
व्यक्तिमत्व विकास 

 

स्परे्धच्या युगात व्यक्तिमत्त्व विकासाला अनन्यसार्धारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे. व्यक्तिमत्वाच्या 

प्रभािीपणामुळे केिळ स्पर्धाा पररक्षाच नवे्ह तर इतरत्र देक्तिल कोणत्याही स्परे्धमधे्य वनिड होण्याची वकिं िा न 

होण्याची शक्यता िाढली आहे. वशिाय दैनिंवदन व्यिहारािंमधे्य देक्तिल इतरािंपेक्षा स्वतः ला इतरािंच्या तुलनेत 

सरस ठेिण्यासाठी व्यक्तिमत्त्व विकासाची वनकड जाणिू लागली आहे. 

 

तर, आता प्रश्न असा उपक्तथित होतो की व्यक्तिमत्व विकवसत कसे करािे? व्यक्तिमत्त्व विकासात काय मदत 

करते? व्यक्तिमत्व विकास हा काही एक ठराविक कोसा करून होत नाही. स्वतः मर्धील बलथिाने सशि 

करण्यासाठी आवण कमतरता कमी करण्यासाठी वशस्तबद्ध ि वनयोजनपूिाक केलेले प्रयत्न म्हणजे 

व्यक्तिमत्व विकास होय. 

 

आपले िय वकतीही झाले तरीही नेहमी स्वत:मधे्य सुर्धारणा करण्याची सिंर्धी वतिे असतेच. चािंगले व्यक्तिमत्त्व 

असणे आपल्या चािंगल्या व्यािसावयक आवण सामावजक जीिनात मदत करू शकते. तर चला काही 

महत्त्वाच्या व्यक्तित्व विकास गोष्ी िंविषयी जाणून घेऊया. ज्यामुळे आपल्याला चािंगले व्यक्तिमत्व कसे करािे 

हे समजण्यास मदत होईल. स्वत:मधे्य सकारात्मक बदल घडून येतील. दैनिंवदन जीिनात देक्तिल तुम्हाला या 

सिा बाबी िंचा वनवितच फायदा होईल. 

 

०१. स्वतः ला जाणून घ्या 

स्वतः ला समजून घेणे अत्यिंत आिश्यक आहे. यासाठी स्वतः मधे्य काय चािंगल्या आवण िाईट गोष्ी आहेत 

याची एक यादी करा. त्यानिंतर त्यातील चािंगल्या गोष्ी प्रते्यक आठिड्याला िाढिण्याचा प्रयत्न करा. सोबत 

िाईट गोष्ी िंिर मात करीत एक प्रभािी, तजेलदार व्यक्तिमत्त्व घडिा. 

 

०२. आकर्षक विसण्याऐिजी आपले िाटू लागा. 

तुम्ही कसे वदसता ह्यापेक्षा तुम्ही कसे िागता हे महत्वाचिं आहे. एिाद्याचे व्यक्तित्व त्याचे स्वरुप, िागणूक, 

दृष्ीकोन, वशक्षण, मूले्य आवण काही िेगिेगिेगळ्या िैवशष्ट्ािंद्वारे ठरत असते. तुमचे व्यक्तिमत्व ठरािेत की 

तुम्ही कोण आहात आवण तुम्ही गरज भासल्यास एिाद्या आव्हानात्मक पररक्तथितीला कसा प्रवतसाद द्याल. 



त्यामुळेच व्यक्तिमत्व विकासाची पवहली पायरी म्हणजे आपण आकषाक ि सुिंदर वदसण्याकडे लक्ष 

देण्याऐिजी आपले व्यक्तित्व मनवमळािू घडिणे जास्त गरजेचे आहे. 

 

०३. काळ, िेळ, घटना ि परिक्तथितीनुरुप नीट-नेटका पेहिाि किा. 

लोक तुम्हाला आर्धी पाहतात आवण मग ऐकतात. त्यामुळे पवहल इिंपे्रशन हे कपड्यािंचिंच पडत असतिं. आपण 

ऑवफस, पाटी वकिं िा इतर कोणत्याही प्रसिंगी कसे पोशाि पररर्धान करािे यािर लक्ष द्या. प्रसिंगानुसार 

पोषाि पररर्धान करा. चािंगले वदसण्याचा प्रयत्न केलात तर आपल्या व्यक्तिमत्त्वामधे्य भर पडेल यात काहीच 

शिंका नाही. परिं तु सिाात महत्त्वाचे म्हणजे आपण कसे कपडे घालता यािरून आपलिं व्यक्तिमत्व उठून 

वदसत असतिं. व्यक्तिमत्त्व विकासात िेशभुषेची नेहमीच प्रमुि भूवमका असते. 

 

०४. कोणाची कधी नक्कल करू नका. 

लक्षात ठेिा की प्रते्यक व्यिी िेगिेगळी असते. प्रते्यकाची स्वत:ची अशी िैवशष्ट्े आवण स्वभाि गुणर्धमा 

असतात. त्यामुळे इतरािंसोबत स्वत:ची तुलना करू नका. त्याने केिळ त्रास िाढतो, िासकरून जेव्हा 

आपण इतरािंच्या तुलनेत कमी पडतो आहोत यािर आपण जास्त लक्ष कें वित करण्यास प्रारिंभ करतो, तेव्हा 

आपल्या व्यक्तिमत्व विकासात अडचणी येऊ लागतात. म्हणून कोणाचीही नक्कल करू नका. तुम्ही जे 

आहात ते जाणून त्यात सुर्धारणा करण्याचा प्रयत्न करा. कोणत्याही प्रकारचा ढोिंगीपणा आपल्या आपल्या 

व्यक्तिमत्व विकासात अडचणी िाढिू शकतो 

 

०५. सामावजक कौशले्य वशका 

आपल्याला आयुष्यात पुढे नेण्यासाठी वकिं िा लोकािंशी असलेल्या आपल्या नातेसिंबिंर्धात आपल्याला मदत 

करण्यासाठी केिळ चािंगले वदसणे कर्धीही पुरेसे नसते. त्याऐिजी आपली सामावजक कौशले्य िाढिा. 

आयुष्याच्या सामावजक के्षत्रात वजतके यश वमळते वततकेच आपल्याला स्वतः बद्दल चािंगले िाटते. इतरािंशी 

सिंिाद सार्धताना सकारात्मक हािभािािंचा िापर करण्याचा प्रयत्न करा आवण आपल्या शरीराची भाषा 

देिील सिाांना आरामदायक िाटेल अशी ठेिा. 

 

०६. सामावजक संिाि टाळू नका 



केिळ आपण चािंगले वदसत नाही असे िाटून लोकािंमधे्य वमसळायला घाबरू नका. सिंर्धी शोर्धा, िेगिेगळ्या 

कायाक्रमािंना जा, सामावजक मेळाव्यात भाग घ्या आवण सवक्रय व्हा. तुम्ही वजतकी सामावजक सिंिादाची 

भीती बाळगाल, तुम्हाला तुमच्याबद्दल वततके अवर्धक िाईट िाटत रावहल. कर्धीही पररपूणा होण्याच्या मागे 

लागू नका. कारण पररपूणा होण्याच्या अट्टाहासाचा जर अवतरेक झाला व्यक्तिमत्व विकास होण्याऐिजी कर्धी 

कर्धी व्यक्तिमत्व वििुरण्याची देक्तिल शक्यता असते.   

 

०७. स्वत:बद्दल सकािात्मक िहा 

जर प्रते्यक व्यिीच्या व्यक्तिमत्वात काही नकारात्मक बाबी असतील तर सकारात्मक गोष्ीही नक्कीच 

असतात. या सकारात्मक गोष्ी िंिर आपले लक्ष कें वित करणे आिश्यक आहे. स्वत:ची शिी जाणून घ्या. 

स्वत:चे सामर्थ्ा मान्य करा आवण स्वसामर्थ्ा ि स्वयिंपे्ररणेने कोणतेही काया करा. आत्मविश्वासाने काया करणे 

आपल्याला आपल्या आव्हानािंिर मात करण्यास आवण दीघाकाळ सकारात्मक राहण्यास वनवितपणे मदत 

करेल.  

 

०८. आपल्या आिामिायी कोर्ातून बाहेि या. 

आपल्या आरामदायी जीिनशैलीतून बाहेर येऊन  निीन कौशले्य वशकून स्वतः ला आव्हान देण्यास तयार 

राहा. निनिीन सिंर्धीच्या शोर्धात राहा. त्या सिंर्धी उपयोगात आणा. स्वत:च्या अिंगी सकारात्मक, मुि 

विचारसरणीची िृत्ती बाणिा. गरज भासेल त्याप्रमाणे पररक्तथिवतनुरुप स्वतः ला बदलण्यास तयार रहा. 

 

०९. अपयशाची भीती बाळगू नका 

चुका केल्याबद्दल काळजी करू नका, आपण आपल्या प्रिासामधे्य िूप चुका कराल. अनेक चुका तुमच्या 

िाटेमधे्य अडिळा होऊ शकतील, परिं तु या चुका िेळेत सुर्धारून स्वतः मधे्य बदल घडित पुढे चला आवण 

प्रगती पिािर न िािंबता आगेकूच करा. 

 

१०. सतत वशकत िहा. 

नेहमी काहीतरी वशकण्याचा प्रयत्न करा. आपला वशकण्याचा प्रयत्न आपलिं ज्ञान िाढिण्यास तर मदत 

करेलच, परिं तु ह्या ज्ञानाचा उपयोग इतरािंच्या मदतीसाठी केलात तर तुम्ही समाजात, वमत्रपररिारात िा इतर 

लोकािंमधे्य सन्मानाने ओळिले जाऊ लागाल. ज्यामुळे तुमचा आत्मविश्वास िाढेल. 



 

११. नेतृत्व किण्यास ि पुढाकाि घेण्यास वशका. 

आपण जे काही वशकलात आवण आपल्याला जे काही मावहती आहे ते त्याचा उत्तम प्रकारे िापर करा. 

आपण ज्या विषयाला सामोरे जाल त्याचे सिंपूणा बारकािे जाणून घ्या आवण त्यात वनपूण झाल्यािर ते 

इतरािंपयांत पोचिा. जर तुम्ही तुमचिं ज्ञान योग्य रीतीने इतरािंना सािंवगतलिं आवण इतरािंना तुमच्याकडे आकवषात 

करण्यात यशस्वी झालात, तर मग तुम्ही नैसवगाकरीत्या नेता व्हाल. स्वत:ला अवभव्यि करायची सिय 

लािा. जे ठरिलिं आहे ते तडीस नेण्याचा प्रयत्न करा. जेणेकरून स्वत:च्या अनुयायािंचा विश्वास तुम्हाला 

वजिंकता येईल. 

१२. प्रयत्न आवण सुसंगतता 

प्रयत्न आवण सुसिंगतता ह्या दोन गोष्ी आपल्या दैनिंवदन जीिनशैलीसाठी महत्त्वपूणा आहेत. कोणतेही काम 

करताना प्रयत्न आवण सुसिंगतता ह्या गोष्ीचा अिलिंब करा. 

 

१३. हाि मानू नका 

आयुष्यामधे्य नेहमीच वजिंकणे शक्य नसते. अशािेळी पराभि पत्करािा लागला तरी हार न मानणे हे 

अवतशय कठीण काम आहे. परिं तु असे बरेच लोक आहेत जे केिळ काही आठिडे वकिं िा मवहन्यािंच्या 

प्रयत्नातून स्वत:मधे्य हे पररितान घडिून आणू शकतात. हार न मानण्याची िृत्ती म्हणजे अर्धी लढाई वतिेच 

वजिंकण्यासारििंच आहे. 

 

१४. हसमुख िाहा आवण सिाांना हिेहिेसे व्हा  

कोणालाही किं टाळिाणे आवण गिंभीर लोक आिडत नाहीत. आपण प्रते्यक जण अशा व्यिीच्या सिंगतीत 

राहू पाहतो जो आपल्याला हसितो वकिं िा प्रसन्न ठेितो. पण इतरािंना हसिण्यासाठी फि बाष्कळ विनोद 

मारु नका. सिंभाषण करीत असताना िातािरणात नैसवगाकरीत्या मजेशीलपणा आणण्याचा करण्याचा प्रयत्न 

करा, म्हणजे इतर लोक नैसवगाकररत्याच तुमच्याकडे आकवषात होतील. 

 

१५. सविय व्हा. 

वनक्तिय होऊन बघत राहण्यापेक्षा सक्रीय होणे अवर्धक उत्तम! जिाबदारी उचला आवण ती तडीस नेईपयांत 

िािंबू नका. वनराश भािनािंनी काहीही होणार नाही, सतत व्यस्त राहाणे, काही ना काही करत राहणे हे 



प्रगतीच्या िाटेिर जाण्याचे लक्षण आहे. आपल्याला आपल्या आयुष्याकडून जे हिे आहे ते वमळिण्याकरता 

आपण सतत उत्साहाने सक्रीय रहाण्यास वशकायला हिे. आपलिं जीिन कसिं असाििं हे आपणच ठरिायला 

हििं.  

 

अशाप्रकारे अनेक रीतीने आपण आपल्या व्यक्तिमत्वाचा विकास घडिू शकता. सिाांना हिेहिेसे आवण 

आपलेसे होऊ शकता. त्याचबरोबर स्पर्धाा पररक्षािंमधे्य देक्तिल कमी प्रयत्नात उज्वल यश वमळिू शकता. 

 


