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मनु य हा एक वतं ाणी हणून ज मास आलाय परं तु तो सव
दुस यांशी जोडला गेलाय येकाला आपण दुस याचे आपण मालक
आहोत असे वाटते. तरीही तो दुस यापे ा तो अिधक गुलाम हणून
राहतो.
जीन जेक्स सी
माझे ीमंत विडल (रीच डॅड) नेहमी हणत, ‘‘आिथक वातं य ा
झा यािशवाय तु हाला खरे वातं य ा होणार नाही.’’ ते पुढे हणत
‘ वातं य हे मोफत िमळत असेल परं तु याला फार मोठी िकंमत मोजावी
लागते’ अशी िकंमत मोजू इि छणा यांना हे पु तक अपण करीत आहे .

अपणपि का
िम हो,
‘ रच डॅड, पुअर डॅड’ या पु तकाला जगभरातन
ितसाद िमळाला. यामुळे
ू अभत
ू पवू
आ हाला जगभरातन
ू हजारो नवे िम िमळाले. यां या उदार शंसेमुळे आिण मै ीमुळे आ हाला
‘कॅश लो वा ं ट’ हे पु तक िलिह याची ेरणा िमळाली. खरं पाहता ‘ रच डॅड, पुअर डॅड’ या
पु तकाचा हा पुढील भाग आहे .
आप या उ साहवधक ितसादाब ल आ ही आपले आभारी आहोत.
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तावना

आपण कोण या चौकोनात आहात?
तो चौकोन आपणास यो य असा आहे का?
तु ही आिथक ् या वतं आहात का? आिथक अडचणीत असाल तर ‘कॅश लो वा ट’ हे
पु तक तुम यासाठी िलिहलंय. स या या वाग यावर बंधन आणन
ू पुढील भिवत य
घडिव यासाठी योजना आखा. यासाठी हा पहा कॅश लो वा ट :

येक चौकोनातील अ राचा अथ:

आपण येकजण िकमान एका चौकोनात असतो. िजथन
ू जा त पैसे िमळतात, तो आपला
चौकोन. पगारदार, डॉ टर, चाटड अकाऊंटंट डा या बाजू या चौकोनात असतात.
वत:चा धंदा, यवसाय करणारे आिण गंुतवणक
ू दार उज या बाजल
ू ा असतात.
नोकरदार हा गुंतवणक
ू दार होतो, ते हा तो ‘इ’ आिण ‘आय’म ये असतो.
‘बी’ आिण ‘आय’ ही मंडळी लवकर ीमंत होतात.
मोठं झा यावर तु हाला कोण हायचंय?

‘ रच डॅड, पुअर डॅड’ हे माझं पु तक यांनी वाचलं नाही, यांना पा भम
ू ी सांगणं आव यक
आहे . हे पु तक मा या दोन विडलांनी मला पैशाबाबत आिण आयु यात या मह वा या
गो बाबत जे मागदशन केलं, याबाबत आहे . यातले एक वडील माझे खरे वडील होते आिण
दुसरे मा या िजवलग िम ाचे वडील होते. एक उ चिशि त आिण दुस यांनी शाळा अधवट सोडली
होती. एक ीमंत होते, तर दुसरे गरीब होते.
‘‘मोठे पणी तू कोण होणार?’’ असा
मला िवचारला जायचा ते हा माझे उ चिशि त पुअर
डॅड हणत, ‘‘शाळे त जा. चांगले गुण िमळव. चांगली सुरि त नोकरी िमळव.’’
ते सांगत असलेला जीवनमाग असा होता शाळा

गरीब विडलाचा स ला
गरीब वडील हणत, ‘इ’ हो. नोकरी कर. िकंवा ‘एस’ हो. डॉ टर, चाटड अकाऊंटंट हो.
मा या गरीब विडलांना आिथक थैय, फायदा आिण नोकरीतली सुरि तता याचे मह व वाटायचे.
हणन
ू च ते वत: एक बडे पगारदार सरकारी नोकर होते.
ीमंत आिण अधिशि त वडीलांनी मला वेगळाच स ला िदला. यांनी असं सुचवलं क ,
‘‘शाळे त जा. पदवीधर हो. धंदा कर. यश वी गंुतवणक
ू दार हो.’’
ते सांगत असलेला जीवनमाग असा आहे .
ीमत विडलाचा स ला
शाळा

ीमंत विडलांचा स ला पाळताना मी मानिसक, भाविनक, शै िणक ि येतन
ू गेलो. ती
इथं मांडलीय.
हे पु तक कोणासाठी आहे?
नोकरी आिण वयं यवसायात असणारे , जे ‘इ’ आिण ‘एस’ चौकोन बदलन
ू ‘बी’ आिण
‘आय’ हो याचा िवचार करत आहे त, यां यासाठी हे पु तक आहे .
या लोकांची, नोकरीत सुरि तते या पिलकडे जाऊन आिथक वातं य िमळव याची तयारी
आहे , यां यासाठी हे पु तक आहे . हा माग अिजबात सोपा नाही, पण या वासा या शेवटी जे
येय गाठलं जाईल, यामुळे या वासातले क साथक लागतील. हा वास आिथक
सुरि ततेचा आहे .
मी जे हा बारा वषाचा होतो ते हा ीमंत विडलांनी मला एक अितशय साधीसुधी गो
सांिगतली. या गो ीमुळे मला ीमंती आिण आिथक वातं य याबाबतचं मागदशन िमळालं.
एक छोटंसं आिण छानसं गाव होतं. पण या गावात पा याची टंचाई होती. पाणी पुरवठा
कर यासाठी जाहीर र या ताव मािगतले होते. ‘अ’ आिण ‘ब’ चे दोन ताव आले. दो ही
मंजरू कर यात आले.
‘अ’ ने लवकर काम सु केलं. याने दोन बाद यातन
ू गावाबाहे न पाणी आणायला
सु वात केली. ते पाणी तो गावात या मोठ्या टाक त ओतत असे. पहाटेपासन
ू क करायचा.
‘ब’ ने अजन
ू कामाला सु वात केली न हती. ‘अ’ खुष होता. कारण ‘ब’ ने कामाला सु वातच
केली नस यामुळे याला पधाही न हती. मध या काळात ‘ब’ ने योजनेचा अ यास केला.
गावाजवळ असले या त यातन
ू पाईपने पाणी आण याची यव था केली. पाईपने पाणी
आण यामुळे ते अिधक व छ होतं. िवनाखंड पाणी पुरवठा सु झाला. भरपरू पाणी येऊ लागलं.
िशवाय याने ‘अ’पे ा ७५ ट के कमी दरात पाणी दे याचं जाहीर केलं. लोकांनी टा या वाजवन
ू
याचं अिभनंदन केलं.
या गावाला पा याची जशी गरज आहे , तशीच शेजार या गावांनाही असणार हे ओळखन
ू ‘ब’
ने आपली पाईपलाईनची योजना यां याही पुढे मांडली आिण ितथेही काम िमळवलं आिण याच
प तीने आपला यापार वाढवला.
ब आनंदात रािहला. अ क करीत रािहला.
मी वत:ला
िवचारतो -

‘‘मी पाईप लाईन टाकतोय क बादलीनं पाणी भरतोय?’’
‘‘मी हशारीनं काम करतोय क क ानं?’’
या
ां या उ रांनी मी आिथक वातं याकडे पोहोचलो.
हे पु तक ‘बी’ आिण ‘आय’ कडे जाणा या, पाईपलाईनकडे जाणा यांसाठी आहे .
पु तकात ३ भाग आहेत.
भाग १ : या भागात चार चौकोनातील माणसांम ये मल
ू भत
ू फरक काय आहे , हे िदले आहे .
चार चौकोनात स या तु ही कुठे आहात व ये या ५ वषात कुठे जायचं हे ठरिव यासाठी मािहती
िदलीय.
भाग २ : वैयि क बदल कसा करावा हे इथे सांिगतलंय. तु ही काय करायचं याऐवजी
तु हाला काय हायचंय याचा िवचार झालाय.
भाग ३ : उज या बाजू या चौकोनातन
ू यश ा कर या या ७ पाय या सांिगत या आहे त.
डा या बाजू या ‘इ’ आिण ‘एस’ चौकोनापे ा ‘बी’ आिण ‘आय’ मधन
ू काम करताना अिधक
हशारी लागते. आप या पैशाचा ओघ, कॅश लो यावर िनयं ण लागते. हे जाणन
ू ‘बी’ आिण
‘आय’ म ये काम क इि छणा यांसाठी हे पु तक आहे .
स या या मािहती या युगात आिथक सम ृ ी या अनेक संधी उपल ध आहे त. यां याकडे
‘बी’ आिण ‘आय’ चौकोनातील कौश यं आहे त ते या संधी शोधन
ू याचा उपयोग क शकतील.
स या या मािहतीयुगात यश वी हो यासाठी सव, चारही चौकोनांची मािहती असणे आव यक
आहे .
मािहती युगाचा सय
ू दय होत आहे . आिथक सम ृ ीसाठी सवािधक संधी आप यापुढे येत
आहे त. ‘बी’ आिण ‘आय’ म ये यश वी हो यासाठी चारही चौकोनांची मािहती हवी. दुदवानं शाळा
अजन
ू ही औ ोिगक युगात आहे त. ते डा या चौकोनातील माणसं तयार करीत आहे त.
मी ‘इ’ आिण ‘एस’कडून ‘बी’ आिण ‘आय’कडे गेलो. जाताना जे अनुभव आले ते इथं
मांडलेत.
अशा वासाला तु ही तयार असाल आिण आिथक वातं य हवं असेल तर हे पु तक
तुम यासाठीच आहे .

१

तु हाला नोकरी का िमळत नाही?
१९८५ मधली गो आहे . मला राहायला घर न हतं. मी व माझी बायको दोघेही बेकार होतो.
बचतीमधन
ू थोडे च पैसे उरले होते. े िडट काडची मयादाही संपली होती. आ ही एका जुनाट,
तपिकरी रं गा या टोयोटाम ये राहत होतो. यातील मोड या बाकावर झोपत होतो. आप यापुढे
काय भिव य वाढून ठे वलंय हे कळत न हतं. वा तवा या खर चट यांनी अनेक
समोर उभे
केले होते.
दोन आठवडे आ ही अशा बेघर अव थेत यतीत केले. एका मैि णीला आमची ही दयनीय
ि थती ल ात आ यावर ितने ित या तळघरातील एक खोली राहायला िदली. ितथं आ ही नऊ
मिहने रािहलो.
या प रि थतीचा आ ही फारसा गाजावाजा केला नाही. वरवर पाहता आ ही दोघंही सगळं
काही ठीक आहे असंच भासवत होतो. परं तु नातेवाईक व िम ांना स यि थती समज यावर ते
एकच
िवचारीत ‘‘तु ही नोकरी का करीत नाही?’’
सु वातीचा काही काळ आ ही समजावन
ू सांग याचा य न केला. परं तु आमचं हणणं
यांना पटत न हतं. या यासाठी नोकरी खपू मह वाची आहे , याला ‘नोकरी नकोय’ हे
समजणं अवघड होतं.
आ ही छोट्या मोठ्या नोक या क न काही डॉलर कमिवले. परं तु ते फ पोटाला अ न
आिण गाडीत पे ोल भर यासाठी पैसे हवे हणन
ू . एकच येय होतं, ते यवसायाचं आिण या
िदशेने जा यासाठी तग धरता यावा, यासाठी आ ही हे डॉलर िमळवत होतो.
काही ण असे आले क सुरि त व दरमहा पगारा या नोकरीचा मोह पडला. परं तु नोकरी हे
आमचे येय न हतेच. यामुळे तो माग कटा ाने टाळला. तुटपुं या पैशावर गुजराण चालू ठे वली.
सन १९८५ हे आम या आयु यातलं अितशय वाईट वष. ते संपता संपेना.
पैसा मह वाचा नाही असे हणणारा माणस
ू न क फार काळ पैशािशवाय रािहला नसेल.
पैशाचं स ग करता येत नाही हे च खरं . आ हा पतीप नीत नोकरी क न पैसे िमळवावेत का
याव न वादावादी झाली. भीती, असुरि तता, भक
ू यामुळे मनाचा िनधार डळमळीत होऊ लागतो.
आप यावर सवािधक ेम करणा या य शीही आपली भांडणं होऊ लागतात. पर परांवरील
ेमा या ढ बंधामुळे या काळात आ ही एक राह शकलो आिण या िबकट प रि थतीमुळे
आम यातील संबंध अिधक प रप व झाले. आ हाला काय करायचं हे िनि त होतं. कुठे
पोहोचायचं हे ही ठरले होते. परं तु, ितथपयत जाऊ का नाही हे अिनि त होते.
चांगली, सुरि त नोकरी आप याला के हाही िमळवता येईल याची जाणीव होती. आ ही

दोघंही पदवीधर व अनुभवी होतो. काम उ कृ पणे कसं करायचं हे आ हाला मािहत होतं. तरीही
आ हाला ती सुरि त नोकरी नको होती. आ हाला हवं होतं अमयाद आिथक वातं य.
सन १९८९म ये आ ही ल ाधीश झालो. काह या
ीने आ ही आिथक े ात यश ा
केलं होतं. तरीही आमचं व न पुरं झालं न हतं.. खरं आिथक वातं य आ हाला लाभलं न हतं.
यासाठी सन १९९४ उजाडावं लागलं. ते हापासन
ू पुढे पैशासाठी आ हाला कधी काम करावं
लागलं नाही. आ ही आिथक वातं य उपभोगत होतो. या वेळी मी होतो ४७ वषाचा आिण ही
होती ३७ वषाची.
पैसे िमळवायला पैसे लागत नाहीत.
सन १९८५म ये आम याजवळ काहीही न हतं. सन १९८९ म ये आ ही ीमंत झालो. सन
१९९४म ये पण
ू आिथक वातं य िमळवलं. हे पैशामुळे झालं नाही. सु वातीस आम याजवळ पैसे
न हते. उलट डो यावर कज होते. यासाठी चांग यापैक शाळा कॉलेजचं िश णही उपयोगी पडत
नाही. मी पदवीधर आहे . परं तु आिथक सुब ा ा कर यासाठी या िश णाचा काहीही उपयोग
झाला नाही. वषानुवष िशकले या रसायनशा , पदाथिव ान, च, इं जी सािह य अशा
िवषयांचा पुढे फारसा उपयोग झाला नाही.
अशी अनेक मोठी यश वी माणसं आहे त क यांनी शालेय, महािव ालयीन िश ण अधवट
सोडून िदलंय. जनरल इलेि कचा संशोधक थॉमस एिडसन, फोड मोटरचा सं थापक हे ी फोड,
माय ोसॉ टचा सं थापक िबल गेट्स, टेड टनर, सं थापक सी.एन.एन. मायकेल डे ल,
सं थापक डे ल काँ युटस, टी ह जॉ ज सं थापक, अॅपल काँ युटस, रॉ फ लॉरे न, सं थापक
पोलो ही याची ठळक उदाहरणे आहे त.
पारं प रक यवसायासाठी महािव ालयीन िश ण मह वाचं असतं. पण खपू संप ी
िमळवायला ते उपयोगी ठरत नाही. या मोठ्या लोकांनी वत: या िहमतीवर यश वी उ ोग केले.
मी आिण िकम तेच करायला िनघालो होतो.
मग हे कशामळ
ु े सा य होते?
मला नेहमी िवचारलं जातं, ‘‘जर पैशामुळे पैसे िमळत नाहीत आिण आिथक वातं य शाळे त
िशकिवले जात नाही, तर मग हे कशामुळे सा य होते?’’
मी सांगतो - ‘‘ व न पहा. िनधार करा. लवकर िशकून घे याची तयारी ठे वा. आता
असले या संप ीचा यो य तो वापर कर याची कला िशका. कोण या कॅश लो चौकोनातन
ू पैसा
कमावणार हे जाणा.’’
कॅश लो वा ंट हणजे काय?
खालील आकृती ही कॅश लो वा टची आहे .

येक चौकटीतील श दांचा अथ आहे –

कोण या चौकोनातन
ू तु हाला उ प न िमळते?
आपणास पैसे या प तीने िमळतात या माणे कॅश लोचे चौकोन दाखवले आहे त. नोकरी
करणारा पगार िमळवतो. तो कोणासाठी तरी काम करीत असतो. यावसाियक हे वत:साठी
काम क न पैसे िमळवतात. उ ोगधंदा करणा यांचा वत:चा धंदा असतो. गुंतवणक
ू दार हे
यां या वेगवेग या गुंतवणुक तन
ू पैसे िमळवतात. हणजेच पैशातन
ू पैसे िनमाण करतात.
पैसे िमळव या या िविवध प त म ये वेगवेग या मानिसक अव था, तांि क कौश य,
शै िणक पा भम
ू ी आव यक असते. िविवध कार या माणसांचा कल हा िविवध कार या
चौकोनाकडे असतो.
शेवटी पैसा हा पैसाच असतो. तरीही तो िमळिव याचे माग हे वेगळे असतात. हे चारही
चौकोन पािह यावर आप या मनात िवचार येतो, ‘‘आपण कोण या चौकोनात बसतो?’’
येक चौकोन वेगळा आहे . माणस
ू तोच असला तरी येक चौकोनातन
ू पैसे िमळवायला
वेगळं कौश य लागतं. वेगळं यि म व लागतं. या या वेळी याची व ृ ी ही वेगळीच असते.
सकाळी गो फ खेळणारा माणस
ू सं याकाळी गा या या मैफलीत रममाण नाही का होत? तसेच.
आपण चारही चौकोनातन
ू पैसे कमवू शकता.
आप या बहतेकांम ये चारही चौकोनातन
ू पैसे कमिव याची मता आहे . आप याला
लागणारे मळ
व ृ ी, आपली
ू उ प न आपण कसं िमळिवलं हे मह वाचं नाही. आपली मळ
ू
शि थानं, ुटी आिण आप याला कशात रस आहे यावर हे सारं अवलंबन
ू आहे . ही वैिश ् यं
आप याला या चौकोनांकडे आकिषत करतात िकंवा यापासन
ू दूर नेतात.
आपला यवसाय कोणताही असो. आपण चारही चौकोनातन
ू पैसे िमळिव याची योजना आखू
शकतो. उदा. डॉ टर हा नोकरीही क शकतो. तो मोठ्या हॉि पटलम ये, सरकारी आरो य

िवभागाम ये, िमिलटरीम ये, िवमा कंपनीम ये डॉ टर हणन
ू नोकरी क शकतो. तोच डॉ टर
‘एस’ िवभागातन
ू पैसे िमळिव यासाठी वत:चा दवाखाना काढू शकतो.
मोठ्या माणावर यवसाय क न ‘बी’ िवभागातन
ू पैसे िमळव यासाठी तो अनेक डॉ टरांना
आप याकडे नोकरीस ठे वन
ू भ य हॉि पटल िकंवा आरो य तपास या करणारी लॅबोरे टरी काढू
शकतो. हा याप सांभाळ यासाठी तो चांगला यव थापक नेमू शकेल. यामुळे हा यवसाय
डॉ टरां या मालक चा असला, तरी तो चालिव याचे काम दुस याकडून क न घेतले जाईल.
डॉ टर वै क य पेशािशवाय दुसराही यवसाय क न पैसा कमवू शकतात िकंवा वै क य पेशा
सांभाळूनही क शकतात. हणजेच डॉ टर ‘इ’ आिण ‘बी’ या दो ही िवभागातन
ू पैसे कमवू
शकतात.
एक गुंतवणक
ू दार हणन
ू डॉ टर दुस या या यवसायात पैसे गुंतवू शकतात. तसेच शेअस,
लॉट्स, लॅट्स याम येही गुंतवणक
हणजे
ू क न पैसे कमवू शकतात. इथं मह वाची गो
‘‘कोठून पैसे िमळवणार?’’ आपण मुळात कोण आहोत हे मह वाचं नाही, तर आपण कसे पैसे
िमळवणार हे मह वाचं.
पैसे कमिव या या िविवध प ती
आपण कोण या िवभागातन
ू पैसे िमळवायचे याब ल आप या मनातच ग धळ असतो. आपली
मू य, बल थानं, ुटी, तसेच आप याला कोण या गो ीत रस आहे यां याम ये असले या
अंतगत संघषामुळे आपला कोणता िवभाग आप याला पैसे िमळवन
ू देणार हे ठरवू शकत नाही.
काह ना नोकरी आवडते, तर काह ना ितचा ितटकारा असतो. काह ना वत:ची कंपनी असावी
वाटते, पण ती वत: चालवायची नसते. काह ना वत: कंपनी काढून ती जोमदारपणे
चालवायचीही असते. काह ना गंुतवणुक तन
ू पैसे िमळवावेसे वाटतात, तर काह ना गंुतवणक
ू
हटलं क धोकाच आठवतो. आपण बहतेक सारे या येक कारात थोडे फार मोडणारे असतो.
चारही चौकोनातन
ू यश वी हायचं असेल, तर आप या अंतगत मू यांची िदशा बदलणं गरजेचं
असतं.
चारही चौकोनातन
ू तु ही ीमंत वा गरीब होऊ शकता
एक मह वाची गो यानात या. तु हाला चारही चौकोन जसे ीमंत बनवू शकतात, तसे
गरीबही बनवू शकतात. अशी अनेक माणसे आहे त, जी यातील येक चौकोनामुळे ल ाधीश
झाली, तशीच िदवाळखोरही झाली. अमुक एक चौकोन ीमंतीकडे नेणारा िकंवा अमुक एका
चौकोनामुळे गरीब होणार असं ठामपणे सांगता येत नाही.
सव चौकोन समान नाहीत
येक चौकोनाची वैिश ् यं समजावन
ू घेतली हणजे आप याला कोणते चौकोन उपयु
आहे त हे यानात येईल.
उदा. कर वाचिव यासाठी मी ‘बी’ आिण ‘आय’ या िवभागातन
ू पैसे िमळवायचे ठरिवले. जे
नोकरी िकंवा वत:चा यवसाय करतात, यांना कर वाचवायचे फारच कमी माग उपल ध

असतात. या उलट ‘बी’ आिण ‘आय’ मधन
ू मी झपाट्याने पैसे कमवन
ू यांना मला सतत उ प न
दे या या कामाला लावले. फारसे करही भरावे लागले नाहीत.
पैसा ा ीचे िविवध माग.
‘‘मी व िकम घरािशवाय का राहत होतो.’’ असा
मला अनेकजण करीत. ‘‘मला मा या
ीमंत विडलांनी जे िशकवलं, याची अंमलबजावणी हणन
ू च मी घरािशवाय रािहलो.’’ हे च माझं
उ र असे. मला पैसा मह वाचा होता. पण पैशासाठी आयु यभर काम करायचे न हते. यासाठीच
मला नोकरी नको होती. जबाबदार नाग रक हणन
ू जग यासाठी आयु यभर वत: काम
कर यापे ा पैशाला मा यासाठी कामाला लावायचे होते.
हे जाणन
ू घे यासाठी कॅश लो चौकोन हे मह वाचे ठरतात. यामुळे पैसे िमळिव याचे िविवध
माग यानात येतात. वत: काम करीत राह यापे ा आप यासाठी यवि थतपणे पैसो िनमाण
कर याचे िविवध माग आहे त.
वेगळाले वडील - पैशाब ल या वेगळा या क पना
माझे उ चिशि त वडील मला नेहमी सांगायचे ‘पैसा हणजे वाईट’. खपू नफा िमळिवणे
हणजे आपण फार अधाशी अस याचं ल ण. आप याला िशकिवणा या शालेय िश कांपे ाही
आपण जा त पैसे िमळवतो या क पनेनेही यांना ास होत असे. ते ामािणक, क ाळू असे
चांगले गहृ थ होते. पैसा हा फारसा मह वाचा नाही हे हणणं मा ते सात यानं मांडीत.
बहिशि त परं तु गरीब असे माझे वडील सतत हणत,
‘‘मी फारसा पैशा या मागे नाही.’’
‘‘मी कधीही ीमंत होणार नाही.’’
‘‘मला ती ीमंती परवडणारी नाही.’’
‘‘गंुतवणक
ू हणजे धोका.’’
‘‘पैसा हणजे सारं काही नाही.’’
आयु याला पैशाचा आधार.
मा या ीमंत विडलांचे िवचार वेगळे होते. पैशासाठी आयु यभर काम करायचं, वर पैसा
मह वाचा नाही हणणं हे मख
ू पणाचं िवधान अस याचं ते मानीत.
ीमंत वडील हणत, ‘‘आयु य पैशापे ा मह वाचं आहे . पण आयु याला आधार हणन
ू पैसा
मह वाचा आहे . आप याला िदवसात िकती तास िमळणार हे माहीत आहे . यातले अिधकांश तास
पैसे िमळवायला घालिव यापे ा आप यासाठी इतर लोक व पैसा कसे कामाला लागतील ते पहा.
हणजे उपल ध वेळ तु हाला काय हवं ते करायला वापरता येईल.’’
ीमंत विडलां या
ीने मह व होतं...
१. मुलां या संगोपनासाठी वेळ देणं.
२. चांग या कामांना मदत हणन
ू पैसा देणं.

३. समाजाम ये न या कामा या संधी िनमाण करणं. आिथक थैय आणणं.
४. वत: या त येतीकडे ल
ायला पैसा आिण वेळ असणं.
५. कुटुंबीयांबरोबर जगभर वास करणं.
ीमंत वडील हणत, ‘‘यासाठी पैसा लागतो. हणन
ू तो मह वाचा आहे . पण जरी तो
मह वाचा असला, तरी मला यासाठी माझं आयु य ायचं नाही.’’
चौकोन कसा िनवडायचा
घर न हतं ते हा मी आिण बायकोने ‘बी’ आिण ‘आय’ या चौकोनांवर ल एका कर याचं
कारण हणजे, याबाबतचं माझं िश ण व िश ण झालं होतं. मला याची मािहती होती. मा या
ीमंत विडलांकडून मला येक चौकोनाचे आिथक व यावसाियक फायदे समजले होते.
आिथक यश व वातं य ा हो यासाठी चांग या संधी उज या बाजच
ू े चौकोन ‘बी’ आिण ‘आय’
यांनी आण या. यामुळे मला आिथक वातं य िमळालं.
मी वया या ३७ या वष चारही चौकोनांचे अनुभव घेतलेले होते. यामुळे मा या
आवडीिनवडी, कल, शि थानं, ुटी बघता कोणते चौकोन मला यो य हे यानात आलं होतं.
आपले पालक हे िश क असतात
मी त ण असताना ीमंत वडील या आिथक चौकोनाब ल बोलत असत. डा या व उज या
बाजम
ू ुळे यश वी होणा या लोकांमधील फरकसांगत. परं तु वयाने लहान अस यामुळे मी फारसं
ल देत नसे. नोकरी कर या या आिण करणा यां या मनोव ृ ीत काय फरक असतो हे काही
मा या यानात येत न हतं. मी आपलं शाळे त िशक याचं काम करीत होतो. तरीही मी यांचं
हणणं ऐकत रािहलो व हळूहळू मला यातला अथ यानात येऊ लागला. दोन यश वी, उ साही
िपततृ ु य य मा या आसपास हो या. येका या हण याचा मिथताथ मला समजू लागला.
परं तु ते काय करीत होते हे पािह यावर मला ‘इ-एस’ आिण ‘बी-आय’ या चौकोना या बाजत
ू ील
फरक ल ात आला. थम सू म पातळीवर आिण नंतर तो पण
ू पणे यानात आला.
उदाहरण हणन
ू च पाहायचं झालं तर एक लहान मुलगा हणन
ू मा यासाठी कोणते वडील
जा त वेळ देऊ शकत होते व कोणते वडील देऊ शकत न हते हा एक याकुळ करणारा अनुभव
होता. दोघांचंही यश आिण मह व वाढत होतं. माझे खरे खुरे वडील घरात यांसाठी फारसा वेळ देऊ
शकत न हते. ते सतत या यानासाठी जात होते. परगाव या या यानासाठी िवमानतळाकडे
धावत होते. यांचं यश वाढत होतं तशी आमची एक जेवणं कमी होत होती. सु ी या िदवशी ते
घरातील यां या ऑिफसम ये कागदा या िढगा यात बसत.
उलट, ीमंत वडील जसजसे यश वी होत गेले, तसतसा यांना यां या मुलांसाठी व
मा यासाठी अिधकािधक वेळ िमळत गेला. यांना भरपरू वेळ िमळा यामुळे मी आिथक ान,
यवसाय, पैसा याबाबतीत बरं च काही िशकलो.
दुसरं एक उदाहरण पाह. यश वाढत गेलं, तसे दोघेही वडील अिधक पैसे िमळवत गेले. परं तु
मा या ख या, सुिशि त विडलांनी कज काढलं. यामुळे यांना अिधक क करावे लागले.
अिधक पैसा िमळवावा लागला. प रणामत: ते करदा या या वर या करा या क ेत आले. यांना

यां या बँकरने कर वाचिव यासाठी मोठं घर यायला सांिगतलं. ते घेत यावर याचे ह े
भर यासाठी यांना अिधकच काम करावं लागलं. कुटुंबीयांपासन
ू दूर राहावं लागलं.
माझे ीमंत वडील मा वेगळे च होते. यांनी खपू पैसे िमळवले, पण कर कमी भरले.
यांनाही बँकर होते, पण मा या सुिशि त विडलांना िमळायचा असा स ला यांना िमळत
न हता.
मु य कारण
माझे उ चिशि त पण गरीब वडील हे यां या कारिकद या िशखरावर असताना एक घटना
घडली. चौकोना या डा या बाजल
ू ा न राह याची ेरणा मला यामुळे िमळाली.
सन १९७० म ये मी महािव ालयीन िश ण पण
ू क न वैमािनक िश ण घेत होतो. माझे
िशि त वडील हे रा याचे हवाई िश णािधकारी होते.
एक िदवस यांचा फोन आला - ‘‘मी नोकरीचा राजीनामा देत आहे . रपि लकन पाट तफे
हवाई या ग हनरपदासाठी मी उभा राहणार आहे .’’
‘‘तु ही तुम या साहे बांिव
लढणार?’’ - मी.
‘‘हो! हो!!’’
‘‘अहो ितथं डे मो ॅ िटक आिण लेबर युिनयन जोरात आहे त. रपि लकन पाट ला िनवडून
ये याची संधी कमी आहे . कशाला उभे राहता?’’
‘‘िनवडून ये याची श यता कमी आहे याची मलाही जाणीव आहे . सॅ युएल िकंग हे
यायाधीश माझे सहउमेदवार असतील.’’
‘‘तु ही िनवडून येणार नाही हे तु हाला मािहती असताना तुम या साहे बांिव
कशाला उभे
राहता?’’
‘‘हे राजकारणी जो खेळ करीत आहे त, यामुळे मी अ व थ झालो आहे . माझी
सदसद्िववेकबु ी मला ग प बसू देत नाही.’’
‘‘ते
ाचारी आहे त असं तु हाला वाटतं का?’’
‘‘मी तसं हणत नाही.’’ माझे खरे वडील हणाले. ते ामािणक अस याने ते दुस याब ल
विचतच वाईट बोलत. ते चतुराईने वागत. परं तु या िदवशी यां या आवाजाव न ल ात आलं
क ते अ व थ, रागावले आहे त. ते हणाले, ‘‘मला माझी अंत: ेरणा व थ बसू देत नाही.
पड ामागे जे काही चाललंय ते बरोबर नाही. याकडे कानाडोळा क न जगणे मला श य नाही.
मला काही तरी करायलाच हवे. मा या सदसद्िववेकबु ीपुढे माझी नोकरी आिण पगार याची
मला पवा नाही.’’
दीघ शांततेनंतर मा या ल ात आले, क मा या विडलांनी िनधार केला होता. मी शांतपणे
हणालो, ‘‘शुभे छा! तुम या धैयाचा मला अिभमान आहे आिण तुमचा मुलगा आहे याचाही!’’
अपे े माणे रपि लकन प व मा या विडलांचा धु वा उडाला. न या ग हनरनी मा या
विडलांना सरकारी नोकरी िमळू नये असाच इशारा िदला. यांनीही ती नोकरी केली नाही.
वया या ५४ या वष माझे वडील दुस या नोकरी या शोधात िफ लागले आिण मी
ि हएतनामला गेलो. मोठ्या पदा या पण कमी पगारा या नोकरीकडून यांचा वास अिधक
कामा या पण कमी पगारा या नोकरीकडे सु झाला.

ते उं च, हषार, उ साही होते. पण यां या प रचया या िव ात सरकारी नोकरीम ये आता
यांना जाता येणार न हते. यांनी छोटे मोठे यवसाय कर याची धडपड केली. काही काळ
स लागार हणन
ू काम क लागले. एका उ पादनाची एज सी घेतली. परं तु कशातही यश आलं
नाही. वय वाढत होतं, श कमी होत होती आिण न याने सव काही सु कर याची उमेदही.
येक धं ातील अपयशामुळे यांची इ छाश ही कमी होत होती. ते यश वी ‘इ’, नोकरदार
होते. ते ‘एस’- से फ ए लॉईड हणन
ू पुढे यायला पाहत होते. यामधील ान यांना न हतं;
अनुभव न हता आिण रसही न हता. यांना आवड होती ती शै िणक े ाची. परं तु यात पु हा
ये याचा माग यांना सापडत न हता. सरकारी नोकरीसाठी यांचं नाव का या यादीत घातलं
गेलं होतं. यांचे अखेरचे िदवस काही सुखात गेले नाहीत. आरो यिवमा होता हणन
ू थोडं तरी
िनभावलं. ते नैरा याने ासले होते. या अव थेतच यांचा म ृ यू झाला. म ृ यस
ू मयी ते पण
ू शु ीत
होते. िनराशे या काळात मी कसा तग ध शकलो? घरी बसन
ू फोनची वाट बघणा या,
उ ोगाम ये यश िमळव याची धडपड करणा या विडलांची मला आजही आठवण येते.
दुसरीकडे माझे ीमंत वडील अिधक यश वी होत होते. सुखात होते. यां याकडे पाहन मला
यश वी हो याची ेरणा िमळत होती. वया या ५४ या वषापासन
ू उ साह कमी हो याऐवजी ते
फुलत होते. ते यापवू च ीमंत झाले होते, पण आता ते धनाढ्य होत होते. नवन या क पांचे
खरे दीदार हणन
ू यांचं नाव व ृ प ात सात यानं झळकत होते. योजनाब रीतीने यांनी
यवसायाची बांधणी केली होती. यांनी केलेली गुंतवणक
ू यांना चांगला लाभ िमळवन
ू देत होती.
देशातील सवािधक ीमंतां या यादीत लवकरच यांचे नाव झळक या या मागावर होते.
छोटे छोटे फरक फार मोठा फरक घडवून आणतात.
मा या ीमंत विडलांनी मला आिथक चौकोन नीट समजावन
ू सांिगतले होते. छोट्या
गो नी कसा फार मोठा फरक पडू शकतो हे दाखवन
ू िदलं होतं. यामुळे ‘मला काय करायचंय’
यापे ा ‘मला कोण हायचंय’ इकडे मी ल िदले. जे हा वाट अंध:कारमय वाटली, ते हा या
दो ही विडलां या वाग यातन
ू मला िमळालेला धडा उपयु ठरला.
चौकोनापे ा अिधक काही.
कॅश लो चौकोन हा काही ओळी व श दापे ाही अिधक काही सांगन
ू जातो.
इ, बी, एस, आय. या आकृतीमागे काय अथ लपलाय हे पहा. तु हाला एकदम वेगळे च जग
आिण जगाकडे बघ याचे वेगळे माग िदसतील. य
हणन
ू आपण हे जग आकृती या डा या
आिण उज या दो ही बाजंन
ू ी पहा. तु ही या बाजन
ू े पहाल, तसे जग वेगळे िदसते. हे वेगळे पण
सांगणारे हे पु तक आहे .

एक चौकोन दुस या चौकोनापे ा चांगला आहे असे नाही. येकाची शि थाने आहे त.
तशीच येकाम ये काही ुटीही आहे त. या येक चौकोनाची एक झलक तु हाला िदसावी,
यि िवकासाची ुटीही आिण आिथक यशाची वाट िदसावी, हे सांग यासाठी हे पु तक आहे .
तु हाला साजेसा आिथक माग िनवड याची
ी तु हाला यातन
ू िमळे ल अशी आशा आहे .
आकृतीतील उजवीकडील चौकोनाम ये यश वी हो यासाठी लागणारी कौश ये शाळे त
िशकवत नाहीत. यामुळे कदािचत िबल गेटस्, टेड टनर आिण थॉमस एिडसन यांनी लवकर
शाळे ला रामराम केला असावा. हे पु तक ‘बी’ आिण ‘आय’ बाजल
ू ा यश यावं यासाठी लागणारी
कौश यं आिण वैयि क गुण दाखवणारं आहे .
थम मी चारही चौकोनाची परे षा मांडतो. नंतर ‘बी’ आिण ‘आय’ या चौकोनाब ल
बारकाईने मािहती देतो. ‘इ’ आिण ‘एस’बाबत यश वी कसं हावं हे सांगणारी अनेक पु तकं
आहे त.
हे पु तक वाच यावर पैसे िमळिव या या प तीत बदल करावा असं तुम यापैक काह ना
वाटेल. तर काह ना आहे ही प त चालू ठे वावी असं वाटेल. एकापे ा अनेक चौकोनातन
ू पैसे
िमळवावेत असंही वाटेल. कदािचत चारही चौकोनांचा वापर क न अथ ा ी करावीशी वाटेल.
आपण एकसारखे नाही. एक चौकोन हा दुस या चौकोनापे ा चांगला िकंवा वाईट नाही.
समाजाम ये आिथक थैय ा हो यासाठी येक खेडं, गाव, शहर, देश यातन
ू चारही
चौकोनातन
ू काम करणा या माणसांची गरज असते.
आपलं वय वाढतं व अनुभवा या क ा िव तारतात ते हा आपला कल बदलतो. उदा. बरे च
िव ाथ हे िशकून नोकरी करावी या मताचे असतात. परं तु दोनएक वषानी यांचे िवचार
बदलतात. बढतीसाठी धडपड करणारी ती नोकरी नको वाटते. तर काहीजण यवसायधं ांत
असतात, यांना वयोमानाने यात बदल करावा वाटते. काह ना गतीसाठी आ हाने
वीकारावीशी वाटतात, अिधक पैसे हवे असतात, वैयि क समाधान हवे असते.
थोड यात सांगायचे हणजे हे पु तक घरािवना राह यासाठी नाही, तर घर शोध यासाठी
आहे . एकाच चौकोनातील िकंवा अनेक चौकोनांतील घरे .

२

िविवध चौकोन...
िविवध लोक
‘‘जु या कु याला नवे माग िशकवता येत नाहीत.’’ असं माझे उ चिशि त वडील नेहमी सांगत.
नवनवे आिथक माग यांना दाखव यासाठी पैसे िमळवायचे हे चौकोन यांना मी प
क न सांगत असे. वया या साठा या वष यां या ल ात आले क यांची बरीच व नं पण
ू होऊ
शकत नाहीत. सरकारी खा याने यांना का या यादीत टाकून बिह कृत केलं होतं. आता तर ते
वत:लाच का या यादीत टाकत होते.
‘‘मी य न केला. पण यश आलं नाही.’’ ते हणाले.
मा या विडलांनी ‘एस’मधन
ू , वयंरोजगार क न यश वी हो याची अयश वी धडपड केली
होती. स लागार हणन
ू ते यश वी झाले न हते. आइ मची लोकि य एज सी घेऊन यांनी
‘बी’म ये, उ ोगाम ये गुंतवणक
ू केली होती. यातही काही जमलं नाही. हषार अस याने चारही
चौकोनांची तांि क बाजू यां या यानात आली होती. मनात आले तर आपण हे सारे िशकू
शकतो हे ही यांना मािहती होतं. पण कोणती तरी गो यांना मागे खेचत होती.
एक िदवस मी हे सारे मा या ीमंत विडलांना सांिगतले. ते हणाले, ‘‘तुझे वडील आिण मी
यां या मळ
व ृ ीत फरक आहे . आ ही दोघेही माणस
ा,
ू
ू अस याने आ हाला भीती, शंका,
बल थानं, ुटी हे सारे आहे . पण याला त ड दे याची आमची रीत वेगळी आहे .’’
‘‘काय वेगळे पणा आहे ?’’, मी िवचारले.
‘‘हे या जेवणा या एका बैठक त सांगन
ू हायचे नाही.’’ ीमंत वडील सांगू लागले. ‘‘आपण
अडचण ना कसे त ड देतो, यावर एका चौकोनातन
ू दुस या चौकोनात जायचं िकंवा एका िविश
चौकोनात का थांबायचं हे अवलंबन
ू आहे . तुझे वडील ‘इ’कडून ‘बी’कडे जा याचा य न क
लागले, ते हा कसं जायचं याची बौि दक समज, ान यांना होते. पण तसा भाविनक ठामपणा
न हता. ‘बी’म ये आ यावर गो ी सुरळीत होईना. पैसे जाऊ लागले ते हा या
ाला कसं
सामोरं जावं ते यांना कळे ना. शेवटी ते पु हा, यांना या चौकोनात बरं वाटतं या मळ
ू या
चौकोनात गेले.’’
यावर मी हणालो, ‘‘ ‘इ’ िकंवा ‘एस’म ये गेले असणार.’’
ीमंत विडलांनी होकाराथ मान हलवली व हणाले, “पैसे जाणं आिण पराभव होणं या
दो ह ची जे हा भीती वाटू लागली, ते हा यांनी सुरि ततेचा माग वीकारला आिण मी
वातं याचा!’’
‘‘हाच खरा दोह तला फरक आहे .’’ वेटरला िबलाची खण
ू करीत मी हणालो.

ीमंत वडील हणाले, ‘‘आपण सारे माणस
ू असलो, तरी पैसा आिण या या ा ीची बळ
इ छा याचा
येतो ते हा आपल येकाचं वतन वेगळं असतं आिण आप या या ितसादावरच
आपण कोण या चौकोनातन
ू पैसे िमळिवणार हे ठरत असते.’’
“जसे चौकोन, तशी माणसे’’, मी हणालो.
‘‘बरो बर!’’ ीमंत वडील हणाले. आ ही आता दाराबाहे र पडत होतो. ‘‘तुला जर
कोण याही चौकोनात यश वी हायचं असेल, तर या चौकोनाचं फ
ान असन
ू भागणार
नाही. लोक वेगळे चौकोन का िनवडतात याची मळ
ू मािहती हवी. ते जाण, मग आयु य जगणे
सोपे होईल.’’
आ ही ह तांदोलन क न एकमेकांचा िनरोप घेतला. ीमंत विडलांची गाडी पुढयात आली.
मी हटलं, ‘‘आता एकच
. माझे वडील बदलतील का?’’
“न क च बदलू शकतील. कोणताही बदल होऊ शकतो. परं तु चौकोन बदलणे हणजे
नोकरी िकंवा यवसाय बदलणे न हे . चौकोन बदलणे हणजे वत:म ये बदल करणे. तु ही
जगाकडे कसं पाहता, यावर ते अवलंबन
ू आहे . आप यात बदल घडवणे काह ना सोपे जाते.
कारण ते या बदलाचं मनापासन
ू वागत करतात आिण इतर लोक याला िवरोध करतात.
चौकोन बदलणे हणजे काही वेळा आपले आयु य बदल यासारखे असते. पवू एक गो सांगतसुरवंटाचं फुलपाख बनतं. या माणे हा बदल होतो. केवळ तुम यातच बदल होईल असं नाही,
तर तुम या िम ांम येही होऊ शकेल. फुलपाख जसे सुरवंटाशी मै ी करत नाही, तसे तु हीही
जु या व ृ ी या िम ाबरोबर राहणार नाही. यां यातही तु ही बदल आणला असेल. हा बदल खपू
मोठा असतो व तो सवाना झेपत नाही.’’ ीमंत वडील गाडीतन
ू गेले. माझी िवचारमािलका चालू
रािहली.
काय फरक आहे?
लोकांब ल फारशी मािहती नसतानाही ते ‘इ’, ‘एस’, ‘बी’ िकंवा ‘आय’ यातील कोण या
कारातील आहे त हे मी कसे सांगू शकेन? याचा एक माग हणजे यां या बोल याव न यांना
ै मह वाचा एक गुण हणजे ते माणसे वाचू शकत. पण ते
जाणणे. ीमंत विडलां या गुणांपक
असेही हणत, क पु तका या मुखप ृ ाव न आतील भागाची क पना येईलच असे नाही. हे ी
फोड उ चिशि त न हता. पण कोणते लोक कामाला नेमायचे व यां याकडून कसे काम करवन
ू
यायचे याची कला याला अवगत होती. तरतरीत लोकांना एक आणन
ू , एक टीम हणन
ू
यां याकडून काम क न घे याची मता हे अगदी ाथिमक कौश य अस याचे यांनी मला
सांिगतले.
मी नऊ वषाचा होतो ते हापासन
ू मला ीमंत वडील ‘बी’ आिण ‘आय’ िवभागात कसे
यश वी हायचे हे िशकवू लागले. मी लोकां या मनात डोकावन
ू यांचे मन ओळख याचे कसब
िशकू लागलो. ीमंत वडील हणत ‘‘मी एखा ाचे बोलणे ऐकू लागलो क मला याचा आ मा िदसू लागतो, जाणवू लागतो.’’
यांनी लोक कामाला घेतले, ते हा मी नऊ वषाचा होतो. ते हापासन
ू मी हे पाहत होतो.
यां या बरोबर या मुलाखतीतन
ू मी श द नाही तर मल
ू त वे िशकलो. मू ये आ याची िनिमती
आहे असे माझे वडील हणत.

‘ई’ चौकोनातील श द
अशा चौकोनातील ए लॉई हणजे कमचारी काय हणेल?
‘‘मला सुरि त, चांग या पगाराची आिण अनेक फायदे असणारी नोकरी हवी.’’
‘एस’ चौकोनातील श द
‘एस’वाला हणजे वयंरोजगार असणारा काय हणेल?
से फ ए लॉईड हणजे डॉ टर, चाटड अकाउं टंट असा यावसाियक हणेल‘‘माझा एका तासाचा दर पंधराशे पये आहे .’’
‘‘माझे किमशन एकूण यवहारा या ६ ट के आहे .’’
‘‘चांगले काम करणारी माणसेच िमळत नाहीत.’’
‘‘या कामाला मला २० तासाहन जादा वेळ लागणार आहे .’’
‘बी’ चौकोनातील श द
तर ‘‘बी’’ चौकोनातील य चे श द - उ ोग करणारा िबझनेसमन, हणेल,
‘‘माझी कंपनी चालिव यासाठी मी न या अ य ा या शोधात आहे .’’
‘आय’ चौकोनातील श द
‘आय’ चौकोनातील गुंतवणक
ू दार - इ हे टर हणेल ‘‘माझा कॅश लो हा गुंतवणक
ू तील िन वळ परतावा आहे , क ढोबळ उ प नाचा आहे ?’’
श द ही साधने आहेत
मुलाखती या वेळी आपण या माणसाशी बोलतोय तो अंतरं गात काय आहे , या णी तरी,
याला काय हवे आहे , याची कौश ये कोणती, या याशी कसे बोलावे हे विडलांना कळत असे.
यां याशी कोण या श दांत बोलावे हे ही ते ल ात घेत. ते हणत - ‘‘श द ही दमदार साधने
आहे त.’’
ीमंत वडील सतत यां या मुलाला आिण मला हणत ‘‘तु हाला लोकांचे नेत ृ व करायचे असेल तर श दांवर भु व िमळवा.’’
मोठा ‘बी’ हो यासाठी श दपारखी हायला हवे. कोण या कार या लोकांसाठी कोणते श द
वापरायचे ते कळायला हवे. आधी लोकांचे हणणे काळजीपवू क ऐका आिण मग आपण कोणते
श द वापरावे हे ही यानात या, असे ते हणत. एक श द एखा ा माणसाला काय व ृ करे ल,
तर तो दुस याला चालणार नाही.
उदा. ‘आय’ य ला जोखमी हा श द मह वाचा वाटत असेल. तर तोच श द ‘ई’साठी
घाबरवणारा ठरे ल.
चांगला नेता हायचे असेल तर चांगला ोता बनणे आव यक आहे . दुस याचा श द
ल पवू क ऐकत नसाल, तर याचे मन कळणार नाही. याचे मन कळले नाही, तर आपण

कोणाशी बोलत होतो हे ही यानात येणार नाही.
मल
ु भूत फरक
‘‘श द ऐका. मन जाणा.’’ असे हण याचे कारण माणस
ू जे श द िनवडतो यामागे याची
मू ये, मुलभत
ू मतभेदाचे मु े दडलेले असतात. एका चौकोनापे ा दुस या चौकोनातील माणसे
वेगळी कशी असतात, ते पाह.

१.

‘इ’ (ए लॉई- कमचारी) मी जे हा ‘सुरि त’ िकंवा ‘फायदे’ हे श द ऐकतो, ते हा
याचा नेमका अथ मला कळतो. ‘सुरि तता’ हा श द भीती या भावनेला उ े शन
ू वापरला
जातो. याला भीती वाटते याला सुरि तता हवी असते. हा ‘इ’ िवभागातील असतो. पैसा
व नोकरी यांचा
असतो ते हा आिथक अिनि ततेबाबत वाट याचे कारण हणजे
यामुळे येणारी असुरि तता कोणासाठीच नको असते. यामुळे सुरि तता हवीच.
‘फायदा’ श दाचा यां या
ीने अथ असा, क अिधक आिथक लाभ काय होणार?
वै क य खच िकंवा िनव ृ ीनंतर िमळणारे लाभ अशा अथाने ते या श दाकडे पाहतात.
कळीचा मु ा हणजे यांना सुरि तता हवी असते. तीसु ा लेखी व पात. असुरि ततेत
ते सुखी राहत नाहीत. सुरि तता हीच यांना सुखी करते. यांना मनातन
ू असं हणायचं
असतं क , ‘‘मी तुम यासाठी हे काम करीन. या बद यात तु ही मला ा गो ी
ावया या!’’
यां या मनातील भीती कमी कर यासाठी यांना सुरि तता हवी असते. यासाठी
नोकरीस लागताना िमळणा या लाभांचा करार हावा ही यांची इ छा असते. ‘‘पैशापे ाही
सुरि तता हवी.’’ असे ते हणतात.
पगारदार हा कंपनीचा अ य असू दे, नाहीतर रखवालदार. यांना अिधक मह वाचे
वाटते ते यांचा कंपनीशी असलेला िलिखत करार.

२.

‘एस’ हणजे से पा ए लॉईड.
वयंरोजगार िनमाण करणारे , यावसाियक. या
मंडळ ना आपणच आपले साहे ब असावे असे वाटत असते. यांना ह या या गो ी
करायला यांना आवडते.
‘अपना हाथ जग नाथ’ मानणारे असे यांना संबोधता येईल.
पैशा या बाबतीत दुस या या उ प नावर अवलंबन
ू राहणे यांना पसंत नसते. ते भरपरू
काम करतात. कामा या मोबद याची अपे ा करतात. यांना िमळणारी र कम इतरांनी

ठरिवलेली यांना आवडत नाही. आपण भरपरू काम केले तरच आप याला भरपरू
मोबदला िमळणार, याची यांना जाणीव असते. पैशा या बाबतीत ते पण
ू पणे वतं
असतात.
भीतीची भावना.
पगारदार माणस
ू पैशा या कमतरतेची भीती सुरि ततेने भ न काढतो. परं तु ‘एस’ हा
वेग या कारे वागेल. तो सुरि ततेकडे दुल क न, प रि थतीवर वत:चे िनयं ण
आणन
ू वत:च िनणय घेईल. यासाठी ‘एस’ गटाला ‘आपले काम आपणच करणारे ’ हटले
आहे . भीती आिण आिथक धोका प कर याची वेळ अंगावर आली, तर िशंगावर यायची
यांची तयारी असते. या गटाम ये उ चिशि त यावसाियक मोडतात. यांनी अनेक वष
िश णासाठी घालवलेली असतात. उदा. डॉ टस, वक ल, चाटड अकाऊंटंट, डिट टस.
नेहमी या शाळे या िश णा यित र
यावसाियक िश ण घेतलेली मंडळी या िवभागात
मोडतात. उदा. किमशनवर िव करणारे , इ टेट एजंट, िकरकोळ िव े ते, रे टॉरं टचे
मालक, धुलाईक े , स लागार, थेरिप ट, वासी एजंट, मोटर दु ती क े , सुतार, लंबर,
इलेि िशअन, केशभषू ाकार, कलाकार इ. या मंडळ चं आवडतं पालुपद असतं ‘मा या इतकं चांगलं कुणाला जमत नाही.’ िकंवा ‘कामाची माझी एक खास प त आहे .’
वयं यावसाियक अशी ही मंडळी बहतांशी प रपण
ू अशी असतात. अि तीय असे काही
क न दाखवावे असे यांना वाटत असते. आप यासारखे काम दुस याला जमणार नाही
असे यांना मनापासन
ू वाटत असते. यांची िवचार कर याची प त हीच बरोबर असेही
यांना वाटते. अनेक बाबतीत आपाप या शैलीने, प तीने काम करणारे तेच खरे
कलाकार असतात.
यामुळेच आपण यांच्◌ा सेवा घेतो. मदूवर श ि या करावयाची असेल तर
श यिवशारद खपू अनुभवी, िन णात असावा अशी आपली अपे ा असते. हीच मनोधारणा
दंतवै , केशभषू ाकार, माकिटंग स लागार, लंबर, इलेि िशअन, वक ल, कंप यांम ये
िश ण देणारे यां या बाबतीत असते. आपण सेवा घेताना सव कृ
यावसाियकाची
िनवड करतो.
या गटातील लोक पैशाला जा त मह व देत नाहीत. कामाचे वातं य, त
हणन
ू
नावलौिकक याला पैशापे ा ते अिधक मह व देतात. यां या सेवा घेताना आपणास कशा
कारचे काम हवे एवढे सांगावे. पुढील काम यां यावर सोपवावे. यां यावर देखरे ख
कर याची आव यकता नाही. तु ही फार पाठपुरावा कराल, तर ते काम सोडून िनघन
ू
जातील. वातं य थम, पैसे नंतर हे च यां याबाबतीत खरे !
काम करायला ठे वलेली माणसे यां या पसंतीला उतरत नाहीत. याचे कारण हणजे
यां यासारखे काम कोणाला जमतच नाही. या गटातील मंडळी ब याच वेळा हणत
राहतात - ‘‘मदतीला चांगली माणसे िमळणे ह ली फार कठीण झाले आहे .’’

समजा या य नी एखा ाला चांगले िशकवले, तर हा न याने िशकलेला हणू लागतो ‘‘माझे काम मला क
ा.’’, ‘‘माझा मुख मी राहणार.’’, ‘‘मा या प तीने मला माझे
काम करायचेय.’’, ‘‘माझी खािसयत मला दाखवू ा.’’
अनेक ‘एस’ कारचे यावसाियक दुस या लोकांना यवसायात घे यास नाखश
ू
असतात. एकदा का ते िशकले, क मग आपले पधक होणार अशी धा ती यांना वाटत
असते. यामुळे ते अिधक प र म करतात. वत:च काम कर याचा य न करतात.

३.

‘बी’- िबिझनेस ओनर- हे यावसाियक वयं यावसाियकापे ा वेगळे असतात. ख या
यावसाियकांना चारही कारातील हषार माणसांना जवळ करायला आवडते - इ, एस, बी
आिण आय. दुस यांना काम सांगायला ‘एस’ला आवडत नाही. कारण या यासारखे ते
कोणाला जमणार नाही. परं तु खरा यावसाियक आनंदाने काम दुस यावर सोपिवतो.
याचे येयवा य असते - ‘दुसरे कोणी आपले काम चांग या प तीने करायला िमळत
असताना ते वत: का करायचे?’
हे ी फोडने हे च केले. या याबाबत एक लोकि य कथा आहे .
एकदा काही िव ान मंडळ नी हे ी हा ब याच बाबतीत अ ानी अस याची टीका केली.
यावर याने या िव ानांना आप या कायालयात बोलावन
ू घेतले. कोण याही कारचे
िवचार यास सांिगतले. सव
ांची उ रे दे याचे आ हान याने वीकारले.
अमे रकेतील बलाढ्य उ ोगपत चा गट जमवला गेला. यांनी अनेक
िवचारले. हे ी
फोडने उ रे दे या या ऐवजी टेबलावरील दूर वनीव न आप या हषार साहा यकांना
बोलावन
ांना उ रे दे यास सांिगतले. समारोपात तो हणाला,
ू घेतले. िव ानां या
‘‘अशी हषार माणसे आप याकडे ठे व यामुळे आपले मन पुढील योजना आखायला मोकळे
राहते. अिधक मह वाची कामे करायला आपण व ृ होतो. अिधक मह वाचे काम हणजे
- ‘िवचार करणे’.
फोडचा एक सुिवचार िस आहे - ‘‘िवचार करणे फार कठीण काम आहे . हणन
ू च फार
थोडे लोक याकडे वळतात.’’
लोकामधील सवा म गण
ु ाचा वापर करणे हा नेत ृ व गण
ु होय.
हे ी फोड मा या ीमंत विडलांचा आदश होते. यांनी मला हे ी फोड आिण टँडड
अॉईलचे सं थापक रॉकफेलर यां या संबंधीची पु तके वाच याची िशफारस केली. ीमंत
विडलांनी मला आिण यां या मुलाला नेत ृ वगुण आिण यवसायासंबंधीचे तांि क िश ण
घे यास व ृ केले. आता जे हा मी मागे वळून पाहतो, ते हा असे ल ात येते, क
लोकांकडे दो हीपैक एक गुण असतो. पण उ ोगात यश वी हायचे असेल, तर दो ही
गुणांची आव यकता आहे . हे दो ही गुण िशकून ा करता येतात.

यवसाय आिण नेत ृ वगुण याचे एक शा आहे . तसेच हे िशक याची कलाही आहे .
मा या
ीने तर आयु यभर अ यास कर याजोगे हे दो ही िवषय आहे त. मा या
लहानपणी ीमंत विडलांनी मला ‘ टोन सपू ’ नावाचे पु तक वाचायला िदले. हे पु तक
माक या ाऊनने १९४७म ये िलिहले व बाजारात स या ते उपल ध आहे . यवसायात पुढे
ये यासाठी मा या िश णाची सु वात या पु तकाने झाली.
‘‘लोकांमधील मतेचा वापर कर याची कला हणजे नेत ृ वगुण होय.’’ असे ीमंत
वडील हणत. धं ाम ये यश वी हो यासाठी यांनी मुलाला व मला तांि क िश ण िदले.
बॅल स शीट, नफा-तोटा खाते यांचे वाचन, माकिटंग, िव , िहशोब, यव थापन,
ॉड शन, यावसाियक बोलणी यांची मािहती िदली. काम कसे करावे आिण यवसायास
नेत ृ व कसे ावे या या िश णावर यांनी भर िदला. ते नेहमी हणत, “तांि क िश ण
सोपे आहे . लोकांशी वागायचे कसे हे िशकणे आ हाना मक आहे .’’ मी अजन
ू ही ‘ टोन
सपू ’ हे पु तक वाचतो.
उ ोजकता िवकास
‘‘मी वत:चा यवसाय सु करणार आहे .’’ असे कोणी ना कोणी सतत हणत असते.
अनेकांची समजत
ू असते, क आिथक सुरि तता आिण सुखाचा माग हणजे - ‘ वत:चा
यवसाय काढा.’ िकंवा ‘दुस या कोणी तयार केले नाही असे नवे उ पादन तयार करा.’
यातन
ू बरे चजण वत:चा यवसाय कर याची घाई करतात. ते या पुढ या मागाने जातात.

अनेकजण ‘बी’ टाईप ऐवजी ‘एस’ टाईप यवसाय करतात. यामुळे यवसाय बंद करावा
लागतो. एकापे ा दुसरा कार चांगला आहे असेही नाही. दो ही कारात शि थाने व
कमतरता आहे त, जोखीम आिण लाभ आहे त. तरीही यांना ‘बी’ कारचा यवसाय करायचा
आहे , यांना ‘एस’ कारातील यवसाय गुंडाळावा लागला. ते उज या बाजू या चौकोनाकडे
जाऊ शकले नाहीत.
अनेक न या उ ोजकांना हे करावे वाटते.

पण हे कर याऐवजी ते ितथेच अडखळतात.

अनेकजण पुढील य न करतात.

परं तु य न करणारे फारच थोडे यश वी होतात.
हे थोडे च लोक का यश वी होतात? याचे कारण हणजे यवसाय ान, याची तांि क बाजू
मािहती असणे हे वेगळे आिण माणसांशी यवहार कसा करावा हे कळणे वेगळे . या येक
चौकोनाची मािहती आिण कौश य दो ही जम यास यश िमळते.
‘एस’ आिण ‘बी’ प ती या यवसायातील फरक.

खरे ‘बी’ हणजे यवसाय करणारे असतात. ते एखादे वष काही कारणांनी धं ापासन
ू दूर गेले,
तरी यांचा धंदा पवू पे ाही न यात चाल याचे यां या यानात येते. परं तु ‘एस’ कारातला
से फ ए लॉईड जर या या कामापासन
ू वषभर दूर गेला, तर याचा यवसाय चालू राहणे
अवघड असते. हा फरक का? ‘एस’ हा यवसायाचा मालक असतो, तर ‘बी’ हा यवसाय
प तीचा मालक असतो. तो ही प त चालू राह यासाठी यो य ती माणसे नेमतो. ‘एस’ हीसु ा
एक प ती आहे . पण ती तो वत:च चालवत अस याने सोडून जाऊ शकत नाही. उदा. दंतवै .
तो दंतवै क य ान ा कर यासाठी चार पाच वष यतीत करतो. रो याला दाढदुखी
अस याने तो दंतवै ाकडे जातो. तो दात बसवन
ू घेतो. पैसे देऊन घरी जातो. बरे वाट याने तो
दंतवै ाचे कौतुक चार िठकाणी सांगतो. बहतेक रो यां या बाबतीत सव काम तो वत:च क
शकत असतो. परं तु दंतवै रजेवर गेला तर याचे उ प नही घटते.
‘बी’ हणजेच धंदा करणारा हा रजेवर दीघकाळ जाऊ शकतो. याचे कारण हणजे याची
यवसायप ती तशी असते. याला य काम करावे लागतेच असे नाही. ‘बी’ रजेवर असला,
तरी पैसा येतच राहतो.
‘बी’ हणन
ू यश वी हो यासाठी पुढील गो

ची आव यकता आहे .

अ) काय भारीची मालक व िनयं ण आप या हाती असावे.
ब) लोकांचे नेत ृ व कर याची मता हवी.
‘एस’मधन
ू ‘बी’कडे जायचे असेल, तर आप यात बदल क न या प तीकडे जायला हवे.
ब याच जणांना हे जमत नाही. ते सवयीचे गुलाम बनन
ू जातात.
मॅकडोना डपे ा चांगला हँबगर तयार कर यास जमेल का?
बरीच मंडळी मा याकडे येऊन नवीन कंपनी कशी काढायची हे िवचारतात. यासाठी पैसे कसे
उभे करायचे हे ही यांना जाणन
ू यायचे असते. मी यांचे हणणे सुमारे दहा िमिनटे ऐकून घेतो.
ते कोण या गो ीला मह व देतात हे या वेळात मी जाणन
ू घेतो. मी चांगला ोता बनतो.
बोलणा या या श दाव न तो आयु यात कशाला मह व देतो हे समजते.
ब याचवेळा पुढील श द ऐकावे लागतात ‘‘ या अमुक एका कंपनीपे ा आमचे हे उ पादन उ कृ

दजाचे आहे .’’

‘‘मी सगळीकडे िफरलोय. पण असे उ पादन कुठे च नाही.’’
‘‘या उ पादनाची मी मािहती देईन. मला न यातले २५% ा.’’
‘‘मी या न या उ पादनासाठी खपू वष य न केले.’’
असे श द उ चारणारे बहतांशी डा या चौकोनातन
ू बसणारे ‘इ’ िकंवा ‘एस’ असतात. ही ि थती
फार हळूवारपणे हाताळावी लागते. बोलणा याचे श द हणजे याची जीवनमू ये असतात. ती
याने अनेक वष जोपासलेली असतात. काहीवेळा तर ती िपढ्यान्िपढ्यांची असतात. याची जाण

न ठे व यास या या क पनेला तडा जाऊ शकतो. एका य
चौकोनाम ये जा या या मागात अडथळा िनमाण होऊ शकतो.

ला एका चौकोनातन
ू दुस या

हँबगर आिण यवसाय
संभाषणात या ट यावर मला थोडे हळूवारपणे गेले पािहजे, हणन
ू ‘मॅकडोना ड हँबगर’चे
उदाहरण घेतो. समोर या या बोल याचा आवेश जाणन
ू मी हळूच याला िवचारतो - ‘‘तु ही
वत: मॅकडोना डपे ा चांगला हँबगर पदाथ बनवू शकता का?’’
न या उ पादनाबाबत आजपयत मी यां याशी बोललो ते सव
मॅकडोना डपे ा चांगला हँबगर बनवू शकतो, देऊ शकतो.’’
मग मी पुढचा
शकता का?’’

हणाले, ‘‘हो. आ ही

िवचारतो - ‘‘मॅकडोना डपे ा चांगली यवसायप ती तु ही अमलात आणू

काह ना यवसाय प तीतील फरक ल ात येतो; काह या नाही. डा या चौकोनातील मंडळी
उ पादनाकडे अिधक ल देणारी असतात, तर उज या चौकोनातील मंडळी कामा या प तीला
मह व देणारी असतात.
मी यांना समजावन
ू सांगतो. आंतररा ीय मोठ्या कंप यांपे ा चांगलं उ पादन तयार करणारे
अनेक उ ोजक आहे त. मॅकडोना डपे ा चांगले बगर बनवू शकणारे हजारो लोक आहे त. पण
स यि थती अशी आहे क , मॅकडोना डकडे अशी यं णा आहे , क ते लाखो बगर लोकांपयत
पोहोचवतात.
दस
ु री बाजू पाह या.
लोकांना दुसरी बाजू सामजाव याचा य न केला पािहजे. मी यांना सांगतो क , तु ही य
मॅकडोना डकडे जाऊन बगर खरे दी करा. आजबू ाजल
ू ा पहा. कने क चे बगर कसे आणले
जातात. यावर ि या कशी करतात, या उ पादनाची टी हीवर िकती भावी जािहरात
करतात, सारे पहा. त ण िव े यांना िदले या िश णामुळे ते कसे बोलतात याचे िनरी ण
करा - ‘‘हॅलो! मॅकडोना डम ये आपले वागत आहे .’’ िव े ता ेि य कायालये, बेकरी या सव
िठकाणचे वातावरण स न असते. सव िठकाणची उ पादनाची चवही एकाच दजाची असते.
नंतर वॉल ीटवर मॅकडोना डसाठी पैसे उभे करणारे शेअर दलाल पहा. जर यां या
नजरे समोर तंिभत िच येऊ शकले, तर ते ‘बी’ िकंवा ‘आय’ चौकोनाकडे जाऊ शकतात.
वा तवात नवन या क पनांची काही कमी नाही. ल ावधी लोक उ पादन कर यास, सेवा
दे यास उपल ध आहे त. उ कृ
यवसायप ती कशी अमलात आणायची हे सांगणारे मा थोडे
आहे त.
माय ोसॉ ट या िबल गेट्सने फार मोठे उ पादन तयार केले असे नाही. याने दुस याचे
उ पादन घेतले व ते िवतरण करणारी एक जबरद त जागितक काय णाली तयार केली.

४.

‘आय’ इ हे टर - गंुतवणूकदार.
गुंतवणक
ू दाराकडे असते.

पैशापासन
ू पैसा िनमाण कर याचे कसब

‘आय’ चौकट ही ीमंतांची डानगरीच असते. याला ीमंत हावे असे वाटते, याला
स या कोण याही चौकटीत असले तरीही ‘आय’कडे जावे लागते. ‘आय’ चौकोनात
पैशाचे पांतर संप ीम ये होते.
कॅश लो चौकोन
येणा या पैशा या वाहाला कॅश लो हणतात. इ, एस, बी िकंवा आय यापैक कोण या
गटातन
ू पैशाचा ओघ िनमाण झाला, याला दाट मह व असते. फरक दाखवणारा पुढचा चौकोन
पहा.

दस
ु याचा वेळ आिण पैसा
माणसे ीमंत होतात. यांचे हे गुिपत आपण ऐकलेले असते.
१. ते इतर लोकांचा वेळ वापरतात.
२. ते दुस यांचा पैसा वापरतात.
असे ीमंत चौकोनातील उज या बाजच
ू े असतात.
यांचा वेळ आिण पैसा वापरला जातो ते डा या बाजच
ू े असतात.
दुस या लोकांचा वेळ वापरणे हे दीघकालीन लाभाचे असते हे कळ यामुळे मी ‘बी’ प तीकडे
जा याचा िनणय घेतला. ‘एस’ चौकोनाकडे जा याचे टाळले. ‘एस’म ये यश वी हायचे हणजे
अिधक क करीत राहायचे. दुस या श दात सांगायचे, तर अिधक तास काम आिण अिधक म
करीत रािहले तरच यश िमळणार.
‘बी’ प ती या यवसायाची आखणी करताना अिधक लोकांचा कसा वापर करायचा हे
पािहले जाते. दुस या श दात सांगायचे तर काम कमी, पैसा जा त आिण उपभोग अिधक.

उज या बाजच
ू े चौकोन यश वी कर यासाठी लागणारे कौश य पु तका या पुढील भागात
सांिगतले आहे . उज या बाजस
ू यश वी हो यासाठी मनाची वेगळीच घडण लागते, वेगळे च तांि क
कौश य लागते. िवचार कर या या ि येत लवचीकता ठे वली, तर लोक आिथक सुरि तता व
आिथक वातं य सहजतेने ा क शकतील. य ात बरे च जण एकाच मानिसकतेत, एकाच
चौकोनाम ये जखडून गेलेले असतात.
काही लोक काम कमी करतात; पैसा अिधक िमळवतात, कर कमी भरतात आिण आिथक
सुरि तता उपभोगतात. आपण िकमान हे पहावे, क ते कसे क शकतात; यासाठी ते के हा
आिण कोणता चौकोन वापरतात.
वातं याचा माग.
कॅश लो चौकोन हे केवळ िनयम न हे त. इ छा असणा यांना वापरासाठी ते मागदशक
आहे त. पैशासाठी क करीत राह या या काराकडून आिथक वातं याकडे जा यासाठी मला
ते िनयम मागदशक ठरले. नंतर आ ही आिथक ् या वतं झालो. आयु यातला येक िदवस
पैशासाठी काम कर यास यतीत करावा लागला नाही.
ीमंत व बाक चे सव यातील फरक
काही वषापवू मी एक लेख वाचला होता. याम ये हंटले होते क बहतेक ीमंत माणसांच
७०% उ प न हे गुंतवणक
ू तन
ू असतं; आय चौकोनातन
ू असतं. ३०% पे ा कमी उ प न
पगारातन
ू असतं; इ चौकोनातन
ू असतं. हे नोकरदार यां या उ प नाच िच असं िदसेल.

अ य लोक, जे गरीब वा म यमवग य होते यांचं ८०% उ प न हे इ िकंवा एस चौकोनातन
ू
होतं; पगारातन
ू होतं. २०% पे ा कमी उ प न हे गुंतवणक
ू तन
ू ा होत होत; आय चौकोनातन
ू
होतं.

ीमंत व धनाढ्य यातील फरक.
मी व माझी सौ. १९८९म ये ल ाधीश होतो. परं तु १९९४ पयत आ हाला आिथक वातं य
िमळाले न हते. ीमंत आिण धनवान याम ये फरक आहे . १९८९ पयत आमचा यवसाय आ हाला
भरपरू पैसा िमळवन
ू देत होता. बेताचे काम क न जादा पैसा िमळत होता. यवसायाची प ती
गतीपथावर होती. याला ‘आिथक यश’ हणत ते आ हाला ा झाले होते.
यवसायापासन
ू आलेला हा पैसा अिधक पैसा िमळवन
ू रो या मालम ेत आ हाला गुंतवायचा
होता. यश वी यवसायानंतर आता आ हाला आम या खचापे ा अिधक उ प न िमळवन
ू देणा या
ठोस मालम ेत पैसा गुंतवायचा होता.
आकृती पाने ते पुढील माणे दाखवता येईल.

सन १९९४म ये मालम ेपासन
ू िमळणारे उ प न हे खचापे ा अिधक झाले. मग आ ही
धनवान झालो.

खरे पाहता आमचा यवसाय हा मालम ा समजायला हरकत न हती. कारण तो फारसे
शारी रक क न करता उ प न िमळवन
ू देत होता. पण आ ही याला मालम ा मानत होतो,
या अथानं आ हाला पैसा िमळवणारी मालम ा हवी होती. उदा. जमीनजुमला, इमारती, शेअस,
यातन
ू खचापे ा जादा उ प न िमळते. एकदा मालम ेपासन
ू िमळणारे उ प न यवसायातील
उ प नापे ा जादा िमळू लागले, क आपण धनवान झालो. मग आ ही आम या भागीदाराला
यवसाय िवकून मोकळे झालो. आता आ ही धनवान होतो.
धनाची या या
कोणतेही काम न करता तु ही िकंवा तुम या घरातील कोणीही य िजतके िदवस आपण
आपले राहणीमान राखू शकलो तो काळ.
उदा. तुमचा मिहना खच आहे . २०,०००/- तुम या बचत खा यात . ६०,०००/ - िश लक
आहे त. तर मग अंदाजे तुमचे धन ३ मिहने िकंवा ९० िदवसाचे आहे . धन पयात न हे तर
काळाम ये मोजले जाते.
मी आिण सौ. १९९४म ये पण
ू पणे धनवान झालो होतो. आम या गुंतवणुक वर िमळणारे
दरमहा उ प न हे आम या दरमहा या खचापे ा जा त होते.
तु ही िकती पैसे कमिवता हे फारसे मह वाचे नाही. तु ही िकती पैसे साठवता आिण ते पैसे
तुम यासाठी िकती काळ काम करीत राहतात हे मह वाचे आहे . खपू पैसे िमळवणा या मंडळ ना
मी रोज भेटत असतो. परं तु यांनी िमळिवलेले पैसे खच केले जातात. यांचा ‘कॅश लो’ पुढील
माणे.
दरवेळी जे पैसे हातात येतात ते खरे दीम ये संपन
ू जातात. ते काही वेळा मोठे घर घेतात
िकंवा नवी गाडी घेतात. यासाठी यांना दीघकाळासाठी देणे होते. जादा काम करावे लागते.
िश लक पैसे काहीच न रािह याने ‘मालम ा’ या िवभागात काहीच र कम जात नाही. पैसे
अितशय वेगाने संपत असतात.

धो या या पातळीवरील कज.
गाडी या बाबतीत असे हणतात क दशक लाल रे घेपुढे जाऊ देऊ नये. ही लाल रे घ जा तीत
जा त िकती वेगाने गाडी यावी हे सांगते. वैयि क कजा या बाबतीत असेच आहे . िकतीतरी
गरीब आिण ीमंत माणसे या लाल रे घेजवळ असतात. ते िकती कमवतात हे मह वाचे नाही. ते
याच वेगात पैसे खचन
ू टाकतात. लाल रे घेजवळ सतत गाडी चालव यास गाडीचे इंिजन लवकर
खराब होते. तसेच सतत पैशाची ि थतीही लाल रे घेजवळ रािह यास होते.
अनेक डॉ टरां या मते स या तणाव वाढ याचे मुख कारण, भरपरू काम क नही पुरेसे
पैसे ा न होणे हे असते. कृती िबघड याचे सवात मोठे कारण हणजे ‘पैशा या पािकटाचा
कॅ सर’ होय.
पैसा हा पैसा तयार करतो.
िकतीही कमी उ प न असू दे, यातील काही भाग हा ‘आय’ गुंतवणक
ू चौकोनात जायला
हवा. ‘आय’ चौकोनाचे त व हणजे पैसा हा पैसा कमिवतो. तुमचा पैसा काम करीत रािह यास
तु हाला काम करावे लागणार नाही. पैसे गुंतिव याचे अनेक कार आहे त.
गंत
ु वणक
ु चे माग
लोक यां या िश णाम ये गुंतवणक
ू करतात. हे परं परागत िश ण मह वाचे मानले जाते.
याम ये िजतके अिधक ािव य ा होणार, तेवढे अिधक पैसे िमळिवता येणार असे मानले जात
आहे . महािव ालयातील चार वष िश णानंतर पगार ा ीची श यता दहा हजाराव न वीस हजार
पयापयत जाऊ शकते. एका य ची सरासरी काय म वष ४० धरली, तर चार वषा या
िश णाची ही गुंतवणक
ू चांगलीच हणावी लागेल. या पुढचे उ चिश ण ही सु ा एक लाभदायी
गंुतवणक
ू च आहे .

एकिन राहणे व भरपरू काम करणे ही एक गुंतवणक
ू आहे . अनेकजण सरकारी नोकरीत
चाळीस वष रािह याची उदाहरणे आहे त. या एकिन तेचे फळ हणन
ू यास सेवािनव ृ ीचे वेतन
ा होते. औ ोिगक े ात हा कार लोकि य असला, तरी मािहती या युगात याला कमी
मह व आहे .
काहीजणांची गुंतवणक
ू ही अिवभ मोठ्या कुटुंबात असते. मुलांचे संगोपन करावे. आप या
व ृ ापकाळात मुले मदत करतील ही अपे ा असते. पवू ही प ती अिधक चिलत होती.
सेवािनव ृ ी लाभाबरोबर काहीवेळा िवमा संर णही िदले जाते. िव याचा ह ा पगारातन
ू
कापला जातो. ही एक लाभदायक गुंतवणक
ू मानली जाते. िनव ृ ीनंतर लाभ देणा या अनेक
योजना असतात. िश लक रजेचा पगार, ॅ युटी फंड इ.
गंत
ा होणारे उ प न
ु वणक
ु तन
ू
वर उ लेिखलेले सव कार गुंतवणक
ू असले, तरी येथे अपेि त ‘आय’ चौकोनातील उ प न
हे यां या कामा या काळात िनयिमतपणे िमळणारे गुंतवणुक पासन
ू चे उ प न होय. स या
गुंतवणुक पासन
िवचा न याचे उ र ‘हो’ हणन
ू िनयिमत उ प न िमळते ना? हा
ू आले,
तरच ते ‘आय’ चौकोनातील उ प न होय. इतर चौकोनातील हा िनयम येथेही लागू आहे .
बचतीवर िमळणारे याज, शेअसवरील उ प न ही याची उदाहरणे आहे त. आपण काम न करता
गुंतवणुक वर उ प न िमळणे हे या चौकोनाचे वैिश ् य आहे .
िनवृ ीवेतन खाते ही गंत
ु वणूक आहे का?
िनव ृ ीनंतर पैसे िमळावेत यासाठी िनयिमतपणे िनव ृ ी खा यात पैसे ठे वणे हा एक
गुंतवणुक चा सू माग होय. िनव ृ ीनंतर आपणास गुंतवणक
ू दार हणन
ू ओळखले जाते. परं तु या
पु तकातला अथ यानात घेतला, तर कामावर असतानाच ‘आय’ चौकोनानुसार पैसा कमिवणे
अपेि त आहे . य ात बहसं य लोक िनव ृ ी खा यात पैसे गंुतवत नसतात, तर ते या
खा यात पैशाची बचत करीत असतात. जमा केले या पैशापे ा अिधक पैसे िनव ृ ीनंतर िमळतील
ही यांची अपे ा असते.
बचतीसाठी िनव ृ ी खा यात पैसे ठे वणारे लोक आिण गुंतवणुक तन
ू पैसा िमळिव यासाठी
पैशाला कामाला लावणारे गुंतवणक
ू दार याम ये फरक आहे .
शेअसचा यवसाय करणारे गंत
ु वणूकदार आहेत का?
शेअस खरे दी- िव बाबत स ला देणारे लोक ‘आय’ चौकोनानुसार उ प न देणारे असतात
असे नाही.
उदा. शेअस खरे दी-िव
स लागार, मालम ा किमशन एजंट, आिथक स लागार,
िहशोबनीस हे ामु याने ‘इ’ िकंवा ‘एस’ या कारातील असतात. दुस या श दात सांगायचे, तर
यांचे उ प न हे यां या यवसायातन
ू िमळत असते. यां या मालम ेतन
ू िमळत नसते.
माझे काही िम शेअस खरे दी-िव चे काम करतात. ते कमी दरात शेअस खरे दी करतात व
जा त दराने िवकतात. य ात यांचा यवसाय शेअर यापाराचा आहे . िकरकोळ यापारी जसा

घाऊक यापा यांकडून माल खरे दी करतो व िवकतो, तसेच यांचे काम आहे . खरे पाहता पैसा
कमवायला यांनी यापे ा अिधक काही करायला हवे. ते न के यामुळे ते ‘आय’ चौकोनाऐवजी
‘एस’ चौकोनात राहतात.
हे सगळे गुंतवणक
ू दार होऊ शकतात का? याचे उ र ‘होय’ असे आहे . परं तु सा या मागातले
फरक ओळखता आले पािहजेत. किमशनचा माग, तासा या वेळेनुसार स ला देणे, कमी दरात
खरे दी करा व जा त दरात िव करा या त वाने काम करणे, चांगली गंुतवणक
ू क न पैसा
िमळिवणे यातील मह व कोणाला हे जाणता आले पािहजे.
आपले स लागार चांगले असणे मह वाचे आहे . या स लागारांचे उ प न कोण या मागाने
येते ते पाहा. किमशन िकती, गंुतवणुक वरील लाभ िकती व अ य यवसायापासन
ू उ प न िकती
ते पाहा.
मला मा या अनेक स लागार िम ांकडून खा ीशीर मािहती िमळालीय. यांचे नाव जाहीर न
कर या या अटीवर यांनी ती सांिगतलीय. यांचे अिधकांश उ प न हे किमशन या मा यमातन
ू च
िमळते. गुंतवणक
ू क न यांनी पैसा कमिवलेला नाही. हणजेच ते जे िशकवतात, ते आचरणात
आणत नाहीत. ‘लोका सांगे
ान, आपण कोरडे पाषाण’ ही यांची अव था आहे .
आय चौकोनातील पैसे ा कर याचे लाभ.
‘पैशापासन
ू पैसा’ ा करणे हे गुंतवणक
ू दार हणजेच ‘आय’ चौकोनातील लोकांचे मुख
येय होय. यांना हे तं जमत असेल, तर ते यां यासाठी व यां या कुटुंबीयांसाठी शेकडो वषाची
तरतदू क शकतात.
रोज उठून धावत पळत कामाला न जाता पैसे कमिव याचा गुंतवणक
ू हा माग आहे . तसेच
नोकरदाराला उपल ध नसलेले कराचेही काही लाभ गंुतवणक
ू दाराला आहे त. ीमंत माणसे
अिधक ीमंत होतात याचे एक कारण हणजे, जरी यांनी खपू पैसे िमळिवले, तरी यांना
काय ानं कर भरावा लागलेला नसतो. उ प न रका याऐवजी यामुळे ते ‘मालम ा’ रका यातन
ू
पैसे कमिवतात.
ते नोकरदार हणन
ू पैसे न कमिवता गुंतवणक
ू दार हणन
ू पैसे कमिवतात.
पैसे कमिव यासाठी धावपळ करणा या नोकरदारावर कराचा बोजा मोठ्या माणावर असतो.
यां या पगारातन
ू कर कापन
ू घेतला जातो. यां या उ प नाचा हा भाग ते य ात पाहही
शकत नाहीत.
जा त लोक गंत
ु वणूकदार का होत नाहीत?
कमी क करणारे , अिधक उ प न कमिवणारे , कमी कर भरणारे हे ‘आय’ चौकोनातील
असतात. असे असन
ू ही गुंतवणक
ू दार फार का असत नाहीत? याचे कारण असे आहे , क
यासाठी बरे चजण यवसायही कर यास धजावत नाहीत, ते कारण हणजे ‘धोका.’
अितशय मेहनतीने कमिवलेला पैसा दुसरीकडे गुंतवायला ायचा आिण तो परत आला नाही
तर? ही क पना बहतेकां या मनात असते. ते यांना पसंत नसते. काह ना याची इतक भीती
वाटते, क गंुतवणक
ू नको असेच यांना वाटते. िकती पैसे िमळणार यापे ा, हा धोका नको असेच

यांचे मत बनते.
हॉलीवुडमधील एक
यात य
हणाली - ‘‘गुंतवणुक तन
ू िकती पैसे िमळणार यापे ा
गुंतवणुक चे पैसे परत िमळतील ना हे मह वाचे वाटते.’’
पैसेच जातील या भीतीमुळे गुंतवणक
ू दारांचे चार कार आढळून येतात.
१. धोका नको हणणारे , फारशी हालचाल न करणारे . असे गुंतवणक
ू दार सुरि तपणे राहणे
पसंत करतात. ते बँकेत पैसे ठे वतात.
२. गुंतवणुक चे काम दुस यावर सोपवणारे . उदा. यु युअल फंड िकंवा आिथक स लागार.
३. जुगारी.
४. गंुतवणक
ू दार.
जुगारी व गुंतवणक
ीने गुंतवणक
ू दाराम ये मह वाचा फरक आहे box. जुगारी माणसा या
ू
हणजे नशीबाचा खेळ असतो. तर गुंतवणक
ीने हा कौश याचा डाव होय. दुस यावर
ू दारा या
सोपवन
ीने गुंतवणक
ू गुंतवणक
ू करणा यां या
ू हा असा खेळ आहे , क यापासन
ू आपली
काही िशकायची तयारी नाही. यांना एक मह वाची गो
यानात यावी लागते, ती हणजे
आिथक स लागाराची नेमणक
ू फार िवचारपवू क करावी लागते.
धोका बहतांशी कमी करता येतो
गंुतवणुक बाबत चांगली गो हणजे यातील धोका नाहीसा करता येतो. िकमानप ी कमी
तरी करता येतो. हे क नही जर यवि थत ान असेल, तर नफाही कमिवता येतो.
मुर बी गुंतवणक
ू दार हणतो- ‘‘मी गुंतवलेले पैसे लवकर परत कसे िमळतील हे मी पाहीन.
ते परत िमळा यावर आयु यभर मी यावर उ प नही घेत राहीन.’’
ख या गंुतवणक
ू दाराला गंुतवलेली र कम कमीतकमी वेळात परत कशी िमळे ल हे जाणायचे
असते. िनव ृ ीनंतर िमळणा या पैशा या योजनेत गुंतवणक
ू के यावर या गुंतवणक
ू दाराला आपले
पैसो परत िमळ यासाठी खपू वष वाट पहावी लागते. धंदेवाईक त
गुंतवणक
ू दार व
िनव ृ ीकालासाठी बाजल
ू ा पैसे काढून ठे वणारा गंुतवणक
ू दार याम ये हाच मोठा फरक आहे .
पैसे जा या या भीतीने बहतेकजण सुरि ततेकडे वळतात. गुंतवणुक चा ‘आय’ चौकोन
हणजे ‘काही खरे नाही. के हा पैसे जातील सांगता येत नाही.’ असा नाही. ‘आय’ चौकोन हा
इतर चौकोनांसारखाच आहे . याला िविश प तीची मनाची धारणा व कौश ये लागतात. ही
कौश ये िशकता येतात. यासाठी थोडा वेळ काढ याची गरज आहे .
न या यग
ु ाची सु वात
१९८९ म ये बिलनची िभंत ने तनाबत
ू झाली. जगा या इितहासात या घटनेला मह वाचे
थान िदले गेले आहे . सा यवादी िवचारसरणीचा पाडाव झाला यापे ा मह वाची गो
हणजे
औ ोिगक युग संपले. मािहती तं ान युगाची सु वात झाली.
औ ोिगक यग
ु ातील िनवृ ी योजना व मािहतीयग
ु ातील िनवृ ी योजना यातील फरक
कोलंबसने १४९२म ये सागरी मोिहमेस ारं भ केला. योगायोगाने याच वेळी औ ोिगक युग

सु झाले. बिलनची िभंत १९८९ म ये पडली. तो काळ औ ोिगक युगाचा शेवट दशिवतो. असे
ल ात येते, क या आधुिनक युगात दर ५०० वषानी मह वाचे बदल घडत आले आहे त. आपण
आता अशाच एका बदला या काळाम ये आहोत.
या बदलाने ल ावधी लोकांची आिथक सुरि तता धो यात आणली आहे . ब याच जणांना
याचा आिथक प रणाम काय होणार हे ल ात आलेले नाही. तो प रणाम यानात येणे हे ही यांना
मानवणारे नाही. औ ोिगक युगातील िनव ृ ीवेतन योजना व मािहती युगातील िनव ृ ावेतन
योजना यात मु यत: फरक आहे .
मी िव ाथ असताना मा या ीमंत विडलांनी मला धोका वीकार यास ो साहन िदले व
गंुतवणक
ू कर यास िशकिवले. ते नेहमी हणत ‘‘तुला ीमंत हायचे असेल, तर जोखीम कशी वीकारायची हे शीक. गुंतवणक
ू दार हो.’’
घरी मी मा या िशि त विडलांना ीमंत विडलांची िशकवणक
ू सांिगतली. जोखीम वीकारणे
आिण गुंतवणक
ू करणे िशकून यायला ते सांगत अस याचे सांिगतले. ते हा माझे िशि त वडील
हणाले, ‘‘गुंतवणक
ू कशी करायची हे िशकायचे कारण नाही. मा याकडे सरकारी िनव ृ ी वेतन,
िश क संघटना िनव ृ ी वेतन, सामािजक सुर ा अशा योजना आहे त. या असताना आप या
पैशावर धोका कशाला प करायचा?’’
माझे िशि त वडील औ ोिगक युगातील िनव ृ ीवेतन योजनेवर िव ास ठे वणारे होते. मी
युएस मरीन कॉपारे शनशी नोकरीचा करार केला, ते हा ते खुष झाले. माझे आयु य
ि हएतनामम ये जाईल याची यांना काळजी वाटली नाही. ते सहजपणे हणाले, ‘‘ितथे २० वष
रहा. तुला िनव ृ ीवेतन, आयु यभर वै क य लाभ या गो ी िमळतील.’’
िनव ृ ीवेतन योजना जरी आजही चालू असली, तरी ती खपू जुनाट प तीची आहे . कंपनीने
िनव ृ ीनंतरची आिथक जबाबदारी घेणे, यातला काही भाग सरकारने उचलणे ही क पना जुनी
झाली.
लोकांनी गंत
ु वणूकदार बनावे
औ ोिगक युगातील िनव ृ ीवेतन योजनेकडून मािहतीयुगातील वत: पैसे टाकून केले या
योजनेकडे आ यावर होणारे प रणाम ल ात यावे लागले. आता य
ही वत: या
क याणासाठी वत:च जबाबदार राहील. हा फरक फार थोड्या जणां या ल ात आला आहे .
औ ोिगक यग
ु ातील िनवृ ीवेतन योजना
सदर योजनेत दरमहा ठरािवक र कम कमचा याला िमळत राहते. तो िजवंत असेपयत ती
िमळते. िनयिमत िमळणा या पैशामुळे लोकांना ती आवडते.
मािहती यग
ु ातील िनवृ ीवेतन योजना
कंपनीने व कमचा यांनी नोकरीत असताना भरले या रकमेतन
ू िनव ृ ीवेतन िदले जाते.
यामुळे कमचा याने व कंपनीने पैसे भरले असतील, तरच िनव ृ ीवेतन िमळणार. मािहतीयुगात
कमचा याचे आयु यमान वाढलेले िदसते ही समाधानाची बाब असली, तरी िनव ृ ीवेतन बंद पडू

शकते ही वाईट बाजू आहे .
जोखमी या िनवृ ीवेतन योजना
कमचारी आिण कंपनीने ठे वले या रकमेचीही खा ी असतेच असे नाही. काही वेळा ही
र कम बाजारातील भागभांडवलाशी जोडलेली असते. बाजारात भागभांडवलाचे मू य कोसळले
तर िनव ृ ीवेतन िनधीची र कम कमी होते. आयु यभर र कम िमळ याची हमी राहत नाही. ही
गो सव कमचा यांना मािहती असतेच असे नाही.
एखादा कमचारी वया या साठा या वष सेवािनव ृ झाला, क ठरले या िनव ृ ीवेतनावर तो
जगू लागतो. पण िनधीची र कम संपली व यावेळी कमचा याचे वय ७० असेल, तर मग नंतर
याने काय करायचे? पुन हरी ओम करायचे?
ठरािवक र कम िमळणा या सरकारी िनव ृ ीवेतनाची काय ि थती आहे ? अमे रकेत
सामािजक सुर ा योजना २०३२पयत िदवाळखोरीत गेलेली असेल. वै क य िवमा योजनेचे
िदवाळे के हाही िनघेल अशी ि थती आहे . सुमारे ८ कोटी लोकांना पैसे िमळू शकले नाहीत तर
काय होईल?
अ य ि लंटन यांनी १९९८म ये ‘सामािजक सुर ा योजना बचाओ’ घोषणा केली होती.
यावेळी िसनेटर अन ट होल ज हणाले, ‘‘सामािजक सुर ा योजना वाचवायची असेल, तर या
योजनेची लटू थांबिवणे आव यक आहे . िक येक दशकांची था अशी आहे , क िनधीचे पैसे
खचासाठी वापरले जातात. सामािजक सुरि तता ही िव ासाने सांभाळायची मालम ा नसन
ू , हा
उ प नाचा माग आहे असे काही राजक य लोकांना वाटते.
खूप लोक सरकारवर अवलंबून राहतात
आपण आता औ ोिगक युगा या शेवट या काळात आहोत. मािहतीयुगाला ारं भ झाला आहे .
हे ल ात घेऊन मी कॅश लो या िवषयावर पु तके िलिहली. याच नावाचा एक खेळही शोधन
ू
काढला.
एक नाग रक या ना याने मला वाटते, क िनव ृ ीनंतर या जीवनाची यवि थतपणे आखणी
कर यास आपण कमी पडत आहोत. याचे कारण हणजे आपण औ ोिगक आिण
मािहतीयुगातला फरक ओळखन
ू वागू शकलो नाही.
१९३० पवू ज मले या लोकांन ‘शाळे त जा; चांगली सुरि त नोकरी िमळवा’ ही क पना
सुंदर वाटे. आता शाळे त जाऊन िशकणे, चांगली नोकरी िमळिवणे या क पना आहे तच, परं तु
पैशाची गुंतवणक
ू करणे हे ही िशकायला हवे; आिण हाच िवषय शाळे त िशकवला जात नाही.
औ ोिगक युगातला एक मोठा
हणजे, बहसं य लोक यांचे वैयि क
सोडिव यासाठी सरकारवर अवलंबन
ांना आपणास सामोरे
ू राह लागले. आज ब याच मोठ्या
जावे लागत आहे . याचे एक कारण हणजे वैयि क आिथक जबाबदारी सरकारवर टाकली गेली
आहे .
ै १० कोटी लोक सरकार या कोण या न
सन २०२०पयत २७ कोटी अमे रकन लोकांपक
कोण या पाठबळाची अपे ा करतील, असा एक अंदाज य केला गेला आहे . याम ये सरकारी

नोकर, िनव ृ सैिनक, पो ट कमचारी, िश क यांचा समावेश असेल. यािशवाय सव सेवािनव ृ
सामािजक सुरि तता आिण वै क य सुिवधा यांची यव था कर याची मागणीही करतील. तशी
वचने यांना िदली जात अस याने ही मागणी करणे गैर होणार नाही. दुदवाने असे हणावे
लागेल, क वचने मोठ्या माणावर िदली जात आहे त. या माणात कायाि वत नाही.
ही वचने पण
ू करता येतील असे मला वाटत नाही. ही वचने पण
ू कर यासाठी मोठ्या
माणावर कर बसवावे लागतील. यांना हे कर वाचिवणे श य होणार नाही, ते दुस या देशात,
िजथे कमी कर आहे त, ितथे आिथक यवहार करतील. मािहतीयुगात दुसरा देश हणजे ‘सायबर
पेस’ असू शकेल.
मोठा बदल होऊ पाहतोय
अमे रकेचे अ य जॉन एप केनेडी यांनी िदलेला इशारा आठवतो. ते हणाले, “लवकरच फार
मोठे बदल घडणार आहे त.’’
ते बदल आपण पाहत आहोत. तसेच बॉब िडलन या गा यातली ओळ काय सांगते ते पहा ‘पोहायला िशका नाहीतर बुडा प थरासारखं’
त

गंत
ु वणूकदार नसतानाही गंत
ु वणूक करा.

िनव ृ ीवेतन योजनेत फरक झा यावर ल ावधी लोक गुंतवणक
ू दार होऊ लागले. यासाठी
गुंतवणुक चे जुजबी िश ण यांनी घेतले. धोका न प करता केवळ सुरि त मागानेच गुंतवणक
ू
करणारे धोका प कर याचे िश ण घेऊ लागले. भिव यकाळासाठी, अगदी वय झाले असतानाही
आिथक जोखीम घेऊन चांगली गंुतवणक
ू क लागले. िनव ृ ी या वेळी यांना कळे ल, क ते
हषार गुंतवणक
ू दार होते क िन काळजी जुगारी होते. आज शेअर माकट हा िवषय या या
या या त डी आहे . हा िवषय अनेक
ीने गाजतोय. िवशेष हणजे नेहमी गुंतवणक
ू दार नसणारे
शेअसमुळे गंुतवणक
ू दार बनू लागलेत. यांचा आिथक माग कसा िदसतो ते पहा -

‘इ’ आिण ‘एस’ हणजेच नोकरदार व यावसाियक यातील बहसं य लोक सुरि ततेला

मह व देणारे असतात. यामुळे ते नोकरीकडे वळतात. आप या आवा यात राहील तेवढाच
यवसाय करतात. िनव ृ ीवेतन योजनेम ये जसा आमल
ू ा फरक झाला, तसे ते ‘इ’ हणजेच
गुंतवणक
ू दार या े ाकडे वळले. आप या िनव ृ ी काळात आपणास सुरि तता लाभेल या आशेने
यांनी ही कृती केली. परं तु दुदवाने असे हणावे लागते, क ‘आय’ चौकोन हा सुरि त हणन
ू
ओळखला जात नाही.
हा चौकोन आहे जोखमीचा
कॅश लो या डा या बाजच
ू ी मंडळी सुरि तता या िवषयाला मह व देणारी असतात. यामुळे
टॉक माकट या प तीने यांना ितसाद देते. ब याचवेळा शेअर माकटसंबंधी आपण पुढील
गो ी ऐकतो
१. िवक ीकरण:- सुरि तता हवी असणारी मंडळी नेहमी ‘डाय हिसिफकेशन’ िकंवा
‘िवक ीकरण’ हा श द वापरत असतात. याचे काय कारण असावे? गुंतवणुक म ये
नुकसान होऊ नये, ह नये हे मु य धोरण असते. िजंकणे हे यां या गुंतवणुक चे
धोरण नसते. यश वी आिण ीमंत गुंतवणक
ू दार िवक ीकरणाची बात करत नाहीत.
ते यांचा कि त य न करतात.
जगातला सवात मोठा गुंतवणक
ू दार वॉरन बफेट िवक ीकरणाबाबत हणतो - आपण
नेहमी असा िवचार करतो, क गुंतवणक
ू िविवध े ांत, कारांत असावी. याला फारसे
मह व नाही. परं परागत प तीने गंुतवणक
ू करणा या पंिडतांना हे पटणार नाही.
अशाने धोका वाढे ल अशी भीती ते य करतील. हे आ हाला मा य नाही.
गुंतवणक
ू दाराचा यवसायाचा सखोल अ यास असेल व गुंतवणक
ू कर याची पुरेशी
ताकद असेल, तर धोका फारसा नाही.
मोज या गुंतवणुक त पैसे गुंतवणे हे ब याच गुंतवणुक यामागे लाग यापे ा चांगले
आहे , असेच वॉरन बफेटचे हणणे आहे . अिधक हषार बना. िवचारांची ग भता दाखवा
व कृितशील रहा हे च तो सांगतो. तो या या लेखात हणतो क ‘सतत होणारे बदल हे
सवसामा य गंुतवणक
ू दाराला नको असतात. यात जोखीम अिधक असते अशी याची
समजत
ू असते’. वॉरे न बफेट या मते, ‘खरा गुंतवणक
ू दार वरचेवर होणा या बदलाचे
वागतच करतो.’
माझी प नी व मी मोज याच गुंतवणक
ू साधनांत पैसे ठे वले. िवक ीकरणाचा माग
अवलंबला नाही. यामुळे आिथक खटाटोप कमी झाला. आिथक वातं य ा झाले.
२. लू िचप शेअसम ये गुंतवणक
ू करावी अशा िवचाराची मंडळी असतात. ती लू िचप
कंप यांम येच गुंतवणुक करतात. असे का? कारण यांना आपण सुरि त आहोत
वाटते. व तुत: कंपनी सुरि त असेल, पण शेअरबाजार सुरि त असेलच असे नाही.
३. ‘ यु युअल फंड.’ यांना गुंतवणुक तले ान बेताचेच असते, ते यु युअल फंडा या
यव थापकाकडे पैसे देणे सुरि त समजतात. आप यापे ा ते चांग या प तीने
गंुतवणक
ू करतील असे यांना वाटते. यावसाियक गंुतवणक
ू दार हणन
ू यांना काम

करावयाचे नाही, यां यासाठी ही चांगली प त आहे . परं तु याचा अथ असा नाही, क
यु युअल फंडाम ये जोखीम नाहीच. शेअरबाजार कोसळला तर काय होते हे आपण
अनेकवेळा अनुभवले आहे . याला ‘ यु युअल फंड िवतळला’ असे हटले गेले. सन
१६१०मधील ‘ट्युिलपोमॅिनया’ घसरण, १६२०मधील ‘साऊथ सीज बबल’, १९९०
मधील ‘जंक बाँड’ अशी उदाहरणे आप या ल ात येतात.
सुरि ततेला ाधा य देणारे ल ावधी गंुतवणक
ू दार बाजारात आहे त. परं तु बदल या आिथक
जगता माणे ते कॅश लो चौकोना या डा या बाजक
ू डून उज या बाजक
ू डे वळले. या बाजक
ू डे
यांना अिभ ेत सुरि तता नाही. याची मला काळजी वाटते. अनेकजणांना यां या िनव ृ ीवेतन
योजना सुरि त आहे त असे वाटते. पण य ात तसे असेलच असे नाही.
मोठी मंदी िकंवा घसरण झा यासा या योजना गडगडतात. आप या पालकां या िनव ृ ीवेतन
योजना जेवढ्या सुरि त हो या, तेवढ्या स या या लोकां या नाहीत.
मोठया आिथक उलथापालथी होणार आहेत
मोठे आिथक ि थ यंतर येत आहे . जु या युगाचा अंत होऊन न या युगाची पहाट उगवणार
आहे . येक युगाचा अंत होताना असे िदसते, क काहीजण पुढे जातात, तर काही जु या
क पनांना ध न बसतात. आप या गुंतवणुक ची सुरि तता पाह याचे काम सरकारचे िकंवा
मोठ्या कंपनीचे आहे असे वाटणा या लोकां या पदरी िनराशाच येणार. या औ ोिगक पवात या
क पना झा या; मािहती आिण तं ान युगात या न हे त.
एकही अवगुण नसलेले कोणीच नसते. गुंतवणक
ू सेवांची मािहती देणारी मािसके मी घेतो.
येकजण यात वेगळे च सांगत असतो. कोणी हणतो क , निजकचा काळ हा उ वल आहे . तर
दुसरा हणतो, मंदीची लाट येऊ घातली आहे . खरे काय आहे हे समज यासाठी मी दो ही बाजू
ऐकून घेतो. या दो ही बाजंम
ू ये काही मह वपण
ू मु े असतात. भिव य सांगणा याकडे मी जात
नाही. याऐवजी ‘बी’ आिण ‘आय’ चौकोनाबाबत अिधक िश ण घेत राहतो. येणा या
प रि थतीला सामोरे जा याची तयारी ठे वतो. याने अ यासपण
ू तयारी केली आहे , याची गती
होणारच. आिथक जगत या िदशेने जात राहील, या िदशेचा तो गतीसाठी लाभ घेत राहील.
इितहासाकडून काही िशकता येते असे मानले, तर पं याह र वषा या हयातीत माणसाला दोन
वेळा मोठी आिथक मंदी अनुभवायला िमळते असे िदसन
ू येते. मा या पालकांना आिथक मंदीची
झळ पोहोचली. परं तु मुलांना अजन
ू तरी या अनुभवातन
ू जावे लागले नाही. मागील मंदीची लाट
६० वषापवू आली होती.
‘दीघकालीन आिथक सुर ा’ हा िवषय कामा या सुरि ततेपे ाही मह वाचा मानला पािहजे.
हे काम फ कंप यांचे िकंवा सरकारचे आहे असे मानता कामा नये. कंप यांनी जे हा
कमचा यां या िनव ृ ीनंतरची जबाबदारी टाळली ते हाच मोठा बदल ल ात आला. कमचा यांनी
िनव ृ ीवेतनासाठी वत: िनयिमत पैसे बाजल
ू ा ठे व याची प त अमलात आली. ‘तुम या
िनव ृ ीकाळाची तरतदू तु हीच करा’ हाच संदेश यातन
ू वनीत होतो. आता आपण हषार
गुंतवणक
ू दार हावयास हवे. बाजारातील चढउतारांची मािहती यावयास हवी. आपले पैसे
गुंतव यासाठी दुस याकडे दे यापे ा आपण गुंतवणक
ू कर यास िशकले पािहजे. पैसे केवळ
यु युअल फंडात गंुतिवले िकंवा स लागाराकडे िदले, तर यानी काम बरोबर केले ना हे

पाहायला कदािचत ६५ वयापयत थांबावे लागेल. गुंतवणक
ू बरोबर झाली नसेल, तर उरलेले
आयु य काम करीत राहावे लागेल. ही प रि थती ल ावधी लोकांवर येऊ शकते. कारण आता
यो य गुंतवणुक साठी उशीर झालेला असणार. आता गुंतवणुक ब ल िशकणेही अवघड होऊन
बसते.
जोखीम यव थापन करायला िशका
कमी जोखीम आिण अिधक उ प न हे गुंतवणुक ारे श य होऊ शकते. यासाठी ते कसे
जमवायचे हे िशकायला हवे. ते फार अवघड नाही. आपण जशी सायकल चालवायला िशकतो
तसेच हे िशकणे आहे . सु वातीला काही वेळा आपण पडतो. परं तु नंतर जमायला लागते.
गुंतवणक
ू ही नंतर आपला वभाव बनतो.
आिथक जोखीम नको यासाठी काहीजण कॅश लो या डा या बाजू या चौकटीकडे वळतात.
हाच खरा
आहे . जोखीम टाळ याऐवजी जोखीमीचे यव थापन कसे करायचे हे िशका.
जोखीम प करा
जे लोक जोखीम प करतात, ते जग बदलू शकतात. जोखीम न वीकारता ीमंत झालेले
फारच थोडे लोक आहे त. जीवनातील जोखीम कमी कर यासाठी सरकारवर अवलंबन
ू
असणा यांची सं या फार मोठी आहे . मािहतीयुगाची सु वात हणजे सरकारी यं णेवर अवलंबन
ू
राह याचा शेवट होय. भले मोठे सरकार चालिवणे फार खचाचे असते. माग या करत राहणारे ,
िनव ृ ीवेतन ज मभर मागणारे हे आिथक ् या मागे पडतात, हे दुदवाने स य आहे . वावलंबी
बनणे, मोठे होणे हे च मािहतीयुगाचे वैिश ् य होय.
खपू अ यास क न सुरि त काम िमळवा ही औ ोिगक युगाची क पना आहे . आपण आता
या युगात नाही. काळ बदलत आहे . परं तु ब याच जणां या क पनांम ये बदल झाला नाही.
यांना अजन
ू काहीतरी िमळणारच आहे असे वाटत राहते. ‘आय’ चौकोन ही यांची जबाबदारी
नाही असे यांना वाटते. आप या कामा या तासानंतर आपली जबाबदारी सरकार, उ ोगपती,
कामगार संघटना, यु युअल फंड, घरची मंडळी घेतील अशी यांची समजत
ू असते. अशी यांची
काळजी कोणी घेतली तर उ मच. मग यांनी पुढील पाने वाचली नाही, तरी चालेल!
यांना चांगले गुंतवणक
ू दार हावे असे वाटते, यां यासाठी काही करावे या हे तन
ू े मी
कॅश लो चौकोनाब ल िलह लागलो. यांना चौकोना या डा या बाजक
ू डून उज या बाजक
ू डे जावे
असे वाटते, पण यासाठी कशी सु वात करावी हे यानात येत नाही, यांना साहा य हावे
हणन
ू हे िलिहले. इ छाश आिण कौश य या या बळावर हे कोणासही जमू शकेल.
आपण यापवू च आिथक वातं य ा केले असेल तर अिभनंदन! तु ही कोणता माग
अनुसरलात ते इतरांना सांगा. यांना मागदशन करा. परं तु एक ल ात ठे वा. यांचा माग
यांनाच शोधू दे. आिथक वातं यासाठी अनेक माग आहे त. यातील ते यो य तो िनवडतील.
काहीही िनवडले, तरी एक यानात यायला हवे क आिथक वातं य हे सवासाठी असले
तरी ते सोपे नाही. यासाठी िकंमत मोजावी लागते. ही िकंमत पैसे िकंवा िश णखच अशा
व पातील नाही. यासाठी मोठी जोखीम यायलाच हवी असेही नाही. या आिथक वातं याची

िकंमत मोजली जाते भ य व नां या पात इ छाश व िनराशेतन
ू बाहे र पड या या मतेत.
हा मोबदला दे याची तुमची तयारी आहे का?
मा या एका विडलांनी ही िकंमत मोजली. दुस या विडलधा या य स ते जमले नाही.
यांना दुसरीच िकंमत मोजावी लागली.

बी चौकोन कोडे
आपण खरोखर यवसायाचे वामी आहात का?

पुढील
ाचे उ र ‘हो’ असेल तर तु ही वामी आहात. तुम या यवसायापासन
ू एक वष
दूर जा. परत आ यावर तो पवू पे ा वाढलेला िदसेल का?

३

े ा लोक मह व का देतात?
वातं यापे ा सरु ल
मा या दो ही वडीलधा या पालकांनी मला महािव ालयात जाऊन पदवी ा कर याचा स ला
िदला. मी पदवी ा के यावर मा यां या स याम ये बदल झाला.
माझे उ चिशि त वडील मला सांगत- ‘‘शाळे त जा. चांगले गुण िमळव. नंतर सुरि त अशी
चांगली नोकरी िमळव.’’
ते डा या चौकोनाला मह व देणारा माग सुचिवत होते. तो पुढील माणे िदसतो.
शाळा

पदवीधर नसलेले माझे दुसरे पालक हे चौकोना या उज या बाजक
ू डे भर दे यास सांगत ‘‘शाळे त जा. चांगले गुण िमळव. नंतर वत:चा यवसाय सु कर.
शाळा

यां या उपदेशात फरक होता. एकजण सुरि त नोकरीला मह व देत होते. दुसरे आिथक
वातं याला मह व देत होते.
लोक वातं यापे ा सरु ि ततेला का मह व देतात?
शाळा व घरी सतत तसे िशकिवले गे यामुळे लोकांना सुरि त काम हवे असते. हा स ला
ल ावधी लोकांना पसंत पडतो. आप या लहानपणापासन
ू आपण ऐकत आ याने आिथक
वातं यापे ा सुरि त कामाला मह व देत गेलो. पैसा या िवषयाचे आप याला घरी िकंवा शाळे त
िश ण िमळाले नाही. यामुळे आिथक वातं यापे ा सुरि ततेला आ ही कवटाळून बसलो.
तु ही कॅश लो चौकोन पहा. डावी बाजू सुरि ततेने े रत झाली आहे , तर उजवी बाजू
वातं यामुळे मह वपण
ू ठरली आहे .

कजा या िवळ यात
न वद ट के लोक चौकोना या डा या बाजल
ू ा काम करणारे असतात. याचे कारण हणजे
शाळे त यांना तसेच िशकवले जाते. िश णानंतर ते हळूहळू कजा या िवळ यात अडकतात.
नोकरीस यांना घ ध न राहावे लागते. खचाची िबले भागवायला आिण यवसायातील
सुरि तता राहायला नोकरीचा यांना आधार असतो.
महािव ालयीन िश णासाठी काढलेले कज भर याचे बँकेचे प व पदवी श तीप दो ही
एकाचवेळी हातात पड याची घटना काही िव ा या या बाबतीत घडते. कजाचा बोजा पंचवीस
लाखापयत पोहोचलेला पािह यावर यां या मनात नैरा य येते. पालकांनी जर हे कज फेडले, तर
आयु यभर ते आिथक संकटात सापडतात.
अशी एक बातमी वाचनात आली, क अमे रकेतील सव शाळांतील मुलांना े िडटकाड
दे यात येणार. याचाच अथ शाळे पासन
ू आयु या या अखेरीपयत ते कजात राहणार. याचे कारण
हणजे औ ोिगक युगातील धडे च ते िगरवत रािहले आहे त.
िक ा िगरवत राहणे
सवसाधारण िशि त माणसाचे जीवन पािहले तर याचे आिथक िच पुढील माणे िदसेल मुलगा शाळे त जातो. नंतर महािव ालयातन
ू पदवीधर होतो. नोकरीस लागतो. खचासाठी

हाती पैसा येतो. हा युवक भाड्याने लॅट घेतो. दूरिच वाणी संच खरे दी करतो. नवे कपडे ,
आव यक तेवढे फिनचर हे ही घेतो. यानंतर खरे दी होते ती गाडीची. याची आिण सुंदर अशा
त णीची नजरभेट होते. ओळख वाढत जाते. ते एकमेकां या ेमात पडतात. िववाहब होतात.
काही काळ सुखाचा जातो. दोघे िमळून िमळणा या पैशात यवि थत राह शकतात. दोघेही
िमळवत असतात. भाडे फ एका लॅटचे ायचे असते. आता आप या व नातले वत:चे घर
घे यासाठी वत:ची काही र कम हवी, यासाठी ते काही र कम साठिवतात. मग बँकेतन
ू
गहृ कज िमळवतात. न या घराला साजेसे फिनचर हवे. आिकटे टकडून अंतगत सजावटीचा
आराखडा क न घेतात. असे फिनचर देणारी दुकाने पाहतात. अशा दुकानदारांनी वागताचे
फलक लावलेले असतात ‘मािसक ह यावर सुबक फिनचर िमळे ल. आता रोख रकमेची गरज नाही.’ आयु य
गमतीशीर आहे . आपले नवे घर, नवी गाडी, नवे फिनचर हे सारे आप या िम ांना दाखवायला
यजमान मेजवानी देतात. पण आता ते आयु यभर कजात तन
ू बसतात. लवकरच घरात बाळाचे
आगमन होते.
उ चिशि त, नेक नं काम करणारे जोडपे आप या बाळाला पाळणाघरात पोहोचवन
ू आप या
कामावर पोहोचतात. भरपरू काम करतात. काम िटकव यासाठी यांना ते करावेच लागते.
सुरि त कामा या इ छे या साप यात ते अडकलेले असतात. िदवाळखोरीची वेळ यायला फ
तीन मिह यांचा अवधी असतो. यामुळे कामात अिव ांत मेहनत यावी लागते. अशा मंडळ या
मुखातन
ू जे वरचेवर ऐकायला िमळते ते असे असते - ‘मी नोकरी सोडू शकत नाही. मला ब याच
िबलांचे पैसे भरायचेत.’ िकंवा ‘देणी, देणी, देणी यासाठी काम करीत रहा ही मनधरणी!’
सट पीटरला उ े शन
ू कमचारी हणतो- ‘‘मला तु याकडे बोलावू नकोस. मी येऊ शकत
नाही. माझा आ मा मी मा या कंपनीम ये ठे वलाय.’’
यशाचा सापळा
मा या ीमंत विडलांकडून मी खपू काही िशकू शकलो याचे कारण हणजे, ते िशकवायला
यांना भरपरू वेळ होता. ते जसे अिधक यश वी होत गेले, तसे यांना उपल ध वेळ व पैसा अिधक
माणात िमळू लागले. यवसाय वाढू लागला, तसे यांना करावे लागणारे क कमी होऊ
लागले. यांनी नेमले या कंपनी या अ य ांना यवसायव ृ ी क देणे व यासाठी माणसे नेमणे
हे कर यास मुभा िदली. गुंतवणुक तन
ू चांगले उ प न िमळाले, तर यांनी या पैशाची
पुनगुतवणक
ू केली. यातन
ू अिधक पैसा कमिवला. यां या यशामुळेच यांना अिधक वेळ िमळू
शकला. यवसाय कसा करतात हे ते मा याशी व यां या मुलाशी तासनतास बोलताना सांगत.
शाळे तन
ू जे िशकलो, याहन अिधक काही मी यां याकडून िशकलो. उज या बाजू या ‘बी’ आिण
‘आय’ चौकोनासाठी आपण कामाला लागतो ते हा हे िश ण उपयोगी पडते.
माझे खपू िशकलेले वडील खपू काम करीत. परं तु ते क
यांनी डा या बाजू या
चौकोनासाठी केले. अिवरत क , नोकरीत बढती, न या जबाबदा या यामुळे यांना मुलांसोबत
दे यासाठी वेळ िमळे ना. सकाळी ७ वाजता सारे आव न बाहे र पडायला लागायचे. परत आ यावर
काहीवेळा आ हाला यांचे दशनही हायचे नाही. कारण ते ये यापवू आ ही झोपी गेलेले
असायचो.

खपू काम क नही, चौकोना या डा या बाजस
ू अस यामुळे हे असेच हायचे. यशामुळे पैसे
जादा ा होत असले, तरी वेळ िमळणे कमी कमी होत जाते.
पैशाचा सापळा
उज या बाजू या चौकोनात यश ा ी हवी असेल, तर ‘आिथक हषारी’ हवी. ीमंत वडील या
आिथक हषारीची या या सांगत- ‘‘तु ही पैसे िकती िमळिवता यावर ही हषारी मोजली जात
नाही. िकती पैसे तु ही बाजल
ू ा ठे वता हे मह वाचे. तो पैसा तुम यासाठी िकती कामाला लागतो हे
पहायचे. असा पैसा िकती िपढ्यांसाठी तु ही बाजल
ू ा काढता, याव न आिथक हशारी पाहता
येते.’’
हे यांना जमणार नाही ते उज या चौकोनात यश वी होणं अवघडच. मा या ीमंत
विडलांकडे भरपरू पैसा होता. ते कामावरील लोकांशी चांगले वागत. यांना चांगले संबंध ठे वावेच
लागत. कमीतकमी लोकांकडून, कमीत कमी खच क न अिधकािधक नफा ा करणे हे तर
यांचे काम होते. उज या चौकोनात यश ा ीसाठी या कौश यांची आव यकता असते.
मा या ीमंत विडलांनी मला थम जाणीव क न िदली, क घर ही संप ी नसन
ू जबाबदारी
आहे . आिथक ् या सा र बनन
ू आकडे वाचायला िशकवन
ू यांनी हे पटवन
ू िदले. लोकांकडून
काम करवन
ू घे यात ते तरबेज अस याने यां या मुलाला िशकवायला यांना वेळ िमळे .
माझे िशि त वडील पैसा आिण कामावरील लोक यांना नीट हाताळू शकले नाहीत. यांना
मा ते जमले असे वाटे. कोट्यावधी पयां या योजना हाती असणारे , हजारो कमचारी हाताखाली
असणारे असे ते रा या या िश ण खा याचे पयवे क होते. परं तु हा पैसा यांनी िमळिवलेला
न हता. करदा यांकडून तो जमा झालेला होता. तो संपिवणे हे च यांचे काम होते. जर हा पैसा
संपला नाही, तर सरकार यांना पुढील वष कमी पैसा देणार. हे ल ात घेऊन आिथक वष
संप यापवू पैसा कसा संपवायचा यासाठी यांना नवनवीन माग शोधावे लागत.
पुढील वष अिधक पैसे कसे लागणार हे पटवन
ू देणारे अंदाजप क तयार कर यासाठी काही
माणसे नेमली जात. गंमत हणजे अिधक माणसे हणजे अिधक
िनमाण होत.
एक युवक हणन
ू मी दो ही विडलांना पाहत होतो. मला कोण या बाजन
ू े जायचे आहे याची
मी मनात न द घेत होतो.
माझे िशि त वडील सतत वाचन करायचे. ते अ र सा र होते. परं तु आिथक सा र न हते.
आकड्यांचा अथ यांना नीट समजत न हता. यासाठी बँकर व लेखपालाची मदत यावी लागे.
घर ही संप ी अस याचे यांनी विडलांना सांिगतले. इतकेच न हे तर ती सवात मोठी संप ी
अस याचे सांिगतले.
या आिथक स यामुळे माझे िशि त वडील खपू काम करीत. घरासाठी ते कजा या
िवळ यातही अडकले. कठोर प र मामुळे यांना बढती िमळाली. पगार वाढला. यामुळे करा या
वर या ट यात ते जाऊन बसले. या ट यातन
ू खाली ये यासाठी बँकरने असा स ला िदला क
मोठे घर या. यासाठी अिधक कज या. अिधक याजामुळे उ प न ट पा खाली येईल. यांना
पैसे जरी जादा िमळाले, तरी कराचे आिण कजाचे ओझे वाढले. यश वाढत गेले, तसे क ही वाढत
गेले. यां यावर ेम आहे या जवळ या माणसांना ते वेळ देऊ शकले नाहीत. हळूहळू मुले
दुसरीकडे वेगळी राहायला गेली. तरीही यांना खच भागिव यासाठी काम करीत राहावे लागले.

पुढील बढती व वाढता पगार यातन
सुटेल असे यांना नेहमी वाटत रािहले. परं तु
ू आपला
यादा पैसा िमळत गेला व मागील माणेच घडत गेले. ते कजात अडकत गेले. भरपरू कर भरत
रािहले.
घरी आिण कायालयात काम क न थकून जायला झाले, तरी कामाची सुरि तता मह वाची
वाटली. भाविनक ् या कामाशी िनगडीत अस याने, आिण सारे खच भागिव यासाठी हे काम
अस याने ते मुलांना सांगत, “सुरि त काम िमळवा.’’
िजतक असुरि तता यांना जाणवत गेली, िततके ते सुरि तते या मागे धावू लागले.
तम
ु चे सवात मोठे दोन खच
आिथक प क नीट वाचता येत नस यानं यश िमळत असतानाच ते पैशा या साप यात
अडकत होते. याच साप यात यश वीपणे, मेहनतीने काम करणारे ल ावधी लोक सापडतात.
अिधक पैसा िमळत असतानाही आिथक धडपड करत राह याचे कारण हणजे पुढील दोन
मोठे खच १. कर.
२. कजावरील याज.
िक येक वेळा सरकार करावरील सवलती जाहीर करताना तु हाला नवीन कज यायला
व ृ करते. माणस
ू अिधकच कजात अडकतो. याबाबत मनात संशय यायला हवा.
ीमंत विडलांनी आिथक हषारीची या या करताना हटले, क पैसा िकती िमळवतो हे
मह वाचे नसन
ू िमळिवलेला पैसा िकती बाजल
ू ा राहतो, तो पुढील पैसा कमवायला लागतो ना
आिण हे अनेक िपढ्यांसाठी होते ना हे पाहायला हवे.
मेहनती िशि त विडलां या आयु या या शेवटी जे काही थोडे फार पैसे बाजल
ू ा रािहले होते,
तेही सरकारने इ छाप ा या काया वया या करासाठी काढून घेतले.
वातं याचा शोध
अनेकजण वातं य आिण सुखा या शोधात िफरत असतात. परं तु बहसं य लोकांना ‘बी’
आिण ‘आय’ चौकोनातन
ू कसे काम करावे याचे िश ण िदलेले नसते. यामुळे आिण कामा या
सुरि ततेसाठी, वाढले या कजामुळे ही मंडळी कॅश लो या डा या बाजल
ू ा राहनच आिथक
वातं य शोधत बसतात. दुदवाने आिथक सुरि तता िकंवा आिथक वातं य डा या बाजल
ू ा
विचतच सापडते. खरे वातं य व सुरि तता उज या बाजस
ू िमळते.
वातं य ा ीसाठी कामे बदलत राहणे
माणसा या जीवनाचा आलेख समजावन
ू यायलाही कॅश लो चौकोनाचा उपयोग होतो.
बरे चजण कामाम ये सुरि तता आिण वातं य ा हो यासाठी आपले आयु य घालिवतात. िकती
कामे बदलायची हणन
ू थांबतात.

उदा.:- माझा एक शाळे तला िम आहे . दर पाच वषानी याची गती कळते. हवी तशी
नोकरी िमळाली हणन
ू तो उ साहाने याब ल सांगत असतो. या या व नात या कंपनीत
नोकरी िमळा याने तो खषू असतो. या कंपनीवर तो ेम करतो. याला तेथील काम आवडते.
मह वाचा ह ा आहे . पगारही चांगला आहे . माणसे चांगली आहे त. फायदे भरपरू आहे त. बढती या
संधी भरपरू आहे त. सुमारे साडे चार वषानी पु हा या याकडून हालहवाल समजली. ए हाना तो
िनराश झाला होता. या या कंपनीम ये
ाचार होता. बरे च लोक अ ामािणक होते.
कामगारांना स मानाची वागणक
ू िमळत न हती. याचे साहे ब याला आवडत न हते.
बढतीसाठी तो प र ा उ ीण झाला होता, तरीही याला पुरेसा पगार देत न हते. पुढे सहा
मिह यांनी पु हा तो भेटला. आता तो आनंदात िदसला. चांगले काम िमळाले हणन
ू तो खुशीत
होता.
कु याने आपली शेपटी पकडायचा य न करावा, तसा या या आयु याचा माग असतो. तो
पुढील माणे िदसतो -

आयु यभर तो एका कामातन
ू दुस या कामामागे धावत राहतो. तो हशार, आकषक, लोकांशी
िमळून िमसळून वागणारा अस याने यवि थत राह शकला. पण वेळ धावू लागला आहे . तो पवू
करायचा ती कामे त ण क लागले आहे त. बचत खा यात थोडी र कम आहे . िनव ृ ीकालाची
पुरेशी तरतदू झालेली नाही. वत:चे घर होऊ शकलेले नाही. मुलां या िश णासाठी अ ाप खच
करावा लागतोय. दो ही मुले िशकताहे त.
तो मला नेहमी हणायचा-‘‘मला काळजी करायचे कारण नाही. मी अजन
ू त ण आहे . मला
अजन
ू भरपरू वेळ उपल ध आहे .’’
आता मा याला हे हणता येत नाही.
मा या मते याने आता ‘बी’ िकंवा ‘आय’ चौकोनाकडे लवकर वळ याचा गंभीरपणे िवचार
करायला हवा.
ीकोनात बदल क न न या गो ी िशकून यायला ह यात. याला एखादे
लॉटरीचे ितक ट लागले िकंवा गभ ीमंत घरची बायको िमळाली, तर गो वेगळी. नाहीतर
उरलेले आयु य क ातच काढावे लागणार.

वत:चा यवसाय काढा
‘इ’ कडून ‘एस’ कडे.
दुसरा एक कार साधारणत: आढळतो, तो हणजे ‘इ’ कडून ‘एस’ कडे जा याचा. स या
कंप या मनु यबळ कमी करत चाल या आहे त. यामुळे बरे चजण कंपनीतील नोकरी सोडून
वत:चा यवसाय सु करीत आहे त. घरात या घरात यवसाय सु कर याची लाट आली आहे .
‘ वत:चे मालक वत: हा’. ‘ वत:चा यवसाय काढा’ असा िनणय ते घेत आहे त.
यांची पुढील वाटचाल अशी िदसेल.

जीवनातील अनेक मागापैक या मागाने बरे चजण जातात. मा यामते याम ये नफा चांगला
आहे व जोखीमही मोठी आहे . सव चौकोनात हा चौकोन कठीण आहे . यवसायात खोट ये याची
उदाहरणे बरीच आहे त. यश वी हायचे ठरवा मग बुड यापे ाही मोठ्या ासातन
ू जावे लागेल.
‘एस’ म ये यश वी झालात तर मग इतर चौकोनापे ा अिधक काम करावे लागते... बराच
काळ काम करावे लागते. जोपयत यश वी राहायचे आहे , तोपयत काम करावे लागणार. कठोर
प र म करावे लागणार. याचे कारण हणजे इथे सारे तु हालाच पहावे लागते. ‘मु य वयंपाक
ते भांडी घासणे’ अशा प तीने ‘ए टू झेड’ कामे पाहावी लागणार. मोठ्या कंप यांम ये
यव थापक िकंवा कमचारी जी कामे करतात, ती तु हाला करावी लागणार. ‘एस’ हणजेच
से फ ए लॉईड यवसाय सु करतो ते हा आलेले फोन घेणे, उ रे देणे, िबलांचे पैसे देणे, िव
वाढ यासाठी फोन करणे हे सगळे करावे लागते. जािहरात खचासाठी फारशी तरतदू नसते.
ाहकांना सेवा देणे, नोकरभरती करणे, यां यामागे लागन
ू काम क न घेणे, यां याकडून
काम होणार नाही ते हा वतः करणे, कर घेणा या सं थांतील लोकांशी बोलणे, सरकारी
तपासनीसाशी ह जत घालणे अशी िक येक कामे करावी लागतात.
एखादा माणस
ू वत:चा यवसाय सु करणार हटले, क मला भीतीच वाटते. याचे भले
हावे असे वाटत असते. पण मला या याब ल काळजी वाटू लागते. अनेक ‘इ’ यांची
आयु यभराची बचत गुंतिवतात. नातेवाईक, िम यांचेकडून कज घेऊन यवसाय सु करतात.
तीन एक वषा या अिवरत य नानंतरही यवसाय डबघाईला येतो. आयु यभराची बचत संपते.
िश लक राहते ते कज व देणी.

अंदाजे दहापैक नऊ यवसाय पाच वषात बंद पडतात. उरले या यवसायातील दहापैक
नऊ यवसाय पुढील पाच वषात बंद पडतात. याचाच अथ असा क शंभर पैक न या णव छोटे
यवसाय दहा वषात बंद पडतात.
पिह या पाच वषात जे यवसाय बंद पडतात, याचे मह वाचे कारण हणजे अनुभव आिण
भांडवलाची कमतरता. पुढ या पाच वषात जे यवसाय बंद पडतात, याचे कारण मा भांडवलाची
कमतरता हे नसते. या वेळी मालकाची ताकद उरत नाही. उ साह कमी झालेला असतो. बरीच
वष जादा तास काम करणे हे माणसाला िकती काळ जमणार याला मयादा येतात. अनेक ‘एस’
थांबतात. अनेक उ च सुिशि त यावसाियक यवसाय बदलतात. सतत दुसरे काही क न
बघतात आिण काही काळाने नाहीसे होतात.
यामुळेच डॉ टर आिण वक ल यांचे सरासरी आयुमान इतरांपे ा कमी आहे . ते फ ५८ आहे .
इतरांचे ७० आहे .
जे यवसायात िटकतात ते लवकर उठतात, कामाला जातात, कायम अिवरत म करतात.
हे करत राहणे एवढे च यांना मािहती असते. मा या िम ा या पालकांचे उदाहरण आठवते. यां या
खा पेय पदाथा या दुकानात यांनी ४५ वष काम केले. जवळपास गु हे गारी वाढ यामुळे यांना
दरवा याजवळ लोखंडी गज लावन
ू यावे लागले. आता पैशाचे यवहार बँके माणे िखडक तन
ू
करावे लागतात. मी के हातरी यांना भेटायला जातो. ती चांगली माणसे आहे त. पण
सकाळपासन
ू यांना या िपंज यात बसलेले पाहन वाईट वाटते.
अनेक हषार ‘एस’ यांचा धंदा तेजीत असतानाच दुस यास िवकून टाकतात. यवसायातला
जोश कमी हो यापवू च ते दुस या जोमात असणा या य ला यवसाय देतात. मग काही काळ
शांत राहतात व नंतर नवा यवसाय सु करतात. तो वाढवत नेतात. यातन
ू के हा बाहे र
पडायचे हे मा कळायला हवे.
मल
ु ाला वाईट स ला देताना
तुमचा ज म १९३० पवू चा असेल तर मुलांना पुढील स ला देणे यो य होते‘शाळे त जा. चांगले गुण िमळवा. सुरि त नोकरी िमळवा.’
परं तु तुमचा ज म १९३० नंतरचा असेल तर हा स ला चुक चा होईल का?
पुढील गो ीत उ र िमळे ल- १.कर, २.कज.
‘इ’ चौकोनातील लोकांची करामधन
ू जवळजवळ मु ता नसतेच. स या अमे रकेत नोकरी
करणे हणजे तेथील सरकारची ५०/५० माणात भागीदारी वीकारणे होय. याचाच अथ असा क
कमचा या या उ प नातील ५०% भाग सरकारने काढून घेतलाय. काहीवेळा यातील बराचसा
भाग कमचा याने पाह यापवू च काढून घेतलेला असतो.
अिधक कज घेत याने कर कमी बसतील अशी सरकारी योजना असेल तर ती तु हाला
अिधकच कजा या िवळ यात अडकिवणारी ठरे ल. ‘इ’ आिण ‘एस’ चौकोनातील लोकांना तर
आिथक वातं यापासन
ू फार दूर राहावे लागेल. काही वेळा लेखपाल ‘मोठा बंगला घेऊन कर
वाचवा’ असा स ला देतात. करात या चौकोनातील डा या बाजू या लोकांना हा स ला पसंत
पडे ल. उज या बाजू या लोकांना नाही.

अिधक कर कोण भरते?
ीमंत फारच थोडा उ प नावरचा कर भरतात. याचे कारण काय? उ र सोपे आहे . ते
नोकरदार हणन
ू पगार घेत नाहीत. करापासन
ू मु ता हवी असेल तर उ प न हे ‘बी’ आिण
‘आय’ चौकोनातन
ू िमळवायला हवे याची ीमंतांना जाणीव असते.
‘इ’ चौकानात असन
ू ही कर वाचवायचा अस यास कमचा यांना मोठे घर यावे लागते.
यामुळे ते मोठ्या कजा या िवळ यात अडकतात.
अवाजवी कर
‘कर न भरणे हे अमे रकेतील नाग रकाला शोभत नाही’ असे सात याने सांिगतले जाते.
हे हणणारे अमे रकेतील नाग रक यांचा इितहास िवसरले असावेत. करांना िवरोध
कर यासाठीच अमे रकेचा उदय झाला. सन १७७३ मधील कु िस बो टन टी पाट चा यांना
िवसर पडलेला िदसतो. बंडखोरांनी ांतीकारी यु केले. दबाव आणणा या इं जांपासन
ू अमे रक
वसाहती वेग या के या.
या बंडापाठोपाठ शायचे बंड झाले. यांनतर ि ह के उठाव, ाइज बंड, कर यु अशा अनेक
घटना अमे रके या इितहासात घडले या आपण पाहतो.
यािशवाय करािव
घडलेली दोन बंडे िस आहे त. ती जरी अमे रकेत घडली नाहीत, तरी
करप तीिव
लोकां या भावना िकती ती आहे त हे च यामुळे यानात येते.
िव यम टेल यांची कथा करांचा िनषेध करणारी हणन
ू ओळखली जाते. करा या िनषेधामुळे
यां या मुलाचा िशर छे द झाला. करािव ची िव यमची मते इतक खर होती, क यामुळे
यांना यांचा मुलगा गमवावा लागला.
यानंतर या बाबतीत लेडी गोडीवा यांचे नाव यावे लागेल. यां या रा यात कर कमी
हावेत यासाठी यांनी सुचना के या. रा यक यानी िवि पणे ितसाद िदला व ते हणाले,
‘‘तु ही र यातन
ू न न िफरलात, तर कर कमी क .’’ यावर ितने यांना चांगलाच धडा
िशकिवला.
कराचे फायदे

आधुिनक जगतात करांची आव यकता आहे . जे हा भरमसाठ कर लावले जातात आिण
यांचे यव थापन नीटपणे होत नाही ते हा
िनमाण होतात. जाचक करांना कंटाळून
ल ावधी लोक नोक या सोडून देतील. करदा या या भिू मकेतन
ू बाहे र पडून ते सेवािनव ृ
होतील. सामािजक सुर ा योजनेचा लाभ घेणे पसंत करतील. अमे रका व मोठी रा े
आिथक ् या घसरणीला लागतील. पैसेवाली माणसे यांना करांचा दंड न करणा या देशांकडे
जातील.
फार मोठी चूक
या वषा या सु वातीस एका प काराने माझी मुलाखत घेतली. मी गे या वषात िकती पैसे
कमिवले असे याने िवचारले. मी हणालो, ‘‘अंदाजे दहा लाख डॉलर.’’ यावर याने िवचारले,
‘‘ यावर कर िकती भरला?’’
‘‘शू य!’’ मी उ र िदले. झालेला नफा मी भांडवली नफा दाखवला होता. यावर कर भरणे हे
मला हवे तेवढा काळ लांबिवणे काय ानेच श य होते.
मी जिमनीचे तीन लॉटस िवकले. येणारे पैसे अिधक मोठी जमीन घे यात गुंतिवले. मी
पैशाला कधीच हात लावला नाही.
काही िदवसांनी ही कथा व ृ प ात झळकली ‘दहा लाख डॉलर कमिवणा या धिनकाने कर भरला नस याचे मा य केलेय.’ मी हे हटले
होते हे खरे . पण बातमी देताना श दांचा खेळ केला होता. याने हे कायदेशीर कसे हे सांिगतले
न हते. कदािचत याला काय ाचे ान नसावे. थोड यात काय, सव उ प न सारखे नसते. ते
कोण या चौकोनातन
ू येते, यावर िकती कर बसणार हे ठरत असते.
बहसं य लोक गुंतवणुक कडे यान न देता उ प नाकडे अिधक ल देतात.
उ प नप क:

लोक बोलताना आजही मी ऐकतो- “मला पगार वाढ िमळावी यासाठी मी अजन
ू पुढील
प र ा देतोय.’’ िकंवा ‘‘बढती िमळ यासाठी मी खपू क करतोय.’’ असे बोलणा या य ही
यां या आिथक प कात उ प न गटाकडे पाहणा या असतात. या कॅश लो चौकोनातील ‘इ’
चौकटीतन
ू बोलणा या असतात. आप या वाढ या उ प नातील िन मे पैसे सरकारला कर पाने
देणा या या य असतात. पु हा अिधकािधक क कर याची तयारी असते.
डा या बाजू या चौकोनातील लोक कर हा बोजा समजत असतात. तर उज या बाजक
ू डील
चौकोनातील मंडळी कर ही संप ी समजतात. ते कसे काय हे पुढील करणात आपण पाहणार
आहोत. कमी कर भरणे िकंवा कर वाचवणे हणजे देश ोहीपणा न हे , तर करांना िवरोध हणन
ू
हशारीने कायदेशीर मागात तो वाचवणे होय. जे करां या िव
हालचाल करीत नाहीत, या
देशातील आिथक े े ही दबन
ू काम करीत असतात.
व रत ीमंत हा
माझी प नी व मी असे मानतो, क लवकर ीमंत हायचे असेल तर ‘बी’ आिण ‘आय’ या

चौकोनातन
ू उ प न कमवायला हवे. उज या बाजू या चौकोनातन
ू िमळिवलेले उ प न
कायदेशीर मागाने करापासन
ू वाचवता येते. यामुळे आप याकडील र कम वाढते. तो पैसा
आप यासाठी कामाला लावता येतो. व रत आिथक वातं य उपभोगता येते.
वातं य कसे िमळवायचे
बहसं य लोकांना कर आिण कज या दोन गो मुळे आिथक ् या सुरि त वाटत नाही.
आिथक वातं य उपभोगता येत नाही. हे वातं य उज या बाजू या चौकोनात आहे . कामा या
सुरि तते या पुढे जाऊन िवचार करायला हवा. यासाठी आिथक सुरि तता आिण आिथक
वातं य यातील फरक यानात यायला हवा.
पढ
ु ील गो ीत काय फरक आहे.
१. कामाची सुरि तता.
२. आिथक सुरि तता.
३. आिथक वातं य.
माझे उ चिशि त वडील नेहमी कामा या सुरि ततेला मह व ायचे. यावेळ या िपढीचाच
तो िवचार होता. कामाची सुरि तता हणजे आिथक सुरि तता असा यांचा समज होता. पुढे
यांची नोकरी गेली. दुसरी नोकरी िमळे ना. ही ि थती येईपयत यांचा वरील माणे समज होता.
या उलट माझे ीमंत वडील मा कामा या सुरि ततेब ल कधी बोलत न हते. ते आिथक
वातं याब ल बोलायचे.
तु हाला सुरि तता हवी क वातं य हवे हे कॅश लो या चौकोनातील काराव न
ओळखता येईल.
कामाची सरु ि तता पहा.
शाळा

ही माणसं बहतांशी काम चांग या प तीने करतात. खपू जण वषानुवष शाळा आिण नोकरी
करत अनुभव ा करत असतात. पण खरा
असा आहे , क या काळात यांना ‘बी’ िकंवा

‘आय’ चौकोनाची मािहती होत नाही. सेवािनव ृ हो याची वेळ आली तरी यांना या बाबतीत
अ ान असते. यांना फ नोकरीची हमी एवढे च िशकिवलेले अस याने यांना आिथक ् या
असुरि त वाटते.
एका पायापे ा दोन पाय चांगले.
आिथक सुरि ततेसाठी ‘इ’ आिण ‘एस’ या चौकोनािशवाय ‘बी’ आिण ‘आय’ या
चौकोनाचाही वापर करायला लागा. दो ही बाजंबू लचा आ मिव ास वाढे ल, तशी आिथक
सुरि तता जाणवू लागेल. सु वातीस कमी पैसे असतील. परं तु ान हवे. ान ही श आहे . या
श चा वापर कर यासाठी संधी के हा िमळते ते पहा. मग पैसा िमळे ल.
िवधा याने आप याला दोन पाय िदले. आपण एकच पाय वापरायचे ठरिवले तर आपण
अडखळू. असुरि त राह. डा या व उज या दो ही बाजू या चौकोनाचे ान असेल, तर आप याला
अिधक सुरि त वाटेल. यांना यां या नोकरी वा यवसायाब लच फ मािहती असते, यांचे
फ एकच पाय अस यासारखे होते. आिथक वादळे येतात ते हा धंदा करणा यां या तुलनेत ते
थम डळमळू लागतात.
आिथक सरु ि ततेचा हा पहा नमन
ु ा:
िनव ृ ी योजनेत सारे पैसे गुंतिव यापे ा नोकरी बरोबरच गुंतवणुक चा अ यास हायला
हवा. शाळे त आपण पुढील कामाब ल मािहती घेतो. याचवेळी यावसाियक गुंतवणक
ू दार कसे
हावे हे जाणन
ू यायला हवे.

ल ावधी डॉलर कमवन
ू कर न भरणा या मला, या प काराने असे िवचारले नाही - ‘‘तु ही
दशल डॉलर कसे िमळिवलेत?’’
मा या
ीने हा खरा मह वाचा
आहे . काय ाने करातन
ू सुटका क न घेणे सोपे आहे .
ल ावधी डॉलर िमळवणे सोपे नाही. आिथक सुरि ततेचा हा पहा दुसरा माग.

चाटड अकाऊंटंट, डॉ टस अशा ‘एस’ िवभागातील मंडळ ना आिथक सु र तता पुढील माणे
िदसते

थॉमस टॅनली यां या ‘िमलेिनअर ने ट डोअर’ या पु तकाम ये ही प ती सांिगतलीय. हे
अ ितम पु तक आहे . अमे रकेतील एक ल ाधीश वयं यावसाियक असतात. ते दीघ मुदतीत
पैसे गंुतवतात. वर िदलेली आकृती यांचे आिथक जीवन दशिवते.
िबल गेट्ससारखे महान उ ोजक ‘एस’ ते ‘बी’ या मागाचा अवलंब करतात. हा माग सोपा
नाही. पण सव कृ आहे .

एकापे ा दोन चांगले
एकापे ा अिधक, यात पु हा एक डावीकडील व उजवीकडील चौकोनाचा अ यास करणे
चांगले. साधारणत: ीमंत माणसे उज या चौकोनातन
ू ७०% व डा या चौकोनातन
ू ३०% उ प न
िमळवत असतात. लोक िकती पैसे िमळिवतात यापे ा एकाहन अिधक चौकोनातन
ू ते िमळिवत
असतील तर यांना आिथक सुरि तता लाभते.
अि नशामक दलातील य

ल ाधीश झाली.

माझे दोन िम कॅश लो या दो ही बाजंम
ू धन
ू यश वी झाले. यांना सुरि त नोकरी आहे .
िशवाय उज या बाजक
ू डून संप ीही कमावलीय. सरकारी अि नशामक दलात ते काम करतात.
िनयिमतपणे चांगला पगार िमळतो. िनव ृ ी योजनेचे लाभही आहे त. िवशेष हणजे आठवड्यातन
ू
दोनच िदवस काम आहे . आठवड्यातले तीन िदवस ते यावसाियक गुंतवणक
ू दार हणन
ू काम
करतात. रािहले या दोन िदवसात ते कुटुंबीयांसोबत मौजमजा करतात.
एकजण जुनी घरे िवकत घेतो. यातन
ू राहणा यांकडून भाडी वसल
ू करतो. आता या या
मालक ची ४५ घरे झाली. कजाचा ह ा, कर, देखभाल खच, िवमा याचे खच जाऊन याला
दरमहा १०, ००० डॉलरचे उ प न राहते. नोकरीतन
ू ३५०० डॉलर दरमहा िमळतात. हणजे
दरमहा १३, ५०० डॉलर व वषाचा िहशोब के यास १, ५०, ००० डॉलरवर उ प न होते. याची
अजन
ू ५ वष नोकरी बाक आहे . वया या ५६ या वषापयत वािषक उ प न २ लाख डॉलरपयत
ने याचे याचे येय आहे . सरकारी नोकरी करणा यास हे काही वाईट नाही.
दुसरा िम कंप यां या यवहाराचा अ यास कर यात गढून गेलेला असतो. तो दीघकालीन
िवचार क न शेअसम ये गुंतवणक
ू करतो. याची गुंतवणक
ू ३० लाख डॉलरवर गेली आहे . हे
शेअस िवकून र कम १०% याजाने गुंतवली, तरी वषाला ३ लाख डॉलर आयु यभर िमळत
राहतील. या सरकारी नोकराला हे चांगलेच जमले आहे .
दोघांनाही यवि थत उ प न िमळत अस याने २० वषा या नोकरीनंतर वया या ४० या
वष ते नोकरी सोडून देऊ शकत होते. परं तु यांना कामातही आनंद वाटत अस याने ते यांची
नोकरी पण
ू करणार आहे त. यानंतर ते मु असतील. हे सारे कसे जमले? चौकोना या दो ही
बाजंन
ू ी काम केले हणन
ू !

केवळ पैसा सरु ि तता देऊ शकत नाही
िनव ृ ीनंतर बँक खा यात ल ावधी र कम असन
ू ही असुरि तता वाटणारे काहीजण मी
पािहले. हे असे का होते? यांनी पैसा काम क न िमळवलेला असतो. गंुतवणुक नंतर तो कसा व
कुठे गुंतवावा याचे फारसे ान नसते. मग तो गुंतवलेला पैसा बुडला तर? वयामुळे पु हा काम
कर याची मता कमी झालेली असते. मग काय करायचे?
जे हा मोठे आिथक बदल होतात ते हा संप ी एक कडून दुसरीकडे जाते. आप याकडे
गुंतवणुक साठी फार मोठी र कम नसेल, तरीही आप या गुंतवणक
ू या िश णाम ये आपण
पुरेशी गुंतवणक
ू करायला हवी. जे हा आिथक बदल होणार असतात, यावेळी आपण याचा लाभ
घे यास स ज असले पािहजे.
बेसावध आिण भीती त राह नका. पुढे काय होणार हे कोणालाच िनि तपणे सांगता येत
नसले, तरी तयारीत असलेले चांगले. यासाठी आ ा या गुंतवणुक चे ान ा केलेले चांगले.
आिथक वातं याचा हा धडा आहे
ानाचा हा माग मा या ीमंत विडलांनी सांिगतला. हा माग आिथक वातं याकडे जातो.
‘बी’ चौकोनात तुम यासाठी बाक लोक काम करतात; यामुळे हे च खरे आिथक वातं य होय.
‘आय’ चौकोनात तुमचा पैसा तुम यासाठी काम करतो. आता काम करायचे क नाही हे
ठरिव याचे वातं य तु हाला आहे . या दोन चौकोनातील ानामुळे शारी रक ् या काम करायचे
क नाही याचा िनणय तुमचा आहे .

गभ ीमंतांनी चौकोन कसे वापरले हे पाहा. ‘बी’ आिण ‘आय’ हे मह वाचे चौकोन
माय ोसॉ ट या िबल गेट्सचे उ प न कसे वाढते हे दाखवतात. यज
ू कॉपारे शनचे मरडॉक
बकशायर हॅथवे आिण रॉस पेरोट यांचे, वॉरन बफेट यांचेही उ प न असेच वाढ याचे यानात येते.
एक धो याची सुचना. ‘बी’ चौकोन हा ‘आय’ चौकोनापे ा वेगळा आहे . काही यश वी
धंदेवाईकांनी यांचा यवसाय िवकून भरपरू पैसा कमिवला. तो पैसा यां या डो यात िशरला. हा
पैसा आप या हशारीचा आहे असे हणत यांनी वाटेल ितथे तो गंुतवला. पुढे तो बुडला. येक

चौकोनातील खेळाचे िनयम वेगवेगळे असतात. यासाठी गुंतवणुक चे िश ण हवे. मीपणापे ा
ते मह वाचे असते.
आिथक वातं यासाठी केवळ दोन चौकोन थैय देऊ शकतात. आिथक सुरि तताही ा
होऊ शकते.
मागाची िनवड
लोक असे िविवध माग िनवडू शकतात. दुदवाने बहसं य मंडळी कामा या सुरि ततेचा
पयाय वीकारतात. आिथक े ात अि थरता िनमाण होते, ते हा ते नाईलाज झा यासारखे
कामा या सुरि ततेला िचकटून राहतात. ितथेच आयु यभर राहतात.
िकमानप ी आिथक सुरि ततेचे तरी िश ण या. आप या कामातला आ मिव ास कसा
वाढवावा, वाईट व चांग या काळात गुंतवणक
ू कशी करावी याचे िश ण या. खरे जे
गुंतवणक
ू दार असतात, ते मंदी या काळात अिधक पैसे कमिवतात हे एक गुपीत आहे .
नेहमी गुंतवणक
ू न करणारे या काळात घाब न जातात. यां या गुंतवणुक िवकायला
काढतात. यावेळी हे त गुंतवणक
ू दार खरे दी क न पुढे अिधक पैसे कमिवतात. यामुळे येऊ
घातले या आिथक बदलांची मला भीती वाटत नाही. बदल हणजे काय? संप ीचे एक कडून
दुसरीकडे जाणे हणजे बदल.
तु हाला तम
ु चे साहेब ीमंत क शकत नाहीत
कंप यांची िव आिण िवलीनीकरण यामुळे स या आिथक े ात बदल होत आहे त. मा या
एका िम ाने नुकतीच याची कंपनी िवकली. दीडशे लाख डॉलर या या बँक खा यात जमा
झाले. या या कामगारांना न या कामा या शोधासाठी बाहे र पडावे लागले.
िनरोप समारं भा यावेळी उपि थतां या डो यांतन
ू अ ू वाह लागले. िवरोध आिण राग यानेही
यांची मने भरली होती. मालकानी कामगारांना यवि थत पगार िदलेला होता. तरीही कामगार
कामावर जू झाले ते हा या व स या या आिथक ि थतीत फारसा फरक पडला न हता.
कामगारांची हयात पगार घे यात गेली. पण ीमंत झाला तो फ मालकच.
मालकाचे काम कामगारांना ीमंत कर याचे नाही हे यातील स य आहे . तु हाला वेळेवर
पगार देणे हे याचे काम आहे . ीमंत हो याची जबाबदारी तुमची आहे . पिहला पगार िमळताच या
कामाला लागायला हवे. पैशाचे यव थापन कर यात तु ही क चे असाल, तर जगातला सगळा
पैसा आणला तरी तो तु हाला वाचवू शकणार नाही. पैशाचे यो य िनयोजन केले, ‘बी’ आिण
‘आय’ चौकोनाची नीट मािहती घेतली, तर तु ही यो य मागावर आहात. मग तुमचे भा य
उजळे ल. आिथक वातं य उपभोगाल.
माझे ीमंत वडील यां या मुलाला व मला सांगत, ‘‘ ीमंत आिण गरीब यां यातील फरक ते
यां या मोक या वेळात काय करतात याव न समजतो.’’
मला हे िवधान पटते. िदवसिदवस लोक अिधकािधक कामात गुंतत आहे त. यांना मोकळा
वेळ िमळे नासा झालाय. तु ही जर कामात य तच राहणार असाल तर दो ही बाजू या चौकोनांचा
वापर करा असे मला तु हाला सुचवावेसे वाटते. यामुळे तु हाला अिधक मोकळा वेळ िमळू शकेल;

आिथक वातं यही ा होईल. कामावर असताना बेदम काम करा. कायालयात मािसके वाचत
बसू नका. तुमचे साहे ब तुम या कामाचे कौतुक करतील. तु हाला आदर देतील. कामानंतर
िमळणा या वेळेचे आिण िमळाले या पगाराचे तु ही काय करता यावर तुमचे भिवत य अवलंबन
ू
आहे . तु ही डा या बाजू या चौकोनातच काम कराल तर कायमचे क करीत राहावे लागणार.
उज या बाजू या चौकोनावर अिधक काम कराल, तर आिथक वातं य लाभेल.
मागाची िशफारस
डा या बाजू या चौकोनात काम करणारी मंडळी मला अनेकवेळा िवचारतात- ‘‘तु ही काय
िशफारस कराल?’’ मा या ीमंत डॅडनी मला सांिगतलेला माग मी सांगणार. रोझ पेरोट, िबल
गेट्स यांनी अंिगकारलेला माग सांगणार. तो माग असा िदसतो -

काहीजण हणतात, ‘‘आ हाला गुंतवणक
ू दार होणे अिधक आवडे ल.’’ माझे यांना सांगणे
असते, ‘‘ यासाठी ‘आय’ चौकोनाकडे वळा. तुम याजवळ भरपरू पैसा आिण वेळ असेल, तर
एकदम ‘आय’ चौकोनाकडे वळा. परं तु पैसा आिण वेळ पुरेसा नसेल, तर मी सांिगतलेला माग
सुरि त होय.’’
बहतेकांकडे भरपरू पैसा आिण वेळ नसतो. मग ते दुसरा
िवचारतात ‘‘तु ही ‘बी’ या चौकोनाला ाधा य का देता?’’
यावर एक तासभर चचा होते. या चचचा सारांश असा १. अनभ
ु व आिण िश ण - तु ही ‘बी’ म ये यश वी झालात तर ‘आय’ म ये गुंतवणक
ू
कर या या संधी अिधक.
‘आय’ हे ‘बी’म ये गंुतवणक
ू करतात.
यवसायाचे ान ा झाले क मग तु ही चांगले गुंतवणक
ू दार होता. तु ही अिधक ‘बी’
शोधू शकता. दीघकाळ यवसाय प ती राबिवणा या यश वी ‘बी’ म ये चांगले गुंतवणक
ू दार
गुंतवणक
ू करतात.
यव था व उ पादन यातला फरक न समजणारे ‘इ’ िकंवा ‘एस’ यां याम ये गुंतवणक
ू करणे

धो याचे असते. ‘इ’ िकंवा ‘एस’ यां याम ये नेत ृ व गुणांचा अभाव असतो.
२. कॅश लो - तुमचा यवसाय असेल आिण तो आता यवि थत चालला असेल तर कॅश लो
वाढवायला तु हाला पुरेसा वेळ िमळे ल. ‘आय’ चौकोनातील चढउताराकडे ल देता येईल.
‘इ-एस’ िवभागातील मंडळी मला वरचेवर भेटतात. ते पैशा या तंगीत असतात. कोणताही
आिथक तोटा सहन कर याची यांची श नसते. आिथक ् या धो या या पातळीवर ते काम
करीत असतात. एक मंदीची लाट आली तरी ते वाहन जातील अशी ि थती िनमाण होते.
भांडवल आिण ान यां या श वर गुंतवणक
ू करता येते हे स य आहे . नेहमी यश वी
असणारे गुंतवणक
ू दार िजंक यापवू हर याची उदाहरणे आहे त. यश हा चांगला गु नस याचे
यश वी लोकांना मािहती असते.
चुकांपासन
ू खरे िशकता येते. ‘आय’ चौकोनातील चुका मा अिधक नुकसान करतात.
तुम याकडे भांडवल व ान दो हीही नसेल व गुंतवणुक या े ात उतराल, तर ती आ मह याच
ठरे ल.
‘बी’ िवभागात यश वी हो यासाठी ान घेतानाच, चांगला गुंतवणक
ू दार होताना सुलभ
कॅश लो कसा ठे वावा हे ही यानात यावे लागते. ‘बी’ मधन
ू यवसाय वाढिवताना जो पैसा ा
होईल तो गुंतवणुक त कसा ठे वायचा याचे िश ण िमळणे सोपे जाईल. गुंतवणक
ू कशी करायची
हे एकदा कळले, क मग ‘‘पैसा कमवायला नेहमी पैसाच लागतो असे नाही’’ या िवधानाची
िचती येते.
चांगली बातमी
‘बी’ िवभागात यश वी होणे हे कधी न हे इतके सोपे झाले आहे . तांि क गतीने खपू गो ी
सो या झा यात. ‘बी’ िवभागात यश ा कर यास तं ानाचा उपयोग होतो. साधी नोकरी
िमळ याइतके ते सोपे नाही. तरीही ‘बी’ े ात यश वी हो यासाठी िविवध प ती अि त वात
आहे त.

४

यवसाय प तीचे ३ कार
बी चौकोनाकडे वळताना, आपली काय प ती शोधायची हे आपले येय हवे. यवसायप ती
तु ही िवकिसत करा िकंवा दुस याकडून खरे दी करा.
आिथक वातं याकडे जाताना डा या बाजू या चौकोनाकडून उज या बाजू या चौकोनाकडे
सुरि तपणे जाणारी प ती पहा.
स या ३ यवसाय प ती आहे त १.
२.
३.

पारं प रक ‘सी’ प ती. कॉपारे श स : येथे वत:ची प ती िवकिसत करता येते.
ितिनधी : स या उपल ध असलेली प ती आपण खरे दी क शकता.
शाखां या जा यातन
ू िवपणन : येथे आपण स या या प तीम ये राहता, यातील माग
खरे दी करता.

वरील तीनही प त चे येय एकच असले तरी येक प तीची बल थाने व कमतरता यात
फरक आहे . प त ळली व यवि थत चालू लागली, क मग मालकाला फारसे शारी रक म
करावे लागणार नाहीत. सात याने उ प नाचा ोत ा होईल.
आहे तो कायप ती
राबिव याचा.
सन १९८५ म ये लोकांनी आ हास िवचारले, ‘‘तु हाला वत:चे घर का नाही?’’ मी
सांिगतले, ‘‘ यवसाय प तीची उभारणी कर यात आ ही गुंतलो होतो.’’ पारं प रक ‘सी’ प तीची
कंपनी आिण ितिनिध व प ती यां यापासन
प ती तयार केली. मागे
ू एक संयु
सांिगत या माणे ‘बी’ चौकोनातन
ू काम करताना प ती आिण लोक यां याब लचे ान हवे.

वत:ची प ती िवकिसत करायची हणजे खपू क पडतात. मी या मागाने पवू गेलो, परं तु
यश वी झालो नाही. जरी ती प ती अनेक वष यश वीपणे चालली होती, तरी ती पाच या वष
कोलमडली. जे हा यश सामोरे आले होते ते हा आम याकडे यो य प ती तयार न हती. क ाळू
मंडळी असन
ू ही प ती काम देत न हती. भोक पडले या मोठ्या जहाजावर आ ही अस यासारखे
वाटले. आ हाला गळती कुठे आहे हे सापडत न हते. आ ही सारे जण कुठे गळती आहे हे शोधत
होतो. पण आलेले पाणी उपसणे आ हाला जमत न हते यामुळे गळती सापडत न हती. जरी
सापडली असती, तरी आ हाला ती थांबवता आली नसती.
तु ही २ िकंवा ३ कंप या घालवाल.
आम या ीमंत विडलांनी आ ही शाळे त असताना सांिगतले, क यांची पिहली कंपनी
बुडाली ते हा ते केवळ २० वषाचे होते. तो यां या आयु यातला सवात चांगला आिण वाईट अनुभव
होता. मी िजतका याचा ितर कार क लागलो, तसतसा मी यात सुधारणा क लागलो.
शेवटी योजना यश वी झाली.
मी नवी कंपनी काढ याचा िवचार करीत होतो ते हा ीमंत विडलांनी मला सांिगतले,
‘‘यश वी हो यापवू तु ही दोन-तीन कंप या तरी घालवन
ू बसाल.’’
याचे सा ा य पुढे चालव यासाठी तो या या माइक या मुलास िशकवत होता. माझे वडील
सरकारी कमचारी होते. मला यां याकडून सा ा य िमळणार न हते. माझे सा ा य मलाच
तयार करावयाचे होते.
यश हा चांगला गु नाही.
‘यश हा क चा गु आहे ’ असे ीमंत वडील हणत. आपण िजत या वेळा पराभत
ू होतो.
तेवढे वत:संबंधी िशकत असतो. यामुळे पराजयाला िभऊ नका. अपयश ही यशाची पिहली
पायरी आहे . अपयशािशवाय यश नाही. अयश वी माणसे कधीही मागे राहत नाहीत.
वत:ची समजत
ू काढ याचा हा कार असावा. सन १९८४म ये ३ मांकाची कंपनी
नुकसानीत आली. मी ल ावधी पये कमिवले व घालवलेही. माझी िकमची भेट झाली आिण मी
पु हा न याने सु वात केली. ितने मा याशी पैशांकडे पाहन िववाह केला नाही. ते हा मा याकडे
पैसेच न हते. मी ितला ४ मांकाची कंपनी उभारणार अस याचे सांिगतले. ितने माझे पाय मागे
खेचले नाहीत.
‘‘मी तु याबरोबर उभारणीत सहभागी असेन’’ ितने सांिगतले. ती ित या श दाला जागली.
दुस या भािगदाराबरोबर आ ही नवी यवसाय प ती उभी केली. जगभर ११ कायालये थाटली.
आ ही याम ये काम केले िकंवा नाही, यातन
ू पैसा िमळू लागला. शू यातन
ू सु वात क न ११
कायालयापयत पोहोचायला र , घाम, अ ू गाळावे लागले. याचा यो य तो प रणाम झाला.
दो ही वडील खषू होते. यांनी मनापासन
ू माझे अिभनंदन केले.
कठीण भाग
ीमंत विडलांचा मुलगा माइक हणत असे, ‘‘तू िकंवा माझे वडील यांनी कामाची एक प त

ठरवली होती. ती मला आपोआप विडलांकडून तयार िमळाली. ती चालू ठे वणे एवढे च माझे काम
होते.’’
एखादी नवी कंपनी उभी करणे हणजे दोन मह वा या गो ची आव यकता असते. एक
हणजे कायप ती व दुसरी हणजे ती अमलात आणणारी माणसे. या दो ह म ये काही कमतरता
असेल, तर कंपनी बंद पड याची श यता अिधक. सवात कठीण भाग हणजे,
प तीचा आहे
क माणसांचा हे ओळखणे होय.
एज सी वीकार यापूव
ीमंत वडील मला यवसायाकडे वळ याब ल िशकवत होते, ते हा गावात एकच मोठा
यवसाय होता. या कारखा या या भावाखाली सारा गाव होता. आम या हवाई गावात साखर
कारखाना होता. या कारखा या या यव थापनाचे जवळजवळ गावात या सव गो वर
िनयं ण होते. यामुळे अनेक मोठे उ ोग व याला परू क यवसायही चालत होते.
अशा बलाढ्य साखर कारखा याइतका मोठा यवसाय कर याचे माझे िकंवा ीमंत विडलांचे
येय न हते. जपानी, िचनी, हवाई अशा अ पसं य मंडळ चे कारखा यासंबंधी यवसाय होते.
परं तु यांना यव थापनाम ये सहभाग िदला न हता. यामुळे ीमंत वडील वत: अनुभव घेत,
चुकांपासन
ू धडे घेत घेत िशकले.
शाळे त िशकत असतानाच मी यवसायाची एज सी घेणे हा कार ऐकला होता. परं तु
आम या गावात असे एजंट न हते. यावेळी आ ही मॅकडोना ड, क युक ाईड िचकन िकंवा
टॅको बेल ही नावे ऐकली न हती. ीमंत विडलांकडून िशकताना ही नावे वापरली जात न हती.
यांचे यवसाय बेकायदा आहे त, यात खपू घोटाळे असन
ू या कंप या धोकादायक आहे त अशा
अफवा यां याब ल पसरिव या जात हो या. हे ऐक यावर यावर िव ास न ठे वता स य काय
आहे , हे पडताळून पाह यासाठी ीमंत वडील कॅिलफोिनयाला गेले.
परत आ यावर ते हणाले, ‘‘भिव यात एज सी दे याची लाटच येईल.’’ येताना यांनी दोन
एज सी िमळव या. आ यावर यातील ह का माणे इतरांना सबएज सी िद या. या लोकांचे
यवसाय तयार झाले. या एज सी या क पनेने ीमंत विडलांची संप ी आकाशाला जाऊन
िभडली.
एखादी एज सी यां याकडून िवकत यावी का? हे जे हा मी यांना िवचारले ते हा ते
हणाले, ‘‘नको. तू वत:चा यवसाय उभा कसा करायचा हे िशकायला आला आहे स. आता थांबू
नकोस. वत: यवसाय करता येत नाही िकंवा करायला नको ती मंडळी एज सीकडे वळतात.
िशवाय मा याकडून एज सी िवकत यायला तु याकडे अडीच लाख डॉलस नाहीत.’’
आता असे शहर नाही क िजथे मॅकडोना ड िकंवा बगर िकंग िकंवा िप झा हट नाही. परं तु
असाही काळ होता, क हे अि त वात न हते. तो काळ मला अजन
ू ही आठवतो.
‘बी’ होणे कसे िशकावे
ीमंत विडलांकडे िशकाऊ उमेदवार या ना याने मी कामाला लागलो. यांचा मुलगा व मी
‘इ’ होतो. दोघांनाही ‘बी’ हायचे होते. ‘कामातन
ू अनुभव’ या प तीतन
ू च बरे चजण िशकतात.

मोठ्या उ ोगपत या घरा यात िपढ्यान् िपढ्या असेच िश ण िदले जाते.
‘बी’ मधील पड ामाग या गो ी ब याच जणांना या प तीत िशकता येत नाहीत, ही एक
कमतरता आहे . मोठ्या कंप यां या िश णाम ये तु हाला यव थापक बनिव याचे िश ण
देतात. ‘बी’ हायचे िश ण विचतच िमळते.
‘बी’ चौकोनाकडे जायला िनघालेले, ‘एस’ चौकोनात अडकून राहणारे अनेकजण आहे त.
कायप ती कशी िवकिसत करायची हे न जम यामुळे हे घडते. यश वी ‘बी’ हे वत:ला फारसे
गुंतवन
ू न ठे वता चांगली काय णाली िनमाण करतात. ‘बी’ हो याचे तीन माग आहे त.
१. गु

शोधा : ीमंत वडील हे माझे गु होते. िश याला जे हावे असे वाटते ते गु आधी
झालेले असतात. यात ते यश वी असतात. स लागार शोधू नका. याने वत: केलेले
नाही, मा ते कर याचा स ला देतो याला स लागार हणतात. बहसं य स लागार
‘एस’ चौकोनात असतात. ‘बी’ िकंवा ‘आय’ कसं हावं हे सांगणा या ‘एस’नी हे जग भरले
आहे . ीमंत वडील हे स लागार न हते. ते गु होते. ीमंत विडलांनी मला एक मह वाचा
मं सांिगतला-

‘‘स ला घेताना काळजी घे. कोण या चौकोनातन
ू स ला िमळतोय हे भान ठे वन
ू पहा.’’
कायप तीब ल ीमंत विडलांनी िशकवले. नेत ृ वगुण कसे अंिगकारावे हे िशकवले.
यव थापक कसे हावे हे नाही सांिगतले. यव थापक यां या हाताखाल या लोकांना अनेकदा
कमी लेखतात. नेता हा हशार लोकांना माग दाखिवतो.
वत:चा यवसाय कसा सु करावा या िवषयावरचे ‘इ-िमथ’ हे मायकेल गबर याचे पु तक
अ ितम आहे . यांना वत:हन यवसाय घडवायचा आहे , यांना हे च पु तक मौ यवान आहे .
कायप ती िशक याचा पारं प रक माग हणजे नामवंत सं थेतन
ू एम.बी.ए. होऊन एखा ा
कंपनीम ये झटपट नोकरी िमळवायची. एम.बी.ए. अकाऊंट गची मल
ू त वे िशकिवते आिण
कायप ती व आिथक आकडे यांतील संबंध दशिवते. परं तु एम.बी.ए. झा यामुळे पण
ू यवसायाची
कायप ती आपोआप समजली असे होत नाही.
यवसाया या सव कायप ती नीट समज यासाठी मोठ्या कंपनीत १० ते १५ वष काम
करावे लागते. यानंतर काम सोडून वत:चा यवसाय सु कर याची तयारी हवी. मोठ्या
चांग या कंपनीत काम करणे हे गु ं नी िदलेले वरदान होय.
गु आिण अनुभव यामुळे ा झालेली ही पिहली प ती मावर आधा रत आहे . चुका होतच
असतात. या सुधारत जाऊन तुमची कायप ती तयार होते. कोटबाजी कायदेशीर स ला आिण
कागदप े तयार कर यात पैसे जातात.
जे हा तुम यासाठी तु ही माणसे घडवत असता, ते हाच हे घडते.
२.

एज सी : कायप ती िशक याचा दुसरा माग हणजे एज सी घेणे. दुस याने वाप न
यश वी केलेली प ती तु ही एज सी ारे िवकत घेत असता. अनेक उ कृ एज सी आज
उपल ध आहे त.
एज सी घेत यावर वत:चा यवसाय िनमाण कर याऐवजी माणसे तयार कर याकडे तु ही

ल
ाल. कायप ती िवकत घेत यामुळे ‘बी’ हो यातला मोठा भाग िशकणे िश लक रािहले
आहे . चांगली एज सी बघन
ू बँकाही कज दे यास पुढे येतात. या एज सीची कायप ती यांनी
यानात घेतलेली असते. अशा नामवंत एज स ना कज दे यात यांची जोखीम कमी होते.
एक धो याची सच
ू ना. एकदा एज सी घेतली, क ‘इ’ माणे वागा. मळ
ू कंपनी या सव
सच
ू ना काटेकोरपणे अमलात आणा. यांनी िवकिसत केलेली कायप ती वापरा. ‘एस’ बनू नका.
वत: या प ती यात घुसडू नका. मळ
ू मालक व एज सी यांना कोटात जाऊन भांडावे लागले,
तर या यासारखी वाईट गो नाही. या भांडणाचे कारण ब याचवेळा कायप तीत असते.
एज साी िमळालेला याची कायप ती िवकिसत क पाहतो. ते मळ
ू मालकाला पसंत नसते.
प ती आिण माणसे या दोह वर जे हा भु व ा कराल, ते हा तु ही वत: या प ती अंिगकारा.
िस आिण मौ यवान अशी आइ मची एज सी िमळवन
ू ही माझे उ चिशि त वडील ती
यश वीपणे चालवू शकले नाहीत. कायप ती चांगली असन
ू ही धंदा चालला नाही. याचे कारण
हणजे, काम करणारी माणसे ‘इ’ िकंवा ‘एस’ मधली होती. यवसाय नीट चालेना ते हा काय
करावे हे यांना समजत न हते. यावेळी यांनी मळ
ू कंपनीचा स ला घेतला नाही. शेवटी
भागीदार आपापसात भांडले. धंदा लयाला गेला. खरा ‘बी’ हा प तीपे ाही मोठा असतो हे ते
िवसरले. धंदा करणा या चांग या माणसावर यश अवलंबन
ू असते.
कायप ती नसले यांना बँका कज देत नाहीत
चांगली कायप ती नसले या लोकांना बँक कज देत नाही. मग तु ही तरी का ावे?
मा याकडे धं ा या योजना घेऊन रोज लोक येतात. या योजनेसाठी मी पैसे ावेत अशी यांची
अपे ा असते.
या लोकांना उ पादन आिण कायप ती यातील फरक मािहती नसतो. यामुळे मी यांना पैसे
देत नाही. बँडपथकात गाणारा माझा िम सी.डी. काढ यासाठी पैसे मागत होता. काहीजण तर
जग सुधार यासाठी िवनानफा त वावर सं था काढूया असे हणत होते. मला क प, उ पादन
िकंवा माणस
ू चांगला वाटला, तरीही यांना नवीन उ ोगातील प तीचा अनुभव नसेल, तर मी तो
ताव वीकारत नसे.
केवळ गाणे आले क भागत नाही. कला िवकायची कशी, िहशोब, आिथक बाजू व याची
प ती, लोकांना कसे वागवायचे, कसे िश तीत ठे वायचे, काय ाचे ान, यवसाय चालू
ठे वावयास लागणा या अनेक प ती हे सारे यावे लागते.
धंदा नीट चालू राह यासाठी १००% कायप ती आचरणात यावी लागते. येक गो ीची
कोणावर तरी जबाबदारी हवी. उदा. िवमान ही अनेक प त ची िमळून एक प ती बनली आहे .
येक गो ीची कोणावर तरी जबाबदारी हवी. िवमानाने उड्डाण के यावर इंधन प तीत िबघाड
झाला तर िवमान कोसळणार. हीच गो
यवसायात होते. अडचणी असले या कोण या प ती
आहे त हे फ मािहती असन
ू चालणार नाही तर अडचणीत येताना कोण या प ती पाळ या
गे या नाहीत याचे ान हवे.
मानवी शरीर ही प त ची प त आहे . आप या मािहतीतील एखा ा य चा म ृ यू होतो, तो
एखादी शरीरातील प ती बंद पड याने. र ािभसरणात अडचण िनमाण झाली तर सव यं णा
कुचकामी ठरतात.

अनुभवी, चांगली कायप ती उभारणे सोपे नसते. कायप ती िवसरणे िकंवा याकडे दुल
होणे यामुळे धंदा खलास होतो. यामुळे नवे उ पादन घेऊन एखादा ‘इ’ िकंवा ‘एस’ आला, तर
यात मी पैसे गुंतवत नाही. बराच काळ यवसाय प ती जली आहे व ती वापरणारी अनुभवी
माणसे आहे त अशा कंप यांम ये यावसाियक गुंतवणक
ू दार गुंतवणक
ू करतात.
तु हाला हशार गुंतवणक
ू दार हायचे असेल, तर बँका जे करतात ते तु ही करा. अनुभवी व
ख या कायप तीची माणसे शोधा.
३.

िव क ाचे जाळे : िविवध उ पादन िव िकंवा सेवा पुरिवणा या क ाचे जाळे िनमाण
क न यवसाय करता येतो. एज सी माणे शाखांचे जाळे िनमाण कर यात काही देश
यश वी झालेत. यासाठी साखळी प तीही वापरली गेलीय. नवीन असताना लोक याला
‘चम का रक, संशियत’ असे हणतात. सु वातीला मलाही ‘नेटवक माकिटंग’ हा
काहीतरी भानगडीचा िवषय वाटला. कालांतराने मी या प तीचा अ यास वाढिवला. या
प तीने माझे अनेक िम ीमंत झा याचे पािहले. माझे मत बदलले.

अनेक क ांचे जाळे िनमाण करणा या नेटवक माकिटंगिवषयीचे गैरसमज कमी क न मी
अ यास वाढिवला. खपू जण याम ये मन लावन
ू , हशारीने काम करीत अस याचे पािहले. यांना
भेटलो. इतर लोकांना आिथक सुब ा िमळवन
ू देताना पािहले. ते हा मला या िव क ां या
जा याचे मह व यानात आले. केवळ २०० डॉलर शु क भ न, तयार यवसाय प तीत सामील
होऊन काह नी यवसाय सु केला. संगणकाला जोडले या या सं था वयंचिलत कायप ती
अवलंबू लाग या आहे त. कागदप े, याची तपासणी, िवतरण यव था, िहशोब, पाठपुरावा अशी
कामे करणारी संगणक यव था िनमाण झाली आहे . नवीन यवसाय सु कर यातील
अडचण ना त ड न देता, ही वयंचिलत यवसाय प ती अंिगका न नवे िवतरक यां या
यवसायव ृ ीकडे ल कि त करीत आहे त.
मा या एका जु या िम ाने १९९७ म ये एक कोटीवर नफा, जमीन जुमला िव ने कमिवला.
यानी साखळी प ती या िवतरण यवसायातील कराराम ये भाग घेतला. धं ात जम बसिवला.
आता खरे तर पैशाची फारशी गरज न हती. तरीही यानी हशारीने ल देऊन हा यवसाय
केला. हा याप का केला हे सांगताना तो हणाला, ‘‘मी शाळे त गेलो, ते पुढे इंिजिनअर हावे
हणन
ू . पण य ात एम.बी.ए. फायना स ही पदवी ा केली. मी एवढा ीमंत कसा झालो
याब ल लोक मला िवचारतात. घरे , जिमनी यां या यवहारातन
ू मी िक येक दशल डॉलर
कमिवले. दरवष यातन
ू िमळणारे उ प न वाढतच आहे . बाक लोक मा या यवसायातन
ू बाहे र
पडले. यांचे मा यासारखे ीमंत होणे अवघड झाले. िश णही बेताचे अस याने ते भांडवलही
गोळा क शकले नाहीत. यांना मा यासारखे उ प न कसे िमळवता येईल, याचा मी िवचार
क लागलो. ते साखळी प ती या िवतरण यव थेतन
ू नफा िमळवन
ू चांगले गुंतवणक
ू दार
अस याचे िस क शकतात. यामुळे मी यांना साखळी प ती या िवतरण यवसायाची
िशफारस केली. जवळ पैसे कमी असले, तरी ते ५,००० चे भांडवल घालन
ू ५ वषात ब यापैक पैसे
कमवू शकतात. वत:चा यवसाय अस याने ते गुंतवणक
ू िवषय िशकू शकतात.
मा या िम ाने शाखांचे जाळे असले या कंपनीचे िवतरक हणन
ू काम पाहायला सु वात
केली. पवू पासन
ू यां याकडे काही गंुतवणक
ू करावी असे या या मनात होते. आता याचा या

नेटवक माकिटंगम ये चांगला जम बसलाय. याचबरोबर गुंतवणक
ू यवसायही छान चाललाय.
तो मला हणाला, ‘‘लोकांना काम िमळावे या उ े शाने मी हा यवसाय सु केला. आता मलाच
या सा यातन
ू चांगला नवा यवसाय िमळतोय. आठवड्यातन
ू तो दोन वेळा िश ण दे याचे वगही
घेतो. पिह या स ात तो लोकांना यवसाय प ती आिण मानवी वतन यावर िशकवतो. तसेच
यश वी ‘बी’ हो यासाठी काय करावे याचेही मागदशन करतो. दुस या स ात तो आिथक
बुि म ा आिण आिथक सा रता या िवषयावर िश ण देतो. ‘आय’ - गंुतवणक
ू या याशी मै ी
कशी हावी हे तो सांगतो. याचे वग जोरात चाललेत.
मी िशफारस के या माणे याने िश णाचे ा प ठे वले आहे .

वैयि क एज सी
मी स या साखळी प ती या िव
यवसायाची िशफारस करीत असतो. नामवंत कंप यांची
एज सी िमळायला ल ावधी डॉलर मोजावे लागतात. या तुलनेत साखळी माकिटंग हणजे
यि गत एज सी िमळव यासारखेच आहे . ती दोनशे डॉलरम ये िमळते.
साखळी प तीत िव हे खपू क ाचे काम आहे याची मला जाणीव आहे . कोण याही
चौकोनातन
ू यश िमळवायचे असेल, तर प र माला पयाय नाही. साखळी प ती िव तन
ू मी
वत: पैसे कमिवत नाही. मी अनेक साखळी िव कंप यांचा अ यास केलाय. ते पैसे कसे
देतात हे ही पािहले आहे . संशोधन करताना मी अनेक कंप यांम ये गेलो. यां याकडील माल
चांगला होता, यामुळे मी ितथे गेलो. एक ाहक या ना याने मी तो माल घेतला.
नेहमी चांग या सं थेची िनवड करा ही माझी आप याला िशफारस असेल. यामुळे तु ही
उज या बाजू या चौकोनाकडे वळाल. मालापे ा सं थेम ये िमळणारे ान मह वाचे आहे .
तुम या ारे तुम या िम ांम ये माल खपवायला लावणा या साखळी िव सं था आहे त. तसेच
काही अशा सं थांचा तु हाला या यवसायात तयार कर याचा उ े श असतो.
साखळी िव
यव थेचे जे संशोधन मी केले, यातन
ू मला दोन मह वा या गो ी कळ या.
यां या प तीमुळे ‘बी’म ये यश वी हो याचा माग समजला.
१.

आप याला नकार िमळे ल. आपण यश वी होणार नाही अशा भीतीवर वार हायचे. ती

भीती मनातन
ू दूर करायची. आप या अपयशाब ल लोक काय हणतील याची िचंता
करायची नाही. आपले िम आप याब ल काय बोलतील या भीतीने बरे चजण या
यवसायातन
ू बाहे र पडतात. मला याची क पना आहे . मीही याच मागाने गेलो आहे .
आ ही लहान गावातन
ू आलेलो होतो. यामुळे येकाला दुस याब ल खडान् खडा
मािहती होती.
तु ही करीत असले या गो ी जर दुस यांना पसंत पड या नाहीत तर ते तुम या िव
सव बोलत राहातात.
मा याब ल एक चांग यापैक हण मी मनात आणायचा, ‘तु हाला मा याब ल काय वाटते
याचा मी िवचार करावयाची गरज नाही. मा याब ल मला काय वाटते हे सवात मह वाचे आहे .’
मा या ीमंत विडलांनी मला झेरॉ स मशीन िव साठी चार वष कामाला लावले, ते झेरॉ स
मशीनची िव
हावी हणन
ू न हते. मा याम ये धीटपणा यावा आिण पराजयाची भीती वाटू नये
हे मह वाचे कारण होते.
२.

लोकांना नेत ृ व देणे : िविवध कार या लोकांबरोबर काम करणे हे अित अवघड काम
असते. आ ापयत मला भेटले या यश वी लोकांम ये एक मह वाचा गुण होता. ते
अगदी वाभािवकपणे, सहजतेने नेत ृ व देत होते. लोकांना ो सािहत करणे आिण
यांना आप याबरोबर घेणे हे गुण असणे ही अमू य देणगी आहे . हे गुण यायला हवेत.

डा या चौकोनाकडून उज या चौकोनाकडे जाताना तु ही काय करता यापे ा तु ही काय
ठरवले याला मह व आहे . नकाराला िभडायचे कसे हे िशका. दुस यांना तुम याब ल काय वाटते
याची पवा क नका. लोकांना यो य नेत ृ व ा. तु हाला यश िमळे ल. तु हाला मनु य हणन
ू
िवकिसत हो यासाठी मी थम िशफारस करीन, ती साखळी िव प तीची. केवळ िव े ता
हो यापे ा हे चांगले. संघटनेकडून पुढील गो ची मी अपे ा ठे वीन.
१.

ती सं था अनेक वष चांगले काम करीत आहे . यांची िवतरण यव था, देत असलेला
मेहेनताना हे ही चांगले आहे त.
२. यवसायात ा झाले या संधी, यश हे सं थेत इतरांना मोकळे पणाने सांगावे असे
वातावरण हवे.
३. माणस
ू घडिवणा या िश णाची दीघकालीन योजना हवी. उज या बाजू या चौकोनात
यश वी हो यासाठी आ मिव ास असणे अितमह वाचे आहे .
४ . मनाम ये बळ इ छाश ने भरलेला काय म असू दे. ने यांकडून िशका. केवळ
उपदेश करणा यांकडून नको. उज या बाजू या चौकोनात तु हाला नेते िदसतील.
५. आदरणीय लोकांसमवेत रहा. यां याबरोबर राह यात आनंद या.
या पाच गो चा अवलंब करणारी सं था िनवडा. या गो ी अस या, तर माल काय आहे
याचा िवचार करा. बहसं य लोक माल काय आहे हे थम पाहतात. तो पुरवणारी सं था, तेथील
कायप ती याला िततकेसे मह व देत नाहीत. काही सं थांम ये सांगतात, ‘माल आपोआप

खपेल. हे काम अगदी सोपे आहे ’ तु हाला िव े ता हायचे असेल, ‘एस’ म ये यश वी हायचे
असेल, तर माल हणजेच ॉड ट मह वाचे आहे . परं तु तु हाला दीघकालीन िवचार क न
‘बी’म ये पुढे यायचे असेल तर कायप ती, माणसे याब ल आयु यभर िश ण यायला हवे.’’
वेळ ही मौ यवान संप ी आहे हे माझा एक िम मला नेहमी सांगत असे. नेटवक
माकिटंगम ये वेळेचे मह व फार आहे . िदलेली वेळ पाळणे आिण अिवरत क करणे यामुळे
दीघकालीन लाभ होतात. एक भ कम संघटना उभी करा. मग तु ही वत: काम केले नाही तरी
चालेल. तु ही उभी केलेली संघटना, कंपनी तु हाला कायम उ प न देत राहील. तु हाला चांगला
यावसाियक नेता बनिवणे हे मा दीघकालीन य नाने श य होणार आहे . यावर नेटवक
माकिटंगचे यश अवलंबन
ू आहे .
कायप ती हा वातं याकडे नेणारा पूल आहे
घरािशवाय राह याचा संग पु हा येऊ नये. परं तु मी व िकम यामुळेच िशकलो. तो अनुभव
मौ यवान होता. स या वातं य आिण सुरि तता फारशी आढळत नाही. पवू ती होती. परं तु ती
आता िनमाण क असा आ मिव ास वाटतो.
कालांतराने मी तेल कंपनी, खाण यवसाय, रअल इ टेट कंपनी व दोन िश णसं था सु
के या. यातन
ू आ ही यश वी कायप ती िशकलो. याचा मला लाभ झाला. तरीही मी ही प ती
दुस यांना सुचिवणार नाही. ती यांनाच यो य आहे यांना मनापासन
ू यवसायाकडे वळायचे
आहे .
ीमंत आिण शरू लोकांनाच ‘बी’ चौकोनाकडे वळता येत असे. मी व िकम ीमंत न हतो.
परं तु शरू होतो. वत:ची यवसाय कायप ती िनमाण कर याम ये मोठा धोका आहे असे यांना
वाटले, ते डा या बाजू या चौकोनातच रािहले. नोकरीम ये सुरि त राहणे हे शहाणपणाचे असे
यांना वाटते.
स या या तं ान युगात यवसाय कर यामधील जोखीम कमी झालीय. येकाला
यवसायात भाग घेणे श य झाले आहे . न या संधी उपल ध आहे त.
एज सी व साखळी प तीमुळे वत:ची यं णा उभी करावी लागत नाही. चांगला चाललेला
यवसाय व या या प तीचे ह क तु हाला िमळतात. आता तुमचे काम असते ते यासाठी माणसे
तयार कर याचे.
यवसाय प ती ही पुला माणे असते. डा या चौकोनातन
ू उज या चौकोनाकडे जा याचा हा
पल
ू आहे . या पुलामुळे आिथक वातं य िमळे ल.
पुढील करणात आपण उज या बाजू या चौकोनातील ‘आय’ गुंतवणक
ू दार पाह या.

५

गंत
ु वणूकदारां या ७ पाय या
मा या ीमंत विडलांनी एकदा मला
िवचारला, ‘‘घोड्यावर पैसे लावणारा आिण शेअसम ये
पैसे गुंतिवणारा याम ये काय फरक आहे ?’’
‘‘मला मािहती नाही’’ माझा ितसाद.
“फारसा फरक नाही’’ यांचे उ र, “शेअस खरे दी करणारे होऊ नका. मोठे होऊन असे
शेअस िनमाण करा, क ोकस ते िवकतील व बाक चे ते खरे दी करतील.’’
मा या या ीमंत विडलांना काय हणायचे होते हे मला बराच वेळ यानात आले नाही.
गुंतवणक
ू कशी करावी हे मी दुस यांना िशकवू लागलो, ते हा मला गुंतवणक
ू दारांचे िविवध कार
यानात येऊ लागले.
जॉन बल चे या ानाब ल खास आभार. जमीनजुम यामधील गुंतवणुक मधील िव ातील
सवािधक त लख बु ीचे यि म व हणन
ू ते िस आहे त. वया या २० ते ३० या काळात
यांनी वत:चे पैसे न घालता १३० घरे खरे दी केली. वया या ३२ या वष यांनी आिथक
वातं य ा केले. यानंतर यांना काही करावे लागले नाही. यामुळे मा या माणेच आता ते
िशकव याचे काम करतात. परं तु यांचे ान केवळ रअल इ टेटपयत मयािदत नाही. ते
यापलीकडे पोहोचलेले आहे . आिथक िनयोजन करणारा हणन
ू यांनी यां या कारक द ला
ारं भ केला. यांना आिथक जगताचे व करांचे सखोल ान होते. सवात मह वाचे हणजे ते
समजावन
ू सांग याचे कसब यां याकडे होते. गुंतागुंतीचा िवषय सोपा क न ते सांगत.
गुंतवणक
ू दारांचे यि म व, गुंतवणुक तील नािव याकडे जा याची इ छा या गुणाव न यांनी
गुंतवणक
ू दारांचे सहा कार शोधन
ू काढले. यात थोडी सुधारणा क न मी सात कार केले
आहे त.
या प त चा िमलाफ मी कॅश लो चौकोनाशी केला. यावर गुंतवणुक चे िव मी लोकांना
िशकवू लागलो. येक पायरीचे ान तु हाला होईल. या वेळी िविवध यि म वेही यानात
येतील.
ऐि छक िश ण धडा
येक पायरीनंतर मोकळी जागा सोडली आहे . ितथे तुम या मते कोण या कारचे
यि म व यो य वाटते ते िलहा. िजथे तुमचे नाव यो य वाटते ितथे ते िलहा.
िविवध पाय या ओळख यासाठी ही ऐि छक
पि का आहे . येथे कोणालाही कमी
लेख याचा उ े श नाही. राजकारण, धम, कामुकभाव या माणेच पैशाचा िवषयही नाजुक व
भावना धान आहे . यामुळे मी तु हाला सांगेन, क तुमचे वैयि क िवचार वत:जवळच ठे वा.

येक पायरीनंतर ठे वलेली रकामी जागा ही तुमचे ान वाढिव यासाठी आहे . ती वापरावयाची
क नाही हे तु ही ठरवा.
गुंतवणुकदारां या वगाम ये मी या पाय यांची यादी सु वातीस देतो. यामुळे िश ण भावी
होते. िव ा याना ते कोण या पायरीवर आहे त हे समजते. कुठे असायला हवे याचा ते िवचार
करतात.
काही वषा या अनुभवानंतर जॉन या परवानगीने मा या अनुभवावर आधा रत या
पाय यांम ये सुधारणा के या. या सात पाय या काळजीपवू क वाचा.
गंत
ु वणूकदारां या सात पाय या.
पातळी ० : गंत
ु वणक
ु स जवळ काहीही नाही.
िमळकतीतील सव पैसे यां याकडून खच होतात िकंवा जेवढे कमिवतात यापे ा अिधक
खच करतात. यां याकडे गंुतवणुक स काहीही राहत नाही. याम ये अनेक ‘ ीमंत’ माणसेही
असतात. ते या पातळीवर यायचे कारण कमिवलेले सारे ते खचन
ू टाकतात िकंवा उ प नापे ा
यांचा खच अिधक असतो. दुदवाने या शू य पातळीवर ५०% स ान य चा समावेश होतो.
शू य पातळीवरचे कोणते गुंतवणक
ू दार आपणास मािहत आहे त? (ऐि छक)

पातळी १- कजदार.
आिथक चणचण ही मंडळी कज काढून भागिवतात. काहीवेळा गंुतवणुक साठीही ते कज
काढतात. आिथक िनयोजनाची यांची क पना हणजे िपटरकडून पैसे काढायचे आिण पॉलला
ायचे. पैशां या बाबतीत यांचे जगणे शहामग
ृ ासारखे असते. वत:चे डोके वाळूत खुपसायचे
आिण बाक सगळे आपोआप होईल हणन
ू िनवांत राहायचे. यां याकडे थोडीफार संप ी असते.
परं तु या मानाने कजाचा ड गर मोठा असतो. बहतेक वेळा ते यां या पैशाब ल व खिचक
सवयीब ल जाग क नसतात. यां याजवळ काही मौ यवान व तू असेल, तर ती कजाला तारण
असते. ते े िडट काडचा वापर मु पणे करतात. ते देणे भागिव यासाठी घरावर दीघ मुदतीचे
कज काढतात. े िडट काड मु झाले क पु हा वापरायला लागतात. यां या घराची िकंमत
वाढली, तर ते पु हा तेवढे अिधक कज उचलतात. काहीवेळा मोठे घर घेतात. घराची िकंमत
वाढती असते यावर यांचा िव ास असतो.
‘सुलभ मािसक ह यावर उपल ध’ या जािहरातीकडे यांचे वरे ने ल जाते. ते बोटीने िफरणे,
जलतरण तलावात जाणे, सुटीवर थंड हवे या िठकाणी जाणे, नवी गाडी घेणे हे कर यासाठी
आसुसलेले असतात. पैशाची िकंमत याम ये राहत नाही. ती कमी होते. हे यां या यानात येत
नाही. ते पु हा बँकेकडे जाऊन दुसरे कज मागतात. न िमळा यास ‘का नाही हणाले’ असे
हणत आ य य करतात.
खरे दी करत सुटणे हा यांचा नेहमीचा छं द. नको असले या व तू खरे दी करतात. वत:ची
समजत
ू काढताना हणतात, ‘‘तुझी पा ता मोठी आहे . घाब नकोस. खरे दी कर.’’ िकंवा

‘‘आता घेतले नाहीस तर या िकमतीत पु हा िमळायचे नाही.’’ िकंवा “सेलम ये माल िमळतोय.’’
िकंवा ‘‘मुलांना मला अशी व तू यायचीय, क यापवू कधीच घेतली न हती.’’
दीघ मुदतीने कज घेणे हे यांना हशारीचे वाटते. खपू काम क न हे ह े भ न टाकू असे ते
ठरिवतात. परं तु िमळवतील ते सारे खच पडते. ते खरे दीदार हणन
ू ओळखले जातात.
दुकानदार, कार िव े ते यांना ही माणसे फार आवडतात. यां याकडे पैसे आले तर ते खचतात.
पैसे नसतील तर कज काढतात.
‘तुमची अडचण काय आहे ’ असे जर यांना िवचारले तर ‘पुरेसे पैसे िमळत नाहीत’ असे ते
उ र देतील. अिधक पैसे िमळाले, क यांचा
सुटेल असे यांना वाटते. यांना िकतीही पैसे
िमळोत. ते कजाम ये खोल खोल बुडत जातात. काल परवा आपण जे व न पाहत होतो, ती
र कम आता आप याला िमळालीय हे फार थोड्यां या यानात येते. ही र कम िमळूनही ती
यांना पुरेशी वाटत नाही.
कमी उ प न िकंवा ा होणारे उ प न हा खरा
नाही हे यां या यानात येत नाही.
पैशा या यां या खिचक सवयी हा खरा
असतो. काहीजणांना आपली प रि थती
आटो याबाहे र गेली आहे असे वाटते व ते य न करायचे सोडून देतात. ते पु हा कजा या मागे
जा याचा य न करतात. कज काढणे, खरे दी करणे, पैसा खच करणे हे सारे यां या हाताबाहे र
जाते. फार िनराशा आ यावरही ते खरे दी करतात. खरे दीमुळे अिधक िनराशा पदरी पडते. पु हा
खच करतात.
आप या ि य य बरोबरही ते पैशासाठी भांडतात. आपली खरे दी करणे कसे गरजेचे आहे
ते िहरिहरीने मांडतात. सतत पैशासाठी हपापलेले असतात. पुढे आपला पैशाचा
सुटणार असे
भासवत राहतात. आप याला पैशाची कमतरता राहणार नाही असेही ते हणत राहतात.
या पातळीवरचे गुंतवणक
ू दार ीमंत अस याचे भासते. यांची घरे मोठी असतात. भारी
गाड्या यां या दारात उ या असतात. परं तु नीट मािहती काढली तर असे ल ात येते, क हे
कजा या पैशावर घेतलेले असते. हे यवसायातील एखा ा अचानक लाभामुळे असते. आिथक
घडीतन
ू तो पैसा आलेला नसतो.
मा या वगात एक माजी धं ातील भागीदार िश णासाठी आला होता. ‘खपू कमवा, खपू
खचा’ यासाठी तो िस होता. जवािह यां या दुकानांची याची मालक होती. परं तु आिथक
मंदी या लाटेत या या यवसाय संपला. परं तु कज मा डो यावर रािहले. यातन
ू काही माग
िनघतो का, हे पाहायला तो मा या वगाम ये आला होता. आपण पिह या पायरीवरचे गुंतवणक
ू दार
आहोत हे याला पटत न हते.
तो ‘बी’ चौकोनातील होता. याला ‘आय’ चौकोनातन
ीमंत हायचे होते. आपण एके
ू
काळी यश वी यापारी होतो. याच प तीने आपण गुंतवणुकदार होऊन आिथक वातं य ा
क शकू असे याला वाटत होते. यापारी हा गुंतवणक
ू दार होईल असे समजणारे हे फार
प रणामकारक उदाहरण होते. यापारातील िनयम गुंतवणुक त उपयोगी पडतातच असे नाही.
आपण बदलले पािहजे असे जोपयत या पातळीवर या गुंतवणक
ू दारांना वाटत नाही तोपयत
यांचे आिथक भिवत य हे धस
ू र राहते.
पातळी मांक १ वरील कोणी गुंतवणक
ू दार मािहती आहे ? (ऐि छक)

पातळी

.२ - बचतदार

िनयिमतपणे थोडी र कम बचत हणन
ू बाजल
ू ा काढणारी ही माणसे असतात. ‘कमी
जोखीम, कमी याज’ या त वाने बॅक
ं े तील बचत खाते, बचत सिटिफकेट ही यांची बचतीची
मा यमे असतात.
िनव ृ ी लाभ खातेही बँकेत असते. यु युअल फंडात र कम ठे वलेली असते.
पुढे काही खचाला र कम हवी असते. यासाठी ते बचत करीत असतात. टी ही, कार
घे यासाठी, सु ीत वासाला जा यासाठी लागणा या पैशाची तरतदू हावी यासाठी ही बचत
असते. यांना रोखीने खरे दी करावयाची असते. े िडट काड, डे िबटकाड याची यांना भीती
वाटते. बँक खा यात पैसे असले क यांना सुरि त वाटते.
स या या आिथक वातावरणात बचतीवर फार चांगला परतावा िमळत नाही, यावर कर आहे .
चलन फुगवट्याम ये िकंमत घसरते आहे . असे असन
ू ही यांना कोणताही धोका नको असतो.
अमे रक डॉलरची सन १९५० मधील िकंमत आता ९०% ने कमी झाली आिण आता ती सात याने
इतक घसरत आहे , क िमळणा या वािषक याजानेही ती भ न येत नाही हे यां या यानात येत
नाही.
यांची आयु यभराची िवमा पॉलीसी असते. यांना सुरि तता आवडते.
या गटातील मंडळी यांचा मौ यवान वेळ वाया घालवतात. या वेळात ते िकरकोळ र कम
िमळिवतात. वतमानप ातली का णे काढून सुलभ बचतीचे माग शोधतात.
िकरकोळ र कम वाचवत बस यापे ा तो वेळ यांनी गुंतवणक
ू कशी करावी हे िशक यात
घालवायला हवा होता. जॉन टपलटन फंडाम ये १९५४ म ये १०,००० डॉलर गुंतिवले असाते, तर
याची िकंमत १९९४ म ये २४ लाख डॉलर झाली असती. जॉज सोरोज वांटम फंडाम ये १९६९
म ये १०,००० डॉलर ठे वले असते, तर याचे १९९४ म ये २२१ लाख डॉलर झाले असते. परं तु हे न
करता भीतीपोटी, सुरि तता हवी हणन
ू यांनी बँकेत कमी दरा या बचत खा यात पैसे ठे वले.
अशा य या त डी ‘पेनी से ड इज अ पेनी अन्ड’ िकंवा ‘मुलांसाठी ही बचत आहे ’ अशी
वा ये असतात. या मंडळ या मनात एक मोठी असुरि ततेची भावना असते हे स य आहे . यांचे
मन चंचल असते. कोणासाठी बचत करतोय याची नावे ते बदलत असतात. पातळी .१ वरील
गुंतवणक
अशी यांची वागणक
ू दारां या बरोबर िव
ू असते.
पैशाची बचत करणे हे शेतीयुगाम ये शोभन
ू िदसत होते. परं तु औ ोिगक युगात बचत हे
हशारीचे ल ण नाही. अमे रकेने सो यावर आधा रत चलनाचे त व सोडले. नोटा सोने
तारणािशवाय छाप या जाऊ लाग या. चलनवाढ झाली ते हा बचत क न फारसा फायदा झाला
नस याचेच यानात आले.
बचत क च नये असे न हे . आप या सहा मिहने ते एक वषा या खचाचे पैसे रोख पात
आप याकडे असावेत. यावरील बचत मा बँकेत ठे व यापे ा अिधक चांग या गंुतवणुक त
ठे व याचे अनेक माग आहे त. बाहे र १५% उ प न िमळत असताना ५% बँक खा यात िमळिवणे
हशारीचे नाही.
तु हाला जर गुंतवणुक चे तं िशकायचे नसेल, सतत आिथक सुरि तते या भीतीत राहायचे
असेल, तर मग गुंतवणुक पे ा बचतीचा पयाय ठीक हणावा लागेल. बँकेत एकदा पैसे ठे वले, क

मग फारसे बघावे लागत नाही. बँकांना ही मंडळीही आवडतात. का आवडू नयेत? तुम या १
डॉलर बचतीवर ते काही पटीत लोकांना कज देतात. तु हाला ५% याज देऊन कजदारांकडून
१५% याज िमळिवतात. आपण सारे च बँकर असायला हवे होते.
पातळी .२ वरील काही गुंतवणक
ू दार आपणास मािहती आहे त? (ऐि छक)

पातळी ३ - हशार गंत
ु वणूकदार
या गटात ३ कारचे गुंतवणक
ू दार आहे त. या पातळीवरील गुंतवणक
ू दारांना गुंतवणुक ची
गरज मािहती असते. ते कंपनी या िनव ृ ी योजनेत सहभागी असतात. काहीवेळा शेअस,
कजरोखे, यु युअल फंड, मयािदत भागीदारी यातही सहभागी होतात.
ै २/३ य
भरपरू
ान असलेली ही माणसे हशार असतात. म यमवग यांपक
यातील
असतात. परं तु गुंतवणुक म ये ते फार िशि त नसतात. गुंतवणक
ू उ ोगाम ये लागणारी
अ यावत मािहती यां याकडे नसते. कंप यांचे वािषक अहवाल ते विचतच वाचतात. ते कसे
वाचणार? आिथक प के वाच याचे यांना िश णच िदले गेले नाही. यां याम ये आिथक
सा रता नाही. ते ि पदवीधर असतील, डॉ टर, इंिजिनअर असतील, काहीजण अकाऊंटंटही
असतील. परं तु फारच थोडे गंुतवणुक तील फाय ा तोट्या या अ यासात वीण असतात.
याम ये तीन कारची मंडळी आहे त. सवजण िशि त, हषार आहे त. यांना चांगले उ प न
आहे . ते गुंतवणक
ू करतात. तरीही यां यात फरक आहे .
पातळी ३ अ - ‘मला ास देऊ नका’ हणणा या लोकांचा हा गट आहे . यांची अशी समजत
ू
असते क मला पैशा या गो ी कळत नाहीत; आिण कळणारही नाहीत. ते हणतात‘‘आकड्यांचे आिण माझे जमत नाही.’’
‘‘गुंतवणक
ू कशी काम करते हे मला कळत नाही.’’
‘‘मी फार य असतो.’’
‘‘यात कागदप े फार लागतात.’’
‘‘यात फार गुंतागुंत आहे .’’
‘‘गुंतवणुक त फार जोखीम असते.”
‘‘मी मा या पैशाचे िनणय यावसाियकांवर सोपिवतो.’’
‘‘यात फार दगदग आहे .’’
‘‘माझा नवरा आम या कुटुंबा या गुंतवणुक पाहतो.’’
ही मंडळी पैसे साठवतात. िनव ृ ी लाभ योजनेत ठे वतात. स लागाराला िवचारतात. तो
यांना िवक ीकरणाचे त व सांगतो. आिथक भिवत याचा िवचार मनातच ठे वतात. भरपरू काम
करतात िनव ृ ीनंतर या योजनेची तरतदू झाली यात समाधान मानतात.
सेवािनव ृ झा यावर आपली गुंतवणक
ू कशी झाली हे ते पाहतात.
पातळी .३ अ वरील गुंतवणक
ू दार आप याला मािहती आहे ? (ऐि छक)

पातळी ३ ब - दुस या कारातील माणसे ‘िनराश’ असतात. गुंतवणुक तन
ू फायदा कसा
नाही हे सांगणारी अनेक कारणे यां याकडे असतात. अशी माणसे जवळपास असणे धो याचे
असते. ती हषार वाटतात, अिधकारवाणीने बोलतात, यां या काय े ात यश वी असतात. परं तु
बुि म ेचा वापर कर याम ये ती फार घाबरतात. माणसाला ात असले या येक गुंतवणक
ू
े ाब ल ती आप याला कसे गो यात आणले हे सांगतात. शेअसब ल यांचे मत िवचारा. ही
गंुतवणक
ू िकती चुक ची याची वणने ऐकून तु ही भयभीत होऊन, शंका पद मनाने ितथन
ू
काढता पाय याल. ती नेहमी हणतात, ‘‘मी यां याकडून पवू शेअस घेतले. आता ते मा याकडे
पु हा यायचे सु ा नाहीत.’’
नाव वगळून ते ब याचवेळा हणतात‘‘मेरील िलंच िकंवा डीन िवरं र येथील एक ोकर एकदा...’’ यां यातील असुरि तता या
नावे वगळ या या प तीने लगेच यानात येते.
तरीही मढ्या माणे आंधळे पणाने ही िनराश मंडळी गुंतवणक
ू करतात. कामावर असताना ते
आिथक वतमानप े िकंवा वॉल ीट जनल वाचतात. चहा या सु ीत ते आप याला मािहती
असलेले इतरांना सांगतात. तांि क श द, आधुिनक गुंतवणुक तील चिलत श द यांचा वापर ते
बोलताना करतात. मोठ्या यवहाराब ल ते बोलतात. परं तु यात ते कधी भाग घेत नाहीत.
पिह या पानावर या बातमीत या शेअसकडे पाहतात. यां याब ल चांगला अहवाल असेल,
तर खरे दी करतात. व ृ प ात या बात यांव न ते खरे दी करतात. यामुळे या खरे दीस उशीर
झालेला असतो. दद गुंतवणक
ू दारांनी ते शेअस याची बातमी तयार हो यापवू च घेतलेले
असतात. िनराशावा ांना ते मािहती नसते.
जे हा वाईट बातमी येते ते हा ते टीका करतात. वर हणतात, ‘‘मला ते आधीच मािहती
होते.’’ यांना वाटते ते पधत आहे त. पण य ात ते बाजल
ू ा उभे राहन खेळ पाहत असतात. या
पधत उतरावे असे यांना वाटत असाते. परं तु मनातन
ू ते दुखावले जाऊ हणन
ू घाबरलेले
असतात. यांना पधतील आनंदापे ा सुरि तता मह वाची वाटत असते.
मानसशा
हणतात, ‘‘नैरा य हे भीती आिण अ ान यांचे िम ण आहे . यामुळे माणस
ू
अरे रावीकडे वळतो. अशी माणसे गंुतवणक
ू करताना उशीर करतात. बहसं य लोक जे शेअस
यायला येतील ितकडे , आता आपला िनणय यो य आहे याची खा ी पटलीय.’’ असा िवचार
क न मग ते येतात. सामािजक पुरावा िमळ याची ते वाट पाहतात. शेअसचे भाव उं चावर जातात
ते हा हे खरे दी करतात. शेअसचे भाव तळाशी येतात ते हा ते िवकतात. ते हा माकट
कोसळाय या बेतात असते. ‘उं चावर खरे दी, तळाशी िव ’ असे िश कामोतब यांनी केलेले
असते. ते दोलायमान ि थतीत राहतात. जे होईल अशी यांना भीती वाटत असते, ते होते. पु हा
पु हा होते.
तरबेज यापारी या नैरा यवा ांना ‘डु कर’ हणतात. ते जीवा या आकांताने ओरडतात व
नंतर क लखा यात जातात. ते उ च िकमतीस खरे दी करतात. कमी िकमतीस िवकतात. असे
का? याचे कारण हणजे ते वत:ला फार शहाणे समजतात. फार सावधानतेने वागू लागतात. ते
हषार असतात. परं तु िनणय घे यास घाबरतात. ‘जोखीम नको’ ही भावना असते. ते अिधक
अ यास करतात. अिधक हषार बनतात. अ यास वाढे ल तशी यांना अिधक जोखीम िदसू लागते.
मग खपू अ यास करतात. नैरा याने ासलेली सच
ू ना यांना इतक थांबिवते क फारच वेळ

झालेला असतो. भीतीने थरकाप झा यावर शेवटी ते बाजारात येतात. इतर डुकरां माणे येतात.
खाटीकखा यात जातात. आपण फार हषार आहोत असे दाखवत हे नैरा यवादी वत:ची ही चंड
भीती आजबू ाजू या लोकांम ये साथी माणे पसरिवतात ही फार घातक गो आहे . गुंतवणुक चा
िवषय िनघाला क ही मंडळी याम ये काय धोके आहे त हे सांगतील. पण चांगली गुंतवणक
ू कशी
करावी हे सांगणार नाहीत. शै िणक सं था, सरकारी कायालये, धािमक सं था, मा यमांम ये
काम करणारे यात ही नैरा यवादी मंडळी भरलेली आहे त. यांना आिथक संकटे, घोटाळे हे
ऐकायला फार आवडते. मग ते या बात या अ य पसरिव यास सु करतात. िनराशी माणस
ू
चुक चे काय आहे हे लगेच शोधन
ू काढतो. आिथक यशाब ल सांग यासारखे यां याकडे
विचतच काही असते. आपले अ ान व धैयाची कमतरता झाक यासाठी ते हा माग प करतात.
ीकम ये कु ा या अथाने ‘िसिनक’ हणजे नैरा यवादी हा श द वापरीत. जु याकाळी
ीकमधील काही मंडळी गुण व यश या याबाबत चम का रकपणे अपमानकारक श द वापरीत.
यांना ‘कु ा माणस
ू ’ असे संबोधत. पैशा या बाबतीतही अशी अनेक ‘कु ा माणसे’ आढळतात.
यात काहीजण िशि त व हशारही असतात. तुमची आिथक व ने उद् व त करणा या अशा
कु ा मानवांपासन
ू सावध रहा.
पैशा या जगात अ ामािणकपणा, फार शहाणपणा दाखिवणे, आ मिव ासाचा अभाव अस या
गो ी भर यात हे खरे आहे . पण हे दुगुण कोण या े ात नाहीत?
थोड्या पैशात, थोडी जोखीम प क न ीमंत होणे श य आहे . यासाठी तुमचे काम तु ही
करायला हवे. यासाठी तु ही मन उघडे ठे वायला हवे. या नैरा यवा ांपासन
ू दूर राहायला हवे.
तसेच आ मिव ास गमावयास व ृ करणा यांपासन
ू सावध राहायला हवे. आिथक े ात ही
माणसे धोकादायक आहे त.
तु हाला पातळी ३ ब मधील गुंतवणक
ू दार मािहती आहे त? (ऐि छक).

पातळी ३ सी - या पातळीवरील ितसरा कार हणजे-‘जुगारी’. यावसाियक, यापारी या
मंडळ नाही ‘डु कर’ हणन
ू संबोधतात. नैरा यवादी अितसावधपणा दाखवतात. तर ही जुगारी
मंडळी अनेकदा बेिफक र असतात. ते शेअर बाजार, गुंतवणक
ू बाजार पाहत असतानाच लास
वेगास ॅ पन
ू येथील जुगारही पाहतात. ते केवळ निशबावर अवलंबन
ू असते. स गट्या टाका आिण
ाथना करा.
या मंडळ कडे यापाराची त वे, िनयम नसतात. आपण कोणी मोठे आहोत असे ते वागतात.
ते िजंकेपयत वा हरे पयत बढाया मारत राहतात. यां याबाबतीत हर याचीच अिधक श यता
असते. ते गुंतवणुक तील गु गो ी िकंवा शुभकाळ या या शोधात असतात. ते सदैव नवे व
खळबळजनक असे गुंतवणुक चे माग शोधत असतात. दीघकालीन अ यासपण
ू , िव ापण
ू ,
मागाऐवजी ते ‘िट स’ िकंवा ‘शॉटकट्स’ शोधत असतात.
ते व तंच
ू े बाजार (कमॉडीटी), भागभांडवल (आय.पी.ओ.) वायु, तेल आिण मानवाला मािहती
असणा या सव गुंतवणक
ू त भाग घेत सुटतात. ते आधुिनक गुंतवणक
ू तं , माज स, पुट्स,
कॉ स, ऑ श स वापरतात. खेळाडू कोण आहे त हे मािहती क न न घेता ते या खेळात

उतरतात. या खेळाचे िनयम कोण करते हे ही यांना मािहती नसते.
या प ृ वीतलावरील हे सवात वाईट गुंतवणक
ू दार असतात. यांना जर िवचारले, ‘कसे काय
चाललेय?’ तर ते ‘थोडे फार बरे आहे ’ असे उ र देणार. य ात यांनी पैसे गमावलेले असतात.
खपू च घालिवलेले असतात. एकूण वेळेपैक ९०% वेळ हा हर यात गेलेला असतो. यां या
नुकसानीची ते चचा करीत नाहीत. सहा वषापवू यांनी इतरांना कसे हरिवले हे यां या यानात
असते. यांना वाटते ते यां या हशारीमुळे घडले. ते केवळ यां या निशबाने घडले हे ते
िवसरतात. ‘एक मोठे घबाड िमळणार’ या क पनेत ते राहतात. मग सारे सुरळीत होणार अशी
यांची भावना असते. समाज याला ‘सुधार यापलीकडे गेलेला जुगारी’ हणतात. पैशा या
गंुतवणुक या बाबतीत ते खपू आळशी असतात.
तु हाला पातळी ३ सी वरील गुंतवणक
ू दार मािहती आहे त? (ऐि छक)

पातळी ४ - दीघ मदु तीत गंत
ु िवणारे
गंुतवणुक चे मह व यांना मािहती असते. वत: या गुंतवणक
ू िनणयाम ये ते मशगुल झालेले
असतात. यां या आिथक येयापयत पोहोच यासाठी यांनी दीघकालीन योजना आखलेली
असते. गंुतवणक
याब लचे िश ण यांनी घेतलेले असते. ते वरचेवर गंुतवणक
ू कर यापवू
ू
करतात. करामधन
ू सवलत िमळणा या गुंतवणुक िनवडतात. आिथक स लागारांचा स ला
घेतात.
या कारातली मंडळी फार मोठी गंुतवणक
ू दार हणन
ू िस नसतात. जमीनजुमला, धंदा,
कमॉिडटीज िकंवा एखादी खळबळजनक गुंतवणक
ू याकडे ते वळ याची श यता कमीच.
स लागाराने सुचिवलेली दीघकालीन गुंतवणक
ू ते पसंत करतात.
तु ही दीघकालीन गुंतवणक
ू दार नस यास लवकर हा. यासाठी काय करायचे? एका जागी
बसा. योजना तयार करा. खिचक वभावाला आळा घाला. देणी व जबाबदा या कमी करा.
असणा या उ प नात खच भागवा. नंतर उ प न वाढवा. तुम या येयापयत पोहोच यासाठी
दरमहा िकती पैसे, िकती काळासाठी, काय याजदराने ठे वावे लागतील हे पहा. येय ठरिवताना,
वया या कोण या वषापयत काम करायचे, नंतर दरमहा िकती पैसे लागतील हे पहावे.
गुंतवणुक स लवकर सु वात करा. थोडी र कम वरचेवर यु युअल फंडात ठे वली तर
िनव ृ ीनंतरची तरतदू होऊ शकते.
या ट यावर साधेपणा राह ा. न या गुंतवणुक या आकषकतेकडे वळू नका. चांग या
शेअसम ये व यु युअल फंडात पैसे गुंतवा. लोज एं डेड यु युअल फंड कसा खरे दी करायचा ते
िशका. माकट या कलाबाहे र मु ाम जाऊ नका. िवमा संर ण िमळा यास या. हा िवमा पैसे
गंुतिव यासाठी नाही. चांग या यु युअल फंडानी चांगले उ प न िदले आहे . परं तु ल ात ठे वा ही
१००% सुरि त गुंतवणक
ू नाही. शेअसम ये काही कमतरता या असतातच.
मोठे घबाड िमळ याची वाट पाह नका. छोट्या यवहारात भाग या. मी काही डॉलरम येच
सु वात केली. चक
ू बरोबर याची फार काळजी क नका. सु वात करा. पैसे गंुतव यास
सु वात के यावर तु हाला बरे च कळायला लागेल. वरे ने शहाणपण िशकिव याची मता

पैशाम ये आहे . भीती आिण टाळाटाळ तु हाला मागे टाकते. मोठा यवहार हा पुढेही करता येईल.
परं तु मोठा यवहार येईपयत थांब यास, मध या काळात याचे िश ण घेतले नाही आिण वेळ
वाया गेला तर ते फार मोठे नुकसान असेल. ल ात ठे वा. लहान सु वात मोठा यवहारही
िमळवन
ू देते. फ आधी सु करा.
आजच सु करा. थांबू नका. खच कमी करा. यु युअल फंडात गुंतवणक
ू करा. आप या
ि यजनांबरोबर बसा. योजना आखा. आिथक स लागाराला बोलवा. वाचनालयात जा. आिथक
िनयोजनाब ल वाचा. मिह याला थोडी थोडी र कम बाजल
ू ा काढा. यासाठी जा त काळ िवचार
करीत रािहलात तर तु ही ‘वेळ’ ही िकंमती संप ी वाया घालिव यासारखे होईल.
एक ल णीय बाब आहे . अमे रकेतील बहसं य ल ाधीश हे या ४ मांका या पातळीवरील
आहे त. बहसं य अमे रकन ल ाधीश हे फोड टॉरस गाडी चालिवतात, कंपनीचे मालक असतात,
यां या उ प नाम ये यांचे खच भागिवतात. दीघकालीन गुंतवणक
ू , योजना आखणे, गुंतवणक
ू
कशी करावी याब ल ते अ यास करतात. गुंतवणुक या बाबतीत ते काहीही न या कारचे,
जोखमीचे करीत नाहीत. ते ढीि य असतात. यां या आिथक सवयी समतोल असतात. यामुळे
दीघकाळात ते यश वी आिण ीमंत होतात.
वैभवशाली, आिथक सुब ापण
ू भरपरू जीवन जगायचे असेल तर पातळी ४ वर असणे
आव यक आहे . यांना जोखीम नकोय यांनी यांची नोकरी यवसाय, धंदा याकडे ल क ीत
करावे. गुंतवणुक या िवषयावर फार वेळ देऊ नये. आिथक योजना आखणा यांचा स ला यावा.
दीघकालीन गुंतवणक
ू कशी करावी व यो य मागावर कसे राहावे हे ते सांगतील.
या गुंतवणक
ू दारांना धीर असतो. ते वेळेचा सदुपयोग करतात. लवकर गुंतवणुक स सु वात
क न िनयिमतपणाही पाळला, तर कालांतराने तुम याकडे मोठी संप ी जमा झालेली असेल.
सु वात कर यास िवलंब झाला, वया या ४५ नंतर सु वात झाली, तर या पातळीवर येणे अवघड.
तु हाला पातळी ४ वरील गंुतवणक
ू दार मािहती आहे त? (ऐि छक)

पातळी ५ - अ याधिु नक गंत
ु वणूकदार
जोखमीची, जबरद त गुंतवणक
ू करणे यां या आवा यात असते. ते कसे? यांना पैशा या
चांग या सवयी असतात. यां याकडे भरपरू पैसा असतो. यांना गुंतवणक
ू कर याची सवय
आिण आवड असते. यांना हे े नवे नसते. यांचे इथे ल कि त झालेले असते. ते िवभागलेले
नसते. ते सात याने यश िमळिवतात असे िदसते. जे हा नुकसान आले ते हा यातन
ू ते शहाणपण
िशकले. चुकांपासन
ू व या सुधार यामुळे ान ा होते.
हे गुंतवणक
ू दार ‘िकरकोळ’ माणापे ा मोठ्या गुंतवणुक कडे वळतात. वत:साठी ते मोठे
यवहार िनमाण करतात. पातळी ६ वरील गंुतवणक
ू दार यां या मोठ्या यवहारात लागणारी
गुंतवणक
ू अशा आधुिनक मंडळीकडून घेतात.
अ याधुिनक गुंतवणक
ू दार कसे ओळखायचे? यांचा आिथक पाया भ कम असतो.
यवसाय, धंदा, िनव ृ ी िनधी, पवू ापार पैसा यातन
ू ते पारं प रक गंुतवणक
ू करतात. कज आिण
वत:चे पैसे यातील माण यो य ठे व यावर यांचे िनयं ण असते. खचापे ा यांचे उ प न

अिधक असते. यांना गुंतवणुक या जगातील अ यावत मािहती असते. ते मन उघडे ठे वतात.
िनराशावादी नसतात. जाग क असतात.
एकूण भांडवलापैक २०% भांडवल ते स ेबाजी गुंतवणुक वर लावतात. यांची ब याचवेळा
सु वात लहान असते. छोट्या गुंतवणक
ू तन
ू ते िशकायला लागतात. शेअस, रअल इ टेट,
जमीनजुमला, ज ी ह कांची खरे दी इ. बाबत ते मािहती घेतात. यांचे यात नुकसान झाले, तरी
जा तीत जा त २०% भांडवल जाणार. यामुळे यांचे फार नुकसान होत नाही. खा यािप याची,
राह याची अडचण होणार नाही. नुकसान हे ही िश ण देते याचा यांना अथ मािहती असतो.
यापासन
ू ते धडा घेतात. पु हा या कामाला लागतात. अिधक िशकतात. यशा या ि येचा
भिव यकाळ हा एक भाग आहे हे ते जाणतात. तोटा यांना नको असतो. परं तु ते तोट्याला भीत
नाहीत. तोट्यामुळे ते अिधक काम कर याची ेरणा घेतात. िशकतात. भाविनक गुहेत जा यापे ा
त ांशी चचा करतात.
आधुिनक गुंतवणक
ू दार वत: नवी े े शोधन
ू काढतात. यातन
ू ते २५% िकंवा अमयािदत
असा नफा कमिवतात. यां याजवळ पैसा असतो. त , हशार स लागारांचा गट हाताशी असतो.
पवू ितहास िव सनीय असतो. यामुळेच यांना आधुिनक हणतात.
वत:चे यवहार या पातळीवरील गुंतवणक
ू दार वत:च हाताळतात. ते यांचा एक पणे
िवचार करतात. संगणक घेताना काहीजण िकरकोळीने िवकणा या दुकानातन
ू सरळ घेऊन
टाकतात. काहीजण संगणकाचे सुटे भाग आणन
ू ते जोडतात. पातळी ५ वरील गुंतवणक
ू दार
यां या गुंतवणुक जोडतात. िविवध भाग एक आणतात.
आिथक वेळ वाईट असताना िकंवा माकटची ि थती खराब असताना या गुंतवणक
ू दारांना
चांग या संधी ा होतात. बाक चे बाजारातन
ू बाहे र पड याची वेळ येते ते हा हे आत येत
असतात. बाहे र के हा पडायचे हे यांना साधारणत: मािहती असते. यावेळी आत ये यापे ा बाहे र
पड याची णाली मह वाची असते.
गुंतवणुक ब लची यांची त वे व िनयम याबाबत यां या मनात सं म नसतो. यांचे
ाधा य जमीनजुमला, वचनिच ् या, िदवाळखोरीतले यवसाय, नवे शेअस असे असू शकते.
सामा यांपे ा ते अिधक जोखीम प करतात. यां यापुढे िनि त येय आिण योजना असते. ते
रोज अ यास करतात. ते वतमानप , मािसके, आिथक िवषयाला वािहलेले अंक वाचतात.
गुंतवणक
ू िवषयातील प रसंवादास जातात. वत: या गुंतवणुक या यव थापनाम ये भाग
घेतात. यांना पैसा चांगला कळलेला असतो. पैशाला आप यासाठी कामाला कसे लावायचे हे
यांना मािहती असते. गुंतवणुक पे ाही नवी संप ी तयार कर यावर यांचा भर असतो.
िमळालेला नफा ते पु हा गुंतिवतात. यामुळे यांची संप ी वाढते. जादा उ प न व कमी कर
लागणा या संप ीचा पाया रचणे याला ते मह व देतात. याब लची मािहती ते मुलांना, घरातील
मंडळ ना वरचेवर सांगतात. यामुळे कंप या, ट, भागीदारी कंप या अशा यव थेतन
ू यां या
कुटुंबाचे भिवत य िपढ्यान्िपढ्या घडत राहते. यांची वत:ची संप ी कमी असते. करापासन
ू
वाच यासाठी ते तसे करतात. ग रबी न कर यासाठी ीमंतांना लुटणारे काहीजण असतात.
यां यापासन
ू ही बचाव हो यासाठी ते वत: या नावावर कमी संप ी ठे वतात. परं तु कंप यातील
संप ी व यवहारावर यांचेच िनयं ण असते. यां या संप ी कायदेशीर घटकाम ये असतात व
यावर यांचे िनयं ण असते.

संचालक मंडळ यां या संप ीचे यव थापन करीत असते. ते स ला घेतात. िशकत असतात.
या संचालक मंडळाम ये काही बँकस, िहशोबनीस, ोकस, वक ल असतात. ते यावसाियक
स ला देतात. संप ी कशी वाढवावी, ितचे जतन कसे करावे, ितचे संर ण कुटुंबीय, िम ,
सरकार यांचेपासन
ू कसे करावे हे ते सांगतात. या पातळीवरील गुंतवणक
ू दार यां या
म ृ यन
ू ंतरही यां या संप ीचे िनयं ण करतात. यांना ‘पैशाचे िशलेदार’ हणतात. यांनी
िनमाण केले या पैशाचे भिवत य ते यां या म ृ यन
ू ंतरही ठरिवत असतात.
पातळी ५ वरील गुंतवणक
ू दारांची नावे मािहती आहे त? (ऐि छक)

पातळी

. ६ भांडवलदार

गंुतवणुक तील ही सव कृ
पातळी फार थोडे गाठतात. अमे रकेत ख या अथाने
भांडवलदार असे एक ट याहनही कमी आहे त. ते उ कृ ‘बी’ असतात. तसेच हशार ‘आय’ही
असतात. यामुळे यवसाय आिण गुंतवणुक या संधी ते एकाच वेळी िनमाण करतात.
लोकांचा पैसा, यांची बुि म ा, यांचा वेळ यांचा सुरेख मेळ बसवन
ू यातन
ू ते अिधक पैसा
िनमाण करतात. ते ब याचदा ‘मू हस अॅ ड शेकस’ सू े हलिवणारे असतात. यां यामुळे
अमे रका व अ य मोठी रा े आिथक स ा बनतात. केनेडी, रॉकफेलर, फोड, जे पॉल गे ीज, रॉस
पेरोट्स यासारखी ही माणसे असतात. देशा या गतीसाठी रोजगार िनिमती, यवसाय उभारणी,
उ पादन अशा गो ी भांडवलदारांकडून होत असतात.
पातळी ५ वरील गंुतवणक
ू दार यां या पैशातन
ू यां या यवसायासाठी गंुतवणक
ू करीत
असतात. खरे भांडवलदार लोकांचा पैसा व बुि म ा वाप न यां यासाठी व इतरांसाठी
गुंतवणक
ू िनमाण करतात. ख या भांडवलदारांना पैसा िमळिव यासाठी पैसा लागत नाही.
लोकांचा पैसा आिण वेळ कसा वापरायचा याचे यांना ान असते. पातळी ६ वरची मंडळी अशा
गुंतवणुक तयार करतात, या अ य लोक खरे दी करतात.
ब याचवेळा ते इतरांना ीमंत करतात. नवे रोजगार िनमाण करतात. नवीन काही घडवत
असतात. चांग या आिथक काळात यांचे काय चांगले चालते. वाईट काळात ते अिधकच ीमंत
होतात. आिथक संकट हणजे न या संधी हे समीकरण यांना मािहती असते. सवसामा य
जनतेचे ल जा यापवू च ते नवा क प, उ पादन, कंपनी, न या देशात पदापण यात गुंतलेले
असतात. वतमानप ात जे हा तु ही वाचता क अमुक एक देश ासात आहे , यु होणार, मोठी
हानी होणार ते हा खा ी बाळगा क खरा भांडवलदार आता ितथे जाणार. कदािचत तो आधीच
ितथे पोहोचलाही असेल. जे हा लोक हणतात, ‘‘या देशातन
ू बाहे र पडा. या देशातील उ ोग
अडचणीत आहे त. येथे राहणे फार धो याचे आहे ’’ या वेळी खरा भांडवलदार ितकडे चाललेला
असतो.
परतावा हा १००% व अिधक असा अपेि त असतो. याचे कारण हणजे यांना जोखीम
यव थापन मािहती असते. पैसे नसताना ते कसे कसे कमवायचे याचे तं यांना अवगत झालेले
असते. पैसा ही व तू नाही. ती यां या डो यातन
ू िनमाण झालेली क पना आहे हे मािहती
अस याने, यांना हे सा य होते. बाक या लोकां माणे यवसाय चालेल ना ही भीती यां या

मनातही असतेच. परं तु या भीतीचे पांतर मन उ ेिजत कर यात होते. भीतीचे पांतर न या
ानात आिण संप ीत होते. आयु यातील हा खेळ पैशापासन
ू पैसा िनमाण करतो. इतर
कोण याही खेळापे ा यांना पैशाचा हा खेळ आवडतो; गो फ, बागकाम, िफरणे यापे ाही पैशाचा
खेळ पसंत पडतो. पैसे िजंकत असो वा हरत असो, ते हणतात, ‘‘मी या खेळावर ेम करतो.’’
यामुळेच ते भांडवलदार होतात.
पातळी .५ वरील गंुतवणक
ू दारां माणे या पातळीवरचेही गंुतवणक
ू दार हे ‘पैशाचे सरदार’
असतात. या पातळीवरील मंडळी िम , कुटुंब, चच, िश णसं था यां या बाबतीत उदार असतात.
मोठमोठ्या िश णसं था यांनी सु के या यांची नावे पहा- िशकागो िव ापीठ िनिमतीम ये
रॉकफेलरचा सहभाग होता. हावड िव ापीठावर जे.पी. मॉगन यांचा भाव होता. वंडर िब ट,
डयुक, टॅनफोड यां या नावानेही सं था उ या रािह या आहे त. केवळ उ ोग जगतात न हे , तर
िश ण े ातही यांचे नाव झाले आहे .
स या जॉन टपलटन उदारपणे धम आिण अ या म कायासाठी मदत करीत आहे त. जॉज
सोरोस ल ावधी डॉलस िविवध समाजोपयोगी कायासाठी देत आहे त. युनायटेड नेश सना
कृत तापवू क साहा य करणारे फोड फाऊंडे शन, गेटी फाऊंडे शन, टेड टनर हे ही ल ात घेतले
पािहजेत.
बुि मान िनराशावादी, िश ण े ातील टीकाकार, सरकार, चच,
सारमा यमे
भांडवलदारािव
टीका करीत असले तरीही उ ोग े ातील क ान या भिू मकेिशवाय यांचे
अ य े ातील योगदान जाणले पािहजे. जग अिधक चांगले बनिव यासाठी आप याला अिधक
भांडवलदारांची गरज आहे .
पण य ात भांडवलदारांपे ा िनराशावादी अिधक सं येने आहे त. िनराशावादी जादा
बडबड करतात. ल ावधी लोकांना घाबरवन
ू सोडतात. वातं यापे ा सुरि तता मह वाची असे
मानतात. माझा िम िकथ हणतो, ‘‘या िनराशावा ाचा कधी पुतळा उभारलाय, िकंवा या या
नावाने िव ापीठ उभारलेय असे मी कधीही पािहले नाही.’’
तुम या मािहतीतील पातळी ६ वरील गुंतवणक
ू दार सांगा (ऐि छक).

पढ
ु ील भाग वाच यापूव
कॅश लो चौकोनां या प ीकरणाचा भाग येथे पण
ू झाला. या शेवट या करणात आपण
‘आय’ चौकोनाचा िवचार केला. आपण पुढे जा यापवू येथे एक
िवचारतो १. तु ही कोण या पातळीवरचे गुंतवणक
ू दार आहात? _________________________
तु हाला खरोखरच वरे ने धनवान हायचे असेल, तर सात पात या पु हा पु हा वाचा. मी
जे हा या पात या वाचतो ते हा मी सव पात यांवर थोडा थोडा अस याचे आढळते.
मा यातील शि थाने मी ओळखतोच, पण वभावातील दोषही यानात येतात. धनवान
हो यासाठी शि थाने अिधक शि मान केली पािहजेत. कमतरता कमी के या पािहजेत.
यासाठी मा यात कमतरता नस याचे नाटक कर यापे ा या ओळख या पािहजेत.
आप यात सवात अिधक चांगले काय आहे हे पाहा. मी आयु यभर पातळी ६ वरील

भांडवलदार हो याचे व ने पािहले होते. जे हा मा या ीमंत विडलांनी शेअस खरे दी करणारा
आिण रे सवर पैसे लावणारा यातील फरक समजावन
ू सांिगतला, ते हाच मी पातळी ६ वर यायचे
ठरिवले होते. परं तु मा यातील कमतरतेने मला मागे ओढले. जरी आज मी पातळी ६ वर असलो
तरीही मा यात सुधारणा हो यासाठी मी ७ पात या वरचेवर वाचतो.
पातळी ३ पासन
ू मा यात या कमतरता मला िदसू लाग या. खपू दबाव िनमाण झाले क
या जा तच जाणवू लागाय या. मा यातला जुगारी ठीक होता. पण तो फार चांगला न हता.
माझी बायको, िम यांचे मागदशन आिण िश ण यामुळे मी मा यात या कमतरता कमी क
लागलो. शि थान अिधक बलवान कर याचा य न सु केला. पातळी ६ वरील माझी
प रणामकारकता वाढली.
तुम यासाठी हा पाहा आणखी एक
२. भिव यात कोण या पातळीवरील गुंतवणक
ू दार हावे असे तु हाला वाटते?
१. माणेच जर तुमचे उ र

२च आले तर तु ही िजथे असायला हवे होते ितथेच

आहात.
गुंतवणुक या बाबतीत तु ही िजथे आहात यात आनंदी असाल, तर पुढील भाग वाच याची
गरज नाही. उदा. तु ही पातळी ४ वरचे भ कम गुंतवणक
ू दार आहात आिण पातळी ५ िकंवा ६
कडे जा याची तुमची इ छा नाही, मग पुढे वाचू नका. आहे यात सुख मानावे हा जीवनातला
एक आनंदाचा भाग आहे .
अिभनंदन.

सावधानतेचा इशारा.
याला पातळी ५ आिण ६ वरील गुंतवणक
ू दार हायचे आहे , याला पातळी ४ वरील
गुंतवणक
ू दार थम हायला हवे. तेथील कौश ये ा न करता पातळी ५ िकंवा ६ कडे
जा याचा य न क नका. तसे करणे हणजे पातळी ३ वरील गुंतवणक
ू दार होणे होय...
जुगारी!

तु हाला आिथक वातं याकडे वाटचाल करावयाची असेल, यासाठी तु हाला आिथक िवषय
जाणन
ू यायचा असेल, तर मा पुढे वाचन चालू ठे वा. ‘बी’ आिण ‘आय’ चौकोनाची वैिश ् ये
सांगणारी पुढील करणे आहे त. कमी जोखीम घेऊन सहजपणे डा या चौकोनाकडून उज या
बाजू या चौकोनाकडे कसे जायचे ते येथे िशकिवले जाईल.
पुढील भाग सु कर यापवू मी एक शेवटचा
िवचारतो मी आिण िकम, घर नसले या य
१० वषात दशल डॉलसचे मालक झालो. आ ही
कोण या पायरीवरील गंुतवणक
ू दार अस?ू याचे उ र पुढील करणात िमळे ल. आिथक
वातं याकडे जाणा या मा या वासातील काही अनुभव मी तु हाला सांगणार आहे .

६

तम
ु या डो याने तु ही पैसे पाह शकत नाही
सन १९७४ म ये माझी पिहली गुंतवणक
ू हणन
ू मी वाईक क जवळ एक छोटे घर घेतले. साधारण
इमारतीत दोन बेड म आिण एक बाथ मचा तो लॅट होता. िकंमत ५६,००० डॉलर होती. लॅट
भाड्याने सहज जणार होता.
मी मा या ीमंत विडलां या कायालयात गेलो. माझा लॅटचा यवहार यांना सांगायला मी
आतरू झालो होतो. कागदप पाहन एक िमिनटात ते हणाले,
‘‘मिह याला िकती पैसे गमावणार आहे स?’’
‘‘ मिह याला अंदाजे १०० डॉलर.’’, मी उ र िदले.
‘‘मख
ू पणा क नकोस.’’, ीमंत वडील हणाले, ‘‘मी गिणत केलेले नाही. पण
कागदप ाव न मी सांगतो क तू यापे ाही जादा खचणार आहे स. यािशवाय एक गो आहे . या
जगात नुकसान होणा या िवभागात पैसे गुंतवायला कोण तयार होईल?’’
‘‘ठीक आहे . कारखाना नीट चाललाय. हा यवहार चांगला झाला असे मला वाटले. थोडी
दु ती आिण रं गकाम के यावर जागा नवी वाटेल.’’ मी हणालो.
‘‘जाणन
ू बुजन
ू पैसे गमिव याचे हे समथन होऊ शकत नाही’’, हसत हसत ीमंत वडील
हणाले.
‘‘दरमहा पैसे जातील याची काळजी क नका असे माझे इ टेट एजंट हणाले. काही
िदवसात या मालम ेची िकंमत दु पट होईल. िशवाय नुकसानीवर सरकारकडून कराचा लाभ
आहे च. हा यवहार मी केला नाही, तर दुसरा कोणी तो करे ल याचीही भीती होतीच.’’
ीमंत वडील उभे रािहले. कायालयाचा दरवाजा बंद केला. यांनी हे करताच मला समजले,
क आता ते मला चांगलेच समजिवणार आहे त. याबरोबर काही नवा धडा देणार. हा माझा या
पवू चा अनुभव होता. असेच मी यां याकडून धडे घेतले होते.
‘‘तू दरमहा िकती पैसे घालिवतोस?’’ ीमंत विडलांनी पु हा िवचारले.
‘‘दरमहा सुमारे १०० डॉलर’’ मी थोडे िनराशे या सुरात सांिगतले.
ीमंत विडलांनी डोके हलिवले. ते कागदप े चाळू लागले. धडा सु होत होता. या िदवशी
मी पैसा आिण गंुतवणक
ू यातील जे काही िशकलो, ते गे या २७ वषात मला मािहती न हते. मी
उ साह दाखवन
ू मालम ेत गुंतवणक
ू केली हे पाहन ीमंत विडलांनी आनंद य केला. परं तु
मी काही गंभीर चुका के या हो या. यामुळे आिथक िवनाश झाला असला, तरीही मी या
गुंतवणक
ू तन
ू जो धडा िशकलो, यातन
ू पुढे मी ल ावधी डॉलर िमळवू शकलो.
तम
ु या मनाने तु ही पैसा पाह शकता.

ीमंत वडील हणत, ‘‘डो याने पाहता, ते तसे नसते. मालम ा ही मालम ाच असते.
कंपनीचा शेअर हा शेअरच असतो. तु ही या गो ी पाह शकता. परं तु तु ही जे पाह शकत नाही ते
मह वाचे असते. यवहारा या अटी, करार, बाजारि थती, यव थापन, जोखीम, पैशांची
उपल धता, कंपनीची यं णा, कर अशा हजारो गो वर गुंतवणुक चा िनणय अवलंबन
ू असतो.’’
ा या भिडमाराने यांनी करारा या िचंधड्या उडवायला सु वात केली.
‘‘एवढा जादा याजाचा दर का वीकारावा?’’, ‘‘गंुतवणक
ू पासन
ू िकती परतावा िमळे ल?’’,
‘‘दीघकालीन आिथक योजनेत ही गुंतवणक
ू कशी काय बसते?”, ‘‘मालम ा संघटनेने केले या
िकंमत चा इितहास पािहला का?’’, ‘‘ यव थापन खच याम ये धरलाय का?’’, ‘‘दु ती खचाचा
समावेश िकमतीत िकती ट के आहे ?’’, ‘‘ या भागात या र याम ये बदल होणार आहे .
वाहतुक त बदल होणार आहे . याची क पना आहे का?’’, ‘‘सारी वदळ या इमारतीपुढून जाणार
आहे .’’, ‘‘हा क प पुढे ढकलावा यासाठी या भागातील नाग रक य न करीत आहे त. हे तुला
मािहती आहे का?’’, ‘‘स या भाव वाढते आहे त असा बाजाराचा कल आहे . पण हे भाव का वाढत
आहे त याची तुला क पना आहे का? आिथक यवसायामुळे क फ हाव? हा चढा दर िकती
काळ राहील? जर ही जागा भाड्याने गेली नाही तर काय होईल? तशीच ती जागा िकती काळ
ठे वणार? पैसा जाऊनही हा यवहार चांगला आहे असे तु या डो यात कशामुळे आले? मला हे
सारे काळजीचे वाटते.’’
‘‘मला हा यवहार चांगला आहे असे वाटले.’’ मी पराभत
ू भावनेने हटले.
ीमंत वडील हसले. उभे रािहले. मा याशी ह तांदोलन केले आिण हणाले, ‘‘तू यवहार
केलास याचा मला आनंद आहे . बरे च लोक िवचार करतात, परं तु कृती करीत नाहीत. जो करील
या या हातन
ू च चुका होतील. आप या चुकांकडून आपण खपू काही िशकत असतो. ल ात ठे व.
जे फार मह वाचे असले ते आपण वगात िशकू शकत नाही. ते काम करताना, चुकताना आिण
या दु त करताना िशकतो. नंतर खरे शहाणपण येते.’’
मला जरा बरे वाटले. आता मी िशक या या मनि थतीत होतो.
“बहसं य लोक यां या डो याने ९५% गुंतवणक
ू करतात. फ ५% लोक यां या मनाने
गंुतिवतात.’’ ीमंत वडील सांगत होते. ‘‘लोक जमीनजुमला पाहन, शेअसचे नाव ऐकून,
डो याने जे पािहले यावर अवलंबन
ू , बरोबर यांनी सांिगतले हणन
ू खरे दी करतात.
यावहा रक, बौि क पातळीवर िवचार न करता भाविनक पातळीवर यवहार करतात. यामुळे
१० पैक ९ गुंतवणक
ू दार पैसे कमवू शकत नाहीत. ते याम ये पैसे घालवत नसले, तरी
कमिवतही नाहीत. नफा तोट्याची केवळ गोळाबेरीज होते. ते केवळ डोळे आिण भावनेने यवहार
करीत अस यामुळे हे घडते. ते मनाने िनणय घेत नाहीत. वरे ने ीमंत हावे यासाठी काहीजण
गुंतिवतात. गुंतवणक
ू दार बन याऐवजी ते व नात रममाण होणारे , जुगारी होतात. जग अशा
माणसांनी भरलेले आहे . आपण आता बसू या. हा नुकसानीतला यवहार केलास ते हापासन
ू चा
िवचार क या. तो यवहार यश वी कसा करायचा हे पाह या. तुझे डोळे जे पाह शकत नाहीत ते
मनाने कसे पाहायचे हे मी सांगतो.’’
वाईटाकडून चांग याकडे
दुसरे िदवशी सकाळी मी इ टेट एजंटकडे गेलो. करार र केला. पु हा नवीन कराराची

बोलणी केली. हे सारे आनंददायी न हते. परं तु यातन
ू मी खपू काही िशकलो.
तीन िदवसांनी पु हा ीमंत विडलांना भेटलो. पवू या कराराइतक च िकंमत न या करारात
ठरली होती. एजंटने भरपरू मेहनत घेतली होती. याला याचे पण
ू किमशन िमळाले. िकंमत जरी
तीच रािहली होती, तरी पैसे दे या या अटीत बरे च बदल झाले होते. याजदर, पैसे दे या या अटी,
पैसे देणे के हा सु करायचे यामधील बदलांमुळे आता नुकसानीऐवजी मी दरमहा ८० डॉलर
कमिवणार होतो. यव थापन खचाचा िवचार क नही हा नफा होत होता. बाजार कोसळला तर
भाडे कमी क नही मला नफा होणार होता. बाजार सुधारला तर मी भाडे वाढिवणार होतो.
ीमंत वडील हणाले, ‘‘मा या अंदाजाने तुझे दरमहा दीडशे डॉलर नुकसान होणार होते.
कदािचत थोडे अिधकच. तुझा पगार व खच याचा िवचार करता असे िकती यवहार तुला परवडले
असते?”
‘‘एखादाच’’ मी उ र िदले, ‘‘दरमहा दीडशे डॉलर देणे मा या कुवतीबाहे र होते. जर जुनाच
करार चालू ठे वला असता, तर दर मिह याला मला आिथक िववंचनेतन
ू जावे लागले असते. मला
अिधक काम क न पैसे िमळवावे लागले असते.’’
‘‘आता या सुधा रत करारामुळे ८० डॉलरची भर पड याने िकती करार क शकशील?’’
ीमंत विडलांनी िवचारलं.
‘‘िमळतील िततके करार मी क शकेन.’’ मी हसत हसत सांिगतले. ीमंत विडलांनी
होकाराथ मान हलिवली. ‘‘आता हवे तेवढे करार िमळव.’’
काही वषानी हवाईमधील जिमनी व घराचे भाव आकाशाला िभडले. मा या केवळ एका घराची
िकंमत वाढ याऐवजी सात घरां या िकंमती दु पट झा या हो या. आिथक बुि म ेची ही श
आहे .
तु ही ते क शकत नाही
मा या पिह या घरा या यवहारात मी मह वाची गो िशकलो. मी जे हा कराराबाबत नवा
ताव एजंटकडे घेऊन गेलो, ते हा तो हणाला, ‘‘तु ही ते क शकत नाही.’’ मला जे हवे होते
ते हो यासाठी मला समजत
ू घाल यास खपू वेळ लागला. येक संगातन
ू अनेक गो ी िशकता
येतात. जे हा एखादा हणतो, ‘तु हाला ते जमणार नाही’ ते हा याचे केवळ एक बोट
आप याकडे असते. तीन बोटे या याकडे असतात.
ीमंत विडलांनी मला िशकिवले, ‘‘तु ही ते क शकत नाही’’ याचा अथ ‘तु ही नाही’ असा
होत नाही. याचा अथ ‘ते तसे क शकत नाहीत’ असा होतो. िवमानाचा शोध लावणा या राईट
बंधंन
ू ा िक येक वषापवू लोक हणाले- ‘‘तु ही ते क शकत नाही.’’ नशीब यांनी लोकांचे
ऐकले नाही.
अ जावधी पये तु हाला शोधत आहेत
दररोज १.४ ि िलयन डॉलस प ृ वी दि णा घालत असतात.
कधी न हे इतका पैसा स या जगात उपल ध आहे . हा पैसा अ य व पात आहे . तो
इले ॉिनक व पात आहे . तो लोकांना डो याने िदसत नाही. बहसं य लोक अिधक

पगारासाठी धडपड करताना िदसतात. याचवेळी १४,००० लाख िव त
ु लहरी जगाम ये िवहार
करीत हा पैसा कोणाला हवाय हे िवचारत आहे त. आमची कोण काळजी घेऊन भरपरू वाढ करे ल
हे याचा शोध हा पैसा घेत असतो.
पैशाची कशी िनगा राखायची हे तु हाला समजले तर पैसा तुम याकडे फुलेल. पैसा
तुम याकडे या असे लोक तु हाला िवनवतील.
परं तु पैशाची काळजी कशी यायची हे तु हाला मािहती नसेल तर पैसा तुम यापासन
ू
दुरावेल. ीमंत विडलांची आिथक बुि म ेची या या यानात या. ‘‘तु ही पैसा िकती िमळिवता
यापे ा पैसा िकती िश लक टाकता, तो तुम यासाठी िकती काम करतो आिण िकती िपढ्या तो
जतन होतो हे मह वाचे आहे .’’
आंधळा नेतोय आंध याला
ीमंत वडील हणाले होते, ‘‘गुंतवणक
ू करणारी सरासरी ९५% माणसे डो याने आिण ५%
माणसे मनाने काम करतात. तु हाला ‘बी’ आिण ‘आय’ चौकोनात यश वी हायचे असेल, तर
िनणय घेताना ५% डोळयाने आिण ९५% मनाने या. मनाने पैसे पाहणा या माणसांकडे चंड
श असते.’’
आिथक स ला कोणाकडून यावा याब ल ते आ ही होते. आिथक ् या लोक मागे पडतात
याचे कारण हणजे, या बाबतीत स ला देणारे पैशाबाबत अंध असतात. तुम याकडे पैसा यावा
असे वाटत असेल, तर याची काळजी यायला िशका. तुम या डो यात आिथक िवषयाला
ाधा य नसेल, तर तो तुम या हातात येणार नाही. तो तुम या हातात राहणार नसेल, तर पैसा
आिण पैसेवाले लोक तुम यापासन
ू दूर जातील.
पैसा पाहायला तम
ु या मदूला िशकवा
यासाठी पिहली पायरी कोणती? उ र सोपे आहे . आिथक सा रता हे याचे उ र आहे .
भांडवलशाहीतील श द आिण आकडे ओळखायला िशका. हे जमले नाही, तर आपण परक य
भाषेत बोल याचा य न के या माणे होईल. येक चौकोनाची एक परक य भाषा आहे .
कॅश लो चौकोन पाहा-

येक चौकोन वेगळया देशासारखा आहे . ते सवजण सारखेच श द वापरत नाहीत.

तु हाला श द कळले नाहीत तर अंक कळणार नाहीत. जे हा डॉ टर पेशंटला हणतात, ‘‘तुमचे
िस टॉिलक १२० आहे . डाय टॉिलक ८० आहे .’’ ते चांगले क वाईट. यामुळे त येतीब ल काही
कळते का? उ र आहे , ‘नाही’. तरीही ही सु वात आहे .
मा या संप ीब ल हटले, ‘‘माझा टॉक पी/इ हा १२ आहे . अपाटमट कॅप रे ट हा १२ आहे .’’
हे मला मािहती हवे का? उ र आहे - ‘नको’ इथेही ही सु वात आहे . िनदान आपण सारखेच श द
आिण आकडे वाप . आिथक बुि म ेचा आधार असलेली आिथक सा रता यातच आहे .
डॉ टर हे ‘एस’ चौकोनातन
ू बोलत आहे त. दुसरा ‘आय’ चौकोनातील श द आिण अंक
वापरीत आहे त. हे परदेशी भाषे माणे झाले.
‘पैशासाठी पैसा लागतो’ हे िवधान मला पटत नाही. श द आिण आकडे यां या ानापासन
ू
पैसा िमळवायची मता ा होणे सु होते. ीमंत वडील नेहमी हणत, ‘‘ थम पैसा तुम या
मनात हवा मग तो हातात येतो.’’
खरी जोखीम ओळखा
खरी जोखीम ओळख यास िशकणे ही मदूने पैसा पाह यास िशक यातील दुसरी पायरी आहे .
जे हा मला लोक गुंतवणक
ू ही जोखमीची बाब आहे असे सांगतात, ते हा मी यांना सांगतो,
‘‘गुंतवणक
ू ही जोखीम नाही. अ ान ही खरी जोखीम आहे .’’
गुंतवणक
ू ही हवेत उड यासारखी आहे . उड्डाण क ात जाऊन हवाई उड्डाणाची मािहती
आिण अनुभव घेतलात, तर उड्डाण ही मजेची आिण उ साहवधक गो वाटेल. परं तु आपण
उड्डाण िश ण क ात कधीच गेला नसाल, तर उड्डाण हा िवषय तुम यासाठी नाही.
वाईट स ला हा धोकादायक असतो
ीमंत विडलांचे हणणे होते, ‘‘अिजबातच आिथक स ला नस यापे ा थोडाफार आिथक
स ला चांगला.’’ ते मोक या मनाचे होते. ते मदृ ू वभावाचे होते. लोकांचे हणणे ऐकून घेत. पण
शेवटी िनणय घेताना वत: या आिथक बुि म ेवर िव ास ठे वीत. ते हणत, ‘‘तु हाला काहीच
येत नसेल तर अिजबातच स ला न घे यापे ा थोडा स ला घेणे चांगलेच. परं तु चांगला स ला
आिण वाईट स ला यातील फरक तु हाला ओळखता आला पािहजे. न ओळखता येणे हे अिधक
धोकादायक आहे .’’
आिथक ि थती िबकट अस याचे मह वाचे कारण हणजे विडलांकडून मुलाला जो स ला
िमळाला यावर ते अवलंबन
ू रािहले. बरे च पालक आिथक ् या चांगले न हते. वाईट आिथक
स ला हा धोकादायक असतो. तो बहतेकवेळा घरातन
ू च िदला जातो. मुले उदाहरणापे ा श दातन
ू
अिधक िशकतात.
स लागार तम
ु याइतकेच हषार
ीमंत वडील हणाले, ‘‘तु ही आिथक ् या िशि त असाल, तर तु हाला त स लागार
अ याधुिनक असा स ला देतील. तु ही हशार नसाल, तर ते िततकासा उ च स ला देणार नाहीत.
तु ही आिथक ् या बेताचे असाल, तर ते कायदेशीर सुरि त आिथक माग तेवढे सांगतील.

तु ही जुनाट वळणाचे गुंतवणक
ू दार असाल, तर ते कमी जोखमीचे, कमी उ प नाचे माग
सांगतील. िविवध कारात गुंतवणक
ू कर याची ते िशफारस करतील. तु हाला िशकवायला
थोड्याच स लागारांकडे वेळ असतो. यांचा वेळ हा पैसा असतो. यासाठी तु ही आिथक िवषयाचा
अ यास कर याचा िन य करा. पैशाचे यव थापन करा. मग स लागार तु हाला यो य ते
मागदशन करील.’’
बँकर तु हाला खोटे सांगत नाहीत ना?
ीमंत विडलांनी अनेक बँकस बरोबर यवहार केले. यां या आिथक गटातले ते मह वाचे
घटक होते. ते बँकरना जवळचे िम मानीत व यां याब ल आदर य करीत. तरीही ते
वत: या िहताकडे ल देत, कारण बँकर हा नेहमी या या िहताचे काय आहे ते पाहतो.
मा या १९७४ मधील गुंतवणुक या अनुभवाव न यांनी िवचारले, ‘‘बँकर जे हा तु हाला
सांगतो क घर ही तुमची संप ी आहे , ते हा ते खरे असते का?’’
आिथक सा रता ब याच जणांकडे नाही. यांना पैशाचा खेळही मािहती नाही. अशावेळी
िव ासू लोकांचा स ला यांनी यायला हवा. हा स लागार आिथक ् या सा र हवा. काहीजण
दुस या या िशफारशीवर गुंतवणक
ू करतात. वत: कोणताही िवचार करीत नाहीत. हे जोखमीचे
आहे .
ते खोटे सांगत नाहीत...
ते फ स य सांगत नाहीत
तुमचे घर ही संप ी आहे असे बँकर जे हा तु हाला सांगतो ते हा तो पण
ू खोटे सांगत नसतो.
तो फ पण
ू स य सांगत नाही. तुमचे घर ही संप ी असताना ती कोणाची आहे हे तो सांगत
नाही. तु ही तुमचे आिथकप क पािहले, तर तुम या यानात येईल, क घर तुमची संप ी नाही.
ती बँकेची संप ी आहे .
ीमंत विडलांनी यां या ‘ रच डॅड पुअर डॅड’ पु तकात सांिगतलेली संप ी आिण देणी यांची
सांिगतलेली या या आठवा,
“संप ी मा या िखशात पैसे घालत असते.
देणी मा या िखशातन
ू पैसे काढून घेतात.’’
चौकोना या डा या बाजू या लोकांना यातील फरक समजावन
ू यायचे कारण नाही. यां या
नोकरीत ते खषू असतात. यांचे सुरेख घर यांचेच आहे असे ते समजतात. याब ल यांना
अिभमान असतो. यावर यांचे िनयं ण आहे असे यांना वाटते.
या घराचे ह े ते भरत आहे त तोवर यां याकडून कोणीही ते िहरावन
ू घेऊ शकणार नाही.
याचे ह े ते भरत राहतात.
उज या बाजू या चौकोनातील लोकांना मा यातील फरक समजन
ू यायला हवा. आिथक
सा रता आिण आिथक बुि म ा असणे, हणजे पैशाचे संपण
ू िच समज याची मता असणे
होय. खरे आिथक ान असलेले लोक कज काढून घेतलेले घर संप ी समजत नाहीत. ती
जबाबदारी आहे याची यांना जाण असते. खरे हणजे बँके या ताळे बंदात ती संप ी असते.

अकाऊंट सी या त वा माणे दो ही बाजच
ू ी बेरीज जमायला हवी.

पण इथे ते कुठे जुळतेय? तुम या ताळे बंदात ते जमत नाही. बँकेचा ताळे बंद पाह या.

आता ते जुळते : आता अथ कळतो. ही ‘बी’ आिण ‘आय’ िहशोब प ती आहे . परं तु हे
अकाऊंट सी िशकवताना सांगत नाहीत. िहशोबात घराची िकंमत संप ी व कजाची र कम देणे
दाखवली जाते. दुसरी एक गो
यानात यायला हवी. घराची िकंमत हे केवळ मत आहे .
बाजारभावा माणे ते बदलू शकते. कजाची र कम मा िनि त असते. यावर बाजारभावाचा
प रणाम होत नाही. ‘बी’ आिण ‘आय’ मा घराची िकंमत ही संप ी धरत नाहीत. कारण ती पैसे
िनमाण करीत नाही.
तम
ु चे कज फेडले तर काय होईल?
‘‘घरकज फेड यावर घर संप ी होईल ना?’’ असे अनेकजण मला िवचारतात. यावर माझे
उ र असते, ‘‘बहतेकां या बाबतीत ‘नाही’ हे च उ र राहणार. ती अजन
ू ही जबाबदारी राहते.’’
मा या या उ राची अनेक कारणे आहे त. एक आहे , घराची दु ती आिण देखभाल यावर
होणार खच. संप ी ही गाडीसारखी असते. ती तुमची िवना कजाची वत:ची असली तरी ती
वापरायला खच येतोच. एकदा का पैशाचे वळण तुटले क मग तुटतच राहते. ब याचवेळा लोक

घरा या दु तीवर खच करीत राहतात. गाडीवर खच करीत राहतात. ‘बी’ आिण ‘आय’
चौकोनातील माणसे घर आिण गाडीतन
ू पैसे िमळवत असतील तर ते संप ी हणन
ू दाखवतात.
घरकज नसतानाही घर ही जबाबदारी होते. याचे मह वाचे कारण हणजे ते घर अजन
ू ही
तुमचे नसते. सरकार यावर कर आकारीत असते. हे कर न भर यास सरकार ते ता यात घेते.
मग खरे च घर कोणाचे हे यानात येते.
कर न भर यास सरकार िवलंिबत करावर १०% ते ५०% याज आकारते. एखा ाने कर न
भर यास व या याऐवजी दुस याने भरला, तर याला कर अिधक याज परत करावे लागते. ते न
भर यास तो कर भरणारा मालक होतो. असे िनयम काही देशात आहे त. पैसे परत करताना
बँके या ह यापवू घर कर र कम भरावी लागते. मी अशी कराची र कम भ न एक घर केवळ
३५०० डॉलरम ये िमळवले.
ख या संप ीची या या
पैसा पहायचा असेल तर तो केवळ डो याने न हे , तर मनाने पाहता आला पािहजे. मनाला
िशकवताना श द आिण आकडे यांचे खरे अथ यानात यायला हवेत.
संप ी आिण देणी यातील फरक यानात या. ‘गहाण’ हणजे मरे पयतचा केलेला करार हा
अथ यानी या. कज हणजे दंड होय.
‘ रअल इ टेट’ श दाचे मळ
ू आपण पाह या. स या लोकि य असलेली आिथक सेवा
‘डे र हे िट ह’ कशी सु झाली? ही सेवा आधुिनक आहे असे िक येकांना वाटते. पण ती सेवा
ाचीन काळापासन
ू आहे .
डे र हे िट हची सोपी या या हणजे, ‘जे दुस या कशापासन
ू तयार होते ते.’ उदा.
सं यापासन
ू तयार होतो तो सं याचा रस.
तसेच रअल इ टेट हणजे ‘खरी िकंमती संप ी’ असा माझा समज होता. हा श द पॅिनश
अस याचे मा या ीमंत विडलांकडून मला समजले. याचा अथ रॉयल. एल कॅिमनो रअल
हणजे रॉयल रोड. रअल इ टेट हणजे रॉयलची इ टेट.
सन १५०० या दर यान शेती युगाचे मह व कमी होऊन औ ोिगक युग सु झाले. जमीन
आिण शेती याव न स ा ओळखणे कमी झाले. जमीन सुधारणा कायदा यानात घेऊन
जमीनदारांना यां या
ीकोनात बदल करावा वाटले.
कुळांना जिमनीची मालक िमळाली. नंतर रॉय टीपासन
ू डे र हे िट ह तयार झाले.
सामा यजनांना जमीन यायला पैसे िमळावेत यासाठी जमीन मालक , गहाण यावर कर
लादले. कर आिण गहाण हे जिमनीमुळे तयार झाले. यामुळे ते डे र हे िट ह आहे त. तुमचा बँकर
गहाणाला डे र हे िट ह हणणार नाही. जिमनीला तारण एवढाच ते अथ सांगतील. श द वेगळे .
अथ तोच. पैसा हा जिमनीपासन
ू िमळत नाही. तो जिमनीपासन
ू िनमाण होणा या
डे र हे िट हपासन
ू िमळतो. हे यानात आ यावर धिनकांनी बँका काढ या. खपू यवसाय केला.
आज जिमनीला रअल इ टेट हणतात. यावर तु ही खच करता. परं तु ती जमीन तुमची नसते.
ती रॉयल लोकांची असते.
तम
ु चा याजाचा दर िकती... खरे च

ीमंत वडील याजा या बाबतीत खपू घासाघीस करीत. ते हणत, ‘‘बँकर जे हा याज दर
८% सांगते ते हा तो खरोखर ८% असतो का?’’ आकडे वाचायला नीट िशकलो तर यानात
येईल, तो तसा नसतो.
समजा तु ही १ लाख डॉलरला घर िवकत घेतले. २० हजार डॉलर लगेच िदलेत. ८० हजार
डॉलर हे ८% याजाने बँकेकडून ३० वष मुदतीने कजाने घेतले.
पिह या पाच वषात तु ही ३५, २२० डॉलर बँकेला देता. यातील ३१, २७६ डॉलर इतके
याज असते व ३९४४ डॉलर हे मु लापोटी भरता. ३० वष मुदतीने कज घेतले तर याज व मु ल
ध न एकूण २, ११, ३२३ डॉलर भरावे लागतात. यातन
ू कजाची र कम ८०,००० वजा के यास
एकूण याजाची र कम १, ३१, ३२३ डॉलर एवढी होते.
िशवाय या २, ११, ३२३ डॉलर रकमेम ये िमळकत कर, िवमा हे खच नाहीत.
गंमतीचा भाग हणजे १, ३१, ३२३ डॉलर याज हे ८% पे ा जा त वाटते. ३० वषात ते
१६०% होते. बँकर खोटे सांगतात असे नाही. ते सव स य सांगत नाहीत इतकेच. तु हाला
आकडे ख या अथाने वाचता येत नसतील तर हे तुम या यानात येणार नाही. घराम ये तु ही
आनंदाने राहता. बँकां या आकड्यांकडे तुमचे ल च जात नाही. पण बँकांना हे मािहती असते
क काही िदवसांनी तु ही मोठे घर घेणार आहात. सुटीत राहायला एक अजन
ू घर घेणार आहात.
यावरच यांचे चालते.
बँिकंग जगतातील सरासरी
येक कज सरासरीने ७ वषाचे असते. याचाच अथ सवसाधारणत: कजदार हा ७ वषानी
नवीन घर घेतो. याचाच अथ बँक ८० हजारडॉलर आिण ४३, २९१ डॉलर याज हे दर ७ वषानी
वसल
ू करते.
यामुळे याला ‘मॉटगेज’ हणतात. हा श द ‘मॉट र’ या च श दापासन
ू आला. याचा अथ
‘म ृ यपू यत राहणारा करार.’ लोक क करीत राहतात. जादा पैसे िमळवतात. नवी घरे घेतात.
सरकार कराम ये सवलत देऊन नवी घरे खरे दी कर यास व ृ करते. यामुळे सरकारला
अिधक िमळकत कर िमळतो. िवमा कंपनीला या घरा या िव याचा ह ा िमळतो.
टी ही लावला क नामवंत खेळाडू जािहरातीत ि मतहा य क न सांगतात, ‘‘ े िडट काड
या.’’ ‘‘ यावर या दे याचे कजात पांतर क न या’’ ‘‘हे कज गहृ कज के यास यावरील
याज करमु साठी वापरता येईल.’’ दशकांना हे बरे वाटते. घरावर कज काढून े िडट काडची
देणी भागिवतात. करात सवलत िमळव यामुळे आपण बुि मान आहोत असेही यांना वाटते.
काही िदवसांनी बाजारात जातात. नवा पोषाख, मुलाला सायकल हे खरे दी करतात. सु ीत
सहलीला जातात. यासाठी यांनी ि लन े िडट काड िमळवलेले असते.
भावना या िवचारांना मागे टाकत असतात. ि लन े िडट काड भावनावर आ ढ होऊन येत
असते.
तुमचे घर ही संप ी आहे असे बँकर हणतो ते हा तो खोटे सांगत नसतो. सरकार जे हा
घरकजावरील याजावर करात सटू देते, ते हा यांना कजदाराची काळजी असते असे नाही.
यांना यां या आिथक भिवत याची काळजी असते. तुमचे बँकर, िहशोबनीस, िश क हे जे हा
घर ही संप ी आहे हणतात ते हा ती कोणाची आहे हे तेवढे सांगत नाहीत.

बचत ही संप ी आहे का?
होय बचत ही संप ी आहे . ही चांगली गो आहे . परं तु, तु ही आिथकप के पाहा, मग संपण
ू
िच डो यापुढे येईल. बचत ही संप ी बाजस
ू िदसेल परं तु बँके या ताळे बंदात ती देयकाम ये
िदसेल.

हे च बँके या ताळे बंदात कसे िदसेल?

तुमची िश लक व बचत ही बँके या ताळे बंदात देणी हणन
ू का िदसतात? तुम या बचतीवर
यांना याज ावे लागते. ही बचत सुरि त ठे व यास यांना खच येत असतो.
या आकृ यांचे मह व यानात आले क पैशा या खेळातले मह व तुम या डो यापे ा मनाला
जा त िभडे ल.
बचतीवर कर सवलत का िमळत नाही?
तुम या एक ल ात आले असेल, तु ही कज काढून घर घेतले, तर करात सवलत आहे . परं तु
तु ही बचत केली तर करात सवलत नाही. हे असे का? याचा कधी तु ही िवचार केला आहे का?
मा याकडे याचे िनि त उ र नाही. परं तु मी अंदाजे सांगू शकतो. एक मह वाचे कारण
हणजे तुमची बचत हे बँकेसाठी देणे लागते. यांची देणी वाढवायला ते सरकारला कशाला

सांगतील?
यांना तम
ु या बचतीची गरज नाही
बँका असलेला पैसा दहापटीत मोठा क शकतात. यामुळे यांना तुम या बचतीची गरज
नाही. तु ही एक डॉलर बँकेत ठे वता ते हा बँक कायदेशीरपणे दहा डॉलरचं कज देऊ शकते.
म यवत बँकेने घातले या मयादा यानात घेता ही र कम २० डॉलरपयतही वाढिवता येते.
याचाच अथ तुमचा एक डॉलर हा एकदम १० िकंवा अिधक डॉलरचा होतो. ही जादू आहे . मा या
ीमंत विडलांनी मला हे सांिगतले ते हा या क पने या मी ेमातच पडलो. या वेळी मला वाटले
आपली बँक असावी. बँकर हो यासाठी शाळे त जा याची गरज नाही.
सवात कहर हणजे बँक तुम या या एका डॉलरला फ ५% याज देईल. बँक आप या
पैशावर काही याज देतेय हणन
थािपत
ू तु हाला सुरि त वाटेल. खातेदाराशी संबंध
कर यास हे बँकेला आव यक वाटते. तु ही बँकेत येत राहाल तर पुढे घरकज याल. तु ही कज
यावे असे यांना वाटते, याचे कारण ते तु हाला ९% िकंवा याहन अिधक याज १० डॉलरवर
आकारणार. नुकतेच मला एक े िडट काड िमळाले. याची जािहरात करताना ८.९% याज असे
सांिगतले होते. परं तु बारीक आिण कायदेशीर श दात जे िलिहले होते, यामुळे याचा प रणाम
२३% येत होता. मी या े िडट काडचे दोन तुकडे केले आिण यांना परत पाठवन
ू िदले.
तम
ु या ठेवी यांना िमळतातच
ठे वीवर कर सवलत न दे याचे कारण उघड आहे . पैसा कसा वाहतो हे पािहले, तर ठे व ही
बँकेकडे जाणारच हे यानात येईल. तुम या संप ी रका यात बचत असते. या बचतीतन
ू कजाचे
याज िदले जाते.

यामुळे यांना सरकारने बचतीवर कर सवलत देणे आव यक वाटत नाही. कजावरील

याजा या पाने तुमची बचत यां याकडे जात असतेच.
रा यकत यात फारशी ढवळाढवळ करीत नाहीत. बँका, िवमा कंप या, बांधकाम
यावसाियक इ. राजकार यांना बरीच मदत करीत असतात. राजकार यांना कुठे काय चालले
आहे हे चांगले मािहती असते.
या खेळाचे नाव
सन १९७४ म ये मा यािव
एक खेळ खेळला गे याने माझे ीमंत वडील रागावले होते.
मला या खेळाची क पना न हती. मी घर खरे दीत पैसे गंुतिवले होते. यात माझा तोटा होता.
परं तु असे भासिवले होते क माझा फायदा होता.
“तू खेळात भाग घेतलास याचाच मला आनंद आहे ’’ असं ीमंत वडील हणाले. ‘‘परं तु खरा
खेळ काय आहे हे तुला कोणी सांिगतले नाही, आिण तू या हरणा या संघात दाखल झालास.’’
ीमंत विडलांनी खेळाचे मह वाचे िनयम सांिगतले. भांडवला या खेळास नाव आहे , ‘‘कोण
कोणाचे देणे लागतो.’’
एकदा खेळ समजला क मग तु ही चांगले खेळाडू हाल. मग खेळात तु ही नुसतेच
गुरफटून जाणार नाही.
अिधक लोकांची देणी असणे, हणजे अिधक गरीब असणे.
ीमंत वडील हणाले, ‘‘अिधक लोकांची देणी असणे हणजे अिधक गरीब असणे आिण
अिधक लोकांकडून येणे असणे हणजे ीमंत असणे. हाच खरा खेळ.’’
मी माझे मन उघडे ठे व यासाठी खपू य न केले. मी शांत रािहलो. यांना बोलू िदले. ते
पवू ह दूिषत होऊन बोलत न हते. यांनी खेळ पािहलेला होता. ते हणाले,
‘‘आपण सारे दुस याचे काही देणे लागतो. परं तु ही देणी आवा याबाहे र गेली क
िनमाण
होतो. या जगातील गरीबांना या खेळात इतका मार खावा लागला क आता ते यात पु हा
खोलात जाणार नाहीत. हे च गरीब देशां या बाबतीत घडलेय. गरीब, कमकुवत, अ ानी लोकांना
जग लुबाडत असते. तु ही फार कजात अडकले असाल तर जग तुम याकडील सारे काही काढून
घेते... तुमचा वेळ, काम, घर, आयु य, आ मिव ास आिण ित ा. हा खेळ मी बनिवलेला
नसतो. याचे िनयमही मी केलेले नसतात. परं तु मला तो समजतो. मी तुला हा खेळ समजावन
ू
सांगेन. तुला यात भु व ा झा यावर काय करायचे ते तू ठरव.’’
पैसा हे कज आहे.
ीमंत वडील समजावन
ू सांगत होते. आपले चलन हे भांडवलाचे मा यम नसन
ू कजाचे
मा यम आहे . पवू सोने िकंवा चांदी साठ्यात ठे वन
ू तेवढे चलन वापरात काढले जाई. आता
करदा यां या येणा या पैशा या हमीवर नोटा चलनात येतात. अमे रकेतील करदाते काम करत
राहतील व कर भरतील याची खा ी उवरीत जगाला आहे . यामुळे जगाचा डॉलरवर िव ास आहे .
पैसा हा िव ासावर अवलंबन
ू आहे . हा िव ास संपला तर अथजगत प या या बंग या माणे
कोसळे ल. इितहासाम ये अशी अनेक उदाहरणे आहे त.

याबाबत जमन वेमारचे उदाहरण पाहा
दुस या महायु ापवू सरकारी माक या चलनाची िकंमत नग य झाली होती. ते हाची एक
गो सांगतात. एक बाई मा सने भरलेली चाकावरील बॅग घेऊन बाजारात पाव आणायला जाते.
ितचे ल नाही हे बघन
ू एकजण ती चाकावरची बॅग चोरतो आिण नंतर सारे माक र यात फेकून
देतो.
यामुळे स या पैशाला ‘कुचकामी’ हणतात. या पैशाला सोने िकंवा चांदी िमळत नाही.
जनतेचा सरकारवर जोपयत िव ास आहे , तोपयत चलनाला मा यता असते. याच पैशाचा दुसरा
अथ ‘सरकारी हकुम’ असाही आहे .
कज आिण िव ास या दोन गो वर जगातील अथकारण अवलंबन
ू आहे . जोपयत आपण
थोपवन
ू ध आिण बाक कोणी ओरड करीत नाही तोपयत सारे ठीक चालेल. ठीकचा अथ
मानिसक असुरि तता व भाविनक गो ीशी िनगडीत असतो.
तु हाला कोण देणे लागतो?
सन १९७४ म ये ५६,००० डॉलरचे घर घेताना ीमंत विडलांनी यवहाराची आखणी कशी
करावी हे िशकिवले.
ीमंत वडील हणाले, ‘‘कोण कोणाचे देणे आहे , हे या खेळाचे नाव आहे . कोणीतरी तु हाला
कजात ओढे ल. दहा िम ांसोबत जेवायला हॉटेलात जा यासारखे आहे . जेवणानंतर तु ही
टॉयलेटला जाऊन येता तर टेबलावर िबल असते. मा दहाही िम िनघन
ू गेलेले असतात. तु ही
खेळणार असाल तर थम खेळ िशका, याचे िनयम समजावन
ू या. या खेळाची भाषा बोला.
कोणाबरोबर खेळायचे आहे हे यानात या. हे जमले नाही, तर खेळ अंगलट ये याची श यता
अिधक.’’
हा फ

खेळ आहे.

सु वातीस ीमंत विडलांचे हणणे ऐकून मला राग आला. परं तु मी शांतपणाने ऐकून घेतले.
समजावन
ू घे याचा मन:पवू क य न केला. शेवटी यांनी मला समजेल अशा श दात सांिगतले,
‘‘तुला फुटबॉल खेळायला आवडते. खरे ना?’’ यांनी िवचारले.
मी मान हलवन
ू ‘‘खेळायला आवडते’’ हे सांिगतले.
‘‘पैसा हा माझा खेळ आहे .’’ ीमंत वडील हणाले. ‘‘मला हा पैशाचा खेळ आवडतो.’’
‘‘परं तु ब याच जणांना पैसा हा खेळ वाटत नाही.’’, मी हणालो.
‘‘बरोबर’’ ीमंत वडील हणाले, ‘‘ब याच जणांना जग यासाठी पैसा लागतो. ब याच
जणां या बाबतीत पैसा हा खेळ यांना जबरद तीने खेळावा लागतो. ते याचा ितर कार
करतात. दुदवाने असे होते, क आपण जसजसे अिधक शहरीकरणाकडे वळतो, तसतसे पैसा
आप या जीवनाचा अिवभा य घटक बनू लागतो.’’
ीमंत विडलांनी कॅश लो चौकोन काढून दाखवला.

हे टेिनस कोट िकंवा फुटबॉलचे मैदान आहे असे समजा. पैशाचा खेळ खेळायचा असेल तर
तु ही कोण या गटात जाणार? इ, एस, बी, आय या खेळा या कोट या कोण या बाजल
ू ा जाणार?
डा या क उज या?
मी उज या बाजस
ू जाणार अस याचे सांिगतले.
तु ही कज आिण जोखीम वीकारता, याचा परतावा िमळायला हवा.
‘‘छान!’’ ीमंत वडील हणाले. ‘‘ यासाठी तुला बाहे र जाऊन खेळायची गरज नाही.
एखादा िव
ितिनधी सांगेल क मिहना दीडशे डॉलर तीस वष भरणे चांगले आहे . यावर कर
सवलत िमळे ल. िशवाय घराची िकंमत वाढे ल. या िवचारधारे ने तु ही खेळून चालणार नाही. वरील
मत एखादेवेळी खरे ही ठरे ल. परं तु उज या बाजू या चौकोनातन
ू असे खेळून चालणार नाही.
डा या बाजू या चौकोनातील लोकांसाठी ही चांगली क पना आहे पण उज या बाजस
ू ाठी नाही.’’
मी थोडा हाद नच गेलो.
‘‘ याकडे मा या प तीने पहा’’ ीमंत वडील हणाले, ‘‘या लॅटसाठी तू ५६,००० डॉलर
भर यास तयार आहे स. यासाठी तू कज घेत आहे स. तू जोखीम प करलीस. मिहना येणा या
खचापे ा भाडे क कडून भाडे कमी िमळतेय याचा अथ या या राह याचा काही भार तू उचलत
आहे स. याला काही अथ आहे का?’’
मी नकाराथ मान हलवली.
‘‘माझी अशी खेळ याची प ती आहे .’’ ीमंत वडील हणाले, ‘‘इथन
ू पुढे जे हा तु ही कज
आिण जोखीम वीकाराल, ते हा याचा परतावा तु हाला िमळाला पािहजे.’’ मी डोके हलिवत ‘हो’
हटले.
“पैसे िमळवणे हे सामा य ान आहे .’’ ीमंत वडील हणाले. ‘‘ते रॉकेटशा नाही परं तु
दुदवाने पैशा या बाबतीत सामा य वाटणारी गो अभावानेच आढळते. बँकर तु हाला कज
यायला सांगतो. सरकारकडून करात सवलत िमळे ल असे सांगतो. वा तिवक आिथक ् या ते
परवडणारे नसते. रअल इ टेटचा ितिनधी भेटून करार कर यास सांगतो. याने एक भाडे क
आणलेला असतो. तो तु ही करीत असले या खचापे ा कमी पैसे देणारा असतो. ‘जागेची िकंमत
वाढणार आहे .’ अशीही तो समजत
ू घालतो. याव न काय ते समज. तुझी आिण माझी िवचारसरणी
वेगळी असू शकते.’’

मी उभाच रािहलो. यांनी सांिगतलेले सारे मी ऐकले होते. मी केलेला करार मला वाटत होता
तसा चांगला नाही हे यानात आले. मी यवहाराचे नीट िव े षण केले न हते. याचे कारण
यवहार फायदेशीर आहे असे वाटले होते. मला हाव सुटली होती. मी भावनावश झालो होतो.
आकडे आिण श द काय सांगतात हे मी ऐकू शकत न हतो.
ीमंत डॅडनी मला एक मह वाचा मं सांिगतला, ‘‘तु ही खरे दी करता ते हा नफा होतो.
िव या वेळी नाही.’’
कज िकंवा जोखीम वीकार यावर ीमंत वडील पिह या िदवसापासन
ू याकडे ल देत.
आिथक ि थतीतील बदलाचा काय प रणाम होईल याचा िवचार करीत. कर सवलत पाहन यांनी
कधी खरे दी केली नाही. पाट या वेळी लोकांनी वतिवलेले अंदाज यांनी आंधळे पणाने वीकारले
नाहीत. भ कम आिथक त वावर आधा रत यवहार केले.
ते अनुभवत होते या माणे पैशाचा खेळ मी समजन
ू घेत होतो. दुसरे तुमचे कजदार कसे
होतील ते पहावे. तु ही दुस याचे कजदार होणार अस यास काळजी यावी. आज मला यांचे श द
आठवतात, ‘‘जर तु ही कज व जोखीम प करत असाल तर याबाबत मोबदला िमळाला पािहजे हे
पहा.’’
ीमंत विडलांना कज होते. पण ते घेत यापासन
ू ते काळजी घेत आले. ‘कज घेत यापासन
ू
काळजी या’ हा यांचा स ला होता. वैयि क कज काढावयाचे असेल तर कमी कज या. मोठे
कज यायची वेळ आली, तर याचे याज दुसरे कोणी भरे ल असे पाहा.
यांनी पािहलेला पैशाचा आिण कजाचा खेळ हा सवाना लागू होता. तो तुम यावर, मा यावर,
इतरांवर खेळला जातो. हा खेळ यवसायांम ये खेळला जातो. देशादेशाम ये खेळला जातो.
यांनी याकडे फ खेळ हणन
ू पािहले. बहतेकां या बाबतीत पैसा हा खेळ हणन
ू मानला जात
नाही, हाच खरा
आहे . अनेकां या बाबतीत पैसा हा जीवन मरणाचा
असतो. याचे कारण
हणजे यांना कोणी हा खेळ समजावन
ू सांिगतला नाही. ते अजन
ू ही घर ही संप ी आहे असे
सांगणा या बँकरवर िव ास ठे वतात.
स य आिण मते यातील फरकाचे मह व
ीमंत वडील यांचा उपदेश पुढे सांगू लागले, ‘‘तु हाला उज या बाजम
ू ये यश वी हायचे
असेल, तर पैशा या बाबतीत यवहार करताना स य आिण मते यातील फरक ओळखता आला
पािहजे. डा या बाजक
ू डील मंडळी माणे लोकांचा स ला अंधपणाने वीकारता कामा नये.
आकड्यांचा आिण घटनांचा अथ कळला पािहजे. आकडे तु हाला स य सांगतील. िम ां या
स यापे ा स य काय आहे यावर तुमचे आिथक जीवन अवलंबन
ू आहे .’’
‘‘मा या यानात येत नाही. स य आिण मते यावर कोणता मोठा यवहार अवलंबन
ू राहणार
आहे . यात एक दुस याहन मोठे आहे का?’’
‘‘नाही.’’ ीमंत वडील हणाले. ‘‘के हा स य घटना आहे आिण के हा केवळ मत आहे हे
ओळख.’’ मी अजन
ू ग धळलेलोच. मा या चेह यावर ते िदसत होते.
‘‘तुम या कुटुंबाची आिथक पा ता िकती?’’ ीमंत विडलांनी िवचारले. माझा ग धळ कमी
कर यासाठी ते उदाहरण वापरत होते.
‘‘हो. मला मािहती आहे ’’ मी वरे ने उ र िदले. ‘‘मा या विडलांनी ॉपट एजंटला घरा या

िकंमतीब ल िवचारले. याने ३६,००० डॉलर सांिगतली. विडलांनी ५ वषापवू २०,००० डॉलरला
घर घेतले होते. हणजे विडलांची आिथक पा ता १६,००० डॉलरनी वाढली’’
‘‘तु या विडलांची आिथक पा ता ही स यि थती आहे क मत आहे ?’’ ीमंत विडलांनी
िवचारले.
मी थोडावेळ िवचार केला. यांना काय हणायचेय हे ल ात यायला लागले.
‘‘दो ही मते आहे त. हो ना?’’
ीमंत विडलांनी मान हलिवत हटले. ‘‘बरोबर. आिथक िनणय घेताना बरे चजण स य काय
आहे हे न पाहता मते ल ात घेतात. यामुळे ते आिथक गतीसाठी झगडत राहतात. मते
पुढील माणे असू शकतात, ‘‘तुमचे घर ही संप ी आहे .’’, ‘‘ रअल इ टेटी या िकंमती नेहमी
वाढत असतात.”, ‘‘ लू चीप शेअस ही सवात चांगली गुंतवणक
ू होय.’’, “ पैसा असेल तरच पैसा
कमिवता येतो.’’
‘‘ रअल इ टेटीपे ा शेअसमधन
ू जादा लाभ िमळतो.’’, ‘‘ ीमंत हायचे असेल तर
अ ामािणक राहावे लागते.’’ ‘‘गुंतवणक
ू हणजे जोखीम.’’
“सुरि त राहावे.’’
मी बसन
ू सखोल िवचार क लागलो. पैशाब ल मी घरी जे ऐकले, ती खरोखरच लोकांची
मते होती. स य मािहती न हती.
“सोने ही संप ी आहे का?’’ ीमंत विडलांनी मला िदवा व नातन
ू बाहे र काढीत
िवचारला.
“न क च आहे ’’ मी उ र िदले. ‘‘वेळे या परी ेला उतरलेले खरे पैसे हणजे सोने होय.’’
‘‘तू पु हा िवचार कर.’’ हसत ीमंत वडील हणाले. ‘‘तू दुस यांची मते मांडत आहे स. स य
काय आहे ते पडताळून पहा’’
‘‘तु ही सोने िवकताना जो दर येईल यापे ा खरे दी कमी रकमेची हवी तरच मा या
या ये माणे ती संप ी होईल.’’ ीमंत वडील सावकाशपणे हणाले. दुस या श दात सांगायचे
हणजे तु ही शंभर डॉलरला खरे दी केलेले सोने २०० डॉलरला िवकले तर ती संप ी होय. परं तु
एक औंस सोने २०० डॉलरला खरे दी केले असेल व ते १०० डॉलरला िवकले तर ती जबाबदारी
झाली. यवहारातले य आकडे तु हाला स य सांगतात. य ात सोने हे संप ी क देणे हे
ठरिवणे तुम या हातात असते. यासाठी आिथक िश णाची गरज आहे . असे िक येक लोक
आहे त, यांनी चांगला यवसाय िनवडलाय िकंवा जमीन खरे दीमुळे पुढे फार फायदा झालाय.
‘‘काही माणसे स य न जाण यामुळे अडचणीत येतात. िदवाळे वाज या या भयंकर बात या
रोज कानावर येतात. याचे कारण या लोकांनी मत हे च स य मानले. आिथक यवहार करताना
मत यावे, परं तु मत आिण स य यातला फरक तु हाला मािहती हवा. िपढ्यान्िपढ्या चालत
आलेली मते ल ात घेऊन ल ावधी लोकांनी आयु यातील मह वाचे िनणय घेतले... मग यांना
कळले क पैशासाठी यांना एवढे का धडपडावे लागले.’’
‘‘कोणती मते?’’ मी िवचारले.
‘‘काही नेहमीची मते पाहा’’ ीमंत वडील हणाले,
१. तू या याशी िववाह कर. तो चांगला नवरा होईल.
२. डॉ टर फार पैसे िमळवतात.
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सुरि त नोकरी िमळवा. ितथे आयु य काढा.
यांचे घर खपू मोठे आहे . ते ीमंत असणार.
याचे नायू मोठे आहे त. तो बलवान असणार.
ही छान गाडी आहे . एकाच बाईने चालवलीय.
येकजण ीमंत होईल एवढा पैसा नाही.
प ृ वी सपाट आहे .
माणस
ू कधीच उडू शकणार नाही.
या या बिहणीपे ा तो हषार आहे .
शेअसपे ा कजरोखे सुरि त होत.
चुका करणारे लोक मख
ू असतात.
इत या कमी िकंमतीला ते कधीही िवकणार नाहीत.
ती मा याबरोबर बाहे र कधीही येणार नाही.
गुंतवणक
ू हणजे जोखीम.
मी कधीही ीमंत होऊ शकणार नाही.
मी महािव ालयात गेलो नाही. यामुळे मी गती क शकणार नाही.
तुमची गुंतवणक
ू िवभागन
ू ठे वा.
तुमची गुंतवणक
ू िवभागन
ू ठे वू नका.

ीमंत वडील अशा मतांची उदाहरणे सांगत रािहले. मी ऐकून कंटाळलो असे सांिगत यावर ते
थांबले.
‘‘ठीक आहे . मी भरपरू ऐकले आहे . तुमचा सांग याचा मु ा काय आहे ?’’, मी िवचारले.
‘‘तू मला थांबिवणार नाहीस असे वाटले.’’ ीमंत वडील हसत हणाले. ‘‘माझा मु ा असा
आहे , क बहतेकां या जीवनातील िनणय हे स यापे ा मतांवर अवलंबन
ू असतात.’’ लोकांनी
आयु यात बदल करावयाचा असेल तर थम यांनी यां या मताम ये बदल केला पािहजे. नंतर
स य काय आहे ते पाहावे. आिथकप के वाचता आली तर तु ही कंपनी या यशा या
स यि थतीची मािहती जाणाल, तसेच य चीही मािहती जाणाल. मी हट या माणे स य आिण
मत यात े असे कोणीही नाही. आिथक ् या यश वी हो यासाठी या दोहोतील फरक जाणता
आला पािहजे. एखादी गो स य आहे हे तु ही ओळखू शकला नाहीत तर ती केवळ मते आहे
असे समजावे. आकड्यांचा अथ कळला नाही तर ते आिथक अंध व समजावे. मग यानी दुस याचे
मत यावे. मते स य हणन
ू वीकारली जातात ते हा आिथक अ ान अस याचे िस होते.
तु हाला उज या चौकोनात राहायचं असेल, तर स य आिण मत यातला फरक ओळखता आला
पािहजे.
मी शांतपणे बसन
ू यां या हण याचा अथ लावत बसलो होतो. क पना सोपी होती. परं तु
मा या मनाला सहज पेलवणारी न हती.
‘‘तुला ‘यो य काळजी’ हणजे काय हे मािहती आहे का?’’ ीमंत विडलांनी िवचारले.
‘‘नाही’’, मी.
‘‘मत आिण स य कोणते हे शोधणे हणजे ‘यो य काळजी’ घेणे होय. पैशा या बाबतीत

बरे चजण आळशी असतात िकंवा जवळचा माग शोधत असतात. ते ‘यो य काळजी’ घेत नाहीत.
काही माणसे इतक काळजी घेतात क ते फ काळजीच घेत राहतात. बाक काहीही काम
करीत नाहीत. अितकाळजीला िचिक सेचे पंगु व’ असेही हणतात. खरा मु ा आहे तो स य आिण
मत कसे पडताळायचे आिण मग िनणय यायचा. स या जे लोक आिथक अडचणीत आहे त
यां या बाबतीत असे आढळते क यांनी शॉटकटचा वापर केला िकंवा मतावर िवसंबन
ू आिथक
िनणय घेतले. अशी मते ब याच वेळा ‘इ’ िकंवा ‘एस’ मंडळ नी िदलेली असतात. ती व तुि थतीला
ध न नसतात. तु हाला ‘बी’ िकंवा ‘आय’ हायचे असेल तर व तुि थती आिण मत यातील
फरक बारकाईने पाहायला हवा.’’
ीमंत विडलांचा स ला या िदवशी मला पण
ू पणे पटला नाही. पण व तुि थती आिण मत
यातील फरक ओळख यास काही गो चा उपयोग झाला.
काही वषानी शेअर बाजार वधारला असताना ीमंत वडील हणाले,
‘‘भरपरू पगार िमळवणारे , तसेच, वयंरोजगारातील लोक कर भरतात; कज काढतात;
हातात फ गुंतवणुक चा कागद राहतो. गुंतवणुक चा स ला ायला लागतात. वत:ला समजते
असे समजणा यां या स यामुळे ल ावधी लोकांचे नुकसान होते.’’
अमे रकेतील मोठे गुंतवणक
ू दार वॉरे न बफेट एकदा हणाले, ‘‘पोकर खेळत असताना २०
िमिनटांनी पॅट्सी कोण आहे हे समजले नाही तर तु हीच पॅट्सी असता.’’
लोक पैशासाठी धडपड का करतात?
परवा मी ऐकले क शाळा सोड यापासन
ू ते म ृ यपू यत अनेक लोक कजात राहतील.

अ य कोणाचा ताळे बंद.
तु हाला खेळ समजला असेल, तर देणी दशिवलेली आधीची यादी. दुस या प कात मा
वरील माणे िदसेल.

‘‘कमीत कमी आरामदायी मािसक ह े’’ िकंवा ‘‘काळजी क नका. सरकार तु हाला
कराचा लाभ देऊन तुमचे नुकसान भ न काढे ल.’’ अशा जािहराती आपण वाचतो, ते हा ओळखा
क कोणीतरी या खेळात तु हाला ओढत आहे . तु हाला आिथक वातं य हवे असेल, तर तु हाला
अिधक हशार हायला हवे.
बहसं य लोकांना येणेकरी नसतात. यां याकडे खरी संप ी नसते. असणा या संप ी
यांना पैसे िमळवन
ू देत नाहीत. ते दुस यांचे देणे लागतात. यामुळे ते कामा या सुरि ततेला
िचकटून राहतात आिण पैशासाठी धडपड करतात. यांना नोकरी नसेल, तर ते खलास होतील.
सरासरी अमे रकन हा तीन पगार िमळाले नाहीत, तर िदवाळखोर होईल. अशा सीमेवर ते उभे
आहे त. यांचे घर, गाडी, गो फ लब, कपडे , सु ीसाठी घर इ. ही संप ी अस याचे ते अजन
ू ही
मानतात. दुस यांनी सांिगतले या गो ीवर यांनी िव ास ठे वला. यांना आिथक आकड्यांचे
ान नस याने िव ास ठे वणे भागच होते. मतापासन
ू स यि थती काय आहे हे ते सांगू शकले
नाहीत. काहीजण शाळे त जाऊन हा खेळ खेळ यास िशकू लागले. परं तु कोणीही हा खेळ
समजावन
ू सांगू शकले नाहीत. या खेळाचे नाव ‘‘कोण कोणाचे देणे लागतो’’ असे आहे हे कोणी
सांिगतले नाही. यामुळे ही माणसे इतरांचे देणे लागतात हे यानात आले नाही.
पैसा ही क पना आहे.
केनी रॉजसचे ‘िद गँबलर’ हे गीत मला फार आवडते. यातील एक ओळ या धडयाचा सारांश
सांगायला पुरेशी आहे , ‘‘तु ही खेळायला जाणार असाल तर तो खेळ आधी िशकून या.’’
कॅश लो चौकोनाचा अथ ए हाना तु हाला समजला असावा. पैसा हा डो यापे ाही मनाने

पहावा लागतो. पैसा ही क पना आहे . आिथक वातं याकडे जा या या मागातील पैशाचा खेळ
कसा िशकावा व तो कसा खेळावा हे मह वाचे ट पे होत.
उज या चौकोनाकडे जाणा यांसाठी तर ते आव यक आहे त. ‘‘तुम यामधील सव कृ
गो ीची जाण क न देणे.’’ हे काम या पु तका या भाग २ म ये केले आहे .
बनवा-करा-िमळवा

भाग २

तम
ु यामधील सवा कृ

ते तु हाला दाखवणार

७

तु ही जे आहात ते बना
‘‘घर नसेल तर फारसे िबघडणार नाही’’ ीमंत वडील हणाले ‘‘तु ही कोण आहात हे मह वाचे.
य न करीत रहा. तु ही मोठे हाल. वेगळे हा. कोण याही प रि थतीत आहात तेच राह नका.’’
तु ही या बदलातन
ू जाता
जे सुरि त नोकरीकडून आिथक सुरि ततेकडे जाऊ इि छतात, यांना मी फ
ो साहनाचे श द देऊ शकतो. िकम आिण मला घर न हते, नैरा याचे वातावरण होते. तरी
आ ही पुढे िनघालो. तो आमचा माग होता. पण तसाच माग तुम यासाठी असला पािहजे असे
नाही. उज या बाजल
ू ा जा यासाठी काही तयार प तीही आहे त. याही वाप शकता.
अंतगत होणारे बदल आिण तु ही कोण होणार हे मह वाचे
असतात. काही लोकांना हा
बदल सहजसोपा वाटतो. इतरांना हा वास अश य ाय वाटतो.
पैसा ही गंग
ु ी आहे
ीमंत वडील माईक व मला हणत, ‘‘पैसा ही गुंगी आहे .’’
यां यासाठी काम के यावर ते आ हाला पैसे देत नसत. याचे मु य कारण असे होते क ,
पैशासाठी काम कर याचे आ हाला यसन लागू नये. ‘‘तु हाला पैशाचे यसन लागले’’ ते
हणाले, ‘‘मग ते यसन कमी करणे महाकठीण काम होय.’’
पैशासंबंधी मी कॅिलफोिनयाहन यांना फोन केला ते हा यांनी मी आिण माईकशी बोलताना
सांिगतलेला उपदेशच कायम ठे वला. आ ही लहान मुले होतो, यामुळे ते पैसे देत नसत. यांनी
तेच त व कठोरपणे पाळले होते. पैशासाठी काम कर याचे यसन आ हाला लागू नये याची ते
काळजी घेत होते.
यांनी पैशाला अंमली पदाथ हटले याचे कारण हणजे, लोकांकडे पैसा असला क ते खषू
असायचे; पैसा नसला क अ व थ असायचे. हे रॉईन इंजे शन घेत यावर पेशंटला बरे वाटते, तसे
हायचे. पैसा नसला क ते िहंसाचारी बनतात.
‘‘पैशातील याचेच यसन लावणा या श पासन
ू सावध रहा.’’ ीमंत वडील हणाले.
‘‘एकदा तो िमळायला सु वात झाली, क मग याची हाव काही थांबत नाही’’
दुस या काराने िवचार क या. नोकरी क न पगार िमळू लागला क मग या पैशाची
सवय होते. यावसाियक हणन
ू पैसे कमवायला लाग यावर या प ती या उ प नाची सवय
होते. सरकारी कामातन
ू पैसे िमळव याची सवय मोडणे तर फार अवघड होते.
‘‘डा या बाजक
ू डून उज या बाजल
ू ा जा यातला कठीण भाग हणजे, डा या बाजल
ू ा असताना

िमळणा या पैशाची सवय. ती मोडणे हणजे एखादे यसन तोडणे होय.’’ ीमंत वडील हणाले.
यामुळेच मला आिण माईकला ते आ हाने सांगत होते क , पैशासाठी काम क नका. पैसे
िमळव यासाठी वत:ची प ती िनमाण करा.
साचे
‘बी’ चौकोनातील लोकां माणे पैसे िमळव यासाठी आ हाला अवघड गो वाटत होती, ती
हणजे पवू ची मनाची धाटणी बदलणे. ते मन नेहमी मागे ओढत होते. िम ांनी जे हा हटले, क
तू हे एवढे का करीत बसला आहे स, तू नोकरी का करीत नाहीस, ते हा मला उ र देणे फार
कठीण गेले.
ते कठीण वाट याचे कारण हणजे आम यापैक काहीजण पु हा सुरि त नोकरीकडे वळू
इि छत होते.
पैशाचे िव ही फार मोठी यं णा आहे असे ीमंत विडलांनी सांिगतले. आपण एक य
हणन
ू या यं णेम ये काही सा यांम ये कसे काम करायचे हे िशकतो. उदा.
‘इ’ हा यं णेम ये काम करतो.
‘एस’ ही यं णा असते.
‘बी’ हे यं णा तयार करतात. ते मालक असतात. यावर यांचे िनयं ण असते. ‘आय’ हे या
यं णेत गुंतवणक
ू करतात.
आपले शरीर, मन, आ मा हे पैशा या िवषयाकडे िकती ओढले जाते हे ही यं णा ठरिवत
असते.
पैसा हवा वाटतो ते हा ‘इ’ हा आपोआप नोकरी शोधतो. ‘एस’ वत:चा यवसाय ठरिवतो.
‘बी’ हा पैसे िमळवणारी कायप ती शोधील िकंवा तयार करील. जादा परतावा देणारी गंुतवणक
ू
शोध याचे काम ‘आय’ करील.
साचे बदलणे का अवघड जाते?
ीमंत वडील हणाले, ‘‘ढाचा बदलणे अवघड जा याचे कारण जीवनात पैसा हा लागतोच.
शेती युगाम ये पैसा तेवढा मह वाचा न हता. जिमनीतन
ू धा य, िनवारा, पाणी या गरजा
पैशांिशवाय पण
ू होत. औ ोिगक युग सु झाले आिण पैसा हा मह वाचा घटक ठरला. स या तर
पा यालाही पैसा लागतो. यामुळे कामाचा ढाचाच बदलत गेला.’’
तु ही जे हा ‘इ’ चौकोनातन
ू ‘बी’ चौकोनाकडे जायला िनघता, ते हा तुम यातला एक भाग
जो सुरि त नोकरी या आहारी गेलेला असतो आिण ‘बी’कडे जायला भीत असतो. ते हा पु हा
मागे वळावे असे वाटू लागते. बुडणारा माणस
ास यायला धडपडतो िकंवा उपाशी माणस
ू
ू िमळे ल
ते खाऊ पाहतो, तशी याची अव था होते.
मनाम ये ि धा ि थती िनमाण होते. एक यु च सु होते. पवू होतो ते आता नसणार आिण
पुढे आपणास हावे वाटते ते होणार यातील ं यु सु असते. यातले कोण िजंकणार हे आपणच
ठरवायचे असते. एक तर तु ही धं ाम ये यश वी हाल िकंवा पु हा नोकरी शोध यासाठी, अगदी
कायमची, मागे िफराल.

तम
ु ची इ छा ओळखा
‘‘तु हाला पुढे जायचेय?’’ ीमंत विडलांनी िवचारले.
‘‘होय’’, मी वरे ने हटले.
‘‘तु ही काय करायचे ठरिवले होते हे िवसरला तर नाही ना? तुमची इ छा यानात आहे ना?
नोकरी का यवसाय या ंदात येऊन अवघड िनणय घे याकडे का यावे लागले?’’, ीमंत
विडलांनी िवचारले.
‘‘खरे हणजे मी या ‘हो नाही’ ि थतीत का आलो याचा िवचार क लागलो.’’ यावर ीमंत
वडील हणाले, ‘‘तु या येयापे ा तू िजवंत राहशील ना या िवचाराला मह व देत आहे स. तु या
इ छे ला भीतीने मागे सारले आहे . इ छाश ची योत तु या दयात तेवत ठे व. आपण काय
हायचे ठरिवले होते हे सतत यानात ठे व. मग सफर सोपी होईल. वत:ची काळजी या, भीती
नाहीशी होईल. इ छा ही यवसाय िनमाण करते. तो भीतीने होत नाही. तू भीतीला मागे टाकले
आहे स. आता यवसायाकडे जाताना मागे वळायचे नाही. तुझे येय उराशी सतत जप. योत
तेवती ठे व. जो माग के हाही सोडता येईल तो आ ा कशाला सोडायचा?’’
शुभे छा देत ीमंत वडील थांबले.
यांचे हणणे बरोबर होते. मी ा मागावर का आलो हे मी िवसरलो होतो. मी माझे व न
िवसरलो होतो. माझे डोके आिण दय भीतीने भ न गेले होते.
‘ लॅश डा स’ नावाचा िच पट मी काही वषापवू पािहला होता. शीषक गीतात ओळ होती,
“इ छाश जाणा. ती कृतीत आणा.’’
मी माझी इ छा िवसरलो होतो. आता अशी वेळ येऊन ठे पली होती, क इ छा पण
ू कर याकडे
वाटचाल करायची िकंवा घरी परतायचे. मला ीमंत विडलांचे श द आठिवले, ‘‘तु ही के हाही
सोडू शकता. मग आताच कशाला?’’
मी सोड याचा िनणय पुढे ढकलला. योजना पण
ू वाला यायचा िनधार केला.
यं णा िनमाण करणारा गु होणे
भीती आिण अपयश यांनी मला घाबरवन
ू टाकले होते. माझी व ने होती. िशकव याची
वेगळी प त िनमाण करायची होती. गुंतवणक
ू दार आिण यावसाियक बनिव यासाठी खास
काय म यायचे होते. माझे मन मा या शालेय जीवनातील िदवस आठवू लागले.
मी १५ वषाचा असताना आम या मागदशकाने मला िवचारले, ‘‘मोठा झा यावर तू कोण
होणार? विडलांसारखा तू िश क होणार का?’’
मी यां या नजरे ला नजर देत ठामपणे आिण िन यपवू क सांिगतले, ‘‘मी कधीही िश क
होणार नाही. अगदी शेवटची िनवड हणन
ू मी िश क होईन.’’
मला शाळा आवडत न हती असे नाही. परं तु मला न आवडणारे , न पटणारे , मला याब ल
आदर नाही असे ऐकायला आवडत न हते. मी नाईलाजाने वगात बसत होतो.
ेम आिण ेष यांचे िम ण हणजे इ छा हे यावेळी मला मािहती न हते. मला िशकणे
आवडायचे. पण शाळा नको वाटायची. मला जे नको आहे ते िशकत बसणे हणजे िश ाच होती.
असा मी एकटाच न हतो.

िश ण िवषयावरील सिु वचार
िव टन चिचल एकदा हणाले, ‘‘मी िशकायला सदैव तयार आहे . पण मला नेहमी दुस याने
िशकवलेले आवडत नाही.’’
जॉन अपडाईक हणाले, ‘‘पवू जां या डो यात असे आले, क पालकांवर बळजबरीने
लादलेला तणाव हणजे मुले होत. यासाठी यांनी शाळा नावाचे तु ं ग काढले. जेथे मुलांना
छळ यासाठी िश ण नावाचे साधन वापरले जाते.’’
नॉमन ड लस : िश ण हणजे सरकारी मालक चा ित वनीचा कारखाना. एच.ओ. मेकेन:
‘‘माणसा या आयु यातील दु:खी काळ हणजे शाळे तले िदवस. कंटाळवाणे, िनबु काम,
ासदायक नवनवे वटहकूम, सामा यबु ीला मठ
ू माती देणा या गो नी भरलेले िदवस.’’
गॅिलिलओ : ‘‘तु ही माणसाला काहीही िशकवू शकत नाही. या यातील श ओळख यास
फ मदत क शकता.’’
माक ट्वेन : ‘‘मा या शाळे ला मी िश णाम ये ढवळाढवळ क िदली नाही.’’
अ बट आई टाईन : ‘‘अमे रकेम ये शाळे ला फारच मह व देऊन ठे वलेय.’’
मा या उ चिशि त विडलांची देणगी
ही सुभािषते मा या िशि त विडलांनी मा याबरोबरच वाचली. ते जरी चांगले िश क होते,
तरीही िश णप तीब ल ते नाराज होते. ३०० वष चालत आलेली िश ण प तीत बदल
कर यासाठी ते िश क झाले. परं तु या प तीने यांना िचरडून टाकले. यांनी मनाशी इ छा
बाळगली. प तीत बदल कर याचा य न केला. दगडावर आपटून घेतले. चिलत िश ण
प तीतन
ू अनेकांना चांगला पैसा िमळत होता. यांना यात बदल नको होता. फ िश ण
प तीतील बदलाब ल चचा चालू हो या.
माझा मागदशक हा मानसोपचार त होता. मी विडलां या पायावर पाय ठे वन
ू चालावे असे
याला वाटत होते. परं तु मी ते ऐकले नाही. मी यां यासारखा येयवादी होतो. परं तु माझी
कायप ती वेगळी होती. यामुळे मला घरातन
ू बाहे र पडावे लागले.
लोकांना वेगळे िश ण देणारी प ती िनमाण कर याचे माझे येय होते. िकम आिण मी
आिथक ् या धडपड करतोय हे जे हा ीमंत विडलांना समजले, ते हा यांनी वरील सुिवचार
पाठिवले. यावर िलिहले,
‘‘पुढे जात रहा’’ माझे ेम, डॅड.
तोवर माझे िशि त वडील िश णप तीला िकती नावे ठे वत होते हे मला मािहती न हते.
आता िमळाले या ो साहनामुळे मला अथ समजू लागला.
मा या अंतमनात दो ही विडल होते. ीमंत विडलांकडून पैसा ा कर याची कला िशकलो
होतो. िशकव याची बळ इ छा ही मा या िशि त विडलांकडून िमळाली होती. या दोघां या
संयु िवचाराने मी िश णप तीत सुधारणा कर याचे ठरिवले. यासाठी चिलत प तीत बदल
कर याची मता मा यात न हती. परं तु नवी प ती िनमाण कर यास लागणारे ान
मा याजवळ होतं.

दीघ िश णाचा लाभ
यवसाय आिण तो िनमाण कर याची प ती तयार करणारा मी हा ीमंत विडलांनी अनेक
वषा या िश णातन
ू घडिवला. मी १९७७ म ये उ पादन करणारा कारखाना काढला. नायलॉन
आिण सफर वॅलेट्स तयार करणारे आ ही थम होतो. यांनतर १९७८ म ये आ ही धावपटूं या
बुटाला िखसा असलेले उ पादन काढले. खेळाडूंना यां या िक या, ओळखप े ठे वायला जागा
झाली. हे उ पादन जगभर चालले.
आमचे यश हे मह वपण
ू होते. परं तु लवकरच उ पािदत मालाचा हा यवसाय बदलला. याचे
कारण हणजे जागितक पधा. तैवान, कोरीया, हाँगकाँग यांनी आम या उ पादनासारखे
उ पादन बनिवले. आ हाला येणा या उ पादन खचापे ा कमी दरात ते माल िवकू लागले.
आमची छोटी कंपनी संकटात आली. यां याशी पधा करणे िकंवा यांना जाऊन िमळणे हे
दोनच पयाय आम यापुढे होते. आम या भागीदारां या ल ात आले, क आपण पधत िटकू
शकणार नाही. व त माल बाजारात आणणा या कंप या खपू बलाढ्य हो या. सवानुमते असे
ठरले, क यां यात सामील हायचे.
कंपनी िजवंत ठे व यासाठी दुदवाने आम या ब याच क ाळू आिण िव सनीय कमचा यांना
कंपनी सोडून जायला परवानगी ावी लागली. मला या या फार वेदना झा या. न या कंपनीत
आम या कमचा यांना अमानवी व ू र वागणक
ू िमळत होती. िजथे एक कामगार काम क
शकतो, ितथे एकावर एक असे पाच थरात कामगारांना उभे राहावे लागत होते. मी अ व थ झालो
होतो.
आिथक
जरी सोडिवला गेला होता, तरी मन यवसायात रमत न हते. धंदा कमी कमी
होऊ लागला. माझी ेरणा संप यामुळे धं ातली जान कमी झाली होती. मला ीमंत होणे नको
वाटू लागले. कारण यामुळे कमी पगारात अनेक कामगारांचे शोषण होत होते. धं ातील
कामगार न होता धं ांचे मालक कसे हावे हे िशकव याचा मी िवचार क लागलो. वया या
३२ या वष मी िश क हो याचा िवचार क लागलो होतो, पण ते जमले नाही. यवसाय कमी
होत होता. तो वापरले या प तीबरोबर न हता हणन
ू नाही. परं तु याम ये माझे मन न हते.
िकम आिण मी नवीन यवसाय सु करे पयत बॅलेट कंपनी संपली होती.
छोट्या आकाराला ाधा य
हवाई िव ापीठातील एमबीए िव ा यापुढे भाषण ायला सन १९८३ म ये मला आमंि त केले
होते. कामा या सुरि ततेबाबत मी माझे िवचार मांडले. माझे िवचार यांना आवडले नाहीत. ते
असे होते, ‘‘काही वषात तुम यापैक अनेक जणांना कामाला मुकावे लागेल िकंवा कमी पगारात
काम करावे लागेल, कामाची खा ीही कमी कमी होत जाईल.’’
कामा या िनिम ाने मी जग िफरत होतो. यामुळे मला य मािहती िमळत होती. व त
मजरू आिण नवीन तं ान यामुळे अशी ि थती िनमाण होणार होती. आिशया, युरोप, रिशया,
दि ण अमे रका येथील कामगार पधत अमे रकेतील कामगाराला मागे टाकत होता. चांगला
पगार, सुरि त नोकरी या क पना करणे कामगार आिण म यम तरातील यव थापकांना
सोडून ावे लागणार होते. जागितक पधत िटकून राह यासाठी मोठ्या कंप यांना

कमचा यांम ये कपात करावी लागणार होती. यां या पगारातही कपात करणे आव यक होते.
मला हवाई िव ापीठात पु हा या यानास बोलावले नाही.
काही िदवसांनी ‘कंपनीचा आकार कमी करा’ हे सवमा य होऊ लागले. मोठ्या कंप यांम ये
िवलीनीकरण होताना कंपनीचा आकार लहान करावा लागत होता. भागधारकांना खषू
ठे व यासाठी कंपनी कमी कमचारी ठे वत होती. कंपनीचा आकार कमी होत असताना कंपनीतील
उ च थानावर असलेली माणसे मा अिधक ीमंत होत होती.
मी नेहमी ऐकायचो, ‘‘मी मा या मुलाला चांग या शाळे त घालतोय. यामुळे याला पुढे
चांगली नोकरी िमळे ल.’’ नोकरीसाठी तयारी करणे चांगले. पण दीघकालीन िवचार करता ते
पुरेसे नाही. हळूहळू मी िश क हायला लागलो होतो.
इ छाश

ला कायप तीची जोड ा

माझी उ पादन कंपनी आता सुधारली होती. ती न यात आली होती. परं तु माझी इ छाश
कमी झाली होती. मा या ीमंत विडलांनी मा या िनराशेची कारणमीमांसा केली : ‘‘ शाळे चे
िदवस संपले आहे त. तु या मनाम ये कायप ती जव याचे हे िदवस आहे त. उ पादन कंपनी
गेली तर जाऊ दे. पण तुला जे उभे करावेसे वाटते ते उभे कर. तू मा याकडून चांगले िशकला
आहे स. परं तु तू तु या विडलांचा मुलगा आहे स. तू आिण तुझे वडील हाडाचे िश क आहात.’’
िकमने आिण मी सामान आवरले. न या प ती िशकून चांगला यवसाय करावा हणन
ू
कॅिलफोिनयाला गेलो. यवसाय सु हो यापवू च आम याकडील पैसे संपले होते. आ ही
र यावर आलो होतो. ीमंत विडलांचा तो फोन होता. बायको शेजारी उभी राहन मा याकडे
रागाने पाहत होती. आमचे सव सुरळीत होते ते या ेरणेने िव कटले होते.
थोड्याच िदवसांनी आ ही पु हा कंपनी उभारणी या कामास लागलो. शाळांम ये िद या
जाणा या पारं प रक िश णापे ा वेगळे िश ण देणारी शै िणक कंपनी काढली. मुलांना एका
जागी बस यास सांग याऐवजी यांना कृितशील ठे वले. या याना या मा यमाऐवजी खेळा या
मा यमातन
ू िशकवले. कंटाळवाणे न वाटता हसत खेळत कसे िशकवावे हे सांिगतले.
िश कांऐवजी
य ात यवसायात यश वी झाले या लोकांना िशकिव यास बोलावले.
िव ा याचे मांक लाव याऐवजी िव ा याना िश कांना गुण दे यास सांिगतले. िश कांब ल
चांगले मत आले नाही, तर यांना सखोल िश ण देत गेलो. नाहीतर हे काम सोड यास सांगू
लागलो.
वय, िश ण, िलंगभेद, धम यावर पा ता अवलंबन
ू न हती. आमची एकच अपे ा होती, ती
हणजे िशक याची बळ इ छा; वरे ने िशक याची इ छा वषभरात जे िशकवले जायचे ते
जमाखचाचे ान आ ही एक िदवसात देऊ लागलो.
मु य वे आ ही मोठ्या माणसांना िशकवत होतो. तरी काहीजण १६ वषाचे असायचे. ते
मोठ्या ६० वषा या कायपालकांसमवेत बसायचे. परी ेत जादा गुण िमळव यापे ा गटाम ये
अिधक सहकाय कर यास आ ही सांिगतले. मग आ ही एका गटाची परी ा आिण दुस या गटाची
परी ा व यातील यश असे पाह लागलो. वरचा मांक कोण या गटास िमळतो हे पाह याऐवजी
पैशाची पैज लावली. िजंकणा यास सव पैसे िमळत. चांगली पधा होई. िश कांना वगाला
ो सािहत करावे लागत नसे. िशक यातील पधा सु झा यावर िश काला बाजल
ू ा होऊन

पाहावे लागे. प र े या वेळी शांततेऐवजी हा य, आरो या, अ ू याचा यय येई. िशक यासाठी
लोक आतुर झाले होते. िशक यामुळे अिधक िशक यासाठी ते आतरू झाले होते.
संघटन कौश य आिण गुंतवणक
ू हे दोन िवषय िशकव यावर आ ही भर िदला. चौकोनाची
‘बी’ आिण ‘आय’ बाज.ू आम या वगाला चांगली मागणी आली. आ ही जािहरात केली नाही.
कणापकण वाता पोहोचली. जे लोक पुढे आले यांना नोकरी नको होती. यांना इतरांसाठी
नोक या िनमाण करावया या हो या.
यवसाय जोरात वाढला. िक येक ल डॉलरचा झाला. जगात ११ कायालये थाटली. आ ही
िश णाची नवीन प ती शोधली होती. लोकांनी ती वीकारली होती. आम या इ छाश ने ते
श य केले होते. भीती आिण पवू चे काम यावर इ छाश आिण भावी प ती यांनी मात केली
होती.
िश क ीमंत होऊ शकतो
िश कांना बेताचा पगार िमळतो असे मी ऐकतो ते हा मला यां याब ल आ था वाटते.
यातला िवरोधाभास असा, क यांनी वत:च िनमाण केले या यव थेने यांची ही ि थती केली.
ते िश ण हणजे ‘इ’ चौकोनातील काम समजतात. ते ‘बी’ िकंवा ‘आय’ समजत नाहीत. एक
ल ात ठे वा. तु ही कोणतेही काम कोण याही चौकोनातन
ू क शकता. िश काचे काम सु ा.
आपणास हवे ते आपण होऊ शकतो
सव चौकोनातन
ू काम कर याची मता आप याम ये असते. यश वी हो यासाठी आपला
िनधार िकती आहे यावर ते अवलंबन
ू असते.
माझे ीमंत वडील हणत, “इ छाश ने यवसाय होतो. भीतीने नाही.’’ आपण पवू कोण
आिण कसे होतो यावर चौकोन बदल याची मता अवलंबन
ू असते. भीतीची भावना बळ
असणा या घरामधन
ू आपण बरे चजण आलेलो आहोत. उदा.
‘‘तुझा गहृ पाठ केलास का? तो केला नाहीस तर तुला वगाबाहे र घालवतील. यावर तुझे सव
िम तुला हसतील.’’
‘‘तुला चांगले गुण िमळाले नाहीत, तर तुला चांगली सुरि त नोकरी िमळणार नाही.’’
आता य ि थती पाह या. अनेकजणांना चांगले गुण िमळाले. परं तु थोड्याच जणांना
चांग या नोक या िमळा या. यातही ब याच िठकाणी िनव ृ ीवेतन योजना लागू केलेली नाही. या
चांग या गुण ा झाले या लोकांनी वत:चा यवसाय पाहावा. दुस यांचा यवसाय पाह यासाठी
नोकरी या शोधात राह नये.
डावी बाजू जोखमीची
बरे चजण नोकरीत सुरि तता पाहतात. तं ान झपाट्याने वाढते. नवीन युगात अ यावत
राह यासाठी कमचा यांना तं ानाचे िश ण ावे लागते. िशकायचेच आहे तर उज या बाजच
ू ा
अ यास करायला काय हरकत आहे ? मी जगभर वास करतो. बरे चजण सुरि ततेला ाधा य
देत नाहीत. सुरि तता ही क पना आहे . नवीन काही िशका. जगाला सामोरे जा. यापासन
ू लपू

नका.
वयंरोजगारातील लोकांनाही हे जोखमीचे आहे . ते आजारी पडले, जखमी झाले िकंवा मेले,
तर उ प नावर य पणे प रणाम होतो. मला आता बरे च वय क असे वयंरोजगारातील लोक
भेटतात. अतीव प र म कर यात यांचे आयु य खच पडले. आता शरीर आिण मन कामात साथ
देत नाही. जादा काम करणा यांना अिधक असुरि त वाटत असते. अपघाताचा धोकाही वाढतो.
उजवी बाजू अिधक सरु ि त
आ याची गो
हणजे आयु य उज या बाजस
ू अिधक सुरि त राहते. उदा. चांग या
कायप ती राबिवणारा यवसाय तु हाला चांगला पैसा िमळवन
ू देत असेल, तर तु हाला नोकरी
शोध याची गरज नाही. नोकरी जा याची काळजी कर याचे कारण नाही. पैशाची भागवाभागवी
करावी लागणार नाही. जादा पैशासाठी आताची प ती वाढवा. जादा लोक नेमा.
उ च पातळीवर गुंतवणक
ू त काम करणारे बाजार वर जावो िकंवा खाली येवो, येक
प रि थतीत नफा कसा कमवायचा याचे यांना ान असते. नवीन यवसायात येणारे
सु वातीसच नुकसानीत गेले तर सैरभैर होतात. िनव ृ ीनंतर लागणारे पैसे आ ाच संपन
ू
जातात. हे च जर यां या हातारपणात झाले, तर नंतरही यांना काम करीत राहावे लागते.
यावसाियक गुंतवणुकदार वत: या पैशावर थोडी जोखीम वीकारतात. भरपरू नफा
कमिवतात. एकूण िहशोब करता यांना नुकसान येत नाही. मािहती नसलेले गुंतवणक
ू दार
अिधक जोखीम वीकारतात. कमी नफा कमिवतात. एकंदरीत मला वाटते, जोखीम आहे ती
डा या बाजल
ू ा.
डावी बाजू अिधक जोखमीची कशी?
‘‘तु हाला आकड्यांचा अथ कळत नसेल, तर मािहतगाराचा स ला या.’’ ीमंत वडील
हणाले, ‘‘घर खरे दीम ये तुझे वडील बँकरचा स ला िशरोधाय मानीत. घर हे संप ी आहे का
पाहत.’’
डा या बाजू या लोकांना आिथक आकडे समज याची गरज नसते. परं तु उज या बाजस
ू
तु हाला यश वी हायचे असेल, तर आकडे हणजे तुमचे डोळे होत. अनेकजण जे पाह शकत
नाही ते तु हाला आकड्यातन
ू िदसते.’’ ीमंत वडील सांगत रािहले.
‘‘सुपरमॅनची - िकरण
ीच तु हाला सुचवायची आहे वाटते,’’ माईक हणाला.
‘‘बरोबर!’’ ते हणाले, ‘‘आकडे वाच याची मता, आिथक यं णा, यवसाय प ती या एक
दूर ी देतात.’’
डा या बाजक
ू डील लोक श दाम ये िवचार करतात. ‘आय’ चौकोनात यश वी हो यासाठी
आकडयांचा िवचार हायला हवा. श दांचा नको. गुंतवणक
ू दार होताना आकड्यांपे ा श दांचा
िवचार करणे जोखमीचे आहे .
‘‘डा या बाजू या लोकांना आकडे िशक याची गरज नसते असे तु हाला हणायचेय का?’’,
मी िवचारले.
‘‘ब याचजणां या बाबतीत हे खरे आहे ’’, ीमंत वडील हणाले, ‘‘ ते जर फ ‘इ’ आिण

‘एस’ म ये कायरत राहणार असतील तर शाळे त िशकलेले आकडे पुरेसे आहे त. परं तु यांना
उज या बाजस
ू ही जावे लागत असेल, तर आिथक प ती व आकडे िशकणे मह वाचे आहे . छोटा
यवसाय करायचा असेल, तर आकड्यांवर भु व नसले तरी चालेल. परं तु जागितक तरावरील
यवसाय करताना आकड्यांना फार मह व आहे . श दांना नाही. आकडे स य काय ते
सांगतात.’’
जोखीम घे याचा खच कोण करते?
‘‘डावी बाजू जोखमीची जशी आहे तसेच या बाजू या लोकांना जोखमीची िकंमत मोजावी
लागते’’, ीमंत वडील हणाले.
‘‘याचा अथ काय?’’, मी िवचारले. ‘‘ येकजण जोखमीची िकंमत मोजत नाही?’’
‘‘नाही’’, ीमंत वडील हणाले, ‘‘उज या बाजच
ू े लोक िकंमत मोजत नाहीत.’’
‘‘डा या बाजच
ू े लोक जोखीम वीकार याब ल पैसे देतात आिण उज या बाजच
ू े लोक
यां या जोखमीचे पैसे दुसरे भरतील अशी यव था करतात. असे तु हाला हणायचे आहे ?’’
‘‘बरो बर! मला हे च सांगायचे आहे .’’ ीमंत वडील हसत हणाले. “हाच डा या आिण
उज या बाजत
ू ील फरक होय. हणन
ू च उज या बाजपू े ा डावी बाजू जोखमीची आहे .’’
‘‘उदाहरण सांगाल.’’ मी िवचारले.
“न क ’’, ीमंत वडील हणाले, ‘‘तु ही कंपनीचे शेअस खरे दी करता. जोखीम कोण घेते?
कंपनी का तु ही?’’
‘‘मला वाटते, मी घेतो.’’ मी ग धळले या अव थेत बोललो.
‘‘मी वै क य िवमा कंपनी आहे . मी तुम या आरो याचा िवमा उतरिवतो. तुम या आरो याची
जोखीम ि वकारतो. यासाठी मी पैसे देतो का?’’
‘‘नाही.’’ मी हणालो, ‘‘ते मा या आरो याचा िवमा देतात. ते जोखीम वीकारतात.
यासाठी मी पैसे देतो.’’
‘‘बरो बर!’’ ीमंत वडील हणाले. ‘‘मी अजन
ू अशी िवमा कंपनी पािहली नाही, क जी
तुम या आरो याचा िवमा उतरिवते िकंवा अपघात जोखीम वीकारते व यासाठी तु हाला पैसे
देते. परं तु डा या बाजच
ू े लोक मा असे करतात.’’
‘‘हे जरा ग धळात टाकणारे आहे ’’ माईक हणाला. ‘‘अजन
ू नीट अथ कळला नाही.’’
‘‘उज या बाजच
ू ी मािहती नीट हायला लागली, क मग यातले फरक समजतील. काही
जणांना सवच जोखमीचे वाटते व यासाठी ते पैसे देतात. तु ही आिथक स य आिण आिथक मत
यातला फरक ओळखा.’’
तो चांगला िदवस होता. चांगला धडा समजला. माझे डोळे िजथे पोहोचत न हते, ितथे माझे
मन पोहोचत होते.
आकडे जोखीम कमी करतात.
तु हाला लवकर अिधक ीमंत हायचे असेल तर आकडे पण
ू पणे बरोबर हवेत. तं ानातील
गतीमुळे आता वत: या प ती वापरात आणणे सोपे झाले आहे . वास मोठा असेल आिण

तु हाला वेगाने पण
ू करावयाचा असेल, तर तु ही िततकेच काटेकोर राहावे लागते. संथ वेगाने
जात असाल, तर आयु यभर जात बसा.
तु ही वेगाने जाऊ शकता परं त.ु .. शॉटकट नको.
‘‘कर कमी हो यासाठी मोठे घर या. अिधक कजात अडका. हणजे कर माफ िमळे ल.’’
“तुमचे घर ही सवात मोठी गुंतवणक
ू हायला हवी.’’
‘‘लवकर खरे दी करा. िकंमती वाढतील.’’
‘‘सावकाश ीमंत हा.’’
‘‘उ प नाम ये बसणारे खच करा.’’
उज या बाजू या चौकोनासाठी या िवषयांचा अ यास केला, तर यातील प कांचा फार अथ
िनघत नाही. याचा डा या बाजू यांना उपयोग होईल. तु हाला आवडते ते काहीही करा. वेगाने
जा. भरपरू पैसे कमवा. परं तु याची िकंमत ावी लागेल. तु ही वेगाने जा. पण शॉटकटने नको.
या पु तकात उ रे नाहीत. आिथक आ हाने आिण उि ांकडे िविश
ीने पाह यासाठी
हे पु तक आहे . एकापे ा दुसरा ि कोन चांगला असे नाही. एकापे ा अिधक ि कोन असणे
हे हशारीचे ल ण आहे .
पुढील करणातन
ीने पाहायला िशकणार आहात.
ू तु ही अथ, धंदा, जीवन याकडे िविवध

८

मी ीमंत कसा होईन?
मला जे हा िवचारतात, ‘‘ ीमंत हो याचे तं तु ही कुठे िशकलात?’’ ते हा मी उ र देतो.
‘‘लहानपणा या मोनोपॉली या खेळातन
ू .’’
यावर ऐकणा याला वाटते, क मी काही िवनोद करीत आहे . पण तसे नाही. मोनोपॉलीम ये
ीमंत हो याचे समीकरण सोपे आहे . ते खेळात तसेच य आयु यातही उपयु आहे .
चार ीन हाऊस आिण एक लाल उपाहारगहृ
मोनोपॉली खेळात ीमंत हो यासाठी आपण चार ीन हाऊस िवकत घेतो. मग यातन
ू
यापारात एक मोठे लाल हॉटेल घेतो. हे असे क न मी आिण सौ. ने संप ी िनमाण केली.
रअल इ टेटचे दर कमी झाले होते ते हा मी छोटी घरे घेतली. जे हा दर वाढले ते हा ती
देऊन मी चार ीन हाऊस घेतली. पुढे ती देऊन मोठे लाल हॉटेल घेतले. आ हाला कधीच काम
करावे लागत नाही. लाल हॉटेल, सदिनका, लहान गोदामे यातन
ू आ हाला सुखव तू
माणसासारखे राहायला भरपरू पैसा िमळतो.
हेच तं हँबगरलाही
तु हाला रअल इ टेट आवडत नसेल, तर हँबगर तयार करा. याभोवती यवसायाची
उभारणी करा. तो चालवायला ा. काही िदवसांनी तुमचा पैसा वाढे ल. तो तुम या खचापे ा
जा त असेल.
गबर ीमंत हो याचा य ात हाच माग होय. या उ च तं ाना या जगात खपू ीमंत
हो याची त वे मा कमी तं ान लागणारी व सोपी आहे त. हे साधे यवहार ान आहे ;
कॉमनसे स आहे . परं तु पैशा या बाबतीत ब याचवेळा कॉमनसे स हा अनकॉमन होतो. ऐनवेळी
डोके चालत नाही.
उदा. लोक कर वाचिव यासाठी कायम कजात राहतात. असे का करतात हे मला समजत
नाही. िकंवा घर घेत यापासन
ू सतत पैसा खच होत असताना याला संप ी का हणतात? ती
तर जबाबदारी आहे . या शाळे त मुलाला पैशाब ल काहीही िशकवत नाहीत, या शाळे त मुलाला
पाठवन
ू याला पुढे नोकरी िमळे ल या आशेवर राह याचे मला आ य वाटते.
ीमंत करतात ते करणे सोपे आहे.
अनेक ीमंतां या बाबतीत असे आढळते, क शाळे त यांना चांगले गुण न हते. तरीही ते

ीमंत झाले. याचे कारण ‘काय करावे’ हा भाग खपू सोपा आहे . एक सुरेख पु तक आहे . ‘िथंक
अँड ो रच’ - लेखक नेपोलीयन िहल. ज र वाचा. मी ते त णपणी वाचले. मा या आयु याला
नवी िदशा िमळाली. खरे हणजे मा या ीमंत विडलांनी ते वाच याची िशफारस केली होती.
याचे शीषक ‘िथंक अँड ो रच’ (िवचार करा आिण ीमंत हा) असे आहे . क करा आिण
ीमंत हा असे नाही. िकंवा नोकरी करा आिण ीमंत हा असेही नाही. स य असे आहे , खपू
क केलेली माणसे शेवटी ीमंत राहत नाहीत. ीमंत हो यासाठी िवचार करायला हवा.
वतं पणे िवचार करा. गद बरोबर जाऊ नका. ीमंतीतील खरी संप ी कोणती, तर ते इतरांपे ा
वेग या प तीने िवचार करतात. तु ही इतरांसारखेच काम कराल, तर शेवटही यां यासारखाच
होईल. बहतेक लोक वषानुवष क करीत राहतात. कर भरतात. आयु यभर कजात राहतात.
डा या बाजक
ू डून उजवीकडे जावे यासाठी काय करावे? असे िवचारणा यांना मी सांगतो,
‘‘तु ही ‘करणे’ यापे ा तुम यात बदल होणे मह वाचे. तुम या िवचारात बदल होणे मह वाचे
‘करणे’ यासाठी ‘कसे असावे’ हे मह वाचे.”
चार ीन हाऊस घेऊन एका लाल हॉटेलचे मालक होणे हे क ाचे आहे का सोपे आहे ? िवचार
करणा या माणसा या
ीने ते सोपे आहे .
काही वषापवू ची गो आहे . येय िनि ती हा िवषय वगात चालला होता. मी माझा आनंदाचा
शिनवार, रिववार आिण दीडशे डॉलर ‘ येय िनि ती’ िवषयासाठी मी िदले होते. मा या येय
िनि तीसाठी मी दुस यास पैसे िदले होते. काहीवेळा मला वाटले क या वगाला यायला नको
होते. पण शेवटी असे ल ात आले, क ितथे जे िशकलो ते आयु यभर उपयोगी पडले.
िशि केने फ यावर तीन श द िलहीले.
होणे - करणे - ा ी.
मग या हणा या, ‘‘ येय हे ‘ ा ी’ या भागातील आहे . शरीर सौ व उ कृ असावे हे एक
येय असू शकते. घिन संबंध, ल ाधीश होणे, िस ी िमळणे हीसु ा येये असू शकतात.
एकदा येय िनि ती झाली क मग यासाठी काय करावे याची यादी करावी. यासाठी काही लोक
‘आजची कामे’ अशी यादी करतात. यांचे येय िनि त करतात आिण कामास लागतात.
यांनी थम ‘िनरोगी शरीर’ हे येय ठरिवले. बरे चजण िनरोगी शरीर राह यासाठी खा यावर
िनयं ण ठे वतात; यायामशाळे त जातात. हे आठवडाभर चालते. मग पु हा िप झा खाणे सु
होते. यायामशाळे त जा याऐवजी टी हीवर ि केट पाहत बसतात. ‘हो या’ऐवजी ‘करणे’ काय
असते याचे हे उदाहरण आहे .
खा याने फार फरक पडत नाही. तु हाला काय हायचेय व यासाठी आहार आहे हे यानात
यायला हवे. तरीही बांधा सडपातळ राहावा हणन
ू आहारावर िनयं ण ठे वणारे ल ावधी लोक
आहे त. ते काय हायचे यापे ा काय करायचे यावर ल कि त करतात.
िवचारात बदल झाला नाही, तर आहाराचा उपयोग होणार नाही.
यानंतर यांनी गो फचे उदाहरण िदले. खेळात सुधारणा हावी यासाठी काहीजण गो फचा
नवीन सेट खरे दी करतात. परं तु यासाठी
ीकोन, मनाची ठे वण, िव ास या गो ीकडे ल
िदले जात नाही. मग नवीन सेट आणन
ू ही तो खेळाडू तसाच गतीिवना राहतो.
मग यांनी गंुतवणुक ब ल चचा केली. ‘‘काही जणांना वाटते शेअस खरे दी के याने ीमंत

होता येईल. परं तु शेअस, यु युअल फंड, रअल इ टेट यातील केवळ गुंतवणुक ने ीमंत होता
येईल असे नाही. यातील यावसाियक जे करतात ते आपण के याने आिथक यश ा होईलच
असे नाही. हरणारी व ृ ी अस यावर तो माणस
ू हरणारच. मग गुंतवणक
ू कशातही असो.’’
यानंतर यांनी यो य जीवनसाथी शोध याचे उदाहरण िदले. “बरे चजण भावी जोडीदारा या
शोधात हॉटेल, चच अशा िठकाणी जातात. येथे ते ‘करणे’ हा भाग अवलंिबतात. ‘होणे’ हा भाग
िवसरतात.
संबंधाबाबत यांनी एक उदाहरण िदले. ‘‘िववाहानंतर बरे चजण दुस यांना बदल याचा य न
करतात. यामुळे िववाह यश वी होईल असे यांना वाटते. दुस यांना बदलणे हणजे ब याचवेळी
भांडाभांडी हो याची श यता. याऐवजी थम वत:ला बदला. दुस याब ल या वत: या
िवचारात बदल करा.’’
हे ऐकत असताना मा या डो यांपुढे अनेक य आ या. यांनी जग बदल याचा य न
केला होता. पण ते यांना जमले न हते. दुस यानी बदलावे असे यांना वाटायचे. परं तु वत:म ये
बदल कर याची यांची तयारी न हती.
पैशाब ल उदाहरण देताना या हणा या, ‘‘ ीमंत माणसे जसे करतात, तसे कर याचा
य न बरे चजण करतात. यां याकडे जे आहे ते आप याकडे आण याचा य न करतात. ते मोठे
ीमंती घर खरे दी करतात. भारीतली गाडी घेतात. ीमंत या शाळे त यां या मुलांना पाठिवतात
या शाळे त आप या मुलांना घालतात. यासाठी ते खपू क करतात. ‘करणे’ हा भाग अमलात
आणतात. यामुळे यांना अिधकच क करावे लागतात. हे ीमंतांना करावे लागत नाही.
माझे ीमंत वडील हे श द वापरत न हते. परं तु ते हणायचे, ‘‘पैशासाठी क करायचे. पैसा
कमवायचा मग खरे दी करायची. यामुळे ते ीमंत झाले असे वरकरणी वाटेल. परं तु बहतेक वेळा
ते तसे नसते. यामुळे ते खपू थकून जातात.’’
या दोन िदवसा या वगाने मला बरे च काही िशकवले. मला ीमंत वडील जे सांगायचे याचा
अथ कळू लागला. िक येक वष ते नीटपणे रािहले. खच भागिव यासाठी खपू क कर याऐवजी
यांनी संप ी िनमाण कर यासाठी क
केले. र याम ये यांना पािहले तर ते
सवसामा यांसारखेच िदसत. यांनी साधी गाडी वापरली. महागडी गाडी घेतली नाही. मग एक
िदवस वया या ितसा या वष ते ‘आिथक श क ’ बनले. हवाईम ये मह वा या जागी घर
घेत याने लोकांचे यां याकडे ल गेले. व ृ प ात नाव झळकू लागले. ा सा या वाटणा या
माणसाकडे मह वा या जागी इमारती आहे त. या या मालक चे उ ोग आहे त हे लोकांना मािहती
झाले. यां या या यानाला बँकसही येऊ लागले. सा या घरात राहणा या या माणसाला पवू
यांनी पािहले होते. नंतर या याकडे पैशाचा ओघ सु झाला. यांची संप ी या या पैशात वाढ
करीत होती. यानंतर यांनी मोठे घर घेतले. यांनी कज काढले नाही. रोखीत घेतले.
दोन िदवसां या येय िनि ती वगात मला एक गो समजली. ीमंत करतात तसे ‘करणे’
आिण ीमंतासारखे ‘असणे’ असा कार बहतेकजण कर याचा य न करीत होते. ते मोठे घर
घेत. शेअसम ये गुंतवणक
ू करीत. का? तर ीमंत असेच करतात. हे ते असेच करीत रािहले तर
यांचे िदवाळे वाजायला वेळ लागणार नाही. मला ‘होणे- करणे- ा ी’ याचा अथ कळू लागला.
कॅश लो चौकोन हा ‘होणे’साठी आहे.

‘करणे’साठी नाही.
चौकोना या डा या बाजक
ू डून उज या बाजक
ू डे जाणे हे ‘करणे’साठी नाही तर ‘होणे’साठी
आहे .

बी िकंवा ‘आय’ काय करतात हे फारसे मह वाचे नाही. ते कसा िवचार करतात हे मह वाचे
आहे . ‘होणे’ या मळ
ू ाशी ते कसे असतात हे पहा.
आनंदाची गो हणजे िवचारात बदल कर यास काहीही खच लागत नाही. ते मोफत होते.
वाईट गो
हणजे आपले आधीचे िवचार बदलणे सोपे नसते. िपढ्यान्िपढ्या ते सांिगतलेले
असतात. िम ांनी, शाळे त, कायालयात सांिगतलेले असतात. पण तरीही आपण बदल घडवन
ू
आणू शकतो. यासाठी तर हे पु तक आहे . ‘कुठे कसे काय करावे’ या प तीचे हे पु तक नाही.
शेअस खरे दी कशी करावी, यु युअल फंड सुरि त कसे असेही ान इथे नाही. तुमचे ‘होणे’
याब लचे िवचार भ कम करणे हे या पु तकात येय आहे . मग ते तु हाला आिथक वातं य
िमळवन
ू देईल. ‘होणे’ जमेल.
‘इ’ना नेहमी काळजी सरु ि ततेची
‘इ’ना नोकरीची सुरि तता मह वाची वाटते. पैसा हा िवषय यानंतरचा. इतर काही गो ी
करावया या रािह या तरी यांना फारसे वाटणार नाही. परं तु सवात मह वाचे हणजे नोकरीची
सुरि तता.
‘एस’ ना प रपूणता हवी असते
हे ही सवसाधारण िवधान आहे . वत:चा यवसाय असणारी ही ‘एस’ मंडळी धंदा आिण
गुंतवणक
ू या उज या बाजक
ू डे जाऊ इि छतात. यांची व ृ ी ही येक गो ‘ वत: करावी’
अशी असते. सव गो ी यवि थत हायला ह यात. यात प रपण
ू ता हवी अशी यांची अपे ा
असते. दुसरा कोणी यवि थत काम करील यावर यांचा िव ास नसतो. हणन
ू ते वत:च काम
करीत राहतात.
ब याच ‘एस’ ना काळजी असते ती ‘िनयं णाची’. यां या ता यात सव गो ी असा यात
अशी यांची अपे ा असते. चुका यांना अिजबात आवडत नाहीत. दुस यांनी केले या चुकांमुळे
यां याब लचे मत खराब होते याचा यांना फार राग असतो. यामुळेच ते उ कृ ‘एस’ बनलेले

असतात. तुम या कामासाठी तु ही यांना वापरता. तु हाला तुमचा डिट ट हा प रपण
ू असा हवा
असतो. तुमचा वक ल हशार असावा ही तुमची अपे ा असते. मदूची श ि या करणारा श य
िवशारद हा त हवा असतो. आिकटे ट हा तरबेज असावा लागतो. यासाठी तु ही यांना पैसा
देता. ते यांचे शि थान असते. तेच यांचो मम थानही असते!
भाविनक बिु म ा
मानवजातीत ज माला ये यामुळे आप याला अनेक कार या भावना असतात. सवाना या
असतात. भीती, दु:ख, राग, ेम, ेष, िनराशा, आनंद, सुख अशा अनेक कार या भावना
असतात. मग आपण य
हणन
ू कसे ओळखले जातो? आपण या भावनांशी कसा यवहार
करतो यावर आपले यि म व ठरते.
पैशाबाबत जोखीम िनमाण हायला लागली क आपणास भीती वाटते. ीमंतांनाही वाटते.
फरक एवढाच, क या भीतीशी आपण कसे वागतो. अनेक जणां या बाबतीत या भय भावनेचे
पांतर िवचारात होते. ‘सुरि त रहा. जोखीम प क नका.’
उज या बाजू या चौकोनातील लोक अशावेळी हणतील, ‘‘हशारीने वागा. जोखमीचे
यव थापन िशका.’’
भावना तीच. िवचार िभ न. ‘होणे’ वेगळे . ‘करणे’ वेगळे . ा ीही िभ न.
पैसा जा याची भीती
पैसा गमाव याची भीती हे माणसा या आिथक धडपडीचे मोठे कारण आहे . या भीतीमुळे लोक
खपू सावधानतेने वागताना िदसतात. खपू िनयं ण ठे वतात. त
व हशार माणसाकडे पैसे
देतात. हवे ते हा ते पैसे परत िमळतील ही यांना आशा असते.
एखा ा चौकोनात कै ा माणे जर भीती तु हाला क डून ठे वत असेल, तर डॅिनअल गोलमन
यांचे ‘इमोशनल इंटेिलज स’ हे पु तक वाचा. यात एक जुने कोडे समजावन
ू सांिगतले. शाळे त
हशार असणारी मुले पुढे आयु यात आिथक ् या गतीपथावर िदसत नाहीत. शै िणक
बुि म ेपे ा भाविनक बुि म ा ही अिधक शि मान असते हे याचे कारण आहे . धोका
प करणारे , हातन
ू चुका होणारे , सुधारणारे हे मोठे होतात. चुका न करणारे खपू िशि त लोक
कोणतीही जोखीम प करत नाहीत. ते मागे राहतात. बरे चजण प र ेत उ ीण होतात. पण
भाविनक ् या जोखीम वीकारत नाहीत. िश क लोक गरीब राहतात. ‘चुका करणा यांना
िश ा करा’ ही यांची व ृ ी असते.
चुका होतील हणन
ू भाविनक ् या ते घाबरलेले असतात. याऐवजी आपण चुका कशा
करा यात व यांची जोखीम कशी दु त करावी हे िशकावे.
पैसे जातील या भीतीत लोक जीवन यतीत करतील, गद पे ा वेगळे काही कर याची
यांना भीतीच वाटेल ते मग ीमंत होणे अवघडच. चार ीन हाऊस व मग एक मोठे हॉटेल
घे याइतके ते सोपे असन
ू ही.
भाविनक बदु ् यांक हा अिधक शि मान असतो.

गोलमनचे पु तक वाच यावर मा या यानात आले, क आिथक बुद् यांक हा ९० ट के
भाविनक असतो व फ १० ट के पैसे व अथिवषयक तांि क मािहती असते. गोलमनने १६ या
शतकातील रॉटरडॅम येथील इरॅ मसचा उ लेख केला आहे . यानी कारणे आिण भावना यां यावर
िलखाण केले आहे . याम ये यानी भाविनक मदूची श व िववेकबु ीची श यातील माण
२४:१ असे िदले आहे . हणजेच भावना बळ होते ते हा ती िवचारापे ा २४ पट बळ असते. हे
माण यो य आहे का हे मला मािहत नाही. परं तु याव न भाविनक श चा अंदाज येतो.
२४ : १
भाविनक मदू
वैचा रक मदू.
आप या आयु यात असे संग घडले आहे त िजथे िवचार करणा या मदूला मागे सा न
भाविनक श
बळ झाली आहे .
१.
२.
३.
४.
५.

रागात बोलन
ू जातो. नंतर वाटते असे बोलायला नको होते.
हे बरोबर नाही असे यानात येऊनही ित याकडे आकिषत झालो. जा त वाहवत गेलो.
अगदी टोक हणजे ित याशी ल न केले.
अगदी जवळचे कोणी गे यामुळे याला रडताना मी पाहत होतो.
या यावर ेम होते याला इजा हावी असे मु ाम काही केले. कारण यानी मला इजा
केली होती.
बराच वेळ दय िवदीण झालेय. जुळून येत नाही.

बु ी माण मानणा या िवचारांपे ा भावना बळ झा याची ही काही उदाहरणे आहे त.
काहीवेळा तर भावना या २४:१ माणाबाहे र जातात.
१.
२.

आहारी जाणे. उदा. आ हाचे खाणे, धु पान, संभोग, खरे दी, म .
का पिनक भीती उदा. साप, उं ची, अंधार, अनोळखी य , अ ं दबोळ

असे वागणे ब याचवेळा १०० ट के भाविनक असते. आहारी जाणे, का पिनक भीती िनमाण
होणे यावेळी वैचा रक श ही भाविनक श पुढे दुबळी पडते.
सापाची भीती
मी िवमान उड्डाणा या शाळे त जायचो ते हा ितथे माझा एक िम होता. तो सापाला फार
घाबरायचा. आप याला गोळी लागन
ू आपण जंगलात पडलो, तर िबनिवषारी साप कसा खायचा हे
दाखिव यासाठी िश कांनी बागेतला एक िबनिवषारी साप वगात आणला होता. माझा स ान
िम ते पाहन िकंचाळला. याने उडी मारली आिण तो वगाबाहे र पळाला. तो वत:वर िनयं ण ठे वू
शकला नाही. सापाची भीती ही या या मनात बसलेली होतीच, पण साप खा याची क पना
याला अिजबात सहन झाली नाही.

पैशाची भीती
जोखीम घेऊन पैसे गुंतवायचे हटले, क काही जणांना अशीच भीती वाटते. गुंतवणुक ची
मािहती घे याऐवजी ते उड्या मारतात. िकंचाळतात. खोलीबाहे र जातात.
पैशा या बाबतीत अनंत कारची खोल अशी भीती जलेली असते. खपू मोठी यादी करता
येईल. ती मा याकडे आहे . तुम याकडे आहे . आपणा सवाकडे आहे . असे का? ते तु हाला आवडो
िकंवा नावडो. याचे कारण हणजे पैसा हा भाविनक िवषय आहे . यामुळे बरे चजण पैशाब ल
तािकक
ीने िवचार करीत नाहीत. पैसा हा भाविनक िवषय नाही असे वाटते का? मग शेअर
बाजाराकडे पाहा. ब याचवेळा ितथे तकशा चालत नाही. हाव आिण भीती यांची भावना ितथे
बळ झालेली असते. तसेच न या गाडीम ये बसणारा मालक पाहा. तो आत जाऊन चामडया या
सजावटीचा वास घेतो. िव े यांना एकच काम करायचे आहे . यांनी नुसते कानात कुजबुजायचे.
‘‘कमी िकमतीत. सोयी या दरमहा ह यात.’’ मग सारे तकशा बाजल
ू ा राहते.
भाविनक िवचार तािकक वाटतात
भाविनक िवचारांबाबत एक
िनमाण होतो. तो हणजे ते िवचार तािकक वाटतात. ‘इ’
चौकोनातील य ला जे हा भीतीची भावना असते ते हा तािकक िवचार असतो, ‘‘सुरि त रहा,
जोखीम घेऊ नका.’’ परं तु ‘आय’ चौकोनातील य ला हे िवचार तकसंगत वाटत नाहीत.
‘एस’ चौकोनातील वयं यावसाियक हा दुस याकडे काम सोपवायला तयार होत नाही.
याचा तािकक िवचार असेल, ‘‘माझे मीच काम करे न.’’
याच कारणामुळे ‘एस’ कारातील यवसायात फ एकाच घरातील य असतात. इथे
िव ासाचा अथ र ा या ना यापयत नेलेला असतो. र हे पा यापे ा दाट असते.
िविवध चौकोन... िविवध तक... िविवध िवचार... िविवध कृती... िविवध ‘होणे’... याच
भावना. या भावनांमुळे आपण मनु य ाणी हणन
ू ओळखले जातो. भावनांना आपण
वैयि क र या कसा ितसाद देतो, यावर आपण काय करतो हे ठरते.
मला तसे वाटत नाही
बोलताना ‘वाटते’ हा श द ब याचवेळा येत असेल, तर तो भाविनक पातळीवर िवचार
करणारा आहे हे ओळखावे. उदा. भाविनक िकंवा जाणीवेचा भाव असलेली मंडळी हणतील,
‘‘आज यायाम करावा असे वाटत नाही.’’ तािकक
ीने यायाम आव यक आहे हे यांना
मािहती असते.
पैशासाठी धडपड करणारे यां या भावनांना आवर घालू शकत नाहीत. यां या िवचारावर
भावना अिधप य गाजिवतात. ते हणतात, ‘‘गुंतवणुक बाबत िशकावे असे मला वाटत नाही. ते
फार ासदायक आहे .’’
‘‘गंुतवणक
ू मा यासाठी यो य ठरत नाही.’’
‘‘मा या धं ाबाबत िम ांना सांगावे असे मला वाटत नाही.’’
“नकाराची भावना मला आवडत नाही.’’

पालक-मूल- ौढ
िवचारापे ा भावनांना इथे मह व आहे . पॉप मानसशा ा माणे हे पालक आिण मल
ू यातील
यु आहे . पालक नेहमी ‘काय करावे’ सांगत असतात. उदा. पालक हणतात, ‘‘तू तुझा गहृ पाठ
िनयिमतपणे करीत जा.’’
मल
ू मा भावनेतन
ू बोलते. गहृ पाठािवषयी मल
ू हणेल, ‘‘मला तो करावा असे वाटत नाही.’’
आिथक िवषयात तुम यातील पालक शांतपणे हणेल, ‘‘तू पैसे अिधक साठव.”
परं तु तुम यातील मल
ू उ र देईल, ‘‘मला खरे च, सु ीवर जावे वाटतेय. मा या े िडट काडवर
मी तो खच भागवीन.’’
तु ही ‘ ौढ’ के हा असता?
डा या चौकोनातन
ू उज या चौकोनाकडे जाताना तुम यातील ‘ ौढ’ कायरत होतो. आपली
आिथक उ नती हायला हवी. पालक िकंवा मल
ू न होता आपण पैशाचा िवचार करायला हवा.
ौढ हणन
ू काम आिण गुंतवणक
ू हे ही पाहायला हवे. काय करायचे, ते पण
ू करायचे आिण
यासाठी काय करायचे हे ौढ जाणत असतो. ते क नये असे वाटले, तरी ते तो करीत असतो.
तम
ु या मनातील संवाद
एका चौकोनाकडून दुस या चौकोनाकडे जाऊ इि छणा यांनी वत: या मनातील
संवादाब ल जाग कता ठे वावी. नेहमी ‘िथंक अँड ो रीच’ या पु तकाचे मह व ल ात ठे वा.
नेहमी मनातील संवाद, शांत िवचार याबाबत जाग कता ठे वा. चौकोन बदलताना होणा या
ि येत हे मह वाचे आहे . एका चौकोनात जे तािकक वाटते ते दुस या चौकोनात वाटेलच असे
नाही. सुरि त नोकरीकडून आिथक वातं याकडे जाताना िवचारातील बदल कर याची ि या
मह वाची आहे . कोणते िवचार हे भावनेवर आधा रत आहे त व कोणते िवचार तकशा ावर
आधा रत आहे त हे ओळख याची अिधक भावी प ती असणे चांगले. भावनांना आवर घालन
ू
तािकक िवचाराने वागाल, तर या वासात पुढे जाल. बाहे न लोक काय बोलतात इकडे ल
देऊ नका. तुम या मनातील संवाद हे मह वाचे.
मी आिण िकम काही काळ घरािशवाय होतो. आिथक अडचणीत होतो. ते हा आम या
भावनांना आ ही आवर घालू शकलो नाही. काही वेळा िवचारपवू क, तािकक बोलतोय असे वाटले
परं तु याही भावनाच हो या. आमचे िम हणत तेच आम या भावना बोलत हो या. ‘‘सुरि त
खेळा, सुरि त रहा, नोकरी िमळवा आिण आयु यात मजा करा.’’
तािकक ् या आ ही दोघेही मा य करतो क सुरि ततेपे ा वातं य आ हाला अिधक
मोलाचे वाटले. आिथक वातं य िमळवताना आ हाला नोकरी या सुरि ततेपे ाही एक सुरि त
भावना अनुभवास आली. याचे आ हाला मह व वाटले. आम या मागातला अडथळा होता तो
भाविनक िवचारांचा. तािकक वाटणारे िवचार दीघकाळाने अथहीन वाटू लागले. पण चांगली गो
हणजे एकदा आ ही पल
ू ओलांडला, क मग जु या िवचारांचे ओरडणे कमी झाले. नवे िवचार
य ात उत लागले. ते होते ‘बी’ आिण ‘आय’ चौकोनातील िवचार.
भावना असे एखादा हणतो ते हा याचा स याचा अथ पुढील वा यातन
ू िदसन
ू येईल-

‘‘मी जोखीम वीका इि छत नाही. मा यामागे कुटुंब आहे . मला सुरि त नोकरी हवी.’’
िकंवा ‘‘पैसा कमवायला पैसा लागतो. यामुळे मी गुंतवणक
ू क शकत नाही.’’ िकंवा ‘‘माझे मी
ते करीन’’.
यांचे िवचार मा या पवू या िवचारांसारखे होते.
सव चौकोनांचा िवचार क न, ‘बी’ आिण ‘आय’ चौकोनातन
ू आिथक वातं य ा
के यावर, मी आ मिव ासपवू क हणेन क आिथक वातं य िमळिवणे हे मन:शांती आिण
सुरि तते या िवचारापे ाही मौ यवान आहे .
‘इ’ आिण ‘बी’ मधील फरक
मल
ू भत
ू , भाविनक मू यांमुळे ि कोनात िविवधता संभवते. मालक आिण मजरू यां यातील
बोलणा या मू यांमुळे फरक पडतो. ‘इ’ आिण ‘बी’म ये नेहमी संघष असतो. ‘इ’ला अिधक पगार
हवा असतो, तर ‘बी’ला अिधक काम हवे असते. यामुळे नेहमी आप याला पुढील श द ऐकायला
िमळतात, ‘‘मला जा त काम आहे . पगार मा कमी आहे .’’
दुस या बाजन
ू े आपण ऐकतो, ‘‘पगारात वाढ न करता अिधक क , अिधक िन ा
कामगारांनी दाखवावी यासाठी आ ही काय करावे?’’
‘बी’ आिण ‘आय’ मधील मतभेद
धंदा करणारे ‘बी’ आिण यात गुंतवणक
ू करणारे शेअरहो डस ‘आय’ यां याम ये सतत
तणाव असतो. ‘बी’ला यवसायासाठी जादा पैसे हवे असतात. तर ‘आय’ या शेअरहो डरना
अिधक लाभांश हवा असतो.
भागधारकां या बैठक त पुढील चचा ऐकू येते.
कंपनीचे यव थापक : आप या कंपनीचे वत:चे जेट असावे. यामुळे आपले अिधकारी
मीिटंगला कमी वेळात पोहोचू शकतील.
गुंतवणक
ू दार : आप या अिधका यांची सं या कमी असावी. मग आप याला खाजगी जेटची
गरजच पडणार नाही.
‘एस’ आिण ‘बी’ मधील मतभेद
यवसायातील यवहार करताना मी अनेकदा बुि मान ‘एस’ पािहलेत. उदा. वक ल. ते
ल ावधी डॉलरचा यवहार ‘बी’साठी क न देतात. यवहार पण
ू झा यावर ‘एस’ मनातन
ू
चरफडतो. ‘बी’ला ल ावधी डॉलर िमळाले, तर ‘एस’ला तासा माणे याची फ िमळाली.
यांचे बोलणे असे असते.
वक ल : सगळे काम मी केले. नफा मा सारा यांनी िमळवला.
यावसाियक : यांनी िकती तासाचे िबल लावले? या पैशात आ ही एखादी कायदेशीर स ला
देणारी कंपनी खरे दी केली असती.
‘इ’ आिण ‘आय’ यां यातील मतभेद

बँकेचे मॅनेजर घर घे यासाठी गुंतवणक
ू दाराला कज देतात. पुढे हा गुंतवणक
ू दार हजारो
डॉलर कमिवतो. यावरील करही वाचिवतो. बँक मॅनेजरला जो पगार िमळतो यावर कर बसतो.
यामुळे ‘इ’ या मनात भाविनक िति या िनमाण होते.
‘इ’ हणेल : मी याला कज िदले. याने साधे आभारही मानले नाहीत. या यासाठी आ ही
िकती राबलो याची याला क पनाही नाही.
आय हणेल : हे फार ास देतात. कज िमळ यासाठी िकती कागद तयार करावे लागले.
भाविनक

्या िव कटलेले ल न

सवािधक, भाविनक ् या िव कटलेले ल न मा या पाह यात आले. ते हणजे बायको ही
नोकरी करीत होती. ती ‘इ’ होती. ती आिथक सुरि तता आिण कामावर
ा ठे वणारी होती.
नवरा वत:ला उ च तीचा गुंतवणक
ू दार समजत होता. परं तु खरे पाहता तो ‘एस’ होता.
िव े याचा यवसाय होता. परं तु मनाने जुगारी होता. झटपट ीमंत होणा या यवहारा या तो
शोधात असे. घराचा यवहार, िकंवा नवीन येणारे शेअस िकंवा जादा परतावा िमळणारी
परदेशातील गुंतवणक
ू इकडे याचे सतत ल असे. ही जोडी अजन
ू ही एक राहतेय; का ते मला
कळत नाही. एकजण जोखीम प करायला तयार तर दुसरा जोखीम न आवडणारा. वेगळे
चौकोन. वेगळी मते.
तु ही जर िववािहत असाल िकंवा संबंध नक
ु तेच जमत असतील...
तु ही िववािहत असाल िकंवा नुकतेच ल न जमू पाहतेय तर तुमचे उ प न कोण या
चौकोनातन
ू येते ते पाहा. तुमची प नी कोण या चौकोनातन
ू पैसे िमळवते ते पाहन ितथे गोल
काढा.
हे करायला सांगायचे कारण हणजे दोघांमधील चचा ही अवघड होते. दुसरा कोण या
चौकोनातील आहे हे याला कळत नाही.

ीमंत आिण िशि त यां यामधील लढा
अजन
ू एक फारसा गाजावाजा न झालेले यु

े

आहे . ते हणजे िशि त आिण

ीमंत

यां यामधील मतभेदाचे.
मा या अनेक वषा या अ यासाम ये मला वेगवेग या चौकोनातील लोकांम ये मतभेद
आढळले. उदा. बँकस, वक ल, िहशोबनीस. पण अजन
ू ही याम ये हळूहळू मतभेदाचे आवाज
काढणारी मंडळी आहे त. ती हणजे उ चिशि त हणजे आिण कमी िशि त वाटणारी पण ीमंत
माणसे. यालाच मी डा या आिण उज या चौकोनातील मंडळ चे यु हणतो. िकंवा ‘इ-एस’ िव
‘बी-आय’. असं नाही क ‘बी-आय’ हे अिशि त असतात. फ ते उ चिशि त नसतात.
यांनी माझे पु तक ‘ रच डॅड आिण पुअर डॅड’ वाचले असेल यां या ल ात येईल. हा झगडा
िशि त आिण ीमंत यां यामधील आहे . माझे उ चिशि त परं तु गरीब वडील आयु यभर
अिभमानाने सांगत रािहले, ‘‘मी नामवंत अशा टॅनफोड आिण िशकागो िव ापीठात िशकलो.’’
मा या ीमंत विडलांना यांचे वडील वार यामुळे घरचा यवसाय सांभाळ यासाठी शालेय िश ण
सोडावे लागले. तरीही यांनी चंड पैसा कमावला.
मी मोठा होत होतो. मा या ीमंत परं तु कमी िशकले या विडलांचा मा यावर भाव होता. ते
पाहन माझे उ चिशि त वडील बचावाचा पिव ा घेऊन बोलत होते. ते हणाले, ‘‘नामवंत शाळांची
मा याकडे शि तप के आहे त. तु या िम ा या विडलांकडे काय आहे ?’’
मी णभर थांबलो. शांतपणे उ र िदले, ‘‘पैसा आिण मोकळा वेळ.’’
मनापे ाही मोठा बदल
शै िणक आिण तांि क ानापे ा अिधक असे काही ‘बी’ आिण ‘आय’ चौकोनात यश वी
हो यासाठी लागते. भाविनक िवचार,
ा, जाणीव, ि कोन याम ये बदल करावा लागतो.
आठवा होणे - कृती - ा ी.
ीमंत काय करतात? यां या बाबतीत ‘होणे’ हे वेगळे असते. हे वेगळे पण यां या िवचारात
असते. िवशेषत: अंतमनातील संवादात असते. यामुळे माझे ीमंत वडील मला पुढील गो ी हणू
देत नसत ‘‘मला हे परवडणार नाही.’’
‘‘मी ते क शकणार नाही.’’
‘‘सुरि त रहा.’’
‘‘पैसे गमावू नका.’’
‘‘जमले नाही आिण पु हा वसल
ू झाले नाही तर काय?’’
यांनी मला हे बोलू िदले नाही याचे मु य कारण हणजे, यांनी वत: ते पाळले होते.
यां यामते श द हे मानवाला उपल ध असलेले फार मोठे साधन आहे . माणस
ू जसा िवचार करतो
आिण बोलतो ते खरे होते. ते फारसे धािमक न हते. तरीही ते बायबलमधील वचन सांगत. ‘‘श द
हे च आपले मांस झाले व ते आप याम ये वा त य क लागले.’’
ीमंत विडलांना ठामपणे वाटे क जे आपण आप या मनाशी ठरिवतो ते स यात पांतरीत
होते. यामुळे जे आिथक अडचणीत असतात यां या भावना तसेच बोलत राहतात. माणस
ू

जोपयत भावनांवर िनयं ण क शकत नाही तोवर श द हे मांस बनणार. आिण तन
ू बसणार.
‘‘मी ीमंत होऊ शकणार नाही.’’
‘‘ती क पना य ात येऊ शकणार नाही.’’
‘‘ते मा यासाठी फारच खचाचे ठरणार आहे .’’
भावनांचा आधार असलेले ते श द असतील तर ते फारच भावी ठरणार. चांगली गो
हणजे नवे िम , न या क पना आिण थोडा वेळ देणे यामुळे आप या िवचारांत आिण श दांत
बदल करता येतो.
हर या या भीतीवर यांचे िनयं ण राह शकत नाही, यांनी वत: या िवचाराने कधी
गंुतवणक
ू क नये. हा यवसाय करणा याकडे यांनी हे काम सोपवावे. एकदा काम
सोपिव यावर यात ढवळाढवळ क नये.
एक गंमतीची गो
हणजे हे यावसाियक दुस या या पैशावर गुंतवणक
ू करीत अस याने
घाबरत नाहीत आिण भरपरू नफाही कमिवतात. परं तु वत:चे पैसे गुंतवायची वेळ आली, क
नुकसान हो याची यां या मनातील भीती बळावते. शेवटी यांचे नुकसान होते. तकशा ापे ा
भावना बळावतात.
मी अशीही काही मंडळी पािहलीत, जे वत:चे पैसे गुंतवतात व सतत न यात असतात. परं तु
यांना दुस यांनी गुंतिव यासाठी पैसे िदले क हे अ व थ होतात.
हरणे, िजंकणे हा भाविनक िवषय आहे . मा या ीमंत विडलांनी मला या भावनांना कसे
हाताळायचे याचा कानमं िदला. ते नेहमी हणत, ‘‘ यवसायात िकंवा गुंतवणक
ू त यश वी
हायचे असेल, तर भावनांकडे तट थतेने पाहता आले पािहजे. हरणे, िजंकणे, हा खेळाचा एक
भाग आहे .’’
माझी सरु ि त नोकरी सोडणे
माईक या मा या िम ाकडे एक वत:ची यं णा होती. ती या या विडलांनी िनमाण केली
होती. ते भा य मला लाभलेले न हते. मला माझी घराची सुरि तता, सुखेही सोडावी लागणार
होती. मला वत:च सारा पाया रचायचा होता.
झेरॉ समधील पण
ू वेळची सुरि त नोकरी मी सन १९७८ म ये सोडली. मी सुरि तता
नसलेली, अतीव क ाची तयारी कर याचे ठरिवले. भीती आिण शंका यांनी डो यात काहर
माजले होते. मी राजीनामा प सादर क न अखेरचा पगाराचा चेक हाती घेताना माझे अंग
थरथ लागले होते. मी बाहे र पडलो, वत:चे नुकसान के याचे िवचार मा या मनात नाचत होते.
मी एकटाच बडबडायला लागलो, ‘‘आता माघार नाही.’’ आता मला दुस या कोणाचे हणणे ऐकू
येणार न हते. हे चांगले झाले होते. कारण यापवू माझे काही सहकारी हणताना मी ऐकले होते,
‘‘तो परत येईल. तो असे करणार नाही.’’
हे िवचार मा याही मनात येऊन गेलेच होते. भावना या मा या मनात शंका िनमाण करीत
हो याच. मी आिण माझी बायको ‘बी’ आिण ‘आय’ चौकोनात यश वी होईपयत हे चालले होते.
मला आजही ते पवू चे श द काहीवेळा ऐकू येतात. परं तु मा या शंकांना उ र देणारे उ ेजनाचे
श द मी शोधले होते ‘‘शांत रहा. नीट िवचार कर. मन उघडे ठे व. पुढे जात रहा. जो आधीच पुढे गेला, याचा

स ला घे. उ च अशा श वर िव ास ठे व. ती तुझे क याण करणार आहे .’’
हे ेरणादायी श द तयार करायला मी िशकलो. माझे एक मन घाबरलेले असतानाही मी हे
श द हणत राही.
पिह याच य नात यश ये याची श यता कमी आहे याची मला जाणीव होती. तरीही
सकारा मक भावना, िव ास,
ा, धैय, चांगले िम यां या जोरावर मी पुढे गेलो. मला जोखीम
वीकारायची आहे याची जाणीव होती. जोखमीमुळे चुका होऊ शकतात. चुका, ान आिण
शहाणपण िशकवतात. हे दो ही मा याकडे न हते. मला अपयश आले असते, तर तो भीतीचा जय
समजला गेला असता. मला खा ी न हती तरीही मी पुढे जात होतो. मा या ीमंत विडलांनी मला
िवचार िदलेला होता, ‘‘अपयश ही यशाची पिहली पायरी आहे .’’
अंतगत वास
एका चौकोनातन
ू दुस या चौकोनात जाणे हा अंतगत वास होय. एका चौकोनातील आपली
ा आिण तांि क ानाकडून दुस या चौकोनातील
ा आिण तांि क ानाकडे जा याचा हा
वास आहे . सायकल िशक यासारखे हे आहे . सु वातीला तु ही ब याच वेळा पडता. िम पाहत
असतील तर िनराशही होता. परं तु नंतर पडणे बंद होते. सायकल चालवणे आपोआप जमायला
लागते. यानंतर कधी पडलात, तर याचे फारसे काही वाटत नाही. कारण आता आप याला
सायकल चालवायला येते याची मनाला खा ी पटलेली असते. सुरि त नोकरी या
मानिसकतेकडून आिथक वातं या या मानिसकतेकडे जाताना असेच घडते. एकदा मी आिण
मा या बायकोने मागील सुरि ततेचे बंध तोडले ते हा आमची भीती कमी झाली. आता आम या
पायावर उभे राहायला आमचा आ मिव ास वाढला होता.
दोन गो नी मला पुढे जा याचे बळ िदले. मा या ीमंत विडलांनी मला केलेला उपदेश, ‘‘तू
यवसायातन
य न कर. यवसाय तर
ू पु हा सुरि त नोकरीकडे जायचे हणतोस? अजन
ू
के हाही सोडता येतो. आताच कशाला सोडतोस.’’ या ेरणादायी श दांनी मला धीर िदला. मा या
भावनांना आवर घातला. यावेळी मला वाटले. आपण अध वाट चालन
ू आलोच आहोत परत जायचे
तरी अध वाट चालायची. यापे ा पुढे रािहलेली अध वाट का चालू नये? पुढ या चौकोनाकडे
पोहोचलेले बरे . कोलंबस हा अंटलांिटक वास अ यात सोडून परतला. वा तिवक अंतर िततकेच
होते.
आणखी एक गो
यानात या : के हा माघार यावी हे बु ीलाही मािहती असते. काही
लोक यशाची श यता नसतानाही या क पावर पुढे पुढे जात राहतात. जोखीम वीकारणा या
येकाला
असतो, के हा सोडून ावे, के हा पुढे जावे. हे वषानुवष चालत आले आहे . हा
सोडिव यासाठी जे या अनुभवातन
ू गेले यांना िवचारावे. परं तु पु तक वाचन
ू या िवषयावर
या याने देणा या मंडळ पासन
ू सावध राहा.
दुस या एका गो ीने पुढे जा याची ेरणा िदली मोठे रा स ब याचवेळा अडकतात, पडतात.
छोटे िकडे सुरि त राहतात. याचे कारण
ते सतत उकरत असतात. सरपटत असतात.
ब याच जणांना पैशाची चणचण भासते याचे कारण ते िशकलेले िकंवा क ाळू नसतात असे

नाही. ‘नाही जमले तर काय’ याची यांना भीती असते. या भीतीने यांना थांबिवले, तर ते
संप यात जमा असतात.
हरणारे यां यातील िवजे याला मागे ओढतात आिण हरणा या घोड्यावर वार होतात.
हरणारा ‘होणे’ या भीतीने घाबरलेला असतो. ‘करणे’ यातील मंडळी मा ते वेग या वाटेने
क न दाखिवतात. मी अशी माणसे पािहली आहे त यांनी २० डॉलर दराने घेतलेले शेअस तीस
डॉलरला िमळणारा फायदा जाईल या भीतीने िवकले. ते शेअस १०० डॉलरपयत वाढले.
याचा माणसांनी २० डॉलरचा शेअर ३ डॉलरपयत खाली गेलेला पािहला.
तो वर येईल हणन
ू २० वष वाट पािहली. ‘होणे’ प तीतला माणस
ू ‘हरणे’ यास िकती भीतो
याचे हे उदाहरण आहे .
िजंकणारे यां यातील पराभत
ू भावनेस मागे टाकतात.
यां यातील ‘जय’ हा वेगाने धावू लागतो.
िवजयी ‘करणे’ ही गो अगदी िव
प तीने करतात. शेअसचा भाव खाली जातोय
कळ यावर ते तो िवकून टाकतात. नुकसान सहन करतात. येथे ते ‘हरणे’ वीकारतात. यांना
मािहती असते, क जया या मागाम ये पराजय असतोच.
यांना जयाचा माग िदसतो ते हा ते वेगाने दौडू लागतात. यांना कळते क सवािधक वेग
आता थांबलाय आिण िकंमत िशखराला पोहोचलीय, ते शेअस िवकून टाकतात.
यश वी गुंतवणक
ू दार हरणे वा िजंकणे या बाबतीत तट थ व ृ ी ठे वतो. भीती, हाव अशा
भावनांनी भरलेले िवचार या या डो यात येत नाहीत.
परािजत हे याचा या गो ी आयु यात करतात.
या गो ी पुढील माणे असू शकतात.
१. ेम रािहलेले नाही. तरीही ल न बंधनात राहतात.
२. कामात रस रािहलेला नाही, तरीही ते काम करीत राहतात.
३. जुने कपडे वापरत राहतात. नवे वापरायला काढत नाहीत.
४. या गावात यांना भिव य उरलेले नाही या गावात राहतात.
५. यांना मागे खेचणा या लोकांबरोबरची मै ी चालू ठे वतात.
े ा लगाम घालता येतो
भाविनक बिु म ल
आिथक बुि म ेचा भाविनक बुि म ेशी फार जवळचा संबंध आहे . मा या मते बरे चजण
आिथक अडचणीत अस याचो मु य कारण हणजे यां या भावना या यां या िवचारां या
िनयं णात असतात. मनु य ाणी हणन
ू आप या सवा या याच भावना असतात. आपले ‘करणे’
आिण ‘ ा ’ यातील अंतर हे मु यत: आपण भावनांना कसे हाताळतो यावर अवलंबन
ू आहे त.
उदा. भीतीची भावना एखा ाला िभ ा बनिवते तर दुस याला धैयवान बनिवते. दुदवाने असे
आढळते क पैशा या बाबतीत बहसं य लोक िभ े बनतात. पैसे जा याची भीती िनमाण झाली,
क ते आपोआप पुटपुटायला लागतात -

१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.

‘ वातं यापे ा ‘सुरि तता’ बरी.’
‘जोखीम यव थापन’ िशक याऐवजी ‘जोखीम टाळा.’
‘हषारीने खेळा’ ऐवजी ‘सुरि त खेळा’.
‘मला ते कसे परवडे ल’ ऐवजी ‘मला ते परवडणार नाही.’
‘दीघकालीन िवचार करता ते कसे यो य आहे ’ याऐवजी ‘ते फार महाग आहे .’
‘कि त' ऐवजी ‘िवकि त.’
‘‘मला काय वाटते’’ ऐवजी ‘‘माझे िम काय हणतील.’’

जोखमीची बिु म ा.
जोखीम कशी वीकारायची याचे एक शा आहे ; िवशेषत: आिथक जोखीम. पैसा आिण
जोखीम यव थापन यावरच एक उ कृ पु तक आहे - ेड ग फॉर अ िल ह ग; लेखक डॉ.
अले झांडर ए डर.
शेअर बाजारात यवहार करणा यांसाठी जरी हे पु तक िलहीले होते, तरी जोखीम
यव थापन आिण बुि म ा हा भाग अ य ब याच गो ना लागू पडतो. उदा. पैसा, पैशाचे
यव थापन, वैयि क मानसशा , गुंतवणक
ू पैसा जोिखमीवर कसा गुंतवायचा यासाठी
लागणारे मानसशा मािहती नस यामुळे अनेक यश वी ‘बी’ हे यश वी ‘आय’ होत नाहीत.
यवसायप ती, आिण माणसे याबाबतची जोखीम कशी हाताळायची हे ‘बी’ला मािहती असते.
तेच ान नेहमीच पैशातन
ू पैसा कसा िमळवायचा यासाठी उपयोगी पडत नाही.
तांि कतेपे ा ते भावनेवर अवलंबून असते.
सारांशाने असे हणता येईल, क डा या बाजू या चौकोनाकडून उज या बाजस
ू जाताना
तांि कतेपे ा भावना मह वाची असते. भाविनक िवचारावर िनयं ण ठे वता येत नसेल, तर ा
मागाला न गेलेले बरे .
डा या बाजू या लोकांना उज या बाजल
ू ा असलेली जोखीम नेहमी िदस याचे कारण हणजे
भीतीची भावना यां या िवचारावर अिधक प रणाम करते.
डा या बाजच
ू े लोक हणतात ‘सुरि त रहा’ हा तािकक िवचार आहे . हे खरे नाही. तो
भाविनक िवचार आहे . हा याला एकाच चौकोनात अडकून ठे वतो.
उज या बाजू या लोकांचे ‘करणे’ हे समीकरण इतके घ नसते. मी जे हा हणतो क चार
ीन हाऊसेस कमी िकंमतीत या; दर वाढ याची वाट पहा; मग िवका; आिण यातन
ू एक मोठे
हॉटेल खरे दी करा. या वेळी मी ते मनापासन
ू सांगत असतो.
उज या चौकोनातील लोक हणतील ते इतरांना ऐकावे लागते. हे खरे , कधी जय होईल,
कधी पराजय. परं तु तो खेळाचा एक भाग असतो. उज या बाजू या चौकोनात यश वी हो यासाठी
खेळावर ेम करणारे ‘होणे’ हा. टायगर वड
ू स् हा िजंक यापे ा अिधक हरतो. तरीही तो खेळावर
ेम करतो. डोना ड प हरला, परं तु पु हा लढाई केली. पराजय झाला हणन
ू तो पळून गेला
नाही. अपयशाने याला अिधक हषार आिण िन यी केले. अनेक धनवान लोकां या बाबतीत
ीमंत हो यापवू यांना काहीवेळा हार प करावी लागली होती. हा खेळाचाच एक भाग असतो.

माणसा या भावना िवचारावर आ ढ झा या, क हे भाविनक िवचार याला ब याचवेळा
आंधळे क न टाकतात. याला इतर काहीही िदसू देत नाहीत. यामुळे िवचारापे ा भावनांनी
िति या य के या जातात. वेगवेग या चौकोनातन
ू वाद घालायला या भावना व ृ
करतात. उज या बाजल
ू ा जोखीम नसले या, सो या गो ी आहे त हे भाविनक िति या
जाण यास तयार नसते. जर भावनांवर िनयं ण ठे वणे जमणार नसेल तर हा डावीकडून
उजवीकडे जा याचा सेतू न ओलांडलेला बरा.
उजवीकडे जा यासाठी दीघकालीन सकारा मक आधार देणारा गट हवा. एखादा यो य िदशा
दाखिवणारा गु हवा. मी आिण माझी बायको या खडतर तप यतन
ू गेलो ती उपयोगी पडली.
आ हाला डा या बाजू या चौकोनाकडून उज या बाजू या चौकोनाकडे जाताना ‘करणे’ यापे ाही
या वासात आ ही काय झालो हे मह वाचे होते. मला याची िकंमत करणे अश य आहे .

९

बँक हा... बँकर नको
मी होणे या सु ावर-‘‘होणे-करणे- ा ी’’ यावर ल कि त केले आहे . याचे कारण हणजे
मनाची यो य मशागत के यािशवाय आपण या न या युगातील आिथक बदलांना सामोरे जाऊ
शकणार नाही. उज या बाजू या चौकोनातील कौश ये, मनाची घडण असन
ू ‘होणे’ ठरिव यास
तु ही नवन या संधी पाह शकाल; या माणे ‘करणे’ हे कृतीत आणाल आिण ‘ ा ी’ येथे
पोहोचाल.
मा या ीमंत विडलांकडून आलेला दूर वनी मला आठवतो.
‘‘तू रअल इ टेटचा यवसाय करतोस का शेअसचा’’, यांनी िवचारले.
‘‘दो हीही नाही.’’ मी उ र िदले. ‘‘मी जे काही गंुतवलेय ते माझा यवसाय उभार याम ये.’’
‘‘छान’’ ते हणाले.‘‘ या सव ठरािवक यवसायापासन
ू दूर रहा. तुझा यवसाय बांधत रहा.
खपू मोठे असे काही घडणार आहे .’’
यावष अमे रकन काँ ेसने कर सुधारणा कायदा १९८६ हा पा रत केला. या काय ा ारे
यांनी कर आकारणीतील पळवाटा कमी के या. कर वाचवन
ू नफा कमिवणा यांना कर
वजावटी या सवलतीस मुकावे लागले. अमे रकेत सव इमारत चे भाव खाली आले. काही भागात
तर ते ७०% पयत कोसळले. कजा या रकमेपे ा घरतारणाची र कम खाली आली. सव रअल
इ टेट माकटम ये खळबळ माजली. बँकांम ये घबराट िनमाण झाली. काही बँका बुडा या.
लोकांना बँकेतन
ू पैसे िमळे ना झाले. ऑ टोबर १९८७म ये वॉल ीट कोसळले. जग आिथक
संकटात सापडले.
डा या बाजू या चौकोनातील ‘इ’ आिण ‘एस’मधील लोकांना उपल ध असले या ब याच कर
सवलती या कर सुधार काय ाने गे या. ब याच जणांनी इमारतीम ये रकमा गुंतव या हो या. ‘इ’
आिण ‘एस’मधील आिथक तटू भ न िनघावी हा यांचा उ े श होता. ‘बी’ आिण ‘आय’ े ालाही
आिथक मंदीचा फटका बसला. परं तु यांना कराचा फटका बसला नाही. यां या सवलती हो या
तशाच रािह या.
या काळात ‘ई’ हे एक नवीन श द िशकले. तो श द होता ‘छोटा आकार’. यां या असे
ल ात आले, क कामगार कपातीची घोषणा करणा या कंप यां या शेअसचे भाव वाढत होते.
दुदवाने अनेकांना असे का होते हे कळले नाही. ‘एस’ िवभागातील लोकही यातन
ू वाच यासाठी
धडपड करीत होते. यांचा यवसाय कमी झाला होता. िव याचा खच वाढला होता. रअल इ टेट
आिण शेअसम ये नुकसान झाले होते. एकंदरीत, या कर सुधारणा काय ाने डा या चौकोनातील
लोकांचे अिधक नुकसान झाले होते.

संप ी ह तांतरण
डा या बाजू या चौकोनातील लोकांना ास होत असताना उज या बाजू या चौकोनातील
लोक ीमंत होत होते. करसुधारणा काय ाला ते ध यवाद देत होते. जणू काही सरकारचा एका
बाजच
ू ी संप ी काढून घेऊन दुस या बाजल
ू ा देत होते.
कर काय ातील कलमात बदल क न गुंतवणुक त या सवलती कमी के या हो या. लोक
यामुळे जमीनजुमला घेऊ लागले. यातही यांचे पैसे जाऊ लागले. गलेल पगार िमळिवणारे
अिधकारी, डॉ टस, वक ल, चाटड अकाऊंटंट ही मंडळी यात होती. यांना खपू उ प न
अस यामुळे यां या स लागारांनी यांना जमीनजुमला यायला सांिगतले होते. आणखी पैसे
असतील तर शेअसम ये गुंतव यास सांिगतले होते. परं तु करसवलत काढताच मोठ्या माणावर
संप ीचा ओघ एक कडून दुसरीकडे सु झाला. मा या मते ‘इ’ आिण ‘एस’ यां याकडील संप ी
डॉलरला केवळ पेनी या भावाने ‘बी’ आिण ‘आय’ यां याकडे आली.
बचतीचे पैसे लोकांना परत िमळे नात. कज थकली. कज घर तारणावर होती. याचे भाव
कोसळले होते. या सवाचा फटका शेवटी करदा यानांच बसतो. ते आधीच अडचणीत आले होते.
कर सुधारणा काय ाचा यांना फटका बसला होता.
‘ रझो यश
ू न ट कॉपारे शन’ ही सरकारी एज सी होती. ती आरटीसी नावाने ओळखली
जाई. डबघाईला आले या लोकांकडून ते जमीनजुमला ता यात घेत व जे नीट चालवू शकतील
अशा लोकांना देत. मला आिण अ य काह ना हा कृपा सादच वाटला. आिथक वगाला हात
टेक यासारखे झाले.
पैसा हा मनाला िदसतो. डो यांना नाही. दूर ी न ठे वता याकाळी भावना बळ झाली.
लोकांना जसे पाहायची सवय झाली होती, तसे ते पाहत गेले. डा या चौकोनातील लोकांबाबत
तीन गो ी घड या.
१.

२.

सव घबराट होती. भावना बळ होतात ते हा आिथक बुि म ा झाकून जाते.
लोकांना यांची नोकरी, घरांचे कोसळते भाव, शेअसचे घसरते भाव, धं ातील मंदी
यांची इतक काळजी होती क या संकटात आप यापुढे अनेक संधी उ या आहे त हे
पहायला ते िवसरलेच. भाविनक िवचारांनी यांना आंधाळे केले होते. पुढे जाऊन संधी
बळकाव याऐवजी ते गुहेत जाऊन लपन
ू बसले.
उज या बाजू या चौकोनात लागणारे तांि क ान यां याकडे न हते. डॉ टरांना
महािव ालयीन िश णाम ये अनुभवाची भर घालन
ू यांचे ान अ ावत ठे वावे लागते.
तसेच ‘बी’ आिण ‘आय’ मधील लोकांकडे िवशेष तांि क ान असावे लागते. तांि क
ानात आिथक सा रतेचा समावेश होतो. याम ये कजाचे नत
ू नीकरण, ताव कसा
मांडावा, बाजाराची िदशा कशी आहे , भांडवल कसे उभारावे इ. गो चा अथ समजावा
लागतो.
आरटीसी ने जाहीर केले, “बँकेची मालम ा २० दशल डॉलरना िवकणे आहे . आज
पैसे भर यास ४ दशल डॉलरना िमळे ल.’’ ते हा डा या चौकोनातील लोकांना हे
घबाड पटकाव यासाठी पैसे कसे गोळा करावेत याची क पना न हती. बुडीत
खा यातन
ू पैसे कसे कमवावेत याचे ान यांना अवगत न हते.

३.

पैशाचे यं यां याकडे न हते. जग यासाठी क करायचे या प तीने बहतेक लोक
राहत होते. मी ‘बी’ चौकोनातन
ू यवहार करीत होतो. थोड्या अिधक क ाने माझा
यवसाय खपू वाढणार होता. सन १९९० पयत माझा यवसाय सतत वाढत रािहला.
या काळात माझी जगभरात ११ कायालये उघडली गेली. िव तार होत गेला तसे मला
करावे लागणारे काम कमी होत गेले. पैसा भरपरू िमळत गेला. संपण
ू यं णेतील लोक
खपू क करीत होते. पैशाची आिण वेळेची उपल धता अस यामुळे मी आिण सौ. नवे
यवहार शोधत होतो. ते िमळत होते.

तो अ यु कृ

काळ होता... तो फार वाईट काळ होता

एक सुिवचार आहे . ‘‘माणसा या आयु यात काय घडते याला फारसे मह व नाही. पण याचा
तो काय अथ घेतो हे मह वाचे.’’
काही लोकांना १९८६ ते १९९६ हा काळ फार वाईट गेला. इतरांना तो काळ फार भरभराटीचा
गेला. या आिथक बदलाम ये असलेली संधी मी ओळखली होती. मा याकडे फार पैसे न हते
तरीही ‘बी’ आिण ‘आय’ यातील कौश ये वाप न मी संप ी िनमाण केली. ती कशी िनमाण केली
हे पुढे मी सांगणार आहे .
आयु यात सुखी आिण यश वी हायचे असेल, तर येणा या बदला माणे आप यात
लविचकता ठे वा. कोण याही प रि थतीतन
ू चांगले शोध याचे कसब दाखवा. दुदवाने वेगाने
बदलणा या आिथक ि थतीला सामोरे जा यासाठी ब याचजणांची तयारी झाली नाही.
मनु य ा या या बाबतीत एक चांगले आहे . माणसे आशावादी असतात आिण यां याम ये
िवस न जा याची मता असते. दहा बारा वषात ते िवसरतात. आिण प रि थती पु हा बदलते.
इितहास वत:च पन
ु रावृ ी करतो
आता लोक १९८६चा कर सुधारणा कायदा िवसरलेत. ‘इ’ आिण ‘एस’ पवू पे ा अिधक
जोमाने कामाला लागले आहे त का? यां या कर सवलती काढून घेत यात. गमावलेले
कमाव यासाठी ते अिधक काम क लाग याने आिथक गती होऊ लागली. यांचे उ प न
वाढले. यांचे कर स लागार यांना पवू माणे स ला देऊ लागले आहे त.
मोठे घर खरे दी करा. कजावरील याज हे कर बचतीला उपयु आहे . िशवाय घर ही एक
संप ी होऊन जाईल. ती तुझी सवात मोठी गुंतवणक
ू असेल.
सुलभ मािसक ह यांकडे ते पाहतात. मोठ्या कजातन
ू यांचे शोषण होत राहते.
घरांची मागणी वाढतेय. लोकांजवळ पैसा खेळतोय. याज दर कमी आहे त. लोक मोठी घरे
घेत आहे त. शेअसम ये पैसे गुंतिवत आहे त. यांना लवकर ीमंत हायचे आहे . िनव ृ ीकाळाची
तरतदू करायची आहे .
मा या मते पु हा संप ीचे ह तांतरण मोठ्या माणावर होणार आहे . ते यावष होणार नाही.
पण ते होणार. ते पवू सारखेच होणार नाही. वेग या प तीने होईल. यासाठी मला ीमंत वडील
आिथक इितहासाची पु तके वाचायला सांगत.
आिथक बदल होतात. इितहासाची पुनराव ृ ी होते. ती याच प तीने होईल असे नाही.

पैसा हा डा या बाजू या चौकोनाकडून उज या बाजू या चौकोनाकडे वाहत असतो. पैसा हा
सदैव असतोच. खपू कजात अडकलेली माणसे शेअसम ये पैसे गुंतवत राहतात. असे इितहास
सांगतो. उज या बाजच
ू े लोक भाव उ चांकावर येताच शेअस िवकतात. या वेळी डा या बाजू या
लोकांनी भीतीला बाजल
ू ा सा न खरे दी सु केलेली असते. मग पु हा एखादी खळबळजनक
बातमी येते. भाव कोसळतील. धुरळा िव न गेला. क गुंतवणक
ू दार पु हा खरे दीस सु वात
करतील. पु हा एकदा डा या बाजू या चौकोनाकडून उज या बाजू या चौकोनाकडे संप ीचे
ह तांतरण झालेले िदसन
ू येईल.
झाले या जखमा भ न यायला अपयशी लोकांना पु हा बारा वष लागतील. पण जखमा
भ न येतीलच. पु हा बाजार उ चांकावर जा याची वेळ येईल.
हा कट आहे का?
डा या चौकोनातील लोक नेहमी हणतात, क जगातील मुख बँका यां या ता यात
आहे त ते एक येऊन जागितक तरावरील कट रचतात. या बँकां या कार थाना या कथा
िक येक वष सांिगत या जातात.
खरे च असा कट असतो का? मला मािहती नाही. कट असू शकेल का? काहीही श य आहे .
अशी काही ीमंत कुटुंबे आहे त, जी मोठ्या माणावर पैशावर िनयं ण ठे वतात. एक गट जगावर
िनयं ण ठे वतो? मला तसे वाटत नाही.
मी ते वेग या
ीने पाहतो. एका चौकोनातील लोकांची असलेली मन व ृ ी आिण दुस या
चौकोनातील लोकांची वेगळी मन व ृ ी. ते सवजण हा पैशाचा मोठा खेळ खेळत आहे त. येक
चौकोनातील लोक वेग या
ीने आिण वेग या िनयमाने खेळतात.
उज या बाजच
ू े लोक काय करीत आहे त हे डा या बाजू या लोकांना िदसत नाही. परं तु
उज या बाजू या लोकांना डा या बाजच
आहे .
ू े लोक काय करतात हे मािहती असते. हा खरा
मरीआईचा कोप
उज या बाजू या लोकांना आप यापे ा अिधक काय समजते याचा अ यास कर याऐवजी,
डा या बाजच
ू े लोक काहीवेळा दुस यावरचा दोष ढकलतात. काही वषापवू लेगची साथ आली
होती. लेगचे जंतू उघड्या डो यांना िदसत न हते. पुढे शा
ांनी िभंगातन
ू हे जंतू दाखवन
ू
िदले. परं तु तोपयत हा मरीआईचा कोप होता असे हणन
ू दोष दुस यावर ढकलला होता.
अ व छतेमुळे रोग झाला होता. अ य कोणामुळे नाही.
आजही हा दैवी कोप कार चालू आहे . आप या आिथक दुरव थेचे खापर दुस या या
डो यावर फोड यास लोक तयार आहे त. वत: या आिथक अडचण ना ते ीमंतांना जबाबदार
धरतात. आिथक अ यास करीत नाहीत. आप या आिथक अ ानामुळे संप ीचे ह तांतरण होत
आहे .
नायक हे खलनायक बनत आहेत
वरचेवर नवीन आिथक गु उदयास येतात. ते संप ी कशी िमळवावी याचा नवा मं देतात.

हंट दसनी १९७० म ये चांदी बाजार बळकावला. जगाने यांचे कौतुक केले. परं तु यांचा उपदेश
ऐकून जे िदवाळखोरीत िनघाले यांनी यांना एका रा ीत गु हे गार हणायला सु वात केली.
सन १९८० म ये मायकेल िम कन जंक बाँड िकंग हणन
ू िस ीस आला. एक काळ तो आिथक
स ाट होता. परं तु बाजार कोसळ यावर याला पकड यात आले आिण याची रवानगी तु ं गात
झाली. य बदलते. परं तु इितहासाची पुनराव ृ ी होते.
स या आपण गंुतवणक
ू तले नवे िद गज पाहतो. ते टी हीवर िदसतात. व ृ प ात यांचो नाव
झळकते. यापैक एक आहे त अॅलन ीन पॅन, अ य फेडरल रझ ह बोड. स या तो
देवासारखा आहे . स याची आिथक सुब ा या यामुळे आहे असे लोक समजतात. वॉरे न
बफेटलाही देवा माणे मानतात. याने काही खरे दी केले, क बाक चे सारे तसेच क पाहतात.
जे हा तो िवकतो ते हा भाव खाली येतात. िबल गेट्सचे असेच आहे . या याकडे पैसा धावत
जातो. स या या बाजारात मोठे बदल झाले, तर स याचे आिथक नायक उ ा खलनायक होतील
का? काळच याचे उ र देईल.
आिथक च
गतीपथावर असते. ते हा नायक कायरत असतात. हे च अधोगतीकडे जाते
ते हा खलनायक पुढे येतात. इितहासात पु हा डोकावले तर ती हीच माणसे असतात. लोकांना
वत:चा आंधळे पणा यानात येत नाही. यामुळे ते इतरांवर ठपका ठे व याचा य न करतात.
इितहासाची पुनराव ृ ी होत राहील. संप ीचे ह तांतरण मोठ्या माणावर होईल. या वेळेस तु ही
कोण या बाजू या चौकोनात असणार? डा या क उज या?
मला वाटते लोक आपण या मोठ्या खेळामधील एक खेळाडू आहोत हे िवसरले आहे त. हा
कॅसीनो आकाशाएवढा आहे . यातील तु ही एक मह वाचे खेळाडू आहात. खेळाचे नाव आहे
-‘कोण कुणाचे देणे लागतो’
बँक हा... बँकर नको
सन १९५० या दर यान बँक नावाचा एक खेळ उदयास आला. याचा अथ बँकेत नोकरीस
लागणे असा न हता. माझे उ चिश ण सु होणार होते. या काळात मा या ीमंत विडलां या
त डी मला पुढील श द ऐकू यायचे, ‘‘गहाणखत’’, ‘‘ रअल इ टेट’’, ‘‘िव पुरवठा’’. माझे डोळे
जे पाह शकत नाहीत ते पाह याचे िश ण मी मनाला देत होतो.
यांनी मला िशकायला व ृ केले. िशक यावर मला जे करावे वाटत होते ते मी क
लागलो. माझे ान इ छा असणा याला मी देऊ लागलो.
भांडवल े ातील ने यांवरील पु तके वाचायला यांनी व ृ केले. जॉन डी. रॉकफेलर, जे.
पी. मॉगन, हे ी फोड यांची पु तके वाचली. रॉबट हे ली ोनरचे िद व डली िफलॉसॉफस, हे पु तक
फारच मह वाचे वाटले. ‘बी’ आिण ‘आय’ चौकोनातन
ू काम क इि छणा यांनी हे पु तक
वाचावेच. अॅडॅम ि मथ यांचे ‘वे थ ऑफ नेश स’’ या यापासन
ू आजपयत या सव
अथशा
ानांचा आढावा या पु तकात घेतला आहे . त ववे े, अथशा
यांची मते जाणन
ू
घेताना आप याला ेरणा िमळते. पवू पासन
ू स या या आधुिनक भांडवलशाहीपयतचा वास
यात मांडलाय. ‘बी’ चौकोनात यश वी हो यासाठी आिथक जगताचा इितहास ज र वाचा.
यामुळे भत
ू काळ व भिव यकाळही समजेल.
‘िद व डली िफलॉसॉफस’ या पु तकानंतर मी वाचनासाठी पॉन झेन िपलझरचे ‘अनिलिमटेड

वे थ’, जे स डे ल डे हीडसनचे ‘िद सॉवरीन इंिडिव युल’, रॉबट िपचरचे ‘िद े ट ऑफ िद वेब’
आिण हॅरी डटचे ‘िद ेट बुम अहे ड’ या पु तकांची िशफारस केली. हे ल ोनरचे ‘िद ेट बुम अहे ड’
हे पु तक आिथक
ीने आपण कोठे आलो आहोत याचे सखोल दशन घडिवते. आपण कोठे पुढे
गेलो आहोत याब ल इतर लेखक सांगतात. यांची एकमेकांिव ची मते मला मह वाची
वाटतात. जे मला डो यांनी िदसणार नाही ते पाहायला िमळते. भिव यकाळ समजतो. ही पु तके
वाच याने आिथक े ातील वाह, चढउतार यातील बारकावे समजले.
बँक कशी हाताळावी
कर सुधारणा कायदा १९८६ नंतर सव संधी उपल ध हो या. रअल इ टेट, शेअस, यवसाय
ही कमी िकमतीत िमळत होती. डा या बाजू या ब याच जणांना हे गैरसोयीचे होते. परं तु मला ‘बी’
आिण ‘आय’ या चौकोनातन
ू यवहार करताना संधीचा फायदा घेता येत होता. फारशी हाव न
धरता, िमळे ल ती संप ी न घेता मी फ रअल इ टेटम ये यवसाय करायचा असे ठरिवले.
रअल इ टेटच का? याची पुढील पाच कारणे आहे त.
१.

२.

३.

४.

िकंमत रअल इ टेट या िकमती फार कमी हो या. ॉपट या येणा या
भाडयापे ा कमी िकंमतीत गहाण कज भागवन
ू ॉपट िमळत होती. या ॉपट ने मोठा
आिथक धडा िशकवला. याम ये कमी जोखीम होती. िडपाटमटल टोअरम ये
‘मालावर ५०% सटू ’ िलिहतात, तसा हा कार होता.
िव परु वठा बँक मला घरासाठी कज ायला तयार असते. परं तु शेअस
घे यासाठी नाही. शेअसचे भाव खाली आले असता मला जा तीत जा त खरे दी
करावयाचे असतील, तर मी माझी बचत ही रअल इ टेटम ये गुंतिवणे पसंत करतो.
यावर कज काढून मी हवा ते हा शेअस खरे दीसाठी पैसा उभा क शकतो.
उदा. मा याकडे बचतीत १०, ००० डॉलर आहे त. याचे मी शेअस यायचे ठरिवले, तर
१०, ००० डॉलर रकमेचे शेअस येतील. तीच र कम वाप न घर घेतले, तर बँक ९०%
कज देईल व मी १ लाख डॉलरचे घर घेईन. समजा शेअस आिण घर या दोह चाही
बाजारभाव १०% ने वाढला, तर शेअसम ये मला फ १००० डॉलर फायदा झाला
असता. रअल इ टेटम ये तो १०, ००० डॉलर होईल.
कर - समजा मला शेअस यवहारात १० लाख डॉलर नफा झाला तर मला ३०%
कॅिपटल गेन टॅ स म ये गंुतवावे लागतील. तेच रअल इ टेट या बाबतीत कर न
भरता पुढील यवहार क न रअल इ टेटम ये पैसे गुंतिवले, क करापासन
ू मु ता
िमळे ल. िशवाय ॉपट वर घसारा दाखवन
ू आणखी नफा कमी दाखवायलाही मदत
होईल. मह वाची गो - कर सवलत आहे हणन
ू केवळ यवहार क नये. एकूण
आिथक लाभ ही जाण मनात हवीच. कर सवलत हा एक गुंतवणुक तला आकिषत
करणारा घटक आहे .
कॅश लो - घरा या िकंमती कधी खाली आ याच तरी भाडे काही कमी झालेले
नाही. या भाडयातन
ू मला गहृ कजावरील याजापे ा चांगले पैसे िमळाले. िवशेष हणजे
ते वेळेवर उपयोगी पडत. घराची िकंमत वाढे पयत वाट पाहायची श मला भाडयामुळे

५.

िमळे . भाड्या या उ प नामुळे ॉपट वरील कजा या याजा या बोजाची काळजी वाटत
नसे.
बँक बन याची सधी - १९७४ पासन
ू आपली बँक असावी ही माझी इ छा होती. ती
रअल इ टेटमुळे पण
ू झाली.

बँक हा बँकर नका
मा या ‘ रच डॅड पुअर डॅड’ या पु तकात मी ीमंत कसा पैसा िमळवतात आिण बँकरची
भिू मका िनभावतात हे सांिगतले आहे . पुढील उदाहरण पहा. कोणालाही उपयोगी पडे ल.
समजा, मला एक लाख डॉलर िकंमतीचे घर िमळाले. ते मी घासाघीस क न ८०,०००
डॉलरला घेतले. वत:चे १०,००० डॉलर आिण बँकेचे ७०,००० डॉलर असा यवहार झाला.
नंतर मी आकषक अशी जािहरात िदली, ‘‘१ लाख डॉलरला घर िवकणे आहे . मालक आिथक
अडचणीत. बँक सुिवधाही उपल ध. सु वातीस थोडीच र कम भरा. सुलभ मािसक ह े.’’
सतत फोन वाजत रािहला. मी ते घर लीजवर िदले. हा यवहार या या देशातील
िनयमा माणे बदलेल. मी १ लाख डॉलरला ‘आय ओ य’ू त वावर घर िवकले. तो यवहार असा
िदसेल.

हा यवहार कायदेशीर
ीने रिज टर केला जातो. खरे दीदार र कम देऊ शकला नाही,
तर याला थक त बाक ची मी नोटीस देतो. करार र होऊन दुस या गरजू य ला देतो. याला
कमी ह यात, कमी सु वाती या रकमेत राहायला घर हवेच असते. अशी मागणी सतत असतेच.
या सवाचा प रणाम हणजे मी ३०,००० डॉलरची भर मा या संप ी रका यात घालू शकलो.

यावर मला याज िमळते. बँकेला जसे कजावर याज िमळते तसे हे घडते. मीच बँक हायला
लागलो होतो. मला ते आवडत होते. ीमंत वडील हट याचे तुम या ल ात असेल, ‘‘कज
काढताना काळजी या. वैयि क कज यावे लागले, तर कमीत कमी या. मोठे कज काढावे
लागले, तर याचा बोजा दुसरा कोणी उचलत आहे याची काळजी या.’’
चौकोना या भाषेत सांगायचे तर मी माझी जोखीम दुस यावर टाकली. हा आिथक
जगतातील खेळ आहे .
या कारचे यवहार जगभर होत असतात. परं तु मी िजथे जातो ितथे लोक मला हणतात,
‘‘हे इथे जमणार नाही.’’
छोट्या गंुतवणक
वर
ू दारांनी यानात यावे, मोठ्या यापारी इमारत ची खरे दी िव
सांिगतले या प तीनेच होत असते. काहीवेळा ते बँकेतन
ू यवहार करतात, काहीवेळा वत:च
करतात.
बचत नसताना ३०,००० डॉलरची बचत.
पैसे साठवायला सरकारने लोकांना करात का सवलत िदली नाही हे मी तु हाला मागील
करणात सांिगतले आहे . बँका असे सरकारला करायला सांगतील असे वाटत नाही. कारण
तुमची बचत हणजे यांची देणी होत. अमे रकेत बचतीचा दर फार कमी आहे . याचे कारण तुमची
बचत फारशी वाढू नये हा आहे . असे असते बँकेचे धोरण. कॅश लो असा िदसेल.

या आकृतीतन
ू अनेक ल वेधी गो ी यानात येतील :
१)

२)
३)
४)
५)

३०,००० डॉलरवरील याजाचा दर काय यायचा हे मी ठरिवतो. ब याचदा तो १०%
असतो. बहतेक बँका बचत खा यावर ५%पे ा जादा दर देत नाहीत. सु वातीचे
भरावयाचे पैसे हणन
ू मी जरी १०,००० डॉलर भरले, तरी बँकेपे ा मला याजदर
चांगलाच िमळतो.
पवू अिजबात नसलेले २०,००० डॉलर िनमाण कर यासारखे हे आहे . ३०,०००
डॉलरमधन
ू अॅड हा स र कम १०,००० डॉलर वजा क न हे गिणत मांडले आहे . बँक
असेच करते. ती संप ी िनमाण करते आिण यावर याज लावते.
हे २०,००० डॉलर करमु आहे त. ‘इ’ चौकोनातील नोकरदाराला यासाठी ४०,०००
डॉलर िमळवावे लागतात. कारण या या पगारातन
ू सरकार वेगवेग या कारे , कर
पाने ५०% र कम काढून घेते.
ॉपट कर, देखभाल खच, यव थापन फ याची जबाबदारी खरे दीदाराची राहते. याचे
कारण हणजे आता ॉपट िवकलेली आहे .
याहन एक वेगळा लाभ आहे . बँके या भिू मकेत आपण जातो. उज या बाजू या
चौकोनात आपण असतो. यामुळे शू यातन
ू पैसे िनमाण कर या या न या क पना
आप याला सुचू शकतात.

साधारणत: हा यवहार १ आठवडा ते १ मिहना या वेळात पण
ू होतो. बाक सवसाधारण
नोकरवगाला ४०,००० डॉलर अिधक िमळिव यास खपू च काळ लागेल. यां या हाती कर वगैरे
जाऊन २०,००० डॉलर येणार. यातन
ू यांचे खच होणार. मग िश लक काय राहणार!

उ प नाला सरु ा कवच ा होते
ीमंत माणसे कंपनी का काढतात हे मी थोड यात मा या “ रच डॅड पुअर डॅड’’ पु तकात
सांिगतले आहे .
१)

२)

संप ीला सुरि तता : तु ही ीमंत असाल तर तुम याकडील पैसा भांडूनसु ा
िमळिव याचा य न दुसरे लोक करतात. तुम या िखशात काय आहे इकडे यांचे ल
असते. मा
ीमंत लोक यां या नावावर फारसे काही ठे वत नाहीत. यांची संप ी
कंपनी आिण यासा या नावावर असते.
उ प नाला सुरि तता : येणारा उ प नाचा वाह हा कंपनीमधन
ू वळवन
ू कर सवलती
िमळू शकतात. नाहीतर यातील र कम सरकारने कर पाने काढून घेतली असती.
असे संर ण िमळते.

एक कटू स य : तु ही नोकरदार असाल तर

म असा असतो-

कमवा – कर भरा - खचा.
नोकरदारा या बाबतीत हाती पगार िमळ यापवू च कर कापलेला असतो. नोकरदाराला
वषाला ३०,००० डॉलर पगार िमळत असेल, तर यातील १५,००० डॉलर कर हणन
ू सरकारने

घेतलेले असतात. रािहले या १५,००० डॉलरमधन
ू गहृ कजाचा ह ा जातो.
उ प न जर कंपनी या मा यमातन
ू वळिवले तर पुढील प तीने पैसा वळे ल.
कमवा - खच करा - कर भरा.
उ प नाचा वाह कंपनी या मा यमातन
ू ने यावर सरकारने कर लाव यापवू च काही
र कम तु हाला खच करता येते. तुमची कंपनी असेल तर िनयमही तु हीच करणार. फ ते
सरकारी त वात बसणारे हवेत.
उदा. िनयम करताना ‘बाल िनगा’ खच हा पगाराचा भाग आहे असे तु ही िलह शकता.
कंपनी दरमहा ४०० डॉलर बालसंगोपनासाठी देऊ शकते. तेवढी करातन
ू सवलत िमळते. अशी
यादी मोठी आहे . वैयि क नोकरदाराला न िमळणा या अनेक सवलती कंपनीला आहे त.
यवसायासाठी केलेला वास खच हा खचात येतो. तेवढा कर कमी बसणार. संचालक
मंडळा या बैठक साठी केलेला वास हा करपवू खचात येणार. फ
या बाबतचे िहशोब व न दी
यवि थत ठे वायला ह यात.
िनव ृ ी लाभ हे सु ा मालक व नोकरदारांना वेगवेगळे आहे त. फ सरकारी िनयम यानात
घेऊन कोणते खच वजा करता येतात हे ठरिवले पािहजे. काय ाने संमत गो ी क न कर
सवलत िमळवावी. कायदा कधीही मोडू नये.
तु ही कोण या चौकोनातन
ू उ प न िमळिवता यावर कर सवलती अवलंबन
ू आहे त.
नोकरदार हणन
ू सव उ प न िमळत असेल तर उ प न िकंवा संप ीला सुर ाकवच िमळणे
अवघड.
यासाठी तु ही नोकरदार असलात तरी ‘बी’ आिण ‘आय’ चौकोनातन
ू काम करायला लागा.
आिथक वातं याकडे वरे ने पोहोच याचा माग या चौकोनातन
ू जातो.
आिथक सुर ेसाठी एकाहन अिधक चौकोनातन
ू काम करीत रहा.
मु

जमीन

काही वषापवू गद पासन
ू दूर अशी जमीन यायचे मी आिण सौ.ने ठरिवले. या जिमनीत उं च
ओक व ृ असावेत. पा याचा झरा वाहत असावा. िनवांतपणा असावा अशी आमची इ छा होती.
आ हाला अशी २० एकराची जागा ७५,००० डॉलरला िमळाली. १०% र कम सु वातीस
भरावयाची होती. बाक रकमेवर १०% दराने याज ायचे होते. यवहार यो य दराने होणार
होता. फ
होता, ीमंत विडलांनी कजाबाबत सांिगतलेला िनयम पाळला जात न हता. तो
िनयम असा होता- कज घेताना काळजी या. वत: वैयि क कज घेत असाल, तर छोटे कज
या. मोठे कज असेल, तर यासाठी दुसरे कोणी पैसे भरे ल हे पाहा.
हे यानात घेऊन आ ही ही जमीन सोडून िदली. दुसरी जागा शोधू लागलो. मा या
ीने
७५,००० डॉलर ही फार मोठी र कम होती.
माझा कॅश लो असा िदसला असता -

ीमंत विडलांचा िनयम पहा :
तु ही कज काढून जोखीम वीकारत असाल, तर यासाठी तु हाला मोबदला िमळाला
पािहजे.
या यवहारात मला कज होणार होते. जोखीम वीकारावी लागणार होती. सारा खच
मा यावरच होता.
एक मिह यानंतर आ हाला एक पवू पे ाही सुंदर अशी ८७ एकर जमीन िमळाली. यात उं च
ओकचे व ृ होते. पा याचा झरा होता. यात एक घरही होते. िकंमत होती १, १५, ००० डॉलर.
मा या अटी यांनी मा य के यामुळे मी यांची िकंमत मा य केली. यवहार झाला. घराची
रं गरं गोटी केली. यातील घर आिण ३० एकर जमीन २, १५, ००० डॉलरला िवकली. यासाठी
पवू चीच क पना राबिवली, “सु वातीची र कम कमी. सुलभ मािसक ह े.’’ मा याकडे ५७
एकर जागा रािहली.
मा या ताळे बंदात असा यवहार िदसत होता -

नवा मालक खषू होता. सु वातीस फारशी र कम न भरता याला सुंदर घर िमळाले होते.
याने ते या या कंपनी या लोकांना िवरं गुळा हणन
ू राहायला ठे वले होते. कंपनीची संप ी
हणन
ू घसारा खच टाकता येणार होता. देखभाल खचही कंपनी देणार होती. कजावरील
याजही खचात धरले जाणार होते. मी भरत असले या याजापे ा याचे याज जा त होते. काही
वषानी यानी या याकडील शेअस िवकले. माझे कज परत केले. यातन
ू मी घेतलेले कज परत
केले.
मला िमळाले या १ लाख डॉलर न यातन
ू मी करही भ शकलो. कज न हते. १५,०००
डॉलर कर जाऊन नफा रािहला. ५७ एकर जागा िमळाली. तु हाला जे हवे ते िमळ यासाठी सारे
पैसे िमळा यासारखे झाले.
अाता या यवहारामुळे माझा ताळे बंद असा िदसतो.

आयपीओ
पि लक िल. कंपनी सु करताना जनतेला शेअस घे याचे जे आवाहन करतात, याला
इिनिशअल पि लक ऑफर असे हणतात. लहान माणात यवसाय असतो, ते हा ती ाय हे ट
िलिमटेड कंपनी असते. ितचे पांतर पि लक िलिमटेड कंपनीत करता येते. कंपनीची
बाजारभावाने िकंमत काय राहील हे पाहन शेअसची िकंमत ठरिवली जाते. इथे कंपनी एका
य ला िवक याऐवजी शेअस या पात अनेक य ना िदली जाते.
अनभ
ु वाचे मू य

अाय चौकोनातन
ू कामाला लाग यापवू ‘बी’ चौकोनात काम करा. गुंतवणक
ू कशातही
करायची असो; जमीन, शेअस, कजरोखे, यवसाय यासाठी ‘ यापक यवसाय बु ी’ लागते.
काहीजणांकडे ही बु ी असते. पण बरे च जणांकडे नसते. शाळे त िवशेष ान िदले जाते. ते
सवसमावेशक नसते.
े ात पदापण करावयाचे आहे यांनी लहान
यांना नवीन यवसाय िकंवा गुंतवणक
ू
माणावर सु वात करावी. वेळ भरपरू ावा. अनुभव आिण आ मिव ास वाढे ल, ते हा मोठे
यवहार करा. तसे पािहले तर ८०,००० डॉलर आिण ८ लाख डॉलर या यवहारात काहीच फरक
नसतो. लहान यवहार असो वा कोट्यावधी डॉलरचा आयपीओ असो, कामाची प ती तीच असते.
फरक फ लोकां या सं येत, िकंमती या सं येत असतो. मोठ्या यवहारात मोठी मजा येते.
माणसाला अनुभव िमळून याचे चांगले नाव झाले क मग कमीत कमी पैशात मोठाली
गुंतवणक
ू होते. काहीवेळा पैसे न गुंतवताच भरपरू पैसे कमिवता येतात. कसे? अनुभव हा
मौ यवान असतो. पैशाने पैसे कसे िमळवायचे हे मािहती असेल तर पैसा आिण लोक हे तुम या
मागे लागतील. लहानशी सु वात करा. वेळ गुंतवा. पैशापे ा अनुभव अिधक मह वाचा आहे .
ते साधे, सोपे आहे
पु तक ाना माणे उज या चौकोनातील आकडे आिण यवहार सोपे असतात. शेअस,
बाँड्स, यवसाय, रअल इ टेट काहीही असो. आकडे सोपे वाटतात.
ीमंत हो याचा माग हणजे वेगळे पणाने िवचार करता आला पािहजे. वेग या चौकोनातन
ू
िवचार करता आला पािहजे. वेग या प तीने काय क न दाखिव याचे धाडस हवे. नवीन काही
क लाग यास बरे चजण हणतात,
‘‘तुला हे जमणार नाही.’’
संकुिचत िवचारावर मात करा. असे लोक जवळपास असू ा, जे हणतील, ‘‘ते कसे करायचे
हे मला मािहती आहे . मी तुला आनंदाने िशकवीन.’’ तुमचे आयु य सुखकर होईल.
कायदे
या करणाची सु वात मी कर सुधारणा कायदा १९८६ येथन
ू केली. तो मह वाचा कायदा
असला तरी तो शेवटचा कायदा आहे असे हणता येणार नाही. मी या काय ाचा उ लेख हा
केवळ एखादा कायदा िकती प रणामकारक असू शकतो हे दाखिव यासाठी केला. ‘बी’ िकंवा
‘आय’ चौकोनातन
ू याला यश वी हायचे आहे याला बाजारभाव ठरिवणा या श कोण या
आहे त, यां याम ये बदल करणा या काय ात काही बदल आहे त का, याचे ान असावे लागते.
स या अमे रकेतील काय ाची कलमे छापायला १ लाख पाने खच पडतात. ती फ
आयआरएससाठी आहे त. फेडरलचे कायदे १२ लाख कागदांचे आहे त. अमे रकेचे सव कायदे
वाचायला सामा य वाचकाला २३,००० वष लागतील. दरवष नवीन कायदे तयार होतात; कमी
होतात; सुधारले जातात. या सुधारणा पाहणे हे पण
ू वेळ काम आहे .
दरवेळी मला कोणीतरी हणते, ‘‘ते काय ािव
आहे .’’ उ रादाखल मी यांना िवचारतो
क तु ही अमे रकन काय ातील येक ओळ वाचलीय का? ते हो हटले तर मी यांना पाठ न

दाखवताच हळूहळू मागे जाऊन दाराबाहे र पडतो!
उज या बाजू या चौकोनातन
ू काम करणा याला ५% डो याने व ९५% मनाने पहावे लागते.
कायदे आिण बाजारातील िविवध श चे ान हे आिथक यश ा ीसाठी आव यक असते. कायदे
आिण बाजार यात बदल होतात, ते हा संप ीचे मोठ्या माणावर ह तांतरण होते. यामुळे या
काय ांकडे ल देऊन आपले िहत साधावे.
सरकारला तम
ु या पैशाची ज री असते
कर भरावेत या मताचा मी आहे . नागरी जीवन सुस
हावे, आरामदायी हावे यासाठी
सरकार अनेक सेवासुिवधा पुरवत असते. दुदवाने सरकारचे यव थापन बरोबर नाही. याप फार
मोठा आहे . यांनी आवा याबाहे रची वचाने िदलीत. परं तु याम ये स या या राजकार यांचा आिण
स ाधा यांचा दोष नाही. यां या आधी या लोकांनी ६० वषापवू हे आिथक
िनमाण क न
ठे वले. स याचे रा यकत या
ांना सामोरे जाऊन यावर उपाय शोधीत आहे त. जर
रा यक याना स ा िटकवायची असेल तर ते स य सांगू शकत नाहीत. यांनी स य सांिगतले,
तर जनता यांना पद युत करील. कारण सरकार हे जनतेचे
सोडिव यासाठीच असते अशी
यांची ठाम समजत
सोडिवता येत नाहीत. सरकारची श कमी होतेय
ू असते. सरकारला
आिण
मोठे होत आहे त.
राजक य नेते नवे कर लावू नये असे हणत असले तरी सरकारला नवे कर लावावेच
लागतात. यामुळेच सरकारने कर सुधारणा कायदा १९८६ पा रत केला. करांची गळती थांबवन
ू
अिधक कर गोळा करणे यांना गरजेचे होते. पवू िदलेली वचनपत
ू कर यासाठी पाि मा य
देशांनी अिधक कर लावणे गरजेचे आहे . वै क य सेवा, सामािजक सुर ा, फेडरल िनव ृ ीवेतन
अशी पवू िदलेली वचने लंिबत आहे त. जनतेला आता या
ांचे गांभीय तेवढे कळलेले नाही.
परं तु १९१० म ये हा
फार गंभीर प धारण करील. अमे रका या
ातन
ू बाजल
ू ा होऊ
शकणार नाही हे सारे जगसु ा हणेल.
फोब्स मािसकाम ये अमे रके या वाढ या कजाचे अंदाज िदलेत.
ते पािह यावर २०१० पयत आकडे खाली जातात. परं तु पु हा वाढतात. याचे कारण हणजे
बरे च लोक या वेळी सेवािनव ृ होत आहे त. ते नवे शेअस खरे दी न करता यांचेजवळ असलेले
शेअस िवकू लागतील. साडे सात कोटी लोकांना आपले घर फार मोठे आहे असे वाटू लागेल. लहान
मुले यां याजवळ नसणार. यामुळे ते घर िवकून
स या कायरत असलेले, कॉमनवे थ, अमे रका येथील िनव ृ ी िनधी बुडायला लागतील.
याचे कारण हणजे ते बाजारातील प रि थतीवर अवलंबन
ू आहे त. बाजार तेजीत असेल ते हा ते
वाढतात. बाजारात मंदी असेल ते हा ते खाली येतात. िनव ृ ीवेतन धारकांना पैशाची गरज पडे ल.
यांची मागणी पण
ू कर यासाठी यु युअल फंड हे शेअसची िव क लागतील. यु युअल
फंडातन
ू झाले या न यावर कॅिपटल गेन टॅ स बसेल. एकदम आले या टॅ स िबलाची र कम
भरणे कठीण होईल.
छोट्या गुंतवणक
ू दारांची या ासामुळे त येत िबघडे ल. इितहास असे सांगतो, क ीमंतां या
तुलनेत छोट्या गुंतवणक
ू दारांची त येत बेताचीच असते. मेडीकेअर ही िदवाळखोर बनेल.
सरकारने अिधक मदत करावी अशी हाक सा या अमे रकेतन
ू येईल.

यात भर हणजे सवात मोठे उ पादन असणारा चीन अमे रके या गतीस हण लावेल.
माला या िकंमती व कामगारांची मजुरी या दोह चे दर उतरतील. या आ हानांना सामोरे
जा यासाठी उ पादकता वाढीस लागेल.
हे सारे लवकरच हणजे २०१० पयत होईल. पुढील संप ीचे ह तांतरण हे कटकार थानामुळे
न हे तर अ ानामुळे होईल. औ ोिगक युग संपत आले आहे . मािहती आिण तं ानाचे युग सु
होत आहे . बिलनची िभंत १९८९ म ये कोसळली. तो संग १४९२म ये आिशयाऐवजी अमे रकेत
कोलंबस पोहोचला इतकाच मह वाचा आहे . समा ी १९८९म ये झाली. आता िनयम बदललेत.
इितहास मागदशक असत
खेळात तयार हायचे ो साहन मा या ीमंत विडलांनी िदले. मला जे मािहती होते या
आधारावर मी मला जे हायचे होते ते करीत गेलो. मला वाटते लोकांनी सरकार िकंवा कंपनीवर
फारसे अवलंबन
ू राह नये. यांची आिथक काळजी यांनी यायला िशकावे. यासाठी मी
या याने देतो. पु तके िलिहतो.
आिथक ् या पुढे काय होणार याबाबतचे भयानक िच खोटे ठरावे असे मला वाटते.
सरकार लोकांची काळजी घेणारी वचने देत राहणार. कर वाढवत राहणार. नवी कज उभारणार.
शेअसचे दर वाढत राहतील; ते कधीच खाली येणार नाहीत. घरां या िकंमती वाढत राहतील.
तुमची घराची गुंतवणक
ू चांगली ठरो. ल ावधी लोकांना िकमान वेतन िमळो. ते आिण यांचे
कुटुंबीय सुखात राहो. हे सारे होवो. परं तु ते होईल असे मला वाटत नाही. इितहास तसे सांगत
नाही. इितहास पाहता ७५ वष जगले या माणसा या आयु यात िकमान दोन वेळा मंदी येते.
आपण दोन वेळा मंदी या लाटेतन
ू गेलो आहोत. कदािचत आता पु हा कधी मंदी येणार नाही.
परं तु इितहास तसे सांगत नाही. आपण कोठे होतो, कोठे आलो, कसे आलो याचा दीघकालीन
अ यास हावा यासाठी ीमंत विडलांनी मला इितहास वाचायला सांिगतला.
सागराम ये जशा महाकाय लाटा असतात, तशा लाटा या बाजारातही असतात. सय
ू आिण
वारा यामुळे सागरात लाटा िनमाण होतात. तशाच बाजारातील लाटा या मानवी हाव आिण भय
यामुळे िनमाण होतात. जे हा हाव आिण भय एक येऊन भाव दाखिवतात आिण माणस
ू
नुकसानीत जातो, ते हा तो िनराशेने ासन
ू जातो. िनराशा ही राग आिण दु:ख यां या युतीमुळे
िनमाण होते. नुकसानीचे दु:ख असते तर राग वत:वर काढलेला असतो. आिथक नैरा य हे
भाविनक नैरा य असते. लोक हरतात आिण िनराश होतात.
एक कडे आिथक गती होत असताना िनराशे या िविवध ट यावर अनेक लोक आहे त.
यांना काम असेल. परं तु आिथक ् या आपण पुढे जात नस याची यांची भावना आहे . ते
वत:वर िचडतात. वेळ वाया जातोय हणन
ू ते दु:खी आहे त. औ ोिगक युगातील ‘‘सुरि त रहा,
चांगली नोकरी िमळवा- मग भिव याची काळजी नाही’’ या साप यात ते अडकलेत. याब ल
काय करायचे या सं मात ते आहे त.
मोठा बदल.... आिण संधी
आपण मोठे बदल आिण संधी यां या युगाम ये वेश करीत आहोत. काह ना हा सवा म असा

काळ असेल तर काह ना हा सवात वाईट काळ असेल.
अ य जॉन केनेडी हणाले, “फार मोठा बदल लवकरच होणार आहे .’’
केनेडी हे ‘बी-आय’ चौकोनातील यि म व होते. लोकांचे जीवनमान उं चावे यासाठी यांनी
कसन
ू य न केले. दुदवाने ल ावधी लोक अजन
ू आिथक ् या मागे पडलेले आहे त. वषानुवष
चालत आले या क पनांना ते ध न आहे त. उदा. ‘‘शाळे त जा. मग तु हाला सुरि त नोकरी
िमळे ल.’’ िश णाला कधी न हे इतके मह व ा झाले आहे . परं तु लोकांना जरा अिधक िवचार
करायला िशकायला लावले पािहजे. फ सुरि त नोकरी िमळवन
ू , काम संपवन
ू घरी आ यावर
सारी काळजी सरकारने यावी असा िवचार क न चालणार नाही. औ ोिगक युगातील ती
क पना होती. आता आपण या युगात रािहलेलो नाही.
आपण वतं देशात राहतो. खपू क करणारे , हषार, यशासाठी झटणारे असे अनेक लोक
आहे त. यांना इतरांपे ा चांगले जीवन जगावे असे वाटते. आपण अशा मह वाकां ी लोकांना
आपली इ छा अस यास आप याकडे बोलवू शकतो. या प रि थतीत काहीजण अिधक उ म काम
करतात. काहीजण हे यो य नाही असे हणतात. काह ना वाटते ीमंतांनी काही भाग गरीबांना
ावा. प रि थतीत यो य मेळ घालावा असा आपण िजतका य न क िततके आपले वातं य
कमी होते.
काहीजण जातीभेद अस याचे सांगतात. यांचे हणणे बरोबर आहे . अशा गो ी अि त वात
असतात. मला जातीभेद पसंत नाही. मी जातीभेदाचा अनुभव घेतला आहे . डा या बाजू या
चौकोनात भेदाभेद अाढळतात. कंप यांमधन
ू हे ामु याने िदसन
ू येते. डा या बाजू या चौकोनात
िदस यातील भेद, शाळा कोणती, रं ग गोरा क काळा हे सारे असू शकते. परं तु हे उज या बाजू या
चौकोनातन
ू आढळत नाही. ती बाजू सुरि तता िकंवा यो य अयो य या गो ीला मह व देत
नाही. ितथे मह व आहे वातं याला आिण या खेळावरील ेमाला. तु हाला उज या बाजू या
चौकोनातन
ू खेळ खेळावयाचा अस यास खेळाडू तुमचे वागत करतील. तु ही खेळून िजंकलात
तर उ मच. ते तुमचे अिधक जोमाने वागत करतील. यशाचे रह य काय ते िवचारतील. हरलात
तर तुमचे पैसे घेतील आिण तुम या अपयशाब ल अ य कोणाला नावे ठे वणार नाहीत.
चांगले असणे हे काही या खेळाचे नाव नाही.
सरकार फ

‘बी-आय’ बाजूस का सोडते?

य ात सरकार फ बी-आय बाजस
ू सोडत नसते. या बाजू या लोकांना पळ काढणे
आिण संप ी लपिवणे जमत असते. मा या ‘ रच डॅड पुअर डॅड’ पु तकात कंप यांची बल थाने मी
सांिगतलीत. ीमंत भरपरू संप ी ठे वू शकतात याचे कारण ते कंपनी हणन
ू यवहार करतात.
य
हणन
ू न हे . मनु याला एका देशातन
ू दुस या देशात जायला पासपोट लागतो. कंपनीला
लागत नाही. कंपनी जगभर मु पणे वास करीत असते. माणसाला आपले नाव सरकारकडे
न दणी क न यावे लागते. अमे रकेत तर ीनकाड लागते. कंपनीला हे लागत नाही.
कंप यांकडून अिधक र कम हवी अस यामुळे सरकारने यां यावर जादा कर लावले नाहीत. ते
लावले तर यांचे पैसे घेऊन ते दुस या देशात जातील. कामेही जातील. औ ोिगक युगात लोक
‘परदेशा’ब ल बोलत. ीमंत हे आप या पैशावर कोठे कर कमी बसतील तेवढे च पाहतात. आता
परदेश असा देश अि त वात नाही. आता फ संगणक अवकाश आहे . पैसा ही एक क पना

आहे . ती अ य असते. ती अ यात लपन
ू राह शकते. िनदान ती डो यास िदसणार नाही अशी
तरी राहते. लोक आता उप हा ारे बँिकंग सेवा घेतील, काय ापासन
ू मु अवकाशातन
ू यवहार
करतील. कोण या देशातन
ू यवहार करणे ीमंतांना सोयीचे आहे हे जाणन
ू ते या उप हा ारे
बँिकंग सेवा घेऊ शकतील.
‘ रच डॅड पुअर डॅड’ या मा या पु तकात असे सांिगतले आहे क कंप या औ ोिगक युगा या
सु वातीस लोकि य झा या. याचवेळी कोलंबसने ीमंतांनी भरलेला देश शोधन
ू काढला
होता. ीमंत जे हा जहाजे मालाने भ न पाठिवत यात जोखीम होती. जहाज परत आले नाही
तर मत
ृ नावाड्यां या कुटुंबीयांना मोठी र कम ायला लागायची. हे टाळ यासाठी यांनी आपली
िज मेदारी मयादीत ठे वणारी कंपनी थापन केली. कंपनीला कायदेशीर अि त व आहे च.
ीमंतांनी फ पैशाची जोखीम प करली. जहाजावरील खलाशांनी जीवनाचा धोका प करला.
आजतागायत यात फारसा बदल झालेला नाही.
मी जगभर वास करताना, लोकांशी यवहार करताना मला कंप यांचे व र अिधकारी
भेटले. खाजगी नाग रक हणन
ू यां याकडे पािहले तर यांचे काहीच नसते. ीमंत कंप यांचे ते
अिधकारी असतात. जगात ब याच देशातले लोक हणतात, ‘‘या देशात तु ही ते क शकणार
नाही. ते काय ािव
आहे .’’ वा तिवक पाि मा य देशातील कायदे जवळजवळ सारखेच
आहे त. याच गो ी सांगायला फ श द वेगळे वापरले असतील.
आप या कंपनी या करां या बाबतीत यो य अशा आिथक स लागाराचा स ला या.
दोन कारचे कायदे असतात
वरवर पाहता असे वाटते क ीमंतांसाठी वेगळे कायदे आहे त आिण बाक यांसाठी वेगळे
कायदे आहे त. परं तु य ात एकच कायदे असतात. फ फरक एवढाच असतो, ीमंत यां या
लाभाचे कायदे वापरतात. तसे गरीबांना जमत नाही. हाचा मल
ू भत
ू फरक आहे . कायदे तेच
आहे त. ते सवासाठी आहे त. मी अशी िशफारस करतो, क हषार स लागार नेमा आिण काय ाचे
पालन करा. कायदे मोड यापे ा ते पाळून पैसा िमळिवणे सोपे आहे . काय ातील बदलांची
मािहती तुम या कायदेत ाकडून िमळे लच. जे हा कायदे बदलतात, ते हा संप ी वग होत
राहते.
दोन पयाय
मु समाजात राह याचा एक लाभ हणजे आपले पयाय िनवड याचे आप याला वातं य
असते. मा या मते दोन मोठे पयाय आहे त. एक आहे सुरि ततेचा आिण दुसरा आहे वातं याचा
तु ही सुरि तता िनवडलीत तर याची िकंमत ही कर आिण याज भ न ावी लागेल. जर
वातं याचा पयाय िनवडलात, तर सव खेळाचा नीट अ यास करावा लागेल व मग तो खेळावा
लागेल. कोणता चौकोन िनवडावयाचा हा तुमचा िनणय आहे .
या पु तकाचा भाग १ कॅश लोब ल सारे काही सांगतो. भाग २ यो य चौकोन िनवडले या
य चे मन घडवतो. याचा ि कोन यो य राहील हे पाहतो. आता तु ही कोण या चौकोनात
आहात ते पाहा. तु हाला कोठे जायचे आहे तेही ठरवा. उज या चौकोनातन
ू यवहार करताना

मनाची धारणा कशी हवी हे ही तु ही जाणन
ू घेतले आहे . डा या बाजक
ू डून उज या बाजक
ू डे
जा याचे मी माग तु हाला सांिगतले आहे त. आता यातील बारकावे समजावन
ू सांगणार आहे .
भाग ३ म ये उज या बाजस
ू जा याची सात पावले सिव तरपणे मांडणार आहे .

लेखकाचे िनवेदन
अमे रकेत कमचा यां या पगारातन
ू कर कापन
ू घे याची प त १९४३ म ये सु झाली.
कमचा यां या हाती पगार िमळ यापवू च सरकारला कर िमळू लागला. ‘इ’ चौकोनातील
मंडळ ना यातन
ू सुटका न हती. तो ीमंत असो वा गरीब. अमे रकेत, ट केवारी या
माणात, सवािधक कर हा नोकरदार भरतो. मग ीमंत.
सन १९८६ म ये कर सुधारणा कायदा भरपरू पैसे कमिवणा या ‘एस’ या
यावसाियकां या मागे लागला. डॉ टर, वक ल, आिकटे ट, दंतवै , तं
अशा अनेक
यावसाियकांना कर वाचिवणे अश य नाही. परं तु फार अवघड क न टाकले. या करातन
ू
‘बी’ आिण ‘आय’ मा मु ता क न घेत होते.
या यावसाियकांना यांचा यवसाय ‘एस’ कंपनी ारे करावा लागे. ‘सी’ कंपनी ारे
करता येत नसे. तसे न के यास दंड भरावा लागे. ीमंत मा हा दंड भरत नाहीत. ‘सी’
कंपनीतन
ू यवहार करा या लागणा या यावसाियकांना सवािधक वैयि क कर भरावा
लागे. सी कंपनीला या कपात ची सवलत आहे ती यांना न हती. यािशवाय सवाना कॅलडर
वषाअखेर िहशोब दे याचे बंधन घाल यात आले. यामुळे पु हा सा या उ प नावर कर भरणे
आव यक झाले.
मी मा या कर स लागाराशी चचा केली. ितने सांिगतले, क पिह या वष अखेरीस
यावसाियकांना कराचा फटका बसतो. यावेळी सवािधक यवसाय कर भरावा लागतो.
कमचा यां या तुलनेत हा कर दु पट आहे . कोण याही कपाती कर यापवू या रकमेवर हा
कर आकारला जातो. कर भरावी लागणारी र कम शू यावर आली तरीही उ प नावर
यवसाय कर हा भरावाच लागतो. कंप यांना मा हा यवसाय कर भरावा लागत नाही.
कर सुधारणा कायदा १९८६ मुळे ‘इ’ आिण ‘एस’ ना अमे रकेत रअल इ टेटम ये
गुंतवणक
ू करणे अवघड क न ठे वले. शेअसची तीच गत झाली. नोकर कपात सु झाली.
नोकरीची काळजी वाढू लागली. िनव ृ ी काळाचीही िववंचना वाटू लागली. शेअसवर
अवलंबन
ू राहणा या या मंडळ चा तो आधारही सुरि त रािहला नाही.
या कर सुधारणा काय ाने लहान बँकां या अि त वास धोका िनमाण झाला. मोठ्या
रा ीय बँकांम ये यांचे िवलीनीकरण हो याची िच हे िदसू लागली. जमनी आिण जपान या
मोठ्या बँकांशी पधा कर याची मता अमे रकेतील बँकेत िनमाण कर याचा यामागे उ े श
होता. तो यश वी झाला होता. स या वैयि क सेवेपे ा बँका तु हाला मांकाने
ओळखतात. पवू लहान बँकेत वैयि क मािहती सांगन
ू काम क न घेता यायचे. आता या
संगणक कृत मोठ्या आकारा या बँका सव मािहती सहज एक क शकतात. अनेकांची
गहृ कज घे याची पा ताही नाहीशी झाली आहे .
या कर सुधारणा काय ाने ीमंत अिधक ीमंत झाले. यांना काम कमी, कर कमी.

ीमंत विडलांनी सांिगतलेले सू “धं ाची उभारणी करा. रअल इ टेट खरे दी करा’’ हे ते
अमलात आणू लागले. गुंतवणुक स यामुळे संर ण िमळू लागले. कोट्यावधी अमे रकन
क क न नोक या करत आहे त. भरपरू कर भरत आहे त. रािहले या पैशातन
ू यु युअल
फंडात पैसे गुंतिवत आहे त. ीमंत शांतपणे सी कंप यांचे शेअस िवकत आहे त. ते अिधक
ीमंत होत आहे त. यातन
ू कोट्यावधीचा जमीनजुमला खरे दी करीत आहे त. सी कंपनी या
भागधारकाकडे कंपनीची जोखीमही या माणात येते. तो रअल इ टेटम ये मा पैसे
गुंतवू शकत नाही.
मा या ीमंत विडलांनी सी कंपनी उभा न नंतर रअल इ टेटम ये पैसे गुंतव यास
का सांिगतले? कारण करिवषयक कायदे काही िविश प त ना फाय ाचे ठरतात... हा
एक वतं िवषय आहे . या पु तकाचा तो िवषय नाही. मॅकडोना डचे सं थापक रे ॉक हे
धनाढ्य उ ोगपती हणाले होते, ‘‘हँबगर हा माझा यवसाय नाही. माझा यवसाय रअल
इ टेट आहे .’’
मा या ीमंत विडलांनी मा या डो यात भरिवले होते“धंदा उभा कर. रअल इ टेट खरे दी कर.’’
दुस या श दात सांगायचे, तर कर प तीचा पुरेपरू लाभ घे यासाठी चौकोनातील
उज या बाजक
ू डे जा आिण भिवत य घडव.
सन १९९० म ये अ य जॉज बुश हणाले, ‘‘मा या ओठाकडे पहा. नवे कर नाहीत.’’
परं तु कर वाढलेच. सन १९९२ म ये अ य ि लंटन यांनी अिलकडील काळातील तुलनेने
सवािधक कर लादले. या सव करांचा फटका ‘ई’ आिण ‘एस’ ना बसला. ‘बी’ आिण ‘आय’
ना फारसा ास झाला नाही.
औ ोिगक युगाकडून मािहती आिण तं ान युगाकडे आपली जसजशी गती होत
जाईल, तसतसे आपणास अिधकािधक मािहती िविवध चौकोनातन
ू िमळवावी लागेल. एरीक
हॉपर हणाले होते, “मािहती युगात गुणव ापण
ू मािहती ही सवात मह वाची संप ी होय.’’
बदल या जगात
िशकणारे जगाचे वारस असतात
मा िशकलेले
छानपणे सुस ज होऊन
उ ा या येणा या जगाशी
संधान साधतात.
ल ात ठेवा,
येकाची आिथक ि थती वेगळी आहे . यामुळे मी अशी िशफारस करतो :
१)
२)

सवा कृ असा यावसाियक आिण आिथक स ला या. उदा. सी कंप या
काहीवेळा चांग या ठरतात. सवच वेळी या चांग या ठरतील असे नाही. उज या
बाजू या चौकोनात काहीवेळा ‘एस’ कंपनीही यो य ठ शकते.
गरीब, म यमवग य, ीमंत यांना स ला देणारे िविवध दजाचे स लागार आहे त.

३)
४)

तसेच उज या व डा या बाजल
ू ा स ला देणारे ही वेगळाले आहे त. तु हाला या
बाजन
ू े जायचे आहे . या बाजल
ू ा आधीच गेले आहे त अशांचा स ला या.
करासाठी हणन
ू यवसाय िकंवा गुंतवणक
ू क नका. सरकारी योजने माणे
करातन
ू िमळवायचा लाभ हा अित र लाभांश समजावयाचा.
तु ही अमे रकन नसलात तरी स ला तु हालाही लागू आहे . आमचे कायदे वेगळे
असतील. तरीही त स ला घे याचे त व सव तेच आहे . उज या बाजच
ू े लोक
जगभर याच प तीने यवहार करतात.

भाग ३

यश वी ‘बी’ आिण ‘आय’ कसे हावे

१०
छोटी पावले टाका
आपण एक हण ऐकत आलो आहोत, ‘‘हजारो मैलांचा वास हा एका पावलानेच सु होतो. मी
याम ये थोडा बदल करतो. ‘‘हजारो मैलांचा वास हा बाळा या छोट्या पावलाने सु होतो.’’
मी हे सांगतोय याचे कारण काहीजण एकदम मोठी झेप यायला जातात. यांनी छोट्या
पावलांनी सु वात करावयास हवी. आपण काही गलेल माणसे पाहतो. ती एकाएक ठरिवतात,
वजन कमी करायचे. १० िकलोने कमी क न शरीर माणब ठे वायचे. ते खाणे कमी करतात.
यायामशाळे त २ तास जातात. नंतर १० मैल चालतात. हे सारे आठवडाभर चालते. वजन थोडे
कमी होते. अंग दुखायला लागते. अ व थ वाटायला लागते. यां या इ छाश ला भक
ू जुमानेशी
होते. तीन आठवड्यात भरपरू खाणे, यायाम न करणे, टी ही पाहत बसणे या जु या सवय ना तो
शरण जातो.
फार मोठी उडी मार यापे ा बाळपावलाने सु वात करा. दीघकालीन यशाचे मू यमापन
करताना तु ही म ये िकती लांब उडी मारली हे कोणी पाहत नाही. िकती उडया मार या, कोण या
िदशेने आिण िकती वषात हे दीघकालीन यशात पािहले जाते. वा तिवक पाहता हे समीकरण
कोण याही े ात यश वा अपयश येणार यासाठी मागदशक आहे . पैशा या बाबतीत बहतेकजण
थोड्या श वर मोठी उडी मारायला बघतात. मग आपटतात िकंवा पोळले जातात. पिहले बालक
पाऊल टाकणे कठीण असते. तु ही पाडले या आिथक िछ ातन
ू बाहे र पडायचे असते. मग िशडी
चढायची असते.
ह ी कसा खाणार?
उज या बाजू या चौकोनातील मागावरील सात पावलांब ल या िवभागात तु हाला मागदशन
िमळे ल.
मा या ीमंत विडलां या सांग या माणे मी वया या नव या वष या सात पावलांचा वास
सु केला. मी िजवंत असेपयत तो वास सु ठे वेन. पुढील भाग वाच यापवू मी एक सच
ू ना देऊ
इि छतो, काहीजण उ साहात हे सारे एक आठवड्यात पण
ू कर याचा य न करतील. तसे क
नका. बाळ पावलाने सु वात करा.
आपण एक हण ऐकत आलोय, ‘रोम एका िदवसात बांधले न हते’. मी हे च मांडतांना
िवचारतो, ‘‘तु ही ह ी कसा खाल?’’ उ र असणार आहे , ‘‘एकावेळी एक घास.’’ ‘इ’ आिण ‘एस’
बाजक
ू डून ‘बी’ आिण ‘आय’ बाजक
ू डे जाताना जे िशकायचे आहे , ते भरभर िशकून टाकावे असे
वाटेल. परं तु एक ल ात या. हा वास केवळ बौि क नसन
ू भाविनक आहे . सहा मिहने छोटी
पावले टाक यावर पुढची हण वाचा, “धाव यापवू चालावे लागते.’’ हणजेच बाळ पावलानंतर
तु ही चाल याकडे वळा. यानंतर धावा. मी अशीच िशफारस करे न. हे मा य नसेल तर मग
ल ावधी लोक झटपट ीमंत हो यासाठी जे करतात ते करा. लॉटरी ितक ट खरे दी करा. काय
सांगावे. तु ही भा यवान ठरालही.

कृती ही नाकतपणाला नाहीसे करते
आप या हातन
ू चुका होतील ही भीती ‘इ’ आिण ‘एस’ लोकांना ‘बी’ आिण ‘आय’ बाजस
ू
जाताना वाटत असते. ते हणतात, ‘‘मला अपयश येईल’’ िकंवा, ‘‘मला अजन
ू मािहती हवी. तु ही
दुसरे एखादे पु तक सुचवाल का?’’ ते यां या चौकोनी साप यात अडकलेले असतात. यामुळे
ते भीत असतात. यावर मात हणन
ू येथे िदलेली सात पावले वाचा. येक पाऊल वाच यावर
सांिगतलेली कृती करा. ‘बी’ आिण ‘आय’ बाजक
ू डे जायला बहतेकांना एक बाल पाऊल पुरेसे
आहे . या सात कृती पावलांमुळे सुयो य बदल आिण श यतेचे सारे जग तुम या ि ेपात येईल.
मग ही छोटी पावले टाक त रहा.
नाईकची एक सुरेख घोषणा आहे , ‘फ करा’. दुदवाने आप याला शाळे त सांिगतले जाते,
“चुका क नका’’ ल ावधी उ चिशि त लोक काही क इि छत आहे त. परं तु चुका होतील या
भाविनक भीतीने यांचे पाय यांना मागे ओढत आहे त. एक िश क हणन
ू मी एक मह वाचा
धडा िशकलोय, बौि क, भाविनक आिण शारी रक िश ण हणजे खरे िश ण. यामुळे कृती ही
नाकतपणाला दूर सारते. तु ही कृती केलीत व चक
ू झाली तरी हरकत नाही. िनदान तु ही
बौि क, भाविनक, शारी रक पातळीवर काही िशकला आहात. जो फ ‘बरोबर’ उ र शोधतो
याला ‘िव े षणाचा संिधवात’ झाला आहे असे समजावे. हा आजार ब याच सुिशि तांना झालेला
आढळतो. शेवटी एक गो ल ात या, चुकांमुळेच आपण िशकत असतो. चुकांना िभणारे
बुि मान असतील. परं तु भाविनक आिण शारी रक पातळीवर मागे पडत असतील.
काही वषापवू जगातील ीमंत आिण गरीबांची पाहणी कर यात आली. गरीबीम ये ज माला
येऊन ते ीमंत कसे झाले याचा अ यास कर यात आला. यावेळी असे ल ात आले क
कोण याही देशात ते ज माला आलेले असोत यां याम ये पुढील गुण होते.
१)
२)
३)

यांनी दीघकालीन
ी ठे वन
ू योजना आखली होती.
ते अ पसमाधानी न हते.
च वाढ श चा यांनी वापर क न घेतला.

अ यासांती असे ल ात आले, क या यश वी लोकांनी भिव यकालीन योजना आखलेली
होती. यांचे येय गाठ यात ते यश वी होतील असा यांना िव ास होता. दीघकालीन यशासाठी
अ पकालीन यागास ते तयार होते.
च वाढ प तीने पैसा िकती वाढतो हे पाहन अ बट आई टाईन च ावन
ू गेले होते.
च वाढ प ती हा एक आ यकारक शोध आहे असे ते हणाले. ही क पना पैशािशवाय इतर
गो ीत वापरायला सु वात झाली. बाळपाऊल यासाठी ही क पना वापरली. िश णातील येक
पाऊल वषानी वाढत गेले. यांनी पाऊलच टाकले नाही, ते ान आिण अनुभवात मागे पडले.
या पाहणीत ीमंत गरीब का झाले याचीही कारणे शोध यात आली. अशी खपू ीमंत घराणी
आहे त जी तीन िपढ्याम ये गरीब झाली. यां याम ये पुढील तीन गो ी आढळ या.
१)
२)

यांची
ी ही अ पकालीन होती.
व रत समाधान िमळ याची यांची इ छा होती.

३)

च वाढ श

ला ते नावे ठे वीत.

मा याकडे अनेकजण येतात. यांना व रत ीमंत हो याचा माग हवा असतो. परं तु ते
मा याकडे न िमळा याने ते िनराश होऊन परत जातात. यांना दीघकालीन िवचार करणे पसंत
नसते. अगितकपणे ते झटपट उ रे शोधत असतात. यांना यांची देणी भागवायची असतात.
कं युमर कज भरायचे असते. मनात येईल तो आनंद घे या या व ृ ीमुळे खच झालेला असतो.
गुंतवणक
ू झालेली नसते. यांची क पना ‘खा, या आिण मजा करा. त ण आहोत तोवर हे
क न या’ अशी असते. च वाढ श वर ते टीका करतात. प रणामतः दीघकालीन कजात
अडकतात. दीघ मुदतीची संप ी यांचेजवळ नसते.
यांना उ र वरे ने हवे असते. ते ‘काय करावे’ हे मला िवचारतात. ‘काय करावे’ यासाठी
‘आपण काय असावे’ याचा िवचार न करता दीघ मुदती या
ासाठी ते अ पकालीन तोडगा
मागत असतात. आयु यातील ‘ व रत ीमंत हा’ या िवचाराकडे अनेकजण वळले आहे त. मी
यांना ‘भा य उजळो’ असे हणतो. कारण अशांना निशबावरच अवलंबन
ू राहावे लागणार.
मह वाची सूचना
जे यांचे येय िलहन काढतात ते न िलिहणा यापे ा अिधक यश वी होतात. आँटारीओ
कॅनडा येथील िश क रे मंड आरोन यांनी िव , येय िनि ती, उ प न दु पट करा,
शाखािव तार कसा करावा अशा िवषयावर या यां या विनिफती तयार के या. यावर
प रसंवाद आयोिजत केले. या िवषयावर इतर िठकाणी वग होतात. तरीही मी यां या नावाची
िशफारस करतो. यांचे िशकिवणे यवसाय आिण गुंतवणक
ी
ू याम ये तु ही तयार हावे अशी
तु हाला देते.
येय िनि ती िशकवताना ते लांब उडया न मारता बालकाएवढे पाऊल उचला असे सांगतात.
दीघकालीन मोठी व ने पहा असे ते सांगतात. परं तु येय िनि ती ठरिवताना फार मोठी झेप न
घेता थोडी लहानच उडी मारलेली बरी. दुस या श दात सांगायचे तर बाळाचे पाऊल टाका. उदा.
मला सुंदर शरीर हवे आहे . मी यासाठी एकदम मोठी उडी न मारता आव यक तेवढे करणेच.
यायामशाळे त तासभर जा याऐवजी २० िमिनटे जायचे. ठरिवताना कमी ठरवीन पण ते न चुकता
पण
ू करायचे. याचा प रणाम असा होतो क ठरिवलेले आपण पण
ू करतो याचा आनंद आपणास
िमळतो. सारांशाने असे हणता येईल, मोठी धाडशी व ने पाहा. थोडे कमी येय आखा. बाळ
पाऊल टाका. न चुकता रोज येयिस ीकडे वाटचाल करा. आ मिव ास वाढू दे. मोठे येय पण
ू
कराल.
उदा. मी आठवड्याला २ वनीिफती ऐकायचे ठरिवले. मला आवडले तर ती विनिफत २-३
वेळाही ऐकेन. तरीही मोजताना मी आठवड्याला दोन हे च माण धरे न. मी आिण सौ. वषाला ‘बी’
आिण ‘आय’ िवषयावरील २ तरी प रसंवादात भाग घेतो. ‘बी’ आिण ‘आय’ िवषयात यश वी
झाले या लोकांबरोबर सुटीत िफरायला जातो. खेळताना, ग पा मारताना, जेवताना आ ही अनेक
गो ी िशकतो. हे येयापे ा कमी पत
ू के याचे तरीही मोठी व ने पािह याचे उदाहरण आहे .
रे मंड आशेनची ‘ येय िनि ती’ िवषयावरील विनिफत ऐकली यामुळे कमी मात अिधक यश
ा करणे मला जमले.

वाचा आिण ल ात ठे वा. दीघकाळाचा िवचार करा. रोज येयापे ा थोडी कमी पत
ू ता करा.
बाळाची पावले टाका. दीघ यशाची ही गु िक ली आहे . यामुळे डा या चौकोनातन
ू उज या
चौकोनाकडे जाता येईल.
ीमंत हायचेय, िनयम बदला.
मी नेहमी हणत असतो, ‘‘िनयम बदललेत.’’ लोक जे हा हे ऐकतात ते हा तेही हे मा य
करतात. मा
य ात कृती करताना जु याच गो ी करतात.
औ ोिगक यग
ु ातील आिथकप के
‘आिथक घडी कशी बसवावी’ या िवषयावरील वग घेताना मी यां याकडून यां या आिथक
ि थतीचे एक प क तयार करवन
ू घेतो. ते प क यां या आयु याला कलाटणी देणारे ठरते.
आिथकप के ही - िकरण छायािच ासारखी असतात. डो यांनी जे िदसत नाही ते
आिथकप क आिण - िकरण फोटो दाखिवतात. यातन
ू यां या यानात येते, आिथक कॅ सर
कोणाला झालाय, आिथक ् या कोण सु ढ आहे . औ ोिगक युगातील क पनांनी भारावले या
मंडळ ना ‘आिथक कॅ सर’ झा याचे आढळते.
मी हे का हणतो? औ ोिगक युगात लोकांना उ ाची िचंता करावी लागत न हती. िनयम
होता, ‘‘क करा. तुमचे मालक व सरकार तुम या भिव याचीही काळजी घेतील.’’ माझे
नातेवाईक हणत, ‘‘सरकारी नोकरी िमळव, खपू फायदे आहे त.’’ िकंवा ‘‘अशी कंपनी िनवड
िजथे िनव ृ ी योजना आहे .’’ िकंवा ‘‘अशी कंपनी िनवड िजथे मजबत
ू युिनयन आहे .’’ ‘मला काय
िमळे ल’ ही व ृ ी औ ोिगक युगातन
ू िनमाण झाली. आता िनयम बदलले असले तरी अनेकांनी
यात वैयि क बदल केलेला नाही. िवशेषत: आिथक िनयम बदलले नाहीत. उ ाची काळजी
कर याचे कारण नाही या व ृ ीने ते खच करीत आहे त. मी जे हा यांचे आिथकप क पाहतो ते हा
ते उ ाचा िवचार करतात का नाही हे पाहतो.
तु हाला उ ा आहे का?
सोपे क न पाह या. वैयि क आिथकप कात मी पुढील गो ी पाहतो.

या लोकांकडे आज संप ी नाही. कॅश लो बरोबर नाही. यांना भिवत य नाही. संप ी
नसलेले लोक पगारासाठी खपू काम करीत असतात. यांचा खच पाहाल तर कर आिण कज ह ा
हे दोन मोठे आकडे असतात. यांचे खचाचे प क असे िदसते.

यांना पैसे िमळ यापवू सरकार आिण बँकेला पैसे िमळतात. यांचे आप या खचावर व
कॅश लोवर िनयं ण नसते यांना आिथक भिवत य नसते. ते गंभीर संकटात सापडतात.
का? जो फ ‘इ’ चौकोनातन
ू काम करतो याला कर आिण कजामुळे संर ण िमळत नाही.
‘एस’ याबाबतीत थोडे तरी साव शकतो.
हे यानात येत नसेल, तर मी आप याला ‘ रच डॅड, पुअर डॅड’ हे पु तक पु हा पु हा वाचा
असे सुचवीन. यामुळे पुढील भागाचे तु हाला नीट आकलन होईल.
कॅश लो या तीन प ती
‘ रच डॅड पुअर डॅड’ या पु तकात सांिगत या माणे कॅश लोचे तीन कार आहे त. एक
ीमंतांसाठी, दुसरा गरीबांसाठी आिण ितसरा म यमवग यांसाठी.
गरीबासाठीचा कॅश लो असा असतो.

समाजा या
ीने नेहमीचा आिण हषार असा हा कॅश लो आहे . या मंडळ ना चांगली नोकरी
असते. घर, गाडी, े िडट काड असते. याला रच डॅड ‘वक गं
लास ीम’, हणजेच
अिधका यांचे व न हणत.
मी कॅश लो हा खेळ जे हा मोठ्यांबरोबर खेळतो ते हा ते बु ी पणाला लावतात. का?
आिथक सा रता या िवषयाकडे ते वळत असतात. पैसा या िवषयातील श द व आकडे समजावन
ू
घेत असतात. खेळ खपू तास चालतो. खेळ खपू लांबीचा आहे हणन
ू म यमवग यांचा कॅश लो
असा असेल.

नाही, तर खेळाडू या िवषयाला नवखे आहे त हणन
ू . हे परदेशी भाषा िशक यासारखे आहे . परं तु
हे लवकर िशकता येते.
मग खेळास गती िमळते. याचे कारण खेळाडू आता हषार झालेले असतात. खेळाबरोबर
यांची खेळ याची गतीही वाढू लागते. यात ते आनंद लुटतात. वेगळे असेही काही घडते. आता
ते आिथक सा र बनलेले असतात. काह या ल ात आलेले असते क ते आिथक अडचणीत
सापडले आहे त. पण समाजाला वाटते यांचे ठीक चालले आहे . औ ोिगक युगात म यमवग यांचा
कॅश लो ठीक होता. परं तु मािहती युगात तो तापदायक आहे .
ब याच लोकांना हा खेळ समजला क मग ते याची नवी उ रे शोधू लागतात. यांना जागे
कर याचा आिथक गजर या उ रातन
ू िमळू लागतो. सौ य आिथक दयिवकार होऊ शकतो.
माणसाला दयिवकार हा आरो यासाठी गजर असतो. तसे हे आिथक बाबतीत होते.
अशावेळी क करणा या म यमवग यांऐवजी काहीजण ीमंता माणे िवचार क लागतात.
ब याचवेळा कॅश लो खेळ यावर लोक यां या िवचार प तीत बदल करतात. ीमंत प तीने
पाहताना कॅश लो असा िदसतो.
आम या िवचाराची प ती अशी हावी ही ीमंत विडलांची इ छा होती. यासाठी आ ही त ण
असतानाच यांनी आमचा पगार काढून घेतला होता. यांनी आ हाला पगारवाढही पुढे िदली
नाही. आ हाला मोठ्या पगाराची सवय लागू नये असे यांना वाटे. आमचे िवचार संप ी, कॅिपटल
गेन टॅ स, िडि हडं ड, भाडे , यवसायापासन
ू उ प न, रॉय टी यावर कि त हावेत अशी यांची
इ छा होती.

मािहतीयुगात यश वी हो यासाठी आिथक आिण भाविनक बुि म ा वेगाने िवकिसत केली
पािहजे. या प तीने यांनी वाढ केली तर लवकर यांना आिथक सुरि तता आिण वातं य ा
होईल. जगाम ये सुरि त नोकरीमागे लागले या लोकांकडे पाहता, हा कॅश लो पॅटन मह वाचा
वाटतो. हा पॅटन यश वी कर यासाठी माणसाने ‘बी’ आिण ‘आय’ चौकोनातन
ू पाहायला हवे.
केवळ ‘इ’ आिण ‘एस’ मधन
ू पाहन चालणार नाही.
मी याला ‘मािहतीयुग आिथकप ’ असे संबोधतो. याचे कारण हणजे उ प न हे क
क न न हे तर मािहती या आधारे िमळिवले आहे . शेतीयुग आिण औ ोिगक युगात याला क
हणायचे तसे येथे नसन
ू , मािहतीयुगातील याचा अथ वेगळा आहे . मािहतीयुगात जो अतीव क
करतो याला सवात कमी पगार िमळतो. हे पवू खरे होते. आताही खरे आहे .
स या जे हा लोक हणतात, ‘क क नका. हशारी वाढवा’ याचा अथ ही हशारी ‘इ’ िकंवा
‘एस’ चौकोनातन
ू गहृ ीत धरलेली नाही. यांना ‘बी’ आिण ‘आय’ चौकोनातन
ू कृती करा हे
हणायचे असते. हे मािहतीयुगातले िवचार आहे त. यामुळे आिथक आिण भाविनक बुि म ेला
मह व ा होणार आहे .
मग, उ र काय आहे?
गरीब िकंवा म यमवग यां माणे न हे तर ीमंतां माणे िवचार करायला िशकणे हे च माझे
उ र आहे . दुस या श दात सांगायचे हणजे ‘बी’ आिण ‘आय’ चौकोनातन
ू िवचार करायला व
पाहायला िशका. परत शाळे त जाऊन िशकायला लाग याइतके उ र सोपे नाही. ‘बी’ आिण
‘आय’ चौकोनातन
ू यश वी हो यासाठी आिथक बुि म ा, कायप तीची बुि म ा आिण
भाविनक बुि म ा याची गरज आहे . या गो ी शाळे तन
ू िशकता येत नाहीत.

या िशकता न ये याचे कारण हणजे मोठी माणसे ही नेहमी ‘क करा आिण खच करा’
णाली सांगतात. यांना आिथक िचंता वाटत असते. यामुळे ते काम आिण काम कर यासाठी
धावपळ करीत असतात. ते घरी आ यावर ऐकतात क शेअर बाजार वधारला आिण कोसळला.
िचंता वाटते. मग ते नवीन घर िकंवा गाडी खरे दीला बाहे र पडतात. िकंवा ते गो फ खेळायला
जातात. हणजे तेवढा वेळ तरी काळजी कमी होईल.
खरा
आहे तो सोमवारी सकाळी काळजी परत येते.
तु ही ीमंतांसारखा िवचार करायला कशी सु वात करता?
लोक मला िवचारतात, ीमंतांसारखा िवचार करायला कशी सु वात करायची? मी यांना
सांगतो, धावत जाऊन फंडात पैसे गुंतवू नका, िकंवा लगेच घर खरे दी क नका. याऐवजी
लहान माणावर सु वात करा. याबाबतचे िश ण या. लोक िशक याचा गंभीरपणे िवचार
करीत असतील, तर मी यांना माझा कॅश लोपटाचा खेळ खेळ यास सांगतो.
लोकांची आिथक बुि म ा वाढ यासाठी मी हा खेळ तयार केला. गरीब िकंवा म यमवग य
माणसापे ा ीमंता माणे िवचार कर याची ि या िशक यासाठी हा खेळ बु ी, शरीर आिण
भावना यांचे िश ण देतो.
िचंता दूर कर यासाठी पैसा न हे कॅश लो हवा.
आिथक चणचण आिण दा र य हे आिथक काळजीचे िवषय आहे त. बौि क आिण भाविनक
अडथ यांनी यांना नोकरी च ात अडकवन
ू ठे वले आहे . हे अडथळे दूर केले नाहीत तर
कायप ती तशीच राहील.
आिथक धडपडीचा याचा ठसा घालिव यासाठी एका बँकरकडे काही मिहने काम केले. मी
उपचार करणारा त नाही. परं तु आम या कुटुंबानी या आिथक सवयी मा याम ये जिव या
हो या या मोड याचा अनुभव मला होता.
हा बँकर वषाला १, २०, ००० डॉलरपे ा अिधक कमिवतो. परं तु सदैव आिथक अडचणीत
असतो. याचे सुरेख कुटुंब आहे . तीन गाड्या, मोठे घर, सुटीसाठी घर आहे . तो धनवान बँकर
वाटतो. परं तु मी जे हा याचे आिथकप क पािहले ते हा याला आिथक कॅ सर झा याचे
आढळले. याने आपला माग बदलला नाही तर रोग बळावेल.
तो आिण याची बायको जे हा थम कॅश लो खेळले, ते हा यांनी खपू धडपड केली.
िनयं णाबाहे र खेळला. याचे मन भरकटले होते. खेळ या या यानात येत न हता. चार
तासा या खेळानंतरही तो अडकला होता.
बाक सवानी खेळ पुरा केला होता. परं तु हा अजन
ू ही नोकरीतच अडकला होता.
खेळ होताच मी याला िवचारले, ‘‘काय काय झाले?’’
याचे उ र होते, ‘‘खेळ खपू कठीण, गितहीन आिण कंटाळवाणा होता.’’
मग मी याला खेळ सु हो यापवू सांिगतले या गो ीची आठवण क न िदली. “खेळाडूंचे
ितिबंब हणजे खेळ असतो’’ खेळ हा तुमचा आरसा असतो. तु हाला तुम याकडे पाह याची तो
संधी देतो.

यावर तो रागावला. मी थोडी माघार घेतली व याला िवचारले, ‘‘तुला अजन
ू ही तुझी आिथक
घडी नीट बसावी असे वाटते का? याचे होकाराथ उ र आ यामुळे मी याला व या या सौ. ला
पु हा आमंि त केले. एका गुंतवणक
ू दारांचा मी वग घेणार होतो. याम ये हा खेळ खेळ यास
याला बोलावले.
आठवड्यानंतर खेळ यावर या या डो यात काश पडला. िहशोबाचा भाग याला सोपा
वाटला. खेळा या
ीने मू यवान असा असलेला आकड्यांचा भाग याला सहजतेने हाताळता
आला. आता यवसाय आिण गुंतवणक
ू चे जग पाहायला याने सु वात केली होती. आपली
जीवनप ती कशी आहे हे तो मनाने जाणू लागला. आपली आिथक ओढाताण का होत होती याची
कारणेही या या यानात आली. चार तास झाले तरी याचा खेळ संपला न हता. िशकायला
यानी सु वात केली होती. याने पु हा यायचे मा य केले.
ितस या भेटीत तो पण
ू बदललेला आढळला. आता खेळावर याचे िनयं ण होते. िहशोब आिण
गुंतवणक
ू यावर ल होते. याचा आ मिव ास वाढला. नोकरी च ातन
ू तो बाहे र पडला. आता
याने न या कायाने गती घेतली होती.
यावेळी यांनी खेळ िवकत घेतला व हणाले, ‘‘हा खेळ मी मुलांना िशकिवणार आहे .’’
चौ या भेटीत याने मला सांिगतले, यांचे वैयि क खच कमी झाले. यां या खचा या
सवयी बदल या. े िडट काड कमी केली. आता ते गुंतवणक
ू म ये रस घेत होते. वत:चा
संप ीचा रकाना भरत होते. मािहतीयुगातील िवचार मांडणारा असे याचो िवचार होते.
पाच या भेटीत ते कॅश लो २०२ हा गत खेळ खेळले. यांचा कॅश लो १०१ हा खेळ झाला
आहे यांनाच हा खेळ खेळता येतो. मुरलेले, ’बी’ आिण ‘आय’ खेळतात तो वेगवान व जोखमीचा
खेळ खेळ यास ते आतुर झाले होते. सवात चांगली गो
हणजे यांचे आिथक भिवत यावर
िनयं ण होते. पिह या वेळी हा खेळ सोपा करा हणणा यांपे ा आता ते वेगळे झाले होते. नवीन
आ हाने वीकारायला तयार होते. आप या आिथक भिव याकडे ते सकारा मक
ीने पाहत
होते.
या खेळातन
ू पुन:पु हा िशक याची उमेद िनमाण होते. यातन
ू यांनी मनाने आिण भावनेने
िशकून घेतले होते. खेळ हे िश णाचे सवा कृ मा यम आहे . मजा लुटतानाच, खेळाडू यात
समरस झा यामुळे याला सव काही आकलन होते. मनाने, भावनेने आिण शरीराने खेळाडू
खेळाम ये एक प होतो.
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पाऊल १
आता वत:साठी वेळ ा
तु ही भरपरू क क न दुस यांना ीमंत बनवीत आहात का? त णपणात बरे चजण अहोरा
क कर या या मनि थतीत असतात. ते दुस यां या यवसायासाठी काम करतात. यांना
ीमंत करतात. यांना जो स ला िमळत असतो तो असा १)
२)
३)
४)

‘‘शाळे त जा. चांगले गुण िमळवा. मग तु हाला चांगली सुरि त नोकरी िमळे ल. भरपरू
पगार व फायदे िमळतील.’’
‘‘खपू काम करा. मग तु हाला व नातले घर िमळे ल. तुमचे घर ही संप ी आहे .
मह वाची गुंतवणक
ू आहे .’’
‘‘घरासाठी कज या. कर सवलतीसाठी यावरील याजाचा उपयोग होतो.’’
‘‘आ ा खरे दी करा. सुलभ ह याने पैसे भरा’’ िकंवा “थोडीच र कम भरा. नंतर
सोयीचे ह े भरा’ िकंवा ‘‘आत या, वागत आहे . पैशाची बचत करा.’’

आंधळे पणाने जे वरील गो
येतात.
१)
२)
३)
४)

चे अनुकरण करतात यां या बाबतीत पुढील प रणाम िदसन
ू

कमचारी यां या साहे बांना आिण मालकांना ते ीमंत बनिवतात.
कजदार सावकारांना आिण बँकांना ीमंत बनिवतात.
करदाते सरकारला ीमंत करतात.
ाहक यावसाियकांना ीमंत बनिवतात.

वत: ीमंत हो याचा जलदगती माग शोध याऐवजी ते दुस यांना ीमंत करतात.
वत:साठी काय करायचे याचा िवचार सोडून आयु यभर ते दुस यां या िहता या गो ी करीत
राहतात.
वरील उ प न खाते आिण ताळे बंद पािह यावर ल ात येते क आपण पवू पासन
ू
दुस यासाठीच धडपडत होतो व वत:कडे दुल झाले.

कृतीशील हा
मी वगात लोकांकडून आिथकप के भ न घेतो. ब याच जणां या बाबतीत ते काही चांगले
िच नसते. याचे मु य कारण हणजे वत:ची काम कर याऐवजी यांनी दुस यांसाठीच कामे
केली.
१)

तम
ु चे पिहले पाऊल.
वत:च आिथकप क भरा. मी उ प नप क आिण ताळे बंद नमुना हणन
ू कॅश लो खेळात
दाखिवले. कोठे जावयाचे आहे हे समज यासाठी आपण कोठे आहोत हे जाणन
ू या.
आयु यावर िनयं ण ठे वन
ू वत:साठी जा तीत जा त वेळ देणे ही पिहली पायरी होय.

२)

आिथक उि

ठरवा.

पुढील पाच वषात िकती धनवान हायचे हे ठरवा. याचे भाग क न येक १२ मिह यांत
िकती पुढे जायचे हे ठरवा. छोटे १ वषाचे पाऊल हे ५ वषाचे येय गाठ याकडे टाकलेले
पाऊल आहे . वा तव आिण गाठणे श य आहे असे येय ठे वा.
अ) पुढील १२ मिह यात.
१) माझे कज मी ........ पयांनी कमी करीन.
२) मा या संप ीमधन
ू मला माझा कॅश लो वाढवायचा आहे िकंवा आपोआप उ प न.
..................... ित मिहना. ( यासाठी तु ही काम करीत नाही व उ प न िमळते).
ब) माझी ५ वषाची आिथक उि े आहे त १) संप ीपासन
ू मा या कॅश लो मधील वाढ. ......... दरमहा.
२) मा या संप ी रका यात इ टेट, शेअस, यवसाय इ. समािव होतील.

स)

तुम या ५ वषा या उि ांचा वापर पुढील ५ वषात तुमचे उ प नप क व ताळे बंद
गतीपथावर ने यासाठी वापरा.

आता तु हाला तु ही आिथक ् या कोठे आहात हे मािहती आहे . तु ही तुमची उि
आहे त. आता तुम या कॅश लोवर िनयं ण ठे वा हणजे तुमचे उि
गाठाल.

े ठरिवली
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पाऊल २
तम
ु या कॅश लोवर िनयं ण ठेवा
पैसा कमिव यावर पैशाचे
सुटतील असा ब याच जणांचा समज असतो. परं तु, ब याचवेळा
यामुळे पैशाचे मोठे
िनमाण होतात.
याचे मु य कारण हणजे पैसा कामी लावणारा कॅश लो हा शाळे त कधीही िशकिवला
न हता. लेखन, वाचन, वाहन चालन, पोहणे हे िशकवले होते. परं तु, यांचा कॅश लो कसा
ठे वायचा हे सांिगतले न हते. पैशाचे
हे कॅश लो िशवाय पािहले होते. मग फ पैशासाठी
क करीत राहायचे. जादा पैशाने
सुटतील अशा समजुतीत राहायचे.
माझे ीमंत वडील सांगत, ‘‘कॅश लो यव थापन हा
असेल, तर जादा पैशाने तो
सुटणार नाही.’’
मह वाची कला
आता वत:चा िवचार करायचे ठरिवले आहे . मग कॅश लोवर िनयं ण ठे वा. ते रािहले नाही,
तर अिधक पैसा िमळूनही तु ही ीमंत होणार नाही. अिधक पैसे िमळा यावर काहीजण गरीब
झालेत. ते बाहे र िफरतात. कज काढतात. जसा पगार वाढतो, तशी कज वाढतात.
हशार कोण, तु ही का बँकर?
बहतेक लोक यांचे आिथकप क तयार करीत नाहीत. ते दरमहा यां या चेकबुकमधील
न दीव न बँक िश लक पाहतात. ते हा तुमचे अिभनंदन. तु ही आता आिथकप क तयार
क न वत:ची उि े ठरिवली आहे त. तु ही इतरांपे ा एक पाऊल तरी पुढे आहात.
तुम या आयु याचे मु य अिधकारी या ना याने तु ही इतरांपे ा, िवशेषत: बँकरपे ाही
अिधक हशार बनू शकता.
बहतेकजण हणतील, दोन कारचे िहशेब ठे वणे बेकायदेशीर आहे . ते काहीवेळा खरे ही आहे .
परं तु ख या आिथक जगतात नेहमी दोन कार या व ा ठे वा या लागतात. हे कळ यावर तु ही
हशार हाल, अगदी तुम या बँकरपे ा. कायदेशीर दोन पु तकांचे उदाहरण पहामाझे ीमंत वडील सांगत, “तुमचे येक देणे हे दुस या कोणाची संप ी असते.’’ हे सोपे
श द सदैव यानात ठे वा.
ते सोपी आकृती काढत

तुम या बँकेचा ताळे बंद असा असेल.

आयु याचे मु य अिधकारी या ना याने सदैव यानात ठे वा, तुम या येक दे याने दुस या
कोणाची संप ी िनमाण झाली आहे . ही खरे ‘‘दोन कारची िहशेबाची पु तके’’ होत. येक
दे याने गहृ कज, गाडीकज, िश णकज, े िडट काड- तु ही या देणेदाराचे नोकर बनत असता.
तु ही दुस यांना ीमंत बनिव यासाठी क करीत असता.
चांगले कज आिण वाईट कज
ीमंत विडलांनी मला चांगले कज आिण वाईट कज याबाबतीत सच
ू ना िदली होती. ते हणत,
येक वेळी तु ही कज काढता, यावेळी तु ही यां या पैशाचे नोकरदार बनत असता. जे हा
तु ही ३० वषाचे कज काढता, ते हा तु ही ३० वषासाठी यांचे नोकरदार बनता. कज फेड यावर
मा ते काही तु हाला घड्याळ बि स देत नाहीत.
ीमंत विडलांनी कज काढली. पण या कजाची परतपेड यांना करावी लागणार नाही याची
यांनी काळजी घेतली. याचा बोजा दुस यांवर टाकला. असे कज हणजे ‘चांगले कज’. या
कजाची फेड कर यासाठी वत:ला घाम गाळावा लागला, ते ‘वाईट कज’. ते चांगला भाडे क
ठे वता येईल अशी ॉपट यायला सांगत. यासाठी बँक कज देते व भाड्यातन
ू ते िफटते.

उ प न आिण खच
केवळ संप ी आिण देणी यासाठी दोन कार या पु तकाचा िनयम लागू होत नाही. तो
उ प न आिण खचालाही लागू पडतो. ीमंत विडलांचा संदेश होता‘‘ येक संप ीला देणे बाजू असते. परं तु ती एकाच पु तकात नसते. येक खचालाही
उ प नाची बाजू असते. तीही याच पु तकात नसते.’’
पुढील आकृतीने हे समजन
ू येईल.

बरे च लोक आिथक ् या पुढे जात नाहीत. याचे कारण हणजे दरमहा यांना िबले
भरायची असतात. फोन, कर, वीज, गॅस, े िडट काड, हॉटेल इ. या खचाची ही िबले असतात.
बहतेक लोक ही िबले थम भागिवतात व काही रािह यास वत:साठी वापरतात. वैयि क
आिथक िनयमांचे ते पालन करीत नाहीत. तो िनयम हणजे - ‘ थम वत:ला पैसे या.’
यासाठी ीमंत विडलांनी कॅश लो यव थापनाचे आिण मल
ू भत
ू आिथक सा रतेचे मह व
सांिगतले. ते हणत, ‘‘जे वत:चा कॅश लो िनयं णात ठे वू शकत नाहीत, ते जे तो िनयं णात
ठे वतात यां यासाठी काम करतात.’’
आिथक त
ु गतीमाग आिण गळे कापू पधा
दोन पु तका या संचाची क पना ही आिथक ु तगतीमाग आिण नोकरदार व ृ ी यासही लागू
पडते. आिथक ु तगती मागाचे अनेक कार आहे त. पुढे िदले या आकृतीची िचती आपणास
नेहमी येते. देणेकरी आिण येणेकरी यां यामधील तो माग आहे .
तो बराच सोपा क न दाखवला आहे . थोडावेळ काढून पहा. इतरांना जे िदसत नाही ते तुमचे
मन जाणेल. ीमंत आिण गरीब, आहे रे आिण नाही रे , कजदार आिण सावकार, नोक या करणारे
आिण नोक या शोधणारे यां यातील नाते तु हाला समजेल.
हा आहे आिथक त
ु गती माग. तु ही आधीच यावर आहात.
येणेक याजे आिथकप क.

देणेक याचे आिथकप क

(या याकडून पैसे येणे असते)

(याला पैसे िमळायचे असतात)

अशावेळी कज देणारा हणेल, “तुमची पत चांगली आहे . आ ही तु हाला सव िबलां या
खचाचे एकि त कज देऊ.’’ िकंवा ‘‘तु हाला हवे ते हा कज िमळ याची एक पतमयादा या.’’
आप याला फरक मािहती आहे का?
दोघां या िहशेब पु तकामधील वाट ही आिथक ु तगती माग आहे . ती नोकरदाराची
केिवलवाणी धावपळ आहे . दोन आिथक पु तके आहे त.
आहे तो यातले आपले कोणते?
आप याला कोणते हवे आहे ?
यासाठी ीमंत वडील सात याने सांगत रािहले, ‘‘खपू पैसे िमळवन
सुटणार नाही.
ू
कॅश लोचे यव थापन जमले पािहजे. यांना आिथक आकड्यांचे साम य समजले ते यांना
समजले नाही यां यावर स ा गाजिवतात.’’
वत:चा आिथक ु तगतीमाग शोध यासाठी या दुस या पायरीवर सांिगतले आहे , ‘‘तुम या
कॅश लोवर िनयं ण ठे वा.”
तुम या खिचक सवय चा आढावा घे यासाठी बैठक मारा व सारे िलहन काढा. कज व देणी
कमी करा. उ प न वाढिव यापवू आहे या उ प नात खच भागवा. मदत हवी अस यास त
आिथक स लागारास भेटा. कॅश लो कसा वाढवायचा हे ते दाखवतील. यासाठी तु ही थम
कशी सु वात करायची हे सांगतील.
कृतीशील बना
१)

मागील करणातील आिथकप क पु हा पाहा.

२)

कोण या चौकोनातन
ू तुमचा कॅश लो स या वाढतोय ते पहा. ________

३)

ये या ५ वषात कोण या चौकोनातन
ू मु य उ प न यावे असे वाटते? _______

४)

कॅश लो यव थापन योजनेला सु वात करा.
अ)

ब)

वत:साठी थम पैसे बाजल
ू ा ठे वा. पगार व इतर उ प नातन
ू ठरािवक र कम थम
बाजस
ू काढा. आप या बचत खा यात ठे वा. यातन
ू कधीही काढू नका. र कम
वाढ यावर ती गुंतवणुक स वापरा.
अिभनंदन! तुमचा कॅश लो तु ही यवि थत ठे वू लागला आहात.
वैयि क कज कमी कर यावर भर ा. ते कमी कर याचे हे पहा सोपे माग-

स ला १ : े िडट काड साठी.
े िडट काड कमी करा. एखादे ठे वा.
१)
२) या काडावर येणारे खच याच मिह यात भागवा. यावर दीघकालीन कज
होऊ देऊ नका.
स ला २ : दरमहा १५० ते २०० डॉलर अिधक कमवा. आता तु ही आिथक बाबतीत सा र बनू
लागलाय. यामुळे जादा उ प न सहज िमळवू शकाल. हे जमले नाही तर आिथक
वातं याचे व न म येच अडकून राहील.
स ला ३ : जे एक े िडट काड ठे वले आहे , यावरील खचासाठी या १५० ते २०० डॉलरचा उपयोग
करा. यापे ा जादा खच करावयाचा नाही.
स ला ४ : या काडवरील सव र कम भ न झा यावर दुसरे काड अस यास यावरील र कम
भरा. आता या काडवरील िकमान र कम व पिह या काडवरील सव र कम भ न
झाली आहे .
ही प त आप या जवळ असले या सव े िडट काडसाठी चालू ठे वा. एक कज भ न
झाले, क या कजाचा जो ह ा होता तो दुस या कजासाठी चालू ठे वा. येक पिहले
कज भ न झाले, क ते ह े तु ही पुढ या कजाला वापरत अस यामुळे आता मोठी
र कम भ न होईल.
स ला ५ : े िडट काड आिण कं युमर कज भ न झाले, क मग याच प तीने गाडी कज व
घराचे ह े भरायला लागा. हीच प त चालू ठे व यास तु हाला आ याचा ध का बसेल.
तु ही लवकरच कजमु
हाल. बहतेक सारे ५ ते ७ वषात कजमु होऊ शकतात.
स ला ६ : आता तु ही कजमु झाला आहात. कजासाठी जो ह ा देत होता तो आता
गुंतवणक
ू साठी वापरा. संप ीचा रकाना भरा.
िकती सरळ आिण सोपे आहे हे .
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पाऊल ३
जोखीम आिण जोखमीचे यातील फरक ओळखा
मी काहीवेळा असे ऐकतो, ‘‘गुंतवणक
ू करणे जोखमीचे असते’’ मला हे पटत नाही. याऐवजी मी
हणेन, “अिशि त असणे हे जोखमीचे आहे .’’
कॅश लोचे यो य यव थापन हणजे काय?
संप ी आिण देणी यातील फरक ओळखणे हणजे कॅश लोचे यव थापन होय. बँकर
सांगतात ती कॅश लोची या या येथे अिभ ेत नाही.
पंचेचाळीस वषा या माणसाने कॅश लो यवि थत ठे वला. या याब लची ही आकृती पहा -

मी वय ४५ हे का िनवडले? पंचिवसा या वष माणस
ू कमवायला लागतो. पास ा या वष
कायिनव ृ होतो. याचा म य काढला. ४५ वयापयत कॅश लो यवि थत ठे वला तर यांचा संप ी

रकाना खपू मोठा व दीघकाळ िटकणारा होतो. देणी रकाना कमी होतो.
हे आिथक िच जोखीम वीकारणा यांचे आहे . ते धोकादायक नाही.
लोकसं ये या वर या १०% थरातील ते आहे त. परं तु ते अ य ९०% लोकां माणे वागू
लागले, तर यांचे कॅश लो यव थापन बरोबर नाही. यांना संप ी आिण देणी यातील फरक
समजला नाही. यांचे ४५ या वष आिथक िच असे िदसेल-

काही लोक ब याचवेळा हणतात, ‘‘गुंतवणक
ू करणे धो याचे आहे ’’ यां या बाबतीत हे
िवधान खरे आहे . परं तु याचे कारण गुंतवणक
ू धो याची असते हणन
ू नाही. यांना आिथक
िवषयातील िश ण झालेले नसते. यांना यातील ान नसते हे धोकादायक असते.
आिथक सा रता
‘ रच डॅड पुअर डॅड’या पु तकात मी आिथक सा र हावे यासाठी रच डॅडनी मा याकडे
कशी मागणी केली याची कथा मी सांिगतली आहे .
आकडयाकडे डोळयाने पहायचे हणजे आिथक सा रता. यािशवाय कॅश लो कसा वाहतोय
हे सांगणारे , तयार झालेले मनही लागते. ीमंत वडील हणत, “कॅश लोची िदशा हणजे
सवकाही.’’
घर हे संप ी क देणे हे कॅश लो या िदशेवर अवलंबन
ू आहे . जर पैसा तुम या िखशात येत
असेल, तर ती संप ी होय. तो तुम या िखशातन
ू जात असेल तर ती जबाबदारी.

आिथक बिु म ा
ीमंत विडलांनी आिथक बुि म ेसाठी अनेक या या के या. रोकड िकंवा माची
संप ीम ये पांतर कर याची मता, जी कॅश लो देते ती आिथक बुि म ा.
यांची आवडती एक या या होती, ‘‘कोण हशार आहे ? तु ही क तुमचा पैसा?’’
ीमंत विडलांना अिभ ेत असलेली आिथक बुि म ा हणजे पैशासाठी आयु यभर काम
करणे आिण आलेला पैसा वेगाने बाहे र जाणे ही न हती. करण १० म ये गरीब, म यमवग य,
ीमंत यांचे िदलेले कॅश लो कार पाहा. ीमंत माणस
ू हा क कर यापे ा संप ी
िमळव याकडे ल कि त करतो.
आिथक बुि म ा नस यामुळे अनेक उ चिशि त आिथक धो या या पातळीवर येतात.
ीमंत वडील याला ‘आिथक धो याची पातळी’ हणत. याम ये मिह याला उ प न आिण खच
सारखेच येतात. हे लोक अस पणे नोकरीला िचकटून असतात. आिथक प रि थती बदलते ते हा
वत:म ये बदल क शकत नाहीत. काळजी आिण तणावाने त येत ढासळते. हे लोक हणत
राहतात, “धंदा आिण गुंतवणक
ू हे धो याचे आहे .’’
मा या मते धंदा आिण गुंतवणक
ू जोखमीचे नाही. कमी िशकलेले असणे धो याचे आहे .
चुक ची मािहती असणे हे धो याचे आहे . ‘सुरि त नोकरी’वर केवळ अवलंबन
ू राहणे हे सवािधक
जोखमीचे आहे . संप ी खरे दी करणे जोखमीचे नाही.
जबाबदारी ही संप ी समजन
ू घेणे हे जोखमीचे आहे . वत:साठी काम करणे जोखमीचो
नाही. दुस यां या यवसायासाठी काम करणे आिण थम यांचे पैसे देणे हे जोखमीचे आहे .
पाऊल ३ हे जोखीम आिण जोखमीचे यातील फरक ओळख यासाठी आहे .
कृतीशील हा
१)

तुम
अ)
ब)
क)

या श दात ‘जोखीम’ याची या या करा.
पगारावर अवलंबन
ू राहणे हे जोिखमीचे आहे का?
दर मिह याला ह ा भरायला लावणारे कज जोिखमीचे आहे का?
संप ी दरमहा उ प न िनमाण क न तुम या िखशात भर घालते हे जोिखमीचे आहे
का?
ड) आिथक िश ण घे यासाठी वेळ देणे हे तु हाला जोिखमीचे आहे का?
इ) िविवध गुंतवणक
ू चा अ यास कर यासाठी वेळ देणे हे तु हाला जोिखमीचे वाटते का?

२)

दर आठवड्याला पुढील कामासाठी ५ तास दे याचा िन य करा.
अ) वतमानप ातील ‘ यवसाय’ हे पान वाचा. वॉल ीट जनल वाचा.
ब) दूरदशन आिण रे िडओवर आिथक बात या ऐका.
क) आिथक िवषयावरील विनिफती ऐका.
ड) आिथक िवषयाला वािहलेली मािसके वाचा.
इ) कॅश लो खेळा.
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पाऊल ४
कोण या कारचे गंत
ु वणूकदार तु ही होणार हे ठरवा
काही गुंतवणक
ू दार इतरांपे ा कमी क क न अिधक संप ी िमळवतात. बरे च जणांना आिथक
नको असतात. यामुळे ते आिथक अडचणीत असतात. ीमंत विडलांचा एक मं होता,
‘‘खपू संप ी झटपट कमवावयाची असेल तर मोठ्या आिथक
ांना सामोरे जा.’’
या पु तकात भाग १ म ये गंुतवणक
ू दारा या ७ पात या सांिगत या आहे त. मी अजन
ू एक
गो सांगतो. ती गुंतवणक
ू दारांचे िविवध ३ कार सांगेल.
कार अ :
शोधणारे गुंतवणक
ू दार.
कार ब : उ रे शोधणारे गुंतवणक
ू दार.
कार क : साजट चु टझ गंुतवणक
ू दार: ‘‘मला काही समजत नाही.’’
क कारचे गंत
ु वणूकदार
होगा स िहरोज या लोकि य टी ही मािलकेव न साजट चु ट्झ हे नाव आले. या
काय मात साजट चु ट्झ हा जमन पीओड यू तळावर संर क असतो. याला पीओड यू हे
पळून जा या या य नात आहे त व जमनांचे यु ाचे य न हाणन
ू पाडणार आहे त हे मािहती
असते.
काहीतरी चुकते आहे असे जे हा याला कळते, ते हा सव चु ट्झ हणतात, ‘‘मला काही
मािहती नाही.’’ गुंतवणुक चा िवषय आला क बहतेकजण तसेच हणतात.
साजट चु ट्झ गुंतवणक
ू दार हे खपू संप ी जमवू शकतील का? होय. यासाठी सरकारी
नोकरी हवी, ीमंताशी िववाह हावा िकंवा लॉटरी ितक ट लागावे!
बी गंत
ु वणूकदार कार
‘बी’ कारचो गुंतवणक
िवचारतात ू दार साधारणत: पुढील
‘‘मला गंुतवणक
ू करायची आहे . तू कोणती िशफारस करशील?’’
‘‘मी रअल इ टेट खरे दी करावी असे वाटते का?’’
‘‘मा यासाठी कोणते यु युअल फंड चांगले आहे त?’’
‘‘मी मा या ोकरशी बोललो. तो हणतो मी वेगवेग या कार या गंुतवणुक त भाग
यावा.’’

‘‘मा या विडलांनी मला शेअस िदले. मी ते िवकावेत का?’’
‘बी’ कार या गुंतवणक
ू दारांनी आिथक िनयोजकांशी चचा करावी. यातन
ू एक िनवडावा.
याचा स ला यावा. चांगला आिथक योजक असेल, तर उ कृ तांि क ान देईल. तुम या
आयु यभराची आिथक योजना सांगेल. येकाची आिथक ि थती वेगळी अस यामुळे मा या
पु तकात िविश आिथक स ला िदलेला नाही. आिथक िनयोजक तु ही स या कोण या
पातळीवर आहात हे पाहतो. पातळी ४ वरील गंुतवणक
ू दार हो यास काय करा हे सांगतो.
एक ल वेधी सच
ू ना - चांगला पगार असणारे ‘इ’ िकंवा ‘एस’ मंडळी ‘ब’ कारचे
गुंतवणक
ू दार होताना आढळतात. याचे कारण हणजे गुंतवणक
ू या संधी पाह यासाठी
यां याकडे वेळ नसतो. ते कामात य त असतात. चौकोनाची उजवी बाजू िशक यासाठीही
यां याकडे वेळ नसतो. मािहती घे याऐवजी यांना उ रे हवी असतात. टाईप ‘अ’ गुंतवणक
ू दार
याला, ‘िकरकोळ गुंतवणक
ू ’ हणतात याम ये गुंतवणक
ू कर याचे हा गट ठरिवतो. वा तिवक
या गुंतवणक
ू सव साधारण जनतेला िव साठी असतात.
ए कारचे गंत
ु वणूकदार
ए कारचे गुंतवणक
ां या शोधात असतात. आिथक अडचणीत सापडले या लोकांनी
ू दार
िनमाण केलेले
यांना हवे असतात. जे हे
सोडिवतात ते यावर िकमान २५% नफा
कमिवतात. भ कम आिथक ि थती असलेले ते ५ िकंवा ६ पातळीवरील गुंतवणक
ू दार असतात.
ते यवसाय आिण गुंतवणक
ू या े ातले मुर बी असतात. यांना यातील अनुभव नाही यांचे
सोडिव यासाठी ते यां या ानाचा उपयोग करतात.
उदा. मी गुंतवणक
ू स सु वात करताना ज ीसाठी िनवडलेली छोटी घरे पािहली. सु वातीस
या गंुतवणक
ू दारांना यांचा कॅश लो नीट ठे वता आला नाही, यां या अडचण म ये मा या
१८००० डॉलरची गुंतवणक
ू केली.
यानंतर अडचणीम ये असलेले आणखी लोक मी शोधत होतो. पण आता र कम मोठी होती.
तीन वषापवू पे येथील खाण कंपनी मी ३० दशल डॉलरला खरे दी केली. लोकांचे
आिण
रकमा दो ही वाढत हो या. परं तु प ती तीच होती.
त
ु गती मागावर वेगाने कसे जावे
लहान माणात सु करा.
सोडवायला िशका. हाच धडा आहे . तु ही अडचणी सोडवू
लागलात क भरपरू पैसा िमळू लागेल.
याला वरे ने संप ी ा करावयाची आहे यांनी ‘बी’ आिण ‘आय’ बाजू या चौकोनाचे ान
यायला हवे. धंदा कसा उभा करायचा हे थम िशका. यामुळे िश णाचा खरा अनुभव येतो.
वैयि क कौश ये सुधारतात. बाजारातील चढउताराचा लाभ घेत कॅश लो सुधारतो. मोकळा वेळ
िमळतो. कॅश लोने मला मोकळा वेळ िदला. यामुळे आिथक
सोडवायला वेळ िमळाला.
तु ही तीनही कारचे गंत
ु वणूकदार होऊ शकाल का?
य ात मी तीनही कार या गुंतवणक
ू दारां माणे काम करतो. मी साजट चु ट्झ िकंवा

‘क’ कारचा गुंतवणक
ू दार शेअस िकंवा यु युअल फंडा या यवहारात होतो. मला िवचारतात,
‘‘तू कोण या यु युअल फंडाची िशफारस करशील?’’, िकंवा “कोणते शेअस खरे दी करीत
आहे स?’’ यावर मी साजट चु ट्झ या भिू मकेत जातो आिण उ र देतो, ‘‘मला काहीच मािहती
नाही.’’
माझी थोडी गुंतवणक
ू यु युअल फंडात आहे . पण या या अ यासाला मी फारसा वेळ देत
नाही. यु युअल फंडापे ा मला लॅट्सम ये चांगला फायदा होतो. मा या आिथक
ांना ब
कार या गुंतवणक
ू दारा माणे मी यावसाियक उ रांची अपे ा करतो. ही उ रे मी आिथक
आयोजक, शेअर ोकस, बँकर आिण रअल इ टेट ोकस यां याकडून िमळिवतो. ही माणसे
चांगली असतील तर ती मािहतीचा खिजना पुरिवतात. मला तो वैयि क र या िमळवायला वेळ
न हता. िशवाय ते बाजाराशी िनगडीत असतात. बाजाराची आिण न या काय ांची अदययावत
मािहती यांना असते.
मा या आिथक आयोजकाचा स ला बहमू य असतो. ितला यास, इ छाप , िवमा याब ल
मा यापे ा खपू च मािहती आहे . येकाकडे योजना हवी. यामुळेच आिथक योजना तयार
कर याचा यवसाय उदयास आला. खरे दी िव पे ा गुंतवणुक त मोठा अथ आहे .
मा यासाठी गुंतवणक
ू कर यासाठी मी दुस यांना पैसे देतो. याचाच अथ असा क , ५ आिण ६
पातळीवरील गुंतवणक
आिण
ू दार यां या गुंतवणक
ू त भागीदार पाहत असतात. यात य
यास ट असतात. मला मािहती नसले या े ात ते गुंतवणक
ू करणार असतील, उदा. कमी
उ प न गटासाठी घरे िकंवा मोठ्या कायालयासाठी इमारती, तरीही मी यांना पैसे देतो. मला
मािहती असते ते करतील ते चांगलेच असणार. मी यां या ानावर िव ास ठे वतो.
आरं भ लवकर सु का करावा?
अमे रका आिण बहतांश जगात िनयमांचे दोन संच आहे त. एक ीमंतांसाठी आिण दुसरा
इतरांसाठी. यामुळे मी लोकांना लवकर ीमंत हा आिण यासाठी वत:चा आिथक ु तगती
माग शोधा असे सांगतो. नोकरी आिण करा या च ात सापडले या लोकांिव
असे बरे च
कायदे आहे त. मला प रिचत असले या यवसाय आिण गुंतवणुक या जगाशी म यमवग य
मंडळ ना िकती कमी मािहती आहे हे पाहन आपणास ध काच बसतो. यांना यां या कराचे
डॉलर कोठे जातात हे ही मािहती नसते. कराचे पैसे चांग या कामाला जातात. पण बरे चसे पैसे,
सवलती या ीमंतांकडे जातात. याचा बोजा मा म यमवग यांवर पडतो. उदा. कमी उ प न गहृ े
ही अमे रकेतील मोठी डोकेदुखी आहे . राजकारणातला मह वाचा िवषय आहे . हा
सुटावा
यासाठी नगरपािलका, रा य सरकार, क ीय सरकार करात सवलत, भाड्यात अनुदान अशा
सवलती ही घरे बांधणा यास देतात. या काय ां या मािहतीमुळे िव पुरवठा करणारे , बांधकाम
यावसाियक हे गबर बनतात. करदा यानी अ प उ प न गहृ गुंतवणक
ू स अनुदान िदलेले
असते.
हे अ यायकारक का आहे?
डा या चौकोनातील लोकांना उ प न कर एवढा भरावा लागतो, क कर सवलती या

गंुतवणुक साठी यां याकडे पैसेच िश लक राहत नाहीत. यामुळे हणतात, ‘‘ ीमंत अिधक
ीमंत बनतात.’’
हे अ यायकारक आहे . या या दो ही बाजू मािहती आहे त. व ृ प ांना िलहन कळिवणारे लोक
आहे त. राजक य लोकांकडे जाऊन या प तीत बदल करा हणणारे आहे त. यापे ा सोपा माग
हणजे वत:कडे ल
ा. कॅश लोवर िनयं ण ठे वा. वत:चा आिथक ु तगती माग शोधा.
राजक य बदल कर यापे ा वत:म ये बदल करणे सोपे आहे .
ामळ
ु े संधी ा होतात
काही वषापवू मा या ीमंत विडलांनी मला यावसाियक आिण गुंतवणक
ू दार हो यास व ृ
केले. ते हणाले, “
सोडिव याचा सराव कर.’’
एवढी वष मी तेच करीत आलोय. मी यवसाय आिण गुंतवणक
सोडिवतो. काही
ू तील
लोक याला आ हाने हणतात. पण मी मा
हणतो, कारण बहतांश वेळा ते
च
असतात.
लोकांना ‘आ हाने’ हा श द ‘ ’ श दापे ा अिधक आवडत अस याचे कारण मा या मते
असे असावे, क ‘आ हाने’ हा श द सकारा मक वाटतो. परं तु मला मा ‘ ’ हा श दच
सकारा मक वाटतो. कारण येक
हा संधी िनमाण करीत असतो. खरा गुंतवणक
ू दार हा
संधीच शोधत असतो. येक आिथक िकंवा यावसाियक
ांना त ड देताना, मग तो सुटो वा
ना सुटो, मी बरच काही िशकत असतो. मी िव , िवपणन, लोक, कायदे यांबाबत िशकत असतो.
मला नवे लोक भेटत असतात. यांचा मला खपू लाभ दुस या क पावर होत असतो. अनेकजण
आयु यभराचे िम बनतात. तो तर अमू य ठे वा असतो.
तम
ु चा त
ु गती माग शोधा
ु तगती माग शोधणारे पुढील गो ी करतात.
१)
वत:साठी काम करायला सु वात करतात.
२) कॅश लोवर िनयं ण ठे वतात.
३) जोखीम आिण जोखमीचे यातील फरक ओळखतात.
४) अ, ब आिण क गुंतवणक
ू दारांतील फरक ओळखतात. तीनही
करतात.

कारातन
ू काम

आिथक ु तगती मागावर ये यासाठी एकाच कारचे
सोडिवणारे त बना. वेगवेगळी
े ातले
कामे क नका. ‘बी’ प तीचे गुंतवणक
हाती या.
ू दार ते करीत असतात. िविश
लोक पैसे घेऊन गुंतवणक
ू साठी तुम याकडे येतील. तु ही िव सनीय आिण चांगले असाल, तर
लवकरच तु ही आिथक ु तगती मागावर वाटचाल क लागाल. काही उदाहरणे पाह यािबल गेट्स हे सॉ टवेअर िव तील
सोडिव यात त
आहे त. यां या या गुणामुळे
सरकारही यां या मागे आहे . डोना ड प हे रअल इ टेटमधील
सोडिव यातले तयार
यि म व आहे . वॉरन बफेट हे शेअर बाजारातील
ाबाबत अ यासू आहे त. ते इतरांचे
सोडिवताना चांगले शेअसही िमळवतात. जॉज सोरोज हे बाजारातील चढउताराबाबत मागदशन

कर यात िस आहे त. पट मरडॉक हे जागितक मा यम जा यासंबंधीचे
सोडिवणारे
त आहे त. लॅट संबंधी या यवहारात मी आिण सौ. पटाईत आहोत. आ ही यावर िनवांतपणे
िमळणारे उ प न िमळवन
ू देतो. लहान आिण म यम आकारा या घरांब ल आ हाला जा त
कळते. यात आ ही पैसे गुंतिवतो. आ ही बाक गो कडे पाहत नाही. मला दुस या े ात
गुंतवणक
ू करावी असे वाटले क मी ब प तीचा गुंतवणक
ू दार होतो. याला या िवषयातले
चांगले कळते याला मी पैसे देतो.
मी एका गो ीवर ल कि त केले आहे . ते हणजे, ‘‘ वत:चा यवसाय थम सांभाळणे.
याचा अथ दुस यासाठी आ ही अिजबातच काही करीत नाही असे नाही. मी आिण सौ. धमादाय
हणन
ू आिण दुस यां या अ य य नांना साहा य हणन
ू मदत करतो. परं तु माझा यवसाय हा
मह वाचा हे थम यानात ठे वलेले असते. सतत संप ीचा रकाना भरला जातो ना हे पाहतो.’’
वरे ने ीमंत हो यासाठी यवसाय आिण गुंतवणुक ची कौश ये आ मसात करा. मोठे
सोडिव याचा सराव करा. मोठ्या
ांम ये मोठ्या आिथक संधी दडले या असतात. यामुळे मी
थम ‘बी’ हो याची िशफारस करतो. यानंतर ‘आय’. तु ही यवसायातील
सोडिवणारे
त
झालात, क मग तुम याकडे भरपरू पैसा येईल. यवसाया या ानामुळे तु ही हशार
गुंतवणक
ू दार हाल. बरे चजण थम ‘आय’ चौकोनाकडे येतात. यांना वाटते गुंतवणुक ने यांचे
आिथक
सुटतील. ब याचाजणां या बाबतीत हे जमत नाही. ते भ कम यावसाियक
नसतील, तर गुंतवणुक मुळे यां या आिथक िववंचना वाढतील.
आिथक
ांची कधीच कमतरता नसते. नेहमी एक तरी
कोप यात उभा असतो. तुमची
वाट पाहत.
कृितशील बना
गत
ु वणक
ु तील िश ण या
थम ४ पातळीवरील हषार गुंतवणक
ू दार हा. मग ५ आिण ६ पातळीवरील गुंतवणक
ू दार
हा. लहान माणात सु वात करा. िश ण चालच
ू ठे वा.
येक आठवड्याला खालीलपैक िकमान २ गो ी करा.
१)
२)

आिथक प रसंवाद या वगाला जा. (मी ३८५ डॉलर खच क न त णपणी रअल
इ टेटचा वग केला. यामुळे मी यश वी झालो. यामुळे मी ल ाधीश झालो. मह वाचे
काय तर मी कृती केली.)
‘िवकणे आहे ’ फलकाकडे ल
ा. आठवड्याला ३/४ जणांना बोलावन
ू या. तुम या
िव
अिधका याला मालम ेची मािहती दे यास सांगा.
िवचारा- उदा.
गुंतवणुक यो य मालम ा आहे का?
ती असेल तर :
भाडे क आहे ? स याचे भाडे काय? जागा िकती िदवसांनी खाली होते? या भागात
सरासरी भाडे काय आहे ? देखभाल खच िकती? देखभाल खच ह याने भरतात का?
मालक कज देईल का? कजाचे िनयम काय आहे त?

३)
४)
५)

येक मालम ेचे मािसक कॅश लो प क तयार करा. मग मालम ा बघायला
एजंटबरोबर जा. रािहलेले मु े ितथे पहा. येक घर हणजे वैिश पण
ू कायप ती
असते. वतं यवसायप ती हणन
ू याकडे पहावे लागते.
वेगवेग या शेअर ोकरना भेटा. कोण या कंप यांचे शेअस खरे दी कर याची िशफारस
करतात हे ऐका. वाचनालयात जाऊन या कंप यांची मािहती वाचा. इंटरनेटवर
मािहती या. या कंप यांम ये जाऊन यांचे वािषक अहवाल िमळवा.
गुंतवणक
ू वाताप ांचे वगणीदार हा. यांचा अ यास करा.
आिथक िवषयांचे वाचन करा. विनिफती ऐका. टी ही काय म पहा. कॅश लो खेळा.

यवसायाचे िश ण या.
१)
२)
३)
४)

तुम या जवळपास कोणते यवसाय िवकायचे आहे त हे यवसाय एजंटकडून समजावन
ू
या.
िवचार यावर ऐकू येणारे िविवध श द ऐकताना मजा येईल.
यवसाय प ती समजावन
ू घे यासाठी शाखा िवपणन प रसंवादास जा. (िकमान अशा
३ कंप यांचा अ यास करा)
यवसाय संधी या संमेलनास जा. यापारी दशने पहा. कोण या एज सी देणे आहे त
हे जाणा.
आिथक व ृ प े आिण मािसके घेत जा.

१५

पाऊल ५
गु शोधा
न या जागी गे यावर तेथे कोण मागदशन करते?
गु तु हाला काय मह वाचे आहे आिण काय नाही हे सांगतात.
गु हे काय मह वाचे ते सांगतात
कॅश लो या शै िणक पटा या खेळातला गुणांचा त ा पुढे िदला आहे . तो मागदशक हणन
ू
तयार केला आहे . तो मा या ीमंत विडलांसारखा िवचार कर यास तु हाला व ृ करतो.
आिथक ् या काय मह वाचे हे दाखवन
ू देतो.

उ चिशि त पण गरीब वडील हणत चांग या पगाराची नोकरी उ म. आपले वत:चे घर
असावे हे चांगले. नेहमी खचाची िबले थम भागवावीत. आप या उ प नात बसेल तेवढाच खच
करावा.
िनवांत उ प नावर ल कि त करायला ीमंत विडलांनी िशकवले. िमळालेला वेळ
दीघकालीन उ प न िमळवणा या संप ी िमळव यास घाल यास सांिगतलं. आप या उ प ना या
मयादेत खच करणे यांना पसंत न हते. याऐवजी उ प न वाढिव यावर यांचा भर होता.
यासाठी संप ी र कम भरावी. यातन
ू िनवांत उ प न िमळवावे. भांडवली नफा, लाभांश,
यवसाय उ प न, भाडे वािम व ह क असे िनवांत उ प न असावे.
मी मोठा होत होतो तसे दो ही वडील माझे बळ गु वाटत होते. मी जरी ीमंत विडलांचे
ऐकत होतो तरी गरीब विडलांचा मा यावरील भाव काही कमी न हता. आज मी जो काही आहे
तो दोघां या भावामुळे आहे .
पाय खेचणारे
जसे पुढे जा यासाठी माग दाखिवणारे गु असतात, तसे काहीजण पाय मागे ओढ यासही

तयार असतात. बहतेक िठकाणी दो ही कारची माणसे आढळतात.
उदा. आयु यात ८०० दशल डॉलर कमिवलेला माझा एक िम आहे . परं तु आजिमतीस तो
िदवाळखोर आहे . या याबरोबर वेळ का घालवतोस असे मला बाक चे िम िवचारतात. याचे
उ र असे क चांगला आिण वाईट असा दो ही कारचा तो आदश आहे . या दो हीतन
ू मी
या याकडून िशकू शकतो.
अ याि मक गु
माझे दोघेही वडील अ याि मक व ृ ीचे होते. परं तु अ या म आिण पैसा दो ही गो ी एकावेळी
पुढे आ या तर या या िनवडीसाठी या दोघांतही फरक होता. ‘सव दु:खांचे कारण पैसा हे आहे ’
याचा अथ दोघे वेगळया प तीने सांगत.
िशि त वडील हणत, ‘‘ यादा पैसे िमळिव याची इ छा ठे वणे चुक चे.”
ीमंत वडील हणत, ‘‘मोह, हाव, आिथक अ ान हे वाईट’’
दुस या श दात सांगायचे तर ीमंत वडील पैशाला वाईट हणत न हते. आयु यभर पैशाचे
गुलाम होऊन राहणे वाईट. वैयि क कज काढून आिथक गुलामिगरीत राहणे हे कृ य होय.
असे यांचे िवचार होते.
माझे ीमंत वडील धािमक िवचार हे आिथक िवचाराशी जोडीत. ते आपण पाह या.
मोह : एक श
ीमंत वडील हणत यांनी आयु यभर काबाडक केले, कजात रािहले, यां या
उ प नापे ा अिधक खचत रािहले हे यां या मुलांपुढे चांगले आदश न हते. ते केवळ वाईट
आदश होते असे न हे , तर कजामुळे मोह आिण हाव यातही ते अडकले होते. हे ते पुढील आकृतीने
दाखवीत.

देणी रका याब ल ते हणत, ‘‘आ हाला अिधक मोहात पाडू नका.’’
िकंमत नसले या अनेक गो ी खरे दी कर यामुळे बरे च आिथक
िनमाण होतात. े िडट
काड बाजारात आली ते हा यांनी हटले, ‘‘आता ल ावधी लोक कजात अडकतील. यामुळे ते
अ पजीवी राहतील.’’ घर, फिनचर, कपडे , सुटीतील वास, गाडी यासाठी चंड कज काढणारी
मंडळी आहे त. यांचे ‘मोह’ या मानवी भावनेवर िनयं ण रािहले नाही. आज लोक अतीव क
करतात. संप ी समजन
ू व तू खरे दी करतात. यां या खिचक सवयी यांना ख या संप ी घेऊ
देत नाहीत.
मग ते संप ीचा रकाना दाखवीत:

‘‘वाईट गो ीपासन
ू आ हाला पराव ृ कर’’
ीमंत वडील हणत मौजमजा, समाधान पुढे ढकला. ते मनावर अवलंबन
ू असते. वत: या
येयाकडे ल
ा. संप ी रकाना भरा. मोहापासन
ू होणारी अधोगती टळे ल. आिथक अ ान कमी
होईल. मागे खेचणा या गु ं ना टाळाल.
आिथक ु तगती मागावर धावताना आप या रोज या संपकात कोण लोक येतात हे मह वाचे.
वत:ला
िवचारा : ते आदश आहे त का? नस यास मनाशी बोला. जे तुम या माणे
माग मण करीत आहे त यां या समवेत रहा.
कामा या वेळात ते भेटले नाहीत तर गुंतवणक
ू दारां या मंडळात भेटा. शाखा िवपणन गट
यावसाियक लोकांची मंडळे येथे भेटा.
या े ातील यश वी झालेला गु िनवडा.
आपला गु हशारीने िनवडा. कोणाकडून स ला घेता याची काळजी या. तु हाला या
येयापयत पोहोचावयाचे आहे ितथे यापवू पोहोचले याचा स ला या.
उदा. पुढील वष जर तु हाला माऊंट ए हरे टवर जायचे असेल, तर यापवू ते सर केले या
य चा स ला तु ही याल. परं तु आिथक ड गर चढावयाचे असतात ते हा बरे चजण या मागात
अडले या लोकांचा स ला घेतात.
अवघड गो हणजे ‘बी’ आिण ‘आय’ े ात यश वी हो यासाठी उपदेश करणारे लोक ‘इ’
आिण ‘एस’ कारातील असतात.
ीमंत विडलांनी मला िश क ठे व यास ो सािहत केले. ते हणत, ‘‘ यावसाियकतेसाठी
िश क हवेत. हौसेने केले या कामास नसले तरी चालतात.’’
उदा. मी गो फ खेळतो. तो िशकतो. परं तु यासाठी पण
ू वेळ िश क नेमत नाही. याचे
कारण इथे खेळ यासाठी मी पैसे देतो. खेळामुळे मला पैसे िमळणार नसतात. यवसाय आिण
गुंतवणुक या बाबतीत मा मी िश क नेमतो. कारण यामधन
ू मला पैसे िमळणार असतात.
तुमचा गु नीटपणे िनवडा. ही अितमह वाची गो आहे .
कृतीशील बना
१)

२)

े ासाठी गु िनवडा.
गु िनवडा : यवसाय आिण गुंतवणक
ू
अ) आदश गु असावेत. यां याकडून िशका.
ब) मागे ओढणारे गु ओळखा. यां यापासन
ू यो य धडा या.
कोणाबरोबर तुमचा वेळ जातोय यावर तुमचे भिवत य अवलंबन
ू आहे .

अ)

यां याबरोबर वेळ जातो अशा ६ माणसांची नावे िलहा. सव मुले ध न एक अंक
समजा. नाते ल ात घेऊ नका. वेळ कोणाबरोबर अिधक जातो हे िलहायचे. (६
नावे िलिह यािशवाय पढ
ु ील भाग वाचू नका).
१५ वषापवू एका कायशाळे त िश कांनी आ हाला असेच करायला सांिगतले मी ६
नावे िलिहली.
यांनतर ते हणाले, ‘‘तु ही तुमचे भिवत य घडिवणार आहात. तु ही िलिहलेली ६
माणसे तुमचे भिवत य घडिवणार आहे त.’’
या सहा माणसात नेहमी आपले िम च असतील असे नाही. काम करणारे , सहकारी,
बायको, मुले, देवळातील लोक, धमादाय सं थेतील लोक असतील. मा या यादीत
काम करणारे सहकारी, यावसाियक होते. यादी बोलक होती. ती प ृ भागाखाली
काय गो ी दड यात हे सांगू लागली. मा या अंतमनाला आवडणा या व नावडणा या
गो ी कळू लाग या.
िश कांनी वगात आ हाला दुस यांकडे जाऊन आम या यादीची चचा करायला
सांिगतले. मग या योगाचे मह व अिधकच जाणवले. मी जसजसे दुस यां या या ा
पाह लागलो, यां याशी बोलू लागलो, तसतसे मा या यादीत बदल क लागलो. या
योगाचा मा या यादीतील लोकांशी अिजबात संबंध न हता. परं तु माझे येय आिण मी
मा या आयु याशी कसा खेळत आहे या याशी याचा संबंध होता.
मी पवू
यां याबरोबर वेळ यतीत करीत होतो या यादीत १५ वषानी एक य
सोडून पण
ू बदल झाला. बाक चे ५ जण आजही माझे ि य िम आहे त. परं तु आ ही
आता विचतच भेटतो. ती मोठी माणसे आहे त. ती यां या आयु यात आनंदी आहे त.
मा या यादीतील बदल मा यासाठी होता. मला माझा भिव यकाळ बदलायचा होता.
माझे भिवत य यश वी हो यासाठी मला माझे िवचार बदलायचे होते. मी कोणाबरोबर
वेळ घालिवतो हे मह वाचे होते.

ब)

आता तुमची ६ जणांची यादी झाली. पुढील पाऊल असे आहे :
१) येका या नावापुढे तो कोण या चौकोनातन
ू काम करतो ते िलहा. ते ‘इ, एस,
‘बी’ िकंवा ‘आय’ यामधील आहे त का? एक मरण : अिधकािधक उ प न कोठून
िमळते याव न चौकोन ठरवावा. बेकार िकंवा िनव ृ लोकां या बाबतीत यांना
उ प न कोठून िमळते याव न ठरवावे. त ण मुले आिण िव ा यापुढे जागा मोकळी
सोडा.
टीप : एका माणसाला अनेक ह े असू शकतात. उदा. मा या सौ. या नावापुढे ‘बी’
आिण ‘आय’ असू शकते. ती दो हीमधन
येक ५०% उ प न िमळिवते.
ू

क)

आता येक य ची गंुतवणक
ू दार हणन
ू पातळी िलहायची. कृपया करण ५
मधील गुंतवणक
ू दारां या ७ पात या पहा. िकम या ६ या पातळीवरील गुंतवणक
ू दार
आहे त.
जर तु हाला गुंतवणक
ू दाराची पातळी मािहती नसेल तर तुम या ानाव न अंदाज
करा. आता चौकोन आिण गुंतवणक
ू दार पातळी यामुळे नाव पण
ू होईल.

काही लोक रागावतील.
आतापयत मला या योगाब ल संिम
िति या आ या : काहीजण खपू रागावले. ते
हणाले, ‘‘मा या जवळ या लोकांचे िव े षण करायला तु ही कसे काय सांगता?’’ जर या
योगामुळे तुम या भावना दुखाव या असतील, तर मी तुमची मा मागतो. कोणालाही
दुखिव याचा येथे हे तू नाही. य या आयु यावर काश टाक याचा येथे एक य न केला आहे .
मी हा योग १५ वषापवू केला. ते हा मी तो सुरि त व लपवन
ू केला. मला कोठे जायचे आहे
ते पाहता मी या लोकांबरोबर बसत होतो ते पाहन मी समाधानी न हतो. यात २ माणसे अशी
होती क ती सतत कंपनीला मागे खेचत आिण टीका करीत. माझे रोजचे काम यां या चुका
दाखिव याचे होते. आप या कंपनीला यामुळे काय
िनमाण होतात हे दाखिव याचे होते.
आता हा योग के यावर मा या ल ात येते, क या या दोघांपुढे मी डोकेफोड करीत होतो,
ती ितथे आनंदात होती. बदल हावा असे वाटणारा फ मी होतो. यामुळे मा यात बदल
कर याऐवजी मी यां यात बदल कर याचा य न करीत होतो. आता यानात आले क मा या
अपे ा मी यां यावर लादत होतो. मला जे करावयाचे न हते ते यांनी करावे अशी माझी अपे ा
होती. मी करतो तसे यांनी करावे असेही वाटत होते. इथे संबंध चांगले न हते. काय होतेय हे
यानात आ यावर मा यात बदल कर यासाठी मी काय पाऊले उचलायची हे ठरवू शकलो.
ड)

स या या चौकोनात तु ही आहात तो पहा. भिव यात कोण या चौकोनातन
ू काम

करावे असे वाटते यात छोटी सही करा. ते दो ही चौकोन सारखेच असतील तर तु ही
सुखी आहात. तुम या सभोवताली समिवचारी मंडळी आहे त. ती नसतील तर तुम या
आयु यात काही बदल करावे लागतील.

तम
ु या आिथक त
ु गती मागा या
शोधात सात पावले

१६

िनराशेला शि

पाऊल ६
थान बनवा

तुम या मना माणे गो ी होत नाहीत ते हा तु हाला काय वाटते?
मी मरीन कॉपारे शनची नोकरी सोडली ते हा माझे ीमंत वडील हणाले, िजथे िव
कर याचा अनुभव िमळे ल अशी नोकरी कर. यांना मािहती होते क मी लाजाळू आहे .
आम या कंपनीत मी २ वष बेताचा िव े ता होतो. बुड याला मी जीव बचाव उपकरण िवकू
शकलो नाही. माझा लाजाळूपणा मा याबरोबरच ाहकांनाही क दायक वाटत होता. ती २ वष
मी िशकतच होतो. सतत बोलणी खात होतो.
मा या अपयशाचे खापर मी अथ यव था, उ पादन आिण ाहक यां या मा यावर फोडत
होतो. ीमंत वडील याकडे वेग या
ीने पाहत होते. ते हणत, ‘‘जे हा लोक कमी पडतात,
ते हा ते दुस यांना नावे ठे वतात.’’
याचा अथ असा क नैरा यामुळे आलेले भाविनक दु:ख एवढे बळ होते क वैयि क यातना
या दुस याला दोष देऊन या याकडे ढकलावयाचा य न होतो. नैरा ये या यातना या िव या
वेळी ाहकासमोर आ यावर होते. िव य कले या ि येम ये मला अमू य धडा िशकायला
िमळाला, िनराशेचे संप ीम ये पांतर कसे करायचे; दे याम ये न हे .
िनराशे या भीतीपोटी नवीन योग करायला लोक घाबरतात. चुक होईल, आप याला
नाकारतील अशी यांना भीती वाटते. आिथक ु तगती मागाव न आप याला जायचेय ना. तु ही
तुमचा माग शोधन
ू काढा. माझे ीमंत वडील हणत, ‘‘िनराश हो याची तयारी ठे वा.’’
हे यांनी सकारा मक अथाने हटले. नकारा मक न हे . तु ही नैरा य प करायला तयार
असाल, तर नैरा य हे संप ीम ये पांत रत कर याची तु हाला संधी आहे . बहतेकजण िनराशा
ही जबाबदारी िकंवा देणी याम ये प रवितत करतात- दीघकालाची जोखीम तयार होते. ‘‘मी पु हा
असे करणार नाही.’’ िकंवा, ‘‘मी नापास होणार आहे हे मला आधीच कळायला हवे होते.’’ अशी
वा ये ऐकू येऊ लागली क ती दीघकालीन जबाबदारी झाली समजा.
येक
ामागे एक दडलेली संधी असते. याच माणे येक िनराशेम ये शहाणपणाचा
एक मौ यवान िहरा लपलेला असतो.
मी जे हा ऐकतो, ‘‘मी ते पु हा कधीही करणार नाही.’’ ते हा मा या असे ल ात येते, क
कोणीतरी धडा यायचे िशकणे बंद केलेय. िनराशेने यांना थांबवले आहे . यां याभोवती एक िभंत
उभी केलीय. या पायावर उभारणी क न उं ची गाठायची ते दूर राहील.
मा या ीमंत विडलांनी मला खोल भाविनक िनराशेतन
ू माग कसा काढायचा हे िशकवले.

ते हणत, ‘‘ ीमंत माणसे कमी अस याचे कारण थोड्याच लोकांना नैरा य पचिवता आले.’’
नैरा याचा सामना कर याऐवजी िनराशा टाळ याचा ते य न क लागले.
ते हणत, “िनराशा टाळ याऐवजी ितला सामोरे जा.’’ िनराशा हा िशक यातील मह वाचा
धडा होय. आप या चुकांतन
ू आपण िशकतो. तसेच िनराशेतन
ू गुण ा होतात. यांनी िदलेला
उपदेश पहा१)

िनराशा येणार हे गिृ हत धरा : हवे तसे हावे असे फ मख
ू च हणू शकतात.
िनराशा येणार असे गिृ हत धरणे हणजे नकारा मक भावना न हे . पराभव न हे .
िनराशा येणार हणजे अनपेि त गो ीची आपली तयारी ठे वणे. भाविनक ् या
मनाची तयारी झाली हणजे आपण शांतपणे, स मानाने आपणास हवे ते क शकतो.
काही लोक न या क पना घेऊन मला भेटायला येतात. यांचा मिहनाभर उ साह
िटकतो. मग िनराशा यांना घेरते. उ साह नाहीसा होतो. ते हणतात, ‘‘माझी क पना
चांगली होती. पण यश आले नाही.’’
खरे चालली नाही ती क पना न हती. िनराशा येथे जोरात चालली. यां या
उतावळे पणाचे पांतर िनराशेत झाले. मग िनराशेने यांचा पराभव केला. या
उतावळे पणामुळे यांना आिथक यश िमळू शकलं नाही. यावसाियक आिण
गुंतवणक
ू दार यश ा ीसाठी अनेक वष ित ा करतात. पण यांना मािहती असतं क
यश ा ीसाठी काहीकाळ लागणार आहे . पण जे हा यश िमळे ल ते हा वाट पािह याचे
साथक होईल.

२)

गु चा वरदह त असू दे. तुम या समोर या दूर वनी वहीत इि पतळ, अि नशामक
दल, पोलीस यांचे मांक आहे त. आिथक आणीबाणी या वेळी लागणारे मांक मा या
वहीत आहे त. ते आहे त मा या गु ं चे. एखादा मोठा यवहार करावयाचा असला तर मी
मा या एखा ा िम ाला बोलावतो. याला सव यवहार समजावन
ू सांगतो. या
यवहारात मला काही अडचण आली तर मदतीस तयार रहा अशीही िवनंती करतो.
काही िदवसांपवू मी मोठ्या रअल इ टेटी या िकंमतीसंबंधी वाटाघाटी करीत होतो.
िव े ता फार अडून बसला होता. शेवट या घटकेला अटी बदलत होता. मला िमळकत
हवी आहे हे या या ल ात आले होते. मा याकडून जा तीत जा त पैसे काढ याचा
शेवट या णापयत याचा य न होता. माझा वभाव रागीट अस याने मा या भावना
अनावर झा या.
जोराने बोल याऐवजी मी याला दूर वनीवर भागीदाराशी बोलू दे याची िवनंती केली.
तीन चार िम ांशी बोलणं झालं. मी शांत झालो. वाटाघाटी कर याचे नवे ३ माग
यां याकडून िशकलो. यवहार होऊ शकला नाही. परं तु न या गो ी िशकायला
िमळा या. या आजही मी वापरतो. ते ान अमू य आहे .
आपणास नेहमीच आधी सव मािहती नसते. आव यकते माणे आपण ते िशकतो.

यासाठी न या गो ी करा. अपयशाची तयारी ठे वा. परं तु अनुभवी गु जवळपास असू
दे. जवळ उ रे नाहीत हणन
ू काहीजण नवे क प हातीच घेत नाहीत. सव उ रे
जवळ कधीच नसतात. परं तु सु वात करा. माझा िम केथ किनंगहम हणतो, “बरे च
लोक र यावरील सव िदवे लाग यािशवाय चालणे सु करीत नाहीत. यामुळे ते
बाहे रच पडत नाहीत.’’
३)

वत:शी दयाळू रहा.
चक
ू होणे, िनराश होणे, अपयश येणे यामुळे इतर लोक
आप याला काय हणतील याची भीती आपण समजू शकतो. परं तु लेशदायक गो
हणजे आपण अशा प रि थतीत आप यालाच फार दोष देतो. अशी माणसे इतरांपे ा
वत:ला नावे ठे वतात. वैयि क भावनांचा उ े क के याब ल यांनीच यां यािव
पोिलसात त ार के या माणे हे आहे .
वत:शी अशी कठोर असणारी माणसे जोखीम प करायला फार घाबरतात. न या
क पना अमलात आणत नाहीत. वत:लाच िश ा करीत रािह यावर नवीन काही
िशकणे अवघड होईल.

४)

स य सागा - एकदा चुक ने मा या हातन
ू मा या बिहणीचा पुढचा दात पडला.
ितने रडत रडत घरी जाऊन विडलांना सांिगतले. मी पळून जाऊन दडून बसलो.
विडलांनी मला शोधन
ू काढले. ते फार रागावले होते. ते हणाले, ‘‘बिहणीचा दात
पाडलास हणन
ू नाही मी तुला िश ा करत, तर तू पळून गेलास हणन
ू करतोय.’’
आिथक बाबतीत मी ब याच वेळा मा या चुकापासन
ू पळून गेलो असेन. पळणे सोपे
असते. परं तु मा या विडलांचे सांगणे मी यानात ठे वले.
आपण सारे च चुका करीत असतो. आप या मनासार या गो ी झा या नाहीत, तर
आपण िनराश व अ व थ होतो. खरा
आहे तो या िनराशेचा आपण कसा उपयोग
क न घेतो. ीमंत वडील हणाले होते, ‘‘तुम या इ छाश वर यशाचे माण
अवलंबन
ू असते. तु ही िकती मोठी व ने पाहता, नैरा याला कसे सामोरे जाता यावर
ते अवलंबन
ू असते.’’ आगामी काळात आिथक े ात बदल होणार आहे त. ते हा
आप या धैयाची कसोटी लागणार आहे . भावनांवर ताबा ठे वणारे , नत
ू न आिथक
कौश ये आ मसात कर यासाठी भाविनक प रप वता असणारे लोक पुढील काळात
अ ेसर राहतील.
बॉब डायलनचे गीत िस आहे -‘‘काळ बदलत आहे ...’’
काळाबरोबर बदलतील यां यासाठी भिव यकाळ आहे . िनराशेचा उपयोग भिव यकाळ
उ वल कर यासाठी आहे हे जाणणा यांचे आता िदवस आहे त.

कृतीशील रहा
१)

चुका होऊ ा. छोट्या पावलांनी सु वात करा. हरणे हा िजंक याचा एक भाग आहे . ‘इ’

आिण ‘एस’ना असे िश ण िदले गेले, क चुका केले या चालणार नाहीत. ‘बी’ आिण
‘आय’ मा चुका या िशक यासाठी आहे त हे जाणत असतात.
२)

थोड्या पैशात सु वात करा. गंुतवणुक ची संधी पकड यासाठी वत:जवळ थोडे पैसे असू
देत. यामुळे तुमची हशारी वेगाने वाढू लागते.

३)

‘कृितशील हा’ या पायरीसाठी मं - ‘कृती करा.’ तुमचे िश ण पण
ू कर यासाठी वाचन,
िनरी ण, वण हे सारे आव यक आहे . याबरोबर तु ही कृती सु केली पािहजे. छोट्या
रअल इ टेटचे यवहार सु करा. कॅश लो िनमाण करा. शाखा िवपणन कंपनीचा लाभ
या. याची वतं पणे मािहती या. नंतर शेअसम ये गुंतवणक
ू करा. गु ं चा स ला या.
कर स लागारांचे मत जाणा. एकूण काय, नाईक हणतात ते ल ात या, ‘‘लवकर सु
करा.’’
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पाऊल ७
देचे साम य
तु हाला सवािधक कशाची भीती वाटते?
आ ही शाळे त वर या वगात िशकत असता ीमंत विडलां या मुलाला आिण मला उभे केले.
आमचे मागदशक हणाले, ‘‘तु हा दोघां या हातन
ू काहीही होणार नाही. येथन
ू पुढे मी
तुम यासाठी माझा वेळ वाया घालवणार नाही. मी बाक मुलांना िशकवणार. तु ही दोघे वगातले
िवदूषक आहात. अ यासात मागे आहात. तु हाला काहीही जमणार नाही. तु ही येथन
ू बाहे र जा.’’
मोठे वरदान
या मागदशकांनी आम यावर उपकारच केले होते. यांचे हणणे ब याच बाबतीत खरे होते.
परं तु यां या श दांनी आ हाला ेरणा िमळाली. आ ही अिधक य न क लागलो.
महािव ालया माणेच वत: या यवसायातही याचा उपयोग झाला.
पु हा शाळे त
काही वषानी मी आिण माईक पु हा शाळे त गेलो. तो मजेशीर अनुभव होता. यां याबरोबर
तीन वष होतो यांना भेटायला आनंद झाला. यावेळी पुढे आपण कोण होणार याची कोणाला
क पना न हती. यांना मोठे नेते हणत असे िव ाथ पुढे आयु यात मोठे झाले नाहीत.
मी िकंवा माईक पु तक ानात पुढे न हतो. आ ही आिथक सुब ेत न हतो. डा े ातले
तारे न हतो. म यम दजाचे आ ही िव ाथ होतो. आम या वगाचेही आ ही नेते न हतो, आम या
विडलांइतके िनसगत: आ ही िदसायलाही चांगले न हतो. परं तु मागदशकांचे ते डं ख मारणारे
श द आिण यावर बाक या िव ा याचे उपहासा मक हा य यांनी आम याम ये मोठे हो याची
िठणगी पेटिवली. आम या चुकांतन
ू िशक याचे शहाणपण िदले. चांग या आिण वाईट काळात पुढे
कसे जायचे हे िशकिवले.
शाळे तले गुण, गिणतातील ावी य, ीमंत-गरीब, हे दीघकाळात काहीही मह वाचे ठरत
नाही. या काळातील कमतरता तु ही मान या तरच कमतरता राहतात.
यांना आिथक ु तगती मागाव न जायचे आहे यांना आपणास हे जमेल का? अशी शंका
येऊ शकते. आिथक यशासाठी जे लागते, ते सव काही तुम याकडे आहे असा िव ास बाळगा.
तुम यामधील नैसिगक देणगीस, इ छाश स जागतृ ठे वा, ढिन यी रहा, गाढ
ा ठे वा.
तु हाला ते जमणारच.

आरशात पहा. श द ऐका.
नेहमी या ितमेपे ा आरसा अिधक काही दाखवतो. आपले िवचार आपणाकडे आणतो.
आरशात पाहन लोक बोलतात‘‘मी िकती भयंकर िदसतो’’
‘‘माझे वजन वाढले आहे का?’’
‘‘मी वय कर िदसू लागलो’’
िकंवा,
‘‘ वा! मी फार चांगली िदसू लागले. ि यां या िव ात मी हणजे दैवी देणगी आहे .’’
िवचार हे ितिबंब.
आरसा हा डो याला िदसते यापे ाही अिधक काही दाखवतो. आरसा आपले िवचारही
ितिबंिबत करतो. आपले आप याब लचे मतही दाखवतो. आप या वर या िदस यापे ा िवचार
आिण मते अिधक मह वाची आहे त.
काही लोक िदसायला व न सुंदर असतात. परं तु आतन
ू ते कु प असतात. काही जणांवर
लोक ेम करतात. पण ते वत:वर ेम क शकत नाहीत. आपले िवचार हे आप या आ याचे
ितिबंब असते. आपले आप यावरील ेम, आपले अहंकार, आपण आप याला न आवडणे, आपण
आप याला काय समजतो हे सारे आप या िवचारात ितिबंिबत होत असते.
यांचा वत:वर िव ास नसतो यां याकडे पैसा राहत नाही.
भावने या अ यु य णी वैयि क स य सांिगतले जाते.
कॅश लोचे चौकोन िशकिव यावर मी यांना पुढे काय करणार हे ठरिव यासाठी थोडा वेळ
देतो. थम ते कोण या चौकोनात आहे त हे ठरिवतात. यांना जो चौकोन अिधक पैसे िमळवन
ू
देतो तो ते पसंत करतात. दुसरी गो िवचारतो, जर तु हाला चौकोन बदलावयाचा झाला तर
कोण या चौकोनाकडे वळाल?

ते चौकोनाकडे बघतात. मग यांची िनवड सांगतात.
काहीजण हणतात, ‘‘मी आहे ितथे सुखात आहे ’’

बाक चे हणतात, ‘‘आहे ितथे मी समाधानी नाही. परं तु आता मला चौकोन बदलायचा
नाही.’’
काहीजण आहे त ितथे सुखी नसतात व यासाठी वरे ने काहीतरी करायला पािहजे असे
यांना वाटते. अशावेळी लोक वैयि क स य सांगतात. यां या श दातन
ू यांचे यां याब लचे
मत समजते. आकड्यातन
यांचा आ मा समजतो. हणन
ू
ू च मी हणतो, ‘‘भावने या
अ यु च णी वैयि क स य समजते.’’
या स य णी आपणास काह चे श द ऐकू येतात‘‘मी ते क शकत नाही. मी ‘एस’मधन
ू ‘बी’कडे जाऊ शकत नाही. तू मख
ू आहे स का?
मला बायको आिण तीन मुले आहे त.’’
‘‘मी ते क शकत नाही. पैसे िमळ यासाठी मी पाच वष थांबू शकत नाही.’’
‘‘गुंतवणक
ू ? माझे सव पैसे घालवायचे आहे त का?’’
‘‘गुंतवणुक साठी मा याकडे पैसे नाहीत.’’
‘‘काही कर यापवू मला अिधक मािहती हवी.’’
‘‘मी पवू य न केला आहे . मला ते जमणार नाही.’’
‘‘आिथकप के कशी वाचावीत हे समजन
ू घेणे मला आव यक वाटत नाही. माझे यािशवाय
चालू शकते.’’
‘‘मला काळजी कर याचे कारण नाही. मी अजन
ू ही त ण आहे .’’
‘‘मी पुरेसा हशार नाही.’’
‘‘यो य माणसे िमळाली तर मी ते करीन.’’
‘‘माझा नवरा ते करणार नाही.’’
‘‘मा या बायकोला ते कधीही समजणार नाही.’’
‘‘माझे िम काय हणतील?’’
“त ण असतो तर मी ते केले असते.’’
‘‘मला आता फार वेळ झाला.’’
‘‘ते िततके चांगले नाही.’’
‘‘मी याला यो य नाही.’’
सव श द हे आरसे आहेत
भावने या अ यु य णी वैयि क स य सांिगतली जातात. सव श द हे आरसा आहे त. लोक
यां याब ल काय िवचार करतात ते यातन
ू ितिबंिबत होते. ते दुस याब ल बोलत असतील तरी
हे िवचार िदसन
ू येतात.
माझा सवा कृ

स ला

एका चौकोनातन
ू दुस या चौकोनात जाऊ इि छणा यांना माझा एक स ला आहे . तुम या
श दाबाबत खपू जाग क रहा; िवशेषत: तुम या दयातन
ू , पोटातन
ू , आ यातन
ू येणा या
श दाबाबत. तु ही चौकोन बदलणार असाल, तर तुम या भावनांमुळे िनमाण झालेले िवचार आिण

श द याबाबत जाग क रहा. तुम या भावना के हा िवचार िनमाण करतात हे तुम या यानात
येत नसले, तर मग या वासात िटकणे अवघड. तु ही मागे पडाल. दुस याब ल बोलतानाही ही
काळजी या. उदा. ‘‘मा या सौ. ला हे कधीही कळणार नाही.’’ खरे पाहता तु ही वत:ब लच
अिधक बोलत असता. तु ही जे क शकला नाही, याचे कारण हणन
ू सौ. ला िनवडता. खरे
हणजे तु ही हणत असाल, ‘‘या न या क पना ितला सांगायचे मा याम ये धाडस नाही िकंवा ते
कसे सांगावे हे कळत नाही.’’ सव श द हे आरसे आहे त. ते तुम या आ याम ये पाह याची संधी
देतात.
िकंवा तु ही हणाल, ‘‘मी नोकरी सोडून यवसाय क शकणार नाही. माझे ल न झाले
आहे . मी घरासाठी कज घेतलेय. हे पाहायला हवे.’’
तु ही हणत असाल, ‘‘मी थकलोय. मला आता नवीन काही कर याची इ छा नाही.’’
िकंवा, ‘‘खरोखर आता मला नवीन काही िशकायचे नाही.’’
हे वैयि क स य आहे .
वैयि क स य ही वैयि क अस य िवधानेही असू शकतात.
तु ही वत: खोटेपणा केलात तर हा वास पण
ू होऊ शकणार नाही. यासाठी वत: या
शंका, भीती, संकुिचत िवचार यांना ऐका. मग खोलात िश न खरे काय याचा शोध या.
उदा. ‘‘मी थकलोय. मला नवीन काही िशकावे असे वाटत नाही.’’ हे हणणे खरे असेल. पण
ते खोटेही असू शकेल. य ात, ‘‘मी जर नवीन काही िशकलो नाही, तर मी अिधक थकून
जाईन.’’ हे स य असेल.
‘‘मी न या गो ी िशक यावर ेम करतो हे स य आहे . मग मला जीवनात रस वाटू लागतो.
मा यासाठी एक नवे जीवनच उलगडे ल असे वाटते.’’ एकदा का तु ही स य जाणलेत क मग
तुम यामधील श जागतृ होते. ती तु हाला बदल कर यात साहा य करते.
आपला वास
िकम आिण मा या बाबतीत वासास सु वात करताना थम वतःची मते जवळ बाळगन
ू च
पुढे जावे लागेल. या िवचारांनी आ हाला आतापयत लहान ठे वले ते िवचार सोबत होते. परं तु
आता ते आ हाला थांबवू शकत न हते. काहीवेळा पवू या िवचारांचा दबाव उकळ या पा या या
ध याएवढा होता. वत:वरील टीकाही उफाळून येई. मनात शंका कुशंकांचे काहर माजे. या
न या वासाला िनघताना आ हाला आमचाच अडथळा आहे याची जाणीव होती. आम या शंका,
टीका कमतरता यांना त ड देऊन पुढे जायचे होते. वासात मी आिण यवसायातील भागीदार सौ.
होती. दोघेही आळीपाळीने एकमेकांना सांगत होतो आप या शंका, कमतरता यांना त ड
दे याइतके आपण शि मान आहोत. या कारात आमचा आम यावरील िव ास वाढला. ीमंत
हो यापलीकडे आमचे येय होते. आम यावरचा आिण पैशावरचा िव ास आ हाला वाढवायचा
होता.
तुम या गतीसाठी कोणते िवचार िनवडायचे हे ठरिवणारी एकच य असते. ती हणजे
तु ही वत:. या वासाचे फिलत हे फ आिथक वातं य एवढे च नाही, तर तुमचा वत:वरील

िव ास वाढतो हे आहे . रोज लहानातन
ू मोठे हो याची तयारी करा. काहीजण वासात थांबतात.
मागे िफरतात. यां यातील सकुंिचत, लहान माणस
ू हा मोठे होऊ पाहणा या माणसाचा पराभव
करतो.
तु ही सव े ात चांगले नसाल. नवीन गो ी िशकायला वेळ लागतो. आपले नवे िव
घडवायला काही अवधी लागणारच. जे िशकायचे आहे ते पण
ू करताना कधीही माघार घेऊ नका.
भीती, शंकांना सामोरे जा. नवे जग तु हाला दशन देईल.
कृितशील हा
वत:वर िव ास ठे वा. आजच कामाला लागा.
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गोळा बेरीज
मी आिण मा या सौ. ने टाकलेली ही सात पावले आहे त. घर नसताना या आिथक पथावर
वाटचाल सु केली. काही वषातच आिथक वातं य िमळाले. या सात पावलांनी आ हाला आिथक
ु तगती मागावर चालायला मदत केली. या पावलांचा आ ही आजही वापर करतो. तुम या
आिथक वातं य ा ीसाठी योजना आखताना यांचा िनि तच उपयोग होईल.
यासाठी वत:शी ामािणक रहा. अजन
ू ही दीघकालीन गंुतवणक
ू दार झाला नसाल, तर
लवकरात लवकर हा. याचा अथ काय? एका जागी बसा. तुम या खचा या सवयी िलहा. कज
आिण देणी कमी करा. िमळणा या पैशात खच भागवा. नंतर उ प न वाढवा. दरमहा िकती
गंुतवणक
ू केली हे आपले येय िकती मिह यात पण
ू होणार याचे गिणत मांडा. येय असेही असू
शकेल- कोण या वयाला काम करणे थांबवायचे? या वेळी चांगले राह यासाठी दरमहा िकती पैसे
लागतील?
दीघकालीन योजना आख यावर तु ही ाहक कज काढणार नाही. थोडी का होईना बचत
सु कराल. हे िजत या लवकर सु कराल, तेवढा लाभ होईल.
साधेपणाने सु वात करा. आपण िवशेष काही करतोय असे दाखवू नका. तु हाला कॅश लो
चौकोन, गुंतवणक
ू दारां या ७ पात या, माझे ३ कारचे गुंतवणक
ू दार सांग याचे कारण हणजे
तु ही कोण आहात, तुमचा कल कोठे आहे आिण शेवटी तु हाला कोण हायचे आहे याची जाणीव
क न ायची आहे .

कोण याही चौकोनातील य
वत:चा आिथक ु तगती माग शोधू शकते. परं तु येकाला
वत:चा माग वत:लाच शोधावा लागतो, मागे मी काय सांिगतले ते यानात या, ‘‘तु हाला
काम देणे हे साहे बांचे काम आता तु हाला ीमंत कर याचे काम तुमचे.”

उ म जग यासाठी, कुटुंबा या सुखासाठी भरपरू पैशाचा कॅश लो भरायला तयार आहात
ना? तो बादलीने भरणे थांबवा. नळाने धो धो भ
ा. सु वातीस ‘फ
वत:साठी काम
करायचे’ हे त व ग धळात टाक ल; अवघड वाटेल. वत:साठी काम हे त व अवघड नाही. ते
सामा य ान आहे . तु हाला काही कळत असो वा नसो, खपू काही िशकायला िमळे ल.
ही आयु यभर होणारी वाटचाल आहे . सु वातीचा काळ अिधक कठीण असतो. एकदा का
िनधाराने कामाला लागले, क मग आयु य अिधक सोपे सोपे होते.

