


  

  



 

வெற்றி வெண்டுவெனில் 
வேசக் கற்றுக்வகொள்ளுங்கள். வேசக் கற்றுக் வகொள்ெது 

என்றொல் வெடையில் நீட்டி முழங்கி வேசுெது அல்ல. வெகு 
நிச்சயெொய் எல்வலொரும் வெடைப் வேச்சு கற்றுக் வகொள்ள 
வெண்டும் என்ற கட்ைொயம் ஏதுெில்டல. ஆனொல் ஒருெவ ொடு 
வ ொைர்புவகொள்ள வேசுெது ொன் ெிகச் சிறந்  ெழி. உங்கடள 
வெளிப்ேடுத் ிக்வகொள்ள வேச்சு ொன் உற்ற துடை. இப்ேடி 
 ன்டன வெளிப்ேடுத் ிக் வகொள்ள  ன் வ டெடய வ ரிெிக்க 
ெற்றெட  புரிந்துக்வகொள்ள வேசுெது என்ேது முக்கியம். 

ெற்றெவ ொடு வேசுெது என்ேட  ஒரு ெனி ன் 
கெனெொக டகயொள வெண்டும். டகயொளத் வ ரிந்து வகொள்ள 
வெண்டும். 

ெடீ்டில் வசொகம் சொர். ஒரு டேயன் எ ிவ  ெந்து இப்ேடி 
வசொன்னதும் நொன்  ிடகத்வ ன். 

என்ன வசொகம்? யொருக்கு வசொகம்? என்று ெிசொரித்வ ன். 

இல்ல சொர் ெடீ்டுல இஸ்வலொகம் வசொல்வறன்னு 
வசொன்னொன். 

இஸ்வலொகம் என்ேட  வசொகம் என்று  ொன் அெனொல் 
வசொல்ல முடிகிறது. அழுத் ம்  ிருத் ெொய் வேசுகிறவேொது 
ெட்டுவெ அந்  வசொல்லின் நடுெில் இருக்கின்ற வலொ என்கிற 
உச்சரிப்பு சப் ம் ெருகிறது. 

 

 

 

 

 



 

 

வெகெொய் வேச எல்லொ ெொர்த்ட களும் டநந்து சிட ந்து 
வெளிவய ெருகின்றன. ஒவெொரு ெிஷயமும் இப்ேடி உளறிக் 
வகொட்டினொல் வகட்ேெருக்கு அெவ ொடு என்ன வேசத் 
வ ொன்றும்? எ ற்குப் வேச வெண்டும் என்ற எண்ைெல்லெொ 
ெரும். வேச்சுக்வக புறக்கைித் ொல் ெற்ற ெிஷயங்களில் 
அெட  யொர் ஈடுேடுத்துெொர்கள்? எப்ேடி வசர்த்துக் 
வகொள்ெொர்கள்? 

வேச்சு என்ேது ென ின் வெொழி. இ யத் ின் ெொசல். 
எனவெ அட  ெிகச் சுத் ெொய் டெத் ிருக்க வெண்டும். ெனம் 
ேைேைப்ேொக இருந் ொல் வேச்சு குளறலொக, கூச்சலொகத் ொன் 
ெரும். ெனம் அடெ ியொக இருந் ொல் என்ன வேசுகிவறொம் 
என்ற முழு நிடனவெொடு உவைர்வெொடு நொம் வேசலொம். 

முக்கியெொன வந ங்களில் வேசும் வேொது, என்ன வேசப் 
வேொகிவறொம் என்ேட  நி ொனெொய் ெனதுக்குள் ஒரு முடற 
வசொல்லிப் ேொர்த்துக் வகொள்ெது நல்லது. 

உ ொ ைெொக, ஒரு வேண்ைிைம் ஓர் இடளஞன் மு ன் 
மு லொய் கொ டலச் வசொல்லப் வேொகிறொன் என்றொல், எப்ேடி 
வசொல்ெது? 

ஐ லவ் யூ சிவநகொ என்று ெடல உச்சியிலிருந்து  
இவ ண்டு டககடளயும் ெிரித்து கூவுெது சினிெொெில் 
சந்வ ொசெொன ொக இருக்கலொம். நிஜ ெொழ்க்டகயில் 
சொத் ியெொ?இல்டல. 

 

 

 

 



 

 

எனவெ ெிக ெிக ேக்குெெொக கொ டல வசொல்ல 
வெண்டிய அெசியம் ஏற்ேடுகிறது.  

எதுக்கு வநவ  வேொய் வசொல்லி வசருப்ேடிேடுறது. வேசொெ 
ஒரு கடி ம் எழு ி ெச்சுட்ைொ நிம்ெ ில்ல. அெ வெணும்ெொ 
ேடிச்சு ேொர்த்துக்கட்டும். சரியொன ெந்து வேசட்டும். 
இல்டலன்னொ கிழிச்சு வேொைட்டும். அட  ெிட்டுட்டு வநவ  
வேொய் வேசி, உளறி வகொட்டி அது சிரிப்ேொ சிருச்சு என்னத்துக்கு 
இந்  ெம்பு, என்று சில வேர் நிடனக்கலொம். 

வேச்சு என்ேது ஒரு கருெி. குடறந் ேட்ச கல்ெி, 
அட க்கூை  ிறடெயொக வசய்ய இயலொ ெர்கள் ெற்ற 
வெடலகடள எப்ேடி  ிறம்ேை வசய்ய முடியும். எனவெ 
ேழகுெது என்ேது நல்லது. வேசுெ ில் உள்ள உயிர்ப்பு, வெகம், 
துடிப்பு என்ன ொன் முயன்றொலும் எழுத் ில் ெ ொது, கடி த் ில் 
வகொட்ை முடியொது. 

ஐ லவ் யூ என்று வநருக்கு வநவ  வசொல்ெது, கடி த் ில் 
நூறுேக்கம் எழுதுெ ற்கு செெொனது. நொன் உன்டன 
கொ லிக்கிவறன் என்ேட  எப்ேடி வசொல்ெது, உைவன 
வசொல்ெ ொ? வெல்ல வசொல்ெ ொ? எடுத்  உைன் ஒரு 
வேண்ைிைம்  ொவைவலன்று கொற்றடித்  ேலூடன உடைத்து 
ெிடுெது வேொல வேசி ே றடிக்க கூைொது. குட்வெொர்னிங்  
சிவனகொ, நல்ல இருக்கீங்களொ, சுடி ொர் சூப்ே ொக இருக்கு. 
வநத் ிக்கு வேொட்டிருந் ட ெிை இன்டனக்கு வேொட்டிருக்கிறது 
நல்லொயிருக்கு. ஆனொ, வேொன ெ ம் அந்  கல்யொைத் ிற்கு 
கட்டிக்கிட்டு ெந் ீங்கவள ஒரு புைடெ, சில்க் கொட்ைன்? 
வகொன்னுட்டீங்க. கல்யொைப் வேண்டை யொர் ேொர்த் ொங்க?  

 

 



 

 

எல்வலொரும் உங்கடளத் ொன் ேொர்த்துக் வகொண்டிருந் ொங்க 
என்று வெல்லிய வேச்சுப் பூக்கடளத்  டலயில் வசொரிந் ொல், 
அெர்   ிடகத்து ெியப்வேொடு நிற்க  ஒரு முக்கியெொன 
ெிஷயம் உங்ககிட்ை வசொல்லணும். ே ற்றப்ேைொெ, 
வகொேப்ேைொெ, வகொஞ்சம் கொது வகொடுத்துக்  வகட்கணும். ஒரு 
ெருசெொ உங்ககிட்ை வசொல்லணும்னு நிடனச்சுகிட்டு 
இருந்வ ன். இப்ே வசொல்வறன். உங்கடள நொன் கொ லிக்கிவறன். 
உங்கடள கல்யொைம் ேண்ைிக்கனும்னு நிடனக்கிறன். 
உங்களுக்கும் இந்  எண்ைம் இருந் ொல் உங்களுக்கு நொன் 
சரியொன ஆளுன்னு வ ொைிச்சுன்னொ இட  ேத் ி 
வெற்வகொண்டு வேசுவெொம். என்னைொ  ிடிர்னு ெந்து இப்ேடி 
வசொல்றவனன்னு ேயப்ேைொ ீங்க, ே ற்றெொயிைொ ீங்க. நீங்க 
இல்டலனு வசொன்ன சரினு வகட்டுகிட்டு ேடழயேடி 
உங்கவளொடு குட்வெொர்னிங் வசொல்ல என்னொல முடியும். சரினு 
வசொன்ன ஏன்எதுக்கு,எப்ேடி,என்ன ேண்ைப்வேொவறொம், 
எல்லொத்ட யும் வேசி  ீர்த்துக்கலொம். ெறுேடியும் ப்ளஸீ்...இ  
வசொல்றதுக்கு அனுெ ி வகொடுங்க சிவனகொ நொன் உங்கடள 
கொ லிக்கிவறன். என்று வசொல்லிெிட்டு வெல்ல 
ேின்னடையலொம். வசொல்லப்ேட்ை ின் அழகு கரு ி, இ ன் 
நி ொனம் கரு ி இ ன் சம்ேி ம் கரு ிவய அந் ப் வேண் இந்  
ெனுடெேரிசீலிக்கட்டும். 

ஒருநொள்  யிலில் ேயைப்ேட்டுக் வகொண்டிருந் வேொது, 
ெண்டி கிளம்ேிய சில நிெிைத் ில் எ ிர் இருக்டகயில் 
இருந் ெர் துள்ளி எழுந்து உறக்கக் கூெினொர்………… 


