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மத�க�� ேதா�ற�

“ெப�க�� உட�க� ���த ஆதாய�ைத வழ���, ம�வான �ைல�� - இதயராஜா
ஏ��ம�யா�� சர��களா���டன” எ�;�றா� ெத�ெகா�ய ஆ�வாள� �� ��.
இ��
உலகமயமாத��
�ைளவாக�
பா�ய�
�யாபாரமன�
ஆ�த, ____________________________________________
ேபாைதவ��� வ��தக�க��� சமமான ஒ�றாக மா���ள�. ச�வேதச
அள�� இத�டாக வ�டெமா���� 100 ���ய���� அ�கமான அெம��க
30 - 06 -2011
இல�ைக� த�ழ�ைடேய "த�ெகாைலக�"
ெடால�க� வ�மானமாக ஈ�ட�ப���ற�.
- ���ட�

இ�� இல�ைக�� 40 000��� ேம�ப�ட பா�ய� �யாபா�க� உ�ளதாக�
க���க� ெசா���றன. ஆனா�, இ�ெதாைக ேவ�பட���ய வா����க� ____________________________________________
இ��ப�ட�,
இத���
��வ�
பா�ய�
���ரேயாக����
07 - 07 -2011
உ�ளா�க�ப�பவ�க��
எ���ைக
உ�ளட�க�பட��ைல
எ�ப��
ெபா���த�வாத�� க����த�வாத��
����ட�த�க�. (பா�ய� ெதா�லாழைர� ேத�� ெச��� ஆ�க�� ெதாைக
- �. �வேசகர�
2 ல�ச����� அ�க�.)
அ��ட�,
கட�த
வ�ட�
��க�����
நடன
�க����ெகன
அைழ���ெச�ல�ப�ட ெப�க� �ப�சார���காக ��பைன ெச�ய�ப�டன�.
இத�� ��ன�� இ�� பல ெப�க� த�� பயண �கவ�களா�
ஏமா�ற�ப��� �ழ�ைதக�ட� �� ேக�� அைல�தன�.
இ��ைல��� �ரதான காரண�களாக ��வ�� �டய�க� அைம��றன,
வ�ைம, �ைலவா�, ேவைல��ைம, பாதள உலக தாதா அர�ய�.
கட�தகால ��ட ��த� உ�வா����ட �ைலைமக�.
���லா��ைற�� ேவகமான வள���. ���லா� பய�கைள� கவ�வத�காக�
ப� ெகா��க�ப�� �� ���க�, ெப�க�.
உ-� : ெத�ெகா�யா�� ேத�ய அ�����, ேதச ப�� எ�ற ெபய�க�� உலக
வ���� ��ட���� அைமய, உ�லாச� பயண��ைற�� ���� எ���
ெபய�� பா�ய� �யாபார� �க ேவகமாக அ����� ெச�ய�ப�ட�.

ெடா��� �வா (�. �� 27, 1927,
யா��பாண�) ஈழ��� ���யமான ஒ�
இைதெயா�
ெதா�லாக
�����தாக
ஏ���ெகா�ள
��யாைம���
��கைதயா��ய�, ப��பாள�. இவர�
காரண�களாக� ��வ�� �டய�க� காண�ப���றன.
த���� க���� சா���ய ம�டல�
ப�� ெப�ற�. 1966 இ� ம��ைக எ�ற மாத
க�டாய�ப��த�ப��, ப�ேவ� ���ப�த�களா� பா�ய� ெதா�����
இதைழ ஆர���� ெதாட��� நட��
ெப��பாலானவ�க� த�ள�ப�த�.
வ��றா�. இவர� எ�த�படாத க�ைத��
�ய �����ேப�� இ�ெதா��� ஈ�ப�ேவா�� எ���ைக �க�� �ைறவாக வைரய�படாத ���ர� ஈழ��� ����ட�த�க
இ��த�.
ஒ� �யவரலா�� �லா��
அ�ைம �ைற�� ெதாட���யாக� பா�ய� �யாபார� �ள����றைம.
ேவ� ெதா���� மா�வத�கான வா����க� ம��க�பட�. �����ைம.
ºã¸ Åிï»ாÉ ¸üை¸ Åð¼õ
எனேவ, ஒ� �ல� �ய ����� ேப��, �த��ரமாக� பண���காக இ� ெசய��
ஈ�ப��ேபா� பா�ய� ெதா�� என��, ஆ�கைள அ�ைம�ப��� ைவ��
�யாபாரமாக
ேம�ெகா�ள�ப���றேபா�
பா�ய�
�யாபார�
என��,
��வ�கைள� பய�ப�����றேபா� பா�ய� ���ரேயாக� என�� ����ட
����.
�.� 18 ஆ� ��றா��� பா�ய� �யாபார� ெமாெச�ப�ேத�ய நாக�க���
�க�� �ற�பான �ைல�� இ����ள�. இ�� �.� 2300க�� �வ��
�ள���ப�� �க�� �����பாக� ெதா��ப�டதாக� ����க� உ��.
இ��ைல��� ச�டேமைத ேஸால� வ�வ��தா�.
2000ஆ��க��� ��னேர எ���, இ��யா, ப�ேலா�யா, ��� ஆ�ய
நா�க�� ெதா�லாக அ��கார� ெப����ட�. ேம���� ம��ய �ழ����
மத�க��
�ைண�ட�
இட�ெப���ள�.
(இ��யா��
ேதவதா�
�ைற)இ�ைறய
�தலா���வ,
உலகமயமாத��
உ��ைண�ட�
ப�ேத�யமய�ப���ள பா�ய� �யாபார�.
உலகமயமாத�� காரணமாக அ�க���� வ�ைம, அதனா� ெப�தா��
வ��க�க���ைட�லான இைடெவ�, இவ�றா� பா�ய� �யாபார���
ேநர�யாக�� மைற�கமாக�� அ�க��� ஏ�ப���ற�. அ�க ெச�வ�ைத�
ைகயக�ப��� ைவ������ அர�க�க� �ல� தம� �� ேதைவக�����ட
பாமர� பல�� வா�ைவ� �ைத�க���ய அ�ர ச�� ெகா�டவ�களாக
�ள����றன�
(��� ப�க� 2 இ�)
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571/15. ¸¡Ä¢ Å£¾¢,
¦ÅûÇÅò¨¾

0772307807
0772260165

ெºö¾ிÁ¼ø - 5 | 23-06-2011

ச�க ��ஞான க�ைக வ�ட�

16-06-2011
¾¨ÄôÒ : À¡øÅ¢¨Éò ¦¾¡Æ¢üÚ¨ÈÔõ ¦Àñ¸û
Á£¾¡É ÍÃñ¼Öõ

À¡øÅ¢¨Éò ¦¾¡Æ¢üÚ¨ÈÔõ ¦Àñ¸û Á£¾¡É ÍÃñ¼Öõ

2

�� ப�க� ெதாட���..
பா�ய� ெதா���� வழ�க�ப�� ச�ட��யான அ��கார� அ�� ஈ�ப�ேவா��� பா�கா�� (ம���வ ப�ேசாதைனக�, ஏமா�ற�படாம�,
�யாயமான ��) �ைட�க வ�சைம�ப�ட�, உ�ைமக��காக� ேபாராட���ய �லமைய��, உள� பா����க� �ைறய���ய வா��ைப��
வழ����ற�.
தம� �ய �����ேப��, �த��ரமாக இ�ெதா�ைல� ெச�பவ�க��� ச�ட��யான அ��கார� ேதைவயான��, ெபா��தமான�மா��.
ஆனா�, ஏமா�ற�ப��, க�டாய��� ேப��, அ�ைம�ப��த�ப��, ���ப��� இ�� ஈ�ப��த�ப���றவ�க��� ச�ட��யான
அ��கார� �க�� பாதகமாக, அவ�க�� அ�ைமவா�ைவ அ��க��பதாக அைம�����. அவ�க��� இ� அ�ைம�தன��� இ���
�����, �ன�வா��ேம �க�� அவ�யமா��.

இத��� �ற�த எ����கா�டாக ேஜ�ம��� 2002இ� அ��க��தைமைய��, அத���னான �ைள�கைள�� ����டலா�. அ��
அ���� ெவ��ட�ப�� ஐ�� ஆ��க� வைர எவ�ேம த�ைம� ப�� ெச�ய ��வர��ைல. அேதேநர� இ�தா�, ேநா�ேவ, ��க���
ேபா�ற நா�க�� ப��யாக பா�ய� ெதா�� அ��கார�ைத� ெப���ள�.
இ�ெதா�ைல ����� ெச�ேவா� - மாண�க�, ��ேயார�க�� ெதா�� ��ேவா� (30%) ���ப���� ெச�ேவா� - ேவைலக��ெகன
அைழ�க�ப��, கட�த�ப�� ஏமா�ற�ப�� இ�ெதா��� த�ள�ப�ேவா�. (70%)
ச�வேதச அள�� இட�ெப�� இரா�வ நடவ��ைகக��, இரா�வ��னரா� ேம�ெகா�ள�ப�� பா�ய� வ��ண��க�, அவ�க��
ேதைவக��காக உ�வா�� பா�ய� �யாபா�க� ச�க�.
உ-� : ஈரா�, ஆ�கா��தா�� ஆ�க� ெவ��� �த��ரமாக நடமாட ��யாத �ைலைம�� ெப�க� ���ப��னைர� கா�க இ�
ெதா��� இற��த�. ஆ�க� இ�லாத ���ப� ெப�க� வ�வாதார���காக ஈ�பட�.
2ஆ� உலக ��த� கால�ப����
பய�ப��த�ப���ளன�.

ய�பா�

இரா�வ���

பா�ய�

இ�ைசக��காக

�ன,

ெகா�ய,

இ�ேதாேன�ய�

ெப�க�

அெம��க இரா�வ� �ைலெகா���ள நா�க�� அர�க�ட� அெம��க அர� ெச��ெகா��� R & R உட�ப��ைக. (ஓ���
ெபா��ேபா���) இ�த உட�ப��ைக�� காரணமாக ப�ேவ� அரசா�க�க� த�க� நா��� �ரைஜகைள ஏமா�� �ப�சார� ப������
த����ளன. ���ைப�� நா�� அெம��க� தழ�க�� இ��த இரா�வ� த�ைதயைர� ேத� அெம��கா���� பா��யா� ஒ�வ�
�ழ�ைதக�ட� ேபான வரலா� இ�� �ைன��ர�த�க�.
�ழ� பா����க�, கால�ைல மா�ற�தா� இய�ைக ஒ���� ஏ�ப�� மா�ற� பார�ப�ய ெதா��கைள �க�� பா��� ��வதா�,
ம�க��� ஏ�ப���ற ைகய� �ைல��, அ�ச�த��ப�ைத� பய�ப��� அவ�கைள �ப�சார��� ஈ�ப���� ச�வேதச, உ�நா���
ச��க��.
உ-� : இத��� �ற�த உதாரணமாக தா�லா��� ஈசா� மாகாண�ைத� ����ட ����. இ�� �ல�த� �� வ���ேபானதா� �வசாய���
ஏறப�ட ���� அ���ள ெப�கைள பா�ய� �யாபார� ப����� த��ய�.
அரச �ைறக�� ����, ேவைல��ைம, ஏ��ம� ேநா��ய ெபா�ளாதார� ேபா�றன�� இ�ெதா���� ம�க� த�ள�பட� காரணமா��றன.
இ��வைர பா�ய� �யாபார� ‘வய� வ�த இ�வ� தம� மனெமா��� ெச���ற ஒ� ெசய�பா�’ எ�ேறா, ‘பண���காக ஒ�வ�
இ�ெனா�வ�� பா�ய� ேதைவைய �வ��� ெச���ற ேசைவ� ெதா��’ எ�ேறா �யாய�ப��த�பட ��யாைம��� �ரதான கார�களாக�
��வ�� �டய�க� அைம��றன.
ெப�க� மா��ர� அ�க அள�� இ�ெதா��� ஈ�ப�வ�.
ஏ� ஆ�க� அ�தைகய ெப�� எ���ைகைக�� ஈ�ப��த�ப�வ��ைல? உலக சன�ெதாைக�� அைர�ப��னராக உ�ள ெப�க���
���ப���� ெவ�ேய பா�ய� ெதாட�� ைவ���ெகா�வ� �க�� பார�ரமான �டயமாக உ�ள�?
இ�� ஈ�ப��த�ப�� ெப��பா�ைமயான ெப�க� அ�ைமகளாக நட�த�ப�வ�.
பா�ய� ெதா��� ஈ�ப�ேவா�� ச�க அ�த�� �க�� ேமாசமாக உ�ளைம. ஒ��கம�றவ�களாக� கள�க� க���க�பட�.
�ய������� க�டாய���ேப�� இ�ெதா��� ஈ�பட�.
இ�ெதா��� இ��� ��படேவா, ேவ� ெதா�ைல� ெத�� ெச�யேவா வா����க� �க அ�தாக��ள �ைல.
�ப�சார� ��ற���காக ஆ�க� த���க�ப�வ� �க�� �ைறவாக��ளைம.
உல�� �க அபாயகரமான அ�ைம �யாபாரமாக, �க ேவகமாக வள���வ�� ��ற��ைறயாக இ�� �ப�சார� உ�ள�.
இ�� ஈ�ப���ற ெப�க� ச�க��� அைன�� ம�ட�களா�� அ����த�ப���ற, ஆதரவ�ற �ைல�� இ��ப�ட�, தரக�க�,
ெபா�சா�� ெக���க�, பலா�கார�, ����வைதகளா� ஏ�ப�� �ர��ைனக�, மன அ���� ேபா�ற ப�ேவ� அக�, �ற� சா��த
�ர��ைனகைள எ��ெகா���றன�.
ம�தா�மானம�ற வைக�� இட�ெப�� வாடைக, ��தைக �ைறைம. வ��ைற�� தா�க�.
உள�ய� பா����க�, ஒ���ன�, உற�க��ேபா� மர���ேபான உண�� �ைல, இவ�க��� வழ�க�ப�� வ�மான��� �த�.
(தரக�க�� தர��பண� 70% மாக இ��த�.) எ�பன�� இவ�க� எ��ெகா��� ஏைனய �ர��ைனகளாக உ�ளன.
இ�� ஈ�ப��த�ப�� ெப�க� ம�த உ��களாக அ�� அவ�கைள ஒ� ப�டமாகேவ பா���� �ைல காண�ப���ற�. இவ�கைள�
கட��த�, ��ற� எ�பன �க�� �லபமான �டய�களாக இ��� இட�ெப���றன. ச�வேதச அள�� இட�ெப���ற ம�த�கட�த�
நடவ��ைக�� 79% �ப�சார���காகேவ இட�ெப���ற�.
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ச�ட��யான அ��கார� �ைட�தா��, அரசா�க�க�� வ�க�, கா����� க�டண�க�, அ�ம��ப��ர� க���பா�க� ேபா�றவ�ைற
எ��ெகா�ள ��யா� க�ள� ச�ைதக� அ�க���� வா����க�� �க அ�கமாக� காண�ப���றன.

Á¾í¸Ç¢ý §¾¡üÈõ
23-06-2011 அ�� நைடெபற��ள ��ட���கான �டய�பர���க�
-இதயராஜா

Å¨Ä
Àை¼ôÒÅா¾Óõ
ெ¾ா¼Õõ ேÀா÷

3
ÀÃி½ாÁì

ே¸ாðÀாÎõ:

1. ம�த� ஆறாவ� அ�ைவ� ெப�� ம�தனாக� ப�ண��� வாழ�ெதாட��ய
ப��த��வாத�.
ஆர�கால��ேலேய மதெம�ற ெப� ���ச���� �ைத ேபாட�ப����ட�.

டா���ச� ேபா�றவ��� ��
மத�க� நட��� ேபா� ப��ய ��வான க��ைர

2.தன� வ�ைமயா� த�ைன�� தன� ��ட��ைன�� கா��� ெகா�ள ��யாம�ேபான
காலக�ட���, அவ� தன� ச���� ேமலான ஒ� ச�� இ��பதாக�� அைத ÓØ¨ÁÂ¡¸ô ÀÊì¸: valai.thulaa.net/21
ேவ���ெகா�வத� �ல� தம��� பய� �ைட��ெம�ற எ�ண�� அவ� மன��
�ல� : http://www.kalachuvadu.com/issue-120/page32.asp
ேதா��யன.
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Google Translate
3.இய�ைக அன��த�, ெகா�ய �ல��க� எ�பவ������ பா�கா��� ெபற��,
ேவ�ைடயாட�� ம�த� ��டமாக வாழேவ��ய ேதைவ இ��த�. தம� வா�ட���
த������
ஆ��ல�����
தம�� உத�ெச�த, அ�����ய இய�ைக� ச��ைய வ�பட� தைல�ப�டா� அ�ேவ
த�����
உைர�ப��கைள
அவ�க�� ெத�வமா���, அ�ேவ பயப��யா���.

ஆ��ல������
ெமா�ெபய����
ெம�ெபா�ைள ��� உ�வா����ள�.

4. ம�த� கட�ைள� த�ைன� ேபால�� த�ைன�ட� பலமட�� ஆ�ற��ளவராக�� ÓØ¨ÁÂ¡¸ô ÀÊì¸: valai.thulaa.net/22
(பல கர�க�, தைலக�, ஆ�த�க�) பைட�தா�. தன�� ���பமானவ��ைன�
கட����� ெச�தா� ��� ஏ�ப�� என �ைன�தா�.
�ல� :

http://translate.google.com/?sl=ta&tl=en&q

5.இய�ைக� ச��ைய� த�ைம�� “எ�ைம�கா�த��” எ�� வ�ப�ட ம�த�, Á¾í¸Ùõ ெÀñ¸Ùõ
ப��ப�யாக� தன� ��ட��ன�ட� ��டமாக வ�பட� ெதாட�ங�னா�. அ�கால���
வ�ப�வத�ெகன ஒ� �ர�தர இட� இ��க��ைல. அத�கான சா��ய�� அ�ெபா��
இ�க��ைர, மத�க� ெப�க�
இ�ைல. காரண� அவ�க� இட�ெபய��தப� இ��தைம.
வ��ைறைய ��வாக �ள���ற�

��

நட���

6.ம�த� �வசாய��� ஈ�ப�� �ள�க�, ந�க� �த�ய ���ைலக�� அ��� �ைலயாக ÓØ¨ÁÂ¡¸ô ÀÊì¸: valai.thulaa.net/23
வழ� தைல�ப�ட��, வ�பா���ெகன� த�யான இட�கைள ஒ����ெகா�டா�.
7. வ�பா�� இட��ைன� பராம��க�� பா�கா�க�� வ�பா� நட�த�� ஆ�கைள �ல� : http://periyaarpaasarai.blogspot.com/2008/03/
wwwdravidarorg.html
�ய��தா�. அவ�கேள அற�காவல�க�, �சா�க�, அ��சக�, �ேரா�த� ஆ�ன�.

8.ஒ�ெவா� ம�த ��ம���� ேதா��ய ஆ�ேறா� த�தம���ய வ�பா�� �ைறக�, ¸¼ாÀிìÌô Àிóை¾Â ÄிÀிÂாÅிüÌ எñெ½ö
க���பா�க�,
ஒ��க��க�,
சட��
ச��ரதாய�கைள
வ��தன�.
ப��ப�யாக ¿ிÚÅÉí¸û ¾ÂாÃிôÒ ெºö¸ிýÈÉ
உ�வா�க�ப�ட அவ�ைறேய ம��ர�க� எ�� ����ேறா�.
��யா��
ஏகா�ப��ய�
ெகா�ைள�கான
9.ம�த�க�� ��தைன ச�� வளர வளர அவ�கள� மன�க�� கட�� ெகா�ைளப��ய தயா����க� எ�வா� நட���றன எ�ப�
ப�பல ேக��க� ேதா�ற� ெதாட��ன. தம� அ����� அ�பவ���க� ச����� ப��ய ����
உ�ப�ேடவா� அ�ேக��க��கான �ைடகைள�� �ள�க�கைள�� தம���தாேம
ஏ�ப���� ெகா�டன�. ேவ� �ல� �ைடகைள�ேத� அைல�� �ற அ�ஞ�க� ÓØ¨ÁÂ¡¸ô ÀÊì¸: valai.thulaa.net/24
�லமாகேவா அ�ல� �ய அ�பவ��� �லமாகேவா ெப��� ெகா�டன�. அவ�க�
ெவ��ப���ய உ�ைமகேள மத�களாக உ��ெப�றன.
�ல� : http://www.wsws.org/tamil/articles/2011/
june/110620_oil.shtml

10.ம�த�� வா�ட�, வா��ைக�ைற, ச�க�ைல, ெபா�ளாதார� க�டைம��, ஆ��
�ைற, ப�பா� நாக�க� ேபா�ற இ�ேனார�ன கார�கேள அவன� ��தைனைய� ºாÁிÂா÷ ¸õேÀÉி ÀிைÃேÅð ÄிÁிெ¼ð!
க�டைம���றன. இ�த வரலா�� இய��ய��� அைமயேவ அ�த�த� கால�க����ய
��தைனக�� அத� ேபறான ெத�வ�க�, வ�பா� எ�பன அைம���ளன. இ��� எ�லா�தமான �ர�சைன�க���� உடன�
அைமய�ேபா��றன.
”ஆ��க �சா��” என மத�ைத� ”�ர�ட�
லா�ட�” ேபால மா�����ப�தா� இ�ைறய
11.இன����ைற �ைதயாத க�டைம�ேப இ��ய� ச�க�. எனேவ பழ�கால ெத�வ ந�ன சா�யா�க�� �க ���யமான சாதைன.
வ�பா�க� இ��� �ல���றன. இ�� ேபரர� உ�வா�க� �ரண��வ� அைடயாைமயா�
��ெத�வ வ�பா� சா��யமா���.
��ைமயாக� ப��க: valai.thulaa.net/25
அத�டாக ஒ� ெத�வ� ேகா�பாட ப�ண����றன.
�ல� :http://www.vinavu.com/2011/06/20/saamiyar-company/

12.ஐேரா��ய
ச�க���
இன����ைற
��றாக
அ��க�ப��
வ��க
ச�க�
க�டைம�க�ப��ேபா�, அ�ேதைவைய� ����
ெச�வத�� ஒேர ஒ� ெத�வ�
ேÅைÄ «Øò¾ò¾ாø «Å¾ிÔÚõ ேÃாôÀிÂ
ேதைவ�ப���றத. அதனாேலேய அ�� எ�லா� வ�ல ஒ�ேதவ� இ���றா�.
Áì¸û

13. ���தவ�, இ�லா� ேபா�ற மத�க�, இ���க� ேபா�ற �� ெத�வ�கைள
ந����றா�க� ஆனா� ெத�வ� எ�ற �ைல�� இ�லாம� ச��வா��த ேதவைதகளாகேவ �தலா���வ� த��ைடய அ� உ�ச
ெகா���றன�. அ�� ேபரர�� ச�கரவ����� ைவ�தேத ச�ட�, எ�ற �ைல�� இலாப��ைன ம��ேம ���ேகாளாக�
ெகா��, த�ைன நக���� ெகா�� வ�வதா�
அத��ேம� ஒ�வ�� ேதைவ�பட��ைல.
ெதா�லாள�க�� எ�த நலைன�� ப��
14. எனேவ ம�த� தன� ஆறாவ� அ�ைவ� ெகா�� ஏ�? எத��? … எ�� ����க� கவைல�ப�வ� �ைடயா�. மாறாக அவ�க��
தைல�ப�டெபா��, இ�ைறய ��ஞான� கள��ய�க� அவ�ட� இ�ைல. �ய�� உைழ��ைன எ�த அள��� �ர�ட ���ேமா,
தவ�ேய
அைன�ைதய�
க���ெகா�டா�.
ெந��ைப�க��
���த�,
க�கைள அ�த அள��� �ர��ேய த��ைடய
ஆ�தமா��ய� அைன��ேம ெப�ய சவா�க��� ம���ேலேய. ஆகேவதா� தன� இலாப��ைன ெப��� ெகா��ற�.
அ�ைறய
ேக����
இய�ைக�ச��
அ�ச���வதாக��
அ�ேவ
அைன�����
�லமாக�� ெத��தேபா� அதைன வ�ப�� ேவ��த� ெச�தா�. ஆனா� அ�� வளர�� ��ைமயாக� ப��க: valai.thulaa.net/26
ஆ�ற�க� பல ெப�றெபா����, �ர��� வ��க� தம��� சாதகமாக� த��வ��ைன��
கட�ைள�� பய�ப����ெகா���றன. இ�ன�க���� ��� ��டாத ம�த�க� ��ய �ல� : http://www.ndpfront.com/?p=21700
மா��க�ைத� ேதடாம�, ���த வைல�ேலேய ���� ���� ���த�ப���
�ட���றன�.

16-1-2011 ¿¼ó¾ ¯¨ÃÂ¡¼Ä¢ø ¸ÄóÐ¦¸¡ñ¼Å÷¸Ç¡ø Óý¨Åì¸ôÀð¼ ¸ÕòÐì¸Ç¢ý ¦¾¡ÌôÒ
Å¾£
�யாபார� எ�பைத ஆ��ல��� பலவைகயாக அைழ�க�ப���ற� Trade, Career, Employment, Professional, job
இ�வா� ேவ�ேவறாக ஆ��ல��� அைழ�க�ப�டா�� த��� �யாபார� எ�ேற ெபா�வாக அைழ�க�ப���ற�
இ�����தா� பா�ய� �யாபார� எ�ப� வ�த�
ேசைவக� எ�லாவ�ைற�� ெதா�� எ�ற வைக��� அட���ட��யா�
பா�ய� ெதா�� ெச�பவைர பா��ைன ��யா� �� �ட��யா� அ�ல� அ�வா� ெசா��வ� க�ன�

இல�ைக�� அ�ராத�ர� பா�ய� ெதா�லாள�க� அ�கமாக இ����றா�க�. அ�ராத�ர� வட����� ெதா����� இைடேய
இரா�வ��ன� வ�� ெச����ற அ�ல� இைள�பா�� ெச����ற ஒ� இடமாக இ��பத� காரணமாக அ�ேக பா�ய�
ெதா�லாள�க� அ�கமாக இ����றா�க�.

வ�ெவ����ைற�� ஆ��கார�க�; வ�தத� ��பா� அவ�க�ைடய �கா�கைள ��� �ல பா�ய� ெதா�� ெச��� ��க�
இ����றன.
ஆ� �ப�சார� ெச�பவைர�� �ப�சா� எ�ேற அைழ�க�ப���ற�. �ப�சா� எ�ப� ஒ� ெபா��ெபய�.
பா�ய� ெதா�� இ��� எ�பைத ஏ���ெகா�ளேவ���. அவ�க� இ�த� ெதா�ைல ெச�வத�கான ச�க காரண�க�
இ����வைர இ�த ெதா�� இ���ெகா��தா� இ����.
அ��பைட உ�ைமக� சமமாக பா�கா�க�ப�� ச�த��ப��� இைவ இ�லாம� ேபாகலா�.
பா�ய� ெதா�ைல �ைற�கேவ�ெம�றா� பா�ண�� எ�ப� எ�ேலா���� சாதாரணமான� அ�வா� உண��க� ஏ�ப��ேபா�
எ�வா� அைத எ����ெகா�ளேவ��� எ�பைத �ள���ெகா�டா� ச�யா��
ெபா�வாக எ�ேலா�ட�� காம இ�ைச இ���ஒ� ேவைல�� ெச���ேபா� �தலா�ைய கவரேவ��� எ�ற மன�ைல��
கவ���யாக ெச��வ�� ஒ� �தமான �யாபார� அ�ல� இ�ைசதா�. �க��� ச�தாய� இைத ��தலாக �����ற�
அ�ேதா� �தலா���வ ச�தாய��� இவ�ைற அக��வ� க�ன�.
�னா�� �ர�� ���த ��ன� பா�ய� ெதா�� இ�லாம� ெச�ய�ப�ட�.
இ�லா�� ஆ� ெப� இ�வ���� சமமான த�டைனக� உ��
ஆேணா ெப�ேணா தன� ேதைவகைள அைடவத�காக இவ�ைற பய�ப���வைத எ�வா� அைழ�கலா�?
ஒ� ெப� உடைல ����தா� ஒ�ைற அைடய ேவ��� எ�றா�
ெப�க� த�கள� உடைல ேபாக�ெபா�ளாக
பய�ப���வத�� ���ப���க�ப���றா�க� எ�ப�தா� ெபா��.
இ�� பண�கைள அ�கமாக ைவ������ ெப�க� ஆ� �ப�சா�கைள சாதாரணமாக ைவ������றா�க�. இ�தா��� இ�
ெதா�லாக இ����ற�
பா�ய� ெதா�� உைழ�� அ�ல
பா�ய� ெதா�� இ��பத�கான காரண� ெப�கைள ேபாக�ெபா�ளாக பா��ப�தா�.
ஆ�கா��தா� ஆ�கைள ெபா��தவைர ெப�க� ��� ேவைலக� ெச�வத��� �ழ�ைதகைள ெப�வத��� மா��ரேம
உ�ளா�க� என க����றா�க� அ�வாேற ெப�கைள நட����றா�க�.
��ைனய கால��� �ல நா�க�� ஒ� ெப�ைண காத��பைத ெப�ய �டயமாக��ட பா������றா�க�.
�ப�சார��� ஆ�� ெப��� ஈ�ப���றா�க� அ�� ெப��� �ைல ம��ேம ேமாசமாக பா��க�ப���ற�
ெப� ம���தா� தா��� பா��க�ப�வைத�� தா�� எ�லா மத�க�ேம �ப�சார�ைத எ�����ற� அேதேவைள இர�ைட
�லைம�ைன�� கைட������ற�. அ� ம��ம�லா� மத�க� ெப�கைள ேபாக�ெபா�ளாக பா����ற�.
��ேபா�� அர�ய� ச��க� இ�த��ர��ைனைய� ����ெகா�� பா��ைன�ெதா�லாளைர ஒ���ர��, அவ�க��காக�
ேபாரா�� வ��ைறகைள� க�ட�யேவ���. இ�லா��டா� அரச சா�ப�ற ��வன�க� இவ�ைற ைக�ெல������.
ப�ைடய அ�ைம�ைற��ைடய ��� அேதா� ெபா�ளாதார �ர�ட� ம��� ஆணா��க க�ேணா�ட� ேபா�றைவ பா�ய�
ெதா�� ெதாட���யாக இ��பத�கான ���ய கார�க�
இரா�வ ஓ�� �ைலய�க� இ�வாறான பா�ய� ெதா�� இட�ெப���ற இட�களாக இ����ற� இத�� உதாரணமாக
க���ைற இரா�வ ஓ�� �ைலய�ைத �றலா�. இ�� பா�ய� ெதா�லாள�களாக வ��� �ரேதச������ ெப�க�
ெகா��வர�ப���றா�க�
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இ�� இ��யா�ேல அ�ல� பா���தா�ேலா ஒ� ���ப� கட�ப�டா� அ�த����ப���ைடய ��ைளகைள அ�ைமகளாக
ைவ����� ேவைலவா��� நைட�ைற ஒ�� இ����ற�.
பா�ய� �யாபர��� ெதாட�க� அ�ல� ெதாட�க���� எ�வாக இ���� எ�� க�����ப� �க�� க�னமான ஒ�
�டய�.

