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காம்ேகர ்ேக �வேனஸ்வரி அவங்கேளாட �த்தகம் இ� �கடன்ல அவங்க
�லபமா �ரிஞ்�க்கற மா�ரி கம்ப்�டட்ர ்பத்� எ��ம்ேபா� ப�க்க
ஆரம்�த்ேதன். இந்தப் �த்தகம் 2018 இல் ெவளிவந்த�. அப்பேவ நிைறய
அடவ்ான்ஸ் �ஷயங்கள்தான் ெராம்ப எளிைமயாக ெசால்� இ�ந்தாங்க. 
�த்தகத்�ன் �ன்�ைர�ேலேய ெதளிவாக ெசால்����றார.்.. இ�
ஆன்ைலன் ஜாப் என்ற ெபாய்யான மயக்�ம் �டட்ம் எ��ம் �ைடயா�,
இ� உங்களிடம் இ�க்�ம் �றைமைய�ம், ேநர�யாக நீங்கள் ெசய்�
ெகாண்��க்�ம் ெதா�ைல�ம், ஆன்ைலன் �லமாக ஈ�ப�த்�
�ரபலப்ப�த்த உத�ம் ஆேலாசைனகள் மட�்ேம என்� அவர ்ெசால்ற�,
இ�ல் மயங்� ஏமா�பவரக்�க்� ஒ� எசச்ரிக்ைக. அேத ேநரம் சரியாக
நம� �றைமைய உபேயாகப்ப�த்�னால், ஆன்ைலனில் நிைறய
வாய்ப்�கள் உண்� என்� �ரிய ைவத்த�ம் இந்த �த்தகம். த�ழ் இந்�
நாளித�ல் இ� இைணப்பாக, �ட�்��ந்ேத சம்பா�க்கலாம் என்ற
தைலப்�ேலேய ஞா��ேதா�ம் வந்தேபா�... நான் அைத ��ம்�ப்
ப�த்��க்�ேறன். அ�ேவ �த்தகமாக வ�ம்ேபா�, அவ�ைடய
எளிைமக்� ஒ� சான்றாக அந்த தைலப்�கள் அைமந்தன.

இெம�ேல நம் இனி�யல், இைணயெவளி�ல் வடாம் ேபாடலாம், ��
அ�வலகத்�க்� �ைஜ ேபாட தயாரா? வாடைக இடத்ைத �ற்கலாமா?
பத்�ரிைக நடத்தலாம் வாங்க, உங்கள் ெபயரில் இலவச ��, இ� ேபான்ற
தைலப்�கள் �த்தக அடை்டையத் ��ப்�ய�டன் எவைர�ம் கவரந்்�
��ம்.

இ�ல் இவர ்ெசால்� இ�க்�ற ேநரில் பாரக்்காமேலேய �ட�்ங், தற்ேபா�
நி� நாரம்ல் என்� ெசால்லக்��ய வாழ்க்ைக �ைறயாகேவ ஆ��டட்�.
இந்தப் �த்தகத்ைத 2018 வ�டம் ெவளி�டட்ார.் இந்த நான்�
வ�டங்களிேலேய ஏகப்படட் மாற்றங்கள் நிகழ்ந்� �டட்ன. ஆனால் இைவ
எல்லாவற்�க்�ம் அ�ப்பைடைய ெதரிந்� ெகாள்ள உத�வ� இந்தப்
�த்தகம் தான். எனக்� என்ைறக்�ம் ஒ� reference guide ஆக நான் இைத
உபேயாகப் ப�த்��ேறன்.

�வேனஸ்வரி அவரக்ைள ேநரில் எங்க�ைடய �க் எக்ேசஞ்ச்
கண்காட�்க்காக சந்�த்தேபா�... அவர ்தந்த ஆேலாசைனகள் �க�ம்
பய�ள்ளைவயாக இ�ந்தன. அ�க �க�ம் எளியவராக�ம், நிைறய
�ஷயங்கள் ெதரிந்தவராக�ம் இ�ந்தார.் வாத்�யார ்�ஜாதா�க்� �ன்
எளிய �ைற�ல் கம்ப்�டட்ர,் ஆன்ைலன் ேபான்ற �வரங்கைள
வழங்�பவராக நான் இவைர பாரக்்�ேறன். அதனாேலேய எனக்�
இவ�ைடய எ�த்� �க�ம் ��க்�ம். இந்தப் �த்தகம் இன்ைறய �ழ�ல் 
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ஒ� நண்பன், வரப்�ரசாதம். ��ப்பாக இைணயெவளிைய அ�கத்
தயங்�ம் ெபண்க�க்�. அங்� ஒ� மாெப�ம் மாரக்்ெகட ்இயங்�க்
ெகாண்��க்�ற�, நீங்க�ம் ஒ� �ைல�ல் கைட ேபாட, உங்கள்
�றைமைய ெவளிப்ப�த்த, பணம் சம்பா�க்க, இ� ெபரிய வைக�ல்
உத�ம். இதன் �லம் �வேனஸ்வரி அவரக்�க்� ஒ� ேகாரிக்ைக
ைவக்கலாம் என்� நிைனக்�ேறன், இன்ைறய �ழ�ல் மா�ேயா அல்ல�
�ன்ேன�ேயா இ�க்�ம் வச�கைள ��த்� “�ட�்ல் இ�ந்ேத
சம்பா�க்கலாம் -பாகம் 2” ெவளி�டேவண்�ம்.
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