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यापे�ा �सरे काही हा�या�द
नाही, क� एखाद� �शार ���,
मूख�पणा�या काही क�पना
मांडते / �� करते.

काही वषा�पूव� एका मानस
शा���ांकडून, मी अशीच एक
संक�पना ऐकली. �तची अशी
खा�ी पटलेली होती, �या�कारे
तुमचं शौचालय ��श�ण / टॉयलेट
�े�न�ग झालं आहे, �यानुसार तुमची
जडणघडण झालेली आहे, तुमचा
����व �वक�सत झालेलं आहे.
सामा�जक दबावाचा प�हला
अनुभव तुमचा �तथे सु� झाला
आहे.



भाग : 2
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तुम�या आयु�यातील सवा�त मह�वाची ��� ती 
जी तुम�यावर �व�ास ठेवते.

जरी जाग�तक लोकसं�येत �यूज 0.2%
असले तरी ते �व�मयकारक री�या 22%
नोबेल पा�रतो�षक �ज�कतात. 2009
मधील रसायनशा��ाचे नोबेल पा�रतो�षक
�वजेते, आदा योनाथ यांनी आप�याला
एकदा �वचारले, "�� �वचार�यासाठ�
मुलांना �कती गुण �दले जातात"?

�यूज हे अ�तशय �शार आ�ण बु��मान का आहेत?

�या �हणतात, "आयु�यात सवा�त मह�वाची ��� तु�ही आहात. 
तु�ही �वतःचा �व�ास �ज�कलाच पा�हजे."



आज मा�याकडे काही �व�ासाह� गो�ी आहेत तुम�यासाठ�. 
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गो��म�ये ताकद आहे.

भाग : 3
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"थॉमस अ�वा ए�डसन हा ग�धळलेला ��मत मुलगा होता, �या�या
महान आई मुळे तो शतकातला महान बु��वान बनला."

"तुमचा मुलगा खूप बु��मान आहे, शाळा �या�या मानाने फार लहान
आहे, �याला ��श�ण दे�यासाठ� चांगले �श�क आम�याकडे नाहीत.
कृपया �याला तु�हीच �शकवा."

"तुमचा मुलगा ग�धळलेला ��मत करणारा आहे. यापुढे आ�ही �याला
शाळेत येऊ देणार नाही."

भाग 3 A :  थॉमस ए�डसन आ�ण �च��



एकदा एका महान शा���ाची एका बातमीदाराने मुलाखत घेतली,
आ�ण �याला �वचारले गेले, क� �याला असं का वाटलं क�
सव�सामा�य माणसांपे�ा तो जा�त काही संपादन कर�याला स�म
होता?

�याने उ�र �दले, तो लहान असताना आईने जो धडा �शकवला
�यातून हे सव� �वक�सत झाले. तो ��जमधून �धाची बाटली बाहेर
काढ�याचा �य�न करीत होता, ते�हा �याची पकड सुटली, आ�ण
�वयंपाक घरा�या ज�मनीवर संपूण� �ध सांडलं गेलं. �याची आई, 
 �याला रागव�या ऐवजी �हणाली, �कती आ�य�कारक ग�धळ
घातला आहेस तू! मी असं �धाचं तळ फार �व�चतच ब�घतलं आहे.
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भाग 3 B :  चुका आ�ण �यातून घेतलेला धडा / �शकवण



जे �हायचे ते नुकसान आधीच झालंय. �यामुळे आपण हे �व�
कर�याआधी, तुला खाली उत�न �यात खेळायला आवडेल का?

न�क�च! तो खेळला. थो�ावेळाने �याची आई �याला �हणाली, "तुला
मा�हत आहे का, जे�हा तु�याकडून अशा गो�ी सांडतात, खराब होतात,
शेवट� तु�या तुलाच, �या �व� करायला लागतात.

मग तुला ते कसं �व� करायला आवडेल? आपण टॉवेल, �ंज, मॉप
वाप� शकतो. तू कशाला �ाधा�य देशील?"

सांडलेलं �ध पुसून झा�यावर ती �हणाली, हा आपला एक अयश�वी 
 �योग होता, दोन लहान हातांनी एक मोठ� �धाची बाटली पकड�याचा.

चल माग�या दारी जाऊया, पा�याने बाटली भर, बघूया तू एखादा माग� शोधू
शकतोय का, न पाडता बाटली पकड�याचा? आ�ण �यांनी तसं केलं.

�कती छान धडा घेतला! शा���ाला �या खाणी हे जाणवलं क�, चुका
करताना �याला घाबर�याची गरज नाहीये.

�या ऐवजी तोही �शकला, चुका �हणजे संधी आहेत नवीन काही
�शक�यासाठ� - शा���ांचे �योग हेच असतात शेवट�.
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जी एकट�च सराव करायची
झाडां�या फां�ांबरोबर,
गावातील वय�कर लोकांची
नजर टाळ�यासाठ� जे तीचं
हॉक� खेळणं अमा�य करतील.

घरात घ�ाळ नस�यामुळे �तची
आई �तला पहाटे ��श�णासाठ�
उठवताना, वर आकाशाकडे बघून
उठवायची.

भाग 3C :  राणी रामपाल

भाग 3D :  वंदना कटा�रया
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वया�या 9 �ा वष�, हायमाबतीचं ल�न
झालं, �त�या वया�या पाच पट�ने मो�ा
असले�या �व�राशी. जे�हा ती 12 वषा�ची
होती ते�हा �तचा नवरा मृ�यू पावला.
वै�क�य कॉलेजात हायमाबती प�हली
येऊनही, �तला सुवण�पदक �दले गेले नाही
कारण मुलांनी हरताळ कर�याची धमक�
�दली. आ�ण वगा�त प�हलं आ�याब�ल
�तला रौ�यपदक दे�यात आलं.

मुथूल�मी शाळेम�ये पड�ामागे बसायची
कारण ती मुलगी आ�ण देवदासीची क�या
होती. 1929 म�ये बाल�ववाह ��तरोधक
कायदा, अजून पास �हायचा होता, अंशतः
मुथुल�मी रे���या �य�नांचे आभार मानले
पा�हजे. �तने देवदासी �णाली�या
शोषणा�व�� काय�ाची ओळख क�न
�दली. मुल�ना राहता येईल �शकता येईल
आ�ण कमावता येईल असा �नवारा
उभारला. �तने अ�यार कॅ�सर इ���ट�ूट
उभारले.

 भाग 3F :  मुथूल�मी

 भाग 3E : हायमाबती
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हे ते लोक आहेत �यांनी गो�ी सोडून दे�या ऐवजी �क�वा ग�प बस�या
ऐवजी �यां�या कामाने आवाज उठवला. जागा घेऊ नका / तु�हाला
�ान नाही, असे �यांना जगाने सांगूनही, ते धावले आ�ण यशाने �यांचा
पाठलाग केला. �यांनी �वतः तर उ�म काम�गरी केलीच, पण जगाला,
�यांनी जग�यासाठ� संुदर जागा बनवली. �यांनी �वतःवर �व�ास
ठेवला.

जर ते क� शकले तर आपण का नाही?
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कधीही आप�याला आप�या गुणव�ेची मया�दा मया��दत ठेवत नाही.

कधीही आप�याला आप�या �ानाची मया�दा मया��दत ठेवत नाही.

कधीही आप�याला आप�या शारी�रक �मतेची मया�दा मया��दत
ठेवत नाही.

जवळजवळ नेहमीच, आप�याला आप�या आ��मक संवादाची
मया�दा मया��दत ठेवते.

ही आप�या धैया�ची मया�दा आहे. ही आप�या वचनब� राह�याची
मया�दा आहे. हा आपला आप�या �शक�या�या �मतेवरचा अ�व�ास
आहे. ही आप�या �व�ासावर ची मया�दा आहे, जी बदल कर�या�या
�मतेला मया��दत ठेवते.

जर आज पासून आपण आ��मक मया�दा बदल�यास सु�वात केली,
तर उ�ा आपण ड�गर हलवू शकू / मो�ा आ�हानांना पार क� शकू.

खेळ सु�?

भाग : 4
 तु�हाला काय वाटतं आप�याला खरोखर काय

मया��दत ठेवतं?

आप�या �न�म�ांपे�ा आपला �नधा�र अ�धक मजबूत क�या.



��येक कठ�ण ट�पा

��येक वेळ� पु�हा न�ा �व�ासाने उभे राहणे

��येक कठ�ण �क�प / �ोजे�ट

��येक आ�हाना�मक प�र��ती

��येक ��� �जला मदतीची गरज आहे

… ही संधी आहे �वतः�वषयी �व�ास �नमा�ण कर�याची.

भाग : 5
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�व�ास कसा �नमा�ण करायचा?

भाग 5A 
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 आपण �वतःवर ते�हा �व�ास ठेवतो जे�हा, आपण 100%

आ�ण �या�न थोडे अ�धक �य�न करतो. 

आपण �वतःवर �व�ास ठेवतो, जे�हा आपण �नवड केले�या

गो��ची जबाबदारी �वीकारतो.

आपण �वतःवर �व�ास ठेवतो �जथे आपण उ�टपणे वागू

शकलो असतो �तथे आपण दयाळूपणा ने वाग�यामुळे.

 �व�ासाची मागणी करता येत नाही. �व�ासाचा वारसा �दला

जाऊ शकत नाही. �व�ास कमवावा लागतो.

�व�ास तहान �नमा�ण करतो. �व�ासा �शवाय आयु�य कठ�ण

आ�ण हळू गतीचे आहे. �व�ासामुळे जीवनाचा खडतर

�वासही, मोलाचा वाटतो.

लोकांनी आप�यावर �व�ास ठेवणे आ�ण आपण �वतःवर

�व�ास ठेवणे हे दो�ही समान �र�या मह�वाचे आहे.

भाग 5B 

भाग 5C 
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पुढाकार �या आ�ण �व�ास कमवा �या ���चा �याची

तु�ही मनापासून काळजी करतात.

पुढाकार �या आ�ण �व�ास �नमा�ण करा जे नातं तु�हाला

�वक�सत करायचा आहे �यात.

पुढाकार �या आ�ण �वतः�वषयी �व�ास कमवा,

�या�या�शवाय तु�ही सामा�जक अनाथ अस�यासारखे

आहात.

मोठ� साधन / संसाधन + �व�ास नाही              सु�वात �ीमंत, गरीबीत 

                                                                जगतात.

मोठे साधन+ पूण� �व�ास             सु�वातीला �ीमंत, �ीमंतीत जगतात, 

                                              अ�धक �ीमंत होतात.

भाग 5D 

भाग 5E 
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साधनांचा अभाव+ पूण� �व�ास              सु�वातीला गरीब, �ीमंतीत  

                                                       जीवन जगतात, अ�धक �ीमंत 

                                                       बनतात.

�यामुळे साधनांन बरोबर तु�ही कुठून सु�वात करतात, याने काही फरक

पडत नाही, तु�ही नेहमीच संपूण� �व�ासाने जगायला हवे.

 

आ�ण हो,काहीही घडलं तरी, कधीही कोणा���चा �व�ास तोडू नका.

कारण ती ����या लायक�ची अं�तम परी�ा आहे.

भाग 5F 

जीवनावर �व�ास ठेवा. जर तु�ही पुरले जात असाल, तर �याचं

कारण, तुम�या न�शबात बीज च राहणं नाही तर जंगल बनणं आहे.



भाग : 6
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�ेन टॅटूज


