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ஒ  ழந்ைதயன் மகமக க்கயமான ஆசான்களான
ெபற்ேறாரக்ள் அைனவ க் ம் நான் இப் த்தகத்ைதக்

காண க்ைகயாக் கேறன்.



நன்ற ைர

நன்ற  ெசால்லக் கடைமபப்ட் ள்ளவரக்ள ன் எண்ண க்ைக
கணக்கல் அடங்காத அள  இ க் ம்ேபா , யா க்ெகல்லாம்
நன்ற  ெசால்வ ? எனக்  சக்தம க்க வழகாட் களாக வளங்கய
என் இரண்  தந்ைதக க் ம் அன்ைப ம் க ைணைய ம்
எனக் க் கற் க் ெகா த்த என் அன்ைனக் ம் இப் த்தகம்
காண க்ைக.
இப் த்தகம் உ வாக ேநர யாகக் காரணமாக இ ந்தவரக்ள ல்

என் வாழ்க்ைகயன் ரத்்தயாய் வளங் ம என் மைனவ  க ம்
க்கயமானவர.் க ம் என் வாழ்க்ைக மற் ம் என் த மணத்தல்
ட்டாளயாக வளங் வேதா , என் வயாபாரத்த ம் ட்டாள த்

தகழ்கறார.் அவள் இல்லாவட்டால் நான் த க் த் தைசயறயா
த மா ேவன். க ம்ம ன் ெபற்ேறாரக்ளான வன்ன  மற் ம் பல்
ேமய க் , இபப் பப்ட்ட அற் தமான மகைள வளரத்தைமக்காக.
ஊக் வபப் ற்காக ம் நட்  என் ம் பரைச
வழங்கயைமக்காக ம் ேலர  மற் ம் சா களாரக்் க் .
ெதாழ ல் ட்ப ேமதைமக்காக ரால்ஃப ்பாட்ரா க் . கற்ப த்த ல்
உள்ள உள்ேநாக் கைளக் காண்ப த்தைமக்காக ஆன  ெநவன்,
பாப  ேபாரட்்டர ் மற் ம் ேஜா ேசபே்பா க் . ெதாழ ல் ைற
ரீதயான ஆதர க்காக, ச  மற் ம் ஜான் ேஹரஸன், ேஜன  ேட,
சான்  , ர சச்ர்  மற் ம் ெவேரான கா ேட க் , ஜாக் ன்
ச ேயா, ெநயல் ெஹன்சன், ைமக்ேகல் மற் ம் ேமானட்
ஹாம் ன், எட்வன் மற் ம் கமல்லா , ேக.ச . ச  மற் ம்
ெஜ க்கா ச  ஆகேயா க் . ெபா ளாதார ேமதைமைய
வழங்கயைமக்காக பல் மற் ம் ச ன்  ேஷாேபாஃப,் வான் தாரப்,்
ச .டபள் . ஆலன், மர  ெடய்னன், க ம் அரர் ஸ், டாம்
ெவயசன்பாரன்் ஆகேயா க் . ழபப்மற்ற மனநைலைய
உ வாக்க க் ெகா த்தைமக்காக ஸாம் ஜாரஜ்ஸ், ஆன்டன
ராபன்ஸ், என ட் வன், லாரன்ஸ் மற் ம் ேஜய்ன் ஜாக்ஸன், ஆலன்
ைரட், ச க் ச க்லர ் ஆகேயா க் . சறந்த நண்பரக்ளாக ம்
இத்த ட்டத்த ன் சறந்த ஆதரவாளரக்ளாக ம் வளங்கயைமக்காக,
ேஜ. டபள் . வல்சன், மாரட்்  ெவபப்ர,் ரான்  கராபட்், டான்

ல்லர,் பராட் வாக்கர,் பராட் மற் ம் ஈ ன் ங்கர,் ெவயன்



மற் ம ன் ேமாரக்ன், மம  பரன்னன், ெஜேராம் சம்மரஸ்்,
டாக்டர ் பட்டர ் பவரஸ்், வல் ெஹபப்ரன்், டாக்டர ் என்ர க் ஷர,்
டாக்டர ் ராபரட்் மார ன், ெபட்  ஆய்ஸ்டர,்  ெபல்டன், ேஜம
ேடன்ஃேபாரத்், ெசரர்  களாரக்், ர க் ெமர க்கா, ேஜாயா
ஜ ட்டாைஹ , ெஜஃப ் ேபஸட், டாக்டர ் டாம் பரன்்ஸ், பல்
கால்வன் ஆகேயா க் . மகச ் சறந்த வயாபாரக் ட்டாளயாக
வளங்கயைமக்காக ஃபராங் ெசர ர , கள ன்ட் மல்லர,் தாமஸ்
ஆலன், நாரம்ன் லாங் ஆகேயா க் .



உள்ளடக்கம்

ன் ைர
பணக்காரத் தந்ைத ஏைழத் தந்ைத

அத்தயாயம் ஒன்
பாடம் 1: பணக்காரரக்ள் பணத்த ற்காக ேவைல ெசய்வதல்ைல

அத்தயாயம் இரண்
பாடம் 2: ெபா ளாதாரக் கல்வ  எதற்காகக் கற் க் ெகா க்கபப்ட
ேவண் ம்?

அத்தயாயம் ன்
பாடம் 3: உங்கள் ெசாத் க்கைள அதகர க்கத் வங் ங்கள்

அத்தயாயம் நான்
பாடம் 4: வர கள ன் வரலா ம் வணக ந வனங்கள ன் சக்த ம்

அத்தயாயம் ஐந்
பாடம் 5: பணக்காரரக்ள் பணத்ைதக் கண் ப க்க ன்றனர்

அத்தயாயம் ஆ
பாடம் 6: கற்பதற்காக ேவைல ெசய் ங்கள் - பணத்த ற்காக
ேவைல ெசய்யாதீரக்ள்

அத்தயாயம் ஏ
தைடகள ந்  மீ தல்

அத்தயாயம் எட்
வக் தல்

அத்தயாயம் ஒன்ப
இன் ம் அதகமாக ேவண் மா?
நீங்கள் ெசய்யக் ய சல வஷயங்கள்



ைர



ன் ைர

பணக்காரத் தந்ைத ஏைழத் தந்ைத

இரண்  தந்ைதயைரப ் ெபற்ற ந்த  இரண்  ரண்பட்டக்
கண்ேணாட்டங்க க்கான வ பப்த்ேதரை்வ எனக் க்
ெகா த்த . ஒன் , ஒ  பணக்காரத் தந்ைதயன்
கண்ேணாட்டம். மற்ெறான் , ஓர ் ஏைழத் தந்ைதயன்
கண்ேணாட்டம்.

எனக்  இரண்  தந்ைதயர ் இ ந்தனர.் ஒ வர ் பணக்காரர,்
மற்ெறா வர ் ஏைழ. ஒ வர ் உயரந்்த கல்வயறைவப்
ெபற்றவராக ம் அற க் ரை்ம நைறந்தவராக ம் இ ந்தார.்
அவர ்ஒ  ைனவர ்பட்ட ம் ெபற்ற ந்தார.் தன  நான்  வ ட
இளங்கைலப ் பட்டபப் பை்ப இரண்  வ டங்கள ல் ப த்

த்தவர ் அவர.் பற  ஸ்டான்ஃேபார்  பல்கைலக்கழகம்,
ச க்காேகா பல்கைலக்கழகம், மற் ம் நாரத்்ெவஸ்டரன்்
பல்கைலக்கழகங்கள ல் ைமயான கல்வ  உதவத்
ெதாைகையப ் ெபற் த் தன் ேமற்ப பை்பத் ெதாடரந்்தார.்
என் ைடய மற்ெறா  தந்ைத எட்டாம் வ பை்பக் டப ் ரத்்த
ெசய்த க்கவல்ைல.
இவரக்ள் இ வ ேம தங்கள் வாழ்நாள் வ ம் க னமாக

உைழத்  வந்தேபாத ம், அதல் ஒ வர ் மட் ம் எபே்பா ேம
ெபா ளாதாரரீதயாகப ்ேபாரா க் ெகாண் ந்தார.் இன்ெனா வர்
ஹவாய் மாநலத்த ன் மகப ் ெபர ய பணக்காரரக்ள ல் ஒ வராக
ஆனார.் ஒ வர ் தான் இறந்தேபா  தன் ம்பத்த ற் ம்,
நற்கார யங்க க் ம், தன் ேதவாலயத்த ற் ம் ேகா க்கணக்கான
டாலரக்ள் பணத்ைத வட் ச ்ெசன்றார.் மற்ெறா வர ்ஏராளமான
கடன்கைள வட் ச ்ெசன்றார.்



இந்த இரண்  ேப ேம வ ைமயானவரக்ளாக ம்
வசீகரமானவரக்ளாக ம் ெசல்வாக்  ம க்கவரக்ளாக ம்
இ ந்தனர.் இ வ ேம எனக்  ஆேலாசைனகைள வழங்கனர.்
ஆனால் அவரக்ள் எனக் க் ெகா த்த ஆேலாசைனகள் ஒேர
மாதர யாக இ க்கவல்ைல. இ வ ேம கல்வயல் ஆழமான
நம்ப க்ைக ெகாண் ந்தனர,் ஆனால் அவரக்ள் எனக் ப்
பர ந் ைரத்தப ்ப ப்  ெவவ்ேவறாக இ ந்த .
எனக்  ஒேர ஒ  தந்ைத மட் ம் இ ந்த ந்தால், அவர

ஆேலாசைனைய நான் ஏற் க் ெகாள்ள ேவண் ய ந்த க் ம்
அல்ல  ந ராகர க்க ேவண் ய ந்த க் ம். ஆனால் இரண்
தந்ைதகைளப ் ெபற்ற ந்த  இரண்  ரண்பட்டக்
கண்ேணாட்டங்க க்கான வ பப்த்ேதரை்வ எனக் க்
ெகா த்த . ஒன் , ஒ  பணக்காரத் தந்ைதயன் கண்ேணாட்டம்.
மற்ெறான் , ஓர ்ஏைழத் தந்ைதயன் கண்ேணாட்டம்.
அவரக்ள ல் ஒ வர ் வைத ஏற் க் ெகாள்வதற்ேகா அல்ல

ம பப்தற்ேகா பதலாக, அவரக்ள் இ வ ம் றயவற்ைறப ்பற்ற
நான் தீவரமாகச ் ச ந்த த்ேதன், அவற்ைற ஒபப் ட் ப ் பாரத்்ேதன்,
பற  என் வ பப்பப்  ேதரந்்ெத த்ேதன். பரசச்ைன
என்னெவன்றால், பணக்காரத் தந்ைத அந்த ேநரத்த ல் பணக்காரர்
ஆகய க்கவல்ைல, ஏைழத் தந்ைத ம் ஏைழயாக
ஆகய க்கவல்ைல. இ வ ேம அபே்பா தான் தத்தம்
ெதாழ ல்வாழ்க்ைகையத் வக்கய ந்தனர.் இ வ ேம பணம்
மற் ம் ம்பம் ற த் ப ்ேபாரா க் ெகாண் ந்தனர.் ஆனால்
அவரக்ள் இ வ ம் பணத்ைதப ் பற்ற  ெவவ்ேவ
கண்ேணாட்டங்கைளக் ெகாண் ந்தனர.்
எ த் க்காட்டாக, ஒ  தந்ைத, "பணத்தன்மீதான காதல்தான்

தீயைவ அைனத்த ற் ம் லகாரணம்," என்  வார.்
இன்ெனா வர,் "பணமன்ைமதான் தீயைவ அைனத்த ற் ம்

லகாரணம்," என்  வார.்
இரண்  வ ைமயான தந்ைதமாரக்ள் ஒேர ேநரத்த ல் என்மீ

தாக்கம் ஏற்ப த்த க் ெகாண் ந்த  ச வனாக இ ந்த எனக் ச்
ச ரமமாக இ ந்த . நான் ஒ  நல்ல மகனாக ம், அவரக்ள்

வைதக் கவனமாகக் கா ெகா த் க் ேகட்பவனாக ம்
இ க்க வ ம்பேனன். ஆனால் என  இரண்  தந்ைதய ம் ஒேர
வஷயங்கைள என்ன டம் றவல்ைல. அவரக் ைடய

ரண்பட்டக் கண்ேணாட்டங்கள், றபப்ாகப ் பணத்ைதப ் பற்ற
அவரக்ள் ெகாண் ந்த ெவவ்ேவ  கண்ேணாட்டங்கள், இ



வங்களாக இ ந்தன. இ  என் ைடய ஆரவ்த்ைதத்
ண் ய . அவரக்ள் இ வ ம் ற க் ெகாண் ந்த

வஷயங்கைளப ்பற்ற  நான் ஆழமாகச ்ச ந்த க்கத் வங்கேனன்.
நான் என  தன பப்ட்ட ேநரத்த ன் ெப ம்ப தைய என்ன டம்

நாேன ேகள்வகள் ேகட் க் ெகாள்வத ம், என் தந்ைதயர்
றயைத நைன ப த்தப ் பாரப்ப்த ம் ெசலவட்ேடன். "அவர்

ஏன் அவ்வா  கறார?்" என்  என்ன டம் நாேன ேகட் வ ட் ,
என் ைடய இன்ெனா  தந்ைத றய வஷயத்ைத நைனத் ப்
பாரத்் , அேத ேகள்வைய நான் மீண் ம் ேகட்ேடன். "ஆமாம்,
அவர ் வ  சர தான். நான் அைத ஒப் க் ெகாள்கேறன்," என்

வ  எள தான கார யமாக இ ந்த க் ம். அல்ல , "தான்
என்ன ற க் ெகாண் க்கேறாம் என்  அந்தக் கழவ க் த்
ெதர யவல்ைல," என்  ற  அவர  கண்ேணாட்டத்ைத
ந ராகர பப்  எனக்  எள தானதாக இ ந்த க் ம். மாறாக, நான்
அன்  ெச த்தய இரண்  தந்ைதயைர நான் ெபற்ற ந்த ,
நான் ச ந்தபப்தற் ம், இ தயல் எனக்ெகன்  ஒ
ச ந்தைன ைறையத் ேதரந்்ெத பப்தற் ம் எனக்
வாய்பப்ள த்த . ெவ மேன ஒ வ ைடய கண்ேணாட்டத்ைத
ஏற் க் ெகாள்வதற்  அல்ல  ந ராகர பப்தற் ப ் பதலாக
இவ்வா  ச ந்த த் த் ேதரந்்ெத த்த , காலபே்பாக்க ல் எனக்
மக ம் மதப்  வாய்ந்த ஒன்றாக வளங்கய .
பணக்காரரக்ள் ேம ம் பணக்காரரக்ளாக ஆவதற் ம், ஏைழகள்

ேம ம் ஏைழகளாக ஆவதற் ம், ந த்தர வரக்்கத்ைதச ் ேசரந்்த
மக்கள் கடன்கள ல் தத்தள பப்தற் மான காரணங்கள ல் ஒன் ,
பணத்ைதப ் பற்ற  வட் ல் மட் ேம கற் க் ெகா பப் கற ,
பள்ள க் டத்த ல் அல்ல என்ப . பணத்ைதப ் பற்ற  நம்ம ல்
ெப ம்பாலானவரக்ள் நம  ெபற்ேறார டம ந் தான் கற் க்
ெகாள்கேறாம். அபப் ய க் ம்ேபா , பணத்ைதப ் பற்ற  ஏைழப்
ெபற்ேறாரக்ளால் தங்கள் ழந்ைதகள டம் என்ன ற ம்?
அவரக்ள் ெவ மேன, "ஒ ங்காகப ்பள்ள க் ச ்ெசன்  க னமாகப்
ப ," என்  கன்றனர.் அக் ழந்ைதகள் நன்றாகப ் ப த் ச்
சறபப்ாகப ் பட்டம் ெபறக் ம், ஆனால் அவரக்ள டம் ஓர்
ஏைழயன் ெபா ளாதார மனபே்பாக் ம் பயற் வப் ம் மட் ேம
இ க் ம்.
பணத்ைதப ் பற்றப ் பள்ள கள ல் கற் க்

ெகா க்கபப் வத ல்ைல என்ப  வ த்தத்த ற் ர ய வஷயம்.
பள்ள கள் கல்வயன்மீ ம் ெதாழ ல் ைறத்



தறைமகள்மீ ம்தான் கவனம் ெச த் க ன்றனேவ அன்ற ,
ெபா ளாதாரத் தறைமகள்மீ  அல்ல. கல் ர கள ல் சறந்த
மதபெ்பண்கைளப ் ெபற்ற சாமரத்்தயமான வங்கயாளரக் ம்
ம த் வரக் ம் கணக்காளரக் ம் தங்கள் வாழ்வல்
ெபா ளாதாரரீதயாகப ் ேபாரா க் ெகாண் பப்தற்  இ தான்
காரணம். பணத்ைதப ் பற்ற க் ைறவான பயற்ச  ெபற் ள்ள
அல்ல  எந்தப ்பயற்ச ம் ெபற்ற ராத, ஆனால் அதகமாகப ்ப த்த
அரசயல்வாதக ம் அரசாங்க அதகார க ம் நாட் ன்
ெபா ளாதாரத் தீரம்ானங்கைள ேமற்ெகாள்வ தான் நம் நா
ெப ம் கட க்  ஆளாகய பப்தற்  க்கயக் காரணம்.
ேகா க்கணக்கான மக்க க் ப ் ெபா ளாதார உதவ ம்

ம த் வ உதவ ம் ேதைவபப் ம் காலம் வ ம்ேபா  என்ன
நக ம் என்  இன்  நான் அ க்க  வயக்கேறன். அவரக்ள்
ெபா ளாதார உதவக்காகத் தங்கள் ம்பங்கைள அல்ல
அரசாங்கத்ைதச ் சாரந்்த பப்ாரக்ள். அரசாங்கத்த ன்
ம த் வக்காப்  மற் ம் ச கப ்பா காப் த் ைறகள ல் உள்ள
பணம் வ ம் கா யாகவட்டால் என்ன நக ம்?
ழந்ைதக க் ப ்பணத்ைதப ்பற்ற க் கற் க் ெகா க் ம் பண ,

ஏற்கனேவ ஏைழகளாக இ க்கன்ற அல்ல  ஏைழகளாக ஆகப்
ேபாக ன்ற ெபற்ேறார டம் ெதாடரந்்  வட்  ைவக்கபப்ட்டால் ஒ
நா  எபப் ப ்பைழத்த க் ம்?
ெசல்வாக்  நைறந்த இரண்  தந்ைதயர ்எனக்  இ ந்ததால்,

நான் இ வர டம ந் ம் கற்ேறன். ஒவ்ெவா  தந்ைதயன்
அற ைரைய ம் பற்ற  நான் ச ந்த த் ப ் பாரக்்க
ேவண் ய ந்த . நான் அவ்வா  ெசய்த , ஒ வர ் தன
வாழ்க்ைக ற த் க் ெகாண் க் ம் எண்ணங்கள் எவ்வள
சக்த  வாய்ந்தைவ என்பைதப ் பற்ற ம், அவற்றன் தீவரமான
தாக்கத்ைதப ்பற்ற ம் மதப்  வாய்ந்த உள்ேநாக் கைள எனக் க்
ெகா த்த . எ த் க்காட்டாக, என் ைடய ஒ  தந்ைத, "எனக்
அ  கட் பப் யாகா ," என்  ம் பழக்கத்ைதக்
ெகாண் ந்தார.் என  இன்ெனா  தந்ைத நான் இந்த
வாரத்்ைதகைளக் றக் டா  என்  எனக் க்
கட்டைளயட் ந்தார.் "இ  எனக் க் கட் பப் யாவதற்  நான்
என்ன ெசய்ய ேவண் ம்?" என்  நான் ேகட்க ேவண் ம் என்
அவர ் என்ன டம் வ த்தனார.் தலாவ , ஒ  வாக்கயம்.
இரண்டாவ , ஒ  ேகள்வ . ஒன்  நீங்கள் உங்கள் ெபா பை்பத்
தட் க் கழ க் ம்ப ச ் ெசய்கற , மற்ெறான்  நீங்கள்



ச ந்தபப்தற்  உங்கைளக் கட்டாயபப் த் கற . "எனக்  அ
கட் பப் யாகா ," என்ற வாரத்்ைதகைள ஒ வர ் ம்ேபா
அவர  ைள ேவைல ெசய்வைத ந த்தவ கற  என் ,
வைரவல் பணக்காரராக ஆகவ ந்த என  தந்ைத எனக்
வளக்கமள த்தார.் நீங்கள் வ ம் ம் அைனத்ைத ம் நீங்கள்
வாங்க ேவண் ம் என்  அவர ் றவல்ைல. உலகேலேய மக
அதக சக்தவாய்ந்த கணனயான உங்கள் மனத்ைதப்
பய ற் வபப்த ல் அவர ் தீவரமாக இ ந்தார.் அவர ் என்ன டம்,
"நான் ஒவ்ெவா  நா ம் என் ைளையப ்பயற் வபப்தால், அ
நா க்  நாள் வ ைமயைடந்  ெகாண்ேட இ க்கற . அ
எவ்வள க்  எவ்வள  வ ைமயைடகறேதா, என்னால்
அவ்வள க்  அவ்வள  அதகமான பணத்ைதச ் சம்பாத க்க

ம்," என்  வார.் "எனக்  அ  கட் பப் யாகா ," என்
வ  மனசே்சாம்ேபற த்தனத்த ன் அற ற  என்  அவர்

நம்பனார.்
இரண்  தந்ைதய ேம க ன உைழபப்ாள கள் என்றா ம் ட,

ெபா ளாதாரம் என்  வந்தேபா , என் ைடய ஒ  தந்ைத தன்
ைளையத் ங்கச ் ெசய் ம் பழக்கத்ைதக் ெகாண் ந்தார்

என்பைத ம், இன்ெனா வர ் தன் ைளையப ் பயற் வ க் ம்
பழக்கத்ைதக் ெகாண் ந்தார ் என்பைத ம் நான் கவன த்ேதன்.
இதன் வைளவாக, காலபே்பாக்க ல் ஒ  தந்ைத
ெபா ளாதாரரீதயாக வ ைமயைடந்தார,் இன்ெனா வர்
பலவனமைடந்தார.் தன ம் உடற்பயற்ச  நைலயத்த ற் ச்
ெசன்  உடற்பயற்ச  ெசய்பவ க் ம், எந்ேநர ம் வட் ல்
ப த் க் ெகாண்  ெதாைலக்காட்ச  பாரக்் ம் ஒ வ க் ம்
இைடேய உள்ள வத்தயாசத்ைதப ் ேபான்ற தான் இ .

ைறயான உடற்பயற்ச  உங்கள் ஆேராக்கயத்த ற்கான
வாய்ப் கைள அதகர க்கற . அேதேபால், ைறயான
உளபப்யற்ச  ெசல்வத்த ற்கான உங்கள் வாய்ப் கைள
அதகர க்கற .
என் ைடய இரண்  தந்ைதய ம் எதெரதரான

மனபே்பாக் கைளக் ெகாண் ந்தனர.் அ  அவரக்ள் ச ந்த த்த
வதத்த ல் தாக்கத்ைத ஏற்ப த்தய . பணவசத
இல்லாதவரக் க்  உத வதற் ப ் பணக்காரரக்ள் அதக வர கள்
ெச த்த ேவண் ம் என்  ஒ  தந்ைத நைனத்தார.்
இன்ெனா வர,் "உற்பத்த  ெசய்பவரக்ைள வர கள்
தண் க்க ன்றன, உற்பத்த  ெசய்யாதவரக் க்  அைவ ெவ மத



அள க்க ன்றன," என்  றனார.்
"ஒ  நல்ல ந வனத்த ல் ஒ  ேவைலையத் ேத க் ெகாள் ம்

வதத்த ல் க னமாகப ் ப ," என்  ஒ  தந்ைத பர ந் ைரத்தார.்
"ஒ  நல்ல ந வனத்ைத வைலக்  வாங் ம் வதத்த ல்
நன்றாகப ்ப ," என்  இன்ெனா வர ்பர ந் ைரத்தார.்

"எனக் க் ழந்ைதகள் இ பப் தான் நான் பணக்காரனாக
இல்லாததற் க் காரணம்," என்  ஒ  தந்ைத றனார.்
இன்ெனா வர,் "எனக் க் ழந்ைதகள் இ பப் தான் நான்
பணக்காரனாக ஆக ேவண் யதற்கான காரணம்," என்

றனார.்
சாபப்ாட்  ேநரத்த ல் பணத்ைதப ் பற்றப ் ேப வதற்  ஒ

தந்ைத தைட வத த்தார.் உண  உண் ம் ேநரத்த ல்
பணத்ைத ம் வயாபாரத்ைத ம் பற்றப ் ேப வைத இன்ெனா
தந்ைத ஊக் வத்தார.்
ஒ வர,் "பணம் என்  வ ம்ேபா , பா காபப்ாக நடந்  ெகாள்.

ேதைவயன்ற  சவாலான கார யங்கள ல் இறங்காேத," என்
றனார.் இன்ெனா வர,் "சவாலான யற்சகைள ந ரவ்க க்கக்

கற் க் ெகாள்," என்  றனார.்
ஒ வர,் "நம  வ தான் நம  மகப ்ெபர ய த , நம  மகப்

ெபர ய ெசாத் ," என்  நம்பனார.் இன்ெனா வர,் "உன் வ தான்
உனக் ச ் ைம. உன் வ தான் உன  மகப ் ெபர ய த டாக
இ ந்தால், நீ பரசச்ைனயல் ச க்கய க்கறாய் என்  அரத்்தம்,"
என்  றனார.்
இரண்  தந்ைதய ேம தாங்கள் ெச த்த ேவண் ய கட்டணத்

ெதாைககைளச ்சர யான சமயத்த ல் ெச த்தனர.் ஆனால் ஒ வர்
அவற்ைற த ல் ெச த்தனார,் இன்ெனா வர ் கைடசயல்
ெச த்தனார.்
தன்ைன ம் தன் ேதைவகைள ம் பாரத்் க் ெகாள்க ன்ற ஒ

ந வனம் அல்ல  அரசாங்கத்த ல் ஒ வர ் நம்ப க்ைக
ெகாண் ந்தார.் சம்பள உயர் கள், ஓய் க்காலத் த ட்டம்,
ம த் வ அ லங்கள், ேநாய்க்கால வ ப் , வ ைற
நாட்கள், மற்ற பற அ லங்கள் ஆகயவற்ைறப ் பற்ற  அவர்
எபே்பா ேம கவைலபட்டார.் ரா வத்த ல் ேசரந்்  இ ப
வ டங்கள் ேசைவ ெசய்  ஓய்  ெபற்ற அவர  இரண்
மாமன்மாரக் க் க் கைடத்த ஓய் தயச ் சம்பளத்ைத ம் பற
அ லங்கைள ம் கண்  அவர ் பரம த்தார.் ரா வத்த ல்
இ ந்  ஓய்  ெபற்றவரக் க் க் கைடத்த ம த் வ உதவத்



ெதாைககள் மற் ம் பற நன்ைமகள் பற்றய ேயாசைனைய அவர்
வ ம்பனார.் பல்கைலக்கழகத்த ன் வாயலாகக் கைடக்கக் ய
சல அ லங்கைள அவர ் வ ம்பனார.் சல சமயங்கள ல்,
ேவைலையவட வாழ்நாள் வதற் மான ேவைலப ்பா காப்
மற் ம் ேவைலயல் கைடக் ம் பலன்கள் அவ க்

க்கயமானைவயாக இ ந்தன. அவர ் அ க்க , "நான்
அரசாங்கத்த ற்காக ேவைல பாரத்்  வந் ள்ேளன். அந்த
அ லங்கைளப ் ெப வதற்  நான் த தயானவன்தான்,"
என்  வார.்
இன்ெனா  தந்ைத ைமயான ெபா ளாதாரத் தற்சாரப் ல்

நம்ப க்ைக ெகாண் ந்தார.் 'உதவத் ெதாைகையப ்ெப வதற்
நான் த தயானவன்' என்  சலர ்ெகாண் ந்த மனபே்பாக்க ற்
எத ராக அவர ் ேபசனார.் அ  பலவனமான, ெபா ளாதாரத்
ேதைவகைளக் ெகாண்ட மக்கைள உ வாக் வதாக அவர ் ற்றம்
சாட் னார.் மாறாக, ெபா ளாதாரரீதயாகத் தறைமயாக
இ பப்ைத அவர ்வ த்தனார.்
ஒ  தந்ைத ஒ சல டாலரக்ைளச ் ேசமபப்தற் த் தணறனார.்

இன்ெனா வர ் த கைள உ வாக்கனார.் ஒ  நல்ல ேவைல
கைடபப்தற்காக ஒ  யதகவல் ெதா பை்ப எவ்வா  எ த
ேவண் ம் என்  ஒ  தந்ைத எனக் க் கற் க் ெகா த்தார.் பல
ேவைலகைள உ வாக் வதற் த் ேதைவயான ஒ  வ ைமயான
வயாபாரம் மற் ம் ெபா ளாதாரத் த ட்டங்கைள எவ்வா  எ த
ேவண் ம் என்  இன்ெனா  தந்ைத கற் க் ெகா த்தார.்
இரண்  வத்தயாசமான தந்ைதயனர ன்கீழ் வளரந்்த ,

ெவவ்ேவ  எண்ணங்கள் ஒ வர  வாழ்க்ைகயல்
ஏற்ப த்தக் ய வைள கைளக் கண்காணபப்தற்  எனக்
வாய்ப் க் ெகா த்த . மக்கள் உண்ைமயேலேய தங்கள்
எண்ணங்கள் லமாகத் தங்கள் வாழ்க்ைகைய வ வைமத்தைத
நான் கவன த்ேதன்.
எ த் க்காட்டாக, என  ஏைழத் தந்ைத எபே்பா ம், "நான்

ஒ ேபா ம் பணக்காரனாக ஆகப ் ேபாவதல்ைல," என்
றனார.்அவர  தீரக்்கதர சனம் நஜமான . ம றம், என

பணக்காரத் தந்ைத, எபே்பா ம் தன்ைன ஒ  பணக்காரனாகேவ
றபப் ட்டார.் "நான் ஒ  பணக்காரன். பணக்காரரக்ள்

இக்கார யத்ைதச ் ெசய்வதல்ைல," என்ப  ேபான்ற
வஷயங்கைள அவர ் வார.் ஒ  ெப ம் ெபா ளாதாரப்
ப ன்னைட க் ப ் பற  ெபா ளாதாரரீதயாக அவர ் ெநா ந்



ேபானேபா ட, ெதாடரந்்  தன்ைன ஒ  பணக்காரனாகேவ
அவர ் றபப் ட்  வந்தார.் "ஏைழயாக இ பப்தற் ம் ெநா ந்
ேபாய பப்தற் ம் இைடேய ஒ  வத்தயாசம் உள்ள . ெநா ந்
ேபாய பப்  தற்கா கமான , ஏைழயாக இ பப்
ந ரந்தரமான ," என்  அவர ் வார.்
என் ஏைழத் தந்ைத, "எனக் ப ் பணத்த ல் ஆரவ்ம் இல்ைல,"

அல்ல  "பணத்த ல் எனக்  அக்கைற இல்ைல," என்  வார.்
என் பணக்காரத் தந்ைத எபே்பா ம், "பணம்தான் சக்த ," என்

வார.்
நம் எண்ணங்கள ன் சக்தைய நம்மால் ஒ ேபா ம் அளவடேவா

அல்ல  வயந்  பாராட்டேவா யா . ஆனால் என்
எண்ணங்கள் ற த்  நான் வழப் ணர் டன் இ க்க ேவண் ம்
என்ப ம், நான் எவ்வா  என்ைன ெவள பப் த்த க் ெகாள்கேறன்
என்ப ம் எவ்வள  க்கயம் என்ப  ஒ  ச வனாக
இ ந்தேபாேத எனக்  ெவள பப்ைடயாகத் ெதர ந்த . என் ஏைழத்
தந்ைத எபே்பா ம் ஏைழத் தந்ைதயாகேவ இ ந்தார ் என்பைத
நான் கவன த்ேதன். அவர  வ வாய் அதற் க் காரணமல்ல.
ஏெனன ல், அவர ் றபப்டத்தக்க அள  சம்பாத த்தார.் அவர்
ஏைழயாக இ ந்ததற் க் காரணம் அவர  எண்ணங்க ம்
நடவ க்ைகக ம்தான். இரண்  தந்ைதயைரப ்ெபற்ற ந்த ஒ
ச வன் என்ற ைறயல், அவரக்ள் இ வர ல் யா ைடய
எண்ணங்கைள என  ெசாந்த எண்ணங்களாக வகர த் க்
ெகாள்ள நான் ேதரந்்ெத த்ேதன் என்ப  பற்ற  நான்
எசச்ர க்ைகயாக இ க்க ேவண் யதன் அவசயத்ைத நான்
நன்றாகேவ அற ந்த ந்ேதன். நான் என் பணக்காரத் தந்ைத

வைதக் ேகட்க ேவண் மா அல்ல  என் ஏைழத் தந்ைத
வதற் ச ்ெசவம க்க ேவண் மா?

ஏைழயாக இ பப்தற் ம் ெநா ந்  ேபாய பப்தற் ம்
இைடேய ஒ  ெபர ய வத்தயாசம் உள்ள . ெநா ந்
ேபாய பப்  தற்கா கமான , ஏைழயாக இ பப்

ந ரந்தரமான .

இ வ ேம கல்வயன்மீ ம் கற்ற ன்மீ ம் அளபப்ர ய மதப்
ைவத்த ந்தா ம் ட, எைதக் கற் க் ெகாள்வ  க்கயம்
என்ப  ற த்  அவரக்ள் ரண்பட்டனர.் நான் க னமாகப ்ப க்க
ேவண் ம், ஒ  பட்டம் ெபற ேவண் ம், பணத்ைதச்
சம்பாதபப்தற்  ஒ  நல்ல ேவைலையப ்ெபற ேவண் ம் என்



ஒ  தந்ைத வ ம்பனார.் நான் ஒ  வழக்கறஞராகேவா அல்ல
ஒ  கணக்காளராகேவா ஆவதற் த் ேதைவயான ப பை்ப நான்
ப க்க ேவண் ம் என் ம், ந ரவ்ாகவய ல் கைலப ் பட்டம்
ெபற ேவண் ம் என் ம் அவர ் வ ம்பனார.் ஆனால் மற்ெறா
தந்ைதேயா, பணக்காரனாக ஆவதற் ம், பணம் எபப்  ேவைல
ெசய்கற  என்பைதப ் ர ந்  ெகாள்வதற் ம், பணத்ைத
எனக்காக ேவைல ெசய்ய ைவபப்  எபப்  என்பைதக் கற் க்
ெகாள்வதற் ம் நான் ப க்க ேவண் ம் என்  என்ைன
ஊக் வத்தார.் "நான் பணத்த ற்காக ேவைல ெசய்வதல்ைல!
பணம் எனக்காக ேவைல ெசய்கற !" என்ற வாரத்்ைதகைள அவர்
மீண் ம் மீண் ம் ற க் ெகாண்ேட இ ந்தார.்
எனக்  ஒன்ப  வயதாக இ ந்தேபா , பணத்ைதப ்பற்ற  என

பணக்காரத் தந்ைத வைதக் ேகட்பெதன் ம், அவர டம ந்
கற் க் ெகாள்வெதன் ம் நான் தீரம்ான த்ேதன். என் ஏைழத்
தந்ைத அைனத் க் கல் ர ப ் பட்டங்கைள ம்
ெபற்ற ந் ம் ட, பணம் ற த்த வஷயத்த ல் அவர ் வைதக்
ேகட்கக் டா  என் ம் நான்  ெசய்ேதன்.
உயரந்்த கல்வ த் த தையப ் ெபற்ற ந்த என் தந்ைத,

பணத்ைதப ் பற்ற க் ெகா த்த அற ைரைய ம், பணம் ற த்
அவர ் ெகாண் ந்த மனபே்பாக்ைக ம் நான் ெசவம க்கப்
ேபாவத ல்ைல என்  நான் ேதரந்்ெத த்த  ஒ  ேவதைனயான
தீரம்ானம்தான். ஆனால் என் எஞ்சய வாழ்நாைளச ்ெசம்ைமயாக
வ வைமத்த ஒ  தீரம்ானமாக அ  அைமந்த .
யார ் வைதக் கா ெகா த் க் ேகட்ப  என்பைத நான்

தீரம்ான த்தக் கணத்தல், பணத்ைதப ் பற்றய என் ப ப்
வங்கய . எனக்  39 வயதா ம்வைர, என் பணக்காரத் தந்ைத
பப்  வ டங்களாகப ் பணத்ைதப ் பற்ற  எனக் க் கற் க்

ெகா த்தார.் என் தைலக் ள் எந்த ேயாசைனகைளப்
த் வதற்  அவர ் யற்ச த் க் ெகாண் ந்தாேரா, அைத

நான் அற ந்  ெகாண்ேடன் என்பைத ம், ைமயாகப ் ர ந்
ெகாண்ேடன் என்பைத ம் அவர ் உணரந்்த ேநரத்த ல், எனக் க்
கற்பபப்ைத அவர ்ந த்தனார.்
பணம் என்ப  ஒ  வைகயான சக்த . ஆனால் ெபா ளாதாரக்

கல்வ  அைதவட சக்த  வாய்ந்த . பணம் வ ம், ேபா ம். ஆனால்
பணம் எவ்வா  ேவைல ெசய்கற  என்ப  பற்ற  நீங்கள்
கற்ற ந்தால், அதன்மீ  உங்களால் அதகாரம் ெச த்த ம்,
ெசல்வத்ைத உ வாக்கத் வங்க ம். ேநரம்ைறச ் ச ந்தைன



மட் ேம ஒ வ க் ப ் பலனள க்காமல் ேபாவதற் க் காரணம்,
பள்ள க் ச ் ெசன்ற ெப ம்பாலான மக்கள், பணம் எவ்வா
ேவைல ெசய்கற  என்பைத ஒ ேபா ம் கற் க் ெகாள்ளாததால்
பணத்த ற்காக ேவைல பாரப்ப்த ல் தங்கள் வாழ்நாள்

வைத ம் ெசலவ கன்றனர ்என்ப தான்.
பணத்ைதப ் பற்றய கல்வ  எனக் த் வக்கபப்ட்டேபா  நான்

ெவ ம் ஒன்ப  வய ச ்ச வனாக இ ந்ததால், என் பணக்காரத்
தந்ைத எனக் க் கற் க் ெகா த்தப ் பாடங்கள் மக எளைமயாக
இ ந்தன. பன்னர ்ஆழமான பாடங்கைள அவர ்கற் க் ெகா க்கத்
வங்கனார.் ஆனால் ஆ  க்கயமான ப பப்ைனகைளத்தான்

அவர ்த ம்பத் த ம்ப பப்  வ டங்களாகக் கற் க் ெகா த்
வந்தார.் இப் த்தகம் அந்த ஆ  க்கயப ் ப பப்ைனகைளப்
பற்றய தான். என் பணக்காரத் தந்ைத அவற்ைற எனக்
எவ்வள  எளைமயாகக் கற் க் ெகா த்தாேரா, அேத
எளைமயான வாரத்்ைதகள ல் அவற்ைற இங்  நான்
வளக் கேறன். இபப் பப்ைனகள் உங்கள் ேகள்வக க்கான
வைடகள் அல்ல; மாற்ற ம் நசச்யமன்ைம ம் ைகேகாரத்் க்
ெகாண்  உலா வ ம் இவ் லகத்த ல் நீங்க ம் உங்கள்
ழந்ைதக ம் ெசல்வச ் ெசழபப்ானவரக்ளாக வளரவ்தற்

உத வதற்கான வழகாட் தல்களாகேவ இவற்ைற நான்
அைமத் ள்ேளன்.



அத்தயாயம் ஒன்

பாடம் 1: பணக்காரரக்ள் பணத்த ற்காக
ேவைல ெசய்வத ல்ைல

ஏைழக ம் ந த்தர வரக்்கத்ைதச ் ேசரந்்த மக்க ம்
பணத்த ற்காக ேவைல ெசய்க ன்றனர.் பணக்காரரக்ள்
பணத்ைதத் தங்க க்காக ேவைல ெசய்ய ைவக்கன்றனர.்

"அபப்ா, பணக்காரனாக ஆவ  எபப்  என்  எனக்  உங்களால்
ற மா ?"
என் தந்ைத தன் மாைலேநரச ் ெசய்த த்தாைளக் கீேழ

ைவத் வட் , "நீ ஏன் பணக்காரனாக ஆக வ ம் கறாய்?" என்
ேகட்டார.்

"ஏெனன்றால், இன்  ஜம்ம  தன் தாயா டன் அவரக்ள  தய
'கா லாக்' கார ல் ேபாவைத நான் பாரத்்ேதன். வார இ தையக்
கழபப்தற்காக, கடற்கைரயல் அைமந் ள்ள தங்கள் வட் ற்
அவரக்ள் ெசன்  ெகாண் ந்தனர.் ஜம்ம  தன் நண்பரக்ள ல்

வைர ம் தன் டன் அைழத் ச ் ெசன்ற க்கறான், ஆனால்
ைமக்ைக ம் என்ைன ம் மட் ம் அைழக்கவல்ைல. நாங்கள்
ஏைழச ்ச வரக்ளாக இ பப்தால் அவன் எங்கைள உடனைழத் ச்
ெசல்லவல்ைல என்  அந்த நண்பரக்ள் எங்கள டம் றனர.்"

"அபப் யா றனாரக்ள்?" என்  என் தந்ைத நம்ப யாமல்
ேகட்டார.்

"ஆமாம், அவரக்ள் அபப் த்தான் றனாரக்ள்," என்  காயம்
ேதாய்ந்த ர ல் நான் பதலள த்ேதன்.
என் தந்ைத அைமதயாகத் தைலயாட் வ ட் , தன் க் க்

கண்ணா ையத் க்க  வட் க்ெகாண் , மீண் ம்
ெசய்த த்தாைளப ் ப பப்த ல் ழ்கனார.் நான் அவ ைடய



பத க்காகக் காத் க் ெகாண் ந்ேதன்.
அ  1956ம் ஆண் . அபே்பா  எனக்  ஒன்ப  வய . ஏேதா

வதவசமாக, பணக்காரரக்ள் தங்கள் ழந்ைதகைள அ பப்
ைவத்த அேத அர ப ் பள்ள டத்த ல்தான் நா ம் பயன்ேறன்.
நாங்கள் வாழ்ந்த நகரத்த ல் சரக்்கைர உற்பத்ததான் க்கயத்
ெதாழலாக இ ந்த . சரக்்கைர உற்பத்த  ந வனங்கள ன்
ேமலாளரக் ம், ம த் வரக்ள், ெதாழலதபரக்ள், வங்கயாளரக்ள்
ேபான்ற ெசல்வாக் ம க்க மக்க ம் இந்த ஆரம்பநைலப்
பள்ள க் த்தான் தங்கள் ழந்ைதகைள அ பப்னர.் ஆறாவ
வ பப் ற் ப ் பற , அவரக்ள  ழந்ைதகள் ெபா வாக ேவ
தனயாரப் ்பள்ள க க் ச ்ெசன்றனர.் என  ம்பம் அந்த அர ப்
பள்ள  அைமந்த ந்த அேத ெத வல் வச த்  வந்ததால் நான்
அபப்ள்ள க் ச ் ெசன்ேறன். எங்கள் வ  ேவ  ஏேத ம் ஒ
ெத வல் அைமந்த ந்தால், எங்கள் ம்பத்ைதப ் ேபான்ற

ம்பங்கள ந்  வந்த ழந்ைதகள் பய ம் ேவ  ஏேத ம்
ஒ  பள்ள க்  நான் ெசன்ற ந்த பே்பன். ஆறாவ  வ பப் ற் ப்
பற , இக் ழந்ைதக ம் நா ம் அர  ந நைலப ் பள்ள க் ம்,
அதன் பற  அர  உயரந்ைலப ் பள்ள க் ம் ெசன்ேறாம்.
எங்கைளப ் ேபான்றவரக் க்  எந்தத் தனயாரப் ் பள்ள ம்
இ க்கவல்ைல.
என் தந்ைத ஒ வழயாகத் தன  ெசய்த த்தாைளக் கீேழ

ைவத்தார.் அவர ் ச ந்த த் க் ெகாண் ந்தார ் என்ப
ெவள பப்ைடயாகத் ெதர ந்த .

"நீ பணக்காரனாக ஆக வ ம்பனால், பணம் சம்பாதபப்  எபப்
என்பைத நீ கற் க் ெகாள்ள ேவண் ம்," என்  அவர ்ெம வாகத்
தன் ேபசை்சத் வக்கனார.்

"நான் எவ்வா  பணம் பண் வ ?" என்  நான் ேகட்ேடன்.
அவர ் ன்னைகத்தப , "உன் ைளையப ்பயன்ப த் ," என்
றனார.் உண்ைமயேலேய அவர ் என்ன றனார ் என்

எனக் ப ் ர ந்த . "என்னால் இபே்பாைதக்  உனக்
அவ்வள தான் ற ம்," அல்ல  "அதற்கான வைட
எனக் த் ெதர யா . எனேவ, என்ைன தரம்சங்கடத்த ற்
ஆளாக்காேத," என்  என்ன டம் அவர ்ெசால்லாமல் ெசான்னார.்

ஒ  ட்டண  உ வாக்கபப் க ற

அ த்த நாள் காைலயல், என் தந்ைத என்ன டம்



றய ந்தைத என் நண்பன் ைமக்கடம் நான் றேனன்.
எனக் த் ெதர ந்தவைர, ைமக் ம் நா ம் மட் ேம அபப்ள்ள யல்
பயன்ற ஏைழ மாணவரக்ள். ைமக் ம் ஏேதா வதவசமாகத்தான்
இபப்ள்ள யல் ேசரந்்த ந்தான். அதனால் நாங்கள் இ வ ம்
பணக்கார மாணவரக் டன் ேசரந்்  பயல ேவண் யதாயற் .
நாங்கள் ஒன் ம் பரம ஏைழகள் அல்ல, ஆனால் மற்ற
மாணவரக்ள்அைனவ ம் தய ைக ைறக ட ம் தய
ைசக்க ள்கள ம் வலம் வந்தேபா , அவரக்ள டம ந்த
அைனத் ப ் தய ெபா ட்க ம் எங்கள் இ வைர ம்
ஏைழகளாக உணர ைவத்தன.
உண , உைட, உைறவடம் ேபான்ற எங்கள  அ பப்ைடத்

ேதைவகைள எங்கள் ெபற்ேறார ் நைறேவற்ற  ைவத்தனர.்
அவரக்ள டம ந்  அதற்  ேமல் எ ம் எங்க க் க்
கைடக்கவல்ைல. என் தந்ைத, "உனக்  ஏேத ம்
ேவண் ெமன்றால், அதற்காக நீ உைழக்க ேவண் ம்," என்

வ  வழக்கம். நா ம் ைமக் ம் பலவற்ைற வ ம்பேனாம்,
ஆனால் ஒன்ப  வய ச ்ச வரக் க்  ஏற்ற ேவைலகள் எ ம்
அவ்வளவாக இ க்கவல்ைல.

"பணத்ைத ஈட் வதற்  நாம் என்ன ெசய்ய ேவண் ம்?" என்
ைமக் ேகட்டான்.

"எனக் த் ெதர யவல்ைல, ஆனால் நீ என் ட்டாளயாக ஆக
வ ம் கறாயா?" என்  நான் ேகட்ேடன்.
அவன் அதற்  ஒப் க் ெகாண்டான். எனேவ, அந்த சன க்கழைம

காைலயன் , ைமக் என் ைடய தல் வயாபாரக்
ட்டாளயாக ஆனான். எவ்வா  பணம் சம்பாதபப்  என்ப

பற்றச ் ச ந்தபப்த ல் நாங்கள் அன்ைறய காைலேநரம்
வைத ம் ெசலவட்ேடாம். அவ்வபே்பா , ஜம்மன் கடற்கைர

வட் ல் கலமான ேநரத்ைத அ பவத் க் ெகாண் ந்த
ச வரக்ைளப ்பற்ற  நாங்கள் ேபசேனாம். அ  எங்கள் மனத்ைத
ேநாக த்த . ஆனால் அந்த ேவதைன நல்ல தான், ஏெனன ல்
பணம் பண் வதற்  ஏேத ம் ஒ  வழையப ் பற்றச்
ச ந்தபப்தற்  அ  எங்க க்  உத்ேவகமள த்த . இ தயல்,
அன்  மதயம் ஒ  ெப ம் உள்ேநாக்  எங்க க் க் கைடத்த .
தான் ப த்த ந்த ஓர ் அறவயல் த்தகத்த ந்  ைமக்க ற் க்
கைடத்த ஒ  ேயாசைன அ . நாங்கள் உற்சாகமாகக்
ைக க்க க் ெகாண்ேடாம். இபே்பா  எங்கள் ட்டண க்  ஒ
ெதாழ ல் கைடத் வ ட்ட .



அ த்தப ் பல வாரங்க க் , ைமக் ம் நா ம் எங்கள்
அண்ைடவட் க் கத கைளத் தட் , அவரக்ள  கா யான
பற்பைச கைள பத்த ரபப் த்த  எங்க க் க் ெகா க் மா
அவரக்ைளக் ேகட் க் ெகாண்ேடாம். எங்கள் ேகார க்ைக பல க்
வேனாதமாகப ் பட்ட . ெப ம்பாலான வளரந்்தவரக்ள் ஒ
ன்னைக டன் எங்க க்  ஒப் தல் அள த்தனர.் பற்பைச

கைளக் ெகாண்  நாங்கள் என்ன ெசய்யவ ந்ேதாம் என்
சலர ் எங்கள டம் ேகட்டனர.் அதற்  நாங்கள், "அைத எங்களால்

ற யா . அ  ஒ  வயாபார ரகசயம்," என்
பதலள த்ேதாம்.
வாரங்கள் ெசல்லச ்ெசல்ல, என் தாயார ன் கவைல அதகர த் க்

ெகாண்ேட ேபான . அவர  ண  ைவக் ம் இயந்தரம் இ ந்த
இடத்த ற்  அ ேக ஓர டத்ைத எங்கள் கசச்ாப ் ெபா ட்கைளக்
வ த்  ைவபப்தற்  நாங்கள் ேதரந்்ெத த்த ந்ேதாம். ஒ

பைழய அட்ைடப ்ெபட் யல் நாங்கள் எங்கள் பற்பைச கைள
ேசகர க்கத் வங்கேனாம்.
இ தயல் என் தாயார ் ெபா ைமயழந்தார.் தன்

அண்ைடவட்டார ் பயன்ப த்தய, ந ங்கப ் ேபாய ந்த பைழய
பற்பைச கள் தன் வட் ல் பை்பயாகக்
வ க்கபப்ட் ந்தைதக் காண அவர ் வ ம்பவல்ைல. "நீங்கள்

இ வ ம் என்ன ெசய்  ெகாண் க்க றீரக்ள்? இ  ஒ  வயாபார
ரகசயம் என்ற பைழய பல்லவைய மீண் ம் என்ன டம்

றாதீரக்ள். இந்தக் பை்பக் ளங்கைள ஏதாவ  ெசய் ங்கள்.
இல்ைலெயன்றால் நான் இவற்ைற ெவள ேய க்க
எற ந் வ ேவன்," என்  அவர ்மரட் னார.்
இன் ம் சல கள் ேசரந்்த டன் நாங்கள் எங்கள்

உற்பத்தையத் வக்கவ ேவாம் என் ம், அ வைர ெபா த் க்
ெகாள் மா ம் நா ம் ைமக் ம் என் தாயார டம் ெகஞ்சேனாம்.
இன் ம் ஓர வர ் தங்கள் பற்பைச கைளத் த வதற்காக
நாங்கள் காத் க் ெகாண் ந்ததாக நாங்கள் அவர டம்
ெதர வ த்ேதாம். எங்கள் தாயார ் எங்க க்  ஒ வார கால
அவகாசம் ெகா த்தார.்
உற்பத்தையத் வக் வதற்  நாங்கள் ற த்தத் ேதத

ெந ங்க க் ெகாண் ந்த . இ  எங்க க்  அ த்தத்ைதக்
ட் ய . ஆனால் என் ெசாந்தத் தாயாேர இடத்ைதக் கா

ெசய்ய ேவண் ம் என்  எங்க க்  அற க்ைக வட்டேபா ,
எங்கள  தல் ட்டண  ஏற்கனேவ அச் த்தபப்டத்



வங்கய ந்த . அ க்க ப ் பல் லக்க ேவண் ய  அவசயம்
என்  பல் ம த் வர ் வதாக அண்ைடவட்டார டம் ற ,
தங்கள் பற்பைசைய வைரவல் கா  ெசய் ம்ப  வ
ைமக்க ன் ேவைலயாக ஆன . நான் உற்பத்த க்கான
ேவைலையத் வக்கேனன்.
ஒ நாள் நா ம் ைமக் ம் உற்பத்தயல் ஈ பட் ந்தேபா ,

என் தந்ைத தன் நண்பர ் ஒ வ டன் அங்  தன் கார ல் வந்தார.்
வழெந க ம் ெவள்ைளப ் ெபா  சதற க் கடந்த . எங்கள்
பள்ளய ந்  நாங்கள் ேசகர த்த ந்த பால் அட்ைடப ்ெபட் கள்
ஒ  நீளமான ேமைசயல் ைவக்கபப்ட் ந்தன. எங்கள்

ம்பத்த ன் தணல ப்  நன்றாக எர ந்  ெகாண் ந்த .
கார ் ந த் மடத்த ற் ச ் ெசல்வதற்கான வழைய எங்கள்

உற்பத்த  ேவைல த த்த ந்ததால், என் தந்ைத எசச்ர க்ைகயாக
எங்கைள ேநாக்க  நடந்  வந்தார.் அவ ம் அவர  நண்ப ம்
எங்கைள ெந ங்கயேபா , ஒ  ெபர ய எஃ ப ் பாைன அந்தத்
தணல பப் ல் ைவக்கபப்ட் , பற்பைச கள் அதல் உ க க்
ெகாண் ந்தைத அவரக்ள் கண்டனர.் அந்த நாட்கள ல்,
பற்பைசகள் பளாஸ் க் கள ல் வரவல்ைல. அைவ ஈயத்த ல்
ெசய்யபப்ட் ந்தன. எனேவ, பல் இ ந்த ெபயன்ட் எர ந்
ேபான பற , அந்த கைள அசச்றய எஃ ப ் பாைனயல்
ேபாட்ேடாம். அைவ தரவமா ம்வைர உ க்கபப்ட்டன.
பாத்த ரத்ைதப ் ப பப்தற்கான இ க்கையக் ெகாண்  அந்த
எஃ ப ் பாைனையக் கீேழ இறக்க , பால் அட்ைடப ் ெபட் கள ன்
ேமேல இ ந்த ஒ  சறய வாரத்த ன் வழயாக அைத
ஊற்றேனாம்.
பால் அட்ைடப ் ெபட் கள் பளாஸ்டர ் ஆஃப ் பாரீஸால்

ந ரபப்பப்ட் ந்தன. ெவள்ைளப ் ெபா  எல்லா இடங்கள ம்
ெதற த்த ந்த . அவசரத்த ல், நான் ஒ  ெபர ய சாக் ப ்ைபையத்
தவ தலாகக் கீேழ தள்ளவட்ேடன். அத ந்த ெவள்ைளப்
ெபா  அைனத் ம் ெகாட்  அந்த இடம் ஒ  ெப ம் பன ப் யலால்
தாக்கபப்ட்டைதபே்பால் காட்சயள த்த . பளாஸ்டர ்ஆஃப ்பாரீஸ்
வாரப்் க க்  அந்தப ்பால் அட்ைடப ்ெபட் கள்தான் ெவள ப் றக்
ெகாள்கலன்களாக இ ந்தன.
தரவ நைலய ந்த ஈயத்ைதப ் பளாஸ்டர ் ஆஃப ் பாரீஸ்

வாரப்் கள ன் ேம ந்த ஒ  சறய வாரத்த ன் வழயாக
நாங்கள் கவனமாக ஊற் வைத என் தந்ைத ம் அவர
நண்ப ம் பாரத்் க் ெகாண் ந்தனர.்



"எசச்ர க்ைகயாகச ்ெசய்," என்  என் தந்ைத றனார.்
நான் நமரந்்  பாரக்்காமேலேய அவர ் வைத ஏற் க்

ெகாண்  தைலயைசத்ேதன்.
இ தயாக, தரவ ஈயத்ைத வ மாக ஊற்ற  த்தப ்பற ,

அந்த எஃ ப ் பாைனையக் கீேழ ைவத் வட்  என் தந்ைதையப்
பாரத்் ப ் ன்னைகத்ேதன்.
என் தந்ைத ஓர ் எசச்ர க்ைகயான ன்னைக டன், "நீங்கள்

இ வ ம் என்ன ெசய்  ெகாண் க்க றீரக்ள்?" என்  எங்கைளப்
பாரத்் க் ேகட்டார.்

"நீங்கள் என்ைன என்ன ெசய் ம்ப  றனீரக்ேளா,
அைதத்தான் நாங்கள் ெசய்  ெகாண் க்கேறாம். நாங்கள்
பணக்காரரக்ளாக ஆகப ்ேபாகேறாம்," என்  நான் றேனன்.

"ஆமாம், நாங்கள் ட்டாள கள்," என்  ைமக் ம் என் டன்
ேசரந்்  ெகாண்டான்.

"அந்தப ்பளாஸ் க் வாரப்் கள ல் என்ன இ க்கற ?" என்  என்
தந்ைத ேகட்டார.்

"நான் ெசய்யப ்ேபாவைதக் கவனமாகப ்பா ங்கள்," என்  நான்
றேனன்.
ஒ  சறய த்தயைல எ த் , அந்தப ் பளாஸ் க் வாரப்ை்ப

உைடத் , அத ந்  ஒ  ஈய நாணயத்ைத ெவள ேய
எ த்ேதன்.

"அடக் கட ேள! ஈயத்த ந்  நாணயத்ைத உ வாக்க க்
ெகாண் க்க றீரக்ளா?" என்  என் தந்ைத ேகட்டார.்

"ஆமாம். நீங்கள் ெசான்னப தான் நாங்கள் ெசய்கேறாம்.
நாங்கள் பணத்ைத உ வாக்க க் ெகாண் க்கேறாம்," என்
ைமக் பதலள த்தான்.
என் தந்ைதயன் நண்பர ் தன் கத்ைதத் த பப் க் ெகாண்

உரக்கச ்ச ர த்தார.் என் தந்ைத ன்னைகத்தவாேற தன் தைலைய
ஆட் னார.் ஒ  ெந ப்  மற் ம் ஒ  டபப்ா நைறயப ் பற்பைச

க டன், உசச்ய ந்  உள்ளங்கால்வைர ெவள்ைளப்
ெபா  ேபாரத்்தயவா , இ  ச வரக்ள் ெபர ய ன்னைக டன்
அவர ் ன் ந ன்  ெகாண் ந்தனர.்
எல்லாவற்ைற ம் அபப் ேய கீேழ ைவத் வட் , தன் டன்

வந் , எங்கள் வட் ன் ன்வாசற்ப யல் அம மா  அவர்
எங்கள டம் றனார.் எங்கைளப ் பாரத்் ப ் ன் வல்
த் வ ட் , 'கள்ள நாணயங்கைள உற்பத்த  ெசய்வ ' என்பைதப்

பற்ற  எங்க க்  வளக்கனார.்



எங்க ைடய கன கள் தகரக்்கபப்ட்டன. ைமக் சற்
ந க்கமான ர ல், "இ  சட்டத்த ற் ப ் றம்பான  என்றா

க றீரக்ள்?" என்  ேகட்டான்.
"வட் த்தள் ங்கள். அவரக்ள் ஓர ் இயல்பான தறைமைய

உ வாக்க க் ெகாண் க்கக் ம்," என்  என் தந்ைதயன்
நண்பர ் றனார.்
என் தந்ைத அவைரப ்பாரத்்  ைறத்தார.்
பற  எங்கைள ேநாக்க த் த ம்ப , "ஆமாம், அ  சட்டத்த ற் ப்
றம்பான . ஆனால் நீங்கள் உங்கள  மாெப ம்

பைடப் த்தறைன ம் அசலான எண்ணத்ைத ம் ெவள பப் த்த
இ க்க றீரக்ள். ெதாடரந்்  ச ந்த ங்கள். உண்ைமயேலேய
உங்கைளப ் பற்ற  நான் மக ம் ெப ைமபப் கேறன்," என்

றனார.்
ைமக் ம் நா ம் ஏமாற்றத் டன் மார ் இ ப  நமடங்கள்

ெமளனமாக அமரந்்ேதாம். பற  நாங்கள் அங்க ந்த பை்பக்
ளங்கைள அகற்ற , அந்த இடத்ைத த்தபப் த்தத்
வங்கேனாம். தல் நாளன்ேற எங்கள் வயாபாரத்ைத நாங்கள்

இ த்  ட ேவண் யதாயற் . ெவள்ைளப ்ெபா ையக் ட்
அள்ளயப  நான் ைமக்கடம், "ஜம்ம ம் அவன  நண்பரக் ம்

றய  சர தான். நாம் ஏைழகள்தான்," என்  றேனன்.
அபே்பா  அந்த இடத்ைதவட் ப ் றபப்ட் க் ெகாண் ந்த என்

தந்ைத நான் றயைதக் ேகட்  இவ்வா  றனார:் "நீங்கள்
உங்கள் யற்சைய ைகவட்டால் மட் ேம நீங்கள் ஏைழகள்.
நீங்கள் ஏேதா ஒன்ைறச ் ெசய்தீரக்ள் என்ப தான் இங்

க்கயமான வஷயம். ெப ம்பாலான மக்கள் பணக்காரரக்ளாக
ஆவ  பற்ற  ெவ மேன ேபச ம் கன  காண ம் மட் ேம
ெசய்க ன்றனர.் நீங்கள் ஏேதா ஒன்ைறச ் ெசய்த க்க றீரக்ள்.
உங்கள் இ வர ் ற த் ம் எனக்  மக ம் ெப ைமயாக
இ க்கற . இைத நான் மீண் ம்உங்க க் க் கேறன்:
'ெதாடரந்்  ச ந்த ங்கள். யற்சையக் ைகவடாதீரக்ள்.'"
ைமக் ம் நா ம் அங்  அைமதயாக ந ன்ேறாம். அவர ் றய

அ ைமயான வாரத்்ைதகள்தான், ஆனால் நாங்கள் ேம ம் என்ன
ெசய்ய ேவண் ம் என்ப  எங்க க் த் ெதர யவல்ைல.

"அபப்ா, அபப் ெயன்றால் நீங்கள் ஏன் இன் ம் பணக்காரராக
ஆகய க்கவல்ைல?" என்  நான் ேகட்ேடன்.

"ஏெனன ல், நான் ஒ  பள்ள  ஆசரயராக ஆவைதத்
ேதரந்்ெத த்ேதன். பணக்காரரக்ளாக ஆவ  பற்றப ் பள்ள



ஆசரயரக்ள் ஒ ேபா ம் ச ந்தபப்த ல்ைல. நாங்கள் ெவ மேன
பாடம் கற் க் ெகா க்க வ ம் கேறாம். உனக்  உதவ ேவண் ம்
என்  நான் ஆைசபப் கேறன், ஆனால் எபப் ப ் பணத்ைத
உ வாக் வ  என்  உண்ைமயேலேய எனக் த் ெதர யா ."
ைமக் ம் நா ம் அந்த இடத்ைத த்தபப் த் வைதத்

ெதாடரந்்ேதாம்.
"நீங்கள் இ வ ம் உண்ைமயேலேய பணக்காரரக்ளாக ஆக

வ ம்பனால், என்ன டம் ேகட்காதீரக்ள். ைமக், உன் ைடய
தந்ைதயடம் ெசன்  ேப ," என்  என் தந்ைத றனார.்

"என் தந்ைதயடமா?" என்  ைமக் கம் ள த்தான்.
என் தந்ைத ன்னைக டன், "ஆமாம். நா ம் உன் தந்ைத ம்

ஒேர வங்கயாளர டம்தான் ெசல்கேறாம். அவர ் உன் தந்ைதையப்
பற்றப ் ெப ைமயாகப ் ேப கறார.் பணம் பண் வ  என்
வ ம்ேபா  உன் தந்ைத மகா த்த சா  என்  அவர ் என்ன டம்
பல ைற ற ள்ளார,்" என்  றனார.்

"என் தந்ைதயா?" என்  ைமக் நம்ப யாமல் மீண் ம்
ேகட்டான். "அபப் ெயன்றால் எங்கள் பள்ளயல் பய ம்
மாணவரக்ள டம் இ பப் ேபால் ஒ  நல்ல வ ம் ஒ  நல்ல
கா ம் ஏன் எங்கள டம் இல்ைல?"

"ஒ  நல்ல வ ம் ஒ  நல்ல கா ம் இ ந்தால்தான் நீ
பணக்காரன் என்ேறா அல்ல  பணம் பண் வ  எபப்  என்
உனக் த் ெதர ம் என்ேறா அரத்்தமாகவடா . ஜம்மயன் தந்ைத
சரக்்கைர உற்பத்த  ந வனத்த ற்காக ேவைல ெசய்கறார.் அவர்
என்ன டம ந்  அவ்வள  வத்தயாசமானவர ் அல்ல. அவர ் ஒ
ந வனத்த ற்காக ேவைல ெசய்கறார,் நான் அரசாங்கத்த ற்காக
ேவைல ெசய்கேறன். அவர  ந வனம் அவ க் க் கார ்வாங்க க்
ெகா க்கற . சரக்்கைர உற்பத்த  ந வனம் ெபா ளாதாரப்
ப ரசச்ைனயல் ச க்க க் ெகாண் ள்ள . வைரவல் ஜம்மயன்
தந்ைதயடம் எ ம் இ க்கப ்ேபாவதல்ைல. ைமக், உன் தந்ைத
வத்தயாசமானவர.் அவர ்ஒ  ெபர ய சாம்ராஜ்யத்ைத உ வாக்க க்
ெகாண் பப் ேபால் ெதர கற . ஒ சல வ டங்கள ல் அவர்
ஒ  மகப ் ெபர ய பணக்காரராக ஆவார ் என்  நான்
நைனக்கேறன்," என்  என் தந்ைத பதலள த்தார.்
அவர ் அவ்வா  றய  மீண் ம் எனக் ம் ைமக்க ற் ம்

உற்சாகத்ைதக் ெகா த்த . தய உத்ேவகத் டன் எங்கள்
ப் ர ப ் பணைய மீண் ம் ெதாடரந்்ேதாம். நாங்கள்

அவ்வடத்ைத த்தபப் த்த க் ெகாண் ந்தேபா , ைமக்க ன்



தந்ைத டன் எபப் ப ் ேப வ  என்ப  பற்ற ம், எபே்பா
ேப வ  என்ப  பற்ற ம் நாங்கள் த ட்டம ட்ேடாம். பரசச்ைன
என்னெவன்றால், ைமக்க ன் தந்ைத அதக ேநரம் உைழத்ததால்,
ெப ம்பா ம் இர  ெந ேநரம் கழ த்ேத வட் ற்  வந்தார.்
அவ க் ச ் ெசாந்தமாகப ் பல ேசமப் க் கடங் க ம், ஒ
கட் மான ந வன ம், பல கைடக ம், ன்  உணவகங்க ம்
இ ந்தன. வட் ற்  அவர ் தாமதமாக வந்ததற்  அந்த
உணவகங்கள்தான் காரணம்.
எங்கள் ப் ர ப ்பண  ந்த ம் ைமக் ஒ  ேப ந்த ல் ஏற த்

தன் வட் ற் ச ்ெசன்றான். வட் ற் ச ்ெசன்ற ம், பணக்காரராக
ஆவ  எபப்  என்  எங்க க் க் கற் க் ெகா க்க மா
என்  அவன் தன் தந்ைதயடம் ேகட்க ேவண் ம் என்  நாங்கள்
த ட்டம ட்ேடாம். அ  ற த் த் தன் தந்ைதயடம் ேபசய பற ,
இர  எவ்வள  ேநரமானா ம் சர , என்ைனத் ெதாைலேபசயல்
அைழத் த் தகவல் வதாக அவன் எனக்  வாக்கள த்தான்.
இர  எட்டைர மண க் த் ெதாைலேபச  ஒ த்த .
"சர , அ த்த சன க்கழைம," என்  றவட் ,

ெதாைலேபசைய நான் கீேழ ைவத்ேதன். ைமக்க ன் தந்ைத
எங்கைளச ்சந்த க்க ஒப் க் ெகாண் ந்தார.்
சன க்கழைம காைல ஏழைர மண க் , ஏைழகள் வாழ்ந்த

ப த க் ச ்ெசல்வதற்கான ஒ  ேப ந்த ல் நான் ஏறேனன்.

பாடங்கள் வங் க ன்றன

அன்  காைல எட்  மண க்  நா ம் ைமக் ம் அவன
தந்ைதைய சந்த த்ேதாம். அவர ் ஏற்கனேவ தன் ேவைலயல்

ம் ரமாக இ ந்தார.் எங்கைள சந்தபப்தற்  ன் ஒ
மணேநரத்த ற் ம் ேமலாக அவர ் ேவைல ெசய்
ெகாண் ந்தார.் நான் ைமக்க ன் சறய, எளைமயான, த்தமான
வட்ைட ெந ங்கயேபா , அவன  தந்ைதயன் கட் ட
ேமற்பாரை்வயாளர ் தன் கார ல் அங்க ந்  றபப்ட் க்
ெகாண் ந்தார.் ைமக் என்ைனக் கதவ கல் சந்த த்தான்.
கதைவத் தறந்தப ேய, "என் தந்ைத ெதாைலேபசயல் ேபச க்

ெகாண் க்கறார.் வட் ன் பன்னால் காத்த க் மா  அவர்
றனார,்" என்  ைமக் றனான்.
வயதாக க் ெகாண் ந்த அந்த வட் ன் வாச க் ள் நான்

காெல த்  ைவத்தேபா , பைழய மரத் தைர க றீசச் ட்ட .



வட் ற் ள் ஒ  ம வான மதய  இ ந்த . அ  த்தமாக
இ ந்தேபாத ம், மாற்றபப்ட ேவண் ய நைலயல் இ ந்த .
அவரக் ைடய கலான வரேவற்பைறக் ள் நான்
ைழந்தேபா  எனக்  ச் த் தணறய . மகப ் ெபர ய

அளவலான பைழய ேசாபா ம் ேமைச நாற்கா க ம் அந்த
இடத்ைத ந ரபப்ய ந்தன. அந்த ேசாபாவல் என் தாயாைரவடச்
சற்  வயதான இரண்  ெபண்மணகள் அமரந்்த ந்தனர.்
அவரக் க்  எதேர, ஒ  ெதாழலாளயன் உைடயல் ஒ வர்
அமரந்்த ந்தார.் அவர ் காக்கச ் சட்ைட ம் நீளக்
கால்சட்ைட ம் அண ந்த ந்தார.் அவர  உைட இஸ்தர
ேபாடபப்ட் ந்த , ஆனால் கஞ்சயடபப்ட் க்கவல்ைல.
பள ச் ட்டபப்ட்ட, ெதாழலாள கள் அணகன்ற காலணைய அவர்
அண ந்த ந்தார.் அவ க்  என் தந்ைதையவடப ் பத்  வய
அதகமாக இ ந்த க் ம். நா ம் ைமக் ம் அவரக்ைளக் கடந்
பன் ற்றத்த ற் ச ் ெசன்றேபா , அவரக்ள் ன்னைகத்தனர.்
நா ம் பத க்  ெவட்கத் டன் ன்னைகத்ேதன்.

"யார ்அவரக்ள்?" என்  நான் ைமக்கடம் ேகட்ேடன்.
"அவரக்ள் என் தந்ைதயடம் ேவைல ெசய்கறாரக்ள். அந்த

வயதான மனதர ் என் தந்ைதயன் ேசமப் க் கடங் கைள
ந ரவ்க க்கறார.் அபெ்பண்கள் எங்கள் உணவகங்கள ன்
ேமலாளரக்ள். நீ எங்கள் வட்ைட ெந ங்கயேபா  பாரத்்தக் கட் ட
ேமற்பாரை்வயாளர,் இங்க ந்  ஐம்ப  ைமல் ெதாைலவல்
ஓர டத்த ல் நைடெபற் க் ெகாண் க் ம் கட் மானப ்பணயல்
ஈ பட் ள்ளார.் அவர  இன்ெனா  கண்காணபப்ாளர,் நீ
வ வதற் ச ் சற்  ன்தான் இங்க ந்  றபப்ட் ச ் ெசன்றார.்
அவர ் பல மா க் ய ப் கைளக் கட் வத ல்
ஈ பட் க்கறார.்"

"உங்கள் வட் ல் எபே்பா ம் இபப் த்தானா?" என்  நான்
ேகட்ேடன்.

"எபே்பா ம் அல்ல, ஆனால் அ க்க  இபப் த்தான் நக ம்,"
என்  ன்னைகத்தப ேய றய ைமக், ஒ  நாற்கா ைய என்
அ கல் இ த் ப ்ேபாட்  அமரந்்தான்.

"பணம் சம்பாதபப்ைதப ் பற்ற  நமக் க் கற் க் ெகா க்க
மா என்  ேநற்ற ர  நான் என் தந்ைதயடம் ேகட்ேடன்,"

என்  ைமக் றனான்.
"அதற்  அவர ் என்ன பத ல் றனார?்" என்  நான்

ஆரவ்த்ேதா  ேகட்ேடன்.



" த ல் அவர  கம் ேவ க்ைகயான ஒ  பாரை்வைய
ெவள பப் த்தனா ம், பற , நமக்  ஒ  த ட்டம்
ைவத்த பப்தாகக் றனார.்"
நான் என் நாற்கா ையச ் வர ல் சாய்த்தப , "அபப் யா !"

என்  றேனன்.
ைமக் ம் தன் நாற்கா ையச ் வர ்சாய்த்தப  அமரந்்தான்.
"அ  என்ன த ட்டம் என்  ெதர மா?" என்  நான் ேகட்ேடன்.
"இல்ைல, ஆனால் வைரவல் அ  நமக் த் ெதர ந் வ ம்."
த ெரன் , ைமக்க ன் தந்ைத அங்க ந்த பாழைடந்த கதைவத்

தள்ள க் ெகாண்  நாங்கள் அமரந்்த ந்த ற்றத்த ற்  வந்தார.்
ைமக் ம் நா ம் எங்கள் நாற்கா கைளவட் த் ள்ள  எ ந்
ந ன்ேறாம் — மர யாைத நம த்தமாக அல்ல, அவர  வர
எங்கைளத் த க்கடச ்ெசய்ததால்தான்.

"நீங்கள் இ வ ம் தயாரா?" என்  ேகட்டப  அவர ் எங்கள்
அ க ல் ஒ  நாற்கா ைய இ த் ப ்ேபாட்  அமரந்்தார.்
நாங்கள் எங்கள் நாற்கா கைளச ் வர ந்  இ த்

அவர் ன் ேபாட்  அமரந்்தப  அவர  ேகள்வ க் த்
தைலயாட் ேனாம்.
அவர ் மார ் ஆற  உயர ம் ெதாண்  கேலா எைட ம்

ெகாண்ட ஒ  ெபர ய உ வத் டன் யவராக இ ந்தார.் என்
தந்ைத ம் உயரமானவரத்ான், மார ் அேத எைடையக்
ெகாண்டவரத்ான். ஆனால் ைமக்க ன் தந்ைதையவட ஐந்  வய

த்தவர.் ேதாற்றத்த ல் அவரக்ள் இ வ ம் க ட்டத்தட்ட ஒேர
மாதர யாக இ ந்தனர,் ஆனால் அவரக்ள் ெவவ்ேவ  இனத்ைதச்
ேசரந்்தவரக்ள்.

"ராபரட்், பணத்ைத எபப்  உ வாக் வ  என்பைதப ் பற்ற  நீ
கற் க் ெகாள்ள வ ம் வதாக ைமக் றனான். அ
உண்ைமயா?" என்  அவர ்ேகட்டார.்
நான் வைரவாக, ஆனால் சற்  ந க்கத் டன்

தைலயாட் ேனன். அவர  வாரத்்ைதக க் ம் ன்னைகக் ம்
ப ன்னால் ஏராளமான சக்த  இ ந்த .

"சர . நான் உங்க க் க் கற் க் ெகா க்கேறன். ஆனால் இ
ஒ  வ பப்ைறக் கல்வையபே்பால் இ க்கா . நீங்கள் இ வ ம்
என்ன டம் ேவைல ெசய்வதாக இ ந்தால் மட் ேம என்னால்
ேவகமாகக் கற் க் ெகா க்க ம். மாறாக, பள்ள க் டத்த ல்
நடந்  ெகாள்வ ேபால் நீங்கள் இங்  ெவ மேன உட்காரந்்
நான் வைதக் ேகட்க வ ம்பனால், என் ைடய ேநரம்தான்



வணா ம். என்ன டம் ேவைல பாரக்்க உங்க க் ச ்சம்மதமா?"
"ஆனால் த ல் நான் உங்கள டம் ஒ  ேகள்வ  ேகட்கலாமா?"

என்  நான் ேகட்ேடன்.
" டா . நான் ன்ெமாழ ந் ள்ள த ட்டத்ைத ஏற் க் ெகாள்

அல்ல  இங்க ந்  ேபாய்வ . எனக்  ஏகபப்ட்ட ேவைல
இ க்கற . வரயம் ெசய்வதற்  என்ன டம் ேநரம ல்ைல.
இபே்பாேத உன்னால் தீரம்ான க்க யாவட்டால், பணத்ைத
உ வாக் வைதப ் பற்ற  ஒ ேபா ம் உன்னால் கற் க் ெகாள்ள

யா . வாய்ப் கள் வ ம், ேபா ம். எபே்பா  வைரவான
தீரம்ானங்கைள எ க்க ேவண் ம் என்  ெதர ந்த பப்  ஒ

க்கயத் தறைமயா ம். நீ ேகட்ட வாய்ப்  உனக் க்
கைடத்த க்கற . பாடம் வங் கற  அல்ல  அ த்தப ்பத்
வனா கள ல் அ  வைடகற . உன் ெசளகர யம்," என்  ஒ
கண்டலான ன் வ டன் ைமக்க ன் தந்ைத என்ன டம்

றனார.்
"நான் அைத ஏற் க் ெகாள்கேறன்," என்  நான் றேனன்.
"நா ம் ஏற் க் ெகாள்கேறன்," என்  ைமக் றனான்.
"சர . த மத  மாரட்் ன் இன் ம் பத்  நமடங்கள ல் இங்

இ பப்ார.் அவ டன் நான் ேபச  த்தப ்பற , நீங்கள் அவேரா
என் ைடய மளைகக் கைடக்  வந்  உங்கள் ேவைலையத்
வக்கலாம். ஒ  மணேநரத்த ற் ப ் பத்  ெசன்ட் கள் பணம்

உங்க க்  ஊதயமாக வழங்கபப் ம். ஒவ்ெவா
சன க்கழைம ம் ன்  மணேநரங்கள் நீங்கள் ேவைல பாரக்்க
ேவண் ம்," என்  ைமக்க ன் தந்ைத றனார.்

"ஆனால் இன்  ேபஸ்பால் வைளயாட் ப ் ேபாட்  ஒன்ற ல்
நான் கலந்  ெகாள்ள ேவண்  இ க்கற ," என்  நான்

றேனன்.
ைமக்க ன் தந்ைத தன் ரைலத் தாழ்த்த , ஒ  க ைமயான

ெதானயல், "ஒன் , என் த ட்டத்ைத ைமயாக ஏற் க் ெகாள்
அல்ல  இங்க ந்  ஓ ப ்ேபாய்வ ," என்  றனார.்

"நான் ஏற் க் ெகாள்கேறன்," என்  பதலள த்ேதன்.
வைளயா வதற் ப ் பதலாக, ேவைல ெசய்வெதன் ம் பணம்
சம்பாதபப்  எபப்  என்பைதக் கற் க் ெகாள்வெதன் ம் நான்
தீரம்ான த்ேதன்.

பப்  ெசன்ட் கள் பணம் சம்பாத த்தப ்பற



அன்  காைல ஒன்ப  மண க்  நா ம் ைமக் ம் த மத
மாரட்் ன ன் கைடயல் ேவைல பாரத்் க் ெகாண் ந்ேதாம்.
அவர ் ஓர ் அன்பான, ெபா ைமயான ெபண்மண . ைமக் ம்
நா ம் தன  மகைன நைன ப த்தயதாக அவர ் எங்கள டம்

றனார.் அவர ் அன்பானவராக இ ந்தா ம் ட, க ன
உைழபப் ன்மீ  அதீத நம்ப க்ைக ெகாண் ந்தார.் எனேவ,
ெதாடரந்்  எங்கைள ஊக் வத் க் ெகாண்ேட இ ந்தார.்
கைடயன் அ க் கள ல் அ க்க  ைவக்கபப்ட் ந்த ன்கள்
அைனத்ைத ம் கீேழ இறக்க  ைவத் , அைவ ஒவ்ெவான்ைற ம்
ஒ  ெமல் ய இற  ேபான்ற ைடபப்ானால் ச  தட் ,
மீண் ம் அவற்ைற அந்த அ க் கள ல் வரைசயாக அ க்க
ைவபப்த ல் நாங்கள் ன்  மணேநரத்ைதச ்ெசலவட்ேடாம். அ
மக ம் அ ப் ட் ம் ேவைலயாக இ ந்த .
பணக்காரத் தந்ைத என்  நான் அைழக்க ன்ற ைமக்க ன் தந்ைத

இ ேபான்ற ஒன்ப  மளைகக் கைடகைளத் தனக் ச்
ெசாந்தமாக ைவத்த ந்தார.் ஒவ்ெவா  கைடயன் ன்னா ம்
வாகனங்கைள ந த் வதற் ப ் ெபர ய இடம் இ ந்த . பால்,
ெராட் , ெவண்ெணய், சகெரட் கள் ேபான்ற ெபா ட்கைள
மக்கள் வந்  வாங்கச ் ெசல்வதற்  வசதயாக இந்தச ் சறய
மளைகக் கைடகள் அவரக்ள  ய ப் ப ் ப தகள ல்
அைமந்த ந்தன. இ  ஹவாய் மாநலத்த ல் ள ரச்ாதன வசத
வ வதற்  ந்ைதயக் காலகட்டம். எனேவ, ெவபப்த்த ன்
காரணமாகக் கைடகள் தங்கள் கத கைள எபே்பா ம் தறந்ேத
ைவத்த க்க ேவண் ய கட்டாயம் நலவய . கைடயன் இரண்
பக்கங்கள ம், சாைலைய ம் வாகனங்கைள
ந த் மடத்ைத ம் ேநாக்க க் கத கள் அகலத் தறந்
ைவக்கபப்ட்ட ேவண் ய ந்த . ஒவ்ெவா  ைற ஒ  கார ்வந்
அந்த இடத்த ல் ந த்தபப் ம்ேபா , ச  பறந்  வந்
கைடக் ள் ப ந் வ ம். ள ரச்ாதன வசத  வ ம்வைர
எங்க க் த் சதட் ம் ேவைல இ ந்  ெகாண்ேட இ க் ம்
என்பைத நாங்கள் அற ந்த ந்ேதாம்.

ன்  வாரங்களாக, நா ம் ைமக் ம் த மத  மாரட்் ன ன்
கண்காணபப்ன்கீழ் ன்  மணேநரம் ேவைல பாரத்்ேதாம்.
மதயம் எங்கள் ேவைல ந்த டன், எங்கள் ஒவ்ெவா வர்
ைகய ம் ன்  சறய நாணயங்கைள அவர ் ைவபப்ார.்
1950கள ன் மத்தயல் ட, ஒன்ப  வயதல் 30 ெசன்ட் கள்
அவ்வள  உற்சாக ட்டவல்ைல. அந்த சமயத்த ல் காம க்ஸ்



த்தகங்கள் ஒவ்ெவான் ம் 10 ெசன்ட் கள் வற்றன. எனேவ
வட் ற் ச ் ெசல் ம் வழயல் வழக்கமாக என் ைடய 30
ெசன்ட் கைள ம் காம க்ஸ் த்தகங்கைள வாங் வதல் நான்
ெசலவட்ேடன்.
நான்காவ  வாரம் தன்கழைமயன் , நான் ேவைலய ந்

வல வதற் த் தயாராக இ ந்ேதன். பணம் சம்பாதபப்  எபப்
என்பைத ைமக்க ன் தந்ைதயடம ந்  கற் க்
ெகாள்வதற்காகத்தான் ேவைல ெசய்ய நான் ஒப் க் ெகாண்ேடன்.
ஆனால் இபே்பா  ஒ  மணேநரத்த ற் ப ்பத்  ெசன்ட் க க்
ேவைல ெசய் ம் ஓர ்அ ைமயாக நான் ஆகய ந்ேதன். அேதா ,
அந்த தல் சன க்கழைமக் ப ்பற  ைமக்க ன் தந்ைதைய நான்
பாரக்்கேவ இல்ைல.

"நான் ேவைலையவட்  வல கேறன்," என்  அன்  மதயம்
உண  ேநரத்த ன்ேபா  நான் ைமக்கடம் றேனன்.
பள்ள க் டம் ச ப் ட் ய . இபே்பா  சன க்கழைமகள் ட
உற்சாக ட் வதாக இல்ைல. ஆனால் பப்  ெசன்ட் கைள
நான் உண்ைமயேலேய வ ம்பேனன்.
இபே்பா  ைமக் ன்னைகத்தான்.
"நீ எதற்காக இபே்பா  ச ர க்கறாய்?" என்  நான்

ேகாபத்ேதா ம் ெவ பே்பா ம் ைமக்ைகப ்பாரத்் க் ேகட்ேடன்.
"இ  நடக் ம் என்  என் தந்ைத றனார.் நீ ேவைலையவட்

வலகத் தயாராக இ க் ம்ேபா  தன்ைன வந்  பாரக்் மா
அவர ் றனார.்"

"என்ன? எனக்  வரக்த  ஏற்ப வதற்காக அவர ் காத் க்
ெகாண் ந்தாரா?" என்  நான் எர சச்ேலா  ேகட்ேடன்.

"என் தந்ைத சற்  வத்தயாசமானவர.் உன் தந்ைதையபே்பால்
அவர ் கற் க் ெகா பப்த ல்ைல. உன் ைடய தாயா ம்
தந்ைத ம் ஏராளமான ெசாற்ெபாழ கைளக் ெகா க்க ன்றனர.்
ஆனால் என் தந்ைத அைமதயானவர.் ெவ சல வாரத்்ைதகைள
மட் ேம ேப பவர.் இந்த சன க்கழைமவைர நீ ெபா த்த . நீ
தயாராக இ பப்தாக நான் அவர டம் கேறன்."

"இ  த ட்டமடபப்ட்ட சத  என்  கறாயா?"
"எனக் த் ெதர யா . சன க்கழைமயன்  என் தந்ைத உனக்

வளக்கமள பப்ார.்"

சன க்கழைமயன்  வர ைசய ல் காத்த த்தல்



ைமக்க ன் தந்ைதைய எதரெ்காள்வதற்  நான் தயாராக
இ ந்ேதன். என் ைடய உண்ைமயான தந்ைத ட அவரமீ்
ேகாபமாக இ ந்தார.் ஏைழத் தந்ைத என்  நான் அைழக்க ன்ற
என் உண்ைமயான தந்ைத, ழந்ைதகைள ேவைலயல்
அமரத்்தக் டா  என்ற சட்டத்ைத அவர ்மீ வதாக நம்பனார.் அ
றத்  வசாரைண ேமற்ெகாள்ளபப்ட ேவண் ம் என்  அவர்

வ ம்பனார.்
ஒ  மணேநரத்த ற்  25 ெசன்ட் கள் ஊதயம் ேகட் மா ம்,

அ  கைடக்காவ ட்டால் உடன யாக ேவைலையவட்
ந ன் வ மா ம் கல்வயற  ெகாண்ட என் ைடய ஏைழத்
தந்ைத என்ன டம் றனார.்

"அந்த ேவைல உனக்ெகான் ம் அவ்வள  அவசயமல்ைல,"
என்  என் ஏைழத் தந்ைத ேகாபத் டன் றனார.்
சன க்கழைம காைல எட்  மண க்  நான் ைமக்க ன் வட் க்

கதைவத் தட் யேபா , அவன  தந்ைததான் கதைவத் தறந்தார.்
நான் ைழந்த ம் ைழயாத மாக, "அங்  ேபாய் அமரந்்

ெகாள். நீ வரைசயல் காத்த க்க ேவண் ம்," என்  அவர்
றனார.் பற , அவர ் அங்க ந்த தன  சறய அ வலக

அைறக் ள் ெசன் வட்டார.்
நான் அந்த அைறையச ் ற்றப ்பாரத்்ேதன். ைமக்ைக என்னால்

எங் ம் காண யவல்ைல. தரம்சங்கடமாக உணரந்்த நான்,
நான்  வாரங்க க்  ன்  நான் பாரத்்த அேத இரண்  வயதான
ெபண்மணகள ன் பக்கத்த ல் ேபாய் அமரந்்ேதன். அவரக்ள்
என்ைனப ் பாரத்் ப ் ன்னைகத் வ ட் , நான் அமரவ்தற்காக
ேசாபாவல் இடம் ஏற்ப த்த க் ெகா த்தனர.்
நாற்பத்ைதந்  நமடங்கள் கடந் வ ட் ந்தன. எனக் ள்

ேகாபம் தைலக்ேகற க் ெகாண் ந்த . அந்த இரண்
ெபண்மணக ம் அவைரச ் சந்த த் வ ட்  பப்
நமடங்க க்  ன் அங்க ந்  ெசன் வட் ந்தனர.் ஒ
வயதான நப ம் அங்  இ ப  நமடங்கள் இ ந்தார,் பற
அவ ம் ெசன் வட்டார.்
வ  கா யாக இ ந்த . ஹவாய் தீவன் அழகய ேகாைடக்கால

நாளன் , ழந்ைதகைளத் தவறாக ேவைலக் ப ் பயன்ப த்தய
ஒ வ டன் ேப வதற்காக நான் ஒ  பைழய, இ ண்ட
வரேவற்பைரயல் அமரந்்த ந்ேதன். அவர ் தன் அ வலகத்த ல்
ெதாைலேபசயல் ேபச க் ெகாண் ந்தைத ம், ேவ  ஏேதா

ம் ரமான ேவைலயல் ஈ பட் ந்தைத ம் நான்



கவன த்ேதன். அவர ் என்ைன உதாசீனபப் த்தயைத என்னால்
உணர ந்த . நான் ெவள ேய வதற் த் தயாராக இ ந்ேதன்,
ஆனால் ஏேதா காரணத்த ற்காக அங்  ெதாடரந்்  காத்த ந்ேதன்.
அதற் ப ் பதைனந்  நமடங்க க் ப ் பற , பணக்காரத்

தந்ைத தன் அ வலகத்ைதவட்  ெவள ேய வந்தார.் ஆனால்
என்ன டம் எ ம் றாமல், தன் அ வலகத்த ற் ள் வ மா
எனக்  ைசைக காட் னார.்
அவர ் தன் ழல் நாற்கா யல் ற்றயப ேய, "நீ சம்பள

உயரை்வ எதரப்ாரப்ப்தாக ம், அ  கைடக்காவ ட்டால்
ேவைலையவட்  வலக  ெசய்த பப்தாக ம் நான்
ேகள்வபப்ட்ேடன்," என்  றனார.்
நான் என் கண்கள ல் க ட்டத்தட்டக் கண்ண டன், "நீங்கள்

உங்கள் வாக் தைய நைறேவற்றத் தவறவட் ரக்ள்," என்
கத்தேனன். ஒ  வளரந்்த மனதைர ேந க்  ேநர ்எதரெ்காள்வ
எனக்  உண்ைமயேலேய அசச் ட் வதாக இ ந்த .

"நான் உங்க க்காக ேவைல ெசய்தால் பணம் சம்பாதபப்ைதப்
பற்ற  நீங்கள் எனக் க் கற் க் ெகா பப்தாகக் றன ரக்ள். நான்
உங்க க்காக ேவைல ெசய்ேதன். என் ேபஸ்பால்
வைளயாட் க்கள ல் கலந்  ெகாள்வைத வட் வட் ,
உங்க க்காக மகக் க னமாக உைழத்ேதன். ஆனால் நீங்கள்
உங்கள் வாரத்்ைதையக் காபப்ாற்றவல்ைல. நீங்கள் எனக்
எைத ம் கற் க் ெகா க்க ம் இல்ைல. இந்த நகர மக்கள்
அைனவ ம் நைனபப்ைதபே்பால் நீங்கள் ஒ  க்
த்த க்காரரத்ான். நீங்கள் ஒ  ேபராைசக்காரரத்ான். உங்க க்

எல்லாப ் பண ம் ேவண் ம். ஆனால் நீங்கள் உங்கள்
ஊழயரக்ைள அக்கைறேயா  கவன த் க் ெகாள்வத ல்ைல.
நீங்கள் என்ைன ேவண் ெமன்ேற காக்க ைவத்தீரக்ள். நீங்கள்
என்ைன மத க்கவல்ைல. நான் ஒ  ச வன்தான், ஆனா ம்
மர யாைதயாக நடத்தபப் வதற் த் த தயானவன்தான்," என்
நான் றேனன்.
பணக்காரத் தந்ைத தன் ழல் நாற்கா யல் ற்றயப ,

நா யல் ைக ைவத் , கண்ணைமக்காமல் என்ைனப ் பாரத்் க்
ெகாண் ந்தார.்

"பரவாயல்ைல, ஒ  மாதத்த ற் ள்ேளேய நீ என
ெப ம்பாலான ஊழயரக்ைளபே்பால் ேபசக் கற் க்
ெகாண் வட்டாய்," என்  றனார.்

"என்ன?" என்  நான் ஆசச்ர யத் டன் ேகட்ேடன். அவர ் என்ன



ற க் ெகாண் ந்தார ்என்ப  ர யாமல், என் மனக் ைறையத்
ெதாடரந்்  அவர டம் ெதர வத்ேதன். "நீங்கள் எனக் க் ெகா த்த
வாக்ைகக் காபப்ாற்ற , எனக் க் கற் க் ெகா பப்ரக்ள் என்
நைனத்ேதன். ஆனால் அதற்  மாறாக நீங்கள் என்ைனச்
ச த்தரவைத ெசய்க றீரக்ள். இ  ெகா ைமயான .
உண்ைமயேலேய மக ம் ெகா ைமயான ."

"நான் உனக் க் கற் க் ெகா த் க் ெகாண் க்கேறன்,"
என்  பணக்காரத் தந்ைத அைமதயாகக் றனார.்

"நீங்கள் எனக்  என்ன கற் க் ெகா த்த க்க றீரக்ள்?
எ ம ல்ைல!" என்  நான் ேகாபமாகக் கத்தேனன். "நீங்கள்
ெகா த்த ெசாற்பக் காச ற்  நான் ேவைல ெசய்ய ஒத் க்
ெகாண்ட நாள ந்  ஒ ைற ட நீங்கள் என்ன டம்
ேபசய க்கவல்ைல. ஒ  மணேநரத்த ற் ப ் பத்  ெசன்ட் கள்!
அரசாங்கத்த ற்  நான் உங்கைளப ்பற்ற  எ த் ைரக்க ேவண் ம்.
ழந்ைதத் ெதாழலாளர ் சட்டங்கள் இ க்கன்றன. என் தந்ைத

அரசாங்கத்த ல் ேவைல ெசய்கறார ்ெதர மா ?"
"இபே்பா  நீ என்ன டம் ேவைல பாரத்்தப ்ெப ம்பாலான மக்கள்

ேபசயைதபே்பால் ேப கறாய். அவரக்ள ல் பலைர நான்
ேவைலய ந்  நீக்க ேனன், இன் ம் சலர ் தாங்களாகேவ
ேவைலையவட்  ந ன் வ ட்டனர,்" என்  பணக்காரத் தந்ைத

றனார.்
நான் சற் த் ணசச் டன், "நீங்கள் என்ன ெசால்ல

வ க றீரக்ள்?" என்  அதகாரமாகக் ேகட்ேடன். "நீங்கள் என்ன டம்
ெபாய் றனீரக்ள். நான் உங்க க்காக ேவைல பாரத்்ேதன்.
ஆனால் நீங்கள் உங்கள் வாக்ைக நைறேவற்றவல்ைல. நீங்கள்
எனக்  எைத ம் கற் க் ெகா க்கவல்ைல."

"நான் உனக்  எைத ம் கற் க் ெகா க்கவல்ைல என்
உனக்  எபப் த் ெதர ம்?" என்  பணக்காரத் தந்ைத
அைமதயாக என்ன டம் ேகட்டார.்
நான் சற்  கச் ள ப் டன், "நீங்கள் ஒ ேபா ம் என்ன டம்

ேபசவல்ைல. ன்  வாரங்கள் நான் உங்கள டம் ேவைல
பாரத்் ள்ேளன். ஆனால் நீங்கள் எனக்  எைத ம் கற் க்
ெகா க்கவல்ைல," என்  றேனன்.

"கற் க் ெகா பப்  என்றால் ேப வ  அல்ல
ெசாற்ெபாழவாற் வ  என்  அரத்்தமா?" என்  அவர ்ேகட்டார.்

"ஆமாம்," என்  நான் பதலள த்ேதன்.
அவர ் ன்னைகத்தப , "உங்கள் பள்ளயல் அபப் த்தான் கற் க்



ெகா க்கறாரக்ள். ஆனால் வாழ்க்ைக உனக்  அவ்வா  கற் க்
ெகா பப்த ல்ைல. வாழ்க்ைகதான் மகச ் சறந்த ஆசரயர ் என்
நான் ேவன். ெப ம்பாலான சமயங்கள ல், வாழ்க்ைக
உன்னடம் ேப வதல்ைல. அ  ெவ மேன உன்ைன
அங் ம ங் ம் தள்ளவ கற . அந்த உந் தல் ஒவ்ெவான்ற ன்

லமாக, 'வழ த்ெத ! நீ கற் க் ெகாள்ள ேவண் ய ஒ  வஷயம்
இ க்கற ,' என்  வாழ்க்ைக உன்னடம் கற ," என்

றனார.்
"இந்த மனதர ் எைதப ் பற்றப ் ேபச க் ெகாண் க்கறார?்

வாழ்க்ைக என்ைன அங் ம ங் ம் தள்ளயதன் லம் என்ன டம்
ேபச க் ெகாண் ந்ததா?" என்  நான் எனக் ள் ெமளனமாகக்
ேகட் க் ெகாண்ேடன். ேவைலய ந்  நான் வலகயாக
ேவண் ம் என்பைத இபே்பா  நான் அற ந்ேதன். ஓர ் அைறயல்
அைடத்  ைவக்கபப்ட ேவண் ய ஒ வர டம் நான் ேபச க்
ெகாண் ந்ததாக நான் உணரந்்ேதன்.

"வாழ்க்ைகப ் பாடங்கைள நீ கற்றால், வாழ்வல் நீ சறபப்ாகச்
ெசயல்ப வாய். இல்ைலெயன்றால், வாழ்க்ைக ெதாடரந்்
உன்ைனத் தள்ள க் ெகாண்ேட இ க் ம். மக்கள் இரண்
வஷயங்கைளச ் ெசய்க ன்றனர.் வாழ்க்ைக தங்கைள
அங் ம ங் ம் அைலக்கழபப்தற்  சலர்
அ மத த் வ கன்றனர.் மற்றவரக்ள் ேகாபம் ெகாண்
பத க்  அதேனா  மல் க்  ந ற்க ன்றனர.்"
அவர ்என்ன ேபச க் ெகாண் ந்தார ்என்ப  பற்ற  எனக்  எந்த

ேயாசைன ம் இ க்கவல்ைல.
"வாழ்க்ைக நம் எல்ேலாைர ம் தள்ள க் ெகாண்ேட இ க்கற .

சலர ்தங்கள் யற்சையக் ைகவட்  வ கன்றனர,் மற்றவரக்ள்
எத ரத்் ச ் சண்ைடய கன்றனர.் ஒ சலர ் பாடத்ைதக் கற் க்
ெகாண் , ெதாடரந்்  ன்ேன கன்றனர.் வாழ்க்ைக தங்கைள
உந்த த் தள் வைத அவரக்ள் வரேவற்க ன்றனர.் இவரக்ள் ஏேதா
ஒன்ைறக் கற் க் ெகாள்ள வ ம் க ன்றனர.் அத்ேதைவ
அவரக் க்  இ க்கற . அவரக்ள் அைதக் கற் க் ெகாண் ,
ெதாடரந்்  ன்ேனாக்கச ் ெசல்க ன்றனர.் உன்ைனப ் ேபான்ற
ஒ சலர ்எதரத்் ச ்சண்ைடய கன்றனர.்"
பணக்காரத் தந்ைத தன் இ க்ைகையவட்  எ ந் , ப

பாரக்்கபப்ட ேவண் ய நைலய ந்த பைழய மர சன்னைல
னார.் "நீ இந்தப ் பாடத்ைதக் கற் க் ெகாண்டால், நீ ஓர்

அறவாரந்்த, ெசல்வச ் ெசழப் டன் ய, மக ழ்சச்யான



இைளஞனாக உ வாவாய். இல்ைலெயன்றால், உன்
பரசச்ைனக க்  ஒ  ேவைலைய, ைறந்த சம்பளத்ைத,
அல்ல  உன் தலாளையக் ைற றக் ெகாண்  உன்
வாழ்க்ைகையச ் ெசலவ வாய். உன் ைடய அைனத் ப ் பணப்
ப ரசச்ைனகைள ம் தீரக்்கக் ய ஒ  ெபர ய வாய்பப் ற்காகக்
காத்த பப்த ல் உன் வாழ்நாள் கைரந்  ேபாய்வ ம்."
நான் கா ெகா த் க் ேகட் க் ெகாண் க்கேறனா என்

பாரப்ப்தற்காக அவர ் என்ைன ஏற ட் ப ் பாரத்்தார.் அவர
கண்கைள என் கண்கள் சந்த த்தன. நாங்கள் ஒ வைரெயா வர்
கண்ணைமக்காமல் பாரத்்ேதாம். எங்கள் கண்கள ன் ஊடாகக்
க த் க்கைளப ் பர மாற க் ெகாண் ந்ேதாம். இ தயல், அவர்

ற வந்த ெசய்தைய நான் உள்வாங்க க் ெகாண்ட டன்
அவர டம ந்  என் பாரை்வைய அகற்றேனன். அவர ் றய  சர
என்பைத நான் அற ந்ேதன். நான் அவைரக் ைற றக்
ெகாண் ந்ேதன். கற் க் ெகா க் மா  அவர டம் ேகட்ேடன்.
நான் அவைர எதரத்் ச ்சண்ைடயட் க் ெகாண் ந்ேதன்.
பணக்காரத் தந்ைத ெதாடரந்்தார:் "உனக்  ைதரயமல்ைல

என்றால், வாழ்க்ைக உன்ைன உந்த த் தள் ம் ஒவ்ெவா
ைற ம் நீ உன் யற்சையக் ைகவட் வ வாய். நீ

அபப் பப்ட்ட ஒ வனாக இ ந்தால், பா காபப்ாக வாழ்வத ல் உன்
வாழ்நாள் வைத ம் ெசலவ வாய். ணந்  எந்தக்
கார யத்த ம் இறங்க மாட்டாய். பற , ச பப்ைடந்த ஒ
வயதான மனதனாக நீ ம ந்  ேபாவாய். அ பண ந்  ேபாவதற்
வாழ்க்ைக உன்ைனத் தள்ள நீ அ மத த் வ ட்டாய். சவாலான
கார யங்கள ல் இறங் வதற்  நீ மக ம் பயந்தாய். நீ
உண்ைமயேலேய ெவற்ற  ெபற வ ம்பனாய், ஆனால் ேதால்வ
ற த்த பயமான  ெவற்றயால் ஏற்ப ம் உற்சாகத்ைதவட

அதகமாக இ ந்த . நீ ணந்  ெசய ல் இறங்கவல்ைல,
யற்ச க்கவல்ைல என்பைத உள் க் ள் நீ ஒ வன் மட் ேம

அறவாய். பா காபப்ாக வாழ்வைத நீதான் ேதரந்்ெத த்தாய்."
எங்கள் கண்கள் மீண் ம் சந்த த்தன.
"நீங்கள் என்ைனத் தள்ள க் ெகாண் ந்தீரக்ளா?" என்  நான்

ேகட்ேடன்.
அவர ் ன்னைகத்தப , "சலர ் அபப் க் றக் ம். ஆனால்

வாழ்க்ைகைய ச த் ப ்பாரப்ப்தற்  நான் உனக்  ஒ  வாய்ப் க்
ெகா த்ேதன் என்  நான் ேவன்," என்  றனார.்
நான் இன் ம் ேகாபமாக இ ந்ேதன். ஆனால் இபே்பா



கற்பதற்  ஆரவ்மாக ம் தயாராக ம் இ ந்ேதன். "என்ன ச
அ ?" என்  நான் ேகட்ேடன்.

"பணத்ைத உ வாக் வ  எபப்  என்பைதக் கற் க்
ெகா க் மா  என்ன டம் ேகட்ட தல் நபரக்ள் நீ ம்
ைமக் ம்தான். என்ன டம் 150க் ம் அதகமான ஊழயரக்ள்
ேவைல பாரக்்க ன்றனர.் பணத்ைதப ் பற்ற  எனக் த் ெதர ந்த
வஷயங்கைளத் தங்க க் க் கற் க் ெகா க் மா  அவரக்ள ல்
ஒ வர ் ட என்ன டம் இ வைர ேகட்டத ல்ைல. அவரக்ள்
என்ன டம் ஒ  ேவைலைய ம் மாதச ் சம்பளத்ைத ம்
ேகட்க ன்றனர.் எனேவ, அவரக்ள ல் ெப ம்பாலானவரக்ள்
உண்ைமயல் தாங்கள் எதற்காக உைழத் க் ெகாண் க்கேறாம்
என்ப  ர யாமேலேய, பணத்த ற்காக ேவைல ெசய்வதல் தங்கள்
வாழ்வன் ெப ம்ப தையக் கழ த் வ வாரக்ள்."
நான் அவர ் றயைத உன்ன பப்ாகக் கவன த்தப

அமரந்்த ந்ேதன்.
"எனேவ, பணத்ைத உ வாக் வ  எபப்  என்பைதப ் பற்ற  நீ

கற் க் ெகாள்ள வ ம் வதாக ைமக் என்ன டம் றயேபா ,
உண்ைமயான வாழ்க்ைகையப ் பரதப க்க ன்ற ஒ  பயற்ச த்
த ட்டத்ைத வ வைமபப்ெதன்  நான் தீரம்ான த்ேதன். நான்
ஏராளமான வஷயங்கைள உனக் க் ற க் ெகாண்ேட ேபாகலாம்,
ஆனால் எ ம் உன் கா கள ல் வழா . எனேவ நான் வைத
நீ உன்ன பப்ாகக் ேகட்பதற்  உத ம் வதத்த ல், வாழ்க்ைக
உன்ைனச ் சறதள  தள்ளட் ம் என்  நான்  ெசய்ேதன்.
அதனால்தான் நான் உனக்  ெவ ம் பத்  ெசன்ட் கள்
ெகா த்ேதன்."

"ஒ  மணேநரத்த ற் ப ்பத்  ெசன்ட் கள் சம்பளத்த ற்  நான்
உங்கள டம் ேவைல பாரத்்தத ந்  நான் என்ன பாடத்ைதக்
கற்ற க்கேறன்? நீங்கள் தரக் ைறவானவர ் என் ம்,
ஊழயரக்ைள உங்கள் யநலத்த ற்காகப ் பயன்ப த்த க்
ெகாள்பவர ்என் ம் நான் ெதர ந்  ெகாண்ட தான் நான் கற் க்
ெகாண் ள்ள பாடமா ?" என்  நான் ேகட்ேடன்.
பணக்காரத் தந்ைத வ ந்  வ ந்  ச ர த்தார.் இ தயாக

அவர,் "உன் ைடய கண்ேணாட்டத்ைத மாற்ற க் ெகாள்வ
நல்ல . நான்தான் பரசச்ைன என்  நைனபப்ைத ம், என்ைனக்
ைற வைத ம் ந த் . நான்தான் உன் பரசச்ைன என்  நீ

நைனத்தால், நீ என்ைன மாற்ற ேவண் ம். நீதான் பரசச்ைன
என்பைத நீ உணரந்்தால், நீ உன்ைன மாற்ற க் ெகாள்ளலாம்,



ஏேத ம் ஒன்ைறக் கற் க் ெகாள்ளலாம், அறவாரந்்தவனாக
வளரலாம். தங்கைளத் தவர உலக ள்ள மற்ற அைனவ ம் மாற
ேவண் ம் என்  ெப ம்பாலான மக்கள் வ ம் க ன்றனர.் நான்
ஒ  வஷயத்ைத உன்னடம் ற வ ம் கேறன். மற்றவரக்ைள
மாற் வைதவட உன்ைன நீ மாற்ற க் ெகாள்வ  மக ம் லபம்,"
என்  றனார.்

"நீங்கள் வ  எனக் ப ் ர யவல்ைல," என்  நான்
றேனன்.
பணக்காரத் தந்ைத சற் ப ் ெபா ைம இழந்தவராக,

"உன் ைடய பரசச்ைனக க்  என்ைன நீ ைற றாேத,"
என்  றனார.்

"ஆனால் நீங்கள் எனக்  ெவ ம் 10 ெசன்ட் கள் மட் ேம
ெகா க்க றீரக்ள்."

"அத ந்  நீ என்ன கற் க் ெகாண் க்கறாய்?" என்  அவர்
ேகட்டார.்
நான் ேவ க்ைகயாக, "நீங்கள் தரக் ைறவானவர ் என்  நான்

கற் க் ெகாண் ள்ேளன்," என்  நான் றேனன்.
"நான்தான் பரசச்ைன என்  நீ நைனபப்ைத உன்னால் பாரக்்க
கறதா?" என்  பணக்காரத் தந்ைத ேகட்டார.்

"ஆனால் உண்ைம அ தாேன?"
"இந்த மனபே்பாக்  உன்னடம் இ க் ம்வைர நீ எைத ம்

கற் க் ெகாள்ளப ் ேபாவதல்ைல. நான்தான் பரசச்ைன என்ற
மனபே்பாக்ைக நீ ெகாண் பப் , நீ ேதரந்்ெத பப்தற்  உனக்
ேவ  என்ன வாய்ப் கைளக் ெகா க்கற ?"

"நீங்கள் என் சம்பளத்ைத அதகர க்காவ ட்டாேலா அல்ல
என்ைன மர யாைதயாக நடத்த  எனக் க் கற் க்
ெகா க்காவ ட்டாேலா, நான் ேவைலையவட்  ந ன் வ ேவன்."

"சர யாகக் ற ள்ளாய். ெப ம்பாலான மக்க ம் இைதத்தான்
ெசய்க ன்றனர.் அவரக்ள் தங்கள் ேவைலய ந்  வலக  ேவ
ேவைலையேயா, ேவெறா  சறந்த வாய்பை்பேயா, உயரவ்ான
சம்பளத்ைதேயா ேத ப ் ேபாக ன்றனர.் இ  உண்ைமயேலேய
தங்க ைடய பரசச்ைனையத் தீரக்் ம் என்  நைனக்கன்றனர.்
ெப ம்பான்ைமயான வஷயங்கள ல், இ  அவரக்ள
பரசச்ைனையத் தீரப்ப்த ல்ைல," என்  பணக்காரத் தந்ைத

றனார.்
"அபப் ெயன்றால் நான் என்ன ெசய்ய ேவண் ம்? ஒ

மணேநரத்த ற் ப ் பத்  ெசன்ட் கள் பணத்ைத வாங்க க்



ெகாண்  நான் ன்னைகத் க் ெகாண் க்க ேவண் மா ?"
என்  நான் ேகட்ேடன்.
இபே்பா  பணக்காரத் தந்ைத ன்னைகத்தார.் "மற்றவரக்ள்

அைதத்தான் ெசய்க ன்றனர.் அதகப ் பணம் தங்கள்
பரசச்ைனகைளத் தீரத்் வ ம் என்ற நம்ப க்ைகயல் ஒ  சம்பள
உயர் க்காக அவரக்ள் காத்த க்க ன்றனர.் ெப ம்பாலானவரக்ள்
தற்ேபாைதய ஊதயத்ைத ஏற் க் ெகாண் , ேவேறார ் இடத்த ல்

தலாக இன்ெனா  ேவைலைய ஏற் க் ெகாண்  க னமாக
உைழக்க ன்றனர.் அங் ம் அவரக்ள் ெசாற்பச ் சம்பளத்த ற்ேக
ேவைல ெசய்க ன்றனர.்"
நான் தைரைய ெவற த் ப ் பாரத்்தப  அமரந்்ேதன். அவர்

வழங்க க் ெகாண் ந்த பாடத்ைதப ் ர ந்  ெகாள்ளத்
வங்கேனன். வாழ்வன் சைய என்னால் உணரந்்  ெகாள்ள
ந்த . இ தயாக, நான் அவைரப ் பாரத்் , "அபப் யானால்

எ  என் ைடய பரசச்ைனையத் தீரக்் ம்?" என்  ேகட்ேடன்.
அவர ் அபே்பா  றய பத ல் ற்ற ம் மா பட்ட ஒ

கண்ேணாட்டத்த ல் அைமந்த ந்த . அ தான் அவைர அவர
ஊழயரக்ள டம ந் ம் என் ஏைழத் தந்ைதயடம ந் ம்
பர த்த . உயரந்்த கல்வ த் த தையக் ெகாண் ந்த என் ஏைழத்
தந்ைத தன் வாழ்நாள் வ ம் ெபா ளாதாரரீதயாகப்
ேபாரா க் ெகாண் ந்த அேத ேநரத்த ல், என் பணக்காரத் தந்ைத
காலபே்பாக்க ல் ஹவாய் தீவன் ெசல்வந்தரக்ள ல் ஒ வராக
ஆவதற்  அ தான் வழவ த்த . அந்த ஒேர ஒ
கண்ேணாட்டம்தான் என் வாழ்நாள் வ ம் அைனத்
வத்தயாசத்ைத ம் ஏற்ப த்தய .
பணக்காரத் தந்ைத தன் கண்ேணாட்டத்ைத மீண் ம் மீண் ம்
றனார.் அைத நான் தலாவ  பாடம் என்  அைழக்கேறன்:

ஏைழக ம் ந த்தர வரக்்கத்ைதச ் ேசரந்்த மக்க ம்
பணத்த ற்காக ேவைல ெசய்க ன்றனர.் பணக்காரரக்ள் பணத்ைதத்
தங்க க்காக ேவைல ெசய்ய ைவக்கன்றனர.்
அந்த சன க்கழைமயன்  காைலயல், என் ஏைழத் தந்ைத

எனக் க் கற் க் ெகா த்த ந்த ஒ  கண்ேணாட்டத்த ந்
ற்ற ம் மா பட்ட ஒ  தய கண்ேணாட்டத்ைத நான்

கற்ேறன். நான் கற் க் ெகாள்ள ேவண் ம் என்  என் இரண்
தந்ைதய ம் என்ைன ஊக் வத்தேபாத ம், அவரக்ள்
பர ந் ைரத்த வஷயங்கள் ெவவ்ேவறாக இ ந்தன.
மக உயரவ்ாகப ் ப த்த என் ைடய ஏைழத் தந்ைத, தான்



ெசய்தைத நா ம் ெசய்ய ேவண் ம் என்  எனக் ப்
பர ந் ைரத்தார.் "நீ க னமாகப ்ப த் , நல்ல மதபெ்பண்கைளப்
ெபற் , ஒ  ெபர ய ந வனத்த ல் ஒ  பா காபப்ான
ேவைலையப ் ெபற ேவண் ம் என்  நான் வ ம் கேறன்.
அற் தமான பல அ லங்கைளக் ெகா க்க ன்ற ஒ
ந வனமாக அ  இ க் மா  பாரத்் க் ெகாள்," என்  அவர்

றனார.் ஆனால் என் பணக்காரத் தந்ைதேயா, பணம் எவ்வா
ேவைல ெசய்கற  என்பைத நான் கற் க் ெகாண் , அந்தப்
பணத்ைத நான் எனக்காக ேவைல ெசய்ய ைவக்க ேவண் ம்
என்  வ ம்பனார.்
இந்தப ் பாடங்கைள நான் ஒ  வ பப்ைறயல் ப க்கவல்ைல,

மாறாக, என் பணக்காரத் தந்ைதயன் உதவ டன் வாழ்வன் ஊடாக
அவற்ைறக் கற்ேறன்.
என் பணக்காரத் தந்ைத தல் பாடத்ைதத் ெதாடரந்்தார:் "ஒ

மணேநரத்த ற் ப ் பத்  ெசன்ட் க க்  ேவைல பாரப்ப்
ற த்  நீ ேகாபம் ெகாண்டத ல் எனக்  ம க்க மக ழ்சச் . நீ

ேகாபபப்டாமல், ெவ மேன அைத ஏற் க் ெகாண் ந்தால்,
என்னால் உனக் க் கற் க் ெகா க்க யா  என்  நான் ற
ேவண் ய ந்த க் ம். உண்ைமயாகக் கற் க் ெகாள்வதற்
ஆற்ற ம், ஆழ்வ பப் ம், ெகா ந் வ ட்ெடர ம் ஆைச ம்
இ க்க ேவண் ம். ேகாபம் என்ப  அச் த்த ரத்த ன் ஒ  ெப ம்
ப த . ஏெனன ல், ேகாப ம் வ பப் ம் இைணந்த தான்
ஆழ்வ பப்ம். பணம் என்  வ ம்ேபா , ெப ம்பாலான மக்கள்
பா காபப்ாக நடந்  ெகாள்ள வ ம் க ன்றனர.் எனேவ
ஆழ்வ பப்ம் அவரக்ைள வழநடத் வத ல்ைல. பயம்தான்
அவரக்ைள இயக் கற ."

"அதனால்தான் ைறந்த சம்ளத் டன் ய ேவைலகைள
அவரக்ள் ஒப் க் ெகாள்கறாரக்ளா?" என்  நான் ேகட்ேடன்.

"ஆமாம். சரக்்கைர உற்பத்த  ந வனங்கள் மற் ம் அரசாங்கம்
ெகா க் ம் அள க்  ஊழயரக் க்  நான் சம்பளம்
ெகா பப்த ல்ைல என்பதால் நான் என் ஊழயரக்ைள என்
யநலத்த ற் ப ்பயன்ப த்த க் ெகாள்வதாக சலர ் கன்றனர.்

ஆனால் மக்கள் தங்கைளத் தாங்கேள நாசமாக்க க்
ெகாள்க ன்றனர ் என்  நான் கேறன். அவரக் ைடய
பயம்தான் அதற் க் காரணம், நானல்ல!"

"ஆனால் நீங்கள் அவரக் க்  அதகச ் சம்பளம் ெகா க்க
ேவண் ம் என்  உங்க க் த் ேதான்றவல்ைலயா?" என்  நான்



ேகட்ேடன்.
"நான் அவரக் க்  அதகச ் சம்பளம் ெகா க்கத்

ேதைவயல்ைல. அேதா , அதகப ் பணம் அவரக்ள
பரசச்ைனகைளத் தீரக்்கப ் ேபாவதல்ைல. உன் ைடய
தந்ைதையப ் பார.் அவர ் ஏராளமாகச ் சம்பாத த்தா ம், தான்
ெச த்த ேவண் ய கட்டணங்கைள அவரால் ெச த்த

வதல்ைல. ெப ம்பாலான மக்கள், தங்க க்  அதகப ்பணம்
கைடத்தா ம், அதகக் கட க் ள்தான் ச க்க க் ெகாள்க ன்றனர.்"
நான் ன்னைகத்தப ேய, "அதனால்தான் ஒ

மணேநரத்த ற் ப ் பத்  ெசன்ட் களா? இ  என் பாடத்த ன் ஒ
ப தயா?" என்  நான் ேகட்ேடன்.

"நீ வ  ற்ற ம் சர . உன் தந்ைத பள்ள க் ச ் ெசன் ,
சறந்த மதபெ்பண்கள் ெபற் , நல்ல சம்பளத்த ல் ஒ
ேவைலையப ் ெபற்றார.் ஆனால் இன் ம் அவ க் ப ் பணப்
ப ரசச்ைனகள் இ க்கன்றன. ஏெனன ல், பணத்ைதப ் பற்றப்
பள்ள யல் அவர ் எைத ம் கற்ற க்கவல்ைல. அேதா ,
பணத்த ற்காக ேவைல ெசய்வத ம் அவர ் நம்ப க்ைக
ெகாண் க்கறார,்" என்  பணக்காரத் தந்ைத றனார.்

"உங்க க்  அதல் நம்ப க்ைக இல்ைலயா?" என்  நான்
ேகட்ேடன்.

"இல்ைல. பணத்த ற்காக ேவைல ெசய்வைதப ்பற்ற  நீ கற் க்
ெகாள்ள வ ம்பனால், பள்ள க் டத்த ல் ெதாடரந்்  ப , அைதக்
கற் க் ெகாள்வதற் ச ்சறந்த இடம் பள்ள க் டம்தான். ஆனால்
பணத்ைத உனக்காக ேவைல ெசய்ய ைவபப்  எபப்  என்  நீ
கற் க் ெகாள்ள வ ம்பனால், நான் அைத உனக் க் கற் க்
ெகா க்கேறன். ஆனால் அைத நீ கற் க் ெகாள்ள வ ம்பனால்
மட் ேம," என்  அவர ் றனார.்

"எல்ேலா ம் அைதக் கற் க் ெகாள்ள வ ம்ப மாட்டாரக்ளா?"
என்  நான் ேகட்ேடன்.

"இல்ைல. ஏெனன ல், பணத்த ற்காக ேவைல ெசய்வ  அதக
லபமான , றபப்ாக, பணத்ைதப ் பற்றப ் ேபசபப் ம்ேபா ,

பயம் உன  பரதான உணரச்ச்யாக இ ந்தால்," என்
பணக்காரத் தந்ைத றனார.்
நான் என் ெநற்றையச ் க்க , "எனக் ப ் ர யவல்ைல," என்
றேனன்.

"அைதப ் பற்ற  இபே்பா  நீ கவைலபப்டத் ேதைவயல்ைல.
பயம்தான் சம்பளத்த ற்காக ஒ  ேவைலயல் இ க் ம்ப



ெப ம்பாலான மக்கைளத் ண் கற  என்பைத மட் ம் நீ
ெதர ந்  ெகாள். தாங்கள் ெச த்த ேவண் ய கட்டணங்கைளச்
ெச த்த யாமல் ேபாய்வ ேமா என்ற பயம்,
ேவைலய ந்  நீக்கபப்ட்  வ ேவாேமா என்ற பயம்,
ேபா மான பணம் இல்லாமல் ேபாய்வ ேமா என்ற பயம்,
மீண் ம் த ந்  வக்க ேவண் ய  ற த்த பயம்
ஆகயவற்ைறக் றலாம். ஒ  ெதாழைல அல்ல
வரத்்தகத்ைதக் கற் க் ெகாள்வதற்  அல்ல  பணத்த ற்காக
ேவைல பாரப்ப்தற் க் கற் க் ெகாள்வதற்  நீ ெகா க்க
ேவண் ய வைலதான் அ . ெப ம்பாலான மக்கள் பணத்த ற்
அ ைமயாகவ கன்றனர,் பற  தங்கள் தலாளயன்மீ
ேகாபபப் க ன்றனர.்"

"பணத்ைத நமக்காக ேவைல ெசய்ய ைவபப்தற் க் கற் க்
ெகாள்வ  ற்ற ம் வத்தயாசமான ஒ  ப பப்ா?" என்  நான்
ேகட்ேடன்.

"நசச்யமாக," என்  பணக்காரத் தந்ைத பதலள த்தார.்
சன க்கழைமயன் அந்தக் கதகதபப்ான காைல ேவைளயல்

நாங்கள் சற  ேநரம் ெமளனமாக அமரந்்த ந்ேதாம். என்
நண்பரக்ள் அபே்பா தான் தங்கள் ேபஸ்பால் வைளயாட்ைடத்
வக்கய ந்தனர.் ஆனால் நான் அதல் கலந்  ெகாள்ளாமல்,

மண க் ப ் பத்  ெசன்ட் க க்  ேவைல பாரப்ப்ெதன்  
ெசய்த  ற த்  இபே்பா  நன்ற ணரை்வக் ெகாண் ந்ேதன்.
பள்ளயல் என் நண்பரக்ள் கற் க் ெகாள்ள யாத ஒ
வஷயத்ைத நான் கற் க் ெகாள்ளவ ந்தைத நான் உணரந்்ேதன்.

"கற் க் ெகாள்ளத் தயாரா?" என்  பணக்காரத் தந்ைத ேகட்டார.்
"நசச்யமாக," என்  நான் ஆரவ்த்ேதா  றேனன்.
"நான் என் ைடய வாக் தைய நைறேவற்ற ள்ேளன்.
ரத்த ந்  நான் உனக் க் கற் க் ெகா த்

வந்த க்கேறன். ஒன்ப  வயதல், பணத்த ற்காக ேவைல
பாரப்ப்  எபப்  இ க் ம் என்பைத நீ ச த்த க்கறாய்.
உன் ைடய கடந்த மாதத்ைதப ் பதைனந்  வ டங்களால்
ெப க்க க் ெகாள். ெப ம்பாலான மக்கள் தங்கள் வாழ்நாள்

வைத ம் எைதச ்ெசய்வதல் கழ த் க் ெகாண் க்க ன்றனர்
என்ப  உனக்  நன்றாகப ் ர ம்," என்  அவர ் றனார.்

"எனக் ப ் ர யவல்ைல," என்  நான் றேனன்.
" த ல் ேவைல ேகட்பதற் ம், பற  ஊதய உயர்

ேகட்பதற் ம் என்ைன சந்த த் ப ் ேப வதற்  வரைசயல்



காத்த ந்தேபா  நீ எபப்  உணரந்்தாய்?"
"அ  ெகா ைமயாக இ ந்த ," என்  நான் றேனன்.
"பணத்த ற்காக ேவைல ெசய்வைத நீ ேதரந்்ெத த்தால்,

வாழ்க்ைக அபப் த்தான் இ க் ம்," என்  பணக்காரத் தந்ைத
றனார.்

" ன்  மணேநரம் ேவைல ெசய்த பற  ன்
நாணயங்கைளத் த மத  மாரட்் ன் உன் ைககள ல் ேபாட்டேபா
நீ எபப்  உணரந்்தாய்?"

"அ  ேபாதா  என்  நான் நைனத்ேதன். அ
ஒன் ேமயல்ைல என்  எனக் த் ேதான்றய . நான் அதக
ஏமாற்றமாக உணரந்்ேதன்."

"தங்க ைடய சம்பளக் காேசாைலையப ் பாரக்் ம்ேபா
ெப ம்பாலான ஊழயரக்ள் அவ்வா தான் உணரக் ன்றனர,்
றபப்ாக, வர  மற் ம் பற ப த்தங்கள் ேபாக எஞ்ச ள்ள

ெதாைகையப ்பாரக்் ம்ேபா . உனக்காவ  100 சதவத சம்பள ம்
கைடத்த ."

"ெப ம்பாலான ஊழயரக் க்  ச ் சம்பள ம்
கைடபப்த ல்ைல என்  க றீரக்ளா?" என்  நான்
ஆசச்ர யத் டன் ேகட்ேடன்.

"ஒ ேபா ம் இல்ைல. த ல் அரசாங்கம் தன் பங்ைக
எபே்பா ம் எ த் க் ெகாள்கற ," என்றார ்பணக்காரத் தந்ைத.

"அைத அவரக்ள் எவ்வா  ெசய்கறாரக்ள்?" என்  நான்
ேகட்ேடன்.

"வர கள். நீ பணம் சம்பாத க் ம்ேபா ம் வர  ெச த்த
ேவண் ம். நீ ெசல  ெசய் ம்ேபா ம் வர  ெச த்த ேவண் ம். நீ
ேசம க் ம்ேபா ம் வர  ெச த்த ேவண் ம். நீ இறக் ம்ேபா ம்
வர  ெச த்தயாக ேவண் ம்."

"அரசாங்கம் இவ்வா  ெசய்ய மக்கள் ஏன் அ மத க்க ன்றனர?்"
"பணக்காரரக்ள் இைத அ மதபப்த ல்ைல," என்  ஒ
ன்னைக டன் பணக்காரத் தந்ைத றனார.் "ஏைழக ம்

ந த்தர வரக்்கத்தன ம் மட் ேம இைத அ மத க்க ன்றனர.் உன்
தந்ைதையவட நான் அதகமாகச ்சம்பாத க்கேறன், ஆனால் அவர்
என்ைனவட அதக வர கைளச ்ெச த் கறார.்"

"அ  எபப்  ம்?" என்  நான் ேகட்ேடன். அந்தச ் ச
வயதல், அைத என்னால் ர ந்  ெகாள்ள யவல்ைல.
"அரசாங்கம் தங்கள டம் இவ்வா  நடந்  ெகாள்வதற்  மக்கள்
ஏன் அ மத க்க ன்றனர?்"



பணக்காரத் தந்ைத தன் நாற்கா யல் ெம வாக ம்
அைமதயாக ம் ன் ம் பன் ம் சாய்ந்தா யப ேய என்ைனப்
பாரத்்தார.்

"நீ கற் க் ெகாள்ளத் தயாரா?" என்  அவர ்ேகட்டார.்
நான் ெம வாகத் தைலயாட் ேனன்.
"நான் ன்ேப றய ேபால், கற் க் ெகாள்வதற்  ஏராளமான

வஷயங்கள் உள்ளன. பணத்ைத உனக்காக ேவைல ெசய்ய
ைவபப்  எபப்  என்பைதக் கற் க் ெகாள்வ  வாழ்நாள்

வ ம் நீ ப க்க ேவண் ய ஒ  பாடமா ம். ெப ம்பாலான
மக்கள் நான்  வ டங்கள் கல் ர க் ச ்ெசல்க ன்றனர.் அேதா
அவரக்ள  ப ப்  ந் வ கற . பணத்ைதப ் பற்றய என
ப ப்  என் வாழ்நாள் வ ம் ெதாட ம் என்பைத நான்
அறேவன். ஏெனன ல், நான் அதகமாகக் கற் க் ெகாள் ம்ேபா ,
நான் ெதர ந்  ெகாள்ள ேவண் ய அதகமான வஷயங்கைள நான்
கண்டறேவன். ெப ம்பாலான மக்கள் பணத்ைதப ் பற்றப்
ப பப்ேத இல்ைல. அவரக்ள் ேவைலக் ச ்ெசல்க ன்றனர,் தங்கள்
சம்பளத்ைதப ் ெப கன்றனர,் தங்கள் வங்க க் கணக்ைகச்
சர பாரக்்க ன்றனர,் அவ்வள தான். பற  தங்க க்  ஏன் பணப்
ப ரசச்ைன இ க்கற  என்  வயக்க ன்றனர.் அதகப ் பணம்
தங்கள  பரசச்ைனகைளத் தீரக்் ம் என்  அவரக்ள்
நைனக்க ன்றனேர தவர, தங்க க் ப ் ெபா ளாதாரக் கல்வ
இல்லாத தான் பரசச்ைன என்பைத உணரத்
தவறவ கன்றனர.்"

"அபப் ெயன்றால், பணத்ைதப ் பற்ற  என் தந்ைத ர ந்
ெகாள்ளாத தான் அவர  வர ப ்பரசச்ைனக க் க் காரணமா ?"
என்  நான் ழபப்த் டன் ேகட்ேடன்.

"இேதா பார.் பணத்ைத உனக்காக ேவைல ெசய்ய ைவபப்
எபப்  என்  கற் க் ெகாள்வத ல் வர கள் ஒ  ச  ப த
மட் ம்தான். இன் , பணத்ைதப ் பற்ற க் கற் க் ெகாள்வத ல் நீ
இன் ம் ஆழ்வ பப்த் டன் இ க்கறாயா என்பைதக்
கண் ப க்க நான் வ ம்பேனன். ெப ம்பாலான மக்கள டம்
அவ்வ பப்ம் இ பப்த ல்ைல. அவரக்ள் கல் ர க் ச்
ெசல்க ன்றனர,் ஒ  ெதாழைலக் கற் க் ெகாள்க ன்றனர,்
ேவைலயல் லகமாக இ க்கன்றனர,் ஏராளமான பணத்ைதச்
சம்பாத க்க ன்றனர.் ஒ நாள் அவரக்ள் கண்வழ க் ம்ேபா ,
ெப ம் பணப ் பரசச்ைனகள் அவரக்ள் ன் தைலவர த்
ஆ கன்றன. அபே்பா  அவரக்ளால் ேவைல ெசய்வைத ந த்த



யா . பணத்ைத உனக்காக ேவைல ெசய்ய ைவபப்  எபப்
என்பைதக் கற் க் ெகாள்வதற் ப ் பதலாக, ெவ மேன
பணத்த ற்காக ேவைல ெசய்வைதப ் பற்ற  மட் ேம ெதர ந்
ைவத்த பப்தற் க் ெகா க்கபப்ட ேவண் ய வைல அ . எனேவ,
கற் க் ெகாள்வதற்கான ஆழ்ந்த வ பப்ம் இன் ம் உன்னடம்

ெகாண் ள்ளதா?" என்  பணக்காரத் தந்ைத ேகட்டார.்
நான் தைலயைசத்ேதன்.
"சர , ேபாய் மீண் ம் உன் ேவைலையக் கவன . இம் ைற,

ஊதயமாக நான் உனக்  எ ேம ெகா க்கப ் ேபாவதல்ைல,"
என்றார ்அவர.்
நான் ஆசச்ர யத்த ல், "என்ன?" என்  ேகட்ேடன்.
"நான் றய  உன் காத ல் வ ந்த க் ம் என்

நைனக்கேறன். நான் உனக்  எந்த ஊதய ம் ெகா க்கப்
ேபாவத ல்ைல. ஒவ்ெவா  சன க்கழைம ம் வழக்கம்ேபால் நீ

ன்  மணேநரம் ேவைல ெசய்ய ேவண் ம், ஆனால் ஒ
மணேநரத்த ற் ப ் பத்  ெசன்ட் கள் பணத்ைத நான் உனக் க்
ெகா க்கப ் ேபாவதல்ைல. பணத்த ற்காக ேவைல ெசய்யாமல்
இ பப்  எபப்  என்பைத நீ கற் க் ெகாள்ள
வ ம்பனாயல்லவா? எனேவ நான் உனக் ச ் சம்பளம் எ ம்
ெகா க்கப ்ேபாவதல்ைல."
அவர ் றயைத என்னால் நம்ப யவல்ைல.
"ைமக்கடம் ஏற்கனேவ இேத உைரயாடைல நான்

நகழ்த்தவ ட்ேடன். அவன் ஏற்கனேவ மீண் ம் தன் ேவைலயல்
ேசரந்் , டபப்ாக்கைளத் ச  தட்  அ க்க  ைவத் க்
ெகாண் க்கறான் — இலவசமாக! நீ வைரந்  ெசன்
அவேனா  ேசரந்்  ேவைல ெசய்."

"இ  நயாயேம இல்ைல. நீங்கள் ஏேத ம் சம்பளம் எனக் க்
ெகா த் த்தான் ஆக ேவண் ம்," என்  நான் கத்தேனன்.

"கற் க் ெகாள்ள வ ம் வதாக நீ என்ன டம் றனாய்.
இபே்பா  இைத நீ கற் க் ெகாள்ளாவட்டால், நீ வளரந்்த பற ,
பணத்த ற்காக ேவைல ெசய்  ெகாண் ம் நான்
ேவைலய ந்  நீக்கவடக் டா  என்  பயந்  ேபா ம்
இ க்க ன்ற, என் வட்  வரேவற்பைறயல் ஒவ்ெவா  நா ம்
வந்  அமரந்்த க் ம் நபரக்ைளபே்பால் நீ ம் ஆகவ வாய்.
அல்ல  உன் தந்ைதையபே்பால், ஏராளமான பணத்ைதச்
சம்பாத த் ம் கடனால் வழப ங்க  ந ன் , அதகப ் பணம்
இ ந்தால் பரசச்ைன தீரந்் வ ம் என்  நம்ப க் ெகாண்



வாழ்ந்  ெகாண் பப்ாய். அ தான் உன  வ பப்ம் என்றால்,
ன்  நாம் ஒத் க் ெகாண்டப , ஒ  மணேநரத்த ற் ப ் பத்

ெசன்ட் கள் க்  நீ ேவைல ெசய்யலாம். அல்ல
ெப ம்பாலான வளரந்்தவரக்ள் ெசய்வ ேபால் நீ ெசய்யலாம்:
ேபாதய அள  சம்பளம் இல்ைல என்  ைற றக் ெகாண் ,
ேவைலையவட் வட் , ேவ  ேவைல ேதடலாம்."

"ஆனால் நான் என்ன ெசய்ய ேவண் ம்?" என்  நான்
ேகட்ேடன்.
பணக்காரத் தந்ைத ேலசாக என் தைலயல் தட் வ ட் , "இைதப்

பயன்ப த் ," என்  என்  ைளையச ் ட் க்காட் னார.் "இைத
நீ சறபப்ாகப ் பயன்ப த்தனால், உனக்  ஒ  வாய்ப் க்
ெகா த்ததற்காக வைரவல் நீ எனக்  நன்ற  வாய், ஒ
பணக்காரனாக வளரவ்ாய்."
அவர ் எனக்  ன்ெமாழ ந்த த ட்டத்ைத நம்ப யாதவனாக

நான் அங்  ெமளனமாக ந ன்ேறன். ஊதய உயர்  ேகட்பதற்காக
நான் அங்  வந்ேதன், ஆனால் எபப் ேயா எந்தக் கா ம்
வாங்காமல் ேவைல ெசய்வதற்  ஒப் க் ெகாள் ம்ப  ேநரந்்த .
பணக்காரத் தந்ைத மீண் ம் என் தைலயல் தட் வ ட் ,

"இைதப ் பயன்ப த் . இபே்பா  இங்க ந்  ெசன்
ேவைலையப ்பார,்" என்  றனார.்

பாடம் #1 பணக்காரரக்ள் பணத்த ற்காக ேவைல பாரப்ப்த ல்ைல

நான் சம்பளமன்ற  ேவைல பாரத்்தைத என் ஏைழத் தந்ைதயடம்
நான் றவல்ைல. அவரால் அைதப ் ர ந்  ெகாண் க்க

யா . எனக்ேக ர யாத ஒ  வஷயத்ைத அவ க்  வளக்க
நான் யற்ச க்க வ ம்பவல்ைல.
ேம ம் ன்  வாரங்க க் , நா ம் ைமக் ம் ஒவ்ெவா

சன க்கழைம ம் ன்  மணேநரங்கள் ேவைல பாரத்்ேதாம்.
ேவைலைய நான் ெபா ட்ப த்தவல்ைல, அ  எனக் ப ் பழகப்
ேபாய ந்த . ஆனால் ேபஸ்பால் வைளயாட் க்கள ல் கலந்
ெகாள்ள யாத ம், ஒ சல காம க்ஸ் த்தகங்கைள வாங்க

யாத ம் எனக்  வ த்தத்ைதக் ெகா த்தன.
ன்றாவ  வாரம் மதய ேநரத்த ல் பணக்காரத் தந்ைத நாங்கள்

ேவைல பாரத்்த இடத்த ற்  வந்தார.் வாகனங்கள்
ந த் மடத்த ல் அவர  கார ் வந்  ந ன்ற சத்தம் எங்கள்
கா கள ல் வ ந்த . அவர ் கைடக் ள் ைழந் , த மத



மாரட்் க்  வணக்கம் ெதர வத்தார.் கைடயல்
வயாபாரெமல்லாம் எவ்வா  நைடெபற் க் ெகாண் ந்த
என்  அவர டம் வசார த் வ ட் , ஐஸ்க ரீம்கள் அ க்க
ைவக்கபப்ட் ந்த ள ரப்ெ்பட் க் ச ் ெசன்  இரண்
ஐஸ்க ரீம்கைள ெவள ேய எ த் , அவற் க்கான கட்டணத்ைதச்
ெச த்தவ ட் , என்ைன ம் ைமக்ைக ம் தன்ன ேக வ மா
அைழத்தார.்

"நாம் வ ம் சற் க் காலார நடந்  வரலாம்," என்  அவர்
றனார.்
நாங்கள் ஒ சல காரக்ைளச ்சமாள த்  அத்ெத ைவக் கடந் ,

ஒ  ெபர ய ல்ெவளைய வந்தைடந்ேதாம். அங்  பல
ெபர யவரக்ள் ேபஸ்பால் வைளயா க் ெகாண் ந்தனர.்
அங்க ந்த ஒ  ப க்ன க் ேமைசயல் நாங்கள் அமரந்்ேதாம்.
பணக்காரத் தந்ைத எனக் ம் ைமக்க ற் ம் ஐஸ்க ரீம்கைளக்
ெகா த்தார.்

"ேவைல எபப் ப ் ேபாய்க் ெகாண் க்கற ?" என்  அவர்
எங்கள டம் ேகட்டார.்

"பரவாயல்ைல," என்  ைமக் றனான்.
நா ம் தைலயாட்  என் ஒப் தைலத் ெதர வத்ேதன்.
"ஏேத ம் கற்றீரக்ளா?" என்  அவர ்ேகட்டார.்
ைமக் ம் நா ம் ஒ வைர ஒ வர ் பாரத்்ேதாம். பற  எங்கள்

ேதாள்கைளக் க்க  வட் க்ெகாண் , இல்ைலெயன்
இ வ ம் ஒ ேசர எங்கள் தைலைய ஆட் ேனாம்.

வாழ்வ ன் மாெப ம் ெபாற கள ல் ஒன்ற ல் ச க்க க் ெகாள்வைதத்
தவ ரத்்தல்

"நீங்கள் இ வ ம் ச ந்த க்கத் வங் வ  நல்ல . வாழ்வன்
மாெப ம் ப பப்ைனகள ல் ஒன்ைற நீங்கள் கற் க் ெகாள்ளத்
வங்கவ க்க றீரக்ள். அைத நீங்கள் கற்றால், மாெப ம்
தந்த ர ம் பா காப் ம் நைறந்த ஒ  வாழ்க்ைகைய நீங்கள்

அ பவபப்ரக்ள். இல்ைலெயன்றால், த மத  மாரட்் ைனப்
ேபால ம், இந்தப ் ங்காவல் ேபஸ்பால் வைளயா க்
ெகாண் க் ம் ெப ம்பாலான மக்கைளப ் ேபால ம்
ஆகவ வரக்ள். அவரக்ள் மகக் ைறந்த பணத்த ற்காக மக ம்
க னமாக உைழக்கறாரக்ள். ேவைலப ் பா காப்  எ ம்
மாையக் ள் ச க்க க் ெகாண் , ஒவ்ெவா  வ ட ம் ன்  வார



வ ைறைய ம், நாற்பத்ைதந்  வ ட உைழபப் ற் ப ் பற
கைடக்கவ க் ம் ஒ  ெசாற்ப ஓய் தயத் ெதாைகைய ம்
எதரப்ாரத்் க் ெகாண்  இ க்கறாரக்ள். அந்த எண்ணம்
உங்க க்  உற்சாக ட் கற  என்றால், ஒ  மணேநரத்த ற்
25 ெசன்ட் கள் உங்க க்  ஊதயமாகத் த வதற்  நான் தயார"்.

"ஆனால் இவரக்ள் அைனவ ம் க னமாக உைழக்க ன்ற நல்ல
மக்கள். இவரக்ைள நீங்கள் ஏளனம் ெசய்க றீரக்ளா?" என்  நான்
ேகட்ேடன்.
பணக்காரத் தந்ைதயன் கத்த ல் ஒ  ன்னைக அ ம்பய .
"த மத  மாரட்் ன் எனக்  ஒ  தாையப ் ேபான்றவர.் நான்

ஒ ேபா ம் அவர டம் அவ்வள  ெகா ைமக்காரனாக நடந்
ெகாள்ள மாட்ேடன். நான் அன்பல்லாதவைனபே்பால்
ேதான்றக் ம், ஏெனன ல் உங்கள் இ வ க் ம் நான் ஒ
வஷயத்ைதச ் ட் க்காட்ட என்னால் ந்த அள க் ச ்சறபப்ாக

யற்ச த் க் ெகாண் க்கேறன். கய கண்ேணாட்டத்ைதக்
ெகாண் க் ம் ெப ம்பாலான மக்கள் ஒ ேபா ம் பாரக்்காத
ஒ  வஷயத்ைதப ்பாரப்ப்தற்  நீங்கள் உங்கள் கண்ேணாட்டத்ைத
வர வாக்க ேவண் ம் என்  நான் வ ம் கேறன். தாங்கள் எத ல்
ச க்க க் ெகாண் க்கேறாம் என்ப  அவரக் க் த்
ெதர வதல்ைல."
அவர ் என்ன ற யற்ச த் க் ெகாண் ந்தார ் என்ப
ர யாமல் ைமக் ம் நா ம் அங்ேக அமரந்்த ந்ேதாம். அவர
ரல் ெகா ைமத்தனத்ைத ெவள பப் த்தய , ஆனா ம் அவர்

ஏேதா ஒ  வஷயத்ைத எங்க க் க் கற் க் ெகா க்க
யற்ச த்தைத எங்களால் உணர ந்த .
பணக்காரத் தந்ைத எங்கள டம், "ஒ  மணேநரத்த ற்  25

ெசன்ட் கள் உங்க க்  உற்சாகம் தரவல்ைலயா? அ  உங்கள்
இதயத்ைதச ் சற்  ேவகமாகத் க்கச ் ெசய்யவல்ைலயா?"
என்  ேகட்டார.்
இல்ைலெயன்  நான் தைலயாட் ேனன், ஆனால் அவர்

ெகா க்க ன்வந்த பணம் எனக்  உற்சாகத்ைதக் ெகா த்த
என்ப தான் உண்ைம. அ  எனக் ப ் ெபர ய பணமாக
இ ந்த க் ம்.
அவர  கத்த ல் சற  வஷமத்தனம் ெவள பப்ட, "சர , ஒ

மணேநரத்த ற்  ஒ  டாலர ் சம்பளம் த கேறன்," என்  அவர்
றனார.்
இபே்பா  என  இதயம் ேவகமாகத் க்கத் வங்கய .



"அவர ் வைத ஏற் க் ெகாள், அவர ் ெகா பப்ைத வாங்க க்
ெகாள்," என்  என் ைள க் ர ட்ட . அவர ் ற க்
ெகாண் ந்தைத என்னால் நம்ப யவல்ைல. இ ந்தா ம்
நான் எ ம் றாமல் அமரந்்த ந்ேதன்.

"சர , ஒ  மணேநரத்த ற்  இரண்  டாலரக்ள் த கேறன்."
என  சறய ைள ம் இதய ம் ெவ த் வ ம்ேபால்

இ ந்த . 1956ம் ஆண்  அ . அந்த சமயத்த ல் ஒ
மணேநரத்த ற்  2 டாலரக்ள் ஊதயம் ெப வ , என்ைன
உலகேலேய மகப ்ெபர ய பணக்காரச ்ச வனாக ஆக்கய க் ம்.
அவ்வள  பணத்ைதச ்சம்பாதபப்ைதப ்பற்ற  என்னால் கற்பைன
ெசய்ய யவல்ைல. அவர ் றயைத ஏற் க் ெகாள்ள நான்
வ ம்பேனன். ஒ  மணேநரத்த ற்  2 டாலரக்ள் ஊதயத்ைத
நான் ஒப் க் ெகாள்ள வ ம்பேனன். ஒ  தய ைசக்க ள், தய
ேபஸ்பால் ைக ைற ஆகயைவ என் கண் ன் ேதான்றன. என்
ைகயல் சல டாலரக்ள் பள சச் ம்ேபா  என் நண்பரக்ள் என்ைன
வயபே்பா  பாரப்ப் ம் என் மனக்கண்ண ல் ஓ ய . அேதா ,
ஜம்ம ம் அவன  பணக்கார நண்பரக் ம் இன ம் என்ைன
ஏைழ என்  அைழக்க யா . ஆனா ம் நான் வாயைடத்
ந ன்ேறன்.
ஐஸ்க ரீம் உ க  என் ைகயல் வ ந்  ெகாண் ந்த .

கண்கைள அகலத் தறந்தப , ெவற்  ைள டன், தன்ைனக்
கண்ணைமக்காமல் பாரத்் க் ெகாண் ந்த இரண்
ச வரக்ைளப ் பணக்காரத் தந்ைத பாரத்்தார.் அவர ் எங்கைள
ேசாத த் க் ெகாண் ந்தார.் அவர ் த வதாக ஒப் க் ெகாண்ட
ஊதயத்ைத ஏற் க் ெகாள்வதற்  எங்கள ன் ஒ  ப த  தயாராக
இ ந்தைத அவர ் அற ந்த ந்தார.் வைல ெகா த்
வாங்கக் ய ஒ  பலவனமான மற் ம் ெமன்ைமயான ப த
ஒவ்ெவா  நபர ட ம் இ பப்ைத அவர ் ர ந்த ந்தார.் அேத
சமயத்த ல், ஒ ேபா ம் வைலெகா த்  வாங்க யாத ஒ
க னமான ப த  இ ந்தைத ம் அவர ் ர ந்த ந்தார.் எந்தப ்ப த
அதக வ ைமயான  என்ப தான் ேகள்வ .

"சர , ஒ  மணேநரத்த ற்  ஐந்  டாலரக்ள்."
த ெரன்  நான் ெமளனமாேனன். ஏேதா மாறய ந்த . அவர்

ெகா க்க ன்வந்த ஊதயம் மகப ் ெபர யதாக ம்
நம் தற்கர யதாக ம் இ ந்த . ெபர யவரக்ள் ட அவ்வள
ெபர ய ஊதயத்ைதப ் ெபறாத காலகட்டம் அ . ஆனா ம் நான்
என் ஆவைல அடக்க க் ெகாண் , அைமதயாக அமரந்்ேதன்.



ெம வாக நான் ைமக்ைக ேநாக்க த் த ம்பேனன். அவ ம்
என்ைனப ் பாரத்்தான். என் ஆன்மாவன் பலவனமான ப த
அைமதயைடந்த . என  ஆன்மாவன் வைல ெகா த்  வாங்க

யாத ப த  ெவற்ற  ெபற்ற . ைமக் ம் அேத நைலைய
எட் ய ந்தான் என்பைத நான் அற ந்ேதன்.

"ெப ம்பாலான மக்க க்  ஒ  வைல இ க்கற . பயம்,
ேபராைச ஆகய மனத உணரச்ச் கள்தான் அதற் க் காரணம்.

த ல், பணமன்ற  இ பப்  ற த்த பயம் க னமாக
உைழபப்தற்  நம்ைம ஊக் வக்கற . சம்பளக் காேசாைல நம்
ைகக்  வந்த டன், ேபராைச ம் ஆழ்வ பப் ம் நம்ைமப ்பற்ற க்
ெகாள்க ன்றன. பணத்தால் வாங்கக்க் ய அைனத்
அற் தமான ெபா ட்கைள ம் பற்ற  நாம் ச ந்த க்கத்
வங் கேறாம். பற  இந்த மனபே்பாக்

ந ரந்தரமாகவ கற ."

மக்கள ன் வாழ்க்ைக எபே்பா ம் இரண்  உணரச்ச் களால்
கட் பப் த்தபப் கற : பய ம் ேபராைச ம்தான் அைவ.

"என்ன மனபே்பாக் ?" என்  நான் ேகட்ேடன்.
"காைலயல் எ வ , ேவைலக் ச ்ெசல்வ , கட்டணங்கைளச்

ெச த் வ ; காைலயல் எ வ , ேவைலக் ச ் ெசல்வ ,
கட்டணங்கைளச ்ெச த் வ ; மக்கள ன் வாழ்க்ைக எபே்பா ம்
இரண்  உணரச்ச் களால் கட் பப் த்தபப் கற ; பயம் மற் ம்
ேபராைசதான் அைவ. அதகப ் பணத்ைத அவரக்ள டம்
ெகா த்தால், அவரக்ள் அதகமாகச ்ெசல  ெசய்வர.்"

"ேவ  ஏேத ம் ஒ  வழ  இ க்கறதா?" என்  ைமக் ேகட்டான்.
பணக்காரத் தந்ைத ெம வாக, "ஆமாம், ஆனால் ஒ சல

மக்கேள அைதக் கண் ப க்க ன்றனர,்" என்  றனார.்
"அ  என்ன வழ ?" என்  ைமக் ேகட்டான்.
"என் டன் ேவைல ெசய்வத ந்  நீங்கள் இ வ ம் அைதக்

கற் க் ெகாள்வரக்ள் என்  நான் நம் கேறன். அதனால்தான்
உங்கள டம ந்  ஊதயத்ைத நான் பற த்ேதன்."

"அ  என்ன வழ  என்  கண் ப க்க எங்க க்  ஏேத ம்
ப் க் ெகா க்க மா? க னமாக உைழத்  நாங்கள்

கைளத் ப ் ேபாய க்கேறாம். அ ம் எந்தச ் சம்பள ம்
வாங்காமல்!" என்  ைமக் றனான்.

"உண்ைமையக் வ தான் நீங்கள் எ த்  ைவக்க
ேவண் ய தல் அ " என்  பணக்காரத் தந்ைத றனார.்



"நாங்கள் ெபாய்ேய ம் றய க்கவல்ைல," என்  நான்
றேனன்.

"நீங்கள் ெபாய் க றீரக்ள் என்  நான் றவல்ைல.
உண்ைமையக் ற ேவண் ம் என் தான் நான் றேனன்,"
என்  பணக்காரத் தந்ைத பதல  ெகா த்தார.்

"எைதப ்பற்றய உண்ைம?" என்  நான் ேகட்ேடன்.
"நீங்கள் எபப்  உணரக் றீரக்ள் என்ப  பற்ர ய உண்ைம. நீங்கள்

அ  பற்ற  ேவ  யார ட ம் ற ேவண் யதல்ைல.
உண்ைமைய நீங்கள் ெவ மேன உங்கள டம் ஒத் க் ெகாண்டால்
ேபா ம்," என்  அவர ்வளக்கனார.்

"இந்தப ் ங்காவல் உள்ள மக்கள், உங்கள டம் ேவைல பாரக்் ம்
ஊழயரக்ள், த மத  மாரட்் ன் ஆகேயார ் அவ்வா
ெசய்வத ல்ைல என்  நீங்கள் க றீரக்ளா?" என்  நான்
ேகட்ேடன்.

"அவரக்ள் அவ்வா  ெசய்கறாரக்ள் என்ற நம்ப க்ைக எனக்
இல்ைல. மாறாக, பணம் இல்லாத  ற த்த பயம் அவரக்ள டம்
இ க்கற . அைத அவரக்ள் ப த்தற ரீதயாக
எதரெ்காள்வத ல்ைல. தங்கள் ைளைய உபேயாகபப்தற் ப்
பதலாக அவரக்ள் உணரச்ச்வசபப்ட்  நடந்  ெகாள்க ன்றனர.்
ஒ சல டாலரக்ள் பணம் ைகக்  வந்த ம், மக ழ்சச் , வ பப்ம்,
ேபராைச ஆகய உணரச்ச் கள் மீண் ம் அவரக்ள டம்
தைல க்கவ கன்றன. அவரக்ள் ச ந்த த்  நடந்
ெகாள்வதற் ப ் பதலாக, மீண் ம் உணரச்ச்வசபப்ட்  நடந்
ெகாள்க ன்றனர,்" என்  பணக்காரத் தந்ைத றனார.்

"அபப் யானால் அவரக்ள  உணரச்ச் கள் அவரக் ைடய
ைளையக் கட் பப் த் க ன்றன என்  க றீரக்ளா?" என்

ைமக் ேகட்டான்.
"ஆமாம். தாங்கள் எவ்வா  உணரக்ேறாம் என்ப  பற்றய

உண்ைமைய ஒத் க் ெகாள்வதற் ப ் பதலாக, அவரக்ள் தங்கள்
உணர் க க் ச ் ெசயல்வைட அள த் , ச ந்த க்கத்
தவறவ கன்றனர.் அவரக்ள டம் பயம் ெகாண் பப்தால்
அவரக்ள் ேவைலக் ச ் ெசல்க ன்றனர.் அத ந்  கைடக் ம்
பணம் தங்கள் பரசச்ைனகைளத் தீரக்் ம் என்  நம் க ன்றனர.்
ஆனால் அ  அவ்வா  நகழ்வத ல்ைல. அந்த பயம் ெதாடரந்்
அவரக்ைள ஆட் வத் , மீண் ம் ேவைலக் ச ் ெசல் ம்ப
வற் த் கற . பணம் தங்கள் பரசச்ைனையத் தீரக்் ம் என்
அவரக்ள் மீண் ம் நம்ப த் தங்கைள அைமதபப் த்த க்



ெகாள்க ன்றனர.் ேவைல ெசய்வ , பணம் சம்பாதபப் , ேவைல
ெசய்வ , பணம் சம்பாதபப்  என்ற ெபாற க் ள் அவரக்ள  பயம்
அவரக்ைளச ் ச க்க ைவத் வ கற . இவ்வா  ேவைல ெசய்
பணம் சம்பாதபப்தன் லம் தங்கள் பயம் ேபாய்வ ம் என்
அவரக்ள் நைனக்கன்றனர.் ஆனால் ஒவ்ெவா  நாள்
காைலய ம் அவரக்ள் எ ந்த க் ம்ேபா , பைழய பய ம்
அவரக்ேளா  ேசரந்்  வழ த் க் ெகாள்கற . ேகா க்கணக்கான
மக்க க்  அந்த பயம் அவரக்ைள இர  ெந க ம்
கண்வழ க் ம்ப  ெசய்கற . கவைல ம் ழபப் ம் அவரக்ைள
வாட் ெய க் ம்ப  ெசய்கற . எனேவ, தங்க க் க்
ெகா க்கபப் ம் சம்பளக் காேசாைல தங்கள் ஆன்மாைவ
வைதத்ெத க் ம் பயத்ைதக் ெகால் ம் என்ற நம்ப க்ைகயல்
அவரக்ள் மீண் ம் தங்கள் ேவைலக் ச ் ெசல்க ன்றனர.் பணம்
அவரக்ள  வாழ்க்ைகையக் கட் பப் த்த க் ெகாண் க்கற .
அைதப ் பற்றய உண்ைமையக் ற அவரக்ள் ம க்க ன்றனர.்
அவரக்ள  உணரச்ச் க ம் ஆன்மாக்க ம் பணத்தன்
கட் பப்ாட் ல் உள்ளன."
அவர  வாரத்்ைதகள் எங்கள் தைலக் ள் ஏ வதற்காக,

பணக்காரத் தந்ைத அைமதயாக அமரந்்த ந்தார.் அவர ் றய
என் கா கள ல் வ ந்த , ஆனால் அவர ் எைதப ் பற்றப ் ேபச க்
ெகாண் ந்தார ் என்பைத என்னால் ர ந்  ெகாள்ள

யவல்ைல. ெபர யவரக்ள் ஏன் அவசர அவசரமாக ேவைலக்
ஓ கன்றனர ் என்  நான் அ க்க  வயந்த ண்  என்பைத
மட் ம் நான் அற ந்த ந்ேதன். அவரக்ள  அவசர ஓட்டம்
அவ்வள  கலமான ஒன்றாக எனக் த் ேதான்றவல்ைல.
அவரக்ள் ஒ ேபா ம் அவ்வள  மக ழ்சச்யாகத் ெதன்படவல்ைல,
ஆனா ம் ஏேதா ஒன்  ெதாடரந்்  அவரக்ைள ஓட ைவத் க்
ெகாண் ந்த .
தான் எங்கள டம் ேபச க் ெகாண் ந்தைதப ் பற்ற  எங்களால்
ந்த அள க்  நாங்கள் உள்வாங்க க் ெகாண் வட்ேடாம்

என்பைத உணரந்்த பணக்காரத் தந்ைத, "நீங்கள் அந்தப்
ெபாற க் ள் ச க்க க் ெகாள்ளாமல் இ க்க ேவண் ம் என்  நான்
வ ம் கேறன். நான் அைதத்தான் உங்க க்  உண்ைமயேலேய
கற் க் ெகா க்க வ ம் கேறன், ெவ மேன பணக்காரனாக
இ பப்ைத அல்ல. ஏெனன ல், பணக்காரனாக இ பப்
பரசச்ைனகைளத் தீரக்்கா ," என்  றனார.்

"பணக்காரனாக இ பப்  பரசச்ைனகைளத் தீரக்்காதா?" என்



நான் ஆசச்ர யத் டன் ேகட்ேடன்.
"இல்ைல, பரசச்ைனகைள அ  தீரப்ப்த ல்ைல. தீராத ஆைச

எ ம் உணரச்ச்ையப ் பற்ற  நான் உங்க க்  வளக் கேறன்.
அைதப ் ேபராைச என்  சலர ் அைழக்க ன்றனர,் ஆனால் நான்
தீராத ஆைச என்  அைத அைழக்க வ ம் கேறன். அதகச்
சறபப்ான, அதக அழகான, அதகக் கலமான, அல்ல  அதக
உற்சாகம் தரக் ய ஏேத ம் ஒன்றன்மீ  தீராத ஆைச
ெகாள்வத ல் எந்தத் தவ ம் இல்ைல. எனேவ, தீராத ஆைசயன்
காரணமாக மக்கள் பணத்த ற்காக ேவைல ெசய்க ன்றனர.்
பணத்தால் கைடக்கக் ய மக ழ்சச்யன் காரணமாக அவரக்ள்
பணத்தன்மீ  தீராத ஆைச ெகாண் க்க ன்றனர.் ஆனால்
பணம் ெகாண்  வ கன்ற மக ழ்சச்  தற்கா கமான . பற ,
அதக மக ழ்சச் , அதக இன்பம், அதக ெசளகர யம், மற் ம் அதகப்
பா காபப் ற்காக அவரக் க்  அதகப ் பணம் ேதைவபப் கற .
எனேவ, பயத்தா ம் தீராத ஆைசயா ம் பரசச்ைனக்
ஆளாகய க் ம் தங்கள் ஆன்மாக்க க் ப ்பணம் இதமள க் ம்
என்ற நம்ப க்ைகயல் ெதாடரந்்  அவரக்ள் ேவைல ெசய்க ன்றனர.்
ஆனால் பணத்தால் அைதச ்சாத க்க யா ."

"பணக்காரரக் ம் இைதச ் ெசய்க ன்றனரா?" என்  ைமக்
ேகட்டான்.

"அவரக் ம் இதற்  வதவலக்கல்ல. வாஸ்தவத்த ல், பல
பணக்காரரக்ள் பணக்காரரக்ளாக இ பப்தற் க் காரணம் தீராத
ஆைசயல்ல, மாறாக பயம்தான். ஏைழயாக இ பப்  ற த்த
பயத்ைதப ் பணம் ேபாக்கவ ம் என்  அவரக்ள் நம் க ன்றனர.்
எனேவ அவரக்ள் ஏராளமான பணத்ைதக் வக்க ன்றனர.் ஆனால்
தங்கள் பயம் ேம ம் ேமாசமாவைத அவரக்ள் காண்கன்றனர.்
இபே்பா  பணத்ைத இழபப்  ற த்த பயம் அவரக்ைளப ்ப த் க்
ெகாள்கற . ஏராளமான பணம ந் ம் ெதாடரந்்  ேவைல
ெசய்  ெகாண் க் ம் பல நண்பரக்ள் எனக்  இ க்கன்றனர.்
ஏைழயாக இ ந்தேபா  ெகாண் ந்த பயத்ைதவட, பலேகா
டாலரக்ள் தங்கள் வசம் இ க் ம்ேபா  அதக பயத்ைதக்
ெகாண் க் ம் மக்கைள எனக் த் ெதர ம். அைத இழபப்
ற த்  அவரக்ள் பயந்  ந ங்கப ்ேபா ள்ளனர.் பணக்காரனாக

ஆவதற்  அவரக்ைள உந்த த் தள்ளய பயம் ேமாசைமைடந்த .
அவரக்ள  ஆன்மாவன் பலவனமான ப தயன் க் ரல் அ .
பணம் அவரக் க் ப ் ெபற் த் தந்த ந்த ெபர ய வ கைள ம்,
காரக்ைள ம், உயரந்்த வாழ்க்ைகைய ம் அவரக்ள் இழக்க



வ ம்பவல்ைல. தாங்கள் தங்கள் பணம் வைத ம்
இழந்தால் தங்கள் நண்பரக்ள் என்ன வாரக்ேளா என்
அவரக்ள் கவைலபப் க ன்றனர.் பணக்காரரக்ளாகத்
ேதான் க ன்ற, அதகப ் பணத்ைதக் ெகாண் க்க ன்ற பலர,்
உணரச்ச் ரீதயாக அதக மனசே்சார் க் ம் நரம் த் தளரச்ச் க் ம்
ஆளாக ள்ளனர.்"

"அபப் ெயன்றால் ஓர ் ஏைழ மனதன் அதக மக ழ்சச்யாக
இ க்கறானா?" என்  நான் ேகட்ேடன்.

"இல்ைல, நான் அபப்  நைனக்கவல்ைல. பணத் டன் அதக
ஒட் தல் ெகாண் ள்ள  எவ்வள  ெபர ய மனேநாேயா,
அேதேபால், பணத்ைதத் தவரப்ப் ம் ஓர ் உளேநாய்தான்," என்
பணக்காரத் தந்ைத றனார.்
அபே்பா , வயதான பசை்சக்காரர ் ஒ வர ் எங்கள் ேமைசையக்

கடந்  ெசன் , அங்க ந்த ெபர ய பை்பத் ெதாட் ையத்
ழாவ க் ெகாண் ந்தார.் நாங்கள் அவைரக் கண் ெகாள்ளாமல்

இ ந்த க்கலாம், ஆனால் ெப ம் ஆரவ்த்ேதா  நாங்கள்
வ ம் அவைரக் கவன த்ேதாம்.
பணக்காரத் தந்ைத தன் பாக்ெகட் ந்  ஒ  டாலர்

பணத்ைத எ த்  அந்த வயதான மனதைர ேநாக்க க்
ைகயைசத்தார.் பணத்ைதக் கண்ட டன், அந்த மனதர்
உடன யாக ஓ  வந் , அந்தப ் பணத்ைதப ் ெபற் க் ெகாண் ,
பணக்காரத் தந்ைதக்  நன்ற  றவட் , தனக் க் கைடத்த
எதரப்ாராத அதரஷ்்டம் ற த்  வயந்  ெகாண்
உற்சாகமாக ம் ேவகமாக ம் அங்க ந்  ெசன்றார.்

"இவர ் என  ெப ம்பாலான ஊழயரக்ள டம ந்  அதகம்
ேவ பட்டவர ் அல்ல.'எனக் ப ் பணத்த ல் அவ்வள
ஆரவ்ம ல்ைல,' என்  கன்ற பலைர நான்
சந்த த்த க்கேறன். ஆனா ம் அவரக்ள் ஒ  நாைளக்  எட்
மணேநரம் ேவைல ெசய்க ன்றனர.் அ  உண்ைமைய
ம பப்தா ம். அவரக் க் ப ்பணத்த ல் ஆரவ்ம ல்ைல என்றால்,
அவரக்ள் ஏன் ேவைல ெசய்  ெகாண் க்க ன்றனர?் பணத்ைதக்
வ த்  ைவத்த க்க ன்ற ஒ வைனவட, அத்தைகய ச ந்தைன

அதகபப் யான மனேநாயா ம்."

"எனக் ப ்பணத்த ல் அவ்வள  ஆரவ்ம ல்ைல," என்
க ன்ற பலைர நான் சந்த த்த க்கேறன். ஆனா ம்

அவரக்ள் ஒ  நாைளக்  எட்  மணேநரம் ேவைல



ெசய்க ன்றனர.்

என் பணக்காரத் தந்ைத வைதக் ேகட்  நான் அங்
அமரந்்த ந்தேபா , "எனக் ப ் பணத்த ல் ஆரவ்ம ல்ைல," என்
என் ஏைழத் தந்ைத எண்ணற்ற ைற என்ன டம் றய  என்
மனத்த ல் பள சச் ட்ட . அவர ் அந்த வாரத்்ைதகைள அ க்க க்

றனார.் "என் ேவைலைய நான் மக ம் ேநசபப்தால் நான்
ேவைல ெசய்கேறன்," என்  அவர ் அதற் ச ் சாக் பே்பாக்
ஒன்ைற ம் ைவத்த ந்தார.்

"இபே்பா  நாங்கள் என்ன ெசய்ய ேவண் ம்? அைனத்
வைகயான பய ம் ேபராைச ம் மைற ம்வைர நாங்கள்
பணத்த ற்காக ேவைல ெசய்யக் டாதா?" என்  நான் ேகட்ேடன்.

"இல்ைல, அ  கால வரயமாகவ ம். உணரச்ச் கள்தான்
நம்ைம மனதரக்ளாக ைவத்த க்க ன்றன. உணரச்ச்  என்ப
நம்ைம உந்த த் தள் க ன்ற ஆற்றைலக் ற க்கற . உங்கள்
உணரச்ச் கைளப ் பற்ற  உண்ைமயாக இ ங்கள். உங்கள்
மனத்ைத ம் உணரச்ச் கைள ம் உங்க க்  எதராகப்
பயன்ப த் வதற் ப ் பதலாக, உங்க க் ச ் சாதகமாகப்
பயன்ப த் ங்கள்."

"இ  எபப்  ம்?" என்  ைமக் மைலத்தான்.
"நான் சற்  ன் றயைதப ்பற்ற க் கவைலபப்ட ேவண்டாம்.

இ  காலபே்பாக்க ல் அதக அரத்்தம் வாய்ந்ததாக அைம ம்.
உணரச்ச்வசபப்ட்  நடந்  ெகாள்வதற் ப ் பதலாக, உங்கள்
உணரச்ச் கைளக் கண்காணபப்வரக்ளாக இ ங்கள். தங்கள
உணரச்ச் கள்தான் தங்க க்காகச ் ச ந்த த் க்
ெகாண் க்க ன்றன என்பைதப ் ெப ம்பாலான மக்கள்
அறவதல்ைல. உங்கள் உணரச்ச் கள் ெவ மேன உங்கள்
உணரச்ச் கள் மட் ேம. நீங்கள் ெசாந்தமாகச ் ச ந்தபப்தற் க்
கற் க் ெகாள்ள ேவண் ம்," என்  பணக்காரத் தந்ைத றனார.்

"இதற்  ஓர ்எ த் காட்ைட உங்களால் ற மா?" என்
நான் ேகட்ேடன்.

"நசச்யமாக. 'நான் ஒ  ேவைலையத் ேத க் கண் ப த்தாக
ேவண் ம்,' என்  ஒ வர ் ம்ேபா , ெப ம்பா ம் அவர
உணரச்ச் தான் அங்  ச ந்த த் க் ெகாண் க்கற . பணம்
இல்லாமல் இ பப்  ற த்த பயம்தான் அந்த எண்ணத்ைத
உ வாக் கற ," என்  பணக்காரத் தந்ைத பதலள த்தார.்

"வட் ச ்ெசலவற்  மக்க க் ப ்பணம் ேதைவதாேன?" என்



நான் ேகட்ேடன்.
"நசச்யமாகப ் பணம் ேதைவ. ஆனால், பயம்தான் அ க்க

அவரக் க்காகச ் ச ந்த க்கற  என்  நான் கேறன்,
அவ்வள தான்," என்  றப ்பணக்காரத் தந்ைத ன்னைகத்தார.்

"எனக் ப ் ர யவல்ைல," என்றான் ைமக்.
"எ த் க்காட்டாக, ேபா மான பணம் இல்ைல என்ற பயம்

தைல க் ம்ேபா , உடன யாக ஒ  ேவைல ேத  ஓ வதற் ப்
பதலாக, அவரக்ள் தங்கள டம் இக்ேகள்வையக் ேகட்கலாம்: ‘ஒ
ேவைல இந்த பயத்த ற்கான ந ரந்தரத் தீரவ்ாக அைம மா?'
இல்ைல என்ப தான் இதற்கான வைட என்ப  என
அபபப் ராயம். ஒ  ேவைலயான  ஒ  நீண்டகாலப்
ப ரசச்ைனக்கான ஒ  தற்கா கத் தீரவ்ா ம்."
சற் க் ழம்பப ்ேபாய ந்த நான் அவர  ேபசச் ல் க்க ட் ,

"ஆனால் என் தந்ைத எபே்பா ம், "சறந்த மதபெ்பண்க டன்
பட்டம் ெபற்றால் ஒ  பா காபப்ான ேவைலைய உன்னால் ேத க்
ெகாள்ள ம்,' என்  கறார,்" என்  றேனன்.

"அவர ் அவ்வா  வைத என்னால் ர ந்  ெகாள்ள
கற . ெப ம்பாலான மக்கள் அைதத்தான்

பர ந் ைரக்க ன்றனர,் அ  ெப ம்பாலானவரக் க்  நல்ல
பாைதயாகேவ அைமகற . ஆனால் மக்கள் அவ்வா
பர ந் ைரபப்தற்  அவரக்ள  பயம்தான் அ பப்ைடக் காரணம்,"
என்  பணக்காரத் தந்ைத றனார.்

"ன் தந்ைத பயபப் வதால்தான் அவ்வா  கறாரா?"
"ஆமாம். நீ ேபா மான பணம் சம்பாத க்க மாட்டாய் என் ம்,

ச தாயத்த ற் ள் நீ ெபா ந்த மாட்டாய் என் ம் அவர ் ெபர ம்
பயபப் கறார.் நான் வைதத் தவறாக எ த் க் ெகாள்ளாேத.
அவர ் உன்ைன ேநச க்கறார.் நீ மகச ் சறபப்ாக வாழ ேவண் ம்
என்  அவர ் வ ம் கறார.் கல்வ ம் ஒ  ேவைல ம் அவசயம்
என்பைத நா ம் நம் கேறன், ஆனால் அ  பயத்ைதக்
ைகயாளா . ஒ சல டாலரக்ள் பணத்ைதச ் சம்பாதபப்தற்காக
உன் தந்ைதையக் காைலயல் கண்வழ க்கச ் ெசய் ம் அேத
பயம்தான், நீ பள்ள க் ச ் ெசல்ல ேவண் ம் என்  அவர்
உ தயாக இ பப்தற் ம் காரணம்."

"அபப் ெயன்றால் நீங்கள் எனக்  எைதப ்பர ந் ைரக்க றீரக்ள்?"
என்  நான் ேகட்ேடன்.

"பணத்ைதக் கண்  பயபப் வதற் ப ் பதலாக, பணத்தன்
சக்தையத் தறம்படப ் பயன்ப த் வ  எபப்  என்பைத நான்



உனக் க் கற் க் ெகா க்க வ ம் கேறன். இ  பள்ள கள ல்
கற் க் ெகா க்கபப் வத ல்ைல. இைத நீ கற் க்
ெகாள்ளாவட்டால், பணத்தடம் நீ ஓர ்அ ைமயாக ஆகவ வாய்."
அவர ் றய  ஒ வழயாக எனக் ப ் ர யத் வங்கய .

நாங்கள் எங்கள் கண்ேணாட்டங்கைள வர ப த்த , த மத
மாரட்் ைனப ்ேபான்றவரக்ளால் பாரக்்க யாதவற்ைற நாங்கள்
பாரக்்க ேவண் ம் என்  அவர ்வ ம்பனார.் அவர ்பயன்ப த்தய
எ த் க்காட் கள் அந்த ேநரத்த ல் ெகா ரமானைவயாகத்
ேதான்றனா ம், அவற்ைற நான் ஒ ேபா ம்
மறந்த க்கவல்ைல. என் பாரை்வ அன்  வர வைடந்த .
ெப ம்பாலான மக்கள் ச க்க க் ெகாள்க ன்ற ெபாறைய நான்
பாரக்்கத் வங்கேனன்.

"இ தயல் நாம் அைனவ ம் ஊழயரக்ள்தான். நாம்
ெவவ்ேவ  நைலகள ல் ேவைல ெசய்கேறாம், அவ்வள தான்.
பயம் மற் ம் தீராத ஆைச எ ம் இரண்  உணரச்ச் களால்
வைளவக்கபப் க ன்ற ெபாற க் ள் ச க் வைத நீங்கள் இ வ ம்
தவரக்்க ேவண் ம் என்  நான் வ ம் கேறன். அவற்ைற
உங்க க் ச ் சாதகமாகப ் பயன்ப த்த க் ெகாள்ள ேவண் ம்.
அைதத்தான் நான் உங்க க் க் கற் க் ெகா க்க வ ம் கேறன்.
ெவ மேன பணத்ைதக் வபப்ைதப ்பற்ற  உங்க க் க் கற் த்
த வதல் எனக்  ஆரவ்ம ல்ைல. அ  பயத்ைதேயா அல்ல
தீராத ஆைசையேயா ைகயாள உதவா . த ல் பயத்ைத ம்
தீராத ஆைசைய ம் ைகயாளாமல் நீங்கள் பணக்காரரக்ளாக
ஆகவட்டால், அதகச ் சம்பளம் வாங் க ன்ற ஓர்
அ ைமயாகத்தான் நீங்கள் இ பப்ரக்ள்."

"எபப்  அந்தப ் ெபாற க் ள் ச க்க க் ெகாள்வைதத் தவரப்ப் ?"
என்  நான் ேகட்ேடன்.

"ஏழ்ைம அல்ல  ெபா ளாதாரப ் பரசச்ைனக்கான க்கயக்
காரணம் பய ம் அறயாைம ம்தாேன தவர, ெபா ளாதாரேமா,
அரசாங்கேமா, அல்ல  பணக்காரரக்ேளா அல்ல. மக்கள் யமாக
உ வாக்க க் ெகாள்க ன்ற பய ம் அறயாைம ம்தான் அவரக்ைள
அபெ்பாற க் ள் ச க்க ைவக்கன்றன. எனேவ, நீங்கள் இ வ ம்
கல் ர க் ச ் ெசன்  பட்டம் ெப ங்கள். ெபாறயல் ச க்காமல்
இ பப்  எபப்  என்பைத நான் உங்க க் க் கற் த் த கேறன்."

தர ன் அைனத்  அம்சங்க ம் இபே்பா  லபப்டத்
வங்கய ந்தன. உயரவ்ாகக் கல்வ  கற்ற என  தந்ைத ஒ

நல்ல ேவைலயல் இ ந்தார.் ஆனால் பணத்ைத எவ்வா



ைகயாள ேவண் ம் என்பைதேயா, அல்ல  அைதப ் பற்றய
பயத்ைத எவ்வா  ைகயாள ேவண் ம் என்பைதேயா கல் ர
அவ க்  ஒ ேபா ம் கற் க் ெகா த்த க்கவல்ைல. இரண்
தந்ைதயர டம் இ ந்  ெவவ்ேவ  க்கயமான வஷயங்கைள
என்னால் கற் க் ெகாள்ள ம் என்  எனக் த் ெதளவாகப்
ர ந்த .
"பணமன்ைம ற த்த பயத்ைதப ் பற்ற  நீங்கள் ேபச க்

ெகாண் ந்தீரக்ள். பணம் ற த்தத் தீராத ஆைச எபப்  நம
ச ந்தைனைய பாத க்கற ?" என்  ைமக் ேகட்டான்.

"சம்பள உயர்  ெகா த்  நான் உங்க க்  ஆைச
காட் யேபா  நீங்கள் எபப்  உணரந்்தீரக்ள்? உங்க ைடய
ஆைசகள் அதகர த்த  உங்க க் த் ெதர ந்ததா?"
நாங்கள் இ வ ம் அைத ஆேமாத த் த் தைலயைசத்ேதாம்.
"உங்கள் உணரச்ச் க க்  இடம் ெகா க்காமல், உங்கள்

பதைலத் தாமதபப் த்த  உங்களால் ச ந்த க்க ந்த . அ
மக ம் க்கயம். பயம், ேபராைச ஆகய உணரச்ச் கள் நம்மடம்
எபே்பா ம் இ க் ம். இபே்பாத ந் , அந்த உணரச்ச் கைள
உங்கள் நல க்காகப ் பயன்ப த்தத் வங் ங்கள். உங்கள்
உணரச்ச் கள் உங்கள் ச ந்தைனையக் கட் பப் த்த நீங்கள்
அ மத க்கக் டா . ெப ம்பாலான மக்கள் பயத்ைத ம்
ேபராைசைய ம் தங்க க்  எதராகப ் பயன்ப த் க ன்றனர.்
அ தான் அறயாைமயன் வக்கம். பயம் மற் ம் ேபராைச
ஆகய உணரச்ச் கள ன் காரணமாகப ் ெப ம்பாலான மக்கள்
தங்கள் வாழ்நாள் வ ம் சம்பளக் காேசாைலகைள ம், சம்பள
உயர் கைள ம், ேவைலப ் ப காபை்ப ம் ரத்த க் ெகாண்
வாழ்க ன்றனர.் அந்த உணரச்ச் கள ன் கட் பப்ாட் ல் உள்ள
எண்ணங்கள் தங்கைள இயக்க க் ெகாண் க்க ன்றனவா என்
தங்கைளக் ேகட் க் ெகாள்ளத் தவ கன்றனர.் ஒ  க ைதக் ச்
ெசாந்தக்காரன் அதன் க்க ன் அ ேக ஒ  ேகரட்ைடப ் ப த் க்
ெகாண்  வண் ைய ஓட் க் ெகாண்  ேபாவைதப ் ேபான்ற
இ . அவன் தான் வ ம்பய இடத்த ற் ச ்ெசல்லக் ம், ஆனால்
அக்க ைத ஒ  மாையையத் ரத்த க் ெகாண்  ெசல்கற .
அ த்த நா ம் அக்க ைதக்  இன்ெனா  ேகரட் மட் ேம
கைடக் ம்.

"ஒ  தய ேபஸ்பால் ைக ைற, சாக்ேலட், வைளயாட் ச்
சாமான்கள் ஆகயவற்ைற நான் என் மனத்த ல் நைனத் ப்
பாரக்் ம் கணத்தல், அ ம் ஒ  க ைதக்கான ேகரட்ைடப்



ேபான்ற தானா?" என்  ைமக் ேகட்டான்.
"ஆமாம். உனக்  வய  ஏற ஏற, உன் ைடய வைளயாட் ப்

ெபா ட்கள் அதக வைலமதப்  உள்ளைவயாக ஆ ம். ஒ  தய
கார,் ஒ  ெசா ப ் பட , உன் நண்பரக்ைளப ் ெப செ்சறய
ைவபப்தற்  ஒ  ெபர ய வ  ேபான்றவற்ைறக் றலாம். பயம்
உன்ைனக் க த்ைதப ்ப த்  ெவள ேய தள் கற , தீராத ஆைச
உன்ைன வரேவற்  அரவைணத் க் ெகாள்கற . அ தான் நீ
ச க்க க் ெகாள்ளக் ய ெபாற " என்  பணக்காரத் தந்ைத

றனார.்
"அபப் ெயன்றால் அதற்  வைடெயன்ன?" என்  ைமக்

ேகட்டான்.
"அறயாைமதான் பயத்ைத ம் தீராத ஆைசைய ம்

தீவரபப் த் கற . அதனால்தான் ஏராளமாகப ்பணம் பைடத்தப்
பணக்காரரக்ள டம் பணம் அதகர க்க அதகர க்க, அதகபப் யான
பயம் அவரக்ள டம் ேய கற . பணம்தான் ேகரட், அ  ஒ
மாைய. அந்தக் க ைதயால் ப ் படத்ைத ம் பாரக்்க

ந்தால், ேகரட்ைடத் ரத்தச ் ெசல்வைதப ் பற்ற  அ
ேயாச க் ம்."
மனத வாழ்க்ைகயான  அறயாைமக் ம் மாையக் ம்

இைடேய நடக் ம் ஒ  ேபாராட்டம் என்  பணக்காரத் தந்ைத
ேம ம் வளக்கனார.்
தகவல் மற் ம் ய அற க்கான ேதடைல ஒ வன்

ந த் ம்ேபா , அறயாைம அவ ள் ேய கற . அந்தப்
ேபாராட்டம் கணத்த ற் க் கணம் ெதாடரந்்  ெகாண்ேட
இ க்கற .

"பள்ள க் டம் மக க்கயமான . ச கத்த ல் ஒ  ெப ம்
பங்காற் வதற்காக ஒ  தறைமைய அல்ல  ெதாழைலக்
கற் க் ெகாள்வதற்  நீங்கள் பள்ள க் ச ்ெசல்க றீரக்ள். ஒவ்ெவா
கலாசச்ாரத்த ம் ஆசரயரக்ள், ம த் வரக்ள், இயந்தரப்
ப நீக் னரக்ள், ஓவயரக்ள், சைமயற்காரரக்ள், வயாபார கள்,
காவல் ைற அதகார கள், தீயைணப்  வரரக்ள், ரா வ வரரக்ள்
ஆகேயார ன் ேசைவ ேதைவபப் கற . ச கம் தைழபப்தற்காகப்
பள்ள கள் இவரக்ைளப ் பயற் வ க்க ன்றன. ரத ரஷ்்டவசமாக,
பள்ள க் டம் ஒ  வக்கேம அன்ற , ஒ   அல்ல என்பைதப்
பலர ்உணரந்்  ெகாள்ளத் தவறவ கன்றனர,்" என்  பணக்காரத்
தந்ைத றனார.்
அங்  ஒ  நீண்ட ெமளனம் நலவய . பணக்காரத் தந்ைத



ன்னைகத் க் ெகாண் ந்தார.் அன்  அவர ் றய
அைனத்ைத ம் நான் ர ந்  ெகாள்ளவல்ைல. ஆனால்,
ெப ம்பாலான தைலசறந்த ஆசரயரக்ள ன் ேபாதைனகைளப்
ேபாலேவ, அவர  வாரத்்ைதக ம் ெதாடரந்்  பல வ டங்களாகக்
கற்ப த்  வந்தன.

"நான் இன்  சற் க் ெகா ைமக்காரனாக நடந்  ெகாண்ேடன்.
ஆனால் இந்த உைரயாடைல நீங்கள் எபே்பா ம் நைனவல்
ெகாள்ள ேவண் ம் என்  நான் வ ம் கேறன். த மத
மாரட்் ைன எபே்பா ம் நைனவல் ைவத்த ங்கள். அந்தக்
க ைதைய ம் எபே்பா ம் நைனவல் இ த் ங்கள். பய ம்
தீராத ஆைச ம் உங்கள் ச ந்தைனையக் கட் பப் த் க ன்றன
என்ற வழப் ணர்  உங்க க்  இல்லாவட்டால், வாழ்வன்
மாெப ம் ெபாற க் ள் அைவ உங்கைளச ் ச க்க ைவத் வ ம்
என்பைத ஒ ேபா ம் மறக்காதீரக்ள். உங்கள் கன கைள
நனவாக்க ஒ ேபா ம் யற்ச க்காமல், பயத்தேலேய உங்கள்
வாழ்நாள் வைத ம் ெசலவ வ  ெகா ைமயான .
உங்கைள மக ழ்சச் பப் த்தக் ய ெபா ட்கைள வாங் வதற் ப்
பணம் உங்க க்  உத ம் என்ற நம்ப க்ைகயல் பணத்த ற்காகக்
க னமாக உைழபப் ம் ெகா ைமயான தான். ெச த்த
ேவண் ய கட்டண பாக்ககள் ற த்த பயத்த ல் ந  இரவல்
த க்க ட் க் கண்வழபப்  ஒ  ேமாசமான வாழ்க்ைக. சம்பளக்
காேசாைலயன் அள  உங்கள் வாழ்க்ைகைய ந ரண்யக் ம்
வதத்த ல் வாழ்வ  உண்ைமயல் ஒ  வாழ்க்ைகேய அல்ல. ஒ
ேவைல உங்க க் ப ் பா காபை்பக் ெகா பப்தாக நீங்கள்
நைனபப் , உங்கள டேம நீங்கள் ெபாய் ைரபப்ைதப ்ேபான்ற .
அ  ெகா ைமயான . அந்தப ் ெபாறையத்தான் நீங்கள்
இ வ ம் தவரக்்க ேவண் ம் என்  நான் வ ம் கேறன். பணம்
எவ்வா  மக்கள ன் வாழ்க்ைகையக் கட் பப் த் கற  என்பைத
நான் பாரத்்த க்கேறன். அ  உங்க க்  நகழ
அ மத த் வடாதீரக்ள். பணம் உங்கள் வாழ்க்ைகையக்
கட் பப் த்த அ மத க்காதீரக்ள்."
ஒ  ேபஸ்பால் பந்  எங்கள் ேமைசக்  அ யல் உ ண்

வந்த . பணக்காரத் தந்ைத அைதத் க்க  அங்க ந்த
வனைர ேநாக்க  எற ந்தார.்

"அறயாைமக் ம் ேபராைச மற் ம் பயத்த ற் ம் இைடேய
என்ன ெதாடர்  இ க்கற ?" என்  நான் ேகட்ேடன்.

"பணத்ைதப ் பற்றய அறயாைமதான் ேபராைசைய ம்



பயத்ைத ம் உ வாக் க ன்ற . சல எ த் க்காட் கைள நான்
உங்க க் க் ெகா க்கேறன். தன் ம்பத்ைத நன்றாக வாழ
ைவக்க வ ம் க ன்ற ஒ  ம த் வர ் தன் கட்டணத்ைத
உயரத்் கறார.் அதன் லமாக, மக்கள் தங்கள் ஆேராக்கயத்ைதப்
பராமர பப்தற்கான ெசல  அதகர க்கற .

"அ  ஏைழகைள அதகமாக பாத க்கற . எனேவ, பணம்
பைடத்தவரக்ைளவட அவரக்ள் ேமாசமான ஆேராக்கயத் டன்
இ க்க ன்றனர.் ம த் வரக்ள் தங்கள் கட்டணங்கைள
உயரத்் வதால், வழக்கறஞரக் ம் தங்கள் கட்டணங்கைள
உயரத்் க ன்றனர.் வழக்கறஞரக்ள ன் கட்டண உயரவ்ால், பள்ள
ஆசர யரக்ள் அதகச ்சம்பளம் ேகட்க ன்றனர,் இ  நம  வர கைள
அதகர க்கற . இபப்  ஒவ்ெவான்றாகத் ெதாடரக்ற . வைரவல்,
ஏைழக க் ம் பணக்காரரக் க் ம் இைடேய ஒ  ெப ம்
இைடெவள  உ வாக , ச கச ் ச க்கல் அதகர க்கற . இ
இன்ெனா  நாகரீகம் சைத வதற்  வழவ க் ம். பணம்
இ பப்வரக் க் ம் பணம் இல்லாதவரக் க் ம் இைடேய
கட் பப் த்த யாத ஓர ் இைடெவள  உ வா ம்ேபா
மாெப ம் நாகரீகங்கள் தவ ெபா யாவைத வரலா
ந ப க்கற . ரத ரஷ்்டவசமாக, அெமர க்கா ம் இேத

ழ்நைலைய ேநாக்கச ் ெசன்  ெகாண் க்கற . ஏெனன ல்,
வரலாற்ற ந்  நாம் கற் க் ெகாள்ளவல்ைல. நாம்
ெவ மேன வரலாற் ச ் சறப் ம க்கத் ேததகைள ம்
ெபயரக்ைள ம் நைனவல் பதய ைவக்கேறாேம தவர,
அத ந்  பாடம் எைத ம் கற் க் ெகாள்வத ல்ைல."

"வைலவாச  அதகர க்கத்தான் ேவண் ம், இல்ைலயா?" என்
நான் ேகட்ேடன்.

"கற்றற ந்தவரக்ள் நைறந்த ச தாயத்த ல், சறபப்ாக ஆட்ச
ெசய்க ன்ற ஓர ்அரசாங்கம் ெசயல்பட் க் ெகாண் க் ம்ேபா ,
வைலவாச  உண்ைமயல் ைறயத்தான் ேவண் ம். இ
ேகாட்பாட் ரீதயாக மட் ேம உண்ைமயாகற . வைலவாச
உயரவ்தற் க் காரணம் அறயாைமயால் வைளகன்ற பய ம்
ேபராைச ம்தான். பணத்ைதப ் பற்றப ் பள்ள கள் மக்க க் க்
கற் க் ெகா த்தால் வைலவாச  ைற ம். ஆனால், பணத்தன்
சக்தையத் தறம்படப ் பயன்ப த் வதற் க் கற் க்
ெகா பப்தற் ப ்பதலாக, பணத்த ற்காக ேவைல ெசய்வ  எபப்
என்பைத மட் ேம பள்ள கள் மக்க க் க் கற் க்
ெகா க்க ன்றன."



"ஆனால் நத  ந ரவ்ாகத்ைதக் கற் க் ெகா க் ம் கல் ர கள்
இ க்க ன்றன அல்லவா? நான் ந ரவ்ாகவய ல் கைலப்
பட்டம் ெபற ேவண் ம் என்  நீங்கள் என்ைன ஊக் வத்தீரக்ள்
இல்ைலயா?" என்  ைமக் ேகட்டான்.

"ஆமாம். ஆனால் இந்த வணகக் கல் ர க ம் மக்கள்
நவநாகரீகமான கணக்காளரக்ளாக உ வாவதற்  மட் ேம
பயற்சயள க்க ன்றன. இக்கல் ர கள ந்  பட்டம் ெபற்
ெவளவ ம் மக்கள் ெசய்வெதல்லாம், ெவ மேன வற்பைன
எண்ண க்ைகைய ஆய்  ெசய்வ ம், ஊழயரக்ைள
ேவைலையவட்  நீக் வ ம், வயாபாரத்ைதக் ெகால்வ ம்தான்.
நா ம் இபப் பப்ட்டவரக்ைள ேவைலக்  நயமபப்தால் எனக்
இவ்வஷயம் நன்றாகேவ ெதர ம். ெசலைவக் ைறபப்ைதப்
பற்ற ம், வைலகைள அதகர பப்ைதப ் பற்ற ம் மட் ேம
அவரக்ள் ச ந்த க்க ன்றனர.் இ  அதகப ் பரசச்ைனகைளத்தான்
உ வாக் கற . வற்பைன எண்ண க்ைகைய ஆய்  ெசய்வ

க்கயம். அதகமான மக்க க்  இ  பற்றய அற  இ ந்தால்
நல்ல தான். ஆனால் இ  மட் ேம வயாபாரம் அல்ல," என்
பணக்காரத் தந்ைத ேகாபமாகக் றனார.்

"அபப் ெயன்றால் இதற்  ஏேத ம் வைட இ க்கறதா?"
என்  ைமக் ேகட்டான்.

"ஆமாம். ச ந்தபப்தற்  உன் ைடய உணரச்ச் கைளப்
பயன்ப த் , உணரச்ச்வசபப்ட் ச ் ச ந்த க்காேத. சம்பளமன்ற
ேவைல பாரப்ப்தற்  ஒப் க் ெகாண்டதன் லம் உங்கள்
உணரச்ச் கைள நீங்கள் கட் பப் த்தயேபா , நம்ப க்ைகக் கீற்
எனக் த் ெதன்பட்ட . அதகப ் பணம் ெகா பப்தாக நான்
உங்க க்  ஆைச காட் யேபா ம் நீங்கள் உங்கள்
உணரச்ச் கைளக் கட் பப் த்தயேபா , நீங்கள்
உணரச்ச்வசபப்டாமல் ச ந்த க்கக் கற் க் ெகாண் ந்தீரக்ள்.
இ தான் நீங்கள் எ த்  ைவக்க ேவண் ய தல் அ ."

"இந்த அ  ஏன் அவ்வள  க்கயம்?" என்  நான் ேகட்ேடன்.
"இதற்கான காரணத்ைதக் கண் ப பப்  உங்கள் ெபா ப் .

நீங்கள் கற் க் ெகாள்ள வ ம்பனால், க ட்டத்தட்ட எல்ேலா ம்
றக்கண க்கன்ற, ட்ெச கள் நைறந்த ஓர டத்த ற்  நான்

உங்கைள அைழத் ச ் ெசல்கேறன். நீங்கள் என் டன் வந்தால்,
பணத்த ற்காக ேவைல ெசய் ம் ேயாசைனையக் ைகவட் வட் ,
பணம் உங்க க்காக ேவைல ெசய்வைதப ் பற்ற க் கற் க்
ெகாள்வரக்ள்."



"இங்  அபப் பப்ட்ட ஓர டம் இ க்கறதா?" என்  நான்
ேகட்ேடன்.

"ஆமாம். ட்ெச கள் நைறந்த அந்த ெவளதான் நம  பய ம்
ேபராைச ம். நம  எண்ணங்கைளத் ேதரந்்ெத பப்தன் லம்
பயத்ைத ம் பலவனத்ைத ம் ேதைவைய ம்
எதரெ்காள்வ தான் அத ந்  வ ப வதற்கான ஒேர வழ ,"
என்  பணக்காரத் தந்ைத றனார.்

"எங்கள் எண்ணங்கைளத் ேதரந்்ெத பப்தா? அபப் ெயன்றால்
என்ன?" என்  ைமக் ழபப்த் டன் ேகட்டான்.

"ஆமாம், நம  உணரச்ச் க க் ச ்ெசயல்வைட அள பப்தற் ப்
பதலாக நாம் என்ன ச ந்த க்கேறாம் என்பைதத்
ேதரந்்ெத பப் தான் அ . ெசல க் ப ் பணம் இல்லாமல்
ேபாவ  உனக்  அசச்த்ைத ஏற்ப த் வதால் காைலயல் எ ந்
ேவைலக் ச ் ெசல்வதற் ப ் பதலாக, 'க னமாக உைழபப் தான்
இபப் ரசச்ைனக்கான தீரவ்ா?' என்  உன்னடம் நீேய ேகட் க்
ெகாள். அற ரீதயாகச ் ச ந்தபப்தற் ப ் ெப ம்பாலான மக்கள்
மக ம் பயபப் க ன்றனர.் மாறாக, தங்க க் ப ் ப க்காத ஒ
ேவைலைய ேநாக்க  அவரக்ள் ஓ கன்றனர.் பயம்தான் இங்
அவரக்ைளக் கட் பப் த் கற . உன் எண்ணங்கைளத்
ேதரந்்ெத பப்  என்  இைதத்தான் நான் கேறன்."

"அைத நாங்கள் எவ்வா  ெசய்வ ?" என்  ைமக் ேகட்டான்.
"அைதத்தான் நான் உங்க க் க் கற் க் ெகா க்கப்

ேபாகேறன். காைலயல் எ ந்  அவசர அவசரமாகக்
ெகாற த் வ ட் , ேவைலக்  ஓ வ ேபால் உணரச்ச்  ேவகத்த ல்
நடந்  ெகாள்வதற் ப ் பதலாக, எண்ணங்கைளத்
ேதரந்்ெத பப்ைதப ் பற்ற  நான் உங்க க் க் கற் க் ெகா க்கப்
ேபாகேறன்.

"நான் ன்  றய  உனக்  நைனவ க்கறதா? ஒ  ேவைல
என்ப  ஒ  நீண்டகாலப ் பரசச்ைனக்கான ஒ  தற்கா கத்
தீர் தான். ெப ம்பாலான மக்கள ன் மனத்த ல் ஒேர ஒ
பரசச்ைனதான் இ க்கற . அ  ஒ  கயகாலப்
ப ரசச்ைன ம் ட. மாத இ தயல் ெச த்த ேவண் ய
கட்டணங்கள்தான் அ . பணம் அல்ல  பணத்ைதப ் பற்றய
பய ம் அறயாைம ம்தான் அவரக்ள  வாழ்க்ைகையக்
கட் பப் த் கற . அவரக்ள் தங்கள் ெபற்ேறாரக்ள் ெசய்தைதச்
ெசய்க ன்றனர.் ேவ  வழ  ஏேத ம் இ க்கறதா?’ என்
தங்கைளக் ேகட் க் ெகாள்ள ேநரம் எ த் க் ெகாள்ளாமல்,



அவரக்ள் ஒவ்ெவா  நா ம் காைலயல் எ ந் , பணத்த ற்காக
ேவைலக் ச ் ெசல்க ன்றனர.் இபே்பா  அவரக்ள  ைளக் ப்
பதலாக, அவரக்ள  உணரச்ச் கள் அவரக்ள  ச ந்தைனையக்
கட் பப் க ன்றன."

" ைளயால் கட் பப் த்தபப் ம் ச ந்தைனக் ம்
உணரச்ச் களால் கட் பப் த்தபப் ம் ச ந்தைனக் ம் இைடேய
என்ன ேவ பா  என்  உங்களால் ற மா?" என்  ைமக்
ேகட்டான்.

"நசச்யமாக. இைத நான் எல்லா ேநரத்த ம்
ேகள்வபப் கேறன். 'எல்ேலா ம் ேவைல பாரத்்தாக ேவண் ம்,'
'பணக்காரரக்ள் அைனவ ம் க்  த்த க்காரரக்ள்,' 'இன்ெனா
ேவைல எனக் க் கைடக் ம். சம்பள உயர் க்  நான்
த தயானவன்தான். யா ம் என்ைன வற் த்த யா ,' 'இ
பா காபப்ான ேவைலயாக இ பப்தால் இ  எனக் ப்
ப த்த க்கற ,' ேபான்ற பல வமரச்னங்கைள நான் அ க்க ச்
ெசவம க்கேறன். ஆனால் யா ம், 'நான் இங்  எைதேய ம்
கவன க்காமல் அல்ல  கண் ெகாள்ளாமல் இ க்கேறனா?'
என்  ேகட்பத ல்ைல. இ  நீ உணரச்ச் ரீதயான
ச ந்தைனய ந்  வ பட் , ெதளவாகச ்ச ந்தபப்தற்  உனக்
ேநரத்ைதக் ெகா க்கற ," என்  பணக்காரத் தந்ைத றனார.்
நாங்கள் மீண் ம் கைடக் த் த ம்பச ் ெசன்ேறாம். அபே்பா ,

பணக்காரரக்ள் உண்ைமயேலேய பணத்ைத உ வாக் வதாகப்
பணக்காரத் தந்ைத றனார.் அவரக்ள் பணத்த ற்காக ேவைல
ெசய்வதல்ைல என்  வளக்கனார.் பணத்ைத உ வாக் வதாக
நைனத் க் ெகாண்  நா ம் ைமக் ம் ஈயத்ைதக் காய்சச்  ஐந்
ெசன்ட் நாணயங்கைள உ வாக்கயேபா , க ட்டத்தட்டப்
பணக்காரரக்ள் ச ந்த க் ம் அேத வதத்த ல் எங்கள் ச ந்தைன
அைமந்த ந்த . ஆனால் பரசச்ைன என்னெவன்றால்,
அரசாங்க ம் வங்கக ம் பணத்ைத உ வாக்கனால் அ
சட்ட ரவ்மான , அைதேய நாங்கள் ெசய்தால் அ  சட்டத்த ற் ப்
றம்பான . எ ம் இல்லாமேலேய சட்ட ரவ்மாகப ் பணத்ைத

உ வாக் வதற்கான வழகள் இ பப்தாகப ் பணக்காரத் தந்ைத
எங்கள டம் றனார.்
பணம் என்ப  ஒ  மாைய என் ம், அ  க ைதக் க்

காட்டபப் ம் ேகரட் ேபான்ற  என் ம் அவர ் வளக்கனார.் பயம்,
ேபராைச ஆகயவற்றனால்தான் ேகா க்கணக்கான மக்கள்
பணெமன் ம் மாையயல் கட் ண்  கடக்க ன்றனர.் ஆனால்



பணம் உண்ைமயான  அல்ல, அ  உ வாக்கபப் க ன்ற ஒன்
என்பைத மக்கள் உணரவ்த ல்ைல.
பன்னர,் அெமர க்க நாணயம் எவ்வள  அசச்டபப் கறேதா,

அதற்  ஒத்த மதபப் ல் தங்க ம் ெவள்ள ம் அரசாங்கத்தால்
ேசம த்  ைவக்கபப் க ன்றன என்  அவர ்வளக்கனார.் ஆனால்
ஒ நாள் அெமர க்க நாணயத்த ற்  இந்தப ்பா காப்  இல்லாமல்
ேபாய்வ ம் என்  நல கன்ற வதந்த  அவைரக் கவைலக்
உள்ளாக்கய .

"இ  நகழ்ந்தால், எல்லாம் ச ன்னாபன்னமாகவ ம். ஏைழகள்,
ந த்தர வரக்்கத்தனர,் அறயாைம ம க்கவரக்ள் ஆகேயார ன்
வாழ்க்ைக பாழாகவ ம். ஏெனன ல், பணம் உண்ைம என் ம்,
தாங்கள் ேவைல பாரக்் ம் ந வனேமா அல்ல  அரசாங்கேமா
தங்கைளக் கவன த் க் ெகாள் ம் என் ம் அவரக்ள் ெதாடரந்்
நம் வர.் "
அவர ்என்ன ேபச க் ெகாண் ந்தார ்என்ப  உண்ைமயேலேய

அன்  எங்க க் ப ் ர யவல்ைல. ஆனால் அவர ் றய
காலபே்பாக்க ல் அதக அரத்்தம் வாய்ந்ததாக அைமந்த .

மற்றவரக்ள் பாரக்்கத் தவ க ன்ற வஷயத்ைதப ்பாரப்ப்

பணக்காரத் தந்ைத தன் கா க் ள் ஏறயேபா , "ெதாடரந்்
ேவைல ெசய் ங்கள். சம்பளக் காேசாைல ேதைவ என்பைதப்
பற்ற  நீங்கள் எவ்வள  சீக்க ரம் மறக்க றீரக்ேளா, உங்கள்
வாழ்க்ைக அவ்வள  லபமானதாக இ க் ம். ெதாடரந்்  உங்கள்

ைளையப ் பயன்ப த் ங்கள், இலவசமாக ேவைல
ெசய் ங்கள். என்னால் ெகா க்க கன்ற சம்பளத்ைதவட மக
அதகமான பணத்ைத உ வாக் வதற்கான வழகைள வைரவல்
உங்கள் மனம் உங்க க் க் காட் ம். மற்றவரக்ள் ஒ ேபா ம்
பாரக்்காத வஷயங்கைள நீங்கள் பாரப்ப்ரக்ள். ெப ம்பாலான
மக்கள் இந்த வாய்ப் கைள ஒ ேபா ம் பாரப்ப்த ல்ைல.
ஏெனன ல், அவரக்ள் பணத்ைத ம் பா காபை்ப ம் ேத வதால்
அவற்ைற மட் ேம அவரக்ள் ெப கன்றனர.் ஒ  வாய்ப்  உங்கள்
கண்கள ல் லபப் ம் கணத்தல், பல வாய்ப் கைள உங்கள்
வாழ்நாள் வ ம் நீங்கள் பாரத்் க் ெகாண்ேட இ பப்ரக்ள்.
அைத நீங்கள் ெசய் ம்ேபா , நான் உங்க க்  ேவெறான்ைறக்
கற் த் த ேவன். இைத நீங்கள் கற் க் ெகாள் ம்ேபா ,
வாழ்வன் மகப ்ெபர ய ெபாறகள ல் ஒன்ற ல் ச க்க க் ெகாள்வைத



நீங்கள் தவரப்ப்ரக்ள்."
ைமக் ம் நா ம் கைடய ந்  எங்கள் ெபா ட்கைள

எ த் க் ெகாண்  த மத  மாரட்் ன டம ந்  வைடெபற் க்
ெகாண்ேடாம். நாங்கள் மீண் ம் அந்தப ் ங்காவற் ச ் ெசன் ,
அேத ெபஞ்ச ல் அமரந்் , பணக்காரத் தந்ைத றயைதப ்பற்றச்
ச ந்தபப்த ம் ேப வத ம் பல மணேநரங்கைளச்
ெசலவட்ேடாம்.
அ த்த வாரம் வ ம் பள்ள க் டத்த ம் நாங்கள் இைதப்

பற்றேய ச ந்த த்ேதாம், இைதப ் பற்றேய ேபசேனாம். ேம ம்
இரண்  வாரங்கள் நாங்கள் இேதேபால் ச ந்த த் க் ெகாண் ம்
ேபச க் ெகாண் ம் இலவசமாக ேவைல பாரத்்ேதாம்.
இரண்டாவ  சன க்கழைமயன் வன்ேபா , நான் மீண் ம்

த மத  மாரட்் ன டம் இ ந்  வைடெபற் க்
ெகாண் ந்தேபா , கைடயல் காம க்ஸ் த்தகங்கள் அ க்க
ைவக்கபப்ட் ந்த அலமாரைய ஏக்கத்ேதா  பாரத்்ேதன்.
ஒவ்ெவா  சன க்கழைம ம் 30 ெசன்ட் கள் கைடக்காததால்,
காம க்ஸ் த்தகங்கைள என்னால் வாங்க யாமல்
ேபான தான் எனக்  வ த்தமாக இ ந்த . நா ம் ைமக் ம்
த மத  மாரட்் ன டம் வைடெபற் க் ெகாண் ந்தேபா , அவர்
ஒ ேபா ம் ெசய்யாத ஒன்ைற அபே்பா  ெசய்வைதக் கண்ேடாம்.
காம க்ஸ் த்தகத்த ன் அட்ைடைய அவர ் இரண்டாகக்

கத்தர த்தார.் அட்ைடயன் ஒ  பாதைய அவர ்ைவத் க் ெகாண் ,
மீதப ் த்தகத்ைத ஒ  ெபர ய அட்ைடப ் ெபட் க் ள் வசனார.்
அந்தக் காம க்ஸ் த்தகங்கைள அவர ்என்ன ெசய்தார ்என்  நான்
அவர டம் ேகட்டேபா , "நான் அவற்ைறத் க்க  எற ந் வ ேவன்.
அப் த்தகங்கைள வனேயாகபப்வர ் தய காம க்ஸ்
த்தகங்கைளக் ெகாண்  வ ம்ேபா , அட்ைடயன் ஒ  பாதைய

அவர டம் ெகா த் வ ேவன். அவர ் அதற் ப ் பதலாகப ் தய
காம க்ஸ் த்தகங்கைள இலவசமாகக் ெகா பப்ார.் அவர ் ஒ
மணேநரத்த ல் இங்  வ வார,்" என்  அவர ் றனார.்
ைமக் ம் நா ம் கைடயல் ஒ  மணேநரம் காத்த ந்ேதாம்.

வைரவல் அந்த வனேயாகபப்ாளர ் வந்தார.் அந்தப ் பைழய
காம க்ஸ் த்தகங்கைள நாங்கள் எ த் க் ெகாள்ளலாமா என்
அவர டம் ேகட்ேடாம். "நீங்கள் இந்தக் கைடயல் ேவைல
பாரக்்க றீரக்ள் என்றால், இைத ேவ  எங்ேக ம் ெகாண்
வற்காதவைர, நீங்கள் இவற்ைற எ த் க் ெகாள்ளலாம்," என்

றனார.்



எங்க ைடய பைழய வயாபாரக் ட்டண  உங்க க்
நைனவ க்கறதா? நா ம் ைமக் ம் அந்தக் ட்டணையப்

பப் த் க் ெகாண்ேடாம். ைமக்க ன் வட் ன் அ த்தளத்த ல்
இ ந்த ஒ  ெவற்  அைறயல் ற் க்கணக்கான காம க்ஸ்
த்தகங்கைள நாங்கள் வக்கத் வங்கேனாம். வைரவல்,

எங்கள் காம க்ஸ் த்தக லகம் ெபா மக்க க்காகத்
தறக்கபப்ட்ட . ைமக்க ன் தங்ைகைய நாங்கள் ேவைலக்
அமரத்்தேனாம். ப பப்த ல் அவ க்  அலாத  ஆரவ்ம். அவள்தான்

லகத்த ன் தைலைம லக அதகார . லகத்த ற்  வ ம்
ஒவ்ெவா  ழந்ைதயட ம் 10 ெசன்ட் கள் ைழ க்
கட்டணமாக வ க்கபப்ட்ட . லகம் ஒவ்ெவா  நா ம்
மதயம் இரண்டைர மண தல் நாலைர மணவைர தறந்
ைவக்கபப்ட்ட . இரண்  மணேநரத்த ல் தங்களால் ப க்க

ந்த காம க்ஸ் த்தகங்கைள அக் ழந்ைதகள் அங்
ப க்கலாம். அவரக் க்  அ  ஒ  நல்ல ஏற்பாடாக இ ந்த .
ஏெனன ல், ஒ  தய த்தகத்த ன் வைல 10 ெசன்ட் கள் என்
இ ந்த சமயத்த ல், எங்கள் லகத்த ல் அேத 10 ெசன்ட் க க்
இரண்  மணேநரத்த ல் அவரக்ளால் ஐந்  அல்ல  ஆ
த்தகங்கைளப ்ப க்க ந்த .

ழந்ைதகள் த ம்பச ் ெசன்றேபா , அவரக்ள் எந்தப்
த்தகத்ைத ம் தங்கள் வட் ல் ைவத் ப ் ப பப்தற்  எ த் ச்

ெசல்லவல்ைல என்பைத ைமக்க ன் தங்ைக உ த  ெசய்தாள்.
அவள் லகத்த ன் கணக் வழக்ைக ம் பாரத்் க் ெகாண்டாள்.
ஒ  நாைளக்  எத்தைனக் ழந்ைதகள் வந்தனர ் என்பைத ம்,
யாெரல்லாம் வந்தனர ் என்பைத ம், அவரக்ள் ஏேத ம்
பர ந் ைரகள் ெகா த்தால் அவற்ைற ம் ற த்  ைவத்தாள்.
ைமக் ம் நா ம் ஒவ்ெவா  வார ம் சராசர யாக ஒன்பதைர
டாலரக்ள் சம்பாத த்ேதாம். இ  ன்  மாதகாலத்த ல் கைடத்த
லாபம். ைமக்க ன் தங்ைகக்  வாரம் ஒ  டாலர ் பணம்
ெகா த்ேதாம். காம க்ஸ் த்தகங்கைள இலவசமாகப ்ப பப்தற்
அவைள நாங்கள் அ மத த்ேதாம். ஆனால் அவள் எபே்பா ம் தன்
பாடப் த்தகங்கைளப ் ப பப்த ல் ம் ரமாக இ ந்ததால்,
எபே்பாதாவ தான் காம க்ஸ் த்தகங்கைளப ்ப த்தாள்.
ைமக் ம் நா ம் ஓர ்ஒபப்ந்தம் ெசய்  ெகாண்ேடாம். அதன்ப ,

ஒவ்ெவா  சன க்கழைமயன் ம் நாங்கள் பல கைடகள ல்
இ ந்  நைறய காம க்ஸ் த்தகங்கைளச ் ேசகர த்ேதாம்.
அவற்ைற நாங்கள் வற்கவல்ைல. இதன்ப ,



வனேயாகபப்ாளர டம் நாங்கள் ெகா த்த வாக் தைய ம்
நாங்கள் மீறவல்ைல. த்தகங்கள் மக ம் ைநந்  ேபான டன்
அவற்ைற நாங்கள் எர த்ேதாம். ஒ  கைள அ வலகத்ைதத்
வக்க நாங்கள் யற்ச த்ேதாம். ஆனால் ைமக்க ன்

தங்ைகையபே்பால் நம்பகமான ஒ  நபர ் எங்க க் க்
கைடக்கவல்ைல. நல்ல ஊழயர ் கைடபப்  எவ்வள  க னம்
என்பைதச ்ச  வயதேலேய நாங்கள் ெதர ந்  ெகாண்ேடாம்.

லகத்ைதத் வக்கய ன்  மாதங்க க் ப ் பற , எங்கள்
லகம் அைமந்த ந்த அைறயல் ெந ப் ப ் பற்றய .

பக்கத் த் ெத க்கள ல் இ ந்  வந்த சல வஷமக்காரச்
ச வரக்ள் ேவண் ெமன்ேற இைதச ் ெசய்த ந்தனர.் நாங்கள்
எங்கள் வயாபாரத்ைத ட்ைட கட் வ வ  நல்ல  என்
ைமக்க ன் தந்ைத எங்கள டம் பர ந் ைரத்தார.் எனேவ, எங்கள்
காம க்ஸ் த்தக வயாபாரம் இ த்  டபப்ட்ட .
சன க்கழைமகள ல் ைமக்க ன் தந்ைதயன் கைடயல் ேவைல
ெசய்வைத நாங்கள் ந த்தவட்ேடாம். ஆனால் பணக்காரத்
தந்ைத மக ம் உற்சாகமாக இ ந்தார.் அவர ் பல தய
வஷயங்கைள எங்க க் க் கற் க் ெகா க்க வ ம்பனார.்
எங்கள  தல் பாடத்ைத நாங்கள் சறபப்ாகக் கற் க்
ெகாண்டதால் அவர ் மக ம் மக ழ்சச்யாக இ ந்தார.் நாங்கள்
கற்றப ் பாடம் இ தான்: பணத்ைத எங்க க்  ேவைல ெசய்ய
ைவபப்தற்  நாங்கள் கற்ற ந்ேதாம். கைடயல் நாங்கள்
சம்பளமன்ற  ேவைல பாரத்்த , பணத்ைதச ்சம்பாதபப்தற்  ஒ
வாய்பை்பக் கண் ப பப்தற்  எங்கள் கற்பைனையப்
பயன்ப த்த எங்கைளக் கட்டாயபப் த்தய . ஒ  லகத்ைதத்
தறந்ததன் வாயலாக எங்கள் ெசாந்த வயாபாரத்ைதத்
வக்கயதன் லம், எங்க ைடய ெபா ளாதாரம் எங்கள்

கட் பப்ாட் ல் இ ந்த . நாங்கள் எந்த தலாளைய ம்
சாரந்்த க்கவல்ைல. நாங்கள் இல்லாமேலேய எங்கள்
வயாபாரம் எங்க க் ப ் பணத்ைத உ வாக்க க் ெகா த்த
இத ள்ள மகச ் சறந்த வஷயம். எங்கள் பணம் எங்க க்காக
ேவைல ெசய்த .
எங்க க் ப ்பணத்ைதக் ெகா பப்தற் ப ்பதலாக, பணக்காரத்

தந்ைத எங்க க்  அதகபப் யானவற்ைறக் ெகா த்த ந்தார.்



அத்தயாயம் இரண்

பாடம் 2: ெபா ளாதாரக் கல்வ  எதற்காகக்
கற் க் ெகா க்கபப்ட ேவண் ம்?

நீங்கள் எவ்வள  பணம் சம்பாத க்க றீரக்ள் என்ப  ஒ
ெபா ட்டல்ல. எவ்வள  பணத்ைதத் தக்க ைவத் க்
ெகாள்க றீரக்ள் என்ப தான் க்கயம்.

1990ம் ஆண் ல் ைமக் தன் தந்ைதயன் சாம்ராஜ்யத்ைத
வகர த்தான். வாஸ்தவத்த ல், தன் தந்ைதையவட மகச ்சறபப்ாக

அவன் தன் வயாபாரத்ைத ந ரவ்க த்  வந்தான். நாங்கள் இ வ ம்
வ டத்த ற்  ஓர  ைற ேகால்ஃப ் ைமதானத்த ல் சந்த த் க்
ெகாள்கேறாம். ைமக் ம் அவன  மைனவ ம் உங்களால்
கற்பைன ெசய்  பாரக்்க யாத அள க் ச ் ெசலவந்தரக்ளாக
இ க்க ன்றனர.் ைமக்க ன் தந்ைதயன் சாம்ராஜ்யம் இபே்பா
சறந்த ைககளால் ந ரவ்க க்கபப்ட்  வ கன்ற . ைமக்க ன்
தந்ைத என்ைன ம் ைமக்ைக ம் எவ்வா  தயாரப் த்தனாேரா,
அேதேபால் ைமக் தன் மகைனத் தயார ் ெசய்
ெகாண் க்கறான்.

1994ம் ஆண் ல், 47 வயதல் நான் ஒய்  ெபற்ேறன். அபே்பா
என் மைனவ  க ம்ம ற்  37 வய . பணய ந்  ஓய்  என்றால்
ேவைல ெசய்யாமல் இ பப்  என்  அரத்்தமல்ல. எங்கைளப்
ெபா த்தவைர, ஓய் க்காலம் என்ப , எதரப்ாராத பாதகமான
மாற்றங்கைளத் தவர, நாங்கள் ேவைல ெசய்கேறாேமா
இல்ைலேயா, எங்கள் ெசல்வம் தானாகேவ வளரந்் , எந்தப ்பண
வக்கத்த ற் ம் ஆளாகாமல் இ பப்  என்  அரத்்தம். தாேம
வளரந்்  ெகாள் ம் அள க்  எங்கள் ெசாத் க்கள் மகப்
ெபர யைவ. அ  ஒ  மரத்ைத ந வ  ேபான்ற . நீங்கள் பல



வ டங்கள் அந்த மரத்த ற் த்தண்ணீர ் ஊற் க றீரக்ள். பற
ஒ நாள் அம்மரத்த ற்  அதற் ேமல் தண்ணீர்
ேதைவபப் வத ல்ைல. அதன் ேவரக்ள் ேபா மான அள க்  மக
ஆழமாக ஊன்றவ கன்றன. பற  அந்த மரம் உங்க க்  நழல்
ெகா த்  உங்கைள மக ழ்வ க்கற .
ைமக் தன் வயாபாரத்த ல் கவனம் ெச த்த வ ம்பனான், நான்

ஓய்  ெபற வ ம்பேனன்.
ட்டங்கள ல் நான் ேப ம்ேபாெதல்லாம், தாங்கள் என்ன

ெசய்ய ேவண் ம் என்பதற்கான என  பர ந் ைரைய மக்கள்
அ க்க  என்ன டம் ேகட்க ன்றனர.் "நான் எவ்வா  வக் வ ?"
"நீங்கள் பர ந் ைரக்கக் ய ஏேத ம் ஒ  த்தகம்
இ க்கறதா?" "என் ழந்ைதகைளத் தயாரப் த் வதற்  நான்
என்ன ெசய்ய ேவண் ம்?" "உங்கள் ெவற்றகான ரகசயம் எ ?"
"நான் எவ்வா  ேகா க்கணக்க ல் சம்பாதபப் ?"
இபப் பப்ட்டக் ேகள்வகள ல் ஏேத ம் ஒன்ைற நான்

ெசவம க் ம் ஒவ்ெவா  ைற ம், பன்வ ம் கைத என்
நைனவற்  வ கற :

உலக ேலேய மகப ்ெபர ய பணக்காரத் ெதாழலத பரக்ள்

1923ம் ஆண் ல் ச க்காேகா நகர ல் அைமந்த எட்ஜ்வாட்டர்
பச ் ேஹாட்ட ல் மகப ் ெபர ய தைலவரக் ம் மகப்
ெபர ய பணக்காரரக் ம் சந்த த்தனர.் மகப ் ெபர ய
தனயார ் எஃ  ந வனத்த ன் தைலவரான சாரல்ஸ்
ஷ்வாப,் உலகன் மகப ் ெபர ய ெபா ச ் ேசைவ
ந வனத்தன் தைலவரான சா ேவல் இன்சல், மகப்
ெபர ய எண்ெணய் ந வனத்த ன் தைலவரான
ேஹாவர்  ஹாபச்ன், இண்டரே்நஷனல் ேமட்ச்
ந வனத்த ன் தைலவரான ஈவர ் க் கர,் சரவ்ேதசப்
பர வரத்்தைன வங்கயன் தைலவர ் யான் ஃபேரசயர,்
ந யாரக்் பங் ச ் சந்ைதயன் தைலவர ் ர சச்ர்  வட்ன ,
மகப ் ெபர ய பங் ச ் சந்ைத வரத்்தகரக்ளான ஆரத்ர்
காட்டன் மற் ம் ெஜஸ் வரே்மார,் அதபர ்ஹார் ங்ன ன்
அைமசச்ரைவயல் உ பப்னராக இ ந்த ஆல்பரட்் ஃபால்
ஆகேயார ் அக் ட்டத்த ல் கலந்  ெகாண்டவரக்ள ல்



சலர.் இ பத்ைதந்  வ டங்க க் ப ்பற , இவரக்ள ல்
ஒன்ப  ேபர ன் வாழ்க்ைக இவ்வா  ந்த : கடன்
வாங்கய பணத்த ல் ஐந்  வ டங்கைளக் கழ த்தப ்பற ,
சாரல்ஸ் ஷ்வாப ் தன் ைகயல் சல் க் கா ட
இல்லாமல் இறந்  ேபானார.் இன்ச ம் ைகயல்
பணமன்ற  ெவள நா  ஒன்ற ல் இறந்தார.் க் க ம்
காட்ட ம் ைகயல் காச ன்ற  இறந்தனர.் ஹாபச் க்
மனநைல சர யல்லாமல் ேபான . வட்ன ம் ஆல்பரட்்
ஃபா ம் சைறய ந்  வ வக்கபப்ட்டனர.்
ஃபேரச ம் வரே்மா ம் தற்ெகாைல ெசய்
ெகாண்டனர.்

இவரக் க்  உண்ைமயேலேய என்ன நடந்த  என்
யாரா ம் ற ம் என்  எனக் த் ேதான்றவல்ைல. ஆனால்
இவரக்ள் சந்த த்த வ டம் 1923. 1929ம் ஆண் ல் பங் ச ் சந்ைத
வழ்சச் ம் மகப ் ெபர ய பணவழ்சச் ம் ஏற்பட்டன. இைவ
அவரக்ள  வாழ்வல் ெப ம் பாதபை்ப ஏற்ப த்தய க் ம் என்
நான் நம் கேறன். நான் ற வ ம் ெசய்த  இ தான்: இவரக்ள்
வாழ்ந்த காலத்ைதவட இன்  நாம் அதேவக மாற்றங்கள் நக ம்
ஒ  காலகட்டத்த ல் வாழ்ந்  ெகாண் க்கேறாம். வ ம்
வ டங்கள ல், இந்த மனதரக்ள் சந்த த்த  ேபான்ற பல
ஏற்றத்தாழ் கள் நக ம் என்ப  என் கணப் . அதக
எண்ண க்ைகயலான மக்கள் தங்கள் மகப ் ெபர ய ெசாத்தான
கல்வயன்மீ  கவனம் ெச த்தாமல், ெவ மேன பணத்தன்மீ
கவனத்ைதக் வபப்  எனக் க் கவைலயள க்கற . வைளந்
ெகா த் ப ் ேபாவதற் ம், தறந்த மனத் டன் இ பப்தற் ம்,
கற் க் ெகாள்வதற் ம் மக்கள் தயாராக இ ந்தால், எந்தக்
க னமான மாற்றங்கள் நகழ்ந்தா ம் சர , அவரக்ள் ேமன்ேம ம்
பணக்காரரக்ளாக வளரவ்ாரக்ள். பணம் தங்கள் பரசச்ைனகைளத்
தீரக்் ம் என்  அவரக்ள் நம்பனால், அவரக்ள  பயணம்
க னமானதாக அைம ம். த்த சா த்தனம் பரசச்ைனகைளத்
தீரத்் ப ்பணத்ைத உ வாக் கற . ஆனால் ெபா ளாதார அற
இல்லாமல் ெவ மேன பணத்ைதப ்ெபற்ற பப் , அந்தப ்பணம்
வைரவல் மைறந் ேபாய்வ ம் என்  அரத்்தம்.
வாழ்வல் நீங்கள் எவ்வள  பணம் சம்பாத க்க றீரக்ள் என்ப  ஒ

ெபா ட்டல்ல, எவ்வள  பணத்ைதத் தக்க ைவத் க்



ெகாள்க றீரக்ள் என்ப தான் க்கயம் என்பைதப ்ெப ம்பாலான
மக்கள் உணரத் தவறவ கன்றனர.் லாட்டர க் க்க ல் பர
ெபற் , த ெரன்  பணக்காரரக்ள் ஆன பல ஏைழகள், மீண் ம்
ஏைழகளாக ஆன  பற்றய கைதகைள நாம் அைனவ ேம
ேகள்வபப்ட் பே்பாம். அவரக்ள் ேகா க்கணக்கான டாலரக்ைள
ெவல்கன்றனர.் ஆனால் வைரவல், தாங்கள் வங்கய
இடத்த ற்ேக மீண் ம் த ம்ப  வந் வ கன்றனர.் 24 வயதல்
ேகா ஸ்வரரக்ளாக இ ந்த ெதாழ ல் ைறத் தடகள வரரக்ள்,
பத்  வ டங்க க் ப ் பற  ெத வற்  வந் வ கன்ற
கைதகைள ம் நாம் ேகள்வபப்ட் க்க ேறாம்.

ைடபப்ந்  வைளயாட்  வரர ்ஒ வர ்ஒ  வ டத்த ற்  ன்
பல ேகா க க்  அதபராக இ ந்தார.் ஆனால் இன் , தன
29வ  வயதல், தன  நண்பரக் ம் வழக்கறஞரக் ம்
கணக்காளரக் ம் தன் பணத்ைதத் தன்னடம ந்
அபகர த் வ ட்டதாகக் கறார.் ைறந்த சம்பளத்த ல்
காரக்ைளக் க ம் ேவைலயல் அவர ் ேசரந்்தார.் பற  அந்த
ேவைலய ந் ம் அவர ் நீக்கபப்ட்டார.் தான் சாம்பயன் பட்டம்
ெவன்றேபா  தனக் க் ெகா க்கபப்ட்ட ேமாதரத்ைதக்
காரக்ைளக் க ம்ேபா கழற்ற  ைவக்க அவர ் ம த்த தான்
அதற் க் காரணம். இவர  கைத ேதசயச ் ெசய்தயாக ஆன .
தான் சட்டத்த ற் ப ் றம்பாக ேவைலய ந்  நீக்கபப்ட்ட
ற த் ம் பாரபட்சமாக நடத்தபப் வ  ற த் ம் அவர ்இபே்பா

வழக் த் ெதாடரந்்த க்கறார.் தன்னடம் எஞ்சய பப்  அந்த
ேமாதரம் மட் ேம என் ம், அ  தன்னடம ந்  பற க்கபப்ட்டால்
தன்னால் வாழ யா  என் ம் அவர ் கறார.்
த ெரன்  ேகா ஸ்வரரக்ளாக ஆகய பலைர நான் அறேவன்.

அவரக்ள ல் சலர ் இன் ம் ெபர ய பணக்காரரக்ளாக
ஆகய பப்  ற த்  எனக்  மக ழ்சச் . ஆனால் அவரக் க்
நான் ஓர ் எசச்ர க்ைக வ க்க வ ம் கேறன்: நீங்கள் எவ்வள
பணம் சம்பாத க்க றீரக்ள் என்ப  ஒ  ெபா ட்டல்ல. எவ்வள
பணத்ைதத் தக்க ைவத் க் ெகாள்க றீரக்ள் என்ப ம், அைத
எத்தைனத் தைல ைறக க் த் தக்க ைவத் க் ெகாள்க றீரக்ள்
என்ப ம்தான் க்கயம்.
எனேவ மக்கள் என்ன டம், "நான் எங்க ந்  வக் வ ?"

அல்ல  "நான் வைரவல் எபப் ப ் பணக்காரராக ஆவ ?" என்
ேகட் ம்ேபா , என் ைடய பத ல் அவரக் க் ப ் ெப ம்
ஏமாற்றத்ைத ஏற்ப த் கற . நான் ச வனாக இ ந்தேபா



என் பணக்காரத் தந்ைத என்ன றனாேரா, அைதேய
அவரக் க்  நான் கேறன். "நீங்கள் பணக்காரராக ஆக
வ ம்பனால், ெபா ளாதாரக் கல்வைய நீங்கள் ெபற்ற க்க
ேவண் ம்."
நா ம் என் பணக்காரத் தந்ைத ம் ேசரந்்த ந்த ேநரெமல்லாம்

இந்த ேயாசைன என் மனத்த ல் ஆழமாகப ் பத க்கபப்ட்ட . நான்
ஏற்கனேவ றய ேபால், த்தகங்கைளப ் ப பப்தன்

க்கயத் வத்ைத என் ஏைழத் தந்ைத எனக்  வ த்தய
ேநரத்த ல், ெபா ளாதாரக் கல்வயல் ேமதைம ெப வதன்
அவசயத்ைத என் பணக்காரத் தந்ைத எனக்  வ த்தனார.்
நீங்கள் எம்பயர ் ஸ்ேடட் கட் டத்ைதக் கட்டப ் ேபாவதாக

இ ந்தால், த ல் ஒ  ெபர ய ழையத் ேதாண் , ஒ
வ ைமயான அ த்தளத்ைத அைமக்க ேவண் ம். நகரத்த ற்
ெவள ேய ஒ  வட்ைட நீங்கள் உ வாக்கப ்ேபாவதாக இ ந்தால்,
ெவ மேன ஆ  அங் ல நீளத்த ற்  ஒ  கான்க ரீட்
அ த்தளத்ைத உ வாக்கனால் ேபா ம். ெப ம்பாலான மக்கள்,
பணக்காரரக்ளாக ஆக ேவண் ம் என்ற உந் த ல், எம்பயர்
ஸ்ேடட் கட் டத்ைத ஓர ் ஆ  அங் லக் கான்க ரீட்
அ த்தளத்த ன்மீ  கட்ட யற்ச க்க ன்றனர.்
ேவளாண் கத்த ல் உ வாக்கபப்ட்ட நம  கல்வ

அைமப் ைற, அ த்தளமற்ற வ கள ல் இன் ம் நம்ப க்ைக
ெகாண் க்கற . எனேவ ழந்ைதகள் எந்தப ் ெபா ளாதார
அ த்தள ம் இன்ற க் கல் ர ய ந்  பட்டம் ெபற்
ெவளவ கன்றனர.் பல க்கமற்ற இர க க் ப ் பற
ஒ நாள், வைரவல் பணக்காரரக்ளாக ஆவதற்  ஒ  வழையக்
கண் ப பப் தான் தங்கள் ெபா ளாதாரப ்பரசச்ைனக க்கான
வைட என்   ெசய்க ன்றனர.்
வானளாவயக் கட் டத்த ன் கட் மானம் வங் கற . அ

வைரவாக ேமெல கற . ஆனால் வைரவல், எம்பயர ் ஸ்ேடட்
கட் டத்த ற் ப ்பதலாக, சாய் க் ேகா ரம் உ வாகற . மீண் ம்

க்கமற்ற இர கள் ெதாடரக் ன்றன.
ைமக் ம் நா ம் எங்கள் வாழ்வல் ேதரந்்ெத த்த வஷயங்கள்

எங்க க் ச ் சாத்தயமானதற் க் காரணம், ஒ  வ ைமயான
ெபா ளாதார அ த்தளத்ைத உ வாக் வ  பற்றச ் ச
வயதேலேய எங்க க் க் கற் க் ெகா க்கபப்ட்ட தான்.
உலகேலேய கணக்கயல்தான் மக ம் ழபப்மான, அதக

ச ப் ட் ம் பாடம். ஆனால் காலபே்பாக்க ல் நீங்கள்



பணக்காரராக ஆக வ ம்பனால், அ தான் உங்க க் த்
ேதைவயான மக க்கயப ் பாடமா ம். ச ப் ட் க ன்ற,
ழபப்மான ஒ  பாடத்ைதக் ழந்ைதக க்  எவ்வா  கற் க்

ெகா பப்  என்ப தான் பணக்காரத் தந்ைதக்  சவாலாக இ ந்த
வஷயம். அவர ் அபப்ாடத்ைதப ் படங்கள ன் வாயலாக
எளைமயாகக் கற் க் ெகா க்க ம் என்பைதக்
கண்டற ந்தார.்
எனக் ம் ைமக்க ற் ம் என் பணக்காரத் தந்ைத ஒ

வ ைமயான ெபா ளாதார அ த்தளத்ைத அைமத் க்
ெகா த்தார.் நாங்கள் ச வரக்ளாக இ ந்த காரணத்தால், அைத
எங்க க் க் கற் க் ெகா பப்தற்  ஓர ் எளய வழைய அவர்
உ வாக்கனார.்
பல வ டங்களாக அவர ் ெவ மேன படங்கைள வைரந்

கற் க் ெகா த்தார.் ெவ சல வாரத்்ைதகைள மட் ேம அவர்
பயன்ப த்தனார.் அவர  எளய படங்கைள ம், வாரத்்ைத
ஜாலங்கைள ம், பணத்தன் இயக்கத்ைத ம் ைமக் ம் நா ம்
ர ந்  ெகாண்ேடாம். பன்னாள ல், அவர ்எண்கைள ம் ேசரத்் க்

ெகாள்ளத் வங்கனார.் இன் , பல அதக ச க்கலான, நவனமான
கணக்கயல் ஆய் கள ல் ைமக் தறைமசா யாக
வளங் வதற் க் காரணம், தன் ெதாழ ல் சாம்ராஜ்யத்ைத
நடத் வதற்  அவ க்  அ  ேதைவ என்ப தான். நான்
ைமக்க ன் அள க்  அவ்வள  அதநவனமானவன் அல்ல.
ஏெனன ல் என் ைடய ராஜ்யம் சறய அளவலான . ஆனா ம்
நாங்கள் இ வ ம் அேத எளய அ த்தளத்த ல் இ ந்
வந்தவரக்ள்தான். இன  வ ம் பக்கங்கள ல், ைமக்க ன் தந்ைத
எங்க க்காக உ வாக்கய அேத எளய படங்கைள நான்
உங்க க்  வழங்கவ க்கேறன். அைவ அ பப்ைடயானைவயாக
இ ந்தா ம் ட, ஒ  தடமான மற் ம் ஆழமான
அ த்தளத்ைதக் ெகாண்  மாெப ம் ெசல்வங்கைளக்
கட் ெய பப் அந்தப ் படங்கள் எங்க க்  உதவ ள்ளன,
வழகாட் ள்ளன.

பணக்காரரக்ள் ெசாத் க்கைளக் ைகவசபப் த் க ன்றனர.்
ஏைழக ம் ந த்தர வரக்்கத்  மக்க ம், தாங்கள்

ெசாத் க்கள் என்  க கன்ற கடன்கைளக்
ைகவசபப் த் க ன்றனர.்



தலாவ  வத : ஒ  ெசாத் க் ம் ஒ  கட க் ம்
இைடேயயான வ த்தயாசத்ைத நீங்கள் அற ந்த க்க ேவண் ம்.
ெசாத் க்கைள வாங் ங்கள்.

நீங்கள் பணக்காரராக ஆக வ ம்பனால், நீங்கள் ெதர ந்
ெகாள்ள ேவண் ய  இ  மட் ம்தான். இ தான் தலாவ
வத . இ  மக ம் எளைமயானதாகத் ேதான்றக் ம், ஆனால்
இவ்வத  எவ்வள  ஆழமான  என்ப  ற த் ப ் ெப ம்பாலான
மக்க க்  எந்த ேயாசைன ம் கைடயா . ெப ம்பான்ைம
மக்கள் ெபா ளாதாரரீதயாகப ் ேபாரா க் ெகாண் பப்தற் க்
காரணம், ஒ  ெசாத் க் ம் ஒ  கட க் ம் இைடேயயான
ேவ பாட்ைட அவரக்ள் அற ந்த க்காத தான்.

"பணக்காரரக்ள் ெசாத் க்கைளக் ைகவசபப் த் க ன்றனர.்
ஏைழக ம் ந த்தர வரக்்கத்  மக்க ம், தாங்கள் ெசாத் க்கள்
என்  க கன்ற கடன்கைளக் ைகவசபப் த் க ன்றனர,்" என்
பணக்காரத் தந்ைத றனார.்
இைத அவர ் எனக் ம் ைமக்க ற் ம் வளக்கயேபா , அவர்

எங்கள டம் வைளயா வதாக நாங்கள் நைனத்ேதாம். ப வ
வயைத ெந ங்க க் ெகாண் ந்த நாங்கள், பணக்காரரக்ளாக
ஆவதற்கான ரகசயத்த ற்காகக் காத் க் ெகாண் ந்ேதாம்.
ஆனால் அவர ் அள த்த பத ல் மக ம் எளைமயானதாக
இ ந்ததால், அ  பற்ற  நாங்கள் நீண்ட ேநரம் ச ந்த த்ேதாம்.

"ெசாத்  என்றால் என்ன?" என்  ைமக் ேகட்டான்.
"அைதப ்பற்ற  இபே்பா  நீ கவைலபப்ட ேவண்டாம். ெவ மேன

இந்த ேயாசைனைய உள்வாங்க க் ெகாள். இதன் எளைமைய
உன்னால் ர ந்  ெகாள்ள ந்தால், உன் வாழ்வல் ஒ  த ட்டம்
இ க் ம், ெபா ளாதாரரீதயாக உன் வாழ்க்ைக
லபமானதாக ம் அைம ம். அ  எளய ேயாசைன.

அதனால்தான் அ  பலரால் தவறவடபப் கற ," என்
பணக்காரத் தந்ைத றனார.்

"நீங்கள் என்ன க றீரக்ள் ? ெசாத்  என்றால் என்ன
என்பைதத் ெதர ந்  ெகாண் , ெசாத் க்கைள நாங்கள்
ைகவசபப் த்த ேவண் ம், பற  நாங்கள் பணக்காரரக்ளாக
ஆகவ ேவாம், அபப் த்தாேன?" என்  நான் ேகட்ேடன்.
அவர ் தன் தைலயைசத்  ஒப் தலள த் , "இ  அவ்வள

எளைமயான ," என்  றனார.்
"அ  அவ்வள  எளைமயான  என்றால், ஏன் எல்ேலா ம்



பணக்காரரக்ளாக இல்ைல?" என்  நான் ேகட்ேடன்.
பணக்காரத் தந்ைத ன்னைகத்தார.் "ஏெனன ல், ஒ

ெசாத் க் ம் ஒ  கட க் ம் இைடேயயான வத்தயாசத்ைத
மக்கள் ெதர ந்த க்கவல்ைல."

"வளரந்்தவரக்ள் எவ்வா  தவறாக வழநடத்தபப்ட ம்?
நீங்கள் வ ேபால் அ  அவ்வள  எளைமயான ஒன்றாக
இ ந்தால், அ  அவ்வள  க்கயமானதாக இ ந்தால், ஏன்
அைதக் கண் ப க்க ஒவ்ெவா வ ம் வ ம் வதல்ைல?" என்
நான் ேகட்ட  நன்றாக என் நைனவல் உள்ள .
ெசாத் க்கள் என்றால் என்ன, கடன்கள் என்றால் என்ன என்

எங்க க்  வளக் வதற் ப ் பணக்காரத் தந்ைதக்  ஒ சல
நமடங்கேள ஆயன.
வளரந்்தவன் என்ற ைறயல், இைத மற்றவரக் க்

வளக் வதற்  நான் மக ம் ச ரமபப் கேறன். அவரக்ள் ேவ
வதமாகப ்பயற் வ க்கபப்ட்  இ பப்தால், இந்த ேயாசைனயன்
எளைம அவரக்ள டம ந்  தபப்வ கற . வங்கயாளரக்ள்,
கணக்காளரக்ள், வ மைன வாங்கல் மற் ம் வற்ற ல்
ஈ பட் ள்ள கவரக்ள், ெபா ளாதாரத் த ட்ட அைமபப்ாளரக்ள்
ேபான்ற, கற்றற ந்த ெதாழ ல் ைற வல் னரக்ளால் அவரக்ள்
பயற் வ க்கபப்ட் ள்ளனர.் தாங்கள் கற் ள்ளவற்ைற
மறந் வ ட்  மீண் ம் ழந்ைதகளாக ஆ ம்ப
வளரந்்தவரக்ைளக் ேகட் க் ெகாள்வ  மக ம் ச ரமமான கார யம்.
எளைமயான வைரயைறகள்மீ  அதீத கவனம் ெச த் வ
தனக்  இ க்  என்  ஒ  த்த சா  நபர ்க கறார.்
பணக்காரத் தந்ைத எளைமயன்மீ  ஆழ்ந்த நம்ப க்ைக

ெகாண் ந்தார.் எனேவ அவர ் எங்க க்  எளைமயாகக்
கற்ப த்தார.் அ  எங்க ைடய ெபா ளாதார அ த்தளத்ைத
வ ைமயாக்கய .
அபப் யானால் எ  ழபப்த்ைத வைளவக்கற ? இவ்வள

எளைமயான ஒன்ைற மக்கள் ஏன் தவறவ கன்றனர?் ஒ
கடைன ஒ  ெசாத்தாகக் க த  மக்கள் ஏன் வாங் க ன்றனர?்
இதற்கான வைட அ பப்ைடக் கல்வயல் காணபப் கற .
நாம் 'கல்வயற ' என்ற வாரத்்ைதயன்மீ  கவனத்ைதக்
வ க்கேறாேம தவர, 'ெபா ளாதாரக் கல்வயற ' என்ற

வாரத்்ைதயன்மீ  அல்ல.
ஒன்ைற ஒ  ெசாத்தாகேவா அல்ல  ஒ  கடனாகேவா

வைரய பப்  வாரத்்ைதகள் அல்ல. வாஸ்தவத்த ல், நீங்கள்



உண்ைமயேலேய ழபப்த்ைத அ பவக்க வ ம்பனால்,
'ெசாத் ' என்ற வாரத்்ைதைய ம், 'கடன்' என்ற வாரத்்ைதைய ம்
அகராதயல் ேத ப ்பா ங்கள். அ பவம க்க ஒ  கணக்காள க்
இவ்வாரத்்ைதக க்கான வைரயைறகள் சர யாக இ பப்தாகத்
ேதான் ம். ஆனால் ஒ  சராசர  நப க்  இ  ழபப்த்ைதேய
வைளவக் ம். ஆனால் ஒ  வஷயம் நமக் ப ் ர யவல்ைல
என்பைத ஒப் க் ெகாள்வதற்  நம  அகங்காரம் இடம்
ெகா பப்த ல்ைல.
ச வரக்ளாக இ ந்த எங்கள டம், பணக்காரத் தந்ைத,

"ெசாத் க்கைள வைரய பப்  வாரத்்ைதகள் அல்ல,
எண்கள்தான். உங்களால் எண்கைளப ் ப க்க யவல்ைல
என்றால், ஒ  ெசாத் க் ம் நலத்த ள்ள ஓர ் ஓட்ைடக் ம்
இைடேய உங்களால் வத்தயாசத்ைதக் காண யா .
கணக்கய ல் எண்கள் க்கயமல்ல, மாறாக, அநத எண்கள
உங்கள டம் என்ன கன்றன என்ப தான் க்கயம். இ ம்
வாரத்்ைதகைளப ் ேபான்ற தான். ஒ  த்தகத்த ல் உள்ள
வாரத்்ைதகள் க்கயமல்ல, மாறாக, அவ்வாரத்்ைதகள்
உங்கள டம் ம் கைததான் க்கயம்," என்  றனார.்

ஒ  ெசாத்  என் சட்ைடப ்ைபக் ள் பணத்ைதப்
ேபா கற . ஒ  கடன் என் சட்ைடப ்ைபய ந்

பணத்ைத எ க்கற .

"நீங்கள் பணக்காரரக்ளாக ஆக வ ம்பனால், எண்கைளப்
ப க்க ேவண் ம், அவற்ைறப ் ர ந்  ெகாள்ள ேவண் ம்." என்
பணக்காரத் தந்ைத இைத ஓராயரம் ைறகள் எங்கள டம்

றய க்கறார.் "பணக்காரரக்ள் ெசாத் க்கைளக்
ைகவசபப் த் க ன்றனர.் ஏைழக ம் ந த்தர வரக்்கத்
மக்க ம் கடன்கைளக் ைகவசபப் த் க ன்றனர,்" என் ம் அவர்

றனார.்
ஒ  ெசாத் க் ம் ஒ  கட க் ம் இைடேயயான

வத்தயாசத்ைதக் கண்டறவதற்கான ஒ  வழ  இ .
ெப ம்பாலான கணக்காளரக் ம் ெபா ளாதார வல் னரக் ம்
இந்த வைரயைறக டன் ஒத் பே்பாக மாட்டாரக்ள், ஆனால்
இந்தப ் படங்கள்தான் இரண்  ச வரக் க்  வ ைமயான
ெபா ளாதார அ த்தளத்த ன் வக்கமாக இ ந்தன.
அ த்தப ் பக்கத்த ல் உள்ள படத்த ன் ேமற்ப த  ஒ  வ மான

அற க்ைகயா ம். இ  பல சமயங்கள ல் லாப-நஷ்ட அற க்ைக



என் ம் அைழக்கபப் கற . இ  வ மானத்ைத ம்
ெசல கைள ம் அளவ கற . அதாவ , உள்ேள வ கன்ற
பணத்ைத ம், ெவள ேய ெசல்க ன்ற பணத்ைத ம்
கணக்க கற . படத்த ன் கீழ்பப் த  ஒ  நத  நகர
அற க்ைகயா ம். ெபா ளாதாரத் ைறயல் ததாக அ ெய த்
ைவபப்வரக் க்  வ மான அற க்ைகக் ம் நத  நகர
அற க்ைகக் ம் இைடேயயான உற  ெதர வதல்ைல. இந்த
உறைவப ் ர ந்  ெகாள்வ  அத்தயாவசயமான .
எனேவ, நான் ஏற்கனேவ றய ேபால், "ெசாத் க்கள் உங்கள்

சட்ைடப ் ைபக் ள் பணத்ைதப ் ேபா க ன்றன," என்ற
அ ைமயான, எளைமயான, பயன்ப த்தத்தக்கக் ற்ைற என்
பணக்காரத் தந்ைத எங்கள் இ வர ட ம் றனார.்

ஒ  ெசாத்த ல் பணப ்ெபயரச்ச்



ெசாத் க்க ம் கடன்க ம் படங்கள ன் வாயலாக
வைரய க்கபப்ட் ள்ள நைலயல், வாரத்்ைதகள ல் என்
வைரயைறகைளப ் ர ந்  ெகாள்வ  லபமாக இ க்கக் ம்.
ெசாத்  என்ப  என் சட்ைடப ்ைபக் ள் பணத்ைதப ்ேபா க ன்ற
ஒன் . கடன் என்ப  என் சட்ைடப ் ைபயல் இ ந்  பணத்ைத
எ க்க ன்ற ஒன் . நீங்கள் உண்ைமயேலேய ெதர ந்  ெகாள்ள
ேவண் ய  இவ்வள தான். நீங்கள் பணக்காரராக ஆக
வ ம்பனால், ெசாத் க்கைள வாங் வதல் உங்கள்
வாழ்க்ைகையச ் ெசலவ ங்கள். நீங்கள் ஏைழயாகேவா அல்ல
ந த்தர வரக்்கத்தேலா இ க்க வ ம்பனால், கடன்கைள
உ வாக் வத ல் உங்கள் வாழ்க்ைகையச ்ெசலவ ங்கள்.
வாரத்்ைதகள ம் சர , எண்கள ம் சர , ேபா மான



கல்வயறவன்ைமதான் ெபா ளாதாரப ் ேபாராட்டத்த ற்கான
அ த்தளமா ம். ெபா ளாதாரரீதயாக மக்கள் ச ரமபப்ட் க்
ெகாண் ந்தால், வாரத்்ைதகள ேலா அல்ல  எண்கள ேலா
அவரக் க்  ஏேதா ஒன்  ர யவல்ைல என்  அரத்்தம்.
பணக்காரரக்ள் பணம் பைடத்தவரக்ளாக இ பப்தற் க் காரணம்,
ெபா ளாதாரரீதயாகப ்ேபாரா க் ெகாண் க் ம் மக்கைளவடப்
பல்ேவ  ப தகள ல் அவரக்ள் அதக அறைவப்
ெபற்ற பப் தான். எனேவ நீங்கள் பணக்காரராக ஆக
வ ம்பனால், உங்கள் ெசாத் க்கைளப ்பராமர க்க வ ம்பனால்,
வாரத்்ைதகள ம் எண்கள ம் நீங்கள் ெபா ளாதார அறைவப்
ெபற்ற பப்  க்கயம்.

ஒ  கடன ல் பணப ்ெபயரச்ச்



கீேழ ம் அ த்  வ ம் பக்கங்கள ம் இடம் ெபற்ற க் ம்
படங்கள ல் ெகா க்கபப்ட் ள்ள அம் க் றகள் பணப்
ெபயரச்ச்ையக் ற க்க ன்றன. ெவ ம் எண்கள் அவ்வளவாக
அரத்்தபப் வத ல்ைல. ெபா ளாதார அற க்ைகையப்
ெபா த்தவைர, எண்கைளப ் ப பப்  என்ப  பணம் எங்ேக
ெபயரந்்  ெகாண் க்கற  என்பைதத் ெதர ந்
ெகாள்வதற் த்தான். 80 சதவதக் ம்பங்கள ல்,

ன்ேன வதற் க் க னமாக உைழக்க ேவண் ம் என்ற ஒ
காட்சையத்தான் அவரக்ள  ெபா ளாதாரக் கைத



எ த் ைரக்கற . ஆனா ம் அவரக்ள  இந்த யற்ச
வணான . ஏெனன ல், அவரக்ள் ெசாத் க்க க் ப ் பதலாகக்
கடன்கைள வாங் வதல் தங்கள் வாழ்நாைளக் கழ க்க ன்றனர.்

ஓர ்ஏைழயன் பணப ்ெபயரச்ச்

ந த்தர வரக்்கத்ைதச ்ேசரந்்த ஒ வர ன் பணப ்ெபயரச்ச்



ஒ  ெசல்வந்தர ன் பணப ்ெபயரச்ச்



இபப்டங்கள் அைனத் ம் அள க்கதகமாக
எளைமபப் த்தபப்ட் ள்ளன என்ப  ெவள பப்ைட.
எல்ேலா க் ேம வாழ்க்ைகயல் ெசல கள் இ க்கன்றன.
உண , உைட, உைறவடம் ஆகய ேதைவகள் உள்ளன. ஓர்
ஏைழயடத்த ம், ந த்தர வரக்்கத்ைதச ் ேசரந்்த நபர டத்த ம்,
ஒ  ெசல்வந்தர டத்த ம் பணம் எவ்வா  ெபயரச்ச்  அைடகற
என்பைத ந்ைதயப ் பக்கங்கள ல் ெகா க்கபப்ட் ள்ள படங்கள்
காட் க ன்றன. பணப ் ெபயரச்ச் தான் ஒ வர ் தன் பணத்ைதக்
ைகயா ம் வதத்ைதப ்பற்ற  எ த் ைரக்கற .
பணம் எல்லாப ்பரசச்ைனகைள ம் தீரக்் ம் என்  நம் வத ல்

உள்ள ைறைய வளக் வதற் த்தான் அெமர க்காவன் பணக்கார
மனதரக் ைடய கைதையக் ெகாண்  நான் வக்கேனன்.



வைரவல் பணக்காரராவ  எபப்  அல்ல  தாங்கள் எங்க ந்
வக்க ேவண் ம் என்  மக்கள் என்ன டம் ேகட் ம்ேபாெதல்லாம்

நான் பன்வாங் வ  அதனால்தான். "எனக்  ஏகபப்ட்டக் கடன்
இ க்கற . எனேவ நான் அதகமான பணத்ைதச ் சம்பாத த்தாக
ேவண் ம்," என்பைத அ க்க  நான் ேகட்க ேநர கற .
ஆனால் அதகப ் பணம் பரசச்ைனையத் தீரக்்கா .

வாஸ்தவத்த ல், அ  பரசச்ைனைய அதகர க்கக் ம். அ
மனதரக்ள ட ள்ள ெப ம் ைறகைள ெவள பப் த்த , நமக் த்
ெதர யாத வஷயங்கைள ெவள சச்ம் ேபாட் க் காட் கற .
அதனால்தால், வாயலாகேவா,. ஊதய உயர்  அல்ல  லாட்டர க்

க்க ல் பர  கைடபப்தன் வாயலாகேவா த ெரன்
ஏராளமான பணத்ைதக் ைகவசபப் த் ம் மக்கள், வைரவல்
அந்தப ் பணத்ைதெயல்லாம் இழந்  தங்கள் பைழய
நைலைமக் ச ்ெசன் வ கன்றனர.் பணம் ெவ மேன உங்கள்
தைலக் ள் ஓ க் ெகாண் க் ம் பணப ் ெபயரச்ச் ப ் பாணைய
வ த் கற , அவ்வள தான். கைடக் ம்
பணத்ைதெயல்லாம் ெசலவழபப்  உங்கள் பாணயாக
இ ந்தால், பண அதகர ப்  நீங்கள் அதகமாகச ்ெசல  ெசய்வதல்
மட் ேம யக் ம்.

ஒ வர ்எவ்வா  தன் பணத்ைதக் ைகயாள்கறார ்என்பைத
அவ ைடய பணபெ்பயரச்ச் த் ெதளவாக

ெவள பப் த்தவ ம்

நாம் பள்ள க் ச ் ெசல்வ  கல்வயறைவ ம் ெதாழ ல் ைறத்
தறைமகைள ம் ெப வதற் த்தான் என்  நான் பல ைற ற
வந்த க்கேறன். இைவ இரண் ேம க்கயமானைவதான்.
ெதாழ ல் ைறத் தறைமகைளக் ெகாண்  பணத்ைதச்
சம்பாதபப்தற்  நாம் கற் க் ெகாள்கேறாம். 1960கள ல் நான்
உயரந்ைலப ் பள்ளயல் இ ந்தேபா , கல்வ ரீதயாக யாேர ம்
சறபப்ாகச ் ெசயல்பட்டால், அந்த த்த சா  மாணவன்
எதரக்ாலத்த ல் ஒ  ம த் வராக ஆவான் என்  மக்கள்
அ மான த்தனர.் ஏெனன ல், ம த் வத் ெதாழ ல் மாெப ம்
ெபா ளாதார ெவ மதகைளக் ெகாண்ட ஒ  ெதாழலாகக்
க தபப்ட்ட .
இன் , என் எதர க் க் ட ஏற்படக் டா  என்  நான்

நைனக்க ன்ற ெபா ளாதாரச ் சவால்கைள ம த் வரக் ம்
எத ரெ்காள்க ன்றனர.் எ த் க்காட்டாக, காபப்ட்  ந வனங்கள்



வயாபாரங்கைளக் கட் பப் த் வ , ைறபப் த்தபப்ட்ட
காதாரப ் பராமர ப் , அரசாங்கத் தைலய , ைறேக

ெதாடரப்ான வழக் கள் ேபான்றவற்ைறக் றலாம்.
இன் , ழந்ைதகள் பரபலமான தடகள வரரக்ளாக ம், தைரபப்ட
நட்சத்த ரங்களாக ம், பட்டம் ெப ம் அழககளாக ம், ந வனத்
தைலவரக்ளாக ம் ஆக வ ம் வதற் க் காரணம், பண ம்
க ம் மதப் ம் அவற்ற ல்தான் இ க்கன்றன என்ப தான்.

அதனால்தான் பள்ள கள ல் இன்  ழந்ைதகைள ஊக் வபப்
மக ம் க னமாக உள்ள . ன்ெபா  சமயத்த ல் இ ந்ததற்
மாறாக, இபே்பா  ெதாழ ல் ைறரீதயான ெவற்ற  ெவ மேன
கல்வ ரீதயான ெவற்ற டன் ெதாடர்  ெகாண்டதல்ல என்பைத
அவரக்ள் அற ந் ள்ளனர.்
பள்ளையவட் ச ் ெசல் ம் ழந்ைதகள் ெபா ளாதாரத்

தறைமகள் இன்ற  ெவள ேய வதால், கல்வயற  ெபற்றக்
ேகா க்கணக்கான மக்கள் தங்கள் ெதாழ ல் ைற வாழ்க்ைகயல்
மக ம் ெவற்றகரமானவரக்ளாக இ ந்தா ம், பன்னாள ல்
ெபா ளாதாரரீதயாகப ் ேபாரா க ன்றனர.் அவரக்ள் க னமாக
உைழக் ம் அள க்  அவரக்ள் ன்ேன வதல்ைல. அவரக்ள
கல்வயல் உள்ள ைறயான , பணத்ைத எவ்வா  சம்பாதபப்
என்பைதக் கற் க் ெகா க்காத  அல்ல, மாறாக, பணத்ைத
எவ்வா  ைகயாள்வ  என்பைதக் கற் க் ெகா க்காத தான்.
இதற் ப ் ெபா ளாதாரத் தறைம என்  ெபயர.் அதாவ ,
பணத்ைதச ் சம்பாத த்த டன் அைதக் ெகாண்  நீங்கள் என்ன
ெசய்க றீரக்ள், மக்கள் அைத உங்கள டம ந்  பற த் க்
ெகாள்ளாமல் இ க் ம்ப  பாரத்் க் ெகாள்வ  எபப் , எவ்வா
பணத்ைதச ்ேசமபப் , அந்தப ்பணத்ைத உங்க க்காக எவ்வா
க னமாக உைழக்கச ் ெசய்வ  ஆகயவற்ற ல் தறைம
ெபற்றவராக ஆவ  என்  அரத்்தம். ெபா ளாதாரரீதயாகத்
தாங்கள் ஏன் ேபாராட ேவண் ள்ள  என்ப  ெப ம்பாலான
மக்க க் ப ் ர யாததற் க் காரணம், பணப ்ெபயரச்ச்ையப ்பற்ற
அவரக்ள் எைத ம் ர ந்  ெகாண் க்காத தான். உயரந்்த
கல்வ த் த தையப ் ெபற்ற க்க ன்ற, ெதாழ ல் ைறயாக
ெவற்றகரமாகத் தகழ்க ன்ற ஒ வர,் ெபா ளாதாரக் கல்வயற
இல்லாதவராக இ க்கலாம். ேதைவக்  அதகமாக இவரக்ள்
க னமாக உைழக்க ன்றனர.் ஏெனன ல், எவ்வா  க னமாக
உைழக்க ேவண் ம் என்பைத இவரக்ள் கற் க் ெகாண் ள்ளனேர
தவர, தங்கள  பணத்ைதத் தங்க க்காக எவ்வா  க னமாக



ேவைல ெசய்ய ைவக்க ேவண் ம் என்பைதக் கற்ற க்கவல்ைல.

ஒ  ெபா ளாதாரக் கனவ ற்கான ேதடல் ஒ  ெபா ளாதாரக்
ெகா ங்கனவாக மாறய கைத

க னமாக உைழக்க ன்ற மக்க ைடய கைதயல் ஒ
றபப் ட்டப ் பாண  உள்ள . சமீபத்த ல் த மணமாகய,

மக ழ்சச்யான, உயரந்்த கல்வ த் த தையப ்ெபற் ள்ள ஓர ்இளம்
தம்பதயர,் தங்கள  சறய வாடைக வட் ல் ேய கன்றனர.்

தாங்கள் இ வ ம் தன த்தனயாக வாழ்ந்  வந்தைதவட,
இ வ ம் ேசரந்்  வாழ்க்ைக நடத் வ  ச க்கனமாக இ பப்தால்,
தங்களால் இபே்பா  ஒரள  பணத்ைதச ் ேசம க்க வைத
அவரக்ள் உணரக் ன்றனர.்
ஆனால் அவரக்ள  வ  மக ம் சறயதாக இ பப்

அவரக் க் ப ் பரசச்ைனயாக இ க்கற . ழந்ைதகள்
பறந்தால் ெபர ய வ  ேதைவபப் ம் என்பதால், ெசாந்தமாக ஒ
ெபர ய வட்ைட வாங் வதற்காகப ் பணத்ைதச ் ேசமபப்ெதன்
அவரக்ள் தீரம்ான க்க ன்றனர.் இபே்பா  அவரக்ள டம் இரண்
வ மானங்கள் இ க்கன்றன. அவரக்ள் தங்கள் ெதாழ ல்
கவனம் ெச த்தத் வங் கன்றனர.் அவரக்ள  வ மானங்கள்
அதகர க்கத் வங் கன்றன.
அவரக்ள  வ மானம் அதகர க் ம் அேத அள க் , அவரக்ள

ெசல க ம் அதகர க்க ன்றன.



ெப ம்பாலான மக்கள ன் தன்ைமச ் ெசல  வர கள்தான்.
பலர ் அைத வ மான வர  என்  நைனக்கன்றனர,் ஆனால்
ெப ம்பாலான அெமர க்கரக் க் , அவரக்ள் ெச த் ம் மக
உயரந்்த வர  ச கப ் பா காப்  வர தான். ஓர ் ஊழயர ் என்ற

ைறயல், ச கப ் பா காப்  வர ம் ஆேராக்கயப ் பராமர ப்
வர ம் ேசரந்்  மார ் 7.5 சதவதமாக இ பப் ேபால்
ேதான் கற , ஆனால் அ  உண்ைமயேலேய 15 சதவத
வர யா ம். ஏெனன ல், அந்த ஊழயர ் ெச த் ம் அேத ச கப்
பா காப் த் ெதாைகைய அவர  ந வன உரைமயாள ம்



அரசாங்கத்த ற் ச ் ெச த்தயாக ேவண் ம். ஒட் ெமாத்தத்த ல்,
உங்கள் தலாளயால் உங்க க் க் ெகா க்க யாத பணம்
அ . அதற் ம் ேமலாக, ச கப ் பா காப்  வர க்காக உங்கள்
ஊதயத்த ந்  ப த் க் ெகாள்ளபப்ட்டத் ெதாைகக் ம்
நீங்கள் வ மான வர  ெச த்தயாக ேவண் ம். ஆனால் அந்த
வ மானம் உங்கள் ைகக்  வரேவ இல்ைல. ஏெனன ல், அ
உங்க க் ச ் சம்பளம் ெகா பப்தற்  ன்பாகேவ ப த் க்
ெகாள்ளபப்ட்  ேநராக ச கப ் பா காப் த் ைறக்  அ பப்
ைவக்கபப்ட் வ கற .



மீண் ம் அந்த இளம் தம்பதயர ன் கைதைய எ த் க்
ெகாள்ளலாம். அவரக்ள் இ வ ைடய வ மான ம்
அதகர பப்தன் வைளவாக, அவரக்ள் தங்கள் கன  வட்ைட
வாங் வெதன்   ெசய்க ன்றனர.் பற  அந்த வட் ல்

ேயறய டன், ெசாத்  வர  என்ற ஒ  தய வரைய அவரக்ள்
ெச த்த ேநர கற . பற  அவரக்ள் ஒ  கார,் ேமைச
நாற்கா கள், ேசாபாக்கள், வட்  உபேயாகப ் ெபா ட்கள்
ஆகயவற்ைறப ் ததாக வாங் க ன்றனர.் த ெரன் , அவரக்ள்
வழ த் க் ெகாள்க ன்றனர.் தங்கள் நத  நகர அற க்ைகயல்
கடன்கள் ப த  வ ம் தவைணத் ெதாைககளா ம்
கடனட்ைடையக் ெகாண்  வாங்கய கடன்களா ம் ந ரம்ப
வழவைத அவரக்ள் உணரக் ன்றனர.் அவரக்ள் ெச த்த ேவண் ய
கடன்கள் அதகர க்க ன்றன.
இபே்பா  அவரக்ள் ஒ  ெபாறயல் ச க்க க் ெகாள்க ன்றனர.்

வைரவல் அவரக் க்  ஒ  ழந்ைத ம் பறக்கற . அதனால்
அவரக்ள் இன் ம் க னமாக உைழக்க ன்றனர.் ழற்ச  மீண் ம்
ெதாடரக்ற : அதக வ வாய் அதக வர கைள உடனைழத்
வ கற . அஞ்ச ல் ஒ  கடனட்ைட வ கற . அவரக்ள் அைதப்
பயன்ப த்த , அதன் உசச்பட்ச வரம் வைர கடன்
வாங்கவ கன்றனர.் கடன் வழங் ம் ந வனம் ஒன்
அவரக்ைள அைழத் , அவரக்ள  மகப ் ெபர ய ெசாத்தான
அவரக்ள  வட் ன் மதப்  ெபர ம் அதகர த்த பப்தாகக்

கற . வாங்கய கடன்கைளச ் சர யான ேநரத்த ல் அவரக்ள்
த பப் ச ் ெச த்தவ வதால், அவரக் க்  வட் ன்ேமல் கடன்
ெகா க்க அந்ந வனம் ன்வ கற . அதக வட் யல்
கடனட்ைடையக் ெகாண்  வாங்கய கரே்வார ் கடன்கள்
அைனத்ைத ம் அைடத் வ மா  அந்ந வனம்
பர ந் ைரக்கற . அேதா , அவரக்ள் வட் க் கட க்காகச்
ெச த் ம் வட் க்  வர வலக் ம் கைடக்கற . அவரக் ம்
அந்ந வனத்த ன் ேயாசைனைய ஏற் க் ெகாள்க ன்றனர.்
அவரக்ள் தங்கள் கடனட்ைடமீதான கடன்கைள
அைடத் வ கன்றனர.் பற  அவரக்ள் ந ம்மதப ் ெப ச்
வ க ன்றனர.் இபே்பா  அவரக்ள  கரே்வார ் கடனான
வட் த் தவைணயாக மாற ள்ள . 30 வ டத் தவைணத்
த ட்டத்ைத அவரக்ள் ேதரந்்ெத பப்தால், அவரக்ள் ைறவான
தவைணத் ெதாைகையேய ெச த் க ன்றனர.் இ
சாமரத்்தயமான ெசயலாக அவரக் க் த் ேதான் கற .



கைடவத க் ச ்ெசன்  வ வதற்  அவரக்ள  அண்ைட வட்டார்
அவரக் க்  அைழப்  வ க்க ன்றனர.் தள் ப  வைலயல்
ெபா ட்கள் வற்கபப் வதாக அவரக்ள் இத்தம்பதயர டம்

க ன்றனர.் இத்தம்பதயர ் ெவ மேன ேவ க்ைக
பாரத்் வ ட்  வ வதாகத் தங்க க் த் தாங்கேள வாக் த
அள த் க் ெகாண் , அவரக் டன் றபப் க ன்றனர.் ஆனால்
எதற் ம் இ க்கட் ம்என்  தங்கள் கடனட்ைடைய ம் ைகேயா
எ த் ச ்ெசல்க ன்றனர.்
இபப் பப்ட்ட இளம் தம்பதயரக்ள் பலைர நான் அ க்க

சந்த க்கேறன். அவரக்ள  ெபயரக்ள்தான் மா கன்றனேவ தவர,
அவரக்ள  ெபா ளாதாரச ்ச க்கல் அேததான். பற  அவரக்ள் என்
பயலரங்க ற்  வந் , நான் என்ன றவ க்கேறன் என்பைதக்
ேகட்க ஆரவ்மாக இ க்கன்றனர.் "அதகப ் பணத்ைத எவ்வா
சம்பாதபப்  என்  எங்க க் க் ற மா?" என்  அவரக்ள்
என்ன டம் ேகட்க ன்றனர.்
தங்கள டம் உள்ள பணத்ைதத் தாங்கள் ெசலவடத்

ேதரந்்ெத க் ம் வதம்தான் தங்கள  உண்ைமயான பரசச்ைன
என்பைத அவரக்ள் ர ந்  ெகாள்வத ல்ைல. ெபா ளாதாரக்
கல்வயற  இல்லாத ம், ஒ  ெசாத் க் ம் ஒ  கட க் ம்
இைடேயயான ேவ பாட்ைடப ் ர ந்  ெகாள்ளாத ம்தான்
இதற் க் காரணம்.
அதகப ் பணம் ஒ வ ைடய பணப ் பரசச்ைனகைளத் தீரப்ப்

அர தாகேவ நடக்கற . த்த சா த்தனம்தான் பரசச்ைனகைளத்
தீரக்்கற . கடனாள களாக உள்ள மக்கள டம் என் நண்பர ்ஒ வர்
அ க்க க் ம் ஒ  வஷயம் இ : "நீங்கள் ஒ  ழ  பற த்
அதல் ச க்க க் ெகாண் வட் பப்ைத நீங்கள் கண்டால், ழ
பறபப்ைத உடன யாக ந த் ங்கள்."
நான் ச வனாக இ ந்தேபா , ஜபப்ானயரக்ள் ன்  சக்தகள்
ற த்  அற ந்த ந்ததாக என் தந்ைத அ க்க  எங்கள டம்
றனார.் வாள், நைககள், மற் ம் கம் பாரக்் ம் கண்ணா யன்

சக்தகள்தான் அைவ.
வாள் ஆ தங்கள ன் சக்தையக் ற க்கற . அெமர க்கா

பலேகா  டாலரக்ள் பணத்ைத ஆ தங்கள ல் ெசலவட் ள்ள .
இதன் காரணமாக, அ  உலகேலேய ெபர ய ரா வ சக்தயாக
வளங் கற .
நைககள் பணத்தன் சக்தையக் ற க்க ன்றன. "ெபான்வதைய

நைனவல் ெகாள் ங்கள். எவனடம் ெபான் இ க்கறேதா,



அவன்தான் வதகைள ந ரண்யக்கறான்," என்ற ற்ற ல் ஓரள
உண்ைம இ க்கத்தான் ெசய்கற .

கம் பாரக்் ம் கண்ணா  ய அறைவக் ற க்கற .
ஜபப்ானயரக்ைளப ் ெபா த்தவைர, இந்த ன்  சக்தகள ம்
யஅறைவேய அவரக்ள் மகப ்ெபர ய ெபாக்கஷமாகக் க தனர.்
அ க்க , ஏைழக ம் ந த்தர வரக்்கத்  மக்க ம் பணத்தன்

சக்த  தங்கைளக் கட் பப் த்த அ மத த் வ கன்றனர.்
தாங்கள் ெசய் ம் ேவைல உண்ைமயேலேய அரத்்தம்
வாய்ந்த தானா என்  தங்கைளத் தாங்கேள ேகட் க்
ெகாள்வதற் ப ்பதலாக, கான்லயல் எ ந்  கா ல் சக்கரத்ைதக்
கட் க் ெகாண்  ேவைலக் ஓ கன்றனர.் பணத்ைதப ் பற்ற

ைமயாகப ் ர ந்  ெகாள்ளாமல் இ பப்தன் லம்.
ெப ம்பாலான மக்கள், அந்தப ் பணத்தன் அளபப்ர ய சக்த
தங்கைளக் கட் பப் த் வதற்  அ மத த் வ கன்றனர.்
கண்ணா யன் சக்தைய அவரக்ள் பயன்ப த்தய ந்தால்,

"இ  அரத்்தம் வாய்ந்த தானா?" என்  அவரக்ள் தங்கள டம்
ேகட் பப்ாரக்ள். தங்கள  உள்ளாரந்்த அறைவ, தங்கள
உள்ளாரந்்த ேமதைமைய நம் வதற் ப ் பதலாக, ெப ம்பாலான
மக்கள், ட்டத்ைதப ் பன்ெதாடரந்்  ெசல்வ  அ க்க
நகழ்கற . எல்ேலா ம் ஏேதா ஒன்ைறச ்ெசய்வதால் இவரக் ம்
அைதச ் ெசய்க ன்றனர.் அைவ ற த் க் ேகள்வ  ேகட்பதற் ப்
பதலாக அவற்ைற அபப் ேய ஏற் க் ெகாள்க ன்றனர.் "பரவலாக

த  ெசய்," "உன் வ  ஒ  ெசாத் ," "உன் வ தான் உன
மகப ்ெபர ய த ," "அதகக் கட க்  ஆளானால் நீ ெச த்த
ேவண் ய வர  ைற ம்," "ஒ  பா காபப்ான ேவைலையத்
ேத க் ெகாள்," "தவ கள் ெசய்யாேத," "ேதைவயல்லாமல்
ணகர யற்சகள ல் ஈ படாேத," ேபான்ற ஆேலாசைனகைள

அபப் ேய ஏற் க் ெகாள்க ன்றனர:்
ெப ம்பாலான மக்க க்  மரணத்ைதவட ேமைடயல்

ேப வ  அதக அச் த் ம் வஷயமாக இ பப்தாகக்
றபப் கற . ேமைடயல் ேப வ  ற த்த பயமான ,

தனைமபப் த்தபப் வ  ற த்த பயம், தன த்  ந ற்ப  ற த்த
பயம், வமரச்னம் ற த்த பயம், ேக ப ் ேபச் க் ற த்த பயம்,
ஒ க்க  ைவக்கபப் வ  ற த்த பயம் ஆகயவற்றால்
ஏற்ப வதாக மனநல ம த் வரக்ள் ெதர வ க்க ன்றனர.்
வத்தயாசமான நபராக இ பப்  ற த்த பயம்தான், தங்கள்
பரசச்ைனகைளத் தீரப்ப்தற் ப ் தய வழகைளத்



ேத வத ந்  ெப ம்பாலான மக்கைளத் த த்
ந த் கற .

உயரந்்த கல்வ த் த தையப ்ெபற் ள்ள,
ெதாழ ல் ைறரீதயாக ெவற்றகரமாகத் தகழ்க ன்ற

ஒ வரால் ெபா ளாதாரக் கல்வயற  இல்லாதவராக ம்
இ க்க ம்.

அதனால்தான், கண்ணா யன் சக்தைய ஜபப்ானயரக்ள்
அதகமாக மத த்ததாக என  கற்றற ந்த தந்ைத என்ன டம்

றனார.் ஏெனன ல், கண்ணா யல் பாரக்் ம்ேபா  மட் ேம
நாம் உண்ைமையக் கண் ெகாள்கேறாம். மக்கள்,
"பா காபப்ாகச ் ெசயல்ப ங்கள்," என்  வதற்  க்கயக்
காரணம் பயம்தான். வைளயாட் , உற , ெதாழ ல், அல்ல
பணம் ேபான்ற எல்லாவற் க் ம் அ  ெபா ந் ம்.
தனைமபப் த்தபப் வ  ற த்த பயம்தான், ெபா வாக

ஏற் க் ெகாள்ளபப்ட்ட அபபப் ராயங்கள் அல்ல  பரபலமான
ேபாக் கள்மீ  ேகள்வ  ேகட்பதற் ப ்பதலாக அவற் டன் ஒத் ப்
ேபாவதற்  மக்கைளத் ண் கற . மக்கள் ெபா வாக ஒப் க்
ெகாள் ம் வஷயங்கள ல் சல இைவ: "என் வ  ஒ  ெப ம்
ெசாத் " "ஒ  ெபர ய ெதாைகையக் கடன் வாங்க  மற்ற
அைனத் க் கடன்கைள ம் அைடக்க ேவண் ம்." "க னமாக
உைழக்க ேவண் ம்." "இ  ஓர ் ஊதய உயர் ." "என்ேற ம்
ஒ நாள் நான் என் ந வனத்த ன் தைலவராக ஆேவன்."
"பணத்ைதச ் ேசம க்க ேவண் ம்." "எனக்  ஓர ் ஊதய உயர்
கைடக் ம்ேபா , ஒ  ெபர ய வட்ைட நான் வாங் ேவன்."
"பரஸ்பர நதகள் பா காபப்ானைவ."
ச கத்த ல் அந்தஸ்ைதத் தக்க ைவத் க் ெகாள்வதற்காக

மற்றவரக் டன் ஒபப் ட் ப ் பாரப்ப் தான் பல ெபா ளாதாரப்
ப ரசச்ைனகைள உ வாக் கற .
ைமக் ம் நா ம் 16 வயைத அைடந்தேபா , பள்ளயல்

எங்க க் ப ்பரசச்ைனகள் எழத் வங்கன. நாங்கள் ேமாசமான
ச வரக்ளாக இ க்கவல்ைல. நாங்கள் ெவ மேன

ட்டத்த ந்  வலகத் வங்கேனாம். பள்ள  ேநரம் ந்த
பற ம் வார இ த  நாட்கள ம் நாங்கள் இ வ ம் ைமக்க ன்
தந்ைதயடம் ேவைல ெசய்ேதாம். ேவைல ந்த பற  நா ம்
ைமக் ம் அவன  தந்ைத டன் அமரந்் , வங்கயாளரக்ள்,
வழக்கறஞரக்ள், கணக்காளரக்ள், தரகரக்ள், த ட்டாளரக்ள்,



ேமலாளரக்ள், ஊழயரக்ள் ஆகேயார டம் அவர ் ேபசயைதக்
ேகட் க் ெகாண் பப்த ல் பல மணேநரங்கைளச்
ெசலவட்ேடாம். 13 வயதல் பள்ளையவட்  ந ன்ற ைமக்க ன்
தந்ைத, கற்றற ந்த மக்கள டம் ேகள்வகள் ேகட் , அவரக் க் க்
கட்டைளயட் , அற த்தல்கைள வழங்க , அவரக்ைள
வழநடத்த க் ெகாண் ந்தைத நான் பாரத்்ேதன். அவர்

பப் ட்டேபாெதல்லாம் அவரக்ள் ஓ  வந்தனர,் அவர ் ஒப் தல்
வழங்க ம த்தேபாெதல்லாம் அவரக்ள் ெகஞ்சனர.்

ட்டத்த ந்  தன த்  ந ன்ற ஒ  மனதர ் அவர.்
ெசாந்தமாகச ் ச ந்த த்தவர ் அவர.் "எல்ேலா ம் இவ்வா தான்
ெசய்க ன்றனர,் எனேவ நா ம் அவ்வாேற ெசய்ய ேவண் ம்,"
என்ற வாரத்்ைதகைள ெவ த்தவர ் அவர.் " யா " என்ற
வாரத்்ைதைய ம் அவர ் அ ேயா  ெவ த்தார.் அவர ் ஏேத ம்
ஒன்ைறச ்ெசய்ய ேவண் ம் என்  நீங்கள் வ ம்பனால், "இைத
உங்களால் ெசய்ய ம் என்  எனக் த் ேதான்றவல்ைல,"
என்  அவர டம் றனாேல ேபா ம்.
நா ம் ைமக் ம் பள்ளய ம் கல் ர ய ம் கற்றைதவட

மக அதகமாக என் பணக்காரத் தந்ைத டன் அவர
சந்தப் கள ல் ெவ மேன அமரந்்ததன் வாயலாகக் கற் க்
ெகாண்ேடாம். ைமக்க ன் தந்ைதக் க் கல்வயற  அவ்வளவாக
இ க்கவல்ைல, ஆனால் அவர ் ெபா ளாதாரக் கல்வயறைவப்
ெபற்ற ந்ததால் மக ம் ெவற்றகரமாக வளங்கனார.் "ஒ
த்தசா  நபர ் தன்ைனவடஅதகப ் த்த சா த்தனம் வாய்ந்த

நபரக்ைளப ் பணயல் அமரத்் வார,்" என்  அவர ் எங்கள டம்
அ க்க க் றனார.் எனேவ, த்த சா  நபரக் டன் அமரந்் ,
அவரக்ள் வைதக் ேகட்பத ம் அவரக்ள டம ந்  கற் க்
ெகாள்வத ம் நா ம் ைமக் ம் ெசலவட்ட ேநரங்கள் எங்க க்
மக ம் பலனள த்தன.
ஆனால் இதன் காரணமாக, எங்கள  ஆசரயரக்ள் ேபாத த்த

சராசர யான, சம்பரதாயமான வஷயங்க டன் எங்களால் ஒத் ப்
ேபாக யவல்ைல. இ  எங்க க் ப ் பரசச்ைனகைள
ஏற்ப த்தய . "நீங்கள் நல்ல மதபெ்பண்கைளப ் ெபறவல்ைல
என்றால், வாழ்வல் உங்களால் சறபப்ாகச ் ெசயல்பட யா ."
என்  எங்கள் ஆசரயர ் றயேபாெதல்லாம், ைமக் ம் நா ம்
எங்கள் வங்கைள உயரத்்தேனாம். ெகா க்கபப்ட்டச்
ெசயல் ைறகைளப ்பன்பற் மா ம் வதகள ந்  மாறாமல்
இ க் ம்ப ம் எங்கள டம் றபப்ட்டேபா , பள்ள கள்



பைடப் த்தறைன எவ்வா  ஊக் வக்கத் தவ கன்றன என்பைத
எங்களால் காண ந்த . தலாள க க் ப ் பதலாக நல்ல
ெதாழலாள கைள உ வாக் வதற் த்தான் பள்ள கள்
வ வைமக்கபப்ட்  இ ந்தன என்  எங்கள் பணக்காரத் தந்ைத
ஏன் றனார ்என்பைத நாங்கள் ர ந்  ெகாள்ளத் வங்கேனாம்.
பள்ளயல் ப க் ம் வஷயங்கள் நஜ வாழ்வல் எவ்வா
பலனள க்க ன்றன என்ேறா, பணம் எபப்  ேவைல ெசய்கற
என்ேறா எபே்பாதாவ  நாங்கள் எங்கள் ஆசரயரக்ள டம்
ேகட்ேபாம். எங்கள  இரண்டாவ  ேகள்வ க்  வைடயாக, பணம்

க்கயமல்ல என் ம், நாங்கள் கல்வயல் மகச ் சறந்
வளங்கனால் பணம் தானாகப ் பன்ெதாட ம் என் ம் அவரக்ள்

றனர.் பணத்தன் சக்தையப ் பற்ற  நாங்கள் எவ்வள
அதகமாகத் ெதர ந்  ெகாண்ேடாேமா, அவ்வள  அதகமாக
நாங்கள் எங்கள் ஆசரயரக்ள் மற் ம் சக மாணவரக்ள டம் இ ந்
வலகேனாம்.
என  கற்றற ந்த தந்ைத என் ைடய மதபெ்பண்கள் ற த்

ஒ ேபா ம் என்ைன நசச்ர த்த  இல்ைல. எனக் ப ் பதனா
வய  ஆனேபா , என் ைடய ெபற்ேறாரக்ள் இ வைர ம்வட
நான் மகச ்சறந்த ெபா ளாதார அ த்தளத்ைதப ்ெபற்ற ந்ேதன்
என்  நைனக்கேறன். என்னால் கணக்  வழக் கைளச ் சர வர
ைவத் க் ெகாள்ள ந்த ; வர க் கணக்காளரக்ள், வணக
ந வன வழக்கறஞரக்ள், வங்கயாளரக்ள், வ மைனகள் வாங்கல்
மற் ம் வற்ற ல் ஈ பட் ந்த கவரக்ள், த ட்டாளரக்ள்
ேபான்ேறார ் ேபசயைத நான் கவனமாகக் ேகட்ேடன். ஆனால்
என் ைடய தந்ைதேயா மற்ற ஆசரயரக்ள டம் மட் ேம ேபச க்
ெகாண் ந்தார.்
எங்கள் வ தான் தன  மாெப ம் ெசாத்  என்  என் தந்ைத

என்ன டம் ஒ நாள் றனார.் வ  ஒ  நல்ல த  அல்ல
என்  ஏன் நான் நைனத்ேதன் என்பைத நான் அவ க்
எ த் ைரக்க யற்ச த்தேபா  ஒ  காரசாரமான வவாதம்
ஏற்பட்ட .



தங்கள் வ  என்  வந்தேபா , என் பணக்காரத் தந்ைதயன்
கண்ேணாட்டத்த ற் ம் என் ஏைழத் தந்ைதயன்
கண்ேணாட்டத்த ற் ம் இைடேயயான மாற்றத்ைத ேமேல
காட்டபப்ட் ள்ள படம் வளக் கற . தன் வ  ஒ  ெசாத்  என்
ஒ  தந்ைத நைனத்தார,் இன்ெனா வர ் அைதக் கடன் என்
க தனார.்
பணப ் ெபயரச்ச் த் தைசைய என் தந்ைதயடம் நான் வளக்க க்

காட் க் ெகாண் ந்தேபா , கீழ்க்கண்ட படத்ைத நான்
வைரந்த  எனக்  நைனவ க்கற . ெசாந்தமாக ஒ  வட்ைட
ைவத்த பப்தால் ஏற்ப ம் பக்கச ்ெசல கைள ம் நான் அவ க்
எ த் ைரத்ேதன். ஒ  ெபர ய வ  இ ந்தால், ெசல க ம்
ெபர தாக இ க் ம் என்பைத ம், பணப ் ெபயரச்ச்யான
ெசல கள் ப தயன் ஊடாகத் ெதாடரந்்  ெசன்



ெகாண் க் ம் என்பைத ம் அவ க்  வளக்கேனன்.

வ  ஒ  ெசாத்  அல்ல என்ற என  க த் க்  மக்கள்
இன் ம் எனக்  சவால்வ கன்றனர.் பல க் , வ  என்ப
அவரக் ைடய கன  மட் மல்ல, அ  அவரக்ள  மகப ் ெபர ய

த  என்பைத நான் அறேவன். எ ம் இல்லாமல்
இ பப்ைதவட, ெசாந்தமாக ஒ  வட்ைட ைவத்த பப்  சறந்த .
பரபலமான இந்தக் கண்ேணாட்டத்ைதப ் பாரப்ப்தற்கான ஒ
மாற்  வழைய நான் வழங் கேறன். நா ம் என் மைனவ ம்,



இபே்பா  எங்கள டம் இ பப்ைதவடப ் ெபர ய, பகட்டான ஒ
வட்ைட வாங்கனால், அ  ஒ  ெசாத்தாக இ க்கா . அ
நசச்யமாக ஒ  கடனாகத்தான் இ க் ம். ஏெனன ல், அ  என்
சட்ைடப ்ைபய ந்  பணத்ைத எ க்கற .
எனேவ, உங்கள டம் ஒ  வாதத்ைத நான் ன்ைவக்கேறன்.

ெப ம்பாலான மக்கள் இதேனா  உடன்பட மாட்டாரக்ள் என்பைத
நான் அறேவன். ஏெனன ல் உங்கள் வ  என்ப  உங்கைளப்
ெபா த்தவைர ஓர ்உணரச்ச் ரவ்மான வஷயம். அேதா , பணம்
என்  வ ம்ேபா , அதேவக உணரச்ச் கள் ெபா ளாதாரப்
த்த சா த்தனத்ைதக் ைறக்க ன்றன. பணம் ஒவ்ெவா

தீரம்ானத்ைத ம் உணரச்ச்மயமானதாக ஆக் ம் என்பைத நான்
என் தன பப்ட்ட அ பவத்த ந்  உணரந்் ள்ேளன்.

1. வ  என்  வ ம்ேபா , தங்க க் ச ் ெசாந்தமாக ஒ
வட் ற்காக மக்கள் தங்கள் வாழ்நாள் வ ம்
உைழத் த் தவைணத் ெதாைகையச ்ெச த் க ன்றனர.்
ேவ  வாரத்்ைதகள ல் றனால், ெப ம்பாலான மக்கள்
சல வ டங்க க்  ஒ ைற ஒ  வட்ைட
வாங் க ன்றனர.் அபப் ச ்ெசய் ம் ஒவ்ெவா  ைற ம்,

ந்ைதயக் கடைன அைடபப்தற்காகப ் ததாக ஒ  30
வ டக் கடைன வாங் க ன்றனர.்

2. தவைணத் ெதாைககள் மீதான வட் க்  வர  வலக்
அள க்கபப்ட்டா ம் ட, வர  ெச த்தய பற
எஞ்ச ள்ள வ மானத் ெதாைகய ந் தான் அவரக்ள்
மற்றச ்ெசல கைளச ்ெசய்க ன்றனர.்

3. என் மைனவயன் ெபற்ேறாரக்ள், தங்கள் வட் ன்
ெசாத்  வர  மாதத்த ற்  1,000 டாலரக்ளாக
உயரந்்தேபா  அதரச்ச்  அைடந்தனர.் இ  அவரக்ள்
பணய ந்  ஓய்  ெபற்றப ்பற  ஏற்பட்டதால், இந்த
வர  அதகர ப்  அவரக் ைடய பட்ெஜட் ல் ெப ம்
பரசச்ைனைய ஏற்ப த்தயதன் காரணமாக, அவரக்ள்
அந்த வட் ந்  வ க்கட்டாயமாக
ெவள ேயற்றபப் வ ேபால் உணரந்்தனர.்

4. வ கள ன் மதப்  எபே்பா ம் அதகர த் க் ெகாண்ேட



இ பப்த ல்ைல. பத்  லட்சம் டாலரக் க் ம் அதகமான
மதப் க் ெகாண்ட என் நண்பரக்ள் சலர  வ கள ன்
சந்ைத மதப்  அைதவட மகக் ைறவாகேவ
இ க்க ன்ற .

5. தவறவட்ட வாய்ப் கள்தான் இைவ அைனத்த ம் மகப்
ெபர ய இழப் களா ம். உங்கள் பணம் வ ம் உங்கள்
வட் ல் டக்கபப்ட் வ ட்டால், நீங்கள் இன் ம்
க னமாக உைழக் ம் கட்டாயத்த ற்  ஆளாக றீரக்ள்.
ஏெனன ல், உங்கள் பணமான , ெசாத் க்கைளக்
வபப்தற் ப ்பதலாக, ெசல கள் ப தயன் வழயாகப்

பாய்ந்  ெகாண் க்கற . இ தான் ஒ  சராசர
ந த்தர வரக்்கத்  நபர ன் பணப ் ெபயரச்ச்  ஓர ் இளம்
தம்பதயர ் வக்கத்தேலேய அதகப ் பணத்ைதத் தங்கள்
ெசாத் க்கள் ப தயல் ேபாட்  ைவத்தால், ப ற்காலம்
அவரக் க் ச ் லபமானதாக இ க் ம். அவரக்ள
ெசாத் க்கள் வளரந்்த க் ம், அவரக்ள  ெசல கைள
ஈ கட் வதற்  அ  அவரக் க்  உத ம்.
ெப ம்பாலான ேநரங்கள ல், ஒ  வடான , ேவகமாக
அதகர த் க் ெகாண் க் ம் ெசல கைளச்
சமாள பப்தற்  வட் ன் மீ  கடன் வாங் வதற்கான ஒ
ெபா ளாக மட் ேம பயன்ப கற .

க்கமாகக் றனால், த  ெசய்வதற் ப ்பதலாக அதக
வைலமதப் க் ெகாண்ட ஒ  வட்ைட வாங் வதற்
ேமற்ெகாள்ளபப் ம் தீரம்ானம் ஒ  தனநபர ன்மீ  பன்வ ம்

ன்  வழகள ல் தாக்கத்ைத ஏற்ப த் கற :

1. ேநர இழப் : இந்த ேநரத்த ல் மற்ற ெசாத் க்கள ன்
மதபை்ப அதகர த்த க்க ம்.

2. தல் லதன இழப் : வட் ற்கான உயரந்்த
பராமர ப் ச ் ெசல க க் ச ் ெச த்தபப் வதற் ப்
பதலாக, ேவ  ஏேத ம் ஒ  ெசாத்த ல் இைத த
ெசய்த க்கலாம்.



3. கல்வ  இழப் : மக்கள் அ க்க த் தங்கள் வ கைள ம்,
ேசமப் கைள ம், ஓய் தயத் த ட்டங்கைள ம் தங்கள்
ெசாத் க்களாகக் க கன்றனர.் த  ெசய்வதற்
அவரக்ள டம் பணம் இல்லாததால், அவரக்ள் த
ெசய்வதல்ைல. இ  அவரக் க்  த ட்  அ பவம்
கைடக்காமல் ேபா ம்ப ச ்ெசய் வ கற . இவரக்ள ல்
ெப ம்பாலானவரக்ள் ஒ ேபா ம் சறந்த

த ட்டாளரக்ளாக ஆவதல்ைல. சறந்த த கள்
அைனத் ம் த ல் சறந்த த ட்டாளரக் க்ேக
வற்கபப் க ன்றன. பற , இந்த த ட்டாளரக்ள் அந்த
ெசாத் க்கைள, பா காபப்ாக வாழ்க்ைக
நடத் க ன்றவரக் க்  வற்க ன்றனர.்

ஒ  வட்ைட வாங்கக் டா  என்  நான் றவல்ைல. ஒ
ெசாத் க் ம் ஒ  கட க் ம் இைடேய உள்ள ேவ பாட்ைட
நீங்கள் ர ந்  ெகாள்ள ேவண் ம் என் தான் நான் கேறன்.
எனக்  ஒ  ெபர ய வ  ேவண் ம் என்றால், அந்த வட்ைட
வாங் வதற் த் ேதைவயான பணப ் ெபயரச்ச்ைய உற்பத்த
ெசய்யக் ய ெசாத் க்கைள நான் த ல் வாங் ேவன்.
என் கற்றற ந்த தந்ைதயன் தன பப்ட்ட நத  அற க்ைகயான ,

இயந்தரத்தனமாக வாழ்க்ைக நடத்த க் ெகாண் க் ம் ஒ வர
வாழ்க்ைகையச ்சறபப்ாக வளக் கற . அவர  வர ம் ெசல ம்
சர யாக இ ந்ததால், ெசாத் க்கள ல் த  ெசய்வதற்
அவர டம் ேபா மான பணம் இ க்கவல்ைல. அதன் வைளவாக,
அவர  கடன்கள் அவர  ெசாத் க்கைளவட அதகமாக இ ந்தன.
கீேழ இடபப்க்கத்த ல் உள்ள படம் என் ஏைழத் தந்ைதயன் நத

அற க்ைகையக் காட் கற . இபப்டம் ஆயரம் வாரத்்ைதக க் ச்
சமம். அவர  வ வா ம் ெசல க ம் சமமாக இ பப்ைத ம்,
அவர  கடன்கள் அவர  ெசாத் க்கைளவட அதகமாக
இ பப்ைத ம் அ  காட் கற .
வலபப்க்கத்த ல் இ க் ம் என் பணக்காரத் தந்ைதயன் நத

அற க்ைக, த  ெசய்வத ம் கடன்கைளக் ைறபப்த ம்
அரப்ப்ண க்கபப்ட்ட ஒ  வாழ்வன் வைளைவப ்பரதப க்கற .



பணக்காரரக்ள் ஏன் ேம ம் அதகப ் பணம் பைடத்தவரக்ளாக
ஆக ன்றனர்

பணக்காரரக்ள் ஏன் ேம ம் அதகப ் பணம் பைடத்தவரக்ளாக
ஆகன்றனர ் என்பைத என் பணக்காரத் தந்ைதயன் நத
அற க்ைகையப ் பர சீலைன ெசய்தால் ர ம். ெசல கைள
எதரெ்காள்வதற் ப ் ேபாதய வ வாைய ெசாத் க்கள் ப த
உற்பத்த  ெசய்கற . ெசல கள் ேபாக மீதப ் பணம்
ெசாத் க்கள ல் மீண் ம் த  ெசய்யபப் கற .
ெசாத் க்கள் ப த  ெதாடரந்்  வளரக்ற . எனேவ, அ  உற்பத்த
ெசய் ம் வ வா ம் அதேனா  ேசரந்்  வளரக்ற . இதன்
வைளவாக, பணக்காரரக்ள் ேம ம் பணக்காரரக்ளாக



ஆகன்றனர.்

ந த்தர வரக்்கத்தனர ்ஏன் ேபாரா க ன்றனர்

ந த்தர வரக்்கத்  மக்கள் எபே்பா ம் ெபா ளாதாரரீதயாகப்
ேபாரா க் ெகாண்ேட இ க்கன்றனர.் அவரக்ள  சம்பளம்தான்
அவரக்ள  தன்ைமயான வ வாய். அவரக்ள  ஊதயங்கள்
அதகர க் ம்ேபா , அவரக்ள  வர க ம் அதகர க்க ன்றன.
அவரக்ள  வ வாய் அதகர ப் க்  ஏற்றாற்ேபால் அவரக்ள
ெசல க ம் அதகர க்க ன்றன. வ வாைய உற்பத்த
ெசய்யக் ய ெசாத் க்கள ல் த  ெசய்வதற் ப ் பதலாக,
அவரக்ள் தங்கள் வட்ைடத் தங்கள் தன்ைமயான ெசாத்தாகக்



க கன்றனர.்

உங்கள் வட்ைட ஒ  த டாகக் க வ ம், ஊதய உயர்
கைடத்தால் உங்களால் ஒ  ெபர ய வட்ைட வாங்கேவா அல்ல
அதகமாகச ் ெசல  ெசய்யேவா ம் என்ற தத் வத்ைதக்
ெகாண் பப் ம்தான் கடன ல் ழ்க க் கடக் ம் இன்ைறய
ச தாயத்த ன் அ த்தளமா ம். மக்கள் தங்கள் ேவைலகள ல்

ன்ேனற க் ெகாண் ந்தா ம், தவறாமல் ஊதய உயர் கைளப்



ெபற் க் ெகாண் ந்தா ம், அதகமாகச ் ெசல  ெசய் ம்
அவரக்ள  ேபாக் தான் அவரக்ைளப ் ெப ம் கடன்க க் ம்
அதகப ் ெபா ளாதார நசச்யமன்ைமக் ம் ஆட்ப த் கற .
பலவனமான ெபா ளாதாரக் கல்வயால் ஏற்ப க ன்ற ஸ்த ரமற்ற
வாழ்க்ைகயா ம் இ .
ந த்தர வரக்்கத்தனர ் ெபா ளாதாரரீதயாக எவ்வள

பலவனமாக இ க்கன்றனர ்என்பைத சமீப காலங்கள ல் ஏற்பட்ட
ஏராளமான ேவைல இழப் கள் ந ப க்க ன்றன. ந வனங்கள ன்
ஓய் தயத் த ட்டங்கள் நீக்கபப்ட் , அவற் க் ப ் பதலாக 401ேக
என்ற த ட்டம் அமல்ப த்தபப் க ன்ற . ச கப ் பா காப் த்
த ட்டம் பரசச்ைனக்  உள்ளாக  இ பப்தால், ஓய்  ெபற்றப ்பற
வாழ்க்ைக நடத் வதற்  இைதச ்சாரந்்த க்க யா . ந த்தர
வரக்்கத்தனர ்பத க்  உள்ளாக ள்ளனர.்
இன்  பரஸ்பர நதகள் பரபலமாக இ பப்தற் க் காரணம்

அைவ பா காபை்பப ் பரதநத த் வபப் த் வ தான். பரஸ்பர
நதகைள வாங் க ன்ற சராசர  மக்கள் தங்கள் வர கைள ம்
தவைணத் ெதாைககைள ம் ெச த் வதற் ம், தங்கள்
ழந்ைதகள ன் கல் ர ப ் ப பப் ற்காகச ் ேசமபப்தற் ம்,

தங்கள  கடனட்ைடக் கடன்கைளத் த பப்ச ் ெச த் வதற் ம்
க னமாக உைழபப்த ல் ம் ரமாக இ க்கன்றனர.் த
ெசய்வைதப ் பற்ற க் கற் க் ெகாள்வதற்  அவரக்ள டம் ேநரம்
இ பப்த ல்ைல என்பதால், ஒ  பரஸ்பர நதைய ந ரவ்கபப்வர ன்
ந ணத் வத்ைத இவரக்ள் சாரந்்த க்க ேநர கற . அேதா ,
பரஸ்பர நதயல் பல்ேவ  வைகயான த கள்
அடங்கய பப்தால், தங்கள் பணம் பா காபப்ாக இ பப்தாக
இம்மக்கள் நைனக்கன்றனர.் பரஸ்பர நத த் தரகரக் ம்
ந தையத் த ட்டம பவரக் ம் ன்ைவக்க ன்ற ேகாட்பாட்ைட
ந த்தர வரக்்கத்தனர ்ஏற் க் ெகாள்க ன்றனர.்

வக்கத்த ல் ெபா ளாதாரக் கல்வ  இல்லாமல் ேபாவேத சராசர
ந த்தர வரக்்கத்  மக்கள் எதரெ்காள்க ன்ற சவால்கைள
உ வாக் கற  என்ப தான் இங்  மக ம் ரத ரஷ்்டமான
வஷயம். பணத்ைதப ் ெபா த்தவைர அவரக்ள் பா காபப்ாக
நடந்  ெகாள்வதற் க் காரணம், அவரக்ள  ெபா ளாதார
நைலைம பலவனமாக இ பப் தான். அவரக்ள  நத  நைல
அற க்ைககள் கடன்களால் ந ரம்ப  வழகன்றன. வ வாைய
உ வாக்கக் ய உண்ைமயான ெசாத் க்கள் எ ம் அவற்ற ல்
இல்ைல. ெபா வாக, அவரக்ள  சம்பளம்தான் அவரக்ள



வ வாய்க்கான ஒேர லாதாரம். அவரக்ள  வாழ்க்ைகயான ,
ற்ற ம் அவரக் ைடய தலாளையேய சாரந்்த க்கற .

இவரக்ள் க னமாக உைழபப்தா ம், உசச்பட்ச வர க க்
உட்ப த்தபப் வதா ம், இவரக் க் க் ஏகபப்ட்டக் கடன்கள்
இ பப்தா ம், "உண்ைமயான வாய்ப் கள் வ ம்ேபா
இவரக்ளால் அவற்ைறத் தங்க க்  அ லமாகப்
பயன்ப த்த க் ெகாள்ள வதல்ைல.
இந்த அத்தயாயத்த ன் வக்கத்த ல் நான் றய ேபால், ஒ

ெசாத் க் ம் ஒ  கட க் ம் இைடேயயான வத்தயாசத்ைதத்
ெதர ந்  ெகாள்வ தான் மக க்கயமான வத . இந்த
ேவ பாட்ைட நீங்கள் ர ந்  ெகாண்ட பற , வ வாைய
உற்பத்த  ெசய் ம் ெசாத் க்கைள வாங் வதல் உங்கள்
கவனத்ைத ஒ கபப் த் ங்கள். பணக்காரர ் ஆவதற்கான
பாைதயல் உங்கள் பயணத்ைதத் வக் வதற் ச ் சறந்த வழ
இ தான். அைத நீங்கள் ெதாடரந்்  ெசய்  வந்தால்,
உங்க ைடய ெசாத் க்கள் ப த  வளரத் வங் ம். உங்கள
கடன்கைள ம் ெசல கைள ம் ைறவாக ைவத் க்
ெகாள் ங்கள். அபே்பா தான் உங்கள் ெசாத் க்கள் ப தயல்
ெதாடரந்்  பணத்ைத த  ெசய்வதற் ப ் ேபாதய அள
பணம் உங்கள டம் இ க் ம். வைரவல், இன் ம் அதக வ வாய்
ஈட் க் ெகா க்க ன்ற த கைளப ் பற்ற க் ேயாசபப்தற்
உங்க க்  வாய்பப்ள க் ம் வதத்த ல் உங்கள் ெசாத் க்கள்
கணசமாக அதகர த்த க் ம். 100 சதவதம் அல்ல  அதற்
அதகமான பத ட்ைடக் ெகா க்க ன்ற த கள், வைரவல் 10
லட்சம் டாலரக்ளாக மா கன்ற 5,000 டாலரக்ள் த கள்
ேபான்றவற்ைற இதற்  உதாரணமாகக் றலாம். ெபா ளாதார
அறைவப ்ெபற்ற க் ம் மக்க க்  இந்த த கள ம் எந்த
அபாய ம் இல்ைல.
ெப ம்பாலானவரக்ள் ெசய்வைதேய நீங்கள் ெசய்தால், கீேழ

காட்டபப்ட் ள்ள வைரபடத்த ல் உள்ள நைலயல்தான் உங்கள்
வாழ்க்ைக இ க் ம்:



நீங்கள் ஓர ் ஊழயராக ம் ஒ  வட் க் ச ் ெசாந்தக்காரராக ம்
இ க் ம்பட்சத்த ல், உங்கள  யற்சகள் இவ்வா
அைமந்த க் ம்:

1. நீங்கள் ந வனத்த ற்காக ேவைல ெசய்க றீரக்ள்:
ஊழயரக்ள் தங்கள் தலாள கைள ம்
பங் தாரரக்ைள ம் பணக்காரரக்ளாக ஆக் கன்றனேர
அன்ற த் தங்கைளச ் ெசல்வந்தராக ஆக்க க்



ெகாள்வத ல்ைல. உங்கள் யற்சக ம் ெவற்ற ம்
உங்க ைடய ந வன உரைமயாளர ் ெவற்ற
ெப வதற் ம் ெதாழ ந்  ஓய்  ெப வதற் ம்
மட் ேம உத ம்.

2. நீங்கள் அரசாங்கத்த ற்காக ேவைல ெசய்க றீரக்ள்:
நீங்கள் உங்கள் சம்பளக் காேசாைலையக் கண்ணால்
காண்பதற்  ன்ேப அரசாங்கம் தன் பங்ைக
அத ந்  எ த் க் ெகாண் வ கற . க னமாக
உைழபப்தன் லம், அரசாங்கம் உங்கள டம் இ ந்
எ த் க் ெகாள்க ன்ற வர த் ெதாைகைய மட் ேம
நீங்கள் அதகர க்க றீரக்ள். ெப ம்பாலான மக்கள் ஜனவர
மாதம் ெதாடங்க  ேம மாதம்வைர அரசாங்கத்த ற் த்தான்
உைழக்க ன்றனர.்

3. நீங்கள் வங்க க்காக ேவைல ெசய்க றீரக்ள்:
வர க க் ப ் பற , உங்க ைடய வட் த் தவைணத்
ெதாைக ம் கடனட்ைடக் கட ம்தான் உங்கள  அ த்த
மகப ்ெபர ய ெசலவா ம்.

இம் ன்  நைலக ம் உங்கள  அதகபப் யான யற்சயன்
ெப ம் ப தைய எ த் க் ெகாள்வ தான் ெவ மேன க னமாக
உைழபப்த ல் உள்ள பரசச்ைன. உங்கள  அதகபப் யான

யற்சகைள உங்க க் ம் உங்கள் ம்பத்த ற் ம் எவ்வா
ேநர யாகப ் பலனள க்க ைவபப்  என்பைத நீங்கள் கற் க்
ெகாள்ள ேவண் ம்.
அதகச ் சம்பளத்ைத எதரப்ாரப்ப்தற் ப ் பதலாக அதகச்

ெசாத் க்கைள வாங் வதல் உங்கள் மனத்ைத
ஒ கபப் த் வ  என்  நீங்கள் தீரம்ான த்தப ் பற , உங்கள்
இலக் கைள எவ்வா  அைமபப் ? ெப ம்பாலான மக்கள்
ெசாத் க்கைள வாங் வதற் த் தங்கள் ேவைலையத் தக்க
ைவத் க் ெகாள்ள ம், தங்கள் ஊதயத்ைதச ் சாரந்்த க்க ம்
ேவண் ள்ள .
அவரக்ள  ெசாத் க்கள் ெதாடரந்்  வள ம்ேபா , தாங்கள்

எவ்வள  ரம் ெவற்ற  ெபற்ற க்கேறாம் என்பைத அவரக்ள்
எவ்வா  அளவ வ ? தாங்கள் பணக்காரராகவட்ேடாம்



என்ப ம், தங்கள டம் ெசல்வம் உள்ள  என்ப ம் எபே்பா
ஒ வ க் த் ெதர ய வ கற ?
ெசாத் க்க க் ம் கடன்க க் ம் என்ன டம் ஒ  வைரயைற

இ பப் ேபால், ெசல்வத்த ற் ம் நான் ஒ  வைரயைற
ைவத்த க்கேறன். உண்ைமயல், பக்ம ன்ஸ்டர ் ஃ ல்லர டம்
இ ந்  நான் அைதக் கடன் வாங்க ள்ேளன். பல வ டங்க க்

ன் , தான் ததாக உ வாக்கய கவைக மாடம் என்ற ஒ
ெபா க்  உர மம் ெப வதற்காக அவர ் வண்ணபப் த்தேபா
கட் டக்கைல வல் னரக்ள் பரபரபப்ாயனர.் ஆனால் இந்த
வண்ணபப்த்த ல், ெசல்வத்ைதப ் பற்ற ம் அவர ் ஏேதா

றய ந்தார.் த ல் அ  சற் க் ழபப் ட் வதாக
இ ந்த , ஆனால் அைத மீண் ம் மீண் ம் ப த்தப ்பற , அதல்
ெபாத ந்த ந்த அரத்்தம் ர யத் வங்கய . ெசல்வம் என்ப
எதரக்ாலத்த ல் சல றபப் ட்ட நாட்கள்வைர உயரவ்ாழ்வதற்கான
ஒ வர  தறனா ம். அதாவ , இன்  நான் ேவைல ெசய்வைத
ந த்தவட்டால், என்னால் எவ்வள  காலம் தாக் பப் க்க

ம் என்ப தான் அ .
உங்கள் ெசாத் க்க க் ம் கடன்க க் ம் இைடேயயான

வத்தயாசத்ைதப ் ேபாலன்ற , அதாவ , உங்கள  நகரச்
ெசாத்ைதப ் ேபாலன்ற , இந்த வைரயைறயான
உண்ைமயேலேய ஒ  ல் யமான அளவட்ைட
உ வாக் வதற்கான சாத்தயக் ற்ைற உ வாக் கற .
ெபா ளாதாரச ் தந்த ரத்ைதப ்ெப வ  என்ற என  இலக்ைகப்
ெபா த்தவைர, நான் எந்த நைலயல் இ க்கேறன் என்பைத
என்னால் இபே்பா  அளவட ம், அைதத் ெதர ந்  ெகாள்ள

ம்.
நீங்கள் ன்  வாங்கய, ஆனால் இபே்பா  பத்ேதா

பதெனான்றாக ஒ  ைலயல் கடக்க ன்றவற்ைறப ் ேபான்ற,
பணத்ைத உ வாக்க த் தராத ெசாத் க்க ம் நகரச்
ெசாத் க்கள ல் அடங்கய ந்தா ம் ட, உங்கள் பணம்
எவ்வள  பணத்ைத உற்பத்த  ெசய்  ெகாண் க்கற
என்பைத ம், ெபா ளாதாரரீதயாக உங்களால் எவ்வள  காலம்
தாக் பப் க்க ம் என்பைத ம் ெசல்வம் அளவ கற .
உங்கள  ெசாத் க்கள் உ வாக்க க் ெகா க்க ன்ற

பணத்ைத ம் உங்கள் ெசல கைள ம் ஒபப் ம்ேபா
கைடபப் தான் உங்கள் ெசல்வத்த ன் உண்ைமயான மதப் .
எ த் க்காட்டாக, ஒவ்ெவா  மாத ம் என்



ெசாத் க்கள ந்  எனக்  1,000 டாலரக்ள் பணம் கைடபப்தாக
ைவத் க் ெகாள்ேவாம். என் ைடய மாதாந்த ரச ் ெசல  2,000
டாலரக்ள் என்றால், என்ன டம் எவ்வள  ெசல்வம் உள்ள ?
நாம் பக்ம ன்ஸ்டர ் ஃ ல்லர ன் வைரயைறைய மீண் ம்

பாரக்்கலாம். அவர  வைரயைறைய ைவத் க் கணக்க ம்ேபா ,
என்னால் எத்தைன நாட்கள் தாக் ப ் ப க்க ம்? பப்
நாட்கைளக் ெகாண்ட ஒ  மாதத்ைத எ த் க் ெகாண்டால், பாத
மாதம் தாக் ப ் ப பப்தற் ப ் ேபா மான பணம் என்ன டம்
இ க்கற .
என் ைடய ெசாத் க்கள ந்  மாதம் 2,000 டாலரக்ள்

வ வாய் எனக் க் கைடத்தால், அபே்பா  நான் ெசல்வந்தனாக
இ பே்பன்.
எனேவ நான் இன் ம் ெப ம் பணக்காரனாகய க்காத

நைலய ம், நான் ெசல்வந்தனாக இ க்கேறன். என் ைடய
மாதாந்த ரச ் ெசல கைளச ் சமாள பப்தற் த் ேதைவயான பணம்
இபே்பா  என் ெசாத் க்கள ந்  எனக் க் கைடக்கற .
என  ெசல கைள நான் அதகர க்க வ ம்பனால், என
தற்ேபாைதய ெசல்வத்ைத அேத நைலயல் ைவத்த பப்தற் த்
ேதைவயான பணத்ைத த ல் நான் உற்பத்த  ெசய்ய
ேவண் ம். இந்த நைலயல் நான் என் ஊதயத்ைதச ்சாரந்்த க்க
ேவண் ய அவசயம் ேபாய்வ கற  என்பைத ம் ற த் க்
ெகாள் ங்கள். ெபா ளாதாரச ் தந்த ரத்ைத எனக் க் ெகா த்த
ெசாத் க்கைள உ வாக் வத ல் நான் கவனம் ெச த்த
வந் ள்ேளன், அதல் ெவற்ற ம் ெபற் ள்ேளன். இன்  நான் என்
ேவைலைய ராஜனாமா ெசய்தால், என  ெசாத் க்கள ல் இ ந்
வ ம் பணத்ைதக் ெகாண்  என் ைடய மாதாந்த ரச்
ெசல கைள என்னால் சமாள த் க் ெகாள்ள ம்.
ெசாத் க்கள ல் இ ந்  கைடக்க ன்ற தல் பணத்ைத

மீண் ம் ெசாத் க்கள ல் த  ெசய்வ தான் என  அ த்த
இலக்காக இ க் ம். என் ைடய ெசாத் க்கள் ப த க் ள்
எவ்வள  அதகமான பணம் த  ெசய்யபப் கறேதா, என
ெசாத் க்கள் அவ்வள  அதகமாக வள ம். என் ைடய
ெசாத் க்கள் எவ்வள  அதகமாக அதகர க்க ன்றனேவா,
என்ன டம் பண வர ம் அவ்வள  அதகமாக அதகர க் ம். என
ெசல கள் என  ெசாத் க்கள ல் இ ந்  வ கன்ற
பணத்ைதவடக் ைறவாக இ க் ம்ப  நான் பாரத்் க்
ெகாள் ம்வைர, என் ைடய உட ைழபை்ப வ த்  மற்ற



வழகள ந்  வ கன்ற அதகபப் யான வ வாையக்
ெகாண்  நான் பணக்காரனாக ஆகேறன்.
ெதாடரந்்  இவ்வா  ம த  ெசய்யபப் ம்ேபா ,

பணக்காரனாவத ந்  எ ம் என்ைனத் த த்  ந த்தா .
இந்த எளய உண்ைமைய மட் ம் நைனவல் ைவத்த ங்கள்:

• பணக்காரரக்ள் ெசாத் க்கைள வாங் க ன்றனர.்

• ஏைழக க் ச ்ெசல கள் மட் ேம இ க்கன்றன.

• ந த்த வரக்்கத்தனர,் தாங்கள் வாங் வ
ெசாத் க்கள் என்  நைனத் க் ெகாண்  கடன்கைள
வாங் க ன்றனர.்

அபப் ெயன்றால், யமாக நான் எவ்வா  ெதாழ ல் ர வ ?
இதற்  வைட என்ன? அ த்த அத்தயாயத்த ல்,
ெமக்ெடானால்ட்ஸ் ர த உண  ந வனத்த ன் ந வனர ் இ
றத்  என்ன கறார ்என்  பாரக்்கலாம்.



அத்தயாயம் ன்

பாடம் 3: உங்கள் ெசாத் க்கைள அதகர க்கத்
வங் ங்கள்

பணக்காரரக்ள் தங்கள் ெசாத் க்கள்மீ  கவனம்
ெச த் க ன்றனர.் மற்றவரக்ள் தங்கள  வ மான
அற க்ைககள ல் கவனம் ெச த் க ன்றனர.்

1974ம் ஆண் , ெமக்ெடானால்ட்ஸ் ந வனத்த ன் தைலவரான
ேர கராக், ஆஸ் ன் நகர ல் அைமந்த ெடக்சாஸ்
பல்கைலக்கழகத்த ல் ந ரவ்ாகவயல் ப பப் ல் ஈ பட் ந்த
மாணவரக்ளைடேய உைரயாற் வதற்காக அைழக்கபப்ட்டார.்
என் ைடய நண்பர ் ஒ வர ் அந்த வ பப் ல் அபே்பா  ஒ
மாணவராக இ ந்தார.் ஒ  சக்தவாய்ந்த, உத்ேவக ட் ம்
ேபசச் ற் ப ் பற , தங்க டன் ேசரந்்  ேதநீர ் அ ந்த வ மா
அந்த மாணவரக்ள் அவைர அைழத்தனர.் ேர ெப ந்தன்ைம டன்
அவரக்ள  அைழபை்ப ஏற் க் ெகாண்டார.்

"நான் எந்தத் ெதாழ ல் ஈ பட் க்கேறன்?" என்  ேர அந்த
மாணவரக்ள டம் ேகட்டார.்

"எல்ேலா ம் ச ர த்தனர.் ேர தங்கள டம் ேவ க்ைகயாகப ்ேபச க்
ெகாண் பப்தாகப ் ெப ம்பாலான மாணவரக்ள் நைனத்தனர,்"
என்  என் ைடய நண்பர ் றனார.்
ேர கராக்க ன் ேகள்வ க்  யா ம் பதலள க்கவல்ைல. எனேவ

அவர ் மீண் ம், "நான் எந்த வயாபாரத்த ல் ஈ பட் க்கேறன்
என்  நீங்கள் நைனக்க றீரக்ள்?" என்  ேகட்டார.்
மாணவரக்ள் மீண் ம் உரக்கச ் ச ர த்தனர.் இ தயல் ஒ

மாணவன் சற் த் ணசச்லாக, "நீங்கள் ேஹம்பரக்ர்
வயாபாரத்த ல் ஈ பட் பப்  உலகத்த ற்ேக ெதர ந்த



வஷயமாயற்ேற," என்  பதலள த்தான்.
ேர ச ர த்தார.் "நீங்கள் அைதத்தான் வரக்ள் என்  நான்

நைனத்ேதன்," என்  றய அவர,் சற்  நதான த் வ ட் , "நான்
ேஹம்பரக்ர ் வயாபாரத்த ல் ஈ பட் க்கவல்ைல. நான்
வ மைன வாங்கல் மற் ம் வற்றல் ெதாழைலச ் ெசய்
வ கேறன்," என்  றனார.்
மாணவரக் க் த் தன் ைடய கண்ேணாட்டத்ைத

வளக் வதல் ேர நீண்ட ேநரத்ைதச ் ெசலவட்டார.் தன
வயாபாரத் த ட்டத்த ல், ேஹம்பரக்ர ் உர மக் கைளகைள
வற்ப தான் தன  பரதான வயாபாரம் என்பைத ேர
அற ந்த ந்தார.் ஆனால், தன  ஒவ்ெவா  கைள ம்
அைமக்கபப்டவ ந்த இடங்கள ன்மீ  அவர ் தீவர கவனம்
ெச த்தனார.் ஒவ்ெவா  கைள ம் ெவற்றகரமாகச்
ெசயல்ப வதற் , அ  அைமந் ள்ள இட ம் அந்த மைன ம்
மக க்கயக் காரணகளாக இ க் ம் என்பைத அவர்
அற ந்த ந்தார.் ெமக்ெடானால்ட்ஸ் ந வனத்த ன் கைள
உர மத்ைத யாேரா ஒ வர ் வாங் ம்ேபா , அந் வனம் அந்த
நலத்ைதத் தன் ெபய க்  வாங்க க் ெகாள்கற .
இன் , உலகேலேய மக அதகமான மைனகைளத் தனக் ச்

ெசாந்தமாகக் ெகாண்ட ஒ  ந வனமாக ெமக்ேடானால்ட்ஸ்
ந வனம் வளங் கற . அெமர க்காவ ம் உலகம் ெந க ம்
பல க்கயமான இடங்கைள ெமக்ெடானால்ட்ஸ் ந வனம்
வைலக்  வாங்க ள்ள .
தன் வாழ்வல் கற் க் ெகாண்ட மக க்கயமான பாடங்கள ல்

இ ம் ஒன்  என்  என் நண்பர ் க கறார.் காரக்ைளக்
க வச ் த்தபப் த் ம் ெதாழ க் ச ் ெசாந்தக்காரர ் இவர.் பல
கைளக டன் ய இத்ெதாழ ல், அந்தக் கைளகள்
அைமந் ள்ள நலங்கள்தான் அவர  க்கய வயாபாரமா ம்.
ெப ம்பாலான மக்கள் தங்கைளத் தவர மற்ற

அைனவ க்காக ம் ேவைல ெசய்க ன்றனர ் என்பைத ந்ைதய
அத்தயாயத்த ல் பாரத்்ேதாம். அவரக்ள் தங்கள் ந வனத்த ன்
உரைமயாளரக் க்காக ம், பற  வர கள் லமாக
அரசாங்கத்த ற்காக ம், இ தயல் தங்கள் தவைணத் ெதாைககள்

லம் வங்க க்காக ம் ேவைல ெசய்க ன்றனர.்
ெடக்சாஸ் பல்கைலக்கழகத்த ல் ேர கராக் கற் க் ெகா த்த

அேத பாடத்ைத என  பணக்காரத் தந்ைத எனக் ம் ைமக்க ற் ம்
கற் க் ெகா த்தார.் பணக்காரரக்ள ன் ன்றாவ  ரகசயம் அ .



அந்த ரகசயம் இ தான்: யமாகத் ெதாழ ல் ர ங்கள்.
ெபா ளாதாரரீதயான ேபாராட்டமான  ெப ம்பா ம் மக்கள்
ேவ  யாேரா ஒ வ க்காகத் தங்கள் வாழ்நாள் வ ம்
உைழபப்தன் ேநர  வைளவாக இ க்கற . நாள ன் வல்
அவரக்ள  யற்ச க்  எந்தப ் பல ம் க ட்டாமல்
ேபாய்வ கற .
கல்வ ரீதயான தறைமகைள உ வாக் வதன் லம் நல்ல

ேவைலகள் கைடபப்தற்  இன்ைறய இைளய ச தாயத்ைதத்
தயாரப் த் வத ல் நம  தற்ேபாைதயக் கல்வ  அைமப் ைற
தீவர கவனம் ெச த்த  வ கற . அவரக்ள  வாழ்க்ைக
அவரக்ள  ஊதயத்ைதச ் ற்றேயா அல்ல , ன்
வவர க்கபப்ட்டப , அவரக்ள  வ வாய்ப ் ப தையச ் ற்றேயா
அைம ம். பலர ் இன் ம் உயரவ்ாகக் கற் ,
ெபாறயயலாளரக்ளாக ம், அறவயலறஞரக்ளாக ம்,
சைமயற்கைல ந ணரக்ளாக ம், காவல் ைற
அதகார களாக ம், கைலஞரக்ளாக ம், எ த்தாளரக்ளாக ம்
ஆவாரக்ள். இந்தத் ெதாழ ல் ைறத் தறைமகள் அைனத் ம்
அவரக்ள் பணத்த ற்காக ேவைல ெசய்வதற்  மட் ேம
அவரக் க்  உத கன்றன.
ஆனால் உங்க ைடய ேவைலக் ம் உங்கள  ெதாழ க் ம்

இைடேய ஒ  வத்தயாசம் இ க்கற . "உங்கள் ெதாழ ல் என்ன?"
என்  அ க்க  நான் மக்கள டம் ேகட்ப ண் . "நான் ஒ
வங்கயாளர,்" என்  அவரக்ள் வர.் பற  அந்த வங்க
அவரக் க் ச ் ெசாந்தமா என்  நான் ேகட்ேபன். அவரக்ள்
வழக்கமாக, "இல்ைல, நான் அங்  ேவைல ெசய்கேறன்," என்
பதலள பப்ாரக்ள். அந்த ேநரத்த ல், அவரக்ள் தங்கள் ேவைலையத்
தங்கள் ெதாழேலா  ேபாட் க் ழபப் க் ெகாண் ள்ளனர.்
ெதாழ ல் ைறரீதயாக அவரக்ள் வங்கயாளரக்ளாக இ க்கலாம்,
ஆனால் அவரக் க்ெகன்  ெசாந்தமாக ஒ  ெதாழ ல்
அவரக் க் த் ேதைவ.
பள்ள க டனான ஒ  பரசச்ைன என்னெவன்றால், அங்

நீங்கள் என்ன ப க்க றீரக்ேளா ெப ம்பா ம் அ வாகேவ நீங்கள்
ஆகவ வ தான். எனேவ நீங்கள் சைமயற்கைலையக் கற்றால்,
நீங்கள் ஒ  சைமயற்காரராக ஆகறீரக்ள். நீங்கள் சட்டம் ப த்தால்,
வழக்கறஞராக ஆகறீரக்ள். ெமக்கான க் ெதாழைலக் கற்றால்,
நீங்கள் ஒ  ெமக்கான க்காக ஆகறீரக்ள். நீங்கள் என்ன
ப க்க றீரக்ேளா, அ வாகேவ ஆவதல் உள்ள தவ , மக்கள் தங்கள்



ெசாத் க்கைள உ வாக்க மறந் வ வ தான். ேவ  யாேரா
ஒ வ ைடய ெதாழைலக் கவனபப்தற் ம், அந்த நபைரப்
பணக்காரராக ஆக் வதற் ம் இவரக்ள் தங்கள் வாழ்நாைளச்
ெசலவ கன்றனர.்
ெபா ளாதாரரீதயாகப ் பா காபப்ாக இ க்க ேவண் ம்

என்றால், ஒ வர ் யமாகத் ெதாழ ல் ர ய ேவண் ம். உங்கள்
வயாபாரம் உங்கள் ெசாத்ைதச ் ற்ற  அைமந்த க் ம், உங்கள்
வ வாையச ் ற்ற  அல்ல. ன்  றபப்ட்ட ேபால், ஒ
ெசாத் க் ம் ஒ  கட க் ம் இைடேயயான ேவ பாட்ைடப்
ர ந்  ெகாள்வ ம் ெசாத் க்கைள வாங் வ ம்தான் தல்

வத . பணக்காரரக்ள் தங்கள் ெசாத் க்கள்மீ  கவனம்
ெச த் க ன்றனர,் மற்றவரக்ள் தங்கள் வ மான
அற க்ைககள்மீ  கவனம் ெச த் க ன்றனர.்
அதனால்தான் நாம் பன்வ ம் லம்பல்கைள அ க்க க் ேகட்க

ேநர கற : "எனக்  ஊதய உயர்  ேதைவ." "எனக்  மட் ம்
ஒ  பதவ  உயர்  கைடத்த ந்தால் . . . " "ஒ  சறந்த ேவைல
கைடபப்தற்  எனக்  உதவக் ய தல் பயற்சையப்
ெப வதற்  மீண் ம் நான் கல் ர யல் ெசன்  பயலப்
ேபாகேறன்." "நான் தல் ேநரம் ேவைல ெசய்யப ்ேபாகேறன்."
"இரண்டாவ  ேவைலைய நான் ேத க் ெகாள்ளப ்ேபாகேறன்."
இந்த ேயாசைனகள் அைனத் ம் உங்கள் வ வாய்ப ் ப தயல்

மட் ேம கவனம் ெச த் க ன்றன. இந்த ேயாசைனகள் லம்
கைடக்கக் ய தல் பணம், வ வாைய உற்பத்த  ெசய்
ெகா க்க ன்ற ெசாத் க்கைள வாங் வதற் ப்
பயன்ப த்தபப்ட்டால் மட் ேம ஒ  நபர ் ெபா ளாதாரரீதயான
பா காபை்பப ்ெப வதற்  உத ம்.

ெபா ளாதாரரீதயான ேபாராட்டமான  ெப ம்பா ம்
மக்கள் ேவ  யாேரா ஒ வ க்காகத் தங்கள் வாழ்நாள்

வ ம் உைழபப்தன் ேநர  வைளவாக இ க்கற .

ஏைழ மற் ம் ந த்தர வரக்்கத்ைதச ் ேசரந்்த ெப ம்பாலான
மக்கள், "சவாலான கார யங்கள ல் ஈ ப வ  எனக் க்
கட் பப் யாகா ," என்  ெபா ளாதாரரீதயாகப்
பழைமவாதகளாக இ பப்தற்  க்கயக் காரணம்,
ெபா ளாதாரரீதயான அ த்தளம் அவரக் க்  இல்லாத தான்.
ேவைலகள ல் ஆட் ைறப்  நைடெபற்றேபா ,

ேகா க்கணக்கான ஊழயரக்ைள அவரக்ள  மகப ் ெபர ய



ெசாத்தான அவரக்ள  வ  உயேரா  வ ங்க க் ெகாண் ந்த .
அவரக்ள  'ெசாத் ' ஒவ்ெவா  மாத ம் அவரக் க்  ஏராளமான
ெசல  ைவத்த . இன்ெனா  'ெசாத்தான' அவரக்ள  கா ம்
அவரக்ைள உயேரா  வ ங்க க் ெகாண் ந்த . அவரக்ள
வட் ல் கடந்த ஆயரம் டாலரக்ள் ெப மான ள்ள ேகால்ஃப்
மட்ைடகள் இபே்பா  அவ்வள  வைல ேபாகவல்ைல. ேவைலப்
பா காப்  இல்லாத நைலயல், பற் க் ேகாடாக ேவ  எ ம்
அவரக்ள டம் இல்ைல. ஒ  ெபா ளாதார ெந க்க  ஏற்பட்ட
சமயத்த ல் அவரக்ள் தாக் ப ் ப பப்தற் , ெசாத் க்கள் என்
அவரக்ள் க தயவற்றால் அவரக் க்  உதவ யவல்ைல.
ஏேதா ஒ  சமயத்த ல், உங்கள ல் ெப ம்பாலானவரக்ள், ஒ  வ

அல்ல  ஒ  கார ் வாங் வதற்காகக் கட க்கான வண்ணபப்ப்
ப வத்ைத ந ரபப்ய பப்ரக்ள் என்  நான் அ மான க்கேறன்.
அபப் யானால், 'நகரச ் ெசாத் ' என்ற ப தையப ் ரத்்த
ெசய்வ  எபே்பா ேம வாரசயமான வஷயமாக இ க் ம்.
ஒ ைற நான் கடன் வாங்க வ ம்பயேபா , என் ைடய நத

நைலைம அவ்வள  சர யாக இ க்கவல்ைல. எனேவ, ப வத்த ல்
உள்ள நகரச ்ெசாத் ப ்ப தைய உயரத்்த க் காட் வதற்காக, நான்
என் ைடய தய ேகால்ஃப ் மட்ைடகள், நான் ேசகர த்த ந்த
கைலப ் ெபா ட்கள், த்தகங்கள், என் ைடய எலக்ட்ரான க்
சாதனங்கள், அதக வைல யரந்்த அரம்ான  உைடகள்,
ைகக்க காரங்கள், காலணகள், மற் ம் சல ெபா ட்கைள
அபப் தயன்கீழ் பட் ய ட்ேடன்.
ஆனால் கட க்கான என  வண்ணபப்ம் ந ராகர க்கபப்ட்ட .

வ மைனகள ல் நான் மக அதகமாக த  ெசய்த ந்த தான்
அதற் க் காரணமாகக் றபப்ட்ட . வாடைககள் வாயலாக நான்
ஏராளமான வ வாய் ஈட் ய  அவரக் க் ப ் ப க்கவல்ைல.
சம்பளத் டன் ய ஒ  சாதாரண ேவைலயல் நான் ஏன்
ேசரவல்ைல என்  அவரக்ள் ெதர ந்  ெகாள்ள வ ம்பனர.்
அரம்ான  ஆைடகைளேயா, ேகால்ஃப ்மட்ைடகைளேயா, அல்ல
கைலப ் ெபா ட்கள் ேசகர பை்பேயா பற்ற  அவரக்ள் ேகள்வ
ேகட்கவல்ைல. சராசர யான கட்டைமபப் ற் ள் நீங்கள் ெபா ந்த
ந ற்காதேபா  வாழ்க்ைக சல சமயங்கள ல் க னமாக இ க் ம்.
தங்கள  நகரச ்ெசாத்  10 ேகா  டாலரக்ள் என்ேறா, அல்ல  1

லட்சம் டாலரக்ள் என்ேறா, அல்ல  ேவ  ஏேதா ஒ
ெதாைகையேயா என்ன டம் யாேர ம் ஒ வர ் வைத நான்
ெசவம க்க ேநர ம் ஒவ்ெவா  ைற ம் நான் ந ங் கேறன்.



உங்கள் நகரச ்ெசாத்  ல் யமாக இல்லாததற்கான க்கயக்
காரணங்கள ல் ஒன் , நீங்கள் உங்கள் ெசாத் க்கைள வற்கத்
வங் ம் கணத்தல், அவற்ற ந்  கைடக் ம் லாபங்க க்

நீங்கள் வர  ெச த்த ேவண் ய பப் தான்.
ேபாதய வ வாய் இல்லாததால் ெப ம் ெபா ளாதாரப்

ப ரசச்ைனக் ப ் பலர ் தங்கைள ஆட்ப த்த க் ெகாண் ள்ளனர.்
பணத்ைதத் தரட் வதற்காக அவரக்ள் தங்கள் ெசாத் க்கைள
வற்க ன்றனர.் ஆனால் அவரக்ள  ெசாத் க்கள் ெபா வாக
அவரக்ள் மதபப் ட் ள்ள வைலமதபப் ற்  மகக் ைறந்த
வைலயேலேய வற்கபப்ட ம். அல்ல  அவ்வா
ெசாத் க்கைள வற்பைன ெசய்வதல் லாபம் கைடத்தால்,
அதற்  வர  ெச த்தயாக ேவண் ம். எனேவ மீண் ம் அரசாங்கம்
தன் பங்ைக எ த் க் ெகாண் வ வதால், இவரக்ள்
கடன ந்  வ ப வதற் க் கைடக் ம் பணத்தன் அள
ைறந் வ கற . ஒ வர  நகரச ் ெசாத்  மதப் , அவர்

நைனபப்ைதவட மகக் ைறந்த மதபே்ப வாய்ந்த  என்  நான்
வ  அதனால்தான்.

உங்கள் ெசாத் க்கைள அதகர பப்த ல் கவனம் ெச த் ங்கள்.
உங்கள் பகல்ேநர ேவைலையத் தக்க ைவத் க் ெகாள் ங்கள்,
ஆனால் உண்ைமயான ெசாத் க்கைள வாங் ங்கள். வட் ற் க்
ெகாண்  வந்த டன் மதபப்ழந்  ேபாக ன்ற ெபா ட்கைள
அல்ல  கடன்கைள வாங்காதீரக்ள். ஒ  தய காைர நீங்கள்
வாங்கய டேனேய அதன் வைலமதப்  25 சதவதம்
ைறந் வ கற . உங்கள் காைர ஒ  ெசாத்தாகப்

பட் ய மா  உங்கள் வங்க  உங்கள டம் வற் த்தனா ம் ட
அ  ஒர ்உண்ைமயான ெசாத்  அல்ல.
ெசல கைளக் ைறவாக ைவத் க் ெகாள் ங்கள்,

கடன்கைளக் ைறத் க் ெகாள் ங்கள், தடமான
ெசாத் க்கைளப ் த்த சா த்தனமாக உ வாக் ங்கள். ஒ
ெசாத் க் ம் ஒ  கட க் ம் இைடேயயான வத்தயாசத்ைதக்
ழந்ைதக க் க் கற் க் ெகா பப்  ெபற்ேறாரக் க்  மக ம்
க்கயம். உங்கள் ழந்ைதகள் சற  ைளத்  வட்ைடவட்

ெவள ேயற , த மணமாக , ெசாந்தமாக ஒ  வட்ைட வாங்க ,
ழந்ைதகைளப ் ெபற் , ஒ  ெந க்க யான நத

நைலைமக் ள் ச க்க க் ெகாண் , ஒ  ேவைலையப ் பற்ற க்
ெகாண் , எல்லாவற்ைற ம் கடன ல் வாங்க க் வபப்தற்  ன்,
ெசாத் க்க டன் ய ஒ  தடமான ெபா ளாதார



அ த்தளத்ைத அைமத் க் ெகாள்ளத் வங்க அவரக் க்
உத ங்கள். த மணமாக , தங்கள் வாழ்வன் ெப ம்ப தயல்
கடன ல் ழ்க க் கடக்க ன்ற பல தம்பதயைர நான் பாரக்்க ேறன்.
பல ெபற்ேறாரக்ள், தங்கள் ழந்ைதகள் வட்ைடவட்

ெவள ேயறய டன், தங்கள் ஓய் க் காலத்த ற் த் தங்கைளப்
ேபா மான அள  தயாரப் த்தய க்கவல்ைல என்
உணரக் ன்றனர.் பற  தட் த் த மாற , சற  பணத்ைதச்
ேசம க்கத் வங் கன்றனர.் பற  அவரக்ள  வயதான
ெபற்ேறாரக்ள் ேநாய்வாய்பப் க ன்றனர.் இபே்பா  தய
ெபா ப் கள் தங்க க்  ஏற்பட் பப்ைத அவரக்ள்
உணரக் ன்றனர.்
அபப் யானால், நீங்க ம் உங்கள் ழந்ைதக ம் எபப் பப்ட்டச்

ெசாத் க்கைள வாங்க ேவண் ம் என்  நான்
பர ந் ைரக்கேறன்? என் ைடய உலகல், உண்ைமயான
ெசாத் க்கள், பன்வ ம் பர கள ல் ஏேதா ஒன்ற ல்
அடங் க ன்றன:

1. எபே்பா ம் நான் உடன ந்தாக ேவண் ம் என்
எத ரப்ாரக்்காத வயாபாரங்கள்:

2. பங் கள்
3. பங் ப ்பத்த ரங்கள்
4. வ வாைய உற்பத்த  ெசய்க ன்ற வ மைனகள்
5. வாக் தப ்பத்த ரங்கள்
6. இைச, த்தகங்கள், கண் ப ப் கள் ேபான்ற

அற செ்சாத் க்கள ல் இ ந்  கைடக்கக் ய உர மத்
ெதாைககள்

7. வைலமதப் க் ெகாண்ட, வ வாைய ஈட் த் த கன்ற,
நா க்  நாள் மதப் க் கன்ற, ஏற்கனேவ நல்ல
வரேவற்ைபக் ெகாண்ட ெபா ட்கள்

நான் ச வனாக இ ந்தேபா , ஒ  பா காபப்ான
ேவைலையத் ேத க் ெகாள்வதற்  என  கற்றற ந்த தந்ைத
என்ைன ஊக் வத்தார.் ஆனால் எனக்  வ பப்மான
ெசாத் க்கைள வாங்கத் வங் மா  என் பணக்காரத் தந்ைத
ஊக் வத்தார.் "ஒன்ைற நீ வ ம்பவல்ைல என்றால், அைத நீ
அக்கைற டன் பாரத்் க் ெகாள்ள மாட்டாய்," என்  அவர்



றனார.் வ மைனகைள நான் வாங் வதற் க் காரணம்,
கட் டங்கைள ம் நலத்ைத ம் நான் ெவ வாக ேநசபப் தான்.
நாள் வ ம் அவற்ைற என்னால் பாரத்் க் ெகாண் க்க

ம். பரசச்ைனகள் எ ம்ேபா , வ மைனகள ல் எனக்
இ க் ம் வ பப்த்ைத மாற் ம் அள க்  அைவ ேமாசமான
பரசச்ைனகளாக இ பப்த ல்ைல. வ மைனகைள ெவ க் ம்
மக்கள் அவற்ைற வாங்கக் டா .
ச  ந வனங்கள ன் பங் கள ம் எனக்  வ பப்ம் உண் ,
றபப்ாக, ததாகத் வக்கபப்ட்ட ந வனங்கள ன் பங் கள ல்

எனக்  ஆரவ்ம் அதகம். ஏெனன ல், நா ம் ஒ
ெதாழ ல் ைனவேர அன்ற  ஒ  வணக ந வனத்ைதச்
ேசரந்்தவனல்ல. என  ஆரம்பக் காலங்கள ல், க ேபாரன் யா
ஸ்டான்டர்  ஆயல், அெமர க்கக் கபப்ற்பைட, ெஜராக்ஸ்
ந வனம் ேபான்ற மகப ் ெபர ய அைமப் கள ல் நான் ேவைல
பாரத்்ேதன். அந்ந வனங்கள ல் நான் அ பவத்த மக ழ்சச்யான
கணங்கைளப ்பற்றய இனைமயான நைன கள் இபே்பா ம் என்
ெநஞ்ச ல் நீங்கா இடம்ெபற் ள்ளன. ஆனால் ந வனங்கள ல்
எனக்  அவ்வள  ஆரவ்ம ல்ைல. ந வனங்கைளத் வக் வைத
நான் வ ம் கேறன், ஆனால் அவற்ைற ந ரவ்கபப்த ல் எனக்
வ பப்ம ல்ைல. எனேவ, வழக்கமாக நான் ச  ந வனங்கள ன்
பங் கைளேய வாங் கேறன். சல சமயங்கள ல், ஒ
ந வனத்ைதத் வக்க , அைத ஒ  ெபா  ந வனமாக
ஆக் கேறன். தய பங் கள ல் ஏராளமான பணத்ைதச
சம்பாத க்க ம். எனக்  அந்த வைளயாட்  மக ம் ப க் ம்.
ச  ந வனங்கள ன் பங் கள ல் த  ெசய்வ  சற்
ஆபத்தான  என்  பலர ் நைனக்கன்றனர.் அ  உண்ைமதான்.
ஆனால் அந்த த  என்ன என்பைதப ் ர ந்  ெகாண் , அந்த
வைளயாட்ைட நீங்கள் ெதர ந்  ெகாண்டால், அந்த ஆபத்
ைறந் வ ம். ச  ந வனங்கைளப ் ெபா த்தவைர, நான்

அவற்ற ல் த  ெசய் ள்ள பங் கைள ஒ  வ டத்த ற் ள்
வ ற் வ வ  என  த ட்  உத்தயா ம். ம றம்,
வ மைனத் ெதாழ ல், சறய ெசாத் க்கள ல் வக்கப்
ப பப் யாகப ் ெபர ய ெசாத் க்கைள வாங் வ  என
உத்தயா ம். இதன் லம், எனக் க் கைடக்க ன்ற லாபங்க க்
நான் ெச த்த ேவண் ய வரைய என்னால் தாமதபப் த்த

கற . இ  என  ெசாத் க்கள ன் மதப்  ெவ வாக
அதகர க்க உத கற . ஏ  வ டங்க க்  ேமல் நலமைனச்



ெசாத் க்கைள நான் என்வசம் ைவத்த பப்  கைடயா .

உங்கள் ெசாத் க்கைள அதகர பப்த ல் கவனம்
ெச த் ங்கள் உங்கள் ேநர ேவைலையத் தக்க
ைவத் க் ெகாள் ங்கள், ஆனால் வ  மைனகைள

வாங் ங்கள், கடன்கைள அல்ல.

பல வ டங்களாக, நான் கபப்ற்பைடய ம் ெஜராக்ஸ்
ந வனத்த ம் இ ந்தேபா ட, என  பணக்காரத் தந்ைத
பர ந் ைரத்தைத நான் ெசய்ேதன், என் ைடய ேநர
ேவைலையத் தக்க ைவத் க் ெகாண்ேடன். ஆனால் அேத
ேநரத்த ல் என  ெசாத் க்கைள அதகர பப்த ல் ம் ரமாக
இ ந்ேதன். வ மைன ெதாழ ம் ச  பங் கள ம்

ம் ரமாக இ ந்ததன் லம் என  ெசாத் க்கைள உ வாக்க க்
ெகாண் ந்ேதன். ெபா ளாதாரக் கல்வயறவன்

க்கயத் வத்ைத என  பணக்காரத் தந்ைத எபே்பா ம்
வ த்த  வந்தார.் கணக்கயல் மற் ம் நத  ந ரவ்ாகத்ைத நான்
எவ்வள  நன்றாகப ் ர ந்  ெகாள்கேறேனா, த கைள ஆய்
ெசய்வத ம், இ தயல் என  ெசாந்த ந வனத்ைதத் வக்க
நடத் வத ம் நான் அவ்வள  அதகச ் சறபப்ானவனாக
வளங் ேவன் என்  அவர ் றனார.்
உண்ைமயேலேய ஒ  ந வனத்ைதத் வக்க ேவண் ம் என்ற

வ பப்ம் இல்லாதவரக்ைள ஒ  ந வனத்ைதத் வக்க
ஒ ேபா ம் நான் ஊக் வபப்த ல்ைல. ஒ  ந வனத்ைத
நடத் வைதப ் பற்ற  நான் அற ந்த வஷயங்கைள ைவத் ப்
பாரக்் ம்ேபா , இன்ெனா வ க்  நான் அைதப ் பர ந் ைரக்க
வ ம்ப மாட்ேடன். சல சமயங்கள ல் ேவைல கைடபப்
க னமாக இ க் ம்ேபா , ெசாந்தமாக ஒ  ந வனத்ைதத்
வக் வ  சறந்த தீரவ்ாகப ் பல க் த் ேதான் ம். ஆனால்

ெவற்ற க்  ஏகபப்ட்ட ட் க்கட்ைடகள் இ க்கன்றன. பத்த ல்
ஒன்ப  ந வனங்கள், தல் ஐந்  வ டங்கள ல் இ த்

டபப்ட்  வ கன்றன. தல் ஐந்  வ டங்கள் தாக் ப ்ப த்த
ந வனங்கள ம், பத்த ல் ஒன்ப  ந வனங்கள் இ தயல்
ேதால்வ கன்றன. எனேவ, ெசாந்தமாக ஒ  ந வனத்ைதத்
வக்க ேவண் ம் என்  நீங்கள் உண்ைமயேலேய வ ம்பனால்

மட் ேம, அைத நான் உங்க க் ப ் பர ந் ைரபே்பன்.
இல்ைலெயன்றால், உங்கள  பகல்ேநர ேவைலையத் தக்க
ைவத் க் ெகாண் , ெசாத் க்கைளக் வபப்த ல் கவனம்



ெச த் ங்கள்.
உங்கள் ெசாத் க்கள் அதகர த் க் ெகாண்ேட இ பப்ைத உ த

ெசய்  ெகாள் ங்கள். அதல் ேபாடபப் ம் ஒவ்ெவா  டாலர்
பண ம், அத ந்  ெவள ேய எ க்கபப்டாமல் பாரத்் க்
ெகாள் ங்கள். இவ்வா  ச ந்த த் ப ்பா ங்கள்: ஒ  டாலர ்பணம்
உங்கள் ெசாத் க்கள் ப த க் ள் ைழந் வட்டால், அ  உங்கள்
ஊழயராக ஆகவ கற . பணத்ைதப ் பற்றய மகச ் சறந்த
வஷயம் என்னெவன்றால், அ  ஒவ்ெவா  நா ம் 24 மணேநரம்
உைழக்கற , தைல ைற தைல ைறயாக அதனால் அயரா
உைழக்க ம் என்ப தான். உங்கள  பகல்ேநர ேவைலையத்
தக்க ைவத் க் ெகாள் ங்கள், க னமாக உைழக் ம் ஊழயராக
இ ங்கள், ஆனால் உங்கள் ெசாத் க்கள் அதகர பப்ைத உ த
ெசய் ங்கள்.
உங்கள  பண வர  அதகர க் ம்ேபா , சல வசதகைள நீங்கள்

ெசய்  ெகாள்ளலாம். பணக்காரரக்ள் இ தயல்தான்
ஆடம்பரங்கள ல் ஈ ப கன்றனர,் ஆனால் ஏைழக ம் ந த்தர
வரக்்கத்தன ம் த ேலேய அவற்ற ல் தங்கள் பணத்ைத

டக்கவ கன்றனர ் என்ப  பணக்காரரக் க் ம்
மற்றவரக் க் ம் இைடேயயான ஒ  க்கய ேவ பா .
ஏைழக ம் ந த்தர வரக்்கத்  மக்க ம் பணக்காரரக்ைளபே்பால்
ேதான்ற வ ம் வதால், ெபர ய வ கள், ைவரங்கள்,
வைல யரந்்த ஆைட அணகலன்கள் ேபான்ற ஆடம்பரப்
ெபா ட்கைள வாங்கவ கன்றனர.் அவரக்ள்
பணக்காரரக்ைளபே்பால் ேதான் க ன்றனர,் ஆனால்
உண்ைமயல் அவரக்ள  கடன்கள் அதகர த் க் ெகாண்ேட
இ க்க ன்றன. பரம்பைரப ்பணக்காரரக்ள் தங்கள் ெசாத் க்கைள
உ வாக் வத ல் த ல் கவனம் ெச த் க ன்றனர.் பற
அவரக்ள  ெசாத் க்கள் உற்பத்த  ெசய்க ன்ற பணத்ைதக்
ெகாண்  ஆடம்பரப ்ெபா ட்கைள வாங் க ன்றனர.் ஏைழக ம்
ந த்தர வரக்்கத்தன ம் தங்கள் ெசாந்த வயரை்வைய ம்
ரத்தத்ைத ம் ச ந்த  ஆடம்பரப ்ெபா ட்கைள வாங் க ன்றனர.்
ஓர ் உண்ைமயான ெசாத்த ல் த  ெசய்வதற் ம் அந்த

ெசாத்ைத உ வாக் வதற் மான ஒ  ெவ மததான் ஓர்
உண்ைமயான ஆடம்பரம். எ த் க்காட்டாக, என் மைனவ
கம்ம ற் ம் எனக் ம் ெசாந்தமான ய ப்  வ கள ந்
வந்த வாடைகப ்பணத்ைதக் ெகாண்  என் மைனவ  தனக்  ஒ
ெபன்ஸ் காைர வாங்கனார.் அந்தக் காைர வாங் வதற்  அவர்



தலாக உைழக்கேவா அல்ல  ேவ  ஏேத ம் ஒ  சவாலான
யற்சயல் ஈ படேவா ேவண் ய க்கவல்ைல. அவர  வ

அவ க்  அந்தக் காைர வாங்க க் ெகா த்த . ஆனா ம்,
வ மைனகள ல் அவர ்ெசய்த த கள் வளரந்் , அவர  காைர
வாங் வதற் த் ேதைவயான தல் பணத்ைத உற்பத்த  ெசய்
ெகா பப்தற்  நான்  வ டங்கள் அவர ் காத்த க்க
ேவண் ய ந்த . ஆனால் அவர  ெபன்ஸ் கார ் அவ க் க்
கைடத்த ஓர ் உண்ைமயான ெவ மதயா ம். ஏெனன ல்,
தன் ைடய ெசாத் க்கைள அதகர பப்  எபப்  என்ப  தனக் த்
ெதர ம் என்பைத அவர ் ந ப த்தார.் அவைரப ் ெபா த்தவைர,
அந்தக் கார ் ஒ  சாதாரணக் கார ் அல்ல. ஏெனன ல், அவர ் தன்
ெபா ளாதார அறைவக் ெகாண்  அைத வாங்கய ந்தார.்
மாறாக, ெப ம்பாலான மக்கள் ன்பன் ேயாச க்காமல்

த ெரன்  ஒ  தய காைரேயா அல்ல  ேவ  ஏேத ம் ஓர்
ஆடம்பரப ் ெபா ைளேயா கடன ல் வாங்கவ கன்றனர.்
அவரக் க்  அ ப்  ஏற்ப கற , எனேவ ஒ  தய
வைளயாட் ப ் ெபா ள் அவரக் க் த் ேதைவபப் கற .
கடன ல் ஓர ்ஆடம்பரப ்ெபா ைள வாங் வ  இ தயல் ஒ வர்
அந்தப ் ெபா ைள ெவ பப்தற்  வழவ க்கற . ஏெனன ல்,
அவர ் வாங்கய கடன் அவ க்  ஒ  ெப ம் ெபா ளாதாரச்
ைமயாக ஆகவ கற .
நீங்கள் உங்கள் ேநரத்ைத த  ெசய்  உங்கள  ெசாந்தத்

ெதாழைல உ வாக்கய பற , பணக்காரரக்ள ன் இன்ெனா
ெபர ய ரகசயத்ைதக் கற் க் ெகாள்வதற்  நீங்கள் இபே்பா
தயாராகவட் ரக்ள். அந்த ரகசயம்தான் அவரக்ைள
மற்றவரக்ள டம ந்  தன த் க் காட் கற .



அத்தயாயம் நான்

பாடம் 4: வர கள ன் வரலா ம் வண க
ந வனங்கள ன் சக்த ம்

என  பணக்காரத் தந்ைத சா ர யமாக வைளயா னார.்
வணக ந வனங்கள் லம் அவர ் அைதச ் ெசய்தார.்
பணக்காரரக்ள ன் மகப ்ெபர ய ரகசயம் அ .

ராபன் ட் மற் ம் அவன  ட்டாள கள் பற்றய கைதைய
நான் பள்ளயல் ப த் க் ெகாண் ந்த காலத்த ல் ப த்ேதன்.
பணக்காரரக்ள டம் இ ந்  ெகாள்ைளய த்  ஏைழக க் க்
ெகா த்த ஒ  கதாநாயகைனப ்பற்றய ஓர ்அற் தமான கைத அ
என்  என் ஆசரயர ் நைனத்தார.் ஆனால் என  பணக்காரத்
தந்ைத ராபன் ட்ைட ஒ  கதாநாயகனாகப ் பாரக்்கவல்ைல,
மாறாக, அவன் ஒ  க்  த்த க்காரன் என்ேற அவர ்க தனார.்
ராபன் ட் ம ந்  பல காலம் ஆகவட் க்கலாம், ஆனால்

அவைனப ் பன்பற் பவரக்ள் வாழ்ந்  ெகாண் தான்
இ க்க ன்றனர.் "பணக்காரரக்ள் ஏன் அந்தச ் ெசலைவ ஏற் க்
ெகாள்வத ல்ைல?" அல்ல  "பணக்காரரக்ள் அதகமாக வர
ெச த்த ேவண் ம், ஏைழக க்  அந்தப ் பணத்ைதக் ெகா க்க
ேவண் ம்," என்  மக்கள் இன் ம் ேகட்க ன்றனர.்
ராபன் ட் கைத ம், பணக்காரரக்ள டம ந்  ப ங்க

ஏைழகளடம் ெகா க்க ேவண் ம் என்ற எண்ண ம்தான்
ஏைழக க் ம் ந த்தர வரக்்கத்தன க் ம் அதக வ ைய
ஏற்ப த்த ள்ளன. ந த்தர வரக்்கத்தனர ் மக அதக வர க க்
உட்ப த்தபப் வதற் க் காரணம் ராபன் ட் ேயாசைனதான்.
உண்ைமயல் பணக்காரரக்ள் அவ்வளவாக வர
ெச த் வத ல்ைல. ந த்தர வரக்்கத்தனரத்ான் ஏைழக க்காக



வர  ெச த் க ன்றனர,் றபப்ாக, கல்வயற  ெபற்ற, அதக
வ வாய் ஈட் க ன்ற ந த்தர வரக்்கத்தனர.்
வஷயங்கள் எவ்வா  நகழ்க ன்றன என்பைத ைமயாகப்
ர ந்  ெகாள்வதற் , வர கள ன் வரலாற்ைற நாம் பாரக்்க

ேவண் ய  அவசயம். கல்வயன் வரலாற்ற ல் என் கற்றற ந்த
தந்ைத ஒ  ந ணராக இ ந்தா ம், வர கள ன் வரலாற்ற ல் என்
பணக்காரத் தந்ைத ந ணராக இ ந்தார.்

வக்கத்த ல் அெமர க்காவ ம் இங்கலாந்த ம் வர கள்
இ க்கவல்ைல என்  பணக்காரத் தந்ைத எனக் ம் ைமக்க ற் ம்
வளக்கனார.் ேபாரக் க் ச ்ெசல  ெசய்வதற்காக எபே்பாதாவ
சல தற்கா க வர கள் வத க்கபப்ட்டன. ேபா க்  நத தவ
ெசய் மா  அரசேரா அல்ல  அதபேரா மக்கள டம் ேகட் க்
ெகாள்வார.் 1799ம் ஆண்  தல் 1816ம் ஆண் வைர
ெநபே்பா ய க்  எதராக நடந்த ேபார ன்ேபா  இங்கலாந்த ல்
வர கள் வத க்கபப்ட்டன. அெமர க்காவல் 1861ம் ஆண்  தல்
1865ம் ஆண் வைர நடந்த உள்நாட் ப ் ேபார ன்ேபா  அங்
வர கள் வத க்கபப்ட்டன.

1874ம் ஆண் , வ மான வரையத் தன் மக்கள்மீ  ஒ
ந ரந்தர வரயாக இங்கலாந்  அறவத்த . 1913ம் ஆண் ,
அெமர க்காவல் வ மான வர  ந ரந்த வரயாக ஆகய . ஒ
சமயத்த ல், அெமர க்கா வர கைள எதரத்்த . ேதயைலயன்மீ
வத க்கபப்ட்ட வர தான் களரச்ச் ப ் ேபா க் க் காரணமாக
அைமந்த ‘பாஸ்டன் நகரத் ேதநீர ்வ ந் ' என்  அைழக்கபப்ட்டப்
ப ரபல எதரப்் ப ் ேபாராட்டம் நைடெபற வழவ த்த . ஒ

ைறயான வ மான வர  ற த்த ேயாசைனைய மக்கைள
ஏற் க் ெகாள்ள ைவபப்தற்  இங்கலாந்த ற் ம்
அெமர க்காவற் ம் 50 ஆண் கள் ேதைவபப்ட்டன.
ஆனால் இந்த வர கள் வக்கத்த ல் பணக்காரரக் க்  மட் ேம

வத க்கபப்ட்டன என்ப  இந்த வரலாற் க் றப் கள்
ெவள பப் த்த மறந் வ ட்ட வஷயம். இந்த வஷயத்ைதத்தான்
நா ம் ைமக் ம் ர ந்  ெகாள்ள ேவண் ம் என்  பணக்காரத்
தந்ைத வ ம்பனார.் பணக்காரரக்ைளத் தண் பப்தற்காகேவ
இந்த வர கள் உ வாக்கபப்ட்டதாக ஏைழகளட ம் ந த்தர
வரக்்கத்தனர டம் றயதன் லம் இந்த வர கள் ற த்த
ேயாசைன பரபலபப் த்தபப்ட் ப ் ெப ம்பாலான மக்களால்
ஏற் க் ெகாள்ளபப்ட்ட . இதன் காரணமாகத்தான் வர கள்
சட்டத்த ற்  ஆதரவாகப ் ெப ம்பான்ைமயனர ் வாக்கள த்தனர.்



பற  அசச்ட்டம் அரசைமப் ச ் சட்டமாக மாறய .
பணக்காரரக்ைளத் தண் பப்தற்காகேவ இசச்ட்டம்
உ வாக்கபப்ட்டேபாத ம், காலபே்பாக்க ல், அசச்ட்டத்த ற்
ஆதரவாக வாக்கள த்த ஏைழ மற் ம் ந த்தர வரக்்கத்
மக்கைளேய அ  தண் த்த .

"பணத்தன் சையத் ெதர ந்  ெகாண்ட அரசாங்கத்த ன் பச
ேம ம் அதகர த்த ," என்  றய பணக்காரத் தந்ைத இவ்வா
ெதாடரந்்தார:் "உன் தந்ைத ம் நா ம் ேநெரதரானவரக்ள். அவர்
ஓர ்அரசாங்க அதகார , நான் ஒ  தலாள . எங்கள் இ வ க் ம்
பணம் வ கற , ஆனால் எங்கள் ெவற்ற  ேநெரதரான
நடத்ைதகளால் அளவடபப் கற . உன் தந்ைத பணம்
ெசலவழ த்  ஊழயரக்ைள ேவைலக்  எ த் க் ெகாள்கறார.்
அவர ் அதகமாகச ் ெசலவழ த்  அதக ஆட்கைள ேவைலக்
நயம க் ம்ேபா , அவர  அர  ந வனம் ெபர தாக வளரக்ற .
அரசாங்கத்த ல், ஒ  ெபர ய ந வனம் அதக மதப் வாய்ந்த
ந வனமாகக் க தபப் கற . ம றம், என
ந வனத்த ற் ள், நான் ைறவான ஆட்கைள நயம த் ச்
ெசல கைளச ் க்க க் ெகாள் ம்ேபா , என

த ட்டாளரக்ள் என்ைன அதகமாக மத க்க ன்றனர.்
அதனால்தான் எனக்  அரசாங்க ஊழயரக்ைளப ் ப பப்த ல்ைல.
ெதாழ ல் ஈ பட் ள்ள ெப ம்பாலான மக்கள டம ந்
மா பட்ட ேநாக்கங்கைள அவரக்ள் ெகாண் க்க ன்றனர.்
அரசாங்கம் வளர வளர, அைதச ் சமாள பப்தற்  அதகபப் யான
வர கள் ேதைவபப் க ன்றன."
அரசாங்கம் மக்க க்  உதவ ேவண் ம் என்  என  கற்றற ந்த

தந்ைத உண்ைமயேலேய நம்பனார.் ஜான் எஃப ்ெகன்ன  அவர
மனங்கவரந்்த தைலவர.் றபப்ாக, ெகன்ன யன் அைமதபப்ைட
ற த்த ேயாசைனைய அவர ் ெபர ம் வ ம்பனார.் அந்த

ேயாசைனயால் கவரபப்ட்ட என  ெபற்ேறார ்அைமதபப்ைடயல்
ேசரந்்த  பணயாற்றனர.் மேலசயா, தாய்லாந் , ப பை்பன்ஸ்
ேபான்ற நா க க் ச ் ெசல்லவ ந்த தன்னாரவ்த்
ெதாண்டரக் க்  அவரக்ள் பயற்ச  அள த்தனர.் தன  கல்வ த்
ைறய ம் சர , அைமதபப்ைடப ் பர வ ம் சர , அதகமான

ஆட்கைள நயமபப்தற்காகக் தல் உதவத் ெதாைகைய ம்
பணத்ைத ம் ேகட்பத ல் அவர ்எபே்பா ம் ம் ரமாக இ ந்தார.்

என  பணக்காரத் தந்ைத ராபன் ட்ைட ஒ



கதாநாயகனாகப ்பாரக்்கவல்ைல, மாறாக, அவன் ஒ
க்  த்த க்காரன் என்ேற அவர ்க தனார.்

அரசாங்க ஊழயரக்ள் அைனவ ம் ேசாம்ேபற த் த டரக்ள்
என்  என் பணக்காரத் தந்ைத ம், பணக்காரரக்ள் அைனவ ம்
ேபராைச ெகாண்ட க்  த்த க்காரரக்ள், அவரக்ள டம் இ ந்
அதக வர கள் வ க்கபப்ட ேவண் ம் என்  என் ஏைழத்
தந்ைத ம் றயைதப ் பத்  வயத ந்ேத நான் ேகட்
வந் ள்ேளன்.
இ பப் ம், வர கள ன் வரலாற்ைறப ்ப த் ப ்பாரக்் ம்ேபா ,

ஒ  வாரசயமான கண்ேணாட்டம் ெவள பப் கற . ராபன்
ட் ன் ெபா ளாதாரக் ேகாட்பாட்ைடப ்ெப ம்பான்ைம மக்கள்

நம்பய தான் வர ச ் சட்ட அமலாக்கம் சாத்தயமானதற்  ஒேர
காரணம். பணக்காரரக்ள டம ந்  எ த்  மற்றவரக் க் க்
ெகா பப் தான் அக்ேகாட்பா . பரசச்ைன என்னெவன்றால்,
அரசாங்கத்த ன் பணப ் பச  மக ம் அதகமாக இ ந்த
காரணத்தால், ப பப் யாக ந த்தர வரக்்கத்  மக்கள்மீ  வர கள்
வத க்கபப்ட்டன. பன்னர ்அ  கீழ்த்தட்  மக்கைள ம் பாத த்த .
ஆனா ம், பணக்காரரக்ள் ஒ  வாய்பை்பப ் பாரத்்தனர.்

ஏெனன ல், அவரக்ள் ஒேர மாதர யான வதகைளக் ெகாண்
வைளயா வதல்ைல. பணக்காரரக்ள் வணக ந வனங்கைளப்
பற்ற  அற ந்த ந்தனர.் கபப்ல்கள் வடபப்ட்டக் காலத்த ல் இைவ
மக ம் பரபலமாகன. ஒவ்ெவா  கடற்பயணத்த ம் தங்கள்
ெசாத் க்க க்  ஏற்படக் ய அபாயத்ைதக் ைறபப்தற்காகப்
பணக்காரரக்ள் வணக ந வனங்கைள உ வாக்கனர.் பற
அந்ந வனங்கள் ஒ  பயணக் ைவத் தரட் , வட அெமர க்கக்
கண்டத்த ல் ைதயல்கைளத் ேத க் கண் ப பப்தற்காக
அக் ைவ அ பப்  ைவத்தன. கபப்ல் ழ்கப ்ேபானால், அதல்
பயண த்தக் வனர ன் வாழ்க்ைக ப யா ம். ஆனால்,
பணக்காரரக்ள், அந்தக் றபப் ட்டப ் பயணத்தல் த  ெசய்த
பணத்ைத மட் ேம இழக்க ேநர ம்.
சட்டரீதயான வணக ந வன அைமப் ைற பற்றய

அற தான் உண்ைமயேலேய பணக்காரரக் க்  ஏைழகள்
மற் ம் ந த்தர வரக்்கத்தன க் க் கைடக்காத ெப த்த
அ லத்ைதக் ெகா க்கற . ஒ  சமதரம்வாதத் தந்ைத, ஒ

தலாள த் வத் தந்ைத என் , இரண்  தந்ைதயர ் இ ந்
எனக் க் கற் க் ெகா த்ததன் வைளவாக, தலாள த் வத்



தத் வம் எனக்  அதகப ் ெபா ளாதார அரத்்தம் வாய்ந்ததாக
இ ந்தைத வைரவல் நான் உணரத் வங்கேனன்.
ெபா ளாதாரக் கல்வயன்ைமயன் காரணமாக, சமதரம்வாதகள்
இ தயல் தங்கைளத் தாங்கேள தண் த் க் ெகாண்டதாக
எனக் த் ேதான்றய . "பணக்காரரக்ள டம ந்  ப ங்க க்
ெகாள்ள ேவண் ம்" என்  ழங்கய ட்டத்தனர ்என்ன ெசய்
பாரத்் ம் சர , பணக்காரரக்ள் அவரக்ைள ெவற்ற  ெகாள்வதற் ச்
சா ர யமான ஒ  வழைய எபே்பா ம் கண்டற ந்தனர.் வர கள்
இவ்வதத்த ல்தால் இ தயல் ந த்தர வரக்்கத்தனரமீ்
வத க்கபப்ட்டன. பணக்காரரக்ள் த்த சா கைளச ் சா ர யமாக
ெவற்ற  ெகாண்டனர.் பள்ளயல் கற் க் ெகா க்கபப்டாத ஒ
பாடமான பணத்தன் சக்தைய அவரக்ள் ர ந்த ந்த தான்
இதற் க் காரணம்.
வணக ந வன அைமப்  எவ்வா  உங்கள  தன பப்ட்ட

வ மான அற க்ைகக் ம் நத  நகர அற க்ைகக் ம் ெவள ேய
அைமந் ள்ள  என்பைதக் கீழ்க்கண்ட படம் காட் கற .



அறவாள கைளப ்பணக்காரரக்ள் எவ்வா  சா ர யமாக ெவற்ற
ெகாள்க ன்றனர?் "பணக்காரரக்ள டம் இ ந்  ப ங்க க்
ெகாள்வ " என்ற சட்டம் அமல்ப த்தபப்ட்டப ் பற , அரசாங்க
கஜானாவற் ள் பணம் பாயத் வங்கய . வக்கத்த ல் மக்கள்
மக ழ்சச்யாக இ ந்தனர.் அரசாங்கப ் பணம் அரசாங்க
ஊழயரக் க்  மட் மல்லா  பணக்காரரக் க் ம்
வழங்கபப்ட்ட . ேவைல மற் ம் ஓய் தயம் என்ற வ வல்
அரசாங்க ஊழயரக் க் ப ் பணம் வழங்கபப்ட்ட . அரசாங்க
ஒபப்ந்தங்கள ன் வாயலாகப ் பணக்காரரக் க் ப ் பணம்
கைடத்த . அரசாங்கத்த ற்  ஏகபப்ட்டப ் பணம் கைடத்த ,
ஆனால் அந்தப ் பணத்ைத ந ரவ்கபப்  பரசச்ைனயாக ஆன .



தல் பணம் வவைதத் தவரப்ப்  அரசாங்கத்த ன்
ேயாசைனயாக இ ந்த . உங்க க்  ஒ க்கபப்ட்ட நதையச்
ெசல  ெசய்யத் தவறனால், அ த்த பட்ெஜட் ல் பணம் ேகட்ப
உங்க க் ப ் ெப ம் பரசச்ைனயாக இ க் ம். நீங்கள்
தறைமயான ந ரவ்ாகயாக ஒ ேபா ம் பாரக்்கபப்ட மாட் ரக்ள்.
ஆனால் வயாபாரத்த ல் ஈ பட் ள்ளவரக்ள், தல் பணம்
ைவத்த பப்தற்காக ெவ மதையப ் ெப வேதா , தறைமயாக
ந ரவ்கபப்தற்காகப ்பாராட்டபப் க ன்றனர.் அரசாங்கம் ெதாடரந்்
ெப மளவல் ெசல  ெசய்ததால், பணத்த ற்கான எதரப்ாரப்்
அதகர த்த . அேதா , இந்த வர க க்  யார ் ஆதர
காட் னாரக்ேளா, அந்த ஏைழகள் மற் ம் ந த்தர
வரக்்கத்தனரமீ் ம் இந்த வர கள் வத க்கபப்ட்டன.
இத ந்  தப் வதற்காக தலாள கள் தங்கள் ெபா ளாதார

அறைவப ் பயன்ப த்தனர.் மீண் ம் அவரக்ள் தங்கள்
பா காபப் ற்காக ஒ  வணக ந வன அைமப் ைறையப்
பயன்ப த்த க் ெகாண்டனர.் ஆனால் ஒ  வணக ந வனம்
என்ப  உண்ைமயேலேய ஒ  ெபா ளல்ல என்ப  ஒ  வணக
ந வனத்ைத ஒ ேபா ம் அைமத்தராத பல க் த் ெதர யாத
ஒ  வஷயம். ஒ  வணக ந வனம் என்ப , ஒ  வழக்கறஞர ன்
அ வலகத்த ல் அ க்க  ைவக்கபப்ட் ள்ள, ஒ  மாநல அரசாங்க
ந வனத்தடம் பத  ெசய்யபப்ட்ட, பல சட்ட ஆவணங்கள்
அடங்கய ஒ  ேகாப்  மட் ேம. அ  ஒ  ெபர ய கட் டேமா, ஒ
ெதாழ ற்சாைலேயா, அல்ல  பலர ்அடங்கய ஒ  ேவா அல்ல.
ஒ  வணக ந வனம் என்ப  ெவ மேன ஒ  சட்ட ஆவணம்
மட் ேம. இைதக் ெகாண் , பணக்காரரக்ள ன் ெசல்வம் மீண் ம்
பா காக்கபப்ட்ட . இ  பரபலமாக வளங்கயதற் க் காரணம்,
ஒ  வணக ந வனத்த ற்  வத க்கபப் க ன்ற வ மான வர , ஒ
தனநப க்  வத க்கபப் ம் வ மான வரையவடக் ைற
என்ப தான். அேதா , வர  வத க்கபப் வதற்  ந்ைதய
பணத்ைதக் ெகாண்  ஒ  வணக ந வனம் சல ெசல கைளச்
ெசய்வதற்  அ மத  உள்ள .
இ பப்வரக் க் ம் இல்லாதவரக் க் ம் இைடேயயான

இபே்பார ் சல ற்றாண் களாக நடந்  வந்
ெகாண் க்கற . சட்டங்கள் எங்ெகல்லாம் எபே்பாெதல்லாம்
இயற்றபப் க ன்றனேவா, அங்ெகல்லாம் அபே்பாெதல்லாம்
இந்தப ் ேபார ் ஏற்ப கற . இ  ெதாடரந்்  நடந்
ெகாண்ேடதான் இ க் ம். பரசச்ைன என்னெவன்றால்,



தவறாமல் தன ம் காைலயல் எ ந் , ேவைலக் ச ் ெசன் ,
தங்கள் வர கைளச ் ெச த் க ன்ற, ஏ ம் அறயாத மக்கேள
ேதாற்க ன்றனர ் என்ப தான். பணக்காரரக்ள் எவ்வா
ெசயல்ப க ன்றனர ் என்பைத இவரக்ள் ர ந்  ெகாண்டால்,
இவரக்ளா ம் அவ்வா  ெசயல்பட ம், ெபா ளாதார
தந்த ரத்ைதப ்ெபற ம். ஒ  பா காபப்ான ேவைல கைடக்க

ேவண் ம் என்றால் பள்ள க் ச ்ெசல்ல ேவண் ம் என்  தங்கள்
ழந்ைதகைளக் கட்டாயபப் த் ம் ெபற்ேறாரக்ைளப்

பாரக்் ம்ேபாெதல்லாம் நான் வ த்தபப் வ  இதனால்தான். ஒ
பா காபப்ான ேவைலையக் ெகாண் ள்ள, ஆனால் ெபா ளாதார
அற  இல்லாத ஒ  நபர ்தபப்பப்தற்  வழேய கைடயா .
சராசர  அெமர க்கரக்ள் இன்  தங்கள் வர கைளச்

ெச த் வதற்காக மட் ம் அரசாங்கத்த ற்காக ஐந்தா  மாதங்கள்
ேவைல பாரக்்க ேவண் ய க்கற . அ  மக ம் அதகம் என்ப
என் அபபப் ராயம். நீங்கள் எவ்வள  க னமாக உைழக்க றீரக்ேளா,
அவ்வள  அதக வர கைள நீங்கள் அரசாங்கத்த ற் ச்
ெச த் க றீரக்ள். "பணக்காரரக்ள டம ந்  ப ங்க க்
ெகாள்வ " என்ற வர ச ்சட்டத்த ற்  ஆதரவாக வாக்கள த்த மக்கள்
அேத சட்டத்த ற் ப ்ப யான  பர தாபம்தான்.
மக்கள் பணக்காரரக்ைளத் தண் க்க ற்ப ம் ஒவ்ெவா
ைற ம், பணக்காரரக்ள் அதற்  அ பணவதல்ைல.

பணக்காரரக்ள் பத ல்நடவ க்ைகயல் ஈ ப கன்றனர.்
வஷயங்கைள மாற் வதற்  அவரக்ள டம் பண ம் அதகார ம்
ெவற ம் இ க்கன்றன. அவரக்ள் ெவ மேன அமரந்்  ெகாண் ,
தாங்களாக அதக வர கைளச ் ெச த் வத ல்ைல. மாறாக,
தங்கள  வர ச ் ைமையக் ைறபப்தற்கான வழகைள அவரக்ள்
ேத க ன்றனர.் அவரக்ள் ச  வழக்கறஞரக்ைள ம்
கணக்காளரக்ைள ம் ேவைலக்  அமரத்் க ன்றனர.் சட்டங்கைள
மாற் வதற்  அல்ல  சட்டங்கள ல் தய ஓட்ைடகைள
உ வாக் வதற்  அரசயல்வாதகைளச ் சம்மத க்க
ைவக்க ன்றனர.் மாற்றத்ைதக் ெகாண்  வ வதற்  அவரக்ள்
தங்கள் வச ள்ள அைனத்  வஷயங்கைள ம்
பயன்ப த் க ன்றனர.்
அெமர க்க வர ச ்சட்டம் மக்கள் ெச த்த ேவண் ய வர கைளக்
ைறபப்தற் ம் வழவைக ெசய் ள்ள . இவற்ற ல்

ெப ம்பாலான வழகள் எல்ேலாரா ம் பயன்ப த்தபப்டக் ய
வழகளாகேவ இ ந்தா ம், பணக்காரரக்ள் மட் ேம இவற்ைறப்



பயன்ப த் க ன்றனர.் எ த் க்காட்டாக, ஒ வர ் ஒ
நலத்ைதேயா அல்ல  வட்ைடேயா வற் ம்ேபா  கைடக் ம்
பணத்ைத, அந்த நலத்ைத அல்ல  வட்ைடவட அதக
வைல யரந்்த ேவெறா  நலத்தேலா அல்ல  வட் ேலா

த  ெசய் ம்ேபா , தல் பர வரத்்தைனயன்ேபா  கைடத்த
லாபத்த ற் ச ்ெச த்த ேவண் ய வரையப ்பன்னர ்அந்தப ் தய
ெசாத்ைத வற் ம்ேபா  ெச த் வதற்  அவ க்
அ மதயள க்க ன்ற ஒ  ப த  வ மான வர ச ்சட்டத்த ல் உள்ள .
வ மைனகைள வாங் வதல் ஏராளமான வர ச ் ச ைககள்
உள்ளன. நீங்கள் ஒ  வட் மைன அல்ல  வட்ைட வற் வட் ,
அைதவட அதக வைலமதப் க் ெகாண்ட வ மைனகைளத்
ெதாடரந்்  வாங்க க் ெகாண் க் ம்வைர, நீங்கள் வர  ெச த்த
ேவண் யதல்ைல. இ தயல் அந்தச ் ெசாத் க்கைள
வற் ம்ேபா  மட் ேம அவற்ற ந்  கைடக் ம்
லாபத்த ன்மீ  வர  ெச த்த ேவண் ய க் ம். சட்ட ரவ்மான
இந்த வர ச ் ச ைககைள மக்கள் தங்க க்  அ லமாகப்
பயன்ப த்த க் ெகாள்ளாதேபா , தங்கள  ெசாத் க்கைள
அதகர பப்தற்கான வாய்ப் கைள அவரக்ள் தவறவ கன்றனர.்
ஏைழகளட ம் ந த்தர வரக்்கத்  மக்கள ட ம் இேத

வளவசதகள் இ பப்த ல்ைல. அவரக்ள் எந்த நடவ க்ைக ம்
எ க்காமல், வர கள ன் ெபயர ல் அரசாங்கம் தங்கள  பணத்ைத
உறஞ் வதற்  அ மத த் வ கன்றனர.் அரசாங்கத்த ன்மீதான
பயத்த ன் காரணமாக இன்  அதக வர கைளச ் ெச த் க ன்ற
ஏராளமான மக்கைளக் கண்  நான் தைகத்  ந ற்கேறன். இேத
காரணத்தால் தங்கள் வயாபாரங்கைள இ த்  ய பலைர ம்
நான் அறேவன். என  ஏைழத் தந்ைத ஒ ேபா ம் அரசாங்கத்ைத
எதரத்் ப ் ேபாரா யத ல்ைல. என் பணக்காரத் தந்ைத ம்
அவ்வா  ெசய்தத ல்ைல. ஆனால் அவர ் சற்  சாமரத்்தயமாகத்
தன் காய்கைள நகரத்்தனார.் பணக்காரரக்ள ன் மகப ் ெபர ய
ரகசயமான வணக ந வனங்கள ன் வாயலாக அவர ் அைதச்
ெசய்தார.்

நீங்கள் பணத்த ற்காக ேவைல ெசய்தால், நீங்கள் உங்கள்
தலாள க்  சக்தையக் ெகா க்க றீரக்ள். பணம்

உங்க க்காக ேவைல ெசய்தால், சக்த  உங்கள் ைகயல்
இ க் ம், நீங்கள் அைதக் கட் பப் த் வரக்ள்.

பணம் வ ம்ேபா , அைதத் தக்க ைவத் ப ் பன்மடங்காகப்



ெப க் வதற் த் ேதைவயான சர யான அற  ேதைவபப் க ன்ற
மாெப ம் சக்த ம் உடன்வ கற . அந்த அற
இல்ைலெயன்றால், உலகம் உங்கைளப ் பந்தா ம். நம

தலாள ேயா அல்ல  ேமற்பாரை்வயாளேரா நம  எதர யல்ல,
மாறாக, வர த் ைற அதகார தான் நம  மாெப ம் எதர
என்பைத எனக் ம் ைமக்க ற் ம் என் பணக்காரத் தந்ைத
ெதாடரந்்  நைன ப த்தனார.் நீங்கள் அ மதயள த்தால்,
அந்த வர த் ைற அதகார  எபே்பா ம் உங்கள டம ந்
அதகமாக எ த் க் ெகாண்ேட இ பப்ார.் நீங்கள் பணத்த ற்காக
ேவைல ெசய்தால், உங்கள் தலாள க்  நீங்கள் சக்தையக்
ெகா க்க றீரக்ள். பணம் உங்க க்காக ேவைல ெசய்தால், சக்த
உங்கள் ைகயல் இ க் ம், நீங்கள் அைதக் கட் பப் த் க றீரக்ள்.
பணத்தன் சக்தைய எங்க க்காகப ் பயன்ப த் வ  பற்றய

அற  எனக் ம் ைமக்க ற் ம் கைடத்தேபா , நாங்கள்
ெபா ளாதாரச ் நாங்கள் ெபா ளாதாரச ் சாமரத்்தயம்
ம க்கவரக்ளாக ஆக வ ம்பேனாம். யா ம் அல்ல  எந்தெவா
ெபா ம் எங்கைள ஆட் வக்க நாங்கள அ மத க்கப்
ேபாவத ல்ைல. என்  தீரம்ான த்ேதாம். நீங்கள் அறயாைம
ெகாண்டவராக இ ந்தால், மற்றவரக்ள் உங்கைள லபமாக
ஏய்த் வ வாரக்ள். ஆனால் நீங்கள் என்ன ேபச க்
ெகாண் க்க றீரக்ள் என்ப  உங்க க் த் ெதர ந்த ந்தால்,
எதரத்் ப ் ேபாரா வதற்கான ஒ  வாய்ப்  உங்க க் க்
கைடக் ம். அதனால்தான் என் பணக்காரத் தந்ைத
சாமரத்்தயமான வர க் கணக்காளரக் க் ம்
வழக்கறஞரக் க் ம் அதகப ் பணம் ெகா த்  அவரக்ள
ேசைவகைளப ் ெபற்றார.் அரசாங்கத்த ற் க் ெகா பப்ைதவட
அவரக் க்  அவர ் மக ம் ைறவாகேவ ெகா க்க
ேவண் ய ந்த . அவர ்எனக் க் கற் க் ெகா த்த மகச ்சறந்த
பாடம் இ : "நீ சாமரத்்தயமாக நடந்  ெகாண்டால், யா ம்
உன்ைனப ் பந்தாட மாட்டாரக்ள்." சட்டத்ைத அவர ் நன்றாக
அற ந்த ந்தார.் ஏெனன ல், சட்டத்ைத மத த்  வாழ்ந்தவர ் அவர.்
அேதா , சட்டம் ெதர யாமல் இ ந்தால், அ  அவ க்  அதகச்
ெசலைவ ஏற்ப த்தய க் ம். "நீ ெசய்வ  சர  என்  உனக் த்
ெதர ந்தால், எதரத்் ப ்ேபாரா வதற்  நீ பயபப்ட மாட்டாய்."

என் ைடய ெசாத் க்கள் ப தயல் உள்ள ஒவ்ெவா
டாலர ்பண ம் ஒ  மகச ்சறந்த ஊழயன். அதகமான



ஊழயரக்ைள உ வாக் வதற் ம், தன் தலாள க்
ஓரஆ்டம்பர ெசா க் காைர வாங்க க் ெகா பப்தற் ம்

அவன் க னமாக உைழத்தான்.

ஒ  ெபர ய ந வனத்த ல் ஒ  நல்ல ேவைலயல் ேச மா ,
உயரந்்த கல்வயறைவப ் ெபற்ற ந்த என  ஏைழத் தந்ைத
எபே்பா ம் என்ைன ஊக் வத்  வந்தார.் வணக ந வன
ஏணயல் ப பப் யாக ஏற  உசச்த்ைத அைடவதன் மகத் வத்ைதப்
பற்ற  அவர ்என்ன டம் அ க்க ப ்ேபசனார.் ஒ  வணக ந வன
உரைமயாளர டம ந்  கைடக் ம் மாதாந்த ரக் காேசாைலைய
மட் ம் நம்ப  இ பப்  என்ைன ஒ  கறைவ மாடாக மட் ேம
ைவத்த க் ம் என்பைத அவர ் ர ந்  ெகாள்ளவல்ைல.
ஒ  ச வன் என்ற ைறயல், என் ெசாந்த ந வனத்ைத

ந ரம்ாணபப்  பற்ற  என் பணக்காரத் தந்ைத றய  எனக் ப்
ர யவல்ைல. அந்த ேயாசைன சாத்தயமற்றதாக ம்
ழப் வதாக ம் இ ந்த . அந்த ேயாசைன எனக்

உற்சாகத்ைதக் ெகா த்தா ம் ட, எனக்  அ பவமல்லாத
காரணத்தால், வளரந்்தவரக்ள் எனக் ச ் ெசாந்தமான
ந வனத்த ல் ேவைல பாரப்ப்தற்கான சாத்தயக் ற்ைற
என்னால் கற்பைன ெசய்  பாரக்்க யவல்ைல.
என் பணக்காரத் தந்ைத மட் ம் இல்லாமல் ேபாய ந்தால்,

என  ஏைழத் தந்ைதயன் அற ைரைய நான் பன்பற்றச்
ெசன்ற ந்த பே்பன். என் பணக்காரத் தந்ைத அவ்வபே்பா
எனக் க் ெகா த்த நைன ட்டல்கள்தான், ஒ  வணக
ந வனத்த ற் ச ் ெசாந்தக்காரனாக ஆவ  என்ற என
ேயாசைனைய ஜீவேனா  ைவத்த ந்த . எனக் ப ் பதைனந்
அல்ல  பதனா  வய  ஆனேபா , உயரந்்த கல்வமானான
என  ஏைழத் தந்ைத பர ந் ைரத்தப ் பாைதைய நான்
ேதரந்்ெத க்கப ் ேபாவதல்ைல என்பைத நான் அற ந்ேதன். நான்
என்ன ெசய்யப ் ேபாவதாக இ ந்ேதன் என்  எனக் த்
ெதர யவல்ைல, ஆனால் என் ைடய சக மாணவரக்ள ல்
ெப ம்பாலானவரக்ள் ேதரந்்ெத த்தத் தைசயல் நான்
பயண க்கப ்ேபாவதல்ைல என்பத ல் நான் உ தயாக இ ந்ேதன்.
அந்தத் தீரம்ானம் என் வாழ்க்ைகைய மாற்றய .
எனக்  இ பத்ைதந்  வயதானேபா தான் என் பணக்காரத்

தந்ைத ெகா த்த அற ைர எனக்  அரத்்தம் வாய்ந்ததாக ஆகத்
வங்கய . நான் அெமர க்கக் கடற்பைடையவட்  ெவள ேயற ,



ெஜராக்ஸ் ந வனத்த ல் பணயாற்ற க் ெகாண் ந்த சமயம்
அ . நான் ஏராளமான பணத்ைதச ் சம்பாத த் க்
ெகாண் ந்ேதன், ஆனால் ஒவ்ெவா  ைற என் சம்பளக்
காேசாைலப ் பாரத்்தேபா ம் நான் ஏமாற்றம் அைடந்ேதன். என்
சம்பளத்த ல் ப க்கபப்ட்டத் ெதாைக மகப ்ெபர யதாக இ ந்த .
நான் எவ்வள  அதகக் க னமாக உைழத்ேதேனா, என்ன டம ந்
ப க்கபப்ட்டத் ெதாைக அவ்வள  அதகமான ஆன . நான் அதக
ெவற்றகரமானவனாக ஆனேபா , பதவ  உயர் கைள ம் சம்பள
உயர் கைள ம் பற்ற  என் தலாள கள் ேபசனர.் ஆனால், "நீ
யா க்காக ேவைல ெசய்கறாய்? யாைர நீ பணக்காரனாக ஆக்க க்
ெகாண் க்கறாய்?" என்  என  பணக்காரத் தந்ைத என்ன டம்
ேகட்ட  என் கா கள ல் வ ந்த .

1974ம் ஆண் ல், நான் ெஜராக்ஸ் ந வனத்த ல் பணயாற்ற க்
ெகாண் ந்தேபாேத என  தல் வணக ந வனத்ைதத்
வக்கேனன். என் ெசாத் க்கைள அதகர பப்த ல் நான் கவனம்

ெச த்தத் வங்கேனன். என் ைடய ெசாத் க்கள் ப தயல்
ஏற்கனேவ ஒ சல ெசாத் க்கள் இ ந்தன. அவற்ைற இன் ம்
ெபர தாக் வெதன்  நான் தீரம்ான த்ேதன்.
ப த்தங்க டன் ய அந்தக் காேசாைலகள், என் பணக்காரத்
தந்ைத பல வ டங்களாக எனக்  வழங்கய ஆேலாசைனைய
அரத்்த ள்ளதாக்கன. என் கல்வமான் தந்ைதயன் அற ைரைய
நான் பன்பற்றனால் என் எதரக்ாலம் எபப்  இ க் ம் என்பைத
என்னால் பாரக்்க ந்த .
ெசாத் க்கைளக் வபப்த ல் கவனம் ெச த் மா  தங்கள்

ஊழயரக் க்  அற த் வ  தங்கள் வயாபாரத்த ற்
நல்லதல்ல என்  பல உரைமயாளரக்ள் க தனர.் ஆனால்
என்ைனப ் ெபா த்தவைர, என் ைடய ெசாந்தத் ெதாழ ல்
கவனம் ெச த்த , ெசாத் க்கைள உ வாக்கய  என்ைன ஒ
சறந்த ஊழயனாக ஆக்கய . ஏெனன ல், இபே்பா  என்ன டம்
ஒ  ற க்ேகாள் இ ந்த . நான் ேவைலக்  மக ம் சீக்க ரமாக
வந்ேதன், அயராமல் உைழத்ேதன், வ மைனகள ல் த
ெசய்வதற்காக என்னால் ந்த அள க் ப ் பணத்ைதச்
ேசகர த்ேதன். ெசாத் க்கைளக் வபப்தற்கான வாய்ப் கள்
ஹவாய் மாநலத்த ல் பரகாசமாக இ ந்தன. ஒ  பரகாசமான
ேநரம் உ வாகவ ந்தைத நான் எவ்வள  அதகமாக
உணரந்்ேதேனா, அவ்வள  அதகமான ெஜராக்ஸ் இயந்தரங்கைள
நான் வற்ேறன். நான் எவ்வள  அதகமாக வற்ேறேனா, அவ்வள



அதகப ் பணத்ைத நான் சம்பாத த்ேதன். என் சம்பளத்த ல் அதகப்
பணம் ப த் க் ெகாள்ளபப்ட்ட . இ  எனக்  அதக
உத்ேவக ட் ய . ஊழயம் எ ம் ப யல் இ ந்
தபப்பப்தற்காக, இன் ம் அதக வ மைனகள ல் த
ெசய்வதற் த் ேதைவயான பணத்ைதச ் சம்பாதபப்தற்காக நான்
இன் ம் க னமாக உைழத்ேதன். 1978ம் ஆண் ற் ள், எங்கள்
ந வனத்த ன் தைலசறந்த ஐந்  வற்பைனயாளரக்ள ல் நா ம்
ஒ வனாகத் ெதாடரந்்  இடம்ப த்ேதன். ஆனா ம், ஊழயம்
எ ம் இந்தப ் ப ய ந்  தபப் க்க நான் மக ம் ஆரவ்மாக
இ ந்ேதன்.

ன்  வ டங்க க் ள், ெஜராக்ஸ் ந வனத்த ல் நான்
சம்பாத த் க் ெகாண் ந்தைதவட, என  வ மைனத்
ெதாழ ல் நான் அதகப ் பணத்ைத ஈட் க் ெகாண் ந்ேதன்.
ெசாத் க்கள் ப தயல் இ ந்த என் ெசாந்த ந வனத்த ல் நான்
உ வாக்க க் ெகாண் ந்த பணம் எனக்காக ேவைல ெசய்
ெகாண் ந்த பணேமயன்ற , நான் ஒவ்ெவா  கதவாகத் தட்
ெஜராக்ஸ் இயந்தரத்ைத வற்றதால் கைடத்தப ் பணமல்ல. என்
பணக்காரத் தந்ைதயன் அற ைர இன் ம் அதக
அரத்்த ள்ளதாக ஆன . வைரவல் என  ெசாத் க்கள ந்
கைடத்தப ் பணத்தன் வர  அதகர த்தத ல், என  வ மைன
ந வனம் என  தல் ஆடம்பர ெசா க் காைர எனக்  வாங்க க்
ெகா த்த . நான் என் கமஷன்கைள ஊதார த்தனமாகச ்ெசல
ெசய்ததாக ெஜராக்ஸ் ந வனத்த ல் என் சக ஊழயரக்ள்
நைனத்தனர.் ஆனால் அ  உண்ைமயல்ல. என் கமஷன்கைள
என் ெசாத் க்கள ல் நான் த  ெசய்  ெகாண் ந்ேதன்.
என் பணம் அதகப ் பணத்ைத உ வாக் வதற்காகக் க னமாக

உைழத் க் ெகாண் ந்த . என் ைடய ெசாத் க்கள்
ப தயல் இ ந்த ஒவ்ெவா  டாலர ் பண ம் ஒ  மகச ் சறந்த
ஊழயனாகச ் ெசயல்பட் , ேம ம் அதகமான ஊழயரக்ைள
உ வாக் வதற் ம், வர ப ் ப த்தத்த ற்  ந்ைதயப ் பணத்த ல்
தன் தலாள க்  ஒ  தய ெசா க் காைர வாங்க க்
ெகா பப்தற் ம் க னமாக உைழத்த . ெஜராக்ஸ்
ந வனத்த ற்காக நான் க னமாக உைழக்கத் வங்கேனன்.
என் ைடய த ட்டம் ேவைல ெசய்த . என் தய கார ்அதற்கான
சாட்ச . என  பணக்காரத் தந்ைதயடம் இ ந்  நான் கற்றப்
பாடங்கள ன் வாயலாக, ைறந்த வயதேலேய ஊழயம் எ ம்
ெபாறய ந்  என்னால் வ பட ந்த . பணக்காரத் தந்ைத



கற் க் ெகா த்தப ் பாடங்கள ன் லமாக எனக் க் கைடத்த
வ ைமயான ெபா ளாதார அற தான் இைதச்
சாத்தயமாக்கய .
இந்த அற  இல்லாமல், ெபா ளாதாரச ் தந்த ரத்ைத என்னால்
லபமாகப ் ெபற்ற க்க யா . எனக் க் கைடத்த அற

மற்றவரக் க் ம் உத ம் என்ற நம்ப க்ைகயல் நான் இபே்பா
இவற்ைறக் கற் க் ெகா த்  வ கேறன்.
ெபா ளாதார அற  என்ப  நான்  வர வான ப தகள ல்

ந ணத் வத்ைதப ் ெப வதல் இ ந்  வ கற  என்  நான்
மக்க க்  நைன ட் கேறன்:

1. கணக்கயல்:

கணக்கயல் என்ப  ெபா ளாதாரக் கல்வயற  அல்ல
எண்கைளப ் ப பப்தற்கான தறனா ம். நீங்கள் ஒ
சாம்ராஜ்யத்ைத உ வாக்க வ ம்பனால், இ  ஓர்
இன்றயைமயாத தறைமயா ம். நீங்கள் எவ்வள  அதகப்
பணத்த ற் ப ் ெபா பப்ாளேரா, அவ்வள  அதகத் ல் யம்
ேதைவபப் கற . இல்ைலெயன்றால் சாம்ராஜ்யம்
நைல ைலந் வ ம். இ  இடபப்க்க ைளயன் ேவைல.
அதாவ  வபரங்கள் இங்  அவசயம். ெபா ளாதார அற  என்ப
எந்தெவா  வயாபாரத்த ன் வ ைமகைள ம் பலவனங்கைள ம்
அைடயாளம் கண் ெகாள்வதற்  உங்க க்  உதவக் ய
ெபா ளாதார அற க்ைககைளப ் ப பப்தற் ம் ர ந்
ெகாள்வதற் மான தறனா ம்.

2. த :

த  என்ப  "பணத்ைத உ வாக் க ன்ற பணம்" பற்றய
அறவயலா ம். பைடப் த்தறன் ெகாண்ட வலபப்க்க

ைளையப ் பயன்ப த் க ன்ற உத்தகைள ம்
த்த ரங்கைள ம் உள்ளடக்கய  இ .

3. சந்ைத நலவரங்கைளப ் ர ந்  ெகாள் தல்:

சந்ைத நலவரங்கைளப ் ர ந்  ெகாள் தல் என்ப  ேதைவ
மற் ம் வனேயாகத்த ன் அறவயைலப ் ர ந்  ெகாள்வதா ம்.
சந்ைதயன் ட்பமான அம்சங்கைள நீங்கள் ர ந்  ெகாள்ள



ேவண் ய  அவசயம். அைவ ஒ  த ட் ன் அ பப்ைட மற் ம்
ெபா ளாதார அம்சங்களாக இ பப்ேதா , உணரச்ச் களால்
இயக்கபப் பைவயாக ம் இ க்கன்றன. தற்ேபாைதய சந்ைத
நலவரங்கைள ைவத் ப ் பாரக்் ம்ேபா , ஒ  த
அரத்்த ள்ளதாகத் ேதான் கறதா அல்ல  அரத்்தமற்றதாகத்
ேதான் கறதா?

4. சட்டம்:

கணக்கயல், த , மற் ம் சந்ைதகள் ெதாடரப்ான
ட்பமான தறைமகைள உள்ளடக்கய ஒ  வணக ந வனம்

பன்மடங்  வளரச்ச் க்  வழவ க் ம். வர  அ லங்கைள ம்
சட்ட நடவ க்ைககள ந்  கைடக்க ன்ற பா காப் கைள ம்
நன்றாகப ் ர ந்  ெகாண் ள்ள ஒ  நபர,் ஓர ் ஊழயைரவட
அல்ல  ஒ  ச  ந வனத்த ன் உரைமயாளைரவட அதக
ேவகமாகப ் பணக்காரராகவட ம். ஒ வர ் நடபப்தற் ம்
பறபப்தற் ம் இைடேயயான ேவ பா  அ . நீண்டகாலச்
ெசல்வம் என்  வ ம்ேபா  இந்த வத்தயாசம் மைலயள
இ க் ம்.

• வர  அ லங்கள்

ஓர ்ஊழயரால் ெசய்ய யாத பல வஷயங்கைள ஒ  வணக
ந வனத்தால் ெசய்ய ம். வர கைளச ் ெச த் வதற்

ன்  ெசல கைளச ் ெசய்  ெகாள்வைத எ த் க்காட்டாகக்
றலாம். இபப் தயல் ஒ வ க்  உள்ள ந ணத் வம் மக ம்

உற்சாக ட் வதாக இ க் ம். ஊழயரக்ள் பணத்ைதச்
சம்பாத க்க ன்றனர,் வர கைளச ் ெச த் க ன்றனர,் மீதம க் ம்
பணத்ைதக் ெகாண்  வாழ்க்ைகைய ஓட் க ன்றனர.் ஒ  வணக
ந வனம் பணத்ைதச ் சம்பாத க்க ன்ற , அைனத் ச்
ெசல கைள ம் ெசய்கற , மீதம க் ம் பணத்த ற்  வர
ெச த் கற . பணக்காரரக்ள் பயன்ப த் க ன்ற, சட்டத்த ல்
இ க்க ன்ற மகப ் ெபர ய ஓட்ைடகள ல் ஒன்  இ . இவற்ைறக்
கண் ப பப்  மக ம் லபம். உங்க ைடய த கள் நல்ல
பணவரைவ ஏற்ப த்த க் ெகா த்த ந்தால், இதற்  அவ்வள
அதகச ்ெசல ம் ஆகா . எ த் க்காட்டாக, நீங்கள் உங்க ைடய
ெசாந்த ந வனத்ைத ைவத்த பப்தாக நைனத் க்
ெகாள் ங்கள். நீங்கள் ெசல் ம் வ ைறகைள நீங்கள்



நடத் ம் ந வன சந்தப் க் ட்டங்களாகக் காட்டலாம்.
கா க்கான தவைணத் ெதாைககள், காபப் , ப பாரப்் கள்,
உடற்பயற்ச  ைமயங்கள ன் உ பப்னர ் உர மம் ேபான்றைவ
உங்கள் ந வனத்த ன் ெசல களாக ஆகவ ம். உணவகங்கள ல்
நீங்கள் உணவ ந்தனால், அைவ ம் ந வனச ் ெசல களாகக்
க தபப் ம். இபப்  இன் ம் ஏராளமானவற்ைற அ க்க க்
ெகாண்ேட ேபாகலாம். இைவ அைனத் ம் வர ப ் ப த்தத்த ற்

ந்ைதய பணத்ைதக் ெகாண்  ெசலவடபப் க ன்றன.

• சட்ட நடவ க்ைககள ந்  பா க்காப்

எ த்ததற்ெகல்லாம் சட்ட நடவ க்ைககைளத் ேத  ஓ கன்ற
ஒ  ச தாயத்த ல் நாம் வாழ்கேறாம். உங்க ைடய பணத்த ல்
ஒ  பங்ைக எல்ேலா ம் வ ம் க ன்றனர.் தங்க க் க் கடன்
ெகா த்தவரக்ள டம ந்  தங்கள் ெசாத் க்கைளப்
பா காபப்தற்காக, வணக ந வனங்கள் மற் ம்
அறக்கட்டைளகைளப ் பயன்ப த்த , பணக்காரரக்ள் தங்கள்
ெசல்வத்த ன் ெப ம்ப தைய மைறத்  ைவக்கன்றனர.் ஒ
ெசல்வந்தரமீ்  யாேர ம் ஒ வர ் வழக் த் ெதாட ம்ேபா ,
அந்தச ் ெசல்வந்த க்  ஏராளமான சட்டப ் பா காப்
இ பப்ைத ம், அவர டம் உண்ைமயேலேய எ ம் இல்ைல
என்பைத ம் அந்த நபர ் காண்கன்றார.் ெசல்வந்தரக்ள்
உண்ைமயல் எல்லாவற்ைற ம் கட் பப் த் க ன்றனர,் ஆனால்
அவரக் க் ச ் ெசாந்தமாக எ ம் இ பப்த ல்ைல. ஏைழக ம்
ந த்தர வரக்்கத்தன ம் எல்லாவற்ைற ம் ெசாந்தமாக்க க்
ெகாள்ள யற்ச க்க ன்றனர.் பற  அரசாங்கத்தடேமா அல்ல
பணக்காரரக்ள்மீ  வழக் த் ெதாடரவ்ைத வ ம் ம் பறர டேமா
தங்கள் உடைமகைளத் ெதாைலத் வ கன்றனர.்
ஒ  வணக ந வனத்ைத ந ரம்ாணபப்  ெதாடரப்ான

த ட்டவட்டமான வஷயங்கைளப ்பற்ற  அல வ  இப் த்தகத்த ன்
ேநாக்கமல்ல. ஆனால், சட்ட ரவ்மான ெசாத் க்கள் ஏேத ம்
உங்கள டம் இ ந்தால், வைரவல், ஒ  வணக ந வனம்
வழங்கக் ய நன்ைமகைள ம் பா காபை்ப ம் பற்ற
அதகமாகக் கண் ப க் மா  நான் உங்க க் ப்
பர ந் ைரக்கேறன். இந்த நன்ைமகைள வபரமாக ஆய்
ெசய்க ன்ற பல த்தகங்கள் ஏற்கனேவ ெவளவந் ள்ளன. ஒ
வணக ந வனத்ைத ந ரம்ாணபப்தற் த் ேதைவயான



நடவ க்ைககைளப ் ப பப் யாக எ த் ைரக்க ன்ற
த்தகங்கள் ட இ க்கன்றன. வணக ந வனங்கள் பற்ற க் கரட்

சட்டன் என்பவர ் எ த ள்ள த்தகங்கள் தன பப்ட்டப ் வணக
ந வனங்கள ன் சக்த  பற்றய அற் தமான உள்ேநாக்ைக
வழங் க ன்றன.
ெபா ளாதார அற  என்ப  உண்ைமயல் பல தறைமகள ன்
ட் யக்கமா ம். ேமற் றபப்ட்ட நான்  ெதாழ ல் ட்பத்

தறைமகள ன் ட்  அ  என்  நான் ேவன். நீங்கள் மகப்
ெபர ய அளவல் ெசாத் க்கைளக் வக்க வ ம்பனால், இந்த
நான்  தறைமகைள ம் கற் க் ெகாள்வ  உங்கள
ெபா ளாதார அறைவப ்பன்மடங்  ெப க் ம்.

க்கமாகக் றனால்:
வண க ந வனங்கைள
உடைமயாக்க க்
ெகாண் பப்வரக்ள்

வண க ந வனங்கள ல்
ேவைல ெசய் ம்
ஊழயரக்ள்

1. சம்பாத க்க ன்றனர் 1. சம்பாத க்க ன்றனர்
2. ெசலவ க ன்றனர் 2. வர  ெச த் க ன்றனர்
3. வர  ெச த் க ன்றனர் 3. ெசலவ க ன்றனர்

உங்கள  ஒட் ெமாத்தப ் ெபா ளாதார உத்தயன் ஒ
ப தயாக, வயாபாரங்க க் ம் ெசாத் க்க க் ம் சட்டங்கள்
வழங் க ன்ற பா காபை்பப ் பற்ற  நீங்கள் கற் க் ெகாள்ள
ேவண் ம் என்  நான் பர ந் ைரக்கேறன்.



அத்தயாயம் ஐந்

பாடம் 5: பணக்காரரக்ள் பணத்ைதக்
கண் ப க்க ன்றனர்

நஜ உலகல், சாமரத்்தயமானவரக்ள் ன்ேன வதல்ைல,
ணசச்ல்காரரக்ள்தான் ன்ேன கன்றனர.்

ேநற்ற ர , த்தகம் எ வைதச ் சற  ேநரம் ந த்த
ைவத் வ ட் , அெலக்சாண்டர ் கரகாம் ெபல் ன் வரலாற்ைறப்
பற்றய ஒ  ெதாைலக்காட்ச  நகழ்சச்ைய நான் பாரத்்ேதன். தான்
கண் ப த்தத் ெதாைலேபச க்  அெலக்சாண்டர ் கரகாம் ெபல்
அபே்பா தான் உர மம் வாங்கய ந்தார.் அவர  தய க வைய
வாங் வதற்  ஏராளமான ஆரட்ரக்ள் வந்  வந்தன. ஆனால்
அவரால் அந்த ஆரட்ரக்ைளச ் சமாள க்க யவல்ைல. ஒ
ெபர ய ந வனம் ேதைவ என்பைத உணரந்்த அவர,் அந்தக்
காலத்த ல் மகப ் ெபர ய ஜாம்பவானாக இ ந்த ெவஸ்டரன்்

னயன் ந வனத்தடம் ெசன் , தன  உர மத்ைத ம் தன
ச  ந வனத்ைத ம் அவரக்ள் வாங்க க் ெகாள்வாரக்ளா என்
ேகட்டார.் ெபல் அதற்  ஒட் ெமாத்தமாக ஒ  லட்சம் டாலரக்ள்
ேகட்டார.் ெவஸ்டரன்் னயன ன் தைலவர ் அவைரக் ேக
ெசய் வ ட் , அவர  ந வனத்ைத ம் உர மத்ைத ம் வாங்க க்
ெகாள்ள ம த் வ ட்டார.் ெபல் ேகட்ட வைல மக ம் அதகம்
என் ம் அவர ் றனார.் அதன் பற  நடந்த  உலகமற ந்த
வஷயம்தான். பலேகா  டாலரக்ள் ெப மான ள்ள ஒ
ெதாழ ற் ைற உ வாக்கய . ஏ &  என்ற மாெப ம் ந வனம்
பறந்த .
அெலக்சாண்டர ் கரகாம் ெபல் ற த்த நகழ்சச்  ந்த டன்

ஒள பரபப்ான மாைலச ் ெசய்தயல் ஓர ் உள் ர ் ந வனத்த ல்



ஆட் ைறப்  நைடெபற்றைதப ் பற்றய ஒ  கைத
ெவளயான .அந்ந வனத்த ன் ஊழயரக்ள் ேகாபமாக
இ ந்தனர.் உரைமயாளரக்ள் நயாயமன்ற  நடந்  ெகாண்டதாக
அவரக்ள் ைற றனர.் பண நீக்கம் ெசய்யபப்ட்ட 45 வய
ந ரம்பய ஒ  ேமலாளர,் தன் மைனவ  மற் ம் இ
மழைலயரக் டன் ந வனத்த ன் வாச ல் ந ன்  ெகாண் ,
தன்ைன மீண் ம் ேவைலயல் ேசரத்் க் ெகாள் மா  ந வன
உரைமயாளரக்ள டம் ேப வதற் த் தன்ைன அ மத க் மா
அங்க ந்த பா காவல்கள டம் ெகஞ்ச க் ெகாண் ந்தார.் அவர்
அபே்பா தான் ஒ  வட்ைட வாங்கய ந்தார.் அ  தன்
ைகையவட் ப ் ேபாய்வ ேமா என்  அவர ் பயந்தார.் அவர்
ெகஞ்ச க் ெகாண் ந்தைதச ் ெசய்த  ஒள பரபப்ாளர ன் ேகமரா
படம்ப த் க் ெகாண் ந்த . அ  என் கவனத்ைத ம்
கவரந்்த .

1984ம் ஆண் ந்  ெதாழ ல் ைறரீதயாக நான் கற் க்
ெகா த்  வ கேறன். இ  எனக்  மகச ்சறந்த அ பவமாக ம்
ெவ மதயள க் ம் ஒன்றாக ம் இ ந்  வந் ள்ள . இ  சற்
வ த்தத்ைத ஏற்ப த்தக் ய ஒ  ேவைல ம் ட. நான்
ஆயரக்கணக்கான நபரக் க் க் கற் க் ெகா த்த க்கேறன்.
அவரக்ள் அைனவர ட ம் ஒ  ெபா வான வஷயத்ைத நான்
பாரக்்க ேறன். நம் அைனவர ட ம் ஏராளமான ஆற்றல் உள்ள .
நாம் தறைமகளால் ஆசீரவ்த க்கபப்ட்  இ க்கேறாம். ஆனால்
நம் அைனவைர ம் இ த் ப ் ப த்  ைவக்கன்ற ஒ  வஷயம்
யசந்ேதகம். ெதாழ ல் ட்பத் தகவல்கள் நம்மடம் இல்லாத

நம்ைம இ த் ப ் ப பப்த ல்ைல, தன்னம்ப க்ைக
இல்லாத தான் நம்ைம ன்ேனற வடாமல் த த் க்
ெகாண் க்கற . ஒ சலர ் மற்றவரக்ைளவட இதனால் அதக
பாதப் க்  ஆளாகன்றனர.்
கல் ர ப ் ப ப்  ந்  கல் ரையவட்  நாம்

ெவள ேயறய டன், பட்டங்கேளா அல்ல  நல்ல
மதபெ்பண்கேளா ஒ  ெபா ட்டல்ல என்பைத நம்ம ல்
ெப ம்பாலானவரக்ள் அற ந்  ெகாள்கேறாம். கல்வ க்  ெவள ேய
உள்ள உண்ைமயான உலகல், மதபெ்பண்கைளவட ேமலான
ஒன்  ேதைவபப் கற . ணசச்ல், வடா யற்ச ,
த்த சா த்தனம், மனஉ த , சா ர யம் என்  பல ெபயரக்ள ல்

அ  அைழக்கபப் வைத நான் ேகட் க்கேறன். அ  எந்தப்
ெபயர ல் அைழக்கபப்ட்டா ம் சர , கல் ர யல் கைடத்த



மதபெ்பண்கைளவட அதகமாக இந்தக் காரணதான் இ தயல்
ஒ வர  எதரக்ாலத்ைதத் தீரம்ான க்கற .

ணசச்ல், பயம் ஆகய இரண்  ணாம்சங்க ம் நம்
ஒவ்ெவா வ க் ள் ம் உள்ளன. மக்கள் ணசச்லாக ம்
ெசயல்ப க ன்றனர,் ேதைவபப்ட்டால் மண் யட் க்
ெகஞ் வதற் ம் அவரக்ள் தயாராகவ கன்றனர.் அெமர க்கக்
கபப்ற்பைட வமானயாக வயட்நாம ல் நான் ஒ  வ டம்
பணயாற்றய பற , எனக் ள் இ ந்த இந்த இரண்
ணாம்சங்கைளப ் பற்ற  நான் ைமயாகத் ெதர ந்

ெகாண்ேடன்.
ஆனா ம் ஓர ் ஆசான் என்ற ைறயல், அள க்கதகமான

பய ம் யசந்ேதக ம்தான் தன பப்ட்ட ேமதைம
ெவள பப் வத ந்  த க்க ன்ற மாெப ம் த ப் ச ் வரக்ள்
என்பைத நான் உணரந்்ேதன். வைடகள் ெதர ந்த ந் ம்
அவற்ற ன்மீ  நடவ க்ைக எ பப்தற்கான ணசச்ல் இல்லாமல்
ேபானவரக்ைளக் கண்  என் இதயம் கனத்த . நஜ உலகல்,
சாமரத்்தயமானவரக்ள் ன்ேன வதல்ைல,
ணசச்ல்காரரக்ள்தான் ன்ேன கன்றனர.்
ெதாழ ல் ட்ப அற ம் ணசச் ம் உங்கள் ெபா ளாதார

ேமதைமக்  அவசயம் என்பைத என  தன பப்ட்ட
அ பவத்த ந்  நான் கண் ெகாண் க்கேறன். பயம்
மக ம் வ ைமயாக இ ந்தால், ேமதைம ஒ க்கபப் கற .
சவாலான கார யங்கைளச ் ெசய்வதற் ம், ைதரயமாக
இ பப்தற் ம், தங்கள் ேமதைமைய உபேயாக த்  பயத்ைத
சக்தயாக மாற் வதற் ம் கற் க் ெகாள் மா  நான் ஆழமாக
வ த் கேறன். இ  சல க் ப ் பலனள க்கற , சல க்
அசச் ட் கற . பணம் என்  வ ம்ேபா , ெப ம்பாலான
மக்கள் பா காபப்ாக நடந்  ெகாள்ள வ ம் க ன்றனர ்என்பைத
நான் உணரந்்  ெகாண் க்கேறன். "ஏன் சவாலான
கார யங்கள ல் இறங்க ேவண் ம்?" "என  ெபா ளாதார அறைவ
வளரத்் க் ெகாள்வைதப ்பற்ற  நான் ஏன் கவைலபப்ட ேவண் ம்?"
"நான் ஏன் ெபா ளாதார அறைவப ் ெபற ேவண் ம்?" ேபான்ற
ேகள்வகைள நான் எதரெ்காள்கேறன். அவற் க் , "நீங்கள்
ேதரந்்ெத பப்தற்  இன் ம் அதகமான வழகள்
கைடபப்தற்காக," என்  நான் பதலள க்கேறன்.
எதரக்ாலத்த ல் பல ெபர ய மாற்றங்கள் வரவ க்க ன்றன. வ ம்

வ டங்கள ல், அெலக்சாண்டர ் கரகாம் ெபல்ைலப ் ேபான்ற பல



இளம் கண் ப பப்ாளரக்ள் ேதான் வாரக்ள். உலகம் ெந க ம்
ஒவ்ெவா  வ ட ம் பல் ேகட்ைஸப ் ேபான்ற பல

ற் க்கணக்கான மக்கள் உ வாவர,் ைமக்ேராசாஃபட்் ேபான்ற
மக ம் ெவற்றகரமான ற் க்கணக்கான ந வனங்கள்
உ வாக்கபப் ம். அேத சமயத்த ல், ஏராளமான பண நீக்கங்க ம்
ஆட் ைறப் க ம் நைடெப ம், அதகமாேனார ் தவாலாவ ம்
நக ம்.
எனேவ உங்கள் ெபா ளாதார அறைவ உ வாக் வத ல் ஏன்

அக்கைற ெச த்த ேவண் ம்? உங்கைளத் தவர ேவ  யாரா ம்
இக்ேகள்வ க்  வைடயள க்க யா . நான் ஏன் அைதச்
ெசய்கேறன் என்பைத நான் உங்க க் க் கேறன்.
உயரவ்ாழ்வதற்கான மக ம் உற்சாகமான ேநரம் இ  என்ப தான்
நான் என் ெபா ளாதார அறைவ வளரத்் க் ெகாள்வதற் க்
காரணம். மாற்றத்ைதக் கண்  பயபப் வைதவட, அைத
வரேவற்க நான் வ ம் கேறன். சம்பள உயர்  கைடக்காதைதக்
கண்  கவைலபப் வதற் ப ் பதலாக, ேகா க்கணக்கான
டாலரக்ைளச ்சம்பாதபப்  ற த்  உற்சாகமாக இ பப்ைத நான்
வ ம் கேறன். இபே்பா  நாம் வாழ்க ன்ற காலகட்டம் மக
உற்சாகமான ஒ  காலகட்டமா ம். இன்ற ந்  பல
தைல ைறக க் ப ் பற , மக்கள் இந்த சமயத்ைத
நைன ரந்் , இ  எபே்பற்பட்ட உற்சாகமான ேநரமாக
இ ந்த க்க ேவண் ம் என்  றபப் வர.் பைழய  மைறந்
தய  பறந்த காலம் இ .
எனேவ உங்கள் ெபா ளாதார அறைவ வளரத்் க் ெகாள்வத ல்

நீங்கள் ஏன் அக்கைற ெச த்த ேவண் ம்? ஏெனன ல், நீங்கள்
அைதச ் ெசய்தால், நீங்கள் ெப மளவல் ெசழபப்ைடவரக்ள்.
இைதச ் ெசய்யவல்ைல என்றால், இந்தக் காலகட்டம்
உங்க க் ப ் ெப ம் அசச் ட் ம் காலகட்டமாக இ க் ம்.
ஒ சலர ் ைதரயமாக ன்ேனறச ் ெசல்வைத ம், மற்றவரக்ள்
உயரப்ைழத்த பப்தற்காகத் தங்கள் ேவைலயல் ஒட் க்
ெகாண் பப்ைத ம் நீங்கள் காண்பரக்ள்.

ந்  வ டங்க க்  ன்  நலம்தான் ெசல்வமாக
இ ந்த . எனேவ ஒ  நலத் க் ச ் ெசாந்தக்காரர்
ெசல்வத் க் ச ் ெசாந்தக்காரராக இ ந்தார.் பன்னாள ல்,
ெசல்வமான  ெதாழ ற்சாைலகள ம் உற்பத்தய ம் இ ந்த .
எனேவ அெமர க்கா வ ைமயான நாடாக உ வான .
ெதாழலதபரக்ள் ெசல்வத்த ற் ச ் ெசாந்தக்காரரக்ள் ஆனாரக்ள்.



இன் , ெசல்வம் தகவல்கள ல் இ க்கற . சர யான ேநரத்த ல்
தகவைலப ் ெபற்ற க் ம் ஒ வரத்ான் ெசல்வத்ைதக்
வ க்கறார.் பரசச்ைன என்னெவன்றால், தகவலான  ஒளயன்

ேவகத்த ல் உலைகச ் ற்ற  வ கற . தய ெசாத் க்கைள
நலங்களாக ம் ெதாழ ற்சாைலகளாக ம் எல்ைலக்ேகாட் ற் ள்
அடக்க யா . இன் ம் பல மாற்றங்கள் வைரவாக ம்
ெப மளவ ம் வ ம். தய ேகா ஸ்வரரக்ள் ஏராளமாேனார்
உ வாவர.் பன்தங் பவரக் ம் அதக எண்ண க்ைகயல் இ பப்ர.்
இன் , பலர ் க னமாக உைழத் ம் ெபா ளாதாரரீதயாகப்

ேபாரா வைத நான் பாரக்்க ேறன். அவரக்ள் தங்கள் பைழய
ேயாசைனகைள உ ம் ப ்ப யாகப ்பற்ற க் ெகாண் பப் தான்
அதற் க் காரணம். வஷயங்கள் எவ்வதத்த ல் இ ந்தனேவா,
அேதேபால் இ க்க ேவண் ம் என்  அவரக்ள் வ ம் க ன்றனர.்
மாற்றத்ைத அவரக்ள் எதரக்்க ன்றனர.் தங்கள் ேவைலகைள
அல்ல  வ கைள இழக்க ன்ற மக்கைள நானறேவன். தங்கள்
இழப் க் த் ெதாழ ல் ட்பத்ைதேயா, ெபா ளாதாரத்ைதேயா,
அல்ல  தங்கள் தலாளையேயா அவரக்ள் ைற கன்றனர.்
தங்கள் பரசச்ைனக் த் தாங்கள்தான் காரணம் என்பைத அவரக்ள்
உணரந்்  ெகாள்ளத் தவ வ  வ த்தத்த ற் ர ய வஷயம்.
பைழய ேயாசைனகள்தான் அவரக்ள  மகப ்ெபர ய கடன் ைம.
அ  ஒ  கடன் ைமயாக இ பப்தற் க் காரணம், அந்த
ேயாசைன ேநற்  ஒ  ெசாத்தாக இ ந்த ந்தா ம், ேநற்
என்ப  ந்  ேபாய்வ ட்ட  என்பைத அவரக்ள் உணரத்
தவ வ தான்.
ஒ  மதய ேவைளயல், நான் கண் ப த்த ந்த 'ேகஷ்ஃ ேளா'

என்ற ஒ  பலைக வைளயாட்ைடப ் பயன்ப த்த , எவ்வா
த  ெசய்ய ேவண் ம் என்பைத நான் கற் க் ெகா த் க்

ெகாண் ந்ேதன். அந்த வ பப் ற்  என  ேதாழ  ஒ வர,்
சமீபத்த ல் வவாகரத்தான, வவாகரத்  வழக்க ல் பலவற்ைற
இழந்  மனெமா ந்  ேபாய ந்த, இபே்பா  வைடகைளத்
ேத க் ெகாண் ந்த தன் ேதாழ  ஒ வைர உடனைழத்
வந்த ந்தார.் இந்த வ ப்  அவ க்  உதவயாக இ க் ம் என்
என் ேதாழ  நைனத்தார.்
பணம் எவ்வா  ேவைல ெசய்கற  என்பைதக் கற் க் ெகாள்ள

மக்க க்  உத வதற்காக இந்த வைளயாட்
வ வைமக்கபப்ட்ட . இைத வைளயா வதன் லமாக,
வ மான அற க்ைகக் ம் நத  நகர அற க்ைகக் ம் இைடேயயான



உறவாடல் பற்ற  அவரக்ள் கற் க் ெகாள்க ன்றனர.் இரண்
அற க்ைகக க் ம் இைடேய பணம் எவ்வா  ெபயரக்ற
என்பைத ம், உங்கள் ெசாத் க்கள் ப தய ள்ள மாதாந்த ரப்
பண வ வாைய உங்கள  மாதாந்த ரச ் ெசல கைளவட
அதகமாக இ க் ம்ப  அதகர பப்தற்  அயரா

யற்சபப் தான் ெசல்வத்ைதக் வபப்தற்கான வழ
என்பைத ம் அவரக்ள் கற் க் ெகாள்க ன்றனர.் இைத நீங்கள்
சாத த் வ ட்டால், நீங்கள் ச க்க ள்ள ெபாறய ந்  வ பட் ,
வைரவான ன்ேனற்றத்ைத ேநாக்க  உங்களால் பயண க்க

ம்.
நான் ன்  றய ேபால், சலர ் இந்த வைளயாட்ைட

ெவ க்க ன்றனர,் சலர ்அைத வ ம் க ன்றனர,் மற்றவரக்ள் அ
ற வ ம் வஷயத்ைதத் தவறவட் வ கன்றனர.் ஒ

வஷயத்ைதக் கற் க் ெகாள்வதற்கான ஒ  ெபான்னான
வாய்பை்ப இபெ்பண்மண  தவறவட்டார.் வக்கச ் ற்ற ல்,
அவ க்  ஒ  பட  கைடத்த . அ  ற த்  அவர ் மக ழ்சச்
ெகாண் , "எனக்  ஒ  பட  கைடத் ள்ள ," என்
உற்சாகமாகக் றனார.் பற , அவர  வ வாய் அற க்ைக
மற் ம் நத  நகர அற க்ைகயல் எண்கள் எவ்வா  ேவைல
ெசய்தன என்பைத என் ேதாழ  அவ க்  வளக்க ற்பட்டேபா ,
அபெ்பண் ச த் க் ெகாண்டார.் ஏெனன ல், கணதத்த ல்
அவ க்  ஒ ேபா ம் நாட்டம் இ ந்தத ல்ைல. வ வாய்
அற க்ைக, நத  நகர அற க்ைக, மற் ம் மாதாந்த ரப ் பண வர
ஆகயவற் க்  இைடேயயான ெதாடரை்ப என  ேதாழ
ெதாடரந்்  அவ க்  வளக்கயேபா , அவேரா  வைளயா க்
ெகாண் ந்த மற்றவரக்ள் ெபா ைமயாகக் காத்த ந்தனர.்
த ெரன் , எண்கள் எவ்வா  ேவைல ெசய்க ன்றன என்பைத
அவர ்உணரந்்தேபா , தன  பட  தன்ைன உயேரா  வ ங்க க்
ெகாண் ந்த  அவ க் ப ் ர பட்ட . வைளயாட் ன்
ப ற்ப தயல், அவர ் பண நீக்கம் ெசய்யபப்ட்டேதா , அவ க்
ஒ  ழந்ைத ம் பறந்த . இ  அவ க்  அசச் ட் ம் ஒ
வைளயாட்டாக அைமந்த .
வ ப்  ந்த பற , அபெ்பண் மக ம் மனங்கலங்கப்

ேபாய ந்ததாக என் ேதாழ  என்ன டம் றனார.் த ட்ைடப்
பற்ற க் கற் க் ெகாள்வதற்காகேவ என  வ பப் ற்  அவர்
வந்ததாக ம், ஒ  ச ப ள்ைளத்தனமான வைளயாட்ைட
வைளயா வதற்  இவ்வள  ேநரத்ைதச ் ெசலவட்டைத அவர்



வ ம்பவல்ைல என் ம் என் ேதாழ  றனார.்
அவ்வைளயாட்  ஏேத ம் ஒ  வதத்த ல் அவைர அவ க் ப்

ப ரதப த் க் காட் யதா என்  கண்டறவதற் த் தனக் ள்
ெசன்  பாரக்் மா  அபெ்பண்ண ற்  என் ேதாழ  எ த் ைரக்க

யற்ச த்தார.் அந்தப ் பர ந் ைரையக் ேகட்ட அபெ்பண், தன்
பணத்ைதத் த பப் க் ெகா க் மா  என்ன டம் ேகட்டார.் ஒ
வைளயாட்  தன்ைனத் தனக் ப ் பரதப த் க் காட் ம் என்ற
ேயாசைன நைகப் க்  இடமான  என்  அவர ் றனார.் அவர
பணத்ைத நான் உடன யாகத் த பப் க் ெகா த் வ ட்ேடன்.
அவ ம் அங்க ந்  உடன யாகப ் றபப்ட் ச ்ெசன் வட்டார.்

1984ம் ஆண் ந் , பள்ள க் டத்த ல் ெசய்யாத ஒன்ைறச்
ெசய்ததன் லம் நான் ேகா க்கணக்கான டாலரக்ைளச்
சம்பாத த்த க்கேறன். பள்ள கள ல் ெப ம்பாலான ஆசரயரக்ள்
ெசாற்ெபாழவாற் க ன்றனர.் மாணவனாக இ ந்தேபா
ெசாற்ெபாழ கைள நான் ெவ த்ேதன். வைரவல் அைவ எனக்
ச ப் ட் ன. ெசாற்ெபாழ கைளக் ேகட் ம்ேபா  என் மனம்
அைலபாயத் வங் ம்.

1984ம் ஆண் ல், வைளயாட் கள் மற் ம் காட்ச ரீதயான
மாதர ச ் ெசயல் ைறகள் லமாக நான் கற்ப க்கத்
வங்கேனன். இன் ட நான் இவற்ைறத்தான்

சாரந்்த க்கேறன். தங்க க் த் ெதர ந்தவற்ைற ம் தாங்கள்
கற் க் ெகாள்ள ேவண் யவற்ைற ம் அந்த வைளயாட் கள்
தங்க க் ப ்பரதப த் க் காட் வதாக அவற்ைறப ்பாரக்் மா
என் பயற்ச  வ பப் ல் கலந்  ெகாள்பவரக்ள டம் நான் எபே்பா ம்

ற  வ கேறன். மக க்கயமாக, வைளயாட் கள்
நடத்ைதையப ் பரதப க்க ன்றன. அைவ உடன யாகப்
ப ன் ட்டக் க த் க்கைளக் ெகா க்க ன்றன. ஆசரயர்
உங்கள டம் ெசாற்ெபாழவாற் வதற் ப ் பதலாக, இந்த
வைளயாட்  உங்க க்ெகன்  பரத்ேயகமாக வ வைமக்கபப்ட்ட
ஒ  ெசாற்ெபாழைவக் ெகா க்கற .
என் வ பப் ந்  ேகாபமாக ெவள ேயறய ெபண்ைணப்

பற்ற க் வதற்காக என  ேதாழ  என்ைனத் ெதாைலேபசயல்
அைழத்தார.் அபெ்பண் அைமதயாகவட்டதாக ம், இபே்பா
நன்றாக இ பப்தாக ம் அவர ் ெதர வத்தார.் அபெ்பண் ேகாபம்
தண ந்  சற்  நதானமாக ேயாச த்தேபா , தான் வைளயா ய
வைளயாட் ற் ம் தன் வாழ்க்ைகக் ம் இைடேய ஏேதா ஒ
ெதாடர்  இ ந்தைத அவரால காண ந்த . அவ க் ம் அவர



கணவ க் ம் ெசாந்தமாக எந்தப ் பட ம் இ க்கவல்ைல
என்றா ம் ட, உங்களால் கற்பைன ெசய்ய கன்ற மற்ற
அைனத் ப ்ெபா ட்க ம் அவரக் க் ச ்ெசாந்தமாக இ ந்தன.
வவாகரத்த ற் ப ் பற  அபெ்பண் ேகாபமைடந்தார.் அதற்
இரண்  காரணங்கள் இ ந்தன. அவைரவட வய  ைறந்த ஒ
ெபண் டன் அவர  கணவர ் ஓ வட் ந்த  தலாவ
காரணம். இரண்டாவதாக, த மணமாகய இ ப  வ டங்கள ல்
அவரக்ள் ெவ  ைறவான ெசாத் க்கைளேய ேசகர த்த ந்தனர.்
வவாகரத்த ற் ப ் பற  பங்  ேபாட் க் ெகாள் ம் அள க்
அவரக்ள டம் ெசாத் க்கள் இ க்கவல்ைல. அவரக்ள  இ ப
வ டத் த மண வாழ்க்ைக கலமான ஒன்றாக
இ ந்தேபாத ம், மதப் வாய்ந்த எந்த ெசாத் க்கைள ம்
அவரக்ள் ேசகர த்த க்கவல்ைல.

வைளயாட் கள் நடத்ைதையப ்பரதப க்க ன்றன. அைவ
உடன யாகப ்பன் ட்டக் க த் க்கைளக்

ெகா க்க ன்றன.

வ வாய் அற க்ைக மற் ம் நத  நகர அற க்ைகயல் இ ந்த
எண்கைளப ் ப பப்  ற த்  அவர ் ேகாபம் ெகாண்டதற் க்
காரணம், தன்னால் அைதப ் ர ந்  ெகாள்ள யவல்ைல என்ற
ேவதைனயன் வைள  தான். அபெ்பண் தன் ம்பத்ைதப்
பாரத்் க் ெகாண் ம் வ ந்தனரக்ைள உபசர த் க் ெகாண் ம்
இ ந்தார.் அவர  கணவர ் நத  ந ரவ்ாகத்ைதக் கவன த் க்
ெகாண்டார.் கடந்த ஐந்  வ டங்களாக, தனக் த் ெதர யாமல்
தன் கணவர ் ஓரள  பணத்ைதத் தன்னடம ந்  மைறத்
ைவத்த ந்ததாக அவர ் உ தயாக நம்பனார.் பணம் எங்ேக
ேபாய்க் ெகாண் ந்த  என்ப  பற்ற ம், அந்த இன்ெனா
ெபண்ைணப ் பற்ற ம் தனக் த் ெதர யாமல் ேபான  ற த்
அவர ்தன்மீ  ேகாபம் ெகாண்டார.்
ஒ  பலைக வைளயாட்ைடப ் ேபாலேவ, உலக ம் நமக்

உடன யான பன் ட்டக் க த் க்கைள எபே்பா ம் ெகா த் க்
ெகாண் க்கற . நாம் சற்  உன்ன பப்ாகக் கவன த்தால்
நம்மால் ஏராளமானவற்ைறக் கற் க் ெகாள்ள ம். சல
நாட்க க்  ன் ஒ நாள், சலைவக் கைடக்காரர ் என் ைடய
கால்சட்ைடகைளச ் க்கவ ட் பப்தாக என் மைனவயடம்
நான் ைறபட் க் ெகாண்ேடன். என் மைனவ  ெமல்லப்
ன்னைகத் வ ட் , என் வயற்ற ல் வைளயாட்டாகக் த்த , என்



கால்சட்ைடகள் ங்கவல்ைல என்  எனக் த் ெதர வத்தார.்
ேவ  ஏேதா ஒன்  ெப த் வ ட் ந்த  — நான்
ண்டாகய ந்ேதன்!
வைளயா ம் ஒவ்ெவா வ க் ம் பன் ட்டக் க த்ைதக்

ெகா பப்தற்காகேவ ேகஷ் ஃ ேளா வைளயாட்
வ வைமக்கபப்ட் ள்ள . நீங்கள் ேதரந்்ெத பப்தற் ப ் பல
வழகைள உங்க க் க் ெகா பப் தான் அதன் ேநாக்கம். நீங்கள்
எ க் ம் அட்ைடயல் பட  இ ந் , அ  உங்கைளக்
கடனாளயாக ஆக்கனால், "இபே்பா  உங்களால் என்ன ெசய்ய

ம்? எத்தைன ெவவ்ேவ  வைகயான ெபா ளாதார
வழகைள உங்களால் ேயாச க்க ம்?" என்ப  ேகள்வயாக
இ க் ம். வைளயா பவரக்ைளச ் ச ந்த க்க ைவத் , பல்ேவ
தய ெபா ளாதார வழகைள உ வாக் வ தான் வைளயாட் ன்

ேநாக்கம். உலகம் ெந க ள்ள ஆயரக்கணக்கான மக்கள்
இவ்வைளயாட்ைட வைளயா ள்ளனர.் எண்கைளப ் ர ந்
ெகாண் , பைடப் த்தறன்ம க்கப ் ெபா ளாதார மனத்ைதக்
ெகாண் க் ம் மக்கள்தான் வைரவாகப ் ெபாறய ந்
தபப் த்  ெவள ேய கன்றனர.் அவரக்ள் பல்ேவ  ெபா ளாதார
வழகைள அைடயாளம் காண்கன்றனர.் பணக்காரரக்ள்
ெப ம்பா ம் பைடப் த்தற டன் ெசயல்ப க ன்றனர,் நன்றாக
ேயாச த் க் கணக்க ட்  சல சவாலான கார யங்கள ல் ணந்
இறங் கன்றனர.் வைளயாட அதக ேநரம் எ த் க் ெகாள் ம்
மக்க க்  எண்க டனான பர சச்யம் இ பப்த ல்ைல. த
ெசய்வதன் சக்தைய ம் அவரக்ள் ர ந்  ெகாள்வத ல்ைல.
ேகஷ் ஃ ேளா வைளயாட்ைட வைளயா ம் சலர,்

வைளயாட் ல் ஏராளமான பணத்ைதக் வக்க ன்றனர.் ஆனால்
அைதக் ெகாண்  என்ன ெசய்வ  என்ப  அவரக் க் த்
ெதர வதல்ைல. அவரக்ள டம் பணம் இ ந்தா ம் ட, மற்ற
அைனவ ம் அவரக்ைளக் கடந்  ன்ேனறச ்ெசல்க ன்றனர.் நஜ
வாழ்க்ைகய ம் இ  உண்ைம. ஏராளமான பணத்ைதக் ெகாண்ட
ஏராளமான மக்கள் ெபா ளாதாரரீதயாக ன்ேன வதல்ைல.
உங்கள் வழகைள மட் பப் த் வ  உங்கள  பைழய

ேயாசைனகைள இ கப ் பற்ற க் ெகாண் பப்ைதப ் ேபான்ற .
உயரந்ைலப ்பள்ளயல் என் டன் ப த்த ஒ  நண்பர ்இபே்பா

ன்  ேவைலகைளச ் ெசய்கறார.் பல வ டங்க க்  ன்,
எங்கள் வ பப்ேலேய அவரத்ான் மகப ்ெபர ய பணக்கார மாணவர.்
உள் ர ல் இ ந்த சரக்்கைரத் ெதாழ ற்சாைல டபப்ட்டேபா ,



அவர ் ேவைல பாரத்்த ந வன ம் டபப்ட்ட . அவ ைடய
மனத்த ல் ஒேர ஒ  வஷயம் மட் ேம மீதம ந்த : க ன
உைழப்  என்ற பைழய ேயாசைனதான் அ . அவர
அ பவத்த ற் ப ் ெபா த்தமான ேவைல அவ க் க்
கைடக்கவல்ைல. அதன் வைளவாக, அவர ் இபே்பா  பாரத்் க்
ெகாண் க் ம் ேவைல, அவர  த த க்  மகக் ைறந்த
ேவைல. அதனால் அவர  சம்பள ம் ைறவாக உள்ள .
வாழ்க்ைக நடத் வதற்காக அவர ் இபே்பா  ன்
ேவைலகைளச ்ெசய்  வ கறார.்
ேகஷ்ஃ ேளா வைளயாட்ைட வைளயா ம் மக்கள், சர யான

வாய்ப் கைள உள்ளடக்கய அட்ைடகள் தங்க க்  வரவல்ைல
என்  ைற வைத நான் கவன த்த க்கேறன். எனேவ
அவரக்ள் ெவ மேன அங்  அமரந்்த க்க ன்றனர.் நஜ
வாழ்வ ம் இ ேபால் ெவ மேன அமரந்்த க் ம் மக்கைள
நான் அறேவன். சர யான வாய்ப்  வ வதற்காக அவரக்ள்
காத்த க்க ன்றனர.்
சர யான வாய்பை்ப உள்ளடக்கய அட்ைடையப ்ெபற் , ஆனால்

ேபாதய பணமன்ற  இ க் ம் மக்கைள ம் நான்
பாரத்்த க்கேறன். தங்கள டம் அதகப ் பணம் இ ந்தால்,
ெபாறய ந்  தங்களால் தபப்ய க்க ம் என்  அவரக்ள்
ைறபட் க் ெகாள்க ன்றனர.் எனேவ அவரக்ள் ெவ மேன அங்

அமரந்்  ெகாள்க ன்றனர.் நஜ வாழ்வ ம் இ ேபால் நடந்
ெகாள் ம் மக்கைள எனக் த் ெதர ம். அவரக் க்  எல்லாப்
ெபர ய வாய்ப் க ம் கைடக்க ன்றன, ஆனால் அவரக்ள டம்
பணம் இ பப்த ல்ைல.
ேகஷ் ஃ ேளா வைளயாட் ல், மகப ் ெபர ய வாய்பை்ப

உள்ளடக்கய ஓர ்அட்ைட கைடக்கப ்ெப ம் மக்கள், அைத உரக்கப்
ப த் வ ட் , அ  ஒ  மாெப ம் வாய்ப்  என்ற ேயாசைன
ள ட இல்லாமல் இ பப்ைத ம் நான் பாரத்்த க்கேறன்.

அவரக்ள டம் பணம் இ க்கற , ேநர ம் சர யாக இ க்கற ,
அட்ைட ம் அவரக்ள டம் இ க்கற , ஆனால் கண் ன்னால்
இ க்க ன்ற வாய்ப்  அவரக் க் த் ெதர வதல்ைல. ெபாற க் ள்
இ ந்  ெவள ேய வதற்கான தங்கள  ெபா ளாதாரத்
த ட்டத்த ல் அ  எவ்வா  ெபா ந் கற  என்பைதக் காண
அவரக்ள் தவறவ கன்றனர.் இந்த வைகையச ்ேசரந்்த மக்கைள
நான் அதகமாகேவ அறேவன். வாழ்நாள ல் கைடக்க யாத ஒ
ெபர ய வாய்ப் க் ைகவரப ் ெப கன்ற ெப ம்பாலான மக்கள்,



அைதப ் பாரக்்கத் தவறவட் , ஓராண் ற் ப ் பற , எல்ேலா ம்
பணக்காரரக்ள் ஆன பற  அைதப ்பற்ற க் கண் ப க்க ன்றனர.்
வாய்ப் கள் உங்கள் பக்கமாக வரவல்ைல என்றால், உங்கள

நத  நைலைமைய ேமம்ப த் வதற்  உங்களால் ேவ  என்ன
ெசய்ய ம்? ஒ  வாய்ப்  உங்கள் ம யல் வந்  வ ந் ,
ஆனால் உங்கள டம் பணம் இல்ைலெயன்றால், வங்ககள்
உங்கள டம் ேபசமாட்டாரக்ள். அபப் யானால் அந்த வாய்ப்
உங்க க் ச ் சாதகமாக ேவைல ெசய்வதற்  உங்களால் ேவ
என்ன ெசய்ய ம்? உங்கள  உள் ணர்  தவறாக இ ந் ,
நீங்கள் நம்பய ந்த ஒன்  நகழாமல் ேபானால், உங்கள் ைகயல்
உள்ள எ மசச்ம்பழத்ைதக் பலேகா  டாலரக்ளாக எவ்வா
உங்களால் மாற்ற ம்? அ தான் ெபா ளாதார அற '. என்ன
நகழ்கற  என்ப  இங்  க்கயமல்ல, ஆனால் ஓர்
எ மசச்ம்பழத்ைதப ்பலேகா  டாலரக்ள் பணமாக மாற் வதற்
உங்களால் எத்தைன ெவவ்ேவ  ெபா ளாதாரத் தீர் கைளக்
கண் ப க்க ம் என்ப தான் ேகள்வ . ெபா ளாதாரப்
ப ரசச்ைனகைளத் தீரப்ப்த ல் நீங்கள் எவ்வள
பைடப் த்தற டன் இ க்க றீரக்ள் என்ப தான் அ .
ெப ம்பாலான மக்க க்  ஒேர ஒ  தீர்  மட் ேம ெதர ம்:

க னமாக உைழக்க ேவண் ம், ேசம க்க ேவண் ம், கடன் வாங்க
ேவண் ம். எனேவ உங்கள  ெபா ளாதார அறைவ நீங்கள் ஏன்
அதகர த் க் ெகாள்ள ேவண் ம்? ஏெனன ல், உங்க ைடய
ெசாந்த அதரஷ்்டத்ைத உ வாக் க ன்ற நபராக நீங்கள் இ க்க
வ ம் க றீரக்ள். எ  நகழ்ந்தா ம் அைத ஏற் க் ெகாண் ,
நீங்கள் அைதச ் சறபப்ாக ஆக் க றீரக்ள். பணத்ைதபே்பாலேவ
அதரஷ்்ட ம் உ வாக்கபப் கற  என்பைத ெவ சலேர
உணரக் ன்றனர.் நீங்கள் அதரஷ்்டக்காரராக ம் க னமாக
உைழபப்தற் ப ் பதலாக அதகப ் பணத்ைத உ வாக்க
வ ம் பவராக ம் இ ந்தால், உங்க க் ப ்ெபா ளாதார அற
மக க்கயம். நீங்கள் சர யான வஷயம் நைடெப வதற்காகக்
காத்த க் ம் நபர ் என்றால், நீங்கள் நீண்டகாலம் காத்த க்க
ேவண் ய க் ம். உங்கள் பயணத்ைதத் வக் வதற்  ன்,
ஐந்  ைமல் ெதாைலவற்  அைனத் ப ் ேபாக் வரத்
ச க்னல்கள ம் பசை்ச வளக்  எர வதற்காகக் காத்த பப்ைதப்
ேபான்ற  அ .
ைமக் ம் நா ம் ச வரக்ளாக இ ந்தேபா , "பணம்

உண்ைமயானதல்ல," என்  எங்கள் பணக்காரத் தந்ைத



எங்கள டம் அ க்க க் றனார.் தன் ைறயாக நாங்கள்
இ வ ம் ேசரந்்  பளாஸ்டர ் ஆஃப ் பாரீைஸக் ெகாண்
'நாணயங்கைள உ வாக்கய' நாளன் , பணத்ைதப ் பற்றய
ரகசயத்ைதக் க ட்டத்தட்டத் ெதர ந்  ெகாள் ம் நைலக்
நாங்கள் வந்த ந்ததாக எங்கள் பணக்காரத் தந்ைத அவ்வபே்பா
எங்க க்  நைன ப த்தனார.் "ஏைழக ம் ந த்தர
வரக்்கத்தன ம் பணத்த ற்காக உைழக்க ன்றனர.் பணக்காரரக்ள்
பணத்ைத உ வாக் க ன்றனர.் நீங்கள் இ வ ம் பணம் உண்ைம
என்  எவ்வள  அதகமாக நைனக்க றீரக்ேளா, அவ்வள
க னமாக அதற்காக நீங்கள் உைழபப்ரக்ள். பணம்
உண்ைமயானதல்ல என்பைத நீங்கள் ர ந்  ெகாண்டால்,
நீங்கள் ெவ  சீக்க ரம் பணக்காரராக உ வாகவ வரக்ள்," என்
அவர ் வார.்

"பணம் உண்ைமயனாதல்ல என்றால், பற  அ  என்ன?" என்
நா ம் ைமக் ம் அ க்க  எதரக்்ேகள்வ  ேகட்ேபாம்.

"அ  என்ன என்  நாம் ஒப் க் ெகாள்கேறாேமா, அ தான்
பணம்," என்  பணக்காரத் தந்ைத வார.்
நம்மடம் இ க் ம் தன பெ்ப ம் சக்தவாய்ந்த ெசாத்  நம்

மனம்தான். அைதச ் சறபப்ாகப ் பயற் வ த்தால், உடன யாக
ஏராளமான ெசல்வத்ைத அதனால் உ வாக்க ம்.
பயற் வ க்கபப்டாத ஒ  மனத்தால, ஒ  ம்பத்ைதத்
தைல ைற தைல ைறயாக அழ க்கக் ய ஏழ்ைமையத்தான்
உ வாக்க ம்.

நம்மடம் இ க் ம் தன பெ்ப ம் சக்தவாய்ந்த ெசாத்  நம்
மனம்தான். அைதச ்சறபப்ாகப ்பயற் வ த்தால்,

ஏராளமான ெசல்வத்ைத அதனால் உ வாக்க ம்.

தகவல் கத்த ல், பணம் பன்மடங்க ல் அதகர த் க்
ெகாண் க்கற . ெவ ம் ேயாசைனகள் மற் ம்
உடன்ப க்ைககள ல் இ ந்  ஒ சலர ் ஏராளமான பணத்ைதச்
சம்பாத க்க ன்றனர.் பங்  வரத்்தகம் அல்ல  ேவ  பற

த கைள வரத்்தகம் ெசய்வதன் லம் வாழ்க்ைக
நடத் க ன்ற பலர டம் நீங்கள் ேகட்டால், அந்தப்
பர வரத்்தைனகைளத் தங்கள் வாழ்நாள் வ ம் தாங்கள்
பாரத்்  வளரந்்ததாக அவரக்ள் வர.் எ மன்றப ் பலேகா
டாலரக்ள் பணத்ைதச ் சம்பாத க்க ம். எ மன்ற  என்
நான் வ , எந்தப ்பணப ்பர மாற்ற ம் இன்ற  என்  அரத்்தம்.



அ  ஓர ்உடன்ப க்ைகயன் வாயலாகச ்ெசய்யபப் கற : பங் ச்
சந்ைதப ் பர மாற்றங்கைள இதற்  உதாரணமாகச்
ட் க்காட்டலாம். நான் என் கவைர அைழத் , ஒ  றபப் ட்டப்

பங்ைக ஒ  றபப் ட்ட வைலக்  வாங் மா  ற , பன்னர்
அைத அதக வைலக்  வற் மா  கேறன் என்  ைவத் க்
ெகாள்ேவாம். இங்  பணம் ைகமாறவல்ைல. உடன்ப க்ைககள்
மட் ேம ைகமா கன்றன.
அபப் யானால் உங்கள  ெபா ளாதார ேமதைமைய ஏன்

உ வாக்க ேவண் ம்? உங்களால் மட் ேம அதற்  வைடயள க்க
ம். இபப் தயல் என  அறைவ நான் ஏன் வளரத்்  வந்

ெகாண் க்கேறன் என்  என்னால் உங்கள டம் ற ம்.
பணம் வைரவாக எனக்  ேவண் ம் என்பதால்தான் நான் அைதச்
ெசய்கேறன். பணத்ைத வைரவாகச ் சம்பாத த்தாக ேவண் ம்
என்பதால் அல்ல, அைத நான் வைரவாகச ் சம்பாத க்க
வ ம் வதால்தான். இ  ஒ  வாரசயமான கற்றல்
ெசயல் ைற. உலகேலேய மக ேவகமான, மகப ் ெபர ய
வைளயாட் ல் நான் கலந்  ெகாள்ள வ ம் வதால் என்
ெபா ளாதார அறைவ நான் உ வாக் கேறன். எனக் ச்
ெசாந்தமான சறய வழயல், எந்த ன்மாத ர ம் இல்லாத இந்த
மனத லப ் பரணாம வளரச்ச்யன் ஒ  ப தயாக இ க்க நான்
வ ம் கேறன். இந்தக் காலகட்டத்த ல் மக்கள் தங்கள்
மனங்கைள மட் ேம ெகாண்  ேவைல ெசய்க ன்றனர,் தங்கள்
உடல்கைளக் ெகாண்  அல்ல. அேதா , இங் தான் ெசயல்பா
இ க்கற . இ  உற்சாகம் ஊட் வதாக ம் அச் த் வதாக ம்
இ க்கற . இ  மக ம் கலமள பப்தாக இ க்கற .
அதனால்தான் என  ெபா ளாதார அறவல் நான் த

ெசய்கேறன். என்ன ட ள்ள மகச ் சறந்த ெசாத்தான என
மனத்ைத நான் உ வாக் கேறன். ணசச்ேலா

ன்ேன கன்ற மக்க டன் இ க்க நான் வ ம் கேறன்.
பன்தங் பவரக் டன் ேசரந்்த க்க நான் வ ம்பவல்ைல.
பணத்ைத உ வாக் வ  பற்றய ஓர ் எளய எ த் க்காட்ைட

நான் உங்க க் த் த கேறன். 1990கள ன் வக்கத்த ல்,
அர ேசானா மாநலத்த ள்ள ஃபன க்ஸ் நகர ன் ெபா ளாதார
நைல மக ேமாசமாக இ ந்த . ெதாைலக்காட்சயல் நான் ஒ
நகழ்சச்ையப ் பாரத்் க் ெகாண் ந்ேதன். அதல் ஒ
ெபா ளாதார ந ணர ் ேதான்ற , ேமாசமான நலவரத்ைத

ன்கணப்  ெசய்  ற க் ெகாண் ந்தார.் பணத்ைதச்



ேசம க் மா  அவர ் அற த்தனார.் "ஒவ்ெவா  மாத ம் 100
டாலரக்ள் பணத்ைதச ் ேசம ங்கள். 40 வ டங்கள ல் நீங்கள்
பலேகா க க்  அதபரக்ளாக ஆகய பப்ரக்ள்," என்  அவர்

றனார.்
ஒவ்ெவா  மாத ம் சறதள  பணத்ைதச ்ேசமபப்  ஒ  நல்ல

ேயாசைனதான். அ  ஒ  வழ . ெப ம்பாலான மக்கள் அந்த
வழையத் ேதரந்்ெத க்க ன்றனர.் பரசச்ைன இ தான்: இந்த
வழயேலேய ேபா ம்ேபா  தங்கைளச ் ற்ற  உண்ைமயேலேய
என்ன நடந்  ெகாண் க்கற  என்ப  ற த்  மக்கள் ெதர ந்
ெகாள்ளாமல் இ ந் வ கன்றனர.் அவரக்ள  பணம் அதகக்
றபப்டத்தக்க அளவல் வளரவ்தற்  உதவக் ய மகப ் ெபர ய

வாய்ப் கைள அவரக்ள் தவறவட் வ கன்றனர.் உலகம்
அவரக்ைளக் கடந்  ெசன் வ கற .
நான் ன்  றய ேபால், ெபா ளாதார நைலைம அந்த

சமயத்த ல் மக ேமாசமாக இ ந்த . த ட்டாளரக் க்  அ
கசச்தமான சந்ைத நைலயாக அைமந்த . என் ைடய
பணத்தன் ஒ  ெப ம் ப த  பங் ச ்சந்ைதய ம், ஒ  ச  ப த

ய ப்  வ கள ம் டங்கய ந்த . என்ன டம் ேபா மான
பணக் ைகய ப்  இ க்கவல்ைல. மக்கள் தங்கள்
வ மைனகைள வற் க் ெகாண் ந்ததால், நான் அவற்ைற
வாங்க க் ெகாண் ந்ேதன். நான் பணத்ைதச ் ேசம த் க்
ெகாண் க்கவல்ைல. பணத்ைத நான் த  ெசய்
ெகாண் ந்ேதன். வைரவாக உயரந்்  ெகாண் ந்த ஒ
சந்ைதயல் என் மைனவயன் பண ம் என  பணம் ேசரந்்
பத்  லட்சம் டாலரக் க்  அதகமாகப ் ழங்க க்
ெகாண் ந்த . த  ெசய்வதற்கான மகச ் சறந்த வாய்ப்
அ . ெபா ளாதாரம் மக ம் ேமாசமாக இ ந்த . இந்தச ் சறய
பர வரத்்தைனகைள என்னால் வட் த்தள்ள யவல்ைல.
ஒ  சமயத்த ல் ஒ  லட்சம் டாலரக் க்  வற்பைனயாக க்

ெகாண் ந்த வ கள் இபே்பா  எ பத்ைதயாயரம்
டாலரக் க் க் கைடத்தன. ஆனால் உள் ர ் வ மைன
வற்பைன கவரக் டன் ேசரந்்  ெசயல்ப வதற் ப ் பதலாக,
தவாலானவரக்ள ன் ெசாத் க்கைள வற்க யன்ற
வழக்கறஞரக்ள ன் அ வலகங்கள ம் நீதமன்றங்கள ன்
வாசல்கள ம் நான் என் ெசாத் க்கைள வாங்கத் வங்கேனன்.
இந்த இடங்கள ல், 75,000 டாலரக்ள் வ கைள 20,000 டாலரக்ள்
அல்ல  அதற் க் ைறவான வைலக்  வாங்க ம். நான்



என் நண்பர ் ஒ வர டம ந்  2,000 டாலரக்ள் பணத்ைத 200
டாலரக்ள் வட் க் த் ெதாண்  நாட்க க் க் கடன்
வாங்கேனன். பற  ஒ  வட்ைட வாங் வதற்  அந்தப ்பணத்ைத
ஒ  வழக்கறஞ க்  ன்பணமாகக் ெகா த்ேதன். வ
ைகமா வதற்கான பர வரத்்தைன நைடெபற் க்
ெகாண் ந்தேபா , 75,000 டாலரக்ள் வைலமதப் ள்ள ஒ  வ
எந்த ன்பண ம் இன்ற  60,000 டாலரக் க்  வற்கபப் ம் என்
ஒ  பத்த ரைகயல் வளம்பரபப் த்தேனன். என  ெதாைலேபச
ஒ த்தவண்ணம் இ ந்த . வாங்கக் ய சாத்தயம ந்த
வா க்ைகயாளரக்ைள அலச  ஆராய்ந் , வ  என் ைகக்
வந்த டன் அவரக்ள் அைனவைர ம் அந்த வட்ைடச ் ற்றப்
பாரக்்க அ மத த்ேதன். ஒ சல நமடங்கள ல் அந்த வ  வற் ப்
ேபான . பர வரத்்தைனச ்ெசலவற்காக 2,500 டாலரக்ள் ேவண் ம்
என்  நான் அவரக்ள டம் ேகட்ேடன். அவரக் ம் அைத
மக ழ்சச்யாக எனக் க் ெகா த்தனர.் பற  மற்ற ைறயான
வஷயங்கள் ெதாடரந்்தன. என் நண்பனடம் கடன் வாங்கய 2,000
டாலரக்ைள 200 டாலரக்ள் வட் டன் த பப் க் ெகா த்ேதன்.
அவர ்மக ழ்சச்யாக அைதப ்ெபற் க் ெகாண்டார.் என்ன டம ந்
வட்ைட வாங்கயவ க் ம் மக ழ்சச் , வழக்கறஞ க் ம் மக ழ்சச் ,
எனக் ம் மக ழ்சச் . நான் 20,000 டாலரக்ள் வைல ெகா த்
வாங்கய ஒ  வட்ைட 60,000 டாலரக் க்  வற்ேறன்.
என்ன டம ந்  வட்ைட வாங்கயவர டம ந்  ெபற்ற ஒ
வாக் தப ் பத்த ரத்த ன் வ வல் 40,000 டாலரக்ைள நான்
சம்பாத த்ேதன். ெமாத்தமாக இதற்  ஐந்  மணேநரம்
ெசலவான , அவ்வள தான்.
ெபா ளாதார அற ம் எண்கைளப ் ப பப்த ல் தறைம ம்

ெபற்றவராக நீங்கள் உ வாகவ க் ம் இந்ேநரத்த ல், பணம்
கண் ப க்கபப் வதற்கான ஓர ் எ த் க்காட்ைட நான்
உங்க க்  வளக் கேறன்.



சந்ைத ந வைடந் ள்ள இந்த சமயத்த ல், எங்க ைடய ஒய்
ேநரத்த ல் என் மைனவ  க ம் ம் நா ம் ேசரந்்  இ  ேபான்ற
ஆ  எளய பர வரத்்தைனகைளச ் ெசய்ேதாம். எங்க ைடய
பணத்தன் ெப ம்ப த  ெபர ய ெசாத் க்கள ம் பங் ச்
சந்ைதய ம் இ ந்தேபா ம், ெவ மேன வாங்க  வற்ற அந்த
ஆ  பர வரத்்தைனகள ன் லம் நாங்கள் 1,90,000 டாலரக்ள்
பணத்ைதச ் சம்பாத த்ேதாம். இ  ஒ  வ டத்த ற்  மார ் 19,000
டாலரக்ள் வ மானம் என்  ஆகற . ஒ  வ டத்த ற் க்
கைடக் ம் 19,000 டாலரக்ள ன் ெப ம்ப த  எங்கள் ந வனத்த ன்



காரக்ள், ெபட்ேரால், பரயாணங்கள், வா க்ைகயாளரக் டனான
உண ேநர சந்தப் கள், காபப் கள், மற் ம் பற
வஷயங்க க் ச ் ெசலவடபப் கற . அந்த வ மானத்த ன்மீ
வர  ேபா வதற்  அரசாங்கத்த ற்  ஒ  வாய்ப் க் கைடபப்தற்

ன், அ  சட்டரீதயாக அ மத க்கபப்ட்ட, வர க க்  ந்ைதயச்
ெசல கள்மீ  ெசலவடபப்ட் வ கற .

ெபா ளாதார அறைவக் ெகாண்  பணம் எவ்வா
கண் ப க்கபப் கற , உ வாக்கபப் கற ,



பா காக்கபப் கற  என்பதற்கான ஓர ் எளய எ த் க்காட்
அ .
பன்வ ம் ேகள்வகைள நீங்கேள உங்கள டம் ேகட் க்

ெகாள் ங்கள்: 1,90,000 டாலரக்ள் பணத்ைதச ் ேசமபப்தற்
உங்க க்  எவ்வள  காலம் ஆ ம்? உங்கள் பணத்த ற்
ஆண்ெடான் க்  10 சதவத வட் ைய வங்க  உங்க க் க்
ெகா க் மா? வாக் தப ் பத்த ரம் 30 வ டங்க க் ச்
ெசல் ப யா ம். அவரக்ள் எனக்  1,90,000 டாலரக்ள் பணத்ைதக்
ெகா த் வடக் டா  என்  பராரத்்த க்கேறன். அவரக்ள் அந்தத்
ெதாைகைய எனக் க் ெகா த்தால், அதற்  நான் வர
ெச த்தயாக ேவண் ம். அேதா , 19,000 டாலரக்ள் பணம் 30
வ டங்களாகக் ெகா க்கபப்ட்டால், அ  மார ் 5,00,000 டாலரக்ள்
வ வாயாக இ க் ம்.
பணத்ைத அந்த நபர ் எனக் க் ெகா க்கவல்ைல என்றால்

என்னவா ம் என்  மக்கள் என்ன டம் ேகட் ள்ளனர.் அவ்வா
ந சச்யமாக நக ம். அ  நல்லதற் த்தான். அந்த 60,000 டாலரக்ள்
வைலமதப் க் ெகாண்ட வட்ைடத் த ம்ப எ த் க் ெகாண் ,
அைத 70,000 டாலரக் க்  மீண் ம் வற்ேபன். இன்ெனா  2,500
டாலரக்ள் பணத்ைதப ் பர வரத்்தைனச ் ெசல க க்காகப்
ெபற் க் ெகாள்ேவன். வட்ைட என்ன டம ந்  வாங் ம் அந்தப்
தய நபைரப ்ெபா த்தவைர, ன்பணம் எ ம் இல்லாத ஒ

பர வரத்்தைனயாக இ  இ க் ம். இந்தச ் ழற்ச  ெதாடரந்்
ெகாண்ேட இ க் ம்

தன் ைறயாக நான் அந்த வட்ைட வற்றேபா , 2,000
டாலரக்ைள நான் த பப் க் ெகா த் வ ட்ேடன். எனேவ, அந்தப்
பர வரத்்தைனயல் எனக்  எந்தப ் பண ம் கைடக்கவல்ைல
என்  றலாம். ஆனால் நான் த  ெசய் ள்ளத ந்
கைடக் ம் வ வாய் வற்ற . ைகயல் பணேம மன்ற
ஏராளமான பணத்ைதச ்சம்பாதபப்தற்கான எ த் க்காட்  இ .
இரண்டாவ  பர வரத்்தைனயல், வட்ைட நான் மீண் ம்

வ ற்றேபா , 2,000 டாலரக்ைள நான் என் பாக்ெகட் ல் ேபாட் க்
ெகாண்ேடன். கடைனத் த பப்ச ்ெச த் வதற்  எனக்  ேம ம்
30 வ ட கால அவகாச ம் கைடத்த . எபப் ப ் பாரத்்தா ம்,
கைடக் ம் வ வாயான , மாதம் 100 டாலரக்ைளச்
ேசமபப்ைதவட அதகமாகேவ இ க் ம். ேசம க் ம்ேபா
உங்க க் க் கைடக் ம் வட் யன்மீ ம் வர  வத க்கபப் கற .
இ  அவ்வள  த்த சா த்தனமான கார யமல்ல. இ



பா காபப்ானதாக இ க்கலாம், ஆனால் சா ர யமான
ெசயலல்ல.
ஒ சல வ டங்க க் ப ் பற , ஃபன க்ஸ் நகர வ மைனச்

சந்ைத வ வைடந்த . 60,000 டாலரக் க்  நாங்கள் வற்ற
வ கள் 1,10,000 டாலரக்ள் மதப் க் ெகாண்டைவயாக ஆயன.
தவாலானவரக்ள ன் வ கைள வாங் ம் வாய்ப் கள் இன் ம்
இ ந்தன, ஆனால் அைவ அவ்வள  பரவலாக இ க்கவல்ைல.
என  மக மதப் வாய்ந்த ஒ  ெசாத்தான என  ேநரத்ைதச்
ெசலவட்  நான் அவற்ைறத் ேதட ேவண் ய ந்த . இ ந்த
ஒ சல வ கைள வாங் வதற்  ஆயரக்கணக்கானவரக்ள் ேத க்
ெகாண் ந்தனர.் சந்ைத நலவரம் மாறய ந்த .
ெசாத் க்கைள அதகர பப்தற்கான ேவ  பற வாய்ப் கைளத்
ேத வதற்கான ேநரம் வந் வ ட் ந்த .

"அைத எவ்வா  ெசய்ய ேவண் ம் என்  எனக் க்
காட் க றீரக்ளா?" என்  ேகட்பதற் ப ் பதலாக, "அைத இங்ேக
உங்களால் ெசய்ய யா ," "இ  சட்டத்த ற் ப ் றம்பான ."
"நீங்கள் ெபாய் க றீரக்ள்," ேபான்ற ேபச் க்கள்
மக்கள டம ந்  அதகமாக வ கன்றன. இங்  கணக்  மக ம்
எள .அல்ஜீபர்ாேவா அல்ல  கால் லேசா உங்க க் த்
ெதர ந்த க்க ேவண் யதல்ைல. ஒ ம் ைரகைளேயா
அல்ல  தண்ணீரத்் ெதாட் கைளேயா நான் ப  பாரக்்க
ேவண் யதல்ைல. வட்  உரைமயாளரக்ள் அைதப ் பாரத்் க்
ெகாள்வாரக்ள். அ  அவரக் ைடய வ . அவ்வபே்பா  யாேர ம்
பணம் தராமல் இ பப் ண் . அ  அற் தமான வஷயம்.
ஏெனன ல், தாமதமாகப ் பணம் ெச த் வதற்
அவரக்ள டம ந்  கட்டணம் வ க்கபப்ட் வ ம், அல்ல
அவரக்ள் அந்த வட் ந்  ெவள ேயறவ வர.் அந்த வ
மீண் ம் வற்கபப் ம். நீதமன்ற அைமப் ைற அைதப ்பாரத்் க்
ெகாள்கற .
இ  உங்கள் ப தயல் ேவைல ெசய்யாமல் ேபாகலாம். சந்ைத

நலவரம் ேவ  வதமாக இ க்கலாம். ஆனால், ைறந்த
பணத்ைதக் ெகாண் , அவ்வள  ெபர ய ஆபத்  ஏ மன்ற , ஓர்
எள ய ெபா ளாதாரச ் ெசயல் ைறயால் எவ்வா
பல்லாயரக்கணக்கான டாலரக்ள் பணத்ைத உ வாக்க ம்
என்பைத இந்த எ த் க்காட்  வளக் கற . உயரந்ைலப்
பள்ள ப ்ப பை்ப த்த க் ம் எவெரா வரா ம் இைதச ்ெசய்ய

ம்.



ஆனா ம் ெப ம்பாலான மக்கள் இைதச ் ெசய்வதல்ைல.
"க னமாக உைழத் ப ் பணத்ைத மசச்பப் த் ," என்ற
வழக்கமான ஆேலாசைனையத்தான் ெப ம்பாலானவரக்ள்
ெசவம க்க ன்றனர.்

மார ் 30 மணேநர உைழபப் ல், மார ் 1,90,000 டாலரக்ள் பணம்
ெசாத் க்கள் ப தயல் உ வாக்கபப்ட்ட . இ  வாக் தப்
பத்த ரத்த ன் வ வல் இ ந்ததால், இதற்  வர க ம்
ெச த்தபப்டவல்ைல.

கீேழ ற பப் டபப்ட் ள்ள இரண் ல் எ  அதகக்
க னமாக இ க் ம் என்  உங்க க் த் ேதான் க ற
?

1. க னமாக உைழ ங்கள். 50 சதவதத்ைத வரயாகச்
ெச த் ங்கள். மீதம பப்ைதச ் ேசம ங்கள். உங்கள
ேசமப்  5% வட் ையப ் ெபற் க் ெகா க்கற . அ ம்
வர க்  உட்ப த்தபப் கற .

அல்ல

2. உங்கள  ெபா ளாதார அறைவ வளரத்் க் ெகாள்வதற்
ேநரத்ைத ஒ க்க க் ெகாள் ங்கள். உங்கள  ைளயன்
சக்தைய ம் உங்கள் ெசாத் க்கள் ப தயன் சக்தைய ம்
தறைமயாகப ்பயன்ப த் ங்கள்.

நீங்கள் தல் வழையத் ேதரந்்ெத த்தால், 1,90,000
டாலரக்ைளச ் ேசமபப்தற்  உங்க க்  எவ்வள  காலம் ஆ ம்
என்பைதத் ல் யமாகக் கணக்க ட் க் ெகாள் ங்கள். உங்கள்
ேநரம் உங்க ைடய மாெப ம் ெசாத் க்கள ல் ஒன் .

"பள்ளயல் என் ைடய ழந்ைத மகச ் சறபப்ாகப ் ப த் க்
ெகாண் க்கறான். தரமான கல்வைய அவன் ெபற் க்
ெகாண் க்கறான்," என்  ெபற்ேறாரக்ள் வைதச்
ெசவம க் ம்ேபா  நான் ஏன் ெமளனமாகத்
தைலயைசக்கேறன் என்ப  இபே்பா  உங்க க் ப்
ர ந்த க் ம். பள்ளயல் அவரக்ள  ழந்ைதகள் சறபப்ாகச்

ெசயல்ப வ  நல்ல தான், ஆனால் அ  ேபா மானதா?



ேமற் றபப்ட்ட த ட்  உத்த  ஒ  சறய உத்ததான் என்ப
எனக் த் ெதர ம். சறய அள  பணத்தால் எவ்வா  ெபர தாக
வளர ம் என்பைத வளக் வதற்  இ
பயன்ப த்தபப்ட் ள்ள . என் ைடய ெவற்றயான  ஒ
வ ைமயான ெபா ளாதார அ த்தளத்த ன் க்கயத் வத்ைதப்
ப ரதப க்கற . ஒ  வ ைமயான ெபா ளாதார அ த்தளம் ஒ
வ ைமயான ெபா ளாதாரக் கல்வய ந்  வங் கற .
நான் இைத ஏற்கனேவ றய க்கேறன், ஆனால் மீண் ம்

வ  இதன் க்கயத் வத்ைத உங்க க்  வ த் ம்.
ெபா ளாதார அற  இந்த நான்  க்கயத் தறைமகளால்
ஆன :

1. கணக்கயல்:

கணக்கயல் என்ப  ெபா ளாதாரக் கல்வயற  அல்ல
எண்கைளப ்ப பப்தற்கான தறனா ம். வயாபாரங்கைள அல்ல

த கைள நீங்கள் உ வாக்க வ ம்பனால், இ  ஓர்
இன்றயைமயாத தறைமயா ம்.

2. த :

த  என்ப  "பணத்ைத உ வாக் க ன்ற பணம்" பற்றய
அறவயலா ம்.

3. சந்ைத நலவரங்கைளப ் ர ந்  ெகாள் தல்:

சந்ைத நலவரங்கைளப ் ர ந்  ெகாள் தல் என்ப  ேதைவ
மற் ம் வனேயாகத்த ன் அறவயைலப ் ர ந்  ெகாள்வதா ம்.
சந்ைதக்  எ  ேதைவயாக இ ந்தேதா, அைத அெலக்சாண்டர்
க ரகாம் ெபல் ெகா த்தார.் பல் ேகட்ஸ ம் அைதத்தான் ெசய்தார.்
75,000 டாலரக்ள் மதப் வாய்ந்த ஒ  வட்ைட 20,000 டாலரக்ள்
வைலெகா த்  வாங்க  60,000 டாலரக் க்  வற்ற ம்
சந்ைதயல் உ வான ஒ  வாய்பை்பப ் பயன்ப த்தயதன்
வைள தான். யாேரா ஒ வர ் வாங்க க் ெகாண் ந்தார,் யாேரா
ஒ வர ்வற் க் ெகாண் ந்தார.்

4. சட்டம்:



சட்டம் என்ப  கணக்கயல், வணக ந வனக் கட் பப்ாட்
வதகள், மாநலக் கட் பப்ாட்  வதகள், மற் ம் ேதசயக்
கட் பப்ாட்  வதகள் பற்றய வழப் ணரவ்ா ம். சட்டபப்  நடந்
ெகாள்வைத நான் உங்க க் ப ்பர ந் ைரக்கேறன்.
சறய வ கள், ெபர ய ய ப் க் கட் டங்கள், ந வனங்கள்,

பங் கள், பத்த ரங்கள், வைல யரந்்த உேலாகங்கள் ேபான்ற
எ ெவான்றன் லமாகச ் ெசல்வத்ைதத் வக்க

யற்ச க் ம்ேபா ம் இந்த நான்  அ பப்ைடத் தறைமக ம்
ேதைவ.
ஒ சல வ டங்க க் ப ் பற , வ மைன வாங்கல் மற் ம்

வ ற்ற க்கான சந்ைத  ப த்த . எல்ேலா ம் அதல்
த த்தனர.் பங் ச ் சந்ைத ெகாழ த் க் ெகாண் ந்த .

எல்ேலா ம் அத ம் த த் க் ெகாண் ந்தனர.் அெமர க்கப்
ெபா ளாதாரம் மீண் ம் தன்ைன நைலந த்த க் ெகாள்ளத்
வங்கய ந்த . நான் வற்கத் வங்கேனன். ெப , நாரே்வ,

மேலசயா, மற் ம் ப பை்பன்ஸ் ேபான்ற நா க க்  நான்
பயண த்ேதன். த ட்  அைமப் ைற மாறய ந்த .
இபே்பா  யா ம் வ மைனகைள வாங்கவல்ைல. இபே்பா
நான் ெவ மேன என் ெசாத் க்கள ன் மதப்  ஏ வதற்காகக்
காத்த க்கேறன்.
நான் ற வ ம் வஷயம் என்னெவன்றால், த கள் வ ம்,

ேபா ம். சந்ைதகள் ேமேல உய ம் அல்ல  கீேழ வ ம்.
ெபா ளாதாரங்கள் ேமம்ப ம் அல்ல  நைல ைல ம். உலகம்
ஒவ்ெவா  நா ம் பல ெபான்னான வாய்ப் கைள எபே்பா ம்
உங்க க்  வழங்க க் ெகாண்ேட இ க்கற , ஆனால் நாம்
அவற்ைறப ்பாரக்்கத் தவறவ கேறாம். ஆனால் அந்த வாய்ப் கள்
அங்ேகேய இ க்கன்றன. உலக ம் ெதாழ ல் ட்ப ம் எவ்வள
அதகமாக மா கன்றனேவா, நீங்க ம் உங்கள  ம்பத்தா ம்
பல தைல ைறகள் ெபா ளாதாரரீதயான பா காப் டன்
வாழ்வதற் த் ேதைவயான வாய்ப் கள் அவ்வள  அதகமாக வந்
ெகாண்ேட இ க் ம்.
எனேவ உங்கள  ெபா ளாதார அறைவ வளரத்் க்

ெகாள்வைதப ் பற்ற  ஏன் கவைலபப்ட ேவண் ம்? இபே்பா ம்
இதற்  உங்களால் மட் ேம வைடயள க்க ம். நான் ஏன்
ெதாடரந்்  கற்கேறன், ெதாடரந்்  வளரக் ேறன் என்  எனக் த்
ெதர ம். மாற்றங்கள் வந்  ெகாண் பப் தான் அதற் க்
காரணம். கடந்தகாலத்ைத உ ம்பாகப ் பற்றய பப்தற் ப்



பதலாக மாற்றத்ைத நான் வரேவற்கேறன். சந்ைதகள்
ெகாழ க் ம் என்பைத ம், சந்ைதகள் வழ்சச் ம் என்பைத ம்
நான் அறேவன். என் ெபா ளாதார அறைவ நான் ெதாடரந்்
உ வாக்க வ ம் கேறன். ஏெனன ல், சந்ைத ஒவ்ெவா  ைற
மா ம்ேபா ம், சலர ் தங்கள் ேவைலக்காகக் ெகஞ்ச க்
ெகாண் பப்ாரக்ள்; மற்றவரக்ள், வாழ்க்ைக தங்கள் ைகயல்
ெகா த்த க் ம் எ மசச்ம்பழத்ைதக் ேகா க்கணக்கான
டாலரக்ளாக மாற் வாரக்ள். அ தான் ெபா ளாதார அற .
நான் ேகா க்கணக்கான டாலரக்ளாக மாற்றய

எ மசச்ம்பழங்கைளப ் பற்ற  மக்கள் என்ன டம் அ க்க க்
ேகட்ப ண் . என  தன பப்ட்ட த கள் பற்றய அதகமான
எ த் க்காட் கைளக் ெகா க்க நான் வ ம் வதல்ைல.
ஏெனன ல், அ  என்ைனப ் பற்ற  நாேன ெப ைம ேபச க்
ெகாள்வைதபே்பால் ஆகவ ம். அ  என் ேநாக்கமல்ல.
எண்கைள ம் உண்ைமயான நகழ் கைள ம்
வளக் வதற்காகேவ என் ைடய ெசாந்த எ த் க்காட் கள்
ஒ சலவற்ைற நான் பயன்ப த் கேறன். நான் அவற்ைறப்
பயன்ப த் வதற் க் காரணம், அ  லபம் என்  நீங்கள்
ெதர ந்  ெகாள்ள ேவண் ம் என்ப தான். ெபா ளாதார அறவன்
நான்  இன்றயைமயாத ண்கைளப ் பற்ற  நீங்கள் எவ்வள
அதகப ் பர சச்யத்ைதக் ெகாள்க றீரக்ேளா, உங்க க்  அ
அவ்வள  அதக லபமாக இ க் ம்.
தன பப்ட்ட ைறயல், ெபா ளாதார வளரச்ச் க்  நான் இரண்
க்கயமான வஷயங்கைளப ்பயன்ப த் கேறன்: வ மைனகள்

மற் ம் சறய ந வனத்த ன் பங் கள். வ மைனகைள என
அ த்தளமாக நான் பயன்ப த் கேறன். ஒவ்ெவா  நா ம் என
ெசாத் க்கள் பணத்ைத உ வாக் க ன்றன. அவ்வபே்பா  என
ெசாத் க்கள ன் மதப் ம் கன்றன. நான் ச  ந வனத்த ன்
பங் கைள என  ேவகமான வளரச்ச் க் ப ்பயன்ப த் கேறன்.
நான் ெசய் ம் எைத ம் நான் உங்க க் ப ் பர ந் ைரக்க

வ ம்பவல்ைல. இைவ ெவ ம் எ த் க்காட் கள் மட் ேம.
எனக் க் கைடக் ம் வாய்ப்  மக ம் ச க்கலானதாக இ ந் ,
அந்த த ட்ைட என்னால் ர ந்  ெகாள்ள யவல்ைல
என்றால், நான் அைதச ் ெசய்வதல்ைல. ெபா ளாதாரரீதயாக
நீங்கள் ெவற்ற  ெபற ேவண் ம் என்றால் எளைமயான கணக் ம்
ெபா  அற ம் மட் ம் ேபா ம்.



எ த் க்காட் கைளப ்பயன்ப த் வதற்கான ஐந்
காரணங்கள்

1. அதகமாகக் கற் க் ெகாள்வதற்  மக்கைள
உத்ேவகபப் த் வ

2.  அ த்தளம் வ ைமயாக இ ந்தால் லபமாக
இ க் ம் என்  மக்க க் த் ெதர யபப் த் வ

3. எவெரா வரா ம் ெப ம் ெசல்வத்ைதக் வக்க
ம் என்பைதக் காட் வ

4. உங்கள  இலக் கைள அைடவதற்  ஏகபப்ட்ட வழகள்
இ க்க ன்றன என்பைதக் காட் வ

5. இ  ஒ  ர யாத தரல்ல என்  எ த் ைரபப்

1989ம் ஆண் ல், ஒேரகான் மாநலத்த ள்ள ேபாரட்்ேலன்ட்
நகர ல் ஓர ்அழகய ய ப் ப ்ப தயல் காைலேநர ஓட்டத்த ல்
ஈ ப வ  என  வழக்கமாக இ ந்த . சறய வ கள் அடங்கய
ஒ  றநகரப் ்ப த  அ . அவ்வ கள் மக ம் அழகாக இ ந்தன.
எல்லா இடங்கள ம் 'வற்பைனக்காக’ என்ற அறவப் ப்

பலைககள் ைவக்கபப்ட் ந்தன. பங் ச ் சந்ைத அபே்பா தான்
வழ்சச்யைடந்  இ ந்த . ெபா ளாதாரம் ந ற் ப்
ேபாய ந்த . ஒ  ெத வல் இ ந்த ஒ  வட் ன் ன்ேன,
"வற்பைனக்காக என்ற அறவப் ப ் பலைக ஒன்
மற்றவற்ைறவட மக அதக நாட்களாக இ ந்தைத நான்
கண்ேடன். அ  மக ம் பைழயதாகத் ேதான்றய . ஒ நாள் நான்
அைதக் கடந்  ஒ க் ெகாண் ந்தேபா , அந்த வட் ன்
உரைமயாளைரச ் சந்த த்ேதன். அவர ் சற் க் கவைலயாக
இ ந்தார.்

"உங்கள் வட் ற்  நீங்கள் எவ்வள  வைல எதரப்ாரக்்க றீரக்ள்?"
என்  நான் அவர டம் ேகட்ேடன்.
அவர ் வரக்த டன், "நீங்கள் எவ்வள  த வரக்ள் என்

ங்கள். ஒ  வ டத்த ற்  ேமல் இ  வற்பைனயாகாமல்
இ ந்  வ கற . இைதப ் பாரப்ப்தற் க் ட யா ம்
வ வதல்ைல," என்  றனார.்

"நான் பாரக்்க ேறன்," என்  றவட் , அைர மணேநரத்த ற் ப்
பற , அவர ் ேகட்ட வைலக்  இ பதாயரம் டாலரக்ள்
ைறவாகக் ெகா த்  அந்த வட்ைட நான் வாங்கேனன்.



அ  இரண்  ப க்ைகயைறகைளக் ெகாண்ட ஓர ்அழகான வ .
1930ம் ஆண்  கட்டபப்ட்ட அந்த வ  ெவள ரநீ்ல நறத்த ல் சாம்பல்
நறம் கலந்  இ ந்த . ெந ப் ட் க் ள ரக்ாய்வதற்கான ஓர்
இட ம் அத ள் இ ந்த . வாடைகக்  வ வதற் க் கசச் தமான
வடாக அ  இ ந்த .
எவ ம் வாங்க ன்வராத அந்த 65,000 டாலரக்ள்

ெப மான ள்ள வட்ைட, ன்பணமாக 5,000 டாலரக்ள்
ெகா த்  45,000 டாலரக் க்  நான் வாங்கேனன். ஒ  வாரத்த ல்
அதன் உரைமயாளர ் அந்த வட்ைடவட்  மக ழ்சச்யாக
ெவள ேயறனார.் என  தல் வாடைகதாரர ்அங்  ேயறனார.்
அவர ்உள் ர ல் ஒ  கல் ர ப ்ேபராச ர யராக இ ந்தார.் எல்லாத்
ெதாைகக ம் ெச த்தபப்ட்ட  ேபாக, ஒவ்ெவா  மாதக்
கைடசய ம் மார ் 40 டாலரக்ள் எனக் க் கைடத்தன. இ
அவ்வள  உற்சாக ட் ம் வஷயமல்ல.
ஒ  வ டத்த ற் ப ் பற , ஓய்ந்  கடந்த ஓேரகான் வ மைன

வயாபாரம் தைலெய க்கத் வங்கய ந்த .
க ேபாரன் யாைவச ் ேசரந்்த த ட்டாளரக்ள், ெகாழ த் க்
ெகாண் ந்த வ மைன வற்பைனச ் சந்தைனய ந்
கைடத்த ஏராளமான பணத்ைதக் ெகாண்  ஓேரகான் மற் ம்
வா ங்டன ல் ெசாத் க்கைள வாங்க க் ெகாண் ந்தனர.் அந்தச்
சறய வட்ைட, க ேபாரன் யாவல் இ ந்  வந்த ஓர ் இளம்
தம்பதயனர டம் 95,000 டாலரக் க்  நான் வற்ேறன். அந்தப்
பர வரத்்தைனயல் இ ந்  எனக் க் கைடத்த 40,000 டாலரக்ள்
லாபத்ைதக் ெகாண்  ேவெறா  வட்ைட வாங் வெதன்
தீரம்ான த்ேதன். அ வைர அபப்ணத்ைத அரச ன் வர வலக் ப்
பத்த ரம் ஒன்ற ல் ேபாட்  ைவத்த ந்ேதன். ஒ  மாதத்த ற் ள்,
ஓேரகான் மாநலத்த ள்ள பவரட்ன் நகர ல் அைமந்த ந்த
இன்ட்ெடல் ெதாழ ற்சாைலைய அ த்  அைமந்த ந்த, 12
வ கைளக் ெகாண்ட ஒ  ய ப் க் கட் டத்ைத நான்
கண் ப த்ேதன். அதன் உரைமயாளரக்ள் ெஜரம்னயல் வச த்
வந்தனர.் அந்தக் கட் டம் எவ்வள  மதப் க் ெகாண்ட  என்ற
ேயாசைன அவரக் க்  இ க்கவல்ைல. அவரக்ள் அைத
எபப் யாவ  வற்றால் ேபா ம் என்  நைனத்தனர.் 4,50,000
டாலரக்ள் ெப மான ள்ள அந்தக் கட் டத்ைத 2,75,000
டாலரக் க்  நான் ேகட்ேடன். அவரக்ள் 3,00,000 டாலரக் க்
வ ற்பதாக ஒப் க் ெகாண்டனர.் நான் அைத அவரக்ள டம் இ ந்
வாங்க  இரண்  வ டங்கள் என் வசம் ைவத்த ந்ேதன். பற



அக்கட் டத்ைத 4,95,000 டாலரக் க்  வற் , அர ேசானா
மாநலத்த ள்ள ஃபன க்ஸ் நகர ல், 30 வ கைளக் ெகாண்ட ஒ

ய ப் க் கட் டத்ைத வாங்கேனன். ந்ைதய ஓேரகான்
சந்ைதையபே்பாலேவ, ஃபன க் ன் வ மைனச ் சந்ைத ம்
ந ற்  இ ந்த . 30 வ கைளக் ெகாண்ட அந்தக் கட் டத்த ன்
வைல 8,75,000 டாலரக்ளாக இ ந்த . அதற்  நாங்கள் 2,25,000
டாலரக்ள் ன்பணமாகக் ெகா த்ேதாம். அந்த 30 வ கள ந்
ஒவ்ெவா  மாத ம் மார ்5,000 டாலரக்ள் பணம் வந்த .

பா காபப்ான த கள ல் உள்ள பரசச்ைன
என்னெவன்றால், அைவ ைறவான லாபங்கைளக்

ெகா க் ம் வதத்த ல் மகப ்பா காபப்ாக
அைமக்கபப்ட் ள்ளன என்ப தான்.

அர ேசானா சந்ைத ேமல்ேநாக்க  வளரத் வங்கய . ஒ சல
வ டங்க க் ப ் பற , ெகாலராேடா மாநலத்ைதச ் ேசரந்்த ஒ

த ட்டாளர ் எங்கள  அந்தக் கட் டத்ைத 12 லட்சம் டாலரக்ள்
ெகா த்  வாங்கனார.்
ஒ  சறய ெதாைகயால் எவ்வா  ஒ  ெபர ய ெதாைகயாக

வளர ம் என்பதற்கான எ த் க்காட்  இ . ெபா ளாதார
அற க்ைககள், த ட்  உத்தகள், சந்ைத நலவரங்கள், சட்டங்கள்
ஆகயவற்ைறப ் ர ந்  ெகாள்வைதப ்பற்றய  இ .
இவ்வஷயங்கள் பற்ற  மக்க க் த் ெதர ந்த க்கவல்ைல

என்றால், அவரக்ள் தங்கள  பைழய வழையத்தான் பன்பற்ற
ேவண் ய க் ம். பா காபப்ான த கள ல் உள்ள பரசச்ைன
என்னெவன்றால், அைவ ைறவான லாபங்கள் கைடக் ம்
வைகயல் மகப ்பா காபப்ாக அைமக்கபப்ட் ள்ளன என்ப தான்.
பணக்காரரக்ைள ேம ம் பணக்காரரக்ளாக ஆக் கன்ற சறந்த

பர வரத்்தைனகள் அைனத் ம் வயாபாரத்ைத நன்றாகப ் ர ந்
ெகாண் ள்ளவரக் க்ேக வழங்கபப் க ன்றன.
நீங்கள் காலபே்பாக்க ல் உங்கள  ெபா ளாதார அறைவ

வளரத்் க் ெகாள்ள ேவண் யதற்  இன்ெனா  காரணம், அ
அதகமான வாய்ப் கைள உங்க க்  வழங் ம் என்ப தான்.
நீங்கள் எவ்வள  அதகமான ெபா ளாதார அறைவக்
ெகாண் க்க றீரக்ேளா, ஒ  பர வரத்்தைன நல்லதா இல்ைலயா
என்பைதக் கண் ெகாள்வ  உங்க க்  அவ்வள  அதக
லபமாக இ க் ம். ஒ  ேமாசமான பர வரத்்தைனைய

அைடயாளம் காண உத வ ம், ஒ  ேமாசமான



பர வரத்்தைனைய நல்ல பர வரத்்தைனயாக மாற் வதற்
உங்க க்  உத வ ம் உங்கள  ெபா ளாதார அற தான். நான்
எவ்வள  அதகமாகக் கற்கேறேனா, அவ்வள  அதகப ்பணத்ைத
நான் சம்பாத க்கேறன். ஏெனன ல், காலபே்பாக்க ல் எனக்  அதக
அ பவங்க ம் அதக அற ம் கைடக்க ன்றன. தங்கள்
பணத்ைதப ்பா காபப்ாகக் ைகயாள்க ன்ற பல நண்பரக்ள் எனக்
இ க்க ன்றனர.் அவரக்ள் தங்கள் ேவைலயல் க னமாக
உைழக்க ன்றனர,் ஆனால் ெபா ளாதார அறைவப ் ெபறத்
தவறவ கன்றனர.் ெபா ளாதார அறைவ உ வாக் வதற்
ேநரம் ேதைவ.
என  ெசாத் க்கள் ப தயல் வைதகைள ந வ தான் என

ஒட் ெமாத்தத் தத் வம். அ தான் என  த்த ரம். நான் சறய
அளவல் வக்க , வைதகைள ந கேறன். சல வைதகள்
வளரக் ன்றன, சல வளரவ்த ல்ைல. எங்கள  வ மைன வணக
ந வனத்த ற் ச ் ெசாந்தமாகப ் பலேகா  டாலரக்ள்
ெப மான ள்ள ெசாத் க்கள் இ க்கன்றன. இந்தக்
ேகா க்கணக்கான டாலரக்ள ல் ெப ம்பாலானைவ 5,000 தல்
10,000 டாலரக்ள் வைரயலான த ட் ல் வங்கயைவதான்.
நாங்கள் பங் ச ் சந்ைதய ம் ஏராளமாக த

ெசய் ள்ேளாம். அைத ஒ  தன  ந வனமாக அைமத் ள்ேளாம்.
ஒவ்ெவா  மாத ம் த  ெசய்வதற் க் தல் பணத்ைத
ைவத்த க்க ன்ற எங்கைளப ் ேபான்ற த ட்டாளரக் டன்
பர வரத்்தைனயல் ஈ பட வ ம் க ன்ற நண்பரக்ள் எங்க க்
இ க்க ன்றனர.் அெமர க்காவேலா அல்ல  கனடாவேலா பங் ச்
சந்ைதயல் ெபா  ந வனமாக ஆக ள்ள, அதக சவால்கைள
உள்ளடக்கய தனயார ் ந வனங்கைள நாங்கள் வாங் கேறாம்.
ஒ  ந வனம் ெபா  ந வனமாக ஆகப ்ேபாவதற்  ன் தலா
25 ெசன்ட் கள் கணக்க ல் 1 லட்சம் பங் கைள வாங் வ
வைரவான லாபங்கைள உ வாக் வதற்கான ஒ  வழயா ம்.
ஆ  மாதங்க க் ப ்பற , அந்த ந வனம் பங் ச ்சந்ைதயன்
பட் ய ல் இடம்ெபற்ற க் ம். இபே்பா  அந்த 1 லட்சம்
பங் கள் ஒவ்ெவான் ம் 2 டாலரக்ள் மதப் க் ெகாண்டைவயாக
ஆகய க் ம். அந்ந வனம் சறபப்ாக ந ரவ்க க்கபப்ட்டால், அதன்
பங்  வைல ெதாடரந்்  அதகர க் ம். அதன் ஒவ்ெவா  பங்க ன்
வைல ம் 20 டாலரக்ள் அல்ல  அதற்  அதகமாக உய ம்.
எங்கள  25,000 டாலரக்ள் மதப் ள்ள பங் கள் ஒ  வ டத்த ற் ள்
10 லட்சம் டாலரக் க்  அதகர த் ள்ள  பல ைற



நடந் ள்ள .
நீங்கள் என்ன ெசய்  ெகாண் க்க றீரக்ள் என்  உங்க க் த்

ெதர ந்த ந்தால், அ  தாட்டம் அல்ல. ெவ மேன ஒ
த ட் ல் உங்கள் பணத்ைதத் க்க ப ் ேபாட் வ ட் , அ

பத ட்ைடக் ெகா க்க ேவண் ம் என்  பராரத்்தபப் தான்
தாட்டம். எந்தெவா  வஷயத்த ம் உங்கள  ட்பமான

அறைவ ம் அந்த வஷயத்தன்மீ ள்ள ஆரவ்த்ைத ம்
பயன்ப த்த , அத ள்ள ஆபத்ைதக் ைறபப் தான் இங்

க்கயம். ஆபத்  எபே்பா ம் இ ந்  ெகாண் தான் இ க் ம்.
ெபா ளாதார அற தான் உங்கள் வாய்ப் கைள அதகர க்கற .
எனேவ, ஒ  நப க்  சவாலாக உள்ள ஒ  வஷயம்
இன்ெனா வ க்  அவ்வள  சவாலானதாக இ க்கா . பங் கள்,
வ மைனகள், அல்ல  பற சந்ைதகள ல் த  ெசய்வைதவட
அதகமாகத் தங்கள  ெபா ளாதார அறவல் த  ெசய் மா
மக்கைள நான் ெதாடரந்்  ஊக் வபப்தற்கான தன்ைமக்
காரணம் இ தான். நீங்கள் எவ்வள  அதக சாமரத்்தயமானவராக
நீங்கள் இ க்க றீரக்ேளா , சவால்கள ந்  மீள்வதற்கான
வாய்ப் கள் உங்க க்  அவ்வள  அதகமாக ஏற்ப ம்.

நீங்கள் என்ன ெசய்  ெகாண் க்க றீரக்ள் என்
உங்க க் த் ெதர ந்த ந்தால், அ  தாட்டம் அல்ல.

ெவ மேன ஒ  த ட் ல் உங்கள் பணத்ைதத் க்க ப்
ேபாட் வ ட் , அ  பத ட்ைடக் ெகா க்க ேவண் ம்

என்  பராரத்்தபப் தான் தாட்டம்

சல பங் கள ல் நான் ெசய்த த கள் பல க்  அதக
சவாலானைவயாக இ ந்த க் ம். அவரக் க்  இைத நான்
ஒ ேபா ம் பர ந் ைரக்க மாட்ேடன். அந்த த ட்
வைளயாட்ைட நான் 1979ம் ஆண் ந்  ெசய்  வ கேறன்.
அ பவக்க ேவண் ய ச ரமங்கைளெயல்லாம் நான்
அ பவத் வ ட்ேடன். ஆனால் இபப் பப்ட்ட த கள் ஏன்
ெப ம்பாலான மக்க க்  அதக சவாலானைவயாகத்
ேதான் க ன்றன என்பைத நீங்கள் மீண் ம் ஆய்  ெசய்
பாரத்்தால், உங்க ைடய வாழ்க்ைகைய ற்ற ம் ேவ
வதத்த ல் உங்களால் அைமத் க் ெகாள்ள ம்; 25,000
டாலரக்ள் பணத்ைத த  ெசய் , ஒ  வ டத்த ற் ள் அைத
10 லட்சம் டாலரக்ளாக மாற் ம் பர வரத்்தைன உங்க க்
அவ்வள  அதக சவாலான வைளயாட்டாகத் ேதான்றா .



ன்  றபப்டபப்ட் ந்த ேபால், நான் எ த ள்ள எ ம்
ஒ  பர ந் ைர அல்ல. எ  எளைமயான , எ  சாத்தயமான
என்பைத வளக் வதற்  நான் பயன்ப த் க ன்ற
எ த் க்காட் கள் மட் ேம இைவ. நான் ெசய்
ெகாண் பப்ைவ மகச ் சறய கார யங்கள்தான். ஆனா ம் ஒ
சராசர  நப க் , உைழக்காமல் ஆண்ெடான் க்  1 லட்சம்
டாலரக் க்  ேமல் கைடக்க ன்ற வ மானத்ைத ஈட் வ
அவ்வள  க னமான கார யமல்ல. சந்ைத நலவரத்ைத ம்
உங்கள் சாமரத்்தயத்ைத ம் ெபா த் , அைத ஐந்  அல்ல
பத்  வ டங்கள ல் சாத த் வடலாம். நீங்கள் வாழ்க்ைக
நடத் வதற் த் ேதைவபப் ம் ெசலைவக் ைறவாக ைவத் க்
ெகாள் ம்ேபா , தலாக வ கன்ற 1 லட்சம் டாலரக்ள்
வ வாய் இனைமயானதாக இ க் ம், நீங்கள் ேவைலயல்
இ க்க றீரக்ேளா இல்ைலேயா. நீங்கள் வ ம்பனால் ேவைல
ெசய்யலாம், அல்ல  சல நாட்கள் ஓய்ெவ த் க் ெகாள்ளலாம்.
அரசாங்கத்த ன் வர  அைமப் ைறைய உங்க க் ச ்சாதகமாகப்
பயன்ப த்த க் ெகாள்ளலாம்.
வ மைனகள்தான் என  தன பப்ட்ட அ த்தளம்.

வ மைனகைள நான் அதகம் வ ம் வதற் க் காரணம் அைவ
நைலபப்ா  ெகாண்டைவ, ெம வாக இயங் பைவ என்ப தான்.
அ த்தளத்ைத நான் தடமாக ைவத் க் ெகாள்கேறன். பண வர
ேபா மான அள  சீராக உள்ள . ைறயாக ந ரவ்க க்கபப்ட்டால்,
வ மைனகள ன் மதப்  அதகர பப்தற்  ஒ  நல்ல வாய்ப்
உள்ள . வ மைனகள் எ ம் தடமான அ த்தளத்த ன் சறப்
என்னெவன்றால், அதக சவாலான யற்சகள ல் ணந்
இறங் வதற்  அைவ எனக்  உத கன்றன.
பங் ச ்சந்ைதயல் நான் அதக லாபங்கைள ஈட் னால், எனக் க்

கைடக் ம் லாபங்க க்கான வர கைள நான் ெச த் கேறன்.
பற , மீத ள்ளைத நான் வ மைனகள ல் த  ெசய்
என் ைடய ெசாத் க்கைள மீண் ம் பலபப் த் கேறன்.
வ மைனகைளப ் பற்ற க் கைடசயாக ஒ  வாரத்்ைத: நான்

உலகம் ெந க ம் பயணம் ெசய் , த ட்ைடப ்பற்ற க் கற் க்
ெகா த்  வந்த க்கேறன். ஒவ்ெவா  நகரத்த ம்,
வ மைனகைள ம வான வைலக்  வாங்க யா  என்
மக்கள் வைத நான் ெசவம க்கேறன். ஆனால் என்
அ பவம் ேவ . ேடாக்கேயா, ந யாரக்் ேபான்ற
நகரங்கள ல் ட, நல்ல வைலக்  வ கன்ற வ மைனகைளப்



ெப ம்பான்ைமயான மக்கள் தவறவட் வ கன்றனர.்
வ மைனகள ன் வைல வண்ைணத் ெதா க ன்ற
ச ங்கப் ர ல் ட, நல்ல வைலக் ச ் ெசாத் க்கைள வாங்க

ம். "அைத இங்  உங்களால் ெசய்ய யா " என்
யாேர ம் என்ன டம் ம்ேபா , "அைத இங்  எவ்வா
ெசய்வ  என்  எனக் த் ெதர யவல்ைல," என்ப தான் அவரக்ள்
உண்ைமயேலேய ற வ ம் வஷயம் என்  நான் அவரக் க்
நைன ட் கேறன்.
சறந்த வாய்ப் கள் உங்கள் கண்களால் பாரக்்கபப் வத ல்ைல.

அைவ உங்கள் மனத்ைதக் ெகாண்  பாரக்்கபப் க ன்றன.
ெப ம்பாலான மக்கள் ெசல்வந்தரக்ளாக ஆகாமல் ேபாவதற் க்
காரணம், தங்கள் கத்த ற்  எதேர உள்ள வாய்ப் கைள
அைடயாளம் கண் ெகாள்வதற்  அவரக்ள்
ெபா ளாதாரரீதயாகப ்பயற் வ க்கபப்டவல்ைல என்ப தான்.

சறந்த வாய்ப் கள் உங்கள் கண்களால்
பாரக்்கபப் வத ல்ைல. அைவ உங்கள் மனத்ைதக்

ெகாண்  பாரக்்கபப் க ன்றன.

"நான் எவ்வா  ெதாடங் வ ?" என்  மக்கள் அ க்க
என்ன டம் ேகட்க ன்றனர.்
இப் த்தகத்த ன் இ த  அத்தயாயத்த ல், ெபா ளாதாரச்
தந்த ரத்ைத அைடவதற்  நான் பயன்ப த்தய பத்

அம்சங்கைள நான் பட் ய ட் ள்ேளன். ஆனால் நீங்கள்
கலமாக இ க்க ேவண் ம் என்பைத எபே்பா ம் நைனவல்

ைவத்த ங்கள். த  ெசய்வத ள்ள வதகைள ம்
வாரத்்ைதகைள ம் கற் க் ெகாண்  உங்கள் ெசாத் க்கள்
ப தைய நீங்கள் கட் ெய பப்த் வங் ம்ேபா , இ  நீங்கள்
இ வைர வைளயா ய க்காத ஒ  கலமான வைளயாட்
என்பைதக் காண்பரக்ள். சல சமயம் நீங்கள் ெவற்ற  ெப வரக்ள்,
சல சமயம் கற் க் ெகாள்வரக்ள். ஆனால் எபே்பா ம்

கலத்ைத அ பவ ங்கள். ெப ம்பாலான மக்கள்
ஒ ேபா ம் ெவற்ற  ெபறாததற் க் காரணம், ேதால்வ  ற த்த
பயம் அவரக் க்  இ பப் தான். பள்ள கைளக் கண்  நான்
நைகபப்  இதனால்தான். தவ கள் ேமாசமானைவ என்  நாம்
பள்ள கள ல் கற்கேறாம். தவ கள் ெசய் ம்ேபா  அங்  நாம்
தண் க்கபப் கேறாம். ஆனால் கற்பதற்  மனதரக்ள் எவ்வா
வ வைமக்கபப்ட் ள்ளனர ் என்பைத நீங்கள் பாரத்்தால், நாம்



தவ கள் லமாகத்தான் கற் க் ெகாள்கேறாம் என்பைத நீங்கள்
அறவரக்ள். கீேழ வ வதன் லமாகத்தான் நாம் நடபப்தற் க்
கற் க் ெகாள்கேறாம். நாம் ஒ ேபா ம் கீேழ வழவல்ைல
என்றால், நாம் ஒ ேபா ம் நடக்க மாட்ேடாம். ைசக்க ள் ஓட்டக்
கற் க் ெகாள் ம்ேபா ம் இேதேபாலத்தான். நான் கீேழ
வ ந்தேபா  ஏற்பட்டத் த ம் கள் என் ைடய கால் ட் கள ல்
இன் ம் இ க்கன்றன, ஆனால் எைத ம் ேயாச க்காமல் இன்
என்னால் ைசக்க ள் ஓட்ட ம். பணக்காரர ் ஆவதற் ம் இ
ெபா ந் ம். ெவற்றயாளரக்ள் ேதாற்பதற்  அஞ் வதல்ைல,
ஆனால் ேதால்வயாளரக்ள் அஞ் கன்றனர.் ேதால்வயான
ெவற்றச ் ெசயல் ைறயன் ஒ  ப தயா ம். ேதால்வையத்
தவரக்் ம் மக்கள் ெவற்றைய ம் தவரக்்க ன்றனர.்
பணத்ைத நான் என  ெடன்ன ஸ் வைளயாட்ைடபே்பாலேவ

பாரக்்கேறன். நான் க னமாக உைழக்கேறன், தவ கள்
ெசய்கேறன், அவற்ைறத் த த்த க் ெகாள்கேறன், இன் ம்
அதகத் தவ கள் ெசய்கேறன், த த் கேறன், சறபப்ைடகேறன்.
வைளயாட் ல் நான் ேதாற் ப ் ேபானால், வைலயன் அ ேக
ெசன் , என்ைன எதரத்்  வைளயா யவ டன்
ைக க்கவட் , அவைரப ் பாரத்் ப ் ன்னைகத்தப , "அ த்த
சன க்கழைம பாரக்்கலாம்," என்  அவர டம் கேறன்.
இரண்  வைகயான த ட்டாளரக்ள் உள்ளனர:்

1. ஏற்கனேவ இ க்கன்ற ஒ  த ட்ைட வாங் பவரக்ள்
தல் வைகையச ்ேசரந்்தவரக்ள். இ தான் மகப ்ெபா வான

அ ைறயாக இ க்கற . வ மைன வாங்கல் மற் ம்
வ ற்றல் ெதாழ ல் ஈ பட் ள்ள ஒ  ந வனத்ைதேயா, ஒ
பங் த் தரகைரேயா, அல்ல  ஒ  ெபா ளாதாரத்
த ட்டைமபப்ாளைரேயா அைழத் , அவரக்ள் ஏேத ம்
ஒன்ைற வாங் க ன்றனர.் அ  ஒ  பரஸ்பர நதயாகேவா, ஒ
வ மைன த ட்  அறக்கட்டைளயாகேவா, ஒ
பங்காகேவா, அல்ல  ஒ  பத்த ரமாகேவா இ க்கலாம்.

த  ெசய்வதற்கான ெதளவான, எளய வழ  இ .
கணனகைள வற் ம் ஒ  கைடக் ச ் ெசன்  ஒ
கணனைய வாங் ம் ஒ  நபைரப ்ேபான்ற  இ .

2. த கைள உ வாக் பவரக்ள் இரண்டாவ  வைகையச்
ேசரந்்தவரக்ள். ஒ  நபர ் கணன க்கான உதர ப ் பாகங்கைள



வாங்க  ஒ  கணனைய உ வாக் வ ேபால், இந்த
த ட்டாளர ் தன  பர வரத்்தைனையக் ைகயாள்கறார.்

கணனைய உ வாக் வைதப ் பற்ற  எனக்  எ ம்
ெதர யா , ஆனால் வாய்ப் கைள ஒ ங்கைணபப்ைதப்
பற்ற ம், அவ்வா  ஒ ங்கைணக்கத் ெதர ந்த மக்கைள ம்
எனக் த் ெதர ம்.

இந்த இரண்டாவ  வைகயான த ட்டாளரத்ான் அதகத்
ெதாழ ல் ைறயான த ட்டாளர.் சல சமயங்கள ல் அைனத்
அம்சங்க ம் ஒன்றைணவதற் ப ்பல வ டங்கள் ஆகலாம். சல
சமயங்கள ல் அைவ ஒ ேபா ம் ஒன்றைணயாமல் ேபாகலாம்.
இந்த இரண்டாவ  வைகயான த ட்டாளராக இ க் ம்ப தான்
என  பணக்காரத் தந்ைத என்ைன ஊக் வத்தார.் அைனத்
அம்சங்கைள ம் ஒன்றைணபப்  எபப்  என்பைதக் கற் க்
ெகாள்வ  க்கயம். ஏெனன ல், ெபர ய ெவற்றகள் அதல்தான்
அடங்க ள்ளன. அைல உங்க க்  எதராக இ ந்தால், சல
சமயங்கள ல் சல ெபர ய இழப் க ம் ஏற்படலாம்.
நீங்கள் இரண்டாவ  வைகயான த ட்டாளராக இ க்க

வ ம்பனால், ன்  க்கயத் தறைமகைள நீங்கள் வளரத்் க்
ெகாள்ள ேவண் ம். ெபா ளாதார அறைவப ் ெப வதற் த்
ேதைவெயன்  ன்  றபப்டபப்ட்ட நான்  தறைமகேளா ,
இந்த ன்  க்கயமானவற்ைற ம் நீங்கள் ேசரத்் க் ெகாள்ள
ேவண் ம்:

1. மற்ற அைனவ ம் தவறவ ட்ட ஒ  வாய்பை்பக்
கண் ப ங்கள்

மற்றவரக்ள் தங்கள் கண்களால் தவறவ வைத நீங்கள் உங்கள்
மனத்தால் பா ங்கள். எ த் க்காட்டாக, ஒ  பைழய
சதலைடந்த வட்ைட உங்கள் நண்பர ் ஒ வர ் வாங் வதாக
ைவத் க் ெகாள்ேவாம். பாரப்ப்தற்  அந்த வ  அச் த் வதாக
உள்ள . அவர ் ஏன் அைத வாங்கனார ் என்  அைனவ ம்
வயக்க ன்றனர.் அந்த வட்ேடா  டேவ நான்  கா  இடங்க ம்
வந்தைத அவர ் பாரத்்தார,் ஆனால் மற்றவரக்ள் அைதத்
தவறவட் வ ட்டாரக்ள். வட்ைட வாங்கய பற , அவர ் அைத

வ மாக இ த் த் தள்ள , ெமாத்தமாக அந்த ஐந்
கா யடங்கைள ம் தான் ெகா த்த வைலையவட ன்



மடங்  அதக வைலக்  ஒ  கட் டக்கார க்  வற் வட்டார.்
இரண்  மாத ேவைலக்  அவர ் 75,000 டாலரக்ள் சம்பாத த்தார.்
இ  ஏராளமான பணமாக இல்லாமல் ேபாகலாம், ஆனால்
ைறந்தபட்ச ஊதயத்ைதவட மக அதகம்தான். இ  ஒன் ம்

அவ்வள  க னமான கார யமல்ல.

2. பணத்ைதத் த ரட் ங்கள்:

சராசர  நபர ்மட் ேம வங்கைய ேநாக்கச ்ெசல்வார.் லதனப்
பணத்ைத எவ்வா  தரட்ட ேவண் ம் என்பைத இரண்டாவ
வைகையச ் ேசரந்்த த ட்டாளர ் அறவார.் இதற்  வங்கயன்
உதவ  ேதைவபப்டாத பல வழகள் இ க்கன்றன. த ல், ஒ
வங்கயன் ைணயன்ற  வ கைள வாங் வ  எபப்  என்பைத
நான் கற்ேறன். நான் வாங்க  வற்ற வ கைளவட, பணத்ைதத்
த ரட் வதற்கான தறைமைய நான் கற்ற தான் அதக
வைலமதபப்ான ஒன் .
மக்கள் அ க்க , "வங்க  எனக் க் கடன் ெகா க்க

ம க்க ன்ற " அல்ல  "அைத வாங் வதற்  என்ன டம்
ேபா மான பணம் இல்ைல," என்  வைத நான்
ெசவம க்கேறன். நீங்கள் இரண்டாவ  வைகையச ்ேசரந்்த ஒ

த ட்டாளராக இ க்க வ ம்பனால், ெப ம்பாலான மக்கைளத்
த த்  ந த் க ன்ற அந்த வஷயத்ைத எவ்வா  ெசய்வ
என்பைத நீங்கள் கற் க் ெகாள்ள ேவண் ம். ேவ
வாரத்்ைதகள ல் றனால், தங்கள டம் பணம் இல்லாத  ஒ
நல்ல வாய்பை்பப ் பயன்ப த்த க் ெகாள்வத ந்  தங்கைளத்
த த்  ந த் வதற் ப ் ெப ம்பான்ைமயான மக்கள்
அ மத த் வ கன்றனர.் அந்த ட் க்கட்ைடைய நீங்கள்
தவரத்் வ ட்டால், அந்தத் தறைமகைளக் கற் க் ெகாள்ளாத
லட்சக்கணக்கான மக்கைளவட நீங்கள் ெவ ரம் ன்ேனறச்
ெசன்ற பப்ரக்ள். என  வங்க க் கணக்க ல் சல் க்கா
இல்லாமல் ஒ  வட்ைடேயா, ஒ  பங்ைகேயா, அல்ல  ஒ

ய ப் க் கட் டத்ைதேயா நான் பல ைற
வாங்கய க்கேறன்.
ஒ ைற 12 லட்சம் டாலரக்ள் மதப் வாய்ந்த ஒ  ய ப்

வட்ைட நான் வாங்க க் ெகாள்வதாக அதன் உரைமயாள டன் ஓர்
ஒபப்ந்தம் ெசய்  ெகாண்ேடன். பற  நான் 1 லட்சம்
டாலரக் க்கான ைவப் த் ெதாைகையத் தரட்  ன்பணமாக



அவர டம் ெகா த்ேதன். மீதப ் பணத்ைதத் தரட் வதற்  அ
எனக் த் ெதாண்  நாட்கைளப ் ெபற் க் ெகா த்த . நான்
ஏன் அைதச ்ெசய்ேதன்? ஏெனன ல் அந்த வட் ன் மதப்  20 லட்சம்
டாலரக்ள் என்பைத நான் அற ந்த ந்ேதன். மீதப ்பணத்ைத நான்
த ரட்டேவ இல்ைல. மாறாக, 1 லட்சம் டாலரக்ைள எனக் க்
ெகா த்தவர,் அந்த வட்ைடக் கண் ப த் க் ெகா த்ததற்காக
50,000 டாலரக்ைள எனக் க் ெகா த் வ ட் , பர வரத்்தைனைய
அங்க ந்  அவர ் ஏற் க் ெகாண் வட்டார.் நான் அங்க ந்
அகன் வட்ேடன். ெமாத்தமாக ன்  நாட்கள் நான் அதற் ச்
ெசலவட்ேடன். நீங்கள் என்ன வாங் க றீரக்ள் என்பைதவட, என்ன
ெதர ந்  ைவத் ள்ளீரக்ள் என்ப தான் இங்  க்கயம். த
என்ப  ஒன்ைற வாங் வ  மட் மல்ல. வஷயங்கைளத்
ெதர ந்  ெகாள்வ ம் த தான்.

3. சாமரத்்த யமான மக்கைள ஒ ங்கைண ங்கள்:

தங்கைளவட அதக த்த சா த்தனம் ெகாண்ட மக்கைள
ேவைலக்  எ த் க் ெகாள்பவரக்ள்தான் உண்ைமயான
த்தசா கள். உங்க க்  ஆேலாசைன ேதைவபப் ம்ேபா ,

உங்கள  ஆேலாசைனயாளைரப ் த்த சா த்தனமாகத்
ேதரந்்ெத பப்ைத உ த  ெசய்  ெகாள் ங்கள்.
கற் க் ெகாள்வதற்  ஏராளமான வஷயங்கள் இ க்கன்றன,

ஆனால் அதற் க் கைடக் ம் ெவ மதகள் அளபப்ர யைவயாக
இ க் ம். அந்தத் தறைமகைள நீங்கள் கற் க் ெகாள்ள
வ ம்பவல்ைல என்றால், தல் வைகையச ் ேசரந்்த

த ட்டாளராக இ ந் வ வ  நல்ல . நீங்கள் என்ன ெதர ந்
ைவத்த க்க றீரக்ள் என்ப தான் உங்கள  மாெப ம் ெசாத் .
உங்க க்  என்ன ெதர யவல்ைலேயா, அ தான் உங்கள
மாெப ம் ஆபத் .
ஆபத் ம் சவால்க ம் எபே்பா ம் இ ந்  ெகாண் தான்

இ க் ம். எனேவ, அவற்ைறத் தவரப்ப்தற் ப ் பதலாக,
அவற்ைறக் ைகயாளக் கற் க் ெகாள் ங்கள்.



அத்தயாயம் ஆ

பாடம் 6: கற்பதற்காக ேவைல ெசய் ங்கள் -
பணத்த ற்காக ேவைல ெசய்யாதீரக்ள்

கல்வமானான என  ஏைழத் தந்ைதக்  ேவைலப்
பா காப் தான் எல்லாேம. ஆனால் என் பணக்காரத்
தந்ைதக் க் கற்ப தான் எல்லாேம.

ஒ சல வ டங்க க்  ன், ச ங்கப் ர ல் ஒ
ெசய்த த்தா க்காக நான் ேபட்  அள த்த ந்ேதன். என்ைனப்
ேபட்  காண்பதற்காக ஓர ்இளம் ெபண் பத்த ரைகயாளர ் ற த்த
ேநரத்த ல் வந்தார.் ேபட்  உடன யாகத் வங்கய . ஓர்
ஆடம்பரமான ேஹாட்ட ன் வரேவற்பைறயல் நாங்கள் அமரந்் ,
காப  ப க க் ெகாண்ேட, ச ங்கப் க்  நான் வந்த ேநாக்கத்ைதப்
பற்ற க் கலந் ைரயா க் ெகாண் ந்ேதாம். அங்  ச க் ச க்லர்
எ ம் ஊக் வப் ப ்ேபசச்ாள டன் ேசரந்்  ேப வதற்காக நா ம்
அைழக்கபப்ட் ந்ேதன். அவர ் ஊக் வபை்பப ் பற்றப ் ேபச க்
ெகாண் ந்தார.் நான் பணக்காரரக்ள ன் ரகசயத்ைதப ் பற்றப்
ேபச க் ெகாண் ந்ேதன்.

"என்ேற ம் ஒ நாள் நா ம் உங்கைளப ் ேபான்ற ஒ
ெவற்றகரமான லாச ர யராக ஆக வ ம் கேறன்," என்
அபெ்பண் என்ன டம் றனார.் ெசய்த த்தா க்காக அவர ்எ தய
சல கட் ைரகைள நான் பாரத்்ேதன். அவர  கட் ைரகள்
பரமாதமாக இ ந்தன. அவர  எ த் ப ் பாண  ெதளவானதாக
இ ந்த . அவர  கட் ைரகள் வாசகரக்ள ன் ஆரவ்த்ைதக்
க த்த ல் ெகாண்  அைமந்த ந்தன.

"உங்கள  பாண  மக அ ைமயாக உள்ள . உங்கள் கனைவ
அைடவத ந்  எ  உங்கைளத் த த்  ந த் கற ?" என்



நான் ேகட்ேடன்.
"என் ைடய ேவைல என்ைன எங் ம் ட் ச ்ெசல்வ ேபால்

எனக் த் ேதான்றவல்ைல. என் ைடய தனங்கள் அற் தமாக
இ பப்தாக எல்ேலா ம் கன்றனர,் ஆனால் எ ேம
நகழ்வத ல்ைல. எனேவ நான் என  ெசய்த த்தாள்
ந வனத் டன் இ பப்ெதன்  என்ைனத் ேதற்ற க் ெகாண்ேடன்.
ைறந்தபட்சம், வாழ்க்ைக நடத் வதற் ப ்ேபா மான பணத்ைத

இ  எனக் க் ெகா க்கற . நீங்கள் எனக்  ஏேத ம்
பர ந் ைரக்க வ ம் க றீரக்ளா?" என்  அவர ்ேகட்டார.்

"நசச்யமாக. வற்பைன ெசய்வதற்  மக்கைளப்
பய ற் வ க்க ன்ற ஒ  பள்ளைய என  நண்பர ் ஒ வர்
ச ங்கப் ர ல் நடத்த க் ெகாண் க்கறார.் ச ங்கப் ர ல் உள்ள
தைலசறந்த வணக ந வனங்கள் பலவற்ற ற்  வற்பைன
ெதாடரப்ான பயற்ச  வ ப் கைள அவர ்நடத்த  வ கறார.் அவர
பயற்ச  வ ப்  ஒன்ற ல் கலந்  ெகாள்வ  உங்கள
ெதாழ ல்வாழ்க்ைகையப ் ெபர ம் ேமம்ப த் ம்," என்  நான்

றேனன்.
அவர ்சற்  இ க்கமைடந் , "வற்ப  எபப்  என்பைதக் கற் க்

ெகாள்வதற்  நான் ஒ  பள்ள க் ச ் ெசல்ல ேவண் ம் என்
நீங்கள் க றீரக்ளா?" என்  ேகட்டார.்
நான் அைத ஆமாத த் த் தைலயைசத்ேதன்.
"நீங்கள் உண்ைமயாகத்தான் இைதப ்பர ந் ைரக்க றீரக்ளா?"
மீண் ம் நான் ஆேமாத த் த் தைலயைசத்ேதன். "அதெலன்ன

தவ ?" என்  நான் நைனத்ேதன். நான் றய ஏேதா ஒன்
அவர  மனத்ைதப ் ண்ப த்தய க்க ேவண் ம். நான் அவர டம்
எ ம் றாமல் இ ந்த க்கலாேமா என்  எனக் த்
ேதான்றய . அவ க்  உதவ ேவண் ம் என்ற ஆரவ்த்த ல்,
இபே்பா  என் ைடய பர ந் ைரைய நான் தற்காக்க
ேவண் ய ந்த . அபெ்பண் என்ன டம், "ஆங்கல இலக்கயத்த ல்
நான் கைலப ் பட்டம் ெபற்ற க்கேறன். ஒ
வற்பைனயாளராக ஆவதற் க் கற் க் ெகாள்வதற்  நான் ஏன்
ஒ  பள்ள க் ச ்ெசல்ல ேவண் ம்? நான் ஒ  வற்பைனயாளராக
இ க்க ேவண் ய அவசயம் ஏற்படக் டா  என்ற
காரணத்த ற்காகத்தான் ஒ  ெதாழ ல் ைறக் கல்வையக்
கற் ள்ேளன். வற்பைனயாளரக்ைள நான் ெவ க்கேறன்.
அவரக் க் த் ேதைவ பணம் மட் ம்தான். இபே்பா
ெசால் ங்கள், வற்பைனையப ்பற்ற  நான் ஏன் கற் க் ெகாள்ள



ேவண் ம்?" என்  ேகட்டார.் அவர ்தன் ெபா ட்கைளச ்ேசகர த் க்
ெகாண்  அங்க ந்  றபப்ட ஆயத்தமானார.் ேபட்

வைடந்த ந்த .
ன்  நான் எ தய ஒ  ெவற்றகரமான த்தகம் எனக்

ன்ேன இ ந்த காப  ேமைசயல் இ ந்த . அப் த்தகத்ைத ம்,
அபெ்பண்மண  தன் றபே்பட் ல் எ த்த ந்த றப் கைள ம்
நான் எ த்ேதன்.
அவர  றப் கைளச ் ட் க்காட் , "இைதப ்பா ங்கள்," என்

நான் அவர டம் றேனன்.
அவர ் தன  றப் கைளப ் பாரத்்தார.் "என்ன?" என்
ழபப்த் டன் ேகட்டார.் மீண் ம் நான் அவர  றபே்பட்ைட

அவர டம் ட் க்காட் ேனன். அதல், "ராபரட்் கேயாஸாக ,
ெவற்றகரமான லாச ர யர"் என்  எ தபப்ட் ந்த .

"ெவற்றகரமான லாச ர யர ் என்  இதல்
றபப்டபப்ட் ள்ள , சறபப்ாக எ ம் ஆசரயர ் என்
றபப்டபப்டவல்ைல," என்  நான் அைமதயாக அவர டம்
றேனன். அவர  கண்கள் வர ந்தன.

"நான் ஒ  ேமாசமான எ த்தாளர.் ஆனால் நீங்கள் ஒ  மகச்
சறந்த எ த்தாளர.் நான் வற்பைனப ் பள்ள க் ச ் ெசன்ேறன்.
நீங்கள் ஒ  கைலப ் பட்டதார . இவ்வரண்ைட ம் ேசரத்் ப்
பாரத்்தால், ஒ  'மக ெவற்றகரமான எ த்தாள ம்' ஒ  'மகச்
சறந்த எ த்தாள ம்' கைடபப்ாரக்ள்."
அவர  கண்கள ல் ேகாபம் ெதற த்த . "எவ்வா  வற்ப

என்பைதக் கற் க் ெகாள் ம் அள க்  நான் தரம் தாழ்ந்
ேபாகப ் ேபாவதல்ைல. உங்கைளப ் ேபான்றவரக் க்  எ த் த்
ைறயல் எந்த ேவைல ம் கைடயா . நான்

ெதாழ ல் ைறயாகப ்பயற் வ க்கபப்ட்ட ஓர ்எ த்தாளர.் ஆனால்
நீங்கள் ஒ  வற்பைனயாளர.் இ  நயாமல்ல," என்  அவர்
ெபா மனார.்
அவர ் தன  றப் கைள எ த் க் ெகாண் , அந்த

இடத்ைதவட்  ேவகமாக ெவள ேயறனார.்
அ த்த நாள், பத்த ரைகயல் என  ேபட்  ெவளவந்த . அதல்

என்ைனப ் பற்ற  நயாயமாக ம் நல்லவதமாக ம் அவர்
எ தய ந்தார.் சாமரத்்தயமான, தறைமயான, கல்வயற
ெபற் ள்ள, தறன்ம க்க மக்களால் இவ் லகம் ந ரம்ப  வழகற .
ஒவ்ெவா  நா ம் அவரக்ைள நாம் பாரக்்க ேறாம். அவரக்ள்
நம்ைமச ் ற்ற  எல்லா இடங்கள ம் இ க்கன்றனர.்



ஒ சல நாட்க க்  ன் , என  கார ல் ஏேதா ஒ  ேகாளா
ஏற்பட்ட . அைத ஒ  ெமக்கான க்கடம் எ த் ச ் ெசன்ேறன்.
அந்த இளம் ெமக்கான க் அைத ஒ சல நமடங்கள ல்
சர ெசய்தார.் எஞ்ச ன் ஓ கன்ற சத்தத்ைத ெவ மேன
கவன த்ததன் லம், பரசச்ைன என்ன என்பைத அவர்
கண் ெகாண்டார.் நான் வயந்  ேபாேனன்.
தறைமயான மக்கள் எவ்வள  ைறவாக சம்பாத க்க ன்றனர்

என்பைதக் கண்  நான் எபே்பா ம் அதரச்ச்யைடகேறன்.
அத த்தசா களான, சறந்த கல்வயற  ெபற்ற, ஆனால்
ஆண்ெடான் க்  20,000 டாலரக் க் ம் ைறவாக
சம்பாத க்க ன்ற பலைர நான் சந்த த்த க்கேறன். பல ெபா
ம த் வரக்ள், பல் ம த் வரக்ள், ைகேராபராக்டரக்ள் ஆகேயார்
ெபா ளாதாரரீதயாக மக ம் ேபாரா க் ெகாண் பப்தாக,
ம த் வத் ைறயல் வயாபார ஆேலாசைனயாளராக உள்ள
ஒ வர ் என்ன டம் றனார.் அவரக்ள் ம த் வப ் பட்டபப் பை்ப

த்த டன் பணம் ெகாட் ம் என்  நான் இத்தைன நாட்களாக
நைனத்  வந்ேதன். "மகப ் ெபர ய ெசல்வந்தரக்ளாக ஆவதற்
அவரக்ள டம் ஒேர ஒ  தறைம மட் ம் இல்ைல," என்  அந்த
ஆேலாசைனயாளர ் றனார.்
இன் ம் ஒேர ஒ  தறைமைய மட் ம் கற் க் ெகாண்டால்,

ெப ம்பாலான மக்கள ன் வ மானம் பன்மடங்காகப ் ெப ம்
என்ப தான் அவர ் றயதன் சாராம்சம். ெபா ளாதார அற
என்ப  கணக்கயல், த , சந்ைத நலவரம், மற் ம்
சட்டத்த ன் ட்  இயக்கம் என்  நான் ன்
றபப் ட் ந்ேதன். இந்த நான்  ட்பமான தறைமக ம்

ஒன்றைணந்தால், பணத்ைதக் ெகாண்  பணத்ைத
உ வாக் வ  ெப ம்பாலான மக்கள் நம் வைதவட அதக
லபமானதாக இ க் ம். பணம் என்  வ ம்ேபா ,

ெப ம்பாலான மக்க க் த் ெதர ந்த ஒேர தறைம, க னமாக
உைழபப் தான்.
ெசய்த த்தா க்காக என்ைனப ் ேபட்  காண வந்த அந்த இளம்

எ த்தாளர,் தறைமகள ன் ட்  இயக்கத்த ற்கான மகச ்சறந்த
எ த் க்காட் . வற்பைன மற் ம் வளம்பரத் தறைமகைள அவர்
கற் க் ெகாண்டால், அவர  வ மானம் ெப மள  அதகர க் ம்.
அவர  இடத்த ல் நான் இ ந்த ந்தால், வளம்பரம் மற் ம்
வ ற்பைன ெதாடரப்ான பயற்ச  வ ப் கள் சலவற்ற ல் கலந்
ெகாண் பே்பன். பற , ெசய்த த்தாள் ந வனத்த ல் ேவைல



ெசய்வதற் ப ்பதலாக, வளம்பர ந வனம் ஒன்ற ல் நான் ேவைல
ேத ய பே்பன். மக்கள் ெதாடர்  எ ம் க்கயமான
தறைமையக் கற்பத ல் என் ேநரத்ைதச ் ெசலவ ேவன். இலவச
வளம்பரத்த ன் லம் எவ்வா  ேகா க்கணக்கான டாலரக்ைளச்
சம்பாதபப்  என்பைதக் கற் க் ெகாள்ேவன். பற , இர
ேநரங்கள ம் வார இ த  நாட்கள ம் என்னால் என  சறந்த
தனத்ைத எ த ம். அப் த்தகத்ைத எ த  த்த டன்,

என்னால் அைதச ்சறபப்ாக வற்பைன ெசய்ய ம். பற , ஒ
கய காலத்த ற் ள், 'ஒ  ெவற்றகரமான லாச ர யராக ம்'

ஆக ம்.
'நீங்கள் பணக்காரராக ம் மக ழ்சச்யாக ம் இ க்க

வ ம்பனால், பள்ள க் ச ் ெசல்லாதீரக்ள்’ என்ற என  தல்
த்தகத்ைத நான் பதபப் க்க ைனந்தேபா , அதன் தைலபை்ப,

'கல்வயன் ெபா ளாதாரம்' என்  மாற் மா  ஒ  பதபப்ாளர்
பர ந் ைரத்தார.் என் த்தகத்த ற்  அபப் பப்ட்ட ஒ  தைலபை்ப
நான் ைவத்தால், இரண்  த்தகங்கைள மட் ேம என்னால் வற்க

ம் என்  நான் அவர டம் றேனன். ஒ  த்தகத்ைத என்
ம்பத்தார ் வாங்க க் ெகாள்வர,் இன்ெனான்ைற நான் என

நண்பன ன் தைலயல் கட் ேவன். பரசச்ைன என்னெவன்றால்,
அைத நான் இலவசமாகத் தர ேவண் ம் என்  அவரக்ள்
எத ரப்ாரப்ப்ாரக்ள். 'நீங்கள் பணக்காரராக ம் மக ழ்சச்யாக ம்
இ க்க வ ம்பனால், பள்ள க் ச ் ெசல்லாதீரக்ள்' என்ற ஒ
தடால யான தைலபை்ப நான் ேதரந்்ெத த்ததற் க் காரணம்,
அ  ஏகபப்ட்ட வளம்பரத்ைதப ்ெபற் க் ெகா க் ம் என்ப தான்.
கல்வைய ஆதர பப்வன் நான், கல்வயல் சல மாற்றங்கள் ஏற்பட
ேவண் ம் என்  நம் கறவன் நான். நான் கல்வ க்
ஆதரவானவன் அல்ல என்றால், கல்வ  அைமப் ைறயல்
மாற்றங்கள் ஏற்ப வதற்  நான் ஏன் ெதாடரந்்  ேபாரா  வர
ேவண் ம்? எனேவ, வாெனா  நகழ்சச் கள ம் ெதாைலக்காட்ச
நகழ்சச் கள ம் அதக எண்ண க்ைகயல் நான் ேதான் வதற்காக
அத்தைலபை்ப நான் ேதரந்்ெத த்ேதன். ஏெனன ல், ரண்பட்
ந ற்க நான் தயாராக இ ந்ேதன். என் த்தகத்த ற்  வாய்பே்ப
இல்ைல என்  பலர ் நைனத்தனர,் ஆனால் என  த்தகம்
நன்றாகேவ வற்பைனயான .

1969ம் ஆண் ல், அெமர க்க ெமரச்ச்ன்ட் மைரன்
அகாடமய ந்  நான் பட்டம் ெபற்றேபா , என  கல்வமான்
தந்ைத ெபர ம் மக ழ்ந்தார.் க ேபாரன் யா ஸ்டான்டர்  ஆயல்



ந வனம் என்ைனப ் பணயல் அமரத்்தய . என் ைடய சக
மாணவரக் டன் ஒபப் ட்டேபா  எனக் க் ைறவான சம்பளேம
ெகா க்கபப்ட்ட . ஆனால் கல் ர ப ் ப ப்  ந்த டன்
கைடக்க ன்ற தல் ேவைலக்  அ  நல்ல சம்பளமாகத்தான்
இ ந்த . வக்கத்த ல், தல் ேநர உைழப்  உட்பட, ஒ
வ டத்த ற்  42,000 டாலரக்ள் சம்பளம் எனக் க் கைடத்த .
அேதா , நான் ஏ  மாதங்கள் மட் ேம உைழக்க
ேவண் ய ந்த , ஐந்  மாதங்கள் வ ைற ம் கைடத்த .
நான் வ ம்பனால், ைணக் கபப்ல் ந வனம் ஒன்ற ல் ேசரந்் ,
ஐந்  மாத வ ைறக் ப ் பதலாக இரண்  மடங்
சம்பளத்ைதச ் லபமாகப ்ெபற்ற க்க ம்.
என் ெதாழ ல் எனக் ச ் சறந்த எதரக்ாலம் இ ந்த .

ஆனா ம் ஆ  மாதங்க க் ப ் பற  நான்
அந்ந வனத்த ந்  வலக , வமானம் ஓட்டக் கற் க்
ெகாள்வதற்காக அெமர க்கக் கபப்ற்பைடயல் ேசரந்்ேதன். என
கல்வமான் தந்ைத மன ைடந்தார.் பணக்காரத் தந்ைத என்ைனப்
பாராட் னார.்
ஒன்ற ல் ந ணத் வம் ெப வ  ற த்த ேயாசைன,

பள்ளய ம் பணயடத்த ம் மகப ் பரபலமாக இ ந்த .
அதாவ , அதகப ் பணம் சம்பாத க்க ேவண் ெமன்றாேலா
அல்ல  பதவ  உயர்  ெபற ேவண் ம் என்றாேலா, ஒன்ற ல்
நீங்கள் ந ணத் வம் ெபற ேவண் ய  அவசயம். அதனால்தான்,
ம த் வப ்பட்டப ்ப ப்  ந்த டன், கண், பல், அல்ல  எ ம்
என்  ஏேதா ஒ  ைறயல் ந ணத் வம் ெப வதற் ப ் பலர்
உடன யாக வண்ணபப் க்க ன்றனர.் கணக்காளரக்ள்,
கட் டக்கைல ந ணரக்ள், வமான கள், வழக்கறஞரக்ள், மற் ம்
பலர  வஷயத்த ம் இ  உண்ைமதான்.
என  கல்வமான் தந்ைத ம் இேத நம்ப க்ைகையக்

ெகாண் ந்தார.் அதனால்தான் தான் ைனவர ் பட்டம்
ெபற்றேபா  அவர ் மக ம் உற்சாகமைடந்தார.்
ைறவானவற்ைறப ்பற்ற  மக அதகமாகப ்ப க் ம் நபரக் க் ப்

பள்ள கள் ெவ மத  அள பப்தாக அவர ்அ க்க க் ற  வந்தார.்
இதற்  ேநெரதரானைதச ் ெசய்வதற் ப ் பணக்காரத் தந்ைத

என்ைன ஊக் வத்தார.்"ஏராளமான வஷயங்கைளப ் பற்ற
உனக் ச ் சறதளவாவ  ெதர ந்த க்க ேவண் ம்," என்  அவர்
பர ந் ைரத்தார.் அதனால்தான் பல ஆண் களாக நான் அவர
ந வனங்கள ன் ெவவ்ேவ  ைறகள ல் ேவைல பாரத்்ேதன்.



சல காலம்வைர, நான் அவர  கணக்கயல் பர வல் ேவைல
ெசய்ேதன். நான் ஒ ேபா ம் ஒ  கணக்காளராக ஆகப்
ேபாவதல்ைல என்  எனக் த் ெதர ந்த ந்தேபாத ம், அைதப்
பற்ற த் ெதர ந்  ெகாள்ள ேவண் ம் என்  அவர ் வ ம்பனார.்
எ  க்கயம், எ  க்கயம் அல்ல என்பைத நான் கற் க்
ெகாள்ேவன் என்பைத அவர ் அற ந்த ந்தார.் நான் கட் டத்
ெதாழலாளயாக ம் ேவைல பாரத்்ேதன். வற்பைனப ் பர ,
பத ப ் பர , மற் ம் வளம்பரப ் பர வ ம் நான் ேவைல
ெசய்ேதன். பணக்காரத் தந்ைத என்ைன ம் ைமக்ைக ம்
தயாரப் த்த க் ெகாண் ந்தார.் வங்கயாளரக்ள், வழக்கறஞரக்ள்,
கணக்காளரக்ள், மற் ம் தரகரக்ைள அவர ் சந்த த் ப்
ேபச் வாரத்்ைத நடத்தேபா  நா ம் ைமக் ம் உடன க்க
ேவண் ம் என்  அவர ் வற் த்தய  அதனால்தான். தன
சாம்ராஜ்யத்த ன் ஒவ்ேவார ் அம்சத்ைதப ் பற்ற ம் நாங்கள்
சறதள  ெதர ந்த க்க ேவண் ம் என்  அவர ்வ ம்பனார.்

"ஏராளமான வஷயங்கைளப ்பற்ற  உனக் ச்
சறதளவாவ  ெதர ந்த க்க ேவண் ம்," என்  என்

பணக்காரத் தந்ைதப ்பர ந் ைரத்தார.்

ஸ்டான்டர்  ஆயல் ந வனத்த ல் அதகச ்சம்பளத் டன் ய
ேவைலைய நான் ராஜனாமா ெசய்தேபா , என  ஏைழத் தந்ைத
என்ன டம் மனம்வட் ப ் ேபசனார.் அவர ் ழபப்ம் அைடந்தார.்
அதக சம்பளம், சறந்த அ லங்கள், ஏகபப்ட்ட ஓய்  ேநரம்,
பதவ  உயர் க்கான வாய்ப்  ஆகயவற்ைற உள்ளடக்கய ஒ
நல்ல ேவைலயல் இ ந்  ராஜனாமா ெசய்வ  என்ற என
தீரம்ானத்ைத அவரால் ர ந்  ெகாள்ள யவல்ைல. ஒ நாள்
மாைலயல் அவர ் என்ன டம், "நீ ஏன் அந்த ேவைலையவட்
வலகனாய்?" என்  ேகட்டேபா , எவ்வள  க னமாக

யற்ச த் ம், அவ க்  என்னால் வளக்கமள க்க யவல்ைல.
என  ப த்தற ரீதயான காரணம் அவர  ப த்தற ரீதயான
காரணத் டன் ெபா ந்தவல்ைல. என  ப த்தற ரீதயான
காரணம் என் பணக்காரத் தந்ைதயன் ப த்தற ரீதயான
காரணத்ைத ஒத்  இ ந்த தான் பரசச்ைன.
என் கல்வமான் தந்ைதக்  ேவைலப ்பா காப் தான் எல்லாேம,

ஆனால் என் பணக்காரத் தந்ைதக் க் கற் க் ெகாள்வ தான்
எல்லாேம.
ஒ  கபப்ல் அதகார யாக ஆவதற்காக நான் கற்றதாக என்



கல்வமான் தந்ைத நைனத்தார.் சரவ்ேதச வரத்்தகத்ைதக்
கற்பதற்காகத்தான் நான் பள்ள க் ச ் ெசன்ேறன் என்பைதப்
பணக்காரத் தந்ைத அற ந்த ந்தார.் ஒ  மாணவன் என்ற

ைறயல், சரக் க் கபப்ல்கள், ெபர ய கபப்ல்கள், எண்ெணய்க்
கபப்ல்கள், பயணயர ் கபப்ல்கள் ஆகயவற்ற ல் ரக் கழக்
மற் ம் ெதன் பசப க் நா க க்  நான் ேவைல நம த்தமான
பரயாணத்த ல் ஈ பட்ேடன். ஐேராபப்ாவ ற் ச ் ெசல்வதற் ப்
பதலாக நான் பசப க் நா கள ல் தங்கய க்க ேவண் ம் என்
பணக்காரத் தந்ைத வ த்தனார.் ஏெனன ல், வளரந்்  வ ம்
நா கள் ஆசயாவல்தான் இ ந்தனேவயன்ற  ஐேராபப்ாவல்
அல்ல என்பைத அவர ் அற ந்த ந்தார.் ைமக் உட்பட, என  சக
மாணவரக்ள் பலர,் ேகள க்ைக நடவ க்ைககள ல்
ஈ பட் ந்தேபா , ஜபப்ான், தாய்வான், தாய்லாந் , ச ங்கப் ர,்
ஹாங்காங், வயட்னாம், ெகார யா, தஹீட் , சேமாவா,
ப பை்பன்ஸ் ஆகய நா கள ன் வரத்்தகம், மக்கள், வயாபார
அ ைறகள், கலாசச்ாரங்கள் ஆகயவற்ைற நான் கற் க்
ெகாண் ந்ேதன். நான் ேவகமாக வளரந்்ேதன்.
ேவைலைய ராஜனாமா ெசய் வ ட்  கபப்ற்பைடயல்

ேசரவ்ெதன்  நான் ஏன் தீரம்ான த்ேதன் என்பைத என
கல்வமான் தந்ைதயால் ர ந்  ெகாள்ள யவல்ைல.
வமானம் ஓட்டக் கற் க் ெகாள்ள நான் வ ம் வதாக அவர டம்

றேனன், ஆனால் உண்ைமயல் பைடகைள ன்ன ன்
நடத்தக் கற் க் ெகாள்ளேவ நான் வ ம்பேனன். மக்கைள
ந ரவ்கபப் தான் ஒ  ந வனத்ைத நடத் வத ல் உள்ள மகக்
க னமான ப த  என்  பணக்காரத் தந்ைத எனக்  வளக்கனார.்
கட்டாய ரா வப ் பயற்சய ந்  என் ஏைழத் தந்ைதக்
வதவலக்  அள க்கபப்ட்  இ ந்த . ஆபத்தான

ழ்நைலக க் ள் மக்கைள வழநடத்தச ் ெசல்லக் கற் க்
ெகாள்வ  மதப் ம க்க ஒன்  என்  பணக்காரத் தந்ைத
க தனார.் "தைலைமத் வம்தான் அ த்  நீ கற் க் ெகாள்ள
ேவண் ய வஷயம். நீ ஒ  நல்ல தைலவராக இல்ைலெயன்றால்,
உன் க ல் பப்ாக்க க் ண்  பா ம். வயாபாரத்த ம் இேத
நைலதான்," என்  அவர ் றனார.்
வமானத்த ல் பறபப்ைத நான் ெபர ம் வ ம்பனா ம், 1973ம்

ஆண்  நான் வயட்னாமல் இ ந்  த ம்ப  வந்தேபா  என்
ேவைலைய ராஜனாமா ெசய்ேதன். ெஜராக்ஸ் ந வனத்த ல் ஒ
ேவைலயல் ேசரந்்ேதன். நான் அந்ந வனத்த ல் ேசரந்்ததற்  ஒேர



ஒ  காரணம்தான். அதல் கைடத்த அ லங்கள் அதற் க்
காரணம் அல்ல. நான் மக ம் சங்ேகாஜமானவனாக இ ந்ேதன்.
வற்பைன என்ற வாரத்்ைத என்ைன ந ங்கச ் ெசய்த .
அெமர க்காவேலேய மகச ் சறந்த வற்பைனப ் பயற்ச த்
த ட்டங்கள ல் ஒன்ைற ெஜராக்ஸ் ந வனம் தன்
ஊழயரக் க்காக நடத்த  வந்த .
பணக்காரத் தந்ைத என்ைனக் கண்  ெப மதம் ெகாண்டார.்

என  கல்வமான் தந்ைத என்ைனக் கண்  ெவட்கபப்ட்டார.்
கற்றற ந்த ஒ வர ்என்ற ைறயல், வற்பைனயாளரக்ைள அவர்
ைறத்  மதபப் ட்டார.் வற்பைன மற் ம் ந ராகர ப் க் ற த்த

பயம் ேபா ம்வைர ெஜராக்ஸ் ந வனத்த ல் நான் நான்
வ டங்கள் ேவைல பாரத்்ேதன். தைலசறந்த ஐந்
வற்பைனயாளரக்ள ல் நா ம் ஒ வனாகத் ெதாடரந்்
இடம்ப க் ம் நைலைய நான் எட் யேபா , சறந்த
வாய்ப் கைளக் ெகாண் ந்த இன் ேமார ் அற் தமான
ந வனத்த ந்  மீண் ம் என் ேவைலைய ராஜனாமா
ெசய்ேதன்.

1977ம் ஆண் ல், நான் என  தல் ந வனத்ைத
உ வாக்கயேபா , பற ந வனங்கைள ஒன்றைணத் க்
ெகாள்வ  பற்ற  எனக் ம் ைமக்க ற் ம் என் பணக்காரத் தந்ைத
கற் க் ெகா த்த ந்தார.் இபே்பா  நான் அவற்ைற உ வாக்க
ஒன்றைணக்கக் கற் க் ெகாள்ள ேவண் ய ந்த . என  தல்
தயார பப்ான 'ைநலான் — ெவல் ேரா' பரஸ்், ரக் கழக்  நா
ஒன்ற ல் தயார க்கபப்ட் , ந யாரக்்க ள்ள ஒ  ேசமப் க்
கடங்க ற் க் கபப் ல் ெகாண் வரபப்ட்ட . என  ைறயான
கல்வ  நைறவைடந்த ந்த . என  சற கைளச்
ேசாதபப்தற்கான ேநரம் வந் வ ட் ந்த . இதல் நான்
ேதாற்றால், நான் சல் க்கா  இல்லாதவனாக ஆகவ ேவன்.

பப்  வய க் ள் ெநா ந் ேபாவ  நல்ல  என்  பணக்காரத்
தந்ைத நைனத்தார.் என  பப்தாவ  பறந்தநாளன் , என

தல் சரக்  ெகார யாவ ந்  றபப்ட்  ந யாரக்் நக க்
வந்  ெகாண் ந்த .
இன் ம் நான் சரவ்ேதச அளவல் வயாபாரம் ெசய்கேறன். என்

பணக்காரத் தந்ைத என்ைன ஊக் வத்த ேபால், வளரந்்  வ ம்
நா கைளேய நான் நா கேறன். இன்  என  த ட்
ந வனம் ெதன் அெமர க்க நா கள ம், ஆசயாவ ம், நாரே்வ
மற் ம் ரஷ்யாவ ம் த  ெசய்க ன்ற .



ரத ரஷ்்டவசமாக, ேகா க்கணக்கான மக்கள், ேவைல எ ம்
ெபாற க் ள் ச க்க க் ெகாண்  தவக்க ன்றனர.் ெபா ளாதார
அற  என்ப  உண்ைமயான அற  அல்ல என்  பள்ள கள்
நைனபப்தால், ெப ம்பாலான ஊழயரக்ள் தங்கள்
வ மானத்த ற் ள் வாழ்க்ைக நடத் க ன்றனர.் அவரக்ள்
க னமாக உைழத் த் தங்கள் ெசல கைளச ்சமாள க்க ன்றனர.்

"ஊழயரக்ள் தாங்கள் பண நீக்கம் ெசய்யபப்ட் வடக் டா
என்ற அள க்  உைழக்க ன்றனர;் ஊழயரக்ள் தங்கள்
ேவைலையவட்  ந ன் வடக் டா  என்ற அள க்
உரைமயாளரக்ள் ஊதயம் ெகா க்க ன்றனர,்" என்ற ஒ
ேமாசமான ந ரவ்ாகக் ேகாட்பா  உள்ள . ெப ம்பாலான
ந வனங்கள ன் சம்பள ைறையப ் பாரத்்தால், அந்த
வாக்கயத்த ல் ஓரள  உண்ைம இ பப்ைத உங்களால் காண

ம்.
இதன் வைளவாக, ெப ம்பாலான ஊழயரக்ள் ஒ ேபா ம்
ன்ேன வேத இல்ைல. தங்க க் க் கற் க்

ெகா க்கபப்ட் ள்ளைத அவரக்ள் ெசய்க ன்றனர.் ஒ
பா காபப்ான ேவைலையப ் ெப கன்றனர.் ெப ம்பாலான
மக்கள் தங்கள் ஊதயத்த ற்காக ம், தங்க க் க்
கைடக்கக் ய கயகால அ லங்க க்காக ம் ேவைல
ெசய்வதல் கவனம் ெச த் க ன்றனர,் ஆனால் காலபே்பாக்க ல்
அவரக்ள  வளரச்ச்  ஒ க்கபப்ட் வ கற .
மாறாக, ேவைல ேத கன்ற இைளஞரக் க்  நான்

பர ந் ைரபப்  இைதத்தான்: தங்க க் க் கைடக்கக் ய
சம்பளத்ைத மனத்த ல் ைவத்  ேவைல ேதடாமல், தங்களால்
என்ன கற் க் ெகாள்ள ம் என்பதற்  ன் ரைம
ெகா த்  ேவைல ேதட ேவண் ம். ஒ  றபப் ட்டத் ெதாழைலத்
ேதரந்்ெத பப்தற்  ன் , என்ெனன்ன தறைமகைளத் தாங்கள்
ைகவசபப் த்த ேவண் ம் என்பைத அவரக்ள் ெதர ந்  ெகாள்ள
ேவண் ம்.
கைடக் ம் வ வாய்க் ள் வாழ்க்ைக நடத் வதற்  மக்கள்

பழக்கபப்ட் வ ம்ேபா , அவரக்ள் ண் க் கள களாக
ஆகவ கன்றனர.் எவ்வள தான் சறக த் ப ் பறக்க

யற்ச த்தா ம், அவரக் க்  வ ேவ இ பப்த ல்ைல. அவரக்ள்
அந்தக் ண் ற் ள்ேளேய அைடபட் க் கடக்க ேவண் ய தான்.
டாம் ஸ் ந த்த ெஜரர்  ெமக்வயர ் என்ற ஆங்கலத்

தைரபப்டத்த ல் பல சறந்த ஒற்ைற வசனங்கள்



இடம்ெபற் ள்ளன. அதல் ஒ  வசனம் உண்ைமைய
எ த் ைரபப்தாக நான் நைனக்கேறன். அபே்பா தான்
ேவைலய ந்  நீக்கபப்ட்ட அவர,் தன  சக ஊழயரக்ள்
அைனவைர ம் பாரத்் , "யா க்  என் டன் வர வ பப்ம்?"
என்  ேகட்பார.் அந்த ஒட் ெமாத்த இட ம் அைமதயல்
உைற ம். ஒேர ஒ  ெபண் மட் ம் ேப வார.் "எனக்  உங்க டன்
வர வ பப்ம்தான், ஆனால் இன் ம் ன்  மாதங்கள ல்
எனக் ப ்பதவ  உயர்  வரவ க்கற ," என்  அபெ்பண் வார.்
அந்த ஒட் ெமாத்தத் தைரபப்டத்தேலேய இந்த வசனம்தான்

அதக உண்ைமயான  என்  நான் நைனக்கேறன். வாழ்க்ைக
நடத் வதற் க் க னமாக உைழக் ம் மக்கள், ேவைலயல்
தங்கைள ம் ரமாக ைவத் க் ெகாள்வதற்  இந்த வைகயான
வசனத்ைதத்தான் பயன்ப த் க ன்றனர.் என  கல்வமான்
தந்ைத ஒவ்ெவா  வ ட ம் ஊதய உயரை்வ எதரப்ாரத்்தைத ம்,
அ  கைடக்காமல் ஒவ்ெவா  வ ட ம் அவர ் ஏமாற்றம்
அைடந்தைத ம் நான் அறேவன். எனேவ, ஊதய உயர்  கைடக்க
ேவண் ம் என்பதற்காக அதகபப் யான த தகைள வளரத்் க்
ெகாள்வதற்  அவர ் மீண் ம் கல் ர க் ச ் ெசன்  பயல்வார.்
பற  மீண் ம் ஓர ்ஏமாற்றம் அவ க்காகக் காத்த க் ம்.
மக்கள டம் நான் அ க்க க் ேகட் ம் ேகள்வ , "உங்கள  இந்த

அன்றாட நடவ க்ைக உங்கைள எங்ேக அைழத் ச ்ெசல்கற ?"
என்ப தான். தங்கள  க ன உைழப்  தங்கைள எங்ேக ட் க்
ெகாண்  ெசல்கற  என்பைத மக்கள் எபே்பாதாவ
பாரக்்கறாரக்ளா என்  நான் வயக்கேறன். அவரக்ள  எதரக்ாலம்
எபப் ய க் ம்?

'த ர டயரெ்மன்ட் ம த்' என்ற தன  த்தகத்த ல், கெரய்க்
காரப்ெ்பல் இவ்வா  எ த ள்ளார:் "நான் ஒ  க்கய ேதசய
ஓய் தய ஆேலாசைன ைமயத்த ன் தைலைமயகத்த ற் ச்
ெசன் , ேமல்மட்ட ந ரவ்ாகத்த ல் உள்ளவரக்ள  ஓய்ைவ
வ வைமபப்த ல் தறைம ெபற்ற ஒ  ந ரவ்ாக அதகாரையச்
சந்த த்ேதன். தங்க க்ெகன்  தனயான அ வலக அைறகள்
இல்லாத மக்கள் தங்கள் ஓய் தயமாக என்ன எதரப்ாரக்்கலாம்
என்  அவர டம் நான் ேகட்டேபா , 'ெவள்ள த் பப்ாக்க க் ண் ,
என்  அவர ்பதலள த்தார.்

"ெவள்ள க் ண்டா? என்  நான் அவர டம் ேகட்ேடன்.
"அவர ் தன் ேதாள்கைளக் க்கவ ட் , 'வயதா ம்ேபா

தாங்கள் வாழ்வதற் ப ் ேபா மான பணம் இல்ைல என்பைத



மக்கள் கண் ெகாள் ம்ேபா , அவரக்ள் தற்ெகாைல ெசய்
ெகாள்வதற்  இந்த ெவள்ள க் ண்  உத மல்லவா?' என்

றனார.்"
பைழய ஓய் தயத் த ட்டங்க க் ம், அைதவட அதக ஆபத்

நைறந்த 401ேக எ ம் தய ஓய் தயத் த ட்டத்த ற் ம்
இைடேயயான வத்தயாசத்ைதக் காரப்ெ்பல் வளக் கறார.்
இன்  ேவைல பாரத்் க் ெகாண் க் ம் ெப ம்பாலான
மக்க க்  இ  அவ்வள  மக ழ்சச் ட் ம் வஷயமல்ல.
ம த் வச ் ெசல கைள நைனத்தால், பதைய அ  இன் ம்
அதகர க் ம்.
ஏற்கனேவ, ஒ சல நா கள ள்ள அர  ம த் வமைனகள்,

"யார ் வாழ்வாரக்ள், யார ் சாவாரக்ள் ?" ேபான்ற க னமான
தீரம்ானங்கைள ேமற்ெகாள்ள ேவண் ள்ள . ேநாயாள கள டம்
எவ்வள  பணம் உள்ள , அவரக்ள  வய  என்ன என்பைதக்
கணக்க ல் ைவத்ேத அவரக்ள் இத்தீரம்ானங்கைள எ க்க ன்றனர.்
ேநாயாள  வயதானவராக இ ந்தால், அவைரவட மக ம் வய
ைறந்த ேநாயாள  ஒ வ க்  அவரக்ள் ம த் வம் பாரப்ப்ர.்

வயதான ேநாயாள கள் வரைசயல் பன் க் த்
தள்ளபப்ட் வ க ன்றனர.் சறபப்ான கல்வையப ் ெப வதற் ப்
பணக்காரரக் க்  வசதகள் இ பப்ைதபே்பால்,
உயரவ்ாழ்வதற் ம் பணக்காரரக் க்  அதக வாய்ப் ள்ள .
ைறவான ெசல்வத்ைதக் ெகாண்டவரக்ள் சாைவ எதரெ்காள்ள

ேவண் ய தான்.
"ஊழயரக்ள் தங்கள் எதரக்ாலத்த ற் ள் உற்

ேநாக் க ன்றனரா அல்ல  தாங்கள் எங்ேக ெசன்
ெகாண் க்கேறாம் என்பைதப ் பற்ற  ஒ ேபா ம் ேகள்வ
ேகட்காமல் அ த்த மாதச ் சம்பளம் வ வதற்காகக் காத் க்
ெகாண் க்கறாரக்ளா?" என்  நான் வயக்கேறன்.
அதகப ்பணத்ைதச ்சம்பாத க்க வ ம் க ன்ற நபரக்ள டம் நான்

ேப ம்ேபா , நான் எபே்பா ம் ஒேர வஷயத்ைதத்தான்
பர ந் ைரக்கேறன். தங்கள  வாழ்க்ைகையப ் பற்றய ஒ
நீண்டகாலக் கண்ேணாட்டத்ைத ேமற்ெகாள் மா  நான்
அவரக்ள டம் கேறன். ெவ மேன பணத்த ற்காக ம்
பா காபப் ற்காக ம் ேவைல ெசய்வதற் ப ் பதலாக,
இைவயரண் ம் க்கயம் என்றா ம் ட, ஓர ் இரண்டாவ
தறைமையக் கற் க் ெகா க்கக் ய இன்ெனா  ேவைலையப்
பாரக்் மா  நான் அவரக் க் ப ் பர ந் ைரக்கேறன். அவரக்ள்



வற்பைனத் தறைமையக் கற் க் ெகாள்ள வ ம்பனால், ஒ
ெநட்ெவாரக்் மாரக்்ெகட் ங் ந வனத்த ல் ேச மா  நான்
அ க்க ப ் பர ந் ைரக்கேறன். மக்கள் ெவற்ற  ெபறாமல்
இ பப்தற்  க்கயக் காரணமாக உள்ள ேதால்வ  பயம் மற் ம்
ந ராகர ப் க் ற த்த பயங்கள ல் இ ந்  அவரக்ள் மீள்வதற்
இவற்ற ல் சல ந வனங்கள ல் அற் தமான பயற்ச த் த ட்டங்கள்
இ க்க ன்றன. காலபே்பாக்க ல், பணத்ைதவடக் கல்வ  அதக
மதப்  வாய்ந்ததாக அைம ம்.
நான் இைதப ் பர ந் ைரக் ம்ேபா , "இதற்  அதக யற்ச

ேதைவபப் ம்ேபால் ேதான் கற ," அல்ல  "எனக்  எத ல்
ஆரவ்ம் இ க்கறேதா, அைத மட் ேம நான் ெசய்ய
வ ம் கேறன்," ேபான்ற பத ல்கைள நான் ேகட்க ேநர கற .

"இதற்  அதக யற்ச  ேதைவபப் ம்ேபால் ேதான் கற ,"
என்  அவரக்ள் ம்ேபா , "நீங்கள் சம்பாதபப்த ல்
அரசாங்கத்த ற்  50 சதவதம் ெகா த்தப  உங்கள் வாழ்நாள்

வ ம் உைழபப்தற்  நீங்கள் தயாரா?" என்  நான்
ேகட்கேறன். "எனக்  எத ல் ஆரவ்ம் இ க்கறேதா, அைத மட் ேம
நான் ெசய்ய வ ம் கேறன்," என்  அவரக்ள் றனால்,
"உடற்பயற்ச  ைமயத்த ற் ச ் ெசல்வதல் எனக்  ஆரவ்ம ல்ைல,
ஆனால் நான் ஆேராக்கயமாக ம் நீண்ட நாட்க ம் வாழ
வ ம் வதால் அங்  ெசல்கேறன்," என்  நான் கேறன்.

ரத ரஷ்்டவசமாக, "ஒ  வயதான நாய்க் ப ் தய
தந்த ரங்கைளக் கற் க் ெகா க்க யா ," என்ற பைழய

ற்ற ல் ஓர ் உண்ைம இ க்கற . மாற்றத்த ற்  ஒ வர்
பழக்கபப்ட் க்கவல்ைல என்றால், மா வ  க னமாக
இ க் ம்.
ஏேத ம் ஒ  தய வஷயத்ைதக் கற் க் ெகாள்வதற்காக

ேவைல பாரப்ப்  ற த்த ேயாசைன என்  வ ம்ேபா  நீங்கள்
கத்த  ைனயல் நடபப்ைதபே்பால் உணரந்்தால், பன்வ ம்
வளக்கம் உங்கைள ஊக் வக்கக் ம்: வாழ்க்ைக என்ப  ஓர்
உடற்பயற்ச  ைமயத்த ற் ச ் ெசல்வைதப ் ேபான்ற .
ேபாவெதன்  தீரம்ான பப் தான் மக ம் க னமான ப த . அைத
நீங்கள் கடந் வ ட்டால், மற்றைவ லபமாகவ ம். உடற்பயற்ச
ைமயத்த ற் ச ் ெசல்வதற்  நான் தயங்கய நாட்கள் ஏராளம்
உண் . ஆனால் அங்  ெசன்  என் பயற்சகைளத்
வக்கய டன், அ  ஓர ் இனைமயான அ பவமாக இ க் ம்.

பயற்ச  ந்த பற , அங்  ெசன்றதற்காக நான் என்ைனக்



ற த்  மக ழ்சச்  ெகாள்ேவன்.
உங்கள  ெசாந்தத் ைறயல் அதக ந ணத் வம் ெப வதல்

மட் ம் றயாக இ ந் , ஏேத ம் ஒ  தய வஷயத்ைதக்
கற் க் ெகாள்வதற்காக ேவெறா  ேவைல ெசய்வதற்  நீங்கள்
தயாராக இல்ைல என்றால், நீங்கள் ேவைல பாரக்் ம்
ந வனத்த ல் ெதாழ ற்சங்கம் இ பப்ைத உ த  ெசய்
ெகாள் ங்கள். ந ணத் வம் ெகாண்ட மக்கைளப்
பா காபப்தற்காகேவ ெதாழ ற்சங்கங்கள்
வ வைமக்கபப்ட் ள்ளன. என  கல்வமான் தந்ைத, ஹவாய்
மாநலத்த ன் ஆசரயரக்ள் ெதாழ ற்சங்கத்த ன் தைலவராக
ஆனார.் தான் பாரத்்த ேவைலகள ேலேய மகக் க னமான ேவைல
அ தான் என்  அவர ் என்ன டம் றனார.் ஆனால் என
பணக்காரத் தந்ைத, தன  ந வனங்கள ல் ெதாழ ற்சங்கங்கள்
உ வாகாமல் இ பப்ைத உ த  ெசய்வதற் த் தன் வாழ்நாள்

வ ம் தன்னாலான அைனத்ைத ம் ெசய்  வந்தார.் அவர்
அத ல் ெவற்ற  ெபற்றார.் ெதாழ ற்சங்கங்கள் ைக
வந்தேபாத ம் ட, பணக்காரத் தந்ைதயால் அவரக்ைள
எதரத்் ப ்ேபார ட் த் ேதாற்க க்க ந்த .
நான் இதல் யா க் ம் ஆதரவாகப ்ேப வதல்ைல. ஏெனன ல்,

இ  தரபப் ம் அ லங்கள் உள்ளன. இரண் ேம ேதைவதான்.
பள்ள கள் பர ந் ைரபப்ைதபே்பால் நீங்கள் உயரந்்த
ந ணத் வத்ைதப ் ெபற்றால், உங்கள் பா காபப் ற்காகத்
ெதாழ ற்சங்கங்கைள நா ங்கள். எ த் க்காட்டாக, நான்
ெதாடரந்்  வமானயாக இ ந்த ந்தால், வமான க க்ெகன்
ஒ  வ ைமயான ெதாழ ற்சங்கத்ைதக் ெகாண் க்கக் ய
ஒ  ந வனத்ைத நான் நா ய பே்பன். ஏன்? ஒேர ஒ  ைறயல்
மட் ேம மதபப்ானதாக இ க்கக் ய ஒ  தறைமையக்
கற்பத ல் என் வாழ்நாள் வைத ம் நான் ெசலவட
ேவண் ய க் ம். அத் ைறயல் இ ந்  நான்
ெவள ேயற்றபப்ட்டால், என  தறைமகள் ேவ  எந்தத்
ைறக் ம் பயன்படா . சரக்  வமானத்த ல் 100,000 மணேநரம்

வான ல் பறந் , வ டத்த ற்  150,000 டாலரக்ள் வ மானம்
வாங்கய, ந வனத்த ந்  பண நீக்கம் ெசய்யபப்ட்ட ஒ
வமான க் , பள்ள க் டத்த ல் அந்த அள  உயரந்்த சம்பளத்த ல்
ஆசர யர ்பண  கைடபப்  க னம்தான். ெவவ்ேவ  ைறகள ல்
ெவவ்ேவ  தறைமகள் ேதைவபப் க ன்றன. வமானத் ைறயல்
வமான க க்  எந்தத் தறைமக க்காக ஊதயம்



வழங்கபப் கறேதா, பள்ள கள ல் அந்தத் தறைமகள் அவ்வள
க்கயமல்ல.
ம த் வரக்ள ன் வஷயத்த ம் இன்  இ தான் உண்ைம.

ம த் வத்த ல் ஏற்பட் ள்ள அைனத்  மாற்றங்கேளா , பல
ம த் வ ந ணரக்ள், ஆேராக்கயப ்பராமர ப்  ந வனம் ேபான்ற
ம த் வ ந வனங்க டன் ஒத் ப ்ேபாக ேவண் ள்ள . பள்ள
ஆசர யரக்ள் நசச்யமாகத் ெதாழ ற்சங்க உ பப்னரக்ளாக இ க்க
ேவண் ள்ள . அெமர க்காவல் இன்  ஆசரயரக்ள்
ெதாழ ற்சங்கம்தான் மகப ் ெபர ய மற் ம் மகச ் ெசழபப்ான
ெதாழ ற்சங்கமாக உள்ள . ேதசயக் கல்வ  அைமப்  அதக
அரசயல் ெசல்வாக்ைகப ்ெபற் ள்ள . ஆசரயரக் க் த் தங்கள்
ெதாழ ற்சங்கங்கள் த ம் பா காப்  ேதைவபப் கற .
ஏெனன ல், அவரக்ள  தறைமக க் க் கல்வ த் ைறையத் தவர
பற ைறகள ல் அவ்வள  மதப்  இல்ைல. "உயரந்்த
ந ணத் வத்ைதப ் ெப ங்கள்; பற  ெதாழ ற்சங்கத்த ல்
ேச ங்கள்," என்ப தான் தாரக மந்த ரமாக இ க்க ேவண் ம்.
அ  சாமரத்்தயமான ெசய ம் ட.
நான் கற் க் ெகா க் ம் வ ப் கள ல்,

"ெமக்ெடானால்ட்ைஸவடச ்சறந்த ஒ  ேஹம்பரக்ைர உங்கள ல்
எத்தைனப ்ேபரால் சைமக்க ம்?" என்  நான் ேகட் ம்ேபா ,
க ட்டத்தட்ட அைனத்  மாணவரக் ம் தங்கள் ைககைள
உயரத்் க ன்றனர.் பற  நான் அவரக்ள டம், "உங்களால் ஒ
சறந்த ேஹம்பரக்ைரத் தயார க்க ம் எ ம்ேபா ,
ெமக்ெடானால்ட்ஸ் எபப்  உங்கைளவட அதகப ் பணத்ைதச்
சம்பாத க்கற ?" என்  நான் ேகட்ேபன்.
வயாபார அைமப் ைறகள ல் ெமக்ெடானால்ட்ஸ்

தைலசறந்  வளங் வ தான் இதற் க் காரணம். பல
தறைமயான மனதரக்ள் ஏைழகளாக இ பப்தற் க் காரணம்,
அவரக்ள் ஒ  சறந்த ேஹம்பரக்ைர உ வாக் வத ல் கவனம்
ெச த் க ன்றனேர தவர, வயாபார அைமப் ைறகைளப ்பற்ற
அவரக் க்  எ ம் ெதர ந்த க்காத தான்.
ஹவாயல் உள்ள என  நண்பர ் ஒ வர ் சறந்த ஓவயக்

கைலஞர.் அவர ் ஓரள  நல்ல ெதாைகையச ் சம்பாத க்கறார.்
ஒ நாள் அவர  தாயார ன் வழக்கறஞர ் அவைர அைழத் ,
அவர  தாயார ் 35,000 டாலரக்ள் பணத்ைத வட் ச்
ெசன்ற ந்ததாகத் ெதர வத்தார.் அவர  தாயார ன் எஸ்ேடட்ைட
வற்றப ் பற , அந்த வழக்கறஞ ம் அரசாங்க ம் தங்கள்



பங் கைள எ த் க் ெகாண்ட  ேபாக, அவ்வள  பணம்தான்
மசச்ம ந்த . உடன யாக, தனக் க் கைடத்த அந்தப்
பணத்த ந்  ஒ  ச  ப தையப ் பயன்ப த்த த் தன்
வயாபாரத்ைத வளம்பரபப் த் வதற்கான ஒ  வாய்பை்ப என
நண்பர ்பாரத்்தார.் இரண்  மாதங்க க் ப ்பற , அவர  தல்
வளம்பரம், பணக்காரரக்ள் ப க்க ன்ற ஒ  வைல யரந்்த
ெசய்தப ்பத்த ரைகயல் நான்  வண்ணங்கள ல் ப ்பக்கத்த ல்
ெவளவந்த . அந்த வளம்பரம் ன்  மாதங்கள் ெதாடரந்்
ெவளயடபப்ட்ட . ஆனால் அவ க்  எந்தத் ெதாைலேபச
அைழப் ம் வரவல்ைல. தன் தாயார டம ந்  கைடத்தப்
பணத்ைத ம் அவர ் இழந் வட்டார.் இபே்பா  அவர ் அந்தப்
பத்த ரைகயன்மீ  வழக் த் ெதாடர வ ம் கறார.்
ஓர ் அழகான ேஹம்பரக்ைர உ வாக்கத் ெதர ந்த, ஆனால்

வயாபாரத்ைதப ்பற்ற  எ ம் ெதர யாத ஒ வ க் ப ்ெபா வாக
ஏற்ப ம் வஷயம் இ . என்ன கற் க் ெகாண்டார ்என்  அவர டம்
நான் ேகட்டேபா , "வளம்பர வற்பைனயாளரக்ள் அைனவ ம்

க்  த்த க்காரரக்ள்," என்  மட் ம் அவர ் பதலள த்தார.்
வற்பைன மற் ம் ெநட்ெவாரக்் மாரக்்ெகட் ங் ெதாடரப்ான
பயற்ச  வ ப்  ஒன்ற ல் ேசரந்்  பயல அவர ் தயாராக
இ க்கறாரா என்  நான் அவர டம் ேகட்டேபா , "எனக்  அதற்
ேநரம ல்ைல. அேதா , என் பணத்ைத வணாக்க ம் நான்
வ ம்பவல்ைல," என்  அவர ்பதலள த்தார.்
தறைமயான ஏைழ மக்களால் இவ் லகம் ந ரம்ப ள்ள .

அவரக்ள் ஏைழகளாகேவா அல்ல  ெபா ளாதாரரீதயாகப்
ேபாரா க் ெகாண்ேடா அல்ல  தங்கள் தற க் க் ைறவாகப்
பணம் சம்பாத த் க் ெகாண்ேடா இ பப்தற் க் காரணம்,
அவரக் க் த் ெதர ந் ள்ள வஷயங்களால் அல்ல, மாறாக
அவரக் க் த் ெதர யாத வஷயங்களால்தான். வற்பைன மற் ம்
வளம்பரத் தறைமகைள வளரத்் க் ெகாள்வத ல் கவனம்
ெச த் வதற் ப ் பதலாக, ஒ  சறந்த ேஹம்பரக்ைர
உ வாக் வதற்கான தறைமகைளக் கசச் தபப் த் வத ல்
அவரக்ள் அதக கவனம் ெச த் க ன்றனர.் ெமக்ெடானால்ட் ன்
ேஹம்பரக்ர ் அவ்வள  சறபப்ானதாக இல்லாமல் ேபாகலாம்,
ஆனால் ஒ  சராசர  பரக்ைர வற்பத ல் அவரக்ள் சறந்தவரக்ள்
என்பைத ம க்க யா .
நான் ஏேத ம் ஒன்ற ல் ந ணத் வம் ெபற ேவண் ம் என்

என் ஏைழத் தந்ைத வ ம்பனார.் அதகப ்பணத்ைத ஈட் வதற்



இ தான் வழ  என்  அவர ் க தனார.் மாநல அரசாங்கத்த ல்
அவரால் இன  ெதாடரந்்  ேவைல ெசய்ய யா  என்
ஹவாய் மாநல ஆ னர ் அவர டம் றய பற ம் ட, நான்
ந ணத் வம் ெபற ேவண் ம் என்  அவர ்என்ைனத் ெதாடரந்்
ஊக் வ த்தார.் பற  ஆசரயரக்ள் ெதாழ ற்சங்க ேவைலகள ல்
அவர ் ஈ பட்டார.் அதகத் தறைம ம் கல்வயற ம்
ெபற்றவரக் க்  ேம ம் அதகப ்பா காப் ம் அ லங்க ம்
கைடபப்தற்காகப ்ேபாரா னார.் நாங்கள் அ க்க  வவாத த்ேதாம்,
ஆனால் ெதாழ ற்சங்கம் த ம் பா காப்  ஒ வ க் த்
ேதைவபப் வதற் க் காரணம் அவர ் அள க்கதகமான
ந ணத் வத்ைதப ் ெபற்ற பப் தான் என்பைத அவர்
ஒ ேபா ம் ஒத் க் ெகாள்ளேவ இல்ைல என்பைத நான்
அறேவன். நீங்கள் எவ்வள  அதக ந ணத் வம் ெப க றீரக்ேளா,
அந்த ந ணத் வம் உங்கைள அவ்வள  அதகமாகச ் ச க்க ல்
மாட் வ கற , அவ்வள  அதகமாக உங்கைளத் தன்மீ
சாரந்்த க்க ைவக்கற  என்பைத அவர ் ஒ ேபா ம் ர ந்
ெகாள்ளேவ இல்ைல.
ைமக் ம் நா ம் எங்கைள நாங்கேள ெம ேகற்ற க் ெகாள்ள

ேவண் ம் என்  பணக்காரத் தந்ைத அற த்தனார.் பல
வணக ந வன உரைமயாளரக்ள் அைதத்தான் ெசய்க ன்றனர.்
வணகக் கல் ர ய ந்  பட்டம் ெபற்  ெவள ேய வ கன்ற
ஒ  த்த சா  இைளஞைரக் கண் ப த் , என்ேற ம் ஒ நாள்
தங்கள் ந வனத்ைதத் தைலைமேயற்  நடத் வதற்  அவரக்ள்
அவைரத் தயாரப் த் க ன்றனர.் இந்த இளம் ஊழயரக்ள்
எந்தெவா  றபப் ட்டத் ைறய ம் ந ணத் வம்
ெப வதல்ைல. வயாபார அைமப் ைறயன் அைனத்
அம்சங்கைள ம் கற் க் ெகாள்வதற்காக அவரக்ள் ஒவ்ெவா
ைறக் ம் அ பப்பப் க ன்றனர.் பணக்காரரக்ள் எபே்பா ம்

தங்கள் ழந்ைதகைள இவ்வா தான் தயாரப் த் க ன்றனர.்
அவ்வா  ெசய்வதன் லம், வயாபாரத்ைத நடத் வ  ற த்த
அற ம், பல்ேவ  ைறக க்  இைடேயயான ெதாடர்  ற த்த
ஒட் ெமாத்த அற ம் அக் ழந்ைதக க் க் கைடத் வ கற .
இரண்டாம் உலகப ் ேபார ் நைடெபற்ற சமயத்த ல் வாழ்ந்த

தைல ைறயனர,் ஒ  ந வனத்த ந்  மற்ெறா
ந வனத்த ற் த் தா வைத ேமாசமாகக் க தனர.் இன் , அ
சா ர யமான வஷயமாகப ் பாரக்்கபப் கற . தறைமகள ல்
அதக ந ணத் வம் ெப வதற் ப ் பதலாக மக்கள் ஒ



ந வனத்த ந்  இன்ெனா  ந வனத்த ற்  மா வாரக்ள்
என்பதால், அந்த மாற்றத்ைதப ் பணத்ைத ன்ன த்த
ேமற்ெகாள்ளாமல், கற் க் ெகாள்வைத ன்ன த்த  ஏன்
ேமற்ெகாள்ளக் டா ? அவ்வா  ெசய்தால், கய காலம்வைர
நீங்கள் ைறவாகச ்சம்பாத க்கக் ம், ஆனால் காலபே்பாக்க ல்
அ  உங்க க் ப ்ெப ம் பத கைளக் ெகா க் ம்.

ெவற்ற க் த் ேதைவயான க்கய ந ரவ்ாகத் தறைமகள்
இைவ:

1. பணப ்ெபயரச்ச்  ந ரவ்ாகம்
2. அைமப் ைறகள் ந ரவ்ாகம்
3. மக்கள் ந ரவ்ாகம்

வ ற்பைன ம் வளம்பர ம்தான் மக க்கயமான
ந ணத் வத் தறைமகளா ம். வற்பதற்கான தறன், அதாவ ,
இன்ெனா  நபர டம் எ த் ைரபப்தற்கான தறன்தான் தன பப்ட்ட
ெவற்ற க்  அ பப்ைட. எ வ , ேப வ , ேபரம் ேப வ
ேபான்ற க த் ப ் பர மாற்றத் தறைமகள் ெவற்றகரமான
வாழ்க்ைகக்  இன்றயைமயாதைவயா ம். இத்தறைமகள ல்
நான் ெதாடரந்்  கவனம் ெச த் கேறன். என  அறைவப்
ெப க்க க் ெகாள்வதற்காக நான் இைவ ெதாடரப்ான பயற்ச
வ ப் கள ல் கலந்  ெகாள்கேறன் அல்ல  த்தகங்கைளப்
ப க்கேறன்.
நான் ன்  றபப் ட்ட ேபால், என் கல்வமான் தந்ைத

எவ்வள  அதகத் த தகைளப ் ெபற்றாேரா, அவ்வள  அதகக்
க னமாக உைழத்தார.் அவர ் எவ்வள  அதக ந ணத் வம்
ெபற்றாேரா, அவ்வள  அதகமாகப ்ெபாற க் ள் ச க்கனார.் அவர
சம்பளம் உயரந்்த  என்றா ம் ட, அவர ் ேதரந்்ெத பப்தற்கான
வஷயங்கள் மட் பப் த்தபப்ட்டன. அரசாங்க ேவைலய ந்
அவர ்நீக்கபப்ட்டப ்பற , ெதாழ ல் ைறரீதயாகத் தான் எவ்வள
பலவனமாக இ ந்ேதாம் என்பைத அவர ் கண்டார.் த ெரன்
காயம் ஏற்பட்ட அல்ல  வைளயா வதற்  வயதாகவட்டத்
ெதாழ ல் ைறத் தடகள வரரக்ைளப ் ேபான்ற  இ . அதகப்
பணத்ைத ஈட் க் ெகா த்த அவரக்ள  பதவ  இபே்பா
பறேபாய்வ ட்ட . வாழ்க்ைக நடத் வதற்  இபே்பா
அவரக் க்  அதகத் தறைமகள் இல்ைல. என் ஏைழத் தந்ைத ம்



அதன் பற  ெதாழ ற்சங்கங்க க்  அதக ஆதரவாகச்
ெசயல்பட்டதற் க் காரணம் இ தான். ஒ  ெதாழ ற்சங்கம்
இ ந்த ந்தால் தனக்  எவ்வள  பய ள்ளதாக இ ந்த க் ம்
என்பைத அவர ்காலங்கடந்  உணரந்்தார.்
ஏராளமானவற்ைறப ் பற்றச ் சறதளவாவ  ெதர ந்  ைவத் க்

ெகாள் மா  பணக்காரத் தந்ைத என்ைன ம் ைமக்ைக ம்
ஊக் வத்தார.் எங்கைளவட அதக சாமரத்்தயமான மக்க டன்
ேவைல ெசய்வதற் ம், ஒ  வாக இைணந்  ேவைல
ெசய்வதற்  அதக சாமரத்்தயமானவரக்ைள
ஒன்றைணபப்தற் ம் அவர ்எங்கைள ஊக் வத்தார.் அ  இன்
ெதாழ ல் ைற ந ணத் வத்த ன் ட்  இயக்கம் என்
அைழக்கபப்டக் ம்.
இன் , ஒவ்ெவா  வ ட ம் பல்லாயரக்கணக்கான டாலரக்ள்

பணத்ைதச ் சம்பாத க்க ன்ற ன்னாள் ஆசரயரக்ைள நான்
சந்த க்கேறன். அவரக்ள் அவ்வள  சம்பாதபப்தற் க் காரணம்,
தங்கள் ைறயல் தறைம ெபற்ற பப்ேதா  டேவ, பற
தறைமகைள ம் ெபற்ற பப் தான். அவரக் க் க் கற் க்
ெகா க்கத் ெதர ந்த பப்ேதா , வற்பைன ெசய்ய ம்
வளம்பரபப் த்த க் ெகாள்ள ம் ெதர ந்த க்கற . வற்பைன
மற் ம் வளம்பரத்ைதபே்பால் அதக க்கயமான தறைமகள்
எனக் த் ெதர ந்  ேவெற ம் இல்ைல. வற்பைன மற் ம்
வளம்பரத் தறைமகைளக் கற் க் ெகாள்வ  ெப ம்பாலான
மக்க க் க் க னமாக இ பப்தற்  க்கயக் காரணம்,
ந ராகர ப் க் ற த்த அவரக்ள  பயம்தான். க த் ப ்பர மாற்றம்,
ேபரபே்பச் , ந ராகர ப் க் ற த்த உங்கள் பயத்ைதக் ைகயா தல்
ேபான்றவற்ற ல் நீங்கள் எவ்வள  அதகச ் சறப் டன்
தகழ்க றீரக்ேளா, உங்கள் வாழ்க்ைக அவ்வள  அதக
லபமானதாக இ க் ம். ஒ  ெவற்றகரமான லாச ர யராக

ஆக வ ம்பய அந்தச ் ெசய்தப ் பத்த ரைகயாள க்  நான்
வழங்கய அேத அற ைரைய இன்  பல க் ம் நான் வழங்க
வ கேறன்.

ட்பமான ந ணத் வத்ைதப ் ெபற்ற பப்த ல் வ ைமக ம்
உள்ளன, பலவனங்க ம் உள்ளன. என  நண்பரக்ள் பலர ்சறந்த
ேமைதகள், ஆனால் மற்றவரக் டன் அவரக்ளால் பலனள க் ம்
வைகயல் ேபச யாத காரணத்தால், அவரக்ள் மகக் ைறவான
பணத்ைதேய சம்பாத க்க ன்றனர.் வற்பைனத் தறைன வளரத்் க்
ெகாள்வத ல் ஒ  வ டத்ைதச ்ெசலவ மா  நான் அவரக் க்



அற த் கேறன். அவரக்ள் எ ம் சம்பாத க்காவ ட்டா ம் ட,
அவரக்ள  க த் ப ்பர மாற்றத் தறைமகள் நன்றாக ேமம்ப ம்.
அ  வைலமத க்க யாத ெசாத்தா ம்.
நன்றாகக் கா ெகா த் க் ேகட்பவரக்ளாக ம், சறந்த

வற்பைனயாளரக்ளாக ம், வளம்பரபப் த் வத ல்
தறம்பைடத்தவரக்ளாக ம் இ பப்ேதா  டேவ, நாம் நல்ல
ஆசர யரக்ளாக ம் நல்ல மாணவரக்ளாக ம் இ க்க ேவண் ய
அவசயம். உண்ைமயேலேய பணக்காரராக இ க்க ேவண் ம்
என்றால், நம்மால் பறர டம ந்  ெபற் க் ெகாள்ள ம் ய
ேவண் ம், மற்றவரக் க் க் ெகா க்க ம் ய ேவண் ம்.
ெபா ளாதாரரீதயான அல்ல  ெதாழ ல் ைறரீதயான
ேபாராட்டங்கள ல், ெகா பப் ம் ெபற் க் ெகாள்வ ம்
அர தாகேவ நகழ்க ன்றன. நல்ல ஆசரயரக்ளாக ம் நல்ல
மாணவரக்ளாக ம் இல்லாத காரணத்தால் ஏைழகளாக
இ க்க ன்ற பலைர நானறேவன்.
என  இ  தந்ைதய ம் தயாள ணம் ெகாண்டவரக்ள்.
த ல் ெகா பப்  என்ற பழக்கத்ைத இ வ ம்

கைடப த்தனர.் பற க் க் கற் க் ெகா பப்  அவரக்ள  ஈைக
வழகள ல் ஒன் . அவரக்ள் எவ்வள  அதகமாகக்
ெகா த்தாரக்ேளா, அவ்வள  அதகமாக அவரக் க் த் த ம்பக்
கைடத்த . ஆனால் பணத்ைதப ் பற க் க் ெகா பப்த ல்
இ வரைடேய கண் டான வத்தயாசம் இ ந்த . என
பணக்காரத் தந்ைத ஏராளமான பணத்ைதத் தானம் ெகா த்தார.்
அவர ் தன் ேதவாலயத்த ற் ம், பற நற்கார யங்க க் ம், தன
அறக்கட்டைளக் ம் அள்ள  அள்ள க் ெகா த்தார.் பணத்ைதப ்ெபற
ேவண் ம் என்றால், பணத்ைதக் ெகா க்க ேவண் ம் என்பைத
அவர ் அற ந்த ந்தார.் தாராளமாகப ் பணம் ெகா பப் தான்
மாெப ம் ெசல்வந்தரக்ள ன் ெசல்வத்த ற்கான ரகசயமா ம்.
அதனால்தான் ராக்கஃெபல்லர,் ஃேபார்  அறக்கட்டைளகள்
ந வபப்ட்டன.

"என்ன டம் தல் பணம் இ ந்தால், நான் அைதக்
ெகா பே்பன்," என்  என  கல்வமான் தந்ைத எபே்பா ம்

றனார.் ஆனால் பரசச்ைன என்னெவன்றால், அவர டம்
ஒ ேபா ம் தல் பணம் இ ந்தேத இல்ைல. எனேவ அவர்
அதகப ் பணத்ைதச ் சம்பாதபப்தற்  அதகக் க னமாக
உைழத்தார.் "ெகா ங்கள், அபே்பா  உங்க க் க் கைடக் ம்,"
என்ற மக க்கயமான பண வதயன்மீ  கவனம்



ெச த் வதற் ப ் பதலாக, "ெபற் க் ெகாள் ங்கள், பற
ெகா ங்கள்," என்பத ல் நம்ப க்ைக ெகாண் ந்தார.்

வாக, இரண்  தந்ைதயர ன் ணநலன்க டன் நான்
வளரந்்ேதன். என்ன ல் ஒ  ப த  தலாள த் வத்ைத ேநச த்த .
பணத்ைதக் ெகாண்  பணத்ைத உ வாக் ம் வைளயாட் ல்
தீராத ஆரவ்ம் எனக்  இ க்கற . இன்ெனா  பக்கத்த ல்,
ச கரீதயான ெபா பை்பக் ெகாண்ட ஓர ் ஆசரயராக நான்
இ க்கேறன். இ பப்வரக் க் ம் இல்லாதவரக் க் ம்
இைடேய ெதாடரந்்  வர வைடந்  ெகாண் க் ம் இைடெவள
எனக்  ஆழ்ந்த கவைலயள க்கற . பழைமவாதக் கல்வ
அைமப் ைறதான் வளரந்்  வ ம் இந்த இைடெவள க்

க்கயப ் ெபா ப்  என்  நான் தன பப்ட்ட ைறயல்
க கேறன்.



அத்தயாயம் ஏ

தைடகள ந்  மீ தல்

பணக்காரரக் க் ம் ஏைழக க் ம் இைடேயயான க்கய
ேவ பா , அவரக்ள் தங்கள  பயத்ைதக் ைகயா ம்
வதம்தான்.

மக்கள் ெபா ளாதாரக் கல்வயறைவப ் ெபற்றப ் பற ம் ட,
ெபா ளாதாரச ் தந்த ரத்ைத ேநாக்கச ் ெசல் ம் வழயல் பல

ட் க்கட்ைடகைள அவரக்ள் எதரெ்காள்ளக் ம்.
ெபா ளாதாரக் கல்வயறைவப ் ெபற்ற மக்கள் ட அதகப்
பணத்ைத உ வாக்கக் ய அபர மதமான ெசாத் க்கைளச்
ேசகர க்காமல் ேபாவதற்  ஐந்  க்கயக் காரணங்கள் உள்ளன.
அைவ:

1. பயம்

2. சந்ேதகம்

3. ேசாம்ேபற த்தனம்

4. ேமாசமான பழக்கங்கள்

5. ஆணவம்

பயத்த ந்  மீ தல்

உண்ைமயேலேய பணத்ைத இழக்க வ ம் ம்
எவெரா வைர ம் நான் ஒ ேபா ம் சந்த த்தத ல்ைல. இத்தைன
வ டங்கள ல், பணத்ைத ஒ ேபா ம் இழந்த க்காத எந்தெவா



பணக்காரைர ம் நான் ஒ ேபா ம் சந்த த்தத ல்ைல. ஆனால்,
ஒ ேபா ம் சல் க்காைசக் டத் ெதாைலத்த க்காத, அதாவ ,

த ேட ெசய்த க்காத ஏராளமான ஏைழகைள நான்
சந்த த்த க்கேறன்.
பணத்ைத இழபப்  ற த்த பயம் உண்ைமயான தான்.

பணக்காரரக்ள் உட்பட, எல்ேலா க் ம் அந்த பயம் இ க்கற .
ஆனால் பயத்ைதக் ெகாண் பப்  இங்  பரசச்ைனயல்ல. அந்த
பயத்ைத நீங்கள் எவ்வா  ைகயாள்க றீரக்ள் என்ப தான்

க்கயம். இழபை்ப நீங்கள் எவ்வா  ைகயாள்க றீரக்ள்
என்ப தான் இங்  பரதானம். ேதால்வைய நீங்கள் எவ்வா
ைகயாள்க றீரக்ள் என்ப தான் உங்கள் வாழ்வல் வத்தயாசத்ைத
ஏற்ப த் கற . பணக்காரரக் க் ம் ஏைழக க் ம்
இைடேயயான க்கய ேவ பா , அவரக்ள் தங்கள  பயத்ைதக்
ைகயா ம் வதம்தான்.
பயபப் வத ல் எந்தத் தவ ம் இல்ைல. பணம் என்

வ ம்ேபா  ேகாைழயாக இ பப்த ல் தவறல்ைல. ஆனா ம் ட
உங்களால் பணக்காரராக இ க்க ம். நாம் அைனவ ம் ஏேதா
ஒ  வஷயத்த ல் ணசச்லானவரக்ளாக ம், ேவ  ஏேதா
ஒன்ற ல் ேகாைழகளாக ம் இ க்கேறாம். என  நண்பர்
ஒ வர ன் மைனவ  அவசரச ்சகசை்சப ்பர வல் ஒ  ெசவ யாக
இ க்கறார.் ரத்தத்ைதப ்பாரத்்தால் அவர ்உடன யாகச ்ெசய ல்
இறங்கவ வார.் ஆனால் நான் த ட்ைடப ் பற்ற க்
றபப் ட்டால் ஓ ச ்ெசன்  ஒள ந்  ெகாள்வார.் நான் ரத்தத்ைதப்

பாரத்்தால், எங் ம் ஓ ப ்ேபாக மாட்ேடன், ஆனால் மயங்க க் கீேழ
வ ந் வ ேவன்.
பணத்ைதப ் பற்றய தீவர பயங்கைள என் பணக்காரத் தந்ைத
ர ந்  ைவத்த ந்தார.் "சலர ் பாம் கைளக் கண்டால்

ந ங் வாரக்ள். சலர ் பணத்ைத இழபப்  ற த்
பயபப் வாரக்ள். இரண் ேம பயங்கள்தான்," என்  அவர்

வார.் பணத்ைத இழபப்  ற த்த பயத்த ற்  அவர  தீர்
இ தான்: "ஆபத்ைத ம் கவைலைய ம் நீங்கள் ெவ த்தால்,
ெவ  சீக்க ரமாகேவ நீங்கள் ெசய ல் இறங்க ேவண் ம்."
அதனால்தான் நீங்கள் ச வயதனராக இ க் ம்ேபா

ேசமபப்ைத ஒ  பழக்கமாக ஆக்க க் ெகாள் மா  வங்ககள்
பர ந் ைரக்க ன்றன. ச  வயதேலேய நீங்கள் வக்கனால்,
பணக்காரராவ  அதக லபமாக இ க் ம். இ  பற்ற  வர வாக
நான் இங்  ேபசப ் ேபாவதல்ைல. ஆனால், இ ப  வயதல்



வக் ம் ஒ வ க் ம், பப்  வயதல் வக் ம் ஒ வ க் ம்
இைடேய மைலயள  ேவ பா  உள்ள . ட்  வட் யன்
சக்தயான  உலகன் மக அற் தமான வஷயங்கள ல் ஒன் .
மன்ஹாட்டன் தீ கைள வாங்கய  மகச ்சறந்த ேபரபே்பசச்ாகக்
க தபப் கற . பல ற்றாண் க க்  ன்  ந யாரக்் நகரம்
24 டாலரக் க்  வாங்கபப்ட்ட . அந்த 24 டாலரக்ள் வ டத்த ற்  8
சதவத வட் யல் த  ெசய்யபப்ட் ந்தால், அதன் மதப்
இன்  3 லட்சம் ேகா  டாலரக்ளாக ஆகய க் ம்.
ஆனால் உங்கள டம் அதக ேநரம் மீதம ல்ைல என்றாேலா

அல்ல  நீங்கள் சீக்க ரமாக ஓய்  ெபற வ ம்பனாேலா என்ன
ெசய்வ ? பணத்ைத இழபப்  ற த்த பயத்ைத நீங்கள் எவ்வா
ைகயாள்க றீரக்ள்?
என  ஏைழத் தந்ைத அ  ற த்  எ ம் ெசய்யவல்ைல.

அவர ்ெவ மேன அந்த வவகாரத்ைதத் தவரத்்தார,் அைதப ்பற்றப்
ேபச ம த்தார.்
ஆனால், நான் ெடக்சாஸ் நகர மக்கைளபே்பால் ச ந்த க்க

ேவண் ம் என்  என் பணக்காரத் தந்ைத பர ந் ைரத்தார.்
"எனக்  ெடக்சாஸ் மாநலத்ைத ம், அங் ள்ள மக்கைள ம்
மக ம் ப க் ம். ெடக்சா ல் எல்லாேம ெபர தாக இ க்கன்றன.
ெடக்சாஸ் நகர மக்கள் ெவற்ற  ெப ம்ேபா , ெபர ய அளவல்
ெவற்ற  ெப கன்றனர.் அவரக்ள் ேதாற் ம்ேபா , அ
கண்ெகாள்ளாக் காட்சயாக இ க் ம்," என்  வ  அவர
வழக்கம்.

"ேதாற்ப  அவரக் க் ப ்ப க் மா?" என்  நான் ேகட்ேடன்.
"நான் வ  அ வல்ல. ேதாற்ப  யா க் ேம ப க்கா .

ஆபத் , ெவ மத , மற் ம் ேதால்வ  ற த்  ெடக்சாஸ் மாநல
மக்கள் ெகாண் ள்ள மனபே்பாக்ைகப ் பற்ற த்தான் நான் இங்
ேபச க் ெகாண் க்கேறன். வாழ்க்ைகைய அவரக்ள் ைகயா ம்
வதத்ைதப ் பற்றேய நான் இங்  றபப் கேறன். அவரக்ள்
ெபர தாக வாழ்க ன்றனர.் பணம் என்  வ ம்ேபா
ெதாைடந ங்ககளாக வாழ்க ன்ற இங் ள்ள மக்கைளப்
ேபான்றவரக்ள் அல்ல அவரக்ள்," என்  பணக்காரத் தந்ைத

றனார.்
அவர ் ேம ம் ெதாடரந்்தார.் "ெடக்சாஸ் மாநல மக்கள ன்

மனபே்பாக்ைக நான் ெவ வாக வ ம் கேறன். அவரக்ள் ெவற்ற
ெப ம்ேபா  ெப மதம் ெகாள்க ன்றனர,் ேதாற் ம்ேபா
அைதப ் பற்ற த் தம்பட்டம் அ த் க் ெகாள்க ன்றனர.் 'நீ



பணமன்ற  ெநா ந்  ேபாகப ் ேபாகறாய் என்றால், ெபர ய
அளவல் ேதாற் ப ் ேபா,' என்  அவரக்ளைடேய ஒ  ற்
உள்ள ."
ெப ம்பாலான மக்கள் மக ம் பா காபப்ாக

வைளயா வ தான் ெபா ளாதார ெவற்றயன்ைமக்கான
மாெப ம் காரணம் என்  அவர ் என்ன ட ம் ைமக்கட ம்
அ க்க க் ற  வந்தார.் "ேதால்வ  ற த்  மக்கள் ெப மளவல்
பயந் , இ தயல் ேதால்வையத் த கன்றனர,்" என்ப
அவ க் ப ்ப த்தமான ற் .
அெமர க்கக் கால்பந்  வரரான ஃபரான் டாரக்்ெகன்டன் இைத

ேவ  வதமாகக் கறார:் "ேதாற்பதற்  பயபப்டாமல்
இ பப் தான் ெவற்ற ."
என் ெசாந்த வாழ்வல், ெபா வாக, ேதால்வையப்

ப ன்ெதாடரந்்ேத ெவற்ற  வ கற  என்பைத நான்
கண் ெகாண் ள்ேளன். ஒ வழயாக ைசக்க ள் ஓட்ட நான்
கற் க் ெகாண்டதற்  ன், பல ைற அத ந்  நான் கீேழ
வ ந்ேதன். ஒ  ேகால்ஃப ்பந்ைதத் ெதாைலத்தராத எந்தெவா
ேகால்ஃப ்வரைர ம் நான் பாரத்்தத ல்ைல. தங்கள் காதல் ற ந்
ேபானதால் மன ைடந்  ேபாகாத எந்தெவா  நபைர ம் நான்
சந்த த்தத ல்ைல. ஒ ேபா ம் பணத்ைத இழந்தராத எந்தெவா
பணக்காரைர ம் நான் ஒ ேபா ம் பாரத்்தத ல்ைல.
எனேவ, ெப ம்பாலான மக்கைளப ் ெபா த்தவைர, அவரக்ள்

ெபா ளாதாரரீதயாக ெவற்ற  ெபறாததற் க் காரணம், பணத்ைத
இழபப்  ற த்  அவரக்ள் ெகாண் ள்ள பயமான ,
பணக்காரராக இ பப்த ல் உள்ள மக ழ்சச்ையவட அதகமாக
இ பப் தான்.
ெடக்சாஸ் மாநலத்த ல் நல ம் இன்ெனா  ற்  இ :

"எல்ேலா ம் ெசாரக்்கத்த ற் ப ் ேபாக வ ம் க ன்றனர,் ஆனால்
யா ம் இறந்  ேபாக வ ம்பவல்ைல." பணக்காரராக இ பப்
ற த் ப ் ெப ம்பாலான மக்கள் கன  காண்கன்றனர,் ஆனால்

பணத்ைத இழபப்  ற த்  அவரக்ள் பயந்  ந ங் க ன்றனர.்
எனேவ அவரக்ள் ஒ ேபா ம் ெசாரக்்கத்த ற் ச ்ெசல்வதல்ைல.
தன  ெடக்சாஸ் பயணங்கள் ற த்தக் கைதகள் பலவற்ைற

என  பணக்காரத் தந்ைத என்ன ட ம் ைமக்கட ம் அ க்க க்
றனார.் "ஆபத் , இழப் , மற் ம் ேதால்வைய எவ்வா

ைகயாள ேவண் ம் என்ற மனபே்பாக்ைக நீங்கள்
உண்ைமயேலேய கற் க் ெகாள்ள வ ம்பனால், ெடக்சா ல்



உள்ள சான் அன்ேடான ேயா நகர ல் அைமந் ள்ள அலாேமா
கட் டத்ைதச ் ெசன்  பா ங்கள். ெவற்ற க்  வழேய இல்ைல
என்பைத அற ந்த ந் ம் சண்ைடய வைதத் ேதரந்்ெத த்தத்
ணசச்லான மக்கைளப ் பற்றய மாெப ம் கைத அ .

சரணைடவதற் ப ் பதலாக அவரக்ள் சண்ைடய வைதத்
ேதரந்்ெத த்தனர.் கண் பப்ாகத் ெதர ந்  ெகாள்ளபப்ட
ேவண் ய, உத்ேவக ட் ம் ஒ  கைத அ . ஆனா ம் அ  ஒ
ெப ம் ரா வத் ேதால்வயா ம். ஆக, ெடக்சாஸ் மக்கள்
ேதால்வைய எவ்வா  ைகயாள்க ன்றனர?் 'அலாேமா
நைனவ க்கட் ம்!" என்  அவரக்ள் ேகாஷம கன்றனர.்"

ெப ம்பாலான மக்கள் ெபா ளாதாரரீதயாக ெவற்ற
ெபறாததற் க் காரணம், பணத்ைத இழபப்  ற த்
அவரக்ள் ெகாண் ள்ள பயமான , பணக்காரராக
இ பப்த ல் உள்ள மக ழ்சச்ையவட அதகமாக

இ பப் தான்.

ைமக் ம் நா ம் இக்கைதைய ஏராளமான ைறகள்
ேகட் ள்ேளாம். தான் ஒ  ெபர ய பர வரத்்தைனயல்
ஈ படவ ந்த ேநரத்த ல் சற்  ந க்கமாக இ ந்தேபாெதல்லாம்
பணக்காரத் தந்ைத இக்கைதைய எங்கள டம் றனார.் ஒ
தவைறச ்ெசய் வ ேவாம் அல்ல  பணத்ைத இழந் வ ேவாம்
என்ற பயம் அவ க்  ஏற்பட்ட ஒவ்ெவா  ைற ம் அவர்
இக்கைதைய எங்கள டம் றனார.் அ  அவ க்  வ ைமையக்
ெகா த்த . ஏெனன ல், ஒ  ெபா ளாதாரரீதயான ேதால்வைய
ஒ  ெபா ளாதாரரீதயான ெவற்றயாகத் தன்னால் மாற்ற

ம் என்பைத அ  அவ க்  நைன ட் ய . ேதால்வ
தன்ைன அதக வ ைமயானவனாக ம் அதக
சாமரத்்தயமானவனாக ம் மட் ேம ஆக் ம் என்பைதப்
பணக்காரத் தந்ைத அற ந்த ந்தார.் ேதாற்க ேவண் ம் என்
அவர ் வ ம்பனார ் என்ப  அதற்  அரத்்தமல்ல. மாறாக, தான்
யார ் என்பைத ம், ஒ  ேதால்வையத் தான் எவ்வா  எ த் க்
ெகாள்ேவாம் என்பைத ம் அவர ் அற ந்த ந்தார.் அவர ் ஒ
ேதால்வைய எ த்  ஒ  ெவற்றயாக மாற்றக் ய சக்தையக்
ெகாண் ந்தார.் அ தான் அவைர ஒ  ெவற்றயாளராக ம்
மற்றவரக்ைளத் ேதால்வயாளரக்ளாக ம் ஆக்கய . மற்றவரக்ள்
ப ன்வாங்கயேபா , ன்னால் அ ெய த்  ைவபப்தற்  அ
அவ க் த் ணசச்ைலக் ெகா த்த . "அதனால்தான் ெடக்சாஸ்



மக்கைள எனக்  மக ம் ப க் ம். அவரக்ள் ஒ  மாெப ம்
ேதால்வைய எ த் , அைத ஓர ் உத்ேவகமாக மாற்றனாரக்ள்.
அேதா , பலேகா  டாலரக்ைள ஈட் க் ெகா க்க ன்ற ஒ
ற் லாப ்ப தயாக ம் அைத ஆக்கனர,்" என்  அவர ் வ

வழக்கம்.
ஆனால் அவர ் றயவற்ற ல் இன்  எனக்  அதக அரத்்தம்

வாய்ந்ததாகப ் ப கன்ற வாரத்்ைதகள் இைவதான்: "ெடக்சாஸ்
மாநலத்ைதச ் ேசரந்்த மக்கள் தங்கள் ேதால்வகைளக்
ழேதாண் ப ் ைதபப்த ல்ைல. அவரக்ள் அவற்றால் உத்ேவகம்

ெப கன்றனர.் அவரக்ள் தங்கள  ேதால்வகைள ஏற் க்
ெகாள்க ன்றனர.் ேதால்வகள் ெடக்சாஸ் மக்கள்
ெவற்றயாளரக்ளாக ஆவதற்  அவரக்ைள ஊக் வக்க ன்றன.
ஆனால் இந்தச ் த்த ரம் ெடக்சாஸ் மக்க க்  மட் ேம
ெசாந்தமல்ல. அைனத்  ெவற்றயாளரக்ள ன் த்த ர ம்
இ தான்."
நான் என் ைசக்கள ல் இ ந்  கீேழ வ ந்த , ைசக்க ள் ஓட்டக்

கற் க் ெகாள்வதன் ஒ  ப த  என்  நான் றய ந்ேதன். நான்
கீேழ வ ந்தேபாெதல்லாம், சர யாக ஓட்டக் கற் க் ெகாள்ள
ேவண் ெமன்ற மனஉ தைய அ  பலபப் த்தயேத அன்ற ,
அைதக் ைறக்கவல்ைல. ஒ  ேகால்ஃப ் பந்ைதத்
ெதாைலத்தராத எந்தெவா  ேகால்ஃப ் வரைர ம் நான்
ஒ ேபா ம் பாரத்்தத ல்ைல என்  நான் றய ந்ேதன்
அல்லவா? சறந்த ேகால்ஃப ்வரரக் க் , ஒ  பந்  ெதாைலந்
ேபாவேதா அல்ல  ஒ  ேபாட் யல் அவரக்ள்
ேதால்வயைடவேதா, அவரக்ள் இன் ம் சறபப்ாக
வைளயா வதற் ம், அதகக் க னமாகப ் பயற்ச  ெசய்வதற் ம்,
அதகச ் சறபப்ாகக் கற் க் ெகாள்வதற் ம் உத்ேவகம்
அள க்க ன்ற . அ தான் அவரக்ைளச ் சறந்த வரரக்ளாக
ஆக் கற . ேதால்வ  ெவற்றயாளரக்ைள உத்ேவகபப் த் கற ,
ஆனால் அேத ேதால்வ  ேதால்வயாளரக்ைளத் ேதாற்க க்கற .
ஜான் . ராக்கஃெபல்லர ் ஒ ைற றயைத நான் இங்

ேமற்ேகாள் காட்ட வ ம் கேறன்: "நான் எபே்பா ம் ஒவ்ெவா
ேபர ழபை்ப ம் ஒ  வாய்பப்ாக மாற்ற யற்ச த்ேதன்."
ஜபப்ானய அெமர க்கன் என்ற ைறயல் என்னால் இைதக்
ற ம். ேபரல்் ஹாரப்ர ்நகழ்  அெமர க்காவன் தவ  என்

பலர ் கன்றனர.் ஆனால் அ  ஜபப்ானயரக்ள் ெசய்த தவ
என்  நான் கேறன். "ேடாரா, ேடாரா, ேடாரா," என்ற



தைரபப்டத்த ல், ஒ  ஜபப்ானய ரா வ அதகார  தன
உற்சாகமான வரரக்ள டம், "உறங்க க் ெகாண் க் ம் ஒ
தத்ைத நாம் தட் ெய பப்வ ட்ேடாம் என்  நான்

நைனக்கேறன்," என்  வார.் "ேபரல்் ஹாரப்ர்
நைனவ க்கட் ம்!" என்ப  ஒ  ழக்கமாக மாறய . இ
அெமர க்காவன் மகப ்ெபர ய ேதால்வகள ல் ஒன்ைற ஒ  ெபர ய
ெவற்றயாக மாற்றய . இந்த மாெப ம் ேதால்வ
அெமர க்காவற்  வ ைமையக் ெகா த்த . வைரவல்
அெமர க்கா ஓர ்உலக சக்தயாக மாறய .

ேதால்வ  ெவற்றயாளரக்ைள உத்ேவகபப் த் கற ,
ஆனால் அேத ேதால்வ  ேதால்வயாளரக்ைளத்

ேதாற்க க்கற .

ேதால்வகள் ெவற்றயாளரக்ைள ஊக் வக்க ன்றன. அேத
ேதால்வகள், ேதால்வயாளரக்ைளத் ேதாற்க க்க ன்றன.
ெவற்றயாளரக்ள ன் மகப ் ெபர ய ரகசயம் இ தான்.
ேதால்வயாளரக்ள் அறயாத ரகசய ம் இ தான்.
ெவற்றயாளரக்ள் இந்த ரகசயத்ைத அற ந்த பப்தால்,
ேதாற்பதற்  அவரக்ள் பயபப் வத ல்ைல. "ேதாற்பதற்
பயபப்டாமல் இ பப் தான் ெவற்ற ," என்  ஃபரான்
டாரக்்ெகன்டன் றய  உங்க க்  நைனவ க் ம். அவைரப்
ேபான்றவரக்ள் ேதாற்பதற்  பயபப் வத ல்ைல, ஏெனன ல்
தாங்கள் யார ் என்பைத அவரக்ள் நன்றாக அற ந் ள்ளனர.்
ேதால்வைய அவரக்ள் ெவ க்க ன்றனர.் எனேவ, ேதாற்ப
தாங்கள் சறபப்ாகச ் ெசயல்ப வதற் த் தங்கைள
உத்ேவகபப் த்த மட் ேம ெசய் ம் என்பைத அவரக்ள்
அற ந் ள்ளனர.் ேதால்வைய ெவ பப்தற் ம் ேதாற்பதற்
பயபப் வதற் ம் இைடேய ஒ  ெபர ய ேவ பா  உள்ள .
பணத்ைத இழந் வ வ  ற த் ப ் ெப ம்பாலான மக்கள்
பயபப் வதால், அவரக்ள் உண்ைமயேலேய பணத்ைத
இழந் வ கன்றனர.் ெபா ளாதாரரீதயாக, அவரக்ள் தங்கள்
வாழ்க்ைகைய மகச ் சாதாரணமாக ம் அதகப்
பா காபப்ானதாக ம் வாழ்ந் வ கன்றனர.் அவரக்ள் ெபர ய
வ கைள ம் ெபர ய காரக்ைள ம் வாங் க ன்றனர,் ஆனால்
ெபர ய த கைளச ்ெசய்வதல்ைல. அெமர க்காவல் 90 சதவத
மக்கள் ெபா ளாதாரரீதயாகப ் ேபாரா வதற்கான க்கயக்
காரணம், ேதாற் ப ் ேபாகாமல் இ பப்தற்காக அவரக்ள்



வைளயா வ தான். ெவற்ற  ெப வதற்காக அவரக்ள்
வைளயா வதல்ைல.
ஒ  சமநைலயான த ட் த் த ட்டத்ைதப ் ெப வதற்காக

அவரக்ள் ஒ  ெபா ளாதாரத் த ட்டைமபப்ாளைரேயா அல்ல
கணக்காளைரேயா அல்ல  பங் த் தரகைரேயா ேத ச்
ெசல்க ன்றனர.் ெப ம்பாலானவரக்ள டம் ைறந்த பத ட்ைடக்
ெகா க்க ன்ற பத்த ரங்கள், வங்க க் கணக் கள், பரஸ்பர நதகள்,
மற் ம் ஒ சல தன பப்ட்டப ் பங் கள ல் ஏராளமான பணம்
இ க்கற . இ  ஒ  பா காபப்ான மற் ம் அறவாரந்்த

த ட் த் த ட்டம்தான். ஆனால் இ  ெவற்ற  ெப வதற்கான
த ட் த் த ட்டமல்ல. ேதாற்காமல் இ பப்தற்காக

வைளயா கன்ற ஒ வ ைடய த ட் த் த ட்டம் இ .
என்ைனத் தவறாக எ த் க் ெகாள்ளாதீரக்ள். இ  70 சதவத

மக்கள ன் த ட் த் த ட்டத்ைதவடச ் சறந்த ஒ  த ட்டம்தான்,
ஆனால் இ  அச் த் வதாக உள்ள . பா காபை்ப
வ ம் க ன்ற ஒ வ க்  இ  ஒ  மகத்தான த ட்டம்தான்.
ஆனால் உங்கள  த ட் த் த ட்டத்த ல் பா காபப்ாக ம்
சமநைல ட ம் வைளயா வ , ெவற்றகரமான

த ட்டாளரக்ள் வைளயா ம் வதத்த ற்  ற்ற ம்
மா பட் ள்ள . உங்கள டம் ைறவான பணம் இ ந் ,
பணக்காரராக ஆக ேவண் ம் என்  நீங்கள் வ ம்பனால்,

த ல் நீங்கள் ஒ ம த்தக் கவனம் ெச த்த ேவண் ேமயன்ற ,
சமநைலயல் இ பப்ைதப ் பற்ற  நீங்கள் நைனக்கக் டா .
எந்தெவா  ெவற்றகரமான நபைர ம் நீங்கள் பாரத்்தால்,
வக்கத்த ல் அவரக்ள் சமநைலயல் இ க்கவல்ைல என்பைத

நீங்கள் காண்பரக்ள். சமநைல டன் ய மக்கள் எங் ம்
ெசன்றைடவதல்ைல. அவரக்ள் ஒேர இடத்த ல்
இ ந் வ கன்றனர.் ன்ேனற ேவண் ம் என்றால், த ல்
நீங்கள் சமநைலைய இழக்க ேவண் ம். நீங்கள் நடக் ம்ேபா
எவ்வள  ன்ேன க றீரக்ள் என்பைதப ்பா ங்கள்.
தாமஸ் ஆல்வா எ சன் சமநைலயல் இ க்கவல்ைல. அவர்

ஒ ம த்தக் கவனத் டன் இ ந்தார.் பல் ேகட்ஸ ம் அபப் த்தான்.
ெடானால்  ரம்ப ்ஒ ம த்தக் கவனத் டன் இ ந்தார.்
பணக்காரராக ஆக ேவண் ம் என்  நீங்கள் வ ம்பனால்,

நீங்கள் ஒ ம த்தக் கவனத் டன் இ க்க ேவண் ம். ஏைழக ம்
ந த்தர வரக்்கத்தன ம் ெசய்வைதபே்பாலன்ற , உங்கள
ஒ சல ட்ைடகைளப ்பல ைடகள ல் ேபாடாதீரக்ள். உங்கள



பல ட்ைடகைள ஒ சல ைடகள ல் ேபாட் வ ட்
அவற்றன்மீ  ஒ ம த்தக் கவனம் ெச த் ங்கள். ெவற்ற
ெப ம்வைர ஒ  வஷயத்ைதப ்பன்ெதாடரந்்  ெசல் ங்கள்.
ேதாற்பைத நீங்கள் ெவ த்தால், பா காபப்ாக

வைளயா ங்கள். ேதால்வ  உங்கைள பலவனபப் த்தனால்,
பா காபப்ாக வைளயா ங்கள். சமநைல டன் ய

த கைளத் ேதரந்்ெத ங்கள். நீங்கள் 25 வய க்
ேமற்பட்டவராக இ ந் , சவாலான கார யங்கள ல் ஈ ப வதற்
பயந்தால், மாறாதீரக்ள். பா காபப்ாக வைளயா ங்கள், ஆனால்

ன்னதாகேவ வக்கவ ங்கள். உங்கள  ட் ல் உள்ள
ட்ைடகைளச ் சீக்க ரமாகேவ ேசகர க்கத் வங் ங்கள்,

ஏெனன ல் அதற்  ெவ காலம் ப க் ம்.
ஆனால் தந்த ரத்ைதப ் பற்ற  ஏேத ம் கன கள் உங்க க்

இ ந்தால், அதாவ , ெபாறய ந்  நீங்கள் வ பட
வ ம்பனால், "ேதால்வைய நான் எவ்வா  ைகயாள்வ ?"
என்ப தான் நீங்கள் உங்கள டம் ேகட் க் ெகாள்ள ேவண் ய

தல் ேகள்வ . ேதால்வயான  நீங்கள் ெவற்ற  ெப வதற்
உங்கைள உத்ேவகபப் த்தனால், நீங்கள் அைதச ் ெசய்யலாம்.
ேதால்வ  உங்கைள பலவனபப் த்தனாேலா அல்ல  ேகாபம்
ெகாள்ளச ்ெசய்தாேலா, பா காபப்ாக வைளயா ங்கள். உங்கள

ேநர ேவைலையத் தக்க ைவத் க் ெகாள் ங்கள். அல்ல
பங் ப ் பத்த ரங்கைளேயா அல்ல  பரஸ்பர நதகைளேயா
வாங் ங்கள். ஆனால் இைவ பா காபப்ானைவயாகத்
ேதான்றனா ம் ட, இந்த த கள ம் ஆபத் க்கள்
இ க்க ன்றன என்பைத நைனவல் ெகாள் ங்கள்.
ெடக்சாஸ் பற்ற ம் ஃபரான் டாரக்்ெகன்டன் பற்ற ம் நான்
றபப் ட்டதற் க் காரணம், ெசாத் க்கைளச ் ேசரப்ப்  லபம்

என்பைத உங்க க்  உணரத்் வதற் த்தான். இதற்
உண்ைமயல் அதக த்த சா த்தனம் ேதைவயல்ைல. ஐந்தாம்
வ பப் ற்கான கணக் த் ெதர ந்த ந்தால் ேபா ம். ஆனால்
உங்கள  ெசாத் க்கைளச ் ேசகர க் ம் வைளயாட் ல் உங்கள்
மனபே்பாக்  ஒ  க்கயப ் பங்  வக க்கற . இதற் த்
ணசச் ம் ெபா ைம ம் ேதால்வ  ற த்த ஒ  சறந்த

மனபே்பாக் ம் ேதைவ. ேதால்வயாளரக்ள் ேதாற்பைதத்
தவரக்்க ன்றனர.் ஆனால் ேதால்வதான் ேதால்வயாளரக்ைள
ெவற்றயாளரக்ளாக மாற் க ன்ற . அலாேமாைவ நைனவல்
ைவத்த ங்கள்!



சந்ேதகத்த ந்  மீ தல்

பய ம் சந்ேதக ம் நம  எண்ணங்கைளச ் ழ்ந்
ெகாள் ம்ேபா , நமக் ள் ஒ  நம்ப க்ைகயன்ைம உ வாகற .
நம் எல்ேலா க் ேம சந்ேதகங்கள் உள்ளன: "நான்
சாமரத்்தயமானவன் அல்ல," "நான் ேபா மானவன் அல்ல," "அவர்
என்ைனவடச ் சறந்தவர,்" ேபான்ற எண்ணங்கள் பல க்

ைளக்க ன்றன. நம  சந்ேதகங்கள் அ க்க  நம்ைம டக்கப்
ேபா க ன்றன. "இபப்  நடந் வ ட்டால் என்ன ெசய்வ ?" என்ற
வைளயாட்ைட நாம் வைளயா கேறாம். "நான் த  ெசய்த
பற  ெபா ளாதாரம் வழ்ந் வ ட்டால் என்ன ெசய்வ ?"
"பணத்ைத என்னால் த பப் க் ெகா க்க யாவட்டால் என்ன
ெசய்வ ?" "வஷயங்கள் நான் த ட்டம ட்டப  நகழாவட்டால்
என்ன ெசய்வ ?" ேபான்ற ேகள்வகள் நமக் ள் எ ம். அல்ல ,
நம  நண்பரக்ேளா அல்ல  அன் க் ர யவரக்ேளா நம
ைறபா கைள நமக்  நைன ட் வாரக்ள்: "உன்னால் அைதச்

ெசய்ய ம் என்  எபப்  நீ நைனக்கறாய்?" "அ  அவ்வள
நல்ல ேயாசைனயாக இ ந்தால், ஏன் ேவெறா வர ் இைத
ஏற்கனேவ ெசய்த க்கவல்ைல?" "இ  ஒ ேபா ம் ேவைல
ெசய்யா . நீ எைதப ் பற்றப ் ேபச க் ெகாண் க்கறாய் என்
உனக் த் ெதர யவல்ைல," என்  அவரக்ள் அ க்க க்

வாரக்ள். இந்த சந்ேதக வாரத்்ைதகள் நம்ைமச்
ெசயல்படவடாமல் டக்கவ கன்றன. நம  வயற்ற ல் ஒ
பரளய உணர்  உ வா ம். சல சமயங்கள ல் நம்மால் உறங்க

யா . ன்ேனறச ்ெசல்வதற்  நாம் தவறவ ேவாம். எனேவ,
எ  பா காபப்ானேதா அதல் நாம் அைமதயைடந் வ கேறாம்,
வாய்ப் கள் நம்ைமக் கடந்  ெசல்வதற்  நாம்
அ மத த் வ கேறாம். நாம் டங்க க் கடக் ம்ேபா
வாழ்க்ைக நம்ைமக் கடந்  ெசல்வைதப ் பாரக்் ம்
பாரை்வயாளரக்ளாக நாம் இ ந் வ கேறாம். இந்த உணர்  நம்
அைனவ க் ம் ஏேதா ஒ  ேநரத்த ல் நசச்யமாக ஏற்பட் க் ம்.
சந்ேதகம் நம  தைலக் ள் உ வாக்கபப் கற  அல்ல

ெவளய ந்  வ கற . அ  ெப ம்பா ம், நண்பரக்ள்,
ம்பத்தனர,் சக ஊழயரக்ள், மற் ம் ெசய்த  ஊடகங்கள ல்

இ ந்  வ கற . 1950கள ன்ேபா  அ  ஆ தப ் ேபார்
வ வதற்கான அச் த்தல், ெசய்தகள ல் பரவலாக இ ந்த
காரணத்தால், கதரவ்சச் ந்  மக்கள் தங்கைளத் தற்காத் க்



ெகாள்வதற்காகப ் பா காபப்கங்கைளக் கட்டத் வங்கனர,்
உண  மற் ம் நீைரச ் ேசம த்  ைவக்கத் வங்கனர ் என்

ன்ச ் நைன ரக்றார.் பா காபப்கங்கைளக் கட் வதற் ப்
பதலாக அவரக்ள் அந்தப ் பணத்ைதச ் சந்ைதயல்
த்தசா த்தனமாக த  ெசய்த ந்தால், இன்  அவரக்ள்

ெபா ளாதாரரீதயாக தந்த ரமாக இ ந்த பப்ாரக்ள்.
ஒ  நகரத்த ல் வன் ைற தைலவர த்தா ம்ேபா , நா

வத ம் பப்ாக்க  வற்பைன அதகர க்கற . வா ங்டன்
மாநலத்த ல் ஏேதா ஓர ் உணவகத்த ல் ேஹம்பரக்ர ் சாபப் ட்ட
ஒ வர ் இறந் ேபானால், அர ேசானா மாநலத்த ன் காதாரத்
ைறயான , மாட் ைறசச்  அைனத் ம் நன்றாகச ்சைமக்கபப்ட

ேவண் ம் என்  எல்லா உணவகங்க க் ம் உத்தரவ கற .
மக்களைடேய சள த் ெதாந்தர  அதகர த்த பப்தாக ஒ  ம ந்
ந வனம் ஒ  ெதாைலக்காட்சயல் வளம்பரபப் த் ம்ேபா ,
சள த் ெதாந்தரேவா  டேவ, சள க்கான ம ந் கள ன்
வற்பைன ம் அதகர க்கற .
ெப ம்பாலான மக்கள் ஏைழகளாக இ பப்தற் க் காரணம்,
த  என்  வ ம்ேபா , அ  ஆபத்தான  என்  வக்

ெகாண் க்க ன்ற மக்களால் இவ் லகம் ந ரம்ப  வழவ தான்.
இந்தக் க் ரல்கள் ஆற்றல்ம க்கைவயாக இ க்கன்றன.
ஏெனன ல் நம் ஒவ்ெவா வ க்  உள்ேள ம் பயம் ஒள ந் ள்ள .
வதந்தக ம் எதரம்ைறயான ேபச் க ம் நம  சந்ேதகங்கள்
மற் ம் பயங்கள்மீ  தாக்கம் ஏற்ப த் வைத அ மத க்காமல்
இ பப்தற்  நமக்  அதகத் ணசச்ல் ேதைவ. ஆனால்
பாரப்ப்தற்  மக ம் ேமாசமான ேநரம்ேபால் ேதான் க ன்ற
சமயம்தான் உண்ைமயல் பணம் சம்பாதபப்தற் ச ்சறந்த ேநரம்
என்பைத ஒ  தறைமயான த ட்டாளர ் அறவார.் நடவ க்ைக
எ பப்தற்  மற்றவரக்ள் பயந்  ெகாண் க் ம்ேபா , இவரக்ள்
ெசய ல் இறங் கன்றனர,் ெவ மதகைளப ்ெப கன்றனர.்
சற  காலத்த ற்  ன் , ர சச்ர்  என்ற என  நண்பர்

என்ைன ம் க ம்ைம ம் பாரப்ப்தற்காக பாஸ்டன் நகர ந்
ஃபன க்ஸ் நக க்  வந்தார.் பங் கள் மற் ம் வ மைனகள ல்
நாங்கள் ெசய்த ந்த த கைளக் கண்  அவர ் ெபர ம்
பரம த்தார.் அந்த ேநரத்த ல் ஃபன க்ஸ் நகர ல் வ மைனகள ன்
வைலகள் சர ந்த ந்தன. பண வரவற் ம் லதனங்கள ன்
வைலமதப்  அதகர பப்தற் மான வாய்ப் கைள அவ க் க்
காட் வத ல் நாங்கள் இரண்  நாட்கைளச ்ெசலவட்ேடாம்.



க ம் ம் நா ம் உண்ைமயான வ மைன கவரக்ள் அல்ல.
நாங்கள் ெவ ம் த ட்டாளரக்ள்தான். ர சச்ர்  வாங் வதற்காக
நாங்கள் ஓர ் அழகான வட்ைடக் கண் ப த் , ஒ  கவைர
அைழத் ப ் ேபசேனாம். அன்  மதயம் அவர ் அந்த வட்ைட
ர சச்ர் க்  வற் வட்டார.் இரண்  ப க்ைகயைறகைளக்
ெகாண்ட அந்த நகரப்் ற வட் ன் வைல ெவ ம் 45,000 டாலரக்ள்
மட் ேம. அேதேபான்ற வ கள் 65,000 டாலரக் க்  வற் க்
ெகாண் ந்தன. ர சச்ர்  ஒ  நல்ல வைலக்  அந்த வட்ைட
வாங்கய ந்தார.் பற  உற்சாகமாக பாஸ்ட க் ப ் றபப்ட் ச்
ெசன்றார.்
இரண்  வாரங்க க் ப ் பற , அந்த கவர ் என்ைனத்

ெதாைலேபசயல் அைழத் , எங்கள் நண்பர ் அந்த வட்ைட
வாங் வத ந்  பன்வாங்கவட்டதாகத் ெதர வத்தார.் நான்
உடன யாக ர சச்ரை்டத் ெதாடர்  ெகாண்  அதற்கான
காரணத்ைதக் ேகட்ேடன். தன் அண்ைடவட் க்காரர ் ஒ வர டம்
தான் ேபசயதாக ம், அந்த வட் ன் வைல அதகம் என்  அவர்

றயதாக ம் ர சச்ர்  என்ன டம் றனார.் அவர
அண்ைடவட் க்காரர ்ஒ  த ட்டாளரா என்  நான் ேகட்ேடன்.
இல்ைல என்  ர சச்ர்  பதலள த்தார.் பற  ஏன் அவர
ேபசச் ற் ச ் ெசவசாய்த்தார ் என்  ர சச்ர் டம் நான் ேகட்டேபா ,
ேவ  பற வ கைள ம் தான் பாரக்்க வ ம் வதாக மட் ம் அவர்
ம பப்லாகத் ெதர வத்தார.்
ஃபன க் ன் வ மைனச ் சந்ைத மீண் ம்  ப த்த .

ஒ சல வ டங்க க் ப ் பற , ர சச்ர்  தவறவட்ட வட் ற்
மாதம் 1,000 டாலரக்ள் வாடைக கைடத்த , ள ரக்ாலங்கள ல்
அதன் வாடைக 2,500 டாலரக்ளாக உயரந்்த . அந்த வட் ன் மதப்
95,000 டாலரக்ளாக அதகர த்த . ெபா ளாதாரரீதயான
தந்த ரத்ைதப ் ெப வதற்கான ஒ  நல்ல வக்கத்ைதப்

ெப வதற்  ர சச்ர்  ெவ ம் 5,000 டாலரக்ள் மட் ேம ன்பணம்
ெகா க்க ேவண் ய ந்த . ஆனால் இன்  அவர டம் இன் ம்
எந்தச ்ெசாத் ம் இல்ைல.
ர சச்ர்  பன்வாங்கயதல் எனக்  எந்த ஆசச்ர ய ம் இல்ைல.

அவர  பயம் ெவற்ற  ெபற்ற , அவர  தந்த ரம் பறேபான .
இன்ேனார ் எ த் க்காட்ைடப ் பாரக்்கலாம். என் ைடய

ெசாத் க்கள ல் ஒ  ச  ப த , வங்க க் ைகய ப் க க் ப்
பதலாக அடமானவர ப ் பத்த ரத்த ல் உள்ள . வ டத்த ற் ப்
பதனா  சதவத வட்  எனக்  அத ந்  கைடக்கற . இ



வங்ககள் ெகா க் ம் வட் ையவட அதகம். இ  ெப ம்பாலான
வங்ககள் ெகா க் ம் அ லங்கைளவட மகச ் சறந்த .
இவற்ைறப ் பணமாக மாற்ற யா , அவ்வள தான். எனேவ
நான் இவற்ைற என  வங்க க் ைகய பப் ல் 2-7 வ டங்கள்வைர
இ க்க ன்ற ைகய பப்ாகப ் பாரக்்க ேறன். என் பணத்ைத இதல்
நான் த  ெசய்த பப்தாக நான் ஒ வர டம் ம் ஒவ்ெவா

ைற ம், அ  ஆபத்தான  என்  அவரக்ள் கன்றனர,்
றபப்ாக, அவரக்ள  பணம் வங்க க் ைகய ப் கள ல்

இ க் ம்ேபா . நான் ஏன் இவ்வதத்த ல் த  ெசய்யக் டா
என்  அவரக்ள் கன்றனர.் இ ேபான்ற தகவல்கள்
அவரக் க்  எங்க ந்  கைடக்க ன்றன என்  நான் அவரக்ள டம்
ேகட் ம்ேபா , ஒ  நண்பர டம ந்  அல்ல  ஏேதா ஒ

த ட் ப ் பத்த ரைகய ந்  கைடத்ததாக அவரக்ள்
க ன்றனர.் அவரக்ள் இ ேபான்ற த கைளச்

ெசய்தத ல்ைல, எனேவ இன்ெனா வர ் ஏன் அவ்வா
ெசய்யக் டா  என்  அவர டம் ற க் ெகாண் க்க ன்றனர.்
ைறந்தபட்சமாக நான் 16 சதவத வட் ைய எதரப்ாரக்்க ேறன்,

ஆனால் சந்ேதகம் ந ரம்பய மனதரக்ள் அதற் க் ைறவான
வட் ைய ஏற் க் ெகாள்ளத் தயாராக இ க்கன்றனர.் சந்ேதகம்
வைல யரந்்த ஒன்றா ம்.
நான் ற வ ம் வஷயம் இ தான்: இந்த சந்ேதகங்க ம்

நம்ப க்ைகயன்ைம ம் ெப ம்பாலான மக்கைள ஏைழகளாக
ஆக்க  ைவத் , அவரக்ள் பா காபப்ாக வைளயா ம்ப ச்
ெசய்க ன்றன. நீங்கள் பணக்காரராக ஆக ேவண் ம் என்பதற்காக
இவ் லகம் காத் க் ெகாண் க்கற . ஒ வர
சந்ேதகங்கள்தான் அவைர ஏைழயாக இ க்க ைவக்கன்றன. நான்

ன்  றய ேபால், ெபாறய ந்  தபப்பப்  லபம்.
அதற்  அதகக் கல்வயற  ேதைவயல்ைல, ஆனால்
சந்ேதகங்கள் ெப ம்பாலான மக்கைள டக்கப ்ேபா க ன்றன.

"நம்ப க்ைகயற்றவரக்ள் ஒ ேபா ம் ெவற்ற  ெப வதல்ைல.
ஆய்  ெசய்யபப்டாத சந்ேதக ம் பய ம் நம்ப க்ைகயன்ைமைய
உ வாக் க ன்றன," என்  பணக்காரத் தந்ைத றனார.்
"நம்ப க்ைகயற்றவரக்ள் வமரச் க்க ன்றனர,் ெவற்றயாளரக்ள்
ஆய்  ெசய்க ன்றனர,்" என்ப  அவ க் ப ் ப த்தமான
இன்ெனா  ற் . வமரச்னம் ஒ வைரக் டராக் கற ,
ஆய்  அவர  கண்கைளத் தறக்க ன்ற  என் ம் பணக்காரத்
தந்ைத வளக்கனார.் வமரச்கரக்ள் பாரை்வயற்றவரக்ள் என்பைதப்



பாரப்ப்தற் ம், மற்ற அைனவ ம் தவறவட் வ ட்ட
வாய்ப் கைளப ் பாரப்ப்தற் ம் ஆய் கள் ெவற்றயாளரக் க்
உத கன்றன. மக்கள் தவறவட் ள்ளவற்ைறக்
கண் ப பப் தான் எந்தெவா  ெவற்ற க் மான ரகசயமா ம்.
ெபா ளாதாரச ் தந்த ரம் அல்ல  வ தைலைய வ ம் க ன்ற

எவெரா வ க் ம் வ மைனகள் ஒ  சக்தவாய்ந்த த ட் க்
க வயா ம். அ  ஒ  தன த் வமான த ட் க் க வ .
ஆனா ம் நான் அவ்வா  றபப் ம் ஒவ்ெவா  ைற ம்,
" ளயலைறகைளப ்ப  பாரப்ப்த ல் எனக்  வ பப்ம ல்ைல,"
என்ற பத ல் என் கா கள ல் வ ம். நம்ப க்ைகயற்றவரக்ள ன்
ேபச்  இ , ஆய் கள் ெசய்யாமல் ெவ மேன வமரச் க்க ன்ற
ஒ வர ன் ேபச்  இ , தங்கள  பயங்க ம் சந்ேதகங்க ம்
தங்கள் கண்கைளத் தறபப்தற் ப ்பதலாகத் தங்கள் மனங்கைள

ட அ மத க் ம் ஒ வர  ேபச்  இ  என்  என் பணக்காரத்
தந்ைத வார.்
எனேவ, " ளயலைறகைளப ் ப  பாரப்ப்த ல் எனக்

வ பப்ம ல்ைல," என்  யாேர ம் ஒ வர ் ம்ேபா , "எனக்
அைதச ்ெசய்வதல் வ பப்ம் என்  நீங்கள் ஏன் நைனக்க றீரக்ள்?"
என்  த பப் க் ற ேவண் ம் என்  எனக் த் ேதான் ம்.
தாங்கள் உண்ைமயேலேய வ ம் ம் ெபா ைளவடக்
ளயலைற மக க்கயமான  என்  அவரக்ள் கன்றனர.்

ெபாறய ந்  தபப் த்  ெவள ேய வைதப ் பற்ற  நான்
ேப கேறன், அவரக்ள் ளயலைறகள ன்மீ  கவனம்
ெச த் க ன்றனர.் இந்த வைகயான ச ந்தைனதான்
ெப ம்பாலான மக்கைள ஏைழகளாக ைவக்கன்ற . ஆய்
ெசய்வதற் ப ்பதலாக அவரக்ள் வமரச் க்க ன்றனர.்

'"எனக்  இைதச ் ெசய்ய வ பப்ம ல்ைல, எனக்  அைதச்
ெசய்ய வ பப்ம ல்ைல', ேபான்றவற்றடம்தான் உங்கள
ெவற்ற க்கான தற ேகால்கள் உள்ளன," என்  பணக்காரத்
தந்ைத வார.் ளயலைறகைளப ்ப  பாரப்ப்த ல் எனக் ம்
வ பப்ம ல்ைல, ஆனால் அந்த ேவைலகைளச ் ெசய்வதற் ,
வ கைள ந ரவ்க க்கக் ய ஒ  ேமலாளைர நான்
அ ம்பா பட் க் கண் ப க்க ன்ேறன். ஒ  சறந்த வட்  ந ரவ்ாக
ேமலாளைரக் கண் ப பப்தன் லம் என  வ மானம்
அதகர க்கற . ஆனால் அைதவட மக க்கயமாக, ஒ  சறந்த
வட்  ந ரவ்ாக ேமலாளைரக் ெகாண் பப் , இன் ம்
அதகமான வ மைனகைள வாங் வதற்  என்ைன



அ மத க்கற . ஏெனன ல் வட் ல் உள்ள ப கைளச்
சர பாரக்் ம் பணைய நான் ெசய்ய ேவண் யதல்ைல.
வ மைனகள் த ட் ல் ெவற்றகரமாக வளங் வதற்  ஒ
ந ரவ்ாக ேமலாளர ் அவசயம் ேதைவ. வ மைனகைளத் ேத க்
கண் ப பப்ைதவட ஒ  சறந்த ந ரவ்ாக ேமலாளைரக்
கண் ப பப்  மக ம் க்கயம். இபப் பப்ட்ட ேமலாளரக்ள்,
நல்ல பர வரத்்தைனகைள, வ மைன கவரக்ைளவட

ன்னதாகத் ெதர ந்  ெகாள்வர.் எனேவ அவரக்ள் இன் ம் அதக
மதப் க் ெகாண்டவரக்ளாக ஆகன்றனர.்

'"எனக்  இைதச ் ெசய்ய வ பப்ம ல்ைல, எனக்  அைதச்
ெசய்ய வ பப்ம ல்ைல', ேபான்றவற்றடம்தான் உங்கள
ெவற்ற க்கான தற ேகால்கள் உள்ளன," என்  பணக்காரத்
தந்ைத வ  அதனால்தான். ப பாரப்் ப ் பணகைளச்
ெசய்வத ல் எனக் ம் வ பப்ம ல்ைல என்பதால், அதகமான
வ மைனகைள வாங் வ  எபப்  என்பைத ம், ெபாறய ந்
வைரவாகத் தப் வ  எபப்  என்பைத ம் நான் கண் ப த்ேதன்.
" ளயலைறகைளப ்ப  பாரப்ப்த ல் எனக்  வ பப்ம ல்ைல,"
என்  ெதாடரந்்  ம் மக்கள், இந்த சக்தம க்க த ட் க்
க வையத் தங்க க் ச ் சாதகமாகப ் பயன்ப த்தத்
தவறவ கன்றனர.் அவரக்ள  தந்த ரத்ைதவட,
ளயலைறகள் அவரக் க்  க்கயமாகப ்ப கன்றன.
"நான் பணத்ைத இழக்க வ ம்பவல்ைல," என்  பங் ச்

சந்ைதயல் மக்கள் வைத நான் அ க்க ச ்ெசவம க்கேறன்.
நான் மட் ம் பணத்ைத இழக்க வ ம் வதாக அவரக்ள டம் யார்

றனாரக்ள்? அவரக்ள் பணத்ைதச ்சம்பாத க்காமல் இ பப்தற் க்
காரணம், பணத்ைத இழக்காமல் இ பப்ைத அவரக்ள்
ேதரந்்ெத பப் தான். ஆய்  ெசய்வதற் ப ் பதலாக, பங் ச்
சந்ைத என் ம் மற்ெறா  சக்தவாய்ந்த த ட் க் க வைய
அவரக்ள் பயன்ப த்தத் தவ கன்றனர.்
எங்கள் வட் ப ் பக்கத்த ந்த ெபட்ேரால் நைலயத்த ன்

வழயாக ஒ நாள் நா ம் என் நண்ப ம் ெசன்
ெகாண் ந்ேதாம். அவர ்அந்தப ்ெபட்ேரால் நைலயத்த ல் இ ந்த
வைலப ் பட் யைலப ் பாரத்்தேபா , ெபட்ேரால் வைல ம்
எண்ெணய் வைல ம் அதகர க்கப ் ேபாவதாக அவர்
கவைலபப்ட்டார.் கவைலபப் வதல் என் நண்பர ் ைகேதரந்்தவர.்
எபே்பா ேம ஆபத்  நைறந் ள்ள  என்  நைனபப்வர ் அவர்
வழக்கமாக அந்த ஆபத்  அவர  தைலயல் வ ந் வ கற .



நாங்கள் வட் ற்  வந்தேபா , அ த்த ஒ சல வ டங்க க்
எண்ெணய் வைல ஏன் அதகர க்கப ் ேபாகற  என்பதற்கான
ள்ளவபரங்கைள அவர ் என்ன டம் எ த் ைரத்தார.் ஓர்

எண்ெணய் ந வனத்த ல் றபப்டத்தக்க எண்ண க்ைகயலான
பங் கைள நான் வாங்கய ந்தேபாத ம், அந்தப்
ள்ள வபரங்கைள நான் அதற்  ன்  ஒ ேபா ம்

ேகட் க்கவல்ைல. அந்த வபரங்கைளக் ேகட்ட டன், ஒ  தய,
அவ்வள  பரபலமாக இல்லாத, இன் ம் எண்ெணையக்
கண் ப த்த க்காத ஓர ் எண்ெணய் ந வனத்ைத நான்
உடன யாகத் ேதடத் வங்கேனன். என் தரகர ் அந்தப ் தய
ந வனத்ைதக் கண்  உற்சாகமைடந்தார.் தலா 65
ெசன்ட் க க்  நான் அந்ந வனத்த ன் 15,000 பங் கைள
வாங்கேனன்.

ன்  மாதங்க க் ப ் பற , அேத நண்ப டன் அேத
ெபட்ேரால் நைலயம் வழயாக நான் கார ல் ெசன்
ெகாண் ந்ேதன். அவர ் கண த்தப ேய எண்ெணய் வைல 15
சதவதம் அதகர த்த ந்த . மீண் ம் அவர ் கவைலபப்ட்டார,்
ைற றனார.் ஆனால் நான் ன்னைகத்ேதன். ஏெனன ல், ஒ

மாதத்த ற்  ன் , அந்தச ் சறய எண்ெணய் ந வனம்
எண்ெணையக் கண் ப த்த ந்த . அந்ந வனத்த ன்
பங் கள ன் வைல 3 டாலரக் க்  ேமல் அதகர த்த ந்த . என்
நண்பர ் வ  உண்ைமயானால், ெபட்ேரால் வைல ெதாடரந்்
அதகர த் க் ெகாண்ேட இ க் ம்.
பங் ச ்சந்ைதயல் ஒ  'ந த்தம்' என்  றபப் வ  எவ்வா

ேவைல ெசய்கற  என்பைதப ் ெப ம்பாலான மக்கள் ர ந்
ெகாண்டால், அதக எண்ண க்ைகயலான மக்கள், ேதாற்காமல்
இ பப்தற்  த  ெசய்வதற் ப ் பதலாக, ெவற்ற
ெப வதற்  த  ெசய்வர.் ஒ  ந த்தம் என்ப
கணன க் க் ெகா க்கபப் ம் ஒ  கட்டைளதான். பங் கள ன்
வைல சர யத் வங் ம்ேபா , உங்கள  இழப் கைளக்
ைறபப்தற்காக ம் உங்கள  லாபங்கைள அதகர பப்தற்காக ம்

உங்கள  பங் கைளத் தானாகேவ வற்பதற்கான ஒ  கட்டைள
அ . ேதாற்ப  ற த்  பயபப் பவரக் க்கான ஒ  சறந்த க வ
இ .
எனேவ, தங்க க்  வ பப்மானைத வ த் , தங்க க்

வ பப்ம ல்லாதவற்ற ன்மீ  மக்கள் கவனம் ெச த் வைத நான்
பாரக்் ம் ஒவ்ெவா  ைற ம், அவரக்ள  தைலக் ள் பய ம்



சந்ேதக ம் க் ர வைத நான் ெசவம க்கேறன். எனேவ
தங்க க் ப ் ப க்காதைத அவரக்ள் தவரக்்க வ ம் க ன்றனர,்
ஆனால் அதற்  அவரக்ள் அதக வைல ெகா க்க ன்றனர.்
வாழ்வல் தங்க க்  வ பப்மானவற்ைற அவரக்ள் ஒ ேபா ம்
ெபறாமல் ேபாகக் ம். ஆய்  ெசய்வதற் ப ் பதலாக,
அவரக்ள  பய ம் சந்ேதக ம் அவரக்ள  மனத்ைதப்

வ க ன்றன.
சந்ேதகத்ைதப ் பாரப்ப்தற்கான ஒ  வழையப ் பணக்காரத்

தந்ைத எனக் க் காட் னார.் "ேகஎஃபச்  ர த உணவகத்த ன்
ந வனரான ஹாரல்ன் சான்டரஸ்் ெசய்தைத அபப் ேய ெசய்,"
என்  அவர ் றனார.் 66 வயதல் ஹாரல்ன் சான்டரஸ்் தன
வயாபாரத்ைத இழந் , ச கப ் பா காப் த் த ட்டத்த ன்
உதவயன்கீழ் வாழத் வங்கனார.் அ  அவ க் ப்
ேபா மானதாக இ க்கவல்ைல. எனேவ, ச க்கன் வ வ க்கான
சைமயற் றபை்ப வற்பதற்காக நா  வ ம் அவர ் பயணம்
ெசய்தார.் ஆனால் 1,009 ைற அவர ் ந ராகர க்கபப்ட்டார.் பற
அவர  சைமயற் றபை்ப ஒ வர ் வைலெகா த்  வாங்கனார.்
ெப ம்பாலான மக்கள் ஓய்ந்  வ ம் வயதல் அவர ்ேகா ஸ்வரர்
ஆனார.் "அவர ் ஒ  ணசச்ல்காரர,் உ தம க்கவர,்" என்
ஹாரல்ன் சான்டரை்ஸப ்பற்ற  என் பணக்காரத் தந்ைத றனார.்
உங்க க்  சந்ேதகம் ஏற்ப ம்ேபாேதா, அல்ல  நீங்கள் சற்

பயபப் ம்ேபாேதா, ஹாரல்ன் சான்டரஸ்் தன் ச க்கைன வ வல்
ெசய்தைதபே்பால் உங்கள் பயத்ைத ம் சந்ேதகத்ைத ம் நீங்கள்
வ த்ெத த் வ ங்கள்.

ேசாம்ேபற த்தனத்த ந்  மீ தல்

ேவைலயல் ம் ரமாக இ பப்வரக்ள் மகப ் ெபர ய
ேசாம்ேபறகளாக ம் இ க்கன்றனர.் பணத்ைதச்
சம்பாதபப்தற் க் க னமாக உைழக்க ன்ற ஊழயரக்ைளப ்பற்றய
கைதகைள நாம் அைனவ ேம ேகள்வபப்ட் க்க ேறாம். அவர்
தன் மைனவைய ம் ழந்ைதகைள ம் நன்றாக வாழ
ைவபப்தற்காகக் க னமாக உைழக்கறார.் அ வலகத்த ல் அவர்
நீண்ட ேநரம் ெசலவ கறார.் வார இ தகள ல் தன் ேவைலகைள
வட் ற் க் ெகாண்  வ கறார.் ஒ நாள் அவர ் வட் ற்
வ ம்ேபா  வ  கா யாக இ க்கற . அவர  மைனவ  தன்
ழந்ைதகைளக் ட் க் ெகாண்  வட்ைடவட் ப ்ேபாய்வ ட்டார.்



தனக் ம் தன் மைனவக் ம் பரசச்ைனகள் இ ந்தெதன்பைத
அவர ்அற ந்த ந்தார,் ஆனால் உறைவ பலபப் த் வத ல் கவனம்
ெச த் வதற் ப ் பதலாக, அவர ் தன் ேவைலயல் ம் ரமாக
இ ந்தார.் மனெமா ந்  ேபா ள்ள அவரால், தன் ேவைலய ம்
சறபப்ாகச ்ெசயல்பட யாமல் ேபாய்வ கற . இதனால் அவர்
தன் ேவைலைய இழக்கறார.்
இன் , தங்கள  ெசல்வத்ைதப ் பா காக்க ேநரம ல்லாமல்

ேவ  ேவைலகள ல் ம் ரமாக இ க்கன்ற மக்கைள நான்
அ க்க  சந்த க்கேறன். தங்கள  ஆேராக்கயத்ைதப ் பராமர க்க
ேநரம ல்லாத மக்கைள ம் நான் பாரக்்க ேறன். இரண் க் ம்
காரணம் ஒன் தான். அவரக்ள் ம் ரமாக ேவ  ேவைலகள ல்
ஈ பட் ள்ளனர.் தங்க க்  வ பப்ம ல்லாத ஏேதா ஒன்ைற
எதரெ்காள்வைதத் தவரப்ப்தற்காக அவர ் மற்ற ேவைலகள ல்

ம் ரமாக இ ந் வ கன்றனர.் இைத யா ம் அவரக்ள டம்
ற ேவண் யதல்ைல. அவரக் க்ேக அ  நன்றாகத் ெதர ம்.

வாஸ்தவத்த ல், இைத நீங்கள் அவரக் க்  நைன ப த்தனால்,
ேகாபத்ேதா ம் எர சச்ேலா ம்தான் அவரக்ள் உங்க க்
பதலள பப்ாரக்ள்.
ேவைலயேலா அல்ல  ழந்ைதக டன் வைளயா வதேலா

அவரக்ள் ம் ரமாக இல்ைல என்றால், ெதாைலக்காட்ச
பாரப்ப் , மீன் ப பப் , ேகால்ஃப ் வைளயா வ , அல்ல
கைடக் ச ் ெசன்  ெபா ட்கள் வாங் வ  ேபான்றவற்ற ல்

ம் ரமாக இ பப்ாரக்ள். ஏேதா க்கயமான ஒன்ைறத் தாங்கள்
தவரப்ப்ைத அவரக்ள் அறவாரக்ள். ேவ  ஏேதா ஒன்ற ல்

ம் ரமாக இ பப்தன் லம் ேசாம்ேபறயாக இ பப் தான்
ேசாம்ேபற த்தனத்த ன் மகப ்ெபா வான ெவள பப்ா .
இந்த ேசாம்ேபற த்தனத்த ற் த் தீர்  உள்ளதா? 'சறதள

ேபராைச ெகாள் ங்கள்' என்ப தான் இதற்கான வைட. ேபராைச
அல்ல  தீராத ஆைச ேமாசமான  என்  றபப்ட்  நம்ம ல்
பலர ் வளரக்்கபப்ட் க்க ேறாம். "ேபராைசக்காரரக்ள்
ேமாசமானவரக்ள்," என்  என் தாயார ் என்ன டம் வ
வழக்கம். ஆனா ம், அழகான, தய, அல்ல  உற்சாகம் த ம்
ெபா ட்கைளப ் ெபற ேவண் ம் என்ற ஆைச நம்
ஒவ்ெவா வ க் ள் ம் நசச்யமாக இ க்கற .
எனேவ அந்த ஆைச எ ம் உணரை்வக் கட் பப் த்த

ைவபப்தற்காக, ற்ற ணரை்வப ் பயன்ப த்த  அைத
ஒ க் வதற் ப ் ெபற்ேறாரக்ள் பல வழகைளக்



கண் ப க்க ன்றனர.் "நீ உன்ைனப ் பற்ற  மட் ேம
நைனக்கறாய். உனக்  சேகாதர சேகாதர கள் இ பப்
நைனவ க்கறதா?" என்ப  என் தாயா க் ப ்ப த்தமான வச .
"நான் உனக்  என்ன வாங்க த் தர ேவண் ம் என்  நீ

கறாய்?" என்ப  என் தந்ைதக் ப ் ப த்த வச . "நாம்
பணத்த ல் ள த் க் ெகாண் பப்தாக உனக்  நைனபப்ா?
பணம் மரத்தலா காய்க்கற ? நாம் பணக்காரரக்ள் அல்ல என்ப
நைனவ க்கட் ம்."

"எனக்  இ  கட் பப் யாகா ," என்  நீங்கள்
ம்ேபா  அ  உங்கள் ைளைய டக்கவ கற

என்  என் பணக்காரத் தந்ைத நம்பனார.் "இைத எபப் ப்
ெபறலாம்," என்ற ேகள்வ  சாத்தயக் கைள ம்

பரவசத்ைத ம் கன கைள ம் ஊற்ெற க்க ைவக்கற .

இந்த வாரத்்ைதகள் என்ைன அவ்வளவாக பாத க்கவல்ைல,
ஆனால் அைவ ஏற்ப த்தய ேகாப ம் ற்ற ணர் ம் என்ைன
மக ம் பாத த்தன.
இல்ைலெயன்றால் என் தந்ைத, "உனக்  இைத வாங்க க்

ெகா பப்தற்காக நான் என் வாழ்க்ைகையத் தயாகம் ெசய்
ெகாண் க்கேறன். நான் ச வனாக இ ந்தேபா  எனக்  இந்த
அ லம் கைடக்கவல்ைல என்ற காரணத்தால்தான் உனக்
இைத நான் வாங்க த் த கேறன்," என்  வார.் எங்கள்
பக்கத்  வட் க்காரர டம் அவ்வளவாகப ் பணம் கைடயா ,
ஆனா ம் அவர  வட் ல் கார ்ந த் மடம் வ ம் அவர
ழந்ைதக க்கான வைளயாட் ச ் சாமான்களால் ந ரம்ப

வழ ம். அவர  ழந்ைதகள் ேகட் ம் எைத ம் அவர ் வாங்க க்
ெகா த் வ வார.் "அவரக் க்  ஒ ேபா ம் ஏக்க உணர்
ஏற்படக் டா ," என்  அவர ் தனசர க் வார.் அவர ் தன
ழந்ைதகள ன் கல் ர ப ் ப பப் ற்ேகா அல்ல  தன  ஓய் க்

காலத்த ற்ேகா எைத ம் ேசரத்்  ைவக்கவல்ைல. ஆனால் அவர
ழந்ைதகள டம் அைனத்  வைகயான ெபாம்ைமக ம்

இ ந்தன. சமீபத்த ல் அவ க் ப ் ததாக ஒ  கடனட்ைட
கைடத்த . அைதக் ெகாண்  அவர ்தன  ழந்ைதகைள லாஸ்
ேவகஸ் நகரத்த ற்  வ ைறக்  அைழத் ச ் ெசன்றார.் "நான்
இைத என் ழந்ைதக க்காகச ் ெசய்கேறன்" என்  ெப ம்
தயாக உணர் டன் றனார.்

"எனக்  இ  கட் பப் யாகா ," என்  வதற்  என்



பணக்காரத் தந்ைத ம ப் த் ெதர வத்தார.் ஆனால் எங்கள்
வட் ல் அந்த வாரத்்ைதகள்தான் எபே்பா ம் என் கா கள ல்
வ ந்தன. மாறாக, பணக்காரத் தந்ைத, "இைத எவ்வா  நான்
வாங் வ ?" என்  ேகட்பதற் த் தன் ழந்ைதகைளப்
பழக்கபப் த்தனார.் "எனக்  இ  கட் பப் யாகா ," என்ற
வாரத்்ைதகள் நம் ைளையச ் ெசயல்படவடாமல்
த த் வ வதாக அவர ் நம்பனார.் அதற்  ேமல் ச ந்தபப்தற்

ைளக்  அங்  எந்த வாய்ப் ம் இல்லாமல் ேபாய்வ கற .
"இைத எவ்வா  நான் வாங் வ ?" என்ற ேகள்வ  ைளையத்

ண் வட் , வைடகைளத் ேத வதற்  அைதச ் ச ந்த க்க
ைவக்கற .
ஆனால் மக க்கயமாக, "எனக்  இ  கட் பப் யாகா ."

என்ற வாரத்்ைதகள் ஒ  ெபாய் என்  அவர ்உணரந்்தார.் மக்க ம்
அைத உணர் ரவ்மாக அறவர.் "மனத உணர்  மக அதக
சக்தவாய்ந்த . தன்னால் எைத ம் ெசய்ய ம் என்
அதற் த் ெதர ம்," என்  அவர ் வார.் "எனக்  இ
கட் பப் யாகா ." என்  கன்ற ஒ  ேசாம்ேபற  மனம்
உங்க க் ள் ஒ  த்தத்ைதத் ேதாற் வ க்கற . உங்கள் உணர்
ேகாபமாக இ க்கற . எனேவ உங்கள  ேசாம்ேபற  மனம் தன
ெபாய்ையத் தற்காக்க ேவண் ய க்கற . "வா, உடற்பயற்ச
நைலயத்த ற் ச ்ெசன்  பயற்ச  ெசய்  வரலாம்," என்  உங்கள்
உணர்  உங்கைள அைழக்கற . ஆனால் உங்கள  ேசாம்ேபற
மனமான , "ஆனால் எனக் க் கைளபப்ாக உள்ள . நான் இன்
மக ம் க னமாக உைழத் வட்ேடன்," என்  கற .
அல்ல , "ஏைழயாக இ ந்  நான் கைளத் ப ் ேபாய்வ ட்ேடன்.
பணக்காரனா ம் வழையப ் பாரக்்கலாம்," என்  மனத உணர்

ம்ேபா , "பணக்காரரக்ள் ேபராைசக்காரரக்ள். அேதா ,
பணக்காரராக ஆவதற்  அதக உைழப் த் ேதைவ. அ
பா காபப்ான மல்ல. நான் பணத்ைத இழக்கக் ம். நான்
ஏற்கனேவ மக ம் க னமாக உைழத் க் ெகாண் க்கேறன்.
ெசய்வதற்  எனக்  ஏராளமான ேவைலகள் ைகவசம்
இ க்க ன்றன. இன்றர  நான் ெசய்ய ேவண் ய ேவைலகைளப்
பார.் நாைள காைலக் ள் இைவ அைனத்ைத ம் நான் ெசய்

க்க ேவண் ம் என்  என் தலாள  எதரப்ாரக்்கறார,்" என்
ேசாம்ேபற  மனம் கற .

"எனக்  இ  கட் பப் யாகா ," என்ப  வ த்தத்ைத ம்
ஒ வத ந ராதரவான உணரை்வ ம் ஏற்ப த்த ,



ெசய ன்ைமக் ம் மனசே்சார் க் ம் ஒ வைர ஆளாக் கற .
"இைத நான் எவ்வா  வாங் வ ?" என்ற ேகள்வ ,
சாத்தயக் கைள ம் உற்சாகத்ைத ம் கன கைள ம்

ண் வ கன்ற . "இைத நான் எவ்வா  வாங் வ ?" என்ற
ேகள்வ  ஒ  வ ைமயான மனத்ைத ம் ஓர ் உற்சாகமான
உணரை்வ ம் உ வாக் க ன்ற  என்பைத நாங்கள் ர ந்
ெகாண்டதால், நாங்கள் என்ன வாங்க வ ம் கேறாம் என்பைதப்
பற்றப ்பணக்காரத் தந்ைத அக்கைற ெகாள்ளவல்ைல.
ைமக்க ற் ம் எனக் ம் அவர ் அர தாகேவ எைதெய ம்

ெகா த்தார.் மாறாக, "இைத நீங்கள் எவ்வா  வாங் வரக்ள்?"
என்  அவர ் எங்கள டம் ேகட்பார.் கல் ர ப ் ப பப் ற் ம் அவர்
இேத ேகள்வையத்தான் எங்கள டம் ேகட்டார.் எங்கள் கல் ர ப்
ப பப் ற்கான ெசல கைள நாங்கேள பாரத்் க் ெகாண்ேடாம்.
இலக்ைகப ் பற்ற  அவர ் கவைலபப்டவல்ைல, ஆனால் அந்த
இலக்ைக அைடவதற்கான ெசயல் ைறைய நாங்கள் கற் க்
ெகாள்ள ேவண் ம் என்  அவர ்வ ம்பனார.்
தங்கள  ஆழ்வ பப்ம் அல்ல  'ேபராைசைய’க் கண்
ற்ற ணர்  ெகாண் ள்ள லட்சக்கணக்கான மக்கைள இன்

நான் பாரக்்க ேறன். இ  ஒ  ெபர ய பரசச்ைன. ழந்ைதப்
ப வத்த ல் அவரக் க் க் ெகா க்கபப்ட்டப ் பயற் வப் தான்
இதற் க் காரணம். வாழ்க்ைகய ந்  கைடக்கக் ய
அ ைமயான வஷயங்கைள அவரக்ள் வ ம்பனா ம் ட,
"என்னால் அைத வாங்க யா ," அல்ல  "அ  ஒ ேபா ம்
எனக் க் கட் பப் யாகா ," என்  வதற் ப்
ெப ம்பாலானவரக்ள் ஆழ்மனரீதயாகப்
பய ற் வ க்கபப்ட் ள்ளனர.்
ெபாறய ந்  தபப்பப்ெதன்  நான் தீரம்ான த்தேபா ,

"இனேமல் ஒ ேபா ம் ேவைல பாரக்்க ேவண் ய அவசயம்
இல்லாத அள க்  நான் எவ்வா  சம்பாதபப் ?" என்ற ேகள்வ
மட் ேம என் ன் ந ன்ற . வைடகைள ம் தீர் கைள ம்
ெகாண்  வ வதற்  என் மனம் ம் ரமாகச ் ெசய ல்
இறங்கய . என் ெபற்ேறாரக்ள ன் பழைமவாதச ் ச ந்தைனைய
எதரத்் ப ் ேபாரா வ தான் உண்ைமயேலேய எனக் க்
க னமாக இ ந்த : "நமக்  அ  கட் பப் யாகா ." "உன்ைனப்
பற்ற  மட் ம் நைனபப்ைத ந த் ." "மற்றவரக்ைளப ் பற்ற  நீ
ஏன் ஒ ேபா ம் நைனபப்த ல்ைல?" என் ைடய ேபராைசைய
ஒ க் வதற் , ற்ற ணரை்வத் ண் கன்ற இ ேபான்ற பல



ேகள்வகைள அவரக்ள் என்ன டம் ேகட்டனர.்
ஆக, ேசாம்ேபற த்தனத்த ந்  எவ்வா  மீள்வ ? சறதள

ேபராைச ெகாள்வ தான் இதற்கான வைட. ஒ  நபர ்ஓர டத்த ல்
அமரந்் , பன்வ ம் ேகள்வகைளத் தனக் த் தாேன ேகட் க்
ெகாள்ள ேவண் ம்: "நான் இன  ஒ ேபா ம் ேவைல ெசய்ய
ேவண் யதல்ைல என்றால் என் வாழ்க்ைக எபப்  இ க் ம்?"
"எனக் த் ேதைவயான அைனத் ப ் பண ம் என்ன டம்
இ ந்தால் நான் என்ன ெசய்ேவன்?" சறதள  ேபராைச
இல்லாமல், சறபப்ான ஒன்ைறப ் ெபற ேவண் ம் என்ற ஆைச
இல்லாமல், எந்த ன்ேனற்ற ம் ஏற்ப வதல்ைல. நாம்
அைனவ ம் ஒ  சறந்த வாழ்க்ைகைய வ ம் வதால்தான் நம
உலகம் ெதாடரந்்  ன்ேனற க் ெகாண் க்கற . தய
கண் ப ப் கள் நகழ்வதற் க் காரணம் நாம் சறபப்ான ஒன்ைற
வ ம் வ தான். பள்ள க் ச ் ெசன்  நாம் க னமாகப்
ப பப்தற் க் காரணம் சறபப்ான ஒன்ைற வ ம் வ தான்.
எனேவ நீங்கள் கண் பப்ாகச ் ெசய்தாக ேவண் ய ஏேத ம்
ஒன்ைற நீங்கள் தவரப்ப்தாக நீங்கள் உண ம்ேபா , நீங்கள்
உங்கள டம் ேகட் க் ெகாள்ள ேவண் ய ஒேர ேகள்வ  இ தான்:
"இைதச ்ெசய்வதால் எனக்  என்ன நன்ைம ஏற்ப ம்?" சறதள
ேபராைச டன் இ ங்கள். ேசாம்ேபற த்தனத்த ற்கான சறந்த தீர்
இ தான்.
ஆனால், அள க்  மஞ்சனால் அ த ம் நஞ்  என்ப ேபால்,

அள க்கதகமான ேபராைச நல்லதல்ல. "ேபராைசையவடக்
ற்ற ணர்  ேமாசமான . ஏெனன ல், அ  உங்கள் உட ல்

இ ந்  ஆன்மாைவக் ெகாள்ைள ெகாண் வ கற ," என்
பணக்காரத் தந்ைத றனார.் எ னார ் ஸ்ெவல்ட் இைத
அழகாக எ த் ைரத்தார:் "எ  சர  என்  உங்கள் இதயத்த ற் த்
ேதான் கறேதா, அைதச ் ெசய் ங்கள். ஏெனன ல்,
எபப் ய ந்தா ம் நீங்கள் வமரச் க்கபப் வரக்ள். நீங்கள்
ஒன்ைறச ் ெசய்தா ம் பழ க்கபப் வரக்ள், அைதச்
ெசய்யாவ ட்டா ம் பழ க்கபப் வரக்ள்."

ேமாசமான பழக்கங்கள ல் இ ந்  மீ தல்

நம  வாழ்க்ைகயான  நம  கல்வையவட நம
பழக்கங்கள ன் பரதப ப் தான். அரன்ால்  ஸ்வாரெ்ஷனகர்
ந த்  ெவளவந்த 'கானன் த பாரே்பர யன்' என்ற தைரபப்டத்ைதப்



பாரத்்தப ் பற , ஒ  நண்பர,் "நான் அரன்ால்ைடப ் ேபான்ற
உடைலப ்ெபற வ ம் கேறன்," என்  றனார.் ெப ம்பாலான
நண்பரக்ள் அைத ஆேமாத த் த் தைலயைசத்தனர.்

"அவர ்ஒ  காலத்த ல் உண்ைமயேலேய ஒல் யாக இ ந்ததாக
நான் ேகள்வபப்ட்ேடன்," என்  இன்ெனா  நண்பர ் றனார.்

"நா ம் அைதக் ேகள்வபப்ட்ேடன். உடற்பயற்ச  ைமயத்த ல்
தனந்ேதா ம் பயற்ச  ெசய் ம் பழக்கம் அவ க்  இ ந்ததாக ம்
என் கா கள ல் வ ந்த ," என்  மற்ெறா  நண்பர ் றனார.்

"அ  உண்ைமயாக இ க்கலாம்."
ஆனால், அந்தக் வல் இ ந்த சந்ேதகப ்ேபரவ்ழ , "இல்ைல,

அவர ் பறக் ம்ேபாேத அவ்வா  பறந்த க்க ேவண் ம். அ
மட் மல்ல, இபே்பா  அரன்ால்ைடப ் பற்றப ் ேப வைத
ந த்தவட் , நாம் அைனவ ம் ம வ ந்தச ் ெசல்லலாம்,"
என்  றனார.்
பழக்கங்கள் நடத்ைதையக் கட் பப் த் வதற்கான ஓர்

எ த் க்காட்  இ . பணக்காரரக்ள ன் பழக்கங்கைளப ்பற்ற  என்
பணக்காரத் தந்ைதயடம் நான் ேகட்ட  எனக்
நைனவ க்கற . என் ேகள்வ க்  ேநர யாக
வைடயள பப்தற் ப ் பதலாக, வழக்கம்ேபால், எ த் க்காட் ன்

லம் அைத நான் கற் க் ெகாள்ள ேவண் ம் என்  அவர்
வ ம்பனார.்

"உன் ைடய தந்ைத தான் ெச த்த ேவண் ய கட்டணங்கைள
எபே்பா  ெச த் கறார?்" என்  அவர ்என்ன டம் ேகட்டார.்

"மாதத்த ன் தல்நாளன் ," என்  நான் பதலள த்ேதன்.
"அதன் பற  அவர டம் ஏேத ம் பணம் மசச்ம க் மா?" என்

அவர ்ேகட்டார.்
"ெவ  ைறவான பணம் அவர டம் மசச்ம க் ம்," என்  நான்
றேனன்.

"அவர ் கஷ்டபப் வதற்  க்கயக் காரணம் அ தான். அவர்
ேமாசமான பழக்கங்கைளக் ெகாண் க்கறார.் மற்ற
அைனவ க் ம் ெச த்த ேவண் யைத அவர ் த ல்
ெச த்தவ கறார.் தனக் க் கைடசயல் ெச த் கறார,்
ஏேத ம் மசச்ம க் ம் பட்சத்த ல்!" என்  பணக்காரத் தந்ைத

றனார.்
"வழக்கமாக அவர டம் எ ம் மசச்ம பப்த ல்ைல. ஆனால்

அவர ் ெச த்தயாக ேவண் ய கட்டணங்கைளச ் ெச த்தத்தான்
ேவண் ம் இல்ைலயா? அவர ் அவ்வா  ெசய்யக் டா  என்



நீங்கள் க றீரக்ளா?" என்  நான் ேகட்ேடன்.
"நான் அபப் ச ் ெசால்லவல்ைல. ெச த்த ேவண் யவற்ைறக்
ற த்த ேநரத்த ல் ெச த் வத ல் நான் ைமயான நம்ப க்ைக

ெகாண் க்கேறன். ஆனால் நான் த ல் எனக்கான
ெதாைகைய எ த்  ைவக்கேறன். அதன் பற தான்
அரசாங்கத்த ற் க் ெகா க்க ேவண் யைதக் ட நான்
ெகா க்கேறன்," என்  அவர ் றனார.்

"ஆனால் ேபா மான பணம் உங்கள டம் இல்ைல என்றால்
என்னவா ம்? அபே்பா  நீங்கள் என்ன ெசய்வரக்ள்?" என்  நான்
ேகட்ேடன்.

"நான் அபே்பா ம் அைதத்தான் ெசய்ேவன். என்ன டம் பணம்
ைறவாக இ ந்தா ம் ட, எனக்கான ெதாைகைய த ல்

நான் எ த்  ைவத் வ ேவன். அரசாங்கத்ைதவட என
ெசாத் க்கள் எனக்  அதக க்கயமானைவ," என்  அவர்

றனார.்
"ஆனால் அரசாங்க அதகார கள் உங்கைளத் ேத  வர

மாட்டாரக்ளா?" என்  நான் ேகட்ேடன்.
"ெச த்தயாக ேவண் ய பணத்ைதச ் ெச த்தாவ ட்டால்

ந சச்யமாக என்ைனத் ேத  வ வாரக்ள். ஆனால், நான்
அரசாங்கத்த ற் ப ் பணம் ெச த் வத ல்ைல என்  நான்

றவல்ைல. த ல் எனக் த் ேதைவயானைத நான் எ த் க்
ெகாள்கேறன், பணம் ைறவாக இ ந்தா ம் ட,
அவ்வள தான்," என்  அவர ்வளக்கனார.்

"ஆனால் அைத நீங்கள் எவ்வா  ெசய்க றீரக்ள்?" என்  நான்
ேகட்ேடன்.

"எபப்  என்ப  இங்  ேகள்வயல்ல, 'ஏன்' என்ப தான்
உண்ைமயான ேகள்வ " என்  அவர ்பதலள த்தார.்

"சர , ஏன் ?"
"ஊக் வப் . அவரக் க்  நான் பணம் ெச த்தாவ ட்டால் யார்

அதகமாகக் சச் வாரக்ள் என்  நீ நைனக்கறாய் — நானா
அல்ல  எனக் க் கடன் ெகா த்தவரக்ளா?"

"உங்கைளவட உங்க க் க் கடன் ெகா த்தவரக்ள் அதகமாகக்
சச் வாரக்ள். நீங்கள் உங்க க் ப ் பணம் ஒ க்க க்

ெகாள்ளவல்ைல என்றால் நீங்கள் உங்கைளக் ைற ற
மாட் ரக்ள், இல்ைலயா?" என்  நான் றேனன்.

"ஆக, நான் எனக் ப ் பணம் ஒ க்க க் ெகாண்ட பற , வர கள்
ெச த் வதற் ம் மற்றக் கடன்காரரக் க் க் ெகா பப்தற் ம்



நான் கட்டாயத்த ற்  உள்ளாேவன். அபே்பா  வ மானத்ைத
ஈட் வதற்கான பற வழகைள நான் ேத ேவன். இந்தக் கட்டாயம்
என்ைன ஊக் வக் ம். நான் பல தல் ேவைலகைளச்
ெசய்த க்கேறன், பல ந வனங்கைளத் வக்கய க்கேறன்,
பங் ச ்சந்ைதயல் பர வரத்்தைனகைள ேமற்ெகாண் க்கேறன்.
எனக் க் கடன் ெகா த்தவரக்ள் என்ன டம் கத்தாமல்
இ பப்தற்காக நான் பலவற்ைறச ் ெசய்த க்கேறன். பணம்
ெச த்தயாக ேவண் ம் என்ற வற் த்தல், க ைமயாக
உைழபப்தற் ம் ச ந்தபப்தற் ம் என்ைனத் ண் ய .
ஒட் ெமாத்தத்த ல், பணம் என்ைன அதக
சாமரத்்தயமானவனாக ம் அதக பப்ானவனாக ம்
ஆக்கய . நான் எனக் க் கைடசயல் ெகா த் க் ெகாள்ளலாம்
என்  இ ந் வட்டால், எனக்  எந்தக் கட்டாய ம் இ க்கா ,
என்ன டம் சல் க்கா ட இ க்கா ."

"அரசாங்கத்த ற்  அல்ல  மற்றவரக் க்  நீங்கள் ெகா க்க
ேவண் ய பணம் ற த்த பயம்தான் உங்கைள ஊக் வக்கறதா?"

"ஆமாம். பணம் வ க் ம் அரசாங்க அதகார கள்
ப வாதக்காரரக்ள். ெபா வாக அைனத்  வ ப்
அதகார க ம் ப வாதக்காரரக்ள்தான். ெப ம்பாலான மக்கள்
இவரக்ள் இ த்த இ ப் க்  வ கன்றனர.் அவரக்ள் இந்த
அதகார க க் ப ் பணம் ெச த்தவட் த் தங்க க்  எ ம்
ெகா த் க் ெகாள்ளாமல் இ ந் வ கன்றனர.் அந்த
அதகார கள் இவரக்ைளப ்பந்தா க ன்றனர.் இந்த அதகார கைளப்
பற்றய பயத்ைத என்ைன வ ைமயாக் வதற் ப ்பயன்ப த்த க்
ெகாள்வெதன்  நான் தீரம்ான த்ேதன். அபே்பா  மற்றவரக்ள்
பலமழந் வ கன்றனர.் தல் பணத்ைத எவ்வா
சம்பாதபப்  என்  ச ந்தபப்தற்  என்ைனக் கட்டாயபப் த் வ
என்ப  உடற்பயற்ச  ைமயத்த ற் ச ் ெசன்  ப  க் வைதப்
ேபான்ற . பணம் ற த்த மனத் தைசகைள நான் எவ்வள
அதகமாக ேவைல வாங் கேறேனா, நான் அவ்வள  அதக
வ ைமயானவனாக ஆகேறன். இபே்பா  அந்த அதகார கைளக்
கண்  நான் பயபப் வத ல்ைல."

நான் எனக் த் ேதைவயான பணத்ைத த ல் எ த் க்
ெகாண்டால், உளரீதயாக ம் ெபா ளாதாரரீதயாக ம்

அதக வ ைமயானவனாக ஆேவன்.

பணக்காரத் தந்ைத ற க் ெகாண் ந்த  எனக்  மக ம்



ப த்த ந்த . "ஆக, நான் எனக் த் ேதைவயான பணத்ைத
த ல் எ த் க் ெகாண்டால், ெபா ள்ரீதயாக ம்

உளரீதயாக ம் நான் அதக வ ைமயானவனாக ஆேவன்,
அபப் த்தாேன?" என்  நான் ேகட்ேடன்.
பணக்காரத் தந்ைத அைத ஆேமாத த் த் தைலயாட் னார.்
"என்ைனப ் பன் க் த் தள்ளனாேலா அல்ல  எனக்ெகன்

நான் எைத ம் எ த் க் ெகாள்ளாவட்டாேலா, நான்
பலவனமைடகேறன். எனேவ, நல்ல பணப ்பழக்கங்கள் என்ன டம்
இல்லாததால், ேமலதகார கள், ேமலாளரக்ள், வர
வ பப்வரக்ள், கட்டணங்கைள வ பப்வரக்ள், வட்
உரைமயாளரக்ள் ேபான்ேறார ்என் வாழ்நாள் வ ம் என்ைனப்
பந்தா க ன்றனர.்"
பணக்காரத் தந்ைத மீண் ம் தைலயைசத் த் தன் ஒப் தைலத்

ெதர வ த்தார.்

ஆணவத்த ந்  மீ தல்

"எனக் த் ெதர ந்த வஷயங்கள் பணத்ைத உ வாக் க ன்றன.
எனக் த் ெதர யாத வஷயங்கள் என  பணத்ைதத்
ெதாைலத் வ கன்றன. நான் ஆணவத்ேதா  இ ந்  வந் ள்ள
ஒவ்ெவா  ைற ம், நான் பணத்ைத இழந்த க்கேறன்.
ஏெனன ல், நான் ஆணவத் டன் இ க் ம்ேபா , எனக் த்
ெதர யாத வஷயங்கள் க்கயமானைவ அல்ல என்  நான்
உண்ைமயாக நம் கேறன்," என்  பணக்காரத் தந்ைத என்ன டம்
அ க்க க் றனார.்
தங்கள  அறயாைமைய மைறபப்தற்காகப ் பலர்

ஆணவத்ைதப ் பயன்ப த் வைத நான் பாரத்்த க்கேறன்.
கணக்காளரக்ள் மற் ம் பற த ட்டாளரக் டன் நான்
நதநைல அற க்ைககைள வவாத க் ம்ேபா  இ  அ க்க
நகழ்வைத நான் காண்கேறன்.
வவாதம் ெந க ம் அவரக்ள் ஆரவாரத் டன் ேபச
யற்ச க்க ன்றனர.் அவரக்ள் என்ன ேபச க் ெகாண் க்கறாரக்ள்

என்ப  அவரக் க் த் ெதர யவல்ைல என்ப  எனக் த்
ெதளவாகத் ெதர கற . அவரக்ள் ெபாய் வதல்ைல, ஆனால்
அவரக்ள் உண்ைமைய ம் வதல்ைல.
பணம், ெபா ளாதாரம், த கள் ஆகயவற்ற ல்

சம்பந்தபப்ட் ள்ள நபரக்ள் பலர,் தாங்கள் என்ன ேபச க்



ெகாண் க்கேறாம் என்  ெதர யாமல் இ க்கன்றனர.் பணத்
ைறயல் உள்ள ெப ம்பாலான மக்கள் எந்த வஷய ம்

ெதர யாமல் ெவ மேன சச் க ன்றனர.் ஒ  வஷயம்
ற த்  உங்க க்  எ ம் ெதர யா  என்ப  உங்க க் த்

ெதர ந்த க் ம்ேபா , அத் ைறயல் ந ணராக இ க் ம்
ஒ வைர அல்ல  அ  ற த்த ஒ  த்தகத்ைதக் கண் ப த் ப்
பயன்ப த்த க் ெகாள்வதன் லம், அவ்வஷயத்ைதப ் பற்ற க்
கற் க் ெகாள்ளத் வங் ங்கள்.



அத்தயாயம் எட்

வக் தல்

தங்கம் எல்லா இடங்கள ம் இ க்கற . அைதப்
பாரப்ப்தற் ப ் ெப ம்பாலான மக்கள்
பயற் வ க்கபப்டவல்ைல.

ெசல்வத்ைதக் ைகவசபப் த் வ  எனக்  லபமாக இ ந்த
என்  ற எனக்  ஆைசதான், ஆனால் அ  உண்ைமயல்ல.
எனேவ, "நான் எவ்வா  வக் வ ?" என்ற ேகள்வ க்

வைடயாக, அன்றாடம் நான் கைடப க்க ன்ற
ச ந்தைன ைறைய உங்க க்  நான் வழங் கேறன். சறந்த
பர வரத்்தைனகள் கைடக்கப ் ெப வ  உண்ைமயேலேய
லபமான தான். அதற்  நான் உங்க க்  உத்தரவாதம்

த கேறன். ைசக்க ள் ஓட்டக் கற் க் ெகாள்வ  ேபான்ற  அ .
சற  த மாற்றத்த ற் ப ் பற , அ  உங்க க் க் ைகவந்த
கைலயாக ஆகவ ம். ஆனால் பணம் என்  வ ம்ேபா , அந்தத்
த மாற்றத்ைதச ்சமாள த்  ெவளவ வதற்  மனஉ த  ேதைவ.
அ  ஒ வர  தன பப்ட்ட வஷயம்.
பலேகா  டாலரக்ள் பணத்ைத உள்ளடக்கய

பர வரத்்தைனகைளக் கண் ப பப்தற் ப ் ெபா ளாதாரரீதயான
ேமதைம ேதைவ. நம் ஒவ்ெவா வ க் ள் ம் அபப் பப்ட்ட ஒ
ேமதைம இ க்கற  என்  நான் நம் கேறன். பரசச்ைன
என்னெவன்றால், அந்த ேமதைம நமக் ள் உறங்க க் கடக்கற ,
வழப் ட்டபப் வதற்காக அ  காத் க் ெகாண் க்கற . அ
உறங்க க் கடபப்தற் க் காரணம், பணத்தன்மீதான காதல்தான்
அைனத் த் தீைமக் ம் காரணம் என்  நம  கலாசச்ாரம்
நம்ைமப ் பயற் வ த்த பப் தான். பணத்த ற்காக ேவைல
ெசய்வதற்  ஏ வாக ஒ  ெதாழைலக் கற் க் ெகாள்வதற்  அ



நம்ைம ஊக் வத்  வந் ள்ளேத தவர, பணத்ைத நமக்காக
ேவைல ெசய்ய ைவபப்  எபப்  என்பைத நமக் க் கற் க்
ெகா க்க அ  தவறவட்ட . நாம் நம  ெபா ளாதாரரீதயான
எதரக்ாலத்ைதப ் பற்ற க் கவைலபப்டாமல் இ பப்தற்  அ
நமக் க் கற் க் ெகா த் ள்ள . ஏெனன ல், நாம் ஓய்  ெபற்றப்
பற  நம  ந வனேமா அல்ல  அரசாங்கேமா நம்ைமப்
பாரத்் க் ெகாள் ம், நம  ேதைவகைளக் கவன த் க்
ெகாள் ம் என்  அ  நம்ைமப ் பயற் வ த் ள்ள . ஆனால்,
நமக் ப ் ெபா ளாதாரக் கல்வ  இல்லாமல் ேபானதற் , இேத
கல்வ  அைமப் ைறயல் ப த் க் ெகாண் க் ம் நம
ழந்ைதகள் வைலெகா த்தாக ேவண் ய க் ம். க னமாக

உைழக்க ேவண் ம், பணத்ைதச ் சம்பாத க்க ேவண் ம், அைதச்
ெசலவழ க்க ேவண் ம், பணம் நம்மடம் ைறவாக இ ந்தால்
மற்றவரக்ள டம் கடன் வாங்க ேவண் ம் என்  நம  கல்வ
அைமப் ைற நமக்  அற த் கற .

ரத ரஷ்்டவசமாக, ேமற்கத்தய உலைகச ் ேசரந்்த 90 சதவத
மக்கள் இந்த நம்ப க்ைகைய ஏற் க் ெகாள்க ன்றனர.் ஏெனன ல்,
ஒ  ேவைலையத் ேத க் ெகாண் , பணத்த ற்காக உைழபப்
லபமான கார யம். ட்டத்த ந்  நீங்கள் தன த்  ந ற்க

வ ம்பனால், உங்கள  ெபா ளாதாரரீதயான ேமதைமையத்
தட்  எ ப் வதற் ப ்பன்வ ம் பத்  வழகைள நான் உங்க க்
வழங் கேறன். தன பப்ட்ட ைறயல் நான் பன்பற்ற ள்ள
வழகைளேய நான் உங்க க் க் ெகா க்கேறன். இவற்ற ல்
சலவற்ைற நீங்கள் பன்பற்ற வ ம்பனா ம் சர , அல்ல
ெசாந்தமாக நீங்கேள சல வழகைளக் கண்டற ந்தா ம் சர ,
யமாக ஒ  பட் யைல உ வாக்க க் ெகாள்ளக் ய

சாமரத்்தயம் உங்கள  ெபா ளாதாரரீதயான ேமதைமக்
உள்ள .
நான் ெப  நாட் ற் ச ் ெசன்ற ந்தேபா , 45 வய  ந ரம்பய

ஒ  தங்கச ் ரங்க உரைமயாளர டம், ஒ  தங்கச ் ரங்கத்ைதக்
கண் ப பப்  ற த்  அவர ் எவ்வா  தன்னம்ப க்ைக டன்
இ க்கறார ் என்  நான் ேகட்டேபா , "தங்கம் எல்லா
இடங்கள ம் இ க்கற . அைதப ்பாரப்ப்தற் ப ்ெப ம்பாலான
மக்கள் பயற் வ க்கபப்டவல்ைல," என்  அவர ் றனார.்
அ  உண்ைம என்  நா ம் ஒத் க் ெகாள்கேறன். வ மைன

வாங்கல் மற் ம் வற்றல் ெதாழ ல், களத்த ல் இறங்க த் ேத ப்
பாரத்்தால், ஒேர நாள ல் மகச ்சறந்த சாத்தயக் ள்ள ஐந்தா



பர வரத்்தைனகைள என்னால் ெகாண் வர ம். ஆனால் நான்
ேத ய அேத இடங்கள ல் ஒ  சராசர  நபரால் ஒன்ைறக் டக்
கண் ப க்க யா . அவரக்ள் தங்கள  ெபா ளாதாரரீதயான
ேமதைமைய வளரத்் க் ெகாள்ளாத தான் அதற் க் காரணம்.
கட ள் உங்க க் க் ெகா த் ள்ள, உங்கள் கட் பப்ாட் ல்

மட் ேம இ க்கன்ற சக்தகைள உ வாக்க க் ெகாள்வதற்கான
ெசயல் ைறயன் பத்  அம்சங்கைள நான் உங்க க் க்
ெகா க்கேறன்.

1. ஆழ் உணர் கள ன் சக்த : யதாரத்்தத்ைதவட உயரவ்ான ஒ
காரணத்ைதக் கண் ப ங்கள்

பணக்காரரக்ளாக ஆக வ ம் கறாரக்ளா என்  நீங்கள்
ெப ம்பாலான மக்கள டம் ேகட்டால், அவரக்ள் அைனவ ம்
ஆமாெமன்  பத ல் வாரக்ள். பற  யதாரத்்தம் அவரக்ள்
நைனவற்  வந் வ கற . பணத்ைதக் வபப்தற்கான பாைத
நீளமாக இ பப்ைத ம், ஏ வதற்  ஏராளமான ன் கள்
இ பப்ைத ம் அவரக்ள் உணரக் ன்றனர.் பணத்த ற்காக ேவைல
ெசய்வ ம், தலாக உள்ள பணத்ைத உங்கள் தரகர டம்
ெகா பப் ம் உங்க க்  அதக லபமானதாகத்
ேதான் க ன்ற .
சற  காலத்த ற்  ன் நான் ஓர ் இளம் நீசச்ல்

வராங்கைனையச ் சந்த த்ேதன். நீசச்ல் பர க்கான அெமர க்க
ஒ ம்ப க் வல் பங்ேகற்க ேவண் ம் என்  அவர ் கன
கண்டார.் ஆனால், ஒவ்ெவா  நா ம் அதகாைல நான்  மண க்
எ ந் , கல் ர க் ச ்ெசல்வதற்  ன் ன்  மணேநரம் தான்
நீசச்ல் பயற்ச  ெசய்ய ேவண் ய க் ம் என்ற யதாரத்்தத்ைத
அவர ் உணரந்்தார.் சன க்கழைம இர கள ல் அவர ் தன்
ேதாழகேளா  ேகள க்ைக வ ந் கள ல் கலந்
ெகாள்ளவல்ைல. அவர ் நன்றாகப ் ப த் , சறந்த
மதபெ்பண்கைளப ்ெபற ேவண் ய ந்த .
இவ்வள  ெபர ய இலக்ைக ந ரண்யத் க் ெகாள்வதற் ம்

இத்தைனத் தயாகங்கைளச ் ெசய்வதற் ம் எ  அவ க்
உத்ேவகமள த்த  என்  நான் அவர டம் ேகட்டேபா , "நான்
எனக்காக ம் நான் ேநச க் ம் மக்க க்காக ம் இைதச்
ெசய்கேறன். அன் தான் தைடகைளத் தாண் வதற் ம்
தயாகங்கைளச ் ெசய்வதற் ம் எனக்  உத கற ," என்  அவர்



றனார.்
ஒ வர  ற க்ேகாளான , அவர ் ெசய்ய வ ம் வ  மற் ம்

ெசய்ய வ ம்பாத  ஆகயவற்ைற உள்ளடக்கய ஒன் தான். நான்
ஏன் பணக்காரனாக இ க்க வ ம் கேறன் என்  மக்கள்
என்ன டம் ேகட் ம்ேபா , என  உணர் ரவ்மான வ பப்ங்கள்
மற் ம் வ பப்ம ன்ைமகள ன் கலைவதான் அதற் க் காரணம்
என்  நான் கேறன்.
நான் ஒ சலவற்ைற உங்க க் ப ் பட் ய கேறன். எனக்

வ பப்ம ல்லாதவற்ைற த ல் பட் ய கேறன். ஏெனன ல்,
அைவதான் என  வ பப்ங்கைள உ வாக் க ன்றன. என்
வாழ்நாள் வ ம் ேவைல ெசய்ய நான் வ ம்பவல்ைல. என்
ெபற்ேறார ன் ஆைசகளான ேவைலப ்பா காப்  மற் ம் நக க்
ெவள ேய ஒ  வ  ஆகயவற்ற ல் எனக்  வ பப்ம ல்ைல. நான்
ஓர ் ஊழயனாக இ க்க வ ம்பவல்ைல. என் தந்ைத தன்
ேவைலயல் ம் ரமாக இ ந்ததால், நான் பங் ெகாண்
வைளயா ய கால்பந் ப ்ேபாட் கைள ேநர ல் காண அவரால் வர

யாமல் ேபானைத நான் ெவ க்கேறன். தன் வாழ்நாள்
வ ம் ேவைல ெசய்த அவர ் இறந்தேபா , அவர ் எதற்காக

ேவைல ெசய்தாேரா, அதன் ெப ம்ப தைய அரசாங்கம் எ த் க்
ெகாண்டைத நான் ெவ க்கேறன். தான் க னமாக உைழத் ச்
சம்பாத த்தவற்ைறத் தன  மரணத்த ற் ப ்பற  அவரால் தன
சந்ததயன க் க் ெகா க்க யாமல் ேபான . பணக்காரரக்ள்
அவ்வா  ெசய்வதல்ைல. அவரக்ள் க னமாக உைழத் , அதன்
பலைனத் தங்கள  சந்ததயன க்  வட் ச ்ெசல்க ன்றனர.்
இபே்பா  என  வ பப்ங்கைளப ் பட் ய டலாம். உலைகச்
ற்றப ் பாரத்்  வ வதற் ம், நான் வ ம் க ன்ற

வாழ்க்ைக ைறைய அ பவபப்தற் ம் நான்
தந்த ரமானவனாக இ க்க வ ம் கேறன். இவற்ைற நான்

இளைமயாக இ க் ம்ேபா  ெசய்ய வ ம் கேறன். நான்
தந்த ரமானவனாக இ க்க வ ம் கேறன். என  ேநரத்ைத ம்

என  வாழ்க்ைகைய ம் நான் கட் பப் த்த வ ம் கேறன்.
என் ைடய பணம் எனக்காக ேவைல ெசய்ய ேவண் ம் என்
நான் வ ம் கேறன்.
இைவதான் என் மனத்த ல் ஆழமாகப ் பத ந் ள்ள

உணர் ரவ்மான காரணங்கள். உங்க ைடய காரணங்கள்
எைவ? அைவ ேபாதய வ ைம ெகாண்டைவயாக இல்லாமல்
ேபானால், நீங்கள் பயண க்கவ க் ம் பாைதயன் யதாரத்்தம்



உங்கள் காரணங்கைளவடப ்ெபர தாக இ க் ம். பல ைற நான்
பணத்ைத இழந்த க்கேறன், பல பன்னைட கைளச்
சந்த த்த க்கேறன், ஆனால் எனக் ள் ஆழப ் பத ந் ள்ள
உணர் ரவ்மான காரணங்கள்தான் என்ைனக் ைக க்கவட்

ன்ேனற ைவத்தன. 40 வயத ற் ள் நான் ெபா ளாதாரச்
தந்த ரத்ைதப ் ெபற வ ம்பேனன், ஆனால் அதற்  எனக்  47

வய வைர ஆன . வழயல், வைலமத க்க யாத பல
ப பப்ைன அ பவங்கள் எனக் க் கைடத்தன.
அ  எனக் ச ் லபமாக இ ந்த  என்  ற எனக்

ஆைசதான். ஆனால் அ  அபப்  இ க்கவல்ைல. அேத சமயம்,
அ  க னமாக ம் இ க்கவல்ைல. ஒ  வ ைமயான
காரணேமா அல்ல  ற க்ேகாேளா இல்லாமல், வாழ்வல்
எல்லாேம க னம்தான் என்பைத நான் கற் க் ெகாண் ள்ேளன்.

2. ேதரந்்ெத பப் ன் சக்த : தனசர த் ேதரந்்ெத ப் கைள
ேமற்ெகாள் ங்கள்

வ பப்த்ேதர் தான் மக்கள் ஒ  தந்த ரமான நாட் ல் வாழ
வ ம் வதற்  க்கயக் காரணம். ேதரந்்ெத பப்தற்கான
சக்தைய நாம் வ ம் கேறாம்.
ெபா ளாதாரரீதயாக, நம் ைகயல் வந்  ேச ம் ஒவ்ெவா

டாலர ் பணத்ைதக் ெகாண் , நம  எதரக்ாலத்ைதத்
ேதரந்்ெத பப்தற்கான சக்த  நம்மடம் உள்ள . அதாவ ,
பணக்காரராக ஆவைதேயா, ஏைழயாக ஆவைதேயா, அல்ல
ந த்தர வரக்்கத்ைதச ் ேசரந்்தவராக ஆவைதேயா நம்மால்
ேதரந்்ெத க்க ம். நம  ெசல ப ் பழக்கங்கள் நாம் யார்
என்பைத நமக் ப ் பரதப த் க் காட் ம். ஏைழ மக்கள்
ேமாசமான ெசல ப ் பழக்கங்கைளக் ெகாண் ள்ளனர.் நான்
ச வனாக இ ந்தேபா  'ெமானாபெ்பா ' என்ற வைளயாட்
எனக்  மக ம் ப த்த ந்த  ச வயதல் எனக் க் கைடத்த
அ லம். ெமானாபெ்பா  வைளயாட்  ச வரக் க்
மட் ேம உர ய  என்  யா ம் என்ன டம் றவல்ைல. எனேவ
நான் வளரந்்  ெபர யவனான பற ம் ெதாடரந்்  அைத
வைளயா ேனன். ஒ  ெசாத் க் ம் ஒ  கட க் ம்
இைடேயயான ேவ பாட்ைட எனக்  எ த் ைரக்க ஒ
பணக்காரத் தந்ைத ம் எனக்  இ ந்தார.் எனேவ, ெவ
காலத்த ற்  ன் , நான் ச வனாக இ ந்தேபா ,



பணக்காரனாக ஆவெதன்  நான் ேதரந்்ெத த்ேதன்.
உண்ைமயான ெசாத் க்கைளச ் ேசகர க்க ேவண் ய
மட் ம்தான் என் ேவைல என்பைத ம் நான் அற ந்த ந்ேதன்.
ைமக்க ற் ப ் பல ெசாத் க்கள் ெகா க்கபப்ட்டன. ஆனா ம்
அவற்ைறத் தக்க ைவத் க் ெகாள்ளக் கற் க் ெகாள்வைத அவன்
ேதரந்்ெத க்க ேவண் ய ந்த .
ெப ம்பாலான மக்கள் பணக்காரரக்ளாக இல்லாமல்

இ பப்ைதத் ேதரந்்ெத க்க ன்றனர.் 90 சதவத மக்க க் ,
பணக்காரரக்ளாக இ பப்  அதகச ் ைமயான . எனேவ,
"எனக் ப ் பணத்த ல் ஆரவ்ம ல்ைல," "நான் ஒ ேபா ம்
பணக்காரனாக ஆக மாட்ேடன்," "நான் கவைலபப்டத்
ேதைவயல்ைல. நான் இன் ம் இைளஞன்தான்," "நான்
சறதள  பணத்ைதச ் சம்பாத க் ம்ேபா  என் எதரக்ாலத்ைதப்
பற்ற  நான் ச ந்தபே்பன்," "என  கணவர/் மைனவ  என
நதகைளக் ைகயாள்கறார,்" ேபான்ற வசனங்கைள அவரக்ள்
உ வாக் க ன்றனர.் இந்த வாக்கயங்கள ள்ள பரசச்ைன
என்னெவன்றால், இபப் பப்ட்ட எண்ணங்கைள எண் வைதத்
ேதரந்்ெத க்க ன்ற மக்கள டம ந்  இைவ இரண்
வஷயங்கைளப ்பற த் வ கன்றன: தலாவ  வஷயம், ேநரம்.
இ தான் உங்க ைடய அதக வைல யரந்்த ெசாத் .
இரண்டாவ , கற் க் ெகாள் தல். ஒன்ைறக் கற் க்
ெகாள்ளாமல் இ பப்தற் , உங்கள டம் பணம் இல்லாதைத ஒ
சாக் பே்பாக்காகக் றக் டா . ஆனால், நம  ேநரத்ைத ம்
பணத்ைத ம் ெகாண்  நாம் என்ன ெசய்கேறாம் என்ப ம், நம
மனத்த ல் நாம் எைத வைதக்கேறாம் என்ப ம் அன்றாடம் நாம்
ேமற்ெகாள் ம் வ பப்த்ேதர் கேள. ேதரந்்ெத பப் ன் சக்த  அ .
நம் அைனவ க் ம் வ பப்த்ேதர்  உள்ள . நான் பணக்காரனாக
இ பப்ைதத் ேதரந்்ெத க்கேறன், ஒவ்ெவா  நா ம் நான் அந்தத்
ேதரந்்ெத பை்ப ேமற்ெகாள்கேறன்.

த ல் கல்வயல் த  ெசய் ங்கள். உங்கள டம் உள்ள
ஒேர உண்ைமயான ெசாத்  உங்கள் மனம்தான். நம
கட் பப்ாட் ல் உள்ள அதக சக்தவாய்ந்த க வ  இ . ச ந்த க் ம்
வய  வந்த பற , நம  மனத்த ற் ள் நாம் எபப் பப்ட்ட
எண்ணங்கைள வைதக்கேறாம் என்ப  நம் ஒவ்ெவா வர ன்
வ பப்த்ேதர் தான். நீங்கள் ெதாைலக்காட்ச  நகழ்சச் கைளப்
பாரக்்கலாம், பத்த ரைககைளப ் ப க்கலாம், அல்ல
ெபா ளாதாரத் த ட்டம தல் ேபான்ற ஏேத ம் ஒ  பயற்ச



வ பப் ற் ச ் ெசல்லலாம். நீங்கேள ேதரந்்ெத த் க்
ெகாள் ங்கள். த ட்ைடப ் பற்ற க் கற் க் ெகாள்வத ல்

த ல் த  ெசய்யாமல், ெப ம்பாலான மக்கள் ேநர யாக
த கைளச ்ெசய் வ கன்றனர.்
என  ேதாழ  ஒ வர ன் வட் ல் சமீபத்த ல் ஒ  ெகாள்ைள

நடந்த . அவர  வட் ல் இ ந்த எலக்ட்ரான க்ஸ் ெபா ட்கள்
அைனத்ைத ம் த டரக்ள் எ த் ச ் ெசன் வட்டனர.் ஆனால்
அங்க ந்த த்தகங்கைள மட் ம் அவரக்ள் ெதாடேவ இல்ைல.
நமக் ம் அேத வ பப்த்ேதர்  இ க்கற . 90 சதவத மக்கள்
ெதாைலக்காட்சகைள வாங் க ன்றனர,் 10 சதவதத்தனர ்மட் ேம
வயாபாரம் ெதாடரப்ான த்தகங்கைள வாங் க ன்றனர.்
நான் என்ன ெசய்கேறன்? நான் பயலரங் க க் ச்

ெசல்கேறன். பயலரங்  ைறந்தபட்சம் இரண்  நாட்கள்
இ ந்தால் நான் மக ம் மக ழ்ேவன். ஏெனன ல், ஒ
வஷயத்ைதப ் பற்ற  ஆழமாகத் ெதர ந்  ெகாள்ள நான்
வ ம் கேறன். 1973ம் ஆண் ல், ன்பணம் எ மன்ற
வ மைனகைள எவ்வா  வாங் வ  என்ப  பற்றய ஒ  ன் -
நாள் பயலரங்  பற்றய ஒ  வளம்பரத்ைதத்
ெதாைலக்காட்சயல் நான் பாரத்்ேதன். அந்தப ் பயற்ச
வ பப் ற்காக 385 டாலரக்ள் கட்டணம் ெச த்த , அதல் கலந்
ெகாண்  கற்ேறன். அ  எனக்  20 லட்சம் டாலரக்ள் பணத்ைத
உ வாக்க க் ெகா த்த . ஆனால் மக க்கயமாக, அ  எனக்
வாழ்க்ைகையப ் ெபற் க் ெகா த்த . அந்த ஒ  பயற்சயன்
காரணமாக, என  எஞ்சய வாழ்நாள் வ ம் நான் ேவைல
ெசய்ய ேவண் யதல்லாமல் ேபாய்வ ட்ட . ஒ  வ டத்த ல்
இபப் பப்ட்ட இரண்  பயலரங் களலாவ  நான் கலந்
ெகாள்கேறன்.
எனக்  ஒ நாடாக்கைளக் ேகட்க மக ம் ப க் ம். நான்

ேகட்டவற்ைற மீண் ம் லபமாக ம பர சீலைன ெசய்
பாரப்ப்தற்  அைவ உத வ தான் அதற் க் காரணம். எனக்
ஒப் தல் இல்லாத ஏேதா ஒ  வஷயத்ைத ஒ  த ட்டாளர்
ேப வைத ஒ ைற நான் ஓர ் ஒ நாடாவல் ேகட் க்
ெகாண் ந்ேதன். ஆணவத் டன் அவைர வமரச் பப்தற் ப்
பதலாக, அந்த ஐந்  நமடப ்ேபசை்சக் ைறந்தபட்சம் 20 ைற
நான் ேகட்ேடன். தறந்த மனத் டன் நான் அைதக் ேகட் க்
ெகாண் ந்தேபா , அவர ் ஏன் அவ்வா  றனார ் என்பைதத்
த ெரன்  நான் ர ந் ெகாண்ேடன். அ  ஒ



மாயாஜாலம்ேபால் இ ந்த . இக்காலத்ைதச ் ேசரந்்த மாெப ம்
த ட்டாளர ் ஒ வர ன் மனத்த ற் ள் ஊ வச ் ெசன்

பாரத்்த ேபால் நான் உணரந்்ேதன். அவர  கல்வயற ம்
அ பவ ம் எனக்  ஏராளமான உள்ேநாக் கைளக் ெகா த்தன.
இதன் இ த  வைள  இவ்வா  அைமந்த : என  பைழய

ச ந்தைன ைற ம் என்ன டம் இ ந்த , அேத பரசச்ைனைய
அல்ல  ழ்நைலைய ேவெறா  தய வதத்த ல் பாரப்ப்தற்கான
வழ ம் என்ன டம் இ ந்த . ஒ  பரசச்ைனைய அல்ல  ஒ
ேபாக்ைக அல வதற்  என்ன டம் இரண்  வழகள் இபே்பா
இ ந்தன. அ  வைலமத க்க யாத வாய்பப்ா ம். இன் ,
"ெடானால்  ரம்பே்பா அல்ல  வாரன் பஃேபேயா இைத எபப் ச்
ெசய்வார?்" என்  அ க்க  நான் என்ன டம் ேகட் க்
ெகாள்கேறன். அவரக்ள  பரந்த மனவளத்ைதப ் பயன்ப த்த க்
ெகாள்வதற்கான ஒேர சறந்த வழ , அவரக்ள் வைதக்
ேகட்பதற்  அல்ல  அவரக்ள் எ வைதப ்ப பப்தற் ப ்ேபாதய
அள  பண டன் இ பப் தான். ஆணவமான அல்ல
வமரச் க் ம் ேபாக்ைகக் ெகாண்ட மக்கள், ெப ம்பா ம்,
ஆபத்தான யற்சயல் ணந்  இறங்காத, ைறந்த
யமதபை்பக் ெகாண்ட மக்கேள. ஏெனன ல், நீங்கள் ஏேத ம்

ஒ  தய வஷயத்ைதக் கற்றால், நீங்கள் கற் க்
ெகாண் ள்ளைத ைமயாகப ் ர ந்  ெகாள்வதற்  நீங்கள்
ஒ சல தவ கைளச ்ெசய்தாகத்தான் ேவண் ம்.
நீங்கள் இப் த்தகத்ைத இ வைர ப த்  வந்த க்க றீரக்ள்

என்றால், ஆணவம் உங்கள  ஒ  பரசச்ைனயல்ல. ஆணவக்கார
மக்கள் ந ணரக்ள ன் ேபசை்சக் ேகட்ப ம ல்ைல, அவரக்ள
த்தகங்கைளப ்ப பப் ம ல்ைல.
ஒ  தய ேயாசைன தாங்கள் ச ந்த க் ம் வதத்ேதா
ரண்ப ம்ேபா , அந்த ேயாசைனைய எதரத்்  வவாத க்க ன்ற

அல்ல  தங்கள  ச ந்தைன ைறையத் தற்காத் க் ெகாள்க ன்ற
' த்த சா கள்' ஏராளமாேனார ் உள்ளனர.் இங்  அவரக்ள
' த்த சா த்தனம்' அவரக்ள  ஆணவத்ேதா  இைணந்
ெகாள்கற . இ  அறயாைமக்  வத்த கற . உயரந்்த
கல்வயற  ெபற்ற, அல்ல  தாங்கள் சாமரத்்தயசா கள் என்
நம் க ன்ற மக்கைள நாம் ஒவ்ெவா வ ம் அறேவாம். ஆனால்
அவரக்ள  நத  நகர அற க்ைக ற்ற ம் வத்தயாசமான ஒ
காட்சையத் தீட் கற . உண்ைமயேலேய த்த சா யாக உள்ள
ஒ  நபர ் தய ேயாசைனகைள வரேவற்கறார.் ஏெனன ல், தய



ேயாசைனகள் மற்ற ேயாசைனகேளா  ட்  ேசரந்்  அதகப்
பலைனக் ெகா க் ம் என்பைத அவர ் அறவார.் ேப வைதவட
மற்றவரக்ள ன் ேபசை்சக் கா ெகா த் க் ேகட்ப  அதக

க்கயமான . அ  உண்ைம இல்ைல என்றால், கட ள் நமக்
இரண்  கா கைள ம் ஒேர ஒ  வாைய ம் ெகா த்த க்க
மாட்டார.் அதக எண்ண க்ைகயலான மக்கள், தய
ேயாசைனகைள ம் சாத்தயக் கைள ம் உள்வாங்க க்
ெகாள்வதற் , கவனமாகக் கா ெகா த் க் ேகட்பதற் ப்
பதலாகத் தங்கள் வாயால் ச ந்த க்க ன்றனர.் ேகள்வகள்
ேகட்பதற் ப ்பதலாக அவரக்ள் வாதம் ர க ன்றனர.்
நான் என  ெசாத் க்கைள ஒ  நீண்டகாலக்

கண்ேணாட்டத்த ல் பாரக்்க ேறன். கய காலத்த ல்
பணக்காரனாக ஆவ  என்ற மனபே்பாக்க ல் எனக்
நம்ப க்ைகயல்ைல. லாட்டர  க்கட் கைள வாங் பவரக்ள ட ம்

தா பவரக்ள ட ம் இந்த மனபே்பாக்  ெகாண் ள்ள .
நீங்கள் ஒ  வமானத்ைத ஓட்ட வ ம்பனால், த ல் அதற்கான
பயற்சகைள எ த் க் ெகாள்ள ேவண் ம். பங் கள் அல்ல
வ மைனகைள வாங் க ன்ற, ஆனால் தங்கள  மாெப ம்
ெசாத்தான தங்கள் மனத்த ல் ஒ ேபா ம் த  ெசய்யாத
மக்கைளப ் பாரத்்  நான் எபே்பா ம் அதரச்ச்  அைடகேறன்.
நீங்கள் ெவ மேன ஓர  வ கைள வாங்கயதால், வ மைன
வாங்கல் மற் ம் வற்ற ல் நீங்கள் ஒ  வல் னர ் என்
அரத்்தமல்ல.

3. ட்டைமபப் ன் சக்த ; நண்பரக்ைள எசச்ர க்ைகயாகத்
ேதரந்்ெத ங்கள்

த ல், பணத்ைத அளவடாகக் ெகாண்  நான் என்
நண்பரக்ைளத் ேதரந்்ெத பப்த ல்ைல. எனக்  ஏைழ
நண்பரக் ம் உண் , ேகா ஸ்வர நண்பரக் ம் உண் . அவரக்ள்
அைனவர டம் இ ந் ம் நான் கற் க் ெகாள்கேறன்.
சல சமயங்கள ல், பணக்காரராக இ க்கறாரக்ள் என்ற ஒேர

காரணத்த ற்காக உண்ைமயல் நான் சலைர நா ள்ேளன்
என்பைத நான் இங்  ஒத் க் ெகாள்கேறன். ஆனால் நான்
அவரக்ள  பணத்தன் பன்னால் ெசல்லவல்ைல, அவரக்ள டம்
இ ந்த அறைவத் ேத ேய நான் அவரக்ள டம் ெசன்ேறன். சல
வஷயங்கள ல், இந்தப ் பணக்கார மக்கள் என  அ ைம



நண்பரக்ளாக ஆனாரக்ள். பணம் பைடத்த என  நண்பரக்ள்
எபே்பா ம் பணத்ைதப ் பற்றேய ேப வைத நான்
கவன த்த க்கேறன். அவரக்ள் தங்கள  ெப ைமையத்
தம்பட்டம் அ த் க் ெகாள்வதற்காக அவ்வா  ேப வதல்ைல.
பணத்ைதப ் பற்றப ் ேப வ  அவரக் க் ப ் ப த்த க்கற .
எனேவ, நான் அவரக்ள டம் இ ந்  கற் க் ெகாள்கேறன்.
தீவரமான பணப ்பரசச்ைனயல் இ க் ம் என  சல நண்பரக்ள்
பணத்ைதேயா, த ட்ைடேயா, அல்ல  வயாபாரத்ைதேயா
பற்றப ் ேபச வ ம் வதல்ைல. அ  மர யாைதயற்றச ் ெசயல்
அல்ல  த்த சா த்தனமற்றக் கார யம் என்  அவரக்ள்
நைனக்க ன்றனர.் ெபா ளாதாரரீதயாகத் ன் ற் க்
ெகாண் க் ம் என  நண்பரக்ள டம் இ ந் ம் நான் கற் க்
ெகாள்கேறன். நான் என்ன ெசய்யக் டா  என்பைத அவரக்ள டம்
இ ந்  நான் கண் ெகாள்கேறன்.

கய காலத்த ல் பலேகா  டாலரக்ைள ஈட் ள்ள பல
நண்பரக்ள் எனக்  உள்ளனர.் அவரக்ள ல் ன்  ேபர ் இேத
க த்ைதத் ெதர வ க்க ன்றனர:் பணமல்லாத அவரக்ள
நண்பரக்ள், அவரக்ள் எவ்வா  பணத்ைதச ்சம்பாத த்தாரக்ள் என்
அவரக்ள டம் ஒ ேபா ம் ேகட்பத ல்ைல. ஆனால் அேத
நண்பரக்ள், ஒ  கடைனேயா அல்ல  ஒ  ேவைலையேயா
ேகட்பதற்  அவரக்ள டம் வ கன்றனர.்

எசச்ர க்ைக: ஏைழகள் அல்ல  பயந்  ேபா ள்ள மக்கள்
வைதக் கா ெகா த் க் ேகட்காதீரக்ள். எனக் ம்

அபப் பப்ட்ட நண்பரக்ள் இ க்க ன்றனர,் அவரக்ைள நான்
ேநச க்க ேறன். ஆனால் அவரக்ள் பயந்த பாவம் ெகாண்டவரக்ள்.
பணம் என்  வ ம்ேபா , ற பப்ாக, த கள் என்
வ ம்ேபா , அ  எபே்பா ேம ஆபத்தான  என்  அவரக்ள்
க க ன்றனர.் ஒன்  ஏன் ேவைல ெசய்யா  என்பதற்
அவரக்ள டம் எபே்பா ம் ஒ  காரணம் இ க் ம். ப ரசச்ைன
என்னெவன்றால், அவரக்ள் வைதக் கண் த்தனமாக
அபப் ேய ஏற் க் ெகாள் ம் மக்க ம் பயந்தவரக்ளாகேவ
இ க்க ன்றனர.் "இனம் இனத்ேதா  ேச ம்," என்ற பைழய

ற்  உண்ைமதான்.

ெதாைலக்காட்சயல் வயாபாரம் ெதாடரப்ான நகழ்சச் கைள
நீங்கள் பாரத்்தால், சல 'ந ணரக்ள்' ேதான் வாரக்ள். பங் ச்



சந்ைத வழ்சச்யைடவதாக ஒ வர ் வார,் அ  ெகாழ க்கப்
ேபாவதாக இன்ெனா வர ் வார.் நீங்கள் சாமரத்்தயமானவர்
என்றால், இ வர ் வைத ம் ேக ங்கள், தறந்த மனத் டன்
இ ங்கள். ஏெனன ல் இ வ ம் அரத்்த ள்ள வஷயங்கைளக்

வாரக்ள். ரத ரஷ்்டவசமாக, ெப ம்பாலான ஏைழகள்
எதரம்ைறயானவரக்ள ன் ற் க்ேக ெசவசாய்க்க ன்றனர.்
ஒ  பர வரத்்தைனைய ேமற்ெகாள்வத ந்  அல்ல  ஒ
த ட்ைடச ்ெசய்வத ந்  என்ைனத் த த்தப ்பல ெந ங்கய

நண்பரக்ள் எனக்  உள்ளனர.் சற  காலத்த ற்  ன் , 6 சதவத
வட் யல் ஒ  ைவப் த் த ட்டம் தனக் க் கைடத்த ந்ததால் தான்
உற்சாகமாக இ ந்ததாக என  நண்பர ் ஒ வர ் என்ன டம்

றனார.் மாநல அரசாங்கத்தடம ந்  16 சதவத வட்  எனக் க்
கைடத்ததாக நான் அவர டம் ெதர வத்ேதன். அ த்த நாள், என

த  ஏன் ஆபத்தான  என்பைதப ் பற்றய ஒ  கட் ைரைய
அவர ்எனக்  அ பப்  ைவத்தார.்
ெசல்வத்ைத உ வாக் வத ள்ள மகக் க னமான

வஷயங்கள ல் ஒன் , ட்டத்ேதா  ட்டமாகச ் ெசல்லாமல்
இ க்கத் தயாராக இ பப் தான். பங் ச ் சந்ைதயல் கைடச
ேநரத்த ல் த  ெசய்வபவரக் க்ேக இழப்  ஏற்ப கற
என்ப தான் இதற் க் காரணம். சாமரத்்தயமான

த ட்டாளரக்ள் ஒ  வாய்பை்பத் தவறவட் வ ட்டால்,
இன்ெனா  வாய்பப் ற்காகப ் ெபா ைமயாகக் காத்த பப்ாரக்ள்.
இ  ெப ம்பாலான த ட்டாளரக் க் க் க னமான கார யம்.
ஏெனன ல், பரபலமாக இல்லாத ஒ  ந வனத்த ன் பங்ைக
வாங் வ  அச் த் வதாக இ க்கன்ற . பயந்த பாவம்
ெகாண்ட த ட்டாளரக்ள் ஆட் மந்ைத மனபே்பாக்ைகக்
ெகாண் க்க ன்றனர.் அல்ல  அவரக்ள  ேபராைச அவரக்ைளப்
ப ழயல் தள்ளவ கற . ஏெனன ல், அறவாரந்்த

த ட்டாளரக்ள் தங்கள  லாபங்கைள த ேலேய எ த் க்
ெகாண் வ கன்றனர.் பரபலமாக இல்லாத ந வனத்த ன்
பங் கைள அறவாரந்்த த ட்டாளரக்ள் வாங் க ன்றனர.்
பங் கைள வாங் ம்ேபா தான் லாபங்கள்
உ வாக்கபப் க ன்றனேவயன்ற , அவற்ைற வற் ம்ேபா  அல்ல
என்பைத அவரக்ள் அற ந் ள்ளனர.் அவரக்ள் ெபா ைமயாகக்
காத்த க்க ன்றனர.்
இைவ அைனத் ம் உட்தகவல்கேள. சல வைகயான

உட்தகவல்கள் சட்ட ரவ்மானைவ, சல வைகயான உட்தகவல்கள்



சட்டத்த ற் ப ் றம்பானைவ. எபப் ப ் பாரத்்தா ம், இ
உட்தகவல்தான். உள்ள ந்  நீங்கள் எவ்வள  ெதாைலவல்
இ க்க றீரக்ள் என்ப தான் ஒேர வத்தயாசம். பணக்கார
நண்பரக்ைள நீங்கள் ெபற்ற க்க ேவண் ம் என்பதற்கான ஒேர
காரணம், பணம் அங் தான் உ வாக்கபப் கற  என்ப தான்.
பணம் தகவல்கள ன்மீ  உ வாக்கபப் கற . அ த்த ைற
பங் ச ் சந்ைதக் ள் ைழ ம்ேபா  சீக்க ரமாக ைழந் , அ
வழ்சச்யைடவதற்  ன்  ெவள ேயறவ ங்கள். எபே்பா
ெவள ேயற ேவண் ம் என்ப  ற த்தத் தகவல் மக ம்
இன்றயைமயாத . அ  ற த்தத் தகவல்கள் எவ்வள  சீக்க ரம்
கைடக்கறேதா, அவ்வள  வைரவாக உங்க க்  லாபம்
கைடக் ம். இதற் த்தான் நண்பரக்ள் ேதைவ. ெபா ளாதார
அற  என்ப  இ தான்.

4. வைரவாகக் கற்பதன் சக்த : ஒ  த்த ரத்த ல் தறைம ெபற்றப்
ப ற  ஒ  தய த்த ரத்ைதக்க் கற் க் ெகாள் தல்

ெராட்  தயார க்க ேவண் ம் என்றால், அைதத் தயார பப்வர ்ஒ
சைமயல் றபை்பப ் பன்பற் வார.் அ  எ த்  வ வல்
இ ந்தா ம் சர  அல்ல  அவர  நைனவல் இ ந்தா ம் சர ,
அதல் ெபர ய வத்தயாசம் எ ம் கைடயா . பணத்ைத
உ வாக் வத ம் இ  உண்ைமதான்.
நீங்கள் எைதக் கற் க் ெகாள்க றீரக்ள் என்பத ல் எசச்ர க்ைகயாக

இ ங்கள். ஏெனன ல், உங்கள் மனத்த ல் நீங்கள் எைத
வைதக்க றீரக்ேளா, அ வாகேவ நீங்கள் ஆகவ கறீரக்ள்.
எ த் க்காட்டாக, நீங்கள் சைமயல் கைலையக் கற்றால்,
சைமயல் ெசய்ய ற்ப வரக்ள். நீங்கள் ெதாடரந்்  சைமக்க
வ ம்பாவ ட்டால், ேவ  ஏேத ம் ஒன்ைற நீங்கள் கற் க்
ெகாள்ள ேவண் ம்.
பணத்ைதப ் ெபா த்தவைர, ெப ம்பாலான மக்கள டம்

ெபா வாக ஒேர ஓர ் அ பப்ைடச ் த்த ரம் மட் ேம இ க்கற .
'பணத்த ற்காக உைழ ங்கள்’ என்  பள்ளயல் அவரக்ள் கற் க்
ெகாண்ட தான் அ . ஒவ்ெவா  நா ம் ேகா க்கணக்கான
மக்கள் காைலயல் எ ந் , ேவைலக் ச ் ெசன் , பணத்ைதச்
சம்பாத த் , கட்டணங்கைளச ் ெச த்த , வங்க க் கணக்ைகச்
சர பாரத்் , சல பரஸ்பர நதகைள வாங்க , மீண் ம் ேவைலக் ச்
ெசல்வ தான் உலகல் அன்றாடம் நைடெப ம் வஷயமா ம்.



இ தான் அ பப்ைடச ் த்த ரம்.
நீங்கள் ெசய்  ெகாண் க் ம் ேவைல உங்க க்

அ ப் ட் னாேலா அல்ல  நீங்கள் ேபா மான பணத்ைதச்
சம்பாத த் க் ெகாண் க்கவல்ைல என்றாேலா, பணத்ைத
உ வாக் வதற்  நீங்கள் பயன்ப த் க ன்ற த்த ரத்ைத மாற்ற
ேவண் ம், அவ்வள தான்.
எனக்  26 வயதாக இ ந்தேபா , 'கடன் தவைணகள்

கட்டபப்டாததால் கடன் ெகா த்த ந வனங்கள் தங்கள் வசம்
எ த் க் ெகாண்ட வ கைள எவ்வா  வாங் வ ' என்ற பயற்ச
வ பப் ல் நான் கலந்  ெகாண்ேடன். அங்  நான் ஒ

த்த ரத்ைதக் கற்ேறன். அைத ஒ ங் டன் எவ்வா
ெசயல்ப த் வ  என்ப தான் அ த்  நான் கற் க் ெகாண்ட
வஷயம். அங் தான் ெப ம்பாலான மக்கள்
ந த்தவ கன்றனர.் நான் ெஜராக்ஸ் ந வனத்த ல் ேவைல
பாரத்் க் ெகாண் ந்தேபா , ன்  வ டங்கள், ேவைல ேபாக
எனக் க் கைடத்த எஞ்சய ேநரத்ைத, கடன் தவைணகள்
கட்டபப்டாததால் கடன் ெகா த்த ந வனங்கள் தங்கள்வசம்
எ த் க் ெகாண்ட வ கைள வாங் ம் கைலயல் தறைம
ெப வதல் நான் ெசலவட்ேடன்.
அந்தச ் த்த ரத்ைதத் தறம்படக் கற் க் ெகாண்ட பற , ேவ

பற த்த ரங்கைள நான் ேத ச ் ெசன்ேறன். நான் எபே்பா ம்
ஏேத ம் ஒ  தய வஷயத்ைதக் கற் க் ெகாண்ேட இ ந்ேதன்.
ெபா ளாதாரத் த ட்டம தல் மற் ம் பாரம்பர ய த கைள

வாங் தல் ேபான்றைவ ெதாடரப்ான பல பயற்ச  வ ப் கள்
உள் ரக்் கல் ர கள ம் ச கக் கல் ர கள ம்
இடம்ெப கன்றன. இவற்ற ல் பங் ெகாண்  பயல்வ  ஒ
நல்ல வக்கம்தான், ஆனால் நான் எபே்பா ம் ஒ  வைரவான

த்த ரத்ைதத் ேத கேறன். அதனால்தான், பலர ்தங்கள் வாழ்நாள்
வ ம் சம்பாத க் ம் பணத்ைதவட அதகப ் பணத்ைத நான்

ஒேர நாள ல் சம்பாத த் வ கேறன்.
ேவகமாக மாற க் ெகாண் க் ம் இன்ைறய உலகல், நீங்கள்

ெதர ந்  ைவத்த க் ம் வஷயங்கள் அவ்வள  மதப்
வாய்ந்தைவ அல்ல, ஏெனன ல், அைவ மக ம் பைழய
வஷயங்கேள. நீங்கள் எவ்வள  வைரவாகக் கற் க்
ெகாள்க றீரக்ள் என்ப தான் இங்  க்கயம். இந்தத் தறைம
அதக வைலமதப் க் ெகாண்ட . பணத்த ற்காக ேவைல
பாரப்ப்  என்ப  ைக மனதன் காலத்த ல் ேதான்றய ஒ



பைழய த்த ரமா ம்.

5. யஒ ங்க ன் சக்த : த ல் உங்க க் க் ெகா க்க
ேவண் யைதக் ெகா த் க் ெகாள் ங்கள்

உங்கைள உங்கள் கட் பப்ாட் ற் ள் உங்களால் ெகாண் வர
யவல்ைல என்றால், பணக்காரராக ஆவதற்

யற்ச க்காதீரக்ள். த  ெசய் , பணத்ைத உ வாக்க ,
இ தயல் அைத இழபப்த ல் எந்த அரத்்த ம் இல்ைல. லாட்டர க்

க்க ல் ேகா க்கணக்கான டாலரக்ள் பர  ெபற்றவரக்ள்
வைரவல் ஆண் களாக ஆவதற்  அவரக்ள டம் யஒ ங்
இல்லாத தான் காரணம். ஓர ்ஊதய உயர்  கைடத்த டேனேய
ஒ  தய கார ் வாங் வேதா அல்ல  ஓர ் உல்லாசப ் பயணம்
ேமற்ெகாள்வேதா ட யஒ ங்க ன்ைமயால்தான்.
நான் கன்ற பத்  அம்சங்கள ல் எ  மக க்கயமான

என்  வ  க னம். ஆனால், இந்த ஐந்தாவ  அம்சம்
ஏற்கனேவ உங்கள டம் இல்ைல என்றால், கற் க் ெகாள்வதற்
இ தான் மக ம் க னமான அம்சமா ம். தன பப்ட்ட
யஒ ங் தான் பணக்காரரக்ைள ம் ஏைழகைள ம் பர க்க ன்ற
தற்காரணயா ம்.

க்கமாகக் றனால், ைறவான யமதப் ம் ெபா ளாதார
அ த்தம் ற த் க் ைறவான சகப் த்தன்ைம ம்
ெகாண்டவரக்ளால் ஒ ேபா ம் பணக்காரரக்ளாக ஆக யா .
நான் ன்ேப றய ேபால், உலகம் உங்கைளப ்பந்தா ம் என்ற
ஒ  ப பப்ைனைய என் பணக்காரத் தந்ைத எனக் க் கற் க்
ெகா த்தார.் உலகம் மக்கைளப ் பந்தா வதற் க் காரணம்,
தனநபரக்ள டம் உள்ளாரந்்த கட் பப்ா ம் ஒ ங் ம்
இல்லாத தான்.
நான் கற் க் ெகா க் ம் ெதாழ ல் ைனேவார ் வ ப் கள ல்,

தங்கள் ேசைவகள், ெபா ட்கள், அல்ல  இைணயத்தளத்த ன்மீ
கவனம் ெச த்தாமல் இ க் மா ம், ந ரவ்ாகத் தறைமகைள
வளரத்் க் ெகாள்வத ல் கவனம் ெச த் மா ம் மக்க க் த்
ெதாடரந்்  நான் அற த் கேறன். உங்கள  ெசாந்த
வயாபாரத்ைதத் வக் வதற் த் ேதைவயான ன்  க்கய
ந ரவ்ாகத் தறைமகள் இைவ:

• பண வர -ெசல  ந ரவ்ாகம்



• மக்கள் ந ரவ்ாகம்

• தன பப்ட்ட ேநர ந ரவ்ாகம்

இந்த ன்  ந ரவ்ாகத் தறைமக ம்
ெதாழ ல் ைனேவா க்  மட் மல்லாமல், எல்ேலா க் ேம
ேதைவயானைவதான். ஒ  தனநபராகேவா, அல்ல  ஒ

ம்பம், ஒ  வயாபாரம், ஒ  ெதாண்  ந வனம், ஒ  நகரம்
அல்ல  ஒ  நாட் ன் ஒ  ப தயாகேவா நீங்கள் வா ம்
வதத்த ல் இந்த ன்  ந ரவ்ாகத் தறைமக ம் அதக அரத்்தம்
வாய்ந்தைவயாகப ்பரணமக் ம்.

யஒ ங்க ல் தறம்பைடத்தவராக ஆவதன் லம் இந்த ன்
தறைமக ம் ெம ட்டபப் க ன்றன.

" த ல் உங்க க் க் ெகா த் க் ெகாள் ங்கள்," என்ற
ஆேலாசைனைய நான் அவ்வள  சாதாரணமாக எ த் க்
ெகாள்வத ல்ைல.

" த ல் உங்க க் க் ெகா த் க் ெகாள் ங்கள்," என்ற
வாக்கயம், ஜாரஜ்் களாசன் எ தய 'த ர சச்ஸ்ட் ேமன் இன்
பாபேலான்’ என்ற த்தகத்த ல் இடம்ெபற் ள்ள .
அப் த்தகத்த ன் பரதகள் ேகா க்கணக்க ல்
வற்பைனயாக ள்ளன. இந்த வாக்கயத்ைதக் ேகா க்கணக்கான
மக்கள் அ க்க க் றனா ம், ெவ சலேர இைதப்
ப ன்பற் க ன்றனர.் நான் ஏற்கனேவ றய ேபால்,
ெபா ளாதாரரீதயான அறைவப ் ெபற்ற பப்  எண்கைளப்
ப பப்தற்  உத கற . எண்கள்தான் உண்ைமயான கைதையக்

க ன்றன. ஒ வர  வ மான அற க்ைகைய ம் நத  நகர
அற க்ைகைய ம் பாரத்்தால், " த ல் உங்க க் க் ெகா த் க்
ெகாள் ங்கள்," என்  பவரக்ள் தாங்கள் வைதக்
கைடப க்கறாரக்ளா என்பைத என்னால் ற ம்.
ஒ  படம் ஆயரம் வாரத்்ைதக க் ச ்சமானம். எனேவ, த ல்

தங்க க் க் ெகா த் க் ெகாள் ம் மக்கள ன் ெபா ளாதார
அற க்ைககைள ம், த ல் தங்க க் க் ெகா த் க்
ெகாள்ளாதவரக்ள ன் ெபா ளாதார அற க்ைககைள ம் நாம்
பர சீலைன ெசய்யலாம்.



இந்தப ் படங்கைள ஆய்  ெசய் , ஏேத ம் ேவ பா கைள
உங்களால் காண கறதா என்  பா ங்கள். பண வரைவப்
ர ந்  ெகாள்வ டன் ெதாடர் ைடய  இ . ெப ம்பாலான

மக்கள் எண்கைளப ்பாரத்் வ ட் , கைதையத் தவறவ கன்றனர.்
உங்களால் பாரக்்க கறதா? த ல் தங்க க் க்

ெகா த் க் ெகாள் ம் தனநபரக்ள ன் நடவ க்ைககைள
இபப்டம் பரதப க்கற . ஒவ்ெவா  மாத ம் அவரக்ள் தங்கள
மாதாந்த ரச ் ெசல கைளச ் ெசய்வதற்  ன் தங்க க் க்
ெகா த் க் ெகாள்க ன்றனர.் ேகா க்கணக்கானவரக்ள் ஜாரஜ்்



களாசன ன் த்தகத்ைதக் ப த் , " த ல் உங்க க் க்
ெகா த் க் ெகாள் ங்கள்" என்ற வாரத்்ைதகைளப ் ர ந்
ெகாண்டா ம் ட, உண்ைமயல் அவரக்ள் கைடசயல்தான்
தங்க க் க் ெகா த் க் ெகாள்க ன்றனர.்
ெச த்தபப்ட ேவண் ய கட்டணங்கைள உர ய ேநரத்த ல்

ெச த் வத ல் உண்ைமயேலேய நம்ப க்ைக ெகாண்டவரக்ள்
க் ர வ  இபே்பா  என் கா கள ல் வ கற . ற த்த

ேநரத்த ல் கட்டணங்கைளச ் ெச த் ம் ெபா பப்ான
மனதரக்ள ன் ர ம் என் கா கள ல் வ கற . நீங்கள்
ெபா பப்ற்றவராக இ க்க ேவண் ம் என்ேறா, அல்ல  நீங்கள்
உங்கள் கட்டணங்கைளச ் ெச த்தக் டா  என்ேறா நான்

றவல்ைல. த ல் உங்க க் க் ெகா த் க் ெகாள் ங்கள்
என் தான் நான் கேறன். ந்ைதயப ் படம் அைத
வ த் க ன்ற .

த ல் மற்றவரக் க் க் ெகா த் வ ம் மக்கள்



பணப ் ெபயரச்ச்யன் சக்தைய உண்ைமயேலேய உங்களால்
ர ந்  ெகாள்ளத் வங்க ம்ேபா , ந்ைதயப ் படத்த ல்

என்ன தவ  உள்ள  என்பைத வைரவல் நீங்கள் உணரவ்ரக்ள்.
அேதா , 90 சதவத மக்கள் ஏன் தங்கள் வாழ்நாள் வ ம்
க னமாக உைழக்கறாரக்ள் என்பைத ம், தங்களால் இனேம ம்
உைழக்க யா  என்  அவரக்ள் உண ம்ேபா , ச கப்



பா காப் த் த ட்டம் ேபான்ற அரசாங்க உதவத் த ட்டங்கள ன் உதவ
அவரக் க்  ஏன் ேதைவபப் கற  என்பைத ம் நீங்கள் ர ந்
ெகாள்வரக்ள்.

" த ல் உங்க க் க் ெகா த் க் ெகாள் ங்கள்" என்ற
கண்ேணாட்டத்த ல் பாரப்ப்  ஒ  பரசச்ைனயாக இ க்கன்ற பல
கணக்காளரக்ைள ம் வங்கயாளரக்ைள ம் நா ம் க ம் ம்
அறேவாம். இவரக்ள் அைனவ ம் ெப ம்பாலானவரக்ள்
ெசய்வைதேய ெசய்க ன்றனர.் இவரக்ள் கைடசயல்தான்
தங்க க் க் ெகா த் க் ெகாள்க ன்றனர.்
என் வாழ்வல் சல சமயங்கள ல், என் வ மானம் என்

ெசல கைளவட மக ம் ைறவாக இ ந்த ண் . அபே்பா ம்
நான் த ல் எனக் க் ெகா த் க் ெகாண்ேடன். "அவரக்ள்
உங்கைளத் ரத்த க் ெகாண்  வரப ் ேபாகறாரக்ள். வ வாய்த்
ைற அதகார கள் உங்கைளச ் சைறயல் அைடக்கப்

ேபாகறாரக்ள். நீங்கள் உங்கள் கடன் மதபை்ப இழக்கப்
ேபாக றீரக்ள். மன்சார இைணபை்ப அவரக்ள் ண் த் வ வர,்"
என்  என் கணக்காளர ் பதயல் கத்தனார.் ஆனா ம் நான்

த ல் எனக் க் ெகா த் க் ெகாண்ேடன்.
"ஏன்?" என்  நீங்கள் ேகட்கலாம். 'ர சச்ஸ்ட் ேமன் இன்

பாபேலான்' த்தகத்த ன் கைத அைதப ் பற்றய தான்.
யஒ ங்  மற் ம் உள்ளாரந்்த கட் பப்ா  ஆகயவற்றன்

சக்தையப ் பற்றய  அ . என் பணக்காரத் தந்ைதயடம் நான்
ேவைல பாரத்்த தல் மாதம் அவர ் எனக் க் கற் க்
ெகா த்தைதபே்பால், உலகம் தங்கைளப ் பந்தா வதற் ப்
ெப ம்பாலான மக்கள் அ மத த் வ கன்றனர.் ஒ  கட்டண
வ பப்ாளர ் உங்கைள அைழத் , "கட்டணத்ைதச்
ெச த்தவ ங்கள், இல்ைலெயன்றால்." என்  மரட் கறார.்
ஒ  கைடயல் உள்ள வற்பைனப ்ெபண், "நீங்கள் பணம் எ த்
வரவல்ைலயா? அதனால் என்ன ? கடனட்ைடயல் வாங்க க்
ெகாள் ங்கள்," என்  கறார.் அந்தப ் த்தகம்
உண்ைமயேலேய அைதப ் பற்றய தான். அைலக்  எதராகச்
ெசன்  பணக்காரராக ஆவைதப ் பற்றய தான். நீங்கள்
பலவனமானவராக இல்லாமல் இ க்கலாம், ஆனால் பணம்
என்  வ ம்ேபா  பலர ்ந ங் க ன்றனர.்
நீங்கள் ெபா பப்ற்றவராக இ க்க ேவண் ம் என்  நான்
றவல்ைல. எனக்  அதகமான கடனட்ைடக் கடன்கள்

இல்லாமல் இ பப்தற் க் காரணம், த ல் நான் எனக் க்



ெகா த் க் ெகாள்வ தான்.
நான் என  கட்டணங்கைளக் கைடசயல்

ெச த்தனா ம் ட, ெபா ளாதாரச ் ச க்கல்க க் ள் ச க்க க்
ெகாள்ளாமல் இ க் ம் அள க்  நான் ெபா ளாதாரரீதயான
சாமரத்்தயம் ம க்கவனாக இ க்கேறன். எனக்  கரே்வார ்கடன்
ப க்கா . 99 சதவத மக்கைளவட எனக்  அதகக் கடன்கள்
இ க்க ன்றன, ஆனால் அவற் க்  நான் பணம்
ெசலவ வதல்ைல. மற்றவரக்ள் என  கடன்க க் ப ் பணம்
ெச த் க ன்றனர.் என் வ கள ம் கட் டங்கள ம்
வாடைகக்  இ பப்வரக்ள்தான் அவரக்ள். எனேவ, த ல்
உங்க க் க் ெகா த் க் ெகாள்வத ல் உள்ள தல் வத
இ தான்: எக்காரணம் ெகாண் ம் கட க்  ஆளாகாதீரக்ள். நான்
ெச த்த ேவண் ய கட்டணங்கைள நான் கைடசயல்
ெச த்தனா ம் ட, அைவ க்கயமற்றச ்ச  கட்டணங்களாக
இ க் மா  நான் பாரத்் க் ெகாள்கேறன்.
எபே்பாதாவ  என்ன டம் பணம் மகக் ைறவாக இ ந்தால்,

அபே்பா ட நான் த ல் எனக் க் ெகா த் க் ெகாள்கேறன்.
எனக் க் கடன் ெகா த்தவரக் ம் அரசாங்க ம் சச் டட் ம்
என்  வட் வ ேவன். அவரக்ள் என்ன டம் க ைமயாக நடந்
ெகாள்வைத நான் மக ம் வ ம் கேறன். ஏன்? ஏெனன ல்
அவரக்ள் எனக்  ஓர ் உபகாரம் ெசய்க ன்றனர.் அதகப ் பணத்ைத
உ வாக் வதற்  அவரக்ள் எனக்  உத்ேவகம் ஊட் கன்றனர.்
எனேவ, நான் த ல் எனக் க் ெகா த் க் ெகாண் , பணத்ைத

த  ெசய் வ ட் , எனக் க் கடன் ெகா த்தவரக்ள்
கத் வதற்  வட் வ கேறன். ெபா வாக நான் அவரக் க்
உடன யாகக் ெகா த் வ ேவன். ஆனால் கரே்வார்
கடன்கைள அைடபப்தற்காக, நா ம் க ம் ம் அ த்தத்த ற்
வைளந்  ெகா த் , எங்கள  ேசமப் கைளச ் ெசலவழ த் ,
அல்ல  பங் கைள வற்  எங்கள் கடன்கைள அைடபப்த ல்ைல.
இ  ெபா ளாதாரரீதயாக அறவாரந்்த ெசயல் அல்ல.

நீங்கள் ெவற்ற கரமாக த ல் உங்க க் க் ெகா த் க்
ெகாள்ள ேவண் ம் என்றால், ப ன்வ ம் வஷயங்கைள
மனத்த ல் ைவத் க் ெகாள் ங்கள்:

1. ெபர ய கடன்க க்  ஆளாகாதீரக்ள். உங்கள
ெசல கைளக் ைறவாக ைவத் க் ெகாள் ங்கள்.



த ல் ெசாத் க்கைளச ்ேசகர ங்கள். பற  ஒ  ெபர ய
வட்ைடேயா அல்ல  தய காைரேயா வாங் ங்கள்.
ெபாற க் ள் ச க்க க் ெகாள்வ  த்த சா த்தனமான
கார யமல்ல.

2. உங்கள டம் பணம் ைறவாக இ க் ம்ேபா , உங்கள்
ேசமப் கள ேலா அல்ல  த கள ேலா ைக
ைவக்காதீரக்ள், அ த்தத்த ற்  வைளந்  ெகா க்காதீரக்ள்.
அதகப ் பணத்ைத உ வாக் வதற்கான தய வழகைளக்
கண் ப பப்தற்  உங்கள  ெபா ளாதாரரீதயான
ேமதைமக்  உத்ேவக ட்ட அந்த அ த்தத்ைதப்
பயன்ப த்த க் ெகாள் ங்கள். பற  நீங்கள்
மற்றவரக் க் ச ் ெச த்த ேவண் யவற்ைறச்
ெச த் ங்கள். அதகப ் பணத்ைத உ வாக் வதற்கான
உங்கள  தறைன ம் உங்கள  ெபா ளாதாரரீதயான
அறைவ ம் அபே்பா  நீங்கள் அதகர த்த பப்ரக்ள்.

பல சமயங்கள ல் நான் க னமான ெபா ளாதாரச ்ச க்கல்கள ல்
மாட் க் ெகாண் க்கேறன். அந்த சமயங்கள ல் நான் என்

ைளையப ் பயன்ப த்த  அதக வ வாைய
உ வாக்கய க்கேறன். அேதா , என் ெசாத் க்கைள ம்
பா காத்த க்கேறன். என  கணக்காளேரா ஓ ச ் ெசன்
ஒள ந்  ெகாண் வ வார.்
ஏைழகள் ேமாசமான பழக்கங்கைளக் ெகாண் ள்ளனர.்

எ த்த டேனேய ேசமபப் ல் ைக ைவபப்  ஒ  ெபா வான
ேமாசமான பழக்கம். ேசமப் கள் அதகப ் பணத்ைத
உ வாக் வதற்  மட் ேம பயன்ப த்தபப்ட ேவண் யைவ,
கட்டணங்கைளச ் ெச த் வதற்  உர யைவ அல்ல என்பைதப்
பணக்காரரக்ள் அறவாரக்ள்.
ெபா ளாதாரரீதயான அ த்தத்ைத நீங்கள் வ ம்பவல்ைல

என்றால், உங்க க் ப ் பலனள க்கக் ய ஒ  த்த ரத்ைதக்
கண் ப ங்கள். உங்கள் ெசல கைளக் ைறத் , உங்கள்
பணத்ைத வங்கயல் ேசம த் , அள க்கதகமான வ மான
வரையச ் ெச த்த , பா காபப்ான பரஸ்பர நதகைள வாங்க ,
சராசர  மக்கள ன் பரமாணத்ைத ேமற்ெகாள்வ  ஒ  நல்ல

த்த ரம். ஆனால், த ல் உங்க க் க் ெகா த் க்
ெகாள் ங்கள் என்ற வதைய இ  மீறவ கற .



யதயாகத்ைதேயா அல்ல  ெபா ளாதாரத்த ந்  வலக
இ பப்ைதேயா இவ்வத  ஊக் வக்கவல்ைல. த ல் நீங்கள்
உங்க க் க் ெகா த் க் ெகாள்ள ேவண் ம், பற  பட் ன
கடக்க ேவண் ம் என்ப  இதற்  அரத்்தமல்ல. வாழ்க்ைக
மக ழ்சச்யாக அ பவக்கபப்ட ேவண் ய ஒன் தான். உங்கள
ெபா ளாதாரரீதயான ேமதைமைய நீங்கள் பயன்ப த்த க்
ெகாண்டால், வாழ்வன் அைனத்  நல்ல வஷயங்க ம்
உங்க க் க் கைடக் ம், நீங்கள் பணக்காரராக ஆகலாம்,
ெச த்த ேவண் ய கட்டணங்கைளச ் ெச த்தலாம்.
ெபா ளாதாரரீதயான அற  என்ப  அ தான்.

6. நல்ல ஆேலாசைனயன் சக்த : உங்கள  தரகரக் க்  நல்ல
ஊக்கத் ெதாைகையக் ெகா ங்கள்

சலர ்யா ைடய உதவ மன்ற த் தங்கள் வ கைளத் தாங்கேள
வற்க ற்ப வாரக்ள். ஆனால் இதற்  ேநெரதரான
அ ைறைய எ பப்தற்  என் பணக்காரத் தந்ைத எனக் க்
கற் க் ெகா த்தார.் ஒ  ெதாழ ல் ந ணரக்ளாக
இ பப்வரக் க்  நல்ல ெதாைகையக் ெகா த் , அவரக்ள
உதவையப ் ெபற் க் ெகாள்ள ேவண் ம் என்ப  அவர
ெகாள்ைகயாக இ ந்த . நா ம் அேத ெகாள்ைகைய
வகர த் க் ெகாண் ள்ேளன். இன் , நான் அதகப ் பணம்

ெகா த் , வழக்கறஞரக்ைள ம், கணக்காளரக்ைள ம்,
வ மைனத் தரகரக்ைள ம், பங் த் தரகரக்ைள ம் ேவைலக்
அமரத்்த ள்ேளன். ஏன்? அவரக்ள் உண்ைமயேலேய மகச்
சறபப்ான ெதாழ ல் ைற ஊழயரக்ளாக இ ந்தால், அவரக்ள
ேசைவ உங்க க் ப ்ெப ம் பணத்ைதச ்சம்பாத த் க் ெகா க்க
ேவண் ம். அவரக்ள் எவ்வள  அதகப ் பணத்ைதச்
சம்பாத க்கறாரக்ேளா, அைதவடப ்பல மடங்  அதகப ்பணத்ைத
நீங்கள் சம்பாதபப்ரக்ள்.
நாம் தகவல் கத்த ல் வாழ்கேறாம். தகவல் வைலமதபப்ட
யாத . ஒ  நல்ல தரகர ்என்றால், உங்க க் த் தகவல்கைள

வழங் வேதா , உங்க க் க் கற் க் ெகா பப்தற்
ேநரத்ைத ம் ெசலவட ேவண் ம். இத்தைகய ேசைவகைளச்
ெசய்க ன்ற ஏராளமான தரகரக்ள் எனக் க் கைடத் ள்ளனர.்
என்ன டம் ைறவான பணம் இ ந்தேபா  அல்ல  பணேம
இல்லாதேபா ட இவரக்ள ல் சலர ் எனக் க் கற் க்



ெகா த் ள்ளனர.் நான் இன் ம் அவரக்ேளா  இ க்கேறன்.
அவரக்ள் ெகா க் ம் தகவல்கைள ைவத்  நான் சம்பாத க் ம்

பணத்ேதா  ஒபப் ட்டால், அவரக் க்  நான் ெகா க் ம் பணம்
ஒ  ச  ெதாைகதான். என  வ மைனத் தரகரக் ம் பங் த்
தரகரக் ம் அதகமாகப ் பணம் சம்பாத க் ம்ேபா  அ  எனக்
மக ம் மக ழ்சச்  அள க்கற . ஏெனன ல், நான் அைதவடப ் பல
மடங்  அதகமாகப ்பணம் சம்பாத க்கேறன் என்  அரத்்தம்.
ஒ  நல்ல தரகர ்எனக் ப ்பணம் சம்பாத த் க் ெகா பப்ேதா ,

என  ேநரத்ைத ம் மசச்பப் த் கறார.் என் தரகர ் ெகா த்தத்
தகவ ன் அ பப்ைடயல் நான் 9,000 டாலரக்ள் ெகா த்  ஒ
கா  நலத்ைத வாங்க , உடன யாக அைத 25,000 டாலரக் க் ம்
அதகமான ெதாைகக்  வற் , ஒ  தய கார ் வாங்கயைத
இதற்  எ த் க்காட்டாகக் றலாம்.
பங் ச ் சந்ைதையப ் ெபா த்தவைர ஒ  தரகரத்ான் என

கண்கள் மற் ம் கா கள். எனக் ப ்பதலாக அவரக்ள் ஒவ்ெவா
நா ம் அங்  ெசல்க ன்றனர.் அந்த ேநரத்த ல் நான் ேகால்ஃப்
வைளயாடலாம்.
தங்கள் ெசாந்த யற்சயல் தங்கள  வ கைள வற்க ன்ற

மக்கள் தங்கள் ேநரத்ைத அவ்வளவாக மதபப்த ல்ைல. அவரக்ள்
தர த் ெதாைகையக் ெகா க்க வ ம் வதல்ைல. ஆனால்
அந்தப ்பணத்ைத மசச்பப் த் வதற் ப ்பதலாக, அந்த ேநரத்த ல்
என்னால் அதகப ் பணத்ைதச ் சம்பாத க்க ம் அல்ல  என்
பர யத்த ற்  உர யவரக் டன் அந்த ேநரத்ைத என்னால் ெசலவட

ம். ெப ம்பாலான ஏைழக ம் ந த்தர வரக்்கத்  மக்க ம்
உணவகங்கள ல் சாபப் ட் வ ட்  15 — 20 சதவதம் பஸ்்
ைவபப்தற்  ேயாசபப்த ல்ைல, அந்த உணவகங்கள ன் ேசைவ
ேமாசமாக இ ந்தா ம் ட. ஆனால் தரகரக் க்  3 — 7 சதவதம்
ெகா பப்தற்  அவரக்ள் ன்வராத  ேவ க்ைகயான வஷயம்.
ெசல கள் ப தயல் உள்ள மக்க க்  பஸ்் ெகா பப்தற்
அவரக்ள் தயங் வதல்ைல, ஆனால் ெசாத் க்கள் ப தயல்
உள்ள மக்க க் ப ் பணம் ெகா பப்தற்  அவரக்ள்
வ ம் வத ல்ைல. இ  ெபா ளாதாரரீதயான அற  அல்ல.
அைனத் த் தரகரக் ம் ஒன் ேபால் பைடக்கபப்டவல்ைல

என்பைத நைனவல் ெகாள் ங்கள். ரத ரஷ்்டவசமாக,
ெப ம்பாலான தரகரக்ள் ெவ ம் வற்பைனயாளரக்ள்தான்.
அவரக்ள் வற்க ன்றனர,் ஆனால் அவரக் க்ெகன்  ெசாந்தமாக
ஒ சல வ மைனகேள இ க்கன்றன அல்ல  வ மைனகள்



எ ேம இ பப்த ல்ைல. பங் கள், பத்த ரங்கள், பரஸ்பர நதகள்,
காபப் கள் ேபான்றவற்ைற வற்பைன ெசய்க ன்ற தரகரக்ள ன்
வஷயத்த ம் இ  உண்ைமதான்.
எந்தெவா  ந ணைர ம் நான் ேநர் கத் ேதர்

ெசய் ம்ேபா , தன பப்ட்ட ைறயல் அவரக் க்  எவ்வள
ெசாத் க்கள் இ க்கன்றன அல்ல  எவ்வள  பங் கள்
இ க்க ன்றன என்பைத ம், அவரக்ள் எத்தைன சதவதம் வர
ெச த் க ன்றனர ்என்பைத ம் நான் த ல் கண் ப பே்பன்.
இ  என  வர கைளக் ைகயா ம் வழக்கறஞரக் க் ம் என
கணக்காளரக் க் ம் ெபா ந் ம். என்ன டம் உள்ள ஒ
கணக்காளர ் தனக்ெகன்  ெசாந்தமாக ஒ  ெதாழைல ம்
ைவத்த க்கறார.் கணக் வழக் கைளக் ைகயாள்வ  அவர
ேவைல, ஆனால் வ மைனகைள வாங் வ ம் வற்ப ம் அவர
ெதாழ ல்.
உங்கள  நலைன மனத்த ல் ைவத்த க் ம் ஒ  தரகைரக்

கண் ப ங்கள். பல தரகரக்ள் உங்கைளப ் பயற் வபப்தற்
ேநரம் ெசலவ வாரக்ள். அவரக்ள் உங்கள  மகச ் சறந்த
ெசாத்தாக ஆவாரக்ள். நீங்கள் நயாயமாக நடந்  ெகாண்டால்,
அவரக் ம் உங்கள டம் நயாயமாக நடந்  ெகாள்வாரக்ள்.
அவரக்ள  கமஷன் ெதாைககைளக் ைறபப்ைதப ் பற்ற
மட் ேம நீங்கள் ேயாச த்தால், அவரக்ள் ஏன் உங்க க்  உதவப்
ேபாகறாரக்ள்? இ  சாதாரணக் கணக் .
நான் ன்  றய ேபால், மக்கள் ந ரவ்ாகம் என்ப  ந ரவ்ாகத்

தறைமகள ல் ஒன் . பல ேமலாளரக்ள் தங்கைளவடக் ைறந்த
சாமரத்்தயம் ெகாண்ட, தங்களால் அதகாரம் ெச த்த கன்ற
மக்கைள ந ரவ்கபப்ைத மட் ேம வ ம் க ன்றனர.் பல
இைடநைல ேமலாளரக்ள் இைடநைல ேமலாளரக்ளாகேவ
இ ந் வ கன்றனர,் பதவ  உயரை்வத் தவறவ கன்றனர.்
ஏெனன ல், தங்கைளவடக் ைறந்த தறைம ெகாண்ட மக்கைள
ைவத்  ேவைல வாங்க அவரக் க் த் ெதர ந்த க்கற ,
ஆனால் தங்கைளவட அதகத் தறைமசா கைள ைவத்  ேவைல
வாங்க அவரக் க் த் ெதர ந்த பப்த ல்ைல. சல ட்பமான
ப தகள ல் உங்கைளவட சாமரத்்தயமான மக்கைள ந ரவ்க த் ,
அவரக் க்  ெவ மதயள பப் தான் உண்ைமயான தறைம.
அதனால்தான் ந வனங்கள ல் இயக் னரக்ள் மங்கள்
இ க்க ன்றன. நீங்கள் அபப் பப்ட்ட ஒ  மத்ைத ைவத்த க்க
ேவண் ம். அ தான் ெபா ளாதாரரீதயான அற .



7. ஒன் ம் ெசய்யாமல் எைதயாவ  ெப ம் சக்த :
ெசவ்வ ந்தயரக்ைளபே்பாலக் ெகா ங்கள்

மக்கள் தன் த ல் ஐேராபப்ாவ ந்  அெமர க்காவல்
ேயறயேபா , ெசவ்வ ந்தயரக்ள ன் சல கலாசச்ாரப்

பழக்கவழக்கங்கள் அவரக் க்  அதரச்ச்  அள த்தன.
எ த் க்காட்டாக, ததாகக் ேயற  வந்த க் ம் ஒ  நப க் க்
ள ெர த்தால், ெசவ்வ ந்தயரக்ள் அவ க்  ஒ  கம்பளையக்

ெகா பப்ாரக்ள். அ  தனக் க் ெகா க்கபப்ட்டப பர  என்  அவர்
தவறாக நைனத் க் ெகாள்வார.் பன்னர ்அைத அவரக்ள் த பப் த்
த மா  ேகட் ம்ேபா , அவர  மனம் ண்ப கற .
அவர ் அைதத் த பப் க் ெகா க்க வ ம்பவல்ைல என்பைத

உணரந்்தேபா  ெசவ்வ ந்தயரக் ம் மனம் ெநாந்தனர.் இ
கலாசச்ாரரீதயான ஒ  தவறான ர தலா ம்.
ெசாத் க்கைளப ் ெபா த்தவைர, ெசவ்வ ந்தயரக்ைளபே்பால்

இ பப்  ெசல்வத்த ற்  இன்றயைமயாத . ைகேதரந்்த
த ட்டாளர ன் தல் ேகள்வ , "எவ்வள  வைரவாக என் பணம்

எனக் த் த ம்பக் கைடக் ம்?" என்பதாகத்தான் இ க் ம்.
இலவசமாகத் தங்க க்  எ  கைடக் ம் என்பைத ம் அவரக்ள்
ெதர ந்  ெகாள்ள வ ம் க ன்றனர.் அதனால்தான்,

த ட் ன்மீதான பத  மக க்கயமானதாக ஆகற .
எ த் க்காட்டாக, நான் வச த்த இடத்த ந்  சற
ரத்த ல், கடன் தவைண கட்டபப்டாததால் ஒ  வங்க  தன்வசம்

எ த் க் ெகாண்ட ஒ  வ  இ ந்த . அந்த வங்க  அதற்  60,000
டாலரக்ள் ெதாைகைய எதரப்ாரத்்த . நான் 50,000 டாலரக்ள் தர

ன்வந்  வண்ணபப் த்ேதன். அவரக்ள் அைத ஏற் க்
ெகாண்டனர.் ஏெனன ல், என  ஏல வண்ணபப்த்ேதா  டேவ,
50,000 டாலரக் க்கான ஒ  காேசாைலைய ம் நான் அ பப்
ைவத்ேதன். இ  நான் அந்த வட்ைட வாங் வதல் தீவரமாக
இ ந்தைத அவரக் க்  உணரத்்தய . "ஏகபப்ட்டப ் பணத்ைத
நீங்கள் டக் க றீரக்ேள ? இ  த்த சா த்தனமான கார யமா?"
என  ெப மபாலான த ட்டாளரக்ள் ேகட்பாரக்ள். "இந்த
வஷயத்த ற்  அ  ெபா ந் ம்," என்ப தான் என  பத ல். என

த ட்  ந வனம் இந்த வட்ைடக் ள ரக்ாலத்த ல் வாடைகக்
வ வதற்காகப ்பயன்ப த்தய . மாதம் ஒன் க்  2,500 டாலரக்ள்
வாடைகயல், அந்த வ  ஒ  வ டத்த ற்  நான்  மாதங்கள்
வாடைகக்  வடபப் கற . ள ரக்ாலம் ந்த பற , அ  ஒ



மாதத்த ற்  1,000 டாலரக் க்  வாடைகக்  வடபப் கற .
மார ் ன்  வ டங்கள ல் என  பணம் எனக் த் த ம்பக்

கைடத்த . இபே்பா  இந்தச ் ெசாத்  எனக் ச ் ெசாந்தமாக
உள்ள . ஒவ்ெவா  மாத ம் அ  எனக்  வ வாைய ஈட் க்
ெகா க்கற .

ைகேதரந்்த த ட்டாளர ன் தல் ேகள்வ , "எவ்வள
வைரவாக என் பணம் எனக் த் த ம்பக் கைடக் ம்?"

என்பதாகத்தான் இ க் ம்.

பங் கைள ம் நான் இ ேபாலேவ ைகயாள்கேறன். ஏேத ம்
ஒ  ந வனம் ஒ  தய ெபா ைள அற கபப் த் ம்ேபாேதா
அல்ல  ேவ  ஏேதா ஒன்ைறச ் ெசய் ம்ேபாேதா,
அந்ந வனத்த ன் பங்  வைல அதகர பப்தற்கான வாய்ப்
நல ம்ேபா  என  தரகர ் என்ைன அைழத் , ஒ  கணசமான
ெதாைகைய அந்ந வனத்த ன் பங் கள ல் த  ெசய் மா
எனக் ப ் பர ந் ைரபப்ார.் ஒ  வாரத்த ந்  ஒ  மாதம்வைர
நான் என் பணத்ைத அதல் வட்  ைவபே்பன். அந்ந வனத்த ன்
பங்  வைல அதகர க் ம்ேபா , நான் த ல் த  ெசய்த
பணத்தன் மதபப் ற்  ஈடான பங் கைள வற் வட் , மீதப்
பங் கைள அபப் ேய ைவத் க் ெகாள்ேவன். பற , பங் ச்
சந்ைதயன் ஏற்ற இறக்கங்கைளப ் பற்ற க் கவைலபடாமல்
இ ந் வ ேவன். ஏெனன ல், நான் த ல் ேபாட்டப ் பணம்
எனக் த் த ம்பக் கைடத் வ ட்ட , இபே்பா  அ  இன்ெனா
ெசாத்த ன்மீ  ேவைல ெசய்  ெகாண் க்கற . என் பணம்
உள்ேள ேபாகற , பற  ெவள ேய வ கற . ஆனால் வைல
ஏறயதால் ெசலேவ இல்லாமல் ஒ  ெசாத்  எனக் ச்
ெசாந்தமாகவ கற .
நான் பல சமயங்கள ல் பணத்ைத இழந்த க்கேறன் என்ப

உண்ைம. ஆனால் எனக் க் கட் பப் யாகக் ய பணத்ைதக்
ெகாண்  மட் ேம நான் இதல் இறங் ேவன். சராசர யாக நான்
பத்  த கைளச ்ெசய்தால், அதல் இரண்  அல்ல  ன்

த கள் எனக்  நல்ல லாபத்ைதக் ெகா க் ம், ஐந்தா
த கள ந்  எ ம் வரா , இரண்  அல்ல  ன்
த கள ல் எனக்  இழப்  ஏற்ப ம்.
சவாலான அல்ல  ஆபத்தான த கைள ெவ க் ம் மக்கள்

தங்கள் பணத்ைத வங்கயல் ேபாட்  ைவக்கன்றனர.்
காலபே்பாக்க ல், எ ம் ேசம க்காமல் இ பப்ைதவட,



பா காபப்ான ேசமப் கள் சறந்தைவதான். ஆனால் உங்கள்
பணத்ைதத் த ம்பப ் ெப வதற்  அதக காலம் ஆ ம்.
ெப ம்பாலான சமயங்கள ல், அவற்ேறா  இலவசமாக எ ம்
வ வதல்ைல.
என  ஒவ்ெவா  த ட் ம், இலவசமாக எனக்  ஏேத ம்

ஒன்  கைடத்தாக ேவண் ம்; ஒ  வ , ஒ  சறய ேசமப் க்
கடங் , ஒ  ச  நலம், பங் கள், அல்ல  ஓர ் அ வலகக்
கட் டம் ேபான்றவற்ைற இதற்  உதாரணமாகக் றலாம். அந்த

த ட் ல் ைறந்த ஆபத்ேத இ க்க ேவண் ம். இ
ெதாடரப்ான பல த்தகங்கள் ஏற்கனேவ ெவளவந்  இ பப்தால்,
நான் இைதப ்பற்ற  எ ம் ேபசப ்ேபாவதல்ைல.
எனேவ, அறவாரந்்த த ட்டாளரக்ள் பத ட்ைடத் தாண் ப்

பாரக்்க ேவண் ம். தங்கள் பணம் தங்க க் க் கைடத்த டன்,
அதன் பற  வ கன்ற இலவசமான ெசாத் க்கைள அவரக்ள்
பாரக்்க ன்றனர.் அ தான் ெபா ளாதாரரீதயான அற .

8. ஒ ம த்தக் கவனத்த ன் சக்த : ெசாத் க்கைளப ் பயன்ப த்த
ஆடம்பர வசத கைள வாங் ங்கள்

என் நண்பர ்ஒ வர ன் பதனா  வய  மகன் அள க்கதகமாகச்
ெசல  ெசய் ம் பழக்கத்ைதக் ெகாண் ந்தான். அவன் தனக் ச்
ெசாந்தமாக ஒ  கார ் வாங்க வ ம்பனான். "என் ைடய
நண்பரக்ள் அைனவர ன் ெபற்ேறா ம் தங்கள் ழந்ைதக க் க்
கார ் வாங்க க் ெகா த் ள்ளனர,்" என்ப தான் அதற்  அவன்

ம் சாக் பே்பாக் . அவன் தன  ேசமபப் ந்  பணத்ைத
எ த் , தான் வாங்கவ ந்த கா க்கான ன்பணமாக அைதப்
பயன்ப த்த வ ம்பனான். அ  வஷயமாக அவன  தந்ைத
என்ைனப ்பாரத்் ப ்ேபச வந்தார.்

"அவன் தன் ேசமபப் ந்  பணத்ைத எ த் க் கார ் வாங்க
நான் அ மத க்க ேவண் மா அல்ல  நாேன அவ க்  ஒ
காைர வாங்க க் ெகா த் வட ேவண் மா? நீங்கள் என்ன
பர ந் ைரக்க றீரக்ள்?" என்  அவர ்என்ன டம் ேகட்டார.்

" கய காலத்த ற்  இ  அவன  அ த்தத்த ந்
அவ க்  நவாரணம் அள க் ம், ஆனால் காலபே்பாக்க ல் நீங்கள்
அவ க்  எைதக் கற் க் ெகா த்த பப்ரக்ள் ? கார ் வாங்க
ேவண் ம் என்ற அவன  ஆைசையப ் பயன்ப த்த , ஏேத ம்
ஒன்ைற அவன் கற் க் ெகாள்வதற்  அவ க்  உத்ேவக ட்ட



மா என்  பா ங்கள்," என்  நான் பதலள த்ேதன். அவர
மனத்த ல் ஏேதா ஒ  ேயாசைன பள சச் ட் க்க ேவண் ம் என்
நைனக்கேறன். ஏெனன ல், அவர ் அங்க ந்  றபப்ட் த் தன்
வட்ைட ேநாக்க  ேவகமாகச ்ெசன்றார.்
இரண்  மாதங்க க் ப ் பற  மீண் ம் அவைர நான்

சந்த த்ேதன். "உங்கள் மகன் ஒ   கார ்வாங்கவட்டானா?" என்
நான் ேகட்ேடன்.

"இல்ைல. ஆனால் கார ் வாங் வதற்  நான் அவ க்  3,000
டாலரக்ள் ெகா த்ேதன். தன் கல் ர ப ் ப பப் ற்காக அவன்
ேசம த்  ைவத் ள்ள பணத்த ந்  கார ் வாங் வதற் ப்
பதலாக நான் ெகா த்தப ் பணத்ைதப ் பயன்ப த்த க்
ெகாள் மா  நான் அவனடம் றேனன்," என்  அவர்

றனார.்
"நீங்கள் தாராள மனம் ெகாண்டவரத்ான்," என்  நான்
றேனன்.

"உண்ைமயல் அபப் யல்ைல. டேவ நான் ஒ
நபந்தைன ம் வத த்ேதன்," என்  அவர ் றனார.்

"அ  என்ன?" என்  நான் ேகட்ேடன்.
" த ல் நாங்கள் உங்க ைடய ேகஷ்ஃ ேளா வைளயாட்ைட

வைளயா ேனாம். பற , பணத்ைதப ் த்த சா த்தனமாகப்
பயன்ப த் வைதப ் பற்ற  நாங்கள் நீண்ட ேநரம்
கலந் ைரயா ேனாம். அதன் பற , வால்ஸ் ரீட் ஜரன்ல்
பத்த ரைகைய ம் பங் ச ் சந்ைத பற்றய ஒ சல
த்தகங்கைள ம் நான் அவ க் க் ெகா த்ேதன்."
"பற  என்ன நடந்த ? நீங்கள் அவ க்  என்ன நபந்தைன

வத த்தீரக்ள் ?"
"நான் ெகா த்த 3,000 டாலரக்ள் பணம் இன

அவ ைடய தான் என் ம், ஆனால் அவன் அைதக் ெகாண்
ேநர யாக ஒ  கார ்வாங்கக் டா  என் ம், ஒ  பங் த் தரகைரக்
கண் ப த் , பங் கைள வாங்க ம் வற்க ம் அவன் அந்தப்
பணத்ைதப ்பயன்ப த்த க் ெகாள்ளலாம் என் ம் நான் அவனடம்

றேனன். அந்த 3,000 டாலரக்ள் பணத்ைத 6,000 டாலரக்ளாக
அவன் மாற் ம்ேபா , அதல் 3,000 டாலரக்ைளக் ெகாண்  அவன்
ஒ  கார ் வாங்க க் ெகாள்ளலாம் என் ம், மீத  3,000 டாலரக்ைள
மீண் ம் தன் கல் ர ப ் ப பப் ற்கான ேசமப் க் கணக்க ல்
ேபாட்  ைவக்க ேவண் ம் என் ம் அவ க்  நபந்தைன
வத த்ேதன்."



"பற  என்ன நடந்த ?" என்  நான் ேகட்ேடன்.
"பங்  வரத்்தகத்த ல் ெவ  சீக்க ரத்தேலேய அவ க்

அதரஷ்்டம் கைடத்த , ஆனால் ஒ சல நாட்கள ல் அவன்
எல்லாவற்ைற ம் இழந் வட்டான். இன்  அவனடம் 1,000

டாலரக்ள் மட் ேம மஞ்சய க்கற . ஆனால் அவன  ஆரவ்ம்
அதகர த் ள்ள . நான் அவ க்  வாங்க க் ெகா த்த அைனத் ப்
த்தகங்கைள ம் அவன் ப த் வ ட்டான். இபே்பா
லகத்த ற் ச ் ெசன்  இன் ம் பல த்தகங்கைள வட் ற்

எ த்  வ கறான். வால்ஸ் ரீட் ஜரன்ல் பத்த ரைகைய அவன்
தவறாமல் ப த் வ கறான். கற் க் ெகாள் ம் ஆரவ்ம்
வண்ணள  உயரந்் ள்ள . பணத்ைத இழந்தால் இன் ம்
இரண்  வ டங்க க் த் தான் நடந் தான் ெசல்ல ேவண் ம்
என்பைத அவன் அற ந்த க்கறான். ஆனால் அ  பற்ற  அவன்
கவைலபப் வ ேபால் ெதர யவல்ைல. கார ் வாங் வதல் ட
அவன் அவ்வள  ஆரவ்மாக இல்ைல என்  ேதான் கற .
ஏெனன ல், அைதவட அதகக் கல ட் ம் ஒ
வைளயாட்ைட அவன் கண் ப த்த க்கறான்."

"அவன் எல்லாப ் பணத்ைத ம் இழந் வட்டால் நீங்கள் என்ன
ெசய்வரக்ள்?" என்  நான் ேகட்ேடன்.

"அவ்வா  நடக் ம்ேபா  பாரத்் க் ெகாள்ளலாம். அவன்
நம் ைடய வயைத எட் ம்ேபா  இழபப்ைதவட இபே்பா
எல்லாப ் பணத்ைத ம் இழபப்  நல்ல  என்  நான்
நைனக்கேறன். அேதா , நான் அவ க்காகச ் ெசலவட் க் ம்
இந்த 3,000 டாலரக்ள்தான் அவன  கல்வ க்காக நான் ெசய்த மகச்
சறந்த ெசல . அவன் இபே்பா  கற் க் ெகாண் க் ம்
வஷயம் அவன  வாழ்நாள் வ ம் அவ க்  நன்ைம
பயக் ம். பணத்தன் சக்தைய அவன் மத க்கக் கற் க்
ெகாண் வட்ட ேபால் ேதான் கற .

" நான் ன்  றய ேபால், ஒ வரால் யஒ ங்க ல்
தறம்பைடத்தவராக ஆக யாவட்டால், அவர ் பணக்காரராக
ஆவதற்  யற்ச க்காமல் இ பப்  நல்ல . நான் ஏன் இைதக்

கேறன் என்றால், ெசாத் க்கைளப ் பயன்ப த்தப ் பண
வரைவ உ வாக் ம் ெசயல் ைறயான  ேகாட்பாட் ரீதயாக
மக ம் லபமானதாகத் ேதான்றனா ம் ட, பணத்ைதச்
சர யாகப ்பயன்ப த் வதற் த் ேதைவயான மனக்கட் பப்ாட்ைட
உ வாக் வ தான் இதல் க னமான வஷயம். ெவளய ந்
ஏற்படக் ய சபலங்கள ன் காரணமாக, இன்ைறய கரே்வார்



உலகல் ெசல  ெசய்வ  மக ம் லபமான கார யம்.
மனக்கட் பப்ா  பலவனமாக இ ந்தால், பணம் பயனற்ற
வஷயங்கள ல் ெசலவாவ  உ த . ஏழ்ைமக் ம் பணப்
ப ரசச்ைனக் ம் இ தான் காரணம்.
பணத்ைத உ வாக் வதற் ப ் பணத்ைதப்

பயன்ப த் வதற் த் ேதைவயான ெபா ளாதாரரீதயான
அறைவப ்பன்வ ம் எ த் க்காட்  வளக் க ன்ற .
வ டத் வக்கத்த ல் 100 ேப க் த் தலா 10,000 டாலரக்ள்

பணத்ைத நாம் ெகா த்தால், வ டக் கைடசயல் இவ்வா
நகழ்ந்த க் ம் என்  நான் நம் கேறன்:

• 80 ேபர டம் எ ம் மசச்ம க்கா . உண்ைமயல், ஒ  தய
கார,் ள ரச்ாதனப ்ெபட்  அல்ல  ேவ  பற சாதனங்கைள
வாங் வதற்ேகா, அல்ல  ஒ  வ ைறயல்
ெசல்வதற்ேகா ன்பணம் ெச த் வதன் லம் அவரக்ள்
அதகமான கட க்  ஆளாகய பப்ாரக்ள்.

• தங்க க் க் ெகா க்கபப்ட்ட 10,000 டாலரக்ள் பணத்ைத16
ேபர ்5 தல் 10 சதவதம்வைர அதகர த்த பப்ாரக்ள்.

• நான்  ேபர ்அைத 20,000 டாலரக்ளாக அதகர த்த பப்ாரக்ள்
அல்ல  ேகா க்கணக்கான டாலரக்ளாக
மாற்றய பப்ாரக்ள்.

பணத்த ற்காக ேவைல ெசய்வதற்  ஒ  ெதாழைலக் கற் க்
ெகாள்ள நாம் பள்ள க் ச ்ெசல்கேறாம். பணத்ைத உங்க க்காக
ேவைல ெசய்ய ைவபப்  எபப்  என்பைதக் கற் க் ெகாள்வ ம்
அந்த அள க்  க்கயம் என்ப  என  அபபப் ராயம்.
மற்றவரக்ைளபே்பாலேவ நா ம் ெசளகர யங்கைள ம்

ஆடம்பர வசதகைள ம் வ ம் கேறன். ஆனால் நான் அவற்ைறக்
கடன் ெகா த்  வாங் வதல்ைல என்ப தான் எனக் ம்
மற்றவரக் க் ம் இைடேய உள்ள ஒ  வத்தயாசம். நான் ஒ
தய கார ்வாங்க வ ம்பனால், என  வங்கயாளைர அைழத் க்

கடன் ேகட்ப  பலமான கார யமாக இ க் ம். கடன்கள்
ப தயல் கவனம் ெச த் வதற் ப ் பதலாக, ெசாத் க்கள்
ப தயல் நான் கவனம் ெச த்த வ ம் கேறன்.
ெபா ட்கள் வாங்க ேவண் ம் என்ற என  ஆைசைய, த

ெசய்வதற்  என  ெபா ளாதாரரீதயான ேமதைமைய



உத்ேவகபப் த் வதற் ம் ஊக் வபப்தற் ம் நான்
பயன்ப த் வ  என  பழக்கம்.
இன்  ெப ம்பா ம், பணத்ைத உ வாக் வத ல் கவனம்

ெச த் வதற் ப ் பதலாக, நமக்  வ பப்மான ெபா ட்கைள
வாங் வதற் ப ் பணத்ைதக் கடன் வாங் வதல் நாம் தீவரக்
கவனம் ெச த் கேறாம். இவ்வா  கடன் வாங் வ  கய
காலம்வைர லபமாக இ க் ம், ஆனால் நாளாவட்டத்த ல்
க னமாக இ க் ம். தனநபரக்ள் என்ற ைறய ம், ஒ  ேதசம்
என்ற ைறய ம், நாம் இந்த ேமாசமான பழக்கத்த ற்
அ ைமயாகவட்ேடாம். வக்கத்த ல் லபமாக இ க் ம் பாைத
ேபாகபே்பாகக் க னமான பாைதயாக ஆகவ கற , த ல்
க னமாக இ க் ம் பாைத நாளாவட்டத்த ல் லபமான
பாைதயாக ஆகவ கற  என்பைத நைனவல் ெகாள் ங்கள்.
பணத்ைதக் கட் பப்ாட் டன் ைகயாள்வதல் தறைம

ெப வதற்  உங்கைள ம் உங்கள் பர யத்த ற் ர யவரக்ைள ம்
நீங்கள் எவ்வள  சீக்க ரம் பயற் வ த் க் ெகாள்க றீரக்ேளா,
அவ்வள  ரம் அ  உங்க க்  நன்ைம பயபப்தாக அைம ம்.
பணம் என்ப  ஒ  சக்தம க்க ஆற்றல், ரத ரஷ்்டவசமாக,
பணத்தன் சக்தைய மக்கள் தங்க க்  எதராகப்
பயன்ப த் க ன்றனர.் உங்க ைடய ெபா ளாதாரரீதயான
அற  ைறவாக இ ந்தால், பணம் பல வழகள ல் உங்கள்
ைகையவட் ப ்ேபாய்வ ம். அ  உங்கைளவடச ்சாமரத்்தயமாக
ஆகவ ம். பணம் உங்கைளவடச ் சாமரத்்தயமாக இ ந்தால்,
பணத்த ற்காக நீங்கள் உங்கள் வாழ்நாள் வ ம் உைழத் க்
ெகாண்ேட இ பப்ரக்ள்.
பணத்ைத உங்கள் கட் பப்ாட் ல் ைவத்த க்க ேவண் ம்

என்றால், நீங்கள் பணத்ைதவட அதக சாமரத்்தயமானவராக
இ க்க ேவண் ம். அபே்பா  அ  உங்கள் கட்டைளக்
அ பண ந்  நடக் ம். நீங்கள் வைத அ  ெசய் ம்.
பணத்த ற்  நீங்கள் அ ைமயாக இ பப்தற் ப ் பதலாக, அ
உங்கள் கட் பப்ாட் ல் இ க் ம். அ தான் ெபா ளாதாரரீதயான
அற .

9. கன கள ன் சக்த : கதாநாயகரக்ைளத் ேதரந்்ெத ங்கள்

நான் ச வனாக இ ந்தேபா , வல்  ேமஸ், ேஹங்க் ஏரான்,
ேயாக  ெபரர்ா ேபான்ற பரபல ேபஸ்பால் வரரக்ைளப ் பாரத்்



பரம த்ேதன். ச  வயதல் அவரக்ள்தான் என் ைடய
கதாநாயகரக்ளாக இ ந்தனர.் நா ம் அவரக்ைளபே்பால் இ க்க
வ ம்பேனன். அவரக்ள் ைகெய த்த ட் க் ெகா த்த ேபஸ்பால்
அட்ைடகைள நான் ெபாக்கஷமாகப ் பா காத்ேதன்.
அவரக் ைடய வைளயாட்  வாழ்க்ைக ெதாடரப்ான அைனத் ப்
ள்ள  வபரங்க ம் என்ன டம் இ ந்தன. அவரக்ள் எவ்வள

சம்பளம் வாங்கனாரக்ள், அவரக்ள் எவ்வள  ஓட்டங்கைளக்
வ த்தாரக்ள், அவரக்ள் எபப் ச ் சறய அணகள ந்  ெபர ய

அணக க் த் ேதரந்்ெத க்கபப்ட்டாரக்ள் என்ப  ேபான்ற
அைனத்  வபரங்கைள ம் நான் என் வரல் னயல்
ைவத்த ந்ேதன்.
எனக்  ஒன்ப  வயதாக இ ந்தேபா , தன் த ல் நான்

ேபஸ்பால் வைளயாட் ல் அ ெய த்  ைவத்தேபா , நான்
நானாக இ க்கவல்ைல. நான் ஒ  பரபலமான ேபஸ்பால் வரன்
என்ப ேபால் நடந்  ெகாண்ேடன். நாம் கற் க் ெகாள்வதற்கான
மக ம் சக்தவாய்ந்த வழகள ல் இ ம் ஒன் . ஆனால் வளரந்்
ெபர யவரக்ளா ம்ேபா  நாம் ெப ம்பா ம் இைத
மறந் வ கேறாம். நம  கதாநாயகரக்ைள நாம்
ெதாைலத் வ கேறாம்.
இன் , என் வட் ன் அ ேக ச வரக்ள் ேபஸ்பால்

வைளயா வைத நான் பாரக்்க ேறன். வைளயாட்
ைமதானத்த ற் ள் ைழந்த டன், அவரக்ள் தங்கைளத் தங்கள
கதாநாயகரக்ள்ேபால் பாவ த்  நடந்  ெகாள்க ன்றனர.்
கதாநாயகரக்ைளப ் பாரத்்  அபப் ேய நடந்  ெகாள்வ
உண்ைமயேலேய சக்தவாய்ந்த ப பப்ைனதான்.
எனக்  வய  ஏற ஏற, தய கதாநாயகரக்ைள நான்
வகர த்ேதன். ேகால்ஃப ்வைளயாட் ல் எனக் க் கதாநாயகரக்ள்

இ ந்தனர.் அவரக்ள் தங்கள் மட்ைடையச ் ழற் வைதபே்பால்
நா ம் ழற்றேனன். அவரக்ைளப ் பற்றய அைனத்
வஷயங்கைள ம் என்னால் ந்த அள க்  நான் ப த்ேதன்.
ெடானால்  ரம்ப,் வாரன் பஃேப, பட்டர ் ன்ச,் ஜாரஜ்் சாேராஸ்,
ஜம் ேராஜரஸ்் ேபான்றவரக் ம் என் கதாநாயகரக்ள்தான்.
அவரக்ைளப ் பற்றய அைனத் ப ் ள்ள  வபரங்கைள ம் நான்
அறேவன். வாரன் பஃேப எத ல் த  ெசய்கறார ்என்பைத நான்
ெதாடரந்்  கண்காண த் , சந்ைத நலவரம் பற்றய அவர
கண்ேணாட்டத்ைத ம், பங் கைள அவர ் ேதரந்்ெத க் ம்
வதத்ைதப ் பற்ற ம் என் ைகக்  அகபப் ம் எந்தெவா



தகவைல ம் நான் ப க்கேறன். ெடானால்  ரம்ப ் எவ்வா
ேபரபே்பச்  நடத் கறார,் எவ்வா  ெசாத் க்கைள வாங் கறார்
என்பைதப ்பற்ற  நான் ப க்கேறன்.
ஒன்ப  வயதல் எவ்வா  நான் என்ைன ஒ  பரபலமான

ேபஸ்பால் வரனாக பாவ த்  நடந்  ெகாண்ேடேனா, அேதேபால்,
பங் ச ் சந்ைதயல் இ க் ம்ேபாேதா அல்ல
பர வரத்்தைனையக் ைகயாண்  ெகாண் க் ம்ேபாேதா,
ஆழ்மனரீதயாக நான் ெடானால்  ரம்பப் ன் ணசச்ேலா
நடந்  ெகாள்கேறன். அல்ல  சந்ைதயன் ேபாக்ைக ஆய்
ெசய் ம்ேபா , நான் என்ைன வாரன் பஃேபயாக பாவ த்  அைதச்
ெசய்ேவன். கதாநாயகரக்ைளக் ெகாண் பப்தன் லம், நமக் ப்
ெபர ய உள்ேநாக் கள் கைடக்க ன்றன.
ஆனால் கதாநாயகரக்ள் ெவ மேன நம்ைம

உத்ேவகபப் த் வ  மட் ம ல்ைல. வஷயங்கள் லபமாக
இ பப் ேபால் அவரக்ள் ேதான்றச ் ெசய்க ன்றனர.் அவ்வா
லபமாக இ பப்தாகத் ேதான்றச ் ெசய்வதன் லம், நா ம்

அவரக்ைளபே்பால் ஆக ம் என்  அவரக்ள் நம்ைம நம்ப
ைவக்க ன்றனர.்

"அவரக்ளால் ம் என்றால், என்னா ம் ம்."
த ட்ைடப ் ெபா த்தவைர, ெப ம்பாலான மக்கள், அ

க னம் என்ப ேபால் ேதான்றச ் ெசய்க ன்றனர.் மாறாக, அ
லபம் என்  ேதான்றச ் ெசய்க ன்ற கதாநாயகரக்ைளத் ேத க்

கண் ப ங்கள்.

10. ெகா த்த ன் சக்த : கற் க் ெகா ங்கள், அபே்பா
உங்க க் க் ெகா க்கபப் ம்

என் டய இரண்  தந்ைதய ம் ஆசரயரக்ள். என் பணக்காரத்
தந்ைத எனக் க் கற் க் ெகா த்த ஒ  பாடத்ைத என் வாழ்நாள்

வ ம் நான் கைடப த்  வ கேறன். பற க் க்
ெகா பப்தற்கான ேதைவதான் அ . என் கல்வமான் தந்ைத
மற்றவரக் க்காக ஏராளமான ேநரத்ைத ம் அறைவ ம்
ெகா த்தார,் ஆனால் பணம் எ ம் ெகா க்கவல்ைல.
தன்னடம் தல் பணம் இ க் ம்ேபா  தான் ெகா க்கப்

ேபாவதாக அவர ் எபே்பா ம் ற  வந்தார,் ஆனால் அவர டம்
தல் பணம் ஒ ேபா ம் இ ந்தேத இல்ைல.

என் பணக்காரத் தந்ைத மற்றவரக் க் ப ் பணத்ைத ம்



கல்வைய ம் ெகா த்தார.் நற்கார யங்க க்காக தானம்
ெகா பப்த ல் அவர ் உ தயான நம்ப க்ைக ெகாண் ந்தார.்
"உனக்  ஏேத ம் ேவண் ெமன்றால், த ல் நீ ெகா க்க
ேவண் ம்," என்  அவர ் எபே்பா ம் றனார.் அவர டம்
ைறவான பணம் இ ந்தேபா ட, அவர ் தன்

ேதவாலயத்த ற்ேகா அல்ல  தனக் ப ் பர யமான ெதாண்
ந வனத்த ற்ேகா பணம் ெகா த்தார.்
இந்த ேயாசைனைய நான் உங்கள் மனத்த ல் ஆழப ்பத  ெசய்ய

வ ம் கேறன். உங்கள டம் ைறவான பணம் இ பப்தாகேவா
அல்ல  ஏேத ம் ஒன்  உங்க க் த் ேதைவபப் வதாகேவா
நீங்கள் உண ம்ேபாெதல்லாம், உங்க க் த் ேதைவயானைத

த ல் நீங்கள் மற்றவரக் க் க் ெகா ங்கள். பற  அ
பன்மடங்க ல் உங்கள டம் த ம்ப  வ ம். பணம், அன் , நட்
ேபான்ற எல்லா வஷயங்கள ம் இ  உண்ைம. ஆனால்
ெபா வாக ஒ வர ் ெசய்ய வ ம் க ன்ற கைடச  வஷயம்
இ வாகத்தான் இ க் ம். என்ைனப ் ெபா த்தவைர, இ
எபே்பா ம் எனக் ப ் பலனள த்  வந் ள்ள . நான்
இக்ேகாட்பாட்ைட நம் கேறன். எனக்  எ  ேவண் ேமா, அைத
நான் மற்றவரக் க் க் ெகா க்கேறன். எனக் ப ் பணம்
ேவண் ம், எனேவ நான் பணத்ைதக் ெகா க்கேறன். அதன்
வைளவாக, அ  பன்மடங்க ல் என்ன டம் த ம்ப  வ கற . என்
ெபா ட்கள் வற்பைனயாக ேவண் ம் என்  நான் வ ம் கேறன்,
அதனால் மற்றவரக்ள் ஏேதா ஒன்ைற வற்பதற்  அவரக் க்
நான் உத கேறன். அபே்பா  என் ைடய ெபா ட்கள்
வ ற்பைனயாகன்றன. எனக்  மக்க டனான ெதாடர் கள்
ேதைவ, எனேவ ேவெறா வ க்  அபப் பப்ட்டத் ெதாடர் கைள
நான் ஏற்ப த்த க் ெகா க்கேறன். மாயாஜாலம்ேபால்,
பல டனான ெதாடர் கள் எனக் க் கைடக்க ன்றன. "எைத ம்
ெப வதற்கான அவசயம் கட க்  இல்ைல, ஆனால்
ெகா பப்தற்கான ேதைவ மனதரக் க்  உள்ள ." என்ற ஒ

ற்ைறப ்பல வ டங்க க்  ன்  நான் ேகட்ேடன்.
"ஏைழகள் பணக்காரரக்ைளவட அதகப ் ேபராைசக்காரரக்ள்."

என்  என் பணக்காரத் தந்ைத அ க்க க் வ  வழக்கம்.
ஒ வர ்பணக்காரராக இ ந்தால், மற்றவரக் க் த் ேதைவயான
ஏேதா ஒன்ைற அவர ்அவரக் க் க் ெகா க்கறார.் என் வாழ்வல்
எபே்பாெதல்லாம் எனக் ப ் பணத் தட் பப்ா  ஏற்பட்டேதா,
அல்ல  ஏேத ம் உதவ  ேதைவபப்ட்டேதா, அபே்பாெதல்லாம்,



எனக்  என்ன ேவண் ம் என்பைத என் இதயத்த ற் ள் ெசன்
பாரத்் , த ல் அைத நான் மற்றவரக் க் க் ெகா பப்ெதன்
தீரம்ான த்ேதன். அைத நான் ெகா த்த டன், அ  எபே்பா ம்
என்ன டம் த ம்ப  வந்த .
ஒ  ேவ க்ைகயான கைதைய இ  எனக்  நைன ட் கற .

க ங் ள ரான ஓர ் இரவல், ைகயல் வற கேளா  ஒ வன்
அமரந்்த ந்தான். அவன் தன் எதேர இ ந்த ஒ  ெபர ய
அ பை்பப ் பாரத்் , "நீ எனக் ச ் சற  ெவபப்த்ைதக்
ெகா த்தால், நான் உனக் ள் ெகாஞ்சம் வற கைளப்
ேபா ேவன்," என்  கத்தனான். பணம், அன் , மக ழ்சச் ,
வற்பைன, மனதத் ெதாடர் கள் என்  வ ம்ேபா , த ல்
ெகா க்க ேவண் ம் என்பைத நைனவல் ெகாள் ங்கள்.
எனக்  என்ன ேவண் ம், அைத ேவெறா வ க்  எபப் க்

ெகா க்கலாம் என்  ச ந்தபப் , ஏராளமான நல்ல
வஷயங்கைளக் கட்டவழ்த் வ கன்ற . மக்கள் என்ைனப்
பாரத்் ப ் ன்னைகக்கவல்ைல என்  நான் உண ம்ேபா , நான்
ன்னைகத்  அவரக் க்  வணக்கம் ெதர வ க்கத்
வங் கேறன். மாயாஜாலம்ேபால், என்ைனச ் ற்ற  அைனவ ம்
ன்னைகத் க் ெகாண் பப்ைத நான் காண்கேறன். உங்கள்

உலகம் உங்கள ன் பரதப ப்  என்ப  உண்ைமதான்.
"கற் க் ெகா ங்கள், அபே்பா  நீங்கள் ெப வரக்ள்," என்

நான் வ  அதனால்தான். கற் க் ெகாள்ள
வ ம் பவரக் க்  நான் எவ்வள  அதகமாகக் கற் க்
ெகா க்கேறேனா, நான் அவ்வள  அதகமாகக் கற்கேறன்
என்பைத நான் கண் ெகாண் ள்ேளன். நீங்கள் பணத்ைதப்
பற்ற க் கற் க் ெகாள்ள வ ம்பனால், அைத ேவெறா வ க் க்
கற் க் ெகா ங்கள். ஏராளமான தய ேயாசைனகள் உங்கைள
வந்தைட ம்.
சல சமயங்கள ல், நான் பற க் க் ெகா த் ம் ட, எனக்

எ ம் த ம்பக் கைடக்காமல் ேபா ள்ள . அல்ல  எனக் க்
கைடத்த  நான் வ ம்பய ஒன்றாக இல்லாம ம்
ேபாய க்கற . ஆனால் அந்த நகழ் கைளக் ரந்்  ஆராய்ந்
பாரத்்தேபா , ெகா பப்த ல் உள்ள மக ழ்சச் க்காகக்
ெகா பப்தற் ப ் பதலாக, ஒன்ைறப ் ெபற ேவண் ம் என்ற
எண்ணத் டன் நான் ெகா த்த ந்ேதன் என்ப  எனக் ப்
ர ந்த .
என் தந்ைத ஆசரயரக் க் க் கற் க் ெகா த்தார,் அதனால்



ஒ  சறந்த ஆசரயராக ஆனார.் என் பணக்காரத் தந்ைத தான்
வயாபாரம் ெசய் ம் வதத்ைதப ் பற்ற  இைளஞரக் க்
எபே்பா ம் கற் க் ெகா த்தார.் இபே்பா  அவற்ைற நைனத் ப்
பாரத்்தேபா , என் தந்ைதயர ் இ வர ன் தாராள
மனபப்ான்ைமதான் அவரக்ைள அதக சாமரத்்தயமானவரக்ளாக
ஆக்கய  என்பைத நான் உணரந்்ேதன். நம்ைமவட அதக
சாமரத்்தயமான சக்தகள் இவ் லகல் உள்ளன. நீங்கள் உங்கள்
ெசாந்த யற்சயல் சாத க்கலாம், ஆனால் அந்த சக்தகள ன்
உதவையக் ெகாண்  லபமாக உங்களால் சாத க்க ம்.
உங்கள டம் இ பப்ைதப ்பற க் க் ெகா பப்தற்  நீங்கள் தாராள
மனபப்ான்ைம டன் இ க்க ேவண் ம், அவ்வள தான்.



அத்தயாயம் ஒன்ப

இன் ம் அதகமாக ேவண் மா? நீங்கள்
ெசய்யக் ய சல வஷயங்கள்

ந்ைதய அத்தயாயத்த ல் நான் பட் ய ட் ந்த பத்
அம்சங்கள் எல்ேலா க் ம் த பத்  அள பப்ைவயாக இல்லாமல்
ேபாகலாம். ேகாட்பாட்ைடப ் ர ந்  ெகாள்வ  நடவ க்ைக
எ பப்ைதபே்பால் க்கயமான  என்  நான் நைனக்கேறன்.
ச ந்தபப்தற் ப ் பதலாக நடவ க்ைக எ பப்தற் ப ் பலர்
வ ம் க ன்றனர ் என்ப ம், ெவ மேன ச ந்த த் வ ட்
நடவ க்ைக எ ம் எ க்க வ பப்ம ல்லாத மக்க ம்
ஏராளமாேனார ்இ க்கன்றனர ்என்ப ம் எனக் த் ெதர ம். இந்த
இரண் ம் ேசரந்்த கலைவதான் நான் என்  ேவன். எனக் ப்
தய ேயாசைனக ம் ப க் ம், ெசய ல் இறங் வ ம்

ப க் ம்.
எவ்வா  வக்க ேவண் ம் என்பைதத் ெதர ந்  ெகாள்ள

வ ம் க ன்ற மக்க க் , சல வஷயங்கைளச ் க்கமாக நான்
எ த் ைரக்க வ ம் கேறன்:

• நீங்கள் ெசய்  ெகாண் க் ம் ேவைலைய ந த்த
ைவ ங்கள்:

ேவ  வாரத்்ைதகள ல் றனால், உங்கள் ேவைலையக்
ெகாஞ்சம் ந த்த  ைவத் வட் , எ  பலனள க்கற , எ
பலனள க்கவல்ைல என்பைத ஆய்  ெசய் ங்கள். ஒேர
வஷயத்ைத மீண் ம் மீண் ம் ெசய் வ ட் , ஒவ்ெவா

ைற ம் ஒ  வத்தயாசமான வைளைவ எதரப்ாரப்ப்
ட்டாள்தனம். எ  பலனள க்கவல்ைலேயா, அைதச்

ெசய்வைத ந த்தவட் , ஏேத ம் ஒ  தய வஷயத்ைதத்
ேத ங்கள்.



• தய ேயாசைனகைளத் ேத ங்கள்:

தய த ட்  ேயாசைனகைளப ் ெப வதற் , நான்
த்தகக் கைடக க் ச ் ெசன் , வத்தயாசமான மற் ம்

தன த் வமான வஷயங்கள் பற்றய த்தகங்கைளத்
ேத கேறன். நான் அவற்ைறச ் த்த ரங்கள் என்
அைழக்கேறன். எனக் த் ெதர யாத த்த ரங்கைளக் கற் க்
ெகாள்வதற் , அைவ ெதாடரப்ான த்தகங்கைள நான்
வாங் கேறன்.

எ த் க்காட்டாக, ேஜாயல் மாஸ்ேகாவ ட்ஸ் எ தய 'த 16
பரெ்சன்ட் சல் ஷன்' என்ற த்தகத்ைத ஒ
த்தகக்கைடயல் நான் கண்ேடன். அைத வாங்கப்

ப த் வ ட் , ம  வயாழக்கழைமயன்  அதல்
றபப்ட் ந்தப ேய ெசய்ேதன். ெப ம்பாலான மக்கள்

நடவ க்ைக எ பப்த ல்ைல அல்ல  தாங்கள் ப த் க்
ெகாண் க் ம் வஷயத்ைதப ் பாதயேலேய
ந த்தவ வதற்  மற்றவரக்ள் தங்கள்மீ  தாக்கம்
ஏற்ப த்த அ மத த் வ கன்றனர.் நான் ப த்தப ் த்தகம்
ஏன் ேவைல ெசய்யா  என்  என் அண்ைடவட் க்காரர்
ஒ வர ் என்ன டம் றனார.் நான் அவர ் றயதற் ச்
ெசவசாய்க்கவல்ைல, ஏெனன ல் அவர ் அைத ஒ ேபா ம்

யற்ச த் ப ்பாரத்்த க்கவல்ைல.

• நீங்கள் ெசய்ய வ ம் வைத ஏற்கனேவ ெசய் ள்ள
ஒ வைரக் கண் ப ங்கள்:

அவரக்ைள மதய உணவற்  ெவள ேய அைழத் ச ்ெசன் ,
உங்க க்  வ பப்மான வஷயம் ற த்  அவரக் க் த்
ெதர ந்த உத்தகைள ம் க்கங்கைள ம் பற்ற க்
ேகட் த் ெதர ந்  ெகாள் ங்கள். எ த் க்காட்டாக,
அரசாங்கத்த ல் ஒ  த ட் த் த ட்டம் உள்ள .
'அடமானவர ப ் பத்த ரம்' என்  அ  அைழக்கபப் கற .
ஒ வர ்தன  ெசாத்  வரைய அரசாங்கத்த ற் ச ்ெச த்தத்
தவ ம்ேபா , அந்த வர  பாக்கைய நீங்கள் ெச த்தனால்,
உங்க க்  ஒ  பத்த ரம் வழங்கபப் ம். அதன்ப , நீங்கள்
ெச த்தய ெதாைகக்  அரசாங்கம் உங்க க்
ஆண்ெடான் க்  16 சதவத வட் ையக் ெகா க் ம். பற ,



அந்தச ் ெசாத்த ன் உரைமயாளர ் தன் பாக்கப ் பணத்ைதச்
ெச த்தச ்ெச த்த, உங்கள  தல் உங்க க் த் த பப் க்
ெகா க்கபப் ம். ஒ ேவைள அந்த உரைமயாளர ்ெதாடரந்்
தன் பாக்கையச ் ெச த்தத் தவறனால், ஒ  றபப் ட்டக்
காலத்த ற் ப ் பற  அந்தச ் ெசாத்  அரசாங்கத்தால்
ஏலத்த ற்  வடபப் ம். அபே்பா  அைத வாங் வதற்கான

தல் உரைம உங்க க் க் கைடக் ம். எபப் ப்
பாரத்்தா ம் இ  ஒ  சறந்த த தான். இ  பற்ற
அதகமாகத் ெதர ந்  ெகாள்வதற்காக, நான் மாவட்ட வர
அ வலகத்த ற் ச ் ெசன் , அங்  ேவைல பாரத்் க்
ெகாண் ந்த அரசாங்க ஊழயைரக் கண் ப த்ேதன்.
அவ ம் இந்தப ் பத்த ரத்த ல் த  ெசய்த ந்தார்
என்பைத நான் கண்டற ந்ேதன். உடன யாக, மதய
உணவற்  என் டன் வ மா  அவ க்  நான் அைழப்
வ த்ேதன். நாங்கள் உணவ ந்தயேபா , அந்த த
பற்ற த் தனக் த் ெதர ந்த வஷயங்கைள என்ன டம் அவர்
மக ழ்சச்யாகப ்பகரந்்  ெகாண்டார.் மதய ேநரம் வ ம்
அவர ் அந்த த  ெதாடரப்ான அைனத்ைத ம் எனக் க்
காட் னார.் அ த்த நாள், அவர  உதவ டன் இரண்
ெபர ய ெசாத் க்கைளக் கண் ப த் , அவற் க்கான வர ப்
பத்த ரங்கைள வாங்கேனன். அைவ இன் வைர எனக்  16
சதவத வட்  அள த்  வ கன்றன. நான் ன்  றபப் ட்டப்
த்தகத்ைதப ் ப பப்தற்  எனக்  ஒ  நாள் ஆன ,

நடவ க்ைக எ பப்தற்  ஒ  நாள் ேதைவபப்ட்ட , மதய
உணவற்  ஒ  மணேநரம் ஆன , இரண்  ெபர ய

த கைளச ்ெசய்வதற்  இரண்  நாட்கள் ஆயன.

• பய ற்ச  வ ப் கள ம் பயலரங் கள ம் கலந்
ெகாள் ங்கள், த்தகங்கைளப ்ப ங்கள்:

தய, வாரசயமான பயற்ச  வ ப் கைள நான்
ெசய்த த்தாள்கள ம் இைணயத்த ம் ேத கேறன்.
அவற்ற ல் பல வ ப் கள் இலவசமானைவ அல்ல
ைறந்த கட்டணத்ைதக் ெகாண்டைவ. நான் கற் க்

ெகாள்ள வ ம் ம் வஷயம் ெதாடரப்ான மக அதகக்
கட்டணத் டன் ய பயலரங் கள ம் நான் கலந்
ெகாள்கேறன். நான் பங் ெகாண்ட பயற்ச  வ ப் கள ன்



காரணமாக நான் ெசல்வந்தனாக இ க்கேறன். ஒ  ேவைல
எனக் த் ேதைவயல்ைல. இந்த வ ப் கள ல் கலந்
ெகாள்ளாத என  நண்பரக்ள் சலர ் நான் என் பணத்ைத
வரயம் ெசய்  ெகாண் ந்ததாகக் றனர.் ஆனால்
அவரக்ள் அைனவ ம் இன் ம் அேத ேவைலயல்தான்
இ க்க ன்றனர.்

• அதகமாக வண்ணபப் ங்கள்:

நான் ஒ  ெசாத்ைத வாங்க வ ம் ம்ேபா , பல வ கைள
நான் பாரக்்க ேறன். ெபா வாக அவற் க்  நான் ெகா க்க
வ ம் ம் வைலையக் றபப் ட்  வண்ணபப் க்கேறன். எ
சர யான வைல என்  உங்க க் த் ெதர யாவட்டால், அ
எனக் ம் ெதர யா . வ மைனத் தரகர ன் ேவைல அ .
அவரக்ள்தான் வைலையக் றபப் ட்
வண்ணபப் க்க ன்றனர.் நான் மகக் ைறந்த அள
ேவைலையேய ெசய்கேறன்.

ய ப்  வ கைள எவ்வா  வாங் வ  என்  தனக் க்
காட் மா  என் ேதாழ  ஒ வர ் என்ன டம் ேகட்டார.் எனேவ, ஒ
சன க்கழைமயன் , அவ ம் அவர  கவ ம் நா ம் ேசரந்்
ஆ  ய ப்  வ கைளப ் பாரத்்ேதாம். அவற்ற ல் இரண்
வ கள் நன்றாக இ ந்தன. ஆனால் அந்த ஆ  வ க க் ம்
வண்ணபப் க் மா  நான் அவர டம் றேனன். அதன்
உரைமயாளரக்ள் ேகட்க ன்ற வைலயல் பாத  வைலக்
வண்ணபப் க் மா  நான் அவ க்  அற த்தேனன். அைதக்
ேகட்  அவ க் ம் அவர  கவ க் ம் க ட்டத்தட்ட மாரைடப்
ஏற்பட் வ ட்ட . அ  மர யாைதக் ைறவான ெசயல் என் ம்,
அந்த உரைமயாளரக்ைள அ  அவமானபப் த் வ ேபால்
இ க் ம் என் ம் அவரக்ள் க தனர.் ஆனால், என் ேதாழ டன்
வந்த கவர ் அவ்வள  க னமாக உைழக்க வ ம்பவல்ைல
என்  எனக் த் ேதான்றய . எனேவ அவரக்ள் எ ம்
ெசய்யாமல், ேவெறா  வட்ைடப ் பாரப்ப்தற்காக அங்க ந்
ெசன் வ ட்டனர.்
அவர ் இன் ம் சர யான வைலயல் ஒ  வட்ைடத் ேத க்

ெகாண் க்கறார.் இன்ெனா  நபர ்அந்த வட்ைட வாங் வதற்
ஒ  வைலையக் றபப் ட்  வண்ணபப் க் ம்வைர, எ  சர யான



வைல என்  உங்க க் த் ெதர யா . ெப ம்பாலான
உரைமயாளரக்ள் அள க்கதகமாகக் ேகட்க ன்றனர.் ஒ  வட் ன்
உண்ைமயான மதபை்பவடக் ைறந்த வைலக்  ஒ வர ்வைல
ேப வ  அர தான கார யம்.
இத ந்  நீங்கள் கற் க் ெகாள்ள ேவண் ய பாடம்

இ தான்: வைலையக் றபப் ட்  வண்ணபப்ம் ெசய் ங்கள்.
ஒன்ைற வற்க யற்சபப்  எபப்  இ க் ம் என்ப  ற த் ,

த ட்டாளரக்ளாக இல்லாத மக்க க்  எந்த ேயாசைன ம்
இ பப்  இல்ைல. பல மாதங்களாக நான் ஒ  வட்ைட வற்க
வ ம்பய ந்ேதன். எந்த வைலக் ம் நான் அைத வற்ற பே்பன்.
என் வட் ற் ப ் பத் ப ் பன்றகைளக் ெகா த்தால் ட நான்
சந்ேதாஷபப்ட் பே்பன் — அவர ் ெகா த்தப ் பன்றக க்காக
அல்ல, மாறாக என் வட் ல் அவர ் ஆரவ்ம் காட் யதற்காக, அவர்
ெகா க்க வ ம் க ன்ற பத் ப ்பன்றக க் ப ்பதலாக நான் ஒ
பன்றப ் பண்ைணைய வைலயாகக் ேகட் பே்பன். ஆனால்
இந்த வைளயாட்  அபப் த்தான். வாங் வ  மற் ம் வற்பைத
உள்ளடக்கய இந்த வைளயாட்  கல ட் ம் ஒன்றா ம்.
இைத மனத்த ல் ைவத் க் ெகாள் ங்கள். இ  கலமான ,
இ  ெவ ம் வைளயாட்  மட் ேம. வைலையக் றபப் ட்
வண்ணபப்ம் ெசய் ங்கள். சலர ்சர ெயன்  றக் ம்.
நான் வண்ணபப் க் ம்ேபா  எபே்பா ம் சல தற்காப்

ந பந்தைனக டன் வண்ணபப் க்கேறன். வ மைனகைள
வாங் ம்ேபா  அல்ல  வற் ம்ேபா , என் வயாபாரக்

ட்டாளயன் ஒப் தல் ேபான்ற சல எதரப்ாராத நகழ் கைள
என  வண்ணபப்த்த ல் நான் வபரமாகக் றபப் கேறன். யார்
உங்க ைடய வயாபாரக் ட்டாள  என்  ஒ ேபா ம்
றபப்டாதீரக்ள். என  ைனதான் என  ட்டாள  என்

ெப ம்பாலான மக்க க் த் ெதர யா . அவரக்ள் என்
வண்ணபப்த்ைத ஏற் க் ெகாள் ம்ேபா  அந்தப்
பர வரத்்தைனயல் எனக்  வ பப்ம ல்ைல என்றால், நான் என்
வட் ற் த் ெதாைலேபச  அைழப்  வ த் , என் ட்டாள டன்
ேப வ ேபால் பாவைன ெசய்  என் ைன டன் ேப ேவன்.
இைத நான் ேவ க்ைகயாகக் றபப் வதற் க் காரணம், இந்த
வைளயாட்  எவ்வள  லபமான , எவ்வள  எளைமயான
என்பைத உங்க க் க் காட் வதற் த்தான். வஷயங்கைளப ்பலர்
மகக் க னமாக ஆக்க , எல்லாவற்ைற ம் மகத் தீவரமாக
எ த் க் ெகாள்க ன்றனர.்



ஒ  நல்ல பர வரத்்தைன, ஒ  சர யான ெதாழ ல்
ேபான்றவற்ைற ம், சர யான மக்கள், சர யான த ட்டாளரக்ள்
ேபான்றவரக்ைள ம் கண் ப பப்  மக ம் லபம். சந்ைதக் ச்
ெசன்  பலர டம் ேபச ேவண் ம், ஏராளமாக வண்ணபப் க்க
ேவண் ம், அவரக்ள் ேகட் ம் வைலக்  நீங்கள் இன்ெனா
வைலையக் ற ேவண் ம், ேபரம் ேபச ேவண் ம், ந ராகர க்க
ேவண் ம், ஏற் க் ெகாள்ள ேவண் ம். வட் ல் அமரந்்
ெகாண்  யாேர ம் தங்கைளத் ெதாைலேபசயல் அைழக்க
ேவண் ம் என்  எதரப்ாரத்்த க் ம் மக்கள் பலர ் உள்ளனர.்
ஆனால் சந்ைதக் ச ் ெசல்வ  சறந்த . ேத வ ,
வண்ணபப்பப் , ந ராகர பப் , ேபரம் ேப வ , ஏற் க் ெகாள்வ
ஆகய அைனத் ம் வாழ்வல் க ட்டத்தட்ட அைனத்
வஷயங்கள ம் நகழ்க ன்ற ெசயல் ைறயன் பல
ப தகள்தான்.

• ஒ  ற பப் ட்ட இடத்ைத மாதம் ஒ ைற 10 ந மடங்கள்
ற்ற  வா ங்கள்:

ஒ  றபப் ட்ட இடத்த ல் ெதாடரந்்  காைலேநர ஒட்டத்த ல்
ஈ ப வ , காலாற நடபப் , கார ல் உலா வ வ
ேபான்றவற்ைறச ் ெசய்ததன் லம் நான் சல சறந்த
வ மைனகள ல் த  ெசய்த க்கேறன். ஒ
றபப் ட்டப ் ப தைய ஒ  வ டம்வைர நான் ற்ற க்

ெகாண்ேட இ பே்பன். அங்  ஏேத ம் மாற்றம் நகழ்கறதா
என்  பாரப்ே்பன். ஒ  பர வரத்்தைனயல் லாபம் கைடக்க
ேவண் ம் என்றால், அதல் இரண்  வஷயங்கள் இ க்க
ேவண் ம் ேபரம் மற் ம் மாற்றம். ஏராளமான ேபரங்கள்
இ க்க ன்றன, ஆனால் மாற்றம்தான் ஒ  ேபரத்ைத ஒ
லாபகரமான வாய்பப்ாக மாற் கற . எனேவ நான்
காைலேநர ஓட்டத்த ல் ஈ பட் க் ம்ேபா , நான் த
ெசய்ய வ ம் க ன்ற ஓர ்இடத்த ல் ஓ கேறன். ெதாடரந்்
இவ்வா  ெசய்வ தான் அந்த இடத்த ல் நகழ்க ன்ற
ேலசான மாற்றங்கைள என் கவனத்த ற் க் ெகாண்
வ கன்ற . நீண்டகாலம் வற்பைனயாகாமல் இ க்கன்ற
வ கைள நான் பாரை்வய கேறன். அவற்றன்
உரைமயாளரக்ள் வற்பதற்  அதக ஆரவ்மாக இ பப்ாரக்ள்
என்  அரத்்தம். அந்தப ் ப தயல் வந்  ேபாய்க்



ெகாண் க் ம் லார கைள நான் பாரக்்க ேறன். அவற்றன்
ஓட் னரக்ள டம் நான் ேபச் க் ெகா க்கேறன்.
அஞ்சல்கைளக் ெகாண்  ெசல் ம் வாகனங்கள ன்
ஓட் னரக்ள டம் ேப கேறன். ஒ  ப தையப ் பற்ற
அவரக் க்  எவ்வள  தகவல்கள் ெதர ந்த க்கற
என்பைதக் கண்  நான் வயக்கேறன். நான் ஒ  ேமாசமான
ப தையக் கண் ப க்கேறன். றபப்ாக, ெசய்த
ஊடகங்கள ன் எதரம்ைறயான ெசய்தகள ன் காரணமாக,
மக்கள் பயந்  ெகாண்  ஓ கன்ற ப தையப ்பாரக்்க ேறன்.
அங்  ஏேத ம் மாற்றம் ஏற்ப கறதா என்  ஒ  வ டம்
வைர நான் கண்காண க்கேறன். ஒ  மாதத்த ற்  ஒ சல
நமடங்கள் இதல் ெசலவட்டால் ேபா ம். ஆனால் நான்
இதற்ெகன்  பரத்ேயகமாக வ வதல்ைல. காைல
ேநரத்த ல் ஓ வ  அல்ல  கைடவத க் ச ்ெசன்  வ வ
ேபான்ற ஏேத ம் ஒ  ேவைலயல் ஈ பட் க் ம்ேபா ,
அபப் ேய அந்த இடத்ைதப ்பாரை்வய கேறன்.

• அைனத் ச ்சந்ைதகள ம் ேபரங்கைளத் ேத ங்கள்:

கரே்வார ் எபே்பா ம் ஏைழகளாகேவ இ பப்ாரக்ள்.
ேபரங்கா யல் ஒ  ெபா ள் தள் ப யல்
வற்பைனயா ம்ேபா , அவரக்ள் ஓ ச ் ெசன்
அபெ்பா ைள வாங்க க் வபப்ாரக்ள். ஆனால்
வ மைனகேளா அல்ல  பங் கேளா தள் ப  வைலயல்
வற்பைனக்  வ ம்ேபா , அதாவ  வழ்சச்  ஏற்ப ம்ேபா ,
அேத கரே்வார ் அங்க ந்  தைலெதற க்க
ஓ வ கறாரக்ள். ேபரங்கா  தன  ெபா ட்கள ன்
வைலகைள அதகர த்தால், இவரக்ள் ேவ  எங்ேக ம்
ெசன்  வாங் க ன்றனர.் ஆனால் வ மைன வைலேயா
அல்ல  பங் ச ்சந்ைத வைலேயா அதகர க் ம்ேபா , அேத
கரே்வார ் ஓ ச ் ெசன்  அவற்ைற வாங்கத்
வங் க ன்றனர.் ஒ  வஷயத்ைத எபே்பா ம் நைனவல்

ைவத்த ங்கள்: வாங் வதல்தான் லாபங்கள்
இ க்க ன்றனேவ தவர, வற்பத ல் அல்ல.

• சர யான இடங்கள ல் ேத ங்கள்:

என  அண்ைடவட் க்காரர ் ஒ வர ் 1 லட்சம் டாலரக்ள்



வைலயல் ஒ  வட்ைட வாங்கனார.் அவர ் வாங்கய
வட் ற்  அ த்  இ ந்த அேதேபான்ற இன்ெனா

ய ப்  வட்ைட நான் 50,000 டாலரக் க்  வாங்கேனன்.
வைல ஏ வதற்காகத் தான் காத் க் ெகாண் ந்ததாக
அவர ் என்ன டம் றனார.் வாங் ம்ேபா தான் லாபம்
கைடக்கறேத தவர வற் ம்ேபா  அல்ல என்  நான்
அவ க்  வளக்கேனன். தனக்ெகன்  ெசாந்தமாக ஒ
வ ட இல்லாத ஒ  கவர ன் உதவ டன் இவர ் வ
வாங்கச ் ெசன்ற ந்தார.் தவைணத் ெதாைக
ெச த்தபப்டாத காரணத்தால் வ கள் ஏலத்த ற்  வந்த
இடத்த ல் நான் ேத ேனன். இைத எவ்வா  ெசய்வ
என்பைதக் கற் க் ெகாள்வதற்  500 டாலரக்ள் ெகா த்
ஒ  பயற்ச  வ பப் ல் நான் கலந்  ெகாண்ேடன்.

வ மைனகள ல் த  ெசய்வ  பற்றய ஒ  வ பப் ற்
500 டாலரக்ள் அதகம் என்  என் அண்ைடவட் க்காரர்
நைனத்தார.் அதற்கான ேநரேமா அல்ல  பணேமா
தன்ன டம் இல்ைல என்  அதற் க் காரணம் றனார.்
எனேவ, வைல ஏ வதற்காக அவர ் காத் க்
ெகாண் க்கறார.்

• வாங்க வ ம் ம் மக்கைள த ல் ேத ங்கள். பற ,
வ ற்க வ ம் ம் மக்கைளத் ேத ங்கள்:

என் நண்பர ் ஒ வர ் ஒ  றபப் ட்ட நலத்ைத வாங்க
வ ம்பனார.் அவர டம் பணம் இ ந்த , ஆனால் ேநரம்
இ க்கவல்ைல. என் நண்பர ் வாங்க வ ம்பய
நலத்ைதவடப ் ெபர ய நலம் ஒன்ைற நான் கண் ப த் ,
என் நண்பைர அைழத் , அவ க்  ஒ  நலத்ைதப்
பாரத்்த பப்தாகக் றேனன். அந்த நலத்த ல் ஒ
ப தையத் தான் வாங்க வ ம் வதாக அவர ் என்ன டம்

றனார.் எனேவ அந்தப ் ப தைய அவ க்  வற் வட் ,
பற  நான் அந்த நலத்ைத வாங்கேனன். மீதம ந்த
இடத்ைத நான் எனக்  இலவசமாக ைவத் க் ெகாண்ேடன்.
இந்தக் கைதயன் நீத  இ தான்; ெபர ய ேகக் ஒன்ைற
வாங்க , அைதத் ண் களாக்க க் ெகாள் ங்கள்.
ெப ம்பாலான மக்கள் தங்க க் க் கட் பப் யாக ன்ற



ஒன்ைறத்தான் ேத வாரக்ள், எனேவ அவரக்ள் சறய
நலங்கைளத் ேத வாரக்ள். ேகக்க ல் ஒ  ச  ண்ைட
மட் ேம அவரக்ள் வாங் கறாரக்ள். எனேவ, சறய
நலத்த ற்  அதக வைல ெகா த்  வாங் கறாரக்ள்.
சறதாகச ் ச ந்தபப்வரக் க் ப ் ெபர ய வாய்ப் கள்
கைடபப்த ல்ைல. நீங்கள் பணக்காரராக ஆக வ ம்பனால்,
ெபர தாகச ்ச ந்த ங்கள்.

• ெபர ய அளவல் ச ந்த ங்கள்:

ெபர ய தள் ப கைளக் ெகா பப்ைதச ் ச ல்லைற
வயாபார கள் ெபர ம் வ ம் க ன்றனர.் ஏெனன ல்,
ெபர தாகச ் ெசல  ெசய்பவரக்ைளப ் ெப ம்பாலான
ெதாழலதபரக் க் ப ் ப க் ம். என் ந வனத்த ற் க்
கணனகள் வாங் வதற்காக நான் சந்ைதக் ச்
ெசன்றேபா , என  நண்பரக்ள் பலைர அைழத் ,
கணனகள் வாங்க அவரக் க்  வ பப்மா என்
அவரக்ள டம் ேகட்ேடன். அவரக் ம் அதற் ச ்சம்மத த்தனர.்
பற , நாங்கள் பல கணனகைள வாங்க வ ம்பயதால்,
பல்ேவ  வனேயாகபப்ாளரக்ள டம் ெசன்  நாங்கள் ேபரம்
ேபசேனாம். பங் கள் வஷயத்த ம் நான் இைதச்
ெசய்த க்கேறன். சறயவரக்ள் சறய அளவேலேய
இ ந் வ வதற் க் காரணம், அவரக்ள் சறய அளவல்
ச ந்த க்க ன்றனர,் சறய அளவல் நடவ க்ைக எ க்க ன்றனர,்
அல்ல  எந்த நடவ க்ைக ேம எ பப்த ல்ைல என்ப தான்.

• வரலாற்ற ந்  கற் க் ெகாள் ங்கள்:

அைனத் ப ் ெபர ய ந வனங்க ம் பங் ச ் சந்ைதயல்
சறய ந வனங்களாகத்தான் வங்கன. தன  66வ
வயதல் தன  எல்லாப ் பணத்ைத ம் ெதாைலத்தப்
பற தான் ஹாரல்ன் சான்டரஸ்் பணக்காரரானார.் பல்
ேகட்ஸ் தன  30வ  வயத ற் ள் உலகன் மகப ் ெபர ய
பணக்காரரக்ள ல் ஒ வராக ஆனார.்

• ெசயல்பா  எபே்பா ம்
ெசய ன்ைமையத்ேதாற்க க்க ன்ற .



ெசய ல் இறங் ங்கள், ெவற்றகைள அள்ள க் வ ங்கள்.
ெசயல்பா தான் எபே்பா ம் ெசய ன்ைமையத்
ேதாற்க க்க ன்ற .

வாய்ப் கைள அைடயாளம் கண் ெகாள்வதற்  நான்
ெசய் ள்ள, இபே்பா ம் ெசய்  ெகாண் க்க ன்ற ஒ சல
வஷயங்கள் இைவ. இப் த்தகம் ெந க ம் பல ைற

றபப்ட்  வந்த பப் ேபால், ெபா ளாதாரரீதயான
ெவ மதகைளப ் ெப வதற்  ன் நீங்கள் நடவ க்ைக எ க்க
ேவண் ய  அவசயம். இபே்பாேத ெசய ல் இறங் ங்கள்!



ைர

இ தயாக நான் சல எண்ணங்கைள உங்கேளா  பகரந்்
ெகாள்ள வ ம் கேறன்.
நான் இப் த்தகத்ைத எ தயதற் ம் 2000ம் ஆண் ந்

மகச ்சறபப்ாக வற்பைனயாக க் ெகாண் க் ம் ஒ  த்தகமாக
இ  இ ந்  வ வதற் ம் க்கயக் காரணம், அதகமான
ெபா ளாதாரரீதயான அறைவக் ெகாண்  எவ்வா  வாழ்வல் பல
ெபா வான பரசச்ைனகைளத் தீரக்்க ம் என்ப  பற்றய
உள்ேநாக் கைள உங்க டன் பகரந்்  ெகாள்வ தான்.
ெபா ளாதாரரீதயான பயற்ச  இல்ைலெயன்றால், க னமாக
உைழத் , ேசம த் , கடன் வாங்க , அதகபப் யான வர கைளச்
ெச த்த  நம் வாழ்க்ைகைய நாம் ஓட் வ ேவாம். ன்
எபே்பாைத ம்வட இபே்பா  நமக் ச ்சறந்த தகவல்கள் ேதைவ.
இன்  பல இளம் ம்பங்கள் எதரெ்காள்க ன்ற ஒ

ெபா ளாதாரரீதயான பரசச்ைனக்கான ஓர ் எ த் க்காட்டாகப்
ப ன்வ ம் கைதைய நான் பயன்ப த் கேறன். உங்க ைடய
ழந்ைதகைளச ் சறபப்ாகப ் ப க்க ைவபப்தற் ம், நீங்கள்

பணய ந்  ஓய்  ெபற்றப ்பற  வாழ்க்ைக நடத் வதற் ம்
ேதைவயான பணத்ைத எவ்வா  சம்பாதபப் ? க ன
உைழபப் ற் ப ் பதலாக, இதற் ப ் ெபா ளாதாரரீதயான
த்தசா த்தனம் ேதைவ.
ஒ நாள் என் நண்பர ் ஒ வர ் தன் நான்  ழந்ைதகள ன்

கல் ர ப ் ப பப் ற் ப ் பணம் ேசரப்ப்  எவ்வள  க னமாக
உள்ள  என்ப  பற்ற  என்ன டம் ைறபட் க் ெகாண் ந்தார.்
அவர ் ஒவ்ெவா  மாத ம் கல் ர ச ் ெசலவற்ெகன்  300
டாலரக்ைளச ் ேசம த் க் ெகாண் ந்தார.் இ வைர 12,000
டாலரக்ள் பணத்ைத மட் ேம அவர ் ேசம த்த க்கறார.் அவர

த்தக் ழந்ைதக்  இபே்பா  ஆ  வய  என்பதால், கல் ர ச்
ெசல க க்காகச ்ேசமபப்தற்  அவ க்  ெவ ம் 12 ஆண் கள்
மட் ேம இ ந்தன.
அந்த ேநரத்த ல், ஃபன க்ஸ் நகர ல் வ மைனகள் சந்ைத

நலவரம் மக ேமாசமாக இ ந்த . மக்கள் தங்கள் வ கைள
வற் க் ெகாண் ந்தனர.் கல் ர க்காகச ் ேசரத்் க்



ெகாண் ந்த பணத்த ல் இ ந்  சற  பணத்ைத எ த்  ஒ
வட்ைட வாங் மா  நான் என் நண்ப க் ப ் பர ந் ைரத்ேதன்.
அந்த ேயாசைன அவ க்  ஆரவ் ட் ய . அதன்
சாத்தயக் ற்ைற நாங்கள் கலந்தாேலாச க்கத் வங்கேனாம்.
தன் வங்கயல் ஏற்கனேவ அவர ் கடன் வாங்க  இ ந்ததால்,
ேம ம் அவரக்ள டம் கடன் வாங்க யா  என்ப  அவ க் ப்
ெப ம் கவைல அள த்த . வங்கையத் தவர, ஒ  ெசாத்ைத
வாங் வதற் த் ேதைவயான பணத்ைதத் தரட் வதற்  ேவ
பல வழகள் இ ந்தன என்  நான் அவ க்  உ தயள த்ேதன்.
ெபா த்தமான ஒ  வட்ைட இரண்  வாரங்களாகத் ேத ேனாம்.

ேதரந்்ெத பப்தற்  ஏகபப்ட்ட வ கள் இ ந்ததால், இந்த
வைளயாட்  கலமானதாக இ ந்த . இ தயல், ன்
ப க்ைகயைறகைள ம் இரண்  ளயலைறகைள ம்
ெகாண்ட ஒ  வட்ைட ஒ  நல்ல ப தயல் நாங்கள்
கண் ப த்ேதாம். அதன் உரைமயாளர ் ேவெறா  ேவைலயல்
ேச வதற்காகத் தன் ம்பத் டன் அன்ைறய தனேம
க ேபாரன் யாவற் க் இடம்ெபயர ேவண் ய ந்ததால், அவர்
அன்ேற அந்த வட்ைட வற்க ேவண் ய ந்த . அவர ்தன் வட் ற்
1,02,000 டாலரக்ள் ேகட்டார,் ஆனால் 79,000 டாலரக்ள் மட் ேம தர

ம் என்  நாங்கள் றேனாம். அைத உடன யாக அவர்
ஏற் க் ெகாண்டார.் 10 சதவதத்ைத ன்பணமாக அவர ்ேகட்டார.்
என் நண்பர ் ெவ ம் 7,900 டாலரக்ள் மட் ேம ெச த்த
ேவண் ய ந்த . அந்த வட்  உரைமயாளர ் அங்க ந்
நகரந்்த டன், என் நண்பர ் அந்த வட்ைட வாடைகக்  வட்டார.்
தவைணத் ெதாைக உட்பட, அைனத் ச ் ெசல க ம் ேபாக,
ஒவ்ெவா  மாத ம் அவ க்  125 டாலரக்ள் பணம் கைடத்த .
அந்த வட்ைட 12 ஆண் கள் ைவத்த ந் , ஒவ்ெவா  மாத ம்

125 டாலரக்ள் ெதாைகையக் தலாக த க் ச ் ெச த்த ,
வட் க் கடைன வைரவல் அைடபப்ெதன்  அவர ்த ட்டம ட்டார.் 12
வ டங்கள ல் வட் க் கடன ல் ெப ம்ப த  அைடக்கபப்ட் வ ம்
என்பைத ம், அவர  தல் ழந்ைத கல் ர க் ச ் ெசல்லத்
வங் ம் ேநரத்த ல், வாடைக லம் ஒவ்ெவா  மாத ம் 800

டாலரக்ள் பணம் அவ க் க் கைடக் ம் என் ம் நாங்கள்
கணக்க ட்ேடாம். வட் ன் வைல அதகர த்த ந்தால் அைத
வற்க ம் ம் என்பைத நாங்கள் கண்ேடாம்.

ன்  வ டங்க க் ப ் பற , ஃபன க் ன் சந்ைத நலவரம்
ெபர ம் ேமம்பா  அைடந்த . என் நண்பர ன் வட் ல்



வாடைகக்  இ ந்த ஒ வர ் அந்த வட்ைட 1,56,000 டாலரக் க்
வாங்க க் ெகாள்ள ன்வந்தார.் இ  பற்றய என
அபபப் ராயத்ைத என் நண்பர ் என்ன டம் ேகட்டார.் வட்ைட
வற் வட் , அத ந்  கைடக் ம் பணத்ைத அர
வர வலக் ப ்பத்த ரங்கள ல் த  ெசய் மா  நான் அவ க்
அற த்தேனன்.
இதன் வைளவாக அவ க் க் க ட்டத்தட்ட 80,000 டாலரக்ள்

பணம் ைகயல் வந்த . பற , ெடக்சாஸ் மாநலத்த ள்ள
ஆஸ் ன் நகர ல் இ ந்த என  நண்பர ் ஒ வைர அைழத் ,
இந்தப ் பணத்ைத ஒ  சறய ேசமப் க் கடங்க ல் த
ெசய்ேதாம். ன்  மாதங்க க் ள், அத ந்  கைடத்த
வாடைக லமாக என் நண்ப க்  ஒவ்ெவா  மாத ம் 1,000
டாலரக்ள் பணம் கைடத்த . அைத அவர ் தன்
ழந்ைதக க்கான கல் ர  நதயல் ேசம த்தார.்
ஓர  வ டங்க க் ப ்பற , அந்தச ்சறய ேசமப் க் கடங்ைக

வற்றதன் லம் என் நண்ப க்  மார ்3,30,000 டாலரக்ள் பணம்
கைடத்த . அவர ் அைத ஒ  தய பண த்த ட்டத்த ல் த
ெசய்ததன் வைளவாக, ஒவ்ெவா  மாத ம் 3,000 டாலரக்ள்
அவ க்  வ மானம் வ கற . இைத ம் அவர ் தன
ழந்ைதகள ன் கல் ர  நதயல் ேசம க்கறார.் தன் இலக்

இபே்பா  லபமாக நைறேவறவ ம் என்  அவர ் உ தயான
நம்ப க்ைகேயா  இ க்கறார.்

வக்கத்த ல் அவ க்  ெவ ம் 7,900 டாலரக்ள் பண ம்
சறதள  ெபா ளாதாரரீதயான அற ம் மட் ேம
ேதைவபப்ட்டன. அவர  ழந்ைதகளால் இபே்பா  தங்க க்
வ பப்மான ப பை்பத் ெதாடர ம். அதன் பற , அவர்
பணய ந்  ஓய்  ெபற்றப ் பற  வாழ்க்ைக நடத் வதற்
அவர  ெசாத்  அவ க்  உத ம். இந்த ெவற்றகரமான

த ட்  உத்தயன் வைளவாக, அவர ் ெவ  சீக்க ரத்த ல் ஓய்
ெபற் வடலாம்.
இப் த்தகத்ைதப ் ப த்ததற்  நன்ற . பணத்தன் சக்தைய

உங்க க்  ேவைல ெசய்வதற் ப ் பயன்ப த் வைதப ் பற்றய
சல உள்ேநாக் கைள இ  உங்க க் க் ெகா த்த க் ம் என்
நம் கேறன். இன் , நாம் ெவ மேன உயரப்ைழத்
இ பப்தற் க் ட அதகபப் யான ெபா ளாதாரரீதயான அற
ேதைவபப் கற . பணத்ைத உ வாக் வதற் ப ் பணம் ேதைவ
என்ற ேயாசைன, ெபா ளாதாரரீதயான வபரங்கள் எ ம்



ெதர யாத மக்கள ன் ற் .
பணம் என்ப  ஒ  ேயாசைன மட் ேம. நீங்கள் அதகப்

பணத்ைத வ ம்பனால், ெவ மேன உங்கள் ச ந்தைனைய
மாற் ங்கள். யமாக ன்ேனறய ஒவ்ெவா வ ம் ஒ
ேயாசைனையக் ெகாண்  சறய அளவல்தான் வக்கனர.் பற ,
அைதப ் ெபர ய ஒன்றாக மாற்றனர.் த ட் ற் ம் இ
ெபா ந் ம். ஒன்ைறத் வக்க  அைதப ் ெபர தாக வளரப்ப்தற்
ஒ சல டாலரக்ள் மட் ேம ேதைவ. தங்கள் வாழ்நாள் வ ம்
ஒ  ெபர ய த ட்ைடத் ரத்த க் ெகாண்  இ க்கன்ற பலைர
நானறேவன். அேதேபால், ஒ  ெபர ய த ட்ைடச ்ெசய்வதற்காக
ஏராளமான பணத்ைதச ் சம்பாதபப்தற் த் தங்கள் வாழ்நாள்

வைத ம் ெசலவ கன்ற பலைர ம் எனக் த் ெதர ம்.
ஆனால் என்ைனப ் ெபா த்தவைர இ  ட்டாள்தனமான .
தங்கள  அைனத் ப ் பணத்ைத ம் ஒேர ஒ  த ட் ல்

டக்கவ ட் , வைரவல் அைத இழந் வ கன்ற, வபரமறயாத
பல த ட்டாளரக்ைள நானறேவன். இவரக்ள் நல்ல
ஊழயரக்ளாக இ ந்த க்கக் ம், ஆனால் இவரக்ள் நல்ல

த ட்டாளரக்ள் அல்ல.
பணத்ைதப ் பற்றய கல்வ ம் அற ம் க்கயமானைவ.

இவற்ைற ெவ  சீக்க ரமாகேவ வக்கவ ங்கள். ஒ  த்தகத்ைத
வாங் ங்கள். ஒ  பயலரங்க ல் கலந்  ெகாள் ங்கள். சறய
அளவல் வக் ங்கள். 5,000 டாலரக்ைள த  ெசய் , அைத
10 லட்சம் டாலரக்ள் மதப் ள்ள ெசாத்தாக மாற்ற , அத ந்
ஒவ்ெவா  மாத ம் 5,000 டாலரக்ள் வ மானம் வ ம்ப ச்
ெசய்வதற்  எனக்  ஆ  வ டங்கள் ஆன . ஆனால் நான்
ச வனாக இ ந்தேபாேத கற் க் ெகாள்ளத் வங்கவட்ேடன்.
நீங்க ம் சீக்க ரமாகக் கற் க் ெகாள்ள ேவண் ம் என்  நான்
உங்கைள ஊக் வக்கேறன். ஏெனன ல், இ  அவ்வள
க னமானதல்ல. உண்ைமயல், இ  என்னெவன்  உங்க க் ப்
ர ந் வ ட்டால், இ  மக ம் லபம்.
நான் ற வ ம் க ன்ற ெசய்தையத் ெதளவாகக்
றவட்ேடன் என்  நைனக்கேறன். உங்கள் தைலக் ள் என்ன

இ க்கற  என்ப தான் உங்கள் ைகயல் என்ன இ க்கற
என்பைதத் தீரம்ான க்கற . பணம் என்ப  ஒ  ேயாசைன
மட் ேம. ெநபே்பா யன் ஹல் எ தய ‘ச ந்தைனைய
ஒ கபப் த்த  ெசல்வத்ைதக் வ ங்கள்’ என்ற ஒ  த்தகம்
உள்ள . 'க னமாக உைழத்  ெசல்வத்ைதக் வ ங்கள்’ என்ப



அதன் தைலப்  அல்ல. பணத்ைத உங்க க்காகக் க னமாக
உைழக்க ைவபப்தற் க் கற் க் ெகாள் ங்கள், அபே்பா  உங்கள்
வாழ்க்ைக லபமானதாக ம் மக ழ்சச்யானதாக ம் இ க் ம்.
இன் , பா காபப்ாக வைளயாடாதீரக்ள், மாறாக, சாமரத்்தயமாக
வைளயா ங்கள்.

ன்  வைகயான வ வாய்

கணக்கயல் உலகல் ன்  ெவவ்ேவ  வைகயான
வ வாய்கள் உள்ளன.

1. சம்பாத்தயம் லம் கைடக் ம் வ வாய்
2. த கள் லம் கைடக் ம் வ வாய்
3. அைச ம் மற் ம் அைசயாச ் ெசாத் க்கள் ெதாடரந்்

ெகா த் க் ெகாண் க் ம் வ வாய்
"பள்ள க் ச ் ெசன்  ப , நல்ல மதபெ்பண்கைள வாங் , ஒ

பா காபப்ான ேவைலையத் ேத ," என்  என் ஏைழத் தந்ைத
என்ன டம் றயேபா , சம்பாத க்கபப் க ன்ற ஊதயத்த ற்காக
ேவைல பாரக்் மா  அவர ் எனக் ப ் பர ந் ைரத் க்
ெகாண் ந்தார.் ஆனால் என் பணக்காரத் தந்ைத,
"பணக்காரரக்ள் பணத்த ற்காக ேவைல ெசய்வதல்ைல. தங்கள்
பணம் தங்க க்காக ேவைல ெசய் ம்ப  அவரக்ள் பாரத்் க்
ெகாள்கறாரக்ள்," என்  றயேபா , அவர ் வ மைனகள ல்
ெசய் ள்ள த கள ல் இ ந் ம், பங் கள் மற் ம்
பத்த ரங்கள ந் ம் வ கன்ற வ மானத்ைதப ் பற்றப ் ேபச க்
ெகாண் ந்தார.் பல் ேகட்ைஸப ் பணக்காரராக ஆக்கய
பங் கள் மற் ம் பத்த ரங்கள ந்  வந்த வ வாேய அன்ற ,
அவர ்உைழத் ச ்சம்பாத த்ததால் வந்த வ மானம் அல்ல.

"ஊதயத்தன் லம் வ கன்ற வ வாைய, வைரவல்,
ெசாத் க்கள ல் இ ந்  வ ம் வ மானமாக ம் பங் கள்
மற் ம் பத்த ரங்கள ல் இ ந்  வ கன்ற வ மானமாக ம்
மாற்றக் ய தறன்தான் ெசல்வந்தராவதற்கான தற ேகால்,"
என்  என் பணக்காரத் தந்ைத வ  வழக்கம்.
"ஊதயத்த ந்  கைடக் ம் வ மானத்த ன்மீ  அதக வர கள்
வத க்கபப் க ன்றன. ெசாத் க்கள ந்  கைடக் ம்
வ மானத்த ன்மீ  மகக் ைறந்த வர கள் வத க்கபப் க ன்றன.
உன் பணம் ஏன் உனக்காகக் க னமாக உைழக்க ேவண் ம்



என்பதற்  இன்ெனா  காரண ம் உள்ள . நீ க னமாக
உைழத் ச ்சம்பாத க் ம் பணத்த ற்  அரசாங்கம் வத க்க ன்ற வர ,
உன் பணம் உனக்காக உைழபப்த ந்  கைடக் ம்
வ மானத்த ன்மீ  வத க்கபப் க ன்ற வரையவட மக ம்
அதகம்," என்  அவர ் றனார.்
வயாபார உலகல் நான்  வைகயான மக்கள் உள்ளனர ் என்

'ர ச ்டாட்ஸ் ேகஷ்ஃ ேளா வாட்ரன்ட்' என்ற என  இரண்டாவ
த்தகத்த ல் நான் றபப் ட் ந்ேதன். ஊழயரக்ள், யமாகத்

ெதாழ ல் ர பவரக்ள், வயாபார உரைமயாளரக்ள்,
த ட்டாளரக்ள் ஆகேயாரத்ான் அவரக்ள். ெப ம்பாலான மக்கள்

ஊழயரக்ளாகேவா அல்ல  யமாகத் ெதாழ ல்
ர பவரக்ளாகேவா ஆவதற் க் கற் க் ெகாள்வதற் த்தான்

பள்ள க் ச ் ெசல்க ன்றனர.் இந்த நான்  வைகயான
மக்களைடேய இ க்கன்ற ைமய ேவ பா கைளப ் பற்ற ம்,
மக்களால் எவ்வா  தங்கள் நைலைய மாற்ற க் ெகாள்ள ம்
என்பைதப ் பற்ற ம் நான் அப் த்தகத்த ல் எ த ள்ேளன்.
உண்ைமயல், எங்கள  பயற்ச த் த ட்டங்கள ல்
ெப ம்பாலானைவ, வயாபார உரைமயாளரக்ள் மற் ம்

த ட்டாளரக்ள் ஆகேயா க்காகேவ உ வாக்கபப்ட் ள்ளன.
'ர ச ் டாட்ஸ் ைக   இன்ெவஸ் ங்' என்ற என  ன்றாவ
த்தகத்த ல், ஊதயத்த ந்  வ ம் வ மானத்ைதச்

ெசாத் க்கள ந்  வ ம் வ மானமாக ம் பங் கள் மற் ம்
பத்த ரங்கள ந்  வ ம் வ மானமாக ம் மாற் வதன்

க்கயத் வத்ைத வர வாக வளக்கய க்கேறன். என்
பணக்காரத் தந்ைத, "ஓர ் உண்ைமயான த ட்டாளர்
ெசய்வெதல்லாம், ஊதயத்த ந்  வ ம் வ மானத்ைதச்
ெசாத் க்கள ந்  வ ம் வ மானமாக ம் பங் கள் மற் ம்
பத்த ரங்கள ந்  வ ம் வ மானமாக ம் மாற் வ தான். நீ
என்ன ெசய்  ெகாண் க்கறாய் என்பைத நீ அற ந்த ந்தால்,

த  ஆபத்தான  அல்ல. அ  ெவ ம் ெபா  அற தான்,"
என்  வ  வழக்கம்.

ெபா ளாதாரச ் தந்த ரத்த ற்கான தற ேகால்

ஊதயத்த ன் லம் வ கன்ற வ வாைய, வைரவல்,
ெசாத் க்கள ல் இ ந்  வ ம் வ மானமாக ம் பங் கள்
மற் ம் பத்த ரங்கள ல் இ ந்  வ கன்ற வ மானமாக ம்



மாற்றக் ய தறன்தான் ெப ம் ெசல்வந்தராவதற் ம்
ெபா ளாதாரச ் தந்த ரத்ைதப ் ெப வதற் மான தற ேகால்.
இத்தறைமைய எனக் ம் ைமக்க ற் ம் கற் க் ெகா பப்த ல் என்
பணக்காரத் தந்ைத ஏராளமான ேநரத்ைதச ்ெசலவட்டார.் நா ம்
என் மைனவ  க ம் ம் ெபா ளாதாரரீதயான தந்த ரத்ைத
அ பவபப்தற் ம், இன  ஒ ேபா ம் ேவைல ெசய்ய ேவண் ய
கட்டாயம் இல்லாமல் இ பப்தற் ம் காரணம், இத்தறன்
எங்க க்  இ பப் தான். நாங்கள் ெதாடரந்்  ேவைல ெசய்
ெகாண் பப்தற் க் காரணம், நாங்கள் அைதத்
ேதரந்்ெத த்த பப் தான். நாங்கள் இன்  ஒ  வ மைன

த ட்  ந வனத்ைதச ் ெசாத் க்கள ந்  வ கன்ற
வ மானத்த ற்காக ைவத்த க்கேறாம்.

த்தகங்கைள ம் வைளயாட் க்கைள ம் உ வாக் வதற்காக
நாங்கள் ஒ  ெபா ளாதாரக் கல்வ  ந வனத்ைத ம்
வக்கேனாம். எங்க ைடய பயற்ச த் த ட்டங்கள் அைனத் ம்,

என் பணக்காரத் தந்ைத எனக் க் கற் க் ெகா த்த அேத
தறைமகைள, அதாவ , ஊதயத்தன் லம் வ கன்ற
வ வாையச ் ெசாத் க்கள ல் இ ந்  வ ம் வ மானமாக ம்
பங் கள் மற் ம் பத்த ரங்கள ல் இ ந்  வ ம் வ மானமாக ம்
மாற்றக் ய தறைமகைளக் கற் க் ெகா பப்தற்காக
உ வாக்கபப்ட்டைவதான்.
நாங்கள் உ வாக் க ன்ற வைளயாட் கள் க்கயமானைவ.

ஏெனன ல், த்தகங்களால் கற் க் ெகா க்க யாதவற்ைற
அைவ கற் க் ெகா க்க ன்றன. எ த் க்காட்டாக, ெவ மேன
ஒ  த்தகத்ைதப ் ப பப்தன் லம் ைசக்க ள் ஓட்ட உங்களால்
ஒ ேபா ம் கற் க் ெகாள்ள யா . நாங்கள்
ெபர யவரக் க்காக உ வாக்க ள்ள ேகஷ்ஃ ேளா
வைளயாட் க்க ம், ழந்ைதக க்காக உ வாக்க ள்ள
ேகஷ்ஃ ேளா வைளயாட் க்க ம், ஊதயத்தன் லம்
வ கன்ற வ வாையச ் ெசாத் க்கள ல் இ ந்  வ ம்
வ மானமாக ம் பங் கள் மற் ம் பத்த ரங்கள ல் இ ந்
வ கன்ற வ மானமாக ம் மாற்றக் ய அ பப்ைட த ட் த்
தறைமகைள மக்க க் க் கற் க் ெகா பப்தற்காக
வ வைமக்கபப்ட் ள்ளன. கணக்கயல் மற் ம் ெபா ளாதாரக்
கல்வயன் ேகாட்பா கைள ம் அைவ கற் க் ெகா க்க ன்றன.
உலகேலேய, இத்தைனத் தறைமகைள ம் ஒேர ேநரத்த ல்
மக்க க் க் கற் க் ெகா க்க ன்ற கல்வப ்பயற்ச  வைளயாட்



இ  ஒன் தான்.
ேகஷ்ஃ ேளா 202 வைளயாட்டான  ேகஷ்ஃ ேளா 101

வைளயாட் ன் உயரத்ர வ வமா ம். ேகஷ்ஃ ேளா 202
வைளயாட்ைட வைளயா வதற்  ன், ேகஷ்ஃ ேளா 101
பற்றய ைமயான ர தல் ேதைவ. ேகஷ்ஃ ேளா 101 மற் ம்
ழந்ைதக க்கான ேகஷ்ஃ ேளா வைளயாட் கள் அ பப்ைட
த ட் ன் ெகாள்ைககைளக் கற் க் ெகா க்க ன்றன.
ட்பமான த டான  ேமம்பட்ட வரத்்தக உத்தகைள

உள்ளடக்கய . இந்த உயரத்ர உத்தகைள ஒ வர ் ர ந்
ெகாள் ம்ேபா , பங் ச ் சந்ைத உய ம்ேபா ம்
வழ்சச்யைட ம்ேபா ம் பணம் சம்பாதபப்தற்கான தறைனப்
ெப கறார.் என் பணக்காரத் தந்ைத, "ஓர ் உண்ைமயான

த ட்டாளர,் சந்ைத உய ம்ேபா ம் வழ்சச்யைட ம்ேபா ம்
பணத்ைத உ வாக் கறார,்" என்  வார.்
அபப் பப்ட்டவரக்ள டம் அதகமான தன்னம்ப க்ைக இ பப்
அவரக்ள் அதகபப் யான பணத்ைத உ வாக் வதற்கான
காரணங்கள ல் ஒன் . "ேதாற்ப  ற த்த பயம் அவரக்ள டம் மகக்
ைறவாகேவ இ பப்தால் அவரக்ள் அதகத் தன்னம்ப க்ைகையக்

ெகாண் ள்ளனர,்" என்  என் பணக்காரத் தந்ைத வார.் ேவ
வாரத்்ைதகள ல் றனால், சராசர  த ட்டாளரக் க் ப்
பணத்ைத இழபப்  ற த்த பயம் அதகமாக இ பப்தால்,
அவரக்ள் ைறவான பணத்ைதேய சம்பாத க்க ன்றனர.்
இழப் கள ந்  தங்கைள எவ்வா  பா காத் க் ெகாள்ள
ேவண் ம் என்  சராசர  த ட்டாளரக் க் த் ெதர வதல்ைல.
ேகஷ்ஃ ேளா 202 வைளயாட்  இைதத்தான் கற் க்
ெகா க்கற .

த  ெசய்வ  ஆபத்தான  என்  சராசர  த ட்டாளரக்ள்
நைனக்க ன்றனர.் ஏெனன ல், ெதாழ ல் ைறரீதயான

த ட்டாளரக்ளாக இ பப்தற்  அவரக்ள் ைறயாகப்
பய ற் வ க்கபப்டவல்ைல. "நீங்கள் என்ன ெசய்
ெகாண் க்க றீரக்ள் என்  உங்க க் த் ெதர யாமல்
இ பப்த ந் தான் ஆபத்  வ கற ," என்  அெமர க்காவன்
ெப ம் பணக்கார த ட்டாளரான வாரன் பஃேப கறார.்
நாங்கள் உ வாக்க ள்ள வைளயாட் க்கள் த ட் ன் எளய
அ பப்ைடகைளக் கற் க் ெகா க்க ன்றன.

"உங்க ைடய கல்வ ரீதயான வைளயாட் க்கள் அைனத் ம்
அதக வைல யரந்்தைவயாக இ க்கன்றன," என்



அவ்வபே்பா  யாேர ம் வ  என் கா கள ல் வ கற .
த ட் க்கான பத  அல்ல  ெகா த்தப ் பணத்த ற்

இைணயான மதப்  த பப் க் ெகா க்கபப் தல் என்ற
ேகள்வைய இ  எ ப் கற . நான் அவரக்ள் வைத
ஆேமாத த் த் தைலயாட் வ ட் , "ஆமாம், அைவ அதக
வைல யரந்்தைவயாக இ க்கலாம், றபப்ாக, ெவ ம்
ெபா ேபாக்க ற்கான வைளயாட் க்க டன்
ஒபப்டபப் ம்ேபா . ஆனால் கல் ர ப ் பட்டபப் ப் ,
ஊதயத்த ற்காக வாழ்நாள் வ ம் உைழபப் ,
அள க்கதகமான வர  ெச த் வ , பற  த ட் ச்
சந்ைதகள ல் நீங்கள் சம்பாத த்தப ் பணம் வ ம்
ேபாய்வ ேமா என்  பயந்  ெகாண்  வாழ்வ  ஆகயவற்ேறா
ஒபப் ட் ப ் பாரத்்தால், என  வைளயாட் க்கள் வைல
ைறந்தைவதான்," என்  பதலள க்கேறன்.
யாேர ம் ஒ வர ் என  வைளயாட் க்கள ன் வைலையப்

பற்ற  த்தப  ெசல் ம்ேபா , "நீ பணக்காரனாக
இ க்க வ ம்பனால், எந்த வ மானத்த ற்காக நீ க னமாக
உைழக்க ேவண் ம் என்ப ம், அைத எவ்வா  தக்க ைவத் க்
ெகாள்ள ேவண் ம் என்ப ம், இழபப் ந்  அைத எவ்வா
பா க்காக ேவண் ம் என்ப ம் உனக் த் ெதர ந்த க்க
ேவண் ம். மாெப ம் ெசல்வத்த ற்கான ரகசயம் இ தான். இந்த

ன்  வைகயான வ மானங்க க்  இைடேயயான
ேவ பா கள் உனக் ப ் ர யவல்ைல என்றாேலா, அல்ல  அந்த
வ வாய்கைள எவ்வா  ைகவசபப் த்தப ் பா காக்க ேவண் ம்
என்பதற்கான தறைமகைள நீ கற் க் ெகாள்ளாவட்டாேலா, நீ
உன் வாழ்நாள் வ ம் உன் தற க் க் ைறவாகேவ
சம்பாதபப்ாய், ேதைவயானதற்  ேமலாகேவ நீ க னமாக
உைழபப்ாய்," என்  என் பணக்காரத் தந்ைத வ  என்
கா கள ல் ரீங்காரம ம்.
ெவற்றகரமாக இ பப்தற்  ஒ  நல்ல கல்வ த் த த ம், ஒ

நல்ல ேவைல ம், பல வ டக் க ன உைழப் ம் இ ந்தால்
ேபா ம் என்  என் ஏைழத் தந்ைத நைனத்தார.் ஒ  நல்ல கல்வ த்
த த  க்கயம் என்  என் பணக்காரத் தந்ைத ம் நைனத்தார.்
ஆனால், ன்  வைகயான வ மானங்க க்  இைடேயயான
ேவ பா கைள ம், எந்த வ மானத்த ற்காகக் க னமாக
உைழக்க ேவண் ம் என்பைத ம் நா ம் ைமக் ம் ெதர ந்த க்க
ேவண் ய ம் க்கயம் என்  அவர ் க தனார.் அவைரப்



ெபா த்தவைர, அ தான் அ பப்ைடப ் ெபா ளாதாரக் கல்வ .
இந்த ன்  வைகயான வ வாய்கள ல் உள்ள ேவ பா கைள
அற ந்த பப் ம், ெவவ்ேவ  வ வாய்கைள எவ்வா
ைகவசபப் த்த ேவண் ம் என்பதற்கான தறைமகைளக் கற் க்
ெகாள்வ ம், மாெப ம் ெசல்வத்ைத ம் ெபா ளாதாரச்
தந்த ரத்ைத ம் ெபற யற்ச க்க ன்றவரக் க்  மக மகத்

ேதைவயான அ பப்ைடக் கல்வயா ம். "பணக்காரரக்ள்
பணத்த ற்காக ேவைல ெசய்வதல்ைல. பணத்ைதத்
தங்க க்காகக் க னமாக உைழக்க ைவபப்  எபப்  என்பைத
அவரக்ள் அற ந் ள்ளனர,்" என்ப  பணக்காரத் தந்ைத
றபப் க ன்ற தல் பாடமா ம்.
"ஊதயத்தன் லம் வ ம் வ வாய் என்ப  நீ ேவைல ெசய்

சம்பாத க் ம் பணம். ெசாத் க்கள், பங் கள், மற் ம்
பத்த ரங்கள ல் இ ந்  வ கன்ற வ வாயான  பணம் உனக்காக
ேவைல ெசய்  உ வாக் ம் பணமா ம்," என்  பணக்காரத்
தந்ைத றனார.் இந்தச ் சறய வத்தயாசத்ைத நான் ெதர ந்
ெகாண் ந்த  என் வாழ்வல் ெப ம் வத்தயாசத்ைத
ஏற்ப த்தய .

ெசய ல் இறங் ங்கள்!

உங்கள் அைனவ க் ம் இரண்  மாெப ம் பர கள்
ெகா க்கபப்ட் ள்ளன. உங்கள் மனம் மற் ம் உங்கள் ேநரம்தான்
அைவ. அவற்ைறக் ெகாண்  நீங்கள் என்ன ெசய்க றீரக்ள் என்ப
உங்கள் ெபா ப் . உங்கள் ைகயல் வந்  ேச ம் ஒவ்ெவா  டாலர்
பணத்ைதக் ெகாண்  உங்கள் தைலவதையத் தீரம்ான க் ம்
சக்த  உங்கள் ஒ வ க்  மட் ேம உள்ள . அந்தப ் பணத்ைத
நீங்கள் ட்டாள்தனமாகச ் ெசல  ெசய்தால், ஏைழயாக
இ பப்ைத நீங்கள் ேதரந்்ெத க்க றீரக்ள். அைதக் கடன்கள ல்
ெசல  ெசய்தால், ந த்தர வரக்்கத்தனர ல் ஒ வராக நீங்கள்
ஆகவ க றீரக்ள். அைத உங்கள் மனத்ைதப ் பயற் வபப்த ல்

த  ெசய் , ெசாத் க்கைளக் வபப்  எபப்  என்பைத
நீங்கள் கற் க் ெகாள் ம்ேபா , ெசல்வத்ைத உங்கள்
இலக்காக ம் உங்கள் எதரக்ாலமாக ம் நீங்கள்
ேதரந்்ெத க்க றீரக்ள். வ பப்த்ேதர்  உங்க ைடய  மட் ேம.
ஒவ்ெவா  நா ம் ஒவ்ெவா  டாலர ்பணத்ைத ம் பயன்ப த்த ,
நீங்கள் யாராக இ க்கத் தீரம்ான க்க றீரக்ள்: பணக்காரராகவா,



ஏைழயாகவா, அல்ல  ந த்தர வரக்்கத்ைதச ்ேசரந்்தவராகவா?
இந்த அறைவ உங்கள் ழந்ைதகேளா  பகரந்்

ெகாள் ங்கள். அபே்பா  அவரக்ள  எதரக்ாலத்த ற்  அவரக்ைள
நீங்கள் தயார ்ெசய்க றீரக்ள். ேவ  யா ம் இைத அவரக் க்காகச்
ெசய்யப ்ேபாவதல்ைல.
உங்கள் எதரக்ால ம் உங்கள் ழந்ைதகள ன் எதரக்ால ம்

நீங்கள் இன்  ேதரந்்ெத க் ம் வஷயங்களால்
தீரம்ான க்கபப் க ன்றனேவ அன்ற , நாைளக்  நீங்கள்
ேதரந்்ெத க்கப ்ேபாக ன்ற வஷயங்களால் அல்ல.
உங்கள் வாழ்வல் உங்க க்  ஏராளமான ெசல்வ ம் மட்டற்ற

மக ழ்சச் ம் ஏற்பட ேவண் ம் என்  வாழ்த் கேறன்.
- ராபரட்் க ேயாஸாக



ராபரட்் . க ேயாஸாக

அெமர க்காவன் ஹவாய் மாநலத்த ல் பறந்  வளரந்்த ராபரட்்
கேயாஸாக , ஒ  ெவற்றகரமான லாச ர யர,் த ட்டாளர,்
ெதாழ ல் ைனவர ் மற் ம் ஊக் வப் ப ் ேபசச்ாளர,் ந யாரக்்
கல் ர யல் பட்டம் ெபற்றப ் பற , ராபரட்் கபப்ற்பைடப ் பர
ஒன்ற ல் ேசரந்்  வயட்நாம ல் ஓர ் அதகார யாக ம் ேபார்
ெஹ காபட்ர ் ைபலட்டாக ம் பணயாற்றனார.் ேபாைரத்
ெதாடரந்் , 'ெஜராக்ஸ்' ந வனத்த ன் வற்பைனப ் பர வல்
பணயாற்றனார.் அவர ் 1997ல் சந்ைதக்  தன் தலாக
ைநலான் 'ெவல் ேரா பரஸ்்'கைளக் ெகாண்  வந்த
ந வனத்ைதத் ெதாடங்கனார.்

1985ல் உலகெமங் ள்ள லட்சக்கணக்கான மாணவரக் க் த்
ெதாழைல ம் த  ெசய்வைத ம் பற்ற க் கற் க் ெகா த்த
சரவ்ேதசக் கல்வ  ந வனம் ஒன்ைற அவர ் ந வனார.் தன
பணக்காரத் தந்ைத தனக் க் கற்ப த்த ெபா ளாதார க்தகைளத்
தன நபரக் க் க் கற்பபப்தற்காக அவர ் 'ேகஷ்ஃபே்ளா-101' என்ற
அட்ைட வைளயாட்ைட உ வாக்கனார.்
பன்னர ்அவர ்எ தய 'பணக்காரத் தந்ைத ஏைழத் தந்ைத' என்ற

இப் த்தகம் இ வைர ெவளவந் ள்ள தனநபர ் நத  ந ரவ்ாகப்
த்தகங்கள ன் வற்பைனயல் த டத்ைதப ் ப த்த .

'ந யாரக்் ைடம்ஸ் பத்த ரைக' ெதா த்  வழங் ம் அதகமாக



வற்பைனயா ம் த்தகங்கள ன் பட் ய ல் அ  ஆ  வ டங்கள்
இடம்ெபற் ச ்சாதைன ர ந் ள்ள . அைதத் ெதாடரந்்  ேம ம்
பதனான்  த்தகங்கைள அவர ் எ தனார.் இந் ல்கள்
அைனத் ம், 'த வால் ஸ்ட்ரீட் ஜரன்ல்,' 'ப னஸ் வக்,' 'த
ந யாரக்் ைடம்ஸ்,' ' எஸ்ஏ ேட', 'ஈ-ட்ேர .காம்,'
'அேமசான்.காம்' ஆகயவற்ற ல் அதகம் வற்பைனயான

ல்கள ன் வரைசயல் இடம்ப த்தன. அவர  த்தகங்கள்
ெமாத்தமாக மார ் இரண்  ேகா ப ் பரதகள்
வற்பைனயாக ள்ளன.
அவர ் ஓபர்ா வன்ஃபேர, ேலர  க ங் ைலவ், சஎன்என் உள்ள ட்ட

எண்ணற்றத் ெதாைலக்காட்ச  நகழ்சச் கள ல் ேதான்ற ள்ளார.்
பணம் ற த் ம் ெசல்வம் ேசரப்ப்  ற த் ம்

ேகா க்கணக்கான மக்கள் ெகாண் ந்த தவறான, ராதன கால
நம்ப க்ைககைளத் தனெயா வராகேவ தகரெ்தற ந்தவர ் என்ற
கழ் அவ க்  உண் .



நாகலட் ம  சண் கம்
ெமாழெபயரப்ப்ாளர்

நாகலட் ம  மகச ் சறந்த ஊக் வப் ப ் ேபசச்ாளர.் மக்கள டம்
பர ரண மாற்றம் ெகாண் வ ம் க த்தரங் கைள இவர ்நடத்த
வ கறார.் அெமர க்காவன் ஊக் வப் ப ் பயற்சயாளரக்ள ல்
தைலசறந்தவராக வளங்க  வ பவ ம், உலெகங்க ம்
ேகா க்கணக்க ல் வற்பைனயாக க் ெகாண் க் ம் 'ச க்கன் ப்
ஃபார ் த ேஸால்' த்தகங்கள ன் இைணயாசர ய மான ஜாக்
ேகன்ஃபல் டம் அெமர க்கா ெசன்  ேநர ப ் பயற்ச  ெபற் ள்ள
நாகலட் ம , ேநரப ் ேபசச்ாளராக ஆவதற்  ன்  பத்
வ டங்கள் கணன த் ைறயல் தைலைமப ் ெபா ப்  உட்படப்
பல பதவகைள வக த்தவர.்
தம ழ் நாடகத் ைறயன் ன்ேனா  ேமைதகளான ேகஎஸ்

சேகாதரரக்ள ல் ஒ வரான த  த் சாம  அவரக்ள ன்
ேபத்தயான நாகலட் மயடம் இ ந்த இயல்பான தம ழ் ஆரவ்ம்
அவைரத் தம ழ் ெமாழெபயரப்் த் ைறக்  இ த்  வந் ள்ள .
நாகலட் ம  இ வைர இ பத்ைதந் க் ம் ேமற்பட்டப்
த்தகங்கைளத் தமழல் ெமாழெபயரத்் ள்ளார.்
நாகலட் ம  தன  கணவ ட ம் இ  ழந்ைதக ட ம்

தற்ேபா  ம்ைபயல் வச த்  வ கறார.்
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