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േകാർ�േറ�്
ചാണക�ൻ

ന് മാേനജ്െമ� ്

... ഞാൻ നിെ� സ്േനഹി�ു�ു രാ�� ...

രാധാകൃഷ്ണൻ പി�

െജയ്േ�ാ പ�ിഷിംഗ് ഹൗസ്

അഹ�ദാബാദ് ബാം��ർ േഭാ�ാൽ ഭുവേനശ�ർ െചൈ�
ഡൽഹി ൈഹദരാബാദ് െകാൽ�� ലക്നൗ മുംൈബ
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പുസ്തകം സമർ�ി�ു�ു
എെ� ഗുരുേദവ്   സ�ാമി ചി�യാന�,

ന�ുെട പുരാതന �ഗ��ൾ പഠി�ാൻ എെ� �പേചാദി�ി�ത്
ന�ുെട എ�ാ ആധുനിക �പശ്ന�ൾ�ും പരിഹാരം വാ�ാനം െച���ു.
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ഉ�ട�ം

രചയിതാവിെ� കുറി�്



ആമുഖം

ചാണക�ൻ - അവൻ ആരായിരു�ു?

അംഗീകാര�ൾ

ജീവന�ാർ

1. സുര�യും സുര�യും

2. ശരിയായ മാേനജർമാെര തിരെ�ടു�ു�ു

3. റാ�് തീരുമാനി�ു�ു

4. അടി�മർ�ൽ നിർ�ു�ു

5. േജാലി മാ���ു

6. ആദ� ഘ�ം

7. ഡ���ിയിൽ മരണം

8. ജീവന�ാരുെട പരിചരണം

9. ശ�ള�ിന് മുകളിലു� സുര�

10. കമാൻഡ് �പേമാഷൻ

11. ആള�കെള ഉ�രവാദി�മു�വരാ�ുക

12. ഏെതാരു ഇടപാടിലും സുര�

13. തിരിെക േജാലി െച���വെര സ�ാഗതം െച���ു

14. അടി�മർ�ൽ ൈകകാര�ം െച��ക

15. ഗുണനിലവാര നിയ��ണം
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16. ശരിയായ വ��ിെയ തിരെ�ടു�ു�ു

17. ബുഷിന് ചു��ം അടി�രുത്

18. ഉൽപാദന�മതയു� ആള�കൾ�് �പതിഫലം നൽകുക

19. ഇനിേഷ��ീവ് എടു�ുക

20. ഒരു ന� േബാസ് ആകാൻ ആ�ഗഹി�ു�ുേ�ാ?

ധനകാര�ം

21. അ�ാദായ കണ�ുകൾ!



22. ബു�ിമു��� സമയ�ളിൽ �ടഷറി പരിപാലി�ുക

23. േവതനം

24. ബജ�ിംഗ്

25. ആ�രിക അ� ing�ിംഗ ്സംവിധാന�ൾ

26. കൃത�സമയ�് നികുതി അടയ്�ൽ

27. ലാഭ�ിെ� മാർജിൻ

28. ശരിയായ അ�ൗ�ുകൾ

29. അഡ�ാൻസ് മണി

30. നി�ള�െട നികുതികൾ അടയ്�ു�ു

31. സമയബ�ിതമായ േപയ്െമ��കൾ നട�ുക

32. വൃ�ിെക� പണം

33. സ��് സൃഷ്ടി�ു�തിനു� പണം

34. കൂടുതൽ പണ�ിന് പണം

35. സ��ിേല�ു� വഴി

ടീം വർ�്
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36. സുര�ാ, നിരീ�ണ സംവിധാന�ൾ

37. ശരിയായ ബിസിനസ് പ�ാളി

38. ഫല�പദമായ മീ�ിംഗുകൾ

39. ഒരു ബിസിനസ് യാ�ത ആസൂ�തണം െച��ക

40. പ�ിക് റിേലഷൻസ്

41. ഗുണ�ള�� പുരുഷ�ാെര ബഹുമാനി�ുക

42. ഒരു ന� മീ�ിംഗ്

43. നി�ൾ ആരംഭി�ത് പൂർ�ിയാ�ുക

44. വിജയി�േണാ?

45. ഒരുമി�് �പവർ�ി�ു�ു

46. എ�ാവെരയും ഉൾെ�ടു�ുക

47. ആശയവിനിമയ�ിെ� ശ�ി



48. േപാരാ��ൾ നിർ�ു�ു
49. ടീം വർ�്

50. െ�ബയിൻേ�ാമിംഗ്

51. വിജയ�ിേല�ു� ടീം

52. െപാതു ഉേ�ശ�ം

ത��ം

53. വിവര�ള�െട ആവശ�കത

54. മാേനജ്െമ��െ� തത��ൾ

55. ഒരു തുറ� മന�് സൂ�ി�ുക

56. ഒ�ിലധികം പ�തികൾ ൈകകാര�ം െച���ു

57. രാഷ്�ടീയവും രാഷ്�ടീയ�ാരും
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58. നി�െള�െ� നിര�രം പഠി�ി�ുക

59. ദുര�നിവാരണ

60. ശരിയായ സമയം

61. േകാർ�േറ�് സാമൂഹിക ഉ�രവാദി�ം

62. ഒരു സു�ിരമായ സംഘടന

63. പുതിയ േമഖലകളിൽ �പവർ�ി�ു�ു

64. ഇ�ലിജൻസ് മാേനജ്െമ� ്

65. സംഘടനാ ആസൂ�തണം

66. മിക�തും മിക�തും

67. ൈടം മാേനജ്െമ� ്

68. വളർ� ഉറ�ാ�ു�ു

69. ഒരു ഇതര സ��ായി ഭൂമി

70. ൈ�കം �ാനർമാർ
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രചയിതാവിെ� കുറി�്

േകാർ�േറ�് ചാണക�െ� യാ�ത വിശ�ാസ�ിന് അതീതമായി േ�പാ�ാഹജനകമാണ്. ഒരു അരേ���ിനായി
രചയിതാവ്, ആദ� പുസ്തകം എഴുതു�ത് ഒരു െവ��വിളിയാണ്. പേ� അത് ഒരു േദശീയതയായി വളരു�ത് കാ
െബ�് െസ�ർ ഒരു സ�പ്ന സാ�ാത്കാരേ��ാൾ കൂടുതലാണ്! ൈജേ�ായിെല ടീം ഒരു മിക� േജാലി െചയ
പുസ്തകം �പസി�ീകരി�ുകയും വിതരണം െച��കയും െച���ു.

ഒരു േനതൃത� പരിശീലകെന� നിലയിൽ, ഞാൻ േലാകെമ�ാടും വിവിധയിട�ളിൽ പഠി�ി�ു�ു
സർവകലാശാലകൾ, ബിസിനസ് സ്കൂള�കൾ, േകാർ�േറ��കൾ, സർ�ാർ �ാപന�ൾ. മാധ�മ�ൾ
പുസ്തക�ിന് നിര�രമായി അതിശയകരമായ അവേലാകന�ൾ നട�ി. എേ�ാഴും കാണു�ത് ഹൃദയഹാരി
അത് ബു�് േഷാ��കളിെല 'ഏ�വും ശുപാർശ െച�െ��' അെ��ിൽ 'െബ�് െസേ�ഴ്സ്' െഷൽഫുകളിൽ.

പുസ്തകം, െശമെരാഒ �പേചാദനം വിേനാദം ക�നി ഉ�ാ�ി ചാണക� ആര ്, ഒരു
'edutainment' സിനിമ ഇേ�ാൾ സമാരംഭ�ിന് ത�ാറായി�ഴി�ു. േലാക�ിെല ആദ�െ� ബിസിനസ് മാേനജ
ചാണക�ൻ. സിനിമയുെട നിർ�ാണ േവളയിൽ, െഷമരൂ ഈ ആശയം അവതരി�ി�� - ഒരു
േകാർ�േറ�് ചാണക�െന�ുറി��� ഓഡിേയാ ബു�് .

േബാളിവുഡിെല മുതിർ� നടനും നാടക -െടലിവിഷൻ കലാകാരനുമായ േടാം ആൾ�ർ സ�തി��
േവായ് സ് ഓവർ. പുസ്തകം മെ�ാരു തല�ിേല�് െകാ�ുേപായതിന് ഞാൻ അേ�ഹേ�ാട് വ��ിപരമായി ന
െമാ��ിൽ.

േകാർ�േറ�് ചാണക� എ� പുസ്തക�ിൽ 3 വിഭാഗ�ൾ ഉ�ായിരു�ു - േനതൃത�ം, മാേനജ്െമ� ്, പരിശീലനം.
എെ� ഒരു പരിശീലന പരിപാടിയിൽ, പെ�ടു�ു� ക�നിയുെട െചയർമാൻ
േ�പാ�ഗാം പറ�ു, "നി�ള�െട പുസ്തക�ിൽ 3 പുസ്തക�ൾ ഉ�്!" ഞാൻ സാധ�തകൾ ചർ� െചയ്തു
േനതൃത�െ��ുറി��� 3 വ��ിഗത പുസ്തക�ളായി േകാർ�േറ� ്ചാണക�െന െകാ�ുവരു� െജയ്േകാ ,
മാേനജ്െമ��ം പരിശീലനവും. ഓേരാരു�ർ�ും ശബ്ദം നൽകു�തിെന�ുറി��ം!

അതിനാൽ, നി�ള�െട ൈകകളിൽ േകാർ�േറ� ്ച�ായ ഓൺ മാേനജ്െമ� ്, ഒെരാ� േവാളിയം
70 അധ�ായ�ൾ അട�ിയിരി�ു�ു. നി�ൾ�് േകൾ�ാനാകു� ഒരു ഓഡിേയാ സിഡി പുസ്തകേ�ാെടാ�
നി�ൾ വായി�ുേ�ാൾ! ര�ും ഞാൻ വളെര ശുപാർശ െച���ു, കാരണം പുനരവേലാകനം ഒരു വിദ�ാർ�ിെ
എ�ാൽ നി�ൾ പഠി�ത് �പേയാഗി�ാൻ മറ�രുത്! സി�ാ�ം പരിശീലി�ുക. ആശയ�ളിൽ �പവർ�ി�ുക
നി�ള�െട പ�തി നട�ിലാ�ുക ...

ഒരു അവേലാകനം:



• ചാണക�ൻ, കൗടില�ൻ, വിഷ്ണുഗുപ്തൻ എ�ിവ ഒേര വ��ിയുെട േപരുകളാണ്. ഒ�ുകിൽ
ചാണക�െന പരാമർശി�ാൻ ഈ പുസ്തക�ിൽ േപരുകൾ ഉപേയാഗി�ി���്.

ഈ പുസ്തകം പാ�ാത� മാേനജ്െമ��െനതിരായ ഇ��ൻ മാേനജ്െമ� ് ആശയ�െള താരതമ�ം െച���ി�
ആശയ�ൾ. വാസ്തവ�ിൽ ഇത് പാ�ാത� മാേനജ്െമ� ് ചി�കൾ� ്അനുബ�മാണ്. ഞ�ൾ എടു�ി��

േപജ് 9

ര�് േലാക�ളിലും മിക�ത്.

• മി� േകസുകളിലും േനതാ�െള 'അവൻ' എ�ാണ ്വിളി�ു�ത്. പേ�, 'അവൾ' എ�തിനും ഇത് ബാധകമാ
ചാണക�ൻ രാജാവിെന (പുരുഷ ലിംഗേഭദം) േനതാവായി സ�ീകരി�തിനാൽ, 'അവൻ' എ� സർ�നാമം ഉപേയാഗി
േനതൃത�വും മാേനജ്െമ� ് ൈവദഗ്ധ�വും ലിംഗാധിഷ്ഠിതമ�, പേ� അവയ്�് കഴിയു� ഗുണ�ളാണ്
ഒരു 'ൈമൻഡ്-െസ�്' ആയി വികസി�ി�ുക.

• ഈ പുസ്തക�ിൽ ഞാൻ ദൃഷ്ടാ��ൾ അെ��ിൽ താ�ൾ ഭാഷ�ം നി�് െകൗതില� െ� അര്ഥശസ്�ത. േവ�
യഥാർ� വാചക�ിെല വാക�ം വായി�ാൻ ആ�ഗഹി�ു�വർ, വാക� ന�ർ എഴുതിയിരി�ു�ു
ആവരണചി�ം. ആദ�െ� അ�മാണ് പുസ്തക ന�ർ. ര�ാമേ�ത് അധ�ായ സംഖ�യും
മൂ�ാമെ� അ�ം പദ� സംഖ�യാണ്. ഉദാഹരണ�ിന്,

"അവൻ (േനതാവ്) അവരുെട സൃഷ്ടികള�െട നിര�രമായ പരിേശാധന നട�ണം, പുരുഷ�ാർ
അവരുെട മന�ിൽ �ിരതയി�. "(2.9.3)

അതിനാൽ, ഈ വാക�ം കൗടില�െ� അർ�ശാസ്�ത പുസ്തകം 2, അധ�ായം 9, വാക�ം 3. എ�ിവയിൽ നി�ാണ്.
എ�ാ അധ�ായ�ളിലും േഫാർമാ�് പി�ുടർ�ു.

• ഉ�രി� വാക��ൾ�ായി വായന�ാർ�് പരാമർശി�ാവു� പുസ്തകം, ഇതിെ� ഇം�ീഷ് പരിഭാഷയാണ്
േമാ�ിലാൽ �പസി�ീകരി� മുംൈബ സർവകലാശാലയിെല ആർപി കാംഗിളിെ� കൗടില�െ� അർ�ശാസ്�തം
ബനാറസിദാസ്. നൽകിയ വിശദീകരണ�ൾ രചയിതാവിെ� വ�ാഖ�ാനമാണ്. മ�� പലതും
ഈ പുസ്തകമ�ാെത അർ�ശാസ്�ത�ിെ� വിവർ�ന�ള�ം വ�ാഖ�ാന�ള�ം ലഭ�മാണ്.

ടി�്

ഈ പുസ്തക�ിൽ 175 അധ�ായ�ള��്. ഇത് ഒരു േനാവലായി വായി�ുകയ�, മറി�് അതിെ� �പാേയാഗികത
ആനുകൂല��ൾ. ഒരു അധ�ായം അെ��ിൽ കുറ�് അധ�ായ�ൾ ഒരു ദിവസം വായി�ുക, നി�ള�െട ജീവിത�
�പേയാജന�ൾ നിരീ�ി�ുക. ഓേരാ അധ�ായവും വായി�ാൻ മൂ�് മിനി� ്മാ�തേമ എടു�ൂ.

മുേ�ാ�് േപാകുക - നി�ളിെല ചാണക�െന കെ��ുക!
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ആമുഖം

ഒരു കഥ പറയാം ...
ഒരി�ൽ മുംൈബയിൽ ഒരു യുവാവ് ഉ�ായിരു�ു, അതിൽ വിജയി�ുകയ�ാെത മെ�ാ�ും ആ�ഗഹി�ി�
ബിസിനസ് േലാകം. േകാളജുകളിൽ മാേനജ്െമൻറ് പഠി� അേ�ഹം അതിെ� ന�കെള �പകീർ�ി��
ഈ വിഷയം മന�ിലാ�ാനു� പാ�ാത� വഴികൾ. താമസിയാെത, അവൻ തെ� വഴിയിൽ കയറി
േകാർ�േറ�് േഗാവണി, പേ� ഒടുവിൽ സ��മായി പുറെ�ടാൻ തീരുമാനി��. എ�ാ�ിനുമുപരി, ആരായിരി�ാ
മ�ാേരാ മുതലാളി?

അേ�ഹ�ിെ� ആദ� സംരംഭം ആ�ീയ ടൂറിസ�ിെ� േമഖലയിലായിരു�ു. കാരണം അേ�ഹ�ിെ� കുടുംബ
എേ�ാെഴ�ിലും ഒരു സംരംഭകനായിരു�തിനാൽ, അയാൾ�് ഒരു ബിസിന�് �ാപി�ു�തിെന�ുറി�് എ�ാ
സ��ം. ൈദവകൃപയാൽ, അവെ� ബിസിന�് പ�ാളിയുെട പി�ുണേയാെട, ബിസിന�് ആരംഭി��
ന�ായി െച��ക. മെ�ാരാള�െട ക�നിയിൽ മാേനജർ ആയതിനാൽ, അേ�ഹം അതിെ� േനതാവായി
സ��ം ബിസിന�്.

അവെ� അടു� നടപടി? അറിയെ�ടു� ഒരു േകാർ�േറ�് �ാപനം സൃഷ്ടി�ു�ു. അേ�ഹം ആള�കെള ക�
അവരുമായു� ആശയ�ള�ം പ�തികള�ം, ആള�കളിൽ നി�് പഠി�ുക, ധാരാളം കുറി��കൾ ഉ�ാ�ുക, പുസ
െസമിനാറുകളിലും പരിശീലന പരിപാടികളിലും പെ�ടു�ു�ു. എ�ി��ം, ഒ�ും സഹായി�ി�. �പധാനെ�� എെ�
അറിവിനായു� അേ�ഹ�ിെ� അേന�ഷണ�ിൽ കാണാതായിരു�ു. ഇത് എ�ാെണ�് മനസിലാ�ാൻ അേ
വളെര�ാലമായി കാണാതായ കഷണം.

ഉ�രം അയാള�െട ഉ�ിൽ ശരിയായിരു�ു.

കു�ി�ാലം മുതൽ, അേ�ഹം ഒരു ആ�ീയ സംഘടനയിൽ മാർ�നിർേ�ശം കെ��ി, അ�െനയായിരു�ു
നിരവധി ആ�ീയ ഗുരു��ാർ അനു�ഗഹി��. ഒരു ആ�ീയ �പഭാഷണ�ിനിെട ഒരു മഹാ�ാവ് പറ�ു, "ഇ�
ന�ുെട മാതൃരാജ��ിന് വലിയ ചരി�തവും പാര�ര�വുമു�്. ന�ുെട ishഷിമാർ സാധാരണ മനുഷ�ര� - അവർ
ഈ േലാക�ിെല എ�ാ ശാസ്�ത�ള�ം പഠി�ുകയും പരിപൂർ�മാ�ുകയും െചയ്തി���്. ന�ൾ തിരി�ു േ
ന�ുെട മഹ�ായ ഭൂതകാല�ിേല�് ന�ുെട എ�ാ ആധുനിക �പശ്ന�ൾ�ും പരിഹാരം കെ��ും. "

അവൻ കാ�ിരു� ദിവ�സേ�ശം ഇതായിരു�ു.

1950 മുതൽ മാേനജ്െമ� ് ഒരു ശാസ്�തമായി അംഗീകരി�െ���. യുെട പിതാ��ാരിൽ ഒരാൾ
പീ�ർ �ഡ�ർ ആണ് ആധുനിക മാേനജ്െമ� ്. പേ�, 'മാേനജ്െമ� ്' ഇ��യിൽ മു�് ഉ�ായിരു�ി�
1950 കള�ം �ഡ�ർ യുഗവും? ഒരു രാഷ്�ടെമ� നിലയിൽ നമു� ്5000 വർഷ�ിേലെറ പഴ�മു�്. െചയ്തു
ഞ�ൾ 20 മു�് ന�ുെട രാജ��് മാേനജ്െമ� ് ശാസ്�ത�ർ ഇ� ആം നൂ�ാ�്?

പുരാതന ഇ��ൻ �ഗ��ളിൽ - രാമായണം, മഹാഭാരതം, വിവിധ ഉപനിഷ�ുകൾ -
മാേനജ്െമ� ് ത���െള�ുറി��� മിക� ചർ�കൾ അേ�ഹം കെ��ി. എ�ുെകാ�ാണ് ഞ�ൾ ഇ���
ഇ��യിൽ എ�ാണ് െത�് എ�് എേ�ാഴും േനാ�ുക, ന�ുെട മഹ�ായതിെന ഒരി�ലും വിലമതി�ുക
രാജ�ം? ഒരു രാഷ്�ടെമ� നിലയിൽ ന�ൾ കാല�ിെ� പരീ�ണെ� അതിജീവി��. ന�ൾ ഇേ�ാഴും എ
വളരു� സ�ദ് വ�വ�, ഞ�ൾ ഒരു പരാജയെ�� രാഷ്�ടമ�. പ�് ന�ുെട രാജ�ം അത് േനടിയിരു�ു
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ആയിര�ണ�ിന് വർഷ�ളായി വിജയ�ിെ� െകാടുമുടി. അ�രെമാരു പാര�ര�െ��ുറി�് എ�ത രാഷ്�ട

തെ� ബിസിന�് വളരാൻ സഹായി�ു� കാണാതായ ഭാഗം േനാ�ാനാെണ�് അയാൾ�് ഇേ�ാൾ മന�ിലായ
പുറേ��ാൾ 'ഉ�ിൽ'. മാേനജ്െമ��െ� പാ�ാത� തത��ൾ സംശയമി�
ന�ത്, എ�ാൽ സ��ം പൂർ�ികർ േപാലും മാേനജ്െമ��ൽ വളെര ന�വരായിരു�ു.



അ�െന, ഒരു ദിവസം, മാേനജ്െമ��െന�ുറി��� ഇ��ൻ പുസ്തക�ൾ തിരയുേ�ാൾ, അയാൾ ഇടറിരാജാവായ ചാണക�ൻ രചി� കൗടില�െ� അർ�ശാസ്�തം . ആരാണ് േക�ി�ി�
ഈ പുസ്തകം? അവന് േപാലും ഉ�ായിരു�ു. എ�ാൽ അേ�ഹ�ിെ� തലമുറയിൽ നി�് ആരും ഇത് പഠി�ി�ി
ഒരു പകർ�്.

പുസ്തക�ിെല ഏതാനും േപജുകൾ, അവൻ അസ��നായിരു�ു! അവന് ഒ�ും മന�ിലാ�ാൻ കഴി�ി�! 
േപജുകൾ വീ�ും വീ�ും, പേ� പുസ്തക�ിെ� സേ�ശം എ�ിേ�രാനായി�. വിഷയം
അത് വര�തും വിരസവുമാെണ�് േതാ�ി. രചയിതാവ് എ�ാം കൂടുതൽ േതാ�ി�ി�തായി അേ�ഹ�ിന് േതാ
ആവശ�മു�തിേന�ാൾ സ�ീർ�മായത്.

അേ�ഹം തെ� ഒരു ഉപേദഷ്ടാവിേനാട് പറ�ു, " അർ�ശാസ്�ത�ിൽ േപാലും എനി�് ഒ�ും മന�ിലാകു�
ഞാൻ അതിൽ നി�് പഠി�ാൻ പരമാവധി �ശമി�ു�ുെ��ിലും. "അേ�ഹ�ിെ� ഉപേദഷ്ടാവ് അേ�ഹേ�ാ
തിരുെവഴു�ുകൾ ക�ാടി ആകണം. നി�ൾ ആരാെണ�് അവർ �പതിഫലി�ി�ു�ു. അതിനാൽ നി�ൾ�് 
അർ�ശാസ്�തം , ക�ാടിെയ കു�െ�ടു�രുത്. നി�ൾ വളരുകയും ജീവിതം അനുഭവി�ുകയും െച��േ�ാൾ
പുസ്തകം ന�ായി മന�ിലാ�ുക. "

ആ വർഷം അേ�ഹം ഭഗവാെ� പുണ��ലമായ ൈകലാസ മാനസസേരാവറിേല�് തീർ�ാടന�ിന് േപായി
ശിവ ഒരു ൈവകുേ�രം, ഒരു ശബ്ദം അേ�ഹേ�ാട ്സംസാരി�ു�തായി േതാ�ി, ' കൗടില�െ� അർ�ശാസ്�
നി�ള�െട ആജീവനാ� അേന�ഷണം. ഇത് പഠി�രുത്, അത് നി�ള�െട ജീവിത�ിൽ �പേയാഗി�ുക. അർ�
അവൻ സ��ം ചി�കൾ �ശ�ി�ു�ുെ��് അയാൾ� ്വിശ�സി�ാൻ കഴി�ി� , ഇത് ൈദവികമായിരി�ണ
ഇടെപടൽ!

പുരാതന ഇ��ൻ ഗേവഷണ�ിനായി സമർ�ി�ി��� േകരള�ിെല ഒരു ആ�ശമെ��ുറി�് അേ�ഹം േക�ിരു
േവദ�ഗ��ൾ. ആ�ശമ�ിെ� ചുമതലയു� ആചാര�േനാട് (അധ�ാപകൻ) അേ�ഹം �പഖ�ാപി��, "എനി�് പഠ
അര്ഥശസ്�ത . "ആചാര� യുവാവിൻെറ പലിശ കാണാൻ സേ�ാഷം, എ�ാൽ പറ�ു
"നി�ൾ ഇവിെട വ�് ഗുരു-ശിഷ� പറ�റയുെട കീഴിൽ പഠിേ��തു�്." ഈ
ബിസിന�ിൽ നി�് ഒരു ഇടേവള എടു�് ആ�ശമ�ിൽ താമസി�് എ
സംസ്കൃത പ�ിതൻ.

മുംൈബയിൽ നി�ു� ഒരു ബിസിനസുകാരന് ഇത് എള��മു� തീരുമാനമായിരു�ി�. പേ�, അവെ� സഹായ
പ�ാളി, അവൻ ബിസിന�ിൽ നി�് ഒഴിവാ�ി, ishഷികള�െട �ാനം പഠി��. ദി
ആ�ശമ�ിൽ െചലവഴി� സമയം അേ�ഹ�ിെ� ജീവിതെ� എെ�േ��ുമായി മാ�ി.

ഓേരാ ആധുനിക മാേനജ്െമ� ് സി�ാ�വും ഇതിനകം ആയിര�ണ�ിന് പര�േവ�ണം െചയ്തി��െ��് അ
വർഷ�ൾ�് മു�് അർ�ശാസ്�ത�ിൽ.

മാേനജ്െമ��െന�ുറി��� ആഴ�ിലു� അറിേവാെട അേ�ഹം ഇേ�ാൾ എ�ാണ് ബാധകമാ�ാൻ തെ� നഗ
അവൻ പഠി�ിരു�ു. ഉടെന, അവൻ വിജയം അനുഭവി��! അവെ� ബിസിന�് വളർ�ു, ആള�കൾ
അവെ� പുതിയ കഴിവുകളിൽ മതി��ളവാ�ി. എ�െനയാണ് അേ�ഹം വിജയം ൈകവരി�െത�് അവർ േചാദ
അേ�ഹം പറ�ു, "ര�് കാര��ൾ എെ� സഹായി�� - എെ� ഗുരുവിെ� കൃപയും അറിവും
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കൗടില�െ� അർ�ശാസ്�തം. "

സുഹൃ�ു�േള, ഇത് എെ� കഥയാണ്. ഓേരാ വാ�ും സത�മാണ്. പേ�, കഥ ഇവിെട അവസാനി�ു�ി�. വാ
അവിെടയാണ് കഥ തുട�ു�ത് ....

ഞാൻ േകരള�ിൽ നി�് മട�ിെയ�ിയ േശഷം കൗടില�െ� �പാേയാഗികവും തിക�തുമായ സി�ാ��ൾ
സ��ം ബിസിന�് (ആ� ദർശനം, www.atmadarshan.com). ആ� ദർശനം ആെണ�ിലും
എനി�് വിജയം നൽകി, മെ�െ��ിലും സംഭവി�ാൻ തുട�ി. േകാർ�േറ�ിൽ നി�ു� എെ� സുഹൃ�ു�ൾ
ഞാൻ േനടിയ ഈ അറിവ് പ�ിടാൻ േലാകം എെ� േ�പരി�ി��.

വിവിധ െസമിനാറുകളിലും േകാൺഫറൻസുകളിലും പരിശീലന പരിപാടികളിലും സംസാരി�ാൻ എെ� �ണി�
ഇ��യും േലാകെമ�ാടും. പല കാര��ളിലും ബിസിനസുകാർ എേ�ാട് ആേലാചി��. അറിയെ�ടു�
കൗടില�െ� �ാനെ��ുറി�് എഴുതാൻ �പസി�ീകരണശാലകള�ം പ�ത�ള�ം എേ�ാട് ആവശ�െ���
ആധുനിക ബിസിനസുകളിൽ �പേയാഗി�ാൻ കഴിയും. ഒരു േറഡിേയാ പരിപാടി നട�ാനും എേ�ാട് ആവശ�െ�

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ml&u=http://www.atmadarshan.com


ഇ��ൻ മാേനജ് െമ��ലും ഇ��ൻ �ാന�ിലും താൽ�ര�മു� നിരവധി ആള�കെള ഞാൻ ക�ുമു�ി.
�പായം, േദശീയതകൾ, പദവികൾ എ�ിവയുമായി ബ�െ�� ്അവർ ത�ിലു� വ�ത�ാസ�ൾ ഉ�ായിരു�ി��ം
വ�വസായ�ൾ, എെ� വർ�്േഷാ��കളിൽ പെ�ടു�ുകയും എെ� െസമിനാറുകളിൽ പെ�ടു�ുകയും െചയ്
ചാണക�െ� �പതിഭേയാട് അഗാധമായ ബഹുമാനം േതാ�ി.

തുടർ�് എസ്പിഎം �ഗൂ�് ഓഫ് ക�നികള�െട പി�ുണ വ�ു, അത് എെ� അേന�ഷി�ാൻ അനുവദി��
അർ�ശാസ്�ത�ിേല� ്കൂടുതൽ ആഴ�ിൽ . �പേമാഷെ� ഉേ�ശ��ിൽ ഞാൻ ഇേ�ാൾ പൂർ�മായും അർ
ഇ��ൻ മാേനജ്െമ� ് ആശയ�ള�െട �പേയാഗം. ഇ�്, ഞാൻ SPM ഫൗേ�ഷെ� ഡയറ�റാണ്
പുരാതന ഗുരു-ശിഷ�രിൽ 'ഇ��െയ ശ�വും സ�യംപര�ാപ്തവുമാ�ുക' എ�താണ് ല��ം
പറ�റ രീതി.

ദശല��ണ�ിന് ആള�കള�മായി ഞാൻ പ�ുെവ� എെ� എ�ാ ആശയ�ള�െടയും േരഖയാണ് ഈ പുസ്ത
േലാകെമ�ാടുമു� േകാർ�േറ�് േലാക�് നി�്, ചാണക�െ� �പാേയാഗികത എ�െന �പേയാഗി�ണെമ�തി
ആധുനിക ബിസിന��കളിെല ൈദനംദിന �പശ്ന�ൾ പരിഹരി�ു�തിനു� പരിഹാര�ൾ.

േകാർ�േറ�് ച�ായ ഓൺ മാേനജ് െമ�  ്എെ� സംബ�ി�് മാ�തമ�. ഇത് നി�െളയും എ�ാവെരയും കുറി�ാണ
അ�ാ�പ�ം ഇ��ൻ മാേനജ്െമ��െ� ത���ൾ അവരുെട േജാലിയിലും ആ�ഗഹ�ളിലും പരിശീലി�ാൻ
വിജയി�ാൻ.
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ആമുഖം

ഒരു കഥ പറയാം ...
ഒരി�ൽ മുംൈബയിൽ ഒരു യുവാവ് ഉ�ായിരു�ു, അതിൽ വിജയി�ുകയ�ാെത മെ�ാ�ും ആ�ഗഹി�ി�
ബിസിനസ് േലാകം. േകാളജുകളിൽ മാേനജ്െമൻറ് പഠി� അേ�ഹം അതിെ� ന�കെള �പകീർ�ി��
ഈ വിഷയം മന�ിലാ�ാനു� പാ�ാത� വഴികൾ. താമസിയാെത, അവൻ തെ� വഴിയിൽ കയറി
േകാർ�േറ�് േഗാവണി, പേ� ഒടുവിൽ സ��മായി പുറെ�ടാൻ തീരുമാനി��. എ�ാ�ിനുമുപരി, ആരായിരി�ാ
മ�ാേരാ മുതലാളി?

അേ�ഹ�ിെ� ആദ� സംരംഭം ആ�ീയ ടൂറിസ�ിെ� േമഖലയിലായിരു�ു. കാരണം അേ�ഹ�ിെ� കുടുംബ
എേ�ാെഴ�ിലും ഒരു സംരംഭകനായിരു�തിനാൽ, അയാൾ�് ഒരു ബിസിന�് �ാപി�ു�തിെന�ുറി�് എ�ാ
സ��ം. ൈദവകൃപയാൽ, അവെ� ബിസിന�് പ�ാളിയുെട പി�ുണേയാെട, ബിസിന�് ആരംഭി��
ന�ായി െച��ക. മെ�ാരാള�െട ക�നിയിൽ മാേനജർ ആയതിനാൽ, അേ�ഹം അതിെ� േനതാവായി
സ��ം ബിസിന�്.

അവെ� അടു� നടപടി? അറിയെ�ടു� ഒരു േകാർ�േറ�് �ാപനം സൃഷ്ടി�ു�ു. അേ�ഹം ആള�കെള ക�
അവരുമായു� ആശയ�ള�ം പ�തികള�ം, ആള�കളിൽ നി�് പഠി�ുക, ധാരാളം കുറി��കൾ ഉ�ാ�ുക, പുസ
െസമിനാറുകളിലും പരിശീലന പരിപാടികളിലും പെ�ടു�ു�ു. എ�ി��ം, ഒ�ും സഹായി�ി�. �പധാനെ�� എെ�



അറിവിനായു� അേ�ഹ�ിെ� അേന�ഷണ�ിൽ കാണാതായിരു�ു. ഇത് എ�ാെണ�് മനസിലാ�ാൻ അേവളെര�ാലമായി കാണാതായ കഷണം.

ഉ�രം അയാള�െട ഉ�ിൽ ശരിയായിരു�ു.

കു�ി�ാലം മുതൽ, അേ�ഹം ഒരു ആ�ീയ സംഘടനയിൽ മാർ�നിർേ�ശം കെ��ി, അ�െനയായിരു�ു
നിരവധി ആ�ീയ ഗുരു��ാർ അനു�ഗഹി��. ഒരു ആ�ീയ �പഭാഷണ�ിനിെട ഒരു മഹാ�ാവ് പറ�ു, "ഇ�
ന�ുെട മാതൃരാജ��ിന് വലിയ ചരി�തവും പാര�ര�വുമു�്. ന�ുെട ishഷിമാർ സാധാരണ മനുഷ�ര� - അവർ
ഈ േലാക�ിെല എ�ാ ശാസ്�ത�ള�ം പഠി�ുകയും പരിപൂർ�മാ�ുകയും െചയ്തി���്. ന�ൾ തിരി�ു േ
ന�ുെട മഹ�ായ ഭൂതകാല�ിേല�് ന�ുെട എ�ാ ആധുനിക �പശ്ന�ൾ�ും പരിഹാരം കെ��ും. "

അവൻ കാ�ിരു� ദിവ�സേ�ശം ഇതായിരു�ു.

1950 മുതൽ മാേനജ്െമ� ് ഒരു ശാസ്�തമായി അംഗീകരി�െ���. യുെട പിതാ��ാരിൽ ഒരാൾ
പീ�ർ �ഡ�ർ ആണ് ആധുനിക മാേനജ്െമ� ്. പേ�, 'മാേനജ്െമ� ്' ഇ��യിൽ മു�് ഉ�ായിരു�ി�
1950 കള�ം �ഡ�ർ യുഗവും? ഒരു രാഷ്�ടെമ� നിലയിൽ നമു� ്5000 വർഷ�ിേലെറ പഴ�മു�്. െചയ്തു
ഞ�ൾ 20 മു�് ന�ുെട രാജ��് മാേനജ്െമ� ് ശാസ്�ത�ർ ഇ� ആം നൂ�ാ�്?

പുരാതന ഇ��ൻ �ഗ��ളിൽ - രാമായണം, മഹാഭാരതം, വിവിധ ഉപനിഷ�ുകൾ -
മാേനജ്െമ� ് ത���െള�ുറി��� മിക� ചർ�കൾ അേ�ഹം കെ��ി. എ�ുെകാ�ാണ് ഞ�ൾ ഇ���
ഇ��യിൽ എ�ാണ് െത�് എ�് എേ�ാഴും േനാ�ുക, ന�ുെട മഹ�ായതിെന ഒരി�ലും വിലമതി�ുക
രാജ�ം? ഒരു രാഷ്�ടെമ� നിലയിൽ ന�ൾ കാല�ിെ� പരീ�ണെ� അതിജീവി��. ന�ൾ ഇേ�ാഴും എ
വളരു� സ�ദ് വ�വ�, ഞ�ൾ ഒരു പരാജയെ�� രാഷ്�ടമ�. പ�് ന�ുെട രാജ�ം അത് േനടിയിരു�ു
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ആയിര�ണ�ിന് വർഷ�ളായി വിജയ�ിെ� െകാടുമുടി. അ�രെമാരു പാര�ര�െ��ുറി�് എ�ത രാഷ്�ട

തെ� ബിസിന�് വളരാൻ സഹായി�ു� കാണാതായ ഭാഗം േനാ�ാനാെണ�് അയാൾ�് ഇേ�ാൾ മന�ിലായ
പുറേ��ാൾ 'ഉ�ിൽ'. മാേനജ്െമ��െ� പാ�ാത� തത��ൾ സംശയമി�
ന�ത്, എ�ാൽ സ��ം പൂർ�ികർ േപാലും മാേനജ്െമ��ൽ വളെര ന�വരായിരു�ു.

അ�െന, ഒരു ദിവസം, മാേനജ്െമ��െന�ുറി��� ഇ��ൻ പുസ്തക�ൾ തിരയുേ�ാൾ, അയാൾ ഇടറി
രാജാവായ ചാണക�ൻ രചി� കൗടില�െ� അർ�ശാസ്�തം . ആരാണ് േക�ി�ി�
ഈ പുസ്തകം? അവന് േപാലും ഉ�ായിരു�ു. എ�ാൽ അേ�ഹ�ിെ� തലമുറയിൽ നി�് ആരും ഇത് പഠി�ി�ി
ഒരു പകർ�്.

പുസ്തക�ിെല ഏതാനും േപജുകൾ, അവൻ അസ��നായിരു�ു! അവന് ഒ�ും മന�ിലാ�ാൻ കഴി�ി�! 
േപജുകൾ വീ�ും വീ�ും, പേ� പുസ്തക�ിെ� സേ�ശം എ�ിേ�രാനായി�. വിഷയം
അത് വര�തും വിരസവുമാെണ�് േതാ�ി. രചയിതാവ് എ�ാം കൂടുതൽ േതാ�ി�ി�തായി അേ�ഹ�ിന് േതാ
ആവശ�മു�തിേന�ാൾ സ�ീർ�മായത്.

അേ�ഹം തെ� ഒരു ഉപേദഷ്ടാവിേനാട് പറ�ു, " അർ�ശാസ്�ത�ിൽ േപാലും എനി�് ഒ�ും മന�ിലാകു�
ഞാൻ അതിൽ നി�് പഠി�ാൻ പരമാവധി �ശമി�ു�ുെ��ിലും. "അേ�ഹ�ിെ� ഉപേദഷ്ടാവ് അേ�ഹേ�ാ
തിരുെവഴു�ുകൾ ക�ാടി ആകണം. നി�ൾ ആരാെണ�് അവർ �പതിഫലി�ി�ു�ു. അതിനാൽ നി�ൾ�് 
അർ�ശാസ്�തം , ക�ാടിെയ കു�െ�ടു�രുത്. നി�ൾ വളരുകയും ജീവിതം അനുഭവി�ുകയും െച��േ�ാൾ
പുസ്തകം ന�ായി മന�ിലാ�ുക. "

ആ വർഷം അേ�ഹം ഭഗവാെ� പുണ��ലമായ ൈകലാസ മാനസസേരാവറിേല�് തീർ�ാടന�ിന് േപായി
ശിവ ഒരു ൈവകുേ�രം, ഒരു ശബ്ദം അേ�ഹേ�ാട ്സംസാരി�ു�തായി േതാ�ി, ' കൗടില�െ� അർ�ശാസ്�
നി�ള�െട ആജീവനാ� അേന�ഷണം. ഇത് പഠി�രുത്, അത് നി�ള�െട ജീവിത�ിൽ �പേയാഗി�ുക. അർ�
അവൻ സ��ം ചി�കൾ �ശ�ി�ു�ുെ��് അയാൾ� ്വിശ�സി�ാൻ കഴി�ി� , ഇത് ൈദവികമായിരി�ണ
ഇടെപടൽ!

പുരാതന ഇ��ൻ ഗേവഷണ�ിനായി സമർ�ി�ി��� േകരള�ിെല ഒരു ആ�ശമെ��ുറി�് അേ�ഹം േക�ിരു
േവദ�ഗ��ൾ. ആ�ശമ�ിെ� ചുമതലയു� ആചാര�േനാട് (അധ�ാപകൻ) അേ�ഹം �പഖ�ാപി��, "എനി�് പഠ
അര്ഥശസ്�ത . "ആചാര� യുവാവിൻെറ പലിശ കാണാൻ സേ�ാഷം, എ�ാൽ പറ�ു



"നി�ൾ ഇവിെട വ�് ഗുരു-ശിഷ� പറ�റയുെട കീഴിൽ പഠിേ��തു�്." ഈ
ബിസിന�ിൽ നി�് ഒരു ഇടേവള എടു�് ആ�ശമ�ിൽ താമസി�് എ
സംസ്കൃത പ�ിതൻ.

മുംൈബയിൽ നി�ു� ഒരു ബിസിനസുകാരന് ഇത് എള��മു� തീരുമാനമായിരു�ി�. പേ�, അവെ� സഹായ
പ�ാളി, അവൻ ബിസിന�ിൽ നി�് ഒഴിവാ�ി, ishഷികള�െട �ാനം പഠി��. ദി
ആ�ശമ�ിൽ െചലവഴി� സമയം അേ�ഹ�ിെ� ജീവിതെ� എെ�േ��ുമായി മാ�ി.

ഓേരാ ആധുനിക മാേനജ്െമ� ് സി�ാ�വും ഇതിനകം ആയിര�ണ�ിന് പര�േവ�ണം െചയ്തി��െ��് അ
വർഷ�ൾ�് മു�് അർ�ശാസ്�ത�ിൽ.

മാേനജ്െമ��െന�ുറി��� ആഴ�ിലു� അറിേവാെട അേ�ഹം ഇേ�ാൾ എ�ാണ് ബാധകമാ�ാൻ തെ� നഗ
അവൻ പഠി�ിരു�ു. ഉടെന, അവൻ വിജയം അനുഭവി��! അവെ� ബിസിന�് വളർ�ു, ആള�കൾ
അവെ� പുതിയ കഴിവുകളിൽ മതി��ളവാ�ി. എ�െനയാണ് അേ�ഹം വിജയം ൈകവരി�െത�് അവർ േചാദ
അേ�ഹം പറ�ു, "ര�് കാര��ൾ എെ� സഹായി�� - എെ� ഗുരുവിെ� കൃപയും അറിവും
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കൗടില�െ� അർ�ശാസ്�തം. "

സുഹൃ�ു�േള, ഇത് എെ� കഥയാണ്. ഓേരാ വാ�ും സത�മാണ്. പേ�, കഥ ഇവിെട അവസാനി�ു�ി�. വാ
അവിെടയാണ് കഥ തുട�ു�ത് ....

ഞാൻ േകരള�ിൽ നി�് മട�ിെയ�ിയ േശഷം കൗടില�െ� �പാേയാഗികവും തിക�തുമായ സി�ാ��ൾ
സ��ം ബിസിന�് (ആ� ദർശനം, www.atmadarshan.com). ആ� ദർശനം ആെണ�ിലും
എനി�് വിജയം നൽകി, മെ�െ��ിലും സംഭവി�ാൻ തുട�ി. േകാർ�േറ�ിൽ നി�ു� എെ� സുഹൃ�ു�ൾ
ഞാൻ േനടിയ ഈ അറിവ് പ�ിടാൻ േലാകം എെ� േ�പരി�ി��.

വിവിധ െസമിനാറുകളിലും േകാൺഫറൻസുകളിലും പരിശീലന പരിപാടികളിലും സംസാരി�ാൻ എെ� �ണി�
ഇ��യും േലാകെമ�ാടും. പല കാര��ളിലും ബിസിനസുകാർ എേ�ാട് ആേലാചി��. അറിയെ�ടു�
കൗടില�െ� �ാനെ��ുറി�് എഴുതാൻ �പസി�ീകരണശാലകള�ം പ�ത�ള�ം എേ�ാട് ആവശ�െ���
ആധുനിക ബിസിനസുകളിൽ �പേയാഗി�ാൻ കഴിയും. ഒരു േറഡിേയാ പരിപാടി നട�ാനും എേ�ാട് ആവശ�െ�

ഇ��ൻ മാേനജ് െമ��ലും ഇ��ൻ �ാന�ിലും താൽ�ര�മു� നിരവധി ആള�കെള ഞാൻ ക�ുമു�ി.
�പായം, േദശീയതകൾ, പദവികൾ എ�ിവയുമായി ബ�െ�� ്അവർ ത�ിലു� വ�ത�ാസ�ൾ ഉ�ായിരു�ി��ം
വ�വസായ�ൾ, എെ� വർ�്േഷാ��കളിൽ പെ�ടു�ുകയും എെ� െസമിനാറുകളിൽ പെ�ടു�ുകയും െചയ്
ചാണക�െ� �പതിഭേയാട് അഗാധമായ ബഹുമാനം േതാ�ി.

തുടർ�് എസ്പിഎം �ഗൂ�് ഓഫ് ക�നികള�െട പി�ുണ വ�ു, അത് എെ� അേന�ഷി�ാൻ അനുവദി��
അർ�ശാസ്�ത�ിേല� ്കൂടുതൽ ആഴ�ിൽ . �പേമാഷെ� ഉേ�ശ��ിൽ ഞാൻ ഇേ�ാൾ പൂർ�മായും അർ
ഇ��ൻ മാേനജ്െമ� ് ആശയ�ള�െട �പേയാഗം. ഇ�്, ഞാൻ SPM ഫൗേ�ഷെ� ഡയറ�റാണ്
പുരാതന ഗുരു-ശിഷ�രിൽ 'ഇ��െയ ശ�വും സ�യംപര�ാപ്തവുമാ�ുക' എ�താണ് ല��ം
പറ�റ രീതി.

ദശല��ണ�ിന് ആള�കള�മായി ഞാൻ പ�ുെവ� എെ� എ�ാ ആശയ�ള�െടയും േരഖയാണ് ഈ പുസ്ത
േലാകെമ�ാടുമു� േകാർ�േറ�് േലാക�് നി�്, ചാണക�െ� �പാേയാഗികത എ�െന �പേയാഗി�ണെമ�തി
ആധുനിക ബിസിന��കളിെല ൈദനംദിന �പശ്ന�ൾ പരിഹരി�ു�തിനു� പരിഹാര�ൾ.

േകാർ�േറ�് ച�ായ ഓൺ മാേനജ് െമ�  ്എെ� സംബ�ി�് മാ�തമ�. ഇത് നി�െളയും എ�ാവെരയും കുറി�ാണ
അ�ാ�പ�ം ഇ��ൻ മാേനജ്െമ��െ� ത���ൾ അവരുെട േജാലിയിലും ആ�ഗഹ�ളിലും പരിശീലി�ാൻ
വിജയി�ാൻ.

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ml&u=http://www.atmadarshan.com
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ചാണക�ൻ ആരായിരു�ു?

ഇ��യിൽ ബിസി നാലാം നൂ�ാ�ിൽ ജനി� ചാണക�ൻ വിഷ്ണുഗുപ്തൻ എ�ും അറിയെ���
കൗടില� എ�ിവർ. നൂ�ാ�ുകളായി പ�ിത�ാർ ചാണക�െന അപൂർവമായി വിേശഷി�ി�ി���്
മാേനജ്െമ� ് േപാലു� ൈവവിധ�മാർ�തും �പേത�കവുമായ േമഖലകളിൽ വിദ�്ധനായ സൂ�തധാരൻ,
സാ��ികശാസ്�തം, രാഷ്�ടീയം, നിയമം, േനതൃത�ം, ഭരണം, യു�ം, ൈസനിക ത���ൾ, അ�ൗ�ിംഗ്
സംവിധാന�ള�ം മ�� പലതും. 6000 സൂ�ത�െള 15 പുസ്തക�ളായി തരംതിരി�ി���്, 150
അ��ായ�ൾ, 180 വിഷയ�ൾ ചാണക�ൻ തെ�.
ന� രാജവംശെ� താെഴയിറ�ു�തിനും തെ� കഴിവ് �ാപി�ു�തിനും അേ�ഹം ഉ�രവാദിയായിരു�ു
വിദ�ാർ�ിയായ ച��ഗുപ്ത മൗര�ൻ ച�കവർ�ിയായി സിംഹാസന�ിൽ. അതിനാൽ, അേ�ഹെ� എ എ�് വ
'കിംഗ് േമ�ർ'. ഇ��യിെല അലക്സാ�റുെട േതാൽവിയുെട മുഖ� സൂ�തധാരനും അേ�ഹമാണ്
േലാകം കീഴട�ാൻ തെ� യാ�തയിലായിരു�ു.

ഒരു രാഷ്�ടീയ ചി�കൻ എ� നിലയിൽ, ഒരു 'രാഷ്�ടം' എ� ആശയം ആദ�മായി ദൃശ�വൽ�രി�ത് അേ�ഹമാണ
മനുഷ� ചരി�ത�ിെല സമയം. അേ�ഹ�ിെ� കാല�് ഇ�� പല രാജ��ളായി വിഭജി�െ���. അവൻ
എ�ാവെരയും ഒരു േക�� ഭരണ�ിൻ കീഴിൽ െകാ�ുവ�ു, അ�െന ഒരു രാഷ്�ടം സൃഷ്ടി��
'ആര�ാവർ�', അത് പി�ീട് ഇ��യായി. തെ� ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അേ�ഹം തെ� പുസ്തക�ിൽ േരഖെ�
െകൗതില� െ� അര്ഥശസ്�ത ആൻഡ് ചാണക� നിതി.

കാല�ളായി, േലാകെമ�ാടുമു� ഭരണാധികാരികൾ ഒരു രാഷ്�ടം നിർ�ി�ു�തിനായി അർ�ശാസ്�തെ�
ആ�ീയ മൂല��െള അടി�ാനമാ�ിയു� മിക� സാ��ികശാസ്�ത�ിൽ.

അർ�ശാസ്�തം അ�രാർ��ിൽ വിവർ�നം െച��േ�ാൾ 'സ��ിെ� �ഗ�ം' എ�ാണ് അർ�മാ�
സൂര�നു കീഴിലു� എ�ാ വിഷയ�െളയും കുറി��� അറിവ്. അത് സ��ിെ�യും സ��ിെ�യും അറിവാണ
അറിവിെ�.
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അംഗീകാര�ൾ

ചാണക�െ� ആശയ�ൾ പഠി�ാനും പഠി�ി�ാനുമു� എെ� യാ�തയിൽ ഞാൻ ആരംഭി�േ�ാൾ എനി�് ഉ
ഇത് എ�െന �പവർ�ി�ുെമ�തിെന�ുറി�്. അെതാരു ആശയം മാ�തമായിരു�ു, ഒരു സ�പ്നമായിരു�ു. ഞ
ആയിര�ണ�ിന് അഭ��ദയകാം�ികൾ എേ�ാെടാ�ം േചർ�് എെ� േ�പാ�ാഹി�ി��. ആള�കള�െട എ�ം
ഈ പുസ്തകം യാഥാർ��മാ�ു�തിന് ഉ�രവാദികൾ അന�രാണ്. ഞാൻ ചിലത് അംഗീകരി�ണം
തുട�ം മുതൽ എനി�് ശ�ി നൽകിയ ഈ അ�ുതകരമായ ആള�കളിൽ.

ചി�യ മിഷൻ

ഞാൻ ആ�ീയ സംഘടനയായ ചി�യ മിഷെ� ഒരു 'ഉൽപ�മാണ്'
( www.chinmayamission.com ). ഞാൻ എെ� ഗുരുേദവ ്  സ�ാമി ചി�യാന�െയ ക�ുമു�ി (1916-1993)
ഞാൻ കു�ിയായിരു�േ�ാൾ. അേ�ഹം എെ� ആ�ീയവും മാേനജ്െമ� ് ഗുരുവുമാണ്. ഗുരുേദവൻ പറ�ു, "ഒ
ആദർശ�ിന് പ�ികയി�ാ� ആ�ാവിെന മനുഷ�രുെട ഇടയിൽ ഒരു ഉ�ത േനതാവായി മാ�ാൻ കഴിയും. "ഈ
എെ� ജീവിത�ിെ� വഴികാ�ിയായ തത�മായിരു�ു അത്.

ഇ�്, ചി�യ മിഷെ� ആേഗാള തലവൻ സ�ാമി േതേജാമയാന� നൽകു�ത് തുടരു�ു
എനി�ും അേത പി�ുണ. എെ� ആദ� ക�നിയുെട മേനാഹരമായ േപര് അേ�ഹം തിരെ�ടു�ു - ആ� ദർ
(സ�യം ദർശനം).

മിഷനിെല നൂറുകണ�ിന് ആചാര��ാരിൽ (അധ�ാപകർ), ഞാൻ അവരുമായി അടു�് ഇടപഴകു� ചിലർ
ബ�െ��ത് പരാമർശിേ��തു�് - സ�ാമി സ�ിദാന�, സ�ാമി സദാന�, സ�ാമി
ഈശ�രാന�, സ�ാമി സ�രൂപാന�, സ�ാമി മി�താന�, എെ� േ�പാ�ാഹി�ി��
ചാണക�െ� �പവർ�നം വ�ാപി�ി��.

സ�ാമി അദ�യാന�ജി - ചി�യ ഇ�ർനാഷണൽ ഫൗേ�ഷെ� ചുമതലയു� ആചാര�ൻ
(CIF) എെ� 6000 സൂ�ത�ൾ പഠി� CIF- െ� ഒരു വിദ�ാർ�ിയായി സ�ീകരി��
അർ�ശാസ്�തവും ഇതാണ് എെ� ജീവിത�ിെല വഴി�ിരിവ.്

ഗംഗാധരൻ നായർ, കാലടി ആദി-ശ�ര സംസ്കൃത സർവകലാശാല മുൻ ഡീൻ േഡാ.
േകരളം, എെ� ഗുരുവും അർ�ശാസ്�ത�ിെ� ഗുരുവും . അേ�ഹ�ിെ� ഭാര� േഡാ. ഉമാ േദവി നായർ, എ
സംസ്കൃത പ�ിതൻ, ഞാൻ അർ�ശാസ്�തം പഠി�ുേ�ാൾ എനി�് ഒരു അ�െയ േപാെലയായിരു�ു .

െവ��് അ�ർ, കു�ി�ാലം മുതൽ എെ� സുഹൃ�ും പി�ീട് ആ� എ� ക�നിയിെല എെ� പ�ാളിയും
ദർശൻ. അേ�ഹ�ിെ� പി�ുണയി�ാെത, ചാണക�െ� േജാലിെയ�ുറി�് പഠി�ാൻ എനി�് സമയം െചലവഴി
െവൽ�് �ടീ പാർട്േണഴ്സ് ( www.wealthtree.in ) എ� വിജയകരമായ സംരംഭവും അേ�ഹം നട�ു�ു).

മുവൽരാജ് േഛഡയും എസ്പിഎം �ഗൂ��ം ൈദവാനു�ഗഹമായി വ�ു. മുവൽരാജ്, സ�ാതിയുെട ഡയറ�റാണ്
എനർജി ആൻഡ് െ�പാജക്�്സ് ൈ�പവ�് ലിമി�ഡ്, ക�നികള�െട എസ്പിഎം �ഗൂ�ിെ� ഭാഗമാണ്. എസ്പിഎം എ
കരു�്, പക�തേയാെടയു� പുേരാഗതി, കൂടാെത മൂ�് �ാപക സേഹാദര�ാരുെട ആദ�ാ�ര�ൾ -
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ശാ�ിലാൽ, �പവീൺ, മാവ്ജി േഛഡ. എെ� ഗേവഷണെ�യും �പേമാഷെനയും അവർ പി�ുണ��
ചാണക�െ� കൃതികൾ.

ഇ�്, ഞാൻ SPM ഫൗേ�ഷെ� ഡയറ�റാണ് ( www.spmfoundation.in) വിദ�ാഭ�ാസം
എസ് പി എം �ഗൂ�ിെ� ( www.spmgroup.co.in ) വിംഗ് പുരാതനമായതിെന തിരിെക െകാ�ുവരിക എ�താണ്
ഇ��ൻ അറിവും അത് ന�ുെട ആധുനിക കാലെ� �പശ്ന�ളിൽ �പേയാഗി�ുകയും െച��ക. ഇതിെ� മ�് ഡ

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ml&u=http://www.chinmayamission.com
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ml&u=http://www.wealthtree.in
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ml&u=http://www.spmfoundation.in
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ml&u=http://www.spmgroup.co.in


എസ്പിഎം �ഗൂ�് - രാജൻ േഛഡ, കിൻജൽ േഛഡ, നിേകത് ഷാ, ഗുരുവി�ർ - അവരുെട
എെ� അറിവിെ� അേന�ഷണ�ിൽ പ�ാളികൾ എെ� പി�ുണ�ി���്. എ�ാ ദിവസവും, ഞ�ൾ ഉ�ഭ�ണ
ഒരുമി�്, മുതിർ� അംഗ�ളിൽ നി�ു� വിേവക�ിെ� വാ�ുകൾ ഉ� എെ� '�ാസ് റൂം' എ�് ഞാൻ വിളി�
മനുഷ� �പകൃത�ിെ� സ�ീർണതകെള�ുറി�് എനി�് എേ�ാഴും ഉൾ�ാഴ്ച നൽകി.

MTHR േ�ാബൽ, HR േ�ാബലിേന�ാൾ കൂടുതലാണ ്( www.mthrglobal.com ). �പധാന ടീം -
രാേജഷ് കാമ�്, വിപുൽ അഗർവാൾ, ആശിഷ് ഗേ�ക, രാേജഷ് ഗുപ്ത, �പീതി മൽേഹാ�ത -
എനി�് ആദ�മായി േകാർ�േറ�് ചാണക�ൻ എ�് നാമകരണം െചയ്തു . ഈ പുസ്തക�ിെ� ശീർഷകം ഞാൻ 
അവെര.

മുംൈബ സർവകലാശാലയിെല േഡാ. ശുഭദ േജാഷിയും ഫിേലാസഫി വിഭാഗം േമധാവിയും േഡാ
ടീം, ചാണക�െന�ുറി��� എെ� േജാലി അതിന് ആവശ�മായ അ�ാദമിക് കാഴ്ച�ാട് നൽകി. SPM ഫൗേ�ഷ
'ചാണക�'�ിൽ സംയു� പരിപാടികൾ വാ�ാനം െച���തിനായി മുംൈബ സർവകലാശാലയുമായി സഹകരി
മാേനജ്െമ� ് ആശയ�ള�ം ഇ��ൻ തത�ശാസ്�തവും.

േവൾഡ് സ്േപസ് സാ�ൈല�് േറഡിേയായുെട കാർ�ിക് ൈവദ�നാഥൻ, ഹരീഷ് പു�ാല, സീതൾ അ�ർ എ�ിവ
ഒരു ചാനലായ േമാ�യിൽ 'ചാണക�േനാട് േചാദി�ുക' എ� പരിപാടി�് ഒരു അ�ുതകരമായ ആശയവുമായ
േലാകപരിധി. ഞാൻ കുറ�ത് നൂറു േഷാകെള�ിലും േഹാ�് െചയ്തു.

കൂടാെത, എെ� മ�് 'മാധ�മ സുഹൃ�ു�ളായ' ദിേനശ് നാരായൺ, മീനൽ ഭാേഗൽ, എ�ിവേരാടും ഞാൻ ന�ിയ
അവരുെട പി�ുണയ്�് വില�ം ചാൾസ് ഡിസൂസ.

ഗൗതം സ�്േദവ് �പേമാ�ർ (www.indiayogi.com ) എെ� ആദ�െ� ഓൺൈലൻ ഇ-േകാഴ്സ് അവതരി�ി��
അർ�ശാസ്�തെ� അടി�ാനമാ�ി . എെ� േകാഴ്സിൽ ഇേ�ാൾ 25 -ലധികം രാജ��ളിൽ നി�ു� വിദ�ാർ�
ചാണക�െ� സേ�ശം േലാകെമ�ാടും എ�ി�ാൻ എനി�് സാേ�തികവിദ� ഉപേയാഗി�ാൻ കഴി�തിൽ സ

എെ� അറിവിനായു� ദാഹെ� നിരവധി മാേനജ്െമ� ് ഗുരു�ൾ പി�ുണ��. ഞാൻ േഡാ.
സുഭാഷ് ശർ�, േഡാ. എം.ബി. ആേ�തയ, െഡ�ബ, വില�ം മി�ർ, സുധീർ േസ�്, േഡാ.
അനിൽ നായിക്.

േപാലീസ് േസനേയാട് ഞാൻ ന�ിയു�വനാണ് - സ�ീപ് കാർണിക്, (ഐപിഎസ്) ധനരാജ് വാൻസാരി, മിലി�്
ഭാരാംെബ (ഐപിഎസ്), സതീഷ് േമേനാൻ (െറയിൽേവ െ�പാ��ൻ േഫാഴ്സ്) - ആരാണ് എെ� അത് േബാധ�െ�
കടു�മു� േപാലീസുകാരെ� പി�ിൽ നി�െളയും എെ�യും േപാെല േതാ�ു� ഒരു മനുഷ�നു�്.

എെ� കുടുംബ�ിന്, �പേത�കി�് എെ� മാതാപിതാ�ൾ, സിെകെക പി�, സുശീല പി� എ�ിവർ�് എെ� ഹ
കൃത�ത. രാ�തി ൈവകി വീ�ിെല�ുേ�ാൾ, എനി�് �ിരമായ വരുമാനെ��ുറി�് ഉറ�ി�
െ�പാഫഷണൽ മുൻഗണന നൽകുേ�ാൾ ഒരു ബിസിന�് വികസി�ി��, വാരാ���ള�ം കുടുംബ സമയവും നഷ്
�പതിബ�തകൾ, എെ� ഭാര� സുേരഖ ഇ�ാെത എെ� ജീവിതം ഒരി�ലും സുഗമമായിരി�ി�. അവള�െട
മാതാപിതാ�ളായ േശഖറും ധൻവതിയും അവള�െട സേഹാദരിമാരായ സരിഖയും ച��ികയും എനി�് സേ�ാഷ
ജീവിതം.
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അർ�ശാസ്�ത�ിെല എെ� ആദ� വിദ�ാർ�ികൾ - മാല േതവർ, േയാേഗഷ് സംഘാനി, അനുരാഗ് ഗുപ്ത,
അേ�ഹ�ിെ� സേഹാദരി സീമ ഗുപ്ത, അനുപം ആചാര� എ�ിവരും. അറിവിേനാടു� അവരുെട സമർ�ണം ഉ
ഈ ന� േജാലി ഞാൻ കഴി�ാലും വർഷ�േളാളം തുടരുെമ� ആ�വിശ�ാസം എനി�ു നൽകി
േപായി.

തീരുമാനി� ചി�യ മിഷനിൽ നി�ു� എെ� സുഹൃ�് ര�ിത് െഷ�ിേയാടും ഞാൻ ന�ി പറയണം
ചാണക�െ� ആശയ�ൾ നട�ിലാ�ു�തിനായി തെ� മുഴുവൻ സമയവും സമർ�ി�ാൻ.

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ml&u=http://www.mthrglobal.com
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ml&u=http://www.mthrglobal.com
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ml&u=http://www.indiayogi.com
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ജീവന�ാർ

--------------------------------
... ഞാൻ നിെ� സ്േനഹി�ു�ു രാ�� ...

Dear Frnds pls ഈ സേ�ശം എെ� രാ��വിേല�് എ�ു�ത് വെര �പചരി�ി�ുക
എനി�് എെ� േപര് അറിയാെമ�് േതാ�ു�ു
ബു�് ഡൗൺേലാഡ് െചയ്തത്: EBOOK4IN.BLOGSPOT.COM

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ml&u=http://ebook4in.blogspot.com
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1

സുര�യും സുര�ിതത�വും

കൺെവൻഷണൽ യു��ള�െട ദിവസ�ൾ, രാജ��േളാ രാജ��േളാ യു�ം െചയ്തേ�ാൾ
വാള�കൾ േപാലു� ആയുധ�ള�ം പി�ീട് അത�ാധുനികവും കൂടുതൽ വിനാശകരവുമായ വൻ നാശവും
ആയുധ�ൾ, കഴി�ു. ഇേ�ാൾ, ഭീകരതയുമായു� ജനാധിപത��ൾ�ിടയിൽ യു��ൾ നട�ു�ു.
ഈ യു��ള�െട സ�ഭാവം കൂടുതൽ സ�ീർ�മാണ്. �പാധാന�മു� സമയമാണിത്
സുര�െയ തകർ�ാനാവി�.
തീ�വവാദികൾ സാധാരണ�ാെര ല��മിടു�ു, യു��ള�ൾ െപാതു �ല�ളാണ്, അവരുെട ല��ം
സ�ദ് വ�വ�െയ തട�െ�ടു�ുക. േകാർ�േറ�് സ�ീകരണ�ൾ േസാഫ്�് ടാർെഗ��കളാണ്, ഞ�ള�െട പ�
�പശ്ന�ൾ തടയു�തിനു� ജാ�ഗതയും അ�പതീ�ിത ദുര��െള െചറു�ാനു� അറിവും.

ചാണക�ൻ പറയു�ു,

"ഗാർഡ് നഗര സൂ�പ�ിന് റിേ�ാർ�് െച�ാ�തിനാൽ, ഈ സമയ�് െചയ്ത ഒരു കു�കൃത�ം
രാ�തിയിൽ ജീവി�ിരി�ു�വേരാ നിർജീവമായവേരാ ആകെ�, ശി� ഉ�തായിരി�ും
കു�കൃത��ിന് അനുസൃതമായി, അ�ശ�യുെട കാര��ിലും. "(2.36.42)

ഇതിനർ�ം, ഒരു അലർ�് െസക��രി�ി വ��ി വളെര ജാഗരൂകരായിരി�ണം. അവൻ അവേനാട് റിേ�ാർ� ്െച�
െചയ്ത എ�ാ കു�കൃത��ൾ�ും േമലധികാരികൾ. അയാൾ� ്ഒ�ും കാണാേനാ എടു�ാേനാ കഴിയി�
അദൃശ�മായ ചലന�ൾ. അവെ� േമലുേദ�ാഗ�നും ഇത് െചയ്തിെ��ിൽ, അവൻ േപാലും
ശി�ി�െ���.

േകാർ�േറ�് സുര�ാ ഉേദ�ാഗ�ർ�് ഇനി�റയു� രീതിയിൽ �പേത�ക �ശ� നൽകണം:



• അധിക പരിശീലനം

നി�ള�െട ഓർഗൈനേസഷനിെല ഗാർഡുകൾ, വാ�്മാൻമാർ, മ�് സുര�ാ ജീവന�ാർ എ�ിവെര നൽകണം
നിലവിെല സാഹചര�െ��ുറി��� അധിക പരിശീലനവും വിവര�ള�ം. അവെര�ുറി�് വിശദീകരി�ണം
രാജ�വും �പേദശവും േനരിടു� ഭീഷണികൾ. യുെട സഹായവും നി�ൾ� ്എടു�ാം
േലാ�ൽ േപാലീസ്, അെ��ിൽ രഹസ�ാേന�ഷണ ഏജൻസികൾ, അവർ�് സുര�െയ�ുറി��� ഏ�വും പുത
�പാേദശിക, സം�ാന, യൂണിയൻ സർ�ാർ നിർേ�ശി� നടപടികൾ.

• സുര�ാ ഗാർഡുകെള പി�ുണയ്�ുക

ഞ�ൾ ഉ� ഭീതിജനകമായ സാഹചര�െ��ുറി�് എ�ാ ജീവന�ാെരയും േബാധവത്കരിേ��തു�്
സുര�ാ ഉേദ�ാഗ�രുമായി സഹകരി�ുക. നി�ള�െട ബാഗുകള�ം വ��ിപരവുമായി സൂ�ി�ുക
പരിേശാധി� വസ്തു�ൾ നി�െള അപമാനി�ാൻ കണ�ാ�ിയ ഒരു �പവൃ�ിയായി കണ�ാ�രുത്. േതാ�
അപമാനി�െ�ടുകേയാ ല�ി�ുകേയാ െച��ക. സുര�ാ ഉേദ�ാഗ�ർ അവെ� കടമ നിർവഹി�ു�ു. സി�
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ഞ�െള സംര�ി�ാൻ സി�െ� സഹായി�ുക.

• ഒരു ടീമായി �പവർ�ി�ുക

സുര� ഉറ�ാേ��ത് െസക��രി�ി ജീവന�ാരുെട മാ�തം കടമയ� എ�ത് �ശ�ിേ��താണ്.
ഓേരാ ജീവന�ാരനും തെ� േറാൾ നിർവഹി�ണം. സുര�ാ ജീവന�ാർ േപാലും മനുഷ�രാണ് േജാലി െച���
സുര� ഉറ�ാ�ാൻ മുഴുവൻ സമയവും. അവരുെട �പശ്ന�ള�ം മന�ിലാ�ുക. ഞ�ള�െട പ�ലുെ�� ക
ഒരു ടീമായി �പവർ�ി�ാൻ.

ഇ�് രാഷ്�ടവും സ�ദ് വ�വ�യും േകാർ�േറ�് �ാപന�ള�ം ന�ുെട ജീവിതവും ഭീഷണിയിലാണ്. പിെ� ന�
ഉയർ�ു െപാരുതണം.
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ശരിയായ മാേനജർമാെര തിരെ�ടു�ു�ു

ഒരു എക്സിക���ീവ് മാേനജർ എ യുെട വിജയകരമായ �പവർ�ന�ിൽ ഒരു �പധാന പ�് വഹി�ു�ു
ക�നി അേ�ഹ�ിെ� തിരെ�ടു��ം നിയമനവും വളർ�യ്�് വളെര �പധാനമാണ്
സംഘടന. െഹഡ് ഹ�റുകള�ം േ�സ്െമ� ് ഏജൻസികള�ം ഇതിനു� വിഭവ�ള�ം േസവന�ള�ം നൽകു�ു
ശരിയായ �ാനാർ�ിെയ നിയമി�ു�ു. എ�ിരു�ാലും, പരാമീ�റുകൾ െതാഴിലുടമ നി�യി�ണം.
കൗടില�ൻ തെ� അർ�ശാസ്�ത�ിൽ, തിരെ�ടു�ുേ�ാൾ പി�ുടേര� വിശദമായ മാർ�നിർേ�ശ�ൾ ന
പുതിയ മാേനജ്െമ� ് െ�ടയിനികളായ മാേനജർമാർ, കൂടാെത പരിചയസ��രായവരും
ഉയർ� ഉ�രവാദി��ൾ�് േനരി�് റി�കൂ�് െചേ��തു�്.

എ. മാേനജ്െമ� ് െ�ടയിനികള�െട തിരെ�ടു�്:

പുസ്തകം ഒ�്, അ��ായം അ�്, മനുഷ�ൻ പരീ�ിേ�� വിവിധ ഗുണ�ൾ ചൂ�ി�ാണി�ു�ു
ക�ാ�സ് ഇ�ർവ�� സമയ�് മാേനജ്െമ� ് െ�ടയിനികെള േവ�യാടുേ�ാൾ റിേസാഴ്സ് ഡി�ാർ�്െമ� ്.

താെഴ പറയു� ആറ് ഗുണ�ള�� ഒരാളാണ് 'പരിശീലി�ാവു�' വ��ി എ�് കൗടില�ൻ പറയു�ു:

1. പഠി�ാനു� ആ�ഗഹം: തുറ� മനേ�ാെട േവണം. എ�ാ സി�ാ��ള�ം പഠി�തിന് േശഷം
മാേനജ്െമൻറ്, �പായമായവരിൽ നി�് �പാേയാഗിക വശ�ൾ പഠി�ാൻ ഒരു െ�ടയിനി ഉ�ുകനായിരി�ണ

2. ഫല�പദമായി �ശവി�ാനു� കഴിവ്: േകൾ�ു�ത് േകൾവിയും ചി�യുമാണ്. അവന് കഴിയണം
അവനിൽ നി�് എ�ാണ ്�പതീ�ി�ു�െത�് മന�ിലാ�ുക.

3. �പതിഫലി�ി�ാനു� കഴിവ്: വിവിധ സാഹചര��ളിൽ നി�് ഒരു സാഹചര�ം വിശകലനം െച�ാൻ അേ�ഹ�
കാഴ്ച�ാടുകൾ. യു�ിപരവും �കിയാ�കവുമായ ചി�കൾ ഈ േമഖലയിൽ ആവശ�മാണ്
മാേനജ്െമ� ്.

4. െത�ായ കാഴ്ച�ാടുകൾ നിരസി�ാനു� കഴിവ്: അയാൾ�് സ��ം നിഗമന�ളിൽ എ�ിേ�രാൻ കഴിയണ
വിവിധ കാഴ്ച�ാടുകൾ മന�ിലാ�ാൻ കഴിയണം.

5. സത��ിേല�ു� ഉേ�ശ�ം, വ��ിയില�: വ��ിെയ േവർതിരി�ാനു� കഴിവാണിത്
�പശ്നം തേ�തിന് േശഷം താൻ എ�ിേ�ർ� 'സത��ിൽ' ഉറ��നിൽ�ാൻ അേ�ഹ�ിന് കഴിയണം
സൂ�്മമായ വിശകലനം.

ബി. പരിചയസ��രായ മാേനജർമാരുെട തിരെ�ടു�്
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മെ�ാരു സംഘടനയിൽ നി�് ഒരു വ��ിെയ റി�കൂ�് െച���തിന് മു�് പരിേശാധിേ�� ഗുണ�ൾ
പുസ്തകം ഒ�്, അർ�ശാസ്�ത�ിെ� ഒൻപതാം അധ�ായം .

1. സാേ�തിക േശഷി: ഇത് കൂടുതൽ ആള�കള�െട സഹായേ�ാെട പരീ�ി�ണം
ആ ശാസ്�ത�ിൽ പഠി��.

2. ബു�ി, �ിേരാ�ാഹം, ൈവദ�്ധ�ം: അവെ� അനുഭവവും കൂ�ിേ�ർ�ണം
ഏത് �പശ്ന�ിെ�യും '�കക്സ'് മന�ിലാ�ാനു� ബു�ിേയാെട. അവനും ഉ�ായിരി�ണം
വിവിധ തട��ൾ�ിടയിലും പുേരാഗമി�ാനു� കഴിവ്.

3. വാചാലത, ൈധര�ം, മന�ിെ� സാ�ിധ�ം: അവന് ഉ�ാ�ാനു� കഴിവ് ഉ�ായിരി�ണം
െപെ��ു� തീരുമാന�ള�ം ആ�വിശ�ാസം �പതിഫലി�ി�ു� വ��ിത�വും. വാചാലത എ�തിനർ�ം
�ഹസ�വും എ�ാൽ ഫല�പദവുമായ രീതിയിൽ വാ�ുകൾ ൈകമാറുക.

4. അടിയ�ിര സാഹചര��ളിൽ �പശ്ന�ൾ േനരിടാനു� കഴിവ്: ഒരു ന� മാേനജരുെട യഥാർ� പരീ�
ഒരു �പതിസ�ി ഘ��ിൽ വരു�ു. എ�ാ ഉ�രവാദി��ള�ം ഏെ�ടു�ാൻ അേ�ഹ�ിന് കഴിയണം
ഒരു ഉടനടി ആ�ൻ �ാൻ നട�ിലാ�ുക.

5. മ���വരുമായി ഇടപഴകുേ�ാൾ േനരു�തും സൗഹൃദവും ഭ�ിയുെട ദൃnessതയും:
അവൻ ഒരു ജനതയുെട മനുഷ�നാകണം. േജാലി നിർവഹി�ാനു� കഴിവാണ് മാേനജ്െമ� ്
ശരിയായ ആള�കൾ.

6. സ�ഭാവ�ിെ� കരു�്: ധാർ�ിക ശ�ിയും ധാർ�ിക ഇടപാടുകള�ം അറിയിേ��ത്
െവറും വാ�ുകൾ�് പകരം �പവർ�നം.
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റാ�് തീരുമാനി�ു�ു

ബിരുദ�ൾ�ും സർ�ിഫി���കൾ�ും ഒരു മാേനജർ�് കഴിയു� ഫല�ൾ ഉറ�് നൽകാൻ കഴിയി�
ഉൽ�ാദി�ി�ുക. ചില മിക� മാേനജർമാർ അവരുെട malപചാരിക വിദ�ാഭ�ാസം പൂർ�ിയാ�ിയി�ി�. അ�
ബിൽ േഗ�്സിേനാ െഹൻറി േഫാർഡിേനാ ബ�െ�� ക�നികൾ ആരംഭി�ു�തിന് മു�് ഒരു എംബിഎ ആവശ�
ഒരു സിഇഒ തെ� ടീമിെന റി�കൂ�് െച��േ�ാൾ ഒരാൾ�് െകാ�ുവരാൻ കഴിയു� ഫല�ളിൽ �ശ� േക��ീകരി
മാേനജർമാർ, അവരുെട േയാഗ�തകൾ മാ�തമ�.

കൗടില� പറയു�ു,

"േജാലി െച�ാനു� േശഷിയിൽ നി�് വിധി�െ�ടു� വ��ിയുെട കഴിവാണ്. ഒ�ം
കഴിവുകൾ�് അനുസൃതമായി, മ��ിമാർ�ിടയിൽ റാ�് ഉചിതമായി വിതരണം െചയ്തുെകാ�്
അവർ�് സമയവും േജാലിയും നൽകിെ�ാ�് അേ�ഹം എ�ാ മ��ിമാെരയും നിയമി�ണം. "(1.8.28-
29)

േജാലി ഉ�രവാദി��ൾ ടീം അംഗ�ൾ�് ൈകമാറുേ�ാൾ, കൗടില� രൂപേരഖ നൽകു�ു
ഒരു സിഇഒയ്�് അ�് േഫാ�സ ്ഏരിയകൾ.

• േശഷി

േജാലി െച�ാനു� കഴിവാണ് ഒരു വ��ിയുെട കഴിവ് മന�ിലാ�ു�തിനു� �പധാന ഘടകം. ഒരു മാ�തം
കഴിവു� വ��ി�് മിക� ഫല�ൾ െകാ�ുവരാൻ കഴിയും. പല �ാപന�ളിലും മാേനജർമാെര റി�കൂ� ്െച�
സ�ാധീനെ� അടി�ാനമാ�ി. എ�ിരു�ാലും, വ��ി�് കഴിവിെ��ിൽ, െ�പാഫഷണലിസം
ക�നി കഷ്ടെ�ടു�ു. സ�ാധീന�ിെ� അടി�ാന�ിൽ ഒരാൾ�് 'കേസര' ലഭിേ��ാം പേ� 'കേസര' അന
നി�ൾ വളെര�ാലം അവിെട ഉ�ായിരി�ുക.

റാ�്/പദവി

�ാനാർ�ിയുെട കഴിവിെന അടി�ാനമാ�ിയാണ് റാ�ും പദവിയും നൽേക�ത്. നിലവിലു�തിൽ
േകാർ�േറ�് േലാകം, റാ�ുകൾ സ�ത��മായി വിതരണം െച���തായി ഞ�ൾ കാണു�ു. �ഫഷർമാർ�് േപാല
�ാന�ൾ അവരുെട exam�്പു�് പരിേശാധി�ാെത. പദവികള�െട വിതരണം നട�ണം
നിർ�ി� ഫല�െള അടി�ാനമാ�ി. ഇത് വിജയ�ിെ� താേ�ാലാണ്, �പേത�കി�് പല കുടുംബ�ൾ�ും-
ഇ��യിെല ബിസിനസുകൾ ൈകകാര�ം െച���ു.

• �ലം

ശരിയായ �ല�് ഒരു വ��ിെയ നിയമിേ��തു�്. മി� വ�വസായ�ളിലും, ഒരു പുതിയ ശാഖ ആെണ�ി
തുറ�ുേ�ാൾ, �പാേദശിക �ാനാർ�ി�് മുൻഗണന നൽകു�ു. ഇത് കാരണം അവൻ െച��ം
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മ���വെര അേപ�ി�് ആ �പേത�ക �പേദശെ��ുറി� ്കൂടുതൽ മന�ിലാ�ുക. ടൂറിസം വ�വസായ�ിൽ ഓ
�പേദശവാസികൾ�് കൂടുതൽ വിശദാംശ�ൾ അറിയാവു�തിനാൽ യാ�ത�ാരൻ ഒരു വിേദശ ൈഗഡിെനയാണ

സമയം

സമയം വ��ി�് നൽകണം. ആദ�ം, അേ�ഹം പ�തിയിൽ േചേര� സമയം.
തുടർ�്, പ�തി പൂർ�ിയാ�ാൻ സമയപരിധി അംഗീകരിേ��തു�്. സമയബ�ിതമായ ല���ൾ ഉ�്
ഒരു വ��ിയിൽ ഏ�വും മിക�ത് പുറെ�ടു�ാൻ �കമീകരി�ണം.

• േജാലി

നിർ�ിഷ്ട മാേനജർ െച�ാൻ �പതീ�ി�ു� േജാലി നിർ�ചിേ��തു�്. മാേനജ്െമ� ്



ല���ൾ (MBO) അനുസരി�്, കീ റിസൾ�് ഏരിയ (KRA) എ� ആശയം ഒരു നി�ിത �ശ� നൽകു�ു
മാേനജർ. ഇതിന് േശഷം ശരിയായതും �കമമായതുമായ ഫീഡ്ബാ�് സംവിധാനം േവണം.

േമൽ�റ� േമഖലകൾ കണ�ിെലടു�ുേ�ാൾ, അത് ധാരാളം ഭാവി സംര�ി�ു�ു
െത�ി�ാരണയും സ�ീർണതകള�ം. വ��മായ ആശയവിനിമയവും ൈകവരി�ാനു� കരാറും
നിർവചി�െ�� ഫല�ൾ ഒരു വ��ിെയ ഫല�പദമാ�ുക മാ�തമ�, സംഘടനെയ ഉ�ാ�ുകയും െച���ു
ഉത്പാദകമായ.
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അടി�മർ�ൽ നിർ�ു�ു

ഏെതാരു ക�നിയും അഭിമുഖീകരി�ു� ഏ�വും വലിയ െവ��വിളി അപര�ാപ്തതയാണ്, അതായത് എേ�ാൾ
ജീവന�ാർ സംഘടന വിടു�ു.
ഇത് ൈകകാര�ം െച��ക എ�ത് ഏെതാരു എ�്ആർ വകു�ിെ�യും ഏ�വും �പധാനെ�� കടമയാണ്. ത���ള
ഈ �പശ്നം പരിഹരി�ു�തിന് നയ�ൾ ശാശ�തമായി രൂപെ�ടു�ിയിരി�ു�ു. എ�ാ�ിനുമുപരി, തുടർ�യ
ശ�ള�ിെല �പേമാഷനുകള�ം വർ�നകള�ം അപര�ാപ്തത തടയാൻ പര�ാപ്തമ�.

കൗടില� നിർേ�ശി�ു�ു,

"അവൻ കൂടുതൽ സ��ും ബഹുമാനവും െകാ�് സംതൃപ്തരായവെര അനുകൂലി�ണം
അസംതൃപ്തരായവർ�്, സ�ാന�ൾ നൽകാനും അനുര�നം നൽകാനും
അവർ സംതൃപ്തരാണ്. "(1.13.16-17)

സാധാരണയായി ര�് തരം ജീവന�ാരു�് - ഉ�ട�ം, അതൃപ്തി. കൗടില� നൽകു�ു
ഈ ര�് തര�ള�ം ൈകകാര�ം െച���തിനു� ഒരു നുറു�്.



അേ�ഹ�ിെ� അഭി�പായ�ിൽ, ഉ�ട�ം േതാ�ു� ജീവന�ാെര അവഗണി�ു�ത് (ആവശ�െ�ടാ�വർ
െ�പാേമാഷൻ, അെ��ിൽ ശ�ള വർ�നവ്) വളെര േമാശമായ എ�്ആർ ത��മാണ്. ഓേരാ വ��ിയും േജാലി െ
അവെ� ശ�ള�ിനായു� സംഘടന. ജീവന�ാരൻ ഉ�ട�ം േതാ�ു�തുെകാ�് അത് അർ�മാ�ു�ി�
അവൻ/ അവൾ ശരി�ും ആണ്.

അ�രം ആള�കൾ�് ഒരു എതിരാളിയിൽ നി�് ഒരു വലിയ ഓഫർ ആവശ�മാണ്, അവർ േപാെല അ�പത��മാ
കാ�്. അതിനാൽ, നി�ൾ ഒരു ഉ�ട� ജീവന�ാരെന കാണുകയാെണ�ിൽ, അധിക സ��്, അവാർഡുകൾ
കൂടാെത ഇൻ�കിെമ��കള�ം. അവർ നി�േളാട് കൂടുതൽ വിശ�സ്തരാെണ�് നി�ൾ കെ��ും. എ�ുെകാ�
അവരുെട വികാര�ൾ �പകടി�ി�ു�തിനു മു�ുതെ� അവരുെട ആവശ��ൾ മന�ിലാ�ി. ഇതിനുേശഷം, അ
യൂണിയനുകേളാ സമര�േളാ ആകരുത്!

വളെര അസ��രും അസംതൃപ്തരുമായവർ�്, സ�ാന�ള�ം മ�് �ശേ�യമായ ആനുകൂല��ള�ം നൽകുക
അവെര സംഘടനയിൽ നിലനിർ�ാനും.

�ീണം ഒഴിവാ�ാൻ പി�ുടരാവു� ചില ഉപേയാഗ�പദമായ നുറു�ുകൾ കൂടി ഉ�്.

എ�്ആർഡി�് (ഹ��മൻ റിേസാഴ്സ് ഡി�ാർ�്െമ� ്) �പാധാന�ം നൽകുക

മി� ഉ�ത മാേനജുെമ��കള�ം എ�്ആർ ഡി�ാർ�്െമ��െന വളെര സാധാരണവും ലളിതവുമാണ്
അവരുെട സംഘടനയുെട ഭരണപരമായ ഭാഗം. ജീവന�ാെര റി�കൂ� ്െച��ക, പരിശീലി�ി�ുക എ�ിവ മാ�തമാ
അവരുെട േരഖകൾ പരിപാലി�ുക. വാസ്തവ�ിൽ, ഓേരാ മാേനജരും എ�്ആർ ആയി കണ�ാ�ണം
അവരുെട അജ�യിെല മുൻഗണന. നി�ള�െട ആള�കളിൽ �പവർ�ി�ുക. അേ�ാൾ മാ�തേമ നി�ള�െട ആ
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നിന�ായ്.

സിഇഒ ഒരു ഉപേദഷ്ടാവായിരി�ണം

ഒരു സിഇഒ എ�ാ ജീവന�ാർ�ും ഒരു സുഹൃ�ും ത��ചി�കനും വഴികാ�ിയുമായിരി�ണം. �പവർ�ി�ി�
ബിസിന�് അവെ� േജാലിയുെട ഒരു െചറിയ ഭാഗം മാ�തമാണ്. അവെ� �പധാന േജാലി ഒരു അധ�ാപകനും ആള
ഭാവി േനതാ�ളാകാൻ. ഒരു ബിസിന�് നട�ു�തിൽ അേ�ഹം തെ� വർഷ�ള�െട അനുഭവം ഉപേയാഗി�ണ
മ���വെര അ�െന െച�ാൻ പരിശീലി�ി�ുക.

• നി�ള�െട സ��ം സംസ്കാരം സൃഷ്ടി�ുക

മ���വരിൽ നി�് പകർ�ു�തിനുപകരം, നി�ള�െട സ��ം സംസ്കാരം വികസി�ി�ുക - ഒരു സംഘടനാ സ
അതുല�മാണ്. മ���വർ�് നി�ള�െട ഉൽ��വും േസവന�ള�ം പകർ�ാൻ കഴിയും, പേ� ഒരി�ലും നി�
സംസ്കാരം സൗഹൃദവും തുറ�തുമായിരി�ണം. ഓേരാ ജീവന�ാരനും താൻ എയുെട ഭാഗമാെണ�് േതാ�ണ
കുടുംബം.

എ�ാ നിയമ�ള�ം ലംഘി�ുക. നി�ള�െട ക�ാബിനിൽ നി�് ഇറ�ി നി�ള�െട ജീവന�ാരുമായി കൂടുതൽ സ
ഓർഗൈനേസഷൻ എ�ത് ഓേരാരു�രും േജാലി െച���തിൽ അഭിമാനി�ു� ഒ�ാണ്.
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േജാലികൾ മാ���ു

നമു�് അത് െഫയ്സ് െച�ാം. ഓേരാ വ��ിയുെടയും കരിയറിൽ അയാൾ�് േതാ�ുേ�ാൾ ഒരു േപായി�  ്വ
അവെ� പതിവ്, മി�വാറും ലൗകികമായ േജാലിയിൽ നി�് ഓടിേ�ാകു�ത് േപാെല. ഉയർ�ത് ഏെ�ടു�ാൻ അ
ഉ�രവാദി�വും അയാൾ�് ഇേ�ാൾ ലഭി�ു�തിേന�ാൾ കൂടുതൽ വരുമാനവും.
അ�ര�ാർ�് കൗടില�ൻ ഉപേദശി�ു�ു,

"േലാക�ിെ� വഴികള�മായി സംതൃപ്തനായ ഒരാൾ രാജാവിെനാ�ം േസവനം േതടണം.
വ��ിപരമായ മികവുകള�ം ഭൗതിക ഘടക�ള�െട മികവും െകാ�്,
�പിയെ��തും �പേയാജനകരവും (രാജാവിന്). "(5.4.1)

അ�രം ഒരു പരിചയസ��നായ വ��ി, തെ� േജാലിെയ�ുറി��� അറിവ് െകാ�് സ�ീകരി�ിരി�ണം
തീർ�യായും ഉയർ� ഉ�രവാദി��ൾ േതടുക. ഇെ��ിൽ, അയാൾ� ്വിഷാദവും സ�ർ�വും അനുഭവെ�
ഉപേയാഗശൂന�മായി.

അയാൾ രാജാവിെന സമീപി�ണം (സംഘടനകള�െട േനതാ�ൾ) വീ�ും എ�ിയ േശഷം അെ��ിൽ
അേ�ഹ�ിെ� അനുഭവ�ിെ�യും മുൻകാല�ളിൽ േനടിയ ഫല�ള�െടയും ഒരു സം�ഗഹം അവതരി�ി�ുേ�
െമ�െ�� േജാലി. ഇേ�ാൾ, േജാലി മാറു�ത് സംഘടനകെള മാ��ക എ��. നി�ൾ�് മാ�ാൻ കഴിയും
�ാപന�ിനു�ിൽ േപാലും േജാലികൾ.

എ�ിരു�ാലും, അ�െന െച��േ�ാൾ, അയാൾ�് െകാ�ുവരാൻ കഴിയു� േന��ൾ ഒരാൾ മന�ിൽ സൂ�
ഉടമ, തനി�ു മാ�തമ�. ഒരാൾ ആയിരി�ുേ�ാൾ അത് ഓർ�ിരിേ��ത് വളെര �പധാനമാണ്
ഉയർ� �ാന�ൾ/ഉ�രവാദി��ൾ�ായി അഭിമുഖം, അഭിമുഖം എേ�ാഴും പരിഗണി�ും
റി�കൂ�ിംഗ് �ാപന�ിന് ലഭി�ു� േന��ൾ. അതിനാൽ, അത് മന�ിൽ സൂ�ി�ുക.

ഉയർ� ഉ�രവാദി��ൾ ഏെ�ടു�ാൻ നി�െള സഹായി�ു� ഘ��ൾ:

• അനുഭവം േശഖരി�ുക

ജീവിത�ിൽ ഉയരുേ�ാൾ അനുഭവം വളെരയധികം കണ�ാ�ു�ു. എ�ാവരിൽ നി�ും പഠി�ുക ഒ�ം
സാധ�മായ എ�ാം. നി�ള�െട അറിവ് പുതു�ുകയും ചില ന� കഴിവുകൾ േശഖരി�ുകയും െച��ക. കൂടുതൽ
നി�ൾ പരിചയസ��രാെണ�ിൽ, നി�ള�െട ജീവിത�ിേല�് ഉയരാനു� സാധ�തകൾ െമ�െ�ടും.



• ഒരു �പമാണം ത�ാറാ�ുക

നി�െള െ�പാേമാ�് െച�ാേനാ അെ��ിൽ നി�ൾ� ്പുതിയ ഉ�രവാദി��ൾ നൽകാേനാ കഴിയു� ആള
നി�ള�െട വിജയകരമായ പരി�ശമ�ൾ കാണി�ു� േരഖകൾ എേ�ാഴും ക�ിൽ കരുതുക. സിവി, േപാർ� ്േഫാ
സർ�ിഫി���കൾ, �പസ് ക�ിംഗുകൾ, നി�ൾ ൈകകാര�ം െചയ്ത േ�പാജക്��കള�െട റിേ�ാർ��കൾ - ഇെത�ാം ആ
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സഹായകരമായ.

• 'അവരുെട' േന��െള�ുറി�് സംസാരി�ുക

അഭിമുഖ�ിനിടയിൽ, നി�ൾ�് നി�ൾ�് നൽകാൻ കഴിയു� ആനുകൂല��ൾ ചർ� െചേ��ത് വളെര �പ
സംഘടന. നി�ിത സംഖ�കള�െട അടി�ാന�ിൽ സംസാരി�ുക. നി�ൾ ത�ാെറടു�ുേ�ാൾ ഒരു െചറിയ ഗ
അഭിമുഖ�ിന്.

നി�ൾ ഏത് പുതിയ അൈസൻെമൻറ് ഏെ�ടു�ാലും, നി�ൾ നി�ള�െട അടയാളം ഉേപ�ി�ണം.

യുഎസ് �പസിഡ� ് �ാനേ��് മ�രി� മുൻ അേമരി�ൻ േനതാവ് േബാബ് േഡാൾ ഒരി�ൽ പറ�ു, "എ
എ�ാം അവസാനി��, നി�ൾ ആരായിരു�ി�. നി�ൾ ഒരു വ�ത�ാസം വരു�ിയി��േ�ാ എ�താണ്. "
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ആദ� ഘ�ം

ഞ�ള�െട സ�പ്ന േജാലിയ്�ായി തിരയാൻ തുട�ു�തിനു� ശരിയായ അവസര�ിനായി ഞ�െള കാ�
ചി�ി�ു�തിനുമു�് ഒരു 'ആവശ�മു�' പരസ�ം പ�ത�ിൽ �പത��െ�ടു�തുവെര കാ�ിരി�ുക
ഞ�ള�െട കരിയറിെല അടു� കുതി�്. ബിസിനസുകാർ േപാലും വിവര�ൾ ലഭി�ാൻ കാ�ിരി�ു�ു
'സ�പ്ന' കരാർ.
ഇെതാരു വലിയ െത�ാണ്!

ഞ�ള�െട സ�പ്ന േജാലിേയാ േ�പാജക്േ�ാ നിലവിൽ വിപണിയിൽ ലഭ�മെ��ിലും, നമു�് സൃഷ്ടി�ാൻ കഴിയു
അവസരം. ചാണക�ൻ സ�യം പരി�ശമി�ു�തിേന�ാൾ സ�യം പരി�ശമി�ു�തിൽ വലിയ വിശ�ാസിയായിരു�
സാഹചര��െള രൂപെ�ടു�ാനു� വിധിെയേയാ വിധിെയേയാ ആ�ശയി�്. അവന് പറയു�ു,

"മനുഷ�െ� പരി�ശമ�ളി�ാ� വിധിെയ ആ�ശയി�ു� ഒരാൾ നശി�ു�ു, കാരണം അവൻ അ�െന െച���
സംരംഭ�ൾ ആരംഭി�ുക, അെ��ിൽ അവെ� സംരംഭ�ൾ ഗർഭം അലസൽ (പരാജയെ���). "(7.11.34)

വ��മായും, അവസര�ൾ ന�ുെട വാതിലിൽ മു�ിയിെ��ിൽ, ഞ�ൾ അവസര�ളിേല�് േപാകു�ു
അവരുെട വാതിലിൽ മു��ക! ഇേ�ാൾ ഒരാൾ അത് എ�െന െച��ം?

ചില നുറു�ുകൾ ഇതാ:

• നി�ള�െട ശ�ി അറിയുക

നി�ൾ വാതിലിൽ മു���തിനുമു�്, അൽ�ം ആ�പരിേശാധന നട�ുക. നി�ള�െട അറിയുക
ശ�ികൾ. നി�ൾ�് ന� കാര��ളിൽ �ശ� േക��ീകരി�ുക. ചാണക�ൻ ഇതിെന ഒരു വ��ിയുെട 'സ�ധർ�
(ഒരാൾ�് സ�ാഭാവികമായി െച�ാൻ കഴിയു�ത്). നി�ൾ ആ�ഗഹി�ു� നി�ള�െട സ�പ്ന �പവൃ�ി/േ�പാജക
മ���വേര�ാൾ മിക�ത് നൽകാൻ കഴിയും. വ��മായി ൈഹൈല�് െചയ്തുെകാ�് നി�ള�െട റീേസാം അെ
നി�ള�െട മുൻകാല അനുഭവവും മ���വരിൽ നി�് നി�െള വ�ത�സ്തനാ�ു�തും.

• ശരിയായ വ��ികെള ടാ�് െച��ക

ഒരു ന� റിസ��േമാ ബിസിന�് �ാേനാ മാ�തം േപാരാ. ന�ൾ സ�യം മാർ��് െച�ണം. േവ�ി
ഇത്, ശരിയായ ആള�കൾ ആരാെണ�ും ഏത് ക�നികൾ ആ�ഗഹി�ു�ുെവ�ും അറിേയ�ത് �പധാനമാണ്
ഞ�ള�െട േസവന�ൾ ഉപേയാഗി�ുക. നി�ള�െട നിർേ�ശം െമയിൽ െച��ക, വിളി�ുക, അേ�ായി�െ്മ�
കൃത�സമയ�് ശരിയായ ആള�കള�മായി ഒരു വാ� ്പറയുക. മുഖാമുഖം ഒരു സ�ൂർ� കൂടി�ാഴ്ചയാണ്
േവണം ആെര�ിലും നി�െള വിളി�ു�തുവെര കാ�ിരി�രുത്. നിരവധി ക�നികൾ ഒഴിവുകള��്
േ�പാജ��കൾ നട�ിലാ�ാൻ, പേ� പരസ�ം െച�രുത്.

• സാ��ിക കാര��ളിൽ വ��ത പുലർ�ുക
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സത�സ�മായിരി�െ�, സൗജന� ഉ�ഭ�ണമി�. നി�ൾ സ�യം െപാരു�െ�ടു�തിന് മു�്, ഇതിെന�ുറി�് ച
ഈ പുതിയ സംരംഭ�ിൽ നി�് നി�ൾ എ�ത പണം സ�ാദി�ാൻ ആ�ഗഹി�ു�ു. മീ�ിംഗുകളിൽ, നി�ൾ നിർ
സാ��ികവും സാ��ികവുമായ വിഷയ�ളിൽ സംസാരി�ുകയും �പവർ�ി�ുകയും െച��ക. ഒരു വിൻ-
ന�ുെട േറാള�കൾ, ല���ൾ, കൂടുതൽ �പധാനമായി, സാ��ിക കാര��ൾ വ��മാകുേ�ാൾ മാ�തേമ അ



ഒടുവിൽ നി�ള�െട സ�പ്ന േജാലിേയാ െ�പാജക്േ�ാ ലഭി�ുേ�ാൾ അത് പര�ാപ്തമെ��് ഓർ�ുക. സത��ിൽ
അത് ഒരു തുട�ം മാ�തമാണ്. അേ�ാൾ നി�ൾ വാ�ാനം െചയ്ത കാര��ൾ നി�ൾ നൽകണം.

വാ�ുകളിലൂെട മാ�തമ�, ഫലെ� അടി�ാനമാ�ിയു� �പവർ�ന�ളിലൂെടയും നി�ള�െട കഴിവ് കാണി
മ���വരുമായി �പവർ�ി�ുക, കാരണം ഏത് േ�പാജക്�ിലും വിജയി�ാനു� രഹസ�ം അതാണ്.
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ഡ���ിയിൽ മരണം

ജീവിതം അതീവ ഗൗരവമു�താണ്, ഒരു വ��ിയുെട മരണം അേ�ഹ�ിെ� അടുേ��് വലിയ ദുorrowഖം
�പിയെ��വെര. എ�ിരു�ാലും, അവൻ ഡ���ിയിലായിരി�ുേ�ാൾ മരി�ുകയാെണ�ിൽ, മരണവും അത് തെ�
െതാഴിലുടമയുെട ഉ�രവാദി�ം.
അപകട�ൾ ഒഴിവാ�ാൻ മിക� സുര�ാ നടപടികള�ം നയ�ള�ം ഉെ��ിലും, ഒരു ഉ�്
േജാലി സമയ�് ഒരു ജീവന�ാരന് ജീവൻ നഷ്ടെ�ടാനു� സാധ�ത.



അ�പതീ�ിതമായ അ�രം സാഹചര��ളിൽ കൗടില�െ� ഉപേദശം:

"ഡ���ി സമയ�് മരി�ു�വരിൽ, ആൺമ�ള�ം ഭാര�മാരും ഭ�ണവും കൂലിയും സ�ീകരി�ും.
അവരുെട �പായപൂർ�ിയാകാ� കു�ികെളയും �പായമായവെരയും േരാഗികെളയും സഹായി�ണം. അവൻ അ
അവർ�് പണം, മരണം, അസുഖം, ജനന ചട�ുകൾ എ�ിവയിൽ ബഹുമാനം നൽകു�ു. "
(5.3.28-30)

�പതിേരാധ േസന േപാലു� സംഘടനകൾ�ായി, സർ�ാർ �പവർ�ി��
അ�രം സ�ർഭ�ളിൽ നഷ്ടപരിഹാരം. പേ�, ഇവിെട �ശ�ിേ��ത് കൗടില�നാണ്
െതാഴിലുടമ കുടുംബ�ിന് സാ��ിക നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുക മാ�തമ�, വാസ്തവ�ിൽ, വലിയ തുക ഏെ�
ഉ�രവാദി��ൾ.

െതാഴിലുടമ മരി� ജീവന�ാരെ� കുടുംബെ� പരിഗണി�ണെമ�് അേ�ഹം നിർേ�ശി�ു�ു
സ��ം കുടുംബം.

ഭ�ണവും സാ��ിക സഹായവും േപാെലയു� അവരുെട അടി�ാന ആവശ��ൾ അേ�ഹം േനാ�ണം
വിദ�ാഭ�ാസം, മാർ�നിർേ�ശം, മാർ�നിർേ�ശം എ�ിവ േപാലു� കു�ികള�െട ആവശ��ള�ം പരിഗണി�ുക. 'ബ
അവസര�ളിൽ ' - കൃത�മായ വാ�ുകൾ ഉപേയാഗി�ാൻ.

ഒരി�ൽ ഒരു ബഹുമാനെ�� ഇ��ൻ ക�നിയിലും 60 ജീവന�ാരിലും ഒരു അപകടം സംഭവി��
അവരുെട ജീവൻ നഷ്ടെ���. മാധ�മ�ൾ േകാർ�േറ�് ഭീമെ� തലേയാട് േചാദി��, "എ�ത പണമു�്
അവരുെട കുടുംബ�ൾ�് നൽകാൻ നി�ൾ ആേലാചി�ു�ുേ�ാ? "

ക�നിയുെട െതാഴിലുടമ സൗഹൃദ നയ�ള�െട മാതൃകയായിരു�ു അേ�ഹ�ിെ� ഉ�രം, "ഇത് ആ�ശയി�ിരി�
ഓേരാ കുടുംബ�ിെ�യും ആവശ�ം. "

എ�ാ രാഷ്�ടീയ�ാർ�ും നി�ിത തുക നഷ്ടപരിഹാരം �പഖ�ാപി�ു� ന�ുെട രാഷ്�ടീയ�ാരിൽ നി�് വ�ത�സ
ഓേരാ കുടുംബ�ിെ�യും ആവശ�ം മന�ിലാ�ാൻ ക�നിയിെല ഉ�ത ഉേദ�ാഗ�ൻ തീരുമാനി�ിരു�ു.

ചില കുടുംബ�ൾ�് കൂടുതൽ പണം ആവശ�മുെ��ിൽ, അത് നൽകി. അതുേപാെല, ആെര�ിലും ആവശ�െ
പുനരധിവാസ�ിനു� സഹായം, അത് നൽകെ���, ഒരു കു�ി�് വിദ�ാഭ�ാസം ആവശ�മുെ��ിൽ അത ്എടു�
സംര�ണയിൽ. ആ സമീപനം ഉത്കണ്ഠ കാണി�ു�ു.
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ഇ�െ� സാഹചര��ിൽ അ�രം സാഹചര��ൾ േനരിടു�തിനു� ചില നുറു�ുകൾ ഇതാ:

• ഇൻഷുറൻസ്

നി�ള�െട ഓേരാ ജീവന�ാരനും ഒരു ൈലഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഉെ��് ഉറ�ാ�ുക. നി�ള�െട എ�്ആർ വിഭാഗം
ഓേരാ ജീവന�ാരനും കുറ�ത് ഒരു േപാളിസിെയ�ിലും �പാബല��ിൽ ഉെ��് ഉറ�ാ�ുക.

• ഓേരാ ജീവന�ാരെനയും മന�ിലാ�ുക

നി�ള�െട �ാപന�ിെല ഓേരാ വ��ി�ും വ�ത�സ്ത കുടുംബ ആവശ��ള��്. അവരുെട ഒരു െറേ�ാർഡ
കുടുംബാംഗ�ൾ - കുടുംബ�ിൽ എ�ത േപർ, അവർ എ�ുെച���ു, അ�െന. സംഘടി�ി�ുക
ഒരു ന� കുടുംബ-െതാഴിൽ ജീവിത സ�ുലിതാവ� ഉറ��വരു�ാൻ കുടുംബം കൂടിേ�രു�ു.

• അവിെട ഉ�ാകണം

ഒരു ജീവന�ാരന് ജീവൻ നഷ്ടെ�ടുേ�ാൾ, കുടുംബെ� ക�ുമു��ക. ഒരു മാേനജെര അയയ്�രുത്
െച�്. കുടുംബേ�ാെടാ�ം ഉ�ായിരി�ുകയും അവരുെട േവദന പ�ിടുകയും െച��ക.



ഒരാൾ മേനാഹരമായി പറ�തുേപാെല, "അടു�ു� ഒരാള�െട മരണേശഷം, ഞാൻ പലേ�ാഴും കുറ�് ആ�ഗഹ
ആയിര�ണ�ിന് ആള�കള�െട ക�ീരിേന�ാൾ സ്േനഹ�ിെ� വാ�ുകൾ. "
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ജീവന�ാെര പരിപാലി�ു�ു

ഇേ�ാൾ ഇത് നി�െള�ാൾ നി�ള�െട േബാസിന് കൂടുതൽ അനുേയാജ�മാണ്! എ�ി��ം, തുടർ�യായി ഉയർ
സ�ദ് വ�വ� എെ��ിലും ഒരു ദിവസം നി�െള ഒരു ബിസിന�് �ാപി�ാനും ആള�കെള സ�യം െതാഴിൽ െച
നി�ൾ അത് െച��േ�ാൾ, ന�വരും കഴിവു�വരും ൈവദഗ്ധ�മു�വരുമായ ആള�കൾ ശരി�ും ആെണ� ്ന
അപൂർ�മായി.
എ�്ആർ വിഭാഗ�ിെല ആെരെയ�ിലും േചാദി�ുക. അവർ ആള�കെള റി�കൂ� ്െച�ാനും പരിശീലി�ി�ാനും മ
അവർ സംഘടനയ്�ു�ിൽ ആള�കെള നിലനിർ�ുകയും േവണം. അവസാനം, അത് തിരി�റി�ിരി�ണം
�ബാൻഡിേനാ ശ�ള�ിേനാ മാ�തമ� ആള�കെള നിലനിർ�ാൻ കഴിയുക - അത് മനുഷ� സ്പർശമാണ്
സംഘടന നൽകാൻ കഴിവു�താണ്.

ഇതിനായി, മാേനജ്െമൻറ് എ�ാെണ�് പൂർ�മായും അറി�ിരി�ണെമ�് ചാണക� നിർേ�ശി�ു�ു
ജീവന�ാർ ചി�ി�ു�ു - ഇെ��ിൽ, അവർ അപകടേ�ാെട കളി�ുകയാണ്,

"വിഷയ�ൾ�ിടയിൽ േവരുറ�ി�ാ�തിനാൽ, അയാൾ�് േവേരാെട പിഴുെതറിയാൻ എള��മാകും." (8.2.18)

ഇത് െച���തിന് കുറ�് ഘ��ൾ ഇതാ:

നി�ള�െട േജാലി�ാർ�ായി സമയം െചലവഴി�ുക

നി�ള�െട എ�ാ കീഴുേദ�ാഗ�േരാടും വ��ിഗതമായി സമയം െചലവഴിേ��ത് �പധാനമാണ്. െവറും ഇ�
ഇതിനു പകരമായി. ഈ ആവശ��ിനായി എ�ാ ദിവസവും അര മണി�ൂർ മാ�ിവയ്�ുക. ഇത് നി�െള സഹായ
ഓേരാ ജീവന�ാരനും ചി�ി�ു� രീതി മന�ിലാ�ുകയും അവർ ആദ�ം തെ� �പശ്ന�ൾ പരിഹരി�ാൻ സ



�പത��െ�ടാൻ തുട�ുക.

നി�ള�െട ക�ാബിനിൽ നി�് പുറ�ുകട�ുക

നി�ള�െട ക�ാബിനിൽ ഇരു�് േഫാണിലൂെട ഓർഡറുകൾ നൽകരുത്. ഇടയ്�ിെട, ഞ�ളിൽ നി�് പുറ�ുകട
ജീവന�ാരുെട േമശയിേല�ും വർ�് േ�ഷനുകളിേല�ും കാബിനിലൂെട നട�ുക. നിരവധി ഗുണ�ള��്
ഇത് െച���ത് - ഒ�്, ഇത് ഒരു സർൈ�പസ് െച�് ആയി �പവർ�ി�ു�ു. ര�ാമതായി, എ�ാെണ�് നി�ൾ
ഓഫീസിൽ നട�ു�ു.

• ഒരു ing�ിംഗ് ആസൂ�തണം െച��ക

ഒരു ഓഫീസിൽ പരിമിതികള��്. നി�ള�െട ടീമിെനാ�ം ഒരു ഉ�ാസയാ�ത, �പധാന ഇവ��കള�െട ആേഘാഷം
മെ�ാരു േവദി, ഒരു പാർ�ി അെ��ിൽ പിക്നിക്, സ�ർ�ം കുറയ്�ുക മാ�തമ� സഹായി�ുകയും െച��ം
എ�ാവരും ൈവകാരികമായി പരസ്പരം ബ�െ��ിരി�ു�ു. അനൗപചാരിക സമയ�് നിരവധി കഴിവുകൾ ക
ആേഘാഷ�ള�ം ഒ�ുേചരലുകള�ം.
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• േരഖകൾ സൂ�ി�ുക

ഇേ�ാൾ, ഇത് ഏ�വും �പധാനെ�� ഭാഗമാണ്. ഉപേയാഗി�് ഓേരാ ജീവന�ാരനും വ�ത�സ്തമായ ഒരു ഫയൽ പര
എ�്ആർ വകു�ിെ� സഹായം. ഇത് ഓേരാ ജീവന�ാരെ�യും വിശദാംശ�ൾ േരഖെ�ടു�ണം. േരഖെ�ടു�
സൂ�ി�ു�ത് പര�ാപ്തമ�; മാേനജ്െമ� ് അത് കാലാകാല�ളിൽ േനാ�ുകയും ഉ�ാ�ുകയും േവണം
ജീവന�ാരുെട അ�ർലീനമായ ശ�ികൾ േനാ�ി അവരുെട ഫല�പദമായ ഉപേയാഗം.

േകാർ�േറ��കളിൽ ഏ�വും മിക� െതാഴിലുടമെയ കെ��ു�തിനായി അടു�ിെട നട�ിയ ഒരു സർേവ അ
ഒരു േജാലി�ല�് 'ആവശ�വും െവ��വിളിയും' അനുഭവെ�ടു� ജീവന�ാർ�് മിക� അവസര�ള��്
ദീർഘകാലേ��് ക�നിേയാട് �പതിബ�തേയാെട തുടരുക.

അേമരി�ൻ വ�വസായി ചാൾസ് എർവിൻ വിൽസൺ ഒരി�ൽ ഇത് ന�ായി �പതിഫലി�ി�ു�ു
അേ�ഹം പറ�ു, "ഒരു ന� േമലധികാരി തെ� പുരുഷ�ാർ� ്അവർ വിചാരി�ു�തിലും കൂടുതൽ കഴിവുെ�
അ�െന, അവർ വിചാരി�തിലും മിക� േജാലി അവർ തുടർ�യായി െച���ു. ”
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ശ�ള�ിന് മുകളിലു� സുര�

അ�്റിഷൻ വിഷയം ൈകകാര�ം െച�ാൻ ഞാൻ വീ�ും തീരുമാനി��. പലരും ഇേ�ാഴും
ഈ �പശ്നം എടു� ഭീമമായ അനുപാത�ിൽ ആ�ര�െ���. എ�ാ സംഘടനകള�ം അഭിമുഖീകരി�ു�ു
ഇ�െ� േശാഷണം. കൺസൾ���മാെര നിയമി�ു�ു, ഗേവഷണം നട�ു�ു, പുതിയതാണ്
എ�ുെകാ�ാണ് ആള�കൾ ഉേപ�ി�ു�െത�് മനസിലാ�ാൻ രീതികള�ം ത���ള�ം േതടു�ു
സംഘടനകൾ!
ആള�കൾ ചി�ി�ു� ആദ� കാരണം ഉയർ� ശ�ളം കാരണം ജീവന�ാർ േപാകു�ു എ�താണ്
മ�് ക�നികൾ വാ�ാനം െച���ു. എ�ിരു�ാലും, പണേമാ ഉയർ� ശ�ളേമാ ആെണ�് വ��മായി കാണാം
ഒ�െ�ടൽ നിര�് കുറയ്�ാൻ കഴിയി�.

ചാണക�ൻ നമു�് ചി�യ്�് ഭ�ണം നൽകു�ു,

"വളെര വലിയ തുകയ്�് േപാലും, അവെ� ജീവൻ നഷ്ടെ�ടാൻ ആരും ആ�ഗഹി�ി�." (8.3.35)

ആള�കെള േജാലി മാ���തിേനാ ക�നികെള മാ���തിേനാ എ�ാണ് േ�പരി�ി�ു�ത്? ഉ�രം
ബഹുവിധം.

• ഉടനടി േബാസ്

ഒരു ജന�പിയ െചാ���്, 'ആള�കൾ ക�നികെള ഉേപ�ി�ു�ി�, അവർ അവരുെട േമലധികാരികെള ഉേപ�ി
ഉടനടി േബാസ് മുഴുവൻ �ാപന�ിെ�യും �പതിഫലനമാണ്. െചയർമാൻ മിക�തായിരി�ാം
വ�വസായ�ിെല േനതാവ്, പേ� അേ�ഹ�ിന് സംഘടനയിെല അവസാനെ� ആളിേല�് എ�ാൻ കഴിേ�
വകു�് േമധാവികൾ, മിഡിൽ മാേനജർമാർ, ൈലൻ മാേനജർമാർ, എ�ാവരും എ
അവർ�് െതാ��താെഴ �പവർ�ി�ു� ആള�കൾ�് �പേചാദന�ിെ� ഉറവിടം. ഈ വ��ി എ
ന� േനതാവ്, ആള�കൾ�് �പവർ�ി�ാൻ �പേചാദനം ലഭി�ും. അവൻ ഇെ��ിൽ, നീല ചി�ിലു�വർ േപാലും
ക�നികൾ അവരുെട േജാലി ഉേപ�ി�ും.

ശ�ളം

അെത, ഇത് �പധാനമാണ്. നി�ൾ�് നി�ള�െട ജീവന�ാെര അർ�ണേബാധേ�ാെടയും വിശ�സ്തതേയാെട
ഒഴി� വയറുമായി ക�നി. ആള�കൾ ന� പണം സ�ാദി�ുകയും ഒരു വർ�നവ് സ�ീകരി�ുകയും േവണം
വ�േ�ാഴും. ഒരു ജീവന�ാരൻ ആവശ�െ�ടു� 'ഉയർ�' ശ�ളം യാ��ികമായി അ� എ�ത് �ശ�ി�ുക
'ശരിയായ' ശ�ളം. വ��ിയുെട െചലവുകളിൽ പരി�ിതിയും ഒരു �പധാന പ�് വഹി�ു�ു.
ഒരു �പേത�ക �ലെ� ജീവിതെ�ലവ്, അവെന ആ�ശയി�ു� ആള�കള�െട എ�ം
വരുമാനം, അവെ� ജീവിതരീതി - എ�ാം ശ�ള �പതീ�കൾ നിർ�യി�ു�തിൽ സ�ാധീനം െചലു�ു�ു
വ��ി.
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• സുര�

ഈ ഘടകം ഏെതാരു ജീവന�ാരെ�യും മന�ിെല ഏ�വും ഉയർ�താണ്. ഒരാൾ എ�െനയാണ് സുര�െയ 
നിരവധി വശ�ൾ. സാ��ിക സുര�, മാനസിക സുര�, കൂടാെത വലതുവശ�ാെണ� േതാ�ൽ
ശരിയായ സമയ�് വയ്�ുക. സുര�യുെട നിർവചനം വ��ിയിൽ നി�് മെ�ാരാളിേല�് മാറും
തലമുറയിൽ നി�് തലമുറയിേല�് േപാലും.

ഒരു ബഹുരാഷ്�ട ക�നിയിൽ നി�ു� ഒരു ഉ�ത മാേനജുെമ� ് െ�പാഫഷണലുമായി ഞാൻ സംസാരി�ുകയാ
മിക� ഓഫറുകൾ ഉ�ായിരു�ി��ം 25 വർഷ�ിേലെറയായി ഒേര �ാപന�ിൽ െചലവഴി��. ഞാൻ കെ��
എ�ുെകാ�ാണ് അേ�ഹം വിശദീകരി�ത്, "ഞ�ള�േടത് ഒരു മനുഷ� ക�നിയാണ്. ശ�ളേ��ാൾ കൂടുതൽ
ഞ�ൾ�് എ�ായ്േ�ാഴും വീ�ിൽ അനുഭവെ���. "നി�ള�െട സംഘടനയിൽ ഈ 'കുടുംബ-വികാരം' േനടാൻ �ശ
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കമാൻഡ് �പേമാഷൻ

�പേമാ��െച���ത് േനടാൻ ആവശ�െ�േട�തി�, അത് ആ�ാപി�ണം.
ഒരു �ാന�് നി�് മെ�ാ�ിേല�ു� �ാന�യ�ം ഉൽ പാദി�ി�ു� ഫല�ള�മായി േനരി�് ബ�െ��ിരി�
�ാന�യ�െ��ുറി�്, ചാണക�ൻ േനതാ�േളാട് പറയു�ു,

"അേ�ഹം (രാജാവ്) തെ� മ��ിമാെര ചുമതലകളിൽ നിയമി�ുേ�ാൾ വരുമാനമു�വരാ�ണം
അതിൽ നി�് (മുൻകൂ�ി) കണ�ുകൂ���ത്, നിർേ�ശി�േതാ അതിലധികേമാ വരുമാനം െകാ�ുവരും,
(അ�െന) അവരുെട ഗുണ�ൾ െതളിയി�െ��തിനാൽ. "(1.8.13)

ഒരു വ��ിയുെട ഗുണനിലവാരം അവെ� .�്പു�് വഴി െതളിയി�െ�ടു�ു. എ�ാൽ ഇവിെട, കൗടില�ൻ കൂടുതൽ
െ�പാേമാഷൻ ആവശ�മാെണ�് പറ�ുെകാ�് ജീവന�ാരെ� ഉൽപാദന�മത izing�ി�റയു�ു
ജീവന�ാരൻ �ാപന�ിേല�് െകാ�ുവരു� വരുമാനം അനുസരി�് പരിഗണി�െ�ടു�ു. അ�രെമാരു എ
ഒരു വ��ിെയ മ��ിയാ�ണം (ഒരു മുതിർ� മാേനജർ �ാന�്).

ഒരു േജാലി അഭിമുഖ�ിൽ, െതാഴിലുടമ CTC (െചലവ്) അടി�ാന�ിൽ ശ�ള പാേ�ജിെന�ുറി�് സംസാരി�
ക�നി�്). ഈ സമയ�്, െതാഴിലുടമ അയാൾ വഹി�ു� െചലവുകൾ കണ�ാ�ു�ു
�ാനാർ�ി�്, അവെന റി�കൂ�് െച�ണെമ�ിൽ. െതാഴിലുടമയും ഇത് പരിേശാധി�ും
�ാനാർ�ി സൃഷ്ടിേ��ാവു� വരുമാനം, അതനുസരി�്, പാേ�ജ് തീരുമാനി�ുക.

ഒരു �പേത�ക അൈസൻെമ�  ്അെ��ിൽ േ�പാജക്�് നൽകിയി��െ��ിൽ, മാേനജർ�് ഒരു നി�ിത ബജ�് ഉ�
അവൻ �പവർ�ി�ണം. പ�തിയിൽ നി�് ഒരു �പേത�ക ലാഭം �പതീ�ി�ു�ു. അവസാനം ആെണ�ിൽ
പ�തിയുെട �പതീ�ി� ലാഭം (അെ��ിൽ കൂടുതൽ ലാഭം) ഉ�ാ�ുകേയാ അെ��ിൽ ബജ�് െച��കേയാ െച
െചലവുകൾ കുറയു�ു, അ�രെമാരു വ��ിെയ �പേമാഷനായി പരിഗണി�ണം.

അേ�ാൾ മുകളിലു� സൂ�ത�ിൽ നി�് ഒരു ജീവന�ാരന് എ�ാണ് പഠി�ാൻ കഴിയുക ?

• ഒരു സാ��ിക സംഭാവന നൽകുക

ഏത് ജീവന�ാരനും അേ�ഹം ഉൾെ�ടു� വകു�് പരിഗണി�ാെത സാ��ികമായി സ�ാദി�ണം
അേ�ഹ�ിെ� സംഘടന നൽകു� �പതിഫലെ� ന�ായീകരി�ു� സംഭാവന.

ഒരു ഹ��മൻ റിേസാഴ്സ് മാേനജ്െമ� ് (HRD) സ്െപഷ�ലി�് േഡാ
എ�്ആർ മാേനജർമാരുെട സംഘം. അേ�ഹം പറ�ു, "നി�ൾ HR- ൽ ആെണ�ിൽ േപാലും, നി�ൾ നി�ള�െ
െചലവ് കുറയ്�ു�തിലൂെടേയാ അെ��ിൽ വർ�ി�ു�തിലൂെടേയാ സാ��ിക േന��ള�െട അടി�ാന�
നി�ള�െട ജീവന�ാരുെട ഉൽപാദന�മത. "

നി�ള�െട ഫല�ൾ സംഖ�കളിൽ കാണി�ുക
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നി�ൾ സാ��ിക സംഭാവന നൽകിയതുെകാ�് െവറുെത ഇരി�രുത്. നി�ള�െട കാണി�ുക
നി�ള�െട മുതിർ�വർ�് സംഖ�കൾ അവതരി�ി��െകാ�് ഫല�ൾ. ഒരു റിേ�ാർ�് ഉ�ാ�ുക, ഒരു �ഗാഫ് ഉ�
േ�പാജക്�ിെ� ഭാഗമായ നി�ൾ എ�െനയാണ് ഒരു സു�പധാനമായെത�് നി�ള�െട േമലധികാരികേളാട് പറയ
സംഭാവന നി�ള�െട കരിയറിെ� ഓേരാ ഘ��ിലും സ�യം വിൽ�ാൻ പഠി�ുക.

• ഒരു െതാഴിലുടമെയ േപാെല ചി�ി�ുക

നി�ൾ എടു�ു�തിേന�ാൾ കൂടുതൽ നൽകുക. ഓേരാ�ിെ�യും അവസാനം ഒരു െ�പാേമാഷേനാ ഇൻ�കിെ
വർഷം നി�േളാട് േചാദി�ുക, നി�ള�െട േമലധികാരി�് നി�ളിൽ നി�് എ�ാണ് േവ�ത്. ആ ദിശയിൽ �പവ
നി�ൾ ഉപേയാഗി�ു�തിേന�ാൾ നി�ള�െട �ാപന�ിനു� സ��്.



ഒരു കാ�സ് അഭിമുഖ�ിനിെട ഒരു എംബിഎ വിദ�ാർ�ിേയാട് േചാദി��, "നി�ള�െട ശ�ളം എ�ാണ്?
�പതീ�േയാ? അവസാനം
ആറുമാസം ഞ�ള�െട �പകടനം നമു�് അവേലാകനം െച�ാം. അേ�ാൾ എെ� �പതീ� എ�ാെണ�് ഞാൻ 
ഉടൻ തെ� അേ�ഹെ� നിയമി��.
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ആള�കെള ഉ�രവാദി�മു�വരാ�ുക

ശരിയായ േജാലി�് അനുേയാജ�മായ ആള�കെള ലഭി�ു�ത് ബു�ിമു�ാെണ�ിൽ, അത് അതിലും കൂടുതലാ
നിലവിൽ നി�േളാെടാ�ം �പവർ�ി�ു� ആള�കെള ഉൽപാദന�മവും കാര��മവുമാ�ു�ത് ബു�ിമു�ാണ
ചാണക�ന് ഇതിെനാരു പരിഹാരമു�് - ജീവന�ാർ ഉൽപാദന�മതയു�വരെ��ിൽ പിഴ ചുമ�ുക
അവരുെട േമൽ!

ചാണക�ൻ ഒരു ഉദാഹരണം നൽകു�ു:

(അ�ൗ�് ഓഫീസർ) െകാ�ുവ�ിെ��ിൽ അയാൾ (േനതാവ്) ഒരു മാസം കാ�ിരി�ണം
ൈദനംദിന അ�ൗ�ുകളിൽ, ഒരു മാസ�ിനുേശഷം, (ഉേദ�ാഗ�ൻ) ര�് പിഴ അടയ്�ും
തുടർ�ു� ഓേരാ മാസവും (ആ തുക െകാ�്) നൂറ് പന വർ�ി��. "(2.7.26)

എ�ിരു�ാലും, ഈ സംവിധാനം ഒരു ഘ��ിൽ ഒരു ഘ��ിൽ നട�ാ�ണം, ചാണക�ൻ പറയു�ു
ആർ വിളി�� ത���ൾ ലി��െച���ു Sama , ദാന , െഭദ, ഒ�ം ഡൻഡ.



എ�ാൽ ന�ൾ ഈ സംവിധാനം എ�െന പി�ുടരും? ചില നുറു�ുകൾ ഇതാ:

എ�ാണ് �പതീ�ി�ു�െത�് നിർ�ചി�ുക

ഇതാണ് ആദ�പടി. ജീവന�ാരനിൽ നി�് എ�ാണ ്�പതീ�ി�ു�െത�് വ��മായി പറയുക. ഏ�വും
ഞ�ള�െട �പതീ�കൾ വ��മായി അറിയി�ാ�േ�ാൾ �പശ്ന�ൾ ആരംഭി�ു�ു. ന�ായി നിർവചി�െ�
േജാലി െ�പാൈഫലും േജാലിയുെട വിവരണവും ഒരു വ��ിെയ അവെ� പ�് മന�ിലാ�ാൻ സഹായി�ും. ഒരു
ഈ േറാള�കള�ം �പതീ�കള�ം േരഖെ�ടു�ാനാണ് ഇത്. വ��ിെയ ഉ�ാ�ുക എ�താണ് ഏ�വും ന� മാർഗം
അവൻ മറ�ാതിരി�ാൻ അത് എഴുതുക.

• പതിവ് േമൽേനാ�ം

േജാലി െച��� വ��ിെയ നിരീ�ി�ുക. പതിവ് േമൽേനാ�ം, ഒ�ം േചാദി�ു�ു
ജീവന�ാരന് ദിശാേബാധം നഷ്ടെ�ടുെമ�ിൽ ശരിയായ േചാദ��ൾ സഹായി�ും. ഇത് അർ�മാ�ു�ി�
നി�ൾ 'േബാസി' ആയിരി�ണം അെ��ിൽ ഒരു വ��ിെയ നിയ��ി�ണം. നി�ൾ ജീവന�ാരെ� സ�ാത��
അവെ� അെ��ിൽ അവള�െട ൈശലിയിൽ ചുമതല നിർവഹി�ുക. നി�ൾ 'എ�െന' എ�് നിർ�ചിേ��
'എ�ാണ്', 'എ�ുെകാ�്' എ�് നിർ�ചി�ുക. ഒരു വ��ി അവനിൽ �ശ� േക��ീകരിേ��ത ്�പധാനമാണ്
ഉത്പാദന�മത.

ഓർ�െ�ടു�ലുകള�ം പി�ുടരലും

നി�ൾ ഇത് ആദ�മായി െച��േ�ാൾ, ആ വ��ി�് മന�ിലാ�ാൻ കുറ�് സമയെമടു�ും.
എ�ിരു�ാലും, �മേയാടും പരിശീലനേ�ാടും കൂടി, ഇത് �പവർ�ി�ു� ഒരു സി��ിേല�് ഇത് ഉൾെ�ടു�
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ഇത് സ�യം െച���തിനുപകരം കാണി�ുക! തീർ�യായും, നി�ൾ ഓർ�െ�ടു�ലുകൾ നൽകു�ത ്തുടരുക
േജാലി ഇേ�ാഴും പൂർ�ിയായി�ി�, പിെ� ചില ഗുരുതരമായ നടപടികൾ എടുേ�� സമയമായി.

• ൈഫൻ

ഉൽപാദന�മതയി�ാ� ജീവന�ാരന് പിഴ ചുമ�ണെമ�് ചാണക�ൻ നിർേ�ശി��! ഇത് �പഖ�ാപി�ുക മാ�ത
അെ��ിൽ ക�നി നയ�ിെ� ഈ ഭാഗം ഉ�ാ�ു�ത് സഹായി�ി�. ഇതിൽ നി�് ഒരാൾ അത് നട�ിലാ�ണ
സമയാസമയം. ഇത് അലസത ഒഴിവാ�ുകയും ജീവന�ാരൻ േവഗ�ിൽ സംര�ി�ുകയും െച��ം
സ�യം. നി�ള�െട ബിസിനസിെന�ുറി�് നി�ൾ ഗൗരവമു�വരാെണ�ും ഇെ��ും സേ�ശം അയയ്�ും
ഒരാൾ�് അവെ� േജാലി നി�ാരമായി എടു�ാം.

ഒരു ഓർഗൈനേസഷനിെല ഓേരാ വ��ിയും ല���ൾ�നുസരി�് മിക� ഉൽപാദന�മതേയാെട �പവർ�ി
നിർവചി�ിരി�ു�ത്, ബിസിന�് േലാകം തെ� വ�ത�സ്തമായിരി�ും!
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ഏെതാരു ഇടപാടിലും സുര�

ഏെതാരു ലീഡറുെടയും ജീവിത�ിൽ, അയാൾ� ്ചില നിർണായകമായ ഒരു നിമിഷം വരു�ു
ഒരു വലിയ ഇടപാട് നട�ുേ�ാൾ തീരുമാന�ൾ. ചില സമയ�ളിൽ, ഇടപാടിെ� സാ��ിക കാര�ം അേ�ഹം
ആഘാതം, ധാർ�ികതയിെല സ�ാധീനം (ജീവന�ാരുെട) കൂടാെത ഭാവിയിൽ ഉ�ാകാനിടയു� ഏത് സ�ാധീനവ
അവൻ ഇേ�ാൾ വഹി�ു� മാർ��് �ാന�്.
അ�രം �പയാസകരമായ സമയ�ളിൽ, വർ�മാനവും ഭാവിയും ത�ിൽ അവൻ തീരുമാനി�ുേ�ാൾ,
േനതാവ് ആദ�ം സുര�ാ ആംഗിൾ പരിഗണി�ണെമ� ്ചാണക�ൻ നിർേ�ശി�ു�ു.

ചാണക�ൻ പറയു�ു,

"തെ� നാശം കാണാനായി അവൻ ആ നയം പി�ുടരരുത്
സ��ം സംരംഭ�ൾ, (മ�് പാർ�ിയുെട) അ�. "(7.1.24)

അതിനാൽ, ആ വലിയ കാര��ിേല�് േപാകുേ�ാൾ, എ�ായ്േ�ാഴും ഈ വശ�ൾ പരിഗണി�ുക:

• സാ��ിക വശം

ബിസിന�് എ�ത് സ��് സൃഷ്ടി�ൽ, സ��് മാേനജ്െമ� ്, സ��് വിപുലീകരണം എ�ിവയാണ്. േപാെ
േനതാേവ, ഈ നിർണായക േകാണിെന ആരും അവഗണി�രുത്. നി�ൾ സൃഷ്ടി� സ��് സുര�ിതമാ�ുക
നിലവിലു� സ��് ൈകകാര�ം െച��കയും ഭാവിയിൽ സൃഷ്ടി�ാൻ കഴിയു� സ��ിൽ �ശ� േക��ീകരി�
ഈ വശം ൈകകാര�ം െച��േ�ാൾ ൈവകാരികമ�. എ�ിരു�ാലും, വികാര�ൾ എ�ാം ഉേപ�ി�ാൻ കഴിയി
സമയം. ഇവിെടയാണ് അടു� വശം വരു�ത് ...

• ഹ��മൻ വശം

ഏെതാരു ഓർഗൈനേസഷെ�യും �പധാന സ��് മനുഷ�നാണ് - അത് സൃഷ്ടി�വരും �പവർ�ി�ി�ു�വരും.
അവരുെട േ�മവും വികസനവും നി�ൾ �ശ�ിേ��തു മാ�തമ�, നി�ൾ െചേ��തുമാണ്
അവരുെട മേനാവീര�െ� സ�ാധീനി�ുക.



ഒരു െചറിയ �ഗൂ��മായി താരതമ�െ�ടു�ുേ�ാൾ യാെതാരു ആേവശവും ഇ�ാ� ഒരു വലിയ ടീം ഒ�ുമ�മാ�ാനും മികവ് പുലർ�ാനുമു� ഒരു 'ആേവശകരമായ' ൈ�ഡവ്. ഈ ആേവശമാണ് ഇത് ഉ�ാ�ു�ത്
ഒരു യു��ിെല വ�ത�ാസം.

• സാമൂഹിക വശം

ഇത് വളെര �പധാനമാണ്. മു�െ� ര�് വശ�ൾ �ശ�ി�ുേ�ാൾ േപാലും
ഒരു കരാർ അവസാനി�ി�ുക, അതു�ാ�ിേയ�ാവു� സാമൂഹിക �പഭാവം ഒരി�ലും നഷ്ടെ�ടു�രുത്. ഇ
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ജീവന�ാർ�ും ഓഹരിയുടമകൾ�ും ധാരാളം പണം, പേ� ഇത് �പശ്ന�ൾ ഉ�ാ�ു�ുെവ�ിൽ
പരി�ിതി, പരി�ിതി, അെ��ിൽ �പകൃതി, നി�ൾ ഇടപാടിെന�ുറി�് ര�ുതവണ ചി�ിേ��തു�്.

ദി േഗാഡ്ഫാദറിൽ നി�് �പേചാദനം ഉൾെ�ാ� സർ�ാർ എ� സിനിമയിലും സമാനമായ ഒരു ചർ�യു�്
രംഗം. ഒരു മയ�ുമരു�് ക�വട�ാരൻ േഡാണിെ� അടു�് വ�് അത് േനടു�തിന് ഒരു വലിയ കാര�ം വാ�ാന
പുതിയതായി കെ��ിയ മാർ��ിനായി ഉേ�ശി�ി��� ഒരു മയ�ുമരു�് കയ��മതി�് ആവശ�മായ ഉപേരാ

ചര�് നീ�ാൻ വാ�ാനം െചയ്ത പണം വളെര വലുതായിരു�ു, പേ� േഡാൺ അത് നിരസി��
അവൻ അെ��ിൽ അവെ� ടീം പണം ഉ�ാ�ിയാലും, അത് ഒരു വലിയ �പശ്നം ഉ�ാ�ുെമ�് അേ�ഹം കെ�
യുവാ�ള�ം ഭാവി തലമുറകള�ം.

ഇത് എള��മ�, പേ� ചർ� െചേ��ത് �പധാനമാണ്. ഇടപാട ്ഉ�ാ�ു� 'ചി�'
�പ�കിയ, 'പഠനം', ഗേവഷണം എ�ിവെയ�ാം അ�ിമ ഫല�ിൽ സ�ാധീനം െചലു�ു�ു.

അതിനാൽ നി�ള�െട ബു�ി മൂർ� കൂ��ക, നി�ള�െട ഹൃദയം വിശാലമാ�ുക, പക�തേയാെട, ഇടപാട് നട�ുക
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മുൻ െതാഴിലാളികെള സ�ാഗതം െച���ു

േജാലികൾ പതിവായി മാ���ത് ഇ�െ� േകാർ�േറ�ിൽ വളെര സാധാരണമായ ഒരു സംഭവമാണ്
േലാകം. നൽകിയ അേത ഓർഗൈനേസഷനിൽ നി�് ഒരാൾ വിരമി� കാലം കഴി�ു
അവെ� ആദ�െ� ശ�ള പരിേശാധന.
ആള�കൾ ഉേപ�ി�ു�തിനു� കാരണ�ൾ പലതാണ്, എ�ാൽ ഏ�വും �പധാനെ�� കാരണം അവർ അ�
വളർ�ാ സാധ�തകൾ കെ��ുക, അെ��ിൽ അവരുെട ഉടനടി േമധാവി നിലനിർ�ാൻ േവ��ത ഫല�പദമ� 
അവെര കൂടുതൽ �പേചാദി�ി�ുക.

പേ�, ഒരു രംഗം കൂടി ഉ�്. സംഘടന ഉേപ�ി�ു� ഒരാൾ� ്േവണെമ�ിൽ എ�ുെച��ം
മട�ിവരിക? ഇേ�ാൾ തീരുമാനെമടു�ു�യാൾ�് ഇത് ഒരു ആശയ�ുഴ�മാണ.്

എ�ാണ് െചേ��െത�് ചാണക�ൻ നെ� നയി�ു�ു:

"യജമാനെ� െത�് കാരണം ഒരാൾ ഉേപ�ി�െ�ടു�ു, അവെ� പുണ�ം കാരണം മട�ു�ു, (അെ��ിൽ)
ശ�തുവിെ� ധർ�ം കാരണം ഉേപ�ി�ു�തും അവെ� െത�് കാരണം തിരി��വരു�തും ഒ�ാണ്
ന� അടി�ാന�ിൽ ഉേപ�ി�് മട�ുക, സമാധാനം �ാപി�ാൻ അനുേയാജ�മാണ്. "(7.6.24)

അതിനാൽ നി�ൾ ഒരു സ�ൂർ� വീ�ണം േനേട�തു� ്- എ�ുെകാ�ാണ് ആ വ��ി ഉേപ�ി�ത്? എ�
ആൾ തിരി�� വേ�ാ? അത് എ�് േന��ൾ അെ��ിൽ നഷ്ട�ൾ� ്ഇടയാ�ും? നമു�് േനാ�ാം
ഈ പരാമീ�റുകൾ വിശദമായി:

• എ�ുെകാ�ാണ് വ��ി ഉേപ�ി�ത്?

സത�സ�ത പുലർ�ുക - ഒരു േനതാവ് എ� നിലയിൽ അേ�ഹം ഉേപ�ി�ത് നി�ള�െട െത�ാേണാ? ആ സാ
നി�ൾ നി�ള�െട പാഠം പഠി�ുകയും നി�ള�െട െമ�െ�ടു�ു�തിനായി ഇതിനകം �പവർ�ി�ുകയും െചയ
േനതൃത� പാടവം.

േദഷ�ം െകാ�ാേണാ നി�ൾ ആ വ��ിെയ പുറ�ാ�ിയത്? അേതാ എെ��ിലും െത�ായ ആശയവിനിമയമ
പുതിയ െതാഴിലുടമയിൽ എെ��ിലും ന�ത് കെ��ിയതിനാൽ ആ വ��ി ഉേപ�ി��? ആ സാഹചര��ില
ഇത് േനതൃത��ിെ� െത�ാണ്, കാരണം നി�ള�െട ആ 'ഗുണനിലവാരം' നി�ൾ�് ഇ�ായിരു�ു
എതിരാളി�് ഉ�്.

ര�് സാഹചര��ളിലും, വ��ിെയ തിരിെക സ�ാഗതം െച�ണം.

• വ��ി ശരിയായിരുേ�ാ?

ഉേപ�ി�ു� വ��ിയുെട നിയ��ണ�ില�ാ� �പശ്ന�ള�ം സാഹചര��ള�ം ഉ�്. േവ�ി
ഉദാഹരണ�ിന്, ആ സമയ�്, നി�ൾ�് കഴിയാ� ഒരു ശ�ള സ്െകയിൽ (ഒരു ആവശ�മായി) അേ�ഹ�ി
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നൽകാൻ.

അെ��ിൽ, നി�ള�െട ഓർഗൈനേസഷൻ ശരി�ും ഉേപ�ി�തിനാൽ അത് തെ� െത�ാെണ�് ആ വ��ി മ
മിക�തും ആ�ാർ�മായി തിരിെക വ�് ഉൽപാദനപരമായി �പവർ�ി�ാൻ ആ�ഗഹി�ു�ുേ�ാ? ഈ േകസ



തിരിെക സ�ാഗതം െച�ാം.

വ��ിയുെട സദ്ഗുണ�ൾ

അവസാന െച�് േപായി� ്! ആ വ��ി െകാ�ുവരു� മൂല�വർ�നവ് എ�ാണ്? ഒരുപേ�, ദി
ഒരു വ��ി�് അവനു മാ�തമു� ഒരു ൈനപുണ�േമാ കലേയാ ഉ�്, കൂടാെത വ�വസായ�ിൽ ഇതിനകം തെ�
അവൻ െച��� േജാലിയിൽ അവൻ ശരി�ും 'ന�വനാണ്'. ഈ സാഹചര��ിൽ േപാലും, വ��ിെയ സ�ാഗതം
തിരിെക.

നി�ൾ ഈ കണ�ുകൂ�ലുകെള�ാം െചയ്താലും ഇെ��ിലും, ഒടുവിൽ നി�ള�െട ഹൃദയവികാരം �പധാനമാണ്
ഒരു തീരുമാനം എടു�് മുേ�ാ�് േനാ�ണം. ഭൂതകാല�ിേല�് തിരി�ുേനാ�ു�ത് ന�താണ്, പേ� നീ�
മു�ിലാണ് കൂടുതൽ �പധാനം.
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അടി�മർ�ൽ ൈകകാര�ം െച��ക

വലിയ �ബാൻഡുകൾ�് ജീവന�ാെര ആകർഷി�ാൻ കഴിയും, പേ� അവർ�് അവെര നിലനിർ�ാൻ ക
പഠനം ഏ�വും വലിയ �ബാൻഡുകൾ ആെണ�് പഠനം െവളിെ�ടു�ി.
അതിശയകരെമ�ു പറയെ�, െചറിയ എ�് ആർ ഡി�ാർ�് െമ� ് ഇ�ാ� ചില െചറിയ ക�നികൾ - എ
പൂജ��ിനടു�ു� അ�ടിഷൻ നിര�്. ഇേ�ാൾ, ഇത് ഗേവഷണ�ിന് േയാഗ�മാണ്.



വലിയ ഓർഗൈനേസഷനുകളിൽ, േജാലി പൂർ�മായും �പധാന ആള�കെള ആ�ശയി�ിരി�ു�ു. എ�ിരു�ാലുംഅവർ എേ��ും ക�നിയിൽ തുടരുെമ�തിന് യാെതാരു ഉറ��മി�. ഇേ�ാൾ, ഒരാൾ�് എ�െന കഴിയും
�ീണമു�ായി��ം ആവശ�മായ േജാലി െചയ്തുെവ�് ഉറ��വരു�േണാ?

ചാണക�ൻ നിർേ�ശി�ു�ു:

"അേ�ഹം പല തലവ�ാരും �ിരതയി�ാെത (ഓേരാ) വകു��ം �ാപി�ണം
ഓഫീസിെ� കാലാവധി). "(2.9.31)

ആള�കൾ�് സംഘടനകൾ നട�ാം. എ�ിരു�ാലും, ന� സംഘടനകൾ ന� സംവിധാന�ളാൽ നട�െ�ടു�
ന� ആള�കേളാെടാ�ം.

അതിനാൽ, എടു�ു� ഒരു സംവിധാനം ഉ�ാ�ുക എ�താണ് ചാണക�ൻ നിർേ�ശി�ു� ഒരു ത��ം
ആദ� ദിവസം മുതൽ തെ� അ�ൗ�ിേല�് �പേവശനം.

േമൽ�റ� വാക��ിൽ, മുതിർ�വരുെട േജാലി െ�പാൈഫലിംഗിനായി ചില �പധാന ത��പരമായ കാര��ൾ അ
ആള�കൾ:

• 'പല തലകൾ'

ഏെത�ിലും �പേത�ക പ�തിയുെട അെ��ിൽ വകു�ിെ� തലവൻ ഒരു �പധാന വ��ിയാണ്. ഒരു ആ�ശിതത�ം
ഈ വ��ിയുെട സംഘടന വളെര ഉയർ�താണ്. ഈ ആ�ശിതത�ം മാ�ാൻ ചാണക�ൻ നിർേ�ശി�ു�ു -
ഉ�രവാദി�ം വിഭജി�ുക.

അവൻ 'അേനകം തലകൾ' എ� വാക�ം ഉപേയാഗി�ുേ�ാൾ അയാൾ അർ�മാ�ു�ത് നി�ൾ�് ഒരു തല
പകരം തലകൾ. കാരണം? ഒരാൾ േപായാൽ, ഇനിയും ര�ുേപെര കൂടി േനാ�ാനു�്
കാര��ൾ. മ���വർ ഏെ�ടു�ു�തിനാൽ േജാലി ഒരു ഇടേവള കൂടാെത തുടരു�ു.

അതിനാൽ മൂ�് തലകള�ം തുല� പരിശീലനവും വിശ�ാസവും െകാ�് ത�ാറാ�ുക.

ഒരു ക�നിയിൽ ഒരി�ൽ �പസിഡ� ് �ാനേ��് ഒരു ഒഴിവു�ായിരു�ു. എ�ാൽ ഇത് മൂ�് ൈവസ്- നിയമ
�പസിഡ��മാർ പകരം േജാലി വിഭജി��. അ�ുതകരമായ ഫല�ൾ ൈകവരി��. ദീർഘകാലാടി�ാന�ിൽ, അ
ര�് ഉയർ� ഉൽപാദന�മതയു� �പസിഡ��മാരുമായി അവസാനി��.
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• '�ിരതയി�ാെത'

�ാപകൻ ഉൾെ�െട ഈ േലാക�് ആരും ശാശ�തര�. എ�ാണ് അവേശഷി�ു�ത്
ഒരാൾ െചയ്ത േജാലി കാരണം സൃഷ്ടി� ദർശനവും സദുേ�ശ�വും ശാശ�തമാണ്.
അതിനാൽ, ആള�കള�മായി, �ിരത �പതീ�ി�രുത്.

നി�ൾ ഈ മേനാഭാവേ�ാെട �പവർ�ി�ുേ�ാൾ, നി�ൾ�് ഏ�വും മിക�ത് നൽകും. ഉ�ാ�ാനു� ഏ�
നി�െളേ�ാെല കൂടുതൽ തനി�കർ��കൾ ഉ�ാ�ുക എ�താണ് നി�ൾ ശാശ�തമായത്. ഒരു തനി�കർ�് അ
നി�ൾ എ�ാണ്, നി�ൾ നി�ള�െട േജാലി െചയ്തു. അവർ ഏെ�ടു�ുകയും നി�ൾ എവിെട നി�് തുടരുകയ
നിർ�ിയിരി�ു�ു.

• '�ാപി�ുക'

ആള�കെള ആ�ശയി�ാ�ത് ഉറ�ാ�ാനു� ഒേരെയാരു മാർഗം നിര�രമായ പരിശീലനമാണ്. ഇേ�ാൾ ഇത്
െവറും ഒരു processപചാരിക �പ�കിയയ�, മറി�്, ഏെതാരു ഓർഗൈനേസഷെ�യും 'ൈലഫ് ൈലൻ' ആണ്
ജീവൻ നിലനിർ�ു� ശ�ാസം.

തലമുറകളായി നിലനിൽ�ു� ഓർഗൈനേസഷനുകൾ ഞ�ൾ പഠി�ുകയാെണ�ിൽ, അവർ െവ�തായി ഞ



തുടർ�യായ പരിശീലനേ�ാെടാ�ം ന� സംവിധാന�ള�ം. ഇവ െപാരു�െ�ടു�ി േപാസി�ീവ ്കാണുക
അത് നയി�ു� മാ��ൾ.
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ഗുണനിലവാര നിയ��ണം

ഏെതാരു േമഖലയിലും ര�് തരം കളി�ാർ ഉ�് - ഉയർ� നിലവാരം വാ�ാനം െച���വർ
ഉയർ� വിലയിൽ, കുറ� വിലയ്�് കുറ� നിലവാരം വാ�ാനം െച���വർ. ഒരു ഉപേഭാ�ാവ് തിരെ�ട
അവെ� മുൻഗണനെയ ആ�ശയി�് ര�ും ത�ിൽ.
എ�ിരു�ാലും, ഭ�ണം േപാലു� നിർണായക ഇന�ള�െട കാര��ിൽ ആർ�ും ഗുണനിലവാര�ിൽ വി��വ
പാനീയ�ള�ം മരു�ുകള�ം. അെ��ിൽ, അത് ഉപേഭാ�ാവിന് മാരകമാേയ�ാം.

ഗുണനിലവാര പരിേശാധനകള�െട �പാധാന�ം ak�ി�റയുക മാ�തമ�, സ�ീകരി�ുകയും െചയ്തു
ഉൽ���ള�െട ഗുണനിലവാരം കുറയു�ിെ��് ഉറ��വരു�ു�തിനായി അേ�ഹ�ിെ� കാല�് സർ�ാർ 

"നശി�ു� സാധന�ൾ�്, നിയ��ണേ�ാെട ഒരു പിൻവലി�ൽ അനുവദി�ാവു�താണ്: 'അത് പാടി�
മെ�വിെടെയ�ിലും വിൽ�ാം '. അത് ലംഘി�െ��ാൽ, പിഴ ഇരുപ�ിനാല് പനേയാ അെ��ിൽ
സാധന�ള�െട പ�ിെലാ�്. "(3.15.7-8)

േമൽ�റ� വാക��ിൽ, നശി��േപാകു� ചര�ുകൾ�ായി മാ�തമാണ് ചാണക�ൻ ഒരു നയം നി�യി�ു�
അത് ഒരു �പേത�ക �പേദശ�ിനക�് ഉപേയാഗി�ണം. അവൻ ശി� േപാലും നിർ�ചി�ു�ു
ഇത് പി�ുടരു�ി�.

സ��ം �ാപന�ിെല ഉയർ� നിലവാരമു� ഉൽ���ള�ം േസവന�ള�ം ഒരാൾ എ�െന ഉറ�ാ�ും?
ചില നുറു�ുകൾ ഇതാ:



• ഗുണനിലവാര�ിെ� അർ�ം മന�ിലാ�ുക

ഗുണനിലവാര�ിെ� അർ�ം വ��ിയിൽ നി�് വ��ിയിേല�ും വിപണിയിൽ നി�് വിപണിയിേല�ും മാറു�
ഒരു വിഭാഗ�ിൽ നി�് മെ�ാ�ിേല�് പൂർ�മായും വ�ത�ാസെ��ിരി�ു�ു. ഉദാഹരണ�ിന്, എേ�ാഴും ഉപേയ
കീറിേ�ായ വസ്�ത�ൾ ധരി�ു�ത് ഒരു െസ�ൻഡ് ഹാൻഡ് എ�ാൽ മാന�മായ ഷർ�് േപാലും ഉയർ� നിലവ

വൃ�ിയു�തും ന�തുമായ വസ്�ത�ൾ ധരി�ാനു� അവകാശമു� ഒരു വ��ി ഒരു �ബാൻഡഡ് മാ�തേമ പര
ഷർ�് അെ��ിൽ ഡിൈസനർ വസ്�ത�ൾ 'ഉയർ� നിലവാരമു�തായിരി�ും. അതിനാൽ ഈ മാനസികാവ�
ഗുണനിലവാരം എ�ാെണ�് നിർവചി�ാനു� ഉപേഭാ�ാവിെ� ആവശ�കതകൾ. മെ�ാരു ഉദാഹരണം ആയി
കയ��മതി�ാർ ഇ��ൻ വസ്�ത�ൾ പാവെ�� രാജ��ളിേല�് അയയ്�ു�ത് ആഭ��ര വിപരീതമായി�ാണ്
െടക്ൈ�ൽ വ�വസായം.

• പരാമീ�റുകൾ സ�മാ�ുക

അയയ് �ു�തിേനാ വിപണനം െച���തിേനാ മു�് ഗുണനിലവാരം ഉറ�ാ�ു�തിന് പാരാമീ�റുകൾ സ�ീക
ഉത്പ��ള�ം േസവന�ള�ം നിർ�ി��. അറിയെ�ടു� എ�ാ �ബാൻഡുകളിലും ഗുണനിലവാര നിയ��ണ വകു
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ഇത് അവരുെട ഫാ�റികളിെല �പ�കിയകെള ഓേരാ തല�ിലും നിരീ�ി�ു�ു, പകരം
അവസാന ഘ�ം.

ഈ വകു��കെള ഗുണനിലവാര�ിന് പകരം ഗുണനിലവാരം 'ഉറ�്' എ�് വിളി�ു�തിൽ അതിശയി�ാനി�
'നിയ��ണം'. ഉത്പാദന�ിെ� ഓേരാ ഘ��ിലും ഓേരാ വ��ി�ും ഉ�രവാദി�മു�്
ഗുണേമ� ഉറ��നൽകു�ു.

• തുടർ�യായി െമ�െ�ടു�ൽ

വിപണിയിൽ ആവശ�ം വർ�ി��െകാ�ിരി�ുകയാണ്, ഉപേഭാ�ാ�ള�െട ആവശ��ൾ മാറിെ�ാ�ിരി�ു�
ഗുണേമ�യുെട നിർ�ചനവും കാലാകാല�ളിൽ മാറു�ു. ഇത് മന�ിലാ�ി െമ�െ�ടു�ുക
അതനുസരി�്.

ചുരു�ിെ�ാ�ിരി�ു� ഒരു േലാക�്, മുേ�ാ��േപാകു�തും ആേഗാളതല�ിൽ എ�ു� ഉൽ���ൾ ഉ
മാനദ��ൾ. അതിനാൽ, േടാ�ൽ ക�ാളി�ി മാേനജ്െമ� ് (TQM) േപാലു� ആശയ�ൾ �പേയാഗി�ു�തിന ്ഇ
നി�ള�െട �പ�കിയകളിലും സി��ളിലും ISO സർ�ിഫിേ�ഷനുകൾ തുട�ിയവ. എ�ാ�ിനുമുപരി, നി�ളിൽ
െത��കൾ, ഉപേഭാ�ൃ ഫീഡ് ബാ�് സ�ീകരി�ുക, അടു� തല�ിലു� പുേരാഗതിയിൽ അത് സ�ീകരി�ുക
നി�ള�െട ഗുണനിലവാര മാനദ��ൾ.
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ശരിയായ വ��ിെയ തിരെ�ടു�ു�ു

ഇേ�ാൾ എ�്ആർ വകു��കൾ ഏ�വും കൂടുതൽ അഭിമുഖീകരി�ു� െവ��വിളിയാണ് ഇത്. എ�ാൽ ഇ�്,
മി�വാറും എ�ാ വിഭാഗം േമധാവികള�ം ഒരു എ�്ആർ വ��ിയുെട പ�് വഹിേ��തു�്
ടീം േകടുകൂടാെത, അത് കൂടുതൽ ശ�ിെ�ടു�ാനും.
കാരണം, ക�നികൾ ഇേ�ാൾ മാർ��് െഷയറിേന�ാൾ കൂടുതൽ ആള�കൾ�ായി േപാരാടു�ു. ഇേ�ാഴും നീ
മെ��ാവെരയും റി�കൂ�് െച�ാൻ കഴിയി�. എ�ാവരിൽ നി�ും നി�ൾ ശരിയായ �ാനാർ�ികെള �ശ�ാപൂർ�
അേപ�കരും ഒരു അഭിമുഖവും ഭാവി നിർണയി�ു�തിനാൽ ഏ�വും നിർണായകമായ �പേവശന േപായി�ാണ
പുതിയ റി�കൂ�ിെ�യും ക�നിയുെടയും.

ശ�ളം, തസ്തിക, േജാലി െ�പാൈഫൽ എ�ിവ കൂടാെത, അത് അറിേയ�ത് �പധാനമാെണ�് ചാണക�ൻ നിർേ
�ാനാർ�ിയുെട 'ചി�', 'മാനസികാവ�', 'മന psychoശാസ്�തം':

"കെ��ുേ�ാൾ, അവൻ അവെ� ഉേ�ശ��ൾ�നുസൃതമായി അവെന നിലനിർ�ണം." (7.6.29)

എ�ാൽ അഭിമുഖ�ളിൽ ഒരാൾ എ�് േചാദ��ൾ േചാദി�ണം? ചില ഉദാഹരണ�ൾ ഇതാ:

• 'നി�ള�െട േറാൾ േമാഡൽ ആരാണ്?'

"നി�െള�ുറി�് എെ��ിലും പറയൂ" എ�് അഭിമുഖം േചാദി�ു�യാേളാട് അഭിമുഖ�ൾ സാധാരണയായി ആ
അടു� േചാദ�ം, "നി�ള�െട േറാൾ േമാഡൽ ആരാണ്?" ഇത് ഇേ�ാഴും വളെര വ�ത�സ്തമാണ്
ശ�മായ േചാദ�ം.

ഉ�രം �ാനാർ�ിയുെട ചി�ാ രീതിെയ�ുറി�് നി�േളാട് പറയും, കാരണം ഒരു മാതൃകയാണ് a
ഒരാൾ സാധാരണയായി ചി�ി�ു�, ബ�െ��, പകർ�ാൻ �ശമി�ു� വ��ിെയ.

ഒരു വ��ി ബിൽ േഗ�്സ് പറ�ാൽ, ഒരു ബിസിനസുകാരേനാ ഐടിേയാ ഉെ��് നി�ൾ�റിയാം
ഒരു അവസരം േതടു� അയാള�െട ഉ�ിെല െ�പാഫഷണൽ. അത് ഗാ�ിജിേയാ ഏെത�ിലും ആ�ീയേമാ ആെ
ഗുരു, അർ�മാ�ു�ത് ആ വ��ി ഉദാ�മായ ആദർശ�െള വിലമതി�ുകയും ജീവിത�ിൽ 'സദാചാര'�

• 'നി�ൾ ആരുെട കൂെടയാണ് സമയം െചലവഴി�ു�ത്?'

ഓഫീസ് സമയ�ിന��റം വ��ിയുെട താൽ�ര��ള�ം ജീവിതൈശലിയും അറിേയ�ത് �പധാനമാണ്. എ�ിൽ
ഉ�രം 'കുടുംബം', അവൻ ഒരു കുടുംബ�ാരനാെണ�് നി�ൾ�റിയാം.

വ��ിയുെട ഒഴിവു സമയം കൂടുതലും ൈല�ബറികളിേലാ സുഹൃ�ു�േളാെടാ�േമാ െചലവഴി�ുകയാെണ�ിൽ
യഥാ�കമം വിദ�ാഭ�ാസവും അറിവും േതടുക, അെ��ിൽ െവറും കൂ��െക�്.



പഴയ െചാ�് േപാെല, "ക�നി മനുഷ�െന ഉ�ാ�ു�ു."
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• 'നി�േളാട് ആവശ�െ�െ��് കരുതുക ....?'

േജാലി െ�പാൈഫലിൽ മാ�ം �പവചി��െകാ�് വ��ി�് ഒരു സാംസ്കാരിക െഞ�ൽ നൽകാൻ ഇത് സഹായി�
ഉദാഹരണ�ിന്, നി�ൾ ഒരു സീനിയർ ഫിനാൻഷ�ൽ േപാ�ിനായി ഒരു ചാർേ�ഡ് അ�ൗ���െന അഭിമുഖം െ
അേ�ഹേ�ാട് േചാദി�ുക, "ഒരു വർഷ�ിനു�ിൽ മാർ��ിംഗ് ഡി�ാർ�്െമ��െ� തലവനാകാൻ ഞ�ൾ നി

'മാേനജ്െമ� ് മാ�ാനു�' അവെ� കഴിവ് ഉ�രം നി�േളാട് പറയും. ഒരു വ��ി കൂടുതൽ
മാ��ിന് അനുേയാജ�മാണ,് ര�് ക�ികൾ�ും കൂടുതൽ �പേയാജനം.

അഭിമുഖം രസകരവും മാനസിക െവ��വിളി നിറ�തുമാ�ുക, പകരം ഒരു നി�ാര റി�കൂ�്െമ� ്
�പ�കിയ

നി�ൾ ഈ രീതിയിൽ ഒരു ഉേദ�ാഗാർ�ിെയ ഇ�ർവ�� െച��കയാെണ�ിൽ, നി�ൾ�് മനുഷ�മന�് മന�ില
മിക�ത്, നി�ള�െട �ാനാർ�ി�് വിജയകരമായ ഒരു കരിയർ ഉ�ാകുേമാ എ�് കൃത�മായി �പവചി�ുക
ഉറ�
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ബുഷിന് ചു��ം അടി�രുത്

ഈ സി��േവഷൻ െബൽ റിംഗ് െച���ുേ�ാ? നി�ൾ എെ��ിലും ചർ� െച�ാൻ തീ�വമായി ആ�ഗഹി�ു�
നി�ള�െട േബാസിെനാ�ം �പധാനമാണ്. ഒടുവിൽ നി�ൾ അവെ� ക�ാബിനിേല�് �പേവശി�ാനു� നാഡീവ��
നി�ൾ അവേനാട് ശരി�ും പറയാൻ ആ�ഗഹി�ു�ത് ഒഴിെക എ�ാ കാര��െള�ുറി��ം സംസാരി��െകാ�്
പതുെ�, നി�ള�െട േബാസ് �പേകാപിതരാകു�ത് നി�ൾ കാണു�ു. ഏ�വും േമാശം സാഹചര��ിൽ, നി�ള
"ദയവായി കാര��ിേല�് വരൂ ... ഫാ�്!" അേ�ാേഴ�ും, അവൻ തീർ�യായും നി�േളാട് മുൻവിധിേയാെട െപര

മുകളിൽ എ�ു� ആള�കൾ സ�ാഭാവികമായും മൂർ�യു�വരാെണ�ും നി�ൾ�് കഴിയുെമ�് നി�ൾ മന�
'�പധാന �പശ്നം' വളെര േവഗ�ിൽ മന�ിലാ�ുക. അതിനാൽ നി�ൾ അവേരാെടാ�മു�േ�ാൾ, ചു��ം ത�ര
മുൾപടർ��.

ഇേ�ാൾ ഈ കാര�ം മന�ിലാ�ിയ േശഷം, അേത അവ�െയ വീ�ണേകാണിൽ നി�് േനാ�ുക
േനതാവ്. ഞ�ള�െട സീനിയർമാർ എേ�ാഴും മൂർ�യു�വരും കഴിവു�വരുമായി �പവർ�ി�ാൻ ഇഷ്ടെ�ടു�
ഉടെന കാര��ൾ മന�ിലാ�ുക.

തിരെ�ടു�ുേ�ാൾ ചാണക�ന് േപാലും േനതാ�ൾ� ്വളെര �പാേയാഗികമായ ചില ഉപേദശ�ൾ ഉ�ായിര
അവരുെട കീഴുേദ�ാഗ�ർ. അവന് പറ�ു,

"ആവശ�ം ര�ുതവണയ�, ഒരു �പാവശ�ം മാ�തമാണ്." (5.2.30)

മെ�ാരു വിധ�ിൽ പറ�ാൽ, ഒരു േനതാവിന് ചു��ം എെ��ിലും പറേയ� െതാഴിലാളികള��ാകണം
ഒരി�ൽ മാ�തം . ഈ �കാ�് ടീമിെ� ഭാഗമാകാൻ നി�ൾ പര�ാപ്തമാെണ�് നി�ൾ ഉറ��വരു�ുകയാെണ�
കരിയർ നിർ�ി�ിരി�ു�ത്:

• ശരിയായ ആള�കള�െട ഇടയിൽ ആയിരി�ുക

എ�ാ മഹ�ായ േനതാ�ൾ�ും �ിരമായി മിക� ടീമുകള��്, അത് ഉറ��വരു�ിയാണ് ഇത് രൂപീകരി�ത്
ശരിയായ ആള�കെള തിരെ�ടു�ു.

ഓർ�ുക, ഞ�ൾ സംസാരി�ു�ത് മുഴുവൻ ടീമിെന�ുറി��, മറി�് �പധാന 'ത��പരമായ' ടീമിെന�ുറി�ാണ
സംഘടനയുെട ചി�ാഗതി�ാരനാകുക. അതിന് പക�തയു�, മൂർ�യു�, മിടു�രായ ആള�കൾ ആവശ�മാണ
ഈ ടീമിൽ േചരാൻ നി�ൾ കഠിനമായി പരി�ശമി�ു�ു, നി�ള�െട ഏ�വും �പധാനെ�� േജാലി പൂർ�ിയായി.

ദർശനം േനടുക

നി�ൾ മൂർ�യു�വരാെണ�ിലും, നി�ള�െട അേത കാഴ്ച�ാട് േനടാൻ നി�ൾ�് ഇേ�ാഴും പരിശീലനം ആവ
സീനിയർമാർ�് സംഘടനയ്�ായി ഉ�്. ഇത് ശരിയായ രീതിയിലാണ് െചേ��ത്.
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നി�ൾ ശരി�ും ന�യാളാെണ�ിൽ, വസ്തുതകള�ം കണ�ുകള�ം ഉ� ഒരു യു�ിസഹമായ വിശദീകരണം മ
നി�ള�ം നി�ള�െട ടീമും അേ�ാൾ സീനിയറുെട സ�പ്ന�ിെ� ഭാഗമാകും, യാ�ത തെ� ആയിരി�ും
മിനുസമാർ�.

ട�ിൽ തുടരുക

തട��ൾ നിലനിൽ�ും, അവ ഏെത�ിലും രൂപ�ിേലാ മേ�ാ തിരി��വരും. അതിനാൽ നി�ൾ െചേ��തു�
നി�ള�ം നി�ള�െട ടീമും അെ��് ഉറ��വരുേ��തിനാൽ ലീഡറുമായി സ�ർ�ം പുലർ�ുക
പ�തിയിൽ നി�് അക�ുേപാകു�ു.



നി�ള�െട ല���ിേല�് സ�യം �ശ� േക��ീകരി�ുകയും മുഴുവൻ ടീമും ആെണ�് ഉറ�ാ�ുകയും െച��കഇതും െച���ു.

സ�യം േനതൃത�ം േനടു�ത് ത���ൾ മാ�തമ�, മറി�് എേ�ാഴും ഓർ�ുക
ഒരു ത��പരമായ ടീമിെ� ഭാഗമാകു�തിെന�ുറി�്. നി�ള�െട ടീം ത�ാറായി�ഴി�ാൽ, നി�ൾ ഉ�യി�ു
ര�ുതവണയ�, ഒരു തവണ മാ�തേമ ഉ�ാ�ുകയു��.
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ഉൽപാദന�മതയു� ആള�കൾ�് �പതിഫലം നൽകുക

ഇത് വിലമതി�ു�ിെ��് വിശ�സി�ു� ആള�കളാൽ ഞ�െള�ാം ചു�െ��ിരി�ു�ു
ശ�ളം നി�യി�ി��െ��ിൽ േജാലിയിൽ കൂടുതൽ പരി�ശമി�ുക. എ� സി�ാ�ം ഇവിെടയാണ്
ഉൽപാദന�മതയും േ�പാ�ാഹന�ള�ം ആരംഭി�ു�ു - നി�ൾ എ�തേ�ാളം �പവർ�ി�ു�ുേവാ അ�തേ�
േനടുക
എ�ാൽ ഉൽ�ാദന�മതയു� ആള�കെള തിരി�റിയാനു� ഉ�രവാദി�ം േമലധികാരി�ും �ാപന�ിെ
അവരുെട സംഘടനകൾ അവർ�് �പതിഫലം നൽകുക മാ�തമ�, അവെര താമസി�ി�ുകയും െച���ു.

ഇതിനായി ചാണക�ന് ഒരു ത��ം ഉ�ായിരു�ു:

"സ�തി�തിേന�ാൾ കൂടുതൽ േജാലി െചയ്താൽ, അവൻ �ശമം െവറുെതയാ�ി�."
(3.14.11)



േബാണസ് അടയ്�ു�തിനു� ഒരു നിയമെമ�തിന് പുറേമ, മുകളിലു� വാക�വും ഉപേയാഗി�ാം
ജീവന�ാർ ന�വരാേണാെയ�് പരിേശാധി�ു�തിനു� ഒരു അളവുേകാൽ എ� നിലയിൽ - അവർ കൂടുതൽ
അവർ �പതീ�ി�തിേന�ാൾ.

ഉ�രം ഉ�് ആെണ�ിൽ, മാേനജ്െമ� ് അവരുെട 'അധിക' �ശമ�ൾ ഉറ��വരുേ��തു�്
�പതിഫലം നൽകി. എ�ാൽ ഒരു മുതലാളി�് എ�െന തെ� ജീവന�ാരുെട ഉൽപാദന�മത �ടാ�് െച�ാൻ

കുറി��കൾ സൂ�ി�ുക

ഡയറ�ർ, സിഇഒ അെ��ിൽ ഒരു വകു�ിെ� തലവൻ േപാലും കുറി��കൾ സൂ�ിേ��ത് �പധാനമാണ്
ഉൽപാദന�മതയു� ആള�കൾ. ആ�ാർ�തയും അർ�ണേബാധവും �പതിബ�തയും ഉ� ആള�കൾ
എ�ാ ക�നിയിലും അത�ാവശ�മാണ്. അ�രം ആള�കളാണ് ഏെതാരു സംഘടനയുെടയും തൂണുകൾ. അത ്ഉ�
ജീവന�ാരുെട �പകടന�ിെ� മാനസിക കുറി��കൾ സൂ�ി�ു�ത് ന�താണ്, ഇവയാെണ�ിൽ ന�ത്
ഭാവി റഫറൻസിനായി എഴുതിയിരി�ു�ു.

• പുതിയ അവസര�ൾ�ായി േനാ�ുക

ഒരു േനതാവ് പുതിയ ബിസിന�് അവസര�ൾ�ായി മാ�തമ�, അതിനായി േനാ�ുകയും േവണം
ഉൽപാദന�മതയു� ആള�കൾ�് നൽകാൻ കഴിയു� അവസര�ൾ. അടി�ാന ചി� അതായിരി�ണം
വളെര ഉൽപാദന�മതയും ക�നിേയാട് അർ�ണേബാധവുമു� ജീവന�ാരൻ ഭാഗമാേക�തു�്
മിക� �പതിഫലം വാ�ാനം െച��� പുതിയതും അതിശയകരവുമായ ഏത് നിയമനവും.

• ആവശ�മു�േ�ാൾ െ�പാേമാ�് െച��ക
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ഒരു ഓർഗൈനേസഷനിെല മുതിർ�വർ ചില ആള�കൾ ന�വരാെണ�് കെ��ുേ�ാൾ, അവർ പാടി�
അവെര േ�പാ�ാഹി�ി�ാൻ മടി�ുക. �പേമാഷൻ എ�ാൽ ഉയർ�ത് നൽകു�തിേന�ാൾ വളെര കൂടുതലാ
പദവി. ഇത് ശ�ള വർ�നവ്, ലാഭ�ിൽ ഒരു പ�്, അെ��ിൽ ഒരു തലയ്�് അവസരം എ�ിവ അർ�മാ�ാം
പുതിയ സംരംഭം. അ�െന, ക�നി�ു�ിൽ വ��ി�് ശാ�ീകരണവും അംഗീകാരവും അനുഭവെ�ടു�ു.

അവർ പറയു�ു, "ആള�കൾ സംഘടനകൾ ഉേപ�ി�ു�ി�, അവർ ത�ള�െട േമലധികാരികെള ഉേപ�ി�ു�
ഞാൻ, "ആള�കൾ അവരുെട തിരി�റിയൽ അഭാവം കാരണം അവരുെട സംഘടനകൾ ഉേപ�ി�രുത്
അവരുെട േമലധികാരികള�െട കഴിവ്! "
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ഇനിേഷ��ീവ് എടു�ുക

ഒരു ന� േനതാവ് എ�ാ അനുയായികെളയും �പേചാദി�ി�ുകയും അവെന ഉൽപാദന�മതയു�വനാ�ുക
സമുദായ േനതാ�ൾ, ആ�ീയ േനതാ�ൾ അെ��ിൽ േകാർ�േറ�് േനതാ�ൾ. മാ�റുെട സാ�ിധ��ിൽ,
എ�ാവർ�ും സുര�ിതത�വും സുര�ിതത�വും േതാ�ു�ു. എ�ാൽ ബിഗ് േബാസ് ഇ�ാതിരി�ുേ�ാഴാണ് യ
ഒരു േബാസിെന േജാലിയിൽ �പേവശി�ാതിരി�ാൻ നിർബ�ി�ു� ര�് സാഹചര��ള��്. ഒ�ുകിൽ അത ്
ആസൂ�തിതവും അവെ� അെ��ിൽ അവള�െട അഭാവെ��ുറി�് മ���വെര അറിയി�ുകയും െചയ്തു, അ
ചില അടിയ�രാവ�.

ഏത് സാഹചര��ിലും, കീഴുേദ�ാഗ�ർ ചുമതല ഏെ�ടു�ും. ചാണക�ൻ പറയു�ു:

"രാജാവിെ� ദുര�മു�ായാൽ മ��ി നടപടികൾ ൈകെ�ാ�ണം." (5.6.1)

അതിനാൽ, രാജാവ് ഇെ��ിൽ, മ��ി ചുമതല ഏെ�ടു�ണം. ഡയറ�േറാ സിഇഒേയാ ആെണ�ിൽ
ഹാജര�, മാേനജർമാർ - അെ��ിൽ േമലധികാരി ഇെ��ിൽ, കീഴുേദ�ാഗ�ർ - എടു�ണം
ചാർജ്

പേ�, ഇതിെന�ുറി�് ഒരാൾ എ�െന േപാകു�ു?

േബാസിെന നിരീ�ി�ുക

ന�ളിൽ പലരും ഒരു േനതാവിെന പി�ുടരു�ു, എ�ി��ം േനതാവിെന മന�ിലാ�ാൻ മറ�ു�ു. േനതാവിെന പ
ന�താണ്, പേ� േനതാവിെന മന�ിലാ�ു�ത് വളെര �പധാനമാണ്. ഇത് ഓേരാരു�രുെടയും കഴിവാണ്
വ��ി വികസിേ��തു�്.

നി�ൾ േമലധികാരിയുെട ചു��മു�േ�ാെഴ�ാം അവെന നിരീ�ി�ുക. സ�യം േചാദി�ുക, അവൻ എ�ിനാണ
അയാൾ�് ശരി�ും എ�ാണ് േവ�ത്?

വരികൾ�ിടയിൽ വായി�ാനും പറയാ� വാ�ുകൾ േകൾ�ാനും �ശമി�ുക. വലിയ െജസ���് പുേരാഹിതെന
ൈസേ�ാെതറാ�ി�് ആൻറണി ഡി െമേ�ാ പറ�ു, "ഒരു മാ�റുെട വാ�ുകൾ സാധാരണമാെണ�് േതാ�ു�



വിേദശ അർ�മു�്. "

• െചറിയ തീരുമാന�ൾ എടു�ാൻ തുട�ുക

ന� േനതാ�ൾ അവരുെട ടീം െപാതുവായ താൽ�ര�ാർ�ം ശരിയായ തീരുമാന�ൾ എടു�ുെമ�് �പതീ�ി�
ക�നി അെ��ിൽ രാജ�ം. എ�ിരു�ാലും, നി�ൾ�് ഈ ശീലം ഇെ��ിൽ, െചറിയ തീരുമാന�ൾ എടു�ാൻ 
മുതലാളി ചു��മു�േ�ാൾ േപാലും നി�ൾ. െചറിയ തീരുമാന�ൾ എടു�ു�ത് നി�ൾ�് നൽകും
വലിയ തീരുമാന�ൾ എടു�ാൻ ആ�വിശ�ാസം ആവശ�മാണ്.
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• ചുമതലേയൽ�ുക

ഒടുവിൽ, േമലധികാരി ഇ�ാ�േ�ാൾ, അനുയായികൾ ചുമതല ഏെ�ടുേ��തു�്. പാടി�
േനതാവ് ഇ�ാ�തിനാൽ ഒരു ശൂന�തയായിരി�ുക. �പദർശനം നട�ണം. ഓേരാ വ��ിയും െച�ണം
മുതലാളിെയേ�ാെല ചി�ി�് സ�യം ഒരു ന� േമധാവിയാകുക.

ഒരി�ൽ, ഒരു വിജയകരമായ ഓർഗൈനേസഷെ� േനതാവിേനാട് ക�നി എ�െന ൈകകാര�ം െചയ്തുെവ�് 
�ാപകൻ അ�രി�തിനുേശഷവും അതിെ� മിക� �പകടനം നിലനിർ�ുക. അവൻ മറുപടി പറ�ു,
"മാ�ർ േപായി, പേ� അവൻ മാ�ർപീസുകൾ ഉേപ�ി��!"
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ഒരു ന� േബാസ് ആകാൻ ആ�ഗഹി�ു�ുേ�ാ?

സർേവകൾ ആവർ�ി�� �പതിഫലി�ി��
ആള�കൾ അവരുെട �ാപന�ിന് പുറ�ാകു�ത് കാരണം അവർ�് അവരുെട േമലധികാരിയുെട കീഴിൽ �പ
ആദർശനായ േനതാവ്, അെ��ിൽ ഒരു ന� േമധാവി, ഒരു ശാശ�ത െവ��വിളിയാണ്.
ഒരു ന� േമലധികാരി ബി-സ്കൂള�കളിേലാ, മാേനജ്െമ� ് �പഭാഷണ�ള�െട സഹായേ�ാെടേയാ നിർ�ി�െ�ട
െസമിനാറുകൾ.

എ�ാൽ ചാണക�ൻ നമു�് ഒരു സൂചന നൽകു�ു:

"എ�ാ സ�ർഭ�ളിലും, അവൻ ഒരു പിതാവിെനേ�ാെല ബാധി�െ�� (�പജകെള) അനുകൂലി�ണം." (4.3.43)

ന�ുെട സ��ം വീടുകളിൽ, ഒരു പിതാവിെ� പ�് ന�ായി നിർവചി�െ��ി���്. അവൻ സ്േനഹം നിറ�തും
ആശ�. അേതസമയം, അേ�ഹം കർശനമായ അ�ട��ാരൻ കൂടിയാണ്. എ�ാൽ എ�ുതെ�യായാലും, എ
അ�ൻ ഒരി�ലും കു�ികെള ഉേപ�ി�ി�.

ഒരു ന� േമലധികാരിയാകാൻ നി�ള�െട കീഴുേദ�ാഗ�േരാെടാ�ം സ�ീകരിേ�� ചില നുറു�ുകൾ ഇതാ:

അവെര മന�ിലാ�ുക

ഒരു ജീവന�ാരൻ െവറുെമാരു പണം ഉ�ാ�ു� യ��മെ��് എേ�ാഴും ഓർ�ുക. അവർ�് എ
ഓഫീസിന് പുറ�ു� ജീവിതം. അവർ�് ഒരു കുടുംബം, ഒരു സുഹൃദ് വലയം, കൂടാെത വിവിധ താൽ�ര��ൾ എ
േഹാബികൾ. അവരുെട െമാ�ം വ��ിത�ം മന�ിലാേ��ത് �പധാനമാണ്. ഒരി�ൽ നി�ൾ അവെര മന�ി
�പതീ�കൾ, ആ �പതീ�കൾ ൈകകാര�ം െച���ത് എള��മായിരി�ും. അേ�ാൾ മാ�തേമ നി�ൾ�് സാധി�
നി�ള�െട ജീവന�ാെര ട��ൺ െച��ക.

അവെര പഠി�ി�ാൻ സമയം നൽകുക

ഒരു ന� മാതാപിതാ�ള�ം കു�ി േജാലി െച��െമ�് �പതീ�ി�ുകയും ദിവസം മുതൽ അവർ�് പണം സ�ാദി�
ഒ�്. അതുേപാെല, നി�ള�െട ജീവന�ാർ�് മു�് വിദ�ാഭ�ാസം നൽകുകയും നിർേ�ശി�ുകയും ത�ാറാ�ുക
അവർ വലിയ െവ��വിളികൾ േനരിടു�ു. നി�ൾ േപാലും അവരുെട പരിശീലന�ിെ�യും വികസന�ിെ�യും
അവർ െത��കൾ വരു�ുെമ�തിൽ സംശയമി�, നട�ാൻ �ശമി�ുേ�ാൾ കു�ികൾ വീഴു�ത് േപാെല, അ�െ
ജീവന�ാർ അവരുെട ഡ���ി സമയ�് ഇടറിവീഴുേമാ. എ�ാൽ പി�ുണയും ആ�വിശ�ാസവും െകാ�്,
ഒരു ദിവസം അവർ നി�െള�ാൾ േവഗ�ിൽ ഓടും.

• സ്േനഹേ�ാെടയു� അ�ട�ം

അ�ട�വും ത�ിലു� സ�ുലിതാവ� അറിയുക എ�താണ് ഏെതാരു ര�ിതാവിെ�യും ഏ�വും വലിയ െ
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സ്േനഹം. അ�ട�േ�ാെടയു� സ്േനഹവും സ്േനഹേ�ാെടയു� അ�ട�വുമാണ് പരിഹാരം. ഒരു �പേദശ
അതിർ�ി നിർണയി�െ��� - ഒരു ച��ൂട് സൂചി�ിേ��തു�് - അതിന��റം അപകടമു�്



�പേദശം കു�ികെളേ�ാെല കീഴുേദ�ാഗ�രും energyർ�വും ഉ�ാഹവും നിറ�വരാണ്. അത് �പധാനമാണ്അവരുെട സർ�ാ�കതെയ േ�പാ�ാഹി�ി�ുക. എ�ാൽ അവരുെട േജാലി�് ദിശാേബാധം നൽകു�ത് ഒരു
അ�ട�വും സ്േനഹവും േചർ�താണ് ഉ�രം.

അവസാനമായി, നി�ൾ എ�ുതെ� െചയ്താലും, ഒരു �ാസ് റൂം �പഭാഷണ�ൾ�ും അത് േനടാൻ കഴിയിെ��
േനരി��� അനുഭവ�ിൽ നി�് പഠി�ു�ു. അതിനാൽ, നി�ള�െട സ��ം പക�തയിൽ, അത് ഉ�ായിരു�ി��ം 
നി�ള�െട മിക� പരി�ശമ�ളിൽ, ജീവന�ാരൻ നി�ൾ െചയ്ത അേത െത��കൾ ഇേ�ാഴും െചയ്േത�ാം. സ
അത് സ്േനഹേ�ാടും കൃപേയാടും കൂടി.

ഞാൻ ഓർ�ി�ി�ു� മേനാഹരമായ ഒരു വാക�മു�,് "ഒരു മനുഷ�ൻ തെ� പിതാവ് പറ�ത് ശരിയാെണ�് മ
അവൻ െത�ാെണ�് അവെ� മകൻ അവേനാട് പറയുേ�ാൾ! "ചിലേ�ാൾ ന�ൾ ഇത് ഓർേ��തു�്
ഞ�ള�െട ജീവന�ാരുമായി ഇടെപടു�ു.
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ധനകാര�ം
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അ�ാദായ കണ�ുകൾ!

ഞാൻ തെ� ബിസിന�് ആരംഭി� ഒരു വിജയകരമായ �ഫ�് ബിസിനസുകാരെന ക�ുമു�ി
ആദ�ം മുതൽ. അേ�ഹം തെ� വിജയകഥകൾ എേ�ാട ്പ�ുെവ�േ�ാഴാണ് എനി�് ഒരു ഉൾ�ാഴ്ച ലഭി�ത്
ബിസിനസ് േമഖലയിെല തുട��ാർ എ�െനയാണ് 'ലാഭം' എ�് െത�ി�രി�ു�ത്.
അേ�ഹം പറ�ു, "ഫ�് െലവൽ ബിസിനസുകാർ�് എേ�ാഴും വരുമാനം ലാഭമാെണ�് േതാ�ു�ു. അവർ പക
ഒരു ബിസിന�് നട�ിെ�ാ�ിരി�ുേ�ാൾ, യഥാർ� ലാഭം കണ�ുകൂ���തിനുേശഷം വരു�താെണ� ്അ
െചലവുകള�ം നികുതികള�ം. "

ഇേ�ാൾ, ഈ �ഫ�് ബിസിനസുകാരൻ ആദ�ം എഴുതിയ വാ�ുകൾ �പതിധ�നി�ുകയായിരു�ു
ര�ായിരം വർഷ�ൾ�് മു�് ചാണക�ൻ,

"േജാലി ഏൽ�ി�ുേ�ാൾ, െചലവുകളിൽ നി�് മായ് � വരുമാനം അേ�ഹം കാണി�ണം." (5.5.1)



ഇത് ഒരു ബിസിന�് യൂണി�ിെ�േയാ ലാഭ�ിെ�േയാ തലവനായു� ലളിതമായ, എ�ാൽ ഏ�വും �പധാനെ�� 
േക��ം. അ�രം ആള�കൾ, അവരുെട തലയിേലേ�ാ ഡയറ�ർ േബാർഡിേലേ�ാ റിേ�ാർ�് െച��േ�ാൾ, എേ
അ��ൾ, ഇത് മുകളിെല വരിയാണ് (ഇൻകമിംഗ്). ഇേ�ാൾ നെ�ാരു വി��വരവ് ലഭി�ു�ത് സേ�ാഷകരമാണ
വിൽ�ന ആകു�ു എ�ു ലാഭം.

എ�ാൽ ഈ വ�ത�ാസം ന�ൾ എ�െന മന�ിലാ�ും? നമു�് ഇത് ഘ�ം ഘ�മായി എടു�ാം:

• മുൻനിര

വിൽ�ന ന�റുകൾ (എ�ാണ് വിൽ�ു�ത്, �ിരീകരി� ഓർഡറുകൾ) െപാതുേവയാണ്
'േടാ�്-ൈലൻ' എ�് വിളി�ു�ു. ഈ ന�റുകളാണ് ആള�കൾ േനാ�ു�ത്. "ഞ�ൾ 100 േകാടിയിെല�ി
ഈ വർഷം കണ�ു കൂ��ക. "ഈ �പസ്താവന സാധാരണയായി ആ �പേത�ക വർഷ�ിെല വിൽ�നെയ അർ�
100 േകാടി എ� കണ�് െതാ��. ഏെതാരു �ാപന�ിെ�യും വരുമാനമാണ് വിൽ�ന. അതുകൂടിയാണ്
'ഐടിബി' (േബാക്സിൽ) എ�് വിളി�െ�ടു�, വിൽ�ന ൈപ�്ൈലൻ �ിരീകരി�തായി മാ�ിയിരി�ു�ു
ഉ�രവുകൾ.

• െചലവുകൾ

വിൽ�ന ഒരു �ാപന�ിേല�് പണം െകാ�ുവരു�ു. ഈ ഇൻകമിംഗ് ആണ് പണ�ിെ� ഒഴു�്
സംഘടന. �ിരവും ശ�വുമായ പണെമാഴു�് ഏെതാരു ബിസിന�ിെ�യും നെ��ാണ്. ഇതു കഴി�്,
െചലവുകൾ നട�ു�ു. ജീവന�ാർ�ു� ശ�ളം, ഓഫീസ് േപാലു� അടി�ാന സൗകര��ളിൽ നിേ�പം,
സാേ�തികവിദ�യും വിവര സംവിധാന�ള�ം കണ�ാ�ു�ു. അടു�തായി, ഞ�ൾ�് മ�് ഓവർെഹഡുകൾ
യാ�ത, വിപണനെ�ലവ്, പരിശീലനം മുതലായവ ഇവെയ�ാം േചർ�താണ് െമാ�ം െചലവുകൾ
ക�നി ക�നി അതിെ� മുൻനിര വളരുേ�ാൾ, അതിെ� െചലവുകള�ം അതിനനുസരി�് വളരു�ു.

േപജ് 63

താെഴയു� വരി

വിൽ�നയിൽ നി�് മി�ം വരു� െചലവുകൾ നി�ള�െട ലാഭമാണ് - താഴെ� വരി. ഇത്
വിജയകരമായ ബിസിന��കെള അസുഖമു� ബിസിന��കളിൽ നി�് വ�ത�സ്തമാ�ു�ത്. ക�നികള��്
മിക� മുകളിെല വരികള�െ��ിലും െചറിയ താഴെ� വരികൾ. അെത, ഇേ�ാൾ മ�് ഘടക�ള�ം ഉ�് -
നികുതികൾ, െമാ�ം ആസ്തികൾ, അവയുെട മൂല�നിർ�യം തുട�ിയവ. എ�ിരു�ാലും, ഓഹരിയുടമകൾ എ
െപാതുേവ േനാ�ുക, ഇേ�ാൾ യഥാർ� േബാ�ം ൈലൻ എ�് വിളി�െ�ടു� ലാഭവിഹിതമാണ്.

ആദി േഗാെ�ദജ്, േഗാെ�ദജ് �ഗൂ�് ക�നികള�െട െചയർമാൻ അതിെന ചുരു�മായി സം�ഗഹി��,
"വിൽ�ന മായയാണ്, ലാഭം സ�ന�ാണ്, പണമാണ് യാഥാർ��ം!" ഈ അടി�ാന തത�ം മനസിലാ�ുക ഒ�ം
നി�ള�െട ക�നിെയ എ�െന കൂടുതൽ ലാഭകരമാ�ാം എ�് നി�ൾ�് മന�ിലാകും.
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ബു�ിമു��� സമയ�ളിൽ �ടഷറിെയ പരിപാലി�ുക

രാജാവ് (േനതാവ്) ഏത് സംഘടനയിലും വളെര �പധാനെ�� പ�് വഹി�ു�ു. അവന് െച�ണം
അവെ� എ�ാ വിഷയ�ള�ം (ജീവന�ാർ) പരിപാലി�ുക. രാജാവിന് ഉെ��ിൽ മാ�തേമ ഇതിനു� ഏക മാർ
സാ��ിക �ിരതയും സുര�യും. അതിനാൽ, അേ�ഹ�ിെ� ഖജനാവ ്നിറയു�ത് േനതാവിെ� �പധാനമാ
ആശ�.
അതിനാൽ, ചാണക�ൻ ഞ�െള ഉപേദശി�ു�ു:

"ഖജനാവി�ാ� (രാജാവ)് ബു�ിമു��കൾ ഉ�ാകുേ�ാൾ ഒരു �ടഷറി േശഖരി�ണം
പണം ഉയർ�ു. "(5.2.1)

പണം ഒരു �ടഷറിയിൽ വരാ� ബു�ിമു��� സമയ�ൾ എേ�ാഴും ഉ�ാകും. േപാലും
ഈ സമയ�ളിൽ, ഒരു രാജാവ് വരുമാനം േശഖരി�ുകയും ബിസിന�് നിലനിർ�ുകയും േവണം
േപാകു�ു

ഏെതാരു സംഘടനയുെടയും േനതാവിന് ഇത് ഒരു വലിയ െവ��വിളിയാണ്. എ�ാൽ ഇനി�റയു� നുറു�ുകൾ 
�ാപനെ� സാ��ികമായി സു�ിരമാ�ുക:

ബജ�്

ഒരു ഓർഗൈനേസഷനിേല�് പണം ഒഴുകിെ�ാേ�യിരി�ാം, പേ� അത് അതിെ� ഇര�ി േവഗ�ിലും േപാക
വരു�ു! ഒരാൾ മുൻകൂ�ി ആസൂ�തണം െചയ്താൽ മാ�തേമ ഈ ഒഴു�് നിയ��ി�ാൻ കഴിയൂ. നീ െചയ്തിരി�ണ
ഒരു നദിയിെല അണെ��ിന് സമാനമായ ഒരു സംവിധാനം ഉ�്, അത് െവ�ം സംഭരി�ു�തിന് സഹായി�ു�
ഞ�ള�െട സൗകര�ാർ�ം ഉപേയാഗി�ു�ു.

ധനകാര�െ��ുറി�് പഠി�ുക

സാ��ിക മാേനജ്െമ��െ� ഒരു �പധാന വശം സാ��ികമായി തുടർ�യായി പഠി�ുക എ�താണ്



കഴിവുകൾ. നി�ള�െട ക�നി വളരുേ�ാറും സാ��ിക െവ��വിളികള�ം വളരു�ു.
ഇത് മൂലധന ആവശ�കത ഘ��ിൽ നി�് ആരംഭി�ു�ു, തുടർ�് �ഹസ�കാല 'ഓ�ം വരു�ു
മൂലധന ആവശ�കത, കൂടാെത, ന�ായി �ടാ�് െചയ്തിെ��ിൽ, ഒരു കടം-ഘ�ം േപാലും സാധ�മാണ്
സംഘടനയ്�് മാരകമാെണ�് െതളിയി�ുക. അതിനാൽ, പുതിയ സാ��ിക കഴിവുകൾ പഠി�ു�ത് തുടരുക
നിേ�പ�ൾ, നികുതി ഘടന തുട�ിയവ.

െന�് വർ�്

ഈ നിർേ�ശം സാ��ിക ആസൂ�തണവുമായി ബ�െ��തായി േതാ�ു�ി�, പേ� ഇത് വളെര �പധാനമാണ.്
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ഇത് ഞ�ള�െട സുഹൃദ് വലയവും ഞ�ൾ സൃഷ് ടി� സുമന��കള�െട ശൃംഖലയുമാണ്
സാ��ിക �പതിസ�ി ഘ��ളിൽ ഞ�ൾ.

അെത, ഞ�ള�െട എ�ാ ആസൂ�തണ�ള�ം ഉ�ായിരു�ി��ം, കാര��ൾ ഭയ�രമായി െത�ാേയ�ാവു� സമയ
നി�ള�െട ഖജനാവ് എ�െന നിറയ്�ും? ഈ െന�് വർ�് ആയിരി�ും ഇത് സഹായകരമാകു�ത്
ആ സമയം.

ഒരു ന� സുഹൃദ് വലയം സൃഷ്ടി�ു�തിൽ മുൻൈകെയടു�ുക. അവർ പറയു�തുേപാെല, "ച�ാതിമാെര ഉ�
നി�ൾ�് ആവശ�മു�തിനുമു�്. "സുഹൃ�ു�ൾ നി�െള പണ�ിെ� കാര��ിൽ മാ�തമ� സ��രാ�ു
ജീവിത�ിൽ െവ��വിളികൾ േനരിടുേ�ാൾ നി�ൾ�് ലഭി�ു� സഹായം.

സ�ാമി ചി�യാന�ജി പറ�തുേപാെല, "ഒരു സുഹൃ�ിെന ലഭി�ാൻ, നി�ൾ ആദ�ം ഒരു സുഹൃ�ായിരി�ണ
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േവതനം

ചാണക�െന സംബ�ി�ിടേ�ാളം വിഷയ�ള�ം അവരുെട േ�മവും അതിേന�ാൾ �പധാനമാണ്
രാജത�ം അർ�ശാസ്�ത�ിെല എ�ാ ആശയ�ള�ം ഈ ല���ിേല�് നയി�െ�ടു�ു. അ�െന ഓേരാ സ
ആദ�ം തെ� ജീവന�ാരുെട േ�മം കണ�ിെലടു�ണം, അത് ആത��ികമായി െച��ം
അവനു �പേയാജനം. അര്ഥശസ്�ത െകൗതില� േ�മ�ിനായി വ� വ��മായി കാണി�ു�ു
സമൂഹം,
"�പജകള�െട സേ�ാഷ�ിലാണ് രാജാവിെ� �പേയാജനവും �പേയാജനമു�തും
വിഷയ�ൾ�് അവെ� സ��ം േന�മാണ്. "(1.19.34)

അർഥശാസ്�തം െതാഴിലാളികള�െട സംര�ണം നൽകു� ഒരു േവതന ഘടന വികസി�ി��
ചൂഷണ�ിെനതിെര, അെ��ിൽ അനധികൃതമായി കുറ� േവതനം, കൂടാെത നീതി�ും ന�ായ�ിനും സൗക
െതാഴിലുടമയും ജീവന�ാരനും ത�ിലു� ന� ബ�ം.

ജീവന�ാർ�ു� പരിഗണന

ബിസി 4 ൽ കൗടില�ൻ ദൃശ�വൽ�രി�ത് മിനിമം േവജസിൽ കെ��ി
1948 -െല നിയമം. വിതരണ േവതന മാർ��് ശ�ികൾ�് േവതനം നിർ�യി�ാനാവിെ��് ഇത് അംഗീകരി�
ആവശ�വും. െതാഴിലാളികൾ�ും അവരുെട േജാലി തിരെ�ടു�് എയിേല�് �പേവശി�ാൻ അനുവാദമു�്
ഏെത�ിലും േജാലി ആരംഭി�ു�തിന് മു�് കരാർ.

ജീവന�ാരന് അസുഖം വ�ാൽ അവനും അർഹമായ പരിഗണന നൽകും,

"അനാേരാഗ�ം മൂലേമാ ദുര�ം മൂലേമാ അയാൾ�് കഴിവിെ��ിൽ അയാൾ�് ഒരു വിപുലീകരണം ലഭി�ും."
(3.14.2)

െതാഴിലാളികൾ�് എ�് ശ�ളം നി�യി�ി��െ��ിലും, അത് നൽകാൻ യജമാനൻ ബാധ��നാണ്
നിയമം ലംഘി�െ���, അയാൾ�് ശി� അനുഭവിേ��ിവ�ു,

"േവതനം നൽകാ� സാഹചര��ിൽ, പിഴ പ���് പനേയാ അെ��ിൽ േവതന�ിെ� അ�ിര�ിേയാ ആണ്
(3.13.34)

• െതാഴിലുടമകള�െട പരിഗണന

എ�ിരു�ാലും, േവതന ഘടന ഏകപ�ീയമായിരു�ി�. െതാഴിലുടമയുെട �ശമ�ള�ം
സംര�ി��. പണമടയ്�ുേ�ാൾ െതാഴിലാളികള�െട ഉൽപാദന�മത കണ�ിെലടു�ു�ു
േവതനം,

"ഒരു േവതനം െചയ്ത േജാലി�് േവ�ിയാണ്, െച�ാ�തിന�." (3.14.8)
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കൗടില�െ� അഭി�പായ�ിൽ, കൂലി ലഭി��കഴി�ാൽ െതാഴിലാളി തെ� േജാലി പൂർ�ിയാ�ിയിെ��ിൽ



േജാലി പിഴ ചുമ�ി,

േവതനം ലഭി� േശഷം ഒരു േജാലി�ാരൻ േജാലി െച���ിെ��ിൽ, പിഴ പ���് പനയാണ്,
അത് പൂർ�ിയാകു�തുവെര തട�ലിൽ വയ്�ുക. "(3.14.1)

ജീവന�ാരൻ തെ� േജാലിയിൽ തിരിെ��ിയിെ��ിൽ, യജമാനന് മെ�ാരാള�മായി ബ�െ�ടാനു� സ�ാത��
െതാഴിലാളി,

"ജീവന�ാരന് സമയം നഷ്ടെ��ാൽ (അെ��ിൽ പൂർ�ിയാ�ുക) അെ��ിൽ േജാലി െത�ായി െച��കയാെണ
അ�െന, അയാൾ മെ�ാ�ിലൂെട േജാലി പൂർ�ിയാ�ാം. "(3.14.10-14)

ന�ായമായ േവതനം തീരുമാനി�ു�ു

എ�ാൽ ശരിയായ േവതനം എ�ാെണ�് ന�ൾ എ�െന തീരുമാനി�ും? ഇതിനായി, ഞ�ൾ ക�ുമുേ��ി വ
നിലവിെല വ�വസായ നിലവാരം കൂടാെത ഒരു േജാലിയിൽ െചലവഴി�ു� സമയവും പരി�ശമവും പരിഗണി�ുക

"െചയ്ത േവലയുെട അടി�ാന�ിലാണ് േവതനം നൽകു�ത് തീരുമാനി�ത്
അത്, അ�ാല�് നിലവിലു�ായിരു� നിര�ിൽ. "(3.13.27)

ഈ ആശയം ഇ��ൻ ഗവൺെമ��െ� െഫയർ േവജസ് ക�ി�ി അംഗീകരി�ി���്
1949 ൽ നിർേ�ശി�,

"ഒേര അെ��ിൽ സമാന െതാഴിലുകളിെല േവതന�ിെ� നിലവിലു� നിര�ുകൾ
അയൽ �പേദശ�ൾ. "(െഫയർ േവജസ് ക�ി�ിയുെട റിേ�ാർ�്, ഡൽഹി, 1954).
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ബജ�ിംഗ്

നിബ�ന 'ബജ�്' രഹസ��ൾ കണ�ാ�ലും വരുമാന�ിെ� ഓർഗൈനേസഷനും
ഒരു ഓർഗൈനേസഷെ� അെ��ിൽ സം�ാന�ിെ� െചലവ്. ഒരു ശ�മായ സാ��ിക അടി�റ ആവശ



ഓർഗൈനേസഷൻ അെ��ിൽ സം�ാനം സു�ിരവും സു�ിരവുമാണ്. ന� ബഡ്ജ�ിംഗാണ് ശ�മായ ഒരസാ��ിക വാസ്തുവിദ�. അതിനാൽ, സാ��ിക മാേനജ്െമ� ് ഒരു �പധാന പ�് വഹി�ു�ു
ഏെത�ിലും സംഘടനയുെട അെ��ിൽ രാജ��ിെ� വികസനം.
"എ�ാ സംരംഭ�ള�ം ആദ�ം �ടഷറിെയ ആ�ശയി�ിരി�ു�ു. അതിനാൽ, അേ�ഹം (േനതാവ്)
ആദ�ം �ടഷറിയിേല�് േനാ�ണം. "(2.8.1)

ഒരു �ാപന�ിെ� സിഇഒ വരുമാനവും പണെമാഴു�ും വർ�ി�ി�ു�തിൽ �ശ� േക��ീകരി�ാൻ നിർേ�ശി
�ടഷറിയിേല�്. പരിപാലി�ാൻ ഒരു ന� മാേനജ്െമ� ് സംവിധാനവും അേ�ഹം ശുപാർശ െച���ു
ബജ�ിംഗ്. സാ��ിക മാേനജുെമ��െ� വിശദാംശ�ൾ �പവചി�ു�ത് വ�ായാമമാണ്
ബജ�ിംഗ്.

ധനകാര� ഉേദ�ാഗ�ൻ (ഇ�െ� േകാർ�േറ�ിെല CFO) എ�് കൗടില� izes�ി�റയു�ു
േലാകം) വരുമാനം വർ�ി�ി�ു�തിലും െചലവ് കുറയ്�ു�തിലും അവെ� എ�ാ �ശമ�ള�ം േക��ീകരി�ണ

െറേ�ാർഡ് സൂ�ി�ൽ, വരുമാന തര�ൾ എ�ിവ ഉൾെ�െട ഓേരാ സാ��ിക �പവർ�ന�ിെ�യും വിശ
െചലവുകള�െടയും നികുതിയുെടയും നിയ��ണം പുസ്തകം ര�്, അധ�ായം ഏഴിൽ നൽകിയിരി�ു�ു
അർ�ശാസ്�തം.

അ�ൗ�ിംഗ് സി��ൾ

"അേ�ഹം (േനതാവ്) ഓേരാ ദിവസവും, അ�് ദിവസെ� �ഗൂ�്, പതിന�് ദിവസെ� അ�ൗ�ുകൾ പരിേശാ
മാസം, നാല് മാസം, ഒരു വർഷം. "(2.7.30)

േനതാവ് �പതിദിന, �പതിവാര, �പതിമാസ, വാർഷിക സംവിധാനം നിലനിർ�ാൻ �പതീ�ി�ു�ു
വരുമാനവും െചലവും പതിവായി പരിേശാധി�ു�തിനു� അ�ൗ�ിംഗ് സംവിധാന�ൾ. അ�െന, അവന് ഉ
ആവശ�മായ തിരു�ലുകള�ം നിയ��ണ െചലവുകള�ം.

• �പമാണം സൂ�ി�� വയ്�ുക

"കാലയളവ്, �ലം, എ�ിവ സൂചി�ി�് അവൻ വരുമാനവും െചലവും പരിേശാധി�ണം.
സമയം, വരുമാന�ിെ�/ െചലവിെ� തലവൻ, ഉറവിടം, മുേ�ാ�് െകാ�ുവരു�ത്, അളവ്, പണമടയ്�ു�യാൾ
േപയ് െമ��കൾ വരു�ു� വ��ി, െറേ�ാർഡറും റിസീവറും. "(2.7.31-32)

സാ��ിക ഇടപാടുകള�െട േരഖകൾ മിനി�ിൽ സൂ�ി�ാൻ കൗടില� ശുപാർശ െചയ്തി���്
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വിശദമായി �ടഷറിയിൽ നി�് പിൻവലി�ൽ പരിമിതെ�ടു�ാൻ അേ�ഹം നിർേ�ശി��. ചുരു��ിൽ, സം�
�പതിസ�ി ഘ��ളിൽ എള���ിൽ ൈകകാര�ം െച�ാൻ കഴിയു� വിധ�ിൽ അതിെ� ധനകാര�െ� നിയ�

ഒരു സാ��ിക ശാസ്�ത�െന� നിലയിൽ, കൗടില�ൻ തെ� ബജ��കൾ ന�ായി സ�ുലിതമാ�ി, എ�ായ്േ
ബജ�് ക�ി.

• നികുതി

എ�ിരു�ാലും, �ടഷറി നിറയ്�ുേ�ാൾ അേ�ഹം സാ��ിക ഘടനെയ�ുറി�് േബാധവാനായിരു�ു
ജന�ൾ. വൃ�ർ, വികലാംഗർ, വിധവകൾ തുട�ി സമൂഹ�ിെല പല വിഭാഗ�ള�ം
നികുതിയിൽ നി�് ഒഴിവാ�ി.

ഒരു രാജാവിന് ഒരു വ��ിെയേ�ാലു� ആള�കളിൽ നി�് നികുതി ലഭി�ു�ുെ��് ഉറ��വരു�ാൻ കൗടില�ൻ
ഒരു മര�ിൽ നി�് പഴു� പഴ�ൾ എടു�ു. അമിതഭാരം െകാ�് രാജാവ ്ജന�െള േദഷ�ം പിടി�ി�രുത്
നികുതികേളാെടാ�ം, പഴു�ാ� പഴ�ൾ പറിെ�ടു�ാ�തുേപാെല, അത് വളർ�െയ ബാധി�ും
വൃ�ം.
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ആ�രിക അ�ing�ിംഗ് സംവിധാന�ൾ

�ടഷറി ഒരു ഓർഗൈനേസഷെ� ഹൃദയമാണ്. ഇത് എ�ായ്േ�ാഴും അടി�ാനമാ�ിയു�താണ്
ക�നിയുെട സാ��ിക �പകടനം, അതിെ� നിേ�പകർ, ഓഹരി ഉടമകൾ,
െ�പാേമാ�ർമാരും.
സിഇഒ (ചീഫ് എക്സിക���ീവ് ഓഫീസർ), സിഎഫ്ഒ (ചീഫ് ഫിനാൻഷ�ൽ ഓഫീസർ) എ�ിവ ഉറ��വരു�ു�ു
സംഘടന ന� സാ��ിക �ിതിയിലാെണ�്. അവർ�് മാ�തമ� അത് �പധാനമാണ്
ഒരു ന� ആ�രിക അ�ing�ിംഗ് സംവിധാനം ഉ�ാ�ുക, എ�ാൽ ആവശ�മി�ാ�വ ഇെ��് ഉറ��വരു�
െചലവുകൾ. അ�െന, ജീവന�ാർ അഴിമതി�ാരെ��് അവർ ഉറ�ാ�ു�ു.

ഇത് േനടാൻ, ഒരു ന� സാ��ിക റിേ�ാർ�ിംഗ് സംവിധാനം ഉ�ായിരി�ണെമ�് കൗടില� പറയു�ു
ഒരു സംഘടനയിൽ വികസി�ിെ�ടു�ത്. ഒരു ന� അ�ൗ�ിംഗ ്സംബ�ി�് അേ�ഹം ചില ഉപേദശ�ൾ നൽക
ഒരു �ാപന�ിനു�ിെല സംവിധാനം:

"വിശദമായി റിേ�ാർ��െച���തിെനാ�ം െമാ��ിൽ, ഒരു വ��ിയും ഉ�്
വരുമാന�ിനും െചലവുകൾ�ുമു� ഉ�രവാദി�ം. "(2.7.24)

ഏെതാരു സ�ദ് വ�വ�യിലും തുടർ�യായ ച�ക�ിെ� ഭാഗമാണ് വരവും െചലവും. ഒരു പതിവ്
ര�ിെ�യും െറേ�ാർഡ് സൂ�ിേ��തു�്. ഓേരാ വരുമാന�ലവെ�യും വിശദമായ വിവരണം
െചലവുകൾ അ� department�്സ് വകു�് േരഖെ�ടു�ണം. അര്ഥശസ്�ത ഇടെപടു�
ഈ വിഷയം, ഈ വിഷയം വിവിധ േകാണുകളിൽ നി�് ഉൾെ�ാ���ു.



കൂടുതലും, ഒെരാ� വകു�് വഴിയാണ് വരുമാനം ലഭി�ു�ത്, എ�ാൽ െചലവുകൾ ഉ�ാ�ു�ത്
വ�ത�സ്ത വകു��കൾ. അതിനാൽ, വരുമാന�ിെ� വിശദമായതും കൂ�ായതുമായ റിേ�ാർ�്
കൂടാെത െചലവുകൾ പരിപാലിേ��തു�്. െചലവുകൾ േരഖെ�ടുേ��ത് തലകളായി മാ�തമ�,
എ�ാൽ അതിന് ഉ�രവാദികളായ വ��ികെളയും �ശ�ി�ുക. ഈ രീതിയിൽ, �ടാ�ുെച���ത് എള��മാണ്
ഒരു ഓർഗൈനേസഷനിെല out�്േഗായിംഗ്, ആരാണ ്ഇതിന് കാരണമാകു�ത്.

"അേ�ഹം (േനതാവ്) ഓേരാ ദിവസവും, അ�് ദിവസെ� �ഗൂ�്, പതിന�് ദിവസെ� അ�ൗ�ുകൾ പരിേശാ
മാസം, നാല് മാസം (ൈ�തമാസ), ഒരു വർഷം. "(2.7.30)

ശരിയായ േരഖകൾ സൂ�ിേ��തു മാ�തമ�, േനതാവ് പരിേശാധിേ��ത് �പധാനമാണ്
ഇവ �ിരമായി. ഈ അ�ൗ�ുകൾ ആയിരിേ�� കാലഘ��െള കൗടില�ൻ പ�ികെ�ടു�ു�ു
പരിേശാധി��. എ�ാ 15 ദിവസ�ിലും ദിവേസന, ആഴ്ചേതാറും പരിേശാധന നട�ണെമ�് അേ�ഹം പറയു�ു
�പതിമാസ, ൈ�തമാസ, വാർഷിക.

2400 വർഷം മു�് കൗടില�ൻ ആരംഭി� ഈ സംവിധാനം ഇതിനകം വ�ാപകമായി നട�ിലാ�ിയി���്
േലാകെമ�ാടുമു� സംഘടനകൾ. ൽ ഈ ത��ം �പേയാഗി�ുക മാ�തമ� െചയ്തത്
അ�ൗ�ിംഗ് സംവിധാന�ൾ, ഉൽപാദന�മത ഉറ�ാ�ാൻ വിവിധ വകു��കളിൽ ഇത് �പേയാഗി�ാവു�താ
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ഉദാഹരണ�ിന്, ഒരു വിൽ�ന ല��ം അെ��ിൽ ഒരു േ�പാജക്�് പൂർ�ിയാ�ു�തിനു� സമയപരിധി നി�
ദിവേസന, ആഴ്ചേതാറും, മാസവും, ൈ�തമാസവും, വർഷവും പുേരാഗതി പരിേശാധി��െകാ�ിരി�ണം
അടി�ാനം. ഇത് ജീവന�ാെര അവരുെട കാൽവിരലുകളിൽ നിലനിർ�ുകയും േനതാവിെന ജാ�ഗതേയാെടയ

ജിഇയുെട മുൻ േമധാവി ജാ�് െവൽ�് ഒരി�ൽ പറ�ു, "പതിവ് റിേ�ാർ�ിംഗും പരിേശാധനകള�ം
ഞ�ള�െട ല���ളിൽ �ശ� േക��ീകരി�ാനും �ശ� േക��ീകരി�ാനും ഇത് ആവശ�മാണ്. "
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കൃത�സമയ�് നികുതി അടയ്�ൽ

ആള�കൾ അവരുെട പണമടയ്�ാൻ തുട�ുേ�ാൾ സാ��ിക വർഷ�ിെ� അവസാനം മാർ�് സി�ലുക
നികുതികൾ. മി�വാറും എ�ാവരും അവരുെട റിേ�ൺ ഫയൽ െച���തിലും കൂടാെത/ അെ��ിൽ വാ�ാനം െ
നികുതി ആനുകൂല��ൾ. എ�ാൽ ഞ�ൾ നികുതി അടയ്�ാ�വിധം ഞ�ള�െട അ�ൗ�ുകൾ ൈകകാര
എ�ാം?
നികുതി അടയ്േ��ത് പൗരെ� കടമയാെണ�ും അത് ഉപേയാഗിേ��ത് േനതാ�ള�െട കടമയാെണ�ും ക
രാഷ്�ട നിർ�ാണ�ിനു� നികുതികൾ:

"പിഴയും നികുതിയും അടയ്�ാ�വർ അവരുെട (രാജാ��ാരുെട) പാപ�ൾ സ�യം ഏെ�ടു�ു�ു
േ�മവും സുര�ിതത�വും വരു�ാ� രാജാ��ാർ (പാപ�ൾ സ�യം ഏെ�ടു�ുക)
വിഷയ�ള�െട. "(1.13.8)

�പത��വും പേരാ�വുമായ നികുതികള�ം പിഴകള�ം എ� ആശയം mallyപചാരികമായി അവതരി�ി�� കൂടാെത
2400 വർഷ�ൾ�് മു�് കൗടില�ൻ വ�വ�ാപിതമായി നിർ�ി�ത്! മുഴുവൻ സർ�ാരിെ�യും വരുമാനം
യ���ൾ നികുതികെളയും പിഴകെളയും ആ�ശയി�ിരി�ു�ു. ഇ�െന േശഖരി�ു� പണം േദശീയതയ്�ായ
സുര�, പരിപാലനം, വികസനം.

അതിനാൽ, കൗടില�െ� അഭി�പായ�ിൽ, നികുതി അടയ്�ാ�ത് ന�ുെട തലയിൽ അവരുെട പാപ�ൾ െക
േനതാ�ള�ം രാഷ്�ടവും. മറുവശ�്, രാജാ��ാർ (രാഷ്�ടീയ�ാരും ഭരണകൂടവും
ഉേദ�ാഗ�ർ) േശഖരി� പണം ദുരുപേയാഗം െച���വർ ജന�ള�െട പാപ�ൾ�ായി സഹിേ��ിവരും.

നി�ള�െട റിേ�ൺ സമർ�ി�ുേ�ാൾ ഈ നുറു�ുകൾ ഓർ�ുക:

• മാർ�ിനായി കാ�ിരി�രുത്

അടു�ിെട നട�ിയ ഒരു സർേവയിൽ 70 ശതമാന�ിലധികം ജീവന�ാർ അവരുെട മുഴുവൻ ശ�ളവും നൽക
നികുതിയായി മാർ�്. അവർ അവശ�വസ്തു�ൾ മാ�ിവ�തുെകാ�് മാ�തമാണ് ഇത്. നി�ള�െട നിേ�പ�ൾ
മുൻകൂർ നികുതി േപയ്െമ��കള�ം. ഒരു ടാക്സ് �ാനർ ഒരി�ൽ പറ�ു, "തുട��ിൽ ഞാൻ ഒരു ല�ം നിേ�
സാ��ിക വർഷം, അതായത് ഏ�പിലിൽ. "

ഒരു ടാക്സ് കൺസൾ�� ് ഉ�ായിരി�ുക

നികുതികള�മായി ബ�െ�� ധാരാളം മാ��ൾ, േകാർ�േറ�് േലാക�് നിര�രം സംഭവി�ു�ു. രെ��ം േപാ
മൂല�വർധിത നികുതി (വാ�്), �ഫി�് െബനിഫി�് ടാക്സ് (എഫ്ബിടി) എ�ിവ നട�ിലാ�ി വർഷ�ൾ�് േശഷം,
ഇത് എ�ാെണ�് മി� ക�നി ഉടമകൾ�ും മന�ിലാകു�ി�. ഒരു വിദ�്ധ നികുതി കൺസൾ���െന ഉൾെ�ട



ഈ ആശയ�ൾ മന�ിലാ�ാൻ ആർ�ാണ് നി�െള സഹായി�ാനാവുക.
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• ഭയെ�േട�തി�

സർ�ാർ നട�ു� പരിേശാധനകെള ഭയെ�ടരുത്. നി�ൾ നി�ള�െട നികുതി അട�ി��െ��ിൽ കൂടാെത
രാജ�േ�ാടു� നി�ള�െട കടമ നിർ�ഹി��, എ�ുെകാ�ാണ് നി�ൾ പരിേശാധനകെള ഭയെ�േട�ത്, അെ�
പതിവ് പരിേശാധനകൾ? സർ�ാർ ജീവന�ാരുെട ഭയം അഴിമതിയിേല�് നയി�ു�ു.

അഴിമതിെ�തിെര േപാരാടാൻ നമു�് �പതി� എടു�ാം. അഴിമതിെ�തിെര േപാരാേട�ത് ആവശ�മായി വ
ആ�� കറപ്ഷൻ ബ��േറാ ത�ാറാ�ിയ നിയമ�ൾ മാ�തം പി�ുടരുക. അഴിമതി�ാർ ആയിരി�ും
ഓേരാ പൗരനും രാഷ്�ട�ിെ� �പതിബ�തെയ�ുറി�് ഉണരുേ�ാൾ മാ�തമാണ് പിടി�െ�ടുകയും ശി�ി�െ
െക�ിടം. നിർഭയരായിരി�ുക എ�താണ് മുേ�ാ�് േപാകാനു� ഏക മാർഗം.
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ലാഭ േതാത്

ഒരു ന� ബിസിന�് സംരംഭം, അെ��ിൽ ഒരു ന� വ��ിെയ അനുവദി�ാൻ ഇത് അനുവദി�ിരി�ു�ു
ഒരു ന� സാ��ിക പ�തി ഉ�ായിരി�ണം. ചാണക�ൻ േപാലും, നൂ�ാ�ുകൾ� ്മു�്, ഒരു ന� കാര�ം വിശ�സ
വിജയകരമായ ബിസിനസുകെള പി�ുണയ്�ു� ശ�മായ തൂണുകളിൽ ഒ�ാണ് '�ടഷറി'.
അവൻ നിർേ�ശി�ിരു�ു,

"െചറിയ െചലവുകള�ം വലിയ വരുമാനവും ആവശ�മു� ഒരു സംരംഭം അേ�ഹം സുര�ിതമാ�ണം
ലാഭവും �പേത�ക ആനുകൂല�വും േനടുക. "(7.12.31)

മെ�ാരു വിധ�ിൽ പറ�ാൽ - െചലവുകൾ നിയ��ി�ുകയും അ�   ലാഭം അെ��ിൽ സ�ാദ�ം നിരീ�ി�ുക

എ�ാൽ ഒരാൾ�് എ�െന സാ��ികമായി വിജയി�ാനാകും? ശരി, ഈ നുറു�ുകൾ തീർ�യായും നി�െ

• ബജ�് സമയം െചലവഴി�ുക

കണ�ുകൂ�ലുകളിൽ സമയം െചലവഴി�ു�ത് മൂല�വ�ാണ്. ഒരു ബിസിനസുകാരൻ കണ�ുകൂേ��തു�്
ഒരു േ�പാജക്�ിന് ആവശ�മായ സമയവും ആവശ�മായ ആള�കള�െട എ�വും. ഒരു ശ�ള�ാരൻ െച��ം
അവെ� ല���െള�ുറി��ം അതിനു� പണെ��ുറി��ം �ശ�ാലുവായിരി�ുക. പേ�, ര�ുേപരും �ശ�
സാധ�മായ വിവിധ െചലവുകൾ. അവസാനമായി, കുറ� ്അധിക പണം മാ�ിവയ്�ാൻ മറ�രുത്
ബഫർ ആയി. നി�ൾ അ�രെമാരു വ�ായാമ�ിന് പുതിയ ആളാെണ�ിൽ നി�ള�െട മുതിർ�വരുെടേയാ ആ
അ�രം അനുഭവം ഉ�വർ.

• ദിവേസനയു� അ�ൗ�ുകൾ പരിേശാധി�ുക

ൈദനംദിന അ�ൗ�ുകൾ പരിപാലി�ു�തിനു� അ�ട�ം, �പേത�കി�് മുഖ�് അവതരി�ിേ��തു�്
സമയപരിധികള�െടയും പതിവ് �പവർ�ന�ള�െടയും. തുട��ിൽ ബു�ിമു�ായി േതാ�ിേയ�ാം. പേ�, ഒര
ഒരാൾ തെ� സാ��ിക നിയ��ണ�ിലാെണ�് ഉറ�ാ�ു�ു. വിജയകരമായ ക�നികൾ�ും ആള�കൾ�
കൃത�മായി �പതിദിനം എ�ത വരുമാനം ലഭി�ി���്, എ�ത തുക െചലവഴി��, േപാെല
അതുേപാെല '�ടഷറി'യിെല ബാലൻസ്.

• �പേത�ക േന�ം

നി�ള�െട അനുഭവ�ിൽ നി�് സ�ാദി�ുക. നി�ൾ ഒരു 'നി�്' കളി�ാരേനാ കഴിവു� െ�പാഫഷണേലാ ആ
ഇത് �പേയാജനെ�ടു�ാനും അധിക നിര�് ഈടാ�ാനുമു� ഒരു േപായി� ്. വിദഗ്ധർ എ�തിെ� �പേയാജന
വിപണിയിൽ അപൂർ�വും ധാരാളം ഓഫറുകൾ ലഭി�ു�ു. ഈ �പേയാജനം ഉപേയാഗിേ��തു�!് കുറവ ്െകാ
ൈക�ിലു� സമയവും കൂടുതൽ നൽേക�തും, 'അധികമായി' ഈടാ�ുകയും ലാഭം അടയാളെ�ടു�ുകയും 
െസലി�ബി�ികൾ അത് െച���ത് കാണുക. നി�ൾ�് കഴിയും.
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• പണെമാഴു�്

ഇതാണ് �പധാന കാര�ം - ഏ�വും �പധാനെ�� ഘടകം. ഏെത�ിലും ബിസിന�ിേലാ വീ�ിേലാ, ഒരു പതിവ്
പണെമാഴു�് ആവശ�മാണ.് എ�ാൽ ൈപ�്ൈലൻ മാ�തം �പധാനമ�, പരിവർ�നമാണ്. നമു�് ഉ�്
ശ�ളം/ബി��കൾ അടയ്�ണം, വിതരണ�ാെര പരിപാലി�ണം, പതിവായി പരിപാലി�ണം
പുറ�്. അതിനാൽ നി�ള�െട �ാൻ/പാത ഉറ��വരു�ി പണെമാഴു�് പതിവായിരി�ു� ഒരു മാതൃക നിർ�ി�
സു�ിര.



സാ��ിക �ിരത അ�െന സുര�ിതമാകുേ�ാൾ, നി�ൾ�് വലിയ അപകടസാധ�തകൾ എടു�ാം, പുത
കൂടാെത അ�ാതമായ �ല�ളിൽ ചൂതാ�ം നട�ുക. ചാണക�ന് ഒരു രാജ�ം ഇ�െനയായി
സമൃ�മായ.
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ശരിയായ അ�ൗ�ുകൾ

ജീവിതം'S അര്ഥശസ്�ത സാ��ിക വിശദീകരി�ു�ു ഒരു പുരാതന പുസ്തകമാണ്
നടപടി�കമ�ള�ം സംവിധാന�ള�ം വിശദമായി. ചാണക�ൻ ഉപേയാഗി� ചില അ�ൗ�ിംഗ് േമാഡലുകൾ
ആധുനിക ഫിനാൻസ് മാ��ികെര ഇേ�ാഴും അ�ുതെ�ടു�ു�ു.
പതിവ്, ൈദനംദിന അ�ൗ�ുകൾ പരിപാലിേ��തിെ� �പാധാന�ം ചാണക�ൻ ized�ി�റ�ു. േവ�ി
�ടഷറി െത�ായി ൈകകാര�ം െച���വർ�്, ശി�കൾ വിവരി�ിരി�ു�ു:

"(ഉേദ�ാഗ�ൻ) വരുമാനം (അെ��ിൽ) അടയ്�ാ� വരുമാനം നൽകു�ിെ��ിൽ
േരഖാമൂലമു� െചലവുകൾ (അെ��ിൽ) ലഭി� ബാലൻസ് നിേഷധി�ു�ു, അതായത്
ദുരുപേയാഗം. "(2.8.18)



എ�ാൽ ഇ�െ� ന�ുെട ഇ�െ� ജീവിത�ിൽ എ�െനയാണ് പതിവ് അ�ൗ�ുകൾ നിലനിർേ��ത്നുറു�ുകൾ:

അത് എഴുതാൻ പഠി�ുക

മണി മാേനജ്െമ� ് എ�ത് അ�ട�മാണ്. ഒരു അ�ട�മു� മനുഷ�ന് മാ�തേമ നിയ��ണം നിലനിർ�ാൻ കഴ
അവെ� അ�ൗ�ുകൾ�് േമൽ. ആള�കൾ എടിഎ�ുകളിൽ നി�് പണം പിൻവലി�ുകയും അത് ഇ�ാെത ത
അത് എവിെട േപായി എ�തിെന�ുറി��� സൂചന. നി�ള�ം ഇത് െച��കയാെണ�ിൽ, എഴുതു�ത് ഒരു ശീല
നി�ള�െട അ�ൗ�ുകൾ - ദിവേസന! ഇതിെ� തുട��ിൽ നി�ള�െട പ�ൽ എ�ത പണമുെ��് ഇതിൽ ഉ
ദിവസം, നി�ൾ എവിെടയാണ് െചലവഴി�ത്, ദിവസാവസാനം എ�ത തുക ബാ�ി. ഇത് ആരംഭി�ുക
വ�ായാമം - ഇേ�ാൾ!

ഇത് വിശകലനം െച��ക

നി�ള�െട െചലവുകൾ എഴുതിയാൽ മാ�തം േപാരാ. കാലാകാല�ളിൽ, തിരി�ുേനാ�ുക, എടു�ുക
സംഭരി�ുക. തെ� പണെമ�ാം എവിെടയാണ് അ�പത��മാകു�െത�തിെന�ുറി� ്ഒരു വിവരവുമി�ാ� ഒ
മുകളിൽ വ�ായാമം. ഒരു മാസ�ിെനാടുവിൽ, അയാൾ ഏകേദശം 60 െചലവഴി�ുകയാെണ�് അയാൾ മന�ില
അവെ� ശ�ള�ിെ� ശതമാനം െറേ�ാറ� ് ബി��കളിൽ. തെ� െചലവുകൾ എവിെട െവ�ി�ുറയ്�ാനാകുെ
അവൻ െചലവഴി�ു� ഓേരാ രൂപെയ�ുറി��ം അവനറിയാമായിരു�ു.

ആവശ�വും അത�ാ�ഗഹവും ത�ിൽ േവർതിരി�ുക

ഇതാണ് ഏ�വും വലിയ െവ��വിളി! സാധന�ൾ വാ�ുേ�ാൾ, സ�യം േചാദി�ുക, "ഇത് എെ� ആവശ�മാേണ
അത�ാ�ഗഹം? "നി�ൾ�് ഒരു ന� േജാഡി ഷൂസ് വാ�ണെമ�ിൽ - അത് വാ�ുക. എ�ാൽ നി�ൾ മൂ�് വാ
ഇളവുകൾ കാരണം േജാഡികൾ, അത് അത�ാ�ഗഹമാണ്. ഈ ദിവസ�ളിൽ, ഓേരാ ഉപേഭാ�ാവും ഇത് അഭിമു
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പതിവായി െവ��വിളി�ുക. ഗാ�ിജിയുെട മേനാഹരമായ വാ�ുകളിൽ, "എ�ാവർ�ും മതി
ആവശ�ം, പേ� ഒരു മനുഷ�െ� അത�ാ�ഗഹ�ിന് േവ�ിയ�. "

െ�കഡി�് കാർഡിൽ �ശ�ാലുവായിരി�ുക

ഒരു �പമുഖ സാ��ിക വിദഗ്ധൻ പറ�ു, "െ�കഡി�് കാർഡ് ഏ�വും അപകടകരമായ ക�ുപിടു�മാണ്
മനുഷ�വർ�ം!
നി�ള�െട ബി��കൾ കൃത�സമയ�് അട�ിെ��ിൽ. അെ��ിൽ, ൈദവം നി�െള ര�ി�ും! വാറൻ ബഫ�്, ഏ
േലാക�ിെല പുരുഷ�ാർ ഒരി�ലും ഒരു െ�കഡി�് കാർഡ് എടു�ി�ി�.
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അഡ�ാൻസ് മണി

ൈദനംദിന �പവർ�ന�ൾ�ായി എ�ാ ഓർഗൈനേസഷനും നി�ിത െചലവുകൾ വഹി�ു�ു.
യാ�ത, േ�ഷനറി, ഓഫീസ് അ�കു��ണികൾ എ�ിവയ്�ു� െചലവുകളിൽ അവരുെട ബജ�് ഘടകം
ൈവദ��തി ഉപേഭാഗം, ശ�ളം മുതലായവ.
ഇതുകൂടാെത, ചില ആള�കൾ�് ഇവ ൈകകാര�ം െച���തിന് മുൻകൂർ പണം നൽേക�തു�്
ഇടപാടുകള�ം േപയ്െമ��കള�ം നട�ുക. ഇത് െചയ്തിെ��ിൽ, ഏ�വും ന�ായി �ാപിതമായത് േപാലും
ബിസിന�് െചറിയ �പശ്ന�ളിലൂെട കട�ുേപാകാം.

എ�ാ മാസാവസാന�ിലും, ക�നി എ�തെയ�് കാണി�ാൻ ഒരു െചലവ് �പസ്താവന നിർ�ി�ു�ു
അഡ�ാൻസ് പണം - ആധുനിക അ�ing�ിംഗ് േലാക�് 'ഇംെ�പ�്' പണം എ�റിയെ�ടു�ു - ഉ�്
െചലവഴി��. െചറിയ വിശദാംശ�ൾ �ശ�ി�ു�താണ ്ന�ത്, കാരണം അത് മിക�താണ്
ഒരു ബിസിനസുകാരെന െചലവുകള�ം (അവെ� �ാപന�ിന്) അ�ിമവിലയും വിശകലനം െച�ാൻ സ�മാ
ഉപേഭാ�ാ�ൾ). ഇെതാരു പുതിയ ആശയമ�. ചാണക�ൻ േപാലും പുരാതനകാല�് അതിെന പരാമർശി�ിരു
ഏകേദശം 2400 വർഷ�ൾ�് മു�് അർ�ശാസ്�ത�ിെല അ�ൗ�ിംഗ് സംവിധാനം .

അവന് പറ�ു,

"ഒരു മാസെ� �ടഷറിയിൽ നി�ും മാസികയിൽ നി�ും കുതിര പരിചാരകൻ സ�ീകരി�ും
അലവൻസ് (കുതിരയ്�്) �ശ�ാപൂർ�ം പരിപാലി�ുക. "(2.30.3)

ര�് സഹ�സാബ്ദ�ൾ�് മു�് േപാലും ഒരു കുതിര പരിചാരകെന�ുറി�് മുകളിലു� സൂ�തം നമു�് ഒരു ഉൾ�
കുതിരയുെട േമൽേനാ��ിൽ ആവശ�മായ�ത ഭ�ണവും മുൻകൂർ പണവും നൽകി
ന� ആേരാഗ�ം ആസ�ദി��, ചുമതലയു� വ��ി കഷ്ടെ��ി�.

എ�ാൽ ഇ�് ന�ൾ ഈ സംവിധാനം എ�െന സ�ീകരി�ും? ചില നുറു�ുകൾ ഇതാ:

എ�ാ�ിലും ഘടകം



ഈ വ�ായാമം ഉപേയാഗി�് നി�ൾ ഒരു പുതിയ �ാപനം �ാപി�ുകയാെണ�ിൽ, നി�ൾ യഥാർ��ിൽ ഒ
വളെര. അതിനാൽ, നി�ൾ ഉൾെ�െടയു� സാധ�മായ എ�ാ െചലവുകളിലും നി�ൾ വിശദമായി ആസൂ�തണം
ഭാവിയിൽ സംഭവി�ാൻ സാധ�തയു�്. കൂടാെത, പണെ�രു�വും മ�് വിലവർധനകള�ം കണ�ിെലടു�ുക.

ഒരു വിദ�്ധേനാട് േചാദി�ുക

ഒരു ചാർേ�ഡ് അ�ൗ���െനേ�ാലു� ഒരു വിദ�്ധെ� ഉപേദശം സ�ീകരി�ാൻ ഒരി�ലും മടി�രുത്
ആവശ�മായ കഴിവുകള�ം അറിവും. നി�ൾ�് പല കാര��ള�ം അറിയാെമ� വസ്തുത അംഗീകരി�ുക
നി�ള�െട ബിസിന�്, എ�ാൽ നി�ള�േടതുേപാലു� നിരവധി ബിസിനസുകൾ വിദ�്ധന് അറിയാം. അയാൾ�
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കൂ�ിേ�ർ�ലുകൾ

മ���വർ െചയ്ത െത��കൾ ആവർ�ി�ാതിരി�ാൻ അവെ� ഉൾ�ാഴ്ച നി�െള സഹായി�ും.

• പതിവായി ഓഡി�് െച��ക

ഒരു സി�ം ഉ�ാ�ിയാൽ േപാരാ - സി�ം ഉപേയാഗി�ു�ത്! അതിനാൽ, ഒരു സി�ം സൃഷ്ടി�തിനുേശഷം,
ഇത് പതിവായി ഉപേയാഗി�ാൻ നി�ള�െട ജീവന�ാെര പരിശീലി�ി�ുക. കാലാകാല�ളിൽ അത് ഓഡി�് െച
�ല�ു�്. െമ�െ�� രീതിയിൽ േജാലി നിരീ�ി�ാനും േനരി��ം ഇത് നി�െള സഹായി�ു�ു. നി�ൾ� ്ക
ആ�രിക ഓഡി�ർമാെരയും ബാഹ� ഓഡി�ർമാെരയും ഉൾെ�ടു�ുക.

നി�ൾ ഉപേയാഗി�ു� ഏത് സംവിധാനവും ഉപേയാഗ�പദവും ഉപേയാ�ൃ സൗഹൃദവും കഴിവുമു�തുമായിരി�
ഒരു ബ�ൺ �ി�ുെചയ്ത് നി�ൾ�് ആവശ�മു� റിേ�ാർ�് സൃഷ്ടി�ുക.
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30

നി�ള�െട നികുതികൾ അടയ്�ു�ു

ഇ��യിൽ വരൂ, മുഴുവൻ ബിസിന�് സമൂഹവും കാ�ിരി�ു�ു
േക�� ബജ�ിെ� അവതരണം. ഏെതാരു പുതിയ നികുതിയും സംബ�ി� വാർ�കൾ�ായി എ�ാവരും കാ�
നിയമ�ൾ അെ��ിൽ, െമ�െ�� പരിഷ്കാര�ൾ.
രാഷ്�ട നിർ�ാണ�ിന് നികുതികൾ വളെര �പധാനെ�� ഒരു ഉപകരണമാണ്. ഇത് ഒരു �പധാന വരുമാനമാണ്
ഏെതാരു ഗവൺെമ��നും സ്�ടീമുകൾ. േശഖരി� പണം അടി�ാന സൗകര��ൾ, വിദ�ാഭ�ാസം എ�ിവയ്�ായ
ആേരാഗ�ം, �പതിേരാധം, സമാനമായ മ�് സു�പധാന േമഖലകൾ.

പേ�, സർ�ാർ നികുതി �ാബുകൾ വിേവകപൂർ�ം നി�യിേ��ത് അനിവാര�മാെണ�ിലും, അതും
എ�ാ പൗര�ാരും അവരുെട നികുതികൾ സത�സ�മായും കൃത�മായും അടയ്േ��ത് �പധാനമാണ്.

ചാണക�ൻ േപാലും പറ�ു:

"എ�ാ വിദ�്ധരും ദാതാേവാ സ�ീകർ�ാേവാ അ�ാ� വിധ�ിൽ റ�ാ�ൽ പരിഹരി�ും
ഹാനികരമാണ്. "(3.16.5)

േമൽ�റ� വാക��ിൽ, ചാണക�ൻ നൽകിയ ഏ�വും മേനാഹരമായ ഉപേദശ�ളിൽ ഒ�് ഞ�ൾ കാണു�
- വരുമാനം േശഖരി�ാനു� ഏ�വും ന� മാർഗം. ഭരണ�ിെ� ഈ ഭാഗം പാടിെ��് അേ�ഹം ressed�ി�റ�
ദാതാവിെന അെ��ിൽ സ�ീകർ�ാവിെന �പതികൂലമായി ബാധി�ു�ു. െകാടു�ു�യാൾ സേ�ാഷേ�ാെട ന
സ�ീകർ�ാവിന് അവെ� ല��ം േനടാൻ കഴിയണം.

എ�ാൽ എ�ുെകാ�ാണ് ദാതാവ് സേ�ാഷേ�ാെട നികുതി അടയ്േ��ത്?

രാഷ്�ട�ിന് നി�െള ആവശ�മു�്

മ���വെര അേപ�ി�് സാ��ികമായി െമ�െ�� ആള�കള��് - വ��ികള�ം
അടി�ാന ആവശ��ൾ നിറേവ��� ക�നികൾ. അവർ മുേ�റുകയും സംഭാവന നൽകുകയും േവണം
പരമാവധി സംഭാവന നൽകിെ�ാ�് രാഷ്�ട നിർ�ാണ�ിേല�്.

പണമടയ്�ു�വരുെട ആവശ��ള�ം ചാണക�ൻ മറ�ി�ി�. അേ�ഹം പറ�ു, "നികുതികൾ േവണം
ഒരു േതനീ� പൂവിൽ നി�് േതൻ േശഖരി�ു� രീതി േശഖരി��. "പുഷ്പം ത�ാറാണ്
അതിെ� മാധുര�ം ഉേപ�ി�ുക, പേ� േതനീ� ഉപ�ദവി�ാെത കുറ�് മാ�തം എടു�ു�തിൽ �ശ�ി�ു�ു
പുഷ്പം.

എ�ുെകാ�ാണ് ചിലർ�് നികുതി ചുമ�ാ�ത് ...

എേ�ാെഴ�ിലും അെ��ിൽ മെ�ാരിട�്, നി�ൾ� ്കൂടുതൽ നികുതി ചുമ�ു�തായി നി�ൾ�് േതാ�ിയി
മ���വെര�ാൾ. പേ�, ഈ 'മ���വർ' ഉേപ�ി�െ��വരാെണ�് മന�ിലാ�ുക
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സമൂഹം.



സാ��ികമായി സുര�ിതര�ാ� ആള�കളാണ് ഇ�ര�ിലു� അടി�ാന സാധന�ൾ വാ�ാൻ ഇേ�ാ
ഭ�ണം, വസ്�തം, പാർ�ിടം, സാ��ിക സുര�ിതത��ിെ� ഒരു സാമ�ം എ�ിവ ആവശ�മാണ്. സ�ാഭാവികമ
അവർ�് നികുതി ഇളവുകൾ മാ�തമ�, മ�് പദവികള�ം ആവശ�മാണ്.

നി�ള�െട നികുതി പി�ുണേയാെട ഈ ആള�കൾ ഒടുവിൽ ഉയരുെമ�് നി�ൾ മന�ിലാ�ണം
സ�യം നികുതി അടയ്�ു� ആദ� തല�ിേല�്.

െമാ�ം വികസന�ിന്

ഇത് സർ�ാരിെ� ഉ�രവാദി�മാണ്. ഫ�് അനുവദിേ�� സമയ�്
മനുഷ� സേ�ാഷ സൂചിക കണ�ിെലടു�ുേ�ാൾ, അത് അ�െന വിതരണം െച�ണം
സമൂഹ�ിെ� െമാ�ം വികസന�ിന് സഹായി�ു�ു.

കല, കായികം, സാഹിത�ം, ഗേവഷണം എ�ിവേപാലും സാ��ികമായി പി�ുണയ്േ��തു�്. നി�ൾ ആെ
നി�ള�െട നികുതി അടയ്�ുക, അടി�ാനപരമായി, നി�ൾ അവർ�ും ധനസഹായം നൽകും. ഇത് െലബനീ
അേമരി�ൻ എഴു�ുകാരൻ ഖലീൽ ജി�ബാൻ ദി �പവാചകനിൽ എഴുതി , ".. കൂടാെത ഗായകർ വ�ാൽ
നർ�കരും പു�ാ�ുഴൽ�ാരും അവരുെട സ�ാന�ള�ം വാ�ുക. "

അ�െന, നികുതി അട�് ആർ�ി��കെള േനരി��ം അ�ാെതയും പി�ുണയ്�ാൻ കഴിയും.
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31

സമയബ�ിതമായ േപയ്െമ��കൾ നട�ു�ു

ബിസിന�് സൽസ�ഭാവം മാ�തം സൃഷ്ടി�ു�തിെന�ുറി��. മറി�്, യഥാർ�മായത് സൃഷ്ടി�ു�തിെന�



ഉപേഭാ�ാ�ള�െടയും വിതരണ�ാരുെടയും ജീവന�ാരുെടയും ഹൃദയ�ളിൽ �ബാൻഡ് മൂല�ം. ഒരു വഴിഎ�ാ െവ�ർമാർ�ും ജീവന�ാർ�ും സമയബ�ിതമായി പണമട��െകാ�ാണ് ഇത് െച���ത്.
കൃത�സമയ�് േവതനം നൽേക�തിെ� �പാധാന�വും ചാണക�ൻ ized�ി�റ�ു. അേ�ഹം നിർേ�ശി�� േപാല
െച�ാ�വെര ശി�ി�ു�ു:

"േവതനം നൽകാ� സാഹചര��ിൽ, പ�ിെലാ� ്അെ��ിൽ ആറ് പനയാണ് പിഴ.
നിേഷധി�ുക, പിഴ പ���് പനേയാ അ�ിെലാേ�ാ ആണ്. "(3.13.33)

ഈ വാക�ം ഒരു കരാറിെ� വിശു�ിെയ എടു�ുകാണി�ു�ു.

ഇ�െ� േലാക�് േപാലും, ഒരു വ��ി�് േശഷം വാ�ാനം െചയ്ത േപയ്െമ� ് നിർ�ലാ�ിയാൽ
ആവശ�മായ േജാലി െചയ്തു, രാജ�െ� നിയമ�പകാരം അയാൾ�് ശി�ി�ാനാകും.

പേ�, നിയമം പാലി�ു�തിനു പുറേമ, ഒരു േനതാവിെ� േന��ള�ം ഒരു േനതാവ് മന�ിലാ�ണം
ആള�കൾ�് അവരുെട കുടി�ിക കൃത�സമയ�് നൽകിെ�ാ�് ലഭി�ു�ു:

ഒരു വാ�ാനം ഒരു വാ�ാനമാണ്

ഒരു ക�നിയുെട െചയർമാൻ, അെ��ിൽ ഏെത�ിലും വകു�ിെ� തലവൻ അെ��ിൽ ത��പരമായ ബിസിനസ
എെ��ിലും വാ�ാനം െച���ു, അവൻ തെ� മുഴുവൻ ടീമിെനയും �പതിനിധീകരി�ു�ു. അത് നിറേവ�ാനു�
വാ�ാനം.

അർ�ശാസ്�ത�ിൽ േനതൃത�ഗുണ�ൾ നിർ�ചി�ുേ�ാൾ , ചാണക�ൻ അത് പറ�ിരു�ു
ഒരി�ലും എെ��ിലും അമിതമായി വാ�ാനം െച�രുത്, തുടർ�് 'അ�ർ െഡലിവറി' െച�രുത്. പകരം, അേ�
'അ�ർ-േ�പാമിസ്', 'ഓവർ-െഡലിവറി' െച���താണ ്ന�ത്! തീർ�യായും, ഏ�വും മിക�ത് ഒരി�ലും ആകി� 
അതിെ� നിർ�ഹണെ��ുറി�് നി�ൾ�് ഉറ�ിെ��ിൽ എ�ും വാ�ാനം െച��ക.

• സാ��ിക ഇടപാടുകളിൽ വ��ത പുലർ�ുക

ബിസിനസിെ� ആദ� നിയമം, എെ��ിലും െച���തിനുമു�് എ�ാ സാ��ിക കാര��ള�ം േനാ�ുക എ�ത
വാസ്തവ�ിൽ, നി�ൾ ഈ നിയമം നി�ള�െട വ��ിജീവിത�ിലും �പേയാഗി�ണം - ഇത് വളെര ശരിയാെണ
�പേയാജനകരമായ.

നി�ൾ�് ഒരു പുതിയ െടലിവിഷൻ ആവശ�മുെ��ിൽ, നി�ള�െട ബജ�് എ�ാെണ�് നി�ൾ ആദ�ം നിർ�
ഉദാഹരണ�ിന്, നി�ൾ�് 10,000 രൂപ മാ�തേമയു�� എ�ിൽ, അ�തയും വിലയു� ഒരു ടിവി വാ�ുക. ഇത് െ
േഷാറൂമുകളിൽ സമയം പാഴാ�ു�ത് 50,000 രൂപയ്� ്ഒരു എൽസിഡി േനാ�ുക, അെ��ിൽ നി�ള�െട തല ത
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ഉപേഭാ�ൃ വായ്പകള�ം ഇഎംഐ സ്കീമുകള�ം. മെ�ാരു വിധ�ിൽ പറ�ാൽ, എ�ായ്േ�ാഴും നി�ള�െട സാ
ആദ�ം, തുടർ�് കരാർ സ�ീകരി�ുക.

• വ��മായ മന�ാ�ി ഉ�ായിരി�ുക

�ാനിയായ ഒരു മനുഷ�ൻ ഒരി�ൽ പറ�ു, "ഏ�വും മൃദുവായ തലയിണ വ��മായ മന�ാ�ിയാണ്." നി�
െചറിയ ഡീലുകളിൽ േപാലും നി�ൾ�് ന�ായി ഉറ�ാൻ കഴിയും.

തീർ�യായും, ചില െത�ായ ആശയവിനിമയ�ൾ അെ��ിൽ െചറിയ �പേകാപി�ി�ലിന് എ�ായ്േ�ാഴും അവസ
എ�ിരു�ാലും, ഒരു ന� പുന to�ാപി�ാൻ ഈ �പശ്ന�ൾ ചർ� െചയ്ത് പരിഹരിേ��ത് �പധാനമാണ്
േജാലി ബ�ം.

ഓർ�ുക, നി�ൾ സൃഷ്ടി�ു� �ബാൻഡാണ് യഥാർ� ഗുഡ് വിൽ, ഒ�ും അനുവദി�ാൻ പാടി�
അതിെന കള�െ�ടു�ുക.
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32

വൃ�ിെക� പണം

ഒരു സേ�ളനെ� അഭിസംേബാധന െച��കയായിരു�ു ഗുജറാ�് സം�ാന ചീഫ് മിനി�ർ നേര�� േമാദി
മുംൈബയിെല ബിസിനസുകാരുെട. അേ�ഹം ഗുജറാ�ിെല നിേ�പ�െള േ�പാ�ാഹി�ി�ുേ�ാൾ, േമാദി പ
ആ 'വൃ�ിെക� പണം' മുഴുവൻ സാ��ിക മാ���ിനും വലിയ അപകടമായിരു�ു.
ഇേ�ാൾ, വൃ�ിെക� പണം 'ക��ണം' േപാെലയ�. 'വൃ�ിെക�' എ� പദം വിവരി�ാൻ ഉപേയാഗി�ു�ു
തീ�വവാദികള�ം മാഫിയകള�ം േപാെലയു� തീ�വ സാമൂഹ� വിരു�ർ ഉപേയാഗി�ു� പണം.
മുഖ�ധാരാ സ�ദ് വ�വ�യിൽ അതിെ� ഉപേയാഗം ഞ�ൾ അനുവദി�ുകയാെണ�ിൽ, വളെര േമാശമായ �പ
അതിനാൽ, ഇ�െ� േലാക�ിെല �പധാന ല���ളിെലാ�് ഇ�ര�ിലു�വ ഉറ�ാ�ുക എ�താണ്
സംശയാസ്പദമായ സാ��ികവും അതിനു പി�ിലു� ആള�കെളയും പി�ുണയ്�ു�ി�.

ചാണക�ൻ പറ�ു:

"ക�ന�ാ� ഒരാെള മെ�ാരാൾ വിളി�ാൽ, ഒരു ക�നു� ശി�യായിരി�ും,
ഒരു ക�െന ഒളി�ി�ിരി�ു� ഒരാൾ�ും. "(4.8.6)

ഇേ�ാൾ ഈ വാക�ം �പധാനെ�� എെ��ിലും എടു�ുകാണി�ു�ു-ഒരി�ലും െത�് െച���വെര പി�ുണയ്
അത് സംഭവി�ു�ു ("ഒരാൾ മെ�ാരാെള വിളി�ു�ു ..."), സാഹചര�ം അനിയ��ിതമാകും. അതിനാൽ,
അ�രം ആള�കൾ�ു� ശി� െത�ായവർ�് നൽകു� അേത ശി�യായിരി�ും
സ�യം.



അ�രെമാരു സാഹചര�ം ഒഴിവാ�ാൻ നി�ൾ� ്െച�ാവു� ചില ലളിതമായ കാര��ൾ ഉ�്:

• ശരിയായ ആള�കള�മായി ഇടപഴകുക

ബിസിന��ം േജാലി�ലവും സംബ�ി�്, ശരിയായ ഓർഗൈനേസഷൻ തിരെ�ടുേ��ത് �പധാനമാണ്.
ഒരു ന� പരിത�ിതിയിലും ന� ആള�കള�മായും �പവർ�ി�ുേ�ാൾ പകുതി യു�ം വിജയി�ും. എ�ിൽ
നി�ൾ വിതരണ�ാരുമായി �പവർ�ി�ു�ു, ന� ധാർ�ികതയും ശരിയായ രീതികള�ം �പദർശി�ി�ു�വെര 
നി�ൾ ഒരു വീ��യാണ്, ര�് വ�ത�സ്ത ക�നികളിൽ നി�് ഒരു ഉൽ��ം തിരെ�ടു�ാൻ �ശമി�ു�ു -
വിശ�സനീയമായ ക�നി തിരെ�ടു�ുക.

ദീർഘകാലാടി�ാന�ിൽ ചി�ി�ുക

ഇതാണ് മി� �പശ്ന�ൾ�ും ഏ�വും വലിയ പരിഹാരം. ശരിയായ ആള�കള�മായി �പവർ�ി�ു�ത് സാധ�മ�
ഞ�ൾ�് ഉടനടി ആനുകൂല��ൾ നൽകുക. പേ�, ദീർഘകാലാടി�ാന�ിൽ, വരുമാനം വളെര ഉയർ�താ

ശരിയായ ക�നികളിൽ േജാലി െച�ാൻ തുട�ുകയും െചറുതായി സ�ീകരി�ുകയും െചയ്ത പലെരയും എനി�
േറാള�കള�ം ശ�ളവും. ഇ�് അവർ ബഹുമാനി�െ�ടു� സംവിധായകരാണ്. അതിനാൽ, വിേവകേ�ാെട തിര
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നി�ൾ നിലനിർ�ാൻ ആ�ഗഹി�ു� ക�നിയും നി�ൾ െക�ി�ടു�ാൻ ആ�ഗഹി�ു� കരിയറും. സൂ�ി�
മന�ിൽ ദീർഘകാല ആനുകൂല��ൾ.

െത�ായതിെന എതിർ�ുക

ചില െത�ായ രീതികെള�ുറി�് നി�ൾ കെ��ുകയാെണ�ിൽ, അത് നിർ�ുക. സൂ�ി�ു�തായി ചാണക
നിശബ്ദത വലിയ കു�മാണ.് ഓേരാ െത�ിനും പരാതി െകാടു�ു� ഒരാെള എനി�റിയാം
അേ�ഹം �ശ�ി� അഭ�ാസം - അത് ഒരു അഴിമതി�ാരനായ �ടാഫിക് േപാലീസുകാരനായാലും ഓേ�ാറി�യായാ
ഒരു അതിേവഗ മീ�റു� ൈ�ഡവർ. ഇ�്, അേ�ഹെ� രാഷ്�ടീയ�ാർ ഭയ�ുകയും �പേചാദനം നൽകുകയും െ
യുവതലമുറ അഴിമതിെ�തിെര േപാരാടു�തിൽ അഭിനിേവശമു�വരാണ്.
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സ��് സൃഷ്ടി�ു�തിനു� പണം

ചാണക�ന് ര�് മഹ�ായ കൃതികള�� ്, വിപുലമായ കൗടില�െ�
അര്ഥശസ്�ത ഏതാ�് 6000 വചന�ള�ം കൂെട ഛന്കയ നിതി, ഒരു കീ അര്ഥശസ്�ത ഉപേയാഗി�്
െവറും 330 ഒ�വരി വാക��ൾ. ര�് പുസ്തക�ളിെലയും വിവിധ വാക��ൾ ത���ൾ ൈകകാര�ം െച���ു
സ��ിെ� സൃഷ്ടിയും മാേനജ്െമ��ം.
പണം സ��െ��് കൗടില�ൻ പറയു�ു. ഇത് ഒരു ഉപകരണം മാ�തമാണ.് സ��് എ�ായ്േ�ാഴും അവിെടയു�
�പപ�ം. Energyർ�ം േപാെല, സ��ും �ിരമാണ്; അത് അതിെ� േപരുകള�ം രൂപ�ള�ം മാ�തം മാ���ു. ര
ഒരു വ��ിയിൽ നി�് മെ�ാരാളിേല�് സ��ിെ� ചലനം മന�ിലാ�ുക എ�താണ് സ��് സൃഷ്ടി�ൽ,
ഒരു രാഷ്�ട�ിൽ നി�് മെ�ാ�ിേല�്, ഒരു തലമുറയിൽ നി�് മെ�ാ�ിേല�്.

സ��് എ�ാൽ നി�ൾെ�ാ�ം ഉ�ത് മാ�തമ�, നി�ളിൽ ഉ�ത് കൂടിയാണ്.

ഒരു വ��ി, സ�ഭാവം, അറിവ് എ�ിവയുെട ഗുണ�ളാണ് �പധാനെമ�് അർ�ശാസ്�തം പറയു�ു
സ��് സൃഷ്ടി�ു�തിനു� ആവശ�കതകൾ.

നി�ൾ�് ചു��മു�ത് സ��ാണ് എ�് വലിയ േതാതിൽ െത�ി�രി�െ��ിരി�ു�ു. നി�ള�െട കാർ, നി�
മ�് വസ്തുവകകൾ യഥാർ� സ���. വാസ്തവ�ിൽ, അവ നി�ള�െട ഉ�ിെല ഉേപാൽ���ളാണ്
സ��്.

അറിവിെ�യും അനുഭവ�ിെ�യും �ാന�ിെ�യും ആ�രിക സ��് നി�ള�െട യഥാർ� സ��ാണ
അവ, നി�ൾ�് ബാഹ� സ��് സൃഷ്ടി�ാൻ കഴിയി�. അറിേവാെടയു� തുടർ�യായ ശാ�ീകരണം മാ�തം
നി�ൾ�് സ��് ഒഴുകാൻ സഹായി�ു�ു. "അറിവു� ഒരു മനുഷ�ന് എേ�ാൾ േവണെമ�ിലും എവിെടയും സ

സ��ിെ� േവരുകൾ കാരണം സ�ദ് വ�വ�യുെട നട�ി�ിൽ എേ�ാഴും സജീവമായിരി�ുക
സാ��ിക �പവർ�നം; നിഷ് �കിയത�ം ഭൗതികമായ ദുരിത�ിന് കാരണമാകു�ു. ഒരു സജീവ നയമി�ാെത, ര
നിലവിെല അഭിവൃ�ിയും ഭാവി േന��ള�ം നശി�ി�െ�ടു�ു. "(1.19.35-36)

�പവർ�നമാണ് സ��ിെ� മൂലെമ�് ചാണക�ൻ പറയു�ു. സജീവമ�ാ� ഒരു സംഘടന
ത���ൾ, നിര�രമായ വിവര �പവാഹ�ൾ, പതിവ് റിേ�ാർ��കൾ�് സ�യം നിലനിർ�ാനാവി�. ഒരു മടിയൻ
സംഘടന ദുരിത�ിേല�് കൂ��കു�ും. സജീവമ�ാെത സ��് സൃഷ്ടി�ു�ത് അസാധ�മാണ്
നയം. സജീവമായ സാ��ിക, സാ��ിക നയമി�ാെത, ഇേ�ാൾ കഠിനമായി സ�ാദി� സ��്
നശി�ി�െ�ടും, ഭാവി ലാഭ�ിന് �പതീ�യി�.

ല���ള�ം സമയപരിധികള�ം േക��ീകൃതമായ സമീപനവും ജീവന�ാെര നിലനിർ�ാനു� സൂചനകൾ മാ�തമ
കാൽവിരലുകൾ. ഒരു ന� ലാഭകരമായ �ാപന�ിന് സ��് ഇ�ാെത തുടർ�യായ �പവർ�നം ആവശ�മാണ



ഒരി�ലും അതിേല�് ആകർഷി�െ�ടുകയി�. കൂടാെത, അലസരായ വ��ികൾ�് അതിന് കഴിയി�സ��് സൃഷ്ടി�ുക.
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കൂടുതൽ പണ�ിനായി പണം

"ഏെതാരു രാജാവിെ�യും (േനതാവ്) അെ��ിൽ സം�ാന�ിെ� (സംഘടന) ഉേ�ശ�ം സൃഷ്ടി�ാൻ,
സ��് വികസി�ി�ുക, സംര�ി�ുക, ആസ�ദി�ുക. "(പുസ്തകം 1, അധ�ായം 1)
ഒരു സിഇഒയുെട പ�് കൗടില� വളെര വ��മായി നിർ�ചി�ി���്
അർ�ശാസ്�തം. സംഘടനയുെട എ�ാ ഓഹരിയുടമകൾ�ും സ��് സൃഷ്ടി�ുക എ�താണ്
ജീവന�ാർ�ും, തനി�ും ആസ�ദി�ാൻ.

തനി�് ലഭി�തിൽ അയാൾ സംതൃപ്തനായിരി�രുത്. എ�െന െച�ണെമ�് അവൻ നിര�രം ചി�ി�ണം
അവെ� �പേദശ�ൾ വികസി�ി�ുകയും പുതിയ വിപണികളിൽ എ�ുകയും െച��ക.

"ആനകെള പിടി�ാൻ ആനകെള ആവശ�മായിരി�ു�തുേപാെല, പിടിെ�ടു�ാൻ സ��ും ആവശ�മാണ്
കൂടുതൽ സ��്. "(9.4.27)

ഇത് സ��ിെ� സൃഷ്ടിയുെട പഴയ, എ�ാൽ വളെര �പധാനെ�� ഒരു വശമാണ് - ൈപസ ലേഗ ബിന ൈപസ
നഹിൻ ആ� (നിേ�പമി�ാെത സ��് സൃഷ്ടി�ാൻ കഴിയു� ഒരു ബിസിനസും ഇ�). ദി
കൗടില�ൻ ഇവിെട െകാടു�ു� ഉദാഹരണം ആനകെള പിടി�ു� ഒരു േവ��ാരെ�താണ്.

ആനകൾ എേ�ാഴും കൂ�മായി സ�രി�ു�ു. ഒരു ആനെയ പിടി�ാൻ, ഒരു േവ��ാരൻ ഉപേയാഗിേ��തു�
മെ�ാരു ആന. അേ�ാൾ മാ�തേമ ടാർെഗ��െചയ് തയാെള ആകർഷി�ുകയും പിടികൂടുകയും െച��കയു��.

സ��് ഉ�ാ�ിയ രാജാവ് അത് എ�െന സംര�ി�ണെമ�് അറിയണം. ഉദാഹരണ�ിന്, ഞ�ൾ
അടിയിൽ ദ�ാരമു� ഒരു പാ�തം ഉ�്, ഞ�ൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ െവ�ം ഒഴി��െകാ�ിരി�ാം
അത്. എ�ിരു�ാലും, േചാർ�യിൽ നി�് സംര�ി�െ�ടു�ിെ��ിൽ ഒരു െവ�വും അതിൽ നിലനിൽ�ി�.

ഒരാൾ ഇത് എ�െന െച��ം?

"അവൻ (േനതാവ്) അവരുെട സൃഷ്ടികള�െട നിര�രമായ പരിേശാധന നട�ണം, പുരുഷ�ാർ
അവരുെട മന�ിൽ �ിരതയി�. "(2.9.2-3)

ജീവന�ാർ �പാഥമികമായി അവരുെട ശ�ളവുമായി ബ�െ��താണ്. സംതൃപ്തിയുെട ഒരു മേനാഭാവം
പതിവു�തും ജാ�ഗതയു�തുമായ പരിേശാധന അവയിൽ സൂ�ി�ിെ��ിൽ വിളെവടു�ാൻ കഴിയും. കാരണ
വ��മാണ്. മനുഷ� മന�് വളെര �പവചനാതീതമാണ്. ഒരു സംഘടനയ്�ും അതിെ� ല���ിെല�ാൻ കഴിയ
തുടർ�യായ പുഷ് ആൻഡ ്പുൾ സംവിധാനം ഇ�ാെത.

"എ�ാ സം�ാന �പവർ�ന�ള�ം ആദ�ം �ടഷറിെയ ആ�ശയി�ിരി�ു�ു. അതിനാൽ, ഒരു രാജാവ് (േനതാവ)്
അതിന് ഏ�വും ന� �ശ� നൽകുക. "(2.8.1-2)

പരിശീലന�ിെ� വിഷയം എ� േപരിലു� അർ�ശാസ്�ത�ിെല ഒ�ാം പുസ്തക�ിൽ , അ��ാപകൻ എ
രാജാവിനു� ൈദനംദിന ൈടംേടബിൾ. ദിവസ�ിെ� ആദ� ഭാഗ�ളിൽ അേ�ഹം പരിേശാധി�ണെമ�് അേ�
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സം�ാന�ിെ� വരുമാന�ിെ�യും െചലവുകള�െടയും കണ�ുകൾ. ഇത് െചയ്തതിന് േശഷം മാ�തമാണ് അപൗര�ാരുെട കാര��ൾ േനാ�ാൻ നിർേ�ശി��.

നി�ൾ ഒരി�ൽ നി�ള�െട കീഴുേദ�ാഗ�ർ അഭിമുഖീകരി�ു� പതിവ് �പശ്ന�ളിൽ നി�് അക�ുേപാകരു
നി�ള�െട ഓഫീസിൽ �പേവശി�ുക. ശാ�മാകൂ! നിരീ�ി��െകാ�് സാ��ിക �ിതി നിയ��ി�ുക
സാ��ിക റിേ�ാർ��കൾ ആദ�ം.
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35

സ��ിേല�ു� വഴി

റൂറൽ േപാകുക, ഇ�െ� എ�ാ വലിയ േകാർ�േറഷെ�യും തീം ഇതാണ്. അേതസമയം എഫ്എംസിജി



ക�നികൾ ത�ള�െട വിൽപന, ബാ�ുകൾ, മൺസൂണിനു േശഷമു� �ഗാമീണ ആവശ��ൾ�ായി ആകാം�
ഇേ�ാൾ എ�മ� സാ��ിക ഉൽപ��ൾ വിൽ�ു�, �കേമണ �ഗാമീണ സാധ�തകൾ തിരി�റിയു�ു
�പേദശ�ൾ. പല േകാർ�േറഷനുകള�ം അവരുെട വളർ�ാ ത���ൾ വീ�ും ഓറിയ��െച���ു-ഐടിസിയുെട
ഉദാഹരണ�ിന് ഹി�ു�ാൻ ലിവറിെ� േ�പാജ�് ശ�ി - �ഗാമ�െള േക���ിേല�് െകാ�ുവരാൻ
അവരുെട പ�തികൾ.
തെ� �ടഷറി ൈകകാര�ം െച��േ�ാൾ കൗടില�ൻ ഈ ത���ിൽ നി�് �പേചാദനം ഉൾെ�ാ�താണ്.

"സ��ും അധികാരവും �ഗാമ�പേദശ�ളിൽ നി�ാണ ്വരു�ത്, അത് എ�ാ �പവർ�ന�ള�െടയും ഉറവിടമാ
(7.14.19)

�ഗാമ�ളിേല�് േപാകു�ത് ര�് േന��ളാണ്. ആദ�ം, അസംസ്കൃത വസ്തു�ൾ ഉ� �ലമാണ് �ഗാമ�പേദശ
ധാരാളം ലഭ�മാണ്. ധാതു�ൾ, ഭ��വിളകൾ, അധ�ാനം എ�ിവെയ�ാം അവയുെട ഉറവിട�ൾ �ഗാമ�പേദശ�ള
ര�ാമതായി, ഉയർ� അളവിലു� ബിസിനസിനായു� ഒരു െറഡി മാർ��് കൂടിയാണിത്.

ഇ�ും ഇ�� �ഗാമ�ളിൽ ജീവി�ു�ു. ശീതളപാനീയ�ൾ, െമാൈബൽ േഫാണുകൾ, അെ��ിൽ
ഇൻഷുറൻസ് വ�വസായം, എ�ാവരും ഇതിനകം �ഗാമീണ േമഖലയിേല�് കട�ാൻ �ശമി��.

അർ�ശാസ്�ത�ിെല പുസ്തകം 2 , അധ�ായം 8, വാക�ം 3 ൽ, കൗടില�ൻ പലതും ചൂ�ി�ാണി�ു�ു
�ടഷറിയിെല വർ�നവിന് കാരണമാകു� ഘടക�ൾ:

വാണിജ��ിലും വ�ാപാര�ിലും വർ�നവ്

വാണിജ� �പവർ�ന�ൾ ഒരു രാജ��ിെ� സ��് പുനരുൽ�ാദി�ി�ു�ു. ഒ�ിൽ നി�് സ��് ഒഴുകാൻ ഇ
ഒരു ഭൂമിശാസ്�തപരമായ േമഖലയിൽ നി�് മെ�ാ�ിേല�് േമഖല. വ�ാപാരം സ��് നിലനിൽ�ാൻ സഹായി�
ഒരു രാഷ്�ട�ിൽ നി�് മെ�ാ�ിേല�് �പചരി�ു�ു. കയ��മതിയും ഇറ�ുമതിയും ഏെതാ�ിെ�യും ജീവനാഡ
സാ��ികമായി വികസി�ു� രാഷ്�ടം.

• കു�കൃത��ളിൽ ഏർെ�ടു�വെര അറ�് െച��ക

േമാഷണം നിരീ�ി�ുകയും നിയ��ി�ുകയും െചേ��ത് അത�ാവശ�മാണ്. പരിേശാധനകള�െടയും കൗ�ർ 
�ടഷറി സംര�ി�ാൻ അത�ാവശ�മാണ്. േമാഷണം ഒരു ആ�രിക േജാലിയാകാം, അെ��ിൽ സ�ാധീനി�െ�ടാ
ബാഹ� ഘടക�ൾ.

• �ാപന�ിെല കുറവ്
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ഓർഗൈനേസഷെ� വലു�ം കുറയ്�ു�തിലൂെട െചലവുകൾ നിയ��ി�ാനാകും. ഇത് െച���ത്
ആവശ�മായ ഏ�വും കുറ� ജീവന�ാെര നിലനിർ�ുക, അതുേപാെല ബാധ�തകള�െട എ�ം കുറയ്�ുക.
ഒരു ക�നിയുെട ഓവർെഹഡുകൾ നിയ��ി�ു�തിനു� മിക� മാർഗ�ളിെലാ�ാണ് uts�്േസാഴ്സിംഗ്.

• ധാരാളം വിളകൾ

ഇ�ും ഇ�� കാർഷിക അധിഷ്ഠിത സ�ദ് വ�വ�യാണ്. ഒരുപാട ്മഴ�ാലെ� ആ�ശയി�ിരി�ു�ു.
വിളെവടു�് വർ�ി�ി�ു�തിനും െമ�െ�� െവയർഹൗസിംഗിനുമായി ഈ േമഖലയിെല ഗേവഷണ -വികസന നി
കാർഷിക ഉൽപ��ൾ�ും ഭ�� സംസ്കരണ�ിനും വളർ�യുെട ഗണ�മായ വർ�നവ് നൽകാൻ കഴിയും
സ�ദ്.

• ധാരാളം വിപണന സാധന�ൾ

വിൽ�നയും വിപണനവും ആവശ��ിന് ഉൽ���ൾ നൽകണം. േ�ാ�ുകള�െട ലഭ�ത
ശരിയായ സമയം, വിൽ�ന ഓർഡർ േ�പാസ�ിംഗ്, േലാജി�ിക്സ്, വിതരണം എ�ിവ ഉ�ായിരി�ണം



ഏെത�ിലും വിൽ�ന ല���ിെ� േന�ം ഉറ�ാ�ുക.

• ദുര��ളിൽ നി�ു� സ�ാത���ം

അദൃശ�വും അ�ാതവുമായ ഒരുപാട് ഘടക�ൾ ഒരു രാഷ്�ട�ിെ�യും �ാപന�ിെ�യും സ�ദ് വ�വ�
വ��ികള�ം. ഡയറ�ർ േബാർഡ് ഈ വശ�െള�ാം പരിഗണി�ണം
ഒരു �ാപന�ിെ� 'റിസ്ക് മാേനജ്െമ� ് �ാൻ'. ഇൻഷുറൻസ്, സ�ാദ�ം, ന� നിേ�പം
ദുര��ളിൽ നി�് സ�ാത���ം ഉറ�ാ�ു�തിനു� നടപടികളാണ് പ�തികൾ.
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ടീം വർ�്
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36

സുര�ാ, നിരീ�ണ സംവിധാന�ൾ

സുര� എ�ത �പധാനമാെണ�് എ�ാവർ�ും അറിയാം. എ�ി��ം, മി� ആള�കള�ം െച���ി�
ഒരു ഉചിതമായ നിരീ�ണവും ജാ�ഗത സംവിധാനവും നിലനിർ�ുക, അത് ഒഴിവാ�ാൻ കഴിയുെമ�ിലും അെ�
വളെരയധികം അട�ിയിരി�ു�തും തടയു�തും, േചാർ�. ശരിയായ സുര�ാ സംവിധാനമി�ാെത, �പ�കിയകൾ
ഒരു ദിവസം നിയ��ണം വി�് ഇത് ഓർഗൈനേസഷന് മാരകമാേയ�ാം.
ചാണക�ൻ ചര�ുകള�െട സുര�യ്�ും സംര�ണ�ിനുമു� സംവിധാന�ൾ ഒരു�ിയി���്
സംഘടന. അവന് പറയു�ു,

"ഓേരാ വസ്തുവും പരിേശാധി�തിനുേശഷം അതിൽ നി�് പുറ�ുേപാകണം, അെ��ിൽ (െകാ�ാര�ിേല�്)
വരവ് അെ��ിൽ പുറെ�ടൽ േരഖെ�ടു�ിയി���്. "(1.20.23)

ഒരു ഓഫീസിൽ ദിവേസന ധാരാളം ഇടപാടുകൾ നട�ു�ു. ആള�കൾ അകേ��് വരികയും പുറ�ുേപാകുക
സാധന�ൾ എ�ി��, ചിലത് അയ��. അ�രം ൈകമാ��ൾ കൂടുതൽ സാധാരണമാണ്
ഫാ�റികൾ േപാെലയു� നിർ�ാണ േമഖലകള�ം മ�് ഉൽപാദന യൂണി��കള�ം.

ന� കർശനമായ സുര�ാ നടപടി�കമ�ള�െട �പാധാന�ം ചാണക�ൻ വ��മായി േരഖെ�ടു�ിയി���്
കൂടാെത �ാപന�ിെല എ�ാ ചര�ുമായി ബ�െ�� ഇടപാടുകള�െടയും േഡാക��െമേ�ഷൻ. അേ�ഹം നിർേ
അത്, േരഖെ�ടു�ു�തിന് മു�്, വിവര�ൾ എ�ാെണ�് ഉറ��വരു�ാൻ പരിേശാധി�ണം
േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത് കൃത�വും യഥാർ�വുമാണ്.

ഇ�െ� േകാർ�േറ�് സാഹചര��ിൽ ഞ�ൾ ഈ ഉപേദശം എ�െന പി�ുടരും? ചിലത് ഇതാ
നിർേ�ശ�ൾ:

• സാേ�തികവിദ� ഉപേയാഗി�ുക

എ�ാം എള���ിൽ േരഖെ�ടു�ാനും േരഖെ�ടു�ാനും കഴിയു� വിവിധ ഗാഡ് െജ��കള�ം ഉപകരണ�ള�ം ഇ



ഇടപാടുകൾ. നിരീ�ണ�ിനായി േഗ��കൾ�് മുകളിൽ ക�ാമറകൾ �ാപി�ിരി�ു�ു, �ടാ�ിംഗിനായി ബാർ േ
സാധന�ൾ�ും മ�് അ�രം സംവിധാന�ൾ�ും/�പ�കിയകൾ�ും കാര��ൾ എള��മാ�ാനും ധാരാളം സമ
മനുഷ� പിശകുകൾ കുറയ്�ു�തിനു� അധിക േന�വും സാേ�തികവിദ�യ്�ു�്.

• നി�ള�െട സി�ം അദ�ിതീയമാ�ുക

മാർ��ിൽ വിവിധ െറഡിെമയ്ഡ് േസാഫ്െ��യർ പാേ�ജുകൾ ലഭ�മാണ്
സുര�ാ ആവശ��ൾ�ായി, എ�ാ കാര��ള�ം േരഖെ�ടു�ു� ഒ�് നി�ൾ തിരെ�ടു�ു�ുെവ�് ഉറ�
നി�ൾ�് �പധാനെ��തും ഉപേയാഗ�പദവുമാണ് . ആവശ�െമ�ിൽ, അത് ലഭി�ു�തിന് ഒരു ത�ൽ സംവിധാന
ആവശ�മായ റിേ�ാർ��കൾ എ�തയും േവഗം.
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• സി�ം നിരീ�ി�ുക

ഒരു വർ�ിംഗ് സി�ം �ാപി�ു�ത് അതിെ� സുഗമമായ �പവർ�നം ഉറ�ാ�ി�. അത് ഉറ��വരു�ുക
നി�ൾ, ഒരു മാേനജർ എ� നിലയിൽ, കൃത�മായ ഇടേവളകളിൽ സി�ം പരിേശാധി��െകാ�ിരി�ുക. ഈ രീത
ഉേദ�ാഗ�ർ - ജനറൽ �ാഫുകൾ േപാലും എേ�ാഴും അവരുെട കാൽവിരലുകളിലായിരി�ും.

• സർൈ�പസ് പരിേശാധനകൾ നട�ുക

നി�ള�െട നിയ��ണ�ിൽ സുര� നിലനിർ�ാനു� ഏ�വും ഫല�പദമായ മാർഗമാണിത്. അടു�് സൂ�ി�
�പഖ�ാപി�ി�ി�) നി�ള�െട സുര�ാ സംവിധാന�ൾ ൈകകാര�ം െച��� ആള�കെള നിരീ�ി�ുക. അവെര വ
ആ�ര� പരിേശാധനകൾ. ചില സമയ�ളിൽ, സുര�ാ ഉേദ�ാഗ�െര ഇ�ാെത ൈകമാറു�തും �പധാനമാണ്
അവർ�് എെ��ിലും അറിയി�് നൽകു�ു.

അവസാനമായി, സുര� എ�ത് സാേ�തികവിദ� �ാപി�ു�ത് മാ�തമ� എ�് ഓർ�ുക. പകരം,
ആവശ�മായ എ�ാ �പ�കിയകൾ�ും നി�ൾ എേ�ാഴും ജാഗരൂകരായിരി�ുകയും ജാ�ഗത പാലി�ുകയും െച�
എ�ാ�ിനുമുപരി, ഒരു �പമുഖ കൺസൾ�ൻസി ഒരി�ൽ അതിെ� നിരാശ േരഖെ�ടു�ിയത് േപാെല, "നി�ള
വരു� വഴിയിൽ എ�ാ സ�ർശകെരയും അവരുെട ബാഗുകള�ം പരിേശാധി�ുക, പേ� അവർ േപാകുേ�ാൾ ഒ
പുറ�്! "
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ശരിയായ ബിസിനസ് പ�ാളി

ഇ�െ� േകാർ�േറ�് േവൾഡിൽ, ഫ�് ലഭി�ു�ത് ശരി�ും ഒരു �പശ്നമ�. ദി
ന� ആശയ�ള�മായി വരു� ഏെതാരാൾ�ും ഇ��ൻ വിപണിയിൽ പണം നിറയും.
തീർ�യായും, ബു�ിമു���തിനിടയിൽ �പാരംഭ ഘ��ിൽ, ഒരു പുതിയ ബിസിനസുകാരൻ തെ� ആശയം എ�്
ന�ത�. എ�ിരു�ാലും, അവൻ സ��ം ആശയ�ിൽ ശ�മായി വിശ�സി�ുകയും തുടർ�ും ഉൾെ�ാ��ക
�ശമ�ൾ, �ിതിഗതികൾ ഒടുവിൽ മാറും. അവൻ ധാരാളം ആള�കെള കെ��ും
അവെ� ക�നി�് ധനസഹായം നൽകാൻ ത�ാറാണ്. ഒരു പുതിയ കെ��ു�തിനു� അവസര�ൾ ലഭി�
സാ��ികമായി ശ�മായ പ�ാളി. എ�ിരു�ാലും, അ�രം ഓഫറുകൾ ഒഴുകുേ�ാൾ, െവ��വിളി
ശരിയായ പ�ാളിെയ തിരെ�ടു�ുക എ�താണ.്

ചാണക�ൻ ഉപേദശി�ു�ു,

"ര�് ശ�രായ രാജാ��ാർ�ിടയിലാണ് �ിതി െച���െത�ിൽ, അയാൾ കഴിവു� ഒരാേളാട് അഭയം േത
അവെന സംര�ി�ു�ു. "(7.2.13)

അതിനാൽ, ധാരാളം പണവും പരിചയവുമു� ഒ�ിലധികം സാധ�തയു� പ�ാളികൾ എ�ുേ�ാൾ, നി�ൾ
വളെര ജാഗരൂകരായിരി�ണം. എ�ാ�ിനുമുപരി, െത�ായ തിരെ�ടു�് ബിസിനസിെന നശി�ി�ും
നി�ൾ ആദ�ം മുതൽ സൃഷ്ടി�ത്.

ശരിയായ തിരെ�ടു�് നട�ാൻ, ഓേരാ പ�ാളിയുെടയും സാധ�തകെള വിലയിരു�ാൻ ഒരാൾ�് കഴിയണം
ശ�ിയും അതിനുേശഷം മാ�തേമ ഏ�വും ശ�നായവനുമായി ബ�ം �ാപി�ൂ. അതിനു� ചില നുറു�ുക
ആരാണ് ശരിയായ പ�ാളി എ�് തീരുമാനി�ുക.

• നി�ള�െട മൂല��ൾ പരിഗണി�ുക

നി�ൾ പി�ുടരു� മൂല��െള�ുറി�ാണ് ബിസിന�്. ഓേരാ വ��ിയും തെ� വികാര�ള�ം �പതീ�കള�ം നി
സംഘടനയിെല വികാര�ൾ. ഒരു പുതിയ പ�ാളി ചി�ത�ിൽ �പേവശി�ുേ�ാൾ, അത് �പധാനമാണ്
നി�ള�െട മൂല��ള�ം അവെ� മൂല��ള�ം െപാരു�െ�ടു�ുേ�ാ എ�് പരിഗണി�ുക. ര�് ക�ികൾ�ും 
തരംഗൈദർഘ�ം.

• ദീർഘകാല സമീപനം

ചില സമയ�ളിൽ, ഫ�ുകൾ എള���ിൽ ലഭ�മാകുേ�ാൾ ഒരാൾ ആേവശേ�ാെട സ�ീകരി�ാം. എ�ാൽ എ
സാധ�തകൾ, നി�ൾ ആരുമായും ബ�െ�ടു�തിന് മു�് ഒരു ദീർഘകാല ത��ം ആവിഷ്കരി�ുക. അെ��ിൽ
വളെര�ാലമായി ഒരു ഇണെയ തിരയു� ഒരു വ��ിയുെട അവ�യ്�് സമാനമായിരി�ും
സമയം, ആെര�ിലും 'ഉ�്' എ�് പറ�യുടെന, ആ വ��ി വിവാഹിതനാകും, പി�ീട് തിരി�റിയാൻ മാ�തം
ഇത് അവെ�/അവള�െട ജീവിത�ിെല ഏ�വും വലിയ െത�് ആെണ�്! അതിനാൽ നി�ള�െട പ�ാളിയുെട േയ
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പ�ാളി�ം നിയമവിേധയമാകു�തിന് മു�് അറിയെ�ടു� ഉറവിട�ൾ. ഇതിന് കുറ�് സമയെമടുേ��ാം, പ
ദീർഘകാലാടി�ാന�ിൽ വിജയിയാകുക.

• ഇത് െവറും പണമ�

പ�ാളി�ം എ�ത് പണം മാ�തമ�. ഇത് െവറുെത െകാടു�ു�തും വാ�ു�തും മാ�തമ�. വാസ്തവ�ിൽ, അ
ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നിലനിൽേ�� ബ�ം. �ീഫൻ േകാവി തെ� അഭി�പായ�ിൽ പറയു�ു
പുസ്തകം, വളെര ഫല�പദമായ ആള�കള�െട ഏഴ് ശീല�ൾ , ".... നി�ൾ ഒരു ൈവകാരികത വളർ�ിെയടുേ�
ബാ�് അ�ൗ�്. "നി�ള�െട പ�ാളികള�മായി നി�ൾ പതിവായി സമയം െചലവഴിേ��ിവരും. അത് ആവശ
അവരുമായി ആശയവിനിമയം നട�ു�തിലൂെട ബ�ം െവറും ബിസിനസിനുമ��റം ശ�ിെ�ടും
ഇടപാടുകൾ.

ഓർ�ുക, ഓേരാ ബിസിന�് കഥയും �പവർ�ി�ാൻ ശരിയായ ടീമിെന െക�ി�ടു�ു�തിെ� കഥയാണ്
ഒരുമി�് �പവർ�ി�ാൻ കഴിയു�ു. ശരിയായ ടീം അംഗ�െള തിരെ�ടു�ു�തിൽ അതിശയി�ാനി�
കളി ജയി�ാൻ വളെര �പധാനമാണ്.
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ഫല�പദമായ മീ�ിംഗുകൾ



മീ�ിംഗുകൾ, മീ�ിംഗുകൾ, കൂടാെത കൂടുതൽ മീ�ിംഗുകൾ! നി�ൾ മുകളിേല�് കയറുേ�ാൾേകാർ�േറ�് േഗാവണി, നി�ള�െട ബിസിന�് വളരു�ു, മീ�ിംഗുകൾ ഒരു അനിവാര�മായ ഭാഗമായി മാറും
നി�ള�െട ജീവിതം.
മീ�ിംഗുകൾ ഇരുതല മൂർ�യു� വാൾ േപാെലയാണ്-അവ ഒ�ുകിൽ നി�ള�െട സമയം പാഴാ�ു�താണ,് അെ
നി�ള�െട ബിസിന�് വർ�ി�ി�ാൻ കഴിയും. ഇെത�ാം നി�ൾ എ�തേ�ാളം ഫല�പദമായി �പവർ�ി�ു�ു 
േയാഗ�ൾ.

ഈ വിഷയ�ിൽ ചാണക�ൻ ചില നുറു�ുകൾ നൽകു�ു:

"രാജാവിെ� താൽ�ര�മു�ത് അവൻ സമയം നഷ്ടെ�ടു�ാെത �പഖ�ാപി�ണം." (5.4.11)

മീ�ിംഗുകളിൽ നി�െള സഹായി�ു� ചില നുറു�ുകള�ം ഇനി�റയു�വയാണ്:

• ഒരു അജ� ഉ�ായിരി�ുക

വ��മായ േയാഗ�ളി�ാ�തിനാൽ മി� േയാഗ�ള�ം ഒരാള�െട സമയെ� വലിയ േചാർ�യാ�ു�ു. ദി
മീ�ിംഗിെ� ഉേ�ശ�ം വ��മായിരി�ണം. മിക� മീ�ിംഗുകൾ ഉൾെ�ാ���വയാണ്
ക�നിയുെട കാഴ്ച�ാട് അെ��ിൽ മുതിർ�വർ�് താൽ�ര�മു�ത് പരിഗണി�ുക.

ഒരു അജ� ത�ാറാ�ു�ത് മീ�ിംഗിന് ദിശാേബാധം നൽകു�ു. നി�ൾ ഇതിനായി വിളി�ി��െ��ിൽ
കൂടി�ാഴ്ച, അജ� മ���വരുമായി വ��മായി അറിയി�ു�ുെവ�് ഉറ�ാ�ുക. കൂടാെത, ഉറ��വരു�ുക
പെ�ടു�ു�വെര�ുറി�് മുൻകൂ�ി പറ�ുെകാ�് പരമാവധി ഹാജർ, കുറ�ത് ആശയ�ുഴ�ം
മീ�ിംഗിെ� ദിവസം, സമയം, �ലം.

ബിൽ േഗ�്സ് തെ� പുസ്തക�ിൽ എഴുതിയതുേപാെല, ബിസിന�് അ�് ദി സ്പീഡ് ഓഫ് ചി� , "ആ മീ�ിംഗുക
മുൻകൂ�ി ആസൂ�തണം െചയ്തവയാണ് ഏ�വും ഫല�പദമായത്. "

• ദിശ നൽകുക

ഒരു മസ്തിഷ്ക �പേ�ാഭ�ിേനാ ചർ�യ് േ�ാ നി�ൾ�് തുറ�ുെകാടു�ാം. പേ� അത് അനുവദി�ാൻ പ
വഴിെത�ാനു� േയാഗം. ഒരു െചയർേപഴ് സൺ എ� നിലയിൽ, നി�ൾ മീ�ിംഗിന് ഒരു േബാധം നൽേക�തു�്
സംവിധാനം.

നി�ൾ ഒരു ന� െടലിവിഷൻ േടാ�് േഷാ അവതാരകെനേ�ാെല ആയിരി�ണം-ഉ�ര�ൾ എേ�ാൾ
േചാദ�ം വഴിെത���ു, അെ��ിൽ േചാദ�ം െച�െ�ടു� വ��ി വളെരയധികം സംസാരി�ു�ുെ��ിൽ, നി�ൾ
നയത��പരമായി അവെന െവ�ി, അടു� േചാദ��ിേല�് നീ�ുക.
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എ�തയും േവഗം േപായി��േല�് വരൂ!

ഇത് വളെര നിർണായകമാണ്. മ�് െസഷനുകൾ േപാെല മീ�ിംഗുകൾ ആരംഭിേ��തു�്. ആകസ്മികമായിരി�
േ�പാജക്�ിെ� അവ�െയ�ുറി�് ടീമിേനാട് േചാദി�ുക, എെ��ിലും �പശ്ന�ള�േ�ാ എ�് കെ��ുക, ച
ചർ�, മുതലായവ

എ�ിരു�ാലും, മീ�ിംഗ് തുടരുേ�ാൾ, എ�തയും േവഗം വിഷയ�ിേല�് വേര�ത് വളെര ആവശ�മാണ്
സാധ�മാണ്, എ�തയും േവഗം! ന�ൾ ന�ുെട സമയം നിരീ�ി�ണം.

അതിനാൽ, ഏെതാരു മീ�ിംഗിെ�യും വിജയം അതിൽ �പധാനെ��തും �പധാനെ��തുമായ കാര��ൾ മാ�തം ഉൾ
അജ�. ഏ�വും �പധാനമായി, മീ�ിംഗുകൾ അവസാനി�ുേ�ാൾ, ഒരു ആ�ൻ �ാൻ ഉ�ാ�ുക. എടു�ുക
തീരുമാന�ൾ നട�ിലാ�ുക. അെ��ിൽ അത് പഴയ ഓഫീസ് തമാശ േപാെലയാകും, "എേ�ാൾ ഞ�ള�െട
േബാസിന് ഒ�ും െച�ാനി�, അവൻ ഒരു മീ�ിംഗിന് വിളി�ു�ു! "
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ഒരു ബിസിനസ് യാ�ത ആസൂ�തണം െച���ു

ബിസിന�് വികസന�ിെ� വളെര �പധാനെ�� ഭാഗമാണ് യാ�ത. ഇത് നി�െള സഹായി�ു�ു
പുതിയ ഉപേഭാ�ാ�െള സമീപി�ുക, പുതിയ വിപണികൾ പരീ�ി�ുക, പുതിയ ഉൽ���ളിലും േസവന�
നി�ള�െട �ാപനം പരീ�ിേ��ാം.
ഇ�െ� ആേഗാളവൽ�രി�െ�� േകാർ�േറ�് േലാക�്, രാജ��ുടനീളം, അെ��ിൽ ഉടനീളം യാ�ത െച���
ഭൂഖ��ൾ, ഏെതാരു ബിസിന�ിെ�യും അനിവാര� ഭാഗമാണ്. പുതിയ ബിസിനസ് വികസനം പര�േവ�ണം 
അവസര�ൾ, പുതിയ നിേ�പകരിേല�് എ�ുക അെ��ിൽ േജായി� ് െവേ��ഴ്സ് (െജവി) േതടു�ത് സാ
െചറുകിട ക�നികളിൽ േപാലും �പധാനെ�� േജാലികൾ.

എ�ാൽ നി�ള�െട ബിസിനസ് യാ�തയ്�ു� ആസൂ�തണവും ഒരുേപാെല �പധാനെ�� േജാലിയാണ്. ചാണക�ൻ
സൂചന:

"വാഹന�ൾ�ും �ഡാഫ്�്-മൃഗ�ൾ�ും ശരിയായ �കമീകരണ�ൾ െചയ്തതിനുേശഷം അേ�ഹം ആരംഭി�ണ
േസവകരുെട കൂ�ം. "(1.16.5)

നി�ള�െട ബിസിനസ് യാ�തയ്�ായി ആസൂ�തണം െച��േ�ാൾ �ശ�ിേ�� ചില അധിക നുറു�ുകൾ ഇതാ:



• വ��മായ ഒരു യാ�താ പ�തി ഉ�ായിരി�ുക

ഒരു വ��മായ യാ�താ പ�തി ത�ാറാേ��ത് �പധാനമാണ് - ന�റിനായു� ഒരു യാ�താ വിവരണം പൂർ�ിയ
ദിവസ�ളിൽ നി�ൾ പുതിയ േമഖലയിലായിരി�ും. സമയ�ിെ� ആവശ�കത കണ�ിെലടു�ുക,
പണവും മ�് പല ഘടക�ള�ം. നി�ള�െട �ാൻ വ��മാ�ു�തിന് �പാേദശിക േകാൺടാക്��കൾ ഉപേയാഗി�
കൃത�ം. അ�പതീ�ിതമായ അവസര�ൾ പര�േവ�ണം െച�ാൻ കുറ�് അധിക സമയം നൽകുക.

നി�ള�െട യാ�താ ടീം

നി�േളാെടാ�ം യാ�ത െച��� ആള�കൾ ആരാണ്? എ�ത? അവരുെട േറാള�കൾ എെ�ാെ�യാണ്? ഇവയാണ
ഉ�രം നൽേക� ചില �പധാനെ�� േചാദ��ൾ. ഒരു ടീം നി�ള�െട ശ�ിയും നൽകു�ു
ദൗത�ം. അതുെകാ�ാണ് സർ�ാർ ഉേദ�ാഗ�ർ എേ�ാഴും ഒരു �പതിനിധി സംഘേ�ാെടാ�ം യാ�ത െച���ത്

• സാധ�തയു� സാധ�തകൾ ന�ായി പഠി�ുക

നി�ൾ േപാകു�തിനുമു�്, �പതീ�ിത ല��ം പഠി�ുക. മി� അടി�ാന വിവര�ള�ം െച��ം
ഇ�ർെന�ിൽ ലഭ�മാണ്. വിശ�സനീയമായ ഉറവിട�ളിലൂെട വിവര�ൾ പരിേശാധി�ുക. മുഖം കാണുേ�ാൾ-
അവരുമായി അഭിമുഖീകരി�ുക, എ�ാ വിവര�ള�ം ഉറ��വരു�ാൻ അവേരാട് �പേത�ക േചാദ��ൾ േചാദി�
ശരിയാണ്. എ�ാ�ിനുമുപരി, നി�ൾ ഒരു ദീർഘകാല അേസാസിേയഷൻ േനാ�ുകയാെണ�ിൽ നി�ൾ ഉറ�
ശരിയായ പ�ാളിയുമായി നി�ൾ ഒരു കരാർ ഒ�ിടുകയാണ്.
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ഡീലുകൾ ഉടൻ അവസാനി�ി�രുത്

ചില സമയ�ളിൽ, ആദ� മീ�ിംഗിൽ തെ� ഡീലുകൾ അവസാനി�ി�ു�ത് വളെര ആേവശകരമാണ്. ഇതിെന െ
�പേലാഭനം. മി�ു�െത�ാം െപാ��. ആദ�െ� മതി�് തീർ�യായും ആയിരി�ണെമ�ി�
നിലനിൽ�ു� മതി�്. വീ�ിേല�ു തിരി��വരു. പിെ�, ശാ�മായ മനേ�ാെട, �പധാനെ��വെയ�ാം പുനരാരംഭി
േമഖലകള�ം, വിദ�്ധരുെട സഹായേ�ാെട, അടു� നടപടി സ�ീകരി�ുക.

ഓർ�ുക, ഓേരാ പുതിയ അവസരവും ഒരു സാധ�തയാെണ�ിലും, അൽ�ം െചേ��ത് �പധാനമാണ്
ഭാവി പരിപാടികൾ നി�ൾ�് ന�ായി ൈകകാര�ം െച�ാൻ കഴിയു� വിധ�ിൽ ചി�ി�ുക. നി�െളേ�ാെല
ഒരി�ൽ ഒരു ബില�ൺ േഡാളർ നിേ�പമായി വാ�ാനം െചയ്ത വിജയകരമായ ബിസിനസുകാരൻ
ക�നി െപെ��ു� അേ�ഹ�ിെ� മറുപടി വ�ു, "ഓഫറിന് ന�ി, ഉടൻ തെ� നി�െള ബ�െ�ടും!"
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പ�ിക് റിേലഷൻസ്

�പശസ്ത മാേനജ്െമ� ് ഗുരുവായ പീ�ർ �ഡ�ർ ഒരി�ൽ അത് അഭി�പായെ��ിരു�ു
ഒരു ബിസിന�് േനതാവിെ� മുൻഗണനകളിൽ വലിയ പിആർ െന�് വർ�് െച��ക, സാമൂഹികവൽ�രി�ുക, 
(പ�ിക് റിേലഷൻസ്). "നി�ള�െട �യ��കള�മായി നി�ൾ നിലനിർ�ു� മിക� ബ��െള�ുറി�ാണ്,
വിതരണ�ാർ, െഷയർേഹാൾഡർമാർ, ജീവന�ാർ, നി�ൾ ബ�െ�ടു� മെ��ാ വ��ികള�ം! "
ന�ുെട സ��ം �പാചീന ഗുരുവും ഒരുപേ� ആദ�െ� മാേനജ്െമ� ് ചി�കനുമായ ചാണക�ൻ േപാലും െകാ�
രാജാ��ാർ�ും മ�് േനതാ�ൾ�ുമു� ഉപേദശ�ിെ� പുസ്തക�ിൽ അേത ആശയം െവളിെ�ടു�ി,

"അേ�ഹം വനേമധാവികൾ, അതിർ�ി േമധാവികൾ, േമധാവി എ�ിവരുമായി സ�ർ�ം �ാപി�ണം
നഗര�ളിലും �ഗാമ�പേദശ�ളിലും ഉേദ�ാഗ�ർ. "(1.16.7)

പേ�, ഒരു െന�് വർ�് എ�െന നിർ�ി�ാെമ�ും േകാൺടാക്��കൾ എ�െന നിലനിർ�ാെമ�ും ഓേരാ േ
ചില നുറു�ുകൾ ഇതാ:

േയാഗ�ളിൽ പെ�ടു�ുക

ഒരു സിഇഒെയ സംബ�ി�ിടേ�ാളം, ഒരു പുതിയ വ��ിെയെയ�ിലും കാണാെത ഒരു ദിവസം േപാലും കട�ുേ
ബിസിന�് േകാൺഫറൻസുകൾ, പരിശീലന പരിപാടികൾ അെ��ിൽ ഒ�ിലധികം മീ�ിംഗുകളിൽ േപാലും പെ�
�പധാനെ�� ആള�കൾ. േകാൺടാക്��കൾ ഉ�ാ�ു�തിനു പുറേമ, അവൻ പഠി�ാൻ തുട�ണം
മ���വരുെട അനുഭവ�ൾ.

• ബ�ം പുലർ�ുക

ബ�െ�ടാനു� വിശദാംശ�ൾ േശഖരി�ു�ത് മതിയാകി�. ന�ളിൽ ഭൂരിഭാഗവും വിവിധ േകാൺഫറൻസുക
വിസി�ിംഗ് കാർഡുകള�െട ഒരു കൂ�ാരവുമായി അതിെന�ുറി�് ഒ�ും െച�രുത്. അതിനാൽ, ഓേരാ�ിെ�യും
�പധാനെ�� വ��ി നിർബ�മാണ്. നി�ൾ ക�ുമു�ിയ ഓേരാ വ��ിയുമായു� ബിസിന�് സാധ�തകെള�ു
കൂടാെത ഒരു നിർേ�ശം ത�ാറാ�ുക.

• ര�്-വഴി സമീപനം

പുതിയതിൽ നി�് അയാൾ�് ലഭി�ു� േന��െള�ുറി�് മാ�തം ചി�ി�് മി� ബിസിനസുകാരും െത�് െച��
ബ�െ�ടുക! പകരം, നി�ൾ�് അവെര എ�െന സഹായി�ാനാകുെമ�് ചി�ി�ുക. ചില സമയ�ളിൽ, ന



അവരുെട ബിസിന�് വർ�ി�ി�ു� നുറു�് അെ��ിൽ നിർേ�ശം. അവെര സഹായി�ുക, മി�വാറും, അവ
നി�ൾ�് ആവശ�മു�േ�ാൾ നി�െള സഹായി�ുക.

• ദീർഘകാല സമീപനം
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മനുഷ� ബ��ളിൽ, സമയം �പധാനമാണ്, ബിസിന�ിൽ 'സമയം' �പധാനമാണ്. എ�ാൽ വെര
ശരിയായ സമയം അറിയുക, നി�ൾ േവ��ത സമയം െചലവഴിേ��തു�്. സാധ�തയു� ബിസിന�് ഒരി�ല
ബ�ം ഉടനടി �പേയാജനകരമാെണ�് േതാ�ാ�തിനാൽ മാ�തം. ഒരാൾ� ്േവണം
എ�ായ്േ�ാഴും ദീർഘകാലെ��ുറി�് ചി�ി�ുക. പതുെ� എടു�ുക, പേ� ഉറ�ാണ.് നി�ൾ�് ഒരി�ല
ഇ�് െചറുതായി േതാ�ു�ു നാെള ഒരു ഭീമൻ ആയി മാറിേയ�ാം, അേതസമയം ഒരു ഭീമൻ ഇ�് പുറ�് വേ��
െതരുവുകൾ പി�ീട്.

േനതൃത�ം ഒരു കലയാെണ�ിലും, ബിസിന�് കൂടുതൽ മിക� കലയാെണ�് എേ�ാഴും ഓർ�ുക. അത്
ആള�കള�െട ധാരണയും അവരുെട മന��ം മന�ിലാ�ലും മന�ിലാ�ലും ആവശ�മാണ്
ഓേരാ വ��ിെയയും നിറേവ��� വിവിധ ഘടക�ൾ. അതിനാൽ, ബിസിന�ിൽ, പിആർ െവറുെത െച�ാൻ കഴ
ഇത് ഒരു ഏജൻസി�് �്േസാഴ്സിംഗ് െച���ു. ആവശ�െമ�ിൽ നി�ൾ�് ഒരു PR ഏജൻസി ഉ�ായിരി�ാം, ന
പ�ാളി�ം, നി�ള�െട സമയവും പരി�ശമവും വിേവകേ�ാെട നിേ�പി�ണം.
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ഗുണ�ള�� പുരുഷ�ാെര ബഹുമാനി�ുക

ഒരു സാധാരണ മനുഷ�നും മഹാനും ത�ിൽ എ�െന േവർതിരി�ാെമ�് ഒരു ഷാർ�് വ��ി�് അറിയാം
പുരുഷ�ാർ. ഒരു േനതാവിന് ഈ ഗുണം വിജയകരമായി ഉൾെ�ാ�ാൻ കഴിയുെമ�ിൽ, അയാൾ�് എള���ി
ജീവിത�ിെ� എ�ാ േമഖലകളിലും വിജയി��. ഒരു ജ��റി െച���തുേപാെല, ഒരാൾ�് ൈവദ�്ധ�ം ഉ�ായിരി
അപൂർ� ര��ള�ം സാധാരണ ക��കള�ം ത�ിൽ േവർതിരി�ു�ു.
ചാണക�െ� അഭി�പായ�ിൽ, ഒരു ബിസിനസിന് ഏ�വും വലിയ ഉറവിടം െതാഴിൽ ശ�ിയാണ്. സത��ിൽ,
എ�ാ മഹ�ായ േന��ള�െടയും ഉറവിടം ആള�കളാണ്, ഇവെയ�ാം നിർവഹി�ു�ത് പുരുഷ�ാരാണ്
വലിയ ഗുണ�ൾ ഉ�്.

ഈ ഗുണ�െളയാണ് അംഗീകരി�ുകയും ബഹുമാനി�ുകയും െചേ��ത്. ചാണക�ൻ, അേതസമയം
ഈ ഗുണ�ൾ നിർ�ചി�ു�ത്, പറ�ു,

"പഠനം, ബു�ി, ൈധര�ം, േ�ശഷ്ഠത എ�ിവയിെല മികവിെ� േപരിൽ പുരുഷ�ാർ ആദരി�െ�ടണം
ജനനവും �പവൃ�ികള�ം. "(3.20.23)

മെ�ാരു വിധ�ിൽ പറ�ാൽ, ഓേരാ തര�ിലുമു� പുരുഷ�ാെരയും ഏെത�ിലും സംഘടനയിൽ ബഹുമാന
ഓേരാ തരവും െവേ�െറ:

• പഠി�ു� പുരുഷ�ാർ

പഠി�ു� പുരുഷ�ാരാണ് എ�ാ സമൂഹ�ിലും ഏ�വും ബഹുമാനി�െ�ടു�ത്. അ�ാദമിക് കൂടാെത
പ�ിതപഠനം, ഈ വിവരണം പുരുഷ�ാർ�് അനുഭവ�ാനമു�തുമായി ബ�െ��ിരി�ു�ു.

ഇ��യിൽ, �പേത�കി��ം, ഞ�ൾ എ�ായ്േ�ാഴും പഠി�ു� പുരുഷ�ാെര വളെര ബഹുമാനേ�ാെടയാണ് ക�
സാമൂഹ�ശാസ്�ത�ൻ ഒരി�ൽ പറ�ിരു�ു, "പഠി�ു� പുരുഷ�ാെര ബഹുമാനി�ാ� ഒരു സമൂഹം നിർ
തകർ�. "

• ൈധര�ം

ൈധര�ശാലി. േപാരാളികൾ. ഉ�ായിരു�ി��ം, 'തുടരാൻ' അവർ�് ആ അധിക ഗുണമു�്
�പശ്ന�ൾ. ആവശ�െമ�ിൽ മരണെ� േനരിടാൻ േപാലും അവർ ത�ാറാണ്. അ�രം ആള�കെള വിളി�ു�
��തിയ�ാർ. ഞ�െള സംര�ി�ു� പ�ാള�ാരും കാവൽ�ാരും അവരാണ്. ൈസന�ം പറയു�തുേപാെല, 
നി�ൾ എ�ാവരും സമാധാനമായി ഉറ�ാൻ േവ�ി രാ�തികളിൽ ഉണർ�ിരി�ുക. "

മാന�മായ ജനനം

കുലീന കുടുംബ�ളിൽ ജനി� വ��ികൾ യാ��ികമായി ബഹുമാനി�െ�ടു�ു. ഇേ�ാൾ ഇത് ജാതി അ�-
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പ�പാതപരേമാ വംശീയേമാ ആണ്. എ�ിരു�ാലും, ചില ഗുണ�ൾ ജനിതകമാെണ�് ഞ�ൾ കെ��ു�
പ�ാ�ലം ഒരു വ��ിയുെട വ��ിത�െ� സ�ാധീനി�ു�ു.

• �പവൃ�ികൾ

അവസാനമായി, നി�ള�െട വാ�ുകൾ നി�ള�െട വാ�ുകേള�ാൾ ഉ��ിൽ സംസാരി�ു�ു. നി�ൾ േനടി
ആ� ബഹുമാനം. അതിനാൽ, മഹ�ായതും േ�ശഷ്ഠവുമായ �പവൃ�ികൾ െചയ്ത പുരുഷ�ാർ ആവശ�മാണ



ബഹുമാനി�ു�ു.

നി�ൾ അ�രം വ��ികെള തിരി�റിയുേ�ാൾ, നി�ൾ�് അവരുമായി സഹവസി�ുകയും അവരിൽ നി�് 
നി�ൾ�് ലഭി�ു� ആനുകൂല��ൾ മുകളിേല�് ചരി� വളവിൽ ആസൂ�തണം െച�ാൻ കഴിയുെമ�് കെ�

ബിസിന�് േലാക�് ഇത് �പേത�കി��ം സത�മാണ്. െജആർഡി ടാ�യ്�് സാധി��െവ�് പറയെ�ടു�ു
'ഗുണേമ�യു� പുരുഷ�ാെര' തിരി�റിയുക. അവൻ അവെര തെ� ടീമിെ� ഭാഗമാ�ി, ടാ�കൾ
തലമുറകളായി വിജയി�ു�ു.
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42

ഒരു ന� മീ�ിംഗ്

ബിൽ േഗ��കൾ അവെ� പുസ്തക�ിൽ പറ�ു, ചി�യുെട േവഗതയിൽ ബിസിന�്, "ദി
ഏ�വും ഫല�പദമായ മീ�ിംഗുകളിൽ പെ�ടു�ു�വർ ന�ായി ത�ാറാകു�ു. "
ഇത് സത�മാണ്, ചാണക�ൻ ന�ുെട രാജ��് വളെര�ാലം മു�് ഈ നിയമം നട�ാ�ിയിരു�ു. അവൻ
ആള�കൾ മീ�ിംഗുകളിൽ കൃത�നിഷ്ഠ പാലി�ുക മാ�തമ�, ന�ായി ത�ാറാകാനും ആ�ഗഹി�ു�ു
റിേ�ാർ��കൾ.

അവർ റിേ�ാർ��കളി�ാെത വ�ാൽ, അവർ�് യഥാർ��ിൽ പിഴ ചുമ�ുകേയാ അെ��ിൽ ശി�ി�ുകേ



അവന് പറ�ു,

(മാേനജർമാർ) ശരിയായ സമയ�് വരാ�തിനാേലാ അ�ൗ�് ബു�ുകൾ ഇ�ാെത വരു�തിനാേലാ
ബാലൻസ്, പിഴ അടയ്േ�� തുകയുെട പ�ിെലാ�് ആയിരി�ും. "(2.7.21)

േയാഗ�ളിൽ അ�ട�മു� െപരുമാ�ം വളെര �പധാനമാണ്. ചാണക�നും മ���വെര പ�ികെ�ടു�ി
ന�ായി ത�ാറാ�ിയ മീ�ിംഗിെ� �പധാന വശ�ൾ.

• എ�ുെകാ�ാണ് ഒരു മീ�ിംഗ്?

ചില ആശയ�ൾ ചർ� െച�ാൻ രേ�ാ അതിലധികേമാ ആള�കൾ ക�ുമു��� ഒരു സംഭവമാണ് മീ�ിംഗ്. എ
ക�നി, മി� മീ�ിംഗുകൾ�ും ഒരു അജ�യു�്. ഉദാഹരണ�ിന്, ഒരു വിൽ�ന അവേലാകന േയാഗം. ഇത് െച
െസയിൽസ് ടീം ഒ�ുേചരുകയും ൈകവരി� ല���ൾ, വരാനിരി�ു�തിെന�ുറി�് ചർ� െച��കയും േവണ
അടു� ല���ൾ നിറേവ�ാനു� ത���ള�ം മുേ�ാ��േപാകാനു� പ�തികള�ം.

ആശയ�ൾ ൈകമാറു�തിനായി ഒരു മീ�ിംഗും നട�ു�ു, ഇത് െന�് വർ�ിനു� ഒരു അവസരമാണ്, മന�ില
മ���വരുെട �പവർ�ന ൈശലികൾ, അതുേപാെല തെ� വിവര�ൾ പ�ിടുകേയാ അേന�ഷി�ുകേയാ െച�

ഒരു ന� മീ�ിംഗിെ� �പേയാജന�ൾ

വ��മായ അജ�യു� ഒരു ന� മീ�ിംഗ് ആണ്. അ�രം മീ�ിംഗുകള�െട സമയം �പവർ�ി�ു�ു
വളെര േനരെ� തെ� എ�ാവേരാടും ആശയവിനിമയം നട�ി. ഇത് കൃത�സമയ�് ആരംഭി�ുകയും കൃത�സ
അ�രെമാരു ഉൽ പാദനപരമായ മീ�ിംഗിന് േശഷം ആള�കൾ�് സുഖം േതാ�ു�ു, പകരം നിരാശെ�േട�തി�
ഒരു പുേരാഗതിയും കൂടാെത ഒരു മീ�ിംഗിലൂെട മെ�ാ�ിേല�് ഒഴുകുക.

ഇ�െ� സാഹചര��ിൽ �പേത�കി��ം, സമയം ഒരു വിലേയറിയ വസ്തുവാകുേ�ാൾ, ഒരാൾ വിളി�രുത്
വ��മായ അജ�യി�ാ� ഒരു മീ�ിംഗിനായി. ഓേരാ െസ���ം ഉൽപാദന�മതയു�തായിരി�ണം.

േപജ് 105

• ഒരു ന� മീ�ിംഗിനായി ത�ാെറടു�ു�ു

ആശയവിനിമയം നടേ��താണ് ഒരാൾ ആദ�ം ത�ാറാേ��ത്. ഇതാണ് േറാൾ
സംഘാടകൻ. ഓർ�ുക, �പസ�മായവയുമായി നി�ൾ നാല് കാര��ൾ ആശയവിനിമയം നട�ണം
പെ�ടു�ു�വർ ഒ�ുേചരു�തിന് മു�് - എവിെട, എേ�ാൾ, ആരാണ്, എ�്.

മീ�ിംഗ് എവിെടയാണ് നട�ു�ത് (േവദി). എേ�ാൾ (സമയം, ആരംഭി�ു�തും അവസാനി�ു�തുമായ സമയം
ആരാണ് (െസഷനായി െചയർേപഴ്സൺ അെ��ിൽ സ്പീ�ർ), എ�ിനുേവ�ിയാണ് (അജ�യും വിഷയവും
േയാഗം).

ഏത് സാഹചര��ിലും, നി�ൾ മീ�ിംഗിൽ പെ�ടു�ു�യാളാെണ�ിൽ, നി�ൾ എേ�ാഴും ത�ാറായിരി�ണം
�പസ�മായ റിേ�ാർ��കള�ം ആവശ�മായ േപ�റുകള�ം.

എെ��ിലും �പേത�ക വിവര�ൾ ആവശ�െ�ടുേ�ാൾ, സമയം പാഴാ�രുത്. െപെ��ു�തും
ഉടനടി �പതികരി�ു�ത് തീരുമാനെമടു�ൽ �പ�കിയെയ സഹായി�ും.

കൂടാെത, ഒരു മീ�ിംഗിെ� �പാധാന�ം മന�ിലാ�ാൻ �ശമി�ുക. ഒരു ന� സംഘാടകനാകുക,
ക��ർ, പ�ാളി. കൂടാെത, മ���വരുെട �പാധാന�ം പഠി�ി�ാൻ ഒരി�ലും മടി�രുത്
ഫല�പദമായ മീ�ിംഗുകൾ.
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43

നി�ൾ ആരംഭി�ത് പൂർ�ിയാ�ുക

അവൻ ഏെ�ടു�ു� ഓേരാ പ�തിയും അവസാനി�ി�ാൻ വിധി�െ�� ഒരു സുഹൃ�് എനി�ു�്
വിജയമ�ാെത മെ�ാ�ുമി�ാെത. ഒരി�ൽ അവെ� രഹസ�ം എേ�ാട് പ�ിടാൻ ഞാൻ അേ�ഹേ�ാട് ആവശ�
അേ�ഹം പറ�ു, "ഏെത�ിലും പുതിയ േ�പാജക്�് ഏെ�ടു�ു�തിന് മു�്, എെ� പ�ലു� മുൻ േജാലികൾ 
ഏെ�ടു�ു. ഞാൻ ഏകമനേ�ാെട വിജയകരമായി എ�ാ േ�പാജക്��കള�ം പൂർ�ിയാ�ു�ുെവ�് ഇത് ഉറ�ാ�
എടു�ുക!"

ഈ വാ�ുകൾ ഉടൻ തെ� ചാണക�െ� ഒരു വാക�ം ഓർ�െ�ടു�ി:

"ഏെ�ടു� �പവൃ�ികള�െട േന�ം ൈകവരി�ു�താണ് �പവർ�നം." (6.2.2)

വളെര കുറ�് ആള�കൾ മാ�തേമ അവർ ഇതിനകം ആരംഭി� േജാലി പൂർ�ിയാ�ാൻ ന�വരാണ്. തീർ�യായും
മി�വാറും ന�െള�ാവരും പുതിയ േ�പാജക്��കൾ എടു�ുകയും പുതിയ ഓർഡറുകൾ സ�ീകരി�ുകയും പുതി
ന�േളാട് തെ� േചാദി�ാെത വായിേ�� പുസ്തക�ൾ, "നിലവിലു�ത് ഞാൻ ആദ�ം പൂർ�ിയാേ��ത

സ�ർ�ം, �കൂരമായ സമയ മാേനജുെമ� ്, എ�ി�െനയു� വിവിധ �പശ് ന�ളിൽ ഞ�ൾ എ�ിേ�രു�തിൽ
ദയനീയമായ െതാഴിൽ-ജീവിത സ�ുലിതാവ�യും. എ�ുെകാ�ാണ് ഞ�ൾ� ്ഇതിനകം ഉ� േജാലി ആദ�
ക�ിൽ?

ന�ൾ 'ആക്�ീവ്' അ�ാ�തിനാലാണ് ഇത് സംഭവി�ു�െത�് ചാണക�ൻ പറയു�ു. പൂർ�ിയാ�ാൻ ഞ�
നിലവിലു� എ�ാ േജാലികള�ം. ഇതിന് ഒരു േപാംവഴിയുമി�.

കൂടാെത, നി�ൾ കുറ�് ഘ��ൾ ഓർ�ിേ��തു�്:

ബാ�ിയു� എ�ാ േജാലികള�ം പ�ികെ�ടു�ുക



നി�ള�െട ജീവിതം എ�ുെകാ�ാണ് കുഴ��ിലായെത�് കാണാൻ നി�ൾ ആ�ഗഹി�ു�ുെവ�ിൽ, ഈ ലള
നാളിതുവെര നി�ൾ ആരംഭി�, എ�ാൽ പൂർ�ിയാ�ാ�, അെ��ിൽ പൂർ�ിയാ�ാ� �പവർ�ന�ള�

ഇത് ഒരു റിേ�ാർ�് പൂർ�ിയാ�ുകേയാ ഒരു പരിപാടിയുെട സംഘാടകെര വിളി�ുകേയാ ന�ി പറയുകേയാ െച
നി�ൾ എടു� ആ പുസ്തകം പൂർ�ിയാ�ുക. നി�ൾ സത�സ�നാെണ�ിൽ, നി�ൾ െഞ�ിേ�ാകും
നി�ള�െട പ�ികയുെട വലു�ം!

• ആസൂ�തണം െച��ക, െച��ക

ഇേ�ാൾ, പൂർ�ിയാ�ാ� ഓേരാ േജാലിയും പൂർ�ിയാ�ാൻ ആവശ�മായ സമയം പ�ികെ�ടു�ുക. ഉദാഹ
റിേ�ാർ�് പൂർ�ിയാ�ാൻ അര മണി�ൂർ എടു�ുക. അെ��ിൽ വിളി�ാനും ന�ി പറയാനും ഏകേദശം 5-10
ആ പാർ�ിയുെട സംഘാടകർ. അെ��ിൽ നി�ൾ വായി�ാൻ തുട�ിയതും പാതിവഴിയിൽ ഉേപ�ി�തുമായ പ

േപജ് 107

പൂർ�ിയാ�ാൻ ഏകേദശം മൂ�് മണി�ൂർ കൂടി.

പൂർ�ിയാകാ� ഈ േജാലികൾ പൂർ�ിയാ�ാൻ കുറ�് സമയം മാ�ിവയ്�ുക, ദിവേസന ഒരു മണി�ൂർ പറ
�പധാനമായി, നി�ൾ യഥാർ��ിൽ അത് െച�ണം! അത് െച���തിെന�ുറി�് മാ�തം ചി�ി�രുത്.

• ഇെതാരു ശീലമാ�ുക

ഈ വ�ായാമം തുട��ിൽ ബു�ിമു�ായി േതാ�ിേയ�ാം. എ�ാ�ിനുമുപരി, നാെമ�ാവരും വൃ�ിെക� ശീല�
നീ�ിെവ�ു�ത്. എ�ാൽ പൂർ�ിയാകാ� എ�ാ േജാലികള�ം പൂർ�ിയാ�ി ന�ൾ സ�യം ശാസി�ുകയാെണ
ഞ�ള�െട ആ�വിശ�ാസം വളരും, വലിയ െവ��വിളികൾ�ായി ഞ�ൾ െകാതി�ും.

ഒരു മൾ�ിനാഷണൽ �ാപന�ിെ� െചയർമാൻ ഒരി�ൽ തെ� ശനിയാഴ്ചകൾ െചലവഴി�ു�ുെവ�് എേ�
പൂർ�ിയാകാെത കിടേ��ാവു� ഏെത�ിലും േജാലി പൂർ�ിയാ�ുക. ഇത് എ�ത �പധാനമാെണ�് കാണി�
അത് ഒരു ന� '�ാർ�ർ' എ�തിലുപരി ഒരു ന� 'ഫിനിഷർ' ആകുക എ�താണ്.
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വിജയി�േണാ?

കൗടില�യുെട അർഥശാസ്�ത കംൈ�പസുകൾ പതിന�് പുസ്തക�ൾ. ഇതിൽ ആറാമെ� പുസ്തകം
ര�് അധ�ായ�ൾ മാ�തേമയു��. എ�ിരു�ാലും, ഒരു രാജാവിന് എ�െന �പവർ�ി�ി�ാെമ�് വിശദീകരി�
രാജ�ം വിജയകരമായി. വിജയി�ാനു� മൂ�് വഴികള�ം അത് എ�െന െച�ാെമ�ും ഇത് പ�ികെ�ടു�ു�ു.
ചാണക�ൻ പറ�ു:

"വിജയം മൂ�ിര�ിയാണ് - ഉപേദശ�ിെ� ശ�ിയാൽ േനടിെയടു�ാനാവു�ത് ഉപേദശം െകാ�ു� വിജയമാ
ശ�ിയുെട ശ�ിയാൽ േനടിെയടു�ു�ത് ശ�ിയാൽ േനടിയ വിജയമാണ്, അത് ശ�ിയാൽ േനടാവു�താണ
ofർ��ിെ� energyർ�ം വിജയമാണ്. "(6.2.30)

ഇവയുെട അർ�ം മന�ിലാ�ാൻ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ മൂല�വ�ായ അനുഭവം ആവശ�മാണ്
വാ�ുകൾ, നമു�് അതിെ� സാരാംശം മന�ിലാ�ാൻ കഴിയും:

ഉപേദഷ്ടാവിെ� വിജയം

�ശമി�ു�വരും �ശമി�ു�വരുമായ ധാരാളം ആള�കൾ ഉ�്, എ�ി��ം വിജയി�ി�. നിരാശരായി, അവർ
വിജയി�ുക എ�ത് അവരുെട വിധിയെ��് വിശ�സി�ുക. പേ�, അവർ�് അവകാശം ലഭി�ി�ായിരി�ാം
ശരിയായ വ��ിയിൽ നി�ു� ഉപേദശം.

ഇവിെട ഒരു ബിസിന�് �ാപി�ാൻ �ശമി� ഒരു വിേദശിെയ ഓർ�ു�ു, അത് ആരംഭി�ാൻ കഴി�ി�
ഏകേദശം ര�് വർഷമായി. ഒടുവിൽ അയാൾ ഒരു നിയമ ഉപേദശകെന സമീപി��, അയാൾ�് കുറ�് മാ�തം നൽ
നുറു�ുകൾ, അവൻ േപായി!

ചാണക�െ� അഭി�പായ�ിൽ, ആദ�െ� തര�ിലു� വിജയെ� ഇത് കൃത�മായി ചി�തീകരി�ു�ു
ശരിയായ വിദ�്ധരിൽ നി�് േകൾ�ുകയും പഠി�ുകയും െചയ്തുെകാ�് േനടിയത്.

• ശ�ിയാൽ വിജയി�ുക

ന�ൾ ഒ�യ്�് േപാരാടുേ�ാൾ, വിജയി�ാനു� സാധ�ത കുറവാണ്. "ഞ�ൾ ഒരുമി�് വളരു�ു," എ
ആ�ീയ ആചാര�ൻ ഒരി�ൽ ശരിയായി പറ�ു. അതിനാൽ, വിജയി�ുക എ�താണ് ര�ാമെ� രീതി
ശ�ി - അതായത്, അേസാസിേയഷെ� ശ�ിയാൽ.

എനി�് രാഷ്�ടീയ�ിലു� ഒരു സുഹൃ�് ഉ�്. അയാൾ� ്ധാരാളം ചിലവഴിേ��ിവ�ു എ� വസ്തുത അവ
രാഷ്�ടീയം എ�െനയാണ് �പവർ�ി�െത�് മനസിലാ�ാൻ സമയം �ശമി�ു�ു.

"എെ� നയി�ു� ഒരു േഗാഡ്ഫാദർ ഉ�ായിരുെ��ിൽ എ�് ഞാൻ ആ�ഗഹി�ു�ു," അേ�ഹം ഒരി�ൽ സ�
ഇ�െ� ഉയർ� മ�ര േലാക�് നി�ൾ�് ലഭി�ു� സത�ം. ജീവിത�ിൽ, ന�ൾ എ�ിയാൽ
ശ�നായ ഒരു വ��ിയുമായി സഹകരി�ുക, വിജയം ഫല�ിൽ ഉറ�ാണ്.
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Eർ��ാൽ വിജയി�ുക

ആദ� ര�ുേപരിൽ വിജയി�ാൻ കഴിയു�ിെ��ിലും വളെര കുറ�് ആള�കൾ ഉ�്
രീതികൾ, ഇേ�ാഴും അവരുെട energyർ�വും ചലനാ�കതയും െകാ�് പൂർ�മായും വിജയി�ു�ു. അവരുെ
വളെര പകർ�വ�ാധിയും. അവർ�് 'ഒരി�ലും ഉേപ�ി�രുത്' എ� മേനാഭാവമു�്. അവെര സംബ�ി�ിടേ�
പലതവണ ഒരാൾ പരാജയെ�ടു�ു. മറി�്, അത് വികാരെ��ുറി�ാണ് - "വിജയം ഒരു പടി അകെലയാണ്!"

അവർ അവരുെട െത��കളിൽ നി�ും, പുസ്തക�ളിൽ നി�ും, അവർ ക�ുമു��� ഓേരാ വ��ിയിൽ നി�ും 
അവരുെട ജീവിത�ിെല സംഭവം. ജീവിതം അവർ�് ഒരു യാ�തയാണ്, ഒരി�ലും ഒരു ല���ാനമ�.

ഓർ�ുക, വിജയം എ�ത് ഒരു വ��ി വികസി�ി�ു� മേനാഭാവമാണ്. അതിനാൽ നി�ൾ ൈകവരി�ു�തു
നി�ള�െട ല��ം. ചാണക�ൻ പറ�ു, "നൂറ് പരീ�ണ�ൾ�് േശഷവും, ഒരു ഉ�ാഹിയായ മനുഷ�ൻ െച��ം
തീർ�യായും വിജയി�ും. "
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ഒരുമി�് �പവർ�ി�ു�ു



1970 കളിലും 80 കളിലും നിരവധി ഇ��ൻ ക�നികൾ ചരി�തപരമായ സംഭവ�ൾ�ായി ത�ാെറടു�ുകയായ
ആേഗാളവൽ�രണം ഇതുവെര ആരംഭി�ി�ി�. ക����റുകള�ം െമാൈബലും അവതരി�ി��
േഫാണുകള�ം ഇ�ർെന��ം ഇേ�ാഴും ആശയ�ളാണ.് ആ ദിവസ�ളായിരു�ു ഏ�വും വലിയ െവ��വിളി
ഇ��ൻ വ�വസായ�ൾ േനരിടു�ത് െതാഴിൽ �പശ്ന�ളാണ്. പലതര�ിലു� െത�ി�ാരണകൾ
െതാഴിലാളി യൂണിയനുകള�ം ക�നി മാേനജ്െമ��ം എ�ായ്േ�ാഴും സംഭവി��.
വ��മായും, എ�ാ ചർ�കള�ം േപാസി�ീവ് ഫല�ൾ നൽകിയി�. പല ക�നികള�ം കീഴട�ി
ആ പിരിമുറു�മു� സാഹചര��ളിേല�്, ഒടുവിൽ അട��പൂ�ി, മുഴുവൻ വ�വസായ�ള�ം ദുരിത�ിലായി. മാ
ഏതാനും സംഘടനകൾ വിജയികളായി ഉയർ�ു.

അേ�ാൾ പലേ�ാഴും േചാദി�ു� ഒരു �പധാന േചാദ�ം ഇതായിരു�ു-പൂർ�മായ സഹകരണം സാധ�മാേണാ?
യൂണിയനുകള�ം മാേനജ്െമ��കള�ം ത�ിൽ?

വിദ�്ധർ�ുേപാലും ഉ�രം ഉറ�ി�ായിരു�ു. എ�ിരു�ാലും, ചാണക�ന് ഒരു പരിഹാരമു�ായിരു�ു. അവൻ
പറ�ിരു�ു:

െതാഴിലുടമെയ അറിയി�ാെത, യൂണിയൻ ആെരയും നീ�ം െച��കേയാ െകാ�ുവരികേയാ െച�ി�
ആെര�ിലും. "(3.14.15)

അതിനാൽ, ചാണക�െ� കാല�്, ഒരു യൂണിയൻ അവരുെട ആ�ഗഹ�ൾ�് അനുസൃതമായിരി�ണം
മാേനജ്െമ� ്, തീരുമാന�ൾ എടു�ു�തിന് മു�് അവർ പരസ്പരം കൂടിയാേലാചി��.

അേ�ാൾ ന�ുെട തലമുറയ്�് ഇതിൽ നി�് എ�് പാഠ�ൾ പഠി�ാനാകും?

യൂണിയനുകൾ നിലനിൽ�ും

ഇ�്, പല മാേനജ്െമ� ് ചി�കരും 'യൂണിയെ� ദിവസ�ൾ' അവസാനി��െവ�് കരുതു�ു. ഇത�
സത�മാണ്. േപരും രൂപവും മാ�തം മാറു�ു. എ�ാണ് ഒരു യൂണിയൻ? ഒരു കൂ�ം ആള�കൾ വരു�ു
ഒരു െപാതുേവദിയിൽ ഒരുമി�്. അവർ അവരുെട �പശ്ന�ൾ ഒരുമി�് ചർ� െച��കയും അവരുെട �പശ്ന�ൾ 
അവരുെട മുതിർ�വർ�ു� നിർേ�ശ�ൾ.

ഇത് ഇ�ും നിലനിൽ�ു�ു. ഏെത�ിലും ക�നിയിെല വിവിധ ക�ി�ികള�ം �ഗൂ��കള�ം േനാ�ുക. േപാെല
പരിചയസ��രായ ഏെതാരു േകാർ�േറ�് ഉേദ�ാഗ�നും സ�തി�ും, അ�രം കാര��ൾ�ുേശഷം മാ�തേ
�പശ്ന�ള�ം �പശ്ന�ള�ം േനരേ� പരിഹരി�െ�ടും.

• ഒരു െപാതു കാഴ്ച�ാട് ആവശ�മാണ്

ഏത് േകാർ�േറ�് ഓഫീസിേലാ വ�വസായ�ിേലാ ആണ് ന�ൾ േജാലി െച���ത്, ന�ൾ അെ��് തിരി�റിയ
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പരസ്പരം േപാരാടുക, പേ� വലിയ ശ�തു�ൾെ�തിെര. അതിനാൽ, ഇത് �പധാനമാണ്
ആശയവിനിമയ�ിനു� ഉ�ത േനതാ�ൾ, മുഴുവൻ ഓർഗൈനേസഷനും, ക�നിയുെട ല���ള�ം
ല���ൾ. ഇത് ക�നിയിെല എ�ാവെരയും സഹായി�ും - മുതിർ�വർ മാ�തമ�
ജൂനിയർമാർ - ഒരു െപാതു കാഴ്ച�ാട് പ�ിടുക.

• പതിവ് ആശയവിനിമയം

േപാളിസികെള�ുറി��ം െതാഴിലാളികെള�ുറി��ം അറിയി�ു�തിലൂെട ഒരാള�െട ഉ�രവാദി�ം അവസാനി�
ഒരു നീല ച��നിൽ ഒരി�ൽ സംഭവവികാസ�ൾ. ഏെതാരു ബ�െ�യും േപാെല, ശ�ി �കമ�ിലാണ്
ഫല�പദമായ ആശയവിനിമയവും.

ഒരു ഓർഗൈനേസഷനിൽ േ�ശണികള�ം വ�ത�സ്ത തല�ള�ം ഉ�ാേയ�ാെമ�ിലും, അത്
കാലാകാല�ളിൽ എ�ാവെരയും ക�ുമു��കയും �പശ്ന�ള�ം �പശ്ന�ള�ം ചർ� െച��കയും െചേ��ത് �പ



ഇത് �ാപന�ിെ� ശ�ിയായി മാറു�ു. ആള�കളാെണ�ിൽ ഒരു �പശ്നം പരിഹരി�ാൻ പുറ�ുനി�ു� ഒവീടിനു�ിൽ പരസ്പരം പൂർ�മായും േയാജി�ു�ു.

അവസാനം, 'ഞാൻ' അ� വിജയിേ��ത് എ�് ഓർ�ുക, എ�ാൽ 'ന�ൾ എ�ാവരും' വിജയിേ��താണ്
ശരിയായ രീതികള�ം ശരിയായ ഉേ�ശ�വും.
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എ�ാവെരയും ഉൾെ�ടു�ുക

ഏെതാരു ഓർഗൈനേസഷനിലും �പശ്ന�ൾ എ�ായ്േ�ാഴും നിലനിൽ�ു�ു. നിമിഷം എ
�പശ്നം വളരു�ു, അത് എ�െന പരിഹരി�ാെമ�് എ�ാ ജീവന�ാരും ചി�ിേ��തു�്
െവറുെത ഇരു�ു വിഷമി�ു�തിെന�ാൾ. പരിഹാരം എേ�ാഴും ഉ�ാകുെമ� ്അവർ ഒരി�ലും �പതീ�ി�ര
ഒരു �പേത�ക വ��ിയിൽ നിേ�ാ വകു�ിൽ നിേ�ാ ആള�കള�െട കൂ��ിൽ നിേ�ാ വരു�ു.
ചാണക�ന് ഇതിനായി ഒരു നിർേ�ശം ഉ�ായിരു�ു:

"എ�ാ ൈസനികെരയും അണിനിര�ിെ�ാ�് അേ�ഹം േപാരാടണം." (12.1.3)

മെ�ാരു വിധ�ിൽ പറ�ാൽ, ഒരു �പശ്ന�ിെനതിെര േപാരാടുേ�ാൾ മുഴുവൻ ഓഫീസ് ടീമും ഒരുമി�് വേര�
ഉദാഹരണ�ിന്, നി�ള�െട ക�നിയുെട വിൽ�ന കണ�ുകെള ബാധി�ുകയാെണ�ിൽ, വിൽ�ന മാ�തം �പത
�പശ്നം പരിേശാധി�ാൻ മാർ��ിംഗ് വകു�്. എ�ാ വകു��കളിൽ നി�ും �പധാന വ��ികെള വിളി�ുക
�പശ്നം ഒരുമി�് ചി�ി�ുക. വ�ത�സ്തമായ, ഒരുപേ� െമ�െ�� സമീപനം നി�ൾ കാണും
�പശ്നം.

�പശ്ന�ൾ ഒരുമി�് പരിഹരി�ു�തിനു� ഒരു ഘ�ം ഘ�മായു� �പ�കിയ ഇതാ:



�പശ്നം തിരി�റിയുക

ഒരു �പശ്നം പരിഹരി�ു�തിന് മു�്, അത് തിരി�റിയുകയും അത് ന�ായി മന�ിലാ�ുകയും െച��ക. ഇത് ഒ
േരാഗ�ിെ� മൂലകാരണം തിരി�റിയാനും അത് കെ��ാനും ആവശ�മായ േരാഗനിർണയം
ആവശ�മായ മരു�്.

അതിനാൽ, �ീണം, സാ��ിക �പശ്ന�ൾ, വിൽ�ന ല���ൾ അെ��ിൽ ൈവവിധ�മാർ� �പശ്ന�ൾ െ
മെ�െ��ിലും, �പശ്നം എവിെട നി�ാണ് തുട�ിയെത�് ആദ�ം തിരി�റിയുക.

• വ�ത�സ്ത വീ�ണേകാണുകളിൽ നി�് ചി�ി�ുക

നി�ള�െട ആദ� േരാഗനിർണയം ശരിയാെണ�് കരുതരുത്. ര�ാമെ� അഭി�പായം എടു�ുക. ഇത് ഇ�െനയ
എ�ാ മുതിർ� ആള�കള�െടയും ഒരു മീ�ിംഗിന് നി�ൾ വിളി�ുകയാെണ�ിൽ അതിലും ന�ത്. ഉദാഹരണ�ിന
ഉൽ�ാദി�ി� സാധന�ൾ കാര��മമ�, െ�പാഡ�ൻ ടീമിെന മാ�തം കു�െ�ടു�രുത്.
പകരം, എ�ാ ഡി�ാർ�് െമ� ് േമധാവികെളയും - വാ�ൽ, ഗേവഷണ വികസനം, വിൽ�ന എ�ിവേപാലും വിളി�്
�പശ്നം എ�െന പരിഹരി�ാെമ�തിെന�ുറി��� അവരുെട അഭി�പായ�ിനായി. ഇത് ആ�കമി�ാൻ നി�
വ�ത�സ്ത വീ�ണേകാണുകളിൽ നി�ു� �പശ്നം.

ഒരു ടാസ്ക് േഫാഴ്സ് സൃഷ്ടി�ുക
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ഇേ�ാൾ, �പശ്നം വിശകലനം െചയ്ത േശഷം, അത് പൂർ�മായും ഇ�ാതാകു�തുവെര േപാരാേട�ത് �പധാനമ
ഒരു ഒ�െ�� വ��ി�് തരംതാഴ്�ാൻ കഴിയു�തിനാൽ നി�ൾ ഒരു ടീമിെന സൃഷ്ടി�ുകേയാ ഒരു ടാസ് ക് േഫ
അതിെന ഒ�യ്�് ൈകകാര�ം െച���ു.

ഒരു ടീമിെ� മെ�ാരു േന�ം, അതിെല ഏെത�ിലും അംഗ�ൾ�് ഒരു ഇടേവള എടു�ുകേയാ വി�ശമി�ുകേയാ 
കുറ�് സമയം, മ���വർ മസ്തിഷ്ക �പേ�ാഭം തുടരുേ�ാൾ, ഇത് ൈധര�ം നിലനിർ�ാൻ സഹായി�ും.

ഓർ�ുക, മുഴുവൻ ൈസന�വും �ശ� േക��ീകരി�ുേ�ാൾ ഒരു യു��ിെ� മുഴുവൻ ചലനാ�കതയും മാറു�
യു��ിൽ വിജയി�ുക, 'മിക� േയാ�ാവ്' കിരീടമണി�വർ ആരായാലും. ടീം വർ�ിെ� രഹസ�ം
ഓേരാ വ��ിയും ഉയർ� ല���ിന് കീഴട�ണം എ�താണ് വിജയം ഉറ�് നൽകു�ത്.
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ആശയവിനിമയ�ിെ� ശ�ി

ഒരു ബിസിന�് സ്കൂൾ അതിെ� മുൻ വിദ�ാർ�ികള�െട കരിയറിെന�ുറി��� ഒരു സർേവ നട�ി,
േകാഴ്സ് പൂർ�ിയാ�ി 20 വർഷ�ിനുേശഷം അവെര തരംതിരി�ു�ു. അതിശയകരെമ�ു പറയെ�, വിജയി�
ഒ�ാമതായിരു�ി�, മറി�് ടീമുകളിൽ എ�െന �പവർ�ി�ണെമ�് അറിയാവു�വരും, ഏ�വും �പധാനമായി,
ന� ആശയവിനിമയ കഴിവുകൾ ഉ�ായിരു�ു.
ചാണക�ന് ആശയവിനിമയ�ിെ� ശ�ി ന�ായി അറിയാമായിരു�ു. വാസ്തവ�ിൽ, അത് എ�െനയാെണ
വാ�ുകൾ ആയുധമായി ഉപേയാഗി�ാൻ എള��മാണ്, ഇത് സംഭവി�ു�ത് എ�െന ഒഴിവാ�ാം:

"അപകീർ�ിെ�ടു�ൽ, അപകീർ�ിെ�ടു�ൽ, ഭീഷണി എ�ിവ വാ�ാലു� പരി�ാണ്." (3.18.1)

നി�ൾ അതിൽ ഇറ�ുേ�ാൾ, ഓേരാ വ��ി�ും 'അഭിന�നം' ആവശ�മാെണ�് നി�ൾ മന�ിലാ�ു�ു. നി
മ���വെര അഭിന�ി�ാൻ കഴിയി�, നി�ൾ�് തീർ�യായും വിപരീതമായി �പവർ�ി�ാൻ കഴിയി�:

• അപകീർ�ിെ�ടു�ൽ

ഒരു വ��ിെയ അപകീർ�ിെ�ടു�ുകേയാ അപമാനി�ുകേയാ എ�ാണ് അർ�മാ�ു�ത്. െപാതുജന�
പി�ുണ. രാഷ്�ടീയ�ാരും െസലി�ബി�ികള�ം അറിയെ�ടു� ആള�കള�ം എേ�ാഴും ഉപേയാഗി�ുകയും ദുരുപേയ
'അപകീർ�ിെ�ടു�ൽ'. ഒരു ഓർഗൈനേസഷനിെല ഏത് ഉ�ത ഉേദ�ാഗ�നും മൃദുവായ ല��മായി മാറു�ു
അപകീർ�ിെ�ടു�ൽ. അടി�ാനപരമായി, അത് വ��ിയുെട വിശ�ാസ�തെയയും സൽസ�ഭാവെ�യും േചാ
നി�ള�െട വസ്തുതകൾ ശരിയാകു�തുവെര ആെരയും അപകീർ�ിെ�ടു�രുത്.

ൈവഫിേ�ഷൻ

ബാ�് ൈബ�ിംഗ് എ�ാണ് ഇതിനർ�ം. എ�ാൽ നി�ൾ ഈ നിയമം ഓർ�ണം, "നി�ൾ�് അഭിന�ി�ണ
ആെര�ിലും - മ���വരുെട മു�ിൽ അത് െച��ക; അവെ� െത��കെള�ുറി�് അവേനാട് പറയാൻ നി�ൾ ആ
അവൻ തനി�ായിരി�ുേ�ാൾ. "

ബാ�് ൈബ�ിംഗ് ഒരു �പശ്നവും പരിഹരി�ു�ി�. വാസ്തവ�ിൽ, ഇത് ഒരു ദുർബല വ��ിയുെട അടയാളമാ
എേ�ാ കുഴ�മു�്, േപായി ഇത് ബ�െ�� വ��ിേയാട് േനരി�് വിശദീകരി�ുക
സാഹചര�ം ശരിയാ�ണെമ�് നി�ൾ�് േതാ�ു�ത് എ�ുെകാെ��് അവേരാട് പറയുക.

ബാ�്ൈബ�ിംഗ് ധാരാളം െനഗ�ീവ് എനർജി സൃഷ്ടി�ു�ു, അത് േദാഷകരമ�



ടാർെഗ��െചയ് ത വ��ി, മാ�തമ� അത് െച���യാൾ�ും അത് േകൾ�ു�വർ�ും. ഈ
ഒഴിവാേ��തു�്.

• 'ഭീഷണി'
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ഒരു വ��ിെയ താ�ീത് െച��കയും അവനിൽ ഭയം പകരാൻ �ശമി�ുകയും െച���ു എ�ാണ് ഇതിനർ�ം. 
ഇത് അെ��ിൽ മെ�െ��ിലും ... '�പായപൂർ�ിയായ േലാക�് മ�രി�ു� െചറു��ാർ സാധാരണയായി ഉ
ആെരയും ഭീഷണിെ�ടു�ു� കു�മായി കണ�ാ�ു�ു.

ഒരു വ��ിയിൽ ഭയം ജനി�ി�ാൻ ഒരി�ലും �ശമി�രുത്. കാരണം, ഇത് ഒരു എ മാ�തമ�
നിയമ�ിെ� ക�ിൽ കു�കൃത�ം, എ�ാൽ ദീർഘകാലാടി�ാന�ിൽ നി�ൾ�ത് എേ�ാഴാെണ�് നി�ൾ�
തിരി�ടി�ാനു� ശ�ി ഒരാൾ കെ��ും.

ആശയവിനിമയ�ിനു� ഏ�വും ന� മാർഗം മൃദുവായതും എ�ാൽ ഉറ�തുമായ രീതിയിലാണ്. ചാണക�ൻ ഒരി
"നി�ൾ ആശയവിനിമയം, അത് ആയിരി�ണം സത�ം ആൻഡ് �പിയം, അതായത് ഒരു ന� െല സത�വാ�ാരുെട
വിധ�ിൽ."

ജീവിത�ിൽ വിജയി�ാൻ ഈ ഗുണ�ൾ വികസി�ി�ുക.
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വഴ�ുകൾ നിർ�ു�ു

മനുഷ� മന�് വളെര �പവചനാതീതമാണ്. ചില സമയ�ളിൽ, അത് നി�ിതവുമായി ബ�െ��ിരി�ു�ു
ആശയ�ൾ അതിെന�ുറി�് ധാർഷ്ട�മു�തായി�ീരു�ു. പിെ�, മെ�ാരാള�മായി എ വരുേ�ാൾ
പരസ്പരവിരു�മായ ആശയം, അത് ഒരുതരം സംഘർഷ�ിേല�് നയി�ു�ു, ഒരു വഴ�ിൽ കലാശിേ��ാം
�പാരംഭ ഘ��ിൽ നിയ��ി�ിെ��ിൽ അ�രം െപരുമാ�ം വളെര വിനാശകരമായിരി�ും.
പരസ്പര ൈവരാഗ��ൾ, േകാർ�േറ�് യു��ൾ, രാജ��ൾ ത�ിലു� യു��ൾ - എ�ാം അപൂർ�മായി ഉേപ
ഏ�വും നിഷ്പ�മായ പാർ�ി േപാലും െതാ��കൂടാ�ത്.

അതിനാൽ, വഴ�ുകൾ നിർേ��തു�്, �പേത�കി�് �ഗൂ�് സംഘർഷ�ൾ, ഇത് മാ�തേമ െച�ാൻ കഴിയൂ
�ഗൂ�് ൈസേ�ാളജിയുെട സഹായേ�ാെട.

ഒരു �പധാന മന psychoശാസ്�ത�നായ ചാണക�ന് ഒരു പരിഹാരം ഉ�ായിരു�ു:

"േനതാ�ള�െട ഇടയിൽ വിജയി�ു�തിലൂെട വിഷയ�ൾ ത�ിലു� തർ�ം ഒഴിവാ�ാനാകും
വിഷയ�ൾ, അെ��ിൽ കലഹ�ിെ� കാരണം നീ�ം െചയ്തുെകാ�്. "(8.4.18)

നമു�് ഈ ഉപേദശം ഘ�ം ഘ�മായി എടു�ാം:

�പശ്നം തിരി�റിയുക

ഒരു േപാരാ�ം ഉ�ാകുേ�ാൾ, അത് ഉടനടി �പേദശ�ിെ� സമാധാനെ�യും വളെരയധികം സമയെ�യും വി
energyർ�ം പാഴാകു�ു.

ഒരു ത���െന� നിലയിൽ, േപാരാ�ം അവസാനി�ി�് ജീവിത�ിൽ മുേ�ാ�് േപാേക�ത് �പധാനമാണ്. എ�
എ�ാ േകാണുകളിൽ നി�ും �ിതിഗതികൾ ആഴ�ിൽ വിശകലനം െച��കയും അതിെ� മൂലകാരണം കെ�
�പശ്നം നി�ൾ ഒരു താൽ�ാലിക പരിഹാരം ആസൂ�തണം െചേ��തു�്, അ�ാ�പ�ം ശാശ�തമായ പരിഹ
ഇേ�ാഴെ� േപാരാ�ം.

• �ഗൂ�് േനതാ�ള�മായി സംസാരി�ുക

കലാപസമയ�് എ�െന ശാ�മാ�ാൻ �ശമി�ു�ുെവ�് ഏെത�ിലും േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�േനാട് േചാദി�ു
യു�ം െച��� വിഭാഗ�െള സംസാരി�ുക എ�താണ് ആദ�പടി.

പേ�, നൂറ് േപരട�ു� ഒരു സംഘെ� േനരിടുക എള��മ�ായിരി�ാം, അവെര�ാവരും മാർ�് െച��കയാെണ
െതരുവുകളിൽ നി�ൾ�് േനെര.

�ഗൂ�് േനതാ�ള�ം സ�ാധീനി�ു�വരും ആരാെണ�് തിരി�റിയുക എ�താണ് പരിഹാരം. അവെര വിളി�ൂ
െവേ�െറ അവേരാട് സംസാരി�ുക. േനതാവിന് േബാധ�െ��ാൽ, മുഴുവൻ �ഗൂ��ം കീഴിൽ വരും
നിയ��ണം.
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അടിയ�ിര സാഹചര��ളിൽ ഒരു യ��ം അട��പൂ���ത് േപാെലയാണ് - നൂറുകണ�ിന് സ�ി�് ഓഫ് െച���ത
ബ�ണുകൾ, മുഴുവൻ െസ��ം നിർ�ീവമാ�ാൻ െമയിൻ സ�ി�് ഓഫ് െച���താണ് ന�ത്.

• �പശ്നം പരിഹരി�ുക



നി�ള�െട എ�ാ energyർ�വും െവറും ചർ�കളിലും സംവാദ�ളിലും െചലവഴി�രുത് - സമാധാനം േവണം
േനടിയത്. അതിനാൽ ല��ം മറ�രുത് - �പധാന �പശ്നം പരിഹരി�് അവസാനി�ി�ുക
േപാരാടുക.

ൽ അര്ഥശസ്�ത എ� സി�ാ��ൾ, ചാണക�െ� ചർ� Sama (ചർ�), ദാന
(�പതിഫലം വാ�ാനം), ദ� (ശി�കൾ), േഭദം (ഒരു വിഭജനം സൃഷ്ടി�ൽ). നി�ൾ�് ഉപേയാഗി�ാം
ഈ രീതികൾ ബദലായി, സാഹചര�ം ആവശ�െ�ടു�തുേപാെല, നി�ള�െട ല��ം േനടു�തിന്.
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ടീം വർ�്

ഏ�വും വിജയകരമായ ക�നികൾ�ും സംഘടനകൾ�ും �ഗൂ��കൾ�ും ഒരു കാര�മു�്
െപാതുവായ - വ��ിഗത വ�ത�ാസ�ൾ അവഗണി�ാനും ഒരു 'ടീം' ആയി �പവർ�ി�ാനുമു� കഴിവ്. ടീം വർ�
�ഗൂ��കൾ�് വിവിധ ല���ൾ ൈകവരി�ാൻ സഹായി�ു� ഏ�വും അത�ാവശ� ഘടകമാണ്
വിവിധ ഉയർ�കള�ം താഴ്ചകള�ം.
ഒരു വ��ി എ� നിലയിൽ േനതാവ് കഴിവു�വനും കഴിവു�വനുമായിരി�ാം, പേ� അവന് തെ� ല���ൾ
കാര��മമായ ഒരു ടീമിെ� സഹായമി�ാെത. ഒരാൾ മാേനജ്െമ� ് േഗാവണിയിേല�് കയറുേ�ാൾ, േനതാവ്
ക�ാപ്�െ� ഏ�വും �പധാനെ�� പ�് ഒരു ന� ടീമിെന നയി�ുക എ�താണ്. അവന് േവണം



മ�് ഉ�രവാദി�മു� ടീം അംഗ�ള�മായി തെ� ഉ�രവാദി��ൾ നിേയാഗി�ുകയും പ�ിടുകയും െച��
സ��ം �പകടനം, അവൻ ഒരു ത���െ� േവഷം െചേ��തു�്.

സഹായമി�ാെത സ��മായി ൈകകാര�ം െച�ാൻ കഴിയുെമ�് കരുതു� േനതാ�ൾ�് കൗടില� മു�റിയി�് ന
മ���വർ, അവരുെട വിഡ്lly◌ി�െ��ുറി�്:

"സഹകാരികള�െട സഹായേ�ാെട (മാ�തം) ഭരണാധികാരം വിജയകരമായി നട�ിലാ�ാൻ കഴിയും. ഒ�്
ച�കം മാ�തം തിരിയു�ി�. അതിനാൽ, അേ�ഹം മ��ിമാെര നിയമി�ുകയും അവരുെട കാര��ൾ േകൾ�ുകയ
അഭി�പായം. "(1.7.9)

ന� ജനറൽമാർ�് ന� െലഫ്�ന��കൾ ഉ�്. ന� സിഇഒമാർ�് ന� മാേനജർമാരു�്. അവർ
പരസ്പരം പൂരകമാ�ുക. വാഹന�ിന് ഒരു ച�ക�ിൽ ഓടാൻ കഴിയാ�തിനാൽ, ഒരു സിഇഒയ്�് കഴിയി�
ന� മാേനജർമാർ ഇ�ാെത �പകടനം.

ന� ടീം വർ�ിെ� മറ�ിരി�ു� ധാരാളം ഗുണ�ള��്:

• ആരും ഒഴി��കൂടാനാവാ�താണ്

ഒരു വ��ിെയ വളെരയധികം ആ�ശയി�ു�ത് വളെര അപകടകരമാണ്. എ�ിരു�ാലും, നമു�് ഒരു ന� ഉെ�
ടീം, അേ�ഹ�ിെ� അസാ�ിധ�ം ഉ�ാ�ു�ത് മെ�ാരു കഴിവു� അെ��ിൽ വിദ�്ധനായ വ��ിയാണ്. അത
ആ�ശിതത�ം എ�ാൽ എ�ാവെരയും അവരുെട കാൽവിരലുകളിൽ ന�ായി നിർവഹി�ു�ു.

• വ��ിഗത ബലഹീനതകൾ മൂടിയിരി�ു�ു

എ�ാവരും െത��കൾ വരു�ു�ു. എ�ാൽ ഇവെയ പാഠ�ളായി കാണണം. മ�് ടീം അംഗ�ൾ
നഷ്ടം നിക�ാൻ അവരുെട പരമാവധി െച��ക. അവസാനം, െമാ�ം ഫലമാണ് �പധാനം, അ�
വ��ിഗത േന��ൾ.

• വ��ിഗത ശ�ികൾ 'െമാ�ം' ശ�ിയായി മാറു�ു
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ഓേരാ വ��ി�ും അവരുേടതായ ശ�ികള��്. ഇേ�ാൾ, ഈ വ��ിഗത ശ�ികൾ കൂ�ായി മാറു�ു
കൂടുതൽ കരു�ു�ത്. സിനർജി എ� ആശയം ഓർ�ു�ുേ�ാ? വൺ �സ് വൺ ര�ിേന�ാൾ വലുതാണ്.
ഒരു വ��ി എ�തിലുപരി ഒരു ടീം എ� നിലയിൽ ഒരാൾ എേ�ാഴും മിക� �പകടനം കാഴ്ചവയ്�ു�ു.

മ���വേരാെടാ�ം നി�ൾ ചി�ി�ുക

ഓേരാ വ��ി�ും ഒേര സാഹചര�െ��ുറി�് വ�ത�സ്ത ധാരണയു�്. യുെട അഭി�പായം സ�ീകരി�ുക
ഒരു െചറിയ തലേ�ാറിെ� സഹായേ�ാെട ടീം അംഗ�ൾ. അതിനാൽ, ഒരു പരിഹാരെ��ുറി�് ഒരാൾ ചി�ി
മെ�ാരു വ��ിയുെട മന�ിെ� സഹായേ�ാെട.

�ീഫൻ േകാവി പറയു�ത് േപാെല, "സാമ�തകളില�, വ�ത�ാസ�ളിലാണ് ശ�ി."

അ�െന, ഒരാൾ മെ�ാരാള�െട മന�ിെ� സഹായേ�ാെട ഒരു �പശ്ന�ിനു� പരിഹാരെ��ുറി�് ചി�ി�
അതിനാൽ, ഒരു േനതാവിന് ശരിയായ മാേനജർമാെര നിയമിേ��ത് �പധാനമാണ്, അവരുെട വാ�ുകൾ �ശ�
അഭി�പായ�ള�ം ഒരു �പേത�ക ത��പരമായ പ�തിയുമായി മുേ�ാ��േപാകുക.

അേമരി�യുെട 26 -ാമത് �പസിഡ�ായ തിേയാേഡാർ റൂെസ�ൽ�ിേനാട് ഒരി�ൽ േചാദി�െ���
ടീം വർ�്, "ന� മനുഷ�െര തിരെ�ടു�ാൻ േവ��ത േബാധമു�യാളാണ് ഏ�വും മിക� എക്സിക���ീവ്
അവൻ എ�ാണ് െച�ാൻ ആ�ഗഹി�ു�ത്, അവരുമായി ഇടപഴകാതിരി�ാൻ മതിയായ ആ�നിയ��ണം
അവർ അത് െച���ു, "അേ�ഹം പറ�ു.



ഇത് വളെരയധികം സ�ർ�വും, ലീഡറിൽ നി�ു� അനാവശ� �പതീ�കള�ം എടു�ു�ു.
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തലേ�ാറ്

ആധുനിക േകാർ�േറ�ിൽ നിലവിൽ ഉപേയാഗി�ു� നിരവധി മാേനജ്െമ� ് വാ�ുകള�ം പദ�പേയാഗ�ള�ം
യുഗ�ൾ�ുമു�് ഇ��യിൽ നട�ിലാ�ിയിരു� �പവർ�ന�ൾ േലാകം നിർ�ചി�ു�ു. എ� ആശയമാണ്
'തലേ�ാറ്'.
ൽ െകൗതില� അര്ഥശസ്�ത നമു�് ഒരു നട�ാൻ എ�െന ഒരു ഘ�ം ഘ�മായു� േഫാർമുല നൽകു�ു
മസ്തിഷ്ക �പേ�ാഭം. െ�ബയിൻേ�ാർമിംഗ് �പതിസ�ി മാേനജ്െമ��ന് മാ�തമ�, ഉപേയാഗി�ാനും കഴിയും
പുതിയ ആശയ�ള�ം നൂതന ചി�കള�ം സൃഷ്ടി�ു�തിനും. കൗടില�െ� നുറു�ുകള�ം ആകാം
അവരുെട ടീമിെ� കഴിവുകൾ ഫല�പദമായി ഉപേയാഗി�ാൻ ആ�ഗഹി�ു� േ�പാജ�് മാേനജർമാർ പി�ുടരു�
അംഗ�ൾ.

അവന് പറയു�ു,

"അടിയ�ിര വിഷയ�ിൽ, അേ�ഹം കൗൺസിലർമാെരയും കൗൺസിലുകെളയും വിളി�ണം
മ��ിമാരും അവരിൽ ഭൂരിപ�വും എ�ാണ് �പഖ�ാപി�ു�െത�് അെ��ിൽ അവയ്�് എ�ാണ് അനുകൂലെ
േജാലിയുെട വിജയം, അവൻ (േനതാവ്) െച�ണം. "(1.15.58-59)

ഒരു മീ�ിംഗിനായി വിളി�ുക

�പധാനെ��േതാ അടിയ�ിരേമാ ആയ എെ��ിലും �പശ്നം പരിഹരി�െ�ടുേ�ാൾ, ആദ�പടി വിളി�ുക എ�
ടീം അംഗ�ള�െടയും ഉപേദശകരുെടയും മീ�ിംഗിനായി. ഒരാൾ� ്മാേനജർമാെര മാ�തമ� ഉൾെ�ടു�ാൻ കഴിയ
എ�ാൽ േനാൺ-മാേനജർ �ാഫ്, അതുേപാെല ചർ�യിൽ ബാഹ� വിദഗ്ധർ.

• അവേരാടു േചാദി�്



താൻ പരിഹാരം േതടു� '�പേത�ക �പശ്ന'െ��ുറി�് േനതാവ് വളെര വ��മായിരി�ണം
േവ�ി. �പധാനെ�� വിഷയം ശരിയായി 'േഫാ�സിൽ' െകാ�ുവ�ിെ��ിൽ, അത് ഒരു അ�െനേ�ാെലയാകു
അ�െര നയി�ു� വ��ി. ദിശയി�ാെത എ�തെയ�ം �പശ്നമെ��് ഒരാൾ കെ��ു�ു
മീ�ിംഗുകൾ ആസൂ�തണം െചയ്തിരി�ു�ു, അവെയ�ാം സമയം പാഴാ�ു�തായി മാറും. അതിനാൽ എ�ാവേര
ശരിയായ േചാദ��ൾ.

ഭൂരിപ��ിെ� ഇൻപു� ്എടു�ുക

�ഗൂ�ിെല പരമാവധി ആള�കൾ അനുേയാജ�മായ പരിഹാരമായി കരുതു�ത് എടു�ണം
പരിഗണി�ു�. ഏ�വും െചറിയ നിർേ�ശവും േനതാവ് �ശ�ി�ണം
നിലവിെല സാഹചര��ിൽ ബാധകമാേയ�ി�. ഈ െചറിയ നിർേ�ശ�ൾ ആയിരി�ാം
മേ�െത�ിലും �പശ്നം പരിഹരി�ാൻ ഉപേയാഗ�പദമാണ്.
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ഭൂരിപ�ം ശരിയാേണാ എ�് തീരുമാനി�ുക

ഭൂരിപ��ിന് ഒരു �പേത�ക അഭി�പായം ഉ�തുെകാ�് അത് ശരിയായിരി�ണെമ�ി�.
അതിനാൽ, അടു� ഘ�ം എ�ായിരി�ണം എ�തിെ� അ�ിമ തീരുമാനം ആയിരി�ണെമ�് കൗടില�ൻ പറ
േനതാവ് മാ�തം തീരുമാനി�ത്. ഒരു ആ�ൻ �ാൻ സൃഷ്ടി�ുേ�ാൾ, അത് എ�ാെണ�് അേ�ഹം പരിഗണി�
േജാലിയുെട വിജയ�ിന് സഹായകമാണ്. ഒടുവിൽ എ�ാം 'ഫല�െള' ആ�ശയി�ു�ി�
ആശയ�ള�െട തലമുറയിൽ മാ�തം.

േസാണിയയുെട �ാപകനായ അകിേയാ േമാറി� ആദ�മായി VHS വീഡിേയാ േട�് സൃഷ്ടി�ാൻ ആ�ഗഹി��. േവ
അ�രം ഒരു വീഡിേയാ േട�ിെ� 'വലി�ം' എ�ായിരി�ണെമ�് മാസ�േളാളം അേ�ഹം തെ� ടീമിേനാട് ആേ
ഇത് വ��മായ പരിഹാര�ിേല�് നയി�ി�.

ഒരു ദിവസം, നിരാശയിൽ നി�്, അവൻ േമശയുെട മധ��ിൽ ഒരു പുസ്തകം എറി�ു. "എനി�് േട�് േവണം
ഈ വലു��ിലായിരി�ുക. നി�ൾ അത് എ�െന െച���ു എ�ത് എനി�് �പശ്നമ� ". ഏതാനും മാസ�ൾ
വിപണി - ആ പുസ്തക�ിെ� വലു�ം!



േപജ് 122

51

വിജയ�ിേല�് ടീമിംഗ്

ഒ�യ്�് േജാലി െച���തിേന�ാൾ ഒരു ടീമിൽ േജാലി െച���ത് ന�താണ് - ഇതാണ് വിജയ�ിെ� താേ�
ഒരു േ�പാജക്�ിൽ �പവർ�ി�ുേ�ാൾ. ചാണക�ൻ ഇേത ചി� താെഴ െകാടു�ു�ു
വാക�ം,
"നമു�് ഒരു േകാ� പണിയാം." (7.12.1)

മനുഷ�ൻ ഒരു സാമൂഹിക മൃഗമാണ്, അതിജീവി�ാൻ മ���വരുെട സഹായം ആവശ�മാണ്. ഒരു 'മ�ര�ിൽ ന
മാനസികാവ� 'ഒരു' അനുേയാജ�താ മേനാഭാവ�ിേല�് 'നീ�ണം. േനതാ�ൾ വികസി�ി�ണം
ടീമുകളിൽ �പവർ�ി�ാനു� കഴിവ്, അവരുെട ടീമുകെള ഒരുമി�് �പവർ�ി�ാൻ �പേചാദി�ി�ുക. ഇത് ബാധ
ജീവിത�ിെ� എ�ാ വശ�ളിലും, േജാലി�ല�ും, ഒരു മ�രാധിഷ്ഠിത വിപണിയിലും അതിനിടയിലും
ഗൃഹകാര��ൾ ൈകകാര�ം െച���ു.

നി�ൾ ആരംഭി�ു�തിന് മു�് േ�പാജക്�് ചർ� െച��ക

അറിയി�ു�തിേന�ാൾ ഉൾെ�ടു�താണ് ന�ത്. നി�ൾ ഒരു പുതിയ നിയമനം ഏെ�ടു�ാൻ േപാവുകയാെണ
നി�ള�െട ആള�കള�ം അതിെന�ുറി�് അവേരാട ്പറയുക. "നി�ൾ�് എ�ു േതാ�ു�ു? അതിെനാരു മിക� 
നിർേ�ശ�ള�ം അഭി�പായ�ള�ം പ�തിെയ വിവിധ േകാണുകളിൽ നി�് േനാ�ാൻ നി�െള സഹായി�ും.
ചിലേ�ാൾ മിക� ആശയ�ൾ താെഴ നി�് വരു�ു, കു�ിയുെട ലളിതമായ ആശയ�ൾ േപാലും ആകാം
വളെര �പേയാജനകരമാണ്.

• ദിശ കാണി�ുക, പേ� അവെര നട�െ�

ഒരു ടീം ലീഡർ എ� നിലയിൽ ഇത് നി�ള�െട ഏ�വും �പധാനെ�� േറാളാണ്. എവിെട േപാകണം, എേ�ാൾ േപാക
അവിെട എ�ുക. ഏത് വഴിയാണ് സ�ീകരിേ��െത�് അവർ തീരുമാനി�െ�. പൂർ�ിയാ�ാനു� സ�ാത��
അവരുെട വഴിയിൽ �പവർ�ി�ുക. മി� േനതാ�ൾ�ും ഇ�ാര��ിൽ വലിയ �പശ്നമു�്. 'ഞാൻ അവസാ
സമയം, ഞാൻ ഇത് ഈ രീതിയിൽ െചയ്തു, നി�ള�ം ഇത് ഈ രീതിയിൽ െച�ണം! ' േനതാ�ൾ കരുതു�ു. ഇത
കാര��ൾ െച���തിനു� മിക� വഴികൾ. മാ�വുമായി െപാരു�െ�ടാൻ �ശമി�ുക.

• േഫാ�സ് നഷ്ടെ�ടു�രുത്

അവർ�് മാർഗനിർേദശവും സ�ാത���വും നൽകിയാൽ മാ�തം േപാരാ. ഒരു േനതാവ ്എ� നിലയിൽ ഒരാൾ െച�
സംഭവവികാസ�ൾ സൂ�്മമായി നിരീ�ി�ുക. ടീമിന് നി�െള ആവശ�മു�േ�ാൾ ചു��ം ഉ�ായിരി�ുക. �ശ
വീ�ും �ശ� േക��ീകരി�ാൻ അവെര സഹായി�ുക. ഒരു ടീം �ിരമായി �ിതിഗതികൾ വിലയിരു�ി മന�ി
അത് ശരിയായ കാര��ൾ െച���ുേ�ാ ഇ�േയാ എ�ത്. േനതാവ് ഇത് െചയ്തിെ��ിൽ, അവൻ േഖദി�ു�
പി�ീട് കാരണം, അവൻ വടേ�ാ�് േപായി െതേ�ാ� ്എ�ിയിരി�ാം. േനാ�ു�ത് തുടരുക
നി�ള�െട േകാ�സ്.
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• ഒരുമി�് ആസ�ദി�ൂ

യാ�ത തെ�യാണ് ല���ാനം. ഓർ�ുക, സേ�ാഷം 'അ�ും ഇ�ും' എ�തില�
'ഇേ�ാൾ ഇവിെട' എ�തിൽ കിട�ു�ു. യാ�ത ആസ�ദി�ാൻ മറ�രുത്. േജാലി െച��േ�ാൾ ആസ�ദി�ൂ
ഒരുമി�്. ടീമിെ� സേ�ാഷ�ള�ം സ�ട�ള�ം പ�ിടുക. ഇടേവള എടു�ാ�തിെ� ഫലമാണ് സ്െ�ടസ്
ഭാരം പ�ിടു�ു.

നി�ൾ വിജയി�ുേ�ാൾ - ആേഘാഷി�ൂ! നി�ൾ േതാ�ാൽ, വീ�ും എഴുേ��് മുേ�ാ� ്േപാകുക. അതു േപ
േപാകു�ു, "സേ�ാഷ�ിലും ദുorrowഖ�ിലും, േരാഗ�ിലും ആേരാഗ��ിലും, ന� നിമിഷ�ളിലും സ�ട�
ഞ�ൾ ഒരുമി�ായിരി�ും . "
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െപാതു ഉേ�ശ�ം

പ�ാളി��െള�ുറി�് ജീവിതം എ�ാമു�് - ഇണകൾ, സുഹൃ�ു�ൾ, അെ��ിൽ േപാലും
ബിസിനസ് അേസാസിേയ�്സ്. പല ബ��ള�ം �പവർ�ി�ു�ു, പലതും �പവർ�ി�ു�ി�. അതുെകാ�് അ
വിജയകരമായ പ�ാളി�െ� പരാജയെ��വയിൽ നി�് വ�ത�സ്തമാ�ു�ുേ�ാ?
ചാണക�ൻ അതിെന�ുറി�് വളെര വ��മായ ഒരു ആശയം നൽകു�ു. ഇത് 'െപാതു ഉേ�ശ�ം' ആെണ�് അേ�

"�ല�ിനും സമയ�ിനും ഒരു െപാതുല��ം ഉ�തിനാലും പരിമിതെ�ടു�ിയി�ി�,
സഖ�േസന അന��ഗഹ േസനകേള�ാൾ മിക�താണ.് "(9.2.17)

നി�ള�െട സ��ം ജീവിത�ിേല�് േനാ�ുക, േമൽ�റ� വാക�ം വളെര ശരിയാെണ�് നി�ൾ കെ��ും
നി�ൾ�് ഒരു പ�ാളി� ഓഫർ ലഭി�ു�ു, നി�ള�െട മുൻപിൽ പരാജയ�ിെ� സാധ�തകെള�ുറി�് എേ�
ഒരു കരാർ ഉ�ാ�ുക. സാധ�മായതും അ�ാ�തും തിരി�റിയാൻ ഒരു തുറ� ചർ� നട�ുക
സാധ�മാണ്.

ഇേ�ാൾ, കൂടുതൽ പരിചയമി�ാെത, ഒരു �പേത�ക പ�ാളി�ം എ�് ഒരാൾ എ�െന തീരുമാനി�ും
ന�ായി �പവർ�ി�ുേമാ ഇ�േയാ? 'െക�്' െക���തിനുമു�് നി�ൾ�് താമസി�ാൻ കഴിയു� ചില ചി�കൾ

നി�ള�െട ഉേ�ശ�ം നിർ�ചി�ുക

ആദ�ം ആദ�ം െചേ��ത് - ജീവിത�ിൽ നി�ൾ� ്എ�ാണ് േവ�ത്? നി�ള�െട �പധാന മൂല��ൾ എ�ാണ
നി�ള�െട ല���ള�ം ല���ള�ം, നി�ള�െട കാഴ്ച�ാടും, നി�ള�െട ജീവിത ദൗത�വും? ഇവെയ�ാം വളെര �
ഒരു വ��ി �പവർ�ി�ു� പരാമീ�റുകൾ. ഒരു വ��ിെയ� നിലയിൽ നി�ൾ� ്വ��തയിെ��ിൽ
നി�ള�െട ഉേ�ശ�െ��ുറി�്, അേ�ാൾ നി�ൾ സ�യം ആശയ�ുഴ��ിലാകുകയും നി�ൾ ആശയ�ുഴ�
നി�ൾ േജാലി െച���വർ േപാലും. അതിനാൽ ഈ േമഖലകൾ ന�ായി നിർ�ചി�് ഒരു േറാഡ് മാ�് സൃഷ്ടി�ു
ല���ൾ. നി�ൾ ഒരി�ലും ഈ വ�ായാമം െചയ്തി�ിെ��ിൽ, ഒരു േപന എടു�് നി�ള�െട ഉേ�ശ�ം എഴുതുക
ഇേ�ാൾ ജീവിത�ിൽ. അത് അേ�യ�ം �ശ� േക��ീകരി�ും.
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• ഒരു തുറ� ചർ� നട�ുക

നി�ൾ�് എ�ാണ് േവ�െത�് വ��മായി�ഴി�ാൽ, നി�ള�െട ല���ൾ ചർ�െച���ത് എള��മാക
മെ�ാരു വ��ിയുമായു� ല���ൾ. വളെര തുറ� ചർ� നട�ുക. നി�ൾ നി�ള�െട വിൽ�ു�തുേപാെല



ആശയ�ൾ, നി�ൾ ചർ� െച��� വ��ിയുെട ആശയ�ള�ം �ശ�ി�ുക. േനാ�ു�ത് തുടരുക
ത��പരമായ തല�ിൽ െപാതുവായ ല���ൾ. െപാതുവായ േമഖലകള�െ��് നി�ൾ കെ��ിയാൽ
നി�ൾ ര�ുേപരും ത�ിൽ, പിെ� കൂടുതൽ ചർ�യ്�് അവസരമു�്.

• പരസ്പരം സമയം നൽകുക

നി�ൾ ധാരണാപ�തം (െമേ�ാറാ�ം ഓഫ് അ�ർ�ാൻഡിംഗ്) ഒ�ിടു�തിന് മു�്, നി�ൾ�് കുറ�് സമയം ന
കാര��ൾ ചി�ി�ുക. െത�ായിേ�ാേയ�ാവു� എ�ാ കാര��ള�ം അതുേപാെല എ�ാം േനാ�ുക
ശരിയായി േപാകാൻ കഴിയു� കാര��ൾ. യാഥാർ��േബാധമു�വരായിരി�ുക. ഒരു ദീർഘവീ�ണം ഉ�ായ

ഇേ�ാൾ, നി�ൾ ഒടുവിൽ കാര��ൾ മുേ�ാ�് െകാ�ുേപാകു�തിന് മു�്, ഏ�വും �പധാനെ�� ഭാഗം വരു�ു. 
ഇതിൽ നിെ��ാം നി�ൾ�് ഇേ�ാഴും േതാ�ു�ത് ഇടപാട് �പാേയാഗികമ�, ൈവകാരികമായിരി�രുത്, ത�ാ
�പധിേഷധി�് ഇറ�ിേപാകു. ജീവിത�ിലുടനീളം കഷ്ടെ�ടു�തിേന�ാൾ തുട��ിൽ അസുഖകരമായ ഒരു 

േനതൃത��ിെ� മാേനജ്െമ� ് ഏ�വും �പധാനെ�� കാര�ം നി�ൾ എ�ാണ് അ� മറി�്, എ�ു
നി�ൾ െച���തിേന�ാൾ. അതിനാൽ ശരിയായ േകാഡ് അടി�ുകയും അതിശയകരമായ പ�ാളി�ം േനടു

53

വിവര�ള�െട ആവശ�കത

ഇൻഫർേമഷൻ െടക്േനാളജി (ഐടി) വ�വസായ�ിെല �ദുതഗതിയിലു� വളർ�, ഏെത�ിലും
വിവര�ൾ ഇേ�ാൾ ഒരു സ്�ി�് െസ�ൻഡിൽ ലഭ�മാണ്. ഓൺൈലൻ െസർ�് എ�ിനുകൾ, െമാൈബൽ േഫാ
േറഡിേയാ, െടലിവിഷൻ, പ�ത�ൾ എ�ിവയും വിവര�ള�െട ലഭ�മായ ലഭ�ത വർ�ി�ി�ു�ു
ചി�യുെട േവഗത.
എ�ിരു�ാലും, എ�ാ�രം വിവര�ള�ം ശരി�ും ഉപേയാഗ�പദമാേണാ എ�് ഒരാൾ ആ�ര�െ�ടു�ു, അെ��
ഞ�ള�െട േമൽ െചാരിയുകയാണ്. ഈ വിവര�െള�ാം 'ഉപേയാഗി�ു�തിന്' ചില സൂ�്മമായ ചി� നെ� സ
ഉൽപാദനപരമായി.

ൽ െകൗതില� അര്ഥശസ്�ത ഒരു വ��ി െച�ാൻ ന� അറിയി�� െച���ത് വളെര �പധാനമാണ് പറയു�ു,
എ�ാൽ �പധാന േചാദ�ം, എ�ുെകാ�് ഈ വിവര�ൾ ആവശ�മാണ്?

"അറിയെ�ടു�െതെ��് അറിയാൻ വരു�ു, അറിയെ�ടു�തിെ� ഉറ��� ശ�ിെ�ടു�ൽ,
സാധ�മായ ര�് ബദലുകള�െട കാര��ിൽ സംശയം നീ�ുക, ബാ�ിയു�വ ഒരു കാര��ിൽ കെ��ുക
അത് ഭാഗികമായി അറിയാം-മ��ിമാരുെട സഹായേ�ാെട ഇത് േനടാനാകും. "(1.15.20-21)
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നമു�് 'വിവര'�ിെ� ഓേരാ വശവും െവേ�െറ േനാ�ാം:

അറിയെ�ടു�െത�ാെണ�് തിരി�റിയുക

നമു�് ലഭി�ു� ചില വിവര�ൾ, നമു�റിയാം. �കി�� ്മ�ര�ിൽ ഇ��യുെട വിജയം സാധ�മാണ്
ഒരു ത�മയ െടലികാ�് കാണുേ�ാൾ നി�ൾ�് ലഭിേ��ാവു� േനരി��� വിവര�ൾ. ദി
അേത വിവര�ൾ അടു� ദിവസെ� പ�ത�ളിലും ആവർ�ി�ാം. ഈ വിവര�ൾ ഉ�്
വളെര കുറ� മൂല�വർ�ന.

അറിയെ�ടു�വയുെട നി�ിത ശ�ിെ�ടു�ൽ



ചില സമയ�ളിൽ നൽകിയിരി�ു� വിവര�ൾ പാതി ചു�താണ്. അത് ശരിയാേണാ എ�് ഞ�ൾ� ്ഉറ�ി�േക��േകൾവി ശരിയാേണാ അേതാ എ�് മന�ിലാ�ാൻ അധിക വിവര ഉറവിടം സഹായി�ും
അ�. ഒരു �പേത�ക ക�നിയുെട ഡയറ�ർ രാജിവ�തായി ഞ�ൾ അറി�ു - ഇത് ഉ�ാകണെമ�ി�
ശരിയായ വിവരമായിരി�ുക. േനരി��� വ��ിയുമായി ഇത് േ�കാസ് െച�് െച�ണം
ആ ക�നിയിൽ േജാലി െച���ു.

ര�് സാധ�തയു� ബദലുകള�െട കാര��ിൽ സംശയം നീ�ംെച�ൽ

ഒരു േഹാ�ലിെന അതിെ� 5-�ാർ േ�പാ�ർ�ിയായി �പസി�ീകരി� ഒരു സാഹചര�ം നമു�് പരിഗണി�ാം
മാർ��ിംഗ് ടീം അേതസമയം 4-�ാർ വിഭാഗ�ിൽ മാ�തമാണ് വരു�ത്. ഒരു ഉ�്
വിവര�ള�െട സംഘർഷം. ആ സാഹചര��ിൽ, ശരിയായ വിവരം, ഒരുപേ� േഹാ�ലുകാരുെട '
അേസാസിേയഷൻ അെ��ിൽ ടൂറിസം േബാർഡിെ� റിേ�ാർ��കളിൽ നി�് - ശരിയാ�ാൻ ഒരാെള സഹായി�
വിലയിരു�ൽ.

ഭാഗികമായി അറിയെ�ടു� ഒരു കാര��ിെല ബാ�ി കെ��ുക

ചു��ം ഒഴുകു� വിവര�ളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ശരിയായിരി�ണെമ�ി�. അവർ നീതിമാനായിരി�ാം
േഗാസി��കള�ം കിംവദ�ികള�ം വ��ിപരമായ കാഴ്ച�ാടുകള�ം. അതിനാൽ, വസ്തുതകൾ പരിേശാധിേ��ത
ഞ�ൾ തീരുമാന�ൾ എടു�ു�തിന് മു�് ഗേവഷണം നട�ുക. എ�തിേല�് േപാകു�തിലൂെടയാണ ്ഇത്
ദ�ിതീയ ഉറവിട�െള മാ�തം ആ�ശയി�ു�തിനുപകരം വിവര�ള�െട �പാഥമിക ഉറവിടം.

ഏ�വും �പധാനമായി - എ�ാ വിവര�ള�ം ശരി�ും ആവശ�മി�. എ�ിലാണ് ഒരാൾ �ശ� േക��ീകരിേ��ത്
ഒരാൾ ആ�ഗഹി�ു�ു. ഫിലി�് േകാട്ലർ മാർ��ിംഗ് ഗുരു പറയു�തുേപാെല, "മാർ��ിംഗ് ഗേവഷണവും വിപ
മ���വർ നി�ൾ ആ�ഗഹി�ു�ത�, നി�ൾ�് ആവശ�മു� വിവര�ളാണ് ബു�ി നൽേക�ത്
അറിയാം. "
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മാേനജ്െമ��െ� തത��ൾ

എ�ാ മാേനജ്െമ� ് സി�ാ��ള�ം ആശയ�ള�ം ചില തത��െള അടി�ാനമാ�ിയു�താണ്.
മാേനജർ ഉ�ായിരുേ�ാ എ�് ഞ�ൾ വിലയിരു�ു� അടി�ാന�ളാണ് ഈ അവശ��ൾ
കാര��മവും, സംഘടന ഉൽപാദന�മവും, ൈകവരി� ല���ള�ം. ഇ�്, മാേനജ്െമ� ്
ഒരു വിഷയം മാ�തമ�, ഒരു ശാസ്�തവും കലയും ആയി കണ�ാ�െ�ടു�ു.
എ�ാൽ എ�ാണ് കൃത�മായി മാേനജ്െമ� ്? മാേനജ്െമ��െന ഒരാൾ എ�െന നിർവചി�ും? വിവിധ
ഈ േചാദ��ിന് ഉ�രം നൽകാൻ വലിയ പുസ്തക�ൾ ലഭ�മാണ്. എ�ിരു�ാലും, കൗടില�ൻ നൽകി
ഒെരാ� വാക��ിെല മാേനജ്െമ��െ� ഏ�വും പരിഷ്കൃത വീ�ണം, വാക��ിെല അ�് േപായി�റുകൾ െചറ
അർ�ശാസ്�ത�ിെല ഒ�ാം പുസ്തക�ിെ� 15 -ാം അധ�ായ�ിെല 42 .

ചാണക�ൻ പറയു�ു, മാേനജ്െമ��െ� അടി�ാന ഘടക�ൾ ഇവയാണ്:

ആരംഭി�ു�തിെ� അർ�ം (ചുമതലകൾ/പ�തികൾ)

ന�ൾ ൈകകാര�ം െച�ണെമ�് പറയുേ�ാൾ, എ�ാണ് ൈകകാര�ം െചേ��ത് എ�താണ് േചാദ�ം? ഞ�ൾ
അെ��ിൽ അൈസൻെമ� ്, അതിൽ �പവർ�ി�ാൻ ആരംഭി�ു�തിന്. ഒരു േ�പാജക്�് അെ��ിൽ ഒരു അൈ
ഒരു മാേനജർ എ�് വിളി�ാൻ കഴിയി�. എ�ിരു�ാലും, മിക� മാേനജർ ഏെ�ടു�ുക മാ�തമ� െച���ത്
തെ� േബാസ് നൽകിയ ഒരു േ�പാജക്�്, പകരം സ��മായി േ�പാജ��കൾ 'സൃഷ്ടി�ു�ു'. �ീഫൻ േകാവി ഇൻ
അേ�ഹ�ിെ� ഏ�വും ഫല�പദമായ ആള�കള�െട ഏഴ് ശീല�ൾ എ� പുസ്തകം ഇതിെന 'മുൻകരുതൽ' എ�



- ഒരു ന� േനതാവിെ� ഏ�വും ഉയർ� ഗുണേമ�.

• പുരുഷ�ാരുെടയും വസ്തു�ള�െടയും മികവ്

ഒരു മാേനജർ�് ചില വിഭവ�ള��,് അത് അവെ� വിേവചനാധികാരമനുസരി�് ഉപേയാഗി�ാം
അവെ� ചുമതലകൾ നിറേവ��ക. അവെ� മാർഗനിർേദശ�ിലും അതിനനുസരി��� ഉപകരണ�ളിലും �പവ
അവനും ഈ മനുഷ�രും ഉപേയാഗി�ു�ു. അതിനാൽ, ഒരു ന� മാേനജരുെട മെ�ാരു ഗുണം അവെന ഉ�ാ�ുക
പുരുഷ�ാർ ഉയർ� ഉൽപാദന�മതയു�വരും യ���ൾ േപാലു� വസ്തു�ള�െട പരമാവധി ഉപേയാഗം ഉ
ല���ൾ േനടു�തിനായി അവർ�് നൽകിയ �ലം, ബജ��കൾ തുട�ിയവ.

• അനുേയാജ�മായ �ലവും സമയവും തീരുമാനി�ു�ു

ഞ�ള�െട നീ��ൾ നട�ാൻ ശരിയായ �ലവും ശരിയായ സമയവും തീരുമാനി�ുക എ�താണ് മാേനജ്െ
യു��ിൽ, സമയം വളെര നിർണായകമാണ്. എേ�ാൾ ശ�തുവിെന ആ�കമി�ണം എ�ത് ഒരു േചാദ�മ�
േവഗ�ിൽ ഉ�രം നൽകണം. ഇതിന് �ശ�ാപൂർ�മായ ആസൂ�തണവും വിശകലനവും �മയും ആവശ�മാണ്
ശരിയായ 'സമയ'�ിെ� േബാധം ഒരാള�െട സ��ം അനുഭവ�ിൽ നി�ും അറിവിൽ നി�ും വരു�ു
മ�് ഉറവിട�ളിൽ നി�ു� മാർ�നിർേ�ശം.

• പരാജയ�ിെനതിരായ വ�വ�

ര�് നീ��ള�ം കണ�ിെലടു�് ഓേരാ നീ�വും �ശ�ാപൂർ�ം ആസൂ�തണം െചേ��തു�് -
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മിക� സാഹചര�വും (വിജയം) ഏ�വും േമാശം അവ�യും (െമാ�ം പരാജയം). അതിനാൽ, ചിലത്
ഓേരാ നീ��ിനും ഒരു തര�ിലു� ബാ��് ആവശ�മാണ.് ഒരു ബദൽ പരിഹാര�ൾ ത�ാറാേ��തു�്
പരാജയെ��ാൽ.

ഒരു ബിസിനസുകാരേനാട് ഒരി�ൽ അേ�ഹ�ിെ� വിജയരഹസ�ം േചാദി�െ���, അതിനായി അേ�ഹം മറുപ
ഓേരാ ഘ��ിലും പരമാവധി പരാജയം പരിഗണി�ുക. ബദൽ നീ��ൾ േപാലും ഞാൻ ആസൂ�തണം െച���
ഞാൻ സംരംഭം ആരംഭി�ു�തിന് മു�്. "�ാൻ എ, �ാൻ ബി, �ാൻ സി എ�ിവ ഉ�തുേപാെലയാണ് ഇത്.

േജാലിയുെട േന�ം

അവസാനമായി, മാേനജ്െമൻറ് എ�ത് 'ഫല�ൾ' േനടുക എ�താണ്. എ�ാം പറ�ു, ദിവസാവസാനം,
ഫല�ള�െട േന�മാണ് ഒടുവിൽ കണ�ാ�ു�ത്. ഒരു പാരാമീ�ർ സ�ീകരിേ��ത് വളെര �പധാനമാണ്
ഞ�ൾ ഉേ�ശി�ത് യഥാർ��ിൽ േനടിേയാ എ�് പരിേശാധി�ാൻ. അത് നെ� ഒ�ാമേ�തിേല�് െകാ�
മാേനജ്െമ��െ� വശം - ഒരു പ�തി ആരംഭി�ു�ു. ഓേരാ േ�പാജക്��ം ആരംഭി�ു�ത് ഒരു നി�ിത�ിലാണ്
മന�ിൽ ല��ം. �പ�കിയ വികസി�ുകയും പരിഷ്കരി�െ�ടുകയും െച���ു. എ�ാൽ ഒടുവിൽ, ല��ം ഇതാ
അവിെട എ�ിേ�രാനു� വഴി വ�ത�സ്തമാെണ�ിൽ േപാലും േനടിയത്.
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ഒരു തുറ� മന�് സൂ�ി�ുക

മന�് ഒരു പാരച���ിെന േപാെലയാണ് - അത് തുറ�ുേ�ാൾ മാ�തേമ �പവർ�ി�ുകയു��. ചില
മ���വെര �ശ�ി�ു�തിൽ നി�ാണ് മിക� ബിസിന�് ആശയ�ൾ വരു�ത്.
വിവിധ േനതാ�ൾ�് ഈ േപായി��െ� �പാധാന�ം ചാണക�ൻ izes�ി�റയു�ു,

"അവൻ ആെരയും പു�ി�രുത്, (പേ�) ഓേരാരു�രുെടയും അഭി�പായം േകൾ�ണം. ബു�ിമാനായ ഒരാൾ



ഒരു കു�ിയുെട േപാലും വിേവകപൂർ�മായ വാ�ുകൾ ഉപേയാഗി�ണം. "(1.15.22)

ഒരു പിതാവ് ഒരി�ൽ മകള�െട കളി കാണുകയായിരു�ു. അവൾ അ�യുെട അടു� ്െച�് േചാദി��,
"മ�ി എനി�് എേ�ാൾ എെ� പുതിയ പാവ ലഭി�ും?", അ� മറുപടി പറ�ു, "ഇതിന് കുറ�് ദിവസെമടു�ും, 
കടയിേല�് േപാേക�ിവരും, അതായത് കുറ�ത് ര�് മണി�ൂെറ�ിലും നമു�് യാ�ത െചേ��ി വരും. "

ഒരു പുതിയ ബിസിനസ് സംരംഭെ��ുറി�് ആേലാചി��െകാ�ിരു� അവള�െട അ�ന് ഒരു കളി�ാ��ടയുെട
അവരുെട �പേദശ�്. ഒരു െചറിയ മാർ�� ്ഗേവഷണ�ിന് േശഷം, അവെരേ�ാെല, എ�ാം അേ�ഹം മന�ിലാ
കു�ികൾ�് കളി�ാ�ം വാ�ാൻ �പേദശെ� ര�ിതാ�ൾ�് ഒരുപാട് ദൂരം സ�രിേ��ി വ�ു. അവൻ എ ത
�പേദശെ� കളി�ാ��ട വിജയകരമായ ബിസിനസുകാരനായി.

അടു� ഏ�വും വലിയ ആശയം എവിെട നി�് വരു�ുെവ�് ആർ�ും അറിയി�. ഫല�പദമായ കല
ബിസിന�ിൽ േകൾ�ൽ വളെര �പധാനമാണ്. ഏ�വും അ�പതീ�ിതമായ വ��ി�് േപാലും നി�ൾ�് നൽക
വർഷ�ളായി നി�ൾ കാ�ിരുേ��ാവു� �പധാന വിവര�ള�ം ദിശയും.
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ഫല�പദമായ �ശവണ�ിെ� ചില താേ�ാലുകൾ താെഴ െകാടു�ു�ു.

ഒ�ിെനയും നി�ി�രുത്

മുൻവിധികളി�ാെത ഓേരാരു�രും പറയു�ത് േകൾ�ാൻ ഒരാൾ�് കഴിയണം. രാഷ്�ടീയ�ാർ
മുകളിൽ, ര�ിലും വിവര�ൾ േശഖരി�ു�തിനു� ഏ�വും ഫല�പദമായ ഉപകരണമായി ഇത് ഉപേയാഗി�ുക
അടി��്. ഒരു നിമിഷം, അവർ നിേ�പ നിർേ�ശ�ൾ �ശ�ിേ��ാം
ബിസിന�് മുതലാളിമാർ, അടു� നിമിഷം അവർ എയുെട പരാതികൾ �ശ�ിേ��ാം
�പാേദശിക താമസ�ാരൻ. െമാ�ം ചി�തം കണ�ിെലടു�്, അവർ അവരുെട അടു� നീ�ം ആസൂ�തണം െ

കൗടില� പറ�തുേപാെല ഒരു കു�ിയുെട വീ�ണം േപാലും പരിഗണിേ��താണ്.

• ഒരി�ലും �പതികരി�രുത്

ചില സമയ�ളിൽ, മ���വരുെട അഭി�പായം േകൾ�ുേ�ാൾ, "ഓ, ഞാൻ ഇതിനകം തെ�" എ�് പറയാൻ �പേ
അത് അറിയാം. ഇത് �പവർ�ി�ിെ��് എനി�റിയാം. "എ�ിരു�ാലും, സ�യം നിയ��ി�ാൻ ഒരാൾ അറി�
സംസാരി�ുേ�ാൾ ഒരു വ��ിെയ െവ���ത് അവെന അപമാനി�ുക മാ�തമ�, അത് അവസാനി�ി�ുകയും 
അേ�ഹം നൽകാൻ �ശമി�ു� േക�� സേ�ശം മന�ിലാ�ാനു� സാധ�തകൾ. ഇത് ഓര്�ുക,
"ആശയവിനിമയ�ിെല ഏ�വും �പധാനെ�� കാര�ം പറയാ�ത് േകൾ�ുക എ�താണ്."

ആശയ�ൾ �പേയാജനെ�ടു�ുക

നി�ൾ�് മിക� ആശയ�ൾ ഉ�ാേയ�ാം, എ�ാൽ ഈ ആശയ�ളിൽ നി�് നി�ൾ�് �പേയാജനമിെ��
ഫല�പദമായ ഉേ�ശ��ിനായി �പേയാഗി�ിെ��ിൽ വിവര�ൾ ഉപേയാഗശൂന�മാണ്. അതിനാൽ, നമു�് േവണം
ഞ�ൾ മന�ിലാ�ിയെത�ും പരീ�ി�ുക. വിജയകരമായ ബിസിനസുകാർ അ�െനയ�
െവറുെത ഇരു�് ചി�ി�ു�വർ മാ�തം. അവർ ത�ാറായ ചലനാ�ക �പവർ�നമു� പുരുഷ�ാരാണ്
കണ�ാ�ിയ റിസ്കുകൾ എടു�് ഒരു ആശയം ആസൂ�തണം െചയ്ത് �പവർ�ി�ാൻ അവരുെട പരമാവധി ന

നി�ള�െട ആശയ�ൾ നി�ൾ ഉപേയാഗി�ു�ിെ��ിൽ, മ�ാെര�ിലും തീർ�യായും ഉപേയാഗി�ും!
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ഒ�ിലധികം പ�തികൾ ൈകകാര�ം െച���ു



ഓേരാ ലീഡറും മാേനജറും എക്സിക���ീവും ഒ�ിലധികം േജാലികൾ ൈകകാര�ം െചേ��തു�്
േപായി� ് ഓഫ് ൈടം നൽകി. ഇത് ഒഴിവാ�ാനാവാ�താണ.് ഒരു �പേത�ക ആവശ��ിനായി അേ�ഹെ� നിയ
േജാലി; എ�ിരു�ാലും, കാല�കേമണ, അയാൾ�് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉ�രവാദി��ൾ ലഭി�ും.
മാേനജ്െമ� ് ഗുരു, പീ�ർ �ഡ�ർ, തെ� െ�പാഫഷൻ ഓഫ് മാേനജ്െമൻറ് എ� പുസ്തക�ിൽ , ആണ്
മാേനജരുെട പ�് വിവരി�ുേ�ാൾ അനുക�. അേ�ഹം പറയു�ു, "ഇ�െ� പ�്
മാേനജർ വളെര ബു�ിമു�ാണ്. ഏത് സാഹചര��ിലും, അയാൾ�് ഒ�ിലധികം േ�പാജ��കൾ ൈകകാര�ം െചേ
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അൈസൻെമ��കൾ. അവൻ എേ�ാഴും സ�ർ��ിലാണ.് "

ഒ�ിലധികം േ�പാജ��കൾ എ�െന ൈകകാര�ം െച�ാെമ�ും കൂടുതൽ ലാഭം േനടാെമ�ും കൗടില� ഞ�െള ഉ
ക�നി;

'(അവർ) െച�ാ�തിെ� ആരംഭം െകാ�ുവരണം
ആരംഭി�ു�തിൽ നി�്, നട�ിലാ�ു�തിെ� െമ�െ�ടു�ലും
(നിർ�ഹണം) ഉ�രവുകള�െട മികവ്, �പവൃ�ികള�െട കാര��ിൽ. "(1.15.51)

ഒരു എക്സിക���ീവ് നിർവഹിേ�� നാല് തരം േജാലികൾ അേ�ഹം േനാ�ു�ു:

െച�ാ�തിെ� തുട�ം

െചേ�� നിരവധി കാര��ള��്. ന� മാേനജർമാർ േജാലി ആരംഭി�ു�വരാണ്
എ�ുെച�ണെമ�് േമലധികാരികൾ പറയു�തുവെര കാ�ിരി�ു�തിനുപകരം അവരുെട സ��ം. ഓേരാ വ�
സജീവമായ. അയാൾ�് സ��മായി ഒരു ൈപ�്ൈലൻ നിർ�ിേ��തു�്. പുതിയ േജാലികൾ ആരംഭിേ��
പരീ�ണ�ൾ പരീ�ിേ��തു�്. പുതിയ സാേ�തിക വിദ�കൾ �പേയാഗിേ��തു�്.

ആരംഭി�ത് നട�ിലാ�ുക

ഒരു െ�പാജക്�് മാേനജർ ന�ായി പറ�ു, "ഞാൻ എ�ത പ�തികൾ ആരംഭി�� എ�ത�, എ�െന എ�താണ
പലതും ഞാൻ പൂർ�ിയാ�ി. "സ�ർ�ം വർ�ി�ു�തിെന�ുറി�് എ�ാവർ�ും അറിയാം
കാരണം ഞ�ൾ ആരംഭി� േജാലികൾ പൂർ�ിയാ�ാൻ ഞ�ൾ�് കഴിയി�. നീ�ിെവ�ൽ ഏ�വും േമാശമാ
േരാഗം. നി�ൾ ഈ േമാശം ശീലം സ�ീകരി��കഴി�ാൽ, തീരുമാന�ൾ കൃത�സമയ�് എടു�ു�ി�, േപ�റുക
കു�ുകൂടി, ജന�ള�െട �ശ� നഷ്ടെ�ടു�ു. ഏ�വും ന� പരിഹാരം പഴയ പഴെ�ാ�ാണ്, "നി�ൾ എ�ാണ് െ
നാെള െച��ക, ഇ�് െച��ക, ഇ�് നി�ൾ െചേ��ത്, ഇേ�ാൾ െച��ക! "

എ�ാണ് നട�ിലാ�ു�ത് എ�തിെ� െമ�െ�ടു�ൽ

ആരംഭി� േജാലി ഉയർ� ഗുണേമ�യു� .�്പു�ിൽ അവസാനി�ുെമ�് ഉറ��വരുേ��തു�്. ന�ൾ ഇതുെച
മികവിനായി നിര�രം പരി�ശമി�ുക. ജാ�നീസ് സി�ാ��ിെ� �പധാന ആശയം ൈകെസൻ എ�ാണ്
ഒരു വ��ി�് െച�ാൻ കഴിയു� ഓേരാ േജാലിയും തുടർ�യായി െമ�െ�ടു�ു�തിനു� സാധ�തയു�്. മിക
പി�ീട് ഒരു ശീലമായി മാറു�ു.

ഓർഡറുകൾ നട�ിലാ�ു�തിൽ മികവ്

ഇതിനർ�ം ഫല�പദമായ �പതിനിധി. മെ��ാ ജീവന�ാെരയും േപാെല ഒരു മാേനജർ�ും പരിമിതികള��്
സമയവും വിഭവ�ള�ം. അ�െന, ഒ�ിലധികം ചുമതലകൾ നിർവഹി�ു�തിന്, അവൻ ചിലത് നിേയാഗിേ��
അവെ� ടീം അംഗ�ൾ�് ചുമതലകൾ, അെ��ിൽ അവൻ ചില �പവർ�ന�ൾ ource�്േസാഴ്സ് െച�ണം. ഈ
ഒരാൾ�് േകാർ�േറ�് േഗാവണിയിൽ കയറണെമ�ിൽ ഫല�പദമായ �പതിനിധിസംഘം വളെര അത�ാവശ�മാണ്.
മാേനജ്െമ� ് എ�ത് സ��മായി േജാലി െച��ക മാ�തമ�, േജാലി പൂർ�ിയാ�ുകയും െച��ക എ�താണ്
മ���വർ.
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ഒരി�ൽ, എേ�ാഴും ശാ�നായി േതാ�ു� ഒരു വിജയകരമായ സിഇഒേയാട്, അേ�ഹ�ിെ� കൂളിെ� രഹസ�ം
സ�ഭാവം. അേ�ഹം പറ�ു, "ഉടനടി തീരുമാന�ൾ, ഞാൻ നൽകിയ ആള�കളിലു� വിശ�ാസം
ഞ�ൾ�് കൂടുതൽ പണം നൽകു� �പവർ�ന�ളിൽ കൂടുതൽ സമയം െചലവഴി�ുക. "
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രാഷ്�ടീയവും രാഷ്�ടീയ�ാരും

'രാഷ്�ടീയം വൃ�ിെക� ബിസിന�ാണ് - ഇത് എനി�ു�ത� ...'. ന�ളിൽ ഭൂരിഭാഗവും അതിൽ നി�് ഓടിേ�ാ
വളെര വാ�്. എ�ാ�ിനുമുപരി, രാഷ്�ടീയ�ാർ െപാതുെവ സ�ാർ�രും അഴിമതി�ാരും ആയി കണ�ാ�െ
തിക��ം കൃ�തിമത�ം.
ഇത് ഒരു പരിധിവെര സത�മായിരി�ാം. എ�ാൽ സാമാന�വൽ�രി�രുത്. 'ന�തിൽ നി�് നി�ൾ�് വളെരയ
രാഷ്�ടീയ�ാരുെട, മാേനജ്െമ� ് പുസ്തക�ളിൽ നി�് കൂടുതൽ. വിവിധ സംഘടനകള�െട േനതാ�ൾ,
�പേത�കി�് േകാർ�േറ�് േലാക�് നി�്, എ�െന �പവർ�ി�ി�ാെമ�് രാഷ്�ടീയ�ാരിൽ നി�് ധാരാളം പഠി�
സംഘടന.

രാഷ്�ടീയം പഠി�ാ� ഒരു രാജാവ് േയാഗ�ന�ാ� രാജാവാെണ�് കൗടില�ൻ �പഖ�ാപി�ു�ു.

"രാഷ്�ടീയ ശാസ്�തം പഠി�ി�ാ� ഒരു രാജാവ് േകൾ�ാൻ േയാഗ�ന�
ഉപേദശം. "(1.15.61)

അ�രെമാരു േനതാവിന് ഉപേദശ�ള�ം നിർേ�ശ�ള�ം �പേയാജനെ�ടു�ാൻ കഴിയി� എ�ാണ്
അവനു നൽകി.

മി� ആള�കൾ�ും, ഈ �പസ്താവന വായി�ു�ത് ഒരു െഞ�ലായിരി�ാം. എ�ിരു�ാലും, അത് പഠന�ിലൂെ
ചാണക�ൻ തെ� ഒരു സൂ�തധാരനായി മാറിയ രാഷ്�ടീയം. ഒരു മാ�ർ സ്�ടാ�ജി�്, ഒരു വലിയ
ദീർഘവീ�ണമു�, ഒരു രാജാവ്, കൗടില�ൻ രാഷ്�ടീയ ശാസ്�ത�ിലും വിദ�്ധനായിരു�ു
അേ�ഹെ� സമാനതകളി�ാ� രാഷ്�ടത���നാ�ി.

• ഒരു േകാർ�േറ�് േനതാവ് രാഷ്�ടീയം പഠിേ��ത് എ�ുെകാ�്?

ശരി, നി�ൾ രാഷ്�ടീയ�ിെ� ശാസ്�തം പഠി�ുേ�ാൾ, ഒരു രാഷ്�ടീയ�ാരെ� വഴി നി�ൾ�് മന�ിലാകും
ചി�ി�ു�ു. ഒരു രാഷ്�ടീയ�ാരൻ സമൂഹ�ിെല ഏ�വും ശ�നായ വ��ിയാണ്. നി�ൾ�് േവണെമ�ിൽ
അധികാരം മന�ിലാ�ുക, രാഷ്�ടീയം മന�ിലാ�ുക.

നമു�് എ�െന രാഷ്�ടീയം പഠി�ാം?

നി�ള�െട �പാേദശിക രാഷ്�ടീയ�ാെര അറിയുക. പലർ�ും അവരുെട േപരുകൾ േപാലും അറിയി�
േകാർ�േറ�ർ, എംഎൽഎ അെ��ിൽ എംപി. �പശ്ന�ൾ ഉ�ാകുേ�ാൾ, അവർ സി�െ� കു�െ�ടു�ു�ു.
നി�ള�െട �പാേദശിക രാഷ്�ടീയ�ാർ, ഒരു െടലിേഫാൺ േകാൾ െചയ്തുെകാ�് നി�ൾ�് മുൻൈകെയടു�ാ
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പരാതി, അെ��ിൽ അവരുമായി ഒരു കൂടി�ാഴ്ച ആവശ�െ�ടുക േപാലും.

ഒരു തുറ� മന�് സൂ�ി�ുക



രാഷ്�ടീയ�ാെര കാണുേ�ാൾ, ഒരു തുറ� മന�് സൂ�ി�ുക. നി�ൾ �പതീ�ി�തിലും കൂടുതൽ നി�ൾ പഠ
രാഷ്�ടീയ�ാർ അ�ുതകരമായ റിേസാഴ്സ് മാേനജർമാരും �കൗഡ് പു�ർമാരും ടീം ലീഡറുകള�മാണ്. മുതലു�
അവർ ധാരാളം സ�രി�ുകയും സമൂഹ�ിെല വിവിധ തല�ിലു� ആള�കള�മായി ഇടപഴകുകയും െച���
ഓഫീസിൽ ഇരി�ു� ഒരാൾ�് അറിയാവു�തിേന�ാൾ മ���വർ അഭിമുഖീകരി�ു� �പശ്ന�െള�ുറി�്

സി�ാ�വും പരിശീലനവും പഠി�ുക

െപാളി�ി�ൽ സയൻസിെ� നിയമ�ള�ം പുസ്തക�ളിൽ നി�് വായി�ാൻ തുട�ണം. അ�രം സി�ാ��
�പാേയാഗികവും അേതസമയം 'അ�ാദമിക് രാഷ്�ടീയം' പഠി� വിദഗ്ധരിൽ നി�് പഠി�ാനാകും
സർ�ശ�നായ കേസരയിൽ ഇരി�ു�വരിൽ നി�് അറിവ് പഠി�ാനാകും.

േകാർ�േറ�് േലാകവും രാഷ്�ടീയ േലാകവും ത�ിൽ യാെതാരു വ�ത�ാസവുമി�. അത്
അധികാരെ�യും അധികാരെ�യും കുറി�് എ�ാം. ഇത് ആള�കള�മായി ഇടെപടു�തിെന�ുറി�ാണ്. നി�ൾ
കഠിനമായ കാലാവ�യിൽ നി�ള�െട ക�ൽ സ�രി�ുക.
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നിര�രം സ�യം വിദ�ാഭ�ാസം േനടുക

ചില സമയ�ളിൽ അെ��ിൽ മേ�െത�ിലും സമയ�്, ആള�കൾ പരാതിെ�ടു�ത് ഞ�ൾ േക�ിരി�ണം
'അർഹമായ' �പേമാഷനുകൾ ലഭി�ു�ി�, അെ��ിൽ േബാസ് അവരുെട 'കഠിനാധ�ാനം' �ശ�ി�ു�ി�.
എ�ിരു�ാലും, നി�ള�െട ജീവിത�ിെല വളർ�യ്�് ഉ�രവാദി മുതലാളിയെ��് കുറ�് േപർ മന�ിലാ�ു�
എ�ാൽ അറിവും ആ അനുഭവം നി�ൾ േനടു�തിനായി. ന�ൾ തുടർ�യായി പഠിേ��തു�്
വളരാൻ �കമം. അേ�ാൾ മാ�തേമ ഇൻ�കിെമ��കൾ, �പേമാഷനുകൾ, ഉയർ�ത് തുട�ിയ ബാഹ� ആനുകൂല��
ഉ�രവാദി��ൾ ന�ിേല�് വരു�ു.

ഇേ�ാൾ, ഭൂരിഭാഗവും വിശ�സി�ു�ത് ത�ൾ പൂർണമായി ഉൾെ��ിരി�ു�തിനാൽ പഠി�ാൻ സമയം ലഭി�
േജാലി. അേ�ാൾ അ�രം 'തിര�ു�' ആള�കൾ എ�െന പുതിയ കാര��ൾ പഠി�ും?

ഇവിെടയാണ് കൗടില�ൻ നെ� ഉപേദശി�ു�ത്:

"രാവും പകലും േശഷി�ു� ഭാഗ�ളിൽ, അവൻ പുതിയ കാര��ൾ പഠി�ണം
ഇതിനകം പഠി�വരുമായി സ�യം പരിചയെ�ടു�ുക, അ�ാ� കാര��ൾ ആവർ�ി�് േകൾ�ുക
പഠി��. "(1.5.15)

സമയ മാേനജ്െമ��െ� വളെര ലളിതമായ ഒരു തത�മാണിത്. നി�ള�െട ൈവകുേ�രവും രാ�തി സമയവും �പേയ
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പുതിയ കാര��ൾ പഠി�ുക, പാർ�ി, അെ��ിൽ േപാലു� മി� ഉൽപാദന�മമ�ാ� കാര��ളിൽ െചലവഴ
ശരി�ും അർ�മി�ാ� മ�് �പവർ�ന�ൾ. ഒരു ഓഫീസിൽ േപാലും, ഏ�വും ഉയർ� േജാലി സമയം
െപാതുെവ രാവിെലയാണ്. ദിവസ�ിെ� അവസാന പകുതി ഉപേയാഗി�ാം, ഉപേയാഗി�ണം
അർ�പൂർ�മായും ഫല�പദമായും.

േചാദ��ൾ േചാദി�ാനും മുതിർ�വരിൽ നി�് പഠി�ാനും ഈ സമയം ഉപേയാഗി�ാം
നി�ൾ�് പൂർ�മായി മന�ിലായി�ി�.

ദിവസ�ിെ� ര�ാം ഭാഗം കൂടുതൽ ഫല�പദമായി എ�െന ഉപേയാഗി�ാെമ�തിനു� ചില നുറു�ുകൾ ഇത

ഒരു �ാസ്/േകാഴ്സിൽ േചരുക

ഇ�്, േപാ�്-ഓഫീസ് സമയ�ളിൽ വിവിധ േകാഴ്സുകള�ം �ാസുകള�ം നട�െ�ടു�ു. േപാലും



സായാ� �ാസുകളിൽ പെ�ടു�ാൻ കഴിയു�വർ�് MBA േകാഴ്സുകൾ വാ�ാനം െച���ു. നി�ൾ ഏെത�
അ�രം േകാഴ്സ്, നി�ൾ കൃത�സമയ�് ഓഫീസ് വി��േപാകും.

• പുസ്തക�ൾ വായി�ാൻ

ന� പുസ്തക�ൾ വായി�ു�ത് ശീലമാ�ുക. �പേത�കി�് ന�ുേടതുേപാലു� ഒരു നഗര�ിൽ, നി�ൾ�് ക
ഇത് െച���തിന് നി�ള�െട യാ�താ സമയം ഫല�പദമായി ഉപേയാഗി�ുക. പുതിയത് പഠി�ാൻ ശരിയായ പുസ
കാര��ൾ. സമയം കട�ുേപാകു�തിനായി ഏെത�ിലും പ�തേമാ മാസികേയാ തുറ�രുത്. നി�ൾ
ഒരു ല��േ�ാെട വായി�ണം.

• ശരിയായ ആള�കെള ക�ുമു��ക

ഓേരാ ആഴ്ചയും കുറ�ത് ര�് പുതിയ ആള�കെളെയ�ിലും ക�ുമു���ത് നി�ൾ ഒരു ല��മാ�ണം. അ
നി�െള�ാൾ കൂടുതൽ അറിയാവു� സ��ം േമഖലയിെല വിദഗ്ധർ. വിനയേ�ാെട അവരുെട അടുേ��് േ
അവരുെട വിജയരഹസ�ം പഠി�ുക.

ഇെത�ാം നി�െള ഒരു മിക� മനുഷ�നാ�ുെമ�തിൽ സംശയമി�. എ�ാ�ിനുമുപരി, നി�ൾ പി�ുടരും
പഴയ പഴെ�ാ�്, "പുതിയ കാര��ൾ പഠി�ാൻ െചലവഴി� സമയം മാ�തമാണ് ന�ായി െചലവഴി�ത്!"
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ദുര� നിവാരണം

എ�ുെകാ�ാണ് ദുര��ൾ സംഭവി�ു�ത്, അെ��ിൽ ദുര��ൾ, സംഭവി�ു�ത്? ശരി, ഇതിന് ഉ�ര
േലാക�ിെല ആദ�െ� മാേനജ്െമ� ് ഗുരു - ചാണക�േന�ാൾ േചാദ�ം - ആരാണ് പറയു�ത്,
"ഒരു ഘടക�ിെ�, ൈദവികേമാ മനുഷ�േമാ ആയ ഒരു ദുര�ം, നിർഭാഗ��ിൽ നിേ�ാ അെ��ിൽ
െത�ായ നയം. "(8.1.2)
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അതിനാൽ, ഞ�ൾ ഒരു സം�ാന സർ�ാരിെന േനാ�ിയാലും, അെ��ിൽ ഒരു േകാർ�േറ�് �ാപനെ�, ഏ
അെ��ിൽ ഡി�ാർ�്െമ� ് എ�ായ്േ�ാഴും ര�് കാരണ�ളാൽ സംഭവി�ു�ു - നിർഭാഗ�ം അെ��ിൽ െത�ായ

�പകൃതിദുര�ം ഉ�ാകുേ�ാഴും ന�ുെട നിയ��ണ�ില�ാ�തുമാണ ്അസുഖം. ഭൂക��ൾ, െവ�െ�ാ�ം
കാ��തീ മുതലായവ �പവചി�െ�ടാം, പേ� അവ നിയ��ി�ാേനാ ഒഴിവാ�ാേനാ കഴിയി�,
പൂർ�മായി.

എ�ിരു�ാലും, ര�ാമെ� തരം ദുര�ം മനുഷ�നിർ�ിതമാണ്, ഇത് െത�ായ മാേനജ്െമ� ് മൂലമാണ് സംഭവി�
ഇേ�ാൾ, ഇ�ര�ിലു� 'ദുര��ൾ' ഒഴിവാ�ാനാകിെ��ിലും, അവ തീർ�യായും നിയ��ി�ാനാകും
ന�ായി.

പേ�, അതിേല�് കട�ു�തിനുമു�്, എ�ുെകാ�ാണ് മനുഷ�ർ ദുരുപേയാഗം െച���ത് എ�് ന�ൾ സ�യ
ചാണക�ൻ ഞ�ൾ�് ഉ�രം നൽകു�ു:

"മികവുകള�െട വിപരീതം, അഭാവം, ഒരു വലിയ ൈവകല�ം, ആസ�ി അെ��ിൽ കഷ്ടത, രൂപെ�ടു�ു
ഒരു ദുര�ം. "(8.1.3)

നമു�് അവ ഓേരാ�ും വിശദമായി േനാ�ാം:

• മികവിെ� വിപരീതം



ലളിതമായി പറ�ാൽ, 'മിക�വന�' എ�ാണ്. ഒരു മാേനജർ �പാവീണ�മി�ാ�േ�ാൾ ഇത് സംഭവി�ു�ുഅവെ� േജാലിയിൽ. ഇത് ഒഴിവാ�ാൻ, അേ�ഹ�ിെ� ഏ�വും പുതിയ സംഭവവികാസ�ൾ അേ�ഹം കാലിക
സ��ം വയൽ. ഏ�വും പുതിയ സാേ�തികവിദ� ഉൾെ�െട സി�ാ�വും �പേയാഗവും അേ�ഹ�ിന് അറിയണം
മുേ�റു�ു.

• അഭാവം

ഒരു വ��ി �ിരമായി തുടർ�യായി ഹാജരാകാതിരു�ാൽ, അയാൾ�് ഉ�തിേനാടു� ബ�ം നഷ്ടെ�ടും
ഓഫീസിൽ നട�ു�ത്. േജാലി ജീവിത�ിൽ നി�് ഇടേവളകൾ എടുേ��ത് വളെര ആവശ�മാണ്. പെ� ഇത
നി�ൾ േജാലിയിൽ തിരിെ��ിയാൽ �പവർ�ന�ിേല�് തിരി��വരാൻ ഒരുേപാെല അത�ാവശ�മാണ്. ഓേര
ഒരു ഇടേവളയ്�് േശഷം എ�െന സ�ി�് ഓഫ് െച�ാെമ�് അറിയുകയും ഉടൻ േജാലിയിൽ �പേവശി�ുകയും െ

• ഒരു വലിയ ൈവകല�ം

ചിലേ�ാൾ, ഒരു േമാശം മാേനജ്െമ� ് ടീമാണ് ദുര��ൾ�് കാരണം. അ�ാ� ആള�കൾ
േയാഗ�തയു�വെര ചു�ാൻ പിടി�ു�ു. അെ��ിൽ ഒരു െത�ായ തീരുമാനെമടു�ു�യാൾ ഒരു േനതാവാകു�
അവെ� ശ�ിയുെട സ�ാധീനം. േനതാവിന് ചില വ��ിപരമായ ൈവകല��ള�ം ഉ�ാകാം
ഒരാൾ�് അറിയി�ായിരി�ാം. ഉയർ� സ�ർ�മു� സാഹചര��ളിൽ, അ�രം വ��ികൾ�് െച�ാൻ കഴി
എ�ും. േമാശമായത്, കാര��ൾ െത�ായിേ�ായാൽ മ���വെര കു�െ�ടു�ിെ�ാ�് അവർ ഓടു�ു.

ആസ�ി
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വീ�്, സ്�തീകൾ, സ��്, അധികാരശ�ി! എ�ിനും ഏതിനും ആസ�ി
ഒരു േനതാവിെ� ചി�യുെട വ��ത എേ�ാഴും നശി�ി�ുക. അതിനാൽ, അർ�ശാസ്�ത�ിലുടനീളം ,
രാജാവ് തെ� ഇ��ിയ�െള നിയ��ി�ു�ുെവ�് ചാണക�ൻ izes�ി�റയു�ു, സ�യം നിയ��ി�തിനുേശഷം മാ
േനതാവ് മ���വെര നിയ��ി�ു�ു.

• കഷ്ടത

മ���വർ�് േവദനയും കഷ്ട�ാടും ഉ�ാ�ുക എ�ാണർ�ം. അനാവശ�വും സൃഷ്ടി�ു� ആള�കള�മു�്
മ���വർ�് അനാവശ� �പശ്ന�ൾ. അധികാര �ാന�് ആയിരി�ുേ�ാൾ, ഒരു വ��ി അറിയണം
മ���വരുെട �പേയാജന�ിനായി ഇത് എ�െന ഉപേയാഗി�ാം - അത് ദുരുപേയാഗം െച�രുത്.

അതിനാൽ, ഫല�പദമായ ദുര��ിേല�ു� ആദ�പടി എ�് പറയാെത േപാകു�ു
േമൽ�റ� െനഗ�ീവ് ഗുണ�ളിൽ നി�് ഒഴിവു� ശരിയായ ആള�കെള തിരെ�ടു�ുക എ�താണ് മാേനജ
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ശരിയായ സമയം

എ�ാ�ിനും ഒരു സമയമു�്, എ�ാ�ിനും ഒരു സമയമു�്. ച�� നെ� ഉ�ാ�ു�ു
ഒരു രൂപകം ഉപേയാഗി�് ഈ സുവർ� കാലെ� നിയമം മന�ിലാ�ുക,
"(ആനകെള) പിടി�ു� സമയം േവനൽ�ാലമാണ്." (2.31.12)

ഒരു ബിസിന�് നട�ു� എ�ാവരും ഈ നിയമം മന�ിലാ�ണം. പല ബിസിന��കള�ം
കാലാനുസൃതവും വിവിധ ഘടക�െള ആ�ശയി���തുമാണ്, ഉദാഹരണ�ിന്, ടൂറിസം കാലഘ��ിൽ
അവധി, ഇൻഷുറൻസ്, ടാക്സ് കൺസൾ�ൻസി മാസ�ളിൽ കൂടുതൽ ബിസിന�് ലഭി�ു�ു



റിേ�ണുകൾ ഫയൽ െച���ു.

ബിസിനസിെന�ുറി��� ന�ുെട ധാരണയിൽ ന�ൾ പക�ത �പാപി�ുേ�ാൾ, അ�രം കാര��െള�ുറി�് ന
ച�ക�ൾ. അേ�ാൾ െഗയിം കളി�ാൻ വളെര എള��മാകും. എ�ാൽ എ�െനയാണ് ന�ൾ 'അവകാശം' തിരി
ബിസിന�ിെല സമയം? ചില നുറു�ുകൾ ഇതാ:

• കളി�ുക

നി�ൾ ഒരു ബിസിന�് ആരംഭി�ുേ�ാൾ, സാധ�മായ എ�ാ കാര��ളിലും ഒരു പിടി ലഭി�ു�ത് തുട��ിൽ
സാഹചര��ൾ. നി�ൾ�് ഇേ�ാഴും െഗയിമിെ� നിയമ�ൾ പൂർ�മായി മന�ിലാ�ാൻ കഴിയു�ിെ��ിലും,
�ഗൗ�് റ�ിംഗിൽ േപായി ശരിയായ ആ�ാേവാെട െഗയിം കളി�ുക. നി�ൾ ഓേരാരു�േരാടും പക�ത �പാപി
വീഴുക.

നി�ള�െട ചി�ാഗതി മാറും. വ�വസായം എ�െന �പവർ�ി�ു�ു എ�തിെന�ുറി��� ഒരു ഉൾ�ാഴ്ച നി�
ഒടുവിൽ, നി�ൾ തുട�ു� �ലേ��ാൾ മിക� ഒരു �ല�് എ�ിേ�രും.
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• മുതിർ�വരിൽ നി�് പഠി�ുക

എ�ാ വ�വസായ�ിലും നി�േള�ാൾ കൂടുതൽ കാലം െഗയിം കളി� ബിസിനസുകാർ ഉ�്, കൂടാെത
നി�െള�ാൾ ന�ായി ൈസ�ിള�കൾ അറിയാവു�വർ. അവരിൽ നി�് അഭയം േതടുക. അവരുെട സംസാരം
ഉപേദശം.

നി�െള നയി�ുക മാ�തമ�, അനുവദി�ുകയും െച��� ഒരു േഗാഡ്ഫാദർ, ഒരു ഉപേദഷ്ടാവ് അെ��ിൽ ഒരു
നി�ൾ ചില െത��കൾ വരു�ണം. ഒരു ഗുരു ഉ�ായിരി�ുക എ�തിനർ�ം നി�ള�മായി നി�ൾ ശരി�ും 
പരീ�ണ�ൾ. അവൻ നി�െള ഒരി�ലും ഒരു പരാജയം ആകാൻ അനുവദി�ി�. അവെന വിശ�സി�ൂ. നി�
അവെനേ�ാെല ആകുക. ഒരു മുതിർ� േകാർ�േറ�് ഭീമൻ �പസ്താവി�തുേപാെല, "എെ� ജീവിത�ിെല ഏ�വ
മഹ�ായ യജമാന�ാരുെട കാൽ�ൽ ഇരു�ു, അവർ എ�െന അവരുെട ബിസിനസുകൾ നട�ു�ുെവ�് ന

• ഓേരാ ചലന�ിനും സമയം

�പാരംഭ പഠന ഘ��ൾ�് േശഷം, നി�ൾ ഒരു വലിയ യു��ിന് ത�ാറായി�ഴി�ു. യു��ിലും ജീവിത�
സമയമാണ് ഏ�വും നിർണായക ഘടകം. നി�ൾ ഇേ�ാൾ ഉ�തിനാൽ െത��കൾ അനുവദനീയമ�
നി�ൾ�് മാ�തമ�, മുഴുവൻ ഓർഗൈനേസഷനും ഉ�രവാദി�മു�്.

ഓേരാ നീ��ിനും ത��ം, മുൻഗണന, ആസൂ�തണം, സമയം - വിപണന�ിേനാ അെ��ിൽ ആരംഭി�ു�തിേ
പുതിയ ഉൽ��ം. ഒരു േനതാവ ്എ� നിലയിൽ, നി�ൾ �പ�കിയയിൽ ഉൾെ�ടണം - ആസൂ�തണം, നിർ�ഹണം
ഓേരാ ഘ��ിലും നിരീ�ണ നീ��ള�ം.

ശരിയായ സമയ�ിനും അവസര�ിനുമായി നെ��െ� ത�ാറാ�ുക എ�താണ് ബിസിന�്. പേ�
ഓർ�ുക - ശരിയായ സമയം വാതിലിൽ മു��േ�ാൾ ന�ൾ ഉറ�രുത്
അക�്.
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േകാർ�േറ�് സാമൂഹിക ഉ�രവാദി�ം

േകാർ�േറ�് േസാഷ�ൽ െറസ്േപാൺസിബിലി�ിയുെട (സിഎസ്ആർ) അംഗീകാരം �പസി�മാണ്
ഇ�് ബിസിനസ് േലാകെമ�ാടും. ഇതിേല�് നൽകിയ സംഭാവനകെള�ുറി�് മാ�തമ� പറയു�ത്



കുറ� പദവിയു�വരുെട �പേയാജനം, എ�ാൽ സ�യം ഉ�രവാദി�മു�വനാകാൻ ആവശ�െ�ടു�ുസമൂഹം.
സിഎസ്ആർ ഒരു പുതിയ ആശയമാെണ�് പലരും കരുതു�ു. എ�ിരു�ാലും, ന�ുെട രാജ��്, രാജാ��ാർ
ആയിര�ണ�ിന് വർഷ�ളായി സിഎസ്ആർ പരിശീലി�ു�ു. കൗടില�െ� അർ�ശാസ്�തം േപാലും ഇതിെന

ഒരു സമൂഹെ� പരിപാലിേ��ത് സർ�ാരിെ� അടി�ാന കടമയാെണ�ും അേ�ഹം വ��മാ�ു�ു
േ�മം, ക�നികൾ�് േപാലും ഈ ഉ�രവാദി��ിൽ നി�് വി��നിൽ�ാൻ കഴിയി�.
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ഈ വിഷയം പരാമർശി�്, ചാണക�ൻ എഴുതി,

"കൂടാെത ബ��ളി�ാ�വെര നിർബ�മായും പരിപാലിേ��തു�്." (1.12.1)

എ�ാൽ ബിസിനസുകാർ എ�െനയാണ് ഈ ആശയ�ൾ പരിശീലി�ു�ത്? ചില നുറു�ുകൾ ഇതാ:

• ഉ�രവാദി�ം ഏെ�ടു�ുക

ന�ൾ ഉയർ�ുവേര�തുെ��് �പശസ്ത മാേനജ്െമ� ് ഗുരുവായ േഡാ. എം.ബി. ആേ�തയ ഒരി�ൽ പറ�ിര
CSR മുതൽ PSR വെര (വ��ിഗത സാമൂഹിക ഉ�രവാദി�ം). ഓേരാ വ��ിയും വ��ിപരമായി െചേ��തു�
ചു��മു� േലാകം െമ�െ�ടു�ു�തിന് അവെ� െചറിയ സംഭാവന നൽകാൻ �പതി�ാബ�മാണ്. നിരവധിയ
നി�ൾ�് െച�ാൻ കഴിയു� കാര��ൾ - ആെരെയ�ിലും പഠി�ി�ുക, ഒരു മരം നടുക, ഒരു കലാകാരെന പി�
�പേദശം, മുതലായവ

പണം സംഭാവന െച��ക

ഇതിനകം നിലവിലു� ഒരു എൻ ജി ഒ േ�പാജക്�ിന് അെ��ിൽ ഒരു ആ�ീയ ഓർഗൈനേസഷന് ഫ�് നൽകുക
ആരംഭി�ുക നി�ൾ�് പണം േശഖരി�ാനും കഴിയും. താൽ�ര�മു� ആള�കളിൽ നി�് ഒരു ഫ�് േശഖരി�
എ�ാ മാസവും, നി�ൾ�് ശ�മായി േതാ�ു� ഒരു േ�പാജക്�ിേല�് േശഖരി� പണം സംഭാവന െച��ക.
ഫ�് ആവശ�മു� നിരവധി സാമൂഹിക പ�തികൾ ഉ�്. ഇ�ർെന�ിൽ അവെര�ുറി�് കെ��ുക,
എ�ാൽ അവരുെട ആധികാരികത പരിേശാധി�ാൻ മറ�രുത്, അതിനുേശഷം മാ�തേമ സംഭാവന നൽകൂ.

• സമയം എടു�ുക

നി�ൾ സമയം ഉ�ാ�ിയാൽ മതി. ന�ളിൽ മി�വരും എേ�ാഴും പറയു�ത് നമു�് സമയമിെ��ാണ്, അെ�
വളെര തിര�ിലാണ്. എ�ാൽ ഈ ചി�ാഗതിയിൽ നി�് പി�ാേറ�ത് �പധാനമാണ്. ആഴ്ചയിൽ ഒരി�ൽ സമ
മ���വർ�ായി എെ��ിലും െച��ക.

• മ���വെര നിരു�ാഹെ�ടു�രുത്

ഒരു സാഹചര��ിലും നി�ൾ ഈ �ശമെ� വിലകുറ� ്കാണരുത്. േനതാ�ൾ സൃഷ്ടി�െ�ടു�ു
അവർ മ���വരുെട �പശ്ന�ൾ കാണുേ�ാൾ. അേ�ാൾ മാ�തമാണ് അവർ പരിഹാര�ിനായി �പവർ�ി�ു�
വാസ്തവ�ിൽ, ഏ�വും �പധാനെ�� കാര�ം ഒരാൾ ഒരി�ലും ആെരയും നിരു�ാഹെ�ടു�രുത് എ�താണ്
മ���വരുെട �പേയാജന�ിനായി ചില ന� �പവൃ�ികൾ െച���ു.

ഒരു ക�നിയുെട െചയർമാൻ ഒരി�ൽ ദശല��ണ�ിന ്േഡാളർ സംഭാവന െച�ാൻ തീരുമാനി��
വികലാംഗരായ കു�ികൾ. േബാർഡ് മീ�ിംഗിനിെട, അത് ശരി�ും ആേണാ എ�് േചാദി��
ഈ കു�ികൾ�ായി ഇ�തയും വലിയ തുക സംഭാവന െച���ത് മൂല�വ�ാണ്. അവൻ മറുപടി പറ�ു, "അെത
അവർ നി�ള�െട സ��ം കു�ിയായി മാറു�ു! "
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ഒരു സു�ിരമായ സംഘടന

അവരുെട ഓർഗൈനേസഷെ� വളർ�യ്�ു� എ�ാ ല���ള�ം - കൂടുതൽ ലഭി�ു�ു
േ�പാജക്��കള�ം െസയിൽസ് ഓർഡറുകള�ം, വി��വരവ് വർ�ി�ി�ൽ, കൂടുതൽ ആള�കെള േജാലിെച�ൽ - എ
ബിസിന�് േമധാവികൾ�് എ�ായ്േ�ാഴും മുൻഗണനകൾ.
പേ�, നാെമ�ാവരും വലിയ കുതി��ചാ�ം നട�ാൻ തുട�ു�തിനുമു�്, ഞ�ള�െട അടി�ാനം ഉറ�ാേ��
ശ�വും ന�ൾ ന�ുെട ഉ�ിൽ �ിരതയു�വരുമാണ്.

ചാണക�ൻ പറയു�ു,

"അേ�ഹം പി�ുടർ� നയം, പുേരാഗതിേയാ കുറേവാ കാണി�
അേ�ഹ�ിെ� സ��ം സംരംഭ�ൾ, �ിരതയു� അവ�യാണ്. "(7.1.28)

േനടിയത് നഷ്ടെ�ടരുത്. ക�നികൾ േപാലും ഇേ�ാൾ അത് മന�ിലാ�ു�ു
അവർ മുേ�ാ�് നീ�ു�ു, വലിയ വിപണികെള കീഴട�ാൻ അവരുെട പി�ുണാ സംവിധാനം ഉ�ായിരി�ണം.
അതിഥികെള �ണി�ു�തിന് മു�് നി�ള�െട വീടിെ� ആകൃതി നിലനിർേ��ത് �പധാനമാണ്, അെ��ിൽ
സഖ��ൾ.

• സാ��ിക �ിരത

ഓർഗൈനേസഷനിേല�ു� പണെമാഴു�് പതിവായതും ദീർഘകാലവുമാെണ�് ഉറ�ാ�ുക. �ശേ�യമായവ
കുറയ്േ��തു�്. ഉപേഭാ�ാ�ളിൽ നി�ു� േശഖര�ൾ സമയബ�ിതമായിരി�ണം. ഒരു ന� ബാ�ിംഗ്
അ�ൗ�ിംഗ് സംവിധാനം ഉ�ായിരി�ണം. നിരീ�ി�ാൻ ധനകാര� റിേ�ാർ��കൾ പതിവായി നിരീ�ി�ുക
ഇവയിൽ.

• ജന�ള�െട �ിരത

ഒരു ക�നി�് കൂടുതൽ ഓർഡറുകൾ ലഭിേ��ാം, പേ� നിലവിലു� ജീവന�ാർ ആെണ�ിൽ എ�ാണ് �പേ
േജാലി മാ���ത്? ആള�കള�െട �ിരത ഉറ��വരുേ��തു�.് എ�ാ HR- �ും ഇത് ഒരു വലിയ െവ��വിളിയാണ
പുതിയ ആള�കെള റി�കൂ�് െച���തിനുമു�്, നിലവിലു�വർ േപാകാൻ പാടിെ��് തലവൻമാർ. ഇെതാരു
നി�ൾ െവ�ം നിറയ്�ു� ബ��ിന് അടിയിൽ ദ�ാരമിെ��് ഉറ��വരു�ുക.

• പഠന �ിരത

ഇത് ഇേ�ാൾ വി�ാന െതാഴിലാളികള�െട േലാകമാണ്. എ�ാവർ�ും അത് നിലനിർേ��ത് �പധാനമാണ്
അറിവിനായു� �ിരമായ തിരയൽ. തുടർ�യായ നവീകരണ�ിെ�യും നവീകരണ�ിെ�യും രഹസ�ം
എ�ാ വലിയ ക�നികള�െടയും വിജയം. തനി�് എ�ാം അറിയാെമ�് ഒരാൾ കരുതു�േതാെടയാണ് ഇടിവ് ആര
മ���വരിൽ നി�ും നി�ള�െട സ��ം അനുഭവ�ളിൽ നി�ും.
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• കാഴ്ച �ിരത

േമൽ�റ� ആവശ�കതകൾ നിറേവ���തിന്, ഒരു സു�ിരമായ ദർശനം വളെര �പധാനമാണ്. ആെര�ിലും ആ
ഒരു സംഘടന, വ��മായ കാഴ്ച�ാടും ദൗത�വും ഉ�ായിരിേ��ത് �പധാനമാണ്. ക�നിയുേടത് മാ�തമാെണ�
ലാഭം േനടുക മാ�തമാണ് ല��ം, ഭാവി ഇരു�തായിരി�ും. നൽേക�തും �പധാനമാണ്



കഠിനാധ�ാനം െച�ാൻ അവെര �പേചാദി�ി�ാനു� ഓേരാ ജീവന�ാരനും േനതാവിെ� കാഴ്ച�ാട്. മാ�തം
'�പേചാദനം' നിലനിർ�ുേ�ാൾ സംഘടന വളരും.

�ഹസ�കാല�ിനുപകരം ദീർഘകാലെ��ുറി� ്ചി�ി�ാൻ നി�ൾ എേ�ാഴും ഓർ�ണം. ഞ�ള�െട
ഇത് സൂചി�ി�ാൻ ഇ��ൻ േവദ�ൾ ര�് വാ�ുകൾ ഉപേയാഗി�ു�ു. േ�ശയസ് - ന�യുെട പാത, അത്
തുട��ിൽ ബു�ിമു�ാണ്, എ�ാൽ അത് തിരെ�ടു�ു� വ��ി അവസാനം വിജയിയായി ഉയർ�ുവരു�
- െത�ിെ� പാത, അത് ആദ�ം ആശ�ാസകരമാെണ�് േതാ�ുെമ�ിലും ഭാവിയിൽ നെ� നശി�ി�ും. അതിനാൽ
ഒരു ദീർഘ ശ�ാസം എടു�ുക, ശരിയായ വഴി തിരെ�ടു�് നട�ുക ...
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പുതിയ േമഖലകളിൽ േജാലി െച���ു

വിപുലീകരണ�ിെ�യും വളർ�യുെടയും ആവശ�ം സാർവ�തികമാണ്. മനുഷ�െരേ�ാെല, േപാലും
േകാർ�േറഷനുകൾ വളരാൻ ആ�ഗഹി�ു�ു. ക�നികൾ പുതിയ ഉൽ���ൾ അവതരി�ി�ാൻ ആ�ഗഹി�
വിപണികൾ, അവയുെട വി��വരവിൽ വളരുക. എ�ാൽ ഒരു ക�നി പുതിയതിേല�് വ�ാപി�ി�ാൻ ആ�ഗഹി�
�പേദശം, അത് ആദ�ം ആള�കെള �പേദശേ��് അയയ്�ണം.
പുതിയ ക�ുപിടി��ൾ�ായി അയ� അ�രം ആള�കൾ�്, ചാണക�ൻ നിർേ�ശി�ു�ു
പര�േവ�ണം െച�ാ� േമഖലയിൽ ക�നി അവരുെട മുഴുവൻ ഉ�രവാദി�വും ഏെ�ടു�ു�ു:

"ധാന��ൾ, ക�ുകാലികൾ, പണം, മ���വ എ�ിവ ഉപേയാഗി�് ഒരു പുതിയ െസ�ിൽെമ� ് ഉ�ാ�ു� ഒരാൾ
കാര��ൾ. "(5.2.4)

ഒരു ക�നി ഒരു പുതിയ േമഖലയിേല�് �ശ� േക��ീകരി�ുേ�ാൾ, അതിെ� വിശ�സ്തരായ ഒരു മുതിർ� വ��
അവിെട േപായി കുറ��കാലം താമസി�ാൻ. ഇതിെ� വിലയും അവരുെട സുര�യും, ആയിരി�ണം
ഉറ�ി��. േനതാവ് അത് എ�െന െച��ം?

• നി�ള�െട ഗേവഷണം ന�ായി െച��ക

ഒരു ക�നി വിപുലീകരി�ാൻ ആ�ഗഹി�ുേ�ാെഴ�ാം - ഒരു പുതിയ മാർ��ിനായി, ഏെ�ടു�ു�തിന്
മെ�ാരു �ാപനം, അെ��ിൽ ഒരു ത��പരമായ സഖ�ം ഉ�ാ�ുക - ധാരാളം ഗേവഷണം നടേ��തു�.്
വായന, വ�ാവസായിക റിേ�ാർ��കളിൽ നി�ും കൺസൾ���കളിൽ നി�ും വിവര�ൾ ലഭി�ു�ത് തുട�ിയവ
കൂടാെത, നി�ൾ�് കൂടുതൽ ഉൾ�ാഴ്ചകൾ നൽകാൻ ഒരു �പാേദശിക വ��ിയുമായി സംസാരി�ുക. ഇതിന
വിപുലീകരണം
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• ഒരു ൈപല�് ടീമിെന അയയ്�ുക

േശഖരി� വിവര�ള�െട അടി�ാന�ിൽ, നി�ള�െട മുതിർ�യാളിൽ നി�് ഒേ�ാ അതിലധികേമാ അംഗ�
ആ േമഖലയിേല�ു� മാേനജ്െമ� ്.

േശഖരി� വസ്തുതകള�െട േ�കാസ്-െവരിഫിേ�ഷൻ അത�ാവശ�മാണ്. ധാരാളം ആള�കെള ക�ുമു��ക - വിവിധ
പ�ാ�ല�ൾ - �പേദശവും അതിെ� സംസ്കാരവും ന�ായി മന�ിലാ�ാൻ. നി�ള�െട 'ക��കള�ം' 'െചവി
ഇതിനു� അടി�ാന ഉപകരണ�ൾ. നി�ള�െട പഠനം േരഖെ�ടു�ുക, നി�ൾ തിരിെ��ിയ േശഷം, അത്
മാതൃ �ാപനം.

• നി�ള�െട നീ��ൾ ഘ��ളായി ആസൂ�തണം െച��ക



സംരംഭം ലാഭകരമാെണ�് േതാ�ുകയാെണ�ിൽ, ഘ��ളായി നീ�ുക. എ�െനെയ�് നി�ൾ എേ�ാെഴ�ിലവിവിധ ബഹുരാഷ്�ട ക�നികൾ ഇ��യിൽ �പേവശി�ു�ുേ�ാ? സാധാരണയായി, ഒെരാ� വ��ി അകേ��
ആദ�ം ഒേ�ാ രേ�ാ വർഷം ഈ േമഖലയിൽ തുടരുക. ഈ ഘ��ിൽ, ചാണക�ൻ ഉപേദശി�ു�ു
വ��ിയുെട ജീവിതെ�ലവും സുര�യും മുഴുവൻ �ാപനവും ൈകകാര�ം െച���ു. ചില �ാപന�ൾ േപാല
അവരുെട കു�ികെള പരിപാലി�് അവരുെട �പതിനിധികള�െട മുഴുവൻ കുടുംബ�െളയും ഇേ�ാ�് മാ��ക
വിദ�ാഭ�ാസം, അവധി�ാലം, വിേനാദം.

പൂർ�മായി �പവർ�ന�മമാ�ുക

ഒേ�ാ രേ�ാ വർഷെ� അനുഭവം േനടിയ േശഷം, ഒരാൾ�് പുതിയ �പേദശ�ിെ� പിടി ലഭി�ും. പിെ�
പൂർ� �പവർ�ന േമാഡിേല�് നീ�ുകയും അതിൽ വിജയി�ുകയും െച��ക. അത് a കീഴട�ു�തിെന�ുറ
പുതിയ �പേദശം - ഒരു ക�നി സാമൂഹിക ഉ�രവാദി�മു�തായിരി�ണം. നി�ള�ം ഉറ�ാ�ുക
ലാഭം ഉ�ാ�ുകയും അവിെട നി�് എടു�ുകയും െച���തിനുപകരം പുതിയ �ലേ��് 'സംഭാവന' െച�

ചിൻമയ മിഷനിെല സ�ാമി ഈശ�രാന�ജി, "കീഴട�ു�ു."
െകാ��ക എ��. പുതുതായി ഏെ�ടു� �പേദശ�ിെ� ഹൃദയ�ിൽ �ാനം പിടി�ുക എ�ാണ് ഇതിനർ�
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ഇ�ലിജൻസ് മാേനജ്െമ� ്

ന�ുെട പഴയ ഇ���ാെരയും പര�രാഗത മാേനജ്െമ� ് പുസ്തക�െളയും അടി�ാനമാ�ിയു�താണ്
ന� ത���ൾ, അവയ്�് എ�ായ്േ�ാഴും വളെരയധികം ആഴമു�്. ഇതാണ് അവർ�ു� കാരണം
കാല�ിെ� പരീ�ണെ� അതിജീവി��. ഇ�ും വായന�ാർ ഇതുമായി ബ�െ�� േചാദ��ൾ എഴുതു�ു
ഇ�െ� േലാകവുമായി കാല�ളായു� പുസ്തക�ള��്.
ശരി, അവർ ഓഗ�് ക�നിയിലാണ്.

േകാർ�േറ�് െ�ടയിനിംഗ്, സ്�ടാ�ജിക് മാേനജ്െമ� ് കൺസൾ�ിംഗ ്േമഖലയിൽ ആയതിനാൽ എനി�ും ഉ�്
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വിവിധ ഡയറ�ർമാർ, സിഇഒമാർ, െചയർമാൻമാർ എ�ിവർ േചാദി�� - "എ�ാണ് �പേത�കത
ചാണക�നും (അെ��ിൽ കൗടില�നും) അേ�ഹ�ിെ� അർ�ശാസ്�തം എ� പുസ്തകവും അത് വളെര �പസ�
ആധുനിക ബിസിനസ് േലാകം? "

ഇേ�ാൾ, പഠി�ാനും പരിശീലി�ാനും ആ�ഗഹി�ു� എ�ാവർ�ും ഇത് വളെര രസകരമായ ഒരു േചാദ�മാണ്
അർ�ശാസ്�ത�ിൽ നി�് �ാന�ിെ� മു�ുകൾ േശഖരി�� .

കൗടില�െ� അർ�ശാസ്�തെ� ശാശ�തമാ�ു� ര�് ശ�മായ കാരണ�ൾ ഇതാ
മാ�ർപീസ്, ചാണക�ൻ തെ� അവിസ്മരണീയമായ ഇതിഹാസം:

• 'ആൻവീ�ികീ' എ�് വിളി�െ�ടു� ഒരു വിഷയം

അർ�ശാസ്�ത�ിെല ഏ�വും �ശേ�യമായ സവിേശഷതകളിൽ ഒ�് വളെര യു�ിസഹമായ പുസ്തകമാണ്
ഈ പുസ്തകം പഠി�ു�തിനുമു�്, രാജാ��ാർ�് അവെര ത�ാറാ�ാൻ ഒരു ഫൗേ�ഷൻ േകാഴ്സിലൂെട േപ
രാഷ്�ടീയെ��ുറി��� ഉയർ� അറിവിനായി. ൽ അര്ഥശസ്�ത തെ�, ചാണക�െ� ഒരു നിർേ�ശി�ു�ു
ഈ പുസ്തക�ിൽ �പാവീണ�ം േനടാൻ ആ�ഗഹി�ു� വിദ�ാർ�ി ആദ�ം ആൻവീ�ികീ എ� വിഷയം പഠി�ണ
ഈ സംസ്കൃത പദ�ൾ വിവർ�നം െച�ാൻ വളെര ബു�ിമു�ാണ്, എ�ാൽ ഇം�ീഷിെല ഏ�വും അടു�ു�
'േലാജിക്' ആകുക. അതിനാൽ യു�ിപരമായ ചി�യിൽ ഒരു വിദ�ാർ�ിയുെട കഴിവ് വികസി�ി�ണെമ�് ചാ
സർ��പധാനമായ.



ആൻവീ�ികീ വളെര രസകരമായ ഒരു വിഷയമാണ,് പേ� ന�ുെട തലമുറയ്�് അ�ത പരിചിതമ�. അത ്ഒരുേലാജി�ൽ, ലാ�റൽ, ഇതര, അനലി�ി�ൽ, out�് ഓഫ് ദി േബാക്സ് ചി�കള�െട മി�ശിതം. ചുരു��ിൽ,
നമു�് അതിെന 'ചി�യുെട ശാസ്�തം' എ�് വിളി�ാം. ഇത് ഒരു വ��ിെയ അവെ� ഐക�� വികസി�ി�ാനും
ഒരു ത���നായി. അതിനാൽ, അർ�ശാസ്�തം 'ബു�ി' എ� പുസ്തകമാെണ�് പറയാം
മാേനജ്െമ� ് '. ഈ കഴിവ് നി�ള�െട ബു�ിെയ മൂർ�ി��കഴി�ാൽ, നി�ൾ�് ൈകകാര�ം െച�ാൻ കഴിയും
ഉയർ� ഉ�രവാദി��ൾ.

ആ�ീയതയിൽ ഒരു അടി�റ

അർഥശാസ്�ത�ിന ്അനുകൂലമായ ര�ാമെ� ശ�മായ ഘടകം േനതാ�െള ഉൾെ�ാ�ാൻ പറയു�ു എ
ആഴ�ിലു� ആ�ീയത.

എ�ുെകാ�്? കാരണം, അവസാനം, േനതാ�ൾ അധികാരേ�ാടും ശ�രായ വ��ികേളാടും ഇടെപേട�ത
അധികാരെ� ദുഷി�ി�ാൻ കഴിയും, സ�ൂർ� ശ�ി�് പൂർണമായും ദുഷി�ി�ാൻ കഴിയും.

അതിനാൽ, അധികാര ദുർവിനിേയാഗം തടയാൻ, ചാണക�ൻ േവദ�െള�ുറി�് ഒരു പഠനം നിർേ�ശി�ു�ു
മ�് ദാർശനിക പുസ്തക�ൾ. അ�െന, അവൻ മൂല�മു� വ��ികെള സൃഷ്ടി�ാൻ �ശമി�ു�ു-
അടി�ാനമാ�ിയ േനതാ�ൾ. എ�ാ�ിനുമുപരി, ഒരു മനുഷ�ൻ അവെന ആരും കാണാ�േ�ാൾ ഇരു�ിൽ െ
നിസ�ാർ�നായ ഒരു േനതാവിന് മാ�തേമ മ���വെര ശരിയായി േസവി�ാൻ കഴിയൂ.

എ�ാവർ�ും ചില ബു�ിശ�ി സ�ാനി�ി��െ��് എേ�ാഴും ഓർ�ുക. പേ�, കഷ്ടി�് ആരും
അവരുെട ബു�ി 'ൈകകാര�ം െച�ാൻ' പഠി�ി��. കൂടാെത, എ�ാവരും ആ�ീയരാെണ�് േതാ�ിേയ�ാം, പേ�
യു�ിസഹമായ ഉൾ�ാഴ്ചേയാെടാ�ം ആ�ീയ അധിഷ്ഠിത തീരുമാന�ള�ം �ാന�ിെ� േനതാ�ൾ എടു
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ഇേ�ാൾ, അർ�ശാസ്�തം ര�ിനും ഉറ�് നൽകു�ു, അതിനാൽ, മാേനജ്െമ��െ� ഒരു ശാശ�ത പുസ്തകമാണ്
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സംഘടനാ ആസൂ�തണം

കല�റിെ� ക�ുപിടി�ം ചരി�ത�ിെല വളെര �പധാനെ�� ഒരു അടയാളമാണ്
മനുഷ�രാശിയുെട വികസനവും. സമയം �ടാ�ുെച�ാനും വിവിധ ഇവ��കൾ േരഖെ�ടു�ാനും ഇത് ഞ�െള സ
ഭൂതകാലം. ഇത് ന�ുെട ഇേ�ാഴെ� അവ�കൾ അറിയി�ുകയും �പവചി�ാനും �പവചി�ാനും ആസൂ�തണ
ഭാവി.
തീയതിേയാ സമയേമാ േപാലും അറിയാെത നി�ൾ�് എേ�ാെഴ�ിലും ഒരു ദിവസം െചലവഴി�ാൻ കഴിയുേമാ?
സ�യം ആശയ�ുഴ��ിലാകുക മാ�തമ�, ചു��മു� എ�ാവെരയും ആശയ�ുഴ��ിലാ�ുകയും െച���ു.

അതിനാൽ, കല�ർ േപാലു� സമയം സൂ�ി�ു� ഉപകരണ�ൾ വളെര �പധാനെ�� ഉപകരണ�ളാണ്
ന�ുെട ജീവിത�ിെല പരാമർശം.

സമയ-മാേനജ്െമ��െ� അടി�ാനമായി ചാണക�ൻ കല�റും ഉപേയാഗി��:

രാജകീയ വർഷം, മാസം, പ�ം, ദിവസം, �പഭാതം (വ��ഷ്ട), മൂ�ാമേ�തും
മഴ�ാലം, ൈശത�കാലം, എ�ി�െന ഏഴാമെ� പ�ം
അവരുെട ദിവസ�ൾ�് േവനൽ കുറവാണ്, ബാ�ിയു�വ പൂർ�ിയായി, ഒരു �പേത�ക ഇ�ർകാലറി മാസമാ
(സമയ�ിെ� വിഭജനം). "(2.6.12)

േമൽ�റ� വാക��ിൽ, ആസൂ�തണ�ിന് കാരണമായ കാലഘ��ൾ കാണാൻ കഴിയും. ഇവയിൽ ചിലത്
ഇ�ും സംഘടനാ ആസൂ�തണ�ിന് ന�താണ്:



വാർഷിക ആസൂ�തണം

ഇവിെട, ഈ വർഷെ� ല���ൾ നി�യി�ുകയും േറാഡ് മാ��കൾ ത�ാറാ�ുകയും െച���ു. ത���ള�
അത് േനടാൻ േപാലീസുകാെര ഫാ�റാ�ു�ു. സാധാരണയായി, വാർഷിക െപാതുേയാഗ�ൾ (AGM)
ഈ ടാർെഗ��കെള�ുറി�് ഒരു ടീമിെല എ�ാ അംഗ�െളയും അറിയി�ാനാണ് സംഘടി�ി�ിരി�ു�ത്.

ആവശ�െമ�ിൽ, പുതിയ ടീമുകൾ രൂപീകരി�ുകയും െസ�് നിറേവ���തിനായി പുതിയ െതാഴിൽ െ�പാൈഫലുക
ല���ൾ. മുൻ വർഷെ� �പകടന�ിെ� ഒരു േ�ാ�് എടു�ാൻ AGM- കള�ം സഹായി�ു�ു.

• സീസണൽ ആസൂ�തണം

എ�ാ�ിനും ഒരു സീസൺ ഉ�്, എ�ാ�ിനും ഒരു സീസൺ ഉ�് - ഇതാണ് �പകൃതി നിയമം. ഒരി�ല്
ഞ�ൾ ഇത് മന�ിലാ�ു�ു, ഏത് �ാനിെലയും ഉയർ� താഴ്ചകൾ േനാ�ു�ത് എള��മാണ്.

എ�ാ�ിനുമുപരി, അേത ദിവസം തെ� തെ� പഴ�ൾ ഉത്പാദി�ി�ുെമ�് �പതീ�ി�ു� ഒരു കർഷകെന ന
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അവൻ വി�ുകൾ ന��. ശരിയായ സീസണിനായി �മേയാെട കാ�ിരി�ണെമ�് അവനറിയാം
ആവശ�മായ ചുമതലകൾ നിർവഹി�ു�ു.

ബിസിന�ിൽ േപാലും െ�ടൻഡുകള�ം സീസണുകള�ം ഉ�്. പക�തയു� ബിസിനസുകാർ അവെര സ�ാധീനി�ു�
അവരുെട ദീർഘകാല ആസൂ�തണം. ഉദാഹരണ�ിന്, ഇ��യിൽ, ഈ സമയ�് പരമാവധി വാ�ലുകൾ നട�
ഉ�വ സീസണുകൾ.

സമീപകാല ദീപാവലി സീസൺ പരിഗണി�ുക - അവസാനെ� ഉ�വം എ�് ഓേരാ വ��ി�ും അറിയാം
ആഴ് ച വിപണിയിെല എ�ാ ഉൽ���ള�െടയും വീർ� വിൽ�നയ്�് കാരണമായിരി�ണം.

• വി�ശമ�ിനു� ആസൂ�തണം

ഒരാൾ വർഷം മുഴുവനും �പവർ�ിേ��ാം, പേ� കാലാകാല�ളിൽ വി�ശമിേ��ത് �പധാനമാണ്
കൂടുതൽ ഫല�പദമായി �പവർ�ി�ാൻ കഴിയും. ഏെതാരു കാര��ിലും വി�ശമ�ിനായി ആസൂ�തണം െചേ��
സംഘടന. വർഷ�ിെ� തുട��ിൽ തെ� എ�ാം ഉ� ക�നികെള�ുറി� ്എനി�റിയാം
ജീവന�ാർ അവരുെട വാർഷിക അവധി ആസൂ�തണം െച��കയും അതിനായി അേപ�ി�ുകയും െച���ു.

മി� യൂേറാപ�ൻ ക�നികളിലും, വി�ശമ�ിനായി ഒരു മാസെ� വാർഷിക അവധി നിർബ�മാണ്
സ�യം reർ�സ�ലമാ�ു�തിനും.

ഒരു ന� സംഘടനാ പ�തിയിൽ ദീർഘകാല ആസൂ�തണ�ിെ� മി�ശിതം അട�ിയിരി�ു�ു (അ�് വർഷം, പ
അെ��ിൽ ഇരുപ��ു വർഷെ� പ�തികൾ േപാലും) �ഹസ�കാല ആസൂ�തണം (�പതിമാസ, �പതിവാര, ദിവേ
പ�തികൾ).

ഉയർ� മാേനജ്െമ� ് വിശാലമായ ച��ൂടിൽ �ശ� േക��ീകരി�ു�ു, മ���വർ പരി�് �ശ�ി�ു�ു
ബിസിന�ിെ� േബാൾ��കൾ. ഒരുമി�,് അവരുെട സംേയാജിതവും സമയം നിയ��ിതവുമായ േജാലി ആത��ിക
�ാപന�ിെ� തെ� ഭാവി െമ�െ�ടും.
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മിക�തും മിക�തും

ഒരു വലിയ ചി�കൻ ഒരി�ൽ പറ�ു, "ഞാൻ പുതിയ എെ��ിലും സൃഷ്ടി�ുകയാെണ�ിൽ, ഞാൻ പഠി�



എ�ാം മിക�തും എെ� ഉൽ��ം കൂടുതൽ മിക�താ�ു�തുമാണ്. "ഏകേദശം 2,400 വർഷ�ൾ�് മു�്, ചാസ�യം ഈ നിയമം �പേയാഗി��.
കൗടില�െ� അർ�ശാസ്�ത�ിെല ആദ� വാക�ം പറയു�ു: "ഈ ഒ� �പബ�ം (കൗടില�െ�
അർ�ശാസ്�തം) രാഷ്�ടീയ�ിെ� ശാസ്�തെ��ുറി� ്മി�വാറും െകാ�ുവ�ത് ത�ാറാ�ിയി���്
രാഷ്�ടീയ ശാസ്�തെ��ുറി��� നിരവധി �പബ��ള�െട പഠി�ി�ലുകൾ ഒരുമി�്
ഭൂമിയുെട ഏെ�ടു�ലിനും സംര�ണ�ിനുമായി പുരാതന അധ�ാപകർ രചി�ത്. "(1.1.1)

നി�ൾ�റിയാേമാ , ഒ�ിന് മു�് കുറ�ത് പതിനാല് അർഥശാസ്�ത�െള�ിലും ഉ�ായിരു�ു
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ചാണക�ൻ എഴുതിയത്?

കഴി� കാലെ� യജമാന�ാർ പുതുമയും സർ�ാ�കതയും ആരംഭി�ത് അംഗീകരി�ാൻ ഭയെ��ി�
മ���വരിൽ നി�് പഠി�ുക, ചാണക�െ� കാര��ിെല�േപാെല അത് അർഹി�ു�ിട�് െ�കഡി�് േപാലും ന
മുകളിലു� വാക�ം.

എ�ാൽ ഇത് െച���തിന് ചില ഘ��ള��്:

• നി�ൾ എ�ാണ് േനടാൻ ആ�ഗഹി�ു�ത്?

ആദ�ം, ഞ�ള�െട ല���ാനം വ��മായിരി�ണം. ഇത് നിർ�ചി�ുക, പകുതി യു�ം വിജയി��. എേ�ാൾ ര
ഒരു ല�ം രൂപയുെട കാർ െകാ�ുവരുെമ�് ടാ� ആദ�ം �പഖ�ാപി��, അത് ല���ിെ� വ��ത കാണി��.
ബാ�ിയു�വർ പി�ുടർ�ു. നി�ൾ ഒരു ബിസിനസുകാരനാെണ�ിൽ, ഉൽ��െ��ുറിേ�ാ േസവനെ��
വാ�ാനം െച�ാൻ ആ�ഗഹി�ു�ു. നി�ൾ ഒരു കലാകാരനാെണ�ിൽ, നി�ൾ എ�് സൃഷ്ടി�ും? നി�ൾ ഒര
ഏത് െമഡലാണ് നി�ൾ േനടാൻ ആ�ഗഹി�ു�ത്? ഗാ�ിജിയുെട വാ�ുകൾ ഓർ�ുക - "ഒരു ല��ം കെ�
അർ�ം പി�ുടരും. "

• നി�ൾ അത് എ�െന െച��ം?

ഒരു ല��ം െവ�തിനുേശഷം നി�ൾ ഉടൻ യാ�ത ആരംഭി�ണം. എ�െന? ചാണക�ന് ഉ�ായിരു�ു
ഇതിനകം ലഭ�മായതിൽ നി�് ന�ൾ പഠി�ണെമ�് പറ�ു. കുറ� ്ഗേവഷണം നട�ുക, വായി�ുക
നി�ള�െട േമഖലയിെല ഒരു വിദ�്ധെ� പുസ്തക�ൾ, പഠി�ുക അെ��ിൽ ഒരു േകാഴ്സിൽ േചരുക. എ�ുെ
ച�കം വീ�ും ക�ുപിടി�ുക! �പധാന വാ�് 'െമ�െ�ടു�ുക' എ�താണ്. അതിനാൽ മിക�തിൽ നി�് പഠി�
നീ�ൽ�ാരൻ, ഒരു ഒളി�ിക് െമഡൽ േനടാൻ ല��മിടുക, േലാക�ിെല ഏ�വും മിക�വരിൽ നി�് നി�ൾ�
നീ�ൽ�ാർ. േവഗ�ിൽ ല��ം േനടാൻ ഇത് നി�െള സഹായി�ും.

• നി�ൾ എേ�ാൾ പൂർ�ിയാ�ും?

ഇേ�ാൾ നി�ൾ മിക�തിൽ നി�് പഠി�ാൻ ത�ാറാണ്, നി�ൾ�ായി ഒരു സമയപരിധി നി�യി�ുക - സമയ
എേ�ാഴാണ് നി�ൾ നി�ള�െട ല���ിെല�ുക, നി�ള�െട പഠനവും പരിശീലനവും വിജയമാ�ി മാ��ക. ഈ
അധിക േവഗതയിൽ നീ�ാൻ സമയപരിധി നി�െള സഹായി�ും. ആദ�ം അേമരി�ൻ �പസിഡ� ്
ഒരു മനുഷ�ൻ ച��നിൽ ഇറ�ുെമ�ും ഒരു ദശക�ിനു�ിൽ സുര�ിതമായി ഭൂമിയിേല�് മട�ുെമ�ും �പഖ
അത് ഒരു നി�ിത സമയപരിധിയായിരു�ു. ശാസ്�ത�ർ അത് േനടി! ചാണക�ൻ േമൽ�റ�വ പി�ുടർ�ു
പടികള�ം. അതുെകാ�ാണ് അേ�ഹ�ിെ� അർ�ശാസ്�തം അനശ�രമായ പുസ്തകമായി മാറിയത്.

അനശ�രമായ എെ��ിലും സൃഷ്ടി�ാനു� നി�ള�െട അവസരമാണിത്.
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ൈടം മാേനജ്െമ� ്
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അേമരി�യിെല എ�ാവരും ഇേ�ാൾ അതിേവഗ േലാക�ാണ് ജീവി�ു�ത്, വളെര അത�ാവശ�മാണ്
ഫല�പദമായ സമയ മാേനജ്െമ� ്. എ�ാൽ ചാണക�െ� നൂ�ാ�ുകൾ പഴ�മു�തിൽ നി�് ഒരാൾ�് എേ�ാഴ
അർ�ശാസ്�തം. അേ�ഹ�ിെ� അഭി�പായ�ിൽ, ന�ൾ െചേ�� കാര��െള�ുറി�് �ശ�ാലുവായിരി�ു
സമയം ന�ായി ൈകകാര�ം െച���തിന്.
ചാണക�ൻ പറ�ു:

" അതിനാൽ, അവൻ (ക�ുകാലി സൂ�പ�്) മൃഗ�ള�െട എ�െ��ുറി�് അറി�ിരി�ണം."
(2.29.15)

േകാ�ിസ� ് എ�തിനർ�ം ഒരാള�െട ഉ�രവാദി��െള�ുറി�് േബാധവാനായിരി�ുകേയാ അെ��ിൽ �ശ
അവരിൽ. അതിനാൽ, ഈ വരിയിൽ, ഏത് സമയ�ും, തലവൻ എ�് ചാണക�ൻ പറയു�ു
തെ� ആള�കൾ ൈകകാര�ം െച��� ക�ുകാലികള�െട കൃത�മായ എ�ം ക�ുകാലി വകു�് അറിയണം.

ന�ുെട ൈദനംദിന �പവർ�ന�ളിൽ നെ� നയി�ാൻ ഈ വാക�ം ഉപേയാഗി�ാം:

• നി�ള�െട ല���ൾ മന�ിലാ�ുക

സമയ മാേനജുെമ��െ� ആദ�പടി നി�ൾ എവിേട�ാണ ്എേ��െത�ും എേ�ാഴാെണ�ും അറിയുക എ�
ന�ളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഒരു അജ�േയാ ല���ിെ� വ��തേയാ ഇ�ാെതയാണ് ഓടു�ത്. എേ�ാഴും േചാദ�ം 
നി�ൾ - ഞാൻ എ�ിനാണ് ഇത് െച���ത്? ഞാൻ ഇത് െചേ��തുേ�ാ? ഞാൻ എ�് ഫല�ളിേല�് േപാക
ഈ �പവർ�നം െച���തിലൂെട ലഭി�ുേമാ? ന�ളിൽ പലർ�ും ന�ുെട െതാഴിൽ െ�പാൈഫലുകൾ ശരിയായ
ഉറ�ി�, നി�ള�െട േബാസിേനാട് േചാദി�ുക, അവെ� �പതീ�കെള�ുറി�് വ��മായിരി�ുക. ആ േറാള�കള
നി�ൾ കളി�ുക-വകു�് േമധാവി, ടീം ലീഡർ, േ�പാജ�് ഇൻചാർജ്, ര�ിതാവ്, കു�ി, മുതലായവ
ഓേരാ േറാളിനും കീഴിൽ, നി�ള�െട ഉ�രവാദി��ൾ എഴുതുകയും അവയ്�് മുൻഗണന നൽകുകയും െച

• എ�ാം �ശ�ി�ുക

നി�ള�െട പതിവ് േജാലികൾ�ിടയിൽ ആയിരി�ുേ�ാൾ, വിവിധ തട��ൾ ഉ�ാകാം. ചിലത്
ബാഹ� അസ��തകളാണ്, മ���വ നി�ള�െട സ��ം മന�് സൃഷ്ടി�താണ്. േഫാൺ േകാള�കൾ, പുതിയത്
ആശയം, നി�ൾ അടയ്�ാൻ മറ� ഒരു ബിൽ - ഇെത�ാം െപാതുവായ �ശ� വ�തിചലി�ു�വയാണ്. അ�ര
ഇവ��കൾ ഞ�ള�െട വർ�് േ�ാെയ തട�െ�ടു�ു�ു.

അ�രം സമയ�ളിൽ, നി�ള�െട ചി�കൾ ഉടനടി ഒരു കടലാസിേലാ നി�ള�െട ചി�യിേലാ േരഖെ�ടു�ുക
െമാൈബൽ, അെ��ിൽ ക����ർ. അേ�ാൾ നി�ൾ അത് മറ�ി�. നി�ള�െട മന�് ശാ�മാകും. പിെ�, േശ
കുറി�് ത�ാറാ�ുക, നി�ള�െട മുൻഗണനയാെണ�ിൽ നി�ള�െട നിലവിെല േജാലി തുടരുക.

• നി�ള�െട പ�ിക പതിവായി പരിേശാധി�ുക

നി�ൾ സ�ത��നായിരി�ുേ�ാൾ, നി�ൾ ത�ാറാ�ിയ ലി�് േനാ�ി ഓേരാ ഇന�ിലും �പവർ�ി�ുക. തി
ഒരി�ൽ പറ�ു, "ഞാൻ ഓേരാ ദിവസവും ഒരു ഡസേനാളം തവണ എെ� െചേ�� ലി�് േനാ�ു�ു. അത് ന
ഞാൻ െചേ�� കാര��െള�ുറി�്, അതിനനുസരി�് ഞാൻ എെ� തിര�ുപിടി� െഷഡ��ളിൽ സമയം കെ��

േപജ് 145

നി�ൾ കുറ�് േജാലി പൂർ�ിയാ�ിയ നിമിഷം, �പസ�മായ ഫയലിേലാ േഫാൾഡറിേലാ ഒരു കുറി�് ഉ�ാ�ു
നി�ള�െട റിേ�ാർ��കൾ ത�ാറാ�ുേ�ാൾ ഉപേയാഗ�പദമാകും. ഇെത�ാം ആകു�തിെന�ുറി�ാണ് "...
മൃഗ�ള�െട എ�ം. "



ഒരാൾ സ�യം അ�ട�ം പാലി�ാൽ മാ�തേമ ഈ ഉപേദശ�െള�ാം ഉപേയാഗ�പദമാകൂ എ�് ഓർ�ുക. ഇ�
'ബു�് പരി�ാനം' അെ��ിൽ സമയം-മാേനജ്െമ� ് േകാഴ്സുകള�െട അളവ് നി�ൾ വഹി�ുകയാെണ�ിൽ
'മ���വർ' െകാ�ുവരു� അടിയ�ിര കാര��ളാൽ.
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വളർ� ഉറ�ാ�ു�ു

ര�ിതി (േ��്സ്മാൻഷി�്) േമഖലയിൽ ഒരു അനുഭവമായി , ചാണക�ന് കഴിയും
ഒരു േനതാവ് (രാജാവ്) അവെ� വളർ� ഉറ�ാ�ാൻ എ�ാണ് െചേ��െത�് കൃത�മായി ആശയവിനിമയം നട
രാജ�ം
അവൻ പറ�ിരു�ു:

"ആള�കളി�ാ� രാജ�മി�, രാജ�മി�ാ� രാജ�മി�." (13.4.5)

ഇവിെട, 'രാജ�ം' എ�ത് �ഗാമീണ �ഗാമ�ൾ അെ��ിൽ '�ഗാമ�പേദശം' എ�ാണ്. മെ�ാരു വാ�ിൽ,
ആള�കൾ, �ഗാമ�ൾ, അവർ രൂപീകരി�ു� രാജ�ം എ�ിവയുെട പരസ്പരാ�ശിതത��ിൽ ചാണക�ൻ resses�
ഒരുമി�്, െമാ��ിലു� വളർ�യ്�് ഓേരാരു�രുെടയും �ശ� ആവശ�മാണ്. അേത നിയമം �പേയാഗി�ാൻ
ഏെത�ിലും �ാപന�ിേലേ�ാ സംഘടനയിേലേ�ാ:

ആള�കൾ: ഉപേഭാ�ാ�ള�ം ഉപേഭാ�ാ�ള�ം

�യ��കേളാ ഉപേഭാ�ാ�േളാ ഇ�ാെത ഏെത�ിലും ക�നി�് നിലനിൽ�ാൻ കഴിയുേമാ? അവരുെട ആവശ
ക�നിയുെട ഉൽ���ള�ം േസവന�ള�ം നിറേവ���ു. അതിനാൽ ഇവ െമ�െ�ടുേ��തു�.് പേ�
ഇവിെട 'ആള�കൾ' എ� പദം ജീവന�ാർ�ും മാേനജർമാർ�ും ബാധകമാെണ�് ഓർ�ുക
സംഘടന നട�ു�വർ. അവെരയും പരിപാലിേ��തു�്, അെ��ിൽ ഒരു ദുര�മു�ാകും
ഉപേഭാ�ാ�െള പരിപാലി�ാൻ ആരും ത�ാറാകി�.

രാജ�ം: മാർ��്

ഒരു �പേത�ക �പേദശ�് ഒരുമി�് �ഗൂ��െചയ് ത ധാരാളം ഉപേഭാ�ാ�ള�ം ഉപേഭാ�ാ�ള�മു�്
മാർ��് എ�് വിളി�ു�ു. ഏെതാരു മാർ��ിെ�യും ഡിമാൻഡും സൈ� അനുപാതവും മന�ിലാ�ു�ത ്വ
�പാധാന�ം. ബിസിനസിെ� ഈ വശ�് ക�നി �ശ� േക��ീകരിേ��തു�്.

കൂടാെത, എ�ാ വിപണികള�ം ചലനാ�കവും എേ�ാഴും മാറിെ�ാ�ിരി�ു�തും, ഒരു ക�നിയുെട വിൽ�നയ
മാർ��ിംഗ് ഡി�ാർ�്െമ� ് ഈ മാ��ൾ�് മുകളിൽ നിൽ�ുകയും �പവചി�ുകയും േവണം
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എതിരാളികെള�ാൾ മു�ിൽ നിൽ�ുക.

രാജ�ം: ക�നി

ജന�ള�ം രാജ�വും ഒ�ി�് രാജ�ം രൂപീകരി�ു�ു, അെ��ിൽ ഇ�െ� ഒരു ക�നി
േകാർ�േറ�് േലാകം. ര�ിൽ ഏെത�ിലും നീ�ം െച��ക, ക�നി അ�പത��മാകും. അത് അ�ിെനെയ�ിൽ
ക�നി വളേര�തു�്, അതിെ� നിലവിെല വിപണികൾ വിപുലീകരി�ണം. ഇതാണ് വളർ�ാ ആസൂ�തണം
ആണ്

ഒരു ന� മാർ��ിംഗ് ത��ം നിർ�ി�ാൻ ആ�ഗഹി�ു� ഏെതാരു വ��ിയും ഈ നിയമം മന�ിലാ�ണം.
വിപണിയിെല �പശ്ന�ൾ മന�ിലാ�ാൻ വ��ിഗത ഉപേഭാ�ാ�െള പഠി�ുക. അതിെ� അടി�ാന�ിൽ



ഉൽ���ള�ം േസവന�ള�ം. തുടർ�് വിവിധ വിപണികള�െട ആവശ�ം മന�ിലാ�ി നി�ള�െട ഇഷ്ടാനുസൃതഅതനുസരി�് ഉൽ���ൾ.

ഈ രീതിയിൽ, �ാപന�ിെ� േനതാവിന് തെ� ഉപേഭാ�ാ�െള സേ�ാഷി�ി�ാൻ കഴിയും, അതാകെ�,
വിപണി മൂലധനം വർ�ി�ി�ുകയും ക�നി ഒരു യഥാർ� ആേഗാളവൽ�രണ�ിേല�് േവഗ�ിൽ വളരുക
സംഘടന.
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ഒരു ഇതര സ��ായി ഭൂമി

ഉടമ�ാവകാശം നിരവധി ആള�കൾ�് ഒരു �പധാന നിേ�പമായി മാറി. �ഗാമ�ിൽ
�പേദശ�ൾ, ഭൂമി ഒരു വ��ിയുെട നിലനിൽ�ിേല�് വിവർ�നം െച���ു. വാസ്തവ�ിൽ, സ��് ശാശ�തമ
അതിജീവന�ിനായു� �പധാന ആവശ�കതകള�െട ആ പഴ�മു� രൂപീകരണ�ിൽ േപരു�ത്- േറാ�ി,
കപ്ദ, ഓർ മകഅന്.
എ�ാൽ ഇവിെട, പാർ�ിടേ��ാൾ ഭ�ണം, വസ്�തം, വസ്തുവകകൾ എ�ിവയ്�ാണ് ഉ�രവാദി�ം. ചാ
നൂ�ാ�ുകൾ�് മു�് അർ�ശാസ്�ത�ിൽ ഇത് �ി�റ�ു:

"ഭൂമിയുെട മികവിൽ, അഭയം നൽകു�താണ് ന�ത്." (7.11.22)

അതിെ� ഗുണ�െള അടി�ാനമാ�ി ഭൂമി അെ��ിൽ വസ്തു എ�െന തിരെ�ടു�ാം എ�തിെന�ുറി�
- കൃഷി�് അനുകൂലമായ, വ�ാ� ജലേ�സാത���, ധാതു�ളാൽ സ��മായ, മുതലായവ.

എ�ിരു�ാലും, മുകളിലു� വാക��ിെല�േപാെല, ഞ�ൾ�് അഭയം നൽകു� ആ ഭൂമിയാണ് അേ�ഹം ഇഷ
ബു�ിമു��� സമയ�ൾ. ഇേ�ാൾ, നഗര�ളിൽ താമസി�ു� ഞ�െളേ�ാലു� ആള�കൾ ഇത് എ�െന �പ

െചറിയ �ല�ളിൽ ഭൂമി വാ�ുക

മുംൈബയിൽ ഒരു വസ്തു ഉ�ായിരി�ുക എ�ത് ഒരു സ�പ്നമാണ്. േലാക�ിെല ഏ�വും െചലേവറിയ നഗര�
നി�ൾ ഇതിനകം മുംൈബയിേലാ മെ�ാരിടേ�ാ ഒരു വീടു� ഭാഗ�വാ�ാരിൽ ഒരാളാണ്
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അതുേപാെല വലിയ നഗരം, അവിെട നിർ�രുത്.

ഒരു െചറിയ �ല�് ഒരു െചറിയ വസ്തു ഒരു അധിക അഭയ�ാനമായും നിേ�പമായും വാ�ുക.
എ�ുെകാ�്? ലളിതമായി - ഒരു െമേ�ടാ നഗര�ിൽ നി�ൾ�് ഒരു വീട് പണിയാൻ കഴിയുെമ�ിൽ, അത് നി�
കൂടുതൽ സൃഷ്ടി�ാനു� കഴിവ്, നി�ൾ�ു� ഒരു ബദലായി നി�ൾ അത് കൃത�മായി െച�ണം
വസതി

• ഇത് നിർ�ി�് ഉപേയാഗി�ുക

ഇേ�ാൾ ഒരു തു�് ഭൂമി വാ�ി അത് പാഴായി കിട�രുത്. അതിൽ ഒരു വീട് പണിയുക. ഉപേയാഗികുക
കാലാകാല�ളിൽ. എനി�റിയാവു� പലരും അവരുെട �ഗാമ�ളിൽ സ��മായി വീടുകൾ ഉ�്
െചറിയ പ�ണ�ൾ, പേ� ഒരി�ലും അത് ഉപേയാഗി�രുത്. മെ�ാരാൾ െച���ു.

വർഷ�ിൽ ര�ുതവണെയ�ിലും നി�ൾ അവിെട താമസിേ��ത് �പധാനമാണ്. അ�െന, നി�ൾ വ�ത�സ
�ലം. ൈദവം വില�െ�, നി�ള�െട നിലവിെല നഗരം ഉേപ�ിേ��ിവ�ാൽ, അത് എള��മായിരി�ും
നി�ൾ�ു� കുടിേയ�ം.

• ഇത് സുര�യാണ്



ഭാവി നമു�് എെ��ാം കരുതിെവ�ി��െ��് നമു�റിയി�. എ�ിരു�ാലും, നമു� ്കുറ�ത് എ
അഭയ�ിനും അതിജീവന�ിനുമു� ബാ��് �ാൻ. �പകൃതിദുര�ം ന�ുെട നഗരെ� ബാധി�ുകയാെണ�
ഒരു തരം വിപരീത കുടിേയ��ിൽ തിരിെക വീഴുക. ഉയർ�ുവേ��ാവു� �പശ്ന�ള�െ��ിലും, നമു�് കഴി
പറയുക - "കുറ�ത് എനി�് അഭയ�ിനായി ഒരു വീടു�്. ഞാൻ വീ�ും ആരംഭി�െ�."

സാ��ിക മാ��ം േപാലു� സാ��ിക �പതിസ�ി ഘ��ളിൽ ഇത് �പേത�കി��ം സഹായി�ും
2008-09 ൽ േലാകെ� ബാധി��.

ചാണക�െ� ത��ം എേ�ാഴും "... �പവചി�െ�ടാ�ത് �പവചി�ുക, ഒരു ത�ാറാ�ുക" എ�തായിരു�ു
ഇതര. "നി�ള�െട അധിക ഭൂമിേയാ വസ്തുേവാ ഈ ബദലായിരി�ാം.
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ൈ�കം �ാനർമാർ

26/11 ന് മുംൈബയിെല െടറർ ആ�കമണ�ൾ�് േശഷം, എ�ാ പൗര�ാരും േദഷ�െ���.
അ�ർേദശീയ സമൂഹവും ഈ ആ�കമണ�െള ഗൗരവമായി കാണുകയും അവരുെട പി�ുണ നൽകുകയും െച
ഇേ�ാൾ ജീവി�ിരി�ു� ഏക ഭീകരനായ ഖസബിന് വധശി� വിധി�ിരി�ു�തിനാൽ, അത് �പധാനമാണ്
അ�രം ആ�കമണ�ൾ�് പി�ിെല ഏ�വും വലിയ സൂ�തധാര�ാെര പാകി�ാൻ അറ�് െച�ാൻ. നമു�് എ
പിടി�െ�� േശഷം കു�വാളികെള ശി�ി�േണാ?
അർ�ശാസ്�ത�ിൽ ചാണക�ൻ തെ� കാഴ്ച�ാട് ഞ�ൾ� ്നൽകി :
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"മെ�ാരാെള ബല�പേയാഗം നട�ാൻ േ�പരി�ി�ു�വൻ, 'ഞാൻ സ�ീകരി�ും
ഉ�രവാദി�ം ', ഇര�ി ശി�ി�െ�ടും. "(3.17.11)

മെ�ാരു വിധ�ിൽ പറ�ാൽ, ചാണക�െ� അഭി�പായ�ിൽ, മ���വെര നിർബ�ി�ു�വർ (അെ��ിൽ െ
ഒരു കു�കൃത�ം െച���ത് അന�രഫല�ൾ�് കൂടുതൽ ഉ�രവാദികളാണ്. അവരുെട ശി� േവണം
യഥാർ��ിൽ കു�കൃത�ം െച���വർ േനരിടു�തിെ� ഇര�ിയാകുക.

ഖസബിെനേ�ാലു� െചറു��ാരും അവരുെട യജമാന�ാരുെട പ�തികൾ നട�ിലാ�ിയ മ�് ഭീകരരും
മാരകമായ േഷായുെട ഒരു െചറിയ ഭാഗം മാ�തം. ഇേ�ാൾ ഞ�െള വലിയ ആസൂ�തകരിേല�് നയി�ു�ു,
ന�ൾ അവെര ൈകകാര�ം െച�ണം:

• ഉയർ� തല�ിൽ

ന�ുെട സർ�ാരും അ�ാരാഷ്�ട സമൂഹവും ശ�മായ ഒരു മുൻൈക എടു�ണം
ഐക�രാഷ്�ടസഭയും, അതിനാൽ ഈ �പശ്നം കൂടുതൽ ഗൗരവമായി ൈകകാര�ം െച�െ�ടു�ു. ഈ ഉയർ� നി
സംരംഭം തുടരണം. േപാരാ�ം അവസാനി�ു�ത് വെരയാണ്.

അതിനാൽ എ�ാ ശ�രും ഉ�രവാദി�മു�വരുമായ അധികാരികൾ അതിെ� ഫല�ൾ ഉറ�ാേ��തു�
അവരുെട �ശമ�ൾ മു�േ��ാള�ം കൂടുതൽ മിക�തും ഫല�പദവുമാണ്. സമയബ�ിതമായി നട�ാ�ൽ
അവരുെട പ�തികൾ െവറും അ�ാദമിക് വിശകലനേ��ാൾ �പധാനമാണ്.

• േകാർ�േറ�് തല�ിൽ

ബിസിന�് സംഘടനകൾ േപാലും ഇേ�ാൾ ഭീകര റഡാറിൽ എ�െനയാെണ�് ആ�കമണ�ൾ കാണി��.
ടാ�കള�ം ഒബേറായ് �ഗൂ��ം േപാലു� േകാർ�േറ��കെള േനരി�് സ�ാധീനി��. അതിനാൽ സംഭവ�ൾ
2008 നവംബർ 26, തീ�വവാദം ഒഴിവാ�ുക എ�ത് മാ�തമ� എ�് എേ�ാഴും നെ� ഓർ�ി�ി�ണം



സർ�ാരിെ� ഉ�രവാദി�ം.
ക�നികൾ അവരുെട ജീവന�ാെര പരിപാലിേ��തു�് - ര�ുേപർ�ും തുല�മായ രീതിയിൽ പരസ്പരം ആ
അ�രം സമയ�ളിൽ. േകാർ�േറ�് േനതാ�ൾ �പേത�കി��ം അവരുെട ആശ�കൾ അറിയി�ണം
അവരുെട ജീവന�ാർ�് �പശ്ന�ൾ, എ�ാ സുര�ാ �പശ്ന�ള�ം ഒരുമി�് പരിഹരി�ുക.

• വ��ിഗത തല�ിൽ

ഞാൻ ഇതിനകം പറ�തുേപാെല, തീ ഇേ�ാഴും ന�ുെട ഹൃദയ�ളിൽ നിലനിൽ�ു� രീതിെയ ഒരാൾ അഭിന
പൗര�ാർ. ഈ സംഭവ�ൾ ഒരു വ��ിയും മറ�രുത്.

നി�ൾ�് പെ�ടു�ാൻ കഴിയു�ിെ��ിൽ, കുറ�ത് നിേവദന�ൾ ഒ�ി��െകാ�് ആ�ം നിലനിർ�ുക,
െമയിലുകൾ ൈകമാറുകയും ഏെത�ിലും വിധ�ിൽ നി�ള�െട അഭി�പായം �പകടി�ി�ുകയും െച��ക.
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52

െപാതു ഉേ�ശ�ം

പ�ാളി��െള�ുറി�് ജീവിതം എ�ാമു�് - ഇണകൾ, സുഹൃ�ു�ൾ, അെ��ിൽ േപാലും
ബിസിനസ് അേസാസിേയ�്സ്. പല ബ��ള�ം �പവർ�ി�ു�ു, പലതും �പവർ�ി�ു�ി�. അതുെകാ�് അ
വിജയകരമായ പ�ാളി�െ� പരാജയെ��വയിൽ നി�് വ�ത�സ്തമാ�ു�ുേ�ാ?
ചാണക�ൻ അതിെന�ുറി�് വളെര വ��മായ ഒരു ആശയം നൽകു�ു. ഇത് 'െപാതു ഉേ�ശ�ം' ആെണ�് അേ�

"�ല�ിനും സമയ�ിനും ഒരു െപാതുല��ം ഉ�തിനാലും പരിമിതെ�ടു�ിയി�ി�,
സഖ�േസന അന��ഗഹ േസനകേള�ാൾ മിക�താണ.് "(9.2.17)

നി�ള�െട സ��ം ജീവിത�ിേല�് േനാ�ുക, േമൽ�റ� വാക�ം വളെര ശരിയാെണ�് നി�ൾ കെ��ും
നി�ൾ�് ഒരു പ�ാളി� ഓഫർ ലഭി�ു�ു, നി�ള�െട മുൻപിൽ പരാജയ�ിെ� സാധ�തകെള�ുറി�് എേ�
ഒരു കരാർ ഉ�ാ�ുക. സാധ�മായതും അ�ാ�തും തിരി�റിയാൻ ഒരു തുറ� ചർ� നട�ുക
സാധ�മാണ്.

ഇേ�ാൾ, കൂടുതൽ പരിചയമി�ാെത, ഒരു �പേത�ക പ�ാളി�ം എ�് ഒരാൾ എ�െന തീരുമാനി�ും
ന�ായി �പവർ�ി�ുേമാ ഇ�േയാ? 'െക�്' െക���തിനുമു�് നി�ൾ�് താമസി�ാൻ കഴിയു� ചില ചി�കൾ

നി�ള�െട ഉേ�ശ�ം നിർ�ചി�ുക

ആദ�ം ആദ�ം െചേ��ത് - ജീവിത�ിൽ നി�ൾ� ്എ�ാണ് േവ�ത്? നി�ള�െട �പധാന മൂല��ൾ എ�ാണ
നി�ള�െട ല���ള�ം ല���ള�ം, നി�ള�െട കാഴ്ച�ാടും, നി�ള�െട ജീവിത ദൗത�വും? ഇവെയ�ാം വളെര �
ഒരു വ��ി �പവർ�ി�ു� പരാമീ�റുകൾ. ഒരു വ��ിെയ� നിലയിൽ നി�ൾ� ്വ��തയിെ��ിൽ
നി�ള�െട ഉേ�ശ�െ��ുറി�്, അേ�ാൾ നി�ൾ സ�യം ആശയ�ുഴ��ിലാകുകയും നി�ൾ ആശയ�ുഴ�
നി�ൾ േജാലി െച���വർ േപാലും. അതിനാൽ ഈ േമഖലകൾ ന�ായി നിർ�ചി�് ഒരു േറാഡ് മാ�് സൃഷ്ടി�ു
ല���ൾ. നി�ൾ ഒരി�ലും ഈ വ�ായാമം െചയ്തി�ിെ��ിൽ, ഒരു േപന എടു�് നി�ള�െട ഉേ�ശ�ം എഴുതുക
ഇേ�ാൾ ജീവിത�ിൽ. അത് അേ�യ�ം �ശ� േക��ീകരി�ും.

• ഒരു തുറ� ചർ� നട�ുക



നി�ൾ�് എ�ാണ് േവ�െത�് വ��മായി�ഴി�ാൽ, നി�ള�െട ല���ൾ ചർ�െച���ത് എള��മാക
മെ�ാരു വ��ിയുമായു� ല���ൾ. വളെര തുറ� ചർ� നട�ുക. നി�ൾ നി�ള�െട വിൽ�ു�തുേപാെല
ആശയ�ൾ, നി�ൾ ചർ� െച��� വ��ിയുെട ആശയ�ള�ം �ശ�ി�ുക. േനാ�ു�ത് തുടരുക
ത��പരമായ തല�ിൽ െപാതുവായ ല���ൾ. െപാതുവായ േമഖലകള�െ��് നി�ൾ കെ��ിയാൽ
നി�ൾ ര�ുേപരും ത�ിൽ, പിെ� കൂടുതൽ ചർ�യ്�് അവസരമു�്.

• പരസ്പരം സമയം നൽകുക
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നി�ൾ ധാരണാപ�തം (െമേ�ാറാ�ം ഓഫ് അ�ർ�ാൻഡിംഗ്) ഒ�ിടു�തിന് മു�്, നി�ൾ�് കുറ�് സമയം ന
കാര��ൾ ചി�ി�ുക. െത�ായിേ�ാേയ�ാവു� എ�ാ കാര��ള�ം അതുേപാെല എ�ാം േനാ�ുക
ശരിയായി േപാകാൻ കഴിയു� കാര��ൾ. യാഥാർ��േബാധമു�വരായിരി�ുക. ഒരു ദീർഘവീ�ണം ഉ�ായ

ഇേ�ാൾ, നി�ൾ ഒടുവിൽ കാര��ൾ മുേ�ാ�് െകാ�ുേപാകു�തിന് മു�്, ഏ�വും �പധാനെ�� ഭാഗം വരു�ു. 
ഇതിൽ നിെ��ാം നി�ൾ�് ഇേ�ാഴും േതാ�ു�ത് ഇടപാട് �പാേയാഗികമ�, ൈവകാരികമായിരി�രുത്, ത�ാ
�പധിേഷധി�് ഇറ�ിേപാകു. ജീവിത�ിലുടനീളം കഷ്ടെ�ടു�തിേന�ാൾ തുട��ിൽ അസുഖകരമായ ഒരു 

േനതൃത��ിെ� മാേനജ്െമ� ് ഏ�വും �പധാനെ�� കാര�ം നി�ൾ എ�ാണ് അ� മറി�്, എ�ു
നി�ൾ െച���തിേന�ാൾ. അതിനാൽ ശരിയായ േകാഡ് അടി�ുകയും അതിശയകരമായ പ�ാളി�ം േനടു
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വിവര�ള�െട ആവശ�കത

ഇൻഫർേമഷൻ െടക്േനാളജി (ഐടി) വ�വസായ�ിെല �ദുതഗതിയിലു� വളർ�, ഏെത�ിലും
വിവര�ൾ ഇേ�ാൾ ഒരു സ്�ി�് െസ�ൻഡിൽ ലഭ�മാണ്. ഓൺൈലൻ െസർ�് എ�ിനുകൾ, െമാൈബൽ േഫാ
േറഡിേയാ, െടലിവിഷൻ, പ�ത�ൾ എ�ിവയും വിവര�ള�െട ലഭ�മായ ലഭ�ത വർ�ി�ി�ു�ു
ചി�യുെട േവഗത.
എ�ിരു�ാലും, എ�ാ�രം വിവര�ള�ം ശരി�ും ഉപേയാഗ�പദമാേണാ എ�് ഒരാൾ ആ�ര�െ�ടു�ു, അെ��
ഞ�ള�െട േമൽ െചാരിയുകയാണ്. ഈ വിവര�െള�ാം 'ഉപേയാഗി�ു�തിന്' ചില സൂ�്മമായ ചി� നെ� സ
ഉൽപാദനപരമായി.

ൽ െകൗതില� അര്ഥശസ്�ത ഒരു വ��ി െച�ാൻ ന� അറിയി�� െച���ത് വളെര �പധാനമാണ് പറയു�ു,
എ�ാൽ �പധാന േചാദ�ം, എ�ുെകാ�് ഈ വിവര�ൾ ആവശ�മാണ്?

"അറിയെ�ടു�െതെ��് അറിയാൻ വരു�ു, അറിയെ�ടു�തിെ� ഉറ��� ശ�ിെ�ടു�ൽ,
സാധ�മായ ര�് ബദലുകള�െട കാര��ിൽ സംശയം നീ�ുക, ബാ�ിയു�വ ഒരു കാര��ിൽ കെ��ുക
അത് ഭാഗികമായി അറിയാം-മ��ിമാരുെട സഹായേ�ാെട ഇത് േനടാനാകും. "(1.15.20-21)

നമു�് 'വിവര'�ിെ� ഓേരാ വശവും െവേ�െറ േനാ�ാം:

അറിയെ�ടു�െത�ാെണ�് തിരി�റിയുക

നമു�് ലഭി�ു� ചില വിവര�ൾ, നമു�റിയാം. �കി�� ്മ�ര�ിൽ ഇ��യുെട വിജയം സാധ�മാണ്
ഒരു ത�മയ െടലികാ�് കാണുേ�ാൾ നി�ൾ�് ലഭിേ��ാവു� േനരി��� വിവര�ൾ. ദി
അേത വിവര�ൾ അടു� ദിവസെ� പ�ത�ളിലും ആവർ�ി�ാം. ഈ വിവര�ൾ ഉ�്
വളെര കുറ� മൂല�വർ�ന.

അറിയെ�ടു�വയുെട നി�ിത ശ�ിെ�ടു�ൽ

ചില സമയ�ളിൽ നൽകിയിരി�ു� വിവര�ൾ പാതി ചു�താണ്. അത് ശരിയാേണാ എ�് ഞ�ൾ� ്ഉറ�ി�
േക��േകൾവി ശരിയാേണാ അേതാ എ�് മന�ിലാ�ാൻ അധിക വിവര ഉറവിടം സഹായി�ും
അ�. ഒരു �പേത�ക ക�നിയുെട ഡയറ�ർ രാജിവ�തായി ഞ�ൾ അറി�ു - ഇത് ഉ�ാകണെമ�ി�
ശരിയായ വിവരമായിരി�ുക. േനരി��� വ��ിയുമായി ഇത് േ�കാസ് െച�് െച�ണം
ആ ക�നിയിൽ േജാലി െച���ു.

ര�് സാധ�തയു� ബദലുകള�െട കാര��ിൽ സംശയം നീ�ംെച�ൽ

ഒരു േഹാ�ലിെന അതിെ� 5-�ാർ േ�പാ�ർ�ിയായി �പസി�ീകരി� ഒരു സാഹചര�ം നമു�് പരിഗണി�ാം
മാർ��ിംഗ് ടീം അേതസമയം 4-�ാർ വിഭാഗ�ിൽ മാ�തമാണ് വരു�ത്. ഒരു ഉ�്
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വിവര�ള�െട സംഘർഷം. ആ സാഹചര��ിൽ, ശരിയായ വിവരം, ഒരുപേ� േഹാ�ലുകാരുെട '
അേസാസിേയഷൻ അെ��ിൽ ടൂറിസം േബാർഡിെ� റിേ�ാർ��കളിൽ നി�് - ശരിയാ�ാൻ ഒരാെള സഹായി�
വിലയിരു�ൽ.

ഭാഗികമായി അറിയെ�ടു� ഒരു കാര��ിെല ബാ�ി കെ��ുക

ചു��ം ഒഴുകു� വിവര�ളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ശരിയായിരി�ണെമ�ി�. അവർ നീതിമാനായിരി�ാം
േഗാസി��കള�ം കിംവദ�ികള�ം വ��ിപരമായ കാഴ്ച�ാടുകള�ം. അതിനാൽ, വസ്തുതകൾ പരിേശാധിേ��ത
ഞ�ൾ തീരുമാന�ൾ എടു�ു�തിന് മു�് ഗേവഷണം നട�ുക. എ�തിേല�് േപാകു�തിലൂെടയാണ ്ഇത്
ദ�ിതീയ ഉറവിട�െള മാ�തം ആ�ശയി�ു�തിനുപകരം വിവര�ള�െട �പാഥമിക ഉറവിടം.



ഏ�വും �പധാനമായി - എ�ാ വിവര�ള�ം ശരി�ും ആവശ�മി�. എ�ിലാണ് ഒരാൾ �ശ� േക��ീകരിേ��ത്
ഒരാൾ ആ�ഗഹി�ു�ു. ഫിലി�് േകാട്ലർ മാർ��ിംഗ് ഗുരു പറയു�തുേപാെല, "മാർ��ിംഗ് ഗേവഷണവും വിപ
മ���വർ നി�ൾ ആ�ഗഹി�ു�ത�, നി�ൾ�് ആവശ�മു� വിവര�ളാണ് ബു�ി നൽേക�ത്
അറിയാം. "
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മാേനജ്െമ��െ� തത��ൾ

എ�ാ മാേനജ്െമ� ് സി�ാ��ള�ം ആശയ�ള�ം ചില തത��െള അടി�ാനമാ�ിയു�താണ്.
മാേനജർ ഉ�ായിരുേ�ാ എ�് ഞ�ൾ വിലയിരു�ു� അടി�ാന�ളാണ് ഈ അവശ��ൾ
കാര��മവും, സംഘടന ഉൽപാദന�മവും, ൈകവരി� ല���ള�ം. ഇ�്, മാേനജ്െമ� ്
ഒരു വിഷയം മാ�തമ�, ഒരു ശാസ്�തവും കലയും ആയി കണ�ാ�െ�ടു�ു.
എ�ാൽ എ�ാണ് കൃത�മായി മാേനജ്െമ� ്? മാേനജ്െമ��െന ഒരാൾ എ�െന നിർവചി�ും? വിവിധ
ഈ േചാദ��ിന് ഉ�രം നൽകാൻ വലിയ പുസ്തക�ൾ ലഭ�മാണ്. എ�ിരു�ാലും, കൗടില�ൻ നൽകി
ഒെരാ� വാക��ിെല മാേനജ്െമ��െ� ഏ�വും പരിഷ്കൃത വീ�ണം, വാക��ിെല അ�് േപായി�റുകൾ െചറ
അർ�ശാസ്�ത�ിെല ഒ�ാം പുസ്തക�ിെ� 15 -ാം അധ�ായ�ിെല 42 .

ചാണക�ൻ പറയു�ു, മാേനജ്െമ��െ� അടി�ാന ഘടക�ൾ ഇവയാണ്:



ആരംഭി�ു�തിെ� അർ�ം (ചുമതലകൾ/പ�തികൾ)
ന�ൾ ൈകകാര�ം െച�ണെമ�് പറയുേ�ാൾ, എ�ാണ് ൈകകാര�ം െചേ��ത് എ�താണ് േചാദ�ം? ഞ�ൾ
അെ��ിൽ അൈസൻെമ� ്, അതിൽ �പവർ�ി�ാൻ ആരംഭി�ു�തിന്. ഒരു േ�പാജക്�് അെ��ിൽ ഒരു അൈ
ഒരു മാേനജർ എ�് വിളി�ാൻ കഴിയി�. എ�ിരു�ാലും, മിക� മാേനജർ ഏെ�ടു�ുക മാ�തമ� െച���ത്
തെ� േബാസ് നൽകിയ ഒരു േ�പാജക്�്, പകരം സ��മായി േ�പാജ��കൾ 'സൃഷ്ടി�ു�ു'. �ീഫൻ േകാവി ഇൻ
അേ�ഹ�ിെ� ഏ�വും ഫല�പദമായ ആള�കള�െട ഏഴ് ശീല�ൾ എ� പുസ്തകം ഇതിെന 'മുൻകരുതൽ' എ�
- ഒരു ന� േനതാവിെ� ഏ�വും ഉയർ� ഗുണേമ�.

• പുരുഷ�ാരുെടയും വസ്തു�ള�െടയും മികവ്

ഒരു മാേനജർ�് ചില വിഭവ�ള��,് അത് അവെ� വിേവചനാധികാരമനുസരി�് ഉപേയാഗി�ാം
അവെ� ചുമതലകൾ നിറേവ��ക. അവെ� മാർഗനിർേദശ�ിലും അതിനനുസരി��� ഉപകരണ�ളിലും �പവ
അവനും ഈ മനുഷ�രും ഉപേയാഗി�ു�ു. അതിനാൽ, ഒരു ന� മാേനജരുെട മെ�ാരു ഗുണം അവെന ഉ�ാ�ുക
പുരുഷ�ാർ ഉയർ� ഉൽപാദന�മതയു�വരും യ���ൾ േപാലു� വസ്തു�ള�െട പരമാവധി ഉപേയാഗം ഉ
ല���ൾ േനടു�തിനായി അവർ�് നൽകിയ �ലം, ബജ��കൾ തുട�ിയവ.

• അനുേയാജ�മായ �ലവും സമയവും തീരുമാനി�ു�ു

ഞ�ള�െട നീ��ൾ നട�ാൻ ശരിയായ �ലവും ശരിയായ സമയവും തീരുമാനി�ുക എ�താണ് മാേനജ്െ
യു��ിൽ, സമയം വളെര നിർണായകമാണ്. എേ�ാൾ ശ�തുവിെന ആ�കമി�ണം എ�ത് ഒരു േചാദ�മ�
േവഗ�ിൽ ഉ�രം നൽകണം. ഇതിന് �ശ�ാപൂർ�മായ ആസൂ�തണവും വിശകലനവും �മയും ആവശ�മാണ്
ശരിയായ 'സമയ'�ിെ� േബാധം ഒരാള�െട സ��ം അനുഭവ�ിൽ നി�ും അറിവിൽ നി�ും വരു�ു
മ�് ഉറവിട�ളിൽ നി�ു� മാർ�നിർേ�ശം.

േപജ് 155

• പരാജയ�ിെനതിരായ വ�വ�

ര�് നീ��ള�ം കണ�ിെലടു�് ഓേരാ നീ�വും �ശ�ാപൂർ�ം ആസൂ�തണം െചേ��തു�് -
മിക� സാഹചര�വും (വിജയം) ഏ�വും േമാശം അവ�യും (െമാ�ം പരാജയം). അതിനാൽ, ചിലത്
ഓേരാ നീ��ിനും ഒരു തര�ിലു� ബാ��് ആവശ�മാണ.് ഒരു ബദൽ പരിഹാര�ൾ ത�ാറാേ��തു�്
പരാജയെ��ാൽ.

ഒരു ബിസിനസുകാരേനാട് ഒരി�ൽ അേ�ഹ�ിെ� വിജയരഹസ�ം േചാദി�െ���, അതിനായി അേ�ഹം മറുപ
ഓേരാ ഘ��ിലും പരമാവധി പരാജയം പരിഗണി�ുക. ബദൽ നീ��ൾ േപാലും ഞാൻ ആസൂ�തണം െച���
ഞാൻ സംരംഭം ആരംഭി�ു�തിന് മു�്. "�ാൻ എ, �ാൻ ബി, �ാൻ സി എ�ിവ ഉ�തുേപാെലയാണ് ഇത്.

േജാലിയുെട േന�ം

അവസാനമായി, മാേനജ്െമൻറ് എ�ത് 'ഫല�ൾ' േനടുക എ�താണ്. എ�ാം പറ�ു, ദിവസാവസാനം,
ഫല�ള�െട േന�മാണ് ഒടുവിൽ കണ�ാ�ു�ത്. ഒരു പാരാമീ�ർ സ�ീകരിേ��ത് വളെര �പധാനമാണ്
ഞ�ൾ ഉേ�ശി�ത് യഥാർ��ിൽ േനടിേയാ എ�് പരിേശാധി�ാൻ. അത് നെ� ഒ�ാമേ�തിേല�് െകാ�
മാേനജ്െമ��െ� വശം - ഒരു പ�തി ആരംഭി�ു�ു. ഓേരാ േ�പാജക്��ം ആരംഭി�ു�ത് ഒരു നി�ിത�ിലാണ്
മന�ിൽ ല��ം. �പ�കിയ വികസി�ുകയും പരിഷ്കരി�െ�ടുകയും െച���ു. എ�ാൽ ഒടുവിൽ, ല��ം ഇതാ
അവിെട എ�ിേ�രാനു� വഴി വ�ത�സ്തമാെണ�ിൽ േപാലും േനടിയത്.
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ഒരു തുറ� മന�് സൂ�ി�ുക

മന�് ഒരു പാരച���ിെന േപാെലയാണ് - അത് തുറ�ുേ�ാൾ മാ�തേമ �പവർ�ി�ുകയു��. ചില
മ���വെര �ശ�ി�ു�തിൽ നി�ാണ് മിക� ബിസിന�് ആശയ�ൾ വരു�ത്.
വിവിധ േനതാ�ൾ�് ഈ േപായി��െ� �പാധാന�ം ചാണക�ൻ izes�ി�റയു�ു,

"അവൻ ആെരയും പു�ി�രുത്, (പേ�) ഓേരാരു�രുെടയും അഭി�പായം േകൾ�ണം. ബു�ിമാനായ ഒരാൾ
ഒരു കു�ിയുെട േപാലും വിേവകപൂർ�മായ വാ�ുകൾ ഉപേയാഗി�ണം. "(1.15.22)

ഒരു പിതാവ് ഒരി�ൽ മകള�െട കളി കാണുകയായിരു�ു. അവൾ അ�യുെട അടു� ്െച�് േചാദി��,
"മ�ി എനി�് എേ�ാൾ എെ� പുതിയ പാവ ലഭി�ും?", അ� മറുപടി പറ�ു, "ഇതിന് കുറ�് ദിവസെമടു�ും, 
കടയിേല�് േപാേക�ിവരും, അതായത് കുറ�ത് ര�് മണി�ൂെറ�ിലും നമു�് യാ�ത െചേ��ി വരും. "

ഒരു പുതിയ ബിസിനസ് സംരംഭെ��ുറി�് ആേലാചി��െകാ�ിരു� അവള�െട അ�ന് ഒരു കളി�ാ��ടയുെട
അവരുെട �പേദശ�്. ഒരു െചറിയ മാർ�� ്ഗേവഷണ�ിന് േശഷം, അവെരേ�ാെല, എ�ാം അേ�ഹം മന�ിലാ
കു�ികൾ�് കളി�ാ�ം വാ�ാൻ �പേദശെ� ര�ിതാ�ൾ�് ഒരുപാട് ദൂരം സ�രിേ��ി വ�ു. അവൻ എ ത
�പേദശെ� കളി�ാ��ട വിജയകരമായ ബിസിനസുകാരനായി.

അടു� ഏ�വും വലിയ ആശയം എവിെട നി�് വരു�ുെവ�് ആർ�ും അറിയി�. ഫല�പദമായ കല
ബിസിന�ിൽ േകൾ�ൽ വളെര �പധാനമാണ്. ഏ�വും അ�പതീ�ിതമായ വ��ി�് േപാലും നി�ൾ�് നൽക
വർഷ�ളായി നി�ൾ കാ�ിരുേ��ാവു� �പധാന വിവര�ള�ം ദിശയും.

ഫല�പദമായ �ശവണ�ിെ� ചില താേ�ാലുകൾ താെഴ െകാടു�ു�ു.

ഒ�ിെനയും നി�ി�രുത്

മുൻവിധികളി�ാെത ഓേരാരു�രും പറയു�ത് േകൾ�ാൻ ഒരാൾ�് കഴിയണം. രാഷ്�ടീയ�ാർ
മുകളിൽ, ര�ിലും വിവര�ൾ േശഖരി�ു�തിനു� ഏ�വും ഫല�പദമായ ഉപകരണമായി ഇത് ഉപേയാഗി�ുക
അടി��്. ഒരു നിമിഷം, അവർ നിേ�പ നിർേ�ശ�ൾ �ശ�ിേ��ാം
ബിസിന�് മുതലാളിമാർ, അടു� നിമിഷം അവർ എയുെട പരാതികൾ �ശ�ിേ��ാം



�പാേദശിക താമസ�ാരൻ. െമാ�ം ചി�തം കണ�ിെലടു�്, അവർ അവരുെട അടു� നീ�ം ആസൂ�തണം െ
കൗടില� പറ�തുേപാെല ഒരു കു�ിയുെട വീ�ണം േപാലും പരിഗണിേ��താണ്.

• ഒരി�ലും �പതികരി�രുത്

ചില സമയ�ളിൽ, മ���വരുെട അഭി�പായം േകൾ�ുേ�ാൾ, "ഓ, ഞാൻ ഇതിനകം തെ�" എ�് പറയാൻ �പേ
അത് അറിയാം. ഇത് �പവർ�ി�ിെ��് എനി�റിയാം. "എ�ിരു�ാലും, സ�യം നിയ��ി�ാൻ ഒരാൾ അറി�
സംസാരി�ുേ�ാൾ ഒരു വ��ിെയ െവ���ത് അവെന അപമാനി�ുക മാ�തമ�, അത് അവസാനി�ി�ുകയും 
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അേ�ഹം നൽകാൻ �ശമി�ു� േക�� സേ�ശം മന�ിലാ�ാനു� സാധ�തകൾ. ഇത് ഓര്�ുക,
"ആശയവിനിമയ�ിെല ഏ�വും �പധാനെ�� കാര�ം പറയാ�ത് േകൾ�ുക എ�താണ്."

ആശയ�ൾ �പേയാജനെ�ടു�ുക

നി�ൾ�് മിക� ആശയ�ൾ ഉ�ാേയ�ാം, എ�ാൽ ഈ ആശയ�ളിൽ നി�് നി�ൾ�് �പേയാജനമിെ��
ഫല�പദമായ ഉേ�ശ��ിനായി �പേയാഗി�ിെ��ിൽ വിവര�ൾ ഉപേയാഗശൂന�മാണ്. അതിനാൽ, നമു�് േവണം
ഞ�ൾ മന�ിലാ�ിയെത�ും പരീ�ി�ുക. വിജയകരമായ ബിസിനസുകാർ അ�െനയ�
െവറുെത ഇരു�് ചി�ി�ു�വർ മാ�തം. അവർ ത�ാറായ ചലനാ�ക �പവർ�നമു� പുരുഷ�ാരാണ്
കണ�ാ�ിയ റിസ്കുകൾ എടു�് ഒരു ആശയം ആസൂ�തണം െചയ്ത് �പവർ�ി�ാൻ അവരുെട പരമാവധി ന

നി�ള�െട ആശയ�ൾ നി�ൾ ഉപേയാഗി�ു�ിെ��ിൽ, മ�ാെര�ിലും തീർ�യായും ഉപേയാഗി�ും!
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ഒ�ിലധികം പ�തികൾ ൈകകാര�ം െച���ു

ഓേരാ ലീഡറും മാേനജറും എക്സിക���ീവും ഒ�ിലധികം േജാലികൾ ൈകകാര�ം െചേ��തു�്
േപായി� ് ഓഫ് ൈടം നൽകി. ഇത് ഒഴിവാ�ാനാവാ�താണ.് ഒരു �പേത�ക ആവശ��ിനായി അേ�ഹെ� നിയ
േജാലി; എ�ിരു�ാലും, കാല�കേമണ, അയാൾ�് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉ�രവാദി��ൾ ലഭി�ും.
മാേനജ്െമ� ് ഗുരു, പീ�ർ �ഡ�ർ, തെ� െ�പാഫഷൻ ഓഫ് മാേനജ്െമൻറ് എ� പുസ്തക�ിൽ , ആണ്
മാേനജരുെട പ�് വിവരി�ുേ�ാൾ അനുക�. അേ�ഹം പറയു�ു, "ഇ�െ� പ�്
മാേനജർ വളെര ബു�ിമു�ാണ്. ഏത് സാഹചര��ിലും, അയാൾ�് ഒ�ിലധികം േ�പാജ��കൾ ൈകകാര�ം െചേ
അൈസൻെമ��കൾ. അവൻ എേ�ാഴും സ�ർ��ിലാണ.് "

ഒ�ിലധികം േ�പാജ��കൾ എ�െന ൈകകാര�ം െച�ാെമ�ും കൂടുതൽ ലാഭം േനടാെമ�ും കൗടില� ഞ�െള ഉ
ക�നി;

'(അവർ) െച�ാ�തിെ� ആരംഭം െകാ�ുവരണം
ആരംഭി�ു�തിൽ നി�്, നട�ിലാ�ു�തിെ� െമ�െ�ടു�ലും
(നിർ�ഹണം) ഉ�രവുകള�െട മികവ്, �പവൃ�ികള�െട കാര��ിൽ. "(1.15.51)

ഒരു എക്സിക���ീവ് നിർവഹിേ�� നാല് തരം േജാലികൾ അേ�ഹം േനാ�ു�ു:

െച�ാ�തിെ� തുട�ം

െചേ�� നിരവധി കാര��ള��്. ന� മാേനജർമാർ േജാലി ആരംഭി�ു�വരാണ്
എ�ുെച�ണെമ�് േമലധികാരികൾ പറയു�തുവെര കാ�ിരി�ു�തിനുപകരം അവരുെട സ��ം. ഓേരാ വ�
സജീവമായ. അയാൾ�് സ��മായി ഒരു ൈപ�്ൈലൻ നിർ�ിേ��തു�്. പുതിയ േജാലികൾ ആരംഭിേ��
പരീ�ണ�ൾ പരീ�ിേ��തു�്. പുതിയ സാേ�തിക വിദ�കൾ �പേയാഗിേ��തു�്.

ആരംഭി�ത് നട�ിലാ�ുക

ഒരു െ�പാജക്�് മാേനജർ ന�ായി പറ�ു, "ഞാൻ എ�ത പ�തികൾ ആരംഭി�� എ�ത�, എ�െന എ�താണ
പലതും ഞാൻ പൂർ�ിയാ�ി. "സ�ർ�ം വർ�ി�ു�തിെന�ുറി�് എ�ാവർ�ും അറിയാം
കാരണം ഞ�ൾ ആരംഭി� േജാലികൾ പൂർ�ിയാ�ാൻ ഞ�ൾ�് കഴിയി�. നീ�ിെവ�ൽ ഏ�വും േമാശമാ
േരാഗം. നി�ൾ ഈ േമാശം ശീലം സ�ീകരി��കഴി�ാൽ, തീരുമാന�ൾ കൃത�സമയ�് എടു�ു�ി�, േപ�റുക
കു�ുകൂടി, ജന�ള�െട �ശ� നഷ്ടെ�ടു�ു. ഏ�വും ന� പരിഹാരം പഴയ പഴെ�ാ�ാണ്, "നി�ൾ എ�ാണ് െ
നാെള െച��ക, ഇ�് െച��ക, ഇ�് നി�ൾ െചേ��ത്, ഇേ�ാൾ െച��ക! "

എ�ാണ് നട�ിലാ�ു�ത് എ�തിെ� െമ�െ�ടു�ൽ

ആരംഭി� േജാലി ഉയർ� ഗുണേമ�യു� .�്പു�ിൽ അവസാനി�ുെമ�് ഉറ��വരുേ��തു�്. ന�ൾ ഇതുെച
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മികവിനായി നിര�രം പരി�ശമി�ുക. ജാ�നീസ് സി�ാ��ിെ� �പധാന ആശയം ൈകെസൻ എ�ാണ്
ഒരു വ��ി�് െച�ാൻ കഴിയു� ഓേരാ േജാലിയും തുടർ�യായി െമ�െ�ടു�ു�തിനു� സാധ�തയു�്. മിക
പി�ീട് ഒരു ശീലമായി മാറു�ു.



ഓർഡറുകൾ നട�ിലാ�ു�തിൽ മികവ്

ഇതിനർ�ം ഫല�പദമായ �പതിനിധി. മെ��ാ ജീവന�ാെരയും േപാെല ഒരു മാേനജർ�ും പരിമിതികള��്
സമയവും വിഭവ�ള�ം. അ�െന, ഒ�ിലധികം ചുമതലകൾ നിർവഹി�ു�തിന്, അവൻ ചിലത് നിേയാഗിേ��
അവെ� ടീം അംഗ�ൾ�് ചുമതലകൾ, അെ��ിൽ അവൻ ചില �പവർ�ന�ൾ ource�്േസാഴ്സ് െച�ണം. ഈ
ഒരാൾ�് േകാർ�േറ�് േഗാവണിയിൽ കയറണെമ�ിൽ ഫല�പദമായ �പതിനിധിസംഘം വളെര അത�ാവശ�മാണ്.
മാേനജ്െമ� ് എ�ത് സ��മായി േജാലി െച��ക മാ�തമ�, േജാലി പൂർ�ിയാ�ുകയും െച��ക എ�താണ്
മ���വർ.

ഒരി�ൽ, എേ�ാഴും ശാ�നായി േതാ�ു� ഒരു വിജയകരമായ സിഇഒേയാട്, അേ�ഹ�ിെ� കൂളിെ� രഹസ�ം
സ�ഭാവം. അേ�ഹം പറ�ു, "ഉടനടി തീരുമാന�ൾ, ഞാൻ നൽകിയ ആള�കളിലു� വിശ�ാസം
ഞ�ൾ�് കൂടുതൽ പണം നൽകു� �പവർ�ന�ളിൽ കൂടുതൽ സമയം െചലവഴി�ുക. "
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57

രാഷ്�ടീയവും രാഷ്�ടീയ�ാരും

'രാഷ്�ടീയം വൃ�ിെക� ബിസിന�ാണ് - ഇത് എനി�ു�ത� ...'. ന�ളിൽ ഭൂരിഭാഗവും അതിൽ നി�് ഓടിേ�ാ
വളെര വാ�്. എ�ാ�ിനുമുപരി, രാഷ്�ടീയ�ാർ െപാതുെവ സ�ാർ�രും അഴിമതി�ാരും ആയി കണ�ാ�െ
തിക��ം കൃ�തിമത�ം.



ഇത് ഒരു പരിധിവെര സത�മായിരി�ാം. എ�ാൽ സാമാന�വൽ�രി�രുത്. 'ന�തിൽ നി�് നി�ൾ�് വളെരയരാഷ്�ടീയ�ാരുെട, മാേനജ്െമ� ് പുസ്തക�ളിൽ നി�് കൂടുതൽ. വിവിധ സംഘടനകള�െട േനതാ�ൾ,
�പേത�കി�് േകാർ�േറ�് േലാക�് നി�്, എ�െന �പവർ�ി�ി�ാെമ�് രാഷ്�ടീയ�ാരിൽ നി�് ധാരാളം പഠി�
സംഘടന.

രാഷ്�ടീയം പഠി�ാ� ഒരു രാജാവ് േയാഗ�ന�ാ� രാജാവാെണ�് കൗടില�ൻ �പഖ�ാപി�ു�ു.

"രാഷ്�ടീയ ശാസ്�തം പഠി�ി�ാ� ഒരു രാജാവ് േകൾ�ാൻ േയാഗ�ന�
ഉപേദശം. "(1.15.61)

അ�രെമാരു േനതാവിന് ഉപേദശ�ള�ം നിർേ�ശ�ള�ം �പേയാജനെ�ടു�ാൻ കഴിയി� എ�ാണ്
അവനു നൽകി.

മി� ആള�കൾ�ും, ഈ �പസ്താവന വായി�ു�ത് ഒരു െഞ�ലായിരി�ാം. എ�ിരു�ാലും, അത് പഠന�ിലൂെ
ചാണക�ൻ തെ� ഒരു സൂ�തധാരനായി മാറിയ രാഷ്�ടീയം. ഒരു മാ�ർ സ്�ടാ�ജി�്, ഒരു വലിയ
ദീർഘവീ�ണമു�, ഒരു രാജാവ്, കൗടില�ൻ രാഷ്�ടീയ ശാസ്�ത�ിലും വിദ�്ധനായിരു�ു
അേ�ഹെ� സമാനതകളി�ാ� രാഷ്�ടത���നാ�ി.

• ഒരു േകാർ�േറ�് േനതാവ് രാഷ്�ടീയം പഠിേ��ത് എ�ുെകാ�്?

ശരി, നി�ൾ രാഷ്�ടീയ�ിെ� ശാസ്�തം പഠി�ുേ�ാൾ, ഒരു രാഷ്�ടീയ�ാരെ� വഴി നി�ൾ�് മന�ിലാകും
ചി�ി�ു�ു. ഒരു രാഷ്�ടീയ�ാരൻ സമൂഹ�ിെല ഏ�വും ശ�നായ വ��ിയാണ്. നി�ൾ�് േവണെമ�ിൽ
അധികാരം മന�ിലാ�ുക, രാഷ്�ടീയം മന�ിലാ�ുക.

നമു�് എ�െന രാഷ്�ടീയം പഠി�ാം?

നി�ള�െട �പാേദശിക രാഷ്�ടീയ�ാെര അറിയുക. പലർ�ും അവരുെട േപരുകൾ േപാലും അറിയി�
േകാർ�േറ�ർ, എംഎൽഎ അെ��ിൽ എംപി. �പശ്ന�ൾ ഉ�ാകുേ�ാൾ, അവർ സി�െ� കു�െ�ടു�ു�ു.
നി�ള�െട �പാേദശിക രാഷ്�ടീയ�ാർ, ഒരു െടലിേഫാൺ േകാൾ െചയ്തുെകാ�് നി�ൾ�് മുൻൈകെയടു�ാ
പരാതി, അെ��ിൽ അവരുമായി ഒരു കൂടി�ാഴ്ച ആവശ�െ�ടുക േപാലും.

ഒരു തുറ� മന�് സൂ�ി�ുക
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രാഷ്�ടീയ�ാെര കാണുേ�ാൾ, ഒരു തുറ� മന�് സൂ�ി�ുക. നി�ൾ �പതീ�ി�തിലും കൂടുതൽ നി�ൾ പഠ

രാഷ്�ടീയ�ാർ അ�ുതകരമായ റിേസാഴ്സ് മാേനജർമാരും �കൗഡ് പു�ർമാരും ടീം ലീഡറുകള�മാണ്. മുതലു�
അവർ ധാരാളം സ�രി�ുകയും സമൂഹ�ിെല വിവിധ തല�ിലു� ആള�കള�മായി ഇടപഴകുകയും െച���
ഓഫീസിൽ ഇരി�ു� ഒരാൾ�് അറിയാവു�തിേന�ാൾ മ���വർ അഭിമുഖീകരി�ു� �പശ്ന�െള�ുറി�്

സി�ാ�വും പരിശീലനവും പഠി�ുക

െപാളി�ി�ൽ സയൻസിെ� നിയമ�ള�ം പുസ്തക�ളിൽ നി�് വായി�ാൻ തുട�ണം. അ�രം സി�ാ��
�പാേയാഗികവും അേതസമയം 'അ�ാദമിക് രാഷ്�ടീയം' പഠി� വിദഗ്ധരിൽ നി�് പഠി�ാനാകും
സർ�ശ�നായ കേസരയിൽ ഇരി�ു�വരിൽ നി�് അറിവ് പഠി�ാനാകും.

േകാർ�േറ�് േലാകവും രാഷ്�ടീയ േലാകവും ത�ിൽ യാെതാരു വ�ത�ാസവുമി�. അത്
അധികാരെ�യും അധികാരെ�യും കുറി�് എ�ാം. ഇത് ആള�കള�മായി ഇടെപടു�തിെന�ുറി�ാണ്. നി�ൾ
കഠിനമായ കാലാവ�യിൽ നി�ള�െട ക�ൽ സ�രി�ുക.
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58

നിര�രം സ�യം വിദ�ാഭ�ാസം േനടുക

ചില സമയ�ളിൽ അെ��ിൽ മേ�െത�ിലും സമയ�്, ആള�കൾ പരാതിെ�ടു�ത് ഞ�ൾ േക�ിരി�ണം
'അർഹമായ' �പേമാഷനുകൾ ലഭി�ു�ി�, അെ��ിൽ േബാസ് അവരുെട 'കഠിനാധ�ാനം' �ശ�ി�ു�ി�.
എ�ിരു�ാലും, നി�ള�െട ജീവിത�ിെല വളർ�യ്�് ഉ�രവാദി മുതലാളിയെ��് കുറ�് േപർ മന�ിലാ�ു�
എ�ാൽ അറിവും ആ അനുഭവം നി�ൾ േനടു�തിനായി. ന�ൾ തുടർ�യായി പഠിേ��തു�്
വളരാൻ �കമം. അേ�ാൾ മാ�തേമ ഇൻ�കിെമ��കൾ, �പേമാഷനുകൾ, ഉയർ�ത് തുട�ിയ ബാഹ� ആനുകൂല��
ഉ�രവാദി��ൾ ന�ിേല�് വരു�ു.

ഇേ�ാൾ, ഭൂരിഭാഗവും വിശ�സി�ു�ത് ത�ൾ പൂർണമായി ഉൾെ��ിരി�ു�തിനാൽ പഠി�ാൻ സമയം ലഭി�
േജാലി. അേ�ാൾ അ�രം 'തിര�ു�' ആള�കൾ എ�െന പുതിയ കാര��ൾ പഠി�ും?

ഇവിെടയാണ് കൗടില�ൻ നെ� ഉപേദശി�ു�ത്:

"രാവും പകലും േശഷി�ു� ഭാഗ�ളിൽ, അവൻ പുതിയ കാര��ൾ പഠി�ണം
ഇതിനകം പഠി�വരുമായി സ�യം പരിചയെ�ടു�ുക, അ�ാ� കാര��ൾ ആവർ�ി�് േകൾ�ുക
പഠി��. "(1.5.15)

സമയ മാേനജ്െമ��െ� വളെര ലളിതമായ ഒരു തത�മാണിത്. നി�ള�െട ൈവകുേ�രവും രാ�തി സമയവും �പേയ
പുതിയ കാര��ൾ പഠി�ുക, പാർ�ി, അെ��ിൽ േപാലു� മി� ഉൽപാദന�മമ�ാ� കാര��ളിൽ െചലവഴ
ശരി�ും അർ�മി�ാ� മ�് �പവർ�ന�ൾ. ഒരു ഓഫീസിൽ േപാലും, ഏ�വും ഉയർ� േജാലി സമയം
െപാതുെവ രാവിെലയാണ്. ദിവസ�ിെ� അവസാന പകുതി ഉപേയാഗി�ാം, ഉപേയാഗി�ണം



അർ�പൂർ�മായും ഫല�പദമായും.

േചാദ��ൾ േചാദി�ാനും മുതിർ�വരിൽ നി�് പഠി�ാനും ഈ സമയം ഉപേയാഗി�ാം
നി�ൾ�് പൂർ�മായി മന�ിലായി�ി�.

ദിവസ�ിെ� ര�ാം ഭാഗം കൂടുതൽ ഫല�പദമായി എ�െന ഉപേയാഗി�ാെമ�തിനു� ചില നുറു�ുകൾ ഇത

ഒരു �ാസ്/േകാഴ്സിൽ േചരുക

ഇ�്, േപാ�്-ഓഫീസ് സമയ�ളിൽ വിവിധ േകാഴ്സുകള�ം �ാസുകള�ം നട�െ�ടു�ു. േപാലും
സായാ� �ാസുകളിൽ പെ�ടു�ാൻ കഴിയു�വർ�് MBA േകാഴ്സുകൾ വാ�ാനം െച���ു. നി�ൾ ഏെത�
അ�രം േകാഴ്സ്, നി�ൾ കൃത�സമയ�് ഓഫീസ് വി��േപാകും.

• പുസ്തക�ൾ വായി�ാൻ

ന� പുസ്തക�ൾ വായി�ു�ത് ശീലമാ�ുക. �പേത�കി�് ന�ുേടതുേപാലു� ഒരു നഗര�ിൽ, നി�ൾ�് ക
ഇത് െച���തിന് നി�ള�െട യാ�താ സമയം ഫല�പദമായി ഉപേയാഗി�ുക. പുതിയത് പഠി�ാൻ ശരിയായ പുസ
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കാര��ൾ. സമയം കട�ുേപാകു�തിനായി ഏെത�ിലും പ�തേമാ മാസികേയാ തുറ�രുത്. നി�ൾ
ഒരു ല��േ�ാെട വായി�ണം.

• ശരിയായ ആള�കെള ക�ുമു��ക

ഓേരാ ആഴ്ചയും കുറ�ത് ര�് പുതിയ ആള�കെളെയ�ിലും ക�ുമു���ത് നി�ൾ ഒരു ല��മാ�ണം. അ
നി�െള�ാൾ കൂടുതൽ അറിയാവു� സ��ം േമഖലയിെല വിദഗ്ധർ. വിനയേ�ാെട അവരുെട അടുേ��് േ
അവരുെട വിജയരഹസ�ം പഠി�ുക.

ഇെത�ാം നി�െള ഒരു മിക� മനുഷ�നാ�ുെമ�തിൽ സംശയമി�. എ�ാ�ിനുമുപരി, നി�ൾ പി�ുടരും
പഴയ പഴെ�ാ�്, "പുതിയ കാര��ൾ പഠി�ാൻ െചലവഴി� സമയം മാ�തമാണ് ന�ായി െചലവഴി�ത്!"
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59

ദുര� നിവാരണം

എ�ുെകാ�ാണ് ദുര��ൾ സംഭവി�ു�ത്, അെ��ിൽ ദുര��ൾ, സംഭവി�ു�ത്? ശരി, ഇതിന് ഉ�ര
േലാക�ിെല ആദ�െ� മാേനജ്െമ� ് ഗുരു - ചാണക�േന�ാൾ േചാദ�ം - ആരാണ് പറയു�ത്,
"ഒരു ഘടക�ിെ�, ൈദവികേമാ മനുഷ�േമാ ആയ ഒരു ദുര�ം, നിർഭാഗ��ിൽ നിേ�ാ അെ��ിൽ
െത�ായ നയം. "(8.1.2)

അതിനാൽ, ഞ�ൾ ഒരു സം�ാന സർ�ാരിെന േനാ�ിയാലും, അെ��ിൽ ഒരു േകാർ�േറ�് �ാപനെ�, ഏ
അെ��ിൽ ഡി�ാർ�്െമ� ് എ�ായ്േ�ാഴും ര�് കാരണ�ളാൽ സംഭവി�ു�ു - നിർഭാഗ�ം അെ��ിൽ െത�ായ

�പകൃതിദുര�ം ഉ�ാകുേ�ാഴും ന�ുെട നിയ��ണ�ില�ാ�തുമാണ ്അസുഖം. ഭൂക��ൾ, െവ�െ�ാ�ം
കാ��തീ മുതലായവ �പവചി�െ�ടാം, പേ� അവ നിയ��ി�ാേനാ ഒഴിവാ�ാേനാ കഴിയി�,
പൂർ�മായി.

എ�ിരു�ാലും, ര�ാമെ� തരം ദുര�ം മനുഷ�നിർ�ിതമാണ്, ഇത് െത�ായ മാേനജ്െമ� ് മൂലമാണ് സംഭവി�
ഇേ�ാൾ, ഇ�ര�ിലു� 'ദുര��ൾ' ഒഴിവാ�ാനാകിെ��ിലും, അവ തീർ�യായും നിയ��ി�ാനാകും
ന�ായി.

പേ�, അതിേല�് കട�ു�തിനുമു�്, എ�ുെകാ�ാണ് മനുഷ�ർ ദുരുപേയാഗം െച���ത് എ�് ന�ൾ സ�യ
ചാണക�ൻ ഞ�ൾ�് ഉ�രം നൽകു�ു:

"മികവുകള�െട വിപരീതം, അഭാവം, ഒരു വലിയ ൈവകല�ം, ആസ�ി അെ��ിൽ കഷ്ടത, രൂപെ�ടു�ു
ഒരു ദുര�ം. "(8.1.3)

നമു�് അവ ഓേരാ�ും വിശദമായി േനാ�ാം:

• മികവിെ� വിപരീതം

ലളിതമായി പറ�ാൽ, 'മിക�വന�' എ�ാണ്. ഒരു മാേനജർ �പാവീണ�മി�ാ�േ�ാൾ ഇത് സംഭവി�ു�ു
അവെ� േജാലിയിൽ. ഇത് ഒഴിവാ�ാൻ, അേ�ഹ�ിെ� ഏ�വും പുതിയ സംഭവവികാസ�ൾ അേ�ഹം കാലിക
സ��ം വയൽ. ഏ�വും പുതിയ സാേ�തികവിദ� ഉൾെ�െട സി�ാ�വും �പേയാഗവും അേ�ഹ�ിന് അറിയണം
മുേ�റു�ു.

• അഭാവം

ഒരു വ��ി �ിരമായി തുടർ�യായി ഹാജരാകാതിരു�ാൽ, അയാൾ�് ഉ�തിേനാടു� ബ�ം നഷ്ടെ�ടും
ഓഫീസിൽ നട�ു�ത്. േജാലി ജീവിത�ിൽ നി�് ഇടേവളകൾ എടുേ��ത് വളെര ആവശ�മാണ്. പെ� ഇത
നി�ൾ േജാലിയിൽ തിരിെ��ിയാൽ �പവർ�ന�ിേല�് തിരി��വരാൻ ഒരുേപാെല അത�ാവശ�മാണ്. ഓേര



ഒരു ഇടേവളയ്�് േശഷം എ�െന സ�ി�് ഓഫ് െച�ാെമ�് അറിയുകയും ഉടൻ േജാലിയിൽ �പേവശി�ുകയും െ
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• ഒരു വലിയ ൈവകല�ം

ചിലേ�ാൾ, ഒരു േമാശം മാേനജ്െമ� ് ടീമാണ് ദുര��ൾ�് കാരണം. അ�ാ� ആള�കൾ
േയാഗ�തയു�വെര ചു�ാൻ പിടി�ു�ു. അെ��ിൽ ഒരു െത�ായ തീരുമാനെമടു�ു�യാൾ ഒരു േനതാവാകു�
അവെ� ശ�ിയുെട സ�ാധീനം. േനതാവിന് ചില വ��ിപരമായ ൈവകല��ള�ം ഉ�ാകാം
ഒരാൾ�് അറിയി�ായിരി�ാം. ഉയർ� സ�ർ�മു� സാഹചര��ളിൽ, അ�രം വ��ികൾ�് െച�ാൻ കഴി
എ�ും. േമാശമായത്, കാര��ൾ െത�ായിേ�ായാൽ മ���വെര കു�െ�ടു�ിെ�ാ�് അവർ ഓടു�ു.

ആസ�ി

വീ�്, സ്�തീകൾ, സ��്, അധികാരശ�ി! എ�ിനും ഏതിനും ആസ�ി
ഒരു േനതാവിെ� ചി�യുെട വ��ത എേ�ാഴും നശി�ി�ുക. അതിനാൽ, അർ�ശാസ്�ത�ിലുടനീളം ,
രാജാവ് തെ� ഇ��ിയ�െള നിയ��ി�ു�ുെവ�് ചാണക�ൻ izes�ി�റയു�ു, സ�യം നിയ��ി�തിനുേശഷം മാ
േനതാവ് മ���വെര നിയ��ി�ു�ു.

• കഷ്ടത

മ���വർ�് േവദനയും കഷ്ട�ാടും ഉ�ാ�ുക എ�ാണർ�ം. അനാവശ�വും സൃഷ്ടി�ു� ആള�കള�മു�്
മ���വർ�് അനാവശ� �പശ്ന�ൾ. അധികാര �ാന�് ആയിരി�ുേ�ാൾ, ഒരു വ��ി അറിയണം
മ���വരുെട �പേയാജന�ിനായി ഇത് എ�െന ഉപേയാഗി�ാം - അത് ദുരുപേയാഗം െച�രുത്.

അതിനാൽ, ഫല�പദമായ ദുര��ിേല�ു� ആദ�പടി എ�് പറയാെത േപാകു�ു
േമൽ�റ� െനഗ�ീവ് ഗുണ�ളിൽ നി�് ഒഴിവു� ശരിയായ ആള�കെള തിരെ�ടു�ുക എ�താണ് മാേനജ
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60
ശരിയായ സമയം

എ�ാ�ിനും ഒരു സമയമു�്, എ�ാ�ിനും ഒരു സമയമു�്. ച�� നെ� ഉ�ാ�ു�ു
ഒരു രൂപകം ഉപേയാഗി�് ഈ സുവർ� കാലെ� നിയമം മന�ിലാ�ുക,
"(ആനകെള) പിടി�ു� സമയം േവനൽ�ാലമാണ്." (2.31.12)

ഒരു ബിസിന�് നട�ു� എ�ാവരും ഈ നിയമം മന�ിലാ�ണം. പല ബിസിന��കള�ം
കാലാനുസൃതവും വിവിധ ഘടക�െള ആ�ശയി���തുമാണ്, ഉദാഹരണ�ിന്, ടൂറിസം കാലഘ��ിൽ
അവധി, ഇൻഷുറൻസ്, ടാക്സ് കൺസൾ�ൻസി മാസ�ളിൽ കൂടുതൽ ബിസിന�് ലഭി�ു�ു
റിേ�ണുകൾ ഫയൽ െച���ു.

ബിസിനസിെന�ുറി��� ന�ുെട ധാരണയിൽ ന�ൾ പക�ത �പാപി�ുേ�ാൾ, അ�രം കാര��െള�ുറി�് ന
ച�ക�ൾ. അേ�ാൾ െഗയിം കളി�ാൻ വളെര എള��മാകും. എ�ാൽ എ�െനയാണ് ന�ൾ 'അവകാശം' തിരി
ബിസിന�ിെല സമയം? ചില നുറു�ുകൾ ഇതാ:

• കളി�ുക

നി�ൾ ഒരു ബിസിന�് ആരംഭി�ുേ�ാൾ, സാധ�മായ എ�ാ കാര��ളിലും ഒരു പിടി ലഭി�ു�ത് തുട��ിൽ
സാഹചര��ൾ. നി�ൾ�് ഇേ�ാഴും െഗയിമിെ� നിയമ�ൾ പൂർ�മായി മന�ിലാ�ാൻ കഴിയു�ിെ��ിലും,
�ഗൗ�് റ�ിംഗിൽ േപായി ശരിയായ ആ�ാേവാെട െഗയിം കളി�ുക. നി�ൾ ഓേരാരു�േരാടും പക�ത �പാപി
വീഴുക.

നി�ള�െട ചി�ാഗതി മാറും. വ�വസായം എ�െന �പവർ�ി�ു�ു എ�തിെന�ുറി��� ഒരു ഉൾ�ാഴ്ച നി�
ഒടുവിൽ, നി�ൾ തുട�ു� �ലേ��ാൾ മിക� ഒരു �ല�് എ�ിേ�രും.

• മുതിർ�വരിൽ നി�് പഠി�ുക

എ�ാ വ�വസായ�ിലും നി�േള�ാൾ കൂടുതൽ കാലം െഗയിം കളി� ബിസിനസുകാർ ഉ�്, കൂടാെത
നി�െള�ാൾ ന�ായി ൈസ�ിള�കൾ അറിയാവു�വർ. അവരിൽ നി�് അഭയം േതടുക. അവരുെട സംസാരം
ഉപേദശം.

നി�െള നയി�ുക മാ�തമ�, അനുവദി�ുകയും െച��� ഒരു േഗാഡ്ഫാദർ, ഒരു ഉപേദഷ്ടാവ് അെ��ിൽ ഒരു
നി�ൾ ചില െത��കൾ വരു�ണം. ഒരു ഗുരു ഉ�ായിരി�ുക എ�തിനർ�ം നി�ള�മായി നി�ൾ ശരി�ും 
പരീ�ണ�ൾ. അവൻ നി�െള ഒരി�ലും ഒരു പരാജയം ആകാൻ അനുവദി�ി�. അവെന വിശ�സി�ൂ. നി�
അവെനേ�ാെല ആകുക. ഒരു മുതിർ� േകാർ�േറ�് ഭീമൻ �പസ്താവി�തുേപാെല, "എെ� ജീവിത�ിെല ഏ�വ
മഹ�ായ യജമാന�ാരുെട കാൽ�ൽ ഇരു�ു, അവർ എ�െന അവരുെട ബിസിനസുകൾ നട�ു�ുെവ�് ന

• ഓേരാ ചലന�ിനും സമയം
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�പാരംഭ പഠന ഘ��ൾ�് േശഷം, നി�ൾ ഒരു വലിയ യു��ിന് ത�ാറായി�ഴി�ു. യു��ിലും ജീവിത�
സമയമാണ് ഏ�വും നിർണായക ഘടകം. നി�ൾ ഇേ�ാൾ ഉ�തിനാൽ െത��കൾ അനുവദനീയമ�
നി�ൾ�് മാ�തമ�, മുഴുവൻ ഓർഗൈനേസഷനും ഉ�രവാദി�മു�്.

ഓേരാ നീ��ിനും ത��ം, മുൻഗണന, ആസൂ�തണം, സമയം - വിപണന�ിേനാ അെ��ിൽ ആരംഭി�ു�തിേ
പുതിയ ഉൽ��ം. ഒരു േനതാവ ്എ� നിലയിൽ, നി�ൾ �പ�കിയയിൽ ഉൾെ�ടണം - ആസൂ�തണം, നിർ�ഹണം
ഓേരാ ഘ��ിലും നിരീ�ണ നീ��ള�ം.

ശരിയായ സമയ�ിനും അവസര�ിനുമായി നെ��െ� ത�ാറാ�ുക എ�താണ് ബിസിന�്. പേ�
ഓർ�ുക - ശരിയായ സമയം വാതിലിൽ മു��േ�ാൾ ന�ൾ ഉറ�രുത്



അക�്.
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61

േകാർ�േറ�് സാമൂഹിക ഉ�രവാദി�ം

േകാർ�േറ�് േസാഷ�ൽ െറസ്േപാൺസിബിലി�ിയുെട (സിഎസ്ആർ) അംഗീകാരം �പസി�മാണ്
ഇ�് ബിസിനസ് േലാകെമ�ാടും. ഇതിേല�് നൽകിയ സംഭാവനകെള�ുറി�് മാ�തമ� പറയു�ത്
കുറ� പദവിയു�വരുെട �പേയാജനം, എ�ാൽ സ�യം ഉ�രവാദി�മു�വനാകാൻ ആവശ�െ�ടു�ു
സമൂഹം.
സിഎസ്ആർ ഒരു പുതിയ ആശയമാെണ�് പലരും കരുതു�ു. എ�ിരു�ാലും, ന�ുെട രാജ��്, രാജാ��ാർ
ആയിര�ണ�ിന് വർഷ�ളായി സിഎസ്ആർ പരിശീലി�ു�ു. കൗടില�െ� അർ�ശാസ്�തം േപാലും ഇതിെന

ഒരു സമൂഹെ� പരിപാലിേ��ത് സർ�ാരിെ� അടി�ാന കടമയാെണ�ും അേ�ഹം വ��മാ�ു�ു
േ�മം, ക�നികൾ�് േപാലും ഈ ഉ�രവാദി��ിൽ നി�് വി��നിൽ�ാൻ കഴിയി�.

ഈ വിഷയം പരാമർശി�്, ചാണക�ൻ എഴുതി,



"കൂടാെത ബ��ളി�ാ�വെര നിർബ�മായും പരിപാലിേ��തു�്." (1.12.1)

എ�ാൽ ബിസിനസുകാർ എ�െനയാണ് ഈ ആശയ�ൾ പരിശീലി�ു�ത്? ചില നുറു�ുകൾ ഇതാ:

• ഉ�രവാദി�ം ഏെ�ടു�ുക

ന�ൾ ഉയർ�ുവേര�തുെ��് �പശസ്ത മാേനജ്െമ� ് ഗുരുവായ േഡാ. എം.ബി. ആേ�തയ ഒരി�ൽ പറ�ിര
CSR മുതൽ PSR വെര (വ��ിഗത സാമൂഹിക ഉ�രവാദി�ം). ഓേരാ വ��ിയും വ��ിപരമായി െചേ��തു�
ചു��മു� േലാകം െമ�െ�ടു�ു�തിന് അവെ� െചറിയ സംഭാവന നൽകാൻ �പതി�ാബ�മാണ്. നിരവധിയ
നി�ൾ�് െച�ാൻ കഴിയു� കാര��ൾ - ആെരെയ�ിലും പഠി�ി�ുക, ഒരു മരം നടുക, ഒരു കലാകാരെന പി�
�പേദശം, മുതലായവ

പണം സംഭാവന െച��ക

ഇതിനകം നിലവിലു� ഒരു എൻ ജി ഒ േ�പാജക്�ിന് അെ��ിൽ ഒരു ആ�ീയ ഓർഗൈനേസഷന് ഫ�് നൽകുക
ആരംഭി�ുക നി�ൾ�് പണം േശഖരി�ാനും കഴിയും. താൽ�ര�മു� ആള�കളിൽ നി�് ഒരു ഫ�് േശഖരി�
എ�ാ മാസവും, നി�ൾ�് ശ�മായി േതാ�ു� ഒരു േ�പാജക്�ിേല�് േശഖരി� പണം സംഭാവന െച��ക.
ഫ�് ആവശ�മു� നിരവധി സാമൂഹിക പ�തികൾ ഉ�്. ഇ�ർെന�ിൽ അവെര�ുറി�് കെ��ുക,
എ�ാൽ അവരുെട ആധികാരികത പരിേശാധി�ാൻ മറ�രുത്, അതിനുേശഷം മാ�തേമ സംഭാവന നൽകൂ.

• സമയം എടു�ുക

നി�ൾ സമയം ഉ�ാ�ിയാൽ മതി. ന�ളിൽ മി�വരും എേ�ാഴും പറയു�ത് നമു�് സമയമിെ��ാണ്, അെ�
വളെര തിര�ിലാണ്. എ�ാൽ ഈ ചി�ാഗതിയിൽ നി�് പി�ാേറ�ത് �പധാനമാണ്. ആഴ്ചയിൽ ഒരി�ൽ സമ
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മ���വർ�ായി എെ��ിലും െച��ക.

• മ���വെര നിരു�ാഹെ�ടു�രുത്

ഒരു സാഹചര��ിലും നി�ൾ ഈ �ശമെ� വിലകുറ� ്കാണരുത്. േനതാ�ൾ സൃഷ്ടി�െ�ടു�ു
അവർ മ���വരുെട �പശ്ന�ൾ കാണുേ�ാൾ. അേ�ാൾ മാ�തമാണ് അവർ പരിഹാര�ിനായി �പവർ�ി�ു�
വാസ്തവ�ിൽ, ഏ�വും �പധാനെ�� കാര�ം ഒരാൾ ഒരി�ലും ആെരയും നിരു�ാഹെ�ടു�രുത് എ�താണ്
മ���വരുെട �പേയാജന�ിനായി ചില ന� �പവൃ�ികൾ െച���ു.

ഒരു ക�നിയുെട െചയർമാൻ ഒരി�ൽ ദശല��ണ�ിന ്േഡാളർ സംഭാവന െച�ാൻ തീരുമാനി��
വികലാംഗരായ കു�ികൾ. േബാർഡ് മീ�ിംഗിനിെട, അത് ശരി�ും ആേണാ എ�് േചാദി��
ഈ കു�ികൾ�ായി ഇ�തയും വലിയ തുക സംഭാവന െച���ത് മൂല�വ�ാണ്. അവൻ മറുപടി പറ�ു, "അെത
അവർ നി�ള�െട സ��ം കു�ിയായി മാറു�ു! "
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ഒരു സു�ിരമായ സംഘടന

അവരുെട ഓർഗൈനേസഷെ� വളർ�യ്�ു� എ�ാ ല���ള�ം - കൂടുതൽ ലഭി�ു�ു
േ�പാജക്��കള�ം െസയിൽസ് ഓർഡറുകള�ം, വി��വരവ് വർ�ി�ി�ൽ, കൂടുതൽ ആള�കെള േജാലിെച�ൽ - എ
ബിസിന�് േമധാവികൾ�് എ�ായ്േ�ാഴും മുൻഗണനകൾ.
പേ�, നാെമ�ാവരും വലിയ കുതി��ചാ�ം നട�ാൻ തുട�ു�തിനുമു�്, ഞ�ള�െട അടി�ാനം ഉറ�ാേ��
ശ�വും ന�ൾ ന�ുെട ഉ�ിൽ �ിരതയു�വരുമാണ്.

ചാണക�ൻ പറയു�ു,

"അേ�ഹം പി�ുടർ� നയം, പുേരാഗതിേയാ കുറേവാ കാണി�
അേ�ഹ�ിെ� സ��ം സംരംഭ�ൾ, �ിരതയു� അവ�യാണ്. "(7.1.28)

േനടിയത് നഷ്ടെ�ടരുത്. ക�നികൾ േപാലും ഇേ�ാൾ അത് മന�ിലാ�ു�ു
അവർ മുേ�ാ�് നീ�ു�ു, വലിയ വിപണികെള കീഴട�ാൻ അവരുെട പി�ുണാ സംവിധാനം ഉ�ായിരി�ണം.
അതിഥികെള �ണി�ു�തിന് മു�് നി�ള�െട വീടിെ� ആകൃതി നിലനിർേ��ത് �പധാനമാണ്, അെ��ിൽ
സഖ��ൾ.

• സാ��ിക �ിരത

ഓർഗൈനേസഷനിേല�ു� പണെമാഴു�് പതിവായതും ദീർഘകാലവുമാെണ�് ഉറ�ാ�ുക. �ശേ�യമായവ
കുറയ്േ��തു�്. ഉപേഭാ�ാ�ളിൽ നി�ു� േശഖര�ൾ സമയബ�ിതമായിരി�ണം. ഒരു ന� ബാ�ിംഗ്
അ�ൗ�ിംഗ് സംവിധാനം ഉ�ായിരി�ണം. നിരീ�ി�ാൻ ധനകാര� റിേ�ാർ��കൾ പതിവായി നിരീ�ി�ുക
ഇവയിൽ.

• ജന�ള�െട �ിരത

ഒരു ക�നി�് കൂടുതൽ ഓർഡറുകൾ ലഭിേ��ാം, പേ� നിലവിലു� ജീവന�ാർ ആെണ�ിൽ എ�ാണ് �പേ



േജാലി മാ���ത്? ആള�കള�െട �ിരത ഉറ��വരുേ��തു�.് എ�ാ HR- �ും ഇത് ഒരു വലിയ െവ��വിളിയാണപുതിയ ആള�കെള റി�കൂ�് െച���തിനുമു�്, നിലവിലു�വർ േപാകാൻ പാടിെ��് തലവൻമാർ. ഇെതാരു
നി�ൾ െവ�ം നിറയ്�ു� ബ��ിന് അടിയിൽ ദ�ാരമിെ��് ഉറ��വരു�ുക.

• പഠന �ിരത

ഇത് ഇേ�ാൾ വി�ാന െതാഴിലാളികള�െട േലാകമാണ്. എ�ാവർ�ും അത് നിലനിർേ��ത് �പധാനമാണ്
അറിവിനായു� �ിരമായ തിരയൽ. തുടർ�യായ നവീകരണ�ിെ�യും നവീകരണ�ിെ�യും രഹസ�ം
എ�ാ വലിയ ക�നികള�െടയും വിജയം. തനി�് എ�ാം അറിയാെമ�് ഒരാൾ കരുതു�േതാെടയാണ് ഇടിവ് ആര
മ���വരിൽ നി�ും നി�ള�െട സ��ം അനുഭവ�ളിൽ നി�ും.
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• കാഴ്ച �ിരത

േമൽ�റ� ആവശ�കതകൾ നിറേവ���തിന്, ഒരു സു�ിരമായ ദർശനം വളെര �പധാനമാണ്. ആെര�ിലും ആ
ഒരു സംഘടന, വ��മായ കാഴ്ച�ാടും ദൗത�വും ഉ�ായിരിേ��ത് �പധാനമാണ്. ക�നിയുേടത് മാ�തമാെണ�
ലാഭം േനടുക മാ�തമാണ് ല��ം, ഭാവി ഇരു�തായിരി�ും. നൽേക�തും �പധാനമാണ്
കഠിനാധ�ാനം െച�ാൻ അവെര �പേചാദി�ി�ാനു� ഓേരാ ജീവന�ാരനും േനതാവിെ� കാഴ്ച�ാട്. മാ�തം
'�പേചാദനം' നിലനിർ�ുേ�ാൾ സംഘടന വളരും.

�ഹസ�കാല�ിനുപകരം ദീർഘകാലെ��ുറി� ്ചി�ി�ാൻ നി�ൾ എേ�ാഴും ഓർ�ണം. ഞ�ള�െട
ഇത് സൂചി�ി�ാൻ ഇ��ൻ േവദ�ൾ ര�് വാ�ുകൾ ഉപേയാഗി�ു�ു. േ�ശയസ് - ന�യുെട പാത, അത്
തുട��ിൽ ബു�ിമു�ാണ്, എ�ാൽ അത് തിരെ�ടു�ു� വ��ി അവസാനം വിജയിയായി ഉയർ�ുവരു�
- െത�ിെ� പാത, അത് ആദ�ം ആശ�ാസകരമാെണ�് േതാ�ുെമ�ിലും ഭാവിയിൽ നെ� നശി�ി�ും. അതിനാൽ
ഒരു ദീർഘ ശ�ാസം എടു�ുക, ശരിയായ വഴി തിരെ�ടു�് നട�ുക ...
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പുതിയ േമഖലകളിൽ േജാലി െച���ു

വിപുലീകരണ�ിെ�യും വളർ�യുെടയും ആവശ�ം സാർവ�തികമാണ്. മനുഷ�െരേ�ാെല, േപാലും
േകാർ�േറഷനുകൾ വളരാൻ ആ�ഗഹി�ു�ു. ക�നികൾ പുതിയ ഉൽ���ൾ അവതരി�ി�ാൻ ആ�ഗഹി�
വിപണികൾ, അവയുെട വി��വരവിൽ വളരുക. എ�ാൽ ഒരു ക�നി പുതിയതിേല�് വ�ാപി�ി�ാൻ ആ�ഗഹി�
�പേദശം, അത് ആദ�ം ആള�കെള �പേദശേ��് അയയ്�ണം.
പുതിയ ക�ുപിടി��ൾ�ായി അയ� അ�രം ആള�കൾ�്, ചാണക�ൻ നിർേ�ശി�ു�ു
പര�േവ�ണം െച�ാ� േമഖലയിൽ ക�നി അവരുെട മുഴുവൻ ഉ�രവാദി�വും ഏെ�ടു�ു�ു:

"ധാന��ൾ, ക�ുകാലികൾ, പണം, മ���വ എ�ിവ ഉപേയാഗി�് ഒരു പുതിയ െസ�ിൽെമ� ് ഉ�ാ�ു� ഒരാൾ
കാര��ൾ. "(5.2.4)

ഒരു ക�നി ഒരു പുതിയ േമഖലയിേല�് �ശ� േക��ീകരി�ുേ�ാൾ, അതിെ� വിശ�സ്തരായ ഒരു മുതിർ� വ��
അവിെട േപായി കുറ��കാലം താമസി�ാൻ. ഇതിെ� വിലയും അവരുെട സുര�യും, ആയിരി�ണം
ഉറ�ി��. േനതാവ് അത് എ�െന െച��ം?

• നി�ള�െട ഗേവഷണം ന�ായി െച��ക

ഒരു ക�നി വിപുലീകരി�ാൻ ആ�ഗഹി�ുേ�ാെഴ�ാം - ഒരു പുതിയ മാർ��ിനായി, ഏെ�ടു�ു�തിന്
മെ�ാരു �ാപനം, അെ��ിൽ ഒരു ത��പരമായ സഖ�ം ഉ�ാ�ുക - ധാരാളം ഗേവഷണം നടേ��തു�.്
വായന, വ�ാവസായിക റിേ�ാർ��കളിൽ നി�ും കൺസൾ���കളിൽ നി�ും വിവര�ൾ ലഭി�ു�ത് തുട�ിയവ



കൂടാെത, നി�ൾ�് കൂടുതൽ ഉൾ�ാഴ്ചകൾ നൽകാൻ ഒരു �പാേദശിക വ��ിയുമായി സംസാരി�ുക. ഇതിനവിപുലീകരണം
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• ഒരു ൈപല�് ടീമിെന അയയ്�ുക

േശഖരി� വിവര�ള�െട അടി�ാന�ിൽ, നി�ള�െട മുതിർ�യാളിൽ നി�് ഒേ�ാ അതിലധികേമാ അംഗ�
ആ േമഖലയിേല�ു� മാേനജ്െമ� ്.

േശഖരി� വസ്തുതകള�െട േ�കാസ്-െവരിഫിേ�ഷൻ അത�ാവശ�മാണ്. ധാരാളം ആള�കെള ക�ുമു��ക - വിവിധ
പ�ാ�ല�ൾ - �പേദശവും അതിെ� സംസ്കാരവും ന�ായി മന�ിലാ�ാൻ. നി�ള�െട 'ക��കള�ം' 'െചവി
ഇതിനു� അടി�ാന ഉപകരണ�ൾ. നി�ള�െട പഠനം േരഖെ�ടു�ുക, നി�ൾ തിരിെ��ിയ േശഷം, അത്
മാതൃ �ാപനം.

• നി�ള�െട നീ��ൾ ഘ��ളായി ആസൂ�തണം െച��ക

സംരംഭം ലാഭകരമാെണ�് േതാ�ുകയാെണ�ിൽ, ഘ��ളായി നീ�ുക. എ�െനെയ�് നി�ൾ എേ�ാെഴ�ില
വിവിധ ബഹുരാഷ്�ട ക�നികൾ ഇ��യിൽ �പേവശി�ു�ുേ�ാ? സാധാരണയായി, ഒെരാ� വ��ി അകേ��
ആദ�ം ഒേ�ാ രേ�ാ വർഷം ഈ േമഖലയിൽ തുടരുക. ഈ ഘ��ിൽ, ചാണക�ൻ ഉപേദശി�ു�ു
വ��ിയുെട ജീവിതെ�ലവും സുര�യും മുഴുവൻ �ാപനവും ൈകകാര�ം െച���ു. ചില �ാപന�ൾ േപാല
അവരുെട കു�ികെള പരിപാലി�് അവരുെട �പതിനിധികള�െട മുഴുവൻ കുടുംബ�െളയും ഇേ�ാ�് മാ��ക
വിദ�ാഭ�ാസം, അവധി�ാലം, വിേനാദം.

പൂർ�മായി �പവർ�ന�മമാ�ുക

ഒേ�ാ രേ�ാ വർഷെ� അനുഭവം േനടിയ േശഷം, ഒരാൾ�് പുതിയ �പേദശ�ിെ� പിടി ലഭി�ും. പിെ�
പൂർ� �പവർ�ന േമാഡിേല�് നീ�ുകയും അതിൽ വിജയി�ുകയും െച��ക. അത് a കീഴട�ു�തിെന�ുറ
പുതിയ �പേദശം - ഒരു ക�നി സാമൂഹിക ഉ�രവാദി�മു�തായിരി�ണം. നി�ള�ം ഉറ�ാ�ുക
ലാഭം ഉ�ാ�ുകയും അവിെട നി�് എടു�ുകയും െച���തിനുപകരം പുതിയ �ലേ��് 'സംഭാവന' െച�

ചിൻമയ മിഷനിെല സ�ാമി ഈശ�രാന�ജി, "കീഴട�ു�ു."
െകാ��ക എ��. പുതുതായി ഏെ�ടു� �പേദശ�ിെ� ഹൃദയ�ിൽ �ാനം പിടി�ുക എ�ാണ് ഇതിനർ�
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ഇ�ലിജൻസ് മാേനജ്െമ� ്

ന�ുെട പഴയ ഇ���ാെരയും പര�രാഗത മാേനജ്െമ� ് പുസ്തക�െളയും അടി�ാനമാ�ിയു�താണ്
ന� ത���ൾ, അവയ്�് എ�ായ്േ�ാഴും വളെരയധികം ആഴമു�്. ഇതാണ് അവർ�ു� കാരണം
കാല�ിെ� പരീ�ണെ� അതിജീവി��. ഇ�ും വായന�ാർ ഇതുമായി ബ�െ�� േചാദ��ൾ എഴുതു�ു
ഇ�െ� േലാകവുമായി കാല�ളായു� പുസ്തക�ള��്.
ശരി, അവർ ഓഗ�് ക�നിയിലാണ്.
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േകാർ�േറ�് െ�ടയിനിംഗ്, സ്�ടാ�ജിക് മാേനജ്െമ� ് കൺസൾ�ിംഗ ്േമഖലയിൽ ആയതിനാൽ എനി�ും ഉ�്
വിവിധ ഡയറ�ർമാർ, സിഇഒമാർ, െചയർമാൻമാർ എ�ിവർ േചാദി�� - "എ�ാണ് �പേത�കത



ചാണക�നും (അെ��ിൽ കൗടില�നും) അേ�ഹ�ിെ� അർ�ശാസ്�തം എ� പുസ്തകവും അത് വളെര �പസ�
ആധുനിക ബിസിനസ് േലാകം? "

ഇേ�ാൾ, പഠി�ാനും പരിശീലി�ാനും ആ�ഗഹി�ു� എ�ാവർ�ും ഇത് വളെര രസകരമായ ഒരു േചാദ�മാണ്
അർ�ശാസ്�ത�ിൽ നി�് �ാന�ിെ� മു�ുകൾ േശഖരി�� .

കൗടില�െ� അർ�ശാസ്�തെ� ശാശ�തമാ�ു� ര�് ശ�മായ കാരണ�ൾ ഇതാ
മാ�ർപീസ്, ചാണക�ൻ തെ� അവിസ്മരണീയമായ ഇതിഹാസം:

• 'ആൻവീ�ികീ' എ�് വിളി�െ�ടു� ഒരു വിഷയം

അർ�ശാസ്�ത�ിെല ഏ�വും �ശേ�യമായ സവിേശഷതകളിൽ ഒ�് വളെര യു�ിസഹമായ പുസ്തകമാണ്
ഈ പുസ്തകം പഠി�ു�തിനുമു�്, രാജാ��ാർ�് അവെര ത�ാറാ�ാൻ ഒരു ഫൗേ�ഷൻ േകാഴ്സിലൂെട േപ
രാഷ്�ടീയെ��ുറി��� ഉയർ� അറിവിനായി. ൽ അര്ഥശസ്�ത തെ�, ചാണക�െ� ഒരു നിർേ�ശി�ു�ു
ഈ പുസ്തക�ിൽ �പാവീണ�ം േനടാൻ ആ�ഗഹി�ു� വിദ�ാർ�ി ആദ�ം ആൻവീ�ികീ എ� വിഷയം പഠി�ണ
ഈ സംസ്കൃത പദ�ൾ വിവർ�നം െച�ാൻ വളെര ബു�ിമു�ാണ്, എ�ാൽ ഇം�ീഷിെല ഏ�വും അടു�ു�
'േലാജിക്' ആകുക. അതിനാൽ യു�ിപരമായ ചി�യിൽ ഒരു വിദ�ാർ�ിയുെട കഴിവ് വികസി�ി�ണെമ�് ചാ
സർ��പധാനമായ.

ആൻവീ�ികീ വളെര രസകരമായ ഒരു വിഷയമാണ,് പേ� ന�ുെട തലമുറയ്�് അ�ത പരിചിതമ�. അത ്ഒരു
േലാജി�ൽ, ലാ�റൽ, ഇതര, അനലി�ി�ൽ, out�് ഓഫ് ദി േബാക്സ് ചി�കള�െട മി�ശിതം. ചുരു��ിൽ,
നമു�് അതിെന 'ചി�യുെട ശാസ്�തം' എ�് വിളി�ാം. ഇത് ഒരു വ��ിെയ അവെ� ഐക�� വികസി�ി�ാനും
ഒരു ത���നായി. അതിനാൽ, അർ�ശാസ്�തം 'ബു�ി' എ� പുസ്തകമാെണ�് പറയാം
മാേനജ്െമ� ് '. ഈ കഴിവ് നി�ള�െട ബു�ിെയ മൂർ�ി��കഴി�ാൽ, നി�ൾ�് ൈകകാര�ം െച�ാൻ കഴിയും
ഉയർ� ഉ�രവാദി��ൾ.

ആ�ീയതയിൽ ഒരു അടി�റ

അർഥശാസ്�ത�ിന ്അനുകൂലമായ ര�ാമെ� ശ�മായ ഘടകം േനതാ�െള ഉൾെ�ാ�ാൻ പറയു�ു എ
ആഴ�ിലു� ആ�ീയത.

എ�ുെകാ�്? കാരണം, അവസാനം, േനതാ�ൾ അധികാരേ�ാടും ശ�രായ വ��ികേളാടും ഇടെപേട�ത
അധികാരെ� ദുഷി�ി�ാൻ കഴിയും, സ�ൂർ� ശ�ി�് പൂർണമായും ദുഷി�ി�ാൻ കഴിയും.

അതിനാൽ, അധികാര ദുർവിനിേയാഗം തടയാൻ, ചാണക�ൻ േവദ�െള�ുറി�് ഒരു പഠനം നിർേ�ശി�ു�ു
മ�് ദാർശനിക പുസ്തക�ൾ. അ�െന, അവൻ മൂല�മു� വ��ികെള സൃഷ്ടി�ാൻ �ശമി�ു�ു-
അടി�ാനമാ�ിയ േനതാ�ൾ. എ�ാ�ിനുമുപരി, ഒരു മനുഷ�ൻ അവെന ആരും കാണാ�േ�ാൾ ഇരു�ിൽ െ
നിസ�ാർ�നായ ഒരു േനതാവിന് മാ�തേമ മ���വെര ശരിയായി േസവി�ാൻ കഴിയൂ.

എ�ാവർ�ും ചില ബു�ിശ�ി സ�ാനി�ി��െ��് എേ�ാഴും ഓർ�ുക. പേ�, കഷ്ടി�് ആരും
അവരുെട ബു�ി 'ൈകകാര�ം െച�ാൻ' പഠി�ി��. കൂടാെത, എ�ാവരും ആ�ീയരാെണ�് േതാ�ിേയ�ാം, പേ�
യു�ിസഹമായ ഉൾ�ാഴ്ചേയാെടാ�ം ആ�ീയ അധിഷ്ഠിത തീരുമാന�ള�ം �ാന�ിെ� േനതാ�ൾ എടു
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ഇേ�ാൾ, അർ�ശാസ്�തം ര�ിനും ഉറ�് നൽകു�ു, അതിനാൽ, മാേനജ്െമ��െ� ഒരു ശാശ�ത പുസ്തകമാണ്
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സംഘടനാ ആസൂ�തണം



കല�റിെ� ക�ുപിടി�ം ചരി�ത�ിെല വളെര �പധാനെ�� ഒരു അടയാളമാണ്
മനുഷ�രാശിയുെട വികസനവും. സമയം �ടാ�ുെച�ാനും വിവിധ ഇവ��കൾ േരഖെ�ടു�ാനും ഇത് ഞ�െള സ
ഭൂതകാലം. ഇത് ന�ുെട ഇേ�ാഴെ� അവ�കൾ അറിയി�ുകയും �പവചി�ാനും �പവചി�ാനും ആസൂ�തണ
ഭാവി.
തീയതിേയാ സമയേമാ േപാലും അറിയാെത നി�ൾ�് എേ�ാെഴ�ിലും ഒരു ദിവസം െചലവഴി�ാൻ കഴിയുേമാ?
സ�യം ആശയ�ുഴ��ിലാകുക മാ�തമ�, ചു��മു� എ�ാവെരയും ആശയ�ുഴ��ിലാ�ുകയും െച���ു.

അതിനാൽ, കല�ർ േപാലു� സമയം സൂ�ി�ു� ഉപകരണ�ൾ വളെര �പധാനെ�� ഉപകരണ�ളാണ്
ന�ുെട ജീവിത�ിെല പരാമർശം.

സമയ-മാേനജ്െമ��െ� അടി�ാനമായി ചാണക�ൻ കല�റും ഉപേയാഗി��:

രാജകീയ വർഷം, മാസം, പ�ം, ദിവസം, �പഭാതം (വ��ഷ്ട), മൂ�ാമേ�തും
മഴ�ാലം, ൈശത�കാലം, എ�ി�െന ഏഴാമെ� പ�ം
അവരുെട ദിവസ�ൾ�് േവനൽ കുറവാണ്, ബാ�ിയു�വ പൂർ�ിയായി, ഒരു �പേത�ക ഇ�ർകാലറി മാസമാ
(സമയ�ിെ� വിഭജനം). "(2.6.12)

േമൽ�റ� വാക��ിൽ, ആസൂ�തണ�ിന് കാരണമായ കാലഘ��ൾ കാണാൻ കഴിയും. ഇവയിൽ ചിലത്
ഇ�ും സംഘടനാ ആസൂ�തണ�ിന് ന�താണ്:

വാർഷിക ആസൂ�തണം

ഇവിെട, ഈ വർഷെ� ല���ൾ നി�യി�ുകയും േറാഡ് മാ��കൾ ത�ാറാ�ുകയും െച���ു. ത���ള�
അത് േനടാൻ േപാലീസുകാെര ഫാ�റാ�ു�ു. സാധാരണയായി, വാർഷിക െപാതുേയാഗ�ൾ (AGM)
ഈ ടാർെഗ��കെള�ുറി�് ഒരു ടീമിെല എ�ാ അംഗ�െളയും അറിയി�ാനാണ് സംഘടി�ി�ിരി�ു�ത്.

ആവശ�െമ�ിൽ, പുതിയ ടീമുകൾ രൂപീകരി�ുകയും െസ�് നിറേവ���തിനായി പുതിയ െതാഴിൽ െ�പാൈഫലുക
ല���ൾ. മുൻ വർഷെ� �പകടന�ിെ� ഒരു േ�ാ�് എടു�ാൻ AGM- കള�ം സഹായി�ു�ു.

• സീസണൽ ആസൂ�തണം

എ�ാ�ിനും ഒരു സീസൺ ഉ�്, എ�ാ�ിനും ഒരു സീസൺ ഉ�് - ഇതാണ് �പകൃതി നിയമം. ഒരി�ല്
ഞ�ൾ ഇത് മന�ിലാ�ു�ു, ഏത് �ാനിെലയും ഉയർ� താഴ്ചകൾ േനാ�ു�ത് എള��മാണ്.
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എ�ാ�ിനുമുപരി, അേത ദിവസം തെ� തെ� പഴ�ൾ ഉത്പാദി�ി�ുെമ�് �പതീ�ി�ു� ഒരു കർഷകെന ന
അവൻ വി�ുകൾ ന��. ശരിയായ സീസണിനായി �മേയാെട കാ�ിരി�ണെമ�് അവനറിയാം
ആവശ�മായ ചുമതലകൾ നിർവഹി�ു�ു.

ബിസിന�ിൽ േപാലും െ�ടൻഡുകള�ം സീസണുകള�ം ഉ�്. പക�തയു� ബിസിനസുകാർ അവെര സ�ാധീനി�ു�
അവരുെട ദീർഘകാല ആസൂ�തണം. ഉദാഹരണ�ിന്, ഇ��യിൽ, ഈ സമയ�് പരമാവധി വാ�ലുകൾ നട�
ഉ�വ സീസണുകൾ.

സമീപകാല ദീപാവലി സീസൺ പരിഗണി�ുക - അവസാനെ� ഉ�വം എ�് ഓേരാ വ��ി�ും അറിയാം
ആഴ് ച വിപണിയിെല എ�ാ ഉൽ���ള�െടയും വീർ� വിൽ�നയ്�് കാരണമായിരി�ണം.

• വി�ശമ�ിനു� ആസൂ�തണം

ഒരാൾ വർഷം മുഴുവനും �പവർ�ിേ��ാം, പേ� കാലാകാല�ളിൽ വി�ശമിേ��ത് �പധാനമാണ്
കൂടുതൽ ഫല�പദമായി �പവർ�ി�ാൻ കഴിയും. ഏെതാരു കാര��ിലും വി�ശമ�ിനായി ആസൂ�തണം െചേ��
സംഘടന. വർഷ�ിെ� തുട��ിൽ തെ� എ�ാം ഉ� ക�നികെള�ുറി� ്എനി�റിയാം
ജീവന�ാർ അവരുെട വാർഷിക അവധി ആസൂ�തണം െച��കയും അതിനായി അേപ�ി�ുകയും െച���ു.



മി� യൂേറാപ�ൻ ക�നികളിലും, വി�ശമ�ിനായി ഒരു മാസെ� വാർഷിക അവധി നിർബ�മാണ്
സ�യം reർ�സ�ലമാ�ു�തിനും.

ഒരു ന� സംഘടനാ പ�തിയിൽ ദീർഘകാല ആസൂ�തണ�ിെ� മി�ശിതം അട�ിയിരി�ു�ു (അ�് വർഷം, പ
അെ��ിൽ ഇരുപ��ു വർഷെ� പ�തികൾ േപാലും) �ഹസ�കാല ആസൂ�തണം (�പതിമാസ, �പതിവാര, ദിവേ
പ�തികൾ).

ഉയർ� മാേനജ്െമ� ് വിശാലമായ ച��ൂടിൽ �ശ� േക��ീകരി�ു�ു, മ���വർ പരി�് �ശ�ി�ു�ു
ബിസിന�ിെ� േബാൾ��കൾ. ഒരുമി�,് അവരുെട സംേയാജിതവും സമയം നിയ��ിതവുമായ േജാലി ആത��ിക
�ാപന�ിെ� തെ� ഭാവി െമ�െ�ടും.
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മിക�തും മിക�തും

ഒരു വലിയ ചി�കൻ ഒരി�ൽ പറ�ു, "ഞാൻ പുതിയ എെ��ിലും സൃഷ്ടി�ുകയാെണ�ിൽ, ഞാൻ പഠി�
എ�ാം മിക�തും എെ� ഉൽ��ം കൂടുതൽ മിക�താ�ു�തുമാണ്. "ഏകേദശം 2,400 വർഷ�ൾ�് മു�്, ചാ
സ�യം ഈ നിയമം �പേയാഗി��.
കൗടില�െ� അർ�ശാസ്�ത�ിെല ആദ� വാക�ം പറയു�ു: "ഈ ഒ� �പബ�ം (കൗടില�െ�
അർ�ശാസ്�തം) രാഷ്�ടീയ�ിെ� ശാസ്�തെ��ുറി� ്മി�വാറും െകാ�ുവ�ത് ത�ാറാ�ിയി���്
രാഷ്�ടീയ ശാസ്�തെ��ുറി��� നിരവധി �പബ��ള�െട പഠി�ി�ലുകൾ ഒരുമി�്
ഭൂമിയുെട ഏെ�ടു�ലിനും സംര�ണ�ിനുമായി പുരാതന അധ�ാപകർ രചി�ത്. "(1.1.1)
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നി�ൾ�റിയാേമാ , ഒ�ിന് മു�് കുറ�ത് പതിനാല് അർഥശാസ്�ത�െള�ിലും ഉ�ായിരു�ു
ചാണക�ൻ എഴുതിയത്?

കഴി� കാലെ� യജമാന�ാർ പുതുമയും സർ�ാ�കതയും ആരംഭി�ത് അംഗീകരി�ാൻ ഭയെ��ി�
മ���വരിൽ നി�് പഠി�ുക, ചാണക�െ� കാര��ിെല�േപാെല അത് അർഹി�ു�ിട�് െ�കഡി�് േപാലും ന
മുകളിലു� വാക�ം.

എ�ാൽ ഇത് െച���തിന് ചില ഘ��ള��്:

• നി�ൾ എ�ാണ് േനടാൻ ആ�ഗഹി�ു�ത്?

ആദ�ം, ഞ�ള�െട ല���ാനം വ��മായിരി�ണം. ഇത് നിർ�ചി�ുക, പകുതി യു�ം വിജയി��. എേ�ാൾ ര
ഒരു ല�ം രൂപയുെട കാർ െകാ�ുവരുെമ�് ടാ� ആദ�ം �പഖ�ാപി��, അത് ല���ിെ� വ��ത കാണി��.
ബാ�ിയു�വർ പി�ുടർ�ു. നി�ൾ ഒരു ബിസിനസുകാരനാെണ�ിൽ, ഉൽ��െ��ുറിേ�ാ േസവനെ��
വാ�ാനം െച�ാൻ ആ�ഗഹി�ു�ു. നി�ൾ ഒരു കലാകാരനാെണ�ിൽ, നി�ൾ എ�് സൃഷ്ടി�ും? നി�ൾ ഒര
ഏത് െമഡലാണ് നി�ൾ േനടാൻ ആ�ഗഹി�ു�ത്? ഗാ�ിജിയുെട വാ�ുകൾ ഓർ�ുക - "ഒരു ല��ം കെ�
അർ�ം പി�ുടരും. "

• നി�ൾ അത് എ�െന െച��ം?

ഒരു ല��ം െവ�തിനുേശഷം നി�ൾ ഉടൻ യാ�ത ആരംഭി�ണം. എ�െന? ചാണക�ന് ഉ�ായിരു�ു
ഇതിനകം ലഭ�മായതിൽ നി�് ന�ൾ പഠി�ണെമ�് പറ�ു. കുറ� ്ഗേവഷണം നട�ുക, വായി�ുക
നി�ള�െട േമഖലയിെല ഒരു വിദ�്ധെ� പുസ്തക�ൾ, പഠി�ുക അെ��ിൽ ഒരു േകാഴ്സിൽ േചരുക. എ�ുെ
ച�കം വീ�ും ക�ുപിടി�ുക! �പധാന വാ�് 'െമ�െ�ടു�ുക' എ�താണ്. അതിനാൽ മിക�തിൽ നി�് പഠി�
നീ�ൽ�ാരൻ, ഒരു ഒളി�ിക് െമഡൽ േനടാൻ ല��മിടുക, േലാക�ിെല ഏ�വും മിക�വരിൽ നി�് നി�ൾ�



നീ�ൽ�ാർ. േവഗ�ിൽ ല��ം േനടാൻ ഇത് നി�െള സഹായി�ും.

• നി�ൾ എേ�ാൾ പൂർ�ിയാ�ും?

ഇേ�ാൾ നി�ൾ മിക�തിൽ നി�് പഠി�ാൻ ത�ാറാണ്, നി�ൾ�ായി ഒരു സമയപരിധി നി�യി�ുക - സമയ
എേ�ാഴാണ് നി�ൾ നി�ള�െട ല���ിെല�ുക, നി�ള�െട പഠനവും പരിശീലനവും വിജയമാ�ി മാ��ക. ഈ
അധിക േവഗതയിൽ നീ�ാൻ സമയപരിധി നി�െള സഹായി�ും. ആദ�ം അേമരി�ൻ �പസിഡ� ്
ഒരു മനുഷ�ൻ ച��നിൽ ഇറ�ുെമ�ും ഒരു ദശക�ിനു�ിൽ സുര�ിതമായി ഭൂമിയിേല�് മട�ുെമ�ും �പഖ
അത് ഒരു നി�ിത സമയപരിധിയായിരു�ു. ശാസ്�ത�ർ അത് േനടി! ചാണക�ൻ േമൽ�റ�വ പി�ുടർ�ു
പടികള�ം. അതുെകാ�ാണ് അേ�ഹ�ിെ� അർ�ശാസ്�തം അനശ�രമായ പുസ്തകമായി മാറിയത്.

അനശ�രമായ എെ��ിലും സൃഷ്ടി�ാനു� നി�ള�െട അവസരമാണിത്.
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ൈടം മാേനജ്െമ� ്

അേമരി�യിെല എ�ാവരും ഇേ�ാൾ അതിേവഗ േലാക�ാണ് ജീവി�ു�ത്, വളെര അത�ാവശ�മാണ്
ഫല�പദമായ സമയ മാേനജ്െമ� ്. എ�ാൽ ചാണക�െ� നൂ�ാ�ുകൾ പഴ�മു�തിൽ നി�് ഒരാൾ�് എേ�ാഴ
അർ�ശാസ്�തം. അേ�ഹ�ിെ� അഭി�പായ�ിൽ, ന�ൾ െചേ�� കാര��െള�ുറി�് �ശ�ാലുവായിരി�ു
സമയം ന�ായി ൈകകാര�ം െച���തിന്.
ചാണക�ൻ പറ�ു:

" അതിനാൽ, അവൻ (ക�ുകാലി സൂ�പ�്) മൃഗ�ള�െട എ�െ��ുറി�് അറി�ിരി�ണം."
(2.29.15)

േകാ�ിസ� ് എ�തിനർ�ം ഒരാള�െട ഉ�രവാദി��െള�ുറി�് േബാധവാനായിരി�ുകേയാ അെ��ിൽ �ശ
അവരിൽ. അതിനാൽ, ഈ വരിയിൽ, ഏത് സമയ�ും, തലവൻ എ�് ചാണക�ൻ പറയു�ു
തെ� ആള�കൾ ൈകകാര�ം െച��� ക�ുകാലികള�െട കൃത�മായ എ�ം ക�ുകാലി വകു�് അറിയണം.

ന�ുെട ൈദനംദിന �പവർ�ന�ളിൽ നെ� നയി�ാൻ ഈ വാക�ം ഉപേയാഗി�ാം:

• നി�ള�െട ല���ൾ മന�ിലാ�ുക

സമയ മാേനജുെമ��െ� ആദ�പടി നി�ൾ എവിേട�ാണ ്എേ��െത�ും എേ�ാഴാെണ�ും അറിയുക എ�
ന�ളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഒരു അജ�േയാ ല���ിെ� വ��തേയാ ഇ�ാെതയാണ് ഓടു�ത്. എേ�ാഴും േചാദ�ം 
നി�ൾ - ഞാൻ എ�ിനാണ് ഇത് െച���ത്? ഞാൻ ഇത് െചേ��തുേ�ാ? ഞാൻ എ�് ഫല�ളിേല�് േപാക
ഈ �പവർ�നം െച���തിലൂെട ലഭി�ുേമാ? ന�ളിൽ പലർ�ും ന�ുെട െതാഴിൽ െ�പാൈഫലുകൾ ശരിയായ
ഉറ�ി�, നി�ള�െട േബാസിേനാട് േചാദി�ുക, അവെ� �പതീ�കെള�ുറി�് വ��മായിരി�ുക. ആ േറാള�കള
നി�ൾ കളി�ുക-വകു�് േമധാവി, ടീം ലീഡർ, േ�പാജ�് ഇൻചാർജ്, ര�ിതാവ്, കു�ി, മുതലായവ
ഓേരാ േറാളിനും കീഴിൽ, നി�ള�െട ഉ�രവാദി��ൾ എഴുതുകയും അവയ്�് മുൻഗണന നൽകുകയും െച

• എ�ാം �ശ�ി�ുക

നി�ള�െട പതിവ് േജാലികൾ�ിടയിൽ ആയിരി�ുേ�ാൾ, വിവിധ തട��ൾ ഉ�ാകാം. ചിലത്
ബാഹ� അസ��തകളാണ്, മ���വ നി�ള�െട സ��ം മന�് സൃഷ്ടി�താണ്. േഫാൺ േകാള�കൾ, പുതിയത്
ആശയം, നി�ൾ അടയ്�ാൻ മറ� ഒരു ബിൽ - ഇെത�ാം െപാതുവായ �ശ� വ�തിചലി�ു�വയാണ്. അ�ര



ഇവ��കൾ ഞ�ള�െട വർ�് േ�ാെയ തട�െ�ടു�ു�ു.

അ�രം സമയ�ളിൽ, നി�ള�െട ചി�കൾ ഉടനടി ഒരു കടലാസിേലാ നി�ള�െട ചി�യിേലാ േരഖെ�ടു�ുക
െമാൈബൽ, അെ��ിൽ ക����ർ. അേ�ാൾ നി�ൾ അത് മറ�ി�. നി�ള�െട മന�് ശാ�മാകും. പിെ�, േശ
കുറി�് ത�ാറാ�ുക, നി�ള�െട മുൻഗണനയാെണ�ിൽ നി�ള�െട നിലവിെല േജാലി തുടരുക.

• നി�ള�െട പ�ിക പതിവായി പരിേശാധി�ുക

നി�ൾ സ�ത��നായിരി�ുേ�ാൾ, നി�ൾ ത�ാറാ�ിയ ലി�് േനാ�ി ഓേരാ ഇന�ിലും �പവർ�ി�ുക. തി
ഒരി�ൽ പറ�ു, "ഞാൻ ഓേരാ ദിവസവും ഒരു ഡസേനാളം തവണ എെ� െചേ�� ലി�് േനാ�ു�ു. അത് ന
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ഞാൻ െചേ�� കാര��െള�ുറി�്, അതിനനുസരി�് ഞാൻ എെ� തിര�ുപിടി� െഷഡ��ളിൽ സമയം കെ��

നി�ൾ കുറ�് േജാലി പൂർ�ിയാ�ിയ നിമിഷം, �പസ�മായ ഫയലിേലാ േഫാൾഡറിേലാ ഒരു കുറി�് ഉ�ാ�ു
നി�ള�െട റിേ�ാർ��കൾ ത�ാറാ�ുേ�ാൾ ഉപേയാഗ�പദമാകും. ഇെത�ാം ആകു�തിെന�ുറി�ാണ് "...
മൃഗ�ള�െട എ�ം. "

ഒരാൾ സ�യം അ�ട�ം പാലി�ാൽ മാ�തേമ ഈ ഉപേദശ�െള�ാം ഉപേയാഗ�പദമാകൂ എ�് ഓർ�ുക. ഇ�
'ബു�് പരി�ാനം' അെ��ിൽ സമയം-മാേനജ്െമ� ് േകാഴ്സുകള�െട അളവ് നി�ൾ വഹി�ുകയാെണ�ിൽ
'മ���വർ' െകാ�ുവരു� അടിയ�ിര കാര��ളാൽ.
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വളർ� ഉറ�ാ�ു�ു

ര�ിതി (േ��്സ്മാൻഷി�്) േമഖലയിൽ ഒരു അനുഭവമായി , ചാണക�ന് കഴിയും
ഒരു േനതാവ് (രാജാവ്) അവെ� വളർ� ഉറ�ാ�ാൻ എ�ാണ് െചേ��െത�് കൃത�മായി ആശയവിനിമയം നട
രാജ�ം
അവൻ പറ�ിരു�ു:

"ആള�കളി�ാ� രാജ�മി�, രാജ�മി�ാ� രാജ�മി�." (13.4.5)

ഇവിെട, 'രാജ�ം' എ�ത് �ഗാമീണ �ഗാമ�ൾ അെ��ിൽ '�ഗാമ�പേദശം' എ�ാണ്. മെ�ാരു വാ�ിൽ,
ആള�കൾ, �ഗാമ�ൾ, അവർ രൂപീകരി�ു� രാജ�ം എ�ിവയുെട പരസ്പരാ�ശിതത��ിൽ ചാണക�ൻ resses�
ഒരുമി�്, െമാ��ിലു� വളർ�യ്�് ഓേരാരു�രുെടയും �ശ� ആവശ�മാണ്. അേത നിയമം �പേയാഗി�ാൻ
ഏെത�ിലും �ാപന�ിേലേ�ാ സംഘടനയിേലേ�ാ:

ആള�കൾ: ഉപേഭാ�ാ�ള�ം ഉപേഭാ�ാ�ള�ം

�യ��കേളാ ഉപേഭാ�ാ�േളാ ഇ�ാെത ഏെത�ിലും ക�നി�് നിലനിൽ�ാൻ കഴിയുേമാ? അവരുെട ആവശ
ക�നിയുെട ഉൽ���ള�ം േസവന�ള�ം നിറേവ���ു. അതിനാൽ ഇവ െമ�െ�ടുേ��തു�.് പേ�
ഇവിെട 'ആള�കൾ' എ� പദം ജീവന�ാർ�ും മാേനജർമാർ�ും ബാധകമാെണ�് ഓർ�ുക
സംഘടന നട�ു�വർ. അവെരയും പരിപാലിേ��തു�്, അെ��ിൽ ഒരു ദുര�മു�ാകും
ഉപേഭാ�ാ�െള പരിപാലി�ാൻ ആരും ത�ാറാകി�.

രാജ�ം: മാർ��്

ഒരു �പേത�ക �പേദശ�് ഒരുമി�് �ഗൂ��െചയ് ത ധാരാളം ഉപേഭാ�ാ�ള�ം ഉപേഭാ�ാ�ള�മു�്
മാർ��് എ�് വിളി�ു�ു. ഏെതാരു മാർ��ിെ�യും ഡിമാൻഡും സൈ� അനുപാതവും മന�ിലാ�ു�ത ്വ



�പാധാന�ം. ബിസിനസിെ� ഈ വശ�് ക�നി �ശ� േക��ീകരിേ��തു�്.

കൂടാെത, എ�ാ വിപണികള�ം ചലനാ�കവും എേ�ാഴും മാറിെ�ാ�ിരി�ു�തും, ഒരു ക�നിയുെട വിൽ�നയ
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മാർ��ിംഗ് ഡി�ാർ�്െമ� ് ഈ മാ��ൾ�് മുകളിൽ നിൽ�ുകയും �പവചി�ുകയും േവണം
എതിരാളികെള�ാൾ മു�ിൽ നിൽ�ുക.

രാജ�ം: ക�നി

ജന�ള�ം രാജ�വും ഒ�ി�് രാജ�ം രൂപീകരി�ു�ു, അെ��ിൽ ഇ�െ� ഒരു ക�നി
േകാർ�േറ�് േലാകം. ര�ിൽ ഏെത�ിലും നീ�ം െച��ക, ക�നി അ�പത��മാകും. അത് അ�ിെനെയ�ിൽ
ക�നി വളേര�തു�്, അതിെ� നിലവിെല വിപണികൾ വിപുലീകരി�ണം. ഇതാണ് വളർ�ാ ആസൂ�തണം
ആണ്

ഒരു ന� മാർ��ിംഗ് ത��ം നിർ�ി�ാൻ ആ�ഗഹി�ു� ഏെതാരു വ��ിയും ഈ നിയമം മന�ിലാ�ണം.
വിപണിയിെല �പശ്ന�ൾ മന�ിലാ�ാൻ വ��ിഗത ഉപേഭാ�ാ�െള പഠി�ുക. അതിെ� അടി�ാന�ിൽ
ഉൽ���ള�ം േസവന�ള�ം. തുടർ�് വിവിധ വിപണികള�െട ആവശ�ം മന�ിലാ�ി നി�ള�െട ഇഷ്ടാനുസൃത
അതനുസരി�് ഉൽ���ൾ.

ഈ രീതിയിൽ, �ാപന�ിെ� േനതാവിന് തെ� ഉപേഭാ�ാ�െള സേ�ാഷി�ി�ാൻ കഴിയും, അതാകെ�,
വിപണി മൂലധനം വർ�ി�ി�ുകയും ക�നി ഒരു യഥാർ� ആേഗാളവൽ�രണ�ിേല�് േവഗ�ിൽ വളരുക
സംഘടന.
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ഒരു ഇതര സ��ായി ഭൂമി

ഉടമ�ാവകാശം നിരവധി ആള�കൾ�് ഒരു �പധാന നിേ�പമായി മാറി. �ഗാമ�ിൽ
�പേദശ�ൾ, ഭൂമി ഒരു വ��ിയുെട നിലനിൽ�ിേല�് വിവർ�നം െച���ു. വാസ്തവ�ിൽ, സ��് ശാശ�തമ
അതിജീവന�ിനായു� �പധാന ആവശ�കതകള�െട ആ പഴ�മു� രൂപീകരണ�ിൽ േപരു�ത്- േറാ�ി,
കപ്ദ, ഓർ മകഅന്.
എ�ാൽ ഇവിെട, പാർ�ിടേ��ാൾ ഭ�ണം, വസ്�തം, വസ്തുവകകൾ എ�ിവയ്�ാണ് ഉ�രവാദി�ം. ചാ
നൂ�ാ�ുകൾ�് മു�് അർ�ശാസ്�ത�ിൽ ഇത് �ി�റ�ു:

"ഭൂമിയുെട മികവിൽ, അഭയം നൽകു�താണ് ന�ത്." (7.11.22)

അതിെ� ഗുണ�െള അടി�ാനമാ�ി ഭൂമി അെ��ിൽ വസ്തു എ�െന തിരെ�ടു�ാം എ�തിെന�ുറി�
- കൃഷി�് അനുകൂലമായ, വ�ാ� ജലേ�സാത���, ധാതു�ളാൽ സ��മായ, മുതലായവ.

എ�ിരു�ാലും, മുകളിലു� വാക��ിെല�േപാെല, ഞ�ൾ�് അഭയം നൽകു� ആ ഭൂമിയാണ് അേ�ഹം ഇഷ
ബു�ിമു��� സമയ�ൾ. ഇേ�ാൾ, നഗര�ളിൽ താമസി�ു� ഞ�െളേ�ാലു� ആള�കൾ ഇത് എ�െന �പ

െചറിയ �ല�ളിൽ ഭൂമി വാ�ുക

മുംൈബയിൽ ഒരു വസ്തു ഉ�ായിരി�ുക എ�ത് ഒരു സ�പ്നമാണ്. േലാക�ിെല ഏ�വും െചലേവറിയ നഗര�

േപജ് 180

നി�ൾ ഇതിനകം മുംൈബയിേലാ മെ�ാരിടേ�ാ ഒരു വീടു� ഭാഗ�വാ�ാരിൽ ഒരാളാണ്



അതുേപാെല വലിയ നഗരം, അവിെട നിർ�രുത്.
ഒരു െചറിയ �ല�് ഒരു െചറിയ വസ്തു ഒരു അധിക അഭയ�ാനമായും നിേ�പമായും വാ�ുക.
എ�ുെകാ�്? ലളിതമായി - ഒരു െമേ�ടാ നഗര�ിൽ നി�ൾ�് ഒരു വീട് പണിയാൻ കഴിയുെമ�ിൽ, അത് നി�
കൂടുതൽ സൃഷ്ടി�ാനു� കഴിവ്, നി�ൾ�ു� ഒരു ബദലായി നി�ൾ അത് കൃത�മായി െച�ണം
വസതി

• ഇത് നിർ�ി�് ഉപേയാഗി�ുക

ഇേ�ാൾ ഒരു തു�് ഭൂമി വാ�ി അത് പാഴായി കിട�രുത്. അതിൽ ഒരു വീട് പണിയുക. ഉപേയാഗികുക
കാലാകാല�ളിൽ. എനി�റിയാവു� പലരും അവരുെട �ഗാമ�ളിൽ സ��മായി വീടുകൾ ഉ�്
െചറിയ പ�ണ�ൾ, പേ� ഒരി�ലും അത് ഉപേയാഗി�രുത്. മെ�ാരാൾ െച���ു.

വർഷ�ിൽ ര�ുതവണെയ�ിലും നി�ൾ അവിെട താമസിേ��ത് �പധാനമാണ്. അ�െന, നി�ൾ വ�ത�സ
�ലം. ൈദവം വില�െ�, നി�ള�െട നിലവിെല നഗരം ഉേപ�ിേ��ിവ�ാൽ, അത് എള��മായിരി�ും
നി�ൾ�ു� കുടിേയ�ം.

• ഇത് സുര�യാണ്

ഭാവി നമു�് എെ��ാം കരുതിെവ�ി��െ��് നമു�റിയി�. എ�ിരു�ാലും, നമു� ്കുറ�ത് എ
അഭയ�ിനും അതിജീവന�ിനുമു� ബാ��് �ാൻ. �പകൃതിദുര�ം ന�ുെട നഗരെ� ബാധി�ുകയാെണ�
ഒരു തരം വിപരീത കുടിേയ��ിൽ തിരിെക വീഴുക. ഉയർ�ുവേ��ാവു� �പശ്ന�ള�െ��ിലും, നമു�് കഴി
പറയുക - "കുറ�ത് എനി�് അഭയ�ിനായി ഒരു വീടു�്. ഞാൻ വീ�ും ആരംഭി�െ�."

സാ��ിക മാ��ം േപാലു� സാ��ിക �പതിസ�ി ഘ��ളിൽ ഇത് �പേത�കി��ം സഹായി�ും
2008-09 ൽ േലാകെ� ബാധി��.

ചാണക�െ� ത��ം എേ�ാഴും "... �പവചി�െ�ടാ�ത് �പവചി�ുക, ഒരു ത�ാറാ�ുക" എ�തായിരു�ു
ഇതര. "നി�ള�െട അധിക ഭൂമിേയാ വസ്തുേവാ ഈ ബദലായിരി�ാം.
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ൈ�കം �ാനർമാർ

26/11 ന് മുംൈബയിെല െടറർ ആ�കമണ�ൾ�് േശഷം, എ�ാ പൗര�ാരും േദഷ�െ���.
അ�ർേദശീയ സമൂഹവും ഈ ആ�കമണ�െള ഗൗരവമായി കാണുകയും അവരുെട പി�ുണ നൽകുകയും െച
ഇേ�ാൾ ജീവി�ിരി�ു� ഏക ഭീകരനായ ഖസബിന് വധശി� വിധി�ിരി�ു�തിനാൽ, അത് �പധാനമാണ്
അ�രം ആ�കമണ�ൾ�് പി�ിെല ഏ�വും വലിയ സൂ�തധാര�ാെര പാകി�ാൻ അറ�് െച�ാൻ. നമു�് എ
പിടി�െ�� േശഷം കു�വാളികെള ശി�ി�േണാ?
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അർ�ശാസ്�ത�ിൽ ചാണക�ൻ തെ� കാഴ്ച�ാട് ഞ�ൾ� ്നൽകി :

"മെ�ാരാെള ബല�പേയാഗം നട�ാൻ േ�പരി�ി�ു�വൻ, 'ഞാൻ സ�ീകരി�ും
ഉ�രവാദി�ം ', ഇര�ി ശി�ി�െ�ടും. "(3.17.11)

മെ�ാരു വിധ�ിൽ പറ�ാൽ, ചാണക�െ� അഭി�പായ�ിൽ, മ���വെര നിർബ�ി�ു�വർ (അെ��ിൽ െ
ഒരു കു�കൃത�ം െച���ത് അന�രഫല�ൾ�് കൂടുതൽ ഉ�രവാദികളാണ്. അവരുെട ശി� േവണം
യഥാർ��ിൽ കു�കൃത�ം െച���വർ േനരിടു�തിെ� ഇര�ിയാകുക.

ഖസബിെനേ�ാലു� െചറു��ാരും അവരുെട യജമാന�ാരുെട പ�തികൾ നട�ിലാ�ിയ മ�് ഭീകരരും



മാരകമായ േഷായുെട ഒരു െചറിയ ഭാഗം മാ�തം. ഇേ�ാൾ ഞ�െള വലിയ ആസൂ�തകരിേല�് നയി�ു�ു,
ന�ൾ അവെര ൈകകാര�ം െച�ണം:

• ഉയർ� തല�ിൽ

ന�ുെട സർ�ാരും അ�ാരാഷ്�ട സമൂഹവും ശ�മായ ഒരു മുൻൈക എടു�ണം
ഐക�രാഷ്�ടസഭയും, അതിനാൽ ഈ �പശ്നം കൂടുതൽ ഗൗരവമായി ൈകകാര�ം െച�െ�ടു�ു. ഈ ഉയർ� നി
സംരംഭം തുടരണം. േപാരാ�ം അവസാനി�ു�ത് വെരയാണ്.

അതിനാൽ എ�ാ ശ�രും ഉ�രവാദി�മു�വരുമായ അധികാരികൾ അതിെ� ഫല�ൾ ഉറ�ാേ��തു�
അവരുെട �ശമ�ൾ മു�േ��ാള�ം കൂടുതൽ മിക�തും ഫല�പദവുമാണ്. സമയബ�ിതമായി നട�ാ�ൽ
അവരുെട പ�തികൾ െവറും അ�ാദമിക് വിശകലനേ��ാൾ �പധാനമാണ്.

• േകാർ�േറ�് തല�ിൽ

ബിസിന�് സംഘടനകൾ േപാലും ഇേ�ാൾ ഭീകര റഡാറിൽ എ�െനയാെണ�് ആ�കമണ�ൾ കാണി��.
ടാ�കള�ം ഒബേറായ് �ഗൂ��ം േപാലു� േകാർ�േറ��കെള േനരി�് സ�ാധീനി��. അതിനാൽ സംഭവ�ൾ
2008 നവംബർ 26, തീ�വവാദം ഒഴിവാ�ുക എ�ത് മാ�തമ� എ�് എേ�ാഴും നെ� ഓർ�ി�ി�ണം
സർ�ാരിെ� ഉ�രവാദി�ം.

ക�നികൾ അവരുെട ജീവന�ാെര പരിപാലിേ��തു�് - ര�ുേപർ�ും തുല�മായ രീതിയിൽ പരസ്പരം ആ
അ�രം സമയ�ളിൽ. േകാർ�േറ�് േനതാ�ൾ �പേത�കി��ം അവരുെട ആശ�കൾ അറിയി�ണം
അവരുെട ജീവന�ാർ�് �പശ്ന�ൾ, എ�ാ സുര�ാ �പശ്ന�ള�ം ഒരുമി�് പരിഹരി�ുക.

• വ��ിഗത തല�ിൽ

ഞാൻ ഇതിനകം പറ�തുേപാെല, തീ ഇേ�ാഴും ന�ുെട ഹൃദയ�ളിൽ നിലനിൽ�ു� രീതിെയ ഒരാൾ അഭിന
പൗര�ാർ. ഈ സംഭവ�ൾ ഒരു വ��ിയും മറ�രുത്.

നി�ൾ�് പെ�ടു�ാൻ കഴിയു�ിെ��ിൽ, കുറ�ത് നിേവദന�ൾ ഒ�ി��െകാ�് ആ�ം നിലനിർ�ുക,
െമയിലുകൾ ൈകമാറുകയും ഏെത�ിലും വിധ�ിൽ നി�ള�െട അഭി�പായം �പകടി�ി�ുകയും െച��ക.
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പുതിയ േമഖലകളിൽ േജാലി െച���ു

വിപുലീകരണ�ിെ�യും വളർ�യുെടയും ആവശ�ം സാർവ�തികമാണ്. മനുഷ�െരേ�ാെല, േപാലും
േകാർ�േറഷനുകൾ വളരാൻ ആ�ഗഹി�ു�ു. ക�നികൾ പുതിയ ഉൽ���ൾ അവതരി�ി�ാൻ ആ�ഗഹി�
വിപണികൾ, അവയുെട വി��വരവിൽ വളരുക. എ�ാൽ ഒരു ക�നി പുതിയതിേല�് വ�ാപി�ി�ാൻ ആ�ഗഹി�
�പേദശം, അത് ആദ�ം ആള�കെള �പേദശേ��് അയയ്�ണം.
പുതിയ ക�ുപിടി��ൾ�ായി അയ� അ�രം ആള�കൾ�്, ചാണക�ൻ നിർേ�ശി�ു�ു
പര�േവ�ണം െച�ാ� േമഖലയിൽ ക�നി അവരുെട മുഴുവൻ ഉ�രവാദി�വും ഏെ�ടു�ു�ു:

"ധാന��ൾ, ക�ുകാലികൾ, പണം, മ���വ എ�ിവ ഉപേയാഗി�് ഒരു പുതിയ െസ�ിൽെമ� ് ഉ�ാ�ു� ഒരാൾ
കാര��ൾ. "(5.2.4)



ഒരു ക�നി ഒരു പുതിയ േമഖലയിേല�് �ശ� േക��ീകരി�ുേ�ാൾ, അതിെ� വിശ�സ്തരായ ഒരു മുതിർ� വ��അവിെട േപായി കുറ��കാലം താമസി�ാൻ. ഇതിെ� വിലയും അവരുെട സുര�യും, ആയിരി�ണം
ഉറ�ി��. േനതാവ് അത് എ�െന െച��ം?

• നി�ള�െട ഗേവഷണം ന�ായി െച��ക

ഒരു ക�നി വിപുലീകരി�ാൻ ആ�ഗഹി�ുേ�ാെഴ�ാം - ഒരു പുതിയ മാർ��ിനായി, ഏെ�ടു�ു�തിന്
മെ�ാരു �ാപനം, അെ��ിൽ ഒരു ത��പരമായ സഖ�ം ഉ�ാ�ുക - ധാരാളം ഗേവഷണം നടേ��തു�.്
വായന, വ�ാവസായിക റിേ�ാർ��കളിൽ നി�ും കൺസൾ���കളിൽ നി�ും വിവര�ൾ ലഭി�ു�ത് തുട�ിയവ
കൂടാെത, നി�ൾ�് കൂടുതൽ ഉൾ�ാഴ്ചകൾ നൽകാൻ ഒരു �പാേദശിക വ��ിയുമായി സംസാരി�ുക. ഇതിന
വിപുലീകരണം

• ഒരു ൈപല�് ടീമിെന അയയ്�ുക

േശഖരി� വിവര�ള�െട അടി�ാന�ിൽ, നി�ള�െട മുതിർ�യാളിൽ നി�് ഒേ�ാ അതിലധികേമാ അംഗ�
ആ േമഖലയിേല�ു� മാേനജ്െമ� ്.

േശഖരി� വസ്തുതകള�െട േ�കാസ്-െവരിഫിേ�ഷൻ അത�ാവശ�മാണ്. ധാരാളം ആള�കെള ക�ുമു��ക - വിവിധ
പ�ാ�ല�ൾ - �പേദശവും അതിെ� സംസ്കാരവും ന�ായി മന�ിലാ�ാൻ. നി�ള�െട 'ക��കള�ം' 'െചവി
ഇതിനു� അടി�ാന ഉപകരണ�ൾ. നി�ള�െട പഠനം േരഖെ�ടു�ുക, നി�ൾ തിരിെ��ിയ േശഷം, അത്
മാതൃ �ാപനം.

• നി�ള�െട നീ��ൾ ഘ��ളായി ആസൂ�തണം െച��ക

സംരംഭം ലാഭകരമാെണ�് േതാ�ുകയാെണ�ിൽ, ഘ��ളായി നീ�ുക. എ�െനെയ�് നി�ൾ എേ�ാെഴ�ില
വിവിധ ബഹുരാഷ്�ട ക�നികൾ ഇ��യിൽ �പേവശി�ു�ുേ�ാ? സാധാരണയായി, ഒെരാ� വ��ി അകേ��
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ആദ�ം ഒേ�ാ രേ�ാ വർഷം ഈ േമഖലയിൽ തുടരുക. ഈ ഘ��ിൽ, ചാണക�ൻ ഉപേദശി�ു�ു
വ��ിയുെട ജീവിതെ�ലവും സുര�യും മുഴുവൻ �ാപനവും ൈകകാര�ം െച���ു. ചില �ാപന�ൾ േപാല
അവരുെട കു�ികെള പരിപാലി�് അവരുെട �പതിനിധികള�െട മുഴുവൻ കുടുംബ�െളയും ഇേ�ാ�് മാ��ക
വിദ�ാഭ�ാസം, അവധി�ാലം, വിേനാദം.

പൂർ�മായി �പവർ�ന�മമാ�ുക

ഒേ�ാ രേ�ാ വർഷെ� അനുഭവം േനടിയ േശഷം, ഒരാൾ�് പുതിയ �പേദശ�ിെ� പിടി ലഭി�ും. പിെ�
പൂർ� �പവർ�ന േമാഡിേല�് നീ�ുകയും അതിൽ വിജയി�ുകയും െച��ക. അത് a കീഴട�ു�തിെന�ുറ
പുതിയ �പേദശം - ഒരു ക�നി സാമൂഹിക ഉ�രവാദി�മു�തായിരി�ണം. നി�ള�ം ഉറ�ാ�ുക
ലാഭം ഉ�ാ�ുകയും അവിെട നി�് എടു�ുകയും െച���തിനുപകരം പുതിയ �ലേ��് 'സംഭാവന' െച�

ചിൻമയ മിഷനിെല സ�ാമി ഈശ�രാന�ജി, "കീഴട�ു�ു."
െകാ��ക എ��. പുതുതായി ഏെ�ടു� �പേദശ�ിെ� ഹൃദയ�ിൽ �ാനം പിടി�ുക എ�ാണ് ഇതിനർ�
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ഇ�ലിജൻസ് മാേനജ്െമ� ്

ന�ുെട പഴയ ഇ���ാെരയും പര�രാഗത മാേനജ്െമ� ് പുസ്തക�െളയും അടി�ാനമാ�ിയു�താണ്
ന� ത���ൾ, അവയ്�് എ�ായ്േ�ാഴും വളെരയധികം ആഴമു�്. ഇതാണ് അവർ�ു� കാരണം
കാല�ിെ� പരീ�ണെ� അതിജീവി��. ഇ�ും വായന�ാർ ഇതുമായി ബ�െ�� േചാദ��ൾ എഴുതു�ു
ഇ�െ� േലാകവുമായി കാല�ളായു� പുസ്തക�ള��്.
ശരി, അവർ ഓഗ�് ക�നിയിലാണ്.

േകാർ�േറ�് െ�ടയിനിംഗ്, സ്�ടാ�ജിക് മാേനജ്െമ� ് കൺസൾ�ിംഗ ്േമഖലയിൽ ആയതിനാൽ എനി�ും ഉ�്
വിവിധ ഡയറ�ർമാർ, സിഇഒമാർ, െചയർമാൻമാർ എ�ിവർ േചാദി�� - "എ�ാണ് �പേത�കത
ചാണക�നും (അെ��ിൽ കൗടില�നും) അേ�ഹ�ിെ� അർ�ശാസ്�തം എ� പുസ്തകവും അത് വളെര �പസ�
ആധുനിക ബിസിനസ് േലാകം? "

ഇേ�ാൾ, പഠി�ാനും പരിശീലി�ാനും ആ�ഗഹി�ു� എ�ാവർ�ും ഇത് വളെര രസകരമായ ഒരു േചാദ�മാണ്
അർ�ശാസ്�ത�ിൽ നി�് �ാന�ിെ� മു�ുകൾ േശഖരി�� .

കൗടില�െ� അർ�ശാസ്�തെ� ശാശ�തമാ�ു� ര�് ശ�മായ കാരണ�ൾ ഇതാ
മാ�ർപീസ്, ചാണക�ൻ തെ� അവിസ്മരണീയമായ ഇതിഹാസം:

• 'ആൻവീ�ികീ' എ�് വിളി�െ�ടു� ഒരു വിഷയം

അർ�ശാസ്�ത�ിെല ഏ�വും �ശേ�യമായ സവിേശഷതകളിൽ ഒ�് വളെര യു�ിസഹമായ പുസ്തകമാണ്
ഈ പുസ്തകം പഠി�ു�തിനുമു�്, രാജാ��ാർ�് അവെര ത�ാറാ�ാൻ ഒരു ഫൗേ�ഷൻ േകാഴ്സിലൂെട േപ
രാഷ്�ടീയെ��ുറി��� ഉയർ� അറിവിനായി. ൽ അര്ഥശസ്�ത തെ�, ചാണക�െ� ഒരു നിർേ�ശി�ു�ു
ഈ പുസ്തക�ിൽ �പാവീണ�ം േനടാൻ ആ�ഗഹി�ു� വിദ�ാർ�ി ആദ�ം ആൻവീ�ികീ എ� വിഷയം പഠി�ണ
ഈ സംസ്കൃത പദ�ൾ വിവർ�നം െച�ാൻ വളെര ബു�ിമു�ാണ്, എ�ാൽ ഇം�ീഷിെല ഏ�വും അടു�ു�
'േലാജിക്' ആകുക. അതിനാൽ യു�ിപരമായ ചി�യിൽ ഒരു വിദ�ാർ�ിയുെട കഴിവ് വികസി�ി�ണെമ�് ചാ
സർ��പധാനമായ.



ആൻവീ�ികീ വളെര രസകരമായ ഒരു വിഷയമാണ,് പേ� ന�ുെട തലമുറയ്�് അ�ത പരിചിതമ�. അത ്ഒരു
േലാജി�ൽ, ലാ�റൽ, ഇതര, അനലി�ി�ൽ, out�് ഓഫ് ദി േബാക്സ് ചി�കള�െട മി�ശിതം. ചുരു��ിൽ,
നമു�് അതിെന 'ചി�യുെട ശാസ്�തം' എ�് വിളി�ാം. ഇത് ഒരു വ��ിെയ അവെ� ഐക�� വികസി�ി�ാനും
ഒരു ത���നായി. അതിനാൽ, അർ�ശാസ്�തം 'ബു�ി' എ� പുസ്തകമാെണ�് പറയാം
മാേനജ്െമ� ് '. ഈ കഴിവ് നി�ള�െട ബു�ിെയ മൂർ�ി��കഴി�ാൽ, നി�ൾ�് ൈകകാര�ം െച�ാൻ കഴിയും
ഉയർ� ഉ�രവാദി��ൾ.

ആ�ീയതയിൽ ഒരു അടി�റ
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അർഥശാസ്�ത�ിന ്അനുകൂലമായ ര�ാമെ� ശ�മായ ഘടകം േനതാ�െള ഉൾെ�ാ�ാൻ പറയു�ു എ
ആഴ�ിലു� ആ�ീയത.

എ�ുെകാ�്? കാരണം, അവസാനം, േനതാ�ൾ അധികാരേ�ാടും ശ�രായ വ��ികേളാടും ഇടെപേട�ത
അധികാരെ� ദുഷി�ി�ാൻ കഴിയും, സ�ൂർ� ശ�ി�് പൂർണമായും ദുഷി�ി�ാൻ കഴിയും.

അതിനാൽ, അധികാര ദുർവിനിേയാഗം തടയാൻ, ചാണക�ൻ േവദ�െള�ുറി�് ഒരു പഠനം നിർേ�ശി�ു�ു
മ�് ദാർശനിക പുസ്തക�ൾ. അ�െന, അവൻ മൂല�മു� വ��ികെള സൃഷ്ടി�ാൻ �ശമി�ു�ു-
അടി�ാനമാ�ിയ േനതാ�ൾ. എ�ാ�ിനുമുപരി, ഒരു മനുഷ�ൻ അവെന ആരും കാണാ�േ�ാൾ ഇരു�ിൽ െ
നിസ�ാർ�നായ ഒരു േനതാവിന് മാ�തേമ മ���വെര ശരിയായി േസവി�ാൻ കഴിയൂ.

എ�ാവർ�ും ചില ബു�ിശ�ി സ�ാനി�ി��െ��് എേ�ാഴും ഓർ�ുക. പേ�, കഷ്ടി�് ആരും
അവരുെട ബു�ി 'ൈകകാര�ം െച�ാൻ' പഠി�ി��. കൂടാെത, എ�ാവരും ആ�ീയരാെണ�് േതാ�ിേയ�ാം, പേ�
യു�ിസഹമായ ഉൾ�ാഴ്ചേയാെടാ�ം ആ�ീയ അധിഷ്ഠിത തീരുമാന�ള�ം �ാന�ിെ� േനതാ�ൾ എടു

ഇേ�ാൾ, അർ�ശാസ്�തം ര�ിനും ഉറ�് നൽകു�ു, അതിനാൽ, മാേനജ്െമ��െ� ഒരു ശാശ�ത പുസ്തകമാണ്
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കല�റിെ� ക�ുപിടി�ം ചരി�ത�ിെല വളെര �പധാനെ�� ഒരു അടയാളമാണ്
മനുഷ�രാശിയുെട വികസനവും. സമയം �ടാ�ുെച�ാനും വിവിധ ഇവ��കൾ േരഖെ�ടു�ാനും ഇത് ഞ�െള സ
ഭൂതകാലം. ഇത് ന�ുെട ഇേ�ാഴെ� അവ�കൾ അറിയി�ുകയും �പവചി�ാനും �പവചി�ാനും ആസൂ�തണ
ഭാവി.
തീയതിേയാ സമയേമാ േപാലും അറിയാെത നി�ൾ�് എേ�ാെഴ�ിലും ഒരു ദിവസം െചലവഴി�ാൻ കഴിയുേമാ?
സ�യം ആശയ�ുഴ��ിലാകുക മാ�തമ�, ചു��മു� എ�ാവെരയും ആശയ�ുഴ��ിലാ�ുകയും െച���ു.

അതിനാൽ, കല�ർ േപാലു� സമയം സൂ�ി�ു� ഉപകരണ�ൾ വളെര �പധാനെ�� ഉപകരണ�ളാണ്
ന�ുെട ജീവിത�ിെല പരാമർശം.

സമയ-മാേനജ്െമ��െ� അടി�ാനമായി ചാണക�ൻ കല�റും ഉപേയാഗി��:

രാജകീയ വർഷം, മാസം, പ�ം, ദിവസം, �പഭാതം (വ��ഷ്ട), മൂ�ാമേ�തും
മഴ�ാലം, ൈശത�കാലം, എ�ി�െന ഏഴാമെ� പ�ം
അവരുെട ദിവസ�ൾ�് േവനൽ കുറവാണ്, ബാ�ിയു�വ പൂർ�ിയായി, ഒരു �പേത�ക ഇ�ർകാലറി മാസമാ
(സമയ�ിെ� വിഭജനം). "(2.6.12)

േമൽ�റ� വാക��ിൽ, ആസൂ�തണ�ിന് കാരണമായ കാലഘ��ൾ കാണാൻ കഴിയും. ഇവയിൽ ചിലത്
ഇ�ും സംഘടനാ ആസൂ�തണ�ിന് ന�താണ്:

വാർഷിക ആസൂ�തണം

ഇവിെട, ഈ വർഷെ� ല���ൾ നി�യി�ുകയും േറാഡ് മാ��കൾ ത�ാറാ�ുകയും െച���ു. ത���ള�
അത് േനടാൻ േപാലീസുകാെര ഫാ�റാ�ു�ു. സാധാരണയായി, വാർഷിക െപാതുേയാഗ�ൾ (AGM)
ഈ ടാർെഗ��കെള�ുറി�് ഒരു ടീമിെല എ�ാ അംഗ�െളയും അറിയി�ാനാണ് സംഘടി�ി�ിരി�ു�ത്.

ആവശ�െമ�ിൽ, പുതിയ ടീമുകൾ രൂപീകരി�ുകയും െസ�് നിറേവ���തിനായി പുതിയ െതാഴിൽ െ�പാൈഫലുക
ല���ൾ. മുൻ വർഷെ� �പകടന�ിെ� ഒരു േ�ാ�് എടു�ാൻ AGM- കള�ം സഹായി�ു�ു.

• സീസണൽ ആസൂ�തണം

എ�ാ�ിനും ഒരു സീസൺ ഉ�്, എ�ാ�ിനും ഒരു സീസൺ ഉ�് - ഇതാണ് �പകൃതി നിയമം. ഒരി�ല്
ഞ�ൾ ഇത് മന�ിലാ�ു�ു, ഏത് �ാനിെലയും ഉയർ� താഴ്ചകൾ േനാ�ു�ത് എള��മാണ്.

എ�ാ�ിനുമുപരി, അേത ദിവസം തെ� തെ� പഴ�ൾ ഉത്പാദി�ി�ുെമ�് �പതീ�ി�ു� ഒരു കർഷകെന ന
അവൻ വി�ുകൾ ന��. ശരിയായ സീസണിനായി �മേയാെട കാ�ിരി�ണെമ�് അവനറിയാം
ആവശ�മായ ചുമതലകൾ നിർവഹി�ു�ു.
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ബിസിന�ിൽ േപാലും െ�ടൻഡുകള�ം സീസണുകള�ം ഉ�്. പക�തയു� ബിസിനസുകാർ അവെര സ�ാധീനി�ു�
അവരുെട ദീർഘകാല ആസൂ�തണം. ഉദാഹരണ�ിന്, ഇ��യിൽ, ഈ സമയ�് പരമാവധി വാ�ലുകൾ നട�
ഉ�വ സീസണുകൾ.

സമീപകാല ദീപാവലി സീസൺ പരിഗണി�ുക - അവസാനെ� ഉ�വം എ�് ഓേരാ വ��ി�ും അറിയാം
ആഴ് ച വിപണിയിെല എ�ാ ഉൽ���ള�െടയും വീർ� വിൽ�നയ്�് കാരണമായിരി�ണം.

• വി�ശമ�ിനു� ആസൂ�തണം

ഒരാൾ വർഷം മുഴുവനും �പവർ�ിേ��ാം, പേ� കാലാകാല�ളിൽ വി�ശമിേ��ത് �പധാനമാണ്
കൂടുതൽ ഫല�പദമായി �പവർ�ി�ാൻ കഴിയും. ഏെതാരു കാര��ിലും വി�ശമ�ിനായി ആസൂ�തണം െചേ��
സംഘടന. വർഷ�ിെ� തുട��ിൽ തെ� എ�ാം ഉ� ക�നികെള�ുറി� ്എനി�റിയാം
ജീവന�ാർ അവരുെട വാർഷിക അവധി ആസൂ�തണം െച��കയും അതിനായി അേപ�ി�ുകയും െച���ു.

മി� യൂേറാപ�ൻ ക�നികളിലും, വി�ശമ�ിനായി ഒരു മാസെ� വാർഷിക അവധി നിർബ�മാണ്
സ�യം reർ�സ�ലമാ�ു�തിനും.

ഒരു ന� സംഘടനാ പ�തിയിൽ ദീർഘകാല ആസൂ�തണ�ിെ� മി�ശിതം അട�ിയിരി�ു�ു (അ�് വർഷം, പ
അെ��ിൽ ഇരുപ��ു വർഷെ� പ�തികൾ േപാലും) �ഹസ�കാല ആസൂ�തണം (�പതിമാസ, �പതിവാര, ദിവേ
പ�തികൾ).

ഉയർ� മാേനജ്െമ� ് വിശാലമായ ച��ൂടിൽ �ശ� േക��ീകരി�ു�ു, മ���വർ പരി�് �ശ�ി�ു�ു
ബിസിന�ിെ� േബാൾ��കൾ. ഒരുമി�,് അവരുെട സംേയാജിതവും സമയം നിയ��ിതവുമായ േജാലി ആത��ിക
�ാപന�ിെ� തെ� ഭാവി െമ�െ�ടും.
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ഒരു വലിയ ചി�കൻ ഒരി�ൽ പറ�ു, "ഞാൻ പുതിയ എെ��ിലും സൃഷ്ടി�ുകയാെണ�ിൽ, ഞാൻ പഠി�



എ�ാം മിക�തും എെ� ഉൽ��ം കൂടുതൽ മിക�താ�ു�തുമാണ്. "ഏകേദശം 2,400 വർഷ�ൾ�് മു�്, ചാസ�യം ഈ നിയമം �പേയാഗി��.
കൗടില�െ� അർ�ശാസ്�ത�ിെല ആദ� വാക�ം പറയു�ു: "ഈ ഒ� �പബ�ം (കൗടില�െ�
അർ�ശാസ്�തം) രാഷ്�ടീയ�ിെ� ശാസ്�തെ��ുറി� ്മി�വാറും െകാ�ുവ�ത് ത�ാറാ�ിയി���്
രാഷ്�ടീയ ശാസ്�തെ��ുറി��� നിരവധി �പബ��ള�െട പഠി�ി�ലുകൾ ഒരുമി�്
ഭൂമിയുെട ഏെ�ടു�ലിനും സംര�ണ�ിനുമായി പുരാതന അധ�ാപകർ രചി�ത്. "(1.1.1)

നി�ൾ�റിയാേമാ , ഒ�ിന് മു�് കുറ�ത് പതിനാല് അർഥശാസ്�ത�െള�ിലും ഉ�ായിരു�ു
ചാണക�ൻ എഴുതിയത്?

കഴി� കാലെ� യജമാന�ാർ പുതുമയും സർ�ാ�കതയും ആരംഭി�ത് അംഗീകരി�ാൻ ഭയെ��ി�
മ���വരിൽ നി�് പഠി�ുക, ചാണക�െ� കാര��ിെല�േപാെല അത് അർഹി�ു�ിട�് െ�കഡി�് േപാലും ന
മുകളിലു� വാക�ം.

എ�ാൽ ഇത് െച���തിന് ചില ഘ��ള��്:

• നി�ൾ എ�ാണ് േനടാൻ ആ�ഗഹി�ു�ത്?

ആദ�ം, ഞ�ള�െട ല���ാനം വ��മായിരി�ണം. ഇത് നിർ�ചി�ുക, പകുതി യു�ം വിജയി��. എേ�ാൾ ര
ഒരു ല�ം രൂപയുെട കാർ െകാ�ുവരുെമ�് ടാ� ആദ�ം �പഖ�ാപി��, അത് ല���ിെ� വ��ത കാണി��.
ബാ�ിയു�വർ പി�ുടർ�ു. നി�ൾ ഒരു ബിസിനസുകാരനാെണ�ിൽ, ഉൽ��െ��ുറിേ�ാ േസവനെ��
വാ�ാനം െച�ാൻ ആ�ഗഹി�ു�ു. നി�ൾ ഒരു കലാകാരനാെണ�ിൽ, നി�ൾ എ�് സൃഷ്ടി�ും? നി�ൾ ഒര
ഏത് െമഡലാണ് നി�ൾ േനടാൻ ആ�ഗഹി�ു�ത്? ഗാ�ിജിയുെട വാ�ുകൾ ഓർ�ുക - "ഒരു ല��ം കെ�
അർ�ം പി�ുടരും. "

• നി�ൾ അത് എ�െന െച��ം?

ഒരു ല��ം െവ�തിനുേശഷം നി�ൾ ഉടൻ യാ�ത ആരംഭി�ണം. എ�െന? ചാണക�ന് ഉ�ായിരു�ു
ഇതിനകം ലഭ�മായതിൽ നി�് ന�ൾ പഠി�ണെമ�് പറ�ു. കുറ� ്ഗേവഷണം നട�ുക, വായി�ുക
നി�ള�െട േമഖലയിെല ഒരു വിദ�്ധെ� പുസ്തക�ൾ, പഠി�ുക അെ��ിൽ ഒരു േകാഴ്സിൽ േചരുക. എ�ുെ
ച�കം വീ�ും ക�ുപിടി�ുക! �പധാന വാ�് 'െമ�െ�ടു�ുക' എ�താണ്. അതിനാൽ മിക�തിൽ നി�് പഠി�
നീ�ൽ�ാരൻ, ഒരു ഒളി�ിക് െമഡൽ േനടാൻ ല��മിടുക, േലാക�ിെല ഏ�വും മിക�വരിൽ നി�് നി�ൾ�
നീ�ൽ�ാർ. േവഗ�ിൽ ല��ം േനടാൻ ഇത് നി�െള സഹായി�ും.
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• നി�ൾ എേ�ാൾ പൂർ�ിയാ�ും?

ഇേ�ാൾ നി�ൾ മിക�തിൽ നി�് പഠി�ാൻ ത�ാറാണ്, നി�ൾ�ായി ഒരു സമയപരിധി നി�യി�ുക - സമയ
എേ�ാഴാണ് നി�ൾ നി�ള�െട ല���ിെല�ുക, നി�ള�െട പഠനവും പരിശീലനവും വിജയമാ�ി മാ��ക. ഈ
അധിക േവഗതയിൽ നീ�ാൻ സമയപരിധി നി�െള സഹായി�ും. ആദ�ം അേമരി�ൻ �പസിഡ� ്
ഒരു മനുഷ�ൻ ച��നിൽ ഇറ�ുെമ�ും ഒരു ദശക�ിനു�ിൽ സുര�ിതമായി ഭൂമിയിേല�് മട�ുെമ�ും �പഖ
അത് ഒരു നി�ിത സമയപരിധിയായിരു�ു. ശാസ്�ത�ർ അത് േനടി! ചാണക�ൻ േമൽ�റ�വ പി�ുടർ�ു
പടികള�ം. അതുെകാ�ാണ് അേ�ഹ�ിെ� അർ�ശാസ്�തം അനശ�രമായ പുസ്തകമായി മാറിയത്.

അനശ�രമായ എെ��ിലും സൃഷ്ടി�ാനു� നി�ള�െട അവസരമാണിത്.



േപജ് 190

67

ൈടം മാേനജ്െമ� ്

അേമരി�യിെല എ�ാവരും ഇേ�ാൾ അതിേവഗ േലാക�ാണ് ജീവി�ു�ത്, വളെര അത�ാവശ�മാണ്
ഫല�പദമായ സമയ മാേനജ്െമ� ്. എ�ാൽ ചാണക�െ� നൂ�ാ�ുകൾ പഴ�മു�തിൽ നി�് ഒരാൾ�് എേ�ാഴ
അർ�ശാസ്�തം. അേ�ഹ�ിെ� അഭി�പായ�ിൽ, ന�ൾ െചേ�� കാര��െള�ുറി�് �ശ�ാലുവായിരി�ു
സമയം ന�ായി ൈകകാര�ം െച���തിന്.
ചാണക�ൻ പറ�ു:

" അതിനാൽ, അവൻ (ക�ുകാലി സൂ�പ�്) മൃഗ�ള�െട എ�െ��ുറി�് അറി�ിരി�ണം."
(2.29.15)

േകാ�ിസ� ് എ�തിനർ�ം ഒരാള�െട ഉ�രവാദി��െള�ുറി�് േബാധവാനായിരി�ുകേയാ അെ��ിൽ �ശ
അവരിൽ. അതിനാൽ, ഈ വരിയിൽ, ഏത് സമയ�ും, തലവൻ എ�് ചാണക�ൻ പറയു�ു
തെ� ആള�കൾ ൈകകാര�ം െച��� ക�ുകാലികള�െട കൃത�മായ എ�ം ക�ുകാലി വകു�് അറിയണം.

ന�ുെട ൈദനംദിന �പവർ�ന�ളിൽ നെ� നയി�ാൻ ഈ വാക�ം ഉപേയാഗി�ാം:

• നി�ള�െട ല���ൾ മന�ിലാ�ുക



സമയ മാേനജുെമ��െ� ആദ�പടി നി�ൾ എവിേട�ാണ ്എേ��െത�ും എേ�ാഴാെണ�ും അറിയുക എ�ന�ളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഒരു അജ�േയാ ല���ിെ� വ��തേയാ ഇ�ാെതയാണ് ഓടു�ത്. എേ�ാഴും േചാദ�ം 
നി�ൾ - ഞാൻ എ�ിനാണ് ഇത് െച���ത്? ഞാൻ ഇത് െചേ��തുേ�ാ? ഞാൻ എ�് ഫല�ളിേല�് േപാക
ഈ �പവർ�നം െച���തിലൂെട ലഭി�ുേമാ? ന�ളിൽ പലർ�ും ന�ുെട െതാഴിൽ െ�പാൈഫലുകൾ ശരിയായ
ഉറ�ി�, നി�ള�െട േബാസിേനാട് േചാദി�ുക, അവെ� �പതീ�കെള�ുറി�് വ��മായിരി�ുക. ആ േറാള�കള
നി�ൾ കളി�ുക-വകു�് േമധാവി, ടീം ലീഡർ, േ�പാജ�് ഇൻചാർജ്, ര�ിതാവ്, കു�ി, മുതലായവ
ഓേരാ േറാളിനും കീഴിൽ, നി�ള�െട ഉ�രവാദി��ൾ എഴുതുകയും അവയ്�് മുൻഗണന നൽകുകയും െച

• എ�ാം �ശ�ി�ുക

നി�ള�െട പതിവ് േജാലികൾ�ിടയിൽ ആയിരി�ുേ�ാൾ, വിവിധ തട��ൾ ഉ�ാകാം. ചിലത്
ബാഹ� അസ��തകളാണ്, മ���വ നി�ള�െട സ��ം മന�് സൃഷ്ടി�താണ്. േഫാൺ േകാള�കൾ, പുതിയത്
ആശയം, നി�ൾ അടയ്�ാൻ മറ� ഒരു ബിൽ - ഇെത�ാം െപാതുവായ �ശ� വ�തിചലി�ു�വയാണ്. അ�ര
ഇവ��കൾ ഞ�ള�െട വർ�് േ�ാെയ തട�െ�ടു�ു�ു.

അ�രം സമയ�ളിൽ, നി�ള�െട ചി�കൾ ഉടനടി ഒരു കടലാസിേലാ നി�ള�െട ചി�യിേലാ േരഖെ�ടു�ുക
െമാൈബൽ, അെ��ിൽ ക����ർ. അേ�ാൾ നി�ൾ അത് മറ�ി�. നി�ള�െട മന�് ശാ�മാകും. പിെ�, േശ
കുറി�് ത�ാറാ�ുക, നി�ള�െട മുൻഗണനയാെണ�ിൽ നി�ള�െട നിലവിെല േജാലി തുടരുക.
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• നി�ള�െട പ�ിക പതിവായി പരിേശാധി�ുക

നി�ൾ സ�ത��നായിരി�ുേ�ാൾ, നി�ൾ ത�ാറാ�ിയ ലി�് േനാ�ി ഓേരാ ഇന�ിലും �പവർ�ി�ുക. തി
ഒരി�ൽ പറ�ു, "ഞാൻ ഓേരാ ദിവസവും ഒരു ഡസേനാളം തവണ എെ� െചേ�� ലി�് േനാ�ു�ു. അത് ന
ഞാൻ െചേ�� കാര��െള�ുറി�്, അതിനനുസരി�് ഞാൻ എെ� തിര�ുപിടി� െഷഡ��ളിൽ സമയം കെ��

നി�ൾ കുറ�് േജാലി പൂർ�ിയാ�ിയ നിമിഷം, �പസ�മായ ഫയലിേലാ േഫാൾഡറിേലാ ഒരു കുറി�് ഉ�ാ�ു
നി�ള�െട റിേ�ാർ��കൾ ത�ാറാ�ുേ�ാൾ ഉപേയാഗ�പദമാകും. ഇെത�ാം ആകു�തിെന�ുറി�ാണ് "...
മൃഗ�ള�െട എ�ം. "

ഒരാൾ സ�യം അ�ട�ം പാലി�ാൽ മാ�തേമ ഈ ഉപേദശ�െള�ാം ഉപേയാഗ�പദമാകൂ എ�് ഓർ�ുക. ഇ�
'ബു�് പരി�ാനം' അെ��ിൽ സമയം-മാേനജ്െമ� ് േകാഴ്സുകള�െട അളവ് നി�ൾ വഹി�ുകയാെണ�ിൽ
'മ���വർ' െകാ�ുവരു� അടിയ�ിര കാര��ളാൽ.
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വളർ� ഉറ�ാ�ു�ു

ര�ിതി (േ��്സ്മാൻഷി�്) േമഖലയിൽ ഒരു അനുഭവമായി , ചാണക�ന് കഴിയും
ഒരു േനതാവ് (രാജാവ്) അവെ� വളർ� ഉറ�ാ�ാൻ എ�ാണ് െചേ��െത�് കൃത�മായി ആശയവിനിമയം നട
രാജ�ം
അവൻ പറ�ിരു�ു:

"ആള�കളി�ാ� രാജ�മി�, രാജ�മി�ാ� രാജ�മി�." (13.4.5)

ഇവിെട, 'രാജ�ം' എ�ത് �ഗാമീണ �ഗാമ�ൾ അെ��ിൽ '�ഗാമ�പേദശം' എ�ാണ്. മെ�ാരു വാ�ിൽ,
ആള�കൾ, �ഗാമ�ൾ, അവർ രൂപീകരി�ു� രാജ�ം എ�ിവയുെട പരസ്പരാ�ശിതത��ിൽ ചാണക�ൻ resses�
ഒരുമി�്, െമാ��ിലു� വളർ�യ്�് ഓേരാരു�രുെടയും �ശ� ആവശ�മാണ്. അേത നിയമം �പേയാഗി�ാൻ
ഏെത�ിലും �ാപന�ിേലേ�ാ സംഘടനയിേലേ�ാ:

ആള�കൾ: ഉപേഭാ�ാ�ള�ം ഉപേഭാ�ാ�ള�ം

�യ��കേളാ ഉപേഭാ�ാ�േളാ ഇ�ാെത ഏെത�ിലും ക�നി�് നിലനിൽ�ാൻ കഴിയുേമാ? അവരുെട ആവശ
ക�നിയുെട ഉൽ���ള�ം േസവന�ള�ം നിറേവ���ു. അതിനാൽ ഇവ െമ�െ�ടുേ��തു�.് പേ�
ഇവിെട 'ആള�കൾ' എ� പദം ജീവന�ാർ�ും മാേനജർമാർ�ും ബാധകമാെണ�് ഓർ�ുക
സംഘടന നട�ു�വർ. അവെരയും പരിപാലിേ��തു�്, അെ��ിൽ ഒരു ദുര�മു�ാകും
ഉപേഭാ�ാ�െള പരിപാലി�ാൻ ആരും ത�ാറാകി�.

രാജ�ം: മാർ��്

ഒരു �പേത�ക �പേദശ�് ഒരുമി�് �ഗൂ��െചയ് ത ധാരാളം ഉപേഭാ�ാ�ള�ം ഉപേഭാ�ാ�ള�മു�്
മാർ��് എ�് വിളി�ു�ു. ഏെതാരു മാർ��ിെ�യും ഡിമാൻഡും സൈ� അനുപാതവും മന�ിലാ�ു�ത ്വ
�പാധാന�ം. ബിസിനസിെ� ഈ വശ�് ക�നി �ശ� േക��ീകരിേ��തു�്.

കൂടാെത, എ�ാ വിപണികള�ം ചലനാ�കവും എേ�ാഴും മാറിെ�ാ�ിരി�ു�തും, ഒരു ക�നിയുെട വിൽ�നയ
മാർ��ിംഗ് ഡി�ാർ�്െമ� ് ഈ മാ��ൾ�് മുകളിൽ നിൽ�ുകയും �പവചി�ുകയും േവണം
എതിരാളികെള�ാൾ മു�ിൽ നിൽ�ുക.

രാജ�ം: ക�നി



ജന�ള�ം രാജ�വും ഒ�ി�് രാജ�ം രൂപീകരി�ു�ു, അെ��ിൽ ഇ�െ� ഒരു ക�നി
േകാർ�േറ�് േലാകം. ര�ിൽ ഏെത�ിലും നീ�ം െച��ക, ക�നി അ�പത��മാകും. അത് അ�ിെനെയ�ിൽ
ക�നി വളേര�തു�്, അതിെ� നിലവിെല വിപണികൾ വിപുലീകരി�ണം. ഇതാണ് വളർ�ാ ആസൂ�തണം
ആണ്
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ഒരു ന� മാർ��ിംഗ് ത��ം നിർ�ി�ാൻ ആ�ഗഹി�ു� ഏെതാരു വ��ിയും ഈ നിയമം മന�ിലാ�ണം.
വിപണിയിെല �പശ്ന�ൾ മന�ിലാ�ാൻ വ��ിഗത ഉപേഭാ�ാ�െള പഠി�ുക. അതിെ� അടി�ാന�ിൽ
ഉൽ���ള�ം േസവന�ള�ം. തുടർ�് വിവിധ വിപണികള�െട ആവശ�ം മന�ിലാ�ി നി�ള�െട ഇഷ്ടാനുസൃത
അതനുസരി�് ഉൽ���ൾ.

ഈ രീതിയിൽ, �ാപന�ിെ� േനതാവിന് തെ� ഉപേഭാ�ാ�െള സേ�ാഷി�ി�ാൻ കഴിയും, അതാകെ�,
വിപണി മൂലധനം വർ�ി�ി�ുകയും ക�നി ഒരു യഥാർ� ആേഗാളവൽ�രണ�ിേല�് േവഗ�ിൽ വളരുക
സംഘടന.
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ഒരു ഇതര സ��ായി ഭൂമി

ഉടമ�ാവകാശം നിരവധി ആള�കൾ�് ഒരു �പധാന നിേ�പമായി മാറി. �ഗാമ�ിൽ
�പേദശ�ൾ, ഭൂമി ഒരു വ��ിയുെട നിലനിൽ�ിേല�് വിവർ�നം െച���ു. വാസ്തവ�ിൽ, സ��് ശാശ�തമ
അതിജീവന�ിനായു� �പധാന ആവശ�കതകള�െട ആ പഴ�മു� രൂപീകരണ�ിൽ േപരു�ത്- േറാ�ി,
കപ്ദ, ഓർ മകഅന്.
എ�ാൽ ഇവിെട, പാർ�ിടേ��ാൾ ഭ�ണം, വസ്�തം, വസ്തുവകകൾ എ�ിവയ്�ാണ് ഉ�രവാദി�ം. ചാ
നൂ�ാ�ുകൾ�് മു�് അർ�ശാസ്�ത�ിൽ ഇത് �ി�റ�ു:

"ഭൂമിയുെട മികവിൽ, അഭയം നൽകു�താണ് ന�ത്." (7.11.22)

അതിെ� ഗുണ�െള അടി�ാനമാ�ി ഭൂമി അെ��ിൽ വസ്തു എ�െന തിരെ�ടു�ാം എ�തിെന�ുറി�
- കൃഷി�് അനുകൂലമായ, വ�ാ� ജലേ�സാത���, ധാതു�ളാൽ സ��മായ, മുതലായവ.

എ�ിരു�ാലും, മുകളിലു� വാക��ിെല�േപാെല, ഞ�ൾ�് അഭയം നൽകു� ആ ഭൂമിയാണ് അേ�ഹം ഇഷ
ബു�ിമു��� സമയ�ൾ. ഇേ�ാൾ, നഗര�ളിൽ താമസി�ു� ഞ�െളേ�ാലു� ആള�കൾ ഇത് എ�െന �പ

െചറിയ �ല�ളിൽ ഭൂമി വാ�ുക

മുംൈബയിൽ ഒരു വസ്തു ഉ�ായിരി�ുക എ�ത് ഒരു സ�പ്നമാണ്. േലാക�ിെല ഏ�വും െചലേവറിയ നഗര�
നി�ൾ ഇതിനകം മുംൈബയിേലാ മെ�ാരിടേ�ാ ഒരു വീടു� ഭാഗ�വാ�ാരിൽ ഒരാളാണ്
അതുേപാെല വലിയ നഗരം, അവിെട നിർ�രുത്.

ഒരു െചറിയ �ല�് ഒരു െചറിയ വസ്തു ഒരു അധിക അഭയ�ാനമായും നിേ�പമായും വാ�ുക.
എ�ുെകാ�്? ലളിതമായി - ഒരു െമേ�ടാ നഗര�ിൽ നി�ൾ�് ഒരു വീട് പണിയാൻ കഴിയുെമ�ിൽ, അത് നി�
കൂടുതൽ സൃഷ്ടി�ാനു� കഴിവ്, നി�ൾ�ു� ഒരു ബദലായി നി�ൾ അത് കൃത�മായി െച�ണം
വസതി

• ഇത് നിർ�ി�് ഉപേയാഗി�ുക

ഇേ�ാൾ ഒരു തു�് ഭൂമി വാ�ി അത് പാഴായി കിട�രുത്. അതിൽ ഒരു വീട് പണിയുക. ഉപേയാഗികുക
കാലാകാല�ളിൽ. എനി�റിയാവു� പലരും അവരുെട �ഗാമ�ളിൽ സ��മായി വീടുകൾ ഉ�്
െചറിയ പ�ണ�ൾ, പേ� ഒരി�ലും അത് ഉപേയാഗി�രുത്. മെ�ാരാൾ െച���ു.

വർഷ�ിൽ ര�ുതവണെയ�ിലും നി�ൾ അവിെട താമസിേ��ത് �പധാനമാണ്. അ�െന, നി�ൾ വ�ത�സ
�ലം. ൈദവം വില�െ�, നി�ള�െട നിലവിെല നഗരം ഉേപ�ിേ��ിവ�ാൽ, അത് എള��മായിരി�ും
നി�ൾ�ു� കുടിേയ�ം.
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• ഇത് സുര�യാണ്

ഭാവി നമു�് എെ��ാം കരുതിെവ�ി��െ��് നമു�റിയി�. എ�ിരു�ാലും, നമു� ്കുറ�ത് എ
അഭയ�ിനും അതിജീവന�ിനുമു� ബാ��് �ാൻ. �പകൃതിദുര�ം ന�ുെട നഗരെ� ബാധി�ുകയാെണ�
ഒരു തരം വിപരീത കുടിേയ��ിൽ തിരിെക വീഴുക. ഉയർ�ുവേ��ാവു� �പശ്ന�ള�െ��ിലും, നമു�് കഴി
പറയുക - "കുറ�ത് എനി�് അഭയ�ിനായി ഒരു വീടു�്. ഞാൻ വീ�ും ആരംഭി�െ�."

സാ��ിക മാ��ം േപാലു� സാ��ിക �പതിസ�ി ഘ��ളിൽ ഇത് �പേത�കി��ം സഹായി�ും



2008-09 ൽ േലാകെ� ബാധി��.
ചാണക�െ� ത��ം എേ�ാഴും "... �പവചി�െ�ടാ�ത് �പവചി�ുക, ഒരു ത�ാറാ�ുക" എ�തായിരു�ു
ഇതര. "നി�ള�െട അധിക ഭൂമിേയാ വസ്തുേവാ ഈ ബദലായിരി�ാം.
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ൈ�കം �ാനർമാർ

26/11 ന് മുംൈബയിെല െടറർ ആ�കമണ�ൾ�് േശഷം, എ�ാ പൗര�ാരും േദഷ�െ���.
അ�ർേദശീയ സമൂഹവും ഈ ആ�കമണ�െള ഗൗരവമായി കാണുകയും അവരുെട പി�ുണ നൽകുകയും െച
ഇേ�ാൾ ജീവി�ിരി�ു� ഏക ഭീകരനായ ഖസബിന് വധശി� വിധി�ിരി�ു�തിനാൽ, അത് �പധാനമാണ്
അ�രം ആ�കമണ�ൾ�് പി�ിെല ഏ�വും വലിയ സൂ�തധാര�ാെര പാകി�ാൻ അറ�് െച�ാൻ. നമു�് എ
പിടി�െ�� േശഷം കു�വാളികെള ശി�ി�േണാ?
അർ�ശാസ്�ത�ിൽ ചാണക�ൻ തെ� കാഴ്ച�ാട് ഞ�ൾ� ്നൽകി :

"മെ�ാരാെള ബല�പേയാഗം നട�ാൻ േ�പരി�ി�ു�വൻ, 'ഞാൻ സ�ീകരി�ും
ഉ�രവാദി�ം ', ഇര�ി ശി�ി�െ�ടും. "(3.17.11)



മെ�ാരു വിധ�ിൽ പറ�ാൽ, ചാണക�െ� അഭി�പായ�ിൽ, മ���വെര നിർബ�ി�ു�വർ (അെ��ിൽ െ
ഒരു കു�കൃത�ം െച���ത് അന�രഫല�ൾ�് കൂടുതൽ ഉ�രവാദികളാണ്. അവരുെട ശി� േവണം
യഥാർ��ിൽ കു�കൃത�ം െച���വർ േനരിടു�തിെ� ഇര�ിയാകുക.

ഖസബിെനേ�ാലു� െചറു��ാരും അവരുെട യജമാന�ാരുെട പ�തികൾ നട�ിലാ�ിയ മ�് ഭീകരരും
മാരകമായ േഷായുെട ഒരു െചറിയ ഭാഗം മാ�തം. ഇേ�ാൾ ഞ�െള വലിയ ആസൂ�തകരിേല�് നയി�ു�ു,
ന�ൾ അവെര ൈകകാര�ം െച�ണം:

• ഉയർ� തല�ിൽ

ന�ുെട സർ�ാരും അ�ാരാഷ്�ട സമൂഹവും ശ�മായ ഒരു മുൻൈക എടു�ണം
ഐക�രാഷ്�ടസഭയും, അതിനാൽ ഈ �പശ്നം കൂടുതൽ ഗൗരവമായി ൈകകാര�ം െച�െ�ടു�ു. ഈ ഉയർ� നി
സംരംഭം തുടരണം. േപാരാ�ം അവസാനി�ു�ത് വെരയാണ്.

അതിനാൽ എ�ാ ശ�രും ഉ�രവാദി�മു�വരുമായ അധികാരികൾ അതിെ� ഫല�ൾ ഉറ�ാേ��തു�
അവരുെട �ശമ�ൾ മു�േ��ാള�ം കൂടുതൽ മിക�തും ഫല�പദവുമാണ്. സമയബ�ിതമായി നട�ാ�ൽ
അവരുെട പ�തികൾ െവറും അ�ാദമിക് വിശകലനേ��ാൾ �പധാനമാണ്.

• േകാർ�േറ�് തല�ിൽ

ബിസിന�് സംഘടനകൾ േപാലും ഇേ�ാൾ ഭീകര റഡാറിൽ എ�െനയാെണ�് ആ�കമണ�ൾ കാണി��.
ടാ�കള�ം ഒബേറായ് �ഗൂ��ം േപാലു� േകാർ�േറ��കെള േനരി�് സ�ാധീനി��. അതിനാൽ സംഭവ�ൾ
2008 നവംബർ 26, തീ�വവാദം ഒഴിവാ�ുക എ�ത് മാ�തമ� എ�് എേ�ാഴും നെ� ഓർ�ി�ി�ണം
സർ�ാരിെ� ഉ�രവാദി�ം.

ക�നികൾ അവരുെട ജീവന�ാെര പരിപാലിേ��തു�് - ര�ുേപർ�ും തുല�മായ രീതിയിൽ പരസ്പരം ആ
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അ�രം സമയ�ളിൽ. േകാർ�േറ�് േനതാ�ൾ �പേത�കി��ം അവരുെട ആശ�കൾ അറിയി�ണം
അവരുെട ജീവന�ാർ�് �പശ്ന�ൾ, എ�ാ സുര�ാ �പശ്ന�ള�ം ഒരുമി�് പരിഹരി�ുക.

• വ��ിഗത തല�ിൽ

ഞാൻ ഇതിനകം പറ�തുേപാെല, തീ ഇേ�ാഴും ന�ുെട ഹൃദയ�ളിൽ നിലനിൽ�ു� രീതിെയ ഒരാൾ അഭിന
പൗര�ാർ. ഈ സംഭവ�ൾ ഒരു വ��ിയും മറ�രുത്.

നി�ൾ�് പെ�ടു�ാൻ കഴിയു�ിെ��ിൽ, കുറ�ത് നിേവദന�ൾ ഒ�ി��െകാ�് ആ�ം നിലനിർ�ുക,
െമയിലുകൾ ൈകമാറുകയും ഏെത�ിലും വിധ�ിൽ നി�ള�െട അഭി�പായം �പകടി�ി�ുകയും െച��ക.
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--------------------------------
... ഞാൻ നിെ� സ്േനഹി�ു�ു രാ�� ...

Dear Frnds pls ഈ സേ�ശം എെ� രാ��വിേല�് എ�ു�ത് വെര �പചരി�ി�ുക
എനി�് എെ� േപര് അറിയാെമ�് േതാ�ു�ു
ബു�് ഡൗൺേലാഡ് െചയ്തത്: EBOOK4IN.BLOGSPOT.COM

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ml&u=http://ebook4in.blogspot.com

