2

मिसेस बी
नाबाद १०४

उल्हास हरी जोशी

ई साहित्य प्रहिष्ठान
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मिसेस बी
नाबाद १०४

हे पस्ु तक विनामूल्य आहे
पण फ़ुकट नाही
या मागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहेत .

म्हणून हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट
१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा
१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा.

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पस्ु तकाबद्दल
अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.

असे न के ल्यास यापढु े आपल्याला पस्ु तके वमळणे बांद होऊ शकते.

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.
साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.
दाद म्हणजे स्ततु ीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे. प्रामावणक मत
असािे. ज्यामळ
ु े लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे आवण
त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण सांपूणच समाज सतत एका नव्या प्रबद्ध
ु उांचीिर जात रहािा.
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मिसेस बी
नाबाद १०४
लेखकाचे संपूर्ण नांव:- उल्हास हरी जोशी
Ph. :9273579608/9226846631
joshiulhas5@gmail.com
या पुहतिके िील लेखनाचे सर्व िक्क लेखकाकडे सुरहिि असून पुतिकाचे ककिं र्ा त्यािील
अिंशाचे पूनर्ुवद्रण र् नाट्य, हचत्रपट ककिं र्ा इिर रुपािंिर करण्यासाठी लेखकाची लेखी
परर्ानगी घेणे आर्श्यक आिे. िसे न के ल्यास कायदेशीर कारर्ाई (दिंड र् िुरुिंगर्ास)
िोऊ शकिे.
This declaration is as per the Copyright Act 1957. Copyright protection in India is available
for any literary, dramatic, musical, sound recording and artistic work. The Copyright Act
1957 provides for registration of such works. Although an author’s copyright in a work is
recognised even without registration. Infringement of copyright entitles the owner to
remedies of injunction, damages and accounts.

प्रकाशक--- ई साहित्य प्रहिष्ठान
www.esahity.com
esahity@gmail.com
प्रकाशन : १२ जानेर्ारी २०१९ (तर्ार्ी हर्र्ेकानिंद जयिंिी)
• हर्नार्ूल्य हर्िरणासाठी उपलब्ध
• आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण फॉरर्डव करू शकिा
• िे पुतिक र्ेबसाईटर्र ठे र्ण्यापूर्ी ककिं र्ा र्ाचना व्याहिररक्त कोणिािी र्ापर
करण्यापूर्ी ई साहित्य प्रहिष्ठानची लेखी परर्ानगी आर्श्यक आिे.
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हर्सेस 'बी'
र्याच्या 104 र्र्ाांपयांि कायवरि

उल्िास िरी जोशी
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उल्िास िरी जोशी यािंची ई साहित्य िर्फ़े प्रकाहशि पुतिके
िी सर्व पुतिके www.esahity.com येथे उपलब्ध आिेि
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प्रतिार्ना

आपण अहशहिि आिोि. अनपढ आिोि.
गार्िंढळ आिोि. कधी शाळे ची पायरी पण
चढलेलो नािी त्यार्ुळे कु ठल्यािी प्रकारचे
हडग्री, हडप्लोर्ा ककिं र्ा सर्टवफफके ट नािी.
घरची पररहतथिी अगदी गरीब. दोन र्ेळचे
पोटभर खायला हर्ळण्याची पण र्ारार्ार.
हखशाि पैसे नािीि, सर्ाजाि इज्जि नािी.
इिं ग्रजी भार्ेचा गिंध पण नािी. र्य र्ाढलेल.े सिंसाराच्या जबाबदार्या अिंगार्र येऊन
पडलेल्या. हनर्ृत्तीचे र्य जर्ळ येि चाललेले. हनर्ृहत्तनिंिर कािीिी न करण्याचे
फदर्स. अनोळखी देशाि येऊन पडलेलो. प्रगिी न करण्याची िजारो कारणे. सिि
रडि बसण्याची, दैर्ाला दोर् देि बसण्याची सर्य. अशा ििबल पररहतथिीि आपण
काहििी ककिं र्ा फारसे कािी करू शकि नािी या सर्जुिीला प्रचिंड धक्का देणारी
‘हर्सेस बी’ ककिं र्ा रोझ ब्लर्फकन िीची सत्यकथा आिे. िी सत्य कथा र्ाचल्यार्र र्ी
िर भारार्ुनच गेलो. पण जे अहशहिि, अिंगठ
ु े छाप, खेडर्ळ आहण र्ोडके िोडके इिं ग्रजी
येणार्या रोझसारख्या र्हिलेला अर्ेररके सारख्या प्रगि देशार्ध्ये जर्ले िे
आपल्याकडील सुहशिीि, उच्च हर्द्याहर्भुर्ी, ग्रॅज्युउट, डबल ग्रॅज्युएट, पोतट ग्रॅज्युएट
आहण डॉक्टरे ट झालेल्या र्हिलािंना आपल्यासारख्या प्रगहिशील देशाि का जर्ि
नािी याचे उत्तर र्ला कािी अजून सापडि नािी. रोझची िी सत्यकथा अत्यिंि
प्रेरणादायी अशीच आिे. रोझची िी सत्यकथा र्ी आपल्याबरोबर शेअर करि आिे.
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भाग-1

आपल्याकडे र्याची साठी जर्ळ येऊ लागली की 'ररटायरर्ेन्ट'चे म्िणजेच
हनर्ृत्तीचे र्ेध सुरु िोिाि. हनर्ृत्तीनिंिरचे आयुष्य 'सुखासर्ाधानाि' म्िणजे प्रत्यिाि
फारसे कािी न करिा कसे घालर्िा येईल याचे 'प्लॅननिंग' सुरू िोिे. आपल्याकडे
साठार्े र्र्व म्िणजे कायविर्िेने कार् करणार्या काळाचा शेर्ट असे र्ानले जािे. या
र्याििी अनेकािंची कायवकुशलिा उत्तर् असिे. पण सरकारी हनयर्ािंप्रर्ाणे त्यािंना
हनर्ृत्त िे व्िार्ेच लागिे. हनर्ृत्तीनिंिर फारच थोडे लोक पू णर्
व ळ
े कार् करिाना
फदसिाि. कािी िेत्रे अशी आिेि की िेथे हनर्ृत्तीचे र्य ठरलेले नािी. या िेत्रािंर्ध्ये
र्ाणसे र्याच्या साठीनिंिर सुद्धा पूणव र्ेळ कार् करू शकिाि. पण या लोकािंची गाडी
र्याच्या 70, 75 ककिं र्ा 80 र्र्ाांच्या पुढे जािाना फारशी फदसि नािी. अर्ेररके िील
हर्सेस 'बी' िी र्हिला र्याच्या 104 र्र्ाांपयांि पुणवपणे कायवरि िोिी. र्याची शिंभरी
ओलािंडल्यार्र सुद्धा हर्सेस 'बी' आठर्ड्याला 60 िास कार् करि िोिी. त्यार्ेळी
सर्वसाधारण धडधाकट िरुण र्िंडळी आठर्ड्याला 40 िासच कार् करायचे.
'आयुष्यार्ध्ये कधीिी कार्ािून हनर्ृत्त म्िणजे ररटायर िोऊ नका' िा गुरुर्िंत्र हिने
जगाला फदला

हर्सेस बी यािंचे खरे नािंर् हर्सेस रोझ ब्लर्फकन! (Rose Blumkin) पण
त्या शेर्टपयांि हर्सेस बी ककिं र्ा रोझ या नार्ाने ओळखल्या जायच्या.

9

आपल्या 104 र्र्ाांच्या आयुष्याि हर्सेस बी ककिं र्ा रोझ यािंनी काय काय
बघीिले नािी? त्यािंनी गररबी बघीिली. दाररद्र्य बघीिले. उपासर्ार बघीिली.
बेरोजगारी बघीिली. र्याच्या 6 व्या र्र्ावपासून कार्ाला जुिंपन
ू घ्यार्े लागले
त्यार्ुळे कधी शाळे चे दशवन सुद्धा झाले नािी. शेर्टपयांि त्यािंना हलिीिा र्ाचिा येि
नव्ििे. थोडक्याि त्या अहशहििच राहिल्या. अर्ेररके ि राहुनिी त्यािंना धड इिं ग्रजी
बोलिा येि नव्ििे. त्यािंचे इिं हललश अधे- कच्चे, र्ोडके -िोडके , धेडगुजरी ककिं र्ा गार्ठी
असेच रािीले. त्यार्ुळे त्यािंना अनेक अपर्ान सिन करार्े लागले. अनेकािंच्या
उपर्दावला आहण कु चेष्टल
े ा िोंड द्यार्े लागले. देशोधडीला लागणे म्िणजे काय याचा
अनुभर् घ्यार्ा लागला. देशािंिर करार्े लागले. तथलािंिर पण करार्े लागले. भल्या
र्ोठ्या कु टुिंबाचा चररिाथव चालर्ण्यासाठी रोझला र्याच्या 44 व्या र्र्ी, चार
र्ुलािंची आई असिाना, तर्िःचा हबझनेस म्िणजे फर्नवचर तटोअर चालू करार्े लागले.
यार्ध्ये पण अनेक अपस ऍन्ड डाऊन्स बघार्े लागले. अनिंि अडचणींना िोंड द्यार्े
लागले. कजवबाजारीपणा अनुभर्ला. र्ाळीि टाकणे म्िणजे 'बायकॉट िोणे' म्िणजे
काय याचा अनुभर् घेिला. कोटव के सेसना िोंड द्यार्े लागले. चक्रीर्ादळार्ध्ये त्यािं चे
फर्नवचर तटोअर भुईसपाट झाले. कु टुिंबीयािंशी र्ादहर्र्ाद झाले. त्यार्ुळे किं टाळू न
तर्िःचे फर्नवचर तटोअर गुि
िं र्णूक गुरु र्ॉरन बफे यािंच्या 'बकव शायर िॅथर्े' या
किं पनीला हर्कू न टाकार्े लागले. र्याच्या 96 व्या र्र्ी दुसरे तटोअर सुर करार्े
लागले. पण एर्ढे असूनिी हर्सेस बी उफव रोझ ब्लर्फकन अर्ेररके िील आघाडीच्या
र्हिला उद्योजीका म्िणुन ओळखल्या जािाि. आज त्यािंचे नार् र्ॉलर्ाटवच्या सॅर्
र्ॉल्टनच्या बरोबरीने घेिले जािे.

र्ॉरन बफे सारखे नार्ाजलेले उद्योजक सुद्धा त्यािंची तिुिी करिाना थकि
नािीि. रोझ बकव शायर िॅथर्ेच्या एक प्रर्ुख भागीदार िोत्या. बकव शायर िॅथर्ेच्या
प्रगिीर्ध्ये त्यािंचा नसिंिाचा र्ाटा आिे. बकव शायर िॅथर्े किं पनीच्या भागीदार
किं पन्यािंच्या सीईओ पैकी त्या सर्ावि र्योर्ृद्ध आहण दोन र्हिला सीईओंपैकी एक
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िोत्या. र्ॉरन बफे म्िणिाि की जर त्यािंना रोझबाईंच्या दुकानाि दोन र्हिने
ऍप्रेहन्टस म्िणून कार् करायची सिंधी हर्ळाली असिी आहण त्याचर्ेळी अर्ेररके िील
एखाद्या नार्ाजलेल्या हबझनेस तकू लर्ध्ये दोन र्र्ाांचा एर्बीए कोसव करायची सिंधी
हर्ळाली असिी िर त्यािंनी रोझर्ॅडर्च्या फर्नवचरच्या दुकानाि ऍप्रेन्टीस म्िणून कार्
करणे पसिंि के ले असिे. त्यािंचे म्िणणे असे की िा दोन र्हिन्यािंचा ऍप्रेहन्टसचा काळ
फार कठीण गेला असिा. पण या दोन र्हिन्याि त्यािंना जेर्ढे हशकिा आले असिे
िेर्ढे कािी त्यािंना दोन र्र्ाांच्या एर्बीए कोसवर्ध्ये हशकिा आले नसिे. हर्सेस बी
यािंचे हबझनेस कौशल्य अफाट िोिे. र्ॉरन बफे असे पण म्िणिाि की जर अर्ेररके िील
सर्व आघाडीचे सीईओ, उद्योजक, हबझनेसर्न आहण रोझ ब्लर्फकन यािंना सर्सर्ान
भािंडर्ल आहण हबझनेसच्या सर्सर्ान सिंधी फदल्या िर रोझ या सगळयािंना खाऊन
टाकिील.

9 ऑगतट 1998 साली रोझ यािंचे हनधन झाले िेव्िा त्यािंचा 105 र्ा
र्ाढफदर्स के र्ळ 4 र्हिन्यािंर्र िोिा. त्यािंच्या अिंत्ययात्रेला 1000 च्या र्र प्रहिष्ठीि
अर्ेररकन नागरीक उपतथीि िोिे. िे भालय अर्ेररके िील प्रेहसडेन्ट, व्िाईस प्रेहसडेन्ट,
हसनेटर, राजकारणी व्यक्ती, िॉहलर्ूडर्धील सुपर तटार, नोबेल पाररिोर्ीक हर्जेिे
शास्त्रज्ञ-लेखक- सार्ाजीक कायवकिे, प्रहसद्ध खेळाडू यािंना पण हर्ळि नािी.

रोझ ब्लहम्कन यािंची सत्यकथा सर्ाांनाच प्रभार्ी करणारी अशीच आिे.
अनेकािंना त्यािंची जीर्नकथा अत्यिंि उद्बोधक, तपुिीदायक आहण प्रेरणादायी र्ाटिे.
अनेकािंनी त्यािंच्याकडू न प्रेरणा घेिली आिे. आपण सुद्धा हर्सेस बी उफव रोझ ब्लर्फकन
यािंची जीर्नगाथा सर्जाऊन घेऊया आहण यािून काय प्रेरणा हर्ळिे िे बघूया!
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भाग-2
रोझचा जन्र् 3 हडसेंबर 1893 रोजी रहशयािील बेलारुस प्रािंिािील
हर्न्तक शिराजर्ळ असलेल्या हिहडन नार्ाच्या एका छोट्या खेडेगार्ाि झाला. आिा
बेलारुस िा र्ेगळा देश झाला आिे पण त्यार्ेळी बेलारुस िा रहशयाचाच भाग िोिा.
जन्र्ाच्या र्ेळचे नार् िोिे रोझ गोरे हलक. सॉलोर्न आहण चेहसया या दािंपत्याच्या
पोटी असलेल्या आठ र्ुलािंपक
ै ी िी एक. त्यािंचे घर म्िणजे दोन र्ोठ्या खोल्या
असलेली लाकडाची झोपडी िोिी आहण सगळयािंना रात्री गर्िार्र झोपार्े
लागायचे. हिहडन िे ज्यु लोकािंची र्तिी असलेले एक गार्ठाण िोिे. गार्ची र्तिी
2000 च्या आसपास िोिी. रोझ सािंगिे की पुढे, दुसर्या र्िायुद्धाच्या काळाि
हिटलरच्या सैन्याने त्यािील 1900 ज्यु लोकािंना हनदवयपणे ठार र्ारले, िे सुद्धा ज्यु
लोकािंचा एक पहर्त्र सण िोिा त्या फदर्शी! या सर्व लोकािंना त्यािंच्या कबरी खोदायला
लार्ल्या आहण त्या कबरींर्ध्ये अिंगार्र रॉके ल ओिून जाळू न ठार र्ारण्याि आले.
त्यािून जे कािी थोडेफार लोक बचार्ले त्यापैकी रोझचे कु टुिंबीय िोिे.
त्या काळी ज्यु कु टुिंबार्ध्ये असलेल्या ररिीररर्ाजाप्रर्ाणे रोझचे र्डील
सिि कसला कसला िरी अभ्यास करीि असि. थोडक्याि िे कािी कार् करि नसि.
कु टुिंबाचा चररिाथव चालर्ण्यासाठी रोझची आई त्या गार्ाि एक छोटेसे ग्रोसरी
तटोअर म्िणजे फकराणा र्ालाचे दुकान चालर्ि असे. घरचा आठ र्ुलािंचा सिंसार
सािंभाळणे आहण ग्रोसरी तटोअर चालर्णे यासाठी रोझच्या आईला फार कष्ट करार्े
लागि. रोझ सिा र्र्ाांची असिाना िी एकदा रात्री उठली िेव्िा हिने पािीले की
रात्री िीन र्ाजिा हिची आई दुसर्या फदर्शी लागणार्या ब्रेडचे पीठ र्ळि िोिी.
रोझला आपल्या आईचे कष्ट पिार्ले नािीि. रोझ आईला म्िणाली, 'आई! िुझे कष्ट
बघून र्ला फार र्ाईट र्ाटिे. जरा थािंब की र्ोठी झाले की जर्ळच्या शिराि जाऊन
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नोकरी बघेन आहण अर्ेररके ला जाईन. िेथे र्ी र्ोठ्या शिराि जॉब बघेन आहण िुला
अर्ेररके ला घेऊन जाईन. हिथे र्ी िुला र्ाझी हप्रन्सेस बनर्ेन.'
र्याच्या सिाव्या र्र्ावपासूनच रोझने आपल्या आईला 'पूणव र्ेळ' र्दि
करायला सुरर्ाि के ली. रोझ आपल्या आईला घरकार्ाि र्दि करायची िसेच
दुकानाि पण र्दि करायची. रोझला त्यार्ुळे शाळे ि जायची आहण हलिायला,
र्ाचायला हशकण्याची सिंधीच हर्ळाली नािी. रोझ अहशहिि, अनपढ आहण गर्ारच
राहिली. र्याच्या 13 व्या र्र्ी रोझने जर्ळच्या शिराि जाऊन नोकरी करायचे
ठरर्ले. हखशाि फार पैसे नव्ििे. हिच्या घराजर्ळचे सर्ावि जर्ळचे रे ल्र्े तटेशन
चािंगले 18 र्ैल दुर िोिे. रोझ िे तटेशन गाठायला पायी चालि हनघाली. चालिाना
पायािील चपलािंच्या टाचा घासु नयेि म्िणुन हिने चपला काढू न खािंद्यार्र टाकल्या
आहण अनर्ाणी पायी चालि िे अिंिर पार के ले. रोझ जर्ळच्या शिराि पोचली आहण
हिने नोकरी शोधायला सुरर्ाि के ली. हिने 25 रठकाणी प्रयत्न के ले पण हिची डाळ
कािी हशजली नािी. हिच्या सारख्या 13 र्र्ाांच्या अनपढ, अिंगठ
ु े छाप, गर्ार, ज्यु
र्ुलीला नोकरी कोण देणार? पण हिने प्रयत्न सोडले नािीि. आयुष्याि कधीिी िार
र्ानायची नािी िे ित्र् िेव्िापासूनच हिच्या अिंगाि र्ुरले असार्े. शेर्टी एका
ड्रायफु ट दुकानदाराचा हिची दया आली. हिला हबगार्याची म्िणजे 'िेल्पर' ची नोकरी
फदली. पण 3 र्र्ाांच्या आिच िी त्या दुकानाची र्ॅनेजर बनली. त्या दुकानाचा
कारभार सर्थवपणे सिंभाळू लागली. त्या दुकानािील 'हिच्या पेिा जाति हशकलेले' 6
कर्वचारी हिच्या िािाखाली कार् करु लागले. थोडक्याि हबझनेस कसा करायचा,
दुकान कसे चालर्ायचे, हर्क्री कशी करायची याचे बाळकडू हिला लिान र्यािच
हर्ळू लागले.

सन 1913 साली, म्िणजे र्याच्या 20व्या र्र्ी रोझचे इसाडोर ब्लर्फकन
या िरुणाशी लग्न झाले. हिचा नर्रा जोडे हर्कणारा सेल्सर्न िोिा. हिच्या
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सिंसाराला सुरर्ाि झाली खरी पण याि हर्घ्न िे यायचेच िोिे. रोझच्या लग्नाला एक
र्र्व झाले नािी िोच पहिल्या र्िायुद्धाला सुरर्ाि झाली. रहशयार्र त्यार्ेळी झारची
राजर्ट िोिी. िरुणािंची सहक्तने लष्कराि भरिी सुरु झाली िोिी. रोझच्या नर्र्याला
कािी लष्कराि जायचे नव्ििे. म्िणून त्याने अर्ेररके ला पळ काढला. त्यानिंिर िीन
र्र्ाांनी, 1917 साली रोझ अर्ेररके ला यायला हनघाली. पण हिचा िा प्रर्ास कािी
फारसा सुखदायक नव्ििा. हिला ट्रान्स सैबेररया रे ल्र्ेच्या फकत्येक िासािंच्या नािी
िर फकत्येक फदर्सािंच्या लािंबलचक अशा किं टाळर्ाण्या रे ल्र्े प्रर्ासाला िोंड द्यार्े
लागले. िा रे ल्र्े र्ागव हचनर्धून जािो. सैबेररयार्ध्ये हिला रहशया-हचन बॉडवरर्र
एका रहशयन सोल्जरने अडर्ले. िो हिला कािी के ल्या पुढे जाऊ देि नव्ििा. रोझने
त्याला सािंगीिले की िी रहशयन सैन्यासाठी कार् करि असून सैन्यासाठी लागणारे
चार्डे आणायला र्िंगोहलयाला चालली आिे आहण येिाना िी त्या सोल्जरला
व्िोडकाची एक भली र्ोठ्ठी बाटली भेट म्िणून देईल. फु कटाि व्िोडका हर्ळे ल या
आशेने त्याने रोझला जाऊ फदले. त्यानिंिर फकत्येक र्र्ाांनी रोझने एका पत्रकाराकडे
या घटनेचा उल्लेख के ला आहण गर्िीने म्िणाली, 'िो हबचारा रहशयन सोल्जर
अजूनिी र्ाझ्या व्िोडकाच्या बाटलीची र्ाट बघि बसला असेल.'

रोझ पुढे एका जिाजािून पॅहसफफक र्िासागर ओलािंडून अर्ेररके िील
र्ॉनशिंन्गटन राज्यािील हसऍटल बिंदराि उिरली पण हिच्याकडे कसलेली कागदपत्र
नव्ििे. ना पासपोटव, ना हव्िसा, ना अर्ेररके ि प्रर्ेश करण्यासाठी आर्श्यक असलेले
परर्ाना पत्र, ना कसले ओळखपत्र. दुसरी अडचण म्िणजे हिला इिं ग्रजी भार्ेचा
गिंधपण नव्ििा. हिला रहशयन आहण हिच्या खेडेगार्ाि बोलली जाणारी हयहडश या
दोनच भार्ा येि िोत्या आहण सर्जि िोत्या. सर्जा र्िाराष्ट्रािील एखादा र्राठी
र्ाणुस कोणिेिी कागदपत्र नसिाना अर्ेररके ला पोचला. त्याला र्राठी म्िणजे
अतसल ग्रार्ीण र्राठी आहण कोकणी या दोन भार्ािंहशर्ाय त्याला दुसरी कोणिीिी
भार्ा येि नािी िर त्याची काय िालि िोईल? रोझची िालि काहिशी अशीच झाली
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िोिी. त्यार्ेळी हसऍटलर्ध्ये हिब्रु इहर्ग्रन्टस म्िणजे हनर्ावहसिािंना र्दि करणारी एक
सिंघटना िोिी. िी सिंघटना आहण अर्ेररकन रे ड क्रॉस सोसायटी रोझच्या र्दिीला
धाऊन आले आहण हिला अर्ेररके ि प्रर्ेश हर्ळर्ून फदला. िी अर्ेररके िील आयोर्ा
राज्यािील फोटव जॉजव या गार्ी असलेल्या आपल्या पहिला येऊन हर्ळाली. पण
शेर्टपयांि रोझला या गार्ाचे नार् कािी धड उच्चारिा आले नािी. िी शेर्टपयांि या
गार्ाचा उच्चार 'फोटवडॉच इहव्ि' असाच करायची.

रोझ जरी फोटव जॉजव या अर्ेररके िील गार्ाि रिायला आली िरी िी ज्या
र्तिीि रिाि िोिी िेथे हिचे जािभाईच जाति करून रिाि िोिे. हिचा इिं ग्रजी
भार्ेशी फारसा सिंबध
िं येि नव्ििा. थोडेफार इिं ग्रजी कानार्र पडायचे िेर्ढेच. पण िे
कािी फारसे सर्जायचे नािी. एकदा रोझची शेजारीण फदला इिं ग्रजी भार्ेि म्िणाली
की हिचे र्डील र्ृत्युशय्ै येर्र पडले आिेि. िे ऐकू न रोझ छानसे िसून म्िणाली, 'अरे
र्ा! फारच छान! िुझ्या र्हडलािंना र्ाझ्या शुभच्े छ!' रोझचे िे उत्तर ऐकू न हिची र्ैत्रीण
चािंगलीच गार पडली. पुढे रोझला जेव्िा िे कळले िेव्िा हिलािी र्ेल्याहुन
र्ेल्यासारखे झाले. आिा आपल्याला थोडेफार िरी इिं ग्रजी यायलाच िर्े. हनदान
हलिीिा र्ाचिा आले नािी िरी बोलिा यायला िर्े. जरी धड बोलिा आले नािी
िरी दुसरी र्ाणसे इिं ग्रजीि काय बोलिाि िे सर्जायला िरी िर्े असे रोझला र्ाटु
लागले. पण िे फोटव जॉजवसारख्या छोट्या गार्ाि शक्य नव्ििे. त्यासाठी एखाद्या
र्ोठ्या शिरािच जायला िर्े असे रोझला र्ाटु लागले. अर्ेररके िील नेब्रातका
राज्यािील ओर्ािा िे शिर फोटव जॉजवच्या सर्ावि जर्ळचे र्ोठे शिर िोिे. ओर्ािा
िे पश्चीर् र्ध्य अर्ेररके िील एक र्ित्र्ाचे शिर िोिे. िसेच िेथे रहशयािून आलेल्या
ज्यु हनर्ावहसिािंची एक छोरटशी र्तिी पण िोिी. त्यार्ुळे ब्लर्फकन दािंपत्याने
ओर्ािाला हशफ्ट व्िायचे ठरर्ले.
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भाग-3

ईसाडोर आहण रोझ ब्लर्फकन

सन 1919 साली (रोझचे र्य 26 र्र्े) ब्लर्फकन कु टुिंब ओर्ािाला येऊन
सेटल झाले. त्या र्ेळी अर्ेररके ि आलेल्या ज्यु हनर्ावहसिािंना अथावजवनाचा म्िणजे रोजी
रोटी कर्र्ण्याचा एकच र्ागव उपलब्ध िोिा िो म्िणजे 'व्यापार'. कारण त्यािंना
नोकर्या हर्ळणे शक्य नव्ििे. ज्युच्िं या या परिं परे ला अनुसरुन रोझच्या नर्र्याने
ओर्ािाच्या र्ेन रोडर्र 'जुने कपडे' ( Used Clothes ) हर्कायचे दुकान सुरु के ले.
चार र्र्ावि दुकानाचा चािंगला जर् बसला. चािंगले पैसे हर्ळू लागले. र्ग रोझने पहिले
कार् काय के ले िर हिने आपल्या र्ािेरच्या र्ाणसािंना, म्िणजे आई र्डील आहण
साििी भार्िंडािंना, अर्ेररके ला बोलार्ून घेिले. अशा ररिीने आईला र्याच्या सिाव्या
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र्र्ी 'र्ी िुला अर्ेररके ला घेऊन जाईन' िे फदलेले र्चन पुणव के ले. रोझने आपल्या
सगळया भार्िंडािंना शाळे ि घािले, हशकर्ले, र्ोठे के ले. त्यािंची लग्ने लाऊन फदली.
त्यािंची लग्ने िोईपयांि रोझची भार्िंडे हिच्याकडेच रिाि िोिी. रोझने खरोखरच
आपल्या आईला हप्रन्सेस सारखेच ठे र्ले. आिा रोझचा सिंसार पण र्ाढू लागला िोिा.
िी आिा चार र्ुलािंची आई झाली िोिी. हिला एक र्ुलगा आहण िीन र्ुली झाल्या
िोत्या. रोझचे तर्िःचे ब्लर्फकन नर्रा बायको आहण चार र्ुले असे सिा र्ाणसािंचे
कु टुिंब. िर हिच्या र्ािेरच्यािंचे हिचे आई र्डील आहण साि भार्िंडे असे नऊ र्ाणसािंचे
कु टुिंब, असे 15 र्ाणसािंचे कु टुिंब एका घराि रिाि िोिे. रोझ म्िणायची की हिचे घर
पुरेसे र्ोठे िोिे म्िणुन िे शक्य झाले.

रोझच्या नर्र्याचे दुकान छान चालू िोिे. रोझ आिा पूणर्
व ेळ गृहिणी िोिी,
15 र्ाणसािंच्या सिंसारचा गाडा िाकि िोिी. सन 1929 साली (रोझचे र्य 36) एके
फदर्शी न्युयॉकव चे तटॉक र्ाके ट अचानक कोसळू न पडले आहण शेकडो नव्िे िर िजारो
र्ाणसे एका रात्रीि कफल्लक झाली. त्यािंच्या हखशाि हर्र् खायला सुद्धा पैसे हशल्लक
रािीले नािीि. त्यार्ुळे अर्ेररके िील र्ाके ट कोसळले. अनेक दुकाने, कारखाने,
किं पन्या भरारभर बिंद पडु लागल्या. लोकािंर्र बेकाररची कु र्िाड कोसळली.
अर्ेररके र्र र्ोठे आर्थवक सिंकट कोसळले. अर्ेररके च्या ईहििासािील िा हपररयड 'ग्रेट
हडप्रेशन' या नार्ाने ओळखला जािो. अर्ेररके ने जे आर्थवक सिंकट या काळाि
अनुभर्ले िे जगािील कोणत्याच देशाने, अगदी भारिाने सुद्धा' आजपयांि अनुभर्लेले
नािी.
रोझच्या नर्र्याच्या धिंद्यार्र पण याचा थोडाफार पररणार् िोऊ लागला.
रोझ र्ग आपल्या नर्र्याचा हुरुप र्ाढर्ण्यासाठी आहण पाठींबा देण्यासाठी त्याला
दुकानाि र्दि करू लागली. सिंकट आले की िे कािी ना कािीिरी सिंधी घेऊन येि
असिे िे रोझला ठाऊक िोिे. रोझ एकीकडे आपल्या नर्र्याला कपड्यािंच्या ककिं र्िी
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कर्ी करायला आहण प्रॉडक्ट लाईन र्ाढर्ायला सािंगि िोिी. त्याचर्ेळी या
सिंकटािून बािेर पडायचा र्ागव शोधि िोिी. हिला ठाऊक िोिे की र्ाणसाला
फकिीिी गररबी आली िरी त्याला अन्न पाण्याबरोबर कपडे िे लागिािच. गररबी
आली म्िणून कोणी कािी नागडे उघडे िोऊन बसि नािी. 'के र्ळ 5 डॉलसव (म्िणजे
5 अर्ेररकन रुपये) र्ध्ये अिंगभर म्िणजे पायापासून डोक्यापयांि अिंग झाकणारे कपडे
हर्ळिील' अशी योजना सुरु करायचे हिने ठरर्ले. याची जाहिराि करण्यासाठी हिने
10 िजार िॅन्डहबल्स करून शिराि र्ाटली. ज्या फदर्शी िॅन्डहबल्स र्ाटू न झाली
त्याच्या दुसर्या फदर्शी घसघशीि 800 डॉलसवची हर्क्री झाली. रोझला जाहिराचे
र्ित्र् आहण र्र्व िेव्िा कळले.

रोझच्या नर्र्याचे दुकान जरी व्यर्हतथि चालू िोिे िरी त्यािून हर्ळणारे
पैसे 15 र्ाणसािंचा सिंसार चालर्ण्यासाठी अपुरे पडि िोिे. त्यासाठी दुसरा कोणिा
िरी जोडधिंदा चालू करणे आर्श्यक आिे िे रोझच्या लिाि येि िोिे. हिचा ओढा
फर्नवचरच्या धिंद्याकडे िोिा. कारण हिला ठाऊक िोिे की लोकािंना फर्नवचर िे
लागिेच लागिे. हिने एक गोष्ट के ली. 1937 (रोझचे र्य 44) साली हिने हिच्या
एका भार्ाकडू न 500 डॉलसव उसने घेिले. नर्र्याच्या दुकानासर्ोर, रतत्याच्या
पहलकडे असलेल्या एका दुकानाच्या िळघरािली 30 फू ट बाय 100 फू ट अशी 3000
चौरस फू ट एररया असलेली जागा घेिली. त्यार्ेळी अर्ेररके िील हशकागो िे शिर
फर्नवचरची सर्ावि र्ोठी बाजारपेठ म्िणुन ओळखले जाि िोिे. हिथे फर्नवचर
बनर्णारे अनेक कारखानदार िोिे. रोझ हशकागोला येऊन या कारखानदारािंना
भेटली. 'र्ाझे नार् रोझ ब्लर्फकन. र्ी ओर्ािाला फर्नवचरचे दुकान चालू करिे आिे.
र्ला फर्नवचर िर्े आिे. आत्ता र्ाझ्याकडे पैसे नािीि. र्ाझ्यार्र हर्श्वास ठे र्ा. र्ी
िुर्चे पैसे बुडर्णार नािी!' रोझने आपल्या र्ोडक्या िोडक्या इिं ग्रजींर्ध्ये त्यािंना
सािंगीिले. रोझच्या बोलण्यािील प्रार्ाहणकपणा आहण आत्र्हर्श्वास त्यािंना भार्ला
असार्ा. रोझ 12000 डॉलरचे फर्नवचर घेऊन आहण आपल्या दुकानाचे नार् ठरर्ुन
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परि आली. हिला हशकागोला 'अर्ेररकन फर्नवचर र्ाटव' या नार्ाचे एक भव्य
फर्नवचरचे दुकान आढळले िोिे. याच धरिीर्र हिने आपल्या दुकानाचे नार् 'नेब्रातका
फर्नवचर र्ाटव' ठे र्ायचे ठरर्ले.
फे ब्रुर्ारी 1937 साली रोझचे दुकान सुरु झाले िेव्िा हिचे र्य 44 र्र्ाांचे
िोिे आहण िी चार र्ुलािंची आई िोिी.. हिने फक्त एक जािीराि टाकली आहण ग्रािक
हिच्या दुकानाि येऊ लागले. रोझला फर्नवचर थोडे र्िाग म्िणजे घाऊक ककिं र्िीच्या
5 टक्के जाति ककिं र्िीने हर्ळाले िोिे. हिने फक्त 10 टक्के र्ार्जवन घेऊन िे फनीचर
हर्कले. याआधी हिने ओर्ािार्धील इिर फर्नवचरच्या दुकानािंर्ध्ये जाऊन काय
फकर्िीला फर्नवचर हर्कले जािे िे बघुन ठे र्ले िोिे. हिच्या लिाि आले की फर्नवचर
दुकानदार भरपूर र्ाजीन काढिाि. हिने र्ाजीन कर्ी ठे र्ल्यार्ुळे हिच्या दुकानािील
फर्नवचरच्या ककिं र्िी इिर दुकानदारािंपि
े ा कर्ीच असायच्या. रोझच्या दुकानाि
तर्तिाि फर्नवचर हर्ळिे िे सर्जल्यार्र ग्रािकािंचा ओघ हिच्या दुकानाकडे र्ळु
लागला. िेव्िापासून 'तर्तिाि हर्का आहण ग्रािकािंशी प्रार्ाहणक रिा' िे रोझच्या
हबझनेसचे ित्र् बनले िे अजूनपयांि रटकू न आिे.
दुकान चालर्िाना सुरर्ािीच्या काळाि रोझला आर्थवक अडचणींना िोंड
द्यार्े लागले. एकदा हिने फर्नवचर आणले पण म्िणार्ी िशी हर्क्री झाली नािी.
फर्नवचर सप्लायरला देण्यासाठी हिच्याकडे पैसे नव्ििे. हिने घरािील फर्नवचर आहण
भािंडी कुिं डी हर्कू न पैसे उभे के ले. हिची र्ुले त्यार्ेळी शाळे ि गेली िोिी. रोझची
र्ुलगी याचे र्णवन करिाना सािंगिे, 'आम्िी र्ुले जेव्िा शाळे िून परि आलो िेव्िा
आख्खे घर खाली पडले िोिे. घरािील फर्नवचर, भािंडीकुिं डी सर्व कािी गायब झाले
िोिे. आम्िा र्ुलािंना िर रडु च फु टले. पण आई म्िणाली की काळजी करू नका र्ी
िुम्िाला आणखी चािंगले फर्नवचर आणुन देईन. पण आत्ता या र्ाणसाचे पैसे देणे
आर्श्यक आिे. आईचे िे शब्द ऐकू न आम्िी गप्प झालो आहण आम्िी हिला सर्जून
घेिले. कारण आईने एकदा शब्द हिला की िो पाळण्यासाठी हिची प्रयत्नािं ची
पराकाष्ठा चालायची.'
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तर्तिाि फर्नवचर हर्कायचे आहण ग्रािकाचा जातिीि जाति आर्थवक
फायदा करून द्यायचा िे रोझचे पहिल्यापासूनचे धोरण िोिे. तर्तिािला र्ाल िा
भिंगारािला, टाकाऊ ककिं र्ा कर्ी दजावचा असिो अशी सर्वसाधारण सर्जुि असिे.
पण रोझने िी सर्जुि खोटी ठरर्ली. आपल्या दुकानािून हर्कले जाणारे सार्ान िे
दजेदारच असले पािीजे याहर्र्यी िी दि असायची. फर्नवचर हर्कि घेिाना हिला
जर जाति हडतकाऊिंट हर्ळाला िर िी िो हडतकाऊिंट कतटर्रला पास ऑन करायची.
त्यार्ुळे हिच्या दुकानािील र्तिुिंच्या ककिं र्िी इिर दुकानािल्या ककिं र्िीपेिा नेिर्ी
तर्तिच असायच्या. हिच्या दुकानाि दजेदार र्तिु तर्तिाि हर्ळिाि िे आिा
लोकािंना िळू िळू कळु लागले िोिे. रोझला तर्तिाि र्तिु हर्कणे कसे परर्डिे याचेच
इिर दुकानदारािंना आश्चयव र्ाटायचे. त्यार्ुळे त्यािंच्या धिंद्यार्र पररणार् िोऊ लागला
िोिा. त्यािंचे ग्रािक रोझच्या दुकानाकडे र्ळू लागले िोिे. िे कु ठे िरी थािंबर्णे
आर्श्यक िोिे. र्ग या दुकानदारािंनी रोझला फर्नवचर आहण कापेट सप्लाय करणार्या
कारखानदारािंना गाठले आहण दर् भरला की त्यािंनी जर रोझला सार्ान हर्कले िर
िे त्यािंच्याकडू न कािी सार्ान हर्कि घेणार नािीि. याचा पररणार् म्िणून की काय
या लोकािंनी रोझला सार्ान हर्कणे बिंद के ले. थोडक्याि त्यािंनी रोझला बॉयकॉट के ले
म्िणजे र्ाळीि टाकले.
यार्ेळी रोझला 'र्ाळीि टाकणे म्िणजे काय' याचा अनुभर् आला. रोझने
एका र्ुलाखिीि सािंगीिले की सन 1942 सालापयांि ( रोझचे र्य 49) िा बॅन चालू
िोिा. िे कारखानदार र्ला काहििी हर्कायला ियार नव्ििे. पण रोझ त्यािंच्यापेिा
तर्ाटव हनघाली. हिने हशकागो, कान्सास हसटी, हर्सूरी, न्यु यॉकव सारख्या दुसर्या आहण
लािंबच्या शिराि जाऊन फर्नवचर हर्कि घ्यायला सुरर्ाि के ली. िे फर्नवचर
ओिार्ाला आणण्याचा ट्रान्सपोटेशन खचव जाति असायचा. िरी सुद्धा रोझच्या
दुकानािील फर्नवचरच्या आहण कापेटच्या ककिं र्िी इिर दुकानािील ककिं र्िीच्या
र्ानाने 25 िे 30 टक्के कर्ीच असायच्या.
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भाग-4

रोझ ब्लर्फकन

लुईस ब्लर्फकन

रोझने ओळखले िोिे की कर्ी र्ार्जवनच्या धिंद्यार्ध्ये चािंगले उत्पन्न ककिं र्ा
प्रॉफफट कर्र्ायचा असेल िर त्यासाठी टनव ओव्िर र्ोठा असायला िर्ा. र्ोठा
टनवओव्िर िर्ा असेल िर र्ोठा तटॉक ककिं र्ा इन्व्िेटरी िर्ी. िसेच धिंद्याचा खचव िा
हनयिंत्रणाि असायला िर्ा. रोझ हशकलेली नव्ििी पण हिच्या डोक्याि हिशोब पक्के
असायचे. झालेल्या प्रत्येक खचावचे ऑडीट व्िायचे. त्याचप्रर्ाणे हिने आपली टीर्
फारच छोटी ठे र्ली िोिी. उगीच भारिं भर र्ाणसे ठे र्ली नव्ििी. दुकानािील
सार्ानाच्या खरे दीचे आहण हर्क्रीचे कार् िी तर्िःच बघायची.
दुसरी गोष्ट म्िणजे हिने ग्रािकािंचे र्ित्र् ओळखले िोिे. िी दुकानाि
असिाना हिचा जातिीि जाति र्ेळ ग्रािकािंबरोबरच जायचा. हिचे म्िणणे िोिे की
ग्रािकािंकडु न जेव्िडे हशकायला हर्ळिे िेर्ढे कु णाकडु नच हशकायला हर्ळि नािी.
त्यार्ुळे हबझनेस करणार्या प्रत्येकाने जातिीि जाति र्ेळ िा ग्रािकाबरोबर

21

घालर्ायला िर्ा. रोझने जर हिच्या दुकानाि 10 िास र्ेळ घालर्ला िर िी फक्त
अधाव िासच हिच्या ऑफफसर्ध्ये असायची. उरलेले साडेनऊ िास हि ग्रािकािंबरोबरच
घालर्ायची. एखादी िरुण गृहिणी हिच्या दुकानाि आली की रोझ हिला हिच्या
र्ोडक्या िोडक्या इिं ग्रजीि म्िणायची, ' बोल र्ुली िुला काय िर्े? िुला जे िर्े िे र्ी
िुला तर्तिाि द्यायचा प्रयत्न करीन!' रोझच्या या शब्दािंनी रोझ त्या गृहिणीच्या
गळयािील िाईिच बनायची. कारण 'तर्ति' या शब्दाि जी जादु आिे िी इिर
कोणत्याच शब्दाि नािी िे हिने अचुक ओळखले िोिे. िसेच फर्नवचरचा धिंदा िा
बराचसा र्फ़ॅशनच्या धिंद्यासारखा आिे. र्फ़ॅशन बदलली की कपड्यािंचे हडझाईन बदलिे,
रिं गसिंगिी बदलिे. फर्नवचरचे पण िसेच आिे. रोझला ग्रािकािंच्या बोलण्यािून
त्यािंच्या आर्डी हनर्डीि झालेले बदल कळायचे. त्यार्ुळे रोझच्या दुकानाि
हर्ळणार्या फर्नवचर आहण कापेटची हडझाईन अप्रिीर् असायची. रोझने आपली
प्रॉडक्ट लाईन पण र्ाढर्ली. फर्नवचरबरोबर िी कापेट, इलेहक्ट्रकल अप्लायन्सेस,
इलेट्रॉहनक्स र्तिु पण हर्कू लागली.

सन 1950 साली सुरु झालेल्या कोररयन युद्धार्ुळे ( रोझचे र्य 57) परि
एकदा अर्ेररकन इकॉनॉर्ी धोक्याि आली. र्ाके टर्र याचा पररणार् िोऊन परि
र्िंदीचे फदर्स आले. फर्नवचर र्ाके ट िर कोसळू नच पडले. यािून र्ागव काढाण्यासाठी
रोझने कापेटचा सिारा घ्यायचे ठरर्ले. हिने हशकागोर्धील र्ाशवल फफल्ड या
किं पनीकडू न 3000 याडव कापेट 3 डॉलर प्रहियाडव या दराने हर्कि आणले आहण 3.95
डॉलर प्रहियाडव या दराने हर्कले. पण यार्ुळे ओर्ािानधील र्ोिॉक नार्ाच्या
दुकानदाराचे हपत्त चािंगलेच खर्ळले कारण िा दुकानदार िेच कापेट 7.95 डॉलसव
प्रहि याडव या दराने हर्कि िोिा. त्याने सरळ रोझला कोटाविच खेचले आहण हिच्यार्र
'अनफे अर ट्रेड प्रॅहक्टस'चा दार्ाच दाखल के ला. त्याने िीन हनष्णाि, अनुभर्ी आहण
फडे इिं हललश बोलणार्या र्फकलािंची फौजच उभी के ली. त्यािंना िोंड देण्यासाठी कोटावि
उभी िोिी एक अहशहिि, अनपढ, अिंगठ
ु े छाप आहण र्ोडके िोडके इिं ग्रजी बोलणारी
रोझ ब्लर्फकन सारखी र्हिला! रोझने जज्ज सािेबािंना हिच्या र्ोडक्या िोडक्या
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इिं ग्रजीि एर्ढेच सािंगीिले, 'जज्ज सािेब! र्ी फर्नवचर फक्त 10 टक्के प्रॉफफट घेऊन
हर्किे? याि र्ाझे काय चुकिे? र्ी कािी ग्रािकािंची लुटर्ार िर करि नािी! िा काय
गुन्िा झाला का?' जज्ज सािेबािंनी िाबडिोब खटला हनकालाि काढू न रोझची
बाईज्जि र्ुक्तिा िर के लीच पण दुसर्या फदर्शी रोझच्या दुकानाि जाऊन चािंगले
1400 डॉलसवच्या फर्नवचरची घसघशीि खरे दी पण के ली.

याच र्र्ी रोझला अजून एक धडा हर्ळाला. रोझने बरे च फर्नवचर हर्कि
घेऊन ठे र्ले िोिे पण र्नासारखी हर्क्री न झाल्याने पैशािंची सर्तया उभी राहिली
िोिी. अनेक हबलािंचे पेर्न्े ट करायचे िोिे पण पैसे नव्ििे आहण या हबलािंचे पेर्न्े ट
र्ेळेर्र कसे करायचे या नचिंिि
े रोझ िोिी. र्ेड र्ाटीन नार्ाचा एका तथाहनक बँकेचा
व्िाईस प्रेहसडेन्ट हिचा ग्रािक िोिा. िो र्ारिं र्ार हिच्या दुकानाि येि असे आहण
रोझला भेटि असे. जुलै र्हिन्याि िो रोझला भेटला िेव्िा रोझ त्याला म्िणाली, 'र्ी
हर्कि घेिलेल्या फर्नवचरने र्ाझे गोडाऊन भरले आिे पण हर्क्री अजीबाि िोि नािी.
िे फर्नवचर िसेच धुळ खाि पडू न आिे. अनेक हबलािंची पेर्ेन्ट करायची आिेि पण
र्ाझ्याकडे अजीबाि पैसे नािीि. काय करार्े सर्जि नािी.' र्ेड र्ार्टवन रोझला
म्िणाला की िुम्िी जर िुर्चे हर्कि घेिलेले फर्नवचर बँकेकडे गिाण ठे र्ायला ियार
असाल िर र्ी िुम्िाला र्ाझ्या बँकेिफे 50,000 डॉलसवचे 90 फदर्स र्ुदिीचे कजव
हर्ळर्ून देऊ शकिो. रोझने आजपयांि कजव असे कधी घेिले नव्ििे. नाईलाजाने रोझने
कजावसाठी अजव भरला आहण हिला कजव पण हर्ळाले. पण कजव घेिल्यार्र हिची
झोपच उडाली. िे कजव जर आपण र्ेळेर्र फे डु शकलो नािी िर काय िोईल या
हर्चाराने िी त्रति झाली िोिी. र्ग हिने हसटी ऑहडटोररयर्धील एक िॉल भाड्याने
घेिला आहण िेथे आपल्या तटॉकर्धील फर्नवचरचे चक्क प्रदशवन र्ािंडले. तथाहनक
र्िवर्ान पत्राि फक्त एक जाहिराि टाकली. के र्ळ िीन फदर्सािंि 2.5 लाख डॉलसवची
हर्क्री झाली. हिने लगेच बँकेचे लोन फे डू न टाकले िसेच इिर हबलािंची पेर्न्े ट पण
देऊन टाकली. त्यानिंिर हिने कधी आयुष्याि कजव घेिले नािी. हिचे म्िणणे िोिे की
ररटेल धिंद्यासाठी कजावर्रील व्याजाचा बोजा र्ारक ठरिो. पुढे र्ॉरन बफे या
धिंद्याकडे आकर्र्वि झाले याचे र्ुख्य कारण म्िणजे या धिंद्याला भाड्याचा बोजा
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नव्ििा कारण रोझ िा धिंदा तर्िःच्या जागेिन
ू चालर्ि िोिी. िसेच कजावचा बोजा
नव्ििा. ज्या हबझनेसर्ध्ये कजावचा बोजा कर्ी असिो, गिंगाजळी जाति असिे आहण
भाड्याचा बोजा कर्ी असिो अशा हबझनेसर्ध्ये उत्तर् प्रॉफफट कर्र्ण्याची चािंगली
िर्िा असिे असे र्ॉरन बफे यािंचे र्ि आिे.

याच र्र्ी म्िणजे 1950 साली रोझच्या पहिचे, इसाडोर ब्लर्फकनचे,
हनधन झाले आहण हिचा 37 र्र्ाांचा सिंसार सिंपष्ट
ु ाि आला. हिने उत्तर् सिंसार के ला.
या 37 र्र्ावि ब्लर्फकन दािंपत्याची एकर्ेकािंना भक्कर् साथ िोिी. एकर्ेकािंचे तर्ाििंत्र्य
सािंभाळू निी सिंकट सर्यी िे एकर्ेकाच्या साथीने सिंकटाशी सार्ना करि िोिे. त्यािंनी
त्यािंच्या चारिी र्ुलािंना उत्तर् ररिीने र्ाढर्ले, हशकर्ले िसेच उत्तर् सिंतकार पण
के ले.

रोझचा र्ुलगा लुईस ( Louis) आिा िािाशी आला िोिा. सन 1948
सालापासूनच (रोझचे र्य 55) त्याने आपल्या आईला र्दि करायला सुरर्ाि के ली
िोिी. पहि हनधनानिंिर रोझने आपल्या दुकानाची जबाबदारी आपल्या र्ुलार्र
सोपर्ली पण कापेटटिंग हडपाटवर्न्े ट र्ात्र तर्िःकडे ठे र्ले. आपल्या आईच्या
िािाखाली लुईस चािंगलाच ियार झाला िोिा. लौकरच फर्नवचर हर्क्रीच्या िेत्राि
त्याने र्ोठे नार् कर्ार्ले आहण प्रहिष्ठा हनर्ावण के ली. फर्नवचर खरे दी करण्यार्धला
िो एक एक्सपटव म्िणुन ओळखला जाऊ लागला. तर्िःच्या जागेिन
ू धिंदा करायचा
आहण कजव घ्यायचे नािी या रोझच्या धोरणािंर्ळ
ु े भाड्याचा आहण कजावचा कु ठलाच
बोजा नसायचा. त्यार्ुळे ओव्िरिेड्स कर्ी ठे ऊन ईिरािंपेिा 25 िे 30 टक्के तर्ति
दराि फर्नवचर हर्कणे सिज शक्य व्िायचे. रोझ आहण हिचा र्ुलगा लुईस यािंनी
पुढील 30 र्र्ाांि प्रचिंड प्रगिी के ली.
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सन 1975 साली (रोझचे र्य 82) ओर्ािार्ध्ये भले र्ोठे चक्री र्ादळ
आले. या चक्री र्ादळाि रोझचे दुकान भुईसपाट झाले आहण हिला परि
पहिल्यापासून सुरर्ाि करार्ी लागली.

अर्ेररके ि जी दुकाने दजेदार र्ाल तर्तिाि हर्किाि त्यािंना 'हडसकाऊिंट
ररटेल तटोअसव' असे म्िणिाि. गेली र्ीस र्र्े दजेदार फर्नवचर तर्तिाि हर्कू न रोझने
'हडसकाऊिंट ररटेल तटोअर' या कल्पनेची सुरर्ाि के ली असे सर्जले जािे. त्यानिंिर
या कल्पनेर्र चालणारी र्ॉलर्ाटव, कॉतको सारखी अनेक हडसकाऊिंट ररटेल तटोअसव
आहण र्ेअर िाऊसेस सुरु झाली. रोझने हिची कल्पना फक्त हिच्या धिंद्यापुरिीच
र्ापरली. हिने िी कल्पना राष्ट्रीय ककिं र्ा आिंिराष्ट्रीय तिरार्र र्ापरली नािी म्िणून
हिचे नार् फारसे कोणाला ठाऊक नािी. र्ॉलर्ाटवच्या सॅर् र्ॉल्टनने िी कल्पना
राष्ट्रीय आहण आिंिरराष्ट्रीय तिरार्र र्ापरली म्िणून र्ॉलर्ाटवचे नार् जगभर ओळखले
जाऊ लागले. पण आजिी हिचे नार् सॅर् र्ॉल्टनच्या बरोबरीने घेिले जािे. हिने
हिच्या धिंद्याचे सर्व कौशल्य फक्त आपल्या ग्रािकािंसाठीच र्ापरले. कर्ीि कर्ी
ककिं र्िीर्ध्ये ग्रािकािंचा जातिीि जाति फायदा कसा िोईल यार्रच हिचे सर्व लि
के न्द्रीि असायचे. हिच्या फर्नवचरचे हसलेक्शन अप्रिीर् असायचे. हिची टीर् छोरटशी
िोिी. पण हिचा आहण हिच्या रटर्चा जातिीि जाति र्ेळ सेल्स फ्लोअरर्र
ग्रािकािंबरोबर जायचा. रोझच्या यशाचे र्ित्र्ाचे कारण म्िणजे हिचा जर्ळ जर्ळ
100 टक्के र्ेळ ग्रािकािंबरोबरच जायचा. हिचे म्िणणे िोिे की जे उद्योजक ककिं र्ा
व्यार्सायीक जातिीि जाति र्ेळ ग्रािकािंबरोबर घालर्िाि िेच धिंद्याि यशतर्ी िोऊ
शकिाि. खरे दीचे कार् रोझ आहण िीचा र्ुलगा लुईस िेच बघायचे. त्यािंच्याकडे
'िायडव पचेसर' नव्ििा. जाति हर्ळणारा हडसकाऊिंट कतटर्रला पास ऑन करण्याची
पद्धि त्यािंच्याकडे पहिल्यापासून िोिी. आिा ओर्ािार्धील र्ेन तट्रीटर्रील 76
एकर जागेि रोझच्या 'नेब्रातका फर्नवचर र्ाटव' या फर्नवचर तटोअरचा पसारा पसरला
िोिा.
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भाग-5

नेब्रातका फर्नवचर र्ाटव

रोझ जरी उत्तर् 'हबझनेस र्ूर्न' िोिी िरी िी उत्तर् र्ॅनेजर नव्ििी. िी
परपेक्शनीतट िोिी. हिला सगळया गोष्टी र्ेळच्या र्ेळी, जागच्या जागी, व्यर्हतथि
आहण अचुक लागायच्या. याि जरा कािी गडबड झाली की हिच्या रागाचा पारा
चढायचा. र्ग िी िािाखालच्या र्ाणसािंर्र डाफरायची. 'कायरे गाढर्ा! कायरे र्ुखाव!
कायरे बैलोबा! कायरे र्ाकडा!' अशा शेलक्या हर्शेर्णािंचा उपयोग करून त्याला
अपर्ाहनि करायची. ज्यािंच्याि आत्र्सन्र्ानाचा लर्शेर् हशल्लक आिे त्या
कर्वचार्यािंना रोझचे िे अपर्ानातपद बोलणे आर्डायचा नािी. िे हिच्यार्र नाराज
असायचे. र्ॉरन बफे म्िणिाि त्या प्रर्ाणे रोझच्या िािाखाली कार् करणे खरिं च खुप
कठीण असायचे.
कधीकधी रागाच्या भराि रोझकडू न कोणाची िरी कार्ार्रून िकालपट्टी
पण व्िायची. पण या सर्ाांना सिंभाळू न घेण्याचे कार् लुईस करायचा. िो या लोकािंची
सर्जुि काढायचा. िकालपट्टी झालेल्या कर्वचार्याला िो परि दोन िीन फदर्सािंनी
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कार्ार्र रुजु करून घ्यायचा. थोडक्याि रोझ आहण हिचा र्ुलगा लुईस िी टीर्
उत्तर् कार् करि िोिी.

1983 साली (रोझचे र्य 90) एके फदर्शी र्ॉरन बफे रोझला भेटायला
आले, िेव्िा त्यािंचे र्य 53 र्र्ाांचे िोिे. र्ॉरन बफे िे ओर्ािाचेच रिीर्ासी िोिे
आहण िे रोझला लिानपणापासून ओळखि िोिे. त्यािंना रोझबद्दि अत्यिंि आदर पण
िोिा. त्यार्ेळी र्ॉरन बफे नुकिेच नार्ा रुपाला येऊ लागले िोिे. जगािील सर्ावि
यशतर्ी गुि
िं र्णुकदार म्िणुन िे ओळखले जाऊ लागले िोिे. जगािील सर्ावि िीर्िंि
व्यनक्तिं च्या यादीि त्यािंचे नार् झळकु लागले िोिे. त्यािंची बकव शायर िॅथर्े नार्ाची
एक किं पनी पण िोिी. या किं पनीसाठी कािी हबझनेसस
े हर्कि घेण्याचा त्यािंचा इरादा
िोिा. त्यािंची नजर पहिल्यापासूनच रोझच्या हबझनेसर्र िोिी. रोझच्या हबझनेसचा
टनवओव्िर म्िणजे र्ार्र्वक उलाढाल 8.86 कोटी डॉलसवपयांि पोचली िोिी.
दुकानाच्या प्रत्येक चौरस फु टार्ागे 443 डॉलसवची हर्क्री करणारे िे एकर्ेर् दुकान
िोिे. 'िुम्िाला जर िुर्चे तटोअर हर्कायचे असेल िर र्ी िे हर्कि घ्यायला ियार
आिे!' र्ॉरन बफे रोझला म्िणाले.

ज्या र्ेळी र्ॉरन बफे रोझला भेटायला आले त्या र्ेळी रोझचा हिचा
हबझनेस हर्कायचा हर्चार पक्का झाला नव्ििा. याची हिने कु ठे र्ाच्यिा पण के ली
नव्ििी ककिं र्ा जाहिराि पण टाकली नव्ििी. पण हिच्या र्नाि ‘हबझनेस हर्कू न
टाकार्ा’ असे हर्चार येऊ लागले िोिे.

अर्ेररके र्ध्ये हबझनेस हर्कणे आहण हर्कि घेणे िाच र्ोठा हबझनेस असिो.
अनेक कु टुिंबे त्यािंचा हबझनेस हर्कू न टाकि असिाि. हबझनेस हर्कल्यानिंिर हर्ळणारी
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कॅ श म्िणजेच पैसा िे पहिले कारण असिे. दुसरे कारण म्िणजे कु टुिंबार्रचा टॅक्सचा
म्िणजे करािंचा बोजा कर्ी करायचा असिो. हिसरे कारण असिे ‘हलगसी’. िो धिंदा
पुढे चालर्ण्यासाठी त्या कु टुिंबाकडे पुढील हपफढिील व्यक्ती उपलब्ध नसिाि ककिं र्ा
पुढील हपढीला िा धिंदा चालर्ण्यार्ध्ये कािी तर्ारतय नसिे. जो र्ाणुस धिंदा हर्कि
घेईल िो र्ाणुस पुढे धिंदा चालू ठे र्ल
े या अपेिन
े े पण धिंदा हर्कला जािो.

पण रोझचे कारण र्ेगळे िोिे. हिला आिा हिच्या घरच्या लोकािंकडू न
‘बॉनसिंग’ सुरू झाले िोिे. आिा रोझबरोबर हिची नािर्िंडे आयर्र्वन आहण रोनॉल्ड
पण कार् करू लागले िोिे. म्िणजे रोझची हिसरी हपढी पण दुकानाि कार् करू
लागली िोिी. रोझला र्ाटायचे की आिा हिच्यार्र हिच्याच घरािील र्ुलािंचे
बॉनसिंग सुरु झाले आिे. एकर्ेळ बािेरच्या र्ाणसाचे बॉनसिंग परर्डले पण घरच्या
र्ाणसािंचे बॉनसिंग नको म्िणुन हिच्या र्नाि हबझनेस हर्कायचे हर्चार येऊ लागले
िोिे.

पुढे िा सगळा व्यर्िारच गिंर्िीदार पण कलाटणी देणारा हनघाला.

रोझ र्ॉरन बफे ना सिज म्िणाली, ‘र्ाझे तटोअर आहण गोडाऊन र्ी हर्कि
घेिलेल्या फर्नवचरने भरून गेलेले आिे. याचे िु र्ला फकिी पैसे म्िणजे कॅ श देशील?
र्ला झटपट पैसे िर्े आिेि.’

‘िुम्िी म्िणाल िेर्ढे!’ र्ॉरन बफे म्िणाले.
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‘6 कोटी डॉलसव!’ रोझ म्िणाली.
‘ठीक आिे!’ असे म्िणुन र्ॉरन बफे हनघुन गेल.े

रोझला र्ाटले की या र्ाणसाकडे एर्ढे पैसे कु ठु न असणार? एकिर 6 कोटी
डॉलसव िी रक्कर् कािी थोडी थोडकी नव्िे. एर्ढी रक्कर् एखाद्या र्ाणसाच्या हखशाि
ककिं र्ा बँक अकाऊिंटर्ध्ये असणे शक्य नसिे. िी रक्कर् उभी करण्यासाठी एकिर कजव
िरी घ्यार्े लागिे, प्रॉपटी िरी हर्कार्ी लागिे ककिं र्ा तटॉक िरी हर्कार्ा लागिो.
याला र्ेळ लागिोच. िेर्ढ्याि रोझचा हर्चार बदलला िर? त्यार्ुळे िा व्यर्िार
कािी िोि नािी असे रोझला र्ाटले. रोझने सिज आपली ‘पुडी’ सोडु न फदली िोिी.

पण झाले भलिेच.

के र्ळ अध्याव िसाच्या आि र्ॉरन बफे रोझच्या नार्ाने 6 कोटी डॉलसवचा
चेक घेऊन िजर झाले. ‘िे काय िु एकटाच आलास? िुझा ऑहडटर कु ठे ? र्ॅनज
े र कु ठे ?
व्िॅल्युअर कु ठे ? तटॅम्प पेपसव आणलेस का?’ रोझने प्रश्ािंची सरबत्ती करायला सुरर्ाि
के ली. ‘र्ला याची जरूरी नािी! र्ाझा िुर्च्यार्र पूणव हर्श्वास आिे. ज्या फदर्शी िा
चेक इन कॅ श िोईल त्या फदर्सापासून नेब्रातका फर्नवचर र्ाटवची र्ालकी बकव शायर
िॅथर्ेकडे असेल!’ र्ॉरन बफे म्िणाले. पुढे रोझच्या दुकानाचे व्िॅल्युएशन झाले. िे 10
कोटी डॉलसवच्या घराि गेल.े रोझने आपल्या तटोअरचा 90 टक्के, म्िणजे 9 कोटी
डॉलसवचा हितसा बकव शायर िॅथर्ेला 6 कोटी डॉलसवला हर्कला. 10 टक्के म्िणजे 1
कोटी डॉलसवचा हितसा तर्िःसाठी आहण आपल्या कु टुिंबीयािंसाठी ठे ऊन फदला. पुढे
हिच्या कु टुिंबीयािंनी 10 टक्के हितसा बकव शायर िॅथर्ेकडू न 50 लाख डॉलसवला खरे दी
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के ला. अशा ररिीने बकव शायर िॅथर्े किं पनीला ‘एनएफएर्’ ( नेब्रातका फर्नवचर र्ाटव )
चा 80 टक्के हितसा, म्िणजे 8 कोटी डॉलसवचा हितसा के र्ळ 5.5 कोटी डॉलसवर्ध्ये
हर्ळाला. र्ॉरन बफे यािंनी फदलेला 6 कोटी डॉलसवचा चेक पसवर्ध्ये टाकिाना रोझ
म्िणाली, ‘आिा आपण आपल्या कॉहम्परटटसवना चािंगला धडा हशकर्ुया!’ पुढे िा
व्यर्िार झटपट झाला. या सिंपुणव व्यर्िाराला के र्ळ 1400 डॉलसव खचव आला. िा
खचव र्फकलाची फी आहण ऍफिहझशनचा खचव िोिा. ईिक्या सरळ पद्धिीने, झटपट
आहण ईिक्या कर्ी खचावि अर्ेररके ि घर खरे दी करण्याचे ककिं र्ा हर्कण्याचे
व्यर्िारपण िोि नसिाि. र्ॉरन बफे यािंचे एक ित्र् आिे. िे म्िणिाि डबघाईला
आलेला हबझनेस तर्तिाि घेण्याऐर्जी एखादा चािंगला चाललेला हबझनेस योलय
ककिं र्िीि हर्कि घेणे के व्िािी चािंगले! (It's far better to buy a wonderful
company at a fair price than a fair company at a wonderful price.
एखादी चािंगली किं पनी योलय ककिं र्िीि हर्कि घेणे िे एखादी अयोलय किं पनी
तर्ति ककिं र्िीि हर्कि घेण्यापेिा फकिीिरी चािंगले) र्ॉरन बफे यािंना एनएफएर् िी
र्िंडरफु ल किं पनी फे अर प्राईसला हर्ळाली.

रोझने आपल्याला हर्ळालेल्या पैशािंची योलय अशी र्ाटणी के ली. आपल्या
प्रत्येक र्ुलाला 1 कोटी डॉलसव फदले. उरलेले 1.5 कोटी डॉलसव तर्िःकडे ठे र्ले. िसेच
तटोअरची 20 टक्के र्ालकी आपल्या कु टुिंबीयािंकडे ठे र्ली आहण त्याचे पण सर्ान भाग
के ले.

सन 1983 साली बकव शायर िॅथर्ेच्या शेअर िोल्डसवना हलहिलेल्या पत्राि
र्ॉरन बफे या घटनेचा उल्लेख करिाना म्िणिाि, ‘ रोझ बरोबर हडल करणे म्िणजे
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बँक ऑफ इिं ललिंड बरोबर हडल करण्यासारखे िोिे. अर्ेररके िील टॉपच्या 8 ऑडीटर
फम्सवपि
े ा र्ाझा रोझर्र जाति हर्श्वास िोिा.’
र्ॉरन बफे यािंची एकच िक्रार िोिी. िे एकदा रोझच्या र्ुलाला लुईसला
म्िणाले की र्ला िुझ्या आईचे र्ोडके िोडके इिं हललश नीट कळि नािी. लुईसने त्यािंना
सािंगीिले की िुम्िी काळजी करू नका, र्ाझ्या आईला िुर्चे बोलणे व्यर्हतथि
सर्जिे.

नेब्रातका फर्नवचर र्ाटव र्ॉरन बफे यािंच्या बकव शायर िॅथर्े किं पनीला
हर्कल्यार्ुळे रोझला भारपूर कॅ श िर हर्ळालीच पण र्ॉरन बफे सारखा भरपूर
कॅ पीटल असलेला एक फदलदार पाटवनर हर्ळाला. कारण एनएफएर् िे तटोअर जरी
बकव शायर िॅथर्ेने हर्कि घेिले असले िरी िे तटोअर चालर्ण्याची जबाबदारी रोझ
आहण हिच्या कु टुिंबीयािंर्रच िोिी. र्ॉरन बफे यािंचे िे र्ैहशष्ट्य आिे. िे ज्यािंच्याकडू न
हबझनेस हर्कि घेिाि त्यािंनाच हबझनेस पुढे चालर्ायला सािंगिाि. कारण िो
हबझनेस उत्तर् ररिीने चालर्ण्याचे खरे कसब याच लोकािंकडे असिे. कािी आर्थवक
अडचणींर्ुळे त्यािंना हबझनेस हर्कार्ा लागलेला असिो. रोझचे म्िणणे िोिे की हिला
र्ॉरन बफे यािंच्या रुपाने एक ‘एिंजल बॉस’ हर्ळाले िोिे. रोझला हिचे तटोअर हिच्या
पद्धिीने चालर्ण्याचे सिंपण
ु व तर्ाििंत्र्य हिला फदले िोिे. रोझने र्ॉरन बफे यािंना ‘अर्ुक
करू का? िर्ुक करुका?’ म्िणुन नुसिा फोन जरी के ला िरी िे म्िणायचे, ‘िुम्िाला
योलय र्ाटेल िे जरूर करा! र्ला हर्चारण्याची गरज नािी. भािंडर्ल कर्ी पडि असेल
िर सािंगा!’ एनएफने हर्क्रीर्धून खचव र्जा जाऊन जो कािी प्रॉफफट उरे ल त्याचा 80
टक्के भाग बकव शायर िॅथर्ेकडे र्गव करायचा आहण बकव शायर िॅथर्ेने त्यािंना िर्े िेर् ढे
भािंडर्ल पुरर्ायचे असा साधा, सोपा आहण सरळ हिशोब असायचा. जसा र्ॉरन बफे
यािंचा साधेपणार्र आहण सरळपणार्र हर्श्वास िोिा िसाच रोझचा पण िोिा.
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भाग-6

नेब्रातका फर्नवचर र्ाटव हर्कि घेण्यार्ागचे कारण सािंगिाना र्ॉरन बफे
म्िणिाि, ‘कु ठलािी धिंदा हर्कि घेिाना र्ी नेिर्ी एक हर्चार करिो. सर्जा
र्ाझ्याकडे भरपूर भािंडर्ल उपलब्ध आिे, िसेच ट्रेन्ड र्ॅनपॉर्र सुद्धा उपलब्ध आिे.
िर जर र्ी िा धिंदा नव्याने सुरू के ला िर र्ला िो यशतर्ी करिा येईल का?
रोझएर्ढेच भािंडर्ल घालून आहण र्ाणसे नेर्न
ू जर र्ी दुसरे फर्नवचर तटोअर
ओर्ािार्ध्ये चालू के ले िर िे र्ला फकिी फदर्स चालर्िा येईल? रोझच्या तपधेपढ
ु े
र्ी फार काळ रटकू शकणार नािी. कारण हिची खरे दी अत्यिंि हुशारीने चालिे. िी
धिंदा अत्यिंि काटकसरीने चालर्िे. हिचे जे ओव्िरिेड्स आिेि त्याचा कोणी तर्प्नाि
सुद्धा हर्चार करू शकि नािी. हिची जी कािी बचि िोिी िी सगळीच्या सगळी
ग्रािकािंना पास ऑन करण्याची पद्धि हिच्याकडे पहिल्यापासून आिे. कर्ीि कर्ी
ककिं र्िीर्ध्ये ग्रािकाचा जातिीि जाति फायदा कसा करून द्यायचा िे हिला बरोबर
सर्जिे. या सर्ाविन
ू हिने त्या तटोअरच्या र्ालकािंसाठी एक ‘एक्सेप्शनल इकॉनॉर्ी’
ियार के ली आिे िी इिरािंना सर्जण्याच्या बािेरची आिे. सर्ावि र्ुख्य म्िणजे हिने
हिच्या कु टुिंबीयािंना पण घडर्ले आिे. त्यािंच्यार्रिी हबझनेसचे उत्तर् सिंतकार के ले
आिेि. हिचा र्ुलगा लुईस िा गेली के त्येक र्र्े किं पनीचा चेअरर्न आिे. िो फर्नवचर
आहण अप्लायन्सेसचा देशािला ‘िुडेतट बायर’ म्िणुन ओळखला जािो. िो म्िणिो
त्याला त्याच्या आईसारखी उत्कृ ष्ट हशहिका हर्ळाली. िर रोझ म्िणिे की हिला पण
लुईसच्या रुपाने उत्तर् हर्द्याथी भेटला. लुईस आहण त्याच्या हिन्िी र्ुलािंकडे
ब्लर्फकन कु टुिंबाची हबझनेस करण्याची िर्िा, कौशल्य, एहथक्स आहण सर्ावि
र्ित्र्ाचे म्िणजे कॅ रॅ क्टर आिे. सगळयाि र्ित्र्ाचे म्िणजे िी र्ाणसे फार चािंगली
आिे. त्यािंच्याशी भाहगदारी करण्यार्ध्ये आम्िाला आनिंदच हर्ळाला आिे.
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रोझसारख्या व्यहक्तशी कॉहप्र्रटशन न करिा हिच्याशी भागीदारी करण्यार्धेच
शिाणपण आिे. आम्िी िेच के ले आिे.’

र्याच्या 91 र्र्ी सुद्धा रोझ पूणव कायविर्िेने कार् करि िोिी. हिने एका
पत्रकाराला सािंगीिले की िी रोज सकाळी लर्कर उठिे. बरोबर सकाळी 9 र्ाजिा
दुकानाि िजर असिे. दुपारी घरी जेर्ायला आहण थोडीशी हर्िािंिी घ्यायला घरी
जािे. परि दुपारी दुकानाि आल्यार्र सिंध्याकाळी 5 र्ाजेपयांि दुकानाि असिे.
सिंध्याकाळी सरळ घरी परि न जािा िी ड्रायव्िरला हिची गाडी हिच्या
कॉहम्परटटसवच्या शोरुर्च्या पार्कां गर्ध्ये घ्यायला सािंगिे. या पार्कां गर्ध्ये असलेल्या
गाड्यािंच्या सिंख्येर्रून हिला हिच्या कॉहम्परटटसवचा धिंदा कसा चालू आिे याची
थोडीफार कल्पना येि.े हिचा िा उद्योग रात्री 9 र्ाजेपयांि चालिो. ‘घरी बसणे िी
र्ाझ्यासाठी फार र्ोठी हशिा आिे!’ असे रोझचे सािंगणै िोिे.

रोझ फदसायला कशी िोिी? यार्र एका पत्रकाराने हिचे र्णवन के ले आिे.
रोझ साधारण 5 फू ट उिं हचची, सर्वसाधारण व्यहक्तर्त्र् असलेली पण िजेलदार डोळे
असलेली र्हिला िोिी. हिची रिाणी िशी साधी िोिी. र्यपरत्र्े रोझला चालण्याचा
त्रास िोऊ लागला िोिा. र्ग दुकानाि फफरण्यासाठी हिने इलेहक्ट्रकर्र चालणारी
एक छोटी ‘काटव’ म्िणजे गाडी बनर्ुन घेिली िोिी. या इलेहक्ट्रक काटवर्ध्ये बसून रोझ
दुकानाि सगळीकडे नििंडि असे. हिने आपल्या काटवचे नार् ‘द रोझ-बी’ असेच ठे र्ले
िोिे. हिच्या ईिकीच हिची काटव पण प्रहसद्ध झाली िोिी.
बकव शायर िॅथर्ेची भागीदार झाल्यार्र रोझ आणखीनच िाकदर्ान बनि
चालली िोिी. रोझच्या हबझनेस कौशल्याबद्दल र्ॉरन बफे सािंगिाि, ‘ हिला
अर्ेररके िल्या टॉपच्या हबझनेस तकु सल्सचे टॉपचे ग्रॅज्युएट ककिं र्ा फॉरच्युन 500
किं पन्यािंच्या हचफ एहक्झक्युरटव्गज हर्रुद्ध खडी करा. सर्ाांना सारखेच भािंडर्ल आहण
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हबझनेच्या सिंधी द्या. रोझ सगळयािंना खाऊन टाके ल. ग्रािकािंचा जातिीि जाति
फायदा कसा करून द्यायचा िे जेर्ढे हिला कळिे िेर्ढे कोणालाच कळि नािी. हिला
काय कळिे आहण काय कळि नािी िे चािंगले ठाऊक आिे. आपले सकव ल ऑफ
एक्सलन्स काय आिे िी िी परफे क्ट जाणून आिे. िुम्िी हिला 10000 रलज ककिं र्ा
टेबले हर्कायचा प्रयत्न करा. िे सार्ान काय ककिं र्िीला हर्कि घ्यायचे िे हिला चािंगले
ठाऊक आिे. पण जर िुम्िी हिला जनरल र्ोटसवचे 100 शेअर हर्कण्याचा प्रयत्न के ला
िर िी ‘फरगेट इट’ म्िणुन िुम्िाला टोलर्ेल. कारण हिला जनरल र्ोटसवची ककिं र्ा
त्यािंच्या धिंद्याची कािीच र्ाहििी नािी. ज्या धिंद्याि आपल्याला कािी कळि नािी
त्या धिंद्याि गुि
िं र्णूक करू नये िे साधे पण र्ित्र्ाचे ित्र् हिला चािंगले ठाऊक आिे.

र्याच्या 96 व्या र्र्ी सुद्धा रोझ पुणव िर्िेने कार् करि िोिी. आिा हिचा
र्ुलगा लुईस किं पनीच्या सीईओ पदार्रून हनर्ृत्त झाला िोिा आहण किं पनीचा
चेअरर्न झाला िोिा. आिा किं पनीची सुत्रे त्याची र्ुल,े म्िणजे रोझची नािर्िंडे
आयर्ीन आहण रोनाल्ड यािंच्याकडे िोिी. कापेटटिंग हडपाटवर्न्े टची जबाबदारी र्ात्र
रोझर्रच िोिी. म्िणजे आिा आजी आहण नािर्िंडे असा कारभार सुरु िोिा.
प्रत्येक कु टुिंबार्ध्ये हपढी-हपढी र्ध्ये अिंिर असिे, र्िभेद पण असिाि.
रोझच्या बाबिीि िोच प्रकार सुरू झाला िोिा. रोझचे हिच्या नािर्िंडािंशी खटके उडु
लागले िोिे. रोझच्या नािर्िंडािंना हबझनेस करायची जुनी पुराणी पद्धि र्ान्य
नव्ििी. त्यािंना आधुहनक पद्धिीने धिंदा करायचा िोिा. त्यािंना आपल्या दुकानाला
कॉपोरे ट तटेटस द्यायचे िोिे. थोडक्याि त्यािंना नेब्रातका फर्नवचर र्ाटवचे रुपािंिर एका
किं पनीि करायचे िोिे. रोझला िे र्ान्य नव्ििे.
रोझचे म्िणणे िोिे की एखाद्या दुकानदाराने त्याचे दुकान ‘दुकान’ म्िणुनच
चालर्ार्े. त्याची किं पनी ककिं र्ा कापोरे शन करू नये. कारण कापोरे ट र्ल्डव र्धले अनेक
ड्रॉबॅक्स हिला र्ािीि िोिे. पहिली गोष्ट म्िणजे हनणवय प्रफक्रया एक ककिं र्ा दोन
र्ाणसािंच्या िािाि न रिािा अनेक र्ाणसािंना या प्रफक्रयेि सर्ार्ीष्ट करून घ्यार्े
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लागिे. त्यार्ुळे हनणवय प्रफक्रया र्िंद िोऊन लाल फफिीचा कारभार सुरु िोिो. कापोरे ट
सेक्टर र्ध्ये कार्ापेिा फदखाऊपणार्र भर फदला जािो. भव्य हबल्डींलज, र्ोठर्ोठ्या
के हबन्स, बािेर बसणारे सेक्रेटरी यािंना र्ित्र् येऊ लागिे. सुट, बुट टाय सिंतकृ िी सुरू
िोिे. िे रोझला पसिंि नव्ििे. िसेच रोझच्या नािर्िंडािंनी हिच्या अधीकारािंर्र पण
गदा आणायला सुरर्ाि के ली. ‘आिा आजीला झेपि नािी’ असे सािंगि रोझचे खरे दीचे
सर्व अधीकार काढू न घ्यायला सुरर्ाि के ली. एकीकडे आजीहर्र्यी अत्यिंि आदर
दाखर्ायचा आहण दुसरीकडे हिचे अधीकार िळु िळू कर्ी करायचे िे त्यािंचे उद्योग
सुरु झाले िोिे. आपल्याच कु टुिंबािील ‘पोरािंकडू न’ आपले अहधकार काढू न घेिले जाि
असल्यार्ुळे रोझ दुखार्ली जाि िोिी.
याबद्दल रोझ म्िणिे, ‘ गेली फकत्येक र्र्े र्ी दुकान चालर्िे आिे. र्ी अत्यिंि
काटकसरीने धिंदा के ला. र्ी धिंदा करि िोिे िेव्िा र्ाझ्याकडे फक्त 700 र्ाणसे िोिी
आहण दुकानाचा एकु ण र्ार्र्वक खचव 70 लाख डॉलसवच्या आि िोिा. र्ाझ्या नािर्ािंनी
सुत्र िािी घेिली आहण र्ाणसािंची सिंख्या 1500 र्र गेली. खचव पण 2.4 कोटी
डॉलसवच्या घराि गेला. कर्वचार्यािंना अनेक ‘फॅ न्सी हडहसग्नेशन्स’ फदली. र्ला
भेटायला येणारा प्रत्येक जण एक िर डायरे क्टर िरी असायचा ककिं र्ा जनरल र्ॅनेजर,
हसहनयर र्ॅनज
े र असायचा. र्ाझ्या किं पनीि फकिी डायरे क्टसव, जनरल र्ॅनेजसव,
हसहनयर र्ॅनज
े सव कार् करिाि र्लाच ठाऊक नव्ििे. र्ाझ्या किं पनीि हर्टटिंग,
हपकहनक सिंतकृ िी सुरु झाली िी र्ला पसिंि नव्ििी. र्ी गररबीिून र्र आले आिे.
र्ाझ्या कु टुिंबीयािंसाठी आहण दुकानासाठी खतिा खाल्या आिेि. र्ी या र्ुलािंना िीर्िंि
बनर्ले आिे. आज िीच र्ुले र्ला िे करु नकोस, िे करु नकोस म्िणुन सािंगि आिेि.
र्ी गररबीि र्ाढले पण र्ाझी नािर्िंडे र्ात्र िीर्िंिीि र्ाढली. त्यािंना काय ठाऊक
गररबी म्िणजे काय असिे. बेरोगारी म्िणजे काय असिे. उपासर्ार म्िणजे काय
असिे. सिंघर्व कशाला म्िणिाि. आम्िाला प्रत्येक गोष्ट सिंघर्व करून, र्ेिन
े ि करून
हर्ळर्ार्ी लागायची. त्यािंना प्रत्येक गोष्ट आयिी, सिज ककिं र्ा फारसे कष्ट ककिं र्ा सिंघर्व
न कराि हर्ळि गेली. र्ाझ्या कष्टार्र, र्ेिन
े िीर्र िी र्ुले र्ोठी झाली आहण िे ित्ती
झाले आिेि आहण र्ला र्ात्र र्ुग
िं ी बनर्ु पिाि आिेि.’
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याउलट रोझच्या नािर्िंडािंचे म्िणणे िोिे की रोझ आिा र्योर्ृद्ध झाली
आिे. हिला आिा कार् करणे झेपि नािी. र्योर्ानाप्रर्ाणे िी आिा सिंिापी आहण
उद्दार् िोि चालली आिे. हिचा सारखा प्रत्येक कार्ाि इिं टरफे रन्स असिो. हिने जरी
इिकी र्र्े तटोअर उत्तर् चालर्ले असले िरी आिा हिची र्ागणूक पहिल्यासारखी
धिंद्यासाठी उपयुक्त रािीलेली नािी.

रोझकडे कापेटींग हडपाटवनन्े टची सर्व सुत्रे िोिी. पण हिच्या लिाि येऊ
लागले िोिे की हिच्या कापेटटिंग हडपाटवर्न्े टच्या कार्ाि हिच्या नािर्िंडािंची भारीच
ढर्ळढर्ळ असिे. रोझला िे सिन िोि नव्ििे. हिच्या लिाि आले की दोन र्हिने
झाले, हिचे खरे दीचे अहधकार पण काढू न घेिलेले आिेि. हिच्या नािर्ािंनी कापेटटिंग
हडपाटवर्न्े टच्या सप्लायसवना दर् भरला आिे की त्यािंनी या पुढे त्यािंच्या आजीला,
म्िणजे रोझला भेटायचे नािी आहण हिच्याकडू न ऑडवसव घ्यायच्या नािीि. त्यािंचा
सेल्सर्न जरी आजीला भेटल्याचे कानार्र आले िर िे त्यािंचा सप्लाय बिंद करून
टाकिील. िे रोझला कळल्यार्र हिचे डोके च फफरले आहण िी चक्क आपल्या पदाचा
राहजनार्ा देऊन बािेर पडली. आपणच तथापन के लेल्या तटोअरच्या प्रर्ुखपदाचा
हिला राजीनार्ा द्यार्ा लागला.

याबद्दल िी सािंगिे ,’ र्ला र्ाटले हनदान र्ॉरन बफे िरी र्ाझी बाजु
सर्जाऊन घेिील. र्ी िर त्यािंना एिंजल सर्जि िोिे. िे र्ला नेिर्ी म्िणायचे की
िुझ्यासारखे दुसरे कोणी नािी. िुझ्या र्याशी पण र्ला कािी देणे घेणे नािी. िु
सर्ोत्कृ ष्ट कार् करिे आिेस. पण या र्ेळी र्ात्र त्यािंनी र्ाझी बाजु न घेिा र्ाझ्या
नािर्ािंची बाजु घेिली. थोडक्याि त्यािंनी र्ला फसर्ले असे र्ला र्ाटले. ’
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भाग-7

आयर्र्वन ब्लर्फकन

राजीनार्ा देऊन रोझ घरी आली खरी पण हिला घर खायला उठले. नेिर्ी
लोकािंच्या सिर्ासाि रिाण्याची सर्य असलेल्या रोझला घरािला एकािंि खायला
उठला. िी दोन र्िीने रडि िोिी. घरी खाणे, हपणे झोपणे आहण रटव्िी पिाणे
याहशर्ाय दुसरे कािी कार्च नसायचे. र्ेळ कसा घालर्ायचा िा हिच्यापुढचा गिन
प्रश् असायचा. रोझची िी िगर्ग हिच्या र्ुलीला बघर्ायची नािी. शेर्टी हिच्या
र्ुलीनेच सािंगीिले, ‘ आई िु दुसरे तटोअर सुरु कर. नफा िोट्याचा हर्चार करू नकोस.
र्ेळ चािंगला जाईल की नािी िे बघ. र्ी िर् िर िुला र्दि करे न.’

रोझने आपल्या र्ुलीचे ऐकले आहण 1989 साली, र्याच्या 95 व्या र्र्ी,
आपल्या हखशािील 20 लाख डॉलसवचे भािंडर्ल घालून, ‘हर्सेस बीज र्ेअरिाऊस’ या
नार्ाने तर्िःच्या कापेटटिंग तटोअरला सुरर्ाि के ली, िी सुद्धा नेब्रातका फर्नवचर
र्ाटवच्या बरोबर सर्ोर.
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रोझ याबद्दल म्िणाली. ‘थडलयापासून, म्िणजे र्ृत्युपासून दूर रिाण्यासाठी
र्ी िे तटोअर उघडले. र्ला अजून कािी र्र्े जगायचे िोिे. र्ाझ्या नािर्ािंना धडा
हशकर्ायचा िोिा. र्ी म्िािारी झाले िरी अजून सिंपलेली नािी. अजूनिी र्ाझ्याि
कािी दर् हशल्लक आिे िे दाखर्ून द्यायचे िोिे. र्ाझे शरीर थकले िोिे पण सुदर्
ै ाने
अजून िरी र्ाझा र्ेंद,ु र्ाझे हबझनेस कौशल्य आहण र्ाझा आत्र्हर्श्वास शाबुि आिे.’

रोझने नर्ीन तटोअर सुरु के ले आहण पुन्िा एकदा र्ाळीि टाकण्याचा
अनुभर् घ्यार्ा लागला. हिच्या नािर्ािंनी नेब्रातका फर्नवचर र्ाटवच्या सगळया
सप्लायसवना दर् भरला की त्यािंनी हर्सेस बी तटोअरला जर कािी र्ाल हर्कला िर्
िे त्यािंना बॉयकॉट करिील. थोडक्याि नेब्रातका फर्नवचर र्ाटवच्या सप्लायसवनी
रोझला र्ाल हर्कणे बिंद के ले. पण त्यार्ुळे रोझला कािीच फरक पडला नािी.
हिच्याकडे हलहर्टेड तटॉक असूनिी, कु ठलेली र्ेजर र्ॅन्युफॅक्चरसव हिला र्ाल
हर्कायला ियार नसिाना, अजून दुकानाचे ऑफफहशयल ओपननिंग झालेले नसिाना
आहण एकिी जािीराि न टाकिा सुद्धा हिच्या तटोअरर्धून पहिल्या दोन र्हिन्याि
256000 डॉलसवची हर्क्री झाली.

दोन र्र्ाांनि
िं र म्िणजे 1991 साली रोझचे दुकान प्रॉफफटेबल िर झालेच
पण ओर्ािार्धील हिसर्या क्रर्ािंकाचे सर्ावि र्ोठे कापेटचे दुकान ठरले.

रोझ 4 र्ुलािंची आई िोिीच. िी आिा 12 नािर्िंडािंची आजी आहण 21
पिर्िंडािंची पणजी झाली िोिी.

38

रोझने तर्िःचे रोझ बी िे दुकान र्याच्या 95 व्या र्र्ी सुरु के ले खरे पण
त्यार्ुळे हिने नेब्रातका फर्नवचर र्ाटव र्ॉरन बफे यािंच्या बकव शायर िॅथर्े या किं पनीला
हर्किाना जो ‘नो कॉहम्पटीशन’ चा िोंडी करार के ला िोिा त्याचा भिंग झाला. आपले
तटोअर र्ॉरन बफे यािंना हर्किाना हिने ‘िी ककिं र्ा हिचे कु टुिंबीय भहर्ष्य काळाि
बकव शायर िॅथर्े ककिं र्ा त्यािंच्या भागीदार किं पन्यािंचे तपधवक म्िणजे कॉहम्परटटसव
कधीिी िोणार नािीि’ असा िोंडी करार के ला िोिा. पण आिा रोझ तर्िःच हिनेच
तथापन के लेल्या नेब्रातका फर्नवचर र्ाटवची म्िणजेच पयावयाने बकव शायर िॅथर्ेची
कॉहम्परटटर बनली िोिी. त्यार्ुळे हिचे आहण र्ॉरन बफे यािंचे सिंबिंध सिंपष्ट
ु ाि आले
असे हिला र्ाटि िोिे. पण रोझला र्ॉरन बफे यािंच्या र्ाणुसकीचा प्रत्यय यायचा
िोिा.

1 हडसेंबर 1991 या फदर्शी, म्िणजे रोझच्या 98 व्या र्ाढफदर्साच्या दोन
फदर्स आधी र्ॉरन बफे हिला भेटायला आहण र्ाढफदर्साच्या शुभच्े छा द्यायला आले.
येिाना िे दोन डझन गुलाबाची फु ले आहण 5 पौंड र्जनाची सीज चॉकलेट्सची बॉक्स
घेऊन आले. र्िभेद हर्टले. त्यानिंिर कािी र्हिन्यािंनी रोझने हिचे ‘हर्सेस हबज
र्ेअरिाऊस’ िे दुकान 5 कोटी डॉलसवला नेब्रातका फर्नवचर र्ाटवला हर्कू न टाकू न िी
परि बकव शायर िॅथर्ेची भागीदार झाली.

र्धल्या काळाि रोझने आपल्याच तटोअरला कॉहप्र्रटशन फदली िोिी
त्यार्ुळे ग्रािकािंच्या र्नाि गोंधळ उडालेला िोिा. पण याचा एक फायदा झाला.
रोझहशर्ाय हिची नािर्िंडे उत्तर् हबझनेस करू शकिाि िे हसद्ध झाले. िसेच रोझकडे
अजूनिी हबझनेस कौशल्य हशल्लक आिे िे हसद्ध झाले. आिा पुन्िा एकदा रोझच्या
नािर्ािंचे हबझनेस कौशल्य आहण रोझचे टॅलन्े ट यािंचा हर्लाप झाला. याचा नेब्रातका
फर्नवचर र्ाटवच्या कापेटटिंग हडपाटवर्न्े टला खूप फायदा झाला. यार्ुळे या
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हडपाटवर्न्े टचा हबझनेस अनेक पटींनी र्ाढला. रोझ नेब्रातका फर्नवचर र्ाटवर्ध्ये परि
आल्यार्र हिला हिच्या आर्डीच्या कापेटटिंग हडपाटवर्न्े टची सिंपण
ु व जबाबदारी देण्याि
आली.

या व्यर्िाराबद्दल र्ॉरन बफे म्िणिाि, ‘हर्सेस बी आर्च्याि परि आली
याचा र्ला फार आनिंद िोिो आिे. हिचा जो हबझनेसचा प्रर्ास आिे त्याला दुसरे
सर्ािंिर उदािरण सापडणे शक्य नािी. िी पाटवनर असेल ककिं र्ा कॉहम्पटीटर असेल,
र्ला नेिर्ीच हिच्याहर्र्यी आदर र्ाटि आला आिे. हिचे नार् हगहनज बूक ऑफ
र्ल्डव रे कॉडवर्ध्ये अनेक कारणािंनी यायला िर्े. र्याच्या 99 व्या र्र्ी र्ाझ्याशी नो
कॉहम्परटहशनचा हलखीि करार करणारी िी एकर्ेर् व्यहक्त आिे.’

त्यानिंिर एक र्र्ाांनी, म्िणजे र्याच्या 100 व्या र्र्ी सुद्धा रोझ नेब्रातका
फर्नवचर र्ाटवर्ध्ये पूणव र्ेळ कार् करि िोिी. िी आठर्ड्याला 60 िास कार् करि
िोिी. त्यार्ेळी धडधाकट िरुण र्ाणसे सुद्धा आठर्ड्याला 40 िास कार् करायची.
रोझचा 100 र्ा र्ाढफदर्स तटोअरर्ध्ये दणक्याि साजरा करण्याि आला. या
सर्ारिं भाला नेब्रातकाचे गव्िनवर, हसनेटर, ओर्ािाचे र्ेयर आहण अनेक प्रहिष्ठीि
र्िंडळी उपहतथि िोिी. या र्ेळी रोझ म्िणाली, ‘ र्ी एकटीच रिािे म्िणुन कार्
करिे. र्ला घरी रिाणे आर्डि नािी. र्ृत्युपासून दूर रिाण्यासाठी पण र्ी सिि
तर्िःला कार्ाला जुप
िं ुन घेिे. र्ी 75 र्र्ाांपर्
ु ी रहशयािून अर्ेररके ि आले. तर्िःचा
हबझनेस चालू के ला. र्ी प्रार्ाहणकपणे धिंदा के ला. कधीिी खोटे बोलले नािी. कु णाला
फसर्ले नािी. सार्ान्यच रािीले. कधीिी तर्िःला ‘हबग शॉट’ सर्जले नािी.’
रोझच्या नािर्ाने आयर्र्वन ब्लर्फकनने आजीचा गौरर् करिाना सािंगीिले, ‘आर्च्या
आजीने आर्च्यार्र चािंगले सिंतकार के ले. िी नेिर्ी फोकतड रािीली. आम्िी आर्च्या
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ग्रािकािंचे प्रत्येक खरे दीि जीर्नर्ान उिं चार्ण्याचे कार् हपढ्यान हपढ्या करिो आिोि.
आर्चा रोकड रकर्ेर्र हर्श्वास आिे. कजावपासून दर रिाण्याची हशकर्ण आर्च्या
आजीने फदली आिे.’

र्याच्या 104 व्या र्र्ी र्ात्र रोझच्या शरीराने साथ देण्याचे िळु िळू बिंद
के ले. हिला न्युर्ोहनया, हृदयरोग, ब्रॉन्कायटीस यािंसारख्या आजाराने गाठले. हिला
पूणव र्ेळ कार् करणे जर्ेना. हिचे नब्रातका फर्नवचरने घेिलेली हर्सेस बीज
र्ेअरिाऊसची जबाबदारी हिने हिच्या नािी क्लॉहडया आहण बेरी यािंच्याकडे फदली
पण हिचे बारीक लि असायचे. िी फदर्सािून दोनदा िरी तटोअरर्ध्ये जाऊन
हबझनेस कसा चालला आिे िे बघायची. कधी कधी िी कारर्धून उिरून ग्रािकािंना
आहण कर्वचार्यािंना पण भेटायची. शक्य िो आपल्या नािींकडू नच ररपोटव घ्यायची.
फदर्सािून चार र्ेळा फोन करून हर्चारायची. थोडक्याि शेर्टपयांि हिची
हबझनेसर्र घट्ट पकड िोिी.

फद. 9 ऑगतट 1998 रोजी रोझचे हनधन झाले िेव्िा हिला 105 र्ा
र्ाढफदर्स चार र्हिने दूर िोिा. हिच्या नािर्ािंनी एक के ले. रोझ गेली त्या फदर्शी
त्यािंनी दुकान बिंद ठे र्ले नािी. कारण त्यािंना र्ािीि िोिे की त्यािंच्या आजीला िे
आर्डले नसिे. दुकान उघडे ठे ऊनच त्यािंनी आजीला िद्धािंजली अपवण के ली.

रोझने के लेल्या कार्हगरीबद्दल हिला अनेक प्रहिष्ठीि ऍर्ॉड्सव आहण
पुरतकार हर्ळाले. 1984 साली हिला ओर्ािार्धील ग्रेगटन युहनव्िर्सवरटकडु न
ऑनररी डॉक्टर ऑफ लॉ िी पदर्ी हर्ळाली. र्ॉहशन्टन डी.सी. र्धल्या नेब्रातका
सोसायटीने हिला हडहतटन्गर्ीश नेब्रातका अर्ॉडव देऊन आहण नेब्रातका िॉल ऑफ फे र्
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र्ध्ये हिचा सर्ार्ेश करून हिचा गौरर् के ला. न्यु यॉकव युहनव्िरहसरटने हिला ऑननरी
डॉक्टरे ट इन कर्र्शवयल सायन्स िी पदर्ी देऊन गौरर् के ला. िी पदर्ी फक्त इिं डतट्री
कॅ प्टन्सना फदली जािे आहण िी पदर्ी हर्ळर्णारी रोझ िी पहिली र्हिला िोिी. या
आधी िी पदर्ी उच्च हशिीि, उच्च हर्द्याभुर्ीि आहण टॉपच्या किं न्यािंच्या सीईओनाच
हर्ळाली िोिी. यार्ध्ये एक्झीर् कापोरे शन, हसरटकॉपव, आयबीएर्, जनरल र्ोटसव
या किं पन्यािंच्या सीईओचा सर्ार्ेश िोिा. िी पदर्ी हर्ळर्णारी रोझ िी पहिलीच
अहशहिि, खेडर्ळ, र्ोडके िोडके इिं ग्रजी बोलणारी र्हिला िोिी.

रोझ नुसिीच उत्तर् हबझनेस र्ूर्न नव्ििी. िी दानशूर पण िोिी. हिने
ओर्ािार्धील ज्युईश फे डरे शनला 1.5 कोटी डॉलसवची देणगी फदली. याच देणगीर्र
ओर्ािार्ध्ये 119 बेडचे अत्याधुहनक िॉहतपटल उभे रािीले आिे. हिला हर्चारले की
िुम्िी एर्ढी र्ोठी देणगी का फदलीि? िर हिने उत्तर हिले की जेव्िा रहशयािून
अर्ेररके ि आली त्या र्ेळी हिब्रु इहर्ग्रेशन सोसायटीनेच हिच्या अन्न पाण्याची
काळजी घेिली िोिी. त्यािंच्या या उपकाराची परि फे ड करणे आर्श्यक िोिे.
ओर्ािा डाऊनटाऊनर्ध्ये ऑतट्रो नार्ाचे एक जुने हथएटर िोिे. िी ऐहििासीक
र्ातिु िोिी. िे थेटर पाडू न त्या जागी नर्ीन ईर्ारि बािंधायचा हर्चार चालू िोिा.
िी र्ातिु र्ाचार्ी म्िणुन रोझने पुढाकार घेिला. यासाठी 2 लाख डॉलसवची देणगी
फदली िसेच या थेटरच्या डागजुगीसाठी 90 लाख डॉलसवचा हनधी उभा के ला. र्ॉरन
बफे यािंच्या र्ुलीने, सुझनने, पण या कार्ासाठी रोझला साथ फदली. बफे आहण
ब्लर्फकन कु टुिंबानी प्रत्येकी 10 लाख डॉलसव दान के ले. या थेटरचे नार् रोझ ब्लर्फकन
परफॉर्ींग आट्सव सेन्टर या नार्ाने ओळखले जािे. पण सर्वसाधारणपणे िे रठकाण
‘द रोझ’ या नार्ानेच पररचीि आिे.
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रोझने अनेक ित्र्े हशकर्ली. अनेक सर्जुिी र्ोडीि काढल्या. ‘िुम्िाला
र्ृत्युपासून दूर रिायचे असेल िर कार्ािून कधीिी ररटायर म्िणजे हनर्ृत्त िोऊ नका!’
िा गुरुर्िंत्र जगाला फदला.

रोझची हबझनेस कौशल्य खालील प्रर्ाणे सािंगिा येइल
• ग्रािक िे नेिर्ीच र्ित्र्ाचे असले पाहिजेि. त्यािंना जे िर्े िे द्या,
िे सिि िुर्च्याकडे येि राििील
• िुर्चा 100 टक्के र्ेळ िा कतटर्रबरोबर सेल्स फ्लोअरर्र घालर्ा
• अशा कोणत्यािी गोष्टींर्र पैसे खचव करु नका ज्याचा ग्रािकािंना
कािी फायदा िोणार नािी.
• िुर्ची जी कािी बचि िोि असेल िी ग्रािकािंना पास ऑन करा
• कजाांपासून दूर रिा.

आज नेब्रातका फर्नवचर र्ाटवला 81 र्र्े पूणव झाली आिेि. आिा िे
अर्ेररके िील सर्ावि र्ोठे िोर् फर्नवशींग तटोअर झाले आिे. रे व्िेन्यु 1 हबहलयन
डॉलसवच्या र्र गेला आिे. रोझने जे रोपटे लार्ले िोिे त्याचे रुपािंिर हिच्या
नािर्ािंनी प्रचिंड र्ोठ्या अशा र्टर्ृिाि के ले आिे.
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नेब्रातका फर्नवचर र्ाटव

हर्सेस बी उफव रोझ ब्लर्फकन या रहशयािून अर्ेररके ि ‘इहर्ग्रन्ट’ म्िणजे
हनर्ावसीि म्िणुन आलेल्या ज्यु र्हिलेने 1937 साली सुरु के लेल्या ‘नेब्रातका फर्नवचर
र्ाटव’ या फर्नवचर तटोअरला आिा 81 र्र्े झाली आिेि. रोझ िी एक अहशहिि ककिं र्ा
अनपढ र्हिला िोिी. र्याच्या 6 व्या र्र्ावपासून हिला कार्ाला जुप
िं न
ु घ्यार्े
लागल्यार्ुळे हिला कधी शाळे ि जायला हर्ळाले नािी की हलिायला, र्ाचायला
हशकायला हर्ळाले नािी. अर्ेररके ि येऊनिी शेर्टपयांि हिचे इिं ग्रजी िे र्ोडके िोडके ,
धेडगुजरी आहण गार्ठीच रािीले. असे असूनिी आज िी अर्ेररके िील एक आघाडीची
र्हिला उद्योहजका म्िणुन ओळखली जािे. र्ॉल र्ाटवच्या सॅर् र्ॉल्टनच्या
बरोबरोबरीने आज हिचे पण नार् घेिले जािे.

रोझने अर्ेररके िील ‘ग्रेट हडप्रेशन’ च्या काळाि जोड धिंदा म्िणुन िे दुकान
सुरु के ले. हिने जेव्िा िे दुकान सुरु के ले िेव्िा हिचे र्य 44 र्र्ाांचे िोिे आहण िी 4

44

र्ुलािंची आई िोिी. के र्ळ 500 डॉलसव म्िणजे 500 अर्ेररकन रुपये या अल्पशा
भािंडर्लार्र आहण एका दुकानाच्या िळघरािील 30 फू ट बाय 100 फू ट अशा 3000
चौ.फू ट िेत्रफळ असलेल्या अिंधार्या जागेि िे दुकान सुरु के ले. पहिल्यािंदा हिने
फर्नवचर हशकागोर्धुन उधारीने आणले त्यार्ुळे हिला िे बाजारभार्ापेिा थोडेसे
र्िाग हर्ळाले. हिने िे फर्नवचर के र्ळ 10 टक्के र्ार्जवनर्र हर्कले. िेव्िापासून
‘तर्तिाि हर्का आहण नेिर्ी खरे काय िे सािंगा’ ( Sell cheap and tell the truth)
िे हिच्या धिंद्याचे सुत्र बनले जे आजपयांि प्रार्ाहणकपणे पाळले जाि आिे.

सुरर्ािीला रोझला अनेक अडचणींना सार्ना करार्ा लागला. हर्कि
आणलेल्या फर्नवचरे पैसे देण्यासाठी पैसे नव्ििे िर तर्िःच्या घरािील फर्नवचर आहण
भािंडी कुिं डी हर्कू न पैसे उभे करार्े लागले. िी तर्तिाि फर्नवचर हर्किे म्िणुन
ओर्ािार्धील इिर फर्नवचर दुकानदारािंनी फर्नवचर सप्लायसवर्र दबार् आणुन
रोझला फर्नवचर हर्कण्यार्र बिंदी आणली. थोडक्याि या फर्नवचर सप्लायसवनी
रोझला बॅन के ले आहण ‘र्ाळीि टाकणे म्िणजे काय’ याचा अनुभर् घ्यार्ा लागला.
कजवबाजारी पण अनुभर्ार्ा लागला. अनफे अर ट्रेड प्रॅहक्टस खाली भरलेलल्े या कोटव
के सला िोंड द्यार्े लागले. 1975 साली आलेल्या चक्री र्ादळाि सगळे तटोअर
भुईसपाट झाले. असे असूनिी हिने हजद्दीने िे दुकान चालर्ले, र्ोठे के ले आहण
नार्ारुपाला आणले.

रोझचा र्ुलगा लुइस याचा जन्र् 27 जून 1919 सालचा. रोझ जरी कधी
शाळे ि गेली नव्ििी िरी हिने आपल्या र्ुलािंना आहण भार्िंडािंना उत्तर् हशिण फदले .
लुईस िा त्याच्या शाळे िल्या पोिोण्याचा रटर्र्धला ‘चॅहम्पयन डाइव्िर’ िोिा. पुढे
िो अर्ेररकन लष्कराि भरिी झाला. त्याने दुसर्या र्िायुद्धा भाग घेिला. 1941
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साली िो पलव िाबवरला हनघाला िोिा पण र्धेच त्याला र्ाघारी पाठर्ण्याि आले.
1944 साली अर्ेररके िील सुप्रहसद्ध जनरल पॅटन याच्या थडव आर्वर हडहव्िजन र्धुन
जर्वनीि प्रर्ेश के ला. जगभाराि गाजलेल्या ‘बॅटल ऑफ बल्ज’ र्धील सैहनकािंना
र्ाचर्ण्याचे कार् त्याने के ले. डॅचु (Dachau) येथील कॉन्सट्रेशन कॅ म्पर्धील ज्यु
कै द्यािंना सोडर्ण्याची र्ोठी कार्हगरी त्याच्या िािून पार पडली. याबद्दल त्याला
पपवल िाटव सारखी अनेक प्रहिष्ठीि र्ेडल्स हर्ळाली. दुसरे र्िायुद्ध सिंपल्यार्र 1945
सालापासून त्याने आपल्या आईबरोबर म्िणजे रोझबरोबर नेब्रातका फर्नवचर
र्ाटवर्ध्ये कार् करायला सुरर्ाि के ली. आपल्या आईबरोबर कार् करि त्याने
नेब्रातका फर्नवचर र्ाटव एका र्ेगळयाच उिं चीर्र नेऊन ठे र्ले.

1983 साली रोझने हिच्या फर्नवचर तटोअरचा 80 टक्के भाग र्ॉरन बफे
यािंच्या बकव शायर िॅथर्े या हर्कू न िी बकव शायर िॅथर्ेची भागीदार झाली. या
भागीदारीला आिा 35 र्र्े झाली असून अजूनिी िी भागीदारी उत्तर् चालू आिे.

रोझ तर्िः र्याच्या 104 र्र्ाांपयांि कायवरि िोिी. र्याच्या 95 व्या र्र्ी
हिने दुसरे दुकान चालू करून िे पण यशतर्ी करून दाखर्ले िोिे. र्याची 100 री
ओलािंडल्यार्र सुद्धा रोझ आठर्ड्यािून 60 िास कार् करि िोिी. 9 ऑगतट 1998
साली रोझचे हनधन झाले िेव्िा हिचा 105 र्ा र्ाढफदर्स के र्ळ 4 र्हिन्यािंर्र िोिा.
याला सुद्धा आिा 20 र्र्े िोऊन गेली आिेि. रोझचा िा फकत्ता हिच्या र्ुलाने पण
हगरर्ला. िो पण र्याच्या 90 र्र्ाांपयांि कायवरि िोिा. 2013 साली र्याच्या 93
व्या र्र्ी त्याचे हनधन झाले.
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नेब्रातका फर्नवचर र्ाटवची सुत्रे आिा रोझची नािर्िंडे आयर्र्वन आहण
रोनॉल्ड ब्लर्कीन या लुईसच्या र्ुलािंकडे आिेि. आयर्र्वनचा जन्र् 1951 सालचा.
िो 9 र्र्ाांचा असल्यापासून आपल्या आजीच्या तटोअरर्ध्ये जाि िोिा. शालेय
हशिण पूणव के ल्यार्र त्याने ऍररझोना हर्द्याहपठािून हबझनेसची पदर्ी घेिली.
त्यानिंिर त्याला एका प्रहसद्ध बँकेि उर्ेदर्ारी करण्याची सिंधी चालून आली िोिी.
पण 1975 च्या चक्रीर्ादळाि त्याच्या आजीचे दुकान भुईसपाट झाले. त्यार्ुळे िो
आजीला र्दि करायचा म्िणुन जो आला िो परि गेलाच नािी. त्याने आपल्या
आजीच्या आहण र्डीलािंच्या िािाखाली कार् करायला सुरर्ाि के ली. त्याच्या
र्डीलािंनी त्याला चािंगली दोन र्र्े उर्ेदर्ारी करायला लार्ली. त्याने अगदी
िर्ालाच्या आहण फरशी पुसण्याच्या कार्ापासून सुरर्ाि के ली. तटोअरच्या सगळया
हडपाटवर्ध्ये कार् के ले. आजीसारखे सेल्स फ्लोअरर्र जाति कार् के ले. त्याचा भाऊ
रोलँड पण जॉईन झाला. त्याच्या आजीने म्िणजे रोझने आहण र्डीलािंनी म्िणजे
लुईसने आयर्र्वन आहण त्याचा भाऊ रोलँडर्र हबझनेसचे उत्तर् सिंतकार के ले. र्याच्या
96 व्या र्र्ी त्यािंची आजी नाराज िोऊन दुकान सोडु न गेली िेव्िा या दोघािंनी
हबझनेस उत्तर् ररिीने सिंभाळला. पुढे कािी र्र्ाांनी त्यािंची आजी परि आली. आिा
नेब्रातका फर्नवचर र्ाटवने जे रुप धारण के ले आिे त्यार्ागे आयर्ीन आहण रोनाल्ड या
ब्लर्कीन बिंधुची अफाट र्ेिन
े ि कारणीभूि आिे.

आज नेब्रातका फर्नवचर र्ाटव िे अर्ेररके िील सगळयाि र्ोठे फर्नवचर
तटोअर म्िणून ओळखले जािे. 3000 चौरस फु टाच्या अिंधार्या जागेपासून सुरुर्ाि
के लेल्या या तटोअरची जागा आिा 4 लाख चौरस फु टािंच्या र्र असून 76 एकर
जागेि या तटोअरचा पसारा पसरलेला आिे. पुर्ी फक्त ओर्ािार्ध्ये असलेल्या या
तटोअरची आिा क्लाईव्ि आयोव्िा, कान्सास हसटी कान्सास, कॉलनी टेक्सास या
रठकाणी पण भव्य तटोअसव आिेि. आज त्यािंच्याकडे जर्ळ जर्ळ 41000 आयटम्सचा
तटॉक असिो िर अजून 26000 आयटम्स तपेशल ऑडवरने उपलब्ध करून फदले
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जािाि. आज अर्ेररके िल्या पाच राज्यािंर्धील 2500 शिराि त्यािंचा र्ाल जािो.
दरर्र्ी सर्वसाधारणपणे 25 लाख ट्रॅनझॅक्शन्स या तटोअरर्धुन िोि असिाि. सऊदी
अरे हबया, इटाली, फ्रान्स आहण हग्रस या देशािंर्ध्ये पण त्यािंचा र्ाल जािो. 1983
साली जेव्िा र्ॉरन बफे यािंच्या बकव शायर िॅथर्े या किं पनीचे या तटोअरचा 80 टक्के
हितसा 5.5 कोटी डॉलसवला खरे दी के ला िेव्िा या तटोअरचा ऍन्युअल टनव ओव्िर 10
कोटी डॉलसवच्या आसपास िोिा. िो आिा 1000 कोटी डॉलसवच्या आसपास पोचला
आिे. रोझ ब्लर्फकन फॅ हर्लीकडे या तटोअरचा 2 कोटी डॉलसवचा 20 टक्के हितसा
िोिा त्याचे बाजार र्ुल्य आिा 110 कोटी डॉलसवर्र पोचले आिे. रोझ आहण हिचा
र्ुलगा लुईस यािंचे जसे र्ॉरन बफे यािंचब
े रोबर र्ैत्रीपूणव सिंबध
िं िोिे िसेच सिंबध
िं
आयर्र्वन आहण रोनॉल्ड या रोझच्या नािर्ािंचे पण आिेि. रोझने घालून फदलेल्या
ित्र्ािंप्रर्ाणे िे दुकान चालर्ि आिेि. आिा रोझची चौथी हपढी पण सार्ील िोिे
आिे. रोझने तर्िः आपल्या तटोअरर्ध्ये फदघवकाळ कार् के ले. रोझची िी परिं परा
हिच्या कु टुिंबीयािंनी आहण कर्वचार्यािंनी पण पाळली आिे. आज या तटोअरिं र्ध्ये कार्
करणार्या कर्वचार्यािंचे र्य 16 िे 82 र्र्े आिे. जॅक डायर्न्ड िा 90 र्र्ाांचा सेल्सर्न
तटोअरर्ध्ये 58 र्र्े कार् करून हनर्ृत्त झाला. आज तटोअरर्धले बहुिेक कर्वचारी
20 र्र्ाांपि
े ा जाति फदर्स कार् करि आिेि. ओर्ािार्धील नेब्रातका फर्नवचर र्ाटव
िे ओर्ािाला येणार्या हव्िहजटसवसाठी ‘अ र्तट हव्िहजट डेहतटनेशन’ ठरले आिे. दर
र्र्ी साधारणपणे 20 लाख लोक या तटोअरला भेट देिाि. ब्लॅक फ्रायडे िा अर्ेररकन
र्ाके टर्धील सगळयाि र्ोठा हर्क्रीचा सोिोळा असिो. या र्ध्ये अर्ेररके ि
सगळयाि जाति हर्क्री करणार्या तटोअसवर्ध्ये नेब्रातका फर्नवचर र्ाटव आघाडीर्र
असिे. या फदर्शी दुकानािील सर्व कर्वचारी िजर असिाि. बकव शायर िॅथर्ेच्या शेअर
िोल्डर हर्टींगच्या काळाि पण या तटोअरर्धून 35 कोटी डॉलसवची हर्क्री िोिे. रोझ
तर्िः शेर्टपयांि आठर्ड्याला 60 िास कार्र् करि िोिी. म्िणुन िे तटोअर
आठर्ड्याला 74 िास कार् करि असिे.
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रोझने सर्ाज कायावसाठी र्ोठ्या रकर्ा दान देण्याची प्रथा सुरु के ली. हिने
ओर्ािार्धील ज्युईश फे डरे शनला फदलेल्या 1.5 कोटी डॉलसवच्या देणगीर्र 119
बेड्सचे अत्याधुहनक िॉतपीटल उभे रािीले. ओर्ािार्धील ऑतट्रो या जुन्या थेटरच्या
पुनर्वनासाठी हिने पुढाकार घेिला आहण 90 लाख डॉलसवचा हनधी उभा के ला. हिचा
र्ुलगा लुईस याने दुसर्या र्िायुद्धाच्या काळािील जर्वन कॉन्सट्रेशन कॅ म्पर्धुन
र्ाचलेल्या ज्यु लोकािंच्या पुनर्वसनासाठी पुढाकार घेिला आहण यािील कािी ज्यु
कु टुिंबीयािंना ओिार्ाला आणुन त्यािंचे पुनर्वसन के ले. इिके च नव्िे िर या लोकािंना
त्याने त्याच्या दुकानाि नेकर्या पण हर्ळर्ून फदल्या. रोझची िीच परिं परा आिा हिची
नािर्िंडे पण चालर्ि आिेि.

नेब्रातका फर्नवचर र्ाटव र्रून कािी गोष्टी र्ाझ्या लिाि आल्या आिेि.

धिंदा, र्ग कोणिािी असो, त्याचे र्ूळ सुत्र िे अगदी छोटे म्िणजे एक ककिं र्ा
दोन र्ाक्यािच सािंगण्यासारखे असिे. िल्ली याला ‘हर्शन तटेटर्ेन्ट’ असे म्िणिाि.
िल्ली अनेक किं पन्या त्यािंचे ‘हर्शन तटेटर्ेन्ट’ जािीरपणे सािंगि असिाि. र्ी अनेक
किं पन्यािंची हर्शन तटेटर्ेन्ट्स बघीिली आिेि. त्यार्ध्ये सचोटी, प्रार्ाहणकपणा,
पारदशीपणा, कष्ट, र्ेिन
े ि, ग्रािक िाच परर्ेश्वर िे घासून गुळगुळीि झालेले शब्द
परि परि र्ापरण्याि येिाि. त्यापेिा आपण र्ेगळे काय करिो िे िे सािंगि नसिाि.
पण रोझचे हर्शन तटेटर्ेन्ट ‘तर्तिाि हर्का आहण खरे काय िे सािंगा’ ( Sell cheap
and tell the truth) इिके साधे आहण सरळ िोिे.
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हबझनेस सुरु करायला र्याचे बिंधन, िसेच सिंसारीक जबाबदार्यािं चे बिंधन
नसिे िे रोझने दाखर्ून फदले. र्याच्या 44 व्या र्र्ी हिने पहिले तटोअर चालू के ले
िर 95 व्या र्र्ी दुसरे तटोअर चालू करून िे पण यशतर्ी करून दाखर्ले.

िुम्िी पैसे कर्ार्णे, झटपट पैसे कर्ार्णे ककिं र्ा झटपट िीर्िंि िोणे या
एकर्ेर् उद्देशाने हबझनेसर्ध्ये येणार असलाि िर िर िुम्िी यशतर्ी िोण्याचे चान्सेस
फार कर्ी असिाि. अशा र्ेळी पैसा िा र्ित्र्ाचा असिो िर ग्रािक दुय्यर् असिो.
िुम्िी जर ग्रािकािंची सेर्ा करणे, त्यािंच्या फायद्यासाठी कािीिरी करणे, त्यािंच्या
सर्तयािंर्र उपाय ककिं र्ा िोडगा शोधुन काढणे या उद्देशाने जर हबझनेसर्ध्ये येणार
असलाि िर िुम्िी हबझनेसर्ध्ये यशतर्ी िोण्याचे चान्सेस फारच चािंगले असिाि.
या लोकािंसाठी ग्रािक र्ित्र्ाचा असिो िर पैसा दुय्यर् असिो. रोझने िेच ित्र्
पाळले आहण अजूनिी िेच ित्र् पाळले जाि आिे.

हशिणाचा आहण हबझनेसचा कािी सिंबिंध नसिो.

कर्ी प्रॉफफटर्धला हबझनेस सुद्धा यशतर्ी करिा येिो.

कष्ट आहण र्ेिन
े ि याला पयावय नािी.
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जो उद्योजक ककिं र्ा व्यार्सायीक जातिीि जाति र्ेळ ग्रािकाबरोबर
घालर्िो िोच हबझनेसर्ध्ये यशतर्ी िोि असिो.

उद्योजकाने आपल्या कु टुिंबािील पुढील हपढीला सुद्धा उत्तेजन देऊन आहण
प्रहशिण देऊन घडर्णे आर्श्यक असिे. या हपढीि आपल्या हबझनेसहर्र्यी प्रेर्,
हनष्ठा आहण आत्र्हर्श्वास हनर्ावण करणे आर्श्यक असिे.

सर्ाज कायावसाठी दान देण्याची ियारी ठे र्ार्ी.
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आपल्याला यािून बरे च कािी हशकिा येईल.

रहशयािून अर्ेररके सारख्या परक्या देशाि एक हनर्ावसीि म्िणजे इहर्ग्रिंट
म्िणून आलेल्या, अहशहिि, अनपढ, धड इिं ग्रजी पण बोलिा न येणार्या रोझ
ब्लर्फकनला अर्ेररके िील आघाडीची र्हिला उद्योजीका िोणे जर्ले. उद्योग
व्यर्सायाला र्याचे, हशिणाचे ककिं र् इिर कसलेच बिंधन नसिे िे दाखर्ून
फदले. आपल्याकडे असलेल्या सुहशिीि, उच्च हर्द्याभुर्ीि, ग्रॅज्युएट, डबल
ग्रॅज्युएट, पोतट ग्रॅज्युएट ककिं र्ा डॉक्टरे ट झालेल्या र्हिलािंना िे आपल्याच देशाि
का जर्ू नये? प्रयत्न के ला िर जरूर जर्ेल असे र्ला िरी र्ाटिे.
अथावि असा प्रयत्न करायचा का नािी िे र्हिलािंनीच ठरर्ार्े.

सिंदभवगुगल सचव, हर्फकहपहडया, रॉबटव पी. र्ाईल्स हलखीि ‘द र्ॉरन बफे सीईओ’ िे
पुतिक)
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ई साहित्य प्रहिष्ठान
नजिंदगी नजिंदाफदली का नार् िै
र्ुदावफदले क्या खाक हजया करिे िै?
आला फदर्स ओझ्यासारखा एकदाचा उरकायचा आहण
असेच एकदाचे आयुष्यिी उरकू न घ्यायचे अशी बहुिािंश लोकािंची र्ृत्ती
असिे.
“आपल्या िािून कािी घडू नये, भले र्ा बुरे,
कोणी आपल्याला नार् ठे र्ू नये, भले र्ा बुरे.
नर्े कसलेच अनुभर् घेऊ नये, भले र्ा बुरे
आयुष्याि कािीच तर्प्न नको, भले र्ा बुरे”
असे आयुष्य असिंख्य लोक किं ठिाि. अशा र्ेळी साहित्य, सिंगीि, कला, उद्योग,
प्रर्ास, राजकारण, सर्ाजकारण ककिं र्ा कोणत्यािी नर्हनर्र्विीच्या तर्प्नाचा ध्यास घेिलेली
र्ाणसे नजरे ि भरिाि. अशा अगदी लिानाि लिान र्ाणसाच्या, एखाद्या पानर्ाल्याच्यािी
आयुष्याचे चररत्र इिरािंना प्रेरक ठरिे. सर्वच जण यशतर्ी िोिाि असे नव्िे. पण पाहनपिाि िरले
िरी र्राठे लढर्य्ये, लढर्य्येच ठरले. लाखािंच्या र्फ़ौजेशी लढू न र्रणार्या गुरू गोनर्िंदहसिािंचे
पोर्ाडे गायले जािाि. िसे अयशतर्ी ठरलेले नजिंदाफदल व्यक्तीिी नजिंदाफदलच असिाि.
आम्िी आर्च्या र्ाचकािंना िे आर्ािन करिो की ज्या कोणाला आपल्या तर्िःच्या
ककिं र्ा ककिं र्ा आपल्या जर्ळच्या एखाद्या व्यक्तीच्या आयुष्याचे र्ेगळे पण जाणर्ले आहण त्याचे
चररत्रकथन हलिार्ेसे र्ाटले िर अर्श्य हलिा. आम्िी त्याला प्रहसद्धी देऊ. राजकीय, सार्ाहजक,
कला, हशिण, उद्योग, अशा कोणत्यािी िेत्रािील, यशतर्ी ककिं र्ा धडपड्या व्यक्तींची चररत्रे
कायर् र्ाचनीय, तर्रणीय र् तर्फ़ुिीदायकच असिाि. कृ पया esahity@gmail.com या
पत्त्यार्र सिंपकव साधा आहण हलखाणाला प्रारिं भ करा.
धन्यर्ाद
आपले नम्र
टीर् ई साहित्य

