
कॅरॅक्टर स्ट्रेंथ्स! 

 

 

व्यक्तिमत्व विकास अर्ाांत पससनॅविटी यािा आपल्याकडे अनन्यसाधारण महत्व आहे. कॉिेजच्या अंवतम िर्ाांत 

असो िा मॅनेजमेंट के्षत्रात असो, चांगिी नोकरी करणार असाि वकंिा विजनेस करणार असाि, यशस्वी व्हायचे 

असेि तर तुमच्या 'पससनिीटी डेव्हिपमेंट' िा पयासय नाही हे सािसवत्रक विसते. मिा आठितंय इंवजनीररंगच्या 

शेिटच्या िर्ाांत असताना आम्ां सगळ्ांना कॅम्पस पे्लसमेंट्सआधी कमु्यवनकेशन कसे करायचे, मॅनसस कुठिे 

आहेत, िोिताना हातिारे कसे करायचे, कुठिे कपडे घािायचे, गु्रप वडसक्शन कसे करायचे असे सिस टेकवनक्स 

वशकििे जायचे. सगळ्ाच जणांची 'पससनॅविटी' अशी एकाच पद्धतीने, एकाच साच्यात िसिून कशी 'डेव्हिप' 

होईि? तसेच, आयुष्यात चांगिी जडण-घडण होण्यासाठी, खऱ्या अर्ासने यशस्वी होण्यासाठी अशी फि 

'पससनॅविटी' च िनििी तर ते पुरेसे आहे का? 

 

 

मेवडकि कॉिेजमधीि एक अवतशय शांत स्वभािाची पण अतं्यत हुशार मुिगी अतं्यत वनराश होऊन मिा 

म्णािी  'मिा काहीच जमत नाही, मी तर आयुष्यात काहीच करू शकणार नाही'. असे तुिा का िाटिे असं 

विचारल्यािर म्णािी वक माझ्यात िीडरवशप क्वाविटीज नाहीत. मिा गु्रप मधे्य िोिताही येत नाही. ते ठीक आहे 

पण तू तुझं काम प्रामावणकपणे, अवतशय नािीन्यपूणसतेने आवण उत्साहांत करतेस त्याचं काय? 'ते काही एिढं 

महत्वाचं नाही!' .. मोठं होण्यासाठी, यश वमळिण्यासाठी प्रते्यकांत िीडरवशप क्वाविटीज असायिाच हिेत का? 

वनमासण उपक्रमांतगसत अनेक युिांशी िोिताना मिा असे विसते वक, िरीि २ उिाहरणातीि पररस्र्ती फि 

एकाच कॉिेजची नाही अर्िा एकाच के्षत्राशी संिंवधत नाही तर ती सािसवत्रक आहे. कमु्यवनकेशन, पससनाविटीिा 

खूपच महत्व वििे जाते तसेच िीडरवशप, इंटेविजन्स हे गुण उच्च  िजासचे आवण प्रामावणकपणा, उिारता आवण 

खरेपणा याप्रकारच्या गुणांना खूपच कमी िेखिे जाते.  

'सेिन हॅविट्स ऑफ हायिी इफेकवटव्ह पीपल्स' या पुस्तकात स्टीफन कॉवे्हनी पससनॅविटी आवण कॅरॅक्टर 

एवर्क्स म्णजे काय हे खूप छान समजाििं आहे. कॉवे्हने सके्ससशी वनगवडत मागीि २०० िरे् काय विखाण 

झािेिे आहे याचा सखोि अभ्यास केिा. तो असं म्णतो वक, पवहिी १५० िरे् सके्सस चा मूळ पाया कॅरॅक्टर 

एवर्क्स होता. त्यांत इंवटवग्रटी, ह्युवमविटी, वफडेविटी, करेज, पेशन्स, मोडेस्टी, वसक्तलप्लवसटी, जस्टीस आिीचंा 

समािेश होता. िेंजावमन फँ्रकविनचे आत्मचररत्र याचे उत्तम उिाहरण आहे! कोणत्याही व्यिीचे यश आवण 



त्यािा वमळणारा िीघसकाळ आनंि त्याने अंवगकारिेल्या कॅरॅक्टर वपं्रवसपल्स मधून येतो. पण गेल्या ५० िर्ाांत 

महत्वाचे वनणसय घेताना आवण गंभीर प्रश्न सोडिताना सोशि इमेज, त्यािद्दिचे टेकवनकस आवण क्तक्वक वफक्सस 

असे 'सोशि िँड-एड्स आवण ऍक्तिररन' िापरिे जात आहेत. याने तातु्परते प्रॉबे्लम्स सुटतात पण हे अवतशय 

कृवत्रम आहे. याने मूळ प्रश्न अनुत्तरीतच राहतो आवण काही काळाने तोच प्रश्न समोर उभा राहतो.  

िर्ल्स िॉर १ नंतर सके्सस हे पससनॅविटी, पक्तब्लक इमेज, अटीटु्यड 

विहेक्तव्हयर, क्तिल्स टेकवनक्स यांचे फंक्शन िनिे. डोळसपणे 

िवघतिं तर असं िक्षांत येते वक या सिस गोष्टी फि मानिी 

सुसंिाि चांगिा होण्यासाठी उपयोगी आहेत. "Smiling wins 

more friends than frowning", "Whatever the mind of 

man can conceive and believe it can achieve” अशी िाके्य 

खूप पे्ररणािायक िाटतात. पण िास्तविकदृष्ट्ट्या पससनॅविटी मधीि 

हा दृवष्टकोन फेरफार करणारा,, संशयािि ि इतर िोकांनी 

आपल्यािा छान म्णािं यािा उते्तजन िेणारा आहे असे क्तस्टफन 

कॉवे्ह म्णतात. 

खरेतर आपल्याकडे मी कसा आहे?, माझ्यात नेमके कुठिे गुण आहेत? हे सांगणारे खूप कमी टूल्स प्रचवित 

आहेत. या संिभासतिी िोकॅबू्यिॅरी ही सहजासहजी उपिब्ध नाही . जे टूल्स उपिब्ध आहेत ते मुख्यतः 

िाह्यअंगांशी वनगवडत आहेत. पण माझ्यात कुठिे गुण आहेत? माझे िेगळेपण कशांत आहे? ते कसे 

ओळखायचे? माझी खरी ताकि काय? त्यािा खतपाणी कसे घािायचे ? याचे उत्तर सहसा वमळत नाही. 

पॉवझवटव्ह सायकॉिॉवजमधे्य अिीकडे झािेल्या अनेक संशोधनातून वसद्ध झािेिा या प्रश्नांिरचा रामिाण उपाय 

म्णजे तुमचे कॅरॅक्टर स्टर ेंथ्स!  

कॅरॅक्टर?? िापरे! हा खूपच जड शब्द िाटतो. मुख्यतः कॅरॅक्टर हा शब्द चाररत्राशी जोडिा जातो आवण म्णूनच 

त्याची भीतीही िाटते. कुणी या विर्यी िोिणार असेि 

तर नको रे िािा असं होतं.. कॉिेजेस मधे्य तर असही 

काही असतं याची कल्पना नसते.. हेच कॅरॅक्टर स्टर ेंथ्स 

आपल्या आयुष्यात ‘स्व’ ची ओळख करून िेण्यास 

मोिाची कामवगरी िजाितात. माझी खरी ताकि काय 

आहे हे सांगतात.  पाश्च्च्यात्य िेशांत कॅरॅक्टर स्टर ेंथ्सिर 

खूप भरीि काम झािेिं आहे. मानवसक आजार 

नसणारे सिसच जण चांगिंच आयुष्य जगत असतीि 

असे नाही. मानवसक आजार नसणं आवण चांगिं समृद्ध 

जीिन जगणं या िोन िेगिेगळ्ा गोष्टी आहेत.  हे अनेक 

शोधवनिंधातून वसद्ध झािेिे आहे. म्णून व्यिीच्या ऑविमि डेव्हिपमेंटसाठी/चांगिे जीिन जगण्यासाठी 

कुठल्या गोष्टी आिश्यक आहेत आवण त्या कशा मोजायच्या याचा शोध सुरू झािा.  यासाठी काही व्याख्या 

आवण मोजमाप ठरिणे आिश्यक होते. 

2000 सािी अमेररकेत मेयससन फ डेंशनने ‘ि वॅ्हलू्य इन ऍक्शन’ इक्तिटू्यट सुरू केिी. युवनव्हवससटी ऑफ 

पेनसेिवे्हवनयाचे विग्गज सायकॉिॉवजस्ट आवण पॉवझवटव्ह सायकॉिॉजीचे प्रणेते मावटसन सेविग्मन आवण 

विस्तोफर पीटरसन यांसह अनेक सोशि सायंवटस्टनी या संशोधनात सहभाग घेतिा होता. या अभ्यासात सिासत 

महत्वाचे म्णजे चांगिे कॅरॅक्टर म्णजे नक्की काय? आवण ते कसे मोजायचे यांिर काम सुरू झािे. व्यिीची 

ऑविमि डेििपमेंट कशी होऊ शकते हे या अभ्यासाचे धे्यय होते. आता या 'गुड कॅरॅक्टर' िा कुठल्या 



दृष्टीकोनातून पहायचे? एका व्यिीकडे एकच कोणतेतरी कॅरॅक्टर नसून कॅरॅक्टर म्णजे अनेक गुणांचा समूह 

असतो म्णून त्यािा कॅरॅक्टर स्टर ेंथ्स मं्टिे गेिे आवण अशा तहेने स्वतःिा ओळखण्यासाठी आवण पररणामी, 

चांगिे आयुष्य विकवसत करण्यासाठीच्या पवहल्या संकल्पनेचा जन्म झािा! 

पससनॅविटी डेििपमेंट आवण कॅरॅक्टर डेििपमेंट यांत फरक आहे. पससनॅविटीिा आपण आपिे फीचसस म्णू 

शकतो पण कॅरॅक्टर हा त्या व्यिीचा गाभा आहे. कॅरॅक्टर स्टर ेंथ्स या अक्षरशः 'end in itself' आहेत. कुठल्याही 

पररस्र्तीत आपिी वसगे्नचर स्टर ेंथ्स आपल्यािा सोडणार नाहीत. याचाच अर्स ह्यांना आपल्यापासून कुणी वहरािून 

घेऊ शकत नाही. 

  

 

 

कुठल्या गुणांना कॅरॅक्टर स्टर ेंथ्स म्णायचे त्याचे काही वनकर्ांपैकी सिाांत महत्वाचे वनकर् ठरििे गेिेिे आहेत. 

त्यांपैकी काही महत्वाचे पुढीिप्रमाणे - कॅरॅक्टर स्टर ेंथ्स सिसव्यापी असािेत, वमळणाऱ्या पररणामाऐिजी ते स्वतः च 

मुल्यांवकत असािेत. - valued in its own right, इतर िोकांना कमी िेखणारे नकोत तर िळ िेणारे असािेत, 

हे कॅरॅक्टर स्टर ेंथ्स ठरिताना ते विकवसत करण्यासाठी योग्य इंस्टीटयूशन्स हव्यात. या सिस वनकर्ांिर आधाररत 

VIA कॅरॅक्टर स्टर ेंथ्स क्लावसवफकेशन िनििेिे आहे. यांत 24 िेगिेगळ्ा (युवनक) कॅरॅक्टर स्टर ेंथ्सचा समािेश 

केिेिा आहे ि या स्टर ेंथ्स विजडम, करेज, ह्युमॅवनटी, जस्टीस, टेम्परन्स, सेल्फ-टर ान्सने्डन्स या ६ कोअर व्हचू्यसज 

मधे्य विभागिेल्या आहेत. (२४ कॅरॅक्टर स्टर ेंथ्स www.viacharacter.org या िेिसाइटिर पाहू शकता.) यांतीि 

कुठिीही स्टर ेंर् िाकी स्टर ेंथ्सपेक्षा कमी अर्िा जास्त िजासची नाही. गॅ्रवटटुड, ऑनेस्टी, िीडरवशप, िव्ह, बे्रव्हरी इ. 

सिस समान पातळीिर आहेत. प्रते्यक स्टर ेंर्िा स्वतः चे िेगळेपण आहे!  

िव्ह, टीमिकस , कु्यररऑवसटी, ऑनेस्टी आवण िव्ह ऑफ िवनांग या माझ्या वसगे्नचर(टॉप) कॅरॅक्टर स्टर ेंथ्स आहेत. 

याचा फायिा मिा व्यक्तिगत आयुष्यासोितच प्रोफेशनि कामांतही होतो. प्रते्यक गोष्टीतं िीडर न िनूनही या 

स्टर ेंथ्स चा िापर करून िक्षणीय पररणाम घडिता येतो. कठीण आवण आव्हानात्मक काळांत माझ्या कॅरॅक्टर स्टर ेंथ्स 

खंिीरपणे माझ्यासोित असतात. तसेच यामुळे स्वतः िा ओळखायिा खूप मित होते. 

  

 

 

 

 

 

 

कॅरॅक्टर स्टर ेंथ्स विर्यांतीि अभ्यासांतून काही महत्वाचे वनष्कर्स समोर आिेिे आहेत ते खािीिप्रमाणे: 

- िैनंविन जीिनात कॅरॅक्टर स्टर ेंथ्सचा िापर केिा तर त्याचा िाइफ सॅवटसफॅकशन िर िक्षणीय पररणाम पडतो.  

- तुमच्या टॉप कॅरॅक्टर स्टर ेंथ्समधीि वकमान ४ ते ७ स्टर ेंथ्स प्रोफेशनि कामांत िापरल्याने कामांतीि सकारात्मक 

अनुभि आवण कॉविंग िाढते. 

- कॅरॅक्टर स्टर ेंथ्समुळे पॉवजटीव्ह अफेक्ट िाढतो तसेच, कामात व्यस्तता िाढते. 

http://www.viacharacter.org/


 “Happiness is the aim of life [but] virtue is the foundation of happiness”  हे र्ॉमस जेफरसनचे 

िाक्य इरे् तंतोतंत िागु होते. म्णूनच, यापुढे इतर िोकांसोित आपिी तुिना करण्याऐिजी स्वतः िा ओळखा, 

कॅरॅक्टर स्टर ेंथ्सचा पुरेपूर िापर करा आवण खरेखुरे ताकििान िना! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

जुई जामसाांडेकर, निमााण 

www.nirman.mkcl.org  
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तुमच्या कॅरॅक्टर स्टर ेंथ्स जाणून घेण्यासाठी काय करू शकता? 

www.viastrengths.org या संकेतस्र्ळािर जाऊन कॅरॅक्टर स्टर ेंथ्स सवे्ह द्या. हा सवे्ह तुमच्या 

स्टर ेंथ्सिर इंसं्टट फीडिॅक िेतो. हा सवे्ह पूणस केल्यािर तुम्ािा तुमच्या स्टर ेंथ्स उतरत्या क्रमात 

विसतीि. म्णजे सिाांत पवहिी स्टर ेंर् ही तुमची टॉप स्टर ेंर् आहे.  

आता तुमच्या कॅरॅक्टर स्टर ेंथ्सिर खािीि गोष्टीचंा विचार करा: 

- पवहल्या सात टॉप स्टर ेंथ्स पैकी काही स्टर ेंथ्स वनिडा. आपण त्यांना तुमच्या वसगे्नचर स्टर ेंथ्स 

म्णूया. पुढीि काही वििसांसाठी या स्टर ेंथ्स रोज निीन पद्धतीने िापरा. 

- अशा कुठल्या स्टर ेंथ्स आहेत ज्या आत्ता टॉप मधे्य नाहीत पण तुम्ािा त्या विकवसत करायच्या 

आहेत? त्या तुम्ी कुठे िापराि याचा विचार करा. 

-  तुमच्या वसगे्नचर स्टर ेंथ्सिा तुम्ी अवधकावधक विकवसत कसे कराि? त्यासंिंधी पॅ्लन करा. 

- तुमच्या स्टर ेंथ्सचा िापर तुम्ी तुमची एखािी निीन चांगिी सिय िािण्यास वकंिा चुकीची 

सिय िििण्यास कसा कराि हे पहा. 

- तुम्ी तुमच्या कुठल्या स्टर ेंथ्स प्रोफेशनि कामांत िापराि याचा विचार करा. 

http://www.nirman.mkcl.org/


 

 

 


