
நாகலட்�� சண்�கம்

"�றநாட�் நல்ல�ஞர ்சாத்�ரங்கள் த�ழ் ெமா��ற் ெபயரத்்தல் ேவண்�ம்" என்ற பார��ன் கனைவ தனக்கான
லட�்யமாய்க் ெகாண்� இயங்� வ�பவர ்நாகலட�்� சண்�கம். பார� �ற நாட�்னரின் "நல்ல�ஞர ்சாத்�ரங்கள்"
என்�றான், அைதத்தான் ெதரிந்ெத�த்�ச ்ெசய்� வ��றார ்நாகலட�்�. ெநப்ேபா�யன் �ல், டாக்டர ்ேஜாஸப் மரஃ்�,
ேஜம்ஸ் ெஜன்சன், ஜான் ேமக்ஸ்ெவல், ேட�ட ்ஷ�வாரட்ஸ்், ரா�ன் ஷரம்ா, ஸ்�பன் ஆர.் க� , பாேலா ெகாயேலா,
�ைரயன் �ேர�, �வால் ேநாவா ஹராரி என இவர ்ெமா�ெபயரத்்த, ெமா�ெபயரத்்�க் ெகாண்��க்�ம் பைடப்பாளிகள்
பல�ம் அ�ஞரக்ள். ேமைதகள். ெபரி�ம் கற்றவரக்ள். 

நாகலட�்� சண்�கம், ேம 23, 1972-ல் பாைளயங்ேகாடை்ட�ல் �றந்தார.் பள்ளி, கல்�ரிப் ப�ப்ைப ��த்த �ன்னர்
ெசன்ைன�ல் கணினித் �ைற�ல் ேவைல �ைடத்த�. வங்� அ�காரி �மாரசா��டன் ��மணம் நிகழ்ந்த�.
�மாராசா�க்� இயல்�ேலேய ெமா�ெபயரப்்�ல் ஆரவ்ம் இ�ந்த�. �� �� �ல்கைள, கட�்ைரகைள ெமா�ெபயரத்்�
வந்தார.் பணி நி�த்தம் காரணமாகச ்�ல காலம் ேபாடஸ்்வானா�ல் வ�த்த �ன், இந்�யா ��ம்�னர.் நாகலட�்�க்�
�ம்ைப�ல் பணி �ைடத்ததால் ��ம்பம் அங்� இடம்ெபயரந்்த�. �மாரசா� வழக்கம் ேபால் தன� ெமா�ெபயரப்்�ப்
பணிகைளத் ெதாடரந்்தார.் ேராண்டா பரன்ின் 'த �க்ெரட'் �ைல 'இரக�யம் எவ்வா� என் வாழ்க்ைகைய மாற்�ய�' என்ற
தைலப்�ல் ெமா�ெபயரத்்தார.் அந்�ைலப் �ர� ேமம்ப�த்�ம் பணி�ல் ஈ�படட்ார ்நாகலட�்� சண்�கம். த���ம்
ஆங்�லத்��ம் அவ�க்� இ�ந்த �லைம அதற்� �க�ம் உத�யாக இ�ந்த�. அப்பணி அவ�க்� �க�ம் ��த்�ப்
ேபான�. தா�ம் ெமா�ெபயரப்்�ல் ஈ�படட்ால் என்ன என்ற எண்ணம் ேதான்�ய�. ஏற்கனேவ ேவைலையத் �றந்��ட�்
ெமா�ெபயரப்்�ல் ஈ�பட�்�ந்த கணவர ்�மாரசா��ம் ஊக்��த்தார.் 

ேவைலையத் �றந்��ட�் ெமா�ெபயரப்்�ப் பணி�ல் ஈ�படட்ார்
நாகலட�்� சண்�கம். டாக்டர ்ேஜாசப் மரஃ்� எ��ய 'The Power of your
subconscious mind' என்ற �ைல 'ஆழ்மனத்�ன் அற்�த சக்�' என்ற தைலப்�ல்
ெமா�ெபயரத்்தார.் 2011ம் ஆண்�ல் மஞ்�ள் ப�ப்பகம் அந்�ைல
ெவளி�டட்�. அ�தான் இவர� �தல் ெமா�ெபயரப்்� �ல். அதற்�க்
�ைடத்த வரேவற்� இவைர ேம�ம் ெமா�ெபயரக்்கத் �ண்�ய�. மஞ்�ள்
ப�ப்பகம் அ�வைர த��ல் �ல்கள் ெவளி�டட்�ல்ைல என்பதால்
நாகலட�்�ையத் ெதாடரந்்� ெமா�ெபயரக்்க ஊக்��த்த�.
ெமா�ெபயரப்்�ப் பணிையத் ��ரமாகத் ெதாடரந்்தார ்நாகலட�்�. 

நாரம்ன் �ன்ெசன்ட ்�ல், ஜான் �ேர, ேராண்டா ைபரன்், ஜாக் ேகன்ஃ�ல்ட,்
ராபரட் ்�ேயாஸா�, ஆண்ட�் ேமத்�ஸ், �க் �க்லர,் ேடல் காரன்�, ஆலன்
�ஸ்-பாரப்ரா �ஸ் ேகரி ேசப்ேமன், க்ரிஸ் ப்ெரண்�ஸ் ேபான்ேறாரின்
�ல்கைளத் த��ல் ெமா�யாக்கம் ெசய்��க்�றார ்இவர.் இவரக்ளில்

ெப�ம்பாேலார ்அெமரிக்க எ�த்தாளரக்ள், மட�்மல்ல; தன்னம்�க்ைகப் ப�ற்�யாளரக்�ம் �ட. நாகலட�்�க்�ம்
தன்னம்�க்ைகப் ப�ற்�களில் ஆரவ்�ண்�. உலகப் �கழ்ெபற்ற 'Chicken Soup for the Soul' ��ன் இைண ஆ�ரியரக்�ள்
ஒ�வரான ஜாக் ேகன்ஃ�ல்� அவரக்ளிடம் அெமரிக்கா�ல் ேநர�ப் ப�ற்� ெபற்றார.் இந்�யா�ன் �தல் Passion Test
ப�ற்�யாள�ம் இவரத்ான். ஜாக் ேகன்ஃ�ல்�ன் "ெவற்�க் ெகாள்ைக"கைள மக்க�க்�க் கற்�க் ெகா�க்க
உலெகங்��ம் இ�ந்� ேதரந்்ெத�க்கப்படட் �� ேபரில் நாகலட�்��ம் ஒ�வர.் இவர ்இந்�யா ��வ�ம் பயணித்�ச்
�ய ேமம்பாட�்ப் ப�ற்�யளித்� வ�வ�டன் பல க�த்தரங்�களில் கலந்� ெகாண்� �றப்�ைரயாற்��ம் வ��றார.்

இ�வைர 85க்�ம் ேமற்படட் �ல்கைளத் த�ழாக்கம் ெசய்��க்�றார.்
'பழக்கங்கள்' (The 7 Habits of Highly Successful People), 'என் பாற்கட�்ைய
நகரத்்�ய� யார?்' (Who Moved My Cheese?), 'நீங்கள் உண்ைம�ேலேய யார,்
நீங்கள் என்ன ��ம்���ரக்ள்?' (Who Are You Really And What Do You Want?)
ேபான்ற ெமா�யாக்க �ல்கள் ��ப்�டத்த�ந்தைவ. �ல்ேகட�்ன்
மைன� ெம�ன்டா ேகடஸ்் (Melinda Gates) எ��ய 'The Moment of Life: How
Empowering Women Changes the World' என்ற �ைல, 'ெபண்கைள உயரத்்�ேவாம்!
ச�தாயத்ைத உயரத்்�ேவாம்!' என்ற தைலப்�ல் த�ழாக்� இ�க்�றார.்
பாேலா ெகாயேலா�ன் '� அல்ெக�ஸ்ட'் நாவைல 'ரசவா�' என்ற ெபயரில்
ெமா� ெபயரத்்தைமக்காகப் பலரா�ம் பாராடட்ப்படட்ார.் ஆனந்த
நீலகண்டன் எ��ய அ�ரன் (ராவணனின் �ய வரலா�), ெகௗரவன்
(�ரிேயாதனின் கைத), �வல் ேநாவா ஹராரி�ன் 'ேசப்�யன்ஸ் – மனித
�லத்�ன் ��க்கமான வரலா�' (Sapiens) ேபான்றைவ இவர�
ெமா�ெபயரப்்� �ல்களில் �க்�யமானைவயா�ம். ரி�ேகச மடத்�ல்
வாழ்ந்� வ�ம் ெபண் �ற��ம், எ�த்தாள�ம், ஆன்�கச ்ெசாற்ெபா�வாள�மான ேத� வனமா��ன் '� ராம
�லா'ைவத் த��ல் 'ராமாயணம்' என்ற தைலப்�ல் ர�த்� ெமா�ெபயரத்்��ப்ப� ��ப்�டத்த�ந்த�. அப்�ல்கலா�ன்
'My Journey' �ைல இவர ்'என� பயணம்' என ெமா� ெபயரத்்��ந்தார.் அதைனப் ப�த்த அப்�ல்கலாம் இவைரத்
ெதாைலேப��ல் அைழத்�, "நாேன த��ல் எ����ந்தால் எப்ப� இ�க்�ேமா அைதப் ேபாலேவ இ�ந்த�. நான்
ப�க்�ம்ேபா�, நாேன ேப�வ� ேபான்� உணரந்்ேதன். �க்க ம�ழ்ச�்" என்� பாராட�்யைத தன் வாழ்�ல் மறக்க
��யாத பாராட�் என்�றார ்நாகலட�்� சண்�கம்.

ெமா�ெபயரப்்பாளராக மட�்மல்லாமல் எ�த்தாளராக�ம் இவர ்தன� �த்�ைரையப் ப�த்த �ல் 'The Forgotten Secrets of a
Magical Marriage' என்ப�. இ� இவர� �தல் ஆங்�ல �ல். த���ம், 'மாயாஜாலமான மணவாழ்க்ைக - மறந்� ேபான
ரக�யங்கள்' என்ற தைலப்�ல் ெவளியா���க்�ற�. இந்��ல் அவர ்��மண பந்தம் பற்��ம், கணவன்-
மைன�க்�ைடேய எ�ம் ஈேகா ேமாதல்கள் பற்��ம், அவற்���ந்� ��பட�் நிம்ம�யான வாழ்ைவப் ெப�ம்
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வ��ைறகள் பற்��ம் �ளக்���க்�றார.் ��மண வாழ்க்ைக என்ப�
ெசாரக்்க ��யாக இ�க்க ேவண்�மா அல்ல� ேபாரக்்களமாக இ�க்க
ேவண்�மா என்பைத ��� ெசய்ய ேவண்�ய� நாம்தான் என்�றார.் 

"ஒ� �ைலத் த��ேலேய ேநர�யாக எ��னால் எப்ப� இ�க்�ேமா
அ�ேபால் ெமா�ெபயரப்்�ம் இ�க்க ேவண்�ம் என்ப�ல் நான் கவனமாக
இ�க்�ேறன். ��ந்த அள�க்�த் �ய த�ழ்ச ்ெசாற்கைளேய நான்
பயன்ப�த்��ேறன்" என்�றார ்இவர ்ஒ� ேநரக்ாண�ல். நாகலட�்�
சண்�கத்�ன் ெமா�ெபயரப்்�ப் பற்� தஞ்ைச த�ழ்ப்
பல்கைலக்கழகத்�ன் ேமனாள் �ைண ேவந்தர,் �ைனவர ்ஔைவ
நடராசன், "அைல �ரளக் கைர �ரள, அ�� ெகாட�்ம் நைட�ல் பளிங்�த்
த��ல் எவ�ம் ப�த்தால் இ� ெமா�ெபயரப்்பா என்� �யப்பைட�ம்
வைக�ல் த�ழ்க் கைதயாகப் பைடத்��க்�றார.் ெமா�யாக்கப்
பாைத�ேலேய நடந்� நடந்�, அவர� எ�த்�ம் மன�ம்

ெமா�ெபயரப்்�ேலேய �ைளத்�த் �ைளத்�க் கைல ப�ன்ற ெதளிேவா� கனிந்த த��ல் ெமா�யாக்கக் கைல�ன்
�கரத்ைத அைடந்��க்�றார"் என்� பாராட�்�றார,் 'அ�ரன்' ��க்கான �ன்�ைர�ல்.

நாகலட�்� சண்�கம் தம்�ைடய ெமா�ெபயரப்்� ெந��ைறகைளப்
பற்�க் ��ம்ேபா�, "ெமா�ெபயரப்்�ல் ஆங்�லச ்ெசாற்கள் இ�த்தல்
�டா�; வடெமா�ச ்ெசாற்கள் 99 ��க்கா� த�ரக்்கப்ப�தல் ேவண்�ம்.
இலக்கணத் �ய்ைமயாக வரிகள் அைமதல் ேவண்�ம். இவற்ைறப்
ேபான்� பல ெந�கைள நா�ம் என் கணவ�ம் அைமத்�க்
ெகாண்�ள்ேளாம். ��ப்பாக, ெமா�ெபயரப்்� என்ப�ல்
ெமா�ெபயரப்்பாளரின் ெசாந்தக் க�த்�கள் அைமதல் �டா�; அேத
சமயம், �லெமா��ன் ெசாற்கைளேயா ெசாற்ெறாடரக்ைளேயா
அப்ப�ேய எ��த�ம் �டா�. த��ன் இயல்பான நைட�ல் அைமதல்
�தன்ைமயான�" என்�றார.் "ெமா�ெபயரப்்� என்ப� ஒ� கைல.
ப�ப்பவரக்ள் அைத ெமா�ெபயரப்்� என உணரா வண்ணம் எ��வேத
அக்கைல�ன் உசச்ம். �ல ேநரங்களில், �ல்களின் தைலப்ைப
ெமா�ெபயரப்்பேத க�னமாக இ�க்�ம். எளிய �லப்ெபா�ைளக் �ட
ெம�ேகற்�க் ெகா�ப்பேத ெமா�ெபயரப்்�ன் அ�ம்பணி" என்�றார.்
ெமா�ெபயரப்்�க்கான ஊ�யம் �ைற�தான் என்றா�ம் ஆத்ம ��ப்�க்காக�ம், மன�க்�ப் ��த்த ேவைல என்பதா�ம்
ெதாடரந்்� இப்பணி�ல் ஈ�பட�் வ��ன்றனர ்கணவன்-மைன� இ�வ�ம்.

நாகலட�்� சண்�கத்�ன் ஒட�்ெமாத்த ெமா�ெபயரப்்�ப் பணிக்காக ��ப்�ர ்த�ழ்சச்ங்கம், 2014ம் ஆண்�ல்
��தளித்�க் ெகௗர�த்த�. அேத ஆண்�ல் �றந்த ெமா�ெபயரப்்�க்கான நல்� �ைசெயட�்ம் ��� (இ��ச்
ெசாற்ெபா�� - The Last Lecture, Randy Pausch) இவ�க்� வழங்கப்படட்�. 2017ம் ஆண்�ல் �றந்த ெமா�ெபயரப்்பாள�க்கான
த�ழக அர�ன் ��ைத இவர ்ெபற்��க்�றார.் த�ழ் நாடகத்�ைற�ன் �ன்ேனா� �தல்வரக்ளான �.ேக.எஸ்.
சேகாதரரக்ளில் �.ேக. �த்�சா� அவரக்ளின் ேபத்�தான் நாகலட�்� சண்�கம். தற்ேபா� கணவர,் இ�
�ழந்ைதக�டன் �ம்ைப�ல் வ�க்�றார.் தன்�ைடய தாத்தா�ன் 'என� நாடக வாழ்க்ைக' �ைல ஆங்�லத்�ல்
ெமா�ெபயரக்்க இவர ்�க ��ம்��றார.் இவர ்எ��ய �ழந்ைத வளரப்்�ப் பற்�ய �ல் �ைர�ல் ெவளிவர இ�க்�ற�.
ேம�ம் பல �ல்கள் அச�்ல் உள்ளன. த��ன் �றந்த ெமா�ெபயரப்்பாளரக்�ள் ��ப்�டத்த�ந்தவர ்நாகலட�்�
சண்�கம்.

அர�ந்த்
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