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அனு்ள வாசக ந்பனர,
ிிே அளி் ஒு வதாிடலனோ, ிோபார்டதனோ ுவ்ி வவ்ிவபற
னவ்ு் எனபு உ்க் கனவா?
ஆனா் ூைனவ எனனா் இு ுிுமா? எனற னக்ிு் எுிறதா?
வவ்ி

வப்றவரகு்ு

வதி்த

அ்த்

ூ்ிர்டத

ோராவு

நம்ு்

வசா்ுவாரகளா?
அ்பினே அடத் வதி்ுவகா்ைாு் அு என்ு பேன துமா?
னபானற வதாைர னக்ிகளா் தே்ி ி்ிீரகளா?
உ்க் தே்க்கடள தகர்வதிு் இ்த் ு்தக்
ஒு வதாிடல ுவ்க ிு்ுவரகு்ு இு்கனவ்ிே அி்படை் துிக்,
அடத வளர்வது்க னவ்ிே துிக், அடத வளர்வது்க னவ்ிே
ுடறக் னபானறவ்னறாு ஒு வதாிடல ுவ்ி அடத வளர்க இு்ு்
வா்்ுக், அதடன் பேன பு்ி்வகா்ு் விக், ுேனு வவ்ி
வப்றவரக்,

அ்பி

ுிோம்

னபானவரக்

டகோ்ை

விுடறக்

ஆிேவ்டற ஆரா்்ு ீ்கு் வஜி்க விகடள் வசா்ுிறு.
ுு்கமாக் வசானனா் இ்த் ு்தக் வவ்ிின டகனேு. ப்க்கடள்
ுர்ை் ுர்ை உ்க் அர்மடனின வாச்க் ிற்படத ீ்க் உணருிு்
!
ரமணன
ramananvsv@gmail.com
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1 உ்கு்ு உ்கடள் ப்ி் வதிுமா?

5

வசா்தமாக

ஒு

வதாிடல்

ுவ்க

வபிே

வபாுளாதார

பல்,

ுக் வப்ற ுு்ப் ினனி, ிரவாக னமலா்டம, க்ி னபானறடவதான
அவிேமான

அி்படைக்

ுு்வதாி்கு்

எனபு

பலரு

எ்ண்.

ிுவதாி்கு்தான

இனு

இ்ிே்

வபாுளாதார்டத இ்த அளி் வளர்ு, உலக்டதனே இ்ிோடவ னநா்ி்
ிு்ி் பார்க் வச்ிு்ிறு. கை்த 30 ஆ்ுகி் உலின ம்ற பல
நாுகடளிை இ்ிோி்தான ிக்ிிே அளி் ுவ்க்ப்ை ிுவன்க்
வபுமளி் வளர்ிு்ினறன. பல தி்ப்ை மிதரக், த்க் கனுகடள்
கா்ிகளா்ி் வதி்த,

க்ு்வகா்ை,

வதாி்,

ிோபார உ்ிகடள்

ிற்பை வசே்பு்ி வஜி்ிு்ிறாரக். அவரகி் பலர இ்த அி்படைக்
எுு் இ்லாதவரக்தான.

வசா்தமாக் வதாிடல ிுஅளி்ுவ்ுிறவரக்.அடனவுனம, ‘வவ்ிடே
னநா்ி எனற ிுு்ிிிு்ுதான ுவ்ுிறாரக். ிலர வஜி்ிறாரக். ிலர
நுவிி் வளராம் ி்ிறாரக். ிலர னதா்ிறாரக். ஏன எனற காரண்கடள
ஆரா்்ு ப்ிேி்ிு்ிறு சரவனதச ிி ஆடணே்ின ஓர அ்க். அி்
வசா்ல்ப்ிு்ு் ு்ிேமான ிஷே்க் 80 சதிித்ு்ு் னம்ப்ை
ிுவன்க் ுவ்க க்ை்ி் வச்ிு்ு் தவுக், ிலவ்ி் ிக்ிிே
தவுக்

ிு்த்பைாம்

வதாி்ுடனனவாு்ு

வதாைர்ு

ஆர்ப்ி்

வகா்ிு்ிு்ினறனஎனபு்,

சிோன

விகா்ுத்

இ்லாடம

எனபடவதான. வவ்ி வப்றவரக் ுத் ிடலிிு்னத சிோக் வச்ிு்ு்
ில ிஷே்க் ுிேவரகு்ு் பாைமாினறன.

அ்த் பாை்க் நம்ு் வசா்ுவு ு்ிேமான இ்த 5 ிஷே்க்:
அடவதான வசா்த் வதாி் ுவ்ி, வவ்ி வப்றவரகின த்கிிக்.

1.வதிவான ுி்னகா்
2.ி்ைி்ு வசேலா்ு் ிறன
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3. மிதரகடள டகோு் ுடறக்
4. ிர்ிடனகடள் ச்ி்ு் பல்
5 வதாைர்த வதாடல னநா்ு் பாரடவ
இடவ உ்கு்ு இு்ிறதா?
வவ்ி வபு் ஒு வதாிலிபு்கான அ்ச்க் உ்கு்ு இு்ினறன
எனு், ி்சேமாக் வதாி்தான வச்வு எனு் ீ்க் ுிு வச்ு் ுன,
அத்கான துிக் உ்கு்ு இு்ிறதா எனு ீ்கனள உ்கடள னசாி்ு்
பார்ு் வகா்ள னவ்ு்.
இடத அிிே் ீிோக, உளிே் ீிோக் வச்ே, உலின பல நாுகிிு்ு்
பி்ி ிுவன்க் வதாைர்ு பல விகி் ுே்ி்ினறன. அவ்ி் பலரா்
ஏ்ு் வகா்ள்ப்ை ில விகடள நாு் இ்னபாு ுே்ி்க் னபாினறா்.
அதன ுத் பிோக் வச்ே னவ்ிேடவ,

1) இ்த் ு்தக்டத கவனமாக, இு ந் வா்்டக்ு உதவ்னபாு் ிஷே்
எனற ந்ி்டகுைன பி்க னநர் ஒு்க னவ்ு்

2) இனிிு்ு ினசிஉ்க் வதாி் கனுகடள/ எ்ண்கடள ஒு ிிே
னநா்ி் ுி்ு்வகா்னை வர னவ்ு்.
இ்த் ுி்ு் ு்தக் ீ்க் வதாிடல் ுவ்ிே ினனு் உ்குைன
இு்க் னபாு் ிக ு்ிே ஆவண். இ்த னநா்ு் ு்தக் 6X4 எனற அளி்
உுிோன அ்டைுைன ூிே டப்் வச்ே்ப்ை விக் இை்ப்ை
ப்க்குைன ூிே னநா்ு்ு்தகமாக 50 ப்க்கு்ு் ுடறோம் இு்க
னவ்ு்.
விவ், ப்க்க் இவத்லா் ு்ிேமா என் னக்ிீரகளா? ஆ். அவிே்
எ்னபாு் எிி் எு்ு்வச்ல, உ்க் உைன டவ்ிு்க வசிோக இு்ு்
இ்த் ுி்ு் ு்தக்ி்ு ஒு வபேடரு் டவ்ு் வகா்ு்க்.
இ்த் ு்தக்ி் இதன வபேர “ந்பன.”
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ஒ்வவாு அ்ிோே்ின இுிிு் இ்த் ு்தக்ின அி் எுத்
னதர்வது்ிு்படத கவிு்க். அடத் னபா் ீ்க் ிு்ு் ஒு
வபேடர் ூ்ிே ுி்ு ு்தக்ி் ீ்கு் எுத் ுவ்ுக்.

3) ுி்ுக் ில வா்ிே்கி் எிடமோக-னதிி்ு, ‘இனு எனு
ிுவன்ி்ு வபேடர ி்சி்னதன’ எனற ீிி் எுி் ுி்ு வர னவ்ு்.
ிக

ு்ிேமான

ிஷே்,

னநரடமோக

உ்டமோனடத

ம்ுனம எுத

னவ்ு். இடத ம்றவரகு்ு் கா்ை னவ்ிே அவிேி்டல.
இ்த ந்பி் எுத் ுவ்ிேின ூல், உ்க் வதாி் ுவ்ு் பிின
ுத் க்ை்டத் ுவ்ிி்ிு்ிீரக். ீ்க் ஒு வதாிடல அ்லு
ிோபார்டத

ுவ்ுவத்ு

ுனனா்

ீ்க்

பி்

வசா்லனவ்ிே

ு்ிேமான னக்ி, உ்கடள உ்கு்ு் வதிுமா?
இவதனன அப்தமான னக்ி எனு எ்ுிீரகளா?
ீ உனடனேி்தா்…” பாைடல ிடனு பு்ி் வகா்ு்க். இ்த உலி்
னபாராை ம்ுி்டல, வவ்ிகரமாக ஒு வதாிடல் ுவ்கு் ீ்க்
உ்கடள் ப்ினே நனு அி்ிு்க னவ்ிேு அவிே். தன ந்பரகின,
ஆிிேரகின,உேர அிகாிகின, வப்னறாின பல்கடளு் பலீன்கடளு்
அி்ிு்ு் பலு்ு் வதிோத ிஷே் தனுடைே பலு், பலீனு்தான
.அடத, தான வதி்ுவகா்ளனவ இ்டல. வதி்ுவகா்ள ுே்ி்து் இ்டல
எனபுூை அவரகு்ு் வதிோு. வார்ி் இர்ு நா்க் பிி் னசர
வுபவரகடள் னதர்வது்க னநருக் வச்ு் ஒு மித வள அிகாி, னநருக்
னதரு்ு வுபவரக் பலு் சிோக் பி் வசா்லாமிு்ு் ஒு னக்ி,
உ்க் பல்/பலீன்ப்ி் வசா்லுிுமா? எனபுதான எனிறார.
இ்த் னக்ி்ு ீ்க் அி்ு் பி்தான.உ்கு்ு் வதாி் வச்ு்
துிக் இு்ிறதா எனபடத் னசாி்ு் பார்ு்வகா்ள உதவ் னபாிறு.
கவிு்க், பி்க்ூல் அ்த் னசாதடன்ு உ்கடள உ்பு்ி்வகா்ள
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ுிுமா எனபடத்தான அிே ுிுனம திர, உ்க் வதாி் வச்ு்
துிகடள இ்த் பி்க் ம்ு் ீரமாி்காு.

இ்த்பி்கின

அி்படைி்

அு்த

க்ைமாக்தான

ீ்க்

உ்க் துிகடள் னசாி்ு வதி்ுவகா்ள் னபாிீரக். உ்க் பல்க்
எனு ீ்க் குுவி் 10 ஐ ஒு தாி் ப்ிேிு்க். இ்ு பல் எனு
வசா்ல்புவு,

உ்க்

மனி்

ீ்க்

ிடன்பு

ம்ுனம.

ம்றவரக் உ்கடள் ப்ி் வசா்படவ இ்டல. ஒனர நாி் ிலரா் இடத்
வச்ே ுிோு. ஆ்்ு ி்ிு்க். னநர் எு்ு்வகா்ு நனறாக னோி்ு,
எுுவடத னநரடமோக எுு்க்
.
1)ிடறேந்பரக்
2)னவகமாக் கண்ிைுிு்
3)வசா்ல்பு்

ிஷே்டத

எிி்

ுி்ுவகா்ள

ுிு்

4)ுிுகி் ீரமானமாக இு்பவர
இ்பி்ப்ை உ்கின ுணாிசே்க் பல்க். ப்ிே் வபிதாக இு்க
னவ்ு் எனபத்காக

எ்லாவ்டறு்

எுதாீரக்.

நா்

இ்னபாு

னபி்வகா்ிு்பு உ்க் வா்்டகின வவ்ிடே் ீரமாி்க்னபாு்
ஒு ிஷே்டத எனபடத மனி் ிு்ி னநரடமோக எுு்க்.
அனத தாி் அு்த க்ைமாக உ்க் பலீன்கடள் ப்ிே் இு்க்.
1)னவகமாக ஆ்ில்ி் னபச ுிோு
2) ிறரா் வசா்ல்பு் ிஷே்டத மு்க் தே்க்
3)எிி்உணர்ிவச்புனவன
4) ுக்கடளு் வபேரகடளு் மற்ுிுனவன.
5) என ிர்சடனக் உைன இு்னபாடரு் பாி்ு்
னபானற இ்பி்ப்ை ிஷே்கடள் பலீனமாக் ப்ிே் இு்க். இ்ு
கவி்க னவ்ிே ஒு ு்ிேமான ிஷே், இ்த் ப்ிே் எ்னலாு்ு்
ஒனரமாிிோக அடமோு.
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உ்குடைே பல், ம்றவர பாரடவி் பலீனமாக இு்கலா். அனதனபா்
ீ்க்

பலீனமாக்

குு்

ிஷே்,

ம்வறாுவுடைே

பலமாக்ூை

இு்கலா்
.
இ்த் க்ுடரின ுவ்க்ி் வசா்ல் ப்ிு்ு் வசா்த் வதாி் வச்ு
வவனறவரகின த்க ிிகடள் ினப்ற,
இ்னபாு ீ்க் உ்குடைே பல்களாக் ப்ிேி்ிு்ு் ிஷே்கி்
ுடற்தப்ச் 5 வு உதுமா? அ்பிோனா், உ்களா் வசா்தமாக் வதாி்
வச்ு வவ்ி அடைே ுிுமா ?
எனற னசாதடனடே ீ்களாகனவ வச்ு பார்ு்வகா்ள ுிு். அடத எ்பி்
வச்வு? எனபடத அு்த அ்ிோ்ி் அி்ுவகா்னவா்.

இனு ந்பி் எுதனவ்ிேு
வதாி் ுவ்க ஆரவ் ம்ு் னபாதாு, அிிே் ீிோக நம்ு
அத்ு்ள
துிகடள்
னசாி்ு
அி்ுவகா்ள
விக்
இு்படத்வதி்ுவகா்னைன…

****
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2 வசா்த் வதாி் வச்ு் துி என்ு இு்ிறதா?

வபிே அளி் ஒு வதாிடலனோ, ிோபார்டதனோ் ுவ்ி வவ்ி வபற
னவ்ு் எனபு பலரு கனவாகு் ஆரவமாகு் இு்ிறு. இ்மாிி
கனுகுைன

ுவ்ி

இனு

ிக்வபிே

அளி்

வளர்ிு்ு்

சாதடனோளரகடள் ப்ி் பி்ு்னபாவத்லா் அவரகுடைே ஆரவ்
இனு் அிகமாிறு. ஆனா் ூைனவ தவறாம் எு் எ்ண், எனனா் இு
ுிுமா எனற னக்ி. வவ்ி வப்றவரகு்ு் வதி்ிு்ு் அ்த ம்ிர்டத
ோராவு நம்ு் வசா்ுவாரகளா? அ்பினே அடத் வதி்ுவகா்ைாு்
அு என்ு் பலனி்ுமா னபானற வதாைர னக்ிகினா் எு் அ்ச்,
ஆரவ்டத

அடண

ச்னதக்ி்ு்

னபா்ு

எனனா்

இு

ிுிறு.
ுிு்

எனனா்
எனற

இு

ுிுமா

ந்ி்டக்ு்

எனற

இடைி்
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உ்ளவம்ிே

இடைவவிதான

ிோபார்ி்,

வதாிி் வவ்ிடே்

ீரமாி்ு் ச்ி. இ்த இடைவவிின கன்டத வசா்த் வதாி் வச்ு்
துி இு்பவரக் தான நனு அி்ுவகா்ள ுிு். உ்கு்ு அ்த் துி’
இு்ிறதா?

இ்த் னக்ி்ு்

பி்வசனு பி்

வசா்ு்

ிலு்

இு்ிறாரக். பலர துி எனு எடத வசா்ுிீரக் எனு ுிேி்டல
எனிறாரக். ஆரவு் ுதீு் ம்ு் ஒு வதாிடல் ுவ்க் னதடவோன
துிக் இ்டல. வசா்த் வதாிி் வவ்ி் கடதகடள அலினா் பலர
ிக்ிு வேி் இு்னத அ்த் கனுைன வளர்ிு்ிறாரக். ஆ்மனி் ஒு
அிோி்பமாக

அவரக்

ிுவன்

இு்ிு்ிறு.

பல

நா்க்

பல

மினநர்க் அடத் ப்ினே ி்ி்ிு்ிறாரக். இடவ னபராடச் கனுக்
இ்டல.

ிி்ிு்ு்னபாு

எ்ண்கடள

கா்ிகளாக்

க்

ுனனன உுவக்பு்ி் பார்ு் அ்ு் கலா் வசா்ு் கனுக். ீ்க்
வதாி் வச்ே ிு்ினா் ுத் க்ைமாக இு இு்க னவ்ு். ிு வேி்
என்ு அ்பிவே்லா் இ்டல. இ்னபாு வேு ஆிி்ைு. எனனா்
ுிோதா எனு னக்ிீரகளா? ுிு். இனு ுத் இடத் பி்ு்
வகா்ிு்ு் ினாிிிு்னத அடத் வச்ே் ுவ்ு்க். ுடற்த ப்ச்
ஓரா்ைாவு உ்க் வசா்த் வதாி் ி்தடன உ்க் ஆ்மனி் பி்த ஒு
ிஷேமாகிு்க னவ்ு். இ்த எ்ண்க் வதிவாக இு்க னவ்ு்.
னதானு் எ்ண்கடள மா்ி்வகா்வி் தவி்டல. ஆனா் ினு் ஒு
ுிே ிினடை கனு க்ிு்க் ூைாு. உுிோக, வதிவாக ி்ி்க
பழி்வகா்ள

னவ்ு்.

மனி்

உுிுைன

ி்ி்தவரக்தான

வஜி்ிு்ிறாரக். இடத ல்ிே், ுி்னகா், ைாரவக், னகா் என
உ்கு்ு் ிி்த வபேி் ிடனி் வகா்ு்க். ீ்க் ீ்ி் அிக னநர்
வசலிு் அடறி் அ்லு இை்ி் உ்கு்ு ம்ு் ுிு் வடகி் ஒு
னபாஸைராக்ூை அடம்ு்வகா்ளலா்.
ஒு ப்ி் ிுவன தன அடறி் ஒு ிடலுேர்த காின னபாஸைடர
டவ்ிு்தான. இடத்

க்ூி,

டவ்ிு்தான. னக்பவரகு்ு்

ுி்ு

னவடல்ு்

ுனனடகதான பி்

னபான

ினனு்

னவடலக்

மாி,

ிரவாகிே் பி்ு ுி்ு அவமி்காி் பிோ்ு் வா்்ு அ்த
இடளஞு்ு ிடை்து. அ்ு அவடன் காண் வசனற வப்னறார அவன அ்த்
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காடரனே வா்ிிு்து க்ு ிே்ு னபானாரக். ிுவனாக இு்த னபாு
அவன க்ை கனு இடளஞனான ின கி்ிு்ிறு. அுவடர அு அவன
ஆ்மனி் ிடதோக ிு்த ிஷே் ிு்சமாக வளர்ிு்ிறு. இடத்
னபால்தான உ்க் வதாி் ுவ்ு் கனு் வளர னவ்ு். ஏதாவு ஒு
ிினஸ வச்ேலாவமன இு்ினறன எனு வசா்ுிறவர, ிடரி் ஒு ந்ல
ிிடன ஆர்ி்க இு்ினறன எனு வசா்ுிறவர இவரகி் ீ்க் எ்த
வடகி் னசர் னபாிீரக்?
ல்ிே்டத அடைே உுி்ு அு்தபிோன ிஷே், அடத அடைவத்கான
அிு. இடத் னதி் வபற னவ்ு். அிு எனபு இ்ு க்ி் துிடே்
ப்ிேு இ்டல. க்ி் துி அவிே். இனடறே ூழி் ி்சே் ிக
அவிே். ீ்க் வமை் மாணவராக, ுத்வு்ு னதிேவராக இு்க னவ்ிே
அவிேி்டல. ஆனா் க்ி் துி அவிே். அடைவத்கான அிு எனு
வசா்ல்புவு

ீ்க்

வச்ே்னபாு்

அி் ம்றவரகடளிை உ்கு்ு
வச்ு வகா்ிு்பவரக்

எனன

வவ்ி

வதாி்

அிகமாக்

வப்றவரக்,

ப்ிேு.

வதிு். அடத்

னதா்றவரக்

ப்ிே

தகவ்கி் அ்னை் ஆக இு்க னவ்ு்
இு எித்ல. ஆனாு் அவிே். ினசி வச்ேனவ்ிே ினன்ினன
பிகடள்ூை
பினு

ி்ைி்ு, க்ிதமாக்

திநபரகளாகு்,

வசேலா்ுவடத ஒு

வதாி்கிு்

கடலோகனவ

வஜி்ிு்ிறாரக்.

இ்த் பி்ிகடள் வதாிடல் ுவ்ு் ுனனனர பழி்வகா்ள னவ்ு்.
ி்ைிை் எனபு அடத் வசேலா்ுவடத ிை எிு. அதனா் ி்ை்கடள்
வசேலா்ு் னபாு ிடை்த அுபவ்கின அி்படைி் ீ்க் அு்துடற
சிோக ி்ைிை னவ்ு். இ்னபானத ீ்க் னம்வகா்ு் பி்ி உ்க்
வதாி் வா்்டகி் ிற்பாக் பேனபு்.

வசா்த்

வதாி்

ுவ்ி

வவ்ி

வபற்ுி்பவரகு்ு

அவிேமான

ம்வறாு ப்ு, மிதரகடள் டகோு் ிறன. ம்றவரக் எனடன் ப்ி
எனன ிடன்ிறாரக் எனபி் என்ு அ்கடறி்டல எனு வசா்ுபவரா
ீ்க்?
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எ்ண்டத மா்ி் வகா்ு்க். வதாி், ிோபார் எனபு ுு்க ுு்க
ம்றவரகின ஆதரிு் அவரகளா் உ்ைா்க்பு் வா்்ுகினாு்
ஏ்ப்ை ஒு ிஷே். எவுைு் எிி் பழு் ிறன ிலு்ு இே்பாக
வுவு. ஆனா் இடத் க்ு்வகா்வனதா பி்ிக் வச்ு வளர்ு்
வகா்வனதா ஒனு் கினமான காிே் இ்டல. இனிிு்ு ுவ்ு்க்.
ீ்க் வி்ு் புிி் உ்கடள எ்தடன னபு்ு் வதிு்? அு்த
மாத்ின இுி்ு் 50 னபடர அிுக் வச்ுவகா்னவன என ுிு வச்ு
வகா்ு இனு ஒு ுிேவு்ு ஹனலாுைன ுவ்ு்க். வதாிி் ீ்க்
வாி்டகோளரக், வதாிலாிக், அிகாிக், னபா்ிோளரக் எனு பலடர
பல க்ை்கி் ச்ி்க்னபாிீரக். அ்னபாு அடத தே்க் இ்லாம் ீ்க்
வச்ே இ்த் பி்ிக் ிகு் உது். உ்கு்காக உதி வச்பவரக் ூை
ீ்க் தே்க்

இ்லாம் னக்ைா்தான

வச்வாரக்

எனபடத

மற்ு

ிைாீரக்.
. நா் வதாி் ுவ்ுவு வவ்ி வபற்தான. ஆனா் எ்த் வதாிிு் எவு்
நான வஜி்ு் வகா்னை இு்னதன, னதா்று ிடைோு எனு வசானனி்டல.
ிோபார் எனபு திநபின ிறன க்ைிு் ிரணி்த னநர்ி்ு் நை்ு்
ஒு ஒ்ை்ப்தே் இ்டல. பலடர, பல ிஷே்கடள, நமு க்ு்பா்ி்
இ்லாத ப்னவு ிஷே்கடள் வபாு்து. ின எ்பி வவ்ிோளாரக்
உுவாிறாரக்?

னதா்ிகடள

அடவகடள் பாை்களாக்

க்ு,

எிரவகா்ு்
வதாைர்ு

பேி்ு்

ச்ிு்
ுிு

வகா்ைவரகளாக அவரக் இு்ிு்ிறாரக். இிிு்ு வதாிி் வவ்ி
வபற ுடண ி்ு் ம்வறாு ச்ி, னதா்ிகடளச ்ி்கு் தோராகிு்க
னவ்ிே மனிடல எனபு வதிிறு. திமித ுணாிசே்கி் ஒனறான
இுு் ிலு்ு ுழ்டத் புவ்ிிு்னத இு்படத் பார்ினறா்.
இ்த ஆ்றடல் வபுவத்ு ுனனா் அடத் ப்ிே வதிவான ுித்
அவிே். எனனவ, இு வதாைரபாக் பி்க ஆர்ிு்க். பல மனவள்
பி்ிுடறக் க்ி்க்புினறன. அவிேமானா் அடவகி் ஒனி்
னசர்ு உ்கடள் தோர வச்ு வகா்ளலா். ீ்க் இ்னபாு ுவ்ு் வதாி்
அ்லு ிோபார் உ்க் வா்நா் ுுவு் உ்குைன வளர்னபாு் ஒு
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ிஷே்

எனபி்

அடச்க

ுிோத

ந்ி்டக

வகா்ு பேண்டத்

ுவ்ு்க்.

அு்த ஆ்ு எ்னக இு்னபா், அு்த 3 ஆ்ுகி் எ்னக னபாக்
னபாினறா் எனபடது் ி்ி்ு்வகா்னை இு்க். இ்னபானத அவத்லா்
ஏன. ுதி் வளரனவா், ின னோி்னபானம எனபவரக் ி்ி்க னவ்ிே ஒு
ிஷே். ஒு ிுவன்ின வளர்ி எனபு வா்்ுக் இு்ு்னபானத
வச்ே்பை னவ்ிேு. வா்்ுகடள் க்ுிி்ு வளரனவ்ிே ூழி்
இனடறே உலக் இே்ுிறு.

இனடறே வர்தக உலடக, ‘ஒ்வவாுவு் தா்க் இு்ு் இை்டத இழ்ு
ிைாம்

இு்பத்காகனவ

வதாைர்ு

ஒி்வகா்ிு்ிறாரக்

எனு

வரி்ிறாரக். ீ்க் கள்ி் இற்ிேினனர பாி விி் ினு னோி்க
ுிோு.
எ்லா் ுிிறு ந்பனர, ஆனா் இ்த்ப்ுகு் தனடமகு் என்ு்
இு்படத அ்லு ுடறவாக இு்படத எ்பி எனனா் வதி்ு வகா்ள
ுிு் எனிீரகளா?
எிர்ப்க்ி் உ்ள னக்ி்தாி் இு்ு் ினா்கு்ு னநரடமோக
ிடைேி்தா் வதி்ு வகா்ளலா். ுே்ி்ு் பாு்கனளன.
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1) உ்க் வா்்டகி் ீ்க் அடைேனவ்ிே இல்ு என எடதோவு
ீரமாி்ிு்ிீரகளா?
அ.) இுவடர இ்டல ஆ)ஆ் இ).இ்னபாு வச்ே்னபாினறன ஈ.) ஒனு்ு்
னம்ப்ை இல்ு
2) இல்டக அடைே ீ்க் எு்த ுே்ிகின ிடளுகள

ீ்க்

உணரிீரகளா?
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அ.)இ்டல ஆ)ஓரளு இ).ுுடமோக ஈ)சிோக் வசா்ல ுிேி்டல

3) உ்களா் எ்தவவாு வசேடலு் தவனற இ்லாம் னநர்ி்ு் வச்ே
ுிுமா?

அ).இி

ுே்ி்னபன

ஆ)ஆ்

இ)ிற்டபிை

னநர்

ு்ிே்

ஈ).ிலவ்டற ிற்பாக் வச்னவன
4) உ்கடள் ு்ிு்ள மிதரகின இே்ுகடள் ுி்ுவகா்ள ுே்ி
வச்பவரா?
அ)அவிேி்டல ஆ)னதடவோனனபாு ுே்ி்னபன இ).ஆ்
ஈ).அவரக் எனடன் ுி்ு வகா்ள்ுனம

5) ுு்ப உறுகடள மி்பவரா? அவரகுைன கு்ு் பிமா்ற்
வச்பவரா?
அ).எ்லா ிஷே்கிு் இ்டல
ஆ).ஆ் இ).உறுகடளிை வவ்ி ு்ிேமானு ஈ).மி்ு உ்ு கு்ு
னக்பி்டல

6) ி்ைி்ை பிகி் தவுக் னநர்தடத அி்தா் உைனன எனன
வச்ீரக்?
அ.)னகாப் அடைனவன.ஆ)ுே பினசாதடன வச்னவன.இ).ிடளுகடள ிு்த
ுே்ினபன ஈ.)காரண்டத் க்ுிி்னபன
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7) சவாலான பிகி் ு்ிே க்ை்ி் தடைக் ஏ்பு்னபாு அடத
வவ்வத்ு எனன வச்ீரக்?
அ).உடை்ு

னபானவன.ஆ)சவாலாக

ஏ்னபனஇ)அி்த

மா்ுவிகடள

பேனபு்ுனவன ஈ).ஏ்ப்ிு்ு் தடைகடள் வபாு்து

8) உ்க் வா்்டகி் அு்த 5 அ்லு 10 ஆ்ுகி் இு்க்னபாு்
க்ை்டத் ப்ி இ்னபாு ி்ி்பு்ைா?
அ)நான கனுகி் வா்பவி்டல ஆ).அு்த 2 ஆ்ுகு்ு வசா்ல
ுிு் இ)இிதான னோி்க னவ்ு் ஈ.)ிடறே னோி்ு இு்ினறன

9) அு்த ஆ்ு ஏ்ர் மாத இுிி் உ்க் வுமான் எ்வளு
இு்ு் என சிோக் வசா்ல ுிுமா?
அ.)ுிோு ஆ)எிரபாராத வசலுக் வதி்தா்தான ுிு் இ).வுமான்
மாத்கி் னவுபுவதா் ுிோு ஈ) ிக்சிோக் வசா்ல ுிோு. ஆனா்
ஓரளு ுிு்

10)உ்க் வளர்ிடே உ்க் சமகால்தவனராு ஒ்ி்ு் பார்ு்வகா்ள
னவ்ிேு அவிே் என் குுிீரகளா?
அ). இ்டல ஆ)அவிே் இ).ிலிஷே்கி் ம்ு் ஈ). ஒ்ிுவு தவு
உ்க் பல், பலீன், வசா்த் வதாி் வச்ு் துிகடள அி்ுவகா்ை
உ்கின அு்த னக்ி வதாிடல எ்பி, எ்னக ுவ்ுவு எனபுதானன?
அடத்தான வதாைர்ு னபச்னபாினறா்
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இனு ந்பி் எுதனவ்ிேு! :
வசா்த் வதாி் ுவ்க என்ு் துிக் இு்படத ஒு வைஸ் ூல்
அி்னதன. அு்த னவடலகடள நாடள ுத் ஆர்ி்க னவ்ு்.
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3 எனன வதாி் எனு ீரமாி்பு எ்பி?

வவ்ி வபு் ஒு வதாிலிபு்கான அ்ச்க் உ்கு்ு இு இு்ிறு
எனபதா், ி்சேமாக் வசா்த் வதாி்தான வச்வு எனு் ீ்க் ுிு
வச்ு இு்ிீரக். இ்னபாு உ்கு்ு் ிற்த வதாி் எுவவனு், அ்த்
வதாிடல எ்த இை்ி் அடம்பு எனபடது் ுிு வச்ே னவ்ு். எ்த்
வதாி் எனு னக்க்புவடத ீ்க் வச்ே்னபாவு ிோபாரமா? உ்ப்ி்
வதாிலா எனு ுி்ுவகா்ள னவ்ு். இுப்ிே ி்தடன இுவடர
இ்லாிு்தா், இ்த் கண்ிிு்ு ுவ்ு்க். இடத் வதிவாக ுிு
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வச்தா்தான

அு்த

க்ை்ி்ு் னபாக

ுிு்.

ஒு

ினன

னல்

அ்லு.ுி்கடை எனு வசா்ி் வகா்ிு்பவரகளா் வஜி்க ுிோு.
த்கு்வகனு ஒு வசா்த் வதாி் எனற திோத தாக் இு்பவரக் பலர,
தா்க் ிடன்ிு்ு் வதாிடல மனி் காதி்ு் வகா்ிு்பவரக்
இவ்டற்

ப்ிு்

ி்ி்னத

இு்பாரக்.

ீ்க்

இுவடர அடத்

வச்ோதவராக இு்தா், எனன வதாி் எனபடத ுிு வச்ே 3 அி்படை்
னக்ிகு்ு

உ்கிை்

வதிவான

பி்

இு்க

னவ்ு்.

1. நான னதர்வது்ு் வதாி், என க்ி் ினனி அ்லு என வதாி்
அுபவ் ச்ப்த்ப்ைதா?
2. நான வச்ே்னபாு் வதாி் அ்லு ிோபார் ச்ப்தமாகு் அடத்
வச்ே்னபாு் இை்ப்ி என்ு் வதிுமா?
3. ுதலா் ஆ்ி் ுடற்து உ்க் வசா்த்பண் ம்ு் ஒு
பண ஓ்ை்டத் த்கடவ்க் னபாுமான அளு ுதீு வச்ே ூலதன்
எனிை் இு்ிறதா?

நம்ு அ்த் வதாி் வதிோி்ைா் எனன, ஆ்கடள டவ்ு் சமாி்கலா்.
இு்ு்

ூலதன்ி்

ஆர்ி்கலா்,

ச்ு

வளர்தின

கைன

வா்ி

சமாி்கலா் எனவற்லா் கண்ு் னபாைாீரக். இடவ தனன்ி்டக
இ்டல, தவறான பாடத்ு இ்ு் வச்ு் ந்ி்டகக். எனன வதாி்
வச்வு எனபடத் ப்ிே ுிு எு்பத்ு ுன ிடறே ஆனலாிு்க்.
உ்ப்ிோ, ிோபாரமா னவுமாிிோ எனபடத ுிு வச்த ினனர அடத்
ப்ி ந்பரகிை்

ுு்ப்ினிை்

ுு்ப்ி் ுதனுதலாக்

னபு்க்.

ிினி் இற்க்

ீ்க்தான
னபாிீரகளா?

உ்க்
எ்லா்

ுு்ப்கு் இ்தடகே ுிடவ ஆதி்பி்டல. அிக ிஸ் எு்காத
ுு்ப்

ூ்ிடலிிு்ு

ிினஸ

வச்ே

வு்

பலர

ச்ி்ு் ிர்சடன இு. அுு் ுு்ப்ி் த்டத்ு் ின ோராவு
னவடல்ு்

னபாக

ினப்ுவடத்தான ிு்ுவாரக்.
னவ்ு்.

வப்னறாு்ு,

ஆர்ி்ிு்தா்,

அனத பிடே்

ுதி் அடத

வவ்ிகரமாக சமாி்க

ுு்ப்ினு்ு

உ்க்

கனுகடள,
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ுே்ிகடள ுிேடவ்க

னவ்ு்.

ூுமான

வடர

ுு்ப்ினின

ஆதரனவாு் வப்னறாின ஆிுைு் ுவ்ு்க். இு்ு் னவடலிிு்ு
ிலி, ஒு வதாிடல ஆர்ி்க் னபாிறவரா ீ்க்? ீ்க் ுி்ுவகா்ள
னவ்ிே ஒு ு்ிேமான ிஷே். ுு்ப்ினின ஆதரு இ்லாம் இடத
ீ்க் வவ்ிகரமாக் வச்ே ுிோு. உ்க் கனடவ னநா்ிே பேண்ி்
ீ்க் னநி்ு் ிலவ்டற ீ்க் ஒு வ்ை்ி்ு் வகா்ுவர்னபாிீரக்.
அதாவு ீ்கனள, உ்க் வா்்டகின டமே்ு்ிடே நகர்ுிீரக்.
ுி்ி்ைனவடல னநர், உ்க் ுு்ப்ின ிற மி்்ிோன னநர்கடள
இழ்ு ஒு ுிே வா்்டகடே ீ்க் உுவா்ி்வகா்ள்னபாிீரக். ஓர
ஊிேராக ீ்க் உணராத மன அு்த்கடள் ச்ி்க னவ்ிிு்ு். இத்ு
உ்கடள, உ்க் ுு்ப்ினடர தோர வச்த ினனர ம்ற ுே்ிகி்
இற்ு்க். ந்பரக், நல் ிு்ிகின ஆனலாசடன. அவிே். அனத
னநர்ி் உலி் இலவசமாக் ிடை்பு் வகாு்பு் அ்டவஸ ஒனுதான
எனபடத உணர்னத இு்க். வபிே வமின னல்தா? வபாுளாதார ம்த்ி்
அவனவன வதாிடல ூிவகா்ிு்ிறான, இ்ப ஏன? ப்வபாு்கடைோ?
வா்மார்

வர்னபாிறு,

ஜா்ிரடத

எனு

எிரமடற

எ்ண்கடள

ிடத்பவரகிைிு்ு ிலினே இு்க். அனதனநர்ி் ீதான அு்த
நாராேணூர்ி

எனு

வசா்பவரகின

வார்டதகி்

மே்ிு்

ிைாீரக். இவரகடள் காே்பு்தாம் திர்க் க்ு்வகா்ு்க். ோர
ஆனலாசடனகடள னக்க

னவ்ு் எனு

மனி்

ப்ிேி்ு்

வகா்ு்க். அவ்டற்கவனமாக் னகு்க். என்ு்

வசா்த்

வதாி் துிக், ிறனக் இு்ினறன. ஆனா், எ்னக எனன வா்்ுக்
இு்ினறன

எனபு

வதிேி்டல.

ோராவு

னக்பவரக்

அிகி்ு

வுிறாரக்.

வாச்கதடவ்

த்ைாு.

அடத்னதி்தான

வசா்ுவாரகளா

வா்்ுக்
ீ்க் னபாக

னதிவ்ு

எனு
உ்க்

னவ்ு் அ்லு

உுவா்ி் வகா்ள னவ்ு். உலி் ுு்வதாி், ிுவதாி் வா்்ுக்
அிக

அளி்

வளர்ு

வகா்ிு்ு்

நாுகி்

இ்ிோ

ு்ிே

இை்ிிு்பு உ்கு்ு் வதிுமா? கை்த 10 ஆ்ுகி் ுிே வா்்ுக்
உுவாகாத ுடறக் எுுனம இ்ு இ்டல. அடத் க்ுிி்ு் வசா்ல,
அரு, அரு சாராத ிுவன்கு் இு்ினறன. வ்ிக் பி்ி் ப்ைடறக்
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நை்ுினறன.

அவ்டற

ீ்க்

க்ுிி்ு

அி்ு

வகா்ு பேனபு்ி்வகா்ள னவ்ு். உ்க்புிி் ஒு ிிே வதாிடல்
ுவ்க எிதான வி, உ்க் புிி் எனன இ்டல எனபடத ஆரா்்ு
க்ுிிு்க். அடத ீ்க் வச்ே்ூிே வா்்ுகடள் ப்ி ீிரமாக்
ி்ிு்க். அ்த வசி ஏன ந் புிி் இ்டல எனபடது் உுவா்ினா்
ஏ்பு் சாதக பாத்கடளு் ுி்ு வகா்ு்க். அு ஒு வஜரா்ஸ
கடைிிு்ு ிபார்வம்் ஸனைார வடர எுுமாக இு்கலா். இ்லாத
ஒு வசிடே் தன்ு்ிடை்த வா்்பாக் ுி்ுவகா்ு வசே்ப்ைவரக்
எு்ிே அடலகி் எு்தடவதான இனு நா் அுபி்ு் பலவசிக்
எனபடத மற்ு ிைாீரக்.

ுிே ஒனின ூல் வா்்டப உுவா்ி வவ்ிக்ைவரக் இனு்
வதாைரிறாரக். இ்மாிி ுனனனாிக், அவரகு்னக உிே ச்கை்கடளு்
ச்னதாஷ்கடளு் ச்ி்பவரக். வதன வசனடனின ுறநகர்புிி் ஒு
வப்மி ுவ்ிிு்ு் ஒு ுிே ிினஸ, பலடர ிே்க டவ்ிு்ிறு.
உ்க் ீ்ு்ு் காடலி் பா் வு் னபானத இு ிிே பா்வக்ி்
ி்காஷன வ்தா் எ்பிிு்ு்? இடத இ்த் வப்மி வச்ிறார. ிீர
காிடே ிு்பாத, தோி்த ி்காஷன காிடே ிு்ு் ுு்ப்க்தான
அிக் எனபடத தன ிோபார்ி்கான வா்்பாக் குி, ினிரி் தோி்த
ி்காஷடன ிிே சானஷ்கி் ிர்ி, காடலி் ீுகு்ு அு்ுிறார. ஒு
கவி் இர்ு காி்ு் னதடவோனு இு்ு். இடத வைிவி வச்ே்
னப்பர/பா்

னபாுபவரகடளனே

வுமான்

வுவதா்,

பேனபு்ி்

வகா்ிறார.

அவரகு் ச்னதாஷமாக்

ஒு

ினன

வச்ிறாரக். இ்த்

ிினஸ வா்்டப் ப்ி ீ்க் இுவடர னோி்ிு்ிீரகளா? வா்்ுக்
வா்்பு இ்பி்தான. இுனபா் மா்ி னோி்ு் பாு்க்.

ீ்க் வச்ே் னபாு் வதாி் எனன எனபடத ீரமாி்ு ி்ீரகளா? எனன
வபேி் வச்ே்னபாிீரக் எனன வபேர எனபடத எ்பி ீரமாி்பு?
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இனு ந்பி் எுதனவ்ிேு!
ிினடை ீரமாி்தாி ி்ைு. ஒு ிினஸ ிளாடன உுவா்க
னவ்ு், அடத எ்பி வச்வு எனபடத் ப்ிே ிவர்கடள
னசகி்க னவ்ு்
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4 எனன வபேர?ஏன?அ்த் வபேர?

ீ்க் வச்ே்னபாவு உ்ப்ி சார்த வதாிலா, னசடவ சார்த வதாிலா,
மார்வக் சார்த ி்படனோ, ஒு வபிே ிுவன்ின ஏவஜனிோ எனபடத
ுிு வச்தின வச்ே னவ்ிே ுத் ூனு ிஷே்க்.
1)ிுவன்ின வபேர
2)வதாிின இை்
3)ூலதன்.
ஒு திமிதுைன வா்நா் ுுவு் இு்பு அவன வபேர ம்ு்தான.
அு னபா் தான. உ்க் வதாி் அ்லு ிோபார்ி்ு். ஒனர ஒு
ி்ிோச், வதாிடல் ுவ்ிேவரகின ஆு்கால்ி்ு் ினனு் அ்த்
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வபேர வதாைரிறு. 100 ஆ்ுகு்ு ுன டவ்க்ப்ை வபேரகி் இனு்
ிினஸ நடைவபுவடத பார்ிு்ீரகனள? கை்த 50 ஆ்ுகி் தி்நா்ி்
ுவ்க்ப்ை பல ிுவன்க் ுு்ப் வபேரகளாகனவா அ்லு திநபின
வபேினலாதான ுவ்க் ப்ிு்ினறன.
ஆனா்,
இனு
வபேிு்னபாு
அ்லு வபேடர்
னதர்வது்ு்
னபாு பல ிஷே்கடள்
கவி்ு ஆனலாி்ு்
வச்ேனவ்ிே ூழ்
ஏ்ப்ிு்ிறு. ிுவன்ி்ு ஒுுடற வபேி்ு ி்ைா் அடத மா்ுவு
எனபு கினமான ிர்ிடனகடள உுவா்ு் வசேலாிிு். அதனா், ிக
ஆ்்ு ி்ி்ு னதர்வது்ு னசாி்ு வபேிு்க். இு ிக ிக ு்ிே்.
ுு்ப்ி் ுழ்டத ிற்துைன அத்ு் வபேிுவடத ிழாவாக்
வச்வு ந் மரு. ந்பரகு் ுு்ப்ினு் அ்த் சமே்ி் வபேரகடள்
வசா்ுவு் உ்ு. ில ஆ்ுகு்ு ுனவடர இ்த உிடம பல
ுு்ப்கி்
ுு்ப்ின
ூ்த
உு்ினரகிை்
இு்து.
இனு னம்நாுகடள் னபா் ுழ்டத ிற்பத்ு ுனனனர வபேர அதன
வப்னறாரகளா் ீ்ை ஆனலாசடனக் வச்ு ி்சி்க்ப்ு அனு
அிி்க்புிறு. வவிநாுகி் ிற்க்னபாு் ுழ்டதின வபேடர
மு்ுவமடனி்
பிுவச்ே
னவ்ு்
எனபு
க்ைாே். இடத்
னபா் ீ்கு்
உ்க்
கனு
ிுவன்ின
வபேடர
ஆ்்த
னோசடன, ஆனலாசடனகு்ு் ினனனர ுிு வச்ு்க். இனு இத்காக
ஆனலாசடன ிுவன்க் ூை இு்ினறன. நாைலா், தவி்டல. எ்கித்,
ஜாதக் னபானறவ்டற ந்ுபவரக் அடது் வச்ேலா், தவி்டல. ஆனா்,
இ்னபாடத்ு ஒு வபேடர டவ்ு்வகா்ளலா்,
ினனர மா்ி்வகா்ளலாவமன அவசரமாக ஒு வபேடர ுிு வச்ோீரக்.
இ்ு வபேர எனு ீ்க் டவ்க ிு்ுவு எதன வபேர எனபி் வதிவாக
இு்க்.
ீ்க்
ஓர
உ்ப்ிோளராக வதாிடல்
ுவ்ி ஒு
ுராை்டை
வச்ே்னபாவதானா் அத்ு ஒு தி்வபேு் உ்க் ிுவன்ி்ு ஒு
வபேு் அவிே். இனடற்ு ிகு் பா்ுலராக இு்ு் ஒு வபாுடள
வா்ு்னபாு அடத் தோி்ு் ிுவன்ின வபேடர் கவி்ு்
பாு்க்.வபு்பானடமோனடவகி் அு னவவறானறாக்தான இு்ு்.
ீ்க் வபேிை்னபாவு உ்க் ிுவன்ி்காக அ்லு தோி்க்னபாு்
வபாுு்கா? ீரமாி்தின வபேர னதர்வது்படத ி்ிு்க். உ்க்
ிினின வபேனர ிினடை வகா்ுவுவதாக இு்க னவ்ு் (A business name
that draws business in itself). வதாி் ிுவன்கு்ு் வபேர டவ்பு ுி்ு்,
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இனு ிக வவ்ிகரமாக இே்ு் ிுவன்கின வபேரக் ுி்ு் ிடறே
ஆரா்்ிக் வச்ே்ப்ிு்ினறன. அவ்ின வபு்பானடம ுிுக்
வபேிுவடத ீரமாி்க இ்த 5 ு்ிேமான ிஷே்கடள் வசா்ுிறு.
எிி் ிடனி் ி்க னவ்ு்
உ்க் ிுவன்டத அுக ிு்ுபவரக் எிி் ிடனி்
டவ்ிு்க் ூிேதாக் வபேர இு்க னவ்ு்
அும்ுி்டல, அதன ஆ்ில ஸவப்ி்ு் எிதாக இு்க னவ்ு். இு
னபான டைர்ைி, எ்னலா னபஜஸகி் னதை எிதாக இு்ு். ூு் சர்ி்
னதுவத்ு ுத் 4 எு்ு்கடள டை் வச்தா் னபாு் எனற ிடலி் இு
இனு் அவிேமாிறு. னதனுத்’, ‘எிலக்’ னபானறடவ எ்லா்
கி்ுவமான வபேராகிு்கலா். ஆனா், அடத ஆ்ில்ி் எுுவு
கினமான ஒு ிஷே்.
வபேர, ிுவன்டத மனி் கா்ிோக் கா்ுமா?
நா் எு்ு்கடள, வார்டதகடள் பார்ு்னபாு, பி்ு்னபாு மன் அடத்
கா்ிோ்ி் பார்ிறு. இதனா்தான வபிே ிுவன்க் அவ்ினவபேனராு
ுராை்்கின பை்குைன வதாைர்ு ிள்பர்க் வச்ு ந் மனி் அடத
ிு்த ுே்ி்ிறாரக். ுிே வதாிின ுவ்க ிடலிிு்ு் நா் அு
னபா் வச்ே ுிோு. மாறாக, எிதாக அடத் வபேினலனே வதிி்க்ூிே
வபேராக னதர்வது்க
னவ்ு்.
‘ஃபாஸ்
ிரா்
எனற
வபேடர்
கவி்ிு்ிீரகளா? இு ஒு வாைடக கார ிுவன். ைா்ி எனற வசா்டல்
பேனபு்தாம் த்க் னவக்ின ிறடமடே் வபேினலனே வசா்ுிறாரக்.
வபேர, பார்பவரகடள் கவுமா எனபடத ி்ிு்க்
ைாி அ்் ம்ி எனபு ஒு கடைின வபேர. இடத ஃபாதர அ்் மதர என்
வபேி்ிு்தா் அு எ்தடன னபடர் கவர்ிு்ு்? பார்ு்னபானத என
ுழ்டதின ிடனு வ்து என் வசா்ி இத்ு வ்தவரக் அிக்.
வப்கின உ் ஆடைக் ி்ு் ிுவன்ின வபேர மகிர ம்ு். ஒு
மு்ுவமடனின வபேர ‘வக்வவ். ஒு கார சரீஸ வசனைின வபேர கார
ிிி். ஒு ுித னபா்னைா ஸுினோி்ு, ஸநா்10 எனபு வபேர.
10 ிிை்கி் பை் எனபடத வதிி்க, வபேு்ு ுனு் ினு்
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னநர்கடள்
கா்ு்
கிகார்
வபேடர உுவா்க் ி்ி்ு்பாு்க்.

பை்க். இவ்டற்

னபால ஒு

வபேர, உ்க் ிினடச வசா்ல னவ்ு்
ீ்க் னதர்வது்ு் வபேர, ீ்க் னதர்வது்ிு்ு் ிினடைு் வசா்ல
னவ்ு். இனனபாிஸ எனற வபேடர் பாு்க்… அு அவரக்
வச்ு் வதாிடல் வசா்ுிறு. வபேடர் பார்தவரக் இு எனன ிினஸ
எனனறா அ்லு னவவறாு ிினைுைனனா ுழ்ி் வகா்ளாதவாு இு்க
னவ்ு். ிற்த ிுுழ்டதகின அடன்ு் னதடவ்கு்காக ஒு கடைடே்
ுவ்க ஆரவமாகிு்த ஓர இள் வப், திடழ னநி்ு் ுு்ப்ிிு்ு
வுபவர. வபேர திி் இு்கனவ்ுவமன ிு்ினார. அவரதன கடை்ு்
னதர்வது்ிு்த வபேர, ுிே ப. ுு்ப ந்பர வசானனு: அழகாக இு்ிறு,
ஆனா் மா்ு்க். இு ிற்த ுழ்டதடே் ுி்ிறு எனபடத எ்னலாராு்
ுி்ுவகா்ள ுிோு. னமு் ீ்க் பார்ிு்ுிை்ி் மலர்வகா்ுக்
ி்ு் ஒுகடை இு்ிறு. அதன னபா்ி் கடைவேன ிடன்ுிுவாரக்.
அவர த்த வபேர ஆனலாசடன, உ்க் பா்பாி்ு’.
ிிே வார்டதி் எிே வபேராக இு்க னவ்ு்
இனு வபிே ிுவன்கவள்லா் த்க் வபேரகடள் ிிேதாக மா்ி்
வகா்ிு்ினறன. அத்ு்
ிிே வபேரகடள்வகா்ை
ிுவன்க்
வவ்ிகடள் க்ிு்ினறன எனபு் ஒு காரண். தி்நா்ி் ீ்ை
கால்ி்ு ுனனப ி.ி. ு்தர் அ்ே்கார அ்் சனஸ, ிிஎஸ ிிவை்
ஆனு. ஐிஎ், எ்ி னபானற ிுவன்கு் த்க் வபேரகடள ுு்ி்
வகா்ை ினனர ிக் வபிே வவ்ிகடள் ுி்ு் வகா்ிு்ினறன.நா்
ுவ்க்னபாவு ினன் ிினஸதானன, இவத்லா் எத்ு என எ்ணாீரக்.
இ்த ிுவன்க் ிக்ிிே அளி் எிடமோக் ுவ்க்ப்ைடவதான. நாு
அ்லு ஆு எு்ு்கி் வபேர இு்பு ந்லு எனற ஆனலாசடனடே
துிறாரக்
இ்த்ுடறின
ி்பனனரக்.
என
வபேடரனே
டவ்ு்வகா்ளலாமா
என்
னக்பவரகு்
இு்ிறாரக்.
இர்ு
தடலுடற்ு் னமலாக் பலர அி்த ஒு ுு்ப் வபேராக இு்தா், அதனா்
உ்க் வதாிு்ு அுூல் உ்ு. அ்பி இ்லாம் வவு்
ிள்பர்ி்காக ம்ுவமனறா், திர்பு நல். எிே, பி்வசனு உ்க்
ிினடை வசா்ு் ஒு வபேடர னோிு்க். எ்லா வதாிிு் இு
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ுிுமா என் தே்காீரக்.
வருிுமா என் ி்ிு்க்.

ுே்ி்ு்

பார்ு

அதன

அுிலாவு

வபேடர னதர்வது்தத்ு அு்த க்ை், அடத விவடம்பு. வபேுைன ஒு
னலானகா என அடழ்க்பு் ஓர அடைோள் அவிேி்டல. எனறாு் அ்பி
இு்பு நல். உைனன கா்ிடர் ிிஸ்னரஷன என் ுழ்ி்வகா்ளாீரக்.
வபேர விவடம்ு எனபு எு்ின விவ், அளுக், வ்ண் எனபுதான.
வ்ண்க் மிதமன்ுைன, உணர்ிகுைன ச்ப்த்ப்ை ஒு ிஷே்.
அு்தமான ிவ்ு கலி் எதாவு ிினஸ ிுவன்ின வபேடர்
பலடகி் பார்ிு்ிீரகளா?
னகாப்ின,
வநு்ின
வ்ணமாக
அிே்ப்ிு்ு் அடத் பேனபு்த உலவக்ு் தே்ுிறாரக். இுனபா்
ஒ்வவாு வ்ண்ி்ு் ஒு ுண், இே்ு இு்பதாக அிே்ப்ிு்ிறு.
அடத் பி்ு அி்ுவகா்ு்க். வபிே அளி் ஆரா்்ிி் இற்க
னவ்ைா். ீ்க் னதருவச்த வ்ண்ின தனடமகடள ம்ுமாவு
அி்ுவகா்ு்க். மனி் ீ்க் க்படன வச்ு டவ்ிு்படத
விவடம்ு ந்பரக், ுு்ப்ினிை் கா்ி ஆனலாசடன வச்ு்க். னதரு
வச்ு்னபானத ம்வறாு வபேு் இி் வச்ே்ூிே மா்ற் ுி்ு்
னோி்ு டவு்க். பிு வச்ே்னபாு்னபாு, ீ்க் னதர்வது்த வபேர
ஏ்வகனனவ பிவாிிு்கலா். இனவனாு ு்ிேமான ிஷே், ஏ்கவனனவ
நனு அிே்ப்ிு்ு் ஒு வபேடர டவ்காீரக். ினனா், ிர்ிடனகடள்
ச்ி்க னநரலா்.

இனு ந்பி் எுதனவ்ிேு!
ந்பரகுைன னபி, ிினைு்ு ூனுவபேரக் னதரு
வச்ிு்ினறன. அ்பாுைு், னபராிிேுைு் னபி, ஒனடற
ுிு வச்ே னவ்ு்
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5 ுதி் உ்கடள ி்ு் வகா்ு்க்

வபேடர ுிு வச்துைன ீ்க் வச்ேனவ்ிே அு்துத் னவடல, அடத
உைனன பேனபு்த ஆர்ி்க னவ்ு். ிினஸ வச்ே னவ்ிே இை்டதனே
இனு் ுிு வச்ோதனபாு, இு எத்ு? எ்பி பேனபு்த ுிு் என
னோி்ிீரகளா? ுிு். ீ்க் உ்க் ிுவன்ுைன உ்க் வபேடரு்
வகா்ை ிினஸ காரடை தோர வச்ு்க். ிக் ுடற்த அளி் ிினஸ
காரடைு் வல்ைரவஹ்டைு் தோி்ு்வகா்ு்க். ிடசி் வச்ே்
வசலனவ இ்லாம் அடத ில தள்க் வழ்ுினறன. னதி் க்ுிி்ு
அடத் பேனபு்ி வகா்ு்க். அி் எனன ிலாச்டத் வகாு்பு? உ்க்
ீ்ின அ்லு எிதாக உ்கடள் வதாைருவகா்ள்ூிே ிலாச், வச்னபான,
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இ-வமி் எ்லா் அி் இு்க னவ்ு். இனு இ-வமி், ிினின
அ்ிோவிே். ிினஸ வபேினலனே ஒு வவ்டச் ூை ஏ்பு்ி் வகா்வு
ந்லு. இனு ூு் னபானற ிுவன்க் இடத இலவசமாகனவ துினறன.
ீ்கனள எிதாக் வச்ேலா் அ்லு பல ப்ி மாணவரக் இடத ஒு
ுராஜ்்ைாகனவ வச்ுவகா்ிு்ிறாரக். அவரகிை் தரலா். எுுனம
ஆர்ி்காத ிடலி் இு இத்ு எனிீரகளா? பிு வச்ுவகா்ு அி்
ிடரி், தள் உுவாி் வகா்ிு்ிறு’ எனற வடகி் வச்ிடே்
னபா்ுி்ு அ்த் வபேடர ிி்ி் காரி் னபா்ு் வகா்ளலா்.
ிினின இை் னபானற ம்ற ிவர்கடள் ினனர னசர்கலா்.
இடணேதள்ின ூல் ிினடல வளர்கு், ஆனடலன ூல் ிினடை்
வச்ேு் ினனா் அி்ுவகா்ள் னபாினறா். ஒு ிினஸ காரு (ிி்ி்
காரு) உ்க் அிுக்டத எிதா்ு் ுலபமான ஒு வி. ிினைு்காக ஓர
இை் னது்னபாு், ம்ற ிஷே்கு்காக் ச்ி்ு் நபரகிை் உ்க்
ிுவன்ின வபேுைன ூிே ிினஸ காரடை துவத்ு் அவிைனம ஒு
னப்பர

வா்ி,

உ்க்

னபான

எ்டண

எுி்வகாு்பத்ு்

உ்ள

ி்ிோச்டத னோி்ு்பாு்க். வச்ு் வதாிடல் வபாு்ு, ீ்க்
வபறனவ்ிே அுமிகு்ு கித் எுு்னபாு ஒு வவ்டள்தாி்
எுுவடதிை, உ்க் ிுவன்ின வபேர அ்ி்ை வல்ைரவஹ்ி்
எுுவு வபுபவிை் உ்க் மி்டப உேர்த்ூிே ஒுிஷே். இை்
னதர்வது்ு அுமிக் வப்றின அ்த ிலாச், னபான எ்குைன ுிே
காருக், வல்ைரனபுக் தோி்ு்வகா்ள னவ்ு்.
வதாி்,

வபேர

ஆிேவ்டற

ுிு

வச்தினனர

ீ்க்

சிோன

வதாிு்ு, சிோன இை்டத் னதர்வது்க னவ்ு். இு ிக ு்ிேமான
க்ை். னநர், கால் அிகமானாு் சிோன இை்டத் னதரு வச்ே னவ்ு்.
இு ுு்க ுு்க ீ்க் வச்ே்னபாு் வதாிடல் வபாு்து. அடத
ம்ுனம

வபாு்து.

ஒு

ிினஸ

வவ்ிேடைோம்

னதா்றத்கான

காரண்கின ப்ிேி் இு இர்ைாவு இை்டத் வப்ிு்ிறு எனறா்,
இதன ு்ிே்ுவ்டத ுி்ு வகா்ு்க். அுிிு்ிறு, வாைடக ுடறு,
உறினர

இை்,

ுத்

ிலமாத்கு்ு

இலவச்,

வளர்த

ின
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மா்ி்வகா்ளலா்

னபானற

சமாதான்கினா்

உ்க்

கனு

கடல்ு

அி்ுிை வி வச்ோீரக். இு உ்க் ிினஸ, உ்க் வா்ின
வவ்ிடே் ீரமாி்க் னபாு் ிஷே் எனபதா் ுிுகி் ிக்
ீரமானமாகிு்க்.

இுவடர

நா்

னபிே

ிஷே்கடள்

வச்த

ஓர

இடளஞடன இ்னபாு ச்ி்க் னபாினறா். அவர வச்தடவகடள பார்னபா்.
கனண் ஒு ம்ிேதர் ுு்ப்ின இர்ைாவு மகன. த்டத, அரு்
பிோளார. தா், ுு்ப் தடலி. அ்ணன பி்ு ுி்ு் னப்் னவடலி்
னசர்ிு்ிறார. இவரகு்ு ஒு சனகாதி. ப்ி இுி ஆ்ி் இு்ிறார.
ப்ி நாிிு்னத கனணஷ்ு ஒு ிினஸ வச்ு, வபிே ஆளாக னவ்ு்
எனபு கனு. காரண், அவரு வநு்ிே ந்பின த்டத ஒு ிினஸனமன.
கனணின த்டதடேிை ுடறவான க்ி் துிுடைேவராகிு்தாு், அிக
அளி் அவர ச்பாி்த பணு், அவின வசிோன வா்்டகு் கனண்
மனி் ஆழ் பி்த ிஷே். தன ஆடசடே் ுு்ப்ினிை் வசானனனபாு,
அடத் த்டத ஏ்ு்வகா்ை அளு, தா் ஏ்கி்டல. ஆனாு் அி்கி தன
கனடவ் வசா்ி, அவின மனடத மா்ினார. த்டத வசானன ஒனர ிப்தடன,
க்ூி் பி்டப ந்ல மார்ுகுைன ுி்க னவ்ு். அு அி்படை்
துி ம்ுி்டல, வா்்டகுடற மாறனநர்தா் உதவ்ூிே ஓர ஆுத்
எனபடத விுு்ினார. அதனபி கனண் பி்ு ுி்த உைனனனே தன
கனடவ வசே்பு்த ுவ்ினார. அவர வச்ே ிு்ிே ிினஸ, ிிே அளி்
ஒு ி்பார்வம்் ஸனைார. னதர்வது்ிு்த வபேர, "வா்க”. இடத் வச்ே
இை்டத் னதர்வது்க அவர எு்ு் வகா்ை கால் 3 மாத்க். னபா்ி
இ்லாத அ்லு ுடறவாக இு்ு் ஒு வளு் ுறநகர்ப ுி எனபு அவின
இல்ு. அவர வி்த புினே அ்பி்ப்ை ஒனறாகிு்தாு் அவர அடதிை
ுிே, னவகமாக வளு் புிடே் னதி்வகா்ிு்தார.
பலநா் சரனவ்ு் ின அவர னதர்வது்த இை், வபிே அுவலக்க்
வபுிவு் ு்ிே் சாடல்ு அுி் னதானிிு்ு் ுிிு்ு் புி.
இ்த் காலக்ை்ி் தன புிிிு்ு் ி்பார்வம்் ஸனைாி் புி
னநர் பிோக் னச்ஸனமன பி. தன பி்ு, வகளரவ் ப்ிவே்லா்
கவடல்பைாம் அ்த் பிடே ஒு ிோபார் ப்ி அி்ுவகா்ள
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பேனபு்ி்வகா்ைார.

ஆனா்,

எவிைு்

தன

கனுகடள்

ப்ி்

னபசி்டல. ஒு ப்வபாு் அ்காி எ்பி இே்ுிறு, எனனவவ்லா்
வச்ிறாரக் எனபடத அிவினலனே அ்தடன கவனு் இு்து. ினசி,
ந்பி் ுி்ுக் எுிவ்தார. இடைி் ினசி காடல னநர்கி் தனு,
‘வா்க'்கான இை்னதரு. இுிி் அவர க்ுிி்த இை், நகின ுறநகர்ப
ுிி். பஸ ஸைா்ிிு்ு ுிிு்ுகு்ு் னபாு் ஒு சாடல.
இனு் ில ஆ்ுகி் ஒு ிிோன பஜாராி ிை்ூிே அடைோள்கடள
அி் க்ை கனண், அடத் னதர்வது்தார. அ்ு அஸிவார் னபாை்ப்ு,
க்ிை்பிக் ுவ்ிிு்ு் ஒு க்ிை்ின உிடமோளிை் தன
ிு்ப்டத்

வசா்ி,

இை்

னக்ிறார.

க்ிேின

ஏதாவு

கடை்ு

வாைடக்ு ிைலாவமன எ்ிிு்தவு்ு, இு ஆ்சிே்டத் த்தாு்,
அிோத ஒுவு்ு வாைடக்ு் தர் தே்ுிறார. வதாைர்ு அவடர ச்ி்த
கனண், ஆரவ்ுைன தன னப்சா்றலா், தன ி்ை்கடள் வசா்ி, அவின
ந்ி்டகடே் வபுிறார. க்ிை் ுி்த ுத் மாத்ிிு்ு வா்க ி்ு
வாைடக்ு என ஒ்ப்த் வச்ுவகா்ிறார. இை்டத ுிு வச்த ின,
கனணின னவக் அிகமாிறு.
இ்னபாு பார் டை் னவடலி் ிடை்த வதாைருகி் ஒனறான ஒுவபிே
ிஸ்ிிூ்ைிை் சர்ுகடள வைிவி வச்ு் பிி் னசுிறார. இ்னபாு
அ்த ிுவன் த்ிு்ு் னமா்ைார டச்ிி் நகின பல கடைகு்ு்
வச்ு் வா்்ு ிடை்ிறு. இ்த ஒு காரண்ி்காக்தான அ்த் பிி்
னசர்ிு்தார.அவர. ஒ்வவாு கடை்ு் னபாு்னபாு் அதன அடம்ு,
வபாு்க் ிஸினள வச்ிு்ு் ுடற எ்லாவ்டறு் கவி்ிறார.
தனடன் னபா் வைிவிக் து் ிுவன்கின ிரிிிக், ிலாச்கடள,
ிவர்கடள் னசகி்ிறார. தான ஏ்வகனனவ ிடன்ிு்படவகு்ு கனண்
ஓர இுி விவ் வகாு்ு் வகா்ிு்ு்னபானத, அவர னதர்வது்ிு்த
க்ிை் வளர்ு வகா்ிு்து. அு ுு அளி் ுிுவபு் துண்ி்
தன

னவடலிிு்ு

ிலி,

தன

கடை்கான

ஆர்ப்

பிகடள்

ுவ்ிி்ைார.
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ுதி்

வச்து,

வா்க

ுவ்க்

னபாுிை்ினலனே

ஒு ிள்பர். அடது் எ்னலாு் வச்வடத் னபால் வச்ோம் "இ்ு
உ்குடைே ினசி வா்்டகடே எிதா்க உதவ்னபாு் ஒுிுவன் ுவ்க
இு்ிறு. சிோக ூி்பவு்ு் பிு னபாி் அ்லு இ-வமிி்
வதாைருவகா்ு வசா்ு்க்" எனற அ்த் னபனர பலடர் கவர்து. அவரக்
அு்ிே வமி்கிிு்த ிடைடேிை அ்த வமி் ஐிக்தான கனணஷ்ு
அவிே். அு்து, அ்த் புிிிு்ு் அு்ுமாி் க்ிை்கின
ச்க்கின வசேலாளரகடள்

ச்ி்ு வர்னபாு்

தனு

கடைிடன்

ப்ி்வசா்ி ஆதரு னக்ிறார. அவரகிை் வி்பவரகின னபான, வமி்
ஐி்கடள வபுிறார. இுனபா் அ்த ஏிோிிு்ு் ப்ி, அுவலக்க்,
ைா்ைரக்

என்

பலடர

வதாைருவகா்ிறார.

கவிு்க்,

இ்வளு்

ிோபார்டத ுவ்ுவத்ு ுனனனர வச்ிறார.
இ்த ஒு மாத கால்ி் அவு்ு அ்த் புிிிு்ு் பலின வமி்
ஐி்கு், னபானகு் ிடை்ு ிுினறன. கடை ுவ்க நாி், அடழ்ு
அடனவு்ு் அு்ப்புிறு. அவரு னபராிிேர த்த ஆனலாசடனினபி
அரிே்வாி, ிிமா ிரபல்க் இ்லாம் ிற்ு ிழா, அவரு தாோர
ிள்னக்ற

நடைவபுிறு.

அனு.

ுவ்க

ிழாி்ு

வ்தவரக்

வா்்ிேுைன, ‘ஏதாவு வா்ி”ேினலனே ந்ல ிினஸ. அனு கனண், தன
கனின ுத் கா்ிடே ிடனவாக ிக்்ி் கா்ிி்ைார. ‘கனண்
அிர்ைசாி!

எ்னலாு்ு்

இ்பி

வா்்ு

ிடை்ுமா?’

என

ிடன்பவரக், அவரு கின உடழ்டபு் ஒ்வவாு க்ை்ிு் ி்ைி்ு
வசேலா்ிேடது் னோிு்க். க்ு்வகா்ைா்

உ்களாு் ுிு்.

ம்றவரகின வவ்ிிு், னதா்ிிு் நா் க்ு்வகா்ு் பாை்க் ந்
ிினடை ுவ்க உது்.
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இனு ந்பி் எுத னவ்ிேு!
ிி்ி் காரு, வல்ைர வஹ் அி்ுி்னைன.
இை் னதரு வச்ே னவ்ு்
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6 என்னகார இை்டத எ்பி் னதர்வது்பு?

எனன வதாி், அடத எ்த் வபேி் ுவ்ுவு எனபடத ுிு வச்த ின,
அத்கான சிோன இை்டத் னதரு வச்ே னவ்ு் எனபடத் ுி்ு வகா்ை
ீ்க், ஒு இை்டத் னதரு வச்ிு்ிீரக். னதர்வது்ிு்பு சிோன
இை் தானா எனபடத வதாிடல ுவ்ு் ுன உுி வச்ே னவ்ு். product
first, place next because that is going to detmine the price எனிறு, அவமி்க நீன வதாி்
னமலா்டம ு்தக்க். இு ு்ிு் உ்டம.
வதாி் அ்லு ிோபார் நை்த் னபாு் இை், அதன வவ்ிடே்
ீரமாி்ு் ஒு ு்ிே ிஷே் எனபதா், ிு்த கவன்ுைன இடத் வச்ே
னவ்ு். இி் ு்ிேமானு, ீ்க் னதர்வது்ிு்ு் வதாி். அதன
அி்படைி் ம்ுனம ீ்க் இை்டத் னதர்வது்க னவ்ு். ஒு
ப்வபாு் கடை அ்லு ினன உணவக் னபானறடவ, ினசி
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வாி்டகோளரக் வரனவ்ிே இை். இு, ினசி ம்க் கை்ுனபாு்
பாடதி் னபா்ுவர்ு வசிக் இு்ு் புிோன பஸ, ரி் ிடலே்க்
அுி் அடமே னவ்ிேு அவிே். அத்ு ஏ்ப ுே்ி்க னவ்ு். ீ்க்
வச்ே்னபாவு ஒு வபிே விக ிுவன்ின ஏவஜனி எனறா், அத்கான
அுவலக் பரபர்ி்லாத புிி் இு்கலா்.
ஆனா், வபாு்கடள் னசி்ு் னகானைாுன, சர்ு வாகன்க் எிதாக அ்ு
வ்ுனபாு் வசி அவிே் இு்க னவ்ு். இ்மாிி ிக் கவனமாக
ஆரா்்ு, ீ்க் எனன வச்ே் னபாிீரக் எனபடத் வபாு்ு இை்டத்
னதர்வது்க னவ்ு். ரா்ி ஒு வம்காி்க் எனிிேர. ிறடமசாி.
ஆ்னைாவமாடப் எனிிேி்டக ினசஷ் பாைமாக எு்ு் பி்தவர.
னவடல்ு்
னபாவடதிை
வதாி்
வச்ே
ிு்ி,
ஒு
ிிே
வதாி்சாடலடே்
ுவ்ிிு்பவர.
இ்ிோின
வை்ரா்ு
ஆக
மாி்வகா்ிு்ு் வசனடனி், கார உ்ப்ி ிுவன் ஒனு்ு
உிி்பாக் தோி்ு் தர ஒ்ப்தமாிிு்ு் ஒு ிுவன், ரா்ிின
ிறடமினா் கவர்ப்ு அத்ு னவ்ிே ஒு புிடே் தோி்க, ஒு வைஸ்
ஆரைர வகாு்து. அு ிற்பாக விவடம்க்ப்ிு்ததா், உைனன ரா்ி்ு
ஒர ஆரைர ிடை்து. வபிே ஆரைினா் ந்ல லாப் இ்டல.
ஆனா், ந்ல வபேடர் வபற உதிே ஆரைர. ஆனா், வதாைர்ு அடத
ரா்ிோ் வச்ே ுிேி்டல. ஏன வதிுமா? அவர வதாி் ுவ்ிே
இை்தான காரண். அு நகு்ு வவினே, அவரு மாமாி்ு வசா்தமான
இை். எ்த வாைடகு் இ்லாம் வகாு்ிு்தார. ஆனா், அு நகின
முுற்ிிு்ு் ஒு ுறநகர் புி. ரா்ி்ு ஆரைர வகாு்த
ிுவன், அு வதாி் ீிோக சார்ிு்ு் கார உ்ப்ி வச்ு்
வதாி்சாடல்ு ிக அுிிு்பு. ினசி வஷ்பினபி, வைிவி
வகாு்கனவ்ிே வபாு்கு்கான னபா்ுவர்ு வசலு அிகமாி்
வகா்ிு்து. இடைி் ஒு க்ைண னைா்னக் னவு. ிறடமினா் ோர
ிபாிு் இ்லாம் ிடை்த, நனு வளு் வா்்டப இ்த இடளஞன இழ்து,
தனவதாிு்ு வா்்பான இை்டத் னதரு வச்ே் தவிேதா் தான.
வர்னபாு் ஆரைரகடள ந்ி, வ்ிி் வா்ிே கைின ுடம
ஏி்வகா்ிு்ிறு. தன ிிே வதாி்சாடலடே அதன எ்ிர்குைன கார
வதாி்சாடல்ு அுி் மா்ற ஆு் அிகமான வசலு, அத்ு எ்த வ்ிு்
கைுதி வச்ே மு்ு் ிடலி் ரா்ி தி்ு் வகா்ிு்ிறார.
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ரி எனற இடளஞர LME ி்ளனமா பி்தவர ஒு ிளாஸி் பா்ி்க்
தோி்ு் ிுவன்ி் பி்ிோளாரக னசர்ிு்பவர. வதாி்ுவ்ு்
ஆடசகுைன ஆனா், அத்கான வா்்ுக் இ்லாத ிடலி் வளரபவர.
ஒுநா் னவடலிிு்ு ிு்ு்னபாு ஸூ்ைர ச்கர் ப்சர ஆனதா், ஒு
வதாி்சாடல அுி் ி்க னநர்து. அு, ஒு ுித்ீர னகனக் ிர்ு்
வதாி்சாடல. அ்ு வ்த ஒு வை்னபா, அ்த் னகனகு்கான ூிகடள்
வகா்ு வ்ு இற்ி் வகா்ிு்து. அ்த ூிக் தோி்ு் வதாி்சாடல,
ரி பி வச்ு் வதாி்சாடலடேு் தா்ி் ச்ு வதாடலிிு்ு்
ிுவன் எனபடத் கவி்ு ிசாி்ுனபாு, அி்ுவகா்ை ிஷே் ினசி 2
ுடற ூிக் ச்டள வச்ே்புினறன எனற ிஷே்டத் தான. இர்ு
நா்க் அலி ஆரா்்தி், அ்த் ுிீர தோி்ு் வதாி்சாடல்ு அுி்
ூிக் தோி்பவரக் எவு் இ்டல எனபடத அி்த ரி, அுப்ி ஆ்்ு
ி்ி்ு ந்பரகுைன னபி, அ்த் வதாி்சாடல்ு அுி் ஒு ிிே
இை்டத வாைடக்ு எு்ிறார. ிளாஸி் வதாிி் ிடை்த அிுக
அுபவ்ுைன ஒு வதாி்சாடலி் பா்ி் னக்கடள வமா்தமாக வா்ி,
தன இை்ிிு்ு அடத அ்த் ுிீர ிுவன்ி்ு ுதி் சா்ிளாக ச்டள
வச்ு ஆரைர னக்ிறார. ரி வசானன ிடல, இ்னபாு அ்த ிுவன்
வா்ுவி் 30%ுடறு. ுடற்த ிடலினா் கவர்ப்ைாு் அ்த ிுவன்
இவர வதாைர்ு ச்டள வச்வாரா என் ச்னதக்ுைன இு்து. வதாைர்ு
வபிே ஆரைர ிடை்ுமானா், அுினலனே ஒு ூி் னபா்ு்
தோி்ு இனு் ுடற்த ிடலி் தர ுிு் எனு ரி வசா்வடது்
அவரு ஆரவ்டது் க்ை ிுவன் ஒு வைஸ் ஆரைடர்வகாு்து. ுத்
ச்டளடே ஜா் ஒர்காக ஒு ிுவன்ி் தோி்ு ரி வழ்ிேு் அ்த
ிுவன் அச்ுனபானு. ுி்த னநர வைிவி ம்ுி்டல, ூிகி் அவரக்
ிுவன னலானகாு் அ்சி்க்ப்ிு்து. இ்த எ்ண் நம்ு
எழி்டலனே, னவு ிுவன்கு் இுவடர இடத் வச்ேி்டலனே எனற
எ்ிே அ்த் வதாி்சாடல அிபர, ரிடே வபிு் பாரா்ி உதிக்
வச்தார.
இனு ரி ஒு ிிே ூி்ு்ு ுதலாி. அிக் வசலு இ்லாம் 3 ச்கர
வ்ிி் அுிிு்ு் வதாி்சாடலகு்ு ூிக் அு்ுிறார. அ்த்
ுிீர தோி்ு் ிுவன்ி்ு பாி ிடலி் ூிக் தை்க் இ்லாம்
ிடை்ினறன.
இ்த இர்ு னகஸ ஸைிகு் நம்ு் வசா்ி் துபடவ, வதாிின
வவ்ி்ு அு அடமு் இை் ிக ிக ு்ிே் எனபுதான. நா் னதி சிோக்
க்ுிி்க னவ்ிே ஒு ிஷே்ி், ந் ீ்ி்ு அுி் இு்ிறு,
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வதி்தவர இை், வாைடக் ுடறு ினனா் மாி் வகா்ளலா் னபானற
சமரச்கு்ு இை் வகாு்க் ூைாு.
இை்டத் வபாு்தவடரி் ம்வறாு ு்ிே ிஷே் அுமி. ீ்க்
னதர்வது்ிு்ு் வதாிு்ு் ச்ைபரவ அுமி எதாவு னதடவோ
எனபடத ுதி் வதி்ு வகா்ு்க். னதர்வது்ு் இை்ி்ு அ்த
அுமி ிடை்ுமா எனபடத அி்ுவகா்ை ினனர, அு்த க்ை்ி்ு
வச்ு்க். அவசர்ப்ு இை்டத ுிு வச்தின அுமி ிடை்காம்
அவஸடத்பை்
ூைாு.
இு
ிக
அவிே்.
ுனனி் தோி்க்பு் ஒு ுக் வப்ற ஸூ்ைர வதாி்சாடல்ு ஹாரனக்
தோி்ு் வகாு்ு் ஒு ிுவன், வசனடனிிு்ு வச்க்ப்ு வச்ு்
விி் இு்ிறு. ிக னவகமாக வளர்ு வ்த இ்த ிுவன்ி்ு ஒு நா்
மாு் க்ு்பா்ு வாிே்ிிு்ு னநா்ீஸ வ்து. ு்ு்ுற்டது்
ூழடலு் ிக் ு்தமாகு், அழகாகு் டவ்ிு்ு் நம்ு ஏன னநா்ீஸ
என ஆ்சிே்ப்ைு அ்த ிுவன். ீ்க் ஹாரனகடள வைஸ் வச்ு்னபாு,
எு்ு் ஒி, ூ்ிடலி் ஒி மாு ஏ்பு்ுிறு. பிடே ிு்ி ிு்க்
என்வசானனு னநா்ீஸ. எு்ு் ஒிினா், அுி் உ்ள ிராம்ி்
னகாிக், ு்டைக் ுனனபா் இுவி்டல எனபு அவரகு்ு வ்த ுகார.
அு ி்ஞான் பரவமாக உ்டமோ, இ்டலோ எனற ிர்ிடன்ு் னபாக
ிு்பி்டல அ்த ிுவன். வ்ுநரக் உதிுைன வபு் வசலி் ஒி
வவினே
னக்காத
பினசாதடன்ூை்
ஒனடற
அடம்ு,
ினசஷ வாிே்ிை் அுமி வா்ினாரக். ஒி்க்ு்பா்ு விகா்ுத்
ிிகினபி
அ்த
ிுவன்
ுவ்க்ினலனே
அ்த
அுமிடே
வா்காததாு் அ்பிவோு ிிுடற இு்படத அி்ிராததாு் இ்த
ிடலடே் வகாு்க னநர்து. வபிே ிுவன்க் எனு இ்டல, எ்த்
வதாிு்ு் சிோன இை் எனபு அவிே். இனு வஜரா்ஸ எனபு
திர்குிோத
ஒு
வசிோிி்ைு.
க்ூி
மாணவரக்
இு
இ்லாம் பி்க ுிோு எனற ிடல உுவாிி்ைு. இர்ு ு்ிசாி
இடளஞரக், இடத எ்பி பேனபு்ினாரக் எனபடத் பாு்க்.
க்ூி ுத்வடர அுி, நா்க் ுனனா் மாணவரக்… ஒு
வஜரா்ஸ கடைடே் க்ூி வளாக்ி்ு்னளனே ந் மாணவரகு்காக நை்த
ிு்ுினறா். இை் தாு்க் என் னக்ைாரக். இ்மாிி னகாி்டகக்
அுவடர எுு் வராததா் ிடக்த ுத்வர, ீ்ை ஆனலாசடனகு்ு்
ிவாத்கு்ு் ினனர அுமி வகாு்தார. அுி் னவு வஜரா்ஸ வசி
40

இ்லாதாு், ிரிக் உைனன ிடை்பதாு் மாணவரகின ஏனகாி்த ஆதரு.
க்ூி அுவலக் வளாக்ி் இே்ு் னப்், இதன னசடவடே்
பேனபு்ுிறு. இனு 3 வமினகுைன, மாணவ் புி பிோளரகுைன
இே்ுிறு. ிடலடே் ுடற்க (30 டபசா) இவரக் வச்ிு்ு் இனவனாு
காிே் ி்ி்க டவ்ிறு. ஒு ப்க் ிள்பர அ்ிை்ப்ை னப்பரகடள்
பேனபு்ுிறாரக். னநா்ஸ, ு்தக்க் நகவலு்க என மாணவரக் அ்த
வசிடே் பேனபு்ுிறாரக். ிள்பர்க் னசகி்க ஒு ுுு் பி
வச்ிறு.
வசனடன லனோலா க்ூிி் ுவ்ிே இவரக், இ்னபாு ம்ற இர்ு
க்ூிகி் கா் பி்ிறாரக். ிினைு்ு சிோன இை் எனபு எ்வளு
அவிே் பார்ீரகளா? இை்டத ுிு வச்தின ஒு வதாிு்ு ிக ு்ிே்
னதடவோன ூலதன் ப்ிு் ுவ்க்னபாவு எ்த மாிிோன க்ைடம்ுதிநபர அடம்பா, ப்ுதாரரகுைன இடண்ததா அ்லு ிிவை்
க்வபிோ
எனபு ப்ி்
ி்ி்க னவ்ு்.

இனு ந்பி் எுத னவ்ிேு!
ச்ிரன பார்ு் வகாு்ிு்ு் இை் சிவுமாஎன் வதிேி்டல.
ஏனதா ஒனு து்ிறு. அு எனன எனு ுிேி்டல. வஜே்ச்ிரன
சாிை் ஆனலாி்க னவ்ு். ீ்ை நா் ந் நகி் இு்பவர.
ிடறே் னபரகடள் வதி்தவர. அவிை் கல்ு ஆனலாி்க னவ்ு்.
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7 ூலதன் எனபு பண் ம்ு் இ்டல

ஒு வசா்த் வதாிடல அ்லு ிோபார்டத ுவ்ு் எ்ண் எு்த
உைனனனே, எனன வச்ே் னபாினறா். வபேர, இை், னபானறவ்ுைன
இடணோகனவ ீ்க் ி்ி்ு் வகா்னை இு்க னவ்ிே ஒு ிஷே்
ூலதன். ுதி் ீ்க் ுவ்க் னபாு் வதாிு்ு எ்வளு ூலதன்
ுத் க்ைமாக னவ்ு் எனபடத ீ்க் அி்ிு்க னவ்ு். இடத ீ்க்
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னதர்வது்ிு்ு் வதாி் அ்லு ிோபார்ின அளு ப்ிே எ்ண்
வதிவாக இு்தா் ம்ுனம’Size matters in success at early stages’வசா்ுிறாரக்
வ்ுநரக்.
ஒு ிிே ஸனைஷனி ஷா் எனறா், ூனு மாத ி்படன்கான ஸைா் வச்ு்
அளி்ு பண் இு்க னவ்ு். இடத்திர ஓரா்ு்கான இை வாைடக,
உதிோளர ச்பள், இதர வசலுகு்ு பண் னவ்ு். ுு்கமாக்
வசானனா், ுத் ஆ்ு ுுவுனம எிரபார்த ிோபார் இ்டல எனறாு்
ூை அடத நை்த உ்க் பண் அவிே். வ்ிகி் கைன வா்க ுிோதா?
ுிு். அத்கான அி்படை் துிகி் ஒனு, ீ்க் இ்ை ூலதனு்
அடத ீ்க் டகோ்ை ித்கு். அ்த் காலக்ை் வடர தா்ு்ிி்க
உ்க் பண் அவிே். ஒு ிிே வதாி்சாடல எனறா், அத்ு் னதடவோன
இே்ிர்க் க்ைடம்ுகு்ு வ்ி் கைன வபற ுிு். ஆனாு் அத்ு்
ீ்க் ுதி் ீ்க் வகா்ுவர னவ்ிே பணு் (15% ுத் 25% வடர)
வதாைர்ு ுத் ூனு மாத உ்ப்ி/ி்படன் வசலுகடள சமாி்க பண்
னதடவ. இவத்லா் என்ு எ்பி் வதிு் அ்லு எ்னக இு்ு அி்ு
வகா்வு எனபு உ்க் னக்ிோ? மாவ்ை வதாி் டமே்க் எனபு
ிுவதாி் ுவ்ுவத்ு உதி வச்ு் ஓர அடம்ு. மாில அருகின
வதாி்ுடற அ்த மாவ்ை்ின ுதனடம வ்ிுைன இடண்ு வசேலா்ு்
அடம்ு. இவரகிை் மாை் ுராஜ்் ி்னபார்க் ிடை்ு். இடத
இலவசமாகனவ வபறலா். அதன அிகாிக், அ்த அடம்ி் இு்ு் வ்ி
அிகாி அ்லு வ்ிகளா் பி்ுி்க்ப்ை குனிலரக் உதுவாரக்.
ஆனா், இடதனே ுுவுமாக ந்ி அ்பினே வசே்பை்ூைாு. இ்த்
தகவின அி்படைி் ீ்க், உ்க் ஆரா்்ிகடள வச்ேனவ்ு். இ்த்
வதாைின ுவ்க் புிி் வசா்ல்ப்ை, ீ்க் ுவ்க்னபாு் வதாிடல்
ப்ி உ்கு்ு எ்வளு வதிு் எனபடத ிடனி் வகா்ு்க். இ்த
ூலதன் எனபு உ்கிைிு்க னவ்ு் அ்லு
உ்கு்ு அவிேமானனபாு, உைனன ிடை்ு்பி இு்க னவ்ு். இு ிக
ிக ு்ிே். அவிேமான ூதீ்ு் பண் அவிேமான னநர்ி் ிடை்காு
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னபானா், அு ிோபார்ி் ஏ்பு்ு் ிடளுக் வபு் அபாேமாக் ூை
ஆிிை்ூு்.
ுே்ிடே ுவ்ிே அனனற ுு ுதீு் பணவிி் டகிு்பாக
டவ்ிு்க எ்னலாராு் ுிோு. ஆனா், வர்னபாு் பண் வு்
ிடலி்தான

இு்ிறு

எனபடத

உுி

வச்ுவகா்ள

னவ்ு்.

உதாரண்ி்ு உ்க் ுே்ிகு்ு அவிேமானனபாு, பண் த்ு உதவ ஒு
ுு்ப ந்பர அ்லு உறினர வா்கி்ிு்தா் அு உ்க் னதடவடே
ச்ி்ு் அளி் தோராக அவிை் இு்படத உுி வச்ுவகா்ளனவ்ு்.
உ்க் ீு இு்ு் அிமான்ினா் வசா்ல்பு் வார்டதகளாக்ூை ில
சமே்கி் இு்கலா். ிக் வதிவாக அு உ்க் ூலதனி்கான பண்,
தாமத்க், திர்ுக் ஏ்க இேலாதடவ எனபடத வசா்லனவ்ு். உதி
வச்பவரகிை் அ்பிவே்லா் இு்க ுிுமா என் குினா், ீ்க்
ுி்ு வகா்ளனவ்ிே ிஷே், நா் வச்ே்னபாவு வதாி் அு ந்
வா்டவ

ீரமாி்க்

னபாு்

ிஷே்

எனபடத.

னமு்

வதிவாக

னதடவகடள் வசா்லு் ுிுகடள தாமத்பு்தாமிு்கு் இு்பு
வதாி்ுடனவரக் க்ு் வகா்ளனவ்ிே பால பாை். எ்வளு ூலதன்
எனபடத

ுிு

வச்துைன

அடத

எ்பி

னசகி்பு

எனபடத

ி்ைிைனவ்ு்.
பண் உ்குடைேதா அ்லு ுு்ப்ினுடைேதா. அ்பிோனா், உ்க்
ிினி் அவரகு் இடணே்னபாிறாரகளா அ்லு பண உதி ம்ுமா?
அ்த் பண் கைனா? ிு்ி் தரனவ்ைா் எனற மாிிோன உதிோ?
ுி்தனபாு ிு்ி் வகாு்ுிு எனபு மாிிோ னபானறவ்டற ிக்
வதிவாக் வதி்ுவகா்ு ி்ைிு்க். ஏவனனறா், ிினி் உ்க்
பணமாக இ்லாத எுு் ீ்க் வா்ு் கைனாக்தான குத்பு். அடத்
ச்பாி்ு

ிு்ப்

இடளஞரக்த்டத

வசு்ுவுதான

அ்லு

தாின

ிினஸ.

பிகின

இனு

வபு்பாலான

இுி்கால்ி்

ஈ்ு்

பி்வகாடை னபானறவ்டற ுதீு வச்ு, வதாி் ுவ்ுவடத் ப்ி
அிக் னபுிறாரக். அவரக் மன்பரவமாக ச்மி்தா் தவி்டல. ஆனா்,
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அவரக் வா்நா் னசி்டப த்க் ஒ்ு்கால்டத, ிறு்ு் பாரி்லாம்
கி்க ி்ைி்ை பண்ி் ீ்க் ுவ்ு் ுே்ிி் வவ்ி வப்ு அடத
ுதி் அவரகு்ு ிு்ி்தர னவ்ு். அதனா், அடத் கைனாக ஏ்ு அடத
உ்க் ிுவன் கைனாக் கண்ி்ைா்தான
ிு்ி்தரனவ்ிே அவிே் ஏ்பு். அதனா், ுி்ுவகா்ு்க் ந்பனர!
கைன வா்ி ுதீு வச்ேலா். தவி்டல. ஆனா், ோிை் எ்வளு
எனபு் எ்த அி்படைி் எனபு் ிக ு்ிே். வ்ி வகாு்க னவ்ிே
கைனாக இு்தா், வ்ி ிித் ீ்க் உ்க் வதாிி் ச்பாி்க்
ி்ைி்ிு்ு் லாப ிித்ி்ு ுடறவாக இு்க னவ்ு். உ்க் லாப்
15% இு்தா் (ி்ைன ஆஃ் இனவவஸவம்் எனு வசா்ல்புவு),
ூதீ்ு்காக வா்ு் கைின வ்ி அத்ு் ுடறவாகனவ இு்க னவ்ு்.
அத்ு் அிகமாகிு்தா், உ்க் வதாி் ுே்ிகின பலன உ்கு்ு
இ்டல, கைன வகாு்தவரகு்ு்தான எனபடத உணரனவ்ு். அ்பி
ோரகைன வகாு்பாரக்? க்ுிிு்க். ஒுனவடள உ்கு்ு அுினலனே
ூை இு்கலா்.
ுஜரா்ி் ிோபார் வச்ு, உலக் ுக் வப்ிு்ு் ஒு சூக்ினர,
அவரக் வாு் புிகி் எ்லா் ஒு ுுவாக இடண்ு ஓர அடம்டப
ஏ்பு்ிிு்ிறாரக். ஒ்வவாுவு் இி் ஒு ுி்ி்ை வதாடகடே
ுதீு வச்ிறாரக். எத்ு் வதிுமா? அவரக் சூக இடளஞரக். ுிே
வதாி் ுவ்க ூதீு வச்ே, கைன தர, ிக் ுடற்த வ்ிி் தர்பு்
இ்த் கைடன, ுத் இர்ு ஆ்ுகி் மாத் தவடணகளாக ிு்ி்
வசு்தனவ்ு். தவினா், உனடன் னபானற ஓர இடளஞு்ு இ்த
உதிடே

வச்ே

ுிோு

னபா்

ிு்

அ்லு

தாமதமாு்

எனபு

வசா்ல்ப்ு, அ்த் கைுதி வழ்க்புிறு.
இு

னபானற

ில

அடம்ுக்

திழக்ிு்

ில

சூக்ினிைு்

இே்ுினறன. அடவ உ்க் புிிிு்ிறதா என் க்ுிிு்க் அ்லு
உ்க் ூலதன ுதீ்ு் பண்ி்காக உடழ்ு, அ்த் பண்டத னசிு்க்.
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இதனா், ீ்க் வபற்னபாவு பண் ம்ுி்டல, அுபவு்தான. “3
ஆ்ுக் குடமோக உடழ்ு, வசலுகடள் ுு்ி என வசா்த் வதாிின
ுத்

ுதீ்டை

உுவா்ினனன”

எனிறார,

இனு

வசனடனின

அடைோளமாி இு்ு் ஒு ிக் வபிே த்க நடக ி்படன ிடலே்ின
ிுவன அிபர. ூலதன் எனபு ீ்க் வதாி் அ்லு ிோபார்ி்காக்
வகா்ுவு் பண் ம்ுி்டல எனபடத வதி்ுவகா்ளனவ்ு், ஒு
வதாிடல அ்லு ிோபார்டத உுவா்க் பேனபு் அி்படைோன, ில்
அ்லு

இை்,

இே்ிர்,

உ்ப்ி்காக்

வப்ிு்ு்

தோி்ுுடற

னபானறடவு் ூலதன்ி் அை்ு். இடவ சிோக மி்ிை்ப்ு, உ்க்
ூலதன் கண்ி் கா்ை்பைனவ்ு். அ்பி னசர்க்ப்ிு்பத்ு
ஒு சானு னவ்ு். இடத எ்பி, ோிை் வபுவு? இ்த் சானடற ஓர
ஆி்ைிை் வபற னவ்ு். இத்ு, னக்ிை் ி்ளாிவம்் சரிஃினக்”
எனு வபேர. ிினடலனே ுவ்கி்டல, அத்ு் ஆி்ைராஎன ிே்காீரக்.
பலரஅ்ுவு னபால ஆி்ைரக் எ்னலாு் அிக் க்ைண் வூி்பவரக்
இ்டல.

உ்க்

ஆர்பிடல,

ுிேவதாி்

ுே்ி

எ்லாவ்டறு்

அி்தவரக் அவரக். ுி்தவடரி் ஒு ந்பின உதினோு இவரகடள
அிுக் வச்ுவகா்ு்க். உ்கனளாு அவரிுவனு் வளர்னபாிறு
எனற

ிடலி்

இு்பவரகடள

னதர்வது்க்.

ி்சே்

உதுவாரக்.

இ்த்சானு பல ிஷே்கு்ு வ்ி ம்ு் ிி ிுவன்கி் கைன, அரு
மாிே்க் வபற எனவு்கால்கி் னதடவோகிு்ு். இு ிினடை்
ுவ்ு் ுனனனர வா்க னவ்ிே அவசர் இ்டல. ஆனா், அவிேமான
ஒனு.
வ்ிகி் கைன னக்ு அுு்னபாு, அவரக் னக்ு் ுத் னக்ி…
எ்வளு ூதீு வச்ிு்ிீரக்? மாத ைரன ஒவர எ்வளு எனபுதான.
ிவர் வசானனா், இத்ு் சானறாக எனன டவ்ிு்ிீரக்? ஆர்ப னபலனஸ
ீ், ஆி்ைர சரிஃினக்? எனற னக்ி்ு பலர வசா்ு் பி், இ்பி ஒனு
அவிே் என என்ு்வதிோு எனபுதான. ீ்க் இவரகின ப்ிேி்
னசர்ூைாு. ஏவனனறா், ீ்க் வஜி்க் னபாிறவர.
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ூலதன்டது் அடத் ிர்ுவத்கான விுடறகடளு் அி்த ீ்க்,
ீரமாி்க னவ்ிே அு்த ு்ிேமான ிஷே், உ்க் ிுவன்ின
க்ைடம்ு. உ்க் ிுவன்டத ஒு திநபர ிுவனமாக, பார்னரி்பாக
அ்லு ிடரனவ் ிிவை் க்வபிோக எ்பி நை்த் னபாிீரக்
எனபடத்தான. எு என்ு ந்லு? ஏன?

இனு ந்பி் எுதனவ்ிேு! :

ஆர்ப்ினலனே ஆி்ைின உதி இ்லாதா் த்பாி் னபான
ிஷே்கடள் ப்ி ராஜூ வசானனடத் னக்ைுைன அதன அவிே்
ுி்து. அரி்் இனவவஸ்வம்்கனச்வை்்ைாக இு்பதா்,
அவிை் ஆி்ைர ப்ி் னபினனன. பல ஆி்ைரகடள
வதி்ிு்ு் அவர, என்காக ீதா ு்ரமிேன எனபவிை்
னபிிு்ிறார. நாடள மாடல அவடர ச்ி்க் னபாினறன.
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8 எனு ிினஸ எ்த வடகி் அடமே னவ்ு் ?

48

ஓு வதாி் ுவ்ு் ுன ீரமாி்க னவ்ிே ிஷே்கி் அு எ்த வடக
க்ைடம்ி்

அடமே

னவ்ு்

எனபு்

ஒனு.

ஒு

ிுவன்

ுவரா்டர்ைரி், பார்னரி். ிரஸ், இ்ு் ுு்ப ுடற, ிடரனவ்
ிிவை் க்வபி என எ்த வடக க்ைடம்ிு் ுவ்க்பைலா். ஆனா்,
நா் ுவ்க் னபாு் வதாிு்ு எு உக்து, சிோனு எனபடத ஆர்ப்
ுதீ்ு ூலதன்டது், வதாிடலு் வபாு்து. இி் ுவரா்டர்ைரி்
என்பு் தி நபர ுடற ிக் ிிே ிோபார்ி்ு உக்து. ச்னற வபிதான
ிுவன்டது் இ்த ுடறி் ுவ்கலா். ீ்கதான ராஜா’ எனற இ்த
அடம்ி் ுத்ிர்க் அிக் இு்பு னபால, ுடமகு் உ்ு. எ்த
ுிு். அதன ிடளுகு் உ்குடைேு. ுு லாபு் உ்குடைேதாகனவ
னசு் எனபடது்.அனத னபா் ந்ை் னநர்தா், உ்கு்ு டகவகாு்க
ோு் இு்க் னபாவி்டல எனபடது் னசர்னத ீ்க் அிே னவ்ு்.
ுதீு ுுவு் உ்குடைேதாக இு்பதா், வபாு்ுகு் அிக். அடத்
ிற்பாக் வசே்பு்த மனஉுிு், இதர வசிகு் இு்க னவ்ு். இ்த
அடம்ு்ு ச்ை்பரவ் பிுக் எுு் அவிே் இ்டல. ஓர வஜரா்ஸ,
இனவைரவந் டமே், வச்னபான சரீஸ னபானற அிக ூலதன் இ்லாத
ிினஸகு்ு இு வபாு்ு். அரு மாிே் அி்ு் ிராம்ுற, நகர்ுற
இடளஞரகு்கான

வதாி்

அுமி்க்ப்ிு்ிறு.

ி்ை்கி்

வ்ிகி்

5

ல்ச்

இ்த

வடகு்

வடர,

வகா்ுத்

ுதீ்ு்கான கைனக் வபுவு் அுமி்க்ப்ிு்ிறு. ப்ுதாரரக்
இடண்ு வசே்பு் பார்னரி் ுடறதான வபு்பாலான ிினஸகி்
பரவலாக இு்ு் ுடற. இத்ு, இி் இு்ு் பல அுூல்க்தான
காரண். ுடற்தப்ச் இர்ு னபர இு்தா் ூைனபாு்.
பார்னரி்

ச்ை்ினீ்

இ்த

அடம்டப

பிு

வச்ேலா்.

இு

க்ைாேி்டல எனறாு், பிு வச்ே்பைாத பார்னரி்கு்ு இு்ு்
பல ி்க்க் பிு வச்ே்புவடத அவிேமா்ிி்ிு்ிறு. இ்த
ுடறி் ுதீு வச்ே்பு் ூலதன் ஒுவு்ு னம்ப்ைவரகளா்
வச்ே்புவதா், பார்னரக் வச்ு் ுதீு, பு ுடறவாக இு்ு். எ்லா
ப்ுதாரரகு் சிசமமாக ுதீு வச்ேனவ்ிே அவிேி்டல. பண
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ுதீனை வச்ோம்ூை பார்னராக இு்குிு். அனதனபால லாப்டத, இ்ை
ுதீ்ின அி்படைினலா அ்லு அதன அி்படைி் இ்லாமனலா
ிி்ு்வகா்ள்ூிே வசிகு் உ்ு.
ஆனா்,

அ்தடன

ப்ுதாரரகு்

ிுவன்ின

எ்த

ஒு

வசேு்ு்,

பார்னராக இு்பதா் வபாு்னப்க னவ்ு் எனபு ச்ை ிிுடற.
அதனா், ஒு ப்ுதாரர ுடற ிோபார்ி் ுதீு வச்ு் பண்ி்ு
அ்பா் இு்ு் ு்ிேமான ிஷே், ப்ுதாரரகு்ிடைனே இு்க
னவ்ிே பரஸபர ந்ி்டக. இடத நனு ுி்ு வகா்ை ினனர தான
வபு்பாலான

பார்னரி்ுகி்

ுு்ப

உு்ினரகனள

ப்ுதாரராக

இு்ிறாரக். பலுு்ப்கி் இ்த அடம்ு ில தடலுடறகளாகு்
வதாைரிறு. ீ்க் ுவ்க் னபாு் வதாிி் ோடர பார்னராக னசர்க
னவ்ு் எனபடத ீ்க்தான ீரமாி்க னவ்ு். பண உதி வச்பவரக்
ப்ுதாரராக இு்க னவ்ுமா அ்லு கைன வகாு்பவராக ம்ுனம இு்க
னவ்ுமா எனபு வதிவாக ுிு வச்ே னவ்ிே ஒு ிஷே்.
ுு்ப உு்ினரகுைன இடண்ு ுவ்கலா். கணவன, மடனி த்டத, மகன,
அ்ணன, த்ி இ்பி இர்ு னபரூை இு்தா் னபாுமானு. இ்த மாிி
அடம்ி் ஒு தி நபர ிோபார ிுவன்ின ுத்ிர்டது் பார்னரி்
ுடறின வசிகடளு் வபறுிு். ஆனா், வ்ிக், ிி ிுவன்க்
இ்தவடக பார்னரி்ுகடள, வநு்ிே ுு்ப உறினரக் ுுவாக்தான
மி்ிுிறு. பல சமே்கி் இு கைன உதி அ்லு அிக்கைன
வபுவத்ு தடைோக இு்க்ூு். கைன து் ிுவன்க், ஆ்ைி்டக,
ிிிடல

அி்டக

அவரகு்ிடைனே
ிுவன்டத்

னபானற
இு்ு்

ப்ிே

ிவர்கனளாு
உறு

மி்ீு

ோவர்லா்

ுடறகடளு்
வச்ிறாரக்.

பார்னரக்,

பார்ுதான
அதனா்,

அ்த
ுு்ப

உு்ினரகுைன ம்ற நபரக், நனு வதி்த ந்பரக் அ்லு அவரகின
ுு்ப்ினர னபானறவரகடள னசர்கலா். ுவ்ு் வதாிு்ு ஏ்ப, அ்த்
ுடற சார்த வதாிி் இு்பவரகடள, அுபவ் ி்கவரகடள னசர்கலா்.
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ீ்க் ுவ்க் னபாவு ஓர உ்ப்ி் வதாி்சாடலோக இு்தா் அ்த்
வதாி் ச்ப்த்ப்ை அத்கான க்ி்துிு்ள நபர பார்னராக இு்ிறாரா
எனபடத்தான பார்பாரக். அதன அி்படைி்தான ுிு வச்வாரக்.
உதாரணமாக ீ்க் வச்ே்னபாவு மு்ு தோி்ு் வதாி் எனறா், அதன
பார்னரகி் ஒுவர, மு்ு தோி்ி்கான பி்ி் ப்ைு் ம்றவரகு்ு
ி்படனி் அுபவு் இு்பு கைன வசிக் வபுவடத எிதா்ு்.
க்ி்துி, அுபவ் உ்ளவரகடள னதர்வது்ு பிி் அமர்த ுிோதா
என் னக்கலா். ுிு். ஆனா், ிி ிுவன்க் வச்ு் வதாிி் னநரி
அுபவு் க்ி் துிகு் இு்பவரக் ப்ுதாரரகளாக இு்தா், ி்சே்
வஜி்பாரக் என் கி்ிு்ிறாரக். அதனா், உ்க் பார்னரகடள ிக்
கவனமாக னதர்வது்க். இு எிதான காிே் இ்டல. ிடறே ஆனலாசடன,
நல்

ிு்ிகின

உதி

னக்பு

னபானறவ்ினா்

ில

நா்க்

தாமதமானாு் பரவாி்டல. சிோன, ஒ்த கு்ுக் இு்ு் நபரக் னதரு
வச்ே்பைனவ்ிேு. ு்ிே். பார்னரி்,ிுவன்கின லாப ந்ை்ு்ு
ப்ுதாரரகனள வபாு்னப்க னவ்ு். 2008 ் ஆ்ு எ்எ்ிஏ என்பு்
Limited Liability Partnership ஏ்பு்த்ப்ைு. இ்த் ுிே ச்ை் ஏ்வகனனவ
நடைுடறி் இு்ு் ிுவன்ச்ை் 1956 ம்ு் பார்னரி் ச்ை் 1932
ஆிே இர்ு்ு் இடைி் ில மா்ற்குைன வதாி் ுடனனவாு்ு
அுூலமாக உுவா்க்ப்ு்ளு. இ்த் ச்ை்ினபி ஒு ிுவன்ின
ப்ுதாரரகின ப்ுகின அளடவ் வபாு்ு அ்த ிுவன்ின லாப
ந்ை்க் ீரமாி்க்பு் பார்னரகடளு் அவரக் வகா்ுவரனவ்ிே
ூலதன் ப்ிே ிஷே்கடளு் ுிுவச்த ின அு்ு வச்ேனவ்ிேு,
பார்னரகு்ிடைனே

ஏ்ப்ிு்ு்

ுிுகடள

ஒு

ஒ்ப்தமாக

ஆவண்பு்ுத். ப்ுதாரரகு்ிடைிலான இ்த ஒ்ப்த், பார்னரி்
ீ் என அடழ்க்புிறு.
இு

இ்ிேன

பார்னரி்

ச்ைிிகு்ு்ளான

வடகி்

தோி்க்பைனவ்ு். அடத ீ்க் னதரவது்ிு்ிீரகனள ஓர ஆி்ைர,
அவர தோி்ு் வகாு்பார. ஆனா், அி் வசா்ல்பைனவ்ிே ிஷே்கடள
ீ்க் னபி ுிவவு்க னவ்ு். வச்ே்னபாு் ுதீு, லாப ப்ீ்ு
ிித்க், ிரவாக் வபாு்ு, ம்ற வபாு்ுகடள ஏ்க்னபாவு ோர, ுழ்ி
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ுடறோனா் அதன கால் இ்பி அவிேமான அ்தடன ிஷே்கடளு் இி்
னசர்க னவ்ு்.
இவ்டற ஒு பார்னரக் ீ்ி்ி் ுிு வச்ு அடத எு்ு விி்
ஆி்ைு்ு் வகாு்தா், அடத அவர அழகாக ச்ைிிுடறகு்ு்
ஆவணமா்ி் வகாு்பார. இடத ிிஸிராிை் பிு வச்ுவகா்ள னவ்ு்.
இ்த ஆவண்ி் ு்ிேமாக இு்க னவ்ிே ஒு ிஷே், பார்னரி்டப்
கடல்பு அ்லு பார்னர ஒுவர வவினேுவு ப்ிே வதிவான ஷர்ுக்.
ஒு

ந்ல

ிஷே்டத்

வசனிவம்்கடள

ிை

ுவ்ு்னபானத
ினனா்

இவத்லா்

ிர்ிடனக்

ஏன

எதாவு

எனற

எு்தா்

மன்கச்னபா, அு்த்கனளா நை்ு் ிோபார்டத் பாி்காம், எிதாக
அவ்டற் சமாி்க உது்.
இ்த ிஷே்க் வதிவாக இ்லாத ஒ்ப்த்கினா், பல பார்னரி்ுகி்
ச்ப்த்ப்ைவரகு்,

வ்ி

அிகாிகு்

ிடறே

ிர்ிடனகடள

ச்ி்ிு்ிறாரக்.
10 ல்ச்ி்ு னம் ுதீுவச்ு ுவ்ு் வதாிலானா், அடத ிிவை்
க்வபிோக ுவ்ுவு ந்லு. ிிவை் க்வபி எனற அடம்ு, இ்ிே
க்வபி ச்ை்ினீ் பிு வச்ே னவ்ிேு. இி் இர்ு வடகக். ஒனு,
ப்ி் ிிவை் க்வபி, ம்வறானு, ிடரனவ் ிிவை். இி் நா்
அி்ுவகா்ளனவ்ிேு, ிடரனவ் ிிவை் ப்ிே ு்ிே ிஷே்கடள
ம்ுனம. க்வபி ச்ை்கின ீ் ிடரனவ் ிிவை் க்வபிகு்ு
ப்ி்

க்வபிகடள

வுைா்ிர்

ிை

கண்ுகடள

ிடறே

சுடகக்

ிிஸிராு்ு

வழ்க்ப்ிு்ினறன.

சமர்ி்பு,

ிள்பர்

வச்ோமனலனே ப்ுகடள ி்பு, ஒு்ுவு னபானற பலிஷே்கி்
ில்ுக் அி்க்ப்ிு்ினறன. இி் பார்னரி்ுகு்கான அ்தடன
வச ிகு் ஒு ிிவை் க்வபிின வகளரவு் சுடககு் ிடை்ு்.
ிக

ு்ிே

வசி

னவ்ிே

ூலதன்டத்

ப்ுகளா்ி்

பரவலாக

பலிைிு்ு வபறுிு். இதன ூல் வபிே அளி் ூலதன் ிடை்க
வா்்ுக் அிக். பார்னரி்ுகி் ஏ்பு் ந்ை்கடள பார்னரக்
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அடனவு் ஏ்கனவ்ு். ஆனா், க்வபி ுடறி் ப்ுதாரரகின
வபாு்ு,

அவரகிைிு்ு்

வடரேு்க்ப்ிு்பதா்,

ப்ுகின

அிகப்ச

அளி்ு

இழ்ு,

னஷர

ம்ுனம

என

ுதீ்ு்வதாடக

ம்ுனம எனபதா், பலர ுதீுவச்ு் வா்்ுக் அிக். னமு் ிுவன
ிரவாக், னதர்வது்க்ப்ை ிலின க்ு்பா்ி் ம்ுனம இு்பதா்,
ூதீு வச்தவரகின ுு்ீுக் வதாிி் இு்காு. ந்பரக், உறினரக்
ூல் ூதீுகடள் வபறுிு்.
வபு்பாலான பார்னரி்ுக், நனு வளர்ி அடை்த ினனர இ்பி
ிடரனவ் ிிவை் க்வபிோக மாுவத்ு இுதான ு்ிே் காரண்.
பார்னரி்பா?

ிபார்னரி்பா?

ிடரனவ்ிிவை்ைா

எனபடத

ுிுவச்ு ிு்க். ஒு வதாி் வச்வத்காக, வச்ே னவ்ிே ம்ற னவு
ில பிுக், வ்ி் கண்ுக் ுவ்ுவு ப்ி அி்ு வகா்ளனவ்ு்.
அத்ு ுனவா்்ுகடள் க்ுிி்ு, வசமா்ி் வகா்ைவரக் ிலின
னகஸ ஸைிகடள பார்னபா்.

இனு ந்பி் எுதனவ்ிேு! :
அ்ணன அிகாிோக் பிுிு் LC ி் அிகாிக், ிினஸகி்
பார்னராக இு்க் ூைாு எனற ிிுடறினா் பார்னராக
ுிோதா். இு எிரபாராது. அ்பா, அ்மாடவ் திர அு்தவராக
ோடர் னசர்பு? அ்ி அ்லு அவர த்ி ிீ்… னோி்ினறன.

9 வு் வா்்ுகடள வச்பு்ி் வகா்பவரா ீ்க்?

வசா்த் வதாி் வச்ே ிு்ுபவரகி் பலர வசா்ு் ஒு ிஷே், எ்த
ிினைு்ு ந்ல வா்்ு இு்ிறு எனபு வதிேி்டல. எடத னோி்ு்
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பார்தாு் அடத ோராவு ஏ்வகனனவ ுவ்ிிு்ிறாரக் அ்லு வச்ு
வகா்ிு்ிறாரக்,

இு்ு்

வா்்ுக்

ப்ி

ோர

வசா்ுவாரக்

எனபுதான. அிர்ை் இர்ைா் ுடற கதடவ் த்ைாு எனபு பழவமாி
வா்்ு:உ்க் வாசி் வ்ு ுத் ுடற ூை ி்காு. வா்்ுகடள
ீ்க்தான னதி் னபாக னவ்ு். ுு ுே்ிுைன, வபாுடமுைன
னதி்னபாக னவ்ு். ந்பரகனள! இனு எனன ிினஸ வச்ேலா் எனபடத்
வசா்ல பலர இு்ிறாரக். வ்ிக், திோர வதா்ு ிுவன்க், அரின
வதாி்வளர்ி் ிிின அ்க்க், இடளஞரக், மகிர னம்பா்ு்ு்
வசேலா்ு் அற்க்ைடளக் என் பல அடம்ுக். ஆனா், ீ்க்
ுி்ுவகா்ளனவ்ிேு இவரக் து் ஆனலாசடனகி் எு உ்கு்ு
ந்லு எனபடத ீ்க்தான ுிு வச்ே னவ்ு். இடத் வச்ு்க், வவ்ி
ி்சே் என ோு் வசா்ல்னபாவி்டல. ஏன எனறா், வா்்ுகடள் ப்ி
ஆரா்்ு அிி்பவரகு்ு் தி்ப்ைவரகின ிறடம, பல், பலீன்
ப்ி் வதிோு. அு உ்கு்ு ம்ுனம வதி்த ிஷே். இ்த் வதாைின
ுவ்க்ி்

அடத

அி்ுவகா்ள்

வசா்ல்ப்ிு்ினறன.
வசா்ல்ப்ைவ்டற
ீ்க்

அவ்ி்

அதனா்,

அடைோள்

ஒனடற்

ூிே
வதாி்

கா்ை்ப்ைடவோக்

னதர்வது்ு

உ்க்

ிறடம,

விுடறக்
வா்்ுகளாக
ுி்ுவகா்ு
துிகுைன

வபாு்ி்பார்ு உ்க் உ்மன் க்ைடளகு்னக்ப ுிு வச்ே னவ்ு்.
மாவ்ை வதாி் டமே்ி் ுராவஜ்் ி்னபார் வகாு்தாரக், வ்ிி்
கைன வகாு்தாரக். ஆனா், இ்த் வதாிி் இ்தடன ிர்ிடன இு்பு
வதிோு. வதி்ிு்தா், ுவ்ினே இு்கமா்னைன எனு வசா்ு் பல
இடளஞரகடளு் ச்ி்ினறா். ோு் வசா்லாம், ிுவன்கின உதிக்
இ்லாம் வா்்ுக் இு்படத தா்கனள க்ுிி்ு அடத த்க்
வசமா்ி்வகா்ைவரக் வஜி்ிு்ிறாரக். அவரகி் ிலடர இ்னக
ச்ி்னபா்.

கை்த 10 ஆ்ுகு்ு ுனவடர வப்கு்ு ுேவதாி் எனறா் டதே்,
ஊுகா், அ்பள், வைக், சா்பார வபாி எனுதான குத்ப்ு வ்து.
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இனு் இு ஒு ந்ல வதாி் வா்்ுதான எனபு உ்டமோனாு்
வப்கு்கான வதாி் வா்்ுகின எ்டலக் ிி்ுவகா்னை இு்பு்
அடத் பலர உணராிு்பு்தான உ்டம. தனடன் பாி்த ஒு ிர்ிடனி்
ஒு வதாி்வா்்டப் க்ுிி்தவர ுபாிி. இவர ஒு சாஃ்்னவர
எனிிேர. ஒு வபிே ிுவன்ி் ில கால் அவமி்காிு் பிுி்த
ினனர இ்ிோ ிு்ி, பிடே் வதாைர்தார. ிுமணமாி ுத் ுழ்டத
ிற்ிு்த சமே்ி், இவரா் ுுனவக்ி் தன அுவலக் பிகடள் வச்ே
ுிேி்டல.

ில

ஆ்ுக்

ினர்ி்ு்

ினனர

வதாைரலா்

எனற

எ்ண்ி் பிடே ராினாமா வச்ிறார. ுழ்டத வளர்ு ுு பிோிறு.
ுு்ப்ினர எவு் உைன இ்லாததா், தானன ுழ்டத வளர்ி் பல
ிஷே்கடள் க்ு் வகா்ிறார. ஓரா்ு்ு் ினனர தனு சாஃ்்னவர
பி்ு் ிு்ு் ுன, தன ுழ்டதடே் பாுகா்பாக ி்ு்வச்ல ஒு ந்ல
கா்பக்டத் னதுிறார. ீு ுறநகர் புிி். அு நு்தர் தர்ி்ு்
னம்ப்ை வர்க்ினர வாு் புிோக இு்தாு் ந்ல ுழ்டதக் கா்பக்
இ்டல. ச்ு்த்ி இு்பு ிக் ிரமாதமாக ிள்பர் வச்ே்ப்ு்
வகா்ிு்த ஒனு ுகாதாரம்ற ிடலிு், து்த பிோளரக் இ்லாத
ிடலிு் இு்படத் பார்ு அிர்ி அடை்தார. இர்ு நா்கி், ந்ல
ுழ்டதக்

கா்பக்

இ்லாது

ம்ுி்டல,

தனடன்னபா்

அவி்புபவரக் அ்த் புிிிு்படது் க்ுிி்தார. அு்ு் வச்த
காிே்தான ஆ்சிே்பு்ுிறு. தானன ஒு கா்பக்டத்ுவ்ி நை்ுவு
எனபுதான அ்த ுிு. தான வி்ு் பல மாி்க்ிை்ின அுினலனே ஒு
ீ்டை வாைடக்ு எு்ு கா்பக்டத் ுவ்ினார. அவரு கணவர ஒு
எ்.ி.ஏ. ஒு வபிே ிுவன்ி் வபாு்ுக் ி்க னம்ம்ை அிகாி. அவர
மடனிின

ுே்ிடே

ஆதி்து

ம்ும்லாம்,

ி்ஸகு்

எ்த்

க்ை்வடர ுே்ிடே் வதாைரலா் எனபடது் எ்னபாு டகிைலா்
எனபடது் வசானனார. ுத் நாிிு்னத இ்த் கா்பக்டத, வழ்கமாக்
வச்விிு்ு மாுதலாக, ுுடமோக் வச்வு எ்பி எனு ி்ி்ு்
வகா்ிு்தார ுபாிி. கா்பக்ி்ு அவர டவ்த வபேர, அ்மா ீு.
வபேர்பலடகிு் வல்ைரனபிு் வபேுைன காண்ப்ை பை், தன
இு்ி்

ிி்ு்

ுழ்டதடே

டவ்ிு்ு்

க்ணாி

அி்த
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வகா்டைி்ை ச்னற வேதான வப்மி. பார்ு் எ்த் தா்்ு் அவின
அ்மாின ிடனு வு். எ்த இள் தா்்ு் அவரு தாிை் தன ுழ்டத
வளரவு

எனபு

னபானற

எ்ண்டத்

னதா்ுி்ு்

பை்.

தான

ுவ்ிிு்ு் கா்பக்டத் ப்ிு் அடத ஓர இள் தாோன, தானன
ிரவி்க்னபாவு

ப்ிு்

அ்த்

புிிிு்ு்.

அுவலக்கின

வஹ்ஆரகு்ு கித் அு்ுிறார.

கா்பக்ின உ் அல்கார்டத ினன் ினன் ுழ்டதகடள் கவு் ிதமாக
கார்ுன

பை்குைன

அடம்ிறார.

ீுடை,

டகுடறக்

அி்த

பி்வப்க், ு்தமான வசிோன எவு்ு் ந்ி்டகடே்வகாு்ு் ூழ்
ிுுழ்டதக் பேனபு்ு் வடகி் ிிே ைா்வல், ுடறவான உேர்ி்
வா்னபின, ீினோ, ிூி் என வசிக். னசர்க்பு் ுழ்டதகடள, தானன
னபா்னைா எு்ு ஓர அடைோள அ்டை் வகாு்ிறார. அடத, ினன்ிு
ுழ்டதக் கா்பக்ி்ு வு்னபாு், னபாு்னபாு் ம்ு் அி்தா்
னபு். உ்னள வ்து் அ்த அ்டை னபாரி் மா்ை்ப்ு, அ்ிு்ு்
அ்த் ுழ்டதின வச்ல் வபேர ுுு் புிி் வபிதாக எுத்ப்ை
அழகான ினன னம்னகா் எு்ு, அ்த் ுழ்டத்ு அிி்க்புிறு.
உதிோளரகு்

ம்றவரகு்

அடத்

பார்ு

ுழ்டதடே்

வபேர

வசா்ி்தான அடழ்க னவ்ு். ுழ்டத ீு ிு்ு்னபாு ீ்ு்
அடைோள அ்டை. னகா், ஸைா்ி் அ்டை இு்த இை்ு்ு மாுிறு.
இதன ூல் எ்த் ுழ்டத வரி்டல அ்லு ீ்ு்ு் னபாகி்டல
எனபடத

எிதாக்

க்காி்ிறார

ுபாிி.

ுழ்டதகடள்

னசர்ு்வகா்ு்னபானத வப்னறாரகின ம்ு் அ்த் ுழ்டதகின எ்லா
ிவர்கு்

க்்ூ்ைி்

பிு

வச்ிு்பதா்,

அ்வ்னபாு

வப்னறாரகு்ு, ஆி்ோி்ு ீ்க் அு்ிே பா் ஆ்ப் ிி்கி்டல
என ிடன்ினறன. மா்ி்பாு்கனளன. இனு உ்க் மக் மலர.அ்மா
வசா்ல ஆர்ி்ிு்ிறார. ீ்கு் அவுைன னபச ஆர்ிு்க் னபானற
ிஷே்கடள இ வமிி் அு்ுிறார. மாத் ஒு ுடற ஒு ுழ்டத
மு்ுவர வ்ு, ுழ்டதகடள் பினசாி்ிறார. ஓிு பி்வப்குைன
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தடரி் பர்ப்ப்ை பா்குைன இு்ு் கா்பக்கடளனே அி்ிு்த
பி்ு் வச்ு் தா்மாரகின கவன் இவரு, அ்மா ீ்ின ப்க்
ிு்ுிறு.
னதாிகிை்

த்க்

அு்ுகடள

வபுடமோக்

இி்

னசர்தவரக்,

வசா்ி்வகா்ு்

அுவலக்ி்

ிஷேமாி,

அுனவ

ிள்பரமாகு் ஆிி்ைு. ுவ்ி, ஒரா்னை ஆன ிடலி் இ்னபாு இவர
கா்பக்ி், னபாிே இைு் உதிோளு் இ்லாததா் ுிே ுழ்டதகடள
எு்ு்வகா்வி்டல. க்ைண் ூுதலாக இு்தாு் தா்மாரக் ஆவுைன
பிு வச்ு கா்ிு்ிறாரக். கவிு்க். ுபாிி்ு இ்த வா்்டப,
வ்ி் கு்தர்கனமா அ்லு மாவ்ை வதாி்கழகனமா வா்்பாக அிி்ு்
வசா்லி்டல. அவர ுழ்டத வளர்ு்கடலடே ுடறோக் பி்தவு்
இ்டல. தனடன் பாி்த ிஷே்ிிு்ு் வா்்டப் க்ுிி்ு அடத
தன வசமா்ி் வகா்ிு்பவர. கடைிோக அவடர் ச்ி்தனபாு, “எனு
ூனு

மாத்

ச்பள்டத

ுதீைாக்

வச்ிு்னதன.

அடத

இ்னபாு

எு்ுி்னைன. அதனா், அ்த் பண்ி் ப்க்ு் புிி், ீரா பா்ி’
எனற வபேி் ிடள ஒனடற ுவ்க் னபாினறன” எனறார. சனகாதிகனள!
னோி்ு் பாு்க்… ுபாிி வச்தடத்னபா் உ்களா் வச்ே ுிோதா?
அவர ிடறே் பி்தவர, வவிநாு அுபவ், கணவர ஆதி்ிு்ிறார
எனவற்லா் வசா்ுிீரகளா? அ்பிோனா், இ்த னகஸ ஸைிடே்
பாு்க்.
நரி்மன ம்ிே அரு் பிிிு்ு ஓ்ு வப்றவர. அவரு மடனி, கை்த
தடலுடற வப்கடள்னபால அிக் பி்காதவர. எிரபார்தபி ஒ்ு்கால
வா்்டக, மகின ுு்ப்ுைன மி்்ிோக அடமேி்டல. ுறநகர்
புிி் தன வபனஷு்ு் அடம்ு் வகா்ை எிே வா்்டக. ஆனா்,
தளாராத தனன்ி்டகுைன ஒு வதாி் ுவ்ி, நை்த ிு்ினார. அவர
அ்த் புிின ுறநகர ரி் ிடலே்ின அுி் வி்பவர. மாடல னநர்கி்
ூை்பு் ஒு திோர அுவலக்ின வரா்ைா புிி் அவு் அவர
மடனிு் ுவ்ிேு ஒு ச்பா்ி் கடை. ச்பா்ி் கடை எனறா், ிபன
சா்ிு் ஸைா் இ்டல. மாடவ் தோி்ு அடத் ச்பா்ிகளாக இ்ு,
தோி்க்ப்ை ச்பா்ிக் ரிிிு்ு இற்ி ீ்ு்ு் னபாு்னபாு
இடத வா்ி, ீ்ு்ு் வகா்ு னபானா் ு்ு சா்ிை னவ்ிேுதான எனற
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வரினமு ச்பா்ிக். ஆனா், ிக ஃ்ர்ஷாக தோி்க்ப்ு் தர்புிறு.
ச்பா்ிகடள இ்ு, தோி்பவர அவர மடனி. உதி்ு ஒு வப். ுத்
ூனு நா்கு்ு் ரிி் பேி்ு் பி்ு் வச்ு் வப்க் விோக
பரிே வச்ிோ் கடைி் ூ்ை். இ்னபாு முநாடள்ு் னதடவோனடத
பண் வகாு்ு ு் வச்ு வகா்ிறாரக். ஏவனனறா், ுி்ி்ை னநர்னதாு
இவரக்

தோி்டப

ிு்ிிுவதா்

எ்னலாு்ு்

ிடை்பி்டல.

சீப்ி் கவி்த ிஷே், இ்னபாு னதா் ீி நு்ிே உுடள் ிழ்ு, ீராக
வவ்ை்ப்ை ு்டை்னகாஸ, ஆ்்வது்க்ப்ை காிஃ்ளவர என ச்ி
வச்ே் து்த கா்கிகடளு் கவிி்ு ி்ிறார. ஒு வபிே இை்டத
எு்ு, னமு் ிலடர னவடல்ு டவ்ு் வச்ேலானம எனு னக்ைத்ு அவர
வசானன

பி்:

“பண்னதாு

வைனஷனகு்

அிகமாு்.

என்ு

அு

னவ்ைா். இவர வச்ோமிு்தாு் இ்த மாைின அி்படைி் (கா்ி
அி்ு என் வசா்ல னவ்ைானம) ி்சேமாக எ்லா ஸனைஷனக் அுிு்
இுனபா் வர்தான னபாிறு. இ்னபாு வசா்ு்க்… வா்்டப க்ுிி்க,
அடத

வச்பு்ி

வதாிி்

வஜி்க

ிடறே்

பி்த

சாஃ்்னவர

எனிிேராக்தான இு்க னவ்ுமா?
ிடறே ுபாிிகு், நரி்மனகு் நம்ு அுி்தான இு்ிறாரக்.
அவரக்

க்ுிி்தடத்னபால

க்ுிி்க

வா்்ுகு்

இுவடரந்

க்ி் பைாம் இு்க்தான வச்ினறன. ீ்க் வச்ே னவ்ிேு எ்லா்,
அடத் கவனமாக் னதைனவ்ிேு ம்ுனம. ஏவனனறா், வா்்ுகடளனதி்
க்ுிி்ு வச்பு்ி் வகா்ைவரக்தான வஜி்ிு்ிறாரக். ீ்கு்
வஜி்ு அ்த் ப்ிேி் னசர னவ்ைாமா?

இனு ந்பி் எுத னவ்ிேு! :
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க்்ூ்ைிிு்ு் எ்த் னபா்னைாடவு், பை்டது் ீஷர்ி்
அ்ிு் ிி்ைரக் இ்னபாு இ்ிோினலனே
தோி்க்புவதாகு் ிடல ுடற்ுி்ைதாகு் இனு’டை்ஸ
ஆஃ் இ்ிோி் பி்து ப்ி ிவர்க் னசகி்கனவ்ு்.
வஜகு்ு வதி்ிு்ு். னபான வச்ே னவ்ு். நமு வரினம்
ிரஸ கடைி் இடது் அிுக்பு்த ுிுமா?
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10 உதவ் னபாு் உிம்க்

வசா்த் வதாி் வச்ே ுடனனவார வதாி், வபேர, இை் னபானறவ்டற
ுிு வச்த ினனர வச்ே னவ்ிே ு்ிேமான ுத் க்ை் பி த்க்
வதாிு்ு னவ்ிே அுமிக், உிம்க், எ்க் ப்ிே ிவர்க்.
இவ்டற் வதாி் அ்லு ிோபார் ுவ்ு் ுனனனர வச்ு ுி்ு ிை
னவ்ு். ுதி் ீ்க் வச்ே்னபாு் வதாிு்ு நகரா்ி, னபூரா்ி
அுவலக்ின அுமி னதடவோ எனபடத அி்ு ி்ண்ி்க னவ்ு்.
வபு்பாலான நகர்கி் இு ிக் ுடற்த அளு க்ைண்ி் வழ்க்பு்.
ில

வதாி்கு்ு

ில்ுகு்

அி்க்ப்ிு்ினறன.

உிம்

அவிேமானா் மு் வச்த ினனர ிரவாக அிகாிக் வ்ு, இை்டத்
பினசாி்த ினனனர வழ்ுவாரக். இ்மாிி உிம்கு்ு் காலவடர உ்ு.
அு ப்ிே ிவர்கடள ீ்க் அி்ிு்க னவ்ு். அு்து ீ்க் வதாி்
அ்லு ிோபார் வச்ே்னபாு் இை்ின ின இடண்ு. இு உ்க்
ிுவன் வபேி் இு்பு ந்லு. வாைடகிைமாக இு்தா், க்ிை
உிடமோளர அுமிுைன இடத் வச்ே ுிு். இத்ு் க்ைண ிித்,
டவ்ு் வதாடக எ்லா் மாுபு். ஆனாு் இு ிக அவிே். இடத்
வதாைர்ு

ுிே

வதாடலனபிடே

உ்க்

ிுவன்ின

வபேி்

பிு

வச்ு்க். இ்த வச்னபான ுக்ி் ஏன இடண்ி் ஒு னபான எனிீரகளா?
உ்க் வதாி் இு்ு் இை் எ்னபாு் எ்ிு்ு் எவராு் எிி்
வதாைரு வகா்ு் ிடலி் இு்க னவ்ு். அத்ு இ்பி ஓர இடண்ு
அவிே். ி.எஸ என.எ்., இடண்பாக இு்பு ந்லு. ஏவனி், பல அரு
ிுவன்க், வ்ிக் ிினஸ ி்கடள உ்க் ிலாச்சானறாக இடத எிதாக
ஏ்ிறாரக். திோர வதாடலனபி ி்கடள எ்லா ிுவன்கு் அ்பி
சானறாக ஏ்பி்டல. உ்க் ிுவன்ின வபேி் ஒு இவமி் ஐ.ி.
அவிே். வபேினலனே ிடை்காி்ைா், ி்ை்த்ை அடத் வசா்ு்
வபேடர் க்ுிிு்க். இ்னபாு எிதாக ஓர இடணேதள்டத் னதடவோன
வபேி் ுவ்ி் வகா்ள ுிு். அ்த இடணேதள்ுைன இடண்த ஒு
வமி் ஐ.ி.டே உுவா்ி் வகா்ளலா்.
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பான (PAN), ைான (IAN)னபானற எ்கின அவிே் ப்ி ுி்ு வகா்ள னவ்ு்
(PAN-Permanent Account Number) வி்ுடறினிை் பிு வச்ு வகா்ு
வபற்பு் அடைோள எ். இு வுமானவி க்ு் திநபர அ்லு
ிுவன்கு்ு் க்ைாே்.

இனு் ிினடைனே ுவ்க ி்டலனே, அத்ு் எத்ு இனக்ைா்ஸ
எ்லா் என் ுழ்பாீரக். இு ஒு கண்ு எ். வி வசு்த னவ்ிே
னநர்ி் பேனபு்த னவ்ிே ிஷே், அடத இ்னபாு ஆர்ி்ிீரக்.
எனுடைே வுமான் அ்த அளு இு்ுமா என் வதிோத ிடலி் இு
அவிேமா? அிகாிக் எதாவு வதா்தரு வச்வாரகளா எனற ுழ்ப்க்
னவ்ைா். உ்கு்ு வி்க்ு் அளி்ு வுமான் இ்லாத ிடலி், ஒு
பான எ் இு்ு, அதன ூல் எுு் வசு்த் பைி்டலவேனறாு்
தவி்டல. ஆனா், இ்த ஆவணு் எ்ு் அவிே். வு் கால்கி்
ுதீு, வ்ி்கைன, பிுக் இவ்ி்ு சானறாக் னக்க்பு் ு்ிே
ஆவண்கி் இுு் ஒனு. இடத எ்பி வா்ுவு? ீ்க் வுமான
வி்ுடற அுவலக்ி்ு் னபாக னவ்ைா். இத்ு உதுவத்ு வுமான
வி்ுடற

ூி்

ிரஸ்,

ுதீ்ு

ிுவன்க்

னபானறவரகடள

ஏவஜ்்களாக ிேி்ிு்ிறாரக். இவரகிை் அத்கான பிவ்டத் பர்ி
வச்ு ஒு கலரபாஸனபார் டசஸ னபா்னைாடவ உ்குடைே அடைோள்
சானின

ிரிுைன

வகாு்தா்

னபாு்.

இத்ு

அரு

க்ைணமாக

ிரணி்ு்ள வதாடக வதானு்ு நானு ூபா்தான. ிலர ச்ு ூுதலாக்
னக்பாரக். இ்த பான காரிடன ீ்க் ி்ண்ி்த நாிிு்ு அிகப்ச்
பிடன்ு நா்கு்ு் உ்க் இு்ிை ுகவி்ு அு்ி டவ்பாரக்.
ுனனதாக உ்களு வமாடப் எ்ி்ு ுு்தகவ் (SMS) ஒனு் அு்ி
டவ்பாரக். அ்வாு ுு்தகவ்க் ிடை்கி்டல எனறா், உ்கு்ு்
வகாு்க்ப்ிு்ு் அ்னால்்வம்் ந்படர் வகா்ு, www.tn.tn.nsdl.com
எனற இடணேதள்ின ூலமாகு் உ்களு பான காரின ிலவர் ப்ி
வதி்ுவகா்ளலா்.
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அு்து, ைான (IAN). இ்த எ் எத்ு எனபத்ு ுன TDS ப்ி அி்ு வகா்ள
னவ்ு். ஒுவர வுமான் வபு்னபானத, அத்கான விடே அரு்ு்
வசு்ு் ுடற இு. வுமான் வபுபவர, வுை் கடைிி் அரு்ு
வசு்ுவத்ு் பிலாக அ்வ்னபாு அ்த வுமான்டத் துபவனர அரின
சாரபாக அடத் ிி்த் வச்ு அரு்ு் வசு்ுிறார. இனு் ுிு்பி
வசா்லனவ்ுமானா், அரின வுமானவி் ுடறின பிடே ீ்க் பண்
ப்ுவாைா வச்ு்னபானத ிி்த் வச்ு, அரு்ு அு்ி உதுிீரக்.
இத்ு TAX DEDUCTION AT SOURCE.எனு வபேர உ்க் தர்பு் ச்பள், உ்க்
ச்டளேரகு்ுதரனவ்ிே பண் இவ்ி் விவசு்த னவ்ிே அளி்ு
னம் இு்தா், அடத ீ்க் ிி்த் வச்ு வுமானவி்ுடறின கண்ி்
வ்ிி் வசு்த னவ்ு். அ்பி அ்த் கண்ி் வசு்த உ்கு்ு்
தர்பு் அடைோள் தான TAN-tax deduction and collection account number. இடத
ீ்க் ஆனடலினலனே மு்வச்ு வா்ி் வகா்ளலா் அ்லு PAN னபால
ஏவஜ்்க் ூலு் வபறலா். ீ்க் மு்வச்த 15 நா்கு்ு் இு
ிடை்ு்.

ிினடை

ுவ்ு்

ுனனனர

ஏன

சார

இ்த

ந்பரகு்

நடைுடறகு் எனு அு்ு் வகா்ளாீரக். இடவ ச்ை்பரவமாக
வச்ே்பை னவ்ிேடவ. அவிேமான னபாு டகவகாு்ு் ஆுத்க்.
இவத்லா் னவ்ைா், இனக்ைா்ஸகாரரக் வதா்தரு வச்வாரக், ுத் ில
ஆ்ுகு்ு

வி

ஒனு்

க்ைனவ்ைானம

எனு

இலவச

அ்டவஸ

வகாு்பவரகடள காே்பு்தாம் ஒு்ிிு்க். எடது் சிோக ச்ை
ிிகு்ு உ்ப்ு் வச்ே னவ்ு் எனபடத் ுி்னகாளாகனவ வகா்ு
ிினடை நை்ு்க். இனு நடைுடறக் ிக எிதா்க்ப்ிு்ினறன.
ச்னதக்கடள ிவர்ி வச்ுவகா்ள ச்ப்த்ப்ை இடணேதள்கடள்
பாு்க். அி் அி்கி னக்க்பு் னக்ிக் எனற புிி் உ்க்
னக்ிு் அத்கான பிு் இு்ு். இ்லாி்ைா், அவரகிை் னநரிோக
ஒு வமி் அு்ி் னகு்க். உைனிோக வமிி் பி் அு்ுவாரக்.
இத்வகன

தி

அுவலரக்

இு்ிறாரக்.

வுமானவி

ிஷே்க்

எ்கு்கான பிுக் னபானற ிவர்கு்ு எனற தள்டத பாரடவிைு்
அரசா்க்ுடற் தளமா என ஆ்சிே்புீரக். அ்த அளி்ு எிதாக எ்லா
ிவர்கடளு்

பார்ு்பி

விவடம்ிு்ிறாரக்.

அு்து,
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ிுவன்ி்கான வ்ி் கண்ுக் ுவ்க் னதடவோன ஆவண்க். இு
உ்க்

ிுவன்ின

க்ைடம்பான

ுவரா்டர்ைரி்,

பார்னரி்,

ிடரனவ் ிிவை் க்வபி னபானறவ்டற் வபாு்ு அடமே்ூிேு.
ப்ுதாரருடறவேனறா்,

அ்த

ஒ்ப்த்

பிு

ிிஸிராிை்

பிு

வச்ே்ப்ிு்க னவ்ு். இு க்ைாே் இ்டல எனபு உ்டமோனாு்
வ்ிகி் கைன வா்க இு அவிேமாக இு்பதா், அவரக் கண்டக
ுவ்ு்னபானத இடத விுு்ுவாரக். இி் வதாிடல ோர ிரவி்ு
இே்க் னபாிறாரக் எனபு ப்ிே ிவர்க் வதிவாக இு்க னவ்ு்.
வ்ி் கண்டக டகோள ம்ற பார்னரகளா் தர்பு் அுமி் கித் இதன
அி்படைி் அடமிறதா எனபடத வ்ி கவி்ு். இடதவே்லா்

பார்னரி்

ி்

என்பு்

ஒ்ப்த்

தோி்ு்னபானத

ுிு

வச்ே்ப்ிு்க னவ்ு். ி்ு் னபாிு்தா், இ்னபாு சி வச்த ினனர
வ்ி் கண்ி்கான ுே்ிகடள் வச்ேனவ்ு். உ்குடைேு ிடரனவ்
ிிவை் க்வபிோக இு்தா், சரிஃினக் ஆஃ் இனகார்பனரஷன எனற
ஆவண்ின நகடல வ்ி்ு் சமர்ி்க னவ்ு். இடத ீ்க் ிிஸிரார
ஆஃ் க்வபி அுவலக்ி்ு மு்வச்ு வப்ிு்க னவ்ு். ஒு
க்வபிடே பிுவச்ே ுதி் ீ்க் ிு்ு் வபேரகுைன மு்வச்ு,
அ்த் வபேர ஏ்க்ப்ை அுமி்கித் ிடை்து் வமனமாவர்ை் ஆஃ்
அனசாினேஷன (வமின ிினஸ ம்ு் அதன வதாைருடைே ிினஸ ப்ிே
ிவர்க்), ஆரிி்ஸ ஆஃ் அனசாினேஷன (க்வபி இே்ு் ித்ினப்ற
னவ்ிே

ிிுடறக்

னபானறடவ)

ிிஸிரார

ஆஃ்

க்வபிஸ

அுவலக்ி் வகாு்ு, உிே க்ைண்டத் க்ி, ஒ்ுத் வா்க னவ்ு்.
வச்ு் ுதீ்ு்ு் து்தா்னபா் இ்த் க்ைண் மாுபு். ஆவண்க்
சிபார்க்ப்ைினனர, உ்கு்ு சரிஃினக் ஆஃ் இனகார்பனரஷன
வழ்க்பு். இ்த ஆவண் தான உ்குடைே க்வபிின ிற்ு் சானித்.
இடத்தான வ்ி் கண்டக ுவ்ு்னபாு னக்பாரக். அவிேமான பிுக்,
உிம்க்

னபானறவ்டறு்

வ்ி்

கண்ு

ுவ்ுவு

னபானற

னவடலகடளு் வதாிடல ீ்க் ுவ்க் ி்ைி்ிு்ு் நாு்ு ஒு மாத்
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ுனனதாகனவ வச்ே் ுவ்க னவ்ு். அ்பி் வச்வின ூல் உ்க்
ிினடை ுத் நாிிு்னத இவ்ி்காக னநர் ஒு்காம் கவனமாக வச்ே
ுிு். நா் ுவ்ிிு்ு் வதாிின வவ்ிி் ிக்வபிே ப்ு, அடத்
வச்ு் பிோளரகிை்தான இு்ிறு. அவரகடள எ்பி் னதரு வச்வு,
எ்பி ிரவி்பு?

இனு ந்பி் எுதனவ்ிேு!
ிினஸ அ்கு்்டை எ்த வ்ிி் ஆர்ி்பு எனபடத ுிு
வச்ே னவ்ு். சரஸவி னமை்ி்ு ிடறே பா்் னமனனஜரகடள்
வதிு். அவிை் நாடள னபி, ோடரோவு அிுக்பு்த் வசா்ல
னவ்ு்.
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11 உ்க் ீடம எ்பி உுவா்க னபாிீரக் ?

எ்த் ுு வதாி்ுடனனவாு்ு் சவாலான ஒு ிஷே், அவரகு்ு உக்த
பிோளரகடள னதர்வது்பு எ்பி எனபுதான. இு வபாு்பாக் டகோள
னவ்ிே ஓர ிஷே். அுு் வஜி்க் னபாிற உ்கு்ு் வதாி் அ்லு
ிோபார்ின

ுவ்க்ினலனே

ிக்

கவனமாக்

டகோள்

வதி்ிு்க

னவ்ிே ிஷே். வச்ே்னபாு் வதாிின வபேர, இை், ுதீு இடவ
ுிவான உைனனனே இத்கான ுே்ிகடளு் ீ்க் ுவ்க னவ்ு். ுதி்
இ்த அி்படைோன ிஷே்கடள ுிு வச்ு ப்ிேி்ு் வகா்ு்க்.

1) ீ்க் னதர்வது்ு் வதாிலாளரக் வச்ே்னபாு் பிகடள் ப்ி
ுுவுமாக உ்கு்ு் வதிுமா?

2) உ்குைன, ிுவன்ி் ுத் க்ைமாக பி வச்ே எ்தடன் னபர எனன
மாிி துிகுைன னதடவோக இு்ு்?

3) அவரகு்ு் தர்னபாு் ஊிே்க், சுடகக் ப்ிே ிவர்க்.

4) எ்த அி்படைி் பிோளரக் (ஒ்ப்த்பிோளரகளாவா? ிுவன
ிர்தர ஊிேரகளாகவா?) னதரு வச்ே்பை னவ்ு்.
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5) வச்ே்னபாு் வதாிி் நடைுடறிிு்ு் அ்த் வதாிலாளரக்
ப்ிே ச்ை ிிுடறக்.

6) எ்த ுடறி் இவரகடள் னதரு வச்ே் னபாிீரக்? இவ்டற ிக்
கவனமாக

ஆரா்்ு,

ப்ிே்

இு்க்.

ஏவனி்,

இுதான

ீ்க்

ுவ்க்னபாு் வதாிின அ்லு ிோபார்ின மிதவள ிரவாக்ி்கான
அி்படை் வகா்டகக். பல வதாி் ுடனவரக் இ்த ிஷே்ி்ு
ு்ிே்ுவ் வகாு்காம், சிோன நபடர் சிோன னநர்ி் னதர்வது்காம்
வதாிடல் ுவ்ிே ினனர ிர்ிடனகடள ச்ி்ிு்ிறாரக். இ்னபாு
ப்ிேி்ிு்ு் ிஷே்கடள எ்பி அுுவு எனபடத் பார்னபா்.
ுதி் உ்க் வதாிினஎ்லா்ிிுகிு் ீ்க் னநிடைோக் பிோ்ி
அடத் ுி்ுவகா்ள னவ்ு். இு அ்த் ிிு்ு் னதடவோன சிோன
நபடர் னதர்வது்க உது். ீ்க் ுுனநரு் உ்க் வதாிி் அ்லு
ிோபார்ி் ுத் ூனு ஆ்ுக் பிோ்ற ுிு வச்ே னவ்ு். இ்த
ுிு்ு்

ினனா்

உ்களு

உடழ்ு்

ிோக்கு்

அிக்

இு்க்னபாினறன எனபடத ீ்க் வதிவாக உணர்ிு்க னவ்ு்.

இத்காக உ்க் பழ்க வழ்க்க், வா்்டக ுடற, ஓ்ு னநர், உணு்
பழ்க்க்

எ்லாவ்டறுனம

மா்ிேடம்ு்

வகா்ள

னவ்ிே

க்ைாே்ிிு்ீரக். த்க் வதாிி் வஜி்தவரக் இடதவே்லா் வச்ு
கா்ிிு்ிறாரக். ீ்கனள னநரி் வபாு்வபு்ு ிரவி்க் னபாவதா்,
னதடவோனவரகடள ீ்கனள னதர்வது்க னவ்ு்.
அு்ததாக, ப்ிேி் இு்பு நபரகின எ்ி்டக. இு உ்க் வதாிின
அளடவ (Size) வபாு்த ிஷே். ஆனா், ுத் க்ைமாக உ்க் னதடவ எனன
எனபி் ஒு வதிு இு்பு ிக அவிே். அடத்னபால உ்க் ிினஸ
ிளானபி எு இர்ைாவு க்ை் ? அ்னபாு எ்தடன் னபர எனபு் இ்த்
க்ை்ினலனே ீரமாி்க்பை னவ்ு். ில ிுவன்கி் எ்னபாு்
ஆ்க் னசர்க்ப்ு் வகா்ு் ிலி் வகா்ு் இு்பாரக். இு, ந்ல
66

வளு் ஒு ிுவன்ின அிுி இ்டல எனபு பரவலான கு்ு. அு்ு,
னதர்வது்க்பை னவ்ிேவரகின துிக். உ்க் வதாிு்ு் னதடவோன
அி்படை அிு அவிே். ு்ிேமாக ஆ்ில் பி்க, எுத் வதி்ிு்பு
அவிே். இனடறே ூழி் இு ிக் ுடற்தப்ச் துிோி ி்ைு. க்ி்
துிகடள் தா்ிே அி்படை் துி ஆரவு், ுனனனற னவ்ு் எனிற
ுி்ு்தான.
ூனறாவு, ஊிே். இத்ு உ்க் புிி் நடைுடறி் இு்ு்
வதாிலாளர ஊிே ிவர் ுுவுமாக வதி்ிு்கனவ்ு். இத்கான
சரனவ்கடள் வச்ு, அ்த ிவர்க் உ்கிை் இு்க னவ்ு். இுதான
ீ்க்தர் னபாு் ஊிே்டத ிரணி்க்னபாு் அளுனகா். வபு்பாலான
சமே்கி் னதர்வது்த வதாிலாளரக் னவடலி் னசராமிு்பத்ு இு
ஒு ு்ிே் காரண். ஆனா், இடத அவரக் காரணமாக வசா்வி்டல.
தன்ு் ச்பள் தர்னபாு் ிுவன்ி்ு மார்வக் ிலவர் வதி்ிு்க
னவ்ு் என அவரக் எ்ிிு்தா் அு தவு இ்டலனே?
அு்து,

வதாிலாளரகடள்

னதர்வது்தவரகடள

பிி்

பி்ி்கால்ி்ு்

அமர்த்னபாு்
ினனர

ிர்தர்

ுடற.
பிி்

அமர்ி்வகா்வு எனபு பரவலாக பலர அி்துடற. இ்னபாு ிறன வப்ற
வதாிலாிக் (skilled), உ்ப்ி இல்ு எனற ஒ்ப்த அி்படைி் னசர்ு்
வகா்ள்புிறாரக். இே்ிர சாதன்க். உிி்பாக்க், ஆடை தோி்ு
உ்ப்ிி் இ்த நடைுடற பரவலாி் வகா்ிு்ிறு. உ்க் வதாி்
இ்வடகடே் னசர்ததாக இு்தா், இடத ீ்கு் ுே்ி்கலா்.

ீ்க் வச்ே்னபாு் வதாிின வதாிலாளரக் ப்ிே ச்ை ிிுடறகடள
வதிவாக் ுி்ுவகா்ு்க். ுத் க்ை்கி் எ்த அளி்ு அ்த
ச்ை்ிிுகிிு்ு ில்ு அி்க்ப்ிு்ிறனதா, அ்த அளி்னக்ப
உ்க்

ி்ை்கடள

அடம்ு்வகா்ளனவ்ு்.

இனடற்ு

அ்ுடண

ிிுடறகு் ு்தக விி் ிடை்ினறன. இடணேதள்கி் வதிவாக
வசா்ல்ப்ிு்ினறன. இுிோக, னதடவோனவரகடள எ்பி னதர்வது்க்
னபாிீரக்? ுவ்க் க்ை்கி் ிள்பர் வச்ு, னதரு வச்ேனவ்ிே
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அவிே் இ்டல. காரண், உ்க் னதடவக் ிக்ிிே அளினலனே இு்ு்.
ஆனா், சிோன நபர அவிே். இடத எ்பி் வச்வு? நா் னதர்வது்க்
னபாிறவரக் ந்ுடைே ஊிேரக் எனபடத் தா்ி, ந்ுைன இடண்ு
பிோ்ற்னபாு் ஒு ுுின உு்ினரக் எனற எ்ண் னமனலா்ி
இு்கனவ்ு். வஜி்க் னபாு் ஒு வதாி் ுடனபவு்ு னவ்ிே
ிறடமகி் ஒனு, ச்ி்பவரகின நைவி்டககடள அவர அிோு ூர்ு
கவி்ு் ஆ்ற். ீ்க் ுவ்க்னபாவு ுிே வதாி் ுே்ி. அி் பி
வச்ே ிக் ிறடம வா்்த, துிோன நபரக் னதி வரமா்ைாரக். ுத்
ஆ்ு ீ்க்தான அவரகடள னதி் க்ுிி்ு் ிடலி் இு்ீரக்.
வதாிி்

ிறடம,

நாணே்,

ஆரவ்

இ்தடனு்

இு்ு்

ிலடர

னதி்க்ுிி்பு எிதான காிே் இ்டல. ஆனா், ுிோது எனபி்டல.
சிோன நபடர் க்ைிு் நைவி்டகின ூல் ீ்கனள உ்கடள் ப்ி
னமு் வதி்ுவகா்ீரக். உ்க் வதாி் ுவ்ு் ுே்ிகி் பல
இை்கு்ு்னபாு், பலடர்ச்ி்ு் வா்்ுக் ினசி இு்ு். அ்த்
க்ை்ினலனே இ்த் னதரடவ உ்க் ூிே பாரடவி் க்ுிி்க ுே்ி
வச்ு்க்.

பல

இை்கி்

வச்ுவகா்ிு்ு்
கா்ிு்ிறாரக்.

ுி்பான

பிகிிு்ு

உ்க்

னதடவு்

மாி,
அவரக்

இடளஞரக்
சிோன

தா்க்

வா்்ு்காக்

எிரபார்ு்

ச்ி்ு்

துண்கடள ீ்க்தான உுவா்கனவ்ு். அ்மாிிோன இடளஞரகடள்
ச்ி்ு்னபாு, அவரகளு பிடே ஒுில வார்டதக் பாரா்ி, உ்குைன
வதாைரிிு்க் வசா்ு்க். ஆரவ்ுைன இு்பவரக் ி்சே் உ்கடள்
வதாைரு வகா்வாரக். இ்மாிி வதாைரு வகா்ள்ூிேவரகடள் வகா்ை
ஒு ப்ிே் தோி்ு்வகா்ு்க். அடத்னபால் பி்ி ிடலே்குைன
வதாைரி் இு்க்.
ீ்க் ுவ்க்னபாவு ஒு ிிே னல் ஒர் ஷா் எனறா், அுி் இு்ு்
திோர வதாி்பி்ி ிடலே், அரு பாிவை்ி் னபானற பி்ி்
ூை்கின

னபராிிேரகிை்

னபி்வகா்ிு்க்.

னக்பஸ

வசலஷன

னபானற வபிே ிஷே்களாக க்படன வச்ுவகா்ள னவ்ைா். உ்கு்ு்
னதடவோனவரக் ிக்ிலர ம்ுனம. ந்ல மாணவரகு்ு உதவ ிு்ு் எ்த
ஆிிேு் அவர பாரடவி் து்தவராக் காண்புபவடர அு்ுவார. இ்த
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ுே்ிகடள ீ்க் உ்க் வதாிடல் ுவ்க் ி்ைி்ிு்ு் நாு்ு
இர்ு

மாத்க்

ுனனதாகனவ

வச்ே்

ுவ்க

னவ்ு்.

பலர

வச்வடத்னபால னபாரு னபா்ு, வதாிடல் ுவ்ிே ின, ஆ்கடள்
னதி்வகா்ிு்க்

ூைாு.

மிதவள

னமலா்டம

எனபு,

ஒு

வதாிினவளர்ிி் ிகிக் வபிே ப்கி்ிறு. இு 10 உு்ினரக்
இு்ு் ிுவன்ி்ு் பல ஆிர்கண்கான வதாிலாிக் இு்ு்
வதாி்சாடலகு்ு் வபாு்ு் ஒு ிஷே். ஒு வதாிலாி, தான பி
வச்ு் ிுவன்ிைிு்ு எிரபார்பு வவு் ச்பள் ம்ுி்டல. தான
நனறாக நை்த்புனவா், தனு ிறனக் மி்க்பைனவ்ு் எனபடது்தான.
ுவ்ிே வதாிி் வஜி்க்னபாு் ீ்க் இடத நனு உணர்ிு்க
னவ்ு். உ்க் வதாிலாிக் ிக் ிிே ுுினராக இு்தாு் இ்த
ந்ி்டகடே அவரகு்ு ீ்க் அி்கனவ்ு். வதாிலாளரகடளு்
ஊிேரகடளு் னதர்வது்த ினனர, அவரகடள ிரவி்பி் ுத் க்ை்,
அவரகு்ு் து்த பி்ி அி்பு. இத்ு ீ்க், உ்கடள ிற்பாக
தோி்ு் வகா்ள னவ்ு். ஏவனி், உ்கு்னக உ்க் வதாி் ுிே
அுபவமாக இு்க் னபாிறு. ஆனாு் ந்ி்டகுைன ுவ்ு்க்.
தடலடம் ப்ு எனபு ஒனர இரி் உுவாு் ிஷே் இ்டல எனபு
உ்டமோனாு்

அத்கான

உுவாிிு்ிறு.

ீ்க்

மனிடல
அதனா்தான

உ்கு்ு
ஒு

ஒு

நாி்தான

வதாி்ுடனவராக

ுிவவு்ிு்ிீரக் எனபடத ிடனுபு்ி் வகா்ு்க். ீ்க், உ்க்
ஊிேரகிைிு்ு எனன எிரபார்ிீரக் எனபடத் ப்ி அவரகு்ு
வதிவாக் வசா்ல, அவரகு்ு் தரனவ்ிே பி்ிக் ப்ிே ிவர்குைன
உ்கடள் தோி்ு் வகா்ு்க். இ்மாிி பி்ிகடள அி்க, ில பி்ி
ிுவன்க் இு்ினறன. ஆனா், வதாிடல் ுவ்ிிு்ு் காலக்ை்ி்
இடத ீ்கனள னநிடைோக் வச்வு ந்லு. இ்ு ஊிேரகு்ு் பி்ி
எனபு ுு்க ுு்க உ்க் ிுவன்ின வதாி் னதடவக் ம்ுி்டல.
பிோளரகுடைே வபாு அிு் ிறன, வசே் ுடற, வாி்டகோளரகடள்
கவு் ுடற, ிர்ிடனகடள அுு் ுடற னபானற ிஷே்க். இடவ
உ்க் ிுவன்ி் எ்பி அடமே னவ்ு் என ீ்க் ிு்ுிீரகனளா,
அடத அவரகு்ு் ுிே டவ்க னவ்ு்.
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“வண்க்! இனடறே நா் ஒு இிே நாளாக இு்க்ு். உ்க் காின சரீஸ
இ்த வார்ி் வச்ே்பைனவ்ு். எ்த நா் வசிோக இு்ு் எனு வசா்ல
ுிுமா? கிவான இ்த் தி் வார்டதக் ஒு ிுவதாி் ுடனவு்ு
அுு் வைினபாி் வ்து, ஒு ிக் வபிே கார ிுவன்ின அ்ீகார்
வப்ற ஒு ி்படன ிுவன்ிைிு்ு. அ்த் னபாு்ு பி் வசானன
ினனர, அவர அ்த ிுவன னமலாளிை், திி் னபுவு மி்்ிதான. ஆனா்,
தி் வதிோத உ்க் கஸைமரகு்ு க்ைி்டலோ? என் னக்ைனபாு
அவு்ு் ிடை்த பி்: அவரகிை் ஆ்ில் அ்லு ி்ிி்தான
னக்பாரக். எ்க் கஸைமரக் னபு் வமாி ிவர், கஸைமர னை்ைாி்
இு்ிறு’ எனபுதான. அ்த ிுவன ஊிேரகு்ு அி்க்ப்ிு்ு்
பி்ிடே, அுுுடறடே, வாி்டகோளரகடள் ப்ிேிு் ுடறடே்
கவிு்க். ஆ்ில் னபினா்தான மிோடத எனபடத மா்ுவனதாு,
ம்றவரகிைிு்ு மாுதலாகு்

வச்ே

ிு்ு்

அ்த

ிுவன்ின

ஊிேரக் அத்ு் பி்ி அி்க்ப்ிு்ிறாரக். இடத்னபா் மாுதலான
ிஷே்கடள் வச்ே உ்க் ிுவன்ின ுுினடர ீ்க் எ்பி உுவா்க்
னபாிீரக்? எனபு ப்ி ி்ி்ு, ுி்ி் பிு வச்ுிு்க். அு்ு
உ்க் ிுவன் கண்ுகடள எ்பி எிதாக் டகோ்வு எனபடத் ப்ி
ிவாி்க னவ்ு்…

இனு ந்பி் எுதனவ்ிேு! :
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னவடல்ு ந்ல ஆ்க் அமர்ுவு ப்ி இனு வமர் எனற
ஏவஜனி்காரரக் ச்ி்ு் னபினாரக். னதர்வது்த, பி்ி
அி்க்ப்ைவரகடள்
தருிு்
எனு்
அவரக்
பி
ிு்ிி்லாி்ைா், அவரகு்ு னவு நபரகடள மா்ி் வகாு்க
ுிு் எனு் வசா்ிறாரக். இு ந்லதா? அவரக் னக்ு்
க்ைண் சிோ எனு வதிேி்டல. ிரவாிகு்ு் பி்ி து்
ிுமி. ஜானி ராஜன அவரகிை் னக்க னவ்ு்.
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12 கிிி் கண்வகுத க்ு் வகா்ு்க்
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இனடற்ு்

வதாி்

ுடனனவார

அி்ிு்க

னவ்ிே

அவிேமான

ிஷே்கி் கிிடே் டகோு் ுடறகு் ஒனு. உ்க் வதாி் அ்லு
ிோபார்ின கண்ுகடள ிக ீராக் பராமி்க இு வபிு் உதுிறு. ஒு
ந்ல வதாி் ிுவன் அதன கண்ீு் ுடறிிு்ுதான ுவ்ுிறு.
வதாிின ுவ்க் க்ை்ினலனே உ்கு்ு் ப்ு, வரு, அதன வடகக்,
வுமான்ி்ு் வரி்ு் உ்ள னவுபாு, வசலுக், அி் ுதீ்ு்
வசலு, ிரவாக் வசலு னக் ு், னக் ஃுனளா, ்டரே் னபலனஸ, னபலனஸ
ீ் பார்னரகின கர்் அ்கு்் னபானற ிஷே்கடள் ப்ிே வதிு
இு்க னவ்ு். எனன சார இு? நான எனிிேி் பி்தவன, ஒு வதாிடல
ஆர்ி்பத்காக

சார்ை்

அ்கு்்ைாக

ுிுமா

எனு

ிர்ு

னபாகனவ்ைா். கண்ுகடள் பராமி்பி் ீ்க் எ்ஸபர் ஆகனவ்ிே
அவிேி்டல. ஆனா், கண்ிு் ுடறகடளு் அதன அவிே்கடளு்
ப்ிே சிோன அிுக் இு்பு அவிே். காரண், வதாினலா அ்லு
ிோபாரனமா உ்குடைேு. அடத் வச்ு வஜி்க்னபாிறவர ீ்க்.
அதனா், அடத அி்ுவகா்ள னவ்ிேு அவிே். பல ஆ்ுகளாக் கிி
வதாி் ு்ப் இத்ு் டகவகாு்ிறு. ீ்க் இடத் க்ு்வகா்ள
னவ்ு். என்ு க்்ூ்ைடர டகோள் வதிோனத? இி க்ு்வகா்ள
ுிுமா எனற கவடலி் இற்காம் காிே்ி் இற்ு்க். ீ்க்
க்ு்வகா்ள்னபாவு ஒு வமனவபாு் தோி்படத அ்ல. வசிக் ிடற்த
ஒு குிடே டகோள் னபாிீரக். அு எ்பி எனபடத ம்ுனம ீ்க் க்க்
னபாிீரக்.

ுதி்

உ்க்

ிுவன்ி்ு

எ்தடன,

எ்த

மாிிோன

வமனவபாுுைன ூிே க்்ூ்ைரக் னதடவ எனபடத ுிுவச்ேனவ்ு்.
இத்ு எ்லா ி்படன ிுவன்கு், உ்க் னதடவகடள் வசானனா்
உதுவாரக். ஒனு்ு் னம்ப்ை ி்படனோளிை் னபி, ிவர்க் அி்ு,
ின ுிுவச்ே னவ்ிே ிஷே் இு.
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எ்த வடக வதாிலாக இு்தாு் கண்ுக் எுத னவ்ிேு் அடத்
சிபார்பு் அடத ஒு ினசி நடைுடறோக் வச்ே னவ்ிேு் ிகிக
அவிே். கடைதி் ு்ிேவன ம்ுி்டல, கண்ு் பார்காதவு் ுதடல
இழ்பாரக். ீ்க் வச்த ுதீ்ிிு்ு ஒ்வவாு வசலு் கண்ிை்பை
னவ்ு். ூுமானவடர எ்லாவ்டறு் உ்க் வ்ி் கண்ின வினே
வச்ுக்

ூல்தான

வச்ே

னவ்ு்.

இு

வளு்

ிடலிிு்ு்

உ்கு்ு் வபிு் உது். வ்ிகி் கைன வா்க ுே்ி்ு்னபாு
னக்க்பு் பல னக்ிகு்ு இ்த் கண்ுக் உது். அுு். அ்த
வ்ிிிு்த கண்ு ூலமாகனவ வச்ிு்பதா், உ்க் பி எிதாி ிு்.
கிிி் கண்ுகடள் டகோள இனு பல ிதமான சாஃ்்னவரக்
ிடை்ினறன.

ுத்

க்ை்ிிு்ு்

உ்கடள்

னபானறவரகு்ு்

னதடவோனு எிதாக் டகோள்ூிே ஒு சாஃ்்னவர. னைி(Tally) எனற
வமனவபாு் இ்த வடகி் பலரா் ிபாிு வச்ே்புிறு. இு இ்னபாு
திிு்

ிடை்ிறு.

கண்ிுதி்

ஒு

வசலின

இனு்

ிிு்

வதி்ிு்பு அவிே். ினனா் சிவச்ு வகா்ளலா் எனு ஒ்ி் னபாை்
ூைாு.

உதாரணமாக

உ்க்

ிுவன்ி்ு

ஒு

ஃ்ி்

வா்ுவதாக

டவ்ு்வகாு்க். இு ிுவன்ின வசா்தாக் கண்ிை் பை னவ்ு்.
அடத வா்ிே ுத் நாிிு்னத வச்ே னவ்ு். அதன ிடல, அு
பாுகா்பாக இே்க வா்ிே சாதன்க், அதன னபா்ுவர்ு் வசலு
அ்தடனு் உ்க் ுதீ்ு் கண்ி் னசர்க னவ்ு். இ்த மாிி
வமனவபாு்க் இத்ு உதுினறன. வசலு்கான வு்சடர தோி்ு்னபானத
இ்த வமனவபாு் இடது் வச்ிறு. அத்கான ஆ்ு் னத்மான்டது்
அடத் கண்ிு் ுடறகடளு் வச்ுவகா்ிறு. ஆ்ு இுிி் னபலனஸ
ீ்

தோி்ு்னபாு,

தோராக

இு்ு்

இ்த

ிவர்க்

அி்

னசர்க்புினறன. இ்பி ினசி ஒ்வவாு வரு் வசலு் னதடவோன
எ்லா் கண்ுகிு் உைு்ுைன பிுவச்ே்புினறன. இதன ூல்
எ்னபாு னவ்ுமானாு் ிுவன்ின ிி ிடலடே எிதாக அிே ுிு்.
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இ்மாிி வமன வபாுடள் டகோு் ுடறகடள ிுு்னபானத அ்த
ிுவன்க் பி்ி அி்ினறன.அ்லு ில வார்கி் க்ு் வகா்ள்ூிே
பி்ி வு்ுகு்ு் வச்லலா். ிடறே் ு்தக்கு் வ்ிு்ினறன.
திிு்

ிடை்ினறன.

பி்ு்

பழி்வகா்ு்க்.

இு

ீ்க்

னதர்வது்ிு்ு் உதிோளு்ு் வசா்ி் வகாு்க்பை னவ்ு்.
ஆனா், அடதிை ு்ிே் ீ்க் ுதி் அடத நனு அி்ிு்பு.
அ்னபாுதான அவரக் வச்ிு்ு் பி சிோனுதானா எனபடத உ்களா்
பார்க ுிு். சி, இவத்லா் நானம வச்ுி்ைா் ஆி்ைரக் எத்ு என்
னதானுிறத்லவா? ஆி்ைர பி்ு். அ்கு்்ை்் பி்ு் உ்ள
னவுபாுகடள் ுி்ுவகா்ள னவ்ு். அவர நமு கண்ுக் சிோன
ுடறி்

ச்ைிிகு்ு

உ்ப்ு்

பராமி்க்புினறதா

எனபடத்

னசாி்ு சானு துபவர. கண்ுக் எ்பி் பராமி்க் பைலா் எனபத்கான
விுடறகடள, னோசடனகடள வி வசு்ு் ிஷே்கி் ஆனலாசடனகடள
வழ்ுபவர. அவனர கண்ுகடள் பராமி்ு, அத்ு அவனர சானு தருிோு.
அதனா், இ்த் கண்வகுு் னவடலடே உ்க் ிுவன் பிோளரதான
வச்ே னவ்ு். அடத ீ்கனள கிி உதிுைன வச்ேலா் எனபடத்
ுி்ுவகா்ு்க். னைி (Tally) னபானற சாஃ்்னவரகி் உ்க் ிுவன்
னதடவகு்ு ஏ்ப மா்ற்கடள் வச்ு வகா்ள ுிு். அடத் வச்ே
ஆி்ைரக் உதுவாரக். கிி இனு கண்வகுத ம்ுி்டல, ஒு
ிுவன்ின பல புி னவடலகடள எிதா்ிிு்ிறு.

ீ்க் கடைகி் வபாு்க் வா்ு்னபாு, க்்ூ்ைின ூல் ி்க்
தோி்க்புவடது் அடத அ்த ஊிேர ிக எிதாக் வச்வடது்
பார்ிு்ீரக். ஒு ி் தோி்ு்னபாு, அ்த் குி பல ிஷே்கடள் பல
இை்கி் பிு வச்ிறு. ஒு ுி்ி்ை வபாு், அ்த மாத்ி் அு வடர
ி்று எ்வளு? அ்த ினாிி் இு்ு் டகிு்ு, னமு் னதடவ்ு
ஆரைர வச்ேனவ்ிே க்ை், அ்த நா் வடர அ்த் வபாு் ி்றி் லாப்
எ்லா் ினாிகி் பிு வச்ே்புினறன. இி் எ்லா ிவர்கடளு்
அ்த ி்னபாு் ஊிேர பார்க ுிோு. அ்த்த் புிினரகு்ு
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அவிேமானு ம்ுனம, அவரவர ஸிிி் வதிு்பி அடம்க்ப்ிு்ு்.
வபிே கடைோக இு்தாு் ினன ிுவனமாக இு்தாு் இ்மாிி
சர்ுகின

னமலா்டம

(inventorymanagement)

அவிே்.

ஒ்வவாு

ிோபார்ி்ு் அவரக் வதாிின அவிே்ி்ு ஏ்ப இு மாுபு். இ்த
வமனவபாுடள இனு பலர தோி்ிறாரக். மார்வக்ி் எிதாக வா்க
ுிு். ிக ிடலு்ள வபிே ிரா்ு சாஃ்்னவர அவிேி்டல. ச்ு
அலி்னதினா், ந் புிினலனே இடளஞரகின ஒு ிுுு இடத் வச்ு
வகா்ிு்ு். அவரகிை் இ்லாத ுு மாிி வமனவபாுு்கான ஒு
பிோனா், ஆரவ்ுைன வச்ே ுனவுவாரக். அு அவரக் தோி்ு்
வமனவபாுின ப்ிேி் ுிதாக் னசர்னபாு் ஒு ிஷேமாிிை்
னபாிறத்லவா? இவ்டறவே்லா் நா் அி்ுவகா்ு அதன ூல் நா், ந்
வதாிடல ிற்பாக நை்த் ி்ைிைனவ்ு்.
கண்ிுவடத்

னபாலனவ

இனு

ிோபார்கி்

பல

காலமாக்

பழ்க்ிிு்ு் வரா்க் அ்லு கைன எனற ுடறகு் மாிவுினறன. ில
ஆ்ுக் ுனவடர வநு்ிே அிுக் இ்லாதவிை் வச் வா்க்ூை்
தே்ுவாரக். இனு வச், ிிி், வைி் காரு, ஸமார் காரு னபானறவ்டற
அனநகமாக எ்லா நகர்கிு் பல ிுவன்க் தே்கி்லாம் ஏ்ினறன.
நா்க் ிிி் காருகடள ஏ்பி்டல என் வசா்ுபவரகு் இு்ிறாரக்
எனபடத மு்பத்ி்டல. ஆனா், ஏ்ு் ிுவன்க் அிகமாி்வகா்னை
இு்ினறன எனபுதான உ்டம. ீ்க் ஒு ிோபார்டத் ுவ்ு்னபானத,
இ்த மாுப்ை ிோபார ுடறகு்ு் தோராக இு்க னவ்ு். அத்ு
இ்த் கைன அ்டைக் இே்ு் ுடறக் ப்ி ீ்க் அி்ுவகா்ள
னவ்ு். இ்னபாு பரவலாக் பேனபு்த்பு் காருக் இர்ு. ஒனு,
வைி் காரு. ம்வறானு, ிிி் காரு. இதன அி்படை னவுபாுக்
அதனதன வபேினலனே இு்ினறன. வைி் காரு எனபு, வகாு்பவர தன
கண்ி் இு்ு் பண்டத் பேனபு்ுவு. இ்னபாு வ்ிக் ஏ.ி.எ்.
பேனபா்ி்ு் இத்ு் ஒனர காரடை துிறாரக். ிிி் காரு எனபு, அதன
உிடமோளு்ு வ்ி அி்ிு்ு் கைன வசி. வா்ுபவின வசா்த்
பணமாக இு்தா் எனன, கைனாக இு்தா் எனன நம்ு ிோபார்தான
ு்ிே். ீ்க் வதாிடல் ுவ்ிேுைன அுிு்ள HDFC, ICICI வ்ி்
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ிடளகிை் உ்கு்ு காரு ூல் ிோபார் வச்ே வசிு்ள வமின
னவ்ு் என் னகு்க். னபான வச்தானல னதிவுவாரக். இு அவரக்
னபா்ிி்ு் வகா்ு வச்ு் ஒு ிினஸ. ஒு கண்ு இத்காக்
ிற்க்ப்ு, ஒ்ப்த் வச்ு வகா்ளனவ்ு். ஒு குிடே உ்கு்ு்
துவாரக். அ்த் குி்ு வைாி் வமின (swipe machine) எனு வபேர. இி்
உ்க் கஸைமின ிிி் அ்லு வைி் காருகடள அத்வகன உ்ள புிின
உ்னள ுடழ்ு் னத்்தா், அ்த் காரிு்ள ீ்க் க்ணா் பார்க
ுிோத ில எ்க், ிவர்க் பிவாி ில ினாிகி் எ்வளு பண் எனற
னக்ி அ்த் குிின ினன LCD ிடரி் ஒிு். ீ்க் ி் வதாடக்ு
அ்த் குிிு்ள எ்கடள அு்ினா், அு்த ில ினாிகி் ok அ்லு
processed என் வதிு். அ்வளுதான, உ்க் ி்ு்ு னசர னவ்ிே பண்
உ்க் வ்ி் கண்ி் னசர்ுிு் ஒ்வவாு நாு் இரு, ீ ்க் கண்ுக்
ுி்ு்னபாு அ்த் குிிிு்னத வமா்த் எ்வளு பண் இ்பி உ்க்
கண்ி் வசு்த்ப்ிு்ிறு எனற வச்ி்வம்் ிவர்க் ிடை்ு்.
முநா் ீ்க் அ்த் பண்டத வ்ிிிு்ு எு்க ுிு். ிக வசிோக
இு்ு்.
இ்த ுடற எ்பி் வசே்புிறு? ிிி் காருக் து் வ்ிக், ு்ிேமாக
ிசா அ்லு மாஸைர என அடம்ுகினானலனே ிரவி்க்புினறன. இ்த
அடம்ுக் த்க் காருகடள வ்ிக், வபிே ிுவன்க் விோக
வாி்டகோளரகு்ு வழ்ுினறன. உ்க் ிுவன்ிு்ள வமிி்
ீ்க் காரடை னத்்துைன அு ஒு னபான டலன ூலமாக இ்த ிுவன்ுைன
வதாைரிிு்ிறு. ிவர்க் ினாிி் சிபார்க்ப்ு, அ்த் கைன
அ்டைி் கைன வழ்க்ூிே அளு இு்ு இு்தா், உைனன அ்த
வமிடன வழ்ிிு்ு் வ்ிிிு்ு் அடத வழ்க்ப்ிு்பவின
கண்ி் பண்டத் வசு்ிிு். இ்வளு் ில ினாிகி் ிக்ினறன.
ினனர, தா்க் அ்பி் வகாு்த பண்டத அ்த்த காரு வழ்ிிு்ு்
வ்ிகிிு்ு வப்ு்வகா்ு். அ்த வ்ிக் தன வாி்டகோளின
மாதா்ிர ி்ி் இ்த் வதாடகடே் னசர்ு, ினனர வூி்ு் வகா்ு்.
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இ்த் னசடவ்ு க்ைண் ஏதாவு உ்ைா? உ்ு. ிோபார உலி் ஓி
சா்பாு எனபனத எ்ு் ிடைோு. ஆனா், க்ைண் பல ிஷே்கடள்
வபாு்ு னவுபு். உ்கு்ு் குிடே வழ்ு் வ்ி, இ்த் க்ைண்டத
ீ்க் அ்த வ்ி் கண்டக் பராமி்படத் வபாு்ு 1 ுத் 3% வடர
ிரணி்ு். இ்த் க்ைண்டத உ்கு்ு் னசர னவ்ிே பண்ி் வ்ி
கி்ு் வகா்ுதான உ்க் கண்ி் னசர்பாரக். உதாரணமாக 2% க்ைண்
எனபு உ்க் ஒ்ப்தமானா், ஒ்வவாு 100 ூபா் ிோபார்ி்ு் 98
ூபா்க்தான உ்க் கண்ி் னசு். அ்பிோனா், அ்த ி்படனி்
என்ு இர்ு சதிித் ந்ைமாுனம எனிீரகளா? ீ்க் இ்த ிிி் காரு
வசிடே வாி்டகோளரகு்ு வழ்காி்ைா், அ்த ிோபாரனம இ்லாு
னபாு் ிடலி்தான இனு மார்வக் இே்ுிறு. ீ்க் மு்தா், இ்த
வசிடே் து் ம்வறாுவடர் னதுவாரக் உ்க் வாி்டகோளரக். உ்க்
ிோபார்கு்ு ிிி் காரடை ஏ்பதா, னவ்ைாமா எனபடத ுிுவச்ே
னவ்ிேு ீ்க்தான.
வப்னரா், த்க் னபானற ிோபார்கி் ி்படனோளரக் க்ைண்டது்
னசர்ு

காரு

ிுவன்க்

வாி்டகோளரகிை்

வூி்ு்.

ம்ற

ிோபார்கி் அ்த் க்ைண்டத ிோபார ிுவன்தான ஏ்க னவ்ு்.
இடத் திர்க, ஒு ுி்ி்ை வதாடகடே வ்ிின நை்ு் கண்ி்
எ்னபாு் டவ்ிு்தா், க்ைண் எுுனம இ்லாத அ்லு ிக் ுடற்த
க்ைண வசிடேு் வ்ி து். இதனா்தான வபிே கடைகி் பல காரு
வமினகடள பார்ிீரக். பல வ்ிகுைன னபர் னபி, எ்னலாிைு் த்க்
வ்ி் கண்ி் ஒு ுி்ி்ை இு்ு் வதாடகடே டவ்ு, குிகடள்
வப்ு க்ைணி்லாம் இ்த வசிடே் வப்ிு்பதா், இவரக் கண்ி்
ி்கின ுு்வதாடகு் னசுிறு. வ்ிகு்ு எனன லாப் எனு
னக்ிீரகளா? நை்ு் கண்ுகி் வாி்டகோளரகு்ு எ்த வ்ிு்
வகாு்காம் னசு் பண்டத, அவரகின வதாிு்ு் பேனபு்ுிறாரக்.
கிி ூல் கண்ிை, ுிே குிகடள் டகோள, மாிவு் ுடறகடள்
ுி்ுவகா்ள,

வதாி்ு்ப

வசிகடள

வச்பு்ி்வகா்ள்

தோராக

இு்பவரக் வஜி்ிறாரக். ீ்க் அத்ு் தோரா?
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இனு ந்பி் எுதனவ்ிேு!
ந்ல க்்ூ்ைர ிஸை்குைன னப்னக் ப்ைலாக வு்
சாஃ்்னவரக் எ்லா் என்ு அவிேி்டல. ஆனா், னதடவோன
சாஃ்்னவரகடள திோக வா்கனவ்ுமானா், அு அிக
ிடலோிறு. எ்பி இடத சிோக் வச்வு எனபடத ஜனிின
அ்ணன ுஹிை் னக்க னவ்ு். அவு்ு இ்மாிி
சாஃ்்னவரக் எுுபவரக் ிடறே் னபடர் வதிு். அ்ுற்,
க்்ூ்ைரக் வா்க பா்் னலான ிடை்ுமா எனு் ிசாி்க
னவ்ு்.
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13 நான ீ்ிிு்னத ிினஸ வச்ேுிுமா?
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இனு பலர னக்ு் னக்ி இு. பார் டைமாக, டசி் நான ஒு ிினஸ வச்ே
ிு்ுினறன. எனன வச்ேலா்? எ்பி் வச்வு? இ்த் னக்ிடே
னக்பவரகி் பலர ஏதாவு ஒு ிர்தர் பிி், ிர்தர வுமான்
வபுபவரகளாக இு்பாரக். இவரக் ிு்ுவவத்லா் வுமான்டத்
வபு்ி் வகா்ள ஒுவி அு ிினைாக இு்க னவ்ு் எனபனத இவரக்
ுி்ுவகா்ள னவ்ிே ிஷே். ஒு ிினடை பார் டைமாக வவ்ிகரமாக
வச்ே ுிோு. வச்ேு் ூைாு. அ்பி் வச்தா், அவரக் பிுிு்
ிுவன்ி்ு அவரகுடைே உ்டமோன ுு உடழ்டபு் வகாு்க
ுிோு. ிினி் அவரக் ுதீு வச்ிு்பதா், ுு கவனு் அி்தான
இு்ு். அுவலக்ி் பிி் இு்ு்னபாு, நான எனு வசா்த் வதாிடல
ிடன்பி்டல எனு அவரக் வசானனா், அடத வசா்த் வதாிடல
ுுமனனதாு வச்ேி்டல எனபுதான வபாு். பலர இ்பி ிினஸ
வச்ிறாரகனள, என்ு் வதிுனம எனு வசா்ுிீரகளா? உ்டமதான.
அரு்ுடறிு்
வச்ிறாரக்.

ில

ஆனா்,

வபாு்ுடறகிு்
வசா்த்

வதாிடல

பிுிு்

ிலர

இ்பி்

ுடன்ு

ுவ்ி

வவ்ி

வபற்னபாு் ீ்க், இ்மாிி தவறான ுனுதாரண்கடள ினப்ற் ூைாு.
இவரக் விகா்ிக் இ்டல, ில்க்பை னவ்ிேவரக். ீ்க் ஒு
பிிிு்ு் னபானத ஒு வதாிடல் ுவ்க ிு்ினா் அத்காக உ்கடள்
சிோக தோி்ு்வகா்ு அ்த் பிிிு்ு ிலி, ுிுைன அடத்
ுவ்ு்க். பலர இடத் வச்ுதான சாி்ிு்ிறாரக். புி னநர் பி்ு்
புி னநர வசா்த் வதாிு்ு் உ்ள ி்ிோச்டத் ுி்ுவகா்ள
னவ்ு். உ்க் அுவலக் பி னநர்கு்ு் ினனர அ்லு அத்னக்ப
இனவனாு பி வச்ேலா், பண் ஈ்ைலா். ஆனா், ிலமி னநர்கு்காக
ஒு வதாிடல ுவ்க் ூைாு. இனடறே னபா்ி ிு்த உலி், ுுனநரமாக்
வதாி்

வச்பவரகளானலனே

சமாி்க

ுிோத

ிர்ிடனக்

எு்ு

வகா்ிு்ினறன.
நான

ஒு

இ்ல்தரி,

ி்சேமாக

எனனா்

ினசி

ிலமி

னநர்க்

ஒு்குிு். நான ிினஸ வச்ே ுிோதா?நான பிிிு்ு ிு்ப ஓ்ு
வப்றவன. ஒு நாி் ில மினநர்க் வசலிை் ூிே ஒு ினன ிினஸ
வச்ே் ூைாதா? நான பார்ு் பினே அடரநா் தான. அுு் எ்லா
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நா்கிு் இ்டல. ீி னநர்ி் நான ஏன ிினஸ வச்ே் ூைாு? எனு
னக்ு் சனகாதிகு்ு் ந்பரகு்ு் ஒு வார்டத. ி்சே் ுிு்.
ஆனா், ீ்க் வச்ே் னபாவு அ்லு ிு்ுவு பார் டை் வதாி் அ்ல.
ுு னநர் வதாி்தான. ஆனா், அடத ீ்க் ஒு்ிிு்ு் ில மினநர்க்
ம்ுனம வச்ே் னபாிீரக் எனபடத் ுி்ுவகா்ு்க். இ்மாிிோன
ிினஸ

வா்்ுக்

இனு

ிடறே

உுவாி்

வகா்ிு்ினறன.

ில

ஆ்ுகு்ு ுனனா் க்படனூை வச்ேுிோத ிஷே்க், இனு ிக
எிதாக நடைவப்ு் வகா்ிு்ினறன.

ஆிிேர ீ்ு்ு் னபாகாமனல ்ூஷன!

ிுமி.ஜானி ுுூர்ி ஓர ஓ்ு வப்ற தடலடம ஆிிேர. இவர இனு பல
மாணவரகு்ு ்ூஷன வசா்ி் வகாு்ிறார. அரு் பிகு்கான னபா்ி்
னதருகு்ு் பி்ி அி்ிறார. இவதனன வபிே ிஷே், எ்லா ஒ்ுவப்ற
ஆிிேரகு் ப்ுவுதானன? இி் எனன ஆ்சிே் எனு எ்ுிீரக்
இ்டலோ?

வச்ு்

வதாிி்

எ்த

ஆ்சிேு்

இ்டல.

வச்ு்

ுடறி்தான. இவரு ீ்ி்ு மாணவரக் வுவி்டல. அவரக், அவரகின
ி்ினலனே இு்ிறாரக், இவர இவரு ீ்ினல இு்ிறார, ்ூஷன
வு்ுக் நடைவபுினறன. எ்பி? கிி வதாி்ு்ப் டகவகாு்ிறு.
பாை்கடள க்ூ்ைி் ஸடக் எனற சாஃ்்னவரூல் நை்ுிறார. இதன
ூல் ஒு க்்ூ்ைர விோக இடண்ிிு்ு் ம்ற க்்ூ்ைரக் ுன
இு்பவுைன எிதாக் னபசுிு். இி் ுூ்பாக 5 அ்லு 10 னபர ூை
உடரோை ுிு். இு இலவசமாக் ிடை்ு் ஒு வசி. ஒு ினன
காிராடவ் வபாு்ினா், ிடரி் ம்றவரக் பார்ு்வகா்ளு் ுிு்.
அதன ூல் இவர, தான எுு் னபாரடைனோ அ்லு னநா்ு்டகனோ
கா்ுிறார. மாணவரகின ச்னதக்கு்ு் பிலி்ிறார. இலவசமான இ்த்
னசடவடே வச்டமோக் பேனபு்ி் வகா்ு் இ்த ஸமார் ஆன ஆிிேர,
க்்ூ்ைடர

இே்க்

க்ு்

வகா்ைு.அவின

மகிை்

அுு்

பிிிு்ு ஓ்ு வப்ற ினனர தான. இனு ிரமாதமாக் டகோுிறார.
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மாணவரகு்ு வைஸ்கின னக்ி்தா்க் இ வமிி் அு்ி, அவரக்
அத்ு் பிடல வமிி் அு்ி இவர மார் வகாு்ிறார. வைஸ்டை,
எடது் பார்காம் எுுவடத் வப்னறாரக் ூல் க்காி்ிறார. இ்த
்ூஷன

ுடறி்

பேண

அடல்ச்,

னநரிரே்

திர்க்புவதா்

வப்னறாரக் வரனவ்ினறனர. இடத இனு் ிற்பாக ஆனடலி் வச்ே
ிடரி்

ஒு

தி

வவ்டை்டைனே

உுவா்ி்வகா்ள்

னபாவதாக்

வசா்ுிறார இ்த ஆிிேர. இ்மாிி ்ூஷன ுடற வு்கால்கி்
இனு் பா்ுலாராக் னபாிறு. ஆரவு்ள ஆிிேரக் அ்லு க்ி்பி்
ஆரவு்ளவரக் இ்னபானத ுே்ி்கலா்.

ீ்ிிு்னத வச்ே ுிு் எனு பரவலாக ிள்பர்பு்த் ப்ிு்ு் ஒு
ிஷே்,

ம்ிவலவ்

மார்வக்ி்.

இடத

அிுக்பு்ிேவரகின

சாுிேமான னப்ுகி் மே்ி, அவரக் னபா்ு்கா்ு் கண்ீுகடள ந்ி
இி் இற்ிேவரக் ஏராள். வஜி்தவரக் ஒு ிலனர. ு்ிேமான காரண்,
ஒு வதாைரச்ிிின க்ிக் னபால இடத் வதாைர்ு வச்ே னவ்ிேு்,
இி் வதாைர சிோன நபரகடள எ்னலாராு் அடைோள் காணுிோம்
னபாவு்தான. இி ுிோு, ந்ை் இனதாு னபாக்ு் என டக் ு்ு்
வகா்ைின இ்மாிி அு்தவரகின ஆ்றடல் சார்த வதாி் ுே்ிகடள்
ுவ்ுவடத திர்பு ந்லு.

ஆரைர ம்ு் வா்ு் ிினஸ

ஆனா், ீ்ிிு்னத வப்க் ிிே அளி் ிினஸ வச்ே இ்னபாு பல
வா்்ுக் இு்ினறன. வப்குுி் லிதாரா் எனற ுு்ப் தடலி
வச்வடத் பாு்க். இவர ிிே அளி் தோி்ு் வகா்ிு்த சா்பார, ரச்
னபானற வபாி வடககின தர்டத் பார்த ஓர அில இ்ிே மார்வக்ி்
ிுவன் அவரு தோி்ுகடள த்க் ிரா்ி் தோி்ு அி்க் னக்ைு.
ஓரா்ி் ிக்வபிே அளி் தோி்ு் ி்படனு் நை்தன. ந்ல
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வுமான்.தோி்ு தனுடைேதாக இு்தாு் வபேர அ்த ிரா்ின
ிுவன்ி்ு்தானன னபாிறு எனு ிடன்த லிதா, இடத நானம என
னநிடைோக மார்வக்ி் வச்ே்ூைாு என னோி்க ஆர்ி்தார. ஒு
ிக்வபிே அில இ்ிே ிுவன் அளி்ு த்மா் வச்ே ுிோு எனபு
அவு்ு் வதி்ிு்தாு் ுிு் தரு் ிற்பாக இு்தா், இ்ல்தரிக்
ஆதி்பாரக் என ந்ினார. ஒு ுு மாிிோன மார்வக்ி்ுைன வதாிடல
அவரக் ூலமாகனவ ுனவனு்க ுிுவச்தார. இனு பல ல்ச்கி்
ி்ு் இவரு தோி்ுக் கடைி் ிடை்காு. பல இை்கி் இு்ு்
இ்ல்தரிக்தான ஏவஜ்்க். இவரக் பண் வகாு்ு ுதி் வா்ிே
வபாு்கடள வாி்டகோளரகு்ு ி்ு அிுக்பு்த னவ்ு். அதன
ினனர இவரக் எடது் வா்ி ி்க னவ்ைா். வாி்டகோளரகிை் ஆரைர
னசகி்ு அு்ினா் னபாு். அ்பி அு்ு் ஆரைரகடள ிுமி.
லிதாின ிுவன் அ்த நகிு்ள அவரகின அுவலக் ூல் ஆரைர
வச்தவு்ு

அு்ுிறு.

ி்படன்கான

கிஷன

ஏவஜ்்கின

வ்ி்கண்ி் னசுிறு. இ்த ுடறி் இனு இ்ிோின பல நகர்கி்
இவு்ு ஏவஜ்்க்.

இ்மாிிோன
வசலி்ு்

ஏவஜனிடே

வச்ே

ுிு்,

ிினைாக
பி்பிோக

எு்தா்,
வளர்க

ில

மினநர்க்

ுிு்.

இ்மாிி

ி்க்பு் வபாு்க், அதன னதடவக் ுி்ு தகவ்கடள ீ்க் னசகி்ு
ி்ைிைனவ்ு்.

மாணிகு்ு ம்ு்

நகர்ுற்கி் ம்ுி்டல, ிுநகர்கிு் ிராம்கிு் ூை இனு
ிடறே வா்்ுக் உுவாிிு்ினறன. வதனதி்நா்ின ஒு ினனநகர்ி்
வி்ு் ிுமிவல்ுி ஒு நுிடல்ப்ி ஆிிேராக இு்தவர. ுு்ப்
ூ்ிடல காரணமாக இ்னபாு பி வச்ேி்டல. ஆனா், ஆிிேராக
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இு்டதிை இனு அிக் ச்பாி்ிறார. அ்பி ஒு வதாி் வா்்டப்
க்ுிி்ிு்ிறார. வப்கு்ு அவிேமான சானைிநா்ினகடள அவரக்
ப்ிகினலனே ி்படன வச்ிறார. ஓர ஆிிேராக இு்தினா், ுதி் பல
ப்ிகு்ு் வசனு, நா்ின உபனோி்கனவ்ிே அவிே், அதன புகா்ு,
ுகாதார், பேனபு்ு் ுடறகடள் ப்ி மாணிகுைன னபுிறார. ினனர,
தான ஏவஜனி எு்ிு்ு் ிுவன் தோி்டப சா்ிளாக் துிறார. அனத
ப்ிிு்ள ஓர ஆிிடே, இவு்ு வதாைரபாளராக் பி வச்ு உது்பி
ஏ்பாு வல்ுி, அடத அவு்ு அு்ிடவ்ிறார. ிராம்ி் கடைகு்ு்
வசனு தே்க்ுைன வா்க னவ்ிே ூ்ிடல திர்க்புவதாு் ிடலு்
அிகி்லாததாு் இ்னபாு அ்த் புி ிராம்கி் ிடறே மாணிக்
ம்ுி்லாம், ஆிிடேகு் ஆரவ் கா்ுினறனர. Create your market first, then
sell எனற மார்வக்ி் ிேிடே ிக எிதாக் வசே்பு்ு் இவர, அடத் ப்ி
எ்லா் அி்ிு்பரா எனபு ச்னதகனம. இுனபா் வதாைர்ு னதடவ்பு்
அ்ிோவிேமாி ி்ை வபாு்கடள அடைோள் க்ு, அடத எ்பி ி்பு
எனபு ுி்ு் அடத எ்பி் ுடறவான னநர்டத் வசலி்ு ிரவி்கலா்
எனபு ப்ிு் ி்ி்கலா்.
இன்ூரனஸ எனபு LIC ின ஏகனபாக உிடமோக இு்த கால் மாி, இனு
பல பனனா்ு ிுவன்க் நமு னதிே வ்ிகின உதினோு இ்னபாு
ுவ்ிிு்ிறாரக் எனபு உ்டமோனாு் LIC அளி்ு வரனவ்டப்
வபற இவரகளா் ுிேி்டல எனபுதான உ்டம. இ்னபாு இன்ூரனஸ
ுகவரக், இன்ூரனஸ ஆனலாசகரக் என அடழ்க்புிறாரக். ஒு
பி்ி்ு்

ினனர

னதரு

எுி,

இ்த

அ்ீகார்

வபற

னவ்ு்.

20 ஆ்ுகு்ு ுன இு்டத ிை இனு இன்ூரனின அவிே் பரவலாக
உணர்ப்ிு்ிறு. பல நாுகி் இ்லாத, பாிி் வதாடக்ு வுமான
வி்சுடக இ்ிோி் இு்ிறு. இடவ னபானற வசிகினா் இனு பாிி
எு்பவரக் அிகி்ு் வகா்னை இு்பதா், இ்த் வதாிி் வா்்ுக்
அிக். ுி்பாக இ்ல்தரிக், வார்ி் ுி்ி்ை மினநர்க் ஒு்ி,
இடத் வச்ே ுிு். பி்ி, னதரு ப்ி எ்லா் எிதாக ிள்ி உதவ, தி
ிிு் பிவான அிகாிகு் இு்ிறாரக். ிக் சாதாரணமாக் ுவ்ி, வபிே
அளி் சாி்ு் வகா்ிு்ிறாரக் ில வப்க்.
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இ. வமி் அு்ினா் சா்பாு

பல அுவலக்கி் இனு ல்் சரீஸ ிரபலமாி் வகா்ிு்ிறு. காடல
னநர் பரபர்ி் மிே உணடவ் தோி்ு எு்ு் வச்வு இ்னபாு வம்ல்
ுடற்ு வகா்ிு்ிறு. ிூஸ னப்பர வபா்ைல், ிளாஸி் கவர எ்லா்
காணாம் னபா் அ்த இை்ி் வசிோன, பாுகா்பான வதரவமானகா், பா்ு
ம்டை் வப்ிக். அுி் இு்ு் னஹா்ைி் னபா் சா்ிுவடத ிை, இ.
வமிி் வகாு்த ஆரைடர த்க் அுவலக்ினலனே ூைாக் சா்ிுவடத
ிு்ுிறாரக் இனடறே இடளஞரக். இ்த வா்்டப் பேனபு்ி பலர
வளர்ுவகா்ிு்ிறாரக்.

சடமேடல

ஆரவ்ுைன

வச்பவரா

ீ்க்?

உ்கு்ு அுி் இு்ு் அ்லு ுிதாக ஏ்ப்ிு்ு் வா்்டப்
க்ுிிு்க்.
ுு னநர் பிோக இ்லாம், ிக் ுடற்த ுதீ்ி் ஒு நாி் ில
மினநர்க் வசலி்ு் வச்தாு் அுு் ிினஸதான. அி் வு்
வுமான்டதிை் ிடை்ு் ச்னதாஷு் ுத்ிர உணரு் எனனாு்
ுிு்’ எனற ு்ிடரடே் பி்க உது் எனு எ்ு் வப்மிோ
ீ்க்? ந்ி்டகுைன உ்கு்ு ஏ்ற ஒனடற் னதர்வது்ு, உைனன ுவ்ி
வஜி்க் தோராு்க்.

இனு ந்பி் எுதனவ்ிேு! :
ுவ்க்னபாு் வரினமுஆடைகடைி் ி்படனி் னப்்ின
உேர்டத் ுடற்பு, ஷர்ி் ு்றளடவ ிிதா்ுவு னபானற
ினன்ினன ஆ்்னைரஷனகடள நானம வச்ுவகாு்தா். அடத்
பல வாி்டகோளரக் ிு்ுவாரக். ி்படன ூு் வா்்டப
ுஜாதா அரி்தன வசானனார. வை்லி் வதாிடல பார்டைமாக்
வச்ே ோராவு ிடை்பாரகளா? ிள்பர் வகாு்கலாமா?
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14 மார்வக்ி் எனு் ம்ிர் வசா்

நா் வச்ே்னபாவு ஒு ிிே வதாி்தானன? அத்ு மார்வக்ி் எ்லா்
அவிேமா? அு வசலடவ அிகி்ு் ஒு ிஷேி்டலோ?” எனு பல ுே
வதாி்

ுடனனவார

னக்பு்ு.

ீ்க்

ி்க்

னபாவு

கைடல

ி்ைாோகிு்தாு் சி, தோி்க் னபாவு க்்ூ்ைின மதர னபாரு ஆக
இு்தாு் சி, மார்வக்ி் எனபு அவிே். ிக அவிே். பா்பாி்்
னபனாிிு்ு LED ி.ி. வடர எிு் இனு பல ிரா்ுக். த்குடைேு
எ்பி்

ிற்து

எனபடத

வதாைர்ு வசா்ி,

ூடள்சலடவ

வச்ு்

ிள்பர்க். இ்த மார்வக் னபார்கள்ி்தான ீ்க், உ்க் வதாி்
அ்லு ிோபார்ுைன இற்க் னபாிீரக். உ்க் தோி்ு அ்லு
ி்படன ிடல்க னவ்ுமானா், ீ்கு் இி் வஜி்க னவ்ுமானா்
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மார்வக்ி் எனற ம்ிர்டது் அடத எ்ு எ்பி் பேனபு்த னவ்ு்
எனற ூ்ிர்டது் ீ்க் அி்ுவகா்ள னவ்ு்.
எு மார்வக்ி்?
மார்வக்ி் எனபு ஓர அ்ுதமான கடல. இடத ிக் சிோக் வச்ு, வவ்ி்
னகா்டை வதா்ைவரக் பலர. வதாைர்ு தவறாக் வச்ு, வதாிடலனே
னகா்டை ி்ைவரக் பலர. அவரகின தவுகிிு்ு க்ற பாை்கினா்
நா் இடத் சிோக் வச்ே னவ்ு். அத்ு ுதி் மார்வக்ி் எனபு
எனன எனபடத சிோக் ுி்ுவகா்ள னவ்ு். மார்வக்ி்ி் ிள்பர
ுடறக், ுராவை்் ிரா்ி் னப்கி், ீி் ீ் ிசர், கனஸூமர ினகிேர
என்

பல

ிஷே்க்

இு்ினறன.

இனு

ிரவாகிேி்

மார்வக்ி்ி்காகனவ தி னம்பி்ுக், ஆரா்்ிக் எ்லா் இு்ினறன.
அவத்லா் நம்ு இ்னபாு அவிேி்டல. நா் இ்னபாு வதி்ுவகா்ள
னவ்ிேவத்லா் நா் னதர்வது்ிு்ு் வதாிின அ்லு ிோபார்ின
மார்வக்ி் னதடவக் எனன எனபு ம்ு்தான. எ்த ஒு வபாுு்ு்
னதடவோன

மார்வக்ி்

ுடறகடள

இை்,

வபாு்,

ிடல,

வாி்டகோளரக் எனற இ்த நானு ிஷே்க்தான ீரமாி்ினறன.
தரமான வபாு், சிோன ிடலி் எிி் வாி்டகோளரகு்ு ிடை்ு்
இை்ி்

இு்பு்

அடத

ிரவி்கிடலோன

வகா்டகக்

அவிே்.

அடதிை அவிே், இடவ இு்படத வாி்டகோளர அி்ிு்பு. அடத்
வச்வுதான மார்வக்ி். ிள்பர்,
ி்படன னபானறவ்டற மார்வக்ி்னகாு னபா்ு் ுழ்ி் வகா்ள்
ூைாு. மார்வக்ி் எனபடத ிக எிதாக் வசா்ல னவ்ுமானா் உ்க்
தோி்ின, ிோபார்ின ி்படனடே எிதா்ுவுதான மார்வக்ி்.
உ்க் வபாுடள, னசடவடே ம்க் தா்களாகனவ ுனவ்ு வா்ி்வகா்னை
இு்கனவ்ு். உ்க் லாப் அிகி்க னவ்ு். அுதான மார்வக்ி்
எனபடத்

ுி்ு

வகா்ள

னவ்ு்.

இனு்

எிதாக்

வசா்ல
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னவ்ுவமனறா், வாி்டகோளடர் ுி பார்ு, ு்ி இு்ு வபாு்கடள
ி்க் பேனபு்ு் ஓர உ்ி.
என்ு ோர வச்வாரக்?
ம்கின மனிடலடேு் னதடவகடளு் ுி்ுவகா்ு அத்னக்பனவ
ிுவன்க், த்க் வபாு்கடள் ச்டத் பு்ுினறன. இனு வபாு்
உ்ப்ி,

வபாு்க்

ி்படன,

னசடவக்னபால

ம்றவரகு்ு

மார்வக்ி்டக வச்ு வகாு்பனத வபிே ிினைாக வளர்ு ி்ைு. வபிே,
ிிே எனு எ்லா அளுகிு் மார்வக்ி் ஏவஜனிக் வ்ு ி்ைன.
னகா், வப்ி, ிடலேனஸ, ைாைா, ூிிவர, மாுி, சா்ை் இனவை்,
கா்பீஸ ிரமா னபானற ிரபல ிுவன்க் கடை்ிி்த ிறடமோன
மார்வக்ி் ம்ிர்க் அவரகின மார்வக் ிசர் ிிுக் பல னகாி ூபா்
வசலி்,

பலின

உடழ்ி்

ீ்ை

ஆரா்்ிகு்ு்

ினனர

க்ுிி்க்ப்ைடவ. இனு இ்த ிுவன்கி் ி்படன பல மை்ு
வபுிிு்தாு் அடவ ிள்பர்கடளு், மார்வக்ி் வை்ி்ுகடளு்
வதாைர்ு வச்ுவகா்னை இு்ினறன. ஏன? ஒு ிக்வபிே வர்தக்
ூ்ைடம்ின தடலவர வசானனு இு: “பல ஆிர் அிக் உேர்ி் நனறாக
ஜ் எனு பற்ு வகா்ிு்ு் ஒு ிமான்ின எனினகடள ஆஃ் வச்ே
ுிோு. அவத்லா் சி – வபிே ிுவன்கு்ு மார்வக்ி் அவிேமாக
இு்கலா். நா் ுவ்க்னபாு் ினன ிினைு்ு இவத்லா் ஏன எனு
குு் ந்பரகு்ு, இ்த ிுவன்கி் பல ிிே அளி் ுவ்க்ப்ைடவ.
ுதி் இு்னத இவரக் மார்வக்ி்ி் தி் கவன் வசு்ிேவரக்.
உ்க்

ிுவனு்

ஒு

நா்

இ்பி

வளு்

என

ந்ி்டகுைன

வசேலா்ு்க்.
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ம்க் ிு்ப்டத உணர்ு (கனஸூமர ப்ஸ) ிக்வபிே அளி் சாி்த ஓர
இ்ிேின மார்வக்ி் ு்ிகடள இனு உலி் உ்ள பல மார்வக்ி்
க்ூிகி், ிரவாகிே் க்ூிகி் பாைமாகிு்ிறு. கரைானபா்
பனை் எனபவர, ிரமா னசா்ு் ூ் ிுவன அிபர. ஓர ஓ்டை டச்ிி் 1969ஆ் ஆ்ு ிோபார்டத ஆர்ி்தவர இவர இனு இவரு க்வபிி்
வமா்த ிோபார் 5,000 னகாி்ு் னம். ஊிேரக் 15,000-்ு் னம்.
மார்வக்ி் வகா்டககடளு், ு்ிகடளு் உுவா்ிேவு் இவனர.
திழக்ினலனே ஆ்ி மசாலா, ரா்ரா் கா்ைன, லேன னை்ஸ, இதே்
ந்வல்வண் என த்க் மார்வக்ி் ு்ிக் ூலமாகனவ சாி்ு்
கா்ிேவரக் ந் க் ுனனன இு்ிறாரக். இவரகின, ‘ஒு ிரா் ு்ி
டசஸ பா்வக்க் மாைடல் பார்ு கா்வர், ூிிவர னபானற ிுவன்க்
த்க் ு்ிகடள மா்ி்வகா்ைன. அதனா், உ்கடள்னபால ுிே வதாிடல
ுவ்ிிு்பவரக்

ுவ்க

க்ை்ி்

மார்வக்ி்டக

னநரிோகனவ

வச்ேலா். தி ஏவஜனிக் னதடவி்டல. இ்பி னநரிோக் வச்வு பல
விகி் பலடன் வகாு்ு்.
எ்பி் வச்வு?
ுதி் ோர உ்குடைே வாி்டகோளரக் எனிற ைாரவக்டை வதிவாக்
ீரமாிு்க். அவரகடள அடைே உ்க் ுே்ிகடள்ுவ்ு்க். ீ்க்
உ்ப்ி வச்ு் வபாு் ோு்ு் னதடவ அ்லு உ்க் கடை்ு வர்னபாு்
வாி்டகோளரக் எ்த் புிிிு்ு வுிறாரக். அவரகின சராசி
வுமான், சராசி வேு, வபாுளாதார் ினனி னபானறவ்டற் வபாு்ு
உ்க் மார்வக்ி் ு்ிகடள அடம்ு்வகா்ள னவ்ு். கா்கிகடளு்,
பழ்கடளு் ம்ு் ஒு ி்படன வச்ு் கடைி் கவி்த ிஷே் இு.
அ்னக ஒு ப்க்ி் பளபளவவனு ஆ்ி்க் அு்க்ப்ிு்தன. அதன
அுி் நனறாக வதரம் னப்பி் னப் வச்ே்ப்ை ஆ்ி்க். னப் வச்ோத
ஆ்ிடளிை இு ிடல ச்ு அிக். ஆனாு் பலர, னப் வச்ோத ஆ்ிடள
எு்ு் பார்ுி்ு னப் வச்தடத்தான – ிடல ூுதலாக இு்தாு்
வா்ினாரக். அ்த் கடை்ு வு் வாி்டகோளரக் னப்ி்ிிு்படதனே
90

வா்க ிு்ுிறாரக். இடத கஸைமர ினகிேர எனபாரக். இடத் னபானற
ிஷே்கடள உ்க் புிினிை் ூர்ு கவி்ு க்ுிி்க னவ்ு்.
நாித்கி்

ிள்பர்,

னபாஸைரக்,

ு்ு்ிருர்க்

இனு

ஏராளமாிி்ைன. ினசிக், ிள்பர்கினா் விினறன. பரபர்பாக
இே்ு் ம்கு்ு ிிே ிள்பர்கடள னதி் பி்க ஒு ிிே னபாஸைடர்
பி்க

னநரனமா,

மனனமா

இ்டல.

அதனா்,

அ்த

ிள்பர்கடள்

பார்பவரகடள் பி்க டவ்க எ்பி, எனன மாிி மாுதலாக் வச்ேலா்
என் ி்ிு்க், ி்ைிு்க். இ்னபாு அனநகமாக எ்லா நகர்கிு் ஒு
உ்ுர

வச்ி்தா்

வவிவுிறு.

ில

நகர்கி்

புி

வாிோக

வவிிை்பு் வார வச்ி்தா்க் இலவசமாகனவ ிினோி்க்புினறன.
இடவ வபிே அளி் ிள்பர் வச்ேலா். உ்க் ிள்பர்டத தி
இடண்பாகனவூை வகாு்கலா்.
வாி்டகோளரகடள அடைவத்கான ிற்த எிே ஒு வி, கித்க். உ்க்
புிிிு்பவரகு்ு என் ிற்பாக ஒு கித்டத் தோி்ு அு்பலா்.
இி் ிக ு்ிே ிஷே், கித் ிிேதாக ிக் க்ிதமாக ஒனர ப்க்ிிு்க
னவ்ு். ு்ிக் (bullets) ூனு்ுனம் இு்க் ூைாு. கித்கடள்
வபுபவரக், ுதி் உ்க் டகவேு்ு் புிடே்தான பார்பாரக்.
அதனா், கடைி விக் எிே நடைி், பி்பவரகடள் கவு் வடகி்
அடமே னவ்ு். ுே்ிு்க், உ்களா் ி்சேமாக ுிு்.
மா்ி னோி்த மார்வக்ி் ி்லாிக்
ிி் னகா்லர (Philip Kotler) எனபவர, நீன மார்வக்ி்ின ுுவாக
மி்க்புபவர. ிலா் ப்கடல்கழக்ின னபராிிேர. மார்வக்ி்ி் பல
ு்தக்க் எுிிு்பவர. அவர மார்வக்ி் எனபடத, தி்ுவமான
படை்பா்றுைன

ஒு

ிுவன்

தனு

உ்ப்ிடேு்

லாப்டது்

இடண்ு் வசே் ுடற (Marketingis the process by which an organization relates creatively,
productively,

and

profitably

to

the

marketplace)

இவர

வசா்ு்

இ்த

ிினே்ிி்ிடே் பேனபு்ி் வச்த ஒு மார்வக்ி்டக் பார்னபா்.
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சீப்ி் அலகாபா்ி் ு்பனமளா நை்து அ்லவா? 60 ல்ச் னபர ப்னக்ற
இ்த் ிுிழாி் ஒு ிக்வபிே அில இ்ிே ிள்பர ிுவன், த்களு
வாி்டகோளின

தோி்பான

னசா்ு

ஒனு்ு

அு

பலரா்

அிே்ப்ிு்தாு் – வபிே அளி் ிள்பர் வச்ே் ி்ைி்ைு.
ு்ு்ிருர்

ிினோி்க்

தடைிு்ததா்,

அடத்னபால

பலடர

அடைே்ூிே ஒு மா்ுவிடே னோி்ு் வகா்ிு்தாரக். ு்பனமளா
ிழா கால்ி் நகு்ு வு் ப்தரகு்ு் சாு்கு்ு் இலவசமாக
ச்பா்ிக் வழ்க்பு். இடத் வபிே ிுவன்க் ஸபானைர வச்ு்.
ிள்பர ஏவஜனிி் ஒுவு்ு பி்ி்ை ஐிோ, ‘இ்த ச்பா்ிகி்
ிள்பர வாசக்கடள அ்ி்ைா் எனன?’ எனபு. உணு் வபாுளானதா்,
அி் ரசாேன டமடே் பேனபு்த ுிோு. ுை்பைாத ச்பா்ிி்
எு்ு்கடள் பி்தா், ுை்பு் னபாு எு்ு்க் உு்ுடல்ுிு்.
இத்காக இவரக் உுவா்ிேு, ினசார்ி் இே்ு் ஸைா்் வச்ு்
இே்ிர்க். இி் எவரி்வி் தோி்க்ப்ை ிள்பர வாசக எு்ு்கின,
‘டை வபாு்த்ப்ிு்ு். ினசார்ி் இே்ு் இதன ூல் ைாபா்கி்
ுை்ப்ை ச்பா்ிகி் ிினோக்ி்ுுன, னசா் உபனோி்ு டககடள்
குினரகளா?’ எனிற ிள்பர வாசக்க் ூைாக் வபாி்க்ப்ைன. அ்த்
ச்பா்ிகடள் சா்ி்ை அ்தடனனபு் அடத் பி்ிு்பாரக். மா்ி
னோி்த தி ஒு மிதின இ்த னோசடன எ்பி ஒு ுிே மார்வக்ி்ி்ு
உதிிு்ிறு பார்ீரகளா? இடத்தான னகா்லர ிினே்ிி்ி எனிறார.
ீ்கு் உ்க் வபாு்கு்ு, னசடவகு்ு ஏ்றவடகி் ஏதாவு ஒனடற
னோிு்க். வவிநாுகி் ூ்பர மார்வக்க் ிக ிரமா்ைமானடவ. பல
ஆிர் சுர அிகி் இு்ு் வபாு்கடள வாி்டகோளரக் னதர்வது்ு
வா்ி, வவினே வர பல விடசக் இு்ு். ஆனாு் வார இுி நா்கி்
ி்

வசு்ுிை்ி்

விடசி்

வபாுடமடே்

னசாி்ு்

அளி்ு

கா்ிு்க னநிு். நமு ுடற வு்னபாு, ஒ்வவாு வபாுடளு் பாரனகாு
வமிி் வசு்ி, அதன ூல் ி் னபா்ு ுி்க னமு் னநரமாு்.
இ்னபாு வாி்டகோளர டகி் எு்ு் வச்ல ஒு குிடே் துிறாரக்.
ீ்க், வபாு்கடள் னதரு வச்த உைனனனே அதன ிடலடே அ்த்
குிிை் கா்ிி்ைா், அடத ி்ி் னசர்ு் வகா்ு். பண் வசு்ு்
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கு்்ைு்ு வு்னபாு, அ்னக உ்க் ி் வரிோக் கா்ிு்ு். பண்
வசு்ிேுைன

வவிவரலா்.

உ்கு்ு்

ி்

எ்வளு

எனபு

வதி்ிு்பதா், ீ்கு் அடத் வசு்த தோராகிு்ீரக். வா்மார்ு்ு
இ்த னோசடனடே் வசானனவர, ஒு வாி்டகோளர. குிடே் தோி்து, ஒு
க்ூி மாணி. இடத அிுக்பு்ிேதா், அ்த மார்ின ிோபார்
அிகி்து. இ்மாிி ினன் ினன னோசடனக்தான ிக்வபிே தா்க்டத
ஏ்பு்ுினறன. அதனா், வதாைர்ு நமு ிினி் எடத மாுதலாக்
வச்ேலா் என ீ்க் ி்ி்ு் வகா்னைிு்க னவ்ு்.
உ்க் புிின ு்ிே வைினபான எ்கடள, ுதி் இு்க னவ்ிேு
உ்க் ிுவன்ின எ் அ்ி்ு அினலனே காஸ ந்பர னபானறவ்டற
எுி்வகா்ு்

வசிுைன

ஃ்ிி்

ஒ்ி்வகா்ு்

வசிு்ள

ஒு

ஸி்கராக அ்ி்ு் வகாு்கலா். இ்னபாு ிளாஸி் னகினப்ுக் தடை
வச்ே்ப்ிு்பதா், உ்களு அழகான ிள்பர்ுைன சண் டபகடள
ுடறவான ிடலி் தரலா். இதனூல் ிி்ுணர்ிுைன ிள்பர்டது்
வச்ிீரக். உ்குடைேு ஒு ப்வபாு் அ்காிோனா், அ்த் டப்காக
வசு்ிே ிடலி் ஒு ிு புிடே ஒ்வவாு ி்படனிு் ிஸகு்்
ஆக தரலா். மார்வக்ி் எனபு உ்க் வதாிி், ிோபார்ி் வஜி்க
உது் குி. அடத்சிோக, ப்ிரமாக் டகோள்க்ு்வகா்ு்க்.

இனு ந்பி் எுதனவ்ிேு! :

வரினமு ஷா்டப் ிற்பத்ு 15 நா்கு்ு ுனனா்,
அுிிு்ு் ூனு க்ூிகிு் ஒு ினாி – ினா ிக்்ி
நை்ி, ிற்ு ிழா அனு பிு வகாு்கலா் எனிற மார்வக்ி்
ஐிோடவ இனு னமை் ஜானி ராஜன வசானனார. ந்ல
னோசடனோக் புிறு. க்ூிகி் ோிை் னபுவு எனபு ப்ி
ிசாி்க னவ்ு்.
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15 இ்ைரவந் ூல் ிினஸ வச்ே ுிுமா?
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கை்த ில ஆ்ுகளாக வசா்த் வதாி் ுடனனவார பலர எு்ு் னக்ி,
இ்ைரவந் ூல் ிினஸ வச்ே ுிுமா? இுப்ிே பல வச்ிக்
ஊைக்கி்

வவிோவு்,

ிுவன்கின

இடணே்

வதாைர்த

ூல்

வபாு்கடள

ி்ு்

வதாி்

வச்ு

ிள்பர்கினாு்,

வகா்ிு்பவரகு் ுிதாக் ுவ்க ிு்ுனவாு் இுப்ி இ்னபாு
எ்ண் ுவ்ிிு்ிறாரக். இ்ைரவந்ின ூல் ிினஸ எனபு, ‘இகாமரஸ’ என இ்னபாு அடழ்க்புிறு. இடணேதள்ி் ிோபார் வச்ே
ிு்ுிறவரக், ுதி் இ்த இ-காமரஸ எனறா் எனன எனபடது் அு
இே்ு் ுடற ப்ிு் நனு அி்ுவகா்ள னவ்ு். ினவிக் எனபு,
தோி்ுக் ம்ு் னசடவகடள இடணே்ின விோக ி்படன வச்வு. இு
ிக னவகமாக வளர்ு வுிறு. ுடற்த வசலுைன வாி்டகோளரகு்ு
அிக

வசிகுைனிிே

வச்ிகுைன

விக்க்

உலகளாிே

ூை

அவரக்

மார்வக்ி்ி்கான

தோி்ு

கதுகடள்

அ்லு
ிற்ிறு.

த்னபாு, சரவனதச அளி் ினசி இ்ைரவந்டை 25 னகாி்ு் அிகமான
ம்க் பேனபு்ு் ிடலி், இனு ினவிக் ஆ்ு்ு 28% வளர்ிடே்
வகா்ிு்ிறு. ‘இ-காமரஸ’ எனபு ஓர இடணேதள்டத விவடம்பு, அடத
ிரவி்பு, அி் ி்ு் வபாு்கடள அிுக்பு்ி ிள்பர் வச்ு
ஆரைரகடள அதன ூலமாகனவ வபுவு. அ்பி் ிடை்த ஆரைின வபாு்க்
வாி்டகோளரகடள ிடரவாக

அடைே்

வச்வு, வச்த

ி்படனின

பண்டத உைனிோக் வபுவு னபானற எ்லா ிஷே்கடளு் உ்ளை்ிேு.

அனமாைான அிுக்பு்ிே வி இு

க்ணா் பார்க ுிோத ஒு கடைி், டகி் காு வகாு்காம் வா்ிேு,
ீ்ின

கதடவ்

த்ு்

ி்டதோன

ிோபார்

இு.

தகவ்

பிமா்ற்ி்காகு், ினன்ச் இடண்ுகு்ு் வபிே ிுவன்கு்,
அரசா்க்

ுடறகு்

த்க்

அிி்ுகடள

வவிிை்

வபுமளி்

பேனப்ு் வகா்ிு்த இடணேதள்ின ூல் ிோபாரு் வபிே அளி்
வச்ேுிு்

எனு

ிூி்தவரக்

அனமாைான

எனற

ிுவன்ினர.
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அவமி்காி் 1994-இ் ு்தக்கடள ி்பத்வகனனற ினைாஸ (BEZOS)
எனபவரா், அவர ீ்ினலனே ிக எிடமோக ஆர்ி்க்ப்ை ஒு ிுவன்,
ஆனடலன ு் ஸனைார எனு அடழ்ு்வகா்ை இவர வச்து, வபிே ு்தக்
கடைகின னக்லா்டக தனுடைே அனமாைான இடணேதள்ி் வவிி்ு,
ஆரைர வச்தவரகு்ு அ்த் ு்தக் கடைின ூலனம னக்ை ு்தக்கடள
அு்ி டவ்ு, தன கிஷடன வப்ு் வகா்ைுதான. ுத் இர்ு
மாத்கி் ஆன ி்படன 20,000 ைாலரக். அவமி்காடவ் தா்ி பல
நாுகிிு்ு்

ஆரைரக்

வ்தனபாு,

வா்்டப

நனறாக்

பேனபு்ி்வகா்ு பல ுிே விுடறகடள உுவா்ி வளர்தவரக்.
இனு,

உலின

ிக்வபிே

ு்தக்

கடைோக

அிே்ப்ு்

பல

வமாி்ு்தக்கடள – தி்் ு்தக்க் உ்பை ி்ு்வகா்ிு்ிறாரக்.
கை்த ில ஆ்ுகி் ு்தக்கனளாு பலவடகோன வபாு்கடளு் ி்ு்
த்ுிறாரக். கை்த ஆ்ு (2012) இவரகுடைே வமா்த ிோபார் 61
ி்ிேன அவமி்க ைாலரக் (ஒு ி்ிேன 100 னகாி). உலின பல நாுகி்
இே்ு் இவரகு்ு, இனு உலக் ுுவு் 88,000 பிோளரக். விக்ி்
இ-காமரின விடமடே் க்ுிி்ு ஒு ுு விக்ை விகா்ி
இவத்லா் அவமி்காி் வச்ே ுிு், ந் நா்ி் நை்ுமா எனிீரகளா?
ுிு் என ிூி்ிு்ிறாரக் இு இடளஞரக். ச்ின பனைா், ினி
பனைா் இுவு் ி்ி ஐ.ஐ.ி. மாணவரக். பி்டப ுி்ு் ுனனனர
அனமாைானா் னவடல்ு் னதர்வது்க்ப்ைவரக். ஒரா்ு் பி்ு்ின
அனமாைான மாைி் 2007-இ் வப்குுி், ிி்கார் (FLIPKART) எனற
வபேி் ஓர ஆனடலன ு்தக் கடைடே 4 ல்ச் ூபா் ுதீ்ி்
ஆர்ி்தாரக். அனமாைாடன னபாலனவ ு்தக்ி் ஆர்ி்ு, இனு எுு்
னபனாிிு்ு

ஏரக்ிஷனக்

வடர

சகலு்

ி்ிறாரக்

இ்த்

ு்ிசாிக். இ்ிே ூ்ிடல்ு ஏ்ப, ிவரி் ம்ு் வைி் காருக் ூல்
ிோபார் வச்வுைன, வபாுடள வைிவி துபவிைனம பண் வகாு்ு்
வப்ு்வகா்ு் ுிே ுடறடேு் அிுக்பு்ி வவ்ி க்ைவரக்.
காருக் இ்லாதவரகு்ு் ஏ்ற ிக எிதான இ்த ுடறினா், இவரக்
ிோபார் பல மை்ு அிகி்ிு்ிறு. வமா்த ிோபார்ி் இ்த ஆ்ு 500
னகாி ூபா் இல்டக் வதாை்னபாிறாரக். இ்த ிி்கார்டை னபால
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இ்னபாு னவு ில ிுவன்கு் உுவாிிு்ினறன. இ்த ிஷே்க்
எ்லா் இ்த இ்ைரவந் ூல் ிினஸ வச்வி் உ்ள வா்்ுகடள நம்ு்
வசா்ுிறு.
ந்

ிினைு்ு

இு

அவிேமா?

இடணே்

ூல்

ிினஸ

வச்ே

ிு்ுபவரக், ுதி் த்கடளனே னக்ு்வகா்ு ுிு வச்ே னவ்ிே
ு்ிேமான ிஷே், ‘எனு ிினைு்ு இு அவிேமா? எனபுதான. அ்பி
அவிேமானா், இ-காமரின எ்த்புி னதடவ? இ-மார்வக்ி்கா அ்லு
இ-ினரி் (onlineselling) என்பு் விக் புிோ எனபடத் ீரமாி்ு
அத்காக்

ி்ைிை

னவ்ு்.

ஏவனி்,

தர்ப்ை

தவறான

ஆனலாசடனகினா் இ்த னவுபாுக் வதிோம், இி் இற்ி லாப் ஈ்ை
ுிோம் தி்பவரகு் இு்ிறாரக். இ-மாரவக்ி் எனபு, உ்க்
வதாி் அ்லு ிோபார் ப்ிே ிவர்க் உ்ள உ்க் இடணே தள்டத்
ப்ி ம்ற இடணேதள்கி் அ்லு அு னபானற வா்்ு்ள இை்கி்
ிள்பர் வச்வு. ீ்க் இ-வமி் அு்ு்னபாு அ்லு பி்ு்னபாு
அுி் ச்ப்த்ப்ை ிள்பர் வுவடத் பார்ிு்ீரகனள? அனதனபா் ஒு
வடல்படவ்

பி்ு்னபாு

இடைி்

ுு்ிுிறனத

ிள்பர்க்,

இடவவே்லா் இ-மார்வக்ி்ி் ஒு வடக. ீ்க் ஒு வபாுடள இடணே்
ூல் ி்ு, வா்ுபவரக் அவரகின ிவரி் அ்லு வைி் காரு ூல்
பண் வசு்ி, அு உ்க் வ்ி் கண்ி் வரு டவ்க்பு் வசிுைன
இு்தா் அு இ-ினரி். இி் எு உ்கு்ு் னதடவ என் ீரமாிு்க்.
வச்ே்னபாவு ிள்பரமா, ிோபாரமா?
ீ்க் வச்ே்னபாவு ு்தக்கடள அ்லு ிி்கடள ி்படன வச்ு்
ிோபார்

எனறா்,

ீ்க்

அடத

இடணே்ின

ூலு்

வச்ேலா்.

வச்ே்னபாு் வதாி், காரகி் பேனபு்த்ூிே ிிே னமா்ைார.அ்லு
அதன புிக் எனறா், ீ்க் இடணே்ி் வச்ே னவ்ிேு ிள்பர்
ம்ுனம. இடத்னபால ீ்க் வச்ே்னபாு் வதாிின அி்படைி் அு
ோடர அடைே னவ்ு் எனிற இல்ுதான இ்த ிஷே்டத் ீரமாி்ிறு.
இடணே ிள்பர்கி் பல வடகக் இு்ினறன. எ்த மாிி ிள்பர்க்,
எ்பி்ப்ை

தள்கி்

வச்ே்பைனவ்ு்

எனபத்ு

வ்ுநரகின
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ஆனலாசடன அவிே். ிள்பர்க் வவிோிிு்ு் ம்ற தள்கிிு்ு
அடத ிி் வச்தா், உ்க் தள்ி்ு வு் ுடறி் இு்க னவ்ு்.
இத்ு வவ் ிடசனரக் உதி வச்வாரக்.

இடணேதள் இு்கனவ்ிே அவிே்

இடணே்ின ூல் ி்படனனோ அ்லு ிள்பரனமா வச்ே் னதடவோன
ு்ிேமான ிஷே், உ்க் ிுவன்ி்வகன ஓர இடணே தள். இடத ிு்த
கவன்ுைன உுவா்க னவ்ு். இனு ூு் னபானற னசடவ வழ்ு்
ிுவன்க்,

இலவசமாக

ீ்கனள

ிக

எிதாக

இடணேதள்கடள

உுவா்ி்வகா்ள உதுினறன. ஆனா், ிினஸ எனு இற்ிேின இ்மாிி
இலவச் தள்கடள் பேனபு்ுவடதிை, உ்க் ிுவன் இு்படத
ிற்பாக் கா்ி்வகா்ள, உ்கு்னக உிேதான தி்ப்ை வைாடமன வபேடர
டவ்ு் வகா்வு தான ந்லு. ஒு www.yourcompanyname.com இடணேதள்,
இலவச வழ்ுநர அ்லு ஆனடலன னசடவ ஆிேவ்ின ுடண ுகவிகடள்
(www.yourISP.com/yourcompany) ிை ந்லு. இடணே்ின ூல் னநரி ிோபார்
வச்ே்னபாவி்டல எனறாு் உ்க் தோி்ுகடள, ி்ு் வபாு்கடள
ிள்கமாக் பை்குைன வசா்ு் ஓர இடணேதள் அவிே். இனடற்ு ஒு
ிுவன் அதன வபேடர WWW எனிற வசா்குைன அிி்ு்வகா்வு
வகளரவமான, அவிேமான ிஷேமாகு் குத்புிறு. ஒு வடல்தள்டத
ிுிி்ைா் னபாு், ம்க் உ்கடள் னதி வுவாரக், தா்களாகனவ
க்ுிி்ு் வகா்வாரக் என எிரபார்காீரக். ம்ற இடணேதள்கின
ூலு் ிள்பர்க் வச்வதன ூலு்தான உ்க் தள்ின பாரடவோளரக்
எ்ி்டகடே

அிகி்க

ுிு்.

ிள்பர்கி்

ம்ுி்லாம்,

இதனா்தான

இனு

ிுவன்க்

ி்னறுகிு்

விக

அ்டைக்,

வல்ைரவஹ் ஆிே அடன்ிு் அவரக் வடல்தள ுகவிடே இை் வபற்
வச்ிறாரக். உ்க் ினன்ச்கி் ஒ்வவாு ுடறு் கித்ின இுிி்
உ்க் தள்ின வபேர இை் வபற, அடத ிி் வச்தா் உ்க் தள்ி்ு
னநிிோக் வச்ு் வசி இு்ிறு. இு இலவச். பேனபு்ி்வகா்ு்க்.
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உ்க்

வடலதள்டத

Yahoo!

http://www.yahoo.com/>,

Excite

,

Infoseek

http://www.infoseek.com/>, Lycos , Google.com னதுவபாிகி் பிு வச்ு்க்.
ுடற்த க்ைண்ி், உ்க் URL & பல வபாிகிு் னகா்ுக்கிு் பிு
வச்ே்ூிே

னசடவக்

பல

உ்ளன.

உ்க்

‘மாோ

பஜார

எ்னக

இு்க்னபாிறு? ீ்க் உ்க் ிோபார்டத இ்வைரவந் ூல் வச்ே
ீரமாி்ிு்தா், இ்த 5 ிஷே்க் ு்ிேமானடவ.

1) ீ்க் உ்க் தள்டத் வசே்பு்ு் ுனு, ினவிக்ின னநா்க்ி்
வதிவாக இு்க னவ்ு். ினவிக் ம்ுனம வச்ே்னபாிீரகளா அ்லு
‘இடது்

இு்ு்

ிினைுைன

வச்ே்னபாிீரகளா?

இு

தள்ின

உ்ளை்க்டத விவடம்பத்ு ிக உது்.

2) வழ்கமான கடைின இு்ிை்டத் னபாலனவ, உ்க் ‘மாே் கடைின
(வடல்தள்) இு்ிைு் ிக ு்ிே். ீ்க், உ்க் வடல்தள்டத ஒு
ஆனடலன மா்-இன ஒு புிோக டவ்க்னபாிீரகளா அ்லு ம்ற
ி்படனோளரகிிு்ு தி்ு இே்க ிு்ுிீரகளா எனபடத ீ்க்
ுிு வச்ே னவ்ு். ஆனடலன மா்க் – இடவ, இவ்ின வபேடர் (URL -I)
பேனபு்ி, இவ்ின இை்ி், ீ்க் ஆனடலன விக்டத நை்ி்
வகா்ளலா்.

3) ஒு தி்ப்ை தள்டத டவ்ு உ்க் ிினடை வச்ேலா், அு ந்லு.
ஆனா், அ்த் தள்டத் ுு்ி்ு் பராமி்பு ஒு வதாைர்த பி.
வா்ுபவரக் எ்ு இு்ிறாரக், அவரகடள் வசனறடைவத்கான விகடள
விவடம்பு

ம்ு்

ஆரைர

வச்த்

ம்ு்

வாி்டகோளரகடள்

ிு்ி்பு்ுத், கண்ுகடள ிரவி்பு னபானற பல சவா்கடள ச்ி்க்
தோராகிு்க னவ்ு்.
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4) ஆனடலன ூல் உ்க் வாி்டகோளரகளா் எிதாக, ிடரவாக ஆரைர
வகாு்ு்பிோக

உ்க்

இடணேதள்

அடம்க்ப்ிு்க

னவ்ு்.

அவரக் து் ிவர்க் னவு எத்ு் பேனபு்த்பை மா்ைாு எனற உுி
வமாிு் அத்காக் வப்ற பாுகா்ு ிுவன சானிதின ிவரு் இு்க
னவ்ு். உ்க் தள் பாுகா்பானு எனற ந்ி்டகடே உுவா்க னவ்ு்.
5) ஆனடலி் வவ்ி வபற, உ்க் வாி்டகோளரக் உ்கு்ு பண்
வசு்ுவு எிதாக இு்க னவ்ு். ிவரி் காரு ம்ு் சார் (வைி்)
காருக் ஆிேடவதான வபு்பாு் பேனபு்த்புினறன. இத்ு ஏ்ப,
உ்க் வ்ி் கண்ு இு்க னவ்ு். ஆனடலன ூல் பண் வசு்ுவு
எனபு, வாி்டகோளர ம்ு் விகர ஆிே இுவு்ுனம வசிோனு
எனறாு், ில வாி்டகோளரக் ஆனடலி் ஆரைர வச்வடத ிு்பாம்
இு்கலா். அவரகு்ு, இலவச வதாடலனபி ஆரைர, வதாடலநக் ஆரைர
ம்ு் அ்ச் ஆரைர ஆிே வசிகடள வழ்கனவ்ிிு்ு்.

காணுிோத வ்ிி் ஒு கண்ு

இடணே்ின ூல் வச்ு் ிினைு்ு பண் உ்கு்ு எ்பி வு்? னநரி
ி்கு்ு ஒு வாி்டகோளிைிு்ு ிவரி் காரு அ்லு வைி் காரு
ூல் பண் வபு் ுடற உ்கு்ு் வதிு். அனத ுடறதான இிு்
வசே்புிறு. ஒனர ஒு ினன னவுபாு, வாி்டகோளரக் காரடை னநி்
வகாு்ு டகவேு்ு இுவி்டல. அத்ு் பி், த்க் காரு ிவர்கடள
பாஸனவரு ூல் அ்லு ரகிே எ் ூல் ஆனடலினலனே பிு வச்ு
ிுவாரக். உ்க் வ்ி் கண்ி் பண் னசர்ுிு். ஆனா், இ்பி
காருகடள உபனோி்பு எ்லா னநர்கிு் பாுகா்பானதாக இு்காு எனற
தே்க் பலு்ு இு்பதா், இத்காகனவ ஏ்ப்ை ஓர மா்ு ஏ்பாுதான,
னபபா்’ (PAYPAL) எனற ிுவன். இடணேதள்ி் பண்பிமா்ற் வச்ே,
ிி்ை் ுடறி் பண்ப்ுவாைா வச்ே உது் இ-காமரஸ ிுவன் இு.
இடணே

வவிி்

உ்களா்

க்ணா்

காண

ுிோம்

இே்ி்
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வகா்ிு்ு் ஒு வ்ி இு. இ்த வ்ிி் ீ்கு் ஒு கண்ு டவ்ு்
வகா்ளலா். இ்த் னசடவடே் பேனபு்த ிு்ு் வாி்டகோளரகு்ு்
இி் கண்ு இு்ு். உ்க் வாி்டகோளரக் இடணேதள்ின ூலமாக
ஏனது் வா்ினா், பாுகா்பாக் பண் வசு்த இ்த் கண்ு உதுிறு.
னப பா்’ தன வாி்டகோளரகிைிு்ு ிவரி் காரு ூல் வப்ற பண்டத,
அவரக் கண்ிிு்ு உ்க் னப பா் கண்ி்ு மா்ிிு். அடத உ்க்
வ்ி்

கண்ி்ு

ீ்க்

ஆனடலன

ூல்

மா்ி்

வகா்ளலா்.

வாி்டகோளரகின கைன அ்டை stair (Credit Card Number), (Bank Account Number)
இவ்டற் வபாு் வா்ு் ிுவன்ி்ு் வதிி்க னவ்ிே அவிே்
இ்லாததா், அவரக் பிமா்ற் (Transaction) ிு்த பாுகா்பானதாக மாுிறு.
இ்த னபபா் ூல் பண் வசு்ு் வசிடேு் ீ்க் அி்க னவ்ு்.
இ்னபாு

ஆனடலன

ஷா்ி்

எனபு

அிகி்ு

வ்தாு்,

பல

வாி்டகோளரக் ினவிக்ிிு்ு ஒு்ினே இு்ிறாரக். த்க்
தி்ப்ை, ம்ு் காருகின ிவர்க் தவறானவரகிை் ி்ி, ிர்ிடனக்
வுனமா எனற பே்தான காரண். ஆனா், அ்பி ிக்்த தவுக், நை்ு
வகா்ிு்ு் வர்தக்ி் ிக ிக் ிிே அளனவ எனு், பாுகா்ு
வசிகு் அிகி்ு்வகா்னை இு்ினறன எனிறு ஆரா்்ி அி்டகக்.
வர்னபாு் 10 ஆ்ுகி் 500% வளர்னபாு் இ்த ினவிக்ி்
வஜி்க்னபாு் ீ்க் இ்னபானத இடண்ு, ுனனபுடழ்தவரகு்கான
அுூல்குைன வாி்டகோளரகடள் கவர் ி்ைிு்க்.

இனு ந்பி் எுதனவ்ிேு! :
அவமி்காிிு்ு ந் ுிே கடை்காக ஸனநகா அரி்் ஒு
வவ்டை் ிடசன வச்ு அு்ிிு்ிறார. ச்னதாஷமான
சர்டரஸ. ஒ்வவாு ப்கு் னப்், ீ-ஷர், ுரதா, பாரம் ூ்
னபானற விவடம்க்ப்ை ிடலி் அழகாக இு்ிறு. அ்த்த
ிரா்்கின டை்ு்ு ி்் வகாு்கலா். இடத ுுடமோ்ி,
னஹாஸி் வச்ே ோடர் னக்கலா் ிஸ.ஜுலா வஜனே்ிரன
வச்வாரா? நாடள னபான வச்ே னவ்ு்.
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இனடற்ு உலக் ுுவு் ிிே, வபிே விக ம்ு் இ உ்ப்ி
ிுவன்க் ச்ி்ு் சவா் எனன வதிுமா? வாி்டகோளரகடள் த்க
டவ்ு் வகா்ுத் எனபுதான. எ்த ஒு வபாுு்ு் இனு எ்த அளி்ு
மார்வக் வபிதாக வளர்ு வகா்ிு்ிறனதா அ்த அளு னபா்ிு் வளர்ு
வகா்ிு்ிறு. வாி்டகோளரகு்ு ிு்ிேவ்டற் னதரு வச்ு்
வா்்ுகு் அிகமாி் வகா்னை இு்ினறன. இதனா், இனு ுிே
வாி்டகோளரகடள்

வபுவு்,

இு்பவரகடள

ீி்க்

வச்வு்

ிுவன்கு்ு ஒு சவா் ிடற்த பிோி ி்ைு. பல பனனா்ு
ிுவன்க்

இு

ுி்ு

ஆ்ுக்,

ஆரா்்ிக்

வதாைர்ு

வச்ு

வகா்ிு்ினறன. உ்ப்ி் வபாுின னம்பா்ு்ு ஆரா்வு னபால (R&D)
இத்காகு் வபிே அளி் ப்வஜ் ஒு்க்புிறு. ுிதாக வதாி்
ுடனனவார ுி்ு வகா்ள னவ்ிே ஒு ிஷே், உ்க் ிோபார்ி்ு வு்
கஸைமரகி் 80% னபர ஏ்வகனனவ ஒு ிுவன்ின கஸைமராக இு்பவரக்.
அவரகி்

பலர,

ீ்க்

எனனுிதாக

வச்ே்னபாிீரக்

எனபடத்

னசாி்ிறாரக். ஏ்வகனனவ அவரக் வாி்டகோளராக இு்ு் ிுவன்க்
அவரகடள் த்கடவ்ு்வகா்ு் ுே்ிி் ஈுப்ிு்ினறன. இ்த
ிடலி்தான ீ்க் உ்க் வதாிடல ஆர்ி்ிு்ிீரக்.

ோர உ்குடைே வாி்டகோளரக்?

இு உைனிோக ீரமாி்க ுிோத, ஆனா் அவிே் ீரமாி்க்பை
னவ்ிே ஒு ு்ிேமான ிஷே். ுிவவு்க் தாமதமாகலா். ஆனா்,
திர்க்ூைாு. ைார்வக் எு எனு வதிோம் அ்ுகடள ீி ீணா்க்
ூைாு. உ்க் ுதீு, வதாி்ிறன, உைன உடழ்ு் ீ், இவ்டற்னபால
ிக ு்ிேமானு வாி்டகோளரகடள ிரவி்பு். என ிுவன்ின ந்ல
வாி்டகோளர ோர எனபடத எ்பி் க்ுிி்பு? இத்கான பிடல
உ்கடள் திர ோு் சிோக் வசா்ல ுிோு. ஏவனனறா், அடத்
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க்ுிி்க்னபாவு ீ்க்தான. அத்ு உ்கு்ு் னதடவோனு எ்லா்
அவரகடள அடைோள் காண னவ்ிே ஆரவ்தான. ஆ்ற், தானன வ்ு னசு்.
வாி்டகோளரகி் பல ரக் இு்பாரக். ஒ்வவாு வாி்டகோளு் இி்
ஏதாவு ஒு ரக்டத் னசர்தவரகளாக்தான இு்பாரக்.

1)அடமிோனவர
2)ஆ்சிே்பு்ுபவர
3) னகாபமடைேவர
4) அிகார் வச்பவர
5) தவுகடள ம்ுனம பார்பவர
6) னசடவடே் பாரா்ுபவர.
வாி்டகோளர வவ்னவறாக இு்தாு் அவரக்.அடனவுனம, நா் நை்ு்
ிுவன்ு்ு இனிேடமோதவரக். ஒ்வவாுவு் ஏனதா ஒு வடகி்
வபாுின தர்டதனோ, பிோளின மனனாபாவ்டதனோ ப்ிே ஒு வச்ிடே
நம்ு உணர்ுிறாரக். அவரகடள் டகோு்னபாு அவரா் ிடை்ு்
ிோபார்ின அளடவு் கவன்ி் வகா்ள னவ்ிேு ிக அவிே். 3, 4
ம்ு் 5 ரக்டத் னசர்தவரகிை் கவனமாக இு்கனவ்ு். இவரகின
னகாப்ி்ு் காரண் அவரகின னதடவடே் ுி்ு வகா்ளாது, பிோளின
உை் வமாி (Body language), னசடவி் தாமத் இவ்ின ஏனதா ஒனுதான
காரணமாக இு்க ுிு். இவரகடளு், னதடவ்ு அிகமாக ந்ிை்
எிரபார்ு் வாி்டகோளரகடளு், ி்க்கடள உுவா்காம் சமாி்ு்
ிறடன வளர்ு்வகா்ள னவ்ு். CUSTOMER IS ALWAYS RIGHT ில னநர்கி்
உ்டம இ்டல எனறாுனம – ிடனி் வகா்ு்க்.
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வாி்டகோளரகடள எ்பி் த்க டவ்ு் வகா்வு?

னபா்ிிு்த ூ்ிடலி் மாுப்ை ுணாிசே்கடள் வகா்ை வவ்னவு
நபரகிை் அவுடைே எிரபார்ு எனன எனபடத எ்பி் ுி்ுவகா்ள
ுிு்? (You think like customer) ீ்க் உ்கடளனே ஒு வாி்டகோளராக உணர்ு
வசே்பு்க் எனிறார, பா்ிின (Paul Gillin). இவர, வாி்டகோளர னசடவக்
ுி்ு் பல ு்தக்க் எுிிு்ு் னபராிிேர. ீ்க் வாி்டகோளராக
இு்ு் வபிே ிுவன்கிைிு்ு ீ்க் எிரபார்ு்-தரமானவபாு்,
சிோன னநர், ிோேமான ிடல, அனபான னசடவ னபானறவ்டற்தான உ்க்
வாி்டகோளரக் உ்கிை் எிரபார்ிறாரக். நமு ிுவன்ிைிு்ு
வவிவு் வபாுனளா, னசடவனோ தரமாக இு்க னவ்ிேு க்ைாே்.
மி்்ிோன, ிு்ிேடை்த ஒு வாி்டகோளர ந்டம் ப்ி் ிறிை் ந்ல
ிதமாக் னபசலா் அ்லு னபசாம் னபாகலா். ஆனா், அிு்ிோன
வாி்டகோளர நமு ிுவன்ின ுகடழ, ுடறவான னநர்ி் அிக அளி்
னசத்பு்ிிை ுிு். உ்குடைே னபா்ிோளரகடள வதி்ு வகா்ைா்,
உ்க் வாி்டகோளரகின ிு்ப்கடள எிி் அடைோள் க்ு வகா்ள
ுிு். எு அவரகடள அ்ு ஈர்ிறு. ிடலோ?
கஸைமரக் ஒு ுி்ி்ை கடை்ு் வசா்ுவடது், ‘உ்க் ுு்ப்ி்
உ்க் வபிே்மாின க்ோண்ி்னக நடகக் வச்ு வகாு்ிு்ினறா்
எனு

வாி்டகோளரகிை்

வசா்ுவடது்ூை

னக்ிு்க

ுிு்.

அ்தடகே உணருகடள ீ்க், உ்க் ிுவன்ி் உுவா்க னவ்ு்.
ராிோனு’,

ந்லவரக்

வளர்தவரக்,

இனு

தி்தனடமோனு

னபானற

உணருகடள

த்க்

ிோபார்ுைன

அடத்

பார்பிே்

எனு்

அவரகுடைே

இ்ைரவந்

னப்்ி்டக

எனு்

வளர்ிறாரக்.

அிுக்பு்ு் னபாு ஒு தி்நா்ு திோர வ்ி, “ராிோன னப்்…
ஈிோன னப்்’ என் வசா்ுிறு. ஏன வதிுமா? ராிோன னப்் எனபு, ஒு
ினன நகர்ி் னதானி, 50 ஆ்ுகி் நாு ுுவு் வளர்த அவரகின USP
இ்னபாு

ஒு

நீன

வதாி்

ு்ப்டத

அிுக்பு்ிேதனா்,

அு

மாிிைாு எனபடத த்க் வாி்டகோளரகு்ு உணர்ுவத்ு்தான அ்த
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உ்ி. உ்க் தி்ப்ை எ்ண்கு் ி்தடனகு் எ்பிிு்தாு் பல
காலமாக இ்பி்ப்ை ிஷே்கு், வசன்ிவம்்கு் ிோபார்ின,
வதாிின வவ்ிகடள் ீரமாி்ு் ிஷே்களாக இு்ினறனஎனபடத
ீ்க்

உணர்ுவகா்ள

னவ்ு்.

பல

தர்ப்ை

வாி்டகோளரகடள

ிறடமோக் டகோ்ு வவ்ிவபற் னபாு் ீ்க், அத்காக உ்க் வசா்த
ிு்ுகடள் ிோக் வச்ே்ூை னநரலா்.

வாி்டகோளரக் எனிற ராஜா்க்

கஸைமர இஸ ி்-ராஜா்க் எ்லா் சதாரண் ுிமகனகளாி் னபான ினனு்
இ்த வாசக் ிடல்ு ி்ிறு. காரண், விக சூக் வாி்டகோளரகு்ு
அி்ு் ு்ிே்ுவ். ஓர அவமி்க கார ிுவன், கஸைமரகடள கைு்
எனனற வசா்ி ிள்பர்பு்ுிறு. எ்த இை்ிு் வாி்டகோளரக்
த்க் வுடக உணர்பைனவ்ு், ோராவு தனடன் கவி்க னவ்ு்
எனபடத ிு்ுிறாரக். சீப்ி் ஒு வபிே வ்ிின வபாு னமலாளு்ு
வ்த கித் இு. நான உ்க் வ்ி்ிடளி் 35 ஆ்ுகளாக் கண்ு
டவ்ிு்ினறன. கை்த ில வுை்களாக ஒு வபிே மாுதடல உணரினறன.
உ்னள ுடழ்த உைனனனே மலர்த ுக்ுைன பல வாி்டகோளரகடள
வண்க்ுைன வபேர வசா்ி அடழ்பவத்லா் இ்னபாு னபா்ி்ைு.
கு்்ைரகி் தடலடே ிிர்ி்ூை் பார்காம், ுனனா் இு்ு்
க்்ூ்ைிிு்ு க்கடள எு்காம், அு்த கு்்ைடர னநா்ி ிர்
கா்ு் பிோளரக் அிகி்ு்வகா்னை இு்ிறாரக். அுிிு்ு்
ம்வறாு வ்ிி் ிடலடம மாுதலாக இு்ிறு. உ்க் வாி்டகோளரக்
இை் மாு் ுன ஏதாவு வச்ு்க், ிடரவான, தவி்லாத னசடவகு்காக
கிிக் ிுவ்ப்ிு்த னபாிு் வாி்டகோளரகின எிரபார்ுக்
எனன எனபடத் கா்ு் சா்ி் இு. வவிநாுகி் ூ்பர மார்வக்கி்
வதாைர்ு பல ூ்ு்கண்கான நபரகு்ு ி் வகாு்ு பண் வபு் நபர
ஒ்வவாு ுடறு் சி்காம் தா்ஸ, ஹா் ஏ டநஸ னை’ எனிறாரக்.
ுனனடக வசே்டகோக இ்லாம், வார்டதக் இே்ிர்தனமாக இ்லாம்
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இு்பிு் கவனமாக இு்ிறாரக். பல ஆ்ுகு்ு ுன ிுவன்கி்
வாி்டகோளர

னசடவ

எனபு,

‘வாி்டகோளரகு்ு

உதி’

எனு

வசா்ல்ப்ைு. ின இு, கஸைமர சரீைாக மாிேு. வதாைர்ு இு, கஸைமர
னச்ிஸஃனப்ஷன அனு அடழ்க்ப்ு, இனு கஸைமர ிடல்(CUSTOMER
DELIGHT) எனற ிடல்ு உேர்த்ப்ிு்ிறு. அதாவு, வாி்டகோளரகின
எிரபார்ுகு்ு் னமலாக ச்னதாஷ்டத அி்ு அவரகடள, “வா்” எனு
வசா்ல டவ்பு.
இனு ிுவன்க், வாி்டகோளரகடள ிக அிகமான மி்்ி ிடலி்
டவ்ிு்க னவ்ு் எனபடத, த்க் ஊிேரகு்ு விுு்ுினறன. இடத
எ்பி் வச்ே ுிு் எனபடத, பி்ிக் ூல் பல ிுவன்கி்
பாைமாகனவ

வசா்ி்

வகாு்ிறாரக்.

பல

வபிே

ிுவன்கனள

கஸைமரகடள் ப்ி இ்வளு அ்கடறுைன கவடல்பு்னபாு, ுிதாக்
கள்ி் இற்ிிு்ு் நா் ிக அிக் கவன்ுைன ந் வாி்டகோளரகடள்
டகோளனவ்ைாமா?
ஆ்்ு னோி்ு, உ்க் ிுவன்ி்ு ஒு ந்ல கஸைமரசரீஸ பாிிடே
தோி்க ஆர்ிு்க்.

இனு ந்பி் எுதனவ்ிேு! :
பிு வச்ுவகா்ு ப்னக்கலா் எனிற FICCI-ின அிி்டப்
பார்ு, னந்ு ஒு ூ்ை்ி்ு் னபாிு்னதன. ிுமி. ச்ிரா
ீி்ுமார, வாி்டகோளரகடள் சமாி்பி் இனடறே ிர்ி
டனக் ப்ி் னபினார. அுடமோன னப்ு. ிக் பேு்ளதாக்
கி்த மாடல. ிினஸ காரு வா்ிிு்ினறன. நமு ஆ்கு்ு்
பி்ி துவாரா என் னக்க னவ்ு். ீஸ ிடறே இு்ுனமா?
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17 ிினஸ வச்ே கைன வா்ுவு அவிேமா ?

ுே வதாி் ுடனே னவ்ு் எனிற எ்ண் எு்துனைனனனே பலர மனி்
ுதி் எு் ில னக்ிக்… கைன வா்க னவ்ிிு்ுனம? அு அவிேமா?
எிி்

ிடை்ுமா

னபானறடவதான.

னவு

ிலனரா

கைன

வா்ி

க்ை்பை்ூைாு. ந் வசா்த ுதீ்ி் எனன வச்ே ுிுனமா, அடத
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வச்தா் னபாு் எனற எ்ண்ுைன ுே்ிகி் இற்ுிறாரக். இிிு்ு
எு் னக்ி. வசா்த ிினஸ வச்ே, கைன வா்க னவ்ிேு அவிேமா?
ுதீு ம்ு் னபாதாதா? ம்ற பல ிஷே்கடள்னபால இடது் வதாிின
னதடவதான

ீரமாி்ிறு.

னவகமாக

வளர்ுவு்

னபா்ிக்,

ிி்ு

வகா்னை னபாு் மார்வக், மாி் வகா்னை இு்ு் வாி்டகோளரகின
ிு்ப்க் இடவ, வதாி் வச்னவார அி் அிக ூலதனிை னவ்ிே
க்ைாே்டத உுவா்ிிு்ிறு. வதாைர்ு ஒு வதாிி் ூலதன்டத இை
எ்னலாராு் ுிோு. அதனா், வதாிடல வளர்க ம்ுி்டல, வதாைர்ு
அி் ீி்கு் அிக் பணிை னவ்ிேு அவிேமாிறு. ீ்க் வச்ு்
ிினி் ஓரளு லாப் வரலா்; ஆனா், டகி் னபாிே பண் இ்டல
எனறா் உ்களா் ீ்ை நாடள்ு ிினி் தா்ு் ிி்க ுிோு. ஆனா்,
உ்க் ிினி் லாப் இ்டல எனறாு், டகி் பண் இு்தா் ீ்ை
நாடள்ு

உ்களா்

ிினஸ

வச்ேுிு்.

ீ்க்

ி்ைி்ிு்ு்

வதாடலனநா்ு் ி்ை்ின பி (ஐ்ு ஆ்ுகு்ு்ின என ிுவன் எ்னக
இு்ு்?) வளர ுிு். இ்த் காரண்கினா், கைன வா்கனவ்ிேு
அவிே். கைன வா்ி, ிினஸ வச்வு தவி்டல. ஆனா், சிோன அளு
கைன வா்ி, அடத ிறடமோக ிரவி்ு ிு்ி் வசு்தாம் ிினஸ
வச்தா்தான தவு.
எ்னக, எ்பி் கைன வா்ுவு?
உ்க் வதாி் வளர, கைன அவிே் எனபடத ீ்க் உணர்துைனனனே ீ்க்
வச்ே னவ்ிேு, எனன மாிிோன கைன வசிக் உ்க் வதாிு்ு்
ிடை்ு் எனபடத் ப்ிே ிிவான ஆ்ு வச்ு ுி்ுக் எு்க னவ்ு்.
வ்ி் கைன எனபடத் திர, ம்ற கைன வசி இு்ு் ிஷே்க் உ்க்
வதாிு்ு் வபாு்ுமா எனபடத அி்ு வகா்ு்க். இனு மாில, ம்ிே
அரு ிுவன்க், ில திோர ிரஸ்க் ஊ்க் வதாடகு் மாிே்கு்
வழ்ுினறன. ீ்க் ுவ்க் னபாு் வதாிு்ு அவ்ி் ஏதாவு
இு்ிறதா எனபடத் ப்ி அி்ு வகா்ு்க்.

109

கை்த ில ஆ்ுகி், ஏ்ச் இனவவஸைரஸ (Angel investors) என்பு்
ுதீ்ைாளரக் இ்ிே ிு ிுவன்கி் ுதீு வச்வி், உதுவி் அிக
அ்கடற கா்ுிறாரக். இவரக் ூதீ்ைாளரக், கைன வகாு்பவரக். இி்
ில

ிுவன்க்

உலகளாிேு.

ஆனா்,

வழ்கமான

கைன

வழ்ு்

ுடறிிு்ு மாுப்ைவரக். இவரகி் இர்ு வடக. ஒனு, ‘ிினஸ
ஏ்ச்க்

ம்வறானு,

ஃடபனானிே்

ஏ்ச்க்.

இ்த

இர்ைாவு

வடகினர, கைன ம்ு் வகாு்பவரக் அ்லு ிுவன்ி் லாப்
எிரபார்ு ுதீு வச்பவரக். ுத் வடகினர, வதாி்கி் ூதீு
வச்ு் வபு்பண்காரரக். சாதாரண ிடலிிு்ு த்க் வதாிி்
உேர்ு, வவ்ி வப்ு பண் ச்பாி்தவரக். தா்க் ப்ை க்ை்கடள
த்கடள்னபால வதாி் ுவ்ுிறவரக் ச்ி்க் ூைாு. ந்ல ுே்ிோக
இு்தா் நானம ுதீு வச்ு உதுனவா் எனற எ்ண்ி் த்க்
வுமான்ி்

ஒு

புிடே

உுவா்ிிு்பவரக்.

இவரக்

ஒு்ி,
ூதீு

இத்காக

தி

வச்வுைன

ிுவன்கடள
வதாி்

வளர்

னதடவோன உதிகடளு் வச்வாரக். அத்ு ுன உ்க் வதாிின வவ்ி
வா்்டப அலி ஆரா்வாரக். இ்னபாு இ்ிோினலனே இ்பி்ப்ை
அடம்ுக் னதானிிு்ினறன, ஒு ுிே க்ுிி்ு, இு்ு் ஓர
இே்ிர்ி் மாுதலான விவடம்ு, இுவடர ோு் ுே்ி்காத ஒு ுே்ி
னபானற னோசடனகடளு் ி்ை்கடளு் டவ்ிு்பவரகு்ு இு ஒு
வர்ிரசாத். ிராம்ி் ஆை்பர் வசலுகடள் திர்ு, ுடற்த வசலி்,
பி்த ிராம் வப்கடள் பிேமர்ிே ிிஓ ிுவன்ின வப்மிின
னோசடனடே ஏ்ு உதிிு்ிறு ஓர ஏ்ச் ிுவன். வசனடன நகு்ு
வவினே ஒு ிராம்ி் 100 பிோ்குைன வவ்ிகரமாக இே்ுிறு அ்த்
வப்மிின ிிஒ (BPO). இ்த ஏ்ச்க் எ்னக இு்ிறாரக் வசா்ு்க்
எனிீரகளா? இடணே்ி் அலு்க், ச்ப்த்ப்ை ு்தக்கி் னது்க்,
க்ுிிு்க். வதாி் வச்ு வஜி்க் னபாு் உ்கு்ு இுு் வதிே
னவ்ுனம.
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திோர ிி ிுவன்க் பல இ்னபாு வதாி்கு்ு கைன உதி வச்ினறன.
ில ிுவன்க் ிக் ிற்பாக் வச்ினறன. பல அ்பி இ்டல. உ்க்
புிி் சிோன ிுவன் எு எனபடத கவனமாக அி்ு, னதர்வது்க
னவ்ு். இ்த் திோர ிுவன்க் வழ்ு் கைு்ு ஈைாக வசா்ு அ்லு
திநபர ஜாீன னக்பாரக். வ்ி, வ்ிகடளிை அிக் இு்ு். இ்த்
திோர ிுவன்க் இ்மாிி அைமான்கு்ு கைன வழ்க, ிசர்
வ்ிோ்

அுமி்க்ப்ைவரகளா

எனபடத

வதி்ுவகா்ு்க்.

ிவர்கடள சிோக அி்ு வகா்ளாம் இ்மாிி ிுவன்கிை் கைன
வப்ு, வசா்ு்கடளு் வசா்த் வதாிடலு் இழ்தவரகு் இு்ிறாரக்.
ிினைு்ு வ்ிகி் கைன வா்கலா் எனபு பலர பரவலாக அி்ிு்ு்
ஒு ுடற. ஆனா், இு பலு்ு எிதான ிஷேமாக இ்டல. இத்ு ிக
ு்ிே் காரண், த்கு்ு னவ்ிே கைடன் ப்ி அ்லு அத்கான
விுடறக் ப்ி வதாி் ுடனனவார அிோமிு்புதான. வ்ிி் ீ்க்
கைன வா்க ிு்ினா், ுதி் உ்கு்ு் வதிேனவ்ிேு, ீ்க் வா்க
ிு்ு் கைன எ்த வடகடே் னசர்து? அு எதாவு அரு ி்ை்கின ீ்
வுவதா அ்லு அ்மாிி ி்ை்க் இ்லாம் னநரி் கைனா எனபுதான.
வ்ிக்

இனு

பலவடகோன

கைன

ி்ை்கடள

அிி்ிு்ினறன.

ஒ்வவாு வ்ிு் பல கவர்ிகரமான வபேரகி் கைன ி்ை்கடள
அிி்தாு்
வழ்க்ப்ை

அடவ

அடன்ு்

அி்படை

அரினாு்

விகா்ுத்கு்ு

ிசர்

வ்ிினாு்

உ்ப்ைடவதான.

உ்க்

வதாிு்ு ீ்க் இ்மாிி ி்ை்கின ீ் கைன வா்க ிு்ினா்,
அத்கான உ்க் துிடே ுதி் உுி வச்ுவகா்ு்க்.
கைன வா்க உ்கடள துிோ்ி் வகா்ு்க்
ஒு ி்ைமாக அிி்க் ப்ிு்ு் எ்த் கைன வசிடேு், னதிே
வ்ிினலா அ்லு திோர வ்ிினலா வபுவத்கான அி்படை் துிகடள
உடைேவரா ீ்க் எனபடத உுிவச்ுவகா்ு்க். வேு, க்ி, அுபவ்,
இு்ிை் னபானற துிக் இ்லாம் உ்க் ிினஸ ிளான, இை், வசா்த
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ூதீு எ்லா் இு்தாு் ூை அ்த் கைன வசிடே ீ்க் வபறுிோு.
அத்காக மன் தளர்ூைாு. அ்மாிி ி்ை்க் இ்லாமனலனே வ்ிக்,
வளு் வதாிு்ு கைன வழ்க ுிு், வழ்ி் வகா்ிு்ினறன. என
கைன னதடவ இ்மாிி ி்ை்கின ீ் இ்டல. திோக பிீி்க னவ்ிே
ிஷே் எனபடத வதிவாக ுதினலனே வசா்ி ிைனவ்ு். ஏதாவு கைன
ி்ை்கின ீ் வுமானா் அதன உ்சவர்ு, உ்க் ப்கி்ு சதிித்
னபானறவ்ின அி்படைி் உ்க் கைன ி்ை்கடள் தோி்க னவ்ு்,
அி்படை துிக் இ்லாம் ி்ண்ி்ு அு ிராகி்க்ப்ை ிடலி்,
ி்ை்கடள மா்ி அடம்க் ூைாு. சீப்ி் ச்ி்த ஒு வ்ிோளர
வசானனு இு… “ிக ஆரவ்ுைன எனடன ச்ி்த ஓர இடளஞன வசானன
ிினஸ

ிளாடன

னக்ைு்,

இனத

மாிி

ஒு

ிினடை

வச்தவர,

ிர்ிடனகடளு் ந்ை்டது் ச்ி்ிு்ிறானர?’ எனு நான வசானனுைன,
அ்பிோனா், ந்ல ி்அ் ஆு் ஒு ிினடச அ்லு ஈிோ கைன ிடை்ு்
ஒு ிினடை வசா்ு்க் எனு னக்ிறார.”
இ்த

இடளஞர

அ்த

வ்ி

னமலாளு்ு

அவடர்

ப்ிே

எ்தடகே

அி்ிராே்டத ஏ்பு்ிிு்பார எனபடத உ்களா் எிி் ஊி்க ுிு்.
இ்மாிி தவுகடள ீ்க் வச்ே்ூைாு. நா் ுதி் அி்ுவகா்ை, த்க
ிிகி்: ஒனறான வதிவான ுி்னகா் எனபடத ிடனுபு்ி் பாு்க்.
வ்ிோளர ந்ி்டகடே னசாி்பத்காக்ூை அ்மாிி வசா்ிிு்கலா்.
அவர ுி்ி்ை நபர னதா்றின அி்படைோன காரண்கடள் னக்ு அி்ு
வகா்ளாம், அத்கான னக்ிகடள எு்பாம், தான வவ்ி வபுவத்கான
வகா்ிு்த அி்படை ந்ி்டககடள் ப்ி் னபசாம் ினாி னநர்ி்
அு்த ி்ை் எனற மனிடலி் உ்ள மிதரகடள வ்ிக் ந்ுவி்டல.
காரண், அவரக் டகோ்வு ம்கின னசி்ு் பண். வ்ி னமலாளரக்
ிு்ப

வூ்

வச்ே

ுிோத

கைன

வழ்க்புவத்ு

வபாு்ு

ஏ்கனவ்ிேவரக்.
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ந்பான வ்ிடே னதர்வது்க்
ிினடை ுவ்ு் க்ை்ினலனே உ்க் ிுவன்ின நை்ு் கண்டக
ுவ்ுவு ப்ி் னபிிு்ினறா். அனத வ்ிி் கைன வா்க் னபாிீரகளா
எனபடத ுிு வச்ுவகா்ு்க். எதாவு காரண்ி்காக னவு வ்ிி்
கைன வபற ுிு வச்ிு்ீரகனளோனா், வ்ி் கண்டக அ்த வ்ி்ு
மா்ி் வகா்ு்க். இு அவிே். எ்த வ்ிு் கண்ு ுவ்ிே ில
நா்கினலனே

கைன

வழ்க

மா்ைாரக்.

உ்க்.நை்ு்

கண்ிடன்

கவி்ு் வகா்ிு்பாரக். அுிிு்ிறு, உறினர பிோ்ுிறார
னபானற காரண்கினா் ம்ுனம வ்ிடே னதர்வது்காீரக். அ்த்
புிி்

கைனக்

வப்றவரகின

வழ்ுவி்

அுபவ்

ஆரவ்

கா்ு்

னபானறவ்ின

வ்ி,

அி்

அி்படைி்

கைன

வ்ிடே

னதர்வது்க். உ்குடைேு ஒு ினன நை்ு் கண்காக இு்தாு் கைன
எுு் இ்லாி்ைாு் வ்ிோளரகுைன ந்பாக இு்க். வ்ி னமலாளர
ூனறா்ுகு்ு்

மாுபவர.

அு்த

ிடல

அிகாிக்,

ஊிேரக்

எ்னலாு்ு் உ்கடளு் உ்க் ிுவன்டது் வதி்ிு்க னவ்ு். இு
ிடளின தடலடம மாினாு் உ்கு்ு உது்.
உ்க் நை்ு்கண்டக ிக ீராக் பராமி்பு அவிே். அு கைன வழ்க்
ீரமாி்க்பு் ிஷே்கி் ஒனு. ீ்க் து் வச்ுக் எ்த் காரண்
வகா்ு் பண் இ்லாம் ிு்ப்ூைாு. வ்ிக் இதன ூல் உ்க்
ிினஸ ிரவாக்ிறடன மி்ிுிறு. ுன னதிி்ை வச்ுக், இ்த
ிினி் இவத்லா் சாதாரண ிஷே் னபானற பி்கடள, உ்க் கைன
துிடே

ிரணி்ு்

வ்ிோளரக்

ஏ்பி்டல.

வ்ி்

கண்ுக்

ம்ுி்டல, உ்குடைே ிுவன்ின கண்ு் ு்தக்கடளு் சிோக்
பாரமி்பு

அவிே்.

திர்க

ுிோதடத்

திர

ம்ற

எ்லா

வசலின்கடளு் வ்ி் வச்ுகின ூல்தான வச்ே னவ்ு். கைன
னக்ு

ி்ண்ி்ு்னபாு

ீ்க்,

ிுவன்ின

வமா்த

ிோபார்

(TURNOVER) எனு வதிி்ு் ிஷே்டத வ்ிக் அவரகிைிு்ு் நை்ு்
கண்ுக் ூல்தான உுி வச்ு வகா்ு். ி்ண்ப்ி் நை்ு வமா்த
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ிோபார் 5 ல்ச் என் ுி்ி்ிு்த ஒுவின வ்ி் கண்ு அ்த்
காலக்ை்ி்

3

ல்ச்டத்ூை்

வதாைி்டல.

வ்ிோளர

ிவர்

னக்ைனபாு, பல ிோபார்கடள வரா்க் (CASH) அி்படைி் நை்ிேதா்,
வ்ி் கண்ி் னசரி்டல எனு வசா்ல்ப்ைு. வ்ிோளர அ்த வரா்க
ிோபார ிவர்கடள ிுவன்ின னக்’ ு்தக்ி் கா்ை் வசானன னபாு,
கைன ி்ணி்தவரா் கா்ை இேலி்டல. ு்தக்க் சிோக் பராமி்க்
பைி்டல எனற பிடல் னக்ைின எ்பி அ்த வ்ி, இவரு கைன
ி்ண்ப்டத ஏ்ு்? இ்னபாு கைன வா்ு் துிகி் நமு கண்ு்
ு்தக்கடள சிோக் பராமி்க னவ்ிேு் ஒனு எனு ுிிறதா?
ஒு ிுவன்ின கைன னதடவடே வ்ிக் எ்பி, எதன அி்படைி்
ீரமாி்ினறன? நமு கைன னதடவகடள எ்பி நா் அி்ுவகா்வு? அடத
வ்ி்ு எ்பி் வசா்ுவு எனபன ப்ி வதாைர்ு னபுனவா்.

இனு ந்பி் எுதனவ்ிேு! :

அ்பா ஆிுைன த்ு, அ்மா படஜி் டவ்ு் வகாு்த பண்டத்
க்ி, இனு பா்் அ்கு்் ஆர்ி்தாிி்ைு. பா்் மானனஜர
ராஜன ந்ுைன னபிேு் உைனன வச் ு்தக் வழ்ிேு்
ச்னதாஷமாக இு்ிறு. ுதனுதலாக கடைின வபேர ர்பர ஸைா்
இை்ப்ை வச்ி் டகவேு்ி்னைன. அுணா ஆன்ி, கித்ி்
எுிிு்து னபால ுத் வச்டக ஆஸரம்ி்ு அு்ினனன.
வபுடமோக உணர்னதன.
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18 வ்ிி் கைன வா்ுவு எ்பி?
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இனு

இ்ிோ

ஒு

வபாுளாதார

விடம

வகா்ை

நாைாக

வளர்ு

வகா்ிு்பத்ு ஒு ு்ிே் காரண், நமு வ்ிகின அடம்ு்
அவரகின கைன வழ்ு் ுடறகு் தான. 30 ஆ்ுகி் இ்ிே வ்ிக்
ிு, ுு, வபு் வதாி்கு்ு வழ்ிிு்ு் கைனக் பல ூு மை்ுக்
அிகி்ிு்ினறன. இ்ிே ிசர் வ்ி, நமு வ்ிக் வழ்ு் வமா்த்
கைனகி் 40%்ு னம், ுனுிடம வப்ற ிிுகு்ு வழ்க்புவடத்
க்ைாேமா்ி அடத் ீிரமாக க்காி்ு் வுிறு. இ்த ுனுிடம
வபு் ிிி் ிு ம்ு் ம்ிே வடக் கைனகு் அை்ு். இ்த ிிுடற
திோர வ்ிகு்ு் வபாு்ு். இ்ிோி் ம்ு்தான ஒனர வ்ி எ்லா
ிதமான வ்ி் பிகடளு் வச்ிறு. ிமான ிுவன்கு்ு ிமான்க்
வா்க, னகாிகி் கைன வகாு்ு் வ்ிின ிராம்ுற் ிடள 10 ஆிர்
ூபா்

ிவசாே்

பி்ி்

கைு்

துிறு.

னமு்

வதாி்கைன

வபுனவாரகு்ு இனு ம்ிே, மாில அருக் ுு்வதாி் வளர்ி்ு் பல
வடககி் சுடகக் அி்ினறன. ஆ்ுனதாு் மாில அரின ிு ம்ு்
ுு்வதாி் வகா்டக அிி்ுகடள் கவிு்க். இி் வ்ி்கைன
5 ல்சமாக இு்தா், 15% மாிே் வழ்ு் வதாி்கின ப்ிேி் ஆ்ு
னதாு் பல ுிே வதாி்கடள் னசர்பதாக அிி்ிறாரக். இ்பி்ப்ை
வச்ிகின ூல் நமு வ்ிகி் ுே வதாி் ுவ்க தாராளமாக் கைன
வசிகடள வழ்ுிறு எனபடத் ுி்ுவகா்ளலா். இவத்லா் னக்பத்ு
ச்னதாஷமாக்தான இு்ிறு. ஆனா், வ்ிகி் கைன ிடை்பு எனபு
எிதாகி்டல.

“பலுடற

அடல்ிு்ினறன.

ில

சமே்

அவரக்

வசா்வடதனே ுி்ு வகா்ள ுிேி்டல. ிிுடறகடள் வதிவாக
வசா்ுவி்டல எனு வசா்ு் ந்பரகு் இு்ிறாரக். இவரக்
வசா்வி் ு்ிு் உ்டமி்டல எனு ஒு்ி ிை ுிோு. கைன
வகாு்ு அு ிு்ி வராம் னபானா், பி் வச்ிோக னவ்ுனம எனு்
எ்ண்ி்

கைன

வகாு்படத

ில

வ்ிகின

ிடள

னமலாளரக்

திர்ினறனர எனபு ஓரளு உ்டமதான. ஆனா், மாறாக் பல வ்ி
அிகாிக் ிு்த ஆரவ்ுைன வதாி் ுடனு் இடளஞரகு்ு உதி
வச்ு உேர் வச்ிு்ிறாரக் எனற உ்டமடேு் நா் மற்ுிை ுிோு.
இிிு்ு நா் ுி்ுவகா்ள னவ்ிேு, வ்ி் கைன வபற நா் வச்ே
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னவ்ிே ுத் பி, அவரகு்ு ந் ீு ஒு ந்ல ந்ி்டகடே உுவா்க
னவ்ு். ி்சே் ிு்ி் வகாு்ுிுவார எனற ந்ி்டகடே உுவா்க
னவ்ு். வதாி்கைன னக்ு, வ்ிடே அுுிறவரக் வசா்ு் ஒ்வவாு
வார்டதடேு்

உனி்பாக்

கவி்பவர

வ்ி

னமலாளர.

அவின

னக்ிகு்ு ீ்க் து் னநரடமோன பி்கி்தான இு்ிறு, ீ்க்
உுவா்ு் ந்ி்டக. ‘சார, ந்ம ிினைு்ு எ்வளு கைன வகாு்ீரக்?’
எனு னக்பவு்ு், இ்ு என்ு ஆு மாதமாக் கண்ு இு்ிறு.
வதாிடல வளர்க, கைன வா்க ிு்ுினறன. ஒு ிளான டவ்ிு்ினறன.
அுப்ி

எ்னபாு

ச்ி்ு

ிிவாக்

னபச

ுிு்?’

எனு

னக்ு்

இடளஞு்ு் உ்ள ி்ிோச்டத ீ்க் வ்ி னமலாளராக இு்தா், எ்பி
உணரீரக் எனபடத் ச்ு னோி்ு் பாு்க்.

வ்ிக் ந்ிை் எனன எிரபார்ிறாரக்?

உலவக்ு்

வ்ிோளரக்

கைன

வபற

ி்ண்ி்பவரகிை்

நானு

ு்ிேமான ிஷே்கடள்தான பார்ிறாரக். அடவ 4 ‘ி’ க் என்புினறன.
ூலதன், ிு்ி் வகாு்ு் ிறன, ுணநலன, அைமான் Capital. Capacity,
Character. Collateral security. இி் ூலதனு் அைமானு் எு்ு விி்
ிூி்க் ூிே ிஷே்க். ூலதன், வதாிு்ு் னதடவோன வமா்த்
பண்ி் 10% அ்லு 15 % இு்தா் னபாு். ீிடே வ்ி, கைனாக் து்
எனபு பலர எ்ி் வகா்ிு்ு் தவறான ஒு ிஷே். இ்த சதிித்க்
ஒு

ுடற்தப்ச்

துி,

அிக

அளி்

ூலதன்

இு்பு

வ்ி

வழ்க்னபாு் கைன அளடவ் கண்ிை் ீரமாி்ு். ில ிித்கடள
உேர்த உதிோக இு்ு். வ்ி் கைு்ு ஈைாக ஏனது் வசா்ு இு்படத
வ்ி அிே ிு்ுிறு. ஆனா், உ்க் கைன 10 ல்ச் அ்லு அத்ு்
ுடறவாக இு்தா், கைு்ு் வசா்ு அைமான் அவிேி்டல எனபு ிசர்
வ்ிின ிிுடறகி் ஒனு.
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ம்ற இர்ு ிஷே்கு் ந்ி்டகக் சார்தடவ. ஒனர நாி் ஒுவின
ுணநலடன ோராு் அி்ு வகா்ளுிோு. அிகப்ச் வ்ி அி்ு
வகா்ள ிு்ுவவத்லா் ுு்ப் ூழ், ச்ை் ிர்ிடனகி் ி்காதவர
னபானற ிஷே்க்தான. உ்குடைே ம்ற வ்ி் கைன, திோர கைனக்,
கைன அ்டைி் வா்ிே கைி் இு்ு் ிுடவக் ப்ி இ்னபாு
வ்ிக் னநிடைோக அி்ுவகா்ு் வசிக் இு்ினறன. உ்க் பான
காரின எ்டண் வகாு்தா், ிிி் (CRISIL) எனற ிுவன் ஆனடலி்
இடத வ்ி்ு் வசா்ுிறு. இு உ்களு கைடன ிரவி்ு் ிறடன்
கா்ு் அளுனகா். இ்னக கவி்க னவ்ிே ிஷே், இ்த் தகவ்கடள
ீ்க் மடற்ு அடத வ்ி க்ுிி்தா், அு உ்க் ுணநலடன ப்ி்
வசா்ு் ஒு ிஷேமாிிு். அு்ு, வ்ிக் எிரபார்ு் ிக ு்ிேமான
ிஷே் உ்க் ிறனக்’. அடத எ்பி மி்ிுிறாரக்? ீ்க் து்
ிவர்கி்

–

உ்க்

ிினஸ

ி்ை

அி்டகின

ூலமாக்தான

அளிுிறாரக். அதனா், இ்த் ி்ை அி்டகடே ிக் கவனமாக் தோி்க
னவ்ு்.

என வதாி் எ்த வடகடே் னசர்து?

இடத் தோி்பத்ுுன ீ்க் ி்ண்ி்ு் கைன எ்த வடகடே் னசர்து
எனபடத அி்ு வகா்ளனவ்ு். பல ஆ்ுகளாக SSI எனு அடழ்க்ப்ு
வ்த ிு வதாி்க் MSME (MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES) எனு
அடழ்க்புிறு. இி் டம்னரா வலவ் 1, டம்னரா வலவ் 2, ஸமா், ீிே்
என நானு ிிுக் இு்ினறன. இடவ உ்ப்ி வச்ு் வதாிலாகனவா
அ்லு னசடவக் வழ்ு் வதாிலாகனவா இு்கலா். இே்ிர்க் அ்லு
உபகரண்கி் வச்ே்ப்ிு்ு் ுதீ்ின அி்படைி் இ்த் ிிுக்
ஏ்பு்த்ப்ிு்ினறன (ிவர்கடள அ்ைவடணி் பார்கலா்). இி்
ீ்க் ுவ்க்னபாு் வதாி் எ்த் ிிி் வுிறு எனபடத் பார்ு
வதி்ுவகா்ள னவ்ு். அவிேமானா், உ்க் னதடவ்னக்ப ிிடவ
மா்ி் வகா்ள னவ்ு். ினனர ி்ை்டத் தோி்க னவ்ு். ீ்க்
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ுவ்க் னபாவு ஏதாவு ுுவடக் வதாி் அ்லு அ்த் வதாி் MSME ின
ீ் வுமா என் ச்னதக்க் இு்தா், வசனடனிு்ள MSME அுவலக்டத்
வதாைரு வகா்ு ிள்க் வபறலா். ஐஓி னபானற பல வ்ிக் இ்த் கைன
வசிகு்கான

ி்ண்ப்கடள

வவிி்ிு்ினறன.

அிிு்ு

அி்படைி்

னக்ிகு்ு

அ்த்

த்க்

இடணே

தரிற்ி்
ஏ்ப,

தள்ினலனே

வகா்ளலா்.

ி்ை்டத

அதன

விவடம்பு

எிதாகிு்ு்.

எ்வளு கைன அவிே்?

என்ு எ்வளு கைன ிடை்ு் என ீ்க் வ்ிிை் னக்ைா், உ்கு்ு்
னதடவோன கைன அளடவ உ்களானலனே அளிை ுிேி்டல எனு தான
அர்த். இ்பி்ப்ை னக்ிக் ூல் வ்ிகு்ு உ்க் ீதான மி்ீுக்
ுடறே அ்லு மாற வா்்ிு்ிறு. நான னக்ு் கைன அிகமாகனவா அ்லு
ுடறவாகனவா இு்ுி்ைா் எனன வச்வு? நான ுிதாக வதாிடல ுவ்க்
னபாிறவன, எனுடைே வதாிு்ு எ்வளு கைன னதடவோக இு்ு்
எனபடத நான எ்பி் க்ுிி்னபன எனபடவ உ்க் னக்ிோ ந்பனர?
இத்ு ுலபமான வி, அடத வ்ிக் எ்பி் கண்ிுினறன எனபடத்
ுி்ு வகா்ைா் னபாு். வ்ிக் வதாி் வளர்ி்காக இர்ு வடகோன
கைனகடள வழ்ுினறன. ஒனு, ீ்ை கால் கைன. ம்வறானு, ுுிே கால்
கைன. உ்க் வதாிி் உ்ப்ி்காக ஓர இே்ிர்டத வா்ினா், அத்கான
க்ிை ிிவா்க்ி்காக் கைன வழ்க்ப்ைா், அு ீ்ைகால் கைன
(அிகப்ச் 5 ஆ்ுக்). உ்க் ி்படனடே அிகி்க அ்லு சர்ுக்
வகா்ுத் வச்ே, வா்ு் கைனக் ுுிே கால் கைன வடகடே் னசர்து.
உ்க் ி்ை அி்டகி் இி் எு னதடவ, இர்ுமா அ்லு ுுிேகால்
கைன ம்ுமா எனபு வசா்ல்பை னவ்ு். இ்த் ுுிேகால் கைன வசி
எனபு, உ்க் வதாிடல அ்லு ிோபார்டத நை்த் னதடவோன நை்ு
ூலதன்ி், WORKING CAPITAL உ்க் ப்கி்ு்ு னம் னதடவோனவ்டற
வழ்ுவு.
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இடத வ்ிக் எ்பி் கண்ிுிறாரக்?
நை்ு் வசா்ு+நை்ு் கைனக் = நை்ு ூலதன்
எனற ஃபாருலாடவ உபனோி்ிறாரக். இி் நை்ு ூலதன் (CURRENT
ASSETS) எனபு உ்க் டகிிு்ு் பண்,டகிிு்ு் சர்ுகின மி்ு
ம்ு் உ்கு்ு வரனவ்ிே பண் இவ்ின ூ்ு் வதாடக. இிிு்ு
ீ்க் வசு்த னவ்ிே ி்க், வசலுகு்கான ூ்ு் வதாடகடே்
(CURRENT LIABILITY) கி்ு ி்ைா், அுதான உ்கு்ு னவ்ிே நை்ு
ூலதன்

(WORKING

CAPIAL),

இ்த

நை்ு

ூலதன்ின

அளடவ்

க்ுிி்துைன அடத வ்ி உைனன கைனாக் த்ுிைாு. அ்பி வழ்ு்
கைடன, உ்களா் ிு்ி் தர ுிுமா என் கண்ிுவாரக். இத்ு
ி.எஸ.ி.ஆர. எனற ிித்டத் பார்பாரக் (Debt & Service Coverage ratio). இ்த
ிி்டத

வ்ிக்

கண்ிை,

ிசர்

வ்ி

ில

அி்படை

ிிகடள

அிி்ிு்ிறு. அதனபி உ்க் ிினி் மாத வுமான் 30,000 ஆக
இு்தா்,

அி்

ீ்க்

கைு்ு்

வ்ி்ு்
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ஆிர்

வசு்த

னவ்ுமானா், ீி 10,000 இு்தா்தான ீ்க் ிினடை வதாைருிு்.
வ்ிக் (Bussines plan /Project report) தோி்ு்னபாு, உ்கு்ு இ்த ிவர்க்
வதிவாிிு். எனன இு ? இ்பி எ்லா் கண்ுக் னபா்ைா்தான
ிினஸ வச்ே கைன வா்க ுிுமா? இவத்லா் என்ு் வதிோனத
எனிீரகளா? க்ு் வகா்ு்க். உைனன க்ு் வகா்ு்க். வஜி்க்
னபாிறவரக்

எ்னபாு்

க்ு்வகா்ு்

ிடலி்

இு்கனவ்ு்,

வஜி்தவரக், வஜி்த ினு் க்ு் வகா்வடத ிு்தாம் வதாைரிறாரக்
எனபடது் ிடனி் வகா்ு்க். இ்த் ி்ை அி்டகடே நானன தோி்க
ுிுமா? ஆி்ைரக் தோி்ு் வகாு்பாரகளா? அி் னவு எனனவவ்லா்
இு்க னவ்ு்? வசா்ல ுிுமா? ி்சே் ுிு்.
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ந்பி் எுதனவ்ிேு! :
ுனனி ிரா்் ஷர் ிுவன்க் என ுத் ச்டள ஆரைுைன
இடண்ு அு்ப னவ்ிே அ்ிவம்் பார்கு் வ்ிிிு்ு
வா்ி அு்ப னவ்ிே வ்ி ிோர்்ி்கான மாிி
விவ்கடளு் அு்ிிு்ிறாரக், இ்த மாிி ிோர்்ிடே
வ்ிி் துவாரகளா? அு ந்லதா? வ்ிி் ீிேர னமனனஜராக
இு்ு, இ்னபாு ிினஸ வச்ு் சனராஜா னமை்ிை் இனு இு
ப்ி் னக்ு, ுுவுமாக வதி்ுவகா்ள னவ்ு்.

121

19 ஒு ி்ை அி்டக எ்பி இு்க னவ்ு் ?

இ்ிே் வபாுளாதார வளர்ிி் SME என அடழ்க்பு்

ிு, ுு்

வதாி்கின ப்ு ிக ு்ிேமானு. நா்ின 45% வதாி் உ்ப்ிடேு்,
நா்ின

ஏ்ுமிி்

40%

ப்கி்டபு்,

னகாி

னபு்ு

னம்

னவடலவா்்டபு் து் ஒு ுடறி் ீ்கு் கா் பி்ு் களிற்க
ி்ைி்ிு்ிீரக். இ்த் ுடறினு்ு வ்ி் கைனக் ஒு வர்ிசாத்.
30 ஆ்ுகு்ு ுன இனுனபா் வ்ிக் கைன தர ுனவ்தி்டல. அனு
ிு்த னபாரா்ை்கு்ிடைனே வ்ி்கைன வப்ு வதாி்கடள் ுவ்ி
வஜி்தவரகடளிை நா் இனு அிக் கைன வசிகடளு் அு ப்ிே
தகவ்கடளு் வபு் ந்ல ிடலிிு்ினறா். வதிவான ி்ை அி்டகக்
(PROTECT

REPORTS)

வ்ி்

கைன

வபுவடத

எிதா்ுிறு.

வ்ி்

கைனகு்கான ி்ை அி்டக எனபு எ்னலாு் பேனபு்ு் வடகி்
இு்ு் ஒு பிவ் இ்டல எனபடது், அு ஒ்வவாுவின னதடவ்ு ஏ்ப
மாுபு் ஒு ு்ிே ஆவண் எனபடது் ுி்ு வகா்ள னவ்ு். ீ்க்
வச்ே்னபாு் வதாி், அு ுி்ு ீ்க் அி்ிு்ு் ிஷே்க், னசகி்த
தகவ்க்,

வச்ே்

னபாு்

ுதீு,

மார்வக்ி்

வா்்ுக்,

வாி்டகோளரக், அவிேமான ூல் வபாு்க், அடவ ிடை்ு் இை்
னபானறவ்ுைன ிக ு்ிேமான தகவலான எ்வளு வுமான், லாப்
ிடை்ு், அடத அடைே உ்கு்ு் னதடவோன கைன, அ்த் கைின
வடகக்

இ்வளு்

இு்கனவ்ு்.

ஆி்ைரக்,

வ்ுநரக்

உதிுைனதான இடத் தோி்க னவ்ுமா எனபு உ்க் ி்ை அளிடன்
வபாு்து. 50 ல்ச்ி்ு னம்ப்ை கைன வசிக் அுு் உ்ப்ி் ுடறோக
இு்தா், இவரகின உதி அவிே் னதடவ. ிிே அளி் 10 ுத் 25 ல்ச்
வடர ீ்கனள தோி்கலா். தோி்தடத ஆி்ைிை் கா்ி, ஆனலாசடன
வபறலா். ிிே கைனகு்ு வ்ிக் ி்னபார்கடள வதாி் ுடனனவார
ுேமாக தோி்படத்தான ிு்ுிறாரக்.
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சீப்ி் ஒு வ்ிி் ி்ை அி்டகுைன ினன் ஆடை் தோி்ு்ு கைன
ி்ண்ி்ிு்த

ஒு

த்பி

அடழ்க்ப்ிு்தனர.
வதாிலாளர

உலக்

ிர்ிடனக்

(இுவு்
வபாுளாதார்

வடர

பார்னரக்)
ூழி்

னபச்ப்ிு்த

னநருக்ி்ு

ுவ்ி,

உ்ுர

ுகுடருைன,

பல

ிவர்குைன தோி்க் ப்ிு்த ி்ை அி்டக அு. வ்ிின னமலாளு்
கைன ிரவி்ு் அிகாிு் அ்த அி்டகின அி்படைி் னக்ை ில
சாதாரண் னக்ிகு்ு்ூை அ்த் த்பிோ் பி் வசா்ல ுிேி்டல.
காரண்,

அ்த

அி்டக

தோி்க்ப்ிு்பு

ஒு

வ்ுநரா்.

ி்ண்பதாரரக்.அடத ுுவுமாக பி்க்ூை இ்டல. ீ்க் இ்பி ஒு
ூ்ிடல்ு்

ி்க்

ூைாு.

அி்டக

உ்களா்

தோி்க்பைி்டல

எனறாு் அி் வசா்ல்ப்ிு்ு் ிவர்க் அடன்ு் ஏன ஒ்வவாு
வார்டது் உ்கு்ு நனு ுி்ிு்க னவ்ு். அு ப்ிே ினா்கு்ு
ிள்கமி்க்ூிே

அளி்ு்

ுி்ிு்க

னவ்ு்.

இனு

ி்ை

அி்டகடே தோி்ு் வகாு்பனத ிலின ிினைாி ி்ைு. வதாிடல்
வசா்ு்க், அி்டக வரி எனற அளி் ிள்பர் வச்ிறாரக். இவரகடள
அுகாீரக். வசனடனி் இே்ு் ைானஸிோ எனற அடம்ு (TFSC(TANSTIA
& FNFService Centre), a collaborative venture between TamilNadu Small and Tiny Industries
Association) 400-்ு் னம்ப்ை ிு ம்ு் ுு் வதாி்க் ுடனனவாு்கான
ி்ை அி்டககடள் தோி்ு அடத அ்வ்னபாு மாு் தகவ்குைன
னம்பு்ி்

வகா்ிு்ிறு.

இடத,

வதாி்

ுடனனவாு்ு

உதவ

னவ்ுவமனபத்காக 100 ூபா் ிடலி் வழ்ுிறாரக். இடத வா்ி, அடத
மாிிோக எு்ு்வகா்ு ீ்க் ம்ுனம தர்ூிே ிவர்குைன ி்ை
அி்டககடள ுுடமோக் தோி்கலா். பல மாவ்ை வதாி் டமே்க்,
வ்ிகுைன இடண்ு கு்தர்க்க் நை்ி, பி்ி அி்ிறாரக். அவ்ி்
ப்னக்ு் வதி்ுவகா்ளலா். ி்ை அி்டககு்ு ஒு ுி்ி்ை பிவ்
எனபு இ்லாி்ைாு் இ்த ிவர்க் இ்த விடசி் இு்க னவ்ு்.

ு்ிேமான ுத் ப்க்
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எ்ஸ்ூ்ி் ை்மி (EXCUTIVE SUMMERY) எனற இ்த் ுு்ிே வச்ி விவ்
ப்க் ிக ு்ிேமானு. ிக் ுு்கமாக இ்த் ி்ை் எடத் ப்ி
எனபடது் உ்க் வதாி் எ்த் ிிின ீ் வுிறு எனபடது் கைன எ்த
வடகி் னதடவ எனபடது் ிள்ு் புி, ஒு ப்க்ி்ு்ளாக இு்க
னவ்ு்.

உ்கடள் ப்ி

இு ஒு னவடல ி்ண்ப் இ்டல எனபடத ிடனி் வகா்ு இடத
எுு்க்.

ுதி்

வதாி்

அுபவ்,

க்ி்

துி,

ஏன

இடத்

னதர்வது்ிு்ிீரக்? ுத் தடலுடற வதாி் ுடனபவர னபானற
ிவர்க், உ்க் எிரபார்ுக், ந்ி்டகக் இுு் ஒு ப்க்ி்ு்
இு்கனவ்ு். நான நாணேமாக கைடன் ிு்ி் துனவன. க்ி் துிடே்
திர

நான

ப்கடல்கழக்ி்காக

ிி்வக்

ஆிிு்ினறன

னபானற

ிஷே்க் னவ்ைா்.

எனன வதாி்

இு ச்ு ிிவாக அி்படை் தகவ்கிிு்ு ீ்க் ினப்ற்னபாு்
ுடற.

னதடவோன

இே்ிர்க்,

உிி்பாக்க்,

ி்படனி்

ீ்க்

ினப்ற் னபாு் மார்வக்ி் ுடறக், அ்த் வதாிி் இு்ு்
சவா்க், வளு் அதன னதடவகடள் பர்ி வச்ே ீ்க் கள்ி்
இற்ிிு்பு, ீ்க் இ்த் வதாி் ப்ி அி்ு வகா்ைு எ்பி னபானற
தகவ்கடள
வ்ிோளரக்

அழகாக

ினன்

அழகான

ினன

வா்ிே்கி்

ஆ்ில்டதிை

வசா்லனவ்ு்.

ஆழமான

ிஷே்க்

வசா்ல்புவடத்தான ிு்ுவாரக். அவிேமானா் ம்ுனம சார்கனளா,
பை்கனளா இ்த்புிி் இடண்கலா்.
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இை் ம்ற வசிக்

வதாி் அ்லு ிினஸ இு்ு் அ்லு.ுவ்க் னபாு் இை் ப்ிே
வதிவான தகவ்க். வசா்தமா? ீ்ை நா் வாைடகோ? ின இடண்ு னபானற
வசிக், இை்ினா் உ்க் வதாிு்ு்ள அுூல்க் னபானறடவ இி்
வசா்ல்பை னவ்ு். அரசா்க உிம்க், ம்ற ுடறகிை் வப்ிு்ு்
அுமிக்

ிவர்கு்

வசா்ல

னவ்ு்.

எ்த

அுமி்காகவாு

ி்ண்ி்ிு்தா், அடத் ப்ிே ிவர்கு் வசா்ல னவ்ு். ிு
வதாி்சாடலோக இு்தா், அதன வடரபைு் அி் ீ்க் வா்க்னபாு்
இே்ிர்கடள வபாு்த் னபாுிைு் கா்ை்பை னவ்ு்.

ஏ்ற வதாி்ு்ப்தானா?

உ்குடைேு உ்ப்ி் வதாிலானா், ீ்க் கடைிி்க்னபாவு அத்னக்ற
சிோன வதாி் ு்ப்தானா எனபடத் வசா்ு் ி்னபார்க், அி்டகக்.
இு அ்த் வதாி் ப்ி ீ்க் எ்வளு அ்னை்ைாக இு்ிீரக் எனபடத்
வதிி்ு் ிஷே். இ்த வை்ி்க் ிஷே்க் வ்ிிிு்பவரகு்ு
எ்பி் வதிு், ுிு் என ிடன்காீரக். இனு வ்ிகி் வபாிோளரக்,
ுிே வதாி்ு்ப்க் அி்த வ்ுநரக், ஏன கா்நடை மு்ுவரக்ூை
பிிிு்ிறாரக். அவரகு்ு் வதிு். இனு் வசா்ல்னபானா்,
அவரகு்ு் பலிதமான ி்ண்ப்கடள் பார்ு் வா்்ு இு்பதா்,
ந் ிஷே்ி் ந்டமிை அிக் வதி்தவரகளாக்ூை இு்பாரக்.
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மித வள்

உ்க்

வதாிு்ு,

வதாிலாிகடள்

திர

வ்ுநரக்

அவிேமா?

அ்பிோனா், அு ோர? அு ீ்களாகனவ இ்லாத ப்ச்ி் அ்த நபின
னசடவ வதாைர்ு ிடை்க எனன வச்ிு்ிீரக்? ுவ்க்ி் எ்தடன்
பிோளரக்?

வதாைர்ு

எ்தடன்

னபர

னபானற

ிவர்க்

இி்

தர்பைனவ்ு்.

கைடன ிரணி்ு் கண்ுக்

இ்த் ப்க்க் ிக ிக ு்ிேமானடவ. ில வ்ிோளரக் னநரிோக இ்த்
ப்க்ிிு்ுதான பி்க ஆர்ி்பாரக், இி் கை்த ில ஆ்ுகி் உ்க்
ிினின ஆ்ைி்டகி் தர்ப்ிு்ு் வமா்த ிோபார், லாப்,
வசு்ிே வி, க்ிே வ்ி னபானற ிவர்கடள எ்கின ூல் ுு்கமாக்
வசா்ல னவ்ு். ுு ிவர்கடள இடண்பாக் தரலா். இடத் வதாைர்ு
உ்கு்ு்

னதடவோன

நை்ு

ூலதனு்

(working

capital)

அத்ு

உ்கிைிு்ு் பண்ி்ு உ்ள இடைவவிு் (WORKING CAPIAL GAP)
எ்வளு எனு வசா்ல்பைனவ்ு். இுதான உ்கு்ு் னதடவோன கைன
வசி. இடத்னபால அு்த இர்ு அ்லு 3 ஆ்ுகு்ு மாத் னதாு்
அிகி்ு் வுமான், அிகி்ு் வசலுக், வ்ி் கைன, தவடண, வ்ி,
ிர்தரமான ிரவாக் வசலுக், உ்ப்ி் வசலுக் னபானறவ்டற ூி்ு்
(PROTECTIONS) கண்ி்ு, உ்கிை் ஒ்வவாு க்ை்ிு் எ்வளு பண்
இு்ு் எனபடத் கா்ு் ஒு ப்ிேடல உுவா்ி் கா்ை னவ்ு். இடத
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உ்க்

ஆி்ைடர

கல்தானலாி்ு

வச்வு

ந்லு.

இு

ூக்கின

அி்படைி் எு்ப்பு் ஒு கா்ி அ்லவா? எ்பி அடன்ு் சிோக
இு்ு்

என்

னதானுிறத்லவா?

உ்டமதான.

உ்க்

கை்த

கால

அடைோள்கடள் வகா்ு் அ்த் வதாி் ப்ிே அவரகளு அுபவ்ின
அி்படைிு்
ஆரா்ிறாரக்.

ீ்க்

ூி்ு

அவிேமானா்,

உுவா்ிிு்ு்
உ்க்

எ்கடள

எிரகால

எ்கடள

மா்று்

னோசடன

வசா்ுவாரக். இடவ அடன்ு் இு்ு் ப்க எ்க் ிவர்குைன ஒு
வபாுளை்க அ்ைவடண ுத் ப்க்ி்ு் ுனபாக இு்கனவ்ு்
அ்டமி் பா்ு ம்டைிிு்ு த்ுக், க்ுக் வச்ு் வதாிு்கான
ஒு அி்டகி், இடத நான எ்பி மாுதலாக் வச்ே்னபாினறன? எனபு,
ப்க அ்ைவடணிிு்த ஒு தடல்ு. வவு் த்ைாக, க்பாக இ்லாம் ூி
எு்ு்னபாு் வசிு்ள ினன் வப்ிகளாக, அதன தோி்ு ுடற ப்ி
பை்குைன அ்த் ப்க்ி் ிள்க்ப்ிு்து. அு்த வாரனம அ்த்
ி்ை்டத் த்தவர, னநருக்ி்ு அடழ்க்ப்ைார. இுனபா் உைனிோக்
பி்க டவ்க்ூிே வடகி் ி்ை அி்டக அடமே னவ்ு். ுு்கமாக
வசா்ல் னபானா், உ்க் ி்ை அி்டகடே் பி்ு ுி்தா் எ்த்
னக்ிு் எழ்ூைாு. அடன்ு்ு் பி் அி் இு்ிறு எனற வடகி்
இு்க னவ்ு். ஆனா், நமு வ்ிோளரக் ிக் ிறடமோனவரக்.
எ்பி்ப்ை ி்ை அி்டகோனாு் னக்ிக் எு்ுவாரக். வ்ி்
ிடளி் ீ்க் சமர்ி்த அி்டகின பிீலடன, அ்த் ிடளின
அ்தஸு்னக்ப டகோள்பு்.
பல வ்ிகி் இனு ிு வதாி்கு்வகன ிடளக் இு்ினறன. ஆர்ப
க்ை பினசாதடனகு்ு் ினனர, னநருக்ி்ு அடழ்க்புீரக். ில
வ்ிகி் இடத இ்னபாு திர்ு ி்ைாரக். ில வ்ிக் நமு அிக ப்ச
வபாுடமடே் னசாி்பாரக். ஒுில வதாி் ுடனவரக் இ்த் க்ை்ி்
வவு்ு்னபா்,

ுே்ிிிு்னத

ஒு்ிு்

இு்ிறாரக்.

வவு்

னக்ிகினா் நா் மன் தளர் ூைாு. அவரக் எ்பி ஒு ந்ல கைன
வாி்டகோளர அடமே னவ்ு் என எ்ுவு னபால நாு் இ்த்
னசாதடனகடள வபாுடமுைு் ந்ி்டகுைு் ச்ி்கனவ்ு். ிடறே்
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னக்ிக் னக்ு் வ்ிக்தான வாி்டகோளரகு்ு அவிேமான னநர்ி்
த்க உதிக் வச்ினறன. ஒ்வவாு வ்ி் ிடள்ு் ஆ்ு்ு ஒு
ுி்ி்ை அளு கைன வழ்க னவ்ு் எனற இல்ு ிரணி்ிு்பாரக்.
அதனா், ீ்க் ஒு ந்ல வ்ிடே் னதி்வகா்ிு்புனபால அவரகு்
ஒு வாி்டகோளடர் னதி்வகா்ுதான இு்ிறாரக். சிோன ி்ைிை்,
வதிவான ி்ை அி்டக இு்தா் கைன ி்சே் ிடை்ு். ஒு ி்ை
அி்டக ிராகி்க்புவத்ு அிு்ள ுடறக் திர னவு காரண்கு்
இு்கலா். அு அ்த வ்ிின கைன வகா்டககினபி அவரகு்ு,
அ்மாிி

கைனக்

அிகி்க

னவ்ைா்

எனபிிு்ு

ீ்க்

னதர்வது்ிு்பு னபா்ி அிகிு்ு் வதாி் எனபு வடர பல
காரண்கி் ஒனறாக இு்கலா்.
ஆனா், உ்க் ி்ை அி்டக ிராகி்க்ப்ைா் அடத எு்ு ூல்
னக்ு்வபு்க். இு அவிே் ம்ுி்டல, வ்ிக் ினப்றனவ்ிே
ிிகி் ஒனு. ீ்ைகால் கை்ிேின அ்பினே வ்ிிிு்ு ிு்ப்
வபற்ூைாு. ஒு வ்ிி் மு்க் ப்ைா், உைனன னவு வ்ிடே்
வதாைருவகா்ு்க். தவி்டல. நமு இல்ு, ந் வதாிின வளர்ி்கான
கைன. நமு வசே்ிறன ுுவடது் பேனபு்ி அடத அடைே னவ்ு்.
இ்த்

க்ை்ி்

ுடறகடள

ம்ுனம

க்ுிி்ு்

வசா்ு்

ந்பரகிைிு்ு ிலினே இு்க். ுவ்ுிைாம் ுி்ு ுே்ிடே்
வதாைு்க் ஏவனனறா், நா் வஜி்க் னபாிறவரக். கைன வா்க்
கண்ிு் ுடறக் ம்ு் ி்ை அி்டக தோி்க அி்ுவகா்ைு னபால,
ிினி் வஜி்க நமு தி்ப்ுகளாக ிலவ்டற வளர்ு்வகா்ு ந்டம
தோி்ு் வகா்ள னவ்ு்.
TANSTIA-FNF Service Centre,
B-22, Industrial Estate, Guindy,
Chennai – 600 032.
Tamilnadu,
India. Tel: 0091-44-22501451
Fax: 22500860
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இனு ந்பி் எுதனவ்ிேு!
உைனிோக வ்ி்கைன அவிே் இ்டல எனறாு் 6 மாத்கி்
னதடவ்பு் எனு ுி்ு வகா்னைன. ஒு ந்ல ுராவஜ்்
ி்னபார் தோி்க உதவ னவ்ுவமனு ஆி்ைர ிீ் ுமார
சாிை் னக்னைன. அவரு ஜூிேரக், ிடள்்கின னபலனஸ ீ்
னவடலக்
ிிோக
இு்பதா்,
அு்த
மாத்
ச்ி்க்
வசா்ிிு்ிறார. வகா்ு னபாக னவ்ிே ிவர்கடள ுி்ு்
வகா்ு வ்ிு்ினறன.
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உ்டம

வதிுமா?

கை்த

ில

ஆ்ுகி்

நாு

ுுவிு்

ிு

வதாி்கடளு், ுு்வதாி்கடளு் வ்ிக், அரு ி்ை்கின உதிுைன
ுவ்ிே பலர, ஆிர்கண்கானவரக் வவ்ி வப்ிு்ிறாரக். ஆனா்
ீிோின,

ிள்பர்கின

வவ்ிோளரகளாக

வவி்ச்க்

ிு்த

அிே்ப்ிு்ிறாரக்.

ிலர

இ்பி

ம்ுனம

அிே்ப்ை,

அிுக்பு்த்ப்ை, வவ்ிோளரகடள் திர பல வவ்ிோளரக் பல
ுடறகி் இு்ிறாரக். பலர ிள்பர்கடள ிு்ுவி்டல. ிலர,
வப்றடத் வபிே வவ்ிோக் குதாம் இனு் அிக உேர்டத அடைு்
ுே்ிி் இு்ிறாரக். இவரக் இ்பி வவ்ி வப்றத்ு ு்ிே் காரண்,
எு த்குடைே வவ்ி எனபடத் வதிவாக ீரமாி்ு் வசே்ப்ைுதான.

எு வவ்ி?

ீ்க் வவ்ி வப்ிு்ிீரகளா எனபடத எ்பி ுிு வச்வு? உ்க்
வதாிி் வவ்ி எனற க்ை் எு? வதாிின அ்லு ிோபார்ின
ி்ை்கடள

விவடம்ு்னபானத

இ்த

ிஷே்

வதிவாக

ுிு

வச்ே்பைனவ்ிே ஒனு. ுதலா்ு இுிி் நா் அடைே னவ்ிே
இல்ு எனன? வதாைர்ு அு்த இர்ைா்ி் அடைே னவ்ிே இல்ு
எனன எனபு ீரமாி்க் பை னவ்ு். கா், அடர ஆ்ுகின ுிி் அ்த
இல்ு னநா்ிே பேண்ி் எ்த அளு கை்ிு்ினறா் எனபடத் க்ைிே
னவ்ு். வதாி் ுடனனவார த்க் கனுகடள எ்கனளாு அதாவு
ைாரவக்னைாு வதாைருபு்ி வதாி் வச்ே பழி்வகா்ள னவ்ு்.
அவிேமானா், வதாிு்கான மாதா்ிர் ுிீுகடள்ூை ிரணி்ு்
வகா்ள

னவ்ு்,

அடத்

தவறாம்

அடைே

னவ்ு்.

இ்பி

ிரணி்க்ப்ை இல்ிடன னநா்ி நகரவு் அி் ஏனது் வதா்ு
ஏ்ப்ைா், ி்ைி்ு அடத் சமாி்பு் தான வவ்ி. இ்த ுடறி் பி
வச்ு் எவு்ு் வவ்ி ி்சே். இ்ு ிக ு்ிேமான ிஷே், சிோன
இல்ுகடள,
இல்ுகுைன

ுிீுகடள
ுவ்ுவு்,

ிரணி்புதான.
அடத

அடை்த

எிதாக

அடைே்ூிே

ச்னதாஷ்ி்

அு்தடத்
132

வதாைரவு் தனன்ி்டகடே வளர்ு். அ்த ந்ி்டக, ிுவன்ின பலமாக
மாு். இனு 5 ஆ்ு்கால் ஒு ிுவதாி் ிுவன் த்க் கைனகடள
ஒு்காக் வசு்ி, ுிே இே்ிர்கி் ுதீு் ுிே ஆரைரகடளு்
வப்ிு்தா், அவரகடள வவ்ி வப்றவரகளாக வ்ிோளரக் குுிறாரக்.
வபிே

அளி்

லாப்

ஈ்ைாி்ைாு்,

ிிே

அளி்

ந்ை்

அடை்ிு்தாு் ூை வ்ிக் இ்த மி்ீ்டை மா்ி் வகா்வி்டல.
எனனவ, உ்க் வதாிின வவ்ி எனபு ீ்கனள ீரமாி்ிு்ு் ஒு
வவ்ி்னகாு எனபடது், அடத அடைே னவ்ிேத்கான பி்ிடேு்,
ுே்ிடேு் வச்ேனவ்ிேு ீ்க்தான எனபடது் ுி்ு வகா்ு்க்.
ுுக்பா ுும் வசனடனடே தலடமேகமாக் வகா்ை 22,000 னகாி ூபா்க்
மி்ு்ள

30,000 னபர

ிுவன்ினரதான

பி

வச்ு்

இ்ிோி்

ஒு

ிக்வபிே

ுதனுதலாக்

ுும்.

டச்ி்

இ்த

தோி்ு்

வதாி்சாடலடே வசனடனி் ுவ்ிேவரக். இனு 28 வதாி்ுடறகி்
உலக் அி்த வபேராக உேர்ிு்பவரக். அதன தடலவர வவ்டளேன
சீப்ி் ஒு ிழாி் னபு் னபாு, ‘இனு எ்க் தோி்ி் பல
வபாு்கி்

அில

இ்ிே

அளிு்,

ிலவ்ி்

ஆிோ

அளிு்

ுதிை்ி் இு்ினறா். இ்னபாு ஏதாவு ஒு தோி்ி் உலக அளி்
ுதிை் வபறனவ்ு் எனு ுே்ி்ினறா்’ எனறார. கவிு்க், இனு
இ்த்

ுும்

இு்ு்

ிடலி்

அதன

ிுவன்க்

ஈ்ு்

லாப

சதிித்கு்ு எ்த ஒு ுிே இல்ு் அவிேி்டல. ஆனாு் அதன
தடலவர ஒு ுிே இல்டக உுவா்ி, அடத னநா்ி ிுவன்ின பேண்டத
வி நை்ுிறார. வவ்ிின அி்படை, நா் ீரமாி்ு் இல்ு எனபு
ுிிறத்லவா?
SAP – எனற அவமி்க ிுவன், வவ்ிகரமான ிுவன்கடள ஆரா்்தி் ஓர
அி்படைடே் க்ைி்ிு்ிறு. த்க் ிுவன்ி்ு் னதடவக் எனன –
எவ்ு்ு ுதிை் தரனவ்ு் – அவ்டற ிடரவாகு் ிறடமோகு்
நடைுடற்

பு்ுவு

எ்பி?

இ்த

ூனு

னக்ிகு்ு்

எ்த

ிுவன்ிை் ிடைக் உ்னைா, அ்த ிுவன் பல ுுடமகடள உ்வா்ி்
வகா்ு னவகமாக வளரிறு. வவ்ிடே அடைிறு எனபுதான அு.
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வவ்ிடே் து் பழ்க்க்

வவ்ிின ம்வறாு அளுனகா், வவ்ிகடள பழ்கமா்ி் வகா்ுத். ஒு
வவ்ி வ்த மா்ிர்ினலனே, வதாைர்ு வவ்ிகடள் ுி்ிற னவக்டத
ீ்க்

வளர்ு்வகா்ள

கா்ி்வகா்னை

னவ்ு்.

வதாைர்ு

இு்ிறனபாுதான

ஒுவர

வவ்ிகடள

ிக்்ி்

வவ்ிோளர

எனிற

அ்ீகார்டத் வபுிறார. இடத் சாி்க ில பழ்க்கடள னம்வகா்ள
னவ்ு். உ்க் வதாி் ிர்ிடனகு்ு உைனி் ீருகடள னோி்ு்
ிறன படை்தவரகளாக உ்கடள வளர்ு் வகா்வு அவிே். வதாி்
ுடனவரான ினனர உ்க் திமித இே்ுக், தனி்டசோக வவி்பை
வா்்ு உ்ளு. அு திர்க்பை னவ்ிே ஒனு. ீ்க் இே்பாகனவ
உணர்ி
ூரடமோன

வச்புபவராக,
வசா்கடளனோ,

னகாப்புபவராக
குடமோன

இு்ிு்கலா்.

ிமரசன்கடளனோ

ிறின

வபாு்ு்

வகா்ள ுிோத இே்ுடைேவராக இு்ிு்கலா். ஆனா், வதாிவலனு
வ்த ிறு ிமரசன்கடள ஏ்ு் ப்ுவ் வர னவ்ு். ிதானு்,
வபாுடமு், ுி்ி்ை னநர்ி் ுிவவு்ு் ிறு், எு்த ுிடவ
மா்ி் வகா்ு் சாமர்ிேு், ஒு ிர்ிடன்ு்பல ீருகடள னோசடன
வச்வடது் பழ்கமா்ி் வகா்ள னவ்ு். ஸீபன னகானவ எனிற
ூலாிிேர எுிே ு்தக் The Seven Habits of Highly Effective People. இ்த்
ு்தக்ி் வவ்ிோளரகின பழ்க்களாக இவ்டற்ப்ிேி்ிு்ிறார.
1) எிரபார்ு் வசே்புத் (proactive)
2) வசேின இுி எு எனபடத உுிோக ுிு வச்தின அடத் ுவ்ுத்
3) எு ுதி் அவிேனமா, அடத ுதி் வச்த்
4) இு தர்ினு்ு் வவ்ி எனற ிடல்பாு (WIN-WIN)
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5) தான ுி்ுவகா்வனதாு, ுி்ு வகா்ள்புபவராகு் இு்பு
6) இு்ு் ச்ிக் அடன்டது் ஒுுக்பு்ுவு
7) ீ்ை்பு் க்ினபால எ்னபாு் ுு்ி்ு்வகா்ு தோராக இு்பு.
இவ்டற் ூர்ு கவிு்க்… உுிோன இல்ுகடள ுிு வச்ிு்ு்,
தன

ச்ிகடள

ஒுுக்பு்ி.

வாி்டகோளரகின

தான

னதடவகடளு்

நனு

வச்ே

னவ்ிேவ்டறு்

ுி்ுவகா்ு,

வதாைர்ு

தனடனு் ுு்ி்ு் வகா்ு வவ்ி வபற் ுி்ு் ஒு வதாி்
ுடனவு்ு அவிேமான பழ்க்க் இடவ எனபு ுிு். இவ்டற ீ்கு்
பழ்கமா்ி் வகா்ள ுே்ி வச்ு்க்.

மன் எனு் மக்தான ச்ி

மித மன்ின ச்ி ிக மக்தானு. ினசி ில ிிை்க் எதாவு ஒு
வடகி் மனடத ஒுுக்பு்ு் ுே்ிிிு்க். அு எ்த வடக
ிோனமாக இு்தாு் சி. நான வச்ே்னபாவு ிினஸ. என்ு எத்ு்
ிோனு், ஆ்மன் பி்ிகு்?’ எனு எ்ுிீரகளா? ிடளோ்ி்,
ி்ஞான்ி், க்ி்பி், கடல்ுடறி், அரிேி் வவ்ி வப்றவரக்
அடனவு் இ்மாிி பி்ிகடள ுே்ி்ு வவ்ிகரமாக் பேனபு்ி்
வகா்ிு்ினறனர.
வவ்ிோளராக

ீ்க்

குு்

ஒு

ிினஸனமிை்

னபி்பாு்க்.

அவரகளு.அுபவ்டத் பிர்ு வகா்வாரக். இ்ிோ ுுவு் இனு பல
ுுி்க் நை்ு் மனவள் கடல் பி்ிகி் மாணவரகு்ு அு்ு
அிக்

ப்னக்பவரக்

வதாி்

ுடனனவாரக்தான.

ில

ுுி்கின

ஆஸரம்கிு் பி்ி ிடலே்கிு் இத்காக ினசஷமான பி்ி
வு்ுக் ூை இு்ினறன. ‘ச்ிகி் ிக்வபிே ச்ி, ந் ஆ்மன்ின ச்ி.
அடத் பேனபு்ி உ்களு ல்ிே்கடள அு உ்க் வதாி் அ்லு
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ிோபார

வவ்ி்கனவாக

இு்தாு்ூை

ிடறனவ்ி்வகா்ு

வவ்ி

அடைே ுிு்” எனிறார, பல ஆிர்கண்கானவரகு்ு ஆ்பா ிோன்
பி்ி அி்ு் ிஜேல்ி ப்டதேன. இுனபா் ஏனது் ஒு மனவள்
கடல் பி்ிடே னதர்வது்ு் வகா்ளலா். மனவள்ுைன ில எிே
உை்பி்ிகு் அவிே்.
வசா்த் வதாி் அ்லு ிோபார் வளு் னபாு ஏ்பு் ிர்ிடனகு்
அு்த்கு் உை்ிடலடே பாி்க் வச்ே னநிைலா். நலி்லாத உை்
ிடலி் ுு ஆ்றுைன வவ்ிகரமாக வதாிடல் வச்வு எனபு ிக்
கினமான

ிஷேமாி

ிை்ூு்,

இடத்

திர்க,

ுதிிு்னத

உை்பி்ிகடளு் ஒு பழ்கமா்ி் வகா்ள னவ்ு். ினசி ி்ு்ு்
னபா் ி்ஸ னப் எனபவத்லா் அவிேி்டல. எிே னோகா, நடை, ீ்ச்,
உை்பி்ி னபானறடவனே னபாுமானடவ. உை், மன் ஆிேவ்டற் ீராக
டவ்ிு்படத்னபால உ்க் வதாி் அ்லு ிோபார் சார்த வச்ிகடள
உைனன

அி்ுவகா்வி்

தகவ்கி்

எ்னபாு்

இடணேதள்க்,

ஆரவ்டத
ஒு

சான்க்,

க்

வளர்ு்வகா்ு்க்.வச்ிகி்,
இு்க

ப்ிிடகக்

னவ்ு்.

ச்ப்த்ப்ை

னபானறவ்ுைன

வதாைர்ு

வதாைரிிு்க்.

சூக் வபாு்ு

வதாி் ுவ்ி, வளு்னபானத நா் சூக்ி்ு் வச்ே னவ்ிேடவ ப்ிு்
ி்ிு்க். இ்னபாுதான ிினடை ுவ்ிிு்ினறன, அத்ு் சாி்ிோ?
அவத்லா்

ிுவன்

வரஸபானஸிி்ிோக

வளர்த
வச்ே

ினனர,

னவ்ிே

கார்பனர்

காிே்க்

னசாிே்

இ்டலோ?

என

எ்ணாீரக். இ்னபானத இு உ்க் ிினி் ஓர அ்க் எனபதாக்
குு்க். ுவ்க ஆ்ுகி் ிக் ிிேதாக இு்தாு் ஒு ுி்ி்ை
சதிித்டத இத்ு ஒு்ு்க். ஒு ிிே அளு பண்ி் எனன வபிதாக
வச்ுிைுிு்

என

எ்ணாம்

ுவ்ு்க்.ுடற்த

ப்ச்

உ்க்
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பிோளரகின ுழ்டதகு்ு க்ி் வசலி்ு உதுவிிு்ு ுவ்ு்க்.
எ்த

ந்ல

அற்பிு்

ீ்ிிு்ுதானன

ுவ்ுிறு.

ி்னக்,

நாராேணூர்ி, அி் ினர்ி னபானறவரக், ிுவன்ின ுவ்க கால்ி்
ிக எிே ுடறி் ுவ்ிே ஃபு்னைஷனக்தான இனு ிரமா்ைமாக
வளர்ிு்ினறன. வபிே கனுகுைன ந்ல எ்ண்கடளு் னசர்ு
ிடத்ு, வளர்த ிுவன்க்தான ிரமா்ைமான வளர்ிுைன வவ்ிகடள்
க்ிு்படத நா் பார்ினறா். ந் ிுவனு் ஒு நா் இுனபா் வளு்
எனு ந்ு்க்.
வஜி்க் தோராி ி்ீரக்
தன்வகன ஒு வதாிடல ுடனே் ுி்ு் உ்கடள, ீ்கனள தோர
வச்ுவகா்ள உது் ஒு ுே்ிதான இ்த் ு்தக்.
இி் எ்பி ஒு வதாிடல, அத்கான இை்டத் னதர்வது்பு, எ்பி்
வபேிுவு, எ்மாிிோன விக அடம்ி் ுவ்ுவு னபானறவ்டறு்,
ூலதன் எ்பி் வபறனவ்ு், பிோளரகடள் னதர்வது்பு, பி்ி
அி்பு,

சிோன

ுடறி்

கிிி்

கண்ிுவு

னபானற

பல

ிஷே்கடளு் ப்ி னபிிு்ினறா். இடணே்ின அவிே் ப்ிு்,
அதனூல் வதாிடல் வபு்ு் வா்்ுக் ப்ிு் ிவாி்ிு்ினறா்.
வ்ிகின கைன ி்ை்க், அடம்ுக், அடத் வபு்ுடற ப்ிு்
னபிிு்ினறா். வவ்ிோளரக், அடத் வபற ுிோதவரக் ப்ிே வ்ிக்
த்த னகஸ ஸைிகடளு் பார்னதா்.
இடவ அடன்ு் ஒு வதாி் ுடனபவர அவிே் அி்ு வகா்ள னவ்ிே
ிஷே்க். இுிோக, இனு வதாி் ுடனனவார வவ்ி வபுவத்ு
அவிேமான பழ்க்கடள் ப்ிு் னபிிு்ினறா். இனு் எத்காக்
கா்ிு்ிீரக்?

வஜி்க் னபாிறவரக் ி்ைி்ைின கா்ிு்பி்டல. ுிுைன ீ்க்
ி்ைி்ை உ்க் வதாிடல அ்லு ிோபார்டத் ுவ்ு்க்.
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இனு ந்பி் எுதனவ்ிேு! :
உன
ுவ்க
ிழாின
அ்ி்ை
அடழ்ிதுைன
ிக
ு்ிேமானவரகு்ு அவரக் வபேி்ு அழகாக ஒு கித் எுி,
அடத க்்ூ்ைர ிி்்ைாக் னபாைாம் உன டகவேு்ினலனே
எுி, இனினைஷுைன அு்ு. மாுதலாகு், மிோடதோகு்
இு்ு் எனு ஜனி னந்ு இ வமிி் அு்ிிு்த னோசடன
ந்லு எனு ப்ைு.
50 கித்கடள இ்த மாைி் இனு எுிிு்ினறன. இ்த
அடழ்ித்கடள ூிேர வச்வு, ினசிி் ிள்பர்ி்கான
அ்ூவ் னபானறவ்டற எ்லா் நாடள்ு் ுி்க னவ்ு்.
அனு்ள…….
நல்தானன.
என.ல்ிே்கனவான ஒு வசா்த ிினடை வு் வவ்ி 24-052013 அனுுவ்ுினறன. SMART எனற வபேி் ஒு வரினம் ிரஸ
ி்படன ிடலே். வபிே ிரா்ுகுைன, ில ீிே் வடககு்
வைிலி் வசிுைன இு்ு். அ்மா, அ்பாுைன, சரவனதச
ிரா்் ஒனின வதன இ்ிோ டவஸிவரிவை்்ு் ிள்னக்ி
ஆர்ி்ு டவ்க்னபாிறாரக். என எிரகால்ிு் நலிு்
அ்கடற வகா்ை ீ்க், ுு்ப்ினுைன வ்ு ஆி ூி
வா்்ினா் ச்னதாஷ்புனவன. இை். னநர் னபானற ிவர்க்
இடண்ிிு்ு் அடழ்ிதி் இு்ினறன. அவிே் வர
னவ்ுினறன.
அனுைன ஆி்ிோ.
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ப்க் 14 - னக்ிகு்கான மி்வப்க் இ்னக \
ககளளவவ

 *உ்க் மார் 80+

ஆக இு்தா்:
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வசா்த வதாிடல் திர ீ்க் வஜி்க
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எணள

ூ்பர பாஸ ீ்க் இ்பனவ ுதலாி
 உ்க் மார் 60+ ஆக இு்தா்:

உைனிோக ுே்ிகடள ுவ்ு்க்
 உ்க் மார் 50+ ஆக இு்தா்

இு்ிறு

ஆிர்

ந்பனர.
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