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IT DOES NOT MATTER
 HOW MUCH I HAVE.....



fttb I lyl bcoz u +ly bring out
atb in me & I lol, iow lmk
sup? uraqt imo & afaik 2cu
if ur not c-ing sum1 :). fyi I'll
brt 4ever. iackit nrn ambw
dkdk if ne1 C this so dgt
cult8r b4n, xoxo, yolo

एका मुलीने मुलासाठ� �दलेला एक अ��त ‘न�ा
काळातील’ �ेम ��ताव आहे.

��या

हे ‘IDNMHMIH’ चे �ला�सक उदहारण
आहे.



"म� खेलेगा"

स�चन त�डुलकरची पदाप�ण मा�लका भारत आ�ण पा�क�तान
यां�यात होती. खेळ�या जाणार्या चार कसोट�पैक� प�ह�या
तीन कसोट� अ�न�ण�त रा�ह�या हो�या.

हा चौथा कसोट� सामना होता.

भारताची फलंदाजी सु� होती.पा�क�तान संघात जगातील
तीन वेगवान गोलंदाज होते.इ�ान खान, वकार युनूस, वसीम
अ�म.गोलंदाज कमाली�या वेगाने गोलंदाजी करत होते.

अव�या 38 धावांत भारताचे तीन गडी बाद झाले होते..



�स�� आ�ण रवी शा��ी फलंदाजी करत होते.�स�� हा
��ायकर होता आ�ण रवी शा��ी नॉन ��ायकर होता.

�स��ने एक च�डू सोडताच रवी शा��ी �हणाला, “ठ�क
आहे”.�स�� रवीकडे गेला आ�ण �हणाला, “काय ठ�क आहे?
मला च�डू �दसलादेखील नाही."

�स�� �ाथ�ना करत होता, "मी बाहेर पडावे." �याची नुकतीच
एगेंजम�ट झाली होती. �या�या शरीरावर �याला कोणतीही
जखम �हायला नको हवी होती.

ओ�हर संपली, रवी शा��ी आता ��ायकर होता.�या
षटकातील प�ह�या च�डूला तो �लीन बो� झाला.

रवी शा��ी �वतःवर खूप नाराज
होता. "मला राहायला हवे होते"
�हणत तो प�ही�लयनकड़े चालू
लागला. तो �या�या पॅडवर बॅट
मारत होता.



�स��ने कुरळे केस असले�या स�चनला पॅ�हे�लयन�या
टोकाव�न आत जाताना पा�हले.�स�� �म��कलपणे हसला
आ�ण �वतःलाच �हणाला, "हा लहान मुलगा इथे काय
करणार आहे?"

स�चनने �या प�ह�या च�डूचा सामना केला, तो च�डू सरळ
�या�या नाकावर आदळला.स�चन ज�मनीवर सपाट पडला.
र� वा� लागले. �फ�जओ�या संघाने �या�याकडे धाव
घेतली.

�स�� स�चनकडे गेला आ�ण �हणाला, "�े�स�ग �मम�ये जा
आ�ण �व�ांती घे. जोपय�त वकार आ�ण वसीमची बो�ल�ग
संपत नाही तोपय�त येऊ नकोस. �यानंतर, तू ठ�क असशील
तर ये."

�स�� �वतःशीच बडबडला, "मी
आऊट झालो नाहीये, मी नाखूष
आहे."तो आऊट झाला आ�ण तो
(रवी शा��ी) अजूनही नाखूष
आहे.गोलंदाजी�या वेगाला  �स��
घाबरत होता.



�स�� हे श�द बोलला आ�ण ��झवर परत जा�यासाठ�
वळला. �याला "म� खेलेगा" असा �ीण आवाज ऐकू आला.
स�चन त�डुलकरने गाड� घेत पुढ�या च�डूवर चौकार मारला.

स�चन�या खेळाकडे पा�न �स��ला �ेरणा �मळाली. �यांनी
101 धावांची शतक� भागीदारी केली. �स��ने त�बल 90 धावा
करत भारताला फॉलोऑनपासून वाचवले.

�स�� �हणतो, “�या �णी एक �टार
ज�माला आला”.

स�चन त�डुलकरने मैदानावर जे केले
आ�ण तो ��केट जगतातील �द�गज
आहे कारण,

"मा�याकडे �कती आहे हे मह�वाचे
नाही, मा�याकडे जे आहे �याचे मी
काय करतो हे मह�वाचे आहे".



�ायन ऍ�टोन आ�ण जॅन कौम यांनी 2009 म�ये
WhatsApp ची �ापना केली. आजची कथा जॅन कौम
ब�ल आहे

कौमचा ज�म क�व�या बाहेर एका छो�ा गावात
यु�े�नयन पालकां�या घरी झाला. �यांची सं�ा
�वसाया�या गोपनीयते�या पैलूला इतके गांभीया�ने का
घेते हे �� करताना, तो उ�र देतो क� मी अशा समाजात
वाढलो �जथे तु�ही केले�या ��येक गो�ीची हेर�गरी केली
गेली, रेकॉड� केली गेली, �हसकावली गेली. कुणालाही
गुपचूप ऐकून घे�याचा अ�धकार नसावा - लहानपणी मी
अ�या प�र��तीत जगलो.

WHATSAPP कथा



�याची आई गृ�हणी होती, तर वडील बांधकाम
�व�ापक �हणून काम करत होते.

घरात गरम पाणी न�हते, �या�या आई-व�डलांनी फोनवर
बोलणे टाळले होते, या भीतीने क� सरकारकडून टॅप केले
जाईल.

वया�या 16 �ा वष� जॅनने �याची आई आ�ण आजीसह
युरोपमधून अमे�रकेत �लांतर केले.

जॅनची आई कॅ�लफो�न�याम�ये दाई �हणून काम करत
होती तर जॅन शाळेत जात होता आ�ण �कराणा �कानात
मजले साफ करत होता.

�या�या व�डलांनी जॅन आ�ण �या�या आईला �ा�यक
झा�यानंतर जॉईन कर�याचा इरादा ठेवला होता, परंतु ते
आजारी पडले आ�ण पाच वषा�नंतर मरण पावले, �यामुळे  
�यांना �यां�या कुटंुबाला कधीही भेटता आले नाही.

जॅन�या आईला कॅ�सर झाला आ�ण जॅन�या व�डलां�या
मृ�यूनंतर तीन वषा�नीच �तचा मृ�यू झाला.



जॅन �वतः नेटवक�  इं�ज�नअ�र�ग �शकला. जॅन कोम
यांनी �वतःला को�ड�गम�ये मा�टर बनवले.

�याने w00w00 (उ�ार �-�) नावा�या हॅकर
समुदायांम�ये देखील भाग घेतला.

 �टाट�अपची गो� सु� झाली जे�हा �यांनी �यांची
नोकरी सोडून जगभर �वास केला. पण लवकरच,
�यांची बचत संपायला लागली आ�ण �यांना
Facebook म�ये नोकरीसाठ� अज� करावा लागला,
जे ठर�या�माणे घडले नाही. 

�वासाची सु�वात काही सुरळ�त न�हती, परंतु इतर
अनेक यश�वी उ�ोजकां�माणे �यांनी आपला माग�
मोकळा केला.

�याने �या�या आयडॉल, �फशरमनसह काही �म�ांना
Whatsappचे �ा�य��क दाखवले, परंतु �यापैक�
कोणालाही ते आवडले नाही.

 



�शवाय, बॅटरी संपणे, अँप �ॅश होण े इ�याद�
सम�यांमुळे कौम इतका �नराश झाला क� �याने सव�
आशा गमाव�या आ�ण नवीन नोकरी शोध�यास
सु�वात केली. �या वेळ�, ऍ�टनने �याला सां�गतले
क� - “त ूहे आता सोडशील तर मुख� ठरशील. अजून
काही म�हने थांब.”

“आ�हाला कंपनी बनवायची न�हती . आ�हाला
फ� लोक वापर करतील असे उ�पादन बनवायचे
होते,” – ऑन�टेज पॅनेल चच�दर�यान कौम. उ�कृ�.

मु�य काम ए�ह�लन अ�हे�यूवरील एका �पांत�रत
गोदामात सु� झाले, �जथे सं�ापकांनी काही
�यू�बक�स ��ा�पत केल.े

कम�चार्यांनी �व�त Ikea टेबल वापरल े आ�ण
उबदारपणासाठ� �लँकेट घातले. �यामुळे खचा�त
मोठ� बचत झाली.



अखेरीस 2014 म�ये, Whatsapp ला फेसबुकने सुमारे
19 अ�ज डॉलस� = 15,18,05,63,00,000 = 1 लाख 52
हजार कोट�ना �वकत घेतले.

J A N  K O U M

जॅन कौम आ�ण �हाट्सऍप
 'idnmhmih' ची �जवंत उदाहरणे आहेत.

मी 19 वषा�चा होईपय�त मा�याकडे संगणक न�हता -
पण मा�याकडे अबॅकस होता." - जॅन कोम आ�ण
�यांनी �यांची कंपनी १ लाख ५२ हजार कोट�ना
�वकली.



डॉ.ए.पी.जे. अ��ल कलाम जे एका छो�ा शहरातून
आले आ�ण पुढे जाऊन आप�या देशाचे रा�पती
झाले.�यांचे सु�वातीचे जीवन संघषा�ने भरलेले होते
तरीही �यांनी वै�ा�नक �हणून मोठ� उंची गाठली
आ�ण आप�या देशाला मोठे नाव �मळवून �दले.

डॉ. कलाम



व�झदा क�रगर 10वीत असताना
झोपडप��त राहायची.ती आ�ण �तचे
कुटंुब, आई-वडील आ�ण आणखी दोन
ब�हणी एका लहानशा झोपडीत
राहतात.

केवळ अ�यासातूनच जीवनात साथ�क
काहीही �मळवता येईल, असा
व�झदाचा �नधा�र होता.

व�झदा क�रगर

ब�तीतील लोक झोपेपय�त ती जागी राहायची. ब�ती�या
म�यभागी एक �द�ाची चौक� होती. शेजारील ���या नळाला
पाणी भर�यासाठ� येत. मुले म�पान करतआ�ण सव� �कारचे
तमाशा करत.

ते सव� झोपी गे�यानंतर, लोक उठ�यापूव� वा�झदा सकाळ� 12
ते पहाटे 4.30 पय�त अ�यास करायची. ती �त�या शाळेत
प�हली आली.



पाऊस पडत असताना तु�ही तुम�या डो�यावर
�लॅ��टकची �पशवी धरता जेणेक�न �वतःला
�भज�यापासून वाचवू शकाल.
इ��ी नाही - कपडे �मडून पलंगाखाली ठेवा.
प�� नाहीये तु�ही तुम�या वहीचा रेषा मार�यासाठ� वापर
करता.
��केट खेळ�यासाठ�, वत�मानप�ातून च�डू तयार करा
आ�ण तुम�या तळहाताचा वापर क�न बॅट करा.
कोणतीही वा�े नाहीत, तु�ही बीट बॉ��संग करता.
पॉकेटमनी नाही, तु�ही 

      तुम�या �म�ांसह Netflix चे
      सद�य�व शेअर करता.

उदाहरणाथ�:

पा�णे अचानक घरी
येतात आ�ण म�मा
डाळम�ये पाणी घालते, 5
�म�नटांत पा��यांसाठ�
रा�ीचे जेवण तयार होते.
जुगाड़ �हणजे
‘idnmhmih ’�शवाय
�सरे काही नाही.

स�य हे आहे क� तु�ही तुम�या रोज�या जीवनात ‘idnmhmih’
लागू करत आहात. फ� एक गो� आहे क� तु�हाला ते अ�ाप
मा�हत नाही.



आप�या पालकांची आ�थ�क ��ती
(जॅन कौम)
आपले शारी�रक �व�प जसे (जॅन
कौमचे छाया�च�) 
उंची
वजन
�वचेचा रंग.
अ�ख�लत इं�जी / मराठ� बोलू
शकत नाही (यु�ेनमधून, इं�जी येत
नाही)
चांग�या �म�ांचा अभाव
�श�क चांगले नसणे

1.

2.

3.

4.
5.

‘मा�याकडे �कती आहे हे काही फरक पडत नाही….’ या�या
उलट त�ारी, त�ारी आ�ण अ�धक त�ारी आहेत. आ�ही
याब�ल त�ार करतो…

�या गो�ी यो�य नाहीत �याब�ल आपण त�ार करत रा� शकतो.

ही �वचारसरणी आप�याला जीवनातील साथ�क �येय सा�य
कर�यास कधीही मदत करणार नाही.

त�ारी, त�ारी, त�ारी...



एक माणूस गाडी चालवत होता.अचानक �या�या गाडीचा टायर
पं�चर झा�याचे ल�ात आले.तो थांबतो आ�ण �चंड �नराशेने
टायर बदलू लागतो. तो टायर बदलत असतानाच चाकांचे नट
सरकतात आ�ण जवळ�या गटारात पडतात.

तो माणूस संयम गमावतो.ओरडू लागतो आ�ण दोष देऊ
लागतो.हे पाहणारा एक शहाणा माणूस �या�या जवळ गेला
आ�ण �हणाला, “तू ��येक टायरला चार ऐवजी तीन नट का
घालत नाहीस आ�ण जवळ�या गॅरेजम�ये का जात नाहीस?”

या क�पनेने तो �� सोडवू शकला.

वरील सव� उदाहरणे आप�याला "मा�याकडे �कती आहे याने
काही फरक पडत नाही, मा�याकडे का आहे याने मी काय
करतो हे मह�वाचे आहे" हेच सांगतात. 

३ इ�डयट्स अर े३ नट्स



��येक संधी सम�यां�या ग�ासारखी �दसते.
मी अनेकदा दयनीय आहे.
मा�या आयु�यात जे ठ�क नाही �यासाठ� मी लोकांना दोष
देतो.
मला असहा�य आ�ण �नराश वाटते.
मला खा�ी आहे क� गो�ी कधीही सुधारणार नाहीत.

जे�हा मी त�ार करतो ते�हा मी माझी आ�हाने मोजत असतो.
जे�हा मी ते करतो…

1.
2.
3.

4.
5.



जे�हा मी 'मा�याकडे काय आहे याने काही फरक पडत
नाही पण मा�याकडे जे आहे �याचे मी काय करतो हे
मह�वाचे आहे' यावर �व�ास ठेवू लागलो क� जीवनात
समाधानी होईल.

Collect (भरपूर '�शक�याचा अनुभव' गोळा करा).

Happy (आनंद�). 

Inspiration to others (इतरांसाठ� �ेरणा).

Live a bold life (धाडसी जीवन जगा).

Life will be ‘great’ (आयु�य 'महान' होईल).

C

H

I

L

L

मी जीवनाचा आनंद घेईन



तु�ही पहा, आ��याला ��येक स�ात फ� 40 �म�नटे
�मळतात. आप�याला दरवष� फ� 7 स�े �मळतात.
उ�म जीवन कसे जगावे यावर चचा� कर�यासाठ� हा
पुरेसा वेळ नाही. पण KMM �या वॉ�रयस�चा ���कोन
काय आहे? मा�याकडे �कती आहे याने काही फरक
पडत नाही....



माझा �व�ास आहे "मा�याकडे �कती आहे याने काही फरक
पडत नाही, मा�याकडे जे आहे ते मी काय करतो हे

मह�वाचे आहे".
�हणून मी वचनब� आहे, मी याब�ल त�ार करणे थांबवीन...
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