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அமரிக்க ாழ்ின் ிறநவுகளும் குறநதாடுகளும் 

இன்று  உனகபில் அமரிக்க மாகம் திபள்பது . அதுவும் குநிப்தாக இந்ிாில் 
அிகாகம உள்பது . இண்டாம் உனகப்மதாபேக்கு பன்ணால் இந்ிர்கள் ஆங்கிமனர்கறப 
பன்ாிரிாக றத்துக் மகாண்டு ாழ்ந்ார்கள் . அாது மறடப்மதச்சு ன்று ந்ால் , 
ஆங்கினத்ில்ான் மதசுார்கள் . மதண்ட்மடாடு மகாட் மதாட்டுமகாண்டு இபேப்தற மகௌாகக் 
கபேிணார்கள். காறன க்கம் ம ால்றக்கூட good morning ன்றுான் ம ால்ார்கள். மதரிர்கறப 
Sir ன்றும், மதண்கறப madam  ன்றும் அறத்துக் மகாண்டு இபேந்ார்கள் . இண்டாம் 
உனகப்மதாபேக்குதின்  ின ஆங்கின தக்கக்கங்கள் குறநந்து, அமரிக்க தக்கக்கங்களுக்கு 
ாநிிட்டார்கள். Hello-ிற்கு தினாக,  Hei  ந்து ிட்டது. மகாட், சூட் மதாய் ஜீன்ஸ் ற்றும் T Shrit ந்து 
ிட்டது. அமரிக்க தாிில் I. T. கம்மதணிகபில் ல்னாம் Boss-ம மதர் ம ால்னி அறக்கின்நணர் . 
இப்தடி மதச் ில், தக்கக்கங்கபில் அமரிக்க தாி மபிப்தடுமாடு ட்டுல்னால் , 
ாழ்க்றகில் ற்ந தன இடங்கபில் அமரிக்க ாக்கம் ன்நாகம மரிகிநது. கல்ா ார்க்மகட்டில் 
அமரிக்க I.T. கம்மதணிகபில் மறன ம ய்பம் ன்களுக்குான் பன்னுரிற மகாடுக்கப்தடுகிநது . 
அர்களுக்குபன், ற்ந ன்கள் டுதடால் மதாகிநது. 1990-க்கு பன்ணால், ஊரில் மா என்நிண்டு 
குடும்தங்கபில் இபேந்துான் திள்றபகமப அமரிக்காிற்க்குப் மதாிபேப்தார்கள் . ஆணால், இப்மதாது 
ிறனற றனகீாக ாநிிட்டது .  கப்தட்ட டுத் குடும்தத்துப் திள்றபகமப அமரிக்காில் 
தடிக்கிநார்கள், அமரிக்காில் மறன ம ய்கிநார்கள் . அல்னது அமரிக்காிமனம settle-ஆகி 
ிட்டார்கள் ன்ந மதச்சு அடிதடுகிநது . ி ா கட்டுப்தாடு ன்ந என்று ட்டும் இல்றன ன்நால் , 
அாது ார் மண்டுாணாலும் அமரிக்காில் settle-ஆகி ிடனாம் ன்று இபேந்ால் , இன்று 
குக்கிாங்கபில் இபேப்தர்கள்கூட டீு, ினத்ற ல்னாம் ிற்று , flight ticket  ாங்கிக் மகாண்டு 
அமரிக்கா ம ன்று settle-ஆகி ிடுார்கள் மதானிபேக்கிநது.  

இந் அபிற்கு அமரிக்க மாகம் தி இபேப்தற்கு காம் ன்ண ன்தற ாம் ஆா 
மண்டும். மற்தார்றாகப் தார்த்ால், அமரிக்கா தக்கா ாடு. அணால் அங்கு ம ன்று குடிமந 
ல்மனாபேம் திரிப்தடுகிநார்கள் ன்று புரிந்து மகாள்பனாம். ாம் அமாடு ிறுத்ிக் மகாள்ப படிாது. 
இந் சுதிட் த்ிற்கு தின்ணாலுள்ப காங்கறப ாம் ஆாய்ந்து அநி மண்டும் . அது மரி 
பேம்மதாது, ம் ாட்டு க்கப ன் அதுமதானில்றன ன்தறபம் புரிந்துக் மகாள்ப மண்டும் . 
தூத்ினிபேந்து  தார்க்கும்மதாது அமரிக்கா குறநம இல்னா ாடாக க்குத் மரிகிநது . அப்தடிம 
அங்கு டக்கும், மகட்ட ிங்கறபப்தற்நி ாம் ம ய்ித்ாபில் தடித்ாமனா , ாம் அற ல்னாம் 
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மதரிாக டுத்துக் மகாள்ில்றன. மதரி ணிணின் குறநகள் ம் கண்ில் தடாதுமதான, தக்கா 
ாடுகபின் குறநகள் ல்னாம் ம் ணில் தடுில்றன ன்றும் ம ால்னனாம் . இப்தடி மாகத்ால் 
தடீிக்கப்தடால், டுிறனறில் இபேந்து மகாண்டு ஆாய்ச் ி ம ய்தபேக்கு அமரிக்காின் 
ிறநகளும், குறநகளும் கண்ில்தடும். அப்தடி ம் கண்கபில்தடுகின்ந எபே  ின ிங்கறப ாம் 
இப்மதாது தட்டினிட்டுப் தார்க்கனாம்.  

1. அமரிக்கா தக்கா, சுந்ிாண ாடு : பனில் ம் கண்ில்தடுது இந்ாடு தக்கா ாடு 
ன்தாகும். மதாதுாக ந் ாட்டிலும் தக்கார்கள் குறநாகவும் , றகள் அிகாகவும்ான் 
இபேப்தார்கள். ஆணால் இவ்ித்ில் இந் ாடு ித்ிா ாக உள்பது. அாது இந்ாட்டிமனாபே 
10% மதபேம் தக்கார்கபாகவும், ற்றும் 10% றுற மகாட்டிற்கு கீழ் உள்பர்கபாகவும் ீபள்ப 
80% இந் இண்டு குப்திலும் ம ா டுத் ர்கத்ற ம ர்ந்ர்கபாகவும் இபேக்கிநார்கள். இப்தடி 
ஏர் மதரி டுத் ர்கத்ற உபோக்கிதுான் இது எபே தக்கா ாடாக காட் ி அபிப்தற்மக 
காாக அறந்துள்பது . 10% மதபேம் தக்கார்கள் ன்று ான் குநிப்திட்டிபேக்கிமநன் . 
அர்களுறட ாழ்க்றக ,  ிகள் ன்தது  ாம் கற்தறணம ம ய் படிா அபிற்கு 
அறந்துள்பது. எபே மகாடி டானர்கள் ம ாத்து ிப்புள்பர்கள் இந் தக்கா தட்டினில் 
அடங்குார்கள். எபே மகாடி டானர் ன்நால் இந்ி பைதாில் 60 மகாடி பைதாய் ன்று கக்கு 
பேகிநது. மாினிதர்கள், கம்மதணி CEO-க்கள், ற்றும் திதனாண Lawyers, Doctors, Auditors, ிறப்தட 
கறனஞர்கள் மதான்நர்கள் போர்கள் . இர்களுறட டீுகள் ல்னாம் திம்ாண்டாண 
அபில் இபேக்கும் . ம் ாட்டில் டீ்டில் அறணபேம் இபே க்க ாகணம் றத்துள்பதுமதால் 
அர்கள் அறணபேம் டீ்டில் த்றண மதர்கள் உள்பணமா அத்றண கார்கள் றத்ிபேப்தார்கள் . 
குட்டி ிாணங்கறப றத்துக் மகாண்டு இங்கும் , அங்கும் மதாமல்னாம் இர்களுக்கு  கஜம் . 
இர்களுறட  திள்றபகறப டுத்துக் மகாண்டால், ம்பறட மதற்மநார்கள்ான் மதபேம் 
தக்கார்கள் ஆிற்மந ாம் ன் கஷ்டப்தட்டு உறக்க மண்டும் ன்று இர்கள் ாழ்க்றகற 
சுனதாக டுத்துக் மகாள்ில்றன . மதபேம் தக்கார்கள் டீ்டு திள்றபகள்கூட 14, 15 து 
ஆகிிட்டது ன்நால் தாக்மகட் ம னிற்காக ிபெஸ் மதப்தர் மதாடுது, ம ாட்டனில்  ர்ர் மறன 
ம ய்து, மதட்மால் தங்கில் மதட்மால் மதாடுது ன்நிந் ாிரிாண மறனகள் ல்னாம் ம ய் 
ஆம்தித்து ிடுகிநார்கள். ம் ாட்டில் எபே தக்கா டீ்டுதி ள்றப இம்ாிரிாண மறனகறப 
ல்னாம் ம ய்ால் , மதற்மநார்கள் அற ிகவும் மகௌக் குறநாக ிறணப்தார்கள் . ஆணால் 
அங்மகமா இத்றக மறனகறப மதற்மநார்கமப மற்கிநார்கள் . ம் ாட்டில் மதபேம் 
தக்கான் இபேந்ால், அர்  ம ாத்து பளறபம் ணக்கு ளி றப்தார் ன்று திள்றபகள் 
ிர்தார்ப்தார்கள். இந் ிர்தார்ப்பு இறப றனபறநக்கு இபேக்கும் . அப்தடி ளி 
றக்காிட்டால் மதரி காறு ,  ண்றடகள் ல்னாம் பேம் . ஆணால் அங்கு இப்தடிமல்னாம் 
இல்றன. மதற்மநார்கள் அர்கள் ம ாந் பற் ிில்  ம்தாித் ம ாத்து ன்று மரிந்ால் , 
அர்கள் ன்ண மகாடுக்கிநார்கமபா அற ாங்கிக் மகாள்ளும் தக்குத்றப் திள்றபகள் பர்த்துக் 
மகாள்கிநார்கள். உாாக தில்மகட்ஸ் அர்கறப டுத்துக் மகாண்டால் அபேக்கு ம்தது 
தில்னின் டானர் ம ாத்து இபேப்தாக ம ால்கிநார்கள். இந்ி பைதாில் அபேறட ம ாத்து ிப்பு 
பன்று னட் ம் மகாடி . அற தத்ிரிறக ிபேதர்கள் மதட்டி கண்டமதாது அர் ன்னுறட பன்று 
திள்றபகளுக்கும் ஆளுக்கு 200 ில்னின் டானர்ான் போக இபேக்கிமநன். அற்குமல் 
மகாடுத்ால் அர்கள் மகட்டுிடுார்கள் ன்று ம ான்ணாாம் . ம்தது தில்னின் ன்நால் 
ம்தாிம் ில்னிணாகிநது. இந் ம்தாிம் ில்னிணில் அர் திள்றபகளுக்கு மகாடுக்க 
ிபேம்புது மறும் அறுதறு ில்னின்ான் . அாது 1 ¼ %-க்கும் குறநாகத்ான் பேகிநது . 



3 
 

ஆணால் அபேறட திள்றபகள் இற ற்றுக் மகாள்கிநார்கள். ம் ாட்டு மகாடிஸ் திள்றபகள் 
இற ற்தார்கபா ணதது  ந்மகம்.  

 

அமரிக்காில் றுறக் மகாட்டிற்குக்கீழ் 10% மதர்கள் இபேக்கிநார்கள்.  இர்கறபபம் ம் 
ாட்டில் றுறக் மகாட்டிற்குக்கீழ் இபேப்தர்கறபபம்  ாக ாம் கபே படிாது . அங்மக 
றுறக் மகாட்டிற்குக்கீழ் இபேப்தர்கள்கூட கார் , டி.ி., திரிட்ஜ் ன்ந  ல்னா  ிகளுடன்ான் 
இபேப்தார்கள். இங்மக அ ாங்கம் இப்தடிப்தட்டர்களுக்கு ல்னாற்றநபம் இன ாகக் 
மகாடுப்ததுமதால் அங்மகபம் அ ிடிபேந்து welfar assistance ன்று ாாம் கிறடக்கும் . இந்ி 
றக்கும், அமரிக்க றக்கும் ித்ிா ம் ன்ணமன்நால் , ம் ாட்டு றகள் அ ாங்க 
உிம மதாதும் ன்று ிபேப்ி அறடந்துிடுகிநார்கள் . அற்குமல் ான் ாழ்க்றகில் 
உமண்டும் ன்று ம ாந் பற் ி துவும் டுப்தில்றன . ஆணால் அமரிக்க ாட்டு றகள் 
அப்தடி அ ாங்க ினிபேப்தற ிகவும் அமகௌாகக் கபேதுகிநார்கள் . அப்தடி கபேதுது 
அிர்ஷ்டத்ிற்கு எபே றகில் ஆாக அறகிநது . அடுத்ாக அமரிக்க பன்மணற்நத்ிற்கு 
அங்கு ினவும் சுந்ிாண சூழ்ிறன எபே பக்கி காாகும். மல்ஜாி, கீழ்ஜாி ன்ந 
ித்ிா ங்கள் அங்கு இல்றன. மணன்நால் ஜாி அறப்மத அங்கு இல்றன. 1960-ற கறுப்திண 
க்கள் குறநாக டத்ப்தட்டார்கள். ஆணால் அன்தின் அந் தாகுதாடும்  மதாய்ிட்டது. இப்மதாது 
மள்றபர்களுக்கு  ாகம ீக்மா க்களும் சுந்ிாக டாடுகிநார்கள்.  மதண்களுக்கு 
இந்ி  பாம் தனிாண கட்டுப்தாடுகறப ிித்துள்பது. உாாக கனுக்கு 
அடங்கிிபேக்க மண்டும், அடுத்ாக ாிாபேக்கு அடங்கிிபேக்க மண்டும், மதரிாக  ாிக்க 
மண்டும் ன்மநல்னாம் ஆற ப்தடக் கூடாது. இத்றக கட்டுப்தாடுகள் ல்னாம் மதண்களுக்கு 
அங்மக இல்றன. கூட்டுக் குடும்த ாழ்க்றகம ிகவும் அரிாண எபே ிாக இபேப்தால் , 
ாிாபேடன் பேகள் ம ர்ந்து எம டீ்டில் இபேக்க மண்டி அ ிம பேில்றன . 

அடுத்ாக அமரிக்கக் கல்ிபறந  சுந்ித்ற பர்க்கும் றகில் அறந்துள்பது. ம் 
ாட்டில் ான் ஆ ிரிற மகள்ிக் மகட்டாமன அர் மகாதப்தடுார். அதுவும் அர் ம ால்ற்கு 
ாற்று கபேத்ற ான் மபிிட்டால் ஆ ிரிபேக்கு இன்னும் மகாதம் அிகாகும் . ஆணால் அங்மக 
ஆ ிரிம ாறண மனும் மகள்ிகள் உண்டா ன்று மகட்கத் தூண்டுார். ாற்றுக் கபேத்து 
ாமனும் றத்ிபேந்ால் அற மபிிடனாம் ன்று மபிப்தறடாகமக் மகட்தார் . இப்தடிப்தட்ட 
சுந்ிாண சூழ்ிறனில் தடிக்கும் ார்கள் creativecreative-ாக  ிந்றண ம ய் கற்றுக் 
மகாள்கிநார்கள். அது அர்களுறட பன்மணற்நத்ிற்கு எபே பக்கி காாக அறகிநது. மதரி 
American CorporationAmerica Corporation-கபில் கீழ்ட்டத்ில் மறனில் ம ர்தர்கள்கூட மல்ட்டத்ிற்கு  
கம்மதணி தானி ிம ஆவு பேகிநது. இம இந்ிாில் எபே கம்மதணிில் கீழ்ட்டத்ில் எபேர் 
மறனில் ம ர்ந்து மமன பன்னுக்கு பன்நால், மதாட்டி, மதாநாற ன்று த்றணமா 
றடகள் ளம்தி பேம். அறமல்னாம் பநிடித்து அர் மமன பேற்குள் அர் ரிறடாகும் 
ம ந்துிடும். அமரிக்காில் ிறந மதர்கள் சுனதாக தம்  ம்திப்தற்குக் காம அங்கு 
ினவும் சுந்ிாண சூழ்ிறனான் . இங்மக புிாக எபே கம்மதணி ஆம்திக்க மண்டும் ன்நால் , 
கப்தட்ட அ ாங்க ிிபறநகறப பூர்த்ி ம ய் மண்டும். அறமல்னாம் பூர்த்ி ம ய்து கம்மதணி 
ஆம்திப்தற்குபன் மாினிதர் துண்மட மதாய்ிடுகிநார் . அமரிக்காில் கனிமதார்ணிா 
ாினத்ில்  ினிக்கான் valley ன்மநாபே கம்பெட்டர்  ிட்டிபள்பது . புி கம்மதணிற ஆம்திப்தர்கள் 
ல்னாம் அங்மகான் ஆம்திக்கிநார்கள். ம் ாட்டில் ினவும் மகடுதிடிகள் ல்னாம் அங்மகபம் 
இபேந்ால் இவ்பவு அசு மகத்ில் அங்குn V ினிக்கான் valley பர்ந்ிபேக்க படிாது.  ினிக்கான் valleyValley 
ம ல்தட்டுக் மகாண்டிபேப்தால்ான் ஆப்திள் கம்மதணி உனகிமனம பன்றாண கம்மதணிாக 
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றனமடுத்துள்பது. இவ்ாறு தடிப்தில் சுந்ிம், மறனில் சுந்ிம் ன்று இண்டு சுந்ிபம் 
ம ர்ந்து  அமரிக்காற ிகவும் பன்மணநி ாடாக ாற்நிிட்டது.  

2. அமரிக்கர்கள் புது ideaidea-க்களுக்கு ிகவும் receptiveresceptive-ாக இபேப்தார்கள்: அமரிக்க க்கள் புது ideaidea-க்கறப 
றுக்கமா, உா ீணப்தடுத்மா ாட்டார்கள். ம் ாட்டில் புதுidea idea டிாக்களுக்கு மற்மத 
இபேப்தில்றன. ாமனும் புி கபேத்து என்றந மரிித்ால், அர்கள்மல் க்கு ரிச் ல்ான் 
பேகிநது. உாாக 1970-ஆம் ஆண்டில் திர் இந்ிாகாந்ி அர்கள் ணிார் ங்கிகறப 
ம ி றாக்கனாம் ன்று கபேத்துத் மரிித் மதாளது, ாடு பளதும் அற்கு ிர்ப்பு 
கிபம்திது. இமல்னாம் டக்கிந காரிில்றன. ம ி றாக்கிணால் அவ்ங்கிகள் ல்னாம் 
தடுத்துிடும், depositsdeposits ல்னாம் குறநந்துிடும் ன்று அம்திக்றகற ளப்திணார்கள். 
ஆணால் இந்ிாகாந்ி அர்கள் ல்னா ிர்ப்புகறபபம்ீநி ல்னா ங்கிகறபபம் 
அசுடறாக்கிணார். அப்தடி அர் ம ய்து ாபறடில் ாட்டிற்கு ல்னது ன்று ிபைதாகிது, 
deposits ல்னாம் குறநந்துிடும் ன்ந ிர்தார்ப்புக்கு ாநாக ல்னாம் தன டங்கு மதபேகி 
னட் கக்காண மகாடிகபில் deposits குிந்ிபேக்கிநது.  

க்களுறட ிர்ப்திற்கு தந்து இந்ிா அர்கள் தின்ாங்கிிபேந்ால்,  ாட்டின் 
பன்மணற்நம் மதபேபவு தாிக்கப்தட்டிபேக்கும். ம் ாட்டில் மதரி தட்டம் ாங்கிர்கள் 
ம்றிட குறநந் தட்டம் ாங்கிர்கபிடம் கற்றுக்மகாள்ப ிம் இபேக்கிநது ன்தற 
எத்துக்மகாள்ப ாட்டார்கள். ஆணால் ர்ஸ்  ர்ஸீ் ம ாற ட்டிற ம ர்ந் ஏர் அன்தரிடம்Ameri 
American Management Association -உறடVice PrisidentVice President -ஆக ம ல்தட்டர் SocietyManagement-இல் 
மமணஜ்மண்ட் துறநில் ஆன்ீக அணுகுபறநகள் ன்மநாபே புி ிம் இபேக்கிநது ன்று 
மகள்ிப்தட்டு, அறதற்நி மரிந்துமகாள்ப இந்ிாிற்மக கிபம்தி ந்துிட்டார். இத்றணக்கும் 
ம ாற ட்டிில் இபேந் அன்தமா Management Management ிபுபேறட தடிப்றதிட குறநந் 
தடிப்றதத்ான் தடித்ர். அது மரிந்தும்கூட இந் அமரிக்க ிபுர் அறப் மதரிதுதடுத்ால், 
இபேறட கல்ித்குி ணக்மகாபே மதாபேட்டில்றன. இரிடம் ிம் இபேக்கிநது ன்று 
ணக்குப் புரிகிநது. அறாடிம ான் இங்கு ந்துள்மபன் ன்று மதபேந்ன்றாக தினபித்ார். 
1970-ஆம் ஆண்டு மாடக்கத்ினிபேந்ம இந்ி ஆன்ீகத்ில் ாங்கள் மடிக் மகாண்டிபேக்கிந 
உண்றகளும் ிறடகளும் இபேக்கின்நண ன்று புரிந்துமகாண்ட ாபாண அமரிக்க இறபஞர்கள் 
இந்ி குபோர்கபின் ஆ ிங்கறப மாக்கி பேகிநார்கள். இது ிச் ம் அர்கபின் தந் 
ணப்தான்றறக் காட்டுகிநது. ஆப்திள் computer ிறுணத்ின் ஸ்ாதகர் Steev Jobஅர்கள் இப்தடி 
ஆன்ீகத்றத் மடி இந்ிாிற்கு ந்ர்ான். புத் த்ின் அணுகுபறநகபால் ஈர்க்கப்தட்டு, 
மதௌத் பறநகறப தின்தற்நி, ப்தடி intution உள் ளச் ி ( inspiration) அறடது ன்று கண்டநிந்ார். 
இந் intution காாகத்ான் ாடிக்றகாபர்கபின் ணற கபேம் றகில் புதுப்புது IPad 
டிற ன்கள் உபோக்குது ப்தடி ன்மநல்னாம் கண்டுதிடித்ார். இந்ி கம்மதணிகபில் 
மல்ிறனில் இபேப்தர்கள் பேம ணக்கு கீழ்ிறனில் இபேப்தர்கள் கம்மதணி பர்ச் ிக்கு 
எபே ல்ன மா றண கூநிணாலும், உன்ணிடம் மகட்டுக் மகாள்து ணக்கு மகௌாக இல்றன 
ன்று ம ால்னி ட்டிக் கித்து ிடுார்கள். இணாமனம கீழ்ிறனில் உள்பர் பேம் மமன 
உள்பர்களுக்கு ந் புி மா றணபம் ங்குில்றன. அப்தா அர்கள் ஆம்த கானத்ில் 
ஆ ிரிர் திினிபேந்ார். அப்மதாது அர் ன்னுறட றனற ஆ ிரிற அணுகி ீங்கள் 
ிறந மல் ல் றத்ிபேக்கிநரீ்கள். றனச் சுற்நி ான்கு தக்கங்கபிலும் மன்றண 
கன்றுகறப  ட்டு றத்ீர்கள் ன்நால், அற பர்ந்து, ன்நாகக் காய்த்து, அன் பனம் 
உங்களுக்கு உதரி போணம்  கிறடக்கும் ன்று ம ான்ணார். றனற ஆ ிரிமா "இது ல்ன 
மா றணாக இபேந்ாலும், ன்ணிடம் மறன தார்க்கும் ஆ ிரிர் ீங்கள், அணால் இந் 
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கபேத்ற ற்று  ம ல்தடுற்கில்றன" ன்று தினபித்ார் . அப்தா அர்கள் 
அிர்ச் ிறடந்து,  அிர்ஷ்டத்ிற்கு எபேர் ிகாட்டிணாலும், இப்தடி மகௌப் திச் றணால், 
இந் போணம் மண்டாம் ன்கிநாம இது ன்ண ிந்றாகிபேக்கிநது ன்று ிந்ார் . 

க்குத் மரிந்றத் ி மறு உண்ற இபேக்கனாம் ன்தற புரிந்துக் மகாள்ம 
க்குக் கடிணம். ஆணால் அமரிக்கர்கள் இப்தடிப்தட்ட ம்திக்றகற பர்த்துக் மகாண்டுள்பணர். 
அர்கபிடம் எபே ீா திச் றணறக் மகாண்டு ந்ால், இற்கு ீர்ம இல்றன ன்ந 
இந்ிர்கபின் படிற அர்கள் ற்க ாட்டார்கள். இப்மதாறக்கு ம் கண்களுக்குத் ீர்வு இல்றன 
ன்று மரிகிநது. ஆணால், மாடர்ந்து பற் ி ம ய்மாமன்நால், இதுற ம் கண்களுக்குப் 
புனப்தடா ீர்வு என்று ம்நிிற்குப் புனப்தடும். ஆகம அதுறில் ம் பற் ிற பிடக் 
கூடாது ன்தார்கள். ம் ாட்டர்களுக்கு கர்த்ின்மல் ம்திக்றக இபேப்தால், எபே திச் றணற 
ம்ால் ீர்க்க படிில்றன ன்நால், அமல்னாம் கர்தனன் ாம் என்றும் ம ய்ற்கில்றன 
ன்று றகற ிரித்து ிடுகிமநாம். ம ிடாகப் திநக்கும் குந்றகள்  ரிாகப் தடிப்தில்றன 
ன்நால், அற கர்தனன் ன்று இந்ி மதற்மநார்கள் றக ிட்டுிடுகிநார்கள். ஆணால், ம ன்ந 
தற்நாண்டில்கூட ம ிடாண திள்றபகளுக்கு தடிப்பு ில்றன ன்நால், அர்கள் புரிந்து மகாள்பக் 
கூடி ற றக தாற என்றந உபோக்கி அன்பனம் அப்தடிப்தட்ட குந்றகளுக்கும் 
கல்ிநிற ங்க ற்தாடு ம ய்ார்கள். இப்தடி ந்ிாண திச் றணக்கும் ீர்வுண்டு ன்ந 
ம்திக்றக infinity-ற அர்கள் உர்ந்து இபேக்கிநார்கள் ன்று காட்டுகிநது. எபே ிம் Finite-ஆக 
இபேக்கும்மதாது அற்மகாபே ல்றனபண்டு. படிவுண்டு. அற்குமல் ாம் என்றும் ம ய் 
படிாமன்று ற்றுக் மகாள்கிமநாம். ஆணால் எபே ிம் infinite-ஆக இபேக்கும்மதாது, அற்கு 
ம்மதா, படிமா இல்றன ன்நாகிநது. அப்தட் த்ில் ாம் இதுற தார்த்ிா அம் ங்கள் 
ிடீமண மபிப்தட்டு, அது எபே ல்ன ீர்ாகவும் அறபம். உாாக ம ன்ந தற்நாண்டின் 
மாடக்கத்ில் மதரிம்றக்கு ீர்ம கிறடாது. அது ந்ால், அனுதிக்க மண்டிதுான். 
ாரிம்ன் மகாதத்ினிபேந்து ணின் ப்திக்க படிாது ன்மநல்னாம் மத ிணார்கள். மற்கத்ி 
ாட்டர்கள் இற ற்றுக் மகாள்பம இல்றன. ற்ந ிாிகறபமதால் இதுவும் எபே 
ிாிான். பற் ி ம ய்ால் குப்தடுத்னாம் ன்று படிவு ம ய்ார்கள். அர்கள் பற் ிக்கு 
ல்ன தனனும் கிறடத்து, டுப்பூ ிறபம் கண்டுதிடித்ார்கள். இன் ிறபாக இன்று உனகம் 
பளதும மதரிம்ற எிக்கப்தட்டுிட்டது. ாழ்க்றக அநிிற்குக் கட்டுப்தட்டுள்பது. அநிவு 
ன்ண படிவு ம ய்கிநமா அறத்ான் ாழ்க்றக  ாிக்கும். ம்பறட அநிவு ம ாம்தல், 
இனாற, கர்தனன் மதான்நற்நால் ிறநந்துள்பது. ஆணால் அமரிக்கர்களுறட அநிமா 
பற் ி பன்மணற்நம் dynamism ஆகிற்நால் ிறநந்துள்பது. ங்கு எபே ல்றனற அர்கள் 
 ந்ித்ாலும், அற ாண்டனாம் ன்று அர்கள் ிறணக்கிநார்கள். அதும ாாக இபேந்ால், அந் 
ல்றனக்குள் அடங்கிிபேக்க ிபேம்புகிமநாம். இதும அர்களுக்கும் க்குபள்ப மதரி 
ித்ிா ம்.  

3. புட் ிபம், Self-realiance-உம் அமரிக்க த்த்ில் ஊநிபள்பண ந் மறனாக இபேந்ாலும் ாமண 
ம ய்கின்ந தக்கபண்டு: ம் ாட்டில்ான் டீ்டில் மனும் ரிப்மதர் மறன ன்று ந்து ிட்டால், 
electrician- கூப்திடுமாம்,  plumber - கூப்திடுமாம். அர்கள் ந்து  ரி ம ய்பம்ற அந் 
மறனகள் அப்தடி இபேக்கும். ஆணால் அமரிக்கர்கள் இம்ாிரி டந்து மகாள்ில்றன. ல்னா 
டீ்டு ரிப்மதர் மறனகறபபம் அர்கமப ம ய் தகிக் மகாள்கிநார்கள். Fan ாட்டுது, புி தல்பு 
கணக்ஷ்ன் பேது, புி றதப் றனன் இளப்தது, ீட்டர்  ரி ம ய்து ன்று இம்ாிரி மறனகறப 
அர்கமப ம ய்ப் தகிக் மகாள்கிநார்கள். இம்ாிரி மறனகறப ப்தடி ம ய் மண்டும் 
ன்தற்மக “Do it yourself ” ன்ந guideline புத்கங்கள் இபேக்கின்நண. இப்தடிப்தட்ட புத்கங்கள் இல்னா 
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அமரிக்க டீுகமப இல்றன ன்று ாம் ம ால்னனாம். அமரிக்கர்களுக்கு 1960-ஆம் ஆண்டில் 
அர்கள் ாழ்ந்து மகாண்டிபேந் ாழ்க்றக  னித்து ிட்டது. அக்கானக் கட்டத்ில் தம் 
 ம்தாிப்தது என்றுான் அமரிக்கக் குடிகன்கபின் னட் ிாக இபேந்து. மதரி டீு  கட்டிக் 
மகாள்ப மண்டும், மதரி கார்கறப றத்துக் மகாள்ப மண்டும், ாபாக ம னவு ம ய்து 
ாழ்க்றகற அனுதிக்க மண்டும் ன்றுான் இபேந்ார்கள். ஆணால், அந் கானத்ினிபேந் 
அமரிக்க இறபஞர்களுக்கு இில் ந்  ிநப்பும் இபேப்தாகத் மான்நில்றன . ாழ்க்றகக்கும் எபே 
அர்த்ம் மண்டும். தத்றிட  ிநந்ாக மனுமான்று இபேக்க மண்டும். அற றாக 
றத்து ம் ாழ்க்றகற அறத்துக் மகாள்ப மண்டும் ன்று படிவு ம ய்து க்காண 
ாழ்க்றகக்கு ிர்ப்பு மரிித்து, ித்ிா ாண புது ாழ்க்றகறத் மடிணார்கள். அப்தடி மடி 
மதாளதுான் இந்ி ஆன்ீகத்ில் அர்கள் மடிற்கு ிறட இபேக்கிநமன்று அநிந்து அந் 
ஆன்ீகத்றத் மடி இந்ிாிற்கு பாக ந்ணர்.  

அப்தடி இந்ி ஆன்ீகத்ில் ன்னுறட மடுலுக்கு ிறட கிறடக்கும் ன்று ம்தி 
இந்ிாிற்கு  ந்ர்ான் ஆப்திள் கம்ப்பெட்டர் ிறுணாண Steev Jobs. மதௌத்  ிாணத்ில் 
அபேக்கு ஈடுதாடுண்டு. அர் ிாணத்ின் பனம் intution- பர்த்துக் மகாண்டார். க்களுக்குப் 
திடித் றகில் ipad  ற்றும் Ipod ல்னாம் கண்டுதிடிப்தற்கு இந் intution அபேக்கு மதரிதும் 
உிது. இண்டாம் உனகப்மதாபேக்கு பன்ணால் உனக மதாபேபாாம ழீ்ச் ிக் கண்டிபேந்து . 
ப்தடி மதாபேபாாத்ற ீண்டும் சுறுசுறுப்தாக்குது ன்று ிம மரிால் உனக றனர்கள் 
ிநிக் மகாண்டிபேந்ார்கள். அந் மத்ில்ான் ஆங்கின மதாபேபாா ிபுர் A. M. Keynes ன்தர் 
மதாபேபாா ழீ்ச் ி கானங்கபில் அ ாங்கம் மடிக்றகப் தார்த்துக் மகாண்டிபேப்தது  ரிில்றன 
மதாபேபாாத்ில் றனிட்டு க்களுக்கு ன்று மறனாய்ப்புகறப அ ாங்கம உபோக்கித் 
மண்டும் ன்று ாிட்டார். இந் கபேத்து ிகவும் புட் ிகாண கபேத்ாக இபேந்து. 
மதாபேபாாத்ில் றனிடுறம அநிா அமரிக்க அ ாங்கத்ிற்கு இது மதரி 
அிர்ச் ிாகம இபேந்து. Keynes அர்கள் ம ால்து ிகவும் original-ஆண மா றணாகும். 
எபேத்பேறட originality –ற அமாிரிாண originality மகாண்ட ற்ந எபோல்ான் தாாட்ட 
படிபம். அப்மதாற அமரிக்க ஜணாிதிாக இபேந் F. D. Roosevelt அர்கள் Keynes - மதானம 
originality உள்பர்கள். ஆகம இந் கபேத்ற அர் மற்று மாடு மதாடுல், தானம் கட்டுல், 
காடுகறப அித்ல், ாய்க்கால் மட்டுல் மதான்ந மதாதுப்தி மறனகறப மாடங்கி 
க்களுக்கு மறன ாய்ப்றத உபோக்கிணார். 1970-இல் தி கித் ஜணாிதி Carter அர்கள் F D 

R மதானம originality உள்பர். உனக ாடுகபின் மதாபேபாா அறப்புகள் Gold standrad  ன்தமாடு 
இறக்கப்தட்டிபேந்ண. இந் பறநின்தடி எபே ாட்டின் கன் ிின் ிப்பு அந் ம த்ிலுள்ப 
Gold reserve -ற எத்ாகும். அிகாக reserve றத்ிபேந்ால் அிக ிப்பும், குறநாக reserve 
றத்ிபேந்ால் குறநந் ிப்பும் கிறடக்கும் ன்நாகிிட்டது.  இந் பறநின்தடி தார்க்கும்மதாது 
எபே ாடு ிகுந் உற்தத்ி ிநனுள்ப ாடாக இபேந்ாலும், Gold reserve குறநாக இபேந்ால், 
அந்ாட்டின் கன் ிின் ிப்பு குறநாகத்ாணிபேக்கும். உனக மதாபேபாா பறநற Gold standrad 
system  ரிாக திிதனிக்கில்றன. ஆகம இந்  gns  Gold standard-  டுத்துிடனாம் ன்று எபே 
புட் ிகாண படிற டுத்து அபல்தடுத்ிம ஜணாிதி Carter அர்கள்ான். இப்தடி 
ம ய்ால் உனக ாடுகபின் கன் ிகள் அந்ந் ாட்டின் உற்தத்ி ிநறணத்ான் 
திிதனிக்கின்நணம ி, அந்ந் ாட்டின் Gold reserve- கறப இல்றன. இப்தடி தனறககபில் 
அமரிக்கர்கள் ங்கள் originality-ற மபிப்தடுத்துகிநார்கள் ன்நால் அர்கறப ாம் தாாட்டித்ான் 
ஆகமண்டும்.    
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4. அமரிக்கர்கள் ம ய்ற மதரிாகம ம ய்ார்கள்: இந்ிா சுந்ிம் அறடந்மதாளது ாட்டின் 
ஜணத்மாறக 30 மகாடிாகும். ஆணால் தல்கறனககங்கள் மறும் 27ான் இபேந்ண. அம த்ில் 
அமரிக்க ஜணத்மாறக மறும் 20 மகாடிாகவும், ஆணால் தல்கறனககங்கள் ட்டும் 800-ஆகவும் 
இபேந்ண. எபே தல்கறனககத்ில் 8000 பல் 10000 ார்கள் இபேந்ார்கள். ஆணால் எபே  ா ரி 
இந்ி தல்கறனககத்ில் ார் ண்ிக்றக 2000 அபில்ான் இபேந்து. இண்டாம் 
உனகப்மதார் மாடங்கி மதாளது அமரிக்க ாணுத்ில் 16000 ீர்கள்ான் இபேந்ார்கள். ஆணால் 
மதார் சூடுதிடிக்க ஆம்தித்வுடன் இந் 16000 ீர்கள் ண்ிக்றகில் 40 னட் ாக உர்ந்ார்கள். 
அாது மறும் ஆறு ா கானக்கட்டத்ிமனம இாணுத்ின் பர்ச் ி 250 டங்காக 
அிகரித்து. மலும் பன்று ாத்ிற்கு எபே கப்தல் ன்று ார் ம ய்து மகாண்டிபேந்ர்கள் 
ங்களுறட உற்தத்ிின் மகத்ற அிகரித்து, எபே ாறபக்கு எபே கப்தல் ன்று delivery ம ய் 
ஆம்தித்து ிட்டணர். ப்தடி அர்கள்  ாித்ார்கள் ன்தது புிாகம உள்பது. 1980-90 மதான்ந 
பேடங்கபில் ம ன்றணிலுள்ப 12 அடுக்குள்ப L. I. C Building-   காணும்மதாது க்கு ல்னாம் 
றனப்தாக இபேந்து. ஆணால் அமரிக்கர்கமபா 1940-மனம 70, 80 அடுக்குகறபக் மகாண்ட ாடிக் 
கட்டடங்கறபக் கட்ட ஆம்தித்து ிட்டணர். ம் ாட்டில் தில்னின் டானர் கம்மதணிகள் 
இப்மதாதுான் அநிபகாகிபள்பண. ஆணால் அங்மகா 20, 30 பேடங்களுக்கு பன்ணாமனம Ford 

Company, General Motors, Microsoft,  IBM  மதான்ந தில்னின் டானர் கம்மதணிகள் ந்து ிட்டண. General 

Motors company -ின் பேடாந்ி தட்மஜட் ம னவுகள் ஸ்ரீ னங்கா, மப்தால் மதான்ந  ிநி 
ாடுகளுறட தட்மஜட்றடிட மதரிது ன்நால் தார்த்துக் மகாள்ளுங்கள். அாது அந் 
கம்மதணிகள் அந் ாடுகறப ிறனக்கு ாங்கிிடும் அபிற்கு ல்னற தறடத்துள்பது. ம் 
ாட்டில்ான் 300, 400 க்கர் அபினாண ஸ்மடட் ன்நாமன திம்ிப்தாகப் தார்க்கிமநாம். இம்ாிரி 
தண்றகபில் மறன ம ய்ற்மக க்கு 40, 50 ஆட்கள் மறப்தடுகிநது. ஸ்மடட் பளதும் 
ீர் தாய்ச்  மண்டும் ன்நால், அற்கு ாள் பளதும் மறப்தடுகிநது. ஆணால் அமரிக்காில் 
10000, 20000 க்கர் அபிலுள்ப ஸ்மடட்கறப சுார் 10, 20 மதர்கள்ான் ிர்ாகம் ம ய்கிநார்கள். 
ஸ்மடட் பளதும் drip irrigation  பறந ம ாட்டுீர் தா ணத்ிற்காக றதப்புகறபபம் திபாஸ்டிக் 
குாய்கறபபம் மதாறுத்ிிடுகிநார்கள். தம்ப் ம ட்றட on ம ய்வுடன் இந் குாய்கபின் 
பனாகம ஸ்மடட் பளதும ீர் தாய்ச் ப்தடுகிநது. 300 க்கர் ஸ்மடட்றட ிர்ாகம் 
ம ய்ம க்கு 50 மதர்கள் மறப்தடும்மதாது, ிாாகப் தார்த்ால், 10000 க்கர் ஸ்மடட்றட 
ிர்ாகம் ம ய் குறநந்தட் ம் 1000 மதர்கபாது மறப்தடும். ஆணால் அமரிக்கப் 
தண்றகபில் அப்தடி ம ய்ில்றன. அன்நாட ிாகத்ற 10,20 மதர்கள்ான் ம ய்கிநார்கள். 
அறுறட ாட்கபாக இபேந்ால், மதரி harvester machine  ந்துிடுகிநது. அறுறடற அறகள் 
ம ய்கின்நண. அாது 50 machine-கள் கபத்ில் இநங்கிணால், அறண ஏட்டுற்கு 50 drivers 
இபேக்கிநார்கள். ம் ாட்டில் ம ன்றண, மதங்களூர் மதான்ந ாகங்கபில் எபே ாறபக்கு 100, 200  
ிாணங்கள் ந்து இநங்கிணாமன மதரி ிாக இபேக்கிநது. ஆணால், Newyork Chicago மதான்ந 
மதரி கங்கபில் ிிடத்ிற்கு ஆறு அல்னது ள ிாணங்கள் ந்து இநங்குாக 
ம ால்கிநார்கள். இந்ிாில் இன்றந கானக்கட்டத்ில், ஆிம் மதர்களுக்கு 40 கார்கள்ான் 
உள்பண. ஆணால் இதும க்கு கார்கபின் ண்ிக்றக ிகவும் மதபேகி ிட்டாகத் மரிகிநது . 
ஆணால் அமரிக்காிமனா 1000 மதர்களுக்கு 700 கார்கள் உள்பண. Traffic Jam  ன்நால், இண்டு 
அல்னது பன்று றல்கள் தூத்ிற்கு கார்கள் என்நன்தின் என்நாக  ாறனகபில் ிற்தறப் 
தார்க்கனாம். ம்ால் கற்தறண ம ய் படிா காரிங்கறபபம் அர்கள் சுனதாக 
 ாிக்கிநார்கள். 1940-ஆம் ஆண்டபில் ாழ்ாண தகுிில் கட்டப்தட்ட எபே ம ாட்டறனம ாம் 
காபேக்கு jack றத்துத் தூக்குறமதால் அந் கட்டிடத்ிற்குகீழ் jack றத்து அந் கட்டிடத்றம 
தூக்கிணார்கள். இத்றணக்கும் ம ாட்டல் க்கம்மதால் இங்கனாம் ன்றும் ம ால்னிிட்டார்கள் . 
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இப்தடிப்தட்ட எபே மடக்ணானஜிம ம் ாட்டிற்கு கடந் ஏரிபே பேடங்கபாகத்ான் அநிபகாகி 
உள்பது. அாது 1940-இல் அர்கள்  ாித்ற 2014—இல்ான் ம்ால் ிறணக்கம படிகிநது.  

5. அமரிக்கர்கள் ிகவும் Informal-ஆக இபேப்தார்கள்: இங்கினாந்து மதான்ந மாப்தி ாடுகபில் 
formalities ற்றும் தட்டங்கள் ல்னாம் ிகவும் பக்கிம். திபு ம்  குடும்தங்கபில் ந்றாறம 
 ார் ன்றுான் அறக்க மண்டும். ாாற Mam ன்றுான் அறக்க மண்டும். அங்மக தட்டம், 
தடிப்பு, டிகிரி, றடட்டில் ல்னாம் ிகவும் பக்கிம். இங்கினாந்து அ ற your majestiy ன்றுான் 
அறக்க மண்டும் மறு ந் ாிரி ார் அறத்ாலும் அர் அங்கிபேந்து உடமண 
மபிமற்நப்தடுார். Edward VIII ன்ந இங்கினாந்து அ ர் ிாகத்துப் மதற்ந எபே அமரிக்கப் 
மதண்ிற ந்ார். அணால் அர் திற இக்க மரிட்டது. தி இந்தின்கூட அர் 
ன் றணிற Your Highness  ன்றுான் ற்நர் கூப்திட மண்டும் ன்று ிபேம்திணார். 
பறநகறப இந்பிற்கு னிபறுத்தும் இங்கினாந்து ாட்டிற்கு ந் அமரிக்கர் எபேர் 
இங்கினாந்து அ னுடன் ிபேந்துண்டுிட்டு, Your Majesty ன்று ம ால்னால் மறுமண ! அ ம 
உங்களுக்கு ன்நி ன்று ம ால்னிிட்டுப் மதாணார்.  
  

மாப்தி ாடுகபில் மதா ிரிர் தி ல்னாம்  டாக்டர் தட்டம் றத்ிபேப்தபேக்குத்ான் 
கிறடக்கும். ஆணால் அமரிக்காில் P.hd இல்னார்கள்கூட தல்கறனககங்கபில் அிதர்கபாக 
திாற்றுதுண்டு. இண்டாம் உனகப் மதாபேக்குப் திநகு பறநாக ிபேம் ம ய்து 
மகாள்பால், ஆணும், மதண்ணும் ம ர்ந்து குடும்தம் டத்துது அமரிக்காில்  ர்  ாாாக 
உள்பது. அில் ஆச் ரிம் ன்ணமன்நால் இப்தடி குடும்தம் டத்தும் ம்திகளுக்கு திநக்கும் 
குந்றகளுக்கு, பறநாக ிபேம் ம ய்து மகாள்ளும் ம்திகளுக்கு திநக்கும் குந்றகளுக்கு 
ன்ண ரிாற கிறடக்கிநமா அம ரிாற கிறடக்கும். 1960-க்குபன் மள்றபக்கா 
குந்றகள் தள்பிகபில் கறுப்திண குந்றகளுடன்  ரிாக தகால் ணிம ிற்தார்கள் . ஆணால் 
இன்தின் இமல்னாம் ாநிிட்டது. கனர் ித்ிா ம் மரிாமனம தகுகிநார்கள். acadamic 

கபேத்ங்குகளும் ாாடுகளும் மாப்தாில் றடமதற்நால் கனந்து மகாள்தர்கள் மகாட் , சூட் 
ற்றும் றட ல்னாம் அிந்து மகாண்டுான்  மண்டும். அது இல்னால் ந்ால், 
கபேத்ங்கில் கனந்து மகாள்து கடிணாகும். ஆணால் அமரிக்காில் இறமல்னாம் 
பிறதடுத்ி ிட்டார்கள். மாப்தாில் கபேத்ங்கில் கனந்து மகாள்ற அமரிக்காில் 
workshop ன்று ாற்நி ம ால்கிநார்கள். ம் ாட்டில் workshop ன்நால் ரிப்மதர் மறன ம ய்பம் 
இடாகும்.  ஆணால் அமரிக்கர்கள் அற்காண மதற கபேத்ங்கிற்கு தன்தடுத்தும் அபிற்கு 
informal–ஆக இபேக்கிநார்கள். 
 

ம் ாட்டில்  ிநிர்கள், மதரிர்கறப மதர் ம ால்னி அறத்ாமன, மதரிர்கள் அற 
ரிாறக் குறநாக டுத்துக் மகாள்ார்கள். ஆணால் அங்மக அப்தடி டுத்துக் மகாள்ில்றன. 
இம்ாிரிம கர்கறப றணிகள் மதர் ம ால்னி அறக்கும் தக்கபம் அங்மக உண்டு . 
அற கர்களும் நாக டுத்துக் மகாள்ில்றன.  ம் ாட்டுக் கம்மதணிகபில் மனிகாரிகள் 
ஊிர்கள் இபேக்கும் இடத்ிற்கு ந்ால், ன்ண மறன டக்கிநது ன்தறப் தார்க்கத்ான் 
போர்கமப ி ஊிர்கமபாடு  கஜாக உநாடாட்டார்கள். ஆணால் அமரிக்க 
கம்மதணிகபில் அவ்ாறு தகிணால்ான் ஊிர்கறப உற் ாகப்தடுத் படிபம் ன்று 
மனிகாரிகள் புரிந்து மகாண்டுள்பால், அந்ஸ்து ித்ிா ின்நி works spot —க்கு பேம்மதாது 
ஊிர்கபிடம் தகுகிநாகள். அமரிக்க ஜணாிதிகள்கூட  ம்திா பறநகறப ல்னாம் 
அனு ரிப்ததுண்டு.எபே ஜணாிதிக்கு தி படிிற்கு ந்து அடுத் ஜணாிதி தி ற்கும்மதாது 
புிர், தறபேக்கு மீர் ிபேந்து பேம் தக்கபண்டு. ஆணால் ல்னா ஜாணாிதிகளும் 
இற கறடதிடித்ார் ன்று ாம் ம ால்ற்கில்றன. உாாக Truman ன்ந அிதர்மதாய் 
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Eisenhover ன்ந புி அிதர் தி ற்நார். ஆணால் புிர் தறபேக்கு க்காக பேம் 
ிபேந்து ில்றன. ம் ாட்டில் இம்ாிரிாண று ிகழ்ந்ிபேந்ால், அறமல்னாம் பல் 
தக்கத்ில் மதரி ம ய்ிாக மபிிட்டு இபேப்தார்கள். இம்ாிரி தன ிகழ்ச் ிகள் அமரிக்க 
அிதர்கள் ாழ்க்றகில் டந்துள்பது. Carter தி இந்து Reagan ன்தர் திக்கு ந்ார். Carter 

மள்றப ாபிறகற கானி ம ய்ற்கு இன்னும் தன ாட்கள் இபேந்மதாம Reagan-இன் றணி 
Carter-ரின் றணிற அணுகி ீங்கள் இப்மதாளம கானி ம ய்ால் மனாம் . ான் மள்றப 
ாபிறகற ணக்குப் திடித் றகில் அனங்கரிக்க ிபேம்புகிமநன் ன்று ம ான்ணாம் . Roosevelt 

அர்கள் ஜணாிதிாக மற்நி ாறக சூடிமதாது இங்கினாந்து திர்  ர்ச் ில் அர்கள் 
அபேக்கு ாழ்த்து ந்ி அனுப்திணார். ாழ்த்ிற்கு ன்நி மரிித்து தில் ந்ிகூட Ruselweld 

அர்கள் அனுப்தில்றன.  இம்ாிரி எபே அனட் ித்ற ந் ஆங்கிமனணாலும் ற்கம 
படிாது. பறந ன்று தார்த்ால், மாப்தாில் அறகமபல்னாம்  ட்டம்மதால் கபேப்தட்டு 
கறடதிடிக்கப்- தடுகிநது. அந்பிற்கு பக்கித்தும் பறநகளுக்கு அமரிக்காில் 
ங்கப்தடாது மாப்திர்களுக்கு மதபேம் குறநாகி ிட்டது. Iyyacooa  Chrysler  Car  கம்மதணிில் 
அிதாக தி ற்நமதாது கார் ிற்தறணற அிகரிக்க அம டி.ி, கார் ிபம்தங்கபில் 
மான்நி ாடிக்றகாபர்கபிடம் ஊக்கப்தடுத்தும் றகில் மத ிணார். ஆணால் மாப்தி கார் 
கம்மதணிகபின் ம ர்மன்கள் அவ்ாறு ம ய்ற்கு ாய்ப்மத இல்றன. இந்பிற்கு 
அமரிக்கர்களுக்கும், மாப்திர்களுக்கும் இறடம ித்ிா பள்பது.  

 

6. அமரிக்கர்கள் ாற்நத்ற மதரிதும் ிபேம்புகிநார்கள். ஆணால் ற்ந ாட்டு கனாச் ாங்கள் 
 ினிாண ாற்நங்கறப அனுிப்தமில்றன: ற்ந ாடுகபில் கபேத்ங்குகள் ன்று 
ம ால்ற ல்னாம்  அமரிக்கர்கள் இற மார்க் ாப் ன்று ம ால்லுகிநார்கள். அறபம் 
இப்மதாளது ாற்நி கபேத்துப் தரிாற்நம் brain storming ன்று ம ால்லுகிநார்கள். எபே கானத்ில் இம 
அமரிக்கர்கள்ான் தம்,  ி, ாடர்ன் மடக்ணானஜி ன்று றதத்ிாக இபேந்ார்கள். அர்கமப 
இப்மதாளது தத்றத் மடி அறனில் அர்த்ில்றன. அறிட உர்ந்து றாது 
மடமண்டும், இந்ி ஆன்ீகத்ில்ான் ாம் மடுற்மகல்னாம் ிறடபள்பது ன்று இந்ி 
குபோர்கறப ல்னாம் அமாகாக மற்கிநார்கள். 1960 ற அமரிக்கர்கள், ீக்மாக்கறப 
ள்பி றத்ிபேந்ார்கள். ஆணால், இன்று அர்கமப எபே ீக்மாற இண்டுபறந அமரிக்க 
ஜணாிதிாகத் மர்ந்மடுத்துள்பார்கள். ந்பிற்கு அமரிக்கர்கள் ாற்நத்ற 
மற்கிநார்கமபா அந்பிற்கு அது அர்கறப ஊக்கப்தடுத்துகிநது. ஆணால் இந்ிா மதான்ந 
ாடுகபில் ந்பிற்கு stability-ற னிபறுத்துகிநார்கமபா அந்பிற்கு க்கு மம்பு 
அிகரிக்கிநது. குநிப்தாக மம் மதான்ந புத்கங்கபில் ாம் ந் ாற்நத்றபம் அனுிப்தம 
இல்றன. ஸ்ரீ அிந்ர் காத்ரி ந்ித்ில்  ின ாற்நங்கறப மகாண்டு ந்ார். ஆச் ாம் 
ிகுந்ர்கள் இன்னும் அந் ாற்நங்கறப ற்கால்ான் உள்பார்கள். 19-ஆம் தற்நாண்டில் எபே 
ஆங்கிமன அநிஞர் ிபேக்குநபில் எபே குநிப்திட்ட குநபில் ார்த்றகறப ாற்நிணால் ன்நாக 
இபேக்கும் ன்மநாபே கபேத்துத் மரிித்ார். அறக் மகட்ட ிழ் தண்டிமா ன்ண அதச் ாம் இது 
ன்று அனநிணார். ஆங்கிமனன் ஆண்டமதாது ீின்நங்கபில் ீிதிகறப Your Honour, Your Lordship 

ன்று ிபிப்ததுண்டு. அந்ப் தக்கத்றம இன்ணபம் ாற்நால் ாம் கறடதிடித்துக் 
மகாண்டுான் உள்மபாம். ஆணால் அமரிக்காில் ஜணாிதிாக இபேந்ாலும், Mr. President 

ன்றுான் பிறாக ிபிக்கிநார்கள். Your Highness, Your Excellency ன்மநல்னாம் ிபிப்தில்றன. 
 ம்திாத்ற ாற்றுது மதாதுாக ல்னா கனாச் ாங்கபிலும் ிர்க்கப்தடுகிநது . ஆணால் 
அமரிக்காற மதாறுத்ற லுாண ிர்ப்பு என்றுில்றன. மாப்தி ாடுகபில் மபிபெர் 
மறன ன்நாமன மதாதுாக க ங்குார்கள். ம்தது றல்கள் அப்தாலுள்ப ஊர் ன்நாலும்கூட 
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மா ிப்தார்கள். ம ாந் ஊர் தற்று அர்களுக்கு அவ்பவு அிகாக இபேக்கும். அமரிக்காில் 
இந் ம ாந் ஊர் தற்று ன்தது ிகவும் குறநவு. எபே  ா ரி அமரிக்கர்  ன்னுறட ாழ்ாபில் 
13 டறகள் குடிிபேக்கும் ஊற ாற்றுகிநார் ன்று ஆய்ில் கண்டநிந்துள்பணர். கிக்கு 
கடற்கறில் குடிிபேப்தர்கள் 3000 றல்களுக்கு அப்தாலுள்ப மற்கு கடற்கறக்கு ந்ி 
க்கபில்னால் இடம் ாறுார்கள். ஆணால் ம் ாட்டிமனா டில்னிக்மகா, கல்கத்ாிற்மகா 
குடும்தம் இடம் மத மண்டும் ன்நால்கூட, அற எபே மதரி ிாக டுத்துக்மகாண்டு 
ிகவும் ங்குார்கள். ம் ாட்டில் ம ய்ிாள்களுக்குகூட எபே தாம்தரிம்,  ம்திாபள்பது. 
க்காக பல் தக்கத்ில் பேகின்ந ம ய்ிகறப ி ிபம்தங்கறபக் மகாண்டு 
மண்டுமன்நால், அற்மக ஆட்ம தற ல்னாம் பேம். ஆணால் அமரிக்காில் 
ம ய்ித்ாள்கறப அர்கள் ம ௌகரிம்மதால் design, font ன்று ல்னாற்றநபம் ாற்நிக் 
மகாள்கிநார்கள். ால்கறப  ிணிாப் தடங்கபாக ாற்றும்மதாது மாப்தாில் 
ானினிபேப்தற்கும்,  ிணிாில் பேற்கும் ித்ிா ில்னால் மாப்திர்கள் தார்த்துக் 
மகாள்ார்கள். ஆணால், அமரிக்காில் ிறப்தட றடக்டர் ன் இஷ்டம்மதால் கறற 
ிறப்தடத்ிற்கு ற்த ாற்நிக் மகாள்ார்.  

7. அமரிக்கர்கபின் குடும்த ாழ்ில் தந், தா ங்கள் ிகவும் குறநவு: இதுறிலும் அமரிக்க 
ாழ்ின்  ிநப்புகறப தார்த்மாம். இணி அந்ாட்டு க்களுறட ாழ்க்றகிலுள்ப 
குறநதாடுகறபப் தார்ப்மதாம். பனில் க்கு தபிச்ம ன்று ிறணிற்கு பேது 
அமரிக்கர்களுறட குடும்த ாழ்க்றகத்ான். கன் றணி ன்நால் ிபே ாபினிபேந்து 
 ாகும்ற திரிால் இபேப்தார்கள் ன்ததுான் ாம் கண்டது. ஆணால் அமரிக்காில் 
ிபேங்கள் இவ்ாறு ிறனத்து ிற்தில்றன. டக்கும் ிபேங்கபில்  ரிதாி 15 
பேடங்களுக்குமல் ீடிப்தில்றன இபேபேக்கும் எத்துப்மதாகில்றன ன்று ிாகத்ில் 
படிகிநது. இப்தடி ிாகத்து ம ய்ால், குந்றகள் ந்பிற்கு தாிக்கப்தடுார்கள் ன்று 
ாாமா, கப்தணாமா கபேதுில்றன. அர் சுந்ிம்ான் அபேக்கு பக்கிாகி 
ிடுகிநது. திநந் ாபினிபேந்ம குந்றகறப ணிாகத்ான் தடுக்க றக்கிநார்கள். ம் ாட்டில் 
ாய்ார்கள் மதற்ந குந்றற ம் தக்கத்ில்ான் தடுக்க றப்தார்கள். இற மகள்ிப்தடும் 
அமரிக்க ாய்ார்கள் ஆச் ரிப்தடுகிநார்கள். இப்தடி திநந் ாபினிபேந்ம ணிாக தடுக்க 
றக்கும்மதாது ாாரின் அறப்பு குறநந்து குந்றக்கு எபே insecurity உண்டாகிநது. 
இறமல்னாம் டுத்துக் கூநிணால், அமரிக்க ாய்ார்கள் மகட்தமில்றன. குந்ற அப்தடி 
ணிாகப் தடுத்ால்ான் independent and self reliant –ஆக இபேப்தார்கள் ன்று ாம் ம ய்கிநார்கள். ம் 
ாட்டில் மதற்மநார்கள் திள்றபகபின் தடிப்பு ம னவு ற்றும் மதண்கபின் ிபே ம னவு 
ஆகிற்றுக்கு மதாறுப்மதற்றுக் மகாள்கிநார்கள். மடிக்கல் காமனஜில் றதறண ம ர்க்க ாற்தது, 
ம்தது னட் ம் ம னாகும் ன்று மரிந்ால், அற்மகல்னாம் மதற்மநார் இங்மக ங்களுக்குள்ப 
டீு, ினம் ல்னாம் ிற்தற தார்க்கின்மநாம். ஆணால் அமரிக்க மதற்மநார்கள் இப்தடிதட்ட  மதரி 
ம னவுகள் ம ய்ில்றன. திள்றபகமப education loan மதாட்டு அது கிறடத்ால், அற றத்துக் 
மகாண்டு அர்கள் தடித்துக் மகாள்ப மண்டிதுான். ற்நதடி non-professional course –ல் ம போக 
இபேந்ால், மதபேம்தானாண திள்றபகள் ாறன மங்கபில் ம ாட்டல் மய்ட்டர், கறடகபில் 
ம ல்ஸ்மன், மதட்மால் தங்குகபில் மதட்மால் மதாடுதர், ிபெஸ் மதப்தர் மதாடுதர் ன்று 
 ில்னறந part time மறனகபில் ம ர்ந்து அில் கிறடக்கும் போணத்ற கல்லுரி தடிப்பு 
ம னவுகளுக்கு தன்தடுத்ிக் மகாள்கிநார்கள். இப்தடி 18 ிமனம டீ்றடிட்டு மபிமநி 
ம ாந் கானில் ிற்க மண்டி ிறன பேம்மதாது திள்றபகளுக்கு குடும்தப் தா ம் ன்தது 
இல்னால் மதாகிநது. ம் ாட்டில் மதண்களுக்கு ிபேம் ம ய்து றக்க மதற்மநார்கள் தடாதாடு 
தடுாகத் மரிகிநது. ிபே ம ல்ிற்காக டீ்றடம ிற்கும் மதற்மநாகள் தனர் உள்பணர். 
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ீதாபி, மதாங்கல்  ீர் ன்று கூடுல்  ீர் ம ய் மதற்மநார்கள்  ிப்தடுற தார்க்கனாம் . ஆணால் 
அமரிக்கப் மதற்மநார்கள் இப்தடி ல்னாம்  ிப்தடும இல்றன. Church-க்கு அறத்து ம ன்று 
ிபேம் ம ய்து றத்து, அிகாக எபே lunch  ங்குார்கள்.  ிாண மதற்மநாாக இபேந்ால், 
மற்மகாண்டு ன்னுறட மதண்ிற்காக றகமல்னாம் ம ய்து மதாடுார்கள். அவ்ாறு  ி 
இல்னா மதற்மநாாக இபேந்ால், மதாடாலும் ிட்டுிடுார்கள். அர்கள் மதாட்டுான் 
ஆகமண்டும் ன்று கன் டீ்டார் கட்டாப்தடுத் படிாது. இப்தடி மதற்மநார் 
திள்றபகளுக்குப் மதரிாக என்றும் ம ய்ில்றன ன்ந ிறன உள்பமதாது, அந்பிற்கு 
அர்களுக்கு அிகாபம் குறநந்து மதாகிநது. இங்மக கல்ா ம னிற்கு பள மதாறுப்பு 
மதற்மநார்கள் ற்தால், கள் ாற கல்ாம் ம ய்மண்டும் ன்தில் பள அிகாத்ற 
மதற்மநார்கமப ம லுத்துகிநார்கள். மதற்மநார்கபின் அிகாத்ிற்கும் மதண்களும் தந்து 
மதபேம்தாலும் மதற்மநார் ிபேப்தத்றம பூர்த்ி ம ய் மண்டும் ன்றும் அர்கள் 
ிபேம்புகிநார்கள். ஆணால் அமரிக்காில் ிறனற மறுாிரிபள்பது. அங்மக மதண் 
ணக்மகற்நற ாமண மர்ந்மடுக்க மண்டும் ன்று ீர்ாணம் ம ய்கிநாள். இணால் மறு 
community-ற ம ர்ந் ஆண் கறண மர்ந்மடுத்ாலும், மதற்மநார் மதரிாக ஆட்ம தற மரிிக்க 
குந் ஆாில்னால் மதாய்ிடுகிநது. ங்களுக்குப் திடிக்கில்றன ன்று ம ால்னனாம ி  
ிபேத்ற டுத்து ிறுத் அர்கபால் படிில்றன. தன ஆண்திள்றபகள் அர்கள் எபே 
மதண்ற தார்த்து ிபேம் ம ய்து மகாண்டு ந்றாற மதாணில் அறத்து, Dad ான் 
ிபேம் ம ய்துமகாண்டு ிட்மடன். இற ான் உங்களுக்கு மரிிக்க மண்டி கடற 
ன்தால் மரிிக்கிமநன் ன்று ம ால்னி ிட்டு திலுக்கு அர் ன்ண ம ால்ார் ன்றுகூட 
காத்ிபேக்கால், றனறண கட் தண்ிிடுார்கள்.  
 

ஆக ம் ாட்டில் மதற்மநார்களுக்கு திள்றபகள்மல் தா பள்பது. தா த்ின் காாக 
மதாறுப்புபள்பது. தா ம், மதாறுப்பு இண்டும் அிகாக உள்பால், திள்றபகபின் ாழ்க்றகின் 
மதரில் அபவுகடந் அிகாபம் ந்துிடுகிநது. அங்மக தா ம் குறநவு, அம த்ில் சுந்ிம் 
அிகம். இது க்குக் குறநாகத் மரிகிநது.  தா பம், அிகாபம் ிறநந் இந்ி மதற்மநார் 
 ிநந்ா? அல்னது தா ம் குறநந்து, சுந்ிம் அிகபிக்கும் அமரிக்கப் மதற்மநார்  ிநந்ா? 
ன்று படிவு ம ய்து கடிணம். ாண மதற்மநார்கறப பர்ந் திள்றபகள் றத்துப் 
தார்த்துக்மகாள்ளுது ாம் குடும்த தா த்ின் உச் கட்டாக டுத்துக் மகாள்கிமநாம் .  ிநந் குடும்தப் 
தண்தின் அறடாபாகவும் ாம் டுத்துக் மகாள்கிமநாம். ஆணால், அமரிக்காில் இற காண்தம 
அரிது. இங்மக ாணர்களுக்கு பறநாக மதன்ன் கிறடாது. Medical Insurance-உம் கிறடாது. 
அணால் ாணர்கறப இபம் திள்றபகள் தார்த்துக்மகாள்ப மண்டி கட்டாம் அர்களுக்கு 
இபேக்கிநது. ஆணால் அங்மக இப்தடிில்றன. மறன ம ய்து ஏய்வு மதறுதர் ல்மனாபேக்கும social 

security pension உண்டு. உடம்திற்கு ந்ால் ஆஸ்திட்டலுக்கு ம ன்று  ிகிச்ற  டுத்துக் மகாள்பனாம் . 
இப்தடி போணத்ிற்கு போணம், பேத்து  ிகிச்ற க்கு Medical Insurance  ன்நிபேக்கும்மதாது 
கூடம ற்நர்கள் இபேந்து தார்த்துக் மகாள்ப மண்டி அ ிம் இல்னால் மதாகிநது . இப்தடி 
மதாபேபாா காங்கறப காட்டி அமரிக்கர்கள் ாண மதற்மநார்கறபக்கூட றத்துக் மகாள்ப 
திரிப்தடுில்றன. மதற்மநார்களும் திள்றபகபின் privacy-ில் குறுக்கிடுாக ிறணத்து 
திள்றபகளுடன் ம ன்று ா க்கம் காட்டுகிநார்கள். மதாபேபாா காங்கள் 
எபேபுநிபேந்ாலும் ம் ாட்டில் அது என்று ட்டும காம் ன்று டுத்துக் மகாள்ப படிாது . 
ாணர்கறப, ணிற ாட்டும். திள்றபகள் மதக்குந்றகள் ல்னாம் ம ர்ந்ிபேந்ால்,. இந் 
ணிற உர்வு மகுாகக் குறநபம். மதக்குந்றகளும் ாத்ா, தாட்டிின் companionship- 
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அனுதித்து கிழ்ார்கள். ஆகம ம் ாட்டில் மதாபேபாாக் காங்கறபக் காட்டிலும் குடும்தப் 
தா ம்ான் ாணர்கறப திள்றபகளுடன் ங்க றக்கிநது ன்று ாம் ம ால்னனாம் .  

அடுத்ாக குடும்தப் தா த்ிற்கு அடிப்தறடாக இபேப்தது கன் றணிிறடம இபேக்கும் 
மபேக்காண உநவுகள். கன் ன்று எபேன் அறந்துிட்டால் கறட ிற அன் ன்னுடன் 
இபேப்தான் ன்ந உர்வு றணிக்குக் கிறடத்ால், அந் மதண்ி ிகவும் தாதுகாப்தாக 
இபேப்தாக உர்கிநார். இம உர்வு கணாக இபேப்தபேக்கும் கிறடக்கிநது. இந்ி ிபே 
உநவுகபில் உள்ப இந் தாதுகாப்பு அமரிக்க ிபே உநவுகபில் இல்றன. இற்குக் காபம் 
இபேக்கிநது. இந்ிாில் மதண்கள் கபேக்கு அடங்கிிபேக்க மண்டும் ன்ந கபேத்ற ற்றுக் 
மகாள்கின்நணர். அபேறட ம ல்தாடுகள் திடிக்கிநமா இல்றனமா அற்றந ாம் ஆட்ம திக்கக் 
கூடாது, றுத்துப் மத க் கூடாது ன்று மதண்டகள் அடங்கிப் மதாால், கன் றணிிறடம 
உள்ப சுபகம் ீடிக்கிநது. ணக்கு திடிக்காற கன் ம ய்பம்மதாது அறக் மகள்ிக் 
மகட்கால் றணி இபேக்கும்மதாது அந் இடத்ில் கனுறட தா ம் லுப்மதறுகிநது . இந் 
இடம்ான் அமரிக்கக் கன், றணி உநில் இல்றன. இந்ி மதண்கள்மதால் அமரிக்கப் 
மதண்கள் கர்களுக்கு அடங்கிிபேக்க மண்டும் ன்ந இடத்ற ற்றுக் மகாள்ில்றன . 
அர்கள் ங்கறப கர்களுக்கு  ரி ாக ிறணக்கிநார்கள். அர் ல்னாற்றநபம் ன்ணிடம் 
ம ால்ன மண்டும், அர் ன்ண ம ய்கிநார், ங்மக மதாகிநார், ாபேடன் ல்னாம் உநாடுகிநார் 
ன்று ல்னாம் ணக்கு மரிந்ாக மண்டும் ன்று ிறணக்கிநார். அர்களுக்குப் திடிக்கா மனும் 
என்றந ம ய்து ிட்டால், கநாாக மகள்ி மகட்தார்கள். க்காக 8 ிக்குள் டீ்டிற்கு பேதர் 
எபோள் தத்து ிக்கு ந்ால், மதாதுாக கடன் மகாடுக்கார் உநிணர்கள் ாபேக்காது 
மகாடுத்ால், றணிக்கு திடிக்கார் டீ்டிற்கு ந்ால், அபேக்குப் திடிக்கா ம னவு ம ய்ால், 
அமரிக்க றணிகள் உடமண  மகள்ிகள் மகட்தார்கள். இந் மகள்ிகளுக்கு தில்கூந கர்கள் 
றுக்கும்மதாது அங்மக உநவு க ந்து மதாகிநது. இப்தடி அடுத்ர்களுக்கு ிட்டுக் மகாடுக்க படிா 
இடம் ிபே ாழ்ில் ந்துிடும்மதாளது ாபாட்டத்ில் உநவு க ந்துமதாய்  
ாழ்க்றகில் பநிவு ற்தட்டு மதாகிநது.  

இப்தடி ிபே உநவு பநிந்துமதாகும் குடும்தங்கபில் திநந்து பர்கின்ந குந்றகள் ணனம் 
மகட்டு  பக ிமாிகபாக ாறுகிநார்கள். ிபேட்டு, மகாறன, மகாள்றப ன்நிற்நில் 
ஈடுதடுதர்கறப ல்னாம் தார்த்ால், இர்கள் ல்மனாபேறட தின்ணிிலும் உறடந் 
குடும்தங்கள், கணால் றகிடப்தட்ட றணிார்கள் குடிமதாறில் குடும்தத்ற  ீித் 
கப்தணார்கள் ன்றுாணிபேக்கும். அங்கிபேந்து இந்ிாிற்கு பேகின்ந அமரிக்கர்கள் இந்ிர்கபின் 
தா  றாண குடும்த ாழ்க்றகற கண்டு ஆச் ரிப்தடுகிநார்கள். கன் டீுகளுக்கு 
பேம்றிலும் காத்ிபேந்து, உவு தரிாநிிட்டு, திநகு ான் உண்ணும் றணி, ணக்கு 
திடித் subject- ிட்டுிட்டு கப்தணர்பேக்குப் திடித் subject- டுத்துக் மகாள்ளும் கன், 
 ம்தாிக்கும் தத்ற ல்னாம் மதற்மநாரிடம் மகாடுத்துிட்டு மறும் பை.500, பை.1000 ன்று ணது 
தாக்மகட் ம னிற்கு றத்துக் மகாள்ளும் கள், உடம்பு படிால் தடுத்துிட்ட மதற்மநாபேக்கு 
ல்னாிாண திிறடகறபபம் ம ய்து கானத்றப் மதாக்கும் திள்றபகள் ன்நிறகறப 
ல்னாம் மரில் தார்க்கும் அமரிக்கர் இப்தடிப்தட்ட குடும்த ாழ்க்றக ப்தடி  ாத்ிம் இம்ாிரி 
ங்கள் ாட்டில் அறந்ால்,  வ்பமா  ிநப்தாக இபேக்கும ன்று ிந்து தாாட்டுகிநார்கள். 
எபேதக்கம் அிக சுந்ித்றக் மகட்கிநார்கள். ற்மநாபே தக்கம் தா ாண குடும்த ாழ்ற 
ிர்தார்க்கிநார்கள். சுந்ித்ற ஏபவு ிாகம் ம ய்ால்ான் குடும்த ாழ்வு  ிநக்கும் ன்தது 
அர்களுக்குப் புரிில்றன. ந் அமரிக்கப் மதண்ிபம் கன் டீ்டிற்கு பேது 
ாாணால், அபேக்காகக் காத்ிபேக்க பன்பேில்றன. ணக்கு த ி ந்ால், உடமண 
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 ாப்திடுமன் ன்ந அந் சுந்ித்ற ிட்டுக் மகாடுக்கால், தா ாண குடும்த உநவுகள் மண்டும் 
ன்று மகட்டால், இக்மகள்ிம பண்தாடாக அறகிநது.  

 

8. அமரிக்க ாடு உனகில் ினவும் தங்காத்ற அிக்க ிபேம்புகிநது. இபேந்ாலும், அந் 
ாட்டிமனம ினவும் துப்தாக்கிக் கனாச் ாத்றக்கூட கட்டுப்தடுத் படிால் ிறுகிநது : உனக 
தங்காத்ற எிக்க அமரிக்கா டுக்கும் பற் ிகள் ப்தடி இபேக்கிநது ன்நால் ,  ன்னுறட 
திள்றபகள் றுறனாக இபேக்கும்மதாது அடுத் டீ்டு திள்றபகள் ப்தடி இபேக்க மண்டும் ன்று 
புத்ிி ம ால்லும் குடும்தத் றனர்மதால் உள்பது. ஈாக்கில் மதிவு ஆபங்கள் 
றக்கப்தட்டுள்பாக  ந்மகப்தடுாகச் ம ால்னிக்மகாண்டு தத்து பேடங்களுக்கு  பன்ணால் , 
அமரிக்கா ாக்குல் டத்ி மதபேமற்நி மதற்நது. இபேந்ாலும், மதிிற்காண ஆபங்கள் அங்மக 
துவும் கண்டுதிடிக்கில்றன. WTC Towers  ிாண ாக்குனால் கர்க்கப்தட்டமதாது, அது 
ஆப்காணிஸ்ாணில் ததுங்கிிபேக்கும் அல்மகாய்ா ீிாிகபின் மறன ன்று படிவு ம ய்து 
தத்து பேடங்கபாக தல்னாிம் மகாடிகறப ம னவு ம ய்து, ஆப்காணிஸ்ாணில் ினவும் 
ீிாத்ற எடுக்கிது. இவ்பவு ம னவு ம ய்ாலும், ீிா தீிினிபேந்து, அமரிக்கா 
ிடுதட்டாகத் மரிில்றன. இம்ாிரிாண ிறனறக்கு ீர்ாக ஸ்ரீ கர்மாகி அர்கள் ன்ண 
ம ால்கிநார்கள் ன்நால், ம ாந் ாட்டில் ினவும் துப்தாக்கிக் கனாச் ாத்றக் கட்டுக்குள் 
மகாண்டுந்ானன்நி, அமரிக்காின் ீிா பற் ி மற்நிப் மதநாது ன்கிநார்.  

  

துப்தாக்கிக் கனாச் ாம் ன் அங்கு ினவுகிநது ன்தற ாம் பனில் அநிமண்டும் . 
ஆம்தத்ில் ணாந்ிாக அமரிக்கா இபேந்மதாது அங்கு குடிமநிர்கள் 
ம வ்ிந்ிர்கபிடிபேந்தும், ணினங்குகபிடிபேந்தும் மகாள்றப பற் ிகபில் ஈடுதடும் 
மௌடிகபிடிபேந்தும் ங்கறப காப்தாற்நிக் மகாள்ப ணாந்ித்ில், துப்தாக்கிகறப றத்துக் 
மகாண்டார்கள். ணாந்ித்ில் மதாலீஸ் ஸ்மடன் ிறுபடிாது ன்ந  ிபம் இபேந்து. 
ணம அ ாங்கம மதாதுக்கள் ன்னுறட உிறபம், உடறபம் அம தாதுகாத்துக் 
மகாள்ப மண்டுமன்று ிர்தார்க்கவும் ம ய்து. ஆணால் அமரிக்கக் கனாச் ாம் ாகரீகறடந்து, 
ணாந்ிங்கள் ல்னாம் றநந்து  ட்டம், எளங்கு, மதாலீஸ் தாதுகாப்பு இற ல்னாம் ந்திநகும் 
அமரிக்க க்கள் துப்தாக்கிக் கனாச் ாத்ற ிட றுக்கிநார்கள். இந் இடம்ான் புரிா புிாக 
உள்பது, ஸ்ரீ கர்மாகி அப்தா அர்கள் ன்ண ம ால்கிநார்கள் ன்நால், அமரிக்கா ாகரீகறடந் 
ாடாகி ிட்டமதாதும், தற ணாந்ி தக்கக்கங்கறப அர்கபால் ிட படிில்றன. 
அர்களுக்குக் கால் துறந மமனா,  ட்டம் எளங்கு மமனா இன்ணபம் ம்திக்றக ில்றன. 
அர்கள் ம்திக்றக ல்னாம் அர்கள் றகில் றத்துள்ப துப்தாக்கி மல்ான் உள்பது ன்கிநார் . 
இப்தடி துப்தாக்கிமல் றத்துள்ப ம்திக்றகற அர்கள் ிடால், அங்மக ினவும் 
ன்பறநறமா அல்னது மபிாடுகபினிபேந்து பேம் ீிா ாக்குல்கறபமா எிக்க 
படிாது ன்கிநார்.  

இபேந்ாலும், அம்க்கள் ன்பறநினிபேந்தும், ீிாத்ினிபேந்தும் ிடுறன மண்டும் 
ன்றுான் மகட்கிநார்கள். திச் ிறண ன்ணமன்நால் அமரிக்க க்க்பிடம்பள்ப உண்ற 
அமரிக்க அ ிடில்றன. அணுகுண்டுகள் ஆதத்ாணற, அறகறப றத்ிபேப்தது ல்னல்ன 
ன்று மதாதுாக அமரிக்க க்கள் ிறணக்கனாம். ஆணால் அமரிக்க அ ாங்கம் அணுகுண்டுகறப 
ிடுாக இல்றன. ாநாக அணுகுண்டுகறப றத்ிபேப்தற மதபேறாக ிறணக்கிநது. 
மதிிற்கு ி ம ய்பம் அணுகுண்டுகறப ிடாட்மடன் ன்று ம ால்லும் எபே ாடு ப்தடி ன் 
ாட்டில் ன்பறந றன டுக்கால் டுக்க படிபம்? அணுகுண்டுகறப அிக்கால் 
றத்ிபேமதாம் ன்று ம ால்ம று. அந் றந ம ய்கின்ந அமரிக்க ாடு அமாடு 
ிற்கால் அணு ஆபங்கறப றத்ிபேக்கா ற்ந ாடுகறப ல்னாம் ிட்டி உங்களுக்கு 
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அணு க்ி ின் ிறனம் மண்டுமன்நால்,  அணுகுண்டு ாரிக்க ாட்மடாம் ன்ந எப்தந்த்ில் 
றகமளத்ிட்டால்ான் ாங்கள் அணு க்ி technology-ற மகாடுப்மதாம் ன்று கட்டாப்தடுத்துகிநது. 
இம்ாிரி ிட்டும்மதாது எபே மதானித்ணம் மபிப்தடுகிநது. அாது ாங்கள் அணுகுண்டுகள் 
றத்ிபேக்கனாம். ஆணால் ீங்கள் றத்ிபேக்க கூடாது ன்று ம ால்து மதாலுள்பது.  ின ாடுகள் 
மபிப்தறடாக இப்தடி அமரிக்க அ ாங்கத்றக் மகள்ிகள் மகட்கின்நண. உாாக ஈாண 
அணுகுண்டு ாரித்ற அமரிக்கக் கண்டித்மதாது ஈாணி அிதர் இப்தடித்ான் ிர்மகள்ிக் 
மகட்டார். அப்தடிக் மகள்ி மகட்தது அமரிக்காிற்குப் திடிக்கில்றன னும்மதாது இது 
அந்ாட்டினுறட insincerity-ற காண்திக்கிநது. Insincerity இந் இடத்ில் ட்டும் மபிப்தப்ட்டு 
அத்துடன் ின்றுிடுில்றன. ற்றும் தன இடங்கபிலும் மபிப்தடத்ான் ம ய்கிநது. உாாக 
அமரிக்கா எபே ஜணாக குடிசு. ிாாகப் தர்ர்த்ால், உனகின் ற்ந ாடுகபில் ஜணாக 
குடிசு  அற அமரிக்கா ஆவு அபிக்க மண்டும். ஆணால் அமரிக்கா இற்கு மமிர் 
ாநாண காரித்றத்ான் ம ய்கிநது. அமரிக்காிற்கு கம்பெணி த்ற ஆரிக்கும் ாடுகள் 
மமிரிகபாார்கள். ஆகம கம்பெணி ம் ினவும் ாடுகபில் ல்னாம் அவ்ாட் ிற கிழ்க்க 
அமரிக்கா பற் ி டுக்கும். கம்பெணி த்ற கிழ்க்கும் பற் ிில் ாணு ஆட் ி ந்ாலும் 
தாில்றன ன்று அமரிக்கா உள்பது. ஜணாகத்ற ஆரிக்கும் அமரிக்கா மதான்நமாபே 
ாடு ற்ந ாடுகபில் ாணு ஆட் ி  உி ம ய்து ன்ண ிாம்? மபேவும், இந்ிாவும் ம் 
ாட்டின் திாக இபேந்மதாது ம ாித் பெணினுடன் இந்ிா ட்புநவு மகாண்டிபேந்து . இது 
அமரிக்காிற்கு திடிக்கில்றன. இன் காாக 1965 லும்  ரி 1971-லும்  ரி இந்ிாிற்கும், 
தாகிஸ்ானுக்குிறடம மதார் ந்மதாது அமரிக்கா மபிப்தறடாக, தாகிஸ்ாறணத்ான் 
ஆரித்து. இம்ாிரிம இஸ்மல் தானஸ்ீணர்கபின் உநில் ப்மதாது திச் ிறண ந்ாலும் , 
இஸ்மல் ம ய்பம் றுகறப கண்டுமகாள்பால் தானஸ்ீணர்கள்ான் று ம ய்கிநார்கள் 
ன்ததுமதால்  . ா மதாது  றதில் அமரிக்கா மதசுகிநது. இணால் மதபேம் மகாதறடந்து 
அல்மகாய்ா  ீிாிகள் அமரிக்காினுள் தறந்து, ிாணங்கறப கடத்ி, உனக ர்த்க 
ற கட்டடங்கள் இண்றட ிாணங்கறப றத்ம மாி கர்த்து, அமரிக்காறம 
தங்கா தீிில் ஆழ்த்ிணார்கப. இப்தடிாக, அமரிக்காில் அறி ின மண்டுமன்நால், 
அற்கு ிாண காரிங்கறப அந்ாமட ம ய்து மகாண்டுள்பது ன்தது அந்ாட்டின் அநிின்றற 
காட்டுகிநது. அாது க்கறப துப்தாக்கி றத்துக் மகாள்ப தனாக அனுிப்தது, அணு 
ஆபங்கறப றகிட றுப்தது, கம்பணி த்ற அிப்தாக ிறணத்துக் மகாண்டு ாணு ஆட் ிற 
ஆரிப்தது, அறி ிபேம்பும் ாடாண இந்ிாற றகிட்டு, ன்பறநற ிபேம்பும் 
தாகிஸ்ாறண ஆரிப்தது, இஸ்மனின் குறநதாடுகறப கண்டுமகாள்பால், அந்ாட்றடம ஆரித்து, 
ற்ந பஸ்லீம் ாடுகபின் தறகற  ம்தாிப்தது மதான்ந காரிங்கபில் மாடர்ந்து ஈடுதடும் 
றிலும் அரிக்காில் அறி ினவுது கடிணம். ன்று இந் றுகறப ல்னாம் அந் அசு 
உர்ந்து, றகிட்டு ணம் ாறுகிநமா அன்நினிபேந்துான் அந்ாட்டிற்கு உண்றாக 
தங்காத்ினிபேந்து ிடுறன கிறடக்கும். அமரிக்க அசு ாறுா? ாநாா ன்று ாம் 
ம ால்ற்கில்றன. ஆணால் ாநிணால் ல்னது ன்தற ட்டும் ம ால்ன படிபம்.  
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