
मनातली �ीमतंी 
आज बाजारात माझी जवळची मै�ीण, मीना भेटली. खुशीत होती. गप्ा मारतामारता 
महणाली, ‘सोन्ाचा भाव आज  ारच  काकला आह.े बरं झालं बाा दोनही मुलांं्ा ल ाची 
सगळी खरेदी ्ूव�च  �न ठेवली ते!’ ितं्ा सगग्ा वागा्ा-बोला्ाला  ्ा सोन्ाचा 
मुलामा चढला होता. ती नेहमी  ेळी, ्कवळ, भो्ळा अशी सवसत खरेदी  रते.  आज 
महागकी स रचंद,ं भो्ळी िमरची, नीर णस घऊेन टॅकसी  �न घरी गेली!  

मीनां्ा आ�थ  िसथतीत  ाहीही बदल झाला नवहता. मग ितने ए ाए � असा अिध चा 
खचर  ा  ेलाा िनववळ सोन्ाचा दर चढला महणूना बाजारातल्ा सोन्ाशी ितला  ाही 
दणंेघेणं नवहतं. ्ण ितने आधीच घेऊन ठेवलेल्ा सोन्ाची ी मत आता दपु्ट झाली होती. 
 ाहीही न  रता ितची सं्�ी वाढली होती! 

शेअर-बाजार वधारला  � अने  गंुतवणू दारांचा आनंदही वधारतो. मग ते नवा टीवही, 
रे��जरेटर ्ांसारखी महागकी खरेदी  रतात. शेअर-बाजार, सोन्ाचे भाव वर-खाली होतच 
असतात. ते वर गेले  � वाढणारी सं्�ी  ागदावरचीच ी वा मनातलीच असते. सोन्ाचे 
भाव � तीही वाढल ेतरी मीना  दा्ी ितची ठुशी ी वा च्लाहार िव ून ‘�ॉ� ट बु ’ 
 रणार नाही.  ्ा वैभवाचं िशखर  फ बब ें्ा लॉ रं्ा यतालाच थटतं. ्ण  ्ा अमूतर 
ऐ�्ारं्ा ऐटीत न ळत  ाट सरीवर  ाट मारला जातो. चार ्ैसे सहज खचर होतात.  

आमं्ा वर ामां्ा बााचा नवरा दबुात असतो.  ्ाने िहला  धीचीच टा ली आह.े तरीही 
ती आ्ल्ा झो्कीचे ्�े सोन्ाचेच असल्ां्ा तोत्ात वावरते. नीितश ुमार आल्ा्ासून 
आमं्ा िबहारी  इीवाल्ाची  ॉलर अतीच  क  झाली आह.े ज्ाला हात  धीही ्ोचणार 
नाहीत तो सवगर  ्ांना सदवै दोन बोटं टरललेा असतो.  ्ांचा सारा ावहार  ्ाच मसतीत 
चालतो. 

ही मना‘ची’ नसली तरी मना‘तली’ �ीमंती  ामाची असते.  ारण ितं्ा  ै ात  ेललेा तो 
अिध चा खचर बाजाराला, सवरसामान् ाा्ाराला आिण अ� ्�्णे दशेां्ा अथरावसथेला 
हातभार लावतो; दशेाची �ीमंती खरोखर वाढते!  

बेन बनारन ें्ा शादांत सांगा्चं तर, “लो ांं्ा घरांची ी मत वाढली  �  ्ांना �ीमंत 
झाल्ासारख ंवाटतं. मग ते सढळ हाताने खचर  रतात. बाजारातला माल ख्तो; 
 ारखान्ांं्ा मालाला िगतहाा  िमळतं. तेवतानेच अिध  ट ्ादनाला �ो साहन िमळतं; 
नाा नो त्ा िनमारण होतात; अथरावसथा सावरते.” 



महणजेच शेअरबाजार अिध  चढतो; सोन्ाचा भाव वाढतो; वर ामाचा ्गार वाढतो; अिध  
माणसं  इीला  ्क ेदतेात; आनंदाची िगर � ्ूणर होते.  

महणूनच सदा ज्ा्ाचा मं� महणजे, 

‘जे वांियल  ्ा ते  ावे; �ीमंत िच� बनवावे; 

दशेाचे भल े रावे; सदो�दत॥’ 
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