
विचार का ि कसा करािा? 

 

विचार सतत िाहतात, पण त्ाांचे सामथ्र्् कमी होत नाही. ते नदीप्रमाणे असतात. एक एक 
विचार ्ेत गेला, नाहीसा होत गेला. पण सत्ता चालली ती विचाराांचीच. मनुष््ाला ्ा 
विचाराांपासूनच प्रेरणा ममळत आली आहे. विचाराांच््ा सामर्थ्ाांची तुलना करािी अशी अन्् शक्ती 
्ा जगात नाही. – आचा्य विनोबा भािे 
 

 

आपल्या मनात सतत काही ना काही विचार चालू असतात. अनेकदा ते इतके सहजपणे मनात 
येतात की लक्षातही येत नाही. ‘हे खूप िाईट लोक आहेत. याांनी असां करायला नको होतां.’ ‘हे 
लोक खूप चाांगले आहेत, याांच्याकडे जे आहे ते माझ्यापाशी नाही? हे असां काय काय चाललेलां 
असतां आपल्या आत? आपला आांतररक िाताालाप सतत चालू असतो. आपण पूणा ददिसभर 
आपल्या मनाशीच तर बोलत असतो. मनातले विचार जर नकारात्मक असतील तर त्याने 
आयुष्यािर नकारात्मक फरक पडतो. सकारात्मक विचार कसा करािा हे बहुताांश लोकाांना कळत 
नाही. चला तर मग थोडक्यात जाणून घेऊयात सकारात्मक विचार कसा करािा? 

 

स्पर्ाय पररक्षेत ्शस्िी होण््ापासून रोखणारे नकारातमक विचार कोणते? 

 

माणसाला कायाप्रिण होण्यापासून रोखतात ते नकारात्मक विचार. खालील नकारात्मक विचार 
आपल्या प्रत्येकाच्याच मनात कधी कधी येऊन गेलेलेच असतात. 
 

मी केल्याने काय फरक पडणार आहे? 

 

* मला जमण्यासारखां नाही ते. 
 

* मीच का म्हणून करू? 

 

* योग्य िेळ आल्यािर करू, आत्ताच काही घाई नाही. 
 

* लोक काय म्हणतील, हसणार तर नाहीत ना? 

 

* पण योजना असफल झाली तर? 

 

* करायला हरकत नाही, पण मला नशीब कधीच साथ देत नाही. 
 



हे विचार सिाांच्याच मनात येतात. मग थोर व्यक्ती महान कशा होतात? महान व्यक्तीांची चररते्र 
िाचली तर सहज लक्षात येते की या व्यक्तीांना देखखल आयुष्यात प्रचांड नकारात्मकतेचा सामना 
करािा लागला. पण या व्यक्तीांनी कधी सकारात्मकतेची कास सोडली नाही म्हणून या व्यक्ती 
आयुष्यात यशस्िी झाल्या. स्पधाा पररक्षाांची तयारी करताना िरीलप्रमाणे अजून देखील भरपूर 
नकारात्मक गोष्टी िा विचार तुमच्या आयुष्यात ि मनात येतील. परांतु या विचाराांिर सकारात्मक 
विचाराने मात करणे हे आपण आपल्या ध्येयात यशस्िी होण्यासाठी फार गरजेचे आहे. 
 

स्पर्ाय पररक्षेतील ्शासाठी स्ित:बद्दल आदर ि विर्ा्क विचार असणे गरजेचे. 
 

सकारात्मक ि चाांगल्या विचाराांसाठी आधी व्यक्तीचे स्ित:बद्दलचे मत चाांगले असणे आिश्यक 
आहे. स्ित:ची योग्य ओळख असणे गरजेचे आहे. सकारात्मक विचार करण्याची सिय लागली की 
आपोआपच स्ित:विषयी आदर ननमााण होतो ि सकारात्मक स्ि-प्रनतमा ननमााण होते. स्िप्रनतमा 
 

 

स्ित:बद्दल व्यक्तीचां चाांगलां मत असणां हे सजृनात्मक विचाराांच्या जोपासनेसाठी, आत्मविश्िास 
ननर्मातीसाठी ि सुदृढ मानर्सक स्िास््यासाठी अग्रक्रमाची गोष्ट ठरत ‘स्ि’ची ओळख होणां ही या 
प्रक्रक्रयेतील महत्त्िाचा ि सुरुिातीचा टप्पा आहे. सकारात्मक विचार करण्याची सिय लागली की 
आपोआपच स्ित:विषयी आदर ननमााण होतो ि सकारात्मक स्ि-प्रनतमा ननमााण होते. चाांगली स्ि-
प्रनतमा ननमााण होण्यासाठी स्ित:चां चचक्रकत्सक अिलोकन करणां हे अत्यांत आिश्यक आहे. 
त्याबरोबरच सकारात्मक विचाराांचा पाया म्हणून ओळखली जाणारी सकारात्मक स्ि-प्रनतमा 
ननमााण होण्यासाठी प्रयत्नशील रादहले पादहजे. सकारात्मक स्ि-प्रनतमा असणारे व्यक्ती 
स्ित:बद्दल जागतृ असतात. स्ित:च्या गुण-दोषाांबद्दल त्याांना जाणीि असते. स्ित:बद्दल 
चाांगली भािना योग्य ननणाय घेण्यासाठी, आनांदी राहण्यासाठी, विविध जबाबदाऱ्या समथापणे 
पेलण्यासाठी महत्त्िाची आहे. 
 

स्पर्ाय पररक्षेत ्शस्िी होण््ासाठी स्ित:शी सुसांिाद असणे गरजेचे आहे. 
 

जग आपल्याबद्दल काय विचार करते, इतराांना आपण कसे िाटतो, यािरून स्ित:ची पात्रता ि 
क्षमता ठरिू नये. कारण आपण काय करू शकतो आखण काय नाही हे आपले आपल्याच फक्त 
ठाऊक असते. स्ित:ला स्ित:मध्ये असणाऱ्या गुण-दोषाांसदहत स्िीकारणां म्हणजेच सकारात्मक 
स्ि-प्रनतमा ननिडण्यासाठी ि स्पधाा पररक्षेसाठी यशस्िी होण्यासाठी उचललेलां पदहलां पाऊल होय. 
 

स्पर्ाय पररक्षेत ्शस्िी होण््ासाठी सकारातमक स्ि-सूचना 



सकारात्मक विचार कसे करािा हे र्शकिण्यासाठी कोणते विर्शष्ट असे प्रर्शक्षण नसते. ननयोजन 
करताना, ननणाय घेताना, कायााची अांमलबजािणी करत असताना, स्पधाा पररक्षाांचा अभ्यास करत 
असताना, स्ित:मध्ये सुधारणा होण्याच्या दृष्ष्टकोनातून स्ित:च स्ित:ला खालील प्रमाणे सुचना 
ददल्या तर त्याचा नक्कीच व्यष्क्तमत्ि विकासात चाांगला पररणाम ददसून येतो. उदाहरणाथा,  
 

* मी प्रत्येक काम आत्मविश्िासाने करीत आहे. 
 

* माझी एकाग्रता िाढली आहे. 
 

* माझा सिााशी सुसांिाद आहे. 
 

* माझे जीिन अथापूणा ि ध्येयननष्ठ आहे. 
 

* मी सकारात्मक आहे. 
 

* स्ित:ला स्िीकारणे. 
 

बऱ्याच िेळेला आपण जसे नाहीत तसे इतराांना दाखिण्याचा प्रयत्न करत असतो; परांतु यातून 
येणारी ननराशा फार मोठी असते. तसेच यामध्ये आपण स्ित:लाच एक प्रकारे फसित असतो. 
त्यामुळे आपण जसे आहोत तसे प्रदर्शात होणे महत्त्िाचे आहे. असे केल्याने स्ित:िरचा विश्िास 
ि आदर िाढतो. 
 

स्पर्ाय पररक्षेत ्शस्िी होण््ासाठी विचारात नाविन््ता महतिाची ठरते 
आयुष्यात गोष्टी करत असताना त्या नाविन्यपूणारीतीने करण्याचा प्रयत्न केला तर व्यक्तीमध्ये 
सजानशीलता ननमााण होण्यास मदत होते. स्पधाा पररक्षेमध्ये येणारे प्रश्न आखण आयुष्यातल्या 
समस्या सोडिताना अजून नािीन्यपूणा काय करता येईल याचा विचार केला तर अनेक निीन 
मागा ननमााणहोऊ शकतात. 'धोपट मागा सोडू नको' या सुरक्षक्षततेच्या र्शकिणुकीमुळे व्यक्ती सहसा 
निीन मागा शोधण्यास ि अिलांबण्यास तयार होत नाही. परांतु यशस्िी झालेल्या महान व्यक्तीांचा 
विचार केला तर त्यातला प्रत्येकानेच त्याांचा स्ित:चा एक ननिडलेला निीन मागाच त्याांच्या 
यशाचा आधार ठरला. नव्या दृष्ष्टकोनातून विचार केला म्हणूनच आईनस्टाईन, बबल गेट्स, जेम्स 
िॅट, एडडसन, गौतम बुद्ध, जगदीशचांद्र बोस याांसारख्या महान व्यक्ती या विश्िात पररणामकारक 
बदल घडिण्यात यशस्िी झाल्या. 
 

इतराांसाठी चाांगल््ा गोष्टी करणे ि आनांदी राहणे. 



आपण आपला स्पधाा पररक्षेचा अभ्यास करताना इतराांना मदत करण्याचा दृष्ष्टकोन ठेिला, तर 
त्याांना मदत होिो न होिो आपण आपल्या स्ित:लाच एक ननरोगी व्यष्क्तमत्ि घडिण्यासाठी 
मदत करत असतो. स्ित:साठी तर सगळेच जगतात; परांतु आयुष्य थोडे इतराांसाठी देखखल जगले 
तर सकारात्मक ऊजेचे दरिाजे आपोआप उघडतात, स्ित:मध्ये आत्मप्रनतष्ठा ननमााण होते. 
आपल्या क्षमतेनुसार इतराांना मदत करण्याचा प्रयत्न केला, एकमेकाांचा विचार केला, तर स्पधाा 
पररक्षेत यश र्मळण्याच्या निीन सांधी ननमााण होतात.इतराांना मदत करण्यासोबत थोडा स्ित:ला 
िेळ देणे पण गरजेचे आहे. जीिनातील विसांगतीांना अनुसरून थोडासा विनोद करणे, 

ननसगासौंदयााचा आस्िाद घेणे, उत्तम कलाकृती, नाटके, सादहत्य याांचे रसग्रहण करणे, थोडक्यात 
समग्रपणे जीिन जगणे यातूनच आनांदी ितृ्ती तयार होते, जी जीिनाकडे बघण्याचा सकारात्मक 
दृष्ष्टकोन ननमााण करते.  
 

साराांश 

चला तर मग स्पधाा पररक्षाांमध्ये यश र्मळिण्यासाठी आधी स्ित:ची विधायक स्ि-प्रनतमा ननमााण 
करूयात, आत्मप्रनतष्ठा आखण स्ित:बद्दल आदर ननमााण करुयात. नाविन्यपूणा गोष्टी इतराांना 
मदतीची भािना आखण आनांदी ितृ्ती यातून ननमााण होणाऱ्या सकारात्मक विचाराांनी स्पधाा पररक्षेत 
अव्िल यश र्मळिूयात. 
 


