
 

ப�தி - ஒ�� 

இ�� தி�	�றைள� பய�ப���வ� எ�ப� ? 
 

கால�ைத ெவ	ற �ற� ஒ�ெவா� கால�தி�� அத	 ��நிைலக��� 

ஏ�ப ெபா�ைள� த�� மன!த��� உதவ#யாய#�%ப� யாவ�மறி�த 

ஒ	&. இ� �ற� த�ேபாைதய கால�தி�� ெபா���� வைகய#) பல* 
பல வைககள!) தி���றைள� கா+கிறா*க�. சில* ஒ� தி���றைள 

எ.��� ெகா+. பல ஆ+.க� ஆரா12சி ெச1� வ�கிறா*க�. ஒ� 

சில �ற�கள!	 34 ஆழ�திைன இ	6� உணர38யவ#)ைல எ	ப� 

ஒேர �ற��� பல* பல%பல 9� அ*�த:க� ெகா.%பதிலி��� 

ெத;கிற�. 
 

அறி<ைர ேக=ப� க8னமான� தா	. வா��ைக ஆன�தமாக ெச)�� 

ேபா� அறி<ைரக� ேதைவ%படா�. அேத வா��ைகய#) 9ய) அ8�� 

தவ#��� ேபா� ஆதர< ேதா�க�� அறி<ைரக�� ேதைவ%ப.�. இேத 

அறி<ைரகைள 3தலிேலேய அறி�� வா�வ#) கைட%ப#8�தா), 

ப#	னா) வர%ேபா�� �	ப:கள!) இ��� த%ப#�க<� அைத� 

ைகயாள<� உ&�ைணயாக இ����. அ%ேபா� வா�< ெதாட*�� 

இன!���. 

தி���ற� உலகி	 வா�வ#�� ேதைவயான பலவ#த 
�ணசி�திர:கைள வைர�� கா=8ய#��கிற�. உதாரண�தி��, ஒ� 
த�ைதய#	 கடைம எ	ன எ	பைத� A&� ேபா�, அ� 
த�ைதயாகேவ மாறிவ#.கிற�. அேத ேபா) அரசா:க� எ%ப8 
அைமய ேவ+.� எ	6� ேபா� அ� அரசா:கமாகேவ 
மாறிவ#.கிற�. இ� ேபா) கி=ட�தி=ட பலவ#த �ணசி�திர:கைள 
வைர�� ெகா.%பதினா) இ� "உலக% ெபா�மைற" எ	ற 
ெபா�ைளB� மCறி உலக இய�க�தி	 சா	றாகேவ இ��கிற�. 
தி���ற� உலக%9க� ெப�ற� எ	பைத யாவ�மறிவ*. இதனாேலேய 

இ%ேபா� தி�வ��வ* த� இன�தவ*, த� மத�தவ*, த� சாதி�கார* 
எ	& பல* Aறி� கிள�ப#ய#��கிறா*க�. இவ*க� வ��வ* 
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Aறிய#���� தி���றள!ேலேய உதாரண�ைதB� எ.��� 

A&கிறா*க�. இ	6� சில* தி�வ��வ* ஒ�வேர அ)ல*. அவ* பல 

3ன!வ*க� Aறியைத ெவ&மேன ெதா��தவ* எ	&� 9�%9� 

கைதக� வ#.கி	றன*. இ� சா	ேறா*க��� உக�த ெசய) அ)ல. 

தி�வ��வ* எவராய#��தா�� அவ* Aறிய க����கைள எ.�� 

அவ�ைற த� வா�வ#) கைட%ப#8�� வ�வ�தா	 த��த ெசயலா��. 
 

தி���ற� நம� ெபா�கிஷ�. தி���றைள ந	றாக ஆரா1�� 

ஒ�ெவா� �ைற��� எ%ப8 இ� ெபா���� எ	பைதB� ந)ல 

E�களாக உ�வா�கி, அத	 ெபய;) ந)ல பாட�தி=ட:க��(Courses) 

உ�வா�கி சா	றித�க��(Certification, Just like Project Management Courses in the 

west) வழ:கிட ேவ+.�. இ�த சா	றித�க� ேவைல பா*��� 

இட:கள!) ெப�ைம மி�கதாக க�த%பட ேவ+.�. 
 

சிவகாசிய#) இ���� நF:க� ெச	ைன�� ெச)வ� எ%ப8 எ	& 

எ	ைன� ேக=பG*கேளயானா), எ	னா) வைரபட� ெகா.���, 

ெச)வத�கான வழி3ைறக� ெகா.��� உதவ38B�. ஆனா), நF:க� 

தா	 அைத% பய	ப.�தி தைலநக* ெச	ைன�� ெச)ல ேவ+.�. 

அேத ேபா) தா	, நா	 தி���றள!) இ��� ப�� சதவ#கித �ற=கைள 

எ.�� எ%ப8 நம� வா�வ#) பய	ப.�தலா� எ	பைத இ:ேக அ6பவ 

�றளாக ெகா.�கிேற	. தி���ற� எ	ற கடலி) சில மC	கைள 

உ:க��� ப#8�� ெகா.�� அைத ேம�� எ%ப8 ப#8�க ேவ+.� 

எ	பைதB� A&கிேற	. நF:க� தி���றைள பய	ப.�தி உ:க� 

வா�வ#) ெவ�றிB� இ	ப3� காண என� மனமா*�த வா����க�. 
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ப�தி Ð இர#� 
அ பவ �ற� 
எ	 ப+ண#ர+. வயதி) ஒ�நா� எ	ைன யாேரா ஒ�வ* –

அறி<ெக=டவேன- எ	& தி=8வ#=டா*. அ	& எ	 மனேம 

எ	ன!டமி)ைல.  
 

அறி< ெக=டவ	, மதி ெக=டவ	 எ	றா) எ	ன எ	& ஆரா1�ேத	. 

அறி< எ	றா) எ	ன எ	ற ேக�வ# எ	ைன� �ைட�� ெகா+8��த�.  
 

அ%ேபா� –  

 

எ�ெபா�� யா�யா�வா%	 ேக(ப) 
 அ�ெபா�� 

ெம%�ெபா�� கா#ப தறி* 
 

எ	& ப�ள!�Aட�தி) ப8��த ஞாபக� வரேவ... தி���ற� 9�தக�ைத 

எ.�ேத	.  
 

�... ச;.. யா* எ	ன ெசா)வைத நா� ேக=டா�� அதி) எ	ன உ+ைம 

இ��கிற�.. அத	 உ+ைமயான ெபா�ெள	ன எ	பைத ஆரா1வ� 

அறி<... எ	ன அ�ைமயான ெசா�கைள1யா... அறிவ#)லாதவ	 யா* 
ெசா)வைதB� அ%ப8ேய ேக=. ந�ப# ப#	ன* ஏமா�தி.வா	. 

அறி<ைடயவ	 ஏமாற மா=டா	.  
 

உ+ைமதா	. அறிவ#��� ந)லெதா� வ#ள�க� கிைட�த�. 

ஆனா) அ� ம=.மா அறி<??. தி���ற� 9�தக�ைத மC+.� 

9ர=8ேன	. 43வ� அதிகாரமான அறி<ைடைம அதிகார�தி) எ	 

க+க� நிைல�தன. நா	 ப8�த அ�த� �ற�- 
 

அறி*ைடயா� ஆவ தறிவா� அறிவ)லா� 
அ தறி க.லா தவ�. 
 

RangaRakes tamilnavarasam.com



இ��றைள அ	& நா	 ப8�தி��தா�� எ	னா) 34 அளவ#) 9;�� 

ெகா�ள 38யவ#)ைல. அேத �ற� எ	 மனதி6) பல ஆ+.க� 

ஓ8�ெகா+ேட இ���த. ப#	ன* சில ஆ+.க� கழி�� இ��றைள 

மC+.� மC+.� ப8�� ெபா�� வ#ள:கிேன	. அதி) ஒ� �றி%9. 

இ��றள!) -ஆவ தறிவா�- எ	ற ெசா) மிக<� ஆழ� வா1�த�. 
 

ஒ�வரா) வர%ேபாவைத எ�வா& 3	னேம அறிய 38B� ?  

நாைள நட�க%ேபாவைத... அ.�த வார� நட�க%ேபாவைத...  

அ.�த மாத� நட�க%ேபாவைத... அ.�த ஆ+. நட�க%ேபாவைத... 

ஐ�தா+. கழி�� நட�க%ேபாவைத ! இெத)லா� ஒ�வரா) 

அறி�தி��க ேவ+.ெம	றா) அைவெய)லா� அவரா) ச;யாக 

தி=டமிடப=8��க%பட ேவ+.�. வர�A8ய இ	ன)கைள 3	னேம 

அறி�தி��க ேவ+.�. அ�வா& இ	ன) வ�:கா) அவ�ைற 

எ�வா& சமாள!�க ேவ+.� எ	ெற)லா� தி=டமி=8��க ேவ+.�. 
 

இைத ஆ:கில 3ைறய#) Aறலாய#	... Planning, Scheduling, Managing, Risk 

Identifying, Mitigation developing.. எ	ற ப�பல வ#;வான அ�தைன �ைறக�� 

இ�த ஒேர ெசா)லான -ஆவ தறிவா*- ெசா)லி) அட:கிய#�%ப� 

9;��த. அைத நிைன��%பா*�கேவ ப#ர�மி%பாக இ��த�. 
 

இ%ேபா� என�� அறி< எ	ற ெசா)லி��கான ெபா�� வ#;�� 

ெகா+ேட ெச)வ� ேபா) ேதா	றிய�. 
 
 

அறி< இ	6� ேவ& எ	னெவ)லா� த	ைம ெகா+ட� எ	& 

ஆரா1�� பா*�த ேபா� அறி< அ�ற:கா��:க�வ# எ	றாேர 
வ��வ* ெப�மா	.... 
 

அறிவ/ற0 கா	�0 க�வ) ெச�வா�	�
 

உ�ளழி	க லாகா அர#. 
 

மன!த	 கட�த கால�ைதேய தா	 அறிவா	. ஆனா) எதி*கால�தி) 

எ	ன நட��� எ	பைத அறியாவ+ண� அைம���ள இ�<லகி)... 

அைத எ%ப8 ைகயா�வ� எ	& ஆராB� ேபா�தா	 
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அறிவ#	 �ைண நம��� ேதைவ%ப.கிற�. மிக 3�கியமாக ப#	நாள!) 

வர%ேபா�� �	ப�ைத உணர, உண*��ப#	 அைத� தவ#%பத�கான 

தி=டமிட) ேபா	றைவ ெச1ய அறிவ#	 �ைண  

அவசியேம. அதனாேல அறி< அ�ற: கா��� க�வ#. 
 

இளைமய#ேல பா*��� ெபா�� எ)லா� பKைமயாக� ேதா	&� 

எ	பா*க�. அ� இளைம�ேக உ;ய அழ�. அ�த இளைமய#	 ேவக�.. மிக 

வ#ைரவான ேவக�. அேத ேவக�தி) மன�� ெச	& ெகா+.தா	 

இ����. மன�� இளைமB� ஒ� ேவக�தி) ெச)ல, ப8%ப8யாக 

வா�வ#) ப#ர2சைனகைள2 ச�தி�க ஆர�ப#�த ப#	ன*.. மனதி	 ேவக� 

ெம�வாக �ைறB�. ச;யாக ெசா)ல ேவ+.மாய#	... மன� 

ப��வ%ப.�. ப#	ன* எ� ச;, எ� தவ& எ	& எள!தாக வ#ள:��. 

அ6பவ�தினா) ெப&� அறிவ#	 அள<� ெப���. அ%ேபா� மன� 

ெச	ற இடெம)லா� ெச)லாம) ச;யான திைசய#ேல ம=.� 

பற�ேதா.�. கால%ேபா�கி) மன�  

ப��வ%ப.� ேவைளய#) மன�ைத ஒ� நிைல%ப.�தி ந	ைம த�� 

ெசய)கள!) ம=.ேம ெச���� ேபா�, வா�< இன!���. 
 

ெச�ற இட�தி. ெசலவ)டா த4ெதா5இ 

ந�றி�பா. உ%�ப தறி*. 
 

இ	6� அறி< ப�றி சி& ஆரா12சி 38�� வ#=. ப#	ன* வ Fர� 

வ#ைளLச ம+M ந�ம ம+M... 

இ� ெதாடைர வாசி%பவ*க��� ஒ	ைற வ#ள�க 

கடைம%ப=8��கிேற	. தி���ற��� பல* வ#;<ைர எ4திB�ளன*. 
நா	 இ:� தி���ற��� வ#ள�கேமா, வ#;<ைரேயா எ4த 

3யலவ#)ைல. எ	 அ6பவ�தி) தி���ற� என�� எ�வா& �ைண 

நி	ற� எ	பைதB� நா	 தி���றள!) 9;�� ெகா+ட சில 

NM�க:கைளB� ம=.ேம ெவள!%ப.�த 3ய)கிேற	.  
 

அைன�� �றைளB� ெகா.%பெத	ப� இயலாத கா;ய�. எ	ைன 

3�கியமாக பாதி�த �ற�கைள ம=.ேம சா	&�� எ.��� 

ெகா�கிேற	 எ	பைதB� ெத;வ#��� ெகா�கிேற	. 
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ப#ைழேய�� இ�%ப#	 உடேன K=8�கா=ட<� உ:க� 

அ6வ:கைளB� பகி*�� ெகா�ள< தய:க ேவ+டாெம	&� 

தா�ைமBட	 ேக=.�ெகா�கிேற	. 
 

ேம�� என�� ேநர� கிைட%பைத% ெபா&�ேத இ�ெதாட;	 ேவக3� 

இ���� எ	பைதB� தா�ைமBட	 ெத;வ#���ெகா�கிேற	. 

இ	ைறய நவ Fன இய�திர உலகி) தகவ) ெதாட*9க� (Communication) 

ப	மட:� ெப�கிவ#=ட�. இய�திர:க� ேபசி�ெகா�வ� ஒ� 9ற� 

இ��தா��, ஒ�வ��ெகா�வ* தகவ) ப;மா�ற3� 3	ப#)லாத 

அள<�� இ%ேபா� ெப�கிB�ள�. அ�வா& தகவ) ப;மாறி� 

ெகா��� ேவைளய#ேல ப�பல தவ&க� நிகழ வா1%ப#��கிற�. 

எ4��% ப#ைழகைள எள!தி) க+.ப#8�திடலா�. 3�கியமாக அைவ 

க��ைதB� ெபா�ைளB� ெப��பா�� பாதி%பதி)ைல. ஆனா) 

3�கியமாக ஒ� ெபா�ைள ெசா)பவ�� அைத ெப&பவ�� ஒேர 
ெபா�ைள�தா	 ெகா�கிறா*களா எ	பதி)தா	 ப�பல சி�க)க� 

வ�கி	றன. 
 

ஒ� வ#சய�ைத2 ெசா)பவ* அவ* மனதி6� ஒ� க�%ெபா�ேளா. 

(Context) K��கமாக ெசா)வா*. அ%ேபா� Aட இ���� சில 

தகவ)கைளB� ேச*�� ெசா)ல மற�தி.வா*. ஆனா) அைத% 

ெப&பவ* ேவ& வ#த:கள!) ெபா�� ெகா�ள வா1%ப#��கிற�.இ:� 

தா	 பல சி�க)க� இய�ைகயாகேவ ேதா	&கி	றன. இ� இ	ைறய 

நவ Fன உலகி) அ	றாட� நிக4� நிக�வா��. 
 

எ#ெபா�� வாக7 ெசல7ெசா.லி� தா�ப)ற�வா% 

8#ெபா�� கா#ப தறி*. 
 

நா� ப#ற���2 ெசா)ல ேவ+8யைத ெதள!வாக<� 34ைமயாக<� 

�றி%பாக<� ப#ற;ட� ெசா)லி நா� ப#ற* A&வைத� ேக=�� ேபா� 

கவனமா� ேக=. Aறியவ;	 க��ைத அவ* வழிய#ேலேய 9;�� 

ெகா+8��கி	ேறாமா எ	பைதB� ச;பா*��� ெகா�வ�  

அறி<ைடயவ;	 ெசய). 
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இ�த தகவ) ப;மா�ற�தி) ெசா)வ	ைம எ	ற அதிகார3� மிக<� 

சிற%9 வா1�த�. அைத ப#	ன* பா*�கலா�.  
 

ேம�� உலக�ேதா. ஒ=ட வா�வ� அறி<. அLச ேவ+8யத�� 

அLKவ� அறி<ைடயா* ெசய) எ	ப� வ��வ* வா��. 
 

எ9வ �ைறவ �லக :லக�ேதா 
ட9வ �ைறவ தறி*. 
 

அ;<வ த;சாைம ேபைதைம அ;<வ 

த;ச. அறிவா� ெதாழி.. 
 

அறி< ப�றி என�� ந)ல க��� ப#ற�� ஆழ% பதி��� வ#=ட�. 
 

அ.�� வ Fர� ப�றி சில அ6பவ�. 

ந� நா.கள!) ேபா* எ	றா) அ�கால�தி) சில ச=டதி=ட:க�� 

நியாய த*ம:க�� இ��தன. சில சமய:கள!) சில* அைத 

மCறிய#��தா�� ெப��பா�� அைவ கைட%ப#8�க%ப=டன. எதி; 

எ	றா�� ேந��� ேந* ேமா�வைதேய வ Fர� எ	&  

க�தின*. உ	 வ#�ைதெய)லா� வ Fர�ைதெய)லா� 3க�தி	 3	ேன 

கா=.வேத வ Fரமாக இ��த�. மைற�தி��� தா��வ�, O:�� ேபா� 

ேபா* 9;வேதா, இ)ைல எதி; O:�� ேபா� க)ைல% ேபா=. 

ெகா)வேதா வ Fரமாக க�த%படவ#)ைல.  
 

அேத ேபா) இரவ#) ேபா* 9;வ�, அதாவ� ஆதவ	 மைற�தப#	 ேபா* 
9;வ� வ Fரமாக க�த%படவ#)ைல. வ Fர%9+ எ	ப� 3	னா) 

ெநLசிேல வா:கிய#��க ேவ+.�. ��தி வழி�தா�� 3	 

மா*ப#லி��� வழிய ேவ+.�. 9ற3�� கா=.வ� ேகவலமாக 

க�த%ப=ட�. ெநLசி) �ண#வ#��தா) அ� ேந��� ேநரா1 வர=.� 

எ	றி��த�.  
 

ஆனா) அேத கால க=ட:கள!) 9வ#ய#	 ப#ற ப�திகள!) ேபா* ேவ& 

3ைறய#) 9;ய%ப=ட�. எ�த 3ைற ைகயா�கிேறா� எ	பதி) 
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அவ*கள!ட� ஒ� வைர3ைறய#)ைல. ஆனா) ெவ�றி ேதா)வ# 
ம=.ேம �றியாக இ��த�. அதனா) ேபா* எ	றா) இர< 2 மண#�� 

எ)ேலா�� O:கிய ப#	னேர ஆர�ப#%பா*க�. இ�ள!)  

எதி;ய#	 க+ண#) படா� ெச	& தா��வ� ஒ� 3ைறயாக இ��த�. 

ந� ம+ண#) அைவெய)லா� ேகாைழ�தனமாக க�த%ப=ட�. 
 

ேவ& வழிய#	றி நா3� இ	& அ�3ைற�� மாற ேவ+8யதாகி 
வ#=ட�. சீனாைவ பல E& ஆ+.க��� 3	னேர ஓ* ம	ன	 ஒேர 
நாடாக இைண�� வ#=டா	. 3�கியமாக ப#	னா) வ�த ம	ன*க�� 

அேத ராQஜிய�ைத ப#	ப�றி ஆ+டா*க�. ஆனா) இ�தியாவ#) 

அ�வா& இ)லாததா) ப�பல �&நில 

ம	ன*க� ஆ+டா*க�. அவ*கள!ட� ஒ�&ைமB� இ)ைல. ஆனா) 

அ%ப8 ஒ� ஒ�&ைம�கான ேதைவB� இ)லாதி��த�. ஏெனன!) 

இ�தியாேவ ஒ� தன! உலக� ேபா) இய:கி� ெகா+8��த�. ப#	ன* 
ப�பல தா��த)க� நிக��தெத)லா� வரலா&. 
 

ச;. ந� கா=சி�� வ�ேவா�. அ�த க.ைமயான ேபா*�கள�தி) ஆ+ 

யாைனயான� எதி;களா) த	 உட) 34�க அ�9களா) 

�ைள�க%ப=8����, மி��த மன வலிைமேயா.� ஊ�க�ேதா.� த	 

இ&தி T2K வைர பைகவ*கைள எதி*�� ேபாரா.�. அத	 

வலிைம��� ஊ�க�தி���� ஈ. இைணேய இ)ைல. 
 

சிைதவ)ட�� ஒ.கா� உரேவா� =ைதய
ப)/ 

ப(��பா >��
 கள?�. 
 

இ� வ 4ர
 வலிைம ஊ	க
 ஆகிய T	&� இைண�த உ2ச�தி	 

மாெப�� சா	&. 
 

இ��ற� எ	 மனைத� ெகா�ைள ெகா+. பKமர�தாண# ேபா) பதி�த 

�ற�. 

ெபா�=ெச)வ� அழிB� த	ைமBைடய�. பண� இ	& வ�� 

நாைள ேபா�� எ	பா*க�. ஒ�வ6ைடய வா�வ#) எ� நிைலயாக 

நி�கிற� ? அவ	 க�ற பாட:க�� அ�த பாட�தினா) அவ	 
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உ�ள� ெப�� வலிைமB�.  
 

உ�ள
 உைடைம உைடைம ெபா�Aைடைம 

நி.லா� ந40கி வ)�
. 
 

ஒ�வ	 த	 �ழ�ைதக=� ெபா�� ேச*�கி	றானா இ)ைலயா  
எ	ப� 3�கியமி)ைல. ஆனா) அவ	 வா�< 34�� நிைல�� 

நி��� வலிைமயான உ�ள�ைத% ெப&வ� எ%ப8 எ	& அவ	 

�ழ�ைதக=� க�&�ெகா.%ப�தா	 மிக 3�கிய�. அ� அவ	 

ெகா.�க%ேபா�� ெபா�=கள!	 மதி%ைப வ#ட ப	மட:� அதிகமா��. 

ஊ�க� இ)லாத உட) ப#ண�. ஊ�கமி)லாதவனா) எ�த ஒ� 

ப#ரேயாஜன3மி)ைல. ஒ�வ	 எ� ைவ�தி��தா�� அவ	 அ� 

ைவ�தி�%பதாக க�த%பட மா=டா�. ஒ�வன!ட� ஊ�கமி��தா) 

அவன!ட� எ� இ��தா�� இ)ைலெய	றா�� அவ	 அைன��� 

ெகா+டதாகேவ க�த%ப.வா	. 
 

உைடய� என�ப�வ� ஊ	க
 அஃதி.லா� 
உைடய� உைடயேரா ம/�. 

ஊ�க3ைடைம ப�றிய அ�தைன �ற�க�� அ�9த�. எ)லா 
�ற�க�ேம ஊ�க�தி	 3�கிய��வ�ைதB� அத	 சிற%ைபB� 

அழகாக எ.��ைர�கி	றன. 
 

இ�த �றைள%பா�:க� - 
 

பCய� D�0ேகா(ட� ஆய) 
 யாைன 

ெவEஉ
 =லிதா	 �றி�. 
 

உ�வ�தி) ெப;யதாக இ��தா�� ஊ�க� ெகா+ட 9லி தா�கினா) 

யாைன பய�� மிக� கவனமாக ைகயா��. ஊ�க3ைடயவ*கள!ட� 

ெவ� ஜா�கிரைதயாக நட�� ெகா�ள ேவ+.�.  
 

அேத ேபா) உ�வ� எ%ப8 இ��கிற� எ	ப� 3�கியமி)ைல. ஊ�க� 

இ��தா) எ�த உலைகB� ஆளலா�. 
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ஊ�க3ைடயவ;ட� ம=.� ஆ�க� நிைற�� இ����. ஒ�வ* 
வா�வ#	 உய*<� அவ* ெகா+ட ஊ�க�தி	 அளைவ% ெபா&�ேத 

இ����. 
 

ஆ	க
 அத�வ)னா%7 ெச.F
 அைசவ)லா 
ஊ	க :ைடயா  ைழ. 
 

ெவ�ள� தைனய மல�ந4(ட
 மாGத�த
 

உ�ள� தைனய� உய�*. 
 
 

அறி<� ெப�& ஊ�க3� ெப�றாகி வ#=ட�. ந� பயண�ைத� 

ெதாட*ேவா�. 

நF:க� 3த	3தலி) ப:�ெப�ற A=ட� (Meeting/Conference) உ:க��� 

ந	றாக ஞாபக� இ����. அ� அ�வலக A=டமாக இ��கலா� 

இ)ைல ேவ& எ�த A=டமாக இ��தா�� நF:க� ெப��பா�� 

அைமதியாக ப#ற* ேபKவைதேய பா*��� ெகா+8��தி�%பG*க�. 

ஒ�ெவா�வ* ேபKவைதB� கவனமாக<� வ#ய%பாக<� Aட 

பா*�தி��கலா�. நா� 3த	3தலி) சில*3	ேபா பல*3	ேபா 
ேபK� ேபா� சிறி� பய3� அதிக கவன3� இ����. தவ&க� 

க+8%பாக வ�தி����. ப#ற� நாேம தி��தி�ெகா+. நம�ெக	& 

ஒ� VைடைலB� உ�வா�கிய#��கலா�. ேபா;) Aட எள!தி) 

ப:�ெப�றிடலா�. ஆனா) க�றவ* உ�ள அைவய#) ஒ� ெசா)ைல 

ெசா)லி%பா�:கேள	. அ�வள< ஏ	 ? இ�த தமி�ம	ற�திேலேய 

தவறான ஒ� ெச1திைய2 ெசா)லி%பா�:கேள	. அத	 வ#ைள< 

எ%ப8ய#���ெம	&.  
 

அதனாேல ஆராயாம�� ந	றாக ேயாசி�காம�� தா	 

ெசா)ல%ேபா�� ெசா)லினா) வ#ைளய% ேபா�� வ#ைள<கைளB� 

சி�தி�காம) ஒ�வ* ேபச 3�ப.வாராய#	 அவ* ப.� �	ப� நா� 

பல3ைற பா*�தி�%ேபா�. எனேவ நா� ெசா)ல%ேபா�� ெசா)ைல 

கவனமாக Aற ேவ+.�. நம�� வ�� �	ப3� இ	ப3� நா� 
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ெசா)�� ெசா)லினாேலேய அைமகிற�. 
 

ஆ	க:0 ேக�
 அதனா. வ�தலா. 

கா�ேதா
ப. ெசா.லி�க# ேசா�*. 
 
 

ேயாசி%பத��� எ�வள< ேநர� Aட எ.���ெகா�ளலா�. ஆனா) 

ெசா)வைத K��கமாக ெதள!வாக ெசயW=ட� (effective) மி�கதாக Aற 

ேவ+.�. நா� ெசா)�� ெசா) எ�வா& எ�தைகய த	ைம ெப�றி�� 

ேவ+.� ? 
 

ெசா.Fக ெசா.ைல� ப)றிேதா�ெசா. அ7ெசா.ைல 

ெவ.F;ெசா. இ�ைம அறிG�. 
 
 

நா� ஒ� ெசா)ைல2 ெசா	னா), அைத2 ெசா	ன ப#	9 யா�� 

ேபச�Aடா�. அைத எதி*�� ஒ� �ர�� வர�Aடா�. அ�வ+ண� 

ேயாசி�� ச;யான ெசா)ைல� ேத*< ெச1� ெசா)ல ேவ+.�.  
 

இ�த� �ற� எ	 ெசா)வ	ைமைய மிக ெவ�வாக உ�மா�றி� 

ெகா.�த�. இ� எ	 மனைத� ெகா�ைள ெகா+ட ம�&ெமா� �ற�. 

சி�தி�� ேபKபவ	 மன!த	. ேபசிவ#=. சி�தி%பவ	 3=டா� எ	&� 

Aற ேக=8��கிேற	. 

சில கால:க��� 3	ன* நா=ைட ஆ�� ெபா&%9� ச�திB� 

ம	னன!ட3� ம�&� சில;ட3�ம=.ேம இ��த�. சாராண �8மக	 

த	 ேவைலகைள ெச�வேன ெச1� வ#=. ச�ேதாசமாக வா�< நட�தி 
வ�தா	. இ	ேறா எ�த ஒ� ேவைல ெச1ய ேவ+.மாய#6� பல;	 

உதவ# ேதைவ%ப.கிறேத. ந� வ F=8லி���� எ�த ஒ� ெபா�ைளB� 

நாேம ெச1ததி)ைலேய. யாேரா எ:ேகா ெச1த ெபா�=க� - நா� காK 

ெகா.�� வா:கி வ�� அ6பவ#�கிேறா�. ெதாைலேபசி வசதி, மி	சார 

வசதி, வாகன:க�, மி	சார சாதன:க� எ	&.... நா� ந� வா�வ#) 

பலைர2 சா*���ேளா�. நா� உ�%ப8யாக எைதB� பைட�ேதாமா 
எ	& ெத;யா�. ஆனா) காK ம=.� இ��தா) எைத 

ேவ+.மானா�� வா:கி அ6பவ#�கலா�. இ)ைலயா ப#	ேன. 
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இ%ப8 ஒ�ெவா� வ#சய�தி���� ப#றைர2 சா*�� வா4� த	ைம மிக 

மிக அதிக;��வ#=ட�. இெத)லா� இ)லாம) ஒ� வா��ைகைய 

நிைன���Aட பா*�க 38யாத அள<��% ேபா1வ#=ேடா�. இ�வா& 

சா*�தி�%பதினா) ஒ�வேரா. ஒ�வ* ேபKவ� அதிக;���ள�. எ�த 

ஒ� ெசய�� அ6பவ� ெப�ற பல;ட� ேக=. ெச1ேதாமாய#	 மிக 

சிற%பாக அைமகிற�. அ:ஙன� பல;ட� ேபK� ேபா� வ#வாத� 

வ�கிற�. அ%ேபா� அ6பவ3� அறி<� ெப�றவ	 K�மா 
உ=கா*�தி��தா) அவனா) பய	 வ#ைளயா�. அவ	 க+டவ�ைற 

ப#ற;ட� அவ* 9;�� ெகா��� அள<�� ெதள!வாக<� 

இன!ைமயாக<� உைர�கி	, அவ* Aறிய ெசா)ைல ப#ற* எள!தி) 

ஏ�ப*.  
 

அ�வா& அழகாக எ.��ைர%பேத ஒ� கைல எ	பா*க�. அ� 

எ)லா*��� எள!தாக அைம�� வ#டா�. இய�ைகயாகேவ 

ெப�றி�%ப#	 அ� இைறவ	 த�த வர�. இ)ைல பலைர%பா*��� 

க�&�ெகா�ளலா�. பழக பழக வ�� வ#.�. சி�திர3� ைக%பழ�க� 

ெச�தமி4� நா%பழ�க� எ	ப� பழெமாழி. அ�வா& ச;யாக ேபK� 

திறைமB� ெப�& ந)ல அறி<�திறேனா. A8யவ;ட� ப#ற* ேபசி 
ெவ�றி ெப&த) எ	ப� மிக மிக க8னேம. 
 

ெசால.வ.ல� ேசா�வ)ல� அ;சா� அவைன 

இக.ெவ.ல. யா�	�
 அC�. 
 

ெசா)வ	ைம ெப�&, எத���� ேசா*�திடா� எவ*���, எ2சைப��� 

அLசாதவைன ெவ)வ� யா*��� அ;யதா��. 
 

அ:ஙன� ெசா) திற� ெப�&, எ�த ஒ� வ#சய�ைதB� வ#ைர�� 

அறி��, 38ெவ.�� இன!ைமயா�க� A&பவன!	 ஏவ��� இ�த 

உலக� பண#B�. அவ	 ெசா)வைத� ேக=��. 
 

வ)ைரG� ெதாழி.ேக(�
 ஞால
 நிரGதின?� 

ெசா.Fத. வ.லா�� ெபறி�. 
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இ�த	ைம எ�த ஒ� �ைற��� ெபா���வ� வ#ய%பான இய)9. 

இ	ைறய ெதாழி)உலகி) இ�த	ைம ெப�றி�%பவ	 ெதாழிலி) 

ெகா8க=8% பற%பா	. அரசியலி) இ�%பவைன உலக� ப#	ெதாட��. 

யா;ட� ேபKகிேறா�. எத�காக ேபKகிேறா�. எ	ன ேபச%ேபாகிேறா� 

எ	பதைன ந� பா*ைவய#) உண*கிேறா�. அேத ேபா) ேக=பவ* 
ந�மிட� எ	ன ேக=க%ேபாகிறா*, அவ��� எ	னெவ)லா� ெத;B�, 

அவ* ந�மிட� எைத எதி* பா*�கிறா* எ	பைதB� உண*�� அத��� 

ஏ�றா�ேபா) வா*�ைதகைளயட�கி வா�கிய:கைள உ�வா�கி 
ேபKவைத வ#ட ேமலான� எ�<மி)ைல.  
 

ேபKவத���� ேதைவயானைவ- 
 

1. யா* ந�மிட� எ	ன எதி*பா*�கிறா*க� எ	றறிவ�. 

2. ந�மிட3�ள அ6வப3� அறி<� அத��� ெபா���மா எ	றறிவ�. 

ெபா��தாவ#=டா) ேபசேவ ேபசாதF*க�. 

3. ச;யான க��ைத வ8வைம%ப�. 

4. ச;யான ெசா�கைள� ேத*�ெத.%ப�. - இ� மிக 3�கிய�. ேதைவ�� 

�ைறவான-அதிகமான ெசா�க� ச�ேதக:கைள உ+. ப+M�. 

அதிகமான ெசா�க� ப#ர2சைனக��� அைழ%9.  

5. ெசா�கைள வா�கிய:கைள இன!ைமயாக ேபKவ�. 
 

திறனறிG� ெசா.Fக ெசா.ைல அற 
  

ெபா�A
 அதன?Iஉ0�
 இ.. 
 

ேக(டா�� ப)ண)	�G தைகயவா%	 ேகளா�
 

ேவ(ப ெமாழிவதா
 ெசா.. 

அறி< ப�றி 3	9 ஆழ ஆரா1�ேதா�. அ�த அறிைவ% ெப&வ� எ%ப8 ? 

நா� இ%Yமிய#) ேதா	றிய நாள!) சிறிய ேவைலகைள2 ம=.ேம 

ெச1ய� ெத;�தவராக வ�ேதா�. அதி) எ�த வ#த ஏ�ற தா�< இ)ைல. 

எ)ேலா�ேம ஒேர அள< அறிைவ% ெப�றி��ேதா� எ	&� 

ெசா)லலா�. ஆனா) வள*��வ#=ட ப#	 ெவ�ேவ& திறனள< 

ெகா+.�ேளா�. அறிைவ நா� பல வழிகள!) ெப&கிேறா�.  
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9�திய#	 வழிேய அறி< ெவ�வாகேவா ெம�வாகேவா வள��. 

9�திைய T	& வைகயாக ப#;%ப*. க�Yர 9�தி. வாைழ ம=ைட 9�தி. 
க;��+. வைக 9�தி. ஒ�வ* ஒ� வ#சய�ைத ெசா)ல வ�வத��� 

3	பாகேவ ச=ெடன<� ச;யாக<� 9;�� ெகா��� த	ைம இ�த 

க�Yர 9�தி. ச=ெடன ப�தி���. அ.�த� க;��+.. ெகாLச� 

�ேட�றி வைக%ப.�தி� ெகா.�தா) ப�தி���. அதாவ� ஒ� 

வ#சய�ைத வ#ள�கி2 ெசா	னா) ச;யாக 9;�� ெகா��� த	ைம. 

வாைழ ம=ைட எ	னதா	 ப�த ைவ�தா�� ப�தி� ெகா�ள ெவ� ேநர� 

ப#8���. இ�த வைகைய நா� இ:� பா*�க% ேபாவதி)ைல. 
 

க�Yரமாக இ��தா�� க;யாக இ��தா�� இ�த உலக� நட��� 

வ#த�ைத இ�த உலக�ைத% பா*���தா	 க�&� ெகா�ள 38B�. 

ேவ& வழிய#)ைல. ேவ& உலகி) எ%ப8 இ��கிறேதா நம��� 

ெத;யா�. இ�த உலக� இ%ப8�தா	 இய:�கிற�. அதனா) நா� ந� 

அறிைவ வள*�க ேவ+.மானா) 3தலி) கவன!�க ேவ+.�. இ:� 

எ	ன நட�கிற� எ	பைத உணர ேவ+.�. அ%ப8 உண*வத��கான 

வழிக� யாைவ ?? 

நா� ஒ� 3ைற ெச1தி�தா� ப8�தா) நா� உ+ைமய#) எ�வள< 

ெச1தி ப8�தி��கிேறா� ? ஒ� ெச1தி�தாள!) 100 ெச1திக� 

இ��கி	ற� எ	& ைவ��� ெகா�ேவா�. நF:க� ஒ� 3ைற ப8�த 

ப#	 எ�தைன ெச1திகைள ப8�தி�%பG*க�. ஒ�வ* 24, ம�ெறா�வ* 40, 

இ	6ெமா�வ* 65. ெச1தி�தாைள வ;க� வ#டாம) ப8%பவ*கைள% 

ப�றி ேக�வ#% ப=8�%பG*க�. அவ*க� ேவ+.மானா) 95-100 வைர 
ப8%ப*. உ+ைமய#) 100 ெச1திக� இ��தா�� நா� பாதி 
ெச1திகைளேய ப8�கிேறா� எ	ப� யதா*�தமான உ+ைம. நா� 

அ�வள< தா	 கவன!�கிேறா�.  
 

ெச1தி�தா�� உடன82 ெச1திக�� (breaking news) வராத கால�திேல 

ெசவ#களா) ேக=. உண*வேத 3�கியமான வழியாக இ��தி��க 

ேவ+.�. இ	&� ெசவ#களா) ேக=. அறிவ� நிைறயேவ இ��கிற�. 

4.50 ேபZ�� வ�� வ#=டதா	6 ெத;யைலேய. யா;டமாவ� 
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ேக=ேபாமா	6 நிைன��� ெகா+8���� ேபாேத ப�க�திெலா�வ* 
இ	ெனா�வ;ட� அேத ேக�வ#ைய� ேக=பா*. அவ�� -இ)ல சா*.. 
இ	ைன�� இ	6� காணல... ேல=. ேபால...- 	6 ெசா)�� ேபா� 

நா� ஏ�� ெச1யாமேலேய நம��� ேதைவயான தகவ) கா�றி) பற�� 

வ�� ெகா+8��தைத� ேக=8��ேதாேமயானா)........ 
 

க/றில னாய) 0 ேக(க அஃெதா�வ/� 

ஒ/க�தி� ஊ/றாG �ைண. 

ஆ:கில 9�தக:கள!) கவன!�த) (Listening) ப�றி எ�க2ச�க பாட:க� 

உ�ளன. ெசயW=ட� மி�கவ*க� (Effective people) வளவள ெகாழெகாழ 

எ	& ேபசி� ெகா+8��க மா=டா*க�. A*ைமயாக கவன!%பா*க�. 

யா�� ேபசாதி���� ேபா�தா	 அவ*க� ேபKவா*க�. அவ*க� 

ேபசி�ெகா+8���� ேபா� ேவ& யாராவ� ேபச ஆர�ப#�தா�� Aட 

ேப2ைச நி&�தி கவன!�க ஆர�ப#�� வ#.வா*க�. இைத�தா	 

வ��வ* Aறிய�- 
 

ெசவ)	�ண வ).லாத ேபாK� சிறி� 

வய)/�	�
 ஈய� ப�
. 
 

இ�த ேக=��, கவன!��� திறைன ஒ� ெச)வ� எ	ேற A&கிறா*. 
அ�<� இ� அறி<� திறைன வள*��� ெச)வ� அ)லவா... எனேவ 

இ� ெச)வ�தி�கெக)லா� தைலயாய ெச)வ� எ	கிறா* 
தி�வ��வ*. 
 

ெச.வ��( ெச.வ
 ெசவ)7ெச.வ
 அ7ெச.வ
 

ெச.வ�� ெள.லாG தைல.  

சில சமய:கள!) நா� ேக=ப� உடன8யாகேவ உதவ#வ#.�. 

பலசமய:கள!) இ	& கவன!�த ெச1திக� இ	ெனா�நா� பய	 

ெகா.���. ஒ4�க�ைத� கைட%ப#8�� வா��� வ�� ெப;யவ*கள!) 

ெசா�கைள நா� A*�� கவன!�தி��தா) அ� க+8%பாக நம�� 

ப#	ெனா�நாள!) நா� �	ப%ப.� ேவைளய#) ஊ	&ேகாலாக உதவ# 
ெச1B�. 
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இM	க. உைடNழி ஊ/�	ேகா. அ/ேற 

ஒM	க
 உைடயா�வா%7 ெசா.. 
 

ச;. யா* எைத2 ெசா	னா�� ேக=. வ#டலாமா ? இ:� தா	 

அறிைவB� ேக�வ# ஞான�ைதB� இைய�� பய	ப.�த ேவ+.�. 

எ�வள< அளவாக இ��தா�� அ� ந)ல வ#சய:கைளேய ேக=க 

ேவ+.�. நம�ேகா ம�றவ*�ேகா தF:� வ#ைளவ#��� வ#சயெம	றா) 

உடன8யாக நி&�திவ#ட ேவ+.�. இ	ைறய உலகி) ேதைவய#)லாத 

வ#சய:க� ேதைவய#	 அள<�� ெவ� அதிகமாக கிட�கி	றன. 

அைவெய)லா� கவன!�கா� பா*�கா� உணரா� வ#=. வ#ட ேவ+.�. 

உதாரணமாக, இைணய�தி) ேதைவய#)லாத ெச1திக�� மன�ைத 

அல�கழி��� வ#சய:க�� ஏராளமாக ெகா�ளளவ#) உ�ளன. 

அைவகள!) ந� ெபா	னான ேநர�ைத ெசல< ெச1வைத தவ#*�க 

ேவ+.�.  
 

ந)ல வ#சய:கைள� ேக=�� ேபா� தா	, ந� மனதி) ந)ல 

எ+ண:க� ேதா	&�. ந)ல எ+ண:க� ேதா	றினா) தா	 ந)ல 

ெசய)க� உ�வா��. ந)லைவகேள நட���. எனேவ... 

ெக=டைவகள!லி��� ச�&� ேயாசி�காம) உடேன வ#ல�வ� 

அவசிய�. 
 

எைன�தா 
 ந.லைவ ேக(க அைன�தா 
 

ஆ�ற ெப�ைம த�
. 
 

அ	& ேபKவத��ேகா, பா.வத��ேகா, நடனமா.வத��ேகா ேமைடக� 

இ��தன. ரசிக*க� ஏராளமாேனா* இ��தா*க�. ேமைடய#) ஏ&பவ*க� 

அ�வள< சாதாரணமாக ஏறிவ#ட 38யா�. உ+ைமயான திறைம 

இ��தா) ம=.ேம இட� ப#8�க 38B�. ேமைடய#) ஏ�&பவ*கைள� 

ேத*< ெச1B� �4�க� பல வ#தி 3ைறகைளB� ேத*<கைளB� 

ைகயா��. ஆனா) இ	&... 
 

இ�த வைல%Y�க�� (blogs) வ#வாத ேமைடக�� (forums) யா* 
ேவ+.மானா�� எ)ேலா���� த� எ+ண:கைள2 ெச1யலா� 

எ	& 3	ப#��த ேமைட வழ�க:கைள� தக*�ெதறிகி	றன. அ� ந)ல 
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வ#சயமாக இ��தா�� Aடேவ ந� ேத*< ெச1B� �4�கள!	 

வ#திக��, ேத*<க�� இ%ேபா� எ)ேலா* மC�� ெச1வ#�க%ப.�. 

அ�வள<தா	. 

ேக�வ# ப�றிB� அத	 த	ைம ப�றிB� ஆ1�ேதா�. அ.��.... 
 

�	ப�. நF* ேபா	& வழி�ேதா.� வா�வ#) அ�வ%ேபா� வ�� ேபா�� 

�	ப�. �	பமி)லாத வா�< Kைவயாக இ��காெத	ப*. சில 

�	ப:க� உடேன நF:கி வ#.�. சில �	ப:க� நF:க சில காலமா��. 

இ	6� சில �	ப:க� ேபாகிற ேபா�கி) Kவ.கைள ஏ�ப.�தி வ#=.2 

ெச)��. ச;. எ� எ%ப8யாய#6�, எ	ைன� �	ப� ெதா�றி� 

ெகா��� ேபா� நா	 3தலி) எ	ைன� ேக=�� ேக�வ#.... 
இ�<லகிேலேய 3த	3தலி) நா	 தா	 இ��	ப�ைத அ6பவ#�க% 

ேபாேறனா ?? எ	&தா	. அ:ேகேய என�� சில வ#ைடக� கிைட�� 

வ#.கிற�. அ%ேபா என�� 3	ன* அேத �	ப�ைத அ6பவ#�தவ*க� 

அதிலி��� எ%ப8 மC+டா*க� எ	&. அைத அறி�� ெகா+.� ந� 

��நிைலையB� ெபா&�� ச;யான 38ெவ.�� �	ப�ைத� 

ைகயா�வ� பழகி% ேபா1வ#.�. 
 

ச;. அ�வா& �	ப� வர% ெபறி	 ந� ஞான�தி���� எ=டாத அள< 

ெச	& வ#=ட ப#	 எ	ன ெச1வ� எ	& ெத;யாம) பல 3ைற 

வ#ழி�தி��கலா�. அ%ேபா� தா	 ெப;யவ*கள!	 �ைண நம�� 

மிக<� ஊ	&ேகாலாக இ����. ெப;யவ*கள!	 வா*�ைதக� நம�� 

மிக<� ம��தாக அைமB�. நா	 சில 3ைறக� சி�க)கள!) சி�கி� 

தவ#��� ேபா� எ	 மனநிைலைய உண*�� எ	னெவ	பைத அறி�� 

எ	ன ெச1யலா� எ	& பல ேயாசைனகைள� ெத;வ#%பா* எ	 தாB� 

எ	 த�ைதBமாகிய எ	 அ�மா. அவ*கள!ட� ேபசிவ#=ட ப#	ன* மன� 

ேலசாகிவ#.�. மனதி) எ	ன ெச1யலா� எ	ற தி=ட3� 

உ�வாகிவ#.�. இேத ேபா) நா� ந	றாக இ��க ேவ+.� எ	& 

நிைன��� ந�ைம2 K�றி இ���� ெப;யவ*க� நம��� �	ப� 

ஏ�ப.� ேபா� மிக<� உதவ#யாக இ�%பா*க�. பல சமய:கள!) -

ஆஹா அவ*க� இ��கிறா*க�.. அவ*க� பா*��� ெகா�வா*க�- எ	& 

எ+M� ேபா� கல�க3�ற மன� வ#.தைல ெப�ற பறைவயாக 
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சிறக8���. 

A=.� �.�ப�தி) இ�%பவ*க��� நா	 A&வ� அ6பவமா1% 

9;B�. A=.� �.�ப:க� எ	& சிைத�� வ#=டேதா அ%ேபாேத பல 

�	ப:க�� ெதா�றி�ெகா+. வ#=டன. ச;. வ#சய���� வ�ேவா�. 

இ�வா& �	ப� ந�ைம வா=.� ேபா� ெப;யவ*கள!	 �ைண நம�� 

மிக<� ஆ&தலாக இ����. அவ*கள!	 ெசா�க� நம�� ம��தாக 

அைமB�. ஆைகயா) எ%பா. ப=.� T�தவ*கள!	 ெப;யவ*கள!	 

�ைணைய ந=ப#ைன ஆரா1�� ெப�&� ெகா�ள ேவ+.�. 
 

அற�அறிG� O�த அறி*ைடயா� ேக#ைம 

திற�அறிG� ேத�G� ெகாள.. 

ெப;யவ* எ	றா) யாைர �றி%ப#.கிறா* வ��வ* எ	& பல 3ைற 

சி�தி�தி��கிேற	. வயதி) T�தவ* ம=.� ெப;யவரா. ச; 3	னா� 

ப#ரதம* வாQபா1 கி;�ெக= வ#ைளயா.வாரா ? அவ*தா	 நா=8��ேக 

3த)வரா2ேச.... சி;சா�� ப�� வ Fச, ஆ& ப��கைளB� ஆ& ஆ&களாக 

மா�&வாரா... இ)ைல. எ1=V ேநா1��� தா	 அவேர ம��� க+. 

ப#8��வ#.வாரா ??? 38Bமா.... க+8%பாக 38B�. ஆனா) இ	ேற 

ெச1ய2 ெசா	னா) அவ*களா) 38யா�. சில கால:க� பய#�சி 
ெகா.�தா) க+8%பாக 38யலா�.  
 

இ:� கீேழ இ���� ெச1தி எ	ன.... அ�த�த �ைறய#) அ6பவ� 

ெப�றவ* அ�த�த �ைறய#) T�தவராகிறா*.. ெப;யவராகிறா*. எனேவ 

ெப;யவ* எ	& A&� ேபா� வயைத ம=.� �றி�கவ#)ைல.. 

அ6பவ�ைதB� அறிைவB� ேச*�� �றி%ப� ெதள!வாகிற�. 
 

அ%ப8%ப=ட ெப;யவ*க� ந� Aட இ���� ேபா� நம�� மிக<� 

பா�கா%பாக இ����. நா� தவ& ெச1B� ேபா� ந�ைம� க8�� நா� 

ெச1B� தவைற2 K=8�கா=.வா*க� அவ*க�. அ%ப8%ப=ட 

ெப;யவ*கைள2 சைபய#) ெகா�ளாத ம	ன	 ெவள!ய#லி��� 

ெக.%பவ*க� இ)ைலெய	றா�� தானாக 3=டா�தனமான 

கா;ய�ைத2 ெச1� ெக=.வ#.வா	. 
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இ��பாைர இ.லாத ஏமரா ம�ன� 

ெக��பா� இலா 
 ெக�
. 
 

இ� ம	ன��� ம=.ம)ல.. இ	& யாவ*��� ெபா����. இ8�� 

அறி<ைர A&� ெப;யவ*கேளா, ந+பேனா.. உறவ#ன*கேளா இ)லா� 

ேபானா) நாேம ெக=.வ#.ேவா�. 

நF:கேள இ� 3ைற வா��� பா�:க�. ஒ� 3ைற எ�த% ெப;யவ;	 

உதவ#B� இ)லா�. ம&3ைற உ:க� மனைத ெவ	ற ெப;யவ*கள!	 

�ைணேயா.� வா��� பா�:க�.  
 

ச;. இ%ப8 எ)லவ�&��ேம ெப;யவ*கைள சா*�� இ��கலாமா... 
எ)லாவ�றி���ேம ெப;யவ*கைள2 சா*�தி�%ேபாேமயானா) நா� 

ந� ெசா�த 9�திைய% பய	ப.��வைதேய நி&�திவ#.ேவா�. 

ஆைகய#னாேல.. ப#ர2சைனகைள 38�த ம=8) நாேம சமாள!�க பா*�க 

ேவ+.�. ந�ைம அ� ெவ�வாக பாதி��� ேபா� ெப;யவ*கைள 

அMக ேவ+.�. ந� நா.கள!) ெப;யவ*கள!ட� ேக=. ேக=. 

பழகிேய 3�கால�தி) நிைறய% ேப* ெசா�தமாக ேயாசி%பேதய#)ைல. 

ேமைல நா.கள!) இ%ப8 ெப;யவ*கள!	 �ைண கிைட%பதி)ைல. 

அதனா) அவ*க� வாலிப வயதிலி��ேத ேயாசி%பத��� 

நி*ப�த%ப.�த%ப.கிறா*க�. 

இ	ெனா� 3�கியமான வ#சய� இ:� கவன!�க ேவ+.�. அ6பவ 

அறி< ெப;யதா.. இ)ைல... ப#ற* ெசா) ேக=. நட%ப� ெப;யதா... இ:� 

�ழ%ப� பல3ைற வ�தி��கிற�... 
 

சி& �ழ�ைதய#ட� -ஏ1 அ�த தFைய� ெதாடாேத.. K.�- எ	& Aறினா).. 

3தலி) த	 அ�மாேவா அ%பாேவா A&கிறா*கேள எ	ற 

காரண�தி��காக ெதாடாம) இ����. சில 3ைறக�... ப#	ன* ஒ� 

சமய� அ� த	 அவா தா:கா� ஒ� 3ைற ெதா=.வ#.�. �. எ%ப8 

இ���� எ	ப� இ%ேபா� அத	 Tைளய#) ெதள!வாக 

எ4த%ப.கிற�... ேவ& ஒ�3ைற அ� தFைய� ெதாடேவ ெதாடா�.... அ� 

அ6பவ அறி<. அதனா) எ�த அறி< சிற�த� எ	றா) அ6பவ அறிேவ 

எ	ப� 9ல%ப.கிற�.  
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ஆனா) எ)லாவ�ைறB� அ6பவ#�ேத உணர 38Bமா.... இ)ைல... 

இற�தா) எ%ப8 இ���� எ	பைதB�.. எய#=V வ�தா) எ%ப8 

இ���� எ	பைதB� ெசா�த அ6பவ�தினா) உணர 38யா�. 

ப#றைர% பா*�ைத ெத;�� ெகா�ள ேவ+.�.  
 

ெப;யவ*க� ெசா)வைத� ேக=பேத.. நம��% ப#	னா) வ�� 

இ	ன)கள!லி��� த%ப#%த��காகேவ... 
 

ஆகேவ.. ெசா�த 9�திைய எ:� பய	ப.�த ேவ+.�, ெசா) 9�திைய 

எ:� பய	ப.�த ேவ+.� எ	பேத ெதள!வாக உணர ேவ+.�. 

ெப;யாைர� �ைணேகாட) அதிகார�தி) ெப;யவ*கள!	 �ைணய#	 

த	ைம எ%ப8%ப=ட�, அ� எ�வள< வலிைம வா1�த�, அைத எ%ப8 

ேபண# பா�கா��� ெகா�ள ேவ+.� எ	பைத வலிB&��கிறா* 
வ��வ* ெப�மா	. 
 

அCயவ/�� எ.லா
 அCேத ெபCயாைர� 

ேபண)� தமரா	 ெகாள..  
 

ெப;யவ*கள!	 ந=ைப% ெப&த) அ;ய வா1%பா��. அைத 

எ�வாறாய#6� ெப�&� ெகா�ள ேவ+.�. 
 

த
மி/ ெபCயா� தமரா ஒM�த. 

வ�ைமN� எ.லா
 தைல. 
 

ெப;யவ*கைள த�ேமா. ெப�&� ெகா��த) நம��;ய வலிைமய#) 

எ)லா� தைல. 
 

ப.லா� பைகெகாளலி� ப�த��த த4ைம�ேத  

ந.லா� ெதாட�ைக வ)ட.. 
 

ந)லவ*கள!	 ெதாட*ைப� ைகவ#.த) பலேரா. ெச1B� பைகைமைய 

வ#ட� ெகா8யதா��. 

ெப;யவ*கள!	 �ைண எ�வள< சிற%பான�, அைத எ%ேபா� எ%ப8 
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பய	ப.�த ேவ+.� எ	& பா*�ேதா�. இன! ஒ� ெசயைல2 ெச1B� 

3	ன* யா� ெச1ய ேவ+.� எ	பைத� கா+ேபா�. 
 

ந� உ�ள�தி) பல �றி�ேகா�க� இ��கலா�. பல கன<க� 

இ��கலா�. அைவெய)லா� ெசய)களாக ெச1B� ேபா� 3தலி) 

அத���;ய திற	, வலிைம, கால அள< ேதைவயான ெபா�=க� 

இ��கி	றனவா எ	& அ2ெசயைல� ெதாட:�வத��� 3	 தFர 
ஆராய ேவ+.�. ஒ� ெசயைல2 ெச1B� 3	 அதி) எ	னெவ)லா� 

ெச1ய இய�� எ�ெவ)லா� இயலா� எ	பைத அறிய ேவ+.�. 

ப#	ன* அைத2 ெச1வத��� ேதைவயான திறைம ந�மிட� இ��கிறதா 
எ	&� பா*�க ேவ+.�. ேதைவயான ஆ=க�, ெபா�=க�, எ�வள< 

கால� ேதைவ ேபா	றைவகைளB� ஆராய ேவ+.�. நவ Fன உலகி) 

Project Management �ைறய#) ஒ� %ராஜ�=��� ேதைவயானைவெயன 

அள< (Scope) கால� (Time) ெசல< (Cost) எ	& Triple Constraint என 

A&வா*க�. இ�வளைவB� ஆரா1�� ப#	ன* எைத எைத எ%ேபா� 

ெச1ய ேவ+.� எ	& தி=டமிட) ேவ+.�. அ%ப8� தி=டமி.� 

ேபாேத அ�த ெசயைல2 ெச1� வ#ட 38Bமா ேவ& எ	னெவ)லா� 

ப#ர2சைனக� வரலா� எ	& பல ேக�வ#க� எ4�. அத��� வ#ைடB� 

க+. ப#8�க ேவ+.�.  
 

இ�வா& ந	� ப#;�� ஆரா1�த ப#	ேன தா	 ஒ� ெசயைல2 ெச1ய 

3யல ேவ+.�. இ�வா& ஆராயாம) த� ஊ�க�தி	 மி�திய#னா�� 

ஆைசய#	 ப#8ய#னா�� ெச1ய� ெதாட:கிவ#=ட ெசய) ெப��பா�� 

இைடய#ேலேய 3றி�� வ#.�. 
 

உைட�த
 வலியறியா� ஊ	க�தி� ஊ	கி 
இைட	க# :றிGதா� பல�. 
 

ஒ� ெசயைல2 ெச1ய ேவ+8ய வலிைம தம�� இ��கிறதா எ	& 

ஆராயாம) ஊ�க�தி	 மி�தியா) ெச1ய 3ய�சி�� பாதிய#ேலேய அ2 

ெசயைல 38�காம) 3றி�தவ* பல*.  
 

இ� ஒ� 3�கியமான �ற�. 
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வலிைம எ	பைத ேபா*கள�தி) வ Fரமாக<� க�ேறா* நிைற�தி���� 

அைவய#) அறிவ#	 வலிைமயா�� ேம�� வ#ைளயா=8) வ Fர*க� 

ம�&� அண#ய#	 வலிைமயாக<� ெபா�� ெகா�ளலா�. வண#க�தி) 

த� ெகா�ளள< (Capacity) யாக க�தலா�. இ%ப8 இட�தி��ேக�ப 

வலிைம எ	ற அ�ைமயான ெசா)லி	 ெபா�� மா&�. இ�வா& ப) 

ேவ& ��நிைலக��� ஒேர த��வமாக ெபா���வ� �றள!	 

தன!2சிற%9. 
 

கீேழ உ�ள �றைள% ப8B:க�. நா	 A&வ� வ#ள:��. 
 

வ)ைனவலிN
 த�வலிN
 மா/றா� வலிN
  

�ைணவலிN
 Q	கி7 ெசய.. 
 

வ#ைனவலி - ெச1ய�A8ய ெசயலி	 வலி. இ� எ�த ெசயலாக<� 

இ��கலா�. ேபா*, வ#ைளயா=., வண#க�, ேப2K%ேபா=8 எ	& 

அ.�கி� ெகா+ேட ெச)லலா�. ெசயலி	 வலிைம, த	6ைடய 

வலிைம, மா�றா	, எதி; ேபா	றவ*கள!	 வலிைம, தன��� எதி;��� 

�ைண நி�பவ*கள!	 (சகஊழிய*க�) வலிைம, ஆகிய யாவ�ைறB� 

ஆரா1�த ப#	ேப அ2 ெசயைல ெச1ய வ#ைளய ேவ+.�. 

த	 வலிைமய#	 திறைன அறி�� அத	 ப8 நட�� ெகா�வ� நா� ந� 

ேவைல பா*��� இட�திேலா இ)ைல ந�3ைடய மிக% ெப;ய 

ெசய)கள!) ம=.ேமா ெபா���� எ	பதி)ைல. நா� ெச1B� 

ஒ�ெவா� ெசய���� அ� ெபா����.  
 

உதாரணமாக ெதாைல�கா=சி% ெப=8B�, கண#ன! மான!=டைரB� 

அள<�� ேம) தின3� பா*�� வ�தா) அ� நம� க+ண#	 திறைன� 

கா=8�� அதிகமாக பய	ப.��வதா��. அ%ேபா� க+ த	 பய	பா. 

தா:காம) ேகாளா& ஏ�படலா�. மன!தனாக வா��தா) க+8%பாக 

T	& ேவைள ேநரா ேநர���� சா%பா. சா%ப#ட ேவ+.�. அ)லா� 

ேபானா) உ:க� வய#& உ:கைள� ேகாப#��� ெகா+. அ)ச* ேபா	ற 

வ#யாதிகைள ஆர�ப#���. ஒேர நாள!) 100 ைம) ஒட 38யா�. 

3ய	றா) எ	ன ஆ�ெம	பைத அறிவ F*க�. அள<�� மCறினா) 

அமி*த3� நLK எ	ற பழெமாழிைய அறிவ F*க�.  
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ெம	ைமயான� மய#லிற� எ	றா�� அைத ஏ�&� வ+8ய#	 

திறனறி�� அத	 அள< தா	 ஏ�ற ேவ+.�. அத��� ேம) ஏ�றினா) 

வ+8ய#	 அ2ேச 3றி�� வ#.�.  
 

பRலிெப% சாகா�
 அ7சி�
 அ�ப#ட
 

சால மி���� ெபய)�. 
 

அேத ேபா) மர�தி	 Nன!�ெகா�ப#��� ஏறிய ப#	6� ேம�� ஏற 

நிைன�தா) அ� அவ*கள!	 உய#��ேக ஆப�தாக 38B�.  
 

8ன?	ெகா
ப� ஏறினா� அஃதிறG� ஊ	கி� 

உய)�	கி�தி யாகி வ)�
. 

அகல�கா) ைவ�காேத எ	& A&வ*.  
வ#ர��ேக�த வ F�க� எ	&� A&வ*.  
ஆழ� ெத;யாம) காைல வ#டாேத எ	&� A&வ�+..  
 

ச; ஆழ� ெத;யா� காைல வ#ட�Aடா� எ	& ேமேலா=டமாக 

பா*�தா) 9;கிற�. ஆனா) அ�த ஆழ�ைத எ%ப8 அறிவ� எ	& நா� 

எ%ேபாதாவ� ந�ைம� ேக=8��கிேறாமா. ஒ�ெவா� ெபா�ைளB� 

அள�� அத	 தர3� அள<� த	ைமB� ெத;�தி��க ேவ+.�. 

ஆழ�ைத அறிய ப)ேவ& வழி3ைறகைள� கைட%ப#8�கலா�. 3	ேன 

அறி�தி��த அ6வ:கைளB� பய	ப.�தலா�. கடலி	 ஆழ�ைத 

எ%ப8 அத6��� ெச)லாம) ேசாேனாகிராப# Tல� அறிகிறா*க�. 

எ4�9 உைட���ளதா எ	பைத எ�V-ேர Tல�. Oர�ைத ஒலி 
ஒள!ய#	 Tல� என அள�க 38B�.  
 

எைத அள�க 38Bேமா அைத�தா	 ந	� ெத;�� ெகா�ள 38B�. 

அதாவ� ஒ�ெவா� நா�� எ�வள< பய	ப.��கிேறா� எ	&. எைத 

ந	� அறிய 38Bேமா அைத�தா	 க=.%ப.�த 38B�.  
 

ச;. ந� திறனள< ெத;�த ப#	, அைத அைடய ந�மா) ஆன அைன�� 

3ய�சிகைளB� ேம�ெகா�ள ேவ+.�.  

அேத ெசயேல க+M� க���மா1 நி	& வ#டா3ய�சி 
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ெச1பவ*க��� 38யாத ெசய) எ�<மி)ைல. 
 

ஒ.வ தறிவ� அறிGதத� க#த0கி7 

ெச.வா�	�7 ெச.லாத� இ.. 

இத	 Tல� ஒ� ெசயைல எ�வைர ெச1ய இய��, எ%ப8 அள%ப�, 

அைத கால%ேபா�கி) எ�வள< ெச1� ெகா+8��கிேறா�, இ	6� 

தரமாகேவா ேவகமாகேவா ெச1ய யா� ெச1ய ேவ+.�, எெத)லா� 

ெச1ய� ேதைவய#)ைல எ	பைத அறிகிேறா�. 

ப#ற��� ஈவதாய#6� த	6ைடய ெபா��� ெச)வ3� அளவறி�� 

அத�ேக�றா* ேபா) ப#ற��� ெகா.�தி.க எ	கிறா* வ��வ*. அ� 

தா	 ெபா�ைள% ேபா�றி வழ:�� ெநறியா��. 
 

ஆ/றி� அளவறிG� ஈக அ�ெபா�� 

ேபா/றி வழ0�
 ெநறி. 
ஒ�வ	 த�3ைடய ெச)வ�ைத எ%ப8 நி*வாகி%ப� ?? த�ேபா� 

இ���� ெச)வ�தி	 அள<, வ�மான�தி	 அள<, ெசலவ#	 அள<. 

இைவகைள% ெபா&�த�. 
 

இ�த T	ைறB� அள�� அத��ேக�றா* ேபா) ஒ�வ	 

வாழவ#)ைலெய	றா) அவ	 வா�< ெக=. வ#.�.  
 

அளவறிG� வாழாதா� வாK	ைக உளேபால 

இ.லாகி� ேதா�றா	 ெக�
. 
 

அேத ேபா) வ�மான� வ�கி	ற வழி சிறியதாக இ�%ப#6� அ� 

ேபா�� வழி அைதவ#ட அகலமாக இ)லாம) பா*��� ெகா�ள 

ேவ+.�. அ�வா& பா*��� ெகா+டா) நம��� �	ப� வரா�. 

இ)லாவ#=டா) எ)லாவ#தமான �	ப:க�� வ��. கடன=ைட 

(கி;8= கா*.) வா:கி� ெகா+. கடைன� க=ட38யாம) தவ#%பவ* 
எ�தைன ேப* உ�ளன*. அவ* யா<� அளவறி�� ெசலவ#டாதவ*. 
அவ*கைள அ�கடன!லி��� மC=க பல* Vதாபன:க� 

ெதாட:கிB�ளன*. 
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ஆகா� அளவ)(� தாய) 
 ேக�.ைல 

ேபாகா� அகலா	 கைட. 

ஒ�வ	 த�3ைடய ெச)வ�ைத எ%ப8 நி*வாகி%ப� ?? த�ேபா� 

இ���� ெச)வ�தி	 அள<, வ�மான�தி	 அள<, ெசலவ#	 அள<. 

இைவகைள% ெபா&�த�. 
 

இ�த T	ைறB� அள�� அத��ேக�றா* ேபா) ஒ�வ	 

வாழவ#)ைலெய	றா) அவ	 வா�< ெக=. வ#.�.  
 

அளவறிG� வாழாதா� வாK	ைக உளேபால 

இ.லாகி� ேதா�றா	 ெக�
. 
 

அேத ேபா) வ�மான� வ�கி	ற வழி சிறியதாக இ�%ப#6� அ� 

ேபா�� வழி அைதவ#ட அகலமாக இ)லாம) பா*��� ெகா�ள 

ேவ+.�. அ�வா& பா*��� ெகா+டா) நம��� �	ப� வரா�. 

இ)லாவ#=டா) எ)லாவ#தமான �	ப:க�� வ��. கடன=ைட 

(கி;8= கா*.) வா:கி� ெகா+. கடைன� க=ட38யாம) தவ#%பவ* 
எ�தைன ேப* உ�ளன*. அவ* யா<� அளவறி�� ெசலவ#டாதவ*. 
அவ*கைள அ�கடன!லி��� மC=க பல* Vதாபன:க� 

ெதாட:கிB�ளன*. 
 

ஆகா� அளவ)(� தாய) 
 ேக�.ைல 

ேபாகா� அகலா	 கைட. 

உழ<� ெதாழி) ெச1பவேர உலக���ேக அ2சாண# ேபா	றவ* 
எ	கிறா* ந� ெப�மா	. 
 

உMவா� உலக�தா�	� ஆண) அஃதா/றா� 

எMவாைர எ.லா
 ெபா���. 
 

உ4�+. வா�பவ* ப#றைர2 சா*�தி��தா��, ஒ� சமய� அ2 சா*9 

இ)லாவ#86� அவரா) வாழ 38B�. உழவைர2 சா*�தி���� 

ஒ�ெவா�வ�� அவ* இ)லாவ#=டா) இ�<லகி) வாழ 38யா�. 

அவெர)லா� உழவ* உ�வா�கிய ெபா�ைள உ+. அவைர� ெதா4� 
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ப#	ேன ெச)பவ*. எ�வள< உ+ைமயான க���. 
 

உM�#� வாKவாேர வாKவா� ம/ெற.லா
 

ெதாM�#� ப)�ெச. பவ�. 
 

உழ*	�
 ெதாழிF	�
 வGதைன ெச%ேவா
 எ	றாேர எ�ெப�மா	 

பாரதியா*. 
உழ<� ெதாழி) ெச1பவேர உலக���ேக அ2சாண# ேபா	றவ* 
எ	கிறா* ந� ெப�மா	. 
 

உMவா� உலக�தா�	� ஆண) அஃதா/றா� 

எMவாைர எ.லா
 ெபா���. 
 

உ4�+. வா�பவ* ப#றைர2 சா*�தி��தா��, ஒ� சமய� அ2 சா*9 

இ)லாவ#86� அவரா) வாழ 38B�. உழவைர2 சா*�தி���� 

ஒ�ெவா�வ�� அவ* இ)லாவ#=டா) இ�<லகி) வாழ 38யா�. 

அவெர)லா� உழவ* உ�வா�கிய ெபா�ைள உ+. அவைர� ெதா4� 

ப#	ேன ெச)பவ*. எ�வள< உ+ைமயான க���. 
 

உM�#� வாKவாேர வாKவா� ம/ெற.லா
 

ெதாM�#� ப)�ெச. பவ�. 
 

உழ*	�
 ெதாழிF	�
 வGதைன ெச%ேவா
 எ	றாேர எ�ெப�மா	 

பாரதியா*. 
உழ<� ெதாழிைல2 சிற%பாக2 ெச1ய ேவ+.மானா) 3தலி) 

வளமான Yமி ேவ+.�. ம+ண#	 தர�ைத, திற�ைத அறி�� அ� 

உழ<�� ஏ�றதா எ	& ஆராய ேவ+.�. ஏ;னா) உ4� ேபா� ச�ேற 

கீழி���� ம+ ேமேல வ��. ேம�� க8னமாக இ���� ம+ 

ேலசானதா1 மாறி.�. இ�வா& ெச1த) பய#��� மிக<� ந)ல�. 

(உ4தலினா) ேவ& ஏேத6� பய	 இ�%ப#	 ெத;�தவ*க� Aற<�). 

உ4தைல வ#ட அதிக வளைம ேச*%ப� எ�வ#.தலினா). இ� 

ம+M�� உர�. பய#;	 வள*2சி�� உர�. அ.�� கைள எ.�த) 

3�கிய�. இ)ைலெய	றா) பய#* சா%ப#ட ேவ+8ய 
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வள�ைதெய)லா� ேதைவய#)லாத கைள2 ெச8க� சா%ப#=. வ#.�. 

அ.�� நF;.த) மிக 3�கிய�. அ�<� ேதைவயான ப�வ�தி) 

ேதைவயான அள< நF* வ#.வ� மிக அவசிய�. அதன!6� 3�கிய� 

பய#*கைள� கா%ப�. ெந.நா=களாக பா.ப=. வள*�த பய#�ைற 

அ&வைட ெச1B� ேபா� கயவ*க� கவ*�� ெச	றா) ந� மன� 

பாடா1 பா.ப.�. எனேவ பா�கா�த) மிக அவசிய�. 
 

ஏC 
 ந�றா. எ�வ)�த. க(டப)� 

ந4C 
 ந�றத� கா�=. 

ேமேல உ�ள �ற� உழ<� ெதாழிைல ஒ=8 Aறிய#�%ப#6� ப#ற எ�த� 

ெதாழி���� ெபா���� வ+ண� இ�%பைத நா	 கா+கி	ேற	. 

எ�த� ெதாழி) ெச1தா��, ெச1ய%ப.� ெதாழி��� எ	ென	ன 

உபகரண:க� ேதைவ%ப.கிற�, ந�மிட� எ	ன உ�ள�, அவ�ைற% 

ெப&வத��� எ	ன ெச1ய ேவ+.�, அவ�ைற எ%ப8% பராம;�க 

ேவ+.�, அவ�ைற எ%ப8 வள*�க ேவ+.�, அ�வா& வள*வைத 

ப#ற கயவ*கள!டமி��� எ%ப8� கா�க ேவ+.� எ	பெத)லா� 

அ%ப8ேய ெபா����. 
 

ஒ� நா=ைட நாசமா�க ேவ+.ெம	றா) அ:� வ#ைளB� 

வ#ைள2சைல� த.�க ேவ+.�. அ%ப8� த.�க பல வழி3ைறக� 

உ�ள�. அ%ப8 ஒ� வழி3ைற தா	 வள�மி�க ம+ண#) க�ேவல 

மர�ைத Oவ# காடா�கி பய#;.வ�. இ�த� க�ேவல மர� நில�தி) 

உ�ள ச���கைளெய)லா� உறிLசி கைளயாக வள*�� பயன!)லா 
3=கைள� த�தி.�.  

 

உழ< அதிகார�தி) ம�ற �ற�கள!), ேசா�ப) இ)லாம) நில�ைத 

பய#;=. பய	ப.�த ேவ+.�, பய#���� ேதைவயான ெசய)கைள 

ச;யான ேநர:கள!) ெச1ய ேவ+.� எ	& எ.��ைர�கிற� �ற�. 
 

ெச.லா� கிழவ� இ��ப)� நில
=லG� 

இ.லாள?� ஊ� வ)�
. 
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இலெம� றைசய) இ��பாைர	 காண)� 

நிலெம� 
 ந.லா� ந�
. 

உைரயாட)கள!	 ேபா� 3�கிய ப:� வகி%ப� �றி%9. ஒ�வ* ெசா)ல 

வ�� வ#சய�ைத அவ* வா1 A&வத��� 3	னேர அவ* க+க�� 

ப#ற அ:க:க�� Aறி வ#.�. அ�த �றி%9கைள� கவன!�� அறிதேல 

�றி%பறித) என%ப.�.  
 

க+. உடலி) மிக 3�கிய உ&%9. க+கள!னா) ெச1தி ப;மா�ற�, மிக 

ேவகமாக<� மிக� �)லியமாக<� நட�கிற� எ	றா) அ� 

மிைகயாகா�. க+க��� அ�வள< ச�தி உ�ள�. க+கள!	 

ச�திைய% ப�றி காதல*கள!ட� ேக�:க�. அேநகமாக எ)லா 
காதல*க���� 3தலி) காதைல அவ*க���� அறிவ#�தி�%ப� 

அவ*க� க+களாக�தா	 இ����. காதலிய#	 கைட�க+ பா*ைவ�� 

ஏ:காத காதல*க� உளேரா ? இ�த க+ ப;மா�ற�ைத வ#ள�க எ�தைன 

சின!மா பாட)க� உ�ளன, எ�தைன கவ#ைதக� உ�ளன.  
 

ஒ�வ;ட� ஒ� ெச1திைய� Aற ேவ+.மாய#	 நா� அவ;	 

க+கைள% பா*�ேத A&ேவா�. ந� உைரயாட) 34வ�� அவ;	 

க+கைள% பா*�ைத நட���. க+கேள உ�ள�தி	 கத< எ	&� 

A&வ*. அதனாேலேய நா� Aற% ேபா�� ெச1திைய வா1�� 3	 

க+கேள Aறிவ#.�. அேத ேபா) ஒ�வ* A&� ேபா� அவ;	 

க+கைள ேநா�க ேவ+.�. அவ* வா1 A&வ� ச;யா எ	& அவ* 
க+க� Aறிவ#.�. ெபா1 A&பவ*க� க+கைள ேநா�க� 

தய:�வா*க�. அதனா) ஒ�வ* உ+ைம A&கிறாரா இ)ைல ெபா1 

A&கிறாரா எ	ற �றி%9 அவ* க+கள!) இ����. நா� அைத% பா*�� 

ெத;�� ெகா�ள ேவ+.�. க+கேளா. ேச*�� அ�த 3க3� 

உ�மா&�. 
 

அ��த� கா(�
 பள?0�ேபா. ெந;ச
 

க��த� கா(�
 :க
. 
 

உ	 உ�ள�தி) இ���� ெச1திைய உ	 3க� அ%ப8ேய தா:கி 
நி���. 
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ஒ�வ;	 உ�ள�தி) ந=9 இ��கிறதா இ)ைல பைகைம இ��கிறதா 
எ	பைத அவ;	 க+கேள உைர���. அைத உணர� ெத;�தவ* 
அவ;	 க+கைள% பா*�ேத உண*�திடலா�. 
 

பைகைமN
 ேக#ைமN
 க#Sைர	�
 க#ண)� 

வைகைம உண�வா�� ெபறி�. 

பா*�� பா*�� பழகி அ6பவ� ெப�றவ*க� ஒ	ைற% பா*�த 

மா�திர�திேலேய அத	 த	ைமைய� க+டறி��வ#.வ*. பா*�க 

பா*�க� தா	 ெத;B� இ	6� நிைறய ெச1தி நா� பா*��� கா=சிய#) 

இ��கிறெத	&. நா� பா*��� கா=சிய#) ெத;B� �றி%9கைள 

உண*�� அ� ெத;வ#��� ெச1திைய மிக� �)லியமாக உண*�தி.த) 

நல�.  
 

இ�தைகய த	ைமைய� ெகா+டவ	 இ�த உலக���ேக அண#கல	 

ேபா	றவ	 எ	கிற� �ற�- 
 

Dறாைம ேநா	கி	 �றி�பறிவா� எ;ஞா��
 

மாறாந4� ைவய	 கன?. 
 

அேத ேபா) ெகாLச3� ஐயமி)லாம) தவறி)லாம) ப#ற* உ�ள�தி) 

உ�ளைத உண*�� ெகா�ள�A8யவ	 ெத1வ�தி��� ஒ%பாவா	 

எ	&� உைர�கிற� �ற�- 
 

ஐய� படாஅ� அக�த� உண�வாைன� 

ெத%வ�ேதா� ஒ�ப	 ெகாள.. 

அ�வா& க+களா�� ப#ற உ&%9களா�� த�� ெச1திைய உணராத 

ந� க+க� 3க�தி) இ��தா�� அ� இ)லாைம��2 சம�. 
 

�றி�ப)/ �றி�=ணரா வாய)� உ��ப) 
 

எ�ன பய�தேவா க#. 

8#ண)ய
 எ�பா� அள	�0ேகா. காS0கா. 

க#ண.ல� இ.ைல ப)ற. 
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மிக N=பமான அறிைவ% ெப�றி�%பவ* ப#றைர எள!தி) அள�� வ#.வ*. 
அ�வா& அவ* ப#றைர அள%பத���% பய	ப.��� ஆBத� க+. 

க+ைண� தவ#ர ப#றைர எள!தாக ஆழமாக அள%பத��� ேவ& உ&%9 

இ)ைல எ	&ைர�கிற� ெபா�மைற. 

தி���ற� ெபா�=பாலி) சில அதிகார:க� நா� ெச1ய% ேபா�� 

ெசயலி	 த	ைமைய ஒ=8ேய அைம���ள�. உதாரண�தி�� 

வலியறித), காலமறித), அைவயறித), இட	 அறித), �றி%பறித), 

ெத;�� ெதள!த) எ	பைவெய)லா� சில. இைவயா<� நா� இன!ேம) 

ெச1ய% ேபா�� ெசயைலB� தி=ட�ைதB� ஒ=8ேய 

அைம�தி��தா�� அைவ ஒ�ெவா	&� ஒ�ெவா� 3�கிய 

அ:க�ைத வலிB&��வதாகேவ அைம���ள�. ஆதலா), நா� 

பா*��� ஒ�ெவா� உதாரண:கள!�� ெச1ய% ேபா�� ெசய) 

வ�தா�� ஒ�ெவா� 3ைறB� எதி) கவன� ெச���கிேறா� 

எ	பைத� A*�� அறிக. இ)ைலெயன!) ஒேர வ#சய�ைத A&வ� 

ேபாலேவ ேதா	&�. 

எ�த ஒ� ெசயைலB� த��த கால� ெகா+ேட ெச1ய ேவ+.�. 

ப�வ�ேத பய#* ெச1 எ	கிறா* ஔைவயா* த� ஆ�தி�8ய#). 

பய#*கைள அ&வைட ெச1B� கால�தி) அ&வைட ெச1ேத ஆக 

ேவ+.�. நF* பா12K� த�ண�தி) நF* பா12ச ேவ+.�. ப�வ�ைத 

வ#=. வ#=டா) ெமா�த3� ெக=.% ேபா��.  
 

75 வய� 3தியவ* 22 வய� ெப+ைண� தி�மண� ெச1தா) உலக� 

வ#ய%ேபா. பா*���. 10 வய� சி&வைன சிேச;ய	 ஆ%பேரச	 ெச1ய 

ெசா	னா) அைத உலக� ஏ�கா�. ெசல< ெச1� வ#=ட கால� 

வா�வ#) தி��ப# வரா�. ச;யான சமய�தி) ச;யான ெசய)கைள2 

ெச1திட ேவ+.�. அ�வா& ெச1தா) தா	 ந�மிட� உ�ள 

ெச)வ:க� ந�ைம வ#=. அகலாம) இ����. 
 

ப�வ�ேதா� ஒ(ட ஒMக. தி�வ)ைன� 

த4ராைம யா	�
 கய)�. 
 

Vடா� ச�ைதய#) வ#ைளயா8யவ*க� இைத அ6பவY*வமாக 
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உண*�தி�%பா*க�. அவ*கைள வ#ட சிற�த அ6பவசாலி இ��ற��� 

ேவ& ஆதாரமி)ைல. நF:க� ப:�க� ைவ�தி���� நி&வன�தி	 

ேப;) ஏேத6� ெக=ட ெச1திேயா, அத	 9க4�� கள:கேமா 
வ�தி��தா) நF:க� உடன8யாக வ#�க 3ய)வ F*க�. தாமதி��� 

ஒ�ெவா� வ#னா8B� உ:க� ெச)வ�ைத பலமட:� அழி�� வ#.�. 
 

எ�த நி&வன�தி	 ப:�கைள எ�த சமய�தி) வா:க ேவ+.� எ	ப� 

மிக 3�கிய�. �ைற�த வ#ைலய#) வா:கி நிைற�த வ#ைலய#) வ#�& 

ெப��த இலாப� கா+பேத 3தலC=டாள*கள!	 �றி�ேகாளாக 

இ����. நாைள ந	றாக வள*2சியைடB� எ	& ந�ப#�ைகB�ள 

ப:�கள!) 3தலC. ெச1வ F*க�. 

உலக�ைதேய நF:க� ெவ)ல நிைன�தி��தா�� த��த 3ய�சிேயா. 

த��த கால�தி) நF:க� ஈ.ப=டா) அ�<� ஈேட&� எ	கிற� �ற�. 
 

ஞால
 க�தி 
 ைகD�
 கால
 

க�தி இட�தா/ ெசய)�. 
 

எ�த� �ைறய#�� நF:க� உலகி	 மதி%ைப% ெபற ேவ+.மாய#	 

த��த 3ய�சிைய ச;யாக கால�தி) ெச1ய ேவ+.�. 
 

இ%ேபா� தா	 கண#ன!ய#�� கண#ன! சா*�த அைம%9கள!�� 

ஒ�ெவா� ைம�ேரா ெச�க+டாக ேவைல ெச1ய ஏ<கிறா*கேள.... சில 

ைம�ேரா ெச�க+ைட வ#=டா�� Aட அைம%9 இய:காம) ேபாகலா�. 

எனேவ ஒ�ெவா� ைம�ேரா ெசக+8	 மதி%ைபB� மி	னM 

ெபாறியாள*க� ந	� அறிவா*க�. 

நF:க� 3ய�சி ெச1B� ெசய)கள!ேலா, தி=ட�திேலா க+8%பாக 

ேசாதைனக� வ��. ெப��பா�� அைவெய)லா� கைல�� ெச)�� 

ேமக� ேபா) ெம�வாக வ#லகி2 ெச	& வ#.�. அ�வைர ெம�வாக 

ெபா&ைமயாக கல:காம) கா�தி�%ப� அவசிய�. 
 

கால
 க�தி இ��ப� கல0கா� 

ஞால
 க�� பவ� 
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த� ேநா1 �ணமாக கா�தி�%பவ*க� அ� 3�றி�� �ணமா�� வைர 
ெபா&ைமயாக� கா�தி��க�தா	 ேவ+.�. க*%ப#ண#%ெப+ 10 மாத� 

கா�தி��தா) தா	 ஆேரா�கியமான �ழ�ைத மகி�2சி]=.�. எனேவ 

ெவ�றி ெபற ேவ+.மாய#	 த��த த�ண�தி�� கா�தி��த) 

அவசிய�. 

பக.ெவ.F0 Dைகைய	 கா	ைக இக.ெவ.F
 

ேவGத�	� ேவ#�
 ெபாM�. 
 

இ� நம�ெக)லா� ெத;�த பாட�. த	ைன வ#ட வலிைம ெபா��திய 

ஆ�ைதைய காக� பகலி) ெவ)��. அேத ேபா) பைகவ;	 

வலிைமய#)லா அ�ச:கைள அறி�� த�க சமய�தி) ேபா* ெதா.�தா) 

ெவ�றி நி2சய�.  
 

உ�வ�தி�� ம�க� ெதாைகய#�� ஒ� சி& ப�திேய ெகா+ட 

இ:கிலா�� த��த ஆBத:கைளB�, தம��;ய ேபா* 3ைறகைளB�, 

பைகவ;	 ஒ�&ைமய#	ைமB� பய	ப.�தி மாெப�� இ�தியாைவ% 

ப#8�கவ#)ைலயா. இ%ெபா4� இேத இ:கிலா�� இ�தியாைவ% ப#8�க 

இய�மா. கால� கட�� வ#=ட�.  
 

அ�த�த கால�தி) தா	 சில வ#சய:கைள ெச1ய 38B�. 

எ�த�கால�ைதB� ெவ�றி ெகா�வ� மிக� க8னேம. அ�வா& 

கால�ைத ெவ	ற� இ�<லகி) சில அதிசய:கேள. அதி) தமி� 

ெமாழிB�, தி���ற�� அட�க�. 

அ�வ)ைன எ�ப உளேவா க�வ)யா� 

கால
 அறிG� ெசய)�. 
 

த��த ச;யான க�வ#கேளா. கால�ைதB� அறி�� ெச1தா) 

ெச1வத��� அ;ய ெசய) எ	& ஒ	& இ��கிறேதா ? எனேவ 

ெசய���� த��த கால3�, க�வ#B� 3�கிய�. 

�ள��% ப�க� ைச�கிைள எ.��� ெகா+. ெச	ற�+டா நF:க� ? 

நகர�தி) வா�பவ*க��� இ�த வா1%9 எள!தி) கிைட�கா�. ஆனா) 

சிலசமய� உ:க� ந+ப*கள!	 தி�மண:க��� கிராம��% ப�க� 

RangaRakes tamilnavarasam.com



ெச)�� ேபா� வா1%9 கிைட���. உ:க� கவன�ைத �ள�தி) 

நி��� ெகா��கள!ட3� நாைரகள!ட3� ெச��தினா) சில பாட:க� 

கிைட���. த+ணF;	 நFலநிற ப#	9ற�தி) ெவ+ைமயாக ஒ�ைற� 

காைல� O�கி� ெகா+. க+கைள� A*ைமயாக� த	 இைர�காக 

அ�த ெகா�� கா�தி����. எ�வள< ேநர�. சில சமய:கள!) நF+ட 

ேநர� Aட கா�தி����. மCைன% பா*�� வ#=டாேலா சட� ெக	& ஒேர 
ெகா�தி) மCைன%ப#8�� வ#.�.  
 

ெகா	ெகா	க D
=
 ப�வ�� ம/றத� 

��ெதா	க சீ��த இட��. 
 

கா�தி��க ேவ+8ய த�ண�தி) ெகா�ைக% ேபா) ெபா&ைமயாக 

கா�தி���, இைர கிைட�த<ட	 ெகா�� ெகா��வைத% ேபா) 

உடன8யாக ெசய) ப=. ந� இல�ைக அைட�திட ேவ+.�.  

-ேட1 எ	ைனய ெரா�ப சீ+டாதடா. நF எ	 ெபா&ைமய ெரா�ப 

ேசாதி�கிற- எ	ற வசன�ைத அ8�க8 ேக=8�%ேபா�. இவ*க� ஊ�க� 

நிைற�தவ*களாக இ�%பா*க�. ஆனா) ெபா&ைமயாக<� 

இ�%பா*க�. அவ*கள!	 ெபா&ைமய#	 எ)ைலைய� தா+8னா) 

ேகாப� ெகா+ட பா�ைப% ேபா) சீ&வா*க�. இத�� வ��வ* எைத 

உவைமயாக� A&கிறா* எ	& பா*%ேபா�. 
 

ஆ.! இர+. ஆ.க� ச+ைடய#.� ேபா� பா*�தி��கிறF*களா ? 

இர+. ஆ.க�� ெந�றிைய� O�கி� ெகா+. கா)கைள% 

ப#	ேனா�கி நக��. ெம�வாக. ெபா&ைமயாக. அத	 ெபா&ைமB� 

ஒ.�க3� ச;யான த�ண�ைத எதி* ேநா�கி இ����. கண ேநர�தி) 

ம+ைடைய ேந��� ேந* 3=8 ந2 ெச	& ேமா��. அ�வா& 3=.� 

ேபா� த�மா) 3ய	ற ம=.� த	 வலிைமெய)லா� ஒ	& திர=8 

3=.�. அேத ேபா) தா	 கால� க�தி கா�தி��க ேவ+.�. ச;யான 

கால� வா1�த ேபா� ந� பல�ைத எ)லா� திர=8 ந� கா;ய:கைள 

நிைறேவ�றிவ#ட ேவ+.�. 
 

ஊ	க
 உைடயா� ஒ�	க
 ெபா�தக� 
தா	க/�� ேபEG தைக��. 
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ச;யான கா;ய�ைத ெச1வத�� எ%ேபா�� எத��� அLச�Aடா�. 

அ�வா& ச�த*%ப� வா1��� ேபா� அ;ய ெசய)கைளB� த� பல� 

ெகா+ட ம=.� ெச1திட) ேவ+.�. கீேழ உ�ள �ற�� இைதேய 

வலிB&��கிற�. 
 

எ%த/� அCய� இையGத	கா. அGநிைலேய 

ெச%த/� அCய ெசய.. 

சில நா=க��� 3	ன* என��� ஒ� ேக�வ#. ந� �ழ�ைதக��� 

ஒ� த�ைதயாக, ந�மா) ெச1ய�A8ய� எ� ? ந� �ழ�ைதக��� நா� 

எ%ேபா�� தைலசிற�தவ�ைறேய ெகா.�க ேவ+.� எ	& தா	 

எ+Mேவா�. இ�வா& எ+ணாத த�ைதB� உ+ேடா ?  
 

ச;. வ F., ெசா��, Kக� எ	& அ.�கி�ெகா+ேட ெச	ற� மன�. ஆனா) 

இைவெய)லா� ேபா�மா ? ெபா�=ெச)வ� அழிய�A8யேத. அ%ேபா� 

அழியாத ெச)வ� ஏ� ? இ�நிைலய#) தி�வ��வ* ஒ� த�ைத 

மக��� ஆ�&� உதவ#ெயன எைத�A&கிறா* எ	& பா*%ேபா� எ	& 

தி���ற� 9�தக�ைத% 9ர=8ேன	. அதிகார� 7 ம�க=ேப&. இதி) பல 

�ற�க� ப^=சயமாக இ��தன. இ	6� மனதி) ஆழ% பதி�தி��கிற�. 
 

தGைத மக/�ஆ/�
 ந�றி அைவய�� 

:Gதி இ��ப7 ெசய.. 
 

ஒ� த�ைதயானவ	 த	 மக�� ெச1ய�A8ய மிக% ெப;ய ந	றி 
அவ	 இ�<லகி) ஒ�ெவா� வ#சய�தி�� 3த	ைம ெப&வத���� 

ேதைவயானவ�ைற அைம��� ெகா.%பேத எ	கிறா* வ��வ* 
ெப�மா	.  
 

ஆகா.. எ	 மனதி) கா=டா& ேபா) ஓ8�ெகா+8��த எ+ண� 

இ%ேபா� இ�த ஒேர �றள!) அட:கிவ#=ட�. ஆ�. இ�த க.���� 

ஆ�& ெவ�ள� அட:கிவ#=ட�. 

ேம�ெசா	ன �றள!) -3�திய#�%ப- எ	ற ெசா) மிக<� ஆழமான�. 

உதாரணமாக க�றவ*கள!	 அைவய#) ஒ�வ* 3�திய#��க 

RangaRakes tamilnavarasam.com



ேவ+.ெம	றா) எ%ப8ெய)லா� இ��க ேவ+.�. எ�வள< 

ப:கள!�தி��க ேவ+.�. அ� ம=.ம)ல, ஒ4�க3�, ப#றைர 
மதி�த��, ெசா) திற6�, ெசய) திற6� எ	ெற)லா� பல 

�ைறகள!) திற6�றி�%ப� அவசிய�. ெப�ேறா*க� த:க� 

�ழ�ைதக��� இ�வளைவB� க�&�தர ேவ+.�. ப�ள!க� 

உதவ#னா��, அவ*க� அ�த திறைமைய% ெப�றி��கிறா*களா எ	& 

ேம�பா*ைவ பா*%ப� அவ*கள!	 கடைம. ஒ4�க3� கீ�%ப8த�� 

தா	 எ�த �ழ�ைதB� 3தலி) க�&�ெகா�ள ேவ+8ய�. இ�த ந)ல 

ப+9கைளெய)லா� க�& அதைன� த�மிடமி��� கால�தி) 

நF:காவ+ண� ைவ�தி��த) அவசிய�.  
 

ச;, நா� ஓரள< ப��தறிB� த	ைம ெப�றப#	 நா� ந� த�ைத�� 

எ	ன ெச1தி��தி��க ேவ+.� எ	& எ+ண#ய#�%ேபா�. ஒ� மக	 

த�ைத�� ஆ�&� உதவ# எ	ன எ	& வ��வ* எ	ன A&கிறா* ?  
 

மக�தGைத	� ஆ/�
 உதவ) இவ�தGைத 

எ�ேநா/றா� ெகா.ெல ; ெசா.. 
 

-ஆஹா.. இவன)லவா ப#�ைள. இவைன% ெப&வத�� இவ	 த�ைத 

எ	ன தவ� ெச1தாேரா- எ	ற 9க�2சி வ�மா& ெச1த) ேவ+.�. ஒ� 

வ#ைளயா=.�� உ:க� ந+ப* ஒ�வைர அைழ�� உ:க� த�ைதய#	 

3	ன* நF:க� ெச1ய ஏதாவ� ஒ� ெவ�றிைய% 9கழ2ெச1� 

அ%ப8ேய -இ�வள< திறைமB�ள ப#�ைளைய% ெப&வத�� நF:க� 

எ	ன தவ� ெச1தF*கேளா- எ	&� ெசா)ல) ெசா)லி% பா�:க�. 

உ:க� த�ைதய#	 மன� Y;%பைடB�.  

அ� நF:க� உ:க� த�ைத�� ெகா.��� ப;K. நF:க� 

உ+ைமய#ேலேய அ�வா& 9க� ெப�றி��தா) உ:க� கடைமைய 

நF:க� ெச1� வ#=_*க� எ	& அ*�த�. 

நம�� மிக<� ப^=சயமான �ற�. ந�ம ஊ* ட<	பVஸி) 

ஒ=.ன;	 இ��ைக�க�கி) எ4த%ப=8���� பல �ற�கள!) 

இ�<� ஒ	&. 
 

ஈ�ற ெபாMதி/ ெபC�வ	�
 த�மகைன7 
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சா�ேறா� என	 ேக(டதா%. 
 

இ�த இ	ப�ைத வ#ட சிற�த இ	ப� ந� ெப�ேறா��� 

ெகா.�க�A8ய� எ�<மி)ைல. பல 3ைறக� உ:க� ெப�ேறா*கைள 

நF:க� மகி�வ#�தி��தா�� இ	& மC+.� ஒ� 3ைற அவ*க��� 

உ:கைள கaட%ப=. வள*�� வழிகா=8யத�� ந	றி Aறி.:க�.  
 

எ	ைன% ேபா) த�ைத உ:க��� இ)ைலெய	றா) அ�த 

ெபா&%ப#லி��� உ:கைள கவன!��� ெகா+டவ��� ந	றி 
ெத;வ#�தி.:க�. த�ைத இ)லாத ப=ச�தி) அ�த ெபா&%ைப� தா1 

ெச1தி�%பா�. இேத தா	 தா1��� ெபா����. இ�வ�ேம 

இ)ைலெய	றா) உ:க��� வழிகா=8யவ*கைள உ:க���� 

ெத;B�. அவ;ட� ந	றி பாரா=.:க�. 

த�3ைடய ம�கள!	 அறிவான� தம�� ம=.ம)லா� ம+ண#) 

வா4� ப#ற உய#*��� ந	ைம த�� எ	கிறா* வ��வ*. எ�வள< 

உ+ைம ? த	 மக	 ஒ� ைவ�தியராக ப=ட� ெப�றி�%ப#	 தம�� 

ேநா1 வ�த கால�தி) கவன!��� ெகா��த) அ)லா� ப#றைரB� 

அவர� ேநா1 கால�தி) கவன!%ப� இ�த ம+Mய#*க��ெக)லா� 

ந	ைம. 
 

த
மி�த
 ம	க� அறி*ைடைம மாநில�� 

ம� ய)�	 ெக.லா
 இன?�.  
 

த� �ழ�ைதக��� க�&� ெகா.�த க)வ# ப#ற���� பய	ப.�. 

�ழ�ைதகைள� ெகாLசிய#�%பG*க�. உ:க��� எ�வள< இ	ப� அ� 

த�தி����. உ:க� ேகாப:க� எ�வள< வ�தா�� அைத 

ெநா8%ெபா4தி) நF�கி.வ* �ழ�ைதக�. இ�வள< ஏ	. நரசி�ம 

அவதார� எ.�த ஆ+டவேன த� உ2சமி��த ேகாப�ைத 

ப#ரகலாதைன% பா*���தா	 தண#வ#�தா* எ	ப� 9ராண�. 

�ழ�ைதகள!	 பாத:கைள வ�.வ� இ	ப�. அவ*க��� 3�த� 

ெகா.%ப� இ	ப�. பதி��� அவ*க� 3�த� ெகா.%ப� ேப;	ப�. 

இ�த இ	ப� ந� நர�9 ம+டல�தி) ஊ*�� ெச	& ந�ைம 
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மகி�வ#���, ந	ைம வ#ைளவ#���. அவ*கள!	 அ3த ெமாழி ந� 

ெசவ#�� இ	ப�.  
 

ம	க�ெம% த4#ட. உட/கி�ப
 ம/�அவ� 
ெசா/ேக(ட. இ�ப
 ெசவ)	�. 
 

�ழ�ைதகள!	 ெசா�கள!	 இன!ைமைய K=8�கா=.� இ	ெனா� 

�ற�. மிக<� ப^=சயமான� - 
 

�ழ.இன?� யாKஇன?� எ�ப�த
 ம	க� 

மழைல7ெசா. ேகளா தவ�. 
 

தமி� ெப�� இ	ப�. மழைல2 ெசா) ெப�� இ	ப�. இ�த இ� 

இ	ப3� ேச*�தா).. அைத அ6பவ#�தா) தா	 உணர 38B�. 

�ழ�ைதகள!	 ைகயா) கிைட��� உண< Aேழ ஆய#6� அ� 

ெப�றவ*�� 

அ3தா��. 
 

அமிKதி 
 ஆ/ற இன?ேதத
 ம	க� 

சி�ைக அளாவ)ய DK. 

தி�மணமானப#	 சில ஆ+.க� ப#�ைள% ேப�ைற� த�ள!%ேபா.வ� 

இ%ேபா� பழ�கமாகிவ#=ட�. அத��% ப#	ன* �ழ�ைத�� 3ய�சி 
ெச1� உடேன ெப�& வ#=டா), �ழ�ைதைய த�ள!%ேபாடலா�, 

தவறி)ைல எ	ப*. அவேர சில ஆ+.களாகிB� ப#�ைள% ேப& 

கிைட�கவ#)ைலெய	றா), தா� த�ள!%ேபா=ட� தவேறா எ	6� 

��ற உண*2சி க�வ#� ெகா+. தவ#%ப*. ப#ற� ேவ+டாத 

ெத1வமி��கா�. பா*�காத ம���வமைனய#��கா�. K�றாத ேகாவ#) 

இ��கா�. இ��காத வ#ரத� இ��கா�. ப#�ைள�காக தவமி�%ப*. 
நF+டநாளாகிB� அ%ேப& கி=டவ#)ைலயாய#	 பழி2ெசா�க�, 

நி�மதிய#	ைம எ	& ப#ர2சைன ேவ& திைசய#) ெச)ல ஆர�ப#���. 

அவ*கள!ட� ெச	& ப#�ைள2 ெச)வ�தி	 மகிைமைய ேக�:க�. 

அவ*க� A&வா*க� -எ�காரண� ெகா+.� ப#�ைள% ேப�ைற� 

த�ள!% ேபாடாதF*க�- எ	&.  
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ந)ல அறி< மி��த ப#�ைளகைள ெப&� ேப�ைற வ#ட சிற�த ேப& 

ேவ& இ)ைல. அ�ேபா) த�3ைடய ெபா�� எ	ப� அவ*த� ம�கேள. 

அ� அவரவ* ெச1த வ#ைன%பயனா) வ�� எ	கிற� �ற�. 
 

ெப�மவ/�� யாமறிவ� இ.ைல அறிவறிGத 

ம	க(ேப� அ.ல ப)ற. 
 

த
ெபா�� எ�ப த
ம	க� அவ�ெபா�� 

த�த
 வ)ைனயா� வ�
. 

ந)ல ப+9ைடய ம�கைள% ெப�றி��தா) ஏ4 ப#ற%9��� தFயைவக� 

தF+டாமலி����. சில* A&வ* - எ:க� இர+டாவ� தா�த	 

ஒ4:கா இ��தி��தா	னா நா:க இ	ைன�� இ�த நிைலைம�� 

வ�தி��க மா=ேடா�- எ	&. ஒ�வ* தா� ெச1B� ந	&� தF�� 

அவைரB� அவ;	 ச�ததிகைளB� ப#	ெதாட��. 
 

எMப)ற�=
 த4யைவ த4#டா பழிப)ற0கா� 

ப#=ைட ம	க( ெபறி�. 

உய#ைர வ#ட ேமலான� ஒ4�க�. பல வ�ட:க� 

ஒ4�கமாய#��தவ�� சில சமய:கள!) தவறிவ#.கி	றன*. 
ஒ4�கமாய#�%பவ��� அ�வ%ேபா� சவா)க� வ�வ� இய�ைக. 

ஆனா) அ%ேபா� திடமாக ஒ4�க�ைத கைட%ப#8%பாேரயானா) 

யாவ*��� ந	&. ஒ4�க� ஒ�வ*�� சிற%9� ந	ைமB� 

த�மாதலா), அ� உய#ைரவ#ட2 சிற�த�. இ��ற� மனதி6� 

எ%ேபா�� ஒலி��� ெகா+ேடய#��க ேவ+8ய �ற�. 
 

ஒM	க
 வ)M�ப
 தரலா� ஒM	க
 

உய)C 
 ஒ
ப� ப�
. 
 

வ��திேய6� ஒ4�க�ைத� கா�திட ேவ+.�. ஒ4�கேம உய#��� 

எ%ேபா�� �ைணயா��. 
 

பCGேதா
ப)	 கா	க ஒM	க
 ெதCGேதா
ப)� 
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ேதC 
 அஃேத �ைண. 

ஒ4�க�தினா) எ	ன ந	ைம, எ	ன தFைம எ	& பா*%ேபாேமயானா), 

ஒ4�க�ைத% ப#	ப�றினா) எ%ேபா�� ேம	ைமேய அைடேவா�. 

ஒ4�க� தவறினா) தFராத பழி ந�மிட� வ�� ேச��. இதிலி��� 

த%ப#�தா* இ)ைல. எனேவ ஒ4�க�ைத� கைடப#8%ப� மிக 3�கிய�. 
 

ஒM	க�தி� எ%�வ� ேம�ைம இM	க�தி� 

எ%�வ� எ%தா� பழி. 
 

அேத ேபா) ஒ4�க� இன!ைமயான ந)ல வா��ைக�� வ#�தி.�. தFய 

ஒ4�க� எ%ேபா�� �	ப�ைதேய த��. 
 

ந�றி	� வ)�தா�
 ந.ெலாM	க
 த4ெயாM	க
 

எ��
 இ�
ைப த�
. 

ஒ4�க� தவ&தலா) எ%ேபா�� தFைமேய வ�� எ	பைதயறி�த 

மனவலிைமBைடயவ* அ�த ஒ4�க�திலி��� எ%ேபா�� தவற 

மா=டா*. 
 

ஒM	க�தி� ஒ.கா� உரேவா� இM	க�தி� 

ஏத
 பா�பா	 கறிG�. 
 

அேத ேபா), ஒ4�க3ைடயவ* தவறிகAட தFய ெசா�கைள� Aற 

மா=டா*. 
 

ஒM	க
 உைடயவ�	� ஒ.லாேவ த4ய 

வM	கிN
 வாயா/ ெசால.. 

அ.�� ெத;�� ெதள!த) எ	ற 51வ� அதிகார�ைத� கா+ேபா�.  
 

ந�ப#�ைகய#	 அ8%பைடய#) தா	 இ�<லகேம இய:�கிற�. உ:க� 

வா�வ#ேலா அ)ல� அ�வலக�திேலா 9தியதாக வ�� ஒ�வைர எ%ப8 

ந�9வ� ? அற� ெபா��, இ	ப�, உய#��� அ2ச� இ�த நா	ைகB� 

ந	� ஆரா1�த ப#	னேர ஒ�வைர ந�ப ேவ+.�.  
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அற
ெபா�� இ�ப
 உய)ர7ச
 நா�கி� 

திறGெதCG� ேதற� ப�
. 
 

ஒ�வைர% ப�றி ந	றாக அறிய ேவ+.ெம	றா) 3தலி) 

அவ�ைடய அ8%பைட��ண:கைள அறித) ேவ+.�. ேம�� 

அவ�ைடய ��ற:க� எைவ எ	& அறித) ேவ+.�. இ�த அறிதைல 

அ8%பைடயாக� ெகா+ேட இ	ைறய ேந*3க�ேத*<க�, ம�&� ப#ற 

எ4�� ேத*<க� இய:�கி	றன. ேந*3க�ேத*வ#) ஆ1வாள* 
ேக=பா*- உ:க�ைடய சிற�த வலிைமக� எைவ எைவ... 3	ேனற 

ேவ+8யைவக� எைவ எ	& (strong and weak points). உ:கைள% ப�றி 
அறி�� ஆழ� பா*%பத�ேக�ற ேக�வ#கைள 3	நி���. இ�த ந)ல 

�ண�ைதB� ��ற:கைளB� ஆரா1�� அவ�&� எ� மி�க� எ	& 

ெத;�� அத�ேக�றா* ேபா) அவைர� ெகா��த) ேவ+.�. 
 

�ண
நா�	 �/ற:
 நா� அவ/�� 

மிைகநா� மி	க ெகாள.. 

உ:க� க�மமாகிய ெசய)கேள உ:கள!	 ெப�ைம��� சி&ைம��� 

காரணமாைகயா)... ெப�ைம த�� ெசய)கைளேய ெச1வ F*. 
 

ெப�ைம	�
 ஏைன7 சி�ைம	�
 த�த
  

க�மேம க(டைள	 க. 

எதி�ேம ப�றி)லாதவ* எ%ப8 இ�%பா* ? அவ* எைதBேம மதி�க 

மா=டா*. அLKவத�� அLச மா=டா*. பழி2ெசா)���� அLச 

மா=டா*. அ%ப8 பழி2ெசா)��� அLசாதவைர ந�ப�Aடா�. 
 

அ/றாைர� ேத�த. ஓ
=க ம/றவ� 
ப/றில� நாணா� பழி. 
ஒ� ெசய��ேகா அ)ல� தி=ட���ேகா ேதைவயான 

Tல%ெபா�=கைள% ப�றி� ெத;யாதவைர அத�� 

பய	ப.��ேவாேமயானா), அவரா) நா� அைன�� �	ப:கைளB� 

ெப&ேவா�. இைத மிக எள!ய உதாரண� ெகா+. உணரலா�. SAP ப�றி 
எ�ளள<� ெத;யாத ஒ�வ* அ� மிக� ேதைவயான ேவைலய#) 9��� 
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அ�தி=ட:கைள ெசய)ப.�த 3ய)வாராய#	, அவ* த�� 

ெதா)ைலகைள அவ�ைடய ேமலாள* அறிவா*. இ)ைல, உ:க���� 

ெத;�தவ* எவராய#6� அ�வா& 3	 அ6பவமி)லாத �ைறய#) 

அ6பவ� இ��கிற� எ	& Aறி ேவைலய#) ேச*�தி��தா), அவ* 
ப=ட இ	ன)கைள நF:க� அறிவ F*க�. 
 

காத�ைம கGதா அறிவறியா�� ேத�த. 

ேபைதேம ெய.லா
 த�
. 

நF:க� காதலி�காம) இ�திய 3ைற%ப8 தி�மண� 

ெச1தி�%பG*கேளயானா) க=டாய� இ�த �ழ��� வ�தி�%பG*க�. 

அதாவ� 3	ப#	 ெத;யாத ஒ�வேரா. எ%ப8 வா�நா� 34�� 

�.�ப� நட�த%ேபாகிேறாெம	ற ேக�வ# உ:க� 3	 அம*�தி����. 
 

ேவைல�� ஆ� ெத;<ெச1பவ*கேள ஒ� மண#ேயா, இ)ைல இ� 

மண#ேயா, இ)ைல ஒ� நாள!ேலா ேந*3க�ேத*< ைவ�� ெத;< 

ெச1�வ#.கிறா*க�. ஆனா) அவ* அ�வ) ச;ய#)ைலெய	றா) 

எ%ேபா� ேவ+.மாய#6� நF�கிவ#டலாெம	ற ைத;ய3� இ����. 

ஆனா) இ� உ:க� வா��ைகய)லவா.. 3�கியமாக தி�மண வா�� 

ெகா.�க% ேபாகி	றF*க� அ)லவா. அ�<� உ:க� வா�ைக மCறினா) 

அ� ந	றாக இ��கா�, ேம�� பழிB� வ�� ேச��.  
 

என�� இேத ேக�வ# எ	 3	 அம*�தி��த ேபா� நா	 சி�தி�ேத	. 

நம�� தி�மண�தி�� ெப+ பா*��� 3	ன* ெப+ண#ட� சில 

நிமிட:கேளா மண#கேளா தா	 ேபKவத�� அ6மதி%பா*க�. அத��� 

அ%ெப+ ந� வா�வ#�� ஏ�றவளா எ	& எ%ப8 க+.ப#8%ப� எ	&. 

அ%ேபா� நா	 தி���றைள 9ர=டவ#)ைல. ஆனா), சி�தி�ேத	. 

வா��ைக மகி�வாக இ���� வைர யா���� எ�த ப#ர2சைனB� 

வரா�. ஆனா) வா�வ#) ப#ர2சைன எ	& வ�� ேபா� அ%ெப+ எ%ப8 

நட�� ெகா�வா� எ	ப� தா	 3�கிய எதி*பா*பாக இ��த�. 

ப#ர2சைன வ�:கால�தி) நம��� ந� �.�ப�தி��� �ைணயாக 

இ�%பாளா ? ந�ைம ஆத;%பாளா. இ)ைல ந�ைம� Oர எ;�� வ#=. 

ெச	&வ#.வாளா... இைத எ%ப8 அறி�� ெகா�வ� எ	& எ	 சி�தைன 
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ஓ8ய�. அ%ேபா� இ�த ேயாசைன ேதா	றிய�. ஒ� ெப+ 

ெத1வ���� பய%ப.பவளாக இ��தா) க+8%பாக அவ� ப#றைரB� 

மதி�தி.வா�. தவ&க� ெச1ய% பய%ப.வா�. அவள!ட� க+8%பாக 

�ண:கள!	 இல=Kமி �8ய#�%பா�. இவைள நா� எள!ேத அைடயாள� 

க+. ெகா�ளலா�. இ�த ேப2K வா*�ைதB� கி=டதி=ட ேந*3க ேத*< 

ேபா)தா	. யதா*�தமாக ேபசி, அ%ெப+ைண% ப�றி அறிவ� 

திறைமேய.  
 

அேத ெப+ பய%பட ேவ+8யைவக��� பய%படாம) இ��தா) 

ப#	னாள!) நம�� ப#ர2சைன கால�தி) எ%ப8 நட�� ெகா�வா� 

எ	பைத கண#%ப� க8னேம.  
 

��ப)றG� �/ற�தி� ந40கி வ��ப)CN
 

நாSைடயா� க(ேட ெதள?*. 
 

ந)ல �8ய#ேல ேதா	றி, ��ற:க� இ)லாம), பழி2ெசா)��� 

அLKபவைர அைடயாள� க+. அவ;ட� ந�ப#�ைக ைவ�க ேவ+.� 

எ	ப� இத	 ெபா��.  
 

நா	 தி�மண�தி	 ேபா� இ��றைள அறி�தி��காவ#86�, 

இ��றள!) Aற%ப=ட� ேபா	ற 3ைறகேள என�� உதவ#ய#��த� 

எ	& எ+M� ேபா� மிக<� மகி�வாய#��த�. 

தFர ஆராயாம) ஒ�வ;	 மC� ந�ப#�ைக ெகா+. அவைர� 

�ைணயாக� ெகா+டா), அவரா�� அவ* வழி3ைறய#னரா�� 

தFைமேய வ�� எ	பைத உண*��கிற� இ��ற� - 
 

ேதரா� ப)றைன� ெதள?Gதா� வழி:ைற 

த4ரா இ�
ைப த�
. 
 

எனேவ, தFர ஆராயாம) யாைரB� �ைணயாக� ெகா�ளாேத. அேத ேபா) 

தFர ஆரா1�� ஒ�வைர த	 �ைணயாக� ெகா+டப#	 அவைர 
34ைமயாக ந�ப ேவ+.�. அவ;	 மC� ச�ேதக� ெகா��த) 

Aடா�. 
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ேதற/க யாைரN
 ேதரா� ேத�Gதப)� 

ேத�க ேத�
 ெபா��. 

ேதரா� ெதள?*
 ெதள?Gதா�க# ஐNற*
 

த4ரா இ�
ைப� த�
. 
 

இ��ற�� அேத க����கைளேய வலிB&��கி	ற�.  
 

இ	ைறய நவ Fன ேத*< 3ைறக� இ�த ெத;�� ெதள!தலி	 ஓ* 
அ:கேம. 

இ�திய*க� க.ைமயான உைழ%பாள!க�. அவ*க� மிக<� பலவ#த 

3ய�சி ேம�ெகா�பவ*க� எ	& ஒ� வயதி) ெப;ய T�த 

ெவ�ைள�கார* ஒ�வ* எ	ன!ட� Aறினா*. ந�மிட3�ள ஒ� 

ந)லெதா� ப+ைப அவ* A*�� கவன!�தி��கிறா*.  
 

ஒ� இ�திய*, சாைலய#) இர+. ச�கர வாகன�தி) ெச	& 

ெகா+8��கிறா*. தி_ெர	& ஒ� மர� ந. சாைலய#) வ#4�� 

சாைலைய 34வ�மாக மைற�� வ#.கிற�. ஒ� ஓர�தி) இர+. 

சிறிய மர:க��கிைடய#) சில த.%9க� இ��கி	றன. அைவகைள� 

கைள�தா) சிறிய வாகன:க� ெச	& வ#.�. இ�த இ�திய* உடேன 

இற:கி அ�த த.%9கைள அக�றி வாகன�ைத கிள%ப#� ெகா+. ெச	& 

வ#.வா*. அவ��� ப#	னா) வ�பவ�� அைதேய பய	ப.�தி 
ெச	&வ#.வா*. சிறிய இைடெவள! கிைட�தா�� நா� அைத ச;யாக 

பய	ப.�தி�ெகா�ேவா�. ரய#)ேவ ேக= ேபா=8��தா�� ந� ம�க� 

ைச�கிைள� O�கி� ெகா+. கிள�ப# வ#.வா*க�. இேத மர� ேவ& 

வள*�த நா.கள!	 சாைலகள!) வ#4�தி�%ப#	, யா�� இற:கி வ�� 

அைத அக�றி ெச)ல மா=டா*க�. ஆனா), 911, 999 ேபா	ற எ+கைள 

Kழ�றி காவ)கார*க� வ�� அ%9ற%ப.�தியப#	தா	 ெச)வா*க�. 

அ�வைர ெபா&ைமயாக த�த� வாகன�தி) அம*�தி�%ப*.  
 

இ	ைறய இ�திய*கள!	 ெவ�றி�� ஆ:கில� ெத;�� க)வ# க�ற�� 

ம=.ேம காரணமி)ைல. அேதா. A8ய ந� க.ைமயாக உைழ��� 

ப+9�, 3ய�சிBைடைமBேம ஆ��. 
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:ய/சி தி�வ)ைன யா	�
 :ய/றி�ைம 

இ�ைம =��தி வ)�
. 
 

3ய�சி ெச1யவ#)ைலெய	றா) இ)லாைம ெசயலாைம என எ)லா 
ஆைமக�� 9��� வ#.�. 

உைழ�� சா%ப#=ட உணேவ உடலி) ேச��. ப#றைர ஏமா�றி ேச*�த 

ெபா�� ந�மிட� இ��தா�� த�க சமய�தி) உதவாம) ேபா�� எ	& 

A&வ*. எ� எ%ப8ேயா... ெத1வ� உ:க��� அ�� 

ெகா.�கவ#)ைலெய	றா��, நF:க� 3ய�சி ெச1� உைழ�த உைழ%9 

உ:க��� த�க Aலி த�� எ	கிற� �ற�. 
 

ெத%வ�தா னாகா� என? 
 :ய/சித� 

ெம%வ��த	 Dலி த�
. 
 

ேசா�ப) இ)லாதவ	 வ F=8) தாமைரய#) வா4� தி�மக� ெச	& 

வா�வா�. ேசா�ப�ைடயவ	 வ F=8) Tேதவ# வா�வா�. 
 

ம�Nளா� மா:க� எ�ப ம�ய)லா� 

தாAளா� தாமைரய) னா�. 

எ�த ஒ� ெசயைலB� தி��ப தி��ப ெச1B� ேபா� தள*2சிB� 

ேசா*<� ஏ�ப.�. இைவய#ர+ைடB� வலிைமயான மனதினா) ஆன 

இைடவ#டா� 3ய�சி ேம�ெகா+. எ.�த கா;ய�ைத ெவ�றிகரமாக 

38�த) ேவ+.�. இத�� ப#றவ�றி	 �ைணையB� அMகலா�. 

உதாரணமாக, ேசா*< ெத;யாமலி��க ந� 3	ேனா*க� பா=. 

பா.வா*க�. கள�தி�� ேம=8�� ேவைல ெச1B� ேபா� 

பா.வத�ெக	ேற பல பாட)கைளB� உ�வா�கினா*க�. நா�& ந.� 

ேபா� ஒ� பாட). அ&வைட ெச1B� ேபா� ஒ� பாட) எ	&.... 
 

அ�ைம Nைட�த�� அசாவாைம ேவ#�
 

ெப�ைம :ய/சி த�
. 
 

இத�� எதி*மைறயாக 3ய�சிய#)லாம) ஒ� ெசயைல2 ெச1யாம) 

வ#=டவைர இ�த உலக� ைகவ#=. வ#.�. 
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வ)ைன	க# வ)ைனெகட. ஓ
ப. வ)ைன	�ைற 

த4�GதாC� த4�Gத�� உல�. 

வ#டா3ய�சி ெச1� ஒ� ெசயைல ெச1� 38�� வ#ட ேவ+.� எ	ற 

ஊ�க� ஒ�வன!ட� இ)ைலெய	றா) அ� ேகாைழ�தன� ெகா+ட 

ேப8ய#	 ைகய#) இ���� ஆ+ைமய#)லாத வா� ேபா	றதா�� 

எ	கிறா* வ��வ*. 
 

தாளா#ைம இ.லாதா� ேவளா#ைம ேப�ைக 

வாளா#ைம ேபால	 ெக�
. 
 

ேம��, வ#டா3ய�சிBைடயவ;ட�� ப#ற��� உதவ# ெச1த) எ	ற 

ெப�ைம தர�A8ய ப+9 �8 ெகா+8���மா�. 
 

தாளா#ைம ெய� G தைகைம	க# த0கி/ேற 

ேவளா#ைம ெய� ; ெச�	�. 

கிராம:கள!) சில* எ�த ேவைல ெகா.�தா�� தய:காம) ெச1� 

த�வா*க�. இவ*கள!ட� பல* ப)ேவ& ேவைலகைள2 ெசா)�வ*. 
இவ*க�ைடய சலி%ப#)லாம) ேவைல ெச1B� த	ைமயா) இவ*க� 

இவைர2 K�றிB�ள அைனவர� உ�ள:கைளB� ெகா�ைள ெகா+. 

வ#.வ*. இ� ேபா), வ#டா3ய�சிBட	 த	 அ�வ)கைள ம=.மி	றி 
த� K�ற�தா;	 அ�வ)கைளB� ெச1பவ	 அவ*கள!	 Oணாவா	. 
 

இ�ப
 வ)ைழயா� வ)ைனவ)ைழவா� த�ேகள?� 
��ப
 �ைட�Q��G Q#. 
 

3ய�சி இ)லாதவ	 எ)லா வ#திையB� ேநாவா	. ந)ல வ#தி 
இ)லாம) இ�%ப� ஒ�வ��� பழிய	&. ஆனா) அறிய ேவ+8யைத 

அறி�� 3ய�சிய#)லாம) இ�%ப� நF:காத பழிைய� த��. 
 

ெபாறிய)�ைம யா�	�
 பழிய�� அறிவறிG� 

ஆ�வ)ைன இ�ைம பழி. 
ெவ)லேவ 38யா� எ	& க�த%ப.� ஊைழB� த� ப�க� கா+ப*, 
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வ#டா3ய�சிBைடயவ*. 
 

ஊைழN
 உ�பா	க
 கா#ப� உைலவ)�றி� 

தாளா �ஞ/� பவ�. 
அ.�� ஒ� ெசயைல எ�வாெற)லா� ஆரா1�� சிற%பாக ெச1ய 

ேவ+.� எ	பைத வ#ைனெசய)வைக அதிகார�தி) கா+ேபா�. 
 

ஒ� தி=ட�ைத நF:க� ெசய)ப.�த ேவ+.ெம	றா), 

எ	னெவ)லா� ேதைவ - 
 

1. ெபா�� பண�. ம�&� இதர ெபா�=க�. 

2. க�வ# ச;யான க�வ#க�.  

3. கால� எ�த மாத�, நா=க�, ம�&� எ�வள< நா=க�. கால 

அ=டவைணேயா.. 

4. வ#ைன எ	ன ெச1ய ேவ+.�, அைத எ%ப82 ெச1ய ேவ+.� எ	ற 

அறி<. 

5. இட� எ:ெக:� எைத எைத ெச1ய ேவ+.� எ	ற தி=ட�. 
 

உதாரண�தி��, நF:க� வ F. க=.வதாக ைவ��� ெகா�ேவா�. அத�� 

ேதைவயான பண�ைத ஏ�பா. ெச1ய ேவ+.�. ப#	ன*, இட�. எ:� 

வ F. க=.வ� எ	&. அத��;ய நில�ைத வா:க ேவ+.�. க=.மான 

பண#�� ேதைவயான ெபா�=கைள 38< ெச1ய ேவ+.�. எ�த 

ெபாறியாள* தைலைமய#) எ�த �4 இைத ெச1B� எ	பைதB� 

ஆரா1�� 38< ெச1ய ேவ+.�. ேம��, வ F=. தி=ட� வைரய 

ேவ+.�. அரசா:க�தி) உ;ய அ6மதி ெபற ேவ+.�. வ F. க=.வ� 

எ	ப� வா�வ#) ஒ� 3ைறேயா இ)ைல சில 3ைறேயா ம=.ேம 

வா1��� அ;ய ச�த*%பமா��. இைத% ப�றி ம=.ேம ஒ� 34 

9�தகேம எ4தலா�. என!6�, இ�த உதாரண�, ஒ� ெசயைல2 ெச1ய� 

ேதைவயானைவகைள அ�9தமாக ந� க+3	 நி&���. 
 

ெபா��க�வ) கால
 வ)ைனஇடேனா� ஐG�
 

இ��த4ர எ#ண)7 ெசய.. 

அ.�� எ	 மனதி) நி��� சில �ற�கைள� கா+ேபா�. 
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அM	கா� அவாெவ�ள? இ�னா7ெசா. நா��
 

இM	கா இய�ற� அற
. 
 

ெபாறாைம, ஆைச, சின�, தFைமத�� க.Lெசா) இ�த நா	ைகB� நF�கி 
இைடவ#டாம) நி�பேத அறமா��. 
 

அற�ைத ஏ	 கைட%ப#8�க ேவ+.� ? அற�ைத கைட%ப#8%பேத 

சா	ேறா*கள!	 ெசயலா��. 
 

அற�ைத� கைட%ப#8�� வா��தா) ந� வா�<� ந�ைம2 

K�றிய#�%பவ* வா�<� சிற%பாக இ���ெம	& வ��வ* A&கிறா*. 
ஆகேவ தா	 அற�ைத� தவறாம) கைட%ப#8�க ேவ+.�. 

அற� எ	ப� ேநர8யாக ஒேர ெபா�ைள��றி%பதாக இ)ைல. அற� 

எ	ப� பலவ�ைற� �றி��� ெசா)லா��. அற	 எ	ப� ப�றி பல 

�ற�கள!) �றி%9கைள� காணலா�. 

அறெனன� ப(டேத இ.வாK	ைக அஃ�
 

ப)ற�பழி�ப� இ.லாய)� ந��. 
 

அற	 எ	ப� இ)லற வா�ைகேயயா��. அதி�� ப#ற* பழி2ெசா) 

Aறாதி�%ப#	 மிக<� ந	ைமைய� த��. ஆகேவ இ)லற 

வா��ைகைய ந)லப8யாக நட�தி2 ெச)ல ேவ+.�. அ�ேவ சிற�த�. 
 

ந)ல அ�ைமயான பழ:க� ஓ* த=8) இ���� ேபா� யாராய#6� 

க8ன%ப=. கா1கைள எ.�� உ+பா*களா ? அேத ேபா) தா	, ந)ல 

இன!ைமயான ெசா�க� இ���� ேபா�, க.Lெசா�கைள% 

பய	ப.��வ�மா��.  
 

இன?ய உளவாக இ�னாத Dற. 

கன?இ��ப	 கா%கவ�G த/�. 
 

ப#ற��� இ�ைச தராத ெசா�கைள% பய	ப.��பவைர யாவ�� 

வ#��9வ*. எவைரB� நா� தF+.� ேபா� அவ���� நம��� 

இைடேய ஒ� சி& திைர2Kவ* உ�வா��. ந)ல ெசா) 
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திறைமBைடயவ* இ� ேபா	ற க.ைமயான ெசா�கைள% பய	ப.�தி 
யாைரB� 9+ப.�தமா=டா*. இ�தைகய �ண�ைத� ெகா+டவ��� 

ந	ைம அ.�த ப#றவ#ய#�� வ�� ேச�� எ	கிற� �ற�. 
 

சி�ைமN� ந40கிய இ�ெசா. ம�ைமN
 

இ
ைமN
 இ�பG த�
. 
 

உறவ#னராய#�%ப#6�, ந+பராய#�%ப#6� ஒ�வ��� த��த 

ேநர�தி) த�க உதவ# ெச1தா) அ� உலக�ைத வ#ட மிக% ெப;யதா��. 
 

கால�தி னா/ெச%த ந�றி சிறிெதன? 
 

ஞால�தி� மாண� ெபC�. 
 

இ�த உதவ# ெச1தவைர� கா=8�� உதவ# ெப�றவ���� தா	 இத	 

மகிைம வ#ள:��. 

மன!த	 நில�ைத எ	னெவ)லா� ெச1கிறா	. ேதா+.கிறா	, 

�ைளய#.கிறா	, உ���ைல�கிறா	... ஆனா) அ�த நில� இவைன 

ஏதாவ� தி�%ப#2 ெச1ததா ? அவ	 ெசய)க� யாைவB� நிலமான� 

ெபா&��� ெகா�கிற�. இ�தைகய �ண�ைத% ேபா	& த�ைம 

இக�பவைரB� ெபா&��� ெகா�வ� ஒ�வ�ைடய மிக2 சிற�த 

ப+பா��. 
 

அக.வாைர� தா0�
 நில
ேபால� த
ைம 

இக.வா�� ெபா��த. தைல. 
 

ப#ற* ெச1B� தF:ைக நா� ம	ன!�� வ#.த) ேவ+.�. ெச��கினா) 

தFைமகைள ஒ�வ* ெச1B� ேபா� அைத ந� ெபா&ைமய#னா) ெவ)ல 

ேவ+.�. இேத க��ைத பல �ற�கள!) வலிB&��கிற� �ற�. 
 

இ�ைமN� இ�ைம வ)�Gெதாரா. வ�ைமN� 

வ�ைம மடவா�� ெபாைற. 
 

வ#��தினைர% ேபா�றாம) இ�%ப� வ&ைமB� வ&ைமயா��. அேத 

ேபா) அறிவ#)லாதவ* ெச1B� ெசய)கைள% ெபா&�தி�%ப� 
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வ	ைமB� வ	ைமயா��.  
 

எ%ேபாதாவ� அ)ல� எ�த ��நிைலய#லாவ� ப#ற���� தFைம 

ெச1யாலாமா ? மற��� Aட Aடேவ Aடா� எ	கிறா* வ��வ*. 
அ�வா& ெச1தா) அ�தFைமைய எ+ண#யவ��ேக தFைம வ�� 

ெச1Bமா& ெச1B� அற�.  
 

மறG�
 ப)ற�ேக� Wழ/க Wழி� 

அற;WM
 WKGதவ� ேக�. 

இ	6� எ	 மனைத� கவ*�த பல �ற�க� உ�ளன. ஆனா), 

அைவெயலா� எ4�வத�� இ	6� பல காலமாகலா�. இ�%ப#6�, 
நா	 இ�த 3	6ைரய#) Aறிய� ேபா) ஒ� சில �ற�கைள 
எ.�� எ%ப8 ஆரா1�� அைத நைட3ைறய#) பய	ப.��வ� 
எ	பைத அழகாக எ.���கா=8ய தி�%தி இ��கிற�. நF:க� தா	 
தி���றைள எ.�� ந)ல வ#த�தி) பய	ப.�தி வா�வ#) எ)லா 
இ	ப:கைளB� ெப&வ F*. 
 
 
 

3�&�. 
 

ந	றி, 
ஆ�க�: மCனா�மா*. 
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