
मुसा�फर – अ�युत गोडबोले. 

लाय�र�त दोन कॉपीज असूनह� �क�येक म�हने मुसा�फर या प�ुतकाबरोबर माझा लपंडाव 

चालला होता. मा�या हातात पु�तक येईपय�त बरेच जीण� झाले होते.  

अ�युत गोडबोले यांचे हे आ�मच�र� अ�तशय रंजकतेने �ल�हलेले आहे.  

यात सोलापूरचे बालपणीचे �दवस ,आयआयट�त�या गमतीजमती , �यांना असलेल� गा�याची 

आवड , आ�दवासी चळवळीत वष�भर सहभाग, बेकार�, आयट� मधील नोक�या,�यसनाधीनता, 

मुलाला ‘ऑ�टझम’ आहे हे कळ�यावर गत�त जाणे  व मुलासाठ�च नंतर सगळी �यसने सोडून 

इ�फोटेक�या जगात उ�तुंग भरार� मारणे , पुढे पैशाचा, पदाचा मोह दरू सा�न 

सव�सामा�यासंाठ� मराठ�त लेखन, औट�ि�टक मलुांसाठ� शाळा काढणे अशा सव�च गो�ट� 

अगद� �व�ततृपणे आ�या आहेत. अमुक एक गो�ट तुला जमत नाह� असं जर कोणी 

लेखकाला �हटलं तर �चंड िज�ीने तो ती गो�ट क�नच दाखवतो मग ते इंि�लश बोलणं 

असेल �कंवा कॉ�पटुरचे �ान असेल. 

मराठ�त �यांनी बोड��म, �कमयागार, अथा�त, गुलाम, मनात, ग�णत�, झपूझा�, नादवेध  अशी 

अनेक मा�हतीपर पु�तके व इं�जीत कॉ�पुटर वर�ल चार मोठाल� पु�तके �ल�हल� आहेत. 

�यां�या मत ेआयु�यात यश�वी हो�यासाठ� काह� मह�वा�या गो�ट� -  

१. ‘कुठल�ह� गो�ट �शकताना मी ती �नल��जपणे �शकतो’. 

 के�हाह�, कुठेह� ,कसेह� आ�ण कुणाह� कडून �शक�याची �यांची तयार� असते. 

२. पटनी कॉ�पुटर मधून ‘जीई’ साठ� काम करताना �शकले�या ३ गो�ट�  

i) ट�मवक�   

ii) आप�यात कुठल� अशी खास गो�ट आहे क� जी इतरां�यात नाह� �कंवा द�ुम�ळ आहे. ती 

शोधणे व वापरणे 

iii) ‘never say die’ attitude . 

३. कुठ�याह� मॅनेजरला दोन गो�ट�ंची गरज असत.े 

 i) कुठ�याह� कामातल� तां��क खु�या व तपशील मा�हत हवेत. 

 ii) हाताखाल� काम करणा�यां�या �मता पूण� मा�हत ह�या. 



४. ��येकाला अस ं काम �दलं पा�हजे क� जे करताना �याला �वतःला थोडस ��ेच करावे 

लागेल, नवं �शकावं  लागेल पण ते करणं �याला अश�य नसेल. 

५. ते �हणतात The conventional definition of management is getting work done through 

people, but real management is developing people through work.   

Management by walk around  -Pascal , Tom Peters यांची �थयर� वाच�यापुव�च ती �यांनी 

��य�ात आणल� होती. केबीन म�ये बसून राह�यापे�ा वरपासून खालपय�त सग�यांशी बोलून 

�मळून �मसळून वाग�याची �यांची प�दत होती. 

६. ‘मॅ�स डी �ी’ या लेखकाचे ‘ल�डर�शप इज अॅन आट�’ यात मॅनेजम�ट �या मानवी अंगा 

�वषयी �ल�हले आहे. या पु�तकातून खूप चांगल� �यव�थापनाची त�वे कळल� असे लेखक 

�हणतो. मॅ�स एका मो�या कंपनीचा चेअरमन होता .एकदा �याला एका कम�चा�या�या 

म�ृयूनंतर �या�या घरा�या �भतंीवर लावलेले वा�य �दसते व तो हे वा�य कसे सुरेल 

वाजवायचा हे �या�या बायकोकडून कळत.े ते�हा �याला जाणीव होते क� या माणसाब�ल 

आप�याला काह�च मा�हत न�हते. नंतर तो या पु�तकात आप�या कंपनीत�या माणसांना 

पूण�पणे ओळखणे , �यां�यात मै�ीपूण� संबंध वाढवणे या�वषयी सांगतो. 

७. गोडबोले �हणतात �वतःचे अ�यंत मह�वाचे दोन गुण �हणजे �वतःची चूक काबुल करणे 

आ�ण कुणी चांगलं काम केलं असेल तर सग�यांसमोर शाबासक� देणे. 

पु�तक वाचताना आप�याला जाणवतं क� एक�कडे �म�ां�या घोळ�यात थ�ाम�कर� करतानाह� 

ते र��यावरचा �भकार�, कुपोषण, �दषूण अशा अनेक �वचारांनी अ�व�थ होतात. 

जगात खूप काह� पाह�यासारखं , वाच�यासारखं आहे ‘बट आय कॅनॉट हॅव इट इनफ’ अशी 

�यांची अव�था आहे. सतत काह�तर� करावसं वाटत आ�ण माझं ��तीज पुढेच जात असत 

अस ते �हणतात.  

वेळ नाह� अशी सबब सतत सांगणारे आपण असं�य लोक �यांचा उ�साह आ�ण कामाचा 

झपाटा पाहून अ�रशः अवाक होतो. 


