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ெதா�� வ�கா��த� ஏ� ���யமான�?
இ�த �றனா�� �ைறக�� , ேத�� அைம��க��  உலகளா�ய க��யாள�க�, உள�யலாள�க�, மன நல
ம���வ�க�, ஆ�வாள�க� ெகா�� உ�வா�க�ப�ட�. கட�த 2014-இ� இ��� �ற�த க�� ��வன�க�,
ஆ�ைமக� , ெதா�� ��ண�க�ட� ைக�ேகா��� , மாணவ�க� த�க� இல��ய�கைள அைடவத�� ேதைவயான
அ��சா� �க���கைள நட�� வ��ேறா�.

�ற�த ெதா����ப�கைள ைகயா�� உ�வா�க�ப�ட எ�க� ஆ�� �ைற �க ���யமான , �க� ச�யான க���
ப���ைரைய தரவ�ல�. இ�த ேத�� உ�க� அ�வா�றைல��, ��தைனேயா�ட�கைள�� ஆரா��� , உ�க�
எ��கால க�� ம���  ெதா�� �ற�கைள  ��பமாக எ����கா���. இ�த� �றனா�� ���க�  நா�� ���கைள
ெகா�ட�.

1) த��த�ைம  

2) ஆ�வ�       

3) ஆ�ைம    

4) �றன��   

நா� ஏ� இைவெய�லா� ெத���ெகா�ள ேவ���?

இ� எ�ப� ந� எ��கால ப��ைப�� , ேவைலைய�� ��� ெச���? உ�க� ஆ� மன�� ��தைனக� ம���
எ�ணேவா�ட�க� தா�  ��க� யா� எ�பைத ெசா���. ��க� ெவ��கரமாக ���த இ�த ேத�� ���க�
��வ�மா�.

வா��க� ! �த� க�டமாக உ�க� �ணா�சய�க� எ�ன ெசா��ற� என பா��ேபா�!
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த��த�ைம

ஒ�ெவா� �ைலைமைய�� நா� எ�ப� அ���ேறா� ? எ�வா� ��ெவ���ேறா�? ம�த�க�ட� எ�ப� ேப��ேறா�?
அ��� எ�னவாக �ைன��ேறா�? எ�பெத�லா� ஏேதா ஒ� வைக�� �ணா�சய�கைள சா���தா� இ���ற�.
இ�த ேத���ைற, நா�� �ணா�சய�களாக வ��க�ப���ள�. அைவ  ேமலா�ைம, தகவ� ேதட� , பைட����ற�,
ம�கைள ைகயா�த�.

 ஒ� எ����கா����, க�� ேபா�ற ெபா�ைள வ�வைம��, உ�ப�� ெச��, ���� ��வன�ைத நட��வதாக
ைவ��ெகா�ேவா�. அத�� அ��யாவ�யமான நா�� �ற�க�:

1. ம�த�கைள ேம�பா�ைவ ெச��, ெசய� ��ட�க� வ���,  ��ைய ெப���,  ��வன��� வள����� �����
�ற� தா� - ��வாக �ற�. 

2. ம�க�� மனைத� கவர���ய, ���யாசமான, ����� வ�வைம��கைள ெச��� �ற� - பைட����ற�

3. தன�� ேதைவயான தகவைல  ��பமாக ேசக���, அைத ஆரா��� அ��த��த ெசய��ைறகைள வ��க
பய�ப���� �ற� - தகவ� ேதட� �ற�.

4. சக ம�க�� �ர�சைனகைள, ேதைவகைள ���� ம�த�க�ட� உற�கைள வள���ெகா��� �ற� - ம�கைள
ைகயா�� �ற�. 

 ஒ� ��வன� நட�க இைவெய�லா �ற�க�� ேச��த ம�த�க� அ�� ப���ய ேவ���. இ�த வைக��, உ�க��
�ணா�சய� வா��த ேவைலைய ெச�ய இ�த ேத�� உத� ����. 
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உ�க� த��த�ைம அ��ைக

உ�க� ��வாக �ற�

ந�வா����க� ! ��க� இய�ைகயாகேவ தைலவனா�� �ற� ெகா�டவ�! ஒ� ேம�பா�ைவயாள��� ேதைவயான
�ற�க� உ�க�ட��ள�. ஒ� ��ட�ைத வ��� , ��ைவ தைலைம தா��, ெபா���க� வ���� �றைம உ�க���
இ���ற�. உ�க� ���ேகாைள அைடய �ைறய ஏ�பா�க� ெச�ய �ைன��க�. 

உ�க� பைட����ற�

��க� சராச�யான ம��ெப� ெப�������க�. ��க� கைல �� ஈ�பா�ெகா�ள �ைன�தா�� , அைத ேம��
வள���ெகா�வ�� ஒ� தய�க� கா����க�. ���யாசமான , ��தான �ய��கைள ெச�ய ��� வராம�
இ��கலா�. ம�றவ�க� எ�ன �ைன�பா�க� எ�� எ��ேய உ�க� ஆைசகைள ���� ெச�யாம� �������க�.
��க� யாராக ஆைச�ப����கேளா, அவராகேவ ஆ��க�. அத�� ேதைவயான ஒேர க�� - ந���ைக.

உ�க� ம�கைள ைகயா�� �ற�

த� மர� ேதா�பாகா� என ��மாவா ெசா�னா�க�! உ�க� ப��கேள ெசா��ற�, ��க� ெப��பா�� த�யாக
இ��கேவ ஆைச�ப���க�. ம�றவ�க�ட� பழ�வைத �ட, த�யாக இ��பைத பய��ளதாக க����க�. எ�ன
ெச�யலா�? தானாக �� வ��� ேப�ைச� ெதாட�க �ய��க�. �ற���� ���தமான (ெபா�வான)
�ஷய�க����� ேபச� ெதாட���க�. ச�க ெவ�க��, ��� ெசய�பா�க�� ஈ�ப��க�. 

உ�க� தகவ� ேதட� �ற�

உ�க� ம��ெப�ேண கா���ற� உ�க��� ��தாக ஒ�ைற க��� ெகா�ள எ�வள� ���ப� எ��. உ�க����
��தக� ப��க, இைச�க��க� இய�க , ��சாதன� ெபா��க� பய�ப��த, ஆரா��� ெச�ய , தகவ� ேசக��க ,
ெதா����ப�கைள� க���ெகா�ள ஆ�வ� இ����. உ�க�� ஆ�றைல ��ைமயாக பய�ப���வ�� , தர�கைள
அ��பைடயாக ைவ�ேத இய��வ�� தா� உ�க� த���றைம

இ�ேபா� உ�க� உ�மன�� பல� , �ண�க� ப�� ��������க�. ஆனா� ��க� எ�த �ைற�� ப�யா�ற

�������க�? உ�க� வா��ைக ���� எ�த ேவைலைய ெச�ய ஆைச�ப����க�?

வா��க� ! உ�க� ஆ�வ�ைத� க��ெகா�ேவா� !
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உ�க� ஆ�வ ஆ��
அ��த அ�ப� வ�ட� கால���� , உ�க� வா��ைக�� எ�ன ெச�ய ஆைச�ப����க�?  எ�னவாக ஆக�
ேபா���க�?

 எ�தைன� ெசா�த�க� உ�க�ட� இ�த� ேக��கைள ேக����பா�க�?  ஒ� மாணவ� ேம�ப��ைப�
ெதாட��வத�� �� இ� ேபா�ற க�னமான� ேக��கைள எ��ெகா�ளேவ�� உ�ள�.  ஒ�வ� தன�� ���த
ேவைலைய ெச�தா�தா�, த� �றைமைய வள����ெகா�� த� இல��ய�ைத அைடய ����. �ர���டவசமாக,
ந����, யா�ேம த� ஆ�வ�ைத� ெத�வாக அ��� ��ெவ��ப��ைல.

 கவைல ேவ�டா�!!  உ�க� மன���� அ����� ஏ�ற� �ைறைய� க�����க உத�வ�தா� எ�க� கடைம !
ெமா�த�  28 �ைறகளாக� ���� , அ�� உ�க� �ற����, ஆ�வ����, ஏ�றா� ேபா� (��க� எ��ய ேத���
ப��க� அ��பைட��)  ஐ�� �ைறகைள உ�க��� ப���ைர�க� ேபா�ேறா�! 

 ஆனா� உ�க� ப��ைப ��கேள இதைன� ெகா�� ��ெவ��க ேவ���. இ� ந� ஆ��� �க ���யமான ப��.
�க�� கவனமாக , ஆழமாக� ப���க� !

 

உ�க� ெதா�� ஆ�வ�

�ைளயா�� க�� ம��� ப��� அ��த� க�� ம��� தகவ�
ெதா����ப�

ஊடக� ம��� தகவ� ெதாட�� ேமலா�ைம
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ஒ��ெமா�த ஆ�வ அ��ைக

எ� ெபய� ம��ெப�

1 �ைளயா��

எதாவ� ஒ� �ைளயா��� அ�த ஆ�வ� ெகா�டவரா ��க�? ந�ல மன� �ட�� , உட� �ட�� இ��தா�
���கமாக இ�த� �ைற�� ெவ�� ெபறலா�. ��க� வள�வ� ம��ம�லாம�, ம�றவ�க����
வ�கா�டலா�.

100

2 க�� ம��� ப��� அ��த�
உ�க��� ���தைத, க��� ெகா�டைத எ��� ம�றவ�க���� ��யைவ�க� ��யவரா? அ�கைறேயா�
�ற��� ����ப�� ெசா���த�வ� உ�க���� ����மா? இ�தா� உ�க� �ைற.

89

3 க�� ம��� தகவ� ெதா����ப�
��க� ெச�த� ெசய�ைய உலக� பய�ப��த ேவ��மா? உ�க��ெகன வைலதள�, ெசய�ைக
அ�வா�றலா� தா�கேள ஒ� இய��ர�ைத ெச�ய� க���ெகா�ள ேவ��ெம�றா�, இ�த� �ைறைய�
ேத�ெத��க�.

88

4 ஊடக� ம��� தகவ� ெதாட��
�ற�த க�பைன� �ற�� , எ��� �ற��, ேப��� �ற�� , ச�க� பா�ைவ�� இ��தா� இ�
உ�க��ேக�ற� �ைற. இைவகேளா� �றேரா� பழ�� �ற�� இ��தா�, இ�த� �ைற�� ம�ற பல
�ைள��ைறக��� ��க� ேவைல� பா��கலா�.

88

5 ேமலா�ைம

தைலைம� தா��� த���� , ந���ைக� த�� ெசய��, �ர�சைனகைள� ச� ெச��� ஆ�ைம�� ,
ம�றவ�கைள ஏ���ெகா��� மன�� , ஏ�பா�க� ெச��� அ�����தா� இ�த� �ைற உ�க���
உக�த�.

86

6 �ள�பர� ம��� ச�ைத�ப���த�
உ�க��� க�பைன��ற� அ�கமா? ம�த�க�ட� ேப� , ேக���, பழ� அவ�கைள� ���� ெகா�ள
ேவ��மா? ம�க�ட� ஒ� ெச��ைய� பரவலாக��, ஆழமாக��, ெகா�� ேச��க� ெச��� ��ப�கைள�
க�க ேவ��மானா� இ�த� �ைறைய� ேத��ெத��க�.

84

7 ��பைன� �ைற
உ�க� எ�ண�கைள அ��தவ��� எ��� கட�த���யவரா? யாெர�ேற ெத�யாதவ�க� இ����
��ட��� ந�ப�கைள� ச�பா���� �ற��ளவரா? அ�ப�ெய�றா� ��க� இ�த� �ைற�� �ய��
ெச���க�.

77

8 ெபா�ளாதார� ம��� வ��தக�
ஒ� நா��� ெபா�ளாதார�ைத அள�ட எ�தைன எ�க� ேவ��ெமன ேயா��������களா? பண���

ம����, க�த அ��� , அர�ய� வரலா� ��� ஆ�வ� இ��தா� இ�த� �ைறைய� ேத��ெத��க�.

75

9 ச�க அ��ய�
வரலா� ம��� ���ய� பாட�க�� உ�க��� ஆ�வமா? ��தக�க� ப��ப��� , ����� ெமா�கைள
ெத���ெகா�வ��� ஆைசயா? ச�தாய நல��காக எதாவ� ெச�ய ேவ��ெமன �ைன����களா? இ�த�
�ைற ������தா� ேத��ெத��க�.

74
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எ� ெபய� ம��ெப�

10 ெதா�� �ைன��
தன�ெக�� ஒ� ���� ஆ�ைவ�ைத�� அ�ைவ�� ெகா��, அத�� வ�� தைடகைள� ����

எ��ெகா�� அைத ஒ� ெவ��கரமான� ெதா�லாக க�டைம�க ���மானா� ��க� �ைனேவாராகலா�.
கண�� வழ��, ேநர� , க��� �ற� , ம�க� �ற� என எ�லா�� ேதைவ இ�த �ைற��.

74

11 �� ேமலா�ைம

எ�க���, கண�� வழ��க���, ெபா�ளாதார���� ஆ�வ� உ�டா? பண�ைத ேம�பா�ைவ��� �ற�
இ��பவராக இ��தா�, இ�த� �ைறைய� ேத��ெத��க�

73

12 இய��பட� ம��� வைரகைல ( அ�ேமஷ� & �ரா���)
கைலயா�வ��, வைரபட�களா� ��யைவ��� �றைம உ�டா உ�க���? த�க ெம�ெபா��கைள�
க��ெகா�டா� உ�க� க�பைன� �றைன இ�த �ைற�� ெவ��ெகா�� வரலா�.

71

13 உண� �ைறக� ம��� உட� நல�
உண� சா��த ஆரா��� ம��� உ�ப�� ப�� உ�க��� ���பமா? உட�நல� சா��� உணைவ

தயா��ப��, ேவளா� ெதா�ைல வள��ப�� இ�த� �ைற�� சாரா�ச�. உ�க��� உண� சா��த
ெதா��� ப� ��ய ஆைச இ��தா�, ேத��ெத��க�.

67

14 �க��� கைல
மனைத வ�க���� ஆ�ட�, பா��, ந��� ேபா�றவ��� ஆ�வ� உ�ளவரா ��க�? �டா��-அ�
நைக��ைவ என கால���� ஏ�றா�ேபா� வள�� கைல��ைற ������தா� , ேத��ெத��க�.

63

15 ச�ட�

ம�றவ�க�� ேப�ைச� ேக��, ச�யான� தர�க�ட� அவ�கைள எ��ெகா��� �றைம��ளவரா ��க�?
ச�க��� ���ள ஆ�வ�� , ஆழமான ேகாண�க�� உ�கைள இ�த� �ைற�� வளர ைவ���. உ�க��
ேப��� ெத�� தா� �க�� ���யமான ேதைவ.

59

16 அர�� ப�
அரசா�க��� ப� ���� , அத� வள����காக ேவைல ெச�ய ேவ��ெமன ஆைச�ப����களா? ந�
ச�க��� இ���� எ�தைனேயா �ர�சைனக�� எைதயாவ� ச� ெச�ய ேவ��ெமன �ைனதா� ��க�
அரசா�க ேவைல�� �ய�� ெச�யலா�.

57

17 க�த� ம��� ����ய�
எ�க� �� உ�க���� த�யா�வ��டா? இ�த உலக�ைத எ�களா� பா��பவரா ��க�?
ெபா�ளாதார�, ப��� ச�ைத, தர�க�� ஆரா��� என கண��லட�கா வா���க� உ�ளன.

50

18 ெபா��ய�

இய��ர�கைள� தா�கேள வ�வைம��, அவ�ைற இய�க ைவ�க�� ஆைச�ப�பவரா ��க�? ம�த� பற�க
�மான� ேதைவப�ட�ேபா�, ம�த �ல��� எ�தைனேயா அ��யாவ�ய�க� இ���ற�. ம�த��
உைழ�ைப எ�தா��� இய��ர�கைள� ெச��� ெபா�யாளனாக ேவ��மானா�, இ�த� �ைறைய�
ேத��ெத��க�.

49

19 கைல ம��� வ�வைம��
கைலயா�வ�� க�பைன� �ற�� உ�ளவரா ��க�? ெதா����ப��� கால���ேக�ப
தகவைம���ெகா�� ��� ��தானவ�ைற� பைட�க ஆைச��ளவரா? இ�த� �ைறைய� ேத��ெத��க�.

36
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எ� ெபய� ம��ெப�

20 ���ேதா�ப� ம��� ���லா� �ைற
ம�றவ�க�� ேதைவகைள அ���, அத�� த�க வ��ைறைய� ெச��� ஆ�வ��ளவரா? வரலா��
இட�கைள� ப�� எ�லா���� ெத�யைவ�க �ைன�பவரா? �க���கைள ஏ�பா� ெச�� ெபா� ம�க���
வரலா� ேபா�� ேச�� வைக�� அதைன� ேபச� �றைம��ளவரா? ��க� இ�த� �ைறைய�
ேத��ெத��கலா�.

34

21 பா�கா��� �ைற
ந� நா�ைட� பா�கா��, கா�க ேவ��ெமன �ைன����களா? ��� ெதா����ப�க�� ஆரா���
ெச��, பா�கா��� ப��� ேசர ேவ��ெம�றா�, இத�கான ப��ைப� ேத��ெத��க�.

33

22 அ��ய�

�� க������க�� ஆ�வ��ள ஆளா ��க�? இய�ைகைய அ��ய�� உ�சமா� ������
��ஞா�யா�� ஆைச��ளவரா? இ�� பர�� ���த �ைள� ப���க�� உ�ளன.

31

23 ஆைட அல�கார�
ந�ல க�பைன� �ற�� , கைல�ண��� , ஆைடக� �� ஆ�வ�� உ�ளவரா? வைர�� �ற��, �ற�க�
சா��த ரசைன�� இ��தா�, இ�த� �ைறைய �ய�� பா��க� . இைத ஒ� ெதா�லாக� ெதாட���
வா���� �ைறய உ��.

25

24 க��ட� கைல
க�பைன��ற�� அத� அ��ய�� கல�த�தா� இ�த� �ைற. உ�க� பைட��� �றனா� ���கமாக��

ஒ� ெப�ய க��ட� க��� அள��� �ர�மா�டமாக�� ����க ���மானா�, இ�த� �ைற உ�க����
�ற�தெவா��.

22

25 �மான� ேபா��வர�� ம��� வ�க� கட��ைற
�� வய����� �மான� ம��� க�ப�கைள� க�� அவ�ைற இய�க��, பய��க�� ஆைச��ளவரா
��க�? ம�த�கைள� கவனமாக�� பா�கா�பாக�� த�க ஏ�பா��ட� பா����ெகா�ள ேவ��ெம��

�ைன����களா? இ�த� �ைற உ�க��கானதாக இ��கலா�.

18

26 உண� & ேவளா�ைம

உண� �ைறகைள�� , உடைல�� ச�யாக பராம��தா� , ம�த�க�� வா�� ம���� �ைற�ததாக
இ���� எ�� ந��பவர ��க�? ம�றவ�க��� இ�த உண� �ைறகைள� ச�யாக க��� ெகா��த� தா�
இ�த� �ைற�� ���யமான அ�ச�. ஆேரா��யமான ம�த �ல�ைத உ�வா�க இ�த� ப��� உத��.

14

27 ம���வ� சா��த அ��ய�
ேநாயா�க�ட� ேநர�யாக பழ� அவ�க� ம���வ நலைன��, மன நலைன�� கா�ப� �க�� ��தமான
ப�. ெதா����ப�ைத�� ம���வ�ைத�� இைண�� , ம���வ�க��� உத�� ெப��ப� இ�.
ம���வ���� ேநாயா���� ஒ� ந��கமாக இ��க �ைன�தா�, இ�த� �ைறைய� ேத��ெத��க�.

6

28 ம���வ அ��ய�
ம�றவ�க�� உட� நல�� அ�கைற இ���, ம���வ��� ஈ�பா� இ��தா� இ�த� �ைறைய எ����
ப��கலா�. ேநாயா�க��காக ெவ� ேநர� ேவைல� ெச��� ேசைவ மன�பா�ைம இ��பவரா� தா� இ�த�
�ைற�� ெவ�ல ����. த� கால� ���� ��தானவ�ைற க��� ஆ�வ� �க அவ�ய�.

3
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இ�ேபா� உ�க��� ���பமான� �ைறைய� க�� ��������க�. அ��த� உ�க� ஆ�ைம எ�ன ? ��க� யா�
என உ�க��ேக அைடயாள� கா�ட� ேபா�ேறா�. உ�க� பல�, பல�ன�, த���வ� என �ைறய �ணநல�க� ப��
பா��க�ேபா�ேறா�

ஆ�ைம

��க� உ�கைள� ப�� எ�ன �ைன����க�? உ�க� உண���கைள எ�ப� ெவ��கா����க�? ம�றவ�கைள எ�ப�
ம������க�? �ற�ட���� எ�ப�� க��� ெகா����க�? 

உ�க� வா��ைக அ�பவ�க� எ�ென�ன?  இ�ேபா�ற உ�க� �ணா�சய� �ட, உ�க��� உக�த  �ைற எ�ன ,
எ��கால இல��ய� எ�ன , அைத எ�ப� அைடய�ேபா���க� எ�பைத ��� ெச���. 
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உ�க� ஆ�ைம அ��ைக

ந�வா����க� !! �� ��� அவ�க�� ஆ�ைம வைகைய� ெகா�டவ� ��க�.

 �� ��� - ந�க�, பாடக�, தயா��பாள�, எ��தாள�.

 �� ��� , ஹா����� �க� �ற�த ந�க�க�� ஒ�வ�. ெதாட� ெவ���பட�கைள ெகா��த ந�க�. தா�
ச�பா��த பண��� இல�சகண��� ஏைழ எ�யவ�க��காக� ெகா��தா�.

அேம��கா�� இ���� ஆ���க-அேம��க�க��� ��ேனா�யாக �ள���றா�.  பரா� ஒபாமா அவ�க��� 2008
ஆ� ஆ�� அ�ப� ேத�த�� ஆதரவ��தா�. அவ� பாடகராக�� �றைம ெப�றவ�.  � ப��� ஆ� ஹா��ன�, ெம� இ�
�ளா� , அய� ெலஜ�� என ெவ����ைர�பட�க�� ந����ளா�.

 

வா��க� !! உ�க���� அவ���� உ�ள ஒ��ைமைய� கா�ேபா�!

 ��க� ச�க��� ெவ��பைடயாக பழக���யவ�,  ேதாழைம� �ண� ெகா�டவ�, �றைர அ�வாேற
ஏ��ெகா��� மன�பா�ைம ெகா�டவ�.

ம�த�கைள�� , �கமான வா��ைகைய�� ����பவ�.

மா�ற�ைத ����பவ�, ஆ�வ��ளவ� , ஆ�ற� வா��தவ�, அ�வா� .

எ�ேலா�ட�� ேச��� ப���ய ஆைச�ப���க�.

ம�றவ�க�ட� ேநர� ெசலவ��க ������க�.

உ�க� உண��க� தா� உ�க� ���கைள பா����.

யதா��தமாக�தா� இ�த உலக�ைத அ����க�.  

�� , ���ப� , உட� நல� , ந��க�, பண� இைவக� தா� ��க� ம��ப�.

வைள�� ெகா��க���யவ� , ���ைல�� ஏ�றா� ேபா� த�ைன தகவைம���ெகா���க�.

உ�க� நைக��ைவ� �ற� உ�க��� ந�ப�கைள உ�டா��� த��.

��க� எ�ேபா�� பரபர�பாக ேவைல ,�ைளயா�� என எதாவ� ெச��ெகா�ேட�����க�.

எ�ேபா�� ஆ�ற� ெகா�ட உ�கைள “ ெசய� �ர� “ எ��� ெசா�லலா�. 

உ�க� ந�ப�கைள எ�ேபா�� ���க ைவ���ெகா�ேட�����க�. 
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வள����கான பாைத

 1)  அ�த உண���வச�ப�வ�

 நா� எ�லா�� ஏேதா ஒ� �ஷய��� உண���வச�பட�தா� ெச�ேவா�. ஆனா�, இ�ப� உண���வச�ப�வதனா�

எ�த ஒ� �ர�சைனைய�� ச� ெச���ட ��யா�. உ�களா� எ�ன ெச�ய ���ேமா அைத� ெச���க�. அேத�
�ர�சைன ம�ப� வராம���க ஏ�பா�க� ெச���க�. ஒ�வ� வா��ைக�� எ�லா ெநா��� இ�பமாகேவ இ��ப�
��மா�� �ட சா��ய��லாத�.

 

2) எ��� ச��� அைடத�

 எ�லா ெசய�க��� ���ர� ச��பா�றதா? இ�ப� இ��பவ�க� தா� ��� ��தாக க�����கவ�லவ�க�. ஆனா�,
அ�வைர ச��� வராம� பலவ�ைற க��ெகா���க�. அ�தா� உ�கைள வா��ைக�� உயர���� அைழ���
ெச���.

 

3) கவன� தவ�த�

 ஒ� ெசயைல� ெச��� ேபா� அ��க� கவன� ேவெற�காவ� �த��றதா? அ�ப�ெய�றா� ��க� �த�� அ�த
ெசயைல ஏ� ெச��ேறா� எ��ற காரண�ைத ����ெகா�ள ேவ���. ெதாட��� கவன�ைத க����� ெகா�� வர
�ய�� ெச�ய ேவ���. ைக�ேப� ேபா�றவ�ைற ேதைவயான ேபாேத பய�ப��த ேவ���. ���யமாக ஒ� சமய���
ஒ� ெசயைல ம��ேம ெச�� பழ��க�.

 

4) �ர�சைனைய த���த�

 ஒ� �ர�சைனைய த���ப� ஒ� �ல இட�க�� ச�யாக இ����. ஆனா�, எ�லா இட�க��� த�����ட
��யா�. அைத� ைத�யமாக அ�� , உ�க� க��ைத எ��� ெசா�ல ேவ��ய� க�டாய� வ��. உ�கைள ��கேள
மா���ெகா�டா�தா� உ��.

இ�ேபா�, உ�க�� ஆ�ைம �ண�க�� , உ�க��ேக�ற ேவைலக�� எ�ன எ�� பா����க�. அ���, இ�வள�
நா� ��க� க��ெகா�டவ�ைற ைவ�� உ�க�ைடய பல�, பல�ன� எ�ெவ�� ெசா�ல�ேபா�ேறா�.
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உ�க� ஒ���ைண�த அ��ைக
த��த�ைம

உ�க� ஆ��க ஆ�வ�க�

உ�க� ஆ�ைம ெபா��த�

 �� ���

100.00% 83.33% 66.67% 16.67%

�ைளயா�� க�� ம��� ப��� அ��த� க�� ம��� தகவ�
ெதா����ப�

ஊடக� ம��� தகவ�
ெதாட��
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�ைளயா�� - ெதா�� ெபா��த�

�ைளயா�ைட� த� �� ேநரமாக ப��� இேத� �ைற�� ப� ��ய ����வரா ��க�? �ைளயா��� க�� அ�க
ேநர� ���பதாக��, ப��� ேதைவ�ப�� ஒ�றாக இ����.  த�க உட� உைழ��� , கவன�� ேதைவ.  �ைளயா�ைட
ஒ� ப�� ேநர���� ெபா��ேபா�காக பா��பவ�கேள அ�க�. ஆனா�, உல�� அ�க� ச�பா���� ம�த�க��
�ைளயா�� �ர�கேள அ�கமாக ��ன��� உ�ளன�. உ�க� உட�ைழ�ைப �த�டாக ேபா��, மன �ைலைய �ராக
ைவ����தா� ஒ� ந�ல �ைளயா�� �ரராகலா�. ெவ��, ேதா�� இர�ைட�� ஏ�� ந���ைக��, �ய���ேம
ம��ரமாக ெகா�டா� உ�க��� ைக�ெகா����. �ைளயா��க� ���க�� ��ேன, ெப�� �க�ட� இ����
ெபா��ேபா�காக இ�� ஒ� ெப�ய ச�ைதைய� ெகா�����ற�. ம�க�� ���த , ஆரவார� ெகா�ட இ�த
�ைற�� உைழ�� ெவ�� ெபற தயாரா? 

ேம�� ப��க

https://pickmycareer.in/departments/c2cc4294-c4ab-4240-b7ce-77758696eeef
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க�� ம��� ப��� அ��த� - ெதா�� ெபா��த�

ஒ� மாணவ� த� வா��ைக�� எ�ென�ன க��ெகா��றா�, எ�ப� வா��றா� எ�பெத�லா� ஆ��ய��
ைக��தா��ள�. த� �ழ�ைதைய கவ��ப�ேபா� பா���ெகா�வா�க�. உ�ைமைய ெசா�லேபானா�, ஒ�ெவா�
ெவ��கரமான ம�த�� வா��ைக��� ஒ� ந�லா��ய� இ��பா�. மாணவ�க�� ��த� �றன���,
அத�ேக�றா�ேபா� எ����கா��க� �� ��யைவ�ப�தா� ஒ� ஆ��ய�� கடைம. ப��, க��� என உ�க� க��
�ைல�� ஏ�றா�ேபா� ேவைல வா���க� இ���ற�. ஒ� �ைறைய ேத��ெத���, அ�� �ைனவ� ப�ட� ெப��
வைர��� ப���, ��க� ேபரா��யராகலா�.  “க�� ��ப�யலாள�க�”, "க��யாரா���” எ�� மாணவ����

க����� உ�ள சம�பா�கைள ஆரா���, எ�ப�ெய�லா� க���ைறைய வள��கலா� எ�� ��பமான
ப���கெள�லா� வ����ட�.

 

ேம�� ப��க

https://pickmycareer.in/departments/cdd7e1fa-1b12-483c-a9ac-835b2d5dd025
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ேமலா�ைம - ெதா�� ெபா��த�

MBA (��கைல வ�க ேமலா�ைம)  எ�ற ப��� கண��ய�, வ�க வ��ைறக�, ச�ைத�ப���த�, ேமலா�ைம என
ஒ� ��வன�ைத நட�த ேதைவயான ப��கைள ந��ட� வள��ெத����. உலக அர��� ெப�� ��வ�க��
தைலவ�க� க���பாக ேமலா�ைம ப�����பா�க�. ந� தைலைம ப��, ஆரா�� �ற�, ��� கா�� �ற�,
��ெவ���� �ற� ஆ�யைவ ��ேன�றமைட��. இ�கா�டான ���ைலைய சமா��க க��� த��. �� ��யாக��,
ெபா��பா�� வளர இ�த� ப��� க��� த��.

ேம�� ப��க

https://pickmycareer.in/departments/4e6cdc6d-e849-4ee3-9c5d-f26a414674de
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க�� ம��� தகவ� ெதா����ப� - ெதா��
ெபா��த�

இ�த ந�ன கால�� ெம�ெபா�� ��வன�களான ைம�ெராசா��, ���, ேசாேஹா
அ�றாட� ப�கைள ேம�� ேம�� ��த�ப��� வ���றன. அத�ேக�றா� ேபா�,
ெதா�� ��ப�க� ெத��த மாணவ�கைள உ�வா��வேத இ�த� �ைற. த�க �ர�
ெமா�க��, காரண அ���, �றன��� இ��தா� இ�த� �ைற�� ெவ�� ெபறலா�.
இல�க ��ன��ய�, இய��தள�, �ர� ெமா�க�, ��ெசய� (ைம�ெரா �ராஸஸ�),
க�� ெம�ெபா��, தர�தள ேமலா�ைம (ேட�டாேப� ேமேன�ெம��),
��யா�க�ய� (���ேடா�ரா�), வைலதள பா�கா��, எ�பெத�லா� பாட��ட���
ப��க ேவ��யைவ. இத� ெபய�க� க�டமாக இ��கலா�, ஆனா� இத� பய�பா�கைள
����ெகா�டா� �க�� எ�ைமயானெதன ெத���ெகா���க�. இ�த� �ைற��
இள�கைல ப�டேம ேபா�மான�தா�. அத� �ற� ��க� எ�ப� �றைன
வள���ெகா����க� எ�பைத� ெபா��� உ�க� வள��� �க��. அ��த��த
ேம�ட�க���� ெச�ல ஒ� �ல ��கைல�ப�ட� ேதைவ�ப��.

ேம�� ப��க

https://pickmycareer.in/departments/184ae4b1-6861-4630-bbe2-188f7c0e45ad
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ஊடக� ம��� தகவ� ெதாட�� - ெதா�� ெபா��த�

ஒ�வ� த� ��தைனகைள� �ற�ட� ப����ெகா�ளேவ ெமா�, ெச�ைக , ஊடக� என எ�லா� �ற�த�. ஒ�
ச�க�ைத ச�யாக ����ெகா��, அத�� ஒ� �ல �ஷய�கைள ெசா�ல ேவ��� எ�ற எ�ண� உ�க����டா? 
இ�த ப���� ச�க��� �தான உ�க� பா�ைவ ஆழமா�க�ப��. அேத சமய�, உ�க� பா�ைவைய எ�ேக? எ�ப�?
எ�வா�? வ�வைம�� ம�க�ட� ேச��க ேவ��� எ�ப�� க���தர�ப��. உ�க�ைடய வாசக�கைள,
வா��ைகயாள�கைள� ச�யாக ����ெகா��, அத�ேக�றா�ேபா� ��ப�க� க��ெகா���க�. ��மா ேபா�ற �ைர
ஊட�க�க�, வாெனா�, ஊடக��ைற,  ெப�� ��வன�க�� ச�ைத�ப���த� என �ைறய வா���க� �����ள�. 
க���க� ப�மாற�ப�� எ�லா இட�க��� உ�க��கான ேவைல�����.

ேம�� ப��க

https://pickmycareer.in/departments/d66ad73f-57be-4ccf-b91b-be06fef36e3f
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10 ஆ� வ��� ���த ��ன� ப���ைற�ப�� ���க�

பாைத 1

பாைத 2

பாைத 3
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