મહાભારતનાાં પાત્રો શીખવે છે , શેરબજારમાાં સફળ
થવાની કળા
લેખકઃ જયેશ ચિતચલયા

મહાભારત અને તેનાાં પાત્રોથી ભાગ્યે જ કોઈ ભારતીય અજાણ હશે. આ કથાને આપણે બાળપણથી વરસોથી સાાંભળતા આવ્યા છીએ. આપણે મહાભારતને એક ધારાવાચહક ટીવી ચસરીયલ રૂપે પણ સતત
જોતા રહ્યા છીએ. શાં તમે શેરબજારમાાં મહાભારતની કલ્પના કરી શકો છો? અહીં તેજી -માંદીના
મહાભારતની વાત નથી, બલકે મહાભારતનાાં પાત્રોની વાત છે . જો તમે શેરબજારમાાં મહાભારતની
કલ્પના કરી શકો તો તેનાાં મખ્ય પાત્રોમાાંથી શેરબજારના ચવચવધ પાઠ શીખવા મળી શકે. આજે આપણે
શેરબજારના મહાભારતની કલ્પના કરી તેમાાંથી મળતા બોધપાઠને સમજવાનો પ્રયાસ કરીએ. જો આ
સમજાઈ જશે તો શેરબજારના મહાભારતમાાં તમારી જીત ચનચચિત છે . િાલો જોઈએ. આપણે ઈન્વેસ્ટર
તરીકે મહાભારતના કયા પાત્ર સાથે મળતા આવીએ છીએ અને તે પાત્રમાાંથી શી સમજ આપણે
મેળવવી જોઈએ તેની િિાા કરીએ.

શેરબજાર વાસ્તચવક યદ્ધનાં મેદાન ભલે નથી, પરાંત અહીં રોજ લાખો-કરોડો શેરોના સોદા થાય છે .
કૌરવ અને પાાંડવોની જે મ બે પક્ષો છે , એક ખરીદે અને બીજો વેિે છે અને બન્ને એમ માને છે કે પોતે જે
કરે છે તે બરાબર છે . સૌ શ્રેષ્ઠ ભાવ અને નફાની તલાશમાાં છે , સૌને શ્રેષ્ઠ તકો જોઇએ છે . અહીં સત્તા,
સાંપચત કે પદની લડાઈ નથી. એકબીજાની સાંપચત છીનવી લેવાનો કે એકબીજાને ખતમ કરવાનો સાંઘર્ા
નથી. અહીં કૌરવો કે પાાંડવો ભલે નથી, પણ સૌની પોતાની ગણતરી છે , વ્યૂહ છે , તેમ છતાાં
મહાભારતનાાં પાત્રો અને તેમાાંથી મળતા સાંદેશ શેરબજારનાાં રોકાણકાર- ખેલાડીઓ માટે મહત્ત્વના છે ,
જે ને તેમના વતાન સાંદભામાાં સમજીએ.

કૃષ્ણઃ સૌપ્રથમ મહાભારતના કેન્રીય પાત્ર કૃષ્ણને સમજીએ, જે મણે યદ્ધભૂચમ પરથી અજા નને કહેલી
વાતો ગીતાનો સાંદેશ બની ગઈ. આ કૃષ્ણ એટલે શેરબજારનો સૌથી સ્માટા ઈન્વેસ્ટર ખેલાડી, જે
શેરબજારનાાં તમામ પાસાાંને સમજે છે અને તેમાાંથી પાર ઊતરવાની તમામ વ્યૂહરિના ગોઠવીને જ
આગળ વધે છે , હા, આ સ્માટા ખેલાડી શેરબજારમાાં સફળ થવા માટે પ્રત્યેક ખેલ કરે છે અને તે ધમાના
પક્ષે હોવાથી ધમાની જીત માટે કયાાંક નીચત-ચનયમ ભાંગ પણ કરે છે , કકાંત આમ કરતી વખતે તેને વાજબી
ઠરાવી શકાય એ રીતે વ્યૂહ ઘડે છે . શેરબજારમાાં સાિી અને સારી કમાણી માટે કૃષ્ણનો માગા શ્રેષ્ઠ છે , જે

બજારનો પૂરતો અભ્યાસ કરે છે અને દરેક પાસાને સમજીને જ આગળ વધે છે . કૃષ્ણનાં અન્ય દરેક પાત્રના
ગણ-અવગણને સમજવાં કે દરેક પાત્રની શકકત કે નબળાઈને જાણવાં એ દરેક કાંપનીના તેમ જ સાંબાંચધત
ઉદ્યોગના ફાંડામેન્ટલ્સને સમજવા બરાબર છે , જે થી તેનાં ચસલેકશન પાયાથી જ મજબૂત રહે છે .

અજા નઃ આ એક ઈમોશનલ ઈન્વેસ્ટર છે , જે રોકાણના ચનયમોને અને બજારને સમજવા માટે સમથા છે ,
પરાંત તે શેરો પ્રત્યે લાગણીથી ખેંિાઈ જાય છે , જે માાં તે પ્રમાણભાન ભૂલી જાય છે . પકરણામે તેને
માગાદશાન માટે કૃષ્ણ જે વા ઈન્વેસ્ટમેન્ટ ગરુની જરૂર પડે છે , જે તેને સારા અને નરસાનો કે ખરા અને
ખોટાનો ખ્યાલ આપે છે . અજા ન જે વો ઈન્વેસ્ટર હાથમાાં ખોટી ચસ્િપ્સ આવી ગઈ હોય અને તેને ખોટ
કરીને વેિી દેવી જોઈએ એવાં હોય તો પણ તે વેિી શકતો નથી અને એ શેર જાળવી રાખીને ખોટ
વધારતો જાય છે . એ ચસ્િપ્સ સાથે લાગણીથી બાંધાઈને રોકાણની ભૂલો કરતો રહે છે ., પરાંત તેને કોઈ
વાજબી, તકાબદ્ધ દલીલો સાથે સમજાવે તો આ અજા ન તેની વાત માનવામાાં પણ તૈયાર થઈ જાય છે ,
કોઈક વાર તો અજા ન જે વા ઈન્વેસ્ટરને તેના સાિા ગરુઓ કે શભેચ્છકો એમ સ્પષ્ટ કહી પણ દે છે કે
અમે કહ્યાંને ખરીદી લે, તો ખરીદી લેવાનાં અને વેિી દે, તો વેિી દેવાન,ાં અમે જે કહીશાં એ તારા રોકાણના
ચહતમાાં જ કહીશાં.

યચધચષ્ઠરઃ આ ઈન્વેસ્ટર ધૈયવ
ા ાન છે , તે લાાંબા ગાળાનો રોકાણકાર છે , જે થી રોકાણ કયાા બાદ બજારનાં જે
પણ કાંઈ થાય તેના પેટનાં પાણી હલતાં નથી. જોકે આ યચધચષ્ઠર સમાન ઈન્વેસ્ટર માત્ર અને માત્ર ધમાના
માગે એટલે કે ફાંડામેન્ટલ્સવાળી ચસ્િપ્સ જ ખરીદે છે , જે થી તેણે આગળ જતાાં ચિાંતા ન કરવી પડે. તેની
જીત ચનચચિત છે , કકાંત તે રોકાણ કયાા બાદ સારો એવો સમય એ રોકાણ જાળવી રાખવાની નીચત
અપનાવે છે . આવો રોકાણકાર કયારેક મસીબતમાાં આવે કે તેના પર કોઈ આફત આવે, અથાાત્ બજારમાાં
કટોકટી સજાાય ત્યારે પણ તે િચલત થતો નથી અને પોતાના રોકાણને જાળવી રાખીને લાાંબા ગાળાની
જીત મેળવવાની રાહ જએ છે . હા, એક નબળાઈ તેનામાાં જોખમી છે જો કોઈ તેને જગારને કે સટ્ટાને
રવાડે િઢાવી દે તો એ પોતાના ઘરબાર પણ ગીરવી મૂકી દેતાાં ખિકાતો નથી, જે થી આવા રોકાણકારે
માત્ર જગારથી દૂર રહેવાની સાવિેતી કે ચશસ્ત પોતે જ જાળવવી પડશે.

રૌપદીઃ આ ઈન્વેસ્ટર ચજદ્દી ગણાય છે . તેઓને કોઈ કાંઈ કહી દે તો એ ઉશ્કેરાઈ જાય છે . અલબત, તેઓ
પોતે પણ કોઈને સાંભળાવી દેવામાાં કોઈ કસર બાકી રાખતા નથી. આવા ઈન્વેસ્ટરો હસ
ાં ાતાંસીમાાં શેરોની
ખરીદી કે વેિાણ કરી નાખે છે . પકરણામે રેશનલ કે વ્યવહારુ રહેતા નથી. કયારેક તો બીજાની વાતો
સાાંભળીને કે પારકી પાંિાતના આધારે પણ રોકાણ કરી બેસે છે . આ પ્રકારના ઈન્વેસ્ટર સેચન્સકટવ પણ
ખૂબ હોય છે , જે થી તેમના ચનણાયોમાાં પણ વોલેકટચલટી રહે છે , જે તેમના માટે જોખમી બની શકે છે
તેમ છતાાં ચજદ્દી કે વધ પડતા સાંવેદનશીલ સ્વભાવને પકરણામે આ ઈન્વેસ્ટરો ભૂલો કરી બેસે કે ખોટાાં
રોકાણ ચનણાય લઈ લેતા હોય છે .

ધૃતરાષ્ટ્રઃ આ એવા ઈન્વેસ્ટરો છે , જે મની પાસે બજારને જોવા પોતાની દૃચષ્ટ તો નથી જ, પરાંત
સમજવાની શકકત પણ નથી, જે ને લીધે તેઓ માત્ર બીજાઓને પૂછી-પૂછીને જ આગળ વધે છે ,
પોતાની ધારણા બનાવે છે , રોકાણ કરે છે કે લે-વેિ કરે છે . તેઓ પોતાના શકચનઓ જે વા સગાાંસાંબાંધીઓને અનસરવામાાં કે તેઓના ચનણાયને જ વાજબી માની લેવાનો રવૈયો ધરાવે છે . પછી ભલે
એમ કરવામાાં તેમને નકશાન થવાનાં હોય. વધમાાં તેઓ પોતાની સમજ કે દૃચષ્ટના અભાવે પોતાના
લાગતા-વળગતાઓના ખોટા, ગેરવાજબી કે જોખમી ચનણાયોને પણ સમથાન આપતા રહે છે . , જે ને
લીધે તેઓ એ સગાાં-સાંબાંધીઓને આફતથી દૂર કરવાને બદલે ઉપરથી આફતમાાં ઉતારી દેવામાાં ચનચમત્ત
બને છે .

દયોધનઃ આ રોકાણકાર યેનકેન પ્રકારેણ બજારમાાં સટ્ટો કરવામાાં જ રસ લે છે . ઈન્સાઈડર ટ્રેકડાંગ,
સકયાલર ટ્રેકડાંગ, પ્રાઈસ કરચગાંગ કે મેચનપ્યલેશન વગેરે જે વી બાબતો જ તેને માફક આવે છે . આ બધાં
કરીને કમાઈ લેવામાાં જ તેને જીવનનો સાર લાગે છે . ખોટ જાય, હેરાન થવાય, સજા મળે, બદનામી મળે
તો પણ દયોધન જે વા રોકાણકારો પોતાના અહાંકારને લીધે આ બધાં છોડી શકતા નથી. તેમને એનો
પૂરેપૂરો ખ્યાલ હોય છે કે તેઓ ખોટાં , ગેરવાજબી, ગેરકાનૂની કે અનૈચતક કાયા કરી રહ્યા છે , કકત તેમને
આ માગા જ પસાંદ પડે છે . તેમની અાંદર પ્રામાચણકતાથી આવક કરવાની ધીરજ કે મનોવૃચત્ત જ હોતી
નથી. તેઓની સૌથી મોટી ખામી જ એ હોય છે કે તેઓ પોતાને સવાશકકતમાન અને જ્ઞાની ગણીને િાલે
છે અને ધનની તાકાતથી ધનને ખેંિવાની તમામ િાલાકીઓ અજમાવતા રહે છે . આવા સટોકડયા અને
ગોરખધાંધા કરનારા ઓપરેટરો આખરે ખતમ થઈ જાય એવાં બને, પરાંત તેઓ સધરવામાાં માનતા નથી.

કણાઃ આ સ્માટા ઈન્વેસ્ટર બનવાની શકકત ધરાવે છે , પરાંત તેને સટ્ટો કરનારા ફટાફટ પૈસા બનાવનારા
અને રાતોરાત લાખોપચત બની જવામાાં રાિનારા લોકો વધ આકર્ે છે , કારણ કે તેમની પાસે પોતાનાાં
ગડચવલ કે નાણાાં હોતાાં નથી, જે થી ચધરાણ લઈને કે માર્જીન ટ્રેકડાંગ મારફત પણ આવા રોકાણકારો
સટ્ટાકીય તેમ જ દયોધન જે વાના ખોટા માગે જ રહે છે અને એવા માગાને જ ટેકો આપવામાાં માને છે .

ભીમઃ આ રોકાણકારો ધનવાન ખૂબ હોય છે , કકાંત આખરમાાં તેમની પાસે માત્ર ધનની તાકાત રહે છે ,
જે ને તેઓ સવાસ્વ માની લે છે . બજારમાાં સફળતા મેળવવા માટે માત્ર ધનની તાકાત જ પયાાપ્ત નથી.
તમારી પાસે ધીરજ, પસાંદગી માટેની કશાગ્ર બચદ્ધ પણ જરૂરી બને છે . પૈસો પૈસાને ખેંિે છે એ વાત
સાિી, પરાંત દર વખતે પૈસાને લીધે સફળતા મળવી સાંભવ નથી. વ્યૂહાત્મક અચભગમ સાથે નાણાાંનાં
રોકાણ થાય એ વધ મહત્ત્વનાં રહે છે .

સહદેવઃ આ એક શાાંત અને શાણો રોકાણકાર છે , તે િૂપિાપ રોકાણ કરી લે છે , સમયસર નફો કે નકસાન
પણ બક કરી લે છે . તેઓ કોઈ પણ કામ ઢોલ-નગારાાં વગાડીને કરવામાાં માનતા નથી. હા, માત્ર કોઈ પૂછે
તો જ તેઓ પોતાની સફળતાનો રાઝ કહે છે . સામે િાલીને તેમને પોતાનાાં ગીતો કે ગણગાન ગાવામાાં
રસ હોતો નથી. તેમને બજાર કઈ કદશામાાં જઈ શકે? ત્યાાં શાં થઈ શકે ? એ બધી જ સમજ તેમના
અભ્યાસને આધારે હોય છે , પણ સાવ લો-પ્રોફાઈલ રહીને કામકાજ કરતા હોવાને લીધે તેઓ કોઈના
ધ્યાનમાાં આવતા નથી. જોકે તેમની શકકત અને દૃચષ્ટનો જે મને પકરિય થાય કે ખ્યાલ આવી જાય તેવા
રોકાણકારો-ખેલાડીઓ આ સહદેવ સમાન વ્યૂહાત્મક રોકાણકારનો લાભ લઈ શકે છે . પરાંત તેઓ પાછા
સહદેવને માનનારા હોવાથી આ કાયા િૂપિાપ કરી લે છે . બજાર તેમને સાઈલન્ટ, બટ સકસેસફુલ પ્લેયર
કહે છે .

વાત માત્ર મહાભારતની કે તેના પાત્રોની જ નથી,પરાંત દરેક પાત્ર કે આસપાસની વ્યકકતના
સ્વભાવમાાંથી પણ આપણને સતત શીખવા મળતાં હોય છે . આવા પાત્રોમાાંથી રોકાણકારે પોતે જ સમજ
લેવી પડે, કેળવવી પડે અને તેના આધારે આગળ વધવાં પડે. યાદ રહે, અનેક વાર માત્ર પોતાની જ નહીં,
બીજાઓની ભૂલમાાંથી પણ શીખવા-સમજવા મળતાં હોય છે .
-------------------------------------------------------------------------------

