशः बदल केले आहे. कधीकधी आपण र�सायकलआ�ण संगणक �य�तीला             

श�द र�सायकल ऐक�यासाठ� येतो त�ेहा �याचे वेगळे अथ� असेल. तथा�प, सांगायचे क� फामा��स�टचा             

प�ुहा वापर कर�याक�रता �भ�न अथ� असेल आ�ण पु�हा आपण प�ुहा काह� श�द वापरता त�ेहा ते लोक                

�व�श�ट संदभा�त वापर�यासाठ� ��श��त केले�या श�दाचा अथ� काढ�याचा �य�न करतात. आता, स�ला            

काय आहे? बोलताना प�र�चत श�द वापरणे हा स�ला आहे, कारण आपण सवा�नी असा �वचार केला               

असावा क� लांब हवादार श�द वाप�न मो�या श�दांचा वापर के�याने आप�याला �पीकर �हणनू ��स�ध              

केले जाऊ शकत,े परंतु माझा ��य �म� नाह� कारण प�र�चत असले�या श�दाचा वापर करणे नेहमीच               

चांगले आहे. जोपय�त आ�ण आम�या �ो�यांना समजत नाह� तोपय�त कठ�ण �कंवा मो�या जगाचा अथ�              

नाह�. पढेु दश�क आहेत, आता �े�क आप�या बोल�यावर कसा �भाव पाडू शकतात? 

कधीकधी मी मा�या वगा�त फ�त काह� �व�याथ� असताना मी उ�साह गमावतो, मी आकष�ण गमावतो,              

परंतु जे�हा वग� पणू� होतो त�ेहा नैस�ग�क�र�या एक �कारचा अ◌ॅ�नमेशन असतो, एक उ�साह येतो. आ�ण               

मग जे�हा मला मा�हत असेल क� हे माझे �व�याथ� आहेत आ�ण ते त�ण आहेत. तर, मी हे असे का                   

�हणत आहे ---- आपले �े�क खरोखर आप�या बोल�या�या आप�या भाषणाची �दशा बदलू शकतात.             

तर, आप�याला वय पा�व�भमूी, चव, �लगं, �ो�यांचे �श�ण समजनू �यावे लागेल आ�ण ते आपले काय�               

�पीकर �हणनू सलुभ करेल. घरात त�ुह� खपू आरामदायक आहात का? कारण घरातील सव� सद�य              

प�र�चत आहेत आ�ण आपण �यां�याशी देखील प�र�चत आहात. परंतु जे�हा आपणास लोकां�या एका             

गटाशी �कंवा �ो�यांना बोल�याची गरज असते �याचा आपण प�र�चत नाह�, त�ेहा मला अप�र�चतता             

�कंवा प�र�चतता या दो�ह� गो�ट� बोल�याची �मता �भा�वत करतात. कारण ते आ�हाला मदत करत,े              

आप�या �े�कांचे आकार आप�याला �पीकर �हणनू घेणाया� कारवाई�या काया�त मदत करेल, यामळेु            

आप�याला भाष�ेया श�द �नवडी �नवडीची �नवड कर�यात मदत होईल. परंतु बया�च वेळा आप�याला             

आप�या �े�कांची पा�व�भमूी मा�हत नसत.े �हणनू अशा प�रि�थतीत क�पना करा, �ो�यांची क�पना            
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करा, �ो�यांब�दल �वचार करा आ�ण हे नेहमीच चांगले आहे हे आप�याला ठाऊक आहे, कारण माझे               

�े�क एक��तपणे एक��त होणार अस�याचे वाटते. माझा अथ� असा आहे क� त�ण लोक, �ौढ, मलेु आ�ण                

सव� �कार�या जीवनातील लोक असतील. �हणनू, �या आप�याला �व�श�ट श�दांची �नवड कर�याची            

परवानगी देतात आ�ण अशा �कारे आपण आपले काय� अ�धक सोपे कसे करावे हे देखील आप�याला               

समजेल. �हणनू, ��य �म�ांनो, या वेळी आपण कदा�चत हे समजू शकाल क� बोलणे ह� फ�त नैस�ग�क                

��याच नसते तर ती एक �कारची कला आहे. आ�ण जर ती कला असेल तर ह� कला �शकल� जाऊ शकते                   

ह� कला �वक�सत केल� जाऊ शकते. एक �कारची शैल� बनवनू आपण कसे �वक�सत होऊ शकता?               

भा�षकांकडे �भ�न शैल� असू शकतात? न�क�च ��येक �पीकरची वेगळी शैल� असेल कारण आपण             

�हणतो क� शैल� �हणजे माणसाची आंत�रक आवाज होय. आता जे�हा आपण शैल�ब�दल बोलतो त�ेहा              

ह� वा�त�वकता आप�याला मा�हत असलेल� एखाद� गुणव�ा असते जे�हा कधीकधी आप�याला मा�हती            

असत ेक� साम�ी खपू चांगल� अस ूशकत ेपरंत ुशैल�चे या �पीकर चांगले नाह�त. 

तर, एक समाधानी �वषय देखील अथ�ह�न होईल. �हणनू, मी शैल�, अ◌ॅ�नमेशन आ�ण उ�साह ब�दल              

बोललो आहे. �हणनू, उ�साह - जे�हा आपण आप�या साम�ीम�ये उ�साह आणता त�ेहा आप�या             

भाषणात आप�या बोल�यातील कोण�याह� �व�पात आप�या �े�कांना आनंद होईल आ�ण आप�या           

�े�कांचे चेहरे �दव��माणे �का�शत होतील त�ेहा आप�याला खपू आनंद होत नाह�. हे आप�याला खरोखर              

खपू समाधान देत.े तर, आ�ण नंतर आप�या शैल�ची आणखी एक मह�वपणू� वै�श��य अशी आहे क�               

आपण जे काह� बोलता ते चांगले �ा�त केले पा�हजे. शवेट�या खंडपीठावर असले�या �य�तीची �कंवा              

ऑ�डटो�रयम�या शवेट�या ओळीत �वचार करा. �हणनू, आपण हे ऐकणे आव�यकआहे क� आपण ��य              

आहात. अं�तम रांगे असले�या शवेट�या रँकम�ये ते लोक देखील ऐकतात क� ते कसे श�यआहे? अथा�त,                

माय�ोफोनने चम�कार केले आहेत, परंतु माय�ोफोन केवळ माय�ोफोन आहेत. ते खरोखरच आपला            

आवाज आहे जो माय�ोफोनम�ये ठेवला जात आहे. तर, आपले ऑ�डय�ब�लट� ले�हल (Audibility            

Level) यो�य आहे क� नाह� हे आप�याला आगाऊ तपासणे आव�यकआहे. आ�ण या�य�त�र�त, शैल�ची              

आणखी एक मह�वपणू� गुणव�ा आहे: जे�हा आपण स�ुवातीला येतात त�ेहा आप�याला काह� �पीकर             

सापडतील, नाह�? मी नेहमी असे �हणत आहे क� ��येक �पीकर स�ुवातीस िजंकतो �कंवा हरतो. �पीकर               

कसा असतो, �पीकर कसा बोलतो आ�ण �याचे आवाजात कसे बोलते ते कसे बोलत.े जर एखाद� �य�ती                

केवळ एका �वरात फ�त एक �वरात बोलल� तर एक�या �व�पात तो खपू कंटाळवाणे होईल. �हणनू,               

आप�या आवाजा�या सहा�याने आपण काह� बदल आणू शकता �यामळेु आपण �हणत आहात            

�या�माणे आपण �नि�चत गुणव�ा आ�ण बदल कमी कर�याचा �य�न क� शकता आ�ण न�क�च             

आप�याला एक चांगला �पीकर बनवेल. ��य �म�, बोलणे एक कला आहे, प�ुहा मी �हणतआहे, परंतु ह�                 

कला �वक�सत केल� पा�हजे आ�ण ती कशी �वक�सत केल� जाऊ शकत?े हे केवळ जाणनू घे�या�वारे               

�वक�सत केले जाऊ शकत,े आप�याला �व�श�ट �पीकर बन�वणार� �व�श�ट मा�हती कोणती. मी माझा             

भाषण बंद कर�यापवू�, बे�जा�मन �ँक�लन, एक ��स�ध लेखक, एक ��स�ध दाश��नक, एक ��स�ध             
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शा��� काय �हणतो ते मी प�ुहा सांगू इि�छतो: "यो�य �ठकाणी यो�य गो�ट सा�गणे मह�वाचे आहे,               

पण मोहक �णी चकु�ची गो�ट सा�गणे टाळणे हे अजनू अवघड आहे ". 

वेळ खपु मोहक असत,े परंतु आपण खरोखर �कती मोहक आहात हे आपणास आढळेल क� ��येक वेळी                

आ�ण नंतर आप�यासमोर �े�कांचे एक सम�ु आहे, परंतु आप�याला �यांचे �नयं�ण करावे लागते आ�ण              

आप�याला आप�या प�ाने िजंकणे आव�यक आहे आ�ण केवळ औपचा�रक प�रि�थतीवरच नाह�. परंतु            

आपणास अशा अनेक प�रि�थतीत सामोरे जावे लागेल िजथे आपण आप�या बोल�या�या �मत�ेया            

सहा�याने �वजय �मळवाल आ�ण आपण �वत: ला केवळ चम�कारच आणू शकणार नाह�, परंतु आपण              

�पीकर आ�ण �वत: �या दर�यान एक �कारचा संबंध तयार कर�यास मदत कराल. खपू खपू ध�यवाद. 
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सॉ�ट ि�क�स  

(Soft Skills) 

डॉ. �बनोद �म�ा, 

मान�वक� व सामािजक �व�ान �वभाग, 

इं�डयन इंि�ट�यटू ऑफ टे�नॉलॉजी, �रक� 

�या�यान – 47 

मौ�खक सादर�करण, भाषण आ�ण वाद�ववाद 

 

स�ुभात! मागील �या�यानात, आ�ह� बोल�याचे कौश�य �कंवा बोल�याचे मह�व सां�गतले. तथेे आ�ह�            

बोल�यात गुंतले�या �व�वध घटकांब�दल बोललो. चांग�या व��याला संधी कशी �मळते यावर आ�ह�            

�काश टाकला. 

आ�ण मग आ�ह� �व�वध सं�थांम�ये बोल�या�या प�रि�थतीब�दल बोललो, आपण बया�चदा - संभाषण,            

गट चचा�, बैठका, मलुाखती, वाटाघाट� या �वषयांवर चचा� करता. परंतु काह� इतर गो�ट� देखील              

आप�याला समज�या पा�हजेत. उदाहरणाथ�, आपण एक कम�चार� �हणनू �कंवा एक मह�वाकां�ी त�ण            

�हणनू आपण �वचार करत असाल; मौ�खक सादर�करण मह�वाचे आहे �कंवा सं�थेम�ये मौ�खक            

सादर�करण का आहे, कम�चाया�साठ� अ�धक चांगले, आ�ण अ�धक उ�पादन�म हो�यासाठ� एक घटक            

�कंवा �नकष. आता एक प�रि�थती त�डी सादर�करण आहे. प�ुहा, इतर भाषण आ�ण नंतर वाद�ववाद              

आहेत. ��य �म�ांनो, एकदा का त�ुह� नोकर� केल� क�, बोल�या�या �क�येक श�यता आहेत. आता हे आहे                

--- आपण केवळ आप�या टेबलावरच मया��दत नाह�, आपण कधीकधी लोकांना संबो�धत करता. आपण             

बया�चदा लोकांना खा�ी दे�यास �व�ृ केले आहे, बया�चदा आप�याला �यांना सांगणे आव�यकआहे कारण              

सव� बोल�याची प�रि�थती एकतर मा�हती देणे �कंवा समजणे हे आहे. या दो�ह� प�रि�थतींम�ये             

आप�याला चांगले बोल�याची �मता आव�यक आहे. आता, आपण मा�हती देत असताना, आपण �यांना             

खरोखर काह�तर� नवीन सांगत आहात; एकतर नवीन उ�पादनास लॉ�च होणार आहे, �थम आपण             

आप�या �वत: �या काय�संघास याब�दल जाणनू घेऊ इि�छता �कंवा आपण �यांना काह� नवीन धोरणे,              

उ�पादने, काह� वेळा समजनू घे�यास देखील इि�छत असाल तर �यां�याशी �यवहार करणे �ाहक �कंवा              

इतर मागा�नी ते आपणास बोल�याची या सव� प�रि�थतींसाठ� इतर संकाय सद�यांशी उपचार कर�त             

आहेत. आता, बया�च �संगी जे�हा आपण �यांना मा�हती देत आहात, त�ेहा आपण फ�त बोल�या�वारे              

�यांना केवळ मा�हती देत नाह� परंतु आपण एखा�या उ�पादनाब�दल बोलतआहात �कंवा आपण ���या              

समजावनू सांग�याचा �य�न कर�त अस�याचे देखील दश�वू इि�छत आहात. तर, या सव� गो�ट�ंसाठ�             

आप�याला त�डी सादर�करण आव�यक आहे. आता आपण �वचार करत असाल; त�डी सादर�करण            
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खरोखर काय आहे. आतापय�त, फ�त शाळे�या �दवसांपासनू आप�या महा�व�यालयीन �दवसांपय�त,          

आपण कदा�चत वाद-�ववाद आ�ण चच�त येऊ शकता. परंतु मग, या मौ�खक सादर�करणाचे काय आ�ण              

या मौ�खक सादर�करणाचे �व�वध वै�श��य काय आहेत ते आपण पाहू आ�णआपण भाषणांम�ये भाषण              

करणार आहोत; यश�वी मौ�खक सादर�करण कसे �मळवायचे आ�णआ�ह� ते एक चरणब�ध क�. आता              

आपण सवा�नी हे समजनू घेतले पा�हजे क� त�डी सादर�करणे �दल� जाऊ शकतात कारण पवू� आ�ह�               

�े�कांब�दल बोलत होतो; हे नाह� का. आप�या सं�थेम�ये; आपल� �े�क न�क�च, संघटना सद�य             

असतील, परंतु गरजांम�ये, गरजेनसुार आ�ण अथा�तच प�रि�थतीनसुार, �यां�या प�रि�थतीत         

वेगवेग�या �कारचे �ोते असतील �या प�रि�थतीत प�ुहा �यां�यात असतील. आ�ण, जर पवू��या            

भाषणात �ो�यां�या सद�यांसारखे आपण सां�गतले तर ते �यां�या वय, आकार, �यांचा �वाद, �यां�या             

शै��णक पा�त�ेया आवडी आ�ण नापसंतांनसुार बदलत नाह�त. तर, कधीकधी प�रि�थतीवर अवलंबनू           

राहून त�ुहाला लहान गटाम�ये बोलावे लागेल; परंतु कधीकधी आप�याला मौ�खक सादर�करण मा�हत            

असते कारण ते खरोखरच �यावसा�यक असत;े �हणनू, जे�हा आपण मौ�खक सादर�करण �यायचे �कंवा             

मौ�खक सादर�करणाब�दल �वचार करतो �यावेळी त�डी सादर�करण �हणजे काय हे समजनू घेणे            

आव�यक आहे क� �ो�यां�या लहान गटाला मौ�खक सादर�करण �दले जाऊ शकते. तर, या �या�यानात              

आपण भाषणां�वारे आ�ण अथा�तच वाद�ववादां�वारे मौ�खक सादर�करण वेगळे करणार आहोत. तर,           

जे�हा आपण मौ�खक सादर�करण �वचार करता. 

आता जे�हा लोकांची सं�या लहान असेल त�ेहा काय� अ�धक आ�हाना�मक होईल; आपण �वचार करत              

असाल क� इथे का आहे; समजा आपण केवळ 10 लोकांसाठ� सादर�करण देणार आहात; आपणास हे 10                

लोक सापडतील, ते याब�दल फारच �च�ंतत आहेत, ते �पीकर काय बोलू इि�छत आहे हे जाणनू घे�यास                

उ�सकु आहेत. आपण �या ��येक श�दाने बोलू शकाल �या ��येक श�दाने ते ऐकतील. आ�ण ल�ात ठेवा,                

हे केवळ मा�हतीपणू� नाह� कारण आपण �पीकरने काय �नण�य �यावे आ�ण बोलणे कसे असावे याचा               

आपण �नण�य �याल. �हणनू, जे�हा आपण त�डी सादर�करणाकडे जाल त�ेहा आप�याला हे समजनू �यावे              

लागेल क� हे मौ�खक सादर�करण आ�ण �वशषेतः लहान लोकां�या गटासाठ� अ�धक आ�हाना�मक            

असेल. ते खरंच त�ुहाला खरोखरच ऐकत आहेत �हणनूच बरेच तयार� आव�यक आहे. �हणनू जे�हा              

आपण मौ�खक सादर�करण तयार कर�या�वषयी बोलतो त�ेहा आपण अ�धक चचा� क�, परंतु येथे मी              

फरक दश�वू इि�छतो. आता मौ�खक �ेझ�टेशनम�ये आप�याला आढळेल क� हे भावनांपे�ा खपूच भरलेले             

नाह�, हे �ेझ�टेशन आहे कारण �ेझ�टर �हणनू; आपण एक ��ततुकता� आहात; ��ततुकता� हा �पीकर आहे               

जो ��य�ात एक लहान प�रभा�षत लोकां�या गटाशी बोलणार आहे आ�ण जर तो मा�हतीपणू� असेल तर               

लोक �याची प�ुट� केल� जाणार नाह�त �कंवा ते याब�दल सव�काह� मा�हत होईपय�त ते सहमत होणार               

नाह�त. हे मा�हतीपणू� अस�यापासनू, आप�याला फ�त काह� अ◌ॅ�सचा वापर कर�यास मदत करणे            

आव�यक आहे, नवीन उ�पादन लॉ�च केले जाणार आहे आ�ण लोकांना याची मा�हती नाह�. �हणनूच,              

आपण �वाभा�वकपणे �यांना दश��व�याचा �य�न कराल आ�ण जे�हा आपण �यांना �ा�फकल दश��वत            

असाल, �यासाठ� ि�ह�यअुल सहा�य मु�य�वे असू शकतात, आप�याला मा�हत आहे क� आपण चाट�ची             
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मदत घेऊ शकता; आपण �ाफची मदत घेऊ शकता; आपण वेगवेग�या �व�पात वेगवेग�या �व�पाची             

मदत देखील घेऊ शकता, आपण �च�पट ि�लप देखील आणू शकता �कंवा आपण �यांना कुठूनह� �ा�त               

केलेला थेट डमेो देखील �दान क� शकता. �हणनू, असे करताना कारण ��य साधने तथेे आहेत आ�ण                

लोक आ�ण या ि�ह�यअुल अ◌ॅ�समुळे ते आप�या �ो�यां�या सद�यांची िज�ासा पणू� करतात आ�ण             

जे�हा ते संतु�ट होते त�ेहाच ते ऐकतील. �हणनू, जे�हा आपण मौ�खक सादर�करण देत असाल त�ेहा               

आपण या सहा�यां�या मदतीने मदत क� शकता आ�ण हे सादर�करण आप�या सादर�करणास सलुभ             

कर�यासाठ� जात आहेत कारण जर ती मा�हतीपणू� सादर�करण असेल तर ते मा�हतीपूण� असू शकते �कंवा               

हे आप�याला �ेरणादायी असू शकते कारण आप�याला पा�हजे आहे. आपण �ेझ�टेशन का देत आहात              

कारण आपणास हे लोक फ�त मा�हत असणे आव�यक नाह� तर दःुख �य�त करणे, परंतु आपला               

�ि�टकोन �वीकारणे �कंवा आप�या �वतका��या ओळखीसह �वीकारणे, �हणनूच हे �ाफ कोणते आहेत,            

या ि�ह�यअुल अ◌ॅडसेसम�ये कोण�याह� �कारचे चाट� आहेत कारण या �ेझ�टेशननंतर आपण �नण�य            

घे�यास स�म असाल. �हणनू, ��येक �ेझ�टेशनसह काह� �नण�य घे�यात आले आहेत. समजा तु�हाला             

तमु�या सं�थेतील कागदाचा उपयोग कमी करायचा आहे आ�ण �याक�रता, आजकाल मा�हत आहे क�             

आधी उपल�ध असले�या �व�वध प�धती आहेत, जे�हा लोक �यां�या काया�लयात जाताना ल�ात            

ठेवतात, �यां�याकडे उपि�थती न�दणी होती, ��येकजण साइन इन करते आ�ण काह�वेळा �कंवा काह�             

लोक, काह� लोक �कंवा ��ड �हणनू काह� लोक साइन इन करणे देखील �वसरले असते परंतु आता �यांनी                 

एक नवीन यं�णा �वक�सत केल� आहे आ�ण या नवीन तं��ानामळेु आपण उपि�थत असले�या या              

बायोमे��क �णाल�शी प�र�चत आहात. येणाया� �दवसांम�ये कदा�चत काह� नवीन गो�ट� असू शकतात.            

या नवीन यं�ां�माणेच आम�या कम�चाया�समोर आम�या कम�चाया�पढेु आप�या सव� सम�यांसमोर या           

सव� गो�ट�ंचा �वचार कर�याआधी आप�याला �यांना खा�ी पटवावी लागते आ�ण जे�हा आपण मौ�खक             

सादर�करण करतो त�ेहाच आपण कागदावर कसे राहू शकतो, आपण कसे बनू शकतो एखा�या �व�श�ट              

मशीनचा वापर क�न एक �व�श�ट उ�पादन जे आपण संपणू� चचा� त�डी सादर�करणा�या सहा�याने सादर              

करता. आ�ण या त�डी सादर�करणानंतर आपण �या समहूा�या समहूाशी चचा� केल� �या समहूा�या             

सद�यांची संमती घेत�यानंतर आपण �नण�य घे�याची ि�थती घेतल� आहे, परंतु जे�हा त�डी            

सादर�करणात जा�त आ�हाना�मक गो�ट समा�व�ट केल� जाते त�ेहा ल�ात ठेवा क� त�डी सादर�करण             

�दले आहे; आप�याला आढळेल क� काह� ��न असतील कारण या सव� लोकांना; या �नण�य ���येचा एक                

भाग कोण आहे; ते �वत: ला खा�ी देतात क� कोणीह� अ�व�वासू होऊ इि�छत नाह� आ�ण �ेझ�टेशन                

देणार� �य�ती �हणनूच �यांना मनाने मनाने भरवसा ठेवणे ह� आपल� म�ुय जबाबदार� आहे, हो ना?               

�हणनूच, �नण�य घे�या�या ���येस कारणीभतू ठरेल क�, हा ��नो�र स� यो�य�र�या वापरला जातो,             

कारण ��ततुीकरणास �थम �वत: ला चांगले मा�हती असणे आव�यकआहे, �याने अशा प�धतीने तयार              

केले पा�हजे आ�ण ते ते कसे क� शकते नंतर चचा� देखील केल� जाईल आ�ण जे�हा या ��नाची पतू�ता                  

होईल त�ेहा �या ��नांची पतू�ता होईल, तो संभा�य उ�रांचा �वचार करेल कारण �यात एक मह�वपणू� कृ�य                

आ�ण मह�वपणू� कृ�य आहे, याचा अथ� मी आप�या सद�यांना संत�ुट क�न घेतो एक चांगला �नण�य. तर,                

हे सव� मौ�खक सादर�करणांब�दल आहे, परंतु जे�हा आप�याला मौ�खक सादर�करण म�ये सहभागी होणे             
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आव�यक आहे त�ेहा आप�याला आढळेल क� या ��ततुीचा सद�य �हणनू आपण या ��ततुीकरणा�या             

सद�य �हणून नाह� तर केवळ या �ेझ�टेशनचे �ो�या �हणूनच आपल� जागा देखील; कधीकधी आपण              

सादर�करण दे�याची अपे�ा करेल, एखाद� �य�ती �ेझ�टेशनमधील �ो�यांम�ये फ�त सद�य असेल तर            

�वत�रत करणे आव�यक आहे. कारण अ�धकार� �हणनू ते काय करतात? ते �यां�या लोकांसाठ� एक              

सादर�करण देतात, मी �यां�या य�ुनट�या लोकांसाठ� आ�ण �या य�ुनट�या डो�यासाठ� आहे. ते �यां�या             

�वत: �या �वभागांम�ये एक आणखी सादर�करण देखील देईल; याचा अथ� असा क� आपण संधी �कंवा               

संधी देखील देऊ शकता िजथे आप�याला त�डी सादर�करण देखील �यायचे आहे. आता आपण �वचार              

करत असाल; आप�याला ��ततुीची आव�यकता असणाया� �भ�न �संगांम�ये ��य�ात काय असू शकत.े            

��येक सं�थेत आप�याला असे आढळेल क� आप�याला बजेट तयार कर�यास सां�गतले जाते क� नाह�?              

आप�या �वभागासाठ� बजेट, आप�या �वभागासाठ� बजेट; आप�या य�ुनटसाठ� बजेट, परंतु जे�हा आपण            

बजेट तयार केले�या लेखी �व�पात तयार केले असेल आ�ण आपण इतर सद�यांना खा�ी दे�यास तयार               

असाल तर आप�याला एक लहान सादर�करण �यावे लागेल. तर, हे सादर�करण देखील बजेट सादर�करण              

अस ूशकत.े 

�हणनू, जे�हा आप�याला सादर�करण �यावे लागते त�ेहा आप�याला समजू लागणे आव�यक आहे.            

�हणनू, आप�याला एक �कारचे बजेट सादर�करण �यावे लागेल आ�ण �यासाठ� आपण �वत: ला हात              

लावावे, परंतु जे�हा मी यापूव� सां�गतले होते त�ेहा आप�याला केवळ बजेट सादर�करण तयार करतानाच              

काळजी घे�याची आव�यकता आहे, परंतु आप�या भ�ूमका कशा बदलत आहेत याची अपे�ा करताना             

सं�था, सं�थांम�ये, कधीकधी आप�याला सं�थेम�ये एक सादर�करण �यायचे चांगले असते परंतु काह�            

वेळा; जे�हा आपण बाहेर�या लोकांना �ेझ�टेश�स �या�या लागतात; �हणजे सं���त मा�हती�या           

�व�पात असू शकत,े उ�च पद�त लोकांना काह�वेळा �यांना संबो�धत करावे लागतात, �यांना            

वेगवेग�या �े�ांपासनू लोकांना त�ड �यावे लागते. तर, कधी लोकांना, कधी �ेससाठ� ह� एक सं���त              

मा�हती असू शकते तथेे आप�याला बोलणे देखील आव�यक आहे आ�ण या सव� प�रि�थतींम�ये �भ�न              

मया�दा आहेत. आप�या सं�थेम�ये आपण सादर करता ती सादर�करण आपण �ेसला सं���तपणे            

सां�गतले पा�हजे त�ेहा नैस�ग�क�र�या आप�या श�दांम�ये फरक असतो; आपले बोलणे आपले एकूणच            

आप�याला मा�हत आहे क� वण�न वेगळे असेल कारण ते इतरांसाठ� आहे. तर, कदा�चत �ेससाठ� �ी�फंग               

होऊ शकेल; कधीकधी आप�याला �व�े�यांना �कंवा संघटनांना एक सादर�करण देखील �यावे लागते,            

आपण �यांना वेगवेग�या �कार�या �व�े�यांकडे �भ�न �कारचे �व�ेते सापडतील. तर, समजा काह�तर�            

नवीन धोरण जाह�र केले गेले आहे जे काह� नवीन धोरण अंमलबजावणी आ�ण तयार केले गेले आहेत.                

तर, आपण �यांना स�ूचत क� इि�छत आहात. �हणनू, आपण �व�े�यांना थोड�यात मा�हती दे�यासाठ�             

जाऊ शकता. काह�वेळा, आप�याला वेळोवेळी देखील आढळेल कारण आप�याला मा�हत आहे क� आ�ह�             

सं�थां�या जगात राहतो, िजथे आ�ह� �गती अ�ययावत क� इि�छतो, आ�हाला काय झाले आहे, �कती              

काम केले आहे आ�ण �कती ते केले आहे अ�याप बाक� आहे. �हणनू, अ�ययावत कर�यासाठ� कारण               

आप�याला सं�थांम�ये मा�हत आहे ते आपण देत असले�या मा�हतीवर खरोखर अवलंबनू आहे. �हणनू,             

 428  



वेळोवेळी मोज�यासाठ� �कती माणसे आ�ण सा�ह�य आव�यक आहेत हे ठर�व�यासाठ�. तर, कधीकधी            

आप�याला आप�या व�र�ठ अ�धकाया�ना देखील थोड�यात सांगावे लागते. तर, येथे सं���त मा�हती            

वेग�या �व�पात असेल; आप�याला मा�हती �दल� जाईल, आपण �यांना सांगू शकाल, परंतु हे सव� करत               

असताना ल�ात ठेवा; ते खरोखरच आप�या बोल�यासारखे आहे; ते असे आहे कारण आप�याला मा�हत              

आहे क� कदा�चत तो सव� काह� वाच�याची ि�थती नसेल तर आपण �ल�खत आव�ृी सब�मट कर�त               

असताना; आपण �याला बोलनू ते अ�भ�य�त करणार आहात. आपणास बोल�याची �कंवा �ेझ�टेशन            

दे�यासाठ� आव�यक असले�या दसुया� प�रि�थतीत; ��श�णा�या हेतसूाठ� देखील, वेळे�या वेळा,          

भत�साठ� हेतू नसतात. तर, आप�याला असे आढळेल क� तथेे काह� प�रि�थती आहेत िजथे नवीन लॉट,               

सहा�यक �यव�थापकांचा एक नवीन गट आप�या सं�थेम�ये सामील झाला आहे आ�णआपण य�ुनटचे             

�मखु आहात; �यांना माह�त नाह�; आपण �यांना आधीच �दान केले असले तर� �यांना आता काय करावे                

लागेल; �ल�खत साम�ी आपण �यांना �दान के�या आहेत, �नद�शांचा एक संच, परंतु नंतर आप�याला              

�यांना संबो�धत कर�याची आव�यकता आहे. �हणनू, असे काह� वेळा आहेत जे�हा आप�याला �यांना             

संबो�धत कर�याची आव�यकता असते आ�ण काह� सं�थांम�ये �यांचे एक अ�भमखुता काय��म असत;े            

जे�हा आपण एखा�या �व�श�ट सं�थेसाठ� एखा�या �व�श�ट सं�थेत �वेश घेत असाल; कदा�चत            

आप�याला असे वाटले असेल क� एक प�र�थीती काय��म असू शकेल िजथे ते प�रसर �वषयी इतर               

��याकलापां�वषयी अ�यास�मांब�दल आप�याला स�ूचत करतील. आता, या सव� प�रि�थतींम�ये,         

कारण आप�याला मौ�खक सादर�करण हे वा�त�वकतचेे वण�न आहे, हे वा�त�वकतवेर आधा�रत आहे, हे             

खपू त�यपणू� आहे. �हणनू, आप�याला ��श�णा�वारे �यांना अ�भमखुतां�वारे मा�हती �दान करणे           

आव�यक आहे; शै��णक सं�थांमधील वेळोवेळी खास क�न �श�कांसाठ� देखील तु�हाला हे आढळेल; ते             

ओ�रएंट �ो�ॅमसाठ� देखील पाठ�वले जातात; हे एक उ�देश आहे क� �यांना काह� नवीन �ान �मळेल,               

नवीन धोरणांब�दल, नवीन ���यांब�दल आ�ण भरती कर�या�या हेतनेू �यांना अ�धक अ�ययावत केले            

जाईल. तर, आपला बॉस; �हणजे, �लेसम�ट अ�धकार� �कंवा जे काह� असेल त;े ते �यां�या �व�या�या�ना               

काह� �टपा �दान करतील; जे �नवड�यासाठ� जात आहेत �कंवा �यांना परदेशात जा�यासाठ� वेगवेग�या             

सं�थांकडे जावे लागणार आहे. बया�च बी टेक्; एम टेक, पदवीधर, पद�य�ुर पदवीधर, वेगवेग�या             

वै�श��यांसह लोक आहेत तर �यासाठ� आप�याला प�ुहा संबो�धत करणे आव�यक आहे. जे�हा आपण             

नवीन उ�पादन लॉ�च करणार असाल त�ेहा आप�याला मौ�खक सादर�करण कर�याची श�यता खपू            

मह�वाची ठरत.े कारण आप�या बया�च जबाबदाया�म�ये तथेे असले�या इतर उ�पादनांशी �पधा� कशी            

करावी याम�ये समा�व�ट आहे. इतर लोक आ�ण इतर सं�थांवर�ल अ�त�र�त �कनारा कसा �मळवावा?             

�हणनू, या काह� प�रि�थतींम�ये आप�याला लोकांना संबो�धत करणे आव�यक आहे, िजथे आप�याला            

बोल�याची आव�यकता आहे आ�ण ती मौ�खक सादर�करणा�या �पात असू शकत.े पढेु आपण कदा�चत             

त�डी सादर�करण चांगले वाटत असाल तर भाषण का? भाषण मह�वाचे आहेत. 

आता क�पना करा क� त�ुह� तमुची अं�तम पर��ा उ�ीण� करणार आहात, एकतर अशी वेळ आहे जे�हा                

त�ुह� पदवी �मळ�व�यासाठ� जात आहात �कंवा कोणीतर� त�ुहाला पदवी देणार आहे आ�ण पदवी             
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दे�याची सोय आहे. वर, आप�याला आढळेल क� काह� लोक आहेत जे म�ुय अ�तथी �हणनू काम करतात.                

आता आपण आप�या भवनाचे �दवस असताना लहान गटांम�ये �व�याथ�देखील असू शकता, जे�हा            

आप�याला �ववाहाची �कंवा प�रि�थती असते जे�हा आप�याला मा�हत असते क� आपण नेहमीच मा�हती             

दे�यासाठ� �कंवा मनाने नेहमीच बोलत नाह�, आपण काह� वेळा मनोरंजन देखील बोलता . 

आता, कधीकधी आप�याकडे एक भ�य �दवस असतो आ�ण �नराशा वाटेल काह�वेळा बोलायचे असते; ते              

आपले नाव �पॉटवर घो�षत करतील. आपण आप�या अनेक �म�ांनाह� आमं��त केले आहे. आता             

आप�याला इतक� �नराशा वाटेल क� आपण अपे�ा केल� नाह� कारण. आता अशी प�रि�थती येऊ शकते               

आ�ण आपण कदा�चत अनेक प�रि�थतीत बोलू शकता आ�ण ते भाषण �व�पात देखील बोलू शकता.              

आता, आप�याला असे वाटत का क� आपण स�म आहात �कंवा आप�याला खरोखर इ�छा आहे क� ते                

आता माझे नाव घो�षत केले गेले नसत,े ते का आहे? �हणनू, आपण तयार नस�यामळेु आ�ण काह�तर�                

चकु�चे होऊ शकते असे आपण �वचार कर�यास �ारंभ करता; आप�याकडे क�पना नाह�त, हे समजनू घेणे               

चांगले आहे; ��य�ात भाषण �हणजे वेगवेग�या �संगांसाठ� भाषणांवर वेगळे �या�यान असेल. परंतु            

इथे मी त�ुहाला बरेच सांगू इि�छतो जे बोल�यापासनू घाबरत आहेत; ते फ�त घाबरलेले आहेत कारण               

�यांना अप�र�चत जमाव�यासमोर बोलणे आव�यक आहे. परंत,ु जर आप�याला भाषण �हणजे काय ते             

समजले तर काय� सोपे होत.े आता भाषण �हणजे बोल�या�या संकाय, भाषणा�या अथ�पणू� श�दात             

बोल�याची श�ती �हणजे तु�ह� बोलत आहात; ते प�ुहा एकदा त�डी सं�ेषण एक �कारचे आहे; हा संवाद                

एक चेहरा आहे िजथे आपण आपले �वचार �य�त कर�त आहात, आपल� मते या भाषणा�या आवाजा�या               

सहा�याने आ�ण आप�या हावभाव आ�ण मदुती�या मदतीने. अनेक �संगी, कारणआपणआप�या घरात             

भाषण देत नाह�. कारण आपण आप�या घरात बोल�याचे �कार अ�यंत अनौपचा�रक आहे, परंतु जे�हा              

आप�याला औपचा�रकपणे बोलणे �कंवा औपचा�रक संभाषण देणे �कंवा बोल� भाषमे�ये औपचा�रक           

भाषण देणे आप�यास बया�च �चतंा आहेत; आप�याला मा�हत आहे क� आपणास असे अनेक अडचणी              

आढळतात क� �यायोगे तो बोलू इि�छत नाह� क� एक याद� समा�त करेल. �हणनू, एखा�या �पीकरला               

�दले�या उ�देशासाठ� �े�कांसमोर बोलणे आव�यक आहे. अथा�त, येथे बोल�या�या सव� �कार�या साठ�;            

प�ुहा आप�याला �याच �कारची प�रि�थती वाटेल आ�ण �याच घटक आपले आवाज, आपले श�दसं�ह,             

आपल� शैल�, आपला हावभाव, आपले पोषण या सव� गो�ट� आव�यक असतील. कारण भाषणावर आ�ह�              

�प�टपणे बोलणार आहोत, आपण येथे खपू जा�त �प�ट�करण देत नाह� हे चांगले आहे, परंतु नंतर भाषण                

आ�ण सादर�करणातील फरक समजनू घेणे आव�यकआहे. सादर�करण करताना; आपणास असे आढळेल            

क� आप�याकडे काह� ि�ह�यअुल सहा�य आहेत �या आपण भाषणात दश�वू शकता हे इतके चांगले नाह�.               

�हणनू, काह� मया�दा देखील आहेत, परंतु �तथे �तसर� प�रि�थती देखील आहे; जे आपण आधीच              

अनभुवलेले आहे आ�ण आप�याला �पीकर �हणनू मा�हत आहे जे प�र�चत असले�या प�रि�थतीवर            

बोलता त�ेहा आपण बया�चदा चांगले अनभुवू शकता. तर आता आपण वाद�ववादांब�दल बोलयूा. आपण             

�व�याथ� �हणनू वाद�ववाद केले असेल, कदा�चत आपण �वजेते देखील असाल, परंतु अशा बया�च             

वाद�ववाद झाले आहेत िजथे आपण यश�वी झाला नसता आ�ण कदा�चत आपण �वचार करत असाल क�               
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अशी प�रि�थती संघटनाम�ये कधीह� येणार नाह� कारण सं�थेम�ये आप�याला वाद�ववाद कर�याची           

गरज नाह�, परंतु जर आपण समजनू घे�याचा �य�न केला तर हानी काय आहे. भाषण आ�ण               

सादर�करणातनू कशी बहस वेगळी आहे. आता, कारण सव� �कार�या चांग�या बोल�याक�रता �यात एक             

मह�वाचा घटक अंतभू�त आहे, आप�याला खरोखर एक तक� श�ुध �मता आव�यक आहे आ�ण ह�             

तक� शु�ध �मता केवळ वाद�ववाद, वाद�ववादां�वारे �वक�सत केल� जाऊ शकते; त�ुहाला मा�हती आहे क�             

लोक यिु�तवाद करतात परंतु �यांना मा�हती नसते; �यांचे तक� कसे ठेवावे �हणनूच शाळे�या             

पातळीव�न; ह� वा�ये आयोिजत केल� जातात आ�ण �व�या�या�ना वाद�ववादां�वारे �यां�या �मता           

आ�ण क�र�मा दश��व�याची अपे�ा केल� जाते. आता, जे�हा आपण एखा�या वाद�ववादात असाल �कंवा             

जे�हा एखा�या वाद�ववादाचे आयोजन केले जाईल त�ेहा आपण कोण�या अपे�ा आ�ण काय करावे असे              

वाटत.े प�हल� गो�ट अशी आहे क� आप�याला एक �कारची तक� श�ुध �मता �नमा�ण करावी लागेल -               

यिु�तवाद�मता; जे�हा वाद�ववाद �वषय घो�षत केले जातात त�ेहा आपण चचा�स�ांम�ये काय घटक            

आहेत त ेकसे करावे त ेमा�हती आप�याला �मळेल. 

त�ुहाला मा�हती आहे; बहुतके लोक, जर �यांना वाद�ववादात रस असेल तर ते �वचार करतील क� अ�या�                

�वचार ���या या �वषयाम�ये आधीपासनूच कशी �दल� जातात. आ�ण कोण�याह� वाद�ववादात           

आप�याला असे आढळेल क� दोन प� आहेत; कधीकधी, वाद�ववाद आहे जी समहू वाद�ववादा�या �पात              

असते आ�ण कधीकधी ह� वैयि�तक वाद�ववाद असते. �हणनू, आपण �नण�य �यावा कारण दोन माग�              

आहेत; एकतर आपण बोलाल �कंवा आपण बोलू शकाल. आता ��न दोन बाजू आहेत. आता ��न असा                

आहे क� आपण �वचार करता क� आपण बोलता. आता, आपणास हे सांगायचे आहे क� आपण बोलायचे                

आहे क� �व��ध बोलणार आहात, परंतु जे�हा आपण एकतर तमु�या�व��ध �कंवा तमु�या�व��ध बोलता             

त�ेहा ते आप�या तका�नसुार एक��तपणे आपले मत �य�त करतात. कारण इतरांपे�ा आप�याकडे �भ�न             

मत असू शकेल परंतु आपण जे बोलणार आहात ते ल�ात ठेवा तथेे �याम�ये तक� असणे आव�यकआहे.                 

हे ता�क� क���या �वक�सत केले पा�हजे, मा�या ��य �म�ाला तक� शा�� आधा�रत असावे. �हणनू, जे�हा             

आपण एखा�या वाद�ववादात भाग घेत असाल त�ेहा आप�याला काह� ���या लागू होतात आ�ण             

अथा�तच आपण नवीन क�पनांम�ये सामील आहात, ठ�क आहे; नवीन क�पना; आपण नवीन            

क�पनांम�ये सामील आहात. आता वाद�ववादांम�ये चांगले कसे करावे आ�ण वाद कशासाठ� आव�यक            

आहेत, एखा�या �य�तीसाठ� वाद�ववाद खरोखर आव�यक आहेत कारण ते कोण�याह� �वषयावर एक            

गंभीर �वचारसरणी �वक�सत कर�यास मदत करते आ�ण �वषयानसुार आ�ह� �व�लेषणाची �व�लेषणाची           

�मता तपास�या�या �मतसे समजनू घे�याचा �य�न करतो त�ेहा संक�पना . आ�ह� ��य�ात �कंवा             

वाद�ववाद आयोिजत करणारे लोक ��य�ात �वषया�वारे एखा�या �य�तीचे मत कसे ��त�ब�ंबत केले            

जाऊ शकतात हे पाहू इि�छतो. �हणनू, वाद�ववाद �हणनू आ�ण आपण मोशनसाठ� �कंवा मोशन�या             

�व��ध काह�ह� असले तर�ह� आप�याला मा�हत आहे; आपण बोलणार आहात आपण एक गंभीर             

�वचारसरणी �वक�सत कर�त आहात. �हणनू, आप�या गंभीर �वचारसरणीसाठ�, आपण आपले �वतःचे           

�वचार मांडत आहात, आपण �वत: चे �वचार मांडत आहात परंतु ल�ात ठेवा क� ते फार तक� शु�ध                
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प�धतीने आहे. लोक फ�त सुरवातीलाच �हणतात क� मी गती�वरोधात आहे क� नाह� हे आप�याला              

ठाऊक आहे; आपण मोशन �व��ध अस�यासह�; आपण प�ुट� करणे आव�यकआहे. आप�याला आप�या             

�वचारसरणीचे �ेय समायोिजत करावे लागेल; आपण असे का �वचारता कारणआप�याला तक� कर�याची             

गरज आहे आ�ण जे�हा आपण तक� करणार आहात त�ेहा; आपण न�क�च त�यांसह तक� करणार आहात,               

काह�वेळा आपण क�पनाश�तीची मदत घेऊ शकता परंतु ह� क�पना अगद� सहजपणे अशी आहे क�              

आ�ह� या सम�येवर अशा �कारे पाहु शकतो क� या वाद�ववाद स�ुवधा �य�तीस परवानगी देते �याचे               

बोल�याचे गुणधम� सम�ृध कर�यास आ�ण कौतकु कर�या�या �मत�ना सम�ृध कर�यासाठ�. आता,           

वाद�ववाद इतका मह�वाचा आहे हे समजनू घे�याचा �य�न क�या; कोण�याह� �वषयावर चचा� आयोिजत             

केल� जाऊ शकते. 

आ�ण आप�याला मा�हती आहे; यावर कोण�याह� �वषयावर; आ�ह� ��य��वारे आपल� इ�छा �य�त क�             

इि�छतो, आ�ह� जे�हा वाद�ववादात भाग घेणार आहोत त�ेहा आपण �या �य�ती�या ��त��या जाणनू             

घेऊ इि�छतो आ�ण बया�चदा �वषय जाह�र केले जातात आ�ण अनेक सं�थांना आमं�णे पाठ�वल� जातात              

आ�ण सं�था �यांचे �व�याथ� �कंवा ��त�नधी पाठवते. आता, या सव� लोकांना �यांनी वाद�ववादात             

सहभागी हो�याआधी बरेच काम करावे लागतील; यश�वी हो�यासाठ�; जे�हा आपणास �वषयाब�दल एक            

�कारचा शोध घे�याची आव�यकता असते त�ेहा आप�याला एक वाद�ववाद �थमच असतो. आता जे�हा             

आपण संशोधन ब�दल बोलता त�ेहा आपण अवलंब क� शकता अशा अनेक माग� आहेत आ�ण आपण               

जाऊ शकता. यापैक� बहुतके �व�या�या�ना ते सोपे वाटते; फ�त Google वर बरेच म�ुदे �मळवा, परंतु               

शवेट� ते जे काह� म�ुदे आहेत तचे आप�याला बोल�याची अपे�ा आहे. �हणनू, आप�याला बया�च              

संशोधन करावे लागतात आ�ण जे�हा आपण संशोधन करत असता आ�ण आपण आपले �वतःचे �वचार              

मांडता; अथा�तच तका�नुसार �याचा पा�ठंबा असणे आव�यक आहे, पण तमु�या मतदानाचा पाठपरुावा            

कर�यासाठ� त�ुहाला काह� डटेा आणावा लागतो आ�ण जे�हा त�ुह� बोलत असाल त�ेहा आप�या             

शाळांम�ये वाद�ववाद होत असले�या �दवसाची क�पना करा, त�ुह� तथेे तथेे शोधू शकता �पीकस�म�ये             

एक �कारचा �व�वास होता. याचा अथ� असा आहे क� हा �ढ�न�चय न श�दां�वारे दश��वला गेला पा�हजे; ते                 

बोलत असताना देखील श�दशः मा�यमातून; जे�हा आपण एकतर याब�दल शंका बाळगू शकाल, परंतु             

जर आपण आप�या �व��ध असाल तर नेहमीच आपण नेहमीच हे स�ुनि�चत केले पा�हजे क� �वरोध               

करणाया� प�ाला �कंवा �वरोधीला आप�या �वचारांना त�ड �यावे लागेल. �हणनू, आपण इतर प�ाने काय              

�हटले आहे आ�ण हे कसे श�य आहे �यावर मात कर�यासाठ� स�ज �हायला हवे. जे�हा आपण फार                

काळजीपवू�क ऐकाल त�ेहाच हे श�यआहे. �हणनू सावधपणे ऐकणे हा वाद�ववादाचा एक भाग आहे आ�ण               

जे�हा आपण �ारंभ करता त�ेहा शवेट� आप�याला मा�हत असते क� ��येक भाषण �ल�ह�याब�दल             

��येक चचा� �ल�हल� जात.े ��येक सादर�करण देखील तयार केले आहे. �हणनू, जे�हा आपण वाद�ववाद              

�ल�हत असाल त�ेहा आप�याला सराव करावा लागेल आ�ण बया�च प�रि�थतीत आप�याकडे कोणीतर�            

माग�दश�न करावे लागेल. �हणनू, कृपया ल�ात ठेवा आ�ण जे�हा आपण आपला वाद�ववादा �ल�हला             

असेल त�ेहा आप�याला खरंच अ�यास करावा लागेल, आपण �कती माग� �य�त कर�त आहात हे यो�य               
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आहे �कंवा काह� बदल आव�यक अस�यास काह� बदल आव�यक आहे. �हणनू, पण आधी आपण              

वाद�ववाद कर�त अस�यामळेु आपण आपले मत कसे ठेवावे हे चांगले मा�हत आहे, परंतु �यापवू� आपण               

या �वषयावर संशोधन क�न आ�ण आप�या भागास आप�या ओळखी�या मागा�ने आप�या मस�ुयाची            

मसदुा कर�याचा �य�न कर�या�वारे आ�ह� बरेच होमवक� क� या. �वचारांचा आता आपण असा �वचार              

केला पा�हजे क� आपण जे काह� बोलता �याचेच आपण पालन केले पा�हजे, जरआपण असाल तर आपण                 

असणे आव�यक आहे, परंतु ल�ात ठेवा क� एक वेळ आहे �याला खंडणीचा वेळ �हणतात. एखा�या               

व��याने वाद�ववाद ऐक�यास; एक वाद�ववाद इतरां�या �ि�टकोनाकडे ऐकतो, तथेेच तो आप�याला           

�नि�चतपणे मा�हत आहे क� आप�याला पॉ�ट मा�हत आहेत आ�ण जे�हा �ववादा�पद वेळ येतो त�ेहा तो               

वाद�ववाद क� शकतो, तसेच असे �दसून आले आहे क� �ववादा�पद वेळ यो�य�र�या वापर�या             

जाणाया�मळेु काह� लोक �वजेते बनले आहेत जर�; स�ुवातीला �यांनी �वत: ला �वजेता बन�याची अपे�ा              

केल� नाह�, परंत ुनंतर काह� गो�ट� आहेत �या आपण वाद�ववादा�या �दवशी केले पा�हजेत. 

तसेच वेळेवर पोहोच�याचा नेहमीच चांगला असतो कारण आपण वाद�ववाद म�ये बोलणार आहात त�ेहा             

आप�या मान�सक, शार��रक आ�ण मान�सक मेकअपम�ये यो�य �म�ण असणे आव�यक आहे. आ�ण            

�यासाठ�, उशीरा नसणे, परंतु वेळेवर �थानापय�त पोहोचणे चांगले आहे; �या वेळी आपण तथेे पोहचता              

त�ेहा तथेे इतर सहभागी देखील आढळतील; �यांचा �वरोध करणा�यांशी कधीह� �यां�याशी �यवहार क�             

नका, कृपया आव�यक असले�या सामा�य सौज�याने आ�ण जे�हा आपले नाव येईल �कंवा जे�हा आपले              

नाव घो�षत केले जाईल त�ेहा कधीह� भेट देऊ नका. तथेे जा, लोकांस नम�कार करा, पॅनेल�या सद�यांना                

नम�कार करा आ�ण नंतर बोलणे स�ु करा. जे�हा आपण बोलणे �ारंभ करता त�ेहा आप�याला समजेल               

क� स�ुवातीला आप�याला काह� अडचणी असू शकतात, परंतु आपण काह� �नि�चत वेळेनंतर बरेच तयार              

केले आहे, �हणजे आपण कमीत कमी �कती मा�हत आहे हे आप�याला समजेल क� आपण आपला भाग                

चांगला कर�यास स�म आहात , पण बोलत असताना; कृपया यो�य गैरवत�नीय वत�नाचा वापर करा              

आ�ण आपण आपल� भाषा खपू �वन� अस�याचे मानता �कंवा असहमत असला तर�ह�; जे�हा आपण              

एखा�या�या �वचारांचे �ववाद कर�त असता त�ेहा देखील आपण �या �कारे बोलता; आप�याला �वत: ला              

एक हानीकारक भाषा वापर�याची परवानगी �यावी लागेल. काह� प�रि�थतींम�ये आपण काह� �बदंू            

�वस� शकता, �हणनूच काह� �वातं�य आहे क� आप�याकडे काह� नोट काड� असू शकतात �याची              

परवानगी आहे परंतु नोट काड�वर आपण जे काह� �लहाल ते यो�य आ�ण ��यमान असावे, अ�यथा असे                

�दसनू आले आहे क� खपू चांगले बोलणारे लोक आहेत जे म�यभागी �वसरतात आ�ण ते काह� माग� आहेत                 

�कंवा आठव�याचा �य�न करतात आ�ण अगद� नोट काड�ह� उपय�ुत नाह�त. �हणनू, मी त�ुहाला स�ला              

देतो क� - त�ुहाला �ववादा�पद वेळेचा यो�य वापर करावा लागेल, परंतु प�ुहा एकदा ल�ात ठेवा; हे                

��त�ुतकरण आहे �कंवा ते वाद�ववाद आहे �कंवा भाषण ह� आपल� बोल�याची �मता आहे जी              

आप�याला अ�धक लाभांश देईल. वाद�ववाद �वषय �भ�न असू शकतात. मी काह� �वषयांचा स�ला देऊ              

शकतो.. 
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उदाहरणाथ�, काह� �वषय खपू शाि�दक असू शकतात, काह� �वषय कदा�चत मनोवै�ा�नक असू शकतात,             

काह� �वषय काह� क�वतांमधील उ�धरण असू शकतात, काह� �वषय इतर ��ोतांकडून असू शकतात             

कारण या सव� �वषयांचा ��य�ात उ�देश आहे debaters �या यो�य ��तसाद. �हणनू, आपण एक �नयम               

�हणनू िजंकणे �कंवा गमावणे आव�यक आहे, परंतु नंतर आपणआपले �वचार �य�त करता �या मागा�ने               

खपू मह�वाचे आहे कारण वाद�ववाद आप�या स�ुवधेस तक� कर�यास परवानगी देते परंतु सव��म             

प�धतीने यिु�तवाद करते आ�ण सौज�याने तडजोड न करताच आपण �वतःला आठवण क�न देतो             

�झवे�टने काय �हटले - सौज�याने एक स�जन �हणनू धैय� �हणनू �च�ह आहे. �हणनूच, आपण              

भाषणा�या कोण�याह� �व�पात सव� भाषण �पीकर �हणनू; ते त�डी सादर�करण �कंवा भाषण            

पर�पर�वरोधी आहे क� नाह� हे आप�याला आप�या �ो�यां�या सद�यांचा �वचार, भावना आ�ण ��तसाद             

�वचारात घेऊन सौज�य राख�याची अपे�ा आहे. 

जर आपण तयार केले, तर जगातील चांगले �पीकर बन�यापासून आ�ण शवेट� �वजेता बन�यापासनू             

आप�याला रोखू शकत नाह�. �वजेते गो�ट� करतात, परंतु केवळ फरकाने. आशा आहे क� आपणास फरक               

समजेल आ�ण आपण आप�या बोल�या�या �व�पात तो �नमा�ण क� जेणेक�न आपण बोलता �या             

मागा�ने, आपण आपले �े�क सद�य आ�ण आप�या �ो�यांना आक�ष�त करणार आहात. खपू खपू             

ध�यवाद. 
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सॉ�ट ि�क�स 

 (Soft Skills) 

डॉ. �बनोद �म�ा, 

मान�वक� व सामािजक �व�ान �वभाग, 

इं�डयन इंि�ट�यटू ऑफ टे�नॉलॉजी, �रक� 

�या�यान – 48 

नाराजपणाचा सामना करणे 

(Combating Nervousness) 

 

शभु �भात, आपण स�या �गत बोल�या�या कौश�यांवर चचा� कर�त आहोत. मागील �या�यानांम�ये            

आ�ह� बोल�या�या �व�वध घटकां�वषयी आ�ण वाद�ववाद, भाषणआ�ण मौ�खक सादर�करणे यासार�या           

�व�वध अ��म बोलणाया� प�रि�थतींमधील फरक �प�ट केला आहे. 

पण मी हे �या�यान स�ु कर�यापवू�, मला तु�हाला एक अ�यंत मह�वाचा ��न �वचा� �या. आ�ण हा                

��न आहे - त�ुहाला कधी नाराज वाटले आहे का? मला मा�हत आहे क� आप�याला हा ��न आवडत नाह�,                  

कारण ��येक भा�षक प�रि�थतीमळेु आप�यापैक� बहुतकेांना नाराज वाटते. बोल�या�या �संग वेग�या           

आहेत आ�ण खासक�न �याने आपले क�रयर स�ु केले आहे, �यां�यासाठ� �चतंा��तपणाचा हा ��न             

अ�धक आहे. मला मा�हत आहे क� आपण इतर �पीकरं�माणे उ�र देऊ शकत नाह�, जे�हा ते आप�याला                

�याच वेळी �वचारतात क� जे�हा आप�याला बोल�यासाठ� बोलावले जाते त�ेहा �कती वेदना होतात. हा              

वाद�ववादाचा �वषय �कंवा त�डी सादर�करण �कंवा भाषण अस�याची श�यता असल� तर�ह�, हा �संग             

आप�याला बया�चदा �चतंा��त करतो. जे�हा आप�याला भाषण दे�यास सां�गतले जाते त�ेहा आपण            

आम�या मागील वेळी, शाळेत �कंवा महा�व�यालयात परत जाऊ या. आ�णआप�याकडे असलेले ��तसाद             

ल�ात ठेवा. मी पवू��या भाषणात �हट�या�माणे खरोखरच तझुी इ�छा होती क�, आपले नाव घो�षत केले               

गेले नसत.े ते काय होत,े का? आपण हुशार आहात, आप�याकडे �ान आहे, आप�याकडे क�पना आहेत,               

आपण ते �य�त क� शकता परंतु तर�ह� आपण घाबरलात. तर, आता, खरोखर घबराहट आ�णआपण या                

�चतंा��ततचेा सामना कसा क� शकतो. आ�ण लोक का घाबरतात? हा ��न मनो�व�ान संबं�धत �कंवा              

कमीतकमी संबं�धत आहे. अथा�तच मनो�व�ान. जे�हा आपण आप�या �म�ां�या गटात बोलता त�ेहा            

आप�याला खपू नैस�ग�क वाटत.े आप�याला कोणतीह� भीती नाह�, परंतु जे�हा आपण 50 �कंवा 100              

लोकांपे�ा अ�धक लोकां�या संमेलनास संबो�धत करणे आव�यक असेल, त�ेहा आपण खरोखरच           

घबराटपणा�या भावना पणू� कराल. आता, हे घबराट �हणजे काय? हे घबराहट खरोखर एक �कारचे भय               
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आहे. आपण घाबरलेले आहात आ�ण हे खरोखरच ह� भीती आहे �कंवा ह� �भतीदायक कारणे आप�या               

सवा�साठ� आहे. 

मी या सव� वषा�साठ� बोलत आहे. पण जे�हा कधीकधी मी एका वेग�या जमावासाठ� बोलू इि�छतो, त�ेहा                

मला काह� �माणात घबराटपणा येतो. परंतु आप�याला मा�हत आहे क� हे नाराजगी सामा�यतः नवीन              

लोकांसह आहे, कोणीतर� �याने अनभुवह�न नसले�या कोणासह �ारंभ केला आहे. तर, ह� घबराहट             

खरोखर एक �कारची �चतंा आहे. आता काय झाले? आपण आप�या भाषणासाठ� केले�या सव��कृ�ट             

तयार� असनूह�, आप�याला बया�चदा असे वाटते क� आपण खरोखरच उ�कृ�ट �वत�रत कर�यास स�म             

नसू शकता. आता ह� एक �कारची �चतंा आहे. आ�ण �चतंा ह� मनोवै�ा�नक ���या आहे आ�ण या                

अव�थेत, आपण क�पना क� शकता क� आपण गाडी चाल�वणे स�ु केले अस�यास आप�याला मा�हत              

नाह� काय झाले? कोणीतर� आप�याला सां�गतले क� आपण �ाइ�ह देखील क� शकता, परंतु प�ुहा एकदा               

आपणास भीती वाटल� होती. कसे? आता या �चतंा��ततचेा ��न आहे कारण आप�याला मा�हत नाह�,              

आपण घाबरलेले आहात; ह� एक �कारची �चतंा आहे, नाह� का? तर, हे एक �कारचे मानसशा��ीय आ�ण                

शार��रक रा�य आहे, �याचे सं�े�वारे वण�न केले जात.े कधीकधी त�ुहाला वाटत.े आप�याला मा�हत नाह�              

क�, आपले नाव अचानक उघड�यास आप�याला बोलणे आव�यक आहे. �हणनू, आपण आप�या            

पोटातील �कारचे फुलपाखरे अनभुव�यास �ारंभ करता आ�ण भावना�मक���या आप�याला खरोखर          

असेह� वाटत,े मनोवै�ा�नकांनी हा श�द �दला आहे. ते �याला एक �कारचे उ�ेजन �हणतात. आ�ण या               

उ�द��टात आ�ह� मह�वाचे आहोत आ�ण काय होते, आपण ल�णे पाहू शकता. आता �पीकर �हणनू              

आपण हे अनभुवू शकता कारण हे भय - हे पा�हलेले नाह� हे �ो�यां�या सद�यांनी पाळले जाऊ शकत नाह�                  

परंतु आपण �यास आत अनभुवू शकता आ�ण या घटकांनी आप�याला एक �कारची अ��य भावना �दल�               

आहे आ�ण आप�याला हे मा�हत आहे अ��य भावना कारण आपण कशा �कारे काय� करणार आहोत               

याब�दल आप�याला भीती वाटते. तर, ह� घबराहट खरोखर एक भावना आहे जी आपण सांगू शकाल क�                

आपण कसे काय� क� शकाल. आ�ण त�ुहाला मा�हत आहे क� ह� एक मान�सक ���या आहे, �हणनू                

अचानक त�ुहाला कळेल क� तमुचा गळा, कोरडा झाला आहे आ�ण तमुच ेहात थरथरत आहेत. 

आपला आवाज अचानक �व�च� झाला. माझा अथ� असा आहे क� आप�या शार��रक ि�थतीत बरेच              

चढ-उतार होत,े आप�या ओट�पोटात कसल�ह� अडचण आ�यासारखे वाटले आ�ण आप�या पोटात           

खरोखरच एक भावना - उदास भावना आहे. आ�ण घटनेची भावना �हणजे काय होईल, आप�याला मा�हत               

नाह� क� आपण अ�नि�चतत�ेया ि�थतीत आहात असे आप�याला वाटते क� काह�तर� चकु�चे होऊ शकत.े              

आता, हे सव� का घडत आहे? आपण ��य�ात चांगले काय� क� इि�छत असले�या �य�ती �हणनू. आता                

जर आप�याला ह� भावना अचानक आल� असेल तर आप�याला मा�हत आहे क� आप�याम�ये असा एक               

�कारचा �वकार आहे �याचा आपण फ�त अनभुव क� शकता. �दयाचा ठोका खपू वेगवान होतो, त�ुह�               

�या श�द बोलता ते वेगवान होतात आ�ण अचानक असे �हटले जाते क� आप�या शर�रात एक �कारचा                

ए�नेालाईनचा उदय झाला आहे आ�णआप�या शर�रात हा ए�नेालाईनचा थर उंचाव�यामळेु ते तमु�यावर             

न�क�च चढतात आ�ण ते त�ुहाला एक भावना देतात. उ�ेजनाची आता जर असे असेल तर कदा�चत               
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आपण असा �वचार क� शकाल क� आपण एकुलता एक माणसू आहात जो अशा भावनांवर येतो, नाह�                

मा�या ��य �म�ा, आपण एकटे नाह�. हे केवळ आप�यालाच समजते कारण आपण अ�यथा असे              

अनभुवत आहात; �ो�यांना खरोखरच आप�यास केवळ आप�याकडे पाह�याची भीती समज�याची वेळ           

नाह�. �यांना कसे कळते क� आपण �चतंा��त आहात? तर, जरआप�याकडे या सव� भावना आहेत आ�ण                

आप�याला वाटत असेल क� आपण �चतंा��त आहात. कृपया हे घबराहट चांगले अस�याचे स�ुनि�चत             

करा. आता आप�याला वाटत असेल; तथा�प, घबराहट �हणणे चांगले आहे क� आप�याला एके वाटत आहे               

क� काह�तर� वाईट होईल असे आप�याला वाटत आहे आ�ण मी हे नाराज आहे ते आप�याला चांगले                

वाटत.े होय, हे घबराटपणा आहे कारण आपण �यां�या �व�वध �े�ात अनेक लोकांचे उदाहरण पहात              

असाल तर आपण चांगले काय� कर�याचा �य�न करा. एक खेळाडू �हणनू, �पीकर �हणनू, एक गायक               

�हणनू, एक जलतरण करणारा - �हणनू आप�याला मा�हत आहे, हे सव� लोक जे�हा �यां�या �थम               

�पध�साठ� गेले त�ेहा त ेसव� �चतंा��त होत.े 

आता, जे�हा ते �चतंा��त झाले त�ेहा ते ��य�ात मी वेग�या प�धतीने �हणालो क� ते अ�धक जागतृ                

झाले. आपण �चतंा��त �हाल कारणआपण अ�धक सश�त �हाल, अ�धक जाग�क �हाल, कारणआपण              

चांगले काय� क� इि�छत आहात, ��य�ात आप�याला आप�या संभा�यतबे�दल शंका आहे परंतु आपण             

�वत: ला �स�ध क� इि�छत आहात आ�ण आपण �वत: ला �स�ध क� इि�छत आहात त�ेहा आपण                

संपले जाणीव जा�त जाग�क आ�ण �हणनूच ह� घबराहट आहे. �हणनू, काय��दश�नाची ह� �चतंा, कारण              

त�ुहाला पा�हजे आहे क� त�ुह� इतरांना ब�ह�कृत करावे आ�ण �हणनूच ह� भावना �नमा�ण झाल� आहे,               

परंतु मा�या ��य �म�ांनी मला हे कळ�वले क� हे घबराहट अ�तशय नैस�ग�क आहे. आता थो�या वेळात                

�नराशा ह� नैस�ग�क आहे, हे सव��यापी आहे हे आप�याला ठाऊक आहे. बया�चदा असे �हटले गेले आहे क�                 

अगद� नावाजलेले लोक, हि�तया,ं अनभुवी व�ता देखील जे�हा भाषण देतात त�ेहा �यांना भीती वाटते.              

आ�ण �हणनूच एका सव��णात आपणास मा�हत आहे क� 80% लोक �हणाले क� लोक बोल�यापे�ा              

�यांना म�ृयू आवडला. आता, जर मी त�ुहाला ह� आकडवेार� �दल�, तर त�ुहाला समजेल क� तु�ह� एकटे                

नाह� आहात त�ुह� एकमेव �य�ती नाह�. मानसशा��� असे �हणत असतात क� लोक फ�त �यां�या              

�चतंांब�दल �च�ंतत अस�यामळेुच वेदना होतात. आ�ण गद��या आधी �यां�या ��तमेब�दल, �यांना           

वाटते क� �तथे बसले�या लोकांचा �यां�या घबराटपणाचा आढावा घे�यात येत आहे. आ�ण �हणनूच             

�यांना वाटते क� ते �यां�या �यि�तम�वास एक �कारचे नकुसान आणू शकेल. आ�ण या अव�थेत लोक               

नेहमी काय करतात? ते अगद� चांग�या उ�देशाने आ�ण चांग�या गो�ट�ंनी �वस�न गेले आहेत जेणेक�न              

�यांनी गो�ट� �वसरणे �ारंभ केले आहे, ते केवळ �यांचे ओझे �वस�न जाणे �ारंभ करतात कारण ते या                 

अनोळखी लोकांशी संवाद साधणार आहेत. �हणनू, मा�या ��य �म�ाला नैस�ग�क वाटते, आपण बया�चदा             

�चतंा��त हो�यापे�ा हे चांगले आहे. 

एकदा आपण �चतंा��त झा�यानंतर आपण चांगले काय� कर�याचा �य�न करता. आता एक ��न,             

आपण सव� �चतंा��त झाले आहे? हो. काह� �माणात आता असा �वचार करा क� आपण र��यावर गाडी                

चालवत असताना देखील पलू ओलांडणे आप�यास फारच भीती आहे कारण आप�याला पलु कसे आहे हे               
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आप�याला मा�हत नाह�, आपण क�पना करणे �ारंभ करता अशी क�पना करणे �ारंभ करा. आ�ण मग               

जे�हा पलू तथेे आहे त�ेहा आपण पलुाला सहजतनेे पार करा कारण आपण पलू ओलांडताना जा�त               

जाग�क आहात. �हणनू, जे�हा आपण अ�ात प�रि�थतींम�ये सामोरे जातो आ�ण जे�हा आपण �व�च�             

लोकांशी संवाद साधतो त�ेहा �वशषेतः �ो�यां�या सद�यांब�दल आप�याला मा�हत नसते �हणनूच           

आ�ह� एका भाषणात असे �हटले आहे क� �ो�याचे सद�य कोण आहेत हे समजनू घेणे आव�यक आहे.                

आ�ण जे�हा त�ुह� �चतंा��त होतात त�ेहा त�ुह� आ�म�व�वास पातळी गमावू लागता, त�ुह�            

आ�म�व�वास पातळी गमावू लागता, पण माझा ��य �म� मला सांगतो क� चांगले मनोवै�ा�नकांनी             

�यांना हे देखील कळले आहे क� हे घबराहट नैस�ग�क आहे आ�ण हे सव��यापी आहे. �व�यम जे�स, एक                 

��स�ध मानसशा��� काय �हणते आ�ण काय �हणायचे आहे �याचा अथ� काय आहे ते पाहू या - �हणजे                 

आपण िजवंत राहू इि�छतो �हणनू आ�हाला जग�याची योजना आहे, �हणनूच आपण �चतंा��त            

आहोत. आपल� नैस�ग�क उपजी�वका साधने आ�हाला आणीबाणी तयार कर�यासाठ� घेतात. मी           

�हट�या�माणे आपण अ�धक चांगले काय� क� इि�छत आहात आ�ण �हणनूच आप�काल�न प�रि�थती            

आल� आहे आ�ण आपण काय क� इि�छता हे आप�याला मा�हत आहे, अशा �कारे आपले अचानक शर�र                

आ�ण ते अनेक बदल केले जातात. आम�या �नायूंम�ये जा�त चपळपणा आहे �यामळेु आपण अ�धक              

�वाह� �हाल, �दयाचा ठोका आ�ण मो�या �माणात परुवठा कर�यास सांस �या, जसे मी �हटलं क�               

ऍ�नेालाईन आप�या शर�रात खरंच स�ु होतं, पण नंतर �त�यात आणखी एक सकारा�मक बाजू आहे              

�यामळेु ते अ�धक उ�साह� बनत.े असं �हटलं जात आहे क� हे ए�ने�लन िजतके अ�धक ते आप�या                

शर�रात जा�त ऊजा� पंप करतात. आ�ण एकदा ह� उजा� पंप झाल� क� आपण काह� वेळानंतर बोलणे स�ु                 

केले, त�ेहा घाबर�याची कोणतीह� भीती नाह� कारण आपण �नयं��त कर�यात स�म आहात. �हणनू,             

आम�या �ंथी मो�या �माणावर संप�ी परुवतात आम�या �ंथी आप�या से�सस�ला धारदार कर�यासाठ�            

आ�ण आप�काल�न उजा� दे�यासाठ� �व तयार करतात. �हणनूच जे�हा आपण �चतंा��त असतो त�ेहा             

आप�याला इतरांना आपण इतरांपे�ा �े�ठ बनवू इि�छत अस�यास ते बाहेर काढू इि�छतो आ�ण             

�हणनूच हे �चतंा��तपणा चांगले आहे. आपण काह� त�ये समजनू घे�याचा �य�न क�या कारण जर              

आपण �चतंा��त असाल तर आपण �क�येक नव�या भा�षक देखील सामा�य असू शकता, �यां�या             

नवीन भाषणात अनेक नव�या खेळाडूनंी त े�चतंा��त झाले. 

जे�हा ते मैदानात गेले त�ेहा त�ुहाला मा�हत आहे क� �यांनी �वचार करायला सरुवात केल� आहे, त�ुहाला                

मा�हती आहे क� कोणीतर� टे�ट कॅप �मळ�वते आ�ण कसोट� साम�यात �थम फलंदाजी करता येत.े              

�हणनूच तो बाउंसर आ�ण गुगल�चा �वचार करत आहे आ�ण मग �याला घबराटपणा वाटू लागतो, परंतु               

एकदा का च�डू आला आ�ण तो बचावासाठ� स�म आहे �कंवा तो लवकरच स�म होऊ शकतो. तर, हेच                 

स�य आहे क� भाषणांची भीती नैस�ग�क आहे आ�ण ती साव�भौ�मक आहे. �पीकरचा उपयोग खरोखरच              

उपय�ुत आहे कारण ते आप�याला जा�त ऊजा� �दान करतात कारण ते उ�साह� आहे, हे मा�हत आहे क�                 

सा�� (Sartre) नावा�या दसुया� दाश��नकाने आपण हे �हटले आहे. ते �हणतात क� 'लोकांना हे भय आहे क�                 

ते भयभीत आहेत'. आ�ण मग ते �हणतात आ�ण प�ुहा 'लोकांना समजनू �यायचे आहे क� �यां�याकडे               
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भयभीत होणे आहे क� नाह� याकडे �यांची �नवड आहे'. जर त�ुह� या वेग�या प�धतीने वागलात आ�ण                

जर त�ुह� या भीती आ�ण घबराटपणामळेु घाबरलात तर त�ुह� हे क� शकणार नाह�. �हणनू, जर               

आप�याम�ये काह� �माणात घबराटपणा जाणवला तर हे नैस�ग�क आहे असे �वचारणे �ारंभ करा, हे              

सामा�य आहे. तर, लवकरच हे वादळ जाईल. हे ��य�ात अ�त�र�त ऊजा� पंप करते आ�णआपण अ�धक                

च�कत होतात, आपण अ�धक स��य होतात आ�ण आपण �ारंभ करता, परंतु नंतर आप�याला �वत: ला               

�हणावे लागेल क� एक लेखक डले कान�गी �हणतो क� आपण ठ�कआहात असा �वचार करणे ठ�क आहे. हे                  

आपण '�े�क' आहात �हणनू आता आप�याला या �चतंा��तपणाब�दल का डरता येते? आपण खरोखर             

घाबरत आहात कारणआपणआधी सद�यांची मोठ� गद� केल� आहे आ�णआपण �वचार कर�त आहात क�                

जर ते मा�या चेह�यावर मा�या घबराहट �दसत असतील तर काय होईल हे ल�ात �या. काय होईल?                

मा�या ��य �म�ा, हे �े�क सद�य येतील आ�ण त�ुहाला सटू देतील, नाह�, �यां�याकडे तमु�या              

घबराटपणाब�दल �वचार कर�याची वेळच नाह�. केवळ असेच आपण �वचार कर�त आहात. �हणनूच,            

घबराहट दरू राहणे आ�ण आपले �वत: चे काय��दश�न �वचारात घेणे चांगले आहे हे खरे आहे क� ह�                 

घबराटपणा बया�च लोकांना वाटते क� ते �चतंा��त झा�यामळेु, जे�हा ते अ�धक उ�साह� बनतात त�ेहा ते               

�चतंा��त होतात कारण या �चतंा��तपणात दसुर� स�ुवधा असत,े ते अ�धक उ�साह� आहे . �हणनू, ते               

अ�त�र�त ऊजा� पंप करते आ�ण ते संभाषण सधुार�यात मदत करत.े आता आप�याला फ�त हेच              

कर�याची आव�यकता आहे - आप�याला या �चतंा��ततवेर �नयं�ण ठेव�याची आव�यकता आहे. त�ेहा            

�पीकर �हणनू आपण �वतःला सांगावे क� �यांनी मला या सव� लोकांना आमं��त केले आहे कारण ते मला                 

ऐकू इि�छतात, माझे कौश�य दाखव�याची आ�ण संधी दश��व�याची मला �कती मोठ� संधी आहे कारण              

मी या लोकांशी बोलत आहे. �यांना मा�हत आहे क� मला या �े�ाम�ये एक �कारची कौश�य आहे                

�यायोगे �वत: ला सांगा क� सव�काह� ठ�क आहे, आपण आप�या �चतंा��ततबे�दल �वचार कर�यापे�ा             

काय��दश�नावर ल� क� ��त करणे आव�यक नाह�. तर, घबराटपणा �नयं��त केला जाऊ शकतो. तं��कांना             

चांगले काय� कर�यास �नयं��त करा आ�ण आप�याला आतडे आहेत आ�ण नसा मा�या ��य �म�ावर              

�नयं�ण ठेवू शकतात परंतु ते कसे करावे? हे ��य�ात आहे - �वत: ला सांगा क� आपण �चतंा��त आहात                  

आ�ण मला मा�हत आहे क� या कारणा�तव मी बरेचदा असे �हटले आहे. 

जर आपण �चतंा��त का हो�याचे कारण समजले तर आप�याला अनेक कारणे आढळतील. आपण असे              

�हणत आहात क� आपण चांगल� तयार� केलेल� नाह�. न�क�च, आपण चांगले तयार नस�यास, आपण              

कसे बाहेर पडाल. तर, सव��थम आपण आधीपासनूच चांगले तयार तयार असले पा�हजे कारण तयार�              

कर�यापे�ा चांगले काह�ह� नाह�. तयार� �हणजे खरोखरच पॅने�सया (panacea) तयार के�यामळेु सव�            

कंु�यांना नाराजपणावर �नयं�ण �मळ�व�यात मदत होते. दसुर� गो�ट �हणजे, आपण �े�कांपासनू           

अप�र�चत आहात �हणनूच आपण �चतंा��त आहात. �हणनू जे�हा आपण बोलता त�ेहा ते चांगले होत.े              

�हणनू, काह� गहृपाठ करा आ�ण सव��कृ�ट होमवक� �हणजे आप�या�वषयी बोलणारे �ो�यां�या           

सद�यां�वषयी काह� ��न �वचार�याचा �य�न करा - �े�क कोण आहेत जे माझे ऐकतील क� �यांचे वय                

काय असेल. तर, जर आप�याला या सव� गो�ट�ंब�दल मा�हत असेल तर कदा�चत कारणे अ�धक सलुभ               
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होतील. आपण �वत: ला �ेम�या �व�पात चांगले �ेम कराल जेथे आपण आपल� भाषा वाप� शकता               

आपण �व�श�ट �े�ातील �कंवा आप�या �े�कांशी संबं�धत �व�श�ट शाशांमधनू आ�ण आप�या           

काय�काळातील उदाहरणां�वषयी बोलणाया� अनभुवांब�दल बोलू शकता. सोपे �हा. अथा�तच, खासक�न          

नवीन लोकांसाठ�, अनभुवह�न नसलेले, कारण ते या �चतंा��तपणाकडे येतात. �हणनू, �यांना           

�चतंा��ततवेर �नयं�ण ठेवावे लागते आ�ण �यासाठ� �या �वषयाचा �वषय �याऐवजी �यां�यासाठ� एक            

सम�या आहे. तर, स�ुवातीला कोण�याह� अननभुवी �पीकर �हणनू आप�या �नयं�णाखाल� आप�या           

पकडांखाल� असले�या �वषयांसह स�ला स�ु करावा. केवळ इतकेच भाषण �द�यानंतर आपण केवळ            

�थमच अचकू �पश� कर�याचा �य�न क� नका, आपण बया�च भाषणांनंतरच �चतंा��तता �नयं��त क�             

शकाल, आजकाल आप�या म�यावर आ�ण कॉलवर अनेक स�ुवधा आहेत आ�ण अडचण अस�यामळेु            

आपण �यांचा वापर क� शकता या �वषयावर आपण प�ुहा �चतंा��त आहात कारणआपण साम�ी गोळा               

कर�यास स�म नाह�. तर, स�ुवातीला अनभुव नसलेले �पीकस� अशा �वषयांसह �ारंभ करायला पा�हजेत             

िजथे �यांना ते प�र�चत आहेत. आ�ण जर त�ुह� तयार� कर�यास सरुवात केल� तर काय��मतचेी ह� �चतंा                

जाईल. तर, आपण या �वषयावर अ�धक ल� क� ��त करणे �ारंभ करता आ�ण स�ुवातीला आपण              

�वषयांब�दल बोल�या�वषयी �वचार करणे �ारंभ करता, जे आपण प�र�चत आहात आ�ण �याचे कौतकु             

केले जाईल. अथा�त, हे कदा�चत मो�या लोकसं�येसाठ� नसू शकत,े परंतु लोकां�या छो�या गटासाठ�             

आपण ते नेहमी क� शकता. खासक�न �व�याथ� �यां�या �म�ांचे समहू �हणू शकतात आ�ण ते �हणू               

शकतात - मी यावर बोलणार आहे, मी यावर बोलणार आहे आ�ण हे सांगून आ�ण �यां�या समोर बोलनू, ते                  

�यांचे फ�डबॅक जर� आपण इतके लाजाळू असले तर�ह� फ�डबॅकचा वापर करणे नेहमीच चांगले आहे, जर�               

आप�या �म�ां�या या जगात �म� नस�याने आप�याला अ�ल�त वाटत असेल तर आप�याकडे आपला             

सवा�त चांगला �म� आहे क� आपला सेल फोन आपला �म� सेल फोन करतो, परंतु मग मला मा�हत आहे                  

क� आपण कदा�चत या सव� चकु��या कारणांसाठ� वापरत आहात परंतु यो�य कारणा�तव नाह�. सेल              

फोनम�ये आपले �वतःचे संभाषण रेकॉड� करा. आ�ण पहा, बहुतके सेल फोनला ह� ऑ�डओ ि�ह�डओ              

स�ुवधा �मळाल� आहे आपण �वत: ला पाहू शकता, आपण बोलता त�ेहा कसे �दसत,े आपले शर�र कसे                

वागतात. तमु�या हालचाल� कशा �कारे ��त��या करतात, त�ुह� कसे बोलता ते कसे बोलता? - हे सगळं                

बघता येईल? आ�ण मग एका �व�श�ट श�दावर�ल �व�श�ट उ�चारण �कंवा आपण शांतता आ�ण �वराम              

कसे ठेवू शकता हे देखील पहा. आपण कसे �वसरलात आ�ण आपण �या शांततचेा �वचार करणे �ारंभ                

करता, न बोलता, आपण शांतता आ�ण �वराम कसे वाप� शकत नाह�. �हणनू, या सव� स�ुवधा आप�याला                

वापर�यासाठ� आव�यक आहेत. आपण �या �वषयावर बोलणार आहात �या �वषयावर आपण �नण�य            

घेतला असेल तर �थम गो�ट जसे मी आधी सां�गतल� होती, �थम आप�याला �वत: ला सांगायचे आहे                

क� आपण एक �भतीदायक नाह�. मला �व�लयम श�ेस�पयरची आठवण क�न �दल� आहे क�, �यां�या              

एका नाटकात �हणतात क�, ‘�यां�या म�ृयपूवू� अनेक वेळा �भ�े लोक मरतात. केवळ म�ृयचूी �वल�ण              

चव फ�त एकदाच’. (Cowards die many times before their death. The valiant taste of death only,                

but once) �हणनू, आपण एक भयानक �कंवा धाडसी �य�ती आहात हे आपण ठरवावे लागेल, या शरूवीर                

�य�तीला या �चतंा��ततवेर �नयं�ण ठेव�यासाठ� परेुसे तं� आहेत. तर, �थम - आपला �वषय ठरवा              
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आ�ण नंतर आप�या �वषयावर संशोधन स�ु करा, कारण आपण बोलणार आहात. जरआपण बरेच काह�               

तयार केले, तर जगातील काह�च आप�याला न�क�च बोल�यापासनू थांबवू शकत नाह�, जे�हा आपण             

स�ुवातीला बोलणे �ारंभ करता त�ेहा आप�याला �चतंा��तपणाची काह� सम�या असू शकतात, परंतु जर             

आपण �वत: ला �हणाल क� हे घबराटपणा काह� काळानंतर नैस�ग�क आहे. �हणनू क�पना करा, बया�च               

वेळा या नवीन �पीकस� - �यांना खपू सराव करायचा नाह�. �हणनू, �यांनी काय केले पा�हजे ते �हणजे                 

लहान गटांम�ये एक लहानसा भाषण �यावे जेणेक�न ते बोलताना �यां�या गैरवत�न वत�नाचा वापर क�              

शकतील. आ�ण जे�हा संधी येते आ�ण �यांना अ�भ�ाय �दल� गेल� असेल तर �यांनी �या अ�भ�ायावर               

काय� केले पा�हजे आ�ण नंतर �यांनी �यां�या डो�याचा उपयोग केला पा�हजे, आता कोण ऐकणार आहे?               

तमुचे �े�क सद�य? �हणनू, �वतःला सांगा क� मी ठ�क आहे क� आपण ठ�कआहात आ�ण नंतर �यांचा                 

देखील श�ू �हणनू न�हे तर �म� �हणनू देखील �यवहार करा. �वत: ला सांगा क� ते फ�त आपण                 

ऐक�यासाठ� येथे आले आहेत. ते आपणास ऐकून दरू व दरूवर आले आहेत, आ�ण ते श��ुवाचे नाह�त, ते                 

अ�तशय अनकूुल लोक आहेत. आपण पहात आहात, �यांनी खरोखर आप�याला ऐक�यात बराच वेळ             

�यतीत केला आहे. �हणनू, ते केवळ बाहेर पाहतात, �या आतीलस �दसत नाह�त. �हणनू, आप�या              

�े�कां�या सद�यांना आप�या �म�ांसारखे वागवा आ�ण मग बोलणे स�ु करा. जे�हा आपण �थम वा�य              

स�ु करता आ�ण खाल�ल अनवुत� वा�ये येतात त�ेहा आपण �यां�याशी एक �कारचा मै�ी �वक�सत              

कर�यास स�म होता आ�ण �यां�याशी मै�ी वाढवून काय� सोपे होईल. 

आता, बया�च लोकांना असे वाटते क� �े�कां�या सद�यांम�ये वेगवेग�या �कारचे लोक आहेत आ�ण             

काह� लोक हसत आहेत, काह� लोक समांतर संभाषण करतात, काह� लोक आप�याला काह� लोक एक               

�ट�य�रगं देखावा देतात. आता या सव� गो�ट� आप�याला �वच�लत क� शकतात, परंतु आपण पणू�पणे              

तयार आहात आ�ण �वत: ला सांगा क� कदा�चत ते जाणत आहेत �कंवा जे�हा ते देखील               

आप�यासार�याच ि�थतीत होते त�ेहा ते �यां�या �वत: �या वेळा ल�ात ठेवत आहेत. �हणनू, आपण              

�यां�या ि�मतहा�यांकडे व हस�यांकडे ��त��या �यावी �यामळेु ते देत असले�या संुदर �शंसामळेु            

आपण आपले भाग इतके सुंदर करत आहात क� आपण आपल� भ�ूमका इतक� सुंदरपणे बनवत आहात.               

�हणनू �यांचे हसणे आ�ण फु�फुस �यां�या परूक �हणनू �या आ�ण यामळेु आप�याला बरेच मदत होईल.               

मा�या ��य �म�ांनो, या �ो�यां�या सद�यांशी असे काह� होणार नाह� क� आपण एक अ�तशय �भावी               

वाता�लाप एक अ�तशय �भावी भाषण �कंवा एक �भावी सादर�करण �यायला हवे. तर, �यासाठ�             

आप�याला काय करावे लागेल - आप�याला हे �नि�चत करणे आव�यक आहे क� आपण हे �नधा��रत               

करणे आव�यक आहे क� आपण चांगले केले पा�हजे हे आपण ठरवावे �हणनू आपणआप�या �े�कां�या               

सद�यांना �नराश करणार नाह� आ�ण असे कर�यासाठ� आप�याला ते करावे लागेल आपण या             

सादर�करणास आण�यापवू� बरेच काय� आ�ण ते तयार आहे. प�ुहा जर अशा �कारची भावना असेल तर               

काह� �कारचे संकोच, काह� �कारचे हालचाल काह� �कारचे हालचाल असतील तर त�ुहाला आढळेल क�,              

आजकाल तु�हाला इतर स�ुवधा असले�या डझेीमधनू बोलायचे असतील तर अनेक स�ुवधा आहेत ते             

आपले हात, पाय �कंवा पाय घाबरत आहेत क� नाह� ते पाह�यास �े�क सद�य स�म नाह�त. आप�याला                
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फ�त आप�या �वषयावर ल� क� ��त करणे आव�यक आहे आ�ण �वषयावर ल� क� ��त करताना आपण              

�वत: ला सहन करा आ�ण घाब� नका. आ�हाला प�रि�थतीचा सामना करावा. बहुतके लोक घाबरतात              

कारण �यांना गद�चा सामना करता येत नाह�. गद�चा सामना करणे फार मह�वाचे आहे. �पीकर कसा येतो                

आ�ण �टॅ�ड कसे आहे हे मह�वाचे असणा�यांचा सामना करणे मह�वाचे आहे. जे�हा ते बोल�यासाठ�              

येतात त�ेहा आ�ह� अनेक नव�या बोलणाया�ना पा�हले आहे, ते काह� वेळ घालवत नाह�त तर ते बोलणे                

स�ु करतात. आ�ण जे�हा ते बोलू लागतात, कारण ते घाबरतात क� ते �वसरतील. �हणनूच मी आपणास                

स�ला देतो जे�हा आपण डझेीम�ये येतो त�ेहा कृपया थोडा वेळ घालवा. नॉनवब�ल क�य�ुनकेशनवर चचा�              

करताना, कसे उभे राहणे आ�ण संबंध तयार करणे कसे आहे यावर चचा� करताना आ�ह� चचा� केल�.                

आप�या गद�बरोबर एक संबंध तयार कर�यास फ�त काह� �ण लागतो आ�ण जर आपण �वत: ला               

�हणाल क� हे लोक माझे ऐक�यासाठ� आहेत आ�ण ते खपू मै�ीपूण� आहेत, मला वाटते क� काह�                

काळानंतर काय� सोपे होईल. प�ुहा, परंतु हे सव� बोल�या�शवाय अनेक लोक असे �हणू शकतात क�, या                

चेहया�ना उभे राह�याची धैय� नाह�. हे सगळे डोळे मा�याकडे पाहत आहेत, मा�या ��य �म�ाला ते तकुत?े                

ते तु�हाला खातील आ�ण मग काय होईल असे त�ुहाला वाटत नाह� का? आपल� गो�ट कदा�चत संपु�टात                

येऊ शकते ह� सवा�त मह�वाची गो�ट आहे. आपले भाषण मनोरंजक नसले तर� �े�क देखील तथेे आहेत,                

�यांची �वफलता देखील आहे, परंतु काह�ह� होणार नाह� याची आठवण ठेवा. प�ृवी भंग होणार नाह�,               

आकाशह� पडणार नाह� आ�ण शवेट� काह� झाले तर� सवा�त वाईट गो�ट �हणजे आपले बोलणे कौतकु केले                

जाणार नाह�. परंतु �यानंतर आपण यातनू काह� धडे घेऊ शकाल जे या भाषणा�या संप�यानंतर              

आप�याला समजेल आ�ण आपण आप�या पढु�ल भाषणात �याचा वापर क� शकता. मा�या ��य             

�म�ांनो, जर त�ुह� जाणता क� त�ुह� तमु�या घबरा�यावर �नयं�ण ठेव�यासाठ� आहात आ�ण त�ुह� का              

�नयं�ण क� शकत नाह�? आप�याकडे एक सशुो�भत �वषय आहे �याची आप�याकडे चांगल� तयार�             

आहे, आप�याकडे एक सुंदर आवाजआहे, आप�याकडे एक आवाजआहे जो बया�च लोकांना आक�ष�त क�               

शकेल, आप�याकडे एक चेहरा असेल जो हजारो जहाजे लॉ�च क� शकेल. आप�याकडे एक असे �व�प               

आहे जे खरोखर लोकांना आक�ष�त क� शकते आ�ण आप�याकडे एक �कारची �यि�तम�व आहे जी              

खरोखरच आप�याला कोण�याह� �नणा�यक �णाने िजंकू शकत.े मग घाबर�यासाठ� काय आहे. तर,            

खरोखरच मनात मनात भय आहे आ�ण जोपय�त आपण भयभीत होतो तोपय�त आपण भयभीत होतो.              

�हणनू, आप�याला या भयानक गो�ट�तनू बाहेर पडावे लागेल. मानसशा��� या ल�यात �कंवा            

�लाइटला �हणतात. �हणनू, आप�याला या �चतंा��तपणाशी लढा �यावा लागेल आ�ण जर आपण या             

�चतंा��ततनेे लढायला स�ुवात केल� तर आप�याला थांबव�यासारखे काह�च नाह�. ह� एक मान�सक            

���या अस�यामळेु, सराव करणे चांगले आहे, सराव करणे मन�ुयाला प�रपूण� करते आ�ण तणाव��त             

गो�ट�ंचा अ�यास करते. 

आता, या तणाव��त गो�ट� काय आहेत? जे�हा आपण आपले प�हले वा�य स�ु करता त�ेहा, बोलणे               

�ारंभ करता त�ेहा खोल �वास घेणे चांगले असत.े एखा�या �वरामाने �ारंभ करणे आ�ण मौ�खकआघात               

करणे �कंवा हॉलोकॉ�ट तयार करणे नेहमीच चांगले असत.े काह�ह� होणार नाह�, आपणास तथेे वारंवार              
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आवाज उठवावा लागेल, कारण ती �चतंा��त आहे कारण आपण �चतंा��त आहात, परंतु एकदा आपण              

�यावर �नयं�ण ठेव�यानंतर आपण खपू हळूहळू बोलू शकाल, वेगाने बोल�याची गरज नाह�. ते केवळ              

वेगवान बोलणारे एक अनभुवी व�ता आहे. अनभुवी व�ता नेहमीच जाणतात क� �यांना काह� वेगाने              

चालना देणे आव�यक आहे आ�ण ते आपले �वचार अनेक घटकांम�ये �वभािजत करतात आ�ण नंतर ते               

धीमे आ�ण ि�थर बोलतात, कारण आपणास मा�हत असते क� ते नेहमीच शय�त िजंकतात. बोल�या�या              

काह� �णांम�ये आप�याला कदा�चत काह� भाग �वसरले असतील असे वाटू शकते परंतु प�ुहा एकदा मला               

सांगू �या क� आपण काह� भाग �वसर�यास काह� होणार नाह�. आप�याकडे दसुया� संधीचे पनुरावलोकन              

करणे स�ु आहे. �ो�यां�या सद�यांना �यां�याकडे जा�त वेळ नसतो आ�ण जे�हा आपण काह� गो�ट�              

प�ुहा करता त�ेहा �यांना कळेल क� आपण अ�धक �प�ट होत आहात क� आपण अ�धक �प�ट होत                

आहात. �हणनू, जे�हा आपण �वसरलात त�ेहा पनुरावलोकन करा आ�ण जे�हा आपण �वचारां�या पढु�ल             

�ेडचे पनुरावलोकन कराल त�ेहा आप�याकडे येईल आ�णआप�याला चांगले वाटू लागेल. तयार करणे ह�              

सव��म ��तजै�वक असत,े �यामळेु �ठकाण अगोदरच तपासणे चांगले असत.े मी जे�हा �ठकाण �हणतो             

त�ेहा मला असे �हणायचे आहे क� आपण िजथे बोलायचे आहे आ�ण तथेे असले�या स�ुवधा कोण�या               

आहेत. उदाहरणाथ�, माय�ोफोन �वनी, बस�याची �यव�था. तर, या सव� गो�ट� आप�याला खरोखरच            

आ�म�व�वास देतात, आ�म�व�वास तयार कर�यापासनू येतो. तर, सव�काह� �यवि�थत आहे याची खा�ी            

करणे चांगले आहे. आ�ण एकदा गो�ट� �यवि�थत झा�यानंतर, आप�याला चांगले वाटत.े जगातील            

काह�च त�ुहाला �भावी �कंवा �भावी भाषण दे�यापासनू थांबवू शकत नाह� जेणेक�नआपणआपले मत              

मांडत नस�यासारखे बोलू शकता परंतु आपण संवाद साधत आहात. जर त�ुहाला असे वाटत असेल क�               

काह� भाग आहेत �यात त�ुहाला उदाहरणांचा उ�लेख करता येत नाह� असे त�ुहाला वाटत,े परंतु              

अथा�तच, हे केवळ स�ुवातीस घडणार नाह� तर खरोखरच वष� लागतील, ��येक व�ताला ��येक अनभुव              

जो आज �यातनाम आहे, जर आपण जे पहाता ते आपण �यां�या जीवनाकडे पहात आहात, आपण केवळ                

प�ृठभागाव�न हे पहात आहात, परंतु आप�याला �कती चांगले उ�योग, �कती चांगले �य�न केले आहे हे               

आप�याला मा�हती नाह�. �हणनू, ��य �म�ांनो! मी सु�वातीला �हट�या�माणे घबराहट, नैस�ग�क आहे,            

हे सव��यापी आहे. �वत: ला सांगा क� आपण एकटे नाह� आहात आ�ण जर आपण एक ट��यात अपयशी                 

ठरलात तर आप�या संपणू� �यि�तम�वाला काह� नकुसान होणार नाह� कारण आप�यासाठ� �ती�ा            

कर�या�या अनेक संधी आहेत आ�ण यामळेु आप�याला भतूकाळात केले�या चकुा समज�या पा�हजेत.            

�हणनू, पढु�ल वेळी जे�हा आपण या सव� अ�भ�ायांचा �वचार �वचारात घेता त�ेहा आपण चांगले भाषण               

चांगले ��तुतीकरण चांगले बोल�यास स�म असाल. तर, मला प�ुहा एकदा सांगू �या - थोडे �चतंा��त               

�हा कारण थोडसेे �चतंा��त होऊन आपण अ�धक जाग�क �हाल. आ�ण बया�च वेळेस आपण या              

�चतंा��ततलेा हाताळ�यास स�म असाल, या �चतंा��तपणाचा सामना करा आ�णआपण एक अथ�पणू�            

आ�ण �भावी व�ता �हणनू यश�वी �हाल. �हणनूच, वेळ आल� आहे क� आपण वेगवेग�या भाषांम�ये              

�व�वध भाषण ऐकू शकता आ�ण काह� गुणांचे अनकुरण कर�याचा �य�न क� शकता जे केवळ              

नाराजपणात लढ�यासाठ� आप�याला मदत करतील, परंतु आपण �वत: साठ� जेथे �वत: ची �नवड             

कराल अशा �ठकाणी तयार होईल जग सुंदर आहे कारण सुंदर �े�कांचे सद�य आहेत आ�ण ते �म��वाचे                
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आहेत आ�ण ते आप�याला चांगले बोल�याची श�ती �दान करतील. �हणनू �चतंा कर�याची काह�च             

गरज नाह�. प�ुहा एकदा �वत: ला सांगा क� आपण ठ�क आहात, मी ठ�क आहे आ�ण सव� काह� ठ�क                  

होईल. खपू खपू ध�यवाद. 
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सॉ�ट ि�क�स  

(Soft Skills) 

डॉ. �बनोद �म�ा, 

मान�वक� व सामािजक �व�ान �वभाग, 

इं�डयन इंि�ट�यटू ऑफ टे�नॉलॉजी, �रक� 

�या�यान – 49 

नमनेु आ�ण ��ततुीकरणा�या प�धती 

(Patterns and Methods of Presentation) 

 

सवा�ना शभेु�छा. स�या आ�ह� बोल�या�या �गतकौश�ये हाताळत आहोत. आपणास सव�जण कदा�चत           

आठवत असेल क� मागील �या�यानांम�ये आ�ह� मौ�खक सादर�करण, भाषण आ�ण वाद�ववाद, �यांची            

मतभेद, आ�ण घबराहट ब�दल बोललो आहोत. आ�हाला बया�चदा �ेझ�टेशन �कंवा भाषण दे�यास            

सां�गतले जाते त�ेहा आ�हाला �चतंा वाटते. मागील भाषणात, आ�ह� चचा� केल� क� आ�ह� �चतंा��त का               

होतो, ते काय आहे जे आ�हाला �चतंा��त करत.े वेगवेगळे कारण आहेत �यामळेु आप�यापैक� बहुतके              

लोक �चतंा��त होतात आ�ण असे एक कारण अप�र�चत आहे. �वषयाशी अप�र�चत, गद�ब�दल            

अप�र�चतता आ�ण प�रणाम�व�प आ�ह� आ�म�व�वास गमावतो. जे�हा आपण �चतंा��त असता त�ेहा           

आप�या आ�म�व�वास पातळी�या ��ट�कोनातनू आपण कमी होत,े परंतु �याच वेळी, आपण घबराट�या            

�णांम�ये, आप�याला जाणीव असत.े आता, आपण आप�या �चतंा��ततावर मात क� शकू अशा काह�             

गो�ट� आपण करतो. सव��थम, आपण �चतंा��त होतात कारण आप�याला काह�तर� वाईट होईल असे             

वाटते आ�ण घबराहट सव� �कारचे भय आणते. �हणनूच, घबराटपणा टाळ�यासाठ�, मी दसु�या �दवशी             

सां�गत�या�माणे हे चांगले आहे, तयार� ह� सव��म ��त�वनी आहे. घबराटपणाशी लढ�याचे खरोखरच            

उ�म माग� आहे कारण मनोवै�ा�नकांनी नाराजपणा हे लढ�याची �कंवा उ�डाण कर�याची ि�थती            

अस�याचे सां�गतले आहे. जे�हा त�ुहाला �चतंा��त वाटत असेल, त�ेहा आपण ��यापासनू दरू असले�या             

�ठकाणाहून पळून जाणे पसंत क� शकता, परंतु नंतर आ�ह� नेहमीच प�र�म क� शकतो, �यामळेु              

�चतंा��तपणाची ि�थती अ�धक चांगले लढावी. आजआपण �चतंा��तपणाशी लढ�यासाठ� कसे बोलावे,           

आपण चांगले तयार केले पा�हजे आ�ण तयार हो�याक�रता आपण खरोखरचआप�या पातळीवर सव��म             

कसे �य�न क� शकतो हे जाणून घेणे आव�यक आहे जेणेक�न आ�ह� तयार होऊ शकू. आता, या                

तयार�म�ये अनेक अव�था आहेत. मी नेहमी �हणेन क� कोणतीह� भाषण �कंवा कोणतीह� सादर�करण             

��य�ात 5 पी वर (5 Ps) आधा�रत आहे. 
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तर आज आपण येथे तयार होणाया� प�धती�वषयी बोलणार आहोत. �ेझ�टेशनची प�धत �हणजे एक             

माणसू जो चांगले मागा�ने घबराटपणा चा सामना कर�यास स�म असेल. आता, कोण�याह� �ेझ�टेशन             

�कंवा कोण�याह� भाषणासाठ�, जसे मी आधी सां�गतले होते तसे, 5 पी �या बाबतीत सावध रहावे लागेल.                

हे 5 पी काय आहे? प�हले �हणजे तयार� (Preparation), �नयोजन (Planning), सराव (Practice), नमनुा              

(Pattern) आ�ण काम�गर� (Performance). तर, आजआपणआप�या �ेझ�टेशन तयार कर�यासाठ� जे�हा            

प�ह�यांदा जा�तीत जा�त गो�ट� बोलणार आहोत, त�ेहा आपण ��ततु करणे आव�यक आहे क�             

��ततुीचे वेगवेगळे �व�प कोणते आहेत कारण ��येक सादर�करण, ��येक भाषणात तीन अव�था            

असतील. �थम �ी-�ेझ�टेशन आहे, दसुरे �ेझ�टेशन दर�यान असेल आ�ण �तसरे पो�ट-�ेज़�टेशन �कंवा            

परफॉम��स असेल. तर, आ�ह� नम�ुयांब�दल बोलत आहोत. �हणनू जे�हा आपण सादर�करण करणार            

आहात, त�ेहा आपण आप�या �ेझ�टेशनची तयार� कशी करावी आ�ण आप�या सादर�करणाची तयार�            

कशी करावी हे समजनू घेणे आव�यकआहे, आप�याला ��य�ात वेगवेगळे नमनेु समजनू घेणे आव�यक              

आहे कारण ��येक �ेझ�टेशनम�ये बया�च गो�ट�ंचा �वचार केला जातो. मी दसु�या �दवशीह�            

�हट�या�माणे, आपण जे पहाता त ेकेवळ बा�य, आत �कंवा मागे ���नसारखेच आहे. 

तर �थम आपण आप�या �ेझ�टेशन �कंवा भाषणाची मसदुा तयार कर�यास �कंवा सादर कर�यासाठ� येथे              

जा�याचा �य�न क� या, आपण या दो�ह� अट� एकमेकां�वारे बदलनू घेणार आहोत कारण अनेक ���या               

समान आहेत. आता, नमनेु काय आहेत? �थम नमनुा काल�मानसुार नमनुा आहे. कालखंड, आता या              

काल�मा�या नमुनां�वारे आप�याला काय �हणायचे आहे? �ोनोलॉजी आता जे�हा आपण या           

�वषयाब�दल �नि�चतपणे �नण�य घेता त�ेहा आपण अशा प�रि�थतीत येऊ शकता िजथे आप�याला            

आपल� सादर�करण �कंवा आपल� भा�य कोण�या �ेणीत �मळेल. तर, �थम कालखंड�वषयक नमनुा आहे.             

तू काल�मा�या �व�पात, आप�या सादर�करणास कालखंडानसुार आधार �या. माझा असा अथ� आहे क�,             

वेळोवेळी �मवार�त सांगायचे तर, एखा�याला स�यतवेर सादर�करण �यायचे आहे, कोणीतर� �ेझ�टेशन           

�यावे लागत,े �या �वषयावर �याला वेळ अन�ुमांशी संबंधात सांगायचे आहे, हे सादर�करण खाल� येईल              

वेळ आ�ण काय��म वग�. तर, तो एक �कारचा ऐ�तहा�सक काय��म आ�ण अथा�तच �दसनू येईल. अशा               

�कार�या सादर�करणात आपण �ल�हता �या मागा�ने आपण काल�माने वण�न करणार आहात. �हणनूच            

याला काल�मानसुार सादर�करण �कंवा काल�मानसुार भाषण �हटले जात.े पढेु एक कारणा�मक �व�प            

आहे. आता, या नम�ुयात �ेझ�टेशन �कंवा भाषण हे कारण आ�ण प�रणाम संबंधांमधील आहे. आपण              

�थम आ�ण नंतर दसु�या कारणा�वषयी बोलता, आपण �भाव ब�दल बोलता आ�ण �याला �ेझ�टेशनचे             

कारण �व�प �हणतात �कंवा प�रणामी प�रणाम होतो. उदाहरणाथ� सांगा, जर कोणी �हणत असेल तर              

घबराट टाळ�यासाठ� काह� मागा�नी �ेझ�टेशन �दले तर �थम कुणीतर� �चतंा��तत�ेया कारणे,           

�चतंा��तत�ेया कारणांब�दल बोलेल आ�ण मग ते �भाव ब�दल देखील बोलतील. उदाहरणाथ�, जे�हा            

एखाद� �य�ती �चतंा��त असते त�ेहा कोणी आ�म�व�वास गमावतो, एक �वस�न जातो आ�ण एक             

संकोच करतो, हालचाल मंद होतात. �हणनू, वा�त�वकता आ�ण �ेरणा संबंधां�या आधारावर ह� अशी             

सादर�करण प�धत आहे. सम�या सोडवणारा एक असा ��न आहे जे�हा आपण सम�येब�दल �थम             
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�करणात बोलता, उदाहरणाथ�, आपण ज�गलतोडवर�ल सादर�करण देणार आहात. आता, जे�हा आपण           

ज�गलतोडसंबंधी बोलता नंतर आपण मानवी जीवनासाठ� धोका कसा बनला आहे याब�दल देखील चचा�             

कराल. आपण देखील, आपण मातीचा कटावर�ल सादर�करण देखील देऊ शकता, आपण �दषूणावर            

सादर�करण देऊ शकता आ�ण आपण �लोबल वा�म�गवर सादर�करण देऊ शकता. आता हे सव� सम�या              

�नराकरण पॅटन�वर आधा�रत आहेत. आपण या सम�येब�दल बोलत असाल आ�ण नंतर आपण या             

सम�येब�दल चचा� देखील क� शकता आ�ण अशा प�रि�थतीत आपण आप�या �े�कांना बया�च गो�ट�             

ठेव�यास स�म असाल. हे कारण आ�ण �भाव सारखेह� आहे, परंतु एका उदाहरणाम�ये आपण या              

सम�येब�दल बोलत आहात परंतु नंतर आपण �यांना एक �नराकरण देखील देत आहात, जे�हा आपण              

एक तक� संगत �व�प देत आहात, त�ेहा आपण कदा�चत ह� सम�या सादर कर�त आहात आपण या               

सम�येब�दल बोलत नाह� आहात, परंतु जे�हा आपण एखा�या सम�येब�दल बोलतआहात त�ेहा आपण             

केवळ सम�या सादर कर�त नाह� तर आपण समाधान देखील देत आहात. तर, कदा�चत असे असू शकत,े                

जे�हा �थम एक �कारची मा�हतीपणू� सादर�करण असू शकत,े दसुरे �कंवा सम�या �नराकरण एक �कारचे              

�ेरक �ेझ�टेशन असू शकत.े मग, आ�ह� सादर�करण देखील देऊ शकतो कारणआपण एखादे सादर�करण              

के�हा देता हे आप�याला मा�हती आहे, मी इतर �दवशी देखील चचा� के�या�माणे काह� मया�दा आहेत.               

जे�हा आपण सादर�करण देता त�ेहा आप�याकडे काह� मया�दा असतात कारण आपण तां��क बाबींवर             

सादर�करण देतात. �हणनू कधीकधी आपण नवीन उ�पादनाची रचना याब�दल बोलत असाल. अशा            

ि�थतीत आपण �था�नक �व�पात आप�या �ी-�ेझ�टेशनची नमनुा ��य�ात आणता. �पे�सयल हे �वत:            

�या �हण�यानसुार �पेसब�दल बोलेल, ते �दशा�नद�शाब�दल बोलतील आ�ण नंतर आपण �डझाइनची           

बाजू मांडत असाल आ�ण �हणनूच आप�या सादर�करणा�या �ेझ�टेशन�या �था�नक �व�पात नमदू केले            

जाईल. आ�ण शवेटची सादर�करण जे आप�यापैक� बहुतके सामा�य लोकांनाह� देऊ शकतात, �यास एक             

�व�श�ट �व�पाची प�धत �हणतात, िजथे आप�याकडे बया�च मा�हती आहेत आ�ण आपण ह� मा�हती             

�वषय आ�ण उप-�वषयकांम�ये �वभािजत करणार आहात आ�ण आपण ह� मा�हती आप�या �े�कांकडे            

सादर करा. . आता हे आप�यावर अवलंबनू आहे आ�ण ��य�ात �वषयावर आधा�रत मा�हती आ�ण              

आपण आप�या �ेझ�टेशनम�ये कालखंड�वषयक नमनुा �कंवा कारणा�मक नमनुा �कंवा सम�येचे          

�नराकरण नमनुा, �था�नक �व�प �कंवा �था�नक �व�पात नमदू क� शकता अशी मा�हती. जे�हा आपण              

आप�या सादर�करणास सव� चारम�ये वग�कृत कर�यास स�म नसता त�ेहा सवा�त सोपा ते साम�यक             

आहे. आपण कोण�या �कारचे सादर�करण �यायचे ते ठरवावे आ�णआपण �यांना कसे वग�कृत कराल हे               

आता आप�यासाठ� आहे, परंतु केवळ सादर�करणाची नमनुा जाणनू घे�यात येणार नाह�. समजा आपण             

आप�या �ेझ�टेशनचे नमुने तयार केले आहेत आ�णआता आप�याला सादर�करण �वत�रत करावे लागेल,             

परंतु �वतरणापवू�, मी सां�गत�या�माणे, आप�याला ��य�ात सादर�करण तयार करावे लागेल. �हणनू           

जे�हा आपण सादर�करण तयार करता �कंवा मी ��त�ुतकरण �ल�हतो त�ेहा आप�याला �व�वध            

सादर�करणां�या �व�वध आव�यकतांब�दल �वचार करावा लागतो. उदाहरणाथ�, वेगवेग�या प�धती         

आहेत आ�ण ��येक प�दतीसाठ� आपण वेगळी प�धत लागू क� शकता. आता, या प�धती काय आहेत?               
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या प�धती कोण�या आहेत? �ेझ�टेशन�या चार प�धती आहेत आ�ण आपण �यां�याब�दल बोलत            

आहोत. 

आता समजा आप�याला कॉल केले गेले आहे �कंवा आप�याला सादर�करण �कंवा भाषण �वतर�त             

कर�यासाठ� आमं��त केले गेले आहे. आप�याला देखील �वषय दे�यात आला आहे. आता जसे मी              

�ेज�टेशनब�दल मा�हती गोळा कर�त होतो आ�ण आपण सादर�करणाची मा�हती गोळा केल� �याआधीच            

मी सां�गतले होते क�, आपण प�धतीब�दल �वचार कर�त आहात कारण ते �ेझ�टेशन �कंवा भाषण असले               

तर�ह� आपण बोलू शकता. �हणनू, जर आपण बोलणार आहात, तर आप�याला आपले ��त�ुतकरण             

�याच प�धतीने �लहावे लागेल कारण अनभुवह�न �पीकस�, जे नवीन लोक स�ु झाले आहेत, �यां�यासाठ�              

एक प�रपणू� सादर�करण देणे खपू कठ�ण आहे. तलुाह� हे मा�हत आहे. जे�हा आपण प�रपणू�तबे�दल              

बोलतो त�ेहा आपण �हणयूा क� प�रपणू�ता फ�त एक गैरसमजआहे. कुणीह� प�रपणू� नाह�. अगद� त��               

भा�षकांनाह� असे वाटते क� ते प�रपणू� होऊ शकत नाह�त. मग, त�ुयाब�दल काय? �हणनू, आप�या              

�ेझ�टेशनचे �ा�प तयार करताना आप�यासाठ� हे चांगले आहे, आपणआपल� सादर�करण �ल�हत आहात             

आ�ण आप�या �मतनेसुार ते �ा�ट कसे करावे हे आपण समजनू �यावे आ�ण सवा�त सोपा आपण               

�ेझ�टेशन �लहाल. नाह� का? कदा�चत बहुतके लोक �यांचे सादर�करण आ�ण �ल�खत सादर�करण            

�ल�हलेले �दसले असतील, तर त े��य�ात घेऊन जातात (manuscript) आ�ण त ेवाचतात. 

आता, (manuscript) �हणजे काय आहे? आपण पहा, �ल�हताना, आपण इि�छतआहात क� आपण फ�त              

चांगले श�द, �भावी श�द, अथ�पणू� श�द आ�ण वा�ये �नवडू नये, परंतु नंतर आप�याला �वत�रत देखील               

केले पा�हजे. �हणनू, जे�हा आपण या �ेझ�टेशनब�दल गद�त �वत�रत के�याब�दल �वचार करता, त�ेहा             

आपण कोण�या मागा�ने चांगले काय� क� शकता हा देखील �वचार क� शकता. अशा एखा�या              

�ेझ�टेशनम�ये एखाद� �य�ती काय असत,े �या�याकडे मजकूर �कंवा साम�ी, पांडु�ल�प manuscript           

असते आ�ण जे�हा तो सादर�करण �यायला जातो त�ेहा तो लोकांसाठ� वाचतो. आता, क�पना करा क�               

आपण आप�या �ो�यां�या ि�थतीत �वत: ला कसे ठेवले तर कोणीतर� एखा�या मजकूर सादर�करणासह             

आ�यास आपण �याचे ��तसादा कसे कराल, ते तो कसे वाचेल. आपण क�पना क�पना क� शकता का?                

�य�ती �ेझ�टेशन वाचते त�ेहा याचा प�रणाम कसा होतो? �याला अनेकआ�हाने आहेत. आता हे �ेझ�टेशन               

खपू मनोरंजक �दसत असले तर� ते बया�च �य�नांमधनू �ल�हले आहे, बरेच �प�ट, जा�त तयार�,              

काळजीपवू�क �ा�ट केलेले श�द, वा�ये, वा�य आ�ण को�स आ�ण सव� काह� �ल�हलेले आहेत परंतु नंतर               

आपण ते वाचू इि�छता. आता ह� सम�या तां��क �वषयावर आहे, ती ठ�क आहे कारण लोकांना मा�हती                

पा�हजे आहे आ�ण �यांना मा�हती अचकू असू शकत.े समजा आपण एक सादर�करण देत आहात जेथे               

बरेच डटेा समा�व�ट आहे, नैस�ग�क�र�या आपण तथेे असले�या मजकुराव�न पाहू इि�छतआहात. आता             

अशा �ेझ�टेशनची काय आव�यकता आहे? अशी सादर�करण खपू आ�हाना�मक आहे. का? हे असे आहे              

कारण मा�या ��य �म�ांनो, त�ुहाला काह� मया�दा आहेत. मया�दा �हणजे आपण खपू अचकू असणे              

आव�यक आहे. आपण अचकू असू शकता का? आता, आप�याला अचकू अस�यापासनू हा अचकू �तर              

आपण मजकूर वाचनू वाचू आ�ण संपणू� वाचत असताना, आपण मजकुरासह असाल आ�ण आपण             
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�े�कांकडे पाह�यास स�म नस�याची श�यता आहे. आता काय होईल? मी असे �हणतआहे क� चांग�या               

�ेझ�टेशनसाठ� गद� आ�ण �पीकरशी चांगला संबंध असणे आव�यक आहे. 

�पीकर �हणनू आपण हा सादर�करण पांडु�ल�पतनू वाचत अस�यास, काय होत,े आपण कोरम�ये सव�             

काह� वाचू इि�छत आहात, आपण श�दशः वाचू इि�छत आहात कारण �वषय गुंतागुंतीचा आहे आ�ण              

आप�या �ो�यांना चकु�ची मा�हती नको आहे, आपण �यांना अचकू मा�हती देऊ इि�छत आहात, परंतु              

नंतर आयोजकांनी आप�याला केवळ 20 �म�नटे �दले आहेत. तर, द डमेो�सची तलवार तु�यावर लटकत              

आहे. आपण 20 �म�नटांत ह� सादर�करण सांगू इि�छत आहात आ�ण आप�याला काह� मया�दा             

अस�यामळेु आपण स�म होऊ शकत नाह�. आपण सहज होऊ शकत नाह�. उ��फ़ुत� राह�यासाठ�             

आप�याला गद�कडे पहावे लागेल आ�ण आपण त�आहात क� आप�या मजकूराकडे पाहत असाल आ�ण              

नंतर गद�कडे पाहत असाल. �पीकर�या �ि�टकोनातनू प�ुहा आप�याला एक सम�या आहे. मा�या ��य             

�म�ांनो, आपण आपले डोळे उचलू शकणार नाह� आ�ण जे�हा आपण आपले डोळे उचलत नाह� आ�ण               

आप�या गद�कडे पाहत नाह� त�ेहा याचा �भाव काय असेल. आपण एक संबंध तयार कर�यास स�म               

�हाल? नाह� �बलकुल नाह�. �हणनू, काह� मया�दा आहेत. आपण आपले डोळा वर काढू शकत नाह� आ�ण                

�या�य�त�र�त आपण वाचत आहात क�, श�द �प�टपणे येत आहेत क� नाह� हे �वसज�न येत आहेत क�                

नाह� हे आपण �चतंा��त नाह�, आपण आपले वा�ये पणू�त: �वभािजत कर�यास स�म असलात क�,              

आपण �या प�धतीने वाचत आहात कारण �यासाठ� आपण पांडु�ल�प पासनू सादर�करण देता त�ेहा             

आपण एक सराव वाचक असणे आव�यक नाह�. �शवाय, आपणास असेह� आढळेल क� आपलुक�ची             

�थापना करणे कठ�ण नाह�, आपणास गद�वर �नयं�ण नसते आ�ण आपणास मा�हत असते क� आपण              

�े�क �कंवा �ो�याचे �कंवा �े�कांचे सद�य असले तर�ह� कदा�चत आप�याला वाटले असेल क� �पीकर              

वाचत असेल तर 

मजकूर पासनू, काह� वगळता जा�त �े�क र�सक नसतात. कारण �यांना वाटते क� आपण �यां�याकडे              

पाहत नाह�, �यांनी सव� �कार�या तयार�सह येथे �कती अ�त�र�त काळजी घेतल� आ�ण आपण             

�यां�याकडे एक ��ट��ेप देखील ठेवत नाह�. आता, अशी सादर�करणआप�याला काह� ताण देत.े �पीकर              

�हणनू आपले डोळे, कारण ते सतत मजकुराकडे ग�धळलेले आहेत, अशी एक सम�या आहे जी              

आप�याला डो�यांपासनू म�ुतता �मळू शकत नाह� आ�ण तथेे ताण येऊ शकत.े या�य�त�र�त,            

आप�याकडे �होकल �व�वधता �दान कर�याची कमी संधी आहे. जे�हा आपण �ेझ�टेशन देत असतो त�ेहा              

आप�याला हे मा�हत असते क� �या�यानातील एका भाषणात मी �हट�या�माणे हे एक फायदा आहे क�               

एखाद� �य�ती बोलते �या �कारचे सहजतनेे, एखा�या �य�तीचे �पांतर कसे होते, एखा�या �य�तीने             

�या प�धतीने छळ �दला आहे �या �कारे �या�या आवाजात काह� चढ-उतार होते आ�ण तो थांबतो, �या                

�कारे तो थांबतो, अशा सव� सादर�करणात हे सव� श�य नाह�. आ�ण, मग काय होईल ---- हे सादर�करण,                 

पांडु�ल�प�या मदतीने �ेझ�टेशन तयार कर�या�या या प�धतीचा अनभुव नसतो, �वशषेत: नवीन           

लोकांसाठ�, अनभुवह�न लोकांसाठ�. तर, प�हल� प�धत पांडु�ल�पमधनू वाचत आहे, ठ�क आहे. तर, वाचन             

अयश�वी झा�यास, आपण काय करता? मला वाटते क� मी मा�या �ेझ�ेटेशनची आठवण ठेव.ू नाह� का?               
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�हणनू, आपण असे वाटणे स�ु करता क� आपण ल�ात ठेवनू एक चांगले ��त�न�ध�व देऊ शकता आ�ण                

नंतर वाद�ववाद �च�ांत येतो. गद�कडे पाहून आपण गद�सह एक �कारचा संबंध तयार केला असेल              

�याब�दल आप�याला आठवण क�न �दल� जाते आ�ण �यानसुार आप�यासाठ� सवा�त उ�म माग� ल�ात             

ठेवणे आव�यक आहे. �हणनू, �ेझ�टेशनची दसुर� प�धत, ��य �म�, हे �मरणात आहे. �हणनू, जे�हा              

एखाद� सादर�करण ल�ात ठेवल� जाते त�ेहा आप�याला सापडले, ते नवीन �दसते कारण �पीकर �याने              

ल�ात ठेवले आहे. आता ��न असा आहे क� आपण सव�काह� ल�ात ठेवू शकता का? आपण श�द ल�ात                 

ठेवू शकता, आपण वा�य ल�ात ठेवू शकता, परंतु नंतर आपण आप�या आवाजात बदल कसा आणू               

शकता, आपण कोठे थांबवू शकता हे देखील ल�ात ठेवू शकता, आपण कोठे शांत असावे हे देखील ल�ात                 

ठेवू शकता, आपण कुठे �यावे हे देखील ल�ात ठेवू शकता काह� थांबतात �कंवा आपण आप�या               

वा�यांम�ये �कंवा आप�या �वचारां�या प�धतींम�ये सं�मण कसे आणू शकता हे देखील ल�ात ठेवू             

शकता. �हणनू ल�ात ठेवा, आपण सव�काह� ल�ात ठेव�यात स�म असाल तर ल�ात ठेवणे चांगले              

�भावी आहे परंतु प�ुहा सम�या आप�याला 15 �म�नटांनी �दान केल� आहे आ�णआप�याला या �पीडची               

जाणीव नसते कारण आपण �मरणात ठेवले�या �ेझ�टेशनला �दान कराल कारण जे�हा आपण            

सादर�करण ल�ात ठेवता, आपण िजतके श�य �ततके सव��कृ�ट देऊ इि�छत आहात आ�ण एक त�ण              

�हणनू आप�याला वाटत ेक� आपण आप�या �वताची ��पेट �वता �यवि�थतपणे, �भावीपणे वाजवावी. 

आ�ण सम�ये�या वेळेस आपण काय केले पा�हजे? प�ुहा अशी सम�या आहे जी लोक �वचार करतील क�                

आप�याकडे खपू कमी साम�ी आहे, �े�क �वचार करतील आ�ण �यांना देखील ल�ात येईल. आप�याला              

मा�हत आहे क� �े�क सद�य मखू� नाह�त; ते तुम�यापे�ा हुशार आहेत. �हणनू �यांना मा�हत आहे क� हे                 

एक या�ि�छक सादर�करणआहे आ�ण �पीकरची कोणतीह� भ�ूमका नाह�. येथे आपण फ�त रोबोटसारखे             

आहात. आपण फ�त �यांना पाहत आहात आ�ण आपल� �होकल मशीन �वतर�त कर�यासाठ� एक             

थड�यात आहे, परंतु प�ुहा एकदा सम�येचा असा अंदाज आहे क� आपण एखा�या खास सेगम�ट, मा�या               

��य �म�ांकडे दलु�� केले आहे. समजा आपण चकुले तर समजा, एखादे �व�श�ट वा�य �कंवा �व�श�ट               

उ�धरण �वसरलात तर काय होईल, आप�या मदतीसाठ� कोण येईल? संपणू� या�ि�छक ���या थांबल�             

जाईल आ�ण आपणास प�ुहा हशाची �फोट होईल असे वाटेल, आपण श�दांक�रता संघष� कराल, आपण              

�या भागासाठ� अ�तशय समप�क आहात �यासाठ� संघष� कर�त रहाल, आपण प�ुहा प�ुहा अडचणीब�दल             

�वचार कराल तथेे �वचार केला. यादवले�या �ेझ�टेशनम�ये एक वा�य �कंवा एक य�ुनट गहाळ आहे, एक               

वा�यांश, एक भाग एक �ेड धोकादायक आहे. मग, बया�च वाचकांना, अनेक �ो�यांना खपू आनंद होईल,               

परंतु आनंद द�घ�काळ �टकू शकत नाह� कारण �पीकर �वसर�यास आनंद आनंदात जाईल आ�ण हे ल�ात               

ठेवा क� आपण जे काह� ल�ात ठेवता ते आपण मानव आहात , आपण �वस� बांधले आहेत. �हणनू,                 

जे�हा आपण एखाद� या�ि�छक सादर�करण �कंवा �मरणात ठेवलेल� प�दत देत आहात त�ेहा असे             

��ततुीकरण तयार कर�याचा ��नच फार कठ�ण नाह�, परंतु या सादर�करणासह पढेु चालू ठेवणे देखील              

अवघड आहे. आता, पांडु�ल�पतनू वाचणे श�य नस�यास, आप�या �ि�टकोनातनू ल�ात ठेवलेले एक            

प�धत देखील चांगले नाह� मग नंतर दसुरे येत ेआ�ण त ेअचकू आहे. 
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आता, �ेझ�टेशनची इ��ॉ��टू प�धत काय आहे? आता, सादर�करणा�या अचकू प�धतीम�ये तयार� नाह�,            

नाह� का? आता, आपण कदा�चत अशा अनेक प�रि�थतीत येऊ शकता जेथे कोण�याह�            

पवू�-मा�हती�शवाय, आपले नाव घो�षत केले गेले आहे आ�ण आप�याला बोलणे आव�यक आहे. हे             

आ�हाना�मक नाह� का? अथा�त, पांडु�ल�प आ�ण या�ि�छक आव�ृीपासनू वाचणे अगद� आ�हाना�मक           

आहे, परंतु जर आ�हाना�मक असेल तर ते खपूच फायदेकारक आहे कारण अशा �कारची सादर�करण              

�पॉट वर देत आहे, �या �णी ती पढेु �दल� जात.े आता, अशा प�रि�थतीत �पीकर कसा असावा कारण येथे                  

आप�याकडे तयार� कर�याची वेळ नाह� आ�ण �यासाठ� आपण �या वेळी कधी येणार नाह� याची क�पना               

क� शकत नाह�. तर, आप�या सवा�साठ�, मा�या ��य �म�ांनो, ह� प�रि�थती कोण�याह� �णी येऊ              

शकत.े �हणनू, आप�याला कोण�याह� �णी अशा प�रि�थतीसाठ� तयार राहावे लागते आ�ण �यासाठ�            

आपण नेहमी तयार केले पा�हजे. आता आपण प�ुहा सांगू शकता क� आपण कशी तयार केल� जाऊ? नाह�,                 

तयार हो�याची वेळ नाह�. आप�या सव� मागील तयार�, आप�या सव� मागील वाचन, आप�या मागील              

अनभुव, आप�या भतूकाळातील सव� क�पना, आपले सव� मागील �नर��ण, ते ��य�ात अ�य�ुम            

�ेझ�टेशनम�ये आप�या मदतीसाठ� येतात. �पीकरने जे काह� वाचले आहे �या�या पवू��या �ानावर            

अवलंबनू असणे आव�यक आहे आ�ण ते आप�याला देणार असले�या �वषयांब�दल मा�हती आहे. आता,             

प�ुहा श�ेस�पयर �हणतो क� ' फार बोल�यापे�ा थोड ेबोलने कधीह� उ�म आहे'.  

आता, अशा प�रि�थतीत, मला असे �हणायचे आहे क�, मा�या ��य �म�ांनो, त�ुहाला जे काह� मा�हत               

असेल ते �हणजे तु�हाला काह�ह� मा�हत नाह�. एक �व�श�ट श�द जो आप�याला ��य�ात आले�या              

अनेक अनुभवांचे �मरण क�न देईल. �हणनू, आप�या अनभुवाशी संबं�धत काह� वेळ �या आ�ण             

आप�याला मा�हत असेल क� आप�याला जे काह� मा�हत असेल ते आप�याला �मरण क�न देतील.              

�हणनू, अशा प�रि�थतीत बोलणे �हणजे आप�याला बोलणे आव�यक आहे, परंतु आप�यास           

वाचव�यापासनू �कती काळपय�त बोलणे श�य नाह�. थोड�यात सांगा, �बदंू �हा. आपण नेहमी चालू             

ठेवायला हवे. तर�ह� जे�हा त�ुह� माझे ऐकतआहात, त�ेहा त�ुह� �वचार करायला स�ुवात केल� पा�हजे क�                

कोण�याह� �णी आप�यास �ेझ�टेशन दे�यास सां�गतले जाऊ शकते. �हणनू, आपण अपे�ा कर�त राहता             

आ�ण अंदाज घेता त�ेहा, आपण ��यावलोकन करत असता, गो�ट� अ�धक सुलभ होतील. ��य �म�ांनो,              

या जगात काह� चांगले �कंवा वाईट नाह�. �व�लयम श�ेस�पयर �हणतो क� ह� खरोखर �वचारसरणी आहे.               

तर, जर आपण असे �हणणे �ारंभ केले कारण आप�याला आवाज आला आहे, आप�याकडे �मता आहे,               

आपण चम�कार क� शकता. �हणनू, थोड�यात सांगा आ�ण जे�हा आप�याला असे वाटते क� आपण              

आता अयो�य प�रि�थतीत क�पनांचा �कार चालू आहात, तो सारांश करणे चांगले आहे. जे�हा आपण              

सारां�शत करता त�ेहा आप�याला कळते क� जे�हा आपण सारां�शत करता त�ेहा कदा�चत काह� नवीन              

गो�ट� येतील, परंतु �लोभना थांबवा, मोह कमी करा. जे�हा आप�याकडे काह� सांग�यासारखे नसते त�ेहा              

मकू असणे नेहमीच चांगले असत.े �हणनू, सादर�करणाची ह� अ�व�कार प�धत अ�धक आ�हाना�मक            

आहे, परंतु ती अ�धक फायदेशीर आहे. कोणतीह� घोषणा देऊन एखाद� अपणू� प�रि�थती येत नाह�; हे काह�                
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�ण येऊ शकत.े �हणनू, या सव� गो�ट�साठ� तयार �हा आ�ण वाईट काह�ह� होणार नाह�. नेहमीच चांगले                

होईल. शवेटची प�धत सादर�करण आहे. 

आता, �ेझ�टेशन�या अशा प�धतीम�ये, आप�याला येथे देखील अपयशी ठरेल, परंतु �यात लव�चकता            

आहे. हे तयार नसलेले आहे, परंतु वेग�या प�धतीने तयार केले आहे. आप�याकडे पणू� �वातं�य आहे.               

आप�याकडे वेळेची मया�दा नाह�, ठ�क आहे, परंतु वेळ मया�दा असल� तर�ह�, आपणआप�या �ेझ�टेशनला              

आप�या लेजर आ�ण �वत: �या आनंदात तयार क� शकता. आपण नेहमी आव�यकतपेे�ा अ�धक             

सा�ह�य तयार केले पा�हजे आ�ण अशा �ेझ�टेशनला भरपरू लव�चकता �मळाल� आहे, अशा प�रि�थतीत             

आपण �टपांसह बोलणार आहात काह�वेळा, काह� इतर ि�ह�यअुल सहा�यां�वारे, काह�वेळा �लाइडसह.           

आ�ण आप�याकडे आप�या �े�कांसह एक �कारचे संभाषणआहे. अशा प�रि�थतीत आपण बोलू शकता;             

आपण आप�या �े�कांशी बोलू शकता. हे इतके संग�ठत होणार नाह� क�, परंतु �े�कांचे �ेम ��ततुीकरण               

असणे आव�यक आहे जेथे बरेच संवाद आहे. तर, आपण अशा �ेझ�टेशनसाठ� जाऊ शकता, परंतु जर               

आपण �यां�या चेह�याकडे पाहून �यांचे चेहरे पाहून �े�कांची मनःि�थती जाणनू घेऊ शकता. �हणनू, जर              

आप�याला वाटते क� काह� �माणात उ�मांक आहे तर आपण न�क�च कट क� शकता. आपण              

�नि�चतपणे �नचरा क� शकता, आपण न�क�च काह� �बदंू सोडू शकता. �ो�यांना असे वाटत नाह� क�               

आपण ते करत आहात कारण अशा �ेझ�टेशनचे फ�त एखा�या �य�तीनेच �ान घेऊ शकता �याने बया�च               

गो�ट� समजून घेत�या आहेत आ�ण �या�या �वषयावर कोणाची �नपणुता आहे परंतु �या�या            

�ेझ�टेशनसह �याय कर�यासाठ� , आपण बा�यरेखासह जाणे चांगले अस�यास चांगले आहे. जरआपणास             

फ�त बोलायचे असेल आ�ण जे�हा आपण बा�यरेषा तयार करता त�ेहा �या �परेषा तयार करा �यायोगे               

आपण समजू शकाल आ�ण आपण वगळू शकता. �हणनू, एक बा�यरेखा तयार करा आ�ण �ेझ�टेशन�या              

अशा प�धतीमळेु, आप�याला वाटते क� आप�याकडे भरपरू लव�चकता आहे. तर, आपण �े�कांची            

मनःि�थती समजनू घे�यास या लव�चकतसे अनमुती �दल� आ�ण जर आप�यास असे वाटत असेल क� ते               

आप�याबरोबर नाह�त �कंवा �यांना अ�व�थ वाटत आहे, तर �ो�यांसाठ� काह� सहानभुतूी बाळगा. हे सव�              

भाषते आहे आ�ण जर� आपण एक अ�तशय संवादा�मक प�धतीने बोलत असले तर� ते �लह�णे आव�यक               

आहे. मी �ड�ल�हर��या भागाब�दल बोलत नाह�. आता मी फ�त तयार�ब�दल बोलत आहे. �हणनू,             

आपण आपले सादर�करण �कंवा भाषण तयार करता �या मागा�ने आपण संभाषण क� शकता, यात शंका               

नाह�, परंतु भाषण �कंवा �ेझ�टेशन हे संभाषण नाह�. एक ��स�ध भाषण �च�क�सक �कंवा भाषण �श�क               

जे �हणते �याव�न आपण उ�धतृ क� शकतो क� साव�ज�नक भाषण संभाषण करणे आव�यकआहे असे               

नाह�, संभाषणासारखे आवाज आव�यक आहे. संभाषणासारखे �दसले तर� ते संभाषण नाह�. पारंप�रक            

फरकाने आवाज खपू वेगळा बन ूशकतो.  

मा�या ��य �म�ांनो, आ�ह� सादर केले�या �व�वध नम�ुयांब�दल आ�ण प�धतींब�दल बोललो आहोत,            

जेणेक�नआपणआप�या �ेझ�टेशनचे मसुदा तयार कर�यासाठ� आप�या मनाची चांगल� मनोव�ृी बाळगू            

शकता. आप�याला एकदा ह� नमनेु मा�हत झा�यानंतर, वेळ आल� आहे क� आप�याला तयार� कशी              

करावी हे मा�हत असले पा�हजे कारण आप�याकडे मा�हती आहे, आप�याला मा�हत असले�या प�धती,             
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आप�याला मा�हत असले�या नम�ुयांची. आता वेळ आहे क� आपण आप�या सादर�करणाची योजना            

आखत असाल कारण जे�हा आप�याकडे मा�हती असेल त�ेहा मा�हती �य�त करणे आव�यक आहे, देणे              

आव�यक आहे, बोलणे आव�यक आहे आ�ण जर यो�य�र�या यो�य�र�या बोलायचे असेल तर आपण             

यश�वी �पीकर असले पा�हजे. ��य �म�ांनो, मी हे �या�यान समा�त करतो आ�ण पढु�ल �या�यानात              

आपण �नयोजन ब�दल बोलणार आहोत आ�ण नंतर आपण आप�या सादर�करणाचे आयोजन कसे क�             

त ेपाहू. खपू खपू ध�यवाद. 
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सॉ�ट ि�क�स  

(Soft Skills) 

डॉ. �बनोद �म�ा, 

मान�वक� व सामािजक �व�ान �वभाग, 

इं�डयन इंि�ट�यटू ऑफ टे�नॉलॉजी, �रक� 

�या�यान – 50 

मौ�खक सादर�करण: �नयोजन आ�ण तयार� 

 

सॉ�ट ि�क�सवर ऑनलाइन �या�यानांम�ये आपले �वागत आहे आ�ण मागील �या�यानात आपण           

ल�ात ठेव�या�माणे आ�ह� नमनेु आ�ण सादर�करण प�धती ब�दल बोललो. आता नमनेु आ�ण प�धती             

�ात आहेत, आपण एका चांग�या ि�थतीत आहात �हणनू वेळ ठर�वणे आव�यक आहे. मागील             

�या�यानात आ�ह� �ो�यां�या गरजेनसुार आ�ण मागणीनसुार आपण यो�य पॅटन� आ�ण नंतर यो�य            

प�धत कशी �नवडू शकता या�वषयी बोललो, परंतु एकदा आप�याला प�दती मा�हत झा�यानंतर आ�ण             

आप�याला पॅटन� मा�हत असेल तर आपण कसे जाणनू घेऊ इि�छता, आप�याकडे मा�हती आहे परंतु              

नंतर ती मा�हती कशी लावावी कारण �ेझ�टर �हणनू आपण �वत: ला एक दज�दार मानले पा�हजे. आता                

एक दज�दार काय करतो? �या�याकडे संपणू� कापड आहे, �याने ते तकुडे केले आ�ण मग शवेट� �याने                

वेगवेग�या भागांवर अवलंबनू राहून �यास �शवले, परंतु �यापवू� �याने आपला आकार घेतला. तर,             

��ततुकता� �हणून �कंवा �पीकर �हणनू आपण नमनुा आ�ण प�धती देखील ल�ात ठेवता. आता आपण              

�नयोजन कसे करावे आ�ण कसे तयार करावे हे ठरवावे कारण आपण काय� कर�यापवू� �यास योजना               

आखणे आ�ण तयार करणे ह� एक द�घ� माग� आहे. मौ�खक सादर�करणा�या काह� आव�यकता आहेत              

आ�ण जसे मी आधी सां�गतले आहे, तां��क �वषयावर, एक ज�टल �वषयावर मौ�खक सादर�करण �दले              

जाऊ शकत.े भाषणा�या तलुनेत यात काह� अडचणी आहेत, परंतु �यापवू� आप�याला काह� गो�ट� मा�हत              

असणे आव�यक आहे. �या काय आहेत? 

आधी मी सां�गत�या�माणे आप�याला हेतू मा�हत असणे आव�यक आहे. �हणनू, जे�हा आपण उ�देश             

सांगतो क�, का आ�ण कसे, ते नाह�. तर, आपण कोणाशी बोलणार आहात, आप�याला का �हटले गेले                

आहे? न�क�च, जर आप�याला एखादे भाषण दे�यास आमं��त केले गेले असेल आ�ण जर आपण त�               

असाल तर, नैस�ग�क�र�या हे एखा�या �व�श�ट �े�ात आप�या �नपणुतमेळेु आहे �यास आपण �ेझ�टेशन             

दे�यासाठ� आमं��त आहात �कंवा आमं��त आहात. परंतु नंतर प�रि�थती बदलू लागत,े आप�या �वत:             

�या गटात वेगवेग�या माग�या वेगवेग�या असतात आ�ण आप�या �म�ांम�येह� आप�याला लहान           

गटांना सादर�करण, लहान सादर�करणे देणे आव�यक आहे. परंतु जे�हा आप�याला आमं��त केले जात,े             
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त�ेहा आपणास खरोखरच असे लोक �मळतात �यांनी आप�याला �कंवा हो�ट संघटना आमं��त केले             

आहे. परंतु जे�हा आपण �वत: चे सादर�करण �यायचे असेल �कंवा आपण �वत: चे सादर�करण              

कर�याचा �य�न कराल त�ेहा आप�याला �वषय ठरवावा लागेल. आता बया�च लोकांना हे देखील ठरवायचे              

नाह� क� �वषय कसे ठरवावे. कधीकधी आप�याला एक �नवड �दल� गेल� आहे, �वशषेत: आप�या              

महा�व�यालयांम�ये आपले �श�क आप�याला सादर�करण दे�यास सांगतात आ�ण �याक�रता तो �वषय           

आपण ठर�व�याचा �वषय देत नाह�. आता �वषय ठर�वणे कठ�ण आ�ण आ�हाना�मक काय� आहे. आपण              

�वषय कसे ठरवाल? सामा�यतया आपण सवा�नीच आप�या �ानाब�दल आ�ण आम�या �े�कां�या           

समाधानाब�दल बोल�यासाठ� बोलणे आ�ण बोलणे आवडते, �हणनू आ�हाला वाटते क� आपण सां�वन            

�े�ात असावे आ�ण �वता �नवडलेले �े�, आप�या ओळखी�या �वषयावर बोलत आहे. मी मा�या मागील              

भाषणात असे �हटले आहे क� लोक �चतंा��त होतात, �पीकस� फ�त तणाव��त होतात कारण ते तयार               

नसतात �कंवा �यांना �वषय �कंवा �ो�यांब�दल मा�हती नसत.े �हणनू, जे�हा आपण एखादे सादर�करण             

�कंवा भाषण �वतर�त करणार असाल त�ेहा आपण आप�या �े�कांवर आधा�रत �वषय आ�ण नंतर             

आप�या �वत: �या कौश�याचा �कंवा �वषयाशी आपल� प�र�चतता ठरवाल आ�ण �वषयआप�यास काय�             

सोपे करेल. तर, आप�याला �थम बोलायचे आहे क� आपण बोलणार आहात आ�ण आपण कोणास              

बोलणार आहात हे समजनू घेणे हे आहे. तर, �या आधारावर आपणआपला �वतःचा �वषय ठरवाल आ�ण                

नंतर जे�हा आपण �नि�चतपणे आपला �वषय समजनू घेता त�ेहा ते �नि�चत केले पा�हजे. आता ��न               

आहे - �े�कांचे �व�लेषण करणे फार मह�वाचे आहे. बया�च चांग�या सादर�करणे केवळ अयश�वी झा�या              

आहेत कारण �पीकर �यां�या �े�कांची पा�व�भमूी समज�यास स�म नाह�त. �हणनू, आप�या �े�कांना            

जाणनू घे�याची आप�याकडे आणखी एक काय� आहे जी आप�या �े�कांना जाणनू घेणे खपू कठ�णआहे               

परंतु नंतर आपण आप�या �े�कांना जाणनू घेऊ शकता आ�ण आ�ह� �याब�दल चचा� क�. तर, एकदा               

आपण �े�कांना ओळख�यानंतर आ�ण आप�याला ते �करण मा�हत असेल तर आता आपण या             

�वषयाब�दल बरेच संशोधन करणार आहात - मा�हती एक��त करणे. पण समजा त�ुह� अशा �वषयावर              

बोलणार आहात जे �नसगा�त अ�तशय तां��क आहे, आपण �वाभा�वकपणे लोकांना समजनू घेऊ इि�छता             

कारण ��येकाला हे समजले पा�हजे क� ते समजू नये आ�ण समजनू घे�याक�रता एखा�याला अशा �कारे               

��त�न�ध�व तयार करावे लागेल �ेझ�टेशन�या �कंवा भाषणा�या वेळी �ो�यांना अशी भावना आहे क� तो              

घरात काह�तर� आणत आहे. मला एक सुखद भावना �हणायची आहे जी �याने ऐकल� आहे आ�ण ती                

समजल� आहे. आपण पाहता, लोक सहजतनेे �वसरतात परंतु नंतर काह�तर� असामा�य अस�यास ते             

ल�ात ठेवतात, �याच�माणे काह� अपवादा�मक अस�यास ते ल�ात ठेवतील. �हणनू, आपण           

सादर�करण देऊ इि�छत आहात आ�ण आपण �ेझ�टेशन अशा �कारे समा�त क� इि�छत आहात क�              

�ो�यांना असे वाटते क� ते ऐक�यासारखे आहे आ�ण ते काह�तर� परत आणतात. �हणनू, आपल�              

सादर�करण सलुभ कर�यासाठ�, आपल� सादर�करण खा�ीपवू�क तयार करा. जर ते एखा�या �वषयावर            

असेल तर आपण फ�त श�द वाप� इि�छत नाह� �कंवा आपण केवळआप�या सादर�करणास मा�हतीसह              

पॅक क� इि�छत नाह�, परंतु आप�याला हे देखील हवे आहे क� अ◌ॅ�डस�या �व�पात काह� �ा�फक               

तपशील असणे आव�यक आहे ि�ह�यअुल सहा�यक कारण �च� दश�कांना गो�ट� चांग�या �कारे समजनू             
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घे�यास मदत करतात. आ�ण जे�हा आपण सादर�करण तयार करत आहात �कंवा सादर�करण �नयोजन             

कर�त आहात, त�ेहा आपण ते पणू� केले त�ेहा, आप�या वा�त�वकतबे�दल आपण �प�ट आहात हे              

आप�याला आप�या �वषयाब�दल देखील �प�ट आहे. आता आप�याला आप�या �े�कांना देखील           

जाणनू �यायचे आहे आ�ण नंतर आपण हे ठरवू शकता क� आपण या सव� गो�ट� क� शकता, �हणजे                 

आप�या �ेझ�टेशनम�ये कसे आ�ण कोणती मा�हती �दल� जावी आ�ण ती मा�हती कशी सादर करावी              

लागेल कारण आपले म�ुय काय� मा�हती सादर करणे हे आहे त?े �हणनू, जे�हा आपण आपल� इ�छा                

असलेल� मा�हती सादर करणार आहात त�ेहा �यांना समजले पा�हजे आ�ण श�दांचा वापर, काह� �च�,े              

काह� ��य साहा�य या�शवाय �वचार क� शकतील तर ते चांगले समजतील कारण यामुळे �यांचे काय�               

सोपे होईल. आ�ण जे�हा आपण ते सव� केले त�ेहा आप�याकडे एक �कारची सादर�करण योजना आहे.               

आता आपण एक-एक गो�ट�ंची चचा� क�. सव��थम - आप�याला जे�हा एखादा �वषय �नवडावा लागतो              

त�ेहा बहुतकेदा लोक ग�धळात पडतात. आता हे अ�तशय सोपे आहे. 

�वचार करा क� आपण पढु�ल आठव�यात सादर�करण करणार आहात आ�ण सादर�करण यश�वी �हावी             

अशी इ�छा अस�याने नैस�ग�क�र�या आप�याला अशा �वषयावर बोलणे आवडले जे आपण प�र�चत            

आहात, का? कारण ती आप�याला �चतंा��त करणार नाह�, यामळेु आप�याला अ�धक आरामदायक            

बन�वले जाईल. तर, �थम एक �वषय ठरवायचे आहे. आप�यापैक� बहुतकेांना अशा �वषयावर जा�याचे             

�ाधा�य आहे जी �ात आहे, जे �ो�यांना नाह�, परंतु आप�याला चांगले मा�हत आहे. �े�कांना आगाऊ               

मा�हती अस�यास, �ेझ�टेशन दे�याची काय गरज आहे. पण नंतर �या�याकडे सकारा�मक बाजू आहे             

आ�ण सकारा�मक बाजू अशी आहे क� �ो�यांना काह� मा�हती असेल तर उदाहरणाथ�, आपण आध�ुनक              

�दवसां�या सेल फोन�या वापरावर एक सादर�करण देणार आहात जे आप�याला सेल फो�सचा वापर             

चांगले मा�हत असतील, परंतु नंतर �या मा�हती�या तकु�यांमधनू जर आप�याला एखाद� खास गो�ट             

जोडायची असेल तर ती त�ृत होईल, यामळेु �यांना गो�ट� चांग�या �कारे समज�यात मदत होईल.              

�हणनू, जे�हा आपण एका स�ु�स�ध �वषयावर बोलणार आहात त�ेहा काय� सोपे आहे, परंतु या स�ु�स�ध               

�वषयासह आपण खरोखर काह� नवीन मा�हती जोडल� पा�हजे कारण यामळेु आपले सादर�करण ��चपणू�             

होईल. आता ��येक वेळी आ�ण नंतर आप�यास भाषण �कंवा भाषण दे�याची अनेक �संग असू शकतात,               

कारण हे चांगले आहे कारण आपण पवू��या भाषणात �हट�या�माणे आपण वेळ ये�याची वाट पाहू नये               

कारणआप�याला कदा�चत काह� देणे आव�यकआहे �कारचे सादर�करण जे अचकू आहे. आता, �या वेळी               

आपण तयार कर�यास स�म होणार नाह�. तर, आधी तयार करणे चांगले आहे. आपण आप�या              

�वार�यांवर आधा�रत �या �दवसापासनू शाळे�या �दवसात / कॉलेज�या �दवसात असता त�ेहा           

आप�याला मा�हती असते. आप�या पसंती�या आधारावर आप�यास अ�ययावत ठेवा, ठ�क आहे आ�ण            

आपण ते कसे करता? जे�हा आपण �वतःला अ�ययावत करता त�ेहा आपण �वत: �या �चीनसुार �वत:               

ला अ�यत�नत करा कुणीतर� ��केटम�ये खपू �ची आहे हे नाह�, कोणीतर� संगीतम�ये खपू �ची आहे               

आ�ण कोणीतर� मनोवै�ा�नक गो�ट�ंम�ये �वार�य आहे. आता, आप�याला काय करावेसे वाटते - एखाद�             

�य�ती अशा �कारची याद� ठेवल� पा�हजे िजथे �याने काह� नवीन गो�ट� रेकॉड� �हणनू जतन क�               
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शकतील �यामुळे वेळ येईल त�ेहा �याला मदत होईल. �हणनू, जर आपण एक सचूी तयार केल� आ�ण                

आप�या �वार�या�या �वषयांवर अनेक �वषय असतील तर आप�याला अतलुनीय सादर�करण          

दे�यासाठ� आमं��त केले गेले तर�ह� आप�याला कोणतीह� सम�या येणार नाह�. परंत,ु काह�वेळा आपण             

देखील ब�ुधीबळ होऊ शकता. जे�हा आपण आप�या �े�कांब�दल मा�हती घेता त�ेहा आपण कसे धडक�              

भरता त�ेहा आपण �यां�या आवडींब�दल �वचार कर�यास �ारंभ करता, आपण �यां�या सवयींब�दल            

�वचार कर�यास �ारंभ कराल, आपण �यां�या �वार�यां�वषयी, आप�या �व�वासाब�दल �वचार कर�यास           

�ारंभ कराल. आता आपण �वत: ला मनोरंजक ठ� शकता क� कोणता �वषय अ�धक मनोरंजक असेल,               

मा�या भाषणात �यांना अ�धक रस वाटेल क� ते �वशषे �े� काय आहे �कंवा मी मा�या गद�वर �नयं�ण                 

ठेव�यास स�म असले�या मदतीने हा �वशषे गुण काय आहे. तर, ते काय� सोपे करेल. आ�ण जे�हा                

आप�याकडे एक स�ु�स�ध �वषय असेल आ�ण आप�याला मा�हत असेल क� दररोज गो�ट� बदलत             

असतात, दररोज नवीन �ान चालू होत.े �हणनू आप�याकडे एखादे इ��हे�टर� अस�यास आ�ण आपण             

आप�या सचूीम�ये काह�तर� नवीन जोड�याचा देखील �य�न क� शकता जे खरोखर आप�याला मदत             

करेल. �हणनू जे�हा आपण एखा�या �वषयावर �नण�य घेता त�ेहा नेहमीच चांगले असते, आपण             

लाय�र�ला देखील भेट �यावे. आजकाल बया�च लोकांना इंटरनेटवर �वेश आहे आ�ण ते �भावीपणे             

वापर�यास ते देखील नवीन गो�ट� �मळवू शकतात, परंतु जे�हा �यांना नवीन गो�ट� �मळतात त�ेहा              

�यांनी केवळ �यां�या �ि�टकोनातनूच न�हे तर �े�कां�या �ि�टकोनातनू �व�ले�षत कर�याचा �य�न           

केला पा�हजे. �हणनू, एखा�याने संदभ� पिु�तका देखील ठेवल� पा�हजे �कंवा एखा�याने �वत: ला             

अ�यत�नत कर�यासाठ� आ�ण काह� नवीन मा�हती �दान कर�यासाठ� लाय�र� देखील भेट �दल� पा�हजे             

जेणेक�न �याचा �वषय �या�या साम�ीस ताजेतवाने होईल आ�ण असे �दसते क� तो एक जनुा �वषय               

नाह� तर काह�तर� नवीन जोडला गेला आहे. नेहमी असे �हटले जाते क� �ो�यां�या सद�यांना नवीन               

गो�ट� आवडत नाह�त, जर ते नवीन आ�ण �हातारेचे �म�ण असेल तर कदा�चत आपण आपला भाग               

अ�धक चांग�या �कारे खेळणार आहात कारण जे�हा �े�कां�या सद�यांब�दल आप�याला काह�           

ओळखीची मा�हती असते त�ेहा �वीकृती वाढते . तर, �े�कां�या सद�यांसारखे आपण अ�धक जाणनू घेऊ              

इि�छत आहात कारण मन�ुयाला �ान �मळ�याची भीती असत,े केवळ पाणीच न�हे तर मन�ुयाला             

अ�ययावत कर�याची इ�छा असते आ�ण या ��ततुीकरणआ�ण भाषणां�वारे तो �वत: ला सम�ृध बनवू              

इि�छतो. �हणनू, जे�हा आपण �वषय �नि�चत केला असेल, त�ेहा आप�याला आपला �व�श�ट उ�देश             

�वधान तयार करावा लागेल. आता हेतू उ�देशाने मला जे �हणायचे आहे ते �वचा�न �या क� मी अशा                 

�वषयावर सादर�करण �दले तर काय होईल, हे माझे �व�श�ट उ��द�ट आहे. मी �यां�या �ानात काह�               

नवीन जोडणार आहे �कंवा मी �यांना नवीन काय� कर�यास उ�य�ुत करणार आहे �कंवा मी �यांना काह�                

नवीन �वकास �कंवा काह� नवीन ��डब�दल मा�हती देत आहे. �हणनू, एकदा आपण आपला �व�श�ट हेतू               

ठर�व�यास आपले काय� सोपे होईल. �हणनूच, आपले काय� पणू� करणे हे आपले उ�द��ट जाणून घेणे आहे,                

आपला �वषय ठर�वणे आ�ण नंतर आपण आपले �े�क नेहमीच जाणनू �यावे आ�ण आप�या �े�कांचे,              

वय, पा�व�भमूी, �श�ण, ��धा, �लगं जाणनू �यावे. हे �ोते सद�य कोण आहेत हे आप�याला कधीह�               

मा�हत नाह�, कधीकधी त�ण लोक असतील, कधीकधी त�णआ�ण �ौढांचे �म�ण असेल, कधीकधी अशा              
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लोकांना एक��त केले जाईल �यां�याकडे वेगवेगळे पा�व�भमूी, लोकांकडील �भ�न �व�वास, शहर� लोक,            

�ामीण लोक, कारखाने कम�चार� असलेले लोक, समाजा�या �व�वध �वभागांतील लोक. तर, या सव� गो�ट�              

आप�याला केवळ आपला हेतू तयार कर�यासच न�हे तर आपले काय� सोपे कर�यास मदत करतील              

कारण आपण �या प�धतीने काय� करणे �कंवा पणू� करणे आव�यक आहे ते �े�कां�या �ि�टकोनातनू              

�वचार करणे आव�यक आहे. खरंतर लोकांना गद� लाभल� पा�हजे, खरोखर �यां�या काह� फायदा असावा              

अ�यथा �यांनी आ�हाला ऐकू नये. एकदा आपण या �वषयावर �नण�य घेतला क� आपणआप�या �े�कांचे               

पा�व�भमूी जाणनू घेत�याब�दल आपला �व�श�ट हेतू �नि�चत केला आहे आ�ण आजकाल उपल�ध            

असले�या अनेक सु�वधां�या मदतीने मा�हती एक��त केल� आहे. आता आपण क� शकता सव��म गो�ट              

आप�या साम�ी भाग वर काम करणे आहे. ��य �म�ांनो, जरआप�याकडे चांगला आवाज असेल तर ठ�क                

आहे, गायकाचे आवाज चांगले आहेत, परंतु �यांना सादर�करण �यायचे अस�यास �यांना खरोखर लाज             

वाटेल. �हणनू, �पीकरचा आवाज चांगला अस�यासारखे आहे, परंतु चांगल� साम�ी असणे चांगले आहे.             

तर आता आपण मा�हती गोळा केल� आहे आ�ण �या मा�हतीवर आधा�रत आप�याला साम�ीवर काय�              

करावे लागेल. मी एक श�द वापरला जो आपले बोलणे �कंवा आपले सादर�करण ऎकतो तो एक �व�श�ट                

�े�क असणे आव�यक आहे. आता �व�श�ट �े�कां�वारे आप�याला काय �हणायचे आहे. 

यामळेु याचा अथ� दश�कांना लाभ �हावा आ�ण याचा कसा फायदा होऊ शकतो कारण आप�याकडे              

आप�यासह तयार मा�हतीचा भाग आहे आ�ण आप�याला बोलणे आव�यक आहे. ते ��य�ात �ल�खत             

�व�पाचे एक भाग वाचले नसतील, जर आपण �यांना हँडआउट �दले असते आ�ण ते �यां�या घर� परत                

गेले असत,े तर आपण �पीकर आहात आ�ण आप�याला बोलणे आव�यक आहे. �हणनू, जे�हा आपण              

बोलता त�ेहा मी आपले भाषण �भावी कसे बनवू शकतो हे ठरवावे लागत.े �हणनू, साम�ी तयार करणे                

आव�यक आहे आ�ण आपण गहृ�त धरत असले�या ग�णत प�धतीनुसार आपण ह�त�ल�खतातनू           

वाच�याची प�धत �वीकारत आहात, आपण नैस�ग�क�र�या आपण श�दशः तयार कराल. 

श�दशः मला काय �हणायचे आहे? श�दासाठ� श�द; �हणनू स�ुवातीला साम�ी तयार करा, आप�याला             

आप�या �ड�ल�हर��या भागाब�दल �वचार कर�याची गरज नाह�, परंतु भाष�ेया या �नवडीब�दल �वचार            

करा क� ते कसे सादर केले जाईल या �नवडीब�दल �वचार करा आ�ण गद�वर असले�या प�रणामाब�दल               

�वचार करा. �हणनू, श�दा�वारे श�द साम�ी तयार करा. आता जे�हा आपण आप�या �ेझ�टेशन�या             

मस�ुयावर �कंवा चचा�स�ावर काय� कर�त असता त�ेहा आपण हे �ल�हत आहात परंतु हे �नि�चत              

कर�याचा हेतू आहे क� आपण मनाने �कंवा खा�ी कर�यास, मनाने कर�यास �कंवा कधीकधी             

मनोरंजनासाठ�. आता या तीन गो�ट�ंचा �वचार क�न आपण हे ठरवावे क� जर अ�न तयार केले गेले                

असेल तर आप�याला काय मा�हत आहे �याची माझी साम�ी स�ह� करावी लागेल. आता अ�न म�ये सव�                

सा�ह�य आहे. परंतु जर यो�य�र�या स�ह� केले नाह� तर �याला कोणताह� �वाद नाह�. �हणनू, ती चाचणी                

�दान कर�यासाठ� आप�याला साम�ी तयार करताना आप�याला �व�वध उपायांचा �वचार करावा लागेल,            

जर आपण �ल�हत तर हे वा�य खपू मोठे असेल आ�ण बोलले तर काय होईल? दश�कां�या सद�यांना                

�वार�य नाह� कारण मागील �या�यानात �ो�यां�या सद�यांसारखे मी �यांना आपणाशी बोलू इि�छतो.            
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ते संभाषण नसले तर�ह� आपण संभाषण करणे आव�यक आहे. �हणनू, बोलणारे वा�य �नवडा. �हणनू,              

जे�हा मी बोलतो �या वा�यांचा अथ� मी लांबलचक श�द, कठ�ण श�द, श�दाचा अथ� मा�हत नाह� कारण                

�ो�यां�या सद�यांना नेहमीच श�दकोश �कंवा �थसॉरस मा�हत नसत.े आजकाल, बया�च �ो�यां�या           

सद�यांना मोबाइल फोन आहेत, परंतु आपण ते समजनू घे�यासाठ� मोबाईल मधील श�द पहावे अशी              

आपल� इ�छा आहे. �हणनू, हे मा�या ��य �म�ासारखे आहे, आपण �े�कांसमोर आहात जे �यांना ऐकू               

इि�छत आहेत आ�ण �यांना तथेे अथ�पणू� अथ� पा�हजे आहे. ते वेगवान काम करत आहेत आ�ण ते                

आप�यापे�ा वेगाने काय�रत आहेत. �हणनू, आपल� साम�ी अशा प�धतीने तयार करा क� ह� वा�ये              

बोलतात आ�ण वा�ये केवळ श�दांनसुारच बोलू शकतात जे�हा लहान वा�ये लहान वा�ये तसेच अगद�              

लहान वा�ये यो�य श�दांम�ये देखील बोलतात. आता जे�हा आपण आपले सादर�करण �कंवा भाषण             

तयार करत असाल त�ेहा यो�य श�द �नवडा आ�ण आपण �नवडले�या �वषयावर अवलंबनू असले�या             

श�दांचा यो�यता ठरवा. �हणनू, लहान वा�ये �नवडा कारण लहान वा�ये केवळ �यां�या �ि�टकोनातनू             

फायदेशीर नाह�त, परंतु आपण बोलता �या नंतर आप�या �ि�टकोनातनू वाचताच आपण वाचत असताना             

काह� मदत आव�यक आहे जे�हा वा�यात चकू झाल� तर आप�याला काह�च राहत नाह� �वास घे�याची               

जागा आ�ण आप�याला �वास घे�याची जागा आव�यक असले�या �वासां�या जागेची आव�यकता नाह�.            

�हणनू, जर वा�याचा श�द कमी असेल तर तो �ो�यांनाच बोलतो, पण तचेआप�याला देखील साम�य�              

देते जे आप�याला थांब�व�यास आ�ण �वचार कर�यास, थांब�व�यासाठ� थांब�यासाठ� आ�ण �वराम           

दे�यास आ�ण �वत�रत कर�यास वेळ देत.े आता येथे सावध�गर� बाळगणे �हणजे ि�ल�ट वा�यां�वारे             

फार ि�ल�ट वा�यांचा वापर न करणे �हणजे क�ठण श�दांचा वापर न करणे. 

जे�हा आ�ह� लेखन करत होतो त�ेहा आपण �या �वषयांब�दल बोललो आहोत �याचा वापर �हणजे              

एखा�याने लांब हवादार से��यडू�ेलयन वापर�यास �वाभा�वकपणे �ो�यां�या श�दांत �ेम वाटणार नाह�           

क� �यांना सहजपणे सा�या श�दांवर �ेम होईल. �हणनू, जे�हा आपण मसदुा तयार करता त�ेहा बरेच               

तां��क श�द वाप� नका कारण आप�याला या तयार�म�ये बरेच काह� मा�हत आहे. आपण जे तयार               

करता ते �वत�रत करणार आहात. तर, तयार� करताना हे कृपया टाळा. �शवाय, जे�हा आपण बोलत               

असता त�ेहा आप�याला समज�यास आवडते अशा लव�चकता आ�ण �यास अनमुती दे�यासाठ� काह�            

पनुराव�ृी कर�याची परवानगी �या. मा�ट�न लथूर �क�ग यां�यासार�या काह� महान व��या��या काह�            

भाषणांमधील हे भाषण आप�याला आठवत असतील… तर माझे �व�न आहे आ�ण �व�न पणू� झाले              

आहे, ��न असा आहे क� जे�हा आपण ��य�ात �दसणाया� पनुराव�ृीचा उपयोग करत आहात त�ेहा ते               

पनु��थान सारखे होतात आ�ण ते मदत करतात. �हणनू, आप�याला पनुराव�ृीचा वापर कर�याची            

�शफारस केल� जाते आ�ण जे�हा आपण �ल�हत असाल त�ेहाच आपण �नसटू शकता कारण जे�हा आपण               

�ल�हत असाल त�ेहा प�ुहा मी असे �ल�हतो क�, आपण बोल�यासाठ� एका �ि�टकोनासह �ल�हत आहात.              

�हणनूच, आप�या चेतनेम�ये हे ल�ात ठेवा कृपया पनुराव�ृी, सं�ेप आ�ण पनु��थान करा आ�ण प�ुहा              

�वचार करा क� जर श�द बोलले तर �ल�खत श�द आ�ण ते बोलले तर �याचा काय �भाव पडले. �हणनू, हे                   

आप�याला काह� काळ �श�ट देईल जे आप�याला येथे वाटत नाह�, मला खरोखर काह� सं�मण हवे आहे,                
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मला एक �कारचा �श�ट आणायचा आहे आ�ण आपण ब�ु�यांकडून घेऊन जाऊ शकता, परंतु येथे ते               

�श�ट आहे जे आपण श�दां�वारे आणू शकता. �शवाय, केवळ तां��क श�दांचा ��नच नाह� तर आपण               

�या महुावरे व वा�ये वापरत आहात �यांचा वापर टाळला पा�हजे, आ�ह� ��य�ात इं�जी वापरत असलेले               

भारतीय आहोत, इं�जी ह� आपल� दसुर� भाषा आहे आ�ण �हणनूच आप�यापैक� बरेच काह� मळुात              

भाषांतर करतात आ�ण वा�ये �या �य�तींना या वा�यांत �य�यय नाह� अशा �य�तीस �ास होऊ शकतो.               

�हणनू, या महुावरे व वा�ये वापरणे टाळणे चांगले आहे. �याऐवजी आपण या वा�यांशा�या जागी काह�               

पया�यी श�दांचा �वचार क� शकता तर ते चांगले होईल. आता असे �हटले आहे क�, आ�ह� �ारं�भक                

ट��यात आहोत, आ�ह� �नयोजन �तरावर आहोत. तर, �नयोजन करताना, आ�हाला असे �हणायला हवे             

क� एकदा आ�ह� भाषण �ल�हले क� सधुारणे चांगले आहे, परंतु पनुराव�ृी कर�यापवू� आ�ण ते एक तां��क                

�वषय अस�यामळेु आपण काह� लोकांना हे समजनू घेणे कठ�ण वाटू इि�छत नाह�. �हणनू, ऑ�डओ              

ि�ह�यअुल �कंवा ि�ह�यअुल ए�स ि�ह�यअुल ए�स वापरणे चांगले आहे. आता आप�याला �नवडणे            

आव�यक आहे आ�ण आपण सव��म �यायाधीश आहात. 

आ�ण आप�याला हे सहा�य कुठे ठेवायचे आहे हे आप�याला मा�हत असले पा�हजे कारण जे�हा आपण               

संभाषण देत असता, आप�याकडे अ◌ॅडसेस आण�यासाठ� वेळ नाह�. �हणनू, जे�हा आपण भाषण �ल�हत             

असाल �कंवा मौ�खक सादर�करण �ल�हत असाल, त�ेहा आपण �यास �थान �याल आ�ण बरेच त��              

�पीकस� ��य�ात �यां�या आराख�यात �लहा, जे या मदतचा वापर करतात, �या सहा�याचा वापर             

करतात, ��य�ात आ�ण आपण ते अध� करत असतांना य�ुध आधीच िजंकले आहे कारण आप�याला              

मा�हत आहे क� हे आपला आ�म�व�वास �तर वाढ�वते आ�णआपण या सहा�याने संबं�धत सहा�य�थानी              

कुठे जात आहात हे समज�यास स�म अस�यास, ते काय� सोपे बन�वत.े या�शवाय, ए�स �नवडताना              

आकष�क अ◌ॅडसेससाठ� जाणे �कंवा कधीकधी काह� साम�ुी आप�याला आक�ष�त क� शकतात परंतु            

�ो�यां�या �ि�टकोनातनू ते �े�कांना अथ� सांगता येईल क� नाह� यावर �वचार करा. �हणनूच, मदतचे              

मह�व फ�त त�ेहाच दश��वले जाते जे�हा �ो�यांना समज�यास स�म असतात. �हणनू, आपले अ◌ॅडसेस ्             

�वेशयो�य बनवा, �हणजे आपले �े�क सद�य �यांना समजनू घे�या�या ि�थतीत असले पा�हजेत आ�ण             

हे सहा�य खपू �व�श�ट असले पा�हजेत. आता जे�हा आपण हे सव� केले, त�ेहा आप�याला सहा�य आहेत,                

आपण �वषय �लहून ठेवलेला �वषय ठर�वला आहे. आता आप�याकडे मा�हती आहे ती वेळ आहे. तर, आता                

वेळ ठरव�याची वेळ आल� आहे क� आप�या सादर�करण कसे �वभाजीत केले जाऊ शकते हे ठरवायचे आहे                

कारण ��येक सादर�करण �कंवा ��येक भाषणास तीन भाग एक �ारंभ, म�य आ�ण शवेट असतील. एक               

स�ुवातीचा म�य आ�ण शवेट. आता आपण ठरवावे लागेल आ�ण जे�हा आपण वा�त�वकपणे �नण�य             

�याल त�ेहा आप�याला आप�या सादर�करण �वभािजत करावे लागतील. सादर�करण कदा�चत द�घ� असू            

शकते परंतु ते �वभािजत करा आ�ण आपण �यास �वभािजत करताना, आप�याला परु�वले�या वेळेची             

मा�हती आहे. �हणनू, प�रचय �कंवा स�ुवातीचा प�हला भाग. आता प�रचय दे�याब�दल बरेच काह�             

चांगले प�रचय दे�या�या अनेक माग� आहेत कारण या भागातील अ�या� लोक �यां�या गद�ला फ�त              
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प�ह�याच वा�यातच बोलतात जेणेक�न ते �यां�या गद�वर �वजय �मळ�वतात. �हणनू, आप�याला           

आप�या �ो�याचे ल� वेधनू घेणे आ�ण �यांना गंुतवणे आव�यक आहे. 

आता असे कर�यासाठ� अनेक माग� आहेत - आपण उदाहरणाने स�ुवात क� शकता, आपण उपा�याने              

स�ु क� शकता, आपण एका कथेने स�ुवात क� शकता, असे बरेच माग� आहेत �या आपण �वषया�या                

उपय�ुततवेर आपण कसे अवलंबनू राहू शकता यासार�या �या�यानांम�ये चचा� क�. �हणनू, आप�याला            

आप�या �ो�याचे ल� वेधनू घेणे आव�यक आहे आ�ण नंतरच प�रचयानंतर आपण �व�रत बोल�या�या             

���येतनू जावे लागेल. �हणनू, आप�यासाठ� �थम काय� �हणजे आपण कोण�या �कारचे प�रचय            

�नवडाल? कारण एखाद� सादर�करण 20 �म�नटे �कंवा 30 �म�नटे अस�यास, कमीतकमी सादर करणे             

आव�यक आहे. समजा, 20 �म�नटे सादर�करण अस�यास आप�याला आप�या प�रचयानंतर केवळ 2            

�म�नटे खच� करावे लागतील. बया�च लोकांना �यांचे प�रचय मोहक कर�यासाठ� ��य�ात ते अ�धक वेळ              

लावते आ�ण द�घ� प�रचय यो�य नाह�. अनेक माग� आहेत, उदाहरणाथ�, आप�याला पं�डत नेह� यांना              

भाषण देताना ल�ात आले तर ते �वातं�य �मळा�यावर ते भाषण फार ��स�ध आहे. �याच�माणे अशी               

अनेक उदाहरणे आहेत िजथे प�हला वा�य खपू ताजे अस�याचे �दसनू येते जे खपू आकष�क आहे. �हणनू,                

आप�याला आप�या �ो�याचे ल� वेधनू घेणे आ�ण �यांना गुंतवणे आव�यक आहे आ�ण आपण             

स�ुवातीस आपल� �व�वसनीयता �कंवा आपला संबंध तयार क� शकाल. आ�ण एकदा आपण प�रचय             

दे�याब�दल बोललात क� आपण �व�रत आप�या भाषणा�या उ�देशाब�दल बोलता आ�ण प�रचय देखील            

म�ुय म�ु�यांचे पवूा�वलोकन करा कारण दश�क खरोखर ते वाट पाहत आहेत क� आपण काय बोलणार               

आहात हे �यांना जाणनू �यायचे आहे. �हणनूच, थो�या पा�व�भमूीची मा�हती आप�यास काय� सोपे करेल.              

एकदा प�रचय चांगला झाला क�, आपण केवळ �े�कांम�येच �े�कांना आक�ष�त कर�यास स�मआहात             

�कंवा फ�त स�ुवातीलाच, आता आपण भाषणाचा म�ुय भाग �वक�सत करावा. �हणनू, आप�या            

भाषणाचा �कंवा ��ततुीचा प�हला भाग प�रचय असेल तर आपण थेट शर�रावर (main part of speech)               

येऊ. 

आता, या भाषणाचा म�ुय भाग खरोखरच मानाचा �वषय आहे, तो हा म�ुदा आहे. आता आपण शर�राला                

�कती वेळ �यावा? �ारंभी आपण आप�या गद�त �वेश केला आहे आ�णआता आपण गद� �य�त ठेवणार                

आहात आ�ण आपण �यांना गुंतवनू ठेवू शकता आ�ण गद�सह पढेु जाऊ शकता आ�ण आपण खपू जा�त                

बोलनू न�हे तर खपू बोलनू रस वाढवू शकता परंतु आपण आपण आप�या सादर�करण �लहून ठेवत               

आहात �यास �वभािजत क� �या, तथेे मया��दत सं�या असू �या. अनसुरण कर�यासारखे बरेच म�ुदे              

नाह�त, आप�याला मा�हत आहे, �े�कांचे सद�य देखील कंटाळले आहेत, �यांना ओझे वाटते. तर दोन              

�कंवा तीन गो�ट�ंवर मया�दा घालणे चांगले आहे, परंतु नंतर �या सम�यांची �या�या करा. आजकाल              

पा�हले गेले आहे क� तां��क उपकरणे भरपरू �माणात आहेत. बरेच लोक हे �वसरतात क� �े�क सद�य                

�यां�या आधी आहेत आ�ण ते जे करतात तचे बरेच म�ुदे आणतात आ�ण �यां�या �बदं�ूया बाहेर�ल               

भागात, �ो�यां�या सद�यांना बडुणे जाणवत.े �हणनू �वत: ला मया��दत ठेवणे �कंवा मया��दत सं�येत             

मया��दत ठेवणे चांगले आहे. परंतु या गो�ट� �वक�सत के�या पा�हजेत कारणां�वषयी �वचार करताना हे              
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म�ुदे समजावून सांगावेत. मला असे �हणायचे आहे क� आपण जे काह� �हणत आहात तो सहा�यक               

साम�ी आहे �यास काह� समथ�न साम�ी असणे आव�यक आहे. आ�ण आपण आप�या सादर�करणाचे             

�नयोजन कर�त असताना दसुर� गो�ट �वचारात घेईल जे आपले सादर�करण सोपे आ�ण ता�क� क असू              

�या. हे ��य�ात चरणब�ध असावे कारण ते तां��क अस�यास त�डी सादर�करण बया�चदा तां��क आहे.              

तर, �यात कोणतहे� �ेड, जर �यवि�थत नसेल तर �े�कांना दरू जाताना वाटेल �कंवा आपण वगळले तर                

आप�यास काय� करणे आव�यक आहे कारण आपण बया�च गो�ट� आण�या आहेत �या आपण वगळू              

इि�छत आहात परंतु आपण इि�छत नाह� तर कोणीह� इि�छत नाह� , �े�कांचे हे दश��व�यास आवडणार               

नाह� क� �पीकर या �वषयांसह चालत आहे परंतु आपण सहजपणे सो�या प�धतीने प�धतशीरपणे जाणे              

आव�यक आहे जेणेक�न आपण �या गो�ट� �प�ट क� इि�छता �या �प�ट होतील. आ�ण एकदा आपण               

आप�या सादर�करणा�या शर�राचा भाग पणू� केला क�, केवळ प�रचय आ�ण शर�र मह�वाचे नाह�, परंतु              

आप�याकडे आणखी एक संधी आहे आ�ण आप�या सादर�करणा�या समा�तीचा भाग हा आप�या            

�ेझ�टेशनचा शवेट आहे. 

आता आप�या �ेझ�टेशन�या समा�तीम�ये काय असावे? आप�या �ेझ�टेशनचे �न�कष� आपण शर�रात           

चचा� केले�या गो�ट�ंवर आधा�रत असले पा�हजे. �हणनू, आपण अशी प�रि�थती �नमा�ण केल� पा�हजे क�              

ह� एक अ�तशय �यवि�थत �न�कष� अस�याचे �दसत,े ��य�ात एक �कारचे अनमुान आहे, आपण             

शर�रात केले�या चच�तनू काढलेले अनुमान आ�ण ते ता�क� क���या �यवि�थत अस�यास ते आप�याला            

आढळेल �े�क सद�य चांगले वाटत. �शवाय, जे�हा आपण �न�कष� �ल�हत असाल त�ेहा कृपया             

�न�कषा�पय�त प�ुहा �व�ांती �यावी कारण मी �ेझ�टेशन�या समा�ती�या वेळी �कंवा भाषणा�या शवेट�            

भाषण देताना भा�य करणाया� सद�यांनी �यां�याकडे काह�तर� घेऊन जावे आ�ण ते क� शकतात जर              

आपण �े�कांमधील सारांश सारां�शत केले असेल तर आपण �ेझ�टेशनम�ये जे काह� सां�गतले आहे ते              

काह� �व�श�ठ पनुस�च�यत पनुराव�ृी आणता त�ेहा ल�ात ठेवा केवळ �ो�यां�या सद�यांना खपू आनंद             

होईल. �शवाय, जर आपले सादर�करण सम�ये�या �नराकरणा�या आधारावर असेल तर, नैस�ग�क�र�या           

�ेझ�टेशन�या शवेट� �दशनेे वाटणे आव�यक आहे क� ह� कृतीची मागणी आहे, याचा अथ� असा आहे क� ह�                 

एक अशी कृती आहे जी �ो�यां�या सद�यांना देखील करावी हे सादर�करण ऐक�यासारखे होते असे मला               

वाटत.े बया�च वेळा असे �दसनू आले आहे क� आपण �न�कषा�पय�त जा�तीत जा�त प�र�म केले              

अस�यास आपण खरोखरच �वच�लत झालात, आपण खपू थकले आहात. आ�णआपण ते खपूच मया��दत              

क� लागलो. अचानक असा कोणताह� शवेट होऊ देऊ नका, आप�या �े�कांना असा �न�कष� काढू �या क�                

�न�कष� अगद� अचकू आहे, ते �यवि�थत असले पा�हजे, ते अिजबात नको असले पा�हजे, ते नैस�ग�क               

असावे. आ�ण आप�याला चांगले �पीकस� मा�हत आहेत - ते जे�हा �यां�या भाषणाची समा�ती कर�त              

असतात त�ेहा �यां�या नेहमी�या सं�मणां�या सहा�याने ते काय करतात ते सांगतात आ�ण ते सांगतात              

क� जर आपण �वचार केला क� ते तक� संगत प�धतीने �वचारत असेल तर �ो�यांना आ�ण �पीकर�या               

सम�येमुळे आ�हाला अशा �कारची समा�ती करणे अ�नवाय� होते क� या सादर�करणात शवेट�, �पीकरने             

जाग�क असणाया� �व�वध जबाबदाया� �काशात आण�या आहेत. माझी �चतंा अशी आहे क� जे�हा आपण              
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आप�या सादर�करणाचे �न�कष� काढणार आहात त�ेहा असे �दसनू येईल क� आपण �व�ांती घेत आहात,              

आपण �यांना काह�तर� देत आहात जे �यांना समजेल आ�ण ते अिजबात नसावे. बया�च लोकांनी आपण               

कदा�चत असे ऐकले असेल - आता फ�त मा�या �ेझ�टेशनची समा�ती कर�यासाठ� मी आप�याला सांगेन              

आ�ण शवेट� मी त�ुहाला सांगेन. तर, याचा अथ� असा आहे क� आप�याला आप�या �ेझ�टेशन�या शवेट�               

�स�नल करावा लागेल हे ल�ात ठेवावे लागेल, परंतु आपण चांगल� ��ततुी केल� असल� तर�देखील              

ल�ात ठेवा, चांगले ��तुतीकरण ल�ात ठेवा क� �े�कांचे ��न असू शकतात. �हणनू शवेट�, जर              

कोणीतर� ��न �वचारला तर त�ुहाला लाज वाटू नये �कंवा त�ुहाला दःुखी वाटू नये, �याऐवजी आपण               

��नांना �ो�साहन �यावे कारण जर त�ुह� या ��नांची उ�रे �दल�त तर त�ुह� अशा �य�ती आहात �याने                

त�ुहाला या सव� मा�हतीची मा�हती �दल� आहे आ�ण �या ��नांवर आधा�रत आहेत. तर, आपण              

��नांसाठ� तयार देखील असले पा�हजे. आता आपण �ेझ�टेशन �ल�हत असताना एक ��न �वचा� शकता,              

मा�या ��य �म�ांनो, मी ��नांचा �वचार कसा क� शकाल, आपण नेहमीच ��न �वचारात घेऊ शकता. मी                

नेहमीच आप�यासमोर गद� पा�हल� आहे आ�णआपले भाषण �कंवा ��ततुीकरण �ल�हताना �वचार केला             

आहे क� या ��नांम�ये कदा�चत काह� कुतहूल असू शकतात. �हणनू, आप�याकडे या सव� गो�ट�              

अस�यास, जर आपण या सव� गो�ट� तयार के�या असतील तर मला वाटते क� आप�याकडे कधीह� एक                

सादर�करण होणार नाह� जे खराब असेल कारण सव� सादर�करणे काळजीपवू�क तयार केल� गेल� असतील              

आ�ण �े�कां�या �ि�टकोनातनू पा�ह�यास सव� सादर�करणे यश�वी सादर�करण �हा. आता आप�याकडे           

एक �कारची सादर�करण योजना देखील असल� पा�हजे. �हणनू, सादर�करण योजनेत आप�याला           

आधीपासनूच सव�काह� �नयोजन कर�या�वषयी �वचार करावा आ�ण आपण नैस�ग�क�र�या तयार करत           

आहात कारण सव�काह� आधी असेल आ�ण सहजतनेे आ�ण अ◌ॅ�नमेशन आण�याचा �वचारह� केला            

पा�हजे, �हणजे माझा उ�साह आहे. तर, आपण �ल�हत असताना कसे आणता येईल आपण हे कसे आणू                

शकाल. 

न�क�च आवाज आहे, पण ह� �डल��हर��या वेळी आहे, परंतु जे�हा आपण �ल�हत आहात, त�ेहा आप�या               

श�दांची �नवड, आप�या श�दांची �नवड आप�याला अ◌ॅ�नमेशन तयार कर�यास अनमुती देईल. प�ुहा,            

जर आपण आपले सादर�करण वाचत असाल आ�ण जर आप�याला तां��क �वषयावर वाटत असेल तर,              

आपण आपण आपल� डोळा उचलू शकता आ�ण �ो�यांकडे पाहू शकता कारण �े�कां�या सद�यांना             

पहायचे आहे आ�णआपणआपले �टपा तयार करणे चांगले आहे, परंतु जे�हा आपणआप�या नो�स तयार                

करता त�ेहा आपण तथेे जे काह� �ल�हले आहे ते ��यमान होते. आ�ण वेळोवेळी आपण देखील संदभ� �दला                 

पा�हजे, आपण काह� संदभ� देखील �दले पा�हजे, आपण जे बोलत आहात �यातील काह� ठरा�वक ठराव               

आ�ण काह� चांगले कोटेशन, काह� चांगले ओळी, काह� चांगले अनभुव, काह� चांगले उदाहरण आ�ण सव�               

काह� ठरवनू ते श�य केले जाऊ शकत.े आ�ण असेह� �दसनू आले आहे क� सावध �े�कांनी नोट काड�चा                 

वापर केला आहे जेणेक�न ते काह� �वसरले तर आप�याला एक श�द देखील कळेल जे �यांना काय                

�हणायचे आहे याची आठवण क�न देतील. मा�या ��य �म�ांनो, आप�याकडे एखाद� चांगल�            

सादर�करण योजना अस�यास, जे�हा आपण �ल�हत असाल त�ेहा या सव� गो�ट� करणे आव�यक आहे.              
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�हणनू, मी आप�या �ेझ�टेशनला खपू वेळ देत नाह� तर� मी �हणत आहे क� आप�याकडे आव�यक पे�ा                

अ�धक साम�ी असणे आव�यक आहे, परंतु आव�यकतपेे�ा अ�धक साम�ी �हणजे आपले �वातं�य.            

आ�ण आपण वगळू शकता अशा लव�चकता देखील असा�या. येथे आपल� चतरुता आहे आ�ण आपल�              

योजना काय� करेल. आप�या �ेझ�टेशनला फ�त एक वाचन साम�ी बनवनू फारच नीट वाटणे आ�ण              

अडथळा न देणे चांगले आहे. ल�ात ठेवा क� हा एक मजकूर आहे, आपण यो�य प�रचय देऊनआ�ण यो�य                  

अंतराची योजना आखत असाल तर द�घ� प�रचय देऊन आ�ण साइनपो��स �कंवा �थानांतरन            

�थानकां�या आधारे �े�कांना चांगले वाटेल आ�ण आप�या �ेझ�टेशनचे कौतुक केले जाईल. आ�ह� जे             

काह� करत आहोत �यासाठ� फ�त आ�ह� गद�तनू काह� कौतकु क� इि�छतो कारण आ�ह� �ेझ�टेशन              

तयार कर�यात खपू काळजी घेतल� आहे आ�ण एकदा आपण सादर�करण आयोिजत केले आ�ण तयार              

केले क� आता वेळ आल� आहे क� आपण सादर�करण �वतर�त क� इि�छत आहात. आ�ण हे आपण                

सादर�करण कसे केले यावर अवलंबनू असत.े  

मा�या ��य �म�ांनो, आज आ�ह� �नयोजन, नमनुा, सादर�करणाची प�धती आ�ण पढु�या वगा�त तयार             

कर�या�वषयी बोललो आहोत, आपण आप�या �ेझ�टेशनचा अ�यास कसा क� शकता हे सांगणार आहोत             

जेणेक�न �डल��हर��या वेळी आपण गद�चा सामना क� शकता आ�ण आपल� भ�ुमका देखील चा�गल�             

पार पाडू शकाल. कारण आपण सवा�नी हे समजनू घेतले क� आपल� काय� पणू� कर�याची जबाबदार� आहे                

आ�ण गद�शी बोल�यासाठ� आप�याला हे काय� दे�यात आ�यावरच हे दश��वले जाईल क� शवेट� आमचे              

�े�क सद�य समाधानी होतील. समाधानापे�ा काह�च चांगले नाह� आ�ण मी आशा करतो क� आपण या               

सव� गो�ट�ंचा �वचार देखील कराल आ�णआप�या गद�चे समाधान कर�यास स�म असाल. पणआप�या              

गद�ला संतु�ट कर�याआधी आ�म�व�वास �नमा�ण करा आ�ण पढु�या वगा�त आपण करणाया� सराव �कंवा             

अ�यास�मासाठ� स�ज �हा. खपू ध�यवाद. 
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सॉ�ट ि�क�स  

(Soft Skills) 

डॉ. �बनोद �म�ा, 

मान�वक� व सामािजक �व�ान �वभाग, 

इं�डयन इंि�ट�यटू ऑफ टे�नॉलॉजी, �रक� 

�या�यान – 51 

�भावी ��ततुीकरण 

 

स�ुभात �म�ांनो. आपण सवा�नी ल�ात ठेवले आहे क� स�या आ�ह� �गत बोल�या�या कौश�य             

�वभागात आहोत. आ�ह� मौ�खक सादर�करण आ�ण भाषण तयार कर�या�या �व�वध सचूनेवर आधीच            

चचा� केल� आहे. आ�ण �या संबंधात मागील �या�यानात �नयोजन आ�ण तयार�ब�दल बोलले आ�ण             

उ�देशाब�दल बोललो आहे. आ�ण आ�ह� त�डी सादर�करण �कंवा भाषण �नयोिजत कर�या�वषयी           

बोललो. आ�ण आज आपण दोन मह�वपणू� घटकांना �पश� करणार आहोत. 

आता, मौ�खक सादर�करण कसे तयार करावे आ�ण वेगवेग�या घटकांचा �वचार कसा करायचा हे             

समज�यावर आताच आपण अ�यास कसा करावा याब�दल चचा� करतो आ�णआपण अं�तम सादर�करण             

कर�यापवू�, आप�याला आ�म�व�वास �मळतो जेणेक�न श�य नाह� ते फ�त एका �दवसात �मळ�वले.            

यास बराच वेळ लागतो, परंतु आपण �ेझ�टेशनचे मसुदा कसे तयार केले हे आधीपासनूच समजले आहे,               

आता आप�याला कसे सराव करावे हे मा�हत असले पा�हजे. आ�ण मग एकदा आपण सराव कर�याची               

कला �शकलात तर अं�तम गो�ट �हणजे �ेझ�टेशन �कंवा सादर�करण करणे, �हणजे �ेझ�टेशनचे �वतरण.             

परंतु सादर�करण कसे �भावी बनवायचे. आ�ह� मागील वगा�त चचा� केल� क� तयार�म�ये काह� चरणे              

आहेत आ�ण आपण �या ��ततुीस लेखन कर�त असताना देखील �या अव�थेची काळजी घेतल� जाऊ              

शकत,े परंतु एकदा आपण ते पणू� केले क�, आप�यास न�क� काय करावे हे समजनू घे�याचा �य�न                

क�या. मी �भावी असे का �हणत आहे - ��येक सादर�करण �भावी होऊ शकत नाह�. आपण आप�या                

सादर�करणास ऐकू शकता आ�ण नंतर एक कारण �कंवा इतर कारणाने �ेझ�टेशन �भावी न�हते असे              

आप�याला आढळू शकत.े तर, आप�या ��त�ुतकरणास �भावी बन�वणारे �व�वध घटक काय आहेत हे             

समजनू घे�याचा �य�न क�या. आ�ह� योजना आखत असताना �थम आ�ह� �ेझ�टेशन�या           

�वभाजना�वषयी बोललो होतो. �हणजे जे�हा आपण �ेझ�टेशनची योजना करता त�ेहा आपण आप�या            

सादर�करणास कसे �वभािजत करावे हे देखील योजना बन�वते. आप�याकडे मा�हती आहे, परंतु आपण             

�यांना �वभािजत कराल आ�ण �यांना �वभािजत करताना आप�याला संबं�धत मा�हती आ�ण कोण�या            

�वभागाम�ये ठेवणे चांगले आहे हे मा�हत आहे. 
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तर, प�हल� मह�वाची कारवाई ह� एक �भावी स�ुवात आहे. आता जे�हा आपण सरुवातीस बोलतो त�ेहा               

��ततुीकरण कसे सु� करायचे हा ��न आहे. �ेझ�टेशन सु� कर�यासाठ� अनेक माग� आहेत. जर �ेज�टर               

�या�या �ेझ�टेशनला अचानक सु� करतो तर आप�याला ते आवडत नाह�. �हणनू, आप�या �ेझ�टेशनला             

�भावी कर�यासाठ� �थम मह�वाची गो�ट �हणजे आप�या �ारंभास �भावी, आकष�क कसे करावे? समजा             

त�ुह� एखा�या �वषयावर बोलत आहात - तमु�याकडे जे काह� �वषय आहे, परंतु जर त�ुह� एखा�या               

��नापासनू स�ुवात केल� तर तमुचे प�हले काय� �ो�यांचे ल� वेधणे आहे. आ�ण एकतर आपण काह�               

��नांसह �ारंभ क� शकता �कंवा आपण एक कथा स�ु क� शकता, आपण उपा�यानासह �कंवा              

ए�पसोडसह देखील �ारंभ क� शकता. आपण काह� आ�चय�कारक त�यांसह देखील �ारंभ क� शकता, जर              

आप�याला �ेझ�टेशन �यायचे असेल तर, आ�म�व�वासाने �कंवा घबराहटवर आपण �हणू शकता क�            

प�हल� गो�ट �हणजे: आपण सवा�नी एक गो�ट अगद� सामा�य आहे क� आ�ह� नवीन आहोत �कंवा               

अनभुवी �य�ती, आ�ण जे�हा आप�याला सादर�करण दे�याची गरज असते त�ेहा आपण सव�जण एक             

�व�च� �भती बाळगतात आ�ण या �व�च� डरला घबराटपणा �हणतात. आता जे�हा आपण आप�या             

सादर�करणास अशी स�ुवात कराल त�ेहा �े�कांना आक�ष�त केले जाणार नाह�, परंतु �याम�ये �यांना             

�वार�य वाटेल. तर, एक स�ुवात खपू मह�वाची आहे आ�ण स�ुवाती�या अनेक गो�ट� आहेत �यात              

आ�ह� �ल�खत �कंवा मजेदार �लपी बन�व�याब�दल बोलत असताना चचा� देखील केल� आहे. �हणनू,             

आप�याला चांगले ��ततुीकरण �कंवा चांगले भाषण मा�हत अस�यामळेु देखील �ारंभी �े�कांना           

आक�ष�त करत.े आ�ण �ो�यां�या आवडीम�ये �टकून राहणे आव�यक आहे, परंतु आपण ते कसे करता?              

तो केवळ एकटाच स�ुवात नाह�, परंतु स�ुवातीलाच आप�याला समजनू घेणे आव�यक आहे क� आपला              

आवाज, जो आवाज खपू मह�वाचा आहे. जे�हा आ�ह� मौ�खक संवादावर चचा� कर�त होतो त�ेहा आ�ह�               

आवाज आ�ण �या�या �व�वध गो�ट�ंब�दलआधीच बोललो आहोत. परंतु येथे उ�लेख करणे खूप मह�वाचे              

आहे क� �भावी �ेझ�टेशनसाठ� चांगल� आवाज देखील मह�वाची आहे. आता एक चांगल� आवाज काय              

आहे? ती एकआवाजआहे जी खपू मो�याने आहे �कंवा ती खपू मऊआहे का? आप�याला खरोखर समजनू                  

घेणे आव�यक आहे क� एक चांगला आवाज �हणजे �प�ट आवाज; �हणजे �याचा एक �कार �प�ट               

असावा. आपणास असे आढळेल क� आप�यापैक� बया�चजणांची आवाज �प�ट नाह�. आ�ण जे�हा आपण             

�प�टता �हणतो त�ेहा आपला अथ� देखील असतो आ�ण ह� �प�टता �व�वध घटकांवर अवलंबनू असत.े              

स�ुवाती�या काळापासनू आप�याला असे �दसनू येईल क� आपण आपले काय� यथाशी� समा�त क�             

इि�छत आहात आ�ण �हणनूच आपण खपू वेगवान �हाल. आ�ण जे�हा त�ुह� खपू वेगवान होतात, त�ेहा               

त�ुह� �प�टपणे गो�ट� बोलू शकत नाह� कारण बाक� अनेक गो�ट� बाक� असतात. एकतर आपण �यांना               

खाल�या काह� श�दांम�ये �कंवा तथेे काह� श�द आहेत जेथे आपण धावत आहात �कंवा आपण उडी मारत                

अस�यासारखे वाटत.े तर, एक चांगल� आवाज खपू मह�वाची आहे, चांगल� आवाजाची केवळ एक             

�कारची �प�टता असणे आव�यक नाह�, परंतु आप�याकडे एक �कारची असावी असावी, आप�याला            

मा�हत आहे क�, बरेच लोक �यां�या आवाजा�या गुणव�ेसाठ� ओळखले जातात. पण मगआपला आवाज              

आम�या �नयं�णात नाह� कारण �या�यात दैवी गुण आहे आ�ण तो देव आहे. परंतु सतत �य�न आ�ण                

��श�ण देऊन, जर� आप�याकडे खपूच कमी आवाज असेल तर�ह� आपण ते �प�ट क� शकता. कारण               
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आपला म�ुय हेतू आप�या गद�ला बन�वणे �कंवा आपण काय �हणायचे आहे हे आप�या �े�कांना              

समजणे हे आहे. तर, समजा कोणीतर� ग�धळलेला आवाजआला आहे, परंतु जर �याने कठोर प�र�म केले                

तर तो �प�टपणे गो�ट� बोलू शकतो. तो बोलू शकतो, �याऐवजी �प�टपणे श�द �प�ट क� शकतो. आ�ण                

�या साठ� तो थोडा मंद असणे आव�यक आहे. जर तो वेगवान असेल तर �या�या श�दांचा अध�वट                

गमावला जाईल. आ�ण मग नॉन�हेब�ल ��ट�कोन येत.े आ�ण जे�हा आपण अनाव�यक बोलतो त�ेहा             

आपण बोलतो त�ेहा आपले ल� आप�या शर�रा�या भाषवेर असते. तर, �ेझ�टेशनम�ये शर�राची भाषा             

देखील मह�वाची आहे का? होय, शर�रा�या भाषचेा अथ� �पीकर �हणनू ग�ृहत ध�न मी बोलत आहे, मी                

बोलत आहे आ�ण मी पाहत नाह�, आपण बरे वाटत नाह�, परंतु आप�यास असेह� वाटते क� मी आप�याशी                 

सामना क� शकत नाह�. कारण एक चांगला व�ता आहे जो गद�ला सामोरे जा�यास स�म आहे आ�ण                

कोण क� शकते कारण आप�याला एक �कारचा संबंध �था�पत करावा लागतो �कंवा आप�याला             

आप�या �ो�यांसोबत एक �कारचे �व�वासाह�ता �था�पत करावी लागते कारण मी �हणतो क� दसुया�             

�दवशी आप�यास �े�कांबरोबर वागणे आव�यक आहे. �म� �हणनू आ�ण श�ू �हणनू नाह�. �हणनू,             

�यासाठ� आपण लोकांना पहा�याची आव�यकता आहे. आ�ण जे�हा आपण लोकांना पाहता त�ेहा            

आप�याला आ�म�व�वास �मळतो आ�ण �ो�यांसोबत तमुचा संबंध देखील मजबतू होतो. आता प�ुहा एक             

��न येतो जो आपण त�ण �वचा� शकता, मी गद�त सतत कसा नजर ठेवू शकतो? �कंवा सतत एकाच                 

�वभागात, आप�याला ते कर�याची गरज नाह�. �याऐवजी आपण संपणू� क� शकता. आप�याकडे एक             

�कारचा डोळा संपक� असणे आव�यक आहे. हा डोळा संपक� आप�या �े�कांवर एक �कारचा �नयं�ण              

�दान क� शकतो. बया�च लोकांना �वशषेत: त�ण, �वशषेत: नव�श�या लोकांकडे पाह�यास स�म नाह�त             

कारण �यां�याकडे वेगवेग�या �कारचे ��न असतात. आप�याला असे �दसनू येईल क� जर �े�कांचे             

काह� सद�य आप�याकडे पाहत असतील तर आपण आप�या �वतः�या अ�मतबे�दल �वचार कर�यास            

�ारंभ कराल. तर, या शर�राची भाषा फार मह�वाची आहे. आपण गद��या समोर उभे राह�यास स�म               

आहात आ�ण आपण भाषण देत असताना �कंवा भाषण देतानाह�, आपण येथे या �पेसचा वापर क�               

शकता असे आप�याला वाटत आहे. उदाहरणाथ�, येथे आपण असे �हणू शकता क� मा�याजवळ माझी              

जागा आहे आ�ण मी �कती �वाधीन आहे हे मला �वाय�ता आहे परंतु मी प�ुहा वेगाने �फरलो �कंवा प�ुहा                  

वारंवार हललो तर कदा�चत मला �वाय�ता येईल त�ुहाला आवडले �हणनूच आप�याला हे समजनू घेणे              

आव�यक आहे क� मौ�खक सादर�करण �कंवा भाषते शर�रा�या भाषचेी भ�ूमका मह�वाची आहे. आता             

जे�हा आपण शर�रा�या भाषबे�दल बोलतो त�ेहा हे फ�त डो�यांशी संपक� च नसते तर शर�रा�या इतर              

भाग देखील मह�वाचे आहेत उदाहरणाथ�, �पीकर आप�या भाषचेे, हाताने, मदती�या सहा�याने आप�या            

�वत: �या भाषचेी �शंसा कशी करते �याचे अंग आ�ण सव�. तर मग, कोणीतर� �हणते क� एखा�याने असे                 

�हटले आहे क� आपण सवा�नी ल�ात ठेवले पा�हजे क� आ�म�व�वास �नमा�ण कर�यात �कंवा �ेझ�टेशन              

यश�वी कर�यात आ�म�व�वास एक मह�वाची भ�ूमका बजावत.े तर, आपणास असे आढळेल क� आपले             

हात �वयंच�लतपणे ससुंगत आहेत, आपले शर�र भाष�ेया �व�पात �कंवा आपण �दान करत असले�या             

संदेशासह आहे. तर, ते फार मह�वाचे आहे. पढेु �वनोद आहे. मौ�खक सादर�करणात �वनोदाने मह�वपणू�              

भ�ूमका कशी असल� पा�हजे हे देखील आप�याला समजनू घेणे आव�यक आहे. आप�याला आठवते क�              
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आ�ह� मौ�खक सादर�करणे �वशषेत: अशा �नपुण �वषयावर �दलेल� आहेत जी �नसगा�म�ये फार तां��क             

आहे आ�ण कधीकधी ती खपू ज�टल असू शकत.े उदाहरणाथ�, सुंदर दांत �कंवा दांतां�या आरो�या�वषयी              

�कंवा जे काह� सांगायचे आहे �याब�दल आपण बोलू इि�छत अस�यास वै�यक�य �यवसायातील            

एखा�या �य�तीशी संपक� साधा. �वाभा�वकच, आप�याला सव� आवडत नाह� कारण जे�हा तो काह�तर�             

तां��क गो�ट�ंब�दल बोलतो, �कंवा तो वै�यक�य अट�ंचा वापर करेल आ�ण सव� �वषय थो�या अवघड              

आ�ण अवघड होऊ शकतात. �हणनू, तथेे तो �वनोद वाप� शकतो उदाहरणाथ�, आपण एकदा दंतवै�याला              

भेट �द�यानंतर तो �हणू शकतो क� आपण �नय�मतपणे �या�याकडे जाणे आव�यक आहे. आता ह� एक               

व�तिु�थती आहे, परंतु �याच वेळी जे�हा आपण �ेझ�टेशनसह �याचे ��त�न�ध�व करतो, त�ेहा आप�या             

आंत�रक भाषणामळेु हे फ�त उ�सकुतचेे �तरच वाढते नाह�, तर ते आप�या �े�कां�या �े�कांकडे ल�              

क� ��त करत.े प�ुहा, �वनोद सोडून आपण काह� उदाहरणे देखील �दान करावीत. आपण काह� उदाहरणे              

�यावीत आ�ण ह� उदाहरणे फार प�र�चत असावी. आपण �वशषेत: यवुकांना वाता�लाप कर�त अस�यास             

नैस�ग�क�र�या आपण ��डा �कंवा संगीत �कंवा �च�पटांमधनू �कंवा इतर गो�ट�ंमधनू उदाहरणे देऊ            

शकता, परंतु जे�हा आपण योग सांग�याब�दल बोलत असाल त�ेहा समजा आपण योगा�वषयी चचा�             

कर�त आहात, नैस�ग�क�र�या हे फायदेकारक आहे ��येकजणआ�ण �तथे आप�याला उदाहरणांचे �म�ण            

एक� आणावे जेणेक�न ��येकाला ते आवडले. आ�ण मग आ�ह� �हट�या�माणे, �ारंभ करणे फार             

मह�वाचे आहे, परंतु �याच वेळी जे�हा आपण बंद होईल त�ेहा मी आप�याला दसुया� �दवशी सां�गतले होते                

क� आपण बंद कर�यापवू� आपण काह� �कारचे साइन पो�ट �दान केले पा�हजे. आपण ते कराल, परंतु                

जे�हा आपण �ेझ�टेशनचे शवेटचे भाग बंद करणार असाल त�ेहा खूप �भावी होईल. जबरद�त अथा�ने              

जे�हा आपण काह�तर� स�ु केले आ�ण जे�हा आपण आप�या �ेझ�टेशन�या शवेट� पोहोचलात त�ेहा             

आपण ते अशा �कारे सादर केले पा�हजे क� शवेट� आपण जे �हणायचे होते ते एक �कारचे पनु��थान                 

अस�याचे �दसते �कंवा ते �दले पा�हजे आप�याकडे एक छाप आहे. आपण आपले पॉ�ट खपू चांगले               

चाल�व�यास स�म आहात. तर, हे �भावी �ेझ�टेशनची वै�श��ये आहेत. जे�हा मी �ेझ�टेशन�या प�दती             

आ�ण �ेझ�टेशन�या प�धतींब�दल बोलत होतो त�ेहा मी प�ुहा �हट�या�माणे काह� गो�ट� आहेत.            

आपणास सव��थम खपू मनोरंजक वाटू शकणार� ह� प�हल� गो�ट होती जी याद ठेवल� गेल� होती. परंतु                

ल�ात ठेवा क� आपण आप�या सादर�करणाची आठवण ठेवल� असेल तर आपण �वस�न जाल, परंतु              

जे�हा आपण स�ुवातीस आ�ण शवेट� बोलणार आहात त�ेहा आप�या �ेझ�टेशनला ��य �म�            

बनव�याक�रता. आ�ण एक स�ुवातीस, जे एका सुंदर कोटाने स�ु होते �याची �शंसा केल� जाऊ शकत.े               

�हणनू, �कमान �ेझ�ेटेशनची स�ुवात आ�ण शवेट ल�ात ठेवा. �हणजे सु�वाती�या रेषा खरोखरच            

सुंदरपणे एक� के�या पा�हजेत. जे�हा मा�या �म�ांपैक� एकाने ��त�नधी�व �यायचे होते त�ेहा मला एक              

अनभुव आला होता आ�ण �याने एक कोट उ�धतृ कर�याचा �नण�य घेतला होता, परंतु जे�हा �याने               

�ेझ�टेशन �वत�रत करायला स�ुवात केल� त�ेहा �याने केवळ अधा� कोट आ�ण तो अधा� �वसरला. 

आता हे आप�याला खरोखरच एक लािजरवाणी प�रि�थतीत ठेवते. तर, जे�हा तु�ह� �याचा अ�यास             

कराल त�ेहाच �ेझ�टेशनचे सराव कर�यावर मी जा�त जोर देत आहे. �हणनू, जे�हा आपण आप�या              
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सादर�करणाचा सराव करत असाल त�ेहा कृपया उ�धरण �दान करत अस�यास आपण ल�ात ठेवा.             

�हणनू कृपया पहा �क अवतरण पणू� होणे आव�यकआहे. �शवाय, आपण उ�धरण देत असाल तर आपण                

�या �य�तीचे उ�धरण घेत आहात �या �य�तीचे नाव देखील आपण ओळखले पा�हजे. �हणनूच या              

गो�ट� केवळ र�हस�ल दर�यानच के�या जाऊ शकतात, आप�या सादर�करणाचा अ�यास करतात.           

आप�या सादर�करणाचा अ�यास करा, आपण आपले सादर�करण न�क�च �ल�हले आहे परंतु नंतर �या             

सादर�करणाची पनुराव�ृी केल� पा�हजे आ�ण आपण आप�या सादर�करणाचे प�ुहा पालन केले तर            

आप�याला मा�हत असेल, तर�ह� आपण बया�च गो�ट� ल�ात ठेव�यास स�म नस�यास देखील बया�च             

गो�ट� ल�ात ठेव�या पा�हजेत सादर�करण, परंतु आपणास असा आ�म�व�वास �मळेल क� आपण            

आप�या भाषबे�दल आ�ण आपण सव� �प�ट अस�या�शवाय बोलू शकता. �शवाय आपण आप�या            

�ेझ�टेशनची अं�तम �परेषा �दान कर�या�या तयार�ची देखील तयार� क� शकता. कारण मी दसु�या             

�दवशी �हट�या�माणे, जे�हा कोणी �ेझ�टेशन देत असेल त�ेहा �पीकर श�दासाठ� श�द वाचू इि�छत             

नाह�. आता न�क�च, यगुात जे�हा लोकांना पीपीट� सादर�करणे आवडतात, परंतु अशा सादर�करणातह�,            

आप�याला हे मा�हत असणे आव�यक आहे का क� कधीकधी हे पीपीट� ��ततुीकरण खपूच नीरस आ�ण               

मखू� बनत.े अनेक �पीकर पावर पॉइंट �लाइ�ससह �सकं तयार क� शकत नाह�त आ�ण काह� बाबतीत               

काय घडते ते आपण कदा�चत पार क� शकता क� लोक केवळ �लाइ�समधनू वाचत आहेत. आता               

�लाईडमधनू वाचणे आ�ण manuscript वाचणे ह� एकच गो�ट आहे. तर, आपण पॉवर पॉ�ट �कंवा              

पीपीट��या सहा�याने मौ�खक सादर�करण देत असले तर�, हे चांगले आहे क� आपण सराव के�यावरच              

आपण आ�ण आप�या �नयं�णाचा कसा अथ� असू शकतो हे आपण समजू शकता. तर, पीपीट� चांगले               

�परेखा �हणनू काम क� शकत.े अनेक लोक �यां�या �लाइ�सवर काय �लहायचे याब�दल अगद� �प�ट              

नाह�त, आपण या �लाइडवर सव� काह� �लहू शकत नाह� अ�यथा, मा�या ��य �म�ांनो, आपल� �वतःची               

भ�ूमका काय आहे. �हणनू आपण आव�यक असलेले म�ुदे �लहावे. आपण अंक �ल�हत असाल तर�ह�,              

आपण ग�धळणार नाह� हे पहा, आपण या �लाइ�सवर�ल ��येक गो�ट �लहून सव� काह� ग�धळणार नाह�.               

अ�यथा लोकांना ते आवडत नाह�. आजकालआ�ह� अशा वयात राहतो िजथे अ◌ॅ�नमेशन खपू काम करत.े               

लोक �यात सव� �कारची वा�य आणतात, पण �वचारांचा वा�त�वक संगीत �तथे नाह�. तर, आप�याला              

काय करावे लागेल आप�याला ��येक �लाइडवर मया��दत सं�या असणे आव�यक आहे. असे नाह� क�              

आपण ��येक गो�ट �लहून �यास ग�धळत आहात. �शवाय आपल� सादर�करण �भावी कर�यासाठ�            

कारण एखाद� �य�ती प�ुहा प�ुहा बोलल� तर �े�क थक�यासारखे �दसतात आ�ण ते अधीर होतात.              

�हणनूच आप�याला वेळ दे�यात आला आहे. तर, वेळेचा मागोवा �या, वेळेचा मागोवा घेणे फार मह�वाचे               

आहे. आ�ण �हणनूच मी पूव� सां�गत�या�माणे, जे�हा आपण �ेझ�टेशन �ल�हत असाल त�ेहा कृपया या              

वेळेस अ�धक साम�ी तयार करा. 

पण जे�हा आपण �याचा अ�यास करता त�ेहा आपणआप�या घ�याळा�या सहा�याने �कंवा �याचा वापर              

क�न अ�यास केला पा�हजे आ�ण आपण �कती वेळ बोलू शकता हे पहावे. जर ते खपू जा�त असेल तर                  

आपण काह� �बदंू कमी क� शकता. आजकालआप�याकडे सेल फोनची स�ुवधा आहे िजथे आपण �वत: चे                
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सादर�करण रेकॉड� क� शकता आ�ण आपण ते �वत: साठ� पाहू शकता. यामळेु आप�याला एक चांगला               

आ�म�व�वास �मळेल आ�ण जे�हा एखाद� �य�ती �वत: चे �व�लेषण करेल त�ेहा आपण शोधू शकता क�               

तो कोठे चकु�चा आहे आ�ण कोठे सधुारणा आव�यक आहेत. 

�हणनू, कृपया सादर�करण �वतर�त करताना वेळेचा मागोवा �या. आ�णआपणआपले सादर�करण रेकॉड�             

कर�त अस�यास आता आप�याकडे रेकॉ�ड�ग कर�याची स�ुवधा आहे आ�ण नंतर ते पहा�याची स�ुवधा             

आहे. तर, आपण आप�या �वत: �या शर�राची भाषा देखील पाहू शकताआपल� शर�राची भाषा             

सकारा�मक आहे �कंवा नाह� जे�हा आपण डोळा संपक� कायम ठेवत आहात क� आपण केवळ गद��या               

�व�श�ट भागाकडे पहात आहात �कंवा आपण एका ��ट��ेपात दसु�या भागाकडे आपले ल� वेधनू �यास              

पहात आहात. तर, ते फार मह�वाचे आहे. आ�ण जे�हा आपण आप�या �वत: �या सादर�करणांचे              

पनुरावलोकन कर�त आहात �कंवा �वत: चे �व�लेषण करत आहात, त�ेहा आपण देखील आप�या             

सादर�करणास मनोरंजक आहे �कंवा नाह� हे देखील पाहू शकता. �हणनूच जे�हा आपण आप�या             

सादर�करणाचा अ�यास करणार आहात त�ेहा आप�याला मा�हती असेल क� जोपय�त कोणी �हणत नाह�             

तोपय�त कोणीह� समजनू घे�यास स�म नाह�, परंतु आप�याकडे असे �म� नसतात जे आप�या             

सादर�करण ऐक�यासाठ� थोडा वेळ देऊ इि�छत नसतील तर आपण �वत: ला चांगले केले आहे. आ�ण               

आप�या �वत: �या आवाजाकडे ल� �या आ�ण �वत: �या आवाजाकडे ल� �या. माझा अथ� असा आहे                

क� आपण आप�या �वत: �या �ेझ�टेशनकडे गंभीर �ि�टकोनातनू पाहता त�ेहा मला वाटते क�             

आप�याकडे एक चांगला अ�भ�ाय असेल. �शवाय, आप�या �म�ांसोबत काह� लहान गटांमधील काह�            

लहान सादर�करण �या आ�ण �यांना �ामा�णक अ�भ�ाय दे�यासाठ� सांगा कारण ते आप�याला मदत             

करतील. 

आता, �वतरण भाग येतो. जे�हा आपण शवेट� सादर�करण देत असता त�ेहा ते काय आव�यक आहे?               

आपण �य�त क� शकता, आप�या आवाजात �य�तपणाची गुणव�ा आहे? अ�भ�य�तीने माझा अथ�            

फ�त आवाजच नाह� तर आपण जे काह� सांगू इि�छता ते - ते �प�टपणे येत आहे, आपण केवळआप�या                  

आवाजा�या ��ट�कोनातनूच न�हे तर आप�या शर�रा�या �ि�टकोनातनू देखील अथ�पणू� आहात.          

आप�याला चांगले मा�हत आहे क� आपले शर�र या संदभा�त बोलते आहे मी �स�मंड �ायडने काय               

सां�गतले ते पु�हा प�ुहा सांगेन आ�ण येथे उदाहरण देणे यो�य आहे. ते �हणतात - "�याला पाह�यासाठ�                

डोळे, ऎक�यासाठ� कान आहेत, तो खा�ी बाळगू शकता क�, कोणताह� स�देश गु�त ठेवू शकत नाह�. जर                

�याचे ओठ शांत असतील तर तो आप�या हाता�या बोटांनी चॅट कर�त आहे असे �दसत.े” याचा अथ� असा                 

आहे - तथा�प आपण �पीकर �हणनू उभे असताना कठोर प�र�म करता आपले संपणू� शर�र बोलत.े               

�हणनूच जे�हा आपण संपणू� शांत असता त�ेहा लोकांना कळते क� काह�तर� चकु�चे आहे. आप�या              

शर�रात इतके संकेतक आहेत जे संकेत दश��वत.े �हणनू, आप�या �ेझ�ेटेशनची अ�भ�य�ती असो �कंवा             

नाह� हे आप�या �वतरणाची �भावीता आ�ण अ�भ�य�ती तपासा. श�दा�या भागा�या संदभा�त, श�दात            

अ�रां�या �वभाजनां�या श�दात श�दात आपण उ�चत जोर देऊन, आ�ण आपण �यानसुार �यास कापनू             

घे�यास स�म आहात. आप�या �वचारांना काट�याचा आ�ण नंतर सादर कर�याचा अनभुव आप�यास            

 470  



�मळाला आहे जेणेक�न आप�या �े�कांचे सद�य समजू शकतील? प�ुहा जे�हा आपण बोलत असाल             

त�ेहा आप�याला आपला दर �वचारात �यावा. दर काय आहे? ��त �म�नट �कती श�द? आता लोकांम�ये               

बया�च वाद�ववाद आहेत, परंतु बया�च बोलणारे लोक खपू वेगवान आहेत, परंतु जर त�ुह� प�ुहा वेगवान               

�हाल तर त�ुहाला काह� वेळानंतर क�पना कमी कर�याचा �ास �मळेल. बया�च �पीकस� बया�चदा असे              

�हणतात क� मला खपू धीमे वाटते असे वाटते परंतु आप�या �ो�यां�या सद�यांना ते खरोखरच एक               

फायदा आहे कारण जे�हा आपण म�यम �या�येवर आहात त�ेहा आप�या�वारे 120 ते 130 श�द ��त               

�म�नट बोलतात �ो�यां�या सद�यांना ते ��त �म�नट 180 श�द बोल�यापे�ा चांगले वाटतात. प�ुहा             

दसुर� गो�ट �हॉ�यूम आहे. आपण ऐकलेले आहात, याचा अथ� असा क� आपण आप�या सादर�करणाचा              

सराव करत असताना काळजी घेऊ शकता? �हणनूच त�� व�ता नेहमी �हणतात, मी ऐकू आहे. आ�ण               

आपण खरोखर गद� आ�ण सं�या आ�ण हॉलम�ये �वनी स�ुवधा �कंवा आपण �या खोल�त बोलता �या               

खोल�त पाहून �नयम �नयं��त क� शकता. �हणनू, गद��या अपे�ां�माणे आपल� �हॉ�यमू समायोिजत            

करा. आता आपण प�ुहा �वचा� शकता क� आम�या �े�कांना अडचण येत आहे हे आप�याला कसे कळले                

पा�हजे, जे�हा आपण आप�या �े�कांकडे एक ��ट��ेप टाकता त�ेहा आपले डोळे त�ुहाला मा�या ��य              

�म�ांना चांगले �दसतात, आपण �यांना समज�यास अ�म असाल �कंवा ऐक�यात अ�मआपण �यां�या             

चेहया�वर काह� खोडके शोधनू काढू शकाल परंतु आपण एक चांगला चेहरा वाचक असाल, परंतु ते               

अनभुवासह येऊ शकते जे आता �ारं�भक अव�थेत येऊ शकत नाह�. �हणनू, आप�याकडे यो�य �माणात              

�हॉ�यमू आहे आ�ण आप�या �पच हालचाल� आहेत. आता �पच हालचाल� क�न मी �हणतो क� काह�               

�माणात वेगवानपणा, थोडासा जोरदारपणा, अशा प�रि�थतीत आप�याला आवाज उठवायची गरज          

असते जे�हा आप�याला ते खाल� आणणे आव�यक असत.े छान, समान वा�यासह ��येक वा�याचा             

उ�चार केला जाऊ शकत नाह� आ�ण आपण जे�हा बोलता त�ेहा आप�याला मा�हत असते कारणआपण               

आपल� भावना ठेवत आहात. 

आ�ण त�ुह� �या ��येक श�दात बोलत आहात �या�यात काह� अथ� आला आहे, कारण अथ� फ�त               

श�दांशीच न�हे तर �पीकरसह आहे. आ�ण आपण खपू चांगले �पीकर आहात कारण आपण आप�या              

भाषणासाठ� �कंवा ��ततुीसाठ� चांगले श�द �नवडले आहेत. �हणनू, आपण ते कसे उ�चारता (delivery             

of talk) ते खपू मह�वाचे आहे, तसेच श�य �ततके �प�टपणे आप�या पातळीवर जा�याचा �य�न करा.               

प�ुहा, या�य�त�र�त आणखी एक गो�ट �हणजे आपले �प (appearance) आहे, जे�हा आपण            

�ेझ�टेशनसाठ� जातो त�ेहा आप�या यो�य �दस�याबाबत तपासले पा�हजे. देखावा क�न, माझा चेहरा            

असा याचा अथ� नाह�. चेहरे चांगले असू शकतात, चेहरे खराब असू शकतात, चेहया�कडे वेगवेगळे रंग असू                

शकतात, परंतु माझे �व�प �हणजे, आपण �या �कारचे कपडे घालता �याचा अथ� लावनू घेत आहात,               

�या�वारे आपण एक �कारची औपचा�रकता कायम ठेव�याचा �य�न केला पा�हजे जो आप�या            

�व�पा�वारे दश��वला जाऊ शकतो. यो�य केसांचा, यो�य चेहया�वर�ल भाव, यो�य पोशाख, हालचाल�ंचा            

यो�य माग� - हे सव� आप�या �व�पाचे एक भाग आहेत. आपण कानातले आ�ण सेल फोनसारखे काह�तर�                

आणत नाह� आ�ण आपण ल�ात ठेवले पा�हजे आ�ण हे काह� �व�श�ट प�धती आहेत जे एका �पीकरला                
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नेहमी मा�हत असले पा�हजेत, जे लोक आवडत नाह�त. �हणनू, चांगले �व�प �मळवा, आपण             

शार��रक���या सव��म आहात असे आप�यास शार��रक���या चांगले वाटत अस�यास, जर आपण           

चांगले कपडे घातले तर अधा� आ�म�व�वास आप�याकडे येईल. �हणनू, आ�म�व�वास �मळवा आ�ण            

��ेसगं कर�याआधीच आपण �वतःला पहाल क� आपण पहा�यायो�य आहात. मी एक चांगला देखावा             

�हणजे आपण सादर कर�यायो�य �दसत आहात आ�ण आपणास मा�हत आहे क� गद�सह आपलुक�             

�वक�सत करणे आप�यासाठ� सोपे असेल. आ�ण एकदा आपण गद�सह नातसेंबंध �वक�सत केला क�,             

वचनब�धता आ�ण आ�म�व�वास आप�यामधनू बाहेर आला आहे. प�ुहा मी मौ�खक सादर�करणात, जसे            

क� मी दसुया� �दवशी सां�गतले, कारण जर ती एक ज�टल �नसगा�ची असेल तर नैस�ग�क�र�या आपण               

काह� ि�ह�यअुल सहा�य आण ूशकता. 

परंतु जे�हा आपण सादर�करण �वतर�त करणार आहात, त�ेहा आता आपण �याकडे �नद�श कर�त आहात              

�या समजू लाग�या आहेत, आजकाल आप�याला पॉइंटस� �मळाले आहेत. आ�ण आपण मौ�खक            

सादर�करण देत अस�यास. �हणनू जे�हा आपण एखा�या �व�श�ट सेगम�टवर �कंवा एखा�या �व�श�ट            

�वभागावर चचा� कर�त असता त�ेहा आपण �नद��शत करता त�ेहा आप�याला समाक�लत कसे करावे हे              

समजनू घेणे आव�यक आहे. �हणनू, जे�हा आपण संबं�धत �बदंवूर पोहोचता त�ेहा सहा�य समाक�लत             

करा. कृपया हे श�य करा आ�ण आप�याला �दसेल क� जे�हा आपण �यास दश��वत असाल त�ेहा �े�क                

सद�य देखील पहाल, परंतु नंतर ते अशा �कारे बनवावे लागेल क� ते अ�ासं�गक अस�याचे �दसत नाह�.                

आ�ण जे�हा आपण सहा�य वापरत आहात त�ेहा कृपया ए�सचा अथ� सांगा, आपण जे काह� वापरत               

आहात ते कधी कधी आपण पवू� वापर�या गेले�या काळात बरेच लोक पा�हले आहेत, �हणनू              

ओएचपी�वारे काह�तर�, �कंवा ओ�हरहेड पारदश�कता ते पारदश�कता आ�ण गद� आ�ण ते अयश�वी होते.             

�हणनू, आप�याला हे समजनू घेणे आव�यक आहे क� आपण या सहा�याम�ये नाह� आ�ण असे लोक               

आहेत जे माझे �े�क सद�य आहेत. �शवाय, प�ुहा एकदा आपण आपल� सादर�करण अ�यंत �नपणुता              

आ�ण काळजीसह तयार केले आहे. आ�ण आपण त�डी आ�मकांसारखेच सव� काह� बोलू शकत नाह�              

आ�ण आ�ह� �ल�हत असताना आप�याकडे �वराम�च�हे आहेत, परंतु जे�हा आपण बोलतो त�ेहा            

आप�याकडे कनेि�ट�ह असतात. उदाहरणाथ�, आपण यानंतर पहाल मी कनेि�टि�हज वापरत आहे आ�ण            

आपण हे काय� कसे सलुभ केले हे मला समजेल. 

असे �हणताना, मी त�ुहाला, मा�या ��य �म�ांनाह� सांगू देतो, क� कनेि�टि�हट�ना एक मह�वाची             

भ�ूमका बजावणे आव�यक आहे. कनेि�टि�हज �े�कांना सांगतात क� आपण �वचारां�या एका           

य�ुनटमधनू दसु�याकडे जात आहात, ते �ेझ�टेशनम�ये आपण कुठे आहात हे देखील �यांना सांगतात.             

या�य�त�र�त आप�याला हे देखील ल�ात �यायचे आहे क� हे कनेि�ट�ह �व�वध �ेणीचे आहेत आ�ण              

�यापैक� काह� सं�मण आहेत तर इतर अंतग�त अंतग�त पूवा�वलोकने आहेत जे अंतग�त सारांश देखील              

आहेत. थोड�यात, मला असे �हणायचे आहे क� हे साइनपो�ट जे कधीकधी काह� वेळा सं�या, कधीकधी               

���या, कधीकधी �ेणी, कधीकधी �वकास आ�ण अ�य वेळी ते आप�याला देखील अनमुती देतात आ�ण              

ते वा�त�वकपणे आप�याला �थान ओळख�यासाठ� �वातं�य देतात तमुचे सादर�करण तर, �हणनूच           
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कनेि�टि�हजचा वापर आ�ण आपण आप�यास वापरत असाल तर आपण आप�या तयार��या चरणात            

याची योजनापवू�क काळजी घेतल� तर आपण ते �वत�रत क� शकता आ�ण आपण हे जाणनूब�ुधपणे              

�वत�रत क� शकता. चांगले बोलणारे हे जाणनूबजुनू देतात. तर, हे आ�ण आप�याला मा�हत आहे क�               

�े�क सद�य कशाची वाट पाहत आहेत कारण जर �ेझ�टेशन �कंवा भाषण अ�धक काळ वाढले तर               

�ो�यां�या सद�यांचे प�ुहा सं�मण हो�याची �कंवा ��त�ेची वाट पाह�याची वाट पाहत आहे आ�ण ते              

अपे�ा करतात क� मी यापवू� �कंवा �दशनेे ये�यापवू� हे स�जन कधी �हणतील शवेटचे आ�ण शवेटचे पण                

�कमान नाह� आ�ण शवेट�, हे सव� काय आहे, हे सव� मा�या ��य �म�ांना कने�ट करतात आ�ण हे                 

कनेि�ट�ह �े�कांचे काय� अ�धक सलुभ करतील कारण संपणू� सादर�करण कने�ट केले आहे आ�ण ते              

सहा�य कनेि�ट��ज आता, जे�हा आपण या सव� गो�ट�ंचा �वचार केला असता, त�ेहा मला समजते क�               

आपल� सादर�करण �भावी होणार आहे. परंतु नंतर आप�याला काह� गो�ट� ल�ात ठेव�या पा�हजेत जे              

मी आप�याला �टपा �हणनू �दान करतो. सव��थम जर आप�याला असे वाटले क�, आप�याला एक              

अ�तशय फलदायी सादर�करण �यायचे आहे, तर मी प�ुहा प�ुहा सां�गतले क�, मी तयार केले�या              

कालखंडात ह� सवा�त चांगल� ��तजना आहे. 

�हणनू, चांगल� तयार� करा, आपल� सादर�करण �यवि�थत तयार करा, परंतु तयार कर�यासह �याचा             

अ�यास करा. वारंवार अ�यास करा. सेलफोन�या सहा�याने �कंवा कोण�याह� घ�याळा�या मदतीने           

आप�याला पा�हजे तथेे देखील �वत: ला वेळ �या आ�ण आजकाल चांगले आहे कारण �े�क सद�य               

आप�याकडे पाहत आहेत आ�ण तथेे ले�टेर�स अस�याची क�पना नाह� जी खरोखर आपले घबराट             

लपवते आ�ण आपल� अ�व�थता लपवते . तर, जरआप�याला असे वाटत असेल क� आपण ले�टेन�साठ�               

�वनंती क� शकता तर आप�याला माय�ोफोन आ�णआपणाम�ये आपणास �कती अंतर ठेवावा हे मा�हत              

असले पा�हजे. कारण कधीकधी असे झाले आहे क� लोक माय�ोफोन�या अगद� जवळ जातात क� जे�हा               

ते आवाज बोलतात त�ेहा ते फूट पडतात. तर, जर आप�या ओठ आ�ण माय�ोफोनम�ये थोडासा �पेस               

असेल तर आवाज �प�टपणे येईल. अथा�त, आजकाल आम�याकडे कॉलर माय�ोफोन आ�ण �व�वध            

�कार�या स�ुवधा उपल�ध आहेत परंतु नंतर आप�याला हे समजनू घेणे आव�यक आहे. मो�याने             

बोल�याची गरज नाह� असे ओरड�याची गरज नाह� कारण आपला माय�ोफोन खपू संवेदनशील आहे             

आ�ण तो सव�काह� घेत आहे. कधीकधी, आप�यालाह� �ात �पीकस� मा�हत असतात ---- �यांना काह�              

�माणात घबराट वाटते पण नंतर �वशषेत: नवीन लोकांसाठ� �यांनी काह� ताणतणावाचा अ�यास केला             

पा�हजे आ�ण तणाव��त गो�ट�ंनी ते क� शकतात - ते �वत: ला अथ� लावून घेऊ शकतात तथेे �यांनी                 

�वत: ला सांगणे आव�यक आहे क� मी खरोखरच खपू मह�वाचा आहे �हणनूच �यांनी मला कॉल केले                

आहे �हणजे मी �वत: ला सांगा क� काह� चांगले गो�ट� चांग�या गो�ट� पाहतात. आ�ण जे�हा आपण                

सादर�करण स�ु करणार आहात त�ेहा �वरेने स�ुवात क� नका �याऐवजी �वराम �या. 

मेमर�मधील �थम वा�य बोला. डोळा संपक� (Eye Contact) कायम ठेवा, आप�या आवाजावर आ�ण             

श�दावर �नयं�ण ठेवा आ�ण बया�चदा, �ो�यां�या सद�यांब�दल �वचार करा आ�ण सहानभुतूीने आप�या            

गतीवर काह� �ेक ठेवा आ�ण नंतर कोणतीह� आव�यकता नाह�, �वशषेत: आपणास असे आढळेल क� जे               
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नवीन आहेत ते �वत: ला केवळ �ल�खत �व�पातच मया��दत करतात जेणेक�न �यां�या            

अ�व�थपणाकडे पा�हले जाऊ नये. पण त� �भावीपणे बोलतात तहे� पढेु जातात. तर, हालचाल� करा              

आ�ण जे�हा त�ुह� हलता त�ेहा असे �दसून येईल क� आपण नैस�ग�क�र�या हलवत आहात, हे ��े�पत               

होणाया� �कारचे नाह� �कंवा कृ��म नाह�. 

कधीकधी, या ि�मतहा�य आ�ण गद�चा आवाज एखा�या �कारचा धाडसीपणा �कंवा एखा�या �कारचा            

अडथळा यासारखे �दसू शकतो, परंतु आपण �या दरू असतानाच आपण �यां�याब�दल फ�त �वस�             

शकता. दसुर�कडे आपण असा �वचार केला पा�हजे क� कदा�चत ते कदा�चत आपणास कौतकु कर�त              

असतील आ�ण शवेट�, जे�हा आप�याला वाटते क� वेळ दश��वला जात आहे �कंवा आपण कदा�चत              

जवळजवळ आहात आ�ण तर�ह� �वसरलात तर आप�या म�ुय म�ु�यांचे सारांश करणे चांगले आहे.             

आ�ण जर आपण हे सव� केले, तर मला वाटते क� आपण एक चांगल� प�रि�थतीत आहात, परंतु नंतर                 

आपण एक �भावी व�ता �कंवा �भावी ��ततुकता� हो�यासाठ� कृपया सादर�करण वाचू नका. आप�या             

नो�ससह �कंवा आप�या पॉवर पॉइंट �लाई�ससह �ेझ�टेशन ल�ात ठेवत नाह� कारण आपण ल�ात             

ठेव�यास आपण �वसरलात. द�घ� प�रचय देऊ नका, आपण श�दा�या �व�पात गो�या सोड�व�यास जात             

आहात असे बोलू नका आ�ण आप�या गद�ला खपूच ग�धळलेले बनवू नका, �ाउ�नगं टाळ�यासाठ�             

�हणजे कोणीतर� असे �दसते क� आपण �या देखावास ��तसाद �दला पा�हजे. आपण �वत: ला              

वाचव�याचा �य�न कर�त नाह�. जर आपण इतर मा�यम वापरत असाल तर, उदाहरणाथ�, जर मी इथे               

�लॅकबोड� वापरत आहे तर मला मा�हत आहे क� केवळ �लॅकबोड� वापर�यासाठ� �कंवा बोल�याऐवजी �कंवा              

�ल�हताना मया��दत ठेवू नये. आ�ण �यां�या हस�याकडे दलु�� करा, सहानभुतूी दाखवा आ�ण आपण बंद              

हो�याआधी, मी तु�हाला देऊ शकणार� एक �स�नल देऊ. �हणनू, �म�ांनी या सव� गो�ट� �भावी              

�ेझ�टेशनब�दल बोल�या आहेत, मला खरंच समाधानी राहायचे आहे, मा�या �ो�यांनी एक चांगले �वचार             

मांडले आहे आ�ण ते �ेझ�टेशन �वतर�त कर�यास तयार आहेत असा एक छाप देऊन. �हणनू मी वा�यावर                

चढू �या पण मी वा�या�या आधी मला सांगेन क� मी त�ुहाला सां�गतले�या सव� �ट�स ल�ात ठेव�या                

पा�हजेत कारण जे�हा त�ुह� प�ुहा उभे रहाल त�ेहा आपण इतरांपे�ा एक पाऊल पढेु ठेवनू उभे राहावे. 

आ�ण जर त�ुह� सराव करत असाल तर सराव स�ांत आप�या �मररचा वापर करा. आ�म�व�वास न               

बाळगणे, �वच�लत होणे टाळा. आपण चालत असाल तर हळू हळू, धीराने चाला व �र�या�स �हा. आ�ण                

आप�याकडे काह� हँडआउ�स अस�यास आपले सादर�करण संपले क� कृपया �यांना हँडआउ�स �या,            

कृपया तथेेच रहा आ�ण काह� ��न असतील आ�ण आपण �या ��नांची उ�रे दे�यास नेहमी तयार असले                

पा�हजे. परंतु जर आपण काह� ��नांची उ�रे दे�यास स�म नसाल तर, घाब�न जाऊ नका. आपण नेहमी                

�यांना सांगू शकता क� जे�हा आ�ह� �व�ांती घेतो आ�ण सारांश आ�ण कौतकुाने संपतो त�ेहा आ�ह� या                

��नावर चचा� क� शकतो. �हणनूच, मी कॉ��यू�शयस उ�धतृ क�न मा�या �ेझ�टेशनलाह� �व�हळ क�             

देतो. Confucius �हणतो, '�े�ठ माणूस �या�या भाषणात न� असतो परंतु �या�या कृती म�ये �भावी              

असतो.' 

 474  



आपण सवा�नी आप�या भाषणात न� असले पा�हजे, परंतु जे�हा आपण काय� करतो, त�ेहा आ�हाला सव�               

समाधानासाठ� �वत�रत क� देतो जेणेक�न आप�याला �ेझ�टेशनसाठ� तयार केलेल� तयार� खरोखरच           

चांगल� वाटेल. पढु�या वगा�म�ये आपण वेगवेग�या �संगांवर, भाषणां�वषयी बोलणार आहोत, तोपय�त,           

खपू खपू ध�यवाद.  
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सॉ�ट ि�क�स 

 (Soft Skills) 

डॉ. �बनोद �म�ा, 

मान�वक� व सामािजक �व�ान �वभाग, 

इं�डयन इंि�ट�यटू ऑफ टे�नॉलॉजी, �रक� 

�या�यान – 52 

�व�वध �संगांसाठ� भाषणे 

 

नम�ते �म�ांनो, सॉ�ट ि�क�स (Soft Skills) वर�ल ऑनलाइन �या�यानांम�ये आपले �वागत आहे.            

मागील वगा�त आपण सादर�करण कसे �भावी केले जाते याब�दल चचा� केल�. आता या �या�यानात              

आपण भाषणां�वषयी बोलणार आहोत. जसे आपण चांगले ल�ात ठेवता, �या भागातील एका भाषणात             

आ�ह� भाषण आ�ण सादर�करणा�या फरकां�वषयी बोललो; येथे आ�ह� �व�वध �संगांसाठ� भाषणां�वषयी           

बोलत आहोत. आता, आप�याकडे एक ��न असेल - आप�याला �यावसा�यक �हणनू भाषण देणे             

आव�यक आहे, ��ततुीकरण ठ�क आहे, परंतु भाषण का? तर, उ�र �हणजे आपण सव� मानव आहोत,               

आ�ह� केवळ आप�या खाजगी जीवनाम�येच न�हे तर आप�या �यावसा�यक जीवनातह� सामािजक           

संबंध ठेवतो. आ�ण मग जे�हा आपण एखा�या �यावसा�यक सं�थेत असाल, तथेे असे काह� �संग देखील               

आहेत �यात आप�याला कधीकधी बोलायला आ�ण �संगांवर बोल�याची आ�ण भाषणांची आव�यकता           

असत.े आता, कामा�या �ठकाणी अशा अनेक �संग आहेत. आपणआप�या सं�थेम�ये सामील झाला �या              

�दवसाची क�पना करा. स�ुवाती�या �दवसांम�ये, जे�हा आप�याला काह� क�पना न�हती त�ेहा           

आप�याला आप�या य�ुनट�या व�र�ठांकडून काह� बोलणे ऐकायचे होते आ�ण नंतर पढु�या आठव�यात            

आपण कदा�चत अशा काय�प�धतीम�ये येऊ शकता जेथे बा�य जगातनू काह� लोक भेट देत होत,े तमुची               

सं�था आ�ण अशा प�रि�थतीत, आप�या य�ुनट�या काह� सद�यांना �या काया�चे आयोजन करायचे होते             

�यां�या काह� जबाबदाया� हो�या, अ�तथींचे �वागत करणे ह� �यातील एक जबाबदार� होती; पाहु�यांब�दल             

प�रचय क�न देणे �कंवा अ�तथींब�दल काह� गो�ट� बोलणे ह� दसुर� जबाबदार� असू शकत.े तर, हा फ�त                

एक �संग आहे, परंतु असे अनेक �संग असू शकतात �यात एक सभा असू शकते आ�ण आपण भाषण                 

�यायचे आहे, तथेे ��तुतीची काह�च श�यता नाह�. आप�या सं�थेकडून आप�या य�ुनटमधनू �नव�ृ            

होणारे एक �य�ती असू शकते आ�ण प�ुहा आपणास �या�या स�मानाथ� एक काय��मआयोिजत करावा              

लागेल. प�ुहा, भाषण दे�याची संधी आहे. कधीकधी आप�या काह� सहकाया�कडून आप�या सं�थेला            

आनंद �मळतो आ�ण प�ुहा सं�थेला वाटते क� �यां�या सेवा �वीकार�या पा�हजेत. आप�याकडे �णभर             

आनंद आहे, आप�याला काह� वेदना आहेत. आ�ण �याच संघटनेचे लोक अस�याने, आ�हाला ते             

सामा�यक करायचे आहे, आ�हाला काह� वेळा दावा करावा लागतो, आ�हाला काह� वेळा आदर करावा              
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लागतो, आ�हाला काह� वेळा ��धेची भरपाई करावी लागते. आ�ण या सव� �संगांसाठ� आप�याला बोलावे              

लागत,े �हणनूच आप�याला असे वाटते क� भाषणां�शवाय जग जर� सुंदर असले तर�ह� आपण कदा�चत              

चकु��या बॉ�सम�ये आहात. कधीकधी मागणी, आ�ण जे�हा संधीची मागणी असत,े त�ेहा आपण देखील             

अशी �य�ती होऊ शकता, �याला भाषण �यायचे आहे. आता, आपण कोण�या �कारचे भाषण असू शकतो               

आ�ण आपण कसे हे क� शकतो हे समजनू घे�याचा �य�न क�या, कारण काह� �या�यानांम�ये आ�ह�               

तयार�, सराव �कंवा सादर�करणाब�दल बरेच काह� बोलले आहे. आ�ह� या �वषयांब�दल काह� मागा�नी             

बोललो आहे �कंवा इतर भाषणांसाठ� �याच �कारची तयार� आव�यकआहे. आ�णआप�याला मा�हत आहे              

क� आप�याला येथे वेळ �दला जाणार नाह� कारणआप�याला आगाऊ �दले जा�यासाठ� वाद�ववादात वेळ              

�दला जाईल, आपणास तथेे बोलणे आव�यक आहे, कदा�चत एक �कंवा दोन �दवस अगोदर आपण              

�वचारला जाऊ शकतो परंतु नंतर आपण अशा प�रि�थतीसाठ� तयार रा�हले पा�हजे, कारण या प�रि�थती              

कोण�याह� �णी येऊ शकत.े 

भाषणातील घटक �कती आहे हे समजनू घे�याचा �य�न क�या. आप�याला चांगले ल�ात आहे क�              

सादर�करणे ज�टल आ�ण तां��क बाबींवर असू शकतात, परंतु भाषण हे अशा काह� �करणांवर असू              

शकतात �या काह� मागा�नी �कंवा इतर भावनांशी, भाव�नकतशेी संबं�धत असतात आ�ण अशा �कारे ते              

दोघे एकमेकांपासनू वेगळे कसे आहेत, परंतु �याच �कारचे पॅरामीटस� आहेत आपण भाषण तयार करता              

त�ेहा लागू केले. 

प�हला �वषय आहे; आ�ण या �वषयासाठ� प�ुहा एकदा हा �संग आहे. जर भाषणा�या भाषणासाठ�              

आपणास भाषण �यायचे असेल तर असं�य �वषय असतील, परंतु ते आप�याला फ�त �वषयच �दान              

करणार नाह�त, ते आप�याला वेळ देईल �कंवा आपण �वषय आ�ण वेळ दो�ह� �नि�चत क� शकता. मग                

भाषा भाग येतो. �हणनू जे�हा आपण भाषबे�दल बोलतो त�ेहा भाषणात भाषा त�डी सादर�करणा�या             

भाषपेे�ा वेगळी असत.े त�डी सादर�करणात, आपण काह� गो�ट� �प�ट कर�यासाठ� बोलत आहात. येथे             

आपण �प�ट�करण देत नाह�, येथे आपण �या भाषते �य�त करत आहात जी एका �व�श�ट �संगी               

उ�भवल� आहे �हणूनच भाषमे�ये भावना �भजल� आहे. कधीकधी भाषा खपू सं�मात �दसते क� ती खूपच               

वै�व�यपणू� असू शकत,े परंतु ती भाषा फुललेल� असल� तर�ह� आपण साधेपणा देऊ शकत नाह�. मला असे                

�हणायचे आहे क� ती वै�व�यपणू� असले तर�ह� भाषा सोपी असावी. भाषा कधीकधी एखा�या भाषणात              

भा�षक असू शकत,े परंतु दश�कां�या सद�यांना - जे लोक पाहत आहेत, बसतात, ऐकतआहेत, ते समजनू                

घेऊ शकतात कारण आपण भाषण देता त�ेहा ते मौ�खक, ��यमान, पण एक मखुर असत.े आ�ण मग                

आप�याकडे अशी शैल� आहे जी खपू मह�वाची आहे. शैल� - आ�ह� शैल�ब�दल आधीच चचा� केल� आहे,                

परंतु जे�हा आपण या शैल�ब�दल बोलतो त�ेहा शैल� वेगळी असेल, �हणजे मी भाषणा�या सादर�करणास              

या �संगी �भ�नता दश��वतो. आ�ण मग नमनुा येतो, �यात आपण आधीच चचा� केल� आहे. तर, आता                

आपण समजनू घे�याचा �य�न केला पा�हजे, या �संग काय आहेत? कारण या �संग आप�याला या               

भाषणा�या �कार समज�यास मदत करतील. जसे आपणआधी सां�गतले होते तसे, ��येक भाषणआ�ण              

��येक सादर�करणात आप�याकडे काह� �वातं�य असू शकत,े परंतु भाषणात तथेे कोणतहे� ��य            
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नस�यामळेु, कोणतहे� �ा�फक तपशील नसतात, येथे कोणतहे� ��य उपकरणे नाह�त. येथे, आपण केवळ             

एक �पीकर �हणनूच ��यमान आहात, आप�या �पीकरने आप�या त�डी �मत�ेवारे आपल� मौ�खक            

�मता दश��व�याची आ�ण बोल�याची गरज आहे �हणनूच येथे सवा�त मह�वाचे �हणजे काय ते �ारंभ              

आ�ण समा�ती आहे. मी पवू��या भाषणात �हट�या�माणे, एक मौ�खक सादर�करण �याने स�ुवातीस            

आकष�क असणे आव�यक आहे �कंवा खपू आकष�क असणे आव�यक आहे, ते खपू आकष�क �कंवा              

आकष�क असणे आव�यक आहे कारण लोक आप�यासमोर आहेत, ते आपणास ऐकत आहेत आ�ण             

आप�याला �यांना प�ह�यांदा कॅ�चर करणे आव�यक आहे. �हणनूच स�ुवातीस आ�ण बंद हो�याने            

�ो�याने स�ुवातीस उ�द��ट �नमा�ण केले पा�हजे, कारण �थम गो�ट �हणजे त�ुह� जे काह� बोलता ते               

गद�बरोबर एक �कारचे घ�न�ठता �वक�सत करेल आ�ण बंद के�यामळेु �ो�यांना तमुचे शवेटचे श�द             

ल�ात येईल. 

आता, मी तु�हाला एक अशी प�रि�थती देत आहे �याची त�ुहाला मा�हती आहे. आ�ण हे �स�ध कर�याचा                

माझा म�ुदा असा आहे क� जे�हा आपले �े�क सद�य ऐक�यासाठ� तयार नसतात त�ेहा आपण �यांना               

भाष�ेया स�दया�ने आ�ण उघड�या�या �कंवा या शैल��या स�दया�ने ऐकऊ शकता. आपण सवा�नी �व�लयम             

श�ेस�पयर�या ��स�ध नाटकाची आठवण क�न �दल� आ�ण नाटक �य�ुलयस सीझरचे होत.े त�ुहा            

सवा�ना ठाऊक आहे क� �य�ुलयस सीझर आ�ण �थुस फार चांगले �म� होत,े पण काह� ष�यं�ामळेु,               

सीझरचा वध झाला. आ�ण आता ��ुसने सािजशकांसह सािजश रचल� होती आ�ण सीझर ठार झाले होत.े               

जे�हा सीझर मारणार होता त�ेहा अचानक सीझरने ��ुसमस �या�या समोर पा�हले आ�ण �याला फ�त              

श�दच �हटले - एट त,ु �टु? �हणजे, तू स�ुधा �टुस आहे. �हणजे मला समजले नाह� क� �ुससचा �म�                  

सीझरचा �म�ह� �याला ठार मा� शकत होता पण तर�ह� सीझरचा म�ृयू झाला. आता सीझरचा मं�ी होता                

आ�ण तो अँटोनी होता. अँटनीला सीझर�या अं�य�वधीवर बोल�याची इ�छा होती, परंतु जे�हा आप�याला             

मा�हत असेल त�ेहा ष�यं�काया�नी एंटनीला बोल�याची परवानगी �दल� नाह�. �हणनू, काह� मागा�नी            

�कंवा इतराने, अँटनीने अशी प�रि�थती �नमा�ण कर�याचा �य�न केला �याची हमी �दल� जाऊ शकते              

आ�ण याची हमी �दल� गेल� कारण ��येकजण असा �व�वास कर�त होता क� सीझर चांगला मन�ुय होता,                

पण जे�हा सीझरचा म�ृयू झाला त�ेहा तो सीझर होता �व�वासघात करणारा, सीझर देशभ�त न�हत.े              

अँटोनीने या चाज�ला नकार �दला होता आ�ण �हणनूच �याने काह� मागा�नी �कंवा इतरांना �यव�था�पत              

केले आ�ण ष�यं�काया�ना तयार केले क� एंटनीला कैसर�या अं�य�वधीवर बोल�याची परवानगी दे�यात            

आल� कारण अँथनी रो�यांना हे जाणनू �यायचे होते क� सीझर �व�वासघात करणारा न�हता. तर, एंटनी               

आप�या भाषणाची स�ुवात कशी करते ते पाहू या आ�ण कसे स�ुवात कशी करावी आ�ण गद� कशी                

बळकट करावी याबाबत�या सबुोधनाची सुंदरता कशी आहे. तर अ◌ॅ�ट�नी बोल�या गेले�या प�ह�या            

श�दांकडे ल� �या. �म�, रोम, देशवासी, मला तुमचे कान �या. आता, जे�हा अँथनीने या गो�ट� बोल�या                

त�ेहा �ो�यां�या सद�यांनी या श�दांनी आ�ण �यानंतर�या पढु�ल श�दांचा अवलंब केला: मी सीझरला             

दफन कर�यासाठ� आलो, �याला �ततुी न कर�याची. वाईट लोक �यां�या मागे जीवन जगतात. चांगला              

�यां�या हाडांम�ये intert म�ये आहे. �हणनू, सीझर सोबत �या. ��मदेव ने तलुा सीझर मह�वाकां�ी              
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अस�याचे सां�गतले आहे; जर असे झाले असत,े तर ते खरोखरच गंभीर होत.े आ�ण कैसरने �याला उ�र                

�दले. येथे, ��ुस�या व बाक��या पल�कडे - �थुससाठ� एक स�माननीय मनु�य आहे, �हणनूच ते सगळे               

आदरणीय प�ुष आहेत - मी कैसर�या अं�य�वधीम�ये बोल�यासाठ� आलो आहे. तो माझा �म� होता,              

�व�वासू आ�ण फ�त मा�यासाठ�; परंतु ��ुश �हणतो क� तो मह�वाकां�ी होता; आ�ण �टुस एक              

माननीय मन�ुय आहे. आता पहा, ह� स�ुवात कशी होती आ�ण या �ारंभी अचानकच �े�कांना आक�ष�त               

केले नाह�, परंतु नंतर �े�कांनी वेग�या �कारची भावना �नमा�ण केल� आ�ण �ो�यांचे मन बदलले. माझा               

असा अथ� आहे क� चांगल� चांगल� उजा�, जसे क� भाष�ेया स�दया�सार�या स�ूमतचेा �भाव जसे चरणांचे               

छाप आ�ण आपणास �वरोधी-चरणांसार�या चांग�या उ�घाटनची श�ती जे�हा आपण उघडणार आहात           

त�ेहा आप�या भाषणात येऊ शकत.े �हणनूच, अधा� य�ुध केवळ भाषणा�या स�ुवातीलाच िजंकला जातो             

�हणनूच मी �हणतो क� �ारंभाने घ�न�ठता �नमा�ण केल� पा�हजे आ�ण �े�कांचे सद�य इतके �य�त              

झाले क� �ु�स काय �हणतआहे जेणेक�न एंटनी �हणतआहे. �हणनूच ऍ�टनी�या भाषणानंतर सव�जण              

�हणू लागले क�, सीझर देशभ�त होता, तो �व�वासघात करणारा न�हता, �हणजे भावना बदल�या हो�या.              

आपण देखील मा�या ��य �म�ांना बदलू शकता, आप�या �े�कांना आपण �वतःची बाजू आणू शकता,              

स�ुवातीला आकष�क बनू �या, स�ुवातीला मोहक होऊ �या. पढेु, जे�हा आपण भाषण बंद करता, कारण मी                

केवळ स�ुवातच नाह� असे �हटले आहे, परंतु समा�ती मह�वाचे आहे. आ�ण त�डी सादर�करणा�या             

मागील भाषणात, मी असे �हटले आहे क� समा�ती खूप �भावी आहे, कारण शवेट� जे श�द बोलले जातात                 

ते �े�कां�या मनावर कायमचे छाप पाडतात. समजा, आपण एखा�या काया�लयात बोलणार आहात िजथे             

लोक पदवी �मळ�वणार आहेत असा �वचार करा, हा एक स�माननीय सोहळा आहे आ�ण त�ुह� म�ुय               

पाहुणे आहात, कारण लॉगंफेलो �हणा�या�माणे स�ुवातीची कला फ�त महान नाह�, परंतु समा�तीची            

कला आणखीह� मोठ� आहे. मग, आपले भाषण कसे समा�त करावे? 

आता आपण या ओळींकडे ल� देऊ या आ�ण शवेट�या ओळींवर देखील ल� देऊ या, जे �पीकर �हणते ते                  

खपू �भावी वाटते: मी तु�हाला सव� पदवीधारक पदवी देऊन अ�भनंदन देतो एक ��ति�ठत सं�था. त�ुह�               

न�क�च कठोर प�र�मानंतर हा पद �मळवला आहे आ�ण �हणनूच त�ुह� �याचे मह�व समजनू घेतले              

पा�हजे. मला आशा आहे क� तु�ह� समाजा�या �हतसंबंधाने तमुचा �ान वापराल, पण मग त�ुहाला जा�त               

पर��ा उ�ीण� करावी लागेल, जीवनाची पर��ा �यावी लागेल. �हणनू, आपणआप�या �वासाची स�ुवात             

करताना �कंवा आपला �वास स�ु करताना ल�ात ठेवायला हवे क� एक ��स�ध कवी काय �हणते क�,                

जंगले संुदर, गडद आ�ण खोल आहेत / पण मी झोप�यापवू� / आ�ण मील जा�याचं वचन �दले आहे मी                  

झोप�यापवू� जा�यासाठ� मील. जर अशा भाषणाची समा�ती होत असेल जो ल�ात ठेवणार नाह�, तर              

मला वाटते क� आपण सवा�नी ल�ात ठेव.ू तर, मला असे �हणायचे आहे क� ह� केवळ स�ुवातच नाह� तर                  

भाषणाची समा�ती मह�वाची आहे. आता आपण भाषण आ�ण �ेझ�टेशनमधील फरकांब�दल आधीच           

बोललो आहोत. भाषणात हा �वषय ज�टलआहे, तां��क आहे, तो अ�धकऔपचा�रक आहे; परंतु भाषणात,               

आप�याला आढळेल क� ते अ�धक �यि�तम�व आहे, या भाषणात ती उ�द��ट नाह�. ऑ�जेि�टि�हट�             

त�डी सादर�करणाचा एक भाग आहे. आपण आधीपासनू पा�हलेल� भाषा देखील �भ�न आहे. आ�ण मग              
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भाषणात ि�ह�यअुल अ◌ॅडसेजचा उपयोग नाह�, तर मग आपण समजनू घे�याचा �य�न क�या, अनेक             

�कारचे भाषण काय आहेत आ�ण आपण या भाषणांम�ये काह� देणे आव�यक आहे त�ेहा काय करावे. 

�थम �वागत भाषण (Welcome speech) आहे, जर तथेे एखादे काम केले असेल तर आप�याला पाहता               

येईल क� म�ुय पाहु�यांचे �वागत आहे आ�णआप�याला �वागत भाषण दे�याची संधी �मळेल. तर, जे�हा               

आपण एक �वागत भाषण �वत�रत करता त�ेहा आप�याला काय करावेसे वाटते? तर, �थम एक �वागत               

भाषण आहे, आ�ण मग एक प�रचयपणू� भाषण आहे, िजथे आपण म�ुय पाहुणे �े�कांकडे सादर करणार               

आहात, �यानंतर एक अ�भवादन भाषण. 

प�रचयप�, त�ेहा एक अ�भवादन भाषण �दले जाते त�ेहा आ�ह� अ�भवादन करतो, आ�ह� खरोखरच             

एखा�या �य�तीचे �वागत करतो, आ�ह� अ�भमान बाळगतो �कंवा आपण एखा�या �य�तीचे यश साजरे             

करतो. आ�ण मग आप�याकडे गौरवाचे भाषण आहेत. तर, येथे आपण स�मान करणार आहात �कंवा              

आपण एखा�या �य�तीला एक महान �यि�तम�व ल�ात ठेवणार आहात. मग आप�याकडे भा�याने            

भाषण देणे �कंवा �व�हळ भाषणांचा भाग आ�ण नंतर ध�यवाद �द�याचा एक संधी देखील आहे. आता,               

मा�या ��य �म�ांना सांगा, स�ुवातीला आपण कदा�चत �वचार करत असाल क� या भाषणांम�ये             

आप�यासाठ� काय चांगले आहेत, आप�याला या सव� प�रि�थती समजनू घेणे आव�यक नाह�? हे             

आप�याला ठाऊक नाह� कारण कोण�याह� वेळी आप�याला भाषण दे�यास सां�गतले जाऊ शकत.े 

जर हा एक �वागत भाषण असेल तर माझा ��य �म� �वागत भाषण एखा�या �य�तीस म�ुय अ�तथी                

�हणनू आमं��त केले गेले आहे. अशा �ठकाणीहोय, आप�याला ह� जबाबदार� �दल� गेल� असेल तर              

आप�याला �या �य�तीब�दलची त�ये एक� करावी लागेल. कारण, अशी मा�हती अ�तशय त�यपणू� आहे.             

�हणनू, आप�याला �या �य�तीब�दलची त�ये एक� करावी लागतील, आप�याला देखील समजनू घेणे            

आव�यक आहे आ�ण आप�याला �याच �य�तीचे आ�ण �या�या यशाचे नेमके नाव देखील ल�ात ठेवणे              

आव�यक आहे. कारण आपण �याचे �वागत करत आहात आ�ण आपण �े�कांना �पीकर सादर कर�त              

आहात. आ�ण अशा भाषणात आप�याला फ�त �पीकरचाच न�हे तर आपणास �वागत करणाया� �थम             

�य�ती आहेत, आपण �े�कां�या सद�यांचे �वागत केले पा�हजे. आता, मी असा भाषण कसा सु� क�               

शकतो याब�दल आपण भा�षक ��तभा देऊ. आदरणीय अ�य� सर, सभापती आ�ण मंचावर�ल मा�यवर,             

या प�रषदेत भारतीय इं�जी ��यात कवी कादंबर�कार, लेखकआ�ण �श�क �ा. �शव कुमार यांचे �वागत               

कर�याची मला अ�भमान वाटतो. आपले �नमं�ण �वीकारणे आ�ण �याचे मौ�यवान वेळ घालवणे आ�ण             

�यांचे �श�ण आ�ण इं�जी �श�णा�या अनभुवांसोबत अनभुवांचे वाटप करणे ह� अ�यंत उदार आहे. या              

प�रषदे�या उ�घाटन समारंभात �मखु पाहुणे �हणनू �यांची सहमती या काय��माला अ�त�र�त आकष�ण            

देत.े मला खा�ी आहे क� �यांची सौ�य उपि�थती आप�यालाच माग�दश�न करणार नाह� तर शै��णक              

�वचारां�या काय�वाह�स यो�य �दशा देईल. मी दरू�या आ�ण �व�ततृ असले�या सव� ��त�नधींना हा�द�क             

�वागत करतो आ�ण या �हवा�या�या हंगामात एक� येऊन एक� येऊन या प�रषदेत सहभागी हो�यासाठ�              

येथे आलो आहोत. आता पहा, येथे काय केले गेले आहे, आपण खरोखर म�ुय पाहु�यांचे �वागत कर�त                
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नाह� तर आपण �े�कांचे �वागत कर�त आहात. परंतु �याच वेळी आप�याला ते सांगावे लागेल, तो कोण                

आहे, तो इतका मह�वपणू� का आहे आ�ण �याला इतके मह�वपूण� बनवते क� �े�कां�या सद�यांना              

�या�या सौ�य उपि�थतीमळेु कसा फायदा होणार आहे. ��य �म�ांनो, जे�हा आपणास �वागत भाषण             

�यायचे असेल त�ेहा आपणास असे �दसून येईल क� आपण केवळ उ�प�ी करत नाह� तर आपण केवळ                

�े�कांमधील �पीकरम�ये �वार�य �नमा�ण करत नाह� तर �याच वेळी आपण खपू स�मान देत आहात.              

म�ुय पाहुणे अशा प�रि�थतीत येऊ शकतात. पढेु �ारं�भक भाषण आहे. प�रचया�मक भाषणात न�क�च             

आपण �या �य�तीला प�रचय देणार आहात तो न�क�च आपण �या �य�तीचा उ�लेख केला �यासार�या              

�य�तीस खरोखरच वा�त�वक दजा�चा माणसू मानले जाईल. आ�ण �याच वेळी जे�हा आपण �याला सादर              

करणार आहोत, त�ेहा आपण �यां�या यशां�वषयी आ�ण मग �याने काय बदल केले याब�दल बोलणार              

आहोत, कारण जे�हा आ�ह� �याला सादर केले आ�ण �ो�यांसमोर सादर केले त�ेहा फ�त �पीकर �कंवा               

अ�तथी �या�याब�दल चांगले वाटेल. परंतु आपण करणार असताना ल�ात ठेवा, �हणनू कृपया अ�धक             

बोलू नका �कंवा असे काह�ह� बोलू नका जो श�म�दा होऊ शकेल �कंवा �या �य�तीस काह�ह� न �हणता बोलू                  

नका. 

समजा आ�हाला �वागत आहे �कंवा आ�ह� �ी अंबानी यांना भेटायला आलो आहोत. आता, आप�या              

भाषणाची स�ुवात काय झाल� असती? हे ल�ात घे�यासारखे आहे क� मला ल�ात ठेवणे यो�य वाटते,               

स�ुवातीला त�ुह� सव� �कारचे सलाम सांगाल. आ�ण मग त�ुह� �हणाल - "मला आपणास आवडतात ते               

सव� वयोगटात ज�म�याब�दल ध�य वाटतं, जे�हा सा�या �पशा�ने आ�हाला आम�या घ�न�ठ लोकांशी            

जोडता येतो �याला आपण फ�त पाहू शकत नाह�, पण �याच�माणे बोलतो वा�त�वक बैठक हे सव�               

पवू�पे�ा सोपे आ�ण �व�त झाले आहे आ�ण जे�हा एखा�या �य�तीमळेु हा फरक श�य होतो, त�ेहा               

न�क�च �याला हजारो हजार मैलांपय�त भेटणे आवडले, परंतु असे �य�ती आप�याम�ये अस�यास काय.             

आ�ण आज आ�हाला अशा पाय�नयर �ी. मकेुश अंबानीजी, �रलाय�स िजओचे अ�य� भेटून ऐकून             

आनंद झाला आहे, जे थेट जीवनाचे धोरण देते आ�ण जगतात. �ीमान अंबानी, आप�या व�डलांचे यो�य               

प�ु �हणनू ओळख�याब�दल माझा ��य �म�, 1981 म�ये �रलाय�सम�ये सामील झाला आ�ण 2002             

म�ये �याचे अ�य� बनले. एक संशोधक, �ां�तकारक �ी अंबानी यांना �हॉइस आ�ण डटेा मॅग�झन�वारे              

टे�लक�य�ुनकेश�समधील सवा�त �भावशाल� �य�तींसाठ� वष�भरातील दरूसंचार आ�ण दरूसंचार �े�ातफ�         

परु�कारांचे जाग�तक सं�ेषण दे�यात आले. आपण पढेु वाट पाह�या�शवाय आपण �ीमान अंबानी यांना             

आजचे म�ुय अ�तथी �हणनू �नमं��त क�या, मी त�ुहाला �ीमंत अंबानींचे कौतकु कर�याचे आवाहन             

क� आ�ण �यांना आप�या ब�ुधी व �ि�टकोनास तुम�याबरोबर वाटू देईन? "आता आपण अशा �कारचा              

प�रचय देत,े �े�कां�या सद�यांना �यांना अ�धक आनंद वाटतो आ�ण �पीकरम�ये �यांची िज�ासा            

देखील मो�या �माणावर वाढ�वल� जाते. आता, आपण वा�ये कशी लहान वा�ये तयार केल� आहेत, सुंदर               

�नवड �या �य�ती�या वारंवार वारंवार अपीलचे श�द. �हणनू, हा काय��म यश�वी हो�यासाठ� आ�हाला             

हे सव� करावे लागेल आ�ण आपण एक �ारं�भक भाषण कसे देऊ शकता. पढेु अशा भाषणात आपणास                

स�मा�नत केले जाईल, आपण स�मा�नत होणार आहात �कंवा आपण साजर� करणाया� �य�तीची सेवा             
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�यां�या यशासाठ� �वीकारणार आहात आ�ण �े�कांना उ�सकुता आ�ण अ�तथींचे �शंसा वाढव�याचा हेतू            

आहे. प�ुहा, अशा भाषणात �या �य�तीब�दल बया�च चांगले श�द असतील आ�ण नंतर आपण लॉरेल              

�कंवा �कारचा परु�कार, ब�ीस, �य�ती आणलेल� ओळख याब�दल देखील बोल ूशकाल. 

अशा �कारचे भाषण कसे स�ु होऊ शकते हे तु�ह� नेहमी पाहू शकता: सर, आप�या सवा�साठ� हा एक शभु                  

अवसर आहे �याम�ये आपण आम�याम�ये आहात. जाग�तक बँकेकडे आप�या नाम�नद�शनवर आ�ह�           

आपणास शभेु�छा देतो. महोदयाब�दल आ�हाला अ�भमान आहे आ�ण �व� �े�ातील आपले योगदान            

आ�हाला आनं�दत करते. आप�या सेवांनी शतेकया�चे आय�ुयच बदलले, जे कज� न घेता �नरंतर काम              

करतात. सर, शतेकया�वर�ल �शफारशींमधील आपले अ�भनव संशोधन डो�यांनी उघडणारे आहे. आ�ण           

शतेकया��या रोज�या गरजा सधुार�यासाठ� आ�ण सरकार� धोरणां�वारे �यांना सश�तीकरण कर�या�या          

आप�या सचूनांब�दल आपल� �शफारस, नेहमी जगभरातील शतेकया��या जीवनात गुणा�मक बदल          

आणेल. आप�या �नः�वाथ� सेवा आ�ण गर�ब शतेकया�ची ि�थती सधुार�यासाठ� �ामा�णक �य�न           

नेहमीच आप�या सवा�साठ� एक �ेरणा राह�ल. येथे, आपण शतेकया��या �य�ती�या योगदानांब�दल           

आ�ण आपण �त�यावर �शंसा कशी केल� आहे याब�दल आपण कसे बोललात ते पा�हले आ�ण              

नैस�ग�क�र�या प�रणामी आप�याला �े�क सद�य गळतील. पढेु एक �मारक भाषण आहे. एक            

�मरणश�ती भाषण �हणजे एक भाषण िजथे आपण याब�दल लाभ घेणार आहात �कंवा आपण             

तोटाब�दल बोलणार आहात. बहुतके प�रि�थतीत, �मरणीय भाषण �हणजे आप�याम�ये नसले�या          

�य�तीची �मतृी स�मा�नत करणे होय, परंतु आप�याला येथे �याचे योगदान ल�ात ठेवणे आव�यक             

आहे, ती �य�ती नाह� पण नंतर आप�या सटु�यानंतर आपण आठवणीत आहोत आ�ण �हणनूच             

�मरणीय भाषण, आपण बहुतके वेळा पणू� होईल. कारण जर त�ुह� संघटनात असाल तर अशा              

प�रि�थतीत असू शकत,े आता आपण सव�जण महा�मा गांधीं�या �नधनानंतर पं�डत नेह�ंनी �दले�या            

��स�ध �मरणश�ती भाषणाची आठवण ठेवतात. अशा प�रि�थतीत �नवडले�या श�द वा�त�वकपणे या           

�संगी आहेत. तो हा एक वेळ आहे �हणनू, �पीकरचा वापर कसा करता येईल या श�दात श�दांचा एक                 

अथ�पणू� अथ� �ा�त होतो आ�ण नंतर �वर बदलला जाईल, तो उ�साह� होणार नाह� परंतु तथेे काह� �कारचे                 

नकुसान होऊ शकत.े आवाजात एक वेदना असू शकत.े आ�ण पं�डत नेह�ंनी कदा�चत असे �हटले असेल               

क� �यांना चांग�या�कारे समजू शकले असत,े आ�ण श�दांची �नवड कशी करावी हे देखील आपण समजू               

शकतो. 

आप�या आय�ुयातनू �काश �नघनू गेला आहे आ�ण सव�� अंधार आहे. आ�ण मला काय �हणायचे आहे               

आ�ण ते कसे सांगायचे ते मला ठाऊक नाह�. आमचा ��य बापू �हणनू आ�ह� �याला �हणतो क�                

रा���पता आता नाह�. कदा�चत असे �हणणे चुक�चे आहे. तर�स�ुधा, आ�ह� �याला प�ुहा पाहू शकणार              

नाह� कारण आ�ह� �याला अनेक वष� पा�हले आहे. आ�ह� स�ला घे�यासाठ� �या�याकडे धावणार नाह�              

आ�ण �या�याकडून समाधान शोधू या आ�ण केवळ मा�यासाठ�च न�हे तर या देशात लाखो आ�ण लाखो               

लोकांचा मोठा ध�का आहे. आ�ण मी �कंवा इतर कोणालाह� आप�याला देऊ शकतील अशा कोण�याह�              

स��या�वारे झटकून टाकणे थोडे कठ�ण आहे. आता येथे आपण फ�त श�दांची �नवड वेगळीच पाहू शकत               
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नाह�, परंतु टोन देखील कुठेतर� एक �कारचा शॉक, एक �कारचा दःुख �हणनू आवाजआहे. आ�ण जे�हा                

आपण गौरवपर भाषण �वत�रत करता त�ेहा आप�याला प�रि�थतीनसुार �वतःस अनकूुल करावे लागत.े            

मग आपण �व�हवेलम�ये जातो, जी खरंच मो�या सं�थांम�ये आमची �न�य �कारची ��या आहे.             

कोणतीह� हालचाल, मी �या �य�तीचा �वशषे �हणजे �ये�ठ �य�ती आहे, ते �नव�ृ झाले �कंवा ते               

वेगवेग�या सं�थांवर गेले आ�ण आ�हाला भा�याने भाषण �यायचे आहे. हे दो�ह� आप�या�वारे �दले             

जाऊ शकते आ�ण �यास इतर कोणालाह� स�ुया �या�या लागतील. आता, अशा भाषणात आ�ह� एक              

अल�वदा मारत आहोत �कंवा �य�ती सटुत आहे. तर, अशा प�रि�थतीत प�ुहा हा �वनी एक �कारचा               

�न�पयोगी �वर बनेल, �वर कमी होईल आ�ण प�ुहा भावना असेल �या भावना एक �कारचा �वघटन               

होईल �याने आ�हाला इतक� सेवा �दल� आहे वष� आ�ह� एक� आहोत, पण नंतर तो सोडणार आहे.                

�हणनू, �वाभा�वकपणे जे�हा आपण �ववाहसोहळा दे�यासाठ� जात आहात त�ेहा आपण या सं�थेसह            

�या�या सहकाया�ब�दलआ�ण �या�या योगदानाब�दल बोलणार आहात. परंतु �याच वेळी आपण �हणाल            

क� आपण �याला गमावू शकाल, आपण �याला नेहमी ल�ात ठेवू शकाल, परंतु जे�हा एखाद� �य�ती               

स�ुट� घेते त�ेहा �याला एक भाषण �यावे लागेल जे प�ुहा भावनांनी भरलेले असेल. परंतु �यानंतर               

भावनांवर �नयं�ण ठेवावे, आयोजकांचे आभार मानले पा�हजे, �याला न�, सं���त आ�ण न� असणे             

आव�यक आहे. येथे ट�का कर�याचा वेळ नाह�, परंतु नंतर असे ल�ात घे�याची वेळ आल� आहे क�                

संघटना इत�या द�घ� काळ संपत आहे. �या �य�तीने आ�हाला सोडले आहे तोस�ुधा तो �पीकर �हणनू               

�वत: �या योगदानाला जा�त मह�व देत नाह�, तर �याने न�ता दाखवावी आ�ण न�ता आ�ण न�ता               

दाखव�याची न�ता दाखवल� पा�हजे. अशा प�रि�थतीत �पीकरचा काय� असा आहे क� एक अ�तशय             

स��य सद�य आप�यापासनू दरू होणार आहे. आ�ण या �व�च� भाषणांची काळजीपवू�क मसदुा तयार             

करणे आव�यक आहे कारण �या �य�तीब�दल समाधानाची �कंवा अ�य�ुम अ�तव�ृट�ची नसते कारण हा             

एक स�ुट�चा उ�सव आहे. 

आ�ण मग शवेटचा �हणजे आभाराचे भाषण (Vote of thanks) आहे. आपण कॉ�फर�स आयोिजत             

करणार आहात �कंवा इ�ह�ट आयोिजत करणार आहात �कंवा जे काह�वेळा �कंवा काह�वेळा आभाराचे             

भाषण आप�या खां�यावर आ�याब�दल मत दे�याची जबाबदार�देखील �मळेल. तर, आपण ते कसे केले             

पा�हजे? लोकांनी आप�यास मदत के�याब�दल आ�ण �या�कारे योगदान कसे �यायचे हे आपले काय�             

खरोखरच येथे आहे. तर, आपण सवा�चे आभार मानणार आहात, खरं तर ते खरंच एक �कारचे आभार                

मानले जात आहे जे अहवालात पावती अस�यासारखे आहे, परंतु इथे त�ुहाला भाषा बदलल� पा�हजे.              

अथा�त, आप�याला थोडा वेळ �दला जाईल, परंतु आप�याला �या थोडा वेळ वापरावा लागेल. जर� ह�               

शवेटची घटना असल� तर� ती खपू आ�हाना�मकआहे, आपणास मा�हत असणे आव�यकआहे क� आपण               

कोणकोणते लोक आभार मानले पा�हजेत, कोण लोक आहेत �यांना खरोखरच आभार मानले जा�याची             

पा�ता आहे, आपण यो�य ऑड�र देखील देऊ शकता. जे�हा आपण यो�य ऑड�र कराल, त�ेहा आपण               

अनसुरण केले पा�हजे, �ये�ठ कोण आहे याचा अथ� मी आभार मान�याचे प�धतशीर माग� आहे. आ�ण               

जे�हा त�ुह� �यांचे आभार मानता त�ेहा कृपया औपचा�रकता �या, त�ुह� �याचे आभार मानत आहात.              
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उदाहरणाथ�, आपण असे �हणू शकतो - या प�रषदेत अनेक मागा�नी �ीमंत आ�ण �याचे मौ�यवान              

योगदान यासाठ� मी �याचे आभार� आहे. खरोखरच आम�या सहकार� कम�चाया�नाह� कौतकु �मळते क�             

�यांनी आ�हाला पणू� पा�ठंबा �दला आहे. तर, �यांचे आभार �यां�यामळेुदेखील आहेत. याचा अथ�             

आप�याला भाषा बदलणे आव�यक आहे, आ�ण आप�याला �वचार करावा लागेल, आप�याला ��येकाला            

याची जाणीव करावी लागेल. आ�ण श�य अस�यास आप�याला काह� मागा�नी �कंवा इतरांना �वनोद             

�दान करावा लागतो कारण ह� शवेटची वेळ आहे िजथे लोक वेगळे होणार आहेत, आप�याला थोड�यात               

सांगावे लागेल, परंतु �याच वेळी आपण उबदार असले पा�हजे. ��य �म�ांनो, जे�हा आपण या सव�               

�संगांसाठ� बोलणार आहात, त�ेहा आपण �वत: तयार करता �या प�धतीने ल�ात ठेवा, परंतु अशा              

भाषणांसाठ�, कारण या सव� �संगी, �नि�चत वेळ �कंवा 15 �दवस �कंवा काह�ह� नसेल. आप�याला �वत:               

चा अ�यास कर�याची आ�ण अशा भाषणांसाठ� स�ज हो�याची आव�यकता आहे. 

आ�ण आप�या भाषणा�या जवळ ये�याआधी, मला उदाहरण �या, मला �ात असले�या भगवान            

ब�ुधां�या ओळी ल�ात ठेवा, �या ब�ु�धमानांनी �यां�या �वचारांसह भाषण �दले आहे, धा�य बदलले             

�हणनू ते एक चाळणी �वारे हल�वत आहे. जे�हा आपण भाषण देत असता त�ेहाच म�ुय �चतंा असा                

�वचार असू नये क� �वचारह�न �वचार नसतात, परंतु �वचारांचे �वचार सुंदर �वचारांचे �वचार करतात              

कारण या �वचारांना चाळणी�वारे गाळून �फ�टर केले जाते �कंवा गाठले जात.े ��य �म�ांनो, आप�याला              

भाषणासाठ� काम करावे लागेल. आ�ण जर आपण एखा�या भाषणासाठ� काम करता आ�णआपण ��येक              

भाषण प�रि�थतीसाठ� �वत: तयार केले तर आपण नेहमीच िज�कू. आशा असलेल� काय� चाळणीत अमतृ              

काढतात. �हणनू, जे�हा आपण एखा�या भाषणासाठ� काम कर�त असाल त�ेहा आशनेे काम करा,             

�वतःवर �व�वास ठेवा आ�ण समजनू �या क� जर त�ुह� �ामा�णक �य�न केले तर नेहमीच लाभांश               

�मळेल. त�डी सादर�करण आ�ण भाषणांवर�ल �या�यान ऐक�यानंतर मी आशापवू�क �वचार केला आहे.            

आ�णआपण एखादे भाषण तयार कर�यासाठ� आ�ण ते �वत�रत कर�यासाठ� बब�लगं क� शकता. सवा�त              

उ�म �कारे �वत�रत करा जेणेक�नआपले भाषण एक �मरणीय भाषण होईल. मी धैय�पवू�क ऐक�यासाठ�              

त�ुहा सवा�चा आभार� आहे, मी प�ुहा एकदा तमु�याब�दल आभार� आहे, आ�ण त�ुहा सवा�ना शभेु�छा              

देतो. खपू खपू ध�यवाद. 
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सॉ�ट ि�क�स  

(Soft Skills) 

डॉ. �बनोद �म�ा, 

मान�वक� व सामािजक �व�ान �वभाग, 

इं�डयन इंि�ट�यटू ऑफ टे�नॉलॉजी, �रक� 

�या�यान – 53 

मलुाखत 

 

नम�ते �म�ांनो, सॉ�ट ि�क�सवर�ल ऑनलाइन �या�यानांम�ये प�ुहा एकदा �वागत आहे. मागील           

�या�यानात, आपण �व�वध �कारचे भाषणे पा�हले. आप�याला चांगले आठवते क� आपण वेगवेग�या            

�संगांवर बोलणे, गट चचा�म�ये सहभागी होणे �कंवा वैयि�तक सादर�करण देणे �कंवा गरजेनसुार,            

मागणीनसुार आ�ण सव� �कार�या भाषणांवर�ल भाषण देणे �शकले. आ�ण आज आपण आणखी एक             

मह�वाचे बोल�या�या संधी�वषयी बोलणार आहोत आ�ण ते मलुाखती आहेत. जे�हा आपण 'मलुाखत'            

अशा श�दात पोहोचता त�ेहा आप�यापैक� बरेच जण श�द आप�याला वेगवेग�या �कारची अडथळे            

असतात, परंतु एक गो�ट �नि�चत आहे क� आपण सवा�नी मलुाखतींम�ये उपि�थत राहावे. आता             

आप�यापैक� जे अ�याप नोकर� �मळ�वलेले नाह�त, कदा�चत मलुाखतीत यश�वी कसे �हावे याब�दल            

�वचार करत असतील. आ�ण जे लोक आधीच नोकर� करत आहेत, ते कदा�चत नवीन पोजीशनची वाट               

पाहत आहेत, परंतु तर�ह� �यांना मलुाखती दे�याची गरज आहे. जर� आपण सं�थेचा �कंवा काय��थळाचा              

एक भाग बनला तर�ह� आप�याला �व�वध �कार�या मलुाखतींम�ये असणे आव�यकआहे. आ�ण या सव�              

�कार�या मलुाखतींम�ये वेगवेग�या हेतू आहेत, आप�या �वतः�या आय�ुयातह�, आप�या खाजगी          

जीवनातह�, सामािजक जीवनात, आपण एका चांग�या शाळेत मलुा�या �वेशाव�न मलुाखतीम�ये �कंवा           

हॉि�पटलम�ये �कंवा मलुाखती�या भेट�साठ� उपि�थत असाल. वस�तगहृात �कंवा इतर काह� �संगी           

आप�याला मलुाखतींम�ये उपि�थत रहावे लागत.े आता, �या त�णांना मलुाखतींम�ये अ�याप भेटायचे           

नाह� �यांना कदा�चत काह� �माणात भीती वाटल� असेल कारण नावाचे मलुाखत आप�या शर�रात एक              

�कारचे भय �कंवा भय असते आ�ण यामळेु भीती आप�याला भीतीदायक बनवते. आ�ह� आधीच घबराहट              

ब�दल बरेच काह� बोलले आहे, परंतु येथे आपण जे भाषणांचे अनसुरण करणार आहोत �यात आ�ह�               

पाहणार आहोत, आ�ह� खरोखर आप�याला सव� �कारची तयार� �दान क� इि�छतो जेणेक�न जे�हा             

मलुाखत घे�याची वेळ येते त�ेहा आपण कधीह� घाबरत नाह� �चतंा��त वाटते. मलुाखती काय आहेत              

आ�ण मलुाखतीमधील वा�त�वकतचेी अपे�ा काय आहे हे समजनू घे�याचा �य�न क�या. कारण मी असे              

�हटले क� मलुाखती केवळ नोकर� �कंवा �वेशापय�तच मया��दत नाह�त, परंतु �यानंतर अनेक �संगी             

मलुाखत घे�याची आव�यकता असत.े तर, जर आप�याला �प�टपणे मा�हत असेल तर, मलुाखती काय             
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आहेत आ�ण मलुाखतीची अपे�ा देखील आप�याला ठाऊक आहे, आपण चांगले तयार आ�ण सश��             

�हाल, जेणेक�न आप�याला ��नांचे म�ूय समोर येईल जे आप�याला जाणनू घे�याचा उ�देश आहे. 

आता, एका मलुाखतीत कोण�या �कार�या कौश�यांची आव�यकता आहे, परंतु �यापवू�, हे समजनू            

घे�याचा �य�न करा क� मलुाखत काय आहे. हा श�द�योग �� च भाषतेनू आला आहे जो अंत���ट�               

(Interview) आहे �कंवा कधीकधी अंतः��या करतो आ�ण पाहतो. इं�जी श�द जर�, आपण हे भाग              

घे�याचा �य�न कर�त आहात. तर, या �� च श�दाचा अथ� वा�त�वकपणे याचा अथ� आहे, �हणनू मलुाखत               

याचा अथ� या साइटचा आहे. मलुाखत �हणजे दसु�या �य�तीला पाहणे. आता, एक मलुाखत ��य�ात एक               

�कारचा चेहरा असतो, जर आपण इतरांकडून ऐकले असेल तर ते ��य�ात सामोरे जाणारे सं�ेषण आहे.               

बहुतांश वेळा हे मौ�खक आहे, जे लोक आपणास मुलाखत देत आहेत, जे मुलाखत करणाया� मलुांनी               

मलुाखत घेतलेले आहेत, �यांना मलुाखत �हटले जाईल आ�ण जे आपले सा�ा�कार घेत आहेत �यांना              

�यांना मलुाखत �हण�यात येईल. 

आता, गुणधम� तपास�यासाठ� �व�वध उ�देशांसाठ� एक मलुाखत एक मौ�खक साधन आहे. आता, हे             

उ�द��ट �यानुसार, �संग �यानुसार बदलतील. आता, मलुाखतीची काय आव�यकता आहे? प�हल� गो�ट            

�हणजे हे प�ुहा बोल�याचे कौश�यांचा एक भाग आहे कारण औपचा�रकता अंतभू�त आहे. परंतु             

औपचा�रकतसेह, आपण एखा�या मलुाखतीत असता त�ेहा आपण बोलता, परंतु �याचवेळी आप�याला           

दाखवावे लागत,े आप�या गैर-मौ�खक कौश�य देखील दश��व�या पा�हजेत. ��येक भा�षक प�रि�थतीत,           

आपण कदा�चत गट चचा� �कंवा भाषण �कंवा सादर�करणआहे हे कदा�चत आप�याला आढळले असेल तर               

ते वा�त�वकआ�ण मौ�खक दो�ह�चे �म�णआहे. �हणनू, औपचा�रकता अंतभू�त आहे, परंतु �याच वेळी हे               

औपचा�रकता आप�या नॉनवब�ल कौश�यांसह एक��त होते. 

आता, या स�दभा�तील पॉल�न �ह� यंग याचा हा ��ट�कोन पाहू. यंग �हणतो, 'एक मलुाखत एक               

प�धतशीर प�धत �हणनू मानल� जाऊ शकते'. आता, आप�या मौ�खक कौश�यांचे पर��ण नाह� तर             

इतर अनेक कौश�य आहेत. कारण जे�हा मलुाखत घे�यात येते त�ेहा आपण आहात �कंवा मलुाखतदार              

आप�याला पहात आहे, परंतु जे�हा तो आप�याला पाहतो त�ेहा तो आप�याला केवळ पाहत नाह� �कंवा तो                

आप�या चेह�यावरच आपले पर��ण कर�त नाह�, परंतु ��य�ात मान�सक���या �याची तपासणी करतो.            

आप�या चेहया�वर जे काह� �ल�हले गेले आहे तचे न�हे तर वेगवेग�या प�धती आहेत, �यांचा �याय               

कर�याचे वेगवेगळे माग� आहेत, कारण एका मलुाखती�वारे मलुाखत घेणारे ते तलुना�मक अजनबी�या            

आंत�रक जीवनाम�ये कि�पतपणे कि�पतपणे �वेश घे�याचा �य�न करतात. आता जे�हा आपण           

तलुना�मक अनोळखी बोलतो, कारण आप�याला मा�हत आहे क� जे�हा मलुाखत हा श�द असतो त�ेहा              

आपण एक ��न �वचा� शकता क� आप�या �वषयाब�दल आप�याला मा�हती असल� तर�ह�, जर             

नोकर�ची मलुाखत असेल तर आपण �चतंा��त का आहात? आपण �चतंा��त वाटते. प�ुहा, आ�ह� परत              

जाऊआ�णआपण नाराज वाटू कारणआप�याला असे वाटते क� जो लोक आपणास मलुाखत देणार आहेत                

ते परके आहेत. आ�ण जे�हा आपण एखा�या अनोळखी �य�तीशी संवाद साधता त�ेहा मान�सक���या             
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आप�याला भीती वाटते. �हणनूच, एक मलुाखत घेणारा आप�या आंत�रक आय�ुयात �वेश कर�याचा            

�य�न करतो, छान, आ�ण जे�हा तो असे कर�याचा �य�न करतो त�ेहा �याला खरोखर बया�च गो�ट�ंचे               

पर��ण कर�याचा उ�देश आहे. आता, मलुाखती�या �कारांब�दल बोला. आता, जर मलुाखत एक साइट             

आहे, जर ती आप�या दर�यानची साइट असेल तर कदा�चत �वचार क� शकेल, हे दोन लोकांम�ये आहे,                

होय. जर ते एक मलुाखत असेल तर नैस�ग�क�र�या काह� अ�य �य�ती आपल� तपासणी कर�याचा              

�य�न करेल, परंतु केवळ दोन लोक गंुतलेले असणे आव�यक नाह�. तर, जे�हा दोन लोक गंुतलेले               

असतात, त�ेहा आपण आधीपासनूच �हणत आहोत क� एक मलुाखतदार आहे आ�ण दसुरा मलुाखत             

करणारा आहे, परंतु नंतर मलुाखती�या �कारांवर अवलंबनू, �य�तीची सं�या बदलल�. तर कदा�चत जॉब             

सा�ा�कारह� असले तर� कदा�चत जॉब मलुाखतींम�येह� अनेक �ेणी आहेत, आ�ह� �डिजटल यगुात            

राहतो. आजकाल शार��रक���या मलुाखती घेत�या जाणे खपूच कठ�ण होतं, �हणनूच कधीकधी           

आप�याकडे टे�लफोनसंबंधी मलुाखती अस�यासारखे वाटू शकत.े मी मा�या मागील �या�यानांचा संदभ�           

घेत�यास, अहवाल �ल�ह�या�या संदभा�त बोलताना आ�ह� चचा� केल� होती क� डटेा एक��त कर�याची             

एक प�धत टे�लफो�नक मलुाखती�वारे देखील आहे. आता अशा मलुाखतीस मा�हती जमा करणे            

मलुाखत, मा�हती गोळा करणे असे �हणतात. 

तर, �या उ�देशानुसार, मलुाखती वेगवेगळी असू शकतात. तर, आ�ह� जॉब मलुाखतीब�दल बोलत            

अस�यास, ते वेगळे असेल. परंतु अशा प�रि�थतीत आप�याला काह� �कारची मा�हती मलुाखत �यावी             

लागत,े उदाहरणाथ�, आपण डटेा गोळा कर�याचा �य�न कर�त असता आ�ण आप�याकडे कमी वेळ             

असतो. परंतु ल�ात �या क� �यात बरेच घटक आहेत, एक �हणजे आप�याकडे थोडा वेळ आहे आ�ण                

आपण मा�हती एक��त क� इि�छतआहात. तर, आपण ��य�ात टे�लफो�नक मलुाखतआयोिजत करणे             

आव�यक आहे. आजकाल �डिजटलतमेळेु अनेक सु�वधा उपल�ध आहेत, �हणनू लोक �काईपवर           

मलुाखती घेऊ शकतात आ�ण हे खपूच सामा�य झाले आहे. आता, �याचा फायदा तसेच तोटा देखील आहे,                

आ�ह� नंतर पाहू. �यानंतर मा�हतीपणू� मलुाखती�य�त�र�त, आ�ह� एक राजनै�तक मलुाखत देखील घेऊ            

शकतो. आता, �ेरणादायी मलुाखत काय आहे ते पहा. हे श�द अंतभू�त आहे. समजा, आपण ��य�ात एक                

करार कर�याचा �य�न कर�त आहात आ�ण �यवहारासाठ�, काह� लोक आहेत �यातनू आप�याला मा�हत             

आहे क� करार समजनू घे�यासाठ� तयार नाह�त. �हणनू, आपण काह� मागा�नी �कंवा इतरांना मनाने              

मनाने कर�याचा �य�न कर�त आहात, ते एकतर टे�लफो�नक �कंवा शार��रक देखील केले जाऊ शकत.े              

कधीकधी आप�याला काह� चकु�चे संवाद आढळतील; अशा काह� प�रि�थ�त आहेत िजथे आप�याला            

एखा�या �य�तीस पटवनू दे�याची आव�यकता आहे आ�ण �याक�रता आप�याला �या �य�तीस मनाई            

करणे आव�यक आहे. काह�वेळा, आपणास ��य�ात �व�वास आहे क� काह�ह� चकु�चे केले गेले नाह� परंतु               

अ�याप काह� आरोप आहेत �कंवा जे काह� आहेत. �हणनू, अशा प�रि�थतीत आप�याला ��य�ात             

मलुाखत �यावी लागत.े हे जॉब मलुाखतीशी संबं�धत नाह�त. परंतु आपण नोकर�म�ये असताना ल�ात             

ठेवा, आप�याकडे अशी प�रि�थती देखील असू शकत.े उदाहरणाथ�, आप�याला नोकर�म�ये जबाबदाया�           

दे�यात आ�या आहेत आ�ण आपण आप�या जबाबदाया� श�य �तत�या चांग�या �कारे पार पाडत             
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नाह�त, काह� अडथळे आहेत �कंवा �व�श�ट अडथळे आहेत, �हणनू पढु�ल �य�ती �हणजे माझा बॉस,              

आपला नेता �य�न करतो त�ुहाला समज�यासाठ� तर, हा एक �ेरणादायी मलुाखत आहे. मग             

नोकर�म�ये देखील आप�याला आजकाल असे �दसनू येईल क� आप�याकडे बया�च सं�था आहेत आ�ण             

कम�चाया�म�ये �यांची नोकर� बदल�यासाठ� लोकांम�ये एक फॅश बनल� आहे. आता, जॉ�स बदलतआहे -              

�यासाठ� मलुाखती आव�यक आहे. �हणनू, आपण फ�त एक नोकर� �मळ�व�यासाठ� एका मलुाखतीत            

उपि�थत आहात, परंतु �याच वेळी आपण आपल� मागील सं�था सोडून देत आहात आ�ण जे�हा आपण               

सोडता त�ेहा काह� सं�थांना बाहेर पड�याची मलुाखतीची स�ुवधा �मळत.े आता, हा �नग�मन मलुाखत             

काय आहे? एक कम�चार� जो एका सं�थेसह होता आ�ण कोण�याह� कारणा�तव संघटना सोडत आहे, परंतु               

नंतर या कम�चाया�स �वनंती केल� जाऊ शकते �कंवा �तला बाहेर पड�याची मलुाखत दे�याची श�यता असू               

शकत.े आता, खरोखर काय आधार आहे, या ए�झीट मलुाखतीचा ��य�ात काय कारण आहे? काह�              

सम�या अस�यास �कंवा �यांना समजू इि�छत अस�यास चांगले संघटना समजून घेऊ इि�छत आहेत             

कारण एक �य�ती जो आधीच अनभुवलेला आहे आ�ण बया�च वषा�पासनू सं�थेम�ये आहे. �हणनू, तो              

जात असताना �याचे इनपटु असू शकते कारण जे�हा तो जात असतो त�ेहा तो नेहमी काह� मौ�यवान                

इनपटु देऊ शकतो. �हणनू, �या साठ� हा �नग�मन मलुाखत खपू मह�वाचा होतो. आ�ण सं�था अशा               

मलुाखतींम�ये काह� अ�तशय वैध पॉइं�स काढ�याचा �य�न करतात, �यांना एि�झट इंटर��यू           

�हणतात. परंतु जर आपण एखा�या एि�झट मलुाखतीत उपि�थत असाल तर ल�ात ठेवा, आपण सं�था              

सोडून देत आहात हे पहा, आपण असे काह� वाईट गो�ट� सांगू शकत नाह� क� सं�थेब�दल काह� वाईट                 

गो�ट� आहेत. आपण बया�च काळापासनू सं�थेम�ये अस�यास, आपण आधीपासनूच जात आहात त�ेहा            

आप�याला अंतर कुठे आहेत हे मा�हत आहे. आपणआधीपासनूच सं�था सोडत अस�याने आपण सं�थेस              

काह� �व�श�ट कम�चाया�ना ठेव�यासाठ� �कंवा सं�थेम�ये काह�तर� नवीन आण�यासाठ� देखील कधीकधी           

काय करावे हे सांगणे आव�यक आहे. तर, येथे ह� एक संधी आहे जी आपण एखा�या एि�झट मलुाखतीत                 

काह� इनपटु �दान क� शकता. मग मू�यमापन मलुाखत आहे, आपण कधीकधी काह� नवीन धोरणे,              

काह� नवीन उ�पादने लॉ�च केल� जात आहेत, घो�षत केल� जात आहेत, काह�वेळा काह� काम करतात,               

काह� �क�प �गतीपथावर आहे. परंतु �यासाठ� आप�याला एक �कारचा आव�धक �गती अहवाल पा�हजे             

आहे �याचा म�ूयांकन म�ूयांकन मलुाखती�वारे देखील केला जाऊ शकतो. अशा मलुाखतीसह आपण            

उदाहरणाथ� म�ूयांकन कर�याचा �य�न कर�त आहात, �कती म�हने आव�यकआहेत, हे सामा�यत: दोन             

लोकांपैक� एक असनू ते सवा�त वर आहेत आ�ण दसु�याचे ते भाग आहेत. तर, हे एक �कारचे म�ूयांकन                 

सा�ा�कार असू शकत.े मग कधीकधी आप�याला असे �दसून येईल क� मी असे �हणतआहे क� आ�हाला                

फ�त नोकर�ची गरज नाह�, आ�हाला केवळ नोकर�ची आव�यकता आहे, सं�थांना चांगले लोक देखील             

आव�यक आहेत. ते चांगले लोक शोधतआहेत. आ�ण जे�हा आपण एखा�या संघटनेत असतो त�ेहा सव��               

आप�याकडे लोक असतात, आप�यात सव�� मानव असतात. आ�ण ��य�ात असे घडते क� काह�             

दघु�टनांमळेु काह� दघु�टनांमळेु काह� घटनांम�ये काह� प�रि�थतीमळेु अशी प�रि�थती उ�भवते क� काह�            

कम�चाया�ना कधीकधी सं�थेतील एक गंभीर �णाने कम�चाया�चे मनोबल वेळा खाल� जात.े 
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यासाठ�, आ�हाला अशा �कारचे परामश� आव�यक आहे �या�वारे आप�याला स�ला दे�या�या या            

मलुाखतीत कदा�चत असे �दसनू येईल क� जे�हा आपण आप�या शाळेतील �कंवा महा�व�यालयातील            

�व�याथ� असता त�ेहा आपले काय� चांगले न�हते तर आप�याला पाठ�वले जाणे आव�यकआहे स�लागार              

आप�याला काह� �ट�स देईल. तर, स�लामसलत क�न आ�ह� आ��याला �ेरणा दे�यासाठ� �य�न            

करतो, मनोबल �ेरणा देतो, आ�ह� कम�चाया�चे मनोबल वाढव�याचा �य�न करतो. �हणनू, यास परामश�             

सा�ा�कार असे �हणतात. मग आ�ह� �ववाद �नराकरण आहे. दोन �वभागां�या �ववाद �नराकरणासाठ�            

देखील मलुाखती, आता हे मा�हत आहे क� अलगावम�ये काह�ह� केले जाऊ शकत नाह�. कधीकधी,              

आप�याला दोन �वभागांम�ये एक �कारची सं�ेषणे करावी लागते; आ�ण एक �क�प, दोन �वभाग             

चालवत आहे, दोन य�ुन�स. �हणनूच, दोन �वभागांम�ये काह� �माणात संघष� येऊ शकतो आ�ण             

मलुाखती असतानाच या �ववादांचे �नराकरण केले जाऊ शकते. आ�ण �या साठ� दो�ह� प�ांनाह� कॉल              

केला जाऊ शकतो आ�ण कोणीतर�, मला असे �हणायचे आहे क�, शीष��थानी असले�या कोणीतर� फरक              

सोडव�याचा �य�न क� शकतात आ�ण कदा�चत ते वैयि�तकपणे प�ांब�दल बोलू शकतात आ�ण शवेट�             

काह�तर� बाहेर आण�याचा �य�न क� शकतात. �हणनू ह� एक �ववाद �नराकरण मलुाखत आहे. आ�ण              

मग एक अनशुासना�मक मुलाखत आहे. अशा मुलाखतींम�ये आपण कधी कधी असे �हटले आहे क�              

आपण मानव आहोत आ�ण काह� वेळा आप�या �नयं�णात नसतात आ�ण आ�ह� काह� चकुा करतो;              

कधीकधी, काह� चकुा �यामळेु सं�थेस �कंवा जे काह� नकुसान होत.े परंतु अशा प�रि�थतीत काह� कारवाई               

करावी लागत.े आ�ण �यासाठ�ह� एक अनशुासना�मक स�मती आहे आ�ण ह� अनशुासना�मक स�मती            

मलुाखत घेते आ�ण �या मलुाखती�वारे ते काह� त�यांत ते तातडीने शोध स�मती �हणवतात आ�ण              

�यानसुार काह� अहवाल �कंवा �शफारसी आहेत जे काह� �हणनू, ह� अनशुासना�मक स�मती एक��त             

कर�याचा �य�न करते. मग समा�ती मुलाखत आहे, जे सवा�त वाईट आहे. काह� लोक, काह� कम�चाया�ना               

ददु�वाने वेळेपवू� संघटना सोडणे आव�यक आहे. कारणे वेगवेगळी असू शकतात, परंतु संघटना�मक            

मथळा आधीह� �यांना एक संधी देतात परंतु शवेट� �यांना अं�तम भेट देऊन �कंवा अं�तम प� देऊन ते                 

समा�ती�या मलुाखतीची मागणी करतात, िजथे ते गो�ट� समजनू घे�याचा �य�न करतात. आजकाल,            

जे�हा आपण एखाद� सं�था सोडून देत आहात आ�ण �यांनी �दलेला श�द देखील आप�याला मा�हत आहे               

त�ेहा �यांना एक नवीन श�द �हटले आहे �याला �यांनी सो�याचे हँडशके �हटले आहे, ते गो�ट�ंवर चचा�                

कर�याचा �य�न करतात आ�ण शवेट� ते ��येकासाठ� बोल� लाव�याचा �य�न करतात. इतर, ते             

एकमेकांना �वदाई कर�याचा �य�न करतात. तर, हे मलुाखतीचे �व�वध �कार आहेत. 

आता, मलुाखतीचे �व�प जे असेल त,े मलुाखती�या �व�पाचे जे काह� असेल, मलुाखतदार �हणनू,             

उमेदवारा�या �पात, काय करावे, कसे त�ड �यावे �याचा सामना कसा करावा? हा ऍ�सड चाचणी ऐवजी मी                

कॉल करेल, प�हला �हणजे - या सव� मलुाखतींम�ये मी सु�वातीला सां�गत�या�माणे, आपण बोलणे             

आव�यक आहे, आप�याला आपला �ि�टकोन �य�त करणे आव�यक आहे. आपण बरोबर आहात �कंवा             

चकू आहात �कंवा जे काह�, आपण �नवडलेले, नाकारलेले, �नराश, ऑ�जे�ट केले गेले असले तर�ह�              

काह�ह� बोलावे परंतु �याच वेळी आपण बोलू शकता. �हणनू, जरआपण नैस�ग�क�र�या बोलणे आव�यक              
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असेल तर आप�याला काह� गुणांची आव�यकता असते. प�हला �व�वास आहे. आता, सव� बोलत             

प�रि�थती confidence म�येई हा प�हला श�� आहे जो आप�याला मदत करेल. आता त�ुह�             

आ�म�व�वास कसा वाढवू शकता? तर, �थम आ�म�व�वास वाढव�याचा �य�न केला जातो.           

आ�म�व�वास वाढ�व�यासाठ�, आप�याला �थम संपणू� प�रि�थती, मलुाखतची आव�यकता समजल�         

पा�हजे. आ�ण जे�हा आपण मलुाखतीची आव�यकता समजता आ�ण आप�याला प�र�चत होते त�ेहा            

आप�याला मा�हतीसह चांगले �ान असते जे आप�याला आ�म�व�वास देईल. �हणनू, आ�म�व�वास           

�मळ�व�यासाठ�, आप�याला वा�त�वक मा�हतीची आव�यकता आहे, ह� मलुाखत का आहे, आपणास           

मलुाखतीसाठ� का बोलावले गेले आहे, ते स�ला दे�याक�रता �कंवा अनशुासना�मक स�मतीसाठ� �कंवा            

कोण�याह� हेतसूाठ� असले तर� ते एक� कर�याचा �य�न करा. मा�हती जॉब मलुाखतीब�दलआपण चचा�              

करणार आहोत त�ेहा नोकर��या मलुाखतीतह� हेच स�य आहे, आपण मा�हती कशी गोळा करावी हे आ�ह�               

पाहू. तर, सव� मलुाखतींसाठ�, �थम आ�म�व�वास वाढ�वला जातो आ�ण नंतर आप�याला मा�हतीसह            

तयार �हायला हवे. प�ुहा, काह�तर� मह�वाचे आहे कारण मलुाखत घेताना, जे�हाह� आ�ह�            

मलुाखतीब�दल बोलतो त�ेहा तमु�या मनात येणार� प�हल� गो�ट फ�त �व�च� लोकच नसते, परंतु             

�व�च� ��न असतात, ��न कुठूनह� आ�ण कुठेह� असू शकतात. तर, �या ��नांसाठ� तयार �हा, परंतु               

काह�वेळा आप�याला मा�हत आहे क� आपण असे समजू शकता क� आपण सव� ��नांची उ�रे दे�यास               

स�मआहात क� ��येकजण सव� ��नांची उ�रे देऊ शकत नाह�. �हणनू, अशा प�रि�थतीत आप�याकडून              

काय अपे��त आहे क� आपण आप�या ब�ुधीचा उपयोग केला पा�हजे, आप�याकडे न�क�च ब�ु�धम�ा             

आहे, परंतु नंतर आपण ब�ु�धमानपणे उ�र कसे देऊ शकता ते खपू मह�वाचे आहे. �हणनूच, आप�याला               

मा�हत आहे क� तथेे बरेच स� आहेत, आ�ह� चचा� कर�त आहोत, आपण ऐकत असताना अ�यास करणे                

आव�यक आहे जे�हा लोक अ�धक उ�सा�हत असतात आ�ण ते संपूण� ��न ऐक�यासाठ� तयार नसतात              

आ�ण ते �यांचे उ�र दे�यास �ारंभ करतात. ��नाचे इतर भाग काय आहे हे आप�याला कधीह� कळणार                

नाह� आ�ण अशा प�रि�थतीत आपण अयश�वी �हाल, आपण अडखळलात आ�ण आपणास ददु�वीपणा            

�मळेल. तर, आप�याला काय करावे लागेल - आपण हा ��न अ�यंत ब�ु�धमानपणे ऐकला पा�हजे आ�ण               

आपण �यांचे उ�र �दले पा�हजे. �हणनू, आपण थोडासा ब�ु�धमान असणे आव�यक आहे. �यानंतर             

मलुाखत�या स�ादर�यान आप�याला केवळ वातावरण आ�ण सव�च नाह� तर नंतर वेगवेगळे लोक            

असतील आ�ण हे सव� लोक अनोळखी आहेत. �हणनू, कसे वागले पा�हजे, कसे काय� करावे, आपले वत�न                

कसे दश�वावे कारण ��येकजण ��न �वचारतो �कंवा नाह�, ते आप�याला सा�ा�कार देत आहेत, आपण              

��तसाद देत असताना ते आप�या अंतःकरणातील मनोव�ृीम�ये �वेश करतआहेत. �हणनू, आप�याला            

मलुाखत खपू काय��मतनेे हाताळावी लागेल. आता, प�ुहा एकदा आपण मलुाखतदारा�या गरजा आ�ण            

अपे�ा समजनू घेत�या पा�हजेत, आता मलुाला आकाशातील मया�देपय�त �पश� क� इि�छत असले�या            

त�णां�माणे त�ण �य�ती �हणनू काय पा�हजे आहे, �हणनू आपण सव� �कार�या ��नांची पतू�ता क�              

शकता तथेे असले�या सव� ��नांचा �वचार क� शकता. परंतु �यासाठ� आप�याला या मलुाखतीचा उ�देश              

काय आहे हे समजनू घेणे आव�यकआहे. आ�ण मग सवा�त मह�वाचे �हणजे भाषा �हणजे कधीकधी असे                

पा�हले गेले आहे क� आपण अशा �कारे ग�धळ घालू शकता क� अशा ��नांम�ये ��न आहेत. ते ��य�ात                 
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��केट�या भाषते �य�न कर�याचा �य�न करतात, मी तु�हाला सांगतो क� ते यॉक� शायर फेक�याचा             

�य�न करतात, कधीकधी गुगल�, बाउंसर, आपण बाऊ�सर कसे बंद� घालू शकता, गुगल�चा सामना कसा              

करावा आ�ण यॉक� स�ला कसे त�ड �यावे याब�दल त�ुह� बोलू शकता. आ�णआपण केवळ भाष�ेया �भावी               

वापरा�वारे क� शकता. आपण एका �व�श�ट ��नाचे उ�र कसे �यावे. लोकआता आप�याला सांग�याची              

वेळ नाह�, परंतु इतर �य�तीची खरोखर काय अपे�ा आहे हे आप�याला चांगले ठाऊक आहे आ�ण               

�हणनूच जे�हा आपण बोलता त�ेहा, आपण �य�त करता त�ेहा कृपया औपचा�रकता असले�या भाषचेी             

�नवड करा आ�ण �यास �मवार� लावा �या मलुाखतीम�ये कोण�याह� अनौपचा�रक भाषचेा वापर केला             

जाऊ शकत नाह�. �हणनूच असे अनेकदा लोक �हणतात जे�हा मला हा ��न चांगलाच मा�हत होता पण                

मी उ�र देऊ शकला नाह�. अथा�त, आपण ��नांची उ�रे कशी �यायची याचा अ�यास केला असता. आ�ण                

ल�ात ठेवा ��येक �य�तीला �व�श�ट साम�य� आ�ण काह� कमकुवतपणा �मळतात. आता, जे�हा आपण             

आप�या मलुाखतीसाठ� तयार होणार आहात, त�ेहा आप�याला मा�हत आहे क� माणसू �वतःचा अंदाज             

घे�याचा कधीह� �य�न कर�त नाह�. आप�या सवा�सोबत सम�या अशी आहे क� आपण �नसगा��वारे             

�नः�वाथ� आहोत आ�ण बहुतके वेळा आपण �वत: चे मह�व कमी करतो �कंवा कधीकधी जे�हा आपण               

आ��याम�ये कमी असतो त�ेहा आपण �वत: ला कमी लेखतो आ�ण तथेे सम�या आहे. �हणनू, आप�या               

साम�या�ब�दल आपण समजू नये - कोण�या �े�ात आपण चांगले आहात, आपले कमकुवतपणा काय             

आहे. आता एक चतरु �य�ती - तो काय करेल - ते खरंच �या�या कमकुवततलेा अशा �कारे सादर                 

कर�याचा �य�न करेल क� दबु�लताह� एक गुण बनेल. परंतु �यासाठ� आप�याला अनभुवाची गरज आहे,              

जे आप�या अनभुवी �म�ांसमवेत आहेत, ते ते कसे करावे हे सांगू शकतात. �वशषेत: नव�श�या, �यांना               

मा�हत असणे आ�ण �यां�या श�ती आ�ण कमकुवतपणाचा वापर कर�या�या ि�थतीत नाह�त आ�ण            

�हणनूच आ�ह� अनेक मलुाखतींम�ये मलुाखत घेताना देखील ते जे�हा कधी भेटतात त�ेहा लोक             

आ�हाला मा�हत असत. मी तु�हाला मा�या मलुांपैक� एक लहानसे भाग देतो, मा�या शजेार�या             

मलुांपैक� एक होता तो खपू चांगला क�रयर होता, तो अनेक मलुाखती घेत होता आ�ण मला माह�त होते                 

क� �याने कदा�चत उ�र �दले असेल. पण जे�हा तो आला त�ेहा तो खपू आनंद� होता, पण जे�हा �नकाल                  

आला त�ेहा तो खपू दःुखी होता. पण एके �दवशी मी ठरवले क� मी �याला काह� मदत देऊ, आ�ण �याला                   

�वचारले जाणारे ��न �वचारा. आ�ण जे�हा मी �याचे उ�र �व�ले�षत कर�याचा �य�न केला त�ेहा मी पाहू                

शकलो क� मुलाने मलुाखती�या ��नांची पतू�ता न कर�या�या ��नांची उ�रे �दल� आहेत. आ�ण मग मी               

�याला काह� ठरा�वक �ट�स सां�गतले जे �याने नंतर आ�ण दोन-तीन म�ह�यांनंतर वापर�या हो�या, त�ेहा              

मला कळले क� �याने एका �दवशी मला सां�गतले क� �याला नोकर� �मळाल� आहे. आता आपण पढु�या                

�या�यानात चचा� करणार आहोत क� जे�हा आपण �कती तयार� क� याब�दल चचा� करता त�ेहा आपण               

या �कार�या बरेच चरणांचे अनसुरण क� शकता जे�हा आपण मुलाखत घेता त�ेहाच श�य आहे. आता               

येथे एक �नर��ण आहे जे आपण जॉब मलुाखतींब�दल पाहू. आपण पहा, आपण सगळे चांगले आहेत,               

आप�यापैक� ��येकाम�ये एक वेगळेपणा आहे. आपण �वतःला असे समजावनू घे�याचा �य�न क�या            

क� आपणआप�या �कृतीची �स�धता �स�ध क� शकलो नाह� �कंवा आम�याम�ये असलेल� आग �स�ध              

कर�यास स�म नाह� �हणनूच जॉन डी �सगंलटन �हणतात - "बया�चदा कामावर घेतले�या �य�ती             
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आ�ण �य�तीने नाकारलेला फरक नाह�." चांगला उमेदवार कोण आहे, परंतु मलुाखतसाठ� �यापे�ा            

अ�धक चांगले तयार कोण आहे. "आता, एखाद� �य�ती बया�च वषा�पासनू वाचते आ�ण संपणू� �श�ण              

फ�त अ�या� तासात मोजले जात.े �हणनू, �या अ�या� तासासाठ� तयार करणे आव�यक आहे, अथा�त              

अ�या� तासासाठ� तयार करणे, �क�येक म�हने लागू शकतात, परंतु नंतर केवळ तचे केवळ मुलाखत              

घे�यास तयार असतात जे केवळ यश�वी होतात. क�रअर केवळ एकाच �ठकाणी तयार आ�ण हरवले जाऊ               

शकतात. तर, मला जे सांगायचे आहे ते �हणजे मुलाखतीचा �कार कोणता असेल, मलुाखतीचा उ�देश              

कोणता असेल, परंतु जर आपण जॉब मलुाखत घेत असाल तर ते तयार करणे चांगले आहे. आता, आपण                 

तयार हो�यापवू�, आपण मलुाखती�या �व�वध ट��या देखील समजू शकता. ���या �हणनू सा�ा�कार            

कसे समजले जाऊ शकते कारण आ�ह� असे �हटले आहे क� ह� एक प�धतशीर ���या आहे. आता, काय                 

होत?े �यापैक� बरेच जण जे बया�च महा�व�यालयांमधनू आले आहेत आ�ण प�रसर �थापन कर�यासाठ�             

भा�यवान आहेत - ते खरंच आभार� आहेत. पण प�ुहा बया�च लोक आहेत जे अ�याप नोकर�ची वाट पाहत                 

आहेत आ�ण ते फ�त तां��क सं�था नाह� तर इतर सं�था देखील आहेत आ�ण आता आप�याला असे                

आढळले आहे क� पदवीधर, पदवीधर, तां��क���या पा�ता आ�ण या सव� लोकांची सं�या ह� आहे. जे काह�                

होत आहे तचे वाढत आहे �हणनूच हे घडत आहे. �हणनूच, मलुाखती�या वेगवेग�या ट��यापय�त आपण              

आ�ण जोपय�त आप�याला समजत नाह� तोपय�त आपण लोक �हणता - मी अज� कर�त रा�हलो, परंतु मला                

कॉल लेटर �मळत नाह�. �यां�यापैक� काह� �हणतात - मी कॉल करतो, परंतु सहसा जे�हा मी               

मलुाखतीसाठ� जातो त�ेहा मी �यांना त�ड देऊ शकत नाह�. मी माझ ेम�ूय �स�ध कर�यास स�म नाह�. 

तर, हे चरण काय आहेत ते समजनू घे�याचा �य�न करा, प�ह�या ट��यात त�ुह� पहाल, कारण बरेच                

लोक हजारो अज� करत आहेत आ�ण हजारो उमेदवार �तथे आहेत, �हणनूच या भत� करणाया� प�ह�या               

गो�ट� आहे - ते आपला अन�ुयोग ���न करतात. तर, आप�या अजा�ची पडताळणी, ����नगं करतात              

त�ेहा ते खपू गो�ट� बघतात आ�ण अ�या� पर��ेत ते केले जातात. �शवाय, ते असेह� �हणतात क� �यांना                 

मो�या �माणात सी�ह� �ा�त होते. �हणनू मी त�ुहाला नंतर�या भाषणात सांगतो क� चांगला सी�ह� कसा               

बनवायचा आहे, कारण बरेच लोक �हणतात क� �यांना कॉल �मळत नाह�, �यांना कॉल �मळत नाह�               

कारण ते से�युलर रे�युमे तयार कर�यास स�म नाह�त. �कंवा �व��यो�य सी�ह�. कारण भत� करणारे ते               

पाहत असले�या प�ह�या गो�ट�वर आपले सी�ह� �कंवा अ�यास�म आहेत. आ�ण मग, ����नगं�वारे ते             

�यां�या सी�ह��या मा�यमातनू इतर काह� ���या देखील काढून टाक�याचा �य�न करतात, या सी�ह� जे              

अ�तशय आकष�क असतात आ�ण �याम�ये काह� म�ूय असत,े �यांना कॉल पाठ�वला जातो, परंतु बाक�चे              

बाक� असतात. असे असले तर�, आम�या सी�ह� तपास�यानंतरह� कौश�याची चाचणी असते. कधीकधी,            

आपणास मा�हत आहे क�, लोकांची सं�या �कती आहे हे मला माह�त आहे. �हणनू, जसे क� आप�याला                

मा�हत आहे क�, वेगवेग�या �कार�या पर��ांम�ये �दसनू येणारे बरेच लोक वेगवेगळे अव�थेत आहेत.             

�हणनू, काह� �करणांम�ये ते आप�याला यो�यता चाचणी देखील �दान करतात �या�वारे ते समा�त             

कर�याचा �य�न कर�त आहेत. काह�वेळा �यां�याकडे मान�सक पर��ण देखील असतात, ते आप�याला            

�व�श�ट प�रि�थतींम�ये ठेवतात आ�ण लोकां�या गटाला कॉल करतात आ�ण ते आप�याला एक �वषय             

 492  



�कंवा �करण देतात �कंवा �व�श�ट सं�थांम�ये जे काह� देतात ते समहू चचा��वारे लोकांना �मट�व�याचा              

�य�न करतात �कंवा लोक चचा� करतात. या सग�यावर इतके सारे �या�यान होते. काह�वेळा, ते              

वाटाघाट� कर�याचा आ�ण वाटाघाट� क�न देखील काह� लोकांना नाकारले जाते �कंवा काह� �वीकारले             

जातात. मग या सव� गो�ट� पणू� झा�यानंतरह�, �यांनी अनेक जॉब मलुाखत घे�याचा �य�न केला आहे               

आ�ण आप�याला मा�हत आहे क� �यां�याकडे एक मलुाखत आहे जो तणावपणू� मलुाखत आहे. आता, ह�               

तणाव मलुाखत आप�याला आढळेल क� ह� एक आ�हाना�मक बाब आहे, िजथे त�ुहाला तणाव��त             

प�रि�थतीत तमुची चाचणी घे�याचा �य�न करणारे लोक आहेत आ�ण ते त�ुहाला प�रि�थती देतात.             

आ�ण अशा �कारचा ��न आहे आ�ण कधीकधी आप�याला अशा �कार�या ��नां�वारे श�म�दा वाटते             

�कंवा ते आप�यावर फेकले जात आहेत असे �दसते त�ेहा कधीकधी असे �दसते क� हा देखावा इतका                

ग�धळलेला �दसतो. आ�ण जर� ते ��न �वचार�यासारखे �दसत नाह�त असे �दसत नाह� तर� मा�या              

भाषणात मी �हणेन क� काय होईल हे आपणास जाणवेल आ�ण आपण इतका �चतंा��त �हाल क�               

कदा�चत ह� आकाश खाल� पडले असं वाटतं. आ�ण मग जे�हा हे सव� संपेल त�ेहा दसुर� एक वै�यक�य                 

तपासणी होईल, परंतु ह� वै�यक�य चाचणी ह� शवेटची एक गो�ट आहे जे�हा आपण या सव� गो�ट�ंसाठ�                

पा� असता त�ेहा आपण वै�यक�य चाचणीसाठ� गेलात. मा�या ��य �म�ांनो, जे�हा आपण मलुाखत             

घे�यास तयार असाल �कंवा �वचार कराल त�ेहा मी बया�चदा असे �हणत आहे क�, आपण मलुाखत               

घे�यापवू� त�ुहाला मान�सक���या �वतःची तयार� करावी लागते कारण आपण आ�म�व�वासाने �कंवा           

�व�वासाह�तपेय�त, आपण एका मलुाखतीत सहभागी होऊ शकणार नाह�. आ�ण जे�हा आपण �या साठ�             

जाल त�ेहा �थम समजनू घे�याचा �य�न करा कारण जे�हा आपण एखा�या �व�श�ट नोकर�साठ� अज�              

करता त�ेहा आपण टाइ�स ऑफ इं�डया�या वाढ�कडे ल� देऊन आप�याला मा�हत असले�या सामा�य             

�व�ृीला देखील मा�हत असले पा�हजे, रोजगार बात�या तथेे कंपनी�वारे अनेक मा�हती आहेत वेबसाइ�स             

आ�ण सव� आपणास हे मा�हत असेल क� यापैक� बहुतके भत� करणारे दोन �कंवा तीन गो�ट�ंचे               

काळजीपवू�क पालन करतात. सव��थम - ते आप�याला �कंवा कम�चाया�ला खपू चांगले �य�ती बनवू             

इि�छत आहेत. आता ते कसे क� शकतात? �यां�याम�ये चांगले कोण आहे हे शोध�यासाठ� �यां�या              

वेगवेग�या माग� आहेत, जे यो�य आहेत कारण शवेट�, यो�य�र�या यो�य असले�या उमेदवाराची �नवड             

करा. आ�ण मग, ते सं�थांकडून आहेत �याची इ�छा आहे क� आप�याकडे अशी �य�ती असणे आव�यक               

आहे �याने सं�थेकडे संप�ी �मळव�याची �मता �ा�त केल� असेल. आ�ण आ�ह� �या �य�तीला घेणार              

आहोत ते चांगले मा�हती आहे आ�ण चांगले गोल आहे. तर, जे�हा मी चांगल� मा�हती �दल� आ�ण चांगल�                 

गोलंदाजी केल�, त�ेहा मला याचा अथ� असा आहे क� �य�तीस चांगले �यि�तम�व �मळाले आहे �कंवा               

नाह�, आपण आधीच �यि�तम�वावर �या�यान घेतले आहे आ�ण सकारा�मक �वचारसरणी �नमा�ण केल�            

आहे. �हणनू, मलुाखत घे�यासाठ� �नयोजन स�ु कर�यापवू� �या भाषणाचा संदभ� �या आ�ण या सव�              

गो�ट�ंचे पनुर�चना करा. पण कॉल �मळव�यासाठ� ल�ात ठेवा कारण जे�हा त�ुहाला कॉल येतो त�ेहा              

त�ुहाला नोकर� �मळेल. आ�ण कॉल कसा �मळवायचा? कॉल �ा�त कर�यासाठ� आप�याला कुठूनतर�            

�ारंभ करावा लागेल आ�ण �ारं�भक �बदंू आपला आ�म�व�वास �तर तयार कर�त आहे. आपण आपला              

आ�म�व�वास �तर तयार करता आ�ण जे�हा आपण नोकर�साठ� अज� कर�त असता त�ेहा भत�             
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करणाया�ची अपे�ा समजनू घेता त�ेहाच आपण �वास स�ु केला. मलुाखतीपवू� आ�ण मलुाखत दर�यान             

आपण मलुाखत घेता त�ेहा काह� गुण आव�यक असतात, आ�म�व�वासाने या गो�ट� आव�यक असतात.             

ते आहेत - आपले अनकूुलता �तर, आपल� यो�यता, आपण कसे वागता, आपण काय�संघ आहात �कंवा               

नाह� आप�याकडे ट�म डायनॅ�म�स �कंवा ट�म भावना आहे, आपण गट गतीशीलतवेर चचा� कर�त             

असताना आपण आधीपासनूच पा�हले आहे. ते या समहूाचे नेते कोण आहेत हे शोध�याचा �य�न कर�त               

होते आ�ण नंतर मलुाखत दर�यान ते देखील पहात होत,े ते आप�या हेतबू�दल �प�ट आहेत क� नाह� हे                 

�वचारतात, आप�याकडे �वचार आ�ण अ�भ�य�तीची �प�टता आहे, आपण �नण�य घेऊ शकता . आ�ह�             

जे�हा सं�ेषण प�रि�थतीत �कंवा ते आपले �करण कसे देतात, आपण �कती वेगवान �कंवा �कती जलद               

�नण�य घेऊ शकता आ�ण आप�याकडे आप�या मळू �ानां�शवाय मळू क�पना �कंवा �ि�टकोन असला             

तर�ह� याब�दल बोललो. आप�याकडे एक ना�व�यपणू� मन आहे आ�णआप�याकडे आनंददायक �वभाव            

आहे का? याचा अथ� असा - आपण एक म�त �य�ती आहात, याचा अथ� असा आहे क� आपणास अशा                  

�कारचे �नसग� असणे आव�यक आहे िजथे आप�याकडे इतर लोकांबरोबर �मसळ�याची गतीशीलता असू            

शकेल जेणेक�न आपण सं�थेसाठ� �नवड�यानंतर आपण काय� पणू� क� शकाल. मा�या ��य �म�ांनो,             

आपण हे सव� �द�श�त क� शकता, परंतु आप�याला कॉल करणे आव�यक आहे. आ�ण कॉल              

�मळ�व�यासाठ� आप�याला आजपासनू �वचार करायला लागणे आव�यकआहे कारण माक� �वेन �हणत            

आहेत - आ�हाला पढेु जा�याचा गु�पत देखील मा�हत पा�हजे कारण मलुाखतीं�वारे आप�यापैक�            

अनेकांना नोकर� �मळवायची असेल तर आ�ह� जे�हा जा�हरात शोधत असतो त�ेहा आ�हाला आव�यक             

असते त�ेहा पुढे जा�यासाठ� आप�यापैक� अनेकांनाह� हवे असेल तर, पढेु ये�याचे रह�य मागे घे�याचे              

रह�य काय आहे?  

�हणनू, कृपया �ारंभ करा आ�ण या सव� गो�ट� ल�ात ठेवा आ�ण मलुाखत घे�यासाठ� तयार �हा. आ�ण                

पढु�ल �या�यानात आपण �नयोजन आ�ण तयार� क�न आ�ण आ�ह� कसे बनवू शकतो, आ�ह� एक              

चांगला पनु�ा�रंभ कसा तयार क� आ�ण पाठवू शकू �हणजे आ�हाला कॉल येईल याचा आ�ह� न�क�च               

अथ� पाहू. आ�ण जे�हा आ�हाला कॉल येतो त�ेहा आपण कसे ��तसाद देता. तर आम�याकडे अनेक ट�पे                

आहेत आ�ण मी अ�यंत �व�ततृपणे चचा� करणार आहोत जेणेक�न जे�हा आप�याकडे मलुाखत घेता             

येईल त�ेहा आप�याला कोणतीह� सम�या येणार नाह� आ�ण आपण यश�वी�र�या �वजयी �हाल. खपू             

खपू ध�यवाद. 
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सॉ�ट ि�क�स  

(Soft Skills) 

डॉ. �बनोद �म�ा, 

मान�वक� व सामािजक �व�ान �वभाग, 

इं�डयन इंि�ट�यटू ऑफ टे�नॉलॉजी, �रक� 

�या�यान – 54 

मलुाखतः �नयोजन आ�ण तयार� (भाग 1) 

 

हॅलो �म�ांनो, सॉ�ट ि�क�सवर�ल ऑनलाइन �या�यानांम�ये आपले �वागत आहे. मी तु�हाला सांगतो            

क� मागील �या�यानात, आ�ह� मलुाखतींब�दल बोललो. खरं तर, आ�ह� मलुाखती स�ु के�या आ�ण             

आ�ह� �व�वध �कारचे मलुाखतींब�दल बोललो. आ�ह� �नण�य घेतला क� �या�यानांचे पालन करणे,            

आपण कसे तयार करावे या�वषयी चचा� करणार आहोत; योजना कशी करावी कारण आप�या सवा�ना              

नोकर�ची गरज आहे आ�ण आ�ह� मलुाखती�शवाय नोकर� �मळवू शकत नाह�. �हणनू वेळ आल� आहे;              

आ�ह� �यास तयार कर�यास सरुवात करतो आ�ण �वशषेक�न नोकया�म�ये असले�या मा�या           

�म�ांसाठ�, �यां�या नोकर�म�ये �चार कसा �मळवावा आ�ण �यां�या नोकया�म�ये �चार कसे �मळवावे            

याब�दल �यांचे �व�न प�ुहा बदलणे स�ु होईल. �हणनू, आप�याला �व�वध �ारंभी�या चरणे समजनू             

घेणे आव�यक आहे; �थम आपण नोकर�साठ� �नयोजन करणार आहात हे आपण आधीच ठर�वले आहे.              

जे�हा आपण नोकर�साठ� योजना करता त�ेहा; आपण कधीह� �वचार केला आहे क� आ�ह� आम�या              

�नवडीनसुार नोकर� �नि�चत करतो, परंतु नोकर� �मळ�व�यासाठ� फ�त घटकच �नवडतो; आप�यापैक�           

��येकास काह� पा�ता �कंवा इतर पा�ता आ�ण आम�या पा�त�ेया आधारावर आ�ह� जा�हराती शोधू             

लागतो, �वशषेक�न �यांना �यां�या कॅ�पस �लेसम�ट �ाइ�हम�ये नोकर� �मळू शकल� नाह�, �यांना            

�यां�या पा�तमे�ये आणखी काह� जोड�यासाठ� परेुसा वेळ �मळाला आ�ण आता वेळ आल� आहे क�              

�यांनी नोकया�साठ� अज� करायला स�ुवात केल� आहे, पण नोकया�साठ� अज� कर�यापवू�, कोण�या �े�ाला             

�यांना नोकर� पा�हजे आहे त ेठरव ू�या. 

आता, ते ठर�व�यापवू�, तथेे काह� गो�ट� आहेत. �यांना �वतःला �वचारणे आव�यक आहे, आ�ह� �यांना              

�वतःला �व�ले�षत कर�यासाठ� �थम चरणब�ध चरण �हणतो, �हणजे �वत: चे �व�लेषण. 

जसे मी मागील �या�यानात �हट�या�माणे आ�ह� �वतःचे �व�लेषण क� शकत नाह� आ�ण �तथेच             

आपण चकु�चा पाऊल उचलतो, आप�याला मा�हत आहे क� आप�याकडे संगणक �व�ान पदवी आहे �कंवा              

इतर पदवी आहे. मेके�नकल इंिजनीअ�रगंम�ये �कंवा एखा�याला �च�कला म�ये मा�टस� आहेत, परंतु            

काह� वेळा �यां�या संबं�धत �े�ात नोकर� �मळत नाह�. ते वेग�या �े�ात जातात. आता, ते कसे �फट                
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होतील �कंवा ते कसे चकू होतील हे केवळ �म�सट कसा होईल ते ठरेल, परंतु आम�या पा�तवेर आधा�रत                 

क�रयर �कंवा नोकर� ठरव�यापे�ा आधी �वचार करणे चांगले नाह�. �हणनू, आप�यासाठ� �थम काय�             

�हणजे �वत: चे �व�लेषण करणे. �वतःचे �व�लेषण करा, दसुर� पायर� �हणजे आप�या कौश�यांची             

ओळख करणे; आजकाल सव�� इतक� चचा� आहे क� आ�हाला कुशल आ�ण �वशषेतः अशा लोकांना गरज               

आहे �यांना पदवी �मळाल� आहे आ�ण तर�ह� �यांना नोकर� �मळत नाह�. मागे कारण �हणजे �यां�याकडे               

आव�यक कौश�ये नाह�त, परंतु आपण आप�या �श�णाचा पाठपरुावा करत असताना ल�ात ठेवा,            

आपण देखील �वकास कर�त आहात �कंवा आपण काह� कौश�य �शकत आहात, आप�याला आढळेल क�              

आप�याला संबं�धत �े�ात नोकर� �मळत असल� तर�ह� सम�ृध हो�यासाठ� �कंवा वाढ�व�यासाठ�,           

आप�याला �वत: ला नंतर आ�ण नंतर अ�यत�नत करणे आव�यक आहे. आपल� कौश�ये अ�ययावत             

कर�या�या अथा�ने अ�ययावत करणे. एक कुशल माणूस कधीह� �नि��य होऊ शकत नाह�; मी बरोबर              

आहे �कंवा नाह�, आपण पा�हले असेल क� जो माणसू आपले बटू चमकवतो, �यालाह� या कौश�यांचा               

अनभुव आला आहे, �या �य�तीकडे कारची द�ु�ती कर�याची कौश�य आहे, �याला कौश�य �मळाले             

आहे, या सव� लोकांना द�ु�त कर�यासाठ�; ते �नि��य नसतात, �यां�याकडे आप�याकडे पा�ता नसतात             

परंतु �यां�याकडे काह� कौश�य आहेत आ�ण �हणनूच आजकाल आ�ह� अशा संघटनांम�ये येतो जेथे             

आ�हाला वाटते क� आप�याकडे एका�धक कौश�य असणे आव�यक आहे. जर आज एखाद� �य�ती             

�हणते क� तो फ�त हे काम करत असेल कारण �याला या नोकर�साठ� �नय�ुत कर�यात आले आहे, तो                 

आजकाल एक �वल�ण �करणआहे. आजआप�याला बया�च कौश�यांची आव�यकता आहे आ�णआ�ह�             

या कौश�यांचा शोध घेत असले�या या कौश�यांब�दल चचा� क�. तर, �थम आपण आपल� कौश�ये              

ओळखता, आपण यापैक� काह� कौश�यांचा आ�ण कदा�चत आप�याकडे नस�यासह� ओळखले पा�हजे,           

त�ेहा आपण �या कौश�यांचा �वचार करणे आ�ण �या कौश�यांचा अ�यास करणे स�ु केले आहे. पढेु जे�हा                

आपण आप�या पा�तनेसुार आ�ण आप�या कौश�यानसुार नोकर�साठ� अज� क� इि�छत असाल त�ेहा            

आपण �नि�चतपणे �व�वध सं�थांवर वेगवेग�या कंप�यांना वेगवेग�या �ठकाणी वेगवेग�या �ठकाणी          

काम क� शकता. आता, आपण अज� कर�त आहात �या�माणे; आपण सं�थेब�दल खरोखर संशोधन केले              

पा�हजे. आता मी असे �हणतो क� जे�हा आपण मलुाखत घेता, सं�थेब�दल संशोधन करता त�ेहा आता               

आपण मलुाखत घेता त�ेहा आप�याला कोणता ��न येईल हे कधीह� कळणार नाह� कारण आपण एका               

�व�श�ट सं�थेसाठ� अज� करणार आहात; आपण �या सं�थेब�दल काह� �ान असले पा�हजे हे अ�नवाय�              

नाह�, तर आपण देखील केले पा�हजे. आणखी एक पायर� आहे, आप�याला नोकर�ची ि�थती देखील              

मा�हत असणे आव�यक आहे, जर मी मॅनेजर�या �हण�यानसुार अज� केला तर मॅनेजरची भ�ूमका आ�ण              

जबाबदा�या काय आहेत हे समजनू घेणे आव�यक आहे, याचा अथ� मला काय अपे�ा आहे �यव�थापक               

�हणनू तर, जे�हा आपण या सव� गो�ट� करता त�ेहा; कदा�चत आपला काय� �वषय �ानाशी संबं�धत               

अ�धक सलुभ होईल कारण आप�याकडे पदवी, �ड�लोमा आहे, मा�टर आहे, जे काह� आहे ते सांगा.               

�हणनू, आप�याकडे आप�याबरोबर पदवी आहे, परंतु नंतर आप�याकडे असलेले �ान आ�णआपण दोन             

वषा�साठ� �नि��य आहात असे समजू आ�ण आपण फ�त नोकर� शोधत आहात, परंतु �या 2 वषा�त               

आपण आपले �ान अ�यत�नत करता त�ेहा आपण आप�या कौश�यांचे अप�ेड कर�याचा �य�न कर�त             
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असता . �हणनू, जे�हा आपण नोकर�साठ� जाल त�ेहा आप�याला आप�या �वषयावर संशोधन करणे             

अ�यंत मह�वाचे आहे कारण 1 999 म�ये कोणी मालक केले होते �कंवा कोणीतर� 2010 म�ये मा�टस�                

केले आ�ण �याने लागू केले �कंवा आता नोकर�साठ� �य�न कर�त आहे, अथा�त, असे बरेच बदल झाले                

आहेत आ�ण एक �य�ती �याने मला एक श�द ल�ात ठेवले आहे �या�माणे, �याला एक �य�ती असणे                

आव�यक आहे जे चांगले प�र�चत आ�ण चांगले गोल आहे. याचा अथ� असा आहे क� �याम�ये अ�ययावत                

�ान असणे आव�यक आहे आ�ण आता जे�हा आपण आप�या रे�यमेुस �ल�हणे �कंवा मसदुा तयार              

कर�याचा �वचार क� शकता त�ेहा आप�याकडे समजू शकता परंतु आपण समजनू घे�याचा �य�न             

क�या; या सव� �ारंभी�या पायया� कशा आहेत? आता, सव��थमआपणास मा�हत आहे; जे�हा मी �वत: ला                

ओळखतो त�ेहा; त�ुहाला काय मा�हत आहे ते काय आहे; हे फार कठ�ण ��न आहे; जर एखाद� �य�ती                 

�वत: ला जाणनू घे�याचा �य�न करत,े तर गो�ट� चकु��या होणार नाह�त; मी सां�गत�या�माणे काय              

होते आ�ण मी �याऐवजी �हणत आहे; आपण एकतर �वतःला कमी लेखतो �कंवा �वतःला जा�त मह�व               

देतो; आ�ह� �वतः कोण आहे हे समजनू घे�याचा �य�न कर�त नाह�; �व: तालाच �वचारा. 

मी कोण आहे? लोक �वत: ला �वचा� इि�छत नाह�त; जे�हा आपण �वतःला �वचारता त�ेहा ते कोण                

आहेत; आपण कोण आहात; आपण आप�या पा�तबे�दल �वचार कराल; आपण आप�या यशाब�दल            

�वचार कराल. आता, बरेच त�ण �हणू शकतात - सर, मला कोणते यश आहेत? मा�या ��य �म�ा,                

आप�या संपणू� महा�व�यालयीन जीवनादर�यान, आप�याकडे इतक� सार� यशं आहेत, आप�याकडे          

बया�च संधी आहेत जेथे आपण काह�तर� चांगले �ा�त क� शकता जेथे आपण एक चांगला वाद�ववाद क�                

शकता; िजथे त�ुह� खपू चांगले व�ता असाल, त�ुह� देखील एक चांगला खेळाडू होता, आप�याकडे              

यो�यता देखील आहे, आप�याकडे बया�च गो�ट� आहेत. आता आप�या यश काय आहेत; आपण पेपर              

वाच�यासाठ� कुठेतर� गेला आ�णआप�याला सव��कृ�ट पेपर वाचक परु�कृत केले गेले हे अ�याप मा�या              

��य �म�ांना यश �मळाले नाह�. �हणनू, आपण कोण आहात हे समजनू घेणे आव�यकआहे. तर, आपण                

�वतःला �वचारणे स�ु केले तर; आपण कोणआहात याब�दल मी आप�या यशाब�दल �वचार क�आ�ण               

प�ुहा ��येकजण ��येक �य�तीस �व�श�ट श�ती आ�ण काह� कमकुवतपणा अस�याचे सांगेन. आता            

तमुची श�ती काय आहे? �तथे कुणीह� गुणव�ा नाह�; ��येकाकडे काह� गुणव�ा आहे �कंवा दसुर�कडे खपू               

चांगल� बोल�याची �मता आहे, दसुर�कड,े एखा�याला नोकर�साठ� शोधत असताना नैस�ग�क�र�या          

एखा�या चांग�या लेखन �मतचेी �मता असत.े एखा�याला चांगल� चांगल� समजआहे. �या�या तां��क             

पा�ता �कंवा �वषय �ान �य�त�र�त. तर, तो काय करणार आहे - तो अशी नोकर� शोधेल िजथे मानवी                 

संसाधन �यव�थापन आव�यक आहे िजथे �याला काळजी �यावी लागत.े इतर लोकांशी बोलणे चांगले             

आहे, जे लोक नैस�ग�क�र�या मुलाखत घेत आहेत, �यांनी �लेसम�ट सेलम�ये नोकर� �मळव�याचा �य�न             

केला असेल �कंवा तो भत� करणाया� पेशींचा एक भाग असेल. �हणनू, आप�याम�ये इतक� व�तू आहेत;               

एक गो�ट �हणजे �वतःकडे पहाणे, मग जे�हा आपण आपल� श�ती ओळखता, आप�याकडे साम�य�             

असत,े आप�याकडे नेत�ृव आहे, आप�याकडे लेखन कौश�य आहे, आप�याकडे पढुाकार आहे,           

आप�याकडे बोल�याचे कौश�य आहे, आप�याकडे संगणन कौश�य आहे, आप�याकडे सी ++ मधील            
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पदवी आहे, कुणीतर� ऑरॅकलम�ये पदवी आहे, कुणीतर� इतर काह� अ�ययावत �ो�ा�स आ�ण सव� काह�              

सांग�याचे �ान आहे. �हणनू, आप�याकडे असले�या �व�वध गो�ट� आहेत. वेळ अशी आहे क� आपण              

कोठे आहात हे ओळखणे आव�यक आहे कारण जे�हा आपण �वत: ब�दल जाणता त�ेहा कदा�चत जे�हा               

��न येतो त�ेहा आपण अशा �कारे �वत: ला सादर कर�यास स�म होऊ शकता क� भत�कता� हे जाणेल                 

क� आपण �या �य�ती आहात, �याची वा�त�वकता आव�यक आहे �याची सं�था आ�ण नंतर देखील,              

आप�याकडे �य�ती �हणनू �नयोजन असले पा�हजे, �नयोजन क�न मला काय �हणायचे आहे? समजा             

मी एक �श�क आहे; मा�याकडे एक योजना असू शकत,े मा�याकडे प�ुतके �ल�ह�याची योजना असू              

शकत,े मला येथे आ�ण तथेे, जगा�या �व�वध भागांम�ये वाता� दे�याची योजना असू शकत,े मा�याकडे              

कदा�चत काह� �शासक�य कौश�य देखील असेल. तर, माझे �शासक�य कौश�य �वक�सत करणे,            

एखा�याला कदा�चत सं�थेचे सीईओ बन�याची योजना असेल, तर कदा�चत कोणीतर� ��श�ण आ�ण            

�लेसम�ट सेलचा �भार� बन�याची योजना असेल. तर, अनेक माग� आहेत, आप�याकडे �नयोजन आहे,             

कुणीतर� कदा�चत कदा�चत सामा�य �यव�थापक बन�याची योजना असेल �कंवा एखा�या �य�तीने           

एखा�या �व�श�ट सं�थेचे �े�ीय �मखु बन�याचे �वचार केले असेल तर आता हे आपण �नयोजन करता               

त�ेहा प�ुहा काय योजना आखत आहे हे �नयोजन आहे. तथेे �नयोजन कर�यासंबंधी इतर म�ुदे देखील               

आहेत �यात आ�ह� चचा� करणार आहोत आ�ण आप�याला आप�या नोकर�ची इ�छा आहे हे खरोखरच              

�प�ट आहे आ�ण आपण हे स�ुनि�चत क� इि�छत आहात क� या कामात अनेक वषा�चा अनभुव               

झा�यानंतर आपण आपल� �वत: ची सं�था उघडले परंतु प�ुहा इतके सारे गुण �हणनू, आपण आपल�               

श�ती कोणती आहे हे ठरवावे; आपले �येय काय आहेत आ�ण आपण आप�या मागील यशाकडे देखील               

ल� �दले पा�हजे. आपण या सव� वषा�म�ये काय केले आहे, जर आपण अशा एखा�या सं�थेम�ये आहात                

जेथे आपण बया�च वषा�पासनू �वत: कडे ल� �दले असेल तर मी �वत: ब�दल एक �कारचे म�ूयमापन                

केले आहे, आपण या वषा�म�ये खरोखर अंदाज लावला आहे क� �कती पेपर, मी �ल�हले आहे क� मी                 

कोण�या �कारचे पेटंट �वक�सत केले आहेत, मी कोण�या �कारचे प�ुतक �ल�हले आहे, �ान �े�ाम�ये              

माझे योगदान काय आहे; संगणका�या �व�वात माझे योगदान काय आहे; मी �व� जगाम�ये काय जोडले               

आहे; या सव� ��नांम�ये आपण �वतःला �वचारणे आव�यक आहे आ�ण नंतर आप�याला हे समजेल क�               

आपण �वत: ला समज�यास स�मआहात. �हणनू, आ�हाला मा�हत हो�याआधीचा प�हला काय�; आ�ह�             

जे�हा असे �हणतो क� आप�याला आप�या कौश�यांचे �व�लेषण कर�याची आव�यकता आहे,           

आप�याकडे कदा�चत अनेक कौश�ये असतील परंतु आप�याला �ाधा�य �यायचे आहे याचा अथ� असा             

क� आपण अशा कौश�याचा �वचार क� शकता िजथे आप�याला असे वाटते क� आपण पणू� �व�वास               

आहात क� आपण चांगले क� शकता. पण, आपण त ेओळख�यास स�म अस�यास. 

आपण �यावर ल� क� ��त केले पा�हजे कारण ते आपले �वत: चे �ेडमाक� बनेल जे आपले �वत: चे                 

य.ूएस.पी. बनेल - अ�य �व�� उ�पादन आ�ण �या कारणासाठ�, �या काया�साठ� आप�याला फ�त कॉल              

केले जाईल. तर, आपण प�ुहा असे कर�यास स�म आहात जे�हा आपण �वतःचे �व�लेषण करतो त�ेहा               

आप�याला देखील �वचार करणे आव�यक आहे क� आता आपण काय म�ूयवान आहात हे एक ��नआहे                
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जो एक अ�तशय मह�वाचा �वषय आहे जो अ�तशय �यि�तम�वपणू� आहे आप�यातील काह� एका             

�कार�या ि�थतीचे म�ूयवान आहेत याचा अथ� असा आहे क� तथेे पो�ट आहेत काह� लोक जे मला                

�व�वास करतात क� मला बया�च पो�टची गरज नाह�, मला खरोखर मा�या �वचारात �वचार करावा लागेल               

�कंवा मा�या �े�ातील स�ु�स�ध संशोधक �हणून ओळखले जाणे आव�यक आहे, जे�हा मा�या            

�े�ात�या लोकांब�दल जे काह� बोलले जाते केवळ तचे मला �वचार करायला हवे. माझा असा अथ� आहे                

क�, म�ूयाने मी याचा अथ� काय आहे? इतर �वचार देखील आहेत; उदाहरणाथ�, काह� लोक �यां�या               

�शास�नक कौश�य, �शासक�य �मतांब�दल नेहमी ल�ात ठेव�या पा�हजेत, अशा काह� लोक आहेत            

�यांचे �व�वध �कारचे �ेरणा आहे �हणजे मला असे वाटते क� काह� लोक �यांना �व�परुवठा करावा               

लागतो �यां�यासाठ� मला खूप चांगले पॅकेज असावे हे पॅकेजचे जगआहे. तर, मला अ�धक पैसे हवे आहेत.                 

�हणनू, आपण �वचार केला क� पैशाची ि�थती श�ती आहे; �हणनूच, या सव� गो�ट�ंब�दलआपण �वचार               

स�ु करता त�ेहाच आपण नैस�ग�कपणे �नण�य �यावे अशी ह�च गो�ट� आहेत; आपण वेग�या प�धतीने              

�वचार करायला स�ुवात कराल आ�ण आप�या आवडीची नोकर� देखील �भ�न असेल, जी आप�या             

जवळची एखाद� �य�ती असेल तर �याला �शासक�य सेवा �या�या लागतील आ�ण ��येकास �याला             

शोध लावायला आवडले अशा ��येकाला असे हवे असेल क� एक सोयी�कर आरामदायक एकाक� के�बन              

�कंवा �योगशाळा जेथे ते �डझाइन गो�ट� काय� क� शकतील आ�ण व�तू शोधतील. �हणनूच, हे वेगवेगळे               

गो�ट� आहेत �या लोकांना बया�चदा �वचार करायला लागतात, जे�हा मी �यि�तम�व �हणते त�ेहा आपण              

आप�या �यि�तम�वाचे वण�न केले पा�हजे, �हणजे माझा �यवहार कसा आहे आ�ण मी जे�हा वत�न              

�हणतो त�ेहा मला असे �हणायचे आहे क� आपणास काय� कर�याची इ�छा आहे एखा�या गटाबरोबर जा               

�कंवा त�ुहाला अलगावम�ये काम करायचं आहे, पण एक गो�ट ल�ात ठेवा, आजकाल एखाद� �य�ती              

अलगावम�ये काम करायची असेल तर आज�या सं�थेसाठ� ती यो�य नाह�. आज आप�याला            

समहूाबरोबर अस�याचे सव� गुण �वक�सत करावे लागतील. तर, जे�हा मी वत�ना�वषयी बोलतो, त�ेहा मी              

देखील आपले �वभाव काय आहे याचा �वचार करतो. आपण एका गटासह जात आहात, आपण एका               

गटासह �म�स करता का? आपण खरोखर आप�या सद�यावर आधा�रत �नण�य घेऊ इि�छत आहात;             

आप�या सहका�यांनो आ�ण प�ुहा मान�सक���या कसे सावध रहावे ते आप�याला �कती जलद वाटते?             

आपण कसे �वचार क� शकता; आपण कसे अपे�ा क� शकता; आपण कशा �कारे दरूदश�न कसे क�                

शकता; भ�व�यात काय घडले याचा अथ� मी त�ुहाला एक �व�न आहे क� त�ुह� आजह� जे काह� करत                 

आहात ते एक �व�न आहे क� नाह�, परंतु एक ब�ु�धमान �य�ती भ�व�याकडे बघत असलेला �य�ती               

उ�या काय घडले याचा �वचार करेल. तर, कामा�या ��ट�ने आपण कोण�या �कारचे �य�ती आहात              

आ�ण प�ुहा आप�याला �वचार करावा लागेल; आपणआ�मक असलात �कंवा आपण लोकशाह� असलात             

तर�ह�; आपण हळूहळू जात अस�याचे �व�वास ठेवता, परंतु ि�थरपणे. �हणनू, ह� �भ�न गो�ट� आहेत              

�यांचे आपण �व�लेषण केले पा�हजे; आपण �व�वास ठेवता क� आपण एक �य�ती आहात जो धीमे               

जाईल, परंतु सव� गो�ट� पणू�पणे पणू� होतील हे पहातील; माझा असा अथ� आहे क� आपण एक �य�ती                 

आहात जो प�रपणू�तवेर �व�वास ठेवतो, �हणजे मी एक पेर�फे आहे. उदाहरण �हणजे मी त�आहे, ठ�क                

आहे. तर, अशा गो�ट� आहेत �याब�दलआपण �वचार केला पा�हजे आ�ण मग एकदा आपण �वचार केला                
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क� �वत: म�ये देखील �वतःला �वचार करावा क� �याला �कती वेगवान �कंवा �कती मंद वाटते. जे�हा                

आपण �वतःचे �व�लेषण करतो त�ेहा आपण समजनू घे�याचा �य�न क�या; माझे पा�व�भमूी काय आहे              

त ेइतर घटक काय आहेत, मी हे सव� का सांगत आहे? 

कारण जे�हा आपण आपला रे�यमु (Resume) �ल�हणार आहात; या सव� गो�ट�ंची काळजी घेतल� जाईल.              

ते आप�या पा�व�भमूीत ��य�ात उ�ले�खत केले जातील. तर, जे�हा मी बॅक�ाउंड �हणतो; माझा असा              

अथ� आहे क� मी कोण�या �कारचे शालेय �श�शण घेतले आहेत, बाहेर�या जगाब�दल माझे प�र�चत कसे               

आहे हे मला ठाऊक आहे; मी जगा�या �गतीबरोबर आ�ण नंतर आप�या �स�धांतांमळेु आपण काय              

सा�य केले आहे तचे �हणजे केवळ आप�याला �ेणी �कंवा �ेड �मळाले आहे �कंवा आप�याला एक               

वेगळेपणा �मळाला आहे �कंवा आपण काह� पेपर �ल�हले आहेत �कंवा आपण अगद� मया��दत आहात              

त�ुहाला जो पदवी �मळाल� आहे तो त�ुहाला जा�त �मळत नाह�. �हणनू, आप�या यशाब�दल �वचार              

करा. प�ुहा मुलाखत दर�यान आप�याला मा�हत आहे क� नेहमीच कठ�ण ��न �वचारले जातात. �हणनू,              

आप�याला आप�या छंदां�वषयी देखील मा�हती असू शकत.े आता ��न आहे - कधीकधी लोक,             

आप�याला मा�हत असते क� जे�हा ते हळुवार असतात त�ेहा ते आप�याला आप�या छंदांब�दल �वचा�              

शकतात, ते आप�याला आप�या आवडींब�दल �वचारतील, कारण आ�हाला एक �य�ती आहे जी            

चांग�या �कारे गोलाकार आहे कोणीतर� �याला फ�त अशा एखा�या �य�तीची ब�ुधी असते �याला इतर              

��याकलापांसाठ� वेळ नाह�. कारण जे�हा आपण सं�थेम�ये असता �कंवा जे�हा कामा�या �ठकाणी            

असाल त�ेहा कामा�या �ठकाणी देखील आप�याला सामािजक �कारचा संबंध असणे आव�यक आहे.            

आ�ण या सामािजक नातसेंबंधांना कायम ठेव�यासाठ� आ�ण �टकवनू ठेव�यासाठ� त�ुहाला देखील           

जबाबदा�या �या�या लागतील कारण त�ुह� कम�चार� असाल तर�ह� इतर गो�ट� देखील हाताळा�या            

लागतील आ�ण नंतर तमु�या क�रअर�या �येये देखील येतील. आता, एक गो�ट जी मी पवू� केल� होती,                

आपण आप�या नोकर�साठ� कोण�याह� �व�श�ट नोकर�साठ� अज� कर�यापवू�, आप�याला सं�थेब�दल          

मा�हती असणे आव�यक आहे. समजा एखा�याने �व�ो �कंवा इ�फो�ससम�ये �कंवा एखा�या अ�य            

सं�थेत एल.एन.ट�. म�ये पदासाठ� अज� केला असेल तर, काह� बहुरा���य कंप�यांम�ये काह� ��ति�ठत             

सं�थांम�ये असे सांगा, क� आपण सं�थे�या वेबसाइटवर जाऊन काह� तास घालवता. कदा�चत            

आप�याकड ेसं�थेचा �ॉ�पे�टस �कंवा सं�थेचा अहवाल नस ूशकेल. 

परंतु सं�थेची वेबसाइट आप�याला ऑपरेशनब�दल बरेच काह� सांगेल; कोण�या �कारचे ��न �वचारले            

जाणार आहेत हे आप�याला कधीह� मा�हती नसते. �हणनू, आपण एखा�या �व�श�ट सं�थेसाठ� आ�ण             

�व�श�ट ि�थतीसाठ� अज� कर�त असताना देखील आपण या सं�थे�या काय वाढ��या वाढ�ब�दल            

जाग�क असले पा�हजे काय मा�हती असेल कंपनी�या वेबसाइटवर उपल�ध हे मह�वाचे ठ� शकेल. आ�ण              

आपण ऐ�तहा�सक �व�लेषण केले तर जर त�ुह� काम करत असाल तर काम सं�कृती काय आहे, जर                

आपण नैस�ग�क�र�या एमएनसीम�ये अज� करणार असाल तर; त�ुहाला सव� धमा�चे लोक सापडतील सव�             

सं�कृती असतील, आता त�ुह� एक �य�ती आहात जो �म�स क� शकतो, त�ुह� एक �य�ती आहात               

आ�ण आपण तथेे कोण�या �कारची भाषा बोलल� जाईल यावर �वचार क� शकता. प��यवहाराची भाषा,              
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दररोज�या ए�सच�जची भाषा वेगळी असू शकेल. आपण एखा�या भाषते चांगले नस�यास �कंवा आपण             

�या भाषचेे अनसुरण केले जाते �या�याशी संपक� साधत नाह�. �हणनू, आप�याला मा�हत असणे             

आव�यक आहे क� सं�थेची सहकाय� सं�कृती आहे �कंवा नाह� हे काय� सं�कृती काय आहे. कॉप�रेट               

सं�कृती �हणजे काय? �हणनू, आपण लागू कर�यापवू� या सव� गो�ट� समजनू घेणे आव�यकआहे कारण               

या �े�ातील काह� ��नांची �वचारणा देखील केल� जाऊ शकते जे�हा आपण एखा�या सं�थेसाठ� अज�              

कर�त आहात अशी क�पना करा जी काह� नवीन उ�पादनांमळेु ��स�ध झाल� आहे असे समजा क� आपण                

�व�वास उ�योगात सामील होणार आहात �कंवा �रलाय�स िजयो. आता आपण �या नवीन गो�ट�ंवर             

�व�वास ठेवला आहे �याब�दल आपण समंजस नस�यास कदा�चत आपण अ�यत�नत केलेले नाह�.            

�हणनू जे�हा आपण एखा�या नोकर�साठ� अज� कर�त आहात त�ेहा आप�याला सं�थेब�दल देखील �वत:             

ला अ�यत�नत कर�याची आव�यकता आहे, नंतर आपल� नोकर� येत.े 

माझे काम काय असेल? माझी जबाबदार� काय असेल? आप�याला आप�या जबाबदाया� समजत नाह�त,             

परंतु जे�हा आपण कंपनीची वेबसाइट पाहता त�ेहा आपण �वत: �या गुणव�ेकडे �वतःचे �व�लेषण करता              

आ�ण आधी सां�गत�या�माणेच मी �वतःचे �व�लेषण करतो, तर आप�याला असे वाटते क� कदा�चत             

आप�याकडे तथेे संधी आहे कारण आपण ते प�रि�थती चांगल� हाताळू शकता. काह�वेळा सव�काह� चांगले              

अस�यास, ते आप�याला �वचा� शकतात; आपण कोणते काय� अ�धक सोयी�करपणे क� शकाल; तर,             

आपण �यांना सांगू शकता क� येथे संधी आहे आ�णआपण वेळोवेळी कोणते �वशषे कत��ये पार पाडू शकता                 

�कंवा कोणते �वशषे कत��ये पार पाडल� जातात यावर आपण एक करार क� शकता. तर, या सव� मा�हती                 

गोळा के�या पा�हजेत. काह� आ�हाने आहेत आ�ण मी �या आ�हानांना पणू� कर�यास स�म अस�यास.              

�हणनूच, या ��नांवर देखील ��न असू शकतात कारण �यांना मा�हत आहे कारण मी मानसशा���              

देखील तथेे बसले आहेत. �हणनू, ते अशी प�रि�थती �नमा�ण क� शकतात िजथे ते आप�याला              

आ�हाना�मक ि�थती देऊ शकतील आ�ण आपला ��तसाद जाणनू घेऊ इि�छत आहेत. आता, या सव�              

गो�ट�ंब�दल जाणनू घेणे ह� ��न आहे; आपण या सव� गो�ट�ंब�दल केवळ त�ेहाच जाणू शकता जे�हा               

आपण पवू�च �वचार करता त�ेहाच आप�याला वाटते. �हणनू, आप�या जबाबदाया� समजनू घे�याचा            

�य�न करा आ�ण प�ुहा बया�च सं�थांना काह� ठरा�वक ठरा�वक उदाहरण �मळाले आहेत, उदाहरणाथ�             

आपण एखा�या नवीन सं�थेस सामील हो�यासाठ� जात आहात �याने एखा�या �व�श�ट �े�ात नाव केले              

असेल परंतु आपण �याब�दल जाग�क असले पा�हजे कारण ��न देखील येऊ शकतात �या �े�ापासनू              

आ�ण नंतर एक त�ण �हणनू जो ��य�ात आकाशाची मया�दा �पश� कर�याचा �य�न करतो कारण              

��येक त�ण मह�वाकां�ी असतो. 

तर, �याने काय क�रयरची संभा�ये आ�ण काय सधुारणा संधी आहेत हे देखील पा�हले पा�हजे; पदो�नती               

�कती वेगाने ओळखल� जात आहे ते �कती वेगवान आहे; काय� सं�कृती �हणजे काय; या सव� गो�ट� आपले                 

काय� सोपे करतील. आता आप�याला आठवत ेक� आ�ह� काह� कौश�य घेत�याब�दल बोलत होतो. 
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आता मी त�ुहाला सांगेन क� या कौश�यांचे दोन भाग होऊ शकतात- एक अंत�ा�नी कौश�ये असू शकत;े                

मला असे �हणायचे आहे क� आप�याम�ये काह� कौश�य आहेत जे मा�याम�ये आहेत, परंतु             

आप�याकडे असे काह� कौश�य आहेत जे आप�याला �वक�सत करावे लागतात. आता येथे अंत�ा�नी             

कौश�यांची एक याद� आहे जी काह�वेळा �कंवा आप�यातील बहुतकेांकडे काह� �माणात �कंवा दसुर�कडे             

अनकूुलता �हणून वापरल� जाते. आता ह� कौश�यआप�या सवा�बरोबर आहे ह� एक वेगळी गो�ट आहे क�                

आ�ह� ते �वीकारतो क� नाह�, परंतु अनकूुलन कर�याची इ�छा असणे आ�ह� �वीका� शकतो आ�ण              

आजकाल अनेक सं�था; ते एक कम�चार� इि�छत आहेत जे सं�थे�या बदल�या गरजा �वीका� शकतात,              

जर आपण कठोरपणे एक कठोर बनले तर आपण �मस�फट बनले तर �व�लेषण जोरदारपणा येतो.              

�हणनू, �यां�याकडे आप�याकडे �मता आहे क� नाह� �कंवा आप�याकडे काह� वेळा आ�ेप घे�याची             

कौश�य आहे हे देखील ते पाहणार आहेत. कारण ते आप�यास कम�चार� �हणनू काम करत नाह�त, परंतु                

भ�व�यातील भ�व�याकडे देखील ल� देत आहेत कारणआगामी काळात आपण �यव�थापक होऊ शकता             

आ�ण जे�हा प�रि�थतीची आव�यकता असते आ�ण जे�हा आप�याला काह� �नराकरण करावे लागते            

त�ेहा आपण परेुसा जोरदार आहात परेुसे आ�म�व�वास; आपण �ामा�णकपणे आपले कत��य केले आहे;             

आप�याकडे सज�नशीलतचेी ती कौश�य आहे कारण �तथे नेहमीच अनपे��त प�रि�थती असते आ�ण            

नेता �कंवा पढुाकारकता� �कंवा नव�वत�न करणारे असे काह�तर� असते जे काह�तर� नवीन �वचा� शकतात              

आ�ण प�रि�थतीचे मागोवा घे�यापासनू वाचवू शकतात. तर, ��येक भत�कता� पाहू इि�छतो; आप�याकडे            

सज�नशीलता आहे का, कधीकधी आप�याला क�पना येईल क� आप�याकडे मया��दत संसाधने आहेत            

परंतु आपण दे�या�या अं�तम मदुतीत काय� पणू� करावे लागेल. तर, आपणआप�या नेत�ृवासह आप�या              

काय��णाल�सह आप�या �ॉड�मडंनेससह �साधनाची �कृ�त आ�ण सव��कारे आप�या संसाधनश�तीसह         

हे क� शकता. तर, या सव� आ�ण कधीकधी गो�ट� चकु��या असू शकतात आपण अशा गटाम�ये काम                

कर�त आहात जेथे वेगवेग�या लोकांना वेगवेग�या मतांचे लोक आवडतात. आता आपण कसे समाधानी             

आहात, �यांना अशा म�ु�यावर आणा जेथे �यांना �ववेकब�ुधी अस�याचे आपण कबलू क� शकता. तर,              

या सव� कौश�यांम�ये आप�यात असले�या वा�तववाद� कौश�य आहेत. आपण खरोखरच ते कसे            

�वक�सत क� शकतो हे शोधनू काढणे आव�यकआहे. आ�ण �यांचे असे �हणणे आहे क� भत� करणाया�नी                

या सव� कौश�यांकडे ल� दे�याचा �य�न केला आहे, तथेे आणखी एक कौश�यआहे जे आपण �शकू शकू                 

नाह� क� या सव� कौश�यांम�ये आपण सगळे चांगले नाह�, मी नोकर�म�ये �वेश करताना मी अ�रशः               

मखू� होतो, मला मा�हत नाह� संगणक ब�दल काह�ह�; मी फ�त पा�हले आहे क� संगणक एक               

बॉ�ससारखेच आहे आ�ण टाइपराइटरम�ये वापर�या जाणा-या अ�रे आप�याला मा�हत आहेत परंतु           

नंतर इतरां�या वेळेस आपण �य�न के�यास आपण ते जाणनू घेऊ शकता. तर, आजकाल आ�हाला              

पा�हजे आहे क� लोक �कंवा भत� करणाया� लोकांना हे संगणक �ो�ा�मगं कौश�या �मळा�या पा�हजेत, जर               

ते संगणकांवर काम कर�यास स�म असतील तर इतर कौश�या देखील संब�ध आहेत. आपण ते              

�च�हां�कत क� शकता. काह� सं�थांम�ये, ते अशा �कार�या गुणव�ेचे लोकांना शोधत आहेत जे             
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�वपणनासाठ� यो�य ठ� शकतात, �यात आपण बोलू शकता. जेथे आपण आप�या वैयि�तक            

कौश�यांबरोबर �यवहार क� शकता. 

आपण हे पा�हले आहे क� आप�याकडे असे लोक आहेत �या��याकडे वेगवेग�या�मता आहे; ते             

वेगवेग�या �संगांवर बोलू शकतात, ते स� आयोिजत क� शकतात, अशा काय��मांचे आयोजन क�             

शकतात, ते कॉ�फर�स आयोिजत क� शकतात, ते काय�शाळा आयोिजत क� शकतात �कंवा �यां�याकडे             

��श�ण आ�ण �लेसम�ट सेल असू शकतात आ�ण ते लोकांना ��श��त क� शकतात कारण आप�याला              

मा�हत आहे क� ह� आजची काय��थळांची आव�यकता आहे आ�ण आपण एक �य�ती आहात �यास              

मया��दत वेळेत गो�ट� कर�याची �मता आहे. आप�याकडे वेळ �यव�थापन कौश�ये आहेत; आपण एका             

गटाम�ये सम�वय साध�यास स�म आहात �याम�ये सव� लोकां�या वेगवेग�या मते आहेत; आपण            

खरोखर नेत�ृव क� शकता आ�ण आपण सम�वय साधू शकता, आप�याकडे एक अशी गुणव�ा असू              

शकते िजथे आपण �शासक असाल आ�ण आपण �वचार क� शकता; आपण कशा �कारचे नेत�ृव आ�ण               

एक पढुाकार �दान क� शकता आप�याकडे देखील �ल�ह�याची �मता आहे आ�ण आपण �लहू शकता;              

आप�याकडे वेगवेग�या �संगांसाठ� �ल�ह�याची �मता आहे कारण या सव� कौश�यांत ते अंत�ा�नी            

नसतात, ते खरोखरच �शकवलेले कौश�य आ�ण ��येक मह�वाकां�ी त�ण आहे; ��येक �य�तीला            

�या�या आय�ुयात उ�च जायचे आहे �याला या कौश�यांचा �वकास करावा लागतो. ��य �म�ांनो, जे�हा              

आपण या कौश�यांब�दल बोलता आ�ण जे�हा आपण आप�याम�ये या सव� कौश�यांचा �वतःला            

�व�ले�षत करता त�ेहा आपण �व�लेषण करता त�ेहा; आता आपण मलुाखत घे�यासाठ� कदा�चत तयार             

असाल, परंत ुमलुाखत घे�यापवू� आपण तयार हो�यास स�ुवात केल� आहे. 

आपला रे�यमु तयार कर�यापवू� आपल� मलुाखत फाइल �वक�सत करा, ह� मलुाखत फाइल फ�त एका              

�दवसात �वक�सत करता येणार नाह�; मलुाखती�या वेळेस त�ुहाला मलुाखतचा �दवस मा�हत आहे;            

�हणनू, जे�हा आपण नोकर� करणाया� सं�थां�या गरजा समजनू घेत�या आहेत त�ेहा भत� करणाया�             

गुणांची आप�याला देखील समजते आ�ण जे�हा आप�याला मा�हत असते क� आप�याकडे यो�य पा�ता             

आ�ण पदवी आहे जी आप�याला �व�श�ट नोकया�साठ� अज� कर�यास स�म करते, कृपया �यासह तयार              

�हा आपले द�तऐवज �यां�यातील प�हले �हणजे पनु��पादन होते जे �व�� होत,े प�ुहा एकदा स�ु होते जे                

आप�या रे�यमेुला प�ुहा सु� ठेव�यास सांगत;े यामळेु आप�याला इतरांसह �पधा� कर�याची संधी �मळू             

शकेल. तर, आ�ह� पढु�ल �या�यानात चचा� करणार आहोत क� एखाद� चांगल� पनु��थान कशी करावी              

आ�ण �व��यो�य कसे करावे ते प�ुहा सु� करावे परंतु प�ुहा सु� के�या�शवाय आप�या इतर �शि�तप�े               

देखील असल� पा�हजेत �हणजे माझे �माणप� �हणजे पदवी �ड�लोमा जे त�ुह� यो�य �माने �यावे एक               

ऑड�र आ�ण मलुाखत म�ये ठेवा. एखा�या फाइलसाठ� असे �दसून आले आहे क� जे लोक खपू हुशार                

आहेत आ�ण इतर गो�ट� कशा माग�या जातात हे �यांना ठाऊकआहे �यांनी काह� व�ृप� �ल��प�ंज एक�                

के�या आहेत आ�ण या सव� कारणांमळेु मलुाखत आधी �याकडे फ�त एक सरळ ��ट��ेप असू शकतो.               

�हणनू, �यांना �व�वास वाटू शकतो आ�ण मग आप�याकडे काह� अनभुव �माणप� अस�यास            

आप�याकडे काह� �माणप�े आहेत जी काह� काय�शाळेतील काह� �पधा�म�ये आपण आयोिजत केले�या            
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काह� �माणप�ांम�ये आप�या मलुाखती फायल�चा एक भाग बनतील आ�ण जर जर त�ुहाला काह�             

�श�यव�ृी �श�यव�ृी �मळाल� असेल तर तु�हाला काह� परु�कार �मळाला आहे; हे देखील आप�या             

मलुाखत फाईलम�ये ठेवले पा�हजे आ�ण अखेर�स, एकदा आपण अज� के�यानंतर आ�ण आप�याकडे            

आप�याकडून सव� आव�यकता अस�यास जगाम�ये काह�च आप�याला मलुाखत प� �कंवा मलुाखत           

कॉल कर�यापासून थांबवू शकत नाह�. तर शवेट�, या सव� गो�ट� ठेवा आ�ण तयार �हा आ�ण �वचार करा                 

क� त�ुह� माणसू आहात �याची वाट पाहत आहे कोणीतर� वाट पाहत आहे; भत�ची वाट पहात आहे कारण                 

भत� करणारा �य�ती अशा सव� गुणधमा�ची भरती क� इि�छतो. पण जा�यापवू� आपण मलुाखत             

घे�याआधी, �वतःला सांगा क� आपण �या �य�तीचे आहात �याने संधी िजंक�याची श�यता आहे             

�यामळेु आप�याला िजंक�याची इ�छा असेल. 

कोणीतर� यो�य�र�या �हटले आहे क� �वजेते आहेत �याच गो�ट� फरकाने करतात. �हणनू, आप�याकडे             

िजंक�याची इ�छा असणे आव�यक आहे, जसे क� आप�याला ��स�ध चीनी त�व�ांपैक� एक -             

क��य�ूशयस मा�हत आहेत ते �हणतात; आपण हे आपले ठोस आ�ण आ�म मं� बनव;ू यश�वी              

कर�याची इ�छा, िजंक�याची इ�छा पणू� कर�यासाठ� आप�या पणू� �मतपेय�त पोहोच�याचा आ�ह धरा.            

हे �य�न तमु�या वैयि�तक उ�कृ�टतचेा दरवाजा अनलॉक करतील. उ�कृ�टता सव� मलुाखतींचा एक ठसा             

आहे आ�ण उ�कृ�ट हो�यासाठ� आप�याला या सव� कौश�यांचा �वकास कर�याची आव�यकता आहे;            

आ�ण एकदा आप�याकडे कौश�या असतील तर आपण �वजयी होणार आहात. आपण �वजयी होणार             

आहात; आपण �वजेता होणार आहात. पढु�ल �या�यानात आपण चचा� क�; एक चांगला पनु�ा�रंभ कसा              

करावा आ�ण नंतर प�ुहा मुलाखतीत कसे �दसावे याब�दल चचा� क�. �हणनू, आपण उ�कृ�ट आ�ण              

उ�कृ�ट मानले जाणारे लोक आहात; कोण �नवडले जाणार आहेत, परंतु ते लोक वाईट नाह�त जे �नवडत                

नाह�त कारण जर ते �नवडले गेले नाह�त तर; आता वेळ प�ुहा �यां�यासाठ� �ती�ा कर�त आहे. �हणनू,                

आपण �वचार क�या क� आप�याकडे िजंक�याची इ�छा, यश�वी हो�याची इ�छा, पोहोच�याचा आ�ह            

आ�ण आप�याकडे या सव� गो�ट� अस�यास, आपण भ�व�यातील रह�ये, भ�व�यातील �टोअर अनलॉक            

क� शकता. खपू खपू ध�यवाद. 
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सॉ�ट ि�क�स  
(Soft Skills) 

डॉ. �बनोद �म�ा, 
मान�वक� व सामािजक �व�ान �वभाग, 

इं�डयन इंि�ट�यटू ऑफ टे�नॉलॉजी, �रक� 
�या�यान – 55 

मलुाखतः �नयोजन आ�ण तयार� भाग 2 
(�भावी पनु��थान) Effective Resume 

 

स�ुभात �म�ांनो, त�ुह� सॉ�ट ि�क�स (Soft Skills) वर ऑनलाइन �या�याने ऐकत आहात आ�ण              

स�या त�ुहाला चांगले आठवते आ�ह� �गत भाष�ेया कौश�य आ�ण �गत बोल�या�या कौश�यांम�ये            

मा�हती घेत आहोत, आ�ह� स�या मलुाखती पाहत आहोत. जरआपण मलुाखतींवर मागील �या�यानांचे             

पनुराव�ृी केले असेल तर आ�ह� मुलाखती कोण�या आ�ण मलुाखती कशा �कारचे आहेत या�वषयी चचा�              

केल� आ�ण �या संबंधाने आ�ह� जॉब मलुाखतींचे मह�वब�दल देखील पा�हले. 

पण आ�ह� जॉब मलुाखतीसाठ� जा�यापवू�, आ�हाला खरंच संपणू� तयार� करावी लागेल कारण            

कोण�याह� कामास �थम आप�याला प�ुहा सब�मट करणे आव�यक आहे. मागील �या�यानात आपण            

आधीच चचा� केल� आहे क� आपण कशासाठ� तयार� करावी याब�दल चचा� केल� आहे, कारण आपण               

नोकर�साठ� अज� कर�यापवू� आ�हाला मा�हत आहे क� आ�हाला �वतःचे म�ूयांकन करणे आव�यक            

आहे, आ�हाला आमची �वतःची �मता मोजल� पा�हजे आ�ण एकदा आपण रे�यमु �ल�ह�यास इ�छुक             

आहात, रे�यमेु तयार करा. तर, ले�चर�या या भागाम�ये आपण प�ुहा काय �हणता येईल आ�ण              

रे�यमेुशी संबं�धत �व�वध औपचा�रकता कशाब�दल आहेत याब�दल बोलणार आहोत, आपण बया�चदा           

अट� व रे�यमेु�या अट� आ�ण सी�ह� म�ये आला असता, आप�याला आढळेल क� हे दोन श�द एकमेकांना                

वापरता येतात. काह� सं�थांना रे�यमेुची आव�यकता असत,े काह�ना सी�ह� आव�यक असत.े सी�ह�चा            

संपणू� फॉम� हा एक लॅ�टन श�द (Curriculum Vitae) असनू �याचा अथ� आप�या पा�तचेा तपशील आहे. 

तर, सी�ह� अ�धक तपशीलवार आहे आ�ण जे�हा आपण रे�यमेुब�दल बोलतो त�ेहा रे�युम ��य�ात एक              

�� च श�द असतो �याचा अथ� सारांश �कंवा सं�ेप आहे. आता, तथेे सारांश कसा ठेवावा कारण एका                

रे�यमेु�या मा�यमातनू आपण आप�याब�दल थोड�यात सारांश साधणार आहात. �हणनू, एक रे�यमेु           

एक �व�ततृ द�तऐवज �हणनू समजला जाऊ शकतो जो गे�या काह� वषा�पासून आ�ण आप�या             

भ�व�यातील हेतूंब�दल आप�या यशाब�दल वण�न करतो कारणआपण नोकर�साठ� अज� करणार आहात            

आ�ण या संदभा�त प�हले पाऊल �हणजे मलुाखतीचा कॉल घेणे आ�ण हे आहे �या मलुाखतीत असे �हटले                

आहे क� आ�हाला प�ुहा �ल�ह�याची गरज आहे. एकदा आपण फ�त रे�यमु तयार के�यानंतर ते प�ुहा               

पाठवले जाऊ शकत.े तर, एक रे�यमेु एक तपशीलवार द�तऐवज आहे जो आप�या यशाची आ�ण              

भ�व�यातील हेतूंचे वण�न करतो. आता, जे काह� स�ु होते �याम�ये काय समा�व�ट आहे, �यात क�रअरची               

ल�ये, क�रअर�या उ��द�टां�वषयीची मा�हती, एखा�या�या �श�णा�या तपशीलाब�दल, कामाचे        
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अनभुव, ��याकलाप स�मान, ब��से, परु�कार आ�ण आप�याकडे असले�या कोण�याह� �वशषे          

कौश�यांचा समावेश आहे. �म�ांनो, जे�हा संघटना उमेदवारांना �नवड�यासाठ� जा�हराती देतात त�ेहा           

�यां�यासमोर �थम गो�ट �हणजे उमेदवारांब�दल मा�हती असणे आ�ण ते फ�त �र�लाय क�नच केले             

जाऊ शकत,े अज� आमं��त केले जातात. आता, आपणास सव�च काळजी �यावी लागेल, जे�हा आपण              

�र�लाय करता त�ेहा आप�याला देखील एक अज� प� �लहावा लागतो. आ�ह� या सव� गो�ट�ंब�दल              

तपशीलवार बोलणार आहोत कारण एकदा आपण �र�लाय कर�या�या आव�यकतांब�दल �प�टपणे          

जाणता, �या उ�देशांब�दल आपण एक चांगले मागा�ने पु�हा �ा�ट कर�यास स�म असाल कारण असे              

�दसनू आले आहे क� �नवडचा प�हला फेरच केवळ �र�लाय आहे. याचा अथ� �हणजे ��येक रे�यमेुचा हेतू                

उ�साहवध�क आहे, भत� एज�सींनी �कंवा सं�थांनी आप�या उमेदवार�साठ� �वार�य तयार करणे होय.            

�हणनूच, �र�लायचा उ�देश आप�या उमेदवार�त रस वाढवणे �कंवा तयार करणे हा आहे. कोण�या             

संघटना चांग�या सं�येने �मळू शकतील, सं�थांना �व�वध पा�व�भमूी, वेगवेग�या �कारचे अनभुव,           

कौश�य असले�या जगा�या �व�वध भागांतील उमेदवारांना पाह�यात मदत करेल. तर, प�ुहा स�ु            

कर�या�वारे आपण �वार�य �नमा�ण करणार आहात. ��येकाला हे ल�ात ठेवणे आव�यक आहे क� जर�              

आपण असे �हणावे क� आपण आप�या यश, आपले शै��णक पा�व�भमूी, आपले �येय, आपला अनभुव,              

आपल� कौश�ये आ�ण इतर �व�वध ��यांब�दल बोलणार आहात कारण जे�हा एखाद� सं�था उमेदवारांना             

शोधते त�ेहा तो संभा�य उमेदवार शोधतो संघटनांना जा�त उपयोग होऊ शकेल. आता �टॅ��यमूची             

आव�यकता कशी आहे हे समजनू घे�याचा �य�न क�या, जर� आपण आधीपासनूच सां�गतले असेल क�              

प�ुहा उमेदवारा�या तपशीलाब�दल चचा� होईल, परंतु काह� गो�ट� आहेत. कारण कोण�याह� �नवडीसाठ�            

�थम ए�ल�मनेशन राउंड आपले रे�यमेु आहे आ�ण आपले म�ुय काय� �हणजे मलुाखत कॉल घेणे. बरेच               

रे�यमेु जे यो�य�र�या �ा�ट केलेले नाह�त �कंवा यो�य र�तीने तयार केलेले नाह�त तर भत� करणाया�               

�कंवा सं�थांम�ये �वार�य �नमा�ण कर�यात अपयशी ठरतात आ�ण �हणनूच आप�याजवळ असले�या           

सव��म �मतसेह आ�ण सांग�यात स�म नस�यासह�. आता, ��न असा आहे क� �यांचे पनु��पादन             

अ�धक भारद�त असले पा�हजे, �यांचे रे�यमेु बरेच तपशीलवार असले पा�हजेत, भत� करणाया�कडून काय             

शोधत आहेत ते समज�यात ते अयश�वी झाले आ�ण �यांचे रे�युमे �वचारात घेतले गेले नाह�त. तर,               

आ�हाला मानक रे�यमुची आव�यकता जाणनू घे�याची वेळ आल� आहे. बया�च सं�थांनी आप�याला            

प�ुहा सु� कर�यासाठ� एक �कारचा �ोफाइल �दान केला आहे, परंतु तथेे काह� सं�था आहेत जी               

खरोखरच उमेदवारां�या �मतचेी चाचणी घेऊ इि�छत आहेत. आ�ण �हणनूच ते कोणतहे� �व�प देत             

नाह�त, परंतु नंतर आपण �वत: चे �व�प �वक�सत केले पा�हजे. तर, आजची प�हल� गो�ट �हणजे               

आपण एका वयात जगत आहोत िजथे संगणक आ�ण इतर उपकरण��वारे आप�याला माग�दश�न केले             

जात.े �हणनू, आज कोणतहे� ह�त�ल�खत रे�यमु आव�यक नाह�. 

आज आपले रे�यमेु यो�य�र�या �व��पत (in printed form) करणे आव�यक आहे. जे�हा मी फॉम�ट              

�हणतो त�ेहा मला एक �कारचा �व�प असतो जो इतर �य�तीला आप�या यश, ��याकलाप             

(Activities), स�मान, परु�कार, ब��से, कौश�य आ�ण इतर आव�यक गो�ट�ंब�दल �यवि�थत र�तीने           
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सांगतो. �शवाय, ��येक रे�यमेु �व�श�ट असणे आव�यक आहे. जे�हा आपण �न�द��ट केले�या            

वा�त�वकतचेा अथ� प�ुहा सु� करणार आहोत त�ेहा आ�ह� चचा� क�. समजा, कोण�याह� सं�थेने             

एखा�या �व�श�ट नोकर�साठ� जा�हरात केल� आहे आ�ण �तथे �या �व�श�ट कौश�यांचा लोक असणे             

आव�यक आहे, परंतु आम�यापैक� बया�चजण जो �नि��य राहून या जा�हरातींसाठ� वाट पाहत आहेत,             

आ�ह� सं�थे�या गरजा समजनू घेत�या�शवाय लागू होतो. �हणनू, कदा�चत आपण �व�श�ट बनू शकत             

नाह�. �हणनू, आपण आपले रे�यमेु तयार करणे आव�यक आहे, आपले रे�यमेु अ�यंत �व�श�ट असणे              

आव�यक आहे. �शवाय, उमेदवाराला �यांचे कौश�य आ�ण �मता �यां�या रे�यमेु�वारे दश�वत,े �हणनूच            

आप�याला भाषतेील �टु�ंपासनू म�ुत असले�या भाषते �लहावे अशी अपे�ा �यांनी केल� आहे कारण             

आपण आपले भाषा�वषयक �ान उघड करत आहात. आपण भाष�ेया बाबतीत फार �व�वान असू शकत              

नाह�, परंतु जे�हा आपण �वत: ब�दल बोलत असाल त�ेहा �कमान आपण �लह�ले�या भाषचेी             

�याकरणातील चकुा, श�दलेखन �टु�ंपासनू म�ुत होणे आव�यक आहे. �हणनूच, या सव� गो�ट� आप�या             

वा�त�वकतबे�दल आपण बरेच काह� सांगता, आ�ह� चांग�या भाषणात काय �य�त केले आहे या             

भाषणात काह� भाषणांम�ये आधीच बोललो आहोत कारण भत� करणाया� �य�ती फ�त एक चांगला             

CGPA शोधत नाह�त, पण ते चांगले लोक चांग�या �य�तीस देखील शोधत आहेत आ�ण नंतर आ�ह�               

अशा काह� �व�श�ट गुणांचा शोध घेत आहोत जे आ�ह� नंतर चचा� क�. तर, जे�हा आपण आपले रे�यमु                 

�ल�हत असाल त�ेहा आप�याला हे पहावे लागेल क� आपला रे�यमु केवळ �व�श�ट नाह�, परंतु तो               

�टु�ंपासनू म�ुत आहे, �हणजे �यास �टु� म�ुत असावी आ�ण नंतर आपण वापरता �या भाषचेा वापर               

करणे आव�यक आहे भाषमे�ये असे नाह� क� आपण वा�ये आ�ण अ�भ�य�ती�या �व�पात सव� काह�              

अ�भ�य�त कराल, अथा�तच तो एक वण�न आहे, परंतु वण�न अशा काह� य�ुन�सम�ये खं�डत केले जाणे               

आव�यक आहे, जसे क� आपण आ�ह� आप�याला यो�य �व��पत �व��पत रे�यमु आ�ण सव� दश��वतो.              

या�शवाय, ते आपण कुरकुर�त वा�यांश वापरता, आपण �व�श�ट श�दांचा वापर केला आहे �यांचा उपयोग              

आ�ह� बोलतो �या श�दां�वारे आ�ण जे बोलू शकत नाह�त �या श�दाब�दल आपण आधीच चचा� केल�               

आहे. जे�हा आपण एखा�या अहवालाची आव�यकता चचा� कर�त असतो त�ेहा आपण कोण�या �कारची             

भाषा अपे��त आहे हे पा�हले असेल आ�ण नंतर ��या ��या वाप�न आप�याला ��या ��या वापरणे               

आव�यक आहे. तथेे काह� श�द आहेत जे आप�याला आढळतील क� तथेे काह� �नि�चत श�द आहेत परंतु                

�यां�याकडे आव�यक असलेले काय� नाह�, आता आप�या रे�यमेुचे मसुदा तयार कर�यापवू� आपण �वत:             

चे �व�लेषण करावे लागेल. जे�हा आपण �वत: चे �व�लेषण करत असता त�ेहा आ�ह� आपण �वतःचे               

�व�लेषण कर�त असतांना सां�गतले होते क� आपण कोण आहात हे मला मा�हत आहे जेणेक�न आपला               

अथ�, आपल� कौश�ये आ�ण अनभुव वै�श��ये याचा अथ� असा आहे. आ�ण मग एखा�या �व�श�ट              

सं�थेम�ये एखा�या �व�श�ट सं�थेची जा�हरात के�यावर आ�हाला �व�श�ट श�दात येऊ �या, कृपया            

कोणती आव�यकता आहे ते पहा. जर आपण �वाभा�वकपणे आव�यकता पणू� केल� नाह� तर आप�याला              

कॉल कर�याचे संधी राहणार नाह� कारण आपला म�ुय हेतू मलुाखत कॉल �मळवायचा आहे आ�ण नंतर               

आप�याला देखील आप�याम�ये �वशषे कौश�ये आहेत �कंवा नाह� हे देखील पहावे लागेल. जे�हा आपण              

याब�दल बोलणार आहोत �कंवा आपण अशा एखा�या �य�तीची अपे�ा करणार आहोत �याला            
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�ो�ॅ�मगंम�ये काह� �कारचे कौश�यआहे, एखा�या �व�श�ट �े�ा�या �ानानसुार त�ां�या मस�ुयाम�ये           

काह� �कारचे कौश�य आहे आ�ण हे सव� ठ�क आहे परंतु वेगळे यातनू आप�याला काह� खास कौश�ये                

असणे आव�यक आहे. 

आता, आजचे खास कौश�या काय आहेत, कारणआज लोक कम�चाया�ना, �यांना केवळ एका �वभागासाठ�              

�कंवा केवळ एक कौश�यापय�तच मया��दत वापरता येईल �कंवा अनेक कौश�यासाठ� वापरता येईल याचा             

�वचार करतात. संगणका�या वापरा�या बाबतीत आपण कुशल आहात अशा अनेक कौश�यांची अपे�ा            

केल� जात आहे, आप�याकडे संगणक �वीणता आहे कारण आ�ह� भ�व�यात पेपरलेस ऑ�फसब�दल            

बोलणार आहोत, �हणनू ��येक गो�ट �ल�खत �व�पात काह�ह� सब�मट केल� जाणार नाह� �व��पत             

(Print) करा. �हणनू, आप�याकडे संगणक �वीणता असणे आव�यकआहे जे एक �व�श�ट कौश�यआहे,              

अशा काह� सं�था आहेत �यात आप�याकडे बहुसां�कृ�तक वातावरणआहे आ�ण काह� लोक अशी अपे�ा              

करतात क� आप�याकडे काह� असे असतील �याला काह� वेगळे �ान असेल, �हणजे मी इतर भाषा               

�हणनू आप�याकडे परदेशी भाषा काय��मता आहे. तर, नैस�ग�क�र�या आपल� श�यता इतरांपे�ा अ�धक            

आहे. मग आपण �ल�खतत उ�कृ�टता �ा�त करता का, आपण �भावीपणे �लहू शकता कारणआज केवळ               

मशी�सबरोबर काम करणेच नाह�, परंतु काय� करणे ह� वैयि�तक कौश�य, मानवी कौश�ये आ�ण नंतर              

सॉ�ट कौश�ये �वक�सत करणे ह� सव� गो�ट� समा�व�ट आहेत आ�ण आपण �या गो�ट�ंची चचा� कर�त               

आहोत मग आप�याला सम�या सोड�व�याची कौश�ये देखील आहेत. हे आव�यक आहेत �यानसुार            

मलुाखतीवर अवलंबनू वेगवेग�या मागा�नी सा�ां�कत केले जाऊ शकते आ�ण �यास �यायसंगत केले            

जाऊ शकते परंतु आपण �नण�य घेऊ शकता तर, आप�याकडे �नण�य घे�याचे कौश�या देखील आहेत,              

कारण या काह� खास कौश�यांमधील काह� कौश�यदेखील आपण चचा� करणार आहोत. एखा�या            

�य�तीने सां�गतले क� मी एखा�या �व�श�ट गो�ट�वर चांगले आहे परंतु ठ�क आहे परंतु सं�थेस चांग�या               

माणसाची आव�यकता आहे आ�ण चांगले मन�ुय देखील �व�श�ट वैयि�तक गुणधमा�ची अपे�ा करतात.            

माझा असा अथ� आहे क� आ�हाला लोकांशी सौदा करावा लागतो आ�ण जे�हा आपणास लोकांशी तडजोड               

करावी लागते त�ेहा जे�हा आपण लोकांशी सौदा करणार असाल त�ेहा आप�याला �व�श�ट वै�श��ये             

अस�या पा�हजेत आ�ण या ल�णांम�ये उ�साह समा�व�ट आहे. मला असे �हणायचे आहे क� आप�याला              

एखादे काय� दे�यात आले आहे आ�ण आपणास असे वाटते क� हे आप�यासाठ� नाह� �कंवा ते आपण पणू�                 

एका�त�ेशवाय केले असेल तर �याचा प�रणाम देखील नकर�मकच असेल. 

तर, आप�याला उ�साह असावा असे वाटते जे एक वै�श��य आहे, दसुरे आहे – पढुाकार. आपण गट                 

संभाषण कौश�यांब�दल चचा� करताना, लोक कसे बाहेर येऊ शकतात आ�ण पढुाकार घेणारे नेते बननू              

कसे बाहेर येऊ शकतात याब�दल चचा� कर�त आहोत. तर, आप�याकडे या कौश�य आहेत का, आपण               

पढुाकार घेऊ शकता क� आपण समहू बनवू शकणाया� �य�तीस आपण �ेरणा देऊ शकता? कारण आ�ह�               

अशा युगात काय�रत आहोत िजथे आप�याला केवळ आप�या �ाना�वारे न�हे तर इतरांना �ेरणा देणे              

आव�यक आहे, परंतु आप�या कृती�वारे आपण बदल�या प�रि�थतीनसुार आपण �वतःला �वीका�           

शकता. आ�ह� आधीच चचा� केल� आहे क� �व�श�ट पॉ�लसीज, ���या आ�ण काह� बदलत असले�या              
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��येक सं�थेत बदलत असले�या गरजा आ�ण नम�ुयांनसुार बदलणारे लोक अस�याची अपे�ा आहे. मग             

आप�यात सव�जण काम करतआहेत हे आप�याला चांगले �वनोद ब�ुधी असल� पा�हजे आ�णआप�याला              

मा�हत आहे क� जे�हा आपण खपू काम करता त�ेहा लोकांना काह� �कार�या �व�ांतीची आव�यकता              

असत.े जे�हा आपण काय� कर�त असता त�ेहा आपण गटांम�ये काम कर�त असता आपण लोकांना              

मै�ीपूण� दश��वणे आव�यक आहे. तर, या वैयि�तक गुणधमा�मळेु आ�ण या गुणांचा शोध घेत�यानंतर             

आपण प�ुहा �श�णाचा आ�ण अनभुवाचा भाग घेऊ या. आता, �श�णा�या ��ट�ने आम�या रे�यमेुला             

काय दाखवायचे आहे, आप�या शै��णक पा�तचेा तपशील याचा अथ� शाळा, महा�व�यालय आ�ण नंतर             

�व�यापीठा�वारे आ�ण मग आप�याकडे काह� इतर अ�यास�म अस�यास या सवा��चा उ�लेख करावा.            

प�ुहा अनुभवा�या वेळी त�ुहाला असे �दसून येईल क� जे लोक आधीच नोकर� करत आहेत �यांना अनभुव                

आला आहे, परंतु जो एं�� ले�हल जॉबसाठ� अज� कर�त आहेत �यांना अनभुव नाह�, पण जे�हा ते �यां�या                 

प�ह�या नोकर�ब�दल बोलत असतात आ�ण �यांचा प�हला रे�यमेु तयार करतात त�ेहा �यांना            

अनभुवा�या बाबतीत काय �हणायचे आहे. ��य�ात, आपण �व�याथ� �हणनू गट काया�म�ये सहभागी            

हो�यासाठ� अनेक संधी �मळव�या असतील, अगद� आप�या महा�व�यालया�या उ�सवादर�यान,         

आप�याला कोस��या दर�यान टे�नो फे��स देखील मा�हत असतात. �हणनू, तथेे बरेच फे��स आहेत             

आ�ण आपण सहभागी झाला आहात हे दश�वू शकता परंतु आपण भाग घेतला आहे हेह� ल�ात ठेवावे,                

आपण आधी सां�गत�या�माणे आपल� भ�ूमका काय आहे त े��त�ब�ंबत केले पा�हजे. 

जे�हा आपण �वत: ची �या�या करणार आहात त�ेहा आपण कधीह� �वतःला जा�त मह�व देऊ नये. मग                

काह� वेळा आप�याला गट �क�प �दले जातात. समजा तु�हाला एक अहवाल �लहावा लागला आ�ण              

�व�या�या��या गटाला अहवाल �दला गेला. तर, हा एक असा अनभुव आहे �याचा उ�लेख केला जाऊ               

शकतो, प�ुहा एकदा या अनभुवाचा उ�लेख करावा लागतो कारण �या�वारे त�ुह� आयोजका�ना �कंवा             

सं�था�ना आप�या कॅ�लबरब�दल एक �कारचे संकेत देता. �हणनू, सव� अनभुवांची याद� करा, आपण             

�दान केलेल� काह� जबाबदार�, कारण आप�या महा�व�यालयीन आ�ण शालेय जीवनात, आपण फ�त            

आप�या शै��णक कौश�यांचा �वकास कर�त आहात असे नाह� तर आपण आप�या इतर कौश�यांचा             

�वकास कर�त आहात, जेथे आपण सहभागी आहात कारण संघटना पढेु वाट पाहत आहेत वेळोवेळी अशा               

लोकांना आपण ह� जबाबदार� घे�याची अपे�ा देखील केल� जाऊ शकत.े �हणनूच जबाबदाया� आ�ण             

सा�यता देखील �यात मह�वाची आहेत आ�ण �यानंतर संदभ� �मळतात, आता आप�याला मा�हती आहे             

क� जे�हा आपण प�ुहा स�ु करता त�ेहा आप�याला हे देखील मा�हत असले पा�हजे क� संदभ� संघटनां�वारे                

(References given in resume) या लोकांशी संपक�  साध ूशकतो. 

आ�ण हे स�या�पत कर�यासाठ� अनेकदा पा�हले गेले आहे क� �यांना �यां�यासाठ� पा� असलेल� �य�ती              

वाटत असेल तर ते रेफर�शी बोलू शकतात. आता, ��न असा आहे क� आपण संद�भ�त लोक कोणआहेत?                 

आपण अनभुवी �य�ती असाल तर, आपण आप�या पवू�चे �नयो�ता यांचे देखील संदभ� देऊ शकता,              

�हणनू वेळोवेळी मी असे �हणत आहे क� जे नोकर�म�ये आहेत �यांनी �यां�या �नयो��यांशी चांगला              

संबंध ठेवला पा�हजे. आपण कधीकधी एखा�या कुटंुबात राहत असाल तर�ह� काह� �कारचे मतभेद असू              
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शकतात, परंतु ते कोण�याह� �कारची श�तुा �नमा�ण कर�त नाह�. �हणनू, आ�ण जे�हा आपण एका              

�व�श�ट सं�थेम�ये काय� केले असेल त�ेहा आप�याकडे एक�न�ठपणा आ�ण वेळ खच� केला पा�हजे जो              

आपण �या सं�थेस सोडत असतानाह� महानत�ेया भावनासह आठवले पा�हजे. तर, संदभा�ची नावे देताना             

जे�हा आपण औपचा�रक �नयो��यांसाठ� आ�ण पवू��या सं�थेत काय�रत असले�या स�या�या          

सं�थेम�ये असाल आ�ण आपण आपल� संधी सधुा�रत क� इि�छत असाल तर आपण पवू� �नयो��यांना              

संदभ� �दान क� शकता �कंवा पहा इतर सं�थेत जाऊन आपण आप�या स�या�या �नयो�ता तसेच              

खासक�न जे �व�याथ� नोकर�साठ� अज� कर�त आहेत �यां�यासाठ� ते �नि�चत केले पा�हजेत, अथा�त             

�यां�या पवू��या �नयो��यांकडे �यांचा अनभुव असू शकत नाह�. कधीकधी आपण आप�या काह�            

सहक�या��या नावाचा संदभ� देखील घेऊ शकता जो एकेकाळी आप�या कम�चाया�समवेत होता. �हणनू,            

�यांनी एक �कारचा संदभ� देखील �दान केला आहे, �वशषेत: �व�याथ�, �यांनी �क�प घेतला असेल आ�ण               

थो�या काळासाठ� काह� सं�थांसोबत काम केले असेल तर ते �या लोकांना संदभ� देखील देऊ शकतात               

कारण �यांना आप�याब�दल मा�हत आहे आ�ण �यां�यासाठ� सव��म संदभ� �यां�या �ोफेसर असू            

शकतात (�या �ा�यापकां�या सोबत �यानी काम केले आहे) �शवाय, काळजी घेणे आव�यक आहे क�              

संदभ� केवळ �नयो�ता, �ा�यापक असले पा�हजेत असे नाह�, परंतु जे�हा मी काह� लोकांना असे �हणतो               

क� लोक कधीकधी आप�या नातवेाईकाचे संदभ� देतात त�ेहा आम�या नातवेाईक नेहमी चांग�या            

गो�ट�ंब�दल बोलतात. तर, हे �नि�चतपणे आहे क� कोणतहे� औ�च�य नाह�. तर, संघटनांना �वशषेतः असे              

पहायचे आहे क� रेफर� �यांना स�य सांगतात आ�ण �यानसुार ते आप�याब�दल स�य सांगू शकतात,              

�यांना हे समजनू घेणे आव�यक आहे क� �यांची �मता काय आहे हे जाणनू घेणे आव�यकआहे �हणनूच                 

संदभ� आव�यकआहेत, परंतु ल�ात ठेवा �वचार�या�शवाय संदभ� �या. संदभ� कॉलमम�ये आपण नेहमीच             

आव�यक अस�यास असे सांगू शकता क� काह�वेळा आव�यक अस�यास �कंवा ते �वचार�यास, परंतु जर              

काह� �वचारायचे असेल तर ते देत नाह�. �हणनू, आप�या �वत: �या बाजनेू काह�ह� क� नका. आता,                

रे�यमेुचे �व�प काय असेल? रे�युम कोण�या �कारचे आहेत? रे�यमेु तीन �कार�या अस ूशकतात. 

�थम �ोनोलॉिजकल, �ॉनोलॉजी �हणजे आप�याला अथ� मा�हत आहे - वेळेवर आधा�रत काह�तर�.            

�हणनूच, काल�मशा��ीय पुन��थान �वशषेत: अनभुवी लोकांसाठ� मह�वाचे आहेत. �हणनू, ते          

काल��मक संदभ� �दान क� शकतात िजथे �यांनी केवळ �यां�या पा�तबे�दल, �यां�या वयाचा, �यां�या             

इतर तपशीलांचा उ�लेख केला नाह�, परंतु असे लोक देखील आहेत �यांचा अनभुव खपू आहे आ�ण               

�हणनूच ते सवा�त आधीपासनू काल��मक �माने �दान करतात. तर, यामळेु इतर लोक आप�या             

काय��णाल�ची शैल� आ�ण आप�या सवा�ब�दल एक �कारचे संकेत देतात. �हणनूच, आपण केवळ नवीन             

�य�ती असाल तर �वशषेतः एं�� ले�हल जॉ�ससाठ� जात अस�यास ह� काल�मानसुार चांगल� काम�गर�             

क� शकत नाह�. दसुरा �कार �हणजे काय��म रे�यमु येत.े याला काया��मक रे�यमेुस, ि�कल रे�य�ुस,              

फं�शनल रे�युम देखील �हणतात. �हणनूच, काल�मशा��ीय मग काया��मक, काया��मक �वशषेत: एं��           

ले�हल लोकांसाठ�, खासक�न �या त�णांसाठ� जे नोकर�साठ� अज� करणार आहेत. �हणनू, ते एक             

काया��मक रे�युम देऊ शकतात �याला कौश�य रे�युम असेह� �हणतात, िजथे आपण आप�या            
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कौश�यांब�दल उ�लेख करणार आहात आ�ण नंतर �तसरा एक असू शकतो �यास आपण हाय��ड �कंवा              

एक��करण �हण ूशकतो हे कालखं�डक आ�ण काया��मक दो�ह�चे �म�ण आहे.  

तर हे ��य�ात रे�यमुचे �व�प आहेत. मग पु�हा स�ु होणार� फॉम� समजले क� आपण आधीपासनूच               

बरेच योजना आख�या आहेत, आपण आप�या�वषयी बया�च मा�हती एक��त के�या आहेत आ�ण आता             

आपण �वचार करता क� आपण �यानसुार आप�यास यो�य कसे बनवावे हे मसदुा तयार करणार आहात.               

आता या �करणात आपले �े�क कोण आहेत, ते आपले �े�क खरोखर आव�यक असलेल� सं�था आहेत.               

तर, आता सवा�त मह�वाचे �हणजे एक गो�ट �हणजे - आपण आप�या रे�यमेु �क�पाची मसदुा तयार               

कर�यासाठ� आप�या सकारा�मक ��तमेची तयार� करणार आहात त�ेहा, सकारा�मक ��तमेचा अथ� काय            

आहे? उदाहरणाथ�, �वशषे कौश�य �शवाय आपण बोललेले काह� कौश�यआहेत �या आपण �शकू शकता              

अशा काह� कौश�य आहेत. तर, आपण अशा �कारे �व�� करणे आव�यक आहे आ�ण तथेे आप�याला               

भाषचेा वापर करणे आव�यक आहे, उदाहरणाथ� आपण शै��णक���या भेटव�तू देऊ शकता, ल�डर आता             

या मा�यमातनू कौश�य आहेत आपण खरोखर आपला क� आयोजक, संघटनाम�ये, लोकां�या मनात            

आपले �थान तयार करत आहात. तर, आपण एक �कारचा संधी तयार करणार आहात आ�ण जर आपण                

�वत: ला अंदाज लावला नाह� तर ते नेहमीच चांगले असत.े ��य �म�ांनो, आप�या रे�यमुची रचना               

आप�या साम�या�म�ये केल� पा�हजे जी आप�याला मा�हत आहे क� ��येक �य�तीस काह� ताकद आ�ण              

कमजोरता �मळा�या आहेत परंतु आप�या ��तमेचे कसे आपण �ोजे�ट क� शकता, आप�या            

रे�यमेु�वारे आपण आपल� ��तमा कशी तयार क� शकता यावर आप�यावर अवलंबनू आहे. उदाहरणाथ�,             

आप�यापैक� ��येकाम�ये काह� चांगले गुणधम� असू शकतात परंतु कधीकधी आप�याला असे आढळेल            

क� जर आपण आप�याम�ये अ�वेषण केले तर आप�याम�ये इतके चांगले गुण आहेत. �हणनू, आप�या              

उ�कृ�ट वै�श��यांशी संबं�धत, परंतु आप�या कमजोरपणाचा सामना करा. आप�याकडे काह�          

कमकुवतपणा असू शकेल परंतु आपण या �वक�यास जात आहात कारणआपण या कमकुवतपणा सोडले              

पा�हजे. �हणनू, आप�या सकारा�मक गो�ट�ंची �व�� करा समजा आपण अनभुवी �य�ती आहात तर             

आप�याला अनेक जॉब बदल �मळाले आहेत आ�ण आप�याला अनेक अंतर �मळाले आहेत. तर, या              

गो�ट�ंचा देखील उ�लेख केला पा�हजे, परंतु �यांचा उ�लेख करताना संबं�धत गो�ट� यो�य आहेत. आ�ण              

मग आपण एखा�या सं�थेम�ये द�घ� कालावधीसाठ� सेवा �दल� अस�यास ती आप�यासाठ� देखील            

चांगले काय� करेल. आ�ण जे�हा आपण या सव� गो�ट�ंवर चचा� करणार आहात ते◌॑�हा आ�ह� मलुाखतीस               

कसे सामोरे जावे याब�दल बोलले जाईल. 

आ�ण, जर कधीकधी आप�याला मा�हत असेल क� आपणआप�याब�दल यो�य मा�हती देऊ शकत नाह�              

क� आपणास �नर�त केले गेले आहे आ�ण जे काह� आहे परंतु काह�वेळा ते असे ��न देखील देऊ शकतात.                  

तर, जर� तो �तथे असेल तर, कारण काय आहे ते आप�याला चांगले मा�हत आहे. तर, कधीकधी आपण                 

�यांना वा�त�वक सम�या सांग�यास, आप�याला मा�हत आहे क� ते आ�ण आप�यासारखे लोक देखील             

आहेत जेणेक�न ते गो�ट� देखील समजू शकतील. �हणनू, जे�हा आपण आप�या रे�यमेुचे मसुदा तयार              
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करणार आहात, त�ेहा या सव� गो�ट�ंचा काळजी �या, या गो�ट�ंचा �वचार करा, मला सां�गत�या�माणे              

आप�याला आप�या साम�या�भोवती आपला प�ुहा तयार करावा लागेल. 

संगणक कौश�य - आप�याकडे �या�य�त�र�त इतर कौश�या आहेत आ�णआपण �बळआहात, आपण             

फ�त एक �य�ती आहात, आपण �यव�थापक आहात, आपण एक चांगला व�ता आहात एक चांगला              

लेखक, एक सज�नशील आ�ण संभाषण करणारा �य�ती आहे. तर, या सव� गो�ट� आप�याला आप�या              

रे�यमेु�या वेळी �भावी बन�व�यास मदत करतील �या �भावीपणे �लह��या जाऊ शकतात. �शवाय,            

आपण या सव� मा�हती�या तकु�यांना एक� कसे करावे ते देखील समजून घेतले पा�हजे, आपणआप�या               

रे�यमेुचा मसदुा कसा तयार करावा हे कसे �लहायचे याब�दल देखील �चतंा��त असू शकता. तर, प�ुहा               

एकदा आपण प�ुहा सु� होणा-या लांबीब�दल देखील चचा� करणार आहात, बया�च लोकांना असे वाटते क�               

लांबी �वशषेत: �वेश पातळीसाठ� लोक �कती असू शकतात याची लांबी केवळ 1 ते 1.5 प�ृठे असू शकत.े                 

जर आप�यास अ�धक वेळ प�ुहा चालू असेल तर आप�याला अ�धक मानले जाईल हे मह�वाचे नाह�.               

काह�वेळा लोक असे �हणतात क� �याब�दल 2 गो�ट� कधीकधी लोक �हणतात क� आपले रे�यमेु फार               

लहान अस�यास आपण �वचार केला जाणार नाह�. जर� तो लहान असेल तर तो फ�त एक प�ृठ आहे,                 

परंतु आप�याजवळ असले�या गुणधमा�चा आ�ण कौश�यांचा उ�लेख केला आहे तर आपणास           

मलुाखतीस बोलावले जाईल. 

तर, प�ुहा स�ु होणार� प�हल� गो�ट उ�घाटन आहे. स�ुवातीला आपणास शीष�क, क�रअर उ��द�ट,             

सारांशचा उ�लेख करावा लागेल. आप�याला हे काम का हवे आहे आ�णआपल क�रयर उ�द��ट काय आहे,                

आपले द�घ�काल�न �येय काय आहे, अ�पकाल�न गोल, सारांश, पा�ता? �हणनू, जे�हा आपण प�ुहा सु�              

करता त�ेहा शीष�कातील प�हल� गो�ट �हणजे आपले नाव न�क�च �लहायचे, �हणजे आप�या            

�माणप�ावर�ल वा�त�वक नाव. �वशषेक�न जे त�ण काय�कत� मह�वाकां�ी आहेत, �यांना या गो�ट�            

ल�ात घेत�या पा�हजेत कारण बया�च लोकांना �भावी रे�यमेु कसे �लहायचे ते मा�हत नसते आ�ण              

अशाच �ठकाणी त े�हणतात क� �यांची श�यता कमी होत.े 

तर, आपले नाव, आपला कायम�व�पी आ�ण ता�परुता प�ा, आपला फोन नंबर जो नंबर अि�त�वात              

असावा. कारण संभा�य �नयो�ता आपणास संपक� साधू इि�छत अस�यास, ते केवळ �याच �मांकावर             

संपक� साधतील, �याहूनह� अ�धक ईमेल प�ा जो आपण वारंवार तपासत आहात ते देखील केले जाणे               

आव�यक आहे आ�ण आपले टोपणनाव �लहू नका, काह� लोक देखील आजकाल URL चा �कार              

बया�चजणांकडे �यांचे �वतःचे प�ृठ देखील असतात. तर, आप�याब�दल कोणीतर� अ�धक जाणनू घेऊ            

इि�छत अस�यास URL �कंवा प�ृठाचा उ�लेख करा. काह� �नयो�ता आप�याब�दल अ�धक जाणनू घेऊ             

इि�छत आहेत. जे�हा मी �हट�या�माणे हे शीष�क असेल त�ेहा आपले नाव, आपला प�ा, फोन नंबर ईमेल                

URL इ. असावे. 

आता या शीष�कानंतर आप�याला क�रयर�या उ�द��ट �ल�हता येणे आव�यक आहे, कधीकधी           

कार�कद�चा उ�देश काय आहे हे �दसनू येते जे�हा लोक नोकर�साठ� अज� करतात आ�ण जे�हा ते �यां�या                
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क�रयर�या उ�द��टाचा उ�लेख करतात, ह� एक सामा�य प�धत बनले आहे. जे�हा आपण एखा�या             

नोकर�साठ� अज� करणार असाल त�ेहा �यांना �वशषे, �व�श�ट पा�ता असले�या लोक आ�ण �व�श�ट             

क�रयर उ�द��ट आव�यक असेल कारण ते क�रअर�या उ�देशाने आपण आपला उ�देश �य�त करणार             

आहात. तर, त�ुह� येथे पाहू शकता क� त�ुह� तमुचा क�रअर उ�द��ट कसा �लहावा, सॉ�टवेअर अ�भयंता               

�हणनू माझी जागा �मळ�व�यासाठ� मी ऑरॅकलआ�ण �लन�सचा उपयोग कर�यास परवानगी देतो. तर             

येथे या मा�यमातनू त�ुहाला हे मा�हत आहे क� भत� करणाया�ना आप�या खास कौश�यांब�दल काह�तर�              

मा�हत होईल. माक� �टगं सपोट� ��त�नधीचे पद �मळ�व�यासाठ� �शासनात �यव�थापन आ�ण          

�यव�थापन काय��माचे कौश�य, साव�ज�नक संबंध आ�ण लेखन वापरता येते. येथे, जॉब साधकाने            

आधीच या संकेत�थळाम�ये रस अस�याचे दश��वले आहे. काय��म �वकास, जनसंपक� आ�ण लेखन            

आ�ण नंतर आपण पा�ता सारांश देखील �दान क� शकता, याचा अथ� आपण उ�चतम अह�तासह �ारंभ               

कराल आ�ण �यानंतर आपण येईल. तर, हे एक �यवि�थत �माने असले पा�हजे. �हणनू, संगणका�या              

�व�ान �वषयात बी.टेकसह खासगीपणासह पदवी �मळवा. आता जे�हा आपण नेटव�क� गम�ये          

खासगीपणा �हणतो त�ेहा कधीकधी लोक इतर काह� एक �व�श�टता देखील बोलू शकतात. तर, या�वारे              

आपण भत� करणाया� लोकां�या मनात एक श�यता �नमा�ण करणार आहात आ�ण जे�हा आपण आपला              

रे�यमेु �ल�हता त�ेहा आप�याला स��य �वधाने देखील वापरा�या लागतील, असे अनेक लोकआप�याला             

दोघांचे �म�ण बनवतात. कधीकधी ते वा�यात �लह�तात, कधीकधी ते वा�ये �ल�हतो आ�ण जे�हाह� ते              

�लह�तील त�ेहा ते अशा �कारे �लह�तील उदाहरणाथ�, मी �लइुड मेके�नकआ�ण हाय�ॉ�लक ने��टर� लॅब              

चा �भार� 2 वषा�साठ� चाज� केला आहे. तर, ते कसे �लह�तात, हे यो�य श�द न�हे तर ��या श�द नाह�त.                   

�हणनूच, केवळ श�दच सु�वातीलाच बोलतात, जर आपण पय�वे�ी �हट�या�माणे, स�ुयवि�थत असे           

श�द आहेत जे आपण बोलू शकत नाह� तर मदत �हणू शकत नाह�त, मदत खपूच कमकुवत श�द आहे.                 

आता, येथे काह� कृती ��या आढळतील जी मी आपणास या �लाई�समधनू सावध�गर�ने ये�याची �वनंती              

करतो, जे आप�याला आप�या रे�यमूम�ये काय समा�व�ट करावे याब�दल तपशीलवार चचा� आ�ण            

तपशीलवार �प�ट�करण देईल. आता, ह� कृती, सहा�य, �द�श�त, ओळखल�, तपासल�, सहभागी केल�            

गेल� आहे आ�ण आपणास हे सव� भतूकाळात �दले गेले आहे जेणेक�न ते इतर लोकांना सांगतील क�                

आपण सव� काह� केले आहे हे आता आपण येथे लांबीब�दल बोलणार नाह� कारण आपण पहाल. 

लांबी 1 ते 1.5 प�ृठे असावी. �शवाय, चांग�या गुणव�े�या कागदाचा उपयोग करा कारण काह�              

प�र�थतींपैक� काह� आप�या रे�यमेुला �कॅन कर�यायो�य र��यमेू असणे आव�यक आहे याचा अथ�            

असा आहे क� लोक आप�याला फ�त संल�नक�वारे सब�मट करावे लागतील आ�ण ते �कॅन क�              

शकतात. तर, या सव� गो�ट� करताना आपण खपू सावध�गर� बाळगल� पा�हजे. 

आता, जे�हा आपण एका �व�श�ट सं�थेला अज� कर�त आहात, त�ेहा आपण �लहाल ती प�हल� गो�ट               

�हणजे ओळख�याची मा�हती आहे, जी आप�या रे�यमेुशी संल�न केल� जाईल अशा अनु�योगात            

समा�व�ट केल� जाईल. 
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आता, काय करावे आ�ण काय टाळावे ते पहा. येथे, आप�याला रे�यमु �ल�ह�याची योजना करताना              

आपण काय करावे आ�ण आपण कोण�या गो�ट� टाळ�या पा�हजेत हे पहावे लागेल. �हणनू, आप�याला              

सव� �मुख ��यांचा उ�लेख करावा लागेल, काय� उ�द��टाचा उ�चत हेडलाइ�स अ�तशय �ामा�णक असावा             

आ�ण �वत: ला यो�य�र�या अंदाज लावा. आ�ण �वशषेत: �या लोकांसाठ� जे रोजगारासाठ� अज� कर�त              

आहेत. �यांना वेळोवेळी �यांचे रे�यमेु अपडटे करणे आव�यक आहे. आपले �वत: चे रे�युमे �वतःचे              

आ�मकथा नाह� �हणनू �व�श�ट असणे आव�यक आहे. �हणनू, आप�याला आव�यक असले�या ��येक            

गो�ट�चा उ�लेख आ�ण आप�याला आपल� याद� देखील �यायची आहे, काह�वेळा आ�ह� आप�या यशांची             

याद� करतो परंतु आप�या साम�या�ची सचूी देऊ नका. तर, �या मलुाखतीत आपण �या गो�ट�ंब�दल बोलू               

शकता. पगाराचा उ�लेख क� नका आ�ण आप�या मागील �नयो�ताची ट�का क� नका. तर, जर आपण               

या सव� गो�ट�ंचा �वचार केला तर आपण �भावी �भावी रे�यमेु �ल�ह�यासाठ� चांगल� ि�थतीत आहात जे               

पढु�ल �या�यानात आपण चचा� करणार आहोत. आपण बरेच काह� �शकत आहात कारण आपण यो�य              

र��यमूसह नोकर�साठ� अज� क� इि�छत आहात जेणेक�न आप�याला मलुाखत कॉल येईल. आ�ण            

चा�गल� नोकर� �मळ�यास मदत होईल. खपू ध�यवाद. 
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सॉ�ट ि�क�स  

(Soft Skills) 

डॉ. �बनोद �म�ा, 

मान�वक� व सामािजक �व�ान �वभाग, 

इं�डयन इंि�ट�यटू ऑफ टे�नॉलॉजी, �रक� 

�या�यान – 56 

�भावी �र�यमु तयार करणे 

 

स�ुभात, मागील �या�यानात आ�ह� �भावी रे�यमु �ल�ह�यासाठ� �कंवा �भावी रे�यमेु तयार           

कर�यासाठ� कशी योजना करावी याब�दल �व�वध मागा��वषयी बोललो आ�ण आप�याला आठवते, मी            

�हणालो क� आप�या रे�यमेु�वारे आपण �वत: ची �व�� कर�त आहात आपण वण�न कर�त आहात, परंतु               

नंतर आपण �यांना एक �कारची आ�मकथा �दान करणार नाह�. 

आता जे�हा आपण प�ुहा सु� हो�या�या �व�वध आव�यकता समज�या आहेत; आ�हाला �भावी मसदुा             

कसा बनवायचा ते सांगायला हवं, आ�ह� आधीच लांबीब�दल बोललो आहोत आ�ण जर आपण चांगले              

ल�ात ठेवले तर, �वशषेतः एं�� ले�हल यवुकांसाठ� जे नोकर�साठ� अज� कर�त आहेत ते एक �भावी               

पनु��पादन (�र�यमु) 1 �कंवा 1.5 ते टाइप केले�या पानांमधनू असावे. आता आपला ��न प�ुहा �भावी               

कसा बनवायचा आहे, कसे �वक�सत करावे आ�ण कसे बंद करावे हे आता आप�याला ��न उ�भवू शकेल.                

कारण ��येक अ�रा�माणे ��येक रे�यमेूम�ये तीन भाग असतील - �थम सु�वात, नंतर शर�र (main              

part) आ�ण नंतर बंद (end) असेल. आता, जे�हा आपण एखा�या �भावी पनु��थानाब�दल बोलतो त�ेहा              

मी मागील �या�यानात थांबले�या �बदंचूा अथ� समजाऊन �यावा लागेल; आ�ह� रे�यमु तयार            

कर�याआधी आ�हाला �कती आ�ण काय मा�हत न�हते. आता बया�च लोकांना �यां�या �नवेदनाब�दल            

�प�ट मा�हती नाह�. उ�देशपूण� �वधानां�वारे आप�याला काय �हणायचे आहे? �र�यमु म�ये एक            

उ�देशपूण� �वधान शीष�कानंतरच स�ु होईल. �हणनूच, बया�च बाबतींत ते सारांश सांगतात �कंवा काह�             

�करणांम�ये ते उ��द�टे �हणतात; �हणनू, हे �नपणु �वधान आप�या कौश�या�या आ�ण क�रयर�या            

�वार�या�या �े�ातील एक ते तीन ओळ वा�य सारांश असावे. आता येथे आप�याला काह� वा�ये              

असलेल� संपूण� वा�य �ल�ह�याची आव�यकता आहे, परंतु वा�ये �दान कर�या�या ��ट�ने कृपया पहा क�              

ते फार क� ��त आहेत, अ�तशय �व�श�ट आहेत आ�ण येथे आप�या �नपणु व�त�यात आपण भत�              

करणाया�कडून आप�या कौश�यांब�दल सांगणार आहात आहे 

परंतु जसे मी �हटलं आ�ण मी पु�हा बोलू शकेन - आप�या रे�यमेुम�ये सव� काह� बोलू नका,                

मलुाखतीसाठ� काह�तर� सोडा, कारण रे�यमेु फ�त पासपोट� आहे आ�ण जे�हा त�ुह� मलुाखत घेता त�ेहा              
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त�ुह� हे क� शकता आप�याला जे ��न �वचारतात �यानसुार आपण पढेु जे काह� बोलू इि�छता ते                

�व�ततृ करा. जे�हा आपण उ�देश �वधान �लहाल त�ेहा ते आप�यासाठ� काय क� शकतात याऐवजी              

कंपनीसाठ� आपण काय क� शकता हे दश��वतात आपण सामा�य �या�यान वापर�यापासनू टाळणे            

चांगले आहे; मागील �या�यानात आपण उदाहरण �दले आहे; जे�हा आपण सव�साधारण व�त�यांब�दल            

बोलतो त�ेहा आप�याला ��येकजण मा�हत असतो क� ��येकजण ��येक नोकर�त �फट होऊ शकत नाह�              

तर तो एक �मि�फट देखील असू शकतो. तर मग, आ�हाला असे वाटत असेल क� आ�हाला नोकर�ची                

आव�यकता आहे आ�ण आपण अज� करता त�ेहा आपण खरोखर काह�तर� सामा�यपणे सां�गतले आहे             

आ�ण अथा�तच, आपण संधी गमावाल कारण भत� करणाया� �व�श�ट कौश�य शोधत आहेत. समजा, जर              

कोणीतर� मला मा�या �ानाचा वापर वेगवेग�या भागात वापर�याची परवानगी देत असेल तर आता             

��न वेगवेग�या भागात, कोण�या �भ�न �वषयांवर आहे. 

तर, हे �नि�चतपणे �व�श�ट अस�याचे आ�ण �लन�सवर काम करताना आ�ण इतर कशावरह� काम             

करताना जै�वक सम�यांवर�ल अनभुव �मळ�व�याची गरज आहे. 

तर, आपण खपू �व�श�ट असणे आव�यकआहे. आप�या कार�कद�चे उ�द��ट �व�श�ट सांगा, उदाहरणाथ�,             

अशी ि�थती जी मला माझी पा�व�भमूी अ�भयां��क� आ�ण उ�च काय��मता संगणनास जै�वक सम�यांस             

लागू कर�यास परवानगी देऊ शकत.े आपण केवळ संगणनाब�दल बोल�यापे�ा हे अ�धक �व�श�ट असेल.             

प�ुहा, जर आपण �यव�थापनातील नोकर�साठ� अज� कर�त असाल तर आपण शवेट�या �यव�थापक�य            

ि�थतीची संधी असले�या माक� �टगं ि�थतीचा उ�लेख क� शकता, आपण एचआरएममधील ि�थती           

पा�हजे असेल तर तथेे मजबतू �ाहक संपक� कौश�यआव�यकआहे, नंतर �श�ण �मळेल. आ�ण जसे मी                

मागील �या�यानात सां�गतले तसे, आप�याला आप�या शै��णक पा�व�भमूी�वषयी अ�तशय         

�यवि�थतपणे उ�लेख करावा लागेल. तर, जे�हा मी �यवि�थत प�धतीने �हणतो - नवीनतम असायला             

हवे आधी �थम असावा क� कोणीतर� मालक आहे. �हणनू, �याने �थम आप�या मा�टस�ब�दल उ�लेख              

करावा आ�ण नंतर बी. तं��ानाचा असावा जो फ�त पदवीधर आहे. तर, केवळआप�या �ॅ�यएुशनमधनू              

उ�लेख केला पा�हजे कारण आपण येथे चांगले �दसू शकता. आ�ण आप�या �ेड �कंवा CGPA �या               

संदभा�त आपण काय �हणणार आहात हे देखील ल�ात ठेवले पा�हजे कृपया आप�या �च�ह फाइलवर जे               

काह� आहे �कंवा जे काह� आहे ते सांगा. जर तमुचा सं�था सीजीपीएचा पाठलाग कर�त असेल तर कृपया                 

सीजीपीएचा उ�लेख करा �कंवा जर आपण इथे पाहू शकला तर केवळ ट�केवार�चा उ�लेख करा. 

आ�ण मग इतर काह� गो�ट�ंपे�ा तमु�याकडे इतर काह� गो�ट� आहेत कारण त�ुह� ��य�ात इतरांकडून              

बाहेर पडणार आहात तर तमुचा प�ुहा �वचार केला जाऊ शकतो �हणूनच कोणालातर� अनभुव येत आहे               

�कंवा पदवीधर असताना �यांनी हा अ�यास�म �� चम�ये, जम�नम�ये घेतला. तर, ह� एक अशी             

अ�त�र�त पा�ता आहे जी भत� करणा�यांची अपे�ा आहे. एखा�याला �या�या �श�तांपासनू वेगळे मा�हत             

आहे, �याला संगणकात काह� कौश�य देखील आहे, असे �हणणे आहे क� �ो�ा�मगं भाषचेी भाषा इं�जी               

�भावीपणे बोल�यासाठ� एखा�याची �नवड आहे, कोणीतर� �यवसाया�या काय�याब�दल कोणीतर�         
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नी�तम�ूयावर अ�यास केला आहे. तर, हे आप�याला ��य�ात उभे राहणार आहेत परंतु येथे             

सावध�गर�ची एक श�द ल�ात ठेवा क� आप�याकडे असले�या गो�ट�चा उ�लेख काह�च केला जाऊ नये,              

�या�य�त�र�त आपण घेतले�या �या कोस�चा समावेश करा. �शवाय, करत असताना. �हणनू, खासक�न            

त�णांना पा�हले जाते �हणनू ते एक कोस� शीष�क वापरतात आ�ण आपण एचएस 001 उ�लेख के�यास               

नाव धारण क� नका आ�ण आता करारा�या शीष�काचे उ�लेख न करता आता भत� करणाया�ना समजत               

नाह�; हे एचएस 001 �कंवा 0 0 हे काय आहे. �हणनूच अ�यास�माच ेनाव उ�लेख करणे चांगले आहे. 

�शवाय. जर आप�याकडे काह� खास कौश�या असतील तर कृपया उ�लेख करा कारण ��य�ात त�ुहाला              

इतर उमेदवारांपासून वेगळे ठेवता येते आ�ण नंतर नोकर��या अनभुवाचा न�बर येतो, जर त�ुह� एं��              

ले�हल पोजीशनसाठ� अज� कर�त असाल तर अनभुव नसेल, परंतु नंतर आपण एखा�या�या अनभुवाची             

मागणी केल� असेल दोन म�ह�यांसाठ� इंटन��शप असू शकेल, एखा�याला कदा�चत शाळेचा अ�यास            

करायचा असेल तर कुणीतर� कदा�चत काह� अनभुव असू शकेल जो काह� सं�थांम�ये एक �क�प �हणून               

थो�या काळासाठ� एक��त झाला असेल. तर �यास नमदू करणे आव�यकआहे. आपण कोण�याह� �मता              

घेत�यास आपण ि�थती समा�व�ट करणे आव�यक आहे आ�ण आपण शोधत असले�या नोकर�शी            

संबं�धत आहे. श�यतो आ�ण श�यतनुेसार श�यतो आप�या अनभुवाचे वण�न क�न आ�ण �यावर जोर             

देऊन सजृनशील �हा. 

तर कृपया कृती करा क� आपण कृती ��या �कंवा ��या श�दां�या सहा�याने �ल�हत आहात, मला               

सांगायचं आहे क� जर मला मदत करायची असेल तर हे श�द खरोखरच कमकुवत श�द आहेत . तर,                 

'मदत' �या संदभा�त असे �हणणे चांगले आहे क� '�या�य' असे �हणणे चांगले आहे क� �ा�य��क �हणणे                

चांगले आहे, याचा अथ� असा आहे क� हे काह� श�द आहेत �याचे पय�वे�ण केले जाऊ शकत,े कोणीतर�                 

सम�वय साधू शकते असे �हणता येईल ��या कृती �कंवा कृती जे�हा आपण रे�यमेु अ◌ॅ�शन वा�ये               

तयार करता त�ेहा ��य�ात बरेच काह� श�द जे आप�याला एक नोकर�साठ� अज� करणाया� एं�� ले�हल               

�य�ती�या �पात मा�हत असतात �यास आप�याला बरेच काह� सांगता येत नाह�. �हणनू, या गो�ट�              

उदाहरण �हणनू सांगतात, 2017 �या सं�ेदर�यान एक वाद�ववाद आयोिजत केला गेला आ�ण            

�हॉल�बॉलम�ये कॉलेज ट�मचे ��त�नधी�व कर�यात आलेले एक काय�शाळेचे आयोजन केले गेले. आता            

या सव� गो�ट�ंमळेु ते आप�याला इतर मालकांपासनू दरू ठेव�यासाठ� द�घ� मागा�ने जातात परंतु �यांना              

फ�त एक �य�ती नको आहे परंतु ते एखा�या �व�श�ट �य�तीसह एखाद� �य�ती अशी इ�छा बाळगू               

शकते जी कोणीतर� �यांना इतरांना �काश दे�यास �व�ृ क� शकेल अशी क�पना केल� असेल. �हणनू,               

�या इंटन��शपचा उ�लेख केला पा�हजे, परंतु ल�ात ठेवा क� �याला खरोखर एक वा�त�वक अनभुव असणे               

आव�यक आहे कारण आपण येथे जे काह� नमदू केले आहे, ते काह�वेळा �कंवा इतर मलुाखत आप�या                

मलुाखती�या वेळेस �वचारले जाणे आव�यक आहे �हणनू आपण खपू असणे आव�यक आहे खासक�न             

येथे उमेदवाराने हॉि�पटलम�ये इंटन��शप केल�. �हणनू, तो आ�त�य ��श�णाचा उ�लेख क� शकतो.            

परंतु असे करताना, आपण नेमके तार�ख आपण ते कोठे केले ते �ठकाण सांगा. आता आपण प�ुहा एकदा                 

आप�या रे�यमेुचे �ा�प तयार करता त�ेहा आपण ��य�ात समांतरतबे�दल �प�ट असावे जे आपण             
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आप�या अनेक �या�यानांम�ये बोलले आहे. समांतरतनेे आप�याला काय �हणायचे आहे, कारणआपण            

येथे रे�यमेुम�ये आहात हे मा�हत आहे क� आपण एकटे वा�ये �लहू शकत नाह� आ�ण वा�ये �लहून                

ठेव�यास वा�ये अ�धक काळ �टकू शकतील हे आप�याला मा�हत आहे. तर, आपण �नराकरण करणार              

आहात क� आपण अ◌ॅ�शन श�द वाप�न �यांना लहान बनवणार आहात कारण आपण �नयोजन             

�न�म�तीची तयार� आ�ण अ�न �व�रत �वतरण क� शकता. आता आपण प�ुहा प�ुहा श�द शोधू शकाल               

जर आपण येथे काह�तर� उ�लेख करत असाल तर एक �कार �हणनू उ�लेख केले आहे परंतु जर आपण                 

दसुरा वा�य �नवडला तर आ�ण तो पणू� वा�यात असेल तर आपण एक वा�य जे समांतरत�ेया अन�ुप                

नसलेले काह�तर� आहे. 

तर, समांतरता जर आपण ��या वापरत असाल तर आपण येथे पाहू शकता अशा ��यांचा वापर करा -                 

��श�ण आ�ण �वकास सहा�य योजनेची देखरेख, ��श�णाम�ये सहा�य, सकारा�मक �दश�न केलेले           

पय�वे��त सम�वय तयार केले. तर, आता या सव� गो�ट�ंम�ये आपणास असे समजू शकते क� हे               

समांतरतचेे उदाहरण आहेत जे आपण रे�यमेु �ल�ह�यासाठ� �य�न क� शकता. आता या वगा��या             

��याकलापांचा (Activities) एक भाग आहे �या �व�या�या�ला आपणास �य�त हो�यासाठ� �कंवा �वत:            

ला काह� ��याकलापांम�ये गंुतवनू ठेवा. 

आता या ��याकलापांचा नेहमीच भरणा होणार नाह�, त�ुहाला �वशषे अनभुवी लोकांना मा�हत आहे क�              

�यांना �क�येक संधी �मळतात, परंतु त�ुह� एं�� ले�हल �य�ती �हणून �व�याथ� �हणनू त�ुहाला काह�              

संधी �मळतात आ�ण बया�च सं�थांम�ये अनेक सं�थांम�ये असे �दसून आले आहे क� �व�याथ� देखील              

�यात सामील आहेत कारण �यांना 100 ट�के �यि�तम�व �वक�सत करणे �कंवा �यां�या �यि�तम�वाची             

यो�य वाढ करणे यासाठ� �यांना �वयंसेवक �हणनू काय� करणाया� काह� ��याकलापांम�ये या ��यांम�ये             

भाग घेणे आव�यक आहे. 

काह� �ोजे��सम�ये आपण ��त�नधी �हणनू काम करता त�ेहा काह� वेळा आप�याला काह� परु�कार             

�मळतात. �हणनू, इतरां�या तलुनेत �वत: ला एक चांगले संधी दे�यासाठ� आपण आप�या रे�यमेुम�ये             

देखील उ�लेख केला पा�हजे. मग काह� �व�या�या�ना संधी �मळाल� क� ते इतर देशांना फेलो�शपवर भेट               

देतील. आता प�ुहा आपणास असे आढळेल क� हे आप�या रे�यमेुवर वजन वाढवते आ�ण �हणनूच �यांचा               

उ�लेख केला पा�हजे. कृपया मलुाखत घेताना आप�या संभा�य �नयो�तासह आपण चचा� क� शकणाया�             

संबं�धत ��याकलाप आ�ण स�मान समा�व�ट क� शकता आ�ण जे�हा आपण या गो�ट�ंचा उ�लेख             

कराल त�ेहा आप�याला मा�हत असेल, नैस�ग�क�र�या ��न काह�वेळा असतील �कंवा इतर या �े�ातील             

असतील आ�ण हे आप�याला चांगले कर�यात मदत करेल मागील ले�चरम�ये बोल�या�माणे �व�श�ट            

�व�श�ट कौश�ये आहेत. �हणनूच, �या कौश�यांचा समावेश करा जो आप�याला खरोखर अनोखा            

बन�वतो, उदाहरणाथ� आप�याला बाहेर पड�यासाठ� दोन �वदेशी भाषा मा�हत आहेत- जम�न आ�ण �� च             

बहुरा���य सं�थेत �यांची श�यता इं�जी आ�ण �हदं� भाषतेील लोकांपे�ा चांगल� असेल. 
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समजा एखा�याला सामािजक सेवेचा अनभुव असेल तर कुणालाह� एनएसएस�या उप�मांचा अनभुव           

आहे. तर, आ�ह� �यां�याकडून �न�कष� काढतो क�, कुणीह� जो क�याणब�दल �वचार करतो कारण बया�च              

सं�थांम�ये आप�याला काह� क�याणकार� कारवाई �वभाग सापडतात, ��य�ात �यां�याकडे खरोखरच          

क�याणची �श�ा आहे आ�ण जर या सव� गो�ट� असतील तर या सव� गो�ट� असतील तर आपण का उभे                  

राहू शकत नाह�? गुण जे�हा आपण �वशषे कौश�यांचा उ�लेख कर�त असाल त�ेहा कृपया �व�श�ट              

काय��म C ++ मा�हत अस�यास �व�श�ट �हा, कोणीतर� ओरॅकलला ओळखतो, कोणीतर� �गत            

संगणकांम�ये काह�तर� अ�धक मा�हत असत.े �हणनू, �यास नावाने नमदू करणे आव�यकआहे कारण ते              

आप�यास इतरांपे�ा �े�ठ असणे मदत करतात. जर आपण अ�यास केला असेल तर कृपया             

अ�यास�माचा कालावधी �कती होता �कंवा �या अ�यास�माची तार�ख काय होती �कंवा आपण �दलेल�             

कोणतीह� सेवा नमदू केल� गेल� असा उ�लेख करावा. 

जे�हा मी मागील �या�यानात �हट�या�माणे संदभा�चा (References) संदभ� येतो त�ेहा रेफर�चे नाव            

नमदू करेपय�त आ�ण तोपय�त �वचारले जाणे चांगले नाह�. आपण �वनं�यावर नेहमी संदभ� उपल�ध क�न              

देऊ शकता, परंतु आपण काह� रेफर�ंचा उ�लेख करता असे काह� सं�था पहातात. �हणनू, �या �करणात ते                

अ�नवाय� केले जातील �कंवा �यांनी कदा�चत या सचूना �द�या असतील आ�ण आपण �यावसा�यक             

संदभा�चा उ�लेख करणे चांगले आहे आ�ण लोकांशी संदभ� नस�यास �यावसा�यक संदभा�नुसार आपला            

�ोफेसर आप�या �हण�यानसुार �ोजे�ट आप�या डो�याचे �भार घे�यासारखे आहे �या�या अंतग�त           

आपण ��श�ण घेतले होते. �हणनू, ते चांग�या इनपटु �दान क� शकतात. तर, आपण एखा�या              

अनभुवी �य�ती�या संदभा�त लोकां�या संदभ� आ�ण कम�चार� आ�ण �ा�यापकां�या, कम�चाया�पे�ा          

�यावसा�यक संदभा��वषयी उ�लेख करा. �हणनू, ते आप�याब�दल एक चांगले इनपटु �दान क�            

शकतात. �हणनू, रेफर�चा उ�लेख करा, परंतु रेफर�चा उ�लेख करताना कृपया ते पहा क� जे�हा आपण               

�यांचे उ�लेख करता त�ेहा आपण �यांचा संपणू� प�ा �यां�या फोन नंबरचे �यांचे URL �वारे अचकू               

तपशील �दान करतो कारण कोण�याह� वेळी या रेफर�शी संपक� साधला जाऊ शकतो. काह� सं�था ते               

आप�याला �ा�यापक आ�ण थेट रेफर�साठ� काह� थेट माग� देतात परंतु आपण रेफर� �हणनू कोणीतर�              

नाव ठेवले अस�यास ल�ात ठेवा, कृपया �यांना आगाऊ सांगा आ�ण जर ते श�य असेल तर, �यांना                

आपले रे�यमेु पाठवा �कंवा �यांना सांगा क� कंपनीब�दल सांगा, आपण नोकर� करत आहात, कारण काह�               

वेळा असे �दसून आले आहे क� आपण रेफर� �हणनू कोणाचे नाव �दान केले आहे आ�ण �याला मा�हत                 

नाह� आ�ण आपण बया�च काळापासनू �ोफेसरशी संपक� साधला नाह�. तर, आपण ��य�ात �वत: ला              

सम�याम�ये ठेवत आहात. �हणनूच, हे समजनू घेणे आव�यक आहे क� हे �कती मह�वाचे आहे आ�ण               

�हणनूच मी आप�याला �या �य�तीशी संपक� साध�यासाठ� आ�ण मा�हती परु�व�याची स�ला देतो            

कारण कोण�याह� वेळी �याने स�ला घेतला असता तो �यांना यो�य इनपटु देईल. 

आता जे�हा आप�याला रे�यमेुब�दल समजले असेल, त�ेहा वेळ आल�च पा�हजे; अज� प� (Application)             

खरोखर काय आहे. आपण नोकर�साठ� अज� कर�त अस�यास, आ�ण आपण ह� मा�हती नोकर��या             

शोधातनू रा���य दै�नक �कंवा वेबसाइटव�न �कंवा आप�यास प�ुहा सु� कर�यासाठ� अन�ुयोग संल�न            
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कर�याची आव�यकता नाह�. आप�या रे�यमेुसाठ� एक अन�ुयोग, आता आप�यातील बरेच जण हा ��न             

�वचा� शकतात - ��य�ात अन�ुयोग �हणजे काय. येथे आ�ह� �यवसाय प�ाब�दल खपू बोललो आहे.              

तर, हा अन�ुयोग देखील एक �यवसाय प�ा�माणेच आहे आ�ण या अन�ुयोगाला एक �कारचा क�हर              

लेटर देखील �हटले जाऊ शकते कारण जे�हा आप�याला मा�हत असेल क� लोकांना आप�या रे�युमे              

वाच�यासाठ� वेळ नाह�, त�ेहा आपण �यांना काह� मा�हती आप�याकडून ���ट देखील देत आहात क�हर              

लेटरचे मु�य उ�द��ट हे �नयो��यांना आपले रे�यमेु वाच�यासाठ� आक�ष�त करणे आहे, जर आपण             

आप�या स�ूम आ�ण ब�ु�धमान प�धतीने थो�या स�ूम आ�ण �ववेकपणू� प�धतीने �दान केले असेल तर              

�नयो�ताला आक�ष�त केले जाते आ�ण �नयो�ताला जाणनू �यायचे असते आ�ण मग जर आपण             

आम�या रे�यमेु वाच�यासाठ� वेळ नाह� तर ते आप�यास प�ुहा स�ु कर�यात �वार�य असेल तर ते कसे                

आहेत हे �यांना कसे कळेल, परंतु आपण जे�हा हे आवरण प� �लहून ठेवता त�ेहा ते सं���त होईल; तचे                  

श�द हे एक आवरण प� अस�याचे सचुव ूशकत.े 

�हणनू, क�हर लेटरचा वापर करा, प�र�छेद वापरले पा�हजे आ�ण �वशषेतः ते चांगले आहे; जर ते फ�त 3                 

प�र�छेदांवर मया��दत असेल तर. आता आप�याला कोण�या �पात आपल� �ची �य�त करायची असेल             

आ�ण एखा�या संभा�य �नयो��यासाठ� असले�या ि�थतीसाठ� आपल� पा�ता असले�या क�हर          

लेटरम�ये कोणती गो�ट� असू नयेत, परंतु ती आपण �ल�हत असले�या एखा�या �नय�मत प�ा�माणे             

नाह�. आपण ��य�ात तो अशा �कारे तयार करावा क� प�ह�या प�र�छेदाने आपण �नयो�ताला आक�ष�त              

केले आहे. तर, या आवरण प�ां�वारे आपण आपला पा�ता संभा�य �नयो�ताकडे �वकता. परंतु जे�हा              

आपण �ल�हत आहात क� आपणास सावध�गर� बाळग�याची सवा�त प�हल� गो�ट �हणजे हेडर�वारे            

शीष�लेख �ल�हणे �हणजे आपण �या �य�तीस �ल�हत आहात �या �य�तीचा असा अथ� आहे क� आपण               

नेम�या �य�तीचे नाव नेमके काय असावे आ�ण नंतर आम�यासार�या प�रचया�मक प�र�छेदास �लहा.            

चचा� के�या�माणे, �व�य प�ा�माणेच, �व�� प�ांत आपण �या तं��ानाला आक�ष�त करता ते आपण             

��य�ात करता. 

तर, येथे प�ह�या प�र�छेदात आपण वाचकांचे ल� वेधनू घेणार आहात. प�ह�या प�र�छेदातील �वार�य             

वाढवा आ�ण नंतर आपण येथे �दले�या ि�थतीसाठ� आप�या योजनेवर आप�या यो�यतचेे समथ�न केले             

पा�हजे आपण आप�या पा�तचेा उ�लेख क� शकता, परंतु एका संपणू� चातयुा�ने आ�ण �यवि�थतपणे             

संपणू� प�ाने, एक �मवार� असावी सात�याने, या जा�हरातीब�दल आपण िजथे जाणनू घेऊ शकता �या              

�ोताचा आपण उ�लेख कसा करावा. 

उदाहरणाथ�, आपण आप�या प�र�छेदास अशा �कारे �ेम केले अस�यास - मला �व�वास आहे क� माझे               

साव�ज�नक संबंध आ�ण �ात सं�ेषण आ�ण नेत�ृव कौश�य यांचे �ान मला मा�यम संबंध             

सम�वयकां�या ि�थतीसाठ� एक मजबतू उमेदवार बनवते. आता आपण भाषा पाहू शकता, येथे भाषा अशा              

स�ूम प�धतीने आहे क� प�ह�या प�र�छेदात, आपण आधीपासनूच गुणांचा उ�लेख केला आहे �यात             

आपण आप�या कौश�यांचा उ�लेख केला आहे �यात आप�याकडे नेत�ृव कौश�ये आहेत आ�णआप�या             
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�स�ध सं�ेषण कौश�य नैस�ग�क�र�या �नयो�ता आहेत �वार�य वाटेल. �हणनू, आपण प�ह�या           

प�र�छेदाम�ये वाचका�या ल�याकडे जा�याचा �य�न कर�त आहात आ�ण नंतर आपण काह� �व�श�ट            

�करणांम�ये जाण ूशकता परंत ुल�ात ठेवा क� आपण शैल� बदलू शकता. 

उदाहरणाथ� आपण �हणू शकता - जगातील सवा�त वेगवान वाढणाया� �काशन गहृांचे सद�य �हणनू             

आप�याकडे सं�ेषणांम�ये �कंवा संगणकात �थम पदवीधर �कंवा �मखुां�या स�मानासह पदवीधर          

उप-संपादक पदासाठ� इं�जीम�ये क�हर लेटरचा वापर करायचा आहे. आता आप�याला �दसनू येईल क�             

प�ह�या प�र�छेदाम�ये आपण �यांना �प�ट करणार आहात क� आप�याकडे हे कौश�य उव��रत            

प�र�छेदांम�ये आहेत, जसे मी �हटले आहे क� आपणआपले आवरण प� तीन प�र�छेदांवर मया��दत केले               

पा�हजे. 

तर, दसुया� प�र�छेदाम�ये त�ुह� (body of the letter) शर�र तयार कराल, त�ुह� अज� करत असले�या               

ि�थतीब�दल बोलनू आप�या उमेदवार�स समथ�न देत आहात, आप�याकडे थो�या अनभुव अस�यास           

त�ुह� सहकाय� क� शकता, �या �े�ातील 2 वषा��या अनभुवाचा त�ुहाला अनभुव आहे. �हणनूच,             

�नयो��यांना आप�या संल�न रे�यमेुकडे संद�भ�त करणे नेहमीच चांगले आहे आ�ण याचा अथ� असा आहे              

क� आपण प�ुहा स�ु होताना जे काह� �हणत आहात �याम�ये एक �कारची कनेि�टि�हट� असणे              

आव�यक आहे कारण हे आवरण प� �नयो�तांसाठ� एक �कारचे �लोभन आहे. �हणनू, ते आप�या              

रे�यमेु�या मा�यमातनू जाऊ शकतात �हणूनच मी वेळोवेळी सांगत आहे क� आ�छा�दत प�ांम�ये सव�             

काह� �लहू नका, परंतु कृपया आप�यास प�ुहा सु� कर�यासाठ� कने�ट करा. �हणनू, �याला वाटते क�,               

आप�या रे�यमेुतून जा�याचा मोह झाला आहे. आता जे�हा आपण आपला अनभुव �व�ततृ करता त�ेहा              

�नयो��यांना आपल� पा�ता सांगू नका परंतु दश�वा. मला असे �हणायचे आहे क�, आप�याला जर काह�               

अनभुव असेल तर आपण कसे �हणू शकता - - �ाहक ��त�नधी �हणनू �कंवा आप�याकडे मदत करणारे                

बँ�कंग ��त�नधी �हणनू आपण असे काह� अनभुव क� शकता आजपय�त काय करत आहे. 

उदाहरणाथ�, येथे अशा �कार�या बँकांवर बँ�कंग ��त�नधी �हणनू - आप�याकडे एक नजर असू शकत;े              

�ाहकांना उ�पादनाची �व�� करताना मी गुणव�ा सेवा �दान केल� आहे आ�ण मी अशा आ�ण अशा               

�दवशी �पयांचा वरचा भाग हाताळतो. तर, येथे आप�याला उ�लेख करावा लागेल आ�ण; पण �याम�ये              

स�याचे एक टोक असावे, �याचे उ�रदायी स�य असलेले धा�य असावे आ�ण मी बँकांचे एट�एम मशीन               

संत�ुलत कर�यासाठ� जबाबदार होत.े आता या�वारे आपण �या प�दतीचा वापर केला आहे �याब�दल             

आपले दावे �यायसंगत आहेत आ�ण नंतर मला भाषचेा वापर येतो असे �हणता येईल क� आपण भाषचेा                

वापर अ�तशय स��य प�धतीने केला पा�हजे क� आपण आपला अनभुव आप�या ��याकलापांचे वण�न             

करत आहात, आपण काह� बोलत अस�यास भतूकाळातील भूतकाळातील भूतकाळातील भूतकाळाचा          

उपयोग करा आ�ण जर त�ुह� काह� जबाबदा�या घेत�यात तर काह� सा�यता स�या अि�त�वात आहेत.              

काह� वेळा असे पा�हले गेले आहे क� भतूकाळातील आ�ण वत�मान आ�ण अथा�तच दर�यान यो�य संतलुन               

नाह�. भतूकाळातील आ�ण स�या�या भ�व�याम�ये कोणतहे� संतलुन उधळणार नाह�. �हणनू, मा�या           
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��य �म�ांनो, आपणास असे �हणायचे आहे क� आपण एक सुंदर आ�ण सुंदर भ�व�य �मळ�व�यासाठ�              

आप�या भतूकाळात आ�ण वत�मानात संतलुन राखत आहात. आप�या सं�थांम�ये जे काह� लागू आहे             

�यांची सचूी �कंवा आकडवेार� �न�द��ट करताना �कंवा �व�श�ट भाषचेा वापर कर�त असताना �व�श�ट             

बनवा आ�ण �व�श�ट भाषचेा वापर क� नका. 

उदाहरणाथ�, मी �ाहकांना शोध�याचा �य�न केला जो त�ुह� कमकुवत अस�याचे �हणू शकता, मी             

�ाहकांना �प�झा झोपडीत आक�ष�त कर�यासाठ� एक काय��म स�ु केला �यामुळे 10 ट�के वाढ झाल�.              

आता या मागा�ने जा�यामळेु, आपण आपले ह�क अ�धक चांगले करत अस�याची बतावणी करत आहात,              

नेहमीच कमकुवत वा�यांशां�या श�दांचा वापर क�न कमकुवत श�दांपे�ा कमकुवत श�द वाप�न मदत            

आ�ण �य�न कर�याचा स�ला नेहमी �दला जातो. कृपया पहा क� आपण ल��गक प�पाती भाषा वापरणार               

नाह�. सभापतीऐवजी (Hon. Chair) �य�तीसार�या भाषा वापरणे चांगले आहे. �हणनू, आप�याला           

तां��क श�दकोष तसेच काह� �व�श�ट �करणांमधून म�ुत होणे आव�यक आहे. एक भाषा जी सव��म              

मानल� जाते ती तां��क श�दांपासनू म�ुत असत,े ि�लचेस �रपोट� शैल�ब�दल चचा� करताना आ�ह� अचकू              

भाषण �दले आ�ण जे�हा आपण हे सव� केले त�ेहा कृपया आपले प� आयोिजत करा. 

आ�ण आपण दहेुर� तपासणी केल� अस�याचे स�ुनि�चत करणे नेहमीच चांगले आहे. �हणनू, शर�राचे             

प�र�छेद मजबतू आ�ण संबं�धत पा�तवेर जोर दे�यासाठ� कोणतीह� �टु� नाह�त आ�ण �यानंतर 1 �कंवा              

2 सवा�त कठोर पा�ता समा�व�ट आहेत, परंतु आपले क�हर प� एका प�ृठापे�ा अ�धक नाह� हे पहा.                

�वशषेत: �नयो�तांनी वाचणे सोपे करा कारण आज मी आधी �हट�या�माणे ते प�ुहा सु� हो�यास              

�व�वास ठेवतात जे �कॅन केले जाऊ शकतात आ�ण ते �कॅन केले जाऊ शकतील अशा �च�हावर �व�वास                

ठेवतात. �हणनू, ��येक प�र�छेदास �वषय, वा�य आ�ण आपण �न�कषा��वारे �ारंभ क�न �कॅन            

कर�यायो�य बनवू �या. तर, शवेटची रेषा अ�यंत जबरद�त असणे आव�यक आहे आ�ण शवेट�या             

ओळीतआपण खरोखरच एक संधी तयार करत आहात, उदाहरणाथ�, आपण नेहमी �हणू शकता; या आ�ण               

इतर पा�तांब�दल आप�याशी चचा� कर�याची संधीचे मी �वागत करतो. 

आता, येथे आपण �वत: साठ� एक संधी तयार कर�याचा �य�न कर�त आहात �कंवा आरंभ कर�त आहात.                

�शवाय, आप�याला �वार�य अस�यास देखील आपण या नंबरवर मा�याशी संपक� साधू शकता परंतु या              

नंबरने वैयि�तक मलुाखत �वचा�न ��तसाद �या आ�ण �न�कष� काढला पा�हजे आ�ण मलुांशी संपक�             

साध�यास मुलाखत घेणारा आ�ण �व�श�ट अस�यास तो �नि�चत करावा. आपले प� समा�त करणे,             

आभार मान�यावर प� देणे, जसे क� आ�ह� �यवसाय प� बाबतीत केले आहे. आ�ण आप�या प��केसह               

आप�या प�ाने मेल करा आ�ण यो�य �लफाफा �नवडा जो देखील मह�वाचा आहे. जर ते मेल�वारे �वचारत                

नाह�त आ�ण आता �यासाठ� आप�याला उपल�ध असले�या सचूनांवर अवलंबनू राहणे आव�यक आहे            

आ�ण जे�हा आपण केले असेल त�ेहा आता आपण मलुाखत कॉलसाठ� तयार हो�याची वेळ आल� पा�हजे,               

परंतु �याआधी �यापवू� अं�तम �पश� �या, जॉब�या ि�थतीसाठ� अज� करताना तपासणे चांगले आहे.             

�हणनू, काह� मह�वाचे म�ुदे आहेत जे आपण प� �ल�हत असताना ल�ात ठेवायला पा�हजे, कंपनी�या              

 522  



म�ूयांवर लागू होतात. उदाहरणाथ� - आप�या ��ति�ठत सं�थेम�ये, ठ�क आहे? आप�या रे�यमेुमधील            

मा�हतीवर �व�ततृ करा. जे�हा आपण हे केले त�ेहा कोण�याह� �कारचे �ा�फकल �कंवा �याकरणा�मक             

�टु�ंसाठ� आप�या प�ाने सावध�गर�ने वाचले पा�हजे; आता एक �भावी रे�यमेु तयार कर�यासाठ� आपण             

आला होता. आता येथे आपण रे�यमेुचे एक उदाहरण पाहू शकता जे एका �व�या�या�ने तयार केले आहे जे                 

��य�ात नोकर�साठ� �य�न कर�त आहे, �वशषेत: एक एं�� ले�हलसाठ� एक रे�यूम आहे; अनभुव पातळी              

लोकांसाठ�, हे वेगळे असू शकते कारण �यांचे प�ुहा सु� होईल. आता येथे आपण �र�यमूचा नमुना पाहू                

शकता िजथे हा �न�चय ब�ु�धरजा या मलुाचे नाव आहे �याने ह� रे�यमेु �ल�हल� आहे, ह� रे�यमेु तयार                 

केल� आहे आ�ण आता येथे आपण �दलेले उ�द��ट - आपण �व��म�ये �थान पहात आहात �कंवा �गती                

आ�ण �वासा�या संधीसह �वपणन करणे, याचा अथ� असा आहे; तो �यांना सचुवू शकतो क� तो देखील                

�वास क� शकेल; तो ऑ�फस जॉब मया��दत नाह�. �हणनूच, तो नैस�ग�क�र�या बनतो, तो भत�              

करणाया�कडे काह� जागा देतो आ�ण मग तो बोलत आहे, तो शै��णक �ोफाइलचा उ�लेख कर�त आहे,               

आपण या सव� कृती ��यांचा वापर क�न भरले आ�ण नंतर भतूकाळाचा वापर 100 ट�के पणू� केला बीटेक                 

सरु��त �मळ�वले. आता ह� ह� सं�ा आहे जी �याने या रे�यमेुची मसदुा तयार कर�यासाठ� अ�त�र�त               

काळजी घेतल� आहे. आ�ण मग ह� उपलि�ध येते िजथे तो एं�� ले�हल जॉब साधक असला तर� काह�                 

प�रषदेत पेपर सादर कर�याची संधी �याला �मळाल�. 

�हणनूच �यांनी उ�लेख केला आहे क� आयआयट�, �द�ल� येथे आधार काड� डटेा सरु�ा �वषयावर पेपर               

सादर केले आहे; आ�ण �थम ब�ीस �ा�त झाले. आता आणखी एक गो�ट आहे जी �याला इतरांपासनू दरू                 

ठेवू शकते आ�ण मग बीआयट�एस �पलानी येथे तां��क उ�सव अपॉिजम�ये इले��ो �हो�टवर �क�प             

सब�मट कर�या�या �या�या पढुाकाराब�दलह� बोलत;े. �हणनू, या स�जनां�या अथा�ने सव� �कार�या           

पा�ता आहेत �यामळेु �याला इतरांपासनू दरू राह�यास मदत होऊ शकत,े इतरांना देखील असू शकत,े              

परंतु �यानंतर आपण भत� करणाया� मनात आप�यासाठ� संधी आक�ष�त कर�यास �कंवा संधी तयार             

कर�यास जात आहात आ�ण मग तो ब�ह�कृत ��याकलापां�वषयी देखील बोलतो. येथे �याने कोण�याह�             

रेफर�चा उ�लेख केला नाह� कारण �व�पा�या अनसुार तथेे कोणतहे� �कोप न�हत,े परंतु जर तथेे असू               

शकले असते तर �वचारात घे�याबाबत �वचारले जाणे �कंवा �दान केले जाणे आव�यकआहे आ�ण �याने               

कम�चाया��या तपशीलांचा उ�लेख केला असेल तर ज�मतार�ख, �याचे नाव आ�ण सव� भाषा आ�ण �यास              

माह�त असले�या भाषा आ�ण मग रा���य�व आ�ण मग छंदांब�दल बोलतात. मला आशा आहे क� या               

नमनुा प�ुहा सु� झा�यानंतर आपण प�ुहा प�ुहा तयार �हाल, �नयो�ता�या �ि�टकोनातनूच न�हे तर             

�वेशा�या �तरावर नोकर� �मळ�व�यासाठ� देखील, पण नोकर� करणाया� लोकांसाठ� आ�ण �यांना इि�छत            

अस�यास ए�सेल, �कंवा �यांना चांग�या ि�थतीसाठ� आ�ण वाढले�या ि�थतीसाठ� अज� क�न �यांची            

प�रि�थती सधुार�याची इ�छा आहे. या गो�ट� ल�ात ठेवनू आपण �र�यमु तयार करा; आपण ते              

पाठवणार आहात. आता वेळ आल� आहे क� मलुाखतची ��त�ा कर�यासाठ� आ�ण मलुाखतीची वेळ             

येईल त�ेहा आपण कसे ��तसाद �याल. पढु�या �या�यानात चचा� करणार आहोत, मलुाखती कशा             

हाताळा�या आ�ण यश�वी कसे �हावे. तोपय�त, कृपया कॉलसाठ� �ती�ा करा. खपू खपू ध�यवाद. 
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सॉ�ट ि�क�स  

(Soft Skills) 

डॉ. �बनोद �म�ा, 

मान�वक� व सामािजक �व�ान �वभाग, 

इं�डयन इंि�ट�यटू ऑफ टे�नॉलॉजी, �रक� 

�या�यान – 57 

नोकर� मलुाखत ला सामोरे जाणे  (भाग-1) 

 

स�ुभात. मा�या ��य �म�ांनो, मी स�या जे भाषण �वतर�त करणार आहे ते सव� मलुाखती ला सामोरे                

जाणेब�दल आहे. क�पना करा क� आपण नोकर�साठ� अज� केला आहे �कंवा आपण बया�च नोकया�साठ�              

अज� केला आहे आ�ण एक �दवस आप�याला मलुाखत �यावी लागेल - आपण यावर ��त��या कशी               

कराल? मलुाखत दे�यामुळे आप�याला आनंद होतो, परंतु �याच वेळी आप�याला काह� �कारचे भीती             

वाटते का? आपण सवा�नी असे केले कारण जे�हा आ�ह� मलुाखत दे�यास जात असतो, परंतु आ�ह�               

मलुाखत दे�याआधी आपण ��नांचा �वचार क� लागतो, �तथे राहणा�यांब�दल, आपण �वत�रत करणाया�            

उ�र�ब�दल देखील आशनेे वाट पाहत आहात, परंतु नंतर आप�याला मा�हत नसते क� ते कोण�या �कारचे               

��न �वचारतील. परंतु �याच वेळी आपण �व�श�ट �े�े �कंवा काह� �कार�या ��नांब�दल �वचार क�              

शकता. �या ��नांनी आप�याला यश�वी केले �या ��नांचे उ�र �कंवा ��तसाद काय आहे क� ते खरोखरच                

आप�याला भत� कर�यास मदत करतील? मी इतर घटक �हणतो त�ेहा इतर घटक देखील गंुतलेले              

असतात, इतर �ेणी घटकांसार�या कारणाचा अथ� असा नाह� क�, लोकांना ओळखणे, लोकांना जाणनू             

घेणे. नाह�. या घटकांम�ये आपण सव��म कसे तयार आहात याचा समावेश होतो. मी बया�च �दवसांपासनू               

असे �हणत आहे क� तयार� ह� सव��म माग� आहे, परंतु तयार� कशी करावी, या ��नाची पतू�ता कशी                 

करावी. ��नांचे �व�प काय अस ूशकत ेहे समजनू घे�याचा �य�न क�या. 

��न खलेु असू शकतात, ��न बंद केले जाऊ शकतात, कदा�चत ते ��त�ब�ंबत करणारे असू शकत;े हे                

कदा�चत ��न, का�प�नक ��न लोड केले जाऊ शकत.े �मखु ��न �हणजे मला असे �हणायचे आहे क�                

या ��नांची �कृती ह� �वचारल� जाऊ शकत.े आता आपण नंतर या सव� ��नांची चचा� क�, परंतु उ�रे                 

समजनू घे�याआधी, आपण �वतःला �थम तयार क�या. �थम आपण आ�म�व�वास बाळगू या कारण             

मलुाखत घेणारा �कंवा आप�याला �दसणारा प�हला देखावा कदा�चत आप�याला �चतंा��त करेल. आता,            

जे�हा आप�याकडे या सव� ��नांची मोठ� दर� आहे, त�ेहा आप�याला �थम गो�ट करणे आव�यकआहे -                

�थम सांगा क� आपण या ��नांची उ�रे देऊ शकता. माझा असा अथ� आहे क� बहुतांश मुलाखत केवळ                 

आम�या म�दतूच ठर�वतात जे�हा आपण अपे�ा करतो, फ�त आप�या मनात. आता सव��म माग�             
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कोणता आहे? संयम. आता बरेच लोक �वचार करतात क� जे�हा ते मलुाखत बोडा�कडे जातात त�ेहा तचे                

��न �वचा� लागतात आ�ण कधीकधी तहे� होते, एक ��न उ�र दे�यापवू�च दसुरा ��न येतो. आता काय                

करावे? सव��म माग� कोणता आहे? धैय� असणे हा सव��म माग� आहे. आता धैय� कसे ठेवायचे आ�ण                

आपण धीर धरायला काय क� शकता? प�हला �हणजे - आप�याला आ�म�व�वास असणे आव�यकआहे              

आ�ण एकदा आपण आ�म�व�वासाने �हणाल क� आपण सकारा�मक आहात. 

याचा अथ� असा आहे क� आपण असे �वचार क�या क� आकाश खाल� पडणार आहे �कंवा प�ृवी तटूु शकत,े                  

मी �य�न के�या�माणे सव� काह� ठ�क होईल. �हणनू, धैय� राखनू �वत: ला माग�द�श�त करा आ�ण केवळ                

सकारा�मक नसून, ते काय �वचारणार आहेत या ��नांब�दल जागतृ रहा. उ�र देताना संयम बाळगणे,              

आप�याला आपला यिु�तवाद वापरावा लागेल. जे�हा मी संयम बोलतो, त�ेहा मी आप�याला एका             

�व�श�ट ��नाचे उ�र दे�याचा माग� देखील वापरतो - आपण आप�या वा�यांचा एक��त कर�याचा माग�,              

�या�कारे आपण ��तसाद देत आहात आ�ण नंतर आप�याला आपले अंत�ा�न वापरावे लागेल. अंत�ा�न,             

�हणजे, जर काह� ��न �वचारले गेले आ�ण मलुाखती�या वेळेस मलुाखतीपवू� आपण हे सव� क� शकत               

असाल तर. मलुाखत घेताना आप�याला धीर धरावा लागेल आ�ण आप�याला ��नांची उ�रे देणे             

आव�यक आहे. आपण पणू�पणे आ�म�व�वास दश��वत आहात आ�ण आपण उ�साह� आहात. आता            

त�ुहाला कधीकधी आ�चय� वाटेल क�, या सव� गो�ट� आप�यात कसे असू शकतात, ��य �म�ांनो, काळजी               

कर�याची काह�च गरज नाह�, हे सव� आपण आधीच �य�न क� शकता. �शवाय, मी मा�या भाषणा�या               

एका भाषणात घबराटपणाब�दल बोलताना सां�गतले क� एखा�याला तं��का �नयं��त करणे आव�यक           

आहे कारण आप�याला मा�हत आहे क� काह� वेळा आप�याला �नराश करते. �हणनू, तं��का �नयं�णाची              

�मवार� लावा. आपण असे करणे आव�यक आहे क� आपण क� शकता आ�ण आपण क� शकता.               

�हणनू, आप�या तं��का �नयं��त करा आ�ण नंतर आप�या कोण�याह� जे�चर �कंवा अव�थेतील            

कोण�याह� �कारचे शो कधीह� क� नका. कारण प�ुहा एकदा ल�ात ठेवावे क� आप�याम�ये जे काह�               

�नराशा आहे ते केवळ आप�या चेहरा वर �ल�हले आहे, आप�याला वचनब�ध रहावे लागेल, आप�याला              

�ामा�णक राहणे आव�यक आहे आ�ण जे�हा आप�याकडे हे सव� असेल आ�ण हे आप�याम�ये असतील              

त�ेहा केवळ �ती�ा करावी आ�ण आप�याला �वचार करावा लागेल. 

आप�याला ��तसाद कसा �यावा याचा �वचार करावा लागेल. आता आ�म�व�वास बाळग�यासाठ� आपण            

आपले �ान �द�श�त क�न केवळ आ�म�व�वास बाळगू शकतो. नाह�, हे असे आहे क� मलुाखती�या वेळी               

अध� मलुाखत आप�या यो�य वत�नाने िजंकल� जाते. �हणनू, आपण खपू सकारा�मक असणे, खपू             

वचनब�ध असणे गरजेचे आहे. जे�हा ��न �वचारला जातो त�ेहा मलुाखतदार संभाषणास �व�ृ करतो.             

मला असे �हणायचे आहे क� कधीकधी ते पा�हले गेले आहे कारण आपण आप�या प�ह�या नोकर�साठ�               

खपू उ�साह� आहात, आपण संपणू� ��न ऐक�यापवू� आपण ��नाचे उ�र देणे �ारंभ करता आ�ण यामळेु               

आप�याला �ास होऊ शकत.े �हणनू, मलुाखतदार संभाषण स�ु क� �या. ��नाचे उ�र पणू� हो�याआधी              

उ�र दे�यास नकार �दला जातो आ�ण जे�हा आपण उ�र देता त�ेहा उ�र दे�याचा स�ला �दला जात नाह�                 

क� आपण अशा �कारे उ�र देत नाह� क� दसुया� प�ाने अशी छाप पाडल� आहे क� आप�याला नेहमी                 
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मा�हत आहे क� नेहमीच असा अथ� असा आहे क� तो कायम ठेवणे नेहमीच चांगले आहे, एक �कारची                 

रचना राख�यासाठ� नेहमीच स�ला �दला जातो, काह� काळ आ�ण उ�रासाठ� थांबते. �वरेने उ�र दे�याची              

आव�यकता नाह�, वेगाने बोल�याची गरज नाह�, �यांना दाखव�याची गरज नाह� क� आपण �यां�यापे�ा             

वेगवान बोलू शकता, �श�लक तयार करणे नेहमीच चांगले असते. �हणनू जे�हा आपण बोलता त�ेहा              

बोल�याआधी कृपया �वराम �या आ�ण नंतर अशा �कारे बोला आ�ण बोलता क� आपण �यांना उ�र देत                

आहात क� आपण �यां�यावर आ�ेप घेत नाह�, मलुाखत ऐका. ऐकून ऐकणे �कती मह�वाचे आहे हे ऐकून                

आपण आधीपासनूच भाषणात चचा� केल� आहे, कारण जोपय�त आपण या ��नाचे उ�र ऐकत नाह�              

तोपय�त आपण उ�चत मागा�ने उ�र दे�यासाठ� यो�य �दशनेे नाह�. 

आता सकारा�मक कसे रहायचे, मी सां�गत�या�माणे, आ�हाला सकारा�मक असणे आव�यक आहे,           

आ�हाला �व�वास असणे आव�यक आहे. आपण नेहमी आपला आ�म�व�वास वाढवू शकता. �व�पान            

(External Appearance) हा एक मह�वाचा घटक आहे. हे �दसत आहे, तो एकटाच �दसतआहे का? नाह�,                

हे केवळ आपण �या कपडे प�रधान केले आहे, �या �कारे आपण बसलेले आहात, आप�या चेहया�वर               

भावना भावना पसर�व�या आहेत, �या �कारे आपण उ�साह दाखवतआहात आ�ण �या प�धतीने आपण              

काह� तयार� के�या आहेत �या मागा�ने केवळ �दस�यासारखे नाह� �वत: ला चांगले बनव�याक�रता             

�वतःला आनंददायी. �हणनू, आप�या आ�म�व�वासा�वारे आपला आ�म�व�वास वाढवा आ�ण केवळ          

आप�या देखावामळेु कारण काह� वेळा भतूकाळातील �ामकपणा असू शकतो आ�ण अशा फस�या            

लोकांना अशा बया�च वषा�पासनू शोधता येऊ शकेल �यां�याकडे बया�च वषा�चा अनभुव आहे आ�ण ते              

फसवणकू �कंवा आपण �या �कारे �य�न करता �यांना मखूा�सार�या गो�ट�ंकडे दलु�� क� नका,             

�याऐवजी आपण जसे आहात तसे सादर क� नका, परंतु �यांना सादर कर�यापवू� आप�याला आपले              

�व�प सकारा�मक अस�याचे पहा�यासाठ� अ�त�र�त काळजी �यावी लागेल. देखावा �ामक असू           

शकतात आ�ण मी नेहमी �हट�या�माणे मी नेहमीच भा�य करतो - परंतु कमीतकमी आप�या             

चेह�यावर�ल एक �कारचे अ�भ�य�ती �टकवनू ठेव�याचा �य�न करा जे आपण दश�वू शकता क� आपण              

सकारा�मक आहात. मग (Verbal) गुणधम� येतात, �हणजे जे�हा आपण आवाज �कंवा गुणधम� नसतो             

त�ेहा आपण वेगाने बोलू शकत नाह� �कंवा वेगवान बोलू शकत नाह� अशा आवाजा�या वै�श��यां�वषयी              

बोलतो त�ेहा आपण आपला वेग, दर, �पच वत�न आ�ण आपला आवाज वापर�याचा माग� तयार करता.               

तर, आपला आवाज काह� वेग�या प�धतीने �कंवा इतरांनी आप�या शाळेत आ�ण महा�व�यालयांम�ये            

आपण �कती �कारचे ��श�ण घेतले आहे आ�ण कसे ��तसाद �यावे याब�दल ��श�ण दे�याचे ��श�ण              

�दले आ�ण नंतर प�धती मांड�या. आता प�धत �हणजे काय? कधीकधी, असे होते क� आपण एका               

मलुाखती�या उ�रादाखल उ�र दे�यापवू�, इतर मलुाखतक�या�कडून, आपण �यांना कसे पहावे, कसे           

वळवावे, कधीकधी आपण वळण घे�याचा माग� �वचा� शकता, आप�याला मा�हत आहे क� आपण �यांना              

खरोखरच अपमा�नत केले आहे. तर, ��तसाद देताना ��तसाद देताना आप�याला एक �कारची सम�या             

राख�याची गरज आहे. वा�त�वकतनेे, आप�या सवा�ना हे आठवते क� हे आमचे �यि�तम�व मह�वाचे             

आहे, �हणनूच बया�च �ठकाणी ते �याला �यि�तम�व चाचणी �हणतात. आपण अनेक पर��ा घेत�या             
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असतील तर, आप�या �ल�खत चाचणीनंतर आप�याला मा�हत झा�यानंतर ते एक �यि�तम�व चाचणी            

देखील करतात आ�ण जे�हा ते �यि�तम�व चाचणी असते त�ेहा आप�या कौश�या�या �े�ांवर सीमा             

असणाया� ��नांची �वचारणा करणेच नसते तमु�या आजबूाजचेू ��न आहेत, �चतंा��ततबे�दल          

मनो�व�ान जाणनू �या, परंतु नंतर ��न अशा �कारे मांडले जातात क� त�आपल� �यि�तम�व ओळखू               

शकतात. 

कान�गी काय �हणते ते येथे समजावनू सांगा - आप�या क�रअरम�ये यश�वी हो�यासाठ� �यि�तम�व ह�              

एक मह�वाची वै�श��ये आहे. तर, �यि�तम�व अ�तशय मह�वाचे आहे आ�ण आप�याला           

�यि�तम�वाब�दल मा�हत आहे, आ�हाला हे ल�ात ठेवा क� रोजगाराचे �यव�थापक �यि�तम�व           

पाह�याची उ�सकुता बाळगतात आ�ण येथे तो एक उदाहरण देतो. कान�गी एक उदाहरण देते आ�ण              

�हणतात क� �ययूॉक� �या मो�या �वभागीय दकुानातील रोजगारा�या �यव�थापकास असे �हणायचे आहे           

क� तो एक �व�य करणाया� मलु�ची �नय�ुती करेल जी आप�या �नेह� ि�मतहा�यानेलोका�वर �भाव             

पाडले.  

याचा अथ� काय आहे? याचा अथ� असा आहे क� �नयो�ता चांग�या सं�ेषण करणाया� उमेदवार शोधत               

आहेत, �यांना ��य�ात बरेच गुण आ�ण पा�ता अस�यापे�ा चांगले �यि�तम�व गुण आहेत. तर, वेळ              

अशी आहे क� आपण आधी तयार देखील आहात आ�ण �या ��त�ब�ंबत कर�यासाठ� आप�याकडे अशी              

�यि�तम�व आहे जी गणना केल� जाऊ शकत.े आपण आपल� �यि�तम�व कशी सधुा� शकतो? आपण              

केवळ आप�या �ाना�वारे नाह� तर आप�या �यि�तम�वात सधुारणा क� शकतो, परंतु जसे मी सां�गतले              

�या�माणे आ�ण प�र��यांनसुार आपण देखील आप�या �यि�तम�वात सधुारणा क� शकतो, तसेच           

�से�या प�ह�या मह�वा�या घटकावर चचा� क�या. 

आता, �से �हणजे काय आ�ण आपण आपले कपडे कसे �नवडले पा�हजे, हे खपू मह�वाचे आहे. �हणनूच,                

अनेक भाषणात आपण असे �हणत आहोत क� जे�हा एखाद� �य�ती मलुाखत देते त�ेहा �या �संगी               

औपचा�रकता समजनू घे�याची गरज असते त�ेहा �याने आपला पोशाख �या �संगी जुळ�वला पा�हजे. जर              

ती मलुाखत असेल तर नैस�ग�क�र�या आप�याला अशा �सेसाठ� जावे लागणार नाह� जे बया�च लोकांना              

चटुक� मा� शकेल��य�ात तु�हाला अशा पोशाखाने मलुाखत �यायची आहे जी वा�त�वकत�ेया           

अनकूुलतशेी जुळत.े आ�ण मग मा�या चेहया�वर�ल अ�भ�य�ती अ�धक चांगल� अस�याचे स�ुनि�चत           

कर�यासाठ� आपण असे केले आहे असे मला वाटते ते �हणजे अस�याचा अथ�. कप�यांसह आप�या              

केसांची शैल�, नंतर चेहया�वर�ल भाव आ�ण नंतर आपला उ�साह देखील मह�वाचा असतो. 

जे�हा आपण �यि�तम�वाब�दल बोललो आ�ण जे�हा आपण �सेब�दल बोलता त�ेहा आप�याला हे            

समजनू घेणे आव�यक आहे क� हे आपले कपडे आहेत जे आप�या पा�व�भमूीब�दल बरेच काह� सांगतात.               

आ�ण आप�या �से�या �नवडीम�ये आपल� �वतःची �नवड देखील आहे. मी काह� �संगी आपण फरक              

कसा क� शकतो याचा अथ� असा आहे. आपले कपडे खपू महाग असले पा�हजेत, परंतु �से फ�त साधेच                 

असले पा�हजे असे नाह�, पण �से सारखे �दसले पा�हजे - �से पासून एक �कारची सुंदरता आल� पा�हजे,                 
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अशा �कारचे वत�न देखील �सेमधनू ��त�ब�ंबत करावे कारण �से फ�त एक सचूकआहे. या संदभा�त मला                

असे वाटते क� �रचड� बोलेस �या�या प�ुतकात '�हाट कलर इज माय पॅरा�यटू' तो बोलतो: आपण               

आय�ुयात काय हवे आहे, कोण�या �कारचे काम करावे? आ�ण आप�याला पा�हजे ते �थान काय आहे               

आ�ण या सव� मा�यमातनू आपण बरेच काह� �य�त करणार आहात. आता या संदभा�त हे मा�हत असणे                

फार मह�वाचे आहे क� आपण �नवडले�या �सेचा पोशाख, नंतर आप�या केस �टाईलवर येतो. �हणजे              

आजकाल त�णां�माणे त�ुहाला �दसनू येईल क� लोक वेगवेग�या �कार�या शैल�चे अनसुरण करतात,            

��य�ात �या सवा�चे अनकुरण करत आहेत, �यांचे मॉडले हि�तयांशी संबं�धत आहेत आ�ण सव�च आहेत,              

परंतु जे�हा आपण मलुाखत घेता त�ेहा आप�याला हे सव� मा�हत आहे, नवीन फॅशन आ�ण ते सव�                

मह�वाचे नाह�त. या घटनेची ��त�ठा मह�वाची आहे. �हणनू, केसांची एक �कारची शैल� आहे जी              

असामा�य �दसत नाह� कारण आजकाल अशीच �व�ृी आहे क� �यातील बरेच त�ण हि�तदंतां�या             

केसां�या शैल�ंचे अनुसरण करतात. आपण इतके �दवस ल�ात ठेवले पा�हजे क� आपण एक से�ल��ट�              

नसाल, आपले �वत: चे �हा आ�णआपण हे लागू केले तर कदा�चत आप�यासाठ� चांगले केशरचना आ�ण                

आणखी एक चांगले शैल� देखील असेल. चेहया�चे भाव देखील खपू मह�वाचे आहेत. �हणनू, जे�हा              

चेहया�वर�ल भावनेने येते त�ेहा ते पहा क� आपला चेहरा बोलतो आ�ण आपले चेहरे हे एक जं�शन आहे                 

िजथे सव� भावना आहेत - ई�या�ची भावना, �ोधाची भावना, भावना �नराशा, भावना, बोलणे, सखुद              

भावना. 

तर कृपया ते आपले चेहरे पहाअ�स मग आपण ��व�ट करता �या मागा�ने, �थमच जे�हा उमेदवार               

मलुाखत खोल�त �वेश करतो त�ेहा तो ��य�ात लोकांना सांगतो क� तो कोण आहे आ�ण तो कुठून आला                 

आहे. �हणनू, आपण ��व�ट करता �या मागा�ने, आपण �या �कारे नम�कार करता, �या प�धतीने              

आपण बसता, �या मागा�ने आपण वाकता, �या मागा�ने आपण खरोखरच ल� वेधनू घेता हे सव� ��य�ात                

आप�या �यि�तम�वाचे वण�न कर�यात बरेच माग� �मळते. तर, आपणआप�या खचु�वर बसलेले आहात             

�कंवा आपण तयार आहात याब�दल आपण कसे बसलात या�वषयी आपण मलुाखत घेणार आहात आ�ण              

मलुाखत �दशनेे थोडा अडथळा आणला पा�हजे आ�ण मग आपण परत आ�यावर आपण अशा प�धतीने              

बदलले पा�हजे जे असामा�य �दसत नाह� . येथे आपण एक चेहरा असणे आव�यक आहे जे चेहरा आ�ण                 

�ामा�णकपणा �य�त क� शकणारा चेहरा असणे मह�वाचे आहे. आजकाल अशा �कार�या अनेक ��ड             

आहेत, परंतु ल�ात ठेवा क� आपण मलुाखत घेत आहात िजथे आपले �ान �य�त के�या�शवाय आपल�               

�यि�तम�व देखील मोजेल. �हणनू, आपण ग�धळ घालणे, ग�धळात पडणे, आपण शोसाठ� आला            

अस�यासारखे �दसत नाह� हे चांगले आहे, परंतु आपण यो�य मलुाखत घे�यासाठ� आला आहात असे              

�दसत.े चच�वर एकह� फटाक होऊ देऊ नका, जे�हा आपण अशा श�दां�शवाय सं�ेषण करणाया� ले�चरम�ये              

चचा� कर�त असतांना बया�च गो�ट� �शक�या आहेत �यात गैर-��यापदांवर भरपरू भर दे�यात आला आहे.              

केसांब�दल मला खूप अ�भमान असेल तर मी �हणेन क� चांगला कंघी �या, तमु�या केसांना यो�य               

काळजी �या आ�ण आपण �वशषेतः त�ण मलुां�माणेच �टकू नये. आम�याकडे द�घ� बाजनेू बन� नाह�              

कारण त�ुह� जे करता ते सव�, मा�या ��य �म�ा, �याला संदेश आला आहे तो यो�य संदेश दे�यापे�ा                 
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चांगले आहे. कप�यां�या ��ट�ने �वशषेत: प�ुषांब�दल �यांनी ठरवले पा�हजे क� ते चांग�या गुणव�ेची             

शट� प�रधान करतील - खपू महाग नसतील, परंतु नंतर बटण दाबले जाणार आहे �कंवा �ला�सक रंग पसंत                 

केला आहे. 

शट� महाग नसले तर�देखील पहा; यो�य�र�या लोहाय�ुत, यो�य �कारे धऊुन काढले जात.े सटूां�या             

�नवडीनसुार आपण �या रंगाचा �नण�य �याल त ेपहा, असामा�य असा रंग घाला. 

आजकाल बरेच रंग उपल�ध आहेत, परंतु जर आपण ने�ह� �लू रंग �कंवा गडद तप�कर� रंगाचा �कंवा �े                 

रंगाचा �यावसा�यक �दसत असले�या नैस�ग�क फायबरचे चांगले गुणव�ा �म�ण असेल तर ते नेहमीच             

चांगले असत.े परंतु नंतर जे कपडे घालायला आवडतात ते ताजे असले पा�हजे आ�ण ते यो�य र�तीने धवुावे                 

आ�ण यो�य र�तीने �व�छ केले पा�हजे, असे आप�याला वाटत असेल तर �संग आव�यक असेल तर               

संबंध ठेवा. खासक�न आ�ह� तां��क सं�थांम�ये पा�हले आहे, �वशषेतः कॅ�पस �लेसम�ट दर�यान, एक             

�कारचा �से, एक �कारचा �से, परंतु नंतर जे�हा आपण एखा�या मलुाखतीसाठ� जात असतो आ�ण              

�वत: वर आहे अशा इतर �संगी, असे पहा क� आपण एखा�या �कारचे फ�तआप�या शट� आ�ण सटू�या                 

�नवडीत न�हे तर आप�या नातसेंबंधां�या �नवडीम�ये देखील आप�या कप�या�या �नवडीम�ये सजवणे.           

चांग�या दजा�चे �म�ण असू �या. जर आपण प�टे पसंत केले तर प�टे ��ढवाद� असू देतील �यामळेु                

आप�या सटूची पतू�ता होईल आ�ण टायची ट�प बे�ट�या म�यभागी संपेल. हे आप�याला �शक�याची             

गरज असले�या काह� प�धती आहेत आ�णआप�याला आधीपासनूच �शक�याची आव�यकता आहे. �या            

साठ�, मा�या ��य �म�ांनो, आप�याला या सव� गो�ट� �शक�यासाठ� अ�त�र�त माईल जाणे आव�यक             

आहे कारण मलुाखत देणारा प�हला काय� �हणजे �वत: ला सादर कर�यायो�य बन�वणे होय जे खपू               

मह�वाचे आहे. जे�हा शजू प�ुहा येतो त�ेहा आप�याला मा�हत आहे क� आपण अशा जगात रहात आहोत                

िजथे �व�वध �कारचे पया�य आहेत, परंतु जर लोकांना �यां�या �नवडीनसुार परवानगी �दल� गेल� तर जग               

एक कठ�ण �थान बनेल आ�ण �वशषेतः मलुाखती दर�यान आप�याला लोक सापडतील �भ�न            

शै�यांसाठ� जात आ�ण कधीकधी ते खपू असामा�य अस�याचे �दसनू येऊ शकतात. �हणनूच, जे�हा             

आपण बहुतके वेळा बटू�या �नवडीसाठ� जाल त�ेहा नेहमीच चांगले असते क� आपण बटूां�या जोडीसाठ�              

जावे आ�ण �यात पॉ�लश अस�यास चांगले रंगले पा�हजे, कारण पॉ�लश केलेले बटू चांगले �दसतात.              

�डझाइनर शजूसाठ� जायचे नाह�, शजूसाठ� न जाता �यां�याकडे �नदश�नास आकार आहेत आ�ण सव�             

काह� चांगले आहे आ�ण जर शजूचे रंग काळा �कंवा तप�कर� असेल तर त ेचांगले आहे. 

आपण कोण�या �कार�या शजू �नवडणार आहात या�वषयी आप�याला खपू �वशषे से�स असणे            

आव�यक आहे. मग चेहया�वर�ल केस येतात, �हणजे मला बया�च लोकांना दाढ� कर�याची आवड असेल.              

आपण ते �मळवू शकत नाह� याब�दल कोणतीह� गो�ट नाकारल� जात नाह�, परंतु जर ती तथेे आहे तर ती                  

देखील आनंददायक �दस�यासाठ� अ�त�र�त काळजी �यावी, आप�याला मा�हत आहे, ते आप�या           

लापरवाह�चे काह� �माणात संकेत देतात. सामा�यतः दाढ� देखील कधी कधी पसंत केल� जात नाह�              

तर�स�ुधा �यास एक �कारची सजावट अस�याचे �दसत.े आप�याकडे आप�या चेहया�वर काह� केस            
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अस�यास दाढ� असेल आ�ण आप�याला ते हवे असेल, ते यो�य�र�या �छ��त अस�याचे पा�हले जाऊ              

�या. आप�याला मा�हत आहे क� बरेच लोक देखील सचुवतात आ�ण मी देखील असे सचु�वतो क� �वशषेत:                

जे त�ण �यां�या नखे आ�ण सव� ��म कर�यासाठ� अ�त�र�त काळजी घेत नाह�त. �हणनू, �यांनी              

�प�टपणे सां�गतले पा�हजे क� ते �व�छतवेर �व�वास ठेवतात �कंवा �यांना �यांची नाखनू �छ��त             

कर�याची गरज आहे �कंवा �यांना �दान करणे �कंवा �दान करणे �कंवा �यांना �दान करणे. �वेलर�               

घाल�यासाठ� आप�यापैक� अनेकांमधील एक फॅशन खरोखरच चांगल� आहे, �हणजे नेहमीच चांगले           

असते कारण जे�हा आपण दा�ग�यांचा पोशाख घालता त�ेहा आप�या सा�ा�कारापे�ा दा�ग�यांचा           

अ�धक �ास होतो. तर मग, आपण �वेलर��या �कारा�वषयी �वचार कर�याऐवजी आपला मौ�यवान वेळ             

का घालवता, जेणेक�न कोणतहे� दा�गने नसतील. परंतु �वशषेतः जर आप�याला वाटत असेल क�             

आप�याकडे काह� �काश असेल तर कोणतीह� साखळी बंड नाह�, न हार आहेत, अ�यथा आप�याला              

मा�हत आहे क� ते आप�यासाठ� एक �कारचे ओझे बनतील. त�ांनी असेह� �हटले आहे क� लोकांना �रगं                

नस�यास ते चांगले आहे, परंतु आप�या देशात अनेक लोकांना असे वाटते क� �यांनी अंग�या वाजव�या               

पा�हजेत, परंतु �यास कमीतकमी ठेवू �या. आजकाल जर आप�याकडे फॅशन ��ड �दसले तर आप�याला              

असेह� आढळेल क�, त�णांम�येह� �सनेमातील �च�पटांचे अनकुरण करणारे वेडे आहेत आ�ण �यांनी            

कधीकधी इय�र�ंज आ�ण सव� कपडे घालणे �ारंभ केले आहे - हे देखील एक संपणू� �मांक आहे. तर, �या                  

टाळ�या पा�हजेत. आता येथे एक नमनुा आहे, आपणास हे मा�हत आहे क� ��त�नधी कसे, अनभुवी               

�य�तींसाठ� आप�याला कसे वाटले पा�हजे �कंवा एं�� ले�हल जॉ�ससाठ� �यां�याकडे जात आहे            

�यां�यासाठ� ह� एक नमनुा आहे. �हणजे ते �यां�या रंगा�या �नवडीनसुार अनसुरण क� शकतात, ते              

काळा �कंवा �नळे असले पा�हजे, लाल रंग नाह�, आप�याला लाल मा�हत नाह�. तर, दोन तकु�यांचा नाईट                

�कंवा दसुरा गडद रंग, एक टाई �यास साधी नमनुा, �से डाउन �से, केसांचे केस कापले आहेत, लहान केस                  

नेहमीच चांगले असतात. �हणनू जे�हा आपण मलुाखत घेतो त�ेहा आ�हाला �वशषेतः लहान केस �यावे              

आ�ण आप�याला असे वाटते क� आप�याला प�रि�थतीची अ�याव�यकता अवलंबनू प�रि�थतीनसुार          

काह� लहान केस �कंवा जे काह� खासक�न आप�याकड े�मळू शकेल अशा पेपरसाठ� आव�यक आहे. 

आ�ण मग कधीकधी आप�याला मा�हत असते क� बहुतके लोकांना कळत नाह� क� बया�च कोलन �कंवा               

सगुंध कधीकधी आप�यापैक� बरेचांना दखुावू शकतात. �वशषेत: जे�हा आ�ह� कापडांब�दल आ�ण           

ि��यांब�दल सव� बोलतो त�ेहा �यांनी देखील �या �संगी �यानसुार कपडे घालावे आ�ण �वशषेतः             

मलुाखती�या �नवडीसाठ� जे�हा ते �यां�या पोशाखां�या �नवडीची बातमी घेतात त�ेहा �यांना ��त�ठेचा            

�कार देखील राखला पा�हजे. कंझव��ट�ह �यवसाय सटू �कंवा सौ�य रंगात नैस�ग�क �म��त फॅ��कचे             

कपडे जे �वचे�या आ�ण केसां�या रंगात असतात. आपण पणू� पोशाख घाल�यास नेहमीच चांगले होत.े              

आता ल�ात ठेवा क� मलुाखत हा एक औपचा�रक �संग आहे आ�ण शजू ठर�व�या�या बाबतीत, प�ुहा               

एकदा ते स�ुढ जतू असले पा�हजेत �याम�ये पा�लश पं�स आहेत, खपू वेदना नाह� कारण यामळेु               

आप�याला काह� वेळा अ�व�थ होऊ शकत.े हा संदेश असा आहे क� जे�हा आपण मलुाखत घेता त�ेहा                

आपण सहजपणे �दसता त�ेहा ते पहा, आपण आप�या नेहमीच �वत: ला �कट करता, �वत: �या               
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शर�रावर एक सामा�य आ�मा �वत: पे�ा चांगले असतो जेथे आपण सव� �कारचे उ�द��ट आण�याचा              

�य�न करता अपयशाकडे तर, जे�हा आपण कधीकधी बोलतो त�ेहा �तला देखील जाणवले आहे आ�ण              

समजले आहे क� जर ��ीला काह� पस� ठेव�याची गरज असेल तर. �हणनू, कृपया पस� फार मोठा �कारचा                 

पस� ठरव�याचा �नण�य �या, आ�हाला एक खपू लहान अस ू�या. 

नखे पॉ�लशचा रंग आ�ण सव� काह� ठर�व�या�या बाबतीत आपण हे स�ुनि�चत केले पा�हजे क� हे देखील                

कमीतकमी ठेव�यात आले आहे आ�ण आपण फ�त �द�श�त कर�याचा �य�न कर�त असले�या छापांचा             

�यास इशारा देऊ नये जे�हा तो दा�ग�यांचा प�ुहा येतो त�ेहा आपण वापरता �ततके सोपे बन�याचा �य�न                

क�या, आपण आभषूणांचा �कमान वापर क�या. �वशषेत: ि��यांसाठ� कानातले एक संच करेल आ�ण             

��येक बाजलूा एकापे�ा जा�त अंगठ� नाह�त. आता �से नंतर, आवाज ब�दल �वचार करणे नेहमीच              

चांगले आहे कारण आपला आवाज �हणजे आपण ��तसाद देऊ शकता आ�ण आवाज आप�या             

अ�भ�य�तीचा एक वाहक आहे. तर, जे�हा आपण एखा�या ए�स�ेसवर जात असाल त�ेहा आपण ऐकू              

शकता. तमुचा आवाज �प�ट आहे, तो वेगळा आहे आ�ण आपण बोलता �या ��येक श�दाने आप�याला               

मलुाखत देणाया� लोकांसाठ� ऐकू येत.े आपण नेहमी आप�या आवाजा�वारेह� आपला आ�म�व�वास दश�वू            

शकता आ�ण खपू वेगवान �कंवा खपूच मंद नस�यास आ�ण �या�वरोधात बरेच वाद-�ववाद होऊ शकतात              

परंतु आपणास हे मा�हत आहे क� जे�हा हे उ�चार आ�ण सव� काह� येते त�ेहा हे चांगले आहे समजावनू घेऊ                   

शकणा�या एका मानक प�धतीचे अनसुरण करा. आप�याला इतर कोण�याह� देशांम�ये अनमुत           

असले�या नम�ुयाचे अनुसरण कर�याची आव�यकता नाह�, परंतु �वशषेतः जे�हा आपण नोकर�साठ�           

जात आहात त�ेहा हे पहा क� आपण जे काह� बोलता ते ��य�ात �प�टपणे �प�ट केले जातात आ�ण इतर                  

लोकांना �प�टपणे समजले जात.े आप�याला हे �स�ध करावे लागेल क� आपण खरोखर आपला             

आ�म�व�वास �द�श�त केला आहे आ�ण यो�य आवाज घेऊन आपण क� शकता. मग नॉनवब�ल �च�हे              

आ�ण आवाज गुणधम� जे आपण आधीपासनूच नॉनवब�ल क�य�ुनकेशनवर�ल आम�या भाषणात चचा�           

केल� आहेत �कंवा श�दां�शवाय सं�ेषण कर�त आहेत परंतु ते जे�हा आपण बोलता त�ेहा आपण शांतता               

आ�ण �वराम दो�ह� �थापन करणार आहात हे पहा. 

कधीकधी आप�याला असे आढळेल क� जे�हा आपण एका �व�श�ट ��नाचे उ�र देता त�ेहा तथेे एक               

�वराम आहे �यामळेु आप�याला �ास होऊ शकतो, यामळेु आप�याला खरोखर �ास होतो परंतु ल�ात ठेवा               

क� ते ��य�ात पाहत आहेत. या लोकांना ते आपणास घेऊ इि�छतात असे नाह� क� ते आप�याला न�ट                 

कर�यासाठ� फ�त बसलेले आहेत. तर, सकारा�मक रहा आ�णआप�या नॉनवब�ल कोडचा (शांतता आ�ण             

�वराम जो येथे बरेच काह� असेल) वापर करा आ�ण, आपण एक कॉ�म�स ��प पाहू शकता जे काय� करेल;                  

जर आपण या सव� �लाइ�सकडे ल� �दले तर ते आप�यासाठ� खपू फायदेशीर ठरतील. आ�ण मगआ�ह�                

आम�या प�धती दश��व�यास आलो जे खपू मह�वाचे आहे. जे�हा आपण काह� उ�र �वचारता त�ेहा या               

�श�टाचारा�या प�धतींब�दल आपण काय बोलतो, परंतु काह�वेळा आपण मलुाखत घेणा�यांचा शोध           

घेतील कारण ते आप�यावर �नण�य घेणार आहेत कारण ते आपले पर��ण करतील, �हणनू ते ��न               

�फरव�याचा �य�न करतात �कंवा हे ��न तयार करा, �यामळेु त�ुहाला ग�धळ�यासारखे वाटू शकत.े परंतु              
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�या वेळी आप�याला आप�या �वनयशीलतचेे पालन करणे आव�यक आहे जे आपण खरोखरच लव�चक             

असाल तर ते आप�याला ��तसाद दे�यास सांगतात आ�णआपणआपले काय� दश��वणाया� प�धतीने उ�र              

देतात. आपण बोलता �या ��येक श�द �कंवा �यांनी टाकले�या ��येक श�दाने �यांना काह� �कारचे संकेत               

�मळाले आहेत. आपले काय� अतलुनीय उ�साह आ�ण आ�म�व�वासाने आप�या ��ये सादर करणार आहे             

जे भ�व�यात आ�चय�कारक काय� करणार आहेत. जर त�ुह� या सव� गो�ट�ंचा �वचार केला तर, मा�या ��य                

�म�ा! मला असे वाटते क� वेळ आल� आहे क� आपण केवळ �वचार केला जाणार नाह�, परंतु इतरां�या                 

तलुनेत आप�याला संधी �मळेल. आप�याला पढु�ल ले�चरम�ये जे�हा आपण ��नांची उ�रे कशी �यावी             

आ�ण क�ठण ��नांची कशी उ�रे �दल� जावी त�ेहा आ�ह� याब�दल बोलणार आहोत क� धैय� ह� सव�                

तयार�ची क� आहे आ�ण आपण चांगले तयार केले तर आपण करणार आहात ठ�क आहे. जगातील               

कोणतीह� गो�ट आप�याला नोकर� �मळ�व�यापासनू रोखणार नाह� परंतु आपणआपल� शै��णक पा�ता            

�द�श�त केल� आहे क� आपण संभा�य कम�चार� आहात आ�ण ते �यास शोधतआहेत, ते आपण ��य�ात                

आणत आहात आ�ण ते कसे आहेत श�य. अ�यंत �ामा�णकतनेे आ�ण बया�च काळजीपवू�क हेच श�य              

आहे, आपण हे �स�ध करणार आहात क� आपण �या �य�तीस शोधतआहात. जॉ�स भरपूर आहेत आ�ण                

�हणनूच आपणास संधी आहे, परंतु आपणास भत� करणाया�ची अपे�ा आपला आ�म�व�वास, यो�यता,            

वचनब�धता आ�ण उ�साह पातळी यां�यात संतलुन तयार करावे लागेल. 

��य �म�ांनो, आपण �या मलुाखतीत अयश�वी झालो, �या मलुाखतीतह� आपण पाहू या, याचा अथ�              

देखील आहे. ��येक मलुाखतीत आपण कधीह� �वचार क� नये क� जर आप�याला या मलुाखतीत संधी               

नसेल तर आपण यश�वी होणार नाह�, दार बंद होणार नाह�, जग एक मोठे �यासपीठ आहे आ�ण                

आप�यासाठ� �टोअरम�ये वाट पाह�या�या संधी आहेत. सकारा�मक राह�याचा �य�न करा. जे�हा           

आपण चांगले धैय� घेऊ शकता त�ेहाच आपण यश�वी होऊ शकता. खपू खपू ध�यवाद! 
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सॉ�ट ि�क�स  

(Soft Skills) 

डॉ. �बनोद �म�ा, 

मान�वक� व सामािजक �व�ान �वभाग, 

इं�डयन इंि�ट�यटू ऑफ टे�नॉलॉजी, �रक� 

�या�यान – 58 

नोकर�ची मलुाखत भाग- 2 

 

स�ुभात आ�ण सॉ�ट ि�क�स (Soft Skills) कोस�वर ऑनलाइन �या�यानांम�ये आपले �वागत आहे.            

आप�याला आठवते क� स�या आपण मलुाखतींवर चचा� कर�त आहोत आ�ण मलुाखती�या वेळी आ�ह�             

मलुाखत घेत�याब�दल अ�यंत साहसीपणे बोललो आहोत. आपण मागील �या�यानात ल�ात ठेव�यास,           

आ�ह� मलुाखतीसाठ� तयार असताना आव�यक असले�या �व�वध गो�ट�ब�दल बोललो. या �या�यानात           

आपण �व�वध ��नांब�दल बोलणार आहोत. क�पना करा क� आपण मलुाखत देणार आहात, परंतु आपण              

मलुाखत दे�यापूव� आ�ण आपण सव� �कार�या तयार� के�या आहेत, आप�या मनाला �ास देणार� गो�ट              

अशी आहे क� आपण �या ��नांची पतू�ता कराल �या ��नांचे �व�प काय असेल. 

मी तु�हाला पवू��या भाषणात सां�गतले आहे क� आ�ह� मलुाखतीसाठ� जा�यापवू�, आप�याला काह�            

तयार� कर�याची गरज आहे, आ�हाला खरंच ��न �वचारायचे आहेत. �म�ांनो, एक गो�ट जी फार              

मह�वाची आहे, आपण शार��रक���या कठोरपणे तयार आहात; तथा�प आपण आप�या �व�पावर           

आधा�रत तयार केलेले कठोर प�र�म, परंतु सवा�त मह�वाचे �हणजे आपण मलुाखतीत कसे काय� करणार              

आहात. येथे एक गो�ट �वचारात �यावी लागेल क� जे�हा मी ��नां�या �व�पा�वषयी बोलणार आहे, त�ेहा               

मी तमु�या �व�श�ट �े�ात�या ��नां�या �व�पा�वषयी बोलणार नाह�, �याऐवजी मी बोलणार आहे            

सामा�य ��नांब�दल कारण मला मा�हत आहे क� आपण सवा�नी भरपरू तयार केले आहे आ�ण आपल�               

संपणू� पा�ता ह� एक �कारची तयार� आहे जी आप�याला आप�या �वषयातील ��नांना ��तसाद दे�यात              

मदत करेल �कंवा आप�यास मदत कर�यास मदत करेल, परंतु आप�या �वषयापे�ा जा�त, काय             

आव�यक आहे आपले मलुाखत कसे सु� होईल हे जाणनू घेणे, कोण�या �कारचे ��न ठेवले जातील,               

��तसादांचे �व�प काय असेल. तर, आपण सवा�नी ��नां�या �काराब�दल वेळेपवू� �वचार केला असावा.             

आपण �वचार करता क� मलुाखत घेणारे ��न आप�याला आप�या �वषयावर क� ��त करतील? नाह�             

�बलकुल नाह�. ते बोलत असतील �कंवा ते सामा�य भागातील ��न देखील टाकतील कारण सव� भत�               

एज�सींकडे काह� मापदंड आहेत, �यां�याकडे काह� गो�ट� आहेत �या ल�ात ठेवा क� आपण �या संभा�य               

कम�चाया�कडे शोधत आहात जे आपण बनणार आहात. त�ुहाला आठवते क� त�ुह� मलुाखत घेताना �वचार              
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करत असतांना तमु�या �वतः�या मनात काह� �नि�चत पैलू देखील आहेत कारण जे�हा आ�ह� मलुाखती              

तयार कर�या�या �नयोजनावर चचा� कर�त असतो त�ेहा मलुाखत घेणा�या काह� गुणांब�दल आ�ह�            

बोललो असतो. संभा�य उमेदवारास शोधून काढणे आ�ण �यां�यापैक� काह� अखंडता, �ामा�णकपणा,           

�ामा�णकपणा, आपला संसाधना, पढुाकार, आपले नेत�ृव, आपल� संवाद�म �मता आ�ण बया�च गो�ट�            

ल�ात घेत�या तर �यापैक� काह� शोधत आहेत. परंतु या �या�यानात आ�ह� आपणास चचा� करणार              

आहोत आ�ण आपण �व�ततृ ��नांम�ये आप�याला दश��वणार आहोत. स�ुवातीस ��येक मलुाखतीची           

क�पना करा, स�ुवातीस प�र�चत हो�यासाठ� काह� ��नांसह स�ुवात करा. 

आप�याला मा�हत आहे, मी येथे जोर देतो क� मलुाखत एक ��य�ात वा�त�वक आ�ण आपणास आ�ण               

भत� करणाया� लोकांमधील समोरासमोर संवाद आहे. हे देखील एक �कारचे भाषण आहे �या�वारे             

वाता�लाप केला जातो, �या�वारे सौदे तयार होतात कारण जे�हा ते एखा�या सं�थेसाठ� एखा�या             

�य�तीची नेमणकू करणार आहेत त�ेहा ते पाहतात क� या उमेदवाराला �कंवा या �य�तीला आम�या              

सं�थेसह �क�येक वष� आ�ण �याहूनह� जा�त, �यांना हे देखील समजते क� एकदा चुक�ची �नवड              

झा�यानंतर �यांना बया�च वषा�पासनू देखील पीडा होणार आहे. �हणनूच �यांना फ�त जाग�कच नाह� तर              

�यां�यापे�ा जा�त, आपण कशा �कारे ��तसाद �दला पा�हजे या�वषयी आप�याला जाग�क असले            

पा�हजे कारण एं�� ले�हलवर आप�याला नोकर� पा�हजे असते आ�ण अथा�त, जे�हा आप�याला नोकर�             

पा�हजे असते त�ेहा आप�याला खपू न� असणे आव�यक आहे. आपणास उ�रे चांग�या�कारे माह�त             

आहेत, परंतु मी सां�गत�या�माणे ते फ�त असे उ�र नाह�त �यांचा ते वाट पाहत आहेत, �याऐवजी ते                

आपण कशा �कारे उ�र देत आहात हे देखील पहात आहेत कारण यावर बरेच अवलंबनू असते आ�ण                

��येक मलुाखत मंडळात आपणास वाण आढळतात लोक ते सव� केवळ �वषयाशी संबं�धत त� नाह�त,              

असे लोक आहेत जे आप�यास मान�सक�र�या पर��ण करणार आहेत, ते आप�या आंत�रक �मतचेी             

चाचणी घेणार आहेत आ�ण �यासाठ� आपण जे ��तसाद देत आहात ते ��तसादां�या �व�पाकडे पाहत              

आहेत. �हणनू, ��न �कार समजनू घेणे फार आव�यक आहे, कोण�या �कारचे ��न असतील कारण              

जे�हा आपण उमेदवारां�या मलुाखतीसाठ� �दले�या वेळेब�दल बोलतो त�ेहा सहसा वेळ बदलू शकतो.            

कदा�चत 20 �म�नटांसाठ� कदा�चत ते केवळ 10 �म�नटेच देतील, परंतु नंतर �या 10 �कंवा 20               

�म�नटांम�ये, कोण�या �कारचे ��न असतील. तर, ते ख�ुया ��नासारखे ��न असतील - काह� ��न              

असतील जे उघड होतील. मग खलेु ��न काय आहे, �चतंनशील ��न, लोड केलेले ��न, का�प�नक ��न,                

अ�ग�य ��न. आता, या �कारचे ��न आ�ण या सव� �कार�या ��नांचे �कार आहेत, ते ��य�ात               

आप�या काह� आंत�रक �मता, आंत�रक गुणधमा�शी (Internal qualities) संबं�धत आहेत. 

आता जे�हा ते �ारंभी खलेु ��न स�ु करतात कारण आप�याला ह� भत� एज�सी मा�हत असतात, �या                

लोकांना देखील पा�हजे असतात. आ�हाला नोक�यांची गरज आहे, पण जे�हा मलुाखत सु� होते त�ेहा ते               

��य�ात पाह�याचा �य�न करतात क� ते एक �कारचे वातावरण तयार करतात �कंवा वातावरण �यात              

आपणास आरामदायक वाटते आ�ण आप�याला आरामदायक वाट�यासाठ� ��न �वचारले जातात आ�ण           

रोजगारां�या �व�पावर अवलंबनू असं�य खलेु ��न असू शकतात. �हणनू, ��येक मलुाखतीत �वचारलेले            
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प�हले ��न आहे - आप�याब�दल थोड�यात सांगा. दसुरा ��न आहे क� ते आपले कौश�य कोण�या               

�े�ातील आहे हे �वचा� शकतात. खाल� या ��नांची उ�रे �दल� आहेत. आपण ���नवर पा�ह�यास,              

आप�याला असे ��न सापडतील जे �यांनी स�ुवातीला ठेवले आहेत. या नोकर�ब�दल आप�याला कसे             

कळले, या कामासाठ� आपण काय कर�यास �व�ृ केले, आपण या नोकर�साठ� �वतःला यो�य का              

मानता? आता, जर आपण या सव� ��नांवर ल� क� ��त केले तर आप�याला उ�रे मा�हत असतील तर                

आपण �याचे उ�र कसे �यावे हे आप�याला �मळेल. उदाहरणाथ�, जे�हा ते आप�याला आप�याब�दल             

थोड�यात सांगतात त�ेहा आपण �वत: ब�दल सांगणार असता, परंतु जे�हा आपण �वत: ब�दल             

सांगणार आहात त�ेहा आपण आपले काह� गुण, आपले काह� अनभुव आ�ण इतर ��न दश��वणार आहात.               

ते आप�या �नपणुतचेे उदाहरण �े� ठेवतात, ��येकाकडे �वतःचे �वत: चे कौश�य, शाखेची �ासं�गकता             

असेल. तर, हे सव� ��न न�क�च थोडसेे वैयि�तक ��न आहेत आ�ण या ��नांची उ�रे आपले भ�व�य                

ठरवतील. आता, आपण खरोखरच एक कला कशी उ�र देता. आप�याला असे लोक �दसतात जे              

आप�याला ��न �वचारत आहेत, ते पाहतात क� ते यो�य �य�तीची भरती करणार आहेत. तर, एक खलुा                

��न बया�च काळापय�त लांबला जाऊ शकत नाह� का? कारण जे�हा मी आप�याब�दल थोड�यात सांगतो              

त�ेहा नैस�ग�क�र�या आपण कोण आहात याब�दल आपले बोलणे, आपले गुण काय आहेत, आपला             

अनभुव काय आहे, या सव� �कारचे उ�र तथेे असतील आ�ण हे फ�त एक प�र�चत तयार करणे आहे                 

कारण मलुाखत मी आधी सां�गत�या�माणे दोन प�ांम�ये एक �कारचा भाषण आहे. हे केवळ एक              

�कारचे संभाषण नाह� तर हे एक �कारचे पर�पर सं�ेषण आहे आ�ण आ�ह� चचा� के�या�माणे आ�ण               

प�रभा�षत केले आहे क� मलुांनी आप�या आत�या खोल�म�ये �वेश क� इि�छत मलुाखत घेत�याब�दल             

चचा� के�यामळेु �यांना काह� �मळू शकेल यो�य ��तसाद. �या पढेु बंद ��न आहे. आता, बंद ��न काय                 

आहेत? बंद ��नांम�ये आप�याला आढळेल क� आप�याकडे बरेच पया�य नाह�त, िजथे आपण खलेु             

��नांम�ये बरेच वा�ये बोलू शकता, आपण उ�र देताना �व�वधता देखील आणू शकता परंतु बंद              

��नांम�ये आप�याकड ेकाह� मया�दा असतील. 

कोण�या मया�दांची? एकतर आपण होय �हणाल �कंवा आपण काह� अचकू वेळ �याल. उदाहरणाथ�, त�ुह�              

तमुचा �ॅ�यएुशन कधी पणू� केले, त�ुह� बीटेक कधी केले, त�ुहाला तमुचा �थम �यावसा�यक ��श�ण              

कोठे �मळाले, त�ुहाला डटेा �ोसे�सगं मा�हत आहे का, आप�याकडे इले��ॉ�न�सम�ये �गत पदवी आहे             

का? आता हे सव� बंद ��न आहेत. बंद का? हे असे आहे कारण आपण �दलेला ��तसाद फारच मया��दत                  

असेल. मी 2015 म�ये माझा पदवी उ�ीण� केल�. होय सर, मी 2015 म�ये के�मकल ऑनस�सह मा�या                

पदवी उ�ीण� केल� �कंवा मा�याकडे इले��ॉ�न�सम�ये पदवी आहे. याचा अथ� या�शवाय इतर कोणताह�             

उ�र असू शकतो काय? नाह�? �हणनूच हा एक बंद ��न आहे. आप�याकडे इले��ॉ�न�सम�ये कोणतीह�              

�गत पदवी आहे का? �वाभा�वकपणे, उ�र एकतर होय �कंवा नाह� असेल आ�ण मग, ��येक बंद               

��नानंतर एखादा ��न सोड�यास, कदा�चत एक फॉलो अप ��न असू शकतो. तर, फॉलो अप ��न असेल                

त�ेहा आप�याला ल�ात ठेवणे आव�यकआहे, आप�याला एकऔ�च�य देणे आव�यकआहे. उदाहरणाथ�,             
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आपण इले��ॉ�न�सम�ये पदवी घेतल� आ�ण नंतर आपण �हणाल �कंवा नंतर ते आप�याला �वचारतील             

क� आज इले��ॉ�न�स कशासाठ� उपय�ुत आहे. तर, येथे आप�याला औ�च�य देणे आव�यक आहे. 

आता �यास ��न येऊ शकतात, जे �कृतीचे �बोधन आहेत आ�ण �हणनूच आ�ह� आप�यास चौकशी              

करणाया� ��नांची उ�रे देतो. उदाहरणाथ�, आ�ण येथे ते आप�या मताची पर��ा घेणार आहेत, ते आप�या               

�ामा�णकपणाची पर��ा घेणार आहेत, ते आप�या व�ृीची चाचणी घेणार आहेत. आता, हा ��न पहा.              

माझा �व�वास आहे क� �व�या�या�ना राजकारणात भाग घे�याची परवानगी �दल� पा�हजे. रा�य आ�ण             

क� �शा�सत राजकारणात याचा समावेश असावा असे आपणास वाटते? आता येथे �दलेला उ�र आप�या             

�वत: �या मते असेल आ�ण आपण �वत: ला मत देत असता, यपूीएससी �कंवा रा�य सरकार� सेवा                

पर��ेत �कंवा इतर काह� सेवांम�ये मलुाखत असो �कंवा मलुाखत असो वा नसो समजा एखा�या              

इंिजनीअ�रगंची पर��ा �या, आता या ��नांची उ�रे आप�या यो�यतचेी तपासणी करावीत, तमु�या            

मतचेी पर��ा �यावी कारण त�ुहाला मा�हत आहे क� हे एक �य�तीचे मत आहे आ�ण जे�हा ते �यां�या                 

सं�थेम�ये एखाद� �य�ती घेणार आहेत, त�ेहा ते ��य�ात ते पाहतील क� हे �य�ती तयार क� शकेल, हा                 

माणसू एक नवीन फरक आणू शकतो आ�ण जो फरक आणतो तो �या�या मते असेल. तर, या ��नाचे                 

उ�र काय असेल? माझा �व�वास आहे क� �व�या�या�ना राजकारणात भाग घे�याची परवानगी �दल�             

पा�हजे. आपण मा�या �ानाचे उ�र देऊ शकता. सर, माझा असा �व�वास आहे क�, होय, �व�या�या�ने               

राजकारणात भाग घेतला पा�हजे आ�ण भ�व�यात �यां�या कार�कद�त �यांना मदत होणार आहे कारण             

आज आप�या सवा�ना हे �दसनू येते क� आ�हाला चांग�या ने�यांची गरज आहे आ�ण जर �व�याथ� हे                

समजनू घेऊ शकतील आ�ण नेत�ृव �यां�या शाळेतनू �कंवा महा�व�यालयीन यगुात ते चांगले �दसतील             

आ�ण ते सं�थेम�ये बदल आणू शकतात. तर, आपले उ�र खपू यो�यतनेे मोजले पा�हजेत. �या पढेु               

�चतंनशील ��न आहेत. प�ुहा येथे ते आप�या तक� श�तीचे पर��ण करणार आहेत, जे आप�या लॉिजकल              

प�धतीची चाचणी घेणार आहेत, जे आपण पहात असले�या �य�तीला कसे पुढे �दसावे, आपण कसे देऊ               

शकता, याचे उ�र समायोिजत क� पाहणार आहात. 

उदाहरणाथ�, जर ते �हणतात - मी खरोखरच �वचार कर�त आहे क� आपण बरेच आयआयट� आ�ण               

आयआयएम उघड�या आहेत? आता क�पना करा क� असा ��न आहे, उ�र काय असेल? उ�रे बदलू               

शकतात. समजा, जर ते मला �वचारले गेले तर मी उ�र देऊ शकतो क� आयआयट� आ�ण आयआयएम                

उघडणे हा एक चांगला पया�य आहे, परंतु ��न असा आहे क� गुणव�ेची गुणव�ा खराब होणार नाह� कारण                 

आप�याकडे इतके सारे सं�था, इतके सारे �ी�मयर सं�था असतील तर अथा�त, यो�य सद�यांना, यो�य              

�ा�यापकांना शोधणे फार कठ�ण जाईलआ�णआजकाल तथेे पा�ह�या जाणा-या �ंचचा काळ येऊ शकेल.              

आता, कुणीतर� असेह� �हणू शकेल - नाह�, मी या �ि�टकोना�व��ध आहे कारण मला �व�वास आहे क�                

जर चांग�या शै��णक सं�थांची सं�या असेल तरच केवळ �व�या�या�साठ�च न�हे तर �ा�यापकांना,            

सद�यांनादेखील कठ�ण होईल. ते काह� महान करत आहेत. कुणीतर� असेह� �हणू शकते क� सं�येम�ये              

बरेच काह� अस�यास आपण चांगल� गुणव�ा �मळ�व�याचा �वचार क� शकत नाह�. मला असे �हणायचे              

आहे क� अशा प�रि�थतीत उ�रे वेग�या असू शकतात आ�ण इथे मला ह�ी आकृतीची आठवण क�न               
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�दल� आहे आ�ण आपणा सवा�ना हे मा�हत आहे क� जे�हा आंधळे लोकांचे एक गट, �यांना ह�ी कशी होती                  

याब�दल �वचारले होते कारण ते न�हते पाह�यास स�म होते आ�ण �यांना फ�त �यां�या संपका��या              

मदतीने जाणता आले, �यां�या सवा�नाच वेगवेग�या उ�रे हो�या. �हणनू, जे�हा आ�हाला �चतंनशील            

��न �वचारले जातात त�ेहा उ�रे �भ�न असू शकतात. �हणजे, आपण साव�ज�नक �े�ातील कंप�यांना             

पणू�पणे खाजगी बनवू इि�छत आहात. प�ुहा आम�याकडे एक ��न आहे. आप�याला असे वाटते क� सव�               

सं�था, सव� सरकार� एज�सींचा खाजगीकरण करणे आव�यक आहे? प�ुहा, जे�हा आपण या ��नाचे उ�र              

देता त�ेहा उ�र एकतर सकारा�मक �कंवा नकारा�मक असू शकत,े परंतु आप�याला काह� �नि�चतपणा             

असणे आव�यक आहे. �हणनू, जे�हा एक �चतंनशील ��न �वचारला जातो त�ेहा आपण केवळ �या              

�य�तीचा मतच नाह� तर आपण तपासत आहोत, परंतु �य�ती कशा �कारे पढेु आहे हे पाहणे तसेच                

�य�ती वेळे�या आधी �वचार कसा क� शकतो हे पाहणे आहे. पढेु लोड केलेले ��न येतात. 

आता, श�दाने लोड केलेला ��न हा एक ��न आहे जेथे मलुाखतदार �कंवा भत�कता� कुठेतर� प�पाती               

अस�याचे �दसनू येत.े उदाहरणाथ�, जर ��न असा असेल ----- प�ह�या सेमे�टर नंतर तमुचा जीपीए खपू               

कमी झाला आहे, तर त�ुह� हे कसे �स�ध करता? याचा अथ�, �य�ती �कंवा मलुाखतकार, तो आप�याम�ये                

एक �टु� अस�याचे पाह�यासाठ� �य�न करतो. प�ुहा एक ��न असू शकतो. आपणास असे वाटते क�               

धा�म�क �ववादांचे �ठकाण साव�ज�नक उ�यानांम�ये �पांत�रत केले जावे? लोड केले�या ��नाम�ये,           

��नकता� �कंवा मलुाखतकार आपला �वतःचा �वचार करतो आ�ण आपण कशा �कारे ��त��या देत             

आहात, आपण कशी ��तसाद देणार आहात ते पणू�पणे आपल� जबाबदार� आहे. मा�या ��य �म�ांनो,              

कदा�चत बया�च ��नांची उ�रे असू शकतात, परंतु हे केवळ ��नच नाह�त तर हे उ�र मह�वाचे आहेत                

आ�ण जे�हा आपण उ�र देता त�ेहा कोणतहे� उ�र चांगले �कंवा वाईट नसते परंतु नंतर आपण कसे                

आहात काय होणार आहे, भाषचेे काय होईल, काय �ि�टकोन असेल, �ेझ�टेशन काय असेल, उ�र देताना               

आपण कसे कराल, आपले गैर-मौ�खक वत�न काय असेल, हे सव� गो�ट� �यांना ठरव�यापय�त द�घ� मागा�ने               

जातात यो�य उमेदवार �कंवा यो�य कम�चार� आहेत �याची �यांना अपे�ा आहे. �हणनूच, आपले उ�र              

खपू ता�क� क असले पा�हजे, ते फार �या�य असले पा�हजे, �याचा केवळ स�याचा एक घटक असणे               

आव�यक आहे, परंतु एक घटक देखील िजथे बरेच तक� आहे. पढेु hypothetical ��न येतात. आता जे�हा                

आपण कोण�याह� सं�थेम�ये, सं�थेत, कंपनीम�ये काम करता त�ेहा आप�याला प�रि�थतीत जे काह�            

सापडले ते बदलत रहा. कधीकधी आप�ी येऊ शकतात. ��य�ात सीट �कंवा पो�टम�ये असणारा �य�ती              

�हणनू �याने �नण�य �यावा लागतो. मी या कोस��या स�ुवातीपासनू सांगत आहे क� सव� सं�ेषणे शवेट�               

काह� �नण�य घेतात. �हणनू, आपण म�ुय काय�कार� अ�धकार� �हणनू, आपण �यव�थापक �हणनू,            

�शासक �हणून, सं�थाना�या ग�धळात पडलेला माणूस �हणून आपण अशा प�रि�थतीत �नण�य �यावा            

लागतो. आपणास असे �हणायचे आहे क� �र�ूटस�ना अवां�छत प�रि�थती कशी पहावी हे पाहू इि�छत,े हा               

उमेदवार ��त��या देईल आ�ण �हणनूच �यांनी hypothetical ��न ठेवले आहेत. 

उदाहरणाथ�, असंत�ुट कम�चा-यांचे समूह �यां�या अयो�य मागणीमळेु कंपनीची मालम�ा हानी क�           

इि�छत अस�यास आपण काय कराल? आता तझुे उ�र काय असेल? �हणजे त�ुहाला मा�हत आहे क�               
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अशा �कारचे पढुाकार, कम�चाया��वारे अशा �कारचे ��त��या कधीकधी घडू शकत,े परंतु आपण �शासक             

�हणनू, मालक �हणून, नेता �हणनू त�ुह� हे थांबव�यासाठ� काय कराल? एक गंभीर �ण आ�ण              

आप�याला काह� �नण�य �यावा लागेल. �यासाठ� आपण �ती�ा क� शकत नाह� कारण गो�ट� आणखी              

वाईट होऊ शकतात, गो�ट� वाईट होऊ शकतात. �हणनू, ते आपल� उपि�थती काय आहेत ते तपास�याचा               

�य�न कर�त आहेत. आप�या कम�चाया�ना कंपनी�या मालम�ेचा गैरवापर झा�यास आपण काह� कसे            

��त��या �याल? आपण प�रि�थती कशी हाताळाल? याचा अथ� असा आहे क� हा प�ुहा एक ��न आ�ण                

उ�रे असू शकतो, कदा�चत �भ�न असू शकेल. मी असे �हणू शकतो क� �तसर� डोळा आहे. �हणजे बहुतके                 

सं�थांना सीसीट��ह� कॅमेरे पहायला �मळतात. आता ��न असा आहे क� त�ुह� कसे ��तसाद �याल?              

कधीकधी काह� लोक असे सांगू शकतात क� एखा�या �व�श�ट कम�चा-यांना सं�थेची संप�ी न�ट             

कर�याचा �य�न करणाया� �य�तीब�दल मला कळले असेल तर कदा�चत मी �याला �थम मनाने             

बोल�यास �कंवा कदा�चत नस�यास मी �या�याशी बोलू शकेन कारण स�ुवातीला आ�ह� सवा�नी एक             

�कारचा संवाद कर�याचा �य�न केला आहे, आ�ह� प�रि�थती समजनू घे�याचा �य�न करतो, सम�या             

कुठे आहे हे आ�ह� जाणनू घे�याचा �य�न करतो आ�ण जोपय�त आप�याला सम�या मा�हत नाह�              

तोपय�त आपण समाधान शोधू शकत नाह�. तर, आपण �यां�याशी स�ुवातीलाच बोलू शकता, परंतु जर              

गो�ट� हाता�या बाहेर गे�या असतील तर आपण काह� कारवाई क� शकता यात शंका नाह�. �हणनू,               

��येक �य�तीचे उ�र �भ�न असेल आ�ण आपण घेतले�या �नण�या�या ��त��याचे पढुाकार, कारण            

कालांतराने काह� लोक असे करणार आहेत. आपण आता ��येक पहात आहात आ�ण नंतर व�ृप�ांम�ये              

बया�च गो�ट�ं�या नकुसानीब�दल बात�या आहेत, आपण कोणती कारवाई क� शकता हे आप�याला            

मा�हती आहे. हे कसे? आपणास सं�था�मक मालम�ेची हानी नको आहे का? आपण हे देखील इतर               

लोकांना �ास देऊ नये असे आप�याला नको. तर, अशा घटनेत त�ुह� काय कराल? मला असे �हणायचे                

आहे क� आप�याकडे आपले �वतःचे उ�र असू शकतात कारण आपण सव� यो�य �य�ती आहात, हुशार               

आहात. आप�याकडे आपले उ�र असू शकतात, परंतु नंतर मी फ�त आप�याला हे सांगत आहे क� ह�                

कदा�चत �कृतीची �कृती आहे, आपण �यांचे उ�र दे�यापवू� आप�या उ�रांचे चांगले वजन करा. पढुचा              

��न अ�ग�य आहे. कधीकधी आप�याला काह� ��न �कंवा भत� करणारे लोक �दसतात क� आपण �कती               

��मत आहात हे पाह�यासाठ� �य�न केले आहे, आपण एखा�या �व�श�ट नोकर�कडे �कती इ�छुक             

आहात. कधीकधी �यांना हेह� जाणनू �यायचे आहे क� काह� गंभीर घडामोडी घेत�यास आपण काह� डी�या               

बाजनेू आहोतक�पना, काह� �नण�य �कंवा नाह�. 

उदाहरणाथ�, जर असा ��न असेल तर - आम�या ��त�ठेचा संबंध आहे तोपय�त आमची कंपनी सव��म               

आहे असे आप�याला वाटत नाह� का? आता जर असा ��न असेल तर तो मला �दला जातो आ�ण मला                  

नोकर� �मळवायची असेल तर मला नैस�ग�क�र�या नोकर� �मळावी �हणनू मी �नि�चतपणे सांगेन क�             

माझे �ान संबं�धत आहे, आप�या कंपनीची ��त�ठा खपू चांगले आहे आ�ण �हणनूच मला येथे एक पद                

हवे आहे, मला येथे नोकर� �मळवायची आहे कारण मा�या सं�थेसाठ� माझी भरती हो�याची गव� असेल.               

जे�हा मला माझी नोकर�ची इ�छा असते त�ेहा मला उ�र देऊ नका, जे ��य �म� �य�ययआणू शकतात,                 
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ते �नरथ�क होऊ शकतात, जे �नय�ुत हो�याची आपल� संधी अवरो�धत क� शकतात. �यां�या कंपनीने              

चांगल� ��त�ठा अस�याचे सांगून �यां�याबरोबर जा�यात कोणतीह� हानी नाह�. पढु�ल ��न हा आहे -              

आप�याला वाटते क� कंपनीला बाजारपेठेतील अडथ�या�या वेळी लोकांना छळ�यासाठ� म�ुत असावे?           

आता हा एक ��न आहे जो न�क�च एक अ�ग�य ��न आहे, परंतु नंतर येथे नै�तकतचेा ��न देखील                 

�च�ंतत आहे. माझा असा अथ� असा आहे क� जर यासारखे ��न मला �दले गेले तर माझे उ�र असे असेल -                    

सर तु�ह� बया�च वेळा बरोबर आहात क� बाजारातील अडथळे आहेत, परंतु नंतर या सं�थे�या कम�चाया�नो,               

आप�या सवा�नाच या माक� टम�ये अडथळा आणणे आव�यक आहे. जर आपण काह� लोकांना भत� केल�              

असेल तर संकटा�या वेळी लोकांना छळ�यासाठ� कदा�चत नै�तक नाह�. आ�ह� स�ुवातीपासनूच �शकत            

आहोत, एक��तपणे एक� होतो, एक� येतो. �हणनू, अशा ��नांची उ�रे देताना आपण �हणू शकता क�               

आ�ह� कम�चाया�ची एक बैठक कॉल क� शकतो आ�णआ�ह� आम�या दःुखांना सामोरे जाऊ शकतो आ�ण               

आ�ह� �यांचे ��तसाद �मळवू शकतो कारण आजआपण बडुलो तर आपण सव�जण बडुतील. आजआपण               

चमकलो तर आपण सव�जण चमकू. आप�याला हा �ास सहन करावा लागतो, आप�याला या संकटातनू              

बचाव करावा लागतो, आपण आप�याकडून काय चांगले करावे आ�ण आप�याकडून काह� �माणात            

ब�लदान केले तर आपण ते कर�यास तयार आहोत. याचा अथ� असा आहे क� तो फ�त अचकू उ�रच नाह�,                  

तर उ�र देखील आहे जे नै�तक �वभाग, कम�चाया��या तसेच नै�तक बाबींचा �वचार करते. या              

��ना�य�त�र�त, मला असे �हणायचे आहे क� हे काह� ��न आहेत �यांना स�ुवातीला �वचारले जाऊ              

शकते आ�ण जे�हा आपण �यांना संत�ुट केले कारण आप�याला मा�हत आहे क� आ�ह� असे �हणत               

आहोत क� सं�ेषणाम�ये, एक संबंध तयार केला जात आहे आ�ण जे�हा एक संबंध तयार केला जातो, त�ेहा                 

आ�ह� भरती करणाया��माणे अ�धक रस �या आ�ण जे�हा आप�याला अ�धक रस वाटतो त�ेहा आ�ह�              

अनभुवा�वषयी ��न �वचा� लागतो कारण अखेर�स आप�याला उमेदवाराम�ये �कंवा कम�चाया�त रस           

असतो. तर मग आ�ह� अनभुवांब�दल ��न �वचा� लागतो. 

उदाहरणाथ�, येथे काह� ��न आहेत जे या फ��डशी संबं�धत आहेत. अ�धक अनभुव आ�ण यश �मळवणारे               

उमेदवार असतात त�ेहा आ�ह� आप�याला का नोकर� करावी? याचा अथ� असा आहे क� हा एक अ�तशय                

सरळ ��न आहे आ�ण आप�याला उ�र देणे आव�यक आहे आ�ण जे�हा आपण उ�र देता त�ेहा               

आप�याला आप�या �वत: �या गुणव�ेब�दल बोलणे आव�यक आहे, आपण �नि�चतपणे सर �हणावे            

लागेल, आपण मला भा�याने घेऊ शकता कारण मी एक संभा�य उमेदवार आहे �याची आपण अपे�ा               

कर�त आहात . मा�याकडे �या कंपनीची अपे�ा आहे ते मा�याकडे आहेत आ�ण मला वाटते क� मी                

�नय�ुत आहे तर मी आप�या अपे�ा पणू� क� शकेन. आता, दसुरा ��न असा असू शकतो - आप�या                 

रे�यमुमधनू, असे �दसते क� आपण वारंवार आपले काम बदलता. �व�श�ट कारण? आता काह�ह� कारण              

असू शकत,े परंतु कोणतीह� सं�था आठवत नाह� �कंवा भत� करणारा कोणताह� कारण इि�छत नाह�.              

जे�हा तु�ह� �हणाल क� मा�या बॉसबरोबर माझे फार चांगले मत न�हते. �हणनू, आपण �यांचे उ�र               

दे�यापवू� आप�या उ�र तपासा �कंवा आपण नेहमीच असे �हणू शकता क� मी नोकर� बदलल� आहे परंतु                

काह� वैयि�तक कारण आहेत. मा�या सव� कम�चाया�शी माझे खूप चांगले संबंध आहेत जे मी आजह�               
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�टकवनू ठेवत आहे आ�ण मला वाटते क� माझा अनभुव मला मदत करेल, माझा अनभुव मला आप�या                

सं�थेम�ये अ�धक सुलभतनेे काय� कर�यास बळ देईल. आप�या मागील नोकर�म�ये आपले सवा�त            

सं�मरणीय अनभुव काय होत?े मग, त�ुह� जे उ�र �याल तचे त�ुह� �हणू शकता. आपण काय�संघाम�ये               

काय� करणे �कंवा ते सव�काह� करणे पसंत क� इि�छता? आता हा एक ��न आहे जो अ�तशय समप�क                 

आहे, जो आज फारच समप�क आहे. कम�चार� एकटे काम क� इि�छत नाह�. तर, अशा ��नाचे उ�र �या,                 

आपण �हणू शकता क�, लोक अलगावम�ये काय� क� शकतात, परंतु काय�संघांम�ये काय� करणे नेहमीच              

फायदे असतात आ�ण हे फायदे आ�ह� वेळ वाचवू शकतो, आ�ह� नातसेंबंध तयार क� शकतो आ�ण               

संकटाम�ये चांगले समाधान शोधू शकतो. जर आपण �वचार करत असाल क� ते सामा�य �कृ�तचे ��न               

आ�ण वयोगटा�या अनभुवांचे ��न देखील �वचा� शकतात, परंतु काह�वेळा ते आप�याला           

ठोठाव�यासाठ� �कंवा फ�त आप�याला लाज�व�यासाठ� ��न �वचारतात. तू कधीकधी काय केलेस, हे            

देवापे�ा चांगले झाले असते असा ��न �वचारला जाऊ शकत नाह� कारण जे�हा आपण या ��नाचे उ�र                

देणार आहात त�ेहा आप�याला असे वाटते क� आपण न�क�च जे काह� मागा�ने धोकादायक आहे.              

आतापासनू 5 वषा�नंतर आपण �वत: ला कोठे पाहू शकता? अनेक उ�साह� लोक �हणतील सर, मी �वत:                

ला आप�या ि�थतीत पाहू इि�छतो, परंतु ते यो�य उ�र नाह�. जे�हा आपण अशा ��नाचे उ�र देता त�ेहा                 

अ�यंत �वन� राहणे आव�यकआहे आ�णआपण �हणू शकता क� मी कठोर प�र�म करेल कारण मी एक                 

मेहनती �य�ती आहे आ�ण मा�या अनभुवामळेु, मा�या कामामळेु, मा�या कामामळेु पढुाकार घेताना            

मला वाटते क� मला यो�य ि�थती �मळेल. समजा आप�या बॉसने कामाशी असंतोष दश��वला आहे, तर               

आपण कसा ��त��या देता? प�ुहा हा ��न ते पाह�याचा �य�न करतात क� ते त�ुहाला घेऊन जात                

आहेत, तमुचे काय� कशाचे होईल? आपण खपू आ�मकआहात काय, आपण फ�त एकटे जा�याचा �वचार               

करत आहात �कंवा आपण जे काह� करता ते आपण �वचार करता ते फ�त मह�वाचे आहे का? नाह�,                 

�हणनू या ��नाचे उ�र प�ुहा आप�याला अ�यंत �वन� असले पा�हजे. आपण सामील झा�यानंतर             

लवकरच परदेशी असाइनम�ट घे�यास तयार आहात का? आता येथे हा ��न उ�र दे�याची वाट पाहत               

नाह�, परंतु ��येक वेळी ल�ात ठेवा आ�ण नंतर आप�याला अशा �कारे ��तसाद �यावा लागेल. न�क�च               

सर, मला परदेशी असाईनम�ट �यायला आवडले. खरं तर मा�यासाठ� अशा सं�थेबरोबर काम करणे खपू              

रोमांचक असेल िजथे मी वेगवेग�या सं�कृती, वेगवेग�या रा��े आ�ण वेगवेग�या भाषांतील लोकांबरोबर            

काम करणार� अनेक गो�ट� �शकू शकू. तर, आपण सकारा�मक असणे आव�यक आहे. जीवन आ�ण              

नोकर� या दोघांम�येह� प�ुट�करण खपूच काय� करत,े हे आ�चय�कारक, सकारा�मक काय� करत.े चकु�चा             

डटेा परुवठा करणाया� सहकाया�ने आपण कसे काय� कराल? आता, हा एक ��न आहे िजथे आपण उ�र                

�याल. �हणनू, आप�याला उ�र देणे आव�यकआहे - माझा सहकार� / �पध�क आजकाल काय करतआहे                

हे जाणनू घे�यासाठ� मी �व�वध ��ोतांकडून स�या�पत कर�याचा �य�न क� इतर लोकांना �यांचे �कंवा              

�यां�या �करणांचे स�यापन केले जात आहे हे देखील समज�या�शवाय ते स�या�पत करणे कठ�ण नाह�.              

प�ुहा, काह� वैयि�तक ��न असू शकतात �यांना आपण नेहमी �वचारले पा�हजे क� �यांनी �वचा� नये               

आ�ण अशा�कारचा ��न ताकद, दबु�लता ब�दलआहे. मी असे �हणतआहे क� जर ��न ताकद असेल तर                 

आप�याला सकारा�मक असणे आव�यक आहे. आपण आप�याकडे असले�या साम�या�ब�दल बोलता.          
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जर �यांनी आप�याला कमकुवतपणाब�दल ��न �वचारला असेल तर आप�या कमतरता अशा �कारे            

सादर करा क� दबु�लता देखील एक गुणधम� बनत.े उदाहरणाथ�, जर अश�तपणाब�दल असा ��न             

�वचारला गेला तर त�ुह� नेहमी �हणाल क� सर मी कठोर प�र�म करत आहे आ�ण मी मा�या कामावर                 

पणू��व आणत नाह� तोपय�त मला समाधानी वाटत नाह�. मला कधीकधी शार��रक�र�या दःुख सहन करावे              

लागत,े परंतु मा�यासाठ� काय� अ�धक मह�वाचे आहे. आता, त�ुह� तमु�या कमजोर�ब�दल बोलत            

आहात, पण मग त�ुह� तमु�या गुणव�ेब�दल बोलत आहात. आता, ��न असावा - आपण म�य घेत               

आहात का? आता हा ��न कोणालाह� आवडला नाह�, परंतु नंतर लप�व�यासारखे काह� नाह� कारण              

आपण अ�कोहोल घेत नाह� हे आप�याला ठाऊक आहे, आपण �हणू शकाल क� मी अ�कोहोल घेत नाह�                

�कंवा आपण �हणू शकता - मी एक ट�टोटलर आहे, ठ�क आहे आ�ण जर आपण प�ुहा तपासा आपण                 

काह�तर� लप�व�याचा �य�न क� शकता, परंतु आपण असे �हणू शकता - अधनूमधनू मी घेतो, परंतु मी                

सवय करत नाह�. प�ुहा, एक ��न असू शकतो - जर आपण �नवडले गेला नाह� तर? आता प�ुहा हा ��न                   

एक अ�तशय धोकादायक ��न आहे आ�ण आपण सकारा�मक असणे आव�यक आहे. मी            

सां�गत�या�माणे आपण असे �हणू शकता क� मला असे वाटते क� उ�रांसह आ�ण �मतसेह, पदवी              

आ�ण आव�यकतनेसुार, आपल� भरती एज�सी पुढे वाट पाहत आहेत असे मला वाटते क� मी खपू               

आशावाद� आहे, परंतु जर मी �नवडले गेलो नाह� तर मी मा�या चकुा, सधुारणा क� आ�ण �शक�याचा                

�य�न क�. मी कधीह� प�ुट�करण सह तडजोड कर�याचा अथ� असा नाह�. आपण आशावाद� असणे              

आव�यक आहे, आपण संपणू� सकारा�मक असणे आव�यक आहे. 

कधीकधी ते पैशाब�दल ��न �वचा� शकतात. आपण नेहमी पैशांचा खलुासा कर�त नाह� आ�ण प�ुहा              

तक� संगत असणे आव�यक आहे आ�ण आपण असे �हणू शकता क� आपण जा�हरातीतील वेतन             

प�दतीचा उ�लेख आधीच केला आहे आ�ण मला वाटते क� मा�या पा�तनेसुार आ�ण मलुाखतीत माझा              

काय��दश�न, सं�थे�या �नयमानुसार, आव�यकतनेसुार ठेवले जाईल. जीवनातील पैशाचे मह�व आपण          

कसे रेट करता? आपण नेहमी प�ुहा उ�र देऊ शकता - "पैशांम�ये मह�व आहे यात शंका नाह�, परंतु                 

एक�या पैशाची आव�यकता नाह�. पैशांची गरज आप�या गरजा पणू� करत,े परंतु आव�यकता केवळ             

मौ��क नसत,े गरजा केवळ भौ�तकवाद� नसतात. जे�हा आपण उ�र देता त�ेहा आप�याला खपू हुशार              

असणे आव�यक आहे. 

छंद, ब�हगा�मी ��याकलाप आ�ण या ��नांम�ये आपण काय उ�र देऊ शकता �यावर देखील ��न असू               

शकतात. त�ुह� सव� हुशार आहात, मा�या ��य �म�ांनो. तर, याब�दल कोणतीह� सम�या नाह�. मग              

सामा�य जाग�कता ब�दल ��न असू शकतात, ते आप�या आसपास घडणाया� एखा�या गो�ट��वषयी,            

एखा�या �व�श�ट सं�थे�वारे �कंवा आपण जेथे अज� केला आहे �या सं�थे�वारे नवीन उ�पादनाब�दल             

काह�तर� बोलू शकतात. कधीकधी ते परमाणु धोरणाब�दल ��न देखील �वचा� शकतात, ते            

रा�सीकरणा�वषयी देखील बोलू शकतात जे फार मह�वाचे आहे. आता, �यांनी जो ��न �वचारला आहे,              

�याला काय उ�र �यायचे हे जाणनू घेणे अ�यंत मह�वाचे आहे. याब�दल ��न देखील असू शकतात -                

आजकाल असे �दसते क� लोक सं�था�मक मालम�ांचा गैरवापर करत आहेत. आता, येथे आपण कसे              
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नै�तक आहोत आ�ण आपण कसे ��तसाद �याल ते पाहणार आहेत. ते फार मह�वाचे आहे. काह� ��न                

आहेत जे आप�याला नेहमी �वचारतात असे ��न टाळावे लागतील. 

उदाहरणाथ�, कोणीतर� आप�याब�दल बोलत आहे �कंवा आप�याला ��न �वचारत आहे - आपण            

घट�फोट केला आहे, �वभ�त आहात, आप�याकडे �वत: चे घर आहे, म�हला उमेदवारांना कोणीतर�             

�वचारले आहे क� आपले �थम नाव काय आहे, मला वाटते क� या ��नाऐवजी ह�त�ेप आहेत आ�ण                

आप�याला �यांचे संर�ण कसे करावे हे समजनू घेणे आव�यकआहे. गरजांवर ��त��या न देणे, परंतु जर                

आप�याला असे वाटते क� या ��नाचे उ�र अ�यंत तक� श�ुधपणे �दले पा�हजे, तर आपले धा�म�क �ाधा�य               

काय आहे. जर �यांनी मला �वचारले तर माझे उ�र असेल - मी मानवतवेर �व�वास ठेवतो. मानवजाती�या                

�पात धम� मह�वाचे नाह�. तु घराचा मालक आहेस का? त�ुह� भा�याने घेतले�या घरात राहाल का?               

आपण असे �हणू शकता - "मी आतापय�त �या सं�थेसाठ� काम केले आहे �या सं�थे�वारे �दान केले�या                

�नवास�थानात रहात आहे आ�ण मला समजते क� आप�या सं�थेम�ये देखील ह� स�ुवधा आहे आ�ण जर               

मला वाटत असेल आ�ण मा�याकडे �मता असेल तर, मला वाटते क� माझे �वतःचे घर असेल ''. मला                 

असे �हणायचे आहे क� आपण सकारा�मक राहणे आव�यक आहे आ�ण येथे मी सकारा�मक �वचारांवर              

भाषणात मी काय बोलले आहे ते ल�ात ठेवू शकता. आता, ��नांचे �कार ओळखणे, ��नांचे �व�प               

मा�हत असणे आ�ण आपण अपे�ा केल� असेल �कंवा आप�याकडे नस�यास, आपण ह� ��न �वचारात              

घे�याची वेळ आल� आहे. आता काह� �टपा आहेत जे मी त�ुहाला देऊ इि�छतो. मलुाखत घे�यापवू� आपण                

काय करावे आ�ण मलुाखत दर�यान आपण काय करावे आ�ण मलुाखतानंतर आपण काय करावे? मला              

असे �हणायचे आहे क� काह� गो�ट� मह�वा�या आहेत आ�ण मागील �या�यानात, आ�ह� पोशाख, नंतर              

आपले केस, आपले मेक-अप जे काह� सां�गतले �याब�दल आ�ह� बोललो. �हणनू, आपण प�रधान             

करणाया� �सेची �नवड करा. आता ह� �नवड फार मह�वाची आहे. कधीकधी लोकांना समजत नाह� क�               

�यांनी कोणते कपडे घालावेत. �हणनू, आरामदायक कपडे घाला, बया�च वेळा सौ�य रंग �नवडा. याची              

खा�ी क�न �या क� जर� ते महाग नसले तर� ते चांगले आहेत. आपणआप�या मलुाखतीसाठ� जा�यापवू�                

आप�या ज�ुया पोशाखां�वषयी फारच मोहक होऊ नका, आपण एक नवीन जोडी खरेद� कर�यासाठ� जा.  

आप�या शजू पॉ�लश आहेत आ�ण औपचा�रक आहेत याची खा�ी करा. आप�याकडे सव� �कार�या             

�शंसाप�े स�ज आहेत आ�ण ते �माने ठेव�या जात आहेत. आपणास तपासणी करावी लागेल आ�ण              

नेहमीच स�ला �दला जातो क� आपणास आप�या मलुाखतीपवू� �हणायचे आहे, �हणजे 1 म�ह�यांपवू� 2              

म�ह�यांपवू�, मला मा�हत नाह� क� त�ुह� खपू सावध आहात. तर, आपण वत�मानप� वाचतआहात, परंतु               

आपण वाचत असलात तर� याची अपे�ा करा, �या गो�ट� खपू �च�लतआहेत �या गो�ट�ची अपे�ा करा,                

सामा�य ��न आ�ण सव� बाबतीत मला कोणते ��न �वचारले जाऊ शकतात आ�ण जर आप�याला खपू               

चांगले केस �मळाले असतील तर, खपू चांगला कंघी आहे. मा�या ��य �म�ांनो, मी त�ुहाला सांगू इि�छतो                

क� आपण पा� आहात, परंतु जर आपण ��नांब�दलआधीच आगाऊ योजना आखल� असेलआ�णआपण               

चांगल� अपे�ा केल� असेल तर आप�याला मलुाखत करावी लागेल. वेळ आला आहे क� आपण एखा�या               

मलुाखतीत काम�गर� करणे आ�ण यश �मळवणे ह� काम�गर�वर आधा�रत आहे. आप�याला या �णी             
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माणसू नायक बनणे आव�यक आहे, आ�ण मलुाखती�या �दवशीह� काह� गो�ट� बनव�या पा�हजेत �या             

आपण ल�ात �या�या लागतील आ�ण �या आहेत… 

�तथे जा. �वचार करा, वेळ मोजा, �हणजे त�ुह� वेळेत असाल आ�ण �यापवू� आपण सकाळीचे व�ृप�               

वाचले पा�हजे कारण काह�वेळा ते एक ��न �वचारतात आ�ण आपण �वसरलात तर सकाळी एक व�ृप�               

वाचणे जे प�ुहा नकुसान होऊ शकत.े आपण हे पहावे क� आपण �तथे �कंवा वेळेपवू� �तथे पोहोचता त�ेहा                 

आपण काय केले पा�हजे? काह� लोक असे �वचार करतात क� �यांनी तथेे असले�या इतर उमेदवारांशी बोलू                

नये. �यां�याशी �वत: ला प�रचय क�न देणे, �यां�याशी बोलणे चांगले आहे आ�ण आप�याला आढळेल              

क� आप�या लहान संभाषणादर�यान आपण आ�म�व�वास �मळवाल कारण आपण जे�हा मलुाखत घेता            

त�ेहा आ�ह� सव�जण आहोत �कंवा आपण थोडा �च�ंतत �कंवा �चतंा��त आहोत, परंतु �यां�याशी बोलणे              

ह� आप�या �चतंा��तपणाची एक प�धत आहे, आप�याला असे वाटते क� इतर उमेदवार देखील आहेत              

आ�ण आप�याला �वत: ला सांगावे क� आपण बया�च लोकांपे�ा चांगले आहात. आपण सकारा�मक             

�वचार करावा लागेल. क�पना करा, त�ुहाला मा�हत आहे क� मी प�ुहा एकदा लोकांना सांगत आहे क�                

जे�हा आपण मलुाखतीसाठ� जाल त�ेहा क�पना करा क� �या गो�ट� अ�तशय सं�मरणीय हो�या, क�पना              

करा �यामळेु तु�हाला आनंद होईल. �वचार करा क� एक मलुाखत आहे आ�ण आपण ते करणार आहात.                

चांग�या गो�ट� आ�ण चांग�या गो�ट�ंब�दल �वचार करा फ�त चांग�या गो�ट� आणतील. आप�या            

वळणाची वाट पहा आ�ण वेळ येईल त�ेहा सा�ा�कार बोड� ��व�ट करा, मलुाखत क� ��व�ट करा आ�ण                

जे�हा आपण खोल�त �वेश करणार आहात, त�ेहा आपण या सं�थे�या मालक�चे अस�यास ��व�ट करा.              

या गो�ट� देखील पा�ह�या जातात आ�ण जे�हा त�ुह� �तथे �वेश करता त�ेहा �या सवा�नी शभु �भात �या                 

�कंवा जे काह� हो�याआधी आ�ण �यांना बस�यापवू� सां�गतले नाह�, बसू नका. �यां�या परवानगीची             

��त�ा करा आ�ण मग, जे�हा तु�ह� बसता त�ेहा �या सवा�चे आभार माना आ�ण �यांना पहा. मा�या ��य                 

�म�ांनो, डो�याशी संपक� करणे फारच मह�वाचे आहे असा श�द नसले�या संभाषणावर मी भाषणात             

सां�गतले आहे. �हणनू, �यांना फ�त छान �दसत नाह� तर चांगले �व�प �या. याचा अथ� असा होतो क�                 

जे�हा आपण ��न �वचारता त�ेहा �यांना पहावे लागते आ�ण जे�हा आपण प�ुहा उ�र देत असाल त�ेहा                

जो कोणी आप�याला ��न �वचारत असेल �या �य�तीकड ेल� �या. 

जे�हा आपण या सव� गो�ट� के�या आहेत, त�ेहा मला वाटते क� आपण चांगले स�ज आहात आ�ण यश                 

�मळ�व�यापासनू आप�याला काह�च थांबू शकत नाह�. यश केवळ काय��दश�नच न�हे, तर ��य� यश             

केवळ आप�या मनाम�ये आहे आ�ण जे�हा आपण मलुाखत दर�यान असता त�ेहा कृपया आप�या सव�              

मलुाखती पणू� होईपय�त ऑफर �वीका� नका, परंतु कधीह� न बोलता ल�ात ठेवा. उदाहरणाथ�, एक ��न               

असू शकतो - जर आ�ह� आपण कमी पदासाठ� अज� केला तर आपण काय करावे. तर, न�क�च आपला                 

��तसाद खपू मह�वाचा आहे, परंतु आपण नेहमी �हणू शकता - �थम मला �नवड�यास सांगा. मला वाटते                

मला �वचार करावा लागेल, परंतु स�या मला �याची आव�यकता आहे आ�ण मला आशा आहे क� मी                

�नवडले जाईल. सद�यांना मागे वळ�यापासनू टाळा, दरवाजा बंद कर�यास �वस� नका. कधीकधी            

आप�या मलुाखतीत कदा�चत ते समाधानकारक नसतील, परंतु तर�ह� �हसंक होणार नाह� आ�ण अ�यंत             
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�हसंक प�धतीने दरवाजा बंद करावा हे अपे��त नाह�. अ�तशय स�य प�धतीने दार बंद करा. मग सव�                

सद�यांचे आभार माना.  

�हणनू, आपण या �या�यान बंद कर�यापवू�, ��स�ध कादंबर�कार चा�स� �डक�स काय �हणतो पहा             

आ�ण आपण हे आपले मं� देखील बनवू शकता: "मी जे काह� कर�याचा �य�न केला आहे ते माझे जीवन,                  

मी चांगले कर�याचा �य�न केला आहे. जे काह� मी �वत: ला सम�प�त केले आहे, मी पणू�पणे मो�या                 

उ�देशाने आ�ण लहानपणापासनू सम�प�त आहे. मी नेहमी �ामा�णकपणे वागलो आहे. �ामा�णकपणा हे            

सव��म धोरण आहे आ�ण मी आशावाद� आहे” आ�ण आपण या सव� अ�यासांचे आ�ण या सव� योजना                

आ�ण तयार� के�याने आशा बाळगू शकता. आपण नेहमी असा �वचार केला पा�हजे क� आय�ुय सतत               

���या आहे आ�ण मलुाखती देखील �नरंतर ���या आहेत. एकदा आपण एखादे सं�था ��व�ट             

के�यानंतर आप�याला आढळेल क� जर आप�याला मह�वाकां�ा असेल तर आप�याला आणखी एक            

कॉल �मळेल. श�यता कधीच संपत नाह�, आशा कधीच संपत नाह�, उ�या कधीह� संपत नाह�. माझी               

इ�छा आहे क� उ�या त�ुह� सगळे चांगले �हाल आ�ण मा�या ��य �म�ांनो, त�ुहाला सव� यश �मळावे                

अशी माझी इ�छा आहे. चांगल� तयार� करा, चांगले काय� करा आ�ण चांगले यश�वी �हा. खपू खपू                

ध�यवाद. 
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सॉ�ट ि�क�स  

(Soft Skills) 

डॉ. �बनोद �म�ा, 

मान�वक� व सामािजक �व�ान �वभाग, 

इं�डयन इंि�ट�यटू ऑफ टे�नॉलॉजी, �रक� 

�या�यान – 59 

भावना�मक ब�ु�धम�ा आ�ण गंभीर �वचारधारा 

(Emotional Intelligence & Critical Thinking) 

 

स�ुभात �म�ांनो, आपण सॉ�ट ि�क�स (Soft Skills) वर ऑनलाइन �या�यान ऐकत आहात आ�ण             

आपण बया�च काळपासनू ऐकत आहात. आता आपण आम�या भाषणा�या शवेट�या ट��यात आहोत            

आ�ण आज मी तुम�याब�दल खपूच �चीपणू� आ�ण खपू जवळ�या �वषयावर बोलणार आहे, पण मा�या              

�वषयावर खोलवर ये�यापवू� मी त�ुहाला काह� ��न देतो ते कधीकधी भाव�नक बनतात, आप�यापैक�             

�कती जणांना असे वाटते क� मी हे काय� केले नसते तर बरे केले असते, आप�या कामात कधीकधी                 

आप�या कामा�या �ठकाणी भावना�मक�र�या जा�त वेळ घाल�व�याब�दल आप�याला �कती वाईट          

वाटते . मला वाटते क� आप�यापैक� बहुतकेजण सकारा�मक उ�र देतील कारण आप�यातील बहुतके             

भावना ��येक वेळी आप�या �वत: �या मागा�ने जाऊ शकत नाह�त, आता आपण कामा�या �ठकाणी              

असता त�ेहा काय होत,े आप�याला खरंतर काह� वेळा तडजोड करावी लागते उ�च भावनांसाठ�, कधीकधी              

आप�याला आप�या भावना �नयं��त कर�या�या बाबतीत देखील कमी होणे आव�यकआहे. आजआपण             

भावना�मक ब�ु�धम�ा आ�ण गंभीर �वचारसरणीवर चचा� करणार आहोत. मा�या ��य �म�ांनो,           

आप�यापैक� बहुतके जण या प�ृवीवर आले आहेत, �यांना कामावर जा�याची इ�छा आहे आ�ण जे�हा              

आपण काय� करता त�ेहा आपण ��य�ात संघटना, सं�था, कंपनी �कंवा जे काह� आ�ण आप�याला असे               

वाटते क� आप�या सभोवती लोक आहेत. आप�या सभोवतालचे आमचे सहकार� कधीकधी आप�यापे�ा            

व�र�ठ आहेत, आप�यापे�ा �ये�ठ आहेत, आप�यापे�ा �े�ठ आहेत आ�ण हे सव� लोक यासारखे लोक              

�कंवा प�ुष आ�ण आप�यासारखे ि��या आहेत आ�ण �या सवा��या भावना आहेत. आता जे�हा आपण              

एखादे काय� �ारंभ करता �कंवा घेता त�ेहा आपण अनेक प�रि�थतींम�ये येतात जेथे आप�याम�ये �कंवा              

इतर लोकांम�ये काह� �माणात भावना उ�भवणाया� �यवसायात अडथळा आणू शकत,े परंतु काय�            

करताना आपण सव�जण शोधू शकतो क� आम�या भावनांनी चाल�व�या जातात, काय� �कंवा काय� पणू�              

होणार नाह�त. आता, आणखी एक ��नआहे क� आप�यापैक� बरेचजण �वचारत असतील �कंवा कदा�चत              

�ेमात असतील - जे�हा आपण भावना�मक ब�ुधीब�दल बोलतो त�ेहा ते काय आहे. दसुरे, ब�ु�धम�ा              
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देखील आप�या मनाला ध�का लावते आ�ण असेह� आपण पवू� आ�ण बरेच लोक �हणू शकता, कारण               

आप�यापैक� ��येकाला �कंवा इतरांना काह� �माणात ब�ु�धम�ा �मळाल� आहे. �हणनूच, आपण बहुतके            

वेळा कदा�चत आप�याला कदा�चत एखादे काम �मळावे असे �हणताना ऐकले असेल, तर आप�याकडे             

ब�ु�धम�ा �वभाग असणे आव�यक आहे �यास आ�ह� ब�ु�यांक �हणतो. 

कधीकधी, आ�ह� लोकांना असे �हणताना ऐकले आहे - IQ पातळी चांगल� नाह�. क�पना करा क�               

कोणीतर� खपू हुशार आहे आ�ण ब�ु�धम�ेमुळे एखा�याला नोकर� �मळते पण जे�हा तो एखा�या             

कामा�या �ठकाणी येतो त�ेहा �याचे ब�ु�धम�ा काय� करेलच असे नाह� तर �यास भाव�नक ब�ु�धम�ा              

(ईआय) देखील असल� पा�हजे. ईआय - भाव�नक ब�ु�धम�ा. आता यश�वी हो�यासाठ� आप�याला या             

दोनमधील संतलुन कमी करावे लागेल, परंतु �यापवू� भावना�मक ब�ुधी काय आहे हे समजनू घे�याचा              

�य�न करा आ�ण ते आप�या �वचारांत कसे आले? खरं तर �रचड� गोलेमॅन �या�या भावना�मक              

ब�ुधीम�ा असले�या व�क� गम�ये या श�दावर भाव�नक ब�ु�धम�ेवर ल� क� ��त करत.े 

आता ह� भाव�नक ब�ु�धम�ा आप�या भावनांचे पनु�व�तरण कर�याची �मता दश�वते. मी आधी            

�हट�या�माणे भावना �हणजे भावनांचा एक तकुडा आहे जो आप�याला मा�हत आहे क� एखा�या             

माणसा�या भावना नस�यास काय आपण एखा�या अशा �य�तीब�दल �वचार क� शकतो �याला            

आप�या भावना नाह�त तर आप�या सवा�ना भावना आहेत. �हणनू, भाव�नक ब�ु�धम�ा ह� एक �कारची              

�मता �कंवा आप�या भावना आ�ण इतरां�या पनु��थान कर�याची �मता आहे. ते केवळ आप�या             

भावनांब�दल बोलत नाह�, तर इतरांना �वतःला �व�ृ कर�या�या भावना आ�ण �वतःम�ये आ�ण            

आप�या नातसेंबंधात भावनांचे �यव�थापन कर�यासाठ� देखील बोलते. आपण जो काह� काम करता �या             

काया�वर आपण काय� करता त�ेहा आपण आप�या भावना आ�ण इतरां�या भावना यां�यात संतलुन             

नस�यास जोपय�त आपण काय� करत नाह� तोपय�त यश�वीपणे काय� केले जाऊ शकत नाह�. आ�ह� येथे               

चचा� करताना चचा� करताना बया�च अशा प�रि�थतीत, आम�या मागील भाषणात आ�ह� असे �हटले आहे              

क� आपण एखा�या गटात काम करता त�ेहा देखील आप�याला असे �दसनू येईल क� गट सद�यांना               

देखील काह� भावना आहेत आ�ण हे खरोखर एकआ�हाना�मक काय� आहे. ��येका�या मत,े भावना आ�ण               

अखेर�स समतोल ये�यासाठ� एक �श�टमंडळ तयार करणे. कारण ��येक नोकर�म�ये आप�याला काह�            

�नण�य �यावा लागतो �हणनू मा�या ��य �म�ांनो काह� �नण�य �यावे लागतात. आपण खपू ब�ु�धमान              

असाल, परंतु आपण आप�या ब�ुधीवर �व�वास ठेव�यास आपले �नण�य नेहमीच बरोबर नसू शकतात             

�हणनूच मी सभांना कॉल करतो, �हणनूच आ�ह� समहूांम�ये गो�ट�ंवर चचा� करतो आ�ण शवेट�, एक              

�कार तयार कर�याचा �य�न करतो सव�साधारणपणे आ�ण या सव� गो�ट�ंम�ये आप�याला भावनांवर            

�नयं�ण �मळत.े कारण जे�हा आपण एखा�या सं�थेम�ये �कंवा नोकर�म�ये असता त�ेहा आप�याला            

आज�या कामाची प�धती बदलल� आहे जी काह� �माणात बदलल� आहे आ�ण ती आप�या भावनांवर              

प�रणाम करते आ�ण आप�या भावनांनी आप�याला आक�ष�त करते आ�ण आपण इि�छत नस�यास            

काम, नैस�ग�क�र�या तथेे एक �कारचा ढ�ग होईल. �हणनू, अशी प�रि�थती अशी असेल तर कोण�याह�              

सं�थेची �गती कोण�याह� सं�थेस थांबेल, �हणनूच �नमा�ण करणे अ�यंत आव�यकआहे, �नयं�ण करणे             
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आ�ण काह� �माणात संत�ुलत असणे देखील आव�यक आहे आमचे काय� मह�वाचे कर�यासाठ� आपले             

काय� अ�धक चांगले कर�यासाठ� �नयमानसुार देखील एक �ेरणा असणे आव�यक आहे. आता या             

ि�लपवर नजर टाका आ�ण मग आप�याला कधीकधी भावनांचे संभाषण सलुभ �वाह, क�पनांचे सगुम             

देवाणघेवाण, तसेच कामाचे यो�य �च�ण टाळता येईल असे आप�याला आढळेल. 

आता आप�याला या ि�लपम�ये सापड�यास ते वा�त�वक 2 �कंवा 3 �कंवा �यापे�ा जा�त लोकांम�ये              

आहे आ�ण ते चचा� कर�त आहेत. आपण एखा�या सं�थेम�ये काय� करत असताना प�ह�यांदा आप�याला              

मा�हत असलेले, आप�याला इतर लोकांम�ये समहू सद�यांमधील एक�पता असणे आव�यकआहे आ�ण            

काह� वेळा आपण फ�त �वत: काय� क� शकत नाह� असे आप�याला कदा�चत करावे लागेल सं�ेषण करा,                

आप�याला कदा�चत �व�नमय करावा लागेल, आप�याला �वचार�याची आ�ण या सव� गो�ट�ंम�ये भावना            

अस�यास आ�ण �या दर�यान, हे अडथळे �नमा�ण करणारे एक �कार बनते. आपण हे वाचयूा - "मला                

मा�या बैठक�साठ� या खोल�ची गरज आहे. आ�ह� आधीपासनूच इथे आहोत �हणनू आप�याला एक             

वेगळा खोल� �मळ�वणे अ�धक अथ�पणू� होणार नाह� का? सव� कॉ�फर�स �म बुक केले आहेत, ठ�क आहे                

मग मला वाटते क� आ�ह� आप�या भेट��या मह�वशी तुलना करणे आव�यक आहे". आता या दोघांना               

एकाच वेळी एकाच खोल�ची आव�यकता आहे आ�ण नंतर कोणीह� मागे घे�यास इ�छुक नाह� आ�ण या               

खोल�त बैठक आयोिजत करावी लागते क� कॉ�फर�स ��स सव��च �मांकावर असले�या           

�यव�थापकांपय�त काय�रत नसतात. आता जे�हा अशी प�रि�थती उ�भवते आ�ण जे�हा अशी �नवेदना            

नैस�ग�क�र�या पार केल� जाते त�ेहा इतर प�ांना दखुापत होईल क� मी या बैठक�स श�ेयलू कर�यासाठ�               

काह� म�हने घेतला आहे कोणीतर� खपू रागावला आहे. �हणनू, आप�याला आढळेल क� कधीकधी �ोध              

उडाला असता, या भावनांनी एक �कारचा श�ु �नमा�ण केला आ�ण लोक �यां�या �दयावर खपूच जा�त               

वेळ काढू लागतात आ�ण अखेर, ते �हणतात क� या बैठक�चे उ��द�ट �हणजे आजबूाजलूा काह�ह� का               

केले जात नाह� हे समजनू घेणे हे आहे. . आता, जर भावनांनी �ॉस-�ॉस केले असेल, तर भावना खरोखरच                  

सम�या बनल� तर गो�ट� समजनू घेत�या पा�हजेत, �या गो�ट� पढेु पढेु जाणार नाह�त �हणनूच              

आप�याला असे वाटते क� आम�या भावनांवर �नयं�ण ठेवणे आव�यक आहे. आपण पढु�ल            

�लाई�सम�ये पाहू, आपणआप�या भावनांवर �नयं�ण कसे ठेवू शकतो परंतु �याआधीच आपण हे देखील              

पाहूया क� आपण येथे घेतलेले दसुरे श�द गंभीर �वचार आहे. आता जे�हा त�ुह� नोकर� करता त�ेहा जे�हा                 

त�ुह� नोकर� करता त�ेहा त�ुहाला आपले काय� पणू� कर�यासाठ� त�ुह� शोधू शकाल आ�ण त�ुहाला एक               

�कारची गुणव�ा असेल आ�ण �यास गंभीर �वचारसरणी �हटले जाईल. कारण जे�हा त�ुह� �नण�य घेणार              

आहात, त�ेहा मा�या ��य �म�ाकडे तमु�याकडे एक गंभीर �वचारसरणी आहे कारण प�रि�थतीत �व�वध             

गो�ट� बदलत आहेत, लोक वेगवेगळे आहेत आ�ण काय�, काह� कामे आहेत फार ता�काळ, काह� काय� खपू                

मह�वाची आहेत. आता या सव� गो�ट�ं दर�यान आप�याला एक �काराने मोजावे लागेल आ�ण �यासाठ�              

आप�याला खरोखर एक गंभीर �वचारसरणीची आव�यकता आहे. बया�च लोकांना गंभीर �वचारांची           

�या�या अनेक मागा�नी केल� आहे, परंतु गंभीर �वचारसरणीची काय��णाल� ठरव�याचा �य�न क�या            

कारण आजकाल सव� सं�था ��य�ात काम करतात आ�ण या कामाचा आधार सं�ेषण आहे कारण ते               
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केवळ जे पु�ष काम करतात, परंतु हे प�ुषांचे संवाद आहे जे ��य�ात काय� करतात. �हणनू, गंभीर                

�वचारसरणी कोण�याह� �वषयाब�दल �वचार कर�याचा एक �कार आहे, �या �वषयाम�ये �वचारक           

�वतः�या �वचारांची गुणव�ा कुशलतनेे �वचारां�या �वचारात घे�या�वारे कुशलतनेे घे�या�वारे सधुारत.े 

आप�याला मा�हत आहे क� आ�ह� यं�े �वचार कर�त आहोत, परंतु मशीन �वचार करत आहोत, परंतु               

��येक वेळी आ�ण नंतर आ�हाला अिजबात वाटत नाह�, नाह� का? तर, कधीकधी आप�या �वचारसरणीत              

काह� दोष असू शकतात जसे क� जे�हा आपण समहू चचा�ब�दल चचा� कर�त असता त�ेहा आपण गट चचा�                 

कर�त असता त�ेहा आपण पा�हले असेल क� एक �य�ती इतरां�या मते �कंवा एखा�या �य�तीशी              

कदा�चत सहमत नाह� कदा�चत -यामळेु काह� �य�ती खपू प�पाती असू शकत,े आता या प�रि�थतीत              

समहूातील सव� लोकांना �यां�या �वचारांम�ये ��य�ात सधुारणा करावी लागेल आ�ण अशा �कारे �यांना             

�यां�यावर बौ��धक मानक लागू करावे लागतील. तर, ��य�ात ह� खरोखरच गंभीर �वचारसरणीची            

श�ती आहे आ�ण नंतर आ�ह� एखा�या त�ण �य�ती�या �पात �शकत आहोत जो एखा�या सं�थेम�ये              

�कंवा सं�थे�या �कंवा कामा�या �ठकाणी �कंवा कंपनीम�ये �कंवा �या बाबतीत कोण�याह� �यावसा�यक            

सं�थेसाठ� �कंवा �या बाबतीत, आपण आता ��येकजण शोधत आहात आ�ण मग आ�ह� �शक�याचा             

�य�न कर�त आहोत. आपण बरेच काह� �शकलात, परंतु काह� वेळा आप�याला अनाव�ृ होणे आव�यक              

आहे 

कारण आपण जे काह� �शकलात तचे करणे ह� एकमा� अचकू गो�ट नाह� �हणनूच आप�याला फ�त सव�                

करणे आव�यकआहे; संपणू� आ�म �श�ण घे�या�या �व-म�ूयांकनासाठ� आप�याला एक �कारची इ�छा            

�नमा�ण कर�याची गरज आहे. आता गंभीर �वचारां�या काह� घटक आहेत �यांचा आपण नेहमी �वचार              

केला पा�हजे. �थम क�पना आहे क� आप�यापैक� ��येकाला क�पना आहे, नाह�? क�पना नाह� तर              

मन�ुय नाह�. �हणनू, जे�हा आप�यासमोर एखाद� काय� येते त�ेहा आप�याला फ�त हे कर�याची गरज              

आहे क� आप�याला अगद� स��यपणे क�पना करणे आव�यक आहे, उदाहरणाथ� काय होईल याब�दल             

आप�याला �वचार करणे आव�यक आहे, आपण मी�टगंम�ये जात आहोत क� आप�याला केवळ अज�डा             

मा�हत आहे परंतु आपण याचा �वचार क� नका काय होईल, या �वषयावर कशाची चचा� केल� जाऊ शकते,                 

माझे कोणते म�ुदे आहेत, एक चांगले �कंवा संत�ुलत �ि�टकोन कसा �यावा लागेल, �नर��णाचे अचकू              

अथ� �कंवा �नर��णाची ती� भावना कशी असल� पा�हजे आ�ण इतर लोक बोलत आहेत, आप�या              

सज�नशील ऐक�या�वारे आपण काह� क�पना आ�ण काह� म�ु�यांवर चचा� क� शकता �यावर आपण             

चचा� क� शकता �कंवा चचा� क� शकता आ�ण अं�तम �न�कष� �कंवा समाधानावर येऊ शकता आ�ण मग                

आपण संबं�धत ��नांची �वचारपसू क� शकता. ��येक �य�तीला बया�च गो�ट� जाणनू घे�यासाठ� परेुसे             

उ�सकुता असत,े परंतु ��न असा आहे - यो�य वेळी यो�य ��न �वचार�याची �मता आप�याकडे आहे,               

कारण यो�य ��नांना �वचारले जात नस�यास गो�ट� चकु��या होऊ शकतात. यो�य वेळी. आपण लोक              

काय �हणता हे पाह�यासारखे नसनू, परंतु अचानक �वचार कर�याचे अन�ुचत माग� ��येका�या ल�ात             

आणनू �दलेले आहे हे पाह�यासाठ� आपण तथेे आहात. �हणनू, संबं�धत ��न �वचा�न आ�ण जर              

आप�याला �नवेदनात काह� �कारचे फसवेपणा आढळला तर आपण माग�दश�नासाठ� काह� �वधानात           
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�वसिज�त केले आहे, आपण काह� वेळा आप�या �वत: �या ��ये मांड�यासाठ� तथेे आहात हे देखील               

पा�हले गेले आहे लोक खपूच �या�यक ठरतात, आपण एक गंभीर �वचारवंत अस�यास आपण �या�यक              

नसणे आव�यक आहे; जर आपण एक गंभीर �वचारवंत असाल तर आपण लोकांचा �याय क� नये कारण                

आपण यो�य अवलोकन के�या�शवाय �नण�य घेत�यास आपला �नण�य चकु�चा असू शकतो. �हणनू, थोडा             

वेळ �याय क� नका �कंवा �वरेने �नण�य नेहमीच �भतीदायक असतो. 

तर, संबं�धत ��न �वचारा आ�ण काह� अ�ासं�गक ��न �कंवा अ�ासं�गक �टेटमे�ट आप�याला            

आढळ�यास �यास सोड�याची ��येक �वातं�य �मळत अस�याचे आप�याला आढळ�यास, परंतु काढून           

टाक�याआधी आपण �वतःला हा ��न �वचारला पा�हजे क� आपण �कती वैध आहात अथा�तच,             

आप�यासाठ� वेळ लागेल कारण स�ुवाती�या ट��यात आप�याकडे जा�त अनभुव नाह�. मा�या ��य            

�म�ांनो, अनभुव चांगला �श�क आहे. �हणनू, आप�या अनभुवातनू ठेवा �कंवा �शकणे आ�ण काह� वेळा              

जे�हा कोणी कामा�या �ठकाणी काह�तर� बोलते, ते कदा�चत आपला बॉस असो, तो कदा�चत आपला              

सहकार� असू शकतो, तो कदा�चत कोणीतर� असेल, जो आप�या जोडीदाराचा समहू आहे. तर, तथेे              

आप�याला कोण�या �कारचा नातसेंबंध आहे हे देखील पहावे लागेल. �ववादा�या �बदंूं दर�यान नसले�या             

�वधानांमधील संबंध नाह�, परंतु लोकांम�ये देखील संबंध असतात कारण काह� वेळा संबंधांवर आधा�रत             

�नण�य घेतले जाऊ शकतात. �हणनू, नातसेंबंधांचे पर��ण करा आ�ण आपण एखा�या ने�या�या            

�मतमे�ये आहात क� नाह� हे नेहमी �य�न केले पा�हजे कारणआपण ने�या�या �मतमे�ये आधीच चचा�               

केल� आहे, जर आपण एखा�या ने�या�या �मतते असाल तर आपण ��येकाचे गुण कसे एक� केले               

जातात हे पहावे ��येकाला �या�या �वचारसरणीला �याय दे�यासाठ� यो�य जागा �दल� जाते. कारण             

�न�प�ता हा नेताचा हॉलमाक� आहे, अथा�तच जर गरज असेल तर आप�याला आणखी एक पाऊल              

उचलणे आव�यक आहे, परंतु जर आपण या सव� गो�ट�ंचा समावेश केला तर कदा�चत आपण �वत: ला                

एक गंभीर �वचारवंत �हणनू �वक�सत कर�त आहात आ�ण आज �टकून राह�यासाठ� मा�या ��य             

�म�ांनो, त�ुहाला एक �कारची गंभीर �वचारसरणी अस�याची गरज आहे. आता प�ुहा एकदा भाव�नक             

ब�ुधीम�ावर येऊ या कारण आपण आप�या भावनांवर �नयं�ण ठेवत नाह� तोपय�त आपण एक गंभीर              

�वचारक होऊ शकत नाह�. एका सव��णात असे �हटले आहे क� बहुतके "सरासर� म�हला, �यां�या              

भावनांब�दल अ�धक जाग�क असतात, अ�धक सहानभुतूी दाखवतात आ�ण एकमेकांपे�ा अ�धक हुशार           

आहेत." 

�हणनू जे�हा आपण बोलत असतो त�ेहा आपण �हणत असतो क� एक �कारचा संभाषण �हणजे मी दोन                

�य�तींना एक �कारचे संभाषण केले आहे, 4 लोक समहू चचा� करतात. तर, आप�याला असे आढळेल क�                

कधीकधी कोणीतर� असे काह� बोलू शकत नाह� जे ��य अप�रप�व आहे परंतु नंतर आप�याला वेग�या               

प�धतीने �वचार कर�याची आव�यकता आहे, आपण एक खपू सहानभुतूी बाळगणे आव�यक आहे,            

आपण खपू बोललात आ�ण आपण नसलात आपण कदा�चत आप�या �वतः�या ��यांना लागू कर�याचा             

�य�न कर�त असले�या इतर �य�तीस खोल�त जा�याची परवानगी देत आहात तर कदा�चत आपण             

इतरांब�दल परेुसा �वचार न करता आहात. �हणनूच, खरोखरच फरक पडतो, भाव�नक ब�ु�धम�ा आ�ण             
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नंतर ब�ु�धमान घटकांवर आधार�त भाव�नक भागा�या फरकांवर�ल काह� फरक दश��वतो आ�ण काह�            

�काश टाकू. �हणनू, जे�हा आपण भावनांचा �याय करतो त�ेहा आ�ह� ई�यू आ�ण आय�यसूाठ� �या              

भावना�मक भागाला कॉल करतो त�ेहा काह� चाच�या असतात. तर, जर आपण �यात खोल जाल आ�ण               

पढेु वाचू शकता तर भाव�नक ब�ु�धम�े�या भावनेने भाव�नक भावना झा�यानंतर तथेे कोणते पर��ण             

आहेत हे आप�याला कळू शकेल. भावनांवर मया��दत आहे �यात भावना ब�ु�धम�ा घटक आप�या             

मान�सक �मता �कंवा ब�ु�धम�ेवर आधा�रत आहे. 

भाव�नक ब�ुधी आप�याला केवळ आप�या भावना समजनू घे�यास मदत करते कारण आपण आप�या             

कामाम�ये कधी कधी आप�यास शोधून काढता क� जे�हा आपण �वतःचे �व�लेषण कर�त असता, �वत:              

चे �व�लेषण भावना�मक ब�ुधीचे प�हले पाऊल आहे. �हणनू, आपण केवळ आप�या भावना समजनू             

घेत�या नाह�त, परंतु आपण इतरां�या भावनांवर कशी प�रणाम क� शकता हे देखील समजतआहात, तर               

आय�यू शै��णक �मतशेी संबं�धत आहे आ�ण आप�याला मा�हत आहे क� उ�च ब�ु�धमान असले�या             

लोकांसह लोक आप�यासमोर कोण�याह� काया�त संशय क� शकतील परंतु जे�हा यश�वी हो�याची वेळ             

येते त�ेहा लोक चांगले EQ भावना�मक भाग घेतात जे चांगले होतात. कारण मी असं �हटलं होतं क� हे                  

नातसेंबंध पणू�पणे अवलंबनू आहेदा खरे नेता भाव�नक भागावर अ�धक अवलंबनू असतो, अथा�तच तो             

ब�ु�धमान भागाकडे दलु�� कर�त नाह�, परंतु चांगला नेता हो�यासाठ� आप�याला आप�या ई�यू आ�ण             

आय�यमू�ये संतलुन तयार कर�याची आव�यकता असत.े आता, वा�त�वक भाव�नक घटकां�या �व�वध           

घटक काय आहेत. या बाबतीत �थम आप�याला हे मा�हत असणे आव�यक आहे क� आ�हाला हे ��न                

�वत: ला �वचारायचे आहे आ�ण जाग�कता �हणजे काय, जाग�कतचेे घटक काय आहेत, �वत: ची              

जाग�कता, �वत: ची �वनं�या, �वत: ची जाग�कता �वत: ची जाणीव क�न घे�यासारखे आहे, आप�या              

भावनांब�दल जागतृ रहा, नंतर �ेरणा, सहानभुतूी आ�ण नंतर सामािजक कौश�ये. 

आता, जे�हा आपण आ�म जाग�कता�वषयी बोलतो त�ेहा आपण �थम ल� क� ��त केले पा�हजे ते              

�हणजे आपले �वत: चे भाव�नक जाग�कता, आप�याला कधीकधी कसे वाटत,े कसे आ�ण कसे कळते              

आपण एक माणसू आहात �यास आपण प�ुकळ भावना अनभुवत आहात आ�ण इतरांना देखील भावना              

आहेत. तर, �थम आप�या भावनांब�दल जागतृ रहा आ�ण नंतर इतरां�या ि�थतीत �वत: ला ठेव�याचा              

�य�न करा, जर �यांना भाव�नक�र�या सशुो�भत केले गेले आ�ण एकाच वेळी दोन �य�ती             

भावना�मक�र�या सचु�वले गेले असतील तर कदा�चत भाव�नक भावना, भावनांचा �व�फोट हो�याची           

श�यता आहे. �यास काय� �गती �कंवा सगुम काय� कर�यास अडथळा आणू शकत.े �वत: ला मदत करा,                

जे�हा आपण आप�या शै��णक पा�तते �वेश न कर�याचा अथ� ऐकता त�ेहा आपण �वत: ला मदत कशी                

क� शकता हे आ�ह� आधीच सांगू शकलो असतो, परंतु आप�या भावनांवर �वेश के�याने आप�यातील              

��येकास हे कळते क� आप�या शर�राशी �क�येक ��त��या आहेत कारण ते आप�या शर�राशी कसे              

संबं�धत आहे आप�या शर�रावर काह� ��त��या आ�हाला कामा�या �ठकाणी �भा�वत क� शकतात.            

आ�ण मग, आ�ह� आ�म�व�वास �हट�या�माणे आप�या जाग�कता मह�वा�या घटकांपैक� एक आहे.           

आपण �कती आ�म�व�वास बाळगता, मलुाखत घेताना, समहू काय� करणे, भाषण देणे, अहवाल सादर             
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करणे यासार�या अनेक प�रि�थतींम�ये - या सव� प�रि�थतींम�ये आप�याला आ�म�व�वास असणे           

आव�यक आहे. मला हे काय� कर�याची आव�यकता आहे परंतु माझा आ�म�व�वास माझा पा�ठंबा देत              

नस�यास, मी �वाभा�वकपणे �दले�या वेळेत हे स�म होऊ शकत नाह�. �हणनूच, आप�याला आपला             

आ�म�व�वास वाढवायचा आ�ण आ�म�व�वास केवळ तयार�पासनूच न�हे तर �वत: �या आपणास असे            

�हणता येईल क� आपण ते क� शकता. याचा अथ� असा होतो क� जगा�या ��येक भागाम�ये इतके                

�ेरणादायक �या�याने �दल� जात आहेत िजथे ते ��य�ात आपला आ�म�व�वास वाढव�याचा �य�न            

कर�त आहेत. जो माणसू परेुसा पा� नाह� �कंवा जो �य�ती परेुसा पा� असेल, परंतु आ�म�व�वास               

नस�यास तो यश�वी होऊ शकत नाह�. मग �वत: ची �नयमन येत.े मी �हटलं क� मनु�य आहे, पण                 

भावनांचा एक तकुडा आहे. भावना �तथे आहेत - सव� �कार�या भावना, परंतु नंतर �म आ�ण भावना                

आ�ह� नेहमी �हणतो - कृपया आप�या भावना घर� ठेवा, परंतु ��य�ात ते काय� करत नाह�. बया�च वेळा                 

आ�ह� आम�या भावना आप�याबरोबर ठेवतो, �हणनूच जे�हा आपण भाषण दे�यास जात आहात आ�ण             

अचानक इतर काह� भावना तमु�यावर आ�या आ�ण त�ुहाला आढळून आलं क� त�ुह� तमु�या श�द              

�वसरलात, त�ुह� धडधडत रहाल आ�ण मंच आ�ण आपण आता माझे ��य �म� ऐकले नाह�त. मग, असे                

का होत आहे कारण आपण �वत: ची �नयं�णाची �मता घे�यास स�म नाह�? तर, आप�याकडे एक               

�कारचा �नयं�ण असणे आव�यक आहे आ�ण आप�याला आप�या भावना �नयं��त करणे आव�यक            

आहे. मग �व�वासाह�ता येत.े 

�व�वासाह�तचेा अथ� काय आहे? जे�हा आपण आप�या श�दांवर स�य असता त�ेहाच केवळ सं�था �कंवा              

गटांम�ये लोक आप�यावर �व�वास ठेवतील. ��टला �वकासासाठ� वेळ लागतो, आपण काह�तर� बोलता            

आ�ण आपण काह�तर� वेगळे करता, अशा �य�तीला बया�चदा चालायला लागत,े अशा �य�तीला बया�च             

वेळा अवां�छत होते आ�ण आपण �वीकारले जाऊ शकत नाह� जे�हा वेळ येईल त�ेहा ते आप�याला नेता                

�हणनू �वचा� शकणार नाह�त कारण तहे� आप�या श�द आ�ण आप�या ��या दर�यान एक �कारचे              

कोर संबंध पहा�याचा �य�न करा. आ�ण मग नै�तकत�ेवषयी, कामा�या �ठकाणी नै�तकत�ेवषयी बोलत            

असताना आपण �ववेकब�ुधीचा �वचार केला आहे क� नाह� हे आपण बरोबर आ�ण चकु��या दर�यान भेद               

कर�यास स�म झाला आहे. आता जर मला हे काम दे�यात आले असेल तर मी हे काय� सवा�त नै�तक                  

प�धतीने केले पा�हजे, सवा�त �ामा�णकपणे, मला खरोखरच याची जाणीव असावी, मला मा�या भावनांनी             

माग�दश�न केले जाऊ नये कारणआप�याकडे �ववेक नाह� त�ेहा आप�याला मा�हत आहे , आपण ��य�ात               

प�पाती झाले. काय बरोबर आहे आ�ण काय चकु�चे आहे ते आप�याला समजू शकत नाह� आ�ण नंतर                

अनकूुलन�मता आ�ह� आधीच काह� भाषणात बोललो आहोत क� कामा�या �ठकाणी कोण�याह� �णी            

कोण�याह� उदयो�मखु प�रि�थतीत काह� बदल होऊ शकेल, �यावेळी आप�याकडे उ�भवणाया�          

कोण�याह� कारवाईचा �वचार केला जाऊ शकतो मा�या ��य �म�ांना अनकूुल कर�यासाठ�. �हणनू,            

आप�यास प�रि�थतीनसुार �वत: ला बदल�याची �वतःची अनकूुलता असणे आव�यकआहे. लव�चकता           

श�दा�या जागी अनकूुलता देखील बदलल� जाऊ शकते कारण आपण परेुसे लव�चक आहात कारण             

वक� �लेसम�ये ते ��य�ात काम करणारे लोक आहेत आ�ण आप�याला कधीकधी �यां�या प�रि�थती            

 552  



समजनू घेणे आव�यक आहे आ�ण ते कसे होऊ शकत?े हे त�ेहाच होऊ शकते जे�हा आपण �वत: ला �कंवा                  

�त�या प�रि�थतीत �वत: ला ठेवता आ�ण नंतर हे पहा क� आपण कदा�चत जबाबदार �य�ती बनू शकता                

�याचा आपण �वीकार क� शकता, आपण �वीकारले जाऊ शकता, आप�याला स�मा�नत केले जाऊ             

शकत,े आपण �यावर उपचार क� शकता कारण आपण असे �य�ती आहात जे �व�वास ठेवा आ�ण नंतर                

नवक�पना. आपण �या�यान दे�यासाठ� जात असताना भावना आप�याकडे आहेत, आप�याला अचानक           

आप�या शर�रात अ◌ॅ�नेालाईनचा उ�ेक आला आ�ण आपण �चतंा��त कसे वाटू लागले. �हणनू मी             

आधी �हट�या�माणे तमु�या म�जातंतूंवर �नयं�ण असणे आव�यक आहे, असे �हणणे आव�यक आहे            

क� सव�काह� बरोबर आहे क� �वगा�त पडणार नाह� आ�ण प�ृवी तटुणार नाह� माझा ��य �म� काह�ह�                

होणार नाह�. फ�त आप�यालाच �हणायचे आहे क� सव�काह� �यवि�थतआहे. �हणनू, आपण �वत: �या              

भावना �नयं��त करणे आव�यक आहे जे �वत: �या �नयमनसुार आहे. �ेरणा - जर एखा�या �य�तीने               

चांगले तयार केले असेल तर, जर एखा�या �य�तीने �याचे श�द व कृती यां�यात सहसंबंध ठेवला तर तचे                 

�य�ती �ेरणा देऊ शकत.े तो केवळ आप�या खचु�वर बसलेला आ�ण ऑड�र �नद�शांवर बसलेला माणसू              

नाह� तर काय� वाटप करतो परंत ु�या�याकड ेआरंभ कर�याची �मता देखील असणे आव�यक आहे. 

आज आपण जे पा�हले आहे ते आज आपण जगाम�ये राहत आहोत, िजथे भारत या देशांम�ये एक देश                 

�हणनू गणले जाते जेथे �व�छता अ�भयान, �व�छ भारत अ�भयान, एकाने पढुाकार घेतला आ�ण नंतर              

सव� सं�थांनी सव� लोकांनी देखील �यांनी स�ु केले आहे क� ते �व�छतचेी क�पना पुढे नेतात, हे कसे श�य                  

आहे? केवळ एकाच �य�ती�या उपल�धत�ेया कारणामळेु हे श�यआहे. जरआप�याकडे �या सं�थेम�ये             

देखील अशी संघटना असेल जी मला यश �मळव�याची इ�छा असेल तर मी काह�तर� नवीन कर�न, मी                

नवीन गो�ट�ंचा शोध लावीन, मी अनसुरण करणार आहे आ�ण पढुाकार घेऊन पढुाकार घेऊन पढुाकार              

घेणाऱयांनी �यांचे पालन केले पा�हजे. आ�ण वचनब�धतसेाठ� आप�याला काह� �माणात ब�लदान           

दे�याची आव�यकता आहे, आ�ण आप�याला न�क�च एक �कारची वचनब�धता करावी लागेल. तर,            

पढुाकार ह� सवा�त मह�वाची गो�ट आहे आ�ण न�क�च आशावाद�तनेे पढुाकार घेतला पा�हजे, जे�हा             

आपण काह�तर� नवीन करणार आहोत त�ेहा आपण खरोखर काय घडणार आहोत याची भीती बाळगल�              

आहे? पण आ�म�व�वास असले�या प�ुषाला आ�ण चांगले काय� कर�याचा �ढ�न�चय करणारा माणसू            

�याला थांबवू शकतो, आपण नेहमी पढेु जाऊ शकता आ�ण तो नेहमी �या�या �व�नांना पढेु नेतो. �थम                

गो�ट �हणजे आपणास एक �कारचे �ढ�न�चय असणे आव�यक आहे आ�ण एकदा आपण �वत: ला              

�नधा��रत केले क� एकदा एक �नधा��रत नेता असेल तर आपण केवळ �वत: ला �े�रत करणार नाह� तर                 

आपण इतरांनाह� �ेरणा देऊ शकाल. न�क�च, काय��थानावर यश�वी हो�यासाठ� आप�याला केवळ काह�            

वैयि�तक �मतांची आव�यकता नाह�, परंतु आप�याला सामािजक कौश�य देखील आव�यक आहे.           

वैयि�तक �मता - आ�ह� आधीपासनूच बोललो आहोत. आता आपण काह� सामािजक �मतांब�दल            

बोलणार आहोत �याचा अथ� सामािजक काय��मतनेे खरोखरच आहे. आपणास असे आढळेल क�            

कामा�या �ठकाणी लोक आहेत आ�ण आपण �ायि�हंग सीटम�ये असाल तर आपण काह� वैयि�तक             

�मता घेत�या पा�हजेत जसे आपण असे �हटले आहे क� यश �मळ�व�या�या पढुाकाराने कृतीशील �ेरणा              
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आ�ण सव�, परंतु नंतर आप�याला काह� इतर कौश�य �वक�सत कर�याची आव�यकता आहे आ�ण             

यातील एक �मखु कौश�य �हणजे सामािजक कौश�ये. 

सामािजक कौश�ये �हणजे इतरांना समजनू घेणे, आप�याला मा�हत आहे क� जे�हा आपण एखा�या             

गटात काम कर�त आहात त�ेहा आप�याला कधीकधी असे �दसनू येईल क� कोणीतर� आपले शतक देत               

नाह� तर काह� सम�या का असू शकत.े जरआप�याला ती समजनू घे�याची आ�ण समजनू घे�यास आ�ण                

�वचार�याक�रता ती समज �मळाल� असेल आ�ण जे�हा आपण लोकांना को�डगं कर�यास �ारंभ कराल             

त�ेहा भाव�नक गो�ट� बाहेर येतील. �हणनू, आप�याला इतरां�या भावना समजनू �या�या लागतील            

आ�ण �यां�या भावना जाणनू घेताना �यां�या भावना आप�याला कळतील त�ेहा �यांची भीती आप�याला             

सहानभुतूीची आव�यकता आहे. आप�याला काह� �नराकरण देखील शोधावे लागेल. असे नाह� क� आपण             

केवळ �यांना कोणती सम�या आहे आ�ण �यांना ते कसे �ा�त क� शकते हे सांग�यासाठ� आव�यक               

असले�या सम�यांना �वचारणे आहे. �हणनू, जे�हा आपण इतरांचा �वकास करता त�ेहा इतरांचा �वकास             

करा, आपण ते सेवा �मवार� क�न असे क� शकता --- लोकांना सांगणे क� हा असा काय� आहे जो                  

आ�हाला करावा लागतो आ�ण कधीकधी आप�याला आपले �वतःचे वचनब�धता कधीकधी आणखीह�,           

आ�ण आप�या सभोवती काय घडत आहे, आप�या कंपनीचे म�ूयांकन कसे केले जात आहे, लोक              

आप�याब�दल कसे �वचार कर�त आहेत, वेगवेगळे लोक वेगवेग�या सं�कृतीपासनू कसे �व�वास           

करतात, वेगवेग�या �वादांपासनू लोक, वेग�या मा�यतपेासून लोक कसे �वचार करतात आ�ण सव�. जर             

त�ुह� सम�ृध हो�यास स�म असाल तर त�ुह� पढेु येऊ शकता �हणूनच त�ुहाला हे मा�हत आहे क� एक                 

नेता आहे जे या सव� गो�ट�ंना एक��त क� शकेल आ�ण आप�याला हे देखील जागतृ करावे लागेल क�                 

सामािजक जाग�कता कौश�यांचा देखील एक भाग आहे क� जर काह�तर� चकु�चे असेल तर हे मा�हत               

आहे क� काह� ष�यं� छेडले जात आहे, आपण इतरांना कसे पाहता ते समजनू घे�यास आपण स�म                

�हाल, जे�हा आपण इतरांवर नजर ठेवता त�ेहा, परंतु याचा अथ� असा नाह� क� आप�याकडे फ�त �तसरा                

डोळा आहे �कंवा आपण खेळत आहात मो�या भावाची भ�ूमका, नाह�. लोक खरोखर ��तकूल प�रि�थतीत              

कसे ��त��या देऊ शकतात याब�दल आपणास खरोखरच एक �कारचा क�पना असणे आव�यक आहे             

क� आपणास खरोखर एक �कारचे भाव�नक भावना असणे आव�यक आहे. �हणनू, कामा�या �ठकाणी             

यश�वी हो�यासाठ� आप�याला केवळ वैयि�तक �मतांची आव�यकता नाह�, परंतु आप�याला          

सामािजक �मता देखील आव�यक आहे आ�ण �यासाठ� आप�याकडे काह� सामािजक कौश�ये असणे            

आव�यक आहे जे या सामािजक कौश�य आहेत. 

�थम �भाव आहे; आम�यावर �भाव कसा येऊ शकतो, जसे मी आधी �हट�या�माणे आपण �भावी कसे               

बनू शकतो जसे आपण आधी �वचार केला पा�हजे क� आपण काय वाटते आ�ण काय करावे याम�ये                

कोणताह� फरक नाह�, �यवहारा�या ��ट�ने यो�य अस�या�वारे, प�पाती अस�यासारखे, एक          

भेदभावपूण� रवैया न बाळगता आ�ण आप�याकडे खपूच सहज संवाद असणे आव�यक आहे. आ�ह�             

संपका��वषयी आम�या अनेक भाषणांम�ये चचा� केल� आहे कारणआपणास मा�हत आहे क� आप�यातील             

��येकाला सामािजक मा�हती आहे आ�ण आम�याशी संवाद साधला आहे कारण Descartes �हणते –             
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भाष�ेया वापरामळेु मन�ुय; मन�ुय बनला . माझा असा अथ� आहे क� आपण वापरत असले�या भाषचेा,               

आपण वापरत असले�या अ�भ�य�तीचा �कार, आपण �नवडले�या श�दांचे �कार हे आप�याला           

��य�ात एक चांगला सं�ेषक बन�वते आ�ण नंतर �भाव येईल. जर आपण लोकांना िजंक�यास स�म              

असाल तर, जरआपण लोकांना �भा�वत क� शकला असाल तर आप�या वा�त�वक वागणकु�मळेु आपण              

वा�त�वक सहकाया��मक ��ट�कोन असाल तर आपण संघष� �यव�था�पत कर�यास स�म असाल.           

कारण काय��थळावर कधीकधी वाद उ�भवू लागतो आ�ण आपणास �वरोधाभास कमी करावे लागते            

जेणेक�न जे�हा आपण समजू शकाल त�ेहाच श�य होईल आ�ण आपण �याब�दल�या ��ये ऐकू शकता              

�यासाठ� आपण ऐक�याची चांगल� कौश�ये असणे आव�यक आहे, जे आपण आधीच �वक�सत केले             

असेल बया�च वषा�पासून आ�ण कामा�या �ठकाणी असताना एकदा आपण �वक�सत होणार आहात. आ�ण             

मग नेत�ृव आपण आधीच नेत�ृव ब�दल बरेच चचा� केल� आहे आ�ण �भावी नेते ह� ��येकाची त�ार                

ऐकतात आ�ण शवेट� शवेट� गो�ट� �वत: �या कारवाईवरच ठेवतात, पण ते �वत: �या सं�थेसाठ� करत               

असतात. . आ�ण मग आपण एक बदल उ��ेरक बनू शकता, �हणजे मी बदलू शकणार� �य�ती असू                

शकते जे लोक वेळेत �यां�या सं�थांवर येत नाह�त, वेळेत �यां�या काया�लयात येत नाह�त, परंतु आपण               

कोणती �ड�हाइस �वक�सत कराल. �हणनू, जर बॉस लवकर काया�लयात आला आ�ण वेळोवेळी            

��येकजण वेळोवेळी येईल आ�ण मग आप�याला न�क�च बंधने बांधणे आव�यक आहे, तथेे कदा�चत             

लोकांना �भ�न �वचार असतील, लोक �भ�न मत असतील, आप�याब�दलह� आ�ण इतरांब�दल, परंतु            

नंतर आपले कत��य �यव�था�पत करणे आहे, �श�लक एक �कार तयार करणे आहे. आपण इतर              

सं�थांमधनू सहयोग आणत आहात का? �कंवा आपण काह� इतर कंप�यांशी सहयोग करत आहात?             

आपण काह� सहयोगी �क�पांचाह� �वचार कर�त आहात जेथे आपणआप�या बया�च संभा�य कम�चाया�ना             

आ�ण इतरांना देखील समा�व�ट करणार आहात. तर, जर त�ुह� �वचार केलात तर त�ुह� एक संघाचा               

सद�य आहात माझा ��य �म�, आ�ह� अशा यगुात राहत आहोत िजथे आप�याला संघाचा माणसू              

हो�यासाठ� आव�यक आहे - एक �य�ती जो ट�म�या क�याणाब�दल �वचार करतो आ�ण जो �व�वास              

ठेवतो ते असे लोक आहेत जे संघ आ�ण हार �कंवा िजंकणी करतात आ�ण अखेर�स संघा�या ने�यां�या                

डो�यावर जातात आ�ण �या बाबतीत ट�म ल�डरला वेगळा असला पा�हजे आ�ण जे�हा तो �वत: �या               

भावना �नयं��त क� शकतो त�ेहा तो कसा वेगळा असू शकतो जे�हा ते �नयमन क� शकतात, त�ेहा                

जे�हा तो वैयि�तक भावना, सामािजक भावना, सामािजक कौश�यांम�ये संतुलन �नमा�ण क� शकेल            

आ�ण �याला नवीन �कंवा नवीन कौश�य �मळा�यास आ�ह� गंभीर �वचारसरणीची कौश�ये �हणू शकू,             

तर कदा�चत तो एक चांगला �नण�य घे�यास स�म असेल. मा�या ��य �म�ांनो, भावना आप�याबरोबर              

आहेत कारण श�ेस�पयर �हणते क� काय काम एक माणसू आहे, परंतु मन�ुयाला �या�याम�ये �चंड              

�मता �मळा�या आहेत आ�ण जर �याने सयूा�पय�त �वास देखील करायचा �नण�य घेतला तर �याला              

�या�या इ�छेची इ�छा आहे. . आ�ण आजकाल मा�याकडे जा�याचाह� श�यता आहे. तर, केवळ पैनी              

लोकांमळेुच लोक वैयि�तक इ�छाश�ती आ�ण वाहनच न�हे तर लोकां�या नवनवीन �मतमेळेु हे कसे             

श�य झाले आहे. स�य हो�याक�रता �भ�न हो�यासाठ� आप�याला रॉबट� �ॉ�ट �या�या क�वतांम�ये            

असे काय �हणायचे आहे �याचे पालन करावे लागेल: 'लाकडात दोन र�ते �वखरुले आ�ण मी �यास कमी                
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�वास केला'. जे�हा मी कमी �वास करतो त�ेहा मला असे �हणायचे आहे क� असा माणसू जो असामा�य                 

असतो क� �याचे फ�त �नय�मत संबंध असतात. 

तर, जे�हा त�ुह� जादा माईल जाताना काह�तर� असाधारण करता यामळेु सव� फरक पडतो. �हणनू,              

मा�या ��य �म�ांनी आ�हाला आठवण क�न �यावी आ�ण रॉबट� �ॉ�टची अशी ओळ - लाकडात दोन               

र�ते �वखरुलेले आहेत. �हणनू लाकूड अ�नि�चततसेाठ� उभे आहे आप�याला ग�धळ�यासारखे वाटू           

शकत,े �यामळेु कधीकधी आप�याला आप�या भावनांनी �े�रत होऊ शकते परंतु मी कमी �वास केला              

�हणनू मी असे काह�तर� केले �याने असामा�य लोक बनू शकतात आ�ण �हणनूच �याने सव� फरक पडला                

आहे. मा�या ��य �म�ांनो, मतभेदांपे�ा फरक चांगला आहे, परंतु फरक ल�ात घेऊन तथेे मतभेद �नमा�ण               

होऊ �या आ�ण �भ�न असा आ�ण उदासीनता न बाळगता, कारण �भ�न असणे चांगले आहे, परंतु               

उदासीन असणे नेहमीच वाईट आहे. आपण जे�हा भावना�मक ि�थतीत असतो त�ेहा आपण काय �वचार              

करतो आ�ण आपण कसे �वचार करतो ते पाहू आ�ण इतर लोक देखील अशा प�रि�थतीत येऊ शकतात                

असे आ�हाला वाटत.े पण एक �कारची �श�लक तयार कर�याची गरज आहे. मी आशा करतो क� त�ुह�                

तमुची भावना, ब�ुधी, ब�ुधी यांची समतोल साधता. खपू आभार� आहे, मी त�ुहाला एक चांगला �दवस पढेु                

चालू इि�छतो आ�ण त�ुह� सवा�नी वेग�या, स�य ना�व�यपणू� आ�ण सम�या सोडवणाया� ने�यांची इ�छा             

बाळगू इि�छता. खपू आभार� आहे. 
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सॉ�ट ि�क�स  

(Soft Skills) 

डॉ. �बनोद �म�ा, 

मान�वक� व सामािजक �व�ान �वभाग, 

इं�डयन इंि�ट�यटू ऑफ टे�नॉलॉजी, �रक� 

�या�यान – 60 

अिज�त �याकरण 

(Applied Grammar) 

 

शभु �भात, आपण आतापय�त सॉ�ट ि�क�सवर �या�यानां�या मा�लका ऐकत आहात. आ�ण हे            

�या�यान शवेटचे आ�ण अं�तम �या�यान होणार आहे. आता, आपण कदा�चत �वचार करत असाल क� हे               

शवेटचे �या�यान लागू �याकरणावर का आहे; याचा अथ� आप�याला �याकरण मा�हत नाह�? नाह� मा�या              

��य �म�ांनो, जे�हा आपण �याकरणाब�दल बोलतो त�ेहा; आप�यापैक� ��येकाला �याकरण मा�हत           

आहे, आप�यापैक� बहुतकेजण आप�यापे�ा चांगले �याकरणाचे आहेत परंतु �याकरण जाणनू घेत�यावर           

आप�या भाषते �याकरणाचा वापर करणे सवा�त मह�वाचे आहे. 

आता जे�हा आपण �याकरण श�द ब�दल बोलतो त�ेहा ते कशासाठ� होत?े ते खरोखर �नयमांचे पालन               

करतात; �याकरणा�मक �नयम आ�ण नंतर �याकरणा�मक �नयम न�हे तर श�ुधत�ेया क�पना देखील;            

आ�ह� �कती बरोबर आहोत. श�ुधतचेी क�पना आ�ण जे�हा आपण या सव� गो�ट�ंब�दल बोलतो त�ेहा;              

आ�हाला कधीकधी असे आढळते क� काह� प�रि�थती आहेत जे�हा आपण ��य�ात बोलणे, �ल�हणे,             

संवाद कर�त आहोत आ�ण नंतर काह� �संग आहेत �यात आपण �वतःला ग�धळात टाकतो. याचा अथ�               

असा नाह� क� आ�हाला �याकरण मा�हत नाह�, परंतु ��य�ात असे होते क� आप�या वापराचा आ�ण               

आज�या जा�हराती�या जगात, आज�या �डिजटल मी�डयाम�ये आ�ण इतर बया�च वेळा �याकरणा�या           

�नयं�णामळेु �याकरणा�या �नयं�णातनू बाहेर पडले आहे. आपले �नयं�णआ�णआ�ह� मखू� चकुा करतो.             

�हणनूच हा शवेटचा �या�यान �याकरणा�या �व�श�ट भागावर काह� �काश टाक�याचा एक �वन�            

�य�न आहे, िजथे कधीकधी आपण अ�प�ट होतो. याचा अथ� असा नाह� क� मी या �यायामातनू               

आप�याला �याकरणाची �शकवण देत आहे, परंतु मी श�ुधत�ेया आप�या क�पनांवर काह� �काश            

टाक�याचा �य�न कर�त आहे. आपण बहुतकेजण चांगले बोलणारे आहोत, परंतु जे�हा आप�या श�ुधतचेी             

तपासणी केल� जाते त�ेहा �लह��याची वेळ येते त�ेहा आप�याला असे वाटते क� �याकरणा�या             

�नयमां�या �वाहात आपण नेहमीच �ॉस-�ॉस करतो. �याकरणाब�दल सव� काह� सांगणे खपू कठ�ण            

आहे �कंवा �याकरणा�या सव� �नयमां�वषयी चचा� करणे फ�त एक �या�यानातच आहे, परंतु नंतर मी              
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दाखवतो आ�ण मी काह� गो�ट�ंवर �काश टाकतो �यामळेु आप�याला आ�णआप�यापैक� बया�चजणांना            

संवेदनशील बन�वले जाईल. ह� काह� �मखु व�तू आहेत जी आ�ह� जलदपणे �पश� करणार आहोत; जे�हा               

आपण यो�य वापरास येतो त�ेहा आपण �वतःला रेझर�या काठावर अस�याचे आढळतो. 

आता, आपण कसे वापरतो ते पाह�यासाठ� आपण या वा�यांकडे पाहू या आ�णआपणास असे आढळेल क�                

वा�यात अथ� आहे तर�देखील वा�य आहे, परंतु जे�हा आपण तपास�यासाठ� आलो श�ुधता पातळी,             

आ�हाला आढळेल क� काह�तर� चकु�चे आहे. �थम वा�ये पहा: यपूीएससी�या पर��ेत यश�वी            

हो�यासाठ� मी त�ुहाला अ�भनंदन करतो. माझा �व�याथ� एसडीओ आहे. तझुा खास कोठे आहे? मधमेुह              

शांतपणे लोकांना मारतात. स�चव आ�ण म�ुय म�ुया�यापकआहेत. जी�सम�ये प�रधान केलेला माणसू            

माझा शजेार� आहे. आता, जर आपण �याकरणा�या �नयमांचे पालन केले आ�ण जर आपण या वा�यांची               

तपासणी स�ु केल� तर सव� वा�ये �याकरणा�या श�ुधतचेी प�ुट� करत नाह�त. �हणजे, �याकरण���या             

ह� वा�ये चकु�ची आहेत आ�ण ते एका सम�येमळेु �कंवा दसु�याला �ास देत आहेत �या ��य�ात मानक                

आ�ण �याकरणाची श�ुधता याब�दलची एक धारणा आहे. काह� वा�यांत आप�याला ��यापदांची           

सम�या आहे, काह� वा�यांत आप�यात पवू�ि�थतीची सम�या आहे, �यापैक� काह� आप�याला बहुवचन            

सम�या आहे, काह� वा�यांम�ये अन�ुम नाह�, तथेे काह� ऐ�य नाह� आ�ण काह�वेळा आपण प�ुहा �वषय               

शोधू शकतो ��यापदाने जात नाह�. मलूभतू �नयम; आपण सवा�नी कदा�चत हे �शकले असावे क� आप�या               

बचपनचा अथ� असा आहे क� ��या हा �वषय आ�ण �य�ती�या �वषयाशी सहमत असणे आव�यक आहे. 

परंतु असे बरेच श�द आहेत जे बहुतके वेळा बहुवचन �हणनू वापर�या जाऊ शकतात �कंवा कधीकधी               

एकसारखे असतात, परंतु जे�हा आपण ��या वापरतो त�ेहा; आ�ह� काह� वेळा ग�धळलो आहोत.             

उदाहरणाथ�, सं�ा वापरणे �हणा; आपणास मा�हत असले�या सं�ा �हणजे नामांकन श�द जे काह� नाव              

आहे, वा�य यं�ा�या व�तचेु नाव �कंवा आजबूाजचेू नाव काय आहे. पण कपड,े पो�लस; हे श�द नेहमीच                

बहुवचन �हणनू वापरले जातील; �हणनूच जे�हा आपण एखा�याला �हणत असतो - पोल�स येत आहे.              

जर आपण �याकरणाब�दल संवेदनशील असलो तर ते चुक�चे आहे कारण श�द नेहमीच बहुवचन आहे              

आ�ण आपण �हणावे - पो�लस येत आहेत. माझे कपडे कुठे आहेत? तू �हणू शकत नाह�स �क माझे कापड                  

कुठे आहे? तर, जे�हा आपण कपडे बोलता त�ेहा; तो कोणताह� कपडे असू शकत नाह�; �यात बार�क                

कापडाचा तकुडा असू शकतो. �हणनू जे�हा आपण कपडे बोलता त�ेहा; आपण खरोखर आप�या �सेचा              

संदभ� देत आहात. प�ुहा जे�हा आपण काह� साधनांचे नावे पाहू, अनेक �करणांम�ये ते नेहमीच बहुवचन               

असतात आ�ण �याकरणाचा मलूभतू �नयम �हणजे आपण 'ए' �कंवा 'एस' जोड�यासाठ� बहुवचन �हणनू             

एकवचन बनवावे. परंतु जे�हा लोकांना असे वाटू लागते क� एकच श�द आहे आ�ण �यांना एकवचनी               

मानले जाऊ शकते, ते कदा�चत चकु�चे आहेत. तर, आ�ह� नेहमी बहुवचन, का�ी, च�मा, च��याम�ये              

असलेले दरूबीन असे �हणावे. माझे �लास कुठे आहे ते आपण सांगू शकत नाह�; जर त�ुह� �हणाल क�                 

माझे �लास कुठे आहे, याचा अथ� �हणजे काच �हणजे त�ुह� �याचे पाणी �पऊ शकता. �हणनू, जे�हा                

आपण च�मा ब�दल बोलतो त�ेहा नेहमीच अनेकवचनी असतात, च�मा नेहमीच अनेकवचनी असतात,            

नेहमीच बहुवचन मोजतात. �ेक, प�ट, जी�स, पायजामा, �ाउझस� अशा काह� कपडे नेहमीच बहुवचन             
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असतात आ�ण काह� वेळा लोक खरोखर समजनू घे�यास आ�ण �ॉझर �ल�ह�यास अपयशी ठरतात. प�ुहा,              

आपण कदा�चत लोकां�या �हण�या ऐक�या असतील; मलू एकवचनी आहे आ�ण बहुवचन �हणजे            

मलुांनो, परंतु बया�च लोकांना हे देखील समजू शकत नाह� क� मलेु बहुवचन आहेत आ�ण ते मलुांना                

�लह�तात. ते कदा�चत �वसरतील क� एकवचन मलू आहे आ�ण बहुवचन मलेु चांगल� आहेत. तर, जे�हा               

आपण एखा�या श�दाब�दल काह�तर� बोलत असतो त�ेहा; ते ��य�ात एस �कंवा एस असेल, परंतु काह�               

�करणांम�ये उदाहरणाथ�, मलेु - मलेु, दंड. �हणनू, मलेु आ�ण जनेु वेळ वापरणारे भाऊ आहेत; �ाथरेन,               

आजकाल देखील भावांचा वापर केला जात आहे. आता एस म�ये समा�त होणारे श�द एकवचन ��या               

करतात, परंतु काह� अपवाद आहेत, उदाहरणाथ�, जे�हा आपण बात�या �हणता त�ेहा; तो देखील एस              

आला आहे, परंतु नंतर बहुवचन नाह�. तर, बात�या, जे बहुवचन �दसत,े परंतु तो अनेकवचनी नाह�; हे                

नेहमीच एकवचनी असते �हणनूच आपण नेहमी असे �हणतो - कोणतीह� बातमी ह� चांगल� बातमी नाह�;               

मला �यां�याकडून कोणतीह� बातमी �मळाल� नाह�. 

प�ुहा आपणास असे आढळेल क� लोक नेहमी राजकारणाचा श�द वापरतात; राजकारण देखील आहे आ�ण              

कधीकधी आपण �व�वास क� नये क� ते अस�यानेच; एस म�ये संपत असले�या राजकारणात समा�ती,              

बहुतके असावी, राजकारण हे ने�यांसाठ� एक मनोरंजक गेम आहे. तर, राजकारणात प�ुहा अनेक �वषय              

आप�याला ग�णत, भौ�तकशा��, दंड �मळतील; तर, हे सव� अ◌ॅ��ो�फिज�स. तर, हे सव� ते             

अनेकवचनीसारखे �दसतात, परंतु ते ��य�ात एकवचनी आहेत. �हणनू, कधीकधी हे श�द जर�            

मधमेुहासारखे श�द बोलतात तर�ह�; मधमेुह देखील एस म�ये समा�त होत;े गळती म�ये देखील तो              

संपतो, परंतु मग ते सव� एकसारखे असतात. तर, �लाइ�स मधमेुहातील एका वा�यात पहा. �हणनू,              

मधमेुह लोकांना मारत;े आपण असे �हणू शकत नाह� क� मधमेुहामुळे लोकांना मारणे हे प�ुहा रोग नाह�.                

�हणनू, असे बरेच श�द आहेत जे एस म�ये संपु�टात येऊ शकतात, परंतु �यांना एकसारखे मानले पा�हजे.                

आता, आप�याकडहे� भांडवलावर काह� ल� क� ��त केले पा�हजे; जे खपू मह�वाचे आहे आ�णआपण एका               

यगुात आहात िजथे आपण खपू वेगवान असतो आ�ण जे�हा आपण सं�ेषण करतो त�ेहा आपण बया�च               

वेळा �याकरण �वसरतो. �हणनू, आ�ण कधीकधी आ�ह� कॅ�पटलायझशेन वापर�यासाठ� यो�य �कारे           

तयार झालो नाह�. तर, काह� मलूभतू गो�ट� आहेत �या आपण समजू नये; जे�हा आपण काह�               

शीष�कांब�दल बोलतो त�ेहा आपण पहाता; �ाम�ुयाने लोकां�या उपनामांची टोपणनाव. 

उपनाव नेहमीच कॅ�पटल अ�राने �ल�हलेले असत;े राजधानीसह �ल�हले�या कॅ�पटल लेटर �ोफेसरसह           

डॉ�टर �ल�हत आहेत; आपले टोपणनाव अस�यास ते कॅ�पटल लेटर सह स�ु होत.े उदाहरणाथ�, आपण              

�ा�यापक �म�ा, �ा�यापक सनील, �ा�यापक च�वत� �हणू शकता. तर, �ा�यापक आ�ण च�वत�            

दो�ह�; प�हले प� राजधा�यांम�ये �ल�हले जाईल. प�ुहा, उदाहरणाथ�, काह� सरकार� पद, पंत�धान,            

रा��पती यांची राजधानीची स�ुवात होईल; वाइस चेअरमनची राजधानी स�ु होईल. परंतु कधी कधी हे              

शीष�क; मला या पदाचा अथ� असा आहे क� जर आपण एखा�या �य�तीचे नाव ठेवले असेल तर �या                 

�य�तीचे नाव कॅ�पटल असेल परंतु पदनाम लहान अ�रात असेल. उदाहरणाथ� आपण सांगू शकतो;             

त�ुहाला येथे �पयषु पंत �कंवा ��तयषु पंत �दसू शकतात; अंशुल सं�थांचे संचालक; अंशुलचे उ�यम              
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कॅ�पटल लेटर म�ये �ल�हले आहे कारण ते सं�थेचे नाव आहे, परंतु �ी. ��तशु पंत; �द�दश�क कोण आहे.                 

�याचे नाव राजकारणात आहे, परंतु पदनाम लहान असेल. जे�हा शीष�क अनुवां�शक असेल त�ेहा             

कॅ�पटलला टाळावे. ऍपॉिज�ट�ह हे आधी येते; उदाहरणाथ�, फ�त एक �ा�यापक आ�ण नंतर नाव             

खाल�ल�माणे आहे. तर, एकतर नाव स�ुवातीस येते �कंवा नाव नंतर येते, परंतु जर एखाद� गो�ट अनकुुल                

�कंवा काह�तर� असेल जे �या नंतर येते. �हणनू, अशा �करणांम�ये पदनाम लहान अ�रे असतील; हे               

मा�या ��य �म� ल�ात ठेवले पा�हजे. केवळ एक �ा�यापक, जोनाथन र��हस यांनी नवीन             

अ�यास�मावर �नषधे केला. �ोफेसर पदनाम असनूह� येथे फ�त एक �ा�यापक पहा, परंतु �या �य�तीचे              

नाव आले आहे. तर, पदनाम लहान अ�रे म�ये �ल�हले जाईल; जर एखा�याचे नाव नसेल तर; समजा                

एखा�या �य�तीचे नाव नाह� आ�ण �वषयव�तू एकाक� पदाव�न स�ु होते आ�ण ती �य�ती�या नावाची              

जागा घेत;े प�ुहा तो लहान अ�र होईल. 

उदाहरणाथ�, येथे वा�य; संचालक आ�ण �व� �यव�थापक; येथे आपण �द�दश�क दंड �लहू शकत नाह�,              

आपण �द�दश�क �लहू शकत नाह� परंतु नंतर आपण हे �ल�ह�यानंतर �लह�ले जाऊ शकता; �द�दश�क              

आयआयट� �ड़क�. तर इथे आपण कॅ�पटल �लहू शकतो, परंतु जे�हा आपण फ�त वा�य �ल�हत असाल               

आ�ण नाव �तथे नसेल. तर, संपणू� वा�यात आ�ह� संचालकआ�ण उपसंचालक �हणू शकतो. प�ुहा दो�ह�               

प�रि�थतींम�ये आप�याला �ड�ट� डायरे�टर सापडतील. �हणनू, या दो�ह� प�रि�थतींम�ये आप�याला          

असे �दसेल क� ते कॅ�पटल अ�रात �ल�हलेले नाह�. तर, याचा �वचार केला पा�हजे. प�ुहा कॅ�पटलायझशेन               

टाळावे �यायोगे मालक�चे सव�नाम असणे आव�यक आहे; उदाहरणाथ�, जे�हा आपण माझे पय�वे�क            

�हणता; माझे पय�वे�क समजा वा�य यासह �ारंभ होते. तर, नैस�ग�क�र�या येथे ते माझे कॅ�पटल लेटर               

असेल; परंतु येथे या पय�वे�काने लहान �ल�हले आहे. तर, हे फारच लहान उदाहरणे आहेत. परंतु आपण                

श�ुधत�ेया या सव� गो�ट�ंब�दल फार सावध�गर� बाळगणे आव�यक आहे; आपण शोधत असले�या            

दो�ह� प�रि�थतीत आपला भाऊ, �याचे माग�दश�क पु�हा; माग�दश�क आ�ण भाऊ ते लहान म�ये �ल�हले              

आहेत. �वभागांची नावे - �वभागांचे नाव, सं�थांची मा�हती हे सव� राजधा�यांम�ये असेल. �वभागांची नावे              

संघटनां�या कारणा�तव �कंवा स�म�यादेखील उदाहरणासाठ� असतील, मी ईट� सेलकडून �या�यान देत           

आहे, नाह� का? आता, ईट� सेल या सं�थेचा एक भाग आहे; �हणनू जे�हा मी मा�या वा�यात बोलतो                 

त�ेहा मी ईट� सेल ए�युकेशनल टे�नॉलॉजी सेल �ल�हतो. मी शै��णक तं��ान क�ातनू हा �या�यान              

देत आहे. आता शै��णक तं��ान सेल; ते ��य�ात सं�थे�या अंतग�त �वभाग आहे आ�ण �हणनूच येथे               

राजधानीत �ल�हले जाईल असे काह� उदाहरण आहेत जे आपण पाहू शकता. 

डलेने �याचे गुणव�ा �नयं�ण य�ुनट �नद��शत केले आहे. हे गुणव�ा �नयं�ण एकक सं�थेचा एक भाग               

आहे. डलेने आप�या गुणव�ा �नयं�ण य�ुनटला �या�या लॅपटॉपम�ये काह� नवीन वै�श��ये जोड�यावर            

ल� क� ��त कर�यास सां�गतले आहे. प�ुहा दसुरा वा�य पहा; �यांनी फम��या कम�चा-या �वभागाकडे             

फम��या कम�चा-या�या �वभागाला भरपाईसाठ� नवीन �वनंती पाठ�वल� आहे. येथे कम�चार� �वभाग लहान            

�लह�ले आहे, परंतु नंतर या कम�चा-यांचे �वभाग राजधानीम�ये �लहावे. तमु�या �ानाची पर��ा            

घे�यासाठ� मी �यास अ�तशय �वे�छेने ठेवले आहे; नो�कयाने आप�या कॉपोर�ट सोशल �र�पॉि�स�ब�लट�            
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य�ुनटम�ये नवीन योजना सादर के�या आहेत, �याचा शवेटचा भाग �हणजे �या मो�या सं�थेचा एक              

लहान भाग आहे �यामळेु तो कॅ�पटल बनला आहे. बहुतके वेळा, आपोआप असे �दसनू येईल क� बहुतके                

वेळा धम��ोह� देताना लोक चकुा करतात. आता, एपो��ोफ - आपण ए��ोफो �हणजे काय समजनू              

घे�याचा �य�न क�या? एपो��ोफचे बरेच अथ� आहेत; ए��ो�फहे ��य�ात संबंध दश��वतो आ�णआपण             

ए��ोफे ठेवले. उदाहरणाथ�, आपण �वतःचे �हणू शकता; ते नाह�; आता येथे �वतःचे apostrophe आहे.              

आ�ण आप�याला मा�हत आहे क� काह� वेळा असे लोक घडतात आ�ण लोक एक मोठ� चकू करतात जे�हा                 

आपण लोक आपले �लखाण �लहून पाहत असता आ�ण बया�चदा ते आ�थापनाह� देतात. हे मा�या ��य               

�म�ांना एक चकू आहे, �हणनू कृपया �यास �नयं��त करा. �हणनू, हे आि�त�व आप�या �व�वासाह�तनेे,              

आपला �व�वास,ू �ामा�णकपणे घेणार नाह� परंतु आ�ह� बहुतके लोकांना पा�हले आहे, आप�याला मा�हत             

आहे क� ते आप�यानंतर ए��ो��ो टाकत आहेत. हे प�ुतक आपले आहे ते ठ�क आहे; नाह�, आता आपण                 

��य�ात एक �कारचा संबंध �था�पत कर�याचा �य�न कर�त आहात. तर, जे�हा आपण            

ए��ोफाईब�दल बोलतो त�ेहा कृपया त ेपहा, उदाहरणाथ�, जे�हा आपण एक वष�, दोन वषा�चा काळ बोलता. 

कधीकधी आपण �हणता क� सव� म�हला संघटनांनी गु�हेगार��या �नयं�णावर�ल नवीन �नयमांचे           

�वागत केले आहे. ि��या - �हणनू, ए��ोफोहे दे�यात आले आहे, परंतु कधीकधी असे काह� श�द आहेत                

जे खरंच आ�ण अशा प�रि�थतीत स�ु होतात जे�हा आपण ए��ोफे ठेवले असता, आप�या मनात असे               

वाटते क� आधीपासनूच आहे, परंतु नाह�; जर नाव संपेल. उदाहरणाथ�, जे�स प�ुतक हे नाह�; तर आता हे                 

जे�स आ�ण जे�स यां�या दो�ह� प�ुतकातह� �ल�हले जाऊ शकत.े आ�ह� क��स, �क�स यां�या             

क�वतसेार�या क�वताह� �हणू शकतो; या दो�ह�म�ये बरोबर आहेत. �हणनूच, �वा�म�व दश��व�यासाठ�           

अ◌ॅ��ोफाईचा उपयोग केला पा�हजे, परंतु कधीकधी हा श�द�योग �वनी�या श�दाने संप�ुटात आणता            

येतो; आपण या �लाइ�सवर ल� क� ��त के�यास उदाहरणे आधीपासनूच �दल� आहेत. �व�याथ� पाहतात,             

मलु�ंची वसतीगहृ; जर मलु�ंनी बहुवचन असणे आव�यक असेल तर, मलु�ं�या वस�तगहृात ए��ो�फओ            

ठेवा; मलु�ंची वस�तगहेृ, �यायाधीशांचा �नण�य. 

आता, अ�यंत मह�वाचे काह�तर� �वषय ��या करार आहे. आप�याला सम�या आढळेल �वशषेत: अ�धक             

वा�यात सम�या उ�भवू शकेल; जेथे आपण शोधू शकाल क� आपण �वषय शोधू शकणार नाह� आ�ण               

�हणनूच जे�हा आपण ��यापदा�या नंतर�या भागाम�ये ��या कराल त�ेहा; तमु�याकडे खपू ग�धळ            

आहे आ�ण मग �वषय आ�ण ��यापद यां�यात मतभेदांची सम�या उ�भवल�. आजह� तमु�या            

आय�ुयातह�, दोन लोकांम�ये कुठलाह� करार नसेल तर ते एक� चालणार नाह�त, हो ना? �हणनू वा�यात;               

भाषते �वषय आ�ण ��यापद दर�यान एक करार असणे आव�यक आहे. उदाहरणाथ�, आ�ण आपणास             

वेगवेग�या �कारचे �वषय सापडतील; कोणताह� �वषय एखा�या वैयि�तक नावात स�ु होऊ शकतो,            

कधीकधी �वषयव�तू पवू�ि�थतीसह स�ु होऊ शकत,े कधीकधी ती ��यापदाने स�ु होऊ शकत.े तर,             

कधीकधी काह� इतर गो�ट�ंसह, कधीकधी या वा�यांशासह, कधीकधी �लॉजसह; नाह� का? आता अशा             

प�रि�थतीत आप�याला कॉ�सॉड��या वापराब�दल खपूच �व�श�ट असणे आव�यक आहे आ�ण �याला           

करार �हटले जात.े उदाहरणाथ�, यापैक� कोण�याह� �यव�थापकाने आपल� त�ार सब�मट केल� नाह�.            
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आता, या श�दाचा काह�ह� उपयोग क� नका; प�ुहा जे�हा आपला �वषय कशाबरोबरह� �ारंभ होत नाह�               

तोपय�त, ��या नेहमीच अनेकवचनी असेल कारण आप�यापैक� कोणाकडहे� बहुवचन नसलेले          

�यव�थापक असतात. परंतु कधीकधी जे�हा आपण केवळ एक दश��व�याचा �य�न कर�त असता त�ेहा;             

उदाहरणाथ�, मी �व�या�या�ची वाट बघत होतो, परंतु �यां�यापैक� कोणीह� आले नाह�. आता येथे काह�              

बदल झाला आहे �यापैक� काह�ह� आले नाह�; याचा अथ� असा आहे क� �यां�यापैक� कोणीह� आले नाह�.                

�हणनू, आप�याला याब�दल खपूच �वशषे असणे आव�यक आहे. ��य�ात स�ु होणार� अनेक वा�ये             

आहेत; दो�ह�पैक� एकतर �कंवा न जमुानता, �कंवा न ��येक; एकतर �कंवा दो�ह�पैक� दोघेह� यासारखे              

नाह�त. 

तर, जे�हा एकवचन �वषय एकतर �कंवा दो�ह�ने सामील झाले नाह� �कंवा न होणाया� ��या एकसारखे               

होईल. उदाहरणाथ�, एकतर काय� �यव�थापक �कंवा श�ुक �श�ट; आता येथे आपण काय� �यव�थापक             

पहा �कंवा �भार� �श�ट - दो�ह� एकवचनी आहेत आ�ण हे एकतर �कंवा या�वारे सामील झाले आहे. तर                 

येथे ��यापद एकसारखे आहे; जबाबदार� घेणे आव�यकआहे, परंतु कधीकधी ल�ात ठेवा क� �थम �वषय               

वेगळा आहे आ�ण दसुरा �वषय वेगळा आहे. याचा अथ� दो�ह� �वषयव�तू�नशी समान सं�या नाह�; अशा               

प�रि�थतीत, ��या जवळ�या �वषयाशी सहमत असेल, जे�हा जे�हा �वषयव�तू जे�हा �य�ती आ�ण            

�य�तींम�ये �भ�न असतात त�ेहा सं�या आ�ण �य�तीम�ये फरक असतो. �हणनू, अशा प�रि�थतीत,            

उदाहरणाथ�, जरआपण असे �हणाल क� मी �कंवा मी आता दोषी आहे तर तथेे काय असेल? आता येथे एक                   

�वषय आहे; हे असे आहेउजे�ट आता जवळचा �वषय कोणता आहे? I. �हणनू, ��या जवळ�या              

�वषयानसुार होईल. तर मी �हणेन - तो �कंवा मी दोषी आहे. मी एकतर तो आहे �कंवा मी दोषी आहे; नाह�                    

का? 

आता, आप�याकडे दसुरे वा�य असू शकते - डॉ�टर नाह�, आता डॉ�टर एकवचन आहे �कंवा अपघात               

झाले�या �ठकाणी नस� पा�हले गेले नाह�त. �हणनूच, जे�हा आप�याकडे �भ�न �वषय असेल आ�ण             

�वषयव�तू एकतर �कंवा दोघे सामील होऊ शकतील आ�ण न ह� ��या जवळ�या �वषयाशी सहमत असेल.               

जे�हा ��येक �वषयासह, यापैक� ��येकासह �वषय �ारंभ होतो त�ेहा कोणतीह� ��या ततृीय प�ाने             

एकसार�या आव�यक फॉम� घेणार नाह�. 

 

उदाहरणाथ�, यापैक� ��येक धोरण; मला असे �हणायचे आहे क� हे धोरण बदलते बहुवचन आहे परंतु               

�वषयव�तू ��येकाने स�ु होते त�ेहा ��या एकसारखे होईल; �या�या �वतः�या मया�दा आहेत. कधीकधी,             

वा�य मो�या �माणावर, चांग�या गो�ट�ंबरोबर स�ु होतील; दंड; ��यापद पवू�ि�थती�या व�तशुी सहमत            

असेल; उदाहरणाथ�, या पलुावर प�ुकळ पैसे खच� केले गेले आहेत. बहुतके �व�या�या�ना वाटते क�, बहुवचन               

असले�या �व�या�या�नंतर, �यां�या पर��ेपवू� रा�ी वेदना वाटतात. �यामळेु, �वषय आ�ण ��या दर�यान            

एक करार असणे आव�यक आहे आ�ण करारा�या �नयम देखील बदलू शकतात. पढेु कधीकधी आपले              

�वषय सव�नामाने स�ु होतील आ�ण सव�नाम एक अ�नि�चत सव�नाम असेल. उदाहरणाथ�, कोणीह�,            

 562  



कोणीह�, ��येक, एकतर, ��येकजण, येथे ��येकजण आप�याला मा�हत नाह�; माझा अथ� असा नाह� क�              

�व�श�टता नाह� आ�ण �हणनूच ह� अ�नि�चत सव�नाम आहे; अशा प�रि�थतीत ��या नेहमी एकवचनी             

असेल. उदाहरणाथ�. ��येक कम�चाया�ला अ�धकृत �नयमांचे पालन करावे लागते; दो�ह� काया�लयांम�ये           

��येकाला वाढ �कंवा पदो�नतीसाठ� �शफारस केल� गेल�. आता, आप�याला मा�हत असलेल� दसुर�            

मह�वाची गो�ट. आप�यापैक� बया�चदा लेखां�या वापराम�ये सम�या येत आहेत. 

आ�ण �वशषेतः �व�ान �व�या�या�ना; बया�च वेळा ते आप�याला कधीकधी मा�हत नसतात क�            

�नराशपणामळेु आपण इं�जी भाषकेडे बरेच लेख �ल�हले आहेत; नाह� का? �हणनू, आप�या बाबतीत लेख              

आहेत; अ, एक, आ�ण, आ�ण आपण अनसुरण केलेला साधा �नयम आ�ण आपण कधीह� दःुखी होणार               

नाह� आ�ण हा साधा �नयम असा आहे क� जर श�द हा माझा अथ� असेल तर फ�त श�दच न�हे तर; जर                    

मी �हटलं तर ते श�द आ�ण सफरचंद असेल तर; एक सफरचंद. आता, तलुा कसे मा�हत आहे? एक                 

सफरचंद असणे आव�यक आहे का; ��य�ात श�द उ�चारला गेला पा�हजे आ�ण �वनी आवाजाचा             

आवाज असेल तर आपण उ�चारता; आवाज एक �यंजक असेल तर घेईल; ते घेईल. उदाहरणाथ�; जर               

त�ुहाला प�हल� �लाइड आठवत असेल तर मी एसडी ओ असे �हटले होत,े एसडीओआता आपण हा श�द                 

एसडी ओ असे उ�चारत आहात; �हणनू जे�हा आपण हा श�द उ�चारता त�ेहा एसडी ओ हा प�हला आवाज                 

येतो आ�ण �हणनूच तो एसडीओ असावा, परंतु जे�हा �याचे पूण� उदाहरण �हणजे अधी�क; आवाज एक               

�यंजन आहे; �हणनूच ते एकतर �कंवा दर�यान आ�ण दर�यान घेईल आ�ण आप�याला हे देखील              

समजनू �यावे लागेल क� जे�हा काह� �व�श�ट व�तशूी संबं�धत असते त�ेहा; तर आपण कोणासह� मा�हत               

अस�यास �कंवा आपण कोणाब�दल बोल�यास आपण वापरणे आव�यक आहे. उदाहरणाथ�, जर मी            

�हणालो ---- आ�ह� नेहमी �यव�थापक �हणू शकतो; मी मॅनेजरला भेटलो, पण जे�हा आपण �याचे              

मॅनेजर �न�द��ट कर�त असता त�ेहा आपण �नि�चतपणे �न�द��ट कर�त आहात परंतु काह� गो�ट� आहेत              

�यात �व�श�ट गो�ट�ंचा वापर केला जाईल उदाहरणाथ� उदाहरणाथ� नावे, मह�वाचे �थान �वशषेत:            

न�यां�या संदभा�त पव�त आ�ह� नेहमी असे �हणतो - गंगा, यमनुा; महान प�ुतके, महाभारत, द रामायण,               

द बायबल, गीता, वेद, दंड. जे�हा आपण वत�मानप�ांब�दल बोलता त�ेहा आपण नेहमी द टाइ�स ऑफ               

इं�डया, द टेल��ाफ, द �हदं,ू नेहमीच द इकॉनॉ�मक टाइ�स सारखीच वापरल� पा�हजे. आता, परंतु              

कधीकधी आपण जे�हा वापरता त�ेहा आप�याला आढळेल; आ�ण आम�याकडे एक �कारचा तपशील            

आहे. उदाहरणाथ�, आ�ह� �हणतो क� �ीमंत आशीवा��दत आहेत; आता �ीमंत का? तर, या �ीमंत              

�य�तीने �ीमंत लोकांम�ये एक �कारचा वग� दश��वला आहे; �हणनू नेहमीच बहुवचन �हणनू घेतले             

जात.े तर, �ीमंत आता आ�हाला सोडले आहेत, डॉ�टर जॉ�सन यांनी उ�धरण �दले आहे; तो �हणतो -                

मला �ानी लोकांबरोबर हसणे आ�ण �ीमंतांसह खाऊ �या. �हणनू, शहा�यांबरोबर हसणे; �हणनू, जे�हा             

तो शहाणा �हणतो त�ेहा; तो एक �य�तीचा अथ� असा नाह�, परंतु ��य�ात �याला �ीमंत लोकांबरोबर               

आ�ण �ीमंत लोकांबरोबर वग� आहे. �हणनू, �हणनूच 'द' हा �नि�चत लेख वापरला गेला आहे. माझा भाऊ                

एक �व�यापीठ �ा�यापक आहे; येथे �व�यापीठ; आ�ह� असे �हणू शकत नाह� कारण आप�याला             

सामा�यपणे मा�हत आहे क� हे एक �वर आहे, परंतु आ�ह� ते उ�चारताना नाह�; हे एक �यंजक �व�यापीठ                 
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आहे; असे �व�यापीठाचे �ा�यापक नाह�. प�ुहा आपण दसुरे उदाहरण घेऊ शकता; स�दय� - आता स�दय�               

प�ुहा एक सं�ा असू शकत,े स�दय� एक गुणधम� असू शकत,े कधीकधी स�दय� गुणव�ा असू शकत,े स�गुण                

नसलेल� संुदरता एक फूल असत,े एक सगुंध नसावा. जे�हा आपण आम�या ��य �म�ांशी संवाद साधतो               

त�ेहा आप�याला आढळेल; एकतर सं�ेषणा�या �पात �कंवा चच��या �व�पात, काह�वेळा आपण इतर            

लोक प�ुट� कर�यासाठ� आ�ण प�ुट� कर�यासाठ� इि�छत असाल; आपण काह�तर� अ�त�र�त वापरत            

आहात �यास आ�ह� ��न टॅग �हणतो आ�ण लोक देखील या टॅग वापरताना काह� वेळा सम�या �नमा�ण                

करतात. कारण या टॅगचा वापर एकतर सकारा�मक �कंवा नकारा�मक �हणनू केला जातो, परंतु ल�ात              

ठेवा आपण �या प�ाशी बोलत आहात �या प�ाकडून आप�याला खरोखर एक �कारचा प�ुट�करण हवा              

आहे आ�ण �हणनूच आपण टॅग वापरता. 

पण वेळा �तथे आहेत; उदाहरणाथ�, लोक आनंद� आहेत; समजा आपण लोक आनंद� आहोत असे समज.ू               

जर मी त�ुहाला �वचारले क� लोक आनंद� आहेत आ�ण �यानंतर एक टॅग असेल; जर मी �हणालो क�                 

त�ुह� सव� मा�या मागा�चा आनंद घेत आहात तर त�ुह� सव� आहात; समजा मी मा�या मागा�चा आनंद                

घेत असलेला श�द वापरतो, परंतु आता मा�या कोस�चा आनंद घेत आहे आ�ण मला अशा प�रि�थतीत               

एक �कारची प�ुट� करायची आहे, मला एक टॅग वापरावा लागेल. आता एक गो�ट ल�ात ठेवा आ�ण                

मा�या ��य �म�ाला त�ुह� खपू आनं�दत �हाल. �हणनू, जे�हा आप�याला टॅग ��व�ट करावा लागतो              

त�ेहा कृपया कोणती ��या वापरल� गेल� आहे ते पहा. आहेतआ�ण टॅग नेहमीच नकारा�मक असेल कारण                

नकारा�मक ठेव�याने आ�हाला एक प�ुट� �मळत आहे �हणूनच आ�ह� �हणतो क� लोक आनंद� आहेत;              

ते नाह�त? नाह� का? प�ुहा त�ुह� सव� मा�या मागा�चा आनंद घेत आहात, नाह� का? तर, येथे आपणास                 

आढळेल क� आ�ह� ए��ोफहे वापरत आहोत, परंतु कृपया �या टॅगला पहा; जर येथे श�द सकारा�मक               

असेल तर टॅग नकारा�मक असेल परंतु येथे सहायक अस�यास नकारा�मक असेल तर टॅग सकारा�मक              

होईल. तलुा मी आवडत नाह�; तू करतोस का छान परंतु जे�हा आपण �थमच मी वापरता त�ेहा                

आप�याला एक अपवाद आहे. उदाहरणाथ�, जर मी �हणालो क� मी चांगले �शकवत आहे, तर आता येथे                

सहायक आहे, परंतु जे�हा मला टॅग वापरायचा असेल त�ेहा; मला असे �हणायचे आहे क�, मी वापरणार,                

नाह� का ? 

मी चांगले �शकवत आहे, नाह� का? तर, हा एक अपवाद आहे जो आप�याला ल�ात ठेवणे आव�यकआहे,                 

परंतु जर मी �हणालो क� आपण या कोस�चा आनंद घेतला नाह� आ�ण टॅग आप�याकडे असेल. �हणनू,                

जे�हा आपण आप�या �म�ांम�ये चचा� कर�त असता आ�ण जे�हा आपणास संभाषणाची वेळ येते त�ेहा हे               

खरोखरच मह�वाचे होते. �हणनू, कृपया हे टॅग ल�ात ठेवा. मग परत येणे - सवा�त कठ�ण आ�ण                

आप�यापैक� बहुतकेदा सम�या �नमा�ण करतात आ�ण बहुतके वेळा पवू�ि�थती वापरताना चकु�चे आहेत.            

आता आपण ��न �वचारत आहात क� आ�ह� त� कसे बनू शकतो? न�क�च, आपण �ीपोिजशन              

वापर�या�या बाबतीत त� होऊ शकत नाह�, परंतु कमीतकमी आपण �याकरणा�या चांग�या प�ुतके पार             
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क�न भरपूर अ�यास क� शकतो, परंतु नंतर येथे मी काह� पवू�ि�थतींचा उपयोग करणार आहोत जेथे               

लोक नेहमी अंधारात असतात �कंवा �यांना नेहमी असे वाटत ेक� त ेयो�य आहेत परंत ुत ेनाह�त. 

उदाहरणाथ�, मी बया�च लोकांना ऐकलं आहे क� मी त�ुयापे�ा �ये�ठ आहे. �हणनू, कृपया व�र�ठ,              

क�न�ठ, व�र�ठ, क�न�ठ श�द ल�ात ठेवा जेणेक�न हे नेहमीच पूव��ह घेतील आ�ण नाह�. �ी. राठौरे मी                

5 वषा�नी व�र�ठ आहेत; मा�यासाठ� व�र�ठ, ठ�क आहे. प�ुहा, आणखी एक सम�या आहे �याचा वापर               

लोक आ�ण नंतर�या वापरासाठ� करतात. तर, येथे सावध�गर� बाळगा क� जे�हाह� �नि�चतता असेल             

त�ेहा; �हणजे आप�याला अचकू वेळ मा�हत आहे; उदाहरणाथ�, 2007 पासनू मी या सं�थेम�ये �शकवत              

आहे. आता 2007 म�ये मी काह� �नि�चतपणे बोलत आहे, परंतु जे�हा मी �हणतो क� तो 4 वष� काम करत                   

आहे. आता, त�ुहाला कोणता 4 वष� मा�हत नाह�; �हणनूच याला वेळ आ�ण कालावधीचा कालावधी              

�हणतात. �हणनू, जे�हा आप�याला असे वाटते क� आप�याला पणू�पणे मा�हत आहे; त�ुहाला वापरायचं             

आहे आ�ण मग त�ुहाला मा�हत आहे क� अशी गो�ट स�या अि�त�वात असेल �कंवा स�याची कोणतीह�               

�मा, प�रपणू�, सतत असेल; मी �शकवत आहे; तो पासनू �शकवतआहे. आपण के�हापासनू कबलू करता;               

आप�याला �व�श�ट वेळ स�ूचत करणे आव�यक आहे; उदाहरणाथ�, जर मी असे �हणतो क� �ीमान              

देशमखु गे�या तीन �दवसापासनू �शर�छे�दत झाले आहेत. 

आता, आपणास असे आढळेल क� आपण �ीपॉझीजचा (preposition) आणखी काह� वापर केला आहे             

�याचा आपण �वचार केला पा�हजे आ�ण काह� वेळा हे कठ�ण होऊ शकते. �याला गाडी�या बाजलूा               

बसलेला गर�ब मलुगा सापडला, परंतु काह�वेळा लोक �या�शवाय �लह�तात. मा�या ��य �म�ां�य�त�र�त,            

याचा अथ� आप�याला मा�हत आहे, �या�य�त�र�त, परंतु जे�हा आपण बाजनेू अथा�ने बोलता त�ेहा;             

�श�कां�शवाय मी प�ुतके �ल�हतो. तर, याचा अथ� मी केवळ �शकवत नाह�, पण मी प�ुतके देखील               

�ल�हतो. याजक म�ये शोषले होत;े शोषण नेहमी घेईल; जे�हा मी मं�दरात जाता त�ेहा �यान धारण करतो;                

�रक� मेरठ आ�ण ह�र�वार यां�याम�ये आहे. आता, जे�हा दोन ऑ�जे�ट दाखव�या जातात त�ेहा आपण              

पहाल; �हणनू, तलुना �कंवा दोन दर�यान काह�तर� असेल त�ेहा आपण कपट� �म�ां�वषयी सावध�गर�             

बाळगून सावध�गर� बाळगणाया� �म�ां�वषयी सावध�गर� बाळगणे आ�ण दर�यान वापरणे आव�यकआहे.           

आप�या सवा�नीच �नयमनचे पालन केले पा�हजे, �नयमनसाठ� नाह�; या कोस�मळेु आपणास वेगवेग�या            

�े�ात आपले यश आ�म�व�वास �मळेल. आपण, �याच�माणे आपण पाहू शकता आ�ण आप�याला एक             

चांगले �याकरण पु�तक मा�हत असेल क� या सव� पवू�ि�थती आप�याला देईल; जे आप�याला             

आढळ�यास आप�याकड ेपरेुसा वेळ असेल तर आपण �यांना ल�ात ठेव ूआ�ण �भावीपणे वाप� शकता. 

आता आवाज आहे. दोन वेगवेग�या आवाजात काह�ह� बोलले जाऊ शकते - स��य काह�तर� आ�ण              

�नि��य काह�तर� आ�ण जे�हा आपण स��य आवाज वापरता त�ेहा आप�याला मा�हत असते क� ��या              

ह� �वषयानंतरच येते, परंतु जे�हा आपण �नि��य वापरता त�ेहा; ऑड�र बदल आहे. उदाहरणाथ�, लांब              

भाषण �े�कांवर कोणताह� �भाव पाडत नाह�; �ो�यांवर कोणताह� �भाव पडला नाह� आ�ण आ�ह� असे              

�हणू इि�छतो क� आपण आठव�या�या शवेटपय�त अहवाल सादर कर�यास �वनंती केल� आहे; आता हे              
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�नि��य आहे. आता आप�याला मा�हत आहे क� आपण एखाद� �व�श�ट आवाज वापरत असताना आपण              

काह� अथ� जोडत आहात; आप�याला आपला अहवाल सब�मट कर�याची स�ला दे�यात येत आहे; प�ुहा              

�नि��य, परंतु नंतर आपण ते स��यपणे बोलू इि�छत अस�यास - कृपया आपला अहवाल सब�मट करा.               

दररोज र��यावर वाहते, �हणनू कोणीतर� दररोज या र��यावर घसरत आहे. आ�ह� चांगल� बातमी             

अपे�ा करतो; हे स��य आहे, परंतु आ�ह� हे �नि��य वाप� शकतो - चांगल� बातमी अपे��त आहे. तर,                 

दोन आवाज आहेत; हे आप�यावर पणू�पणे अवलंबनू असते आ�ण आपण �या आवाजाचा वापर करत              

आहात �या आधारावर. आपण आम�या लेखन �वभागाम�ये आधीच चचा� केल� आहे क� आपण �नि��य              

असताना कशासह� �लहाल; जे�हा आपण स��यपणे काह�तर� �ल�हतता त�ेहा �भाव कमी असतो, �भाव             

जा�त असतो आ�ण �यानंतर �पांतरण येतो. 

कधीकधी लोक देखील वा�य वापरतात, हे हॉल तीस अ�तथींना सामावनू घे�यास फारच लहान आहे; याचा               

अथ� हा हॉल इतका लहान आहे क� तो क� शकत नाह�. �हणनू जे�हा जे�हा खपू असते त�ेहा; अथ�                  

नकारा�मक आहे. एक त�दआु �याची �वचा बदलू शकतो? एक त�दआु �याची �वचा बदलू शकतो? आता               

वा�य वा�यात आहे, परंतु अथ� नकारा�मक आहे; एक त�दआु �याची �वचा बदलू शकत नाह�. �हणनू,               

आपण मा�या आय�ुयातील ��येक �कार�या वा�ये वापरत आहात माझा ��य �म� आ�ण अथ� असा              

आहे क� मी �पीकरशी बोलत आहे; वापरकता� प�ी प�यांपे�ा वेगाने उडतात; चा अथ� काय होतो? आ�ण                

ह� तलुना तलुनेने - प�ी िजत�या वेगाने उडतात �ततके उ�डाण करत नाह�त. �हणनू, आप�याला हे               

समजनू घेणे आव�यक आहे क� हे काह� �भावी वापरकत� आहेत; �भावी �भावी व�ता �हणनू आपण               

�वचार केला पा�हजे; कधीकधी आपण काह� ग�धळले�या श�दांकडे देखील येऊ शकता आ�ण आ�ह�             

पा�हले आहे क� लोक काह�तर� वापर�याची अपे�ा करतात; तर त ेदसुरे काह�तर� वापरतात. 

मला आशा आहे क� मा�या �या�यानांनी आप�याला �भा�वत केले आहे; �हणनू जे�हा मी �भा�वत              

�हणतो याचा अथ� �भा�वत होतो �कंवा �याचा �भाव असतो. परंत,ु जे�हा मी �हणतो - मा�या               

�या�यानावर काह� �भाव आहे काय? �हणनू, दसुया� घटनेत तो एक सं�ा बनतो, आ�ह� औपचा�रकपणे              

�हणतो क� हा कोस� मा�या ��य �म�ांना बंद करणार आहे, परंतु अनौपचा�रकपणे मा�या सव� �म�ांना;               

आपण कोण�याह� �णी मा�याशी संपक� साधू शकता. तर, औपचा�रकपणे मी औपचा�रक प�धतीने            

�हणावे, परंतु जे�हा आपण पवू� वापरता त�ेहा; पवू� मी भाषण �वतर�त कर�याचा �य�न केला. आधी�या               

�संगी आधीचा अथ� असा आहे; �हणनू, थो�या श�दलेखन बदलासह एखा�या �व�श�ट श�दा�या            

बदलामळेु अथ� बदल�याचा �य�न क�या. उदाहरणाथ�, वेळोवेळी आपण कदा�चत लोक ग�प बसतआ�ण             

गमावताना पा�हले असेल. तर, जे�हा आपण एल डबल ओएस श�द वापरता त�ेहा; �याचा अथ� वेगळा               

आहे आ�ण हरवला आहे; - तो नेहमीच घाबरतो क� तो नोकर� गमावणार आहे, �हणजे नोकर�               

गमाव�याचा अथ� असा आहे. परंतु जे�हा आपण एखाद� व�तू �मसळ�यासाठ� ढ�ग मा�यमांचा वापर             

कर�त असाल त�ेहा; मला ढ�ग वाता�लाप आवडत नाह�. बहुतके वेळा लोक ग�धळलेले असतात आ�ण              

बहुतके वेळा लोक ग�धळात पडतात; �हणनू, जे�हाह� आपण �टेशनर� वापरत आहात; आपणास असे             

�हणायचे आहे क� आपण �ठकाणाब�दल बोलत असले�या प�ह�या �थानी आहात परंतु जे�हा आपण             
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�टेशनर� वापरत आहात त�ेहा आपण कागद आ�ण इतर आव�यक गो�ट�ंब�दल बोलत आहात. आपण             

प� वापरत आहात; नंतर मी आप�याशी नंतर बोलू �कंवा जे�हा दोन गो�ट�ंवर चचा� केल� जाईल; आ�ह�                

�हणतो क� हे नंतर येते. मला आशा आहे क� आपण मला अनेक �शंसा पाठ�वणार आहात आ�ण आपले                 

कौतकु मा�या आ�म�व�वासाने पणू� होणार आहे. प�ुतकांची एक �शंसाप� कॉपी केल� गेल� आहे; मा�या              

��य �म�, �याकरण खरोखर सम�ु आहे; तथा�प आपण कठोर प�र�म क� शकता, आपण �याम�ये              

फ�त एक थ�ब असू शकता परंतु नंतर आपण आपले �दय गमावू नये कारण आपण आप�या �वत: �या                 

म�ूयांकनासाठ� आपण आप�याकडून काह�च �भाव पाड�यासाठ� येथे आहोत जेणेक�न आपण �वतःचे           

म�ूयांकन क� शकाल आप�या काय� शैल�स पूरक असले�या पूरकतचेी ऑफर कर�यासाठ�. जीवन            

वाळवंट नाह�; आय�ुय �मठाईने भरलेले आहे. �हणनू, जे�हा मी डसेट� वापरतो त�ेहा मी �मठाईचा अथ�               

असतो, आपण एक अवैध नातसेंबंध खच� क� शकता. �हणनू जे�हा आपण �प�ट आ�ण अवैध वापरतो               

त�ेहा; प�हला ��तसाद �हणजे ��तसाद �मळवणे, आता मी �याचा ��तसाद पणू� कर�याचा �य�न केला,              

परंतु नंतर मला कळले क� �यां�यात एक अवैध नातसेंबंध होता. तर, आपण ��येक वेळी �य�न करणे                

स�ु ठेवू शकता आ�ण जर आपण अचकू हो�यासाठ� �याकरणासह �वत: ला हॅ�मगं करणे स�ु ठेवू शकता                

तर ते कसे आहे. हे सव� सांगून; मी सु�वातीला �हट�या�माणे, आ�ह� ��य�ात सॉ�ट कौश�यां�या              

�या�यानां�या या मा�लके�या अं�तम ट��यात आहोत. मला समजले आहे क� आपण सव� माझे आ�ण              

माझे �या�यान धैय�पवू�क ऐकत आहात आ�ण कदा�चत आप�याला कोण�याह� उ� �कंवा दतू वाटत             

नाह�त. पण स�ुवातीस काह�तर� जवळ आले पा�हजे आ�ण हा अ�यासह� �न�कषा�पय�त पोहोचणार आहे,             

आ�ह� चांगल� स�ुवात केल� आहे जे चांगले सु� होते अध� केले. आ�ण जे�हा मी ��येक आशावाद�                

�टपणीवर सरुवात केल� त�ेहा मला आशा होती क� हे चांगले होईल. कारणआमचा असा �व�वास आहे क�                 

या कोस�म�ये मी �कती �म ठेवले आहे आ�ण मा�या सहकार� सहकाया�नी मला �कतपत मदत केल� आहे;                

हा अ�यास यश�वी हो�यासाठ�, मी दरू�वनी�वारे �कंवा संभाषणा�या वेगवेग�या ट��यांवर संभाषणावर           

समायोिजतपणे बोललो आहे, ते टे�लफोन�वारे �कंवा त�डी �ल�खत �व�पात आहे आ�ण मग आप�या             

वैयि�तक साम�या�त जाणनू घेणे आ�ण आप�या वैयि�तक �यि�तम�वात रस �नमा�ण करणे आहे का             

कमतरता, हे जाणनू घेणे आव�यक आहे क� कधीकधी इतर चांग�या श�दांमळेु इतर श�द �भाव �नमा�ण               

कर�यात अयश�वी होतात आ�ण आ�ह� एक �कारचे सं�ेषण अडथळे �नमा�ण करतो. जीवनात आ�ण             

सं�थांम�ये अडथळे आहेत, पण मा�या ��य �म�ांना अडथळे सधुारता येतात. आम�या काय�काळात            

आ�ह� कसे काय� क� शकतो यावर चचा� देखील केल�, उपरो�त काय��थळांवर अनेक �कारचे प�, मसदेु,               

�व�वध �कारचे अहवाल, डटेा गोळा करणे, �यांचे �व�लेषण करणे आ�ण मलुाखतींम�ये �कती वेळा             

उपि�थत रहावे, गट चचा� आ�ण कसे करावे आप�याला अहवाल सादर करावा लागतो, आप�याला             

�वतःला एक कुशल नेता �हणनू कसे दश�वावे, वेगवेग�या �संगांसाठ� आप�याला भाषण कसे �यावे             

आ�ण शवेट� आप�या �वतः�या �नण�यांचा कसा सामना करावा लागेल हे आ�ह� �वतःला ठरवावे लागेल.              

आ�ण आपल� ब�ुधी हा कोस� पूण� कर�याचा वेळ आला आहे आ�ण हा कोस� पणू� करताना मला एक                 

�कारची समाधान वाटते, परंतु जे�हा त�ुह� समाधानी असता त�ेहाच हे समाधान स�य असेल.             

अ�यास�म पूण� झाला आ�ण नेहमीच �या�या ि�थतीत असेल क� ते नेहमी आप�या ��नांची उ�रे देऊ               
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शकत.े आ�ण मी आशा करतो क� आपण ��नां�वारे, ि�वझ�वारे मा�या ��नांची उ�रे देऊ शकता आ�ण               

जे�हा आपण हा अ�यास�म सु� करता त�ेहा आप�यापे�ा चांगले वाटले. शवेट�,. मला तु�हाला अल�वदा              

सांगू �या. मी तु�हाला सांगतो क� यश�वी जीवन, सफल क�रयर, यश�वी सा�ा�कार आ�ण यश�वी              

अनभुवाची इ�छा आहे जेणेक�न आपण समाधानी लोकां�या र�ेत सामील होऊ शकाल जे आप�या             

सं�थे�या ��तमा वाढ�वणार आहेत. ध�यवाद. मी खपू आभार� आहे, खपू खपू ध�यवाद. 

 

 568  



https://nptel.ac.in
https://swayam.gov.in/

