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हवन मूल्य हवतरण स ठी उपलब्ध.

•

आपले व चून झ ल्य वर आपण हे फ़ॉरवडव करू शकत .

•

हे ई पुस्तक वेबस ईटवर ठे वण्य पुवी ककव व चन व्यहतररक्त कोणत ही व पर करण्य पुवी ई-

स हहत्य प्रहतष्ठ नची परव नगी घेणे आवश्यक आहे.
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लेखकाचे दोन शब्द.
हल्लीच्या मराठी तरूण तरूण ींना नोकरीच्या मानसिकतेमधन
ू बाहेर
पडून उद्योग व्यविायाच्या मानि कतेमधे सशरावे या दृष्टीने माझे थोडे फार प्रयत्न
चालू आहे त. हे पस्
ु तक याच प्रयत्नाचा एक भाग आहे . उद्योग व्यविायाच्या
ववश्वापािन
ू मराठी मनष्ु य दरू का पळतो, याच ज काींही कारणे मला आढळून
आली त म या पस्
ु तकाींत िववस्तर माींडली आहे त. अथाात िवाजण माझ्या मताश
िहमत अित लच अिे नाही. ‘व्यक्तत ततततया प्रकृत ’ या म्हण प्रमाणे प्रत्येकाच
सभन्न-सभन्न मते अिू शकत ल.
उद्योग व्यविायाच्या ववश्वात परु
ु षाींपेक्षा महहला मोठ्या िींख्येने पढ
ु े
येत आहे त हे एक चाींगले लक्षण आहे . उद्योग व्यविायाच्या ववश्वात ल अनेक
खाच खळगे ओलाींडून या महहलाींन आपले उद्योग व्यविाय यशस्व करून दाखवले
आहे त. तिेच मला अनेक यशस्व मराठी उद्योजक पण भेटले. या महहला व
मराठी उद्योजकाींच्या चररत्रकथा, ित्यकथा व मल
ु ाखत ींचा अींतभााव या पस्
ु तकाींत
केला आहे . माझ खात्र आहे कअ अनेक मराठी तरुण, तरुण ींना हे पस्
ु तक प्रोत्िाहीत
करणारे ठरे ल.
या पस्
ु तकाचे पढ
ु ील दोन भाग लवकरच प्रकासशत होत ल. त्यात ल एक
भाग

मराठी

उद्योजकाींच्या

ित्यकथाींचा

उद्योजकाींच्या ित्यकथाींचा आहे .
धन्यवाद !
उल्हाि हरी जोश

आहे .

दि
ु रा

भाग

यशस्व

महहला
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एक

‘उद्योग व्यविायाचे ववश्व’,
भारत व मराठी माणि
ू !
श्र . नरे न्र मोदी याींन भारताचे 15 वे पींतप्रधान म्हणन
ू शपथ घेतल्यावर कामाचा
जो धडाका िुरु केला आहे तो खरोखरच क्स्मम त करणारा अिाच आहे . भारताचे रुपाींतर
‘मॅन्यफ
ु ॅ तचरीींग हब’ ककींवा उत्पादन करणार्या दे शामधे करयायाचा जो ववडा त्याींन उचलला आहे तो
प्रोत्िाहीत करणारा तर आहे च पण काहीिा आश्चयाकारकही आहे . कारण याआध 14 पींतप्रधान
ित्तेवर येऊन गेले. पण च निारखा भारत पण ‘मॅन्युफॅतचरीींग हब’ होऊ शकतो अिे त्याींच्या
डोतयात किे आले नाही याचे आश्चया वाटते. आज ‘मेक इन इींड या, मेड इन इींड या’ ही
घोषवातये (Slogans) िवाांच्याच तोंड आहे त. आज अमेररकेत ल स्टोअरमधे समळणार्या बहे तेक
वस्तींव
ु र ‘मेड इन चायना’ हे लेबल अिते. आता नज कच्या भववष्यकाळात या स्टोअरमधे
समळणार्या अनेक वस्तुींवर ‘मेड इन इींड या’ हे लेबल पहायला समळे ल अश आशा वाटु लागली
आहे . थोडतयात भारतामधे फॅतटरीींचे जाळे तनमााण होऊ घातले आहे . या िाठी मोठ्या प्रमाणावर
भाींडवल व गत
ींु वणक
ू लागणार हे उघड आहे . या दृष्टीने श्र . नरे न्र मोदी याींन प्रयत्न करायला
िुरवात केली अिून त्याींच्या प्रयत्नाींना उत्तम प्रत िाद समळू लागला आहे . जपान, च न,
अमेररका, ब्रिटन, जमान , कॅनडा, ऑस्रे सलया, कोररया या िारख्या औद्योगगक दृष््या पढ
ु ारलेल्या
दे शाींन

भारतामधे मोठ्या प्रमाणावर गत
ुीं वणूक करयायाच

तयारी दाखवली आहे . नुकतेच

अहमदाबाद येथे पार पडलेल्या ‘व्हायिन्ट गुजरात’ या कायाक्रमात श्र . मोदी याींन 100 दे शाींना
भारतात

गत
ुीं वणूक

करयायाचे

आवाहन

केले

आहे .

थोडतयात

नज कच्या

भववष्यकाळात

भारत याींिाठी ‘उद्योग व्यविायाच्या ववश्वाचे’ दार खल
ु े होणार आहे . ‘ब्रबझनेि अपॉच्यतुा नटीज’ च
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भली मोठी गींगा वाहु लागणार आहे . या ‘वाहत्या गींगेत’ मराठी माणूि ककत हात धव
ु ून घेतो हा
कळ चा मुद्दा आहे .

गेली 46 वषे म माकेटीींग व िेल्ि च्या क्षेत्रात कायारत आहे . त्यामुळे ‘ब्रबझनेि
वल्डा’ श माझे जवळचे िींबींध आहे त. ब्रबझनेि व मराठी माणूि याींचे नाते किे ववळा भोपळ्याचे
आहे हे िाींगायच गरज नाही. अिे अिन
ू ही अनेक मराठी माणिे उद्योग व्यविायात पदापाण
करत आहे त ही िकारात्मक गोष्ट आहे . पुरुषाींपेक्षा महहला जास्त

िींख्येने

ब्रबझनेिमधे

येत

आहे त ही गोष्ट उत्िाहवधाक अश च आहे . पण अिे अिले तरी हे प्रमाण अजून तरी नगयाय
अिेच आहे . अजूनही मराठी िमाजात औद्योगगक घराण

हाताच्या बोटावर मोजयायाइतकअच

आहे त. उद्योग व्यविायाच्या दृष्टीने महाराष्र राज्य हे भारताच अमेररका आहे अिे म्हटले तरी
त अततशयोतत होणार नाही. पण याच महाराष्र राज्यात उद्योग व्यविायाच्या क्षेत्रात मराठी
माणिाच अवस्था अमेररकेत ल रे ड इींडडयन्ि िारख झाली आहे . यात अजून तरी फारिा फरक
पडलेला हदित नाही. ज्याप्रमाणे अमेररकेत ल रे ड इींडडयन्ि ही जमात नष्ट होयायाच्या मागाावर
आहे त्याचप्रमाणे उद्योग व्यविायाच्या क्षेत्रातून मराठी जमात नष्ट होयायाच्या मागाावर अिल्याचे
गचत्र िध्या हदिते आहे . कारण मराठी माणिाचे यशस्व ब्रबझनेिपेक्षा बड
ु ालेले ब्रबझनेिच जास्त
अितात. जे इतराींना जमतेम ते आपल्याला का जमत नाही याचा ववचार करयायाच

मराठी

माणिाच मानसिकता निाव अिे वाटते.

हल्ली माझा पया
ु यात ल अनेक इींक्जतनअरीींग कॉलेज व मॅनेजमेन्ट इक्न्स्ट्य्
ु िच
िींबींध अितो. तेथे सशकणारी बहुतेक मराठी मुले व मुली याींच नजर ‘कॅम्पि इींटरव्हु’ वर व
यामधन
ु समळणार्या ‘िॅलरी पॅकेज’ वर अिते. ब्रबझनेि ववषय ववचारले तर बहुतेक जणाींचे उत्तर
‘आध

नोकरी करणार. थोडािा अनुभव समळवणार व मग ब्रबझनेिचा ववचार करणार.’ अिे

अिते. हा ‘अत्यींत शहाणपणाचा व व्यवहाया’ िल्ला त्याींच्या घरच्या लोकाींन अगदी पोटततडकअने
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हदलेला अितो. यातूनही काींही मराठी मुले व मुली ब्रबझनेिववषय उत्िुक अिल्याचे हदिते. पण
हे प्रमाण फारच थोडे म्हणजे नगयायच आहे . ब्रबझनेि िुरु करायचे धाडि याींच्याकडून होत नाही.

अजूनही मराठी िमाजात ब्रबझनेिला दय्ु यम स्थान हदले जाते. मराठी माणिाचे
कतत्ाृ व, त्याच

बुविमत्ता, त्याच

हुषारी त्याने समळवलेल्या नोकरीवर जोखली जाते. ज्याला

चाींगली नोकरी समळते तो माणि
ू हुषार व बि
ु मान िमजला जातो. त्याला चाींगली नोकरी समळत
नाही तो कम बुविवान िमजला जातो. ज्याला नोकरीच समळत नाही तो कींडेम िमजला जातो.
मराठी माणिाच

उन्नत्त

ही त्याच्या नोकरीच्या प्रगत वरून ठरवली जाते. त्याच्या उद्योग

व्यविायात ल प्रगत ला फारिे महत्व हदले जात नाही. ‘माझा नवरा तलाकाचा मॅनेजर झाला’ हे
मराठी गहृ हण चे वातय ज्या कौतुकाने ऐकले जाते त्या कौतुकाने ‘माझ्या नवर्याचा धींदा 1
लाखाचा 1 कोटी रुपये झाला.’ हे वातय ऐकले जात नाही. आजिि
ु ा नोकरी करणार्या
चपर्याशाला लनानािाठी हुींयायािकट मुलग समळते तर ‘धींदा’ करणार्या मराठी मुलाला लनानािाठी
मुलग समळणे मुश्कअल जाते. माझ्या दोन उद्योजक मराठी समत्राींचा हाच अनुभव आहे . मुलगा
धींदा करतो, नोकरी करत नाही म्हणून त्याींना मुलीींकडून नकार आले आहे त. इतर जमात त
उद्योग व्यविाय अिलेल्या घरात मुलग दे णे प्रततष्ठे चे िमजले जाते. मराठी िमाजात अशा
घरात मल
ु ग दे यायाआध शींभर वेळा ववचार करयायात येतो. माझ्या ओळख च एक मराठी मल
ु ग
आहे . त आय.टी. मधे िॉफ्टवेअर इींक्जतनअर आहे . ततचे वय 26 आहे व ततच्यािाठी स्थळे बघणे
चालु आहे . ततचे िॅलरी पॅकेज 7 लाखाींच्या घरात आहे . ततच अपेक्षा आहे कअ मल
ु ाचे िॅलरी
पॅकेज कम त कम 10 ते 12 लाखाींच्या घरात अिावे. अथाात यात चक
ु अचे काहीच नाही. पण
अडचण अश आहे कअ ज्या मुलाींचे िॅलरी पॅकेज 10 ते 15 लाखाींच्या घरात आहे त्याींच लनाने
झालेली आहे त. ज्याींच लनाने झालेली नाहीत त मल
ु े वाढलेल्या वयाच , टतकल पडलेली, जाड
सभींगाींचा चष्मा लावणारी, पोट िुटलेली, प्रौढ हदिणारी अश आहे त त हहला पिींत पडत नाहीत.
ततला एक चाींगले स्थळ िाींगन
ु आले होते. मल
ु ाचे उत्पन्न चाींगले 50 लाखाींच्या घरात होते. पण
ततने नकार हदला, का तर मुलाचा ब्रबझनेि आहे , तो नोकरी करत नाही म्हणून.
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दोन

उद्योग व्यविाय-िमज व गैरिमज
उद्योग व्यविायाववषय अजूनही मराठी िमाजात अनेक भ्रामक कल्पना आहे त,
िमज गैरिमज आहे त. अजन
ू ही ब्रबझनेिकडे दष
ु त नजरे ने बघयायाच मनोवत्ृ त आहे . ‘कोल््याला
राक्षे आींबट’ या म्हण प्रमाणे ज्या मराठी माणिाींना ब्रबझनेि जमला नाही, त्याींन

पण हे

गैरिमज मोठ्या प्रमाणावर पिरवले अिल्याचे मला आढळून आले आहे .

ज्या माणिाला नोकरी समळत नाही तो माणूि ब्रबझनेि मधे ‘पडतो’ अिा मराठी
माणिाचा ठाम िमज आहे . थोडतयात ब्रबझनेिमधे पडणारी माणिे ही दय्ु यम दजााच अिताता
अिा िमज मराठी िमाजात अजन
ू ही आहे . मराठी माणि
ू हा नेहम ब्रबझनेिमधे ‘पडत’ अितो.
तो स्वखष
ु ने ब्रबझनेिमधे कध च येत नितो. जो माणूि ब्रबझनेिमधो ‘पडतो’ त्याचा ब्रबझनेि हा
शेवटी ‘पडतोच’. जो माणूि स्वखष
ु ने ब्रबझनेिमधे येतो त्याचाच ब्रबझनेि पुढे तरतो, वाढतो,
क्स्थरावतो, फोफावतो, मोठा होतो हे वास्तव आहे . पण मराठी माणिाला याच्याश काही दे णे घेणे
निते. ब्रबझनेि करणारा माणूि हा चारिो ब ि अिलाच पाहीजे, त्यासशवाय त्याला ब्रबझनेि
जमूच शकत नाही अिा मोठा भ्रम मराठी िमाजात आहे . याचा अथा ब्रबझनेि करणारा माणूि हा
खोटे बोलणारा, थापाथाप करणारा, दि
ींु अ त्या बोटावर
ु र्याला उल्लु बनवणारा, या बोटावरच थक
करणारा, याच टोप त्याच्या डोतयावर कफरवणारा अिलाच पाहीजे अिा मराठी माणिाचा िमज
आहे . श्र .राहुल बजाज एकदा एका भाषणात म्हणाले होते, ‘तुम्ही एका माणिाला फिवु शकता
पण लाखो लोकाींना फिवु शकत नाही.’ त्यामुळे ब्रबझनेि हा फिवाफिव चा खेळ आहे हा
गैरिमज मराठी माणिाने मनातन
काढून टाकणे आवश्यक आहे . उलट प्रामाणणकपणा व
ू
पारदशीपणा या गुणाींवरच ब्रबझनेि मोठे होत अितात. ब्रबझनेि म्हणजे अळवावरचे पाण , तो
केव्हा बींद पडेल िाींगता येत नाही अिे मराठी लोकाींचे एक आवडते वातय आहे . त्यामुळे ब्रबझनेि
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िुरु केला कअ तो बुडणारच याच भावनेने पहहल्यापािून ब्रबझनेिकडे पहायायात येते. पण ब्रबझनेि
तारायचा का बड
ु वायचा हे शेवटी ब्रबझनेि करणार्या माणिाच्या हातात अिते. तिे पाहीले तर
आपले आयुष्य हे िुिा क्षणभींगुरच आहे , केव्हा मत्ृ यु येईल िाींगता येत नाही अिे आपले िाधू
िींत िाींगत आले आहे त. अिे अिूनही 80, 85 ते 90 वषाांपयांत जगणारी अनेक माणिे आहे त.
50 वषे, 60 वषे झालेले जन
ु े ब्रबझनेि अजन
ू ही क्जवींत आहे त. ब्रबझनेिमधे 1000X1000 हा
फॉम्यल
ुा ा चालतो. ज्याचा ब्रबझनेि 1000 हदवि म्हणजे 3 वषे चालतो त्याचा ब्रबझनेि 1000
महहने म्हणजे 84 वषे चालु शकतो. मराठी माणिाींचे बहुतेक ब्रबझनेि 1000 हदविाींतच िींपतात
व त्यामळ
ु े पढ
ु चे 1000 महीने त्याींना बघायलाच समळत नाहीत.

‘आध नोकरी कराव . अनभ
ु व घ्यावा. मग ब्रबझनेिचा ववचार करावा’ हे मराठी
माणिाचे अत्यींत आवडते वातय आहे . हा अत्यींत शहाणपणाचा व अत्यींत व्यवहाया िल्ला आहे
अिे म्हणून मराठी माणूि आपली पाठ थोपटुन घेत अितो. पण प्रत्यक्षात हा ववचार अत्यींत
चक
ु अचा व अव्यवहाया आहे . अशा चक
ु अच्या िल्ल्यामुळे पण मराठी माणूि ब्रबझनेिमधे मागे
पडला आहे . म 33 वषे नोकरी केली, त िि
ु ा माकेटीींग व िेल्िमधे. मग माझ्या लक्षात आले
कअ नोकरीत फतत हत चा एक पाय हदितो. िींपुणा हत्त कध च हदित नाही. ब्रबझनेि करायचा
तर िींपुणा हत्त

हदिावा लागतो, नुिता एक पाय हदिून उपयोग नितो. नोकरीमधे आपण

आपल्या आयष्ु याच

उमेदीच

वषे हत्त चा एक पाय पहायायात, िमजाऊन घेयायात व त्यात

एतिपटा होयायात घालवतो. पण ब्रबझनेिच्या दृष्टीने त्याचा काहीच उपयोग नितो. त्यामळ
ु े
नोकरीमधे ब्रबझनेिच्या दृष्टीने उपयुतत अनुभव समळे ल हा भ्रम पहहला डोतयातून काढून
टाकायला हवा. नोकरीचे जिे फायदे आहे त तिे तोटे पण आहे त. दर महहन्याला समळणारा
तनयसमत पगार हा नोकरीतला िवाात महत्वाचा फायदा. पण त्यामळ
ु े माणिाला िरु क्ष त
आयुष्याच िवय लागते. ठराववक वेळा ऑ ॑फअिमधे ककींवा फॅतटरीत जाणे व ठराववक वेळा घरी
येणे याच िवय लागते. िु्याींच , रजा घेयायाच िवय लागते. ऑ ॑फअि फॅसिसलहटजच पण िवय
लागते. पण कींपन आपल्याला जेव्हडा पगार दे ते त्याच्या ततप्पट पैिे कींपन आपल्या क्जवावर
कमवत अिते हे आपल्याला ठाऊक निते. नोकरीमधे िुिा कष्ट व मेहेनत ही अितेच. तिेच
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आपले उत्पन्न म्हणजे पगार ठराववक पित ने वाढत अितो. िवाात महत्वाचे म्हणजे आपली
तनणाय घेयायाच

क्षमता पण
ा णे मारली जाते. तनणाय घेयायाचे काम इतर कोण तरी म्हणजे
ु प

‘बॉिेि’ करत अितात. त्यामुळे तनणाय घेयायाच

जबाबदारी इतराींवर ढकलयायाच

आपल्याला

िवयच लागते. त्यामुळे लनानाला आलेली व नोकरी करणारी बहुतेक मुले मुली ‘आई वड ल
ठरवत ल तिे’ अिे िाींगन
े र ढकलत अितात. तनणाय बरोबर
ु तनणाय घेयायाच जबाबदारी त्याींचव
ठरला तर त्याचे क्रेड ट बॉिेि घेत अितात व तनणाय चक
ु ला तर त्याचे खापर मात्र आपल्या
डोतयावर फोडत अितात हा अनुभव अनेक नोकरी करणार्याींना आहे . तिेच नोकरीमधे हे वेदावे
‘ऑफअि पॉसलहटति’ हे प्रकार अितातच.

ब्रबझनेिमधे मात्र नेमकअ उलटी पररक्स्थत

अिते. तेथे महहन्याच्या महहन्याला

कफति इन्कम निते. काम करयायाच्या वेळा ठराववक नितात. कध कध तर काम करायला
लागणारे इन्रास्रतचर पण उपलब्ध निते. ऑफअि निते, फोन नितो. कफरायला वाहन िुिा
निते. कोणाला 10 रुपयाींचा चहा जरी पाजला तरी हे 10 रुपये ब्रबझनेि करुन समळवावे
लागतात. ब्रबझनेिमनला आध इतर िवाांच दे ण द्याव लागतात व मग पैिे उरले तर त्याला
समळतात. ऑफअिमधे आपल्याला एकच बॉि अितो तर ब्रबझनेिमनला अनेक बॉसिि अितात
अिे म्हटले जाते. त्यामुळे ब्रबझनेि हा पहहल्याींदा कध च आकषाक हदित नाही. पण ्याच
ब्रबझनेिमनला पहहल्या महहन्यात 5 रुपये समळाले अित ल तर पढ
ु च्या महहन्यात 50 रुपये,
त्याच्या पुढच्या महहन्यात 500 रुपये, त्याच्या पुढच्या महहन्यात 5000 रुपये, त्याच्या पुढच्या
महहन्यात 50000 रुपये तर त्याच्या पुढच्या महहन्यात 5 लाख रुपये समळवयायाच िींध समळत
अिते. अश िींध नोकरी करणार्या माणिाला कध च समळत निते. म्हणूनच जगातल्या िवाात
श्र मींत माणिाींच्या यादीत फतत ब्रबझनेिमनच च नाींवे अितात, नोकरी करणार्या एकाही
माणिाचे नाींव निते.
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तन

भाींडवल म्हणजे काय?
नोकरी हाच उद्योग व्यविायाच्या मागाात ल िवाात मोठा अडथळा अितो अिे
माझ्या पहायायात आले आहे . ज्याींन नोकरीचे दार स्वतःिाठी कायमचे बींद करून टाकले त्याींनाच
ब्रबझनेिचे ितत उघडे अिलेले दार हदिले अिे मला आढळून आले आहे . माणि
एकदा
ू
नोकरीच्या खोडात अडकला कक त्यातून बाहे र पडणे मुश्कअल अिते. त्यामुळे ज्याींना उद्योग
व्यविाय करायचा आहे त्याींन नोकरी करयायामधे आपल्या आयुष्यात ल उमेदीच वषे वाया घालवु
नयेत. तिेच ब्रबझनेिचे दार हे िवाांिाठी ितत उघडेच अिते हे पण वविरु नये.
भाींडवलःब्रबझनेि िाठी भाींडवल लागते अिा मोठा िमज आहे . आणण तो खोटा आहे अिे
पण मला म्हणायचे नाही. पण ‘भाींडवल’ या शब्दामधेच घोळ होत अितो.
मराठी माणिाच

गाड

नेहम

‘भाींडवला’ श

अडते. ‘माझ्याकडे भाींडवल नाही.

माझ्याकडे पुरेिे भाींडवल नाही. मला भाींडवल समळत नाही. कोण मला भाींडवल दे त नाही. बँका
मला कजा द्यायला तयार नाहीत’ अश अनेक कारणे िाींग तली जातात. म्हणजे या हठकाण
फतत पैशाींच्या भाींडवलाचा ववचार केला जातो. भरपरु पैिा ओतला ककींवा भरपरु पैशाींचे भाींडवल
घातले तरच ब्रबझनेि यशस्व होतो अिा भ्रामक ववचार या हठकाण अितो. फतत पैशाींचे भाींडवल
पुरेिे अिते काय?
ब्रबझनेििाठी त न प्रकारचे भाींडवल लागते. पहहले भाींडवल लागते ते वेळेच,े दि
ु रे
भाींडवल लागते ते मनष्ु य बळाचे व ततिरे भाींडवल लागते ते पैशाींच.े मराठी माणिे फतत ततिर्या
भाींडवलाचा म्हणजे पैशाींचा भाींडवलाचा ववचार करत अितात पण त्याींच्याकडे अिलेल्या वेळेच्या
व मनुष्यबळाच्या भाींडवलाचा ववचार ते कध च करत नाहीत. कोणताही यशस्व उद्योजक आध
आपल्याकडे अिलेल्या वेळेच्या व मनुष्यबळाच्या भाींडवलाचा व्यवक्स्थत उपयोग करतो व मग
त्याला पैशाींचे भाींडवल आपोआप समळत जाते हा माझा अनुभव आहे .
माणिाकडे जे वेळेचे व मनष्ु यबळाचे भाींडवल अिते त्याच ककींमत करता येणे
शतय आहे का? होय शतय आहे . भारतामधे पुणा वेळ नोकरी करणारा कोणताही माणूि रोज
िाधारणपणे 8 ताि काम करत अितो. आठवयायाचे 6 हदवि व महहन्याचे 4 आठवडे काम करत
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अितो. तिेच त्याला थोडाफार ओव्हरटाईम पण करावा लागतो. म्हणजे तो िवािाधारणपणे
महहन्याला 200 ताि काम करत अितो. वषाातले 52 रवववार, िरकारी िु्या व त्याला
समळणार्या हतकाच्या रजा याींचा ववचार करता तो िवािाधारणपणे वषााला 9 महहने काम करतो
(पण पगार मात्र 12 महहन्याींचा घेतो.) म्हणजे तो वषााला िवािाधारणपणे 1800 ताि काम करत
अितो.
जर एखाद्याचा पगार महहना 20000 रुपये ककींवा वषााला 240000 अिेल तर तो
तािाला 133 रुपये कमवत अितो. हाच वेळ जर त्याने स्वतःच्या धींद्यािाठी वापरला तर त्याने
तािाला कम त कम 266 रुपये समळवायला हवेत. या हहशेबाने त्याच्या वेळेच ककींमत 480000
रुपये होते. त्याने स्वतःचेच मनुष्यबळ वापरायचे ठरवले तर त्याला वषााचा 240000 रुपये पगार
समळे ल. त्यामळ
ु े त्याच्याकडे वेळ व मनष्ु यबळाचे 720000 रुपयाींचे भाींडवल उपलब्ध आहे . ज्याचा
पगार महहना 30000 रुपये अिेल त्याच्याकडे 10लाख 8 हजार, 40000 रुपये पगारवाल्याकडे
14 लाख 40 हजार, 50000 रुपये पगार अिलेल्याकडे 18 लाख रुपयाींचे भाींडवल उपलब्ध आहे .
या भाींडवलाचा व्यवस्थ त उपयोग केला तरच पैशाींचे भाींडवल समळते. ज्याींना या भाींडवलाचा
उपयोग किा करावा हे िमजत नितो त्याींना पैशाींचे भाींडवल समळववयायामधे अडचण
अितात. बहुतेक मराठी मींडळ

येत

या कॅटे गरीत येत अितात. त्यामळ
ु े आपल्याकडे अिलेल्या

वेळेच्या व मनुष्यबळाच्या भाींडवलाचा किा योनाय उपयोग करायचा हे मराठी माणिाने सशकले
पाहीजे. म अमेररकेच्या सिसलकॉन व््याली मध ल अनेक कींपन्याींचा अभ्याि केला. 1000 ते
2000 डॉलिा अशा अल्पशा भाींडवलावर घराच्या गॅरेजेिमधे िुरू झालेल्या व ‘अत लघु उद्योग’
या कॅटे गरीत येणार्या एच. प ., गुगल. ऍपल, ओरॅ कल, सिस्को, मायक्रोिॉफ्ट, फेिबुक या
कींपन्या मोठ्या कशा झाल्या? तर मला आढळून आले कअ या कींपन्याींच्या िींस्थापकाींन
त्याींच्याकडे अिलेल्या वेळेच्या व मनुष्यबळाच्या भाींडवलाचा योनाय उपयोग केला. तिेच ब्रबझनेि
अपॉच्यतुा नटी आल्यावर कॉलेज सशक्षण घेयायामधे वेळ दवडला नाही. ते भले अमेररकेतले 12 व
पाि अित ल. पण आज जगातल्या िवाात श्र मींत व्यतत च्
ीं या यादीमधे त्याींन स्थान समळवले
आहे .
त्यामळ
ु े माझ्याकडे भाींडवल नाही म्हणन
ू मला व्यविाय िरु
ु करता येत नाही ही
मराठी माणिाच िबब न पटयायािारख आहे . आज अिे अनेक ब्रबझनेि उपलब्ध आहे त कक
ज्यािाठी पैशाींच्या भाींडवलाच फारश गरज पडत नाही. वेळ आणण मनुष्यबळ याच भाींडवलाच
खरी गरज पडते व हे भाींडवल प्रत्येकाकडेच उपलब्ध अिते.
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चार

उद्योग व्यविायाचे ववश्व
उद्योग व्यविायाचे ववश्व हे नोकरीच्या ववश्वापेक्षा आगळे वेगळे अिते हे
प्रत्येकालाच ठाऊक आहे . ब्रबझनेिच्या या ववश्वामधे माणिाचे वय, त्याचे सशक्षण, त्याचे
तवासलकफकेशन, त्याच डडग्र िहटा कफके्ि, त्याचा अनुभव, त्याच जात-पात- धमा-पींथ, स्त्र -पुरुष
हा सलींगभेद, त्याच्या कातड चा रीं ग, त्याच भाषा, त्याचा दे श, तो अम र आहे का गरीब आहे , तो
महालात रहातो का झोपड त रहातो याला काही फारिे महत्व निते. या हठकाण वश ला चालत
नाही कक कोण गॉडफादर उपयोग पडत नाही. माणिाला त्याच्या कतत्ा ृ वावर ककींवा मेररटवर
प्रगत करायच िींध दे णारे हे क्षेत्र आहे . या हठकाण ऑफअि पॉसलहटति नाही पण स्पधाा मात्र
प्रचींड आहे . या स्पधेत जो हटकतो तोच यशस्व होतो.

यशस्व उद्योजक होयायािाठी वेगळ्याच तवासलहटजच गरज लागते. आवड, धाडि
व गचकाटी हे गण
अिणे आवश्यक अिते. त्याबरोबर धडाड , दरु दृष्टी, माणिाींच
ु

पारख,

नेतत्ृ वगण
पण
ु , लवच कता, िचोटी, प्रामाण कपणा, ज भेवर िाखर व डोतयावर बफा हे गण
ु
आवश्यक अितात. आपल्या प्रत्येकाकडेच हे ककींवा यात ल काींही गुण हे थोयायाफार प्रमाणात
अितातच. फतत एकतर आपल्याला ते ठाऊक नितात ककींवा हे गुण वापरयायाच िींध समळत
निते.
आपल्याकडे उद्योजक घडवयायाचा एकही सशक्षणक्रम उपलब्ध नाही. आपली
सशक्षणपित अजूनही नोकरशाही तनमााण करयायामधे धन्यता मानणारी आहे . तिे पाहीले तर
उद्योजक होयायाचे सशक्षण जगात कोठे च समळत निते. ज्याला उद्योजक व्हायचे आहे त्याला हे
सशक्षण प्रसशक्षणाच्या (Training) च्या रुपाने घ्यावे लागते. नेपोलीयन हहल (Napoleon Hill) याींचे
ीं ऍन्ड ग्रो ररच’ (Think and Grow Rich) हे जगात ल अत्यींत गाजलेले पुस्तक आहे . ववक्रअमधे
‘गथक
बायबल या िवााध क खपाच्या ग्रींथानींतर या पुस्तकाचा नींबर लागतो. या मधे त्याींन एडववन ि .
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बनार याींचा ककस्िा िाींग तला आहे . त्याींना थॉमि अल्वा एड िन बरोबर भाग दारी करायच होत .
त्याींच एड िनश ओळख पण नव्हत व णखशात रे ल्वेच्या भायायापुरते पैिे पण नव्हते. तरी ते
एड िनला भेटले व भाग दार होयायाच

ईच्छा व्यतत केली. या अत्यींत िामान्य व्यक्ततमत्व

अिलेल्या माणिाला एड िन भागगदारी द्यायला तयार नव्हते. त्याींन

त्याला अत्यींत कम

पगारावर नोकरीला ठे वले. त्याींच पण एड िनबरोबर काम करायच इच्छा होत म्हणन
ू ही नोकरी
पत्करली. बरीच वषे नोकरी केल्यावर त्याींना हव अिलेली िींध समळाली. एडडिनने ‘डडतटे टीींग’
मश न तयार केले होते पण त्याचे िेल्िमन हे मश न ववकायला फारिे उत्िुक नव्हते. एडडिनने
हे काम बनारला हदले. त्याींने या मश नच उत्तम ववक्रअ करून दाखवली. त्यामूळे पुढे एडडिनने
बनारला त्या मसशनच डडक्स्रब्युटरश प हदली. बनारचे एडडिनबरोबर भाग दारी करयायाचे स्वप्न तर
िाकार झालेच पण या धींद्यावर तो पढ
ु े चाींगला गब्बर झाला.

म वर िाींग तलेच आहे कक प्रत्येकाकडे वेळ व मनष्ु यबळ हे भाींडवल उपलब्ध
अिते. उद्योजक या भाींडवलाचा उपयोग आध

धींद्यािाठी लागणारे रे न ींग ककींवा प्रसशक्षण

घेयायािाठी करत अितात. मग या मधे अफाट वाचन करणे, तनरतनराळ रे ड जनाल्ि व माि के
वाचणे, धींद्यािाठी लागणारी तनरतनराळ माहीत गोळा करणे, माकेटमधे कफरुन माकेटचा अभ्याि
करणे, आपल्या क्षेत्रात ल यशस्व उद्योजकाींच काम करयायाच पित जाणून घेणे, तनरतनराळ्या
िेसमनािाना व कॉन्फरन्िेिला जाणे, प्रत्यक्ष अनभ
ु व समळयायािाठी मोफत काम करणे,

नव न

प्रॉडतट डेव्हलप करणे या पित ने ते आपल्या वेळेच्या व मनुष्यबळाच्या भाींडवलाचा उपयोग
करत अितात.

ज्यावेळ

मुले कॉलेजमधे जात होत

त्यावेळ

मायक्रोिॉफ्टचा ब्रबल गे्ि

कॉम्युटर प्रोग्रॅम सलहीत होता, ऍपलचा क्स्टव्ह जॉब्ज कॅसलग्रॅफअ सशकत होता व एच.प . मधे
ब्रबनापगारी ऍप्रेन्टीि म्हणून काम करुन ‘प्रॉडतट नॉलेज’ घेत होता, ओरॅ कलचा लॅ री ऍसलिन
एफ.ब .आय िाठी डाटा बेि तयार करत होता तर फेिबक
ु चा माका झक
ु े रबगा कॉलेजमधल्या
मुलाींिाठी िोशल नेटवका िाईट तयार करत होता. या िवाांन आपल्याकडे अिलेल्या वेळेच्या व
मनुष्यबळाचा योनाय प्रकारे उपयोग केला व पुढे यशस्व उद्योजक बनले.
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पाच

तनणाय घेयायाच क्षमता

उद्योग व्यविायािाठी लागणारी िवाात महत्वाच गोष्ट म्हणजे तनणाय घेयायाच व
तनणाय राबवयायाच क्षमता! कारण हे अिे क्षेत्र आहे कक येथे वारीं वार तनणाय घ्यावे लागतात. कध
कध

तर घाईघाईने ककींवा ‘ऑन द स्पॉट’ तनणाय घेयायाच

पाळ

येते. ब्रबझनेिचे भववतव्य

घेतलेल्या तनणायाींवरच बरे चिे अवलींबुन अिते. योनाय वेळ घेतलेला अचक
ु तनणाय फायदा करुन
दे तो तर अयोनाय वेळ
उद्योजकच

जबाबदार

घेतलेला चक
ु अचा तनणाय धींद्यात नक
ु िान करुन जातो. दोन्हीला
अितो.

त्यामुळे

तनणायाींच्या

पररणामाच

जबाबदारी

क्स्वकारयायाच

मानसिकता पण लागते.

तनणाय घेयायाच्या बाबत त मराठी माणूि फारच दब
ु ळा आहे अिे मला आढळून
आले आहे . अथाात यात मराठी माणिाचा दोष आहे अिे मला म्हणायचे नाही. पण मराठी
माणिाच तनणाय घेयायाच क्षमता ही लहानपणापािन
ू च मारली जात अिते, व त िि
ु ा त्याच्या
पालकाींकडून अिे माझ्या पहायायात आले आहे . बरे च पालक मुलाींववषय चे महत्वाचे तनणाय
स्वतःच घेत अितात. जिे कक मुलाने कोणत्या शाळे त सशकायचे, कोणत्या समडडयम मधन
ु
सशकायचे, कोिा कोणता करायचा, लनान कोणाश करायचे वगैरे. अनेक पालक आपले तनणाय
मुलाींवर थोपत अितात. ‘मुलाींचे भले व्हावे. मुलाींचे भववतव्य उज्वल व्हावे. मुलाींना त्राि होऊ
नये’ अशा गोंडि नाींवाखाली हे प्रकार चालु अितात. पण यामधे आपण मुलाींच तनणाय घेयायाच
क्षमता मारत अितो याचे त्याींना भान निते. नोकरीमधे तर तनणाय घेयायाच क्षमता पुणप
ा णे
मारली जात अिते. कारण नोकरीमधे तनणाय घेयायाचे काम दि
ु रे कोण तरी, म्हणजे आपले बॉिेि
करत अितात. आपण फतत त्याींच्या हुकमाप्रमाणे काम करायचे अिते. त्यामुळे कुठलाही
महत्वाचा तनणाय घेयायाच पाळ आली कक मराठी माणूि गडबडतो. शतय तो तनणाय टाळयायाचा
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ककींवा पुढे ढकलयायाचा प्रयत्न करतो ककींवा तनणाय घेयायाच

जबाबदारी इतराींच्या डोतयावर

थोपयायाचा प्रयत्न करतो. ‘तच
ु िाींग काय करायचे ते’ अिे म्हणत इतराींच्या िल्ल्याींवर वविींबन
ु
तनणाय घेयायाच घातक िवय लागते. पण ब्रबझनेिमधे अिे चालत नाही.

तनणाय घेणे िोपे अिते पण तो राबवणे ककींवा अींमलात आणणे वाटते तेवढे िोपे
निते. अनेक मराठी माणिे किले ना किले तरी तनणाय घेत अितात पण ते अींमलात कध च
आणत नाहीत. अींमलात न आणलेले तनणाय हे फुितया बारिारखे अितात. त्यामळ
ु े तनणाय
राबवयायाच

क्षमता व मानि कता अिणे पण महत्वाचे अिते. छत्रपत

सशवाज महाराजाींन

नुितेच तनणाय घेतले अिते, ते अींमलात आणले निते तर हहींदव स्वराज्याच स्थापना झाली
नित , शाहहस्तेखानाच बोटे तुटली नित ककींवा अ॑फजलखानाचा वध झाला निता. गधरुभाई
अींबान ींन नि
ु तेच तनणाय घेऊन ते टे बलाच्या ड्रॉवरमधे बींद करून ठे वले अिते तर ‘ररलायन्ि
इींडस्रीज’ उदयाला आली नित . त च गोष्ट लक्षमणराव ककलोस्कराींच आहे . त च गोष्ट ब्रबल
गे्ि, क्स्टव्ह जॅ ब्ज याींिारख्या मींडळ ींच आहे .

आपला तनणाय चक
ु े ल या सभत पोटी अनेक मराठी मींडळ

तनणाय घ्यायला

घाबरतात. पण तनणाय चक
ु ला तरी घाबरून जाऊ नये. अचक
ु तनणाय घेयायाच क्षमता एकदम येत
नाही. ज्याींना तनणाय घेयायाच िवय अिते अशा लोकाींमधेच अचक
ु तनणाय घेयायाच क्षमता येते.
‘माणूि चक
ु ा करत करत सशकत जातो’ ही म्हण या हठकाण बरोबर लागु पडते. ‘To err is a
human’ अश इींग्रज त म्हणच आहे . मनुष्य म्हटला कक तो चक
ु ा करणारच! जो माणूि चक
ु ा
करत नितो याचा अथा तो अिाधारण ववद्वान अितो ककींवा तो कामच करत नितो. अनेक
उद्योगपत ींन अनेक वेळा चक
ु अचे तनणाय घेतले आहे त व ते प्राींजळपणे कबल
ु करयायाचे धाररष््य
पण त्याींन दाखवले आहे. कारण िवािाधारणपणे िामान्य माणिे आपल्या चक
ु ा कबुल करायला
तयार नितात. गींत
ु वणक
ू गरु
ु वॉरन बफे याींन एका इींटव्हुामधे िाींग तले आहे कक त्याींन िि
ु ा
गुींतवणुकअच्या क्षेत्रात अनेक चक
ु ा केल्या. त्यामुळे त्याींना नुकिान िोिावे लागले. ज्या ‘बकाशायर
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हॅथवे’ कींपन चे ते सि.ई.ओ. आहे त व ज कींपन आज जगातली िवाात बलाढ्य कींपन्याींपैकअ एक
म्हणन
ू ओळखली जाते, त्या कींपन चे शेअिा खरे दी करणे हा त्याींचा िवाात मोठा ‘गाढवपणा’ होता
अिे ते म्हणतात. पण याच गाढवपणाचे रुपाींतर त्याींन िींध त केले व ही जगात ल िगळ्यात
मोठी ‘होल्ड ींग’ कींपन

बनवली. िुप्रसिि उद्योगपत

शींतूनराव ककलोस्कर याींन

पण एका

मल
ु ाखत त िाींग तले आहे कक ककलोस्कराींचे जेवढे धींदे यशस्व झाले त्याच्या दप्ु पट त्याींचे धींदे
बुडालेले आहे त व ते िि
ु ा चक
ु अच्या तनणायाींमुळे.

अमेररकेत ल मॅनेजमेन्ट सिस्टीम ही जगातली िवोकृष्ट मॅनेजमेन्ट सिस्टीम
म्हणून ओळखली जाते. या हठकाण

मॅनेजरच

तनयुतत

करताना त्याच्यात तनणाय घेयायाच

क्षमता ककत प्रमाणात आहे याला प्राधान्य हदले जाते. ज्याींच्यात तनणाय घेयायाच क्षमता निते
त्याींना डच्चु समळतो. चक
ु अचा का होईना त्याने तनणाय घ्यावा अश अपेक्षा अिते. ‘For God’s
sake! ACT!’ हा ततथला परवलीचा शब्द अितो. तर आपल्याकडे ‘For God’s sake! DON’T ACT! Just
keep mum!’ हा परवलीचा शब्द अितो.

मराठी माणिाींचे ब्रबझनेि हे बहुतेक वेळा डळमळ त तनणायाींवर उभे अितात.
‘गाजराच पींग
वाजली तर वाजली नाहीतर मोडून खाल्ली’ अशा कॅटे गरीतले अितात. ही पग
ींु
ु
कध च वाजत नाही व शेवटी मोडून खाव लागते. डळमळ त तनणायावर उभे अिलेले ब्रबझनेि हा
कच्च्या पायावर उभ्या अिलेल्या इमारत ींिारखा अितो. ज्या इमारत कच्च्या पायावर उभ्या
अितात त्या केव्हा कोिळून पडत ल िाींगता येत नाही. त्याचप्रमाणे डळमळ त तनणायावर उभे
अिलेले ब्रबझनेि केव्हा कोिळून पडत ल िाींगता येत नाही.

ब्रबझनेिववषय मराठी माणिाला ववचारले तर खालील उत्तरे ऐकायला समळतात.
पहहला मािलाः-
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ब्रबझनेि करायचा आहे पण कोणता करायचा िमजत नाही.
ब्रबझनेि कोठे करायचा कळत नाही.
ब्रबझनेि केव्हा िुरु करायचा ठाऊक नाही.
ग्राहक ककींवा िींभाव्य ग्राहक कोण कल्पना नाही.
दि
ु रा मािलाःब्रबझनेि िुरु करायचा आहे पण तनणाय होत नाही.(हा तनणाय कध च होत नितो.)
ब्रबझनेि कोणता करायचा यावर ववचार ववमशा चालु आहे .(हा नुिताच चालु रहातो.
कध च िींपत नाही.)
ब्रबझनेि कोठे करायचा करायचा यावर डडस्कशन्ि चालु आहे त.( म्हणजे चालु
नितात.)
ब झनेि केव्हा चालु करायचा-योनाय वेळ आल्यावर लगेच.( ही योनाय वेळ कध च
येत नाही)
ग्राहक ककींवा िींभाव्य ग्राहक कोण?-िव्हे चालु आहे .( हा िव्हे कध च िींपत नाही.)

ब्रबझनेिचा तनणाय फारिा वेळ न दवडता घ्यायला हवा. तो पतका अिावा,
डळमळ त निावा. ‘Whatever it may come’ या कॅटे गरीतला अिावा.
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िहा

घातक वातये
मराठी िमाजात काींही वातये फार लोकप्र य आहे त. लहानपणापािून ही वातये
मराठी मींडळ ींच्या मनावर अक्षरशः ब्रबींबवली ककींवा कोरली गेली आहे त. मराठी िमाजात या
वातयाींचा जेवढा उपयोग होतो तेवढा ईतर वातयाींचा होत निावा. त वातये अश
1)

अींथरूण बघुन हात पाय पिरावेत.

2)

मोडेन पण वाकणार नाही

3)

माणिाने अल्पिींतुष्ट अिावे! दे व दे ईल त्यात िमाधान मानावे.

या वातयाींन मराठी िमाजाचे जेवढे नक
ु िान केले आहे तेवढे इतर कोण ही केले
निेल. उद्योग व्यविायाच्या दृष्टीने तर ही वातये घातक तर आहे तच पण ववध्वींिक पण आहे त.
ते किे हे आता आपण पाहुया.
1)अींथरूण बघुन हात पाय पिरावेतःहे वातय मराठी माणिाच्या आगथाक पररक्स्थत श जास्त िींबींध त आहे . याचा अथा
माणिाने आपली आगथाक पररक्स्थत ओळखन
ु उयाया माराव्यात ककींवा स्वप्ने रीं गवाव त. णखशाकडे
बघुनच काय ते तनणाय घ्यावेत.
हा िल्ला अत्यींत शहाणपणाचा व मोलाचा िमजला जातो.
मराठी माणिाच्या अींथरुणाचा म्हणजेच गादीचा िाईझ हा ठरलेला अितो. सिींगल
गादी ही जास्त त जास्त 6 फूट X 3 फूट व डबल गादी 6 फूट X 6 फूट अकाराच अिते. यापेक्षा
मोठ्या आकाराच्या गाद्या अिु शकतात हे मराठी माणिाला ठाऊकच नाही. म उत्तर भारतात
20 फूट X10 फूट आकाराच्या गाद्या पण बघ तलेल्या आहे त. यावर एका वेळ 10 माणिे
आरामात झोपु शकतात. मराठी माणिाकडे जास्त माणिे झोपायच अित ल तर तो गादीला
गादी गचकटुन टाकतो पण मोठी गादी कध करत नाही.
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मराठी माणिाच आगथाक गादी अश च सलसमटे ड आकाराच अिते. त्याच आगथाक
गादी नोकरीत समळणारा पगार, इन्क्रअमेन्टि व प्रमोशन यावरच अवलींबन
ु अिते. अजून मोठी
गादी हव अिेल तर दोघेही नोकरी करतात (म्हणजे दोन गाद्या येतात) ककींवा पाटा टाईम नोकरी
जरून अजून छोटी, हाफ आकाराच (3फूट X 3 फूट) गादी आणतात व या गादीवर जेवढे हात
पाय पिरता येत ल तेवढे पिरुन िमाधान मानतात. पण अींधरूण हवे तेवढे मोठे करावे व
त्यावर हवे तेवढे हातपाय पिरावेत हे त्याींना कळतच नाही. कारण अींथरूण मोठे करता येते हे
त्याींना कोण सशकवलेलेच नाही. नोकरीव्यततरीतत जोडधींदा करून ककींवा छीं दातून अथााजन
ा करून
आगथाक गादी वाढवता येते हे ठाऊकच निते. नवरा बायकोमधे एक जण जर नोकरी करत अिेल
तर दि
ु र्याने ब्रबझनेि करावा हे डोतयातच येत नाही. मला अश फारच थोड मराठी जोडप
ठाऊक कअ नवरा नोकरी करत अिेल तर बायको ब्रबझनेि करते ककींवा बायको नोकरी करत अिेल
तर नवरा ब्रबझनेि करतो.
त्यामळ
ु े मराठी माणिाने नव न वातय सशकले पाहीजे व मनावर ब्रबींबवले पाहीजे.
ते वातय अिे.
‘अींथरूण हवे तेवढे मोठे करा व त्यावर पाहीजेत तेवढे हातपाय पिरा!’
2) मोडेन पण वाकणार नाहीःमराठी माणिाचा स्वासभमान. मराठी माणिाचा असभमान. मराठी माणिाच
अक्स्मता या व अशा भावनाींश व कल्पनाींश हे वातय जोडले गेलेले आहे. हे वातय अत्यींत घातक
आहे . कारण या वातयाला असभमानापेक्षाही गववाष्ठपणाचा व उद्दामपणाचा वाि येतो. अशा
प्रकारचा उद्दामपणा व गववाष्ठपणा उद्योग व्यविायात चालत नाही. ज्याप्रमाणे दि
ु र्याचा ब्रबझनेि
िींपवयायाच्या इराद्याने जो ब्रबझनेिमधे उतरतो त्याचाच ब्रबझनेि शेवटी बड
ु तो. जो माणि
ू
मोडयायाच भाषा करतो तो स्वतःच मोडून पडतो. ‘वाकणार नाही’ याचा अथा ‘म शरणागत
पत्करणार नाही’ या पेक्षा ‘म फ्लेतझ बल ककींवा लवच क रहाणार नाही. माझ्यात कोणताही बदल
करणार नाही. म हा अिाच रहाणार.’ अश घमें ड हदिते. ब्रबझनेिमधे तर अश
अक्जबात उपयोगाच

घमें ड तर

नाही. कारण ब्रबझनेिमधे फ्लेक्तझबल ककींवा लवच क रहावे लागते.

पररक्स्थत रुप ब्रबझनेिमधे व स्वतःमधे बरे च बदल करावे लागतात.
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या हठकाण

जपान

लोकाींचे उदाहरण डोळयािमोर ठे वयायािारखे आहे . दि
ु र्या

महायुिात जपानचा पराभव झाला. दोन अणुस्फ़ोटाींना िामोरे जावे लागले. हहरोसशमा व
नागािाकअ ही दोन औद्योगगक शहरे अणुस्फ़ोटाला बळ पडली. अणुस्फ़ोटाचे दःु ख काय अिते
ीं
याचा अनुभव घेतलेला जपान हा जगातला एकमेव दे श आहे . त्यानींतर कोठे अणुबॉम्बचा
उपयोग
अजन
ू पयांत तरी झालेला नाही. या युिात जपानचे नि
ु तेच लष्करीच नव्हे तर आगथाक, िामाक्जक,
भावन क खच्च करण करयायात आले. जपान एक गचमुकला दे श, जगाच्या नकाशावर एखाद्या
हठपतयािारखा हदिणारा. भुकींपग्रस्त दे श. उपलब्ध भुम च्या केवळ 13 टतके भागावर लोकवस्त
अिलेला.(कॅनडा पण अिाच आहे .) पण कफतनति पक्षाप्रमाणे राखेतून भरारी मारली. औद्योगगक
उत्पादनामधे अमेररकेिारख्या प्रमुख औद्योगगक दे शाच्या उरात धडकअ बिवली. ज्या जपान
मोटारी कोणा एके काळ छो्या, खेळयायातल्या ककींवा कचकयायाच्या म्हणून ओळखल्या जायच्या
त्याच जपान

मोटारीींन

आज अमेररकेत ल ऍटोमोबाईल माकेट काब ज केले आहे . आज

अमेररकेमधे जनरल मोटिा, फोडा ककींवा क्रायस्लर या िारख्या अमेररकन कींपन्याींन बनवलेल्या
अमेररकन मोटारीींपेक्षा टोयोटा, होंडा, तनस्िान, समटिुब्रबसश या जपान

कींपन्याींन

बनवलेल्या

जपान मोटारीींना जास्त मागण आहे . याचे कारण जपान लोकाींचे ‘वाकेन पण मोडणार नाही’ हे
धोरण. जपान माणि
ू हा ितत कमरे त वाकत अितो. तो म्हणत अितो कक वाकवा, मला ककत
वाकवायचे आहे तेवढे वाकवा, अगदी माझ गुींडाळ करा पण म मोडणार नाही.
त्यामळ
ु े मराठी माणिाने नव न वातय सशकायला पाहीजे, ते म्हणजे

‘वाकेन पण मोडणार नाही!’

3)माणिाने अल्पिींतष्ु ट अिावे! दे व दे ईल त्यात िमाधान मानावे.

महाराष्र ही िाध,ु िींत व महात्म्याींच भम
आहे . ज्ञानेश्वर, तक
ु
ु ाराम, एकनाथ,
रामदाि, नामदे व, िाईबाबा अिे अनेक िींत व महात्मे महाराष्रात होऊन गेले. या िवाांन च
हा उपदे श केला आहे . त्याींच्या काळात हा उपदे श कदागचत उपयुतत अिेल. पण हल्लीच्या
काळात हा उपदे श उपयुतत निून कालबा्य झाला आहे .
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अल्पिींतुष्ट माणूि व अल्पिींतुष्ट िमाज कध प्रगत करू शकत नाही. माणूि
जर अल्पिींतुष्ट राहीला अिता तर अजून तो घोयायावरून ककींवा बैलगाड तून कफरत बिला
अिता, चल
ु ीवर स्वयींपाक करत बिला अिता, झाडपाल्याच

औषधे घेत बिला अिता.

आजच्यािारख मोटारी, रे ल्वे, ववमाने, जहाजे अश वाहतुकअच िाधने आली नित . कुककींग
गॅि, करज, मायक्रोवेव्ह आले निते. एतिरे मश न, सि.हट. स्कॅन, एम.आर.आय. िारख
आधतु नक वैद्यकअय उपकरणे आली नित कक पेतनसिसलनचा शोध लागला निता.

अिींतुष्ट माणिाला हावरट माणूि अिे पण म्हणतात. पण हावरट माणि
ू व
अिींतुष्ट माणूि यात फरक अितो. हावरट माणूि इतराींचे ओरबाडून खात अितो तर
अिींतुष्ट माणूि हा आपल्याबरोबरच इतराींचा ववकाि करयायाचा प्रयत्न करत अितो.

ब्रबझनेिमनने नेहम अिींतुष्टच अिायला पाहीजे तरच त्याचा ब्रबझनेि वाढतो.
पुयायात ल एका प्रसिि ऍटोमोबाइल डडलरकडे काम करत होतो तेव्हाचा हा ककस्िा आहे .
आम्ही एका महहन्यात 600 मारुत गायायाींच ववक्रअ केली त त्यावेळ भारतामधे िवाात जास्त
होत . त्यावेळ झालेल्या फींतशनमधे कींपन च्या मॅनेज ींग डायरे तटर िाहे बाींन ववचारले 700
गायाया का नाही ववकल्या? जेव्हा 700 गायाया ववकल्या तेव्हा ववचारले 800 गायाया का नाही
ववकल्या. ज्यावेळ ब्रबझनेिमन अल्पिींतुष्ट बनतो त्याचा ब्रबझनेि ररव्हिा गगअरमधे जायला
िुरवात होते.
आता मराठी माणिाने खालील त न वातये घोकून आपल्या मनावर ब्रबींबवली
पाहहजेत.
1)

अींथरुण हवे तेवढे मोठे करता येते व त्यावर हवे तेवढे हात पाय

2)

वाकेन पण मोडणार नाही.

3)

म अल्पिींतष्ु ट रहाणार नाही, नेहम च जास्त समळवयायाचा प्रयत्न

पिरता येतात.

करणार.
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िात

आगथाक िाक्षरता
मराठी माणिाचे धींदे जास्त करून दोन कारणाींन बुडतात अिे मला आढळून आले
आहे . त्यात ल पहहले कारण म्हणजे आगथाक तनरक्षरता व दि
ु रे कारण म्हीं नजे ‘माकेटीींग’ चा
अभाव!

िाक्षरतेमधे मराठी िमाज हा भारतात ल अव्वल दजााचा िमाज म्हणून ओळखला
जातो. या िमाजात ‘िुसशक्ष त’ (म्हणजे शहरी भागात कम त कम 12 व पाि व ग्राम ण
भागात 10 व पाि) लोकाींच िींख्या लक्षण य आहे . थोडतयात हा िमाज सशक्षणाला महत्व
दे णारा आहे . पण गींमत म्हणजे ‘आगथाक िाक्षर’ ते मधे हा िमाज भारतात ल अत्यींत मागािलेला
व वपछाडलेला िमाज आहे . हा िमाज मोठ्या प्रमाणावर ‘आगथाक तनरक्षर’ आहे . मराठी माणि
ू
जेवढा जास्त िुसशक्ष त ककींवा सशकलेला तेवढा तो आगथाक असशक्ष त अिे आजचे गचत्र आहे . जे
अथाकारण रस्त्यावरच्या सभकार्याला कळते ते ग्रॅज्युएट, डबल ग्रॅज्युएट, पोस्ट ग्रॅज्युएट ककींवा
वप.एच.ड . झालेल्या मराठी माणिाला िमजत नाही हे आजचे वास्तव आहे . आगथाक बाबत त
मराठी माणूि फार भोळा आहे , त्याला फिवणे िोपे अिते अिे मला अनेक इतर जात ींतल्या
लोकाींन

िाींग तले आहे . मराठी माणिाला जरा जास्त लाभाचे अम ष दाखवा तो लगेच

त्याच्यामागे पळत िुटतो. एवढा लाभ दे णे किे शतय आहे याचा थोडा िुिा ववचार करावािा
वाटत नाही. त्यामळ
ु े आगथाक फिवणक
ु अचे जेवढे गन्
ु हे महाराष्रात घडले आहे त व घडत आहे त
तेवढे ईतर राज्याींमधे घडताना हदित नाही. गींमत म्हणजे या ‘स्कॅम’ मधे िुसशक्ष त म्हणवणारा
मध्यमवगा व उच्च मध्यमवगाच जास्त करून भरडला जात आहे . ज्या महाराष्राने व मराठी
िमाजाने दे शाला सि.ड .दे शमख
ु , डॉ.धनींजयराव गाडग ळ याींच्यािारखे थोर अथातज्ञ हदले त्या
िमाजाच अश शोकाींत का व्हाव यािारखे दि
ु रे दद
ु ै व ते कोणते?
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पैश्याींचे व्यवहार न िमजणे. ते िमजाऊन न घेणे ककींवा प्रयत्न न करणे. पैशाींच्या
व्यवहाराींिींबध

एकुणच उदाि नता दाखवणे. पैिे ‘मॅनेज’ करता न येणे यालाच ‘आगथाक

तनरक्षरता’ म्हणतात. ब्रबझनेि हा शेवटी पैशाींचा खेळ अितो. तो ज्याला जमतो तोच ब्रबझनेिमधे
यशस्व होत अितो. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारच आगथाक तनरक्षरता धींद्याला मारक ठरते. तिेच
आगथाक िाक्षर होयायािाठी प्रत्येकाने ब्रब.कॉम. ककींवा एम.कॉमच व्हायला पाहीजे अिे नाही. कारण
ही आगथाक िाक्षरता कोणत्याही शाळा, कॉलेजमधे ककींवा कोिामधे सशकवली जात नाही. त
आपली आपणच सशकायच अिते.

नोकरीचे अथाकारण व धींद्याचे अथाकारण वेगवेगळे अिते. नोकरीमधे ककत पैिा
येणार आहे हे आध ठाऊक अिते. त्याप्रमाणे खचााचे प्लॅ न ींग करता येते. पण धींद्यामधली
पररक्स्थत िींपुणप
ा णे वेगळ अिते. यात ककत पैिा येणार आहे याचा अींदाज बाींधणे कठीण
अिते. एका हदविात कध 5 रुपये येतात, कध 50 रुपये येतात तर कध 5 लाख रुपये पण
येतात. ‘आमदन अठन्न खचाा रुपय्या!’ अश एक म्हण आहे . जो माणूि उत्पन्नापेक्षा जास्त
पैिे खचा करत अितो त्याच्यािाठी ही म्हण वापरली जाते व िहिा त्याला मख
ु ाात काढले जाते.
पण धींद्यामधे पुष्कळ वेळा ‘आमदन अठन्न खचाा पाींच रुपय्या!’ अश पररक्स्थत अिते तर
कध ‘आमदन पाींच रुपय्या खचाा अठन्न ’ अश पण पररक्स्थत येते. म्हणजे येणार्या पैशाींवर
म्हणजेच ‘कॅश फ्लो’ वर बारीक लक्ष ठे वावे लागते. पैिा कोठुन येतो व कोठे जातो हे कळावे
लागते. यािींदभाातला एक ककस्िा मला आठवतो.

पुणे क्जल््यात ल जुन्नर या तालुतयात नारायणगाींव ही मोठी बाजारपेठ अिलेले
गाींव आहे . माझ्या एका मारवाड समत्राच तेधे धान्याच व ककराणामालाच 4 दक
ु ाने आहे त.
त्याच्या वडडलाींन धींदा िुरु केला. आता तो व त्याच त न भावींडे समळून धींदा बघतात. वड ल
कध कध दक
ु ानात येऊन बितात. आता त्याींचा टना ओव्हर 2 कोटी रुपयाींच्या वर आहे . एकदा
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म त्याींच्या दक
ु ानात गेलो व पाहीले तर त्याचे वड ल ‘एक रुपय्या कट गयो?’ (एक रुपया कोठे
गेला?) अिे ववचारून प्रत्येकाला है राण करत होते. हदविभर हे चालु होते. शेवटी एकदाचा तो
रुपया िापडला व त्याींचा आत्मा थींड झाला. म त्याींना गमत ने ववचारले, ‘ काका! को्यावध
रुपयाींचा तुमचा टनाओव्हर आहे ! एक रुपयािाठी तुम्ही लोकाींना का त्राि दे त होता?’ त्याींन
हदलेले उत्तर अत्यींत मािलेवाईक आहे . ते म्हणाले, ‘हा एक रुपयाच माझा खरा प्रॉफअट आहे व
तो कुठे गेला हे मला कळलेच पाहीजे. म ‘काीं’ अिा प्रश्न ववचारत नाही ‘कोठे ’ अिा प्रश्न
ववचारतो. ‘काीं’ अिा प्रश्न ववचारला तर कोण च हहशेब द्यायला तयार होणार नाही. तुम्ही मराठी
मींडळ ‘काीं’ हा प्रश्न ववचारून नेहम घोटाळा करता. धींद्यामधे पैिा कोठुन आला हे िमजले
पाहीजे तिेच पैिा कोठे गेला हे पण िमजले पाहीजे. मराठी मींडळ ींना पैिा कोठुन येतो हे
िमजत अिते पण पैिा कोठे जातो हे िमजत निते. मराठी माणिे िगळ्या बाबत त
आमच्यापेक्षा िरि आहेत पण पैशाींच्या बाबत त आम्ही तुमच्यपेक्षा िरि आहोत कारण
आम्हाला हे ज्ञान आमच्या वाडवडडलाींकडून समळते. आम्ही नेहम च त्याींच्या अनुभवाचा फायदा
घेत अितो. आम्हाला आमच्या घरात वाड वड ल ककींवा बुजुगा मींडळ हव अितात व म्हणूनच
आमचा एकत्र कुटुींब पित वर ववश्वाि आहे . तम
ु चे तिे नाही. तुम्ही आत्ताच ववभतत कुटुींब
पित क्स्वकारली आहे त्यामळ
ु े तरुण वपढीला वाडवड लाींच्या अनभ
ु वाचा फायदा समळत नाही.’
त्याींन मला 50 वषाांपुवीच्या हहशोबाींच्या व्या दाखवल्या. प्रत्येक हदविाच्या आलेल्या व गेलेल्या
पैशाींचा हहशेब िुवाच्य अक्षरात सलहुन ठे वलेला आढळला! (बाय द वे हे वड ल फतत 7 व पयांत
सशकलेले आहे त.)

‘कॅश फ्लो’ हे धींद्याचे अत्यींत महत्वाचे टे क्तनक आहे जे मराठी माणिाला अजून
िमजलेले नाही. वैय्यतत क आयष्ु यात िि
ु ा हे टे क्तनक फार उपयोग

पडते. या टे क्तनकचा

प्रभाववपणे उपयोग करून ब्रबलाा उद्योग िमुह हा भारतात ल दि
ु र्या क्रमाींकाचा िगळ्यात मोठा
उद्योग िमुह बनला आहे . येणार्या पैशाींपेक्षा जाणारा पैिा कम अिावा व कींपन च्या ततजोरीत
ितत पैिा सशल्लक अिावा हे धोरण ज्या कींपन्या राबवतात त्या ‘कॅश ररच’ होतात व त्याींना
कध पैशाींच ददात पडत नाही. मराठी माणिाला एप्र ल महहन्यात झालेला ‘लॉि’ पुढच्या वषीच्या
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माचा महहन्यात, त्याचे बॅलन्ि श ट तयार झाल्यावर िमजतो. मारवाड

व्यापार्याला त्याचा

आदल्या हदवश झालेला लॉि दि
ु र्या हदवश िमजतो. त्याींच ज काही हहशेबाच पित अिेल त
मराठी माणिाने सशकली पाहीजे. आगथाक बेसशस्त व दि
ु र्यावर ववश्वाि न टाकणे हा िुिा मराठी
माणिाचा मोठा दग
ु ण
ुा आहे . त्यामुळे मराठी माणिाींच भाग दारी ककींवा पाटा नरश प हटकत निते.
जोपयांत धींदा चाींगला चालत नितो तो पयांत पाटा नरश प हटकून रहाते पण धींदा चाींगला चालायला
लागला कअ पाटा निाचे वाद िुरु होतात व पाटा नरश प तुटायला लागते. अश

मला चार तरी

उदाहरणे ठाऊक आहे त.

या हठकाण

पुयायाच्या डड.व्ही. ि्मे ऍन्ड िन्ि या कींपन चे उदाहरण माझ्या

डोळ्याींिमोर आहे . 33 वषे नोकरी केल्यावर डड.व्ही. ि्मे याींन स्वतःच कींपन िुरु केली. कठोर
आगथाक सशस्त हा पाया घातला. आपले दे णे हे वेळेवर हदले गेलेच पाहीजे व त्याप्रमाणे आपले
येणे हे वेळेवर विूल झालेच पाहीजे हा पाया त्याींन

घातला. रोजच्या रोज रायल बॅलन्ि

काढायच पित त्याींन चालु केली. आता त्याींच्या कींपन ला 30 वषे होत ल पण अजून ही पित
चालु आहे . कॅश फ्लोवर बारीक नजर ठे वल्यामुळे त्याींच कींपन कॅश ररच झाली आहे . कम
माजीनमधला धींदा अिूनही गेल्या 30 वषाांमधे त्याींना एकदाही लॉि झालेला नाही, कजा काढाव
लागली नाहीत कअ बँकेचे कॅश क्रेड ट सलम ट वापरावे लागले नाही. आज त्याींचा टना ओव्हर 40
कोटी रुपये आहे .( बाय द वे डड.व्ही. ि्मे याींन त्याींच्या कररअरच िरु वात टायवपस्ट म्हणन
ू
केली.)

त्यामळ
ु े यशस्व
िाक्षरता वाढवणे आवश्यक आहे .

उद्योजक व्हायचे अिेल तर मराठी माणिाने त्याच

आगथाक
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आठ

माकेटीींगचा अभाव
मराठी माणिाचे ब्रबझनेि बड
ु ायचे दि
ु रे महत्वाचे कारण म्हणजे माकेहटींगचा
अभाव!

एक वेळ अश

होत

कक ‘उत्पादन’ हा कोठल्याही उद्योग व्यविायाचा पाया

अिायचा. ज्या कींपन्याींच उत्पादन क्षमता जास्त अिायच त्या कींपन्या वेगाने ववकाि करायच्या.
पण वपटर ड्रकर या अमेररकेन मॅनेगमेन्ट गुरुने मागेच भाकअत करून ठे वले होते कक उद्योग
व्यविायाचा पाया हा ‘मॅन्यफ
ु ॅ तचरीींग’ निन
ू ‘माकेहटींग’ होणार आहे . आज त्याचे भववष्य खरे
ठरले आहे . आज माकेहटींगला अनन्यिाधारण महत्व प्राप्त झाले आहे . ज्या कींपन्या ककींवा
ब्रबझनेि माकेहटींगमधे आघाड वर आहे त त्याींचाच ववकाि होताना हदितो आहे . जे माकेटीींगमधे
मागे आहे त ते मागे तरी रहातात ककींवा नष्ट तरी होतात. केवळ माकेटीींग जमले नाही म्हणन
ू
भारतात ल ककत तरी जुन्या व प्रसिि कींपन्या नाहीशा झाल्या आहे त. तर काींही कींपन्या केवळ
माकेहटींगमुळे वर आल्या आहे त. प्रत्यक्षात त्या एक णखळा िुिा बनवत नाहीत. ‘नाइकअ शुज’ ही
अश च एक कींपन आहे . त्याींच कोठे ही स्वतःच फॅतटरी नाही. तरी त्याींचे शुज जगात ल नींबर
वन िँन्डचे शुज आहेत. अमेररकेत ल एका प्रसिि कींपन ने केलेल्या िव्हे प्रमाणे येत्या
भववष्यकाळात दोन क्षेत्रे िोडून इतर िवा क्षेत्रात ‘ग्रोथ ऍपॉचतुा नहटज’ अत्यींत ‘सलसमटे ड’ रहाणार
आहे त. पण दोन क्षेत्रे अश आहे त कअ त्यामधे ‘अमयााद ग्रोथ अपॉच्यतुा नटीज’ अिणार आहे त. ही
दोन क्षेत्रे आहे त माकेहटींग व आय.टी.

ज्याप्रमाणे ब्रबझनेिचे व मराठी माणिाचे ववळ्या भोपळ्याचे नाते आहे त्याचप्रमाणे
माकेहटींगचे व मराठी माणिाचे ववळ्या भोपळ्याचे नाते आहे . म

गेली िेहेचाळ ि वषे
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माकेटीींगच्या क्षेत्रात कायारत आहे . माझा अनेक मोठ्या कींपन्याींच्या माकेटीींग डडपाटा मेन्टश अगदी
जवळचा िींबींध आला आहे . अजन
ू ही कोणत्याही कींपन च्या माकेटीींग डडपाटा मेन्टमधे मराठी माणिे
अभावानेच आढळतात. मला जास्त करुन पींजाब , गुजरात , बींगाली, उत्तर भारत य व दक्ष ण
भारत य लोक जास्त आढळतात. पुयायात ल काही प्रसिि मॅनेजमेन्ट इक्न्स्ट्युटिचा म अभ्याि
केला. तर तेथ ल माकेटीींग कोिेिला मराठी मल
ु े कम व अमराठी मल
ु े जास्त अिल्याचे आढळून
आले. ज पररक्स्थत पुयायात आहे त च मुींबईत पण आहे .

माकेटीींगिारख्या एका अत्यींत महत्वाच्या आणण वेगाने ववकि त होणार्या क्षेत्राकडे
मराठी लोकाींचे दल
ा
होत आहे ते माकेटीींगववषय
ु क्ष

अिलेल्या अनेक िमज व गैरिमजाींमुळे

(त्याींत गैरिमजच अगधक) अिे मला आढळून आले आहे .

माकेटीींग म्हणजे ववक्रअ हा फार मोठा गैरिमज आहे . म्हणजे एखाद्या वस्तुच
ककींवा िेवच
े
ववक्रअ करायच अिेल तरच माकेटीींगश िींबध
ीं येतो. बहुतक
े मराठी मींडळ नोकर्या
करणारी अिल्यामुळे त्याींचा ववक्रअश फारच कम िींबींध येतो. त्यामुळे माझा माकेटीींगश काय
िींबींध अिे त्याींना वाटत अिते. पण आपण एक गोष्ट वविरतो. आपण िगळे जणच जन्मापािून
ते मत्ृ यप
ु यांत माकेटीींग हे करतच अितो. माकेटीींग हा आपल्या आयष्ु याचा अववभाज्य भाग
झालेला आहे हे आपल्याला कळतच निते. आपण माकेटीींग करतो म्हणूनच पैिे समळवु शकतो.

माकेहटींग म्हणजे जाहीरातबाज अिा मराठी माणिाचा दि
ु रा मोठा गैरिमज आहे .
जाहीरातबाज म्हणजे ‘स्वतःच्या तोंडाने स्वतःच स्तुत करणे. स्वतःच्या हाताने स्वतःच पाठ
थोपटणे. स्वतःचा ढोल स्वतः वाजवणे.’ अिा प्रकार अिावा अिे मराठी माणिाला वाटत अिते.
मळ
ु ात मराठी माणि
ू हा िींकोच स्वभावाचा अिल्यामळ
ु े त्याला आत्मस्तत
ु आवडत नाही. ‘माझे
नाणे खणखण त आहे ! माझे प्रॉडतट िवोकृष्ट आहे . माझ

िवीि ‘ए वन’ आहे . मग म
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लोकाींच्या दारात काीं जावे? ज्याींना गरज अिेल ते माझ्याकडे माझा पत्ता शोधत शोधत येत ल!’
अिा ताठर मराठी बाणा अितो.

माकेटीींगचा

मळ
ू

उपयोग,

आपली,

आपल्या

उत्पादनाच

ककींवा

आपण

दे त

अिलेल्या िेवेच माहहत प्रभाव पणे लोकाींपयांत पोचवणे व त्याचे प्रभाव पणे िादरीकरण करणे हा
आहे . आपल्यामधे काींही ववशेष तवासलटीज अित ल, काींही ववशेष कौशल्ये अित ल तर त
माहहत

लोकाींपयांत पोचवणे आवश्यक अिते. कारण हल्लीचा जमाना हा माहहत च्या दे वाण

घेवाण चा आहे . हल्ली क्जततया आक्रमकपणे तम्
ु ही तुमच माहहत लोकाींपयांत पोचवाल तेवढे
जास्त फायद्याचे ठरणार आहे . पण बहुतेक मराठी माणिे भ डस्त ककींवा िींकोच स्वभावापोटी ‘ही
माहहत आपण लोकाींना कशाला द्यायच .’ अिा ववचार करत गप्प रहातात. त्यामुळे त्याींच्यात
अिलेल्या ववशेष तवासलटीज व कौशल्ये लोकाींना दीित नाहीत.

माकेहटींग हे एक चक्र आहे . यामधे ‘Market Survey’ (बाजारपेठेचा अभ्याि),
‘Product Promotion’(उत्पादन ककींवा िेवा व त्याचे प्रमोशन), ‘Pre Sales Service’ (ववक्रअपूवा िेवा),
‘Sales Service’(ववक्रअच्यावेळच

िेवा), ‘After Sales Service’ (ववक्रअनींतरच

िेवा) व ‘Training’

(प्रसशक्षण) हे भाग येतात. हे चक्र अखींड कफरत रहावे लागते. हे चक्र थाींबले कक माकेहटींग थाींबते.
बर्याच मराठी उद्योजकाींना हे माकेहटींगचे चक्र ठाऊक तरी निते ककींवा त्याचे महत्व ठाऊक
निते. काही सलसमटे ड ग्राहकाींवरच त्याींचा धींदा अवलींबुन अितो. त्या ग्राहकाींकडून ऑडािा येणे
थाींबले कक याींचा धींदा कोिळतो.

माकेहटींगमधे प्रचींड कफरावे लागते. ‘उीं टावरून शेळ्या हाकणे’ हा प्रकार येथे चालत
नाही. ‘कफरे ल तो चरे ल’ हे तत्व माकेहटींगमधे बरोबर लागु पडते. ‘केल्याने दे शाटन, पींड त मैत्र ,
िभेत िींचार’ अश एक म्हण आहे त माकेहटींगला बरोबर लागु पडते. ितत माकेटच्या टच मधे
राहहल्यामुळे आपले ज्ञान पुष्कळ वाढते. माकेहटींग हे फतत आपल्या उत्पादनाच्या ववक्रअपुरतेच
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मयाादीत निते. ग्राहकाींच गरज काय आहे , त्याींच आवड तनवड कोणत आहे , आपल्या प्रॉडतट
ववषय त्याींचे काय मत आहे , आपल्या प्रॉडतटमधे काय िध
ु ारणा करणे आवश्यक आहे , आपले
कॉक्म्पहटटिा कोण आहे त, त्याींचे प्लि व मायनि पॉईन्टि काय आहे त, जाहीरात चे प्रभाव
माध्यम कोणते आहे अशा प्रकारच बरीच माहीत ही कफरल्यामुळे समळत अिते. अनेक नव न
नव न गोष्टी सशकायला समळतात, नव न माणिे भेटतात, नव न मल
ु ख
ु पहायला समळतो, अनेक
चाींगली हठकाणे पहायला समळतात. मराठी माणिाला कफरयायाचा कींटाळा अितो. मला नुकताच
पुयायामधे एक ब्रबहारी तरूण भेटला. दोन वषाांपूवी तो जेव्हा पुयायाला आला तेव्हा त्याला पुणे कोठे
ठाऊक नव्हते. आज त्याला पया
ु याच एवढी माहीत आहे कक अनेक वषे पया
ु यात राहहलेल्या मला
िुिा नाही. कारण तो माकेहटींगमधे अिल्यामुळे ितत मोटरिायकलवर पुयायात कफरत अितो. म
िुिा भरपूर कफरलेलो आहे . भारताला दहा चकरा झालेल्या आहे त. कफरल्यामुळे व कुठचे कुठचे
अन्न खावे लागल्याने व पाण प्यावे लागल्याने प्रकृत ब्रबघडते अिा मराठी माणिाचा िमज
आहे . म आता 70 वषाांचा आहे . एवढे कफरुनही माझ प्रकृत उत्तम आहे . िाध ब्रब.वप. च गोळ
िुिा घ्याव लागत नाही. त्यामुळे कफरल्यामुळे तब्येत ब्रबघडते हा गैरिमज डोतयातून काढून
टाकावा. ब्रबल गे्ि िारखे उद्योगपत

िुिा ितत टुरवर जायचे व जास्त त जास्त वेळ

ग्राहकाींबरोबर घालवायचे.

माकेहटींग हे फतत एम.ब .ए. माकेहटींग केल्यानेच सशकता येते अिे पण काही
लोकाींना वाटत अिते. पण हा भ्रम डोतयातून काढून टाकावा. माकेहटींग हे माकेटमधे कफरुनच
सशकता येते, एम.ब्रब.एम करून नाही हे लक्षात ठे वावे.

धींदा यशस्व
महत्वाचे आहे .

करायचा अिेल तर मराठी माणिाने माकेहटींग सशकणे अत्यींत
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नऊ

धाडि व ररस्क
‘धाडि’ व ‘ररस्क म्हणजे जोख म’ हे उद्योग व्यविायाचे परावलीचे शब्द आहे त.

‘धाडि’ मराठी माणिाला नव न नाही. मराठी िमाजात अनेक धाडि मणिे होऊन
गेली आहे त. या धाडिाच्या जोरावर त्याींन यि
ु ात पराक्रम गाजवले आहे त, लष्करात अतुलन य
बहादरु ी दाखवली आहे , मैदान

खेळाींमधे मदा म
ु कअ दाखवली आहे . पण हे िगळे ‘शारररीक

धाडिाचे’ प्रकार आहे त. ब्रबझनेिमधे वेगळ्या प्रकारचे धाडि लागते. त्यात ल पहहले धाडि म्हणजे
‘आगथाक’ धाडि म्हणजेच ‘Financial Adventure’. हे धाडि करायचे म्हणजे मराठी माणिाच
तणतणते. ‘माझा पैिा िुरक्ष त अिला पाहीजे’ ही त्या मागच

भावना अिते. (िगळ्याींनाच

त्याींचा पैिा िुरक्ष त अिावा अिे वाटत अिते) मग माझ्या पैशाींमधे वाढ झाली नाही तरी
चालेल. यामुळे अनेक मराठी माणिाींचे को्यावध

रुपये बँकेच्या िेक्व्हीं ग बँक अकाऊींटमधे

वषाानुवषे कुजत पडलेले अितात. फार फार तर बँकेच्या कफतस्ड डडपॉझ टमधे ठे वले जात
अितात. पहील्या प्रकारात पैशाींच वि
तर होतच निते. दि
ु र्या प्रकारात समळणारे व्याज व
ृ
महागाईवाढीचा दर ववचारात घेता फारिे काही पदरात पडत निते. ‘आगथाक धाडि’ करणे म्हणजे
स्वतःच्या हाताने स्वतःच्या पायावर कुर्हाड मारुन घेणे अिे त्याला वाटते.(आगथाक फिवणूक
झाली व त्यात पैिे बुडालेले मात्र चालतात.)

त च गोष्ट ‘ररस्क’ ककींवा जोख म या शब्दाच आहे . मराठी माणिाला ‘ररस्क’ नको
अिते.(तश त कोणालाच नको अिते) पण आपल्याला आयुष्यात अनेक वेळा अनेक प्रकारच
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ररस्क घ्याव लागते याच जाण वच मराठी माणिाला निते. घरातून जेव्हा आपण ऑफअिला,
कॉलेजला ककींवा शाळे त जायला बाहे र पडतो तेव्हा ऍक्तिडेंटच ररस्क ही अितेच. आपण जेव्हा
परीक्षा द्यायला जातो तेव्हा ‘फेल’ होयायाच ररस्क ही अितेच. पण म्हणून काही आपण घरात
बिून रहात नाही कअ पररक्षेला जायचे टाळत नाही. ‘फेल’ होयायाच ररस्क घेतो म्हणून पररक्षेत
पहहला नींबर येयायाच पण शतयता अिते. ही ररस्क घेतली नाही तर पररक्षेत पहहला नींबर याणार
नाही. अिे अिले तरी ‘आगथाक जोणखम’ (Financial Risk) घेयायाच

मात्र मराठी माणिाच

अक्जबात तयारी निते. आपले पैिे बुडत ल याच त्याला ितत सभत वाटत अिते. तिेच ‘ररस्क
घेणे’ म्हणजे पाठीवर 100 ककलो वजनाचे धान्याचे पोते वाहुन न्यायचे अिते अिे त्याला वाटते.
‘More the Risk more the Rewards अश एक म्हण आहे . तिेच Greater the Risk greater are the
losses अश पण म्हण आहे . पण जे Losses च ररस्क घेतात त्याींनाच चाींगला Profit समळतो हे
पण तेवढे च ित्य आहे . धाडि करणे व ररस्क घेणे या गोष्टी माणिाच्या मानसिकतेश िींबींध त
आहे त, शारररीक गोष्टीींश नाहीत.

आज उद्योग व्यविायाच्या क्षेत्रात मारवाड , गुजरात , सिींध , पींजाब , काींही िाऊथ
इींडडयन जमात याींन आपले प्रततक्ष्ठत स्थान तनमााण केले आहे . हे लोक जेव्हा धींद्यात आले
तेव्हा काही करोडो रुपये घेऊन आले नव्हते. उलट त्याींच

आगथाक पररक्स्थत

तर मराठी

लोकाींपेक्षाही ब्रबकट होत . पण केवळ धाडि व ररस्क घेयायाच मानसिकता या दोन गोष्टीींमुळेच ते
आज उद्योग धींद्याच्या क्षेत्रात आघाड वर आहे त.
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ब्रबन भाींडवली ककींवा अल्प भाींडवली व्यविाय
उद्योग व्यविाय म्हटला कअ त्याला त न प्रकारच्या भाींडवलाच आवश्यकता अिते.
1)

पैशाींचे भाींडवल

2)

वेळेचे भाींडवल

3)

मनुष्यबळाचे भाींडवल

अनेक जणाींकडे पैशाींचे भाींडवल उपलब्ध निते. पण त्यामुळे काळज करू
नये. कारण वेळेचे व मनुष्यबळाचे भाींडवल प्रत्येकाकडेच उपलब्ध अिते. पण त्याच
जाण व अनेकजणाींना निते. हे भाींडवल ककत प्रमाणात उपलब्ध अिते ते बघुया.
प्रत्येक माणूि हदविा कम त कम

आठ ताि तरी काम करू शकतो.

माणूि िाधारणपणे महहन्यात 25 हदवि काम करतो. म्हणजे तो एका महहन्यात
िवािाधारणपणे 200 ताि काम करतो. रवववार, इतर ि्
ु या व रजाींचा ववचार केला तर
एक माणूि एका वषाात िाधारणपणे 10 समहहने ककींवा 2000 ताि काम करतो. तािाला
कम त कम 100 रुपये या दराने त्याचे मुल्य काढायचे ठरवले तर, प्रत्येक माणिाि
हदविािाठी 80 रुपये, महहन्यािाठी 20000 रुपये व एक वषाािाठी 2 लाख रुपये
मुल्याचा वेळ उपलब्ध अितो.
मनष्ु यबळाचा ववचार केला तर पण
ू ा वेळ माणि
ू नोकरीवर ठे वायचा झाला,
तर त्याला कम त कम महहना 5000 रुपये पगार द्यावा लागतो. म्हणजे वषााला कम त
कम 60000 रुपये पगार द्यावा लागतो.
वेळेच्या व मनुष्यबळाच्या भाींडवलाचा एकब्रत्रत ववचार केला तर प्रत्येक
माणिाकडे कम त कम 2 लाख 60 हजार रुपये भाींडवल आपोआप उपलब्ध हे अितेच.
अथाात या भाींडवलाचा उपयोग किा करायचा हे ज्याचे त्याने ठरवायचे अिते.
पूवी घरगुत सशकवयाया घेणे, कपडे सशवून दे णे, खाद्यपदाथा ककींवा पोळ्या
करून दे णे, पाळणाघर चालवणे याींिारखे अल्प भाींडवलाचे व्यविाय उपलब्ध होते; पण या
प्रकारच्या व्यविायाला प्रततष्ठा नव्हत .
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आता अिे व्यविाय उपलब्ध आहे त कअ ज्याला पैशाींच्या भाींडवलाच गरज
भाित नाही ककींवा अत्यल्प भाींडवलाच

गरज भािते. याींना जास्त करून वेळेच्या व

मनुष्यबळाच्या भाींडवलाच गरज भािते. तिेच या व्यविायाींना बर्यापैकअ प्रततष्ठा अिते
ककींवा या व्यविायात माणिे चाींगली प्रततष्ठा समळवू शकतात. हे व्यविाय कोणते हे
थोडतयात बघू.
1) ववमा प्रतततनध ःभारतामधे ववमा व्यविाय हा अत्यींत वेगाने वाढणार्या व्यविायाींपैकअ
एक व्यविाय आहे . यामधे आयुववामा (Life Insurance) व िवािाधारण ववमा (General
Insurance) हे दोन प्रकार येतात. आता या क्षेत्रात खाजग कींपन्याींन प्रवेश केल्यामुळे
स्पधाा वाढली आहे . आता िवाच ववमा कींपन्याींना उच्च दजााच्या ववमा प्रतततनध ींच
गरज आहे .
2) म्युच्युअल फींड िल्लागारःम्यच्
ींु वणक
ु यअ
ु ल फींड हे गत
ु अचे नव न िाधन उपलब्ध झाले अिन
ू , हा
पण व्यविाय प्रचींड वेगाने वाढतो आहे . या हठकाण म्युच्युअल फींड िल्लागाराींच फार
मोठ्या प्रमाणावर आवश्यकता आहे .
3) ववक्रअ प्रतततनध ःहल्ली

अनेक

कींपन्या

त्याींच्या

उत्पादनाींच

ककींवा

िेवाींच

ववक्रअ

दक
ु ानदाराींमाफात न करता ववक्रअ प्रतततनध ींमाफात करतात. ववशेषतः आरोनायववषयक
उत्पादने करणार्या कींपन्या हा मागा अनि
ु रतात.
4) िमप
ु दे शक (Councelors):मोठ्या प्रमाणावर याींच गरज आहे .
5) प्रसशक्षक (Trainer) :-
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हल्ली अनेक कींपन्याींना व िींस्थाींना प्रसशक्षकाींच गरज भािते. सशक्षक
(Teacher) व प्रसशक्षक (Trainer) यात मोठा फरक आहे . प्रसशक्षक हा त्या क्षेत्रात ल तज्ञ
अिावा लागतो. िच न तें डुलकर हा कक्रकेटचा प्रसशक्षक होऊ शकेल पण तो हुतत
ु ,ु
खोखो, आ्यापा्या या खेळाींचा प्रसशक्षक होऊ शकणार नाही पण सशक्षक होऊ शकेल
6) िल्लागार (Consultants):हल्ली अनेक कींपन्याींना व िींस्थाींना िल्लागाराींच गरज भािते.
अिे अजन
ू पष्ु कळ व्यविाय आहे त.
िवािाधारणपणे ग्राम ण भागािाठी 10 व पाि व शहरी भागािाठी 12 व
पाि अिलेले व 18 च्या वर वय अिलेले कोण ही स्त्र -पुरुष हा व्यविाय करू शकतात.
काही व्यविायाींमधे वयाच

व सशक्षणाच

अट निते, तिेच अनुभवाच

गरज निते.

कॉलेजमधे जाणारे ववद्याथी, महहला, गहृ हण , तिेच तनवत्ृ त झालेले लोक हा व्यविाय
करू शकतात. हा व्यविाय ते पण
ु ा वेळ (Full Time),

अधा वेळ (Part Time) ककींवा

स्वतःच्या िवड प्रमाणे केव्हाही करू शकतात.. तिेच नोकरी करणारे पण हे व्यविाय करू
शकतात.
यािाठी ऑफअि, दक
ु ान, गोडाऊन वगैरेच गरज निते. भाींडवली गुींतवणूक
जवळ जवळ निते. इतर व्यापार्याींना ठे वावे लागतात तिे अनेक प्रकारचे हहशेब ठे वावे
लागत नाहीत. बहुतेक आगथाक व्यवहार हे कींपन व ग्राहक याींचम
े धे परस्पर होत अितात.
ववक्रअ प्रतततनध ींना फतत कम शन समळत अिते ककींवा फअ समळत अिते. त्यामुळे आगथाक
व्यवहाराींच्या दृष्टीने हे व्यविाय फार िोपे अितात.
ज्याींना लोकाींना भेटायच

आवड आहे , लोकाींश

िींवाद िाधणे आवडते,

उत्तम िादरीकरणाचे कौशल्य आहे , लोकाींना आपले म्हणणे पटवयायाच

कला आहे

(Convincing Power) ते लोक या व्यविायात यशस्व होतात अिे आढळून आले आहे .
तरी मराठी लोकाींन या िींध चा फायदा घ्यावा व उद्योग व्यविायाच्या
क्षेत्रात पदापाण करावे हीच इच्छा व अपेक्षा!

35

अकरा

माकेटीींग आणण मराठी माणुि

डॉ. हदनेश केिकर

म

आजच

िकाळ

बोईंग

कींपन चे डॉ.

हदनेश

केिकर

याींच

आय.ब .एम

लोकमतवर मुलाखत बघ तली. अमरावततच्या हदनेश केिकराींिारखा एक मराठी माणूि बोईंग या
जगप्रसिि आणण िवाात मोठ्या ववमाने बनववणार्या कींपन चे उपाध्यक्ष (Vice President) अिून
पढ
ु े मागे या कींपन चे अध्यक्ष (President) होयायाच

शतयता पण नाकारता येत नाही.

त्याींच्यािारख्या एका मराठी माणिाने घेतलेली भरारी िवाच मराठी लोकाींिाठी एक अत्यींत
असभमानाच गोष्ट ठरली आहे . त्याींच्या मुलाखत मध ल एक गोष्ट मला फार भावली. त्याींन
िाींग तले कअ िींकोचामुळे मराठी माणूि माकेटीींगमधे फार कम पडतो.
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गेली चाळ ि वषे माकेटीींगच्या क्षेत्रात कायारत आहे . माझा अनेक मोठ्या

कींपन्याींच्या माकेटीींग डडपाटा मेन्टश अगदी जवळचा िींबींध आला आहे . माकेटीींग व मराठी माणि
ू
याींचे ववळ्या भोपळ्याचे नाते अिल्याचे मला आढळून आले आहे . अजन
ू ही कोणत्याही कींपन च्या
माकेटीींग डडपाटा मेन्टमधे मराठी माणिे अभावानेच आढळतात. मला जास्त करुन पींजाब ,
गुजरात , बींगाली, उत्तर भारत य व दक्ष ण भारत य लोक जास्त आढळतात. पुयायात ल काही
प्रसिि मॅनेजमेन्ट इक्न्स्ट्युटिचा म अभ्याि केला. तर तेथ ल माकेटीींग कोिेिला मराठी मुले
कम व अमराठी मल
ु े जास्त अिल्याचे आढळून आले.

माकेटीींगिारख्या एका अत्यींत महत्वाच्या आणण वेगाने ववकि त होणायााल क्षेत्राकडे
मराठी लोकाींचे दल
ा
होत आहे ते माकेटीींगववषय
ु क्ष

अिलेल्या अनेक िमज व गैरिमजाींमुळे

(त्याींत गैरिमजच अगधक) अिे मला आढळून आले आहे .

माकेटीींग म्हणजे ववक्रअ हा फार मोठा गैरिमज आहे . म्हणजे एखाद्या वस्तुच
ककींवा िेवेच ववक्रअ करायच अिेल तरच माकेटीींगश िींबींध येतो. बहुतेक मराठी मींडळ नोकयााव
करणारी अिल्यामुळे त्याींचा ववक्रअश फारच कम िींबींध येतो. त्यामुळे माझा माकेटीींगश काय
िींबींध अिे त्याींना वाटत अिते. पण आपण एक गोष्ट व िरतो. आपण िगळे जणच जन्मापािून
ते मत्ृ युपयांत माकेटीींग हे करतच अितो. माकेटीींग हा आपल्या आयुष्याचा अववभाज्य भाग
झालेला आहे हे आपल्याला कळतच निते. आपण माकेटीींग करतो म्हणूनच पैिे समळवु शकतो.
माकेटीींगचा उपयोग फतत एखाद्या वस्तच्
ु या ककींवा िेवेच्या ववकक्रपरु ताच करायचो नितो. तर
आपल्याला आयुष्यात, पावलो पावली, स्वतःचे माकेटीींग करावे लागते. बर्यावच मराठी माणिाींना
स्वतःचे माकेटीींग करणे म्हणजे आपणच आपली पाठ थोपटुन घेणे, स्वतःच्या तोंडाने स्वतःच
स्तुत करणे, आपला ढोल आपण बडवणे, स्वतःच हटमकअ वाजवणे अिला काहीतरी प्रकार अिावा
अिे वाटते. पण ते चकु कचे आहे .
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माकेटीींगचा मूळ उपयोग आपली, आपल्या उत्पादनाच ककींवा आपण दे त अिलेल्या
िेवेच माहहत प्रभाव पणे लोकाींपयांत पोचवणे व त्याचे प्रभाव पणे िादरीकरण करणे हा आहे .
आपल्यामधे काींही ववशेष तवासलटीज अित ल, काींही ववशेष कौशल्ये अित ल तर त माहहत
लोकाींपयांत पोचवणे आवश्यक अिते. कारण हल्लीचा जमाना हा माहहत च्या दे वाण घेवाणणचा
आहे . हल्ली क्जततया आक्रामकपणे तम्
ु ही तम
ु च

माहहत

लोकाींपयांत पोचवाल तेवढे जास्त

फायद्याचे ठरणार आहे . पण बहुतेक मराठी माणिे भ डस्त ककींवा िींकोच

स्वभावापोटी ‘ही

माहहत आपण लोकाींना कशाला द्यायच .’ अिा ववचार करत गप्प रहातात. त्यामुळे त्याींच्यात
अिलेल्या ववशेष तवासलटीज व कौशल्ये लकाींना दीित नाहीत.

आपण आयुष्यात अनेक हठकाण माकेटीींग वापरत अितो. पररक्षेत ल पेपर हा
िि
ु ा माकेटीींगचा भाग अितो. नेकरी समळववयायािाठी जो आपण Bio-Data, CV ककींवा Resume
बनवतो हा िुिा माकेटीींगचाच प्रकार आहे . इींटव्युा मधे तुम्ही स्वतःचे माकेटीींग ककत प्रभाव पणे
करु शकता यावरच िवा काींही अवलींबुन अिते. नोकररत ल प्रमोशन्ि व इींन्क्रअमेन्टि िाठी
माकेटीींग वापरावे लागते. स्वतःच

कल्पना लोकाींना पटवुन दे यायािाठी ककींवा त्याींच्या गळ

उतरववयायािाठी माकेटीींगचाच उपयोग करावा लागतो.

माझ्या ओळख च्या एक सशक्षक्षका आहे त. त्या त्याींचा अनभ
ु व मला िाींगत होत्या.
त्याींच्या शळे त ल चौथ च्या वगाात ल एका मुलीला शाळे च्या गॅदरीींगमध ल नाटकात आध घेतले व
मग काढून टाकले. त्या मुलीच आई नाराज होऊन शाळे त आली व म्हणाली, ‘माकेटीींगमधे माझ
मुलग कोठे कम पडली.’ म्हणजे चौथ त ल मुलीच्या आईला पण माकेटीींगचे महत्व कळले आहे .
डॉ. हदनेश केिकराींन खरोखरच आम्हा मराठी लोकाींचे डोळे उघडले आहे त. पण प्रत्यक्षाींत मराठी
मींडळ याचा ककत फायदा करुन घेतात बघय
ु ा?
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बारा

दै व नेते आणण कमा दे ते!
’दै व दे ते आणण कमा नेते' ही म्हण बर्याच जणाींना ठाऊक अिेल. पण 'दै व नेते
आणण कमा दे ते' ही म्हण ककत जणाींना ठाऊक अिेल?
'दै व दे ते आणण कमा नेते' याचा अथा दै वाने हदलेल्या ककत तरी चाींगल्या गोष्टी
माणिे आपल्या कमााने घालवतात. दै वाने आपल्या चाींगली बुि , चाींगले रुप, चाींगली पिानॅसलटी,
चाींगली फॅम ली, चाींगले सशक्षण, चाींगली नोकरी ककींवा उद्योग धींदा, चाींगले करीयर, चाींगली
िींपत्त , चाींगली िामाक्जक प्रततष्ठा, मान िन्मान अशा अनेक चाींगल्या गोष्टी हदलेल्या अितात.
पण माणि
स्वतःच्या कमााने ककींवा कुकमााने या गोष्टी घालवन
ू
ू बितो. रावाचा रीं क होतो.
प्रसिि च्या सशखरावर अिलेला माणूि भुईिपाट होतो. होत्याचे नव्हते होते. बहुतेक माणिे या

धततयातन
ू बाहे र येऊ शकत नाहीत. मग गत काळात ल वैभवाच्या ककींवा यशाच्या आठवण वर
उरलेले आयुष्य किे बिे ढकलतना हदितात.
ही झाली नायायाच एक बाजु. या नायायाला दि
ु री बाजू पण आहे . कध कध दै व
अगदी तनष्ठूर बनते. तनदा य बनते. माणिाने स्वकतत्ाृ वावर कमावलेल्या चाींगल्या गोष्टी तनदा यपणे
काढून घेते. त्या माणिाींचा काहहही दोष निताना! पण ही माणिे गप्प बित नाहीत. दै वाने जे
काढून घेतले ते स्वकतत्ाृ वावर, स्वतःच्या कमााने परत समळवतात. दै वाने काढून घेताना जेवढे
काढून घेतले होते त्यापेक्षा ककत तरी पटीने अगधक समळवतात. ही माणिे एकप्रकारे दै वावर मातच
करतात. ही माणिे 'दै व नेते आणण कमा दे ते' ही म्हण अक्षरशः खरी ठरवतात. कमा हे दै वापेक्षा
श्रेष्ठ आहे हे दाखवन
ु दे तात.
अश दोन उदाहरणे मला ठाऊक आहेत. एक आहे ऍपलच्या स्टीव्ह जॉब्जचे व
दि
ु रे आहे ली आयकोका याींच.े
स्टीव्ह जॉब्जने वयाच्या 21 व्या वषी आपल्या समत्राच्या मदत ने ऍपल या
कींपन च स्थापना केली. वयाच्या 33 व्या वषी स्टीव्हच याच कींपन तून तनदा यपणे, तनघण
ा ृ पणे
आणण अत्यींत अपमानकारक पित ने हकालपट्ट

करयायात आली. आपणच स्थापन केलेल्या

कींपन तून स्वतःच च हकालपट्ट होणे ही घटना ककत दःु खद व दारुण अिु शकेल नाही काीं?
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स्टीव्हच्या मनावर याचा खोल पररणाम झालाच. तो पण िवािामान्य माणिािारखा हतबल
झाला, उदाि झाला. त्याला समळालेली प्रततष्ठा धुळ ि समळाली. काय करावे त्याला िमजेना. पण
िवािामान्य माणिाींिारखा तो हातात बाींगयाया घालन
ू बिला नाही. त्याने स्वतःच्या चार कींपन्या
स्थापन केल्या. त्याच्या 'वपतिर' या कींपन ने कॉम्युटर ऍतनमेटीडच्या क्षेत्राींत क्राींत केली. पूवी
काटुान कफल्म्ि या कम दजााच्या िमजल्या जायच्या. पण याच काटुान कफल्म्िला त्याने प्रततष्ठा
समळवून हदली. ऑस्कर ऑवॉडाि क्जींकयायापयांत त्याच्या गचत्रपटाींन मजल मारली. त्याने स्थापन
केलेल्या एका कींपन ने डेव्हलप केलेल्या िॉफ्टवेअर व हाडावेअरच तनताींत जरुरी ऍपल कींपन ला
भािू लागली. शेवटी ऍपलने ही कींपन ववकत घेताना स्टीव्हला िन्मानाने कींपन त परत बोलावले,
कींपन च िुत्रे त्याच्या हातात हदली. आपल्या या 'िेकींड टमा' मधे स्टीव्हने ऍपल ही कींपन एका
वेगळ्याच उीं च वर नेऊन ठे वली. आय पॅड, आय पॉड, आय फोन िारख प्रॉडतटि जगाला बहाल
केली. ऍपलचा ि ईओ म्हणून स्टीव्हला जेवढी लोकप्र यता 'फस्टा टमा' मधे समळाली होत त्यापेक्षा
ककत तरी पटीने अगधक प्रसिि , पैिा व िींपत्त स्टीव्हला त्याच्या दि
ु र्या टमामधे समळाली व
जगातल्या अब्जाध शाींच्या यादीमधे त्याचे नाींव िमाव ष्ट झाले.
ली आयकोका याींन

त्याींच्या करीअरच

िुरवात फोडा मोटर कींपन त एक रे न

इींक्जन यर म्हणन
ू केली व स्वकतत्ाृ वावर कींपन चा प्रेि डेन्ट होयायापयांत मजल मारली. फोडा मोटर
कींपन चा प्रेि डेन्ट होणे ही गोष्ट फारच प्रततष्ठे च होत . कारण त्याींच्या आध च्या प्रेि डेन्टच ,
रॉबटा मॅतनामारा याींच

प्रेि डेन्ट जॉन एफ. केनेड

याींच्या मींत्र मयाडळात ड फेन्ि समन स्टर

(िेक्रेटरी ऑफ डडफेन्ि) म्हणून नेमणूक झाली होत . त्यामुळे फोडा मोटर कींपन चा प्रेि डेन्ट
झाल्यावर ली आयकोका याींना स्वगा दोन बोटे उरला आहे अिे वाटले. पण याच प्रेि डेन्टश पवरुन
त्याींच अगदी अचानक हकालपट्ट करयायात आली. त िुिा अत्यींत तनदा यपणे व अपमानकारक
पित ने! त्याींच हकालपट्ट झाली तेव्हा त्याींचे वय 54 वषाांचे होते. त्याींना 32 वषाांचा अनुभव
होता. मोटारी बनवणे व ववकणे या सशवाय दि
ु रा कोणताही अनुभव नव्हता. त्याींन आयुष्यभर
मोठ्या कष्टाने समळवलेली प्रततष्ठा पार धळ
ु ि समळाली होत . ते अक्षरशः रस्यावर आले होते.
उीं च डोंगरावरुन खोल खयायात पडल्यािारखे झाले होते. मनाला अिींख्य गींभ र जखमा झाल्या
होत्या. त्याींच्याजाग दि
ु रा कोणताही माणूि अिता तरी,'बाि झाला एवढा तमाशा' अिे म्हणून
शाींतपणे ररटायरमेन्टमधे गेला अिता. पण ली आयकोकाींन ज काही थोड फार एनजी सशल्लक
राहहलेली आहे त घेऊन आयुष्याच वाटचाल करायचे ठरवले. त्याींना 'क्रायस्लर' या दि
ु र्या एका
ऍटोमोबाईल कींपन चा ि ईओ होयायाच िींध समळाली. पण ही कींपन जॉईन केल्यावर त्याींच्या
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लक्षात आले कअ त्याींन फार मोठी चक
ु केलेली आहे . कारण ही कींपन नुित च डबघाईला आली
नव्हत

तर चतक बुडयायाच्या मागाावर होत . एका बुडणार्या जहाजाच

कप्तानश प ली

आयकोकाींच्या गळ्यात मारयायात आली होत . राईंग पॅनमधन
ू फायर मधे उड मारल्यािारख
त्याींच अवस्था झाली होत . पण 'आलीया भोगाि अिावे िादर' या म्हण प्रमाणे त्याींन येईल
त्या पररक्स्थत ला तोंड द्यायचे ठरवले. कींपन

वाचवायच्या भग रथ प्रयत्नाींना िरु वात केली.

अमेररकन िरकारकडून भले मोठे 'फेडरल लोन' समळवयायात ते यशस्व

झाले तरी त्यािाठी

प्रयत्नाींच पराकाष्ठा कराव लागली. कारण त्या आध अमेररकन िरकारने कोणत्याच खाजग
कींपन ला लोन हदले नव्हते. ली आयकोका याींन

हे लोन मुदत च्या बरे च आध

फेडून एक

इत हाि तनमााण केला. कारण तो पयांत िरकारी लोन फेडायचे निते ककींवा वेळेत फेडायचे निते
अिाच िमज रुढ होता. याींच्या या प्रयत्नात 'क्रायस्लर' ही जगात ल जनरल मोटिा व फोडा
नींतरच ततिर्या क्रमाींकाच िवाात मोठी ऍटोमोबाईल कींपन बनली. फोडा मोटर कींपन चे प्रेि डेन्ट
अिताना ली आयकोकाींच ज लोकप्र यता होत त 'क्रायस्लर' चा प्रेि डेन्ट म्हणून ककत्येक पटीने
वाढली. त्याींचे आत्मचरीत्र पूवीच प्रसिि झाले आहे . अजूनही ते 'बेस्ट िेलर' कॅटे गरीत आहे .
यावरुन त्याींच लोकप्र यता ककत अिेल याचा अींदाज करता येईल.
स्टीव्ह जॉब्ज व ली आयकोका याींन जे दै वाने घालवले ककींवा काढून घेतले ते
स्वकतत्ा ृ वावर ककींवा स्वकमााने नुितेच परत समळवले नाही तर दप्ु पट फायद्यािकट परत
समळवले.
एखादा पराभव झाला, एखादा िेटबॅक बिला, एखादे नक
ु िान झाले, एखादा अींदाज
चक
ु ला, एखादा तनणाय बरोबर तनघाला नाही, एखादे नाते तुटले, एखादा वाईट प्रिींग घडला,
एखादी फिवणूक झाली तरी त्यामुळे काही आयुष्य िींपत निते. अिे प्रिींग घडले तर अनेक
जण नामोहरम होऊन बितात. दःु ख व उदाि होऊन बितात. आपल्यातला कॉन्फअडन्ि हरवून
बितात. फायटीींग स्प रीट घालवून बितात. आत्महत्येचे ववचार पण मनात येऊ लागतात. दै वाला
ककींवा नश बाला दोष दे यायापलीकडे हे लोक फारिे काींही करु शकत नाहीत. पण जे दै व नेते ते
कमा समळवुन दे ऊ शकते हे या लोकाींन लक्षाींत ठे वावे.
आता 'दै व नेते पण कमा दे ते' ही म्हण आपण पाठ करुन ठे वणार नाीं? या
म्हण वर ववश्वाि ठे वणार नाीं?
बघा काय करायचे ते! कारण हे िवा तम
ु च्या हातात आहे नाही काीं?
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तेरा

भुकेलेले रहा, मुखा बना
स्टीव्ह जॉब्जचे भाषण

नुकतेच ऍपलचा िींस्थापक क्स्टव्ह जॉब्ज याचे तनधन झाले. अमेररकेचे प्रेसिडेन्ट

बराक ओबामा पािन
ू आय.टी. इन्डस्रीमध ल ब ल गे्ि, माका झक
ु े रबगा, लॅ री ऍलीिन िारखे

हदनागज पण हळहळले. क्स्टव्ह हा इततहािात एड िन नींतरचा िवाात हुषार व कल्पक इींक्जन यर
म्हणन
ू ओळखला जाईल अिे अमेररकेत ल तद्याींचे मत आहे . एड िन प्रामाणेच क्स्टव्ह कडे पण
इींक्जन अरीींगच

कोणत्याही प्रकारच

डडग्र , डडप्लोमा, िहटा कफकेट ककींवा तवासलकफकेशन नव्हते.

कॉलेजमधला ड्रॉप आऊट अिलेला, वयाच्या 21 व्या वषी स्वतःच कींपन काढणार्या, वयाच्या 30
व्या वषी आपल्याच कींपन तन
ू हकालपट्ट

झालेल्या, नींतर कींपन त परत आल्यावर ऍपल ही

जगात ल एक हदनागज-आघाड च कींपन बनववणार्या क्स्टव्हला हे किे जमले? 12 जुन 2005 िाली

त्याने स्टॅ नफोडा युतनव्हरसिटीत केलेले भाषण जगभर गाजले. या भाषणाचा हा स्वैर मराठी
अनुवाद.
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वप्रय समत्राींनो,
जगात ल िवोकृष्ट युतनव्हसिाहटमध ल आजचा तुमचा पहहला हदवि आहे . या

तनसमत्ताने तुम्ही मला भाषण दे यायािाठी तनमींत्र त केलेत हा माझ्या दृक्ष्टने मोठा गौरव आहे.

कारण म स्वतः कॉलेज ग्रॅज्युएट नाही. खरे िाींगायचे तर आजच्या या तनमींत्रणाच्या तनसमत्ताने,
पहहल्याींदाच, कॉलेज ग्रॅज्यए
ु शनच्या जवळपाि म आलो आहे . आज म माझ्या आयुष्यात ल त न
गोष्टी तुम्हाला िाींगणार आहे . फतत त नच गोष्टी ! फार काही नाही.

माझ पहहली गोष्ट आहे त ब ींद ु जोडयायाच , डॉ्ि कनेतट करयायाच .

म 6 महहन्याींच्या आतच रीड कॉलेजमधन
ु ड्रॉप आऊट झालो. पण त्यानींतर म 18

महहने त्या कॉलेजला ड्रॉप ईन म्हणून च कटुन राहहलो. मगच कॉलेज िोडले. म कॉलेजमधन
ु
ड्रॉप आऊट का झालो?

माझ्या जन्माच्या आध पािूनच याच िुरवात झाली. माझ खरी आई कॉलेजमधे

सशकणारी एक तरुण कुमारी माता होत . माझा जन्म झाला तेव्हा ततचे लनान झाले नव्हते. माझा
िाींभाळ करणे ततला शतय नव्हते म्हणून ततने माझ

रवानग

ऍडॉप्शनिाठी म्हणजे दत्तक

दे यायािाठी म्हणून केली. ततच इच्छा होत कअ कॉलेजमधन
ु ग्रॅज्युएट झालेल्या जोडप्याने मला

दत्तक घ्यावे. त्याप्रमाणे एक वकअल जोडपे मला दत्तक घ्यायला तयार पण झाले होते. पण
ऐनवेळ कुठे तरी माश श ींकली. त्याींन अचानक एक मल
ु ग दत्तक घ्यायचे ठरवले. त्यामळ
ु े
वेटीींग सलस्टवर अिलेल्या माझ्या आई वडडलाींना मध्यरात्र फोन आला. ‘अचानक एक मल
ु गा
दत्तक दे यायािाठी उपलब्ध झाला आहे . तम्
ु हाला तो मल
ु गा हवा आहे का?’ त्याींना ववचारयायात
आले. ‘अथाातच आम्हाला हवा आहे .’ माझ्या आई वडडलाींन उत्तर हदले. नींतर माझ्या खर्या

आईला कळले कअ माझ दत्तक आई कॉलेज ग्रॅज्यए
ु ट नाही तर माझे दत्तक वड ल शाळे चे िि
ु ा
ग्रॅज्यए
ु ट नाहीत. त्यामळ
ु े दत्तकाच्या कागदाींवर िही करायला माझ

खरी आई तयार होत

नव्हत . पण ज्यावेळ माझ्या दत्तक आईवडडलाींन माझ्या खर्या आईला वचन हदले कअ ते मला
कॉलेजमधे नतकअ पाठवत ल, त्यानींतर काही महहन्याींन माझ्या खर्या आइने कागदावर िही केली.
त्यानींतर 17 वषाांन

म

खरोखरच कॉलेजमधे जॉईन झालो. पण म

चक
ु ून

स्टॅ नफोडािारखेच महागडे कॉलेज तनवडले. वकींग तलािमधन
ु आलेल्या माझ्या दत्तक आई

वडडलाींन पै पै जमवुन माझ्या सशक्षणािाठी पैिे जमा केले होते ते खचा होऊ लागले. िहा

महहन्याींनींतर माझ्या लक्षात आले कअ म घेत अिलेले सशक्षण त्या लायककचे नाही. एक म्हणजे
आपण आयुष्यात पुढे काय करायचे हे ठरले नव्हते आणण या िाठी माझे कॉलेज मला काय मदत
करु शकेल हे पण िमजत नव्हते. म उग चच माझ्या दत्तक आईवडडलाींन मोठ्या कष्टाने

जमवलेले पैिे वाया घालवत होतो. त्यामुळे म ड्रॉप आऊट व्हायचे ठरवले. पण म मनातून थोडा

घाबरलो होतो. पण मागे वळून पहाता मला वाटते कअ तो माझ्या आयुष्यात ल िवोत्तम तनणाय
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होता. म

ड्रॉप आऊट झाल्यामुळे मला इींटरे स्ट निेलेले तलािेि अटे न्ड करयायापािून माझ

िट
ु का झाली. पण त्याचवेळ मला आवडु शकेल अशा कोिािाठी म ड्रप ईंन पण झालो.

पण ही गोष्ट वाटते तेव्हड िोप नव्हत . आता म कॉलेजचा स्टुडींट नव्हतो.

त्यामळ
ु े मला समळालेली खोली गेली होत . समत्राच्या खोलीवर जसमन वर झोपावे लागत होते.
णखशात पैिे नव्हते. त्यामळ
ु े जन्
ु या ररकाम्या कोकच्या बाटल्या 5 िेन्टि ला ववकून पैिे समळवावे
लागले. गावात एक हरे कृष्ण मींदीर होते. तेथे दर रवववारी िींध्याकाळ पोटभर मोफत जेवण समळे .

त्यािाठी 7 मैलाींच पायप ट करत जावे लागत होते. परीं तु मला ते आवडले. त्यावेळ केवळ
उत्िक
ु तेपोटी म

ज्या गोष्टी केल्या आणण माझ्या अींतमानाने ज्या गोष्टी मला करायला

िाींगगतल्या त्या पुढे लाख मोलाच्या ठरल्या. याचे एकच उदाहरण म तुम्हाला दे तो.
त्यावेळ

रीड कॉलेजमधे कॅसलग्राफअचे दे शात ल िवोत्तम सशक्षण समळत अिे.

कॉलेजच्या कॅम्पिमधे प्रत्येक पोस्टर, प्रत्येक लेबल िुींदर पित ने हाताने कॅसलग्रा॑फ केलेले
अिायचे. म

ड्रॉप आऊट होतो. कुठलेच तलािेि अटे न्ड करयायावे बींधन माझ्यावर नव्हते.

त्यामुळे म कॅसलग्राफअ तलािमधे जाऊन बिु लागलो. त्या हठकाण माझ खर्या अथााने अक्षराींश
अक्षरओळख झाली.

तेथे मला िेरीफ आणण

िॅन

िेरीफ टाईप

फेिेिचे ज्ञान

समळाले.

अक्षराींमधल्या जागेचे महत्व कळले. ग्रेट टायफोग्राफअ कशामुळे ग्रेट होते याच थोड श िमज

आली. ही गोष्ट िुरेख, ऐततहाि क, कलापुणा अश होत . ही अश गोष्ट होत कअ त िायन्ि
सशकवु शकत नाही. मला हे सशकताना खप
ु मजा आली.

म हे िगळे छीं द म्हणून सशकत होतो. याचा मला आयुष्यात काहीच उपयोग

होणार नाही अिेच म

िमजुन चाललो होतो. पण दहा वषाांनींतर, जेव्हा आम्ही पहहला

मॅसिनटोश(Macintosh) कॉम्युटर डडझाईन करत होतो, हे िगळे मला आठवले. आम्ही त्याचा

मॅकमधे उपयोग केला. हा जगात ल पहहला कॅम्युटर होता कअ ज्यामधे एक िुींदर अक्षरसलप होत .
जर म रीड कॉलेजमध ल हा कोिा केला निता तर आमच्या कॉम्युटरमधे ही िुरेख सलप आलीच

ीं ुटर) वर
नित . त्यानींतर ववन्डोने हीच सलप कॉप केल्यामुळे िगळ्या प .ि . ( पिानल कॉम्य
याचा उपयोग िुरु झाला. म

जर कॉलेजमधन
ु ड्रॉप आऊट झालो नितो आणण कॅसलग्राफअ

तलािला ड्रॉप ईन झालो नितो तर आज पिानल कॉम्पुटरमधे ज िुरेख अक्षरसलप पहायला
समळते त समळाली नित .
म्हणजे

त्यामुळे तुम्ही तुमच्या आयुष्यात ल ब्रबींद ु ककींवा डॉ्ि जोडयायािाठी नेहम पुढेच

भववष्यकाळाकडेच

बघायला

हवे

अिे

नाही.

उलट

तम्
ु हाला

मागे

वळून, म्हणजे

भत
ु काळाकडेच बघावे लागते. भत
ू काळात ल घटनाच भववष्यकाळात ल डॉ्ि जोडायला कारण भत
ु

अितात यावर तम्
ु ही ववश्वाि ठे वायला हवा. तम्
ु ही कशावर तरी ववश्वाि ठे वायला हवा. मग ते
तम
ु चे ग्ि, डेक्स्टन , आयष्ु य, कमा- काहहही अिेल. माझ्या या अप्रोचने मला कगधही खाली
पहायला लावले नाही, तर त्यामळ
ु े माझ्या आयष्ु यात प्रचींड पररवतान घडले.
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माझ दि
ु री गोष्ट आहे लव्ह आणण लॉि, प्रेम आणण नुकिान याबद्दल.

म नश बवान आहे . ज्याच्यावर प्रेम करावे अिे काहीतरी मला आयष्ु यात जरा

लवकरच िापडले. म केवळ 20 वषाांचा अिताना वोझ बरोबर माझ्या वडडलाींच्या गॅरेजमधे ऍपल

नावाच्या कींपन च िरु वात केली. आम्ही खप
ु मेहेनत केली आणण 10 वषाांच्या आतच फतत
आम्ही दोघे अिलेली कींपन 4000 लोकाींच व वषााला 20 कोटी डॉलिा टनाओव्हर अिलेली कींपन

बनली. आम्ही आमचे पहहले उत्पादन-मॅि नटोश- एक वषाापव
ु ीच माकेटमधे आणले होते. मला
नक
ु तेच 30 वे वषा लागले होते आणण अचानक माझ उचलबाींगड करयायात आली. माझ चतक
ऍपलमधन
ु हकालपट्ट करयायात आली. म च स्थापन केलेल्या कींपन तन
ू माझ कश हकालपट्ट

होऊ शकली? वेल! त्याचे अिे झाले कअ ऍपलच प्रगत होत अिताना आम्ही एका हुशार आणण
टॅ लेन्टे ड व्यक्ततला नोकरीवर घेतले. कारण मला वाटले कअ कींपन च प्रगत करयायामधे मला त्या
व्यक्ततच मदत होईल. पहहले वषा व्यवस्थ त गेले. त्यानींतर आमच्यात ल मतभेदाला िुरवात

झाली व पुढे ते वाढतच गेले. पण ज्यावेळ अलग व्हायच वेळ आली, माझ्या डायरे तटिान त्या
व्यक्ततला िाथ हदली व मला बाहे र काढले. माझ गाजा वाजा करत हकालपट्ट करयायात आली.
वयाच्या केवळ 30 व्या वषी माझ हकालपट्ट झाली आणण अगदी पब्लीकली झाली. जे माझे
िवास्व होते तेच हहरावुन घेयायात आले. हा धतका पचवणे मला फार जड गेले.
म

मला पहहले काही महहने तर काय करावे हे च िुचत नव्हते. एक उद्योजक म्हणून

िपशेल फेल गेलो होतो. मला अिे वाटत होते कअ डेव्हीड पॅकॅडा, बॉब नॉईि िारख्या

प्रततष्ठीत उद्योगपत ींच्या नावाला बट्टा लावला आहे . म अत्यींत नव्हाि झालो होतो. तोंड काळे

करुन सिसलकॉन व्हॅ सलतून चतक पळ काढावा अिे मला वाटु लागले होते. पण हळु हळु मला

एका गोक्ष्टच प्रखर जाण व व्हायला लागली होत . म जे काही केले होते त्यावर अजूनही माझे
प्रेम आहे . भले मला ररजेतट केलेले अिले तरी माझे माझ्या कामावरचे प्रेम जरा िुिा कम
झालेले नाही. त्यामुळे म पुन्हा एकदा नव्याने िुरवात करायचे ठरवले.

त्यावेळ मला कळले नाही. पण आता कळले कअ माझ ऍपलमधन
ु हकलपट्ट होणे

ही माझ्या आयुष्यात ल फार चाींगली घटना होत . एखाद्या यशस्व ब्रबणझनेिच्या मनावर जे एक

प्रततष्ठीत पणाचे ओझे अिते ते आता नाहहिे झाले होते. उलट एखाद्या ब्रबगगनरच्या मनावर,
ज्याला भववष्यकाळात काय होणार आहे याच अक्जबात कल्पना निते, हे ओझे निते. त्याचे मन
मोकळे , हलके-फुलके अिते. माझ पण काहहश तश च अवस्था झाली होत . त्यामुळे मला माझ्या
आवड च्या क्षेत्रात जायायाच िींध समळाली. हा माझ्या आयष्ु यात ल िवोकृष्ट कक्रएहटव्ह वपररयड
होता.

पढ
ु ील पाच वषाात म एक कींपन िरु
ु केली. त्या कींपन चे नाव नेतस्ट (NeXT).

अजन
ू एक कींपन चालु केली. त्या कींपन चे नाींव वपतिार (Pixar ). त्याचवेळ एका वींडरफुल
स्त्र च्या प्रेमात पडलो ज पढ
ु े माझ पत्न बनली. वपतिारने जगात ल पहहली कॉम्यट
ु र ऍतनमेटेड
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कफल्म टॉय स्टोरी बनवली व आज तो जगात ल िवाात यशस्व ऍतनमेटेड स्टुडडयो आहे . त्यानींतर
बर्याच घटना घडल्या. ऍपलने नेतस्ट व कत घेतली व म ऍपलमधे परत आलो. नेतस्टमधे
आम्ही ज टे तनॉलॉज डेव्हलप केली त च ऍपल्च्या हल्लीच्या नव न उत्पादनाींचा गाभा आहे . म
आणण लॉरे नच आता एक वींडरफुल फॅसमली आहे .

माझ खात्र आहे कअ माझ जर ऍपलमधन
ु हकलपट्ट झाली नित तर या गोष्टी

घडल्या नित्या. ही एक अत्यींत कडु औषधाच गोळ होत . पण माझ्यािारख्या पेशींटला त्याच
आवश्यकता होत . कध

कध

घायाळ करते. पण अशा वेळ

आयष्ु य तम
ु च्या डोतयात दगड घालते. तम्
ु हाला गींभ र ररत्या
ववश्वाि गमावन
बिु नका. माझ
ु

खात्र

आहे कअ माझ्या

कामावरील प्रेमामुळेच म या कठीण पररक्स्थततला तोंड दे ऊन वर येऊ शकलो. तुमचे कशावर प्रेम
आहे हे तुम्ही हुडकून काढायला हवे. हे जेव्हडे तुमच्या वप्रय जनाींबद्दल ित्य आहे तेव्हडेच तुमच्या
कामाबद्दल पण ित्य आहे . तुमचे काम हे च तुमच्या आयुष्याचा मोठा आणण दीघा कालावध

व्यापणारे अिणार आहे . तुम्हाला जर खरोखरच िमाधान समळवायचे अिेल तर तुम्ही काहीतरी
ग्रेट काम करीत आहात यावर तुमच श्रिा अिली पाहहजे. अणण िवाात महत्वाच गोष्ट म्हणजे

तुमचे तुमच्या कामावर प्रेम पहहजे. तुम्हाला प्रेम करावे अिे काम िापडले निेल तर शोधन
ु
काढा. थाींबु नका. मनािारखे काम समळे पयांत शोध चालु ठे वा. तुमच्या अींतमानाचा आवाज ऐकत
जा. ते तुम्हाला बरोबर मागादशान करत अिते. जि जश वषे जात अितात तुमचे काम अगधक
चाींगले होत अिते. त्यामळ
ू े मनािारखे काम समळे पयांत शोध घेत रहा. थाींबु नका.
माझ त िरी गोष्ट ही मत्ृ युबद्दल आहे .

म 17 वषाांचा अिताना एक वातय वाचलेले मला अजूनही आठवते. ‘आजचा हदवि

हा तुमच्या आयुष्यात ल शेवटचा हदवि आहे अिे िमजा. एक ना एक हदवि हे खरे ठरे ल.’
काहहिे अशा अथााचे ते वातय होते. त्याचा माझ्या मनावर फार पररणाम झाला. तेव्हापािून ते
आजपयांत, जवळ जवळ 33 वषे म

रोज िकाळ

आरशािमोर उभा रहातो आणण स्वतःला

ववचारतो ‘ आजचा हदवि माझ्या आयुष्यात ल शेवटचा हदवि अिेल तर आज म ज्या गोष्टी
करणार आहे , त्या करीन काीं?’ जर बरे च हदवि या प्रश्नाचे उत्तर नाही अिे येत अिेल तर
माझ्या लक्षात येते कअ आता काहीतरी बदल करणे आवश्यक आहे .
म लौकरच मरणार आहे याच ितत होणारी जाण वच मला प्रगततच्या रस्त्यावर
घेऊन गेली. त्यामुळेच म मोठे मोठे तनणाय घेऊ शकलो. जेव्हा तुम्ही मत्ृ युच्या दारात उभे अिता

तेव्हा तम
ु चा असभमान, तम
ु चे स्टे टि, तम्
ु ही काळे आहात का गोरे आहात, गरीब आहात कअ श्र मींत

आहात, उच्च सशक्ष त आहात का असशक्ष त आहात, स्त्र आहात का परु
ु ष आहात या एतिटनाल

फॅतटिाना काहीच महत्व उरत नाही. फतत उरते ते जे काही महत्वाचे आहे ते. एक हदवि
तम्
ु हाला मरायचे आहे या ववचाराने तम
ु च्यात ल, म काहीतरी लज
ु करे न, काहीतरी घालवन
ु बिेन

ही सभत च नष्ट होते. कारण मत्ृ यच्
ा णे नेकेड म्हणजे ननान अिता. तम्
ु या दारात तम्
ु ही िींपण
ु प
ु ही
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कोण तरी आहात या पलीकडे तुमच ओळख निते. त्यामुळे तुम्हाला तुमच्या अींतमानाचे िाींगणे
क्स्वकारायला किलीच अडचण येत नाही.

एक व्रषाापव
ु ी मला कॅन्िर झाला अिल्याचे आढळून आले. िकाळ 7:30 वाजता

माझा स्कॅन करयायात आला आणण माझ्या पॅं कक्रयाज (pancreas) मधे ्यम
ु र झाल्याचे आढळून
आले. तोपयांत मला पॅंकक्रयाज हा काय प्रकार आहे हे माहीत नव्हते. डॉतटराींन मला खात्र पव
ा
ु क

िाींग तले कअ हा बरा होऊ न शकणारा अत्यींत गींभ र स्वरुपाचा कॅन्िर आहे व म त न ते िहा
महहन्याींपेक्षा जास्त जगु शकणार नाही. डॉतटराींन

मला घरी जाऊन शेवटच

आवरा आवर

करायला िाींग तले. थोडतयात त्याींन डॉतटरी भाषेत मरणाला तयार हो अिे िाींग तले. याचा अथा
तुम्ही तुमच्या मुलाींना ज्या गोष्टी 10 वषाांनींतर िाींगणार होतात त्या शेवटच्या राहहलेल्या दोन
चार महहन्यात िाींगुन टाका. तुमच्या मत्ृ युनींतर तुमच्या कुटुींबाला काही त्राि होणार नाही याच

तजव ज करायला ताबडतोब िुरुवात करा. लौकरच िगळ्याींना गड
ु बाय म्हणायच्या तयाररला
लागा.

म िींपुणा हदवि आपल्याला लौकर मरायचे आहे या ववचारात घालवला. त्याच

दीवश िींध्याकाळ माझ बायोप्ि करयायात आली. माझ्या नाका तोंडातून, माझ्या आतयायापयांत
नळ्या घालुन िुइच्या िहाय्याने माझ्या पॅंकक्रयाज मधल्या काही पेश काढून घेयायात आल्या. पण

ीं तपािण करताना माझ्या डॉतटराींना आनींदाचे रडु फुटले. कारण माझा कॅन्िर अगदी
त्या पेसशच
रे अर प्रकारातला होता व बरा होऊ शकणारा होता. त्यानींतर माझ िजारी झाली व आता म ठीक
आहे .

अशा ररततने म

मत्ृ युचे अगदी जवळून दशान घेतले. पण अजून माझा मत्ृ यु

टळलेला नाही. म अजूनही मत्ृ युच्या जवळपािच आहे आणण अजून बरीच वषे अिाच रहाणार
आहे . हे िगळे अनुभवल्यानींतर म तुम्हाला खात्र ने िाींगु शकतो कअ मत्ृ यु हा िुिा आपल्याला
प्रगत कडे नेऊ शकतो.

मत्ृ यु कोणालाच नको अितो. अगदी स्वगाात जायच इच्छा अिलेली माणिे िुिा

मत्ृ युला तयार नितात. पण आपल्या िवाांचा शेवट हा तेथेच आहे . आजपयांत मत्ृ युला कोण ही
टाळु शकले नाही आणण टाळु पण नये. कारण मत्ृ यु हा आपल्या ज वनातला िगळ्यात महत्वाचा
शोध आहे . हा आयुष्य बदलणारा एजन्ट आहे . हा जुन्या लोकाींना दरु करुन नव न लोकाींिाठी

जागा करुन दे त अितो. आज तुम्ही नव न आहात, तरुण आहत. पण तुम्ही िुध्दा एक ना एक
हदवि जन
ु े होणार आहात. आणण तो हदवि फार दरु नाही.

तम
ु च्याकडे अिलेला वेळ सलसमटे ड आहे . त्यामळ
ु े तो अमल्
ु य वेळ इतराींचे आयष्ु य

जगयायात वाया घालवु नका. इतराींच्या िाींगयायाप्रमाणे तम
ु चे आयष्ु य जगु नका. तम
ु च्या

अींतमानावर इतर काय म्हणतात याचा पररणाम होऊ दे ऊ नका. िवाात महत्वाचे म्हणजे तम
ु चे
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अींतमान जे िाींगते आहे त्याप्रमाणे वागायचे धाडि दाखवा. कारण तुम्हाला काय व्हायचे आहे हे
त्यालाच बरोबर माहीत अिते. ईतर गोष्टी या िेकींडरी अितात.

म लहान होतो तेव्हा ‘ द व्होल अथा कॅटलॉग’ नावाचे एक िरु े ख पस्
ु तक तनघायचे.

ते माझ्या वपहढचे बायबलच होते. ते पस्
ु तक क्स्टवडा िॅन्ड नावाचा माणूि काढायचा. तो इथन
ु
फार लाींब नव्हता, शेजारीच मेन्लो पाकाला होता. त्यामधे अनेक िींुदर गचत्रे, फोटो, लेख अिायचे.
ही 1960 च्या दशकात ल गोष्ट आहे . त्यावेळ आत्तािारख्या पिानल कॉयीं ट
ु िा, डेस्क टॉप िारख्या

गोष्टी नव्हत्या. िाधे ऑडडानरी टाईप रायटिा, कात्रया, िाधे कॅमरे वापरुन ही पस्
ु तके बनवली
जायच . थोडतयात 35 वषाांपव
ु ी ते हाडा कॉवपमधले हल्लीचे गग
ु लच होते.

क्स्टवटा व त्याच्या टीमने बरीच वषे या पुस्तकाचे अनेक अींक प्रकाश त केले.

त्याींच्याकडचे िगळे िाहहत्य िींपले व त्याींन प्रकाशन बींद करायचे ठरवले. ही िाधारण 1975
िालच

गोष्ट आहे ज्यावेळ

म

तुमच्या वयाचा होतो. त्याींच्या शेवटच्या इशुच्या शेवटच्या

पानावर खेडग
े ावात ल पहाटे च्या वेळच्या एका ररकाम्या रस्त्याचा फोटो छापला होता. तो रस्ता

पाहहल्यावर कोणालाही त्यावर हुींदडयायाचा मोह व्हावा. त्याखाली फतत एकच ओळ छापली होत ‘
स्टे हीं ग्र , स्टे फुलीश’. हा त्याींचा िमाजाला शेवटचा िींदेश होता. ‘स्टे हीं ग्र , स्टे फुलीश’ भुकेलेले
रहा, मुखा बना! मला हा िींदेश फार आवडला. माझ इच्छा होत कअ आपण पण तिेच कोण तरी
व्हावे. आता तुम्ही नव्याने ग्रॅज्युएट होणार आहात. तर तुम्हाला िाींगावेिे वाटते.
स्टे हीं ग्र , स्टे फुलीश. भुकेलेले रहा, मुखा बना!
धन्यवाद.
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चौदा

एक नको अिलेले मल
ू ते जगात ल अब्जागधश
लॅ री एलीिन ( Larry Ellison)

लॅ री एलीिन! जगात ल 5 व्या क्रमाींकाच िवाात श्र मींत व्यतत ! वय 66! Oracle
या जगप्रसिद्ध कींपन चा िींस्थापक! िींपत्त 39.5 अब्ज डॉलिा म्हणजे 1775 अब्ज रुपये!( 1
अब्ज म्हणजे 100 कोटी)
ही झाली नायायाच एक बाज!ु नायायाच दि
ु री बाजु?

लॅ रीचा जन्म एक नको अिलेले मल
ु म्हणन
ू झाला! त्याच्या आईचे नाींव फ्लोरे न्ि

स्पेलमन. त 19 वयाच कुमारी माता होत .17 ऑगस्ट 1944 िाली त्याचा जन्म न्यय
ु ॉका (

New York) राज्यात झाला. त्याचा बाप एअर फोिा मध ल ईटालीयन अमेररकन पायलट होता.
त्याने आपल्या प्रेयि ला फिवले. त्यामळ
ु े फ्लोरे न्िला हे मल
ु नकोिे झाले होते. पण ततला
नाईलाजाने या मल
ु ाला जन्म द्यावा लागला व कुमारी माता व्हावे लागले. त एक गरीब तरुण

होत . कश बश गुजराण करीत होत . ततला या नको अिलेल्या मुलाला िाींभाळणे जड जात होते.
हे मुल 9 महीन्याींचे अिताना त्याला न्युमोन याने पछाडले. आता तर या मुलाचा िाींभाळ करणे
अशतय झाले. त तर हे मुल टाकूनच द्यायला तनघाली होत . पण सशकागोला अिलीली ततच

मावश मदत ला आली. ततने हे मुल दत्तक घेतले. या मावश चे नाींव सललीयन एलीिन. लई
ु
एलीिन हा ततचा नवरा. सललीयन ही त्याच दि
ु री बायको! अशा रीत ने या मुलाचे लॅ री एलीिन

म्हणून बारिे झाले. पुढे लॅ री वयाच्या 48 व्या वषी आपल्या खर्या आईला भेटला. त्याच आणण
त्याच्या खर्या वड लाींच भेट अजून पयांत झालेली नाही.
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लॅ रीचा दत्तक बाप लुई हा रश यातून आलेला एक ईम ग्रींट होता. तो एक िरकारी

नोकर होता आणण सशकागो मध ल एका गरीब, मध्यम वगीय वस्त त रहात होता. त्यामळ
ु े लॅ रीचे
िगळे बालपण या गरीब आणण मध्यमवगीय वस्त तच गेले. वयाच्या 12 व्या वषी त्याला आपले
आई वड ल ख्ररे निन
ू दत्तक आहे त हे िमजले.
लॅ रीच दत्तक आई प्रेमळ होत . पण त्याचा दत्तक बाप मात्र फार खाष्ट आण
अब्युज व्ह होता. तो नेहम लॅ रीला सशव्या दे त अिे. त्याचा ‘ गन्दे नाली का कअडा. तुझ काही
लायकअच नाही. तू आयुष्याींत काींहीच करु शकणार नाहीि!’ म्हणून वारीं वार अपमान करीत अिे.
पण

वड लाींच्या

या

अशा

अपमानास्पद

वागणुकअमुळेच

लॅ रीच्या

मनाींत

काहीतरी

बनून

दाखववयायाच ईषाा तनमााण झाली. लॅ री आपल्याला जे काींही यश समळाले आहे त्याचे श्रेय आपल्या
अब्युज व्ह वड लाींना दे तो. लॅ रीचे म्हणणे आहे कअ तुम्हाला आयुष्यात एखादी तरी अश व्यतत

भेटायला हव कअ ज वारीं वार तुमचा अपमान करीत अिेल. तुमच लायकअ काढत अिेल. तुम्ही
कुचकाम अहात अिे वारीं वार छात ठोक पणे िाींगत अिेल. जो पयान्त तुम्हाला अश व्यतत
भेटत नाही तो पयान्त काहीतरी बनयायाच ईषाा तुमच्या मनाींत तनमााण होत नाही.

लॅ रीचे शालेय सशक्षण सशकागोला झाले. शाळे त तो हुशार पण बेश स्त ववद्याथी
म्हणून ओळखला जायचा. शालेय सशक्षण िींपल्यावर त्याने अबााना शॅम्पेन येथ ल सशकागो

युन व्हिीटीत ऍयाम शन घ तली. पण तो दि
ु र्या वषााला अिताना त्याच्या दत्तक आईचे तनधन
झाले.लॅ रीच्या मनावर याचा परीणाम झाला. तो या युन व्हिीटीतून ड्रॉप आऊट झाला. मग उत्तर
कॅलीफोनीया मध ल आपल्या एका समत्राकडे जाउन वषाभर राहीला. मग परत युन व्हिीटी ऑफ
सशकागो मधे ऍयाम शन घेतली. ततथे पण एक वषा काढल्यावर पुन्हा ड्रॉप आउट व्हावे लागले.

ीं ुटरचा
त्यामुळे सशक्षण अधावट राहीले. पण या ठीकाण एक गोष्ट घडली. येथे लॉरीला कॉम्प्य
कअडा चावला!

कुमारी मातेचा नको अिलेला मल
ु गा. दत्तक आई बाप. गरीब मध्यमवगीय

पररक्स्थत त गेलेले बालपण. दत्तक आई नक
ु त च गेलेली. श व्या घालणारा अब्यज
ु व्ृ बाप.

अधावट झालेले सशक्षण. णखशात पैिे नाहीत. ही तवालीफअकअशन्ि घेऊन वयाच्या 20व्या वषी
म्हणजे 1964 िाली त्याने ि लीकॉन व्हॅ लीत पाउल टाकले ते कायमचे! तिेच आपण काहीतरी
बनुन दाखवायचेच ही ईषाा मनात घेऊनच! आता ख्रर्या स्रगलला िुरवात झाली. जे स्रगल
करतात दे व नेहम च त्याींच्या पाठीश उभा अितो. दे व अशा लोकाींनाच नेहम प्रगत च िींध दे त
अितो. लॉरीला याचा प्रत्येय यायचा होता.
पहीली 9 वषे त्याने समळे ल त

नोकरी करयायात घालवली. त्याचवेळ

त्याला

C.I.A. या अमेरीकेच्या गप्ु तहे र िींघटनेच्या डाटा बेि प्रोजेतटवर काम करायच िींध म ळाली. या
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प्रॉजेत्चे नाींव ओरॅ कल अिे होते. त्यावेळ डाटा बेि हा नव न प्रकार उदयाला येत होता. लॉरीने
या िींध चे महत्व ओळखले. त्याने त न म त्राींच्या िहाय्याने स्वतःच्या कींपन च स्थापना केली
आणण त्या कींपन ला ओरॅ कल ( Oracle ) हे नाींव दीले. या कींपन च

िरु वात तश

खाच

खळ्नायातन
ू च झाली. कींपन बींद पडते कअ काय अश पररक्स्थत अनेक वेळा आली. लॅ री कींपन चा
CEOहोता. त्याने प्रत्येक वेळ कींपन ला िींकटातून बाहे र काढले. जि जश कींपन च प्रगत होत

गेली लॅ रीच पण आगथाक भरभराट होत गेली. िवाात जास्त मानधन कमावणारा CEO म्हणन
ू

लॅ री ओळखला जाऊ लागला. पण जेव्हा मींदी होत तेव्हा याच लॅ रीने महीना 1 डॉलर या अत्यल्प
वेतनावर पण काम केले आहे . िन 2010 मधे ओरॅ कल चे नाींव एकदम प्रसिि च्या झोतात आले
ते वेगळ्या कारणामुळे. ओरॅ कलने िन मायक्रो ि स्टीम ही कींपन टे क ओव्हर केली तेव्हा! िन
मायक्रो ही कींपन टे क ओव्हर करायला आय्. ब . एम.( I.B.M.) आण एच्. प . ( Hewlett-

Packard ) या दोन मोठ्या आण हदनागज कींपन्या उत्िुक होत्या. या कींपन्याींश टतकर दे ऊन
ओरॅकलने िन मायक्रोवर ताबा समळव ला.

िन 2005 पािूनच ल्यॅरीचे नाींव जगात ल श्र मींत व्यतत ींमधे घेतले जाऊ लागले.

फोबाज या माि काने जगात ल अब्जाध शाींच ज यादी अलीकडे प्रसिि केली आहे त्या यादीप्रमाणे

लॅ री एलीिन हा जगात ल 5 व्या क्रमाींकाचाः अमेरीकेत ल 3 र्या क्रमाींकाचाः तर कॅलीफोनीयात ल

1 ल्या क्रमाींकाचा श्र मींत माणूि आहे . स्वतःच खाजग ववमाने अिलेला ि लीकॉन व्हॅ लीत ल
पहहला ऊद्योजक आहे . त्याच 4 लनाने झाली अिून त्याला दोन मुले आहे त. त्याच मुले हॉलीवुड

मध ल गचत्रपट क्षेत्रात कायारत आहे त. लॅ री त्याच्या ऊिट स्वभावाबद्दल पण प्रसिि आहे .ऍपल चा
CEO
स्टीव्ह जॉब्ज ( Steve Jobs) त्याचा खाि दोस्त. काींही वषाांपव
ु ी ऍपलच्या
डायरे तटर बोडााने स्टीव्ह जॉब्जच ्कालपट्ट केली होत . तेव्हा लॅ रीने ऍपल च्या डायरे तटर बोडााच

‘मख
ू ाांचा बाजार’ म्हणन
ू िींभावना केली होत . त्यानींतर एच. प . च्या बोडााने लॅ रीचा दि
ु रा समत्र
माका हडा ( Mark Hurd )याच ि .ई.ओ. पदावरुन हकालपट्ट केली तेव्हा लॅ रीने ‘ काींही वषाांपव
ु ी
जो गाढवपणा ऍपलच्या लोकाींन केला तोच गाढ्वपणा आता एच्.प . च्या लोकाींन केला आहे ’ अिे

उदगार काढले. त्यामुळे लॅ री हा नेहम च कुठल्या ना कुठल्यातरी वादात अयाकलेला अितो. लॅ रीला

िमुर प्रवािाच आवड आहे . जगातले 6 व्या क्रमाींकाचे िवाात मोठे खाजग जहाज (Yatch)
त्याच्या मालकअचे आहे . तिेच तो उत्तम टे न ि पटू आहे . त्याचे म्हणणे आहे कअ जर तो
उद्योजक झाला निता तर उत्तम टे न ि खेळाडू झाला अिता. 28 एकर क्षेत्र अिलेल्या
जम न त पिरलेली त्याच

ईस्टे ट आणण जपान

पित ने िजवलेले त्याचे घर हा लोकाींच्या

कुतुहलाचा ववषय झाला आहे .

तर अिा हा लॅ री एलीिनचा नको अिलेले मुल ते जगात ल िवाात श्र मींत

व्यतत ींपैकअ एक अिा थतक करणारा प्रवाि! लॅ रीचे म्हणणे आहे कअ आयुष्यात िींकटे ही
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यायलाच हव त. िींघषा हा घडायलाच हवा. चक
ु ा या व्हायलाच हव्यात. तुमच न भात्िना करणारा
कोण ना कोण तरी माणि
ू हा भेटायलाच हवा. त्यासशवाय प्रगत करयायाच ईषाा तनमााण होत
नाही. लॅ री एलीिनने हे िप्रमाण ि ि करुन दाखवले आहे .
‘श्र मींत चा एक मोठा

यदा अितो! तम्
ु हाला जे पाहीजे ते तम्
ु ही समळवू शकता.
ीं
त्यामळ
रे कमींडश
े न आहे . पण त्यािाठी तम
ु े प्रत्येकाने श्र मींत व्हावे अिे माझे स्रॉन्ग
ु च्या मनाींत
श्र मींत होयायाच त व्र ईच्छाशतत आणण ईषाा हव . अथाातच याला योनाय प्रयत्नाच जोड पण
अिायला हव . कारण जगात कोणालाही श्र मींत बनणे शतय आहे ’ अिे लॅ रीचे िाींगणे आहे .
आपण यातन
ू काय धडा घेऊ शकतो?
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वाचनामुळे माणूि घडतो. त्याला नवनव न कल्पना िुचतात. ववचाराींना चालना

समळते. वाचन हवेच. वाचणारा िमाज नेहम पुढे जात रहातो.

आपण स्वतःला वाचनाच िवय लावूया आणण आपल्या भोवतालच्या लोकाींनाही

पुस्तकाींच्या असलबाबाच्या गुहेत नेऊया. ही असलबाबाच गुहा म्हणजे ई िाहहत्य प्रततष्ठान.
ई िाहहत्य प्रततष्ठानच

पुस्तकीं ववनामूल्य समळतात. पण त

सलहहयायािाठी

लेखकाींचे कष्ट व बुि लागलेले अितात. आणण या एकेका पुस्तकाच ककींमत म्हणुन लेखक
हजारो लाखो रुपये समळवू शकतात. पण नाही. मराठी वाचकाींना
मराठीत वाचन िींस्कृत

वाढाव

ववनामूल्य पुस्तकीं समळाव , व

म्हणून अिींख्य लोक प्रयत्न करीत आहे त. या प्रयत्नाींत ई

िाहहत्य प्रततष्ठान व हे िवा लेखक िहभाग आहे त. आपण या असभयानात िहभाग झालात
का?
आपण ई िाहहत्य प्रततष्ठानचे VIP िभािद झालात का?
VIP िभािद बनणीं अगदी िोप्पीं आहे .
आपल्या ओळख च्या दहा लोकाींचे मेल आय ड कळवा आणण बना VIP िभािद.
एका दमात त न कामीं.
1.

पहहलीं म्हणजे तम्
ु ही VIP िभािद बनता. तम्
ु हाला ई िाहहत्य प्रततष्ठानचीं

पुस्तक ई मेलवर िवाात आध समळतीं. त्याींच्या कायाक्रमाचीं आमींत्रण समळतीं. त्याींच्या योजनाींच
माहहत समळते. त्याींच्या कामात स्वतः िहभाग होयायाच िींध समळते.
2.

ज्या दहा ककींवा अगधक समत्राींना तुमच्यामुळे फ़्रअ पुस्तकीं समळतात ते खश
ु

होतात. त्याींना त्याींच्या आवड च पुस्तकीं समळाली कअ ते इतर लोकाींना तुमच्याबद्दल िाींगतात.
त्याींच्यािाठी तुम्ही म्हणजेच ई िाहहत्यचे प्रतततनध बनता.
3.

यातून तुम्ही मराठी भाषेच्या िींवधानाला अमूल्य अिा हातभार लावता.

आमचा उद्देश आहे मराठीतल्या िहा कोटी िाक्षराींना वाचक बनवणीं. आणण हे लक्ष्य िाध्य करणीं

हे केवळ आणण केवळ मराठी लोकाींना त्याींच्या भाषेवर अिलेल्या प्रेमातूनच शतय आहे . आपल्या

भाषेचीं राज्य व्हावीं म्हणून १०६ हुतात्मे झाले. आपल्या भाषेनीं राजा व्हावीं म्हणून आपण एक
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दहा-व ि ई मेल आयड दे णारच ना! वाचनाच आवड अिो वा निो. फ़तत मराठी िाक्षर अशा
दहा लोकाींचे ई मेल पत्ते पाठवा. त्याींना वाचनाच आवड आपोआप लागेल. आपणच लाव.ू लावच
ू
लाव.ू करूनच दाखव.ू

आहे ना : एक दम : त न कामीं.

िींपका िाधा :

esahity@gmail.com

ही िेवा पूणप
ा णे तनःशुल्क आहे . त्यामुळे आपले समत्र आपल्यावर खश
ु होत ल.

सशवाय आम्ही ही खात्र

दे तो कअ या ई मेल्िचा वापर फ़तत आणण फ़तत मराठी िाहहत्य

पाठवयायािाठीच केला जाईल. इतर किल्याही जाहहरात पाठवून त्याींना त्राि हदला जाणार नाही.
तेव्हा लवकरात लवकर आपल्या माहहत तल्या दहा ककींवा अगधक मराठी िाक्षराींचे ई मेल पत्ते
आम्हाला द्या.
अगधक

माहहत िाठी,

www.esahity.com

आम्ही

कोण

या वेबिाईटला भॆट द्या.

आपल्या पत्राच वाट पहात आहोत.

धन्यवाद

आपले नम्र
टीम ई िाहहत्य प्रततष्ठान

ते

जाणन
ू

घेयायािाठी

एकदातरी

