
प्रेम आणि करिअि 

प्रेम आणि करिअि जेव्हा या दोघाांमधील कोिा एकाची निवड किण्याची वेळ येते तेव्हा निवड 
किता येिे कधीही सोपे असत िाही. याबाबतीत आपल्याला दोि प्रकािची मािसे भेटतात   

 

पहहल्या प्रकािातले काही लोक स्वत:ला जन्मदास काललदास तिी समजत असतात ककां वा 
िोडिोलमओ तिी असतात. हे लोक आपल्याला डोळे झाकूि प्रेमाची निवड किायला साांगतात. 
करिअि काय जग बुडाले तिी चालेल पि 'प्रेम'च महत्वाचे असे या मािसाांचे ठाम मत असते. 
 

आणि दसुिीकड,े काही लोक सतत स्वत:ला आपल्यापेक्षा विच्या लिडीवि समजत असतात. आणि 
आपल्यालाकडे खाली पाहूि सतत आपल्याला, प्रेम, मोह, माया, िाती-सांबांध सोडूि वैयक्ततक जीवि 
गौि मािूि आपल्याला, आपले 'करिअि'च कसे जास्त महत्वाचे आहे ते आपल्या मिावि 
ठसवण्याचा प्रयत्ि कित असतात. 
 

पि दोन्ही बाजूच्या मािसाांिा ते जे काही बोलत असतात ते किायला एकदम ्सोपे आहे असे 
वाटत असते. पि ज्या व्यततीवि हे सगळे किायची वेळ येते. त्या व्यततीसाठी मात्र ही गोष्ट 
लोक म्हितात तेवढी सोपी कधीच िसते. नििणय घ्यायची वेळ आली की प्रेम आणि करिअि या 
दोन्हीपैकी काहीही निवडलां तिी िेवटी बहुतेक जिाांच्या मिात कुठे तिी जे िाही निवडलां 
त्याबद्दल, खांत, ववषाद, खेद िाहूि जातोच. करिअि निवडो की प्रेम. जे िाही निवडलां त्याबद्दल 
मि सतत हुिहुित िाहतां.  
 

मग आता प्रश्ि उभा िाहतो, 
 

प्रेम ककिं वा करिअि - काय निवडावे? 

 

जि आपि प्रेम ककां वा करिअि यापैकी काही एक निवडण्याचा प्रकियेमध्ये असाल? आणि दोन्ही 
गोष्टी तुमच्यासाठी फाि महत्वाच्या असतील, ति खालील काही मुद्द्याांचा आवजूणि ववचाि किा. 
 

तुम्ही ज्याला प्रेम समजत आहात ते खिेच प्रेम आहे काय? 

 

तुम्ही ज्याला खिे प्रेम म्हितात ते खिेच प्रेम आहे काय? कािि खिे प्रेम फाि दलुमणळ असते 
म्हितात. आपि ज्या िात्यात आहोत त्या िात्यात हदवस सांपतो तेव्हा आपल्याला बिे वाटते 
का? प्रेम आणि करिअि यामध्ये प्रेम निवडतािा एकदा या प्रश्िाचा ववचाि किा. 
 

उत्तम करिअि उत्तम आयुष्य 

 



आपल्याला िेहमी ऐकवले जाते की उत्तम करिअि मािसाला उत्तम आयुष्य देते. चाांगल्या 
करिअििे जीवि सवोत्कृष्ट व सुखी होते. हे खिेच आहे. हे सत्य कोिीही िाकारू िकत िाही. 
उत्तम करिअि असल्यािे उत्तम आयुष्य लाभेल, पि त्या आयुष्यात सुख-समाधाि लाभेलच याची 
काय िाश्वती आहे? आता असा ववचाि किा, तुमचे करिअि उत्कृष्ट आहे पि आयुष्याचा जोडीदाि 
निकृष्ट आहे, ति मग अिा दयिीय जीविात तुम्हाला कोिते सुख लागेल? 

 

मोठे काय करिअिची महत्वाकािंक्षा की खिे प्रेम? 

 

ववचाि किा. तुम्हाला िोकिीमध्ये प्रमोिि लमळाले, पि तेवढ्यािे तुमचे समाधाि होिाि आहे 
काय? तुम्हाला अजूि दसुिे प्रमोिि पाहहजे. अजूि चाांगल्या पदाची िोकिी पाहहजे. स्वत:चा 
उद्योगधांदा पाहहजे आणि स्वत:ला बॉस व्हायचे आहे? हे सगळे किण्यासाठी तुम्ही एक चाांगले 
िाते पायदळी तुडवण्यास तयाि आहात. एक चाांगला आयुष्याचा जोडीदाि गमावण्यास पि तयाि 
आहात. एवढा मोठा त्याग करूि तुम्ही िेवटी जे क्जांकल्याचे सुख लमळवाल, ते तुम्हाला आयुष्य 
जगल्याचे खिेच समाधाि देऊ िकेल काय? 

 

िेवटी प्रेमाचे प्रत्येक िाते हे प्रत्येक जोडीमध्ये देणखल स्वत:मध्येच वेगळे असते. प्रत्येक 
िात्याच्या अपेक्षा, महत्वाकाांक्षा, स्वप्िे वेगळी असतात. तिी पि प्रेम निवडले ति काय? आणि 
करिअि निवडले ति काय? ते आपि थोडतयात खाली पाहूयात. 
 

जि तुम्ही प्रेम निवडले ति? 

 

१) करियिची सांधी सोडल्याबद्दल तुम्ही स्वत:ला कधी क्षमा करू िकाल का? कािि करिअि 
सोडूि प्रेमाची निवड कििािे बहुतेक प्रेमी पुढे जाऊि आपल्या या घोडचुकीबद्द्ल पश्चात्ताप कित 
िाहतात. आणि पुढच्या वेळी जेव्हा त्याांच्या जोडीदािाबिोबि भाांडिे ककां वा वाद घालतात तेव्हा 
स्वत:च्या नििणयाबद्दल खेद व्यतत कित िाहतात. 
 

२) करिअि सोडूि प्रेम निवडल्यािे तुमच्या मिात जोडीदािाबद्दल कडवटपिा निमाणि होईल का? 

कटुता हे हळूहळू प्रेमाचां िातां पातळ कििािां जहिी ववष आहे. जि तुम्हाला तुमच्या करिअिचा 
त्याग किण्याबद्दल िेहमी खिोखिच खेद वाटत असेल, ति तुमच्या मिातली ही तुमची कटुता 
हळूहळू तुमच्याच निवडलेल्या जोडीदािाच्या द्वेषामध्ये बदलू लागते. आणि कालाांतिािे, आपिास 
िेहमीच असांतुष्ट ककां वा चचडचचडे वाटू लागते, वविेषत: जेव्हा आपि जे बिू इक्च्ित िाही, ते 
आपि टाळू िकत िाही तेव्हा. मग मिातली आणि िात्यातली ही कटुता कधीकधी आपल्या 
आिांदाचाही बळी घेते. आपल्याला नििािेिे एवढां आांधळां बिवते की आपि आपल्या उिीवाांसाठी 
आपल्याच वप्रयकिाला दोष देऊ लागतो. 



 

जि हे सगळां खिोखि असांच होिाि असेल, ति मग करिअि सोडूि प्रेम निवडिे हा योग्य नििणय 
होऊ िकतो का?  

 

जि तुम्ही करिअि निवडले ति? 

 

१) तुम्हाला प्रेमळ आणि काळजी कििािा आयुष्याचा जोडीदाि भेटेलच याबद्दल तुम्हाला खात्री 
आहे का? जे करिअि तुम्ही निवडले आहे? ती तुम्हाला आयुष्यात एकदाच लमळिािी सांधी आहे 
काय? करिअि साठी प्रेमाचे िाते सोडूि तुम्ही पुढे कधीही जाऊच िकता. पि मग तुम्हाला हे 
चाांगले ध्यािात ठेवावे लागेल की आयुष्यात खिे प्रेम भेटिे हा देणखल एक चमत्कािच असतो. 
तुम्हाला काय वाटते तुम्ही निवडलेले करिअि तुमच्या आयुष्यात हा चमत्काि घडवूि आिू िकेल 
काय?  

 

२) करिअिची निवड करूि आयुष्यात पुढे जाऊि तुमच्या प्रेमाला खिोखि ववसरू िकाल काय? 

तुमच्या मिात तुम्हीच िाकािलेल्या प्रेमाबद्दल कधीच ववचाि येिाि िाहीत काय? तुम्ही खिोखि 
प्रेमात जगलेले आिांदाचे सगळे क्षि मागे सोडूि पश्चाताप ि किता जगू िकाल काय? जि 
प्रेमाऐवजी करिअिची निवड करूि, तुम्ही पुढे जाऊि त्याबद्दल सतत पश्चाताप करूि तुमचे 
करिअि पि धुळीलाच लमळविाि असाल, ति मग प्रेमाचे िाते सोडूि असे करिअि निवडूि काय 
फायदा? 

 

जि तुम्ही खिोखिच करिअि निवड्लां ति मग पुढे जाऊि मागे वळूि पाहण्यात तसाही काही अथण 
िसतो. तमुचा नििणय हा सवणस्वी तुमचाच नििणय असतो. अिा प्रसांगात आयुष्यतल्या मौल्यवाि 
गोष्टी सोडूि द्यायला लिकिे गिजेचे असते. 
 

जि प्रेम आणि करिअि एकत्रच निवडले ति? 

 

इथे एक गोष्ट समजूि घेिे गिजेची आहे. ज्यावेळी गोष्ट प्रेम आणि करिअि या दोन्हीपैकी 
एकच काहीतिी निवडण्याची येते. त्यावेळी तुम्हाला या दोन्हीपैकी काहीतिी एकच निवडले पाहहजे 
अिी काही कोिाची सतती िसते. जि तुमच्या दोघाांचे खिोखि एकमेकाांवि खिे प्रेम असेल, ति 
मग तुम्ही दोघे जि लमळूि काही तिी असा मागण िोधूि काढालच, जो तुमचे प्रेमाचे िाते पि 
अजूि मजबूत बिवेल आणि दोघाांच्या करिअिला पि पुढे न्यायला मदत किेल. 
 

एवढां सोपां उत्ति आहे. पि समस्या तेव्हा उदभवते जेव्हा तुमचे प्रेमाचे िाते िवे आणि म्हिूि 
िाजूक असते. आणि म्हिूिच प्रेमाच्या कोित्याही साध्या परिक्षेत पि तुटू िकते. करिअि ही 



ति मोठीच परिक्षा झाली. अिावेळी आपि स्वत:लाच ववचािण्याची गिज असते की आपले िव्या 
प्रेमाच्या फुलाची कळी खऱ्या प्रेमाच्या फुलात बदलू िकते का? त्याचबिोबि तुम्हाला जॉब अथावा 
प्रमोििची खिोखिच ककती गिज आहे? ज्यामुळे तुम्ही प्रेमाच्या िवीि उमलत्या िात्याला वेळ 
देऊ िकिाि िाही? 

 

सवाणत महत्वाचा प्रश्ि तमु्ही प्रेमात निवडलेला जोडीदाि एवढा मौल्यवाि आहे का की 
ज्याच्यासाठी आयुष्यात एकदाच आणि एकमेव लमळिािी करिअिची सांधी तुम्ही दवडली तिी 
तुम्हाला वाईट वाटिाि िाही. आता या प्रश्िाचे उत्ति वैयक्ततक आहे. त्यामुळे आपि हा प्रश्ि 
सोडूि देऊयात. 
 

पिांतु प्रेमाचे िाते िवे िसेल, दोघाांिाही एकमेकाांची ओळख पटली असेल, आणि वि उल्लेख 
केल्याप्रमािे प्रेम खिे असेल, ति प्रेम आणि करिअि या दोन्हीपैकी एक काही निवडण्याची गिज 
िाहत िाही. प्रेम करिअिसाठी आणि करिअि प्रेमासाठी काही िा काही मागण आणि वेळ िोधूि 
काढतेच. गिज आहे फतत आपि िात्याला आणि करिअिला दोन्हीला वेळ देण्याची. 
 

खिे प्रेम आणि खिे करिअि सवव सिंकटािंचा सामाि करू शकते. 
 

जि तुम्ही दोघे खिोखिच एकमेकाांवि प्रेम कित असाल, ति तुम्हाला काही वषे एकमेकाांपासूि 
ववभतत िाहण्याची ककां वा एकमेकाांसोबत कमी वेळ घालवण्याची चचांता किण्याची गिज िाही. प्रेम 
ककां वा करिअिबद्दल चचांता किण्याऐवजी प्रेम असो की करिअि दोन्ही चाांगल्या प्रकािे कसे किता 
येऊ िकेल? याचा जास्त ववचाि केला पाहहजे. 
 

खिे प्रेम सवण सांकटाांचा सामिा करू िकते हे क्जतके खिे आहे, नततकेच खिे करिअि प्रेमाच्या सवण 
कसोटयाांवि खिे उतरू िकते हे देणखल नततकेच खिे आहे.  
 


