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   ேத�ய அள�லான க��� ப�க�� ஈ�ப��� க�� �ைற���, பாட���ட���� கால���� 

ஏ�ற மா�த�க� ெச�ய ஆழமாக இய�� வ��றா�. க�� ��வன�க� ம��� ெதா�� 

��வன�க���� �ற� ேம�பா���கான உய�ம�ட ஆேலாசகராக இ��� வ��றா�.  ெதா�� 

�ற�க� ம��� �ய ேவைலவா��� ஆ�யவ�ைற உ�வா��, இைளஞ�க��கான �ய சா�� 

��தைனகைள வள��க� ��ரமாக� ேபாரா� வ��றா�. ச�க� க�டைம�ைப �ரைம�க �வா� 

தயான�த சர�வ� அவ�க�, ேமத� அ��� கலா� அவ�க�, மகா�மா கா��, மகாக� பார�, �வா� 

�ேவகான�த� ேபா�ேறா� ����தவ�ைற ச�க��� நைட�ைறகளாக மா�ற� ெதாட��� �ய�� 

ெகா�����றா�. அ�� ஓரள� ெவ���� ெப���ளா�. 

  ஆ��ய� �ழ�ைதக�� க���காக த�ைன அ��ப���� ெகா�ட ஆக��ற�த உ�ள�க� ஆன 

��ம� �ேரமா ேட�ய�, ��ம� �னா �வா�நாத�, �ழ�ைதக� மனநல ம���வ� டா�ட�. 

ெவ�க�ரம�, ஆக��ற�த ச��கைள உ�வா��� �� ர� � ம��� �வா�� �ர�மான�தா, �வா� 

��தேபாதன�தா ஆ�ேயா�ட� ��ரமாக பய��� �ழ�ைதக��கான ப�கைல�கழக�ைத 

உ�வா�� அத��ல� ந�ல இைளஞ�கைள உ�வா��வைதேய இல��யமாக� ெகா�� �வா எ�ற 

அைம��ைன உ�வா��, அத� �லமாக நம� நா� ம��ம�� அய�நா�க��� பய���� 

ெகா�����றா�. ��சய� அவர� �வா 2.0 பயண� க���� �ர��யாக மா�� எ�ப�� 

எ�த�தமான ஐய�� இ�ைல.

   கட�த 3 0 ஆ��களாக ஆ��யர� மன� 

ச�க� சா ��த ��தைனக�� அ�கமாக 

ஈ�ப�� வ���ற� . எனேவ உலக அள�லான 

��ண��யா , ேத�ய அள�லான �ஷ� ச��� , 

த�ழக அள�லான ந�ேலா� வ�ட� உ���ட 

ப�ேவ� ச�க அைம��க�ட� ெதாட��� 

ெசய�ப�� வ��றா� . 

இைளஞ�க�� ந���ைக ந�ச��ர� 

�வா ப�மநாப�    
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ஆ��யைர� ப��



Education is a Celebration 

   என பல கள�க�� பய��� உலைக அ���, ம������ �ைற�த பாைத�� 

ெகா�� ெச�ேவா�. வா��க�, ��யெதா� உலக� ெச�ேவா� அ�� அ�ேபா� 

ம����ைய�� ேச��ேபா�.

    2008 ஆ� ஆ��� உ�வான �ழ�ைதக��கான க�� �ைற ஆரா��� 2011ஆ� 

ஆ��� �ழ�ைதக��கான ப��யாக உ�வான�� இ���, �வா தன� க�� 

பயண�ைத �வ��ய�. இத� இய��ன� ��. �வா ப�மநாப� அவ�க�� ம������

உ�வா�, மாெப�� ச�க மா�ற���கான அ��தளமாக அ� அைம���ள�.

க�� �ைற���, பாட���ட����

 1. உட�ய� சா��த �� அ��. 2. ��யன ����� உய�ய ��தைன

 3. அற��� வ� ம�த� ப��. 4. மன� உட� ஆேரா��ய ���� 

 5. உ�சாகமான க�� அ���ைற

  எ�� ப�ச ேநா�க�கைள ெகா��, நாைளய தைல�ைற�� ேதைவகைள 

அ��ய� ��யாக ஆரா���, உள�ய� பா�ைவ�� உண���, உ�வா�க�ப���ள 

ஒ� க�� ���ப�தா� �வா.
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�வா 2.0 ஒ� அ��க�



   ெதா����ப� வள�����ட இ�ைறய வா��ைக� �ழ��, 

வா��ைதக�� ெசா�ல ��யாம� த���� �ழ�ைதக�� மன 

ஏ�க�க� அள�ட ��யாதைவ. அவ���� �������, ைவ�� 

�ழ�ைதகைள ம����ேயா� வ�நட�த ேவ��ய ெபா����, 

கடைம�� ெப�ேறா�க��ேக  �க�� அ�க�. �ழ�ைதக�� 

ெசா�லாத ஏ�க�கைள ���� ெகா�ள அவ�களா� ம��ேம 

����. அ�ப� �ழ�ைதக�ட� நா� கவ��� அ��� ெகா�ள 

ேவ��ய �க ���ய அ�ச�கைள,  �ழ�ைதக�� மன 

ஓ�ட�கைள ����,  எ����களாக மா��,  இ�த ��தக� 

பைட�க�ப�����ற�. இ���தக� ெப�ேறா�க�� பா�ைவ���, 

�ழ�ைதக�� ந���ைக���, ச�தாய��� வள������ ந�ல 

ஒ� மா�ற�ைத ஏ�ப���� எ�� மன���வமாக ந���ேறா�. 

�� அ��க உைர

அ��ட� , 

�. ப��� ெச�வ�

ெபா��பாள� ,  YUVA  2.0 
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 வா���ைர

�ம� ர��ச��ர� 
CEO, Yuva 2.0
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  ப��க� பல �தமாக இய��வ�� இ�த� �ழ�� 

அ��ன�� ப����ட� �ற��ற இய�க ேவ��� எ�ற 

M C C  ��ம� எ���� ெச��� இ��ய�����, 

எ�ண�கைள வ�வா��ய ெசய����, இ�க��ைரைய 

அைனவ���� எ���� ெச�ல ேவ��� எ�ற அவ�க�� 

அவா���� ஒ��ைழ�� ந��ய அைன�� ந� 

உ�ள�க���� ந��க� ப�பல! அவ�க�� கன�க� 

நனவாக மனமா��த வா����க�!. க���ப�� �ற�க 

ேவ��� எ��, ச�தாய நல�, சவா�கைள சமா���� 

அ���ைற, ஒ�ெவா� �ழ�ைத�� ஆ�றைல�� 

ெவ��ெகாண�த� ேபா�றவ��� நா� அைனவ�� ஒ�றாக 

இைண�� ெசய�பட ேவ���. Yuva 2 .0 ,அத�கான 

அ��தள�ைத உ�வா��,  �ழ�ைதகைள �ற�பான 

ஆ�ைமகளாக மா�ற ����� அைன�� ந� 

உ�ள�க�ட� இைண�� ப�யா�ற தயாராக உ�ள�. 

நாைள உலைக ந�லெதா� உலகா��ேவா�.                                                        
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ந���ட��,  வா����க�ட��, 



என�காக   என�காக   என�காக   
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அக��� ேதவைதக� ���ேபா� என� அக அழேக என� 

ெவ���� காரண� எ��றா�க�. அ�மா அக��� அழ� எ�றா� 

எ�ன�மா? அக� எ�றா� மன� தாேன அ�மா?. 
ந�ல உைடக� அ���, அல�கார�க� ெச��, �ற உடைல 

அழ�ப���� ெகா�ள ெசா��� ெகா����க�.  
அக��� அழைக எ�ப� அ�மா உண�வ�? 

அ�பா, என��� அக��ைன அழ� ப����ெகா�ள 
ஆைசயா� இ���ற�. அக�ைத அழ�ற ைவ�க 

எ�னெவ�லா� ெச�ய ேவ���?

அக அழ�
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உல�� ஆ�ர� ெமா�க� இ����� உட� ெமா�ேய �ற�த� என 

எ� ப���� க���த��றா�க�. அ�த உட� ெமா�ைய வ�வாக 

ைவ��� ெகா�டா� உலைகேய ெவ�லலா� எ�� ெசா��றா�க�. 

அ� உ�ைமயா அ�மா?

உட� ெமா�
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நா� அ�றாட� வா�வத�� ����� ஒ� �லக�, ����� ஒ� 

ம���வ �ண� ெகா�ட ெச�க�, ����� ஒ� பா�� ைவ��ய�, 

����� ஒ� மர� இைவ எ�லா� இ��தா� நம� �ேட ��சயமாக 

வா�� �டமாக மா�� என ேதா���ற�. நா� அைத ������ 

ஏன�மா ���� இ��� அ�கமான ம���கைள�� உ�ண��டாத 

��ப�ட�கைள�� உட��� பா��ைப� த�� க�� ����கைள�� 

ேநா�� பய���ேறா� அ�மா?

வா�� கைல
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நா� �னச� உ�கைள� பா���� ேபா��, ந�ெசய�கைள� ெச��� ேபா��

உ�கைள� ���� கவ��ேப� எ�ைன� பாரா����க� எ��.

ஆனா� உ�க��� அைத கவ��க��ட ேநர� இ�ைலேய!

எ� தவ�கைள� ���� கா�ட� ெத��த உ�க���

ஏ� எ� ந�ெசய�கைள பாரா�ட� ெத�வேத இ�ைல?

அைடயாள�கைள அ��க��தா� தா� அ� ப��களாக மா��. 

அ�வா� உ�வா�� ப��கேள 

நாைள வரலாறாக மா�� எ�� உ�க���� ெத��மா?

SCHOOL OF HUMAN EXCELLENCE

அைடயாள�கைள அ��க��ேபா� 
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�ேலாக��� உ�ள �ஷய�கைள� ப�� க��� ெத��� ெகா�ள ���யைல��,

நம� ஆ�ட அ�பவ�கைள� ப�� க��� ெத��� ெகா�ள வரலா��ைன��, 

நம� வா��ைக��  ஆரா���கைள� ப�� க��� ெத��� ெகா�ள அ��யைல��, 

எ�வா� ��ட���� ெசய�பட ேவ��� எ�பத�காக கண��ைன��, 

இைதெய�லா� ெசா�வத�� ெமா�க� ேதைவ எ�ற அவ�ய��ைன�� 

��க� ெசா��� ெகா�����தா� நா� அைன�� பாட�க��� 

�ற�தவ� உய��� இ��ேப� எ�� ேதா���ற�.

ஏ� ��க� ப���� ���ய��வ�ைத� ���� ெசா��� தரேவ இ�ைல?

SCHOOL OF HUMAN EXCELLENCE
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உ�க��� ேவைல இ����ெபா�� எ�ைன ெதாைல�கா�� பா��க��, 

உ�க��� ெச�ேபா�� ேவைல இ�லாத ெபா��, அதைன நா� 

பய�ப��த�� அ�ம����க�.  அவ�ைற என�� கா�டாமேல இ�����தா� 

அைத�ப�� என��� ெத�யாமேல இ�������. உ�க��� எ��ட� ேநர� ஒ��க 

��யாததா� என�� ெதாைல�கா��ைய��, ெச�ேபாைன�� அ��க� ெச���க�. 

எத�காக இ�� எ�ைன தவ� எ�� க������க�?

அதைன� பய�ப���� �ைற�ைன� ப���� அத��ல� எ�வா� க���ெகா�வ�  

எ�பதைன�� க��� ெகா�����தா�, நா� அதைன அ��� �ற�த 

வைக�� பய�ப��� இ��ேபேனா?

2.0

MCC 
GARDEN
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��யன ����� உய�ய ��தைன 



நா� �ைளயா��� ெபா��கைள� ெகா�� �ைளயா�� ேபா�

ஒ�ெவா� நா�� நாேன த�யாக �த �தமான ேகா�ர�கைள� க�� ம��ேவ�.

க�பைல��, ஆகாய �மான�ைத��, ��கல�கைள�� உ�வா��ேவ�.

அ�வா� உ�வா��� ேபா� எ� அ��� ��றாேல ேபா��

நா� இமய�ைத ெதா�டைத� ேபால உண�ேவ�

ச�� ேநர� ��க� எ��ட� ����களா?

அ�வா� ��க� எ��ட� இ���� ேநர�, எ� வா��ைக�� ��க� த�� ஒ�

உ�னதமான ப�� எ�பைத அ���களா?
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�ைல�ய��த ப��



�ன�� அ�வலக��� ���� இ����ற� எ�� ெசா����க�

எ�றாவ� என��� ப���� ���� இ���� ெபா��

ஏ� ��க� வ�வேத இ�ைல?

��க� வ�� அ�த� த�ண� எ�ேம� நா� ைவ������

ந���ைக ��சய� உய��

எ� ந���ைக�� ந���ைக த���களா?

அ�வா� ந���ைக த�தா� ��சய� நாைள நா� ந���ைக ந�ச��ரமாக 

உ�ெவ��ேப� எ�� உண���களா?
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எ� ந���ைக�� ந���ைக ஊ���க� 
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அ�மா, ��ைளக� அ�மா�� க��ேல �� ஆகலா�  என 

அ�ம��, �ரகலாத� கைதக� �லமாக என�� க��� ெகா����க�.  

க�ப��� எ�ைம, க��� ெகா��ப��� எ�ைம எ�ற 

த��வா��த�ைத உண��த ப����ட�க�, க�றேல க�� எ�ற 

அைடயாள��ட� ெசய�ப��� ெகா������ ப����ட�க�, 

�ைளயா�����, வா��ய� ���ய�க����, ���ய��வ� 

ெகா���� ப����ட�க�, ��சயமாக �ழ�ைதக� 

ப�கைல�கழக���� இைணயானைவ எ�� ��க� உண��� எ�ைன 

அ�� ேச��� இ��கலாேம அ�மா? அ�வா� ேச�����தா� என�� 

ஒ��ெமா�த வள����� ஏ�ப������ என ேதா���ற�. நா� 

ேக�ப� ச�தானா?

�ழ�ைதக�� ��கல�ப�கைல�கழக�
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�������� ெகா�ேட பல கைதகைள 

பல�ட� ��க� ெசா����க�,

ஆனா� நா� உற��� �� 

ஒ� கைத ெசா���களா எ�ற ஏ�க��ட� 

ேக���ெபா�� ஏ� அ�பா ேகாப�ப����க�? 

உ�க���� ெத��மா

நா� கைதகைள அ�க� ேக�டா�

எ� பைட�பா�ற� வள�� எ��?  

பைட�பா�ற�  
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ெமா�ைட மா��� ��� ெகா��

ந�ச��ர�கைள எ��� ��ட� க��த� ேபாட��

�லா�� ��கல ப����ட� நட�த��

அ�த� ப����ட��� அ�பா�ட�� அ�மா�ட�� �ைளயாட��

மன� ���த ஆைச�ப��ற�.

ஏ� ��க� எ�ைன ெமா�ைட மா��� அ���வேத இ�ைல? 

 ெமா�ைட மா�, இ�த சவா�க� �ைற�த உலைக ச�யாக எ��ெகா��� அள���, 

என� த��கைள உய��� ��� என அ���களா?

�லா�ேசா� 
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அ�மா... 
ந� ���� உ�ளவ�கேளா� ம��ேம எ�ேபா�� இ���ேறா�. 

உ�க��� இ���� ேவைல�� எ�ைன தா�தா, பா�� �������ட 

வ�ட���� ஒ� �ைறேய ����� ேபா��க. 
�ைறய உற�கேளா� இ��ப�� அ���, 

ந���ைக�� வள�� எ��றா�க�.
நா� ஏன�மா தா�தா, பா���ட� ஒ�றாக 

ந� ���� இ��க��டா�? 
ந�ல ந�ப�கைள நா� எ�ப� ேத��ெத��ப� 
எ�� என�� ெசா���ெகா��க� அ�பா.

உ�னதமான உற�க�
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அ�மா இ�த க����ட� ேக��, ேபா� �ைளயா��க� 

�ைளயா��ேபா� எ� உட� �ைல���, க���� பல �ைறக� 

வ���றன. என�ேக ெத��ற�. நா�� �ட  ச���, ேதா�, 

��வநாத� ஆன��,��� ேபா�� ெப�ய �ைளயா�� �ரனாக 

ேவ��� என ஆைசயாக இ���ற�. 
அ�ேபா�� நா� உ�வாக என�� வ� கா���க� அ�மா. 

என��� இ���� �றைமகைள அைடயாள� க�� எ�ைன ந�வ�� 

ப�����களா  அ�மா.

வா�� வைர �ைளயா�ேவா� 
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அ�மா! மர�க�, ெச�க�, ெகா�க�, ந�ச��ர�க�, ��ய�, மைழ, மைலக�, கா�க� 

என பலவ�ைற�� பா����ேபா�ஆைசயாக இ���ற�.

இவ�ைற� ப��ெய�லா� ெத��� ெகா�ள�� �ைன���ேற�. 

����ெகா�ேட இ���� ���� உ�ேள த�க�, ைவர�, ெவ�� என பல �ைல�ய��த  ெபா��க� இ��பதாக�� ெசா��றா�க�. 

அைவ எ�லா� எ�ப� அ�மா உ�வா��றன?  இ��� எ�னெவ�லா� நம� ���� இ����றன? அைவ எ�லா� எ�ப� இய����றன? 

இ�த ஆ�ச�ய�கைள ப�� எ�லா� என�� ெகா�ச� ெசா���கேள� அ�மா.

SCHOOL OF HUMAN EXCELLENCE

�ய�த� ��ைதக�
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��க� இ�வ�� பல ேநர�க�� கவைலயான �க��ட� இ��பைத நா� 

பா������ேற�. ஆனா� உல��பல இய�ைக� ேபர��க��, பல �ய�க��, 

ஆப��க�� வ��ெகா�ேட இ����றன. அவ���� நா� ��ய ��ய ெபய�கைள 

ைவ��, ந�ப�க�� ெபய�கைள�ேபால, அவ�ைற ப�� ேப�வ��,  

சாதாரணமாக ஆ���டேத அ�பா. 

�� �� �ஷய�க��ேக ெப�தாக கவைல�ப�� ��க�, 

எ�ப� எ�ைன ெப�� சவா�கைள எ�� ெகா���

 ஆ�ற� ெகா�டவனாக வள��க ���� அ�மா?

SCHOOL OF HUMAN EXCELLENCE

மன���ைம 



��க� ஏதாவ� �ஷய���காக ச�தமாக� ேப�� ெகா���ேபா�

என�� �க�� பயமாக இ���ற�.

எ� அ�ணேனா� நா� ச�ைட��டாேலா, த�ைகேயா� 

ச�ைட��டாேலா தவ� எ����க�. ��க� ச�ைட��வ� ம��� ச�யா?

அ�� கல�த ேப���கேள ��� எ�� ஆ���ட �ற� ச�ைட��� எ�ன பய�? 

தய� ெச�� ெசா���கேள�?

2.0 SCHOOL OF HUMAN EXCELLENCE

அ���ச�ைட ஆேரா��யமானேத 



2.0

அ�மா எ�க� ஆ��ய� உண�, உைட,  இ���ட� எ�ப� 
உ��க�� அ��பைட� ேதைவக�எ�� ெசா���ெகா��தா�. 

ஆனா� அ�� ஒ�றான த��ைர� �ட நா�  
பண� ெகா���தா� வா���ேறா�. கா�ைற� �ட 

இ� நா� கா� ெகா��� வா�க ேவ��ய 
அவ�ய� ஏ�ப�� எ��றா�க�. உ�ைமயா அ�மா?

ஆற���ள ம�த�களா�ய நம�ேக இ�த �ைலைம எ�றா�, 
ம�ற உ��ன�க� எ�லாேம இ�த ���� தாேன வாழ ேவ��� அ�மா,

 அைவ த�க�� அ��பைட� ேதைவக��� எ�னதா� ெச���? 
அவ�����  இ�ேக நா� தாேன ெபா��ேப�க ேவ���? 

அைன����� பண� தா� �ரதானமா அ�மா?

SCHOOL OF HUMAN EXCELLENCE

அ��பைட உ�ைமக� 
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��க� உ�க� ேவைல ��யாக யா� யா��ேகா ப�� ெசா��� 

ெகா����பைத ேக��ேற�. அ�ேபாெத�லா� நா�� �ட இ�ப��தா� 

ேவைல ���தமாக யா��காவ� ப�� ெசா�ல ேவ�� இ���ேமா?

 எ�ற கவைல வ��ற�. 

நாேம �யமாக ஒ� ெதா��ைன�  க��� ெகா�� ந� வ�மான�ைத��, 

ேச��ைப�� நாேம ��� ெச��� வா��ைப ஏ�ப���� ெகா�ளலாேம. 

��கன��, ேச���� தா� ந� �க�கால�ைத��, வ��கால�ைத�� 

கா��� எ�பைத ��க� அ���களா? 

SCHOOL OF HUMAN EXCELLENCE

ேச��� - 
இ�ைறயஅ��யாவ�ய ேதைவ



நம� ���� உ�ள ெச�கைள��, ெகா�கைள��,

என� ப�க�� ��� டா�ைய��, அ��த ��� தா�தாைவ�� பா��க

என�� ���த ஆைசயாக உ�ள�.

இர� உண���� �� உ�க� இ�வ�� ைககைள��

ேகா���� ெகா�� ந��� நா� நட�� ெச�ல ���த ஆ�வமாக� கா�����ேற�. 

அைழ��� ெச���களா?

அ�வா� அைழ��� ெச�றா� நா� ச�தாய�ைத��, உ�கள� உண��கைள�� ����,

 ந�லெதா� ஆ�ைமயாக மா�ேவ� எ�� உ�க���� ெத��மா?

2.0 SCHOOL OF HUMAN EXCELLENCE

ஆ�ைமக�� ஆ�ைம
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ஒ�ெவா� ம�த�� த� வரலா�ைற, உலக� எ���ப� வா��ைக வாழேவ���. 

எ�� அ��� கலா� அவ�க� ெசா������றா�.

எ�ைன ��க� அ�த வ���தா� வள�����களா அ�பா?  

அத�கான த��க� என�� இ���றதா அ�மா?

எ�ெபா�� என� அைடயாள�கைள ப��களா�க� ேபா���க�?

 என� �யச�ைத ��தக�, உலக ம�க��ெக�லா� ஒ� �ற�த வ�கா�� �லா� அைமய, 

நா� இ�ெபா� எ�ென�னெவ�லா� ெச�ய ேவ���? எ�� வ�கா���கேள�

SCHOOL OF HUMAN EXCELLENCE

என� இல�கண� 



2.0 SCHOOL OF HUMAN EXCELLENCE

அ�பா, ந� நா��� �த��ர�����, 
ம�க� ச�ேதாசமாக வாழ��, ெகா�கா�த �மர�, 

ேநதா�, �ேவகான�த� ேபா�ற பல� த�க�� வா�ைவ��, 
உ�ைர�� �ட �யாக� ெச�� இ���றா�க�. ஆனா� 

இ�ேபாெத�லா� ��க� அ�ப� எ��ேம ெச�வ��ைலேய! 
நம� ரா�வ�, க�ப� பைட,  �மான� பைட �ர�க��� 

ம��� தா� ேதச��� �� ப�� இ��க ேவ��மா?  
ந� பாரத ேதச��� ��, அத� ம�களா�ய நா�� ப��ட� 
இ��தா�, அவ�க�� �ைம�� ச�� �ைற�� அ�லவா? 
ேதச ப��, ேதச ப�� ப�� நா� �ைறய ெத���ெகா�ள 

�����ேற� அ�பா. ெசா���கேள�.  

ேதசேம �வாச�
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அ�பா, ந� நா��� �த�திர�தி���,

ம�க� ச�ேதாசமாக வாழ��, ெகா�கா�த �மர�,

ேநதாஜி, வ�ேவகான�த� ேபா�ற பல� த�கள�� வா�ைவ��, 

உய�ைர�� �ட தியாக� ெச�� இ��கிறா�க�. 

ஆனா� இ�ேபாெத�லா� ந��க� அ�ப� எ��ேம ெச�வதி�ைலேய!

நம� ரா�வ�, க�ப� பைட,  வ�மான� பைட வர� �க���

ம��� தா� ேதச�தி� ம�� ப�� இ��க ேவ��மா?

ந� பாரத ேதச�தி� ம��, அத� ம�களாகிய நா�� ப��ட� இ��தா�, 

அவ�கள�� �ைம�� ச�� �ைற�� அ�லவா?

ேதச ப��, ேதச ப�தி ப�றி நா� 

நிைறய ெத���ெகா�ள வ����கிேற� அ�பா. ெசா���கேள�.

SCHOOL OF HUMAN EXCELLENCE

ஏ�க�க�� ஏ�க� 
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   ��தக� �க� ெப�ய வரேவ�ைப� ெப���ள இ�த� �ழ�� ஆ��ய�� 

அ��த பைட�பான "என�காக ஒ� ��ட� ���" எ�ற ��தக� ஒ� 

�ழ�ைத�� ஏ�க�கைள எ��� வ��� ெவ���� இ��ப� பல 

ெப�ேறா�க��� வ�கா��யாக அைம�� எ�� மன���வமாக ந���ேறா�.

�ழ�ைதக�� ஏ�க�க� �ைறய���, �ற�த ேதச� உ�வாக���.

  அவர� இ� ேபா�ற பைட��க�, பைட��க���� ெப�ைம ேச����. 

அவ� வா�� இ�த �ற��� நா�� பய��ப� நா� ெச�த ���ய�..

ஆ��ய�� 

"கலா��காக ஒ� ��ட� ���" 

Download Link: http://internationalstrategicconsultants.com/publications/

SCHOOL OF HUMAN EXCELLENCE

Powered By R E A L T Y - E D U C A T I O N - H E A L T H C A R E - S M E ’ s - T E C H N O L O G Y

�வா 2.0 க�����ம�



 ஆ��ய� தன� க��� பயண��� ப�ேவ� ெப�ேறா�கைள ச�����ளா�. பல 

�ழ�ைதக�� எ�ண அைலகைள��, மன உண��கைள�� ப�� ெச���ளா�. 

அவைர ஆ��யராக, க��யாளராக, ேப�சாளராக, �ற�த வ�கா��யாக� க�ட 

இ�த ச�க���, எ��� எ�� க�வைற��� அவ� பய��� இ��ப� எ����� 

ெப�ைம ேச���ற�.  அவ� உ�வா��ய �வா எ�ற �ழ�ைதக��கான 

பாட���ட�, இ�� கட� கட�� ப�ேவ� நா�க�� பய���ற�. �வா2.0 �� 

க��� �ர�� ச�தாய�ைத �க�� ��ப���� எ�ப�� எ�ளள�� ச�ேதக� 

இ�ைல.

ந���ைர  

ந���ட�, 

MCC - ���ன� 
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 "�ற�த ெப�ேறா�களாக உ�வா�ேவா� 
�ற�த ேதச�ைத உ�வா��ேவா�" 
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