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વેન્વેક્વ 160 અંક ઈછ, નનફ્ટી 11640 

ની ાય ફધં 

વેન્વેક્વ ને નનફ્ટી 0.4 ટકા થી લધાયે 

ભજબતૂ થઇને ફધં થમા છે. અજે 

નનફ્ટી 11640 ના સ્તયને ાય ફધં થમા 
જ્માયે વેન્વેક્વે 38770 ની નજીક ફધં 

થમા. અજના કાયફાયભા ં નનફ્ટીએ 

11,657.35 સધુી દસ્તક અી ત 
વેન્વેક્વ 38,818.87 સધુી શોંચ્મ શત. 
નાણાકીમ લષ 1919 ભા ં ભારુનત 

વેરેયએ 1 રાખ લાનિક લેચાણ ચચહ્નને 

ાય કમો 
ભારુનત સઝુુકી આન્ન્ડમા (એભએવઅઇ) 

એ શકુ્રલાયે કહ્ુ ંશત ુ ંકે તેની કમ્ેક્ટ કાય 

વેરેયમએ લષ 2018-19ભા ં 1,03,734 

એકભ લેચ્મા શતા, જે કંનીના 
ભડલ્વના ક્રફભા ં એક લષભા ં એક 

રાખથી લધ ુ એકભની લેચાણ વાથે 

જડામા શતા. એભએવઅઇએ એક 

નનલેદનભા ં જણાવયુ ં શત ુ ં કે 2014 ભા ં
રન્ચ થમા છી અ ભડેરનુ ં કુર 

લેચાણ 4.7 રાખ એકભનુ ંથયુ ંછે. 

2018-19ભા ં ભડેરની લેચાણભા ં 10 

ટકાન લધાય થમ છે. 

કટક ભહશન્રા ફેન્ક ફચત હડચઝટ 

યેટભા ં 50 ફેનવવથી 4.5 ટકાન ઘટાડ 
કયે છે 

કટક ભહશન્રા ફેન્કે 50 ફેનવવ ઇન્ટથી 
ફચત થાણ ય રૂ. એક રાખ સધુીન 
વમાજદય 5 ટકાથી ઘટાડીને 4.5 ટકા 
કમો છે. નલી દય 15 એનિરથી રાગ ુ

થામ છે, ફેંકની લેફવાઆટ દળાષલે છે. 

1 રાખથી લધનુી ફચત થાણ ને રૂ 

.1 કયડથી ઓછી વમાજદય 6 ટકા ય 

ફદરામ નથી. ઈયાતં, એક કયડથી 
લધનુી ફચત થાણ યન દય 5.5 

ટકા યહ્ય છે. 

 

જેટ એયલેઝ: આનતશાદ એયલેઝ 

કંનીભા ંવીએનફીવી-ટીલી 18 સ્રતભા ં
નોંધાત્ર હશસ્વ (49 ટકા સધુી) 
ભેલલા ભાટે વમાજની ચબવમક્ક્ત યજૂ 

કયે છે. જેટ એયલેઝભા ંઆનતશાદ એયલેઝ 

શારભા ં24 ટકા હશસ્વ ધયાલે છે. 

અઆડીફીઅઆ ફેન્ક: 12 ભી એનિરના 
યજ નલનલધ ટેનવષભા ં ફેંકે 5-10 

ફીએવએવ દ્વાયા એભવીએરઅય 
ઘટાડ્ુ.ં
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UIF ;%TFCDF\ lGO8L :5M8 ov 

uprmi> 11,710.00 an[ n)cimi> 11,549.10 ni[ Biv ji[vi mÇyi[ hti[. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VFU,F ;%TFCDF\ lGO8L :5M8 

uprmi> 11,740 Y) 11,760 n>& resistance C[ ai l[vl pis[ profit booking ji[vi mL[ 

ji[ 11,760 upr  b[ (dvs close aip[ ti[ j  12,000 Y) 12,200  s&F) ni[ Biv aiv) Sk[, 

n)cimi> 11,450 ni[ mjb&t support C[ GTiD[ Kr)d) kr) Skiy 11,350 ni[ sl riKvi[ uprmi> 

11,700 s&G) ni[ Biv aiv) Sk[. 

VFU,F ;%TFCDF\ Bank nifty :5M8 ov 

jyi> s&F) n)cimi> 29,580 n)c[ close nh) aip[ Ryi s&F)  Kr)d) j ji[vi mL[ uprmi> 

30,255 n& resistance C[, ai l[vl upr close aipti 30,650 Y) 30,900 s&F) ni[ Biv 

aiv) Sk[, n)cimi> 29,580 n)c[ close aip[ ti[ 29150 Y)  28,700 s&F) ni[ Biv ji[E 

Skiy. 
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COPPER:-  uCiL[ 470 closing base ni sl Y) v[ciN kr) 

Skiy n)cimi> 440  ni[ Biv aiv) Sk[,GTiD[ 430 ni sl Y) Kr)d) 

kr) Skiy,uprmi> 470 upr b[ (dvs b>G aipti 513 s&F) ni[ Biv 

aiv) Sk[. 

 

CRUDEOIL :- GTiD[ 4200 ni sl Y) Kr)d) krv) uprmi> 

4646 ni[ Biv aiv) Sk[. 

 

 

SILVER:- uCiL[   38,200 ni sl  Y) v[ciN kr) Skiy 

n)cimi>> 36,300  Y) 35,700 s&F) ni[ Biv ji[vi mL[. 

 

GOLD:- jyi> s&F) 32,100 upr close nh) aip[ Ryi s&F) 

uCiL[ v[cvil) ji[vi mL[ n)cimi> 31270 s&F) ni[ Biv aiv) 

Sk[. 
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USDINR:  uCiL[ 69.70 Y) 70.00 n) r[ºjmi> 70.50 ni sl 

Y) v[ciN kr) Skiy n)cimi>  69.00 Y) 68.45 ni[ Biv aiv) 

Sk[,GTiD[ 67.40 ni sl Y) Kr)d) kr) Skiy uprmi> 69.70 Y) 

70.00  s&F) ni[ Biv aiv) Sk[. 

 

 

 

GBPINR: GTiD[ 89.70 ni sl Y) Kr)d) kr) Skiy  uprmi> 

91.60  s&F) ni[ Biv aiv) Sk[ uCiL[ 92.00  ni sl Y) v[ciN 

kr) Skiy n)cimi>  90.00  Y) 89.75 ni[ Biv ji[vi mL[. 

 

EURINR: jyi> s&F) uprmi> 79.40 upr close nh) aip[ 

Ryi s&F) uCiL[ v[cvil) ji[vi mL[ n)cimi> 77.70 ni[ Biv 

aiv) Sk[, GTiD[ 77.00 ni sl Y) Kr)d) kr) Skiy. 

 

 

 
JPYINR: uCiL[  63.25 Y) 63.50 n) r[ºjmi> v[ciN kr) 

Skiy 64.00 ni[ sl riKvi[ n)cimi> 61.50  ni[ Biv aiv) Sk[ 

GTiD[  61.50 Y) 61.00 n) r[ºjmi> Kr)d) kr) Skiy 60.50 

ni[ sl riKvi[ uprmi> 63.25 Y) 63.50 ni[ Biv aiv) Sk[. 
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 બાયતીમ રૂનમ ભાટે ક્રૂડ ઓઆરના બાલ વોથી િબાલળાી હયફભાનં એક છે, જે 

અગ લધી યહ્ય છે (70 યએુવ ડરયની વાટીએ). આયાનની ભજુંયી જૂન ભહશનાભા ં
વભીક્ષા ભાટે અલળે ને ચરચફમાભા ંનલી નલકવીત લયધ હયક્સ્થનત ક્રૂડ યેરી ભાટે 

જલાફદાય છે. જ કે, એપઅઆઅઆ (ચાલ ુવપ્તાશભા ંઅળયે 4000 કયડ રૂનમા રાવમા) 
ને એનળમન કયન્વી વહશતના મખુ્મ ચરણ વાભે યએુવ ડરયની નફાઆના કાયણે 

વતત બડંના િલાશ દ્વાયા ક્રૂડના બાલની વય થઇ શતી. ય.ુએવ. ને ચાઆના 
લચ્ચેના ટે્રડ-ટકની યાશ જઇ યશી છે. મખુ્મ વકેંતની ગેયશાજયીભા ં રૂનમ શે્રણીભા ં
યશલેાની ળક્યતા છે 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premium / Discount (USD/ 

INR) Based on Forward Rates  

Duration  Premium  

One month 
Forward  

0.27 

Three month 
Forward  

0.50 

Six month  1.63 

One year  2.03 

RBI reference Rates  

Currency  Rates  

USD  69.20 

GBP  90.64 

Euro  77.73 

100 Yen  61.96 

Currency Corner  
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તાજેતયભા ંભે ફીક્ય ુબ્લ ુ(બ્લભૂફગષ દ્વાયા એક ઈત્તભ વેલા) ભા ંએક રેખભા  ંઅવમા છીએ. શ્રી શ્રી યભેળ 

દભણની ાવેથી અણે ઘણુ ંળીખ્યુ ંશલાથી અણને રાગે છે કે અણે તેને અણા ફધા લાચકને 

ઈરબ્ધ કયાલવુ ંજઇએ. શીં વંણૂષ લાતાષ છે. 

યભેળ દભણની યેગે્રટ: ળા ભાટે હુ ંફજનત નથી 

20 ભાચષ 2019યભેળ દભચણ વોથી વપ બાયતીમ યકાણકાયભાનંા એક છે, યંત ુ તેભને ણ ખેદ 

છે."સચૂલે છે કે આન્ડેક્વ 40 ગણ લધી ગમ છે ને ભાયા કેટરાક વાથીઓ ફજનત ફન્મા છે, ળા 
ભાટે છ ંહુ ંફજનત નથી? "દભાનીએ છૂ્ુ,ં બાયતના ફેન્ચભાકષ  આન્ડેક્વ દ્વાયા થડું ઓછ ંલતય ભે 

છેત્રણ દામકા કયતા.ં તેઓ ફીક્ય ુએજની મુફંઆ અવનૃત્ત, બ્લભૂફગષ ક્ક્લન્ટના ઑન-ગ્રાઈન્ડ શરે. "જ 
કઇ આક્ક્લટી ફજાયભા  ંશમ, ત તભાયે તાને શે્રષ્ઠ ને તકના કદ વાથે વયખાલી રેવુ ંજઇએ." 

દાભાણી, એક નબુલી યકાણકાયે જણાવયુ ંશત ુ.ં "કેટરાક ભશાન યકાણકાય ફજનત કેભ ફન્મા ંતે 

છે કાયણ કે જ્માયે તક તાને િસ્તતુ કયલાભા  ંઅલી શતી, ત્માયે તેઓએ ભટા હશસ્વા ખયીદ્યા, ને 

કદાચ હુ ંતે કયી ળકંુ નશીં તેભ જ, "તેભણે જણાવયુ ંશત ુ.ં જ્માયે યકાણકાય ાવે એક વાય ખ્માર છે, ત્માયે 

દભાનીએ કહ્ુ ંશત ુ ંકે એક વમક્ક્તએ "ટ્રકન ફેક રેલાન" છે. છેલટે, કઇ લેાયી થલા યકાણકાય 

આક્ક્લટી ફજાયભા ંઅલે છે, જે વાભાજજક વેલા ભાટે નશીં, યાષ્ટ્ર ભાટે નશીં ચફન્લ્ડિંગ-યંત  ુૈવા કભાલલા 
ભાટે, તેણે કહ્ુ.ં "તે કેલી યીતે મડૂીલાદી નવસ્ટભ કામષ કયે છે." તેભણે કહ્ુ ં કે, એક ભશાન સ્ટક ળધલા 
ભાટેના ભશાન ધવાયને વભજાલે છે, કાયણ કે તે રકને ૈવા કભાલલાભા ંભદદ કયે છે. દુનનમાના વોથી 
ધનાઢય રક વમદૃ્ધ નથી કાયણ કે તેઓએ એકરા ભટા ધધંા ફાધં્મા છે, યંત ુકાયણ કે તેભણે વાભાન્મ 

સ્ટકની ભાચરકી રીધી, તેભણે જણાવયુ ંશત ુ.ં "યીર એસ્ટેટ થલા ડામભડં ભાઆન્વની ભાચરકી નશીં, 
યંત ુઆક્ક્લટીના ભટા હશસ્વાઓની ભાચરકી. " યકાણકાયની વપતાભા ંએક ાસુ ંભશત્ત્લણૂષ ભનૂભકા 
બજલે છે તે તેભણે વદં કયેરા ભાગષદળષક છે  લયન ફપેટ ને ચારી મુગંય જેલા નાભન િસ્તાલ 

મકૂ્ય. તે તાને નવીફદાય ભાને છે યાધાકીળન દભચણ, નનનભ ળાશ યાકેળ ઝુનઝુનલારા વહશત 

કેટરાક જાણીતા યકાણકાયને ઓખલા.  

યંત ુયકાણભા  ંનનનિત હયણાભ શમ છે કાયણ કે ળેય ઘણીલાય વાયી યીતે કયે છે ને ઘણી લખત 

તે મજુફ નથી દભાનીને વપતાની ચાલી એ વભજવુ ંએ એક કાયણ છે "ઝડથી વમદૃ્ધ ફનવુ ંખફૂ 

મશુ્કેર છે, તેણે કીધ.ુ ધીભે ધીભે ધનલાન થવુ ંએ રગબગ વય છે. ને જ કઇ તેના ૈવા ફભણુ ંકયે 

ત ણ ત્રણ ભહશના, તેભણે ભને રાફંા વભમ સધુી શયાવયુ,ં કાયણ કે આનતશાવન બાય ભાયા ફાજુ ય છે. 

તે જેન ઈલ્રેખ કયે છે તે વમંજનની ળક્ક્ત છે. એક ટષપચરમ કે 22-23 ય વમંજન દય ત્રણ લે દય 

ત્રણ લે ફે લાય લધળે, એભ તેભણે જણાવયુ ંશત ુ.ં "તે ચક્કવણે એક યકાણકાય કયળે 

વમદૃ્ધ. " 
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દરાર સ્ટ્રીટના લહયષ્ઠ, જકે, સ્લીકાયુું શત ુ ંકે ભટા ધધ શજુ ણ તેભને ખડખડાટ કયે છે, યંત  ુ30 લષ 
નબુલથી તેને તેને લધ ુ વાયી યીતે શને્ડર કયલાનુ ં ળીખલલાભા ં અવયુ ં છે. તે અલા આલેન્્વન 
ઈમગ તેના િશ્નન જલાફ તયીકે કયે છે. યંત ુયકાણકાયને િથભ "યકાણ હપરસપૂી" નલકવાલલાની 
જરૂય છે. એકલાય તે ગનતભા ંછે, તે થલા તેણી 

લાજ દ્વાયા ફગડયા નલના ફે્વ ફનાલલી ચાલ ુ યાખી ળકે છે, એભ તેભણે જણાવયુ ં શત ુ.ં "તે એક 

મકુ્ક્તદાતા છે. દભાનીના ધવાય, હદરગીયી ને માદ ાલે છે તેના ય લધ ુલાચં ...યકાણ કયલા 
ભાટેના ભટા ળેય ળધલા ભાટે તભાયા જેલા ીઢ વમક્ક્ત ભાટે ણ ભટી વખં્માભા ંધવાય અલળે? 

તે અણને ૈવા ફનાલે છે ને તેથી અણે ળા ભાટે દરાર સ્ટ્રીટ અવમા ને તે જ એક કાયણ છે 

ળેયફજાયભા ં તે વાભાજજક વેલા થલા યાષ્ટ્ર નનભાષણ ભાટે નથી.  હું 1989 ભા ંફજાયભા ંઅવમ ને ભેં 
વમલવામ ળરૂ કમો. વેન્વેક્વ તે વભમ 600-700 શત ને તે અજે 36,000 ની નજીક છે. તેથી, તે એક 

દભતૂ િલાવ છે. જ્માયે હું બાયત અલી ગયુ ંતતૃીમ નલશ્વના દેળ વાયી યીતે સ્થાનત. ભાયા નભત્રએ 

ભને ગાડંણ કહ્ય કે હુ ંઅવમ બાયત તે વભમે ભેહયકાથી, યંત ુભાયા નતાએ બાયતભા ંએક બભૂ 

જયુ.ં તેથી, તેણે ભને છૂ્ુ ંશીં અલ તક અજે શીં છે ને તે વાચુ ંછે. લધ ુભશત્લન,ુ 30 લષ છી 
તેઓ છે શલે બાયત અલે છે. તેભના ફાક ઈબયતા ફજાય ફે્રન્ચાઆઝના મલૂ્મને વભજી યહ્યા છે. હુ ં
નવીફદાય શત કેભ કે હુ ંમગ્મ વભમે મગ્મ જગ્માએ શત. અણે ફધા અણા દેળને િેભ કયીએ 

છીએ ને અણે ફધા દેળબક્ક્તના છે. ભે ફધા બાયત આચ્છે છે કે ત્રીજુ ં નલશ્વ નશીં.  તે ત્રીજી વોથી 
ભટી થષતતં્ર ફનળે દુનનમા. અણે સમૂષ શઠે યશલેા ભાગંીએ છીએ. અણે જ્માયે બાયતીમ શઇએ 

ત્માયે ગોયલ જઇએ છે િલાવ. છેલ્રા 30 લોભા,ં અણે હદલવ દીઠ અધાયે મલૂ્મ જઇ ળકતા નથી. 
અણે તકનીકી જઇ ળકીએ છીએ, પાભાષ ઈદ્યગ નલશ્વભા ં નલશ્વના સ્થ હયલતષન. શલે અણે વા 

જેલા દેખાતા નથી ભશક. . યંત  ુલાસ્તલભા,ં રક ાવે તકનીકી ને પાભાષસ્યહુટકર છે કુળતા 
અણે રકળાશી વાથે િગનત ચાલ  ુયાખીશુ ંજે અણે છેલ્રા 70 લષ છી કયી છે સ્લતતં્રતા. અગાભી 
30 લોભા ંછેલ્રા 30 લષ કયતા ંલધ ુતીવ્ર ફનલાની લચન છે. શુ ંતભને ભટી હકક અે છે? શુ ંતે એ 

નાણા ંછે જે તભે કઇ ચક્કવ સ્ટકભા ંકય છ, છી બરે તે તભાય શે્રષ્ઠ નલચાય ન શત યંત  ુતે કંઇક જે 

તભાયી ાવે ડધ નલશ્વાવ શત થલા સ્ટક જઇ યહ્ય શત તભારંુ તાનુ ં વમક્ક્તગત યકાણ શઇ 

ળકે છે થલા ત તભાયી ાવે ચાર્ૌષવન ટચન નલશ્વાવ છે તભે જેટલુ ંઆચ્છ છ તેટલુ ંભરંુ્ ન શઇ ળકે? 

ભટી યળ શુ ંછે? તે કંઇક છે જે અણે ફધા વાથે યભીએ છીએ. નનનિત હયણાભન કામદ છે.  તભે 

ળધી ળક છ ળેય જે તભે ખફૂ બમબીત શતા તેભણે શે્રષ્ઠ કયુું છે ને એક જ્મા ંતભે મકૂી છે ટેફર ય 

ૈવા, ને તે ખફૂ વાયી યીતે કાભ કયત ુ ંનથી. તે શભેંળા ંએક નભશ્ર અળીલાષદની જેભ છે ને તભે નથી 
કયતા, હુ ંભાયા ટષપચરમને એકંદય તયીકે જુએ છે. હુ ંભાયા ટષપચરમને 22-23 વમંજન જઇળ એક 

લષ ટકાલાયી. તે ધ્મેમ છે. જ તે 22-23 ટકા શમ, ત તે દય ત્રણભા  ંૈવા ફભણી કયે છે લો જે ભાયા 
ધવાય છે. હુ ંતાને વમક્ક્તગત ળેયના ઊંચા ને નીચા સ્તયથી દૂય કયલાન િમાવ કરંુ છ.ં 

કેટરીકલાય ભાયા શે્રષ્ઠ નલચાય "કાભ કયતા નથી જે ભને ખફૂ નનયાળાજનક રાગે છે.  હું ભાયી 
ખવેડલાન િમાવ કરંુ છ ંએકંદયે 22-23 ટકાના CAGR ય ટષપચરમ. એકલાય તભે તેને િાપ્ત કયલા 
ભાટે ભેનેજ કય. જ તભે દય ત્રણ લે તભાયા ૈવા ફભણી કયી ળક છ, ત વપતાન કઇ યશસ્મ નથી 
હુ ંતને અી ળકંુ છ.ં તભે કશી યહ્યા છ કે તભાયા 30 લષભા ંણ, જ્માયે તભાયા નાણા ંએક લષભા ંએક 

લષભા ં ફભણુ ં નશીં થામ જ તભાયા ટષપચરમને 20-25 ય ખવેડલાભા ં અલે છે, ત તભાયી 
અવાવના રક ને સ્ટક નલચાય તે કયે છે 15-20 લષ છી, તભે ખાતયી ભાટે વતં ાભળ?   



 

MARKET-HUB 

સ્ટક ભાકેટભા ંવપતાની ચાલી શીં છે. ઝડથી વમદૃ્ધ થવુ ંખફૂ મશુ્કેર છે ને  ધીયે ધીયે વમદૃ્ધ થવુ ં
વય છે. તે યકુ્ક્ત કમ્ાઈન્ન્ડિંગ છે. તભે તભાયા ૈવા 22-23 ટકા ય ખવેડ નનમનભતણે જ કઇએ 

ત્રણ ભહશનાભા ંૈવા ફભણુ ંકયુું શમ ત હુ ંતેની ય ધ્માન અત નથી, તે શયાલળે નશીં ભને કાયણ કે 

આનતશાવન બાય ભાયી ફાજુ છે.   

અગાભી યળ સ્ટક્વભા ંકાયહકદી ફનાલતી શતી. શુ ંતભે તભાયી કાયહકદી નલળે નલસ્તતૃ કયી ળક છ? 

તભે વમાલવાનમક વતં વાથે ાછા જલા ભાગં છ. ૈવા વાયી છે યંત  ુતે ણ ભાલાભા ંઅલે છે 

ફોદ્ધદ્ધક અઈટટુ કે ભે ખયીદી, . હું 2000-યગુભા ંીએવયનુા ળેયને વદં કયલાભા ંવપ યહ્ય. તેથી, 
તે એક છે ભટા િભાણભા ં યકાણ િેક્ષક ય છા. અ વમક્ક્ત ીએવય ુ થલા તકનીકી થલા 
એપએભવીજી કરભાથંી અવમ શત.તે ફોદ્ધદ્ધક નેતા ફનળે.  

ફપેટ દ્વાયા અ ઘણુ ંફધુ ંકશલેાભા  ંઅવયુ ંછે ને અ લસ્તઓુ ડન નથી ફદર. ફપેટે કહ્ુ ંકે જ હપરસપૂી 
ફદરાઇ જામ ત તે હપરસપૂી નથી. ખયીદી ની હપરસપૂી વરાભતીના ભાજિન, મલૂ્મની ખયીદી, ભટી 
કંનીઓ શભેંળા ંત્મા ંસધુી સ્ટક યશળેે ફજાય ક્સ્તત્લ ધયાલે છે. હું ભશાન યકાણકાયને ભલાનુ ંછ.ં  . 

હુ ંતભને જણાલીળ કે હું કેટર નવીફદાય શત. હુ ં1989 ભા ંઅવમ ને ડધા વદીથી લધભુા ંબાયતના 
ભશાન યકાણકાય વાથે ઈતમાષ, જેઓ નનભેળ ળાશ શતા, દુગેળ ળાશ, યાકેળ ઝુનઝુનલારા ને અય કે 

દાભાણી. કલ્ના કય કે તભે ભેહયકાભા ંછ ને તભે ઓફાશા, નેબ્રાસ્કાભા ંઈતમાષ ને તભે ફીજા 

હદલવે લયન ફપેટને ભળ્મા ને તભે નલચાય છ કે દયેક જણ છે વાય યકાણકાય.  હુ ંતે રકને ભલા 
ભાટે નવીફદાય શત. તે વભમે ફીએવઇ જ્મા ંળાયીહયક યીંગ ને ભે નલચાય નલનનભમ કયલા ભાટે 

લયામ છે. પક્ત વભમ વાય કયીને જ ભને ખ્માર અવમ કે વત્મ ને હશિંભત ને નલશ્વાવ જેણે ભને 

ભદદ કયી. હુ ંવાયી બીડભા ંજભીન ય ગમ. ફપેટ કશ ેછે કે તે ભશત્લણૂષ છે 

તભાયા ભાગષદનળિકાઓ કુળતાલૂષક વદં કયલા ભાટે. ઘણા રકએ ળેયફજાયભા  ંઘણી ફધી ચીજ 
મકૂી છે જેભ કેલસ્તઓુ જે રકનિમ છે, તેને ખયીદ કાયણ કે હુ ંતે ખયીદી યહ્ય છ.ં ફજાયભા ંટચન વકેંત 

શુ ંછે જ્માયે તે છે નાના ંરક ભટી ડછામાઓ ચાલ ુયાખતા શમ છે. જ્માયે રક કઇ ખાવ વમલવામ 

ધયાલતા શમ ત્માયે સ્ટકભા.ં   

ફજાયભા ંભીહડમા દ્વાયા રકનિમ-કંટાી ગમેલુ,ં ટષપચરમ નલળે ફરવુ ંને લતય નલળે ફડાઇ 

ભાયલી. તે જ્માયે ફજાય વબંલતઃ ટચ ય છે. ભાયા ભાટે ધવાય એ શત કે ભને કેટલુ ંઅળીલાષદ ભળ્યુ ં
ભાસ્ટય ાવેથી ળીખ. ભેં જે રકન ઈલ્રેખ કમો છે તે શે્રષ્ઠ યકાણકાયભાનંા એક તયીકે આનતશાવભા ં
ચારળે બાયતભા ંનશીં યંત  ુલૈનશ્વક સ્તયે 30 થી 50 લષથી લધનુી નવદ્ધદ્ધ ને ળેયની વદંગી,  

ઘણા રક હપરસપૂીના નલકાવની લગણના કયી ળકે છે. તે તભાયા ભાટે ળા ભાટે ભટી ધવાય છે? 

તભાયી યકાણ હપરસપૂી શુ ંછે? શુ ંતે ફદરાઇ ગયુ ંછે કે નલકનવત છે?  

તે ફદરાઇ ગયુ ંછે, ને હુ ંકેલી યીતે ફજાય, અલક ઈત્ન્ન ને કેલી યીતે વભજલા ભા ંતીવ્ર ફની ગયુ ં
વમલવામ કાભ કયે છે. તે શલેથી 30 લષ મગ્મ છે. હુ ંતેને ભાયા તુ્ર ને છી તેના તુ્રને અી ળકંુ છ.ં 

તેથી, હપરસપૂી જ્મા ંસધુી ભાયી ાવે મડૂી નવસ્ટભ શમ ત્મા ંસધુી ચાલ ુયશે છે, ત્મા ંશભેંળા બભૂ ને 

ફઝ યશળેે. ભે ચભાવાથી ડયતા નથી કાયણ કે તે ર્ૂંક વભમભા ંજ ાછ જળે ને છી નળમા 
અલળે. સ્ટક ભાકેટભાથંી 
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તે ળીખલે છે કે શભણા ંજ ભાયી યેઇનકટ ખયીદલી જઇએ કાયણ કે તે ચભાવાની ભવભભા ંભોંઘા શળે. 

જેભ કે ભનસનૂ ભવભી ેટનષ નવુયે છે, તેથી ળેયફજાય ણ થામ છે. તે મડૂી નવસ્ટભની િકૃનત છે. 

દયેકભા ંબભૂ, ત્મા ંbuzz ના ફીજ ને ઉરરંુ્ છે. જાન્યઅુયી ને 3-4 ભહશના ણ હું વોથી મશુ્કેર શતા 
ભાયી 30 લષની કાયહકદીભા ં તે ખફૂ જ મશુ્કેર શત ુ.ં  2008 ભા ંદયેકને ભદંી રાગતી શતી, ણ ભેં તેની 
કલ્ના કયી શતી ઘણી આક્ક્લટી લેચલાભા ંવપ. જાન્યઅુયીભા ંથમેરી નલચચત્ર તનની ભને ખફય 

નશતી. પેબ્રઅુયી. યંત ુતભે જાણ છ કે દયેક નળમાા છી લવતં અલળે. તે વીઝન્વ ને સ્ટકની 
લાત વાચી છે,  

તે ધ્માનભા ંયાખવુ ંખફૂ જ ભશત્લણૂષ છે. ગે્રટ ચફઝનેવ લેલ્ય  ુફનાલલાની યીત ળધળે. વાયા ળેય રાફંા 
વભમથી વકંામેરા શમ છે. એકલાય તભે તે તત્લજ્ઞાનને નલકવાવમા છી તે મકુ્ક્ત અે છે તભે તભે 

સ્ટક ભાકેટભા ંઘણુ ંલાજ ભેલ છ યંત ુતે તભને મકુ્ત કયે છે. જ ભાય તુ્ર થલા ન્મ વમક્ક્ત 

અ હપરસપૂી વભજે છે, તે તેભના જીલનભા ંહયલતષન રાલે છે. શલે તભે જાણ છ કે તભે વમદૃ્ધ ફનલા 
ભાગં છ લૉયન ફપેટ, ચારી મુગંય, ીટય રીંચે ભને ફતાવયુ ં તે અ ભાગષ છે. કેટરા તભે નલશ્વના 
વોથી ધનનક વમક્ક્તઓ જાણ છ? ફેઝવ વોથી ધનલાન છે, ફપેટ 3 નફંય ય છે. તે ફધા ફન્મા છે 

વમદૃ્ધ કાયણ કે તેભની ાવે વભાન આક્ક્લટી શતી ને વાભાન્મ ળેય ધયાલે છે., જેપ ફેઝવન 30 ટકા 
હશસ્વ છેએભેઝન, ગગૂરન રેયી ેજ, તે વમક્ક્ત જે ઝાયા, એરએનલીએચના ફનાષડષ અનાષલ્ટની 
ભાચરકી ધયાલે છે. આક્ક્લટીળેયએ રકને વમદૃ્ધ ફનાવયુ ં છે ને યીર એસ્ટેટ થલા શીયા ખાણની 
ભાચરકી નથી. તે આક્ક્લટી નલળે છે ને તેનાથી કેટલુ ંમલૂ્મલાન તે વમદૃ્ધ ફન્યુ.ં એકલાય તભે વભજ કે 

ળેયના ભટા બ્રક્વ શન્લ્ડિંગ કયળે તભને વમદૃ્ધ ફનાલે છે કે ભટી કંનીઓને ળધલા ભાટેના ઘષણ 

ને રાફંા વભમ સધુી ળેય ધયાલે છે.  

તેઓ વમંજન ને મલુ્મ ફાધંલાભા ંવભમ રે છે. તભને ભળે વમલવામ જે 15-18 ટકાન લધાય કયે 

છે તે છી તભે ભટાબાગના રક કયતા ંયભતની અગ અલ છ,   

જ્માયે કંનીઓ તભાયી ાવે ઈચ્ચ િનતફદ્ધતા શતી યંત  ુકેટરાક સ્થામી ગરાઓં થલા ન્મથા 
અલલાનુ ંલરણ છે, શુ ંતે તભને અંદયથી ક્સ્ભત કયે છે કે ફજાય તેની ખટી વય કયે છે ણ હુ ંછ ં ચચિંતા 
ન કરંુ કાયણ કે ભને ખફય છે કે અ નળમાા છી ઈના અલળે ને તેન રાબ રેળે નળમા જ 
તભાયી ાવે તભાયા ટષપચરમભા  ંક્ષભતા શમ. તે કયતા ંકઠણ કશલેાભા ંઅલે છે. તે એક ઘરંુ લસ્ત ુ

છે. હુ ંઝેન જેલી ક્સ્થનત ય જલા ભાગંુ ંછ,ં ણ હુ ંનથી ત્મા ંશજી સધુી. જ્માયે ળેયભા ં30-40 ટકાન ઘટાડ 
થામ છે ત્માયે ભને ખડખડાટ અલે છે. એવુ ંરાગે છે કે તે જાન્યઅુયીભા ંફજાયભા ંછે ભાયા નળક્ષાઓ ભાટે 

ભાયા ભાટે ફશાય કાઢય. ભાયા ફધા નિમ ળેયભા ં20 ટકાન ઘટાડ થમ શત. દયેક એક હદલવન એક 

સ્ટક 20 ટકા ઘટય શત. ફજાયભા ંતે થામ છે તે તનના છેલ્રા તફક્કાભા  ંશમ છે. તે રે છે ળકંા ણ 

ભજબતૂ ભાને છે. 30 લષથી, હુ ંલધ ુવાયી થઇ ગઇ છ.ં હુ ંતે વશરેાઇથી ઈતાલ કયી ળકત નથી જકે હુ ં
ભાયી કલ્ના ય વલાર ઈઠાવુ ંછ.ં   તભે ઈલ્રેખ કમો છે કે તભે આનતશાવની વાક્ષી છ. શુ ંતભે ભને તે 

નલળે કશ છ? હુ ં અવમ ત્માયે બાયત ત્રીજ નલશ્વન દેળ શત. અજે, તે સ્ટકભા ં ત્રીજી વોથી ભટી 
થષવમલસ્થા છે દુનનમા. રયેન્વ વભવષ જે યએુવ ટે્રઝયી વેકે્રટયી શતા ને તેઓ કશે છે કે જ બાયત જઇ 

ળકેડફર હડજજટ યે્વ, તે દય 10 લે થષતતં્રના કદને ફભણ કયળે. તેથી 40 લષભા ંજે રગબગ ભાયા 
કાયકીહદિની લનધ શતી, થષતતં્ર 16 ગણા લધળે. તે 7-8 થી લધલા ભાટે યૂત ુ ંનથી ટકાલાયી. અણે 

10 ટકા લધલાની જરૂય છે. . ભે નાના ામે જઆ યહ્યા છીએ ને ભાયે નલકાવ કયલાની જરૂય છે 10 

ટકા. જ અણે અગાભી 20 લષ ભાટે 10 ટકા વદૃ્ધદ્ધ ાભીએ, ત થષતતં્ર 4 ગણા લધળે. ભે શીં છીએ 
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2 હટ્રચરમન ડરયનુ ંથષતતં્ર ને 8 હટ્રચરમન ડરયનુ ંથષતતં્ર ફન્યુ,ં તભે તકને િલાશ તયપ જળ  

લીભ, કાય, મવુાપયી, નળક્ષણ ને યકાણકાય ાવે જ્માયે તક શઇ ળકે છે તે િકાયતભાયી ાવે 

થષતતં્રભા ં4 ગણા લધાય થમ છે. થષતતં્રભા ંવદૃ્ધદ્ધ ને ળેય લચ્ચે કઇ વફંધં નથી ફજાય. યંત  ુતેભા ં
યકાણકાય ભાટે એક તક છે,એટલુ ં જ નશીં કે અણે ણ ભશાન જયુ ં ભે ખયીદી કંનીઓ. 

આન્પનવવની સચૂચફદ્ધ કયલાભા ંઅલી શતી, હયરામન્વને થડીલાયભા ંસચૂચફદ્ધ કયલાભા  ંઅલી શતી. 
બાયતીમ કંનીની કલ્ના કય પચ્યુષન 50 નુ ંછે. એચડીએપવીએ તેભના એડીઅય ય અધાહયત 100 

ફજ ડૉરયનુ ંભાકેટ કે દયુું છે હકિંભત. તે અણા ભાટે નત વાભાન્મ લસ્ત ુછે કેભ કે તેન ઈમગ 

કયલાભા ંઅલત નથી. 60 ભ ભાકેટ કે જ્મા ંજીએભ બાયતીમ ળેયફજાયના કદભા ંત્રણ ગણી શતી. 
તેથી, ભે રાફંા ભાગષ અવમા છે. ભે આનતશાવ જમ અ દેળભા ંમજામ છે. ભે જભણી ને મકુ્ત 

ફજાય ને સ્ધાષ  તયપ અગ લધી યહ્યા છીએ. ભે કેટરાક ભશાન યકાણકાય થમા છે ને ભે 

કેટરીક ભટી કંનીઓને જમા છે. ભને રાગે છે કે ભે બાયતીમ તયીકે અણા ય ગોયલની લધ ુ

બાલના છે કે કેભ કે અણે બાયતીમ મલૂીઝ, વગંીતની ઈજલણી કયીએ છીએ. તે છે શૉરીવડુ હપલ્ભની 
ક્રન્વ શલે નથી. અ દેળભા ંજે ભતબેદ શમ છે તેભા ંનલનલધતા છે અત્ભનલશ્વાવ વાથે જ.  

તભે કહ્ુ ંશત ુ ંકે તભે ખયીદી લખતે ટ્રકન ફેક  ર નશીં. શુ ંતભે તે ફદરલાભા ંવક્ષભ થમા છ લતષન 

કયવુ ં કે તે કયવુ ંમશુ્કેર છે? જ્માયે તભે કાયકીહદિ જુઓ છ, ત્માયે તભે શુ ંકયુું ને તભે શુ ંકયુું નથી તે 

જુઓ. ભે કેટરાક સ્ટક્વ વદં કમાષ. અ િશ્ન એ છે કે ળેયફજાયભા ંતભે શતા તે િભાણે આન્ડેક્વ 40x 

લધ્મ છે શકીકત એ છે કે ઘણા વાથીઓ ફજનત ફની ગમા છે, ત છી તભે ળા ભાટે ફજનત 

નથી થતા. ક્યાયે તભે વમલવામભા ંછ શભેંળા ંતભાયી જાતને શે્રષ્ઠ ને તક વાથે વયખાલળ. અ ભાયા 
ેઢી ભાટે તકનુ ંકદ એક ફજનત ફનવુ ંકાયણ કે યાકેળ ઝુનઝુનલારા, અયકે દભાણી, નનભેળ ળાશ ે

તેને ફનાવયુ.ં ને તેઓ ફધાએ મડૂી-દુરષબ લાતાલયણથી િાયંબ કયુું. તે તે નથી તેઓ વમદૃ્ધ શતા ત્માયે 

તેઓ ળરૂ. તેઓએ થડી લધ ુૈવા વાથે ળરૂઅત કયી. ભશાન નલચાય ખફૂ જ દુરષબ છે. તે વાભાન્મ યીતે 

યીંછ ફજાય થલા બરુ ભાકેટની ળરૂઅતભા ંઅલે છે. અ ગાય્વને ખાતયી શતી ને ટ્રકન ફેક  

રેલા ને ળેય ખયીદલાની ક્ષભતા. યાકેળે 14 ટકા ટાઆટન ખયીદ્ુ.ં અયકે દભણની એચડીએપવી ફેન્કની 
ટકાલાયી ખયીદી. તેથી, તે ક્ષભતા વયેયાળ યકાણકાય ને ભશાનથી રગ ડ ેછે યકાણકાય જ્માયે ટ્રક 

નલળે તભને ખાતયી થામ ત્માયે ટ્રકને ાછા રાલલા ને નલળા જથ્થાભા ંખયીદલાની ક્ષભતા ળેય. ભે 

કેટરાક વાયા ળેય વદં કમાષ છે. છેલ્રા ઘણા ળેય 50-100 ફેગવષ થમા છે.  

20-25 લષ. તેથી, હુ ંળા ભાટે ફજનત ફની ળકંુ? કાયણ કે ભેં ટ્રકન ફેક  ખયીદ્ય નથી ને તેને 

ખયીદ્ય નથી. તભે 10,000-15,000 ળેય ખયીદ્યા. ભશાન નલચાય દુરષબ છે. તેથી, જ તભાયી ાવે કઇ 

શે્રષ્ઠ ખ્માર શમ ત તભે તેના ભાટે જલાફદાય છ જાતે કયલા ભાટે. તે કયલા ભાટે રાક્ષચણકતાઓ 

નન્મ વમંજન રે છે. ભાયે ઘણુ ંવમલસ્થા કયલાની જરૂય છે હશિંભત, ખાતયી ને યકડ એક જ વભમે. હુ ં
ક્સ્થયતાભા ંયવ ધયાલત શત ને યકલા ભાગંત ન શત શડી. ભાયા નભત્ર ાવે જખભ ઉભુ ંકયલાની 
ને હયણાભ નલળે ચચિંતા કયલાની ક્ષભતા શતી નથી. ભાયી યજ યલુાન એ છે કે તભાયા જીલનભા ં
એક ભશાનતા છે. અ ધધં ભશાનતા ની ગણુલત્તા છે ફજનત ફનવુ ંતભે કેલી યીતે વાયા છ તેના 
અધાયે તભે ભાપ્મા છ ને નથી. ઈરબ્ધ છે ફજાય તે તભાયા ફેંક વતંરુનભા ંશનૂ્મ મજુફ ભાલાભા ં
અલે છે. જ ભાયા વાથીદાય ફજનત શનૂ્મ શમ ને ભાયી ાવે કયડનત છે. એ નથી કે હુ ં તે 

રકને ઇષ્માષ કરંુ છ.ં ભને નથી રાગતુ ંકે તેઓ કંઆક રગ કયે છે હુ ંકયતા. ભાયી આચ્છા તભાયા ભાટે 
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ર્ૂંકી નથી રાગતી. અ દેળભા ંઅ ભમાષહદત તક છે તભાયે ભટા નલચાયલાનુ ંળરૂ કયવુ ંડળે. જ્મા  ંસધુી 
તે થામ નશીં, તભે ક્યાયેમ ભરંુ્ થળ નશીં. તેથી, તે ભાયાભાનં એક શત હદરગીયી,  

કેટર વભમ ભરૂથી થલા કાત ગભુાલલાનુ ંકેટલુ ં નનણાષમક છે? રક કશે છે કે તભે નવીફદાય છ 
કાયણ કે તભને ટાઆટન, હક્રનવર ભળ્મા છે ને ફીજુ  ં કંઆણ કાભ કયુું નથી. તે ખરંુ્ છે તેને જલાન 
ભાગષ. યાકેળ ઝુનજુનલારા "વોથી ભટી ક્સ્થનત ટાઇટનભા ંશતી ને તેણે તેને જાલી યાખ્યુ ંખફૂ પ્વ 

ને ડાઈન્વ. છ ફર ભાટે તભે દયેક ફરને પટકાયળ તે નલચાય મખૂષ નલચાય છે ને કદાચ કામષ કયળે 

ટી 20 ભાટે યંત ુયકાણની યભતભા ંનશીં. તભે ઘણા દડા જળ ને તેભને જભાલી જુઓ. તભે જે એક 

છભા ંપટકાયલા ભાગે છે, તભે તેને ખફૂ વખત ભાયળ. યાકેળ ઝુનજુનલારાન િનતબા તે જમ ટાઆટન, 

ને બાલ લધ્મા છી ણ તેણે ઈભેયુું શત ુ ંને તેનુ ંવોથી ભરંુ્ સ્થાન ટાઆટનભા ંશત ુ ંશે્રષ્ઠ િદળષન ળેય 

ફની ગયુ.ં તે કસ્ભાત નથી, યંત ુએક કુળતા છે. તે કાઢી નાખવુ ંવય છે. એકંદય ટષપચરમ 
અધાય, તેભણે છેલ્રા 30 લોભા ં30 ટકા થલા તેથી લધ ુલધાય કમો છે. ચાર ધાયે છે કે કઇએ રૂ. 

10 રાખ ફચાવમા છે ને છી ળેયફજાયભા ંયકાણ કયલા ભાગેં છે. તેની ાવે 30- ળેયફજાયભાં થલા 
જીલનભા  ંલષ કાયહકદી અગ. જ તભે દય ત્રણ લે તભાયા ૈવા ફભણી કય છ, ત તભે કયળે તભાયા 
જીલનભા  ં10 ડફલ્વ છે. ચાર compounding વભજલા ભાટે ગચણત કયીએ. તેથી, રૂ. 10 રાખથી  રૂ. 100 

કયડ જામ છે. ધાય કે તે રૂ. 1 કયડથી ળરૂ થામ છે જે રૂ. 1000 કયડ થઇ ળકે છે. 100 રૂનમા અજે ણ 

કયડ લૈનશ્વક વંનત્ત છે. તભે નવરીકન લેરી જઇ ળક છ ને વમદૃ્ધ વમક્ક્ત ફની ળક છ. તેથી, તે છે 

બાયતભા ંતક ઈરબ્ધ છે. ઇન્ડેક્વ લધ્મ છે. વેન્વેક્વ 16-17 લધ્મ છે ટકાલાયી. બાયતભા ંઘણી ફધી 
કંનીઓ છે જેણે રાફંા વભમથી ખફૂ વાયા લતય અપ્મા છે વભમ વભમ. તેથી, યકુ્ક્ત દય ત્રણ લે 

ડફર કયલા ભાટે તભાયા ટષપચરમભા  ંિમાવ ને ધ્માન કેન્ન્રત કયલાન છે. ળરૂઅત નાના ધયણે 

ને તે કયલાનુ ંવય છે કાયણ કે બાયતીમ ફજાય તભને તે િકાયનુ ંએક અે છે.   

એકલાય ફેઝ લધાયે થામ છે, તે ખફૂ મશુ્કેર છે. તે વય છે યંત ુવય નથી. તે તભે જે કયી યહ્યા છ 
તેના ભાટે તભાયી વમલવામ િત્મે િનતફદ્ધતા, ઈત્વાશ, અલશ્મકતા છે. તે લધત જામ છે રૂ. 10-50 

કયડ કભાણી ને દય ત્રણ લષ ફભણી યાખ. છેલ્રે, ભે રવાઇ ગમા કય મકુ્ત શતી. તભે લેચલાની 
જરૂય નથી એક વમલવામ ળધ જે તભે 10-20 લષ સધુી યાખી ળક છ. તભે જ્મા  ંસધુી લેચ, તભે 

વયકાય ભાટે કઇ ટેક્વ ચકૂલળ નશીં. તેથી, તે ભશાન વમલવામ ળધલા ય ધ્માન કેન્ન્રત કય.  

તભે કહ્ુ ંકે એક હદરગીયી જીલનભા  ંફીજા કામષની બાલ છે. તે છે કે ત્મા ંએક સ્ટક છે જે ચારે છે તભે 

ને ફીજુ ંકંઇ થષણૂષ નથી? તભે જીલન જીલલા ભાગં છ જે વાયી યીતે જીલતં છે. ચફર ગે્વ નલશ્વભા ં
વોથી ભશાન તકનીકી કંની ફનાલે છે, ચાલીઓ પેંકી દે છે ને જાણીતા ભશાન યકાયી ઈય જામ 

છે. તે ફીજુ  ંકામષ છે. ર ગય શાયી ગમ ફ્રહયડાભા  ંથડા શજાય ભત દ્વાયા િમખુ શલાનુ.ં તેભને તેભના 
લૈનશ્વક ભાટે નફર યુસ્કાય ભળ્મ લનભિંગ ડક્યભેુન્ટયી, ને તેણે તાના ભાટે ફીજ જીલન ફનાવયુ.ં 
હુ ં શભેંળા ં તે કયલા ભાગંત શત. તભને જરૂય છે તાને કયતા ં લધ ુ થલા નાણાનંી ળધ દ્વાયા 
વમાખ્માનમત કયલા ભાટે. જ્માયે તભે 30 લષના છ ભશત્લાકાકં્ષા ભેલલાની જરૂય છે ને ૈવા 
કભાલલાની જરૂય છે કાયણ કે તે યલુાન વમક્ક્તના હૃદમ િત્મે ખફૂ નિમ છે તાને સ્થાનત કય. યંત ુ

તભાયે ફીજુ ંકામષ કયલાની જરૂય છે. હુ ંતે ફીજુ  ંકામષ ળધલા ભાટે વઘંષ કયી યહ્ય છ.ં તે ભાયા સ્તાલ છે. 

ભાયી ાવે થડા નલચાય છે, યંત  ુહુ ં તેને ભરભા ંમકૂલા વક્ષભ નથી. શુ ંતભને રાગે છે કે તેઓએ 

ફીજી હક્રમા ળધલા ભાટે િાયંબભા ંિાયંબ કયવુ ંજઇએ?  
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તે મશુ્કેર છે. વો િથભ, તભે નાણાકીમ યીતે મકુ્ત થલા ય ખફૂ ધ્માન કેન્ન્રત કયુું છે ને તભે ફીજુ ં

કામષ નથી આચ્છતા જીલન ભા.ં જ્માયે તભે sixty થાઓ, ને જ્માયે તભે તે નાણાકીમ સ્લતતં્રતા િાપ્ત 

કય છ, ત્માયે તભે તભને ખ્માર અલળે કે જીલનભા ંફીજુ  ંએક કામષ છે જેની તભને જરૂય છે. જ તભે વારંુ 

જીલન જીલલાનુ ં નલચાયતા શલ, છી તભાયે તે કયલાની જરૂય છે. ફાકને થલા સ્લાસ્થ્મના 
મદુ્દાઓને ળીખલલા ભાટે ભાય ઈત્વાશ છે. ભાયે ળધલાની જરૂય છે તે કે્ષત્રભા ં કંઇક. ભાયી સ્થાલય 

નભરકત ચારી યશી છે ને ભને તે ઈતાલભા ંકયલાની જરૂય છે. ચારી મુગંયે કહ્ુ ંકે વદૃ્ધત્લ એ ભશાન 

છે. તભે કશ કે તે ભશાન નથી.  

કઇએ લૉયન ફપેટને છૂ્ુ ંકે તેઓ કેલી યીતે વમદૃ્ધ ફની ળકે છે. લૉયને કહ્ુ ંકે તે કયી ળકે છે યલુાન 

ફનલા ભાટે ખફૂ ૈવા અ યંત ુ 30 થી 40 લષભા ં તેણે નબુલ ગભુાવમ નથી કાયણ કે તે અ 

નબુલ છે જે તેને તે ૈવા ાછા ફનાલલાભા ંભદદ કયી ળકે છે. હુ ંૈવા અીળ ણ ભને યલુા અ. 
હુ ંઇચ્છં છ ંકે હુ ંપયીથી યલુાન શત, ણ હુ ંભારંુ આક્ક્લટી જ્ઞાન આચ્છ ંછ.ં હુ ંૈવા લેચે છે ભાયી ાવે શભણા ં
શુ ંછે. હુ ંઅગાભી 30 લષથી "લૈનશ્વક નબુલથી ઈત્વાહશત છ.ં તભને દુઃખ થામ છે જે ફન્યુ ંતે જલા ભાટે 

યૂતા વભમ સધુી જીલળે નશીં. સ્ટીલ જબ્વે કહ્ુ ંશત ુ ંકે મતૃ્ય ુએક ભશાન છે જીલનભા ંએજન્ટ ફદર. તે 

ભશાન છે કે અણે ભયીએ છીએ, ને એક નલી ેઢી ઈબા થામ છે. ક્યાયેક તભે છ ભશાન ભાનલ 

િમગભા ંકડામ છે ને તભે જલા ભાગં છ કે શુ ંથામ છે. વનંભશ્રણ નવલામ, કંઇક કે જે તભાયા ભાટે 

માદભા ંઉભુ ંથયુ.ં તે વમક્ક્તગત શત ુ ંનબુલ થલા વફંનંધત જ્ઞાન ને ળેહયિંગનુ ંયકાણ કયળે જે તભે 

જ્માયે લાત કય ત્માયે થામ છે અ નલળે ભશાન માદ ાલે છે?  

કેટરાક રકએ ભને બાયે િબાનલત કમાષ છે ને તેભને જાણલાભા ંભને ખળુી થામ છે. અયકે દભણની, 
જે છે DMART ના સ્થાક, ને હું ફડષ ય છ.ં રક લાયંલાય ભને ગ ૂચંલણભા ંમકેૂ છે. હુ ંતેને છેલ્રા 
ભાટે જાણત શત 30 લષ તે એક વાધાયણ કાયહકદી છે જેને તભાયે વભજલાની જરૂય છે. 

ળેયફજાયભાથંી કઇને છૂ 70 ને 80 ના દામકાથી તે બાયતના વોથી ભશાન વટ્ટાફાજી કણ શતા. 
તેઓ અય કે દભણની નાભ અળે. તે યીંછ ને બરુ ભાકેટને ગધંળે ને તભને એક ભહશનાની અંદય 

ણ નશીં કશળેે. તે ભશાન શત ભાયા ેઢીના વટ્ટાખય ને યકાણકાય. તેભણે એચડીએપવી ફેંક 
જેલા ળેય જ્માયે રૂ 40. તેણે નેસ્રેને રૂ. 300 ના વભમે વદં કયુું. 2000 ભા,ં તે અ ફધુ ંઅે છે ને ફની 
જામ છે ઈદ્યગવાશનવક.  

. તેભણે ડભાટષ  ળરૂ કયુું, જેનુ ંમલૂ્મ રૂ. 1 રાખ કયડનુ ં છે. તેની ાવે ત્રણ કૃત્મ છે ભશાન વટ્ટાફાજી, 

યકાણકાય ને ઈદ્યગવાશનવક. ભે ફધાએ નલચાયીએ છીએ કે સ્ટીલ જબ્વે પયીથી નુનલિચાય કયુું 
તેટલુ ંવયવ શત ુ ંકમ્પ્યટુવષ, િકાળન, iPhones. ને શીં બાયતભા ંઅણે કઇ એવુ ંકયી યહ્યા છીએ. તે 

ખયેખય એક બેટ છે ભારંુ જીલન ઉજાષને ળી રેવુ ંને વભમવભાપ્પ્ત ઈયના દેખાલને જવુ.ં ળા ભાટે 

એક કાયણ છે તે વપ છે કાયણ કે તે એક ભશાન વાબંનાય છે. 10 રકની લાતચીતભા ,ં તે ભાત્ર એક 

જ શળે એક લાત કયત નથી. શીં ઘણા રક સ્ષ્ટ છે. તેઓ િેવભા ંક્યાયેમ િપાઆર અળે નશીં.  

તેભ છતા,ં તેઓ નલચાય ભાટે ખલુ્રા છે. જ્માયે હુ ંફજાયભા ંઅવમ ત્માયે અય કે દભણની શરેેથી જ 

એક દંતકથા શતી દરાર સ્ટ્રીટભા ંજાણીતા છે. તે નલચાયને દયેક વાથે લશેંચી ળકે છે. ભેં તેભને છૂ્ુ ંકે 

તે કેલી યીતે ળેયફજાયભા  ંદયેક વાથે નલચાય ળેય કયી ળકે છે જ્મા  ંરક ભાહશતી વગં્રહશત કયે છે ને 

તેઓ "ટી તેને ળેય કય. તેભણે કહ્ુ ંકે ળેયફજાય નદીની નીચે છે. જ હુ ંચાય ડલ્વ વદં કરંુ છ ંાણી, ત 
છી તેન થષ એ નથી કે નદીભા ંઓછ ંાણી છે. જ અણે ફને્ન ડલ્વ વદં કયીએ, ત ભે ફનેં એક 
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વાથે વમદૃ્ધદ્ધ કયળે. તે ભટાબાગના ફોદ્ધદ્ધક અત્ભનલશ્વાવથી અલે છે. ઘણુ ંઅ રક તેભના નલચાય ળેય 

કયલા ભાટે સ્લતતં્ર છે. તે એક ફીજા વાથે અયાભદામક લેફ ફનાવયુ.ં છેલ્રાભા ં 30-40 લષ, ફજાય 

નલનલધ તફક્કાઓભાથંી વાય થયુ ંછે. 1992 ના કોબાડંભા ંએક જૂથ શત જે અલી, વમદૃ્ધ ને દૂય ગમા. 
2000 ભા,ં તે જ લસ્ત ુથઆ. તેથી, ઘણા રક છે અલ ને ફજાયભાંથી નીકી જાઓ. યંત ુઅ જૂથ 

(અય કે દભાની) 30 લષથી વમદૃ્ધ થઇ ગમ છે વમદૃ્ધ ફન. તેઓએ અ ખેરાડીઓ લચ્ચે નલશ્વાવન લેફ 

જમ છે. તેઓ ભાને છે કે ફજાય વલોચ્ચ છે. તેઓ ભાનતા નથી કે તેઓ ફજાય ફનાલે છે. ઘણા રક 
નલચાયે છે કે તેઓ ખયીદી કયળે ળેય, બાલ લધળે ને છી એરઅઇવી થલા યટુીઅઇને ળેય 

વપ્રામ કયળે ને ૈવા કભાળે. તે "ઓ એક નલકૃત નલચાયવયણી છે. દભાની ને ચાશક વાથે 30 લષ 
છી, ભને તે વભજાયુ ં છે તેઓ બાયત ય લચગાાના બચુરળ છે. તે ક્યાયેમ ભાપી અનાય નથી. 
તેઓ ખફૂ ભજબતૂ રાગે છે કે તેઓ ાવે છે વપ થવુ ંકાયણ કે બાયતભા ંતકએ તેભને તક અી શતી, 
ને એટરા ભાટે નશીં કે તેઓ શતા કુળ તેઓ ભાનતા શતા કે તેઓ નવીફદાય શતા કાયણ કે તેઓ 

મગ્મ વભમે જભણી ફાજુએ શતા. તેઓ તેને શ્રી નવભેન્ટ તયપ દય. ળા ભાટે તેની ાવે ભટી ભાકેટ કે 

છે? કાયણ કે તે એક ભશાન ઈદ્યગવાશનવક છે. ઈદાશયણ તયીકે, ટાટા શાઈવના ઝીભ િેભજી. અ રક 
નૈનતકતા વાથે ને ફજાયભા ંભાન્મતા વાથે ને વમલવામ ને તેઓએ ભશાન વમલવામ ફનાવમા. 
ભે અ રક વાથે યકાણ કયલા ભાટે નવીફદાય શતા. તેઓ કશળેે કે તેઓ સ્ભાટષ  યંત ુનવીફદાય નથી 
ને મગ્મ વભમે મગ્મ સ્થાન ય શતા ને કઇ લાધં નશીં શુ ંથામ છે, તેઓ બાયત ય બચુરળ છે. તે 

ત્રણ મૂભતૂ આંતયદૃન્ષ્ટ તેભને ક્યા ં છે તે તયપ દયી જામ છે અજે ભાયી ભનૂભકા આનતશાવની વાક્ષી 
શલાનુ ંને આનતશાવને વભજાલલા ભાટે છે. અ તે રક છે જેભણે વેટ કયુું છે વીભાઓ, હપરસપૂી દળાષલે 

છે, ભને ભાગષદળષન અપ્યુ.ં હુ ંએક ભશાન રાબાથી યશી છે. ભારંુ કાભ વભજાલવુ ં છે અગાભી ેઢીન 
આનતશાવ. અ તે નાભ છે જે ગણામ છે, ને ફાકીના અવમા છે ને ગમ તે કંઇક કયે છે જે ફજાયભા ં
ધાય છડી દેળે.તભે કહ્ુ ંશત ુ ંકે ધીયજ મશુ્કેર છે. તભાયે શુ ંકશલેાનુ ંછે?  

તભાયી દ્ધનતને ધ્માનભા ંરીધા લગય, દય ત્રણ લષ છી, તભાયે તભાયા ૈવાને ફભણુ ં કયવુ ંડળે 

ને જ તભે તે કયુું છે, છી તભે જભણી ફાજુ ય છ. હુ ંભાનુ ંછ ંકે ભશાન કંનીઓ ખયીદલી એ વોથી 
વય છે ત્રણ લષભા ંતભાયા ૈવા ફભણી કયલાન ભાગષ. જ તભે વમદૃ્ધ થવુ ંશમ, ત તભાયે એક દ્ધનત 

ળધલાની જરૂય છે દય ત્રણ લે તભાયા ૈવા ફભણી કય. િથભ યકાણ તભાયાભા ંયકાણ કયલાન છે. 

તભાયાભા ં શે્રષ્ઠ ફન કે્ષત્ર ને લધાયાના ૈવા ળેયફજાયભાથંી અલે છે. તભે તભાયાભા ંયકાણ કમાષ 
છી જ છી સ્ટક ભાકેટભા  ંયકાણ કય. જ તભે યલુાન શલ ત િળવંા કયીને સ્કમાભતને ઘટાડલાનુ ં
ટા વંનત્ત તભાયા જીલનને ઓલયટાઆભ ય વય કયે છે. દય ત્રણ લે તેને ભાલા. તે ભને મકુ્ત 

કયે છે. તભે રૂ. 10 ર છ 30 રાખભા ં100 કયડ રૂનમાનુ ંફને તે છી તભે નલશ્વના વોથી ધનનક છ. સ્ટક 

જુઓ બાયતભાં અણી ાવે તક છે. અગાભી 30 લોભા ંતક લધ ુ છે. તક જે અણે અગાભી 30 

લષભા ંજશુ,ં છેલ્રા 30 લોભા ંતક દ્વાયા ફગડી જળે. છેલ્રા 30 લષથી તે યકાણ કયતા ંલધ ુમશુ્કેર છે?  

હુ ં તે ભાનત નથી. ફજાયનુ ં કદ શલે ભરંુ્ છે. 1992 ભા ંફીએવઇભા ં વમસ્ત હદલવે, ભે $ 100 કયુું 
નભચરમન લથષ લલ્યભુ. ફજાય શલે ફે નભનનટભા ં100 ફજ ડૉરય ડૉરય કયે છે ખરે છે. તેથી, તક કદ 

લધાયે છે. તભાયે જુદા જુદા સ્થએ જલાની જરૂય છે. 10 લષ શરેા,ં ગગૂર, રીફાફા "ક્સ્તત્લભા ં
નથી. છેલ્રા 10 લષભા ંવોથી ભટ સ્ટક એભેઝન શત. તેથી તક છે લધ ુશાજય, ને તે અગાભી 10-

20 લોભા ંલધ ુશાજય યશળેે. ભે વાય થળે ચક્રલાત સધુાયણાઓ. કઇણ યગુભા ં ૈવા ફનાલલા 
મશુ્કેર છે. હુ ંક્યાથંી અગથી ખાતયી નથી તક ભળે. તેથી તકન રાબ ર.  
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શુ ંૈવાની યચના કુદયતી સ્લબાલ વાથે અલે છે? કદાચ. હુ ંશજી ણ તે કયલા ભાટે વઘંષ કરંુ છ.ં તભે 

નનનિતતા વાથે કાભ કયી યહ્યા છ. તે િનતન્ષ્ઠત સ્રે છે. ણ, તભે તભાયી વંનત્તન બાગ ગભુાલી 
યહ્યા છ. ઝુનજુનલારા ને દભાની ાવે જખભની કુદયતી રાક્ષચણકતાઓ છે- ક્ષભતા ને નનબષમતા 
રેલી, જે કદાચ હુ ંનથી કયત. કઇ કંની વાયી કાભગીયી ન કયતી શમ ત ફશાય જલાનુ ંતભે કેલી યીતે 

નક્કી કય છ? 

તક તક શભેંળા ત્મા ંછે. તભે શભેંળા ંતભાયા તાના શે્રષ્ઠ નલચાય ય નાણા ંકભાળ. જ તભે 

ચક્કવ સ્ટક નલળે ખાતયીલૂષક, તભે તભાયી ધાયણાને ઈલ્રઘંન ન થામ ત્મા ંસધુી તેને કડી યાખલાની 
જરૂય છે. ભેં ખયીદ્ુ ંયનુાઇટેડ ક્સ્હય્વ રૂ. 40 ની હકિંભતે ને ફે લષ સધુી 50 લષ શરેા ંતે કશુ ંકયુું નશીં. 
ભામ લૂષધાયણા એ શતી કે હુ ં200 કયડ રૂનમાના બાયતના દારૂ ફજાયભાં 50 ટકા ખયીદી યહ્ય શત. હુ ં
ઈમગ કયત શત ભને રાગે છે કે જ ભેં લેચેરી િત્મેક 100 ફટરભાથંી યનુાઆટેડ ક્સ્હય્વન 1 ટકા 
હશસ્વ ખયીદ્ય શમ, ત ભાય એક શત. તભે એવુ ંરાગે છે કે તભે કઇ વમલવામ ચરાલી યહ્યા છ. ભને 

રાગે છે કે એક નલનળષ્ટ વનંભશ્રણ મશુ્કેર છે, યંત ુઅણે કયવુ ંડળે ભાગષ ળધલા.  

તભાયા અંગત જીલનભા ંતભે જે ન્મ લસ્તઓુ કય છ તે તભને વાય યકાણકાય ફનાલે છે? ફે ગણુ જે 

હુ ં ખફૂ લાચં ુ ં છ,ં ને તે ભાયા વમલવામ ભાટે વારંુ છે. તેથી, એક લસ્ત ુ લધ ુ વાયી ફનલાની છે 

યકાણકાય નલનલધ સ્ત્રત લાચંલા ને લાચંલા ભાટે છે. ફીજુ ,ં ત્મા ં ફે લેફવાઆ્વ છે - એક છે 

"thebrowser.com" ને "longform.org" કશલેાભા ંઅલે છે. અ લેફવાઆટ શે્રષ્ઠ નલચાયને ક્યયેુટ કયે છે 

ને તેને ફશાય કાઢે છે ત્મા ં તે તભાયા લાચંનને નાટકીમ યીતે નલસ્તતૃ કયે છે. ન્મ ગણુલત્તા 
serendipity છે. શરેા ંહુ ંઅવમ સ્ટક ભાકેટ, હુ ંએક નવસ્ટભ નલશ્રેક શત. હુ ંભેહયકાભા ંકમ્પ્યટુય કડ 

રખત શત. હુ ંવાથે અવમ નવભેન્ટભા ંચારી યશરેા ભશાન બરુ ભાકેટ વાથે કમ્પ્યટુય કડ ફેકગ્રાઈન્ડ 

ને ભેં કંઇણ જાણયુ ંનશીં નવભેન્ટ નલળે, ને ફધા ભને નવલામ ૈવા કભાતા શતા. તે વભમે આન્પનવવ, 

નલિએ ળરૂઅત કયી જાશયેભા ંજવુ ંને હુ ંતે વમલવામને વભજી ગમ. તેથી, ભેં ચફિંદુઓને જડયા ને 

એક તક જયુ ં ટેક ભા ંશીં. તેથી, જ તભે ડૉક્ટય છ, ત તભે ભશાન પાભાષ ળેયને બય. તેથી, તભાયા 
જીલનન નબુલ થળે ળેયફજાયભા ંકઇ ચફિંદુએ જડાઓ. તભાયે નલશ્વાવ કયલ ડળે કે તે કનેક્ટ કયળે.  

શુ ંતભે દભાનીને એક ભશાન વટ્ટાખય ને યકાણકાય તયીકે નલસ્તતૃ કયી ળક છ? તે ફનેં શાથ વાથે 

રખલા જેવુ ંછે. તેણે તે કયુું છે. તેભન ભગજ ફને્ન કયલા ભાટે લામય કયલાભા  ંઅલે છે ને નભશ્રણ કયત ુ ં
નથી લસ્તઓુ તે મશુ્કેર છે યંત ુતે કયી ળકે છે. તે યભતના નનમભ નવુાય કયળે. તે વશન કયળે નશીં 
વટ્ટાકીમ ફજાયભા ંચઝળન ગભુાલલી. તે ફજાયભા ંયકાણભા  ંખફૂ ભક્કભ યશળેે. અ છે ફે વાભાન્મ 

કુળતા વેટ એક વમક્ક્તભા ંજડામ છે, યંત ુ તે બગલાનની બેટ છે. તે કાા શવંની જેભ છે જે એક જ 

વભમે થામ છે. 

 

શુ ંતભે ટષપચરમ વયશૂયચના ય િકાનળત કયી ળક છ? હુ ંવતત ટષપચરમ ચરાલલા કયતા ંલધ ુ

સ્ટક્વ ખયીદલાન િમાવ કરંુ છ.ં ભાય ધ્મેમ દય ત્રણભા  ંભાયા ૈવા ફભણુ ંકયલાનુ ંછે લો એક ભશાન 

ફેંચભાકષ  છે કે તભે યલુાન છ. તભે કઇણ વયશૂયચનાને નવુયી ળક છ. તભે ફભણુ ંદય ત્રણ લે 

તભાયી ચખ્ખી વંનત્ત મલૂ્મ ને તે કયલાનુ ં ચાલ ુ યાખ. જ તભને લધાયે અયાભદામક રાગે 
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એકાગ્રતા, તે વયશૂયચના નવુય. યંત,ુ શુ ં તે તભને નાણાકીમ મકુ્ક્તના તભાયા રક્ષ્મની નજીક રઇ 

યહ્ુ ંછે 30 લષભા ં"વભમ? 

જ અણે રાફંી મદુત ભાટે યકાણ કયલા ભાગંીએ છીએ ત બનલષ્મન તભાય ખ્માર શુ ંછે? 

અગાભી એક જ લષભા ં િેક્ષક જીલતં જલા ભાગેં છે તે એકભાત્ર લસ્ત ુ છે બાનલ? તેથી, યભત ને 

યભત રક હક્રકેટ જલા ભાગં. ને હક્રકેટભા,ં અઇીએર લધ ુજલામ છે. તે થીભ છે. 

 

 


