रच
डॅड
पुअर डॅड
पैशांबाबत या अशा गो ी या ीमंत आप या मुलांना
िशकवतात, गरीब व म यमवग य िशकवत नाहीत!

रॉबट टी. कयोसाक

अनुवाद : अिभिजत िथटे

If you purchase this book without a cover you should be aware that this book may have been stolen
property and reported as “unsold and destroyed” to the publisher. In such case neither the author nor the
publisher has received and payment for this “stripped book.”
This publication is designed to provide competent and reliable information regarding the subject matter
covered. However, it is sold with the understanding that the author and publisher are not engaged in
rendering legal, financial, or other professional advice. Laws and practices often vary from country to
country, and if legal or other expert assistance is required, the services of a professional should be
sought. The author and publisher specifically disclaim any liability that is incurred from the use or
application of the contents of this book.

Copyright © 2011 by CASHFLOW Technologies, Inc.
This edition published by arrangement with Rich Dad Operating Company,
LLC.
“CASHFLOW” is the trademark of Cashflow Technologies, Inc.
First published in India by

Manjul Publishing House Pvt. Ltd.
Corporate Office
2nd Floor, Usha Preet Complex,
42 Malviya Nagar, Bhopal 462 003 - India
Email: manjul@manjulindia.com Website: www.manjulindia.com
Sales and Marketing Office
7/32, Ground Floor, Ansari Road, Daryaganj, New Delhi 110 002 - India
Email: sales@manjulindia.com
Eleventh impression 2014
ISBN 978-81-8322-037-8
Translation by Abhijit Thite
Marathi edition co-ordination: TranslationPanacea
Cover photo credit: Seymour & Brody Studio
Marathi language edition of International Bestseller Rich Dad Poor Dad:

What the Rich Teach Their Kids About Money that the Poor
and Middle Class Do Not / Robert T. Kiyosaki
Printed & bound in India by Replika Press Pvt. Ltd.
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in or introduced into a
retrieval system, or transmitted, in any form, or by any means (electronic, mechanical, photocopying,
recording or otherwise) without the prior written permission of the publisher. Any person who does any
unauthorized act in relation to this publication may be liable to criminal prosecution and civil claims for
damages.

आ थक प रि थती सुधार याची इ छा असेल, तर रच डॅड, पुअर डॅड अव य वाचा.
तुम या आ थक भिव यासाठी आिण बाजारपेठे या अ यासासाठी ते उपयु आहे.
- िझग िझगलर
(जागितक क त चे लेखक आिण ा याते)
ीमंत कसं हायचं आिण असलेलं कसं टकवून ठे वायचं, यािवषयीची सा ंत मािहती,
खरं तर शहाणपण हवं असेल, तर हे पु तक अव य वाचा! सवात मह वाचं हणजे तुम या
मुलांनाही वाचायला लावा. यासाठी गरज पड यास यांना लाचही ायला हरकत
नाही!
- माक ि ह टर हनसन
(सहलेखक, यू यॉक टाइ स, िचकन सूप फॉर द सोल)
रच डॅड, पुअर डॅड हे काही पैशांिवषयी या इतर पु तकांसारखं नाही. एकतर हे
वाचायला सोपं आहे आिण यातील मह वाचे संदश
े ही सहजपणे उमगतील इत या सो या
भाषेत आहेत.
- होनोलूलू मॅगिझन
मी त ण असताना हे पु तक वाचायला हवं होतं कं वा खरं तर मा या पालकांनीच हे
पु तक वाचणं जा त उपयु ठरलं असतं. तु हाला िजतक मुलं आहेत, या येकाला हे
पु तक िवकत घेऊन ा. नातवंडांसाठीही काही ती खरे दी क न ठे वा. मूल ८-९ वषाचं
झालं, क याला हे पु तक भेट हणून ायलाच हवं.
- यू ॉन
(अ य , टेनंट चेक अॉफ अमे रका)
रच डॅड, पुअर डॅड हे पु तक हणजे चटकन ीमंत हो याचा मं नाही. हे पु तक तु हाला
तुम या आ थक बाबी जबाबदारीनं कशा हाताळाय या हे सांगतं. पैशांवर भु व िमळवून
मालम ा वाढवायला हे पु तक िशकवतं. तु हाला तुमची आ थक बुि दम ा वाढवायची
असेल, तर हे पु तक न वाचा.
- डॉ. एड कोके न
(अथशा ाचे ा यापक, आरएमआयटी िव ापीठ,
मेलबोन)

हे पु तक मी वीस वषापूव च वाचायला हवं होतं.
- लेरीस लक,
(डायमंड क हो स, आयएनसी मॅगझीननं
यांना १९९५ साली अमे रके तील सवात
वेगानं वाढणारी कं पनी अशी मा यता दली आहे.)
आप या आ थक भिव यावर ताबा िमळव यासाठी य करणा या
सवासाठी रच डॅड, पुअर डॅड ही ाथिमक पायरी आहे.
यूएसए टु डे

हे पु तक आप या मुलाचे सवा म िश क असणा या सा या आई–बाबांनाच अपण...

आभार
गो उभी राहा यासाठी अनेकांचे हातभार लागतात, ते हा आभार मानणं ही
ए खादी
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आधी थोडंस.ं .. गरज आहे!
वतं पणे उभं राहाता यावं, याची तयारी शाळा क न घेतात का? या
‘ख मुयालांजगात
ची चांगली तयारी क न घेतात का? खूप अ यास करा, चांगले गुण िमळवा,
हणजे तु हाला चांगला पगार आिण फायदे देणारी नोकरी िमळे ल,’ असं माझे आई–
वडील नेहमी सांगत असत. मी आिण मा या मो ा बिहणीनं जीवनात यश वी हावं,
यासाठी आ हाला उ मातील उ म िश ण ायला हवं. हेच यां यापुढचं येय होतं.
१९७६म ये मी पदिवका िमळवली. यानंतर लो रडा टेट िव ापीठाची पदवी
िमळवली. पदवी परी ेत अकाउं टंग िवषयात मला सवािधक गुण िमळाले होते. यावेळी
यांची येयपूत झाली. यां या जीवनातला तो यशाचा मुकुटमणी होता. आम या
‘मा टर लॅन’ माणे मला या काळातील सवा म मान या जाणा या अकाउं टंग
कं प यांपैक एक नं नोकरी देऊ के ली. आता मला यश वी कारक द चे वेध लागले होते.
भरपूर पैसे कमावून वेळेआधीच िनवृ ी घे याची मी व ं पा लागले होते.
माझे पती मायके ल, हेदख
े ील याच मागानं गेल.े आ हा दोघांची कु टुंबं अितशय
क ाळू आिण कामसू होती. उ प मया दत असलं, तरी काम हाच आमचा मं होता.
मायके ल ि पदवीधर झाले. यांनी अिभयांि क ची पदवी िमळवली, यानंतर काय ाची.
पेटंट या काय ात िवशेष मान या जाणा या वॉ शं टनमधील एका िव यात कं पनीनं
यांना बोलावून घेतलं. आता यांचंही भिवत उ वल होतं. उ म कारक द आिण
वेळेआधी िनवृ ी!
आ हा दोघांचीही कारक द उ म सु होती. आ ही या दृ ीनं यश वी असलो, तरी
अपे ेनुसार काही घडताना दसत न हतं. िनवृ ीनंतरची आ थक तजवीज कर यासाठी
आ ही अनेकदा नोक या बदल या. वरचे े िमळवत गेलो, तरीही आम या संचयात जी
काही भर पडत होती, ती आम याच पैशांची होती.
आमचं वैवािहक जीवन अगदी सुखी आिण समाधानी आहे. आमची ित ही मुलं
अगदी स गुणी. दोघंजण मा यिमक िव ालयात आहेत, तर एक शाळे त जायला
लागलाय. आप या मुलांना उ मातलं उ म िश ण िमळावं यासाठी आमची धडपड सु
असते. यासाठी आ ही खूप खचही करतो. १९९६ साल होतं ते. एके दवशी माझा मुलगा
शाळे तून अगदी िनराश होऊन घरी परतला. याला सारं काही नीरस वाटत होतं.
अ यासाचा तर चंड कं टाळा आला होता. ‘जे मा या आयु यात कधीही उपयोगी पडणार
नाही, या या अ यासात मी वेळ का घालवला?’ असा याचा साधा
होता.
मी चटकन उ र दलं, ‘तू जर शाळे त चांगला अ यास के ला नाहीस, चांगले गुण
िमळवले नाहीस, तर तुला महािव ालयात वेश िमळणार नाही.’
‘मी महािव ालयात जाईन कं वा जाणारही नाही; ीमंत मा न च होईन,’

यानं उ र दलं.
‘तू जर पदवीधर झाला नाहीस, तर तुला चांगली नोकरीही िमळणार नाही आिण
तुला नोकरी िमळाली नाही, तर तू ीमंत कसा होशील?’ मा या
ात ‘आई’ या
काळजीची छटा होती.
माझा
ऐकू न तो थोडासा हसला. यानं कं टा यानं मान हलवली. जरा वेळ
खाली पाहात रािहला. आमचं हेच संभाषण याआधी अनेकदा झालं आहे. पु हा एकदा
माझा ‘आईचा स ला’ ऐकताना याने कान बंद क न घेतले होते. याची इ छाश
तेवढीच जबरद त आहे आिण हे सारं असूनही तो िवनयशील आिण इतरांचा मान
राखणारा आहे.
माझं बोलणं झा यावर यानं मान वर के ली आिण हणाला, ‘आई,’ ही मला
िमळणा या
ा यानाची नांदी होती. ‘आई, काळाबरोबर चालायला शीक. जरा
आजूबाजूला पाहा. ही ीमंत मंडळी यांनी घेतले या िश णामुळे ीमंत नसतात.
मायकल जॉडन आिण मॅडोनाकडे पाहा. हॉवड िव ापीठातलं िश ण अधवटच ठे वले या
िबल गे सचं उदाहरण घे. यांनीच माय ोसॉ टची थापना के ली आिण ितशीत
असतानाच ते अमे रके तील सवात ीमंत
ठरले आहेत. या बेसबॉल या खेळाडू वर
तर मानिसकरी या अप रप अस याचा िश ा आहे. तरीही तो वषाला चाळीस लाख
डॉलस कमावतो.’
याचं बोलणं संपलं आिण शांतता पसरली. मला माझे आई–वडील जो स ला देत
होते, तेच मी मा या मुलाला सांगत होते. आजूबाजूचं जग कतीही बदललं, तरी स ला
कायमच रािहला होता.
उ म िश ण घेतलं आिण गुण िमळव यानंतर तु ही यश वी होताच असं नाही, हे
मा यापे ा मा या मुला याच जा त लवकर ल ात आलं होतं.
‘आई,’ तो पुढे बोलू लागला, ‘मी काही तू आिण डॅड एवढे क करणार नाही. तू खूप
पैसे िमळवतेस. आपण खूप मो ा घरात राहातो. मा याकडे खूप खेळणी आहेत, हेही खरं
आहे; पण मी जर तुझा स ला ऐकला, तर मा यावरही तु यासारखीच वेळ येईल. कर
भर यासाठी खूप क करायचे आिण शेवटी कज फे डतच बसायचं. आता तर नोकरीचीही
शा ती नसते. कं प यांम ये नोक रकपात असते, याला ‘डाउनसाय झंग’ कं वा
‘राइटसाय झंग’ अशी नावं असतात हेही मला माहीत आहे. तू पदवीधर झालीस आिण
नोकरी क लागलीस, ते हा तुला िमळणा या पगाराएवढा पगारही आज न ा लोकांना
िमळत नाही. वै क य वसाय करणा यांकडे यांनाही आता पूव सारखं उ प िमळत
नाही. मला हेही माहीत आहे, क मी िनवृ ीनंतर ‘सामािजक सुरि तता योजना’ कं वा
िनवृ ीवेतनावर अवलंबून रा शकणार नाही. मला काही न ा
ांची न ानं उ रं
हवी आहेत.’
याचं बरोबर होतं. आता मलाही काही न ा
ांची नवी उ रं शोधायची होती.
मा या आई–विडलांनी दलेला स ला १९४५ पूव ज मले यांसाठी उपयु असलेही
कदािचत; पण वेगानं बदलणा या या जगात ज मले यांसाठी तो अनथकारक ठ शकतो.
आता मी मा या मुलांना, ‘शाळे त जा, भरपूर िशका आिण सुरि त नोकरी िमळवा,’ असं

सांगू शकत नाही.
आता मुलां या िश णाचाही न ानं िवचार करायला हवा, हेही मला जाणवलं.
शालेय अ यास माम ये आ थक िवषय कधीच नसतात, याची मला एक आई आिण
अकाउं टंट हणून काळजी वाटू लागली. आज शालेय िश ण पूण कर याआधीच मुलांकडे
े िडट काड आलेली असतात; पण यांना आ थक िवषयांची काहीच जाण नसते. पैसे कसे
गुंतवावेत कं वा ते वापरत असले या े िडट काडवरची ाज आकारणी कशी होते, हेही
यांना माहीत नसतं. सो या श दांत, आ थक सा रता आिण पैशांबाबतचं ान
अस यािशवाय ते या बदल या जगाला त ड देऊच शकणार नाहीत. आज या जगात तर
बचतीपे ा खचाला जा त मह व दलं जातं. अशावेळी हे ान आव यकच ठरतं.
माझा थोरला मुलगा महािव ालयात जाऊ लाग यानंतर े िडट काड या
िवळ यात अडकला होता. या कजात आकं ठ बुडाला होता. मी याला यातून बाहेर पडू न
ती सारी े िडट काड न कर यासाठी मदत के ली आिण मा या मुलांना अथ िवषयक
िश ण देऊ शके ल, अशा अ यास माचा शोध सु के ला.
एके दवशी मा या पतीनं मला कायालयातून फोन के ला. ते हणाले, ‘मा यासमोर
रॉबट कयोसाक नावाचे एक गृह थ बसलेले आहेत. ते ावसाियक आिण गुंतवणूकदार
आहेत. मा याकडे ते एका अ यास माचं पेटंट घे यासाठी आले आहेत. मला वाटतं तू
या या शोधात होतीस, ते सापडलं आहे. तू यांना भेट.’

मी या या शोधात होते तेच ते :
रॉबट कयोसाक हे ‘कॅ श लो’ नावाचा एक अथिवषयक िश ण देणारा
अ यास म िवकिसत करत होते. मायके लना ती संक पना चंड आवडली. आ ही
दोघांनीही याबाबत चौकशी के ली आिण आमची उ सुकता पा न यांनी आ हाला
या याच ायोिगक कायशाळे त सहभागी हो याचं िनमं ण दलं. तो शै िणक खेळ
अस यामुळे मी आम यासोबत महािव ालयात जाऊ लागले या आम या १९ वषा या
क येलाही घेऊन गेले.
या िश णात १५ जण सहभागी झाले होते. आमचे तीन गट कर यात आले.
माईकचं हणणं अगदी यो य होतं. मी या कार या िश णा या शोधात होते, ते
मला सापडलं होतं. आम यासमोर एक ‘ ापारा’सारखा बोड होता. या या म यभागी
एक रं गीत झोकदार वेशभूषेतील मो ा उं दीर होता. बाहेर या बाजूचा आिण आत या
बाजूचा असे दोन मागही होते. आत या बाजूचा माग होता ‘रॅ ट रे स’ आिण बाहेर या
बाजू या मागाला ‘फा ट ॅक’ असं नाव होतं. खेळणा यांनी आत या मागातून बाहेर या
मागावर यायचं होतं. रॉबट यां या हण यानुसार तो ीमंत लोकांचा माग होता.
एकदा बोड समजावून सांिगत यानंतर रॉबट ‘रॅ ट रे स’ब ल सांगू लागले.
‘तु ही कोण याही सवसामा य आयु य जगणा या, अगदी क ाळू माणसाचं
उदाहरण या. सग यांचा माग अगदी आखलेला असतो. मुलाचा ज म होतो. तो काही
वषानी शाळे त जाऊ लागतो. पुढे मा यिमक िश ण पूण क न महािव ालयात जातो.

चांग या गुणांनी पदवी िमळवतो. पदवी िमळाली, क याचे आई–वडील कृ तकृ य होतात.
आता सारं काही ठरव या माणे घडत जातं. तो पदवीधर मुलगा मग चांग या आिण
सुरि त नोकरीचा शोध घेऊ लागतो. तो सै यात जातो, सरकारी नोकरीत जातो, डॉ टर
होतो कं वा वक ल होतो. नोकरी िमळाली, क या या हाती पैसा खेळू लागतो.
याबरोबर बरीच े िडट काडही हाती पडतात आिण मग सु होतो खरे दीचा िसलिसला.
जर तो अजूनपयत सु झालेला नसला तर!
खच कर यासाठी हाती पैसा अस यामुळे ही मुलंही इतर त ण मुलं नेहमी िजथं
दसतात, ितथंच जाऊ लागतात. अनेकजण भेटतात. मै ी िनमाण होते. एखादी मुलगी
भेटते. ेम जुळतं. काहीवेळा ल ही होतं. आता तर आयु य खूप आनंदी आिण समाधानी
झालेलं असतं. दोन ेमी जीव एक झालेले असतात. यात दोघंही नोकरी करणारे असतात,
यामुळे भरपूर पैसा असतो. दोघां या पगारामुळे पैसे साठू लागतात. मग ते घर, गाडी,
टी ही वगैरे गो ी खरे दी कर याचं ठरवतात आिण तशी करतातही. एखा ा मो ा
सहलीलाही जाऊन येतात. आता यांना एखादं अप य हवं असतं. मग तेही होतं. मुलाची
जबाबदारी आ यानंतर पु हा पैशांची गरज भासू लागते. या आनंदी आिण सुखी
जोड याला आपलं क रअरही िततकं च मह वाचं वाटत असतं. बढती िमळावी, पगारवाढ
हावी यासाठी आता ते दु पट काम क लागतात. याचवेळी दुसरं अप यही ज माला
येत.ं आता ते घर पुरेनासं होतं. यांना मोठं घर हवं असतं. अिधक पैसे िमळव यासाठी ते
कामाला वा नच घेतात आिण सवा कृ कमचारी होतात. वाढ या गरजेमुळे अिधक
पैसेही हवे असतात. मग ते अिधक चांगली नोकरी कं वा बढतीसाठी वेगवेगळे
अ यास मही करतात. याचं फळ िमळतं. पगार वाढतो. उ प वाढलं, क ा ीकर,
िमळकत कर, सामािजक सुर ा कर आिण इतर करांम येही वाढ होते. यांना मोठा पगार
िमळतो खरा; पण तो कु ठं जातो हे यांचं यांनाही कळत नाही. ते े िडट काड वाप न
यु युअल फं डात गुंतवणूक करतात आिण वाणसामानही आणतात. आता मुलं पाच–सात
वषाची झालेली असतात. यां या महािव ालयीन िश णाची काळजी यांना सतावू
लागते. मुलांचं िश ण आिण आपली िनवृ ी यासाठी बचत कर याची गरज वाटू लागते.
सुमारे प तीशीचं हे दांप य आता ‘रॅ ट रे स’म ये अडकतं. आता ते कं पनी या
मालकांसाठी, वेगवेगळे कर भर यासाठी, सरकारसाठी, घराचे आिण े िडट काडचे ह े
फे ड यासाठी आिण बँकेसाठी काम करतात.
तेही आप या मुलांना तोच, खूप अ यास क न उ म गुणांनी पदवी िमळव याचा
आिण सुरि त नोकरी शोध याचा स ला देतात. ते आप या आयु यात पैशांिवषयी
काहीच ान िमळवत नाहीत. आयु यभर फ क करत राहातात. यांची मुलंही याच
मागानं जातात. यालाच ‘रॅ ट रे स’ हणतात.’
‘रॅ ट रे स’मधून बाहेर पड यासाठी अकाउं टंग आिण गुंतवणूक हे िवषय प े करायला
हवेत, असं यांचं हणणं होतं. अथात, या दो ही िवषयांवर भु व िमळवणं अवघड आहे.
रॉबट यांनी हा िवषय मौजेचा आिण गमतीदार बनवला होता, याचं सवा म असले या
अकाउं टंग कं पनीत काम के ले या आिण सीपीएचं िश ण घेतले या मलाही कौतुक वाटलं.
यांनी या सा या गो ी या खेळाम ये इत या बेमालूमपणे दडव या हो या, क खेळ सु

के यानंतर काही वेळातच आ हाला आपण काहीतरी िशकत आहोत, हे िवस न गेलो.
आता आ ही सारे अगदी मन लावून या ‘रॅ ट रे स’मधून बाहेर पड याचा य करत होतो.
तो खेळ खरं च म त होता. आ ही खरोखर धमाल के ली. एवढंच नाही, तर मी आिण
माझी मुलगी आजपयत या िवषयावर साधं बोललोही न हतो, यािवषयी चचा क
लागलो. अकाउं टंटच अस यामुळे मला खेळाचा भाग असलेले ‘इ कम टेटमट’ आिण
आ थक ताळे बंद हे दो ही भाग सहज पूण करता आले. यामुळे मला मा या लेक ला आिण
खेळात या सहका यांना ते समजावून सांगता आले. यांना या गो ी समजत न ह या. या
दवशी ‘रॅ ट रे स’मधून मी एकटीच बाहेर पडले. जवळजवळ तीन तास तो खेळ सु होता
आिण मला बाहेर पड यासाठी फ प ास िमिनटं लागली.
मा या गटात एक उ ोगपती, एक बँकर आिण एक कॉ युटर ो ामर असे ितघे
होते. या ितघांचं अकाउं टंग आिण गुंतवणूक या िवषयांचं ान अगदीच तोकडं होतं आिण
याचा मला खरं च ास झाला. ते आपाप या आयु यात आ थक बाबी कशा हाताळत
असतील, याचं मलाच आ य वाटत रािहलं. मा या १९ वषा या मुलीलाही या गो ी
समजत न ह या. ितचं वय पाहाता ही गो मा यही होणारी होती; पण हे ितघं ित या
दु पट वयाचे होते!
‘रॅ ट रे स’मधून बाहेर पड यानंतर उरलेले दोन तास मी माझी लेक आिण या ितघांचा
खेळ पाहात होते. ते फासे टाकत होते आिण गुणांचा फलक सरकवत होते. या मो ा
माणसांना अकाउं टंगचा गंधच न हता, याचं मला दु:ख होत असलं, तरी ते िशक याचा
य करत होते, ही गो ही आनंददायी होती. यांना इ कम टेटमट आिण ताळे बंद
यां यातील नातेसंबंध समजत न हता. ते जे हा एखा ा व तूची खरे दी कं वा िव करत,
ते हा या वहाराचा यां या मािसक कॅ श लोवर होणारा प रणामही यां या ल ात
येत न हता. के वळ शाळे त हे िवषय न िशकव यामुळेच लाखो लोकांना हे असं झगडावं
लागत असावं, असं मला वाटू लागलं.
ते खेळाचा आनंद घेत आहेत आिण यांना जंकायचं आहे यातच सारं काही आलं,
अशी मी माझी तेव ापुरती समजूत काढली. खेळ संप यानंतर रॉबटनं आ हाला
यािवषयी चचा कर यासाठी पंधरा िमिनटं दली.
मा या गटात या उ ोगपतीला हा खेळ काही आवडला न हता. ‘या गो ी मला
माहीत असणं आव यक आहे, असं मला वाटत नाही. यासाठी मी अकाउं टंट, बँकर आिण
व कलाची नेमणूक करे न,’ असं याचं हणणं होतं.
याला रॉबटनं उ र दलं. ते हणाले, ‘ यांना जर या सा याची मािहती आहे असं
तु हाला वाटतं, तर तुम या मािहतीतले कती अकाउं टंट, बँकर, वक ल, शेअर दलाल,
रअल इ टेट एजंट ीमंत आहेत? यांना याबाबत मािहती आहे, ते शारही आहेत; पण
ीमंत नाहीत, हा मूलभूत फरक आहे. ीमंत लोकांना या िवषयाचं ान आहे, तो
आप याला कधीच िशकवला जात नाही. यामुळेच तर आपण या मंडळ चा स ला घेत
असतो. एखा ा दवशी तु ही गाडीनं कु ठे तरी जात असता आिण वाहतुक ची क डी होते.
तु ही अडकू न पडता. याच क डीम ये अडकलेला तुमचा बँकर आिण वक लही तु हाला
दसतो. यातच सारं आलं.’

कॉ युटर ो ामरलाही हा खेळ पटलेला न हता. तो हणाला, ‘मी या सा या गो ी
िशकवणारं एखादं सॉ टवेअरच िवकत घेईन.’
बँकर मा खूष होता. तो हणाला, ‘या खेळातला अकाउं टंगचा भाग मी
महािव ालयात िशकलो होतो. फ याचा वहारात कसा उपयोग करायचा हे माहीत
न हतं. आता मला ते समजलं आहे. या ‘रॅ ट रे स’मधून मला बाहेर पडायचंच आहे.’
मा या मुलीची ित या उ फू त होती आिण मला ती सवात जा त भावली. ती
हणाली, ‘मला हे सारं िशकताना खूप मजा आली. पैसा कसं काम करतो आिण याची
गुंतवणूक यािवषयी खूप िशकता आलं. आता मी माझा वसाय िनवडू शकते. आता मी जे
काही िनवडणार आहे ते मा या आवडीनं िनवडेन. नोकरीची शा ती, याचे फायदे कं वा
पगार यासाठी मी िनवड करणार नाही. हा खेळ याचं िश ण देतो आहे, ते मी िशकले,
तर मला यात आनंद वाटतो, मनापासून जे आवडतं, ते कर यासाठी वतं असेन. काही
उ ोगांना मनु यबळ हवं आहे, हणून मी नोकरी करणार नाही. मी जर हे सारं िशकले,
तर मा या वगातील इतर िम –मैि ण माणे नोकरीची सुरि तता आिण सामािजक
सुरि ततेची काळजी कर याचं मला कारण नाही.’
खेळ आिण यानंतरची चचा संप यानंतर पु हा थांबून रॉबट यां याशी बोलणं मला
श य न हतं. यामुळे आ ही पु हा एकदा भेटायचं ठरवलं. हा खेळ खेळणा यांची आ थक
बु ीम ा वाढावी, हा यामागचा उ ेश अस याचंही मा या ल ात आलं. याचे पुढचे
आराखडे समजून घे यासाठी मीही उ सुक होते.
आ ही भेटलो. आ ही समिवचारी अस याचंही ते हा जाणवलं. आ ही खेळ, नाटकं ,
हॉटे स, सामािजक, आ थक अशा सा या िवषयांवर बोललो. बदल या जागितक
प रि थवरही चचा के ली. ब तेक अमे रकनांनी िनवृ ीनंतर या आयु यासाठी काहीच
बचत के लेली नाही. यांनी के ली आहे, ती पुरेशी नाही. सामािजक सुरि तता आिण
वै क य योजना कशा दवाळखोर झा या आहेत, यावरही आ ही बराच वेळ बोललो.
आपली मुलं साडेसात कोटी लोकां या िनवृ ी वेतनासाठी कर भरणार आहेत. िनवृ ी
वेतन योजनांवर अवलंबून राहाणं कती जोखमीचं आहे, या गो ची लोकांना जाणीवच
नाही.
अमे रका आिण जगभरच ‘आहे रे ’ आिण ‘नाही रे ’ या गटांतील वाढत जाणारी दरी,
याचीही रॉबट यांना चंता वाटत होती. व िश ण घेतलेला, वत: या पायांवर उभा
रािहलेला, जगभर फरलेला हा उ ोजक वया या ४७ ा वष च िनवृ झाला होता.
मला मा या मुलां या भिवत ाची काळजी वाटत होती, तसंच रॉबट यांनाही वाटत होतं.
जग या झपा ानं बदलतं आहे, ते बदल शालेय िश णात दसत नाही, हेही यांना
खटकत होतं. आपली ही ाचीन िश ण प ती मुलां या आयु यातील बरीच वष वाया
घालवते आहे. याचा उपयोग यां या भावी आयु यात होणार नाही, असे बरे च िवषय ते
शाळा आिण महािव ालयात िशकतात. जे जग अि त वातच नाही, याला त ड दे याची
तयारी ते या सा या वषाम ये करत असतात, असं यांचं ठाम मत होतं.
‘शाळे त जा, खूप अ यास करा, महािव ालयात जा, पदवी िमळवा आिण सुरि त
नोकरी शोधा, हा सवात जुना आिण वाईट स ला आहे. तो आई–वडीलच देत असतात.

तु ही आिशया, युरोप आिण दि ण अमे रके तील घटना बारकाईनं पािह यात, तर
तु हालाही मा याइतक च काळजी वाटेल,’ ते सांगत होते. तुम या मुलांना भिव यात
आ थक सुरि तता हवी असेल, तर यांनी जु या िनयमां माणे खेळणंच चुक चं आहे, असं
यांचं मत होतं.
‘जुने िनयम?’ मी
के ला.
‘या खेळाचे मा यासार या लोकांचे िनयम वेगळे आहेत. मी तुमचे िनयम वापरत
नाही. उदाहरण देतो. एखादी कं पनी नोकरकपातीची घोषणा करते, ते हा काय होतं?’
‘लोकांना कामाव न काढलं जातं. कु टुंबं दुखावली जातात. बेरोजगारी वाढते,’ मी
उ र दलं.
‘बरोबर; पण शेअर बाजारात काय िच दसतं?’
‘अशी घोषणा झाली, क कं पनी या शेअसचा भाव वधारतो. कं पनीनं
मनु यबळावरचा खच कमी के ला, क शेअर बाजार याचं वागत करतो.’ माझं उ र
होतं.
‘अगदी बरोबर,’ ते हणाले, ‘शेअस या कमती वाढ या, क मा यासारखे
भागधारक ीमंत होतात. यालाच मी वेगळे िनयम हणतो. नोकरकपातीमुळे
कमचा यांचं नुकसान होतं; पण याचवेळी मालकांचा आिण भागधारकांचा फायदा
होतो.’
ते काही नोकर आिण मालकामधला फरक सांगत न हते, ते आप या आ थक
प रि थतीवरचा, आप या आयु यावरचा ताबा आप याच हाती ठे व याबाबत बोलत
होते.
‘पण हे का घडतं, हे लोकांना समजत नाही. हे या य नाही, एवढंच यांना समजतं,’
मी हणाले.
‘ हणूनच तर शाळे त जाऊन चाकोरीतलं िश ण या, हा स ला मूखपणाचा आहे.
स या या िश ण प तीतून पदवीधर झालेली मुलं बाहेर या जगात आ मिव ासानं
वावरतील, ीमंत होतील, असं समजणं मूखपणाचं आहे. येक मुलाला या अशा
िश णाची गरज आहे. वेगळं िश ण आिण याचे वेगळे िनयम मुलांना समजायला हवेत,’
ते कळकळीनं सांगत होते. ‘ ीमंत लोकांचे पैशांचे िनयम वेगळे आहेत आिण उरले या ९५
ट े लोकांचे वेगळे आहेत. यातले ९५ ट े िनयम घरी आिण शाळे तच िशकवले जातात.
हणूनच मुलांना खूप शीक आिण चांगली नोकरी शोध हा स ला देणं खूप धो याचं आहे.
मुलांना उ दजा या आिण आधुिनक िश णाची खूप गरज आहे. स याची िश ण प ती
ते देत नाही. शाळे त कती कॉ युटस आहेत कं वा शाळा कती खच करते, यािवषयी मला
काहीच घेणंदण
े ं नाही. मुळात या िवषयी शाळे ला, िश कांना आिण पालकांनाच माहीत
नाही, याचं िश ण ते देणार तरी कसं?
हे असं असेल, तर जे िवषय शाळे त िशकवले जात नाहीत, ते पालकांनी मुलांना कसे
िशकवावेत? मुलांना अकाउं टंग हा िवषय कसा िशकवावा? पालक हणून ते वत:च
जोखीम घे या या िवरोधात असतील, तर मुलांना गुंतवणूक कर याचं िश ण कसं देतील?
मी मा या मुलांना तरी सुरि त खेळ याऐवजी चलाखीनं खेळायला िशकवलं आहे.’ ते

सांगत होते.
‘पालकांची जर ही ि थती आहे, तर आपण इतका वेळ या गो िवषयी चचा करत
होतो, या या पालकांना समजावून कशा सांगता येतील? यांना या फारच सो या क न
सांगायला ह ात. ते कसं करायचं?’ मी िवचारलं.
‘मी यावर एक पु तक िलिहलं आहे,’ यांनी उ र दलं.
‘कु ठे आहे?’
‘मा या संगणकात. बरीच वष िलिहतो आहे मी. तुक ा तुक ानं िलिहतो. सारं
पु तक तसंच तुक ांम ये आहे. ते तुकडे मी जोडलेले नाहीत. माझं दुसरं पु तक ‘बे ट
सेलर’ ठर यानंतर मी हे िलहायला घेतलं होतं; पण ते अजूनही अपूण आहे. अजून
तुक ांम येच आहे.’ यांनी सांिगतलं.
खरं च ते पु तक तुक ातुक ांम येच होतं. ते सारे भाग वाचताना मला जाणवलं,
क याचं खूप छान पु तक होईल. स या या बदलले या प रि थतीत तर याची खूपच
आव यकता आहे. मग या पु तकाचं आ ही दोघांनी िमळू न लेखन करावं, असं ठरलं.
‘आता या प रि थतीत एखा ा मुलाला आ थक बाब ची कती मािहती असावी?’
मी िवचारलं.
‘ते सव वी या मुलावर अवलंबून आहे,’ यांनी उ र दलं.
आपण ीमंत हायचं आहे, असा िन य यांनी लहानपणीच के ला होता. यांना
ीमंत हो याचा यासच लागला होता. एका बाबतीत ते सुदव
ै ी होते, यांचे विडलांसमान
ि म व ीमंत होते आिण मागदशन करायलाही तयार होते. रॉबट हणाले, ‘िश ण
हा यशाचा पाया आहे. या माणे शै िणक कौश य मह वाचं आहे, या माणे आ थक
आिण संवादाचं कौश यही मह वाचं आहे.’
पुढे येणारी कथा ही रॉबट यां या दोन विडलांचीच कथा आहे. यातले एक ीमंत,
तर दुसरे गरीब आहेत. यांनी आयु यभरात जे कमावलं, ते इथं पाहायला िमळतं. या
दो ही डॅडम ये असलेली तफावत आप यापुढेही मह वाचं िच उभं करते. हे पु तक मी
संपा दत के लं आहे, नीट जुळवलं आहे. अकाउं टंट लोकांनी हे पु तक वाचताना आपलं
पु तक ान थोडावेळ बाजूला ठे वून रॉबट यांनी मांडले या ताि वक भूिमके कडे मोक या
मनानं पाहावं. काही बाबतीत ते अकाउं टंग या मूल त वांना आ हान देत असले, तरी
गुंतवणुकदार आप या गुंतवणुक चे िनणय कसे घेतो, याचं याम ये व छ ित बंब दसतं.
आपण जे हा मुलांना ‘शाळे त जा, अ यास करा आिण चांगली नोकरी िमळवा,’ असा
स ला देतो, ते हा तो आप या जु या दृि कोनातून दलेला असतो. या दृ ीनं तो यो यही
असतो. मी जे हा रॉबट यांना पिह यांदा भेटले, ते हा यां या काही क पना ऐकू न मलाही
ध ाच बसला होता. मुळात यांचं संगोपन दोन डॅडनं के लं. यामुळे यां यापुढे दोन येय
होती आिण ती गाठ यासाठी य ांची पराका ा कर याचे सं कारही झाले होते.
उ िशि त डॅडनं यांना चांग या कं पनीत नोकरी िमळव याचा, तर ीमंत डॅडनं एखा ा
कं पनीचा मालकच हो याचा स ला दला. या दो ही मागाव न जा यासाठी िश ण
आव यकच होतं. फ अ यासाचे िवषय वेगळे होते. उ िशि त डॅडनं यांना शार आिण
चुणचुणीत हो यासाठी ो साहन दलं, तर ीमंत डॅडनं अशा माणसांना हे न कामावर

कसं ठे वायचं, हे िशकवलं.
दोन वडील अस यामुळे यांना काही
ांनाही त ड ावं लागलं. यांचे ज मदाते
वडील हवाई रा या या िश ण खा याचे अिधकारी होते. रॉबट सोळा वषाचे असताना
यांनाही ‘उ म गुण िमळाले नाहीत, तर उ म नोकरी िमळणार नाही,’ ही धमक
दे यात आली होती. अथात यां यावर याचा फारसा प रणाम झाला नाही; कारण यांनी
आपला माग आधीच ठरवला होता. यांना नोकरी करायचीच न हती. मालक हायचं
होतं. शाळे या स लागारांनी जर िचकाटीनं य के ले नसते, तर रॉबट महािव ालयाची
पायरीही चढले नसते. यांना आपली मालम ा वाढिव याची घाई झाली होती. अथात,
या महािव ालयीन िश णाचा फायदाच झाला, असं तेही कबूल करतात.
या पु तकातील काही क पना काही पालकांना अगदी मूलगामी, तर काह ना
ओढू नताणून आण यासार या वाटतील. काही पालकांना आप या मुलांना शालेय िश ण
देणंही अवघड होत चाललं आहे. तरीदेखील या बदल या काळात पालक हणून आपणही
धाडसी क पनांना सामोरं जायला हवं. मुलांना नोकरी कर यासाठी उ ेजन देणं हणजे
आव यकतेपे ा जा त कर भर याचा स ला देणंच आहे. िशवाय िनवृ ी वेतनाची खा ी
नाहीच. आप या खचातील सवात मोठा खच करांचाच असतो, हेही सग यांना मा य
हावं. ब तेकजण जानेवारी ते मे हे मिहने कर भर यासाठीच काम करतात. हणूनच
आप याला न ा क पना ह ा आहेत आिण हे पु तक ती गरज भागवतं.
रॉबट असं हणतात, क ीमंत लोक आप या मुलांना वेग या प तीनं िशकवतात.
ते यांना घरीच बोलताना, जेवताना िशकवत असतात. कदािचत तु हाला ही गो
पटणारही नाही. तरीदेखील तु ही हे पु तक वाचत आहात, हणून मी तुमची आभारी
आहे. मी तु हाला आणखी काही सांगू इि छते. उ म गुण आिण चांगली नोकरी, हा स ला
आता जुना झाला आहे. एक आई आिण सीपीए हणूनही मला हेच वाटतं. आप या मुलांना
आपणच आधुिनक स ला ायला हवा. न ा क पना आिण नवीन िश ण प ती ही
आपली आजची गरज आहे. उ म नोकरी िमळव यासाठी य करा हे सांगतानाच
एखा ा गुंतवणूक सं थेचे मालक हा, हे सांगणंही काही वाईट नाही.
हे पु तक पालकांसाठी उपयु ठरे ल, असा एक आई हणून मला िव ास वाटतो.
प रि थती बदल याचा िनणय घेतला, तर यात काहीच अश य नसतं, हे सा यांना
समजावं असं रॉबटना वाटतं. तु ही आज एखा ा इमारतीची देखभाल कर याचं काम
करत असाल, माळीकाम करत असाल कं वा अगदी बेकार असाल, तरीही अथिवषयक
िश ण घे याची मता सग यांम येच असते. यांना याम ये रस वाटतो, यांनाही हे
िशकवता येत.ं आ थक शारी ही आपलीच मानिसक कायप ती आहे. ितचा वापर क न
आयु य बदलून टाकता येत.ं
सोडवता येतात.
आपण आज जागितक आिण औ ोिगक बदलांना सामोरे जात आहोत. असे बदल
आपण पूव कधीच पािहलेले न हते. नेमकं भिव य प पणे पाहा याची श कोणाकडेच
नाही; पण एक गो िनि त आहे, क घडणारे आिण घडू पाहाणारे बदल आप या
अनुभवां या पलीकडचे आहेत. काहीही घडलं, तरी आप यासमोर दोन पयाय असतील,
सुरि त खेळा कं वा वत:ची आिण मुलांची आ थक बुि म ा जागृत क न शारीनं

खेळा!

– शेरॉन ले टर

रच डॅड पुअर डॅड

करण १

रच डॅड पुअर डॅड
रॉबट कयोसाक यांनी सांिगत यानु प
वडील होते. एक ीमंत, तर एक गरीब. यापैक एक खूप उ िशि त आिण
म लाबुि दोन
दमान होते. यांनी पीएच.डी. िमळवली होती. महािव ालयातील चार वषाचा
अ यास म यांनी दोनच वषा या आतच पूण के ला होता. पुढील िश णासाठी यांना
िश यवृ ीही िमळाली होती. ित या साहा यानं यांनी टॅनफोड, िशकागो आिण
नॉथवे टन िव ापीठातून उ िश ण पूण के लं. दुस या विडलांनी आठवी इय ाही पूण
के ली न हती.
दोघांनीही आयु यभर क के ले. दोघंही आपाप या े ात यश वीही ठरले. फ
यापैक एक आ थक वा य िमळव यासाठी आयु यभर झगडत रािहले, तर एक हवाई
रा यातील सवात ीमंत
हणून गणले गेल.े एकानं आप या पाठी कु टुंब, चच आिण
चॅ रटीसाठी ल ावधी डॉलसची संप ी मागे ठे वली, तर दुस यानं फ िबलं!
दोघांचीही
ि म व अितशय भावी आिण आकषक होती. दोघंही खंबीर
वभावाचे होते. यांचा लोकांवर भावही पडे. या दो ही डॅडनं मला यां या अनुभवातून
आले या गो ी सांिगत या. मािगत यावर स लेही दले. दोघांचं सांगणं वेगवेगळं होतं.
दोघांचाही िश णावर ठाम िव ास होता. फरक होता, तो अ यास माम ये.
मला जर एकच वडील असते, तर मला यांचा स ला वीकारावा लागला असता
कं वा मी तो नाकारला असता. दोन वडील अस यामुळे मा यासमोर दोन पर परिव
दृि कोन येत गेले : एक ीमंत माणसाचा आिण एक गरीब माणसाचा. कु ठलाही एक
स ला नुसता न वीकारता कं वा न नाकारता मला तुलना करता येत होती आिण जो
स ला पटतो, यो य वाटतो तो वीकारता येत होता.
अथात, यावेळी माझे ीमंत वडील खरोखरीचे ीमंत न हते आिण गरीब वडील
गरीबही न हते. दोघां याही कारक द ला नुकतीच सु वात होत होती. दोघंही आ थक
आिण कौटुंिबक थैय िमळिव यासाठी झगडत होते. पैशांबाबत मा यांची मतं अगदी
दोन टोकांची होती. उदा. एकजण हणायचे, क पैशांचा लोभ हेच सा या पापांचं मूळ
आहे, तर दुसरे हणायचे, पैशांचा अभाव हेच सा या पापांचं मूळ आहे.
हे असं अस यामुळे मी ब याचदा बुचक यात पडायचो. एकतर हे दो ही वडील
आपाप या मतांवर ठाम होते. ते िततके च अ यासूही होते. यामुळे न कोणाचं ऐकायचं
हे मलाच ठरवता यायचं नाही. सु वातीला दोघांचंही पटायचं. मीदेखील वयानं लहानच
होतो आिण मला ‘चांगला मुलगा’ हणवून यायचं होतं. दोन िव
मतांमुळे, यातही
पैशांबाबत या ती मतांमुळे ते श य होत न हतं आिण खरं सांगायचं, तर या
प रि थतीमुळेच मीदेखील िवचार क लागलो. दोघांची मतं, यांचे स ले ऐकू न यावर

चंतन कर याची सवय मला लागली. काय आिण का, हे
मी वत:लाच िवचा
लागलो.
मी खूप िवचार क लागलो होतो. मा या मोक या वेळातला ब तेक वेळ ‘ते असं
का हणत असावेत,’ याचा िवचार कर यातच जायचा. या विडलां या िवधानावर िवचार
क न झाला, क मी या विडलां या बोल याचा िवचार करायचो. खरं तर यांचं बरोबर
आहे कं वा चूक आहे कं वा काय कळतंय यांना, असं हणून झटकू न टाकणंही सोपं होतं;
पण मला अितशय ि य असणारे हे दोन वडील अस यामुळं िवचार करणं आिण शेवटी
वत: या िवचारांचा एक माग िनवडणं मला भाग पडलं. िनवड करणं, मत वीकारणं
कं वा नाकारणं ही मोकळीक मला भावी आयु यात खूपच उपयु ठरली.
ीमंत अिधक ीमंत होतात, गरीब अिधक गरीब होतात आिण म यमवग य
दे यांशी कायमच झगडत राहातात. याचं कारण आहे आ थक िश णात. आप याकडे
शाळा–कॉलेजांम ये हा मह वाचा िवषयच िशकवला जात नाही. तो िशकवला जातो
घरात. ब तेक सारे जण हा अितशय मह वाचा िवषय आपाप या पालकांकडू नच
िशकतात, गरीब पालक आप या मुलाला पैशांब ल काय सांगतात? ते फ सांगतात,
‘शाळे त जा. भरपूर शीक’ मग ते मूलही यांनी सांिगत या माणे शाळे त जातं. भरपूर
अ यास करतं, चांगले गुण िमळवतं आिण आयु यात पुढे जात राहातं, ते आप या
पालकांचा अथिवषयक दृ ीकोन आिण मनोभूिमका घेऊनच. ती काही बदलत नाही. ते
लहानपणीच ती िशकलेले असतात.
पैशाब ल शाळे त िशकवलं जात नाही. शाळा–कॉलेजाम ये मुलांचं शै िणक आिण
ावसाियक कौश य वाढव यावरच भर असतो. सग यात मह वाचा िवषय–आ थक
कौश य–हा गृहीतच धरलेला नाही. अगदी उ म बँकस कं वा डॉ टस शाळे त उ म गुण
िमळवत असले, तरी बाहेर या जगात काय? ितथं ते उ म आ थक थैय िमळिव यासाठी
आयु यभर झगडतच राहातात. आप या रा ावर वाढत जाणा या कजामागे हेच तर
कारण आहे. रा ीय पातळीवर कायरत असणारे नेते आिण अिधकारी शै िणक दृ ा
कतीही उ िशि त असले, तरी अथिवषयक बाब चं यांचं ान तोकडं असतं.
आज ल ावधी लोक आ थक आिण वै क य गरजांसाठी सरकार कं वा यां या
कु टुंबावर अवलंबून आहेत. यासाठी मेिडके अर कं वा सामािजक सुरि ततेसार या
सरकारी योजनाही आहेत; पण पुढील काळात जे हा ल ावधी लोकांना या आधाराची
गरज भासेल, ते हा काय होईल, याची मला नेहमीच काळजी वाटते. काळ जसजसा पुढे
जात राहील, तसतशी लोकसं या वाढेल आिण आ थक िश ण नस यामुळे िन तरीय
लोकांची सं याही मोठी असेल. हे सारे याच योजनांवर अवलंबून रा लागले, तर या
कोसळू न पडतील आिण यावेळी आपण काय करणार आहोत? आपलं भिव य आता या
िपढीवर अवलंबून आहे आिण यांचं अथिवषयक िश ण यांचे पालकच करत असतील, जे
ब सं येनं गरीबच आहेत, तर पुढे काय होईल, हे सांगायला कोणी मोठा भिव यवे ा
असायची गरज नाही.
निशबानं दोन भावी वडील िमळा यामुळे मला दोघांकडू नही िशकता आलं. हे
िशकता िशकता एखा ा िवचाराचा, मा यतेचा जीवनावर कशा कारे भाव पडतो, हे

जाणून घेता आलं. या िवचारांमागचा कायकारणभाव समजावून घेता आला. उदाहरणच
सांगायचं, तर माझे एक वडील हणायचे, ‘हे िवकत घे याची माझी काही ऐपत नाही.’
दुस या विडलांची मा अशा वा यांना बंदी होती. ‘ही व तू मला हवी आहे. ती मला
िवकत यायची आहे,’ असं ठरवून मग यादृ ीनं िवचार करावा, पावलं उचलावीत, असा
यांचा आ ह असे. या दोन वा यांम ये एक िवधान आहे, तर एकात
दडलेला आहे.
पिहलं उ र असेल, तर मु ा ितथंच संपतो. उलट दुसरं उ र तु हाला िवचार वृ करतं.
लवकरच ीमंत होऊ घातलेले माझे वडील हणायचे, ‘हे िवकत घे याची माझी ऐपत
नाही,’ याचा खरा अथ आहे, ‘माझा मदू काम करत नाही.’ तु ही जे हा ‘ही व तू मला
िवकत यायची आहे,’ असं ठरवता, ते हा तुमचा मदू या दशेनं काम करायला लागतो.
याचा अथ असाही नाही, क तु हाला जे काही वाटतं, ते तु ही िवकत यावं. याचा अथ
एवढाच आहे, क जगातला सवात श शाली संगणक, तुमचा मदू, तो उपयोगात आणा.
याला या दशेनं िवचार करायला वृ करा. माझा मदू दवसागिणक साम यवान होत
चालला आहे; कारण मी याचा तसा उपयोग करतो. तो जेवढा साम यवान होईल, तेवढे
जा त पैसे मी कमावीन. ‘ही गो िवकत घे याची माझी ऐपत नाही,’ हे वा य तुमचा मदू
आळशी अस याचं ल ण आहे, असं यांचं ठाम मत होतं.
माझे हे दो ही वडील चंड क करत. यां यात एक मोठा फरक होता, तो हणजे
पैशांची गो आली, क एक वडील आप या मदूला डु लक घेऊ देत, तर दुसरे याला अंग
झाडू न कामाला लावत. या याच प रणाम व प एक डॅड गरीब रािहले आिण एक ीमंत
झाले. एक माणूस िनयिमतपणे ायाम करतो आिण दुसरा सो यावर लोळत टी ही
पाहातो, तसाच हाही कार. यो य ायामामुळे आरो य चांगलं राहातं, तसंच मदूला
ायाम द यामुळे संप ी चांगली राहाते. वाढते. आळस के ला क आरो य आिण संप ी
या दो हीचा हासच होतो.
मा या या दो ही डॅडचे िवचार पर परिवरोधी होते. एक डॅड हणायचे, क ीमंत
लोकांवर जा तीत जा त कर लादायला हवा. यातून िमळणारा पैसा गरीबां या
क याणासाठी वापरता येईल. दुसरे डॅड अगदी िवरोधी िवचारांच.े ते हणायचे, क पैसा
िनमाण करणा या लोकांवर कर लादणं हणजे संप ता आणणा यांना िश ा देणंच आहे. हे
अितशय चुक चंच आहे. हे हणजे जो िनमाण करतो याला िश ा आिण जो काहीच करत
नाही, याला ब ीस!
एक डॅड हणायचे, ‘खूप अ यास करा, हणजे तु हाला एखा ा चांग या कं पनीत
चांगली नोकरी िमळे ल.’ दुसरे डॅड हणायचे, ‘खूप अ यास करा, हणजे तु ही एखा ा
चांग या कं पनीचे मालक हाल.’
एक डॅड हणायचे, ‘मी ीमंत नाही; कारण मला मुलं आहेत’, तर दुसरे हणायचे,
‘मी ीमंत हायलाच हवं. कारण मला मुलं आहेत.’
जेवायला बस यानंतर एकजण आ थक आिण ावसाियक चचला ो साहन देत,
तर दुस यांना ही गो अिजबात मंजूर न हती.
एक हणायचे, ‘पैसा सुरि त ठे वा. वहार सुरि तच असावेत’, तर दुसरे हणत,
‘जोखीम यायला िशका.’

आपलं घर हणजे सवात मोठी गुंतवणूक आहे. ती सवा म मालम ा आहे, असा
एकाचा भ म िव ास होता. दुस याला वाटायचं, क घर हणजे डो यावरचं मोठं कज
आिण तुमची तीच सवात मोठी गुंतवणूक असेल, तर यातून फ मन: तापच िमळे ल.
दो ही डॅड आपापली िबलं िनयिमतपणे भरत. फ एकजण आ या दवशी भरायचे,
तर दुसरे शेवट या दवशी.
कं पनी कं वा सरकार यांनी आप या आिण आप या कु टुंबा या गरजांची काळजी
यावी, असं एका डॅडला वाटे. पगारवाढ, िनवृ ीनंतरचे फायदे, वै क य सेवा,
आजारपणाची रजा, सुटी आिण इतर फाय ांबाबत ते कायम िवचार करत. यांचे दोन
काका सै यात होते. वीस वषा या सेवेनंतर ते िनवृ झाले. यावेळी यांना िनवृ ीवेतन
आिण इतर भरपूर फायदे िमळत होते. याचं यांना कायम कौतुक वाटायचं. िव ापीठात
असलेली मुदतठे व योजना यांना आवडायची. नोकरीची सुरि तता आिण यातून
िमळणारे फायदे हे यांना नोकरीपे ाही जा त मह वाचे वाटत. ‘मी जर ही सरकारी
नोकरी मनापासून के ली आहे. खूप क घेतले आहेत, तर नोकरीत आिण िनवृ ीनंतर
िमळणा या गो वर माझा ह च आहे,’ असं यांचं ठाम मत होतं.
याउलट दुस या डॅडचा वसाम यावर िव ास होता. माणसानं वावलंबीच असावं,
असं यांना वाटायचं. ही ‘ह ा’ची मानिसकता यांना बोचायची. असा िवचार करत
करतच लोक कमजोर आिण आ थकदृ ा कमकु वत होतात, असं यांना वाटे. माणसानं
आ थकदृ ा स मच असलं पािहजे, असं ठाम ितपादन ते करायचे.
एक डॅड यां या उ प ातून थोडे तरी डॉलस बाजूला टाक यासाठी धडपडायचे, तर
दुसरे याच पैशांची गुंतवणूक करायचे.
चांगली नोकरी िमळिव यासाठी उ म सी ही कसा िलहावा, हे मला एका डॅडनं
िशकवलं, तर दुस यानं उ म ावियासक आिण आ थक लॅन कसा करावा, हे िशकवलं.
या दोन टोकां या मतां या गदारोळामुळे माझा अिजबात तोटा झाला नाही. उलट
फायदाच झाला. मी िवचार करायला िशकलो. एखा ा या िवचारांचा या या जीवनावर
कसा प रणाम होतो, हे पाहा याची संधी मला िमळाली. मा या हेही ल ात आलं, क
फ आिण फ िवचारांमुळेच आप या आयु याला आकार येत असतो.
माझे गरीब डॅड नेहमी हणायचे, क मी कधीच ीमंत होणार नाही आिण हे
यांचंच भाक त स यात उतरलं. दुस या बाजूला माझे ीमंत डॅड हे मी ीमंत आहे, असंच
हणायचे. ‘मी ीमंत आहे आिण ीमंत माणसं हे असं वागत नसतात,’ असं ते नेहमी
हणायचे. एकदा यांना मोठा आ थक फटका बसला. ते पार कोलमडू न पडायची वेळ
आली होती; पण ते हाही ते ‘मी ीमंत आहे,’ असंच हणत. आ थक फटका बसणं आिण
गरीब असणं यात मोठा फरक आहे. आ थक फटका ता पुरता असतो, तर ग रबी कायमची
असते, असं ते सांगत.
गरीब डॅड हणत, मा या दृ ीनं पैशाला फारसं मह व नाही, तर ीमंत डॅड हणत,
पैसा ही श आहे.
आपले िवचार खूप मह वाचे असतात. आप या जीवनाचा माग तेच ठरवत असतात.
असं असलं, तरी िवचारांची श काही मापता येत नाही. ती अनुभवता येत.े मला माझे

िवचार मांडता येत होते. मुळात मी िवचार क लागलो होतो. यातून मला जाणवत
होतं, क माझे गरीब डॅड हे पैसे कमी िमळत अस यामुळे गरीब न हते. याचे िवचार
आिण तशा कृ तीमुळे ते गरीब रािहले होते. सतत या िवचारांमुळे मला या दो ही डॅड या
िवचारांतील तफावत ल ात येत होती. यांची दोन टोकांची मतं आिण यामुळे होणारे
प रणाम मी जवळू न अनुभवत होतो. आता मा यापुढे
होता, क मी कोणाचा स ला
मानावा? ीमंत डॅडचा क गरीब डॅडचा?
दोघांनाही िश ण आिण ान या दो ही गो िवषयी चंड आदर होता. मी भरपूर
िशकावं, याबाबत यांचं दुमत न हतं. मतभेद होता, तो काय िशकावं याबाबत. एकाला
वाटायचं, क मी खूप अ यास करावा. पदवी िमळवावी आिण पैसे कमाव यासाठी
चांगली नोकरी करावी. मी वक ल कं वा अकाउं टंट हावं कं वा एखा ा िबझनेस
कू लम ये एमबीएला वेश िमळवावा, असं वाटायचं. दुस यानं मला ीमंत हो यासाठी
अ यास करायला सांिगतलं. पैसा हणजे न काय आहे, पैसा कशा कारे काम करतो,
आप यासाठी तो काय क शके ल, याचा अ यास करायला हवा, असं ते सांगायचे. ‘मी
पैसे िमळव यासाठी काम करत नाही, तर पैसे मा यासाठी काम करतात,’ असं ते नेहमी
सांगायचे.
यावेळी मी नऊ वषाचा होतो. हे सारं अनुभवत होतो. िवचार करत होतो आिण या
िवचारांतून मी ीमंत डॅडचं ऐकावं. यां याकडू न पैशांिवषयीचं ान िमळवावं, असा
िनणय घेतला. मा या गरीब डॅडकडे उ म पद ा हो या, तरीही याबाबत यांचं न
ऐक याचं मी ठरवलं.

थोडं शहाणपण रॉबड

ॉ कडू न...

रॉबड ॉ ट हे माझे आवडते कवी आहेत. यां या सग याच किवता मला
आवडतात. यातली ‘द रोड नॉट टेकन’ ही किवता माझी सवात आवडती. मी ती
जवळजवळ रोज वाचतो. यात एक सुंदर िवचार आहे, तो मला आवडतो.

वाट अशी जी मी न घेतली
चालत असता दशा दूरची
अडखळलो थोडा एक दशी
समोर हो या वाटा दोन
एक डावी अन् एक उजवी
थांबून थोडा पा नी गेलो
वाट एक मग सुंदरशी

पणराजी आ छा दत अन्
लोक चालले याव नी
दुसरी वाट तशीच परं तु
गवताळ अन् उजाडशी
विहवाटही नसे ितथे अन्
भासे गूढ वलयाची...
होते माहीत मजला हेही
पिहली वाट सोयीची
दुसरी वाट पाहे वाट
अखंिडत पण पिथकांची
अिभमानेही आज सांगतो
तीच वाट मम भा याची
धाडस क नी प र मांते
वाकिवले मी दैवाही!
मी गेली अनेक वष या किवतेचं मनन करतो. मा या उ िशि त विडलांचा स ला
आिण पैशांिवषयीची भूिमका न वीकार याचा िनणय खूप लेशदायक होता. तरीदेखील
याच िनणयामुळे मा या आयु याला आकार आला, हेही िततकं च खरं .
कोणाचा स ला ऐकायचा, हे ठरव यानंतर माझं अथिवषयक िश ण सु झालं.
मा या ीमंत डॅडनं सतत तीस वष, मला मा या ३९ ा वषापयत िशकवलं. यावेळी
यांना वाटलं, क आता मा या डो यात यांचं िशकवणं िशरलं आहे, मला सव समजलं
आहे. जे िशकलो याचं आकलन झालं आहे, याचवेळी ते थांबले.
पैसा हे श चं एक प आहे; पण याहीपे ा बळ आहे ते अथिवषयक िश ण.
पैसा येतो आिण जातो. तो पैसा कसं काम करतो कं वा याकडू न काम कसं क न यायचं,
याचं िश ण िमळालं असेल, तरच तु ही याचा उपयोग क न घेऊ शकता. संप ी िमळवू
शकता. फ िवधायक िवचारसरणी उपयोगाची नाही. तेवढंच असूनही अनेकांना काहीच
करता येत नाही; कारण यांना पैसा कसा काय करतो, याचंच िश ण िमळालेलं नसतं.
यामुळेच ते आयु यभर फ पैसा िमळव यासाठी क उपसत राहातात.
मी जे हा हे िशकायला सु वात के ली, ते हा माझं वय होतं नऊ वष. यामुळे ीमंत
डॅडनं दलेले धडे खूपच साधे होते. फ सहा धडे होते ते. तेच धडे मी तीस वष िगरवत

होतो. हे पु तक याच सहा ध ांवर आहे. मा या ीमंत डॅडनं मला जे जे सांिगतलं, ते ते
मी या पु तकातून तुम यासमोर ठे वतो आहे. हे धडे हणजे आप या
ांवरची उ रं
नाहीत. हे आहेत चौकातले दशादशक खांब. बदल या आिण अिनि त वातावरण
असले या वेळी हे खांब तु हाला यो य ती दशा देतील. तु हाला आिण तुम या कु टुंबाला
ीमंत हो यासाठी मदत करतील.

धडा पिहला

ीमंत लोक पैशांसाठी काम करत नाहीत

धडा दुसरा

अथसा रता कशासाठी?

धडा ितसरा

तुमचा उ ोग ओळखा

धडा चौथा

करांचा इितहास आिण कॉपारे श सचं साम य

धडा पाचवा
धडा सहावा

ीमंत लोक पैसा िनमाण करतात
िशक यासाठी करा, करा पैशांसाठी नको

करण २
धडा पिहला :

ीमंत लोक पैशांसाठी काम करत नाहीत
‘डॅ ड,

ीमंत कसं हायचं ते मला सांगाल?’
माझे डॅड सं याकाळी आलेलं वतमानप वाचत होते. माझा
ऐकताच
यांनी ते खाली ठे वलं आिण िवचारलं, ‘पण तुला ीमंत का हायचं आहे?’
‘कारण आज िजमीची आई यां या न ा कॅ िडलॅक गाडीतून यां या बीच हाउसवर
वीकडसाठी गे या आहेत. िजमीनं यां यासोबत या या तीन िम ांनाही नेलं. फ मला
आिण माईकला नेलं नाही. आ ही गरीब अस यामुळे आ हाला बोलावलं नाही, असं तो
हणाला.’
‘ हणून तु हाला नेलं नाही?’ डॅडनं अिव ासानं िवचारलं.
‘हो,’ मी हणालो.
डॅडनं शांतपणे आपलं डोकं हलवलं. खाली घसरलेला च मा परत वर घेतला आिण ते
वतमानप वाचू लागले. मी यां या उ राची वाट पाहात तसाच उभा होतो.
ते वष होतं १९५६. मी नऊ वषाचा होतो. काही दैवगतीमुळे मी नेमका ीमंत
मुलां या शाळे त जात होतो. आम या गावात ामु यानं उसाची लागवड के ली जायची.
वसाहतीतील मॅनेजस, डॉ टस, बँकस वगैरे ीमंत मंडळी आपाप या मुलांना याच शाळे त
पाठवत. आमची शाळा पिहली ते सहावीपयतची होती. सहावीनंतर मुलं खासगी शाळे त
जात. मी र या या एका बाजूला राहात अस यामुळे या शाळे त जायचो. दुस या बाजूला
राहात असतो, तर मा यासारखी सवसामा य मुलं या शाळे त जातात, ितथं गेलो असतो.
सहावीनंतर मी आिण ही मुलं सरकारी शाळा आिण कॉलेजात गेलो असतो. खासगी शाळा
आ हाला परवडणा याच न ह या.
मी तसाच उभा अस याचं पा न डॅड नी वतमानप खाली ठे वलं. तेही िवचार करत
असावेत. शेवटी हळू वार आवाजात ते हणाले, ‘तुला जर ीमंत हायचं असेल, तर तुला
पैसे कसे िमळवावेत, हे िशकावं लागेल.’
‘मग कसे िमळवू मी पैसे?’ मी चटकन िवचारलं.
ते हसत हणाले, ‘डोकं वापर.’
याचा खरा अथ होता, मी एवढंच सांगू शकतो कं वा मला माहीत नाही कं वा उगाच
काहीतरी
िवचा नकोस.

भागीदारीची सु वात

दुस या दवशी सकाळी मी माझा िजवलग िम माईकला भेटलो. याला डॅड नी
काय उ र दलं ते सांिगतलं. या शाळे त आ ही दोघंच गरीब होतो. माईकही के वळ
निशबामुळेच या शाळे त आला होता. या शाळे त वेश घे यासाठी एक अदृ य रे घ होती.
याला कोणीतरी हलके च ध ा दला होता, हणून आ ही दोघं ितथं होतो. आ ही तसे
अगदीच गरीब वगैरे न हतो; पण इतर मुलांकडे असले या न ा सायकली, बेसबॉलचे नवे
लो हज वगैरे गो ी आम याकडे न ह या. मुळात यां याकडे असले या सग याच गो ी
न ा असाय या, यामुळे आ हाला गरीब अस यासारखंच वाटायचं.
आई–विडलांनी आम या मूलभूत गरजा िनि तपणे भागव या; पण यापे ा अिधक
काही हवं असेल, तर तुलाच काम क न पैसे िमळवावे लागतील, असं माझे डॅड सांगायचे.
मी नऊ वषाचा होतो आिण या वयात या मुलासाठी काही कामही न हतं.
‘मग आपण काय करायचं आता?’ माईकनं िवचारलं.
‘मला ते माहीत नाही; पण आपण दोघं भागीदार असणार आहोत,’ मी सांिगतलं.
यालाही ही क पना आवडली. या शिनवार या सकाळी माईक हा माझा पिहला
ावसाियक भागीदार झाला. पैसा िमळव यासाठी काय करायचं यावर िवचार कर यात
आिण सुचले या क पनांवर चचा कर यातच आमची सकाळ गेली. अधेमधे आ ही
िजमी या बीच हाउसवर मजा करायला गेले या िम ांिवषयीही बोलायचो; पण फार
नाही. याचा आ हालाच ास हायचा. अथात, तो ासही चांग यासाठीच होता; कारण
यामुळे आ हाला पैसे कमवावेसे अिधक ती तेनं वाटायचे. याच दवशी दुपारी आम या
डो यात काश पडला. शा ा या पु तकात वाचले या गो ीव न आ हाला ही क पना
सुचली. आ ही चंड उ ेिजत झालो होतो. अगदी जोरजोरात ह तांदोलन के लं. आ ही
आधी नुसतेच भागीदार होतो. आता आ हाला वसाय सापडला होता.
पुढचे काही आठवडे मी आिण माईक घरोघर फरत होतो. वाप न झाले या
टू थपे ट या ूब आ हाला ा ात, अशी िवनंती आ ही येकाला करत होतो. लोक
को ात पडायचे. काहीजण लगेच हसून हो हणायचे, तर काहीजण कारण िवचारायचे.
हा
आला, क आ ही उ र ायचो, ‘ते काही आ ही सांगू शकत नाही. ते आमचं
ावसाियक गुिपत आहे.’
आ हाला आता रका या ूब िमळत हो या. आम या वॉ शंग मशीन या शेजारी
थोडी मोकळी जागा होती. ितथं एक तप करी रं गाचं पुठ् ांचं रकामं खोकं मी ठे वलं
आिण यात या ूब साठवू लागलो. जसजसा हा साठा वाढायला लागला, तसतशी माझी
आई िचडिचड क लागली. लोकांनी वापरले या, चुरगाळले या ूब पा न ितचा संताप
होऊ लागला. एक दवस ती खूप भडकली. ितनं आ हाला शेवटचं िवचारलं, क हा काय
कार आहे. आ ही ितलाही ‘ ावसाियक गुिपत’ हेच उ र दलं. हे असं उ र ऐकू न
ित या संतापाचा फोटच झाला. ती हणाली, ‘तु ही हा जो काही ग धळ घातला आहे,
याचं ताबडतोब काहीतरी करा. नाहीतर मी हे सगळं उचलून बाहेर फे कू न देईन.’
मग मी आिण माईकनं ितला समजावून सांगायचा खूप य के ला. खूपदा िवनं या
के या. आ ही ितला सांिगतलं, क लवकरच आम याकडे या ूबचा पुरेसा साठा होईल
आिण आ ही उ पादन सु क शकू . आप या काही शेजा यां या पे ट संपतच आ या

आहेत. यामुळे यां याकडू नही आ हाला दोन–तीन दवसांत ूब िमळतील.
खूपदा सांिगत यावर अखेरीस ितनं आ हाला एका आठव ाची मुदत दली.
या अचानक आले या अडचणीमुळे आ हाला उ पादन सु कर याची तारीख
अिलकडे यावी लागली. यामुळे आम यावर कामाचा दबाव वाढला. आ ही या वेळेत
उ पादन सु क शकलो नसतो, तर आमची पिहली भागीदारी फे कू न दे यात आली
असती. शेवटी आ ही कामाची वाटणी के ली. ‘दाता या डॉ टरांनी वारं वार दात
घासायला सांिगतले आहेत,’ असा चार कर याची जबाबदारी माईकनं वीकारली, तर
मी उ पादन सु कर यासाठी जुळवाजुळव क लागलो.
आम या गॅरेजम येच आमची कायशाळा होती. उ पादन सु के लं होतं. आमची
गॅरेजम ये काहीतरी खुडबुड सु होती. एक दवस माझे डॅड एका िम ासह, आ ही काय
करतो आहोत ते पाहा यासाठी आले. या नऊ वष य जोड गोळीचं उ पादनाचं काम पूण
जोशात चालू होतं. गॅरेजम ये सगळीकडे पांढरी पावडर पसरली होती. एका लांब
टेबलावर शाळे तून आणलेली पुठ् ाची छोटी खोक होती. लोखंडी जाळी असलेली एक
कोळशांची शेगडीही धगधगत होती.
गॅरेजम येच आमचं काम सु अस यानं डॅड अिलकडेच गाडी लावून आत आले.
यावेळी आ ही टील या भां ाम ये टु थपे ट या रका या ूब िवतळवत होतो. या
काळी टू थपे ट लाि टक या ूबम ये येत नसत. या ूब िशशा या असाय या. आ ही
आधी या ूब जाळू न यावरचा रं ग काढू न टाकायचो. नंतर या टील या भां ात
िवतळायला ठे वायचो. पुठ् ा या खो यांम ये आ ही ला टर अॉफ पॅरीस ओतून साचे
के ले होते. ूब िवतळू न िशसं िमळालं, क ते आ ही या सा यांम ये ओतायचो. गॅरेजम ये
पसरलेली पांढरी पावडर हणजे ला टरच होतं. गडबडीत माझा ध ा लॅ टर अॉफ
पॅ रस या िपशवीला लागला होता आिण सग या गॅरेजभर जणू िहमवादळ झा यासारखं
दसत होतं. डॅड आले, ते हा मी िवतळलेलं िशसं ला टर या सा यात ओतत होतो.
बाबांनी ते पािहलं. ‘हळू ... काळजी घे.’ ते हणाले. मी वर न बघता मान हलवली.
हातातलं काम संप यावर मी भांडं खाली ठे वलं आिण डॅडकडे पा न हसलो.
‘काय करताय तु ही?’ डॅडनं िवचारलं.
‘तु ही जे सांिगतलं होतं तेच. आपण आता ीमंत होणार आहोत.’ मी उ र दलं.
‘हो... आिण आ ही भागीदार आहोत,’ माईक हसत हसत हणाला.
‘आिण या ला टर या सा यात काय आहे?’ डॅडनं िवचारलं.
‘बघा ना... ही बॅच चांगली असेल,’ मी उ र दलं.
मग मी एका छो ा हातोडीनं सा या या म यभागी असले या सीलवर हळू च
फटका दला. साचा उघड यानंतर आतली धातूची गोल नाणी बाहेर पडली.
‘अरे देवा, तु ही िशशाची नाणी पाडत आहात!’ डॅड हणाले.
‘अगदी बरोबर,’ माईक हणाला,’ तु ही जे सांगत होता, तेच तर आ ही करतो
आहोत. आ ही पैसे िमळवत आहोत.’
ते ऐकू न डॅडचे िम वळले आिण हसत सुटले. मग माझे डॅडही हसले. यांनी आपलं
डोकं हलवलं. काय दृ य होतं ते. एका गॅरेजम ये पेटलेली कोळशाची भ ी, वाप न

झाले या टू थपे ट या ूब, साचे, पसरलेलं ला टर, ला टरमुळे पांढरी झालेली आिण
या कानापासून या कानापयत हसणारी दोन मुलं यां यासमोर उभी होती.
मग डॅडनं आ हाला काम थांबवून बाहेर या पायरीवर बसायला सांिगतलं. आ ही
तसे बसलो. डॅडही आम या शेजारी बसले आिण मंद हसत आ हाला िवचारलं, ‘बनावट
व तू या श दाचा अथ तु हाला माहीत आहे का?’ यांनी आ हाला ते सारं समजावून
सांिगतलं आिण आमची सारी व ं या णी भंगली. ‘हे सारं बेकायदेशीर आहे?’ माईकनं
कातर आवाजात यांना िवचारलं.
डॅडचे िम हणाले, ‘जाऊ दे. ते यां यातील नैस गक कौश य आजमावून पाहात
असतील.’
डॅडनं यां याकडे धारदार नजरे नं पािहलं. पु हा आम याकडे वळू न हळू वारपणे
हणाले, ‘हो. हे बेकायदेशीर आहे; पण तु ही मुलांनी खूपच सजनशीलता आिण नवे
िवचार दाखवलेत. सोडू नका. असाच िवचार करत राहा. मला तुमचा अिभमान वाटतो.’
डॅड गे यानंतर मी आिण माईक याच पायरीवर जवळपास वीस िमिनटं सु पणे
बसून होतो. आ ही खूप िनराश झालो होतो. आमचा वसाय सु झा या दवशीच बंद
पडला होतो. अखेरीस आ ही ितथून उठलो आिण सारा ग धळ आवरायला घेतला.
अंगावरची धूळ झटकत मी माईकला हणालो, ‘िजमी हणाला तेच बरोबर आहे. आपण
गरीबच आहोत.’
याचवेळी डॅड परत येत होते. यांनी ते ऐकलं. ते हणाले, ‘तु ही जर य सोडणार
असाल, तर तु ही खरोखरच गरीब आहात. तु ही काहीतरी क पाहात आहात, ही सवात
मह वाची गो आहे. काहीजण फ बोलतात आिण ीमंत हो याची व ं पाहातात.
तु ही काहीतरी करायचा य के लात आिण मा यासाठी हे मह वाचं आहे. मला तुमचा
खरं च अिभमान वाटतो. हणूनच माझं ऐका, य करत राहा. थांबू नका.’
मी आिण माईक शांतपणे उभे होतो. डॅडचं बोलणं आवडतही होतं; पण काय करावं
ते सुचत न हतं.
‘मग डॅड तु ही ीमंत का नाही?’ मी िवचारलं.
‘कारण मी शालेय िश क झालो. आ ही िश क ीमंत हो याचा िवचार करत
नाही. आ हाला िशकवणंच आवडतं. तु हाला मदत करायला मला खरं च आवडलं असतं;
पण पैसे कसे िमळवावेत हे मलाच माहीत नाही.’
आता मी आिण माईक व छता क लागलो होतो.
तेव ात डॅड हणाले, ‘तु हा मुलांना ीमंत कसं हायचे हे िशकायचं असेल, तर
मला िवचा न उपयोग नाही. माईक, तू तु या डॅडशी यािवषयी बोल.’
‘माझे डॅड?’ माईक या चेह यावरचं आ य लपत न हतं.
‘होय तुझेच डॅड,’ माझे डॅड हसत हणाले. ‘तु या डॅडचे आिण माझे बँकर एकच
आहेत. ते कायम तु या डॅडची तुती करतात. पैसे िमळव या या बाबतीत तुझे डॅड खूपच
शार आहेत, असं ते सांगतात.’
‘माझे डॅड?’ माईकनं पु हा एकदा अिव ासानं िवचारलं. ‘तु ही हणता तसं असेल,
तर मग शाळे त या इतर मुलांसारखं छान घर आिण गाडी आम याकडे का नाही?’

‘छान घर आिण गाडी असणं हणजे तु ही ीमंत आहात, असं नसतं. याचा अथ
असाही नाही, क पैसे कसे कमवायचे हे तु हाला कळतं,’ माझे डॅड सांगत होते, ‘िजमीचे
वडील उस लागवड करणा या कं पनीत काम करतात. ते मा यापे ा फार काही वेगळे
नाहीत. ते कं पनीसाठी काम करतात आिण मी सरकारसाठी. कं पनीनं यांना गाडी दली.
उ ा कं पनी संकटात सापडली, तर यां याकडे काहीच नसेल. तेही संकटातच सापडतील.
माईक तुझे डॅड वेगळे आहेत. ते एका सा ा याचीच उभारणी करत आहेत आिण मा या
अंदाजानुसार ते काही वषातच अितशय ीमंत होतील.’
हे ऐकू न मी आिण माईक एकदम खूष झालो. पु हा एकदा आ ही आम या बंद
पडले या वसायाचा ग धळ िन तरायला घेतला. व छता करता करताच आ ही
माईक या डॅडशी कधी आिण कसं बोलायचं हे ठरवू लागलो. माईकचे डॅड खूप वेळ काम
करत आिण ते घरीही उिशरा परतत, यामुळे यांची वेळ कशी यायची हाच
होता.
अनेक गोदामं, साखळी दुकानं, बांधकाम कं पनी आिण तीन उपहारगृहांचे ते मालक होते.
यामुळे यांना घरी परत यास रोजच उशीर होई.
आमची व छता पूण झा यानंतर माईकनं घरी जा यासाठी बस पकडली. तो याच
रा ी या या डॅडशी बोलणार होता. ते आ हाला ीमंत हायला िशकवतील का, असंही
िवचारणार होता. कतीही उशीर झाला, तरी तो डॅडशी बोलून मला कळवणार होता.
यानं मला तसं वचनच दलं होतं.
रा ी साडेआठ वाजता याचा फोन आला.
‘ओके . पुढ या शिनवारी,’ असं हणत मी फोन ठे वला. माईक या डॅडनं आ हाला
भेटायचं मा य के लं होतं.
मी शिनवारी सकाळी साडेसात वाजता गावा या गरीब भागात जाणारी बस
पकडली.

अ यासाची सु वात
‘‘मी तु हाला एका तासाचे दहा स स देईन.’’
ते वष १९५६ असलं, तरी या काळ या पगारा या मानानंही तासाला दहा स स
कमीच होते.
मायके ल आिण मी या या डॅडला सकाळी आठ वाजता भेटलो. ते कामात खूपच
गुंतलेले होते. यांनी कामाला सु वात क नही तास उलटू न गेला होता. मी जे हा यां या
सा या, छो ा आिण नीटनेट या घराशी पोहोचलो, ते हा यांचा बांधकाम मुकादम क
घेऊन बाहेर पडत होता.
माईकनं दार उघडत सांिगतलं, ‘डॅड फोनवर बोलत आहेत. यांनी आप याला
मागीलदारी पोच या जवळ थांबायला सांिगतलं आहे.’ या या जु या होत चालले या
घराचा उं बरठा ओलांडून मी लाकडी जिमनीवर पाय ठे वला. ितथंही करकर आवाज

झाला. दारा या आत व तातली चटई अंथरलेली होती. सतत या ये–जा कर यामुळे
जमीन खराब झाली होती आिण ती झाक यासाठीच ही चटई होती. चटई जरी व छ
असली, तरी ती बदलायला आलीच होती.
यां या बैठक या खोलीत वेश के यानंतर तर मला क ड यासारखंच झालं. ती
अ ं द खोली जु या आिण कु बट वास येणा या फ नचरनं ग भरली होती. या सग या
गो ी हणजे जुनं फ नचर गोळा करणा यांसाठी पवणीच होती. मा या आईपे ा थो ा
जा त वया या दोन ि या कोचावर बस या हो या. यां यापलीकडे एक पु ष बसला
होता. यानं कामगारां माणे खाक रं गाचा शट आिण याच रं गाची सैलशी पँट घातली
होती. कपडे इ ी के लेले होते; पण यांना टाच न हता. ते मा या डॅडपे ा साधारण दहा
वषानी मोठे असावे. हणजे पंचेचाळीस वषाचे असतील. मी आिण माईक यां या
जवळू नच गेलो. यावेळी ते आम याकडे पा न हसले. आ ही वयंपाकघराकडे गेलो.
ितथूनच पोचकडे जाता येत होतं. मीही यां याकडे पा न लाजून हसलो.
‘कोण आहेत ते?’ मी िवचारलं.
‘ते मा या डॅडसाठी काम करतात. ते वय कर गृह थ यां या गोदामांचं काम
पाहातात, तर या दोघी उपहारगृहां या मॅनेजर आहेत. बांधकामावरचा मुकादम तू
येतानाच पािहलास. इथून प ास मैलांवर एका र याचं काम सु आहे. ितथं तो काम
करतो.’
‘कायम हे असंच सु असतं?’ मी िवचारलं.
मा याजवळ बस यासाठी खुच ओढत माईक हणाला, ‘कायम नाही; पण ब तेक
वेळा.’
‘आ हाला पैसे कसे िमळवायचे हे िशकवाल का, असं मी यांना िवचारलं,’ माईक
सांगत होता.
‘मग ते काय हणाले?’ मी सावध िज ासेनं िवचारलं.
‘आधी यां या चेह यावर गमतीदार हसू उमटलं. मग ते हणाले, ‘मी तु हाला
अॉफर देतो.’’
‘ओह,’ भंतीला टेकून खुच ला हेलकावे देत मी हणालो. खुच चे पुढचे पाय वर होते
आिण माग या पायांवर सारं वजन होतं. माईकही तसाच बसला होता.
‘कसली अॉफर देणार आहेत ते?’ मी िवचारलं.
‘माहीत नाही; पण आता बोलतीलच ते.’
तेव ात माईकचे डॅड जुनाट पड ाआडू न एकदम आम यासमोर आले. आ ही
चटकन उभे रािहलो, ते आदर दाखव यासाठी नाही, तर घाबर यामुळे.
‘मग मुलांनो, तयार?’ यांनी दुसरी खुच ओढत िवचारलं.
यां यासमोर बस यासाठी आ हीही आम या खु या ओढ या आिण मानेनंच होकार
दला.
ते सहा फू ट उं च होते आिण वजन दोनशे पाउं ड तरी असावं. माझे डॅड यां यापे ा
उं च आिण साधारण तेव ाच वजनाचे होते. फ ते माईक या डॅडपे ा पाच वषानी मोठे
होते. ते दसायला साधारण सारखे असले, तर िवचार वेगळे होते. उ साह मा समान

होता.
‘रॉबट, माईक मला सांगत होता, क तुला पैसे कसे िमळवायचे, हे िशकायचं आहे.’
मी लगेच होकाराथ मान हलवली खरी; पण मनात थोडीशी भीती होतीच.
‘ओके . मग माझी अॉफर ऐका. मी तु हाला िशकवेन; पण शाळे त, वगात िशकवतात
तसं नाही. तु ही मा यासाठी काम करा, मी तु हाला िशकवेन. काम न करता मी काही
िशकवणार नाही. शाळे त या माणे तु ही एकाजागी बसून राहाल आिण मी िशकवेन, असं
तु हाला वाटत असेल, तर तसं काही होणार नाही. मा या दृ ीनं ते वेळ वाया घालवणं
आहे. यामुळे िशकायचं असेल, तर काम करावंच लागेल. माझी हीच अॉफर आहे.
वीकारा कं वा सोडू न ा.’
‘मी एक
िवचा ?’ मी िवचारलं.
‘नाही. वीकारा कं वा सोडू न ा. मा यामागे खूप कामं आहेत. माझा वेळ वाया
घालवू नका. तु ही जर िनणयच घेऊ शकत नसाल, तर पैसे कसे िमळवायचे हे तु ही
कधीच िशकू शकणार नाही. संधी येतात आिण जातात. यामुळे वेगानं िनणय घेणं हेही
एक कौश यच आहे. आताही तुम यासमोर एक संधीच उभी आहे आिण मुळात ती
तु हालाच हवी होती. तुम याकडे दहा सेकंद आहेत. शाळा सु करायची क बंद, हे
तु हीच ठरवा,’ माईकचे डॅड ख ाळपणे हणाले.
‘मी वीकारतो.’
‘मी वीकारतो,’ मी आिण माईक एकापाठोपाठ हणालो.
‘छान.’ माईकचे डॅड हणाले. ‘दहा िमिनटांतच िमसेस मा टन येतील. मी यां याशी
बोलतो. तु ही यां यासोबत मा या दुकानात जा आिण कामाला लागा. मी तु हाला
तासाला दहा स स देईन आिण तु हाला दर शिनवारी तीन तास काम करावं लागेल.’
‘पण आज आमची सॉ टबॉलची मॅच आहे,’ मी हणालो.
‘ वीकार कर कं वा सोडू न दे,’ माईकचे डॅड जरा कठोर आवाजात बोलले.
मॅच खेळ यापे ा िशकणं आिण काम कर याची िनवड करत मी हणालो, ‘मी
वीकार करतो.’

३० स स नंतर
एका सुरेख शिनवारी सकाळी नऊ वाजता मी आिण माईक िमसेस मा टनसोबत
काम करत होतो. या वभावानं अगदी गरीब आिण दयाळू हो या. या हणाय या, क
माईक आिण मा याकडे पा न यांना यां या मुलांची आठवण येत.े यांची दो ही मुलं
मोठी झा यानंतर घर सोडू न िनघून गेली होती. यांचा क कर यावर खूप िव ास होता
आिण या आ हाला सतत कामात ठे वत असत. या वभावानं मऊ अस या, तरी काम
क न घे या याबाबतीत कडक हो या. या तीन तासांत या आ हाला शे पव न हवाबंद
असलेले डबे खाली काढू न, व छ पुसून पु हा जागीच ठे वायला लावाय या. हे अितशय
कं टाळवाणं आिण िनरस काम होतं.
माईकचे डॅड, यांना मी माझे ीमंत डॅड हणतो, यां या मालक या खूप मोठं

पा कग असले या नऊ सुपर शॉपी हो या. सकाळी ७ ते रा ी ११ वाजेपयत उघ ा
असणा या ह ली या ७–११ दुकानांनी ती सु वातीची आवृ ी होती. अगदी घराजवळची
कराणामालाची दुकानं! ितथं लोक दूध, ेड, बटर आिण िसगारे स िवकत घेत.
हवाईम ये एअर कं िडशनर ये याआधीचे ते दवस होते. उ णतेमुळे दुकानांची दारं बंद
करता येत नसत. पा कग आिण र याकडे त ड असलेली दारं उघडी ठे वावी लागत.
यामुळे र याव न गाडी गेली कं वा पा कगम ये गाडी आली, क दुकानातही धूळ येई.
तर, एअर कं िडशनर येईपयत आमची नोकरी टकणारी होती.
यानंतरचे तीन आठवडे मी आिण माईक ठरले या वेळी िमसेस मा टसमोर हजर
हायचो आिण तीन तास सतत काम करायचो. दुपारी काम संपलं, क या आम या
हातावर दहा सटची तीन नाणी ठे वाय या. वया या नव ा वष तीन स ससाठी शिनवार
सकाळी तीन तास काम करणं न च उ साहवधक न हतं. याकाळी कॉिमक पु तकं दहा
स सना िमळत. मी माझे तीस स स या पु तकांवरच खच करायचो आिण घरी
परतायचो.
चौ या आठव ातील बुधवारपयत मी हे काम सोडू न दे या या िवचारांपयत आलो
होतो. माईकचे डॅड पैसे कसे िमळवायचे हे िशकवणार अस यामुळे मी हे काम करायला
तयार झालो होतो. आता मा मी तासाला दहा स सचा गुलाम झालो होतो. या पिह या
शिनवारनंतर तर मी माईक या डॅडला पािहलंही न हतं.
‘मी हे थांबवतो आहे,’ मी जेवताना माईकला सांिगतलं. आमचं शाळे तलं जेवण
अगदीच सामा य होतं. शाळाही नीरस होती आिण शिनवारही मोकळा रािहलेला न हता.
आकषण होतं, ते फ तीस स सचं.
माझं बोलणं ऐकू न माईक हसला.
‘‘का हसलास?’’ मी माईकला िचडू न िवचारलं.
‘‘डॅड हणाले, असंच घडेल. तू थांब यासाठी तयार असशील, तर ते तुला भेटतील,’’
तो हणाला.
‘‘काय?’’ मी संतापून िवचारलं. ‘‘ते मला वीट ये याची वाट पाहात आहेत का?’’
‘‘तसंच काहीतरी असावं,’’ माईक सांगू लागला, ‘‘माझे डॅड थोडे वेगळे आहेत.
यांची िशकव याची प त तु या डॅडपे ा वेगळी आहे. तुझे डॅड आिण मॉम भाषण
ठोकतात आिण माझे डॅड शांत असतात. ते खूप कमी बोलतात. तू फ शिनवारपयत थांब.
मी यांना तू तयार अस याचं सांगेन.’’
‘‘तुला असं हणायचं आहे का, क यांनी यासाठीच हे सारं के लं.’’
कदािचत तसंही असू शके ल. डॅड तुला शिनवारी समजावून सांगतील.’’

शिनवारी–रांगेत...
मी आता आ या संगाला धैयानं त ड देणार होतो. तशी तयारीही के ली होती. माझे
खरे डॅड, हणजे गरीब डॅडही यां यावर संतापले होते. ही बालमजुरी आहे आिण यांची
चौकशीच करायला हवी, असं यांचं हणणं होतं. ते मला हणाले, क मी तासाला २५
स सची मागणी करावी आिण ती वाढ िमळत नसेल, तर सरळ काम सोडू न ावं.

‘‘ही असली कामं कर याची तुला गरज नाही,’’ यांनी रागावून सांिगतलं.
शिनवारी सकाळी आठ या ठो याला मी माईक या घरा या जुनाट दारात होतो.
‘खुच घे आिण रांगेत थांब.’ घरी पाउल टाक या टाक या माईक या डॅडनं मला
सांिगतलं. तेवढं सांगून ते शयनगृहाजवळ या छो ा कायालयात िनघून गेल.े
मी खोलीत इकडेितकडे पािहलं; पण माईक कु ठं च दसत न हता. मला
अवघड यासारखं झालं होतं. चार आठव ांपूव मी या ि या िजथं बसले या पािह या
हो या, या ितथंच हो या. मी यां याकडे पािहलं. या मा याकडे पा न हस या आिण
मला जागा क न दे यासाठी थो ा सरक या.
मी ितथं बसून पंचेचाळीस िमिनटं होऊन गेली होती. आता मी उकळाय या बेतात
होतो. या दोन ि या काम संपवून सुमारे तीस िमिनटांपूव च गे या हो या. यां यानंतर
एक वृ गृह थ माईक या डॅडला भेटले. वीस िमिनटं ते बोलत होते. आता तेही गेले होते.
घर रकामं होतं आिण हवाईमध या या सुंदर दवशी मी एका जुनाट, अंधा या
खोलीत बसलो होतो. आम यासार या लहान मुलांचा गैरफायदा घेणा या माईक या
डॅडची वाट पाहात होतो. अॉ फसमधून यां या बोल याचा आवाज ऐकू येत होता. ते
फोनवर बोलत होते. आपलं काम करत होते आिण मा याकडे दुल करत होते. मला ते
सारं जाणवत होतं. शेवटी मी कं टाळू न आिण संतापून िनघून जा याचा िवचार करत होतो;
पण काही कारणानं थांबलो.
शेवटी यानंतर पंधरा िमिनटांनी, बरोबर नऊ वाजता ीमंत डॅड यां या
अॉ फस या बाहेर आले. काहीच बोलले नाहीत. यांनी मला यां या या रं गहीन आिण
काळो या अॉ फसम ये ये याची खूण के ली.
अॉ फस या खुच त बसून गोल फरत ते मला हणाले, ‘‘तुला वाढ हवी आहे.
नाहीतर तू सोडू न जाशील.’’
‘‘आपलं जे ठरलं होतं, यात या तुम याकड या भागाचं पालन तु हीच के लेलं
नाही,’’ डो यात पाणी आणून मी फटकन बोलून गेलो. शेवटी नऊ वषाचा मुलगा एव ा
मो ा माणसाला कसं त ड देणार होता.
‘‘तु ही असं हणाला होता, क जर मी तुम यासाठी काम के लं, तर तु ही मला
िशकवाल. मी तुम यासाठी काम के लं आहे. खूप मेहनत के ली आहे. या कामासाठी मी
सॉ टबॉलची मॅच सोडली आिण तु ही मा तुमचा श द पाळत नाही. तु ही मला काहीही
िशकवलं नाहीत. गावातले लोक तु हाला लु ा मनु य समजतात आिण तु ही तसेच
आहात. तु ही अधाशी आहात. येणारा सगळा पैसा तु हाला वत:साठीच हवा आहे. तु ही
आप या कमचा यांची अिजबात काळजी घेत नाही. तु ही मला बाहेर बसून राहायला
लावलंत. मला अिजबात चांगली वागणूक दली नाहीत. मी एक छोटा मुलगा आहे आिण
मला तु ही चांगलंच वागवायला हवंत.’’
ीमंत डॅड यां या खुच वर हनुवटीला हात लावून बसले होते. ते मा याकडे एकटक
बघत होते. जणू ते मला जोखत होते.
‘‘अगदी काही वाईट नाही,’’ ते हणाले, ‘‘एका मिह या या आतच तू मा या इतर
कमचा यांसारखाच झालास.’’

‘‘काय?’’ मी िवचारलं. ते काय हणत होते, ते मला समजतच न हतं. मी माझं
गा हाणं सु च ठे वलं. ‘‘मला वाटलं, क आप या कराराचा तुमचा भाग तु ही पाळाल.
मला िशकवाल; पण याऐवजी तु ही माझा छळ करत आहात. हा िन ु रपणाच आहे.’’
ीमंत डॅड शांतपणे हणाले, ‘‘मी तुला िशकवतोच आहे.’’
‘‘तु ही मला काय िशकवलंत? काहीच नाही.’’ मी रागावून हणालो, ‘‘मी अगदी
ु लक रकमेवर तुम यासाठी काम कर याचं मा य के यानंतर तु ही मा याशी एक
श दही बोलला नाहीत. एका तासाला फ दहा स स. खरं तर याबाबत सरकारलाच
कळवायला हवं. आप याकडे बालमजुरीिवरोधातले कायदे आहेत आिण तु हाला हेही
माहीत असेल, क माझे डॅड सरकारी कमचारी आहेत.’’
‘‘आता मा तू मा याकडे काम करणा या ब तेक लोकांसारखा बोलू लागला आहेस.
असं झालं, क मी यांना झापतो कं वा ते काम सोडू न जातात.’’
‘‘तु हाला न
हणायचं तरी काय आहे?’’ मी आता वया या मानानं बराच धीट
झालो होतो. ‘‘तु ही खोटं बोललात. मी तुम यासाठी काम के लं; पण तु हीच श द पाळला
नाहीत. तु ही मला काहीच िशकवलं नाहीत.’’
‘‘तुला कसं समजलं, क मी तुला काहीच िशकवलं नाही,’’ यांनी शांतपणे िवचारलं.
‘‘तु ही मा याशी बोललादेखील नाहीत. मी तुम यासाठी तीन आठवडे काम के लं
आिण तु ही मला काहीच िशकवलं नाहीत,’’ मी पु हा तेच सांिगतलं.
‘‘िशकवायचं हणजे न काय करायचं? ा यान ायचं?’’ यांनी िवचारलं.
‘‘हो.’’ मी उ र दलं.
‘‘ते शाळे त,’’ ते हसत हणाले, ‘‘पण जगणं असं िशकवत नाहीत. मी तर असं हणेन,
क आपलं आयु यच सवा म िश क आहे. ब तेकवेळा हे जीवन तुम याशी काहीच बोलत
नाही. ते तु हाला ढकलत राहातं. जीवनातला येक ध ा सांगत असतो, क उठ, जागा
हो. मला वाटतं तू हे िशकावंस.’’
‘‘या माणसाला न
काय हणायचं आहे?’’ मी मनात या मनात वत:लाच
िवचारलं. ‘‘जीवन ध ा देतं, हणजे ते मा याशी बोलतं?’’ ही नोकरी सोडावी लागणार,
हे मला कळू न चुकलं. मी अशा माणसाशी बोलत होतो, याला डांबून ठे व याची िनतांत
आव यकता होती.
‘‘तू जर या जीवनाकडू न, जग याकडू न ान िमळवलंस, तर उ म गती करशील
आिण नाही िमळवलंस, तरी ते तुला ध े देत राहील. काहीजण या ध यांनी िचडतात,
घाबरतात आिण मागे सरतात. अथात, ते मागे सरतात ते यां या मालकािव
कं वा
नोकरी, पती कं वा प ीिव . आपलं आयु यच आप याला ध ा देतंय, काहीतरी सांगू
पाहातंय, हे यांना समजतच नाही.’’
ते न काय बोलत आहेत, हे मला समजतच न हतं.
‘‘आप या सा यांना हे आयु यच ध े देत असतात. काहीजण लढतात, तर काहीजण
सोडू न देतात. लढा देणारे अशा येक ध याचं वागत करतात. या थो ा लोकांना
यातला येक धडा यायचा असतो. िशकायचा असतो. ते िशकतात आिण पुढे जात
राहातात. ब तेक जण सोडू न देतात. तु यासारखे फार थोडे लढा देतात.’’

ीमंत डॅड उठले आिण यांनी करकर आवाज करणारी ती िखडक बंद के ली. खरं तर
ती दु तीलाच आली होती. ‘‘तू जर हा धडा िशकलास, तर तू सू , जाणकार, ीमंत
आिण सुखी–समाधानी होशील. िशकला नाहीस, तर आयु यभर कमी पगार देणा या
मालकांना कं वा नोकरीला दोष देत राहाशील. कधीतरी काहीतरी घडेल आिण पैशांचे
सारे
सुटून जाशील, या आशेवर जगत राहाशील.’’
मी ऐकतो आहे का आिण मला काही समजतं आहे का, हे पाहा यासाठी ते मा याकडे
वळले. आमची नजरानजर झाली. आता आ ही काहीच बोलत न हतो. आमचे डोळे
एकमेकांशी बोलत होते. यांचं बरोबर होतं. मी लढा देत होतो. मलाच तर पैसे कसे
िमळवायचे हे िशकायचं होतं. याचाच अथ ते बरोबर होते आिण मी यांनाच दोष देत
होतो.
ीमंत डॅड बोलतच होते, ‘‘तू जर लढाऊ बा याचा नसशील, तु याम ये जर येईल
या प रि थतीला त ड दे याचं धैय नसेल, तर आयु यानं जरा ध ा दला, क तू ती गो
सोडू न देशील. तू आयु यभर सावधानतेनंच जगशील. न दसणा या भीतीनं दडपून
जाशील. या गो ी घड याची श यता नाही, याची चंता करत बसशील. ही मंडळी
अशीच जगत राहातात आिण एक दवस नीरस आयु य संपवून म न जातात. या अशा
आयु यात तुला िम ही खूप असतील. यांना तू आवडतही असशील; कारण यां याही
दृ ीनं तू मेहनती माणूस असतोस. यो य या गो ी साधत तू खूपच सावधानतेनं जगत
असतोस. खरी गो ही असते, क तु ही जीवनापुढे शरणागती प करलेली असते. तुम या
आत कु ठे तरी खोलवर भीती दडलेली असते. सुरि त न वाटणारी गो कर याची भीती.
तु हाला जंकायचं असतं; पण हर याची भीती मधे येत.े ती जंक या या आनंदापे ा
जा त मोठी वाटते. तु हाला हेही जाणवत असतं, क तु ही कधीच आ हान वीकारलेलं
नाही. फ सावधानतेनंच खेळला आहात.’’
आमची पु हा एकदा नजरानजर झाली. डोळे खूपकाही बोलून गेल.े
‘‘ हणजे तु ही मला ध ा देत होता.’’
‘‘काही लोक तसं हणतीलही कदािचत,’ ीमंत डॅड हसत हणाले. ‘‘मी फ तुला
जरा जीवनाची चव दाखवली.’’
‘‘जीवनाची कसली चव?’’ अजूनही मी रागात होतो; पण अिधक बोल याची,
यां याकडू न जाणून घे याची इ छाही तेवढीच ती होती. आता मी िशकायलाही तयार
होतो.
‘हे बघ. मा याकडे १५० कमचारी काम करतात. एव ा लोकांम ये तु ही दोघंच
मला असे भेटलात, क यांनी पैसे कसे िमळवायचे, हे िशक याची इ छा
के लीत.
बाक कोणी मला याबाबत कधीही काहीही िवचारलं नाही. यांना कधी पैशांिवषयी
जाणून यावंसंच वाटलं नाही. हणूनच हे सारे आयु यातील मोलाची वष पैशांसाठी काम
कर यात घालवतील; पण यांना पैसा हा कार न काय आहे, तो कसा िमळवायचा,
वाढवायचा, हे कधीच समजणार नाही.’
आता मा मी यांचं बोलणं मन लावून ऐकत होतो.
‘‘मला माईकनं तु याब ल सांिगतलं. तुला पैसे कसे िमळवायचे हे िशकायचं आहे,

असं तो हणाला. मी तु हाला िशकवायचं ठरवलं. यासाठी वा तवातला, हणजे
ख याखु या आयु यातला अ यास म तयार क लागलो. मी तुम याशी दम लागेपयत
बोललोही असतो; पण मा या ल ात आलं, क तुझी ऐकू न घे याची तयारी नाही. मग मी
ठरवलं, क तुला एक ध ा बसूच दे. यानंतरच तू माझं ऐकशील. हणूनच मी तुला १०
स स दले.’’
‘‘दहा स ससाठी तासभर काम क न मी कोणता धडा िशकलो?’’ मी िवचारलं,
‘‘क तु ही शोषणकत आहात. कामगारांचं शोषण करत असता हे?’’
ीमंत डॅडनं खुच तच एक हेलकावा घेतला आिण ते मनापासून हसले. जरावेळानं
हसणं थांबवून हणाले, ‘‘तू तुझं मत बदलावंस हे चांगलं. तु यापुढची अडचण मीच आहे,
असा िवचार क न मला दोष देणं आधी थांबव. तू असाच िवचार करत असशील, तर
आधी तुला बदलणं हे माझं काम असेल. मुळात तु यापुढची अडचण तूच आहेस, हे ल ात
घे. याचा वीकार कर. तसं के लंस, तरच तू बदलू शकतोस. काहीतरी िशकू शकतोस आिण
शहाणा होऊ शकतोस. ब तेक लोकांना वाटतं, क बरोबर आहेत आिण जगात या
सग यांनी बदलायला हवं. आपलं काहीतरी चुकतंय आिण आपण बदलायला हवं, हे
यां या ल ातच येत नाही. आिण मी सांगतो ते ल ात ठे व, सग यांनी बदल यापे ा
आपणच बदलणं जा त सोपं असतं.’’
‘‘मला काहीच समजत नाहीय,’’ मी हणालो.
‘‘सोपं आहे. तु यासमोर या अडचण साठी तू मला दोष देणं थांबव.’’ ीमंत डॅड
हणाले.
‘‘पण तु ही मला फ दहाच स स देता.’’ मी हणालो.
‘‘मग तू िशकतोस तरी काय?’’ ीमंत डॅडनं हसत हसतच िवचारलं.
‘‘हेच क तु ही शोषक आहात,’’ मीदेखील हसत हणालो.
‘‘बघ, पु हा तू तसाच िवचार करतो आहेस. तु या दृ ीनं तु यापुढची मोठी अडचण
मीच आहे.’’
‘‘पण तु ही आहातच.’’
‘‘तुला असंच वाटत असेल, तर तू काहीच िशकू शकणार नाहीस. समजा तुझं हणणं
मी मानलं, तर तु यासमोर काय पयाय आहेत?’’
‘‘तु ही जर मला जा त पैसे दले नाहीत कं वा माझा स मान राखला नाहीत आिण
मला िशकवलं नाहीत, तर मी काम सोडेन.’’
‘‘तुझं मत तू चांग या कारे मांडलंस,’’ ते हणाले, ‘‘आिण ब तेक जण हेच करतात.
ते सोडू न जातात. दुसरी नोकरी, चांगली संधी आिण जा त पगाराचा शोध घेऊ लागतात;
पण असं के यामुळे तु यापुढचे
सुटतील, असं वाटत असेल, तर ते चूक आहे. ब सं य
वेळा असं काहीही होत नाही.’’
‘‘मग हा
कसा सुटेल? हे तासाला करकोळ दहा स स ायचे आिण एक
ि मतहा य... यावर कसं चालेल?’’ मी िवचारलं.
ीमंत डॅड हसले, ‘‘इतर लोक हेच तर करतात. या पगारात भागणार नाही. यांना
झगडावंच लागेल, हे ठाऊक असूनही ते पगाराचा चेक वीकारतात. ते फ वाढ हो याची

वाट पाहात राहातात. पगार वाढला, क आप यापुढचे
सुटतील, असंच यांना वाटत
राहातं. ब तेक जण हे असंच करतात. काहीजण आणखी एखादी नोकरी करतात. जा त
क करतात आिण पु हा कमी रकमेचाच चेक यां या वा ाला येतो.’’
मी जिमनीकडे टक लावून पाहात होतो. ीमंत डॅड मला जे काही सांगू पाहात होते,
ते आ ा कु ठे मा या यानी येऊ लागलं होतं. हे जे काही चाललं आहे, ती जीवनाची
पिहली चव आहे, हेही मला समजत होतं. शेवटी मी वर पािहलं आिण पु हा एकदा
िवचारलं, ‘‘हा
कसा सुटेल?’’
‘‘हे,’’ मा या डो यावर चापट मारत ते हणाले, ‘‘तु या दो ही कानां या मधे जी
गो आहे, यामुळे सुटेल.’’
मग यांनी मला एक मह वाची गो सांिगतली. यामुळे मा ते यां या इतर
कमचा यांपे ा आिण मा या गरीब डॅडपे ा वेगळे होते. याचमुळे पुढे ते हवाईतील सवात
ीमंत
हणून गणले गेले होते. मा माझे उ िशि त डॅड आयु यभर आ थक
प रि थतीशी झगडत रािहले होते. यां या या अि दतीय दृि कोनामुळेच सा या
जीवनातच फरक घडू न आला होता.
यांचं हे मत ते मला सतत सांगत असत. यालाच मी धडा मांक एक असं हणतो...

“गरीब आिण म यमवग य पैशांसाठी काम करतात
ीमंतांजवळचा पैसा यां यासाठी काम करतो.”
या शिनवार या सकाळी मी अगदी वेगळा आिण खूप मह वपूण दृ ीकोन जाणून
घे याचा य करत होतो. तो मा या गरीब डॅडनं िशकव यापे ा अगदी वेगळा होता.
वया या नव ा वष मला ही जाणीव झाली, क मा या या दो ही डॅडना माझं िश ण
िततकं च मह वाचं वाटत होतं. मी अ यास करावा, असा या दोघांचाही आ ह होता.
फरक िवषयांम ये होता.
मा या उ िशि त डॅडनं जे यांनी के लं होतं, तेच कर याची िशफारस के ली. ते
हणायचे, ‘तू खूप अ यास कर. उ म गुण िमळव, हणजे तुला एखा ा मो ा कं पनीत
चांग या पगाराची सुरि त नोकरी िमळे ल आिण अशा कं पनीत आप याला खूप चांगले
फायदे िमळतात, याची खा ी बाळग.’
दुसरीकडे ीमंत डॅडना वाटायचं, क मी पैसे कसे काम करतात हे िशकावं. मी
एकदा ते िशकलो, क पैसेच मा यासाठी काम क लागतील आिण हे िश ण चार
भंत म ये होत नाही, तर भंत या बाहेर या जगात होतं.
ीमंत डॅडनं माझा पिहला धडा चालू ठे वला. ‘‘तासाला दहा स सवर काम करावं
लागतं हणून तू िचडलास, याचा मला आनंद झाला. तुला जर राग आला नसता आिण तू
प रि थतीचा वीकार के ला असतास, तर मी तुला सांिगतलं असतं, क तुला िशकवणं
श य नाही. हे बघ खरोखरच िशकायचं असेल, तर यासाठी श आिण पराकोटीची ती
इ छा लागते. या सू ाचा सग यात मोठा िह सा आहे ोध. ती भावनेसाठी ोध आिण
िन ा या भावना एकि तपणे ह ात. पैशांचा िवषय असेल, तर ब तेकजण सुरि त
खेळतात आिण िन ंत होतात. ती भावना यांना दशा न देता भीती देत.े ’’

‘‘ हणूनच लोक कमी पगाराची नोकरी वीकारतात का?’’ मी िवचारलं.
‘‘हो,’’ ीमंत डॅड हणाले, ‘‘काही लोक हणतात, क मी कामगारांची िपळवणूक
करतो; कारण मी सरकार कं वा एखा ा कं पनीएवढा पगार देत नाही. मी उलट हणतो.
मा या मते ही मंडळी वत:चीच िपळवणूक क न घेत असतात. ती यांची भीती आहे.
माझी नाही.’’
‘‘मग आपण यांना जा त पगार ावा, असं तु हाला वाटत नाही का?’’
‘‘नाही. मला तसं वाटत नाही आिण जा त पैसे देऊनही यांचे
सुटणार नाहीत.
तु या डॅडकडेच पाहा ना. ते खूप पैसे िमळवतात; पण ते यांना पुरत नाहीत. खूप पैसे
िमळवूनही ब तेकां या डो यावर कज असतंच असतं.’’
‘‘ हणूनच तासाला १० स स,’’ मी हसत हणालो, ‘‘हा ध ाचाच एक भाग
होता.’’
‘‘अगदी बरोबर,’’ ीमंत डॅड हसून हणाले. ‘‘हे पाहा, तुझे डॅड शाळे त गेले. यांनी
उ म दजाचं िश ण घेतलं, ते उ म नोकरीसाठीच. यांनी ती िमळालीदेखील. तरीसु ा
यां यासमोर आ थक
आहेतच. पैशांिवषयी यांना शाळे त काहीच िशकवलं नाही, हेच
यामागचं कारण आहे आिण पैशांसाठी काम कर यावरच यांचा िव ास आहे, हे दुसरं
कारण.’’
‘‘पैशांसाठी काम कर यावर तुमचा िव ास नाही?’’ मी िवचारलं.
‘‘नाही. खरं च नाही,’’ ीमंत डॅड हणाले. ‘‘तु हाला जर पैशांसाठीच काम करायचं
असेल, तर शाळे त राहा. हेच िशक यासाठी ती चांगली जागा आहे. तुला जर पैसा
तु यासाठी कसं काम करे ल, हे िशकायचं असेल, तर ते मी तुला िशकवेन. अथात, हे
िशकायची तुझी ती इ छा असेल तरच.’’
‘‘हे तर येकालाच िशकायचं असेल,’’ मी हटलं.
‘‘नाही,’’ ीमंत डॅड हणाले, ‘‘याचं साधं कारण हणजे पैशांसाठी काम करायला
िशकणं सोपं असतं, िवशेषत: पैशांचा िवषय काढ यावर जर तु हाला भीतीचीच भावना
वाटत असली, तर न च.’’
‘‘मला काहीच समजत नाही,’’ मी कपाळावर आ ा घालत हणालो.
‘‘आता याचा िवचारही क नकोस आिण काळजीही. फ हे ल ात ठे व, क
ब तेकजण असुरि तते या भीतीपोटीच नोकरी करत असतात. ही भीती िबलांचे पैसे
दे यािवषयीची नसते, तर नोकरी जा याची असते. गाठीशी पुरेसा पैसा नस याची असते.
काहीतरी न ाने सु कर याची असते. वसाय कं वा नोकरीसाठी अ यास करायचा
आिण नंतर पैशांसाठी काम करायचं, याचीच कं मत ते मोजत असतात. ब तेकजण पैशांचे
गुलाम होतात... आिण नंतर मालकावर रागावतात.’’
‘‘पैसा तुम यासाठी कसा काम करतो, हे िशक याचा अ यास म वेगळा आहे का?’’
मी िवचारलं.
‘‘पूणपणे,’’ ते उ रले. ‘‘अगदी संपूणपणे.’’
आता आ ही िन:श द होतो. मा या िम ांचा बेसबॉल िल टल िलगचा सामना सु ही
झालेला असेल. या दवशी कोण यातरी कारणामुळे मी दहा स सवरही काम कर याचं

ठरवलं. या िनणयाब ल मी आता कृ त होतो. मला जाणीव झाली, क मी आता जे काही
िशकणार आहे, ते मा या िम ांना शाळे त कधीच िशकायला िमळणार न हतं.
ीमंत डॅडनं िवचारलं, ‘‘िशक यासाठी त यार?’’
‘‘शंभर ट े ,’’ मी हसत हसत हणालो.
‘‘मी माझं वचन पाळलं आहे. मी तुला अ य पणे िशकवत होतो,’’ ीमंत डॅड
हणाले. ‘‘पैशांसाठी काम करणं हणजे न काय, याची चव तू वया या नव ा वष च
घेतली आहेस. गे या मिह याला प ास वषानी गुण, आिण आता तूच िवचार कर, क
ब तेकजण आयु यभर काय करत असतील.’’
‘‘मला काहीच समजत नाहीय,’’ मी हणालो.
‘‘मला भेट यासाठी तुला इतरांसोबत थांबावं लागलं, माझी वाट पाहावी लागली,
ते हा तुला काय वाटलं?’’
‘‘खूप वाईट.’’
‘‘पैशांसाठी काम कर याची िनवड के लीत, तर हे असंच आयु य वा ाला येत,ं ’’ ते
सांगत होते, ‘‘आिण जे हा िमसेस मा टननं तीन तास काम के यानंतर हाती तीस स स
ठे वले ते हा? ते हा काय वाटलं?’’
‘‘ते हा वाटलं, क हे काहीच नाहीत. मी खूप िनराश झालो होतो.’’
‘‘आप या पगाराचा चेक हाती पड यानंतर ब सं य कमचा यांना हे असंच वाटतं.
तुला तरी शंभर ट े र म िमळाली होती, यां या हाती तर तीही पडत नाही. यां या
पगारातून कर आिण इतर वजावटही होत असते.’’
‘‘ हणजे? तु हाला असं हणायचं आहे का, क ब सं य कामगारांना यांचा पूण
पगारही िमळत नाही?’’ मी आ याने िवचारलं.
‘‘न च नाही. सग यात आधी सरकार याचा वाटा काढू न घेतं.’’
‘‘ते कसं काय? हणजे कसं करतात ते?’’ मी िवचारलं.
‘‘करां या मा यमातून,’’ ीमंत डॅडनं उ र दलं, ‘‘तु ही जे हा पैसे कमावता, ते हा
यावर कर ावा लागतो. ते खच करता ते हाही कर लागतो, जे हा बचत करता ते हा
बचतीवरही कर असतो आिण तु ही जे हा मरण पावता ते हाही कर असतोच.’’
‘‘लोक सरकारला असं का क देतात?’’
‘‘ ीमंत देत नाहीत,’’ ते हणाले, ‘‘गरीब आिण म यमवग य कर देतात. मी तुला
पैजेवर सांगतो, मी तु या डॅडपे ा जा त कमावतो, तरीदेखील तेच मा यापे ा जा त कर
भरतात.’’
‘हे कसं श य आहे?’ हे बोलणं आता मा या नऊ वषा या मदू या आकलनापलीकडे
चाललं होतं. एखादी
सरकारला असं कसं क देईल, हेच मला समजत न हतं.
ीमंत डॅड शांत होते. मी यां या सांग याकडे ल
ावं. मधेमधे बोलू नये, असं
यांना वाटत असावं.
शेवटी मी शांत झालो. मी जे काही ऐकलं होतं, ते मला आवडलं न हतं. मला हे
माहीत होतं, क माझे डॅड यांना भरा ा लागणा या करांिवषयी सतत त ार करायचे.
फ यापुढे ते काहीच करत नसत. हणजे आयु य यांना ध ा देत होतं का?

ीमंत डॅड आता खुच वर संथपणे हेलकावे घेत होते आिण मा याकडेच पाहात होते.
‘‘िशकायला तयार आहेस?’’ यांनी िवचारलं.
मी होकाराथ मान हलवली.
‘‘हे पाहा, मी आ ाच हणालो, या माणे या अ यास मात िशक यासारखं खूप
काही आहे. पैसा तुम यासाठी कसा काम करे ल, हा तर आयु यभराचाच अ यास आहे.
ब सं य लोक चार वषासाठी महािव ालयात जातात आिण यांचं िश ण ितथंच संपतं.
पैशांिवषयीचा माझा अ यास आयु यभर के ला तरी पुरणार नाही, हे मला प ं माहीत
आहे; कारण जेवढं ान िमळे ल, यापे ा जा त िमळव याचा मी य करतो. ब सं य
लोक या िवषयाचा अ यासच करत नाहीत. ते कामावर जातात, पगार घेतात, खच
भागवतात, बस्. याउ पर, आप याला पैशाची सम या कशी काय असा िवचार ते करत
बसतात. मग यांना वाटतं, क जा त पैसा ही सम या सोडवू शके ल. आ थक िश णाचा
अभाव ही सम या आहे, हे फार थो ां या ल ात येत.ं ’’
‘‘ हणजे मा या विडलांना करांची सम या आहे, ती यांना पैशाब ल समजत नाही,
हणून?’’ मी ग धळू न िवचारलं.
‘‘हे बघ, पैशाने तुम यासाठी काम कसं करावं हे िशक याचा, कर हा एक लहानसा
भाग आहे. आज मला एवढंच पाहायचं होतं, क पैशाब ल िशक याची तुला अजूनही
तळमळ आहे का. ब तेकांना नसते. यांना शाळे त जायचं असतं. ावसाियक िश ण
यायचं असतं, कामावर मजा करायची असते आिण खूप पैसे िमळवायचे असतात. मग
एक दवस पैशा या मो ा सम येने यांना खडबडू न जाग येते, आिण ते कामही थांबवू
शकत नाहीत. पैशाला आप यासाठी कामाला लावायचं याऐवजी पैशासाठी काम करायचं
हे िशक याची ती कं मत असते. तर अजूनही तुला िशकायची तळमळ आहे का?’’
मी पु हा मान हलवली.
‘‘छान,’’ ीमंत डॅड हणाले, ‘‘आता कामाला सु वात कर. या वेळेस मी तुला
काहीच पगार देणार नाही.’’
‘‘काय?’’ मी आ यच कत होऊन िवचारलं.
‘‘मी काय सांिगतलं, ते ऐकलंस ना? मी तुला काहीही देणार नाही. तू दर शिनवारी
तीन तास काम करशील; पण यावेळी तुला ते दहा स सही िमळणार नाहीत. तूच
हणालास ना, क तुला पैशांसाठी काम न करणं िशकायचं आहे? हणूनच मी तुला पैसे
देणार नाही.’’
मी जे काही ऐकत होतो, यावर माझा िव ासच बसत न हता.
‘‘मी माईकशीही या िवषयावर बोललो आहे. तो या णी दुकानात काम करतो
आहे. धूळ साफ क न ते डबे पु हा वि थतपणे जागेवर लावतो आहे. तेदख
े ील पैसे न
घेता. आता तूसु ा घाई कर आिण ितथे पोहोच.’’ ते हणाले.
‘‘हा शु अ याय आहे,’’ मी ओरडलो. ‘‘तु ही मला काहीतरी पैसे ायलाच हवे.’’
‘‘तूच हणालास ना, क तुला िशकायचं आहे. तू हे आ ा िशकला नाहीस, तर यापुढे
तू मा याकडे या दोन ि या आिण या वृ माणसासारखा पैशांची अपे ा ठे वूनच
येशील. यावेळी कदािचत आज मी तुला फै लावर घेणार नाही, अशी आशाही मनात

असेल. कं वा पुढे तू तु या डॅडसारखा असशील, भरपूर पैसे िमळवणारा; पण तेवढाच
कजात बुडालेला. ते हाही मनात एकच आशा असेल, कधीतरी पैसे िमळतील आिण
सुटतील! तुला जर हेच हवं असेल, तर मी आप या तासाला दहा स स या मूळ कराराकडे
वळतो कं वा मग ब सं य लोक मोठं हो यासाठी जे काही करतात, ते तू क शकतोस.
मग ितथे पुरेसे पैसे िमळत नाहीत, अशी त ार करत राहा. ती नोकरी सोडू न दे आिण
दुसरी नोकरी शोध...’’
‘‘मी न क तरी काय?’’ मी िवचारलं.
ीमंत डॅडनं मा या डो यावर हलके च चापटी मारली आिण हणाले, ‘‘याचा
उपयोग कर. याचा जर चांगला वापर के लास, तर ही संधी द याब ल माझे आभारच
मानशील आिण पुढे एक ीमंत माणूस हणून लोक तुला ओळखतील.’’
मी ितथंच उभा होतो. आप यावर हा एवढा अ याय होतोय, यावर माझाच िव ास
बसत न हता. पैसे वाढवून िमळावेत, अशी मागणी घेऊन मी ितथं गेलो होतो आिण आता
तर काहीच िमळणार न हतं.
ीमंत डॅडनं पु हा एकदा मा या डो यावर चापटी मारली आिण हणाले, ‘‘याचा
वापर कर आिण इथून िनघ. कामावर जा.’’

धडा पिहला : ीमंत लोक पैशांसाठी काम करत नाहीत.
मला पगार दला जात नाही, हे मी मा या गरीब डॅडला सांिगतलं नाही. यांना ते
उमगलं नसतं. मुळात जे मलाच समजलं न हतं, ते यांना कसं समजणार होतं?
यापुढचे तीन आठवडे मी आिण माईक तेच काम फु कट करत होतो. आता या
कामाचा आ हाला ास वाटत न हता. सगळं सवयीचं झालं होतं. चुकलेले बेसबॉलचे
सामने आिण कॉिमक पु तकं या गो ी तेव ा ासदायक होत हो या.
ितसरा आठवडा होता. एके शिनवारी दुपारी ीमंत डॅड दुकानावर आले. यांची
गाडी पा कगम ये थांब याचा, इं िजन बंद झा याचा आवाज आला. ते दुकानात आले.
यांनी िमसेस मा टनना अिभवादन के लं. दुकान कसं चाललं आहे, याची मािहती घेतली.
नंतर ते आइ म िवभागाकडे गेले आिण यांनी दोन बार घेतले. याचे पैसे दले.
आम याकडे वळू न हणाले, ‘‘मुलांनो, चला आपण थोडं फ न येऊ.’’ र याव न ये–जा
करणा या गा ा चुकवत आ ही र ता ओलांडला. पुढे गवताळ मैदान होतं. ितथं काही
मोठी माणसं सॉ टबॉल खेळत होती. ते पाहात पाहात आ ही थो ाच अंतरावर
असले या बाक ावर जाऊन टेकलो. यांनी मा या आिण माईक या हातात आइ म
बार दले.
‘मग मुलांनो, कसं चाललंय?’
‘ओके ,’ माईक हणाला.
मीही सहमती दशवली.
‘अजून काय िशकलात?’ यांनी िवचारलं.
मी आिण माईकनं एकमेकांकडे पािहलं. खांदे उडवले आिण एकसाथ माना हलव या.

जीवनाचा सवात मोठा सापळा टाळणं
‘मुलांनो, तु ही आता िवचार करायला हवा. तु ही आता आयु यातला मोठा धडा
िशकायला सु वात करता आहात. तु ही हा धडा वि थत िशकलात, तरच तु ही पुढे
चांग या, वतं आिण सुरि त जीवनाचा आनंद घेऊ शकता. हा धडा जर तु ही िशकला
नाहीत, तर िमसेस मा टन आिण या सॉ टबॉल खेळणा या लोकांसारखेच एक दवस
संपून जाल. हे सारे थो ा पैशांसाठी खूप काम करतात आिण नोकरीतील सुरि ततेला
िचकटू न राहातात. वषातून तीन आठव ां या सुटीची आिण िनवृ ीवेतनाची अपे ा
ठे वतात. या गो ी तु हाला ह ाह ाशा वाटत असतील, यानं तु ही रळू न जात असाल,
तर मी तु हाला तासाला २५ स स देईन,’ ते हणाले.
‘पण हे सारे चांगले आिण क ाळू लोक आहेत. तु ही यांची चे ा का करता आहात?’
मी बोललो.
ीमंत डॅड या चेह यावर आता हसू होतं.
‘िमसेस मा टन या मला मा या आईसार या आहेत. मी असा िन ू रपणे कधीच
वागणार नाही. तु हाला मी िन ू र वाटतो; कारण मी तु हाला काहीतरी सांग याचा य
करतो आहे. मला तुमचा दृ ीकोन घडवायचा आहे. ते झालं, क तु ही वेगळं काहीतरी
पा शकाल. अशी गो , जी इतर फारसं कोणी कधीच पा शकत नाही; कारण यांचा
दृ ीकोनच संकुिचत असतो. ब सं य लोक एका साप यात अडकलेले असतात आिण
दु:खाची गो ही, क ते तो सापळाच पा शकत नाहीत.’
माईक आिण मी ऐकत होतो. यांना जे काही सांगायचं होतं, ते आम या ल ात येत
न हतं. ते िन ू र वाटत होते; पण आ हाला हेही जाणवत होतं, क आ हाला काहीतरी
समजावं यासाठी यांची ही धडपड होती.
चेह यावर थोडं हसू आणत ते हणाले, ‘तासाला पंचवीस स सची क पना तु हाला
बरी वाटली नाही का? तुम या दयाचे ठोके वाढले नाहीत का?’
मी नकाराथ मान हलवली; पण खरं तर दयाचे ठोके वाढलेच होते. तासाला
पंचवीस स स मा यासाठी खूप होते.
‘ओके . मग मी तु हाला तासाला एक डॉलर देईन,’ लबाडपणे हसत रच डॅड
हणाले.
आता माझं दय चंड वेगानं धडधडू लागलं होतं. ‘ही अॉफर वीकार,’ असं माझा
मदू कं चाळू न सांगत होता. मी जे काही ऐकत होतो, यावर माझाच िव ास बसत
न हता. तरीदेखील मी काहीच बोललो नाही.
‘ओके . तासाला दोन डॉलस.’
आता तर मा या या छो ाशा दयात आिण मदूत फोटच झाला. ते साल होतं
१९५६. तासाला दोन डॉलस िमळाले असते, तर मी न च जगातला ीमंत मुलगा झालो
असतो. एव ा पैशांची मी क पनाही के ली न हती. मला हो हणायचं होतं. हा करार
हावा, असं मला मनापासून वाटत होतं. आता मा या डो यांसमोर नवी सायकल आिण
बेसबॉलचे नवे लो हज दसू लागले होते. मा या हाती पैसे असतील, ते हा भोवती
िम ही जमणार होते. याहीपे ा िजमी आिण याचे िम मला गरीब हणणार न हते.

मा या डो यांसमोर ही सारी िच ं उभी राहात होती; पण काय झालं माहीत नाही, मी
काहीच बोललो नाही.
कदािचत खूप भावना दाटू न आ यामुळे मा या मदूतला यूज उडाला असावा; पण
कु ठे तरी खोलवर मला ते तासाला दोन डॉलस हवे होते.
आता हातातलं आइ म िवतळू न ओघळू लागलं होतं. हातात फ काडीच होती.
यावरचं हॅिनला आिण चॉकलेट मा या हाताव न ओघळत होतं. िव फारले या
डो यांनी एकटक पाहाणा या मुलांकडे यांचे डॅड पाहात होते. मुलांचा मदू रकामाच
झाला होता. यांना हे माहीत होतं, क आम या मनात कु ठे तरी हा करार वीकार याची
भावना आहे. माणसा या मनाचा एक भाग दुबळा असतो. तो िवकत घेता येतो, हेही
यांना माहीत होतं. याचबरोबर यांना हेही माहीत होतं, क याच मनाचा एक भाग
कणखर आिण िन ही असतो. तो िवकला जाऊ शकत नाही. यातला बलवान कोण,
एवढाच
असतो. यांनी तर अशा हजारो मनांची चाचणी घेतली होती आिण आता
आमची घेत होते.
‘ओके . तासाला पाच डॉलस.’ ते हणाले.
ते ऐकलं आिण अचानकच मला खूप शांत वाटायला लागलं. खळबळ संपली.
काहीतरी बदल न च घडला होता. ही अॉफर खूपच मोठी होती. या काळात मो ा
माणसांनाही तासाला पाच डॉलस िमळत न हते. तरीदेखील मा या मनातला मोह अदृ य
झाला आिण शांतता पसरली. मी माईककडे पािहलं. यानंही मा याकडे पािहलं. आमची
नजरानजर झाली आिण मा या मनाचा कमकु वत भाग शांत झाला. आता कणखर भागानं
माझा ताबा घेतला होता. पैशांमुळे डो यात जे काही िवचार सु झाले होते, ते व छ
झाले. मी शांत झालो होतो आिण माईकचंही तसंच झालं आहे, यावर माझा िव ास होता.
‘छान,’ ीमंत डॅड हळू वारपणे हणाले. ‘ येक
ची एक कं मत असते. ही
कं मत ठरते ती भय आिण लोभ या भावनांमुळे. सु वातीला पैसे नस या या भयामुळे
आपण नोकरी कर यासाठी वृ होतो. पागाराचा चेक हाती पड यानंतर ती इ छा
कं वा लोभ या गो ी आप याला या पैशातून िवकत घे याजो या गो कडे वळवतात.
मग आपण होतो एक नमुना.’
‘कोणता नमुना?’ मी िवचारलं.
‘उठा, कामाला जा, िबलांचे पैसे चुकते करा, उठा, कामाला जा, िबलांचे पैसे चुकते
करा, हा नमुना. यांचं आयु य भय आिण लोभ या भावनांनी कायम ापलेलं असतं,
यांना जा त पैशांचं लोभन दाखवलं, क ते खचात वाढ करतात आिण हे च सु च
राहातं. यालाच मी ‘रॅ ट रे स’ हणतो.’
‘मग यावर दुसरा माग आहे का?’ माईकनं िवचारलं.
‘हो; पण फारच कमी लोकांना तो सापडतो,’ डॅडनं उ र दलं.
‘तो माग कोणता?’ माईकनं िवचारलं.
‘तु ही मुलं मा यासोबत काम कराल, अ यास कराल, तर तुमचा तु हाला सापडेल
तो माग. मला तशी खा ी आहे. हणूनच मी तुम यासमोरचे पगाराचे सगळे पयाय काढू न
घेतले.’

‘‘काहीतरी सांगा ना,’’ माईकनं िवचारलं, ‘खरं तर काहीच िमळत नसतानाही खूप
काम क न आ ही कं टाळलो आहोत.’
‘आधी मला खरं सांगा...’
‘आ ही खोटं बोलत नाही,’ मी हणालो.
‘तु ही खोटं बोलता, असं मी हणतच नाही. फ खरं काय ते सांगा,’ डॅड हणाले.
‘कशाब ल खरं सांगायचं?’ मी िवचारलं.
‘तु हाला मनापासून काय वाटतं ते आिण जे काही वाटतं, ते तु ही इतर कोणालाही
सांगायचं नाही. जे सांगायचं, ते वत: या मनालाच सांगायचं.’
‘‘तु हाला असं हणायचं आहे का, क या बागेतले लोक, तुम यासाठी काम करणारे
कमचारी, िमसेस मा टन हे करत नाहीत?’’ मी िवचारलं.
‘ यािवषयी मा या मनात शंका आहे. यांना पैसे नस याचं भय वाटत असतं.
प रि थतीला धैयानं त ड दे याऐवजी, यावर िवचार कर याऐवजी ते या भीतीला
ितसाद देतात. डो याचा उपयोग कर याऐवजी भावनां या आहारी जातात.’ आम या
डो यावर चापटी मारत ीमंत डॅड हणाले. ‘नंतर यां या हाती थोडे पैसे पडतात. पैसे
िमळाले रे िमळाले, क आनंद, ती इ छा आिण लोभ यांचा ताबा घेतात. या गो ी
ल ात घे याऐवजी ते या भावनांना ितसाद देतात.’
‘ हणजे यां या भावनाच िवचार करतात,’ माईक हणाला.
‘अगदी बरोबर,’ डॅड हणाले, ‘ यांना मनापासून काय वाटतं, हे स य
पचव याऐवजी ते या भावनांनाच ितसाद देतात. असा िवचार कर याचंच यांना भय
वाटतं. यामुळे ते कामाला जातात. यांना असं वाटतं, क पैशांमुळे आपली भीती कमी
होईल; पण तसंही होत नाही. ती भीती वारं वार डोकं वर काढते. मग ते पु हा कामाला
जातात. पु हा तीच आशा बाळगतात. पु हा एकदा भीती वाटत राहाते. काम करणं, पैसे
िमळवणं, काम करणं, पैसे िमळवणं या साप यात यांना ही भीतीच अडकवते. ही भीती
कधीतरी जाईल, असंही यांना वाटत असतं; पण दररोज सकाळी ते झोपेतून उठले, क ही
भीतीही जागी होते. ल ावधी लोकांना तर ही भीती रा भर जागंच ठे वते. यामुळे
यां या रा ी काळजी या होतात. मग कशीबशी झोप घेऊन ते कामाला जातात. मनात
एकच आशा असते, क आप याला कु रतडणारी ही भीती पगार िमळा यानंतर जाईल.
यांचा पैसाच यांचं आयु य चालवत असतो, हे स य ते वत:शीच नाकारतात. यामुळे
यां या भावनांवर, मनावर आिण आ यावरही पैशांचीच स ा चालते.’
ीमंत डॅड बोलत होते. यांचे श द आम या मनात िझरपू देत होते. माईक आिण मी
यांचं ऐकत होतो; पण ते जे काही सांगत होते, याचं पूण आकलनही होत न हतं. मोठी
माणसं कामाला जा याची घाई करतात, हे मला माहीत होतं. मला याचं आ यही
वाटायचं. मला एवढंच वाटायचं, क ते मौजेचं नसावं; पण ते समाधानी दसायचे नाहीत.
मग यांना कामाची घाई का असते, हेही मला समजायचं नाही.
ते जे काही बोलत होते, यातलं जेवढं श य आहे, तेवढं आ ही आ मसात के लं असावं,
असं यांना वाटलं. मग ते हणाले, ‘मुलांनो, हा सापळा तु ही टाळायला हवा. मला
तु हाला हेच तर िशकवायचं आहे. फ
ीमंत होणं नाही. ीमंत हो यानं
सुटत

नाहीत.’
‘सुटत नाहीत?’ मी आ यानं िवचारलं.
‘नाही.
सुटत नाहीत. मला दुस या भावनेवर, हणजे ती इ छेवर बोलू ा.
काहीजण याला लोभ कं वा हाव हणतात; पण मी याला ती इ छा हणतो. एखा ा
चांग या, मोहक, मौजे या कं वा खळबळजनक गो ीची इ छा करणं यो य आहे. हणूनच
माणसंही पैशांसाठी नाही, तर इ छेसाठी काम करतात. यांना पैशांची ती इ छा असते.
यांना वाटतं, क आपण आनंद िवकत घेऊ शकतो; पण ते पैशांनी जो आनंद िवकत घेतात,
तो थोडा काळच टकतो. मग यांना अिधक आनंद, अिधक सुरि तता, अिधक सुखसोयी
िमळिव यासाठी अिधक पैशांची गरज भासते. भीती आिण ती इ छा यांमुळे यां या
िजवाला जी काळजी लागून रािहलेली असते, ती पैशानं दूर होईल, असा िवचार करत ते
काम करत राहातात; पण पैसा हे क शकत नाही.’
‘ ीमंतसु ा?’ माईकनं िवचारलं.
‘हो. यात ीमंत लोकही येतात. खरं तर अनेक ीमंत माणसं ही ीमंत असतात ती
ती इ छेमुळे न हे, तर ती इ छेमुळे कं वा भीतीमुळे. पैसा नस याचं, गरीब अस याचं
भय पैशांमुळेच नाहीसं होईल, असं वाटू न ते मो ा माणावर पैसा साठवतात. नंतर
यां या ल ात येत,ं क ही भीती आता अिधकच वाढलेली आहे. आता यांना गमाव याची
भीती असते. मा या काही िम ांकडे भरपूर पैसा आहे, तरीदेखील ते खूप काम करत
राहातात. मा या मािहतीत अशी काही माणसं आहेत, यां याकडे ल ावधी डॉलस
आहेत; पण गरीब असताना ते जेवढे घाबरलेले न हते, तेवढे आता आहेत. आपण पैसे
गमावू, अशी यांना भीती वाटते. या भीतीपोटी ते ीमंत झाले, ती भीती नाहीशी
हो याऐवजी आता जा तच वाढली आहे. यां या मनाचा दुबळा आिण गरजू भाग आता
वरचढ झाला आहे. िवकत घेतलेली मोठी घरं , गा ा आिण उ राहाणी गमाव याची
यांना भीती वाटते. आपण पैसे गमावले, तर िम काय हणतील, याची यांना भीती
वाटते. भरपूर ीमंत असलेले अनेकजण मनानं दुबळे आिण िनराश आहेत.’
‘मग गरीब माणूस अिधक सुखी असतो का?’ मी िवचारलं.
‘नाही. मला तसं नाही वाटत,’ डॅड हणाले, ‘पैसा कं वा तो िवषय टाळणं हे याला
िचकटू न राहा यासारखंच आहे.’
तेव ात एक रकामटेकडा आिण जरा वय क माणूस आम या जवळू न चालत गेला.
तो ितथ याच एका कचरापेटीशी थांबला. यानं ितथं काहीतरी उचकापाचक के ली. आधी
कदािचत आ ही या याकडे दुल के लं असतं; पण आता या याकडे कु तुहलानं पाहात
होतो.
ीमंत डॅडनं िखशातून एक डॉलर काढला आिण या माणसाला तो डॉलर घे याचा
इशारा के ला. पैसे पािह याबरोबर तो माणूस लगबगीनं जवळ आला. पैसे घेतले. खूपसारे
ध यवाद दले आिण आप या निशबाचं कौतुक करत ितथून िनघून गेला.
‘हा माणूस आिण माझे कमचारी यां याम ये फारसा फरक नाही,’ डॅड बोलू लागले,
‘मी पैशांना अिजबात मह व देत नाही, असं हणणा या अनेकांना मी भेटलो आहे. ते असं
हणतात, तरीदेखील दवसाचे आठ तास काम करत राहातात. याचाच अथ ते स य

नाकारतात. ते जर पैशाला मह व देत नसतील, तर इतकं काम कशासाठी करतात? पैसे
साठवणा या लोकांपे ा हे जा त िवकृ त आहेत.’
हे बोलणं ऐकत असतानाच मा या मनात मा या डॅडिवषयी िवचार येत होते. ‘मी
पैशांना अिजबात मह व देत नाही,’ हे वा य ते असं यवेळा हणत असत. ‘मी काम
करतो; कारण मला ते आवडतं,’ असं सांगून ते वत:चीच समजूत घालून घेत होते.
‘मग आ ही काय करायचं?’ मी िवचारलं, ‘भीती कं वा लोभ न होत नाहीत,
तोपयत आपण कामच करायचं नाही का?’
‘नाही. तसं करणं हणजे काळाचा अप यच आहे. भावनांमुळेच तर आपण मानव
आहोत. यामुळे आपली घडण अकृ ि म आिण खरी बनवा. भावना हणजे उ साह. मुळात
तुम या भावना मनापासून आिण ख याखु या असू ा. कु ठ या भावना ख या आिण
कु ठ या कृ ि म हे ओळखायला िशका. तुमचे मनो ापार आिण भावना यांचा मेळ घाला
आिण यांचा उपयोग तु हाला अनुकूल असेल, असा क न या.’
‘वा...’ माईक हणाला.
‘मी आता जे बोललो, यावर फार िवचार करत बसू नका. ये या काळात याची
जाणीव तु हाला आपोआपच होईल. मुळात तु ही तुम या भावना ओळखायला िशका.
या लाटेम ये वा न जाऊ नका. ब सं य लोकांना हेच समजत नाही, क यां या
भावनाच िवचार क लाग या आहेत. तुम या भावना या भावनाच असतात आिण तु ही
तुमचा िवचार करायला िशकणं मह वाचं आहे.’
‘तु ही एखादं उदाहरण देऊ शकाल का?’ मी िवचारलं.
‘न च,’ डॅडनं उ र दलं, ‘जे हा एखादा माणूस हणतो, क मला नोकरीची गरज
आहे, ते हा याचा अथ असा असतो, क या या भावना िवचार करत आहेत. पैसे नाहीत
हे भयच नोकरीिवषयीचा िवचार उ प करतं.’
‘पण िबलं चुकती करायची असतील, तर पैशांची गरज लागणारच ना,’ मी हणालो.
‘िनि तच तशी गरज असेल; पण मी एवढंच हणतो, क भीतीच िवचार करत
असते.’ ीमंत डॅड हसत हणाले.
‘मला नाही समजलं,’ माईक हणाला.
‘उदाहरणच देतो. समजा पुरेसे पैसे नाहीत, अशी भीती उ प झाली, तर लगेच ती
नाहीशी कर यासाठी पैसे िमळिवणे आिण यासाठी नोकरी कर याऐवजी ‘या भीतीवर
हाच दीघकालीन उपाय आहे का,’ असा
वत:लाच िवचारता येईल. मा या मते याचं
उ र नाही हेच आहे. िवशेषत: जे हा एखा ा
या आयु याचा िवचार होत असतो,
ते हा तर उ र नाही हेच असतं; कारण नोकरी हा दीघकालीन
ावरचा अ पकालीन
उपाय आहे.’
आता मा या मनाचा ग धळ उडाला होता. मग मी न िभता प पणे िवचारलं,
‘माझे डॅड नेहमी सांगतात, क शाळे त जा, चांगले गुण िमळवा हणजे तु हाला चांगली
आिण सुरि त नोकरी शोधता येईल. ते कसं काय?’
‘ते असं का हणतात, ते मला माहीत आहे,’ ीमंत डॅड हसत हणाले. ‘ब सं य
लोक याचीच िशफारस करतात. यां यासाठी हीच सवा म क पना असते. के वळ

भयामुळेच ही िशफारस के ली जाते.’
‘ हणजे माझे डॅड घाबर यामुळे असं हणतात?’
‘हो,’ ीमंत डॅड हणाले, ‘तू पैसे कमावू शकणार नाहीस आिण यामुळे समाजात
राहा यास लायक राहाणार नाहीस, या भीतीपोटी ते असं हणतात. गैरसमज क न घेऊ
नकोस. ते तु यावर ेम करतात आिण तुला चांगले िम िमळावेत, तुझं भलं हावं असंच
यांना वाटतं. मला वाटतं, यांना वाटणारी भीती समथनीय आहे. िश ण आिण नोकरी
मह वाचे आहेत; पण ती आप या भीतीला हाताळू शकत नाहीत. या भयामुळे ते सकाळी
लवकर उठू न कामाला जातात, याच भयामुळे तूदख
े ील शाळे त जावं, असं यांना वाटतं.’
‘मग तुमचं काय मत आहे?’ मी िवचारलं.
‘पैशां या श चं वामी कसं हावं, हे मला तु हाला िशकवायचं आहे. याला
अिजबात घाबरायचं नाही. हे शाळे त िशकवलं जात नाही आिण हे जर तू िशकला नाहीस,
तर कायम पैशांचा गुलाम होऊन राहाशील.’ यांनी उ र दलं.
आता आ हाला ते न काय सांगू पाहात आहेत याची जाणीव होऊ लागली होती.
आ ही आमचा दृ ीकोन िवकिसत करावा, िव तारावा असं यांना वाटत होतं. िमसेस
मा टन, यांचे कमचारी कं वा माझे डॅड जे पा शकले नाहीत, ते आ ही पाहावं, असं
यांना वाटत होतं. यांनी जी काही उदाहरणं दली, ती काहीवेळा िनदयही वाटली; पण
ती प
ल ात रािहली. या दवशी माझा दृ ीकोन िनि तपणे बदलला आिण
सग यांसमोरच जो सापळा असतो, तो दसायला सु वात झाली होती.
‘तसं पाहायला गेलं, तर आपण सारे च कमचारी असतो. आपण फ वेगवेग या
तरांवर काम करत असतो,’ ीमंत डॅड हणाले. ‘तु हाला हा सापळा टाळता यावा. भय
आिण अितती इ छा या भावनांमुळे िनमाण झालेला सापळा तु हाला तुम या प तीनं
वाप न घेता यावा. या साप यात अडकू न या या प तीनं तु ही काम क नये. मला
तु हाला हेच िशकवायचं आहे. पैशांची रास कशी िनमाण करायची, हे िशकव यात मला
अिजबात रस नाही. ती इ छा आिण भय हाताळ याची ताकद या पैशां या राशीत
नाही. तु ही जर या भावना हाताळू शकत नसाल आिण ीमंत झालात, तर तु ही खूप
पगार िमळवणारे गुलाम असाल.
‘हा सापळा कसा टाळायचा?’ मी िवचारलं.
‘गरीबी कं वा आ थक सम यांचं मु य कारण अथशा ीय कं वा सरकार हे नसून
भय आिण अ ान हेच आहे. वत:च लादलेली भीती आिण अ ानच लोकांना या
साप यात अडकवून ठे वतं. हणूनच तु ही शाळे त जा. कॉलेजम ये जाऊन पद ा िमळवा.
या साप याबाहेर कसं राहायचं ते मी तु हाला िशकवेन.’
हे कोडं आता तुक ातुक ानं सुटत होतं. मा या उ िशि त डॅडनं उ म िश ण
घेतलं होतं; पण यातून यांना पैसा कं वा भय कसं हाताळावं, याचं ान िमळालं न हतं.
वेग या आिण मह वा या गो ी मला या दो ही डॅडकडू न िशकता येतील, हेही प झालं
होतं.
‘तु ही पैसे नस या या भीतीब ल बोलत होता. पैसे िमळव याची ती इ छा
िवचारांवर कसा प रणाम करते?’ माईकनं िवचारलं.

‘मी जे हा पगारात वाढ क न तु हाला मोहात पाडलं, यावेळी तु हाला काय
वाटलं? हे ल ात आलं का, क तुम या ती इ छांम ये वाढ झाली आहे?’
आ ही होकाराथ माना डोलाव या.
‘तु ही तुम या भावनांम ये वा न न गे यामुळे ितसाद दे यास उशीर झाला आिण
तो वेळ तु ही िवचारांसाठी देऊ शकलात. हे मह वाचं आहे. भय आिण लोभ या भावना
आप याम ये कायमच असतात. यापुढे याच भावनांचा उपयोग तुम याच दीघकालीन
फाय ासाठी कसा क न घेता येईल, यावर िवचार करा. आपलं यां यावर िनयं ण हवं,
यांचं आप यावर नाही. ब सं य लोक नेमकं या या उलट करतात. ते आयु यभर
पगाराचा चेक, यात होणारी वाढ आिण नोकरीची सुरि तता या याच मागे धावत
राहातात. ते कधीच आप या भावनांना उलट
करत नाहीत. आपण न कु ठे चाललो
आहोत, हेही यां या ल ात येत नाही. हे सारं गाढवा या िच ासारखं आहे. मालानं
भरलेली गाडी ते ओढत चाललेलं असतं. मालक या या नाकासमोर गाजर ध न बसलेला
असतो. मालक याला हवं ितथंच जात असतो, गाढव मा या गाजरा या मोहामागे
धावत असतं. ते काम झालं, क दुस या दवशी दुसरं गाजर हजर असतं.’
‘याचाच अथ, मी यावेळी बेसबॉलचे नवे लो हज, कँ डी आिण न ा खेळ यांचं
िच रं गवलं, ते गाजर होतं?’ माईकनं िवचारलं.
‘होय. हे पाहा, तु ही जसजसे मोठे होता, तसतशी खेळणी बदलतात. ती अिधक
महाग होतात. मग नवी गाडी, मोठं घर, बोट अशी गाजरं समोर येतात. भीती तु हाला
घाबरवून दाराबाहेर ढकलते आिण ती इ छा तु हाला पुका न, भुलवून खडकाळ
भागात घेऊन जातात. यालाच सापळा हणतात,’ ते हसत हणाले.
‘मग यावर उ र काय?’ माईकनं पु हा िवचारलं.
‘ ानाचा अभाव असेल, तर भय आिण ती इ छा अिधक खर होतात. हणूनच
खूप संप ी असलेले लोक जसजसे अिधक ीमंत होतात, तसतशी यांची भीती वाढत
जाते. पैसा हे गाजर आहे. ते मोहजाल आहे. गाढवानं जर पूण िच पािहलं, तर तो
गाजरा या मागे धाव याचा फे रिवचार करे ल. मग ीमंत डॅडनी समजावून सांिगतलं, क
माणसाचं आयु य हे अ ान आिण रोषणाई यां यातील झगडा आहे.’
यांनी हेही समजावून सांिगतलं, क जे हा एखादी
वत:ब लचं ान आिण
मािहतीचा शोध घेणं थांबवते, ते हा या या आयु यात अ ान वेश करतं. आपलं मन
खुलं करायला िशकणं कं वा िमटू न घेणं हा झगडा तर णा णाला सु असतो.
‘हे बघा, शाळादेखील खूप खूप मह वाची असते. एखादी गो , कौश य कं वा
वसाय िशक यासाठी तु ही शाळे त जाता. शाळे त गे यामुळे तु हाला समाजाचे
नीितिनयम समजतात आिण तु ही समाजात मानानं राहायला लागता. येक सं कृ तीला
िश क, डॉ टर, मेकॅिनक, कलावंत, आचारी, उ ोजक, ावसाियक, पोलीस अिधकारी,
सैिनक यांची गरज असते. या सा या गरजा भागा ात, आपली सं कृ ती भरभराटीला
यावी, यासाठी शाळा िश ण देत असतात. दुदवानं ब याच लोकांसाठी शाळा ही
सु वात नसते, तर तो शेवट असतो.’
आता दीघ शांतता पसरली होती. ीमंत डॅड या चेह यावर मंद ि मत होतं. या

दवशी यांनी सांिगतले या सा याच गो ी समज या असंही नाही; पण ते काहीतरी वेगळं
आहे, एवढं न च समजलं होतं. एखा ा िश कांचे श द वषानुवष ल ात राहातात,
तसंच काहीसं झालं होतं. आजही या ीमंत डॅडचे श द मा या प े ल ात आहेत.
‘मी आज थोडासा कडक वागलो. यामागेही एक कारण होतं. माझं बोलणं तुम या
प ं ल ात राहायला हवं. तु ही नेहमीच िमसेस मा टनचा िवचार करायला हवा. या
गाढवाचा िवचार करायला हवा. भय आिण ती इ छा तुम या िवचारांवर ताबा
िमळवतात, हे जर तु हाला माहीत नसेल, तर तु ही आपोआप या साप याकडे ओढले
जाता, हेही नेहमी ल ात ठे वा. आयु य भीती या छायेतच घालवणं, आप या व ांची
कसून छाननी करणं ही िनदयताच आहे. पैसे िमळव यासाठी खूप क करत राहाणं,
पैशांमुळे आप याला अनेक गो ी िवकत घेता येतील, यामुळे आपण समाधानी होऊ, असा
िवचार करणं हीदेखील िनदयताच. िबलांचे पैसे दे या या भीतीनं म यरा ी जाग येण,ं ही
असहा यतेची भावना आहे. पगारा या आक ानुसार जगणं, हे जगणंच नाही. नोकरीमुळे
आपलं आयु य सुरि त राहील, असं मानणं हणजे वत:शीच खोटं बोलणं आहे. हा सारा
सापळाच आहे आिण तु ही तोच टाळायला हवा. हा पैसा माणसांची आयु य कशी
पळवतो, हे मी पािहलं आहे. तुम याबाबत असं काही घडू देऊ नका. कृ पया तुमचं आयु य
पैशा या हाती सोपवू नका.’ ते सांगत होते.
तेव ात एक सॉ टबॉल आम या बाक ाशी आला. डॅडनं तो उचलला आिण परत
फे कला.
‘अ ानाचा भय आिण लोभाशी काय संबंध असतो?’ मी िवचारलं.
‘पैशां या अ ानामुळेच तर भय आिण लोभ िनमाण होतात,’ ते सांगू लागले.’
उदाहरणच देतो. समजा डॉ टरला आप या कु टुंबासाठी जा त पैसे हवे असतात, ते हा तो
या या शु काम ये वाढ करतो. तसं झालं, क एकू ण आरो य सेवाच महागडी होते. याचा
ास ग रबांनाच जा त होतो. यामुळेच तर ग रबांचं आरो य सग यात वाईट असतं. बरं ,
डॉ टरांनी दर वाढवले, क व कलांना यांचे दर वाढवावेसे वाटतात. व कलांनी दर
वाढवले, क िश कांना आपला पगार वाढवून हवा असतो. हे असे दर वाढत गेले, क
आप यावरचे कर वाढतात आिण हे च असंच सु राहातं. लवकरच ीमंत आिण गरीब
यां यातील दरी खूप वाढेल. यामुळे ग धळाची प रि थती िनमाण होईल आिण आणखी
एक सं कृ तीच मोडू न पडेल. आहे रे आिण नाही रे यां यातल दरी जे हा चंड माणात
वाढते, ते हा सं कृ ती मोडू न पडते, याची उदाहरणं आहेत. अमे रका याच मागाव न
चालली आहे; कारण इितहासाची पुनरावृ ी होत असते. याचं कारण आपण
इितहासाकडू न काहीच िशकत नाही. आपण फ ऐितहािसक तारखा आिण गावं ल ात
ठे वतो, धडा काहीच घेत नाही.’
‘पण काळानुसार कमती वाढणं, हेही अपेि त असतं ना?’ मी िवचारलं.
‘िजथं सरकार उ म कारभार करत आहे, अशा ठकाणी हे अिजबात अपेि त नाही.
उलट कमती खाली यायला ह ात. अथात हे सै ाि तक आहे. कमती वाढ याचं कारण
अ ानामुळे िनमाण झाले या भय आिण लोभातच आहे. आप याला शाळे तच पैशािवषयी
िशकवलं गेलं, तर पैसा अिधक माणात िनमाण होईल आिण कमती कमी होतील; पण

आप याकडे शाळा या मुलांना पैशासाठी काम करायला िशकवतात. पैशा या श ला
आप या कामासाठी कसं जुंपावं, हे या िशकवतच नाहीत.’
‘आप याकडे िबझनेस कू स आहेत ना. मग मी ितथं िशकायला जावं, असं तु हाला
का वाटत नाही?’ माईकनं िवचारलं.
‘हो. आप याकडे िबझनेस कू स आहेत; पण ितथं िशकलेले कमचारी फ आधुिनक
कारकू न असतात. कारकु नांनी वसाय ता यात घेणं नको रे देवा. ते फ आकडे
पाहातात. लोकांना हाकलून देतात आिण वसायाचा नाश करतात. हे मला चांगलंच
माहीत आहे; कारण मी यांना कामावर ठे वतो. यांचं ल खच कमी करणं आिण कमती
वाढवणं यावरच असतं. यामुळे अडचणी वाढतच जातात. िबझनेस कू लम येही िशकणं
मह वाचं आहे; पण याचं संपूण िच समोर यायला हवं आिण तेच होत नाही.’
‘मग या ावरही उ र असेलच ना?’ माईकनं िवचारलं.
‘हो. न च. तु ही तुम या भावनांचा िवचार कर यासाठी उपयोग क न यायला
िशका. भावनां या आवेगात वा न जाऊ नका. तु ही मुलांनी तुम या भावनांवर ताबा
िमळवलात. तु ही जे हा िवनामू य काम करायचा िनणय घेतलात, ते हा मला आशा वाटू
लागली. यानंतर मी तु हाला पैशांची भुरळ घातली, ते हाही तु ही वत:वर ताबा
ठे वलात. खरं तर मी तुम या भावनांवर ह लाच के ला होता, तरीही तु ही िवचार के लात.
ही पिहली पायरी आहे.’ यांनी उ र दलं.
‘ही पायरी इतक मह वाची का आहे?’ मी िवचारलं.
‘ते तु हीच शोधून काढायला हवं. तु हाला जर िशकायचं असेल, तर मी तु हाला
ायर पॅचकडे घेऊन जाईन. ती जागा जवळजवळ येकजण टाळतो. ितथं जायला
ब सं य घाबरतात. मी तु हाला ितथं नेईन. तु ही जर मा यासोबत आलात, तर
पैशासाठी काम कर याची क पना तु हीच सोडू न ाल आिण याऐवजी पैसे तुम यासाठी
कसे काम करतात, हे िशकाल.’
‘आ ही जर तुम यासोबत आलो, तर आ हाला काय िमळे ल?’ मी िवचारलं. ‘‘आिण
तुम याकडू न िशकायचं ठरवलं तर? तर काय िमळे ल?’’
‘ ायर रॅ िबटला जी गो िमळाली, तीच,’ ीमंत डॅड हणाले, ‘टारबेबीकडू न
वातं य!’
‘ ायर पॅच आहे?’ मी िवचारलं.
‘होय. ायर पॅच हणजे आपली भीती आिण लोभ. भय न बाळगणं आिण लोभ,
कमकु वतपणा आिण गरजांशी दोन हात करणं, हाच एक माग आहे. हा माग तुम या
िवचारां या िनवडीतूनच शोधता येतो कं वा सापडतो.’
‘आप या िवचारां या िनवडीतून?’ माईक को ात पडला.
‘होय. भावनांना ितसाद दे याऐवजी आपण काय िवचार कर याची िनवड
करायला हवी. अडचणीत सापड यावर जाग येणं, अडचणी सोडिव यासाठी कामावर
जाणं, िबलं भागव यासाठी पैशांचा िवचार करणं हेच तर सतत सु असतं. चंतन आिण
मननामुळे आप याला वत:लाच एक
िवचार यासाठी वेळ िमळतो. ‘खूप क करणं,
हेच या
ावरचं उ र आहे का,’ हा तो
. याचं उ र आहे, ‘मा यावर भयाचा ताबा

आहे.’ आिण तेच उ र वत:ला दे याचीही ब तेकांना भीती वाटते. इतक , क ते िवचार
करणंच सोडू न देतात. यामुळे िवचारांची िनवड करायला हवी. वातं याचा र ता
ितथूनच जातो.’
‘‘हे करायचं कसं?’’ माईकनं िवचारलं.
‘‘तेच मी तु हाला िशकवेन. सकाळची कॉफ घटाघटा िपऊन घराबाहेर
पड यासारखे ितसाद दे यापे ा मी तु हाला नीट िवचार कर यासाठी िवचारांची िनवड
कशी करायची, हे िशकवेन.’’
मी याआधी काय सांिगतलं आहे, ते आठवा. नोकरी हे दीघकालीन
ावरचं
अ पकालीन उ र आहे. ब सं य लोकां या मनात एकच
असतो आिण तो
अ पकालीन असतो. मिह या या शेवटी िबलंच असतात. हेच टारबेबी. या याच
भीतीमुळे यांचं आयु य पैसाच चालवत असतं. पैशािवषयी या भय आिण अ ानामुळे हे
घडतं, असंही हणता येईल. याच अ ानामुळे जे यां या वाडविडलांनी के लं– उठा,
पैशासाठी कामाला जा–तेच तेही करत आहेत. दुसरा कोणता माग आहे का, हे
शोध यासाठीही यां याकडे वेळ नाही. यां या भावना यां या िवचारांना ता यात
ठे वतात. हे उलट असायला हवं.’
‘भावनेनं िवचार करणं आिण डो यानं िवचार करणं, यातला फरक सांगू शकाल का,’
माईकनं िवचारलं.
‘हो. मी हे नेहमीच करतो,’ डॅड हणाले, ‘ येकाला नेहमीच काम करावं लागतं
कं वा ीमंत लु े असतात कं वा मी दुसरी नोकरी िमळवेन कं वा मी या पगारवाढीसाठी
लायक आहे, तु ही मला गृिहत ध नका, अशी वा य मी नेहमीच ऐकत आलो आहे. हा
झाला भाविनक िवचार आिण ‘इथं मी काही गमावत आहे का,’ हा झाला डो याचा
िवचार. असे िवचार भाविनक िवचारांना मागे सा न मु िवचार कर यासाठी मोकळा
वेळ देतात.’
मला हे मा यच करायला हवं, क हा उ म धडा होता. कोणीतरी तुम याशी
चांग या भावनेनं आिण िवचारां या प तेनं बोलत असतं, ते हा तो धडा उ मच असतो.
िवशेषक न जे हा माझे िवचार प न हते आिण मी भावने या भरात बोलत होतो.
आ ही आता दुकानाकडे परतत होतो. यावेळी ीमंत डॅडनं समजावून सांिगतलं, क
ीमंत माणसं पैसा ‘िनमाण करतात.’ ते पैशांसाठी काम करत नाहीत. ते हणाले, क मी
आिण माईक जे हा पैसे िमळव यासाठी िशशातून नाणी पाडत होतो, ते हा आ ही ीमंत
लोक या कारे िवचार करतात, या या अगदी जवळ होतो. फ ते काम बेकायदेशीर
होतं. ते काम सरकार कं वा बँका क शकतात, आ ही नाही. यांनी मग हेही समजावलं,
क पैसे िमळव यासाठी कायदेशीर आिण बेकायदेशीर असे दो हीही माग आहेत.
ीमंतांना हे माहीत असतं, क पैसा हे मोहजाल आहे. जसं गाढवाला गाजराचं
असतं, अगदी तसंच. पैसा हेच एकमेव स य आहे, असा िवचार क नच अ जावधी लोक
या या मागे धावतात. पैसा ही एक व था आहे. सामा य लोकांचा अंधिव ास, अ ान
आिण यामुळे िनमाण झाले या ामक क पनांमुळे हे प याचं घर उभं असतं. व तुत:
अनेक बाबतीत गाढवाचं गाजर हे पैशांपे ा जा त कमती आहे, असंही ते हणाले.

ते अमे रके तील गो ड टँडडब ल बोलले. येक डॉलर हा िस हर स ट फके टेड
आहे, असंही यांनी सांिगतलं. यावेळी अशी अफवा पसरली होती, क अमे रका गो ड
टँडड सोडू न िस हर स ट फके शन वीकारणार आहे. यांना या गो ीची काळजी वाटत
होती.
‘मुलांनो, असं घडलं, तर हाहा:कार उडेल. गरीब, म यमवग य आिण अ ानी
लोकांची आयु य उ व त होतील; कारण यां या दृ ीनं पैसा हेच स य आहे. ते
यां यासाठी काम करतात, ती कं पनी कं वा सरकार यांची काळजी घेईल, यावर यांचा
िव ास आहे.’
यावेळी ते काय हणत होते, ते आ हाला समजलं नाही; पण जशी वष उलटली,
तसा यामागचा अथ आ हाला समजला.
जे इतरां या नजरे तून सुटतं ते पाहणं. आता आ ही यां या दुकानाबाहेर होतो. ते
यां या गाडीत बसत होते. बसता बसता हणाले, ‘काम करत राहा. जेव ा लवकर
तु ही पगारा या चेकची गरज िवसराल, तेवढं तुमचं ौढ जीवन सुखावह होईल. मदूचा
वापर करत राहा. िवनामू य काम करा. मी तु हाला देऊ के ले या पैशांपे ा अिधक पैसा
कमाव याचे माग तु हाला लवकरच सापडतील. इतर माणसं पा न शकणा या गो ी
तु ही लवकर पाहाल. पैसा आिण सुरि तते या मागे धावताना समोर असलेली संधी
अनेकांना दसत नाही, ती तु हाला दसेल. तु हाला या णी अशी संधी दसेल, या
णापासून पुढे आयु यभर अशा अनेक संधी चटकन दसतील. यावेळी तु ही अशी संधी
पकडू न काहीतरी कराल, यावेळी मी तु हाला वेगळं काहीतरी िशकवेन. स या हे िशका
आिण आयु यातला सवात मोठा सापळा टाळा.’
मी आिण माईक दुकानात गेलो. आमचं सामान घेतलं. िमसेस मा टनचा िनरोप
घेतला. आ ही पु हा एकदा याच बाक ावर जाऊन बसलो. िवचार कर यात आिण
यावर चचा कर यात बराच वेळ घालवला.
पुढचा आठवडा शाळे या िवचारांत आिण बोल यात गेला. यापुढचे दोन आठवडे
असेच गेल.े
ितस या शिनवारी मी िमसेस मा टनचा िनरोप घेतला आिण कॉिमक पु तकां या
टँडकडे आशाळभूतपणे पाहात होतो. आता मला दर शिनवारी तीस स स िमळत नसत.
यामुळे पु तकं घेणंही श य होत न हतं. आमचा िनरोप घेऊन िमसेस मा टन यांचं काम
क लाग या. ही गो मी याआधी पािहली न हती, हणजे पािहली होती; पण आज या
दृ ीनं पाहात होतो, तशी पािहली न हती. या कॉिमक पु तकाचं पिहलं पान अ यावर
फाडत हो या. तो फाडलेला भाग वत:कडे ठे वून पु तक एका पुठ् ा या खो यात फे कत
हो या. मग मी यांना िवचारलं, क या यांचं काय करतात. या हणा या, ‘मी ती
पु तकं फे कू न देते आहे. क हरचा वरचा अधा भाग मी पु तकां या िवतरकाला े िडट
हणून देते. आ ा तासाभरात येईल तो.’
माईक आिण मी तासभर थांबलो. तो िवतरक आला. आ ही याला आ हाला कॉिमक
पु तकं िमळतील का, असं िवचारलं. तो हणाला, ‘तु ही या दुकानात काम करत असाल,
तर िमळतील; पण ती तु हाला िवकता येणार नाहीत.’

आमची भागीदारी पु हा सु झाली. माईक या तळघरात एक वापरात नसलेली
खोली होती. ती आ ही माईक या आईशी बोलून िमळवली. ती व छ के ली आिण अशी
फे कू न दलेली कॉिमक पु तकं यात साठवू लागलो. लवकरच आम याकडे शेकडो पु तकं
जमली. मग आ ही आमचं कॉिमक पु तकांचं ंथालय लोकांसाठी खुलं के लं. माईक या
धाक ा बिहणीला आ ही ंथालय सांभाळ याचं काम दलं. यासाठी आ ही ितला
पैसेही देणार होतो. ितला अ यासाची आवड होती. ितला आ ही ंथपाल के लं. आमचं
ंथालय शाळा सुट यावर २.३० ते ४.३० या वेळात सु राहाणार होतं आिण शु क होतं
१० स स. शेजारी, आजूबाजूला राहाणारी मुलं आमची ाहक होती. ती दोन तासात
कतीही पु तकं वाचू शकत होती. यां यासाठी हा कफायतशीर सौदा होता; कारण ते हा
एक पु तक १० स सला िमळायचं आिण दोन तासांत ते चार–पाच पु तकं वाचत होते.
माईकची बहीण येक मुलगा बाहेर पडताना याची तपासणी करत असे. ती पु तकं
नीट ठे वायची. रोज कती मुलं आली, ती कोण होती, यांचं मत काय होतं, यांची न द
ठे वायची. तीन मिह यांतच मी आिण माईक येक आठव ाला सरासरी ९.५० डॉलस
िमळवत होतो. आ ही माईक या बिहणीला आठव ाला एक डॉलर देत होतो. ितला
पु तकं मोफत वाच याची मुभा होती; पण ती िचतच वाचत असे. ती नेहमी अ यासच
करायची.
येक शिनवारी दुकानात काम क न आ ही आमचा वायदा पाळला. आ ही आता
वेगवेग या दुकानांतून फे कलेली पु तकं गोळा करत होतो. एकही पु तक न िवक याचा
या िवतरकासोबत के लेला करारही आ ही पाळला. वाचून वाचून पु तकां या चं या
झा या, क आ ही ते पु तक फाडू न कं वा जाळू न टाकायचो. आ ही आणखी एक शाखा
सु कर याचाही य के ला; पण आ हाला माईक या बिहणीसारखी वत:ला वा न
घेणारी आिण िव ासू
सापडलीच नाही.
अगदी सु वाती या काळातच आ हाला हेही स य समजलं, क चांगली माणसं
िमळणं हेही कठीण काम आहे.
ंथालय सु होऊन तीन मिहने उलटले. एके दवशी खोलीत मारामारी जुंपली.
आसपास राहाणारी काही मुलं आत घुसली आिण यांनी मारामारीला सु वात के ली. मग
माईक या विडलांनी आ हाला ंथालय बंद करायला सांिगतलं. आमचा वसाय बंद
पडला. यामुळे आ ही शिनवारी दुकानात काम करणंही बंद के लं. तरीदेखील ीमंत डॅड
खूष होते. आ ही आमचा पिहला धडा चांग या रीतीनं आ मसात के ला होता. ते आता
आ हाला नवीन गो ी िशकवणार होते. आता आ ही पैशानं आम यासाठी काम करणं
िशकलो होतो. दुकानात काम के याचे पैसे िमळत न हते, यामुळे पैसे िमळव यासाठी
आ ही क पनाश वापरली होती. ंथालय सु के यानंतर पैशाची व था आम याच
ता यात होती. आ ही मालकांवर अवलंबून न हतो. सवात मह वाची गो हणजे आ ही
ितथं य ात हजर नसतानाही पैसा िनमाण झाला. आम या पैशानं आम यासाठी काम
के लं.
ीमंत डॅडनं आ हाला पैशांऐवजी यापे ाही खूप काही दलं.

धडा दुसरा

अथसा रता कशासाठी?

करण ३
धडा दुसरा :

अथसा रता कशासाठी?
िजवलग िम माईक यानं १९९०म ये या या डॅड या सा ा याची सू
मा झा
आप या हाती घेतली. आज तो यां यापे ा जा त चांग या प तीनं आपला
वसाय पुढे नेतो आहे. आ ही वषातून एकदोनदा गो फ खेळ यासाठी भेटतो. तो
आिण याची प ी कती ीमंत आहेत, याची क पनाही करता येणार नाही. ीमंत डॅडचं
सा ा य अगदी यो य हाती आहे. या या डॅडनं आ हाला या कारे तयार के लं, तसंच तो
या या मुलाला तयार करतो आहे.
मी वया या ४७ ा वष , हणजे १९९४म ये िनवृ ी घेतली. माझी प ी कम
ते हा ३७ वषाची होती. िनवृ ीचा अथ काम न करणं, असा होत नाही. आधी न
समजणा या अघ टत गो चा अडसर नसेल, तर आपण काम करत असो वा नसो,
चलनवाढी या दरा या पुढेच राहाणारी आपली संप ी आपोआप वाढत राहाणं, अशी
आमची िनवृ ीिवषयीची ा या आहे. मला वाटतं याचाच अथ वातं य. आपली
मालम ा इतक िवशाल हवी, क ती आपोआपच वाढावी. हे झाड वाढव यासारखंच
आहे. अनेक वष तु ही याला पाणी घालत राहाता आिण एके दवशी याला तुमची गरज
भासत नाही. याची मुळं खूप खोलवर गेलेली असतात. नंतर ते झाडच तु हाला सावली
देतं!
माईकनं याचं सा ा य चालव याचा आिण मी िनवृ हो याचा िनणय घेतला.
जे हा जे हा मी लोकांशी बोलत असतो, ते हा मला काही
हमखास िवचारले
जातात, तो हणजे ‘ यांनी काय करावं, अशी मी िशफारस करे न.’ कं वा ‘‘आ ही सु वात
कशी करावी?,’’ ‘‘ यािवषयीचं एखादं चांगलं पु तक आहे का?’’ कं वा ‘‘आम या मुलांना
तयार कसं क ?’’ कं वा ‘‘यशाचं रह य काय?’’ कं वा ‘‘मी ल ावधी डॉलस कसे
कमावू?’’
हे
ऐकले, क मला एका बातमीची हमखास आठवण येत.े ती बातमी अशी :

सवात धना

ावसाियक

१९२३ साली िशकागो शहरात या एजवॉटर बीच या हॉटेलम ये अमे रके चे मोठे
नेते आिण काही ीमंत उ ोगपती यां यात एक बैठक झाली. या बैठक ला सवात मो ा
टील कं पनीचे मुख चालस ॉब, जगातील सवात मो ा सावजिनक सं थेचे मुख
सॅ युअल इ सल, सवात मो ा गॅस कं पनीचे अ य हॉवड हॉपसन, इं टरनॅशनल मॅच

कं पनी– यावेळ या जगातील सवात मो ा कं पनीचे अ य आय हर ू गर, बँक अॉफ
इं टरनॅशनल सेटलमटचे अ य िलअॉन े झर, यू यॉक टॉक ए चजचे अ य रचड
ि हटनी, आथर कॉटन आिण जेसी िल हमोर हे सवात मोठे स ेबाज आिण अमे रके या
मं ीमंडळातील मं ी अ बट फॉल असे द गज हजर होते.
पंचवीस वषानंतर यांपैक नऊ जणांची काय प रि थती होती? ॉब हे पाच वष
कजबाजारी होते आिण ते िनधन अव थेतच मरण पावले. इ सलदेखील परदेशात
िवप ाव थेत वारले. ू गर आिण कॉटन हेदख
े ील िवप ाव थेतच वारले. हॉपसन यांना
वेड लागलं. े झर आिण िल हमोर यांनी आ मह या के ली.
या लोकांचं असं का झालं असावं हे कु णालाही सांगता येणं अवघड आहे. या बैठक चं
साल होतं १९२३. शेअरबाजार कोसळू न महामंदी आली १९२९साली. या मंदीचा या
लोकां या आयु यावर खूप खोलवर प रणाम झाला असेल, अशी माझी तरी अटकळ आहे.
सग यात मह वाचं : हणजे आपण आज या काळात राहातो, तो याहीपे ा जा त जलद
गतीनं बदलणारा आहे. या लोकांनी बाजार कोसळ यानंतर या पंचवीस वषात या या
प रि थतीला त ड दलं असेल, तसे संग–बाजार चढ याचे आिण धपकन कोसळ याचे–
आता क येकदा येतात, येतील. मला चंता वाटते ती याची, क आजकाल अनेकांनी
यां या सवात मो ा संप ीला–िश णाला–क थानी आण याऐवजी पैशाला आणलं
आहे. माणसं अिधक लविचक असतील, यांची मनं मोकळी असतील, यांची िशक याची
तयारी असेल, तर ती अिधकािधक ीमंत होत जातील. याउलट पैसाच आपले सारे
सोडवेल, असा िवचार ते करत असतील, तर यांचा पुढील काळ कठीणच असेल. आपली
बु ी आिण शारीच
सोडवते आिण पैशाची िन मती करते. आ थक सा रता नसेल,
तर असलेला पैसा तेव ाच वेगात संपून जातो.
आप याला आयु यभरात कती पैसा िमळाला, यापे ा आपण तो कती साठवला
आिण वाढवला, याला जा त मह व आहे, हेच अनेकांना माहीत नाही. आपण गरीबांनी
मोठमो ा लॉटरी जंक या या बात या वाचतो. काय होतं यानंतर? यांना ल ावधी
डॉलस िमळतात. ते झट यात ीमंत होतात आिण याच वेगानं पु हा पिह या ठकाणी
येऊन पोहोचतात. ावसाियक अॅथलीट या कथाही आप या कानावर येतात. वया या
तेवीस–चोिवसा ा वष ते ल ावधी डॉलस कमावतात आिण ३४ ा वष बेघर
असतात. एखा ा पुलाखाली झोपत असतात. हे िलिहत असतानाच आजचं वतमानप
मा यासमोर आहे. यात एका त ण बा के टबॉल खेळाडू ची कथा आहे. वषभरापूव च तो
लखपती होता आिण आज तो गा ा धु या या क ावर गाडी धु याचीच नोकरी करतो
आहे. िम , वक ल आिण अकाउं टंटनं आप याला लुटलं, असं याचं हणणं.
तो फ २९ वषाचा आहे. या गा ा धु या या क ाव न याला काढू न टाक यात
आलं आहे. याचं कारण, यानं बोटातील अंगठी काढ यास नकार दला. ती अंगठी याला
सवा कृ खेळाडू हणून िमळाली होती. आप याकडे आता फ तीच िश लक रािहली
आहे आिण तीच काढली, तर आपण कोलमडू न पडू , असं याचं हणणं. नोकरीव न काढू न
टाक याब ल तो भेदभावाब ल यायालयात दावा करणार आहे. या सग या
गडबडीमुळेच याची बातमी वतमानप ांपयत पोहोचली आिण यां याकडू न

वाचकांपयत.
१९९७ सालात, एका फट यात ल ाधीश झाले या कतीतरी जणांना मी
ओळखतो. आिण १९२० सालचं वादळ पु हा एकदा घ घावू लाग याचंही मी जाणतो.
लोक ीमंत होत अस याचा मला आनंद होत असला, तरी मी यांना पु हा पु हा तीच
सूचना करत होतो आिण करतो–तु ही कती िमळवता, यापे ा तु ही कती सांभाळू न
ठे वता आिण कती िप ांपयत, हे मह वाचं आहे.
तर, मला अनेकजण अनेकदा िवचारतात, क मी कु ठू न सु वात क
कं वा मी
लवकरात लवकर ीमंत कसा होऊ? मी यांना उ रही देतो; पण मा या उ रामुळे ते
िनराश होतात. मी यांना एवढंच सांगतो, क मा या ीमंत डॅडनं मला सांिगतलं होतं,
‘तु हाला ीमंत हायचं असेल, तर तु ही अथसा र असायलाच हवं.’
आ ही या या वेळी भेटायचो, या या वेळी ते हीच गो परत परत सांगायचे.
माझे उ िशि त डॅड वाचनावर जोर देत असत, तर ीमंत डॅड अथसा रतेवर!
एक ल ात या, तु ही जर ए पायर टेट िब डंग उभारणार असाल, तर तु हाला
पाया खोलवर खणावा लागेल. यात भ म फ डेशन ओतावं लागेल. जर तु ही एखा ा
उपनगरात घर बांधणार असाल, तर साधारण सहा इं चाची काँ ट लॅब पुरेशी होईल. ही
खूप सरळ आिण साधी गो आहे. ब सं य लोक या सरळ आिण सा या गो ीचा अिजबात
िवचार करत नाहीत. ते सहा इं चा या लॅबवर ए पायर टेल िब डंग उभार याचा
िवचार करतात आिण तसा य ही करतात.
सा या
ांचं मूळ आप या िश ण प तीत आहे. आपली िश ण व था ही
शेतीयुगातली आहे. ही िश णप ती पायािशवाय घरं , या क पनेवर िव ास ठे वते.
धुळीनं भरले या जिमनीदेखील अजून लोकि य आहेत. यामुळे होतं काय, क िशकू न,
पदवीधर होऊन बाहेर पडणारी मुलं आ थक बाबतीत िनर र असतात. काही काळानंतर
यां या ल ात येत,ं क आपण कजात खोलवर बुडालेले आहोत. यामुळे झोप उडते.
मुळातच संकुिचत िवचारसरणी अस यामुळे या
ाचं एकच उ र यां यासमोर असतं,
ते हणजे ीमंत होणं. मग ते सहा इं ची लॅबवर ए पायर टेट िब डंग उभार या या
कामाला लागतात. भराभर मजले चढवत जातात आिण एक दवस हा प याचा डोलारा
कोसळतो. मग पु हा एकदा िन ानाश सु होतो.
मी आिण माईक मोठे झालो, ते हा आ हाला बंगला आिण ए पायर टेट हे दो ही
पयाय दसू शकले; कारण आमचा पाया खूप खोलवर घेतलेला होता. याम ये फ डेशनही
भ म होतं.
अकाउं टंग हा जगातला सवात नीरस िवषय आहे. तो अितशय ग धळ उडवणाराही
असू शके ल; पण तु हाला ीमंत हायचं असेल आिण ही ीमंत दीघ काळासाठी हवी
असेल, तर हाच िवषय अितशय मह वाचा होतो. मु ा एवढाच आहे, क हा िनरस आिण
ग धळ उडवणारा िवषय तु ही कसा िशकता आिण मुलांना कशा प तीनं िशकवता. याचं
उ र एकच, िवषय सोपा क न िशकवा आिण िच ांची मदत या.
ीमंत डॅडनं माझा आिण माईकचा आ थक पाया अितशय भ म के ला. यावेळी
आ ही लहान अस यामुळे यांनी िशकव याची अगदी सोपी प त शोधून काढली. क येक

वष ते िच कं वा श दां या साहा यानं आ हाला या गो ी समजावून देत. पिहली काही
वष यांनी आ हाला पैशांची प रभाषा, पैशांची आवक–जावक या गो ी सा या िच ांतून
समजावून सांिगत या. नंतर काही वषानी यांनी यात आकडे भरायला सु वात के ली.
आज माईक हा अितशय गुंतागुंती या आिण अ याधुिनक अकाउं टंग प तीचा त आहे.
याला अ जावधी डॉलसचा कारभार सांभाळायचा अस यामुळे ती याची गरजही आहे.
मी िततका आधुिनक नाही; कारण माझं सा ा य छोटं आहे. आम या दोघांचा पाया मा
तोच आहे. पुढील पानांम ये मी माईक या डॅडनं आम यासाठी काढलेली रे खािच ं देतो
आहे. ती खूप साधी आिण सोपी वाटली, तरी याच िच ांनी दोन लहान मुलांचा पाया
भ म के ला. याच आधारावर यांनी संप ी िनमाण के ली, हे िवस नका.
िनयम मांक एक :
तु हाला मालम ा व कज यातला फरक कळणं आव यक आहे आिण मालम ा खरे दी
करायची आहे हे समजलं पािहजे. ीमंत हायचं असेल, तर हे माहीत असायलाच हवं.
हाच आहे िनयम मांक एक. तो कदािचत तु हाला खूप सोपा आिण हा या पदही वाटेल;
पण तो कती गंभीर आिण मह वाचा आहे, याची ब सं यांना क पनाच नसते. ते आ थक
तरावर झगडत असतात; कारण यांना मालम ा आिण कज यातील फरकच माहीत
नसतो.
‘ ीमंत लोक मालम ा िमळवतात. गरीब आिण म यमवग य कज िमळवतात आिण
तीच आपली मालम ा अस याचं समजतात.’
जे हा ीमंत डॅडनं आ हाला हेच समजावून सांिगतलं होतं. ते हा आ हाला वाटलं,
क ते गंमत करत आहेत. यावेळी आ ही पौगंडाव थेत होतो आिण ीमंत हो याचं गुिपत
सांग याची वाट पाहात होते. यावर यांनी हे उ र दलं होतं. ते इतकं सोपं होतं, क
पचनी पडणं अवघड गेलं. आ ही यावर बराच वेळ िवचार के ला.
‘मालम ा हणजे काय?’ माईकनं िवचारलं.
‘ याचा िवचार आ ाच क नका,’ डॅड हणाले, ‘आधी मी सांिगतलेली गो मनात
खोलवर िझरपू ा. तु ही जर तो साधेपणा पूणपणे समजावून घेतलात, तर तुमचं आयु य
आ थकदृ ा सुखावह होईल. ही क पना अगदी साधी अस यामुळेच चटकन ल ात येत
नाही.’
‘ हणजे तु हाला असं हणायचं आहे का, क मालम ा हणजे काय, हे आ हाला
समजायला हवं. ते समजलं आिण आ ही मालम ा जमवली, क आ ही ीमंत होऊ?’ मी
िवचारलं.
‘होय, इतकं सोपं आहे ते,’ यांनी उ र दलं.
‘हे जर इतकं सोपं आहे, तर येकजण ीमंत का होत नाही?’ मी िवचारलं.
ीमंत डॅड हसले आिण हणाले, ‘कारण लोकांना मालम ा आिण कज यातला
फरकच समजत नाही.’
मग मी यांना िवचारलं होतं, क मोठी माणसं इतक मूख कशी असू शकतील? हे
जर इतकं सोपं आहे आिण िततकं च मह वाचं आहे, तर येकालाच ते शोधून काढावंसं का
वाटत नाही?

आम या या ीमंत डॅडला मालम ा आिण कज यातला फरक समजावून सांगायला
फ काही िमिनटं लागली. तीच गो मी मोठा झा यावर इतर मो ा लोकांना
समजावून सांगताना मला अडचण येऊ लागली. मोठी माणसं शार असतात; पण
ब तेकवेळा या क पनेतील सुबोधता यां या नजरे तून िनसटते. यांना वेग या प तीनं
िश ण िमळालेलं असतं. यांना बँकस, अकाउं टंट, रअल इ टेट एजं स, अथ स लागार
यां याकडू न यांना मािहती आिण स ला िमळत असतो. या सग यांनी सांिगतलेलं
िवस न जा. पाटी कोरी करा आिण मी जे काही सांगतो ते ऐका, हे सांगणंच अवघड
असतं. या बुि दमान मो ा माणसांना असं वाटतं, क अशा सो या गो कडे ल
दे यातच काही अथ नसतो.
ीमंत डॅडचा kiss या संक पनेवर िव ास होता. या कसचा अथ आहे keep it
simple stupid! यांनी आम यासाठी ही मोठी आिण मह वाची त वं सहजसोपी के ली
आिण यामुळेच आमचा आ थक पाया भ म झाला.
तरीदेखील ग धळ का उडतो? एखादी गो सहजसोपी असेल, तर याचा पचका का
होतो? एखादी
एखादी मालम ा िवकत घेत;े पण य ात ते कजच कसं असतं? या
ांची उ र मूलभूत िश णातच सापडतील.
आपण कायम सा रता याच एका िवषयावर बोलतो. ‘अथसा रता’ आप या
िखसगणतीतच नाही. मालम ा आिण कज या दो ही या ा या आहेत आिण ते काही
फ श द नाहीत. अगदी खरं सांगायचं, तर आप याला ग धळात पड याची इ छा
अस यास या ा या पाहा ात. या श दांचा श दकोषातला अथ शोधावा. िशि त
अकाउं टंटला या ा या समजतील; पण सामा य माणसाला याच ग धळात पाडतील.
आ हाला याच दोन गो ी समजावून सांगताना ीमंत डॅड हणाले, ‘मालम ेची
ा या हणजे काही फ श द नाहीत. यात सं याही असते आिण तु हाला या
सं यांचा अथ समजला नाही, तर तु ही ही मालम ाच आहे, हे सांगू शकत नाही.’
ते कायम सांगायचे, क अकाउं टंगम ये फ सं याच नाही, तर ती सं या काय
सांगते हेही मह वाचं असतं. श दांचंही तसंच असतं. श द हे काही फ श द नसतात, तर
ते कथा सांगत असतात.
ब सं य लोक भरपूर वाचतात, फ जे वाचलं याचं यांना फारसं आकलन होत
नाही, यालाच आकलन मता हणतात, जी आप या येकाची वेगवेगळी असते. हे
मह वाचं. माझंच उदाहरण सांगतो, मी एक हीसीआर घेतला. या यासोबत एक
मािहती पुि तकाही होती. यात हीसीआर कसा ो ॅम करायचा, हे समजावून सांिगतलं
होतं. मला दर शु वारी टी हीवर लागणारा माझा आवडता काय म रे कॉड करायचा
होता. यासाठी मी ती पुि तका वाचायला घेतली होती; पण ती वाचता वाचता मला वेड
लागायची पाळी आली. मा या दृ ीनं हीसीआर ो ॅम कर यासारखी गुंतागुंतीची गो
असूच शकत नाही. मी ते श द वाचू शकत होतो, फ
याचा अथ मला लागत न हता.
श द ओळखले हणून मला ‘अ’ ेणी आिण आकलनाबाबत ‘ढ’ ेणी’ आ थक गो बाबत
ब सं य लोकां या बाबतीत हेच घडतं.
‘तु हाला ीमंत हायचं असेल, तर आकडे वाचता यायलाच हवेत. याचं

आकलनही हायला हवं,’ हे मी ीमंत डॅडकडू न हजारो वेळा ऐकलं होतं. ‘ ीमंत लोक
मालम ा संपादन करतात, तर गरीब आिण म यमवग य कज,’ हेही ितत याच वेळा
ऐकलं होतं.
मालम ा आिण कज यातला फरक ओळखायचा कसा? ब तेक अकाउं टंट आिण
ावसाियकांचं ा येवर एकमत होत नसलं, तरी ही साधी िच ं दोन त ण मुलां या
बळकट आ थक पायाची सु वात होती.
हा मालम े या कॅ श लोचा नमुना आहे

वरचा चौकोन हणजे उ प ा या न दी (इ कम टेटमट) आहेत. याला नफा–तोटा
प क असंही हटलं जातं. उ प आिण खच हे यात मांडलं जातं. पैसे कती आले आिण
कती गेल,े हे यातून समजतं. तळाची आकृ ती हणजे आ थक ताळे बंद (बॅल सशीट) आहे.
ते कज आिण मालम ेचा समतोल दाखवतं. आ थक े ातील नव यांना इ कम टेटमट
आिण बॅल सशीट यातील फरक माहीत नसतो. हा नातेसंबंध समजावून घेणं आव यक
आहे.
मालम ा आिण कज यातील फरक न कळणं, हे आ थक अडचणीचं ाथिमक कारण
आहे. या ग धळाचं कारण या श दां या
ाखेत आहे. तु हाला ग धळाचा नमुना
पाहायचा असेल, तर अॅसेट–मालम ा आिण लायिबलीटीज–देणी या श दांचा
श दकोषातील अथ पाहा.
आता िशि त अकाउं टस्ना याचा अथ समजत असेल, पण सवसामा यांना ते िचनी
भाषेत िलिह यासारखंच आहे. तु ही ा येतले श द वाचू शकता, पण खरोखरी तो
समजणं कठीणच आहे.

तर मी आधी हट या माणे मा या ीमंत डॅडनी आ हा दोन लहान मुलांना साधं
सांिगतलं,‘‘मालम ा तुम या िखशात पैसे आणते.’’ छान सोपं, उपयु .
हा आहे दे यांचा कॅ श लो नमुना

आता मालम ा आिण देणी ही िच ातून समजून घेत यानंतर, मा या ा या
श दांत समजणं सोपं आहे.
मालम ा मा या िखशात पैसे आणते.
देणी मा या िखशातले पैसे काढू न घेतात.
एवढंच तु हाला मािहती असणं आव यक आहे. तु हाला ीमंत हायचं असेल, तर
मालम ा खरे दी कर यात आयु य वेचा. तु हाला गरीब आिण म यमवग यच राहायचं
असेल, तर देणी िवकत घेत राहा. जगभरात या आ थक अडचण चं कारण, या दो हीतील
फरक न समज यातच आहे. आ थक धडपडीचा पाया आहे श द आिण सं या यांबाबतची
िनर रता. ही िनर रता हेदख
े ील आ थक अडचण मागचं एक कारण असतं. काहीतरी
चुक ची समजूत असते. ीमंत हे ीमंत असतात; कारण यांना या े ातली मािहती
आ थक झग ात सापडले यांपे ा जा त असते. ते या अथानं सा र असतात. हणूनच
जर तु हाला ीमंत हायचं असेल, तुमची संप ी राखायची असेल, तर अथसा रता
मह वाचीच आहे. ही सा रता श दांची हवी तशी आक ांचीही हवी. या िच ांम ये
दाखवलेले बाण कॅ श लो –पैशाचा ओघ दशवतात. फ सं या कं वा श दांना फारसा
अथ नाही. यामागची कथा मोलाची असते. आ थक अहवालातील आकडे वाचणं हणजे
यातील कथेचा शोध घेणं. पैशाचा ओघ कु ठू न कु ठे जातो आहे, हे समजावून घेणं. शी ट े
कु टुंबांत आ थक कथा, हणजे पुढे जा यासाठी घेतले या खूप क ांची कथा; कारण

आयु यभर ते मालम ेऐवजी कजाचीच खरे दी करत असतात.
उदाहरणादाखल हा एखादी गरीब
कं वा सवसामा य घरात या त ण
मुला या कॅ श लोचा नमुना पाहा :

हा एका म यमवग य

या कॅ श लोचा नमुना आहे.

हा एका ीमंत

या कॅ श लोचा नमुना आहे.

या सव आकृ ती अगदी सो या आिण प आहेत. जग यासाठीचा खच येकालाच
करावा लागतो. अ , व आिण िनवा याची गरज तर येकालाच असते.
या आकृ या गरीब, म यमवग य आिण ीमंत
या आयु यातील पैशांचा वाह
दाखवतात. एखादी
पैशांचे वहार कसे करते, हाती पैसा आ यानंतर ते काय
करतात, हे या आकृ तीतून प होतं.
मी अमे रके तील सवािधक ीमंत लोकां या कथेपासून सु वात के ली; कारण मला
िवचारांतील दोष सोदाहरण प करायचे आहेत. पैसा सगळे
सोडवेल, हा िवचार

हणजेच सवात मोठा दोष आहे. यामुळेच मला जे हा ‘झटपट ीमंत कसं हायचं ते
सांगा,’ असं कोणी हणतं, ते हा मीच थोडा दबतो. ‘मा यावर खूप कज आहे, हणूनच
मला अिधकािधक पैसे कमवायचे आहेत,’ हेही मी अनेकदा ऐकतो. कं वा ‘‘मी कशी
सु वात क ?’’
पण असा जा तीचा पैसा सगळे
सोडवतो, असंही नाही. कदािचत तो अडचण
जा त वाढवतो. पैसा पु कळदा दोष िनमाण करतो. जे आप याला माहीत नाही, यावरच
मोठा काशझोत टकातो. यामुळेच जे हा एखा ाला लॉटरी, पगारवाढ कं वा वारसा
ह ामुळे अचानक मोठा धनलाभ होतो, ते हा लवकरच ते मूळ या आ थक ग धळा त
पोचतात. कं वा कदािचत अिधकच खोलात जातात. हा पैसा तुम या डो यातील कॅ श
लोलाच मह व देतो. िमळणारे पैसे खच कर यालाच जर मह व असेल, तर पैशांत
झालेली वाढ खचातही वाढच करते. हणूनच कदािचत ‘मूख आिण याचा पैसा हणजे
एक मोठी पाट ,’ ही हण अि त वात आली असावी.
मी ब याचदा असं हणतो, क आपण शाळे त शै िणक आिण ावसाियक कौश यं
िमळव यासाठी जातो. या दो ही गो ी मह वा या आहेत. आपली ावसाियक कौश य
वाप न पैसा कसा िमळवावा, हे आपण िशकत असतो. १९६०म ये मी मा यिमक शाळे त
होतो. यावेळी एखादा िव ाथ अ यासात चमकला, क लोक हणत ‘हा मुलगा डॉ टर
होणार!’ तुला डॉ टर हायचं आहे का, असं याला कोणीही िवचारत नसत. डॉ टर होणं
हणजे खूप पैसा कमावणं, असंच गिणत यां या डो यात असायचं.
आज डॉ टसही आ थक अडचण त सापडले आहेत. िवमा कं प या यां या
वसायाचा ताबा घेत आहेत, आरो य योजनाही आप या ता यात ठे वत आहेत, याम ये
सरकारच म य थी करत आहे. अिधकारांचा दु पयोग होतो आहे. अशी ि थती तर मा या
वै यावरही येऊ नये. आज मुलांना बा के टबॉल टार हायचं आहे. गो फर, टायगर
वु ससारखा गो फर, िसने टार, रॉक टार, स दयतारका कं वा वॉल ीटवरील ापारी
हायचं आहे; कारण ितथंच पैसा, क त आिण स मान आहे. हणूनच तर आज मुलांना
शाळे त पाठवणं कठीण झालंय. आज ावसाियक यश हे पूव सारखं शै िणक यशाशी
सांधलेलं नाही.
आज िशकू न बाहेर पडणारा िव ाथ अथसा र नसतो. ल ावधी लोक वसायात
पडतात, तो यश वीही करतात, तरीदेखील यांचा आ थक झगडा सु च असतो. ते खूप
क करतात; पण पुढे जाऊ शकत नाहीत. पैसे िमळव यानंतर ते सांभाळायचे कसे, ते खच
कसे करायचे, मुळात हाती असले या पैशांचं काय करायचं, हे यांना कधीच िशकवलं जात
नाही. पैसे िमळव यावर याचं काय करायचं, तुम याकडू न पैसा िमळवणा यांना दूर कसं
ठे वायचं, तु ही कती काळ पैसा सांभाळू न ठे वू शकता आिण मु य हणजे तुमचा पैसा
तुम यासाठी कसा काम करतो, हे िशकणं यालाच आ थक हणश
कं वा कल असं
हणतात. ब सं य लोकांना तर आप या आ थक अडचण चं मूळ कारणही सापडत नाही;
कारण यांना कॅ श लो कळत नाही. एखादी
उ िशि त, ावसाियक पातळीवर
यश वी असूनही आ थक दृ ा िनर र असू शकते. ही माणसं गरजेपे ा जा त क
करतात; कारण ते फ क करायलाच िशकलेले असतात. पैसा यां यासाठी कसा काम

करे ल, याची मािहतीच यांना नसते.

आ थक व ांचा शोध आ थक दु: व ांत बदलतो, याची ही गो :
खूप क करणा या लोकां या आ थक ि थतीचा नमुना आता ठ नच गेला आहे.
नुकतंच ल झालेलं, आनंदी आिण उ िशि त जोडपं भा ा या छो ा घरात राहायला
येत.ं ते दोघंच अस यामुळे यां याकडे पैसे साठू लागतात आिण ही गो यांना चटकन
समजते. आता यांना जाणवतं, क यांचं हे भा ाचं घर छोटंसंच आहे. मग ते वत: या
आिण मो ा घराचं व पा लागतात. आता ते या घरासाठी पैसे साठवतात. यां या
उ प ाचे दोन ोत असतात आिण यांना यावेळी मुलं नसतात, यामुळे पैसा भराभर
साठू लागतो.
पण, जसं यांचं उ प वाढू लागतं

तसे यांचे खचही वाढू लागतात.

ब सं य लोकांना सवात मोठा खच असतो सरकारचे कर. यात या ब याच जणांना
वाटतं, क आयकर सग यांत जा त असतो; पण ते तसं नाही. भारतात पीएफ कं वा
भिव यिनवाह िनधी सवात जा त असतो. वेतना या कमान १२ ट े . तो १२ ट े आहे,
असं वाटतं पण य ात तो २५.६१ ट े एवढा होतो, कारण मालकाने जो िह सा
भरायचा असतो, तो, तो तुम या हातात देऊ शकत नाही. (अमे रकन नाग रकां या
बाबतीत सांगायचं, तर सोशल िस यु रटीसाठीचा कर सवात जा त असतो. सोशल
िस यु रटीचा कर आिण आरो य सेवांसाठीचा कर एक के ला, तर तो ७.५ ट े एवढा
होतो.) मग देणी वाढत जातात.

आपण आप या उदाहरणात या त ण जोड या या साहा यानं हे िस क न दाखवू
शकतो. उ प वाढू लाग यानंतर ते आ या व ातलं घर घे याचं िनि त करतात. नवीन
घरात आ यानंतर यांना मालम ा कर नावाचा नवा कर ावा लागतो. नंतर ते न ा
घराला शोभेशी नवी कार, नवं फ नचर आिण इतर गो ी िवकत घेत राहातात. अचानक
एक दवस यांना जाग येत.े यांना समजतं, क यां या कजाचा रकाना गृहकज आिण
े िडट काडचं देणं यांनी ग भरला आहे.
आता ते रॅ टरे स या साप यात अडकलेले असतात. पुढे बाळ ज माला येत.ं मग ते
अजून क क लागतात आिण अिधक पैसा, अिधक कर, हे च सु च राहातं. यालाच
ॅकेट प असंही हणतात. एक दवस यां याकडे टपालातून एक े िडट काड येत.ं
याचाही ते वापर करतात. मग एक दवस याची मयादा संपते. यानंतर कज देणारी
कं पनी येत.े ती सांगते, क यांची सवात मोठी मालम ा हणजे घर आहे. या घराची
कं मत आता चांगलीच वाढली आहे. ही कं पनी आता तु हाला या वाढीव कमतीवर
आधारलेलं ‘िबल क सॉिलडेटेड लोन’ देऊ करते आहे; कारण यांची पत खूप चांगली आहे.
मग ते या जोड याला यां या दृ ीनं सवा म स ला देतात, क तु ही तुम या े िडट
काडचं साठलेलं देणं आम याकडे वग करा. आ ही ते गृहकजाखाली दाखवू. यामुळे
तु हाला दोन फायदे िमळतील. एकतर गृहकजाचा ाजदर े िडट काडा या च वाढ
ाजापे ा खूप कमी आहे आिण दुसरी हणजे गृहकजा या
ाजावर तु हाला
आयकरातून सूट िमळते. या दांप याला ही गो पटते. यां या दृ ीनं तो न च खूप
शहाणपणाचा िनणय असतो. ते ही अॉफर वीकारतात आिण े िडट काडावरचं कज
संपवून टाकू न सुटके चा ास सोडतात. आता पूव पे ा यांचा मािसक ह ा खूप कमी
झालेला असतो; कारण ाजदर कमी असतो. फ आता ते तीस वषासाठी देणेकरी

होतात, ही चलाख गो यां या नजरे तून सुटते.
मग कधीतरी यांचे शेजारी यांना खरे दीसाठी सोबत चल यास सांगतात; कारण
जवळ या मॉलम ये ‘मेमो रअल डे’ सेल लागलेला असतो. पैसे वाचव याची ती उ म
संधी असते. हे दोघं यां यासोबत जातात; पण जाताना वत:लाच बजावतात,
आप याला काहीही यायचं नाही. फ
वंडो शॉ पंग करायचं आहे. असं कतीही
बजावलं, तरी िनघता िनघता तेच े िडट काड िखशात जातंच, रा दे. गरज भासली, तर
हाताशी राहील, ही यामागची भूिमका आिण च सु च राहातं.
अशी अनेक त ण जोडपी मला नेहम
े ी भेटतात. मा या ा यानांना येतात. माझं
सारं बोलणं ऐकू न घेतात आिण ा यान संप यावर पिहला
िवचारतात, ‘आ हाला
अिधक पैसे कसे िमळवायचे ते सांगा.’ यांना वाढ या खचामुळे कं वा खच कर या या
सवयीमुळे अिधक पैसे कमवायचे असतात.
आप या हातात पैसा असताना, या या खचाची िनवड, हा मु य मु ा आहे, हेच
यां या ल ात येत नाही. यां या या आ थक ि थतीचं कारण पु हा एकदा आ थक
िनर रतेकडे, मालम ा आिण कज यात या माहीत नसले या फरकाकडेच जातं.
अिधक पैसा हा िचतच कोणाचातरी
सोडवतो. बाक
सोडिव यासाठी
बुि दम ाच कामी येत,े अशी एक हण आहे. जी माणसं कजात बुडालेली आहेत,
यां यासाठी माझा िम हीच हण नेहमी वापरतो.
‘तु ही भगदाड खोदलं आहे, हे तुम या ल ात आलं, क या णीच थांबा,’ असं
ीमंत डॅड नेहमी सांगत. ते हणायचे, ‘जपानी लोक तलवार, र आिण आरसा या तीन
गो ना मानतात. तलवार ही श चं तीक आहे. अमे रके नं श ांवर अ जावधी डॉलस
खच के ले आहेत, हणूनच ती बलवान आहे.
र हे पैशां या श चं तीक आहे. या या हातात सोनं, तोच कायदा करतो, या
वा चारात न च त य आहे.
आरसा हे वत:ब ल या
ानाचं तीक आहे. जपानी आ याियके नुसार
वत:ब लचं ान हा सवात मोलाचा ठे वा आहे.
गरीब आिण म यमवग य हे यां यावर पैशां या श ला यां यावर िनयं ण ठे वू
देतात. झोपेतून उठणं, खूप क करणं, आपण जे करतो आहोत, याला काही अथ आहे का,
असा
ही वत:ला न िवचारणं एवढंच करतात. पैशांबाबतची अिजबात मािहती
नस यामुळे लाखो लोक वत:वर पैशां या श ला ताबा िमळवू देतात. जी गो यांना
वत:साठी वापरता आली असती, ती गो आता वत:साठी यांचा वापर करत असते.
यां या िवरोधात यां याच साहा यानं काम करत असते.
यांनी जर आरशाची श वापरली, तर ते वत:लाच पिहला
िवचारतील, ‘या
सा याला काही अथ आहे का?’ आप या मनाम ये अलौ कक श
आहे. ित यावर,
आप या आत या आवाजावर िव ास न ठे वता माणसं जमावासोबत वाहात जातात.
सारे जण जे करतात, तेच तेही करत राहातात.
िवचार याऐवजी ते जुळवून घेतात.
यांना जे काही सांिगतलं आहे याचीच पुन:पु हा पुनरावृ ी करत राहातात. ‘िविवधता’
कं वा ‘तुमचं घर ही तुमची मालम ा आहे.’ यांसार या संक पना, ‘मोठं कज करांचा

बोजा कमी करतं,’ ‘सुरि त नोकरी शोधावी,’ ‘चुका क नयेत’, ‘जोखीम घेऊ नये,’ अशा
मतां या गलब यात वा न जातात.
आप याकडे सभेत बोल याची भीती ही मरणा या भीतीपे ा मोठी आहे.
मानसोपचार त ां या मते आपण वाळीत टाकले जाऊ, आपला लौ कक रसातळाला
जाईल, आप यावर टीका होईल, आपली टर उडवली जाईल, आप याला जातीबाहेर
फे कलं जाईल या आिण अशा इतर भीत मुळे चारचौघांत बोल याची भीती िनमाण होते.
हीच भीती वत:चे
वत:च सोडव याम ये अडथळा िनमाण करते.
हणूनच तर जपानी लोक आरशा या श ला जा त मह व देत. आपण जे हा
आरशात पाहातो, ते हाच स य दसतं. इतर वेळी फ का पिनक भीतीपोटीच सुरि त
खेळ याचा स ला दला जातो. मग तो आ थक बाब त असो, खेळा या बाबतीत असो,
नातेसंबंधां या बाबतीत असो क क रअर या बाबतीत.
सामा यपणे वीकारलेली मतं कं वा लोकि य गो िवषयी आपलं ामािणक मत
अशा वाळीत टाक या या भीतीमुळेच
के लं जात नाही. यामुळेच ‘तुमचं घर हीच
तुमची मोठी मालम ा आहे,’ ‘िबल क सॉिलडेटेड कज िमळवा आिण कजा या
िवळ यातून बाहेर पडा,’ खूप क करा,’ ‘ही बढती आहे,’ ‘एखादे दवशी मी कं पनीचा
उपा य होईन,’ ‘पैसे वाचवा,’ ‘माझा पगार वाढेल, ते हा मी मोठं घर घेईन,’
‘ यु युअल फं स सुरि त असतात,’ अशी मतं चटकन वीकारली जातात.
एक ल ात या, क बरे चसे
जमावासोबत जा यामुळेच िनमाण होत असतात.
कधीकधी आपणही आरशात डोकाव याची गरज आहे. ितथं डोकावलं, क आंत रक
शहाणपणा दसतो. फ यावर भीती वार होऊ न दे याची काळजी यावी लागते.
मी आिण माईक सोळा वषाचे झालो, ते हा आ हाला किन महािव ालयात खूपच
अडचणी येऊ लाग या. आ ही काही वाईट मुलं न हतो; पण आ ही जमावापासून लांब
रा लागलो. आ ही शाळा सुट यावर आिण दर शिनवार–रिववारी माईक या डॅडसाठी
काम करत असू. हातातलं काम संपलं, क आ ही दोघं डॅड या टेबलाशीच बसायचो.
ितथंच यां या बँकर, वक ल, अकाउं टंट, ोकर, गुंतवणूकदार, कमचारी यां यासोबत या
बैठका चालाय या. आ ही या सा या मन लावून ऐकायचो. वया या तेरा ा वष शाळा
सोडलेला हा माणूस या सा या उ िशि त लोकांशी बोलायचा. यांना स ले ायचा,
यां या अडचणी जाणून यायचा. ही सारी माणसं यांचं हणणं ऐकत असत. यांनी
एखा ा गो ीला मा यता दली नाही, तर यां या पोटात गोळा यायचा.
ही
अशी होती जी कधीच जमावासोबत गेली नाही. ते वत: िवचार करायचे.
‘ येकजण असंच करतो, हणून आपणंही तसंच करायचं आहे,’ या श दांचा ते ितर कार
करत असत. ‘श य नाही,’ हे श दही यांनी दूर फे कू न दलेले होते. यां याकडू न एखादं
काम क न घे याची ही गु क लीच होती. यांना फ
हणायचं, ‘आ हाला नाही
वाटत, तु हाला हे जमेल...’
माईक आिण मी यां याजवळ बसून जेवढं िशकलो, या या एक दशांशही शाळा–
कॉलेजात िशकलो नाही. माईक या डॅडनं उ िश ण घेतलेलं न हतं; पण ते अथसा र
होते, हणूनच यश वीही होते. ‘बुि दमान माणसं यां यापे ा बुि दमान लोकांना

कामावर ठे वतात,’ असं ते नेहम
े ी सांगायचे. यां यापाशी तास तास बसून फ
यांचं
आिण यां या भोवती असले या बुि दमान लोकांचं बोलणं ऐक याचा आ हा दोघांना
फायदाच होत होता. यां याकडू न खूप िशकायला िमळत होतं.
यामुळेच एक
िनमाण होत होता. मी आिण माईक िश क िशकवत असले या
गो ी तशा या तशा वीका शकत न हतो. ते आ हाला सांगायचे, क तु ही जर उ म
गुण िमळवले नाहीत, तर तु हाला या जगात चांग या प तीनं राहाता येणार नाही. ते
तसं बोलले, क आम या भुवया उं च हाय या. आ हाला यांची घडी न मोड यास,
कायप तीत बदल न कर यास आिण सारे या सारे िनयम पाळ यास सांिगतलं जायचं.
हीच कायप ती उ पादनशीलता आिण सजनशीलता न करते, हेही आम या ल ात येत
होतं. ीमंत डॅड नेहमी सांगायचे, क शाळा या चांगले कमचारी िनमाण कर यासाठी
आहेत, उ ोजक िनमाण कर यासाठी नाहीत. यां या या सांग यामागचा अथ आता
आम या यानी येऊ लागला होता.
आ ही जे काही िशकलो आहोत, याचा वहारात उपयोग कसा करायचा? कं वा
पैसा आम यासाठी कसा काम करे ल, हे आ ही बाहेर िशकलो, ते शाळे त का िशकवलं जात
नाही, असा
आ हा दोघांनाही पडायचा. मग आ ही हेच
िश कांना िवचारायचो.
यावर सांगायचे, क पैसा तेवढा मह वाचा नाही. आ ही जर उ म िश ण घेतलं, ितथं
े ठरलो, तर पैसा मागोमाग चालत येईल.
आ हाला पैशाचं साम य जाणवत गेलं, याचं आकलन होत गेलं, तसतसं आम यात
आिण िश क व वगिम ांत अंतर पडत गेल.ं
मा या उ िशि त डॅडनंही मला इतके च गुण िमळायला हवेत, असा कधीच दबाव
आणला नाही. मला याब ल नेहमीच आ य वाटायचं. आता आम यात पैशांव न चचा
झडायला सु वात झाली होती. यावेळीही माझा याबाबतीतला पाया आई–वडील
दोघांपे ा न च भ म होता. मी यािवषयाची पु तकं वाचत होतो, टॅ स अकाउं टंट,
कॉपारे ट वक ल, बँकस, रअल इ टेट ोकस यां या चचा कान देऊन ऐकत होतो आिण
माझे डॅड िश कांशीच बोलत असत.
एके दवशी मा या डॅडनं मला सांिगतलं, क आपलं घर हीच यांची सवात मोठी
गुंतवणूक आहे. यावेळी मा आमची चचा फारशी सुखावह न हती. मा या दृ ीनं ती
मोठी गुंतवणूक का नाही, हेही मी यांना दाखवून दलं.
माझे ीमंत डॅड आिण गरीब डॅड यां या घरासंबंधी या दृ ीकोनातला फरक
समजावून घे यासाठी खालची आकृ ती पाहा. एक डॅड हणतात, क घर हणजे यांची
मोठी मालम ा आहे आिण दुस याला ते कज वाटतं.
ीमंत डॅड

गरीब डॅड

खाली दलेली आकृ ती मी मा या डॅडला पैशां या ओघाची दशा समजावून
दे यासाठी काढली होती. मी यांना हेही दाखवून दलं, क मालक चं घर अस यामुळे
यां या खचात वाढच झाली होती. मोठं घर हणजे मोठे खच. यामुळे पैशाचा ओघ
खचा या रका यातून बाहेर जात राहातो.

घर ही मालम ा नाही, या क पनेला मला आजही आ हान दलं जातं. मला हेही
माहीत आहे, क असं य लोकांचं ते एक व असतं. तीच यांची सवात मोठी गुंतवणूक
असते आिण काहीच नस यापे ा घर असणं चांगलं, हेही मला माहीत आहे. मी आता
तु हाला या लोकि य िस ांतासाठी एक पयाय देतो. मी आिण माझी प ी जर मोठं आिण
भपके बाज घर घेणार असू, तर आ हाला हे प पणे दसतं, क ती आमची मालम ा
नसेल. ते कज असेल; कारण यामुळे आम या िखशातून पैसे जाणार आहेत. तर माझं
हणणं असं:
छानसं घर ही भाविनक गो आहे, यामुळे मा या मु ावर एकमत होणार नाही,
हेही मला माहीत आहे. जे हा आपण पैशांिवषयी बोलत असतो, ते हा भावना ही आ थक
बुि दम ा कमी करते, हेही स य आहे. पैसा हा येक िनणय भाविनक करतो, हे मी
मा या वैय क अनुभवांव न सांगतो.
१. घरासंबंधी बोलायचं, तर ब सं य लोक घराचे पैसे फे ड यासाठी आयु यभर क
करत राहातात आिण मुळात जे घर यां या मालक चंच नसतं, याचे पैसे चुकवत
राहातात. दुस या श दात सांगायचं, तर ब सं य लोक दरवष नवं घर घेतात
आिण येकवेळी मागचं कज फे ड यासाठी तीस वषाचं नवं कज ओढवून घेतात.
२. गृहकजा या ाजाची र म जरी करातून वगळली जात असली, तरी उरलेला कर
आिण कजाचा ह ा भर यानंतर जी र म हाती पडते, यातूनच यांना इतर खच

भागवावे लागतात. हे च गृहकज फे ड यानंतरही सु च राहातं.
३. मालम ा कर असतो. मा या सासू–सास यां या घरावरील कर जे हा मिह याला
एक हजार डॉलस झाला, ते हा यांना ध ाच बसला. ही वाढ यां या
िनवृ ीनंतर झाली होती. यामुळे यां या बजेटवर खूप ताण पडला आिण यांना
घर बदल याची स वाटू लागली.
४. घरांची कं मत नेहमीच चढती राहाते असंही नाही. मा या काही िम ां या
अंगावर अजून दहा लाखांचं गृहकज आहे आिण यांनी आता ते घर िवकलं, तर
सात लाख डॉलसही येणार नाहीत, अशी प रि थती आहे.
५. कजफे ड करत असताना समोर आले या या संधी क या, यामुळे होणारा तोटा
सवात मोठा आहे. तुमचा पैसा घरातच अडकलेला असेल, तर तु हाला जा तीत
जा त काम करावं लागेल; कारण येणारा पैसा खचा या रका यातून वाहात
राहील.
हाच आहे म यमवग य कॅ श लोचा नमुना. एखा ा त ण जोड यानं यां या
मालम े या रका यात जा त पैसे टाकले, तर यांचं पुढचं आयु य समाधानात जाईल.
िवशेषत: यांची मुलं जे हा महािव ालयात जाऊ लागलेली असतील, ते हा यां या
मालम ेची कं मत आिण एकू णच मालम ाही वाढलेली असेल आिण नवे खच
भागिव यासाठी ती उपयु ठरे ल. ब याचदा घर हे गृहकजाचं आिण यामुळे वाढ या
खचाला कारण ठरतं.
थोड यात सांगायचं, तर मालक चं घर असणं हा िनणय खूपच महागडा आहे. तो
जर गुंतवणुक ऐवजी घेतला गेला असेल, तर याचा प रणाम तीन कारे होऊ शकतो :
१. वेळेचं नुकसान : या काळात इतर मालम ां या कमतीत वाढ झालेली असू
शकते.
२. जा ती या भांडवलाचं नुकसान : घराशी य संबंिधत असलेले वाढीव खच
कर याऐवजी तोच पैसा गुंतवणुक साठी वापरता आला असता.
३. िश णाचं नुकसान : घर, बचत आिण िनवृ ीनंतरचे फायदे हे मालम े या
रका यात दाखवले जातात; कारण जवळ पैसेच िश लक नस यामुळे गुंतवणूक
के ली जात नाही. यामुळे यांना गुंतवणुक चा अनुभवही िमळत नाही. आजचं जग
यांना ‘आधुिनक गुंतवणूकदार’ असं हणतं, ते ही मंडळी कधीच होऊ शकत
नाहीत. आधुिनक गुंतवणूकदार नेहमी चांग या गुंतवणुक त पैसा गुंतवतात.
यानंतर ते सुरि त खेळणा या लोकांना याच िवकतात.
तु ही घरच घेऊ नका, असंही मी हणत नाही. मी एवढंच सांगू पाहातो आहे, क
तु ही मालम ा आिण कज यातला फरक समजावून या. मला जे हा मोठं घर यायचं
असेल, ते हा मी आधी मालम ा िवकत घेईन, जी घरा या कमतीसाठी कं वा खचासाठी
कॅ श लो िनमाण करे ल.
मा या उ िशि त डॅडचं वैयि क आ थक टेटमट हे रॅ ट रे सम ये असले यांचं
जीवन चांग या कारे
करतं. यांचे खच यां या उत ाएवढेच असतात. यामुळे

यांना गुंतवणूक करता येत नाही. याचा प रणाम व प यांचं गृहकज आिण
े िडटकाडचं देणं यां या मालम ेपे ा जा त आहे. हे खाली दलेलं रे खािच हजार
श दांचा मजकू र सांगून जातं.
उ िशि त डॅडचं अथप क

याउलट, मा या ीमंत डॅडचं आ थक टेटमट गुंतवणुक ला वािहलेलं आिण कमीत
कमी कज असले या जीवनाचं ित बंबच आहे.
ीमंत डॅडचं अथप क

हे टेटमट पािह यानंतर ीमंत माणसं ही ीमंत कशी होतात, हे समजतं.
मालम ेचा रकाना खचासाठी आव यक अस यापे ा जा त पैशांची िन मती करतो. तेच
पैसे खचाची बाजू सांभाळतात. उरलेले पैसे मालम ेत पुनगुतवणूक कर यातच वापरले
जातात. यामुळे मालम ेचा रकाना वाढत राहातो. तो पु हा वाढीव उ प िनमाण करत
राहातो. या याच प रणाम व प ीमंत माणसं अिधक ीमंत होतात.
ीमंत अिधक ीमंत का होतात

म यमवग हा कायमच आ थक अडचणीत अस याचं दसतं. यांचं ाथिमक उ प
हे पगारातून येत असतं. पगार वाढला, क कर वाढतात. यातही पगार वाढला, क खच
वाढव याकडे यांचा कल असतो. हीच रॅ टरे स असते. उ प िमळवून देणा या मालम ेत
गुंतवणूक कर याऐवजी ते घरालाच आपली मालम ा समजतात.
म यम वग झगडतच का राहातो

तुमचं घर हीच तुमची मालम ा समजणं हा नमुना आिण पगारवाढ हणजे तु ही
जा त खच क शकता कं वा मोठं घर िवकत घेऊ शकता, हे त व ान या दोन गो ी
आज या कजात बुडाले या समाजाचं कारण आहेत. ही वाढीव खच कर याची कायप ती
कु टुंबांना मो ा कजात कं वा आ थक अिनि ततेत फे कते. ते नोकरीत पुढे जात असले,
यांना िनयिमतपणे पगारवाढ िमळत असली, तरी िच असंच असतं. हा सारा कार
अथिनर रतेमुळे घडतो.
म यमवग हा आ थक दृ ा कती डळमळीत पायावर उभा आहे, हे १९९०मध या
मंदीनं आिण यामुळे झाले या नोकरकपातीनं दाखवून दलं. आता कं पनी पे शन लॅनची
जागा ४०१–के घेणार आहे. सोशल िस यु रटी प पणे अडचणीत आली आहे. आता
याकडे िनवृ ीनंतरचं उदरिनवाहाचं साधन हणून पाहाता येत नाही. म यमवगात
घबराट पसरली आहे. यामुळेच ब याच जणांना आप या
ांची जाणीव होऊन यांनी
यु युअल फं डांम ये पैसे गुंतवायला सु वात के ली आहे, ही यात या यात चांगली गो .
शेअरबाजारात आपण जी तेजी पािहली, यामुळे गुंतवणुक त वाढ झालेली दसते.
म यमवग यां या मागणीला ितसाद हणूनच यु युअल फं स िनमाण के ले जात आहेत.
यु युअल फं स लोकि य आहेत; कारण ते सुरि ततेचं ितिनिध व करतात.
यु युअल फं ड िवकत घेणारे सामा यजन हे इतरवेळी कर आिण कजाचे ह े भर यासाठी,
मुलां या िश णासाठी बचत कर यासाठी आिण े िडट काडची परतफे ड कर यासाठी पैसे
िमळव यात
असतात. यांना गुंतवणुक चा अ यास कर यासाठी, ते िशक यासाठी
वेळ नसतो. यामुळे ते यु युअल फं ड मॅनेजरवरच िवसंबून राहातात. िशवाय यु युअल
फं स हे अनेक वेगवेग या कार या गुंतवणुक करत अस यामुळे, यांनाही

‘िविवधते’मुळे आपला पैसा सुरि त आहे, याचं समाधान लाभतं.
यु युअल फं ड दलाल आिण अथस लागारां या या ‘िविवधते’ या िशकवणुक शी
हा म यवग य गट सहमत असतो. यांचं एकच सांगणं असतं, सुरि त खेळा. जोखीम
टाळा.
खरी शोकांितका ही आहे, क ही सामा य म यमवग य माणसांसमोर जी जोखीम
असते, यामागे अथिनर रता हेच कारण आहे आिण यांना तेच समजत नाही. आ थक
प रि थती बेताची अस यामुळेच ते सुरि त खेळ याचा माग िनवडतात. यांचा ताळे बंद
कधीच समतोल नसतो. यां यावर कजाचा ड गर असतो आिण उ प िनमाण करणा या
मालम ाच नसतात. यां या उ प ाचा एकमेव ोत हणजे यां या पगाराचा चेक
असतो. उपजीिवके साठी ते यां या मालकावर कं वा कं पनीवर पूणपणे अवलंबून असतात.
यामुळे खरोखरची ‘आयु य घडवणारी’ संधी जे हा याच लोकांसमोर उभी राहते,
ते हा ते ितचा लाभ घेऊ शकत नाहीत. ते फार फार मेहनत घेत असतात. करा या
बोजाखाली यांची मान असते आिण यां यावर कजाचा ड गर असतो, यामुळे यांना
‘सेफ खेळणं’च भाग असतं.
या भागा या सु वातीलाच हट या माणे मालम ा आिण कज यां यातील फरक
माहीत असणं खूप मह वाचं आहे. तो फरक एकदा समजला, क उ प िनमाण करणा या
मालम ेची खरे दी कर यावर तु हाला ल क त करता येईल. हा ीमंती या
पाय यांकडे नेणारा चांगला माग आहे. हे असंच करत रािहलात, क तुम या मालम ेचा
रकाना मोठा होऊ लागेल. याचबरोबर कज आिण खच कमीत कमी ठे व याचा य
करा. तसं के लं, क मालम े या रका यात वाढ कर यासाठी पैसा उपल ध होईल.
लवकरच मालम ेचा पाया अिधक खोलवर जाईल आिण तु ही अिधक धो या या,
स ेबाजी या गुंतवणुक कडे वळू शकाल. या गुंतवणुक वरील मोबदला शंभर ट े आिण
यापे ा कतीतरी जा तही िमळू शकतो. पाच हजार डॉलसची गुंतवणूक दहा लाख
डॉलस कं वा यापे ा जा तही देऊ शकते. अशा गुंतवणुक ना आपला समाज खूपच
जोखमी या मानतो; पण तु ही जर आ थक अ यासाला सु वात के लीत, तर या सहजपणे
करता येतील. या गुंतवणुक जोखमी या नसतात, अथिनर रतेपासून आ थक
बुि दम ेचा अभाव अस याने या
अित जोखमी या बनतात.
समाज जे करतो, तेच तु हीही करत रािहलात, तर तु हाला खालील िच पाहायला
िमळे ल :

तु ही जर कमचारी आिण घरमालकही असाल, तर
१. तु ही दुस या कोणासाठीतरी काम करत असता. पगारा या चेकसाठी काम
करणारे सारे जण मालक कं वा भागधारकांनाच ीमंत करतात. तुमचे य
आिण यश हे मालकाचं यश कं वा या या सुखद िनवृ ीसाठी मदत करतं.
२. तु ही सरकारसाठी काम करता. तर तुम या उ प ातला आपला िह सा सरकार
तु हाला दस याआधीच काढू न घेतं. खूप काम क न तु ही फ सरकारला देत
असले या करांची र म वाढवता. ब सं य माणसं जानेवारी ते मे पयत फ
सरकारसाठीच काम करतात.
३. तु ही बँकेसाठी काम करता. करांनंतरचा तुमचा सवात मोठा खच असतो गृहकज
आिण े िडट काड.
याम ये अडचण एवढीच आहे, क खूप काम के यानंतरही या ित ही पात यांम ये
दे याची र म िततक च वाढलेली असते. तु ही के लेले प र म तुम या आिण तुम या
कु टुंबा याच उपयोगी कसे पडतील, हे िशकायला हवं.
वत: या वसायावर ल क त कर याचा िनणय घेता, ते हा तु ही ल य कसं
िनधा रत करता? ब सं य ावसाियकांना वसाय सांभाळू न मालम ा घे यासाठी
यां या पगारावरच अवलंबून राहावं लागतं.
तुमची मालम ा वाढत जाते, तसं तुम या यशाचं माण मोजलं जातं. एखा ा
ला आपण ीमंत आहोत, हे कसं समजतं, तर या याकडे संप ी आहे. मला कज
आिण मालम ेची ा या माहीत आहे. तशी मला संप ीची ा याही माहीत आहे.

खरं तर मी ती बकिम टर फु लर यां याकडू न उसनी घेतलेली आहे. यांना काहीजण
ढ गी, तर काहीजण अलौ कक बुि दम ेचा माणूस मानतात. ब याच वषापूव सगळे
आ कटे ट यां या भोवती घुटमळत होते; कारण १९६१ म ये यांनी िजओडेिझक डोम
नावा या एका गो ीचं पेटंट घेतलं होतं. तो अज भरताना यांनी संप ी या रका यात
काहीतरी वेगळं च िलिहलं होतं. यामुळे सु वातीला खूप ग धळ झाला होता. ते ब याचदा
वाच यानंतर यामागील अथ समजू लागला. संप ी हणजे एखा ा
ची िजवंत
राहा याची मता कं वा वेग या श दांत सांगायचं, तर मी आज काम थांबवलं, तर कती
दवस तग ध शके न, याची मता.
िन वळ मू य हणजे काय? तर तुमची मालम ा आिण कज यांमधील फरक.
अनेकदा हा
सापे ही असू शकतो. हणजे महाग ा आिण िन पयोगी गो ीसु ा
एखा ाला जा त मू यवान वाटू शकतात. या ा येपे ाही वेगळी एक ा या आहे. ती
अिधक िबनचूक मोजू शकते. आ थकदृ ा वतं हो या या हेतूनं मी जे हा काम
करायला सु वात के ली, या दवशीपासून आज या दवशीपयत मी कु ठवर पोहोचलो
आहे, हेही याच ा ये या सहा यानं मोजता येत.ं
िन वळ मू यात पैसा उ प न करणा या मालम ेचाही अंतभाव के लेला असतो.
हणजे अशी एखादी गो , जी तु ही िवकत घेतलेली असते आिण ती गॅरेजम ये पडू न
असते. तुमचा पैसा कती पैसा िनमाण करतो, याची आिण तुम या तग ध न राहा याची
मोजणी संप ी करते.
मालम े या रका यातील कॅ श लोची खचा या रका याशी तुलना कर यासाठी
संप ी हे साधन आहे.
आपण एक उदाहरण पा या. मा या मालम े या रका यातून १००० डॉलस एवढा
कॅ श लो आहे आिण माझा मिह याचा खच २००० डॉलस आहे, तर माझी संप ी कती?
आपण फु लर या ा येकडे वळू या. यां या ा येनुसार या प रि थतीत मी
कती दवस िजवंत रा शके न? आपण ३० दवसांचा मिहना गृिहत धरला तर मा या
कॅ श लोनुसार मा याकडे १५ दवस पुरेल एवढा पैसा आहे.
मा या मालम ेमधून जे हा मी २००० डॉलस िमळवेन, ते हा मी धनवान असेन.
मी अजूनही ीमंत नाही; पण धनवान आहे. आता माझे मिह याचे खच मालम ेतून
िनमाण होणा या कॅ श लोमधून भागतात. आता मला जर खच वाढवायचे असतील, तर
मला मालम ेतून िमळणारं उ प वाढवायला हवं. इथं हे ल ात यायला हवं, क मी
आता पगारावर अवलंबून नाही. मी माझा मालम ेचा रकाना वाढव यात यश वी झालो
आहे. मी यावरच ल क ीत के लं होतं, यामुळेच मी आता आ थक दृ ा वतं आहे.
ल ात या, मी माझी नोकरी आज सोडली, तर मालम ेतून येणा या उ प ावर माझा
खच भागू शकतो.
आता मालम ेतून आिधक पैसा िमळवणं आिण याची पुनगुतवणूक करणं, हेच
मा यापुढचं येय आहे. या रका यात जेवढा अिधक पैसा येईल, तेवढा तो अिधक मोठा
होईल. तोपयत माझे खच मालम ेतून येणा या पैशांपे ा कमी रािहले, तर मी ीमंत
होईल. हे उ प मी शारी रक मां ित र इतर ोतांतून िमळवलेलं असेल.

मी सतत पुनगुतवणूक करत अस यामुळे स या ीमंत हो या या मागावर आहे.
ीमंतीची खरी ा या ही बघणा या या दृ ीकोनावर अवलंबून अस यामुळे तु ही खूपच
ीमंत होऊ शकत नाही.
या गो ी ल ात ठे वा :
ीमंत मालम ा िवकत घेतात
गरीबांना फ खच असतात
म यमवग य जे कज घेतात, तीच यांना मालम ा वाटते
मग, मी मा या वसायाकडे कशा कारे ल देऊ? यावरचं उ र हवंय, चला,
मॅकडोना डचे सं थापक काय हणतात ते पा ...

धडा ितसरा

तुमचा उ ोग ओळखा

करण ४
धडा ितसरा :

तुमचा उ ोग ओळखा
या युिन ह सटी अॉफ टे सासम ये एकदा एक
ा यान आयोिजत
अॉ िकरटनमध
यात आलं होतं. ते वष होतं १९७४. िव ाथ होते एमबीएचे आिण ा याते
होते मॅकडोन डचे सं थापक रे कोक. माझा जवळचा िम कथ क नंगहॅम हादेखील
ते हा ितथंच िशकत होता. हा यानंच सांिगतलेला क सा.
रे यांचं भाषण अगदी जोरदार आिण फू त दायक होतं. यांचं ा यान संपलं.
िव ाथ यां या नेहमी या ठकाणी जायला िनघाले. जाता जाता यांनी िबअर
घे यासाठी आम यासोबत याल का, असं रे यांना िवचारलं. यांहीही ते आमं ण आनंदानं
वीकारलं.
सग यांनी आपापले लास हाती घेतले. िचअस कर यासाठी उं चावले. यानंतर रे
यांनी जमले या सग यांना एक
िवचारला, ‘माझा उ ोग कोणता?’
ऐकू न सारे जण हसले. यांना वाटलं, क ते आपली चे ा करत आहेत.
उ र न आ यानं यांनी पु हा एकदा तोच
िवचारला.
मग एक िव ाथ हणाला, ‘सर, जगातील कोणताही माणूस सांगेल, क तु ही
हॅ बगर या उ ोगात आहात.’
रे हसले आिण हणाले, ‘तु ही हेच उ र ाल, असं वाटलं होतं मला.’
मग ते काही ण थांबले आिण बोलू लागले, ‘ िम –मैि ण नो, मी हॅ बगर या
उ ोगात नाही. माझा उ ोग रअल इ टेटचा आहे.’
क थ सांगत होता, एवढं सांगून ते थांबले नाहीत. यांनी यांचा दृ ीकोन आ हाला
सिव तर समजावून सांिगतला. हॅ बगरचा वसाय करणं, यात म े दारी िनमाण करणं
वगैरे वगैरे हा यांचा मूळ वसाय होता; पण याहीपे ा बारकाईनं ते यां या येक
ँ चायझीचं ठकाण पाहात होते. उ म जागी असलेली ँ चायझी हणजे अध यश, हे
यांना माहीत होतं. जी
मॅक–डीची ँ चायझी घेते, ती या कं पनीला ितथं जागा
घे यासाठी पैसे देत तरी असते कं वा यां यासाठी ती जागा खरे दी करत असते.
आज मॅकडोन ड हे रअल इ टेटचा िवचार करता, जगात पिह या मांकावर
आहेत. रोमन कॅ थॉिलक चचपे ाही यां याकडे जा त इमारती आहेत. मु य हणजे या
सा या मो या या जागेवर आहेत. अमे रकाच काय; पण जगभरात कु ठे ही पाहा,
मॅकडोन ड या ँ चायझी या या शहरात या मह वा या चौकांम ये, कोप यांवर;
थोड यात मो या याच जागेवर आहेत.
क थ हणाला, ‘हा मा या आयु यातला सग यात मह वाचा धडा होता.’ आज तो

गा

ा धु या या वसायात आहे आिण अथातच, याचा उ ोग रअल इ टेटचाच आहे.
माग या करणात आपण िविवध आकृ यां या साहा यानं हे समजावून घेतलं, क
माणसं वत:पे ा इतरांसाठीच जा त काम करतात. ते सव थम कं पनीसाठी, नंतर
सरकारसाठी आिण शेवटी कज देणा या बँकेसाठी काम करतात. कामाचा काळ संपला, क
यां या हातात काहीच उरत नाही.
मी त ण असताना मॅकडोन ड न हतं. ते हाही ीमंत डॅड माईक आिण मला रे यांनी
सांिगतलेलाच धडा िशकवत होते. ीमंत हो याचं रह य मांक तीन हेच तर आहे.
ते रह य आहे, तुमचा वसाय ओळखा.
माणसं आयु यभर इतरांसाठी काम करत राहातात. आ थक
ांचाच हा प रणाम
आहे. िच हजार श दांचं काम करतंच. खाली दलेला उ प ाचं टेटमट आिण
बॅल सशीटचा आराखडा रे यांचा स लाच समजावून सांगतो.

आपली स याची िश ण प ती ही त णां या कौश यांत वाढ क न यांना नोक या
िमळा ात यावरच ल क त करते. यामुळे यांचं आयु य पगाराभोवती आिण पूव
सांिगत या माणे उ प ा या रका याभोवतीच फरत राहातं. आप या ाथिमक
कौश यांत वाढ झा यानंतर ही मुलं ावसाियक कौश य वाढिव यासाठी उ दजा या
महािव ालयांत जातात. ते इं िजनीअर, शा
, पोलीस अिधकारी, कलावंत, लेखक
इ यादी बनतात. ही ावसाियक कौश यं आ मसात के ली, क यांचा कमचारी वगात
वेश कर याचा आिण पैशासाठी काम कर याचा माग खुला होतो.

तुमचा वसाय ( ोफे शन) आिण उ ोग (िबिझनेस) याम ये खूप मोठा फरक आहे.
मी लोकांना िवचारतो, तुमचा वसाय कोणता? यावर उ र येत,ं ‘ओह... मी बँकर
आहे.’ मग मी यांना िवचारतो, ‘ हणजे तु ही बँकेचे मालक आहात?’ ते नेहमीचंच उ र
देतात, ‘नाही, मी बँकेत काम करतो.’
याचाच अथ यां या मनात यांचा वसाय आिण उ ोग यािवषयी ग धळ असतो.
ते वसायानं बँकर असतील, तरी यांना वत: या उ ोगाची आव यकता आहे. रे यांचा
वसाय आिण उ ोग याबाबतचा दृ ीकोन अगदी प होता. ते िव े ते होते. एके काळी
ते िम कशेकसाठी िम सर िवकत होते, आज हॅ बगर आिण या या ँ चायझी िवकत
आहेत. हा यांचा वसाय आहे. यांचा उ ोग उ प देणा या रअल इ टेट िनमाण
कर याचा आहे.
आप या शालेय िश णाम ये एक अडचण आहे. ितथं आपण या गो ीचं िश ण
घेतो, तोच आपला उ ोग होतो. पाहा ना, हॉटेल मॅनेजमट के लं, तर हॉटेलम ये नोकरी
करता, काय ाचा अ यास के ला, तर व कली करता, अॉटो मेकॅिनकचा अ यास के लात,
तर अॉटो मेकॅिनक होता. हे करता करता आपण उ ोग करणं िवस न जातो. आपण
ावसाियक होतो आिण दुस या या उ ोगासाठी काम करतो. आयु यभर ितस याच
माणसासाठी काम क न याला ीमंत करत राहातो.
आ थक दृ ा सुरि त हो यासाठी वत: या उ ोगाकडे ल
ायला हवं. या
उ ोगातूनच मालम ेची िन मती होते. हीच मालम ा उ प िनमाण करते आिण
पगारावरचं अवलंिब व कमी करते. पु हा एकदा िनयम मांक एककडे वळा. मालम ा
आिण कज यातला फरक समजावून या. मालम ा खरे दी करा. ीमंत माणसं यां या
मालम े या रका यावर जा त ल देतात, तर सामा य माणसं उ प ा या रका यावर.
यामुळेच तर ‘मला पगारवाढ हवी,’ ‘मला बढती िमळाली तर...’, ‘मी आता िवशेष
िश ण घेणार आहे. ते घेतलं, क माझा पगार वाढेल,’ ‘मी जा त वेळ काम करणार
आहे,’ ‘कदािचत मी दुसरी नोकरी शोधेन,’ ‘मी दोन आठव ातच ही नोकरी सोडतो
आहे,’ ‘मला जा त पगार देणारी नोकरी िमळाली आहे,’ अशी वा यं वारं वार कानी
पडतात.
काही वतुळांत या क पनाच यो य आिण उ म आहेत. तरीदेखील रे यां या माणे
तु ही तुम या उ ोगावर ल देत नाही. फ तुम या उ प ा या रका याकडे पाहात
राहाता. याऐवजी अिधक उ प देणा या मालम े या रका यावर ल क त के लं तर?
अिधक असलेला पैसा मालम े या खरे दीसाठी वापरला तर?
ब सं य गरीब आिण म यमवग य माणसं पैशां या बाबतीत पुराणमतवादी
असतात. ‘मी जोखीम घेऊ शकत नाही. तेवढी माझी ताकद नाही.’ हे यांचे आवडते
िस ांत. याचं कारण एकच, यांचा आ थक पाया क ा असतो कं वा नसतोही! यामुळेच
तर ते नोकरीला ल बकळत राहातात. कायम सुरि त खेळतात.
जे हा नोकरकपात सु झाली, ते हा ब सं य कामगारां या ल ात आलं, क ते
िजला सवात मोठी मालम ा हणत होते, ती यांना अ रश: खाऊन टाकत होती. घर
नावा या मालम ेसाठी यांना पैसे मोजावे लागत होते. गाडी यांचे ाण घेत होती.

नोकरकपातीनंतर या गाडीची कं मत गो फ या काठीएवढी, हणजे हजार डॉलरही
न हती. नोकरी गे यानंतरही अवलंबून राहावं, च रताथ चालावा, असं काहीच
यां याकडे न हतं. ते या कोण या गो ना मालम ा समजत होते, या कशाचाही यांना
आ थक आणीबाणी या वेळी तग ध न राहा यासाठी उपयोग झाला नाही.
आप यापैक ब तेकांनी बँकेम ये गृह कं वा वाहन कजाचा अज भरला आहे. या
अजात िन वळ मू य नावाचा एक रकाना असतो. तो अव य पाहावा. तो पाहावा; बँ कं ग
आिण अकाउं टंग प दतीम ये मालम ा हणून काय काय मोजायला परवानगी दली
आहे, ते मोठं रं जक आहे.
एकदा मला कज यायचं होतं. यासाठी माझी आ थक प रि थती बँकेला हवी तशी
उ म दसायला हवी होती. तशी काही प रि थती न हती, हणून मग मी मा याकड या
गो फ या का ा, कलाकृ त चा सं ह, पु तकं , ि ट रओ, टी ही, अरमानी सू स, घ ाळं ,
बूट आिण इतर वैयि क गो ी मालम े या रका यात भर या आिण याची कं मत
वाढवली.
तरीदेखील माझा अज फे टाळला गेला; कारण माझी रअल इ टेटमधली गुंतवणूक
खूपच होती आिण या गुंतवणुक तून मला एवढा परतावा िमळतो, हे यांना पटत न हतं.
मी नॉमल माणसांसारखी पगार देणारी नोकरी का करत नाही एवढंच यांना हवं होतं.
यांनी मला अरमानी सू स, गो फ या का ांिवषयी चकार श दानं िवचारलं नाही.
जे हा तु ही लोकमा य असले या आदशा या चौकटीत बसत नाही, ते हा आयु य खूपच
अवघड असतं.
मला कधीतरी कोणीतरी सांगतं, क माझं कं वा मा या गुंतवणुक चं िन वळ मू य
आज एक लाख डॉलस आहे कं वा दहा लाख डॉलस आहे, यावेळी मी दचकतो. यामागे
एक कारण आहे. िन वळ मू य हे कधीच तंतोतंत असत नाही; कारण जे हा तु ही
मालम ा िवकायला िनघता, ते हा िमळणा या फाय ावरही तु हाला कर ावा लागतो.
िमळकत कमी पडू लागते, ते हाही ब सं य माणसं वत:ला आ थक अडचण त
लोटतात. पैसा उभा कर यासाठी ते आपली मालम ा िवकतात. यावेळी यां या
वैयि क मालम ा बॅल सशीटम ये दाखवले या कमतीपे ा कतीतरी कमी कमतीवर
िवक या जातात. याही प रि थतीत फायदा झाला, तर यावर कर आकारला जातो. या
फाय ातला आपला िह सा सरकार वसूल करतं. हे असं झालं, क कजा या िवळ यातून
सुट यासाठी उभी रािहलेली र म कमीच पडते. हणूनच मी सांगतो, क िन वळ मू य
सांगताना हा सारा िवचार करा.
तु ही तुम या वसायावर ल क त करा; पण याचबरोबर उ ोगीही राहा. कज
कं वा इतर व तू िवकत घे याऐवजी रअल खरोखर या मालम ेत पैसे गुंतवा. इतर व तू
तु ही या णी घरी आणता, याच णी यांची कं मत शू य झालेली असते. तु ही
नवीकोरी गाडी घेतली आिण ती र यावर आणली, क ितची कं मत २५ ट यांनी कमी
झालेली असते. तुमचे बँकर ितला मालम ा मानत असले, तरी ती तुमची खरी मालम ा
नाही. टटॅिनयम ाय हर या मा या गो फ लबची कं मत ४०० डॉलस होती, तो मी
या णी वापरला, या णी याची कं मत १५० डॉलस झाली.

यामुळे जे ौढ आहेत, यांनी आपले खच आिण कज कमीत कमी ठे वावेत आिण
भरभ म मालम ेचा पाया तयार करावा. जी मुलं अजून घराबाहेर पडलेली नाहीत,
वत: या पायावर उभी नाहीत, यांना यां या पालकांनी मालम ा आिण कजातला
फरक समजावून सांगणं मह वाचं आहे. घर सोड यापूव , ल हो याआधी, घर
घे याआधी, मुलं हो याआधी, अवघड आ थक प रि थतीत अडक यापूव आिण मह वाचं
हणजे सा या गो ी े िडट काडवर खरे दी कर यापूव च यांना यां या मालम ेचा
रकाना तयार करायला सांगा. काम कर याची सारी वष कजा याच िवळ यात अडकू न
पडलेली अनेक दांप य आप याला आजूबाजूला पाहायला िमळतील.
सवात धाकटं मूल घराबाहेर पड यानंतर अनेकां या ल ात येत,ं क यांनी
िनवृ ीसाठी पुरेशी तयारीच के लेली नाही. मग ते थोडेतरी पैसे बाजूला ठे व याची धडपड
सु करतात. याचवेळी यांचे वत:चे आईवडील आजारी पडतात आिण यांना ही नवी
जबाबदारी पेलावी लागते.
‘मग आ ही आिण आम या मुलांनी कोणती मालम ा जमा करावी’, असाही
मला िवचारला जातो. मा या जगात खरी मालम ा वेगवेग या कारांत मोडते :
१. आप या य उपि थतीची गरज नाही, असा कोणताही वसाय. जो आप या
मालक चा असतो आिण इतरां या साहा यानं सु ठे वता येतो. आप याला ितथं
काम करावं लागलं, तर तो वसाय राहात नाही. ती नोकरी होते.
२. टॉकस्, शेअस
३. बाँडस्
४. यु युअल फं डस्
५. उ प िनमाण करणा या थावर मालम ा
६. नोटस् ( ॉिमसरी नोटस्, ं ा)
७. बौि क संपदा (लेखन, पेटंट यावरील रॉय टी)
८. आिण असं काहीही, याला कं मत आहे. जे उ प िनमाण करतं कं वा याची
कं मत वाढते आिण यासाठी बाजारपेठ उपल ध आहे.
मी त ण असताना सुिशि त डॅडनं मला सुरि त नोकरी शोध यासाठी ो साहन
दलं. दुस या बाजूला ीमंत डॅडनं मला आवडती मालम ा िवकत घे यासाठी ो साहन
दलं. ‘तु हाला या गो ी आवडत असतील, तर तु ही यांची काळजी याल,’ असं यांचं
हणणं होतं. मला जिमनी आिण यावरील इमारती आवडतात, हणूनच मी रअल इ टेट
गोळा करतो. मी यां याकडे दवसभर बघत बसू शकतो. यातही जर अडचण िनमाण
झाली, तर ती इतक काही अवघड कं वा वाईट नसते, क यामुळे मी माझी आवड
बदलावी. यांना थावर मालम ेचा ितटकारा वाटतो, यांनी या खरे दी क नयेत.
मला छो ा कं प यांच,े िवशेषत: या नुक याच सु झा या आहेत, अशा कं प यांचे
शेअस यायला आवडतात; कारण मी नवा उ ोग सु करणारा आहे. मी कॉपारे ट

कधीच न हतो. मी मा या सु वाती या दवसाम ये टँडड अॉइल अॉफ कॅ िलफो नया,
यूएस म रन कॉपस आिण झेरॉ स अशा मो ा कं प यांत काम के लं आहे. या कं प यांतला
माझा काळ आनंदात गेला. ितथं मा या खूप चांग या आठवणी आहेत; पण कु ठे तरी
खोलवर मला याची जाणीव आहे, क मी काही कॉपारे ट
नाही. मला कं पनी सु
करायला आवडते, ती चालवायला नाही. हणून मी छो ा कं प यांचेच शेअस घेतो.
काहीवेळा मीच एखादी कं पनी सु करतो. ती पि लक िलिमटेड करतो. नवीन शेअस या
इ यूम येच संप ी िमळते आिण हा खेळ मला आवडतो. ब तेक लोकांना न ा कं प यांची
भीती वाटते. यांना या जोखमी या वाटतात. तशा या असतातही; पण तु हाला जर ती
गुंतवणूक आवडत असेल, यािवषयीची पूण मािहती आिण ान असेल, तर जोखीम
न च कमी होते. छो ा कं प यांबाबत माझे गुंतवणुक चे काही डावपेच, आडाखे आहेत.
मी साधारण वषभरातच यातून बाहेर पडतो. माझे रअल इ टेट या गुंतवणुक मधले
डावपेचही ठरलेले आहेत. मी छो ा गुंतवणुक नी सु वात करतो आिण खरे दीिव करत
करत अिधकािधक मो ा मालम ा िमळवत राहतो.
यामुळे न यावरील कर उशीरा भरता येतो. कं मत वाढेपयत मी हे चालू ठे वतो. मी
एखादी रअल इ टेट साधारण सात वषापयत ठे वतो.
मी अनेक वष मरीन कॉपस आिण झेरॉ स या कं प यांत होतो, तरीदेखील ीमंत
डॅडनं जे सांिगतलं होतं, तेच के लं. माझी दवसभराची नोकरी सु असली, तरी माझं
उ ोगावर ल होतं. मी मा या मालम ेचा रकाना वाढवत होतो. मी रअल इ टेट आिण
शेअसम ये स य होतो. ीमंत डॅड नेहमीच आ थक सा रतेवर जोर देत असत.
यानुसार मीही सा र झालो. आता मी अकाउं टंग आिण कॅ श मॅनेजमटम ये िजतका
चांगला आहे, िततकाच गुंतवणुक चं पृथ:करण कर यात, माझी कं पनी सु कर यात
आिण ती वाढिव यातही आहे.
हे असलं, तरी मी एखादी कं पनी सु कर यासाठी कोणालाही उ ेजन देत नाही.
यांना ते मनापासून वाटत असेल, ती यांची ती इ छा असेल, तर गो वेगळी. एखादी
कं पनी सु क न चालिव यात या सा या गो ी, क माहीत अस यामुळेच मी हा स ला
कोणाला देत नाही. एखा ाला कोणताच कामधंदा िमळत नसेल, आिण याची कं पनी सु
कर याचीच इ छा असेल, तर मी होकार देतो. कं पनी सु के यानंतर यश िमळ याची
खा ी नसतो. दहापैक नऊ कं प या पाच वषात बंद पडतात. यानंतरसु दा यात या
दहात या नऊ कं प या यथावकाश बंदच पडतात. यामुळेच मी असा स ला देतो, क
दवसा नोकरी सांभाळा आिण सं याकाळी उ ोग.
मी जे हा उ ोगाकडे ल
ा असं सांगतो, ते हा याचा अथ असतो, क मालम ेचा
रकाना सांभाळा. तो मजबूत ठे वा. जे हा या रका यात एक डॉलर जाईल, ते हा तो बाहेर
पडू देऊ नका. तो या रका यात गेला, क तो तुमचा कमचारी झाला, असा िवचार करा.
पैशांबाबत सवात चांगली गो ही, क तो चोवीस तास काम करतो. िप ान िप ा काम
करत राहातो. दवसा नोकरी सु ठे वा. क ाळू कमचारीही हा; पण मालम ेचा रकाना
भरणं कधीच सोडू नका.
जे हा तुमचा कॅ श लो वाढतो, ते हा तु ही चैनी या व तू खरे दी क शकता.

यातही ीमंत आिण गरीब व म यमवग यांम ये एक मह वाचा फरक आहे, तो हणजे
म यमवग य आिण गरीब चैनी या गो ी आधी खरे दी करतात, तर ीमंत शेवटी! पैसा
आला, क गरीब आिण म यमवग यांना ीमंत दस याची घाई होते. यामुळे ते मोठं घर,
नवी गाडी, दागदािगने, बोट अशा गो ी ाधा यानं खरे दी करतात. यामुळे ते ीमंत
दसतात; पण य ात कजा या ड गराखाली दबलेले असतात. गभ ीमंत कं वा बराच
काळ ीमंत असणारे लोक आधी आप या मालम ेचा रकाना भ म करतात. या
मालम ेपासून उ प सु झालं, क यानंतर ते चैनी या गो ी खरे दी करतात. गरीब
आिण म यमवग य मा वत: या घामा या पैशांतून, मुलां या बचतीतून चैनी या व तू
खरे दी करत राहातात.
ख या मालम ेत गुंतवणूक आिण या या वाढीतून िमळणारा परतावा, हीच खरी
चैनीची गो आहे. मा या प ीला जे हा आम या अपाटमटमधून जा त पैसे िमळाले,
ते हा ितनं ित यासाठी म सडीज घेतली. यासाठी ितला कोणतंही जादा काम करावं
लागलं न हतं, क जोखीम उचलावी लागली न हती. फ ितला यासाठी चार वष वाट
पाहावी लागली होती. रअल इ टेटमधील गुंतवणूक वाढू न शेवटी गाडीची कं मत
दे याइतका कॅ श लो िनमाण होईपयत ही चार वष गेली. म सडीज हा ित यासाठी
खराखुरा मोबदला होता; कारण मालम ेचा रकाना कसा वाढवायचा, हे ितनं िस के लं
होतं. दुस या एखा ा छानशा गाडीपे ा ही गाडी ित यासाठी खूपकाही आहे. याचाच
दुसरा अथ असा, क ितनं ही गाडी घे यासाठी आप या आ थक बुि दम ेचा उपयोग
के ला.
ब तेक लोक भावने या भरात गाडी कं वा एखादी चैनीची व तू उधारीवर घेतात.
यांना कं टाळा येतो हणून ते एखादं खेळणंच असतं. खरं तर अशा उधारीवर घेतले या
व तूमुळे चीड यायला हवी; कारण यामुळे या
वरचं कजच वाढत असतं.
तु ही वेळ देऊन, गुंतवणूक क न वत:चा वसाय वाढवला असेल, तर तु हाला
आता जादूचा पश हवा आहे. ीमंतांचे हे सवात मोठं रह य आहे, जे यांना इतरांपासून
वेगळं ठे वतं. ते अितशय मेहनतीनं आिण वेळ देऊन उ या के ले या वसायासाठीचं
ब ीसच हणावं लागेल.

धडा चौथा

करांचा इितहास आिण कॉपारे श सचं साम य

करण ५
धडा चौथा :

क रांचा इितहास आिण कॉपारे श सचं
साम य
ड आिण याचे आनंदी दो त यां या गो ी सांिगत या हो या.
म लाआमशाळेया मिशये कांरॉिबन
ना ती एक िव मयकारक आिण अ भुतर य नायकाची ◌ाची, के िवन
कोसनरसारखी कथा वाटायची. तो ीमंतांना लुटून ते पैसे गरीबांम ये वाटत असे. मा या
ीमंत डॅडना मा तो िहरो वाटायचा नाही. ते याला लु ा माणूस हणत असत.
रॉिबन ड कधीच गेला; पण याचे सहकारी अजूनही आप याम ये आहेत. ‘ ीमंत
अिधक पैसे का देत नाहीत?’ ‘ ीमंतांनी अिधक कर ावेत आिण याचा वापर
ग रबांसाठी करावा,’ असं अनेकांना वाटत असतं.
ीमंतांक डू न घेऊ न गरीबांना दे या या ही रॉिबन ड िथअरी गरीब आिण
म यमवग यां याच मुळावर आली आहे. यामुळे यांनाच खूप ास झालाय. या
का पिनक येयामुळे म यमवग यांवरच खूप कर लादले जातात. हेच वा तव आहे. ीमंत
तेव ा माणात कर भरत नाहीत. म यमवग य, यातही उ म यमवग य मो ा
माणात कर भरतात.
हे कसं घडतं, हे जाणून घे यासाठी आप याला इितहासात डोकावावं लागेल.
यासाठी आप याला करांचा इितहास शोधावा लागेल. माझे उ िशि त डॅड िश णा या
इितहासातले त होते, तर ीमंत डॅड करां या!
यांनी मला आिण माईकला सांिगतलं होतं, क मुळात इं लंड आिण अमे रके त करच
न हते. अधूनमधून होणा या यु ांमुळे ता पुरते कर लावले जायचे. यावेळचे स ाट कं वा
अ य तशी घोषणा करत. काम झालं, क कर काढले जायचे. १७९९ ते १८२६ या
दर यान नेपोिलयन या िव
लढ यासाठी ि टनम ये थमत: कर लाव यात आले.
अमे रके त १८६१ ते १८६५ या काळात यादवी यु ामुळे कर लागू झाले.
इं लंडम ये १८७४पासून आयकर लागू झाला. अमे रके त १९१३म ये १६वी
घटनादु ती क न आयकर लागू कर यात आला. एके काळी अमे रक स हे करां याच
िवरोधात होते. चहावर माणाबाहेर कर लाव यामुळेच बो टन टी पाट ची घटना घडली
होती. यामुळेच तर ांतीकारी यु ाची ठणगी पडली. इं लंड आिण अमे रके त
आयकराची क पना पूणपणे राबिव यासाठी प ास वष लागली.
सु वातीला हे कर फ
ीमंतांसाठी लागू कर यात आले होते. अथात, या
तारखांव न हे प होत नाही. हाच मु ा मी आिण माईकनं नीट समजावून यावा, असं

ीमंत डॅडना वाटायचं. करांची िन मती ही ीमंतांना िश ा हणून कर यात येत आहे,
असं गरीब आिण म यमवग यांना सांगून ही क पना लोकि य कर यात आली आिण
यामुळेच ब सं य लोकांनी ती वीकारली, हे यांनी समजावून सांिगतलं. याच क पनेतून
सवसामा यांनी या करा या बाजूनं मतदान के लं आिण तो घटनेनं कायदेशीर झाला.
याचा उ ेश जरी ीमंतांना िश ा देणं हा असला, तरी वा तवात यानं या या बाजूनं
यांनी मतदान के लं, या गरीब आिण म यमवग यांनाच गुंडाळू न टाकलं.
‘एकदा पैशांची चव चाख यानंतर सरकारचीही भूक वाढली,’ ीमंत डॅड सांगत
होते, तुझे डॅड आिण मी दोन टोकांना आहोत. ते सरकारी अिधकारी आहेत आिण मी
भांडवलदार. आ हाला पैसे िमळतात; पण आमचं यश िवरोधी गो वर मापलं जातं.
यांना खच कर यासाठी जो काही पैसा िमळतो, तो जा तीत जा त खच करणं, जा तीत
जा त लोकांना नोकरीवर घेणं, यातच यांचं यश आहे. असं के लं, क यांची सं था मोठी
होते आिण यां या दृ ीनं जेवढी सं था मोठी, तेवढाच ती चालवणारा यश वी.
सरकारम ये तु हाला तेवढा स मान िमळतो. दुस या बाजूला मा या सं थेत मी जेवढी
कमी माणसं कामाला घेतो, िततकाच माझा खच कमी होतो आिण माझे गुंतवणूकदार
मला तेवढा स मान देतात. यामुळेच मला सरकारी माणसं आवडत नाहीत. यांची सा यं
आिण उ ं उ ोजकांपे ा वेगळी असतात. सरकार जसजसं वाढत जातं, तसतसे याला
अिधकािधक डॉलस लागतात.’
मा या सुिशि त डॅडचा सरकारनं लोकांना मदत कर यावर िव ास होता. यांची
जॉन एफ. के नडी यां यावर
ा होती. यांना शांितसेना आवडायची. यांना शांितसेनेची
संक पना एवढी आवडली होती, क यांना जे हा मलेिशया, थायलंड आिण फिलिप स
इथं पाठव यात येणार होतं, ते हा यांना िश ण दे यासाठी यांनी खूप क घेतले होते.
ते कायम जा तीत जा त अनुदान आिण बजेटम ये वाढ क न घे या या मागे असत. तसं
के यानं यांना ते िजथं नोकरी करत होते, या िश ण खा यात आिण शांितसेनेम ये
जा तीत जा त लोकांना नोकरीवर घेता आलं असतं.
मी दहा वषाचा असेन ते हा. ीमंत डॅड हणायचे, क सरकारी नोकर हणजे
आळशी चोरांची टोळी आहे. याचवेळी माझे गरीब डॅड हणायचे, क ीमंत लोक हे
लोभी आिण लु े आहेत. यांना जा तीत जा त कर भरायला भाग पाडलं पािहजे.
मा यासाठी हे सारं च अवघड होतं ते हा. मी शहरात या सवात मो ा भांडवलदारासाठी
काम करायचो आिण सरकारचे मह वाचे अिधकारी असले या विडलांकडे परत यायचो.
कोणावर िव ास ठे वावा, हेच ते हा समजायचं नाही.
असो, आपण जे हा करांचा इितहास पाहातो, ते हा अनेक मनोरं जक गो ी समोर
येतात. मुळात ही कर णाली मंजूर झाली; कारण लोकांचा रॉिबन ड िस ांतावर िव ास
होता. पुढे मा सरकारचीच पैशांची भूक वाढली आिण यांना म यमवग यांनाही
करा या जा यात खेच याची गरज भासू लागली. मग ते आणखी खालीही उतरले.
दुस या बाजूला ीमंतांना यातही संधी दसली आिण ते िनयमांशी खेळू लागले. मी
आधीच हट या माणे ीमंतांना कॉपारे श सचं ान आधीपासूनच होतं. समु ावर जहाजं
फ लागली, ते हापासूनच ही प त वापर यात येत होती. येक जल वासाम ये

आपली जोखीम मया दत राहावी, यासाठीच ीमंत लोकांनी कॉपारे श सची िन मती
के ली. ते जल वासाला अथपुरवठा कर यासाठी कॉपारे शनम ये पैसे ठे वायचे. ही
कॉपारे श स मग खलाशां या िनयु या करत. एकदा सगळी कामं माग लागली, क ते
जहाज संप ी या शोधासाठी सफरीला िनघायचं. जर ते जहाज हरवलं कं वा बुडालं, तर
खलाशांचा जीव जायचा; पण गुंतवणुकदारांचा तोटा मया दत असायचा. कॉपारे शनम ये
गुंतवलेलाच पैसा बुडायचा. ही कॉपारे ट रचना तुम या इ कम टेटमट आिण ताळे बंदा या
बाहेर कशी राहाते, हे खालील आराख ाव न प होईल.
ीमंत लोक कसं खेळतात?

कॉपारे शन या कायदेशीर रचनां या साम याचं ान ीमंतांना असतं. यामुळे या
गो ीचा गरीब कं वा म यमवग यांपे ा यांनाच जा त फायदा होतो. मला एक
समाजवादी आिण दुसरे भांडवलदार डॅड िश ण देत अस यामुळे, ीमंत हायचं असेल,
आ थक घडी उ म बसवायची असेल, तर भांडवलशाहीचं त व ान जा त यो य आहे,
याची जाणीवही मला लवकर झाली. समाजवादी मंडळ ना आ थक बाब चं ान नसतं
आिण याची िश ा शेवटी ते वत:लाच देत असतात. ‘ ीमंतांकडू न या,’ हणणा यांना
काहीतरी फायदा होत असेलही; पण यावरही मात कर याचा माग ीमंतांनाच
सापडायचा. यामुळेच शेवटी म यमवग यांवरही कर लादले गेल.े हे घडलं कारण
ीमंतांना पैशां या साम याचं ान होतं हणूनच; आिण हा िवषय शाळे त िशकवलाच
जात नाही.
ीमंतांनी बुि जीव वर कशी मात के ली? एकदा ीमंतांकडू न या, हा कर मंजूर
झा यानंतर सरकारी खिजना भ न वा लागला. सु वातीला लोक आनंदी होते. आलेला

पैसा सरकारी कमचारी आिण पु हा ीमंतांकडेच वळला. सरकारी कमचा यांना तो
नोकरी या आिण पे शन या पानं िमळाला, तर ीमंतांना कं ाटा या पानं. या
पैशांतून गरीब आिण म यमवग यांसाठी जी काही कामं कर यात आली, याची कं ाटं
ीमंतांनाच िमळाली! सरकार हे पैशाचा खंदकच झालं होतं.
िनमाण झाला, तो या
पैशां या
व थापनातून. पैशां या वाह या राहा यातून. थोड यात सांगायचं, तर
सरकारी धोरणामुळे. तु ही जर सरकारी अिधकारी असाल, तर वत:जवळ जा तीचा
पैसा न ठे वणं, तुम याकडे येणारा पैसा पूण वापरणं बंधनकारक असतं. तु हाला पैसा
वाचवता येत नाही. तुम याकडचा िनधी जर पूणपणे वापरला गेला नाही, तर पुढ या
बजेटम ये तो तु हाला िमळतच नाही. तुम यावर अकाय मतेचा िश ा बसतो. दुस या
बाजूला ावसाियक जा तीत जा त पैसा वाचवतात आिण तीच यांची काय मता
समजली जाते.
सरकारी खचाचं वतुळ तयार झा यामुळे आिण याचा परीघ िव ता लाग यामुळे
पैशांची मागणी वाढली. ते िमळिव यासाठी यांनी कर धोरणा या बाजूनं मतदान के लं
होतं, या गरीब आिण म यमवग यांनाही करा या जा यात खेच यात आलं. अ सल
भांडवलदारांनी करां या जंजाळातून सुट यासाठी माग शोधला. यांनी कापारे श सना
िमळणा या संर णाचा आधार घेतला. ब सं य लोकांनी कापारे श सच थापन के लेली
नसतात. मुळात यांना हेच माहीत नसतं, क कॉपारे शन हणजे एखादी व तू कं वा गो
नाही. कॉपारे शन हणजे काही कागदप ं असलेली एक फाईल असते. या फाईलची
सरकार दरबारी न दणी के लेली असते आिण ती फाईल व कला या कपाटात पडू न असते.
कापारे शन हणजे काही एखादी मोठी इमारत नाही कं वा फॅ टरी नाही. कॉपारे शन हा
एक कायदेशीर द तऐवज असतो, जो आ मा नसलेली
तयार करत असते.
कॉपारे श समुळे ीमंतां या संप ीला पु हा एकदा संर ण िमळालं. आयकर कायदा
संपूणपणे लागू झा यानंतर तर कॉपारे श स भलतेच लोकि य झाले; कारण यां या
उ प ावरील कर हा ि गत उ प ावरील करापे ा कमी होता. िशवाय ठरािवक खच
हे कॉपारे शन या नावाखाली कर न भरताही करता येत होते.
आहे रे आिण नाही रे या दोन गटांमधील यु अनेक शतकं सु आहे. हे यु आहे
‘ ीमंतांकडू न या’ हणणारे आिण ीमंत यां याम ये. जे हा जे हा आिण िजथं िजथं असे
कायदे मंजूर के ले जातात, ितथं हे यु सु होतं आिण हा कार कायमच सु राहील.
अडचण हीच आहे, क यांना यािवषयी, पैशांिवषयी काहीही मािहती नसते कं वा कमी
मािहती असते, ते या यु ात बरं च काही गमावतात. ते रोज सकाळी उठतात, भरपूर काम
करतात आिण तेवढाच करही देतात. हेच खेळ ीमंत कशा कारे खेळतात हे समजलं, तर
तेही तसं क शकतील. तसं झालं, क ते आ थक वातं या या मागावर असतील. हणूनच
मी या या वेळी ‘शाळे त जा, िशका आिण सुरि त नोकरी शोधा,’ असा स ला ऐकतो,
ते हा दचकतो. एखा ा कमचा याकडे सुरि त नोकरी असू शकते; पण तो अथसा र
नसेल, तर याची या च ातून सुटका होणारच नाही.
सामा य अमे रक स आज कमान पाच ते सहा मिहने कर भर यासाठीच काम
करतात. मा या मते हा काळ खूपच मोठा आहे. तु ही िजतके जा त पैसे कमावता, िततके

जा त सरकारला देता. हणूनच तर ‘ ीमंतांकडू न या,’ या ठरावाला यांनी पा ठं बा
दला, तोच वग आज याचे प रणाम भोगताना दसतो आहे.
जे हा जे हा ीमंतांना िश ा कर याचा य होतो, ते हा ते हा ते ती गो चुपचाप
मा य करत नाहीत, यावर ित याही देतात. यां याकडे पैसा, यामुळे आलेली ताकद
आिण प रि थती बदल याची िजगर असते. ते आपखुशीनं कर भरतात, फ याचा बोजा
कमी कर याचा य करतात. ते शार व कलांना नोकरीवर ठे वतात. कायदा
बदल यासाठी कं वा यातून पळवाट काढू दे यासाठी राजकार यांना पटवतात.
यां याकडे असा बदल घडवून आण याची साधनं असतात.
अमे रके तील करांचा कायदा हा इतर मागानी कर वाचव याला परवानगी देतो.
यासाठीची िविवध साधनं सग यांसाठीच खुली आहेत. ती सामा य लोकांना फारशी
मािहती नसतात. ीमंत लोक कर कमी कर यासाठी माग शोधत अस यामुळे यांना ती
झटकन सापडतात. आपण १०३१–इं टनल रे हे यू कोडचंच उहादरण घेऊ. या अ वये
एखा ानं भांडवली फायदा घेऊन आपली रअल इ टेट िवकली आिण अिधक कमतीची
दुसरी रअल इ टेट घेतली, तर याला या कलमा ारे फाय ावर या करात सूट िमळते.
याचाच अथ तु ही जर इथं खेळतं भांडवल ठे वणार असाल, वहार सु च ठे वणार
असाल, तर तुम या फाय ावर कर ावा लागत नाही. ही करबचत कायदेशीररी या देऊ
के लेली आहे. जे लोक याचा फायदा घेत नाहीत, ते मालम ेचा रकाना वाढिव याची संधी
घालवत आहेत.
गरीब आिण म यमवग यांकडे याचा आधार घेता येईल, असं काहीच नसतं.
यामुळे ते एकाच जागी बसून राहातात आिण सरकारी सुया दंडात टोचून र दान क
देतात. खूप कर भरणा यांची सं या पा न कं वा सरकारला घाब न थोडीच करसवलत
िमळवणा यांना पा न मला नेहमीच ध ा बसतो. सरकारी टॅ स एजंट हा कती
घाबरवणारा असू शकतो, हे मलाही माहीत आहे. यामुळे उ ोगच बंद के लेले कं वा
सरकार या चुक मुळे उ व त झालेले माझेही कतीतरी िम आहेत. मला हे सारं
प पणे दसत होतं; पण जानेवारी ते मेपयत सरकारसाठी काम कर याची कं मत ही
घाबर या या कमतीपे ा कतीतरी पट नी जा त आहे. माझे गरीब डॅड या प रि थतीशी
कधीच झुंजले नाहीत. तसे ीमंत डॅडही झुंजले नाहीत; पण ते चलाखीनं खेळले. यांनी ते
सारं कॉपारे श स या मा यमातून साधलं.
मी ीमंत डॅडकडू न िशकलेला पिहला धडा आता तु हालाही आठवत असेल.
यावेळी मी नऊच वषाचा होतो. मला यांनी मा याशी बोल याचा िनणय घेईपयत बसून
राहावं लागायचं. मी अनेकदा यांची वाट पाहात यां या अॉ फसम ये बसून राहायचो. हे
ते हेतुपुर सर करत होते. यांची ताकद मा या ल ात यावी आिण एक दवस आपणही
अशी ताकद कमवावी, अशी ती इ छा मा या मनात िनमाण हावी, असं यांना
वाटायचं. मी यां याकडे अनेक वष िशकलो. अ यास के ला. ान हेच साम य आहे.
पैशांसोबत खूप साम य येत;ं पण ते सांभाळ यासाठी ानाचंच साम य लागतं, हे िवचार
यांनी मा याकडू न घोटू न घेतले. हे ान नसेल, तर तु ही फे कले जाता. माईकला आिण
मला ते नेहमी सांगत, क कमचा याला सग यात जा त छळणारा माणूस मालक कं वा

पयवे क नसतो, तर तो कर आकारणारा असतो. तु ही याला संधी दलीत, तर तो श य
िततका कर लावतो.
आमचा पिहला धडा होता, पैशांसाठी काम क नका. पैशाला तुम यासाठी काम
क
ा, तो याच साम यािवषयी होता. तु ही जर पैशांसाठी काम करत असाल, तर तु ही
हेच साम य मालकाला देता. तुमचा पैसा जर तुम यासाठी काम करत असेल, तर ते
साम य तुम या ता यात राहातं.
पैशांची ताकद आप यासाठी काम करते, हे आ हाला समज यावर यांना वाटायचं
क आता आ ही आ थक दृ ा चलाख हावं. अशा छळणा या लोकांपासून वत:चा
बचाव करायचा असेल, तर तु हाला काय ांची मािहती असणं आव यक आहे. ही णाली
कशी काम करते, याचीही पूण मािहती असायला हवी. तु ही जर या गो त अ ानी
असाल, तर तु हाला छळणं अगदी सोपं आहे. हे सारं कशािवषयी चाललंय, हे मािहती
असेल, तरच लढायची संधी िमळते. यामुळेच चलाख लोक टॅ स अकाउं टंट आिण
व कलांना भरपूर पैसे देतात. सरकार या ितजोरीत भरा ा लागणा या रकमेपे ा ते
खूपच कमी असतात. तु ही चलाख हा, हणजे छळ होणार नाही, हा मा यासाठीचा धडा
होता. याचा उपयोग यांनी आयु यभर के ला. यांना कायदा माहीत होता; कारण ते
काय ाला ध न राहाणारे आिण तो पाळणारे नाग रक होते. ‘तु ही बरोबर आहात, हे
तु हाला मािहती असलं, क तु ही लढा देऊ शकता. अगदी तो लढा रॉिबन ड आिण
या या आनंदी दो तां या िवरोधात असला तरीदेखील,’ ते सांगायचे.
मा या उ िशि त डॅडनं मला मो ा आिण ताकदवान कॉपारे श सम ये नोकरी
िमळव याचा य कर याला नेहमीच ो साहन दलं. ते मला कॉपारे शनची िशडी
चढ यासाठी आव यक असणारे गुण नेहमी समजावून सांगत; पण यांना हे माहीत न हतं,
क मी ितथं गेलो, क मालकाकडू न िमळणा या पगारा या चेकवरच पूणपणे अवलंबून
राहीन. तसं झालं, क मा यात आिण आपलं संपूण दूध काढू देणा या गायीत फरक काय
राहील?
मी जे हा गरीब डॅडचा स ला ीमंत डॅड या कानी घातला, ते हा ते हसून हणाले,
‘पण, िशडीचाच मालक का होत नाहीस?’
एखा ा त णाला वत: या कॉपारे शनचा मालक हो यास ते का सुचवत होते, ते
मा या ल ात आलं न हतं. ही क पना अश य ाय वाटत होती, तरीदेखील मी यानं
रळू नही गेलो होतो. क पनाश
या जोरावर मी ते दृ यही पा शकत होतो. अनेक
ौढ माणसं एका त णा या मालक या कं पनीत काम करतील, हे न च वेगळं होतं.
मु ा एवढाच, क यावेळी ीमंत डॅडनं असं सांिगतलं नसतं, तर मी मा या गरीब
डॅडचा स ला ऐकलादेखील असता. ीमंत डॅड अधूनमधून आठवण क न देत
अस यामुळेच वत: या मालक ची कॉपारे शन असावी, हे व जागं रािहलं. तीच क पना
मला वेग या मागावर घेऊन गेली. पंधरा कं वा सोळा वषाचा असतानाच मला आपण
उ िशि त डॅडनं दाखवले या मागाव न चालू शकणार नाही, याची जाणीव झाली. पुढे
कसं होईल कं वा मुळात हे कसं श य होईल, तेदख
े ील मला माहीत न हतं; पण माझे
बाक चे वगिम या मागाव न जाणार होते, ितकडे मी न च वळणार न हतो. याच

िनणयामुळे माझं आयु य बदलून गेल.ं
िवशी या म यावर असताना मला ीमंत डॅड या स याची वारं वार आठवण होऊ
लागली. यावेळी मी नुकताच म रन कॉपसमधून बाहेर पडलो होतो. मी खूप पैसा
िमळवत होतो; पण जे हा पगाराचा चेक पाहायचो, ते हा िनराश हायचो. मा या
पगारातून खूप वजावट होत होती. मी जेवढं जा त काम करायचो, तेवढी ती वजावटही
वाढायची. मी जसजसा यश वी होऊ लागलो, तसं मा या बढती आिण पगाराब ल
बोललं जाऊ लागलं. ते हा मी फु शा न जायचो; पण याचवेळी ीमंत डॅडचा स ला
कानी घुमायचा. ‘तू कोणासाठी काम करतो आहेस?’ ‘तू कोणाला ीमंत करतो आहेस?’
१९७४म ये मी झेरॉ सम ये काम करत होतो. यावेळी मी मा या पिह याविह या
कॉपारे शनला आकार ायला सु वात के ली. आता मी मा या उ ोगाकडे ल देऊ लागलो
होतो. मा या मालम े या रका यात आधी थोडीशी मालम ा होतीच. आता मी तो
रकाना मोठा कर याचा िन य के ला होता. सग या वजावटी झालेले पगाराचे चेक पा न
मला ीमंत डॅड या स यामागचा अथ जाणवू लागला होता. मी जर उ िशि त डॅडचा
स ला मानला, तर पुढे काय होईल, हे मला प दसत होतं.
अनेक मालकांना असं वाटतं, क यांना वत:चा वसाय सांभाळा असं सांगणं हे
या वसायासाठीच चांगलं नाही. काही बाबतीत हे खरं ही असेल; पण वत: या
वसायावर ल एका करणं, मालम ेत वाढ करणं यामुळे मी चांगला कमचारी झालो.
मा यासमोर एक उ ं होतं. यामुळे मी लवकर यायचो आिण मनापासून काम
करायचो. मला रअल इ टेटम ये गुंतवणूक करायची होती आिण यासाठी पैसे साठवायचे
होते. हवाई आता भरभराटीकडे वाटचाल क लागलं होतं. आपण भरभराटी या
सु वाती या ट यावर आहोत, हे ल ात आ या आ या मी जा तीत जा त झेरॉ स मिशन
िवकायला सु वात के ली. मी जा त मिशन िवकली, क मला जा त पैसे िमळत आिण
पगारातूनही जा त वजावट हायची. ते मला ेरणा देणारं होतं. मला कमचारी
अस या या साप यातून बाहेर पडायचं होतं. १९७५म ये मी पिह या पाच
िव े यांमधला एक होतो. अनेकदा पिह या मांकावरही होतो. या रॅ ट रे समधून बाहेर
पडणं मा यासाठी आता अ याव यक झालं होतं.
मा या कॉपारे शनचं कामही चांगलं चाललं होतं. ती रअल इ टेट हो डंग कं पनी
होती. तीन वषा या आतच मा या कॉपारे शनची कमाई झेरॉ समध या कमाईपे ा
कतीतरी जा त होती. मालम े या रका यात मी जेवढा पैसा िमळवत होतो, वत: या
कॉपारे शनम ये िमळवत होतो, तो मा यासाठी काम करत होता. झेरॉ स मिशन िवकता
िवकताच मला ीमंत डॅडचा स ला पूणपणे समजू लागला होता. मा या िमळकतीतून
येणारा कॅ श लो इतका साम यवान होता, क कं पनीनं मला माझी पिहली पोश कार
िवकत घेऊन दली. माझे झेरॉ समधले सहकारी समजत होते, क मी िमळणारा पैसा
उधळतो आहे. मी तसं करत न हतो, तर झेरॉ सकडू न िमळणारं किमशन मालम ेत
गुंतवत होतो.
माझा पैसा हा अिधक पैसा िमळव यासाठी खूप क करत होता. मा या
मालम े या रका यातला येक डॉलर हा एक े दजाचा कमचारी होता. ते सारे

अिधक कमचारी िनमाण हावेत आिण मालकाला करापूव या खचातून नवी पोश िवकत
घेता यावी, यासाठी ते खूप क करत होते. मी झेरॉ ससाठी काम करत होतो, कॉपारे शन
मा यासाठी काम करत होती आिण माझी पोश हा याचा पुरावा होती.
मा या ीमंत डॅडनं दले या ानाचा फायदा घेत मी रॅ ट रे समधून बाहेर पडू
शकलो. हे श य झालं; कारण मी उ म आ थक ान िमळवलं होतं. या आ थक
ानािशवाय मी आ थक वातं य िमळवूच शकलो नसतो. मी आता हे ान वाट या या
हेतूनं अथिवषयक प रषदांम ये इतरांना िशकवतो. मी िजथं िजथं िशकवतो, ितथं हे न
सांगतो क आ थक बु ांक हा चार ढोबळ नैपु य आिण िवशेष ाना या आधारावर
अवलंबून असतो.
पिहलं हणजे अकाउं टं ग : याला मी आ थक सा रता हणतो. तु हाला जर
सा ा य उभं करायचं असेल, तर हे अ याव यक कौश य आहे. तुम यावर पैशांची जेवढी
मोठी जबाबदारी असते, तेवढं या िवषयाचं अचूक ानही आव यक असतं. ते नसेल, तर
तुमचा डोलारा कधीही कोसळू शकतो. ही मदूची डावी बाजू आहे. अथसा रता हणते
तु हाला फायनाि शअल टेटमट वाचता येणं आिण याचं आकलन होणं. ही मता
तु हाला कोण याही वसायाची शि थानं आिण मम थानं प पणे दाखवते.
दुसरं हणजे गुंतवणूक : याला मी पैशानं पैसा िमळव याचं शा समजतो. यात
ूहरचना आिण सू गुंफलेले आहेत. ही मदूची उजवी बाजू कं वा सजनशीलता आहे.
ितसरं हणजे बाजारपेठ समजावून घेणं : हे मागणी आिण पुरव ाचं शा आहे.
बाजारपेठेचं तं ान समजावून घेणंही खूप आव यक आहे. ते भावने या जोरावर चालतं.
१९९६ या ि समसम ये जे काही झालं, ते भावने या जोरावर चालणा या बाजाराचं
उदाहरण होतं. दुसरी गो आहे पायाभूत, मूळआधार कं वा गुंतवणुक ची समज.
बाजाराची चालू ि थती पाहाता गुंतवणूक करणं यो य क अयो य याचा िनणय घेता येणं.
ब सं य लोक असा िवचार करतात, क गुंतवणूक आिण बाजारपेठ समजावून घेणं
या गो ी मुलां या दृ ीनं खूपच गुंतागुंती या आहेत. मुलांना या िवषयाचं ान
आधीपासूनच असतं, हे यांना समजत नाही. यांना ए मो डॉलबाबत फारसं माहीत
नाही, यांनी सीसम ीटमधील ते पा आठवून पाहावं. १९९६ या ि समसपूव हे पा
लहान मुलांम ये खूप लोकि य होतं. या या बा याही िनघा या हो या. यामुळे
ि समसची भेट हणून ब तेक सा या मुलांना हीच बा ली हवी होती. यां या खरे दी या
यादीत ती पिह या मांकावर होती. ितची जािहरातही मो ा माणावर होत होती;
पण बाजारात मा याचा तुटवडा होता. मोठी मागणी आिण पुरव ा या अभावामुळे
बाजारात ती घबराट पसरली होती. िवक यासाठी दुकानात या बा याच नस यामुळे
पैसे िमळव याची पिहली संधी कली होती. यांना ती बा ली िमळाली नाही, यांना
आप या िहरमुस या मुलांसाठी दुसरं खेळणं यावं लागलं. या बा ली या अिव सनीय
लोकि यतेब ल मला काही वाटलं नाही. मागणी आिण पुरव ा या अथशा ाचं ते
उ म उदाहरण होतं. हीच गो शेअस, बाँड, रअल इ टेट आिण बेसबॉल काड या
बाजारात घडत असते.
चौथं हणजे कायदा : अकाउं टंग, गुंतवणूक आिण बाजार यां यािवषयी या

तांि क कौश या भोवती गुंफले या कॉपारे शनचा वापर के ला, तर वाढ फोटासारखी
होते. एखा ाला जर कॉपारे शन आिण ितला िमळत असले या कर सवलतीिवषयीची
मािहती असेल, तर तो एखादा कमचारी कं वा वसाया या मालकापे ा कतीतरी
अिधक वेगानं ीमंत होतो. चालणं आिण उडणं एवढा फरक असतो. हा फरक जर
दीघकालीन संप ीचा असेल, तर तो खूप मोठा असतो.
१. करांचा फायदा : कॉपारे शन एखा ा
पे ा खूपकाही क शकते. उदा. कर
भर यापूव खचाचे पैसे देणं. हा सगळा भाग िवशेष नैपु याचा आहे. तो खळबळजनक
आहे. फ तुम याकडे ब यापैक मालम ा आिण उ ोगधंदा असेल, तरच यात उतरणं
ेय कर.
कमचारी पैसे िमळवतात, यावर कर भरतात आिण जे आहे यातच काल मण
कर याचा य करतात. कॉपारे श स उ प िमळवते, श य तो सव खच करते, आिण जे
उरलं असेल यावर कर भरते. कॉपारे शन ही कर भर यापासूनची सवात मोठी आिण
कायदेशीर पळवाट आहे, याचा उपयोग ीमंत करतात. तुम या गुंतवणुक चांगला कॅ श
लो िनमाण करत असतील, तर कॉपारे श स उ या करणं सोपं आिण कमी ख चक आहे.
उदाहरणाथ तुम या मालक ची कॉपारे शन असेल, तर हवाईमध या सुट् ा हणजे बोड
मी टंग असते, तुमची सुटी, बोड मी टंग, गाडीची देणी, िवमा वगैरे गो ी हणजे कं पनी
खच आहेत. एखा ा हे थ लबचं सद य वदेखील कं पनी खचातच येत.ं हॉटेलमधील
जेवणाचं अध बीलही कं पनी या खचात येत.ं असे कतीतरी खच कं पनी या नावे दाखवता
येतात. इ यादी इ यादी. फ ते करपूव अस याची काळजी या.
२. खट यांपासून संर ण : आपण भांडखोर आिण खटले भर याची आवड
असणा या समाजात राहातो. आप याला िमळणा या येक गो ीत दुस याला वाटा हवा
असतो. यामुळेच ीमंत कॉपारे श स कायदेशीर संर क साधनं वाप न आपली संप ी
इतरांपासून लपवत असतात. जे हा एखादी
ीमंत
वर दावा दाखल करते,
ते हा यांना ब तेकवेळा अशा संर क साधनांना त ड ावं लागतं. नंतर यां या असं
ल ात येत,ं क ीमंत
या मालक चं काहीच नसतं. यांचं येक गो ीवर िनयं ण
असतं; पण ते कशाचेही मालक नसतात. ब सं य लोक येक गो वत: या मालक ची
ठे व याचा य करतात आिण शेवटी याब ल सरकारकडे कं वा खटला भरणा यांकडे
गमावून बसतात. या गो ी ते रॉिबन ड या गो ीतून िशकले आहेत. ीमंतांकडू न या
आिण गरीबांना ा.
अथात, वत: या मालक ची कॉपारे शन अस यासाठी लागणा या िवशेष गो साठी
हे पु तक नाही. मी एवढंच सांगेन, क तम याजवळ कोण याही कारची कायदेशीर
संप ी असेल, तर कॉपारे शन देत असलेले फायदे आिण कादयेशीर संर ण यांिवषयी
अिधक मािहती या. या िवषयावर खूप पु तकं उपल ध आहेत. याम ये फाय ांब ल
तपशीलवार मािहती आहे. याखेरीज ती कॉपारे शन उभी कर यािवषयीही सखोल

मािहती देतात.
आ थक बु ांक हा अनेक कौश य, उपजत बु ी आिण िवशेष कौश य यांचं
एक ीकरण आहे. तुमची मह वाकां ा जर मो ा माणात संप ी िमळवणं ही असेल,
तर ही कौश यं आ मसात करायला हवीत. यांचा संयोग आ थक बुि दम ेचाही िव तार
करतो.
सारांश

आ ही अशी िशफारस क , क तुम या एकं दर आ थक
तु ही मालम ेभोवती गुंफले या कॉपारे शनचे मालक असावं.

ूहरचनेचा भाग हणून,

धडा पाचवा

ीमंत लोक पैसा िनमाण करतात

करण सहा
धडा पाचवा :

ीमंत लोक पैसा िनमाण करतात
करता करता थोडा थांबून टी ही पाहात होतो. टी हीवर
का लअॅलराे झांीडमीर िलखाण
ॅहम बेल यां यावरचा एक काय म सु होता. यांनी टेिलफोनचा
शोध लावला. याचं पेटंटही घेतलं होतं आिण यांना खूप ास होत होता. ास
कोणता, तर यांनी शोधले या, िनमाण के ले या टेिलफोन नावा या यं ाला चंड मागणी
होती आिण ती यांना वैयि क पातळीवर पुरवता येत न हती. तेव ा मो ा माणावर
िन मती कर यासाठी मो ाच कं पनीची गरज होती. यामुळे ते या काळातील सवात
मो ा कं पनीकडे, वे टन युिनयनकडे गेले. यांनी या कं पनीला यांचं पेटंट आिण छोटी
कं पनी एक लाख डॉलसला िवक याची अॉफर दली. वे टन युिनयन या अ य ांना ती
चे ाच वाटली. एक लाख डॉलस ही कं मत हा या पद मोठी आहे, असं यांनी सांिगतलं
आिण अॉफर नाकारली. नंतर जे काही घडलं, तो इितहास आहे. या शोधातून अ जावधी
डॉलसचा वसाय उदयास आला आिण एटी अँड टीचा ज म झाला.
हा काय म संपला आिण लगेचच सं याकाळ या बात या सु झा या. याम ये
एका थािनक कं पनी या नोकर कपातीची बातमी होती. कामगार खवळलेले होते.
कं पनीचा मालक आप यावर अ याय करतो आहे, अशी ते ओरड करत होते. बातमीत एक
दृ य वारं वार दाखवलं जात होतं. साधारण पंचेचाळीशीचे एक गृह थ आपली प ी आिण
दोन लहान यांसोबत लँट या दाराशी उभे होते. यांना आत जायचं होतं आिण
सुर ार क जाऊ देत न हते. ते या कं पनीत मॅनेजर होते आिण यांचीही नोकरी गेली
होती. यांनी नुकतंच घर घेतलं होतं आिण नोकरी गे यामुळे तेही हातातून जा याची
श यता होती. यामुळे ते सतत आप याला कामावर या, अशी आजवं करत होते. यांची
बायको आिण मुलंही भेदरलेली होती. टी हीचा कॅ मेरा सतत यां या चेहे यावर होता.
सारं जग ती बातमी पाहात होतं. यात मीदेखील होतो, हे वेगळं सांगायला नको.
मी १९८४ पासून ावसाियक धत वर कायशाळा घेऊ लागलो. तो खूप सुंदर
अनुभव असतो. अथात, कधीकधी ासही होतो. मी आतापयत हजारो लोकांना िशकवलं
आहे. मला आप या सा यांम ये एक समान गो आढळली. आप या सग यांनाच चंड
कायश आिण ई री देणगी लाभलेली आहे. तरीदेखील आपण मागेच राहातो; कारण
आपण सतत वत:ब लच साशंक असतो. एखा ा गो ीची नीट मािहती नाही, तांि क
मािहती नाही, ही मागं राहा याची कारणं नाहीत. आ मिव ास नसतो, हेच मु य कारण.
काह म ये तर प रि थती अिधकच िबकट असते.
आपण पदवीधर होऊन बाहेर पड यानंतर या पद ांना बाहेर या जगात कती

मह व असतं, हेही सा यांनाच माहीत आहे. शाळा–कॉलेजां या बाहेर या जगात या
पद ा आिण गुणांखेरीज आणखी काही गो ची गरज असते. या गुणांना धैय, उ टपणा,
फु शारक , लबाडी, कावेबाज, धाडसी, षार, चंगूस, िचक ा अशा िविवध नावांनी
संबोधलं जातं. तु ही याला काहीही हणा; पण ही जी काही गो आहे, यामुळेच या या
चं भिव य ठरत असतं. ितथं फ पद ा आिण गुण उपयोगाचे नसतात.
आप या येकातच धैय, शारी आिण शौय हे गुण असतात. या गुणांची अजून एक
बाजू आहे. माणसं गुड यावर बसून भीकही मागू शकतात. म रन कॉपसम ये असताना मी
वैमािनक हणून ि हएतनामम ये एक वष काढलं होतं. यावेळी मी मा यात या या दो ही
गुणांचा चांगलाच अनुभव घेतलाय.
लोकांना िशकवताना एक िश क हणून मा या असं ल ात आलं, क अितरे क
भीती आिण वत:ब लची शंका यांमुळे
ि गत बुि दम ेला हानी पोहोचते आहे.
मुलांना उ रं माहीत असतात; पण ती कृ तीत आणायचं धैय यां यात नसतं. या गो ीचं
मला खूप वाईट वाटतं. यामुळेच तर बाहेर या जगात ब याचदा शार मुलं मागे पडतात
आिण धाडसी मुलं पुढे जातात.
मा या ि गत अनुभवाव न सांगतो, क आ थक बुि दम ेला धैय आिण तांि क
मािहती दो ह ची सोबत असावी लागते. आप यावर भीतीचा पगडा असला, क
बुि दम ा दबून राहाते. मा या वगाम ये मी िव ा याना जोखीम यायला िशक यासाठी
उ ु करत असतो. मी यांना कायम सांगतो, क धीट हा, तुमची भीती दूर करा, ितचं
शारी आिण श त पांतर करा. काह ना याचा उपयोग होतो, तर काही घाबरतच
राहातात. मला हे समजतं, क ब तेक जण पैशांिवषयी सुरि तच खेळतात. मी जोखीम
का घेऊ, माझा आ थक बु ांक वाढिव यासाठी य का क , मी अथसा र का होऊ,
असे
मलाही िवचारले गेल.े यावर मी एकच उ र देतो, ‘के वळ िनवड याचा ह
असावा हणून.’
भिव यात खूप बदल होणार आहेत. अॅले झांडर ाहम बेल यां यासारखी अनेक
माणसं समोर येतील. िबल गे स यां यासारखीही शेक डो माणसं असतील. जगभर
माय ोसॉ टसार या यश वी कं प या िनमाण होतील. याचबरोबर दवाळखोरी,
टाळे बंदी, नोकरकपातीसार याही अनेक घटना घडतील.
भिव यात घडणा या गो ी दसत असतानाही आपण ‘आ थक बु ांक का
वाढवायचा,’ असा
िवचारत असू, तर याचं उ रही वत:लाच िवचारायला हवं. मी
हे का करतो, हे मा तु हाला सांगू शके न. स याचा काळ हा जग यासाठी फार सुंदर आहे.
मला बदलांची भीती वाटत नाही. मी यांचं वागतच करतो. पगारवाढ िमळत नाही, या
चंतेपे ा मला ल ावधी डॉलस कमाव याची संधी दसते आिण मला ती जा त
आनंददायी वाटते. या काळात आपण स या आहोत, तो जगात कधी न हे एवढा वेगळा
आिण चंड घडामोड चा आहे. या वष हे असं झालं होतं, वगैरे दाखले या काळासाठी
देताच येत नाहीत. काही िप ांनंतर लोक मागे वळू न आप या काळाकडे पाहातील आिण
हणतील, क अरे हा काळ कती वेगळा आिण घडामोड नी भरलेला होता. जु याचा शेवट
आिण न ाची सु वात यामधला हा काळ होता. तो असाच चंड घडामोड चा,

ग धळाचा आिण खळबळजनक होता.
यामुळे तु ही जर तुमचा आ थक बु दयांक वाढवलात, तर तुमचीच भरभराट
होईल. वाढवला नाहीत, तर तु ही कायम घाबरलेले, भेदरलेले राहाल. काहीजण येक
गो ीचा सामना धीटपणे करत पुढे जाताना तु ही पाहात राहाल. याचवेळी तु ही एका
न होत चालले या जीवनाला िचकटू न रािहलेले असाल.
तीनशे वषापूव संप ी जिमनीव न मोजली जायची. या याकडे िजतक जमीन,
िततका तो ीमंत. यानंतर कारखाने, तयार माल आिण उ ोगधं ांचे दवस आले.
अमे रका ही अिधस ा झाली. यावेळी उ ोजकांकडे संप ीची मािहती होती आिण आता
मािहती हीच संप ी आहे. या
कडे यो य वेळी यो य ती मािहती असते, तो
संप ीचा मालक असतो. अडचण एवढीच आहे, क ही मािहती जगभर काशा या वेगानं
फरत असते. यामुळे आताचे बदल खूपच चटकन आिण ना पूण रीतीनं होतात. आताची
ही संप ी जमीन कं वा कारखा यांसारखी ता यात ठे वता येत नाही. कं वा सीमांनी बांधून
ठे वता येत नाही. पुढ या काळात को धीशां या सं येतही ना पूण वाढ झालेली दसेल
आिण तेव ाच सं येनं मागे पडलेलेही असतील.
आज आपण वत: या प रि थतीशी झगडणारी, सतत क करणारी कतीतरी
माणसं पाहातो. यां या प रि थतीचं कारण एकच असतं, ते जु याच क पनांना िचकटू न
राहातात. सा या गो ी जशा पूव हो या, तशाच या यांना आताही ह ा असतात. ते
बदलाला नेहमीच िवरोध करतात. मला हे माहीत आहे, क स या नोक या आिण घरं
गमावणा यांची सं याही खूप आहे. असं झालं क ते नवं तं ान, मालक आिण
अथ व थे या नावानंच बोटं मोडतात. मला िख पणे असं हणावंसं वाटतं, क
ांचं
मूळ ते वत:च असतात आिण हे यांना समजत नाही. ते जु याच क पनांना िचकटू न
असतात आिण या काळी या गो ी यो य हो या, या आजही असतील, असं नसतं. ती
क पना कालची होती आिण आज ‘आज’ आहे.
एके दवशी मी गुंतवणूक हा िवषय िशकवत होतो. यासाठी मी कॅ श लो नावाचा
एक खेळ तयार के ला आहे. या वगात दोन मैि णी आ या हो या. यापैक एक चा
नुकताच घट फोट झाला होता आिण यात ितचे हात चांगलेच पोळले होते. ती काही
उ रं शोधत होती. ित या या मैि णीला वाटलं, क इथं िशक याचा ितला काहीतरी
उपयोग होईल.
मी या खेळाची रचना अशी के ली आहे, क यातून खेळणा यांना पैसा कसा काम
करतो, हे िशक यासाठी मदत होते. खेळत असतानाच ते इ कम टेटमट आिण ताळे बंद
यांची पर पर या समजावून घेत असतात. दोघांमधून पैसा कसा वाहातो, संप ीकडे
जा यासाठी तुम या मालम े या रका यातूनच कॅ श लो कसा िनमाण करायचा, या
गो ी या खेळातून समजतात. िशकता येतात. खेळात या सग या खुबी समज या आिण
नीट चाली चाल या, तर तु ही रॅ ट रे समधून बाहेर पडू न फा ट ॅकवर जाता.
अथात, काह ना हा खेळ आवडतो, तर काह ना आवडत नाही. यातला मु ाच
काह या ल ात येत नाही. या ीने काहीतरी नवीन िशक याची संधीच गमावली.
खेळा या सु वातीलाच या घट फोटीत मिहलेनं एक काड िनवडलं. यावर बोटीचं िच

होतं. आप याला बोट िमळा याचा ितला चंड आनंद झाला. नंतर ित या मैि णीनं ितला
इ कम टेटमट आिण ताळे बंद यामधील आक ांचा खेळ समजाव याचा य के ला. ते
सारं ऐकता ऐकता ती िनराश झाली; कारण ितचं गिणतच क ं होतं. ितची मै ीण ितला
इ कम टेटमट, ताळे बंद आिण कॅ श लो या गो ी समजावत असताना यां या टेबलावर
असलेले बाक चे पुढची चाल कर यासाठी खोळं बून रािहले होते. बराच वेळ समजावून
सांिगत यावर अखेरीस ित या डो यात काश पडला. ितला िमळालेली आिण यामुळे
ितला खूप आनंद झाला होता, ती बोट ितचं नुकसानच करते आहे, हे ित या ल ात आलं.
खेळता खेळता ती नोकर कपातीतही सापडली. आिण ितला मूलही झालं. ित यासाठी हा
खेळ भयानकच ठरला.
नंतर ितची मै ीण मा याकडे आली आिण सांगू लागली, क ती अ व थ आहे.
गुंतवणूक कशी करावी, हे िशकायला ती इथं आली होती; पण हा खेळ खेळावा
लाग यामुळे ती संतापली होती.
ितला या खेळातली गंमत आिण यातून िमळणारं ान समजलेलंच नाही. या
मैि णीनं ितला बरं च समजवायचा य के ला, क या खेळातून तुला ब याच गो ी
समज या आहेत. एकदा शांतपणे िवचार क न पाहा; पण ित या ते ल ातच येत न हतं.
शेवटी ितनं पैसे परत मािगतले. हा खेळ हणजे खेळणा याचं ित बंब असतं, ही क पनाच
हा या पद आहे, असंही ती हणाली. आ ही ितला ितचे पैसे परत के ले आिण ती िनघून
गेली.
१९८४पासून मी लाखो लोकांना िशकवलं आहे. मी या माणे िशकवतो, तशी
प त शाळा–कॉलेजांम ये वापरली जात नाही. ितथं भाषणबाजीवरच भर असतो. मी
िशकत असताना अशी भाषणं सु झाली, क मला खूप कं टाळा यायचा आिण िश कां या
बोल यावरचं ल उडू न जायचं. १९८४पासून मी खेळ आिण ितकृ त या मा यमातून
िशकवायला सु वात के ली. मी मा या ौढ िव ा याना सांगतो, क तु हाला जे मािहती
आहे आिण जे काही िशकायचं आहे, ते वत:शी न करा आिण या दृ ीनं या खेळाकडे
पाहा. सवात मह वाचं हणजे आपण कसे वागतो, याचंच ित बंब खेळात पडतं. तसं
झालं, क याचे प रणाम काय होतील, हेही या खेळात व रत दसतं. अशा कारचे खेळ
तु हाला वैयि करी या िशकवत असतात. यातील येक चाल तु हाला काहीतरी
िशकवत असते. माग दाखवत असते.
तो वग झा यानंतर काही दवसांनी ती मै ीण मला येऊन भेटली. ितनं सांिगतलं,
क ती मिहला आता छान असून शांतही झाली आहे. आता ती ितचं आयु य आिण तो खेळ
यांची सांगड घालू शकत होती. घट फोटानंतर ितची मानिसक ि थती िविच झाली
होती. वीस वषा या सहजीवनानंतर ितचा नवरा एका त ण मुलीबरोबर पळू न गेला
होता आिण यां याकडे फारच थोडी मालम ा होती. िवभागून घे यासाठी तर
यां याकडे य ात काहीच न हतं. यांचं वीस वषाचं वैवािहक जीवन खूप आनंदाचं
आिण मौजमजेचं होतं; पण तेव ा वषात यांनी काय साठवलं असावं, तर िन वळ
फोलपटं.
आक ांशी खेळताना ितला राग आला होता; कारण ितला इ कम टेटमट आिण

ताळे बंद या गो ीच समजत न ह या. पैशांची व था हे पु षांचं काम आिण घर
सांभाळणं, आ यागे याचं पाहाणं हे
ीचं काम यावर ितचा िव ास होता.
घट फोटाआधी पाच वष यानं सारी संप ी दडवून ठे वली असावी, याची आता ितला
खा ीच वाटत होती. ती आता वत:वरच रागावलेली होती; कारण घरातला पैसा न
कु ठे गेला हेही ितला माहीत न हतं आिण या मुलीबरोबर ितचा नवरा पळाला,
ित याब लही काहीच माहीत न हतं.
या खेळा माणेच बाहेर याही जगात आप या येक चालीवर ित या
होत
असते. आपला जर वत:शी सुसंवाद असेल, तर आपण यातूनही िशकू शकतो. एके दवशी
मी मा या प ीकडे त ार के ली, क लाँ ीतून आलेली माझी पँट आटली आहे. यावर ती
हसली आिण मा या पोटावर टोचत हणाली, ‘कपडे नाही आटले, दुसरं च काहीतरी
वाढलं आहे.’
कॅ श लो या खेळाची रचनाच अशी के ली आहे, क तो तु हाला लगेच ित या
देतो. तु हाला िनवड करता यावी, हाच यामागचा हेतू आहे. तु ही जर बोट घेतलीत, तर
ती तु हाला कजात ठे वते. यानंतर मु ा येतो, यातून बाहेर कसं पडायचं कं वा आता काय
करायचं. मग आप याकडे कोणकोणते आ थक पयाय आहेत, हे शोधावं लागतं. खेळाडू न
ं ा
िवचार करायला लावणं आिण नवनवीन आ थक पयाय िनमाण करायला िशकवणं, हाच
या खेळामागचा हेतू आहे.
एक हजार लोकांना हा खेळ खेळताना मी पािहलं आहे. खेळातील रॅ ट रे समधून
लवकर बाहेर पडणा यांना आकडे समजत असतात आिण यांचं मन आ थकदृ ा
सजनशील असतं. यांना वेगवेगळे आ थक पयायही दसतात. यांना जा त वेळ लागतो,
यांचा आक ांशी प रचय नसतो. ब तेकवेळा यांना गुंतवणुक ची ताकद समजत नाही.
ीमंत लोक उ पादनशील असतात आिण परता ाची खा ी असलेली जोखीम प करतात.
हा खेळ खेळत असताना खेळाडू न
ं ा खूप पैसेही िमळत असतात; फ
याचं काय
करायचं हेच यांना कळत नाही. यां यातील ब तेक जण वा तव जीवनातही यश वी
नसतात. यां याकडे पैसा असला, तरी आप या बरोबरचे पुढे जाताना ते पाहातात. हाती
पैसा असणारी; पण आ थकदृ ा पुढे जाऊ न शकणारी असं य माणसं आप याही
आजूबाजूला असतात.
मया दत पयाय ठे वणं हे जु या क पनांना िचकटू न बस यासारखंच आहे. माझा एक
शाळे तला िम आहे. स या तो तीन ठकाणी काम करतो. वीस वषापूव आ ही शाळे त
असताना तो सवात ीमंत होता. जे हा आम या गावातलं ऊस उ पादन कमी होत बंद
पडलं, तशी याची कं पनीही बंद पडली. आता अडचण अशी होती, क यानं ितथं
घालवलेली वष ल ात घेऊन ते पद आिण तसा पगार दे यास कोणतीही कं पनी तयार
न हती. प रणामी तो स या िजथं िजथं नोकरी करतो, ितथं ितथं याची यो यता
आव यकतेपे ा जा त आहे आिण पगार कमी. च रताथ चालिव याएवढे तरी पैसे
िमळावेत यासाठी तो तीन नोक या करतो.
आम याकडे यो य संधीचं काडच येत नाही, अशी त ारही हा खेळ खेळताना के ली
जाते. वा तिवक जगातही चांगली संधीची वाट पाहाणारे अनेकजण आहेत.

मी हेही पािहलं आहे, क काह ना यो य संधीचं काड िमळतं; पण यावेळी
यां याकडे पुरेसा पैसा नसतो. तो असता, तर ते रॅ ट रे समधून बाहेर पडले असते. फ
पैसा नाही, हणून ते आहे ितथंच राहातात. वा तिवक जगातही अशी माणसं आहेत.
यांना मोठमोठे वहार दसतात, पण यां याजवळ पैसा नसतो.
काहीजण एखादं काड खेचतात. मो ानं वाचतात; पण यांना क पनाच नसते, क
हे फार मो ा संधीचं काड आहे. यां याजवळ पैसाही असतो, यो य वेळही असते, हाती
उ म काड असतं, संधीही यां याकडेच पाहात असते; पण यांना ती दसतच नाही. रॅ ट
रे समधून बाहेर पड यासाठी आपला आराखडा कसा असावा, हे शोध यात कं वा समजून
घे यात ते कमी पडतात. ही अशी लोकं सं येने सवात जा त असतात. ब सं य
लोकांसमोर आयु यभराचं काम होईल अशी संधी ताटकळत उभी असते; पण यांना ती
दसतच नाही. यांना दसते ते ीमंत होतात आिण यानंतर सुमारे वषभरानंतर यांना
ही संधी आप यासाठीही होती, हे समजतं.
आ थक बुि दम ा हणजे खूप पयाय असणं. तुम यासमोर संधी उभी नसेल, तरीही
आ थक प रि थती सुधार यासाठी तु ही काय काय क शकता? समोर संधी आहे आिण
तुम याकडे पैसे नाहीत. बँकही तुम याशी बोलायला तयार नाही, अशावेळी काय
करायचं? तुमची अंत: ेरणा चुकली कं वा तु ही या गो ीवर अवलंबून असता, तीच
घडली नाही, तरीदेखील संधी कशी पकडायची? या
ांची उ रं शोधणं आिण ती
सापडणं हणजेच आ थक बुि दम ा. जे घडतं आहे, ते फारसं मह वाचं नाही. तु ही
शू याचे दहा लाख कर यासाठी जो िवचार करता, जे आ थक उपाय धुंडाळता, ते
मह वाचं. आ थक
सोडिव यासाठी तु ही कती सजनशीलतेनं िवचार करता, तेही
मह वाचं.
ब सं य लोकांकडे एकच उपाय असतो. तो हणजे, खूप क करा, बचत करा आिण
कज या.
तु हाला जर वत:चं नशीब घडवायचं असेल, तर आ थक बुि दम ा वाढवायलाच
हवी. जे काही घडेल, ते तु ही वीकारता आिण याला तुम या मनासारखा आकार देता.
खूप कमी लोकांना हे समजतं, या माणे पैसा िनमाण करावा लागतो, तसंच नशीब
नावाची गो घडवावी लागते. तु हाला सुदव
ै ी हायचं असेल, खूप मेहनत कर याऐवजी
पैसा िनमाण करायचा असेल, तर आ थक बुि दम ा हाच उपाय आहे. तु ही यो य ती गो
घडेपयत थांबणार असाल, तर कती काळ थांबावं लागेल, हे सांगता येत नाही. कदािचत
तु ही शेवटपयत थांबूनही राहाल. वास सु कर यापूव पाच कलोमीटरपयतचे
वाहतुक चे दवे िहरवे हो याची वाट पाहा यासारखंच आहे हे!
मी आिण माईक त ण असताना ीमंत डॅड वारं वार सांगायचे, ‘पैसा हे स य नाही’.
आ ही आम या वसाया या पिह याच दवशी ीमंत हो या या मागा या कती जवळ
गेलो होतो, याची ते वारं वार आठवण क न देत. ‘गरीब आिण म यमवग य पैशांसाठी
काम करतात,’ असंही ते वारं वार सांगत. ‘ ीमंत पैसे िमळवतात. तु ही पैशांनाच स य
मानून रािहलात, तर तो िमळिव यासाठी तु ही जा तीत जा त क कराल. पैसा हे स य
नाही, या गो ीचं तु हाला जेव ा लवकर आकलन होईल, तेव ाच लवकर तु ही ीमंत

हाल,’ असंही ते सांगायचे.
‘मग तो न आहे तरी काय? पैसा जर स य नसेल, तर तो आहे तरी काय?’ मी
आिण माईक िवचारायचो.
‘आपण या याशी सहमत होऊ ते,’ ीमंत डॅड उ र ायचे.
आप या सवाकडेच एक साम यवान गो आहे, ती हणजे आपलं मन. याला जर
यो य िश ण दलं, तर ते चंड संप ी िनमाण क शकतं. तीनशे वषापूव राजे–रा या
यां याकडे व ापलीकडची संप ी होती. याला िश ण िमळालेलं नाही, असं मन
टोकाची ग रबीही िनमाण क शकतं आिण या या मुलाबाळांनाही िश ण िमळालं
नाही, तर ती कायमही रा शकते.
मािहती या युगात पैसा चंड वाढणाराच आहे. फ क पना आिण करारां ारे
काहीजण अगदी ध ा बसावा एवढे ीमंत होत आहेत. शेअर बाजार आिण गुंतवणूक
े ात काम करणा यांना िवचारा, अशी उदाहरणं ते नेहम
े ीच पाहातात. हाती काहीही
नसून ते ल ावधी डॉलस िमळवतात. काहीही नाही, याचा अथ पैशांची देवघेव झालेली
नाही. आताचा शेअर बाजार हा असाच चालतो. एखादा ापारी एखादी गो िवकत
घेतो आिण लगेच दुस याला िवकतो. ही फ संदश
े ांची देवाणघेवाण असते, पैशांची नाही.
यातूनही लोक लाखो डॉलस कमावतात.
यासाठीच आ थक बुि दम ा वाढवावी लागेल. मी माझी बुि दम ा वाढवतो आहे;
कारण मला पैसा िमळवायचा आहे, तोही वेगानं. मला याची गरज आहे हणून नाही, तर
मला तो िमळवायचा आहे हणून. हे िशक यातही खूप गंमत आहे. मी माझा आ थक
बु ांक वाढवतो आहे; कारण मला जगात या या सवात मो ा आिण वेगवान खेळात
सहभागी हायचं आहे. मा या वत: या मागानं मला या अभूतपूव उ ांतीत सामील
हायचं आहे. इथं माणसं यां या मनानं काम करतात, शरीरानं नाहीत. िशवाय इथं
‘अॅ शन’आहे. हे सारं भय द असलं, तरी इथं मौजही आहे.
हणूनच मी मा या आ थक बुि दम ेत गुंतवणूक करत असतो आिण मा याजवळची
ही सवात साम यवान मालम ा वाढवतो. मला पुढे जाणा यांबरोबर चालायचं आहे. मागे
राहाणा यांना सोबत करायची नाही.
पैसा कसा िनमाण करतात, याचं मी एक उदाहरण देतो. न वद या दशका या
पूवाधात फिन सची अथ व था भयानक होती. मी ‘गुडमॉ नग अमे रका’ हा काय म
पाहात होतो. या काय मात एक आ थक आराखडा बनव यात आला. तो अ यंत
िनराशाजनक होता. याचा स ला होता ‘पैसा वाचवा’. दर मिह याला शंभर डॉलस तरी
बाजूला ठे वा. तसं के लंत, तर चाळीस वषानंतर तु ही ल ाधीश असाल.
दरमहा पैसे बाजूला ठे वणं, ही क पना चांगली आहे. तो एक पयाय आहे. या याशी
अनेकजण सहमतही असतील. या माणसा या सांग यातला हा भाग बरोबर असला, तरी
पुढे काय करायचं, हे याला माहीत न हतं. तो आप या पैशांची अथपूण वाढ होऊ देत
न हता आिण याचवेळी या या बाजूला असणारे पुढे िनघून चालले होते.
मी आधी हट या माणे ते हा अथ व था िबकट प रि थतीत होती.
गुंतवणुकदारांसाठी गुंतवणुकदारांसाठी ही प रि थती यो यच असते. मा या पैशांचा काही

भाग शेअसम ये, तर काही रअल इ टेटम ये गुंतलेला होता. मला आता रोकडीची
कमतरता भासत होती; कारण येकजण आपली मालम ा िवकत होता आिण मी ती
खरे दी करत होतो. मी पैशांची बचत करत न हतो, तर गुंतवणूक करत होतो. मी आिण
मा या प ीसाठी दहा लाख डॉलसपे ा जा त र म काम करत होती. अथ व था िबकट
प रि थतीत होती आिण गुंतवणुक साठी ती उ म संधी होती.
या घरां या कमती एक लाख डॉलस या आसपास हो या. या ७५ हजार
डॉलसपयत खाली आ या हो या. मी आता थािनक रअल इ टेट या कायालयात
जा याऐवजी दवाळखोरी या व कलां या कं वा कोटा या पाय यांवर खरे दीचे वहार
करत होतो. इथं ७५ हजार डॉलस कमतीचं घर २० हजार डॉलसला कं वा याहीपे ा
कमी कमतीत िमळत होतं.
एकदा मला असंच एक घर वीस हजार डॉलसला िमळत होतं. मी मा या एका
िम ाकडू न न वद दवसांसाठी २,००० डॉलस उसने घेतले होते. मला यावर ाज
हणून २०० डॉलस ायचे होते. मी ते २,००० डॉलस व कलाला डाऊन पेमट हणून
दले आिण घर ता यात घे याची कायवाही सु के ली. मग मी ‘७५,००० डॉलसचं घर
६०,००० डॉलसला,’ अशी जािहरात दली. ती जािहरात िस झा यानंतर माझा फोन
सतत वाजत रािहला. मग मी संभा खरे दीदारांची यादी के ली. ती मालम ा मा या नावे
झा यानंतर यांना दाखवली. हे सारं इतकं वेगात झालं, क णभर तो भासच असावा,
असं वाटलं होतं. खरे दीदारांनी ती जागा बिघतली आिण काही िमिनटांतच िवकली गेली.
मी कागदप ां या पूततेसाठी कायदेशीर कारवाईसाठीचं शु क हणून २,५०० डॉलस
मािगतले. तेही मला आनंदानं दे यात आले. लगेचच यांनी या जागेचा ताबा घेतला. मी
मा या िम ाला याचे २,००० डॉलस आिण ाजाचे २०० डॉलस देऊन टाकले. तो खूष
झाला. घर िवकणारा, घर िवकत घेणारा, वक ल आिण अथात मीही खूष होतो. मी २०
हजार डॉलसला िवकत घेतलेलं घर ६० हजार डॉलसला िवकलं होतं. मा या मालम े या
रका यात ॉिमसरी नो स या पानं ४० हजार डॉलसची वाढ झाली आिण या संपूण
वहाराला फ पाच तास लागले होते.
आता तु ही अथसा र आहात आिण सं यांचा अ यास क शकता, हणूनच मी
तु हाला पैशांचा शोध लाव याचं एक उदाहरण दाखवतो
मालम े या रका यात ४०००० डॉलस – कर न देता िनमाण के लेला पैसा – १०%
ाजदराने तु ही वषाला ४००० डॉलसचा ओघ आणला.

आ थक बुि दम े या साहा यानं पैसा कसा शोधला जातो, िनमाण के ला जातो
आिण संरि त के ला जातो, याचं हे एक उदाहरण आहे.
या मंदी या काळात मी आिण मा या प ीनं फाव या वेळात असे सहा वहार
के ले. आम या पैशातील मोठा िह सा हा मो ा िमळकती आिण शेअर बाजारात
अडकले या हो या. तरीदेखील आ ही या सहा
वहारांतून १,९०,००० डॉलसची
मालम ा िनमाण के ली. याचं उ प वषाला १९,००० डॉलस झालं असतं. ते आम या
खासगी कॉपारे शन या अंतगत येईल. यापैक ब तेक पैसे कं पनी या गा ा, सहली,
पे ोल, िवमा आिण ाहकांसोबतचं जेवण यांवर खच होतील. जे हा आम या उ प ावर
कर लाव याची वेळ येईल, ते हा ते कायदेशीर परवानगी असले या टॅ सपूव या मु ांवर
खचही झालेले असतात.
बचत–४०,००० डॉलस कमवायला कती काळ लागेल आिण ५०% कराने याची
काय कं मत होईल?

आ थक बुि दम ा वाप न पैशांचा शोध कसा घेतला गेला, तो िनमाण कसा झाला
आिण संरि त कसा झाला, याचं हे साधं उदाहरण आहे.
आता तु ही वत:लाच िवचारा, क या १,९०,००० डॉलसची बचत कर यासाठी
कती काळ खच पडला असता. तुम या पैशांवर बँक १० ट े ाज देईल. ॉिमसरी
नो सचं आयु य तीस वषाचं असतं. यावर ते मला वषाला १९,००० डॉलसचं ाज
देतात. यांनी मला मु ल परत देऊच नये असं मला वाटतं. कारण मु ल परत िमळे ल
ते हा मला कर ावा लागेल. हणजे तीस वषाचं माझं उ प झालं ५,००,००० डॉलस.
बँकेपे ा कतीतरी चांगलं आिण करमु .
मला लोक िवचारतात, क एखा ा माणसानं पैसेच दले नाहीत, तर काय घडेल?
तसं घडतंही. मा यासाठी तीदेखील चांगलीच बातमी असती. १९९४ ते १९९७ या
काळात फिन सचा रअल इ टेट बाजार तेजीत होता. मी ते ६० हजार डॉलसचं घर
परत घेतलं असतं आिण ७० हजार डॉलसला पु हा िवकलं असतं. पु हा यावर माझं
२,५०० डॉलसचं शु कही िमळवलं असतं. मी ते घर घेतलं आिण िवकलं. मा याकडे ते हा
२,००० डॉलस होते. तांि क दृ ा या वहारात मा याकडे पैसेच न हते. मला या
गुंतवणुक वर िमळणारा परतावाही चंड आहे. हाती पैसे नसतानाही पैसे िमळव याचं हे
एक उदाहरण आहे.
या दुस या वहारात पुन व करताना मा या िखशात २००० डॉलस पडले असते
आिण कजाची मुदत ३० वषानी वाढवली असती. मला पैसे वाढव यासाठी पैसे िमळाले
असते तर? तरचं मला माहीत नाही. एवढं न च मािहती आहे, क चाळीस वष मिहना

शंभर डॉलस साठव यापे ा न च जा त िमळाले असते. कारण मुळात ती गुंतवणूक
१५० डॉलसने सु झाली असती कारण ती कर द यानंतर के ली असती आिण असे पैसे
साठवले, तर या साठवणुक वर मला पाच ट े ाज िमळे ल आिण कराचे पाच ट े कापले
जातील. थोड यात पैसे साठव याचा वहार सुरि त असेल; पण चातुयाचा नाही.
आज, हणजे १९९७ म ये मी हे पु तक िलिहतो आहे. आज बाजारातील प रि थती
गे या पाच वषापे ा अगदी वेगळी आहे.
फिन सचं रअल इ टेट माकट हा अमे रके या म सराचा िवषय आहे. जी घरं
आ हाला ६० हजार डॉलसला िमळाली होती, यांची आजची कं मत १ लाख १० हजार
डॉलस आहे. मालम ा िवक याची संधी अजूनही उपल ध आहे. फ
याची कं मत,
आपली ब मू य मालम ा : वेळही खच घालावा लागेल. संधी दु मळ आहेत. आज या
सौ ां या शोधात हजारो ाहक आहेत. पण खरे लाभदायक सौदे थोडेसेच आहेत. बाजार
आता बदलला आहे आिण पुढे जा याचीही हीच वेळ आहे. मालम े या रका यात वाढ
कर याची संधी शोध याचीही हीच वेळ आहे.
‘तु ही इथं असं क शकत नाही,’ ‘हे काय ा या िव
आहे,’ ‘तु ही खोटं बोलत
आहात,’ अशी वा यं मला नेहमीच ऐकावी लागतात; पण एकही जण मला ‘हे कसं
करायचं ते दाखवता का,’ असं िवचारत नाही.
याचं गिणत सोपं आहे आिण यासाठी तु हाला कॅ यूलेटरची गरज नाही. मी
यािवषयी जा त काही िलहीत नाही; कारण एस ो कं पनी कायदेशीर वहार आिण
दे याघे याची कामं हाताळते. एक ल ात या, मला कोण याही घराचं छ पर नीट
बसवायचं नाही कं वा टॉयलेटची सफाई करायची नाही. घरमालक वत:च ते सगळं करत
असतो. ते यांचं घर आहे. अधूनमधून एखादा वेळेवर पैसे देत नाही; पण तेही चांगलं आहे.
यामुळे मा या पदरी दंडाची र मही पडते. एखादा बाहेर पडतो. तसं झालं, क ती
ॉपट पु हा िवकता येत.े यायालयं ते हाताळतात.
तुम या भागात कदािचत हाच िनयम लागू होणार नाही. बाजारातील प रि थती
वेगळी असू शकते. हे उदाहरण एवढंच प करतं, क कमी पैसे आिण अि थर बाजार
असतानाही लाखो डॉलस िनमाण करता येतात. पैसा हा करार आहे, याचं हे उदाहरण
आहे. याचं हाय कू लपयत िश ण झालेलं आहे, असा कोणीही हे क शकतो.
तरीही ब सं य माणसं हे करत नाहीत. ते ‘क करा आिण पैसे वाचवा,’ एवढाच
आदश स ला ऐकतात.
अंदाजे तीस तास काम क न आ ही मालम े या रका यात १,९०,००० डॉलसची
भर घातली. यावर करही भरला नाही. आता या दो हीतलं तु हाला काय कठीण वाटतं?
१. खूप क करा, प ास ट े कर भरा, जे उरलं आहे यातून बचत करा. या
बचतीवर पाच ट े ाज िमळे ल आिण या ाजावरही कर भरावा लागेल.
कं वा
२. तुमची आ थक बुि दम ा वाढिव यासाठी वेळ या. तुम या मदूचं साम य आिण
मालम ेचा रकाना यांना कामाला जुंपा. १,९०,००० डॉलस साठिव यासाठी
तु ही जर पिहला पयाय वापरलात, वेळ हीच तुमची मोठी मालम ा असेल, तर

ते साठव यासाठी लागणारा वेळ यात िमळावा.
पालक जे हा सांगतात, क मा या मुलाचं शाळे त चांगलं चाललं आहे. याला उ म
िश ण िमळतं आहे, ते हा मी शांतपणे मान हलवतो. ते चांगलं असेलही; पण पुरेसं कधीच
नसतं.
मला हे माहीत आहे, क वर सांिगतलेली गुंतवणुक ची ूहरचना ोटक आहे. पैसा
िनमाण कर यासाठी मी याचा उपयोग के ला. यासाठी माझा भ म आ थक पाया आिण
आ थक िश णच कामाला आलं. मी हे पूव ही सांिगतलं आहे आिण वारं वार सांगतोही
आहे. आ थक बुि दम ा ही चार मु य तांि क कौश यांमुळे िनमाण होते.
१. आ थक सा रता : आक ांचा अथ समजावून घे याची मता.
२. गुंतवणुक ची ूहरचना : पैशानं पैसा िमळव याचं शा .
३. बाजार : मागणी आिण पुरवठा. अॅले झांडर ॅहम बेलनं बाजाराला जे आव यक
होतं ते दलं. िबल गे स यांनीही ते दलं. २०,००० डॉलसला िवकत घेतलेलं
आिण मूळ कं मत ७५,००० डॉलस असलेलं घर ६०,००० डॉलसला िवकणं हा
बाजारानं िनमाण के ले या संधीचाच प रणाम आहे. कोणीतरी खरे दी करणारा
होता आिण कोणीतरी िवकणारा होता.
४. कायदा : अकाउं टंगची मािहती घेऊन, कॉपारे स, रा य आिण रा ीय िनयम व
काय ां या चौकटीतच रा न खेळ याची मी िशफारस करतो.
संप ीचा पाठलाग करताना मूलभूत पाया आिण ही कौश यं यांची गरज आहे.
छो ा घरांची खरे दी, मोठी अपाटम स, कं प यांचे शेअस, बाँ स, यु युअल फं स,
मौ यवान धातू आद या वहारात ती उपयोगी पडते.
रअल इ टेट बाजारानं १९९६म ये पु हा उसळी घेतली. येक जण यात उडी घेत
होता. शेअर बाजार तेजीत आला होता. यातही सारे जण वेश करत होते. अमे रके ची
अथ व था पु हा एकदा उभी राहात होती. मी याच वष िव ला सु वात के ली आिण
पे , नॉव, मलेिशया आिण फिलिप स या देशांना जाऊ लागलो. आता आ ही गुंतवणुक
बदल या हो या. आ ही रअल इ टेटमधून बाहेर पडलो होतो. हणजे आता आ ही खरे दी
करत न हतो. मालम े या रका यातील वर जाणा या कमती पाहात होतो. या वष नंतर
मी िव ला ख या अथानं सु वात करे न. काँ ेसम ये काय ांत काय बदल करतात, यावर
हे अवलंबून आहे. मला असा अंदाज आहे, क या सहा छो ा घरांचे करार िवकायला
सु वात करता येईल आिण ४०,००० डॉलसची ॉिमसरी नोट रोख रकमेत बदलेल. आता
मला मा या अकाउं टंटला रोख रकमे या वागतासाठी तयार राहायला सांगायला हवं.
आिण या रकमेला यो य थळ शोधायला हवं.
मला तु हाला एकच मु ा सांगायचा आहे, क गुंतवणुक येतात आिण जातात.
बाजार वर चढतो आिण घसरतो. आ थक व था सुधारतात आिण कोसळतात. या

सा या गदारोळात आप याला आयु यभरा या संधी िमळत असतात. अगदी दररोज अशा
संधी दाराशी येत असतात. आपण या ओळखत नाही. िजतकं जग बदलेल, तं ानात
जेवढे बदल होतील, तेव ा मो ा संधी तुम या दाराशी येतील. अगदी तुमची, तुम या
कु टुंबाची आिण काही िप ांची ददात िमटेल, एवढी संधीही दसेल. फ
ती
पाहा यासाठीची नजर हवी.
आ थक बुि दम ा वाढिव यासाठी ास का यायचा? पु हा एकदा हाच
आिण
तेच उ र, ते तुमचं तु ही शोधायचं आहे. मी हे का करतो, एवढंच मला माहीत आहे. मला
हे माहीत आहे, क बदल घडणार आहेत. मी मागे गेले या काळाला िचकटू न
राहा याऐवजी बदलांचं वागत करे न. मला याचीही जाणीव आहे, क बाजार जसा
भरभराटीला येईल, तसा तो कोसळे लही. मला माझी आ थक बुि दम ा सात याने
वाढवायची आहे; कारण बाजारातील येक बदला या वेळी काहीजण गुडघे टेकून
कामाची भीक मागत असतील आिण काहीजण यां या हाती पडले या शू यापासून लाखो
डॉलस उभे कर या या य ात असतील.
मी हे कसं साधलं असंही वारं वार िवचारलं जातं. यावेळी मी वैयि क उदाहरणं
दे यास नाखूष असतो. ते ऐकू न काहीजण मला बढाया मारणारा समजतील, असं मला
वाटतं. माझा तो हेतू नाही. ही उदाहरणं मी फ सांि यक आिण कालानु प
वहारां या प ीकरणासाठी देतो. हे सारं सहज आिण सोपं आहे, हे तुम या यानी
यावं, हणून मी या गो ी सांगत असतो. आ थक बुि दम े या चार तंभांशी तुमची
ओळख जेवढी जा त, तेवढे ते तु हाला अिधक सोपे वाटू लागेल.
मी आ थक पाया वाढिव यासाठी रअल इ टेट आिण छो ा कं प यां या शेअसम ये
गुंतवणूक करतो. मी रअल इ टेटचा पाया हणून उपयोग करतो. काळ कोणताही असला,
तरी ही मालम ा मला कॅ श लो देते आिण ितची कं मतही अधूनमधून वाढत असते.
छो ा कं प यांचे शेअस मी जलद वाढीसाठी वापरतो.
मी जे करतो, तेच तु ही करावं, असं मी मुळीच सांगत नाही. उदाहरणं ही फ
उदाहरणं असतात. संधी खूप गुंतागुंतीची असेल आिण यातली गुंतवणूक मला समजत
नसेल, तर ती मी करत नाही. आ थक दृ ा चांग या मागावर जायचं असेल, तर साधं
गिणत आिण चांगलं सामा य ान यांचीच गरज आहे.
मी उदाहरणं सांग यामागे पाच कारणं आहेत :
१. अिधक िशक यासाठी लोकांना ेरणा देण.ं
२. पाया मजबूत असेल, तर या गो ी सो या आहेत, हे समजावून सांगणं.
३. भरपूर संप ी कोणालाही िमळवता येत,े हे दाखवून देण.ं
४. सा य साध यासाठी क येक माग आहेत, हे दाखवणं.
५. हे काही रॉके ट साय स नाही, हे सांगणं.
ते वष होतं १९८९. शेअर बाजार नुकताच कोसळला होता आिण मंदीची पिहली
लाट येऊन धडकली होती. पोटलँड ओरे गॉनम ये मी राहात होतो. ितथ याच एका
उपगनरात मी सकाळी जॉ गंगला जायचो. खूप म त जागा होती ती. एका बाजूला लाल–
तप करी रं गाचे टु मदार बंगले होते आिण एका बाजूला झाडं, यातून जाणा या पाटवाटा

असं दृ य. कधीकधी वाटायचं, क मला अचानकच आजीकडे िनघालेली ‘िल टल रे ड
राय डंग ड’ उ ा मारत येताना भेटेल. ितथ या ब तेक घरांवर ‘िवकणे आहे’ या
पा ा हो या. लाकू ड बाजार वाईट अव थेत होता, शेअर बाजार पडलेला होता. मंदीनं
या सा यांची कं बर मोडली होती. बरे च दवस मी या पा ा पाहात होतो. एक दवस मी
ितथ याच एका घराचं दार वाजवलं. मा या मािहती माणे या घरावर सग यात आधी
‘िवकणे आहे’ची पाटी लागली होती.
जुनं घर होतं ते. साधारण १९३० म ये बांधलेलं असावं. दोन बेड मचं घर होतं.
या या िखड या लाल आिण तप करी रं गानं रं गवले या हो या. भंत चा हलका िनळा
रं गही सुंदर दसत होता. शेकोटीही म त होती. एकू णच ते घर थमदशनी आवडावं असंच
होतं आिण भा ानं देता येऊ शकत होतं.
मी मालकाला भेटलो. तो वैतागलेला दसत होता. मी याला या घराची कं मत
िवचारली. याचं चेह यावर बळं बळं हसू आणलं आिण हणाला, ‘तु हीच सांगा. ही पाटी
लावूनही बरे च दवस झाले. आज पिह यांदाच कोणीतरी घर पाहायला आलंय.’ मी अधा
तास ितथं होतो आिण वहार प ा क न बाहेर पडलो. मालकानं ६५ हजार डॉलस
सांिगतले होते आिण मी ४५ हजार डॉलसवर सौदा प ा के ला होता. यापैक पाच हजार
डॉलस मी याला याच दवशी दले.
आठवडाभरातच वहार पूण क न तो मालक आनंदानं घर मा या ता यात देऊन
िनघून गेला. घर मोकळं झालं आिण मला पिहले भाडेक ही लगेचच सापडले. एका
थािनक महािव ालयातले ा यापक होते ते. भाडेकरार आिण घर खरे दी या सग या
कायदेशीर बाबी पूण झा यानंतर माझी गुंतवणूक आिण इतर खच वजा करता
भा ापोटी येणा या रकमेतून दरमहा फ ४० डॉलस मा या हाती पडत होते. काहीच
खास नाही.
साधारण वष असंच गेल.ं मला भाडं आिण यातून िमळणारा फायदा िमळत होता.
वषभरानंतर अथ व था सावरायला लागली. कॅ िलफो नयाचं रअल इ टेट माकट
अजूनही भरभराटीला होतं आिण ितथले गुंतवणूकदार आता ओरे गॉनम येही उत लागले
होते. यामुळे इथंही कमती वाढू लाग या. कॅ िलफो नया याच एका त ण दांप याला ते
घर मी ९५ हजार डॉलसला िवकलं. यांना तो सौदा कफायतशीर वाटला होता आिण
मा याही पदरी ४० हजार डॉलसचा फायदा पडला होता. हा भांडवली नफा मी १०३१
टॅ स िडफड ए सचजम ये न दवला आिण अिधक रकमेची गुंतवणूक कर यासाठी
जागांचा शोध घेऊ लागलो. मिहनाभरातच मला बी हटन, ओरे गॉनम ये इं टेल लांट या
अगदी दारात असलेली १२ सदिनका असलेली एक इमारत सापडली. ितचे मालक
जमनीत राहात होते आिण यांना इथ या वाढ या बाजाराची काहीच क पना न हती.
यांना ती इमारत िवकू न टाकायची होती. या इमारतीची ते हाची कं मत होती
४,५०,००० डॉलस. मी यांना २,७५,००० डॉलसची अॉफर दली आिण आमचा सौदा
तीन लाख डॉलसला प ा झाला. वाढीव कमतीची इमारत घेत यामुळे मला पिह या
भांडवली न यावर कर ावा लागला नाही. ती इमारत मी दोन वष ठे वली आिण
४,९५,००० डॉलसला िवकू न टाकली. पु हा एकदा १०३१चा वापर के ला आिण आता

फिन सम ये ३० सदिनका असलेली अपाटमट शोधू लागलो. ओरगन माणेच
फिन सम येही मंदीचं वातावरण होतं आिण याचा आ हाला फायदा यायचा होता.
फिन समधली ती इमारत मी ८,७५,००० डॉलसला िवकत घेतली. यासाठी डाऊन
पेमट के लं होतं २,२५,००० डॉलस. इमारतीतील सदिनका भा ानं द या हो या आिण
यातून दरमहा येणारा कॅ श लो पाच हजार डॉलसपे ा थोडा जा तच होता. आता
अॅ रझोनामधलं माकटही वर चढू लागलं आिण कोलोरॅ डो या एका गुंतवणूकदारानं मला
या इमारतीसाठी १२ लाख डॉलसची अॉफर दली.
आ हाला ती िवकायची होती; पण आ ही थोडं थांबायचं ठरवलं; कारण काँ ेसम ये
कॅ िपटल गे स काय ाम ये बदल हो याची श यता होती. तसा बदल झाला असता, तर
घरां या कमती १५ ते २० ट यांनी वाढ या अस या. िशवाय दर यान या काळात
िमळणारा ५००० डॉलसचा कॅ श लोही चांगलाच होता.
ही उदाहरणं मी कशासाठी दली? मला हेच सांगायचं आहे, क नीट अ यास क न
गुंतवणूक के ली, तर छोटी र म मो ा रकमेत बदलते. फायनाि शअल टेटमट समजावून
घेणं, गुंतवणुक ची ूहरचना करणं, बाजाराचा अ यास करणं आिण काय ांची मािहती
ठे वणं या गो मुळे असा फायदा होतो. हा अ यास के ला नाही, तर कायम सुरि त
गुंतवणुक तच पैसे ठे वले जातात आिण या सुरि त गुंतवणुक तून िमळणारा परतावा
अगदी कमी असतो.
ब तेक ोकरे ज कं प या धो यापासून वत:चं आिण ाहकांचं संर ण कर यासाठी
स ेबाजीचे वहार करत नाहीत. ते सुरि तच खेळतात आिण ते यो यही आहे. अनुनभवी
लोकांना अशा खेळांचा स लाही दला जात नाही.
उलट जे ीमंत असतात आिण यांना हा खेळ समजतो, ते सुरि त खेळाकडे
पाहातही नाहीत. यांना याची मािहती नाही, यांना या खेळात उतर याची अॉफर देणं,
हे कायदेशीर दृ ाही यो य नाही; पण तसंही फारसं होताना दसत नाही.
मी जेवढा मािहती घेतो, अ यास करतो, तेव ा जा त संधी मला उपल ध होतात.
जा तीत जा त संधी िमळत गे या, क आ थक बुि दम ाही तेवढीच ती ण होत जाते. मग
वहार चांगला क वाईट हे चटकन समजू लागतं. यातूनही वाईट वहारांचा शेवट
चांगला होऊ शकतो. िशक यासाठी खूप गो ी असतात. मी जेवढा जा त िशके न, तेवढा
अनुभव मला िमळतो आिण या अनुभवातूनच मी चांगले पैसे िमळवू शकतो. नेहमी
सुरि त खेळणारे आिण चंड क करणारे माझे बरे च िम आहेत. कायम सुरि तच
रािह यामुळे यांचं अथिवषयक ान तेवढंच राहातं आिण यामुळे जा तीत जा त
फाय ाला ते मुकतात.
मालम े या रका यात वाढ करणं, खरं तर ितथं बी पेरणं हे माझं त व ान आहे.
माझं सू आहे. मी कायम बी पेरत जातो. काह चे वृ होतात, तर काही वाढत नाहीत.
हेही चालतंच.
आम या रअल इ टेट कॉपारे शन या क येक लाख डॉलस या मालम ा आहेत. तो
आमचा वत:चा रअल इ टेट इ हे टमट ट आहे. मला एवढंच सांगायचं आहे, क
आ ही जे काही ल ावधी डॉलस िमळवले, याची सु वात पाच ते दहा हजार डॉलस या

गुंतवणुक तून झाली होती. वेगानं वर चढणा या बाजाराचा फायदा घे यासाठी आिण
करमु
वहारांसाठी मी खेळी के या.
आम या, हणजे आम या कॉपारे शन या मालक या शेअर िस यु रटीजही आहेत.
यांना आ ही खासगी यु युअल फं स समजतो. आमचे काही िम तर, दरमहा
आम यापे ा जा त पैसा गुंतवणा यांशीच वहार करतात. आ ही अिधक जोखमीचे
शेअस िवकत घेतो. अमे रका आिण कॅ नडात वेश करणा या कं प यांचेही शेअस आ ही
घेतो. ते जोखमीचं असलं, तरी यातूनच लवकरात लवकर आिण उ म नफा िमळतो, हेही
िततकं च खरं आहे. उदाहरणच देतो. आ ही एका कं पनीचे एक लाख शेअस येक २५
स स या दरानं िवकत घेतले. यावेळी ही कं पनी सावजिनक हायची होती. सहा
मिह यांनी ितची न दणी शेअर बाजारात झाली आिण एका शेअरचा दर झाला दोन
डॉलस! कं पनीचा वहार वि थत चालला, तर लवकरच याचा दर २० डॉलसपे ाही
जा त होईल. २५ हजार डॉलस या गुंतवणुक चे वषभरात दहा लाख डॉलस झा याचा
अनुभवही आ ही घेतला आहे.
तु ही जे काही करत आहात, याची तु हाला जाणीव असेल, यावर तुमचा अ यास
असेल, तर तो जुगार होत नाही. एखा ा वहारात पैसे गुंतवायचे आिण ते वाढावेत
अशी ाथना करत बसायचं, याला जुगार हणतात. तांि क ान, बाजाराचा अ यास,
सू पणा आिण खेळावर िन ा असेल, तर जोखीम आपोआपच कमी होते. अथात, जोखीम
असतेच; पण ती कमी करता येते हे मह वाचं. आ थक बुि दम ा ितकू ल प रि थतीत
सुधारणा घडवते. यामुळेच तर एखा ा
ला जी गो
चंड जोखमीची वाटते, ती
दुस याला कमी जोखमीची वाटू शकते. शेअस, रअल इ टेट कं वा इतर ठकाणी गुंतवणूक
कर याआधी तु ही आ थक बुि दम ा वाढिव यासाठी गुंतवणूक करा, हे मी वारं वार
सांगतो, ते यासाठीच. तुमची आ थक बुि दम ा जेवढी चांगली, तेवढीच ितकू ल
प रि थतीवर मात कर याची मता जा त.
मी अितशय जोखमी या शेअसम येही गुंतवणूक करतो. इतर लोकांना मी तशी
िशफारस अिजबातच करणार नाही. मी या खेळात १९७९पासून आहे. मी देणीही दली
आहेत आिण यापे ा जा त कमाईदेखील के ली आहे. अशा गुंतवणुक ब सं य लोकांना
खूप जोखमी या वाटतात; पण नीट अ यास क न खेळलं, तर याच जोखमी या
गुंतवणुक तु हाला एका वषात २५ हजारांचे दहा लाख देऊ शकतात.
मी आधीच सांिगत या माणे ही उदाहरणं हणजे काही िशफारसी नाहीत. तु ही
असंच करा कं वा हेच करा, असंही मी सांगत नाही. आ थक बुि दम ा वाढवली, क गो ी
कती सो या प तीनं सा य करता येतात, एवढाच मु ा यातून यायचा. मी अगदी
छो ा छो ा गो पासून सु वात करतो. सामा य माणसासाठी एक लाख डॉलसपे ा
जा त वा षक उ प चांगलंच असतं. पाच ते दहा वषात ते सहजपणे सा य करता येत.ं
तुमची बाजाराची जाण आिण आ थक बुि दम ा यावर ते अवलंबून आहे. खच मया दत
ठे वलेत, तर पगारा ित र चं वा षक एक लाख डॉलसचं उ प आनंददायीच असेल.
तु हाला नोकरी आवडत असेल, तर ती करता करता थोडा वेळ बाजूला काढू नही असे
वहार करता येतात. करांिवषयीचं ान वाढवलंत, तर यातूनही सूट िमळवता येत.े

ि श: मला रअल इ टेटचे वहार आवडतात. एकतर हे वहार ि थर असतात
आिण हळू हळू वर चढत जातात. मी मालम ेचा मूळ पाया भ म ठे वतो. कॅ श लोही
ब यापैक ि थर असतो आिण यावर वि थत ताबा ठे वला, तर कं मती वाढ याचीही
श यता असते. हा पाया भ म अस यामुळेच मी जोखमी या शेअसम येही खेळू शकतो.
शेअर बाजारात मला खूप मोठा फायदा झाला, तर मी न यावर कर भरतो आिण उरलेली
र म रअल इ टेटम ये गुंतवतो आिण पाया अिधक भ म करतो.
रअल इ टेटब ल आणखी एक मह वाची गो . मी जगभरात फरलो आहे आिण
फरतोही. अनेक शहरांत माझी गुंतवणुक वरची ा यानं झाली आहेत. या येक
शहरांत मला असं सांगतात, क आ हाला व तातली रअल इ टेट िमळतच नाही कं वा
कमीत कमी पैशांत चांगली जागा िमळणं श यच नसतं. मला हे पटत नाही. यू यॉक कं वा
टो कओम येही अशा कारची गुंतवणूक करता येत.े गुंतवणूक क इि छणारे कायम मु य
शहराकडेच पाहात राहातात, शहरा या सीमांना लागून असणा या भागाकडे दुल
करतात. संगापूरचंच उदाहरण या. हे वेगानं वाढणारं शहर आहे आिण ितथ या रअल
इ टेट या कमतीही चंड आहे; पण शहरापासून थोडं दूर गेलं तर? ितकडे आप या
मनासारखे सौदे करता येतात आिण काही काळानं ितथंही वाढ होतच जाते. हणूनच मला
जे हा सांगतात, क आ हाला इथं गुंतवणूक करणं श य नाही, ते हा मी यांना सांगतो,
‘‘वा य थोडं बदला, तु हाला इथं कशी गुंतवणूक करायची, ते माहीत नाही... अजूनतरी.’’
मो ा संधी डो यांनी दसत नाहीत. या मनानं ओळखाय या असतात. ब सं य
लोक ीमंत होत नाहीत; कारण समोर असले या संधी यांना ओळखता येत नाहीत. ते
आ थक दृ ा िशि त नसतात.
मला एक
वारं वार िवचारला जातो, ‘मी सु वात कशी क ?’
शेवट या करणात मी आ थक वातं याकडे जाणा या दहा पाय या द या आहेत.
या मा या आहे. मी या मागानं गेलो आहे; पण तेच बायबल नाही, हे ल ात ठे वा. हा
एक खेळ आहे. यात कधी यश िमळतं, तर कधी काहीतरी िशकायला िमळतं. माणसं
जंकत नाहीत; कारण यांना हर याची भीती वाटते. यामुळेच मला शाळा मूख वाटतात.
ितथं आप याला चूक होणं हे वाईट, असंच िशकवलं जातं. चूक के यास िश ाही िमळते.
आयु याकडे डोळसपणे पािह यावर ल ात येईल, क आपण चुकत चुकतच िशकत असतो.
आपण धडपडतच चालायला िशकतो. आपण पडलोच नाही, तर चालायलाही िशकणार
नाही. बाईक िशकताना मी क येकदा पडलो आहे. मा या गुड यावर अजूनही या खुणा
आहेत; पण यामुळेच तर मी बेधडक बाईक चालवू शकतो. ीमंत हो याबाबतही हेच
स य आहे. दुदवानं अनेकजण ीमंत होऊ शकत नाहीत; कारण ते हर याला घाबरतात.
जंकणा यांना हर याची कधीच भीती वाटत नाही. हरणा यांनाच ती वाटत राहाते.
अपयश हा यशा या कायप तीचाच एक भाग आहे. जी माणसं अपयशाला घाबरतात,
यापासून दूर राहा याचा य करतात, ती यशापासूनही दूरच राहातात.
मी टेिनस खेळतो. यासाठी म करतो, चुका करतो, या चुका सुधारतो, आणखी
चुका करतो, याही सुधारतो आिण अिधक चांगला खेळतो. मी जे हा गेम हरतो, ते हा
नेटपाशी जातो, ित प याशी हा तांदोलन करतो आिण हणतो, ‘पुढ या शिनवारी भेटू.’

पैशांचा खेळही असाच आहे.
गुंतवणूकदार दोन कारचे असतात :
१. पिहला आिण सव दसणारा वग आहे गुंतवणुक चं पॅकेज घेणारा. हा वग रअल
इ टेट कं पनी, शेअर ोकर कं वा अथ स लागारांकडे जातात आिण काहीतरी
िवकत घेतात. यु युअल फं ड, शेअस, बाँ स असं काहीही असू शकतं. हा एक
चांगला आिण व छ असा गुंतवणुक चा कार आहे. उदाहरणच ायचं, तर
एखादा माणूस कॉ यूटर या एखा ा दुकानात जातो आिण आप याला हवा तो
कॉ यूटर घेऊन बाहेर पडतो. तशीच ही गुंतवणूक.
२. दुसरा वग गुंतवणुक िनमाण करतो. तो अनेक वहार एक करतो. उदाहरणच
ायचं, तर कॉ युटर असबल करणा यांचं देता येईल. ते अनेक ठकाणा न अनेक
भाग आणतात आिण ते जोडू न कॉ युटर तयार करतात. मला कॉ युटर असबल
करता येत नाही; पण संधीचे तुकडे एक कसे जोडायचे हे प ं माहीत आहे.
दुस या वगातला गुंतवणूकदार हा ब तेकदा ावसाियक गुंतवणूकदार असतो.
काहीवेळा सगळे तुकडे एक कर यासाठी वषही जातात आिण काहीवेळा ते तसे येतही
नाहीत. ीमंत डॅडनं मला दुस या वगातला गुंतवणूकदार हो यास ो साहन दलं. तुकडे
एक कसे करायचे हे िशकणं मह वाचं आहे; कारण इथंच मोठं यश िमळवता येत.ं अथात,
इथं जोखीमही आहे. प रि थती उलटली, तर मोठा तोटाही सहन करावा लागतो.
तु हाला दुस या कारातला गुंतवणूकदार हायचं असेल, तर तीन कारची कसबं
िशकू न घेऊन वाढवावी लागतील. आ थक बुि दम ा वाढिव यासाठी जी कौश यं
लागतात, या या जोडीलाच ही कौश यंही येतात.
१. संधी शोधून काढणं : इतरांना जी दसत नाही, ती संधी शोधणं मह वाचं. जे
इतरांना डो यानं दसत नाही, ते मनानं पाहाता येत.ं उदाहरण देतो. मा या
एका िम ानं एकदा खूप जुनं आिण मोडकळीला आलेलं एक घर िवकत घेतलं. तो
भूतबंगलाच होता. असं घर यानं का घेतलं असावं, याचं येकालाच आ य
वाटलं; पण यानं जे पािहलं होतं, ते आ हा कोणालाच दसलं न हतं. या
घरासोबत शेजारीच असलेले चार रकामे लॉटही िमळत होते. या कं पनी या
मालक चं घर होतं, यां याकडे चौकशीला गे यावर याला ही मािहती िमळाली.
यानं ते घर घेतलं आिण पाडू न टाकलं. आता पाच मोक या लॉटचा एक मोठा
लॉट झाला होता. तो यानं एका बांधकाम ावसाियकाला िवकू न टाकला.
खरे दी या ित पट कं मतीला. हा सारा वहार पूण हो यासाठी याला दोन
मिहने लागले आिण यातून यानं ७५ हजार डॉलस कमावले. हे काही खूप सारे
पैसे नाहीत; पण कमाल वेतनापे ा न च जा त आहेत आिण यासाठी याला
तेवढे मही यावे लागले नाहीत.
२. पैसा कसा उभा करावा : सवसामा य माणसं फ बँकेत जातात. दुस या वगातील
गुंतवणूकदाराला भांडवल उभं कर या या इतर मागाचीही मािहती असते.
यामुळे याला बँकेची गरज भासत नाही. मी बँके या मदतीिशवाय घरं कशी

िवकत यायची, हे िशकलो. फ घरांबाबतच नाही, तर बँकेिशवाय पैसे कसे उभे
करायचे, हे कौश यही मी िशकलो. ते खरं च अमू य आहे. ‘बँक मला कज देणार
नाही,’ कं वा ‘िवकत घे यासाठी मा याकडे पैसे नाहीत,’ असं नेहमीच ऐकू येत.ं
तु हाला जर दुस या गटातला गुंतवणूदार हायचं असेल, तर ब सं य लोक िजथं
अडतात, ितथून पुढे कसं जायचं, हे तु हाला िशकावं लागेल. वेग या श दांत
सांगायचं, तर बाक चे पैशांअभावी वहार करत नाहीत. तु ही हा अडथळा
टाळलात, बाक यांपे ा कतीतरी पुढे जाल. एखादं घर, शेअस कं वा इमारत मी
बँकेत एक पैसाही नसताना क येकदा िवकत घेतली आहे. एकदा मी एक इमारत
१२ लाखांना िवकत घेतली. यासाठी मी िवकणारा आिण िवकत घेणा यांम ये
िलिखत करार के ला. ही इमारत घे यासाठी मी १ लाखांचं िडपॉिझट उभं के लं.
यामुळे मला उरलेले पैसे जमा कर यासाठी ९० दवसांची मुदत िमळाली. हे पैसे
मी कधीच उभे के ले नाहीत. पिहले एक लाख डॉलस देणा यानं मला हे डील
शोधून आिण क न दे यासाठी ५० हजार डॉलस दले. यानंच उरलेले पैसे देऊन
ही जागा घेतली आिण मी वहारातून बाजूला झालो. हे मी का के लं? तर ती
जागा घेऊन नंतर िवकली असती, तर यात मला साधारण २० हजार डॉलसचा
फायदा झाला असता. याऐवजी मला प ास हजार िमळाले आिण तीन
दवसांतच हे काम पूण झालं. थोड यात काय, तर गुंतवणूक हणजे फ पैसा
नाही, तर गुंतवणूक हणजे तुम याकडे असलेली मोलाची मािहती.
३. शार लोकांना जमा करणं : शार गुंतवणूकदार आप यापे ा शार
असले यासोबत काम करतो कं वा यांना नोकरीला ठे वतो. आपला स लागार
शारीनं िनवडणं हे खरं कौश य आहे.
इथं िशक यासारखं खूप आहे आिण िशक यानंतर िमळणारा मोबदलाही चंड आहे.
ही कौश य िशकायची नसतील, तर पिह या गटातले गुंतवणूकदार होता येईल.
तुम याकडची मािहती हीच तुमची संप ी, तर नसलेली मािहती ही जोखीम, इतकं
सरळसाधं आिण सोपं आहे हे.
सग यांत मह वाचं हणजे जोखीम सगळीकडेच असते. यामुळे ती टाळ याऐवजी
प रि थतीवर ताबा ठे वा.

धडा सहावा

िशक यासाठी काम करा, पैशांसाठी नको
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धडा सहावा :

िशक यासाठी काम करा, पैशांसाठी नको
गो आहे. मी संगापूरमध या एका वतमानप ा या ितिनधीला
१९ ९५ची
मुलाखत देत होतो. माझी मुलाखत एका त ण मिहला प कारानं घेतली होती.
आ ही एका हॉटेल या ती ालयात भेटलो. कॉफ चे घुटके घेत मा या संगापूर
भेटीब ल बोलत होतो. मी आिण िझग िझगलर असे दोघं दुस या दवशी ा यान देणार
होतो. ते मो ट हेशन या िवषयावर बोलणार होते, तर माझा िवषय होता ‘ ीमंतांची
गुिपतं!’
‘मला एक ना एक दवस तुम यासारखी बे ट सेलर अॉथर हायचं आहे,’ ती
हणाली. मी ितचे लेख वाचले होते. यांची मा यावर छापही पडली होती. ती खरं च
चांगली लेिखका होती. ित या लेखनाची शैली मोकळी आिण संवादी होती.
‘न होशील. तुझी लेखनशैली खरं च चांगली आहे,’ मी हणालो, ‘मग अडचण काय
आहे?’
‘माझं लेखन कोणीही छाप यासाठी वीकारत नाही,’ ती शांतपणे सांगू लागली,
‘ येकजण हणतो, क मा या कादंब या अ वल दजा या आहेत; पण पुढे काहीच घडत
नाही. हणूनच मी या वतमानप ात नोकरी करते. यामुळे कमान माझा च रताथतरी
चालतो. याबाबत तु ही काही सुचवू शकाल का?’
‘न च,’ मी उ र दलं. ‘माझा एक िम इथं संगापूरम येच एक वग चालवतो.
या वगात िव या कलेचं िश ण दलं जातं. मोठमो ा कं प यांसाठीही तो याचे वग
घेतो. मला असं वाटतं, क तू हा अ यास म करावा. याचा तुला फायदा होईल.’
‘तु हाला असं हणायचं आहे का, क मी आता या वगाला जाऊन िव कशी
करायची हे िशकावं?’ ती थोडी आ यच कत झाली होती आिण रागावलीही होती.
मी होकाराथ मान हलवली.
‘तु ही माझी चे ा करताय, हो ना?’
मी पु हा मान हलवली, ‘यात चुक चं काय आहे?’ मी मागे रे लून बसत िवचारलं. ती
दुखाव यासारखी दसत होती आिण आप यामुळे नाही, अशी मी वत:चीच समजूत
क न घेत होतो. मी ितला मदत क पाहात होतो; पण काहीतरी वेगळं च घडत होतं.
‘हे पाहा, मी इं ि लश सािह याम ये पद ु र पदवी घेतली आहे, ती काय िव े ता
हो यासाठी? मी आता ते िशकायला जाऊ का? मी एक ावसाियक आहे आिण मला
याची आवड आहे, यािवषयी मी िशकले आहे आिण िशकते आहे. मला काही िव े ता
हायचं नाही. मी अशा लोकांचा ितर कारच करते. यांना फ पैसा दसत असतो पैसा.

मी सािह याचा िवचार करते, मग मी ते का िशकू ?’ ती आता ितची बॅग भ लागली होती.
आमची मुलाखत संपली होती.
या टेबलवर मा या एका बे ट सेलर पु तकाची त होती. मी ती त आिण
याबरोबर ित या नो स उचल या. या नो सकडे बोट दाखवत मी िवचारलं, ‘तू हे
पािहलंस का?’
आप याच नो स पाहात ती हणाली, ‘काय?’ ती ग धळू न गेली होती. मी पु हा
एकदा ित याच नो सकडे बोट दाखवलं. ितनं या पॅडवर िलिहलं होतं, ‘रॉबट
कयोसाक , बे ट से लंग अॉथर.’
ते हणतात, ‘बे ट से लंग अॉथर. सवा म िलिहणारा नाही, िवकला जाणारा.’
ितचे डोळे िव फारले. ‘हे पाहा, मी काही चांगला लेखक नाही. मी िव ची कला
िशकलो आहे. तु याकडे पद ु र पदवी आहे. तुला सािह याची आवड आहे आिण तू
िलिहतेसही चांगलं. मग िलखाणाची कला आिण िव ची कला एक झा या, तर बे ट
से लंग आिण बे ट राय टंग अॉथर िमळे ल!’
माझं बोलणं ऐकू न ितचा संताप कमी हो याऐवजी जा तच वाढला. तो ित या
चेह यावर दसत होता. ‘मी इत या खाल या पातळीवर कधीच येणार नाही.
तुम यासार या लेखकांना लेखनाशी काहीच कत नाही. मी सािह याचाच िवचार करते
आिण तु ही िव े ते आहात. हे काही चांगलं नाही.’ एवढं बोलून ती घाईघाईत िनघून गेली.
जाता जाता ती मला दुस या दवशी या ा यानासाठी एक िवषय देऊन गेली
होती.
हे जग शार, बुि दमान, सुिशि त आिण काही ना काही अंगभूत कला असले या
लोकांनी भरलेलं आहे. अशी माणसं आपण रोज अवतीभोवती पाहतो. काहीच दवसांपूव
मी एका गॅरेजम ये गेलो होतो. मा या कारम ये काहीतरी िबघाड झाला होता. गॅरेम ये
एक त ण मेकॅिनक होता. यानं इं िजन या आवाजाव न गाडीतली गडबड ओळखली
आिण काही िमिनटांतच मी माझी दु त झालेली गाडी घेऊन गॅरेज या बाहेर पडलो
होतो. मी आ यच कत झालो होतो.
हे असलं, तरी दु:खद स य हेच आहे, क एवढंच पुरेसं नाही.
बुि दमान लोकांना िमळणारे कमी पैसे पा न मला नेहमीच आ य वाटतं. एकदा मी
असंही ऐकलं, क वषाला एक लाख डॉलस िमळिवणा या अमे रकनांची सं या पाच
ट यांपे ा कमीच आहे. मी अनेक अित शार आिण उ िशि त लोकांनाही भेटलो आहे,
यांचं वा षक उ प वीस हजार डॉलसपे ाही कमी आहे. वै क य े ातला िवशेष
असलेला एक ावसाियक स लागार मला सांगत होता, क कतीतरी डॉ टस, दंतवै हे
आप या आ थक ि थतीशी झगडत असतात. तोपयत मी असं समजत होतो, क ते
पदवीधर झा यापासून डॉलसची रासच कमावत असतील. यानं मला एक फार सुंदर
वा यही सांिगतलं. तो हणाला, ‘उ म सांपि क ि थतीपासून ते फ एक कौश य मागे
आहेत.’
याचाच अथ हा, क ब सं य लोकांना फ एक कौश य िशक याची गरज आहे. ते
िशक यानंतर यांचं उ प खरं च उसळी घेऊन वाढेल. आ थक बुि म ा हा अकाउं टंग,

माक टंग, गुंतवणूक आिण काय ाचं ान यांचा एकि त प रणाम आहे, हे मी
सु वातीपासूनच सांगतो आहे. या चारही गो ी िशक या, तर पैशानं पैसा िमळवणं खरं च
सोपं आहे. आपण जे हा पैशांचा िवचार करतो, ते हा ब तेकांना एकच कौश य माहीत
असतं. ते हणजे क करत राहा.
वतमानप ाची ती त ण प कार हे खरं च चांगलं उदाहरण आहे. ती जर िव आिण
िवपणनाची कौश यं िशकली, तर ितचं उ प खरोखरच ना मय रीतीनं वाढेल. मी
ित या जागी असतो, तर जािहरात, कॉपीराय टंग आिण िव या िवषयांची कौश यं
िशकू न घेतली असती. नंतर वृ प ात काम कर याऐवजी मी एखा ा जािहरात सं थेत
काम के लं असतं. पगार कमी झाला असता, तरी अगदी थो ा श दांत आपलं हणणं
लोकांपयत कसं पोहोचवायचं ही अितशय मह वाची गो ितथंच िशकता आली असती.
नंतर मी जनसंपका या े ातही काही काळ काम के लं असतं. एकही पैसा न मोजता
आपली िस ी कशी करायची आिण यातून लाखो डॉलस कसे िमळवायचे, याचं कौश य
ितथं िशकता आलं असतं. हे करता करता ती रा ी या वेळी आिण वीकडला आपलं
कादंबरी लेखन सु ठे वू शकली असती. िलखाण पूण झा यानंतर िमळाले या कौश यांचा
उपयोग क न ती आपली पु तकं िवकू शकली असती आिण थो ाच काळात ‘बे ट से लंग
अॉथर’ झाली असती.
मी जे हा पिहलं पु तक िलिहलं, ते हा काशकानं नाव बदल यािवषयी सुचवलं
होतं. याचं हणणं होतं, क पु तकाचं नाव ‘िश णातील अथशा ’ असं ठे वावं. मी ते
प पणे नाकबूल के लं. मी याला सांिगतलं, क हे नाव ठे वलं, तर मी फ दोन ती िवकू
शके न. एक मा या कु टुंबातील कोणालातरी आिण दुसरी िम ाला. यातही या दोघांना ती
फु कट हवी असेल आिण हे मला अिजबात आवडणार नाही. मा या या पु तकाचं नाव
होतं, ‘तु हाला ीमंत आिण आनंदी हायचं आहे? मग शाळे त जाऊ नका!’
तेच नाव ठे वलं. हे नाव मनात आलं, ते हाच आ हाला माहीत होतं, क या
पु तकाला चंड िस ी िमळणार आहे. मी िश णा या बाजूचा आहे आिण शै िणक
सुधारणांवर माझा िव ास आहे. माझा जर िश णावर िव ास नसता, तर मी शै िणक
बदलांबाबत आ ही रािहलो असतो का? काय असेल ते असो; पण याच नावामुळे मला
आिण मा या पु तकाला रे िडओ आिण टी हीवर या काय मांम ये थान िमळालं. हे सारं
फ
िस ीसाठी आहे, अशी टीकाही काह नी के ली; पण माझं पु तक खपतच रािहलं.
मी युएस मचट मरीन अॅकेडमीमधून १९६९म ये पदवी घेतली. यावेळी मा या
उ िशि त डॅडला खूप आनंद झाला होता. यानंतर मला ‘ टँडड अॉइल अॉफ
कॅ िलफो नया’ या कं पनीत नोकरीही िमळाली. माझं पद होतं थड मेट आिण ओ हर
टाइमसह पगार होता वा षक ४२ हजार डॉलस. वगिम ां या तुलनेत पदवी आिण पगार
कमी असला, तरी ती माझी पिहलीच नोकरी होती. यात फायदा हा होता, क सात
मिहने कामावर असायचो आिण पाच मिहने सुटी असायची. सुटी या काळात कं पनीला
कं वा मला गरज भासली असती आिण मी जहाजासोबत ि हएतनामला गेलो असतो, तर
दु पट पगार िमळाला असता.
मा यासमोर चांगलं क रअर होतं, तरीदेखील काही काळानं मी राजीनामा दला

आिण म रन कॉपसम ये िवमानो ाणाचं िश ण घे यासाठी सामील झालो. या
िनणयामुळे मा या उ िशि त डॅडला चंड दु:ख झालं, तर ीमंत डॅड खूष झाले.
आप याकडे िवशेष या श दाला खूप मह व आहे. मग ती शाळा असो, कॉलेज
असो कं वा एखादी कं पनी. जा त पैसे िमळव यासाठी, बढती िमळव यासाठी िवशेष
अस याला मह व दलं जातं. यामुळेच तर मुलं डॉ टर होऊन थांबत नाहीत, तर लगेचच
अि थरोग कं वा बालरोग त
हो या या
य ांना लागतात. अकाउं टंट,
वा तुरचनाकार, वक ल, पायलट आिण इतरां या बाबतीतही हाच िनयम लागू होतो.
मा या उ िशि त डॅडचा िवशेष हो यावर खूप िव ास होता. यामुळेच यांना
जे हा डॉ टरे ट िमळाली, ते हा ते चंड आनंदी झाले होते. जे लोक जा तीत जा त
अ यास करतात, यांना शाळा ब ीस देते, या गो ीवर यांचा ठाम िव ास होता.
ीमंत डॅडनं मला यािव
िवचार कर यासाठी ो साहन दलं. ‘तुला येक
गो ीची थोडी थोडी मािहती असायला हवी,’ असं यांचं हणणं होतं. हणूनच मी
यां याकडे असतानाही वेगवेग या िवभागात काम के लं. मी अकाउं टंट होणार न हतो,
तरी या िवभागातही काम के लं. ीमंत डॅडला हे माहीत होतं, क ितथं काम क न मी
यांचं प रभाषा आिण चूक–बरोबरची समज उचलेन. तसंच झालं. याचबरोबर मी
बसमधला सहा यक, बांधकामावरील कामगार, िव आिण िवपणन या िवभागांम येही
काम के लं. ते मला आिण माईकला ‘तयार’ करत होते, यामुळे आ ही बँकस, वक ल,
अकाउं टंट आिण ोकस यां यासोबत होणा या मी टं जनाही हजर राहावं, असा यांचा
आ ह असायचा. यां या सा ा याची येक बाजू आ हाला माहीत असायला हवी, असं
यांना वाटायचं.
मी जे हा टँडड अॉईलमधली ती उ पगाराची नोकरी सोडली, ते हा माझे
उ िशि त डॅड ग धळू न गेले होते. भरपूर पगार, भरपूर फायदे, पाच मिह यांची सुटी
आिण बढतीची संधी एव ा सग या चांग या गो ी असूनही मी नोकरी का सोडली
असावी, हेच यांना समजत न हतं. ते मा याशी या िवषयी बोलले. मीही यांना माझी
मतं समजावून सांिगतली; पण यांना यातलं काही समजलं नाही आिण पटलंही नाही.
कारण सोपं होतं, माझी मतं, ही मा या ीमंत डॅडची िवचारसरणी होती. या डॅडसाठी
सवात मह वाची होती, ती नोकरीची सुरि तता, तर डॅडसाठी मह वाचं होतं मोक या
जगातलं िश ण.
उ िशि त डॅडला वाटायचं, क मी मरीन कू लम ये जहाजावरचा अिधकारी
हो यासाठी गेलो आहे. ीमंत डॅडला हे प ं माहीत होतं, क मी ितथं आंतररा ीय
ापारािवषयी िश ण घे यासाठी गेलो आहे. नोकरी सु झा यानंतर मी मालवा ,
तेलवा कं वा वासी जहाजांसोबत जायचो. ते हाही मी अितपूवला कं वा दि ण
पॅिस फकला जाणा या जहाजांनाच ाधा य ायचो. ीमंत डॅडनं युरोपात जा याऐवजी
पॅिस फककडे जावं, ही सूचना के ली होती. उदयाला येणारी रा ं आिण अथ व था या
आिशया खंडात आहेत, ही मािहती यांना होती. या काळी माझे सारे िम , अगदी
माईकही घरी पा ा करत होते, ते हा मी जहाजं घेऊन या देशात जात होतो. ितथला
ापार, नाग रक, ापारा या प ती, सं कृ ती यांचा अ यास करत होतो. जपान,

थायलंड, संगापूर, हाँगकाँग, ि हएटनाम, कोरीया आिण फिलिप स अशा देशांत जात
होतो. मीदेखील पा ा के या; पण या कोणा या घरी नाहीत, तर जहाजावर कं वा
ापा यांसोबत. यामुळे मी या िम ांपे ा वेगानं िशकलो.
उ िशि त डॅडना मी ही नोकरी सोडू न म रन कॉपसम ये जाणाचा िनणय का
घेतला, हे कधीच समजलं नाही. ‘मला िवमान उडवायला िशकायचं आहे,’ असं उ र मी
यांना दलं. खरं तर मला सै या या तुकडीचं नेतृ व कसं करायचं, याचं िश ण यायचं
होतं. कं पनी चालव यातला सवात मह वाचा आिण अवघड भाग लोकांसंबंधी असतो.
एव ा लोकांना एक बांधून ठे वणं आिण आप या येयासाठी काम करायला लावणं,
खरं च अवघड असतं, हे ीमंत डॅडनं सांिगतलं होतं. यांनीही ल करात तीन वष काढली
होती. मा या उ िशि त डॅडना यात सवलत–माफ िमळाली होती. अगदी धोकादायक
ि थतीत नेतृ व कर याची कला फार मह वाची असते. ती मला ितथं िशकायला िमळाली
असती. ीमंत डॅड सांगायचे, ‘आता तु ही नेतृ वगुण िशकायला हवेत. वत:ला तसं
घडवायला हवं. ते जर झालं नाही, तर कधीही तुम या पाठीत खंजीर खुपसला जाईल.
वसायात ही गो नेहमीच घडते.’
मी १९७३म ये ि हएतनाममधून परतलो. मला िवमान चालवायची आवड होती,
तरीही मी किमशनचा राजीनामा दला. नंतर मला झेरॉ स कॉपारे शनम ये नोकरी
िमळाली. मला िव ची कला अिजबात जमत न हती. यावेळी मी खूप बुजरा आिण
लाजाळू होतो. आ थक दृ ा स म हायचं असेल, पुढे जायचं असेल, तर िव ची कला
िश णं अितशय मह वाचं होतं आिण झेरॉ सकडे अमे रके त या सवात उ म असा िव
िश ण काय म होता. मी ही नोकरी यासाठीच िनवडली होती, के वळ फाय ांसाठी
नाही.
ीमंत डॅडना मा या या िनणयांचा अिभमान वाटे, तर गरीब डॅडना दु:ख.
झेरॉ समधील नोकरीमुळे तर ते शर मंदच
े होत. ते बुि दमान होते आिण बुि दमान
लोकां या दृ ीनं िव कर यासारखं हीन काम दुसरं न हतं. मी झेरॉ सम ये चार वष
काम के लं. कोणा याही बंद दरवाजावर थाप मारणं, यां याशी बोलणं आिण
यां याकडू न नकार िमळणं, अपमानही होणं याबाबतची मा या मनातली भीती पूण
नाहीशी होईपयत मी हे काम करत होतो. या णी मी या भीतीवर मात के ली, या
दवशी राजीनामा दला. यावेळी मी िव कर यात अ वल थानावर होतो, तरीही हा
िनणय घेतला. मी पु हा एकदा एका अ वल दजा या कं पनीतलं उ म क रअर मागे सोडू न
पुढे िनघालो होतो.
१९७७ म ये मी माझी पिहली कं पनी सु के ली. ीमंत डॅडनं मला आिण माईकला
कं प या ता यात घेऊन चालिव यासाठी तयार के लं होतं. आता मला कं पनी सु
कर याचा, ती वि थत बांध याचा आिण चालव याचा अनुभव यायचा होता. माझं
पिहलं उ पादन होतं नायलॉन आिण वेल ोचं पाक ट. या गो ी अितपूवकडील देशांत
तयार हाय या आिण जहाजानं यू यॉकम ये आण या जाय या. माझं कॉलेज या
गोदामा या जवळच होतं. आता माझं औपचा रक िश ण पूण झालं होतं आिण वत:ची
परी ा घे याची वेळ आली होती. जमलं तर उ म आिण अपयशी ठरलो असतो, तर

कफ लक झालो असतो. ीमंत डॅड हणाले, ‘ितशी या आत कफ लक होणं चांगलं. पु हा
सगळं िमळव यासाठी हाती वेळ असतो.’ मी यांचा स ला ऐकला होता. मा या ितसा ा
वाढ दवसा या आद या दवशी माझं जहाज को रया न यू यॉककडे यायला िनघालं
होतं.
मी आजही आंतररा ीय वसाय करतो. ीमंत डॅडनं सांिगत या माणे मी आजही
उदयो मुख देश आिण अथ व था शोधत असतो. आज माझी कं पनी दि ण अमे रका,
आिशया, नॉव आिण रिशयाम ये गुंतवणूक करते.
जॉब हा श द –जे ओ बी–ज ट ओ हर ोक यांचं लघु प आहे, असं हटलं जातं.
दुदवानं हे ल ावधी लोकांना लागू पडतं. आप या शै िणक सं था या आ थक बुि म ेला
बुि म ाच मानत नाहीत. यामुळे ब तेक कामगार यां या उ प ा या मयादेतच
उपजीिवका करतात आिण फ िबलं भरत राहातात.
व थापक य मंडळ चा आणखी एक भयानक िस ांत आहे. यां या मते कामगार
कती काम करतात, काढू न टाकलं जाऊ नये इतपत. मालक कती पैसे देतात, तर लोकांनी
काम सोडू न जाऊ नये इतपत. आपण जर कं प यां या पगाराची ेणी पािहली, तर या
िस ांतात त य आहे, हेही ल ात येत.ं
या याच प रणाम व प ब सं य कामगार पुढे जात नाहीत. यांना जे िशकवलेलं
आहे, तेच ते करत राहातात. सुरि त नोकरी िमळवणं, हेच यां यापुढचं येय असतं. ते
पगार आिण फायदे या दोनच गो वर ल एका करतात. याचा यांना अ पकाळासाठी
फायदा होतो, दीघकाळासाठी मा ही गो नुकसानच करणारी असते.
याऐवजी काहीतरी िमळव यापे ा काहीतरी िशकवणारं काम करावं, असा स ला
मी देतो. एखादा िविश
वसाय िनवड यापूव यासाठी कोणती कौश य आ मसात
करावी लागतील, याचा िवचार करावा. रॅ ट रे स या साप यात अडक यापूव च या गो ी
ठरवायला ह ात.
एकदा का रॅ ट रे स या कायप तीत अडकलं, क आपण िगअर या चाकां माणे होते.
छोटी चाकं मो ा चाकाभोवती फरतात आिण वेग याच कोण यातरी गो ीला गती देत
राहातात. चाक बेभानपणे फरत राहातं. याला यातून काय होतंय, हेही समजत नाही.
म यंतरी टॉम ू जचा जेरी मॅ वायर नावाचा एक िच पट आला होता. याम ये खूप
छान वा यं आहेत. एक वा य आहे, ‘मला पैसा दाखव.’ दुसरं वा य तर अगदी आजचं
स य आहे. याला कं पनीतून काढलेलं असतं. तो अॉ फस या बाहेर पडत असतो. बाहेत
पडता पडता तो मागे वळू न सग यांना िवचारतो, ‘मा याबरोबर कोणाला यायचं आहे?’
सारे जण त ध होतात. कोणी काहीच बोलत नाही. एक मुलगी उठते आिण हणते, ‘मला
आवडेल; पण ये या तीन मिह यांत माझी बढती अपेि त आहे.’
हे वा य या िच पटातलं सवात जा त लागू होणारं असावं. लोक िबलं
भर यासाठीच काम करत राहातात. माझे उ िशि त डॅड दरवष पगारवाढीची वाट
पाहायचे आिण दरवष यां या पदरी िनराशाच यायची. मग ते आपली यो यता
वाढिव यासाठी आणखी काहीतरी िशकत. ते पूण झालं, क पु हा एकदा पगारवाढीची
वाट पाहात आिण पु हा एकदा िनराश होत.

मी लोकांना नेहमी एक
िवचारतो, ‘हे रोजचं काम तु हाला कु ठे घेऊन जाणार
आहे, याची तु हाला तरी क पना आहे का?’ आपलं काम, आपली मेहनत आप याला कु ठे
घेऊन चालली आहे, यातून पुढे काय होणार आहे, भिव यात काय वाढू न ठे वलं आहे, याचा
िवचार नको का करायला?
अमे रकन असोिसएशन अॉफ रटायड पीपल या सं थे या माजी कायकारी
संचालकांनी–से रल ि क फ ड यांनी एक अहवाल िस के ला होता. ते यात हणतात,
‘खासगी पे शन व थेत ग धळाची ि थती आहे. सग यात मह वाची गो हणजे एकू ण
कामगारांपैक ५० ट े लोकांना पे शनच नाही. उरले या पैक ७५ ते ८० ट े जी पे शन
िमळते ती कु चकामी आहे; कारण ती मिह याला ५५, १५० कं वा ३०० डॉलस एवढीच
आहे.’
े ग एस. कापल यां या ‘द रटायरमट िमथ’ या पु तकात िलिहतात, ‘मी एका
रा ीय िनवृ ीवेतन स लागार कं पनी या मु यालयाला भेट दली. यां या
व थापक य संचालकांचीही भेट घेतली. या उ पद थ व थापक मंडळ साठी उ म
कारचे रटायरमट लॅ स तयार कर यात वाकबगार आहेत. मी यांना िवचारलं, क
यांचं उ प खूप तोकडं आहे, यांनी िनवृ ीनंतरचं उ प िमळिव यासाठी काय करावं?
या हसत हसत हणा या, ‘िस हर बुलेट.’
‘काय,’ मी िवचारलं, ‘िस हर बुलेट?’
यांनी खांदे उडवले. यांना भरपूर मुलं आहेत आिण िनवृ ीनंतर वत:चा
उदरिनवाह चालणं अवघड आहे, असं वाटणा यांनी वत: या डो यात गोळी झाडू न
यावी, यालाच हणतात िस हर बुलेट. कापल यांनी िनि त उ प देणारा रटायरमट
लॅन आिण नवा ४०१के लॅन यातील फरक पु तका ारे दाखवून दला आहे. हा नवा लॅन
खूपच धोकादायक अस याचं मानलं जातं. नोकरी करणा या ब सं य लोकांना हाच लॅन
िमळणार आहे आिण तो यां या उदरिनवाहासाठी पुरेसा ठरणार नाहीत. वय वाढलं, क
वै क य खचही येतात, यातच एखा ाला णालयात दाखल करावं लागलं, तर
प रि थती अिधकच भयावह होईल. ते पु तकात िलिहतात, क
णालयात जर वषभर
राहावं लागलं, तर यासाठी ३० हजार ते १ लाख २५ हजार डॉलसपयत खच येतो. ही
आकडेवारी १९९५ सालची आहे. ते यां या भागातील एका णालयात चौकशीसाठी
गेले होते, ते हा यांना वा षक खच सांिगतला होता ८८ हजार डॉलस.
काही णालयं सरकारची मोफत वै क य सेवा पुरवतात. कोण जगू शकतं आिण
कोणाची प रि थती अगदी िबकट आहे, याचा िनणय घेऊन यांनी पुढे िवचार करायचा
असतो. ते असा िवचार करतातही, फ
यावेळी ते णा या िखशाकडे पाहातात.
याचबरोबर ते वयही पाहातात. यां याकडे एक त ण आिण एक वृ असे दोन ण
दाखल झाले असतील, तर ते त णाकडे अिधक ल क ीत करतात. वृ आिण गरीब ण
हे रांगे या शेवटीच असतात. हणूनच ीमंत या माणे चांगलं िश ण घेऊ शकतात,
याच माणे ते वत:ला िजवंतही ठे वू शकतात. यां याकडे पैसे नसतात कं वा कमी
असतात, ते मरणाला सामोरे जातात.
हे सारं िच मी पाहात अस यामुळे मला पगारा या चेककडे पाहाणा या

कामगारांचं नेहमीच आ य वाटतं. ते कायम ‘आज’चा िवचार करतात. भिव याकडे ते
पाहातच नाहीत. आपण कु ठे चाललो आहोत, असा
ते वत:ला िवचारतच नाहीत.
या ौढांना पैसे िमळवायचे आहेत, अशांशी बोलताना मी नेहमी सांगतो, क दूरचा
िवचार करा. पैसे आिण सुरि तता या गो ी मह वा या आहेतच. मी या नाकबूलही करत
नाही; पण याचबरोबर यांनी दुसरी नोकरी क न आणखी एक कौश य िशकू न यावं,
असं मला वाटतं. यांनी नेटवक माक टंग कं पनी कं वा याला मि टले हल माक टंग
हणतात अशा कं प यांत काम कर याचा मी स ला देतो. यांना जर िव कौश य
िशकायचं असेल, तर यांनी अशी कं पनी शोधावी िजचं जाळं देशभर पसरलेलं आहे. काही
कं प यांचे िश ण काय म अितशय चांगले असतात. ते लोकांना अपयशा या आिण
नाकार या जा या या भीतीवर मात करायला िशकवतात. याच दोन गो ी अपयशाचा
पाया खोदत असतात. दूरचा िवचार करता िश ण ही गो पैशांपे ा जा त मह वाची
ठरते.
मी जे हा जे हा हा स ला देतो, ते हा ते हा दोन उ रं िमळतात, ‘हे खूपच
तापदायक आहे’ आिण ‘मला जे आवडतं तेच मी करे न.’
‘हे खूप तापदायक आहे,’ असं हणणा यांना मी पुढे िवचारतो, ‘याचा अथ तु ही
आयु यभर खूप क करणार आिण जे िमळवाल यातले ५० ट े सरकारला देणार का?’
दुसरं उ र देणा यांना मी सांगतो, ‘मला ायाम करणं आवडत नाही; तरी मी तो
करतो; कारण मला िनरोगी आिण दीघ जीवन जगायचं आहे.’
एक जुनी हण आहे, ‘ हाता या कु यांना िशकवता येत नाही.’ यात त यही आहे.
काही गो ी वषानुवष अंगवळणी पडले या असतील, तर यात बदल घडवून आणणं खूप
अवघड असतं.’ काहीवेळा काह ना न ा गो ी सुचतात. काम कर याचे, िशक याचे कं वा
पैसा कमाव याचे माग दसतात आिण ही मंडळी कुं पणावर असतात. यावेळी मा मी
यांना ो साहन देतो. आपलं आयु य हे ायाम करायला लाग यासारखं आहे. यातला
सग यात अवघड भाग असतो, तो ायाम कर याचा िनणय घे याचा. एकदा तो घेऊन
ायामाला सु वात के ली, क सगळं सोपं आहे. असं क येकदा घडतं. मला ायामाला
जाणं नकोसं वाटत असतं. खूप कं टाळा येतो; पण एकदा ितकडे जाऊन नेहमी या
ायामांना सु वात झाली, क आधी वाटलेला कं टाळा दूर पळू न जातो. यावेळी घरातून
िनघायचा कं टाळा के ला, तर हा आनंद िमळे ल का?
तु हाला नवं काही िशक याची अिजबात इ छा नसेल. तु हाला ते करायचंच नसेल,
तर तुम याच े ात िवशेष
हा. ते कर याआधी तुम या कं पनीत युिनयन आहे ना, हे
पाहा; कारण या युिनय स िवशेषत ांना संर ण देतात.
माझे उ िशि त डॅड ग हनर या या नजरे तून उतर यानंतर हवाईमधील
िश कां या युिनयनचे मुख झाले. हे यां या आयु यातलं सवात अवघड काम होतं, असं
यांनीच मला नंतर सांिगतलं. दुस या बाजूला ीमंत डॅडनं यां या एकाही वसायात
युिनयनची थापना होऊ दली नाही. जे हा तसा संग आला आिण आता युिनयन थापन
होणारच असं वाटलं, ते हाही यांनी लढा देऊन ते होऊ दलं नाही.
ि श: मी यापैक कोणाचीच बाजू घेत नाही. मला या दो हीतले फायदे आिण

गरजा ल ात येतात. हणूनच तर तु हाला जे शाळा–कॉलेजात िशकवलं जातं, तेच हवं
असेल, तर िवशेष
हा आिण युिनयनचं संर ण िमळवा. मी जर िवमान चालवणं सु च
ठे व याचा िनणय घेतला असता, तर अशा कं पनीत गेलो असतो, िजथं वैमािनकांची भ म
युिनयन आहे. कारण सोपं आहे, मी जर तेच काम क लागलो असतो, तर ते कौश य फ
तेव ा एकाच उ ोगापुरतं मया दत राहाणारं होतं. मी जर या उ ोगा या बाहेर
फे कलो गेलो असतो, तर िमळवलेली सारी कौश य इतर उ ोगांसाठी कु चकामी ठरली
असती आिण मा या उदरिनवाहाचा
च िनमाण झाला असता. मालवाहतूक कर याचा
एक लाख तासांचा अनुभव आिण दीड लाख डॉलसचा वा षक पगार असले या एखा ा
वैमािनकाला तेवढाच पगार देणारी शाळा िश काची नोकरी कशी काय िमळे ल? आपण
िशकलेली कौश य एका उ ोगाकडू न दुस याकडे वळताना उपयु ठरत नाहीत. हवाई
उ ाण े ात वैमािनका या कौश याला मह व असतं; पण तीच कौश य शालेय
व थापनासाठी उपयोगी ठरत नाहीत.
हे डॉ टरां या बाबतीतही तेवढंच खरं आहे. औषधांम ये इतके बदल घडत आहेत,
क वै क य िवशेष ांनाही मो ा वै क य सं थांशी जुळवूनच वूनच यावं लागत आहे.
िश कांनीही युिनयनचं सभासद व घेणं आव यक आहे. आज अमे रके त िश कांचीच
युिनयन सवात मोठी आिण ीमंत आहे. या युिनयनचा, ‘द नॅशनल ए युकेशन
असोिसएशन’चा तेवढाच दबदबाही आहे. िश कांना युिनयनची आव यकता असते;
कारण यां या कौश यांचा बाहेर या इतर उ ोगांम ये काही उपयोग नसतो. हणून तर
‘िवशेष असाल, तर संघटना थापन करा,’ हा िनयम या अनुभवांतूनच तयार झाला
आहे. हे करणं खरं च शारीचं असतं.
मी मा या वगात एक
नेहमी िवचारतो, ‘तुम यापैक
कती जण
मॅकडोना डपे ा जा त चांगले हॅ बगर बनवू शकतात?’
िवचारला, क लगेचच
जवळजवळ सगळे हात वर होतात. मग मी यांना िवचारतो, ‘तु ही हे काम जर
यां यापे ा चांगलं क शकता, तर ते ते तुम यापे ा क येक पट नी जा त पैसे कसे काय
िमळवतात?’
याचं कारण आहे, मॅकडोना डसची ावसाियक घडी उ म बसली आहे. बु ीची
उ म देणगी असलेले ब सं य लोक के वळ हॅ बगर बनव यावर ल क त करतात.
वसायाची घडी बसवणं, िव –िवपणन व था उभी करणं, याबाबत यांना काहीच
मािहती नसते. असलीच, तर ती फारच तोकडी असते.
माझा हवाईतला एक िम थोर कलाकार आहे. तो चांगले पैसे िमळवतो. एके
दवशी याला या या आई या व कलांनी बोलावून सांिगतलं, क ितनं या यासाठी ३५
हजार डॉलस मागं ठे वले आहेत. व कलाचं शु क आिण सरकारचा कर गे यानंतर ित या
इ टेटीतून एवढी र म िश लक राहात होती. याला लगेचच जािहरात क न आपला
वसाय वाढिव याची संधी दसली. दोन मिह यांनंतर खूप ीमंतांसाठी असले या एका
महाग ा मािसकात याची पूण पान, चाररं गी जािहरात अवतरली. तो याच मािसकात
तीन मिहने जािहरात करत होता. दुदवानं या जािहरातीला काहीच ितसाद िमळाला
नाही आिण वारसाह ानं िमळालेली सारी र म खच पडली. आता तो चुक ची मािहती

द याब ल या मािसकावर खटला भरणार आहे.
उ म हॅ बगर बनवता येतो; पण िवकता येत नाही, याचं हे उदाहरण आहे. मी
याला िवचारलं, ‘तू यातून काय िशकलास?’ यावर तो हणाला, ‘जािहरात िवकणारे
लोक लु े असतात.’ मग मी याला िवचारलं, ‘तुला िव चं शा
िशकवणारा
अ यास म करायची इ छा आहे का?’ यावर तो हणाला, ‘छे, मला तेवढा वेळ नाही
आिण यावर पैसेही वाया घालवायचे नाहीत.’
आपलं जग अितशय बुि मान; पण गरीब लोकांनी भरलेलं आहे. पु कळदा ते गरीब
असतात कं वा तंगीत असतात कं वा आप या मतेपे ा खूप कमी िमळवत असतात. हे
का घडतं? यांना जे मािहती आहे यामुळे क यांना याब ल मािहती नाही यामुळे?
उ र आहे, मािहती नस यामुळेच. तयार के लेला हॅ बगर कसा िवकला जाईल, याची
लोकांना मािहती कशी होईल, ते लोकांपयत कसे पोहोचतील, याचा अ यास
कर याऐवजी ते हॅ बगरवरच योग करत बसतात. कदािचत या कोणाएवढे उ म
मॅकडोना ड बनवत नसेल; पण एक सवसाधारण हॅ बगर बनवून, लोकांपयत पोचून
याची िव कर यात ते सवा म आहेत.
मा या गरीब डॅडला मी एखा ा े ातला िवशेष
हावं असं वाटायचं. ते जा त
पैसा िमळवून देईल, असं यांचं मत होतं. हवाई या ग हनरनं यांना ‘आता तु ही
सरकारसाठी काम क शकत नाही,’ असं सांिगत यावरही यांचं हेच मत कायम होतं. या
डॅडनं नंतर िश कां या युिनयनसाठी काम करणं सु
के लं. या उ िशि त
ावसाियकांना अिधक संर ण आिण फायदे िमळावेत, या यामागचा हेतू होता. आ ही
याव न वारं वार वाद घालायचो. आव यकतेपे ा जा त अ यास असेल, तर यांना
युिनयन या संर णाची गरज आहे, हे यांना कधीच पटलं नाही. जे हा तु ही एखा ा
िवषयाचे िवशेष
होता, ते हा अिधक अडकू न जाता. तेव ा एकाच िवशेष गुणावर
अवलंबून राहाता, हे यांना कधीच पटलं नाही.
ीमंत डॅडनं मा मला आिण माईकला वत:च वत:ला ‘तयार’ करा, असा स ला
दला. खूप कॉपारे श स हेच करतात. ते िबझनेस कू लमधून बाहेर पडले या शार मुलाला
शोधतात आिण यानं पुढे ती कं पनी ता यात यावी, या हेतूनं याला तयार क लागतात.
याला एखादाच िवषय आवडत असला, तरी ते याला सग याच िवभागांमधून फरवून
आणतात. ीमंत लोक आप या मुलांना तयार करताना हे असंच करतात. असं के यामुळे
या मुलांना वसायातील खाचाखोचा समजतात आिण िविवध िवभागांमधील पर पर
संबंधही ल ात येतात.
दुस या महायु ापयत या िपढीला एक कं पनी सोडू न दुस या कं पनीत नोकरी करणं
चुक चं वाटायचं. आता तेच शारीचं समजलं जातं. मला एकच वाटतं, क िवशेष
हो यापे ा के वळ जा त पगार िमळ या या हेतूनं कं प या बदल या जात असतील, तर
मग ‘कमव या’पे ा अिधक ल ‘िशक या’कडे का देऊ नये? दीघकाळात याचे अनेक
फायदे िमळतील.

यश िमळव यासाठी काही व थापक य कौश यं लागतात. ती अशी :
१. कॅ श लोचं व थापन
२. णालीचं व थापन (िसि टम मॅनेजमट) : वत:चं आिण कु टुंबाला
वेळेचं व थापन यात मह वाचं.
३. माणसांचं व थापन

ाय या

सवात मह वाची कौश यं आहेत, िव आिण बाजारपेठेचं आकलन. िव
हणजे
फ व तू िवकणं एवढंच नाही. एक
हणून दुस या
शी संवाद साधणं, याला
आपली गो पटवून सांगणं, मग तो ाहक असो, कमचारी असो, मालक असो, पती असो,
प ी असो वा मुलं असतो, खूप मह वाचं ठरतं. यशासाठीचं हे मूलभूत कौश यच आहे.
बोलणं, लेखन, आपली बाजू मांडणं आिण दुस याची ऐकू न घेणं, ही संवादाची साधनं आहे.
ही कौश यांवर मी सतत काम करत असतो. मी यासाठीचे अ यास म करतो, प रषदांना
उपि थत राहातो कं वा शै िणक टेपही िवकत घेतो.
माझे उ िशि त डॅड जेवढे काय म होत गेल,े तेवढे ते अिधकािधक काम क
लागले. यावेळी ते िवशेष झाले, यावेळी ते अिधकच अडकले. यां या पगारात वाढ
होत गेली; पण याचबरोबर यां यासमोरचे पयायही कमी होत गेले. यावेळी यांची
सरकारी नोकरी गेली, यावेळी यां या ही गो ल ात आली. हे
ावसाियक
खेळाडू स
ं ारखंच आहे. ते जखमी झाले कं वा खेळातून िनवृ ी घेतली, क यां यापुढे
उ प ाचे मया दत पयाय असतात. खेळत असताना या कारे पैसे िमळत होते, ते सारे
माग एकदमच बंद होऊन जातात. हणूनच माझे डॅड युिनयनकडे गेले असावेत. युिनयनचा
फायदा यांना ते हा समजला असावा.
मला आिण माईकला सग यांच गो ीतली थोडी थोडी मािहती आिण ान असावं,
असं ीमंत डॅडना वाटायचं. यासाठी ते आ हाला ो साहनही ायचे. ते आ हाला
आम यापे ा शार
सोबत काम करायला सांगत. यांना एक आणून, एक संघ
हणून काम कर याचीही ते संधी देत. आज कदािचत याला ावसाियक त ांचं
एक ीकरण असंही हटलं जाईल.
आज मी मा या िश कांना भेटतो. ते वषाला कमान एक लाख डॉलस कमावतात.
ते एवढे पैसे िमळवू शकतात; कारण यां याकडे या े ातली िवशेष कौश यं आहेत
आिण या सोबतीला इतर कौश यंही आहेत. ते िशकवू शकतात, याचबरोबर िव आिण
िवपणनही क शकतात. आज या जगात िव आिण िवपणन ही सव े कौश य आहेत.
ब सं य लोकांना ही कौश यं आ मसात करणं अवघड वाटतं कं वा हीन वाटतं. यामागचं
ाथिमक कारण आहे, नाकारले जा याची भीती. तु ही संवाद साध यात, बाजू मांड यात
आिण या भीतीवर मात कर यात जेवढे चांगले, तेवढंच तुमचं आयु य सहजसोपं असेल. मी
या मुलाखत यायला आले या मिहला प कारालाही हाच स ला दला होता. ितला बे ट
से लंग अॉथर हायचं होतं आिण यासाठी ही कौश यं मह वाचीच होती. िवशेष
हो याचे जसे फायदे आहेत, तसे यात काही क े दुवेदख
े ील आहेत. माझे काही अलौ कक

बुि म ेचे िम आहेत. ते इतरांशी संवाद साधू शकत नाहीत, यामुळे यांची िमळकत
कायम कमी असते. यांनी फ एक वष िव चा अ यास करावा, असा मी नेहमी स ला
देतो. यातून काही िमळवता आलं नाही, तरी कमान संवादकौश य सुधारे ल आिण ते
ि गत जीवनातही अमू य ठरे ल.
चांगले िशकवणारे , चांगली िव
आिण िवपणन करणारे यां याबरोबरच
आप याला आज उ म िश क आिण िव ा याचीही गरज आहे. ख या अथानं ीमंत
हायचं असेल, तर आप याला देवाण–घेवाण करायला हवी. बेतासबात प रि थतीमागे
या देवाण–घेवाणीचाही अभाव असतो. मला असे क येक जण माहीत आहेत, जे गरीब
आहेत कारण ते चांगले िव ाथ नाहीत आिण िश क या न नाहीत.
माझे दो ही डॅड दानशूर होते. यांना देणं माहीत होतं. िशकवणं हाही यांचा
दे याचाच एक माग होता. पैसे दे याबाबत मा दोघांम ये ठळक फरक होता. ीमंत डॅड
याही अथानं दानशूर होते. यांनी चच, गरीबांना मदत करणा या सं था, धमादाय
सं थांना खूप पैसे दले. यांना हे माहीत होतं, क पैसे यायचे असतील, तर ते आधी
ायला हवेत. पैसे देणं हे ब तेक ीमंत कु टुंबांचं गुिपत आहे. हणूनच रॉकफे लर
फाउं डेशन, फोड फाउं डेशन यांसार या सं था अि त वात आहेत. संप ी घेणं, वाढवणं
आिण कायम देत राहाणं, अशीच या सं थांची योजना आहे.
माझे उ िशि त डॅड नेहमी हणत, ‘मा याकडे यावेळी जा त पैसे येतील, ते हा
मी न
देईन.’ अडचण एवढीच होती, क जा तीचे पैसे कधीच नसायचे. मग ते
पैशांबाबतचा मु य िनयम ‘ ा, मग िमळे ल,’ याकडे दुल क न जा त पैसा
िमळव यासाठी जा त क करायचे. ‘ या, मग ा,’ यावर यांचा िव ास होता.
या दो ही डॅडसोबत रािह यामुळे आता मा यात या दोघांचे गुण आलेले आहेत.
माझी एक बाजू भ म भांडवलदाराची आहे, िजला पैशानं पैसा िमळव यात आनंद
वाटतो. दुसरी बाजू आहे सामािजक जाणीव असले या िश काची. जो आहे रे आिण नाही
रे यां यात या सतत वाढणा या दरीमुळे चंता त आहे. या वाढ या दरीला मी सवात
आधी आप या या जुनाट िश णप तीला जबाबदार धरतो.

ारं भ

करण ८

अडथ यांवर मात क रणं
र झा यानंतर लगेचच आ थक दृ ा
अ थसा
अनेक अडथ यांना त ड ावं लागतं. फ

वातं य िमळतं, असं नाही. यासाठी
अथसा रता िमळवली, क लगेचच
मालम ेचा रकाना फु गवता येतो, असंही नाही. मालम ेचा रकाना मोठा करणं खरं च
मह वाचं आहे. याचं कारण हा रकानाच कॅ श लो िनमाण करतो. एकदा तो तयार झाला,
क फ िबलं आिण कर भर यासाठी पूणवेळ काम करणं थांबतं. हे सारं जर अथसा रतेनं
साधत असेल, तर ते झा यानंतरही हा माग लगेच खुला का होत नाही? यामागे पाच
कारणं आहेत.
१. भीती
२. शंका आिण संशय
३. आळशीपणा
४. वाईट सवयी
५. उ टपणा

कारण १ : भीती
ही भीती असते पैसे गमाव याची. याला पैसे गमावायला आवडतं, असा माणूस
अजून मा यातरी पाहा यात आलेला नाही. याचबरोबर पैसे न गमावलेला एकही ीमंत
माणूस मी इत या वषात पािहलेला नाही. मी अ ाप एक पैसाही न गमावले या
लोकांनाही भेटलो आहे. ते गमावत नाहीत; कारण ते कधीच गुंतवणूकही करत नाहीत!
पैसे गमाव याची भीती ही खरीच असते. अगदी ीमंतांनाही ती वाटते; पण
तरीदेखील ही भीती हणजे मु य अडचण नाही. या भीतीला तु ही कसं हाताळता, ते
मह वाचं आहे. यानंच तर आयु यात फरक पडत असतो. अपयशा या भीतीला तु ही कसं
हाताळता ते मह वाचं आहे. हे आयु यात घडणा या येक गो ीबाबत लागू आहे, फ
पैशांबाबत नाही. पैसे गमाव याचं हेच भय ीमंत आिण गरीब कसं हाताळतात, हे
पाहाणं आव यक आहे.
हे घाबरणं मा य, पैशांबाबत घाबरणंही मा य. तरीसु दा तु ही ीमंत होऊ शकता.
आपण सारे चजण कोण यातरी बाबतीत शूर असतो आिण कु ठे तरी भेकड असतो. मा या
एका िम ाची प ी एका णायला या आप कालीन िवभागात काम करते. ती र

दसलं, क लगेच धावून जाते आिण लगोलग कामाला सु वात करते. गुंतवणुक चा िवषय
काढला, क मा ती याच वेगानं काढता पाय घेते. माझं या उलट आहे. मी र पािहलं
क पळत नाही; कारण मी बेशु च पडतो!
पैशांिवषयीची ही अकारण भीती ीमंत डॅडी समजून यायचे. ते हणायचे, ‘काही
लोकांना सापाची भीती वाटते, तर काह ना पैसे गमाव याची. या दो ही अकारण
वाटणा या भीती आहेत.’ या पैसे गमाव या या भीतीबाबत यां याकडे उ र होतं. ती
एक छोटीशी किवताच होती, ‘‘तु ही जर काळजी आिण जोखमीचा ितर कार करत
असाल, तर...
तर लवकर सु वात करा.’’
हणूनच तर बचतीची सवय त ण वयातच लावून या, असं बँका सांगत असतात.
मी यािवषयी इथं फार काही िलिहत नाही; पण बचतीला िवसा ा वष सु वात करणं
आिण ितसा ा वष करणं, यानं खरं च खूप मोठा फरक पडतो.
असं हणतात, क च वाढ ाजाचं साम य हे जगातील एक आ यच आहे.
मॅनहॅटन बेट िवक याचा सौदा हा जगातील सवात कफायतशीर सौदा आहे. यू यॉक
शहर हे फ २४ डॉलस कमतीचे दािगने आिण मणी देऊन खरे दी कर यात आलं होतं. हे
२४ डॉलस जर आठ ट े वा षक ाजदरानं गुंतवले असते, तर याचे १९९५म ये २८
िलयन डॉलस झाले असते! हणजे लॉस एंज स िवकत घेऊन उरले या पैशांतून मॅनहॅटन
बेटाची फे रखरे दी करता आली असती, तीही १९९५ याच दरांत!
माझा एक शेजारी एका मो ा कॉ युटर कं पनीत काम करतो. तो ितथं २५ वष
आहे. अजून पाच वषानंतर जे हा तो ती कं पनी सोडेल, ते हा या याकडे ४०१ के
रटायरमट लॅन माणे ४० लाख डॉलस असतील. याची गुंतवणूक ही मु यत: वाढ
देणा या यु युअल फं डात के लेली आहे. िनवृ ीनंतर तो ती बाँ स आिण सरकारी
रो यांम ये पांतरीत करे ल. कं पनीतून बाहेर पडताना तो ५५ वषाचा असेल आिण
या याजवळ वा षक सुमारे तीन लाख डॉलसचा कॅ श लो असेल. हा कॅ श लो तो आ ा
काम करत असताना िमळतो, यापे ा जा त असेल. याचाच अथ तु हाला गमाव याची,
जोखीम घे याची भीती वाटत असेल, तरीही हे सा य करता येत.ं फ यासाठी लवकरात
लवकर सु वात करायला हवी. यासाठी रटायरमट लॅन आखायला हवा आिण यासाठी
लवकरात लवकर तुम या िव ासातला अथ स लागार गाठायला हवा.
हे झालं, हाती वेळ असतानाचं; पण तु ही िनवृ हो यासाठी कमी वेळ उरला असेल
तर? कं वा तु हाला लवकरात लवकर वे छा िनवृ ी यायची असेल तर? तर तु ही
गुंतवणुक या कं वा जोखीम घे या या भीतीवर कशी मात कराल?
मा या गरीब डॅडनं कधीच काहीही के लं नाही. यांनी यावर चचा कर याचंच
नाकारलं आिण या मह वा या िवषयाला बगल दली.
दुस या बाजूला ीमंत डॅडनं मला टे सासमधील लोकांसारखा, टे स ससारखा
िवचार कर याचा स ला दला. ते हणायचे, ‘मला टे स स आवडतात. यांची येक
गो भलीमोठी असते. जे हा ते जंकतात, ते हा तो िवजयही खूप मोठा असतो आिण ते
हरतात, ते हा तो पराजयही पाह यासारखाच असतो.’

‘ यांना हरायला आवडतं?’ मी िवचारलं.
‘नाही, मला तसं हणायचं नाही. पराजय तर कोणालाच आवडत नाही. मी हरलो
आहे, तरीही आनंदी आहे, असं हणणारा मला एखादा तरी माणूस दाखवा. ते श यच
नाही. मला वेगळं च हणायचं आहे. जोखीम, मोबदला आिण अपयश यां याबाबत या
टे सन लोकांची भूिमका मला तु हाला समजावून ायची आहे. ते कसं जगतात ते पाहा.
नाहीतर आप याकडचे ब सं य झुरळासारखे राहातात. कधीतरी कु ठू नतरी काशाचा
झोत आप यावर येईल, याचीच यांना भीती वाटते. उरलेली माणसं यां यापे ा वेगळी
नसतात. यांना जे हा मिह याचा कराणा कमी िमळतो, ते हा ते काय करतात? तर फ
एक द
ं का देतात.’ ीमंत डॅड सांगत होते.
‘मला टे सास या लोकांची मनोभूिमका खूप आवडते. जे हा ते यश वी होतात,
ते हा यांना याब ल चंड अिभमान वाटत असतो. यां याकडे एक अिलिखत िनयम
नेहमी सांिगतला जातो. ते हणतात, क तु ही काही हरणार असाल, तर कफ लकच हा.
आप याकडे उलट प रि थती आहे. मुळात कफ लक हो यासाठीही तेवढे पैसे लागतात.
तेवढेही इथं नाहीत आिण असले, तरी यािवषयी चंड भीतीच आहे.’
माईक आिण मला ते वारं वार सांगत, क सावध खेळणं, हेच आ थक यश न
िमळ यामागचं कारण आहे. ‘‘लोकांना हर याची इतक भीती वाटते, क ते न च
हरतात.’’ हे यांचे श द होते. ान ट कटन, फू टबॉलचा एके काळचा महान ाटरबॅक हेच
िनरा या श दांत हणतो, ‘ जंकणं हणजे हर याची भीती नसणं.’ आपण जे हा अनेकदा
आपटतो, ते हाच सायकल चालवायला िशकतो. चडू न हरवलेला गो फ खेळाडू ही मा या
पाहा यात नाही आिण ेमभंग न झालेला ेिमकही कोणी दाखवून ावा. पैसे न
गमावलेला एकही ीमंत मी अजून पािहलेला नाही.
अनेकांना तर ीमंत हो या या आनंदापे ा पैसे गमाव याचं दु:ख जा त वाटतं.
यामुळेच ते आ थक आघाडीवर जंकत नाहीत. टे सासमधलं अजून एक वचन आहे,
‘ वगात येकालाच जायचं असतं. मरायचं मा कोणालाच नसतं.’ आपलं तेच होतं.
ीमंत सग यांनाच हायचं असतं; पण पैसे गमाव याची भीती यापे ा जा त असते.
हणूनच तर वगापयत हात पोहोचतच नाहीत.
ीमंत डॅड, माईकला आिण मला यां या टे सास सफरीब ल सांगत. ितथ या गो ी
सांगत. एकदा ते सांगत होते, ‘तु हाला खरोखर जोखीम, काहीतरी गमावणं आिण
अपयशाची भीती ता यात ठे व याब ल िशकायचं असेल, तर सॅन अँटोिनओला जा आिण
ितथं अलामोला न भेट ा. अलामो हे काही पयटन थळ नाही. ती शूरवीर यो यांची
ेरणादायी कथाच आहे. आप याला िवजय िमळणार नाही, हे माहीत असूनही यांनी
के वळ आिण के वळ लढ याचाच िनणय घेतला. यां या वाटेवर अ यंत िवल ण अडचणी
हो या. यांची शरणागती प करली नाही. याऐवजी ते लढत लढत मृ यूला सामोरे गेल.े
ही कथा ेरणा देणारी असली, तरी ती शोकांितका आहे. यांची इ छा आिण येय काहीही
असलं, तरी ते हरले, हे स य आहे. टे स सनं मा या अपयशा या कथेलाही फू त दायी
बनवलं आहे. हरताना ते अजूनही आरोळी ठोकतात, ‘अलामोची आठवण ठे वा...’
आ ही ही कथा अनेकदा ऐकलेली आहे. डॅड जे हा जे हा एखादा मोठा सौदा करणार

असायचे आिण याबाबत बेचैन असायचे, आप याकडू न चूक हो याची कं वा पैसे
गमाव याची यांना भीती वाटायची, ते हा ते ही कथा हमखास सांगायचे. ती यांना
फू त ायची, साम य ायची. आ थक नुकसान झालंच, तर ते यातूनही िवजयाकडे
जाऊ शकतात, ही ेरणा यांना या कथेतून िमळायची.
ीमंत डॅडना हेही माहीत होतं, क हे अपयश यांना अिधक साम यवान बनवू
शकतं; कारण ते आधी न िशकलेला नवा धडा िशकवतं. याचा अथ ते काहीतरी
गमाव यासाठी कायम तयार होते, असाही नाही. आपण कोण आहोत आिण काय नुकसान
होऊ शकतं, हे यांना ठाऊक असायचं. या नुकसानीतूनही कसं कमावयचं, याचेही माग
यांना प े माहीत असायचे. याचमुळे ते जंकायचे आिण इतर हरायचे. यावेळी इतर
माघार घेत असत, ते हा ते रे षा ओलांडत. ‘ हणूनच मला टे स स खूप आवडतात. यांनी
अपयश वीकारलं, पचवलं आिण आज तेच उ म पयटन थळ झालं आहे. ते यांना लाखो
डॉलस िमळवून देतं,’ ते समेवर यायचे!
पण मला यां या या श दांत आज सवात जा त अथ जाणवतो, ते हणजे ‘‘टे स स
यांचं अपयश लपवत नाहीत. ते यापासून फू त घेतात. अपयशाचा वीकार करतात
आिण लढा देतात. जेते होतात. हे सू फ यांनाच लागू होत नाही. जगात या सग या
जे यांना हाच िनयम लागू होतो.’’
मी या आधीही हटलं आहे, क सायकलव न पड यािशवाय ती िशकता येत नाही.
तो िशक याचाच एक भाग असतो. मला आठवतंय, मी जे हा पिह यांदा सायकलव न
पडलो, याचवेळी मी आता िह यावर मांड ठोकायचीच असा िन यही के ला होता. मी
असंही हटलं होतं, क एकदाही चडू न हरवलेला गो फ खेळाडू मला भेटलेला नाही.
उ म ावसाियक गो फ खेळाडू चडू हरवणं कं वा पधा हरणं या गो पासून ेरणाच
घेतात. यानंतर ते जा त सराव आिण खेळाचा अिधक अ यास क लागतात.
जंकणा यांना पराजय ेरणाच देत असतो, गमावणा यांना पराजय पराभूतच करतो.
जॉन डी. रॉकफे लर एके ठकाणी हणतात, ‘मी येक अ र ाचं संधीत पांतर
कर याचा य के ला.’
जपानी–अमे रकन अस यामुळे मी हे हणू शकतो. पल हाबर ही अमे रके ची चूक
आहे, असं अनेकजण हणतात. मी हणतो, क ती जपा यांची चूक आहे. ‘टोरा टोरा टोरा’
या िच पटात एक जपानी अॅडिमरल िथत होऊन आप या दु यम अिधका यांना
सांगतो, ‘आपण झोपले या रा साला जागं के लंय.’ पल हाबर हे एक लांबलचक दन
ठरलं. या सवात मो ा हानीचं पांतर अमे रके नं िवजयात के लं. या सवात मो ा
पराजयानं अमे रके ला साम य दलं आिण लवकरच ती जागितक श
हणून उदयाला
आली.
जंकणा यांना अपयश ेरणा देतं आिण गमावणा यांना पराभूत करतं, हेच
जंकणा यांचं सवात मोठं मम आहे. गमावणा यांना हेच मम माहीत नसतं. अपयशच
जंक याची ेरणा देत असतं. यामुळे ते पराभूत हो यालाही घाबरत नाहीत. ान
टाकटनचं हणणं पु हा एकदा सांगतो, ‘ जंकणं याचा अथ पराभवाला न घाबरणं.’
टाकटनसारखी माणसं पराभवाला घाबरत नाहीत; कारण ती कोण आहेत, हे यांना प ं

माहीत असतं. ते पराजयाचा ितर कार करतात. यांना हेही मािहती असतं, क हा
पराजयच आप याला अजून उ म ते कर याची संधी देईल. एक ल ात या, ितर कार
करणं आिण घाबरणं या दोन खूप वेग या गो ी आहेत. ब सं य लोकांना पैसे
गमाव याची इतक भीती असते, क ते या भीतीपोटीच पैसे गमावतात. कु ठे तरी
काहीतरी घेतानाच कफ लक होतात. ते खूपच सुरि त आिण कमी खेळतात. ते मोठी घरं
िवकत घेतात, मो ा गा ाही घेतात; पण गुंतवणूक करत नाहीत. ९० ट यांपे ा
जा त अमे रक स आ थक पातळीवर झगडत राहातात; कारण ते पराभूत होतात. ते
कधीच जंक यासाठी खेळत नाहीत.
ते यां या अथ स लागाराकडे कं वा ोकर कं वा अकाउं टंटकडे जातात आिण
सुरि त असलेले रोखे, शेअस इ यादी खरे दी करतात. ब तेकांचे पैसे मुदत ठे व, कमी
उ प देणारे ; पण सुरि त असलेले बाँ स आिण कु टुंबात खरे दी–िव करता येतील अशा
यु युअल फं सम ये असतात. हा अितशय सुरि त खेळ असला, तरी तो पैसे िमळवून
देणारा नाही. हा जंकूही देत नाही आिण कोणीच हरत नाही, असं काहीतरी आहे हे.
मा या हण याचा गैरसमज क न घेऊ नका. ७० ट यांपे ा अिधक जनतेची हीच
गुंतवणूक आहे, हे भय द आहे. कदािचत इतर काहीही नस यापे ा हा माग बरा, असंही
मी हणेन; पण एक मा न , हा यश वी गुंतवणूकदाराचा माग नाही. तुम याकडे पैसे
असतील आिण तु हाला ीमंत हायचं असेल, तर तु ही या गो ीसाठी एका असायला
हवा. इथं समतोल बाळगणं उपयोगाचं नाही. तु ही एखा ा यश वी माणसाचंच उदाहरण
या. सु वातीपासून ते कधीच समतोल वृ ीचे नसतात. समतोल सांभाळणारी माणसं
कधीच कु ठे ही जात नाहीत. ना मागे ना पुढे. ते जागीच कदमताल करत राहातात. गती
करायची असेल, तर सवात आधी हा समतोल सोडायला हवा. फरत रािहलात, तरच
गती कराल.
थॉमस अ वा एिडसन अिजबात समतोल न हता. तो एका होता. िबल गे स
समतोल नाही. डोना ड ंप एका होता. जॉज सोरोस एका आहेत. जॉज पॅटन आप या
रणगा ांपासून दूर गेले नाहीत. यांनी या रणगा ांना एक आणलं आिण जमन
सै याला असे तडाखे दले, क िवचा नका. इितहास आप यासमोरच आहे.
तु हाला ीमंत हायचं असेल, तर आधी एका हा. तुम याजवळ या सा या गो ी
काही ठकाणी िवभागून ठे वा. गरीब आिण म यमवग य जे करतात, ते तु ही क नका. ते
आप याकड या थो ाशाच गो ी अनेक ठकाणी िवभागून ठे वतात. तु ही हर याचा ष
े
करत असाल, तर सुरि त खेळा. तु हाला हर यामुळे दुबळं हो याची भीती वाटत असेल,
तर सुरि त खेळा. समतोल गुंतवणूक करा. तुमचं वय २५ पे ा जा त असेल आिण तु ही
जोखीम यायला घाबरत असाल, तरीही सुरि तच खेळा. फ
याची सु वात लवकर
करा. अडचणी या वेळी हाताशी असावा, हणून साठवायचा पैसा लवकरात लवकर
साठवायला या; कारण पैसे साठायला वेळ लागतो.
पण, तु ही रॅ ट रे समधून बाहेर पडू न वतं हो याचं व पाहात असाल, तर
वत:ला पिहला
िवचारा, ‘मी अपयश कसं पचवणार आहे?’ हे अपयश तु हाला
जंकायची ेरणा देत असेल, तरच एका पाऊल पुढे टाका. अपयश तु हाला दुबळं करत

असेल कं वा खूप राग आणत असेल, तर सुरि त खेळा. असे रागावलेल,े िचडलेले लोक
मग येकवेळी वक ल गाठू न खटला भरतात. यात जा त पैसा आिण म घालवतात.
तु ही नेहमीचं काम सु ठे वा कं वा बाँ स, यु युअल फं सम ये पैसे गुंतवा. अथात, हे
सुरि त असले, तरी यातही जोखीम आहेच.
मालम ेचा रकाना मोठा करणं सहजश य आहे, हे तुम या ल ात यावं यासाठीच
ही टे सास आिण टकटाइन यांची उदाहरणं दली आहेत. एक ल ात ठे वा, हा खेळ
खेळ यासाठी अगदी ाथिमक दजाची यो यता लागते. अगदी पाच ा इय ेचंही गिणत
चालतं. खूप िश णाची अिजबात आव यकता नाही. आव यकता आहे, ती आप या
मनोभूिमके ची. धैय, िचकाटी आिण अपयशातही यश शोध याची. गमावणारे नेहमीच
अपयशी होणं टाळतात. हरणा यांचं जे यांम ये पांतर होऊ शकतं, फ अलामोे ल ात
ठे वा.
कारण दोन : शंका आिण संशयावर मात करणं
‘पळा पळा, आभाळ कोसळतं आहे,’ असं ओरडणा या िभ या सशाची कथा
सा यांनाच माहीत आहे. लया या दवसाची सूचना देणा या या िभ या सशाची कथा
लहानपणापासूनच ऐकलेली असते. अशीही माणसं असतात, हेही आप याला प ं ठाऊक
असतं. फ आप याम येही हा ‘िभ ा ससा’ दडलेला असतो, एवढं मा माहीत नसतं.
िभ ा ससा कोणाला हणावं? तर याला फ दोषच दसतात, याला! आप या
सा यां याच मनात वत:िवषयी काही ना काही, अगदी छोटीशी तरी शंका असतेच. ‘मी
फारसा शार नाही,’ ‘मी कामात तेवढा चांगला नाही,’ ‘तो मा यापे ा जा त चांगला
आहे,’ ‘हे मला जमणार नाही,’ हे कं वा अशा कारचे अनेक संशय आप याच दुबल करत
असतात. या वत:वर याच संशयांमुळे आपण ‘तर मग’ हा खेळ वत:शीच खेळू लागतो.
‘मी पैसे गुंतव यानंतर बाजार कोसळला तर मग काय होईल?’ ‘मला पैसे फे डता आलेच
नाहीत, तर मग काय होईल?’ ‘मी ठरव या माणे गो ी घड याच नाहीत तर?’ असे
आप याला वारं वार पडणारे
हणजे हाच तर खेळ असतो. यातही एक गंमत आहे. हा
खेळ आपण वत:शी खेळला नाही, तर दुसरा कोणीतरी खेळतो. हा दुसरा कोणीतरी
ओळखीचा, घ िम , िम , जवळचा नातेवाईक कं वा दूरचा नातेवाईक असं कोणीही असू
शकतं. एकतर ते आप याला आप यातील उिणवांची सतत जाणीव क न देत राहातात
आपण िवचारलं नाही, तरीही. कं वा हे
िवचारत राहातात. ‘तू हणतोस ती जर खरं च
उ म क पना असेल, तर मग ती दुस या कोणाला अजून कशी सुचली नाही?’ कं वा ‘हे
तुला वाटतंय; पण दुसरी बाजू वेगळी नसेल कशाव न?’ इ यादी इ यादी
ांचा ते
भिडमारच करतात. पुढे पुढे तर या
ांचा आिण शंकांचा गदारोळ इतका वाढतो, क
काहीतरी कर याची आपली इ छाच संपते. मरते. बरं , हे एव ावरच थांबत नाही, तर
पुढे असं काही कर याचा िवचार मनात आला, तरी पोटात गोळाच येतो. आपली झोप
उडते. इतर काही कर यापे ा जे चालू आहे, तेच बरं कं वा सवाबरोबर जावं, असा
आप या आिण लोकां या दृ ीनं ‘सू ’ िवचार के ला जातो आिण एखादी उ म संधी
आप या समो न िनघून जाते. संधी जाताना, ती एखा ानं पकडताना आिण तो पुढे
जाताना आपण शांतपणे पाहात राहातो. आपली िवचार कर याची श च या अशा शंका

आिण
ांमुळे गोठू न जाते. आपण सा यांनीच याचा एकदा तरी अनुभव घेतलेला असतो.
काहीजण तो एकापे ा जा त वेळा घेतात.
फडेिलटी मेगॅलन यु युअल फं डाचे पीटर लंच हे अशा गो चा उ लेख ग गाट
कं वा ग धळ असाच करतात. हा ग गाट आप याच डो यात तयार होतो कं वा बाहेर या
बाजूनं आत िशरतो. या बाहेर या बाजूम ये वर उ लेख के लेले सारे जण आिण मीिडयाही
येतात. मला १९५०चा काळ आठवतो. यावेळी लोकांवर अणुयु हो या या श यतेचा
चंड पगडा होता. ही भीती इतक ती आिण तळापयत पसरलेली होती, क अनेकांनी
करणो सगापासून वाच यासाठी खास बंकसही बांधायला सु वात के ली होती. ते पाणी
आिण अ ाचा साठाही क न ठे वत होते. यावेळी हा असा फु कट खच के लेला पैसा यांनी
बाजारात गुंतवला असता, तर आज ते न च ीमंत झाले असते.
काही वषापूव लॉस एंज सम ये दंगली उसळ या. यानंतर देशभरात बंदक
ु या
िव त वाढ झाली. वॉ शं टनम ये गोमांसाचं हॅ बगर खा यामुळे एकजण मृ यूमुखी
पडला. ही अगदी दु मळातील दु मळ घटना होती, तरीही सा या देशभर हॅ बगरची भीती
वाटू लागली. सरकारनंही सा या हॉटे सना खास सूचना द या. एका फे ुवारी मिह यात
एका औषध कं पनीनं
यू या साथीिवषयी जािहराती करायला सु वात के ली.
जािहरातीचा मारा इतका जबरद त होता, क जरा थंडी वाजली, सद झाली, क लगेच
गो या घेणं सु के लं जाई. यामुळे काय झालं, तर या कं पनीचा खप चंड वाढला आिण
पयायानं यांचा नफा!
ब सं य लोक गरीबच राहातात; कारण जरा कु ठे गुंतवणूक कर याचा िवचार सु
के ला, क यां याभोवती अनेक िभ े ससे ‘आकाश कोसळतं आहे,’चा नारा देत घुमायला
लागतात. यां या या ना याचा प रणाम होतो; कारण आप याही मनात हा िभ ा ससा
दडलेला असतोच. अफवा, शंका, नशीब या गो िवषयी या चचचा आप या मनात या
या दुबल कोप यावर प रणाम होऊ न दे यासाठी िततकं च भ म मन लागतं.
माझा रचड नावाचा एक िम आ हाला भेटायला खास बो टन न फिन सला
आला होता. १९९२चा सुमार होता तो. आ ही शेअर बाजार आिण रअल इ टेटम ये जी
काही गुंतवणूक करत होतो आिण यातून पैसा कमावत होतो, ते यानं पािहलं आिण
भािवतही झाला. यावेळी आम या भागात रअल इ टेट े ात मंदीचं वातावरण होतं.
आम या दृ ीकोनातून ती एक उ म संधी होती. आता के लेली गुंतवणूक पुढे उ म
परतावा देणार होती. याच दृि कोनातून आ ही या यासोबत सगळीकडे दोन दवस
फरत होतो.
आ ही काही रअल इ टेट एजंट नाही. आ ही गुंतवणूकदार आहोत. आ हाला एक
घर पसंत पडलं. या दोन बेड स असले या घराची कं मत ४२ हजार डॉलस सांग यात
आली. खरी कं मत ६५ हजार डॉलस असायला हवी होती. आम या दृ ीनं सौदा उ म
होता.
यामुळे रचडनं ते घर यायचं िनि त के लं आिण तो बो टनला परतला. दोन
आठव ांनंतर या एजंटनं आ हाला फोन क न सांिगतलं, क रचडला आता तो सौदा
करायचा नाही. आ हाला आ य वाटलं आिण कारण िवचार यासाठी याला फोन के ला.

तो हणाला, ‘मी मा या शेजा याशी या िवषयी बोललो. यानं सांिगतलं, क हा वहार
वाटतो तेवढा सोपा आिण साधा नाही. एकतर पैसेही जा त ावे लागत आहेत.’
‘तुझा हा शेजारी गुंतवणूकदार आहे का,’ मी िवचारलं. यावर तो िन र झाला.
मग सांगू लागला, क अजून एके ठकाणी बोलावं, असं वाटलं हणून याला िवचारलं
वगैरे वगैरे.
फिन समधील रअल इ टेटचा बाजार साव लागला. या घराला मािसक १०००
डॉलसपयत भाडं िमळू लागलं. पुढे पुढे भाडं २५०० डॉलसपयत वाढलं. १९९५म ये या
घराची कं मत झाली होती ९५ हजार डॉलस. या वहारात रचडला फ पाच हजार
डॉलस गुंतवावे लागणार होते. यावेळी यानं ते के लं असतं, तर याची रॅ ट रे समधून बाहेर
पड याची सु वात तरी झाली असती. आजही यानं काहीही के लेलं नाही. आताही
फिन सम ये असे कफायतशीर सौदे होत असतात. फ ते शोधायला हवेत.
रचडनं माघार घेत यामुळे मला ध ा वगैरे बसला नाही. याला ‘िवकत
घे यािवषयीची शंका’ असं हणतात. ही शंकादेखील सग यां याच मनात असते. या या
मनावर शंकेनं मात के ली. िभ ा ससा जंकला आिण रचडची वातं याची एक संधी
कली.
दुसरं उदाहरण देतो. मा या मालम ेचा एक भाग टॅ स िलएन स ट फके स या
व पात आहे. यावर मला वा षक १६ ट े दरानं ाज िमळतं. बँक देत असले या ५
ट े ाजदरापे ा ते न च जा त आहे. ही स ट फके स काय ानं अंमलात आणलेली
असून यांना रअल इ टेटचं संर ण असतं. तेही ब याच बँकांपे ा उ मच आहे. उणीव
एकच आहे, ती हणजे या स ट फके सचं पांतर रोखीत ताबडतोबीनं होत नाही. मी
यां याकडे दोन ते सात वषाची गुंतवणूक हणूनच पाहातो. जे हा जे हा मी एखा ाला
अशा कारे पैसे ठे व याचं सांगतो, ते हा ते चटकन सांगतात, ‘हे जोखमीचं आहे. असं क
नका.’
मग मी िवचारतो, ‘हे तु हाला कोणी सांिगतलं?’
यावर उ र असतं, िम ाकडू न कं वा गुंतवणूकिवषयक मािसकातून. थोड यात
यापैक एकानंही कधीही अशा कारे पैसे ठे वून पािहलेले नसतात. ते करत नाहीत आिण
इतरांनाही यापासून परावृ करतात. यांना १६ ट े ाज नको असतं. यांची पाचच
ट े वीकारायची तयारी असते. आप या मनातील शंका ११ ट यांनी महाग पडते!
ही वृ ी कायम सुरि त खेळायला भाग पाडते आिण ग रबीत ठे वते, हाच माझा
मु ा आहे. तु ही ीमंत होऊ शकता; फ हा संशय तु हाला ते क देत नाही. रॅ ट
रे समधून बाहेर पडणं तांि क दृ ीनं पािहलं तर सोपं आहे. यासाठी फार मो ा
िश णाचीही आव यकता नसते. हा संशयच ब सं यांना लुळं–पांगळं क न टाकतो.
‘ याला के वळ दोषच दसतात. तो कधीच ीमंत होऊ शकत नाही,’ असं माझे
ीमंत डॅड सांगायचे. ‘कु ठ याही कारची शहािनशा न करता घेतलेला संशय आिण
यावर ठाम राहाणं ही वृ ी िनमाण करतो. याला फ दोषच दसतात, तो माणूस फ
आिण फ टीका करतो, तर जंकणारा बारकाईनं अ यास करत असतो,’ हे यांचं आवडतं
सुवचन होतं. टीका आंधळी बनवते आिण पृथ:करण, बारकाईनं के लेला अ यास डोळस

बनवतो, असंही ते नेहम
े ी सांगायचे. टीका करणारे आंधळे होतात. इतरांना न दसणा या
संधी आिण आपण न काय गमावतो आहोत, याचा शोध घेणं हेच यशाचं गमक आहे.
आ थक वातं य िमळवायचं असेल, तर रअल इ टेट हे भावी, श शाली आिण
खरं च असामा य साधन आहे. तरीदेखील मी जे हा जे हा रअल इ टेटचा असा उ लेख
करतो, ते हा ते हा मला ‘आ हाला काही िवटा मोजाय या नाहीत’ कं वा ‘ लंबर हायचं
नाही,’ असं ऐकावं लागतं. यालाच पीटर लंच ग गाट हणतात आिण माझे ीमंत डॅड
दोषदशक वृ ी हणतात. काहीजण फ टीका करतात, ते पृथ:करण करत नाहीत, तर
काहीजण मनात या संशयामुळे या गो ीकडे डोळे उघडे ठे वून पाह याऐवजी, ती शंका
फटवून टाक याऐवजी याकडे पाठच फरवतात.
हणूनच जे हा मला उ र िमळतं, क आ हाला लंबर हायचं नाही, ते हा मी
उसळू न िवचारतो, ‘मला हायचं आहे असं तु हाला कशाव न वाटतं?’ यांना जे काही
हवंहवंसं वाटतं, यापे ा यांना हा लंबरचा
जा त मह वाचा वाटतो. रॅ ट रे सपासून
मु ता िमळवतानाही, ते याच
ात गुंतून पडलेले असतात. हे असेच िवचार गरीब
ठे वतात. एखा ा गो ीचं पृथ:करण कर याऐवजी ते यावर टीकाच करत राहातात. ‘मला
हे नको आहे,’ असं सांगणं हीच यशाची गु क ली आहे, असं माझे ीमंत डॅड सांगायचे. हे
ठरव यासाठी या गो ीचा िततकाच अ यास करावा लागतो, ही यां या सांग यामागची
मेख आहे.
मला काही लं बंग करायचं नाही, यामुळे मी ॉपट मॅनेजर नेमतो आिण तो या
सा या गो ची काळजी घेतो. ॉपट मॅनेजर चांगला असेल, तर कॅ श लो चांगला
राहातो. रअल इ टेटम ये यश वी हायचं असेल, तर चांगला ॉपट मॅनेजर हवा. मला
ते जा त मह वाचं वाटतं; कारण ते याच े ात सतत असतात. यांना चांगली घरं माहीत
असतात. घरां या सौ ांिवषयीची उ म आिण मला उपयोगी असणारी मािहती
यां याकडेच असते. ते खरं च या दृ ीनं मौ यवान असतात.
पु हा एकदा सांगतो, क मला हे करायचं नाही, हे ठरवणं खूप मह वाचं असतं.
आप याला लं बंग करायचं नाही, हे मला प ं माहीत आहे. यामुळेच मी फ
रअल
इ टेट वहारांचा िवचार करतो. काहीजण फ
लं बंग या िवचारात गुंतून राहातात
आिण समोरची उ म संधी दवडतात. यांना आ थक वातं यापे ा तोच मु ा जा त
मह वाचा वाटतो.
हीच गो शेअर बाजारािवषयी. अनेकजण यािवषयी बोलताना, ‘मला पैसा
घालवायचा नाही,’ असं ठासून सांगतात. मग मला कं वा इतर गुंतवणूकदारांना तो
घालवायचा असतो का? आ ही ितथं फ पैसा घालवायलाच जातो का? ते या गो ीचा
अ यास करत नाहीत, पृथ:करण करत नाहीत आिण मनाचे दरवाजे बंद क न टाकतात.
ही गो आहे १९९६ या िडसबर मिह यातील. मी मा या िम ासोबत चाललो
होतो. आम या शेजारीच एक पे ोल पंप आहे. जाता जाता यानं सहज पंपाकडे पािहलं
आिण ितथ या कमती या त याकडे पा न या या ल ात आलं, क पे ोल या कमती
वाढत आहेत. झालं, याचे िवचार सु झाले. तो िभ ा ससा आहे. आभाळ कोसळतं आहे
आिण तेही आप याच डो यावर, असं याला सतत वाटत असतं.

आ ही घरी पोहोच या पोहोच या यानं मला पुढ या काही वषातच पे ोल या
कमती कशा वाढणार आहेत, याचं गिणतच मांडून दाखवलं. मा याकडे एका अॉइल
कं पनीचे भरपूर शेअस आहेत; पण मलाही ही आकडेवारी नवीन होती. मग मी शेअसची
कं मत खूप कमी असले या अॉइल कं पनीचा शोध सु के ला. मा या ोकरलाही सांिगतलं.
मग तेलाचा साठा शोधत असले या एका कं पनीचा आ हाला शोध लागला. यां या एका
शेअरचा दर होता ६३ स स. मी यांचे १५ हजार शेअस िवकत घेतले.
१९९७ या फे ुवारीम ये तोच िम आिण मी याच पे ोलपंपासमो न चाललो
होतो. आता पे ोलची कं मत १५ ट यांनी वाढली होती. पु हा एकदा िभ ा ससा
काळजीत पडला आिण त ार क लागला. मा या चेह यावर मा ि मत होतं; कारण
यानं दाखवले या आकडेवारीनंतरच मी ती कं पनी शोधली होती आिण यावेळी या
कं पनी या एका शेअरची कं मत होती तीन डॉलस! या िम ाचं हणणं खरं मानलं, तर
पे ोल या कमती वाढतच राहाणार आहेत.
पु हा पु हा तेच सांगतो. पृथ:करण करणं गरजेचं आहे. याऐवजी हे िभ े ससे मनाचे
दरवाजेच बंद क न टाकतात. शेअसम ये ‘ टॉप’ ही सं ा फार मह वाची आहे. ती
समजावून घेतली, तर पैसे गमाव याची भीती ब यापैक दूर होते. टॉप ही एक संगणक य
आ ा आहे. आपण ती देऊन टाकली, क कमती उतरायला सु वात झा या झा या आपले
ते शेअस आपोआप िवकू न टाकले जातात. यामुळे आपलं कमीतकमी नुकसान होतं. यांना
गमाव याची भीती वाटते, यां यासाठी ही चांगलीच गो आहे.
जे हा जे हा मी लोकांना ‘मला हे करायचं नाही,’ एव ाच गो ीवर ल क ीत
करताना पाहातो, ते हा ते हा मा या ल ात येत,ं क इथं िभ ा ससा भरात आहे. यांना
कशाची मािहतीच क न यायची नाही. आकाश कोसळतं आहे, तेही मा यावरच ही
भावना इथं ती आहे. हणूनच ते या सा या गो ी टाळतात आिण याची जबरद त
कं मत मोजतात. यांना आपण जे जे िमळवावं असं वाटत असतं, ते याच भावनेमुळे यांना
िमळू शकत नाही.
िभ या सशावर मात करता येत,े हे ीमंत डॅडनं एका गो ीतून समजावून सांिगतलं
होतं. ती गो होती कनल सँडसची. वया या सहास ा ा वष यांचा वसाय बुडाला
आिण यांना ‘सोशल िस यु रटी’ योजनेवर गुजराण करायची वेळ आली. अथातच ते पैसे
पुरेसे न हते. यामुळे ते नवा माग शोधू लागले. यांना तो सापडलाही. यां याकडे िचकन
ाइडची वेगळी आिण उ म पाककृ ती होती. यांनी ती िवकायचा िनणय घेतला. तसं
यांनी के लंही. फ एकानं हो हण याआधी यांनी १००९ जणांकडू न नकार ऐकला
होता. या वयात इतर थांबतात, या वयात ते ल ाधीश झाले होते. हणूनच सांगतो,
जे हा जे हा तु ही साशंक असता, ते हा ते हा कनलसाहेबांनी यां या िभ या सशाबाबत
जे के लं ते करा. यांनी ते च तळू न िवकलं!
कारण तीन : आळशीपणा
असलेली माणसं खूपच आळशी असतात. हे वा य चुक चं वाटेल कं वा
आ यही वाटेल; पण ते तसं नाही. आपण उ ोजकां या कथा ऐकत असतो. ते खूप पैसे
िमळवतात. पैसे िमळव यासाठी खूप क करतात. आप या कु टुंबाला सव काही उ म

िमळावं, यासाठी ते सतत झटत असतात, इ यादी इ यादी. अॉ फसम ये चंड काम
करणारा एखादा आप याही ओळखीचा असतो. तो जा तीत जा त वेळ अॉ फसम येच
असतो. शिनवार–रिववारी आिण सुटी या दवशीही घरी काम घेऊन येतो. असंच करता
करता तो एके दवशी अॉ फसातून घरी येतो, तर घर रकामं असतं. याची बायको
मुलांना घेऊन घर सोडू न गेलेली असते. काहीतरी िबनसलंय, काहीतरी खटकतंय, ती
अ व थ आहे, आप यात दुरावा िनमाण झालाय, हे यालाही जाणवत असतं. आपण
आप या कु टुंबावर खूप ेम करतो, प ीवरही उ कट ेम आहे, हेही याला माहीत असतं.
फ तो दुरावलेले संबंध पु हा नीट कर याऐवजी कामालाच ाधा य देतो. घरी ायचा
वेळही तो कामालाच देत राहातो आिण गडबड होते. बायको–मुलं िनघून गे यामुळे
या या मनावर प रणाम होतो. प रणामी कामावरही प रणाम होतो आिण शेवटी
यासाठी तो इतके क करत असतो, ती नोकरीही हातून िनसटते.
आपण कमावले या संप ीचीही काळजी घे यासाठी वेळ नसलेली माणसं मी
पाहातो. काहीजण कामात इतके बुडालेले असतात, क यांना वत: या आरो याची
काळजी घे यासही अिजबात फु रसत नसते. या सग या कारांम ये एक सा य आहे, ते
हणजे ही सारी मंडळी कामात खूप बुडालेली असतात. ते वत:ला कामात बुडवून घेतात;
कारण या गो ीचा सामना करायला हवा, अशी एखादी गो ते टाळायचा य करत
असतात. आपण हे असंच करतो आहोत, याची यांनाही कु ठे तरी खोलवर जाणीव असते.
वर वर ते तसं दाखवत नसले, तरी यांना ती बोच असतेच. याची यांना जाणीव क न
दली, क ते िचडतात कं वा रागावतात.
ते जर अॉ फसचं काम करत नसतील, तर कदािचत मुलांसोबत असतात, टी ही
पाहातात, गो फ खेळायला जातात, मासेमारीत वेळ घालवतात, शॉ पंग करत राहातात.
हे करताना आपण एक मह वाची गो टाळत आहोत, याची यांना जाणीव असतेच असते.
हा एक कारचा आळशीपणाच आहे. तो सगळीकडे आढळतो. सवात
असलेली
मंडळी, िततक च आळशीही असतात, या वा यामागचा मिथताथ हा आहे.
या आळशीपणातून मु हो यासाठी काय करायचं? याचं उ रही िततकं च
ध ादायक वाटेल. यासाठी हवी थोडीशी हाव, लोभ कं वा ती इ छा.
हे सारं खूप वाईट आहे. माणसानं हावरं असू नये, असेच सं कार आप यावर
लहानपणापासून झालेले असतात. माझी आई सांगायची, क लोभी माणसं वाईट
असतात. आप या सा यां या अंगी न ािवषयी असोशी, चांग या गो ी िमळव याची
ती इ छा आिण यासाठी प करा ा लागणा या धो यांना त ड दे याची तयारी, हे सारे
गुण असतातच. आपला चाकोरीतून वास करणारा समाज याच गो ना घाबरतो.
यामुळेच आपले पालक, या गो ी हणजे वाईट, असं लहानपणापासूनच आप या मनावर
ठसवत राहातात.
‘तू कायम वत:चाच िवचार करतोस. आप याला भाऊ, बिहणही आहेत, हे कसा
िवसरतोस तू?’ असं माझी आई नेहमी हणायची. माझे गरीब डॅड हणायचे, ‘ येक गो
िवकत यावी लागते आिण पैसे झाडावर येतात का? तुला असं वाटतं का, क आपण घरीच
पैसे तयार करतो? आपण काही ीमंत नाही, हे तुला माहीत असायला हवं.’ कं वा ‘तुला

ही गो िमळते आहे, हे नशीब समज. आम या लहानपणी एखादी गो िमळव यासाठी
आ हाला कती क करावे लागायचे. अशा गो ी तर िमळतही न ह या,’ असंतरी ऐकू न
यावं लागायचं. माझा शेजारी या या अगदी िव
आहे. तो याची गाडी गॅरेजम ये ठे वू
शकत नाही; कारण ते या या मुलां या खेळ यांनी भ न वाहातं आहे. या मुलांना तो
मागेल ते लगेच िमळतं. यामुळे ती िबघडली आहेत. याला एखादी गो कशी िमळवावी
कं वा ती िमळव याचं व पा न या दृ ीनं कसं चालावं, हेच माहीत नाही. यानं
यां या महािव ालयीन िश णासाठी कं वा वत: या हातारपणासाठीही काहीच
तरतूद क न ठे वलेली नाही. बाजारात असलेलं येक खेळणं मा या या मुलांकडे आहे.
नुकतंच याला एक े िडट काड िमळालं. लगेच तो आप या मुलांना घेऊन एका सहलीला
गेला. ‘हे सारं मी मा या मुलांसाठीच तर करतो,’ असं तो मला फार मोठा याग के या या
भावनेतून सांगत होता.
माझे ीमंत डॅड ‘मी हे घेऊ शकत नाही. माझी ऐपत नाही,’ असं चुकूनही हणायचे
नाहीत, क हणू ायचे नाहीत. मा या घरी हेच ऐकू यायचं. ती गो िवकत घे याची
ताकद मी कशी िमळवेन, याचा िवचार करायला यांनी आ हाला िशकवलं. ते हणायचे,
‘मी हे घेऊ शकत नाही,’ हे श द मदूची िवचार कर याची श च घालवून टाकतात. ‘हे
मी कसं घेऊ शके न,’ असा िवचार के ला, क मदू मोकळा होतो. तो आप याला िवचार
करायला आिण उ रं शोधायला भाग पाडतो.
यातही सग यात मह वाचं हणजे, ‘माझी ऐपत नाही,’ हे श दच यांना खोटे
वाटायचे आिण हे खोटं आहे, हे आपला आ मा जाणत असतो, असंही यांना वाटायचं.
‘आपला आ मा खूप शि शाली असतो. आपण काहीही क शकतो, हे याला माहीत
असतं. माझी ताकद नाही कं वा माझी ऐपत नाही, असं आपण हटलं, क आप या आतच
एक यु सु होतं. आपला आ मा रागावतो. मग आळशी मनाला या खो ाचं संर ण
करावं लागतं. आ मा कं चाळत असतो, ‘चल उठ, िजमम ये जाऊ या.’ लगेच आळशी मन
हणतं, ‘पण आज मी खूप दमलो आहे. आज मी खरं च खूप काम के लं आहे.’ कधीकधी
आ मा हणतो, ‘मला आता या ग रबीचा कं टाळा आलाय. यातून बाहेर पडू आिण ीमंत
होऊ.’ याचवेळी आळशी मन कं चाळतं, ‘ ीमंत लोक लोभी असतात. िशवाय ीमंत
अस याम येही खूप ास आहे. ते कधीच सुरि त नसतात. ीमंत हाय या भानगडीत
हाती असलेले पैसेही जा याची श यता आहेच. या पे ा चाललंय ते काही वाईट नाही.
तसंही मी खूप काम करतो. मला अजून ब याच गो ी कराय या आहेत. आज रा ीही खूप
काम आहे. सकाळी अॉ फसला गे या गे या हे काम पूण क न ायचं आहे.’
‘हे कर याची माझी ताकद कं वा ऐपत नाही,’ हे वा य नैरा य आिण िवष णता
आणतं. याला औदासी यही हणतात. ‘हे मी िमळवेन कं वा मी ऐपत िनमाण करे न,’ हे
श द श यता, व आिण ते क न दाखव याची ताकद िनमाण करतात. यामुळेच तर
ीमंत डॅडना ‘ऐपत नाही’ हे श दच आवडायचे नाहीत. तु ही ती व तू िवकत घेता कं वा
नाही, यात यांना रस न हता. तु ही ती व तू िवकत घेऊन दाखव याचा िनधार करता, हे
यां या दृ ीनं मह वाचं होतं. तसा िवचार के ला, क मन कणखर होतं आिण आ मा
चैत यमय होतो.

यामुळेच तर ते माईकला कं वा मला िचतच एखादी गो घेऊन देत. याऐवजी ते
सांगत, ‘तु ही ही गो कशी िमळवू शकता, याचा िवचार करा आिण ती िमळवा.’ या
गो म येच कॉलेज या शु काचाही समावेश होता. ते पैसेही आ हीच कमावले आिण
भरले. आपलं येय गाठ यासाठी लागणा या कायप तीचं ान आ हाला िमळायला हवं,
यावर यांचा कटा होता.
आज ब तेक सा यांनाच लोभ कं वा काही हवं अस याची भावनाच चुक ची वाटते,
अपराधीपणाची वाटते, हाच मोठा
आहे. यां यावर लहानपणापासून हेच तर
बंबवलेलं असतं. येका या मनात ती इ छा असतातच; पण ही भावना यांना रोखते.
या भावनेमुळेच ते इतरांनाही, ‘तुला हे परवडणार नाही’ कं वा ‘हे तुला जमणार नाही,’
असं सांगतात.
जे हा मी या रॅ ट रे समधून बाहेर पड याचा िनधार के ला, ते हा मा यासमोर एकच
होता, ‘नोकरी सोडणं परवडणार आहे का?’ हा
पड या पड या माझं मन याला
उ रं देऊ लागलं. समोर या सा या शंकांचं िनरसन क लागलं. सवात कठीण भाग होता,
पालकांना त ड दे याचा. यां या चाकोरीत या मनोभूिमके ला मी जे काही क पाहात
होतो, ते पटणं श यच न हतं. नोकरी सोडणं, हा यां यासाठी मोठा ध ा होता.
‘आप याला हे परवडणारं नाही,’ ‘तू फ
वत:चाच िवचार करतो आहेस. इतरांचाही
िवचार करायला िशक’, या आिण अशा अनेक कार या वा यांचा मारा मा यावर झाला.
मा या मनातली ती भावना दाब यासाठी हे सु होतं. यातूनच मा या मनात
अपराधीपणाची भावनाही िनमाण झाली असती.
मग आपण आळशीपणावर कशी मात करायची? यावर पु हा पु हा तेच उ र आहे,
थोडासा लोभ आिण ती इ छा. हे या ‘ड यूआयआय–एफएमम रे िडओ टेशनसारखंच
आहे. ड यूआयआय हणजे ‘ हॉटस् इन इट फॉर मी.’ ( यात मा यासाठी काय आहे?) हा
येकानंच वत:ला िवचारायला हवा. मी जर िनरोगी, देखणा असेन, तर यातून
मला काय िमळणार आहे? मा यावर पु हा एकदा नोकरी कर याची वेळ आली नाही, तर
हे आयु य मा यासाठी कसं असेल? मला जेव ा पैशांची गरज आहे, ते सारे िमळाले, तर
पुढे मी काय करे न? हे
पडले, क लोभ िनमाण होईल. काहीतरी कर याची इ छा
मनात येईल आिण तसं झालं तरच गती होईल. जो गती करतो, याला उ म जीवन
हवं असतं. काहीतरी चांगलं हवं अस या या ती इ छेमुळेच तर शोध लावले जातात.
आपण शाळे त जातो, खूप अ यास करतो; कारण आप याला काहीतरी चांगलं हवं असतं.
हणूनच जे हा के हा तु ही एखादी गो टाळ यासाठी दुसरी गो करत असाल, ते हा
वत:लाच एक
िवचारा, ‘यात मा यासाठी काय आहे?’ थोडंसं लोभी असणं, हाच
आळशीपणा टाळ याचा उपाय आहे.
अथात, अती लोभही चांगला नसतो. कोणतीही गो अती करणं के हाही वाईट.
‘वॉल ीट’ या िसनेमात मायके ल ड लस हटले होते, ‘लोभ चांगला असतो.’ माझे ीमंत
डॅड हेच; पण वेग या प तीनं सांगायचे. ते हणत, ‘आळशी असणं हे लोभापे ा वाईट
आहे.’ एलेनॉर झवे ट यांचं हणणं मला जा त पटतं. ते सांगतात, तु हाला मनापासून जे
करावंसं वाटतं तेच करा. तु ही एखादी गो के लीत कं वा के ली नाहीत, तरीही टीका

होतेच. मग मनाचं का ऐकू नये?’
कारण चार : सवयी
आपलं आयु य हे आप या िश णापे ा सवय चंच ित बंब असतं. आ ही िम
एकदा बोलत बसलो असताना, अरनॉ ड ा झनेगरचा िवषय िनघाला. एकजण हणाला,
‘मला या यासारखी शरीरसंपदा आवडेल.’ यावर इतरांनी एकमत झा यासार या माना
हलव या.
दुसरा हणाला, ‘मी तर ऐकलं आहे, क आधी तो खूपच हडकु ळा होता.’
‘हो मीदेखील हे ऐकलं आहे. मी हेही ऐकलंय, क याला दररोज िजमम ये जाऊन
ायाम कर याचीही सवय होती.’ एकानं उ र दलं.
‘हो. तो असंच करत असेल. मी यावर पैजही लावायला तयार आहे.’
‘नाही.’ आ हा िम ांतील एक हणाला. याला दुस यांतील फ दोषच दसतात.
‘मी पैज लावतो, तो असाच ज माला आला असेल. मला वाटतं, क आपण
अरनॉ डिवषयी बोलणं थांबवून िबअर वर ल क ीत क .’
आप या रोज या वागणुक तही आप या िवचारांच,ं सवय चं ित बंब कसं दसतं,
याचंच हे एक उदाहरण आहे. मला आठवतंय, मी एकदा ीमंत डॅडला सवय िवषयी
िवचारलं होतं. यांनी मला प उ र दलं नाही. मी एखा ा उदाहरणातूनच ते िशकावं,
असं यांना वाटत होतं.
मग यांनी मला िवचारलं, ‘तुझे डॅड िबलं कधी भरतात?’
‘आ या आ या लगेच. हणजे ब धा एक तारखेलाच.’ मी उ र दलं.
‘िबलं भ न झा यानंतर यां या हाती काही उरतं का?’ यांनी िवचारलं.
‘खूप कमी,’ मी उ र दलं.
‘ यांना सतत झगडावं लाग यामागे हे मह वाचं कारण आहे,’ ीमंत डॅड हणाले.
‘ यांना वाईट सवयी आहेत. तुझे डॅड आधी बाहेर यांना पैसे देतात आिण यातून काही
उरलेच, तर वत:ला देतात.’
‘पण िबलं तर अदा करायला हवीतच ना. यांनी िबलं देऊ नयेत, असं तु हाला वाटतं
का?’ मी िवचारलं.
‘िबलं ायलाच हवीत. मीदेखील सगळी देणी देऊन टाकतो; पण सवात आधी मी
वत:ला पैसे देतो, अगदी सरकार याही आधी.’ ते हणाले.
‘ वत:ला पैसे द यानंतर तुम याकडे देणी भागव यासाठी पुरेसे पैसे नसतील तर?
मग तु ही काय करता?’
‘मह वाचा
आहे हा. मा याकडे पुरेसे पैसे नसले, तरी मी सवात आधी
वत:लाच पैसे देतो. मा या दृ ीनं माझा मालम ेचा रकाना हा सरकारपे ा खूप
मह वाचा आहे.’
‘पण ते तुम या मागे लागत नाहीत?’
‘हो. तु ही देणी दली नाहीत, तर मागे लागतात. एक ल ात घे, पैसे देऊ नयेत असं
काही मी हणत नाही. मी एवढंच सांगतोय, क मा याकडे कमी पैसे असले, तरी मी
सवात आधी वत:लाच पैसे देतो.’

‘तु ही हे कसं करता?’
‘ चुकला. कसं नाही, का करता असं िवचार.’
‘ ओके . का?’
‘एखादी गो कर यासाठी. हे पाहा, मी पैसे दले नाहीत, तर कोण आरडाओरडा
करतील? मी क घेणेकरी?’
‘अथातच घेणेकरी. तु ही वत:ला पैसे देऊ शकला नाहीत, तर तु ही वत:वरच
काही ओरडणार नाही.’
‘आता ल ात घे. मी वत:ला पैसे द यानंतर मा यावर घेणेक यांचा आिण
करांसाठी सरकारचा मोठा दबाव असेल. तो दबावच मला अजून पैसे िमळव यासाठी
भाग पाडेल. असा दबाव मा यासाठी ेरणाच आहे. मी जा त नोक या के या. इतर
कं प या थापन के या, शेअर बाजारात उतरलो आिण इतर अनेक कामं के ली, ती या
लोकांनी मा या नावानं ओरडू नये हणूनच. यां या दबावानंच मला िवचार करायला
भाग पाडलं. यातूनच मी पैशांिवषयी िशकलो. अिधक काय म झालो. मी जर इतरांचे
पैसे आधी दले असते, तर हा दबाव आलाच नसता आिण मीदेखील कफ लक रािहलो
असतो.’
‘याचाच अथ सरकार आिण इतरांची देणी तु हाला पैसे िमळव यासाठी ेरणा
देतात.’
‘अगदी बरोबर. हे पाहा, कर वसूल करणारे कं वा इतरांसाठी वसुली करणारे पैसे
िमळे पयत चंड छळ करतात. यांना फ
यांचे पैसे हवे असतात. ब सं य लोक
यां यापुढे शरणागती प करतात. ते यांना पिह यांदा पैसे देतात. वत:ला कधीच देत
नाहीत. तुला वाळू भरले या खेळ याची गो माहीत असेलच. याला जोरात मारलं, क
तो तेव ाच जोरात आप यावर येऊन आपटतो.’
‘हो मी कॉिम स वाचतो.’
‘ब सं य लोक असंच वागतात. ते छळणा या लोकांना आप यावर आपटू देतात. मी
या लोकांब ल वाटणा या भीतीचा उपयोग वत:लाच साम यवान कर यासाठी के ला.
इतर दुबळ होत गेले. मी मा अिधकािधक पैसे िमळव याचा माग वत:लाच दाखवला. हे
िजमम ये जाऊन ायाम कर यासारखंच आहे. मी जेवढं काम करतो, तेवढा अिधक
साम यवान होतो. मला आता या छळणा यांची भीती वाटत नाही.’
ीमंत डॅड जे सांगत होते. ते मला आवडत होतं. ‘मी जर सवात आधी वत:ला पैसे
दले, तर मी आ थक दृ ा साम यवान होईन,’ मी हटलं. यांनी मान हलवली.
‘मी जर वत:ला सवात शेवटी पैसे देत रािहलो, तर मी दुबल होईन. मा या
पैशांिवषयी या सवयी चांग या नाहीत, यामुळेच मला पैसे वसूल करणारे , सरकार हे
सारे सतत ढकलत राहातात.’
ीमंत डॅडनं आताही होकाराथ मान हलवली.
कारण पाच : उ दटपणा
उ दटपणा हणजे अहंकार आिण अ ान. मला जे काही माहीत आहे, यातून मी
पैसा कमावू शकतो आिण मला जे माहीत नाही, यामुळे मी पैसा गमावू शकतो. या या

वेळी मी हा उ दटपणा के ला, या या वेळी मी पैसा गमावला. हा फाजील आ मिव ास
असला, क आप याला जी गो माहीत नाही, ती माहीत अस याची गरजही नाही, असं
आप याला वाटत राहातं आिण ितथंच घात होतो. ीमंत डॅड ही गो ही नेहमी सांगायचे.
मला असं कायम दसतं, क माणसं वत:चं अ ान झाक यासाठी या उ दटपणाचा
वापर करतात. मी जे हा आ थक ताळे बंदावर अकाउं टं स कं वा इतर गुंतवणूकदारांशी
चचा करतो, ते हा तर हे मला सतत जाणवत राहातं.
ते अशा चचाम ये ब याच बढाया मारत असतात. अनेक माग दाखवत असतात
आिण यावेळी मला हेही जाणवतं, क ते जे काही सांगत आहेत, ते यांचं यांनाच नीटसं
उमगलेलं नाही. ते खोटंही बोलत नाहीत आिण खरं ही सांगत नाहीत.
पैसा, अथ व था आिण गुंतवणूक या े ांतील अनेक
ना आपण न
कशािवषयी बोलतो आहोत, हेच समजत नाही. जु या गा ांचे िव े ते जसे आप या
दुकानाशीच तो यात असतात, तसंच हेही असतात.
आपण एखा ा िवषयात अ ानी आहोत, याची जाणीव झाली, क पिह यांदा याचं
िश ण यायला सु वात करा कं वा या िवषयावरचं पु तक शोधा. फाजील
आ मिव ासावर मात कर याचा अ यास हाच उपाय आहे.

सु वात करणं

करण ९

सु वात करणं
मा यासाठी खूप सोपं होतं, असं
सं पव तुीि िमळवणं
थती ती नाही.

हणावंसं मलाही खूप वाटतं; पण

‘मी सु वात कशी क ?’ या
ाचं थेट उ र दे याऐवजी मी दररोज जो
िवचार करतो, तो तुम यासमोर मांडतो. सवात आधी हे ल ात या, क मोठे आिण
कफायतशीर सौदे शोधणं ही खरं च खूप सोपी गो आहे. अगदी बाईक चालव यासारखंच
आहे ते. सु वातीला तोल सांभाळताना थोडी अडचण होते; पण एकदा ते जमलं, क पुढे
सारे र ते आपलेच असतात. लवकरात लवकर तोल सांभाळू न अडखळ यातून बाहेर येणं,
हा मा याचा याचा
असतो.
लाखो डॉलसचा ‘लाइफ बना देनेवाला’ वहार शोध यासाठी मा आप यातील
आ थक बुि म ेचं कसब लागतं. ती बुि म ा जागवावी लागते. आप या येकाला ही
आ थक बुि म ा ज मजात िमळालेली असते, यावर माझा ठाम िव ास आहे. फ ती
झोपले या अव थेत असते आिण ितला हलवून जागं करावं लागतं. पैशाब लचं ेम,
ह ास हेच सा या वाईट गो चं मूळ आहे, ही वषानुवषाची िशकवण हे या झोपले या
बुि म ेमागचं कारण आहे. या मा यतेनं आप याला वसायािवषयीचं िश ण घे यास
वृ के लं. यामुळेच आपण भरपूर िशकतो आिण पैशांसाठी काम करत राहातो. पैशानं
आप यासाठी काम करायला हवं, हे मा ते िशकवू शकत नाही. आपण आ थक
भिव याची चंता क नये. िनवृ ीनंतर कं पनी कं वा सरकारच आपली काळजी घेईल,
हेच आजपयत सा यां याच मनावर बंबव यात आलं आहे. येतं आहे. याच पठडीत
िश ण घेत याची कं मत आप याही मुलांना मोजावी लागणार आहे. खूप काम करा, पैसे
िमळवा आिण खच करा. पैसे कमी पडले, तर ते उसने घेता येतात, हेच आप याला आिण
आप या मुलांना आजही िशकवलं जातं आहे.
दुदवानं ९० ट े पाि मा य जग या िवचार णालीशी सहमत आहे. याचं कारणही
अगदी साधं आहे. नोकरी शोधणं आिण पैशांसाठी काम करणं हे खूप सोपं आहे. तु ही जर
सवसामा यांपैक एक नसाल, तर तुम या आ थक बुि म ेला जागं कर यासाठी मी
तु हाला दहा पाय या सांगतो. या पाय या मी ि शः अनुसर या आहेत. तु हाला याच
मागानं जायचं असेल तरी चालेल. तु हाला यात या काही पाय या नको असतील, तर
या जागी तुम या तु हाला शोधा ा लागतील. आपली आ थक बुि म ा वत: या
पाय या वत:च शोधू शकते.
मी पे म ये असताना एक सो या या खाणीत काम करणारा कामगार भेटला होता.
साधारण ४५ वषाचा होता तो. मी याला िवचारलं, ‘तु ही सो याची खाण कशी काय
शोधता?’ तो हणाला, ‘सोनं सगळीकडेच आहे. फ लोकांना ते पाहा याचं िश ण
नसतं.’
अगदी खरं आहे हे. मी घराबाहेर पड यानंतर रअल इ टेटमधले चार–पाच सौदे
सहज शोधू शकतो. याउलट एखा ा सामा य माणसाला दवसभरात एकही सौदा

सापडणार नाही. अगदी या या शेजारचा सौदाही याला दसणार नाही; कारण यानं
आपली आ थक बुि म ा िवकिसत कर यासाठी वेळच दलेला नसतो.
ही श
आप याला उपजतच िमळालेली आहे. ती देवाची देणगी आहे. ती देणगी
ओळखून ितला जागं कर या या या दहा पाय या :
१. मोठं आिण बळ कारण : तु ही जर समोर असले या कोणालाही िवचारलं, क
तुला ीमंत हायचं आहे का? कं वा आ थक दृ ा वतं हायचं आहे का? तर
उ र ‘हो’ असंच येईल. या होकारानंतर समोर येते ती व तुि थती. एकतर हा
माग खूप दूरचा आहे आिण वाटेत बरे च अडथळे आहेत, हेही ल ात येत.ं दुसरा
सोपा मागही दसतो. पैशांसाठी काम करत राहायचं आिण सुरि त खेळून
ोकरला पैसे देत राहायचे.
मी एका त ण मुलीला भेटलो होतो. ती पोहायची आिण अमे रके या अॉ लंिपक
संघात िनवडलं जा याचं ितचं व होतं. यासाठी ती दररोज पहाटे चार वाजता उठू न
पोहायला जायची. सलग तीन तास सराव के यानंतर ती महािव ालयात जायची. ती
सराव चुकू नये, यासाठी शिनवारी पाट लाही जात नसे. याचबरोबर ितचा
महािव ालयाचा अ यासही सु असायचा.
मी ितला िवचारलं, क ही मह वाकां ा आिण यासाठी करावा लागणारा याग, हे
सारं कु ठू न आलं? ती हणाली, ‘हे मी मा यासाठी आिण मा यावर ेम करणा यांसाठी
करते आहे. यां या ेमामुळेच तर मी येणा या येक अडचणीवर मात क शकते.’
एखा ा गो ीचं योजन कं वा उ ेश हा ‘हवं आहे’ आिण ‘नको आहे’ यांचा संयोग
असतो. आपण ीमंत हावं, असं मला का वाटलं, हा
मला अनेकदा िवचारला जातो.
या
ाचं उ रही या ‘हवं आहे’ आिण ‘नको आहे’ या संयोगात आहे. कसं ते सांगतो.
आधी आपण ‘नको आहे’कडे वळू .
मला आयु यभर काम करत राहायचं नाही. नोकरीतली सुरि तता आिण उपनगरात
बांधलेलं घर हीच मा या पालकांची मह वाकां ा होती. ती माझी नाही. मला नोकरदार
असलेलं आवडणार नाही. माझे डॅड नोकरीत खूपच
अस यामुळे फु टबॉल या
साम यांना जाऊ शकायचे नाहीत. मला ही गो ही पटत नाही. मा या डॅडनं आयु यभर
खूप मेहनत के ली; पण यांनी या सरकारसाठी एवढं काम के लं, या सरकारनंच याचा
मोठा िह सा काढू न घेतला. यांनी ही सारी मेहनत आप या मुलांसाठी, हणजे
आम यासाठी के ली होती. आप या मृ यूप ात मुलांना ावं, असं काहीच यां याकडे
उरलेलं न हतं. ही गो ही मला नको होती. याउलट ीमंत लोक खूप मेहनत करतात
आिण आप या मुलांसाठी बरं च काही ठे वून जातात.
आता ‘पािहजे आहे’ची यादी पा . मला जगभर फर याचं वातं य हवं आहे. मला
उ म जीवनशैली हवी आहे. सवात मह वाचं हणजे ही जीवनशैली मला मा या त ण
वयातच हवी आहे. यावेळी ती उपभोग यासाठी मी मोकळं असणंही गरजेचं होतं. मा या
आयु यावर आिण वेळेवर माझाच ताबा हवा, हेही न आहे. यासाठी पैशानं मा यासाठी

काम करणं गरजेचं आहे.
ही माझी खोलवरची, मानिसक कारणं आहेत. तशीच तुमचीही असतील. ती
शोधायला हवीत. ती कारणं िततक शी ताकदवान नसतील, तर ीमंतीकडे जा याचा
माग िततकाच दूरचा असेल. या खेळात मी अनेकदा पैसे गमावले आहेत. मागे फे कलाही
गेलो आहेत; पण या कारणांनीच मला ताठ उभं राहायला आिण अडथळे आले तरी पुढे
जायला िशकवलं. मला चाळीसा ा वष च कामा या रगा ातून मोकळं हायचं होतं;
पण अनेक अनुभव आिण िश ण घेता घेता यासाठी स ेचाळीसावं वष उजाडलं.
मी सु वातीलाच हणालो, क संप ी िमळवणं मा यासाठी खूप सोपं होतं, असं
हणावंसं मलाही खूप वाटतं; पण व तुि थती ती नाही. अथात, ते वाटतं तेवढं अवघडही
न हतं. मुळात तेवढंच बळ कारण नसेल, तरच आयु य कठीण असतं.
तुम याकडे खरं च एखादं बळ कारण नसेल, तर पुढे वाच यात काहीच अथ
नाही. हे सारं खूपच अवघड आहे, असंच वाटे ल.
२. मी रोज िनवड करतो : िनवडीचं साम य : आप याला वतं देशात का राहायचं
असतं? कारण आप याला िनवडीचं वातं य हवं असतं.
या िनवडीचं साम य आहे. याचा मी रोज अनुभव घेतो. आप या हाती पडणा या
येक डॉलरम ये ते साम य आहे. आपण ीमंत हायचं, म यमवग य हायचं क
गरीबच राहायचं, हे हा येक डॉलर ठरवू शकतो. आपण कोण आहोत याचं ित बंब
आप या खच कर या या सवयीत पडलेलं दसतं.
मुलगा अस याचा एक फायदा झाला. यामुळे मी ‘मोनोपॉली’ ( ापार) हा खेळ
सतत खेळायचो. हा फ मुलांचा खेळ आहे, हेही मला कोणी सांिगतलं न हतं. यामुळे मी
तो मोठा झा यानंतरही खेळत रािहलो.
मला ीमंत डॅडही होते. यांनी मला मालम ा आिण कज यातील फरक समजावून
सांिगतला. मी लहान असतानाच ीमंत हो याची िनवड के ली होती. मला हेही माहीत
होतं, क आप याला खरी मालम ा जमा करणं िशकायचं आहे. मा या सवात जवळ या
िम ाला, माईकला मालम ेचा रकाना दे यात आला होता आिण याला तो सांभाळू न
मोठा कर याची कला िशक याची िनवड करायची होती. खूप ीमंत कु टुंब पुढे गरीब
होतात; कारण यां यापैक कोणीच मालम ा सांभाळू न पुढे वाढव याची कला िशकलेलं
नसतं.
ब सं य लोक ीमंत न हो याचीच िनवड करतात. ९० ट े लोकसं येला ीमंत
होणं हे खूप कटकटीचं आहे, असंच वाटत असतं. मग ते ‘मला पैशांत वार य नाही,‘ ‘पैसा
हणजे सवकाही नाही,’ ‘मी कधीच ीमंत होणार नाही,’ ‘मला काळजीचं काहीच कारण
नाही. अजून मी त ण आहे,’ ‘मी जे हा थोडासा पैसा साठवेन, ते हाच भिव यािवषयी
िवचार करे न,’ ‘माझी प ी कं वा माझे पती पैशां या गो ी हाताळतात,’ या आिण अशा

िवधानांचा ज म होतो. जो कोणी असा िवचार करतो, याचं कं वा ितचं दोन गो चं
नुकसान होतं. पिहली गो आहे मालम ा आिण दुसरी आहे ान. तुम याजवळ पैसा
नाही, हे ान न िमळव याचं समथन असूच शकत नाही. तरीही आपण रोज याचीच
िनवड करत राहातो. आपण आपला वेळ कशाला ायचा, आपले पैसे कसे खच करायचे
आिण कोण या गो ी िशकाय या या गो ची िनवड करायला हवी. िनवडीचं हेच तर
साम य आहे. मी ीमंत हो याची िनवड करतो आिण ही िनवड रोज करतो.
थम िश णात गुंतवणूक करा. वा तवात तुमचं मन हीच तुमची खरी मालम ा
आहे. मन हेच अितशय श शाली साधन आहे आिण यावर आपली पूण स ा असते. मी
आ ाच िनवडी या साम यािवषयी बोललो आहे. जरा अनुभव आ यानंतर मदूत कोण या
गो ी साठवाय या आिण कोण या फे कू न ाय या याची िनवड आप याला करता येत.े
तु ही दवसभर एमटी ही पा शकता, गो फवरची मािसकं वाचू शकता, िसरॉिमक या
वगाला जाऊ शकता कं वा फायनाि शअल लॅ नंग या वगाला जाऊ शकता. िनवड तुमची
आहे. ब सं य लोक गुंतवणुक या िश णात गुंतवणूक कर याऐवजी एखादी गुंतवणूक
िवकत घेतात.
माझी एक ीमंत मै ीण आहे. ित या घरी चोरी झाली. चोरांनी ितचा टी ही आिण
हीसीआर चो न नेला. ित या पु तकांना यांनी हातही लावला नाही. असंच आहे
सगळीकडे. ९० ट े लोक टी ही से स िवकत घेतात आिण दहा ट े वसाय िवषयक
पु तकं व गुंतवणुक िवषयक टे स िवकत घेतात. िनवड आपणच क शकतो.
मग मी काय करायचं? मी कायशाळांना जातो. या दोन दवसां या असतील, तर
मला आनंद होतो; कारण मला आवड या िवषयात पूण बुडून जायला आवडतं. १९७३ची
गो आहे ही. मी टी ही पाहात होतो. यावेळी एक जािहरात लागली. डाऊन पेमट न
करता घर कसं िवकत यायचं, यािवषयी या तीन दवसां या कायशाळे ची ती जािहरात
होती. मी या कायशाळे ला गेलो. यासाठी मला ३८५ डॉलस लागले. तो अ यास मी
के ला आिण या बळावर आजपयत कमीत कमी वीस लाख डॉलस िमळवले आहेत. यानं
माझं आयु य घडलं. या कायशाळे नंतर मला पुढे काम करावं लागलं नाही. मी वषातून
दोन वेळा तरी अशा कार या कायशाळांना हजेरी लावतो.
मला अॉिडओ टे स आवडतात; कारण या पु हा पु हा मागे घेता येतात. एकदा मी
पीटर लंच यांची एक टेप ऐकत होतो. ते जे काही सांगत होते, ते मला पटत न हतं. यावर
काहीतरी टीका कर याऐवजी मी ‘ रवाइं ड’चं बटण दाबलं आिण पाच िमिनटांचा तो
भाग कमान वीस वेळा ऐकला. कदािचत जा त वेळा असेल. माझं मन खुलं होतं आिण
अनेकदा ऐक यानंतर अचानक मला ते तसं का हणाले, यांना काय सांगायचं होतं याचं
आकलन झालं. मला जादूच झा यासारखं वाटलं. या काळात या सवात मो ा
गुंतवणुकदारा या मनाची िखडक मा यासाठी उघडली गेली, असंच मला वाटलं. यां या
िश ण आिण अनुभवा या चंड साधनांम ये असलेली चंड ानाची सखोलता आिण
अंतरं गाचं यथाथ ान मला झालं.
याचा प रणाम काय झाला? तर यानंतर मी मा या पूव याच मागानं िवचार
करतो; पण तो िवचार झा यानंतर याच गो ीकडे पीटर यां या दृ ीकोनातून पाहातो.

आता मा याकडे एकाऐवजी दोन पयाय असतात. एखा ा
ाचा िवचार कर यासाठी
आता मा याकडे दुसराही माग आहे आिण तो खरं च खूप मौ यवान आहे. पीटर कं वा
डोना ड ंप कं वा वॉरन बफे कं वा जॉज सोरोस यांनी याकडे कसं पािहलं असतं,
याबाबत काय के लं असतं, असा िवचार आज मी क शकतो. यांचं हणणं िवन पणे
वाचणं कं वा ऐकणं हा यां या चंड मानिसक साम याम ये वेश िमळव याचा एकमेव
माग आहे. उ ट कं वा सतत दोष दाखवणारी माणसं या उलट असतात. यांना येक
ठकाणी चूकच दसते; कारण ते जोखीम यायला घाबरत असतात. एखादी नवीन गो
पूणपणे िशक यासाठी चुका करणं हादेखील एक माग आहे. चुकांमधून खूपकाही
िशकायला िमळतं.
तु ही जर हे पु तक वाचत इथपयत आलेले असाल, तर तु ही अरे रावी कं वा
उ टपणा या दुगुणांपासून मु आहात. अशी माणसं िचतच वाचतात कं वा टे स िवकत
घेतात. यांनी ते करावं तरी कशासाठी? ते सा या िव ाचा क बंदच
ू असतात!
आप याकडे बरीच ‘बुि मान’ माणसंही आहेत. जे हा के हा यां या िवचारांशी
सुसंगत नसले या न ा क पना समोर येतात, ते हा हे आप याच िवचारांचं संर ण
कर याची धडपड सु करतात. आपली बाजू जोरदारपणे मांडायला लागतात. अशावेळी
यांची ती तथाकिथत बुि म ा आिण फाजील आ मिव ास एक येतात आिण ते शार
आहेत कं वा अगदी यो य श द वापरायचे, तर यां याकडे अ ानाचा अभाव आहे, असं
वाटू लागतं. जी माणसं उ िशि त असतात कं वा आपण शार आहोत, यावर यांचा
िव ास असतो, यांचे आ थक ताळे बंद वेगळं च िच दाखवतात. खरे बुि मान नेहमीच
न ा क पनांचं वागत करतात. या न ा क पना यां याकडेच जमा होतात. ऐकणं हे
बोल यापे ा जा त मह वाचं आहे. देवानं आप याला कान दोन दले आहेत आिण त ड
एकच आहे, याव न हे िस होतं. आपण या उलट वागतो. न ा क पना आिण न ा
संभा ता नीट ऐकू न घेऊन यावर िवचार कर याऐवजी आपण यांना सतत उ र देत
राहातो. या अथानं आपण त डानं िवचार करतो.
िवचार याऐवजी चचा करत
राहातो. मी मा या संप ीबाबत दूरदृ ीनं िवचार करतो. लॉटरी खेळणं, जुगार खेळणं
यामागे झटपट ीमंत हो याची मनोभूिमका असते. ित याशी मी िबलकु ल सहमत नाही.
मी शेअसम ये असेन कं वा नसेन, मी या या िश णावर कायम भर देईन. तु हाला
िवमान उडवायचं असेल, तर मी पिह यांदा हणेन, क याचा अ यास करा. माणसं शेअस
कं वा रअल इ टेट िवकत घेतात; पण यां या सवात मो ा मालम ेत हणजे मनाम ये
काहीच गुंतवणूक करत नाहीत. हे पािह यावर मला ध ाच बसतो. एखाद–दुसरं घर
िवकत घेत यानंतर तु ही रअल इ टेटमधले त होत नाही.
३. िम काळजीपूवक िनवडा : संगतीचे साम य : मै ीम येही चंड साम य आहे.
सग यात आधी हे प करतो, क मी मा या िम ांची िनवड यां या आ थक
प रि थतीव न करत नाही. माझे काही िम तर ग रबीत राहा याची शपथच
घेत यासारखे वागत असतात. काही िम वषाला लाखो डॉलस कमावतात. मी
या सग यांकडू न सतत िशकत असतो. अगदी ामािणकपणे मी यां याकडू न

काही ना काही िशक याचा य करतो.
मी हेही कबूल करतो, क मी के वळ पैसे आहेत, याच कारणासाठी काही जणांशी
मै ी के ली आहे; पण मी यां या पैशां या मागे न हतो. मला यां याकडू न ान
िमळवायचं होतं. असे पैसे असलेले काहीजण माझे ि य िम ही झाले आहेत, पण
सगळे जण नाही.
इथं एक वेगळे पण आहे आिण ते नमूद करायलाच हवं. माझे पैसेवाले िम कायम
पैशांबाबतच बोलत असतात. यांना बढाया माराय या असतात हणून नाही, तर या
िवषयाम ये यांना रस आहे हणून. अशा चचा सु झा या, क मी यां याकडू न िशकत
राहातो आिण ते मा याकडू न. आ थक दृ ा अगदी कठीण प रि थतीत असलेलेही माझे
काही िम आहेत. यांना पैसा, उ ोग, वसाय, गुंतवणूक अशा िवषयांवर बोललेलं
अिजबात आवडत नाही. ते याला अस य, उ ट कं वा बु ीहीन समजतात. मी या
िम ांकडू नही िशकतो. मी कसा िवचार क नये कं वा कसं वागू नये, हे मला
यां याकडू नच समजतं.
मा या काही िम ांनी अगदी थो ा काळात लाखो डॉलस कमाव याची कामिगरी
क न दाखवली आहे. यां यातील ितघं तर एकच वैिश
सांगतात. गंमत हणजे
यां या पैसे नसणा या िम ांनी यांना यािवषयी कधीच काहीही िवचारलेलं नाही. तु ही
हे कसं के लंत, हे जाणून घे याची इ छाही दशवलेली नाही. ते यां याकडे येतात ते दोन
गो ी माग यासाठी. एक : कज आिण दुसरी : नोकरी!
धो याची सूचना : गरीब कं वा घाबरले यांचं काही ऐकू नका. मा या काही
िम ांवर माझं मनापासून ेम आहे; पण ते ‘िभ े ससे’ आहेत. जे हा पैशांिवषयी कं वा
गुंतवणुक िवषयी काही बोलणं िनघतं, ते हा ते हा यांचं सांगणं एकच असतं, ‘आभाळ
कोसळतं आहे.’ एखादी गो का क नये, यािवषयीच ते सिव तर बोलत राहातात.
अडचण हीच आहे, या अशा माणसांवर इतर सारे िव ास ठे वतात. ही िवष णता जे
वीकारतात तेही िभ े ससेच असतात. तु ही सीएनबीसी पाहाता का? गुंतवणूक या
मािहतीसाठी ती खाणच आहे. यां याकडे अनेक ‘त ’ असतात. यातला एखादा
सांगतो, क लवकरच शेअर बाजार कोसळणार आहे आिण दुसरा हणतो लवकरच
भरभराट येणार आहे. शार असाल, तर दोघांचंही ऐका. मन खुलं ठे वा; कारण दोघांचेही
मु े यो य असतात. दुदवानं ब सं य माणसं िभ या सशांचंच ऐकतात.
माझे खूप जवळचे िम गुंतवणूक कं वा एखा ा सौ ािवषयी मा याशी बोलतात.
काही वषापूव माझा एक िम
यानं सहा ट े
ाज देणा या ‘स ट फके ट अॉफ
िडपॉिझट’म ये कशी गुंतवणूक के ली, हे मला सांगत आला. तो खूप खूष होता. मग मी
याला मािहती दली, क सरकार मला १६ ट े ाज देतं आहे. दुस याच दवशी यानं
मला माझी गुंतवणूक कशी धोकादायक आहे, हे सांगणारा एक लेखच पाठवला. गेली
क येक वष मला १६ ट े ाज िमळतं आिण याला ६ ट े .
पैसे िमळवून आपली सांपि क ि थती मजबूत कर यासाठी करा ा लागणा या
अनेक गो पैक सवात कठीण गो कोणती? तर तु ही कायम वा तवात राहायला िशका

आिण वत:शी ामािणक राहा. सारे जण जे करतात, ते न कर याची आिण याब ल
लोकांना त ड दे याचीही तुमची तयारी असायला हवी. शेअर बाजाराशी असा जमाव
ब याच उिशरा येतो आिण यामुळे याची क ल होते. पिह या पानावर एखादा मोठा
सौदा झालेला असला, तर यात िशरायला ब तेकदा खूपच उशीर झालेला असतो. कायम
न ा सौ ा या शोधात राहा. आपण सफर (अ ं द फळीवर उभं रा न लाटांवर खेळणं)
असू, तर दुस या लाटेची वाट पाहातो. जे गडबड क न लाट उिशरा पकडतात, ते बाजूला
सारले जातात.
चलाख गुंतवणूकदार वेळ िनवडत नाहीत. एखादी लाट चुकली, तर ते पुढ या
लाटेचा शोध घेतात. ब सं य गुंतवणुकदारांना हे खूप अवघड जातं; कारण जे लोकि य
नाही ते खरे दी करताना यांना खूप घाबरायला होतं. िभ े गुंतवणूकदार मढरांसारखे
असतात. ते कायम जमावाबरोबर जातात कं वा यांची हाव यांना ते करायला लावते.
याउलट शार गुंतवणूकदार अिधक फायदा िमळवून यां या खूप पुढे गेलेले असतात.
जाणकार गुंतवणूकदार एखादी गुंतवणूक लोकि य नसतानाच िवकत घेतात. यांना हे प ं
माहीत असतं, क खरे दी के यािशवाय फायदा िमळणंच श य नाही. मुळात फायदा हा
खरे दी कर यात आहे, िव म ये नाही. यामुळे ते िचकाटीनं कोणतीही त ार न करता
वाट पाहातात. ते वेळ ठरवत नाहीत. सफर माणे ते यो य लाट शोधतात आिण यावर
झेपाव यासाठी तयार राहातात.
हे सारे ‘आतील वहार’ आहेत. यातही कायदेशीर आिण बेकायदेशीर हे दो ही
कार आहेत. मु ा एवढाच आहे, क तु ही या आत या गोटा या कती जवळ कं वा दूर
आहात हा. तु हाला आत या गोटात असलेले ीमंत िम हवे असतात; कारण पैसे ितथंच
िमळतात. तु हाला पुढे येणा या भरभराटीब ल कं वा श यतांब ल ऐकायचं असेल, तर
या क थाना या श य तेव ा जवळ जा आिण बाहेर या. यासाठी बेकायदेशीर र ते
चोखाळा असं मी हणत नाही; पण तु हाला जेव ा लवकर हे समजेल, तेव ा लवकर
कमी जोखमीत जा त फायदा िमळव याची संधी िमळे ल. यासाठी िम असतात आिण
तीदेखील आ थक बुि म ाच असते.
४. सू ावर ािव य िमळवा आिण नवं िशका : थोड यात सांगायचं, तर हे जलद
गतीनं िशक याचं साम य आहे. बेकरीवा याचंच उदाहरण या. यां या डो यात
कृ ती आली, क तो लगेच क न पाहातो. पैसे िमळव याबाबतही हेच उदाहरण
लागू होतं. हणूनच पैशाला ‘डोव’ असंही हणतात.
आप यापैक ब तेक सग यांनीच ‘तु ही जे खाता, तसेच असता’ हा वाक् चार
ऐकला असेल. मी यात थोडा बदल क न हणेन, ‘तु ही याचा अ यास करता, तेच
होता.’ दुस या श दांत सांगायचं, तर तु ही कशाचा अ यास करता आिण काय िशकता
याची काळजी या. यामागे कारण आहे. आपलं मन इतकं श शाली आहे, क आपण जे
काही डो यात भरतो, तसेच होत जातो. उदाहरणच ायचं, तर तु ही जर वयंपाक
कर यािवषयी िशकत असाल, तर वयंपाक हाल. तु हाला वयंपाक हायचं नसेल, तर

तु ही दुसरं काहीतरी िशकणं गरजेचं आहे. शाळे चे िश क पाहा. तु ही यािवषयी
िशकलात, तर िश कच हाल. हणूनच जे काही िशकायचं आहे, याची िनवड
िवचारपूवक करा.
जे हा जे हा पैशांचा िवषय िनघतो, ते हा सवसामा य लोक एकच सू सांगतात. ते
यांनी शाळे पासून घोकलेलं असतं. ते हणजे, ‘पैसे िमळव यासाठी भरपूर काम करा.’
दररोज ल ावधी लोक उठतात, कामाला जातात, पैसे िमळवतात, िबलं भरतात, काही
यु युअल फं ड िवकत घेतात, सं याकाळी घरी येतात, रा ी झोपतात आिण सकाळी उठू न
पु हा कामाला जातात. जगभर ामु यानं हेच सू वापरलं जातं. यां यासाठी हेच मूळ
सू कं वा कृ ती आहे.
तु ही जे करत आहात याचा कं टाळा आला असेल कं वा पुरेसे पैसे िमळत नसतील,
तर सू बदला. तसं के लं, तरच पैसे िमळतात.
मी २६ वषाचा असताना एका शिनवार–रिववारी भरणा या वगाला गेलो होतो.
ितथं आ हाला गहाण असले या मालम ा कशा िवकत याय या हे िशकवलं होतं. ितथं
मी एक सू िशकलो. आता पुढची पायरी होती, िशकलेलं कृ तीत आण याची. यासाठी
वत:ला एक कारची िश त लावावी लागते आिण ब सं य इथंच थांबतात. झेरॉ सम ये
काम करताना िमळाले या फाव या वेळात मी गहाण असले या मालम ा िवकत घेत
होतो. यातून या कलेचा अ यास करत होतो. यावर भु व िमळवत होतो. ते सू
वाप न मी ल ावधी डॉलस कमावले आहेत. आज मा ही
या खूप हळू हळू होणारी
आहे आिण या वहारांतही अनेकांनी िशरकाव के ला आहे.
या सू ावर भु व िमळव यानंतर मी इतर सू ांचा शोध घेऊ लागलो. अनेक वगात
मला थेट मािहती िमळालेलीही नाही. तरीदेखील ितथंही इतर काही गो ी िशकायला
िमळा याच.
मी फ ठोक माला या ापा यांसाठी आयोिजत के ले या वगाला उपि थत होतो,
कमॉिडटीम ये वहार करणा यांसाठी या वगालाही गेलो. मी अणुपदाथिव ान आिण
अवकाश शा ात डॉ टरे ट िमळवले यां या वगालाही गेलो आहे. अथात ितथं मी यां या
गटापासून लांबच होतो, तरीदेखील काहीतरी पदरी पडलंच. या सा या िश णानंतर
माझी शेअस आिण रअल इ टेटमधील गुंतवणूक अिधक अथपूण आिण कफायतशीर
झाली.
ब तेक किन महािव ालयात आिण महािव ालयांत फायनाि शअल लॅ नंग
आिण परं परागत गुंतवणुक ची खरे दी यािवषयीचे वग घेतले जातात. िशक याचा आरं भ
कर यासाठी हीदेखील चांगली ठकाणं आहेत.
मी नेहमीच वेगवान सू ां या शोधात असतो. यामुळे मी यो य रीतीनं, िनयिमतपणे
एका दवसात जेवढे कमावतो, तेवढेच असं य लोक आयु यभरात िमळवतात.
आता दुसरी बाजू. आज या खूप वेगानं बदलणा या जगात तुम याजवळची मािहती
जमेला धरली जात नाही; कारण तोपयत ती जुनी झालेली असते. तु ही कती वेगानं
िशकता हे मह वाचं. ते कौश य अमोल आहे. वेगवान सू शोधणं, याची कृ ती शोधणं
आिण यातून पैसे िमळवणं हेही अमोल आहे. पैसे िमळव यासाठी खूप मेहनत करावी

लागते, हे सू आ दमानवाचं आहे!
५. थम वत:ला पैसे ा : याचाच दुसरा अथ आहे वयंिश त. हे वयंिश तीचंच
साम य आहे. तु ही जर वत:वर ताबा िमळवू शकत नसाल, तर ीमंत हो याचा
य क नका. याऐवजी धा मक संघटना कं वा ल करात दाखल हा. ितथं
तु हाला हे िशकता येईल. पैसे गुंतवावेत, पैसे िमळवावेत आिण पैसे उधळावेत
याला काहीच अथ नाही. ब तेक सारे लॉटरी िवजेते ल ावधी िमळव यानंतर
काही काळात कफ लक होतात ते या वयंिश ती या अभावामुळेच. पगार
वाढला, क गाडी घेतात कं वा कु ठे तरी सहलीला जातात, तेही वयंिश ती या
अभावामुळेच.
दहा पाय यांपैक सवात मह वाची पायरी कोणती, हे सांगणं खरं च अवघड आहे;
पण ही पायरी जर तुम या वभावाचाच एक भाग नसेल, तर ती िशक यासाठीही खूप
अवघड आहे. मी असंही सांग याचं धाडस करे न, क वयंिश त ही गरीब आिण ीमंत
यां यातला फरक सांगणारी फार मह वाची कं ब ना पिह या मांकाची गो आहे.
सा या श दात सांगायचं, तर आ थक दबाव आ यानंतर जे वत:ला खूप हीनदीन
समजू लागतात कं वा दबाव सहन कर याची यांची मता खूपच कमी आहे ते कधीच
ीमंत होऊ शकत नाहीत. मी तशी खा ी देऊ शकतो. ‘जग तु हाला सतत ढकलत असतं,’
हा धडा ीमंत डॅडनं िगरवूनच घेतला होता. तो ल ात यायला हवा. जग लोकांना
ढकलत असतं; कारण इतर छळणारे असतात हणून नाही, तर छळू न घेणा यांत संयम
आिण वयंिश तीचा अभाव असतो हणून. यां याम ये िश त आिण धैय नसतं, ते
इतरांकडू न पराजीत होतात.
नवीन उ ोग सु करणा यांसाठीही मी वग घेतो. या वगात मी यांना कायम
सांगतो, क तु ही तुम या मालावर कं वा सेवेवर ल क ीत क नका. याऐवजी
व थापन कौश य िवकिसत कर यावर भर ा. वत:चा उ ोग सु कर यासाठी तीन
कार या व थापन कौश यांची आव यकता असते.
१. कॅ श लोचं व थापन
२. मनु यबळाचं व थापन
३. वैयि क वेळेचं व थापन
मी तर असंही सांगेन, क या तीन गो ी ता यात ठे व यासाठी जी कौश यं लागतात,
ती फ नवीन उ ोग सु कर यासाठीच उपयु आहेत असं नाही, तर कोण याही
गो ीसाठी उपयु ठरतात.
तु ही वैयि क आयु य जगता आिण कु टुंबाचा, वसायाचा, धमदाय सं थेचा,
शहराचा कं वा देशाचा भाग हणून जगता. या सा या ठकाणी वर सांिगतले या तीनही
गो ी मह वा या ठरतात. यातील येक कौश य वयंिश तीनं वाढत जातं. थम

वत:ला पैसे ा, हे वा य मी या दृ ीनं खूप मह वाचं मानतो.
‘ थम वत:ला पैसे ा,’ हे िवधान जॉज लेसॉन यां या ‘द रचे ट मॅन इन
बॅिबलॉन’ या पु तकातून घेतलं आहे. आजपयत या पु तका या लाखो ती िवक या गे या
आहेत. या अथानं हे िवधान लाखो लोकांनी वाचलेलं आहे. य ात मा फार थोडे जण
ही लाखमोलाची गो आचरणात आणतात. मी असंही सांिगतलं होतं, क अथसा रतेमुळे
आकडे वाचता येतात आिण यामुळे वा तव िच समोर येत.ं थम वत:ला पैसे ा, असं
हणणा या
ते य ात आणतात का, हे मी यांचं इ कम टेटमट आिण आ थक
ताळे बंद पा न सहज सांगू शकतो.
खाली दले या िच ातून आपण वत:ला आधी पैसे देणा यां या इ कम टेटमट
आिण वत:ला आधी पैसे न देणा यांचं इ कम टेटमट यांची तुलना क या.
वत:ला थम पैसे देणारे लोक

या आकृ त चा अ यास करा आिण यात काही फरक दसतो आहे का, हे शोधा. याचा
संबंध कॅ श लो समजून घे याशीही आहे. तोही यायला हवा; कारण तेच खरं िच उभं
करतं. बरे च जण आक ांकडे पाहातात; पण यांना यामागचा अथ समजत नाही.
तु हाला कॅ श लोचं साम य खरं च समजलं, तर पुढ या िच ातम ये काय गडबड आहे
तेही ल ात येईल. आप या एकू ण लोकसं ये या ९० ट े लोकसं या ही फ आयु यभर
क करते आिण जे हा यांची गा ं थकतात, काम करणं अश य होतं, ते हा ते सरकारी
मदतीची वाट पाहात राहातात.
तु ही हे पा शकता का? आधी या आकृ तीत वत:ला आधी पैसे देणा या
चं

ित बंब आहे. या िनणयानंतरचे प रणाम यातून दसतात. मी वत: या िबलांचे पैसे
आधी देणा या सग या ‘जबाबदार’ लोकांचा कॅ श लोही वाचू शकतो. मी असं हणत
नाही, क तु ही बेजबाबदार हा आिण िबलांचे पैसे बुडवा. मी एवढंच सांगू पाहातो आहे,
क पु तकात जे सांिगतलं आहे ते करा. आधी वत:ला पैसे ा. ते के यानंतर घडणा या
घटना या आकृ तीतून दसतात. यानंतरची आकृ ती या या िव
िच दाखवते.
इतर सवाना आधी पैसे देणारे लोक –सहसा हाती काहीच उरत नाही.

मी आिण माझी प ी तसे ावसाियक आहोत. आमचे अकाउं टं स, बँकर आिण
संबंिधत असले या
येकाला ‘ वत:ला आधी पैसे ा,’ ही गो कशी समजावून
सांगायची, हा मोठाच
आम यासमोर होता. याचं कारण तेच आहे. आ थक े ातले
हे सारे ावसाियक पशाबाबत सवसामा यां माणेच वागतात. ते वत:ला सग यात
शेवटी पैसे देतात.
मा याही आयु यात असे काही मिहने आले होते, क यावेळी माझा कॅ श लो
िबलांपे ा कमी होता. यावेळीही मी सवात आधी वत:ला पैसे दले. माझे अकाउं टंट
आिण स लागार तसं न कर याबाबत परोपरीनं सांगत होते. ‘ते तुम या मागे लागतील,’
‘आयकरवाले तु हाला तु ं गात टाकतील,’ ‘तुझी पत जाईल,’ ‘तुझी वीज तोडतील,’ अशी
कारणंही सांगून झाली; पण मी वत:चंच ऐकलं आिण वत:ला पैसे दले.
तु ही याचं कारण िवचाराल. याचं कारण ‘ द रचे ट मॅन इन बॅिबलॉन’म येच आहे.
हे आहे वयंिश तीचं आिण अिवचल धैयाचं साम य. मी काम सु के यानंतर पिह याच
मिह यात ीमंत डॅडनं हा धडा दला होता. जगानं आप याला ढकल याची परवानगी

आप यापैक ब सं य देऊन टाकतात. मिह या या पिह या तारखेला िबलं वसूली
करणारा येतो आिण हणतो, ‘पैसे ा, नाहीतर...’ मग याला पैसे दले जातात. वत:ला
मांक मागे जातो. िव करणारा कारकू न हणतो ‘तुमचे चाज काड वापरा. तुमचा
रअल इ टेट एजंट सांगतो, ‘हे क न टाका. सरकार तु हाला टॅ सची वजावट देईल.’
आिण तु ही तसंच क लागता. वाहा या िव
जाणं आिण ीमंत होणं यासाठी धैय
लागतं आिण हे पु तक यािवषयीच बोलतं. आप यापैक कोणीच तसं दुबळ नसतं; पण
पैशांचा िवषय िनघाला, क ब तेक सारे चार पावलं मागे जातात.
तु ही बेजबाबदार हा, असं मी कधीच सांगणार नाही. मी वत:ला आधी पैसे देत
अस यामुळे मा यावर े िडट काडचं कज नाही. माझं उ प कमीत कमी ठे व यामुळे
सरकारला फार पैसे ावे लागत नाहीत. तुम यापैक या कोणी माझा ‘िस े स अॉफ द
रच’ हा ि हिडओ पािहला असेल, यां या हे ल ात येईल, नेवाडामधील कॉपारे शन या
मा यमातून मी माझा मालम ेचा रकाना सांभाळतो आिण माझं उ प ितथूनच येत.ं मी
जर पैशांसाठी काम के लं, तर िमळणारे पैसे सरकार काढू न घेतं.
मी माझी सारी देणी सग यात शेवटी देत असलो, तरी पैशांबाबत धोरणी
अस यामुळे मा यावर कठीण आ थक प रि थती ओढवत नाही. आणखी एक ध ादायक
व तुि थती सांगतो. मा या डो यावर सवसामा य लोकांपे ा जा त कज आहे; पण मी
याची काळजी करत नाही. इतर माणसंच माझं कज फे डत असतात. ते माझे भाडेक
आहेत. तु ही कज काढू नका, हा वत:ला आधी पैसे दे यामागचा पिहला िनयम आहे. मी
िबलं सवात शेवटी भरत असलो, तरी यातही अशी प त ठे वली आहे, क ती कायम
करकोळच असतात.
मा याकडे पैसे कमी असले, तरीदेखील मी वत:लाच पिह यांदा पैसे देतो. सरकार
आिण इतर घेणेक यांना ओरडू देतो. यांनी कडक धोरण वीकारलेलंही मला आवडतं. ते
तसे झाले, क मला बाहेर जाऊन अिधक पैसा िमळव याची ेरणा िमळते. हणूनच मी
सवात आधी वत:ला पैसे देतो, ते गुंतवतो आिण यांना आरडाओरडा क देतो. मी यांना
कोण याही प तीनं आिण मला हवं ते हा पैसे देतो. तरीदेखील माझी आिण मा या
प ीची बाजारातील पत उ मच आहे. आ ही दबावाला बळी पडत नाही आिण उगाचच
कज घे यासाठी आमची बचत खच पाडत नाही. शेअसही िवकत नाही, तर उ र असं
आहे :
१. तु हालाच फे डावं लागेल, अशा मो ा कजा या िवळ यात सापडू च नका. खच
कमी ठे वा. तुम या मालम ा मजबूत ठे वा. नंतरच मोठं घर कं वा छानशी गाडी
या. रॅ टरे सम ये अडकू न पडणं यात काही बुि दकौश य नाही.
२. जे हा जे हा पैसे कमी पडतात, ते हा बचतीला आिण गुंतवणुक ला अिजबात हात
लावू नका. तुम यावरचा दबाव वाढू ा. या दबावाचा वापर तुम यातील
आ थक बुि म ेला पैसे िमळव या या वाटा शोध यासाठी हायला हवा. या
वाटा शोधा आिण यातूनच िबलांचे पैसे अदा करा. यातून तुमचं अिधक पैसे
िमळव याचं नैपु य वाढेल आिण यासोबत आ थक बुि म ादेखील.
मीदेखील अनेकदा आ थक अडचण त सापडलो आहे. यावेळीही मी मा या

मालम ेचं र ण के लं आिण यासोबत पैसा कमाव याचे मागही शोधले. अडचणी या
वेळी माझे अकाउं टंट गडबडू न जायचे. मा या मालम ांकडे धाव यायचे; पण मी यांना
ते क
ायचो नाही. मा या मालम ेचा बु ज मीच लढवला आिण जंकलोदेखील.
गरीब लोकां या सवयीदेखील हल या असतात. सव आढळणारी वाईट सवय
हणजे बचतीला हात घालणं. बचतीचा उपयोग अिधक पैसे िमळव यासाठी करायचा
असतो, िबलांचे पैसे दे यासाठी नाही, याची जाण ीमंतांना असते. मला हे समजतंय, क
या गो ी तु हाला कठीण वाटतील; पण तु ही तसे वागला नाहीत, तर जग तु हाला
ढकलतच राहील.
तु हाला आ थक दबाव आवडत नसेल, तर तुम यासाठी काम करणारं एखादं सू
शोधून काढा. खचात कपात करा, पैसे बँकेत ठे वा, आयकर भरा, सुरि त यु युअल फं ड
िवकत या, हे एक चांगलं सू आहे. फ ते वत:ला आधी पैसे ा, या िनयमा या िव
जातं.
हा िनयम वाथ याग कं वा पैशांचा मोजका उपयोग कर यालाही ो साहन देत
नाही. याचा अथ असा नाही, क वत:ला पैसे ा आिण उपाशी राहा. जीवन हे
उपभोग यासाठी असतं. आ थक बुि म ेचा वापर के ला, तर जीवनातील सग या
चांग या गो ी िमळतील. तु ही ीमंत हा आिण चांग या जीवनाचा अिजबात याग न
करता िबलांचे पैसे ा. तीच आ थक बुि म ा आहे.
६.

ोकसना चांगले पैसे ा : चांग या स याचं साम य : याचाच अथ होतो
चांगला उपदेश कामाचा असतो. याचंही एक साम य असतं. आजकाल बरे च
लोक ‘िड काउं ट ोकर’ अस याचा दावा करताना दसतात. मला ते पटत नाही.
ीमंत डॅडनं मला याउलट दशा दली होती. आप यासाठी काम करणा या
ावसाियकांना चांगलेच पैसे दे यावर यांचा िव ास होता. आज मा याकडे
महागडे वक ल, अकाउं टंट, रअल इ टेट ोकस आिण शेअर ोकस आहेत. का?
कारण ही मंडळी जेवढी ावसाियक असतात, तेवढेच तु हालाही जा त पैसे
कमावता येतात. ते जेवढे जा त पैसे िमळवतात, तेवढेच मीही अिधक पैसे
िमळवतो.

आपण मािहती या युगात ◌ु राहात आहोत. मािहती अमू य आहे. चांग या ोकरनं
तु हाला या याकडची उ म मािहती
ायला हवी आिण तु हाला िशि त
कर यासाठीही वेळ काढायला हवा. माझे ोकस या दो ही गो ी मा यासाठी आनंदानं
करतात. मा याकडे अगदी कमी पैसे असतानाही काही ोकसनं मला या सेवा द या.
यामुळे मी आजही यां यासोबत आहे. ोकरनं दले या मािहती या आधारे मी उ म
पैसा कमावतो. या तुलनेत मी देत असलेलं किमशन अगदीच कमी असतं. माझे रअल
इ टेट ोकस आिण शेअर ोकस खूप पैसे िमळवतात आिण ते मला आवडतं; कारण
याचाच अथ मला यापे ा कतीतरी पटीनं जा त पैसे िमळालेले असतात.

चांगला ोकर आप याला पैसे िमळवून देतो आिण पैसेही वाचवतो. एकदा मी एक
जागा नऊ हजार डॉलसला घेतली आिण लगेचच २५ हजार डॉलसला िवकली.
िमळाले या फाय ातून मी पोश कर ही कार घेऊ शकलो. हे सारं कमीत कमी वेळात
झालं. याला कारणीभूत होता ोकर.
ोकर हणजे बाजारात असलेली तुमची ान यं. ते तुमचे डोळे आिण कान
असतात; कारण ते कायम ितथं असतात. यामुळे तु हाला दरवेळी येक ठकाणी हजर
राहा याची गरज नसते. यामुळे मी वत:साठी मोकळा वेळ काढू शकतो. गो फ खेळू
शकतो. जे लोक वत:चं घर वत:च िवक याचा आ ह धरतात, ते वेळेला कं मत देत
नाहीत. एखा ाला थोडेसे पैसे देऊन माझा मौ यवान वेळ वाचत असेल, तर मी तो वाचवू
नये? तो वेळ मी मा या कु टुंबाला देऊ शकतो.
मला एक गंमतही नेहमी आढळते. ब तेक गरीब कं वा म यमवग य माणसं
रे टॉरं टम ये जेव यानंतर वेटरला िबला या १५ ते २० ट े टीप देतात. यानं अगदी
वाईट सेवा दली असली, तरीदेखील ते एवढी टप देतात. याउलट ोकरनं तीन ते सात
ट े किमशन मािगतलं, क ते कटकट करायला लागतात. लोकांना खचा या रका यातून
टप ायला आिण मालम े या रका याबाबत कठोर राहायला आवडतं. ही आ थक
बुि म ा खिचतच नाही.
सगळे च ोकस काही समान दजाचे नसतात. दुदवानं यातले बरे चसे फ िव े ते
असतात. मी तर असंही हणेन, क रअल इ टेटमधील ोकस सवात वाईट असतात. ते
फ िवकत राहातात. यांची वत:ची मालम ा नसतेच आिण असलीच तर अगदी कमी
असते. घरं िवकणारे ोकस आिण शेअर ोकसम ये खूप फरक असतो. हेही खरं च आहे, क
शेअस, बाँ स, यु युअल फं स आिण िवमा यांचे ोकस वत:ला फायनाि शअल लॅनर
हणवतात. हे प रकथेतील राजकु माराला शोध यासाठी दसणा या येक बेडकाचं चुंबन
घे यासारखंच आहे. एक जुना वा चार आहे, ‘ ानकोष िवकणा याला तुला याची गरज
आहे का,’ हे िवचा नये.
मी जे हा एखा ा पगारी ावसाियकाची मुलाखत घेतो, ते हा आधी या याकडे
वत:ची मालम ा कं वा शेअस कती आहेत हे जाणून घेतो. ते कती ट े कर भरतात,
हेही मा यासाठी मह वाचं आहे. हा िनयम टॅ सचं काम पाहाणारा वक ल आिण अकाउं टंट
यांनाही लागू आहे. मा याकडची एक अकाउं टंट वत:चा वसायही सांभाळते. अकाउं टंट
हा ितचा वसाय आहे, तर रअल इ टेट हा उ ोग. मा याकडे अिजबात मालम ा
नसणाराही एक अकाउं टंट होता. शेवटी आ ही याला बदललं; कारण आ हाला एकाच
वसायात असणा या माणसांम ये अिजबात रस नाही.
तुम याब ल आपुलक वाटणारा ोकर शोधा. अनेक ोकस तु हाला िशि त
कर यासाठी वेळ देतील आिण ती तु ही शोधलेली चांगली मालम ा असेल. तु ही
ामािणक रािहलात, तर तेही तुम याशी ामािणकच राहातील. तु ही यांना कमी
किमशन देणार असाल कं वा तुम यामुळे यांचा वसाय चांगला होणार नसेल, तर
यांनी तुम यासोबत का राहावं?
मी पूव हट या माणे मनु यबळाचं
व थापन हेदख
े ील एक
व थापक य

कौश यच आहे. बरे च जण फ मनु यबळाचं व थापन करतात. यातलं साम य
यां या ल ात येत नाही आिण ही एक कला आहे, हेही यांना उमजत नाही. ते फ
वत:ला हाताखाल या लोकांपे ा जा त शार समजू लागतात. मध या फळीतील अनेक
व थापक ितथंच राहातात. यांना बढती िमळत नाही; कारण यांना हाताखाली
असले यांकडू न कसं काम क न यायचं हे माहीत असतं. माहीत नसतं, ते वत:बरोबर
काम करणा यांसोबत कसं वागायचं. तांि क गो म ये तुम यापे ा शार माणसं
असतील, तर यांचं व थापन करणं हे खरं कौश य आहे. यांना नेहमी चांगले पैसे
ावेत. यामुळेच कं प यांम ये
व थापक य मंडळ आिण संचालक असतात. तसे
तुम याकडेही असायला हवेत. हीदेखील आ थक बु ीम ाच आहे.
७. ‘इं िडयन दाता’ हा : हे काहीही न देता घे याचं साम य आहे. ही एक गो आहे.
जे हा गोरे वसाहतवादी अमे रके त आले, ते हा काही अमे रकन इं िडय समधला
घात पा न यांना आ य वाटलं. एखा ा गो याला थंडी वाजत असेल, तर
एखादा इं िडयन याला आप या जवळचं लँकेट ायचा. काम झा यावर ते
परतही मागायचा. सु वातीला गो याला वाटायचं, क यांनी दलेली ही भेट
आहे. भेट परत मािगत यावर याला िविच वाटायचं आिण तो लँकेट परत देत
नाही हे पा न इं िडयनही अ व थ हायचे. यातूनच ‘इं िडयन दाता’ ही सं ा
चिलत झाली. हा साधा सां कृ ितक गैरसमज होता.
मालम े या रका याचा िवचार करताना ‘इं िडयन दाता’ असणं आव यक आहे. उ
दजा या गुंतवणूकदाराचा पिहला
असतो, ‘माझे पैसे कधी परत िमळतील?’
यासोबत इतर कोण या गो ी कं वा फायदे िमळणार आहेत, जा तीचे कती पैसे
िमळतील, ही मािहतीही यांना हवी असते. हणूनच आरओआय ( रटन अॉफ अँड अॉन
इ हे टमट –गुंतवणुक वरील मोबदला आिण ितची परतफे ड) मह वाची आहे.
उदाहरणच देतो. मी िजथं राहातो, यापासून जवळच मला एक छोटी इमारत
दसली. या मालकाला ती जबरद तीनंच िवकावी लागत होती. बँकेला ६० हजार डॉलस
हवे होते. मी िललावात पाच हजार डॉलस दले. ते यांनी वीकारले; कारण मी सोबत
५० हजार डॉलसचा कॅ िशअर चेक जोडला होता. यां या हे ल ात आलं, क मी हा
वहार गांभीयानं करतो आहे. ब तेक गुंतवणूकदारांचा एवढी मोठी रोख र म बांधून
ठे व यावर आ ेप असेल. यावर कज घेणं यांना यो य वाटेल; पण मा या दृ ीनं ते यो य
नाही. आता या इमारतीतील घरं माझी गुंतवणूक कं पनी भा ानं देत.े िहवा याचे चार
मिहने मला येक सदिनके मागे मािसक २,५०० डॉलस भाडं िमळतं. इतर ऋतूंत हे भाडं
मािसक एक हजार डॉलस असतं. माझे पैसे तीन वषात परत िमळाले. आता ती मालम ा
मा या मालक ची आहे आिण मला यातून दरमहा पैसे िमळतात.
हे शेअसबाबतही करता येत.ं माझा ोकर मला ब याचदा एखा ा कं पनीत
ब यापैक मोठी गुंतवणूक करायला सांगतो. ती कं पनी एखा ा नवीन उ पादनाची
घोषणा कर या या बेतात असते, जेणेक न शेअसचा भाव वधारणार असतो. मी अशा

एखा ा कं पनीचे शेअस वधारत असताना यात पैसे गुंतवतो. ही गुंतवणूक साधारण
आठवडा ते मिहनाभरासाठी असते. यानंतर मी गुंतवलेली र म काढू न घेतो आिण
शेअसचा भाव कं वा बाजारपेठेची काळजी करणं थांबवतो; कारण माझे पैसे परत आलेले
असतात. ते पैसे मी दुस या मालम ेत गुंतवतो. अशा प तीने मी पैसे गुंतवतो आिण
काढू न घेतो. दुस या बाजूनं माझी मालम ा वाढतच असते आिण मु य हणजे याम ये
माझे पैसे गुंतलेले नसतात.
मी अनेकदा पैसे गमावले आहेत, हेही स य आहे; पण जेवढे पैसे गमाव याची ताकद
आहे, तेव ाच पैशांत मी खेळतो. मा या सरासरी दहा गुंतवणुक तील दोन कं वा तीन
फायदा क न देतात, पाच ते सहा काहीच करत नाहीत आिण दोन–तीन म ये पैसे जातात.
यावेळी जेवढे पैसे आत असतात, तीच माझी नुकसानीची मयादा असते.
या माणसांना जोखीम यायला आवडत नाही, ते यांचे पैसे बँकेत ठे वतात. अथात,
शेवटी काहीच बचत नस यापे ा काहीतरी असणं के हाही चांगलं. फ गुंतवलेले पैसे
परत िमळ यासाठी खूप वेळ लागतो आिण ब तेक ठकाणी यासोबत इतर काहीच पदरी
पडत नाही. पूव ते टो टर वगैरे ायचे. आजकाल तेही फार कमी झालं आहे.
येक गुंतवणुक तून मला काहीतरी वर िमळालेलं आवडतं. काहीतरी फु कट हवं
असतं. छोटी इमारत, छोटसं गोदाम, मोकळी जागा, एखादं घर, शेअस आिण मया दत
जोखीम असं काहीही चालतं. या िवषयालाच पूणपणे वा न घेतलेली पु तकं ही आहेत.
यािवषयी मी आतातरी सिव तर चचा करणार नाही. मॅकडोना डचे रे ॉक हॅ बगर या
ँ चायजीज िवकत होते, ते काही यांना हॅ बगर फार आवडत होते हणून नाही. यांना
या ँ चायजीसोबत येणारी रअल इ टेट मोफत हवी होती हणून!
शार गुंतवणुकदारांनी गुंतवणुक वर िमळणा या परता ापिलकडे जाऊन काही
शोधायला हवं. पैसे परत िमळा यानंतर मालम ाही फु कट िमळायला हवी. ही आ थक
बुि म ा आहे.
८. मालम ांमुळे चैनी या व तू खरे दी करता येतात : हे आहे यो य ठकाणी मन
एका कर याचं साम य. हो, या साम यातूनच चैनी या व तू खरे दी करता
येतात. मा या एका िम ा या मुलाला वत: याच िखशाला भोक पाड याची
सवय लागली होती. तो सोळा वषाचा झा यानंतर याला कार हवी होती. सबब
तीच, मा या सग या िम ांकडे कार आहेत. तो मुलगा डाऊन पेमटसाठी वत:ची
बचत वापरणार होता. याचवेळी याचे वडील मा याकडे आले.
‘तुला काय वाटतं? मी याला तसं क
ावं क इतर पालक करतात तसं करावं
आिण याला कार घेऊन ावी?’ यानं िवचारलं.
‘असं के लंस, तर काही काळासाठी तू मोकळा होशील; पण या या दीघकालीन
प रणामाचा िवचार कर. असं क न तू याला काय िशकवणार आहेस? या या या ती
इ छेचा तू या याच िश णासाठी काही उपयोग करणार आहेस क नाही?’ मी उ र
दलं. यानंतर तो िनघून गेला.

दोन मिह यांनी मी या या घरी गेलो आिण िवचारलं, ‘तू याला नवीन कार
घेतलीस का?’
‘नाही. मी याला तीन हजार डॉलस दले आिण या या कॉलेज या पैशांऐवजी
वापरायला सांिगतले.’
‘वा! अगदी थोर िवचार आहेत. मोठा दानशूरच आहेस तू...’ मी थोडा वैतागलो.
‘नाही. तसं नाही. ते पैसे दले, तरी यात मी एक खोडा घातलाय. कार घे याची
ती इ छा आिण या ऊजचा उपयोग यानं काहीतरी नवं िशक यासाठी करावा, हा
तुझाच स ला मी अमलात आणलाय.’ यानं उ र दलं.
‘काय होता तो खोडा?’
‘आ ही तुझा कॅ श लोचा खेळ पु हा उघडला. तो खेळलो आिण पैशांचा यो य वापर
कसा करावा यावर बरीच चचा के ली. मग मी याला वॉल ीट जनलची वगणी आिण
शेअर बाजारावरची काही पु तकं ही दली.’
‘मग काय झालं?’
‘मी याला सांिगतलं, क हे तीन हजार डॉलस तुझेच आहेत; पण ते देऊन तू कार
घेऊ शकत नाहीस. या पैशांचा उपयोग यानं शेअस या खरे दी–िव साठी करावा.
वत:चा शेअर ोकर शोधावा. यानं या तीन हजार डॉलसचे सहा हजार डॉलस के ले, क
तो या पैशातून हणजे तीन हजार डॉलसमधून कार घेऊ शके ल. उरलेले तीन हजार
या या कॉलेज फं डात जातील.’
‘यातून काय सा य झालं?’
‘सु वातील या वहारात याचं नशीब जोरावर होतं. यानं पैसे कमावले आिण
नंतर या काही दवसांत गमावलेही. आज तो २००० नं खालीच आहे; पण याची
यािवषयीची आवड वाढली आहे. मी दलेली सगळी पु तकं यानं वाचली आहेत. आताही
तो आणखी पु तकं आण यासाठी ंथालयातच गेलाय. वॉल ीट जनल तो अधाशीपणानं
वाचतो. इं िडके टर पाहात असतो. स या एम टी हीऐवजी सीएनबीसी पाहातो.
या याकडे आता फ एक हजार डॉलस रािहलेत. याची आवड आिण िश ण मा
यापे ा कतीतरी पटीनं उं चावर पोहोचलंय. यानं सारे पैसे गमावले, तर अजून दोन वष
याला चालत जावं लागेल; पण याची याला काळजी वाटते आहे, असंही मला वाटत
नाही. कार घे याची इ छाही खूपच कमी झाली आहे. याला आता नवा खेळ िमळालाय
आिण तो अिधक मौजेचा आहे.’
‘ यानं सारे पैसे गमावले, तर काय होईल?’
‘ितथं पोहोचलो, क आ ही ते ठरवू. आप या वयाचा झा यानंतर सारं काही
गमाव यापे ा आता गमावलेलं काय वाईट आहे? उलट मला ते हवंच आहे. याला पैसे
गमावणं हणजे काय, तेही समजू दे. या या िश णावर खच के लेले हे तीन हजार डॉलस
हणजे माझी सवा म गुंतवणूक ठरे ल. याला पैशांचं साम य न ानं समजलं आहे. मला
वाटतं, आता यानं िखशाला भोक पाडणं थांबवलं असेल.’
‘ थम वत:ला पैसे ा’, हे सांगताना मी हटलं होतं, क जर वयंिश तीचं साम य
समजत नसेल, तशी िश त लावून घेता येत नसेल, तर ीमंत हो याचा य न करणं

चांगलं. मालम े या रका यातून कॅ श लो वाढव याची कायप ती चांगली वाटत
असली, तरी पैशाला दशा दे याचं मानिसक धैय अितशय कठीण असतं. आज या
ाहकां या जगात, बाहेरील भुरळ पाडणा या गो मुळे खचाचा रकाना वाढवणं अगदी
सोपं आहे. दुबल मनोधैयामुळे हाच माग वीकारला जातो आिण गरीबी व आ थक
झग ामागचं हेच कारण आहे.
मी तु हाला आ थक बुि म ेचं सं यािवषयक उदाहरण सांिगतलं. पैशाला अिधक
पैसे िमळव याची दशा दे याचं साम य या उदाहरणातून दसतं. आपण जर १००
लोकांना वषा या सु वातीला येक १० हजार डॉलस दले, तर मा या मते वषा या
अखेरीस
•

•
•

८० जणांकडे काहीही िश लक नसेल. यातील अनेकांनी नवीन कार,
रे जरे टर, टी ही, हीसीआर कं वा सहलीसाठी पैसे खच क न वर आणखी
कजही क न ठे वलेलं असेल.
१६ जणांनी या रकमेत ५ ते १० ट यांनी वाढ के लेली असेल.
४ जणांनी ते पैसे दुपटीनं कं वा अगदी दहा लाखांपयतही वाढवलेले असतील.

आपण शाळे त जातो ते एखा ा वसायाचं िश ण घे यासाठी. यानंतर आपण
पैशांसाठी काम क शकतो. मा या मते पैसे आप यासाठी कसे काम करतात हे िशकणंही
मह वाचं आहे.
मलाही चैनी या गो ी आवडतात. फरक एवढाच आहे, क काहीजण या चैनी या
व तू घे यासाठी कज काढतात. मला जे हा पोश यायची होती, ते हा हा कज काढ याचा
माग मा याही समोर होता. मी मा कजा या रका यात भर घाल याऐवजी मालम े या
रका यावर ल क त के लं. गुंतवणूक कर यासाठी मी मा या ती इ छेचा सं ेरक हणून
उपयोग के ला.
आज आपण पैसे िनमाण कर यावर ल एका कर याऐवजी कज घे याकडे अिधक
ल देतो. ते अ पकाळासाठी सोपं आिण उपयु वाटलं, तरी दीघकाळासाठी वाईट आहे.
ही ि श: आप यासाठी आिण आप या रा ासाठीही खूप वाईट सवय आहे. सोपा माग
पुढे कठीण होतो आिण कठीण माग पुढे सोपा होतो, हेही ल ात ठे वा.
तुम यापैक यांना पैशांचे वामी हायचं आहे, यांनी वत:ला लवकरात लवकर
िशकवून तयार करणं के हाही चांगलं. पैसा ही बदल घडवून आणणारी अितशय
शि शाली गो आहे. दुदवानं माणसं पैशां या या साम याचा वापर वत: याच िव
करतात. आ थक बुि म ा कमी असेल, तर पैसा तु हाला ध ा मा न खाली पाडेल आिण
तुम या डो याव न जाईल. तो तुम यापे ा शार ठरे ल आिण तसं झालं, क तु ही
आयु यभर पैशांसाठीच काम करत राहाल.
तु हाला पैशांचे वामी हायचं असेल, तर तु ही यापे ा शार असायला हवं.
पैशाला जे सांिगतलं जातं, तेच तो करतो. तो तुमची आ ा पाळे ल. यामुळे याचे गुलाम

हो यापे ा वामी हा. तीच आ थक बु ीम ा आहे.
९. आदशाची–‘िहरो’ची गरज : हे आहे दंतकथांचं साम य. लहान असताना मला
बेसबॉलपटूंचं कौतुक वाटायचं. ते माझे नायक होते. यावेळी िल टल िलगम ये
यां यासारखंच खेळणं ही माझी मह वाकां ा असायची. यां यािवषयीची
येक गो मला जाणून यायची होती. यां या खेळािवषयीची आकडेवारी,
सरासरी, यांना िमळणारे पैसे, यांचा उदय आिण वर येणं या सा या गो ी मी
मािहती क न घेत होतो; कारण मला यां यासारखंच हायचं होतं.
यावेळी मी ९–१० वषाचा असेन. बॅ टंग करताना, फ ट बेसर कं वा कॅ चर हणून
खेळताना मी माझा राहायचोच नाही. मी योगी कं वा हँक असायचो. काहीतरी
िशक याचा हा सवात साम यवान माग असतो. ौढ झा यानंतर आपण तो गमावतो.
आपण आपले नायक गमावतो. तो साधेपणा आिण िन कपटपणा गमावून बसतो.
आज मी मा या घराजवळ बेसबॉल खेळणारी त ण मुलं पाहातो. खेळताना ते
िल टल जॉनी रािहलेले नसतात. ते मायकल जॉडन, सर चालस कं वा लाइड असतात.
नायकांसारखं वाग याचा य करणं, यांची न ल करणं ही िशक याचीच एक प त
आहे. ती ताकद आहे. जे हा जे. िस पसनसारखी
नजरे तून उतरते ते हा जाणवणारी
वेदना खूप वेगळी आिण ती असते.
कोटात चालणा या नेहमी या खट यापे ा ते वेगळं असतं. ते आप या नायकाला
गमावणंच असतं. ते कोणीतरी असतात. यां याबरोबर इतरही मोठे होत असतात. यांचा
आदश डो यांसमोर ठे वून यां यासारखं हो याचा य करत असतात आिण अचानकच
ितमाभंजन होतं, ते हा खूप ास होतो.
मी मोठा झालो, तसे माझे नायक बदलले. आता पीटर जेकबसन, े ड कप स आिण
टायगर वु स हे माझे नायक होते; कारण मी गो फ खेळत होतो. मी यांचा वंग
आ मसात कर याचा य करायचो. डोना ड ंप, वॉरन बफे , पीटर लंच, जॉज सोरोस
आिण िजम रॉजस हेदख
े ील माझे नायक होते. मा या जु या काळातील बेसबॉलपटूं माणे
यांची आकडेवारीही मला पाठ होती. वॉरन बफे कशात पैसे गुंतवतात हे शोधून मीही
यातच पैसे गुंतवायचो. ते बाजारपेठेिवषयी काय हणतात, यांचा दृ ीकोन काय आहे,
हेही मी िमळवून वाचायचो. पीटर लंच हे शेअसची िनवड कशी करतात, हे जाणून
घे यातही मला रस होता. यासाठी मी यांची पु तकं वाचायचो. डोना ड ंप सौ ांची
बोलणी कशी करतात, सौ ांची िनवड कशी करतात, हे जाणून घे यासाठी मी
यां याब लही िमळे ल ते वाचत असे.
बेसबॉल खेळताना जसा मी हा मी नसायचो, तसंच मी बाजारात कं वा सौ ाची
बोलणी करताना ंप हायचो. बाजारातील एखा ा बदलाचा अ यास करताना मी
याकडे लंच कोण या दृ ीनं पाहातील, याचाही िवचार करायचो. आपला नायक हा
आप यातील बुि म ेला वाढवत असतो. जागं करत असतो.

हे नायक आप याला फू त िशवाय आणखी काही गो ीही देतात. ते गो ी सो या
क न दाखवतात. सोपेपणा आला, क आप याला यां यासारखं हो याची खा ीच
वाटायला लागते. ‘ते जर क शकतात, तर मीदेखील क शकतो,’ ही िज िनमाण होते.
जे हा आपण गुंतवणुक िवषयी बोलतो, ते हा ब सं यांना ते अवघड वाटायला
लागतं. यामुळेच समजावून सांग या या फं दात पड याऐवजी सोपं क न दाखवणा या
नायकांचा शोध यावा.
१०. िशकवा, हणजे तु हाला िमळे ल : हे आहे दे यातून िमळणारं साम य. माझे
दो हीही डॅड िश क होते. ीमंत डॅडनं िशकवलेला धडा मी आजपयत अनुसरत
आलो आहे. तो आहे दानशूर असणं, देत राहाणं. मा या उ िशि त डॅडनं ान
आिण वेळ या मागानं खूप काही दलं. यांनी पैसे मा कधीच दले नाहीत.
‘मा याकडे जा त पैसे आले, क मी देईन,’ असं ते नेहमी हणायचे आिण
यां याकडे कधीच जा तीचे पैसे फारच िचत असायचे.
मा या ीमंत डॅडनं पैसेही दले आिण िश णही दलं. यांचा दे यावर खूप िव ास
होता. तु हाला काही हवं अस यास आधी तु ही दलं पािहजे, असं ते नेहमी सांगत.
यामुळेच यां याकडे जे हा जे हा कमी पैसे असायचे, ते हा ते हा ते चच कं वा इतर
कोण यातरी सं थेला न च आ थक मदत करायचे.
मी तु हाला हीच क पना देऊ करतो आहे. तु हाला एखादी गो हवी असेल, तर
आधी तु ही ती ा. मग ती तुम याकडे भरभ न येईल. ही गो पैसे, हा य, ेम, मै ी
अशा सा याच गो ना लागू होते. एखा ासाठी ही कदािचत सवात कमी मह व असलेली
गो असेल. मा यासाठी मा ती नेहमीच वर या मांकावर असते. देवाण–घेवाणीचं हे
त व खरं आहे, यावर माझा अढळ िव ास आहे. यामुळे मला जे हवं असतं, ते मी नेहमी
देत असतो. मला पैसे हवे असतील, तर ते मी देतो आिण दलेले पैसे क येक पट नी
मा याकडे परत येतात. मला एखादी गो िवकायची असेल, तर मी एखा ाला िव साठी
मदत करतो आिण माझी व तूही चटकन व चांग या कमतीला िवकली जाते. मला
एखा ाशी मै ी करायची असेल, तर मी कोणालातरी मदत करतो आिण जादू
झा या माणे मला हवी ती मै ी होते. फार वषापूव मी एक वा चार ऐकला होता,
‘देवाला घे याची गरज नसते, तर माणसाला दे याची गरज असते.’
माझे ीमंत डॅड सांगत, ‘गरीब लोक हे ीमंतांपे ा अिधक लोभी असतात. एखादी
ीमंत असेल, तर ती
इतर गरीबांना जे यांना हवं असेल ते देत.े मा या
आयु यात, इत या वषात कशाची गरज भासली कं वा पैसे कमी पडले, तर मी मला काय
हवं आहे याचा मनात खोलवर शोध यायचो आिण तेच थम ायचो. मी दलं, क ते
नेहमीच परत यायचं.’
मला एक गो आठवते. एकदा एक माणूस थंडीम ये कु डकु डत बसला होता. या या
हातात लाकडं होती आिण तो शेगडीवर ओरडत होता, ‘तू जर मला उब, उ णता दलीस,

तरच मी तुला लाकडं देईन.’ पैसे, ेम, आनंद, िव आिण उ म नातेसंबंधां या बाबतीत
येकानं हे सू ल ात ठे वायला हवं. तु हाला जे हवं आहे ते आधी ा. हा िवचारच
औदाय िनमाण करतो. आप याकडे पा न लोक ि मतहा य करत नाहीत असं मला वाटलं,
क मी यां याकडे पा न हसतो. मग जादू होते आिण अशी मंडळी मा या आजूबाजूला
गोळा होतात. तुमचं जग हे तुमचाच आरसा असतं.
हणूनच मी हणतो, ‘िशकवा, हणजे तु हीही िशकाल.’ यांना िशकायचं आहे,
यांना मािणकपणे िशकव यानंतर आप यालाच खूपकाही िशकायला िमळतं, असा
माझा नेहमीचा अनुभव आहे. तु हाला पैशािवषयी काही िशकायचं असेल, तर तु ही
दुस याला तुम याकडे जे काही आहे ते िशकवा. तसं के लंत, क तु हाला न ा क पना
सापडतील.
काहीवेळा असंही घडतं, क आपण देतो आिण परत काहीच येत नाही कं वा परत
येणारी गो आप याला नको असते. अशावेळी आ मपरी ण करावं. वत:चीच
झाडाझडती यावी. मग ल ात येत,ं क यावेळी आपण व छ मनानं दे याऐवजी,
काहीतरी हवं होतं हणून देत होतो. यामागे अिभलाषा होती.
माझे डॅड िश कांना िशकवायचे. यातून ते ािव य िमळवलेले िश क झाले. माझे
ीमंत डॅड यांची
वसाय कर याची प त आ हाला िशकवायचे. यां या या
ानदानामुळे ते अिधकच झळाळू न उठले. या जगात आप यापे ा शार असले याही
काही श आहेत. तु ही ितथं वत: जाऊ शकता; पण यां या मदतीनं जाणं अिधक सोपं
असतं. हणूनच जे तुम याकडे आहे, याबाबत उदार राहा. या श ही तुम याबाबत
औदाय दाखवतील.

करण १०

अजून हवंय? ‘हे क रा’
सांिगतले या दहा पाय यानंतरही ब याच जणांचं समाधान झालेलं नसेल.
मी कदािचत
काह ना या पाय याही समाधानकारक वाट या नसतील. ते या
पाय यांकडे कृ तीऐवजी त व ान हणूनच पाहातात. मला वाटतं, क त व ान
समजावून घेणं हे कृ ती इतकं च मह वाचं आहे. असं य माणसांना िवचार कर याऐवजी
थेट कृ ती करायची असते. याउलट कृ ती न करता फ िवचार करत बसणारी माणसंही
आप या आजूबाजूला आहेत. मा याब ल सांगायचं, तर मी या दो ही गो ी करतो.
हणूनच या लोकांना सु वात करायची आहे, यां यासाठी मी जे काही करतो, ते
संि
व पात मांडतो. ही ‘टू डू ’ यादी आहे, असंही समजायला हरकत नाही.
• तु ही आ ा जे करत आहात, ते करणं थांबवा. दुस या श दांत सांगायचं, तर
थोडी िव ांती या. आपलं काम कसं चाललं आहे, यातून काय सा य होतंय,
कोण या गो ी सुटून जात आहेत, याचा धांडोळा या. कदािचत आपण जे करत
आहोत तो वेडप
े णाही अस याची श यता आहे कं वा आपण करतो एक आिण
दुस याचीच अपे ा करत असू. एकदा हे तपासलं, क यातून काहीच सा य होत
नाही, ते करणं थांबवा आिण नवं काहीतरी सु करा.
• न ा क पना शोधा. गुंतवणुक या न ा क पना शोध यासाठी मी पु तकां या
दुकानात जातो. वेग या आिण असामा य िवषयांची पु तकं शोधतो. मी यालाच
सू असंही हणतो. मला यािवषयी मािहती नाही, याबाबतची पु तकं ही मी
घेतो. यात ामु यानं ‘कसं करावं’ कं वा ‘हाऊ टू ’ या कारातली पु तकं
असतात. ‘ द १६ पसट सो युशन’ हे जोएल मॉ कोिवझ यांचं पु तक असंच
सापडलं. मी ते लगेच वाचून काढलं.
कृ ती करा : पु तक वाचून झा यानंतर मी या या पुढ या गु वारी याम ये जे
िलिहलं होतं, या पाय यांनी पुढे गेलो. आधी मी व कलां या कायालयात आिण बँकांम ये
जावून रअल इ टेटचे सौदे शोधून काढले. ब सं य लोक फ वाचून सोडू न देतात. यावर
काहीच कृ ती करत नाहीत कं वा यािवषयी माहीत नसले या माणसाचं ऐकत राहातात.
माझा एक शेजारी हीच १६ ट यांची योजना सफल होणार नाही, यामागे कोणती
कारणं आहेत, हे मला सांगत होता. मी यात पैसे गुंतवू नयेत असं याचं हणणं होतं.
अथातच, मी ते ऐकलं नाही; कारण यानं याचा अ यास के लेला न हता आिण यानं
यात पैसेही गुंतवलेले न हते.

•

•

•

तु हाला जे करायचं आहे, ते आधी यांनी के लं आहे अशा
चा शोध या.
यांना जेवायला घेऊन जा. स ला िवचारा. यातले खाचखळगे जाणून या. मी
‘१६ ट े टॅ स िलएन स ट फके ट’ या वेळी या सरकारी कायालयात गेलो
होतो. ितथं मी याबाबत अिधक मािहती असले यांचा शोध घेतला. यावेळी
मला असं आढळलं, क या कायालयात या एका मिहला कमचा यानेही याच
योजनेत पैसे गुंतवलेले आहेत. मग मी यात या एका मिहलेला जेवणाचं
आमं ण दलं. यावेळी मी ितला या योजनेिवषयी सिव तर मािहती िवचारली.
ितनंही ती मला अगदी आनंदानं दली. जेवणानंतर ती संपूण दुपार ती मला
श य ती सगळी मािहती देत होती. दुस या दवशी मी ित याच सहकायानं दोन
मो ा ॉपट शोधून काढ या. यानंतर या दवशीपासून मला यावर १६ ट े
ाज िमळतं आहे. मला पु तक वाचायला एक दवस लागला, कृ ती
कर यासाठी एक दवस लागला, जेवायला एक तास आिण दोन मोठे सौदे
कर यासाठी एक दवस लागला.
कायशाळांना जा. टे स िवकत या. मी वतमानप ात या न ा कायशाळां या
जािहराती शोधत असतो. मला जे काही िशकायचं आहे, यािवषयी या अगदी
महाग ा सेिमनासनाही उपि थत राहातो. मी जे काही अ यास म के ले,
कायशाळांम ये िशकलो, यामुळेच आज ीमंत आहे आिण नोकरीची गरज
वाटत नाही. मा या काही िम ांना याची गरज वाटायची नाही. अशा ठकाणी
जाऊन मी पैसे वाया घालवतो आहे, असंच यांचं मत असायचं. ते आजही तीच
नोकरी करत आहेत.
अॉफस देत राहा. मला एखादी रअल इ टेट यायची असते, ते हा मी अनेक
जागा पाहातो आिण माझी अॉफर िल न देतो. यो य अॉफर कोणती हेच
तु हाला माहीत नसेल, तर ते मलाही माहीत नसतं. ते रअल इ टेट एजंटचं
काम आहे. ते अॉफर देतात. मी श य तेवढं कमी काम करतो.

मा या एका मै ीणीला सदिनका कशा िवकत घेतात हे पाहायचं होतं. हणून एका
शिनवारी मी, ती आिण ितचा रअल इ टेट एजंट सदिनका पाहायला बाहेर पडलो. आ ही
सहा सदिनका पािह या. यात या दोनच चांग या वाट या. मी यांना सहाही
सदिनकांसाठी मालकानं सांिगतले या कमती या िन मी अॉफर िल न
ायला
सांिगतली. ते ऐकू न ितला आिण ित या एजंटला दयिवकाराचा झटकाच येणं बाक होतं.
यांना ते औ द याचं वाटलं. यांना वाटलं, क मी िवकणा यांचं मन दुखावतो आहे. मा या
मते तो एजंट आळशी होता. यामुळे यांनी पुढे काहीच के लं नाही. ते दुसरा चांगला सौदा
शोधू लागले. यांनी कोण याही अॉफस द या नाहीत. अजूनही ते यो य कमती या यो य
सौ ा या शोधात आहेत. जोपयत सौदा करायचा आहे असं कोणी समोर येत नाही,
तोपयत तु हाला यो य कं मतही कळत नाही. ब सं य िव े ते खूपच कं मत मागतात.
यो य कमतीपे ा कमी मागणारे िचतच आढळतात.

या कथेचं ता पय एवढंच, क अॉफर करा. िवकत घेणा याला िवकताना काय वाटतं,
हे मािहती अस याची गरज नाही. मा याकडे जिमनीचा एक छोटासा तुकडा होता. तो
मला िवकायचा होता. याची काहीही कं मत आली असती, तरी मी याचं वागत के लं
असतं. कं मत कमी आली क जा त, याची चंताही मी के ली नसती. यांनी मला दहा
डु करं दली असती, तरी चालली असती. ती जागा घे यासाठी कोणीतरी उ सुक आहे,
याचाच मला आनंद झाला असता. या डु करां या बद यातही मी ती जागा दली असती.
हा खेळ असाच असतो. खरे दी–िव चा खेळ खरं च मनोरं जक आहे. तु ही फ अॉफस देत
राहा. कोणीतरी हो हणेलच.
मी अॉफर देतो, ते हा यात माझा बचाव करणा या कलमांचाही समावेश असतो.
रअल इ टेट या बाबतीत ‘ ावसाियक भागीदारा या मंजुरीवर अवलंबून’ असे श द
आहेत. मी ावसाियक भागीदार कोण हे अ प च ठे वलं आहे. माझी मांजर हीच
ावसाियक भागीदार आहे, हे कोणालाच माहीत नाही. समजा एखा ानं माझी अॉफर
वीकारली आिण मला तो सौदा नको असेल, तर मी घरी फोन करतो आिण या मांजरीशी
बोलतो. वाचताना हे हा या पद वाटेल; पण ते खरं आहे. हा खेळ कती साधा आहे, हे
प कर यासाठी मी हे उदाहरण देतो आहे. ब सं य माणसं सो या गो ी अवघड करतात
आिण यांना खूप गांभीयानं घेतात.
चांग या सौ ाचा शोध, यो य वसाय, यो य माणसं, यो य गुंतवणूकदार कं वा
काहीही हे डे टंग कर यासारखंच आहे. तु ही बाजारात जायला हवं, खूप लोकांशी
बोलायला हवं, अॉफस या, अॉफस ा, बोलणी करा, वीकारा कं वा नकार ा. एखादी
एकटी असलेली
च घरी बसून फोन वाज याची वाट पाहात राहाते. तु ही जर
हॉिलवूड अिभनेते नसाल, तर जवळ अगदी सुपर माकट असलं, तरी ितथं जावं. शोध घेणं,
अॉफर देणं, नाकारणं, बोलणी करणं आिण वीकारणं हे आयु यातली जवळजवळ
सग याच गो चा अिवभा य घटक आहेत.
•

एखादा िविश भाग िनवडू न या भागात तु ही मिह यातून एकदा तरी जॉ गंग
करायला जा कं वा गाडीत बसून नुसती एक फे री मा न या. मला मा या काही
चांग या जागा असं जॉ गंग करतानाच सापड या आहेत. मी एखा ा भागात
वषभर जॉ गंगला जाईन. या भागात काय फरक पडतो आहे, ते शोधक दृ ीनं
पाहीन. एखा ा सौ ात फायदा हवा असेल, तर यात दोन गो ी असणं
आव यक असतं. एक हणजे कफायत आिण दुसरी आहे बदल. सौदे बरे च
होतात; पण बदल ही गो कफायतशीर सौ ाचं फायदेशीर सौ ात पांतर
करते. मला या भागात गुंतवणूक करायची असते, याच भागात मी जॉ गंगला
जातो. पु हा पु हा जात रािह यामुळे या भागात झालेला छोटासा बदलही
मा या ल ात येतो. दीघकाळापयत असले या रअल इ टेट या खुणा मी
ल ात ठे वतो. याचा अथ िवकणारा सौदा कर यास अनुकूल आहे, असाही होऊ
शकतो. मी या भागात ये–जा करणा या सवर ल ठे वतो. मु ाम थांबून

चालकाशी बोलतो. पो टमन आिण कु रअरवा यांशीही मी बोलतो. एखा ा
भागाची यां याकडे असलेली मािहती खरोखरच आ यकारक असते.
मी एखा ा वाईट भागा याही शोधात असतो. काहीतरी घड यामुळे कं वा
बातमीमुळे ितथं राहाणारे या भागापासून दूर जात असतात, असा भाग मी शोधत
राहातो. वषातून काही वेळा मी या भागातही च र टाकतो. बदलाची िच ह दसेपयत
वाट पाहातो. मी करकोळ िव े यांशी बोलतो. िवशेषत: नवीन िव े यांशी. ते या न ा
जागी का येत आहे, हे मला शोधायचं असतं. यासाठी मला मिह यातील काही िमिनटंच
लागतात. ायामासाठी जाताना कं वा दुकानात जाताना वगैरे मी या गो ी करतो.
•

शेअसबाबत मला पीटर लंच यांचं ‘बी टंग द ीट’ हे पु तक आवडतं. यातलं
कं मती वाढत जाणा या शेअसची िनवड कशी करावी, हे सू फारच उपयु
आहे. मला असंही आढळलं आहे, क उपयु तेची त व सगळीकडेच लागू होतात.
मग ती रअल इ टेट असो, शेअस असो, यु युअल फं ड असो, नवी कं पनी असो,
पाळीव जनावर, नवं घर, पती कं वा प ी कं वा कपडे व छ कर याची पावडर
असो, तेच सू लागू होतं.

कायप तीच एकच असते. आप याला न
क शोध सोपा होतो.

काय हवं, हे आप याशीच प असलं,

•

ाहक हा नेहमीच गरीब नसतो. सुपर माकटम ये सेल सु झाला, समजा अगदी
टॉयलेट पेपरचा असला, तरी लोक ितकडे धाव घेतात आिण साठा क न
ठे वतात. शेअर बाजारात सेल सु झाला ( याला ॅ श कं वा करे शन असं
हणतात) क ाहक यापासून दूर पळतात. सुपरमाकटम ये कमती वाढ या,
क ाहक दुसरीकडे वळतात आिण शेअर बाजारात कमती वाढ या, क पु हा
या याकडे जातात.

•

यो य ठकाण शोधा. मा या एका शेजा यानं एक इमारत एक लाख डॉलसला
खरे दी के ली. मी या या शेजारची तशीच इमारत ५० हजार डॉलसला घेतली.
यानंतर तो हणाला, क मी कमती वाढ याची वाट पाहात आहे. यावेळी मी
याला सांिगतलं, क नफा हा िवकत घेतानाच होत असतो. िवकताना नाही.
यानं ती इमारत एका रअल इ टेट एजंट या मदतीनं खरे दी के ली होती. मुळात
या एजंटकडे वत:ची काहीच मालम ा न हती. मी एका बँके या गहाण
खा याकडू न खरे दी के ली. हे वहार कसे करायचे, हे मी एका वगात ५००

डॉलसचं शु क भ न िशकलो होतो. यावेळी हे शु क खूपच अस याचं सांगून तो
शेजारी या वगाला आला न हता. हणूनच आता तो कमती वाढ याची वाट
पाहातो आहे.
•

मी यांना खरे दी करायची आहे, अशा माणसांचा आधी शोध घेतो. यानंतर
यांना िवकायचं आहे, अशी माणसं शोधतो. माझा एक िम याला ह ा
तशाच जिमनी या शोधात होता. या याकडे पैसे होते, वेळ न हता. याला
जेवढी जमीन हवी होती, यापे ा जा त मोठा तुकडा मा या पाहा यात आला.
मी ती जागा बांधून घेतली आिण या िम ाला पाहा यासाठी बोलावलं. याला
ती पसंत पडली. मग यानं याला जेवढी जागा हवी होती तेवढी घेतली.
यानंतर मी जागा मालकाशी वहार क न सारी जागा ता यात घेतली.
िम ाला याला हवा होता तेवढा तुकडा देऊन टाकला आिण उरलेली जागा
मा या नावावर िश लक रािहली. तीही फु कट! हीच कथा वेग या श दांत
सांगू? मोठा के क या. याचे छोटे छोटे तुकडे करा आिण िवका. आप याला जे
परवडतं याकडे ब सं य आकृ होतात. ते हे तुकडे जा त कमतीला िवकत
घेतात. तुकडे संपत आले, क कं मत अिधक वाढते. के क संपतो ते हा आप याकडे
कतीतरी जा त पैसे जमा झालेले असतात. छोटा िवचार करणा यांना मो ा
संधी दसत नाहीत. ीमंत हायचं असेल, तर िवचार मोठे च हवेत.

करकोळ िव े यांना खूप सूट देणं आवडतं; कारण ब सं य ावसाियक माणसं
मो ा माणावर खच करणारी असतात. हणूनच लहान असलात, तरी िवचार नेहमीच
मोठे करा. जे हा मी कॉ युटर माकटम ये उतरलो, ते हा मी अनेकांना कॉ युटर िवकत
घे यािवषयी िवचारलं. अॉडर गोळा झा यानंतर ठोक िव े यांकडे, िडलसकडे गेलो आिण
बोलणी सु के ली. आता आ ही यां याकडू न मो ा माणात माल उचलणार होतो.
यामुळे सौदा फाय ात पडला. मी शेअस या बाबतही असंच के लं आहे. लहान माणसं
नेहमीच लहान राहातात; कारण यांचे िवचार लहान असतात. ते एकटेच कृ ती करतात
कं वा करतही नाहीत.
•

•

इितहासाकडू न काहीतरी िशका. शेअर बाजारातील सग या कं प या
सु वातीला लहानच हो या. कनल सँडस वया या साठीत कफ लक झाले होते.
यानंतर ते ीमंत झाले. िबल गे स वयाची ितशी पार कर याआधीच जगातील
सवात ीमंत
होते.
कृ ती िन यतेवर मात करते.

आतापयत मी

वत: अनुभवले या काही गो ी सांिगत या. या मी अजूनही

अनुसरतो. याचा संधी ओळख यासाठी उपयोग होतो. आप यासाठी ‘के लं आहे‘ आिण
‘करा’ हे दोन श द मह वाचे आहेत. या पु तकात मी ते असं यवेळा वापरले आहेत.
यामुळे आ थक फायदे िमळ यापूव च कृ ती करा. लगेच करा.

उपसंहार

सात हजाराचे चार लाख!
तकाचं िलखाण संपत आलंय आिण याची काशनाकडे वाटचाल सु झाली
आ ताआहेपु. जाता
जाता मला तु हाला शेवटची एक गो सांगावीशी वाटते. आ थक
बुि म ा आप या आयु यातील
सोडिव यासाठी कशी मदत करते, हे समजावून
सांगणं हाच या पु तकामागचा उ ेश आहे. आ थक बुि म ा नस यामुळे आप यातील
ब सं य लोक खूप मेहनत करणं, बचत करणं, पैसे उधार घेणं आिण खूप कर भरणं अशा
‘आदश’ मान या गेले या सू ांनुसारच चालत राहातात. आ थक बुि म ेचा िवकास
के ला, क आप या समोर या
ांना यश वीपणे त ड देता येतं. माझं हे सांगणं िस
करणारी गो मी सांगतो आहे. मुलांना उ म िश ण देणं आिण िनवृ ीची तरतूद करणं
आज मह वाचं आहे. ते अती मेहनत न करता के वळ आ थक बुि म ा वाप नही सा य
करता येतं, याचं हे एक िजवंत उदाहरण आहे.
मी एकदा मा या एका िम ाशी ग पा मारत होतो. मुलां या महािव ालयीन
िश णासाठी बचत करणं कती अवघड आहे, हे तो सांगत होता. यासाठी तो दर
मिह याला एका यु युअल फं डात ३०० डॉलस गुंतवत होता. आता याचे १२ हजार
डॉलस साठले होते. याचा असा अंदाज होता, क चारही मुलां या उ म उ िश णासाठी
सुमारे चार लाख डॉलस लागतील. याचा मोठा मुलगा सहा वषाचा होता. यामुळे
या या हाती बचत कर यासाठी बारा वषाचा अवधी होता.
ते १९९१ साल होतं आिण यावेळी फिन समधलं रअल इ टेट माकट पडलं होतं.
मी या िम ाला यु युअल फं डातील रकमेचा वापर क न एक घर घे याचा स ला दला.
याला ही क पना वेगळी वाटली. मग आ ही सा या श यतांचा िवचार क लागलो.
याचं कोण याही बँकेत दुसरं घर घे यासाठी े िडट न हतं, ही याची पिहली काळजी
होती. याची ब तेक ठकाणी कजाची मयादा उलटू न गेलेली होती. घर खरे दी
कर यासाठी बँके या कजािशवाय इतरही बरे च पयाय आहेत, हे मी याला समजावून
सांिगतलं.
यानंतरचे दोन आठवडे आ ही घरा या शोधात होतो. आम या सा या कसो ांना
उतरणारं घर शोधायचं होतं. माकट कोसळलेलं अस यामुळे घरांची िनवड कर यासाठी
भरपूर वाव होता. हे ‘शॉ पंग’ही मनोरं जक ठरत होतं. सरतेशेवटी आ हाला तीन बेड म
आिण दोन हाणीघरं असलेल,ं चांग या भागातलं एक घर सापडलं. या या मालकाला ते
घर याच दवशी िवकायचं होतं. याची नोकरी नोकरकपातीत गेली होती. नवी नोकरी
कॅ िलफो नयात लागली होती. ितथंही याला ताबडतोब जू हायचं होतं.
याची मागणी एक लाख दोन हजार डॉलसची होती. आ ही मा एकोण शी हजार

डॉलस देऊ के ले. ते यानं लगेच वीकारले. या घरावर नॉन ािलफाइं ग कज होतं. हणजे
ते घर कोणीही, अगदी नोकरी नसलेली
ही बँके या संमतीिशवाय घेऊ शकत होती.
या मालकाला बहा र हजार डॉलसचं देणं होतं. मा या िम ाला िव ची कं मत आिण
कजाची र म यातला फरक फ
ायचा होता. तो होता सात हजार डॉलस. हणजे
य ात याला ठर यापे ा कमीच र म ावी लागली. वहार झा यानंतर मालकानं
घर सोडलं आिण आ ही लगेचच ते भा ानं दलं. सव खच द यानंतर, बँकेचे पैसे
जाऊनही याला दरमहा १२५ डॉलस िमळू लागले.
आता ते घर बारा वष ता यात ठे वायचं. वरचे १२५ डॉलसही मूळ मु लासाठी
भ न गहाण कज लवकर फे डायचं अशी याची योजना होती. िहशेब घात यावर आम या
असं ल ात आलं, क असं के यानंतर बारा वषात या कजाचा बराच मोठा भाग फे डू न
झालेला असेल. याचा मोठा मुलगा महािव ालयात जाऊ लाग यानंतर तर तो दरमहा
८०० डॉलसही बँकेत भ शके ल कं वा घराची कं मत वाढली, तर ते िवकताही येईल.
१९९४म ये फिन समधील रअल इ टेटचं माकट बदलू लागलं. या या
भाडेक ला ते घर खूप आवडलं आिण यानं ते िवकत घे याची तयारी दाखवली. यासाठी
यानं १,५६,००० डॉलसची अॉफरही दली. यानं माझा िवचार घेतला. मी याला हा
वहार १०३१ टॅ स िडफड ए चजखाली कर यास सांिगतला.
घराचा वहार झाला आिण बँकेचं देणं देऊनही या या हातात ८० हजार डॉलस
िश लक रािहले. मग मी मा या अॉि टनमधील दुस या िम ाशी बोललो. यानं टॅ स
िडफडमधील पैसे छो ा गुदामांम ये गुंतवले होते. यानंही गुदामाची खरे दी के ली आिण
मिहनाभरातच याला दरमहा सुमारे एक हजार डॉलस िमळू लागले. यानं ते पैसे कॉलेज
यु युअल फं डात गुंतवायला सु वात के ली. आता या फं डातली र म वेगानं वाढू लागली
होती. १९९६म ये यानं ते गुदाम िवकलं. याचे याला ३,३३,००० डॉलस िमळाले. ते
पैसे यानं दुस या मालम ेत फरवले. आता यातून याला दरमहा ३,००० डॉलस
िमळतात. तेही कॉलेज यु युअल फं डात गुंतवले जात आहेत. आता याचं चार लाख
डॉलसचं येय सहजपणे गाठलं जाईल. या सा याची सु वात सात हजार डॉलसपासून
झाली होती. यानं आ थक बुि म ेचा वापर क न हे सा य के लं. आता या या मुलांचं
उ िश णही होईल आिण सी कॉपारे शनम ये असले या या या मालम ेचा वापर
िनवृ ीनंतर होईल. गुंतवणुक या यश वी ठरले या डावपेचांमुळे तो लवकर िनवृ ीही
घेऊ शके ल.
हे पु तक तु ही वाचलंत, याब ल ध यवाद. या पु तकातून तु हाला पैशांची ताकद
काय असते आिण ते साम य आपण आप यासाठी कसं वापरायचं, हे समजलं असेल.
आज या जगात राहा यासाठी आप याला मो ा आ थक बुि म ेची गरज आहे. पैसा
िमळव यासाठीही पैसाच लागतो, हा िवचार खूप जुना आिण फारशी आ थक बुि म ा
नसले यांचा आहे. ते बुि मान नाहीत, असा याचा अथ नाही. याचा अथ एवढाच आहे,
क ते पैसे िमळव याचं शा िशकलेले नाहीत.
पैसे ही के वळ एक क पना आहे. तु हाला अिधक पैसे हवे असतील, तर फ तुमचे
िवचार बदला. वत: या य ांनी पुढे आले या येकानं आपली सु वात एका छो ाशा

िच ापासूनच के लेली असते. यानंतर नंतर मो ा िच ात
पांतर होतं.
गुंतवणुक बाबतही हेच हणता येईल. सु वात कर यासाठी फ काही डॉलस लागतात.
याचीच नंतर मोठी र म होते. एखा ा मो ा सौ ाचा आयु यभर पाठलाग करणा या
अनेकांना मी भेटलो आहे. ते असा मोठा सौदा कर यासाठी सतत पैसेही साठवत राहातात.
मला तरी हा मूखपणा वाटतो. आधुिनक गो ची जाणीव नसणारे , नवं ान नसणारे
अनेकजण आप याकडची मोठी र म एकाच सौ ात गुंतवतात आिण गुंतवलेले पैसे अगदी
जलद गतीनं गमावतात. ते चांगलं काम करणारे असतात; पण चांगले गुंतवणूकदार
नसतात.
पैशांिवषयीचं िश ण, सू पणा आिण चातुय उपयोगाचं असतं. यासाठी पु तकं
खरे दी करा. कायशाळांना जा. य कृ ती करा. सु वात छोटीशीच करा. मी सहा
वषाम ये पाच हजार डॉलसचं पांतर दहा लाखां या मालम ेत के लं. यातून मला
दरमहा पाच हजार डॉलसचा कॅ श लो िमळतो. हे सारं मी लहानपणीच िशकलो. ते
तु हीही िशकावं असं मला वाटतं; कारण ते फारसं अवघडही नाही. एकदा सा य ठरलं, क
पुढ या सा या गो ी सो या होऊन जातात.
मला असं वाटतं, क मला जे काही सांगायचं होतं, ते प पणे सांगून झालेलं आहे. जे
तुम या डो यात आहे, तेच तुम या हातात काय असेल, हे ठरवतं. या िवषयावर या एका
खूप मह वा या पु तकाचं नाव आहे ‘ थंक अँड ो रच.’ याचं नाव ‘वक हाड अँड ो
रच’ असं नाही, हे ल ात ठे वा. पैसा तुम यासाठी काम कसा करे ल हे िशका. एकदा ते
जमलं क तुमचं आयु य सहजसोपं आिण आनंदी होईल. सुरि त खेळू नका, शारीने
खेळा.

कृ ती करा
मह वा या असले या दोन ई री देण या िमळाले या आहेत. या आहेत
तु तुहामचंसवाना
मन आिण तुमचा वेळ. या दो ह बरोबर तु हाला सवात आनंददायी असं काय
करायचं, ते तुम यावर आहे. हाती असले या येक डॉलरमुळे तुमचं नशीब बदलू
शकतं. फ ते बदलणं हे फ तुम या आिण तुम याच हाती आहे. तु ही जर ते मूखपणे
खच के लेत, तर तु ही गरीबच राहाल. कजफे डीत घालवलेत, तर म यमवग य राहाल. ते
तुम या मनावर गुंतवलेत आिण मालम ा कशी िमळवायची याचं िश ण घेतलंत, तर
तु ही संप ी आिण उ वल भिव यकाळाची िनवड कराल. ही िनवड तु हीच करायची
असते. दररोज हाती पडणा या येक डॉलरबरोबर तु ही ीमंत, म यमवग य क गरीब
हे ठरवत असता.
हे ान तु ही तुम या मुलांनाही वाटा. यां यासमोर जगानं जे काही वाढू न ठे वलं
आहे याला सामोरं जा यासाठी तु हीच यांना िशकवून तयार करणं आव यक आहे. हेही
काम तुमचंच आहे. दुसरं कोणीच हे करणार नाही.
तुमचा आिण तुम या मुलांचा भिव यकाळ तुमचा आजच िनि त करत असतो.
उ ा नाही.
तु हाला िमळाले या या आयु य नावा या अक पनीय ई री देणगीसाठी चंड
संप ी, खूप सौ य, आनंद आिण संपूण समाधानाची आ ही कामना करतो.

रॉबट क योसाक

लेखकिवषयी
रॉबट टी. कयोसाक
णसं आ थक दृ ा झगडत असतात; कारण ते शाळे त अनेक वष जातात; पण
पैशांिवषयी काहीच िशकत नाहीत. या या प रणाम व प ही माणसं पैशांसाठी
काम करायला िशकतात; पण पैसा यां यासाठी कसा काम करे ल, हे कधीच
िशकत नाहीत,’ हे रॉबट यांचं ठाम मत आहे.
हवाई इथं ज मलेले आिण वाढलेले रॉबट हे चौ या िपढीतील जपानी अमे रकन
आहेत. यांचं कु टुंब हे हवाईतील सु िस िश कांचं. यांचे वडील हे हवाई रा याचे
िश ण मुख होते. मा यिमक िश णानंतर पुढील िश णासाठी रॉबट यू यॉकला
थलांत रत झाले. पदवी िमळव यानंतर ते यू.एस. मरीन कॉपसम ये सामील झाले. ते
ि हएतनामम ये हेिलकॉ टरचे वैमािनक हणून गेले होते.
यु ाव न परत यानंतर यांची ावसाियक कारक द सु झाली. १९७७ म ये
यांनी एक कं पनी थापन के ली. या कं पनीनं पिह यांदाच नायलॉन आिण वेल ो या
साहा यानं ‘सफर’ नावाने एक पैशांचं पाक ट तयार के लं. पुढे हे पाक ट चंड लोकि य
झालं आिण यांनी ल ावधी डॉलसचा वसाय के ला. ते आिण यां या या उ पादनावर
रनस व ड, जटलम स ाटरली, स सेस मॅगेिझन, यूजिवक या मािसकांसोबत ले
बॉयम येही िलिह यात आलं.
१९८५ म ये यांनी उ ोग जगत मागे सोडलं आिण एका आंतररा ीय िश ण
कं पनीची सह थापना के ली. ही कं पनी सात देशांम ये लाखो पदवीधरांना वसाय आिण
गुंतवणूक यािवषयीचं िश ण देत.े
वया या स ेचाळीसा ा वष िनवृ ी वीकार यापासून ते यांना सवात जा त
आनंद देणारी गो करत आहेत. ती हणजे गुंतवणूक. ‘आहे रे ’ आिण ‘नाही रे ’ या
वगातील वाढत चाललेली दरी यां या काळजीचं कारण आहे. या काळजीतूनच यांनी
कॅ श लो नावाचा एक खेळ तयार के ला. हा खेळ यापूव फ
ीमंतांनाच मािहती
असले या पैशां या खेळाचं िश ण देतो.
रअल इ टेट आिण छो ा कं प या वाढवणं हा रॉबट यांचा उ ोग असला, तरी
यांचं खरं ेम अ यापनावरच आहे. ओग मँिडनो, िझग िझगलर आिण अँथनी रॉिब स
यां यासार या मो ा
सोबत यांनी ा यानं दली आहेत. रॉबट नेहमी सांगतात,
क तुम या पैशां या व थापनाची जबाबदारी तु हीच या कं वा आयु यभर इतरां या
आ ा पाळा. तु ही पैशांचे वामी तरी असता कं वा गुलाम तरी. रॉबट एक तास ते तीन

‘मा

दवसांपयत चालणा या कायशाळा घेतात. याम ये ते ीमंत लोकांचं मम, यां या
ीमंतीचं गुिपत उलगडू न दाखवतात. जा तीत जा त परतावा देणा या आिण कमीतकमी
जोखमी या गुंतवणुक , तुम या मुलांनी ीमंत कसं हावं, वत:ची कं पनी थापन क न
ती कशी िवकावी, हे यांचे अ यापनाचे िवषय असले, तरी यातून एक खूप मोलाचा संदश
े
सात यानं देत आहेत. तो आहे ‘तुम या आ थक बुि दम ेला जागं करा. तुमची बुि दम ा
जागं के लं जा याचीच वाट पाहात आहे.’
जग िस लेखक आिण व े अँथनी रॉिब सन रॉबट यां या कायाब ल सांगतात,
‘रॉबट कयोसाक यांचं काय अितशय कळकळीचं आिण आयु यात बदल घडवून आणणारं
आहे. मी यां या य ांना सलाम करतो आिण येकानं हे िश ण यावं अशी िशफारस
करतो.’
आ थक िव ात होत असले या मो ा बदलां या काळात रॉबट यांचा हा संदश
े
अमू य आहे.

