
1. $ைக'பட* கைலைய ேநா*கி உ2கைள ஈ56த ஆர:ப கால நிைன< எ>ன 

என ?ற ABCமா? 

 
எ"#ைடய ப)ள+ ப,ராய/தி2 நா" கைதக) எ5திய,67கிேற". கைதக) எ5த/ 

ெதாட<கியைத எ" =ைக>பட7 கைலய," ஆரAப கால நிைனவாக Dறி>ப,டலாA 

என நிைன7கிேற". ப,றD அF திைர>படA இய7DA ஆைசயாக வளIJதF. 

KைபடI ேம" ேபா"ற படA எM7க ஆைச>பNேட". ேச Dேவராவ," =/தக/தி2 

வJதைத ேபால நா" படAப,O7க ஒ6 =ைக>பட7 க6வ,ைய வா<கிேன". ஒ6 

பைழய ேகமராைவ சின+மா எM7DA ஆIவ/Fட" வா<கிய நிைனRக) 

பSைமயாக இ67கி"றன. ெபாறிய,ய2 பO/த கால/தி2 எ" தாய," அ"றாட 

நடவO7ைககைள ஆவண>பM/தியF =ைக>பட7 கைலைய ேநா7கி நா" வர 

உதவ,யF. இ"V நா" இ67DA கNட/Fட" எ"ைன இைண/த ஆரAப கால 

நிகWRக) இைவ. ெதாழி2 Xய,லான =ைக>பட7 கைல எ"பF ஒ6 மரண 

வ YNO2தா" ெதாட<கியF. க7ZK எ"கிற பட/தி2 ஒள+>பதிR ெச[வத\காக 

தி]யபாரதிய,டA ந^பI Dணா எ"ைன அறி_கA ெச[F ைவ/தாI. எ"#ைடய 

_த2 பட>பதிேவ ஒ6 `[ைம> பண,யாளa" இVதி அbசலிதா". `[ைம> 

பண,யாளI எ"கிற வாI/ைதகைளேய நா" அ>ேபாFதா" ேக)வ,>பMகிேற". 

அM/த ஒ"றைர வ6ட<கcA இறJFேபான `[ைம> பண,யாளIக) ம\VA 

அவIக) DMAப/தி" FயரA ப\றி மNMAதா" =ைக>பட<கcA காெணாள+கcA 

எM/ேத". ெவள+ய,2 ெசா2ல>படாத, சNடவ,ேராதமான ஆனா2 ெதாடIeசியாக 

நிகWJF ெகா^O6Jத இ/தைகய மரண<க) அவ\ைற ஆவண>பM/த ேவ^Oய 

அவசிய/ைத என7D) ஏ\பM/தியF. அவ\ைற இeசgக/F7D எM/F7 காNட 

ேவ^Mெமன எ"ைன உJதி/ த)ள+யF. அJத பட>பO>= சமய/தி2தா" அFவைர 

என7D ேநIJF ெகா^O6Jத சாதிய ஒM7D_ைறையேய நா" உணர/ 

ெதாட<கிேன". தகவ2 ெதாழி2hNப க2வ,ய,2 இ6JF நா" 

ெவள+ேய\ற>பNடFA _OெவNMவத\D ேபாI/த>பMA Fண, என7D மNMA 

ேபாட மV7க>பNடFA இ"#A பல வ,ஷய<கc7Dமான காரண/ைத நா" 

=aJF ெகா^ேட". இeசAபவ<கc7கான காரணA  ஒ6 வ,Mகைத7கான 

வ,ைடைய ேபால பல ஆ^Mகc7D ப," என7D7 கிைட/தF. எ2லா 

வ,ஷய<கc7கான அI/த_A =aJதF. =ைக>பட7 கைலைய ெதாட<கிய 

நாNகள+2 நா" பல வரலா\V =ைக>பட<கைள அவதான+/ேத". அைவ 

சgக/தி2 ஏ\பM/திய தா7க<கைளjA கவன+/ேத". உதாரணமாக வ,யNநாA 

ேபாa2 D^M வ Yச>பMAேபாF ஓO வJத ெப^ண," =ைக>படA. நிIவாண> 



ெப^ண," அ5ைக பல இதய<கைள ெவ"V ேபாைரேய நிV/FA lழைல 

உ6வா7கியF. அ>ேபாFதா" ‘=ைக>பட7 கைலய," வலிைம’ என7D =aJதF. 

 
2. $ைக'பட* கைலைய Aைறயாக நG2கH கIJK அIலM பIகைல*கழக: 

எதிO: பயP>றG5களா? ஆ: எனQI, உ2களQ> அSபவ: எ>ன? 

இIைலெயனQI, இ6Mைறைய பWறிC: XYப:, ெமாழி மWZ: அழகியI 

பWறிC: உ2க[*\ நG2கேள கWபP6M* ெகா]^5களா? 

 
=ைக>பட பண,க) எM>பத\D _" வைர கிைடயாF. ஆரAப நாNகள+2 

ஆNேடாவ,2 நா" படA ப,O>ேப". அெபIeசI, எ7KேபாஷI எ2லாA என7D 

அ>ேபாF ெதaயாF. ப,றDதா" அவ\ைற க\V7 ெகா^ேட". நி7கா" 5100தா" 

எ"#ைடய _த2 =ைக>பட7 க6வ,. ஆரAப/தி2 எ" =aதr7D ஏ\ப பட<க) 

எM/F மா\ற<க) ெச[ேத". நிைறய பணA ெசலவாDA இட/தி2 அeசிNேட".  

ப,றD பளபள>பா7கி, சNடகA அைம/F நாேன தயாI ெச[F ெகா)ேவ". எ"ைன 

சaயான திைசய,2 ெசr/Fவத\ெகன யா6A இ67கவ,2ைல. எ2லாவ\ைறjA 

நாேன ேதO க\V7 ெகா^ேட". ப,றD =ைக>பட<கைள ெவ]ேவV சNடக<கள+2 

ைவ/F எ" வ YNO2 ெதா<க வ,NM பாI/F ரசி>ேப". இ>பOதா" ெதாட7க/தி2 

இ6JதF. 2019A ஆ^O2 நா" அமuI அ^ணைன சJதி/ேத". என7D பய,\சி 

ெகாM7கெவன ஒ6 =ைக>பட7 கைலஞைர நா" சJதி/தF அ>ேபாFதா". 

=ைக>பட எON ெசயலியான ைலNwA அ>ேபாFதா" என7D அறி_கமானF.  

எON ெச[jA _ைறையjA _த"_ைறயாக அ>ேபாFதா" பாI/ேத". இத\D 

ப,றDதா" ேநஷன2 ஜிேயா7ரப,ய," =ைக>பட7கைல7கான பய,\சி பNடைறய,2 

நா" ேசIJேத". இJத பNடைறய,2தா" =கWெப\ற ‘XNடா அ7கா’ கNMைர 

உ6வானF. எONO< _ைற ப\றிjA ைலNwA ப\றிjA இ<Dதா" 

ெதaJFெகா^ேட". இ/தைகய பNடைறக), மான+ய<க), =ைக>பட வ,ழா7க) 

ப\றிjA அ>ேபாFதா" ெதaJF ெகா^ேட". அெபIeசI, ஐஎKஓ _தலிய 

hNப<கைள பNடைறய,2 கவன+7க/ ெதாட<கிேன". அவ\ைற ெவ]ேவV 

=ைக>பட<கள+2 பய"பM/தி பாI7க/ ெதாட<கிேன". பல வ2rநIக) 

பNடைறய,2 என7D உதவ,னI. நா" எM/த =ைக>பட/Fட" ெவள+யான XNடா 

அ7கா கNMைர ேநஷன2 ஜிேயா7ரப, இைணயதள/தி2 ெவள+யானF. எ"#ைடய 

ேவைலவா[>ைப அF உயI/தி ெகாM/தF. ப,றD ேநIJத =ைக>பட7 கைலஞI 

எழில#டனான பயண_A பல ெதாழி2hNப<கைள பய"பM/FA வா[>=கைள 

அள+/தF. DைறJத ஒள+ய,2 நா" எM7DA =ைக>பட<கc7D XNடா அ7கா 

=ைக>பட<க) ஓI உதாரணA. அJத Dைறவான ெவள+eசA மNMAதா" அவa" 



வ YNO2 இ6JதF. அவa" வ YNO2 மி"சாரA இ2ைல. அைத அ>பOேய 

காNசி>பM/த ேவ^Mெமன வ,6Aப,ேன". வாW7ைகைய அ>பOேய எM>பைததா" 

நா" வ,6A=ேவ". அ<D இ2லாத மேகா"னத/ைத =ைக>பட/தி2 ெகா^M 

வ6வதி2 என7D வ,6>பA இ6Jததி2ைல. ஐஎKஓ, ஷNடI ேவகA 

_தலியவ\ைற Dைற/F ைவ7DAேபாF ெவள+eச/ைத கNM>பM/த _Ojெமன 

நிைன/ேத". ெவள+eச/ைத அவதான+7க/ ெதாட<கிேன". சின+மா 

ஒள+>பதிR7கான ெபாVைமைய OஜிNடலி2 ெகா^M வர/ ெதாட<கிேன". எM/த 

=ைக>பட<கைள எழில" அ^ண#ட" மu^MA மu^MA பாI/F வ,வாதி/F 

=ைக>பட மாJதIகள+" வ,வரைணகைள ப\றி உைரயாO7 ெகா^ேட இ6Jேத". 

என7DA நா" =ைக>படA எM/த ம7கc7DA இ67DA மனநிைலைய 

ஆரா[Jேத". அவIகcட" ெதாடIJF உைரயாட அவIகேளாேட பயண,>ேப". 

ஒ6வைரெயா6வI ப\றி ெதaJF ெகா)ேவாA. இ/தைகய அ#பவ<க)தாA 

என7D) க\றைல நிகW/தி =ைக>பட7 கைலய,2 ேதIeசிjற ைவ/தன. எ2லாேம 

கள அ#பவ/தி2 வ,ைளJதைவ. 

 
3. $ைக'பட* கைலைய கWபM A*கிய: என நிைன*கிறG5களா?  

 
=ைக>பட7 கைலைய க\பF _7கியெமன நிைன7கிேற". எ"#ைடய 

வ,ஷய/தி2 நா" ம7கcட" உைரயாOய,67கிேற". பயண,/தி67கிேற". 

ம7கcடனான ப,ைண>= மNMAதா" எ"#ைடய =ைக>பட7 கைல7D உதRA 

என நAப,ேன". ம7கcட" உைரயாOய அேத ேநர/தி2 =ைக>பட7 

கைலஞIகcட" ேபசியதி2ைல.  ஒ6 =ைக>பட/ைத எ>பO வOவைம>பF 

எ"VA எ<D எM7க ேவ^MA எ"பFA ப,ற ெதாடI=கcA என7D 

ெதaJதி67கவ,2ைல.  பO>பத\கான வா[>= இ6Jதி6Jதா2 இA_ைறகைள 

ப\றி மிக சீ7கிரமாகேவ ெதaJF ெகா^O6>ேப" என உVதியாக நA=கிேற". 

எனேவ =ைக>பட7 கைலஞராக வ,6A=பவIக) ஒ6 நிVவன/தி2 இைணJF 

பO>பF அவசியெமன நிைன7கிேற". =ைக>பட7 கைல7கான _5ைமயான 

க\றr7D வD>பைற ம\VA கள அ#பவA இர^Mேம ேதைவ. ம7கcட" 

இைணJF அவIகள+டமி6JF க\பF ெதாழி2hNப<கைள க\பைத ேபா2 

அவசியமான வ,ஷயA. இர^Mேம க\றr7கான இ6வைக ப)ள+க). =ைக>பட7 

கைலஞராக வ,6A=பவ67D இர^Mேம ேதைவ. ேநஷன2 ஜிேயா7ரஃப, பய,\சி> 

பNடைறய,2தா" பல =ைக>பட7 கைலஞIகள+" அறி_கA என7D கிைட/தF. 

அவIக) எ"#ைடய =ைக>பட<கைள =ைக>பட வ,ழாR7D அ#>ப 

பaJFைர/தனI. எ" =ைக>பட<கைள அவIகc7D அ#>ப,ேன". மான+ய<கைள 



ப\றி ெதaய வJதF. =ைக>பட7 கைலjட" ேசI/F எ5தRA ெதாட<கிேன". 

இF என7D பல ெதாடI=கைள ெகா^M வJF ேசI/தF. =ைக>பட7 கைலைய 

ெபாV/தவைர ெதாடI=கைள உ6வா7Dத2 எ"பF மிகRA _7கியA. ஒ6 க2வ, 

நிVவனA இத\கான வா[>ைப உ6வா7கி உ<கள+" =ைக>பட<கைள பல 

இட<கc7D ெகா^M ெச"V ேசI7கிறF. எ"#ைடய =ைக>பட7 கைல 

வாW7ைகய," ெதாட7க/தி2 இ/தைகய ஓI ஆதரR என7D கிைட7கவ,2ைல. 

 
4. இள: இaதிய $ைக'பட* கைல ஆ5வல5க[*\ என ஒc $ைக'பட கWறI 

திYட6ைத நG2கH வBவைம6தாI அM எ>னவாக இc*\:? 

 
=ைக>பட7 கைலைய ெதாட<DபவIகள+டA ஒ6 _7கியமான வ,ஷய/ைத நா" 

பாI7கிேற". =ைக>பட7 கைல எ"றா2 ேநராக D>ப<கc7D ெச"V 

அ<கி67DA ஏைழ ம7கள+" க|ட<கைள எM>பFதா" என நிைன7கிறாIக). 

அJத க|ட<க) ேநIகிற வாW7ைக சAபவ<கைள அவIக) தவற வ,MகிறாIக). 

வலிைய படAப,O>பF எ"பF வழ7கமான ஒ6 வ,ஷயமாகி வ,NடF. ெசாJத 

வாW7ைகையjA யதாI/த/ைதjA மறJF வ,MகிறாIக). =ைக>படA எ"பைத 

எ<கி6JFA எM7க _Ojெமன நா" நA=கிேற". ம7க) எ"னவாக 

இ67கிறாIகேளா அைத க\பFதா" உ^ைமயான =ைக>பட7 கைலயாக இ67DA. 

அவIகள+" வாW7ைகjட" =ைக>பட7 கைல ஒ"Vபட ேவ^MA. ஏெனன+2 

ம7க) ெபா6Nக) அ2ல. ம7கைள படAப,O7DA =ைக>பட/தி2 வாW7ைக 

இ67கிறF. உய,I>=ட" தா7க/ைத ஏ\பM/FA வ,ஷயA அF. எனேவ 

ெபாV>ப,"றி ம7கைள காNMத2 ZடாF. எைத காNMகிேறாA எ"பதி2 நம7D 

ஒ6 ெபாV>= இ67கிறF. D>ப/F ம7கைள தவறாக சி/தa7DA ேபா7கி2 நா_A 

ஒ"றிவ,ட7 ZடாF. அAம7கைள க\V அவIகள+" வாW7ைக =aJF அவIகைள 

ேபா2 வா5AேபாFதா" நA_ைடய பைட>=கள+2 அJத வாW7ைக ப,ரதிபலி7DA. 

ஒ6 =ைக>பட7 கைலஞI ம7கைள Sர^டாம2 அவIகள+" நAப,7ைக ெபVA 

வைகய,லான _ய\சிகைள நாA உ6வா7க ேவ^MA. அJத நAப,7ைகதா" 

=ைக>பட7 கைலஞ67D _த"ைமயான வ,ஷயA. இJத த"ைமக) யாRA 

பNட>பO>=, பNடைற _தலிய எ2லா வழிகள+rA ெசா2லி7 ெகாM7க>பட 

ேவ^Mெமன நிைன7கிேற". இF =ைக>பட7 கைலஞIகைள ம7கcட" இைண7க 

உதRA. =ைக>பட7 கைல7ெகன ஒ6 ெமாழி அ2லF ஒ6 _ைற இ6>பதாக நா" 

ெசா2வைத பலI மV7க7 ZMA. ஆனா2 அ<Dதா" நா" _ர^பMகிேற". 

=ைக>பட7 கைலய,2 ம7கள+" ெமாழிக) பல இ6>பதாக நA=கிேற". அவIகள+" 

வாW7ைகைய ப,ரதிபலி/F சgக மா\ற/ைத வ,ைளவ,7DA ெமாழிக) அைவ.  



 
5. உ2கைள $ைக'பட* கைல ேநா*கி ஈ56த/ஈ5*\: வPஷய: எM அIலM 

நப5 யா5? 

 
நா" பயண,/த ம7கள+டமி6JFதா" என7கான ஈI>= கிைட7கிறF. எ"#ைடய 

_த2 ஈI>= தாய,டமி6JF ெதாட<கியF. எ" தாய," அ"றாட ேவைலைய 

ஆவண>பM/தி பல வ,ஷய<க) நா" க\V7 ெகா^ேட". அF என7D Sலபமாக 

இ6JதF. எ" தா[7D =ைக>படA எM>பF ப,O7காF என+#A அவI எ>ேபாFA 

மV>= ெதaவ,/ததி2ைல. ப,றD h~7கமான வ,ஷய<கைள எ>பO கவன+>பF 

எ"பைத Dணா சாaடமி6JF க\V7 ெகா^ேட". =ைக>படA எM7ைகய,2 பல 

வ,ஷய<கைள ஏ" =ற7கண,7க7 ZடாF எ"பைத அவaடமி6JF க\ேற". 

எ"#ைடய ேவைல7கான ேதைவைய நா" =aJF ெகா)ள எழில" சாI 

உதவ,னாI. அeசிNட =ைக>பட<கைள ம7கள+டA எM/F ெச"V காNO அவIகள+" 

கண,>ைப ெதaJF ெகா)cமாV அவIதா" என7D ெசா"னாI. அF என7D) ஓI 

ஒ5<ைக உ6வா7கியF. அத\D ப,றD அமuI அ^ணா, SதாகI சாI, சா[நா/ சாI 

ஆகிேயாIதா" ெதாடIJF என7D க\V7 ெகாM/F இJத பயண/தி2 ஈI/F7 

ெகா^O67கி"றனI. 

 
6. உ2களQ> பைட'$களQI தா*க: ெசO6M: $6தக:, க]காYசி அIலM 

பைட'$ ஏேதS: இc*கிறதா?  

 
ஏ\கனேவ ெசா"னFேபால ப,றa" =/தக<கைளjA பைட>=கைளjA நா" 

பாI/தி67கிேற". எ" பைட>=கைள க^காNசியா7கி நா" ேசகa/த 

அ#பவ<கcA ெதாடIeசியாக ம7கcட" நிகW/FA உைரயாடrAதா" 

எ"#ைடய வாW7ைக அ2லF பைட>=கள+2 தா7கA ெசr/Fகி"றன. எ" 

பைட>=கள+" க^காNசி _OJத ப,றDதா" SதாகI சாa" பைட>=க) ப\றிjA 

அமிதாவ," பைட>=க) ப\றிjA ெதaJF ெகா^ேட". இ>ேபாF நா" ெசபாKO" 

சாI, SதாகI சாI, ெச2வா அ^ணா ஆகிேயாa" பைட>=கைள ெதாடIJF 

ெகா^O67கிேற". =/தக<க) வாசி7க/ ெதாட<கி இ67கிேற". ெச2வா 

அ^ணாதா"  பைட>=கள+2 இ67க ேவ^Oய ேநIைமய," _7கிய/Fவ/ைத 

என7D க\V7 ெகாM/தாI. எ2லாவ\ைறjA தா^O அF வ,bசி எ>பO நி\DA 

எ"பைதjA =aய ைவ/தாI. இவIக)தா" என7காக இ6JF என7காக 

உதவ,யவIக). 

 



7. உ2களQ> தWேபாைத ேவைல*கான உHளட*க6ைத ேநா*கி எM உ2கைள 

ஈ5*கிறM அIலM ஈ56தM?  

 
க7ZK ஆவண>பட/தி\கான எனF ஒள+>பதிR ேவைலய," ேபாFதா" `[ைம> 

பண Yய,2 உ)ள Sர^ட2 ம\VA அதி2 ேந6A மரண<க) ப\றி  ெதaய வJதF. 

அ>ேபாதி6JF, `[ைம>பண,ய," ப2ேவV சgக ப^=கைள ஆவண>பM/FA 

பண,ய,2 நா" ெதாடIJF பண,யா\றி வ6கிேற". இF எனF தினசa ேவைல. 

_"= Dறி>ப,NடF ேபா2, எனF _த2 நா) பட>ப,O>= ஒ6 `[ைம> 

பண,யாளa" மரண/ைத ப\றியதாDA. பட>ப,O>ப," ேபாF நா" அ<D)ள 

ம7கள+" வாW7ைக நிைலைய கவன+7க ஆரAப,/ேத". இர^M ஆ^கள+" 

இற>=கைள படA ப,O/தி6JேதாA. அவIகள+2 ஒ6வ67D வாWவ,ட வசதி 

இ2ைல. அவIக) ஒ6 கழி>பைறைய இO/F த<க) வ YNைட கNOய,6JதாIக). 

ம\றவI ஒ6 பைற இைச7D5ைவ நட/தி வJதாI. அ7D5வ," இ6>= த\ேபாF 

ேக)வ,7Dறியாகி உ)ளF. அJத த6ணA என7D ெதள+வாக நிைனவ,67கிறF. 

நா" ெசாI7க/திலி6JF நரக/தி\D த)ள>பNடF ேபா2 உணIJேத". கழி>பைற 

வசதி இ2ைல. DOநYa2 கழிRநYI கலJதி67கிறF. அ<D வசி7DA DழJைதகc7D 

அO>பைட வசதிக) இ2ைல. சாதி பாDபாM காரணமாக க2வ, தைடபNO67கிறF. 

இ"#A பல ேமாசமான நிைலைமக) அ<D இ67கி"றன. ஆவண>பட/தி\காக 

ஒ"றைர வ6ட<க) பட>ப,O>= நட/திேனாA. அJத காலகNட/தி2 நா" பலைர 

சJதி/ேத". நா" ஆவண>பட/தி\காக காெணாள+கைள படமா7கியேபாF, ப,ற 

நிகWRகள+" =ைக>பட<கைளjA எM/ேத". சாதிய," ப<D, `[ைம>பண, 

இ6>பத\D ப,"#)ள அரசிய2 ஆகியவ\ைற> =aJFெகா)ள ஆவண>பட/தி" 

திைர7கைத என7D உதவ,யF. ேவைல பாI7ைகய,2 ஒ6 `[ைம> பண,யாளI 

இறJF ேபானா2, அத\D ப,றD அவரF DMAப/தி\D எ"ன நட7DA எ"ற 

ேக)வ, எ"ைன/ ெதாJதரR ெச[தF. எனேவ பட>ப,O>=7D> ப,றD நா" 

`[ைம> பண,யாளIக) ப\றி ேமrA =ைக>பட<க) எM7க ஆரAப,/ேத". ெப6A 

பணA கற7DA கைடகள+2 =ைக>பட<கைள அeசிNM ப)ள+கc7D எM/Fe 

ெச2ேவ". `[ைம> பண,யாளIக) ப\றி அவIகc7D எ"ன ெதajA என 

ேபSேவ". அவIகள+" வளாக/தி2 உ)ள `[ைம> பண,யாளIகைள> ப\றி 

அவIகc7D/ ெதajமா என ேகNேப". `[ைம> பண,யாளIகcட" ெதாடI= 

ெகா)ள7ZடாF எ"VA அ2லF அவIகள+டமி6JF `ரமாக எ>பO இ67க 

ேவ^MA எ"VA அவIகc7D க\ப,7க>பMபைவ ப\றி ேபeசி�டாக ெதaJF 

ெகா)ேவ". இJத உைரயாட2க) DழJைதகள+டA தா7க/ைத ஏ\பM/திj)ளன. 

அவIக) எ>பO சிJதி7க ேவ^MA எ"பைதjA அவIகள+" க^ேணாNடA 



எ]வளR வ,/தியாசமாக இ67க ேவ^MA எ"பைதjA வ,வாதி7DA ஒ6 

ெவள+ைய அJத உைரயாட2க) உ6வா7கியF. 

 
`[ைம>பண, ஆவண>பM/Fதலி2 மிக _7கியமான ைம2 க2லாக லலி/ கலா 

அகாடமிய,2 நைடெப\ற எனF _த2 க^காNசி அைமJதF. நா" லேயாலா 

க2�aய,2 எனF =ைக>பட<கைள காNசி>பM/த _ய\சி/ேத". O7ெகN 

அeசிMவத\கான நிதி திரNMA வா[>ைப க^Mப,O7க _ய"ேற". எ" 

நலவ,6Aப,யான ேரவதி, இய7DனI பா.ரbசி/ைத அ~கினாI. ரbசி/ அ^ணா 

எனF ேவைலைய ப\றி வ,சாa/Fவ,NM அவைர சJதி>பத\D வரe ெசா"னாI. 

நா" அவைரe சJதி7க எ" பைட>=கcட" ெச"ேற". அவI =ைக>பட<கைள> 

பாI/Fவ,NM ஒ>=7 ெகா^டாI. லலி/ கலா அகாடமிைய _"பதிR ெச[தாI. 

=ைக>பட<கைள அeசிட என7D பணA ெகாM/தாIக). நா<க) நிகWeசிைய 

நட/திேனாA. லலி/ கலா அகாடமி7D அ/தைகய க^காNசி அFேவ _த2 

_ைற. ரbசி/ அ^ணாவ," நYலA ஒ6<கிைண>= பண,கள+2 ஈMபNடதா2 

ெப6மளR7D பாIைவயாளIக) இ6JதனI. பைட>=கைளjA, அத" 

hNப<கைளjA அைவ ஏ\பM/திய தா7க/ைதjA வ,வa/F பலI பாராNOனI. 

=ைக>பட<கைள> பாI7க தின_A க^காNசி7D வ6ைக த6A ஒ6 ைபயைன> 

பாI/ேத". `[ைம பண,யாளIகள+" அவலநிைலjட" ம7க) த<கைள ெதாடI= 

ெகா^ட வ,த/ைதjA அதிr)ள Sர^டைல அவIக) =aJFெகா^ட 

வ,த/ைதjA பாI/ேத". அJத7 க^காNசி ப\றி கவ,தா _ரள+தர" ஒ6 

கNMைரைய எ5தியேபாF அF எ"ைன சா[நா/ ம\VA பாajட" இைண/தF. 

ப2ேவV நிைலகள+2 அF ஒ6 ைம2 க2 நிகWவாக அைமJதF. 

 
ஆனா2 ெதாடIeசியாக =ைக>பட<கைள ப)ள+க) ம\VA க2�aகc7D எM/Fe 

ெச"ற ப,றD, அF ேபாதாF அ2லF தYIவாக மாறாF எ"பைத நா" உணIJேத". 

இத\D ஒ6 _Oைவ7 ெகா^M வ6வF சில நாNகள+2 நடJFவ,டாF எ"பைத 

நா" உணIJேத". ஒ6 Dறி>ப,Nட சgக/தி" மuF இ/தைகய ஒM7D_ைற 

இ6>பைத Zட அறியாத ஒ6 ெப6A சgகA இ67கிறF. அவIகc7D) அJத 

=aத2 ஏ\பட ஒ6 சgக/ தைடjA உ)ளF. எனேவ நா" இைத எனF _5 ேநர 

ேவைலயாக எM/F7ெகா^ேட". எனF ம\ற எ2லா ேவைலகc7DA இைடய,2, 

ெகாM7க>பNட எ2லா வா[>=கள+rA நா" அவIகள+" அவல நிைலைய 

ஆவண>பM/தி7 ெகா^ேட இ6>ேப". தி6மண =ைக>பட<க) எM7DA 

ேவைலய,6Jத lWநிைலக) இ6Jதன. ஆனா2 வழிய,2 ஒ6 `[ைம> 

பண,யாளைர பாI/ேத". அைதe படAப,O7கe ெச"V ம\ற ேவைலகc7D 



தாமதமாக ெச"ேற". இJத ேவைல7Dதா" _"#aைம அள+7கிேற". இJத 

=ைக>பட<கைள ெவ]ேவV ெவள+க), க^காNசிக), ப)ள+க), க2�aக) 

_தலியவ\V7D எM/Fe ெச"V `[ைம> பண,யாளI ப\றிய உைரயாடைல 

உ6வா7க  _ய\சி ெச[கிேற".  இJத சம/Fவமி"ைமjA அட7D_ைறjAதா" 

எ"ைன இJத ேவைல7D ஈI/தF. அF எ"ைன இ"#A ேவைல ெச[ய 

ைவ7கிறF. எ"ைன இய7DA உ)cணIR இFதா".  எ2லாவ\V7DA ேமலாக 

இFேவ எ"ைன தின_A ெதாJதரR ெச[jA வ,ஷயA. அதனா2தா" இF 

எ"#ைடய _5 ேநர ேவைல என ெசா2கிேற". SதாகI ஐயாவ," 

வாI/ைதகள+2 ெசா2வெதன+2, “தM>=கைள உைட/F சgக வ,ழி>=ணIைவ 

ஏ\பM/த ெதாடIJF ேவைல” ெச[F ெகா^O67கிேற". 

 
8. பல பணPகைள ஒேர ேநர6திI ெசmகிறG5களா அIலM ஒc ேநர6திI ஒc 

பணPயPI மYn: கவன: ெசO6MகிறG5களா?  

  
நா" ஒேர ேநர/தி2 பல திNட<கள+2 கவனA ெசr/Fகிேற". பல சgக 

நிகWRக) ெதாடIJF நிகWகி"றன. அவ\றி2 ேவைல ெச[ய நா" 

கடைம>பNO67கிேற". சமuப/திய சாதி வ"_ைற சAபவ<க), `[ைம> 

பண,யாளIக) மரணA, ம7கைள அ>=ற>பM/FவF அ2லF DOjaைம தி6/தe 

சNட/F7D எதிரான  ேபாராNட<க) ேபா"றைவ ெதாடIJF இய<க ைவ7கி"றன. 

இJத சி7க2க) நட7DAேபாF நா" அவ\ைற ஆவண>பM/தி7ெகா^ேட 

இ67கிேற". அேத ேநர/தி2 நா" பாa இைணயதள/F7DA ப2ேவV வாW7ைக7 

கNMைரகைள எ5தி வ6கிேற". ஆனா2 நா" _"= ZறியF ேபா2 `[ைம> 

பண,யாளI வாW7ைகைய ஆவண>பM/FவF தினசa ேவைல. அைத படAப,O7க 

எ"ன+டA எ>ேபாFA =ைக>பட7 க6வ, இ67DA. நா" ம\ற பண,கைளjA அேத 

ேநர/தி2 ெச[F ெகா)கிேற". ப,ற ேவைலகc7ெகன பயணA ெச[jA ேபாF 

`[ைம> பண,யாளI ெதாடIபான சAபவA ஒ"V நடJதா2, திNட<கைள 

மா\றிவ,NM அத\D _"#aைம ெகாM>ேப". Dறி>பாக ஒ6 நY^ட பண,ய,2 

கவனA ெசr/த வ,6A=கிேற". இைளஞனாக இ67கிேற".  =ைக>பட7 கைலஞI 

எ"கிற இJத அைடயாள/Fட" மா\ற<கைள7 ெகா^Mவ6A ெபாV>ேபாM 

ப2ேவV பண,கைள ெச[ய _OjA என நிைன7கிேற". 

 
9. நG2கH எpவாZ ெவWறிைய அளவPnகிறG5கH? 

  
எனF பைட>ப,"" ெவ\றிைய ம7க) எ]வாV ப,ரதிபலி7கிறாIக) ம\VA 

அவIக) எனF பைட>ைப எ]வாV ஏ\கிறாIக) ஆகியவ\ைற ைவ/Fதா" 



ெவ\றிைய அளவ,Mகிேற". எனF ேவைல7D ம7க)தா" நYதிபதிக). நா" எ2லா 

ேவைலகைளjA ெச[Fவ,NM ம7க) _" அவ\ைற ைவ7கிேற". அவIக)தா" 

எ" ேவைல7கான தYI>ைப எ5FகிறாIக). அவIக) எ" ேவைலjட" எ>பO 

ெதாடI= ெகா)கிறாIக) எ"பைத ைவ/F நா" எ" ெவ\றிைய அளவ,Mகிேற". 

உதாரணமாக ஒ6_ைற நா" ப)ள+ மாணவIகள+டA `[ைம பண,யாளIகள+" 

பட<கைள ைவ/F ஓI அமIைவ நட/தியேபாF, `[ைம> பண,7D ப," இ67DA 

அட7D_ைறைய =aJF ெகா^M அவIக) அழ/ ெதாட<கி வ,NடனI. நா" 

உைரயாட/ ெதாட<கிேன". வளாக/திr)ள S/தA ெச[jA அ7கா ப\றிjA 

அவI இ67DA ேவைல ப\றிjA எ"ன ெதajA எ"VA அவIகள+டA ேகNேட". 

சிVமிக) ெச"V S/தA ெச[jA அ7காவ,டA ேபசினாIக). பய"பM/த>பNட 

மாதவ,டா[ நா>கி"கைள எM7க ேவ^Oய அவa" நிைலைய ப\றி அ7கா 

வ,ள7கினாI. சிVமிக) அவaடA ம"ன+>= ேகNடனI. இன+ேம2 அ]வாV ெச[ய 

மாNேடாெமன உVதியள+/தனI. இJத சAபவ/ைத7 ெகா^M எனF ெவ\றிைய 

அளவ,Mகிேற". லலி/ கலா அகாடமி க^காNசிய," ேபாF இய7DனI ரbசி/ 

அ^ணா எனF பண,ைய பாராNO க^ணYI வ,NடாI. க^காNசிைய> பாI/F பலI 

அ5தனI. யாெரன ெதaயாத ஒ6வI எ" இ6 ைககைளjA ப,O/F7ெகா^M, 

இJத ெசா2ல>படாத கைதகைள நா" எ>பO படமா7கிேன" எ"V ேகNடாI. நா" 

_"= Dறி>ப,Nட சிVவ" ஒ]ெவா6 நாcA வ6ைக தJதாI. எனF ேவைலைய> 

பாI/த ப,றD ம7க) ெவள+>பM/FA இJத வைகயான உணIeசிகளா2 எனF 

ேவைலய," ெவ\றிைய அளவ,Mகிேற". இJத உைரயாட2கைள ம7கள+ைடேய 

Fவ7கி அவIகள+" க2வ,ய,2 Zட கிைட7DA வ,ஷய<க) Dறி/த 

வ,ழி>=ணIைவ ஏ\பM/Fவேத இத" ேநா7கA. இFேபா"ற உைரயாட2கைள 

நிகW/Fவேத எனF ெவ\றி7கான அளRேகா2க). 

 
10. உ2களQ> பைட'பாWறI எ2ேகS: தைடபYBc*கிறதா? அ6தைடைய 

கட'பதிI உ2க[*\ எM உதவPயாக இc*கிறM? 

 
தைட ஏ\பNM சி7கி7 ெகா)வத\கான ேநரA எ"ன+டA இ2ைல எ"V 

நிைன7கிேற". நிைறய ேவைல இ67கிறF. ேவைல ெச[ய ேவ^Oய 

ப,ரeசிைனகcA நிைறய உ)ளன. மாறாக, என7D ேவைல ெச[ய ேபாFமான 

ேநரA இ2ைல. நா" ஐJF ஆ^Mகc7DA ேமலாக `[ைம பண,யாளI 

ப,ரeசிைனய,2 ேவைல ெச[F வ6கிேற". ஆனா2 நாA எ"ன மா\ற/ைத7 

க^ேடாA? ஏ" நாA இ"#A மல7Dழி மரண<கைள பாI7கிேறாA? எனேவ நா" 

அ>ப,ரeசிைனய,2 மu^MA மu^MA ேவைல ெச[ய ேவ^MA. அF ெதாடIபான 



வ,ஷய<கைள =திய க^ேணாNட<கள+2 காNட ேவ^MA. அைவ ஏ\கனேவ 

பாI/த பட<களாக இ6JதாrA Zட, மா\ற/தி\கான வா[>= கிைட7DA வைர 

நா" அைத மu^MA மu^MA கா^ப,>ேப". இF ெதாடIJF ெகா^O67DA 

ச^ைட. இைத எதிI/F சாைலகள+2 ேபாராMகிறாIக). நYதிம"ற<கள+2  

ேபாராMகிறாIக). எ"#ைடய கைல வOவ/ைத ெகா^M நா#A ேபாராMகிேற".  

ெச2வா அ^ணாவ," வாI/ைதகள+2 ெசா2வெதன+2, மல7Dழிய,2 இற<DA 

`[ைம> பண,யாளI பண,ைய எதிI/F கள/தி2 ேபாராMபவIகc7D நா" 

ெகாM7DA ஆதரR இF. ப,ரeசிைனகைள ம7கள+டA ெகா^M ெச2rA 

நா"காவF `^ ேபால. 

 
11. உ2கH பைட'$கைள ெவளQ*ெகாணர எpவள< AயWசி ெசmகிறG5கH? (இM 

உ2க[*\ A*கியமா? அ'பBயானாI, ஏ>?)  

 
எJதெவா6 =ைக>பட7 கைலஞ67DA க^காNசி ஒ6 _7கியமான வ,ஷயமாDA. 

த<க) பைட>=கைள ெவள+>பM/Fவத\கான _ய\சிக) ேபாFமானF. எ<க) 

ேவைலகள+" வழிேய நா<க) ம7கள+ைடேய ஓI உைரயாடைல 

உ6வா7கிj)ேளாA. ஆனா2 அைத வ,ட _7கியமாக Fைற சாIJத வ,மIசன<க) 

வளர இடA உ6வா7க ேவ^MA. க^காNசிய," இ/தைகய வ,தி,  நாNO" 

அ2லF உலகி" ப2ேவV பDதிகc7D த<க) பைட>=கைள ஒ6வI எM/Fe 

ெச2லRA இ"#A அதிக தா7க/ைத ஏ\பM/தRA உதRA. உதாரணமாக 

Zட<DளA ப,ரeசிைனைய ேபSA ஒ6 பைட>ைப எM/F7 ெகா)ேவாA. ப2ேவV 

பDதிகள+2 அJத பைட>= காNசி>பM/த>பMA ேபாF அF ெதாட<கிய இடA 

மNMமி"றி அைனவa" S\Velழ2 ப,ரeசிைனயாகRA  மாVA வா[>= 

உ6வாDA. பைட>=கைள காNசி>பM/Fவதி2 கவனeசிதறr7கான வா[>=க) 

இ2ைல. எJதெவா6 =ைக>பட7 கைலஞைரjA அவIகள+" வாW7ைகய,2 அM/த 

நிைல7D எM/Fe ெச2rA ஒ6 ெசய2_ைற மNMேம இF. ஒ]ெவா6 

=ைக>பட7 கைலஞ6A த<க) பண,ைய ெவள+>பM/த ஒ6 வா[>ைப/ 

ேதMகிறாIக). நா" எ>ேபாFேம எ" மாணவIகைள - அவIக) எJத =ைக>படA 

எM/தாrA - அைத காNசி>பM/FAபO ேகNேப". பைட>= ெசா2லி7 ெகா)cA 

அளவ,2 இ2லாவ,NடாrA அF அவIகc7D ேமrA பல வ,ஷய<கைள 

க\V7ெகா)ள உதRA. என7DA அFதா". எனF _த2 க^காNசி7D> ப,றD 

நா" =திதாக/ ெதாட<கிேன".  "இF எ"#ைடய சிறJத பைட>ப2ல. எ"#ைடய 

சிறJத பைட>= இ"#A வரவ,2ைல, ” என என7D நாேன ெசா2லி7 ெகா)ேவ". 



இ"VA அைத என7D நாேன ெசா2லி7ெகா^M இ67கிேற". "எ" சிறJத 

பைட>= இ"#A வரவ,2ைல." 

 
12. உ2கH ெசாaத நாYBI உ2கH பைட'$கைள பகிர / காYட ேபாMமான 

வாm'$கH மWZ: வழிகH இc'பதாக நG2கH நிைன*கிறG5களா? அIலM 

ெவளQநாnகளQI இMேபா>ற வாm'$கைள நG2கH எ'ேபாM: ேதnகிறG5களா? 

 
ஆரAப கால/தி2 எJத வா[>ைபjA உ6வா7DவF கOனமாக இ6JதF. உ<க) 

=ைக>பட<கள+2 ஒ"ைற Zட ெவள+ய,MவF மிகRA கOனமாக இ6JதF. ேமrA 

ஒ6 பைட>=7D ப,றD வா[>=கைள உ6வா7DவF சா/தியமி2ைல. பைட>= 

ேவைலய," ெதாடIeசி மNMேம வா[>=கைள/ த6A. எனF பைட>= 

ெவள+ய,ட>பNடேதா அ2லF எ" பைட>ைப ப\றி ‘ேகரவன+2’ ெவள+யான 

கNMைரேயா   ெநதIலாJF இதழி" பண,ேயா எ2லா_ேம எனF ெதாடIeசியான 

பண,கள+" காரணமாகதா" சா/தியமானF. எ" பைட>=கள+2 மாVபாMகைள 

கா^ப,>பFA என7D உதவ,யF. ஒ6 ப,ரeசிைனைய மNMA ஒ6வI ெதாடIJF 

படAப,O7க _OயாF எ"V நிைன7கிேற". அ>பO ெச[தா2 அF =ைக>பட7 

கைலயாக இ2லாம2 சgக ெசய\பாM எ"றாகிவ,MA. எனேவ பைட>=கள+2 

உ)ள மாVபாMக) =திய வா[>=கைள7 ெகா^Mவ6A. ேமrA எ" பைட>=கைள 

பதி>ப,7கRA க^காNசிகள+2 ைவ7கRA ேதைவயான வழிக) என7D இ<D 

இ67கி"றன. இேத நிைல ெவள+நாMகைள ெபாV/தவைர என7D கிைடயாF. 

காரணA, ெபா6ளாதாரA. ெதாட7க/தி2 அeS ேபாடRA சNடக<கc7DA ெசலR 

ெச[ய பணA இ2ைல. மிகRA க|ட>பNேட". =ைக>பட<கைள மNMA 

அeசிMேவ". ெபா6Nகைள வா<DவFA ெம6ேக\VவFA நாேன ெச[F 

ெகா^ேட". சNடகA Zட நா" ெச[F ெகா^ேட". க^காNசி நட/த 

ெபா6ளாதார சி7கைல எதிIெகா^ேட". ஒ6 _ைற எ" தா[7D உட2நிைல 

சaய,2லாம2 ேபானF. அவைர உடனOயாக ம6/Fவமைனய,2 ேசI7க  

எ"ன+டேமா எ" தJைதய,டேமா ேபாFமான பணA இ2ைல. வள6A =ைக>பட7 

கைலஞராக இ6Jத நா" எ>ேபாFA அAமா உணவக/ைததா" நAப,ய,6Jேத". 

அAமா உணவக_A அ<D மலிR வ,ைலய,2 கிைட7DA தரமான உணRA 

இ<D)ள பல கைலஞIக) உய,Iவாழ காரணமாக இ6JதF எ"பைத எ"னா2 

உVதியாக ெசா2ல _OjA. எனF ெதாடIeசியான பண,யா2 என7D இ<D 

வா[>=க) உ6வாகிய,6>பF மகிWeசி அள+7கிறF. ஆனா2 ெவள+நாMகள+2 

அ/தைகய வா[>=க) ஏ\பMவF இ"#A ெதாைல`ர கனவாகேவ இ67கிறF.  

 



13. X]கைல அIலM ஆவண'$ைக'பட: எn'பM எ'ெபாtM: 

வாu*ைக*\ ேதைவயான வcமான6ைத அளQ'பதிIைல எ>பைத நா: 

அறிேவா:. சில5 வணPக ேவைல ெசmகிறா5கH. மWறவ5கH கWபP*கிறா5கH. 

உ2களQ> வாuவாதார6M*\ என $ைக'பட6MைறயPI ேவZ ஏM: பணPகH 

ெசmகிறG5களா? ஆ5வAHள $ைக'பட* கைலஞ5கைள[*\ நG2கH 

பKaMைர*\: வPஷய2கH எ>ன? 

 
ஒ6வa" பண, சgக நல#7காக இ67DAேபாF, ெபா6ளாதார சி7க2க) 

அ>பண,ய," ஒ6 பDதியாDA. ஆனா2 உய,IவாWவத\D ஒ6வI ப,ற 

வழிகைளjA க^Mப,O7க ேவ^MA. எ" வ,ஷய/தி2 நா" தி6மணA ம\VA 

ப,ற DMAப நிகWRகள+2 ெச"V =ைக>படA எM>ேப". ஆரAப/தி2 இைத 

ெச[யவ,2ைல. நா" ஆவண>பM/FA வாW7ைககைள ேபா"ற வாW7ைகையதா" 

நா" _"= வாWJேத". அவIகைள ஆவண>பM/த ெச2rAேபாF எ"ன+டA 

பணA இ67காF.  தி6Aப, வர என7D அவIக) உதRவாIக). இF அவIகcட" 

ெதாடI= ெகா)cA ம\ெறா6 நிைல. உ<கள+" ேநIைமயான பண, உ<கc7D 

ேதைவயானவ\ைற வழ<DA என நா" எ>ேபாFA நA=கிேற". எ>ேபாFA. ஒ6 

சமயA எ"ன+டA சா>ப,ட7 Zட பணA இ2ைல. அ>ேபாF என7D ஓI அைழ>= 

வJதF. எனF ந^பI ஒ6வI நா" _"= எM/த =ைக>பட/ைத ேகNM அைழ/F 

அத\D பண_A ெகாM/தாI. எனேவ ேவைல உ<கைள ஒ6ேபாFA ஏமா\றாF. 

நா" அைத ைகவ,டாததா2 அFRA எ"ைன ைகவ,டவ,2ைல.  நA பண, 

ம7கc7காக ேபSAேபாF அவIக) ஒ6ேபாFA நAைம ைகவ,ட மாNடாIக). 

 
14. கடaத சில வcட2களாக BஜிYடI ெதாழிIXYப: $ைக'பட* கைலைய 

கnைமயாக மாWறிCHளM. மாWற2கH இ*கைல*\ நIலM எ>Z நG2கH 

ந:$கிறG5களா இIைலயா? ஏ>? 

ேமAபாM எ"பF வளIeசிய," ஒ6 பDதியாDA. எ"னா2 இ>ேபாF படeS6) 

=ைக>படA எM7க _OயாF. அF அதிக வ,ைலயாகி வ,NடF. ஆனா2 OஜிNடலி" 

த\ேபாைதய ேபா7கி2 அத" வ,ைல மலிவாக இ67கிறF. எனேவ 

ெதாழி2hNப/தி2 ேமAபMவைத ஒ6வa" தன+ வ,6>ப/தா2 =ற7கண,/Fவ,ட 

_OயாF. எJத ஊடமாக இ6JதாrA எ"#ைடய கவைல, இJத மா\றA யா67D 

சாதகமானF எ"பைத ப\றி மNMAதா". எனF _5> பண,jேம Zட அJத 

ேக)வ,ைய அO>பைடயாக7 ெகா^டFதா". OஜிNட2 _ைற இ>ேபாF 

அைனவராrA அ~க _Oகிற _ைறயாக இ67கிறF. நிகWRகைள 

ஆவண>பM/தRA, உடனOயாக அவ\ைற சgக தள<கள+2 பதிேவ\றRA ஒ6 



ெமாைப2 ேபா" சிற>பாக பய"பMகிறF. கடJத கால<கள+rA சாதி வ"_ைற 

நிகWRக) நடJதன. அJத நாNகள+2 அF _7கிய ெச[திகைள எNடாF. ஆனா2 

இ>ேபாெத2லாA ம7க) அைத பதிR ெச[F உடேன ெவள+>பM/தி வ,MகிறாIக). 

இைத ஒ6 மதி>=மி7க மா\றமாக நா" பாI7கிேற". ந"ைம தYைமக) இதிrA  

இ67கி"றன. ஆனா2 இ"#A _7கியமானF இJத மா\ற/ைத அJதJத 

ஊடக<கள+2 யாI நிகW/FகிறாIக) எ"பFதா". 

 


