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தித்தன்மநபம் அதற்குரின அமைனளங்கலம்  
இப்பளலண ளன் பச டுத்ணக்  பகளண்டுள் தமப்பு தித்தன்மநபம், அதற்கு அமைனளநளக 

யிங்கும் குணயிபசரங்கலம் ஆகும். குணயிபசரங்கமப்ற்ழ யியபநளகப் ளர்ப்தற்குபன் 
தித்தன்மந ன்ளல் ன்? நித சபகத்தழல் அண ப்டிபனல்ளம் பயிப்டுகழண? ன் 
பளணயள யியபங்கமப் ளர்ப்பளம். தித்தன்மந ன்ளல் தித்தழபேத்தல் அல்ண தினளக பதரிதல் 
ன்று ளம் யிக்கம் பகளடுக்களம். அப்டி தினளகத் பதரின பயண்டும் ன்ளல், அந்தயிற்கு அயர் 
பயறுட்டு ழற்கழளர். அதளல்தளன் தினளகத் பதரிகழளர் ன்று அர்த்தநளகழண. உதளபணநளக ம் ஊரில் 
ல்பளபேம் சுநளபள யசதழபனளடு இபேக்கும்பளண எபேயர் நட்டும் பபேம் ணக்களபபளக இபேந்தளல், 
அயபேமைன யடீு, அயர் மயத்தழபேக்கும் களர் ல்ளம் அயமப தித்ணக் களட்டும். அம்நளதழரிபன எபே 
யகுப்ில் நளணயர்கள் ல்பளபேம் சபளசரினள அழவு பற்ழபேக்கும்பளண எபேயன் நட்டும் அளப 
புத்தழசளழனளக இபேந்தளல், அந்த அளப அழவு அந்த நளணயம தித்ணக் களட்டும். ஆகபய 
தித்தன்மந ன்மத ளம் பயறுளடு, யித்தழனளசம் ன்றும் அர்த்தம் பசய்ண பகளள்ளம்.  

இமயப உமகப் மைக்கும்பளண பயறுளட்மை யிபேம்ி மைத்தழபேக்கழளர் ன்று 
பதளன்றுகழண. உகழல் ஆண்கள் நட்டுநழல்ம, பண்கலம் உள்ர். பயறும் ஆண்கள்தளன் உள்ர், 
பண்கள் இல்ம ன்மத கற்ம பசய்ண ளபேங்கள். ஆண்கலக்கு யளழ்க்மக பயறுத்ணயிடும். 
ஆகபய ஆணுக்கு தழபள அம்சங்கள் பகளண்ை பண்ணும் மைப்ிழபேந்தளல்தளன் யளழ்க்மக சுமயனளக 
இபேக்கும் ன்று ஆண்ையப ழமத்தழபேக்கழளர்பளலும். அப்டிபன எட்டு பநளத்த நளிை இத்மத 
டுத்ணக் பகளண்ைளலும், அமயபேம் எபப நளதழரி இபேப்தழல்ம. பபளப்ினர்கள் பயண்மநனளகவும், 
ஆப்ிரிக்கர்கள் கரின ழநளகவும், இந்தழனர்கள் ிபவுன் கபளகவும், சவர்கள் நஞ்சள் ழநளகவும் 
களட்சழனிக்கழளர்கள். உகழல் ங்கு பசன்ளலும், ல்ள இைத்தழலும் நிதன் பயண்மநனளகபய 
இபேக்கழளன். அல்ண கபேப்ளகபய இபேக்கழளன் ன்ளல் பயண்மந ழத்தழன் பநலும், கபேமந 
ழத்தழன் பநலும் பயறுப்ப யந்ணயிடும். இவ்யளறு ழங்கள் ல்ளம் பயறுட்பை பதரியதளல்தளன், 
பயண்மந ழத்தழற்கு எபே நதழப்பு யபேகழண. அப்டி உபேய பயறுளடுதளன் நித யளழ்க்மகனில் 
இபேக்கழண ன்ழல்ம. நத, பநளமழ, களச்சளப பயறுளடு ன்ழமயகபல்ளம் இபேக்கழன். 
இந்தழனளயில் ஜளதழ ற்தளழ்வுகள் உள். பபளப்ள, அபநரிக்கள பளன் ளடுகில் ளம் அமதப் 
ளர்க்க படினளண. பகநதழன ளடுகலக்கு பசன்ளல், அங்கு பண்கம யித்தழனளசநளக ைத்ணயளர்கள்.  

நிதர்கலக்குள்பபன இவ்யவு பயறுளடு உள்பளண ஆண்ையமப்ற்ழன நிதனுமைன 
சழந்தமபம் யிதநளக பயறுடுயமதப் ளர்க்கழபளம். இந்தழனர்கள்  கைவுள்கள் உண்டு  
ம்புகழளர்கள். அதளல் இந்த ளட்டில் சழய க்தன், கழபேஷ்ண க்தன், பளந க்தன், களி க்தன் ன்று 
ஆலக்பகளபேயிதநள கைவும யமழடுயமதப் ளர்க்கழபளம். பகநதழனர் நற்றும் கழபேத்ணயர்கம 
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டுத்ணக் பகளண்ைளல், கைவுள் எபேயர்தளன்  கைவுள்கள் ன்பதல்ளம் பளய் ன்று பசுயளர்கள். 
கம்பெிஸ்ட் கட்சழனிமபபம், குத்தழவுயளதழகமபம் டுத்ணக் பகளண்ைளல், இந்த உகம் 
இனங்குயதற்குக் கைவுப பதமயனில்ம, கைவுள் ன்யப நிதன் ற்டுத்தழனயர்தளன், நிதின் 
கற்மனில்தளன் அயர் இபேக்கழளபப தயிப அயன் கற்மமனத் தளண்டி அயரில்ம ன்ளர்கள். 
இப்டினளக ளம் ளர்த்ணக் பகளண்பைனிபேந்தளல், ண்ணற் யமகனில் நளிை களச்சளபம் 
பயற்றுமநமன யர்த்ண பகளண்டுள்ண. ஆகபய தித்தன்மநனின் ிபதள அமைனளபந 
பயறுட்டிபேத்தளகும்.  

சபகத்தழல் இப்டி பயறுளட்மை பயிப்டுத்ணயர்கள் பக்கழனநளக எபே ளமந்ண 
யிரனங்கில்தளன் தங்கலமைன பயறுளட்மை அதழகநளக பயிக்களட்டுயளர்கள். சபகத்தழல் 
எபபநளதழரினளக களட்சழனிக்கழன் சபளசரி நிதர்கள் 90% ன்று மயத்ணக் பகளள்ளம். இந்தழனர்கள் 10% 
தளன் பயறுட்டு களட்சழிப்ளர்கள். அந்த பயறுளடு அயர்கலமைன orginality, தன்ம்ிக்மக நற்றும் 
தன்மச் சளர்ந்தழபேத்தல், unconventional behaviour, அடுத்தயர் யிநர்சங்கம நதழக்களநல் இபேத்தல் , பசளந்த 
படிவுகில் தழைநளக இபேத்தல் , தமமந தளங்கழ அடுத்தயமப யமழைத்ணதல் ன்பல்ளம் 
பயிப்டும். அதளயண பநற்பசளன் குணயிபசரங்கில் பதனும் என்று எபேயரிைம் பயிப்ட்ைளலும் 
அயர் தித்தன்மந நழகுந்தயர் ன்று ளம் புரிந்ண பகளள்ளம் . இயற்றுள் ிபதளநள originality-க்கு 
யபேபயளம்.  

Originality-மன ளம்  இைங்கில் ல்பயறு பைங்கில் சந்தழக்கழபளம் . அணபயளபே புதழன idea-
யளக பயிப்ைளம் . அதற்கும்பநல் பளய் புதழன கண்டுிடிப்ளகவும் பயியபளம் . புதழன சபக 
அமநப்ளகவும் அண இபேக்களம் . பநலும் ல்பளபேக்கும் பதரிந்த யிரனநளக இபேந்தளலும் 
பதன்பதளக இயர்தளன் டுத்ணச் பசய்தளர் ன்றும் யபளம் . புதழன idea ன்ளல், நிதன் 
குபங்கழழபேந்ண ிந்தயன் ன் புபட்சழகபநள எபே கபேத்மத ைளர்யின்தளன் பதன்பதளகச் பசளன்ளர். 
ளபநல்ளம் குபங்மகப் ளர்க்கும்பளண நிதமப்பளல் கண் , பக்கு, களணகள் ல்ளம் உள்பய 
ன்று பதளன்த்தளன் பசய்கழண . அதழகட்சநளக நிதனும் குபங்கும் என்ளக உள்ர் ன்று நக்குச் 
பசளல்த் பதளன்றுகழண . இதற்குபநல் ம் சழந்தம ஏடுயதழல்ம . இந்த இைத்தழல்தளன் ைளர்யின் 
ம்நழைத்தழழபேந்ண பயறுட்டிபேக்கழளர். உபேய எற்றுமநமன கயித்த அயர் அடுத்த கட்ைநளக சழந்தழக்க 
ஆபம்ித்தளர். குபங்கும், நிதனும் எபபநளதழரி இபேக்கழன்ர் ன்ளல் , ன் குபங்கழழபேந்ண நிதன் 
ிந்தழபேக்கக் கூைளண , இப்டித்தளன் அயர் சழந்தம original-ஆக லந்தண . ணெறு ஆண்டுகலக்கு பநளக 
இந்த சழந்தம உகழல் பயினிபேப்தளல் , இன்று இண நக்கு அவ்யவு புபட்சழகபநளகத் பதரினயில்ம . 
ஆளல் ைளர்யின் யளழ்ந்த களத்தழல் ஆண்ையப பபடினளக நிதம பளம்மநனளகப் மைத்தளன் 
ன்றும் அந்த பளம்மநனின் யளனில் ஊதழ பச்சுக்களற்ம உபேயளக்கழ சுயளசத்மத உண்டு ண்ணிளர் 
ன்றும் மிில் பசளல்ப்ட்ைமத பயளக ம்ிக் பகளண்டிபேந்தளர்கள் . அதளல் ைளர்யின் அப்டி 
ழமக்களநல் பயறுயிதநளக ழமத்தண புபட்சழகபநளக டுத்ணக் பகளள்ப்ட்ைண.   

புதழனதளக எபே ண்ணம் உபேயளயண originality ன்ளல், புதழனபதளர் சபதளனக் பகளள்மகமனபன 
உபேயளக்குயர்கலம் உள்ளர்கள் . அமதபம் ளம் originality-க்கு அமைனளநளகத்தளன் டுத்ணக் பகளள் 
பயண்டும். பசளரழச பகளள்மககள் 1800-ஆம் ஆண்டுகிழபேந்பத பபளப்ளயில் ிபநளகப் பயி 
இபேந்த. ஆளல் அயற்ழற்கு பமனள எபே யிக்கம் பகளடுத்ண பசளரழரத்மத தயிர்க்க 
படினளண, பதளித்ணயத்மத அடுத்ண யபப்பளயண பசளரழசம்தளன்,  அண புபட்சழனளல்தளன் யபேம் , 
பதளித்ணயம் (Capitalism) ழமனளதழல்ம, இதன் ஆபட்களம் படிபம் பபம் யந்ணயிட்ைண 
ன்பல்ளம் யிக்கம் பகளடுத்ண பசளரழசத்மதயிை உனர்ந்த பகளள்மகனளக கம்பெிசத்மத 
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அழபகப்டுத்தழனயர் களபல்நளர்க்ஸ் அயர்கள் . அயர் கம்பெிசத்மத ஆதரித்ததளல் , தித்தன்மந 
அற்யர் ன்று ழமக்கத் பதளன்றும் . ஆளல் அயர் உண்மநனில் தித்தன்மநமன நழகவும் 
யழபறுத்தழனயர். பதளித்ணய பளபேளதளப பமனில், உமமக்கும் யர்க்கத்தழரின் உரிமநகள் 
ழக்கப்டுயதளல் அமதத் தயிர்க்க கம்பெிச பளபேளதளப பமக்கு நளழளல் , உமமக்கும் 
யர்கத்தழரின் திப்ட்ை உரிமநகள் ளணகளக்கப்டும் ன்தளல்தளன் கம்பெிசத்மத ஆதரித்தளர் ன்று 
பதரிகழண.  

தித்தன்மநமன ழபைிக்க original-ளகத்தளன் ளம் சழந்தழக்க பயண்டும் ன் அயசழனநழல்ம . 
ல்பளபேக்கும் பதரிந்த  யிரனங்கம யபேம் பன்யந்ண பசய்யதழல்ம . அப்டிப்ட்ை 
சூழ்ழமனில் ல் யிரனத்மத ளம் ன் பசய்னக்கூைளண ன்று பமந்ண பசனல்யடியம் 
பகளடுப்யர்கள் அந்த யமகனில் originality உள்யர்களகத்தளன் பகளள்ப்டுயளர்கள் . அன்ினள 
பயள்மனன் ம்மந ஆட்சழ பசய்யண தயறு . அயிைநழபேந்ண யிடுதம பறுயணதளன் ளட்டிற்கு 
ல்ண ன்ண ல்பளபேக்கும் பதரிந்த யிரனம்தளன் . ஆளல் யபேக்கும் யளய்யிட்டு அமத 
உரிமநபைன் பகட்க மதரினநழல்ம . அப்டி யளய்யிட்டு மதரினநளகக் பகட்ையர் களந்தழஜழ எபேயர் 
நட்டும்தளன். சரி பகட்டுயிட்பைளம் அமத ப்டி பசனல்டுத்ணயண ன் அடுத்த பகள்யிபம் யபேகழண . 
அதற்கும் சத்தழனளக்கழபகம் , எத்ணமமனளமந இனக்கம் ன்று பசனல்யடியம் பகளடுத்தளர் . அம்நளதழரிபன 
சுதந்தழபம் பற் ளிழபேந்ண 1960 யமப ளட்டில் உணவு ற்ளக்கும இபேந்தண . அதன் யிமயளக 
ஞ்சபம், ட்டிிபம் நக்கள் அனுயித்தளர்கள் . ஜத்பதளமக பபேகழயபேம் களத்தழல் ளளக ளளக 
இந்த ஞ்சபம் , ட்டிிபம் அதழகநளகும் ன்பதல்ளம் ல்பளபேக்கும் பதரிந்த யிரனம்தளன் . 
இபேந்தளலும் பநம ளடுகிழபேந்ண பகளணமந , அரிசழ பளன் தளினங்கம இக்குநதழ பசய்ண 
சநளித்ணக் பகளள்ளம் ன்றுதளன் ஆட்சழ பளறுப்ிழபேந்தயர்கள் ழமத்தளர்கப தயிப ம் 
ளட்டிபபன ற்ளக்குமனளக இபேக்கும் உணமய உற்த்தழ பசய்ண பகளள்ளம்,  பநம ளட்டு 
அபசழைம் மகபனந்தபதமய இல்ம ன்று பதன்பதழல் பயிப்மைனளகப் பசழனயர் களஞ்பசன் 
நத்தழன உணவு அமநச்சர் சழ . சுப்ிபநணினம் அயர்கள்தளன் . அதளயண அயபேமைன originality  பநம 
ளடுகலமைன தனமய தழர்ளர்க்களநல் ம் பசளந்த களழபபன ழற்பளம் ன்று பசழனதழல்தளன் 
இபேக்கழண. அந்த யிரனத்தழல் அயர் பன்பளடினளகத்தளன் பசனல்ட்ைளர் . அயர் பசளல்ழனணைன் 
ழறுத்தழக் பகளள்ளநல் அமத பசனல்டுத்தழபம் களட்டிளர் . அதளயண சுமந புபட்சழ ன் எபே 
இனக்கத்மத ஆபம்ித்ண இனக்கத்தழற்கு ஆதபயளக உனர்பக தளின யிமதகள் உபபட்மைகள் , 
பூச்சழக்பகளல்ழ நபேந்ணகள், புதழனதளக உற்த்தழனளகும் தளின பட்மைகம பசகரித்ண மயத்ணக் பகளள் 
பதமயனள உணவு கழைங்குகள் , பட்மைகம ல்ள இைத்தழற்கும் பகளண்டு பசல் பதமயனள 
ளரிகள், minimum floor price ன்று ல்ளயற்மபம் பகளண்டுயந்ண சுமந புபட்சழ பயறும் பச்சழல்ம 
ழஜம் ன்று அயர் நளற்ழக் களட்டிளர் . நமந்த தமயர் களநபளஜர் அயர்கலம் அப்டி 
பன்பற்த்தழற்கு பசனல்யடியம் பகளடுப்தழல் நழகுந்த originality உள்யர். இந்தழன நக்கள் பன்ப ண 
உதயினளக இபேக்கும் ன்று ளட்டின் தமமந யியளதம் பசய்ண பகளண்டிபேந்தபளண அயபயபேக்குத் 
பதமயனள கல்யினழமயக் பகளடுத்ணயிட்ைளல் , அயபயபேம் தன்மத்தளப பன்பற்ழக் 
பகளள்யளர்கள் ன்று அயபபளபே பனளசம யமங்கழளர் . ள்ிக்கு ிள்மகள் எலங்களக 
யபேயதழல்மபன அதற்கு ன் பசய்யண ன்று அடுத்த பகள்யி லந்தபளண , நதழன உணவு ள்ினில் 
யமங்கழயிட்ைளல் ிள்மகள் தயளநல் யபேயளர்கள் ன்று பசளல்ழ நதழன உணவு தழட்ைத்மத பதளைங்கழ 
மயத்தயர் அயர்தளன் . இம்நளதழரி பசய்ன பயண்டின களரினங்கம பன்யந்ண மதரினநளக 
அபல்டுத்ணயர்கள் அந்த யமகனில் originality உள்யர்கள்தளன் ன்று பசளல்பயண்டும் .  அப்டிப் 
ளர்த்தளல், பன்ரன் யளங்கும் அபசு ஊமழனர்கள் களநளகும்பளண அந்த பன்ரன் ல்ளம் 
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ழறுத்தப்ட்டு யந்தண . பன்ரன் ழறுத்தப்டுயண களஞ்பசன்யரின் குடும்த்தழமப நழகவும் 
சங்கைத்தழற்கு ஆளக்கழனண . இண ல்பளபேக்கும் பதரிந்த யிரனநளக இபேந்தளலும் யபேம் ணவும் 
பசய்னயில்ம. தழ.ப.க. தமயர் கபேணளழதழ அயர்கள்தளன் இப்டி யிதமயனளகழப் பளகும் 
பண்கள்டும் கஷ்ைத்மத உணர்ந்ண , அபசு ஊமழனர் களநளளலும் , அயபேக்கு பகளடுக்கப்ட்ை பன்ரன் 
அயபேமைன நமயினளகழன யிதமயக்கும் யமங்கப்ை பயண்டும் ன்பயளபே சட்ைத்தழபேத்தத்மதக் 
பகளண்டு யந்தளர் . அம்நளதழரிபன பனில்பய ணமபம் அபமச பசர்ந்ததளக இபேந்தளலும் , அபசு 
ஊமழனர்கலக்கு யமங்கப்டும் பன்ரன் பதளபயளபே களபணத்தளல் பனில்பய ஊமழனர்கலக்கு 
கழமைக்களநல் இபேந்ண யந்தண. இதற்களக சழபர் சட்ைத்தழபேத்தம் பகளண்டுயப பனற்சழ பசய்தபளண , அண 
மைபமக்குயப இபேண யபேைங்கள்பநல் ஆகழனண. 

ற்கபய அநழலுள் சர்க்களர் பன்ரம பனில்பய ணமக்கும் ீட்டிக்க படிந்தமத பனில்பய 
ணமனிர் ழகழ்த்தழன எரிஜழல் சளதமனளகத்தளன் ளம் ழமக்க பயண்டும் . அண ன்பயள 
பதரினயில்ம, ம் ளட்டில் ல்பளபேக்கும் பதரிந்த யிரனநளக இபேந்தளலும் யபேம் டுத்ண பசய்ன 
பன்யபேயதழல்ம. அப்டி எபேயர் டுத்ண பசய்தளல் அயமப பதள எபே அதழசன ியிபளல் 
ளர்க்கழன்ர். உதளபணநளக இந்தழனள சுத்தநளக இல்ம ன்ண ல்பளபேக்கும் பதரிந்த பசய்தழ . 
பயிளட்டிழபேந்ண யபேயர்கள் யிநள ழமனத்மதயிட்டு பயிபனழ ைளக்றழ ிடித்ண யபேம்பளபத 
ம் ளட்டு படுஞ்சளமகள் சுத்தநளக இல்ம ன்று உைப பசளல்ழயிடுகழளர்கள் . இமத பசளல்ளத 
பயிளட்டு னணிபன இல்ம . சுதந்தழபம் பற் ளிழபேந்ண இண ம் களதழல் யிலந்தளலும் , ந்த 
ஆட்சழபம் இணயமபனில் மதபம் பசனததழல்ம . தற்பளமதன ிபதநர் தழபே . பநளடி அயர்கள்தளன் சுயச் 
ளபத் கழனீ் இந்தழனள ன் சுத்தப்டுத்ணம் இனக்கத்மதபன ணயக்கழ மயத்ணள்ளர் . இந்த எபே 
பசனலுக்களக அயபேக்கு ளபளட்டுகள் குயிந்த யண்ணம் உள்.  

Originality-மன ளம் அழயின் பசனல்ளைளக டுத்ணக் பகளள்கழபளம் . ஆளல் தழபே . கர்நபனளகழ 
அயர்கள் பசளல்யமதப் ளர்த்தளல் , Originality ன்ண ஆன்நளயின் யிபசரத்தழன் ன்கழளர் . அதளயண 
நத்மத ளம் தளண்டி பசன்ின்தளன் , ஆத்நளயின் Originality பசனல்ை ஆபம்ிக்கும் ன்று பசளல்கழளர் . 
அழயின் தழம நழகவும் ம்புகழன் பயிளட்டு அழஞர்கள் இக்கபேத்மத அவ்யவு சுநளக ற்றுக் 
பகளள் நளட்ைளர்கள் . அழயிழபேந்ணதளன் Originality ிக்கழண ஆத்நளயிற்கு இங்கு பயமபன இல்ம 
ன்றுதளன் அயர்கள் அடித்ணப் பசுயளர்கள் . அயர்கலமைன தழர்ப்ம ளம் பளபேட்டுத்த பயண்டின 
அயசழனநழல்ம. ம்ளட்டு அழஞர்கின் பசனல்ளட்மை ளம் கயித்தளல் , இண ந்தயிற்கு உண்மந 
ன்று யிங்கும் . கயளன் சளயித்தழரி , மப் டிமயன் லணம்பளண அயர் சழந்தழக்கபய இல்ம . 
அயபேக்கு பதளன்ழன ண்ணங்கள் ல்ளம் அழமயத்  தளண்டின ழமனிலுள்  எபே ஆன்நீக 
பநௌத்தழழபேந்ண லந்தமயதளன் ன்று அன்ம பசளல்கழளர் . கயளன் எபே ஆன்நீகயளதழ 
னும்பளலண அயபேக்கு ஆன்நீகத்தழல் லச்சழ இபேந்ததழல் ஆச்சரினநழல்ம ன்று ளம் ழமக்களம் . 
ஆளல் கணிதபநமத பளநளனுஜம் அயர்கம டுத்ணக் பகளள்பயளம் . கணிதத்தழற்கும் ஆன்நீகத்தழற்கும் 
பதளைர்ப கழமைனளண . அதளல் பலக்க பலக்க பளநளனுஜர் அயர்கின் கணிதப் புமந அயபேமைன 
அழயின் Originality-னளகத்தளன் இபேக்க பயண்டும் ன்று ளம் பசளம். ஆளல் அயமபக் பகட்ைளல் அயர் 
பயறு யிதநளகத்தளன் பசளல்கழளர். அயபேமைன யளழ்க்மக யபளற்ழல் அயர் ன் பசளல்ழனிபேக்கழளர் 
ன்ளல், ன் இஷ்ை பதய்யநளகழன ளநகழரினின் அபேள் க்கு எினளக அயபேமைன 
யிக்கழபகத்தழழபேந்ண கழம்ி யபேகழண . அண ன்தமனினுள் ணமமந்ண ன் அழமயத்ணண்டி கணித 
சூத்தழபங்களக பயியபேகழண . ளநகழரி பதய்யத்தழைநழபேந்ண யபேம் அபேள்பஜளதழதளன் ன்னுமைன 
அழமய இனங்க மயக்கழபத தயிப ன்மக்குபந ன்ழயின் பசளந்த தழம ளன் ம்ினபத 
இல்ம ன்று பசளல்ழ இபேக்கழளர் . இப்டி கணித பநமதபன அழயின் Originality-க்குப்ின் ஆத்நளயின் 
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பஜளதழ இபேக்கழண ன்று பசளல்லும்பளண ளம் இயர் பசளல்யமதத்தளன் ற்றுக் பகளள் பயண்டுபந 
தயிப குத்தழமய ம்புகழன் பநமளட்டு அழஞர்கின் யளதத்மத ளம் ற்றுக் பகளள் படினளண . 
1.தன்ம்ிக்மகபம், தன்ம சளர்ந்தழபேத்தலும் : ( Self-confience and Self-Reliance):  தித்தன்மநனின் 
பக்கழனநள அம்சங்களக ளம் இவ்யிபண்மைபம் பசளல்ளம். இந்த இபண்டு அம்சங்கலம் இல்ளநல் 
தித்தன்மநமன பகளண்டுள் யமபபம் ளம் ளர்க்க படினளண . பநம ளடுகின் அளப 
சுடீ்சத்தழற்கு பக்கழன களபணபந அயர்கள் தம்பநல் பகளண்டுள் அளப தன்ம்ிக்மகதளன் . இந்தழனள 
பளன் ளடுகில் அந்தயிற்கு சுடீ்சநழல்ளநல் பளதற்கு பக்கழனக் களபணம் அபத தன்ம்ிக்மக 
இங்கு குமயளக இபேப்ணதளன் . பப்ண நழல்ழனன் ஆங்கழபனர்கள் பந்ணெறு நழல்ழனன் இந்தழனர்கம 
ணெறு ஆண்டுகட்கு பநளக அடிமநனளக மயத்தழபேந்தளர்கள் ன்ளல், அதழழபேந்பத நக்கு தன்ம்ிக்மக 
இல்ம ன்ண பதரிகழண . ளலுபபளல் படினளத களரினம் ன்று என்ழபேந்தளல் அண ம்நளலும் 
படினளண ன்று ளம் சர்ய சளதளபணநளக டுத்ணக் பகளள்கழபளம் . ஆளல், பநம ளட்ையர்கள் 
இவ்யளறு சழந்தழப்பத கழமைனளண . ளலுபபளல் படினளயிட்ைளல் ன் ? ன்ளல் படிபம் ன்றுதளன் 
அயர்கள் ழமக்கழளர்கள் . இப்டி அயன் ழமப்தற்குக் களபணபந அயனுக்கு இபேக்கழன் 
தன்ம்ிக்மகதளன். யளத்தழல் க்கும் யிநளத்மத யபேம் கண்டுிடித்ததழல்ம பளலண அண 
யபளலும் படினளண ன்று நக்குத் பதளன்றுகழண . ஆளல் இபதழமனிலுள் அபநரிக்கர்கள் 
பயறுயிதநளக ழமத்தளர்கள் . னளபேம் இணயமபனிலும் கண்டுிடிக்களயிட்ைளல் ன் ளன் 
கண்டுிடித்ணக் களட்டுகழபன் ன்று அபநரிக்கர்கள மபட் சபகளதபர்கள் த்ண யபேைங்கலக்கு பநளக 
ரிபசளதமகள் யற்ம பசய்ண இறுதழனில் 1903-ஆம் ஆண்டு நிதளலும் க்க படிபம் ன்று 
ழபைித்தளர்கள். இத்தமகன தன்ம்ிக்மகமன இந்தழனர்கிைம் ளம் களண்பத அரிண . னளபேம் 
இணயமபனில் பசய்னளத பதளமழழல் ல் ளம் இபேக்கழண . அதளல் ீங்கள் ன் பசய்னக்கூைளண 
ன்று எபே இந்தழனமபக் பகட்ைளல் அண ப்டி னளபேம் பசய்னளத பதளமழம ளன் பசய்யண னளபபனும் 
பதழல் பசய்ன பயண்டும் , ின்தளன் ளன் பசய்பயன் ன்றும் , னளபேம் பனற்சழ பசய்னளத பதளமழழல் 
ளன் ப்டி இங்குபயன்? அண சரி யபளண ன்று நறுப்ளர்கள்.  

கைலூபேக்கு அபேகழல் உள் பளநளபுபத்தழல் அப்ள அயர்கள் நதர் ஸ்பைட் ன் பனர் பகளண்ை 
பந்தழரி ஸ்பைட்மை யளங்கழளர் . அங்பக பந்தழரி களடுகம ல்ளம் அகற்ழ பரின அயில் யளமம 
னிரிட்டு தண்ணரீ் ளய்ச்சுயதற்களக ஆழ்ணமக்கழணறு பளட்ைளர் . அமதப்ின்ற்ழ அந்த ஊர் 
கழபளநயளசழகலம் அமதபன பசய்யளர்கள் ன்று தழர்ளர்த்தளர் . ஆளல் னளபேம் மதபம் பசய்னயில்ம . 
அயபேக்கு என்றும் புரினயில்ம . கழபளநயளசழகம அணுகழ "ளன் இவ்யவு க்கரில் யளமம 
னிரிட்டுள்பப ன்ம ின்ற்ழ ன் னளபேம் யளமம னிர் பசய்னயில்ம ன்று இயர் 
யியிளர்." அதற்கு அயர்கள் அித்த தழல் ன்பயன்ளல் , " ீங்கள் பயிபெர்களபர் , ணம் 
நழகுந்தயர். அப்டி இபேக்கும்ட்சத்தழல் ீங்கள் பசய்யமத ல்ளம் ளங்கள் பசய்ன படிபநள ? ங்க 
ஊர்க்களபர் இமத பசய்தளல் அதன்ிகுதள இமத ங்களலும் பசய்ன படிபம் ன்று ம்புபயளம் " 
ன்று தழித்தளர்கள் . அதன்ின் அப்ள அயர்கள் அவ்வூர் யியசளனி எபேயமப ளர்த்ண அயமப எபே 
bore well பளடுநளறும் அண தயழளல் பசமய தளப ற்றுக் பகளள்யதளகக்  கூழ, மதரினப்டுத்தழல் 
அயர் ணணிந்ண பளட்ைளர். அதழல் தண்ணரீ் கழமைத்ண, அமத மயத்ணபகளண்டு அயர் யளமம னிரிட்ைமதப் 
ளர்த்தின் நற் யியசளனிகலம் bore well பளட்டு யளமம னிரிை பன்யந்தர். இந்தயிற்கு ம்பமைன 
தன்ம்ிக்மக அடுத்தயமபப் பளபேத்ணள்ண . ய.உ.சழ. அயர்கள் கப்ல் கம்பி ஆபம்ித்த பளலண 
அண்ணளநம பசட்டினளர் அயர்கள் ல்கமக்கமகம் ஆபம்ித்தளர் . த்நழழ் ளட்டு நக்கள் அமயபேம் 
அயமப அதழசனநளகப் ளர்த்தர்.  
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Self confidence நற்றும் Self reliance-க்கும் அபநரிக்கர்கலக்கு ழகபளக பயறுனளபேம் இபேக்க படினளண . 
ளம் ல்ளயற்ழற்கும் குடும்த்தழன் ஆதபமயபம், உற்ளர் உயிரின் ஆதபமயபம், அபசளங்கத்தழன் 
ஆதபமயபம் தழர்ளர்த்தழபேக்கழபளம் . எபே இந்தழன இமஞன் தழபேநணம் பசய்தளல் , யபதட்சமணனளக 
யபேம் ணத்மத மயத்ணக் பகளண்டு பதனும் பதளமழல் பசய்னளநள ன்று ளர்ப்ளன் . அப்டி 
யபதட்சமணமன மயத்ண தன் யளழ்க்மகமன அமநத்ணக் பகளள்யண அயனுக்கு நரினளமதக் குமயளகத் 
பதரினயில்ம. ட்ைப்டிப்பு படித்ண கல்லூரிமன யிட்டு பயியந்தவுைன் அபசளங்கம் தக்கு பயம 
ற்டுத்தழத் தபபயண்டும் ன்று தழர்ளர்க்கழளன் . த்தமபனள யிதநள அபசு சலுமககம 
பளணநக்கள் அனுயித்ணக் பகளண்டுள்ர் . யியசளனிகள் கைன் யளங்கழப் னிர் பசய்தளல் , கைம 
தழபேப்ித்தபளநல் அபசு கைம தள்லடி பசய்பநள ன்று ஆயலுைன் தழர்ளர்க்கழளர்கள் . ஆளல், இபத 
யிரனங்கில் அபநரிக்கர்கள் ம்மநப்பளல் ைந்ணக் பகளள்யபதனில்ம . அயர்கள் னளபேமைன 
ஆதபமயபம் ம்ி அயர்கள் யளழ்க்மகமன அமநத்ணக்  பகளள்யபதனில்ம . தன்னுமைன பசளந்த 
உமமப்பு, தழமந இமயகம நட்டுபந ம்புயளர்கள் . யபதட்சமண பகளரிக்மக மயப்ண அபநரிக்க  
இமஞர்கள் அழனளத என்ளகும் . நக்கு ழதழபதயி பதமயப்ட்ைளல் , ளம் தனங்களநல் உற்ளர் , 
உயிர்கிைம் யளங்கழக்  பகளள்கழபளம் . ஆளல் அபநரிக்கர்கள் இவ்யளறு பசய்யபதனில்ம . ளம் 
ட்ச பைளய் எபேயரிைம் கைன் யளங்கும்பளண அயர்கள் உயிர்கிைம் ணெறு ைளர் கைன் யளங்க 
நழகவும் தனங்குயளர்கள் . தந்மதனளர் பகளடீஸ்யபபளக இபேந்தளலும் , ிள்ம தக்கு அயர் இயசநளக 
எபே பதளமழல் அமநத்ணத் தபபயண்டும் ன்று தழர்ளர்ப்தழல்ம . கைளக எபே பதளமகமன யளங்கழ 
பசளந்தநளக எபே பதளமழம அமநத்ண அதழல் ளம் ளர்த்ண , அந்த கைம தழபேப்ித்தப பயண்டும் 
ன்றுதளன் ந்த அபநரிக்க இமஞனும் யிபேம்புயளன் . ம் ளட்டில் பதளமழல் பமபயளபேக்கு 
அபசளங்கம் யங்கழகின்  பம் யிதநள சலுமககம யமங்குகழண. ந்ண பகளடி பைளய்க்கு எபேயர் 
பதளமழல் தழட்ைம் தீட்டிளல்கூை தழட்ைம் தீட்டினயர் 10% margin  பகளடுத்தளல் பளணம் நீதழ பதளமகமன 
யங்கழ பகளடுக்கும் ன் அயிற்கு ம் ளட்டில் பதளமழல் பமபயளபேக்கு யங்கழகின் ஆதபவு உள்ண. 
இண அபநரிக்கர்கள் பகட்ைழனளத என்று . இப்டி எபே ந்ண பகளடி பைளய்க்கு தழட்ைம் தீட்டி ந்த எபே 
அபநரிக்க இமஞபேம் ந்த எபே அபநரிக்க யங்கழனிலும் 10% margin  பகளடுத்ண நீதழ பதளமக கைளக 
யளங்க படினளண. அயர் தன்னுமைன பசளந்த தழமநனில் சழழன அயில் பதளமழல் ஆபம்ித்ணக் பகளள் 
பயண்டும். அந்த பதளமழம அயர் டிப்டினளக யர்த்ண , ந்ண பகளடி பறுநள அயிற்கு அமத 
யிரிவுடுத்த பயண்டுபந தயிப பபடினளக யங்கழனின் ஆதபமய மயத்ணபகளண்டு பரிதளக மதபம் 
பதளைங்கழயிை படினளண.  

ம்நழைம் களணப்ைளத self-reilanceஇந்தயிற்கு ன் அபநரிக்கர்கிைம் களணப்டுகழண 
ன்மதபம் ளம் ஆபளனபயண்டும். அடிப்மைனில் இந்தழனர்கின் யளழ்க்மக கூட்டு யளழ்க்மக . அதளயண 
collective life. அப்டிப்ட்ை யளழ்க்மகமன ளம் யளலம்பளலண சழபநபநள பபேக்கடிபனள ஆத்பதள யந்தளல் , 
ஆதபவு தப உற்ளர் உயிர்கள் இபேக்கழளர்கள் . ஜளதழ சங்கங்கள் உள் .பளணயளக உள்லர் ஆதபவு 
உள்ண ன்று ளம் ம்ிக் பகளண்டிபேக்கழபளம். யசதழ குமந்த எபேயர் தன் நகலக்கு ப்டி தழபேநணம் 
பசய்யண ன்று கயமப்டும் பளலபதல்ளம் அயர் அண்ணன் யசதழ நழகுந்தயபளக இபேந்தளல் , ளன் 
இபேக்கழபன் ளர்த்ணக் பகளள்கழபன் கயம பயண்ைளம் ன்று பசளல்யணண்டு . கழபளநத்தழல் எபே 
யியசளனி ழத்தழல் அத்ணநீழ எபேயர் ணமமந்தளல் , நளடு யிட்டு பநய்த்தளல் , அயபேமைன ழத்தழன் 
ல்மமன இபண்ைடி இயபேமைன ழத்தழற்குள் பகளண்டுயப பனற்சழ பசய்தளல் , அதன் களபணநளக 
தகளறு லம்பளண இயபேக்கு ஆதபயளக பசனல்டுயதற்கு அபத கழபளநத்தழலுள் உற்ளர் 
உயிர்கமக் கூப்ிடுயணண்டு . ஆத்தழற்கு உதய உற்ளர்கள் இபேக்கழளர்கள் ன்று பதரிபம்பளண , 
நற்யர்கலம் யணீ் தகபளம லப் நளட்ைளர்கள் . எபேயர் உைம்ிற்கு யந்ண டுத்ண யிட்ைளல் , 
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நபேத்ணயநமனில் admit பசய்ண குணநளகும்யமப கூை இபேந்ண ளர்த்ணக் பகளள் உற்ளர் உயிர்கள் 
உதயிக்கு யபேயளர்கள். இப்டிட்ை உயிர்கள் ஆதபவு ன்ண அபநரிக்கர்கள் பகட்ைழனளத என்று . 16-
ஆம் ணெற்ளண்டில் பபளப்ினர்கள் அபநரிக்கள யந்ண குடிபனழனபளண அந்த ளடு பயறும் 
யளந்தழபநளகத்தளன் இபேந்தண . அந்ழமனில் குடிபனழனயர்கள் ல்ள பயமகமபம் தளங்கபதளன் 
பசய்ன பயண்டும் ன் கட்ைளனத்தழல் இபேந்தர் . னிர் பசய்தளல் அமத அறுயமை பசய்பம் யமப 
னிமப ளணகளக்க உதயிக்கு ஆட்கள் இல்ம . தழபேட்பைள, பகளள்மபனள ைந்தளல் ளணகளப்புத்தப 
களயல்ழமனங்கள் இல்ம . தன்மபம், தன் உைமநமனபம் ளணகளத்ணக் பகளள் அயபயர் 
ணப்ளக்கழபம் கத்தழபம் மயத்தழபேக்க பயண்டினதளனிற்று. உைம்ிற்கு யந்ண டுத்ணயிட்ைளல் உதவுயதற்கும் 
ஆட்கள் இல்ம . இப்டிப்ட்ை ழமனில் யளழ்ந்ண மகழன அபநரிக்கர்கலக்கு இண ன்ளகப் 
மகழனடினளல், இமதபன யமக்கநளக யர்த்ணக் பகளண்டுயிட்ைர் . இன்று அந்ளடு பசல்யச் பசமழப்புைன் 
இபேந்தளலும், ளட்டின் ஆபம்கள யளழ்க்மக இப்டி இபேந்ததளல் , இதளல் ற்ட்ை மக்கங்கள் ன்கு 
பயபைன்ழ யிட்ை . ம் ளட்டிபேக்கு ஆபம்த்தழழபேந்பத கூட்டுக் குடும் யளழ்க்மக மகழயிட்ைதளல் , 
அப்பளபத ளம் கற்றுக்பகளள்ளத self reliance இன்று கப யளழ்க்மக ற்ட்ைின்னும் அயபயர் 
யபேநளத்தழற்கு அயபயபப பளறுப்பு ன் ழமமந உபேயளகழனின்பேம் , மமன மக்க யமக்கங்கள் 
இன்னும் யிைளநல் பதளைர்கழன் . ம் ளட்டு பண்கள் சழபேக்கு இன்னும் பசளந்தநளக படிவு டுக்கத் 
பதரினளண. ல்ளயற்ழக்கும் கணயமபன படிவு டுக்கச் பசளல்யதளல், தற்கு டுத்தளலும் அயமபபன 
எபே யளர்த்மத பகட்க பயண்டும் ன்மத ளம் ளர்க்கழபளம். இந்தழனளயிழபேந்ண பசன்று அபநரிக்களயில் 
யசழக்கும்  பண்கலக்கு இப்மக்கம் இபேப்தளல் இண அபநரிக்கர்கலக்கு அதழபேப்தழமன தபேகழண . 
அங்பக யசழக்கும் இந்தழன பண் எபேயர் எபே ல் நபேத்ணயநமக்குப் பளளபளம் . இயபேமைன ல்ம 
ரிபசளதழத்த நபேத்ணயர் இயபேமைன எபே ல் யணீளகழயிட்ைண . அமத ிடுங்கழயிட்டு பயறு ல் 
பளபேத்ணகழபன் அதற்கு $2000 ஆகும், சம்நதநள ன்று பகட்ைளர் . அதற்கு அயபளல் உைடினளக தழல் 
பசளல்பய படினயில்ம . த கணயர் இதற்கு அனுநதழப்ளபள ன் பகள்யிதளன் யந்தண . ஆகபய 
அயர் தனக்கத்ணைன் த கணயமப எபே யளர்த்மத பகட்ைின் பசளல்கழபன்,  இபண்டு ளட்கள் அயகளசம் 
பகளடுங்கள் ன்று பகட்ைளர் . அந்த அபநரிக்க ைளக்ைபேக்கு என்றுபந புரினயில்ம . நழகவும் 
ஆச்சரினப்ட்டுயிட்ைளபளம். இதற்கு பர் தழர்நளள அனுயத்மத பயமக்களப பண்ணின் 
பகளணத்தழழபேந்ண ளர்த்தளல் , இந்தழன பண்ணிற்கும் , பயள்மக்களப பண்ணிற்குபள் யித்தழனளசம் 
பதரிபம். P&P-னில் ழசபத்மதபம் , ைளர்சழமனபம் டுத்ணக் பகளள்பயளம் . அயள் ஆபம்த்தழல் அயம 
ழபளகரிக்கழளள். அண அயளக டுத்த பசளந்த படிவு . அயனுமைன தழபேநண யளய்ப்ம ற்க பயண்டுநள 
அல்ண ழபளகரிக்க பயண்டுநள ன்று னளமபபம் அயள் பகட்கயில்ம . அப்டி நறுத்தின்னும் 
னளரிைபம் அயள் பசளல்வுநழல்ம . இண அயள் பசளந்த யிரனம் ன்று பநௌநளக இபேந்தளள் . அபத 
ைளர்சழ இபண்ைளம்பம நீண்டும் தழபேநண யளய்ப்பு தபேம்பளண சந்பதளரநளக ற்றுக் பகளள்கழளள். அந்த 
பபத்தழலும் தளய் , தந்மதமன பகட்க கள அயகளசம் ணவும் அயள் பகட்கயில்ம . பன்பு பயண்ைளம் 
ன்ண அயள் பசளந்த படிவு . இப்பளண பயண்டும் ன்ணம் அயள் பசளந்த படிவு . இப்டி தன் 
யிரனத்தழல் தன்ம சளர்ந்தழபேப்பத தித்தன்மநக்கு எபே பக்கழனநள அமைனளநளகும்.  

3. இப்பளண அடுத்த கபேத்தழற்கு யபேபயளம் . தித்தன்மந நழகுந்தயரிைம் Unconventional Behaviour - 
ழமனபய ளர்க்களம் . ளலு பமபப்பளல் இயபேம் ைந்ணபகளண்ைளல் , ப்டி இயர்கள் தினளகத் 
பதரியளர்கள். இயர்கள் தினளகத் பதரினபயண்டும் ன்ளல் , இயர்கலமைன பசனல்ளடும் அந்தயிற்கு 
யித்தழனளசநளக பதரின பயண்டும் . ஆகபயதளன் unconventional behaviour இயர்கலக்கு எபே அமைனள 
பத்தழமபனளகழயிட்ைண. இயர்கள் ளலுபபேைன் பசர்ந்தழபேந்தளலும் அயர்கள்பளல் சழந்தழக்கபயள , 
பசனல்ைபயள நளட்ைளர்கள் . சற்று யித்தழனளசநளகபய இபேப்ளர்கள் . அந்த யித்தழனளசம்  யமககில் 
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பயிப்ட்டுக் பகளண்பை இபேக்கும் . ஊரில் ல்ள யியசளனிகலம் பல் னிரிட்ைளல் , தித்தன்மந 
நழகுந்த எபே யியசளனி இபேந்தளல் அயர் நட்டும் தன் யனழல் யளமம அல்ண கபேம்பு பளடுயளர் . 
அல்ண நழக யித்தழனளசநளக பபளஜள அல்ண பல்ம ன்று பூச்பசடிகம யர்ப்ளர் . ளங்கள் ல்ளம் 
பல் பளடும்பளண ீங்கள் ன் இவ்யளறு யித்தழனளசநளக பசய்கழரீ்கள் ன்று நற்யர்கள் பகட்ைளல் 
யளமம அல்ண கபேம்ில் பல்மயிை ளம் அதழகம் ன்ண உங்கலக்குtத் பதரினளண , அண க்குத் 
பதரிபம் ன்று மதரினநளக தழிப்ளர் . சம்த்தழற்கு பயம பசய்யமதபன யமக்கநளக பகளண்டுள்  
குடும்த்தழல் இயர் ிந்தளல் , இயர் நட்டும் யித்தழனளசநளக படிவு டுப்ளர் . அதளயண salaried employment -
க்கு பளகளநல் self-employment-க்கு பனற்சழ பசய்யளர் . தம்பமைன தளத்தள களத்தழழபேந்பத அயர் 
குடும்த்தழல் யபேம் பசளந்த பதளமழல் பசய்தண கழமைனளண . உக்கு ன் யித்தழனளசநளகத் பதளன்றுகழண 
ன்று பகட்ைளல் , அண அப்டிதளன் ீங்கள் பசய்யணபளல் ளன் பசய்னபயண்டும் ன் கட்ைளனநழல்ம 
ன்ளர். பயம பசய்யமதயிை பசளந்த பதளமழழல் அதழக யபேநளபள்ண ன்று க்கு 
பதளன்றுகழண, அதற்கு ளன் எபே பனற்சழ டுக்கழபன், ன் தடுக்கழரீ்கள் ன்ளர் . ஆன்நீகத்தழலும் 
இப்டிட்ை unconventional behaviour ழமன உண்டு . புத்த கயளன் பதழல் இமத ழபைித்ணக் களட்டிளர் . 
பயதங்கள் கூறுயதழன் அதழகளபத்மதபன  ற்று மகழன ம் ளட்டில் பயதங்கள் பசளல்யமத உதழன 
பதல் நகளன் இயர்தளன் . ஆத்நளமய மநனநளக மயத்ணதளன் ஞளபனளகம் , க்தழபனளகம், லைபனளகம் 
ன்ழமயகம ல்ளம் உபேயளபளண இயர் தழடீபபன்று ஆத்நளபய கழமைனளண . அயபயர் பசய்பம் 
கர்நம்தளன் அயபயர் யளழ்க்மகனில் ழமத்ண ழற்கழண. கர்ந ந்தத்தழழபேந்ண யிடுட்டு ழர்யளணநமைன 
உண்ைள யமழமன பதடுயபத ன் பயம ன்று கழங்கபநளக அழயித்தளர் . இப்டி பயதங்கின் 
அதழகளபத்மத கழங்கபநளக ழபளகரித்ண unconventional behaviour-க்கு பதன்பதளக ஆன்நீகத்தழல் யித்தழட்ையர் 
இயர்தளன். இயபேக்குப்ின் ஆன்நீகத்தழல் பரின அயில் யித்தழனளசநளக தன் கபேத்மத புகுத்தழ தன் 
தித்தன்மநமன ழபேித்தயர் கயளன் ன்றுதளன் பசளல் பயண்டும் . யளழ்க்மகமன உதழத்  
தள்லவ்மதபன குழனளக உள் இந்தழன ஆன்நீகத்தழல் அவ்யளறு யளழ்க்மகமன உதளநல் 
தழபேவுபேநளற்ம் பசய்ன பயண்டும் ன் யித்தழனளசநள படிமய டுத்தயர் இயர்தளன் . அன்மமன 
டுத்ணக் பகளண்ைளலும் , அயபயில் எபே யித்தழனளசநள யளழ்க்மகமன அயபேம் யளழ்ந்தளர் . அயர் 
பற்பளர் கைவுள் ம்ிக்மகபன இல்ளதயர்கள் . அயர் பதழல் குபேயளக ற் தழனளன் ன்யர் எபே 
பரின அசுப சக்தழ ன்று பதரிந்ணம் அன்ம அயரிைம் தன் ஆன்நீக னிற்சழமன பதளைர்ந்தளர் . அயர் 
கணயர் ரிச்சர்டும் எபே அசுப சக்தழனளகத்தளன் இபேந்தளர் . அண பதரிந்ணம் அயமப தழபேவுபேநளற்ம் பசய்ன 
பயண்டும் ன்தற்களகபய தழபேநண ந்தத்தழல் அயபேைன் இமணந்தளர் . பயிளட்ையர்கலக்கு 
தம்பமைன பு யளழ்க்மகமனபம் , தம்பமைன அக யளழ்க்மகமனபம் இமணத்ணப் ளர்க்கபய பதரினளண . 
அயபேமைன யளழ்க்மகனில் ைந்த ழகழ்ச்சழகள் , அயர் யளழ்க்மக அமநந்த யிதம் ல்ளம் அயரின் அக 
உணர்யின் தழபபளழ ன் யிரனபந அயர்கள் அழனளத எபே கபேத்தளகும் . ஆளல் அப்டிப்ட்ை 
பயிளட்டு களச்சளபத்தழல் ிந்ண யர்ந்த அன்ம ம்பமைன பயியளழ்க்மக ம் 
உள்யளழ்க்மகனின் பபடி ிபதழழப்பு ன் எபே புபட்சழகபநள கபேத்மத மதரினநளகபய பயினிட்ைளர் . 
பண்கலக்கு ஆன்நீகத்தழல் உரிமநபன பகளடுக்களத ம் ளட்டிற்கு யந்ண எபே ஆசழபநத்மத ழறுயி 
பண்கலக்கு சந உரிமந அித்த பதல் ஆன்நீகயளதழ இயபளயளர். 

4. தித்தன்மந உள்யர்கள் தழைநள படிவுகம டுப்ளர்கள் . Strong Convictions : அதளயண அயர்கள் 
டுத்த படியிழபேந்ண சுநளக நளநளட்ைளர்கள் . ஊபளரின் யிநர்சகமப்ற்ழபம் கயமபம் ைபய 
நளட்ைளர்கள். தித்தன்மநக்கு நழகவும் அயசழனநள ண்புகில் இணவும் என்று . ளலு பர் ன் 
பசளல்யளர்கள் ன்று கயமப்டுபயளர்கள் யபேம் அயபயர் டுக்கும் படியில் தழைநளகபய இபேக்க 
படினளண. உதளபணநளக ஜளதழயிட்டு பயபளபே ஜளதழனில் கப்புத் தழபேநணம் பசய்ணபகளள் ஏபயிற்கு 
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தித்தன்மந பயண்டும் . ஆகபய அவ்யளறு களதல் தழபேநணம் பசய்ண பகளள் யிபேம்பும் இபேயர் 
குடும்த்தளர் தழர்ப்ளர்கள் , ஜளதழக்களபர்கள் எணக்கழ மயப்ளர்கள் ன்பல்ளம் ழமத்ண னந்தளல் , 
அயர்களல் களதல் தழபேநணம் பசய்ண பகளள்பய படினளண . அம்நளதழரிபன பமதளன் பக்கழனம் , 
ஆதளனம் பக்கழனநழல்ம ன்று பசுயபேம் பமமன யழபறுத்ணம் இைங்கில் உறுதழனளக 
ழற்கத்தளன் பயண்டும் . P & P -னில் ழசபத் பன்ட்டிைம் இமதக் களணளம் . அயலமைன சபகளதரி 
பஜின் தழபேநணத்தழல் ைளர்சழ குறுக்கழட்ைண அயலக்கு பமனற் பசனளகப்ட்டுயிட்ைண . அந்த 
பமனற் பசனம பசய்தயன் எபே ிபபு யம்சத்மதச் பசர்ந்தயன் , பகளடீஸ்யபன் ன்தளல் நட்டும் 
அயனுமைன பமனற் பசனம நன்ித்ண , அயின் தழபேநண proposal- அயளல் ற்றுக் பகளள் 
படினயில்ம. ழடினள யிரனத்தழல் அயன் குடும் நளத்மதக் களப்ளற்ழ இபேக்களயிட்ைளல் , அயன் 
நீண்டும் த்தம பமகள் proposal பகளடுத்தழபேந்தளலும் , அமத அயள் ழபளகரித்ணதளன் இபேப்ளள் . 
சபகத்மத சவர்தழபேத்த பமயர்கலம் இம்நளதழரி பகளள்மக ிடிப்புைன்தளன் இபேப்ளர்கள் . களந்தழஜழனின் 
அலழம்மச ளட்டிற்கு யிடுதம யளங்கழத்தபளண ன்று த்தமபனள பர்கள் அயம்ிக்மக பதரியித்த 
ின்பும்கூை அயர் அலழம்மசனின்பநல் மயத்தழபேந்த ம்ிக்மகமன இமக்கயில்ம . அயர் ண்ைில் 
யக்கவல் டிப்புப் டித்தயர் . ளகரீகநளக உமை உடுத்தழக்பகளண்டு ீதழநன்ங்கில் practice பசய்னக் 
கூடினயர். களங்கழபஸ் ளர்ட்டினில் தமமந தயினில் இபேந்ததளல் , ஆங்கழபன அதழகளரிகம ளர்த்ணப் 
பசும் யளய்ப்புகள் அயபேக்கு ழமனபய இபேந்தண . இபேந்தளலும், மம யியசளனிகள் இபேந்த ளடு இண . 
அயர்கபளடு ளன் க்கழனநளக பயண்டும் ன்ளல் , அயர்கமப்பளல் பயட்டிமன நடித்ணக் 
கட்டிக்பகளண்டுதளன் இபேக்க பயண்டும் ன்பளபே படிவு டுத்தளர் . அம்படியிழபேந்ண அயர் நளபய 
இல்ம. ஆங்கழ மயசழபளய் பநௌன்ட்பட்ைன் அயர்கம மயசழபளய் நளிமகனில் சந்தழக்க 
பயண்டினிபேந்ணம்கூை இப்டி பயட்டிமன நடித்ணக் கட்டிக்பகளண்டு பநப சட்மைக்குப் தழளக எபே 
ணண்மைப் பளர்த்தழபகளண்டுதளன் யந்தளர் . அயர் ம் ளட்டில்தளன் இப்டி பசய்தளர் ன்று ண்ணளம் . 
ண்ைன் பசன்று ந்தளம் ஜளர்ஜ் அபசமப ளர்த்த பளலணம்கூை இப்டித்தளன் பளளர் . ளபதழனளமப 
டுத்ணபகளண்ைளல், அயபேம் எபே சபக சவர்தழபேத்தயளதழதளன் . அதளல், ஊபளரின் கழண்ைல் , பகழ 
பச்சழற்கும் ஆளளர். ஆளல் அமதப்ற்ழ அயர் கயமப்ட்ைதளகத் பதரினயில்ம. 1910-ஆம் ஆண்டு 
களக்கட்ைத்தழல் ிபளநணபல்ளத பயறு ஜளதழனிபேக்கு பயதம் கற்றுக் பகளடுத்தல் ன்ண பரின ளய 
களரினநளகப்ட்ைண. ஆளல் இயபபள பசரினிழபேந்ண சழறுயர்கம யபயமமத்ண , அயர்கலக்கு பூணூல் 
அணியித்ண பயதபம் கற்றுக் பகளடுத்தளர் . "ஜளதழகள் இல்மனடி ளப்ள , கு தளழ்ச்சழ , உனர்வு ளர்த்தல் 
ளயநடி ளப்ள" ன்று தன்னுமைன ளப்ளப் ளட்டுகில் அந்த ளிபபன ளடிபள்ளர். 

 பகளள்மக ிடிப்பு சரினளகவும் இபேக்களம் , நளளகத் தயளகவுநழபேக்களம் . இங்பக ளம் களண 
பயண்டினண பகளள்மக ிடிப்புத்தளப தளப தயிப அண சரினள ? தயள? ன்தழல்ம. ழமன பர்கள் 
பசய்கழன் தயழல் நநளற்த்தழற்கு இைநழன்ழ தீயிபநளக இபேப்மதப் ளர்க்கழபளம் . ளகழஸ்தளம 
டுத்ணக் பகளள்லங்கள் . களஷ்நீர் தக்கு பசளந்தம் ன்று அண ழமக்கழண . 1947 அக்பைளரிபபன 
ட்ைளின யபீர்கம அனுப்ி , களஷ்நீமபக் மகப்ற் பனற்சழ பசய்தண . அம்பனற்சழ ழக்களநல் 
பளளலும், தன் பகளள்மகனிழபேந்ண அண நளபய இல்ம . கைந்த 500 யபேைங்கலக்கு பநளக 
னங்கபயளதழகம அனுப்ி , கயபங்கம உண்டுண்ணி களஷ்நீமப ழமகுமன பசய்கழண . 
இபதநளதழரினள தயள பகளள்மக ிடிப்ம ளம்  இைங்கில் ளர்க்களம் . அணு ஆபதங்கம 
பகளண்ை ளடுகள் இந்த ஆபதங்கள் பபளத்மத யிமயிக்கக் கூடினமய ன்று ன்ளகத் 
பதரிந்தழபேந்தளலும், அந்த ஆபதங்கமக் மகயிைபய நறுக்கழன் . பநலும் தளங்கள் இதம மயத்ணக் 
பகளள்ளம், நற் ளடுகள்தளன் மயத்ணக் பகளள்க்கூைளபதன்று யற்புறுத்தவும் பசய்கழன் . 
பெதர்கலம், ளஸ்தீர்கலம் இமதத்தளன் பசய்கழன்ர் . இபே தபப்ிபேம் பஜபேசம் தக்குத்தளன் 
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பசளந்தம் ன்று உரிமநக் பகளண்ைளடிக்பகளண்டு இஸ்பபல் உபேயள ளள்பதல் தகபளறு 
பசய்ணபகளண்டுதளன் இபேக்கழன்ர் . ஆகபய ளம் பகளள்மகப் ிடிப்பு ன்மதக் கபேணம்பளண 
இநநளதழரினள தயள பகளள்மகப் ிடிப்புகம ழமத்ணப் ளர்க்களம்.  

5. Leadership: தித்தன்மந நழகுந்தயர்கலக்கு capacity for leadership ழமனபய இபேக்கும் . தித்தன்மந 
நழகுந்தயர்கள் ந்தபயளபே சூழ்ழமமனபம் எபே யித்தழனளசநள கண்பணளட்ைத்தழல்தளன் ளர்ப்ளர்கள் . 
அப்டி யித்தழனளசநளகப் ளர்க்கும்பளலண ிபச்சமக்கு அயர்கலக்கு எபே புணயிமை கழமைக்கும் . இப்டி 
ளலு பபேக்குத் பதளன்ளத எபே யமழ இயர்கலக்குத் பதளன்றுயதளல் , இயர்கலமைன தமமநமன ளடி 
நற்யர்கள் யபேயளர்கள் . இண சழழன அயிலும் , பரின அயிலும் ைக்கும் . அண்ணள லசளபப 
அயர்கம டுத்ணக் பகளண்ைளல் , குஜபளத்தழலுள் எபே கழபளநம்தளன் அயரின் பசளந்த ஊர் . அங்பக 
யியசளன ழங்கிபேந்ணம் னளபேம் யியசளனபந பசய்னளநல் சளபளனம் களய்ச்சழ யிற்று ிமமப்ம 
ைத்தழளர்கள். ன் இந்த ழமமந ன்று யிசளரித்தளல், நமனடியளபநள கழபளநம், நமனில் 
பய்கழன் ீபபல்ளம் நமச்சரியில் யமழந்பதளடியிடும். நற்டி ஆறு, ரி பளன் ீர் ழமகள் 
ளசத்தழற்கு இல்ளநல் இபேந்தண. இதம களபணம்களட்டி நக்கள் சளபளனம் களய்ச்சுயதற்கு 
நளழயிட்ைமத அண்ணள லசளபப ற்க நறுத்தளர். அயபேக்கு யித்தழனளசநளக எபே ண்ணம் பதளன்ழனண. 
நமனடியளபத்மதச் சுற்ழலும் ன் எபே அமணக் கட்ைக்கூைளண. அவ்யளறு பசய்பம்பளலண 
நமனிழபேந்ண யபேம் தண்ணரீ் அமணனில் பதங்கழ ழற்கும். அவ்யளறு ழற்தளல், தண்ணபீபல்ளம் 
பூநழபள் இங்கும். இதளல் ழத்தடி ீர் நட்ைம் உனபேம். அப்ட்சத்தழல் பளர் கழணறு பளட்ைளல் 
யியசளனத்தழற்கு தண்ணரீ் கழமைக்கும் ன்று கணக்கழட்ைளர். இதற்கள, ழதழ, ஆட்கள் உதயிமன அந்த ஊர் 
நக்கிைநழபேந்பத தழபட்டிளர். அயர் டுத்த பனற்சழ ழத்தண. அயர் தழர்ளர்த்தணபளபய ழத்தடி ீர் 
நட்ைபம் உனர்ந்ண, பளர் கழணறு பளட்ையர்கலக்கு தண்ணரீ் கழமைத்தண. தண்ணரீ் கழமைக்கழண ன்று 
பதரிந்தவுைன் நக்கள் யமக்கநளக பசய்கழன் சளபளனம் களய்ச்சும் பயமமன மகயிட்டு யியசளனத்தழற்கு 
நளழளர்கள். இப்டி யித்தழனளசநளக சழந்தழத்ததளல், லசளபப அயர்கள் அயபேமைன பசளந்த ஊபேக்கு 
தமயபளளர். அபதளடு நட்டும் ழற்கயில்ம. ஊமம தழர்க்க பளக்ளல் தடுப்புச் சட்ைம் பகளண்டு 
யபபயண்டும் ன்பளபே ஊமல் தழர்ப்பு இனக்கத்மதத் ணயக்கழ அதற்கும் தமயபளக இபேக்கழளர்.  

 இப்டி யித்தழனளசநள அணுகுபமமனக் பகளண்டு யபேயர்கள் ல்ளம் அயபயர் இபேக்கும் 
ணமனில் தமமந ஸ்தளத்தழற்கு யந்ண யிடுகழளர்கள். யளழ்க்மகமன ணக்க பயண்ைளம் அதற்கு 
தழல் தழபேவுபேநளற்ம் பசய்னளம் ன்று எபே யித்தழனளசநள அணுகுபமமன பகளண்டுயந்ததளல், 
கயளன் புதழன ஆன்நீகத்தழற்கு தமயபளளர். உக அமநதழமனக் களக்க ஆபபளயில் ழறுயி அதன் 
யமழபன அன்ம ஆன்நீக தமமந ஸ்தளத்மத அமைந்தளர். இம்நளதழரி ந்த ணம டுத்ணக் 
பகளண்ைளலும் யித்தழனளசநள அணுகுபமகள் தித்தன்மந நழகுந்தயர்கம தமமந 
ஸ்தளத்தழற்குக் பகளண்டு யந்ணயிடுகழண. களம் பசன் பன்ளள் நத்தழன அமநச்சர் தழபே. சழ. 
சுப்பநணினம் அயர்கள் இதற்கு ல் உதளபணநளகும். உணவு ற்ளக்குமனின் களபணநளக பயிளட்டு 
இக்குநதழகமபன இந்தழனள ம்ினிபேந்த களத்தழல் சுப்பநணினம் அயர்கள் யித்தழனளசநளக ழமத்தளர். 
ன் உணவு உற்த்தழனில் ளம் தன்ிமவு ட்ைக்கூைளண அதற்கு ன் ளம் பல பனற்சழ டுக்கக் 
கூைளண ன்று சழந்தழத்தயர் அதன் யிமயளக சுமநப் புபட்சழமன ணயங்கழளர். அண பயற்ழ பற் 
பளலண சுமநப் புபட்சழனின் தந்மத ன்று ட்ைம் சூட்ைப் பற்ளர். சுதந்தழபத்தழற்கு பன்ளல், மநசூர் 
சளம்பளஜ்ஜழனத்தழன் தழயளளக இபேந்த சர். யிஸ்பயஸ்யபய்னள அயர்கள் மநசூர் நளழத்மத பதளமழல் 
மநனநளக்குயதழல் யல்மநப் பற்ழபேந்தளர். தழயளன் ன் பமனில் அயமப சந்தழக்க 
பளநளயர்கள் யபேயளர்கள். அப்டி யபேயர்கில் பதளமழல் தழமநபள்யர்கம அமைனளம் 
கண்டுிடித்ண, அயர்கம ஊக்குயித்ண பதளமழதழர்களக தமபனடுக்க பசளல்யளபளம். ளமையில் இண 
ன்யளனிற்று ன்ளல் பங்கலர் நற்றும் மநசூர் நளழங்கில் ைக்கழன் ந்த பரின 
பதளமழற்சளமமன டுத்ணக் பகளண்ைளலும், அதன் ின்ணிமனப் பளய் ளர்த்தளல், அமத ஆபம்ிக்க 
பசளன்யர் யிஸ்பயஸ்யபய்னள ன்று பதரிபம். பதசழன அயில் இத்தழமந அயமப தமயபளக்கழனண. 
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இம்நளதழரிபன சர்யபதச அயில் யித்தழனளசநள அணுகுபமகள் சர்யபதச பதளமழற் தமயர்கம 
உபேயளகழபள்ண.  

ஆட்பைள பநளமல் நளர்க்பகட்டுக்கு யந்த பளலண யிம நழக உனர்யளகவும் பசல்யந்தர்கள் 
நட்டுபந யளங்கக் கூடினதளகவும்தளன் இபேந்தண.பலன்ழ பளர்டு அயர்கள் இமதக் கயித்தளர். இந்ழம 
அயபேக்குப் ிடிக்கயில்ம. ல்ள குடும்த்தழபேம் யளங்கக் கூடின அயிற்கு களர் யிம cheap-ஆக 
இபேக்க பயண்டும் ன்று யிபேம்ிளர். அதற்குண்ைள யமழபமகள் இபேக்கழன்தள ன்றும் பதடிக் 
பகளண்டிபேந்தளர். இந்த அணுகு பமபன யித்தழனளசநளகத்தளன் இபேந்தண. Assemble Line Production  இதற்கு 
உதவும் ன்று க்ண்டுப்ிடித்தளர். அயபேமைன களர் கம்பினிபபன Assemble Line Production-  பகளண்டு 
யந்தளர். அயர் கம்பினில் பயம பசய்னக் கூடின பதளமழளர்கள் யளங்கக் கூடின அயிற்கு அயர் 
தனளரித்த களரின் யிம இங்கழனண. உைபபன ிபம் அமைந்தளர். ஆனிபக் கணக்கழல் நளைல் " T" 
களர்கம தனளரித்ண யிற்று பபேம் பகளடீஸ்யபபளளர். களர் உற்த்தழத் ணமனில் அயமப தமமந 
ஸ்தளத்தழற்கு பகளண்டு யந்தண Assemble Line Production ன் யித்தழனளசநள உற்த்தழ அணுகுபமனளகும். 
பளணயளக அக்களத்தழல் களர் எபே status symbol- ஆகத்தளன் இபேந்தண. Status symbol ன்ட்சத்தழல் அண 
யிம உனர்ந்ததளக இபேக்க பயண்டும் ன்றுதளன் ிரினப்டுயளர்கள். ல்பளபேம் எபே பளபேம 
மயத்தழபேந்தளல், அண ப்டி status symbol-ஆக இபேக்க படிபம். இந்த இைத்தழல்தளன் அயர் யித்தழனளசநளக 
சழந்தழத்தளர். ன் களர் ண எபே status symbol-ஆக எபே சழபேமைன மகனில் நட்டும் இபேக்க பயண்டும். 
"இந்ளட்டில் ல்பளபேபந களமப ஏட்டி நகழமளபந அதற்கு ளம் ன் பசய்ன படிபம்" ன்று 
பனளசழத்தளர். இப்டி ணக்களபர்கலக்கு கழமைத்தண ணக்களபர்கலைபபன ழற்களநல் நற்யர்கலக்கும் 
கழமைக்க பயண்டும் ன் யித்தழனளசநள ண்ணம்தளன் அயமப Auto Mobile  ணமனில் தமயபளக்கழனண. 

இப்டி யித்தழனளசநள உற்த்தழ அணுகும எபேயமப பதளமழல் ணமனில் தமயபளக்க படிபம் 
ன்ளல் யித்தழனளசநள நளர்க்பகட்டில் அணுகுபமபம் அமத மகனளள்யமப அயர் இபேக்கும் 
ணமனில் தமமந ஸ்தளத்தழற்கு உனர்த்ணம். Steve Jobs அயர்கள் இதற்கு ல் உதளபணம். பளணயளக 
ந்த பதளமழழலுபந இளத்மதத்தளன் ிபதளநளக கபேணயளர்கள். Mobile phone business-சழலும் அப்டித்தளன் 
இபேந்தண. Steve Jobs தமமந பளறுப்பற்ழபேந்த Apple Computers Mobile Phone ணமனில் உள்ப ணமமந்தண. I 

phone நளைல் உபேயளகழக் பகளண்டிபேப்தளக யிம்பம் பசய்தளர்கள். அப்பளலண Jobs அயர்கள் 
யித்தழனளசநள படிமய டுத்தளர். தக்கு ளம் பக்கழனநழல்ம, நக்கலக்கு ளம் பகளண்டு யபேம் 
Iphone நளைல் தழபேப்தழ அிக்க பயண்டும். அயர்கலமைன தழபேப்தழ தக்கு கழமைக்கும் ளத்மதயிை 
பக்கழனம் ன்ணதளன் அந்த படிவு. இமத ழபைிக்கும் யமகனில் ல்ள யமகனிலும் customer-கலக்கு 
தழபேப்தழமன யமங்கக் கூடின நளைல் என்ம அயர் நளர்க்பகட்டிற்குக் பகளண்டு யந்தளர். நளைல் அபநளக 
பயற்ழ பற்ண. Jobs அயர்கலம் யபளறு களணளத ிபம் அமைந்தளர். 

பநற்கூழன யிரனங்கம ல்ளம் சுபேக்கழச் பசளன்ளல், தித்தன்மந நழகுந்தயர்கிைம் ந்ண 
ிபதள அமைனளங்கள் இபேக்கும் ன்று பதரிகழண. பதளயதளக originality, இபண்ைளயதளக 
தன்ம்ிக்மகபம் தன்பன ம்ி இபேத்தலும், பன்ளயண Unconventional Behaviour, ளன்களயண தழைநள 
படிவுகள், ந்தளயண Leadership இமய னளரிைம் ல்ளம் பதன்டுகழபதள அயர் கண்டிப்ளக தித்தன்மந 
நழகுந்தயர் ன்று ளம் டுத்ணக் பகளள்ளம். இந்ளள்யமப தித்தன்மந இல்ளதயர்கலம் இந்த 
அமைனளங்கம யர்த்ணக் பகளண்ைளர் ன்ளல், அந்தயிற்கு அயர்கலக்கு தித்தன்மந யபேம் 
ன்றும் தழர்ளர்க்களம்.  
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