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கல்லில், பதைன ஓதைலயில்,கல்தவட்டில் தமிழ் வளர்ந்தது. இன்று கணினித் தமிழாக வளர்ந்து
நிற்கின்றது. 2009 முதல் க ந்த பத்தாண்டுகளாக நான் இதைeJத்தில் தசJல்படுகிஜறன். நான் தமிழ்
ஆங்கிலம் என்று முதைறப்படிJான தட்த ழுத்துப் பயிற்சி தபற்றவன். என்னால் மிகஜவகமாக தமிழில்
ஆங்கிலத்தில் தை ப் அடிக்க முடியும். ஆனால் நான் அடிக்கும் ஜவகத்தில் வந்து விழும் சந்திப் பிதைழகள்,
ஒற்றுப் பிதைழகள், வார்த்தைதப் பிதைழகதைள இவர் உருவாக்கிJ தமன்தபாருள் தான் திருத்தித்
தருகின்றது. இததைனத்தான் நான் ததா ர்ந்து பJன்படுத்தி வருகிஜறன். இவர் உருவாக்கிJ
தமன்தபாருள் தசJல்ப ாத பட்சத்தில் நான் எழுதுவதைதஜJ நிறுத்தி விடுஜவன்.
நீச்சல்காரன் என்ற ரா ாராமன் அவர்களுக்கு இந்தப் புத்தகத்தைதச் சமர்ப்பிக்கின்ஜறன்.
http://www.neechalkaran.com/
http://vaani.neechalkaran.com/
http://dev.neechalkaran.com/p/index.html#.XefLRYMzaM8
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நண்பர்களுக்கு வeக்கம்
நான் ஏற்கனஜவ உங்களுக்கு அறிமுகமானவன் தான். தம்பி சீனிவாசன் என்தைன இந்தத் தளத்தில்
அறிமுகப்படுத்தி பத்தாண்டுகள் முடிந்து விட் து. சீனிவாசன் தான் வதைலபதிவில் இருந்து என்தைன
மின்னூல் உலகத்திற்கு மாற்றி எனக்கு மற்தறாரு அங்கீகாரம் கிதை க்கக் காரeமாக இருந்தார். நன்றி.
உங்களு ன் ஜபச சில வார்த்தைதகள் என்னி ம் உண்டு.
உங்கள் அதைனவருக்கும் ததரிந்த அஜமசான் தளத்தில் தபன் டூ பப்ளீஷ் தமிழ் 2019 என்தறாரு ஜபாட்டி
தமிழ் இதைeJத்தில் தசJல்படுவர்களுக்கு இப்ஜபாது ந த்துகின்றது. இதில் தநடுங்கதைத பிரிவில்
நான் கலந்துள்ஜளன். 5 முதலாளிகளின் கதைத என்தறாரு மின்னூதைல இந்தப் ஜபாட்டிக்காக எழுதி
நானும் கலந்துள்ஜளன். க ந்த ஒரு மாதத்தில் வதைலபதிவு மற்றும் முகநூல் நண்பர்களின் ஆதரவு
தபருவாரிJாக எனக்குக் கிதை த்துள்ளது.
இந்தப் ஜபாட்டிக்கான கதை சி ஜததி 15 டிசம்பர் 2019.
விற்பதைன மற்றும் அஜமசான் தளத்தில் வந்துள்ள அதிகமான விமர்சனங்களின் அடிப்பதை யில்
ஒவ்தவாரு பிரிவிலும் ஐந்து புத்தகங்கதைள அஜமசான் நிர்வாகம் ஜதர்ந்ததடுக்கும். அதன் பிறகு அந்தப்
புத்தகங்கள் நடுவர் பார்தைவக்குச் தசல்லும். அதிலிருந்து மூன்று புத்தகங்கதைள நடுவர்கள்
ஜதர்ந்ததடுப்பார்கள். ஜதர்ந்ததடுக்கப்பட் மூன்று மின்னூலுக்கு அஜமசான் பரிசு வழங்குகின்றார்கள்.
உங்கள் ஆதரவு எனக்குத் ஜததைவ.
நீங்கள் கணினி பJன்படுத்துபவராக இருந்தால் கணினியில் அஜமசான் கிண்டில் தசJலிதைJ நிறுவி
அதன் மூலம் படிக்க முடியும்.
உங்களி ம் ஆன்ட்ராய் அதைலஜபசி இருந்தால் அதில் கிண்டில் தசJலி நிறுவி அதன் மூலம் படிக்க
முடியும்.
கிண்டில் கருவி இருந்தால் அதன் மூலம் படிக்க முடியும்.
இதன் விதைல ரூபாய் 59.
இந்தப் ஜபாட்டியில் ஏஜதாதவாரு விதைல தைவத்தாக ஜவண்டும் என்பதால் இந்த விதைலதைJ
தைவத்துள்ஜளன். உங்களி ம் கிண்டில் அன்லிமிட் இருந்தால் நீங்கள் இலவசமாகப் படிக்க முடியும்.
உங்களின் மகத்தான ஆதரதைவத் தருவீர்கள் என்று நம்பிக்தைகயு ன் காத்திருக்கிஜறன்.
இதில் இதுவதைரயிலும் வந்துள்ள அதைனவரின் விமர்சனங்கதைளயும் தந்துள்ஜளன். நீங்கஜள முடிவு
தசய்து தகாள்ள முடியும். கட் ாJம் உங்களின் ஆதரவு எனக்குக் கிதை க்கும் என்ற நம்பிக்தைக
எனக்குண்டு.
இந்த இதைeப்பில் வழிJாக நீங்கள் புத்தகத்தைதப் தபற முடியும்.
5 முதலாளிகளின் கதைத (திருப்பூர் கதைதகள் Book 15) (Tamil Edition) by Jothi G ...
https://www.amazon.in/dp/B07ZXJQH4T/ref=cm_sw_r_tw_dp_U_x_O1q5Db6C38QXT via @amazonIN
உங்கள் விமர்சனங்கதைள எளிJ ஆங்கிலத்தில் அஜமசான் தளத்தில் எழுதிதைவத்தால் அது எனக்கு
உதவிJாக இருக்கும்.
நன்றியும் அன்பும்.
ஜ ாதிஜி
03.12.2019
இந்திJாவிற்குள்
https://www.amazon.in/…/ref=cm_sw_r_wa_awdb_t1_wmQVDbKH6SV2…
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இந்திJாவிற்கு தவளிஜJ
https://www.amazon.com/%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%…/…/ref=sr_1_2…
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1. பாலாஜி மணி
அற்புதமான எழுத்து நதை .
திருப்பூர் நகரம், ஆதை ததாழிற்சாதைலகள், அலுவலகங்கள், மனித மனங்கள் என இண்டு இடுக்கு
மூதைல முடுக்கு, அடி ஆழம் வதைர தசன்று படித்து வந்த உeர்தைவப் தபற முடிகிறது.
ததாழில் முதைனஜவார் என்பது மிக சாதாரeமான தசால்லாக இருக்கலாம். ஆனால் அந்தத்
ததாழில்முதைனஜவார், எப்படித் ததாழில் அதிபர்களாகவும், ததாழில் சாம்ராஜ்Jங்கதைள
உருவாக்குபவர்களாகவும் வளர்கிறார்கள்., அப்படி வளர இருட்டிலும் தவளிச்சத்திலும் எத்ததைன
ஆயிரம் ஜ ாடி தைககள் ஓய்வு ஒழிச்சலின்றி உதைழக்க ஜவண்டியிருக்கிறது என்பதைதப்
பட் வர்த்தனமாகக் காட் ப்பட்டிருக்கிறது.
ஒழுக்கக் ஜகடு ததாழில் முதைனஜவாதைர எந்த ஏற்றத்திலிருந்து, அதள பாதாளத்திற்குத் தள்ளுகிறது
என்பதைத
ஸ்திரீஜலாலனாக இருந்த குமார் என்ற முதலாளி மூலமாகவும்., ஓர்பாலின ஜசர்க்தைகJாளனாக இருந்த
மற்தறாரு முதலாளி மூலமாகவும் கூறப்படுகிறது.
மற்தறாரு முதலாளிJானவர்,
காண் ராக் ர் மற்றும் ததாழிலாளர்களுக்கு பe விவகாரங்களில் ஏமாற்று ஜபர்வழிJாகவும், லாபம்
மட்டுஜம ஜநாக்கமாகக் தகாண் வராகவும் கூறப்படுகிறார்.
அப்படிஜJ, அதைனத்து நற்குeங்கள் தகாண் முதலாளிJாக வந்தவரும்,
30 லட்சம் முதல் ஜபாட்டு, ததாழில் ஆரம்பித்து வளர்ந்து வரும் ஜவதைளயில் அதமரிக்க லிபிJ உலக
அரசிJலின் ஆக்கிரமிப்புகளால் நட் ம் அதை ந்தார்.
ஐந்தாவதாக, ஒரு முதலாளி. அவர் அதிகம் ரிஸ்க் எடுக்காதவர். நாeJமாகத் ததாழில் தசய்பவர்.
70 ஜகாடி வதைர வரவு தசலவு தசய்பவர்.
அதைனவதைரயும் மதிப்பவர்.
இப்படித் தான் பணிபுரிந்த ஐந்து முதலாளிகதைளப் பற்றியும் அவர்களு னான அனுபவங்கதைளயும், மிக
நJமாகவும் ஆனால் அழுத்தமாகவும் பதிவிட்டுள்ளார், இந்நூதைல எழுதிJவரான திரு.ஜ ாதிஜி.
100 பக்கங்களால் ஆன புத்தகம், அப்படி என்பதற்குள் முடிந்துவிட் து. ஆனால் அதன் தாக்கமும்
பிரமிப்பும் நம்தைமத் திரும்பத் திரும்ப திருப்பூதைரஜJ சுற்றி வர தைவக்கிறது.
இந்நூதைலப் பரிந்துதைரத்ததைமக்கு நன்றி, Raja Kesavan !!!
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2. சரவe குமார்
ஜ ாதிஜி திருப்பூர் அவர்கள் எழுதிJ "5 முதலாளிகளின் கதைத" வாசித்ஜதன்.
RS Prabu என்னும் வதைலத்தள நண்பர் மூலம் இவருதை J பதிவுகதைளப் பார்த்து இவதைரயும் வதைலத்தள
நண்பராக்கிக் தகாண்ஜ ன்.
வழக்கமாக வாசிக்கும் பழக்கம் எனக்குக் கிதை Jாது. ஆனால் இந்தப் புத்தகத்தைத ஒஜர மூச்சில் வாசித்து
விட்ஜ ன். Narration எளிதாக வாசிக்கும்படி இருந்தது.
சுருக்கமான விமர்சனம்:
This book takes you on a quick tour to Thirupur. Gives a cocktail shot about the Good Bad Ugly and also Beauty of both the
textile business environment in Thirupur as well as about the people involved in it.
திருப்பூரின் ஆJத்த ஆதை வணிகத்தின் சூழ்நிதைலகள் மற்றும் மக்கதைளப் பற்றிJ நல்லதைவ,
தகட் தைவ, அசிங்கங்கள் மற்றும் அழகு பற்றிJ ஒரு அவிJல் பதை ப்பு.
Good Bad Ugly என்பது ன் Beauty என்பதைதயும் ஜசர்த்ததன் காரeம் - திருப்பூர் பலப்பல மக்களுக்கு
வாழ்வளித்த ஊர். வாழ்க்தைக வாழ வாய்ப்பு அவசிJம். வாய்ப்பு வழங்கிJ வழங்கும் ஊர்.
ஜதனி மாவட் த்தைதச் ஜசர்ந்த நான் அங்கிருந்து பல குடும்பங்கள் திருப்பூர் தசன்று நிமிர்ந்து நிற்பதைதக்
ஜகட்டிருக்கிஜறன். உறவினர்களும் அங்ஜக உண்டு. ஆனால் அங்ஜக தசன்றது ஒஜர முதைற மட்டுஜம திருப்பூர் மின் மJானத்தில் "த ன்மம் நிதைறந்தது தசன்றவர் வாழ்க..." அனுபவிக்க. ஒஜர நாள்
என்றாலும் எனக்கும் திருப்பூரில் வாழ்க்தைகப் பா ம் கிதை த்தது.
ஆனால் அந்த ஆJத்த ஆதை உலகத்தைதப் பற்றி தபரிJ அளவில் புரிதல் இல்தைல. இந்தப் புத்தகம்
வாசித்தபின் அது வந்துவிட் து.
கற்பதைன பாவம் தகாஞ்சம் மிகுதி என்பதால் வாசிக்க வாசிக்க ஆசிரிJரின் பின்ஜன நின்று பார்த்ததைதப்
ஜபால ஒரு பிம்பம் ஜதான்றுகிறது, வி Jாவின் ஜதாற்றம் உள்ப - மிதைக அல்ல 😀
5 days 4 nights trip என்று விளம்பரங்கள் வரும் - அது ஜபாலத் திருப்பூரின் சந்து தபாந்து இண்டு
இடுக்குகளில் இரண்டு மணி ஜநரத்தில் ஒரு சுற்று கூட்டிச் தசல்கிறது கதைத!
இத்ததைன சுருக்கத்தில் இதற்கு ஜமல் தசால்ல வாய்ப்பில்தைல.
விருமாண்டி ப ம் கதாபாத்திரங்கள் ஒவ்தவாருவரது ஜகாeத்திலும் தசால்லப்பட்டிருக்கும். அது
ஜபால இது திருப்பூர் பற்றிJ ஜ ாதிஜி அவர்களின் ஜகாeம். பல விஷJங்கள் விடுபட்டும்
ஜபாயிருக்கலாம். தசால்லப்பட் து வதைரயில் மிதைக குதைறந்த ஒரு ஜநர்தைம ததரிகிறது.
தமாத்தத்தில் தசால்ல ஜவண்டுமானால் திருப்பூர் பனிJன் அணியும் மக்கள் இதைத ஒருமுதைறஜJனும்
வாசிக்க ஜவண்டும்.
என்னளவில் மறுபடி வாசிப்தைப ஆரம்பிக்க இது ஒரு தூண்டுஜகால். நன்றி
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3. த. சீனிவாசன்
சிறுவJது முதஜல எனக்கு என் வJது ஜதாழர்கதைள வி சில வJது மூத்தவர்கஜள அதிகம்
நட்பானவர்கள். அவர்கள் தசால்லும் அனுபவக் கதைதகஜள என்தைன அதிகம் தசதுக்கிJதைவ. கல்விக்
காலங்களில், டியூஷன், பள்ளி, கல்லூரி ஜநரம் ஜபாக அதிகமாய் அங்கு இருந்தது அவர்களு ன் தபாது
விஷJங்கதைளப் ஜபசுவதற்ஜக. ஜவதைலக்குப் ஜபான பின்னும் எனக்கு அதைமந்த ஜமஜன ர்கள்,
ஜ ஜம ர்களாக இல்லாமல் அண்eன்களாகஜவ அதைமந்தனர்.
பணியி ங்கதைள வி , தைமதானங்களிலும், மதைலஜJற்றங்களிலும், சுற்றுலாக்களிலும் அவர்களி ம்
கற்றதைவஜJ மிக அதிகம். தபரும்பாலும் அவர்கள் தசால்பதைவ சுJபுராeங்கஜள. நீண் , தனிதைமJான
தருeங்களில் மட்டுஜம, மனதின் அடிவாரத்திலிருந்து தைவரங்கதைள தவட்டி எடுத்துத் தருவர்.
ஜதால்விகள், உறவுகள், தவற்றிகள், இனிJ தருeங்கள் என மனித வாழ்வின் பல முகங்கதைளக் காட்டி,
என்தைனப் பண்படுத்தியுள்ளனர்.
இஜத பணிதைJச் சிலர் எழுத்து வழிJாகவும் தசய்கின்றனர். தனது அனுபவங்கதைளயும்,
கருத்துகதைளயும்,சறுக்கல்கதைளயும், கற்றல்கதைளயும் ஒளிவு மதைறவுமின்றி, தனிJான தருeங்களில்
மனதமாத்தவர்களி ம் பகிர்வது சுலபம்.
ஆனால் அவற்தைற இதைeJதவளியில் எழுதி தபாதுவில் தைவப்பது ஜ ாதிஜி திருப்பூர் அவர்களுக்கு
எளிதில் சாத்திJமாகிறது.
கeஜநர வாசிப்பு இன்பம் தரும் சமூகவதைலத்தள அதைலJடிக்கும் இக்காலத்திலும், சற்ஜற நீண்
வதைலப்பதிவுகள் ததா ர்ந்து எழுதும் ஒரு சிலரில் இவரும் ஒருவர். தமிழக வரலாறு, அரசிJல்
கட்டுதைரகள் தாண்டி சுJ வரலாற்தைறயும் ததா ர்ந்து எழுதுகிறார். ஒரு ரிஜமாட் அண்eனாகத்தான்
எனக்கு எப்ஜபாதும் ஜதான்றுகிறார்.
பல ஜபர்கஜளாடு பழகினாலும் எனக்கு அனுபவங்கதைளப் பகிரஜவா, அதைசஜபா ஜவா, பிறரது
அனுபவங்கதைளயும், பல கதைதகதைளயும் ஜபசஜவா ஜநரம் வாய்ப்பதில்தைல. அக்குதைறதைJ இவரது
எழுத்துகள் ஜபாக்குகின்றன.
அண்eன் சமீபத்தில் தவளியிட்டுள்ள 5 முதலாளிகளின் கதைத மின்னூல், அவரது அனுபவக்
குறிப்புகஜள. திருப்பூரின் வளர்ச்சிதைJ, அதன் உள்ஜள இருந்து ஒரு காரணிJாக, வாழ்ந்து வருபவர்.
அவர் கண் ஐந்து முதலாளிகதைள நமக்கு அறிமுகம் தசய்கிறார். மண்eாதைச, தபான்னாதைச,
தபண்eாதைச இவற்றிற்கு அடிதைமJானால் என்னவாகும் என்பதைத தனக்ஜக உரிJ பாணியில் தசால்லிச்
தசல்கிறார்
இது ஜபான்ற அனுபவக் கதைதகளுக்குக் கதைதமாந்தர்களின் தபJர் முக்கிJமில்தைல. அவர்களின்
பழக்கங்கள், தசJல்கஜள முக்கிJம். அவ்வாஜற தபரிதும் தபJர்கள் இன்றி, நம் அருகில் அமர்ந்து,
குளக்கதைரயிஜலா, ஜகாயில் மண் பத்திஜலா, மதைலஜJற்றத்திஜலா, உ ன் அமர்ந்து கதைத தசால்வது
ஜபாலஜவ தசால்லிச் தசல்கிறார்.
வாழ்க்தைக எனும் தபரிJ பரமபதம் விதைளJாட்டில், நற்குeங்கள் எனும் சிறிJ ஏணிகதைளயும்,
மண்eாதைச-தபண்eாதைச-தபான்னாதைச எனும் தபரிJ பாம்புகதைளயும், வளர்த்துக் தகாண்டு ஜபாகும்
முதலாளிகள், தவல்வது எப்படி? தபரிJ பலூதைன உதை க்க ஒரு சிறு ஊசியும், ஒரு கப்பதைல மூழ்கடிக்க
ஒரு சிறு துதைளயும் ஜபாதும் என்பதைத, தான் பணிபுரிந்த முதலாளிகளின் கதைதகள் வழிஜJ தசால்கிறார்.
ஆர்எஸ் பிரபு RS Prabu அவர்கள் எழுதிJது ஜபால, அண்eன் ஜமலாண்தைம நூல்களாக எழுதினால்,
பா ப்புத்தகங்கள் ஆகஜவ தைவக்கலாம். ததாழில்முதைனஜவார் அதைனவரும் ஜ ாதிஜி நூல்கதைள ஒரு
முதைற படித்து விடுவது பல்ஜவறு அபாJங்களிலிருந்து அவர்கதைளக் காத்திடும். ததா ர்ந்து எழுதி
சமூகத்தைத அடுத்த கட் த்திற்கு நகர்த்தும் முன்ஜனராக விளங்கி வர ஜவண்டுதல்களும், வாழ்த்துக்களும்.
மின்னூல் இங்ஜக வாங்கலாம் https://www.amazon.in/gp/product/B07ZXJQH4T
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4. மணி ஜி
பத்து வரு ங்களுக்கு ஜமலாக வதைலத்தளத்தில் எழுதி வருபவர். ஜ ாதிஜி திருப்பூர்..
காதைரக்குடியிலிருந்து ாலர் சிட்டிக்குத் ததாழில் நிமித்தம் ஜபானார். சாதாரe ஜவதைலயில் ததா ங்கி
இன்று ஒரு முதலாளிJாக உJர்ந்திருக்கிறார். அந்த அனுபவங்கதைள மின் நூலாக எழுதி
தவளியிட்டிருக்கிறார். அனுபவம் என்றாலும் ஆவeத்தன்தைம இல்லாமல் நாவல் ஜபால்
விறுவிறுப்பாகஜவ ஜபாகிறது. அதுவும் அவர் பணிJாற்றிJ முதலாளிகளின் ஜகரக் ர்கள் அட் காசம்..
திருப்பூரின்
வணிகத்தன்தைம ,பின்னலாதை உற்பத்தி ,மார்க்தகட்டிங் ,ஏற்றுமதி என்று சகலத்தைதயும் பிரித்து
ஜமய்ந்திருக்கிறார் என்ஜற தசால்ஜவன். வாழ்த்துக்கள் ஜ ாதிஜி
வளர்ந்து வரும் ததாழில் முதைனஜவார் அவசிJம் வாசிக்க ஜவண்டிJ தைபபிள் இந்த நூல்👌
பி.கு
தவறும் தைகJால் முழம். வாJால் வதை . கூ ப் பழகினவன் ,தசாந்த பந்தம் இப்படி
எவனாயிருந்தாலும் ஈரத்துணி ஜபாட்டுக் கழுத்தறுக்கும் டுபாக்கூர் ததாழிலதிபர்கள் ..இதைதப்
படித்தாலும் புத்தி வராது.. எனஜவ இந்த நூதைல வாசிக்கும் ஜநரத்தில் இன்னும் எவன் குடிதைJக்
தகடுக்கலாம் என்று குடும்பத்து ன் ஆஜலாசிக்கவும்
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5. Kalayarassy Pandiyan
ஜ ாதிஜி திருப்பூர் அவர்கள் எழுதி அஜமசான் கிண்டிலில் தவளியிட்டுள்ள ‘ஐந்து முதலாளிகளின்
கதைத,’தைJ ஜநற்றிரவு வாங்கி வாசித்ஜதன்.
திருப்பூர் ஆJத்த ஆதை முதலாளிகளின் கதைததைJப் ஜபசும் புத்தகமிது. இந்நூலின் ஆசிரிJர் திருப்பூர்
ஆதை நிறுவனங்களில் க ந்த 27 ஆண்டுகளாகப் பணிபுரிந்த அனுபவம் தபற்றவர். இவர் ஆதை கதைள
அளவு பார்த்துப் பிரிக்கும் சாதாரeப் பணியில் ஜசர்ந்து, கடுதைமJான உதைழப்பின் மூலம், படிப்படிJாக
தபாது ஜமலாளர் பதவி வதைர உJர்ந்தவர்.
ததாழிற் துதைறயில் பணிJாற்றிJ அனுபவங்கள் மூலம், தாம் தபற்ற படிப்பிதைனகதைளயும், வாழ்விJல்
உண்தைமகதைளயும் ததாகுத்து நூலாக்கித் தந்துள்ளார். புதிதாகத் ததாழில் துவங்க விரும்பும் இதைளJ
ததைலமுதைறக்கு, மிகவும் பJனுள்ள நூல். அனுபவம் தாஜன சிறந்த ஆசான்!
“உங்கள் ததைலமுதைறகதைளத் ததாழில் முதைனஜவாராக மாற்றுங்கள்; மாற உதவுங்கள்; அப்படிதJாரு
எண்eம் உருவானால், இந்த நூலுக்குக் கிதை த்த அங்கீகாரமாகக் கருதுஜவன்,” என்று முடிவுதைரயில்
கூறியுள்ளார். அவர் உJர்ந்த எண்eம் ஈஜ ற வாழ்த்துகள்!
1980 ல் திருப்பூரில் பின்னலாதை வர்த்தகம் தசழிக்கத் துவங்கிJது முதல் தற்காலம் வதைர, அங்கு
ஏற்பட்டுள்ள மாற்றங்கதைளச் சுதைவப்ப விவரித்துள்ளார். ததாழில் நகரமான திருப்பூர் வரலாற்தைற
ஆவeப்படுத்தும் முதல் முJற்சி இது.
“ததா க்கத்தில் உள்ளூர் கிராம மக்கள் ஜவதைல தசய்தனர்; ஆனால் இன்று தமிழினம் சாராJத்துக்கு
அடிதைமJாக, வ மாநிலத்தவர் தபரும்பான்தைமJாக ஜவதைல தசய்கின்றார்கள்; மாதந்ஜதாறும் 20000
ஜபர் வ க்கிலிருந்து வருகிறார்கள்! 5 லட்சம் ததாழிலாளர்கள் வாழும் ஊரில் ஒரு ஈஎஸ்ஐ
மருத்துவமதைன கூ இல்தைல; சாJக் கழிவுகதைள தநாய்Jல் ஆற்றில் விட்டு அததைன நஞ்சாக்கிப்
பாழ்படுத்திவிட்டு, தற்ஜபாது பJன்ப ாத ஆழ்துதைளக் கிeறுகளின் மூலம் பூமியினுள்ஜள
அனுப்புகிறார்கள்” ஜபான்றதைவ அதிர்ச்சிJளிக்கும் தசய்திகள்.
வாசிக்க எளிதான ஆற்தறாழுக்கான நதை . ஒஜர மூச்சில் வாசித்து முடித்துவிட்ஜ ன்.
அஜமசான் ஜபாட்டியில் தவற்றி தபற நூல் ஆசிரிJருக்கு வாழ்த்துகளும், முன்கூட்டிJ பாராட்டுகளும்!
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6. Dharmar Dharmarr
ஜதாழர் ஜ ாதிஜி திருப்பூர் அவர்களின்
5 முதலாளிகளின் கதைத ஜநற்று படிக்கும் வாய்ப்பு கிதை த்தது.
தன்னுதை J அனுபவத்தைதயும் அவரின் திருப்பூர் வாழ்க்தைக ஜபாராட் த்தைதயும் நJம்ப
எழுதியுள்ளார்.அத்து ன் திருப்பூரின் வளர்ச்சியும் அதன் வீழ்ச்சியும் பற்றிJ விபரங்களும் உண்டு.
திருப்பூரில் இருக்கும் அல்லது இருந்த நபர்களுக்கு இந்த Jதார்த்தம் ஆச்சரிJத்தைதக் தகாடுத்திருக்காது
ஆனால் இன்னும் நிதைறJ உண்தைமகதைள எழுதியிருக்கலாம் என்ஜற ஜதான்றும்.
அதைனத்தும் அரசிJல் என்பது தான் நி ம். சாராJக்கதை வருமானமும், GST வருமானமும்
இல்தைலதJன்றால் இந்த மத்திJ, மாநில அரசுகள் திருப்பூர் பனிJன் கம்தபனிகள் ஜபால தநாடிந்து
ஜபாய் திவாலாகி இருக்கும் ...
திருப்பூரின் பிரம்மாண் மான வளர்ச்சிக்குத் தனிநபர்களின் பாத்திரம் மிகக்குதைறவு அது ஜபால
பனிJன் கம்தபனிகளிலும் தனிநபரின் உதைழப்பால் வளர்ச்சிதைJச் சாத்திJப்படுத்த முடிJாது
என்பதைதயும் ஆனால் தனிநபர்களின் ஜபாக்கிரித்தனத்தால், உதைழப்பு ஜசாம்ஜபறிகளின்
ஏமாற்றுத்தனத்தால் கம்தபனிகள் அழிந்துவருவதைதயும் தன்னுதை J எழுத்தில் உeர்த்தியுள்ளார்.
சிலவரிகதைளப் படித்த ஜபாது தகாஞ்சம் தநரு லாகஜவ இருந்தது தசக்கிங் ,தைகமடி,த ய்லர்
,அலுவலக உதவிJாளர்களாக வரும் வி Jாக்கள் ஜசாரம் ஜபாவது அவர்களின் பாலிJல் ஜததைவக்கு
அல்ல தங்கள் குடும்பத்தின் வறுதைமதைJப் ஜபாக்க உதைழக்க வந்த இ த்தில் தகாடுக்கும் ஆeாதிக்க
வக்கிரத்திற்காகத் தான்.
2019 ல் திருப்பூர் எப்படித்தான் உள்ளது?
இதில் ஜதாழர் இன்தைறJ நிதைலதைமகளில் 10% தான் கூறி இருக்கிறார் தற்காப்பு நிதைல என்று
ஜதான்றுகிறது.
முடிவில் வள்ளுவர் கூறிJ, '"முJற்சி தன் தமய் வருத்தக் கூலி தரும் '" என்பதைதக் கூறி முடித்துள்ளார்.
இதைதயும் தாண்டி எனக்குத் ஜதான்றிJது மார்க்ஸ் கூறிJபடி *உலக ததாழிலாளர்கஜள ஒன்று ஜசருங்கள்
.....*
என்பது ஜபால
சிறு முதலாளிகஜள ஒன்று ஜசருங்கள் அப்ஜபாது தான் நாம் ஜபாண்டிJாகாமல் ததாழில் தசய்J முடியும்
* என்பது தான்.
வாய்ப்பிருக்கும் ஜதாழர்கள் இப்புத்தகத்தைதப் படியுங்கள்.
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7. Ramachandra Krishnamoorthy
வாழ்க்தைகயில் தவற்றிJதை J விரும்பாதவர் Jார் ? ஆனால் முதலில் தவற்றி என்றால் என்ன ? தபரும்
பeம் ஜசர்ப்பதா ? அப்படி என்றால் எந்த அளவு பeம் இருந்தால் தவற்றிJாளன் என்று தசால்லலாம்
? பeம் ஜசர்ப்பது என்றால் அததைன எப்படி ஜவண்டுமானாலும் ஜசர்க்கலாமா ? இல்தைல புகஜழாடு
இருப்பதா? பலருக்குத் ஜதர்ந்தவராக இருப்பதா ? இதுதான் தவற்றி என்று ஏதாவது அளவுஜகால்
உள்ளதா ?
தவற்றிதபற்ற ஆணுக்குப் பின் தபண் இருக்கிறாஜளா இல்தைலஜJா என்பது எனக்குத் ததரிJாது.
ஆனால் தவற்றிதபற்ற ஒவ்தவாரு ஆணுக்குப் பின்னாலும் தவற்றிதைJத் தக்கதைவக்காத பலர்
இருப்பார்கள் என்பது உண்தைம.
ஒரு நிறுவனம் வீழ்ச்சி அதை வது என்பது திறதைமJற்றவர்களால் ஒருஜபாதும் ந ப்பதில்தைல,
ஏதனன்றால் திறதைமJற்றவர்கள் அப்படிJான முடிவுகதைள எடுக்கும் இ த்திற்கு வர முடிJாது. ஆனால்
தவற்றி தபற்று அதனால் ஏற்படும் மமதைத, தான் தசய்வது எல்லாஜம சரிJாகத்தான் இருக்கும் என்ற
தவறுதலான கருத்து, அதனால் மற்றவர்கள் கூறும் அறிவுதைரதைJ ஏற்காத மனப்ஜபாக்கு, தபண், புகழ்,
பதவி, அங்கீகாரம் என்ற ஜபாதைதகளில் பாதைத மாறுவது இதுதான் பல நிறுவனங்கள் வீழ்வதற்குக்
காரணிகளாக இருக்க முடியும்.
படிப்பு முடித்துவிட்டு தசட்டிநாட்டிலிருந்து கிளம்பி திருப்பூருக்கு வந்து ஜசர்ந்து அஜநகமாக
முப்பதாண்டுகளுக்கு அங்ஜகஜJ பல நிறுவனங்களில் பணிJாற்றிJ அனுபவம் ஜ ாதிக்கு.
அடிமட் த்தில் ததா ங்கி நிறுவனத்தின் ததைலதைமப் தபாறுப்பு வதைர வளர்ந்து இன்று சுJமாகத்
ததாழில் தசய்யும் வாழ்க்தைகயில் தான் க ந்துவந்த ததாழில் நிறுவனங்கள் அதன் உரிதைமJாளர்கள்
பற்றிJ ஒரு குறுக்கு தவட்டு ஜதாற்றம் இந்த நூல். அவருக்ஜக உரித்தான பழகிJ களம், அதனால் அடித்து
ஆடி இருக்கிறார்.
தில்லுமுல்லு ப த்தில் ரஜினி ஜபசும் வசனம் ஒன்று உண்டு " நான் ஒஜர ஒரு தபாய்தைJத்தான்
தசான்ஜனன், அதுதான் தாய் தபாய், அதன் பிறகு அதுஜவ குட்டி ஜபாட்டுக் குட்டி ஜபாட்டு இததைனப்
தபாய்கள் ஆகிவிட் ன" என்பார். அஜததான் வாழ்க்தைகயும் தபருவாரிJான மனிதர்கள் ஒஜர ஒரு
தவதைறதான் தசய்கிறார்கள், ஆனால் அதன் பிறகு அது மீளஜவ முடிJாத ஒருவழிப் பாதைதJாக மாறி
விடுகிறது.
எது சரி எது தவறு என்று மக்களுக்குத் ததரிJாதா என்ன ? ததரியும்தான், ததரிந்ஜத ததரியும்
தவறுகள்தான். சீட்டுக்கட்டு ஜபாலச் சாம்ராஜ்Jங்கள் சரிந்து விடுகின்றன. சும்மாவா தசான்னான் தீதும்
நன்றும் பிறர்தர வாரா என்று.
இந்தப் புத்தகத்தில் வரும் முதலாளிகதைளயும், அவர்கஜளாடு உள்ள ஆட்கதைளயும் நாமும் நம்
வாழ்க்தைகயில் க க்காமல் வந்து இருக்கஜவ முடிJாது. சில ஜநரங்களில் நாஜம அவர்களாகக்கூ
இருந்து இருப்ஜபாம். அதனாஜலஜJ படிப்பவர்கள் தங்கதைள இந்தப் புத்தகத்தில் கண் தை வது மிக
எளிது.
சமகால வாழ்க்தைகதைJப் பதிவு தசய்வது என்பது ஒன்று. ஆனால் ஜ ாதிஜி அததைனத் தாண்டி,
திருப்பூருக்ஜக உண் ான ஏதாவது ஒரு முக்கிJமான சிக்கதைல தைமJப்படுத்திஜJா அல்லது திருப்பூர்
ததாழிலதிபர்கள், ததாழிலாளிகள், சார்பு நிறுவனங்கள் இவற்றிலிருந்து உலகம் கற்றுக்தகாள்ள
ஜவண்டிJ ஏதாவது ஒரு பா த்தைதப் பற்றிஜJா எழுத ஜவண்டும் என்பதைத எனது ஜவண்டுஜகாளாக
தைவக்கிஜறன்.
நல்ல முJற்சி நண்பஜர, புத்தகம் நன்றாக வந்துள்ளது.
வாழ்த்துகள்
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8. நிகழ்காலத்தில் சிவா
ஜ ாதிஜின் புதிJ புத்தகமான 5 முதலாளிகளின் கதைத, amazon pen to publish 2019 Tamil competition
ஜபாட்டியில் பங்தகடுப்பதற்காகஜவ எழுதப்பட்டிருந்தது. Kindle E-book ஆக மட்டுஜம தவளிJாகி
இருப்பதால் முதன்முதைறJாய் Kindle for Pc மூலம் வாசிக்க ஜவண்டிJதாகிவிட் து.
ஒரு முதலாளி, தனது தவற்றிக்கான வாய்ப்பிதைன, ஒவ்தவாரு நிகழ்விலும் எப்படிக் கண்டுபிடித்து,
அததைனத் தன் முன்ஜனற்றத்திற்குப் பJன்படுத்திக்தகாள்கிறார் என்கிற, தன் குeத்தைதஜJ அனுபவமாக
எழுதி இருக்கிறார். இந்தப்புத்தகம் அவரது பலவரு த் ததாழில் அனுபவங்களின் காரeமாக, அடுத்த
ததைலமுதைறக்குச் சிறந்த வழிகாட்டிJாய் பJன்படும் என்பதில் ஐJமில்தைல.
அடுத்த ததைலமுதைற என்பது நடுத்தர மக்களான குடிதைசச் சமூகம் என்று ஜ ாதியினால் வர்ணிக்கப்பட் ,
நம் இக்கால இளம் சிறுததாழில் முதைனஜவார் என்பதாகக் தகாண் ால், இப்புத்தகம்
அவர்களுக்காகஜவ எழுதப்பட்டிருக்கிறது.
இரவு என்ற ஒன்று இருப்பதால்தான் பகதைலப்பற்றியும், ஒளிதைJப் பற்றியும், அதன் ஜததைவதைJப்
பற்றியும் ஜபச ஜநரிடுகிறது. ஒளியின் அவசிJத்திற்கு, இரதைவப் பற்றிப் ஜபசிஜJ ஆகஜவண்டும்.
ஆனால் உலகம் நம்தைம எதிர்மதைறJாளன் என்ஜற முத்திதைர குத்தும். பாதைதயில் உள்ள பள்ளங்கதைளப்
பற்றிப் ஜபசுவது, இலக்கிதைன ஜநாக்கிJ பJeம் தவற்றிJாக முடிJ ஜவண்டும் என்ற
அ ங்கதவாண்eா ஆர்வம் மட்டுஜம காரeம். ஜ ாதிஜியின் எழுத்துகளில் இதைதக் காண்கிஜறன்.
இன்தைறJ காலகட் ம், வாழ்க்தைக என்பது பeம் சார்ந்து, சற்று கடினமாக மாறிவிட் சூழலிலும் கூ ,
தசாந்த உதைழப்பினால் ஜசர்த்த முதலீடு இல்லாமல், எதாவது பரம்பதைர அல்லது தாய்தந்தைதயின்
தசாத்திதைன விற்றுவரும் பeம், அல்லது Jாரி ஜமா மிதைகப்படுத்திக் கூறி, முதலீட்டிதைன கவர்ந்து
ஆரம்பிக்கப்படும் ததாழில்கள் எனத் புதிJன துவங்கப்படும் காலமாக மாறிவிட் து.
அஜதசமJம், ஏற்கனஜவ அந்தந்தத் துதைறயில் இருப்பவர்கள் தங்கள் நிறுவனத்தைத ஜமம்படுத்தி, புதிJ
இJந்திரங்கள், புதிJ கட் தைமப்பு என்று ஆரம்பித்தாலும் பதைழJதுக்கு மாற்று அல்லது நிர்வாக
வசதிக்காக ஒருங்கிதைeத்தல் என்ஜற மாற்றங்கதைளச் தசய்து தகாண்டும் இருக்கின்றனர். இது
மற்றவர்கள் பார்தைவயில் அசுர வளர்ச்சி என்பதாகஜவ ஜதான்றுகிறது.
இத்ததைகJ இன்தைறJ சூழலில், புதிJ ததாழில்முதைனஜவாதைர வரஜவற்று, நீங்கள் நூலுக்குள்
தசல்லும்ஜபாது, ஆரம்பிக்கஜவண்டிJ இ ம் கதை சி அத்திJாJம். அதைத, முதலில் ஒருமுதைற
படித்துவிட்டு, பின்னர் நூதைல முதலிலிருந்து படிக்க ஆரம்பியுங்கள். இப்ஜபாது கதை சி அத்திJாJம்
மூலம் ஜ ாதிஜி திருப்பூர் பனிJன் ததாழிலின் மீதும், புதிJ ததாழில் முதைனஜவார்களின் மீதும்
தகாண்டுள்ள அக்கதைற எளிதில் விளங்கும்.
சுமார் இருபது முப்பது வரு ங்களுக்கு முன் இருந்த திருப்பூதைர நூல் கண்முன்ஜன நிறுத்திவிடுகிறது.
பணியி ங்களில் காமம் என்பது இப்ஜபாது சற்று நாகரீகமதை ந்து பணியி த்திற்கு தவளிஜJ என்பதாக
வரஜவற்கத்தகுந்த மாற்றம் நிகழ்ந்துவிட் து. காரeம் Buyer ரின் விதிமுதைறகள் பின்பற்றுவதற்காகவும்,
நிர்வாகக் காரeங்களுக்காகவும் எல்லா இ ங்களிலும் Camera மாட்டி இருப்பது, முக்கிJ மாற்றம்.
ததாழில் நிறுவனங்கள் தபரும்பாலும் Buyer ரின் விதிமுதைறகள், அதற்கான ஆதை உற்பத்திச் சூழல்,
இன்ன பிற வசதிகள் நிதைறஜவற்றுவது என்பது ஜவப்பங்காJாக இறந்தகாலம் நூலில்
தசால்லப்பட்டிருக்கிறது. தற்ஜபாஜதா, வசதிகதைள விரும்பி ஏற்படுத்தி, Buyer வருவாரா என்று
காத்திருக்கும் காலமாக மாறிவிட் சூழலில், புதிJ ததாழில் முதைனஜவார், தன்தைன எப்படிதJல்லாம்
தJார்ப்படுத்திக் தகாள்ள ஜவண்டும் என்பதற்கான வழிகாட்டிJாக இந்நூல் அதைமந்திருக்கிறது.
எப்படிதJல்லாம் இருக்கக்கூ ாது என்பதைத, பகதைல, ஒளிதைJச் தசால்வதற்காக இரவிதைனப்பற்றி
விளக்குவதுஜபான்று தசால்லியிருக்கிறார். இந்த, தவிர்க்கப்ப ஜவண்டிJ மனப்பான்தைம, குeங்கள்
என்பதைவ, பனிJன் ததாழிலுக்கு மட்டுமானதல்ல, எந்தத் ததாழிலானாலும் தபாருந்தும்.
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கூ ஜவ, நாம் ததாழில் தசய்J இறங்கும் களமான திருப்பூர், திடீதரன வளர்ந்த நகரம். திட் மி ப்பட்டு
வளர்ந்ததல்ல. அதற்குச் சற்றும் குதைறJாத நம் அரசுகள், ததாழிலுக்குச் தசய்து தகாடுக்கும் வசதிகள்.
அதைதக் ஜகட்டு வாங்கும் அதைமப்புகளுக்குள் கட்சிகள் புகுந்துதகாண்டு ஒற்றுதைமயின்றி குரல் ஓங்கி
ஒலிக்காவண்eம் பார்த்துக் தகாள்கின்றன.
இதைததJல்லாம் மீறி ததாழிலின் வளர்ச்சிக்கான நதை முதைறகள், குறிப்பாக ஏமாற்றும் தைபJர்களி ம்
பeம் வசூலிப்பதற்கான வழிகாட்டுதல்கள், எச்சரிக்தைககள் என இளம் ததைலமுதைறயினரின்
பாய்ச்சல்கள்தான் திருப்பூர் மீண்டும் முன்தைனவி உத்ஜவகத்ஜதாடு எழும் என்ற நம்பிக்தைகதைJ, நமக்கு
மிச்சம் தைவக்கின்றது.
திருப்பூரின் ததாழிலில், அப்படிஜJ ததா ர்கிற இரண் ாம் ததைலமுதைறயினர் மிகக்குதைறவு. ஆனால்
புதிJ ததைலமுதைறயினர் வருதைக அதிகம். அவர்களின் தவற்றி சதவீதம் அதிகரிக்கஜவண்டும் என்ற
அக்கதைறதைJ மட்டுஜம, இந்த நூலில் நான் பார்க்கிஜறன். வாழ்க்தைகயில் முன்ஜனறத் துடிக்கும்
ஒவ்தவாருவருக்கும், எந்தவடிவிஜலனும் இந்த நூல் உதவும் என்பது உறுதி.
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9. J P Josephine Baba
இன்று நண்பர் ஜ ாதிஜியின் புத்தகத்தைத வாசித்து முடித்ஜதன்.
புதைனவு, கற்பதைன கவிதைத கதைத எழுத்தின் மத்தியில் சமூகத்தின் வளர்ச்சிக்கு முதுதகலும்பாக
இருக்கும் விJாபாரம், ததாழில் சார்நது இJங்கும் மனிதர்களின் வாழ்க்தைகதைJ எழுதியிருப்பது மிகவும்
பாராட்டுதலுக்குரிJது.
நாம் அணியும் உதை அதில் தபாருத்தியிருக்கும் தபாத்தான்,, அளவு ஜலபல் , தைதய்ப்பவர்கள்,
தபட்டியில் அடுக்குபவர்கள் என மனிதர்களின் அJராத உதைழப்பு , துJர் மிகு வாழ்க்தைக எல்லாம் ஒரு
திதைரப்ப த்தில் காண்பது ஜபால இருந்தது.
முதலாளிகளின் குeாதிசJங்கள் அவர்கள் தவற்றிதைJப் பாதிப்பதும் அறம் சார்ந்து இJங்கும்
ததாழிலதிபர்கள் எனப் பல வதைகJான முதலாளிகள் அவர்கள் ந வடிக்தைககள் விJாபாரத்தைத
எவ்வதைகயில் உJரத்திலும் அதல பாதாளத்திலும் தள்ளுகிறது எனக் காeலாம்.
நான்கு ஜபருக்கு ஜவதைல தகாடுக்க ஜவண்டும் தானும் ததாழில் முகவராக ஜவண்டும் என விரும்பும்
இளம் ததைலமுதைற வாசிக்க ஜவண்டிJ புத்தகம்.
இன்த ர்தநட் இல்லாத காலம் துவங்கி தற்கால ஜிஎஸ்டி காலம் வதைர விவரித்துள்ளார்.
ஒரு ததாழில் சார்ந்து இJங்குபவராக இருந்தாலும்
திருப்பூரிலுள்ள இJற்தைக பிரச்சதைன ததாழிலாளிகளுக்குக் கிதை க்க ஜவண்டிJ குடியிருப்பு மருத்துவ
வசதி இன்தைம, மக்களின் தரமற்ற வாழ்க்தைக சூழதைலக்குறித்தும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
ஒஜர நாளில் தங்கு ததை யின்றி சுவாரசிJமாக வாசிக்க தைவத்த புத்தகம். வாழ்த்துக்கள் நண்பஜர.
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10. Sriram Narayanan
நண்பர் ஜ ாதிஜி திருப்பூர் அஜமசான் தபன் டு பப்ளிஷ் ஜபாட்டிக்காக எழுதிJ புத்தகம். நான்
ஆன்தைலனில் படித்த முதல் புத்தகம். இதுஜவ என் முதல் புத்தக விமர்சமனும் கூ . என் விமர்சனம்
மாதிரி இல்லாமல் புத்தகம் அருதைமJா இருக்கிறது. நண்பர்கள் அதைனவரும் வுன்ஜலாட் பண்ணி,
படிங்க, மறக்காமல் 5 ஸ் ார் ரிவ்யூவும் தந்துடுங்க.
ஜவகம், ஜவகம் & ஜவகம் - ஜ ாதிஜியின் இப்புத்தகத்தைத மூன்ஜற வார்த்தைதகளில் விவரிக்கச்
தசான்னாலும் ஒஜர வார்த்தைததைJ மூன்று முதைற உபஜJாகித்து விவரிப்ஜபன். இதுதான் எனக்கு
கிண்டிலில் முதல் புத்தகம். காகிதப் புத்தகத்தின் காதலனான எனக்கு கம்ப்யூட் ரில் படிப்பது
பரிச்சJமில்தைல. நண்பர் ஜ ாதிஜியின் புத்தகமாச்ஜசன்னு படிக்க ஆரம்பித்ஜதன், ஒஜர மூச்சில் படித்தும்
முடித்ஜதன். ஜவகஜம இதன் மிகப்தபரிJ பலம், பலவீனம் என்றும் தசால்லலாம் - ஒரு சில இ ங்களில்
இன்னும் தகாஞ்சம் ஜநரம் எடுத்து விவரித்திருக்கலாஜமா என்று எண்e தைவக்கிறது.
ஜ ாதிஜியின் திருப்பூர் வாழ்க்தைக ஒரு Manufacturing Exporting Full Life Cycle வாழ்க்தைக அடிமட் த்திலிருந்து ஆரம்பித்து ஒரு யூனிட் முதலாளி ஆகும் வதைர அவர் அதைனத்தைதயும்
தசய்திருக்கிறார் - அதைத இப்புத்தகத்தின் வாயிலாக நம் கண் முன்ஜன தகாண்டு வந்து
நிறுத்தியிருக்கிறார். இப்பJeத்தில் இவதைர இJக்கிJ / இவர் இJக்கிJ ஐந்து முதலாளிகள் பற்றியும்,
அவர்களின் குeாதிசJங்கள் பற்றியும் ஜ ாதிஜி அழகாக எழுதியுள்ளார்.
முழுக்க முழுக்க இவரும் 5 முதலாளிகளு ன் பJeப்பட்டிருப்பதால் “ 5 முதலாளிகளும் நானும்”
என்று கூ ப் தபJரிட்டிருக்கலாம்
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11. கிரி
திருப்பூதைரச் ஜசர்ந்த வதைலப்பதிவர் (Blogger) ஜ ாதிஜிதைJ பற்றிப் பலருக்குத் ததரிந்து இருக்கும்.
இத்தளத்தைத Blog சாராத தபாது வாசகர்கள் தான் அதிகம் படிக்கிறார்கள் என்பதாஜல இந்த அறிமுகம்,
மற்றபடி வதைலத்தளத்தைதத் ததா ரும் அதைனவருக்கும் ஜ ாதிஜிதைJத் ததரியும்.
ஏராளமான புத்தகங்கள் சரமாரிJாக எழுதித்தள்ளுவார். அதாவது ஒரு கட்டுதைர எழுதுகின்ற மாதிரி ஒரு
புத்தகத்தைதஜJ எழுதி விடுவார். எப்படி ா இத்ததைனதைJ எழுதித் தள்ளுறாரு! நம்மால் ஒரு
புத்தகத்தைதஜJ எழுத முடிJதைலஜJ என்று நிதைனப்ஜபன் .
சிலருக்குத் ததரிந்து இருக்கலாம், தற்ஜபாது ‘Amazon Kindle’, எழுத்தாளர்களுக்கான புத்தகப் ஜபாட்டிதைJ
அறிவித்துள்ளது, பரிசு ஐந்து லட்சம்!
புத்தகம் கூ எழுதி வி லாம் ஆனால், ஜபாட்டிக்கான விதிமுதைறகளில் உள்ள ஓட்தை கதைள மீறிப்
பிரபலம் இல்லாத திறதைமJானவர் தவற்றி தபறுவது கடினம்.
இப்ஜபாட்டிக்காக நண்பர் ஜ ாதிஜி எழுதிJ புத்தகஜம –> 5 முதலாளிகளின் கதைத.
புத்தகத்தின் சுருக்கம் என்னதவன்றால், 1992 ல் திருப்பூருக்கு வரும் ஜ ாதிஜி, பின்னலாதை துதைறயில்
எவ்வாறு தனது பாதைததைJ, பல்ஜவறு வதைகJான மக்கதைள, பிரச்சிதைனகதைளக் க ந்து,
ததாழில்நுணுக்கங்கதைளக் கற்றுக்தகாண்டு எப்படி முன்ஜனறி வந்தார் என்பஜத!
உங்களுக்குத் திருப்பூர் பின்னலாதை பற்றிJ தகவல்கள் பற்றி எதுவுஜம ததரிJாது என்றாலும்,
இப்புத்தகத்தைதப் படித்தால் பல விஷJங்கதைளத் ததரிந்து தகாள்ள முடியும். ஓ! இவ்வளஜவா விஷJம்
இருக்கா! என்று விJப்பதை Jலாம்.
புதிதாக அதுவும் இளம்வJதில், அனுபவம் இல்லாமல் ஒரு துதைறக்கு வரும் ஜபாது ஏற்படும்
இன்னல்கள், ஏமாற்றங்கள், பலரின் ஒடுக்குதல்கள், விமர்சனங்கள், அவமானங்கள் என்று ஒரு சராசரி
நபர் எதிர்தகாள்ளும் பிரச்சதைனகதைள விளக்கமாகக் கூறியுள்ளார்.
நானும் 21 வJதிஜலஜJ பணிக்கு வந்து விட் தால் (நான் கல்லூரி தசல்லவில்தைல) இவரது
அனுபவங்கதைள என்னால் முழுக்க உeர முடிந்தது.
இன்தனான்று, என்னுதை J தபரிJப்பா மகனும், இஜத பின்னலாதை துதைறயில் தான் சிறு நிறுவனம்
ந த்தி வருகிறார் என்பதால், ஜ ாதிஜி கூறிJதைத என்னால் என் அண்eன் கூறிJஜதாடு ஒப்பிட்டுப்
பார்க்க முடிந்தது.
இதில் உள்ள சில பிரச்சதைனகதைளயும் முன்ஜப அறிந்து இருக்கிஜறன் என்பதால், புத்தகத்ஜதாடு
என்னால் தபாருந்த முடிந்தது.
பின்னலாதை துதைறயில் உள்ள பாலிJல் ததாந்தரவுகதைளயும் அவற்தைறத் தான் எவ்வாறு
எதிர்தகாண்ஜ ன் என்பதைதயும் விளக்கமாகஜவ கூறியுள்ளார். இவற்தைற தராம்ப விளக்கமாகக்
கூறாமல், ஜமஜலாட் மாகக் கூறி இருந்தால் சிறப்பாக இருந்து இருக்கும்.
பாலிJல் பிரச்சதைனகள் எங்ஜக தான் இல்தைல! அதைனத்துத் துதைறகளிலும் அந்தந்த துதைறக்ஜகற்ப
ந ந்துதகாண்டு தான் உள்ளது. எனஜவ, என்னதான் மற்ற தகவல்கள் பல இருந்தாலும், படித்து
முடித்தவர்களுக்கு மற்றவற்தைற வி இதைவஜJ மனதில் அழுத்தமாக நிதைலத்து நிற்கும்.
அனுபவம் இல்லாமல் ததாழிதைல ஆரம்பிக்கும் சிலர் துவக்கத்தில் இருந்த வரஜவற்பு காரeமாக, சிறு
முதலீட்டிஜலஜJ அதிக இலாபத்தைதப் ஜபாட்டியில்லாததால் தபற்று உள்ளார்கள்.
எளிதைமJாகப் புரியும் படி கூற ஜவண்டும் என்றால், முன்பு (90’s) 100% க்கு 40% இலாபம் தபற்றால்,
தற்ஜபாது (2019) 5% இலாபம் தபறுவஜத சிரமம் என்று கூறுகிறார். உங்களால் தற்ஜபாது வித்திJாசத்தைத
உeர முடியும்.
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இதனால் அப்ஜபாது கிதை த்த அபரிமிதமான இலாபத்தால் பலர் அதைத முதைறJாகப் பJன்படுத்தாமல்,
தவறான வழிகளில் பeத்தைதச் தசலவு தசய்து, ஆ ம்பரத்துக்குப் பJன்படுத்திச் சில ஆண்டுகளிஜலஜJ
நட் ம் அதை ந்து காeாமல் ஜபாய் இருக்கின்றனர்.
ஜ ாதிஜி கூற வருவது, எவதராருவர் தன்னுதை J ததாழிலில் ஜநர்தைமJாகவும், ஒழுக்கத்து னும்,
கடுதைமJான உதைழப்பு னும், ஜபராதைசப்ப ாமல் ததாழில் தசய்கிறார்கஜளா அவர்கஜள நிதைலத்து
நிற்கிறார்கள் என்பதைத ஆணித்தரமாகக் கூறி இருக்கிறார்.
அதற்கு எடுத்துக்காட் ாக இறுதியில் ஒரு ததாழிலதிபர் பற்றித் தரவுகளு ன் கூறி இருக்கிறார்.
ஒன்றுஜம இல்லாத பின்னலாதை ததாழிற்சாதைலயில் பணிக்குச் ஜசர்ந்து, ஒவ்தவாரு
பிரச்சதைனகதைளயும் எப்படிக் கதைளந்து, முன்ஜனற்றத்தைதக் தகாண்டு வந்தார் என்று படிக்கும் ஜபாது
விJப்பாக இருந்தது.
துவக்கத்திஜலஜJ 10 ஜகாடி பரிமாற்றம் அளவுக்குப் தபாறுப்தைப ஏற்று இருக்கிறார் என்பது மதைலக்க
தைவத்தது.
ஜ ாதிஜி கூறும் பின்வரும் வார்த்தைதகள் என்தைன நிதைறJக் கவர்ந்தது.
‘ஒருவரி ம் பணி புரிந்தால், சுJப் பாதுகாப்பு என்பது நம்தைமச் சுகமாகத்தான் தைவத்திருக்கும் ஆனால்,
நம் எல்தைலகள் வதைரJதைறக்குள் இருக்கும். ஆதைசகள் நிபந்ததைனகளுக்கு உட்பட் தாக இருக்கும்.
காJம்ப க் கூ ாது ஆனால், நான் கற்றுக்தகாள்ள ஜவண்டும் என்று இங்ஜக எதுவுஜம இல்தைல ஆனால்,
நாம் சுJமாக ஒன்தைறச் தசய்யும் ஜபாது அளவில்லாத எல்தைலகளும், நம்மி ம் உள்ள அதைனத்து
விதமான திறதைமகதைளயும் வாழ்நாளுக்குள் ஜசாதித்துப் பார்த்து வி முடியும்.
துன்பங்கதைள மட்டுமல்ல மனித வாழ்க்தைகயில் எத்ததைன வசதிகள் உள்ளது அத்ததைனதைJயும்
அனுபவித்து வி முடியும். இவற்தைறதJல்லாம் வி உங்களுக்குக் கிதை க்கும் சுதந்திரதமன்பதற்கு
விதைலஜJ கிதை Jாது‘.
இதனாஜலஜJ எனக்குச் சுJ ததாழில் தசய்பவர்கள் மீது அபரிமிதமான மரிJாதைத உண்டு. நம்மால்
முடிJாததைதத் தன்னம்பிக்தைகயு ன் சாதிக்கிறார்கள் என்பதில், தபாறாதைமப் ப க் கூ ாது என்பதைதயும்
தாண்டிச் சிறு தபாறாதைம வருகிறது .
ஜ ாதிஜியின் இப்புத்தகம் கூறும் தைமJக்கருத்து என்னதவன்றால், ‘கஷ் ப்ப ாமல் எதுவும்
கிதை க்காது, கஷ் ப்ப ாமல் கிதை க்கிறது என்தைறக்குஜம நிதைலக்காது‘ .
புத்தகத்தில் எழுத்துப்பிதைழகளும், ஒஜர வார்த்தைத இரு முதைற ததா ர்ச்சிJாக வருவதும் உள்ளது.
அஜதாடு ஜபாட்டிக்குத் திடீர் என்று எழுதி இருப்பதால் (என்று நிதைனக்கிஜறன்), எழுத்தில், தசால்ல
வந்த கருத்தில் அவசரம் ததரிகிறது.
இதைத வரும் இதை ப்பட் நாட்களில் திருத்திப் புதுப்பிக்கலாம். ஏதனன்றால், அஜமசானில் எத்ததைன
முதைற ஜவண்டும் என்றாலும் எழுதிJதைத திருத்தி தவளியி லாம்.
நண்பர் ஜ ாதிஜி இப்ஜபாட்டியில் தவற்றி தபற என் மனமார்ந்த வாழ்த்துகள். இதைதப்படிப்பவர்களும்
பின்வரும் இதைeப்பில் தசன்று புத்தகத்தைத வாங்கலாம் அல்லது Kindle Unlimited ல் இலவசமாகப்
படிக்கலாம்.
Kindle ல் புத்தகம் படிப்பது தசதைமJா இருக்கிறது, என்னுதை J திறன்ஜபசி பJன்பாடு தவகுவாகக்
குதைறந்து விட் து. ஒரு வரு த்தில் படிக்கும் புத்தகங்களின் எண்ணிக்தைகதைJ 30 நாட்களிஜலஜJ
முடித்து விட்ஜ ன் .
தற்ஜபாது கூ ‘Sita – The Warrior of Mithila’ படித்துக்தகாண்டு இருக்கிஜறன். இப்புத்தக விமர்சனத்ஜதாடு
இன்னும் சில பJனுள்ள Kindle தகவல்கதைளயும் கூறுகிஜறன், உங்களுக்கு Kindle வாங்கத் ஜதான்ற
தைவக்கலாம் .
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இப்ஜபாட்டி ‘ஆங்கிலம் இந்தி தமிழ்’ தமாழிகளுக்கு மட்டுஜம என்பது விJப்பளிக்கிறது. தமிழில்
புத்தகம் விற்பதைனJாவதில்தைல என்று பலர் புலம்புகிறார்கள் ஆனால், அஜமசான் பிராந்திJ
தமாழிகளுள் தமிதைழ மட்டும் இதைeத்து இருப்பது, தமிழுக்கான வரஜவற்தைபக் கூறுகிறது.
பலருக்கு Kindle அறிமுகம் இல்லாத இப்ஜபாஜத இப்படிதJன்றால், இன்னும் 3 – 5 வரு ங்களில் தமிழ்
மிக முக்கிJ, தவிர்க்க முடிJாத இ த்தைத Kindle ல் தபற்று இருக்கும். எனஜவ, எழுதுபவர்கள்
அதைனவரும் இதில் தற்ஜபாது இருந்ஜத புத்தகம் தவளியிடுவது நல்லது. ஏதனன்றால், பின்னர் கூட் ம்
அதிகமாகி விடும், தனித்துத் ததரிவது என்பது கடினம், வரு ங்கள் எடுக்கும். ஜ ாதிஜி புத்தகத்தில்
கூறிJபடி துவக்கத்தில் என்றால் 40% வாய்ப்பு பின்னர் என்றால், 5% தான் வாய்ப்பு .
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12. Malainaadaan Jaani.
' ாலர் நகரம்' தமிழ் மீடிJாவில் முதல் ததா ராகவும், தவளியீட்டில் முதலாவதாக வந்த புத்தகம்.
புத்தகத்தின் ஆசிரிJர் 'ஜ ாதிஜி' யின் முதலாவது புத்தகம். திருப்பூர் பின்னலாதை ததாழில் ததா ர்பாக
விரிவாக எழுதப்தபற்ற முதல் புத்தகம். அது தவளிவந்த 2013 ம் ஆண்டில் சிறந்த புத்தகங்கள்
வரிதைசயில், 'விக ன்' சிறப்புத் ததரிவில் இ ம்தபற்றது.
அதன் பின்னால் நிதைறJ எழுதியுள்ள 'ஜ ாதிஜி' யின் அன்தைமJ முJற்சி " 5 முதலாளிகளின் கதைத".
திருப்பூரும், பின்னாலாதை த் ததாழிலும், ஜ ாதிஜி பல வரு ங்களாக நீந்தி விதைளJாடும் நீச்சல் குளம்.
ஓடி விதைளJாடும் ஆடுகளம். அந்தக் களத்தில் 5 முதலாளிகள் குறித்த அவரது அனுபவக்
குறிப்புக்கதைளத் ததாகுத்திருக்கும் இந்தப் புத்தகம் அவரது 16 வது பதை ப்பு.
பழக்கமான களம், பரிச்சJமான வி Jங்கள். அதுஜபாதுஜம எழுதத் ததரிந்தவனுக்கு. எழுத்தில்
சமரசங்கள் தைவக்க விரும்பாத எண்eம் தகாண் வர்கள் நாம். எமக்கு ஜ ாதிஜிதைJப் பிடிப்பதற்கான
காரeமும் அதுஜவ. அனுபவ முதிர்ச்சியில், " 5 முதலாளிகள் கதைத" தைJ அதகளப்படுத்தியிருப்பார்
என்பதைதத் தனிJாகச் தசால்லத் ஜததைவயில்தைல. ஆனால் RS Prabu வின் இந்தப் பார்தைவ, அஜமசான்
தளத்தில், கிண்டில் மின்னூல் பதிப்பாக தவளிவந்திருக்கும் அப் புத்தகத்தைத, உங்கதைளயும் வாசிக்கத்
தூண்டும். பிரபுவுக்கும், ஜ ாதிஜிக்குமான வாழ்த்துக்களு ன், 5 முதலாளிகளின் கதைத நூல் நJப்பு
இங்ஜக. - 4Tamilmedia Team.
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13. Kovai Neram
ஐந்து முதலாளிகளின் கதைத.
இந்த டிஜிட் ல் தைலப்ரரியில் முதன் முதலாய் வாசித்த புத்தகம் ஐந்து முதலாளிகளின் கதைத.நமது
பக்கத்து ஊரான திருப்பூதைரச் ஜசர்ந்த எழுத்தாளரும், ததாழிலதிபருமான திரு ஜ ாதிஜி திருப்பூர்
அவர்கள் எழுதிJ ஒரு சுJ முன்ஜனற்ற நூல் என்றும் கூ ச் தசால்லலாம்.தம் வாழ்வில் கண்டுeர்ந்த
அனுபவங்கதைள அழகாய் பதிJ தைவத்துள்ளார்.புத்தகம் எந்த ஒரு வர்eதைனகளும் இல்லாமல் மிக மிக
சுவாரஸ்Jமாகச் தசல்கிறது.எந்தச் சாJமும் பூசாத எதார்த்த வரிகளு ன் தகாஞ்சம் ஜவகமாகஜவ
தசல்கிறது.
திருப்பூரின் க ந்த கால நிதைலதைம, தற்ஜபாதைதJ வளர்ச்சி, பனிJன் கம்தபனிகளின் திடீர் எழுச்சி,
ததாழிலாளர் நலன், அவர்களின் வாழ்வாதாரம். தவளிமாநில ததாழிலாளர்கள் வருதைக, சாJப்பட் தைற
வீழ்ச்சி, தநாய்Jலாற்றின் வீழ்ச்சி அரசாங்கத்தின் கவனிப்பின்தைம என அதைனத்தைதயும் ஜபாகிற
ஜபாக்கில் தசால்லிக்தகாண்ஜ ஜபாகிறார்.அஜதஜபால் ஒரு நிறுவனத்தின் தசJல்பாடுகதைள ஆங்கிலக்
கலப்பின்றி இJல்பாய், அழகாய் விவரிப்பதற்கும் ஒரு தனித்திறதைம ஜவண்டும். அது இவரி த்திஜல
நிதைறJ இருக்கிறது.வாழ்த்துக்கள் சார்..
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14. Chellamuthu Kuppusamy.
ாக் ர்கள், தபாறிJாளர்கள், தபாருளாதாரம் ஜபசுகிறவர்கள், இதைறயிJலாளர்கள், இJற்தைக ஜநசர்கள்,
அரசிJல்வாதிகள், அதைரஜவக்காடுகள் என எல்லாத் தரப்பினரும் புத்தகம் எழுத ஜவண்டும்.
ஒவ்தவாரு துதைறயிலும் ஒரு தனித்துவமான வாழ்க்தைக உள்ளது. துதைற சார்ந்த சிக்கல்கள் உள்ளன.
அங்ஜக ந க்கும் சுவாரசிJமான விஷJங்கள் தவளிஜJ இருந்து பார்க்கிறவர்களுக்குத் ததரிJாது..
திருப்பூர் எனும் ாலர் தகாழிக்கும் ஊதைரப் பற்றி தவளிஜJ இருந்து பார்க்கும் நமக்குத் ததரிJாமல்
ஜபாகலாம். தவறும் தைகயில் முழம் ஜபாட்ஜ ார், ஜராமத்தைதக் கட்டி மதைலதைJ இழுத்ஜதார், வாழ்ந்து
ஜகட்ஜ ார் என எல்லா ஜகட் கிரியிலும் திருப்பூரில் நீங்கள் ஆட்கதைளக் காeலாம்.
திருப்பூர் பிசினஸ் பற்றியும், தபாதுவாகஜவ பிசினஸ் பற்றியும் ததரிந்து தகாள்ள நிதைனப்பவர்கள்
ஜ ாதிஜி எழுதிJ இந்த நூதைல வாசிக்கலாம்.
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15. Jose H Jose
குமார் எனும் ஜகாடிகளில் புரண் முதலாளி இறுதியில் தன் வாழ்தைவத் துவங்கிJ இ த்தில் ஜபாய்
நின்ற கதைததைJச் தசால்கிறது இப்புத்தகத்தின் முதல் கதைத. தபண் பித்துப் பிடித்துத் திரிந்தால்
குஜபரனும் குப்தைபக்குத் தான் தசல்வான் என்பதைதச் தசவுளில் அதைறந்து தசல்கிறது இக்கதைத. அவர்
வாழ்வில் புகுந்த ஒரு வி Jா ஜபால் ததாழில் நகரங்களில் பல வி Jாக்கள் ஒவ்தவாருவர் வாழ்விலும்
ததன்றலாக வருவர் தீJாக மாறி வாழ்தைவப் தபாசுக்குவதற்கு.
இது ததன்றல் அல்ல தீ என்பதைத Jார் உeர மறுக்கிறார்கஜளா அவர்கள் பட்ஜ திருந்துவார்கள்.
அவர்கள் திருந்தித் திரும்பிப் பார்க்கும் ஜபாது தான் சம்பாதித்திருந்த பeம், புகழ், தபJர், தசாத்து,
குடும்பம், குழந்தைதகள், உ ல் நலன் அத்ததைனயும் அவர்கதைள விட்டு காத தூரம் ஓடிஜJ ஜபாயிருக்கும்
என்பதைதச் சுட்த ரிக்கும் சூரிJனாய் விளக்குகிறது இக்கதைத.
வி Jா விரித்த வதைலயில் சிக்காத இருபத்தி மூன்று வJது இதைளஞனான ஜ ாதிஜி அண்eன் எனக்குச்
சீவகசிந்தாமணி காப்பிJத்தில் வரும் தளுக்கும் குலுக்குமான ஜபரழகி அந்தம்மா வீதைeயி ம் சிக்காத
ஜசாeகிரிJாகஜவ ததரிந்தார்.
இக்கதைத மது, மங்தைகயி ம் மJங்கினால் என்னாகும் எனும் உளவிJதைல விளக்குகிறது நமக்கு.
1992 ல் திருப்பூதைரப் பற்றிஜJா ஆதை உற்பத்தி ததாழிதைலப் பற்றிஜJா எதுவும் ததரிJாமல்
உள்நுதைழந்தவர் 1997 ஆம் வரு ம் திருப்பூதைரயும், ஆதை உற்பத்தி ததாழிதைலயும் கதைரத்துக் குடித்து
தன் தகுதிதைJ உJர்த்திக்தகாண்டு புதராத க்சன் ஜமஜன ர் பதவிக்கு ஜநர்முகத் ஜதர்வுக்குச்
தசல்வதிலிருந்து இரண் ாம் கதைத துவங்குகிறது.
தன்னுதை J ஜநர்முகத் ஜதர்வின் அறிமுகம் மூலஜம தன்தைன அதை Jாளம் கண்டு தன் ஜவகம்
பிடித்துப்ஜபாய் ஜவதைலக்குச் ஜசர்த்தார் அந்த முதலாளி. நல்லவர், நம்பிக்தைகJானவர், தன்னி ம்
விதைதத்த நம்பிக்தைகதைJ எவ்வதைகயிலும் தகடுத்துக்தகாள்ளாதவர், தன் ஜவதைலயில் குறுக்கி ாதவர்
எல்லாம் சரி தான் ஆனால் அவர் ஒரு ஓரினச் ஜசர்க்தைகJாளர். நல்லஜதா தகட் ஜதா சில விசJங்கதைள
மனம் ஏற்றுக்தகாள்ளாது. மனம் ஒப்பாத இ த்தில் இருக்கப் பிடிக்காது ஜJாசிக்காது முடிதவடுக்கச்
தசய்து விடும். அப்படி அந்நிறுவனத்தைத விட்டு தவளிஜJ வந்துவிடுகிறார் ஆசிரிJர்.
ஒரு ததாழில் நகரத்தில் தான் எத்ததைன விதமான மனிதர்கள், எத்ததைன விதமான மனித குeங்கள்,
முகங்கள்.
மூன்றாம் கதைதயில் த னரல் ஜமஜன ர் பதவி ஜதடி வந்தது, ஜதனமுதாக இனித்தது. தபரிJ பதவி,
தபரிJ நிறுவனம், ததாழில் வாழ்வில் அடுத்த கட் த்திற்கு நகர்வது, வளர்வது Jாருக்குப் பிடிக்காது
அப்படி விரும்பிப் ஜபாய் மாட்டிக்தகாண் து தான் இந்த மூன்றாம் முதலாளியி ம். 1990 களில்
ஜ ாதிஜி அண்eனின் கல்லூரி காலங்களில் இன்டிJா டுஜ பத்திரிக்தைகயில் திருப்பூர் ஆதை
நிறுவனங்களில் முதல் பத்து இ ங்களில் இருக்கும் நிறுவன முதலாளிகளுள் ஒருவர் என்பதற்காய்
அவர் புதைகப்ப த்து ன் கூடிJ ஜபட்டி தவளிவந்திருந்தது.
அதைத ஜநர்முகத்ஜதர்வின் ஜபாது அவரு ன் தசால்லி மகிழ்ந்தார். ஒரு காலத்தில் தன்னுதை J ஆதர்ஷ
நாJகர்களில் ஒருவரான முதலாளியி ம் ஜவதைல தசய்Jப்ஜபாகிறார் அதுவும் அவருக்கு அடுத்த
இ த்தில் இருக்கப் ஜபாகிறார். அவரி ம் நம்பிக்தைக, எதிர்பார்ப்ஜபாடு தசன்றால் அதற்கு ஜநர் எதிராய்
பeப்ஜபJாக இருக்கிறார் அவர். எல்லாம் எனக்கு ஜவண்டும் எனும் ஜபராதைசயில் ஜவதைல தசய்J
Jாருமின்றி நிறுவனம் காத்தாடிக்தகாண்டிருந்தது. தமசின்கள் ததா ஆளின்றி தூசி படித்துக் கி ந்தது.
சரிந்து கி ந்த அத்ததாழில் நிறுவனத்தைதப் புனரதைமத்து மீண்டும் இJங்க தைவப்பதைத ஒரு சவாலாக
எடுத்துக்தகாண்டு தன் தசாந்த முJற்சிJால் அந்நிறுவனத்தைதக் கட்டி எழுப்பி லாபத்தைதக் காட்டினால்
அது முதலாளிக்கு பற்றவில்தைல. தகாடுக்க ஜவண்டிJவர்களுக்குப் பeம் தகாடுக்க விருப்பமில்தைல.
புதிJ முதலீடுகளில் பeம் ஜபா மனமில்தைல. மதைனவி, மகன், மகள் தபJர்களில் தசாத்துக்கதைள
வாங்கி குவிக்க ஆதைச வாங்கிக்குவித்தார்.
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ததாழிலாளிகள், காண்ட்ராக் ர்கள், சிறு முதலாளிகள் என அத்ததைன ஜபதைரயும் ஏய்த்தும் தபாய்த்தும்
உருவாக்கிJ தன்னுதை J ததாழில் சாம்ராஜ்Jம் என்ன ஆனது? அநிJாJமாய் சம்பாதித்த பeம்
தங்குமா என்ன? கற்பதைனயினூஜ அல்ல தன் வாழ்விJல் அனுபவத்தினூஜ இக்கதைதயில்
விளக்குகிறார் ஆசிரிJர்.
ஜபராதைச தபருநஷ் ம் தசால்கிறது இக்கதைத.
திருப்பூரில் தன் வீட்டில் தைவத்து ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழதைமயில் ஜதடி வந்த ததன்றல், அதமரிக்க அதிபர்
ார்ஜ் புஷ் வழிJாகப் புJலாக மாறிJதைத தன் புJல் ஜவக எழுத்து நதை Jால் நம்மி ம் பகிர்ந்து
தகாள்கிறார். எங்ஜகா ந க்கும் நிகழ்வுகள் நம் வாழ்தைவ எப்படிதJல்லாம் பாதிக்கிறது என்பதைத
இக்கதைத மூலம் அறிJ முடிந்தது. லிபிJாவில் க ாபி வீழ்ந்தது ததரியும்.
ஆதை கதைள கன்த ய்னரில் லிபிJாவிற்கு அனுப்பிவிட்டு இங்குக் காத்திருந்த ஜ ாதிஜி அண்eதைனப்
ஜபால் எத்ததைன ஜபர் கனவுகள் லட்சிJங்கள் வீழ்ந்தஜதா Jாருக்குத் ததரியும். இவர் எழுதிJதால்
நமக்குத் ததரிந்தது. ததரிJாமல் எத்ததைன எத்ததைனஜJா ஜபர் வீழ்ந்திருக்கக் கூடும் என்பதைதச்
தசால்கிறது இக்கதைத.
விதியின் முன் மதி சில ஜநரம் மண்டியி த்தான் தசய்கிறது.
"எனக்கு இனி பeம் ஜததைவயில்தைல திருப்தி தான் முக்கிJம்" இதைதச் தசான்ன முதலாளி தான் இந்த
ஐந்து முதலாளிகளின் கதைதக்கு நாJகன் என்று நான் கருதுகிஜறன். ஜபாதும் எனும் இ த்திஜல லட்சுமி
நிரந்தரமாய் குடியிருப்பாள் என்பதைத தன் வாழ்வு மூலம் நமக்குப் பா ம் தசால்லும் வாத்திJார் இந்த
முதலாளி.
ஜநர் வழி, அகலக் கால் விரிக்காத குeம், கடுதைமJான உதைழப்பு, தகாடுக்கல் வாங்கலில்
தவளிப்பதை த் தன்தைம, சீரான முன்ஜனற்றம், ததாழில் நுட்பம் புரிJவில்தைல விடு, ததரிந்ததைதத்
ததளிவாகச் தசய்யும் அறிவு, அத்ததைனக்கும் கeக்கு வழக்குகதைளச் சரிJாக தைவத்திருத்தல், அதைதப்
பாதுகாத்தல், எல்லாவற்றிக்கும் ஜமல் ஜபாதுதமன்ற மனம் இது இருந்தால் ஜபாதும் இந்த முதலாளி
ஜபால் தவற்றி தபறலாம் ததாழிலில் மட்டுமல்ல வாழ்விலும் தான்.
மது, மாது, புகழ் மJக்கத்தில் விழாது தவற்றிதைJத் தக்க தைவத்த முதலாளியின் வாழ்வு நமக்குள்
தன்னம்பிக்தைக வளர்க்கும் விதைத இக்கதைத.
புத்தகம் என்பது தவறும் தபாழுது ஜபாக்கல்ல அது நம் வாழ்க்தைக பாதைததைJ மதை மாற்றிவி
வல்லது. நம்தைம மாற்றி ஜJாசிக்க தைவப்பது. புதிதாகச் சிந்திக்க தைவப்பது. புதிதாய் வாழக்
கற்றுத்தருவது. இப்புத்தகம் இதைவ அத்ததைJயும் ஒருங்ஜக நமக்குத் தருகிறது.
இது ஒரு நம்பிக்தைக நூல். நதைம நல்வழிப்படுத்தும் நூல். ததாழில் முதைனஜவாராய் மாற்ற முJலும் நூல்.
நம் உள்ளத்தில் உள்ள எதிர் மதைற எண்eங்கதைளத் துதை த்ததறிந்து ஜநர்தைமJாய் தநஞ்சுறுதிJாய்
வாழ்ந்தால் எழலாம் லயிக்கலாம் என்பதைதச் தசால்லும் சுJ முன்ஜனற்ற நூல். இந்த புத்தகம் பலரி ம்
ஜபாய்ச் ஜசர ஜவண்டும். அவர்கள் எண்eங்களில் மாற்றத்தைதக் தகாண்டு வரும் என்று உறுதிJாக
நம்புகிஜறன். திருப்பூருக்குப் ஜபானால் பிதைழத்துக்தகாள்ளலாம் என்று ஒவ்தவாருவருக்கும் பாதைத
காட்டும் கலங்கதைர விளக்கம் இந்த நூல்.
இச்சிறந்த புத்தகம் ஜபாட்டியில் தவற்றி தபற ஜவண்டும். தவற்றி தபற ஜவண்டும் எனில் புத்தகத்தைதத்
தரவிறக்கம் தசய்யுங்கள், முழுதைமJாய் படியுங்கள், ஐந்து நட்சத்திரக் குறியீட்தை வழங்குங்கள். உங்கள்
விமர்சனங்கதைள ஆங்கிலத்தில் தாருங்கள். நல்ல ஒரு புத்தகத்தைத நீங்களும் நான்கு ஜபருக்குச்
தசால்லுங்கள். உங்கள் அனுபவங்கதைளப் பதை யுங்கள் பதை த்து இது ஜபான்று மற்றவர்களும்
பJன்படும் வண்eம் பகிர்ந்து தகாள்ளுங்கள்.
அதற்கு உங்கதைள ஊக்கப்படுத்தும், ததாழில் முதைனஜவாராய் மாற்ற உற்சாகப்படுத்தும் உன்னத
ஜவதைலதைJச் தசய்யும் இப்புத்தகம்.
அன்பு ன்,
தகால்லால் எச். ஜ ாஸ்
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16. RS Prabu
முதலாளிகள் வானத்திலிருந்து குதிப்பதில்தைல. ஏஜதா ஒரு வாய்ப்தைபக் கண் ததாழிலாளி
படிப்படிJாக வளர்ந்து வந்தஜத அத்ததைன முதலாளிகளின் கதைதயும் என்றாலும் நாம் கதை சியில்
காட் ப்படும் பிரமாண் ப் பங்களா, தசாகுசு காதைர மட்டும் பார்த்துவிட்டு எந்த முJற்சியும்
எடுக்காமஜலஜJ இருந்துவிடுகிஜறாம்.
ாலர் நகரம் புத்தகத்தில் தசால்லாமல் விட் பல விசJங்கதைள ஜ ாதிஜி விரிவாகஜவ
தசால்லியிருக்கிறார். முதலாளிகள் எப்படி வளர்கின்றனர், எப்படித் ததாழிதைல விரிவுபடுத்துகின்றனர்,
எந்த இ த்தில் சறுக்குகின்றனர், அதில் மீட்சிJதை வது அல்லது தமாத்தமாக தநாடித்துப்ஜபாவது
எப்ஜபாது, பeம் ஜததைவக்கு அதிகமாக வந்தவு ன் அவர்களது ந த்தைதயில் ஏற்படும் மாறுதல்கள்,
அதனால் ததாழிற்சாதைல நிர்வாகத்தில் ஏற்படும் விதைளவுகள் எனக் கிட் த்தட் அத்ததைன
ஜகாeங்கதைளயும் அவர் பணிபுரிந்து வந்த நிறுவனங்களின் முதலாளிகள், சக ததாழிலாளர்கள்
வாயிலாக அற்புதமாகப் பதிவு தசய்திருக்கிறார்.
அஜதஜநரத்தில் '5 முதலாளிகளின் கதைத' சுJமுன்ஜனற்றப் புத்தக வதைகயும் அல்ல.
கண்ணும் கருத்துமாக ஒரு சின்ன யூனிட்தை ஒரு கம்தபனிJாக மாற்றும்வதைர நிர்வாகத்திறனின்
அத்ததைன உத்திகதைளயும் அனுபவத்தால் பயின்று தசJல்படுத்தும் ததாழில்முதைனவார்கள் சறுக்குவது
தபண்கள் விவகாரமும் மதுவும் என்றால் அதற்கு இதைeJாகப் புகழ் மJக்கமும் ஒருவதைர
அழித்ததாழிக்கக் காரeமாக இருக்கிறது.
முதலாளிகளுக்குப் தபண்கள் என்றாஜல ஜபாகப்தபாருள்தாஜன, அதிலும் அவர்களது நிறுவனத்தில்
பணிபுரியும் தபண்கள் என்றாஜல விதைலயில்லா மாது என்ற எண்eம்தாஜன அவர்களுக்கு என்ற
வறட்டுப் தபண்ணிJம் இப்ஜபாது ஜபச ஜவண் ாம். பணிபுரியும் இ ங்களில் தங்களுக்குத்
ஜததைவJானதைத எளிதாகச் சாதித்துக்தகாள்ள, ஜமஜல வளர, இன்னும் சில பல மதைறமுக
ஆதாJங்களுக்காக மட்டுமல்லாது, ஒரு மாறுதலுக்காக, தகாஞ்சம் புதிJ variety-கதைளப் பார்ப்பதற்காக
I'm available என்று குறிப்பால் உeர்த்தும் தபண்கள் நிதைறJ உண்டு.
ஐம்பது வJதுவதைர ஒழுக்க சீலனாக இருந்த முதலாளிகள் ஜபரன் தபJர்த்தி எடுத்த பிறகு
ஆதைசநாJகிகதைள குடும்ப நண்பர் என்று தசால்லிக்தகாண்டு மகிழுந்துகளில் அதைழத்துக்தகாண்டு
ஊட்டி, மூeாறு பJeப்படுவது எந்த ஊரில் ந க்கவில்தைல?
ஒரு ததாழிதைல ஆரம்பித்து ந த்தும் முதல் ஐந்து வரு ங்களில் எண்eற்ற நபர்கதைளச் சந்திக்க ஜவண்டி
வரும். அந்தக் காலகட் த்தில் எல்லாவற்தைறயும் நாஜம தசய்தாக ஜவண்டும். காரeம், அதற்தகல்லாம்
சம்பளம் தகாடுத்து ஒர் ஆள் தைவத்துக்தகாள்ள முடிJாது, ஆரம்பத்தில் நமது ஜ ஸ்ட்டுக்குப்
தபாருட்கதைள வாங்கி ாவிட் ால் நாம் எதிர்பார்த்த finishing வராது. அதுவும் manufacturing ததாழில்
என்றால் தசால்லஜவ ஜவண் ாம். கட்டுமானப் தபாருட்கள், கச்சாப்தபாருட்கள், ஜபக்ஜகஜிங்
தமட்டீரிJல், டிரான்ஸ்ஜபார்ட், இத்Jாதி, இத்Jாதி எனப் பலதைரயும் சந்திக்க ஜவண்டி வரும். சில
இ ங்களுக்கு நதை Jாய் ந க்க ஜவண்டியும் வரும்.
அத்ததைகJ இ ங்களில் எத்ததைனஜJா தபண்கள் இருக்கின்றனர். கதை உரிதைமJாளர்களாக,
உரிதைமJாளரின் மதைனவிJாக, அங்குப் பணிபுரிபவர்களாக, முகவர்களாக, வங்கி அதிகாரிJாக,
வாடிக்தைகJாளராக வரும் தபண்கள் எல்ஜலாரும் I'm available என்று குறிப்பால்
உeர்த்துவதில்தைலதான். அஜதஜநரத்தில் இதில் ந க்கும் casual encounters சில படுக்தைகJதைற வதைர
தசல்வதுண்டு. நம் நாட்டில் 'ஓரிரவுத் தங்கல்' என்பது இன்னமும் பரவலாகவில்தைல. எனஜவ
தபரும்பாலானதைவ 'ஒருமுதைற கூ ல்' என்ற அளவிஜலஜJ முடிந்துவிடும். மீறிப்ஜபானால்
இரண்த ாரு ஆண்டுகளில் இரண்த ாரு கலவிகளு ன் கால ஓட் த்தில் காeாமல் ஜபாய்விடும்.
அதைதத் ததா ர்ந்து வளர்க்க நிதைனப்பவர்கள் தங்களுக்கான ஆப்தைபத் தாங்கஜள எடுத்துச்
தசாருகிக்தகாள்கின்றனர் என்பஜத அக்கம்பக்கத்தில் ந க்கும் சம்பவங்கள் வரலாறாகி நமக்குப்
ஜபாதிக்கின்றது. ஜகாJமுத்தூரில் இப்படித்தான் ஏஜதா இசகுபிசகாக ஆரம்பித்ததைத அப்படிஜJ
வளர்த்ததடுத்து அடுத்தவன் மதைனவிதைJ அபகரிக்க நிதைனக்க, அந்த நபதைர அவளது கeவன் ஆள்
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தைவத்து தவட்டிக் தகான்றுவி , சம்பந்தப்பட் நபர் ஏஜதா ஒரு துக்க ா கட்சியிலிருந்து ததாதைலக்க,
இப்ஜபாது ஆண்டுஜதாறும் வீரவeக்க நாள் தகாண் ாடுகின்றனர்.
ஜ ாதிஜி, பாலுறவு சார்ந்த விசJங்களில் அவரது conservative பார்தைவதைJ அப்படிஜJ புத்தகம்
முழுவதும் தைவத்திருக்கிறார். திருப்பூர் ஒருவதைகயில் அங்கு வரும் மக்களுக்கு ஒரு குதைறந்தபட்சப்
பாலுறவு சுதந்திரத்தைத வழங்குகிறது. இதைதக் கலாச்சாரச் சீர்ஜக ாகஜவ அவர் பார்க்கிறார். ஆனால்
நமது நாட்டுக்ஜக உண் ான பாலிJல் வறட்சிதைJ அவர் கவனத்தில் எடுத்துக்தகாண்டிருந்தால் 'பல்லு
இருக்கிறவன் பக்ஜகா ா சாப்பி றான், வாய்ப்பு இருக்கிறவன் வாகாக இழுத்து அதைeக்கிறான்' என்று
எளிதாகக் க ந்திருப்பாஜரா என்று ஜதான்றுகிறது.
ஜநர்தகாண் பார்தைவ ப ம் பார்த்துவிட்டுப் தபாங்கித் தள்ளிJவர்கள் ஜவறு ஒரு extreme.
நல்லஜவதைளJாக அந்த அளவுக்கு அறச்சீற்றம் எதுவும் புத்தகத்தில் இல்தைல.
தபண்கள் விவகாரத்திஜலா, ஓரினச்ஜசர்க்தைகயிஜலா விJாபாரத்தைதக் ஜகாட்தை விட் வர்கதைளக்
காட்டிJ ஜ ாதிஜி, இரண் ாம் ததைலமுதைற வாரிசுகளால் கம்தபனி நடுத்ததருவுக்கு வந்ததைதயும்
விலாவாரிJாகப் ஜபசுகிறார். காசு இருக்கிறஜத என்பதற்காக ஊட்டி கான்தவன்ட்டில் விட்டு,
அங்கிருந்து ஜநராக அதமரிக்காவுக்குப் படிக்க அனுப்பி, இறக்குமதி தசய்த மகன்/மகள்கதைள ஜநரடிJாக
தவஸ்-பிரசித ன்ட் பதவியில் அமர்த்திவிட்டு ஆன்மிகச்ஜசதைவ, பள்ளி கல்லூரிகளில் தசாற்தபாழிவு,
மரம் நட்டு இJற்தைக விவசாJம் தசய்தல் என்று ஜபாய்விட்டு இரண் ாண்டுகள் கழித்து வந்து
பார்த்தால் பாங்கி ஏல ந வடிக்தைக ஜநாட்டீஸ் ஒட் ப்பட்டிருக்கும். தபரிJ முதலாளிக்கு ஹார்ட்
அட் ாக் வந்துவிடும்.
வாரிசுகள் புதிJ நிர்வாக உத்திதைJப் புகுத்துகிஜறன் என்று ஜபாடும் ஆட் ங்கள் தகாஞ்சம் நஞ்சமல்ல.
பல கம்தபனிகளின் அடிப்பதை ஜJ வாரிசுகளாஜலஜJ ஆட் ம் கண்டிருக்கிறது. அந்தப் பிரபல மூன்று
ஷா நடிதைகக்கு பிளாங்க் தசக் தகாடுத்து வரவதைழத்த ததாழிலதிபர் மகதைனப்பற்றி இந்தப் புத்தகத்தில்
எதுவும் எழுதவில்தைல. ஒருஜவதைள ஜ ாதிஜி திருப்பூதைரவிட்டு நிரந்தரமாக தவளிஜJறிJ பிறகு
எழுதக்கூடும்.
பாதிப் புத்தகத்துக்குப் பிறகுதான் ஜ ாதிஜியின் அனுபவங்கள் வார்த்தைதகளாக மாறி தகாட்டுகின்றன.
அதைவதJல்லாம் ஒரு ததாழிதைல ஆரம்பிக்க ஜவண்டும் என்று ஜJாசதைன தசய்து தகாண்டிருப்பவர்கள்,
ஏற்கனஜவ ந த்திக்தகாண்டிருப்பவர்கள், ந த்தித் ஜதால்வி கண் வர்கள், சிறு நிறுவனங்களில்
முதலீடு தசய்தவர்கள் எல்லாம் அவசிJம் படிக்க ஜவண்டிJதைவ.
தனிJார் நிறுவனங்களின் front line-இல் பல்ஜவறு தரப்பட் கிதைளJண்ட்டுகதைளச் சந்திக்கச் தசல்லும்
ஊழிJர்களும் இத்ததைகJ புத்தகங்கதைளயும், அனுபவங்கதைளயும் படிக்கும்ஜபாதுதான் ஏன்
ஒவ்தவாருவரும் ஒவ்தவாரு முதைற தசல்லும்ஜபாதும் ஒரு புதிJ ந த்தைததைJக் காட்டுகின்றனர்,
பின்னணியில் ந க்கும் சமாச்சாரங்கள் என்ன என்பது ஜபான்ற புள்ளிகதைள இதைeத்து ஒரு ஜகாடு
ஜபாட்டுப் பார்க்க முடியும்.
சிறுததாழில்கதைளப் தபாறுத்தவதைர நம் நாட்டில் தைபனான்ஸ்காரர்கதைள நம்பிஜJ தசJல்படுகிறது.
ஓரளவுக்கு தவற்றி தபற்ற பின்னஜர வங்கிகள் ஜதடி வர ஆரம்பிக்கும். அதற்கும் அ மானம் தைவக்கச்
தசாத்து இருக்க ஜவண்டும். தவறும் திறதைம மட்டுஜம இருந்தால் மட்டும் வங்கிகளுக்குப் ஜபாதாது.
ஆனால் முதைறJாக ந த்தப்படும் சிறுததாழில்கஜள மிக அதிகமான இலாபத்தைதத் தரவல்லது. ரிஸ்க்
அதிகம்தான். சரிJான நபர்கள் தைகJாளும் சிறுததாழில்கள் தாறுமாறான ஜவகத்தில் வளர்ந்து குறுகிJ
காலத்தில் mainstream நிறுவனங்களாக அதை Jாளம் தபறுகின்றன.
அத்ததைகJ அனுபவம் ஒன்தைற ஜ ாதிஜி பகிர்ந்துதகாள்கிறார். முப்பது இலட்ச ரூபாதைJ மஞ்சள்
தைபயில் எடுத்துவந்து தந்த முதலீட் ாளரின் கதைத சுவாரசிJமானது. சர்வஜதச விவகாரங்கள் எப்படி ஒரு
ஊரின் விJாபாரத்தைதக் காவு வாங்குகிறது என்பதற்கும் அவரது அனுபவஜம சாட்சி.
அரசாங்க ஊழிJர்கள், இரண் ாவது மூன்றாவது ததைலமுதைறJாக அரசாங்கப் பணிகளில்
இருப்பவர்கள், கல்லூரியின் வளாகத் ஜதர்வு மூலம் ஜவதைல கிதை த்து ஐ.டி அட்தை தைJக் காட்டிவிட்டு
கியூபிக்கிளில் அமர்ந்து கணினி முன்னர் மட்டுஜம ஜவதைல தசய்பவர்கள், முதலாளி என்ற
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வார்த்தைதயின்மீது ஒவ்வாதைம தகாண் ததாழிற்சங்க தவறிJர்கள் மாற்றுப்பாதைதயில் தசல்லவும்.
அவர்களுக்கு இது சுத்தமாகப் புரிJாது.
சில ததாழிலதிபர்கள் சம்பாதித்த பeத்தில் தகாஞ்சம் தபாது நலனுக்காகச் தசலவு தசய்ததும் உண்டு.
இன்னும் தசய்கிறார்கள். அஜத ஜநரத்தில் ததாழிலாளர்கதைளச் சுரண்டுவது, சப்தைளJர்கள் பeத்தைத
ஏமாற்றும் தபரிJ ததாழிலதிபர்களும் உண்டு. திருப்பூர் வளர்ச்சிக்கு அரசாங்கம் ஒரு துரும்தைபயும்
கிள்ளிப் ஜபா வில்தைலதான். அப்படி எந்தத் துரும்பும் உள்ஜள வந்துவி க்கூ ாது என்று கவனமாகத்
தவிர்த்த ததாழிலதிபர்களும் உண்டு.
கு ராத்தில் குறிப்பாக பஜ ல் சமூகத்தினரி ம் ஒரு பழக்கம் உண்டு. Jாராவது இறந்துவிட் ால்
அவரது நிதைனவாக ஒரு சிதமன்ட் தபஞ்ச் ஒன்தைற தபாது இ த்தில் தைவப்பார்கள். அதனால் அங்கு
ஹாஜலா பிளாக், தசங்கல் விற்கும் அத்ததைன இ ங்களிலும் சிதமன்ட் தபஞ்ச் 1500 ரூபாய் முதல்
விற்பதைனக்குக் கிதை க்கும். தசாகுசு வில்லா முதல், சாதாரe தசாதைசட்டி வதைக குடியிருப்புகள்
வதைரக்கும் அத்ததைன இ ங்களிலும் உட்கார தபஞ்ச் இருக்கும்.
மக்கள் நிம்மதிJாக உட்கார்ந்து ஆற அமரப் ஜபசி, தங்களது பாரத்தைதக் குதைறத்துக்தகாள்வஜதாடு,
எதிர்காலத்தில் ஏதாவது தசய்வது குறித்தும், க ந்த கால அனுபவங்கதைளயும் பகிர்ந்துதகாள்கிறார்கள்.
அதற்கு அவர்களது தபஞ்ச் கலாச்சாரம் மிக முக்கிJமானது. கு ராத்தில் ஏகப்பட் கிராமங்களில்
பணிபுரிந்த அனுபவத்தில் கண் து இது.
நமக்குப் தபாது இ ங்களில் உட்கார இ ஜம இல்தைல. ஸ்மார்ட் சிட்டி என்ற தபJரில்
அதைமக்கப்பட்டிருக்கும் ஜபருந்து நிறுத்த இருக்தைககள் மனிதர்கள் உட்காரத் தகுதிஜJ இல்லாததைவ.
மின் கம்பிகளுக்கு அடியிஜலஜJ ஜபட் ரி - ஜசாலார் ஜபனல் தைவத்த ததருவிளக்கு அதைமக்கும் அரசுக்கு
ஒரு தபஞ்ச் ஜபா க்கூ த் ஜதான்றவில்தைல என்பது Jஜதச்தைசJானது என்று நாம் நம்ப ஜவண்டும்
அல்லவா? Jாருக்காவது காத்திருக்க ஜவண்டுதமன்றால் கூ ஜபக்கரிகளிலும், ஓட் ல்களிலும் தசன்று
உட்கார்ந்திருக்கும்படி அரசாங்கத்தால் துரத்தி அடிக்கப்படுகிஜறாஜமா என்று ஜதான்றுகிறது.
திருப்பூர் ததாழிலாளர்கள் உட்கார்ந்து ஜபசச் சாதாரe சிதமன்ட் தபஞ்ச்சுகள், காலார ந க்கப்
பூங்காக்கள் என எதுவும் வந்துவி க்கூ ாது, கம்தபனி ஜவதைல முடிந்தால் குடியிருப்புக்குச் தசன்றுவி
ஜவண்டும் என்ற எண்eம் தகாண் ததாழிலதிபர்களும் நம்மு ஜனஜJ வாழ்கிறார்கள் என்பதைத 5
முதலாளிகளின் கதைத திரும்பவும் நிதைனவுபடுத்துகிறது.
தமிழில் சுJமுன்ஜனற்றப் புத்தகங்கள், சிறுகதைதகள், புதினங்கள் தாண்டி தனிப்பட் நபர்களது
அனுபவக்குறிப்புகள், குறிப்பாக விJாபாரம் சார்ந்த விசJ ஞானம் உதை Jவர்கள் எழுதிJ புத்தகங்கள்
மிகக்குதைறவு. விJாபாரத்தில் ஓஜகாதவன்று வருவது எப்படி, ததாழிலில் சாதிக்க
நிதைனப்பவர்களுக்கான சூட்சுமங்கள் என்பது மாதிரிJான வழவழா தகாழதகாழா புத்தகங்களுக்கு
மத்தியில் இத்ததைகJ புத்தகங்கள் வர ஆரம்பித்திருப்பது நல்ல ஆரம்பம்.
ஜ ாதிஜி Jாராவது தபரிJ ததாழிலதிபர்களுக்கு ghost writer-ஆக இருந்து இத்ததைகJ புத்தகங்கதைளக்
தகாஞ்சம் மாஜன ஜதஜன தபான்மாஜன ஜபாட்டு எழுதினால் பல ஆயிரம் பிரதிகள் விற்பஜதாடு எம்பிஏ
மாeாக்கர்களுக்குத் துதைeப் பா நூலாக தைவக்கக்கூடும் என்று ஜதான்றுகிறது.
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17. Chakkravarthy Mariappan.
தமிழ்த் திதைரப்ப இJக்குநர்களில் திரு.ஜக.எஸ்.ரவிக்குமார் ஒரு தவற்றி தபற்ற இJக்குநர். அவரது
முதல் ப ஜம தன் தசாந்தக் கதைததைJ இJக்க முடிJாமல் "புரிJாத புதிர்" எனும் ஜவறு இJக்குநர்
கதைததைJ இJக்கி, பின்னர் "ஜசரன் பாண்டிJன்" ப ம் மூலம் தன் கற்பதைனக் கருதைவ உருவாக்கி
தவன்றவர். "சரவeா" எனும் தமாழி மாற்றுப்ப த்தின் ததலுங்குப் ப க் காட்சிகதைள ஒட்டி தைவத்து
பிற்காலத்தில் தJாரிப்பாளரின் தசலதைவ தவகுவாகக் குதைறத்து எடுத்துக் தகாடுத்தார்.
அஜத ஜபால் இங்கும் பல்ஜவறு திறன்கதைளப் தபற்ற நமது அண்eாச்சி தமது வாழ்க்தைக அனுபவத்தைத
ஒரு விறுவிறுப்பான திதைரப்ப ம் ஜபால எழுதியுள்ளார். பல்ஜவறு முதலாளிகளி ம் பணிJாற்றிJ
ஜபாது கிதை த்த தனது புத்திக் தகாள்முததைலச் ஜசர்த்து தைவத்துள்ளார். பின்னர் வாய்ப்புக் கிதை க்கும்
ஜபாது பJன்படுத்தி, தசாந்தக் காலில் முன்ஜனறியுள்ளார். ததாழில்முதைற நிர்வாகம் இல்லாத
தபரும்பான்தைம இந்திJ வணிகச் தசJல்பாடுகள் குறித்த தகவல்கள் புதிதல்ல. ஆனால் அவர் சார்ந்த
துதைறயின் படிநிதைலகள், பணி ஜநரம், ஜபாட்டி, பeம், ஏமாற்றம், நம்பிக்தைக, துஜராகம், வளர்ச்சி என்று
அதன் இதைலமதைற பக்கங்கதைளச் சுட்டிக் காட்டுவது நன்று.
வாசிப்பின் வழி பார்தைவயில் அவரது முதலாளிகளின் தனிநபர் பண்புகதைள அலசுகிறது இப்புத்தகம்.
நண்பரும் ஒரு கூட்டுப் பறதைவJல்ல. அண்eாச்சி பந்தJத்தில் த யிக்கும் குதிதைர. ஒரு விளம்பரம்
தவளிJாகி மூன்று நாள் கழித்தும் இவர் ஜவதைல ஜதடிப் ஜபாய் அதைதப் தபறுவதும், மற்தறாரு ஆதைல
ஜவதைலக்கு விளம்பரஜம ஜததைவயின்றி தன் நட்பு வட் ாரம் மூலம் இவர் ஆட்கதைள அமர்த்துவதும்
கவனிக்கத்தக்க ஜமலாண்தைமக் குறிப்புகள்.
"உஸ்தாத் ஜஹாட் ல்" எனும் மதைலJாளத் திதைரப்ப ம் உச்சபட்சக் காட்சியில் தசால்லும் விஷJம்
தான் இப்புத்தகத்தின் சாராம்சம். தவளிநாடுகளில் தசன்று சதைமJற்கதைல பயின்ற நாJகன் ஐந்து
நட்சத்திர ஜஹாட் ல், மாநகர வாழ்க்தைக, ஆ ம்பரம் ஜபான்றவற்றில் கிதை க்காத திருப்தி தனது
தாத்தாவின் நண்பர் ந த்தும் ஏதைழகளுக்கு இலவச உeவுத் திட் த்தைத உeரும் ஜபாது கிதை க்கும்.
ஒரு மனிதனுக்கு எந்த ஒரு ஆதைசயும், தபாருளும் எவ்வளவு கிதை த்தாலும் மனம் மீண்டும் மீண்டும்
ஜவண்டும் எனத் தூண்டும்.
ஆனால் பசிJான ஒரு வயிற்றில் நீங்கள் ஓரளவுக்கு ஜமல் அன்னமிட் ாலும் #ஜபாதும் என்று அந்த உயிர்
தசால்லும்.
அது ஜபாலத் தான் வணிகத்தின் அணுகுமுதைற. இலாப நட் ங்கள் இல்லாத வர்த்தகம் இல்தைல. ஆனால்
அது நிறுவன வளர்ச்சிதைJ மட்டும் தைவத்து அளவிடுவதன்று. அது மரத்தின் ஜவர்கள் ஜபால
ஆழமாகவும், கிதைளகள் பரந்து பட்டும், ஒடிந்தாலும் துளிர்த்தும், புதிதாக Jார் வந்தாலும்
அரவதைeத்தும், தன்தைன தவட்டினாலும் பJன் தரும் தபாருளாகவும் ஆக ஜவண்டும். தனி மனித
வளர்ச்சி ஒரு தபாருட் ல்ல என்பதைதஜJ அவரது அனுபவம் உeர்த்துகிறது.
தன் வாழ்க்தைகயில் ஏற்பட் சுவாரசிJமான அனுபவங்கள், ரசிக்கத்தக்க மனிதர்கள், கற்றுக் தகாண்
திறதைமகள், சமாளித்த சிக்கல்கள், பிரச்சதைனக்குரிJ தீர்வுகள் ஜபான்றவற்தைற இரண் ாம் பாகமாக
தவளியி ஜவண்டுகிஜறன்.
இதைeJம் என்பது நம் வாழ்தைகயில் வித்திJாசமான அனுபவங்கதைளத் தரக்கூடிJது. நாம் எப்படிப்
பJன்படுத்துகிஜறாம் என்பததைனப் தபாறுத்து மாறும். பத்தாண்டுகளுக்கு முன்பு திருப்பூரில் பழகிJ
நபர்கள் எவரும் இன்று என்ஜனாடு ததா ர்பில் இல்தைல.. ததா க்க, உJர்நிதைலப் பள்ளி, கல்லூரியில்
நம்ஜமாடு படித்தவர்களின் ததா ர்பும் இருக்க வாய்ப்பில்தைல. ஆனால் இதைeJம் இவர்கதைள
நம்ஜமாடு பல வரு ங்கள் கழித்து இதைeத்து தைவக்கக்கூடிJது. இதில் ஜநற்று வந்துள்ள விமர்சனம்
சுந்தர் என்பவர் எழுதிJது.
வதைளகு ா நாட்டில் வாழ்பவர். நான் ஜவர்ட்ப்ரஸ் ல் முதல் கட்டுதைரதைJத் தப்பும் தவறுமாக எழுதி
தவளியிட் சில மணி ஜநரத்தில் விமர்சனம் வழிJாக என்ஜனாடு அறிமுகம் ஆனவர். இன்று
வதைரயிலும் நான் எழுதிJ 900 க்கும் ஜமற்பட் கட்டுதைரகதைள ம் வாசித்துக் தகாண்டு வருபவர். முகம்
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பார்க்காமல், ததா ர்ந்து ஜபச வாய்ப்பு இல்லாமல் இருந்தாலும் இன்று வதைரயிலும் என் எழுத்துக்கு
வாசகராக இருப்பவர். இவர் தான் எனக்கு வதைலயுலகில் அ, ஆ என்று எழுதக் கற்றுக் தகாடுத்தவர்.
.
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18. Dvaipayana
முதலாளி/நண்பர் ஜ ாதிஜி திருப்பூர் எழுதிJ "ஐந்து முதலாளிகளின் கதைத" படித்ஜதன். எளிதைமJான
தமாழியில் நல்ல தபாதிந்த கருத்துக்கள் தசாந்த அனுபவங்களு ன் ஜநர்த்திJாக எழுதியிருக்கிறார்.
திருப்பூர் நகரில் தன் ஜவதைலதைJ ஆரம்பித்ததிலிருந்து ததாழில்முதைனவாராக ஆனது வதைர தான் சந்தித்த
முதலாளிகளில் ஐந்து முதலாளிகளின் கதைததைJ எழுதியிருக்கிறார். ஒவ்தவாருவரும் ஒவ்தவாரு ரகமாக
விதமாக இருப்பதைத எந்த ஒரு மன தீர்ப்பும் இல்லாது தன் நம்பிக்தைக விழுமிJங்கதைளக் தகாண்டு
க ந்து தசன்றதைதச் சிறப்பாகச் தசால்லியிருக்கிறார்.
எழுதிJ மனிதர்களின் குe வார்ப்புகள் நம்தைம நமக்குத் ததரிந்த சிலஜராடு தபாருத்திப் பார்க்கும்
அளவிற்கு இJல்பான சித்திரம் அளிக்கிறார். இலக்கிJம் பதை க்க எண்ணுபவர்கள் தசன்று
சிக்கிக்தகாள்ளும் வார்த்தைத ஈதபாறியில் மாட்டிக்தகாள்ளாமல் தன்னுதை J வதைலதைJத் திருப்பூரின்
துணி கம்தபனிகளின் பின்னணியில் சாதாரe திறம்ப எழுதியிருக்கிறார். கதைதயில் நடுவில் வரும்
monologue கள் எந்த ஒரு இ க்கரக்க தைலயும் உருவாக்குவதில்தைல.
அவர் ததாழில் முதைனவாராகியிருக்கும் சூழ்நிதைல நம்தைம விJக்க தைவக்கிறது. சில இ ங்களில்
வார்த்தைத வலிJ திணிக்காமல் தசால்லிச்தசல்லும் நறுக் தன்தைம தைககூடியிருக்கிறது (எ-கா) முதல்
முதலாளி குமார் பற்றி தை லர் தசால்வது. அவர் உருவாக்கும் காட்சிகள் தகாஞ்சம் தகாஞ்சமாக மனதில்
தங்கி புத்தக இறுதியில் எனக்கு 80 களில் விடிதைனட் ஷிப்ட் முடிந்து தபண்களும் தை லர்களும்
சாப்பாட்டுக் கதை தாண்டி அலுப்பில் ந ந்து தசல்லும் சித்திரம் வரதைவத்தது அவர் பதிவு தசய்த
சூழ்நிதைலயின் சான்று.இறுதிJாக வரும் முதலாளியின் கதைத இன்னமும் தபரிதாக வந்திருக்கலாம் ,
குப்தைப மனிதர்கள் பற்றிJ அவரது கருத்துக்கள் ஏஜனா முழுக்க இல்லாமல் ஜபாய்விட் து. பeம்
கிதை த்தால் வதைகவதைகJாய் பாதைன வாங்கி கூத்தாடும் மனிதர்களின் அந்தரங்கத்தைதச் சிறப்பாகச்
தசால்லியிருக்கிறது.
கிண்டிலில் இது ஜபான்ற அனுபவஸ்தர்கள் எழுதும் புதைனவுகள்/அபுதைனவுகள் நிதைறJ வருமாயின்
அதுஜவ இந்தப் ஜபாட்டியின் அந்த இ-புத்தக சந்தைதயின் தனிப்பட் சிறப்பு என்ஜபன்.
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19. எஸ்.சம்பத்
நண்பர் ஜ ாதி கஜeசன் ஏற்கனஜவ காதைரக்குடியிலிருந்து புலம் தபJர்ந்து திருப்பூர் வந்தது முதல் ஒரு
சாதாரeத் ததாழிலாளிJாகக் கால்பதித்து பின்னலாதை நிறுவனத்தில் தபாதுஜமலாளராக நிதைல
நின்றது வதைர ாலர் நகரம் என்ற புத்தகத்தில் தசால்லி வந்த ஜபாது, அந்தத் ததாழில் சார்ந்து பணிகள்,
இJந்திரங்கள், பணிJாளர்கள், உற்பத்தி முதல் விற்பதைன வதைர எனப் பல விபரங்கதைளக்
கட்டுதைரகளாகச் தசால்லிச் தசன்றிருப்பார்.
அத்ததைகJ நகரத்தின் வளர்ச்சி, வீழ்ச்சி, மீண்த ழுதல், மீண்டும் வளர்ச்சி எனக் காலச்சக்கரமாகச் சுற்றிக்
தகாண்டிருக்கிற அந்தத் ததாழிதைலப் பற்றி இன்னும் ஆவeப்படுத்த ஜவண்டிJ தசய்திகள் ஏராளமாக
உள்ளது என்ற அடிப்பதை யில் தற்ஜபாது சில முதலாளிகதைள அவர்களின் குeாம்சங்கள், தனிமனித
ஒழுக்கங்கள் சார்ந்து நின்று, அஜதாடு பின்னலாதை ததாழில் சார்ந்து ஜமலும் பல தசய்திகதைளச்
சுவாரசிJமாக அடுக்கிக் தகாண்ஜ தசன்றுள்ளார்.
முதலாளிகள் வரிதைசயில் முதல் முதலாளி தனது ததாழில் சார்ந்து கடுதைமJான உதைழப்பாளிJாக
இருந்த ஜபாதிலும், ஆண்களும் தபண்களும் அடிமட் த் ததாழிலாளிகளாக 12 முதல் 16 மணி ஜநரங்கள்
பணிJாற்றுகிற சூழலில் பeம் சார்ந்து, பாலிJல் உeர்வுகள் சார்ந்து பணிபுரியுமி த்தில் பாலிJல்
அத்துமீறல் சர்வ சாதாரeம் என்ற சூழலில் எவ்வாறு படிப்படிJாக உJர்ந்த ஒருவதைர ஒரு தபண்
ஆளுதைம தசய்J ஜநரிட் தால் ஜதால்விதைJ ஜநாக்கி பரமபதப் ப ப் பாம்பில் இறங்குவது ஜபால்
இறங்கி, துவங்கிJ இ மான மீண்டும் தை லராக பணிபுரிவதைதச் தசால்லி தவறான பழக்கங்கள் எந்தத்
ததாழிதைலயும் சாய்த்து விடும் என்பதைத வாசகர்களுக்கு உeர்த்துகிறார்.
மற்தறாரு முதலாளியும் ஓரினச் ஜசர்க்தைக என்ற பழக்கத்தினால் தடுமாறிJதைத, முதலாளிக்கு
தநருக்கமாக இருந்த ஒருவர் அந்தப் பணியி த்தில் ஜவதறாருவர் வர ஜநர்ந்தால் தபாறாதைமயில்
ஜமற்தகாள்ளும் ந வடிக்தைக, க ன்கள், முதைறJாகத் திருப்பிச் தசலுத்தாதைம ஜபான்றவற்றால்
வீழ்கிறார். மற்தறாரு முதலாளி உறவுகதைள வளர்த்து விட்டு தனிJாகத் ததாழில் ததா ங்க வழி வதைக
தசய்தாலும், பின்னாளில் Jாரும் கண்டு தகாள்ளவில்தைல என்பதைதப் பதிவு தசய்கிறார்.
மற்தறாரு முதலாளி நிJாJமற்ற எந்த வழிமுதைறகளும் ஜவண் ாதமன்றிருப்பதைத, ஜததைவகதைள
முன்கூட்டிஜJ திட் மிட்டு இருப்பு தைவத்துக் தகாள்வதைதப் பற்றித் ததரிவிக்கிறார். இது ஏறக்குதைறJ
ததன் மாவட் ங்களில் நதை தபறும் தானிJங்கள், மளிதைக ஜபான்றவற்றில் விதைலஜJற்றத்தைத
எதிர்ஜநாக்கி "அண்eாச்சிகள்" ஜமற்தகாள்ளும் விJாபாரத் தந்திரத்ஜதாடு ஒப்பி க் கூடிJ நிகழ்வுதான்.
அந்த முதலாளியின் தசJலில் அனாவசிJக் க ன்கள் தவிர்க்கப்ப ஜவண்டும், வாங்கிJ க ன்கள், பிற
பார்ட்டிகளுக்குக் தகாடுக்க ஜவண்டிJ ததாதைககள் உரிJ காலத்தில் தகாடுக்கப்ப ஜவண்டும் என்கிற
ஜநர்தைம புலப்படுகிறது.
இறுதியில் தானும் ஒரு முதலாளி நிதைலக்கு உJர்ந்ததைதச் தசால்லி நிதைறவு தசய்கிறார். முதலாளிகள்
கதைத எனச் சுவாரசிJத்திற்காகப் தபJரிட்டிருந்தாலும் உளவிJல் ரீதிJாக, நகரின், மக்களின் வாழ்க்தைக
முதைறகஜளாடு இதைeந்து பJணித்து ஏராளமான தசய்திகதைள முன்தைவக்கிறார் ஜ ாதிஜி.
சாJப்பட் தைற விஷJத்தில் முதலாளிகள், நீதிமன்றங்கள், அரசிJல் வாதிகள் எனப் பலரும் ததா ர்ந்து
கண்eாமூச்சி விதைளJாடிJதைதச் சுற்றுப்புறச் சூழல் சார்ந்து கவதைலஜJாடு பதிவு தசய்கிறார். ஒரு புறம்
தநாய்Jலாற்தைற மாசு படுத்திJஜதாடு நில்லாமல், விதைளவுகதைளப் பற்றிக் கவதைலப்ப ாமல் லாபம்
ஒன்ஜற குறி என்ற வதைகயில் ஆழ்துதைளக் கிeறுகள் ஜதாண்டி பJன்ப ாமல் இருப்பவற்றில்
சாJகக்கழிவுகதைள ஊற்றி பூமிக்கு மிகப்தபரிJ தகடுததைல தசய்திருக்கிறார்கள் என்பதைதப் பதிவு
தசய்துள்ளார்.
ஒரு வரிச் தசய்திJாகப் பின்னலாதை கழிவுகதைள எடுத்து விJாபாரம் தசய்பவர் சில ஆண்டுகளில்
ஜகாடீஸ்வரராக உJர்ந்துள்ளார் என்பதைதச் தசால்கிறார். ஆம் Seconds Market என்தறாரு சந்தைத உண்டு.
திருப்பூரில் காதர்ஜபட்தை எனுமி த்தில் பல நூறு குடும்பங்கள், ஏன் தமிழகம் முழுவதும் நதை பாதைத
விJாபாரிகள் இதைவ சார்ந்து வாழ்ந்து தகாண்டிருக்கிறார்கள் என்பதுதான் உண்தைம. ஜமஜலாட் மாக
பார்க்கிற ஜபாது அதில் என்ன குதைற என நமக்குத் ததரிJாது ஆனால் ஏற்றுமதி தJாரிப்புகளில்
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தரக்கட்டுப்பாட்டில் நிராகரிக்கப்படும் எண்ணிக்தைககதைளப் பார்க்கிற ஜபாது, 1000 பீஸ் ஏற்றுமதி ஆர் ர்
என்றால் 1400 ஆவது தJாரித்தால்தான் 1000 சப்தைள தசய்J இJலும் என்பது காதர்ஜபட்தை சந்தைததைJச்
சுற்றி வந்தால் ததரிந்து தகாள்ள முடியும்.
அந்த 1400 உற்பத்திச் தசலதைவயும் ஜசர்த்துத்தான் 1000 ற்கான விதைல நிர்eJம் தசய்Jப்படும்
என்பதால், Seconds என்பது நிறுவனங்களி மிருந்து அடிமாட்டு விதைலக்கு ஒரு தரகரி ம் இறங்கி அது
தமிழகம் முழுவதும் ததருக்களுக்கு வரும் வதைர அதைத தைவத்து பலர் சம்பாதிக்கும் சங்கிலித் ததா ர்
நமக்குப் புரிJ வரும்.
தமாத்தத்தில் இந்தப் புத்தகத்திலிருந்து
* மதுப்பழக்கத்தினால் நம் மாநிலத் ததாழிலாளர்கள் பலர் ததாழிதைல விட்டு தவளிஜJறிவிட் னர்.
* இந்தத் ததாழிலில் நிரந்தரம் என்பதில்லாமல் மாறிக்தகாண்ஜ இருப்பார்கள் என்பதால், பல
பணிகள் ஒப்பந்த முதைறகளில்தான் என்பதால் அடிப்பதை ததாழிலாளர் நலச் சட் ங்கள் தசால்லும்
எவ்வித நல வசதிகளும் இந்தத் ததாழிலாளிகளுக்கு இருப்பதில்தைல
* புலம் தபJர்ந்த தவளி மாநிலத் ததாழிலாளர்கள் ஆயிரக்கeக்கில் இந்தத் ததாழிலுக்கும் வந்து
விட் ார்கள்
*லாபம் ஒன்ஜற குறி என்பவர்கள் மற்ற எந்த அழிவுகதைளப் பற்றியும் கவதைலப்ப மாட் ார்கள்
* பின்னலாதை ததாழில் சார்ந்து அச்சுத் ததாழில், சரக்கு வாகனம், அரசின் மது பான விற்பதைன,
முதலீஜ இல்லாமல் காசு பார்க்கும் ஏத ண்டுகள் எனப் பல உப ததாழில்கள் வளர்ந்துள்ளன.
* ஜவதைல வாய்ப்பு என்பது இன்றும் இருந்து தகாண்டுதான் இருக்கிறது, ஆனால் துவக்கக் காலத்தில்
ததாழிலாளிகள் ஜவதைல ஜதடி வந்தார்கள், இன்று முதலாளிகள் பணிக்கு ஆட்கதைளத் ஜதடுகிறார்கள்
எனச் சுழற்சி மாறியிருக்கிறது.
இப்படி ஏராளமான தசய்திகள் அத்திJாJங்களுக்கு ஊஜ விரவியிருக்கிறது.
டீமானிதை ஜசஷன் எனும் பe மதிப்பிழப்பு, ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பு, நிழல் பeப்புழக்கத்திற்கு வந்த
தநருக்கடி ஜபான்றவற்றால் திருப்பூர் வீழ்ந்ததுதான் சமீபத்திJ வரலாறு. அது பற்றி தனிJாக ஒரு
புத்தகம் எழுதுமளவிற்குச் தசய்திகள் ஏராளம் உள்ளது என்பதைத நானறிஜவன். ஜ ாதிஜி அதிலும்
இறங்குவார் என நம்புகிஜறன். தமாத்தத்தில் விறுவிறுப்பான நதை யில் ஏராளமான தசய்திகதைளக்
தகாடுத்திருக்கிறீர்கள். வாழ்த்துக்கள் ஜ ாதி கஜeசன்.
நட்பு ன்
எஸ்.சம்பத்
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20. கரந்தைத த Jக்குமார்
ஆறாவது முதலாளி
குமார் தசய்து தகாண்டிருந்த ஒவ்தவாரு தசJல்பாடுகளும், அவரின் வளர்ச்சிதைJ
உறுதிப்படுத்திக்தகாண்ஜ வந்தன. ஆனால் அவரின் முதைறJற்ற காமம், படிப்படிJாக வளர்ந்து,
நிறுவனத்தில் உள்ள சின்னஞ் சிறிசுகள் வதைரக்கும் பதம் பார்த்தது.
பல பிரச்சதைனகள் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக வந்து தகாண்ஜ இருந்தன.
நான் தவளிஜJ வந்து, சில வரு ங்கள் கழித்து, குமார் குறித்து, அங்குப் பணிபுரிந்த தை லரி ம்
ஜகட் தபாழுது, அவர் இப்படிச் தசான்னார்.
நமது முதலாளி, என்னு ன், நான் ஜவதைல தசய்யும் நிறுவனத்தில், தை லராக ஜவதைல பார்த்துக்
தகாண்டிருக்கிறார்.
இப்படியும் ஒரு முதலாளி
அவன் Jார்? அவன் பதவி என்ன? என்பது ஜபான்ற எதைதயும் என்னால் புரிந்துதகாள்ள முடிJவில்தைல.
ஆனால் எப்ஜபாதும் முதலாளியு ன் ஒட்டிக் தகாண்ஜ யிருந்தான்.
உள்ஜள இருந்தவர்களி ம் இது குறித்துக் ஜகட்க முடிJாது. உ ன் பணிJாற்றுபவர்கதைள நம்ப
முடிJாது.
நீண் காலம் இங்கு இருக்கும் ஒரு ஒப்பந்தக்காரரி ம், ஜவறுவிதமாக இது குறித்துக் ஜகட் ஜபாது,
அதிர்ச்சிJாக இருந்தது.
அவர் எளிதைமJாக, மதுதைர வட் ார வழக்கில் பின்வருமாறு தசான்னார்.
அவன் முதலாளியின் கeவன்.
இப்படியும் ஒரு முதலாளி.
நீதான் தபாறுப்பு உன்தைனத்தான் நம்பியுள்ஜளன் என்று தசால்லப்பட் வார்த்தைதக்குப் பின்னால் உள்ள
துஜராக அரசிJதைலப் புரிந்து தகாள்ளஜவ இவருக்கு நீண் காலம் ஆனது.
புரிந்தஜபாது, ஒரு க ாலக் கில்லாடியி ம் வந்து மாட்டியுள்ஜளாம் என்பது இவருக்குப் புரிந்தது.
முழுதைமJாக ஒரு வரு த்திற்குள், அவரி ம் நான் வித்திJாசமான வாழ்விJல் தத்துவங்கதைளக் கற்றுக்
தகாண்ஜ ன்.
ஒரு ததாழிதைல எப்படி ந த்தக் கூ ாது என்பதைதவி , ஒரு ததாழில் தசய்பவர், எந்த அளவுக்குக்
ஜகவலமாக வாழக்கூ ாது என்பததைனயும் கற்றுக் தகாண்ஜ ன்.
க ன் தகாடுத்தவர்களுக்கு எக்காரeம் தகாண்டும், உ ஜன தசான்ன ஜததியில் திருப்பிக்
தகாடுத்துவி க் கூ ாது. எந்தந்த வதைகயில் இழுத்தடிக்க முடியுஜமா, அந்தந்த வழிகளில் எல்லாம்
இழுத்தடிக்க ஜவண்டும்.
ஓரளவிற்கு ஜமல், தபாறுதைமயிழந்து, அவர்கஜள, தகாடுப்பதைதக் தகாடுங்கள் என்கிற நிதைலக்கு
வரும்தபாழுது, பாதிக்குப் பாதி தகாடுத்து தசட்டில் தசய்J ஜவண்டும்.
அதாவது லாபம் என்கிற சதவிகிதம் தனி.
இதுஜபான்ற வதைகயில் வரக் கூடிJ உபரி வருமானம் தனி.
இப்படியும் ஒரு முதலாளி.
முதலாளி என்பவர் முதலீடு தசய்பவர் மட்டுமல்ல, அவர் சிறந்த நிர்வாகிJாகவும் இருக்க ஜவண்டும்,
முன் முடிவு இன்றி, எதைதயும் அணுகும் பக்குவம் தபற்றவராக இருக்க ஜவண்டும்.
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ததாழிலுக்கு லாபம் எந்த அளவுக்கு முக்கிJஜமா, அஜத அளவுக்கு, ததாழில் நிரந்தர வளர்ச்சிதைJ
ஜநாக்கி நகர்தலும் முக்கிJம்.
தன்னு ன் இருப்பவர்கதைள நம்ப ஜவண்டும்
அவர்கள் வளர்வதைத அனுமதிக்க ஜவண்டும்.
கிதைளகளும், இதைலகளும் ஆஜராக்கிJமாக இருந்தால்தான், காயும், கனியும் உருவாகும் என்பது
ஜவருக்குத் ததரிJ ஜவண்டும்.
முதலாளி என்பவர் இததைனப் புரிந்தவராக, உeர்ந்தவராக இருக்க ஜவண்டும்.
இவர் தமல்ல தமல்லப் புரிந்து தகாண் ார்.
நிதைலதைமதைJ உeர்ந்து தகாண் ார்
முதல் நாள் இத்ததாழிலுக்குள், ததாழிலாளிJாய் நுதைழந்த நாளில் இருந்ஜத, கவனிக்கத் ததா ங்கினார்.
தன்தைனச் சுற்றிலும் ந ப்பவற்தைற உற்று ஜநாக்கத் ததா ங்கினார்.
ததா க்கத்தில், குடும்பத்தினர், உறவினர்கள் வார்த்தைதகளால் இவதைரக் குத்திக் கிழித்துள்ளனர்.
பிரச்சதைனகதைளப் பற்றிஜJ ஜபசிக் தகாண்டு இருக்காஜத.
கப்பல் கதைர ஜசர்ந்ததா? என ஒவ்தவாருவரும் ஜகட்டுள்ளனர்.
பலரின் ஜகலிகதைள எதிர்தகாண்டுள்ளார்
ஆனாலும் இவர், ஒவ்தவாரு காலகட் த்திலும், தன்தைனத்தாஜன, மீளாய்வு தசய்து தகாண்ஜ
இருந்தார்.
எல்லாவற்றிலும் ஜநர்தைம, எப்ஜபாதும் உதைழப்பு மட்டுஜம உJர்தைவத் தரும் என்ற இவரது நம்பிக்தைக,
இவருக்குப் தபரிJப் தபரிJ அவமானங்கதைளஜJப் பரிசாகத் தந்தது.
ஜசார்ந்துவி வில்தைல.
க வுள் நம்பிக்தைககள், பிற நம்பிக்தைககள் ஜபான்றவற்றில், கவனம் தசலுத்துவதைதவி க் காலத்தின்
மீது நம்பிக்தைக தைவப்பது எளிது என்பதைத உeர்ந்தார்.
காலம் கற்றுக் தகாடுக்கும்
காலம் கவனிக்கும், கண்காணிக்கும்
காலம் காத்திருக்கச் தசால்லும் என்பதைதப் புரிந்து தகாண்டு காத்திருந்தார்.
உதைழத்துக் தகாண்ஜ யிருந்தார்.
ஓய்வில் கிதை த்த ஜநரங்களில், தான் அதை ந்த அவமானங்கதைள, தனக்குக் கிதை க்காத
அங்கீகாரங்கதைள மனதுள் பத்திரப்படுத்தி தைவத்துக் தகாண் ார்.
இவதைரக் காலம் கவனித்தது
கண்காணித்தது
கனிவாய்ப் பார்த்தது
புJலும், புழுதிக் காற்றும் சூழ்ந்த வாழ்க்தைகயினுள் ததன்றல் நுதைழந்தது.
வசந்தம் எட்டிப் பார்த்தது
இனிJாவது பிதைழத்துக் தகாள் என்று தசால்லாமல் தசால்லிJது.
இவர் முதல் ததைலமுதைறயில் பeம் பார்த்தவரல்ல
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ஆனாலும் அளவி முடிJாத தகாள்தைககதைளத் தன்னுள்ஜள தைவத்திருந்தவர்
இவர் Jாரி மும், எதற்காகவும் வதைளந்து தகாடுக்காதவர்.
இவர்தான்
ஆறாவது முதலாளி
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21. Karthik Lakshmi Narasimman.
சுJ ததாழில் தசய்வது அதுவும் தமிழகத்தில் தசய்வது என்பது நீங்கள் ததா ங்குவதற்கு முன்ஜப
முடிந்து ஜபாகக்கூடிJ அபாJம் தகாண் து. காரeம், அதில் உள்ள அபாJங்களின் காரeமாய்
தபரும்பாலான தபற்ஜறார் தங்களின் மகன் / மகள் சுJ ததாழில் தசய்வதைத விரும்பவில்தைல.
அவ்வளவு ஏன் மூன்று ததைலமுதைறJாய் விJாபாரத்தில் இருக்கும் எங்கள் வீட்டிஜலஜJ நான் சுJ
ததாழில் தசய்Jப் ஜபாவதாய் தசான்ன தபாழுது எதிர்ப்பு எழுந்தது.
இந்தப் புத்தகம் ததாழிலதிபர்களின் கதைத எனச் தசால்லப்பட்டிருந்தாலும் திருப்பூரின் எழுச்சியும்
வீழ்ச்சியும் அதன் ஊஜ வருகின்றது. சில இ ங்கள் இன்னும் விரிவாய் ததளிவாய்
எழுதப்பட்டிருக்கலாம் எனத் ஜதான்றினாலும் அது ஆசிரிJரின் உரிதைம என்பதால் அதைத குதைற கூற
விரும்பவில்தைல. எந்த ஒரு ததாழிலும் உJர்வதும் வீழ்வதும் அங்கு ஜவதைல தசய்யும்
ததாழிலாளர்கதைள நம்பி இருந்தாலும், அவர்கதைளக் கண்காணித்து முதைறப்படுத்திச் சரிJான வழியில்
தசலுத்த ஜவண்டிJ சாரதிJான முதலாளி ஸ்தானத்தில் இருப்பவர் தசய்யும் தவறுகள் அவதைர மட்டும்
பாதிக்காமல் அந்த நிறுவனத்தில் இருப்பவர்கள், அந்த நிறுவனத்தைத நம்பி இருக்கும் துதைe
நிறுவனங்கள் என அதைனவதைரயும் ஜசர்த்ஜத பாதிக்கும்.
ததாழில் தசய்பவராக இருக்கட்டும் இல்தைல ஜவதைல தசய்பவர்களாகட்டும் மனதில் ஒரு சிறு பJம்
இருக்க ஜவண்டும். தன்தைன நம்பி இருப்பவர்களின் எதிர்காலம் பற்றிJ பJம். அந்தப் பJம் மனதில்
ஒரு மூதைலயில் இருந்தால் எந்தவிதத் தவறான வழியிலும் தசல்ல மாட் ார்கள். இது என்னுதை J
எண்eம்.
அவர் புத்தகம் தவளியிட் வு ன் இதைத அஜமசான் கிண்டிலில் வாங்கி விட்ஜ ன். ஆனால் அபுதைனவு
படிக்கக் தகாஞ்சம் ஜJாசித்துக் தகாண்ஜ அப்படிஜJ விட்டுவிட்ஜ ன். மீண்டும் ஜநற்றுதான்
படித்ஜதன். வழக்கமான அபுதைனவு புத்தகங்கள் ஜபால் அல்லாமல் ஜவகமாய் படிக்க முடிந்தது. நல்ல
அருதைமJான நதை .
புத்தகம் வாங்கக் கீஜழ உள்ள சுட்டிதைJ கிளிக் தசய்Jவும்
மின் நூதைல தரவிறக்கம் தசய்J…..
இந்திJாவிற்குள்
5 முதலாளிகளின் கதைத (திருப்பூர் கதைதகள் Book 15) (Tamil Edition) by Jothi G
https://www.amazon.in/dp/B07ZXJQH4T/ref=cm_sw_r_tw_dp_U_x_.Hr5DbM04814V
இந்திJாவிற்கு தவளிஜJ
5 முதலாளிகளின் கதைத (திருப்பூர் கதைதகள் Book 15) (Tamil Edition) by Jothi G
.
https://www.amazon.com/dp/B07ZXJQH4T/ref=cm_sw_r_tw_dp_U_x_6Jr5DbWZ64XZY
நன்றி.
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