
ग्रिट!  Page 1 

 

ग्रिट! 

 

स्थळ : कोणतेही इंग्रिनीर ंग/पदवीध  कॉलेि  

कॉलेिचा साधा ण ग्रिसेंब  आग्रण मे असा वर्ाातील २ वेळा पर के्षचा काळ असतो आग्रण त्याआधी काही ग्रदवस हे 

पीएलचे असतात. सगळा अभ्यास त्या पीएल मधेच 

क णे अपेग्रक्षत आहे नाहीत  तुम्ही इंग्रिग्रनअ  कसले 

? हा प्रश्न वा ंवा  ऐकायला ग्रमळतो. अर्ाात हा वेळ 

इतका कमी असतो ग्रक त्यात प ीके्षपु ता ि ी 

अभ्यास झाला त ी झाले खूप झालं. याला आपण 

‘क्रायग्रसस मॅनेिमेंट’ म्हणूया.. यशस्वी व्हायचं असेल 

त  फक्त टॅलेंटचीच ग ि आहे आग्रण ते असेल त  

तुम्हाला काही वेगळं क ण्याची ग ि नाही. आग्रण 

टॅलेंट ि  नसेलच त  बाकी काही करून उपयोग 

त ी काय? असा सावाग्रिक समि कॉलेिेसमधे आहे. 

पण असं ि  असतं त  फक्त अतं्यत हुशा  असणा े 

लोकच यशस्वी झाले असते. आग्रण दुस ी गोष्ट 

म्हणिे, सा ख्या प्रमाणात हुशा  असणा े लोकं 

सा ख्याच प्रमाणात यशस्वी झाले असते. पण या 

दोन्ही गोष्टी आपल्या आिूबािूला पाहण्यात येत 

नाहीत. म्हणिेच हुशा ी सोिून अिून काहीत ी आहे 

िे आपल्या यशस्वी होण्यात मोलाची भूग्रमका बिावतात..  

आता कल्पना क ा ग्रक तुम्ही प्रायवे्हट कंपनीत काम क त आहात आग्रण तुम्हाला ग्रतरे् काम करून नुकतीच 2 

वरे् पूणा झाली आहेत. आता भग्रवष्याचा ग्रवचा  क ताना तुमच्या िोळ्यासमो  सवाात आधी कुठला प्रश्न येतो? 

बहुतेकांचं उत्त  असं आहे ग्रक कंपनी बदलणे/ 'स्वस्वच मा णे'. काही वैध का णे सोिता एका ग्रठकाणी साधा ण 2 

वर्ाापेक्षा िास्त  ाहणे म्हणिे िणू एकत  त्या व्यक्तीला दुसऱ्या गोष्टी िमत नाहीत अर्वा बाहे  त्या व्यक्तीसाठी 

दुसऱ्या संधी उपलब्ध नाहीत असे नाहक संशय घेतले िातात. सा खी नोक ी बदलत  ाहणे नाहीत  वेगवेगळ्या 

गोष्टी फक्त एक्सप्लो च क त  ाहणे हे त्या व्यक्तीच्या यशात/भ ीव कामग्रग ी क ण्यात ग्रकतपत पर णाम क त 

असतील? टॅलेंट आग्रण ऑपोचु्याग्रनटी सोिून असं काय आहे ग्रक ज्याच्यामुळे एखादी व्यक्ती बाकीच्यांपेक्षा िास्त 

यशस्वी होते? 

याचा एक ग्रनधाा क सेल्फ-कंटर ोल म्हणता येईल. र्ोिक्यात सांगायचं झालं त , सेल्फ कंटर ोल म्हणिे समो  

ग्रकतीही आकर्ाणे, मोहमाया असली त ी आपले लक्ष, भावना आग्रण वतान त्या मोहापायी न वळवणे.  

आग्रण दुस ा महत्वाचा ग्रनधाा क म्हणिे ग्रिट! िगप्रग्रसद्ध सायकोलॉग्रिस्ट अँिेला िकवर्ाच्या मते तुम्ही 

कुठल्याही के्षिात असा, कुठलेही काम क ा, यशस्वी होण्यासाठी सवाांसाठी एक गोष्ट कॉमन आहे, ती म्हणिे 

ग्रिट! ग्रिटला आपण ग्रचकाटी(perseverance) आग्रण आवि(passion) यांचे संयोिन म्हणूया. व व  सा खेच 

वाटणा े सेल्फ-कंटर ोल आग्रण ग्रिट हे वसु्ततः एकमेकांपेक्षा खूप वेगळे आहेत. फक्तच सेल्फ कंटर ोल असणा ी 

व्यक्ती मोहापायी ग्रवचग्रलत होणा  नाही पण सातत्याने एकाच धे्ययामागे लागेल का हा प्रश्न आहे.  
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उदाह णार्ा, विन कमी क ायचे ठ वल्यानंत  समो  िंक फूि आल्याव  सेल्फ-कंटर ोल असणा ी व्यक्ती ते 

खाणा  नाही पण ती व्यक्ती वर्ाानुवरे् विन कमी क णे याव  सातत्याने काम क ेलच असे नाही.   

याउलट, ग्रिटी व्यक्ती हेच धे्यय समो  ठेऊन वर्ोनुवरे् ग्रनश्च्च्ययाने त्यासाठी काम क ेल. 

 टॅलेंट, IQ, तुमची सद्य पर स्र्ती या गोष्टी 

महत्त्वाच्या आहेतच पण त्या असणे हे कुणाच्या 

हातात नाही. त्या िन्मतः ग्रमळालेल्या आहेत, 

काही काळापयांत ठ ाग्रवक मयाादेपयांत त्या 

वाढतात. पण ग्रिट नक्कीच वाढते! त्याला 

वाढवता येते.  

Achievement = Talent * Effort 

‘एफटा’ हे यशाची सखोलता, योग्य ग्रदशा आग्रण 

कालावधी याचे फंकशन आहे. प्रत्यक्षात असे 

ग्रदसते ग्रक, एफटटासला खूपच कमी लेखले िाते. आपण ते पग्रहल्या उदाह णात ही पाग्रहले. गोल्स मधे्य सातत्य 

आग्रण एकाच गोलव  सातत्याने काम क णे हे कमी ओबग्रवयस आहे/याचे प्रमाण कमी आहे/अशी उदाह णे 

कमी आहेत. आपल्याकिे एकूणच मेहनत क ण्याला कमीपणाचे समिले िाते. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मी ग्रनमााण या तरुणांसोबत काम क णाऱ्या प्रोिॅम सोबत काम क ते. आपले टॅलेंट आग्रण कौशले्य वापरून 

समािातील ग्रवग्रवध प्रश्नांव  अनेक तरुण ग्रनमााणी काम क त आहेत. अशा तरुणांसोबत काम क ताना एक गोष्ट 

समिते ती म्हणिे सामाग्रिक प्रश्नाव  काम क ताना ग्रिट खूप मोठी भूग्रमका बिावते नाहीत  ते काम फक्त 

तातु्प ती सोशल ऍस्विस्वव्हटी उ ते. 

सुदैवाने सामाग्रिक के्षिांत ग्रिट वाप णाऱ्या व्यक्ती बघायला ग्रमळतात. आपण अशी काही उदाह णे पाहुयात… 

अँिेलाचे ग्रिटग्रवर्यीचे ब ेच शोधग्रनबंध संपूणा िगभ ात प्रग्रसद्ध झालेले आहेत. त्यातले काही महत्त्वाचे 

ग्रनष्कर्ा खालीलप्रमाणे- 

• ग्रिटीय  व्यक्ती या सा ख्याच वयाच्या नॉन-ग्रिटीय  व्यक्तीपेंक्षा िास्त उच्च शैक्षग्रणक पातळी 

पूणा क तात. 

• ग्रिटीय  व्यक्ती खूप कमी वेळा िॉब बदलतात. 

• ग्रिटची पातळी वयानुसा  वाढते. 

• अगदी उत्तमोत्तम युग्रनव्हग्रसाटीिमधे्य सुद्धा ग्रिट असलेल्या पदवीध  ग्रवद्यार्थ्ाांचा GPA स्को  

िास्त आहे.  

सु वातीला आपण िे 2 उदाह णे पाग्रहले, िे पॉपु्यल  कल्च  आहे ते व ील अभ्यासातून आलेल्या 

ग्रनष्कर्ाांच्या अगदी ग्रवरुद्ध ग्रदसून येते. 
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  मूळचा नाग्रशकचा, मध्यमवगीय घ ातील आकाश 

बिवेने त्याचे इलेस्विरकल इंग्रिनीअर ंग चे ग्रशक्षण ग्रबटटस 

ग्रपलानी येरू्न पूणा केले.  त्यानंत  कॉपो ेट कर य चा 

ग्रटग्रपकल मागा न ग्रनविता तो छत्तीसगढ मधल्या 

दंतेवािा या ग्रठकाणी आग्रदवासी शेतकऱ्यांसाठी काम 

क ण्यासाठी पंतप्रधान िामग्रवकास फेलोग्रशप अंतगात 

रुिू झाला. छत्तीसगढचा दंतेवािा म्हणिे बस्त  के्षिाचा 

अग्रतशय दुगाम ग्रिह्वा. नक्षलवादी छळ पोहचलेला अशा 

ह्या ग्रवकासापासून वंग्रचत  ाग्रहलेल्या ग्रिल्ह्यात गोिं आग्रण 

माग्रिया आग्रदवासी आहेत. असा हा सवाच दृष्टीने 

मागासलेला ग्रिल्हा आकाशने कायाके्षि म्हणून ग्रनविला. 

आकाशच्या प्रयत्ननाने तेर्ील आग्रदवासीनंी सेंग्रिय शेतीची कास ध ली. त्यातून त्यांची भग्रवष्याकिे वाटचाल सुरु 

झाली. दंतेवािा ग्रिल्ह्यामधे्य  साधा ण ११५ गावांमधे्य ९०-९५ शेतक ी गट तया  करून ग्रतरे् त्याने सेंग्रिय शेतीचा 

कायाक्रम  ाबवला. सािेतीन वर्ाात ग्रकमान हिा  ते अक ाशे आग्रदवासी शेतक ी कुटंुब या प्रकल्पाशी िोिले 

गेले. प्रशासनाशी समन्वय  ाखून सुग्रवधांसह येर्ील कुटंुबासाठी त्याने शासकीय योिना  ाबवलेल्या आहेत. 

त्यामुळे हा कायाक्रम यशस्वी ठ ला असून आधीपेक्षा त्यांची आग्रर्ाक पर स्वस्र्ती सुधा लेली आहे. हे काम 

आकाशसाठी फक्त फेलोग्रशप साठीच मयााग्रदत नसल्याने त्याने आता दंतेवाड्यातच स्र्ाग्रयक होऊन 

आग्रदवासीचं्या कल्याणासाठी झटण्याचा ग्रनणाय घेतला आहे. चांगल्या कंपनीत, सुलभ आग्रर्ाक पर स्वस्र्ती असूनही 

आकाशने या कठीण पर स्वस्र्तीतील काम क ण्याचा फक्त ग्रनणाय च नाही घेतला त  गेले ६ वरे् सातत्याने तो 

याग्रवर्यात काम क त आहे.  

दुस ीकिे, श द अषे्टक  हा 10 वी ची प ीक्षा न ग्रदलेला तरुण, घ ची आग्रर्ाक पर स्र्तीही खूपच बेताची.. 

नु्यिपेपसा ग्रवकताना श द पुस्तकांच्या पे्रमात 

पिला. त्याला पुस्तके वाचायची आवि लागली. 

२०१० साली एका मैग्रिणीला भेटण्यासाठी तो 

ग्रवदभाातल्या चंिपू  ग्रिल्ह्यात गेला. ग्रतला िे भेट 

देण्यासाठीचे पुस्तक त्याने ठ वले ते ग्रतरे् त्याला 

कुठेच ग्रमळाले नाही. तेंव्हा बे ोिगा  असलेल्या 

श दने लवक च पुस्तक ग्रवक्रीचा व्यवसाय 

चंिपू मधे्य सुरु केला. गावोगावी िाऊन तो पुस्तके 

ग्रवकू लागला , पुस्तकांची प्रदशाने भ वली. 

ग्रबिनेसचे कुठलेही नॉलेि आग्रण टर ेग्रनंग नसताना 

त्याने स्वानुभवातून आग्रण खूप मेहनतीने ते ज्ञान 

आत्मसात केले. त्या काळांत कधीकधी त  त्याने ग्रदवस फक्त १ ग्रबस्कीटचा पूिा ग्रकंवा ग्रबयााणीव  काढले. 

वेगवेगळ्या के्षिांतील िगग्रवख्यात लेखकांची पुस्तके इंििीत असल्यामुळे ती सवांच म ाठी वाचकांना वाचता येत 

नाही म्हणून अशा पुस्तकांचे  ाइटटस घेऊन ते म ाठीत आणावीत या हेतूने श दने ३ वर्ाांपूवी स्वतःची 

पस्विकेशन कंपनी सुरु केली. ग्रफ त्या गािीवरून पुस्तक ग्रवक्रीपासून ते आता स्वतःची पुस्तक पस्विकेशन 

कंपनी असा श दचा तब्बल १० वर्ाांचा प्रवास झालेला आहे.  

होमो िेऊस, २१ लेसन्स फॉ  २१ सेंचु्य ी,द सटटल आटा ऑफ नॉट ग्रगग्रवंग या फ*, द फ्री व्हॉइस, ग्रझ ो टू वन, 

शुअ ली यु आ  िोग्रकंग ग्रम. फाइनमन, इंग्रिका असे ग्रकते्यक प्रग्रसद्ध पुस्तके श दच्या प्रकाशनद्वा ा म ाठीत 



ग्रिट!  Page 4 

 

आलेली आहेत. व ील दोघांमधे्य ग्रशक्षण, टॅलेंटचा प्रका , अिचणी, घ ची आग्रर्ाक पर स्र्ती याकशांतही साम्य 

नसले त ी एक गोष्ट सा खी आहे - ग्रिट!  

कुठल्याही के्षत्रात मास्टरी प्राप्त करण्यासाठी त्ाांत सलग ग्रकमान 10-12 वरे्ष सतत मेहनतीने काम 

करावे लागते असे पॉझीटीव्ह सायकॉलॉजीचे भीष्मग्रपतामह डॉ. माग्रटिन सेग्रलगमन याांच्या ररसचि वरून 

ग्रसद्ध झालेले आहे. म्हणूनच आता पुढच्यावेळी जेंव्हा तुमच्या आजूबाजूला कुणी 'काय हाडि वकि  करताय' 

असां तुम्हाांला कुणी म्हणेल ग्रकां वा अडचणी आल्या म्हणून काम थाांबवू, बांद करु असां तुम्हाांला वाटेल तेंव्हा, 

remember Aakash, remember Sharad and remember GRIT! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-जुई जामसाांडेकर, 

ग्रनमािण एक्झझकटीव्ह टीम 

 

 

 

 

तुमची ग्रिट वाढवण्यासाठी तुम्ही खालील गोष्टी करू शकता: 

१. ग्रिट वाढवण्यासाठी सवाांत पग्रहले तुम्ही सद्य स्र्तीत कुठे आग्रण का आहात हे समिून घेणे 

महत्वाचे आहे.  

२. सतत स ावाने आग्रण स्वयंग्रशस्तीने ग्रदवसेंग्रदवस तुम्ही कामाचा दिाा वाढवू शकता - “Whatever 

it takes, I want to improve.” 

३. लांब पल्ल्याच्या पपाि ग्रशवाय आवि दीघाकाळ ग्रटकणे अशक्य आहे. म्हणून कुठलेही काम 

फक्त स्वतः पु ते मयााग्रदत न  ाहता ते इत ांना मदत होईल असे असावे. - “My work is 

important—both to me and to others.” 

४. तुमच्या कामामधे्य कायम उतृ्कष्ठ दिााच्या संदभाांचा(पुस्तके, स्वव्हग्रिओि,  ोल मॉिेल्स) वाप  

क ा.  

५. तुमच्या अर्ापूणा प्रवासात मधे मधे स्वतःचे प ीक्षण क त  हा. 

६. िीवनातील मागादशाक तते्व आग्रण मूले्य ग्रिट वाढवण्यास मदत क तात. 

७. नका ात्मक, ग्रन ाशावादी आग्रण कठीण काळांत ग्रटकून  ाहणे महत्वाचे! 
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