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વોરને બફેટ ના કમાણી, બચત, રોકાણ અને ખચચ 
વવશેના સોનેરી સુત્રો: 

                     ભંઘલાયી ના આ મુગભાં લોયેન ફપેટના 

ફેઝીક ઇન્લેસ્ટભેન્ટ, ખર્ાા, ફર્ત અને આલક વલળેના 

વુત્રો ઘણા ઉમોગી છે. આણે એ  જાણીએ છીએ છતાં 

તેને વંૂણાણે અનુવયતા નથી. જો તેને અનુવયલાભાં 

આલે તો  ભંઘલાયીનો બમ ર્ોક્કવથી દુય થામ છે. 

તેભનું કશેલું છે કે જો આ વુત્રો થી  તભાયી રાઈપભાં કોઈ 

વુધાયો આલે તો બગલાનનો જ ઉકાય ભાનજો કાયણકે 

આ તો  વાભાન્મ જ્ઞાન છે અને શંુ તો તેભને ભાત્ર 

યીપ્રોડુ્યવ કરંુ છંુ. 

 કમાણી: 

એક જ આલકના સ્ત્રોત ય વનબાય ના યશો , નલું યોકાણ કયો અને ફીજી/ત્રીજી આલકનો સ્ત્રોત તૈમાય 
કયો. 

એનો અથા એલો છે કે જમાયે તભે મુલાન શો  ત્માયે તભારંુ કાભ છે કે ફર્ત કયો અને યોકાણ કયો. જમાયે 
તભે ફીજા આલકના  સ્ત્રોત તૈમાય કયો છો ત્માયે તભે તભાયી નોકયી ની પયજીમાતણા કે વનબાયતા  જલેી 
ભજફૂયી ને દુય કયો છો. અને આનાથી તભે તભાયો યસ્તો નક્કી કયી ળકો છો  અને તભે સ્લતંત્ર યીતે 
વલર્ાયી ળકો છો અને તેનો અભર કયી ળકો છો. જટેરું જલ્દી તભે આ કયી ળકો તેટરું જ રાબદામક. 

 ખર્ચ: 

જનેી જરૂય નથી તેલી લસ્તુ ખયીદો છો તો, જનેી જરૂય છે તેલી લસ્તુ લેર્લી ડળે: 

આ લાત જરૂરયમાત અને ભોજળોખ એભ ફે વલબાગભાં  તભાયા ખર્ા ને લશેર્લા વલે કશેલાભાં આલેરી છે. જો 
કે જરૂરયમાત એ  ેઢી દય  ેઢી ફદરાતી યશે છે. યંતુ તભારંુ રક્ષ્મ અને તભે ક્માં જલા ભાગો છો કે ળંુ  

કયલા ઈચ્છો છો તેને ધ્માનભાં યાખી વભજદાયીૂલાક ખર્ા કયલો જોઈએ , ભાત્ર દેખાડો કયલા ભાટે ખર્ા 
કયલો ન જોઈએ. 

 બર્ત: 

ખર્ા કમાા છી જ ેફર્ે તેની ફર્ત ના કયો; ફર્ત/યોકાણ કમાા છી જ ેફર્ે તેને ખર્ા કયો: 

http://tahukar.com/gujaratisuvichar/teachings-of-warren-buffet-for-income-savings-investment-expenses/attachment/warren-buffett/
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આને એલું ણ કશેલામ છે કે “તભાયી જાતને  વૌથી શેરા ર્ૂકલો ”. એ વભજલું જોઈએ કે તભાયા ેન્ળન 
પ્રાન ભાં યોકાણ કયલું  કે તભાયા ફાકોના અભ્માવ ભાટે અત્માયથી યોકાણ કયલું એ તભને લધાયે ફર્ત  

કયલાભાં ભદદકતાા થળ.ે આભ કયલું કોઈ કુયફાની નથી યંતુ ભાત્ર ખર્ા ને થોડા  વભમ ભાટે યોકી યાખો 
છો. આથી વભજો અને ફર્ત કમાા છી ખર્ા કયો. 

 સાહસ: 

ફંને ગથી ાણીની ઊંડાઈ ના ભાો: 

જો તભે કોઈ જોખભ ઉઠાલલા ઇચ્છતા શો તો નાના  ામે ળરૂઆત કયો , જો તભે શેરા તફક્કાના યોકાણકાય 
છો તો ભોટા યોકાણકાયની  વરાશથી ફધાજ ૈવા ઇવક્લટી ળેયભાં ન યોકો. એના ફદરે નાની યકભથી 

ળરૂઆત કયો અને જુઓ, વભજો. તભે ળરૂઆત કયી ળકો છો તભાયી આલકના ૧૦% જટેરી યકભથી. અને 
આલી યીતે ૫ લા વુધી જુઓ અને વભજો. છી આગ લધો. અને લતય ની ગણતયી કતાા  શેરા 
પુગાલા એટરે કે લધતી ભંઘલાયીને ણ ધ્માનભાં યાખો. અને છી જ ખયા લતયની ગણતયીને વભજો. 

 રોકાણ: 

ફધી લસ્તુ એક જ ફાસ્કેટભાં ના યાખો: 

તભે કેટરું જાણો છો કે તભને કેટરું આલડે  છે એ લાત ફાજુ ય યાખીને એક જ લાત કયીએ કે ોટાપોરીઓ 
ફનાલો. ફોન્ડ , ફોન્ડ પંડ, ીીએપ, એનએવવી, ઇવક્લટી, મ્મુચ્મુઅર પંડ , ભેડીકર અને લીભો 
લગેયેથી ોટાપોરીઓ ફનાલો. 

 અપેક્ષા: 

પ્રભાવણકતા ભંઘી છે. 

દયેક વ્મવક્ત પ્રભાવણક નથી શોતી , અને કોઈ પ્રભાવણક ફનલા ણ ઇચ્છતું નથી શોતું. પ્રભાવણક વરાશકાય 
ળોધલા એ અઘરંુ કાભ છે અને ખાવ કયીને આયોગ્મ અને નાણાકીમ ફાફતો ભાટે, ભાટે વાલધાન યશો. 

 


