
    

ஹ�மா� gopalaswamy_ramesh@yahoo.com  Page 1 of 8 

 

ஹ�மா�ஹ�மா�ஹ�மா�ஹ�மா�    
ந	ப��க���� பல ந�ல management lessons க���� ஒ� சிற�த 
எ���கா�டாக வ"ள$�பவ%         ஆ'சேநய% எ�*� மா�தி எ�*� 
அ�ேபா� அைழ�க.ப�� ஹ�மா% தா�. இதனா�தா� இவைர Ô��தி 
மதா� வ45ட�” எ�* வழ$�கிறா%க6. இவைர.ப	றி எ7த ேவ��� 
எ�றா� அத	ேக தன8 ��தக� ேதைவ! ஒேர ஒ� அ�யாய�தி� 
எ7�வ� எ�ப� கட� ந:ைர ஒ� �வைளய"� அட�க ;ய�வ� ேபா� 
ஆ��. இ��தா<� ;ய	சி ெச>� பா%ேபா�! 

    

ச4யான ெதாழிலாழிகைள ேத%�� எ�.ப�ச4யான ெதாழிலாழிகைள ேத%�� எ�.ப�ச4யான ெதாழிலாழிகைள ேத%�� எ�.ப�ச4யான ெதாழிலாழிகைள ேத%�� எ�.ப�: : : : Uncovering 

talent in employees and choosing the right person for the job 

 

ராமாயண காவ"ய�தி� ஒ� மிக ;�கியமான க�ட� ஹ�மா� கட� 
கட��� க�ட�. எ�லா வானர%க���� எ�னஎ�னஎ�னஎ�ன    ெச>யேவ���ெச>யேவ���ெச>யேவ���ெச>யேவ���    எ�* 
Aமாராக ெத4�தி��த� --- கடைல� கட��, சீதா ேதவ" இல$கா �4ய"� 
இ��கிராரா எ�* ஊ%ஜித ப��த ேவ���. இ� ம��� ெச>�வ"�டா� 
எ�னஎ�னஎ�னஎ�ன    உய%�தஉய%�தஉய%�தஉய%�த    பல�பல�பல�பல�    கிைட���கிைட���கிைட���கிைட��� எ�ப�� ந�றாகேவ ெத4H�. A�மாவா? 
ம�ன��� மிகJ� ெந�$கிய ÔKப% பாL” ஆன ராம4� மதி.ைப ெபற  
ஒ� அ4ய வா>.ப�லவா? எ.பM இ�த வா>.ைப இழ.ப�? எ�ேலா�� 
Ôஇைத ெச>தா� எNவளJ உ�னத நிைலையH� ெகௗரவ;� கி��� 
எ�* பக� கனJ காண ஆர�ப"�தா%க6.  

 
எ�ன, ஒேர ஒ� சி�க� Ð எ.பM ெச>வ�, அத	�� ேபாதிய திறைமH� 
பல;� தன�� இ��கிறதா இ�ைலயா எ�ற பய;� ச�ேதக;�தா�! 
இ��தா<� தைலவ% ேக��� ேபா� Ô;Mயா�” எ�* ெசா�லாம� 
எ.பM ெசா�வ�?  
 
இ�த த%ம ச$கட� ந�;ைடய professional life இ� பல ;ைற 
ச�தி�கிேறா�. எ�ன ெச>தா� நம�� �க7� மதி.�� கி��� எ�* 
கி�ட�த�ட எ�ேலா���ேம ெத4H�. ஆனா� அைத நிைறேவ	ற 
ச4யான ஆ6 யா%, அத	� அவ��� த�தி இ��கிறதா எ�* 
ப��தறி�� ெசய� ப�வ� எ�ப� ஒ� manager அ�ல� தைலவன8� 
மிக.ெப4ய தைல வலி. வானர ேசைனய"� தைலவனான 
அ$கதன���� இேத ப"ரQசைனதா�. 

 
ஒ� வானர� Ôநா� கடைல கட�� ெச�* வ"�ேவ� Ð ஆனா� 
எ�னா� தி��ப" வர ச�தி இ��கா� ”!  எ�ற�! இ�ெனா� வானர� Ô80% 
கடைல அ��த 15 நிமிட�தி� கட�� வ"�ேவ� ”!    
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Ôஅ.ேபா மWதி ”20%?  
 

“அத	� பல மாத$க6 ப"M���!!” 

 
நிஜ வாY�ைகய"<�, நி*வன$கள8<� நா� பா%ப�� இ�ேவ! 
;�கா�வாசி ேப%, கா4ய$கைள அைர �ைரயாக, நிைறவைடயாம� 
ெச>பவ%க6. Management இ� ெசா�வா%க6: Ô90% of a project gets done in 10% of the 

time and the remaining 10% takes 90% more time or the project remains only 90% complete and is 

unusable!”  
 
ஒNெவா�வ�� Ôநா� ந:” எ�* ேபா�M ேபா���ெகா�� இ���� 
ேபா�, ஒேர ஒ� வானர� ம��� ஒ�*� ேபசாம�, �க7���, 
recogni t i on ��� ஆைச.படாம�, தா���, த� ேவைல உ�� எ�* 
இ��த� Ð அ�த வானர�தா� A�தர கா�ட நாயகனான ஹ�மா�! 

 
ஹ�மா��� த��ைடய பல� எ�ன எ�* அவ��ேக ெத4யா�. 
ப"ற% ெசா�னா�தா� த��ைடய பல� Ð potent i al  Ð எ�ன எ�பைத 
அவ% உண%�� திற�பட ெசய� ப�வா%. அவ% த�ைம ப	றி தாேம 
உணரா வ"�டா<�, த�ப�ட� அM�� ெகா6ளாவ"�டா<�, அவ�ைடய 
திறைமH�, பரா�ர;�, அ�த பைடய"� தளபதி�� ந�றாகேவ ெத4H�!  
எைதH� வ"��பாம� இ��தா<� �க7� ெவ	றிH� ஹZமா4ட� 
தாேன வ�� ேச��! Aவாமி வ"ேவகான�த% Aவாமி வ"ேவகான�த% Aவாமி வ"ேவகான�த% Aவாமி வ"ேவகான�த% ÔÔÔÔUnto him comes everything who 
does not care for anything”  எ�* [றினத	� சிற�த உதாரண� ஹZமாேரஎ�* [றினத	� சிற�த உதாரண� ஹZமாேரஎ�* [றினத	� சிற�த உதாரண� ஹZமாேரஎ�* [றினத	� சிற�த உதாரண� ஹZமாேர!!!! 
அவைர எ.பM ஊ��வ".ப�, அவைர கட� கட�க ைவ�க எ.பM 
ச�மதி�க ைவ.ப� எ�ப� அ�த தளபதி�� ெத4H�! ஒ� project� 
ெவ	றி ேதா�வ"�� ;�கிய காரண� அ�த manager ச4யான ஆ�கைள 
ச4யான ேவைல�� க��ப"M��, நியமி.ப�தா�! இைத�தா� management 

parlance இ� Ôstaffing and motivating” எ�பா%க6. நிைறய ;ைற, Ôச4யான” 
ஆ�க6 தானாக வ�� volunteer ெச>ய மா�டா%க6. ெசா�ல ேபானா�, 
அவ%க��� த$க�ைடய ச�திேயா, பலேமா, திறைமேயா ெத4யா�. 
மிகJ� பய�த அ�ல� ஒ�$கி நி	�� �ணேமா ேமேலா$கி நி	��. 
இைத ஆ$கில�தி� Ôshyness” எ�*� “inhibition” எ�*� modesty  எ�*� 
ெசா�வா%க6. அைத எ�லா� கைட�� எ4ய ெச>�, அவ���6 Ð 
�ட�தி� ஏ	றி ைவ�த வ"ள�� ேபா� இ���� �ைதயைல ஊ��வ"�� 
ெவள8ய"� ெகா�� வ�பவ%தா� ச4யான manager. இ��� ெசா�ல 
ேபானா� இவ% ஒ� உ�ைமயான leader – தைலவ�! அ$கத� ம��� 
அ�ல, அவ��� தைலவனான A�]வ� ம��� அ�ல ராம���� [ட, 
ஹ�மா� மW� அப4மிதமான ந�ப"�ைக. அதனா�தா� த� ேமாதிர�ைத 
(அ$�ள8ய�ைத) ேவ* யா4ட;� ெகா��காம� ஹZமன8ட� 
ெகா��தா%.  
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நா� ேவைல ெச>H� நி*வன$கள8<� இைத நா� பா%�கிேறா� 
அ�லவா? தைலவ4� ந�ப"�ைக�� பா�திரமான ெதா�ட��ேக 
மW��� மW��� வா>.�க6 தர ப�கி�றன.  
 

த�தி மி�க ெதா�டைன Ð அவ� த� த�திைய உணரா வ"�டா� 
[ட க�� ப"M�� ஊ��வ".ப�தா� ஒ� தைலவன8� கடைம 
எ�*�, அ.பM திறைம உ6ளவன8� திறைம சீ�கிரேம ஒ� ந�ல 
தைலவனா� ெவள8ப��த.ப�� எ�*� இ� உண%��கிற� 

 

வாY�ைகய"� வ�� தட$க�க6 வாY�ைகய"� வ�� தட$க�க6 வாY�ைகய"� வ�� தட$க�க6 வாY�ைகய"� வ�� தட$க�க6  
 

இ.பM த� பல�ைத (ப"றரா�) உண%�� ஹ�மா� கடைல கட��� 
project இ� �தி�தா%. எ�த மா ெப�� ;ய	சிய"<� பல தட$க�க6 
வ��. ;தலி� வ�த Ôதட$க�” ைமனாக ப%வத�. இ� ஒ� எதி4யா? 
இ�லேவ இ�ைல. ெசா�ல ேபானா�, இ� ஒ� ெந�$கிய ந�ப�; 
ஹZமா���� அவ�ைடய ெசய�க���� ந�ைமேய பய��� 
ந�ெல�ண� ெகா�ட�. த� சிகர$கள8� சில ேநர� ஹ�மா� 
கைள.பாறி ப"ற� கடைல கட�க ேவ��� எ�* எ�ண"ய�. தன�� 
ஒ� கால�தி� உதவ"ய வாH பகவான8� ைம�தநான ஹZம��� 
உதவ" �4ய ேவ��� எ�ேற வ"��ப"ய�. அதனா�தா� இ.பM எதி4� 
வ�த�. 
 

நா� ஒ� கMனமான கா4ய�ைத எ��� ெகா�ேடா� எ�றா� நம�� 
;தலி� ;���க�ைட ேபா�வ� நம�� மிகJ� ெந�$கியவ%கேள! 
Ôஏ� இNவளJ க5ட ப�� இைத எ�லா� ெச>கிறா>? இ��கிறைத 
ைவ�� ச�ேதாஷமாக இ��கலாேம!” எ�* நம�� ெந�$கிய, ந� மW� 
அ�கைறH� பாச;� ெகா�டவ%கேள, நம�� ந�ைம பய��வதாக 
எ�ண" ெகா�� ெசா�வா%க6. திட ��தி உ6ளவ%க��, த� ெப�� 
ல�சிய$கள8� இ��� மாறாதவ%க6, த� இல�கி� �றி ெகா�� 
உ6ளவ%க��, யா% [றினா<� த$க6 ;ய	சிைய ைக வ"ட 
மா�டா%க6. எதி4ய"� அ�ல� ேவ�டதவ%கள8� உபேதச$கைளH� 
வா%�ைதகைளH� Aலபமாக �ற�கண"�� வ"டலா�. ஆனா� நம� 
உ	றா% உறவ"ன%க6 ேத� ஒ7க [*� Ôஏ� க5ட.ப�கிறா>?” எ�ற 
வா%�ைதக6 ந�ைம Aலப�தி� தட� மாற ெச>யலா�! இ�த temptation ஐ 
ெவ�றா� தா� ெப4ய ;ய	சிகள8� ெவ	றி ெபறலா� எ�* 
உண%�தேவ, ைமனாக ப%வத� ;த� ;�� க�ைடயாக வ�த��, அைத 
ஹ�ம� Ôthanks, but no thanks”  எ�* ெசா�வ� ேபால உண%��கிறா%! 
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ஒ� ஒ� ஒ� ஒ� ெப�� ெப�� ெப�� ெப�� ;ய	சிைய எ��� ெகா�டா�;ய	சிைய எ��� ெகா�டா�;ய	சிைய எ��� ெகா�டா�;ய	சிைய எ��� ெகா�டா�, , , , ;தலி� ;தலி� ;தலி� ;தலி� complacency 
அ�ல� நம�� மிக ேவ�Mயவ%கள8� வா%�ைதகளா� அ�ல� நம�� மிக ேவ�Mயவ%கள8� வா%�ைதகளா� அ�ல� நம�� மிக ேவ�Mயவ%கள8� வா%�ைதகளா� அ�ல� நம�� மிக ேவ�Mயவ%கள8� வா%�ைதகளா� 
;ய	சிைய ைக வ"ட [டா�;ய	சிைய ைக வ"ட [டா�;ய	சிைய ைக வ"ட [டா�;ய	சிைய ைக வ"ட [டா�. . . .     
 

அத	�� அ��� வ�த ஆப�� [ட எதி4கள8ட� இ��� வர வ"�ைல! 
ஹZமைர ேசாதி�க ேதவ%கேள Aரசா எ�பவைள ஒ� அர�கி ேபால 
உ�வ�ைத ;� ைவ��, அவ6 Ôந: எ� வாய"� �க ேவ��� எ�ப� 
ேதவ%க6 என�� ெகா��த வர�” எ�* [றினா6. ஹ�மா% தன� 
மதிய"னா� அவ6 வா>��6 ���� ஒ� ெநாM ேநர�தி� ெவள8ேய 
வ�� கா�Mனா%.  
 

இ�J� நம� corporate world இ� சகஜமான ஒ� பழ�க�ைத எ��� 
கா��கிற�. ஒ� �திய ;ய	சிய"ேலா அ�ல� project இேலா 
இற$கிேனா� எ�றா� ;தலி� நம� நி*வன�தி� உ6ளவ%க6 ஆய"ர� 
ேக6வ"க6 ேக�பா%க6. Ôஉன�� திறைம இ��கிறதா? ;� வ�� 
அபாய$கைள anticipate ப�ண [Mய திறைம உன�� இ��கிறதா? 
Competition எ�ன ெச>H�?” எ�* ப4ேசாதி�க பல ேக6வ"கைள 
எ7.�வா%க6. இ�த  ேக6வ"க6 நிஜ வாYவ"� வர�[Mய 
ேசாதைனகைள கா�M<� ப� மட$� ெப4யதாகJ� ப"ரமி�க 
ைவ.பதாகJ� இ����. இைத ஆ$கில�தி� “playing the devil’s advocate” 

எ�பா%க6. இவ%க�ைடய மிக கMனமான ேசாதைனகைள கட�தா�தா� 
நம� project ஐ ெதாட$கேவ வ"�வா%க6.இேத ேபால�தா� ேதவ%க�� 
இ�த ேசாதைனைய ஹZம��� ெகா��தா%க6.  
 

 

எ�த ஒ� ;ய	சிய"<�எ�த ஒ� ;ய	சிய"<�எ�த ஒ� ;ய	சிய"<�எ�த ஒ� ;ய	சிய"<�, , , , வ�� வ"ைளJகைள ஆY�� ஆரா>�� வ�� வ"ைளJகைள ஆY�� ஆரா>�� வ�� வ"ைளJகைள ஆY�� ஆரா>�� வ�� வ"ைளJகைள ஆY�� ஆரா>�� 
plan for the worst, hope for the best எ�ற ெகா6ைகய"� பM.பMயாக ெச�ல எ�ற ெகா6ைகய"� பM.பMயாக ெச�ல எ�ற ெகா6ைகய"� பM.பMயாக ெச�ல எ�ற ெகா6ைகய"� பM.பMயாக ெச�ல 
ேவ���ேவ���ேவ���ேவ���. . . . ஒ� தைலவன8� கடைம இைத ெதா�ட%க��� ஒ� தைலவன8� கடைம இைத ெதா�ட%க��� ஒ� தைலவன8� கடைம இைத ெதா�ட%க��� ஒ� தைலவன8� கடைம இைத ெதா�ட%க��� 
உண%��வேத உண%��வேத உண%��வேத உண%��வேத     
 

 

இத	� ப"றேக, ;த� உ�ைமயான எதி4யான சி�ஹிகா எ�ற அர�கி 
வர அவைள ெவ	றி ெகா�� இல$ைகைய அைட�� சீைதைய ேதட 
ேவ�Mய ேவைலைய ெதாட$கினா%. இNவளJ இ�ன�கைனH�, 
ேசாதைனகைளH� த� மதி c�ப�தா� ெவ�றதா�தா� ஹ�மா4� 
�கY கால� கட�� நி	கிற�. இைதேயதா� Aவாமி வ"ேவகான�த%இைதேயதா� Aவாமி வ"ேவகான�த%இைதேயதா� Aவாமி வ"ேவகான�த%இைதேயதா� Aவாமி வ"ேவகான�த% Ôgreat 
works require great and persistent effort for a long time… character has to be established 

through a thousand stumbles” எ�* [*கிறா%எ�* [*கிறா%எ�* [*கிறா%எ�* [*கிறா%.... 
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க%ம  ேயாக�தி� அ%�த;� ஹ�மான8� எ��� கா��� க%ம  ேயாக�தி� அ%�த;� ஹ�மான8� எ��� கா��� க%ம  ேயாக�தி� அ%�த;� ஹ�மான8� எ��� கா��� க%ம  ேயாக�தி� அ%�த;� ஹ�மான8� எ��� கா���  
 

ஹ�மா� ஒ� ப"ரமQசா4. ெப�கைள ஏெற���� பா%�காதவ%. 
ஆனா� சீைதைய ேத�� ெபா� பல ெப�கைள அ�த.�ர�திேலேய 
பா%��� நி%ப�த� ஏ	ப�ட�. த� ப"ராமQச%ய வ"ரத��� கள$க� வ�� 
வ"�டேதா எ�* கல$கினா%. ஆனா� த� மன� ச	*� சலனமாகாம� 
இ�.பைத உண%�தா%.  
 

இ� எ.பM ;MH�? இத	� பதி�, கீதாசா%ய� க%ம ேயாக�தி� 
ெச>வைத ப	றி [றி இ��கிறா�. ந� கடைமைய ெச>H� ெபா�, 
Ôஇைத நா� ெச>பவ� அ�ல�; ெச>வ".பவ� பகவாேன” எ�* 
;தலி� உணர ேவ���. இர�டாவதாக, ெச>H� பல� என�� 
இ�ைல Ð அ� இைறவ��ேக” எ�* உண%�� Ôச%வ� d 
�45ணா	பனமQ�” எ�* அ%பண"�க ேவ���. e�றாவ�, நா� 
ெச>H� கா%ய� ஒ� தாY�த பய��காக அ�ல எ�* உணர ேவ���. 
ஹ�மா� இ�த e�ைறH� கைட ப"M�தா%. Ôேத�பவ� நா� அ�ல�, 
எ� தைலவ� ராமேன” எ�* எ�ண"ேய ேத�கிறா%. இர�டாவதாக, 
Ôஇ�த கா4ய� எ� ேதவன ராம��ேக” எ�* மன உ*திHட� ேதMனா%. 
e�றாவதாக ெப�க6 அவ% க�ண"� ப�டா<� அதனா� மாA 
பMயாம� இ��த காரண� அவ% தாY�த பய��காக அ.ெப�கைள 
க�ெண��� பா%�க வ"�ைல Ð சீைதைய ேதM ராம4ட� ெசா�ல 
ேவ��� எ�ற உய%�த பய���காகேவ ெச>தா%. Aவாமி Aவாமி Aவாமி Aவாமி 
வ"ேவகான�த%வ"ேவகான�த%வ"ேவகான�த%வ"ேவகான�த% க%மாைவ. ப	றிH�க%மாைவ. ப	றிH�க%மாைவ. ப	றிH�க%மாைவ. ப	றிH�, , , , கடைமைய.ப	றிH� [*� ேபா�கடைமைய.ப	றிH� [*� ேபா�கடைமைய.ப	றிH� [*� ேபா�கடைமைய.ப	றிH� [*� ேபா�,,,, 
ÔÔÔÔEach duty has its own place and according to the circumstances we are placed, we must 
perform our dutipes” எ�கிறா%எ�கிறா%எ�கிறா%எ�கிறா%. இ.பM ப	றி�றி க%ம� �4வத	� சிற�த 
உதாரணமாக இ�.பதா� ஹ�மா� சிற�த க%ம ேயாகி எ�* 
[*வதி� தவ*�ேடா? 
 

ÔÔÔÔெச>பவ� நா� ம��� அ�ேல�ெச>பவ� நா� ம��� அ�ேல�ெச>பவ� நா� ம��� அ�ேல�ெச>பவ� நா� ம��� அ�ேல�; ; ; ; இைறவன8� ச$க�ப� இைறவன8� ச$க�ப� இைறவன8� ச$க�ப� இைறவன8� ச$க�ப� 
இ��தா�தா� ;MH�இ��தா�தா� ;MH�இ��தா�தா� ;MH�இ��தா�தா� ;MH�; ; ; ; தாY�த பய��காக எைதH� ெச>ய தாY�த பய��காக எைதH� ெச>ய தாY�த பய��காக எைதH� ெச>ய தாY�த பய��காக எைதH� ெச>ய 
வ"�ைலவ"�ைலவ"�ைலவ"�ைல; ; ; ; எ�லா பய�க�� இைறவ��ேக அ%.பண�எ�லா பய�க�� இைறவ��ேக அ%.பண�எ�லா பய�க�� இைறவ��ேக அ%.பண�எ�லா பய�க�� இைறவ��ேக அ%.பண�”    எ�* ந� எ�* ந� எ�* ந� எ�* ந� 
க%ம$கைள ெச>ேதாமானா�க%ம$கைள ெச>ேதாமானா�க%ம$கைள ெச>ேதாமானா�க%ம$கைள ெச>ேதாமானா�, , , , நம�� ஒ� நம�� ஒ� நம�� ஒ� நம�� ஒ� tension� இ��கா�� இ��கா�� இ��கா�� இ��கா�; ; ; ; 
எ��த கா4ய�தி<� ெவ	றி ெப*ேவா�எ��த கா4ய�தி<� ெவ	றி ெப*ேவா�எ��த கா4ய�தி<� ெவ	றி ெப*ேவா�எ��த கா4ய�தி<� ெவ	றி ெப*ேவா�! ! ! !     
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;� ேயாசைன;� ேயாசைன;� ேயாசைன;� ேயாசைன: : : : Proactivity 

 
ஹZமா���  ெகா��க ப�ட ேவைல சீைதைய ேதM, அவ6 இ���� 
இட� அறி��, ராம��� ெசா�ல ேவ�Mய� ம��ேம. சீைதைய க��, 
அ$�ள8ய�ைத ெகா��த உட� அவ% இல$ைகைய வ"�� 
ேபாய"��கலாேம. ெச>தாரா? இ�ைல. ராம� ெசா�லாவ"M<� 
ராfஷ%கைள ேபா��� இ7��, த� வலிைமைய கா�M, பல 
ராfஷ%கைள ெகா�*, ராவண��ேக பயe�M, கைடசிய"� 
ராவணைனேய  ேந4� பா%��, அறிJைர [றி, அைத அவ� ஏ	காத 
ேபா� பல இ�ன�கைளH� ெபா�� ப��தா� த� வாலி<� ெந�.� 
ைவ�தைத ெபா*�� இல$ைகைய எ4�தா%.  
 

நம�� யாராவ� ஒ� ேவைல ெகா��தா�, அைத ம��� ெச>யாம�, 
ேயாசி��, Ôேவ* எ�ன ெச>தா� உபேயாக� இ����” எ�* ஆழமாக 
சி�தி��, சமேயாசிதமாக ;� [�Mேய ெச>பவேன த� ெதாழிலி� 
;���� வ�வா�. இைதேய ஆ$கில�தி� Ôdon’t expect micro-instructions 

for everything. Use your discretion and be proactive” எ�பா%க6. ஹ�மா� 
இ.பMேய, சீைதைய ேதM க�� ப"M�த உட� தி��ப" வட கைர 
ேபாகாம�, எதி4ய"� பலம-பலவ :ன$கைள அறியJ�, அவ%க6 மனதி� 
ஒ� கிலிைய உ�டா�கJ� இ�மாதி4 ஒ� strategy and action  
ேம	ெகா�டா%. இதனா� ராம�� A�]வ�� அவ%க�ைடய 
தி�ட$கைள ச4யாக இ�� எதி4ைய ேதா�வ" அைடய ெச>ய ;M�த�.  
 

நா� ஒ� customer அ�ல� competitor உட� பழ�� ேபா� ெசா�ன 
ேவைலைய தவ"ர ெசா�லாத ேவைலையH� [ட ;M�க ேவ�Mய� 
மிக அவசிய�. நம� எதி4கள8� மனதி� ந�ைம ப	றி ஒ� பய;� 
ம4யாைதH� ஏ	ப��த ேவ���. “create FUD – Fear, Uncertainty and Doubt in 
the minds of competition” எ�* marketing jargon� ெசா�வா%க6.  
 

ெசா�னைத ம��� ெச>பவ� ெவ*� ஒ� இய�திர� ம��ேமெசா�னைத ம��� ெச>பவ� ெவ*� ஒ� இய�திர� ம��ேமெசா�னைத ம��� ெச>பவ� ெவ*� ஒ� இய�திர� ம��ேமெசா�னைத ம��� ெச>பவ� ெவ*� ஒ� இய�திர� ம��ேம. . . . 
த:%�க த4சித�மாகத:%�க த4சித�மாகத:%�க த4சித�மாகத:%�க த4சித�மாக, , , , big picture ஐ �4�� ெகா�� ெசய� ப�பவேன ஐ �4�� ெகா�� ெசய� ப�பவேன ஐ �4�� ெகா�� ெசய� ப�பவேன ஐ �4�� ெகா�� ெசய� ப�பவேன 
;���� வர ;���� வர ;���� வர ;���� வர ;MH�;MH�;MH�;MH�....    
 

 
 

இேத இட�தில, இ�ெனா� ;�கியமா� பாட�ைதH� ஹ�மா� நம�� 
எ��� உைர�கிறா%. ஹ�மா� ப"ர�மாLதிர� எ�ற அச�ரதா� க�� 
ப�ட ேபா�, ெவறி ப"M�த அர�க%க6 அவைர ெவ*� சண� 
கய"*களா� க�Mனா%க6. இ�ெனா� கய"றா� க�Mனா�, 
ப"ர�மாLதிர� த� வ< இழ�� ேபாய"	*. ஆனா<�, இைத ெவள8ய"� 
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கா�M ெகா6ளாம� ஹ�மா� இ��தா%. ஏ� எ�ற�, ராவணைன 
ேந4� பா%�கJ�, பக� ேவைளய"� இல$ைகைய பா%�� அத� 
மதி�கைளH� அகழிகைளH� ப	றி ந�றாக அறியேவ! இதிலி��� நா� 
ெத4�� ெகா6ள ேவ�Mய� நம� பல�ைத ச4யான சமய�தி� தா� 
கா�ட ேவ���. நம�� பல� இ��தா<�, ச	* ேநர� சில 
க5ட$கைள ெபா�� ெகா�� இ��தா�, in the long run, நம�� பல 
ந�ைமக6 உ�டா��. இ� இ�லாம� Ôஎ��ேத� கவ"Y�ேத�” எ�* 
;தலிேலேய அடாவM�தன� ெச>ேதாமானா�, ந5ட� நம�ேக.  
 
 

ந�;ைடய எ�லா பல�ைதH� உடேன கா�M வ"ட [டா�ந�;ைடய எ�லா பல�ைதH� உடேன கா�M வ"ட [டா�ந�;ைடய எ�லா பல�ைதH� உடேன கா�M வ"ட [டா�ந�;ைடய எ�லா பல�ைதH� உடேன கா�M வ"ட [டா�. . . . த�க த�க த�க த�க 
சமய�தி�சமய�தி�சமய�தி�சமய�தி�, , , , த�க இட�தி� ந� திறைமைய ெவள8 ப��திேனா� த�க இட�தி� ந� திறைமைய ெவள8 ப��திேனா� த�க இட�தி� ந� திறைமைய ெவள8 ப��திேனா� த�க இட�தி� ந� திறைமைய ெவள8 ப��திேனா� 
ஆனா� ம��ேம நம�� ஆனா� ம��ேம நம�� ஆனா� ம��ேம நம�� ஆனா� ம��ேம நம�� long term success கிைட��� கிைட��� கிைட��� கிைட���     
 

 

இல�ைக மற�காேதஇல�ைக மற�காேதஇல�ைக மற�காேதஇல�ைக மற�காேத!!!! 
 
ராம�� ல�Aமண�� ம	*� பல�� மய$கி� 
கிட�கிறா%க6. இ��� சில மண" ேநர$கள8� 
உய"ைரH� �ற�க [��. அவ%கைள 
கா.பா	*வத	� ஒேர வழி சில eலிைககைள 
ெகா�� வர ேவ���. அ�eலிைகக6 இ�.ப� 
gர�தி� இ���� ச'சீவ" ப%வத�தி�. �றி.ப"�ட 
காலதிதி	�6 அ�த மைல�� ெச�* வர�[Mய 
திற� பைட�தவ% ஹ�மா� ம��ேம. எ�ன 
ேவைல ெசா�னா<� சிரஸி� ேம� ஏ	* 

ெச>H� ஹ�மா� இ�த பண"ையH� எ����ெகா�� வாH ேவக� 
மேனா ேவக� ேபா�* ச'சீவ" ப%வத�ைத அைட�தா%. அ$ேக ெச�ற 
உட� ஒேர ஒ� ப"ரQசைன: எ�த eலிைகைய எ��க ேவ��� எ�* 
அவ% அறியவ"�ைல. அத	காக ஒNெவா� eலிைகயாக ேதMனாரா? 
அ.பM ேதMனா<� க�� ப"M�தி��க ;MHமா? அ.பMேய க�� 
ப"M�� இ��தா<� அத	�6 ராம� ம	*� ப"ற4� உய"%க6தா� 
கா�தி���மா? எ�Jேம இ�ைல. அதனா� ஹ�மா% சமேயாசிதமாக 
ேயாசி��, அ.பMேய அ�த மைலையேய g�கி ெகா�� வ�� வ"�டா%.  
 

இ$ேக ஹ�மா% எ��� ெகா�ட கா4ய�, ராம லiமன%கைள 
கா.பா	ற ேவ�Mய�. eலிைகக6 அத	� ஒ� ஏ�ேவ. Ôeலிைகக6 
ெகா�� வ�வ� ” எ�ப� ஒ� task. இ�த task� மா�திர� லாட� 
ேபா�டா	ேபா� இ�லாம�, மிக பர�த அளவ"� – big picture -- 
ேயாசி�தா�தா� அவ% அ�த மைலையேய ெகா�� வ��, எ�லா% 
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உய"%கைளH� த�க சமய�தி� கா.ப	ற ;M�த�. நம� professional life 
ஆக���, personal life ஆக���, நம�� ஒ� இல�ைக எ��� ெகா�ேடா� 
ஆனா�, அத� eல காரண�ைத (root cause) மற�� வ"�கிேறா�. எத	காக 
ெச>கிேறா� எ�ற big picture ஐ மற�� வ"�கிேறா�. We get carried away by 

tasks instead of being focused on the actual problem we are trying to solve. இ�த தவைற 
நா� ெச>யாம� இ��க எ��� கா��வேத இ�த வரலா*. 
 

இ.பM பல வ"தமான பாட$கைள ஹ�மா% நம�� எ��� 
உைர�கிறா%.  Just to summarize: 

 

• ஒ� ந�ல தைலவ� ந�ல திறைம  உ6ள ெதா�டைன 
ேதM ப"M.பா� Ð ;�கியமாக ஒ�*� ேபசாம� த� பல� 
அறியாதி���� ெதா�ட%கைள �ற�கண"�க மா�ட� (will not 
ignore the modest people who don’t always volunteer) 

• ஒ� ந�ல தைலவன8� இல�கண� ெதா�ட%கள8� 
திறைமைய அவ%க6 அறிH� பM ெச>�, அைத ெவள8ய"� 
ெகா�� வ��, அவ%கைள ஊ��வ"�க ேவ���. The best 
leader is one who helps people discover themselves and motivate them to 
achieve heights which even they (the people themselves) did not imagine to 
be poissible. 

• ஒ� கா4ய�தி� நா� எதி% ெகா6�� ;தலி� எதி4 ந� 
ம	*� ந� ெந�$கிய உறவ"ன%க6 “comfort zone” இ� இ��� 
ெவள8ேய வ�� ந�ைம stretch ெச>� ெகா6வ�தா�.  

• ஒ� ந�ல ;தலாள8 அ�ல� தைலவ� தன� 
ெதாழில%கைள ஊ�� வ"�டா� ம��� ேபாதா�. அவ%கைள 
challenge ெச>� எ�த மாதி4 எதி%.�கைள ச�தி�க ேந4�� 
எ�*�, அ�த எதி%.�கைள எ.பM சமாள8.ப� எ�*� 
பய"	சி அள8�க ேவ���. (playing devil’s advocate) (Aரசாைவ 
ெவ�ற�) 

• ஒ� கா4ய�ைத எ��� ெகா�டா�, ஒ� ெதாழிலாள8 micro 

instructions எதி% பா%�காம�, Aய ��திHட�, த:%�க த4சி 
தனமாக ெசய� பட ேவ���. (இல$ைகைய எ4�த�, 
ச'சீவ" ப%வத� ெகா�� வ�த�) 

• த�க சமய�தி�, த�க இட�தி� ம��ேம த� திறைமைய 
ெவள8 ப��த ேவ���. இத	காக சில க5ட$கைள 
ெகா'ச� ேநர� ெபா��� ெகா�ேட ேபாக ேவ���. 
(ப"ர�மாLதிர க�ைட ெபா*�� ெகா�ட�)  


