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தசா அவதார�	 நி�வன�தி� 
வா��ைக பாைத�	 

 

நாராயண� எ��த தசா அவதார�தி� �ல காரண	 க�ண� கீைதயி� 
ெசா�ன! ேபால “ப$�ராணாய சா%னா	 வினாசாய ச !& �'தா	” என 
அ(யா)கைள பா!கா�க+	, ெகா(யவ)கைள த�(�க+	 எ�ப! ஒ' 
க'�!. ஆனா� உ�னி�! பா)�ேதா	 எ�றா� இ4த தசா அவதார�தி� 
வ$ைச�	 ெசய�க5	 ஒ' நி�வன�தி� வள)6சி பாைதைய (life cycle) 

கா7�கி�றன.  
 

நி�வன�தி� வா��ைக பாைத  
 

 

எ4த ஒ' நி�வன�	 நா�8 நிைலகைள (phases) ச4தி�க ேந$�கிற!. 
�த� நிைல “start-up” என9ப�	 ெதாட�க நிைல. இ4த நிைலயி� 
நி�வன�தி� ெவ:றி�8 வி�! இட9ப�கிற!. தன! தனி த�ைம (core 

competence) எ�ன, ம:ற நி�வன=களி� இ�லாத எ4த ஒ' பல	 
த�னிட�தி� இ'�கிற!, எ4த ெபா'ைளேயா அ�ல! ெதா�ைடேயா 
(product or service) ெச?தா� வ)�தக�தி� ��ேனறி லாப	 அதிக$�க �(�	 
எ�ற தி7ட=களி� அ(9பைட இ4த ெதாட�க நிைலயி� ேயாசி�க 
ப�கி�றன. ேம@	 இ4த நிைலயி�தா� வள)6சி�8 ேவ�(ய infrastructure – 
நில	, �தB� �தலியைவயி� �த:ப(கC எ��! ைவ�க ப�கி�றன.  
 

இர�டாவ! நிைலயாக அ4த நி�வன	 “growth phase” எD	 வள��சி 
நிைலைய அைடகிற!. இ4த நிைலயி� மிக !$தமான, ேவகமான 
வள)6சிைய அைட4!, ச4ைதயி� ஒ' பல	 ெபா'4திய, மதி9ைப�	, 
ம$யாைத�	 ெப:ற நிைலைய அைடகிற!. சில கால	 கழி4!, இ4த 
நி�வன	 “maturity/saturation” எ�D	 �தி��சி ம:�	 ேத�க நிைலைய. 
அைடகிற!. இ4நிைலயி� ச4ைதயி� ேபா7( உ'ெவ��!, வள)6சியி� 
ேவக	 8ைறய ஆர	பி�கிற!. இ4த நிைலயி� ெவளிேபா7(யா@	, உC5ர 
இ'�8	 திறைம�	(efficiency) உ�ேவக�	 8ைறய ெதாட=8கிற!. 
இதனா�, இ4த நி�வன	, கைட நிைலயான “decline/reinvent” என9ப�	 ச�� 
ம:�	 ம� பிற ! நிைலைய அைடகிற!. த:ேபா! தயா$�8	 
ெபா'ைளேயா ெதா�ைடேயா வி7� வி7�, கால�!�8	 ச4ைத�8	 ஏ:ற 
ப( மா:றி அைம�! ஒ' G! வ(வ	 எ��!, மீ��	 �த� நிைலயி� 
இ'4! த� பயண�ைத ெதாட=8கிற!. இ4த மா:ற�ைத தா=க இயலாத 
நி�வன	, இ4நிைலயி� அழி4ேத ேபாகிற!..  
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தசா அவதார�தி� வ$ைச�	 இதி� ெச?ய ப7� இ'�கி�ற ெசய�க5	 
இ4த நிைலகைள ஒ�! இ'�கி�றன. ஒIெவா' அவதார�ைத�	 எ��! 
ெகா��, நி�வன�தி� ேம�  ெசா�ன நிைலகளி� ெதாட)ைப  இனி 
ஆரா?ேவா	.  
 
 

ெதாட�க நிைல அவதார=கC:  
 

ம�"ய அவதார%  
 

�த� அவதார	 ம�"ய அவதார	. பிரளய�தி� இ'4! உலைக 
கா9பா:றி, எ�லா ஞான�தி:8	 அ(9பைடயான ேவத=கைள ஹய�Mவ� 
எ�D	 அNரனிட	 இ'4! மீ7(, ேவத=கைள நிைல நா7�வேத இ4த 
அவதார�தி� சாதைன. ஒ' �னிவ$� சி� கம�டல�தி� உதி�!, அ�ட 
சராசர=கைள�	 கடைல�	 வியாபி�! நி�ற! இ4த அவதார�தி� 
இ�ெனா' சிற9G.  
 

ஒ' நி�வன�தி� ெதாட�க நி�யி@	, பிரளய	 ேபா�ற 8ழ9ப�	 
ெகா4தளி9G	 இ'�8	. எ4த மாதி$ ெபா'ைளேயா ெதா�ைடேயா 
ெச?யலா	 எ�ற 8ழ9ப	, மன ெதளி+ இ�லாைம ஓ=கி நி:8	. 
 

Time

Start Up /  
ெதாட�க 
நிைல  

Growth / 

வள��சி 
நிைல 

Maturity / 

Saturation / 

�தி��சி /  
ேத�க நிைல 

Decline / 

Reinvent / 

ச�� / 
ம� பிற !நிைல
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திP) எ��, ஞாேனாதய	 பிற4தா:ேபா�, ஒ' spark தQ9ெபாறி வ4! த� core 
competence என9ப�	 த� தனி த�ைமைய, த� பல�ைத�	 உண'வா)கC. 
இ4த ஞாேனாதய	 வ4த பிற8, ம�Rய அவதார	 வள)4த! ேபால, 
Sதாகாரமாக நி�வன�தி� பல�	, confidence	 வளர ஆர	பி�8	. ேம@	 
ேம@	 ெவ:றி வ4! ேசர ெதாட=8	.  
 

பிரளய	 எ�கிற 8ழ9ப�தி� இ'4! ேவத	 எ�கிற ஞான�ைத �தலி� 
மீ7� வ4தைத ேபால, ஒIெவா' நி�வன�	, �தலி� த�Dைடய  தனி 
திறைம�	 அறி+ பல�ைத�	 உணர ேவ��	. எ4ெத4த நி�வன=கC 
�தலி� த=கC தனி அறி+, தனி திறைம �தலியவ:ைற உண)4! 
இைவகைள பா!கா9பதி@	 வள)பதி@	 �ய:சி எ��கிறேதா அ4த 
நி�வன=கேள நQ�ட நா7கC நிைல�! நி:8	. இைத எ��! கா7டேவ 
�த� அவதார�தி� மீ� உ'வ	 எ��! அறி+, திறைம �தலியவ:றி� 
உ'வமாக இ'�8	 ேவத=கைள நாராயண� மீ7�, கா�! அ'ளினா�. 
“அகர �தல எT�ெத�லா	 ஆதி பகவ� �த:ேற உல8” எ�� வC5வ� 
ெசா�ன! ேபால, எT�! ஆகிற அறி+ ஆகிற ேவத=கேள �த:ேற பகவ� 
எ�� வC5வ� ெசா�ைல ச:� மா:றலாமா?! 
 
 

 

'�ம அவதார%  
 

ஒ' நி�வனேமா அ�ல! அத� �த�வேரா அ4நி�வன�தி� தனி 
திறைம�	 பல�	 உண)4! தா=கC ெச?ய ேவ�(ய ெபா'Cகைளேயா 
ெதா��கைளேயா உண)4த உட� (identify) அ��த ப( இத:8 ேதைவயான 
infrastructure உ'வா�8வ!தா�. இ9ப( இ4த க7ட�திேலேய சிற4த 
அRதிவார	 ேபா7டா� அ4த நி�வன	 சாகா வரேமா, நQ�ட 
ஆ�7காலேமா அைடய வா?9G இ'�கிற!. அ��த அவதாரமான W)ம 
அவதார	 இைதேய நிைல நா�கிற!. இ4த அவதார�தி:8 நிைறய 
ேகாவி�கC இ�லா வி7டா@	, நிைறய எTத9படாவி7டா@	, ஒ' 
நி�வன�ைத ெதாட�க கால=களி� எ9ப( ��D�8 ெகா�� வர 
ேவ��	 எ�பத:8 பல ந�லிண�க=கைள இ4த அவதார	 
சி�த$�கி�ற!.  
 

ெதாட�க கால க7ட�தி� ஒ' நி�வன�தி:8 ேதைவ ப�வ! பல விதமான 
resources. இைவகைள ேசக$9ப! அ4த நி�வன�தி� �த�வ$� (CEO) 

தைலயாய கடைம. அவேர இ4த �ய:சியி� ��கிய ப=8 எ��க 
ேவ��	. இ4த அவதார�தி�, resources இ'4த! கடலி�. அ4த கடைல 
கைட4! எ��தா�தா� இ4த resources கைள எ��க �(�	. கடைல கைடய 
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�!ெக@	பாக, ��கியமான ேதைவயான ம�தி� Rதான�ைத பகவா� 
ஆைம உ' ெகா�� வ4! தா=கினா). கைடவ! ம:றவ)களால �(யாத 
ேபா! இ4த ஆைம உ'வாேல அைன�ைத�	  மைல ேபா� தா=கி,  
கைடவைத சா�தியமா�கி அமர�!வமான “அ	'த	” த4த பகவா� ஒ' 
ல7சிய நி�வன) (CEO) அ�ேறா?! 
 

ஒ' நி�வன�தி� ேவைலகைள ெச?�	 ேபா! பல க'�!க5	 
�ர�பா�க5	 விேராத=க5	 உCள பல'ைடய ஒ�!ைழ9G ேதைவ 
ப�	. இைத ெவளி9ப��தேவ எதி$களான ேதவ)கைள�	 அNர)கைள�	 
ேச)4! கடைல கைடய ெச?தா) பகவா�. Teamwork எ�� இ9ேபா! Wற 
ப�	 management concept �த� �தலாக எ��! கா7(ய! இ4த ெசய�தா� 
எ�� ெசா�னா� மிைக ஆகா!. இ! ம7�	 அ�லாம�, ேதவ)க5	, 
அNர)க5	 இர�� விதமான ெதாழிலாள)கைள உ'வக9ப�!கி�றன. 
�த� வைக, எ4த ெதாழிைல�	 complaint ெச?யாம�, க&ட=கைள ெபா'7 
ப��தாம� �க	 Nளி�காம� ெச?வா)கC. இவ)கேள ேதவ)கC. 
இ�ெனா' வைக “நா� இ4த ேவைலைய�தா� ெச?ேவ� – இைத ெச?ய 
மா7ேட�; இ! எ� த8தி�8 மிக 8ைற+” எ�ெற�லா	 பல விதமான 
சா�ஜாப	 ெசா�வா)கC. இவ)களிட	 இ'4! ேவைல வா=8வ! மிக 
க(ன	. இவ)கC teamwork இ�லாம� த�னி6ைசயாக Nய நல 
மன9ப=8டேன ெசய� ப�வா)கC. இவ)கC அNர)கC. இ	மாதி$ இ' 
விதமான ெதாழிலாளிகைள�	 W7( ைவ�! ெகா�ேட ஒ' நி�வன	 
ெசய� பட ேவ��	. இைத கா7டேவ ேதவ) அNர) இ'வைர�	 ேச)4! 
கட� கைடய ேவ��	 எ�� வி&Z ஆைணயி7டா).  
 

வாNகி எ�D	 பா	பிைன கயி:றாக க7( ேதவ)கைள�	 அNர)கைள�	 
கைடய ெச?தா) பகவா�. வழ�க	 ேபால அNர)கC “பா	பி� பி� 
Gறமி'4தா� அத� மல ஜல=க5	 !)நா:ற�	 எ=கC ேம� அ(�8	 – 
அதனா� நா=கC அத� �க�தி� ப�க�திேலேய இ'9ேபா	” எ�� 
ச�ைட பி(�தா)கC. ஒ' நி�வன�தி@	 இ9ப(ேய நட�8	. சில 
ேவைலகC க(னமானதாக இ'�8	, “கவ)6சி” அ:றதாக இ'�8	. சில 
ெசா8சாக AC Room� இ'4! Nகமாக ெச?வ! ேபால இ'�8	. பல) 
கவ)6சியான ெசா8சான ரக�ைதேய வி'	Gவா)கC. ஆனா� ெவ:றி ெபற 
விைழபவ)கC ஓ) நி�வன�தி� ��ேன:றத:காக எIவித தியாக�ைத�	 
ெச?ய �� வ'வா)கC. எIவித ேவைல�	 சிரம	 பா)�காம� 
ெபா�9Gட� ெச?வா)கC.  
 

அNர)கC “கவ)6சி இ�லாத” பா	பி� பி� Gர�ைத ஒ!�கி, �� Gற�தி� 
பி(�தா)கC. ஆனா� எ�ன ஆயி:�? மல ஜல=கைள கா7(@	 ப� 
மட=8 பாைத ெச?ய W(ய பா	பி� விஷ �6N கா:றா� அவதி 
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ப7டா)கC! இ9ப(தா� ேவைல ஒ��	 ெச?யாம� ெசா8சாக இ'�க 
ேவ��	 என நிைன�தா� கைடசியி� மிக+	 க&ட பட ேவ�( 
இ'�8	.  
 
 

கடைல கைடவதி� ��கிய 8றி�ேகாC அ	'த�ைத�	 அமர�!வைத�	  
அைடவதாக இ'4தா@	, பல byproducts கடலி� இ'4! ேதா�றின. ஒ' 
நி�வன�தி@	 இ9ப(ேய. ஆர	ப கால க7ட�தி� நம! இல�கான  
ெபா'ைள உ:ப�தி ெச?�	 ெபா! பல உபேயாகமான ம(ற ெபா'7க5	 
கிைட�8	. இைவகைள�	 ச$யாக, சமேயாசிதமாக உபேயாகி�! வ4தா@	, 
அேத சமய�தி�, நம! கைடசி இல�ைக�	 (அமர�!வ	) மற�காம� ைக 
விடாம� இ'�க ேவ��	. அ9ேபா!தா� நி�வன�	 கால�தி� 
ேசாதைனகைள கட4! அமர�!வ	 ெப:� விள=8	.  
 

கடலி� இ'4! ேதா�றிய by-products� வ�ைசயி)% பல பாட=கC அட=கி 
உCளன. �தலி� ேதா�றிய! ர	ைப. இர�டாவ! ேதா�றிய! Nறா 
என9ப�	 ேபாைத விைளவி�க W(ய ம! பான	. சி:றி�ப�தி� தCள 
W(ய இைவகளினா� மய=காம� கட� கைடவ! ெதாட)4த!. ஒ' 
நி�வன�தி� ஆர	ப கால க7ட=களி�, சி:றி�ப Nக=க5�8 அ(ைம 
ஆகாம� �T �6Nட� �ய:சி ெச?தா� ம7�ேம ெவ:றி ெகா�� 
இல�ைக அைடய �(�	! 
 

அ��! வ4த! ஐராவத	 எ�ற யாைன�	 உ6ைசRரவாR எ�ற 
8திைர�	தா�. இைவ ேபா�8வர�! சாதன=கைள 8றி�8	. ஒ' 
நி�வன�தி� ெவ:றி�8 – ��கியமாக ஆர	ப க7ட�தி� – அ=8	 இ=8	 
ஓ(, பல ேப)கைள ச4தி�தா�தா� ெவ:றி கி7�	.அத:8 ேதைவ 
transportation – ேபா�8வர�! சாதன=கC. இைத கா7ட வ4த இைவ 
ேதவ)களி� உைழ9G�8 ப$சாக ேதவ)க5�8 அளி�க ப7ட!.  
 

இத:8 அ��! வ4த! ெச�வ�!�8 உ'வகமான ல^மி பிரா7(யா) – 
உலக வ)�தக�தி� �த� venture capitalist! பல ேப) இ'9பிD	 பிரா7(யா) 
ேநேர பகவானிட	 ெச�றா) – ெச�வ	 நி'வன$ட	 ெச�வ	 ெச�வதி� 
விய9G ஒ��மி�ைலேய!  
 

இ�D	 பல ெபா'CகC வ4த!	, கைடசியி� அ	'த	 கிைட�த!! 
அIவளவாக உைழ�காத அNரக5�8 இத� பல� கி7ட வி�ைல. ஆயிD	 
நியாய	 அ:ற �ைறயி� அ	'த	 அைடய �ய�ற அNரனி� தைலைய 
ெவ7( ரா8 ேக! உ'வாகின. ேவைல ெச?யாம� பல� அைடய 
விைழபவ)களி� நிைலைய கா7டேவ இ4த உ'வக	. 
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இ9ப( W)ம அவதார	 ஆர	ப நிைலயி� உCள நி�வன=க5�8 பல 
ப(9பிைனகைள க:� த'கிற!: 

• பைகவ)க5	 ந�ப)க5	 ேச)4! உைழ�தா�தா� இல�ைக 
அைடய �(�	 

• ஒ' தைலவேனா, நி�வனேரா ��னி�� ெதாழிலாளிகைள 
ெகா��ெச�ல ேவ��	. 

• எ�லா'	 த=கC கடைமகைள ெச?ய மா7டா)கC இ'4தா@	 
இல�ைக மற�க Wடா!. 

• ெசா8சான ேவைல�8 ம7�	 விைழ4தா�, பல� கிைட�கா!, 
“�ய:சி ெம? வ'�த Wலி த'	” எ�� தி'வC5வ) Wறிய! 
ேபால.  

• பண	 ம:�	 பிற resources (8றி9பாக ஆர	ப கால க7ட�தி�) மிக+	 
ேதைவ  .  

 
 

வராஹ அவதார%  
 

அ��! வ4த வராஹ அவதார�தி�, நாராயண� ஒ' ப�றி உ'வ	 எ��! 
ெகா�� Sமிைய ஹிர�யா_� எ�ற அNரனிட	 இ'4! மீ7� வ4தா). 
ஒ' நி�வன	 ம:ற resources ெப:றஉட� நில	 – office space – ெபற 
ேவ�(யைத Sமிைய மீ7�வத� �ல	 பகவா� உண)�!கிறா). அவ) 
க(னமாக உைழ�! ச�ைட ேபா7� Sமிைய மீ7(ய! இ4த “garage to office” 
மா:ற	 எIவள+ க(ன	 எ�பைத உண)�!கிற!. இ�D	 ஒ' 
Nவாரசியமான விஷய	: வராஹ பகவாD�8 “?`ய வராஹ)” எ�� 
அைழ9ப! வழ�க	. “?`ய” எ�றா� தியாக	 (sacrifice) எ�� ஒ' ெபா'C. 
இ4த கால க7ட�தி� ஒ' நி�வன	 எIவள+ தியாக	 ெச?ய ேவ��	  
எ�பைதேய இ9ேப) எ��! கா7�கிற!. வராஹைர வழி ப�	 ேபா! ெச( 
ெகா(கலாேலேய வழி ப�வ! வழ�க	. இ9ேபா! ெப$யதாக ேபச9ப�	 
“environment consciousness” or “green organization” ��கிய�!வ�ைத கா7ட�தாேனா 
இ!! 
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வள)6சி நிைல அவதார=கC  
 

நரசி%ஹ� ம(�% வாமன அவதார+க,  
 
இ4த நிைலயி� ஒ' நி�வன	 !Cளி விைளயா�	 இள	 8ழ4ைதைய 
ேபால !(9Gட� அ��த நிைலயான “வள)6சி நிைலைய” அைடய அ( 
ைவ�! இ'�கிற!. இ4நிைலயி� ஏ:கனேவ அ4த ெதாழிலி� இ'�8	 
ெப$ய, பல	 ெபா'4திய ேபா7( நி�வன=கC இ4த சி� நி�வன�ைத 
உதாசீன ப��தி, “பல	 ெபா'4திய, நQ�ட நா7களாக ெவ:றி வாைக b( 
வ4த ந	 நி�வன�ைத யா) எ�ன ெச?ய �(�	” எ�ற இ�மா9Gட� 
உதாசீனப��!	.  இ4த உதாசீனேம இ4த சி� நி�வன�!�8 மிக9ெப$ய 
பல	! எ9ப( Gலி Gக �(யாத இட�தி� எலி G8ேமா, அேத மாதி$ இ4த 
சி� நி�வன	 அ4த ெதாழிலி� மிக ெப$ய மா:ற�ைத ஏ:ப��தி 
ஏ:கனேவ இ'�8	 ேபா7( நி�வன=கைள �றிய(�8	. இத:8 இர�� 
��கிய காரண=கC – speed and size. Gதிய நி�வனமாக இ'9பதா� மிக 
ேவகமாக, சி� சி� இட=கைள Wட ைக9ப:றிவி�	.  
 

இதி� �த� காரணமான speed – ேவக	 -- அ��த அவதாரமான நரசி	ஹ 
அவதார	 கா7�கிற!. இைறவ� திP) எ�� க�ணிைம�8	 ேநர�தி� 
நரசி	ஹனாக ேதா�றி, மிக ெப$ய, பல	 ெபா'4திய எதி$யான 
ஹிர�யகசிGைவ ெகா�றா). அ9ப( ெகாC5	 ேபா!, ம:�	 பல ��கிய 
பாட=கைள�	 நரசி	ஹ) ஒ' நி�வன வள)6சி�8 உண)�!கிறா).  
 
 

o எதி$யா� ஹிர�யகசிG எ�லா இட�தி@	 அவ� எதி$யான 
பகவாைன ேத(னா@	, பகவ� அவ� உCளதிேலேய G84! 
ெகா�டா)! ஒ' ெப$ய எதி$ைய வ Q��த அ4த எதி$யி� உCேளேய 
ஏதாவ! பலம:ற இட�ைத க�� பி(�! அ(9பேத ஒ' சி� 
நி�வன�தி� strategy இ'�க ேவ��	 

o ஹிர�ய� பல விதமா� வர=கைள பிரமனிட	 இ'4! ெப:� 
இ'4தா� – பகலிேலா இரவிேலா, வ Q7��8 உCேளேயா ெவளிேயேயா, 
மனிதனிடதிேலா மி'கமிடதிேலா,காைலயிேலா மாைலயிேலா, உயி) 
உCளேதா இ�லாதேதா எ�� இ9ப( ஒ' வித�தி@	 தன�8 மரண	 
ஏ:படாத வைகளி� வர=கC ெப:� இ'4தா�. வர	 ெகா��த! யா)? 
பிர	மா – அவ) மகாவி&Z+�8 அ(ைம. ஒ' நி�வன'�8 ஒ' 
ேமேனஜ) ேபால. மகாவி&Z நிைன�! இ'4தா�, இ4த வர=கைள 
எ�லா	 மீறி வத	 ெச?! இ'�கலா	. ஆனா� அவேரா, எ4த 
வர�!�8	 ப=க	 வராம� நரசி	ஹா உ'வ	 எ��!, வ Q7� வாச� 
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ப(யி�, ச4தி ேவைளயி� நக�தா� ஹிர�யைன வத	 ெச?தா). ஒ' 
நி�வன	 சாதி�க ேவ�(யைத, எ4த வா)�ைத�	 மீறாம�, ச�திய	 
தவறாம�, த)ம	 வTவாம� நிைறேவ:றிைத கா7டேவ. “Means is as 

important as the end” எ�பைத கா7டேவ.  
 

நரசி	ஹ) தன! ேவக�தா� – speed �ல	 – பல	 ெபா'4திய எதி$ைய 
ெவ�றா) எ�றா�, அ��த அவதாரமான வாமன அவதார	 தன! சிறிய 
உ'வ�ைத --  small size – ெகா�� ம:ெறா' பல	 ெபா'4திய எதி$ைய 
ெவ�றா).  மஹாபலி எ�D	 அNர� தன�8 �(யாத! எ!+ேம இ�ைல 
எ�ற இ�மா9Gட� இ'4தா�. அவDைடய உ�ைமயான பல	 ேதக பல	 
ம7�	 அ�ல – அவDைடய total commitment 	 Wட. ெசா�ன ெசா�லி� 
இ'4! வTவாம� இ'9ப!	 அவ� தனி சிற9G. அவைன ெவ�ல ஒேர 
வழி அவDைடய பல=கைள ைவ�ேத அவ:ைற பலவ Qன	 ஆ�8வ!, 
அவDைடய confidence ஐ over confidence  ஆக மா:றி ச�தி�8 ேமலாக over 

commit ெச?ய ைவ�! அவைன மா7ட ைவ9ப!. இதனா� இைறவ� ஒ' 
வாமனனாக சி� உ'வ	 எ��! ெகா��, த� பாத�திேல ��� அ( 
ம� ேக7டா�. “அட இவ� சி�வ� தாேன, இவ� பாத�தி� ��� அ( 
ம� ெகா�9ப! எ�ன பிரமாத	?” எ�ற இ�மா9Gட� வா�8 
ெகா��!வி7டா�.  
 

இ9ப(தா� பல “பழ	 ெப'6சாளிகC” Gதிதாக வ'	 ஒ' சி� நி�வன�ைத 
உதாசீனப��தி அல7சிய	 ெச?! நி)ப4த�!�8 க7�9ப7� பி�ன) க&ட 
ப�வா)கC. நம! சாைலகளி� எ9ப( கா'	 லா$�	 Gக �(யாத 
இட=களி� ைச�கி5	 ம:ற இ' ச�கர வ�(க5	 Gக �(�ேமா 
அ	மாதி$ேய ெப$ய எதி$கைள ெவ�ல சி� நி�வனகC ெவ:றி ெகாCள 
வா?9G உ��. 
 

வாமன அவதார�தி� இ�ெனா' ��கிய பாட�	 ெவளி ஆகிற!. 
மஹாபலி அவDைடய 8'வான N�ரா6ச$யா$� உபேதச�ைத நிராக$�! 
வாமனD�8 தான	 ெகா��க �� வ4தா�. அதனா� ��� அ( ம� 
Wட ெகா��க �(யாம�, த� வா)�ைத தவ�	 நிைல�8 உCளானா�. 
க&டமான கால=களி� ஒ' நி�வன) (CEO) த� management team / advisors 

உைடய ேகாப�தி:8 ஆளாக Wடா! எ�பைதேய இ! கா7�கிற!.  
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�தி)6சி நிைல அவதார=கC  
 

பர.ராம அவதார%  
 

Speed and size எ�கிற இ' ஆ�த=களி� �ல	 த�ைன நிைல 
நா7(ெகா�� வி7ட ஒ' நி�வன	, த� வள)6சி பாைதயி� அ��த 
ப(ைய எ7�கிற!. ச4ைதயி� ஒ' ��கிய ச�தியாக உ'ெவ��க 
ஆர	பி�கிற!. இ9ேபா! த�Dைடய ச�தியி� �ல	 எதி$கைள�	 
ேபா7(யாள)கைள�	 ெவ�ல – நN�க – ஆர	பி�கிற!. இைத�தா� அ��த 
அவதாரமான பரNராம அவதார	 நிைல நா7�கிற!. த� எதி$களான 
_�$ய)கைள  W�ேடா� அழி9ப! எ�� �(+ ெச?!, பரNராம) பல 
விதமான அRதிர=கைள�ம ஆ�த=கைள�	 ேசக$�!, 21 தைல�ைற 
_�$ய)கைள அழி�தா). இ4த நிைலயி� இ4நி�வன	 நாb�கான அ�ல! 
subtle வழிகC கைட பி(�கா!. ேநர(யாக, direct aggressive வழிகைள கைட 
பி(�8	. வள)6சி நிைலயி� உ6சிைய அைட4!, ேபா7( நி�வ=களி� 
மன�தி@	 ெச?ைககளி@	 மதி9ைப�	 – ஏ� பய�ைத�	 – உ�டா�8	. 
ேந:� வைர உதாசீன�	 அல7சிய�	 ெச?! வ4தவ)கC, இ9ேபா! 
இ4நி�வன�ைத ம$யாைத�ட� பா)�க ஆர	பி�8	. இேததா� பரNராம 
அவதார�தி� நட4த!.  
 
 

ராம  அவதார%  
 

அ��த வ'	 ராம அவதார	 மாச:ற �தி)6சி ெப:ற நி�வன�ைத 
உ'வாக ப��!கிற!. உCேள�	 ெவளிேய�	 எ=ேக�	 எ�லா	 ஆன4த 
மய	. “ராம ராdஜிய	” எ�ேலா'	 தி'9தி அைட4த நிைலைய த'கிற!. 
வள)6சி த=8 தைட இ�லாம� ெவ:றி நைட ேபா�கிற!. “எைத 
சாதி�கிேறா	 எ�ப! ம7�	 ��கிய	 அ�ல, எ9ப( சாதி�கிேறா	 
எ�ப!	 ��கிய	” எ�பைத நிைல நா7டேவ ராம அவதார	. ெச?�	 
ெதாழிலி� எ9ேபா!	, எ�லாவ:றி@	 நியாம�	 த)ம�	 ெவளி9பைட 
த�ைம�	 (transparency and corporate governance) தைல %�கி நி:கிற!. 
நி�வனதைலவரான ராம) அ9பT�8க5�8 அ9பா:ப7� %?ைம�	 
சிகரமாக+	 உ'வகமாக+	 இ'4தா). ஆ=கில பழெமாழியான “Ceaser’s wife 
should be above suspicion” எ�ப! சீைத அ�னி பிரேவச	 ெச?! “Rama’s wife is 

above suspicion” எ�� நிைல நா7(னதி� இ'4!தா� உ'வாகி இ'�8	 
எ�றி ெசா�னா� மிைக இ�ைல. ஒ' நி�வன வள)6சி�8 இதி� இ'4! 
க:க ேவ�(ய! எ�ன எ�றா�, ஒ' நி�வன�தி� வள)6சி�8 பார 
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ப7ச=கC இ�லாம� வி'9G ெவ�9G இ�லாம� ெசய� ப7டா�தா� 
மதி9ைப�	 ம$யாைத�	 வள)6சி�	 அைடயலா	 எ�பேத.  
 

இ�ெனா' ��கிய பாட	 ராம$� சேகாதர)களிட	 இ'4த ஒ:�ைம. ராம) 
கா7��8 ெச�றா@	 பரத� அவ'ைடய ெகாCைககC மாறாம� ஆ7சி 
ெச?! வ4தா�. இ4த மாதி$ “continuity of policy and action” இ'4ததா� அரசி� 
ெசய�பா�களி� ம�க5�8 ந	பி�ைக�	, அ4த ெசய�பா�களா� 
பய�க5	 ப�மட=8 ெப'கிய!.  
 

ஒ' நி�வன	 மதி9G	 வள)6சி�	 அைடய ேவ��	 எ�றா�, அ! 
ந	பி�ைக�8 பா�திரமாக (trustworthy) இ'�க ேவ��	. உட�பா�கைள 
(contract) மதி�க ேவ��	 எ�ற இ�ெனா' பாட�ைத�	 இ4த அவதார	 
உண)�!கிற!. தசரத� ைகேகயி�8 ெகா��த வர�ைத கா9பா:ற ராம� 
வானம ேபானதிேலா, N�$வD�8 ெகா��த வா�ைக கா9ப:றியதிேலா, 
ஜடா�வி:8 ஈம கி$ைய ெச?ததிேலா, வா�ைக கா9ப:�வதி� 
��கிய�ைத பல �ைற இ4த அவதார கைத கா7�கிற!.  
 

ஒ' நி�வ�தி� ெவ:றி�8 இ�ெனா' அ	ச�ைத�	 இ4த அவதார	 
உண)�!கிற!. ந�8 பணி G$4த ஊழிய)கC யாராக இ'4தா@	 
அவ)கைள recognize ெச?! அவ)க5�8 உ$ய மதி9G	, GகT	 ெகா��க 
ேவ��	. ஒட�காரநான 8கD	, வானரனான N�MவD	, அNரனான 
விபஷீணD	 ராமனா� இைளயவனாக ஏ:� ெகாCள ப7டவ)கC. க	ப 
ராமாயண	 “நா�வேரா� ஐவ) ஆேனா	; ஐவேரா� அ�வ) ஆேனா	” எ�� 
Wறிய! ேபால! மிக ெச�வா�8 ெபா'4திய ம�ன)க5�8	 ம($க5�8	 
Wட இ4த ச@ைக அளி�க9பட வி�ைல. திறைம எ=8 இ'4தா@	 அைத 
ச$யாக க�ெட��!, ெகௗரவி9ப! எ�ப! ஓ) CEOவி� ��கிய கடைம 
எ�பைத இ! எ��! கா7�கிற!.  
 

கைடசியாக ராமாயண�தி� இர�டாவ! கைத நாயக� ஹDமா� எ�றா� 
அ! மிைக ஆகா!. மஹா பாரத காவிய�தி� உCேள பகவ� கீைத ஒ' சி� 
காவிய	 ேபால, தசா அவதார பாட=க5�8Cேள ஹDமா$� பாடேம ஓ) 
பாடமாக அைமகிற!. இவ$ட	 இ'4! நா	 க:ற பாட=கC எ�னி� 
அட=கா!. இைவகைள சில மாத=கC �� வ4த இதழி� வி$வாக 
பா)�தைத நிைன+ Wற ேவ��கிறா	.  
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கி/0ண அவதார%  
 

“ராம ராdஜிய	” எ�ப! எ=8	 ஆன4த	 எ9ேபா!	 ஆன4த	! ஒ' 
நி�வன�தி� வள)6சி பாைதயி� இ4நிைல சில கால	 ம7�ேம நQ(�8	. 
ெமCள ெமCள ேபராைச பி(�தவ)க5	, பதவி ேமாக	 பி(�தவ)க5	 
நி�வன�ைத ைக ப:றி அ4நி�வன�தி� உ�னத நிைலயி� இ'4! கீேழ 
தCள ஆர	பி�கிறா)கC.  ந�ெலாT�க�	 நியாயமான பழ�க 
வழ�க=க5	 பி�ைனைடய ஆர	பி�கி�றன.  
 

இ	மாதி$ நிைலயி�தா� அ��த அவதாரமான கி'&ண அவதார	 
ேதா��கிற!. வள)�த கடா மா)பி� பா?வ! ேபால க	ச� த� 
த4ைதையேய சிைற பி(�க !ணி4தா�. ெகௗரவ)கC அநQதியான 
�ைறகைள ைகயா�� பா�டவ)கைள ெவ�ல பா)கிறா)கC. ராம அவதார 
கால	 ேபா� “ெச�� அைட�	 இட�ைத விட, ெச�@	 பாைதேய 
��கிய	” இ�லாம�, 8��8 வழிகளி� ெச�றா@	 பரவாயி�ைல, 
ெவ:றி அைடவேத ��கிய	” எ�ற 8றி�ேகாைள கைட பி(9ப! எ�ப! 
ேமேலா=கி நி:கி�ற!. இ	மாதி$ b�நிைல, ெவ:றிைய Nைவ�! 
பழகி9ேபான ஒ' நி�வன�தி@	, ேதா�விகைள தா=க �(யாம�, 8��8 
வழிகளி� ேபா8	 நிைலைய நா	 பா)�கிேறா	 அ�லவா?  
 

இ	மாதி$ b�நிைலயி� இைறவD	 த� approachஐ மா:றிெகா�டா�. 
ராமனி� ேந)வழி மா)�க	 இ	மாதி$ b�நிைலயி� பய� படா!. �Cைள 
�Cளா�தா� எ��க ேவ��	. இ4த ேதைவைய கா7டேவ க�ண� 
ப:பல த4திரமான �ைறகைள ைகயா�டா�. 84தி ேதவியிட	 இ'4! 
இ' வர=கைள ெப:�, க)ணனிட	 இ'4! அ)ஜுனைன கா�தா�. 
அ4தண� உ'வ� எ��!, ஜராச4தனிட	 இ'4! ��த�ைத யா6சகமாக 
ெப:� பமீைன கா�தா�, ஜராச4த� கைதைய�	 �(�தா�. b$யைன�	 
ச4திரைன�	 ஓ$ட	 ெகா�� வ4! அமாவைச நாைள மா:றி அைம�!, 
��த�தி� ெகௗரவ)க5�8 ேதா�வி உ�டா�க ஏ! ெச?தா�. Nப�ைர 
க�யாண�தி� ேபா! அவ� ெச?த மாய ஜால=க5	, கபட 
ேவஷ=க5	தா� எ�தைன! இைவ எ�லா	 அநியாம	 எ�ேறா அநQதி 
எ�ேறா ெகாCளலாமா? இ�லேவ இ�ைல. “All is fair in love, war and business” 
எ�பத:8 ஏ:ப, இல�ைக அைடவத:8 ஏ! ேதைவேயா அைத ெச?ய ஒ' 
CEO ெச?ய ேவ��	 எ�பைத கா7டேவ இைவ எ�லா	 இ	மாதி$ ெச?ய 
ப7� இ'�கி�றன. க�ணனி� இல�8 எ�ன? “ப$�ராணய சா%னா	 
வினாசாய ச !&�'தா	 த)ம ச	6தாபனாய” எ�� ந�லவ)கைள 
கா�க+	, !&ட)கைள ஒழி�க+	, த)ம�ைத நிைல நா7�வ!ேம 
இைறவனி� இல�8. இ4த இல�ைக, பாவ	 நிைற4த இ4த உலகி� சாதி�க 
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ேவ��	 எ�றா�, �� ெசா�ன! ேபால, “�Cைள �Cளா� எ�9ப!” 
த9ப�லேவ! 
 

இைத தவிர, ஒ' CEOவி� ��கிய பணி ஒ' சிற4த mentorஆக இ'4! த	 
நி�வன�! ஊழிய)க5�8 ஊ�க	 அளி�!, அவ)கைள ��ேன:ற 
பாைதயிேல வழி கா7�வ!. க�ணைன ேபால ஒ' சிற4த mentor கா�ப! 
மிக மிக அ$!. “தமேசா மா dேயாதி) கமய” எ�� இ'7(� இ'4! 
ெவளி6ச�ைத கா7ட அவைன விட சிற4த உதாரண	 ேவ� யா)? அ)ஜுன�, 
உ�தவ), நலWப�, மனி�Mவ�, அ�jர) – இ9ப( பல ேப)க5�8 ஞான�	 
��தி�	 அளி�த ேபராசி$ய) அ�லவா க�ண�!  
 

க�ணனி� பகவ� கீைத�	, உ�தவ கீைத�	 நி)வாக இய�க�தி� 
பாட=களி� த=க Nர=க	. ��ேன:ற பாைதயி� ேம@	 ேம@	 ேபாக, 
ச$யான நைட�ைறகC கைட பி(�8	 ஆ�த=களான ச�வ	, ரஜR, தமR 
8ண=கைள உCள=ைக ெந�லி கனி ேபால G$ய ைவ�8	. இவ:ைற ப:றி 
பல) எTதி உCளன). நா�	 இவ:ைற பிற8 இ�ெனா' அ�தியாய�தி� 
பா9ேபா	. 
 

க�ண� க:� த'	 ம:�ெமா' ��கியமான வணிக !ைற பாட	, ஒ' 
CEO த� ஊழிய)க5�8 அவ)கC ேவைலகைள அவ)கC �ைறயிேலேய 
ெச?ய Nத4திர	 அளி�!, அவ)கC மிக ெப$ய தவ� ெச?�	 நிைல 
வ4தா� ஒழிய அவ)கC ேவைலயி� 8��கிட Wடா! எ�ப!. இைததா� 
ஆ=கில�தி� “empowerment” எ�� W�கிேறா	. அ)ஜுன� ேபா)கள�தி�, 
“க�ணா, எ�ைன ேசைனகளி� ந�வி� ேபா? நி��!” (“ேசைநேயா) 
உபேயா) ம�ேய...” ) எ�� Wறின!	 அ9ப(ேய ெச?தா�. ஆனா� 
அ9ேபா! அ)ஜுன� மன	 தள)4த ேபா!, அவைன, தி'�தி, ஊ�கமளி�! 
அவைன ச$யான பாைத�8 ெகா�� வ4தா�. அ)ஜுன� ேக7ட ேபாேத 
உபேதசி�க ஆர	பி�தா�. அ4த உபேதச�தி�, பாச�ைத�	 க�(9ைப�	 
மிக லாவகமாக கல4! உCளா� க�ண�. “எ=கி'4! வ4ததடா இ4த 
மேனா ெதௗ)ப�ய	, ேகாைழ�தன	” எ�� க(4! ெகாCவதி@	 ச$, “நQ 
எ� அ�ைத மக� எ�பதா@	, என�8 மிக பி$யமானவ� எ�பதா@	 
உ�னிட	 க'ைண ெகா�� யா'�8	 ெசா�லாத இ4த ரகசிய�ைத 
உன�8 W�கிேற�” எ�� ப$+ட� ெசா�வதிேலா, த84த விkக=கைள 
த84த ேநர�தி� பிரேயாகி�க ேவ��	 எ�� CEO and Managers 8 
உண)�!வதி� க�ணD�8 நிக) க�ணேன! 
 
கைடசியாக, க�ண� வணிக !ைற�8 – 8றி9பாக நி�வன)�க5�8—
கா7�	 மிக ��கிய பாட	: நி�வன�தி� ெதாைல %ர ெவ:றி�8 (long term 

success)8றியாக இ'�8	 நி�வன) க(னமான �(+கைள எ��க தய=க 
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மா7டா) எ�ப!. த� நி�வன	 பா� ஆகி ெகா�� இ'�கிற! எ�பைத 
உண)4த நி�வன), இ4நிைல�8 காரணமாக இ'�8	 ஊழிய)கைள 
ேவேரா� அக:ற ேவ��	. இதி� பார ப76ேமா, தா_ி�யேமா பா)�க 
Wடா!. இஉ9ப(ேய, த� யாதவ 8ல	 சீரழிவைத பா)�த க�ண�, அ4த 
8ல�ைதேய S�ேடா� அழி9பத:8 ேவ�(யைத ெச?!, நி�வன�தி� 
(மனித 8ல�தி�) அ��த ப(�8 அRதிபார	 இ7டா).  
 

க�ண� ெசா�@	 பாட=கC: 
• �Cைள �Cளா� எ�9பதி� தவ� இ�ைல 

• b�நிைல�8 ஏ:ப நம! approachஐ Ikயக=கைள மா:றி அைம�க 
ேவ��	.  

• ஊழிய)க5�8 ஊ�க	 அளி�!, அவ)கைள ��ேன:ற பாைதயி� 
வழி கா7�வ!	, அவ)கC த=களி� ச�திைய உண'	ப( ெச?வ!	 
ஒ' ேமலாள)/நி�வன$� தைலயாய கடைம 

• இ9ப( ெச?வத:8, சில சமய	 க(4! ெகாCள+	 ேதைவ ப�	, சில 
சமய	 Gக�4!	, தாஜா ெச?வ!	 ேதைவ ப�	. சமேயாசிதமாக 
ச$யான �ைறைய பய� ப��!வ! மிக ��கிய	 

• ெதாைல %ர ெவ:றி�8, க(னமான பாரப7சம:ற �(+கைள எ��க 
தய=க Wடா!. 

 

 

ச$+ / ம� பிற9G நிைல அவதார	 
 

க2கி அவதார% 
 
ஒ' நி�வன�தி� அழி+ பாைத�8 வி�தி7ட! �த�, இ4த சீரழி+ விஷ	 
ேபால பரவ ஆர	பி�8	. அ	மாதி$ பரவி, �T நி�வன�	 – ஏ� �T 
ெதாழி@	 (industry) அழிய ஆர	பி�8	. இ	மாதி$ நிைலயி�, 
நி�வன�!�8	, ெதாழி@�8	 ம� பிறவி�	, G�!ண)6சி�	, G! 
வா��ைக�	 ெகா�9பேத ஒேர ம'4!. இத:8 சா7ைடைய ைகயி� ஏ4தி 
க�ைமயாக த�(�8	, எ�ேலா) மனதி@	 பய�ைத உ�டா�8	, தவ� 
ெச?தவ)கைள W�ேடா� அழி�8	  ஓ) தைலவ� ேவ��	. இ!ேவ 
க�கி அவதார	. ெப$ய பிரளய	 ஒ�ைற உ'வா�கி, இ'9பைத எ�லா	 
அழி�!, Gதிதாக ஓ) “மD” ைவ (COO!) நி)மாணி�!, மீ��	 ஒ' Gதிய 
நி�வன	(உலக	) அைம�!, ெதாட)கைதயாக,  ஏ:ற தா�+கைள ெபா'7 
ப��தாம�, த� சி'&( ேவைலைய ெதாட=8கிறா� இைறவ�!  
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Time

Start Up

Growth

Maturity / 

Saturation

Decline /

Reinvent

• Get out of 

confusion

• Discover your 

knowledge

Matsya

• Engage the full team

• Get basic 

infrastructure and 

capital

• Reward the deserving 

with immortality

Koorma
• Attack competition by 

two potent and 

unexpected weapons: 

speed and time

• Play by the rules

• Don’t ignore 

management team’s 

views in crisis

Narasimha & Vamana

•Growth by brute force

• Instill fear and inferiority 

in the competition

Parasurama

• Epitome of Corporate 

Governance

• Focus on ethics and 

values

• Selfless, concerted 

team effort with no 

squabbling 

• Reward the deserving, 

regardless of hierarchy

Rama

• Growth of power 

mongers in an 

organization

• Reduction in values

• Need for CEO to use 

new strategies 

• Need for CEO to be a 

mentor

Krishna

• Total disappearance of 

the value systems

• New management 

Team

• An entire new 

organization (yuga) rising 

from ashes

Kalki

Varaha

•Getting Real Estate!

• Need for sacrifice 

(yagna)

• Environment 

Consciousness

 

 

 

 

 

ஒ' பி�8றி9G: தசா அவதார�தி� ஒ�றான பலராம அவதார�ைத ஏ� 
வி7� வி7ேட� எ�� பல) ேக7கலா	. ெசா�ல ேபானா� அ(ேயனி� 
சி:றறிவி:8 இ4த அவதார�தி� தா�ப$ய	 எ7ட வி�ைல! எ�Dைடய 
தா�ைமயான அபி9பிராய	, கி'&ண� மிக மிக கா4தி�	 ச�தி�	 மி�க 
அவதாரமாக இ'9பதா�, அவ) கால�திேலேய இ'4த பலராமனி� 
மகிைமக5	, சாகச=க5	 அIவளவாக எ� படவி�ைல எ�பேத – 
காைலயி� b)ய ஒளியா� ம:ற ந7ச�திர=கC க�Z�8 Gல9படா7த! 
ேபால!  
 


