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கர�ோனோ பெருநபதோற்றுக் கோலம் உலகின் ெல துறைகளில் 
பெரும் ெோதிப்புகறை ஏற்ெடுத்திய கோலம். இநதப் பெருநபதோற்று 

கல்வியில் ஏற்ெடுத்தியுளை ெோதிப்புகள மிகத் தீவி�மோனறை. 
ஏபனனில், மற்ை துறைகளில் இழப்பு பைளிப்ெறையோனது. இயல்பு 
ைோழக்றக திரும்பியவுைன் அறதச் சீ�றமத்துவிடுதல் எளிது. 
ஆனோல், கல்வியில் ஏற்ெட்டுளை இழப்பும் ரேதமும் நம் 
கணகளுக்கு அத்தறன எளிதோகப் புலப்ெைோதறை. ஆனோல், 
அைற்றைச் சீ�றமக்கவிட்ைோல் நமது எதிரகோலத் தறலமுறை பெரிய 
ேரிறைச் ேநதிக்கும்.

இநதப் பெருநபதோற்றின் விறைைோக சுமோர 18 மோதஙகள 
குழநறதகள ெளளிக்குச் பேல்லவில்றல. நீணை நோட்கள 
ெளளிக்குச் பேல்லோததோல் ெடித்ததும் மைநதுரெோய்விட்ைது. 
இதனோல் ஏற்ெட்ைது ‘கற்ைல் இழப்பு’.

ெளளிகள திைநத பிைகு மூன்ைோம் ைகுப்பு ெடித்துக்பகோணடிருநத 
குழநறத திடீர என ஐநதோம் ைகுப்புக்கு ரெோக ரைணடிய சூழல். 
நோன்கோம் ைகுப்பு ெடிக்கோமல் ஐநதோம் ைகுப்புக்கோன ெோைஙகறைப் 
ெடிப்ெது எவைைவு சி�மத்றதத் தரும்? இதனோல் குழநறதகளின் 
உணறமயோன கற்ைல் நிறலக்கும், இப்ரெோது அைரகள 
எதிரபகோளளும் ைகுப்புகளின் ெோைஙகளுக்கும் இறைரய பெரிய 
இறைபைளி ஏற்ெட்டுவிட்ைது. இதுதோன் ‘கற்ைல் இறைபைளி’.

இநத இருபெரும் சிக்கல்கறைத் தீரக்க மோணபுமிகு தமிழக 
முதல்ைர அைரகைோல் உருைோன திட்ைம்தோன் ‘இல்லம் ரதடிக் 
கல்வி’. நம்முறைய குழநறதகளின் எதிரகோல நலனுக்கோக தமிழக 
அ�சு விடுத்த அறழப்றெ ஏற்றுக்பகோணடு, இநதத் திட்ைத்தில் 
1.81 லட்ேம் தன்னோரைலரகள ரேரநதரெோது இதுரை ஓர கல்வி 
இயக்கம் ஆனது. இன்று 30 லட்ேம் குழநறதகளுக்கு மோறல 
ரந�த்தில் இநதத் தன்னோரைலரகள கல்வி கற்பித்துைருகின்ைனர.

இநதியோவில் ரைறு எஙகும் கர�ோனோ கோல கல்வி இழப்றெயும், 
இறைபைளிறயயும் சீ�றமக்க இத்தறகய ஒரு திட்ைம் 
பேயல்ெடுத்தப்ெைவில்றல. கல்விக்கு எப்ரெோதும் முன்னுரிறம  
அளிக்கும் மோநிலமோன தமிழநோடு மீணடும் தன்றன அநத இைத்தில் 
நிறல நிறுத்திக்பகோணடு இநத விஷயத்தில் நோட்டுக்ரக 
முன்னுதோ�ணமோகத் திகழகிைது.

இநதத் திட்ைம் பைற்றிக�மோகச் பேயல்ெை அடித்தைமோக 
இருப்ெைரகள அதன் தன்னோரைலரகள. ெடித்த பெணகள தோமோக 
முன்ைநது தோஙகள கற்ை கல்விறயக் குழநறதகளின் கல்வி 
ரமம்ெோட்டிற்கோக ெயன்ெடுத்துகிைோரகள. ‘ஒரு பெண கல்வி கற்ைோல் 
அநதக் குடும்ெரம கல்வி கற்ைது ரெோன்ைது!’ என்ை கருத்றத, ‘ஒரு 
பெண கல்வி கற்ைோல் அநதச் ேமூகரம கல்வி கற்கும்’ என்று இன்று 
இதன் ைழி விரிைோக்கியிருக்கிைோரகள நம்முறைய தன்னோரைலரகள. 
எணணற்ரைோருக்கு தஙகைது ஆற்ைறலயும், ேமூகத்துக்கோன 
ெஙகளிப்றெயும் பைளிப்ெடுத்துைதற்கோன ைோய்ப்ெோகவும் இது 
அறமநதிருக்கிைது. விறைைோக, பேயற்கரிய கோரியஙகள இன்று 
நைக்க ஆ�ம்பித்திருக்கின்ைன.

தன்னோரைலரகளுக்குக் கற்ைல் கற்பித்தல் றகரயடுகள 
ைழஙகப்ெடுகின்ைன. அதில் மோணைரகளுக்கு பேோல்லித் த� 
ரைணடிய ெோைஙகள, ெோைல்கள, விறையோட்டுகள ஆகியன 
பேயல்ைழிக் கற்ைல் முறையில் விைக்கப்ெட்டுளைன. 

தன்னோரைலரகளுைன் பதோைரநது உற�யோடுறகயில், இநதப் 
ெோைஙகளுக்கு அப்ெோலும் தன்னோரைலரகளுக்கும் ரமலும் 
ைழிகோட்ை ரைணடிய ரதறை உண�ப்ெட்ைது. தமிழகத்தில், 
‘அறிபைோளி இயக்கம்’ பேயல்ெட்ை  கோலத்தில் ெணியோற்றிய 
அறிபைோளித் பதோணைரகள எவைோறு ேமூகப் பெோறுப்பு மிக்க 
கல்வியோைரகைோக உருைோனோரகரைோ அரதரெோன்று எதிரகோலக் 
கல்வியோைரகறை உருைோக்கும் பெோறுப்பு ‘இல்லம் ரதடிக் கல்வி 
இயக்க’த்துக்கும் உளைது என்று கருதுகிரைோம். அதற்கோகப் 
பிைநததுதோன் இநதத் ‘பதோடுைோனம்’.

இநத இதழ கல்விறயப் ெற்றிதோன் ரெசும். ஆனோல், அறதப் 
ெோைஙகைோகப் ரெோதிக்கோது. புகழபெற்ை கல்வியோைரகளின் 
அனுெைஙகள, அைரகளுறைய கருத்துகள; ெல்ரைறு துறைேோர 
ஆளுறமகள கல்விறயப் ெோரக்கும் முறைகள; மோற்றுக்கல்வி 
முன்ரனோடிகள றகயோணை அணுகுமுறைகள இப்ெடியோகப் 
ெகிரநது பகோளைப்ரெோகிைது. இநத உலகின் ரெோக்றகத் திறே 
திருப்பும் ேோதறனயோைரகள, ைசீக� ஆசிரியரகள, ைோழறைப் 
ெற்றிய நம்முறைய ெோரறைகறை மோற்றியறமக்கும் அறிஞரகள 
இநதத் பதோடுைோனத்தில்  ைலம் ை�ப்ரெோகிைோரகள. இைரகரைோடு 
கூைரை கைத்தில் ெணியோற்றும் இல்லம் ரதடிக் கல்வி இயக்கத் 
தன்னோரைலரகளின் பைற்றிக் கறதகளும், அனுெைப் ெகிரதல்களும் 
இநத இதழில் இைம்பெறும். சுருக்கமோகச் பேோன்னோல், இது 
நமக்குளைோன ஓர உற�யோைல் பைளி.

ஆக ,  பத ோடுை ோனம் மூலம் இல்லம் ரதடி  கல்வி 
தன்னோரைலரகளுக்கு ஒரு புத்துலகு விரிகிைது. இதறழ ைோசித்துவிட்டு 
உஙகள எணணஙகறைத் பதரிவியுஙகள. இன்னும் என்ன ரதறை 
என்ெறதயும் தயஙகோமல் பேோல்லுஙகள. பதோடுைோனத்தில் 
மலரநதிடும் விடிபைளளிகைோகக் கல்விப் ெணியோற்றுஙகள. ரேரநது 
ெயணிப்ரெோம்; நம் குழநறதகறை உய�ம் தூக்கிவிடுரைோம்; 
பதோடுைோனம் பதோட்டுவிடும் தூ�ம்தோன்!

த�ொடும் 
தூரம்�ொன் 
த�ொடுவொனம்

தலையங்கம்

ஆசிரியர்
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கர�ோனோ பெருநபதோற்றுக் கோலம் உலகின் ெல துறைகளில் 
பெரும் ெோதிப்புகறை ஏற்ெடுத்திய கோலம். இநதப் பெருநபதோற்று 

கல்வியில் ஏற்ெடுத்தியுளை ெோதிப்புகள மிகத் தீவி�மோனறை. 
ஏபனனில், மற்ை துறைகளில் இழப்பு பைளிப்ெறையோனது. இயல்பு 
ைோழக்றக திரும்பியவுைன் அறதச் சீ�றமத்துவிடுதல் எளிது. 
ஆனோல், கல்வியில் ஏற்ெட்டுளை இழப்பும் ரேதமும் நம் 
கணகளுக்கு அத்தறன எளிதோகப் புலப்ெைோதறை. ஆனோல், 
அைற்றைச் சீ�றமக்கவிட்ைோல் நமது எதிரகோலத் தறலமுறை பெரிய 
ேரிறைச் ேநதிக்கும்.

இநதப் பெருநபதோற்றின் விறைைோக சுமோர 18 மோதஙகள 
குழநறதகள ெளளிக்குச் பேல்லவில்றல. நீணை நோட்கள 
ெளளிக்குச் பேல்லோததோல் ெடித்ததும் மைநதுரெோய்விட்ைது. 
இதனோல் ஏற்ெட்ைது ‘கற்ைல் இழப்பு’.

ெளளிகள திைநத பிைகு மூன்ைோம் ைகுப்பு ெடித்துக்பகோணடிருநத 
குழநறத திடீர என ஐநதோம் ைகுப்புக்கு ரெோக ரைணடிய சூழல். 
நோன்கோம் ைகுப்பு ெடிக்கோமல் ஐநதோம் ைகுப்புக்கோன ெோைஙகறைப் 
ெடிப்ெது எவைைவு சி�மத்றதத் தரும்? இதனோல் குழநறதகளின் 
உணறமயோன கற்ைல் நிறலக்கும், இப்ரெோது அைரகள 
எதிரபகோளளும் ைகுப்புகளின் ெோைஙகளுக்கும் இறைரய பெரிய 
இறைபைளி ஏற்ெட்டுவிட்ைது. இதுதோன் ‘கற்ைல் இறைபைளி’.

இநத இருபெரும் சிக்கல்கறைத் தீரக்க மோணபுமிகு தமிழக 
முதல்ைர அைரகைோல் உருைோன திட்ைம்தோன் ‘இல்லம் ரதடிக் 
கல்வி’. நம்முறைய குழநறதகளின் எதிரகோல நலனுக்கோக தமிழக 
அ�சு விடுத்த அறழப்றெ ஏற்றுக்பகோணடு, இநதத் திட்ைத்தில் 
1.81 லட்ேம் தன்னோரைலரகள ரேரநதரெோது இதுரை ஓர கல்வி 
இயக்கம் ஆனது. இன்று 30 லட்ேம் குழநறதகளுக்கு மோறல 
ரந�த்தில் இநதத் தன்னோரைலரகள கல்வி கற்பித்துைருகின்ைனர.

இநதியோவில் ரைறு எஙகும் கர�ோனோ கோல கல்வி இழப்றெயும், 
இறைபைளிறயயும் சீ�றமக்க இத்தறகய ஒரு திட்ைம் 
பேயல்ெடுத்தப்ெைவில்றல. கல்விக்கு எப்ரெோதும் முன்னுரிறம  
அளிக்கும் மோநிலமோன தமிழநோடு மீணடும் தன்றன அநத இைத்தில் 
நிறல நிறுத்திக்பகோணடு இநத விஷயத்தில் நோட்டுக்ரக 
முன்னுதோ�ணமோகத் திகழகிைது.

இநதத் திட்ைம் பைற்றிக�மோகச் பேயல்ெை அடித்தைமோக 
இருப்ெைரகள அதன் தன்னோரைலரகள. ெடித்த பெணகள தோமோக 
முன்ைநது தோஙகள கற்ை கல்விறயக் குழநறதகளின் கல்வி 
ரமம்ெோட்டிற்கோக ெயன்ெடுத்துகிைோரகள. ‘ஒரு பெண கல்வி கற்ைோல் 
அநதக் குடும்ெரம கல்வி கற்ைது ரெோன்ைது!’ என்ை கருத்றத, ‘ஒரு 
பெண கல்வி கற்ைோல் அநதச் ேமூகரம கல்வி கற்கும்’ என்று இன்று 
இதன் ைழி விரிைோக்கியிருக்கிைோரகள நம்முறைய தன்னோரைலரகள. 
எணணற்ரைோருக்கு தஙகைது ஆற்ைறலயும், ேமூகத்துக்கோன 
ெஙகளிப்றெயும் பைளிப்ெடுத்துைதற்கோன ைோய்ப்ெோகவும் இது 
அறமநதிருக்கிைது. விறைைோக, பேயற்கரிய கோரியஙகள இன்று 
நைக்க ஆ�ம்பித்திருக்கின்ைன.

தன்னோரைலரகளுக்குக் கற்ைல் கற்பித்தல் றகரயடுகள 
ைழஙகப்ெடுகின்ைன. அதில் மோணைரகளுக்கு பேோல்லித் த� 
ரைணடிய ெோைஙகள, ெோைல்கள, விறையோட்டுகள ஆகியன 
பேயல்ைழிக் கற்ைல் முறையில் விைக்கப்ெட்டுளைன. 

தன்னோரைலரகளுைன் பதோைரநது உற�யோடுறகயில், இநதப் 
ெோைஙகளுக்கு அப்ெோலும் தன்னோரைலரகளுக்கும் ரமலும் 
ைழிகோட்ை ரைணடிய ரதறை உண�ப்ெட்ைது. தமிழகத்தில், 
‘அறிபைோளி இயக்கம்’ பேயல்ெட்ை  கோலத்தில் ெணியோற்றிய 
அறிபைோளித் பதோணைரகள எவைோறு ேமூகப் பெோறுப்பு மிக்க 
கல்வியோைரகைோக உருைோனோரகரைோ அரதரெோன்று எதிரகோலக் 
கல்வியோைரகறை உருைோக்கும் பெோறுப்பு ‘இல்லம் ரதடிக் கல்வி 
இயக்க’த்துக்கும் உளைது என்று கருதுகிரைோம். அதற்கோகப் 
பிைநததுதோன் இநதத் ‘பதோடுைோனம்’.

இநத இதழ கல்விறயப் ெற்றிதோன் ரெசும். ஆனோல், அறதப் 
ெோைஙகைோகப் ரெோதிக்கோது. புகழபெற்ை கல்வியோைரகளின் 
அனுெைஙகள, அைரகளுறைய கருத்துகள; ெல்ரைறு துறைேோர 
ஆளுறமகள கல்விறயப் ெோரக்கும் முறைகள; மோற்றுக்கல்வி 
முன்ரனோடிகள றகயோணை அணுகுமுறைகள இப்ெடியோகப் 
ெகிரநது பகோளைப்ரெோகிைது. இநத உலகின் ரெோக்றகத் திறே 
திருப்பும் ேோதறனயோைரகள, ைசீக� ஆசிரியரகள, ைோழறைப் 
ெற்றிய நம்முறைய ெோரறைகறை மோற்றியறமக்கும் அறிஞரகள 
இநதத் பதோடுைோனத்தில்  ைலம் ை�ப்ரெோகிைோரகள. இைரகரைோடு 
கூைரை கைத்தில் ெணியோற்றும் இல்லம் ரதடிக் கல்வி இயக்கத் 
தன்னோரைலரகளின் பைற்றிக் கறதகளும், அனுெைப் ெகிரதல்களும் 
இநத இதழில் இைம்பெறும். சுருக்கமோகச் பேோன்னோல், இது 
நமக்குளைோன ஓர உற�யோைல் பைளி.

ஆக ,  பத ோடுை ோனம் மூலம் இல்லம் ரதடி  கல்வி 
தன்னோரைலரகளுக்கு ஒரு புத்துலகு விரிகிைது. இதறழ ைோசித்துவிட்டு 
உஙகள எணணஙகறைத் பதரிவியுஙகள. இன்னும் என்ன ரதறை 
என்ெறதயும் தயஙகோமல் பேோல்லுஙகள. பதோடுைோனத்தில் 
மலரநதிடும் விடிபைளளிகைோகக் கல்விப் ெணியோற்றுஙகள. ரேரநது 
ெயணிப்ரெோம்; நம் குழநறதகறை உய�ம் தூக்கிவிடுரைோம்; 
பதோடுைோனம் பதோட்டுவிடும் தூ�ம்தோன்!

த�ொடும் 
தூரம்�ொன் 
த�ொடுவொனம்

தலையங்கம்

ஆசிரியர்
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வாழ்த்துகள்

கல்வி சிறந்த ்தமிழ்நாடு என்பது மகநாகவி ்பநாரதியின வநாக்கு. 
இத்த மமய்ப்பிக்கும் வண்ணம் கல்வி வளர்ச்சிக்கநாக அரசு 

எ ண ்ண ற ற  தி ட ்ட ங க த ள  மி கு ந ்த  மு த ை ப் ்்ப நா டு 
மெயல்்படுத்திவருகிறது. க்ரநாைநா ம்பருநம்தநாறறநால்  குழநத்தகளின 
கல்வியில் ஏற்பட்ட இழப்த்ப ஈடுமெய்ய மநாணபுமிகு ்தமிழக 
மு்தல்வரின எண்ணத்தில் உதித்்த அறபு்தமநாை திட்டம்்தநான இல்்லம் 
்்தடிக் கல்வி!

குழநத்தகளின கறறல் இழப்த்பச் சீரதமக்க வநாருஙகள் எனற 
மு்தல்வரின அன்பநாை அதழப்த்ப ஏறறு, 6.7 ்லடெம் ்தனைநார்வ்லர்கள் 
அணிவகுத்்தைர்! அவர்களில் இருநது 1.81 ்லடெம் ்தனைநார்வ்லர்கள் 
்்தர்நம்தடுக்கப்்படடு, அவர்களுக்கு முதறயநாை ்பயிறசி 
அளிக்கப்்படடு இனறு 30 இ்லடெம் மநா்ணவர்களுக்கு அவர்கள் 
கறபித்துவருகினறைர்.

இது ்நாடடில் எஙகும் ்த்டம்பறநா்த ெநா்ததை! ்தமிழ்நாடடின 
இந்த மவறறித் திட்டத்த்தத் ்தமது மநாநி்லத்தில் ் த்டமுதறப்்படுத்்த 
பிற மநாநி்லஙகள் ஆர்வம் கநாடடுகினறை! ் ்பரி்டரநால் ஏற்பட்ட கல்வி 
இழப்த்பச் ெரிமெய்யும் இ்லக்கு்டன ்த்டம்பறும் இல்்லம் ்்தடிக் 
கல்வித் திட்டம் ் நாடடுக்்க வழிகநாடடுகிறது.

இல்்லம் ்்தடிக் கல்வித் திட்டத்த்தச் மெயல்்படுத்தும்  
்தனைநார்வ்லர்களின கல்வி மீ்தநாை ஆர்வம் ஈடு இத்ணயில்்லநா்தது. 
்தஙகளது மெநாந்தக் குழநத்தகளுக்குக் கறபிப்்பத்தப் ்்பநா்ல 
அதைத்துக் குழநத்தகளுக்கும் கறபிக்கினறைர். இவர்களின 
கறபித்்தல் திறதை ் மம்்படுத்தும் ் ்நாக்கில் ‘ம்தநாடுவநாைம்’ எனற 
இந்த மின இ்தழ மவளிவருகிறது.

இந்த இ்தழ வழியநாக மூத்்த கல்வியநாளர்கள் மறறும் ்பள்ளி 
ஆசிரியர்கள் ்தனைநார்வ்லர்களுக்கு ம்தநா்டர் வழிகநாடடு்தல்கதள 
வழஙகுவர். இந்த இ்தழில் இ்டம்ம்பறும் ்தனைநார்வ்லர்களின சிறந்த 
மெயல்்பநாடுகள் பிற ்தனைநார்வ்லர்கள் பின்பறற ஊக்கப்்படுத்தும் 
வி்தமநாக அதமயும். இதில் மவளியி்டப்்படும் ்பல்்வறு உத்திகள், 
மெயல்்பநாடுகள் ,  ஆக்கப்பூர்வமநாை அணுகுமுதறகள் 
மு்த்லநாைவறதற உள்வநாஙகிக்மகநாண்டநால் உஙகளின கறபித்்தல் 
்மலும் சிறக்கும்.

இந்த இ்ததழ மவளிக்மகநாணடுவரும் இ்தழக் குழுவிைருக்கும் 
இல்்லம் ் ்தடிக் கல்வித் திட்டத்தில் ்தம்தம ஈடு்படுத்திக்மகநாணடுள்்ளநார் 
அதைவருக்கும் எைது மைமநார்ந்த வநாழத்துகதளயும் 
்பநாரநாடடுகதளயும் ம்தரிவித்துக்மகநாள்கி்றன.

அனபு்டன

அனபில் ம்கஸ் ம்பநாய்யநாமமநாழி 

திருமிகு  
காககர்ா உஷா இ.ஆ.்ப.,

்பள்ளிக் கல்வித் துதற 
 மு்தனதமச் மெய்லர்

வாகனம் இதுவாகட்டும்
தமிழ்நாடு முழுவதும் ஒனறநாம் வகுப்பு மு்தல் எட்டநாம் வகுப்பு வதர 

உள்ள குழநத்தகளின கல்வி ்மம்்பநாடடுக்கநாக ்தனை்லம் 
கரு்தநாமல் ்பணியநாறறும் ‘இல்்லம் ்்தடிக் கல்வி’ இயக்கத் 
்தனைநார்வ்லர்களுக்கு மு்தறகண எைது ்பநாரநாடடுகள்.

உணதமயில் ‘இல்்லம் ் ்தடிக் கல்வி இயக்க’த்தின ்தனைநார்வ்லர்கள் 
்பகிர்நதுவரும் கறறல்முதறகதளக் கணடு வியப்்பநாக உள்ளது! 
ஒவமவநாரு ் நாளும் புதுதமதயயும் கற்பதைதயயும் புகுத்தி நுட்பமநாை 
கருவிகள் மூ்லம் புதிய வதகயில் குழநத்தகளுக்குக் கறபிக்கினறைர். 
அவர்களது கற்பதைகள் எல்த்லகதள விரித்து வளர்கினறை. 
குறிப்்பநாக, உயர் ்படிப்புகள் ்படித்துவிடடு, மவளிப்்படுத்்த வநாய்ப்பு 
இல்்லநாமல் வீடடுக்குள் ்்தக்கி தவக்கப்்படடிருந்த ம்பணகளின 
ஆறறல் புது மவள்ளமநாக இந்த இயக்கம் வழி ்பநாய்நது வருகிறது. 
அத்த ் னமைறிப்்படுத்தி குழநத்தகளின கல்வி ் மம்்பநாடடிறகு உரிய 
வதகயில் ்பயன்படுத்தும் வி்தமநாக ‘ம்தநாடுவநாைம்’ எனும் இந்த இ்தழ 
மவளிவருவது மிகுந்த மகிழச்சிக்கு உரியது.

இந்த இ்தழின வழியநாக கல்வி ம்தநா்டர்பி்லநாை ் மது புரி்தல் ் மலும் 
்மம்்படும். ‘இல்்லம் ் ்தடிக் கல்வி இயக்கம்’ ்தைது ஆ்தநார இ்லக்குகதள 
அத்டவ்தறகு இந்த இ்தழ உறுதுத்ண புரியும். ்தனைநார்வ்லர்கள் இந்த 
இ்ததழ ் னகு ்பயன்படுத்தி ் மது குழநத்தகளின கல்வி ் மம்்பநாடடுக்கு 
உறுதுத்ண புரிய அனபு்டன வநாழத்துகி்றன.

்ல்வநாழத்துகளு்டன

கநாக்கர்்லநா உஷநா

வானம் வசப்படும்

மநாணபுமிகு

அன்பில்
மககஸ் ப�ாய்ாபமாழி
்பள்ளிக் கல்வித் துதற 
அதமச்ெர்
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வாழ்த்துகள்

கல்வி சிறந்த ்தமிழ்நாடு என்பது மகநாகவி ்பநாரதியின வநாக்கு. 
இத்த மமய்ப்பிக்கும் வண்ணம் கல்வி வளர்ச்சிக்கநாக அரசு 

எ ண ்ண ற ற  தி ட ்ட ங க த ள  மி கு ந ்த  மு த ை ப் ்்ப நா டு 
மெயல்்படுத்திவருகிறது. க்ரநாைநா ம்பருநம்தநாறறநால்  குழநத்தகளின 
கல்வியில் ஏற்பட்ட இழப்த்ப ஈடுமெய்ய மநாணபுமிகு ்தமிழக 
மு்தல்வரின எண்ணத்தில் உதித்்த அறபு்தமநாை திட்டம்்தநான இல்்லம் 
்்தடிக் கல்வி!

குழநத்தகளின கறறல் இழப்த்பச் சீரதமக்க வநாருஙகள் எனற 
மு்தல்வரின அன்பநாை அதழப்த்ப ஏறறு, 6.7 ்லடெம் ்தனைநார்வ்லர்கள் 
அணிவகுத்்தைர்! அவர்களில் இருநது 1.81 ்லடெம் ்தனைநார்வ்லர்கள் 
்்தர்நம்தடுக்கப்்படடு, அவர்களுக்கு முதறயநாை ்பயிறசி 
அளிக்கப்்படடு இனறு 30 இ்லடெம் மநா்ணவர்களுக்கு அவர்கள் 
கறபித்துவருகினறைர்.

இது ்நாடடில் எஙகும் ்த்டம்பறநா்த ெநா்ததை! ்தமிழ்நாடடின 
இந்த மவறறித் திட்டத்த்தத் ்தமது மநாநி்லத்தில் ் த்டமுதறப்்படுத்்த 
பிற மநாநி்லஙகள் ஆர்வம் கநாடடுகினறை! ் ்பரி்டரநால் ஏற்பட்ட கல்வி 
இழப்த்பச் ெரிமெய்யும் இ்லக்கு்டன ்த்டம்பறும் இல்்லம் ்்தடிக் 
கல்வித் திட்டம் ் நாடடுக்்க வழிகநாடடுகிறது.

இல்்லம் ்்தடிக் கல்வித் திட்டத்த்தச் மெயல்்படுத்தும்  
்தனைநார்வ்லர்களின கல்வி மீ்தநாை ஆர்வம் ஈடு இத்ணயில்்லநா்தது. 
்தஙகளது மெநாந்தக் குழநத்தகளுக்குக் கறபிப்்பத்தப் ்்பநா்ல 
அதைத்துக் குழநத்தகளுக்கும் கறபிக்கினறைர். இவர்களின 
கறபித்்தல் திறதை ் மம்்படுத்தும் ் ்நாக்கில் ‘ம்தநாடுவநாைம்’ எனற 
இந்த மின இ்தழ மவளிவருகிறது.

இந்த இ்தழ வழியநாக மூத்்த கல்வியநாளர்கள் மறறும் ்பள்ளி 
ஆசிரியர்கள் ்தனைநார்வ்லர்களுக்கு ம்தநா்டர் வழிகநாடடு்தல்கதள 
வழஙகுவர். இந்த இ்தழில் இ்டம்ம்பறும் ்தனைநார்வ்லர்களின சிறந்த 
மெயல்்பநாடுகள் பிற ்தனைநார்வ்லர்கள் பின்பறற ஊக்கப்்படுத்தும் 
வி்தமநாக அதமயும். இதில் மவளியி்டப்்படும் ்பல்்வறு உத்திகள், 
மெயல்்பநாடுகள் ,  ஆக்கப்பூர்வமநாை அணுகுமுதறகள் 
மு்த்லநாைவறதற உள்வநாஙகிக்மகநாண்டநால் உஙகளின கறபித்்தல் 
்மலும் சிறக்கும்.

இந்த இ்ததழ மவளிக்மகநாணடுவரும் இ்தழக் குழுவிைருக்கும் 
இல்்லம் ் ்தடிக் கல்வித் திட்டத்தில் ்தம்தம ஈடு்படுத்திக்மகநாணடுள்்ளநார் 
அதைவருக்கும் எைது மைமநார்ந்த வநாழத்துகதளயும் 
்பநாரநாடடுகதளயும் ம்தரிவித்துக்மகநாள்கி்றன.

அனபு்டன

அனபில் ம்கஸ் ம்பநாய்யநாமமநாழி 

திருமிகு  
காககர்ா உஷா இ.ஆ.்ப.,

்பள்ளிக் கல்வித் துதற 
 மு்தனதமச் மெய்லர்

வாகனம் இதுவாகட்டும்
தமிழ்நாடு முழுவதும் ஒனறநாம் வகுப்பு மு்தல் எட்டநாம் வகுப்பு வதர 

உள்ள குழநத்தகளின கல்வி ்மம்்பநாடடுக்கநாக ்தனை்லம் 
கரு்தநாமல் ்பணியநாறறும் ‘இல்்லம் ்்தடிக் கல்வி’ இயக்கத் 
்தனைநார்வ்லர்களுக்கு மு்தறகண எைது ்பநாரநாடடுகள்.

உணதமயில் ‘இல்்லம் ் ்தடிக் கல்வி இயக்க’த்தின ்தனைநார்வ்லர்கள் 
்பகிர்நதுவரும் கறறல்முதறகதளக் கணடு வியப்்பநாக உள்ளது! 
ஒவமவநாரு ் நாளும் புதுதமதயயும் கற்பதைதயயும் புகுத்தி நுட்பமநாை 
கருவிகள் மூ்லம் புதிய வதகயில் குழநத்தகளுக்குக் கறபிக்கினறைர். 
அவர்களது கற்பதைகள் எல்த்லகதள விரித்து வளர்கினறை. 
குறிப்்பநாக, உயர் ்படிப்புகள் ்படித்துவிடடு, மவளிப்்படுத்்த வநாய்ப்பு 
இல்்லநாமல் வீடடுக்குள் ்்தக்கி தவக்கப்்படடிருந்த ம்பணகளின 
ஆறறல் புது மவள்ளமநாக இந்த இயக்கம் வழி ்பநாய்நது வருகிறது. 
அத்த ் னமைறிப்்படுத்தி குழநத்தகளின கல்வி ் மம்்பநாடடிறகு உரிய 
வதகயில் ்பயன்படுத்தும் வி்தமநாக ‘ம்தநாடுவநாைம்’ எனும் இந்த இ்தழ 
மவளிவருவது மிகுந்த மகிழச்சிக்கு உரியது.

இந்த இ்தழின வழியநாக கல்வி ம்தநா்டர்பி்லநாை ் மது புரி்தல் ் மலும் 
்மம்்படும். ‘இல்்லம் ் ்தடிக் கல்வி இயக்கம்’ ்தைது ஆ்தநார இ்லக்குகதள 
அத்டவ்தறகு இந்த இ்தழ உறுதுத்ண புரியும். ்தனைநார்வ்லர்கள் இந்த 
இ்ததழ ் னகு ்பயன்படுத்தி ் மது குழநத்தகளின கல்வி ் மம்்பநாடடுக்கு 
உறுதுத்ண புரிய அனபு்டன வநாழத்துகி்றன.

்ல்வநாழத்துகளு்டன

கநாக்கர்்லநா உஷநா

வானம் வசப்படும்

மநாணபுமிகு

அன்பில்
மககஸ் ப�ாய்ாபமாழி
்பள்ளிக் கல்வித் துதற 
அதமச்ெர்
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வசீகர ஆசிரியரகள்

சைபர் சிம்மன்

என் மாணவர்களை நிளைத்து 
மி ்க வு ம்  ப ெ ரு ள ம 

ப்காள்கிறேன் என்கிோர ப்கன்்ா 
ஆசிரி்ராை பீட்டர தபிச்சி (Peter 
Tabichi). எநதத் தருணத்தில் தபிச்சி 
இவவாறு கூறிைார என்ெளதத்  
பதரிநதுப்காண்டால் அவர மீது 
இன்னும் மதிப்பு உண்டாகும்.

தபிச்சி வழக்கமாை ஆசிரி்ர 
அல்்ல. உ்ல்கம் றொற்றும் நல்்லாசிரி 
்ரா்கத் றதரநபதடுக்கப்ெட்டவர. 
உ்ல்க அைவில் சிேநத ஆசிரி்ர்க 
ளுக்கா்க வழங்கப்ெடும் ‘சரவறதச 
ஆசிரி்ர விருது’ (Global Teacher 
Prize) 2019இல் வழங்கப்ெட்டறொது 
அளித்த ஒரு றநர்காணலில்தான் 
தபிச்சி றமற்ல பசான்ை ்கருத்ளதத் 
பதரிவித்தார.

சிேநத ஆசிரி்ருக்கா்க விருளத 
பவன்ே சாதளை்ாைரா்கப் றெடடி 
அளித்த நிள்லயிலும், தன்ளைப் 
ெற்றிப் றெசி்ளதக ்காடடிலும் 
தன்னுள்ட் மாணவர்களைப் ெற்றி 
தபிச்சி இநதப் றெடடி்களில் றெசி்றத 
அதி்கம். “மாணவர்களைக ்காடடிலும் 
மகிழ்ச்சி தரும் ஒருவர இநத உ்லகில் 
ஓர ஆசிரி்ருககுக கிள்டக்க மாட்டார” 
என்று ஒரு றெடடியில் பசான்ைார 
தபிச்சி. அவளரப் பொருத்த அைவில் 
மாணவரதான் ஆசிரி்ரின் வாழ்வுககு 

அரத்தம் ப்காடுககிோர.   

தபிச்சி ெற்றி றமலும் பதரிநது 
ப ்க ா ள் வ த ற் கு  மு ன் ,  அ வ ர 
சாரநதிருககும் புவியி்ல் ெரப்ளெ 
பதரிநதுப்காள்வது அவசி்ம். வறுளம, 
வ ன் மு ள ே ,  இ ன் னு ம்  பி ே 
இன்ைல்்களு்டன் அள்ட்ாைம் 
்காணப்ெடும் ஆப்பிரிக்க நாடு்களில் 
ஒன்ோை ப்கன்்ாளவச் றசரநதவர 
பீட்டர தபிச்சி. அதிலும் குறிப்ொ்க, 
ப்கன்்ாவில் மி்கவும் வைம் குளேநத 
ெகுதி்களில் ஒன்ோ்க ்கருதப்ெடும் ரிப்ட 
ெள்ைாத்த ாககில் உள்ை வனி 
கிராமத்ளதச் றசரநதவர. எநதவித 
அடிப்ெள்ட வசதியும் இல்்லாத இநதக 
கிராமத்துப் ெள்ளியில் ஆசிரி்ரா்க 
இருககும் தபிச்சி, தன் மாணவர்களை 
அறிவி்ல் ொ்டத்தில் ஊககுவித்து, 
றதசி் அைவி்லாை புதுளம்ாக்கப் 
றொடடி்களில் ெஙற்கற்்களவத்து 
பவற்றிபெேவும் பசய்திருககிோர.

த பி ச் சி  ம ா ண வ ர ்க ளி ல் 
பெரும்ொ்லாறைார ஏழ்ளம நிள்லயில் 
இருப்ெவர்கள். அவர்களில் ெ்லரும் 
பெற்றோளர இழநதவர்கள் அல்்லது 
ஒற்ளேப் பெற்றோளர மடடுறம 
ப்காண்டவர்கள்; குறிப்ொ்க தாயின் 
அரவளணப்பில் வாழ்ெவர்கள். 
ப்கன்்ாவில் இது ஒரு பெரும் 
பிரச்சிளை. இைவ்து பிள்ளைப்றெறும், 
ஆண்கள் பொறுப்ெற்று றொய்விடுவதும் 

பீட்டர் தபிச்சி: 
கென்யாவின 
கெருமை

வாங்குவது ச�ாற்ப �ம்பளமே 
என்ாலும, அதில் 80 
�தவிகிதத்த ோணவர்கள் 
நலனுக்கா்கச் ச�லவிட்டு 
வருகி்ார தபிச்சி. 
மாணவர்களுக்குத் தேவவயான 
உேவி்கவைச் செயவதோடு, 
அவர்களின் வீடு்களுக்த்க 
தேடிச்சென்று பிரச்சிவன்கவைத் 
தீர்ப்பதிலும் அக்்கவை ்காட்டுகிைார.
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வசீகர ஆசிரியரகள்

சைபர் சிம்மன்

என் மாணவர்களை நிளைத்து 
மி ்க வு ம்  ப ெ ரு ள ம 

ப்காள்கிறேன் என்கிோர ப்கன்்ா 
ஆசிரி்ராை பீட்டர தபிச்சி (Peter 
Tabichi). எநதத் தருணத்தில் தபிச்சி 
இவவாறு கூறிைார என்ெளதத்  
பதரிநதுப்காண்டால் அவர மீது 
இன்னும் மதிப்பு உண்டாகும்.

தபிச்சி வழக்கமாை ஆசிரி்ர 
அல்்ல. உ்ல்கம் றொற்றும் நல்்லாசிரி 
்ரா்கத் றதரநபதடுக்கப்ெட்டவர. 
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ளுக்கா்க வழங்கப்ெடும் ‘சரவறதச 
ஆசிரி்ர விருது’ (Global Teacher 
Prize) 2019இல் வழங்கப்ெட்டறொது 
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அதி்கம். “மாணவர்களைக ்காடடிலும் 
மகிழ்ச்சி தரும் ஒருவர இநத உ்லகில் 
ஓர ஆசிரி்ருககுக கிள்டக்க மாட்டார” 
என்று ஒரு றெடடியில் பசான்ைார 
தபிச்சி. அவளரப் பொருத்த அைவில் 
மாணவரதான் ஆசிரி்ரின் வாழ்வுககு 

அரத்தம் ப்காடுககிோர.   

தபிச்சி ெற்றி றமலும் பதரிநது 
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இன்ைல்்களு்டன் அள்ட்ாைம் 
்காணப்ெடும் ஆப்பிரிக்க நாடு்களில் 
ஒன்ோை ப்கன்்ாளவச் றசரநதவர 
பீட்டர தபிச்சி. அதிலும் குறிப்ொ்க, 
ப்கன்்ாவில் மி்கவும் வைம் குளேநத 
ெகுதி்களில் ஒன்ோ்க ்கருதப்ெடும் ரிப்ட 
ெள்ைாத்த ாககில் உள்ை வனி 
கிராமத்ளதச் றசரநதவர. எநதவித 
அடிப்ெள்ட வசதியும் இல்்லாத இநதக 
கிராமத்துப் ெள்ளியில் ஆசிரி்ரா்க 
இருககும் தபிச்சி, தன் மாணவர்களை 
அறிவி்ல் ொ்டத்தில் ஊககுவித்து, 
றதசி் அைவி்லாை புதுளம்ாக்கப் 
றொடடி்களில் ெஙற்கற்்களவத்து 
பவற்றிபெேவும் பசய்திருககிோர.

த பி ச் சி  ம ா ண வ ர ்க ளி ல் 
பெரும்ொ்லாறைார ஏழ்ளம நிள்லயில் 
இருப்ெவர்கள். அவர்களில் ெ்லரும் 
பெற்றோளர இழநதவர்கள் அல்்லது 
ஒற்ளேப் பெற்றோளர மடடுறம 
ப்காண்டவர்கள்; குறிப்ொ்க தாயின் 
அரவளணப்பில் வாழ்ெவர்கள். 
ப்கன்்ாவில் இது ஒரு பெரும் 
பிரச்சிளை. இைவ்து பிள்ளைப்றெறும், 
ஆண்கள் பொறுப்ெற்று றொய்விடுவதும் 

பீட்டர் தபிச்சி: 
கென்யாவின 
கெருமை
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என்ாலும, அதில் 80 
�தவிகிதத்த ோணவர்கள் 
நலனுக்கா்கச் ச�லவிட்டு 
வருகி்ார தபிச்சி. 
மாணவர்களுக்குத் தேவவயான 
உேவி்கவைச் செயவதோடு, 
அவர்களின் வீடு்களுக்த்க 
தேடிச்சென்று பிரச்சிவன்கவைத் 
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இங்கே அதிகேம். கிட்டத்தட்ட மூன்றில் 
ஒரு குடும்்பததுக்குப் ப்பண்ணே 
ப்பொறுப்்பொகே இருக்கிறொர். ஆககேயொல், 
அவ்ே சம்்பொதிக்கேவும் ்வணடும், 
வீடக்டக் கேவனிக்கேவும் ்வணடும். 
இத ்தகு  சூழலில் ,  கிக்டக்கும் 
கேடடுப்்பொ்டறற சூழகைத ்தவறொகேப் 
்பயன்்படுததிக்பகேொள்ளும் மொணேவர்கேள் 
அதிகேம். ்பள்ளிக்கு முகறயொகே வேொமல் 
இருப்்பதில் ப்தொ்டஙகி ்்பொக்தப் 
்பழக்கேததுக்கு ஆளொகிவிடுவது வகே 
நிகறய சஙகே்டஙகேள். ஆககேயொல், 
்ப ள் ளி க் கூ ்ட ங கே ள்  கூ டு ்த ல் 
அனுசேகணே்யொடு ந்டந்துபகேொள்ள 
்வணடியிருக்கிறது. ்தபிச்சி இந்்தப் 
ப்பொறுப்புணேர்கவ முழுகமயொகே 
உணேர்ந்்தவர்கேளில் ஒருவர்.

்தபிச்சி கேல்வி பகேொடுப்்பவர் மடடு்ம 
அல்ை, மொணேவர்கேளுக்கு எல்ைொ 
வககேகேளிலும் உ்தவு்பவேொகேவும் 
இருக்கிறொர். ஆம், அவர் வொஙகுவது 
பசொற்ப சம்்பள்ம என்றொலும், அதில் 
8 0 ச்தவிகி்ததக்த மொணேவர்கேள் 
நைனுக்கேொகேச் பசைவிடுகிறொ ர் . 
மொணேவர்கேளுக்குத ்்தகவயொன 
உ ்தவி கேகள ச்  ப ச ய வ ் ்த ொ டு , 
அவர்கேளின் வீடுகேளுக்்கே ் ்தடிச்பசன்று 
பிேச்சிகனகேகளத தீர்ப்்பதிலும் 
அக்கேகற கேொடடுகிறொர். அதிகேக் கேவனம் 
்்தகவப்்படும் மொணேவர்கேளுக்குத 
்தனிப்்பட்ட முகறயில் ்பயிறசியும் 

அளிததுவருகிறொர். “்்தகவக்கு ் ம்ை 
கிக்டக்கும் ்பணேதக்த கவததிருப்்பதில் 
எந்்த அர்த்தமும் இல்கை” என்கிறொர்.

2 0 0 7இல் உள்ளூர் ்்த ர்்தல் 
்மொ்தைொல் வன்முகற பவடித்த்்பொது 
சமொ்தொன முயறசியொகே ்தன்னுக்டய 
்பள்ளியில் அகமதிக்குழு மறறும் திறன் 
வளர்ச்சிக் குழுக்கேகள அகமத்தொர் 
்தபிச்சி. திறன் வளர்ச்சிக் குழு மூைமொகே 
ம ொ ணே வ ர் கே ளு க் கு  அ றி வி ய ல் 
ஆர்வதக்த உண்டொக்கினொர். இதில் 
்்தர்வுப்பறற மொணேவர்கேள் அறிவியல் 
்்பொடடிகேளில் ்பங்கேறகும் அளவுக்கு 
வளர்ந்்தனர். அது மடடும் அல்ை; 
்ப ொ ர் கவ க்  கு க ற ்ப ொ டு 
பகேொண்டவர்கேளுக்கேொன வொசிப்பு 
சொ்தனம் ஒன்கறயும் கேணடுபிடித்தனர். 
உள்ளூர் அளவில் ்பள்ளிக்கூ்டததின் 
பசல்வொக்ககே இது அதிகேரித்தது. 
நல்லிணேக்கேததுக்கேொன இ்டமொகேவும் 
அது உருபவடுத்தது. இந்்தப் ்பணிகேள் 
யொவும் ்சர்ந்்்த 179க்கும் ்மற்பட்ட 
ந ொடுகேளிலிருந்து வந்்த  ்பத்த ொ 
யிேததுக்கும் ்மற்பட்்டொரிலிருந்து, 
்தபிச்சிகயத ் ்தர்ந்ப்தடுக்கேக் கேொேணேம் 
ஆனது!

்தபிச்சி இந்்த விருக்தப் ப்பறற்்பொது 
அவருக்கு 36 வயது்தொன். ்தபிச்சி விருது 
ப ்ப ற ற ் ்ப ொ து ,  ஒ ட டு ப ம ொ த ்த 
ஆப்பிரிக்கேொவின் ப்பருகம்யொடும் 
அக்த இகணேத்தொர் பகேன்ய அதி்பர் 

பகேன்யட்டொ. சரி்தொன் அது! ஏபனன்றொல், வேைொறறில் 
எங்கேொ ஆதிக்கே சக்திகேளொல் நசுக்கேப்்படடு ,  
பின்்தள்ளப்்பட்ட சமூகேஙகேள் ்மபைழும்பிவே 
கேல்விகயவி்டவும் ்வறு ஒரு சிறந்்த கேருவி இல்கை. 
்தபிச்சியி்டம் ்படித்த மொணேவர்கேள் ்பைர் அடுத்தடுத்த 
நிகைகேளில் பவவ்வறு உயேஙகேகளத ப்தொடடு 
நிறகிறொர்கேள். மொணேவர்கேளி்டம் மடடும் அல்ைொமல், 
பமொத்த ஆசிரியச் சமூகேததி்டமும்கூ்ட ப்பரும் ்தொக்கேதக்த 
உருவொக்கியிருக்கிறொர் ்தபிச்சி.

இளம் வயதி்ை்ய நல்ைொசிரியேொகி, மறறவர்கேளுக்கு 
முன்னு்தொேணேமொகே விளஙகும் ்தபிச்சி ஆசிரியர் ்பணிக்கு 
வந்்தது ்பறறி ்கேட்டொல், ‘‘கேறபித்தல் என் ேத்தததில் 
கேைந்திருக்கிறது; மறறவர்கேள் மீ்தொன ்பரிவு என் 
இ்தயததில் இருக்கிறது; ஆசிரியருக்கேொன அடிப்்பக்டப் 
்பணபு அது்தொன்!” எனப் ்பதில் அளிதது பநகிழகவக்கிறொர். 
‘‘என் மொணேவர்கேள் அறிவு, திறன் மறறும் நம்பிக்ககேயில் 
்மம்்படுவக்தவி்ட எனக்கு மகிழ்ச்சி அளிப்்பது 
்வறில்கை’’ என்றும் கூறுகிறொர். ்தன்னுக்டய ்பள்ளிப் 
்பருவததில் ஏழு கி.மீ. ந்டந்து ்பள்ளிக்குச் பசல்ை 
்வணடியிருந்்தக்த  நிகனவுகூர்்பவர், இன்று ்தன் 
மொணேவர்கேள் எதிர்பகேொள்ளும் சவொல்கேகளப் 
்பொர்க்கும்்்பொது ்தனது கேஷ்டஙகே்ள நிகனவுக்குவருவ்தொகே 
கூறுகிறொர். “இந்்தக் கேஷ்டஙகேளிலிருந்ப்தல்ைொம் 
அவர்கேகள மீடப்டடுப்்ப்்த ்தன் கேனவு” என்்பவர், ்தனது 
நொடக்டத ்தொணடி ஒடடுபமொத்த ஆப்பிரிக்கேொவிலும் 
்தொக்கேதக்த ஏற்படுத்த விரும்புவ்தொகேவும் கூறுகிறொர்.

இனி ்தமிழ்நொடடிலும்கூ்ட அவர் ்தொக்கேம் ஏற்படுததுவொர்!

கற்பித்தல் என் ரத்தததில் 
கலந்திருக்கிறது; 
மற்றவர்கள் மீதான பரிவு என் 
இதயத்தில் இருக்கி்றது; 
ஆசிரியருக்்கான அடிபபடைப 
பண்பு அதுதான்!
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இங்கே அதிகேம். கிட்டத்தட்ட மூன்றில் 
ஒரு குடும்்பததுக்குப் ப்பண்ணே 
ப்பொறுப்்பொகே இருக்கிறொர். ஆககேயொல், 
அவ்ே சம்்பொதிக்கேவும் ்வணடும், 
வீடக்டக் கேவனிக்கேவும் ்வணடும். 
இத ்தகு  சூழலில் ,  கிக்டக்கும் 
கேடடுப்்பொ்டறற சூழகைத ்தவறொகேப் 
்பயன்்படுததிக்பகேொள்ளும் மொணேவர்கேள் 
அதிகேம். ்பள்ளிக்கு முகறயொகே வேொமல் 
இருப்்பதில் ப்தொ்டஙகி ்்பொக்தப் 
்பழக்கேததுக்கு ஆளொகிவிடுவது வகே 
நிகறய சஙகே்டஙகேள். ஆககேயொல், 
்ப ள் ளி க் கூ ்ட ங கே ள்  கூ டு ்த ல் 
அனுசேகணே்யொடு ந்டந்துபகேொள்ள 
்வணடியிருக்கிறது. ்தபிச்சி இந்்தப் 
ப்பொறுப்புணேர்கவ முழுகமயொகே 
உணேர்ந்்தவர்கேளில் ஒருவர்.

்தபிச்சி கேல்வி பகேொடுப்்பவர் மடடு்ம 
அல்ை, மொணேவர்கேளுக்கு எல்ைொ 
வககேகேளிலும் உ்தவு்பவேொகேவும் 
இருக்கிறொர். ஆம், அவர் வொஙகுவது 
பசொற்ப சம்்பள்ம என்றொலும், அதில் 
8 0 ச்தவிகி்ததக்த மொணேவர்கேள் 
நைனுக்கேொகேச் பசைவிடுகிறொ ர் . 
மொணேவர்கேளுக்குத ்்தகவயொன 
உ ்தவி கேகள ச்  ப ச ய வ ் ்த ொ டு , 
அவர்கேளின் வீடுகேளுக்்கே ் ்தடிச்பசன்று 
பிேச்சிகனகேகளத தீர்ப்்பதிலும் 
அக்கேகற கேொடடுகிறொர். அதிகேக் கேவனம் 
்்தகவப்்படும் மொணேவர்கேளுக்குத 
்தனிப்்பட்ட முகறயில் ்பயிறசியும் 

அளிததுவருகிறொர். “்்தகவக்கு ் ம்ை 
கிக்டக்கும் ்பணேதக்த கவததிருப்்பதில் 
எந்்த அர்த்தமும் இல்கை” என்கிறொர்.

2 0 0 7இல் உள்ளூர் ்்த ர்்தல் 
்மொ்தைொல் வன்முகற பவடித்த்்பொது 
சமொ்தொன முயறசியொகே ்தன்னுக்டய 
்பள்ளியில் அகமதிக்குழு மறறும் திறன் 
வளர்ச்சிக் குழுக்கேகள அகமத்தொர் 
்தபிச்சி. திறன் வளர்ச்சிக் குழு மூைமொகே 
ம ொ ணே வ ர் கே ளு க் கு  அ றி வி ய ல் 
ஆர்வதக்த உண்டொக்கினொர். இதில் 
்்தர்வுப்பறற மொணேவர்கேள் அறிவியல் 
்்பொடடிகேளில் ்பங்கேறகும் அளவுக்கு 
வளர்ந்்தனர். அது மடடும் அல்ை; 
்ப ொ ர் கவ க்  கு க ற ்ப ொ டு 
பகேொண்டவர்கேளுக்கேொன வொசிப்பு 
சொ்தனம் ஒன்கறயும் கேணடுபிடித்தனர். 
உள்ளூர் அளவில் ்பள்ளிக்கூ்டததின் 
பசல்வொக்ககே இது அதிகேரித்தது. 
நல்லிணேக்கேததுக்கேொன இ்டமொகேவும் 
அது உருபவடுத்தது. இந்்தப் ்பணிகேள் 
யொவும் ்சர்ந்்்த 179க்கும் ்மற்பட்ட 
ந ொடுகேளிலிருந்து வந்்த  ்பத்த ொ 
யிேததுக்கும் ்மற்பட்்டொரிலிருந்து, 
்தபிச்சிகயத ் ்தர்ந்ப்தடுக்கேக் கேொேணேம் 
ஆனது!

்தபிச்சி இந்்த விருக்தப் ப்பறற்்பொது 
அவருக்கு 36 வயது்தொன். ்தபிச்சி விருது 
ப ்ப ற ற ் ்ப ொ து ,  ஒ ட டு ப ம ொ த ்த 
ஆப்பிரிக்கேொவின் ப்பருகம்யொடும் 
அக்த இகணேத்தொர் பகேன்ய அதி்பர் 

பகேன்யட்டொ. சரி்தொன் அது! ஏபனன்றொல், வேைொறறில் 
எங்கேொ ஆதிக்கே சக்திகேளொல் நசுக்கேப்்படடு ,  
பின்்தள்ளப்்பட்ட சமூகேஙகேள் ்மபைழும்பிவே 
கேல்விகயவி்டவும் ்வறு ஒரு சிறந்்த கேருவி இல்கை. 
்தபிச்சியி்டம் ்படித்த மொணேவர்கேள் ்பைர் அடுத்தடுத்த 
நிகைகேளில் பவவ்வறு உயேஙகேகளத ப்தொடடு 
நிறகிறொர்கேள். மொணேவர்கேளி்டம் மடடும் அல்ைொமல், 
பமொத்த ஆசிரியச் சமூகேததி்டமும்கூ்ட ப்பரும் ்தொக்கேதக்த 
உருவொக்கியிருக்கிறொர் ்தபிச்சி.

இளம் வயதி்ை்ய நல்ைொசிரியேொகி, மறறவர்கேளுக்கு 
முன்னு்தொேணேமொகே விளஙகும் ்தபிச்சி ஆசிரியர் ்பணிக்கு 
வந்்தது ்பறறி ்கேட்டொல், ‘‘கேறபித்தல் என் ேத்தததில் 
கேைந்திருக்கிறது; மறறவர்கேள் மீ்தொன ்பரிவு என் 
இ்தயததில் இருக்கிறது; ஆசிரியருக்கேொன அடிப்்பக்டப் 
்பணபு அது்தொன்!” எனப் ்பதில் அளிதது பநகிழகவக்கிறொர். 
‘‘என் மொணேவர்கேள் அறிவு, திறன் மறறும் நம்பிக்ககேயில் 
்மம்்படுவக்தவி்ட எனக்கு மகிழ்ச்சி அளிப்்பது 
்வறில்கை’’ என்றும் கூறுகிறொர். ்தன்னுக்டய ்பள்ளிப் 
்பருவததில் ஏழு கி.மீ. ந்டந்து ்பள்ளிக்குச் பசல்ை 
்வணடியிருந்்தக்த  நிகனவுகூர்்பவர், இன்று ்தன் 
மொணேவர்கேள் எதிர்பகேொள்ளும் சவொல்கேகளப் 
்பொர்க்கும்்்பொது ்தனது கேஷ்டஙகே்ள நிகனவுக்குவருவ்தொகே 
கூறுகிறொர். “இந்்தக் கேஷ்டஙகேளிலிருந்ப்தல்ைொம் 
அவர்கேகள மீடப்டடுப்்ப்்த ்தன் கேனவு” என்்பவர், ்தனது 
நொடக்டத ்தொணடி ஒடடுபமொத்த ஆப்பிரிக்கேொவிலும் 
்தொக்கேதக்த ஏற்படுத்த விரும்புவ்தொகேவும் கூறுகிறொர்.

இனி ்தமிழ்நொடடிலும்கூ்ட அவர் ்தொக்கேம் ஏற்படுததுவொர்!

கற்பித்தல் என் ரத்தததில் 
கலந்திருக்கிறது; 
மற்றவர்கள் மீதான பரிவு என் 
இதயத்தில் இருக்கி்றது; 
ஆசிரியருக்்கான அடிபபடைப 
பண்பு அதுதான்!
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அது சுதந்திரப் ப�ோரோட்டக் கோலம். தலலவரகள் 
�லரும் கில்டதத எளிய வசதிகப�ோடுதோன் 

�யணிததுக்்கோண்டிருந்தனர. எந்த ஊருக்கும் 
இன்றுப�ோல அவவ�வு சீக்கிரம் ் சன்று திரும்பிவி்ட 
இயலோது. வோரக்கணக்கில், மோதக்கணக்கில் �யணிக்க 
பவண்டியிருக்கும். அவவோறு �யணிக்கும்ப�ோது குலைந்த 
அ�வு துணிகல�பய ் கோண்டு்சல்வர. அவவப்ப�ோது 
துலவததுப் �யன்�டுததிக்்கோள்வர. 
 
அப்�டி ஒரு �யணததில் இரு தலலவரகள் 
�யணிததுக்்கோண்டிருந்தனர. ஒரு சுதந்திரப் ப�ோரோட்டத 
தலலவர வீடடில் தங்கினர. ஒரு தலலவர குளிததுவிடடு 
தமது துணிகல�க்   குளியலலையில் விடடுவிடடு 
்வளிபய ் சன்றுவிட்டோர. மறுநோள் கோலலயில் அந்தத 
துணிகள் துலவக்கப்�டடு பநரததியோக 
மடிததுலவக்கப்�டடிருந்தன. 
 
 இதலனக் கண்டு மகிழந்த அந்தத தலலவர, ‘இப்�டி 
தினமும் துணி துலவததிருந்தோல் நிம்மதி!’ என்று 
்சோல்லிக்்கோண்டிருந்தோர. அதன்�டிபய மறுநோள் மறை 
துணிகளும் துலவக்கப்�டடிருந்தன. இவரும் மகிழந்தோர. 
தன்லனத தங்க லவததிருந்தவபர இதறகோன 
ஏற�ோடுகல�ச் ் சய்திருக்க பவண்டும் என்�து 
அவருல்டய எண்ணம்! 
 
 �யணத திட்டம் முடியும் நோள் அந்தச் ் சல்வந்தரி்டம் 
தனது துணிகல�த துலவததுத தந்தவருக்கு சன்மோனம் 
வழங்க விரும்புவதோகச் ் சோன்னோர. அந்தச் 
்சல்வந்தரும் தன் வீடடுப் �ணியோ�ரகளில் ஒருவரதோன் 

என்.மாதவன்

கதையல்ல வாழ்கதக

இலதச் ் சய்திருக்க பவண்டும் என்று அவலரத 
பதடினோர. கல்டசியில் வீடடின் �ணியோ�ரகள் யோரும் 
துலவக்கவில்லல என்�லத அறிந்தவருக்கு அதிரச்சி! 
பின்னர யோரதோன் அந்தத துணிலயத துலவததது என்று 
்தரிந்து்கோண்்டதும் ் சல்வந்தருக்கு மடடும் அல்லோது 
அந்தத தலலவருக்கும் அதிரச்சி! ஏ்னன்ைோல், அந்தத 
தலலவரின் துணிலய அன்ைோ்டம் துலவததுவந்தவர 
அவரு்டன் சக �யணியோக வந்த இன்்னோரு தலலவர! 
 
 சரி, யோர அந்த இரு �யணிகளும்? துணிக்குச் 
்சோந்தக்கோரர ‘�ஞசோப் சிங்கம்’ என்று அறியப்�ட்ட 
லோலோ லஜ�திரோய். துணிலய அன்ைோ்டம் துலவததவர 
‘மகோதமோ’ கோந்தி. இருவரும் தங்கியிருந்த வீடடின் 
உல்டலமயோ�ர பதச�க்தர சிவபிரசோத. 
 
கோந்தியின் எளிலம பிரசிததி ் �றைது. ஆனோல், அந்த 
எளிலம ் வறுமபன உல்டயிலும் பதோறைததிலும் 
மடடுபம அவர ் வளிப்�டுததியது அல்ல. 
ஆன்மரீதியோகபவ அவர எளிலமயோ�ரோக இருந்தோர. 
தன்லன எல்பலோரிலும் சோமோனியரோகக் கருதினோர. ‘இது 
்�ரிய பவலல – அது சின்ன பவலல’ என்று அவர எந்த 
பவலலலயயும் கருதவில்லல. எந்த ஊரில் 
தங்கியிருக்கும்ப�ோது கழிப்�லைச் சுததம் ் சய்யும் 
�ணிலய அவர பமற்கோண்்டோர. ச�ரமதி ஆசிரமம், 
வோரதோ ஆசிரமம் என எங்கிருந்தோலும், உணவுக்கோக 
ஒரு குறிப்பிட்ட அ�வு தோனியதலதச் சுததம் ் சய்து 
தருவலத வழக்கமோகக் ் கோண்டிருந்தோர. அதனுல்டபய 
்தோ்டரச்சிபய இதுவும். கறபிததல் என்�து 
வோரதலதகளில் இல்லல; ந்டதலதயிலும் இருக்கிைது!

எது நமது வேலை?

ஓவியம்: ராஜே

தன்னை எல்லோரிலும் சோமோனியரோகக் 
கருதினைோர். ‘இது பெரிய ் ே்ல – 
அது சினனை ் ே்ல’ எனறு அேர் 
எநத ் ே்ல்யயும் கருதவில்ல.
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அது சுதந்திரப் ப�ோரோட்டக் கோலம். தலலவரகள் 
�லரும் கில்டதத எளிய வசதிகப�ோடுதோன் 

�யணிததுக்்கோண்டிருந்தனர. எந்த ஊருக்கும் 
இன்றுப�ோல அவவ�வு சீக்கிரம் ் சன்று திரும்பிவி்ட 
இயலோது. வோரக்கணக்கில், மோதக்கணக்கில் �யணிக்க 
பவண்டியிருக்கும். அவவோறு �யணிக்கும்ப�ோது குலைந்த 
அ�வு துணிகல�பய ் கோண்டு்சல்வர. அவவப்ப�ோது 
துலவததுப் �யன்�டுததிக்்கோள்வர. 
 
அப்�டி ஒரு �யணததில் இரு தலலவரகள் 
�யணிததுக்்கோண்டிருந்தனர. ஒரு சுதந்திரப் ப�ோரோட்டத 
தலலவர வீடடில் தங்கினர. ஒரு தலலவர குளிததுவிடடு 
தமது துணிகல�க்   குளியலலையில் விடடுவிடடு 
்வளிபய ் சன்றுவிட்டோர. மறுநோள் கோலலயில் அந்தத 
துணிகள் துலவக்கப்�டடு பநரததியோக 
மடிததுலவக்கப்�டடிருந்தன. 
 
 இதலனக் கண்டு மகிழந்த அந்தத தலலவர, ‘இப்�டி 
தினமும் துணி துலவததிருந்தோல் நிம்மதி!’ என்று 
்சோல்லிக்்கோண்டிருந்தோர. அதன்�டிபய மறுநோள் மறை 
துணிகளும் துலவக்கப்�டடிருந்தன. இவரும் மகிழந்தோர. 
தன்லனத தங்க லவததிருந்தவபர இதறகோன 
ஏற�ோடுகல�ச் ் சய்திருக்க பவண்டும் என்�து 
அவருல்டய எண்ணம்! 
 
 �யணத திட்டம் முடியும் நோள் அந்தச் ் சல்வந்தரி்டம் 
தனது துணிகல�த துலவததுத தந்தவருக்கு சன்மோனம் 
வழங்க விரும்புவதோகச் ் சோன்னோர. அந்தச் 
்சல்வந்தரும் தன் வீடடுப் �ணியோ�ரகளில் ஒருவரதோன் 

என்.மாதவன்

கதையல்ல வாழ்கதக

இலதச் ் சய்திருக்க பவண்டும் என்று அவலரத 
பதடினோர. கல்டசியில் வீடடின் �ணியோ�ரகள் யோரும் 
துலவக்கவில்லல என்�லத அறிந்தவருக்கு அதிரச்சி! 
பின்னர யோரதோன் அந்தத துணிலயத துலவததது என்று 
்தரிந்து்கோண்்டதும் ் சல்வந்தருக்கு மடடும் அல்லோது 
அந்தத தலலவருக்கும் அதிரச்சி! ஏ்னன்ைோல், அந்தத 
தலலவரின் துணிலய அன்ைோ்டம் துலவததுவந்தவர 
அவரு்டன் சக �யணியோக வந்த இன்்னோரு தலலவர! 
 
 சரி, யோர அந்த இரு �யணிகளும்? துணிக்குச் 
்சோந்தக்கோரர ‘�ஞசோப் சிங்கம்’ என்று அறியப்�ட்ட 
லோலோ லஜ�திரோய். துணிலய அன்ைோ்டம் துலவததவர 
‘மகோதமோ’ கோந்தி. இருவரும் தங்கியிருந்த வீடடின் 
உல்டலமயோ�ர பதச�க்தர சிவபிரசோத. 
 
கோந்தியின் எளிலம பிரசிததி ் �றைது. ஆனோல், அந்த 
எளிலம ் வறுமபன உல்டயிலும் பதோறைததிலும் 
மடடுபம அவர ் வளிப்�டுததியது அல்ல. 
ஆன்மரீதியோகபவ அவர எளிலமயோ�ரோக இருந்தோர. 
தன்லன எல்பலோரிலும் சோமோனியரோகக் கருதினோர. ‘இது 
்�ரிய பவலல – அது சின்ன பவலல’ என்று அவர எந்த 
பவலலலயயும் கருதவில்லல. எந்த ஊரில் 
தங்கியிருக்கும்ப�ோது கழிப்�லைச் சுததம் ் சய்யும் 
�ணிலய அவர பமற்கோண்்டோர. ச�ரமதி ஆசிரமம், 
வோரதோ ஆசிரமம் என எங்கிருந்தோலும், உணவுக்கோக 
ஒரு குறிப்பிட்ட அ�வு தோனியதலதச் சுததம் ் சய்து 
தருவலத வழக்கமோகக் ் கோண்டிருந்தோர. அதனுல்டபய 
்தோ்டரச்சிபய இதுவும். கறபிததல் என்�து 
வோரதலதகளில் இல்லல; ந்டதலதயிலும் இருக்கிைது!

எது நமது வேலை?

ஓவியம்: ராஜே

தன்னை எல்லோரிலும் சோமோனியரோகக் 
கருதினைோர். ‘இது பெரிய ் ே்ல – 
அது சினனை ் ே்ல’ எனறு அேர் 
எநத ் ே்ல்யயும் கருதவில்ல.
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அழகு தமிழ் 

டி.ஐ.அரவிந்தன்

த�ொடர்ந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது ்�ொழி. 
எேருவ� எனககு அட்சர சுத்த�ொக ் �ொழி ் ்தரியும் என்று 
்்சொல்லிட முடியொது. இஙவக நொம் ்தமிழைக கற்க 
ஆரம்பிககும் முன்ன்தொக, கடல்ளவு விரிந்்த அ்தன் 
சிறப்பம்்சஙகளிலிருந்து சில துளிகழ்ள அறிந்து்கொள்ளலொம்.

்தமிழ், ஒரு ் ்சொல்லில் ்பல ் ்சய்திகழ்ள உள்ளடககககூடிய 
்�ொழி. எடுததுககொடடொக ‘ேந்்தொள’ என்னும் ் ்சொல்ழலப 
்பொருஙகள. இதில் எத்தழன ்்சய்திகள இருககின்றன 
்்தரியு�ொ?

ேந்்தது ் ்பண் என்்பது ் ்தரிகிறது. 

ேந்்தது ஒவர ஒரு ் ்பண் என்்பது ் ்தரிகிறது. 

இது இறந்்த கொலம் என்்பது ் ்தரிகிறது.

ஆஙகிலததில் ‘வகம்’ (came) என்று �டடும் ் ்சொன்னொல் 
அதில் ்பொல் (ஆண்்பொல் - ்்பண்்பொல்) விததியொ்சம் 
்்தரியொது. ஒருழ�யொ, ்பன்ழ�யொ என்்பது ்்தரியொது. 

இழே ்சரியொ? ்தேறு.

நிேொரணப ் ்பொருளகள �ககளுககு ேைஙகப்படுகின்றன  
என்்பவ்த ்சரி. விஷக கொய்்ச்சல் நொழக, கடலூர் ஆகிய 
�ொேடடஙகளில் ்பரவிேருகிறது என்்பவ்த ்சரி.

நிேொரணப ் ்பொருளகள என்னும் ் ்பயர்்ச ் ்சொல் ்பன்ழ�. 
எனவே விழன்ச்்சொல்லிலும் ேைஙகப்படுகின்றன என்று 
்பன்ழ� ேர வேண்டும். விஷக கொய்்ச்சல் என்னும் ் ்பயர்்ச 
்்சொல் ஒருழ�. எனவே விழன்ச்்சொல்லிலும் ்பரவிேருகிறது 
என்று ஒருழ� ேர வேண்டும்.

்்பயர்்ச்்சொல்லில் ஒருழ� இருந்்தொல் விழன்ச்்சொல்லிலும் 
ஒருழ� ேர வேண்டும், ்்பயர்்ச்்சொல்லில் ்பன்ழ� 
இருந்்தொல் விழன்ச்்சொல்லிலும் ்பன்ழ� ேர வேண்டும் 
என்று ்பொர்தவ்தொம் அல்லேொ?

வ�வல உள்ள ்்தொடர்களில் இரண்டொேழ்த 
எடுததுக்கொளவேொம். அதில் விஷககொய்்ச்சல், நொழக, 
கடலூர் என்று மூன்று ்்பயர்்ச்்சொற்கள ேருகின்றன. 
அப்படியொனொல் விழன்ச்்சொல்லில் ஏன் ்பன்ழ� ேரக 
கூடொது என்று நீஙகள வகடகலொம். ்சரியொன வகளவி. இ்தற்கு 
விழட அறிய வேண்டும் என்றொல் நொம் இன்்னொரு 
அடிப்பழடயொன விஷயதழ்தத ் ்தரிந்து்கொள்ள வேண்டும்.

ஒவ்ேொரு ்்தொடரிலும் எழுேொய், ்பயனிழல, 
்்சயப்படு்்பொருள என மூன்று ்பகுதிகள இருககும். 
ஆசிரியர் ்பொடம் நடததுகிறொர். இதில், ஆசிரியர் – எழுேொய்; 

்பொடம் – ் ்சயப்படு்்பொருள; நடததுகிறொர் - ்பயனிழல. ஒரு 
்்தொடரில் ்பல ்்பயர்்ச்்சொற்கள இருந்்தொலும் எல்லொவ� 
எழுேொய் (்்சய்்பேர்) ஆகிவிடொது. அந்்தத ் ்தொடரில் உள்ள 
விழனழயப புரி்பேர்்தொன் எழுேொய்.

ஆசிரியர் �ொணேர்களுககுப ்பொடம் எடுககிறொர் என்று 
்்சொல்லும்வ்பொது ஆசிரியர், �ொணேர்கள, ்பொடம் ஆகிய 
மூன்றும் ்்பயர்்ச்்சொற்கள்தொம். ஆனொல், நடதது்தல் 
என்னும் விழனழயப புரி்பேர் ஆசிரியர். எனவே 
ஆசிரியர்்தொன் எழுேொய். இந்்த எழுேொய் ஒருழ�யில் 
இருப்ப்தொல் விழன்ச்்சொல்லும் ஒருழ�யில்்தொன் இருகக 
வேண்டும்.

விஷக கொய்்ச்சல் நொழக, கடலூர் ஆகிய �ொேடடஙகளில் 
்பரவிேருகிறது – இந்்தத ்்தொடரில் ்பரவு்தல் என்னும் 
விழனழய்ச ் ்சய்ேது விஷக கொய்்ச்சல். அது்தொன் எழுேொய். 
அது ஒருழ�. எனவே, விழன்ச்்சொல்லிலும் ஒருழ� ேர 
வேண்டும். ஆடுகள ேயலில் வ�ய்கின்றன – இந்்தத 
்்தொடரில் ேயல் என்னும் ் ்பயர்்ச்்சொல் ஒருழ�. ஆனொல், 
வ�ய்்தல் என்னும் விழனழயப புரிேது யொர்? ஆடுகள.  
எனவே ஆடுகள என்னும் ் ்சொல்்தொன் எழுேொய். எழுேொய் 
்பன்ழ�யில் இருப்ப்தொல் விழன்ச்்சொல்லிலும் ்பன்ழ� ேர 
வேண்டும். எனவே ஒவ்ேொரு ்்தொடரிலும் எது எழுேொய் 
என்்பழ்த ழேதவ்த விழன்ச்்சொல்லில் ேர வேண்டியது 
ஒருழ�யொ ்பன்ழ�யொ என்்பழ்தத தீர்�ொனிகக வேண்டும்!

(த்தொடர்நது அறிவ�ொம்)

விஷக கொய்்ச்சல் நொழக, கடலூர் ஆகிய �ொேடடஙகளில் 
்பரவிேருகின்றன.

இழே ்சரியொன ்்தொடர்க்ளொ? ்தேறு என்றொல் என்ன 
்தேறு? வயொசிததுப்பொருஙகள!

உஙகளுககு உ்தவியொக ஒரு குறிபபு: இந்்த மூன்று 
்்தொடர்கழ்ளயும் ஒருழ� – ்பன்ழ� என்னும் அடிப்பழடயில் 
வ்சொதிததுப்பொருஙகள.

ஒருழ�, ்பன்ழ� என்றொல் என்ன?

நொம் ்பயன்்படுததும் ் ்பயர்்ச்்சொல்லில் ஒருேர் அல்லது 
ஒன்று �டடும் இருந்்தொல் அது ஒருழ�.

ஒன்றுககு வ�ல் இருந்்தொல் அது ்பன்ழ�.

எடுததுககொடடு: ஆசிரியர், �ொணவி, விழ்ளயொடு்பேர், 
புத்தகம், �ரம், ஆடு – இழே எல்லொம் ஒருழ�.

ஆசிரியர்கள, �ொணவிகள அல்லது �ொணவியர், 

இறந்்த கொலம் என்்பது �டடும் ் ்தரியும்.

நொன், நீ என்னும் ்்சொற்கள இல்லொ�வலவய நொன், நீ 
என்்பேற்ழறத ்தமிழில் உணர்த்த முடியும்.

அேழனக கூபபிடவடன்.

எஙவக இருககிறொய்?

இந்்த இரண்டு ்்தொடர்களிலும், நொன், நீ என்்பழே 
இல்ழல. ஆனொல், நொன் அேழனக கூபபிடவடன், நீ எஙவக 
இருககிறொய் என்்பது ந�ககுப புரிகிறது.

ஊறுகொய் என்னும் ் ்சொல்லில் ஊறிய கொய், ஊறுகின்ற 
கொய், ஊறவிருககும் கொய் என மூன்று கொலஙகளும் 
உள்ளன. இப்படி முககொலஙகளுககும் ்்பொருந்தும் 
்்சொற்கழ்ள விழனத்்தொழக என்று ் ்சொல்வேொம்.

எ ரி ்தைல் ,  வீசு்்தன்றல் ,  குடிநீ ர்  ஆகியழே 
விழனத்்தொழகககொன சில எடுததுககொடடுகள.

்த மிழில்  இ ப ்ப டி ப  ்ப ல  ்தனித ்தன்ழ� கழ்ள 
எடுததுககொடடலொம்.

ஆனொல், ்தமிழை முழறயொகக கற்கொ�ல்வ்பொனொல் அ்தன் 
சிறபபுகழ்ள நம்�ொல் ்பயன்்படுத்த முடியொது. எனவே, 
்தமிழை முழறயொகக கற்க வேண்டும்.

இந்்தத ் ்தொடர்கழ்ளப ்பொருஙகள:

நிேொரணப ் ்பொருளகள �ககளுககு ேைஙகப்படுகிறது. 

விழ்ளயொடு்பேர்கள, புத்தகஙகள,  �ரஙகள, ஆடுகள – 
இழே எல்லொம் ்பன்ழ�.

்்பயர்்ச்்சொற்கள எண்ணத ்தககழே. அேற்றில்்தொன் 
ஒருழ� – ்பன்ழ� ேரும்.

அப்படியொனொல், விழன்ச்்சொற்களுககு ஒருழ� – 
்பன்ழ� கிழடயொ்தொ?

உண்டு. ஆனொல், அது ் ்பயர்்ச ் ்சொல்ழலப ் ்பொறுத்தது. 
அ்தொேது, ஆசிரியர் என்்பது ஒருழ�. இேர் ஏவ்தனும் ஒரு 
்்சயழல்ச ்்சய்்தொல் அந்்த்ச ்்சயழலக குறிககும் 
விழன்ச்்சொல்லிலும் ஒருழ�்தொன் ேர வேண்டும்.

ஆசிரியர் ேருகிறொர். ஆடு நழனகிறது.

இவ்த ்்தொடர்களில் ்்பயர்்ச ்்சொல் ்பன்ழ�யொக 
இருந்்தொல் எப்படி ேரும் என்று ்பொருஙகள.

ஆசிரியர்கள ேருகிறொர்கள. ஆடுகள நழனகின்றன.

இபவ்பொது ஒருழ� – ்பன்ழ� என்்பது உஙகளுககுப 
புரிய ஆரம்பிததிருககும் என்று நிழனககிவறன்.

மு்தலில் நொம் ்பொர்த்த சில ்்தொடர்கழ்ள இபவ்பொது 
மீண்டும் ்பொர்பவ்பொம்.

நிேொரணப ் ்பொருளகள �ககளுககு ேைஙகப்படுகிறது. 
விஷக கொய்்ச்சல் நொழக, கடலூர் ஆகிய �ொேடடஙகளில் 
்பரவிேருகின்றன.
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அழகு தமிழ் 

டி.ஐ.அரவிந்தன்

த�ொடர்ந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது ்�ொழி. 
எேருவ� எனககு அட்சர சுத்த�ொக ் �ொழி ் ்தரியும் என்று 
்்சொல்லிட முடியொது. இஙவக நொம் ்தமிழைக கற்க 
ஆரம்பிககும் முன்ன்தொக, கடல்ளவு விரிந்்த அ்தன் 
சிறப்பம்்சஙகளிலிருந்து சில துளிகழ்ள அறிந்து்கொள்ளலொம்.

்தமிழ், ஒரு ் ்சொல்லில் ்பல ் ்சய்திகழ்ள உள்ளடககககூடிய 
்�ொழி. எடுததுககொடடொக ‘ேந்்தொள’ என்னும் ் ்சொல்ழலப 
்பொருஙகள. இதில் எத்தழன ்்சய்திகள இருககின்றன 
்்தரியு�ொ?

ேந்்தது ் ்பண் என்்பது ் ்தரிகிறது. 

ேந்்தது ஒவர ஒரு ் ்பண் என்்பது ் ்தரிகிறது. 

இது இறந்்த கொலம் என்்பது ் ்தரிகிறது.

ஆஙகிலததில் ‘வகம்’ (came) என்று �டடும் ் ்சொன்னொல் 
அதில் ்பொல் (ஆண்்பொல் - ்்பண்்பொல்) விததியொ்சம் 
்்தரியொது. ஒருழ�யொ, ்பன்ழ�யொ என்்பது ்்தரியொது. 

இழே ்சரியொ? ்தேறு.

நிேொரணப ் ்பொருளகள �ககளுககு ேைஙகப்படுகின்றன  
என்்பவ்த ்சரி. விஷக கொய்்ச்சல் நொழக, கடலூர் ஆகிய 
�ொேடடஙகளில் ்பரவிேருகிறது என்்பவ்த ்சரி.

நிேொரணப ் ்பொருளகள என்னும் ் ்பயர்்ச ் ்சொல் ்பன்ழ�. 
எனவே விழன்ச்்சொல்லிலும் ேைஙகப்படுகின்றன என்று 
்பன்ழ� ேர வேண்டும். விஷக கொய்்ச்சல் என்னும் ் ்பயர்்ச 
்்சொல் ஒருழ�. எனவே விழன்ச்்சொல்லிலும் ்பரவிேருகிறது 
என்று ஒருழ� ேர வேண்டும்.

்்பயர்்ச்்சொல்லில் ஒருழ� இருந்்தொல் விழன்ச்்சொல்லிலும் 
ஒருழ� ேர வேண்டும், ்்பயர்்ச்்சொல்லில் ்பன்ழ� 
இருந்்தொல் விழன்ச்்சொல்லிலும் ்பன்ழ� ேர வேண்டும் 
என்று ்பொர்தவ்தொம் அல்லேொ?

வ�வல உள்ள ்்தொடர்களில் இரண்டொேழ்த 
எடுததுக்கொளவேொம். அதில் விஷககொய்்ச்சல், நொழக, 
கடலூர் என்று மூன்று ்்பயர்்ச்்சொற்கள ேருகின்றன. 
அப்படியொனொல் விழன்ச்்சொல்லில் ஏன் ்பன்ழ� ேரக 
கூடொது என்று நீஙகள வகடகலொம். ்சரியொன வகளவி. இ்தற்கு 
விழட அறிய வேண்டும் என்றொல் நொம் இன்்னொரு 
அடிப்பழடயொன விஷயதழ்தத ் ்தரிந்து்கொள்ள வேண்டும்.

ஒவ்ேொரு ்்தொடரிலும் எழுேொய், ்பயனிழல, 
்்சயப்படு்்பொருள என மூன்று ்பகுதிகள இருககும். 
ஆசிரியர் ்பொடம் நடததுகிறொர். இதில், ஆசிரியர் – எழுேொய்; 

்பொடம் – ் ்சயப்படு்்பொருள; நடததுகிறொர் - ்பயனிழல. ஒரு 
்்தொடரில் ்பல ்்பயர்்ச்்சொற்கள இருந்்தொலும் எல்லொவ� 
எழுேொய் (்்சய்்பேர்) ஆகிவிடொது. அந்்தத ் ்தொடரில் உள்ள 
விழனழயப புரி்பேர்்தொன் எழுேொய்.

ஆசிரியர் �ொணேர்களுககுப ்பொடம் எடுககிறொர் என்று 
்்சொல்லும்வ்பொது ஆசிரியர், �ொணேர்கள, ்பொடம் ஆகிய 
மூன்றும் ்்பயர்்ச்்சொற்கள்தொம். ஆனொல், நடதது்தல் 
என்னும் விழனழயப புரி்பேர் ஆசிரியர். எனவே 
ஆசிரியர்்தொன் எழுேொய். இந்்த எழுேொய் ஒருழ�யில் 
இருப்ப்தொல் விழன்ச்்சொல்லும் ஒருழ�யில்்தொன் இருகக 
வேண்டும்.

விஷக கொய்்ச்சல் நொழக, கடலூர் ஆகிய �ொேடடஙகளில் 
்பரவிேருகிறது – இந்்தத ்்தொடரில் ்பரவு்தல் என்னும் 
விழனழய்ச ் ்சய்ேது விஷக கொய்்ச்சல். அது்தொன் எழுேொய். 
அது ஒருழ�. எனவே, விழன்ச்்சொல்லிலும் ஒருழ� ேர 
வேண்டும். ஆடுகள ேயலில் வ�ய்கின்றன – இந்்தத 
்்தொடரில் ேயல் என்னும் ் ்பயர்்ச்்சொல் ஒருழ�. ஆனொல், 
வ�ய்்தல் என்னும் விழனழயப புரிேது யொர்? ஆடுகள.  
எனவே ஆடுகள என்னும் ் ்சொல்்தொன் எழுேொய். எழுேொய் 
்பன்ழ�யில் இருப்ப்தொல் விழன்ச்்சொல்லிலும் ்பன்ழ� ேர 
வேண்டும். எனவே ஒவ்ேொரு ்்தொடரிலும் எது எழுேொய் 
என்்பழ்த ழேதவ்த விழன்ச்்சொல்லில் ேர வேண்டியது 
ஒருழ�யொ ்பன்ழ�யொ என்்பழ்தத தீர்�ொனிகக வேண்டும்!

(த்தொடர்நது அறிவ�ொம்)

விஷக கொய்்ச்சல் நொழக, கடலூர் ஆகிய �ொேடடஙகளில் 
்பரவிேருகின்றன.

இழே ்சரியொன ்்தொடர்க்ளொ? ்தேறு என்றொல் என்ன 
்தேறு? வயொசிததுப்பொருஙகள!

உஙகளுககு உ்தவியொக ஒரு குறிபபு: இந்்த மூன்று 
்்தொடர்கழ்ளயும் ஒருழ� – ்பன்ழ� என்னும் அடிப்பழடயில் 
வ்சொதிததுப்பொருஙகள.

ஒருழ�, ்பன்ழ� என்றொல் என்ன?

நொம் ்பயன்்படுததும் ் ்பயர்்ச்்சொல்லில் ஒருேர் அல்லது 
ஒன்று �டடும் இருந்்தொல் அது ஒருழ�.

ஒன்றுககு வ�ல் இருந்்தொல் அது ்பன்ழ�.

எடுததுககொடடு: ஆசிரியர், �ொணவி, விழ்ளயொடு்பேர், 
புத்தகம், �ரம், ஆடு – இழே எல்லொம் ஒருழ�.

ஆசிரியர்கள, �ொணவிகள அல்லது �ொணவியர், 

இறந்்த கொலம் என்்பது �டடும் ் ்தரியும்.

நொன், நீ என்னும் ்்சொற்கள இல்லொ�வலவய நொன், நீ 
என்்பேற்ழறத ்தமிழில் உணர்த்த முடியும்.

அேழனக கூபபிடவடன்.

எஙவக இருககிறொய்?

இந்்த இரண்டு ்்தொடர்களிலும், நொன், நீ என்்பழே 
இல்ழல. ஆனொல், நொன் அேழனக கூபபிடவடன், நீ எஙவக 
இருககிறொய் என்்பது ந�ககுப புரிகிறது.

ஊறுகொய் என்னும் ் ்சொல்லில் ஊறிய கொய், ஊறுகின்ற 
கொய், ஊறவிருககும் கொய் என மூன்று கொலஙகளும் 
உள்ளன. இப்படி முககொலஙகளுககும் ்்பொருந்தும் 
்்சொற்கழ்ள விழனத்்தொழக என்று ் ்சொல்வேொம்.

எ ரி ்தைல் ,  வீசு்்தன்றல் ,  குடிநீ ர்  ஆகியழே 
விழனத்்தொழகககொன சில எடுததுககொடடுகள.

்த மிழில்  இ ப ்ப டி ப  ்ப ல  ்தனித ்தன்ழ� கழ்ள 
எடுததுககொடடலொம்.

ஆனொல், ்தமிழை முழறயொகக கற்கொ�ல்வ்பொனொல் அ்தன் 
சிறபபுகழ்ள நம்�ொல் ்பயன்்படுத்த முடியொது. எனவே, 
்தமிழை முழறயொகக கற்க வேண்டும்.

இந்்தத ் ்தொடர்கழ்ளப ்பொருஙகள:

நிேொரணப ் ்பொருளகள �ககளுககு ேைஙகப்படுகிறது. 

விழ்ளயொடு்பேர்கள, புத்தகஙகள,  �ரஙகள, ஆடுகள – 
இழே எல்லொம் ்பன்ழ�.

்்பயர்்ச்்சொற்கள எண்ணத ்தககழே. அேற்றில்்தொன் 
ஒருழ� – ்பன்ழ� ேரும்.

அப்படியொனொல், விழன்ச்்சொற்களுககு ஒருழ� – 
்பன்ழ� கிழடயொ்தொ?

உண்டு. ஆனொல், அது ் ்பயர்்ச ் ்சொல்ழலப ் ்பொறுத்தது. 
அ்தொேது, ஆசிரியர் என்்பது ஒருழ�. இேர் ஏவ்தனும் ஒரு 
்்சயழல்ச ்்சய்்தொல் அந்்த்ச ்்சயழலக குறிககும் 
விழன்ச்்சொல்லிலும் ஒருழ�்தொன் ேர வேண்டும்.

ஆசிரியர் ேருகிறொர். ஆடு நழனகிறது.

இவ்த ்்தொடர்களில் ்்பயர்்ச ்்சொல் ்பன்ழ�யொக 
இருந்்தொல் எப்படி ேரும் என்று ்பொருஙகள.

ஆசிரியர்கள ேருகிறொர்கள. ஆடுகள நழனகின்றன.

இபவ்பொது ஒருழ� – ்பன்ழ� என்்பது உஙகளுககுப 
புரிய ஆரம்பிததிருககும் என்று நிழனககிவறன்.

மு்தலில் நொம் ்பொர்த்த சில ்்தொடர்கழ்ள இபவ்பொது 
மீண்டும் ்பொர்பவ்பொம்.

நிேொரணப ் ்பொருளகள �ககளுககு ேைஙகப்படுகிறது. 
விஷக கொய்்ச்சல் நொழக, கடலூர் ஆகிய �ொேடடஙகளில் 
்பரவிேருகின்றன.
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ஆங்கிலம் இனிமை 

ஜி.எஸ்.எஸ்.

ஆங்கிலம் சிறிதும் அறியாதவர்கள் என்று யாருமே 
இருக்க ோட்ார்கள்.  பள்ளியய எடடிபபாரக்காத 

நம்முய்ய ஆயாகூ் ‘டிபன் இருக்கா? ’ என்்ால் 
புரிந்துக்காள்வார.  க�ால்லபமபானால் ‘ய்ம் ஆயிடுச்சு.  
ஸ்கூலுககுப மபா’  என்று தன் மபரயன வியரவுபடுத்துவார!

த்கவல் கதா்ரபுக்கா்க அவசியம் மதயவபபடும் கோழி 
என்் ்காரணத்தால் ஆங்கிலம் அறிவது அவசியோகி்து.

கதன் தமிழ்கத்தில் உள்்ள ஒரு ்கல்லூரியின் முதல்வர 
என்னி்ம் ஒருமுய் மவதயனயு்ன் இபபடிக கூறினார.  
‘எங்்க ப�ங்்க கராம்ப நல்லாப படிபபாங்்க.  நல்லா ோரக 
வாங்குவாங்்க.  ஆனா, இங்கிலீஷிமல அவங்்களுககுக மப� 
வராது.  அதனாமலமய பல நிறுவனங்்கள் அவர்கய்ள 
ம்கம்பஸ் இன்்ரவியூவிமல மதரவு க�யய ோடம்ங்கி்ாங்்க.’

ஆ்க மவயல கிய்க்க, வணி்கத்தில் பல்மவறு 
நபர்களு்ன் உயரயா், இந்தியாவின் எந்தப பகுதிககுச் 
க�ன்்ாலும் அவர்களில் ்கணி�ோனவர்களுககு நம் 
எணணத்யதப புரியயவக்க என்று பலவற்றுககும் ஆங்கிலம் 
மதயவபபடுகி்து இன்று.

சில  பள்ளி ே ாணவர்களின் குடும்பங்்களில் 
ஆங்கிலத்திமலமய மபசிகக்காள்வார்கள் அல்லது தங்்கள் 
குழந்யத்கள் ஆங்கிலத்தில் தவறு க�யதால் அயத �ரி 
க�யயும் அ்ளவுககு அவர்களுககு ஆங்கில அறிவு 
இருககும்.  ஆனால், கபரும்பாலான பள்ளி ோணவர்களின் 
கபற்ம்ார்கள் ஆங்கிலத்தில் சி்பபு கப்ாதவர்க்ளா்க 
இருபபார்கள்.  அந்த கோழியில் எது �ரி எது தவறு என்பது 
குறித்துப பல குழபபங்்கள் அவர்களுககு இருககும்.

எனமவ, பள்ளி ஆசிரியர்களுககு அதி்கப கபாறுபபு 
இருககி்து. அமதமபால , ோணவர்களுககு ்கற்றுகக்காடுக்க 
விரும்பும் எவருககும் அந்தப  கபாறுபபு இருககி்து . 
ஆனால், அவர்களுய்ய ஆங்கிலத்திமலமய பியழ்கள் 
ேலிந்து இருந்தால் அவர்கள் எபபடி ோணவர்களுககு 
�ரியான முய்யான ஆங்கிலத்யதப பயிற்றுவிபபார்கள்?

ஆ்கமவத்த்ான் இந்த கதா்ர. கபரும் கதாய்க க்காடுத்து 
பயிற்சி்கய்ள மேற்க்காள்்ள மவணடும் என்பது கூ் 
அவசியமில்யல. நம் தின�ரி வாழ்வில் சில சின்ன 
விஷயங்்களில் கதா்ரந்து ்கவனமும் முயற்சியும்           
எடுத்துகக்காண்ாமல நேது ஆங்கில கோழி அறிவு 
்கணி�ோ்க முன்மனறும். எபபடி என்று பாரபமபாம்.

வீடடில் உங்்கள் அய்யில் உள்்ள கபாருள்்கய்ள 
ஒவகவான்்ா்கப பாரத்து அவற்றின்  ஆங்கில கபயர்கய்ளக 
நியனவுககுக க்காணடுவாருங்்கள். கூ்மவ எழககூடிய 
�ந்மத்கங்்கய்ளயும் ஒரு மநாடடுப புத்த்கத்தில் குறித்து 
யவத்துகக்காள்ளுங்்கள்.

அழிப்பானை ஆங்கிலேயர்கள்   
rubber என்றும் அமெரிக்கர்கள் 
eraser என்றும் குறிபபிடுவபார்கள். தனைனயக 
குறிக்க  floor என்்ற வபார்தனதனயப 
்யன்்டு்ததுலவபாம் (flour என்்றபால் ெபாவு). 
ம்பாதுவபா்க வீட்டுககு உள்லளே உள்ளே 
தனை்ததளே்தனதக குறிக்க floor என்்ற 
வபார்தனதனயயும் வீட்டுககு மவளிலய 
உள்ளே தனைனயக குறிக்க ground என்்ற 
வபார்தனதனயயும் ் யன்்டு்ததுவபார்கள். 
letters என்்றபால் ்கடிதங்்கள் ெட்டுெல்ே... 
எழு்தது்கள் கூட. தனேயனை என்்றபால் 

உங்்கள் பாரயவ மின் விசிறி மீது படுகி்து. fan என்் 
வாரத்யத உங்்கள் நியனவுககு வரும். 

அடுத்தடுத்து மேயையய பாரககிறீர்கள். table. 

மேயையின் ்கால்்கய்ளப பாரககிறீர்கள். legs.

மேயையின் மேல் ஒரு புத்த்கம்.  book. புத்த்கங்்கள் 
என்்ால் books. மபனாவும் கபன்சிலும் புலபபடுகின்்ன. 
முய்மய pen, pencil.

அடுத்து அழிபபான் உங்்கள் ்கண்களில் படுகி்து. 
rubber. 

உங்்கள் பாரயவ தயர மீது பதிகி்து. ground என்் 
வாரத்யத நியனவுககு வருகி்து.  பம்ளகிரவுணட என்் 
வாரத்யதயய ம்கள்விபபடடிருககிம்ாம். எதனால் அபபடி 
என்் ம்கள்வி மதான்றுகி்து. இபமபாது தயர என்் 
வாரத்யதககு மவக்ாரு ஆங்கிலச் க�ால்லும் ேனதில் 
எழுகி்து. ‘ஃபம்ளார’ என்் வாரத்யத. ஆனால், அயத 
எபபடி எழுத மவணடும்?  floor என்்ா? அல்லது flour 
என்்ா?

மேயையில் ஒரு ்கடிதம் ப்ப்ககி்து.  ்கடிதம் என்்ால் 
letter. Letters என்்ால் மவக்ாரு கபாருளும் உணடு. 
நியனவுககு வரவில்யலமய?

நாற்்காலி.  chair. படுகய்க. bed. ்கடடில். cot.

தயலயயண. அ்்ா கதரியவில்யலமய! head என்று 
கதா்ங்கும் ஏமதா வாரத்யதமயா?

வி்ளககு. light என்் வாரத்யத நியனவுககு வரும்மபாது 
lamp என்் வாரத்யதயும் நியனவுககு வருகி்து. இரணடில் 

எது �ரி?  அல்லது இரணடும் �ரியா?

்கதவு. door. தாழ்பபாள் என்பதற்கு ஆங்கிலத்தில் என்ன?

ைன்னல். window. 

இபமபாது உங்்கள் அய்யயயும் தாணடி வீடடின் பல 
பகுதி்களிலுள்்ள கபாருள்்கய்ள ஒவகவான்்ா்கப பாரத்து 
அவற்றிற்்கான ஆங்கில வாரத்யத்கய்ள ேனத்தில் க்காணடு 
வாருங்்கள்.

நாற்்காலி (chair), பாத்திரம் (vessel), அடுபபு (stove), 
அலோரி (??), ்கரணடி (spoon எனலாோ?  ஆனால், சிறிய 
்கரணடியயத்தாமன அபபடிச் க�ால்மவாம்.  கபரிய 
்கரணடியய அபபடிச் க�ால்லக கூ்ாமத! அபபடியானால் 
அதற்குப கபயர என்ன?), குழாய (tap), தணணீர (water), 
படுகய்கயய் (bedroom), குளியலய் (bathroom), 
்கழிபபய்  (toilet), கூ்ம் (hall), துய்பபம் (??), க�ருபபு 
(slipper),  ம�ாபபு (soap),  பற்குச்சி (tooth brush), பற்பய� 
(tooth paste), பல்கபாடி (tooth powder).

�ரி,  கதரியாத ஆங்கில வாரத்யத்கய்ள எபபடி அறிந்து 
க்காள்வது? �ந்மத்கம் எழும் ஆங்கில வாரத்யத்களில் 
எபபடித் கதளிவு கபறுவது?  க்காஞ�ம் மயாசித்தால் 
உங்்களுகம்க புரிந்துவிடும்.  இல்லாவிட்ால் அடுத்த 
இதழில் அதுகுறித்து அறிந்துக்காள்்ளலாம்.  அது 
ேடடுேல்ல; ஆங்கில கோழியயக ய்கவ�ம் ஆக்க மவறு 
பல எளிய வழிமுய்்களும் அடுத்தடுத்த இதழ்்களில் 
அணிவகுக்க உள்்ளன.

(த�ொடர்ந்து அறிவ�ொம்) 

pillow. தபாழப்பாள் என்்றபால் latch. light 
என்்து ஒளினயயும் lamp என்்து 
்ல்ன்யும் குறிககி்றது. அேெபாரி 
என்்து almirah. spoon என்்றபால் சிறிய 
்கைண்டி என்்து மதரியும். ம்கபாஞ்சம் 
ம்ரிய ்கைண்டினயக குறிக்க ladle என்்ற 
வபார்தனதனயப ் யன்்டு்ததேபாம். திருெை 
விருந்து்களின் இறுதியில் ல்கபாபன்யில் 
ஐஸ்கிரீனெ வழி்ததுப ல்பாடுவதற்கபா்க 
்யன்்டு்ததப்டும் ்கைண்டினய scoop 
என்்பார்கள்.  துனடப்்தனத குறிக்க broom 
என்்ற வபார்தனத ் யன்்டுகி்றது. 

நம் தினசரி வாழ்வில் சில சினன விஷயங்களில் 
த�ாடர்ந்து ்கவனமும் முயற்சியும்       
எடுத்துகத்காணடாலல நமது ஆஙகில தமாழி அறிவு 
்கணிசமா்க முனலனறும்.
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ஆங்கிலம் இனிமை 

ஜி.எஸ்.எஸ்.

ஆங்கிலம் சிறிதும் அறியாதவர்கள் என்று யாருமே 
இருக்க ோட்ார்கள்.  பள்ளியய எடடிபபாரக்காத 

நம்முய்ய ஆயாகூ் ‘டிபன் இருக்கா? ’ என்்ால் 
புரிந்துக்காள்வார.  க�ால்லபமபானால் ‘ய்ம் ஆயிடுச்சு.  
ஸ்கூலுககுப மபா’  என்று தன் மபரயன வியரவுபடுத்துவார!

த்கவல் கதா்ரபுக்கா்க அவசியம் மதயவபபடும் கோழி 
என்் ்காரணத்தால் ஆங்கிலம் அறிவது அவசியோகி்து.

கதன் தமிழ்கத்தில் உள்்ள ஒரு ்கல்லூரியின் முதல்வர 
என்னி்ம் ஒருமுய் மவதயனயு்ன் இபபடிக கூறினார.  
‘எங்்க ப�ங்்க கராம்ப நல்லாப படிபபாங்்க.  நல்லா ோரக 
வாங்குவாங்்க.  ஆனா, இங்கிலீஷிமல அவங்்களுககுக மப� 
வராது.  அதனாமலமய பல நிறுவனங்்கள் அவர்கய்ள 
ம்கம்பஸ் இன்்ரவியூவிமல மதரவு க�யய ோடம்ங்கி்ாங்்க.’

ஆ்க மவயல கிய்க்க, வணி்கத்தில் பல்மவறு 
நபர்களு்ன் உயரயா், இந்தியாவின் எந்தப பகுதிககுச் 
க�ன்்ாலும் அவர்களில் ்கணி�ோனவர்களுககு நம் 
எணணத்யதப புரியயவக்க என்று பலவற்றுககும் ஆங்கிலம் 
மதயவபபடுகி்து இன்று.

சில  பள்ளி ே ாணவர்களின் குடும்பங்்களில் 
ஆங்கிலத்திமலமய மபசிகக்காள்வார்கள் அல்லது தங்்கள் 
குழந்யத்கள் ஆங்கிலத்தில் தவறு க�யதால் அயத �ரி 
க�யயும் அ்ளவுககு அவர்களுககு ஆங்கில அறிவு 
இருககும்.  ஆனால், கபரும்பாலான பள்ளி ோணவர்களின் 
கபற்ம்ார்கள் ஆங்கிலத்தில் சி்பபு கப்ாதவர்க்ளா்க 
இருபபார்கள்.  அந்த கோழியில் எது �ரி எது தவறு என்பது 
குறித்துப பல குழபபங்்கள் அவர்களுககு இருககும்.

எனமவ, பள்ளி ஆசிரியர்களுககு அதி்கப கபாறுபபு 
இருககி்து. அமதமபால , ோணவர்களுககு ்கற்றுகக்காடுக்க 
விரும்பும் எவருககும் அந்தப  கபாறுபபு இருககி்து . 
ஆனால், அவர்களுய்ய ஆங்கிலத்திமலமய பியழ்கள் 
ேலிந்து இருந்தால் அவர்கள் எபபடி ோணவர்களுககு 
�ரியான முய்யான ஆங்கிலத்யதப பயிற்றுவிபபார்கள்?

ஆ்கமவத்த்ான் இந்த கதா்ர. கபரும் கதாய்க க்காடுத்து 
பயிற்சி்கய்ள மேற்க்காள்்ள மவணடும் என்பது கூ் 
அவசியமில்யல. நம் தின�ரி வாழ்வில் சில சின்ன 
விஷயங்்களில் கதா்ரந்து ்கவனமும் முயற்சியும்           
எடுத்துகக்காண்ாமல நேது ஆங்கில கோழி அறிவு 
்கணி�ோ்க முன்மனறும். எபபடி என்று பாரபமபாம்.

வீடடில் உங்்கள் அய்யில் உள்்ள கபாருள்்கய்ள 
ஒவகவான்்ா்கப பாரத்து அவற்றின்  ஆங்கில கபயர்கய்ளக 
நியனவுககுக க்காணடுவாருங்்கள். கூ்மவ எழககூடிய 
�ந்மத்கங்்கய்ளயும் ஒரு மநாடடுப புத்த்கத்தில் குறித்து 
யவத்துகக்காள்ளுங்்கள்.

அழிப்பானை ஆங்கிலேயர்கள்   
rubber என்றும் அமெரிக்கர்கள் 
eraser என்றும் குறிபபிடுவபார்கள். தனைனயக 
குறிக்க  floor என்்ற வபார்தனதனயப 
்யன்்டு்ததுலவபாம் (flour என்்றபால் ெபாவு). 
ம்பாதுவபா்க வீட்டுககு உள்லளே உள்ளே 
தனை்ததளே்தனதக குறிக்க floor என்்ற 
வபார்தனதனயயும் வீட்டுககு மவளிலய 
உள்ளே தனைனயக குறிக்க ground என்்ற 
வபார்தனதனயயும் ் யன்்டு்ததுவபார்கள். 
letters என்்றபால் ்கடிதங்்கள் ெட்டுெல்ே... 
எழு்தது்கள் கூட. தனேயனை என்்றபால் 

உங்்கள் பாரயவ மின் விசிறி மீது படுகி்து. fan என்் 
வாரத்யத உங்்கள் நியனவுககு வரும். 

அடுத்தடுத்து மேயையய பாரககிறீர்கள். table. 

மேயையின் ்கால்்கய்ளப பாரககிறீர்கள். legs.

மேயையின் மேல் ஒரு புத்த்கம்.  book. புத்த்கங்்கள் 
என்்ால் books. மபனாவும் கபன்சிலும் புலபபடுகின்்ன. 
முய்மய pen, pencil.

அடுத்து அழிபபான் உங்்கள் ்கண்களில் படுகி்து. 
rubber. 

உங்்கள் பாரயவ தயர மீது பதிகி்து. ground என்் 
வாரத்யத நியனவுககு வருகி்து.  பம்ளகிரவுணட என்் 
வாரத்யதயய ம்கள்விபபடடிருககிம்ாம். எதனால் அபபடி 
என்் ம்கள்வி மதான்றுகி்து. இபமபாது தயர என்் 
வாரத்யதககு மவக்ாரு ஆங்கிலச் க�ால்லும் ேனதில் 
எழுகி்து. ‘ஃபம்ளார’ என்் வாரத்யத. ஆனால், அயத 
எபபடி எழுத மவணடும்?  floor என்்ா? அல்லது flour 
என்்ா?

மேயையில் ஒரு ்கடிதம் ப்ப்ககி்து.  ்கடிதம் என்்ால் 
letter. Letters என்்ால் மவக்ாரு கபாருளும் உணடு. 
நியனவுககு வரவில்யலமய?

நாற்்காலி.  chair. படுகய்க. bed. ்கடடில். cot.

தயலயயண. அ்்ா கதரியவில்யலமய! head என்று 
கதா்ங்கும் ஏமதா வாரத்யதமயா?

வி்ளககு. light என்் வாரத்யத நியனவுககு வரும்மபாது 
lamp என்் வாரத்யதயும் நியனவுககு வருகி்து. இரணடில் 

எது �ரி?  அல்லது இரணடும் �ரியா?

்கதவு. door. தாழ்பபாள் என்பதற்கு ஆங்கிலத்தில் என்ன?

ைன்னல். window. 

இபமபாது உங்்கள் அய்யயயும் தாணடி வீடடின் பல 
பகுதி்களிலுள்்ள கபாருள்்கய்ள ஒவகவான்்ா்கப பாரத்து 
அவற்றிற்்கான ஆங்கில வாரத்யத்கய்ள ேனத்தில் க்காணடு 
வாருங்்கள்.

நாற்்காலி (chair), பாத்திரம் (vessel), அடுபபு (stove), 
அலோரி (??), ்கரணடி (spoon எனலாோ?  ஆனால், சிறிய 
்கரணடியயத்தாமன அபபடிச் க�ால்மவாம்.  கபரிய 
்கரணடியய அபபடிச் க�ால்லக கூ்ாமத! அபபடியானால் 
அதற்குப கபயர என்ன?), குழாய (tap), தணணீர (water), 
படுகய்கயய் (bedroom), குளியலய் (bathroom), 
்கழிபபய்  (toilet), கூ்ம் (hall), துய்பபம் (??), க�ருபபு 
(slipper),  ம�ாபபு (soap),  பற்குச்சி (tooth brush), பற்பய� 
(tooth paste), பல்கபாடி (tooth powder).

�ரி,  கதரியாத ஆங்கில வாரத்யத்கய்ள எபபடி அறிந்து 
க்காள்வது? �ந்மத்கம் எழும் ஆங்கில வாரத்யத்களில் 
எபபடித் கதளிவு கபறுவது?  க்காஞ�ம் மயாசித்தால் 
உங்்களுகம்க புரிந்துவிடும்.  இல்லாவிட்ால் அடுத்த 
இதழில் அதுகுறித்து அறிந்துக்காள்்ளலாம்.  அது 
ேடடுேல்ல; ஆங்கில கோழியயக ய்கவ�ம் ஆக்க மவறு 
பல எளிய வழிமுய்்களும் அடுத்தடுத்த இதழ்்களில் 
அணிவகுக்க உள்்ளன.

(த�ொடர்ந்து அறிவ�ொம்) 

pillow. தபாழப்பாள் என்்றபால் latch. light 
என்்து ஒளினயயும் lamp என்்து 
்ல்ன்யும் குறிககி்றது. அேெபாரி 
என்்து almirah. spoon என்்றபால் சிறிய 
்கைண்டி என்்து மதரியும். ம்கபாஞ்சம் 
ம்ரிய ்கைண்டினயக குறிக்க ladle என்்ற 
வபார்தனதனயப ் யன்்டு்ததேபாம். திருெை 
விருந்து்களின் இறுதியில் ல்கபாபன்யில் 
ஐஸ்கிரீனெ வழி்ததுப ல்பாடுவதற்கபா்க 
்யன்்டு்ததப்டும் ்கைண்டினய scoop 
என்்பார்கள்.  துனடப்்தனத குறிக்க broom 
என்்ற வபார்தனத ் யன்்டுகி்றது. 

நம் தினசரி வாழ்வில் சில சினன விஷயங்களில் 
த�ாடர்ந்து ்கவனமும் முயற்சியும்       
எடுத்துகத்காணடாலல நமது ஆஙகில தமாழி அறிவு 
்கணிசமா்க முனலனறும்.

âO¬ñò£è
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சீர்திருத்தர்்கள்

என் பெயர் சாவித்திரிொய் பூலே. என் கதைதயச் 
பசால்கிலேன். இது என் ைதேமுதேதயச் லசர்்நை 

ெல்ோயிரம் பெணகளின் கதைகூட.

இன்றைய மகாராஷ்டிராதான எனனு்ைய களம். 
எனனு்ைய ஊர் சததாரா. 1831 ஜனவரி 3ஆம் தததி நான 
பிறைநததன. எஙகள் பகுதி அபதபாது மூனறைாம் தபஷ்வா 
பாஜிராவ் ஆட்சியின கீழ் இருநதது. எல்ாவற்றுக்கும் 
கட்டுபபாடுகள். அபபடியயனறைால, யபணகள் நி்்்ம 
தமாசமாகததாதன இருக்க தவணடும்!

கலவி எனபது ஆதிக்க சாதியினருக்கு மட்டுதம 
கி்ைததுவநத கா்ம் அது. குழந்தயாகப யபணகள் 
இருக்கும்தபாதத திருமணம். கணவர் இறைநதால 
யமாட்்ையடிதது ஒதுக்கிவிடுவார்கள். யநருபபில தள்ளும் 
வழக்கமும் உணடு. யபணகள் படிததால உருபபை 
மாட்தைாம் எனபார்கள் .  இபபடியயல்ாம்தான 
ஏமாற்றினார்கள்.

எனனு்ையது விவசாயக் குடும்பம். என குடும்பததினரும் 
இளம் வயதில பள்ளிக்கூைத்தக் கணணிலகூைக் 
காட்ைாமலதான வளர்ததார்கள். எனக்கு 9 வயதில 
திருமணம் ஆனது. கணவர் தஜாதிபாதயாடு புதனவுக்குக் 
குடியபயர்நததன.

தஜாதிபாய் மிஷனரி பள்ளிகளில கலவி பயினறைார். 
எனக்கும் எழுத, படிக்க உதவினார். எல்ா்ரயும் படிக்க 
்வக்க தவணடும் எனபது அவருக்குக் கனவு. தஜாதிபாய் 
உைனிருநது, உற்சாகபபடுதத நான படிதததன. எனக்குக் 
கற்க கற்க தமலும் படிக்கும் ஆ்சயாக இருநதது. ஃபராரி, 
மிட்யசல எனும் இரணடு ஆஙகித்ய ஆசிரி்யகள் 
அனதபாடு உதவினார்கள். நான படிததததாடு அல்ாமல, 
ப்ருக்கும் யசாலலிததர தவணடும் எனறு நி்னதததன.

அதற்கான கா்மும் வநதது. தஜாதிபாய் யபணகளுக்கான 
பள்ளி்ய ஆரம்பிததார். ஒதர எதிர்பபு. பள்ளிக்கூைததிற்கு 
யவளிதய ‘ஒழிஞ்சு தபாஙக’ எனறு தகாஷம் தபாடுவார்கள். 
என மாமனா்ரத  தூணடிவிட்ைார்கள். ‘நீ எக்தகதைா 
யகட்டுபதபா. இவ்ள ஏன படிக்க ்வக்கிறைாய்!’ எனறு 
என கணவரிைம் தகட்ைார் அவரு்ைய தந்த . 
‘நடுதயதருவிலதான நிற்க தவணடும்’ எனறைார். நாஙகள் 
அசரவில்்.

தஜாதிபாய் நைததிய பள்ளிக்கு வநதுயகாணடிருநத ஒதர 
ஆசிரிய்ரயும் மிரட்டினார்கள். தவறு வழி இல்். 
என்னதய பாைம் நைததச் யசானனார் தஜாதிபாய். 
பள்ளிக்கு நைநது தபாதவன. என மீது சாணி, அழுகிய 
காய்கறிக்ள வீசுவார்கள். யவற்றி்் எச்சி்்க் குதபபித 
துபபுவார்கள். நான க்ஙகவில்்.   

ஆரம்பததில யபரிதாகப யபணகள் படிக்க வரவில்். 
இதத்னக்கும் எஙகள் பள்ளிதய இநதியர்கள் நைததும் 
முதல யபணகள் பள்ளி. நானும், தஜாதிபாயும் ஊர் ஊராகச் 
சுற்றிதனாம். கிராமம், கிராமமாகப படிபபின அவசியம், 

நன்மக்ள எடுததுச் யசானதனாம். கலவிதயாடு 
வி்ளயாட்டுகள், க்்க்ளப பகிர்நததாம். இபபடியாகப 
படிப்ப தநாக்கி எலத்ாரும் வர்ானார்கள்.

கிட்ைததட்ை திருவிழாதான. 9 ஆசிரியர்கள், 132 
மாணவர்கள், 3 பள்ளிகள். ததர்வுக்ள நைததியதபாது, 
யபணகள் படிதது, ததர்வு எழுதுவ்த பார்க்க 3,000 தபர் 
யகாணை கூட்ைம் திரணடிருநதது எனறைால நம்ப முடிகிறைதா?

1852இல ‘பூனா அபசர்வர்’ பததிரி்க எனன எழுதியது? 
‘தஜாதிபாய் – சாவிததிரி பள்ளியில அரசுப பள்ளி 
மாணவர்க்ளவிைப பதது மைஙகு அதிக யபணகள் 
படிக்கிறைார்கள். மிக உயர்நத கலவிததரம். வி்ரவில 
இபயபணகள் யபரும் சாத்னகள் புரிவார்கள்!’ எனறு 
எழுதியது!

எஙகள் இருவருக்கும் குழந்த பிறைக்கவில்். 
தஜாதிபா்ய இரணைாம் கலயாணம் யசய்துயகாள்ளச் 
யசானனார்கள். அதற்கு அவர், ‘குழந்த பிறைக்க்்னா 
யபாணணுகிட்ைதான பிரச்சி்னனனு இருக்கா ? 
ஆம்பி்ளகிட்ையும் பிரச்சி்ன இருக்க்ாதம! பிள்்ள 
யபாறைக்க்்னு யபாணைாட்டி தவறை கலயாணம் 
பணணிக்கிட்ைா புருஷனுக்கு எபபடியிருக்கும்? எனனா் 
சாவிததிரி்ய விட்டுட்டு இருக்க முடியாது!’ எனறைார்.

இநதியாவில எல்ாச் சமூகஙகளும் சமமாக மதிக்கபபை 
தவணடும் எனறைால, சாதியத த்ள யநாறுக்கபபை 
தவணடும் எனறைால, கலவிதான ஒதர வழி எனறு இருவருதம 
நம்பிதனாம். அதனால, எஙகளு்ைய பணியில முதல 
இ்க்காக விளிம்புநி்்ச் சமூகததினரின ந்்னக் 
யகாணடிருநததாம். அதிலும் குறிபபாக, யபண கலவி்ய 
முக்கியமாகக் கருதிதனாம்.

இதன பினனர், ்கவிைபபட்ை ்கம்யபண ஒருவரின 
மக்ன நாஙகள் ததயதடுதது வளர்தததாம். யஷ்வநத 
எனறு அவனுக்குப யபயரிட்டு வளர்தததாம். மருததுவம் 
படிதத பின ஏ்ழ, எளியவர்கள், ஒடுக்கபபட்ைவர்களுக்கு 
தச்வ யசய்தான யஷ்வநத.

யபண கலவிதயாடு இல்ாமல தமலும் ப் 
விஷயஙக்ளயும் நாஙகள் கவனிக்க தவணடியிருநதது. 
குறிபபாக, இளம் வயதித்தய வித்வயான யபணகள், 
்கவிைபபட்ைவர்கள் இவர்க்ள எல்ாம் அரவ்ணக்க 
1853இல ஓர் இல்ம் ஆரம்பிதததாம். எஙகளால இயனறை 
அளவுக்கு உதவிதனாம்.

அபதபாயதல்ாம் கணவ்ன இழநத யபணகள் யவறும் 
த்்தயாடுதான இருக்க தவணடும். இது யபரிய அநீதி 
இல்்யா? இ்த எபபடித தடுபபது? சவரத யதாழி்ாளர்கள் 
உதவி்ய நாடிதனாம். தவ்்நிறுததம் யசய்யும்படி 
தகாரிதனாம். கூடுதல கூலி தவணடிதயா, சலு்ககள் 
நாடிதயா அல். ் கம்யபணகளின சமததுவம் நாடி நைநத 
தபாராட்ைம் அது. சவரக்கததிகள் ஓய்யவடுததன. அநதத 
யதாழி்ாளர்க்ள நி்னக்கும்தபாது இபதபாதும் 
யபருமிதம் பூக்கிறைது.

நம்பெருமாள்

இந்தியப் பெண்களின் 
முன்்னோடி ஆசிரியர்

இந்தியாவில் எல்்ாச் சமூகஙகளும் சமமாக மதிககப்பட வேண்டும் என்ால், 
சாதியத் தளை ந�ாறுககப்பட வேண்டும் என்ால், கல்விதான ஒவே ேழி எனறு 
இருேருவம �ம்பிவ�ாம். அத�ால், எஙகளுளடய ்பணியில் முதல் இ்ககாக 
விளிம்புநிள்ச் சமூகத்தி�ரின �்ள�க நகாண்டிருந்வதாம். அதிலும் 

குறிப்பாக, ந்பண் கல்விளய முககியமாகக கருதிவ�ாம்.
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சீர்திருத்தர்்கள்

என் பெயர் சாவித்திரிொய் பூலே. என் கதைதயச் 
பசால்கிலேன். இது என் ைதேமுதேதயச் லசர்்நை 

ெல்ோயிரம் பெணகளின் கதைகூட.

இன்றைய மகாராஷ்டிராதான எனனு்ைய களம். 
எனனு்ைய ஊர் சததாரா. 1831 ஜனவரி 3ஆம் தததி நான 
பிறைநததன. எஙகள் பகுதி அபதபாது மூனறைாம் தபஷ்வா 
பாஜிராவ் ஆட்சியின கீழ் இருநதது. எல்ாவற்றுக்கும் 
கட்டுபபாடுகள். அபபடியயனறைால, யபணகள் நி்்்ம 
தமாசமாகததாதன இருக்க தவணடும்!

கலவி எனபது ஆதிக்க சாதியினருக்கு மட்டுதம 
கி்ைததுவநத கா்ம் அது. குழந்தயாகப யபணகள் 
இருக்கும்தபாதத திருமணம். கணவர் இறைநதால 
யமாட்்ையடிதது ஒதுக்கிவிடுவார்கள். யநருபபில தள்ளும் 
வழக்கமும் உணடு. யபணகள் படிததால உருபபை 
மாட்தைாம் எனபார்கள் .  இபபடியயல்ாம்தான 
ஏமாற்றினார்கள்.

எனனு்ையது விவசாயக் குடும்பம். என குடும்பததினரும் 
இளம் வயதில பள்ளிக்கூைத்தக் கணணிலகூைக் 
காட்ைாமலதான வளர்ததார்கள். எனக்கு 9 வயதில 
திருமணம் ஆனது. கணவர் தஜாதிபாதயாடு புதனவுக்குக் 
குடியபயர்நததன.

தஜாதிபாய் மிஷனரி பள்ளிகளில கலவி பயினறைார். 
எனக்கும் எழுத, படிக்க உதவினார். எல்ா்ரயும் படிக்க 
்வக்க தவணடும் எனபது அவருக்குக் கனவு. தஜாதிபாய் 
உைனிருநது, உற்சாகபபடுதத நான படிதததன. எனக்குக் 
கற்க கற்க தமலும் படிக்கும் ஆ்சயாக இருநதது. ஃபராரி, 
மிட்யசல எனும் இரணடு ஆஙகித்ய ஆசிரி்யகள் 
அனதபாடு உதவினார்கள். நான படிததததாடு அல்ாமல, 
ப்ருக்கும் யசாலலிததர தவணடும் எனறு நி்னதததன.

அதற்கான கா்மும் வநதது. தஜாதிபாய் யபணகளுக்கான 
பள்ளி்ய ஆரம்பிததார். ஒதர எதிர்பபு. பள்ளிக்கூைததிற்கு 
யவளிதய ‘ஒழிஞ்சு தபாஙக’ எனறு தகாஷம் தபாடுவார்கள். 
என மாமனா்ரத  தூணடிவிட்ைார்கள். ‘நீ எக்தகதைா 
யகட்டுபதபா. இவ்ள ஏன படிக்க ்வக்கிறைாய்!’ எனறு 
என கணவரிைம் தகட்ைார் அவரு்ைய தந்த . 
‘நடுதயதருவிலதான நிற்க தவணடும்’ எனறைார். நாஙகள் 
அசரவில்்.

தஜாதிபாய் நைததிய பள்ளிக்கு வநதுயகாணடிருநத ஒதர 
ஆசிரிய்ரயும் மிரட்டினார்கள். தவறு வழி இல்். 
என்னதய பாைம் நைததச் யசானனார் தஜாதிபாய். 
பள்ளிக்கு நைநது தபாதவன. என மீது சாணி, அழுகிய 
காய்கறிக்ள வீசுவார்கள். யவற்றி்் எச்சி்்க் குதபபித 
துபபுவார்கள். நான க்ஙகவில்்.   

ஆரம்பததில யபரிதாகப யபணகள் படிக்க வரவில்். 
இதத்னக்கும் எஙகள் பள்ளிதய இநதியர்கள் நைததும் 
முதல யபணகள் பள்ளி. நானும், தஜாதிபாயும் ஊர் ஊராகச் 
சுற்றிதனாம். கிராமம், கிராமமாகப படிபபின அவசியம், 

நன்மக்ள எடுததுச் யசானதனாம். கலவிதயாடு 
வி்ளயாட்டுகள், க்்க்ளப பகிர்நததாம். இபபடியாகப 
படிப்ப தநாக்கி எலத்ாரும் வர்ானார்கள்.

கிட்ைததட்ை திருவிழாதான. 9 ஆசிரியர்கள், 132 
மாணவர்கள், 3 பள்ளிகள். ததர்வுக்ள நைததியதபாது, 
யபணகள் படிதது, ததர்வு எழுதுவ்த பார்க்க 3,000 தபர் 
யகாணை கூட்ைம் திரணடிருநதது எனறைால நம்ப முடிகிறைதா?

1852இல ‘பூனா அபசர்வர்’ பததிரி்க எனன எழுதியது? 
‘தஜாதிபாய் – சாவிததிரி பள்ளியில அரசுப பள்ளி 
மாணவர்க்ளவிைப பதது மைஙகு அதிக யபணகள் 
படிக்கிறைார்கள். மிக உயர்நத கலவிததரம். வி்ரவில 
இபயபணகள் யபரும் சாத்னகள் புரிவார்கள்!’ எனறு 
எழுதியது!

எஙகள் இருவருக்கும் குழந்த பிறைக்கவில்். 
தஜாதிபா்ய இரணைாம் கலயாணம் யசய்துயகாள்ளச் 
யசானனார்கள். அதற்கு அவர், ‘குழந்த பிறைக்க்்னா 
யபாணணுகிட்ைதான பிரச்சி்னனனு இருக்கா ? 
ஆம்பி்ளகிட்ையும் பிரச்சி்ன இருக்க்ாதம! பிள்்ள 
யபாறைக்க்்னு யபாணைாட்டி தவறை கலயாணம் 
பணணிக்கிட்ைா புருஷனுக்கு எபபடியிருக்கும்? எனனா் 
சாவிததிரி்ய விட்டுட்டு இருக்க முடியாது!’ எனறைார்.

இநதியாவில எல்ாச் சமூகஙகளும் சமமாக மதிக்கபபை 
தவணடும் எனறைால, சாதியத த்ள யநாறுக்கபபை 
தவணடும் எனறைால, கலவிதான ஒதர வழி எனறு இருவருதம 
நம்பிதனாம். அதனால, எஙகளு்ைய பணியில முதல 
இ்க்காக விளிம்புநி்்ச் சமூகததினரின ந்்னக் 
யகாணடிருநததாம். அதிலும் குறிபபாக, யபண கலவி்ய 
முக்கியமாகக் கருதிதனாம்.

இதன பினனர், ்கவிைபபட்ை ்கம்யபண ஒருவரின 
மக்ன நாஙகள் ததயதடுதது வளர்தததாம். யஷ்வநத 
எனறு அவனுக்குப யபயரிட்டு வளர்தததாம். மருததுவம் 
படிதத பின ஏ்ழ, எளியவர்கள், ஒடுக்கபபட்ைவர்களுக்கு 
தச்வ யசய்தான யஷ்வநத.

யபண கலவிதயாடு இல்ாமல தமலும் ப் 
விஷயஙக்ளயும் நாஙகள் கவனிக்க தவணடியிருநதது. 
குறிபபாக, இளம் வயதித்தய வித்வயான யபணகள், 
்கவிைபபட்ைவர்கள் இவர்க்ள எல்ாம் அரவ்ணக்க 
1853இல ஓர் இல்ம் ஆரம்பிதததாம். எஙகளால இயனறை 
அளவுக்கு உதவிதனாம்.

அபதபாயதல்ாம் கணவ்ன இழநத யபணகள் யவறும் 
த்்தயாடுதான இருக்க தவணடும். இது யபரிய அநீதி 
இல்்யா? இ்த எபபடித தடுபபது? சவரத யதாழி்ாளர்கள் 
உதவி்ய நாடிதனாம். தவ்்நிறுததம் யசய்யும்படி 
தகாரிதனாம். கூடுதல கூலி தவணடிதயா, சலு்ககள் 
நாடிதயா அல். ் கம்யபணகளின சமததுவம் நாடி நைநத 
தபாராட்ைம் அது. சவரக்கததிகள் ஓய்யவடுததன. அநதத 
யதாழி்ாளர்க்ள நி்னக்கும்தபாது இபதபாதும் 
யபருமிதம் பூக்கிறைது.

நம்பெருமாள்

இந்தியப் பெண்களின் 
முன்்னோடி ஆசிரியர்

இந்தியாவில் எல்்ாச் சமூகஙகளும் சமமாக மதிககப்பட வேண்டும் என்ால், 
சாதியத் தளை ந�ாறுககப்பட வேண்டும் என்ால், கல்விதான ஒவே ேழி எனறு 
இருேருவம �ம்பிவ�ாம். அத�ால், எஙகளுளடய ்பணியில் முதல் இ்ககாக 
விளிம்புநிள்ச் சமூகத்தி�ரின �்ள�க நகாண்டிருந்வதாம். அதிலும் 

குறிப்பாக, ந்பண் கல்விளய முககியமாகக கருதிவ�ாம்.
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சாவித்திரி நல்ல கவிஞரும்கூட. மராத்தியத்தின் 
நவீன கவிதைப் ப�ாக்கு அவரிடமிருநபை 
தைாடங்குகிறது. இயறதக, சமூகம், வர்லாறு, 
கலவி என்று �லபவறு ைளங்களில அவருதடய 
கவிதைகள் �யணித்ைன. அவறறில ஒரு 
கவிதையின் சிறு�குதி இங்பக!

ப�ோ கல்வி கல் 
ச�ொந்தககொலில் நில் 
ச�ொரொமல் உழை 
ஞொனதழ்த, ச�ல்்வதழ்தச் ச�ர் 

அறிவில்்ொமல் ச�ொனொல்
அழனததும் அழியும் 

ஞொனமில்்ொமல்
வி்ஙகொகிப் ச�ொச்வொம் நொம் 

இனனமும் ச�ொம்�லுற்று
அமர்நதிருககொச்த 

ச�ொ, ச�ொய்க கல்வி ச�று!

1877ஆம் ஆண்டு. த�ரும் �ஞசம். மக்கள் �சியால 
தசத்து மடிநைாரகள். வி்லங்குகள் இறநது ைதரயில 
விழுநைன. த�ரும் உணவுப் �ஞசம். மக்கள் ஊதரவிட்டு 
தவளிபயறினாரகள். ைவித்ை வாய்க்கு ைண்ணீரிலத்ல. 
மக்கள் உணவுக்காக, ைண்ணீருக்காக அழுைாரகள்; பின், 
�ரிைா�மாக இறநைாரகள்.

நாங்கள் கிராமம், கிராமமாகச் சுறறிபனாம். இயன்றவதர 
நீரும், பசாறும் ைநபைாம். கநதுவட்டிக்காரக் தகாடுதமகதளத் 
ைட்டிக்பகட்படாம். ஏதைப் பிள்தளகள் ைங்கவும், கறகவும்  
விடுதிபயாடு கூடிய  52 �ள்ளிகதளத் திறநபைாம்.

1890இல ப�ாதி�ாய் கா்லமானார. அவர இறுதி 
ஊரவ்லத்தில நானும் �ங்பகறபறன். ஆணும், த�ண்ணும் 
சமம் எனும் ைாமஸ் த�ய்னின் ‘தரட்ஸ் ஆஃப் பமன்’ 
வரிகதள ப�ாதி�ாய்  தசாலலிக்தகாண்பட இருப்�ார. 
அதை எண்ணிக்தகாண்டு நாபன அவரின் உடலுக்குத் தீ 
மூட்டிபனன்.

1897இல த�ரும் பிபளக் பநாய். ்லட்சக்கணக்கான 
மரணங்கள். மருத்துவரகள் சாதி �ாரத்ைாரகள். ‘சூத்திரரகள், 
அதி-சூத்திரரகள்’ என்று கட்டம் கட்டி மக்களில பமல 
ைட்டுக்கு அப்�ாற�ட்டவரகளில �்லருக்கு மருத்துவம் 
�ாரக்க நாதி இலத்ல. நானும், யஷவநத்தும் அசரவிலத்ல. 
எங்கள் ‘சத்திய பசாைக்’ அதமப்பினபராடு உதைத்பைாம். 
மருத்துவமதனகள் நடத்திபனாம். உயிதரப் �ணயம் 
தவத்து ப�ாராடிபனாம். பிபளக் பநாயுறற மகர சிறுவன் 
ஒருவதன யாரும் கண்டுதகாள்ளவிலத்ல. நாபன தைாட்டுத் 

தூக்கிபனன். அவன் உயிதர காப்�ாறறிவிட்படாம். 
அவதனத் தைாறறிய பிபளக் என்தனத் தைாறறியைால, 
1897 மாரச் 10 அன்று நான் இறநபைன். மரணம் ஒரு விஷயம் 
அல்ல; நாம் உயிபராடு இருக்கும் கா்லத்தில எப்�டி 
இருநபைாம், யாருக்காகப் �ணியாறறிபனாம், நாம் சாரநை 
சமூகத்தை ஒரு �டிபயனும் முன்னகரத்ை முடிநைைா 
என்�துைாபன விஷயம்!

எனக்கு அநை மகிழ்ச்சி இருக்கிறது. கலவிதய பநாக்கி 
அடிதயடுத்து தவக்கும் ஒவதவாரு த�ண்ணின் கனவுகளிலும் 
நான் என்தனக் காண்கிபறன். கலவி தவறும் அறிைலுக்கானது 
மட்டும் இலத்ல; அது ஒட்டுதமாத்ை விடுைத்லக்குமான 
கருவி; நம்மிடம் உள்ள ப�ாதி அடுத்ைடுத்ைவருக்குப் 
�ரவிக்தகாண்பட இருக்க பவண்டும். அப்ப�ாதுைான் 
தகாடுதமயான இநை ஒடுக்குமுதற இருளிலிருநது நம் 
ஒட்டுதமாத்ை சபகாைரரகதள மீட்தடடுக்க முடியும். 
இப்ப�ாது ப�ாதி உங்கள் தககளில இருக்கிறது!

விளையாட்ாக விவரஙகள் அறிவவாம்

குைநதைகளுக்குச் சாத்ல விதிகள் மறறும் சாத்லக் 
குறியீடுகள் தைாடர�ான புரிைத்ல ஏற�டுத்துவபை இநை 
விதளயாட்டின் பநாக்கம்!

பைதவயான சூைல மறறும் த�ாருள்கள் என்ன? ஒரு 
தமைானம் மறறும் சாத்ல விதிகள் தைாடர�ான குறியீடுகள் 
அடங்கிய அட்தடகள். அவவளவுைான்.

சரி, எப்�டி விதளயாடுவது? தமைானத்தில கால 
மூ்லமாகபவா, சுண்ணாம்புத் தூளாப்லா ஒரு கற�தனச் 
சாத்லதய வதரநதுதகாள்ள பவண்டும். பின்னர 
குைநதைகதள அவரவருக்குப் பிடித்ைமான வாகனத்தில வரச் 
தசால்ல பவண்டும். இப்�டிச் தசான்னால, குைநதைகள் 
தசக்கிளில, காலநதடயாக, ஸ்கூட்டர அல்லது த�க்கில என 
விருப்�த்துக்குரிய கற�தன வண்டிகளில வர்லாம். இப்ப�ாது 
சாத்லயில சாத்ல விதிகள் பின்�றறப்�டாது. அதனவரும் 
எதிதரதிராக வண்டிதய ஓட்டினால சாத்ல வி�த்துகள் 
ஏற�டும். வி�த்துகதளத் ைவிரக்க ஒவதவாரு சாத்லயிலும் 
வருபவார ஒருபுறமும், ப�ாபவார மறதறாரு புறமும் 
தசலலுமாற கூற பவண்டும். இப்ப�ாது பிரச்சிதனகள் 
இருக்காது. 

இதை அடிப்�தடயாகக் தகாண்டு சாத்லயில தசலபவார 
ஒரு குறிப்பிட்ட �க்கமாகச் தசல்ல பவண்டியைன் அவசியத்தைக் 
குைநதைகளிடம் விளக்க்லாம். 

வாகனங்கள் இடதுபுறமாகச் தசல்ல பவண்டும் என்�து 

என்.மாதவன்

ஜோம் ஜோம் 
டிரோபிக் ஜோம்!

நான்கு சாலை சந்திப்புகளில் நான்கு  
திலசகளில் இருந்தும் வாகனஙகள் 
வரும்பாது எபபடிச் சமாளிபபது என்றும 
பார்கக ் வண்டும.

நம் நாட்டில த�ாது விதி. அைறகு வசதியாக நான்கு சக்கர 
வாகனங்களுக்கான ‘ஸ்டியரிங்’ வ்லது �க்கம் தவத்பை 
ையாரிக்கப்�டுகின்றன. தவளிநாடுகளில பநதரதிராக வ்லது 
� க் க ம ா க  வ ண் டி த ய  ஓ ட் டு கி ற ா ர க ள் . 
இடது �க்க வதளவு, வ்லது�க்க வதளவு, பவகத்ைதட, ஒலி 
எழுப்�ாதீர, �ள்ளி அருபக உள்ளது, ஒரு வழிப் �ாதை, 
�ாைசாரிகள் கடப்�ைறகான ஸீப்ரா �ாதை ப�ான்ற �லபவறு 
ப�ாக்குவரத்து சமிக்தஞகதள காட்டி, ஒவதவான்றுக்கும் ஏற� 
நாம் எப்�டி தசயல�ட பவண்டும் என்று விளக்க்லாம்.

இப்�டிதயல்லாம் தசன்றாலும் வி�த்துகள் நடக்கும் 
அ�ாயம் உள்ளது. ஏதனன்றால, நான்கு சாத்ல சநதிப்புகள் 
வர்லாம். அங்கு நான்கு திதசகளில இருநதும் வாகனங்கள் 
வரும்ப�ாது எப்�டிச் சமாளிப்�து என்று அடுத்து விளக்க 
பவண்டும். இைறகு நான்கு சாத்ல சநதிப்த� வதரநதுதகாள்ள 
பவண்டும். இப்ப�ாது குைநதைகள் வாகனங்கதள ஓட்டிவர 
பவண்டும். வி�த்து ஏற�டாமல ைடுக்கவும், வாகனங்கள் சீரான 
வதகயில தசல்லவும் சநதிப்பு சாத்லகளில ப�ாக்குவரத்துக் 
காவ்லர அல்லது ைானியங்கி சமிக்தஞகளின் (சிக்னல) 
அவசியத்தை விளக்க பவண்டும். ஒரு மாணவபரா, தநறியாளபரா 
ப�ாக்குவரத்துக் காவ்லராக தசயல�ட்டு ப�ாக்குவரத்தை 
சீரதமக்க பவண்டும்.

�ாலியாக விதளயாடும்ப�ாபை ப�ாக்குவரத்து விதிகதளக் 
கறறுக்தகாள்ளவும் இது உைவும்!
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சாவித்திரி நல்ல கவிஞரும்கூட. மராத்தியத்தின் 
நவீன கவிதைப் ப�ாக்கு அவரிடமிருநபை 
தைாடங்குகிறது. இயறதக, சமூகம், வர்லாறு, 
கலவி என்று �லபவறு ைளங்களில அவருதடய 
கவிதைகள் �யணித்ைன. அவறறில ஒரு 
கவிதையின் சிறு�குதி இங்பக!

ப�ோ கல்வி கல் 
ச�ொந்தககொலில் நில் 
ச�ொரொமல் உழை 
ஞொனதழ்த, ச�ல்்வதழ்தச் ச�ர் 

அறிவில்்ொமல் ச�ொனொல்
அழனததும் அழியும் 

ஞொனமில்்ொமல்
வி்ஙகொகிப் ச�ொச்வொம் நொம் 

இனனமும் ச�ொம்�லுற்று
அமர்நதிருககொச்த 

ச�ொ, ச�ொய்க கல்வி ச�று!

1877ஆம் ஆண்டு. த�ரும் �ஞசம். மக்கள் �சியால 
தசத்து மடிநைாரகள். வி்லங்குகள் இறநது ைதரயில 
விழுநைன. த�ரும் உணவுப் �ஞசம். மக்கள் ஊதரவிட்டு 
தவளிபயறினாரகள். ைவித்ை வாய்க்கு ைண்ணீரிலத்ல. 
மக்கள் உணவுக்காக, ைண்ணீருக்காக அழுைாரகள்; பின், 
�ரிைா�மாக இறநைாரகள்.

நாங்கள் கிராமம், கிராமமாகச் சுறறிபனாம். இயன்றவதர 
நீரும், பசாறும் ைநபைாம். கநதுவட்டிக்காரக் தகாடுதமகதளத் 
ைட்டிக்பகட்படாம். ஏதைப் பிள்தளகள் ைங்கவும், கறகவும்  
விடுதிபயாடு கூடிய  52 �ள்ளிகதளத் திறநபைாம்.

1890இல ப�ாதி�ாய் கா்லமானார. அவர இறுதி 
ஊரவ்லத்தில நானும் �ங்பகறபறன். ஆணும், த�ண்ணும் 
சமம் எனும் ைாமஸ் த�ய்னின் ‘தரட்ஸ் ஆஃப் பமன்’ 
வரிகதள ப�ாதி�ாய்  தசாலலிக்தகாண்பட இருப்�ார. 
அதை எண்ணிக்தகாண்டு நாபன அவரின் உடலுக்குத் தீ 
மூட்டிபனன்.

1897இல த�ரும் பிபளக் பநாய். ்லட்சக்கணக்கான 
மரணங்கள். மருத்துவரகள் சாதி �ாரத்ைாரகள். ‘சூத்திரரகள், 
அதி-சூத்திரரகள்’ என்று கட்டம் கட்டி மக்களில பமல 
ைட்டுக்கு அப்�ாற�ட்டவரகளில �்லருக்கு மருத்துவம் 
�ாரக்க நாதி இலத்ல. நானும், யஷவநத்தும் அசரவிலத்ல. 
எங்கள் ‘சத்திய பசாைக்’ அதமப்பினபராடு உதைத்பைாம். 
மருத்துவமதனகள் நடத்திபனாம். உயிதரப் �ணயம் 
தவத்து ப�ாராடிபனாம். பிபளக் பநாயுறற மகர சிறுவன் 
ஒருவதன யாரும் கண்டுதகாள்ளவிலத்ல. நாபன தைாட்டுத் 

தூக்கிபனன். அவன் உயிதர காப்�ாறறிவிட்படாம். 
அவதனத் தைாறறிய பிபளக் என்தனத் தைாறறியைால, 
1897 மாரச் 10 அன்று நான் இறநபைன். மரணம் ஒரு விஷயம் 
அல்ல; நாம் உயிபராடு இருக்கும் கா்லத்தில எப்�டி 
இருநபைாம், யாருக்காகப் �ணியாறறிபனாம், நாம் சாரநை 
சமூகத்தை ஒரு �டிபயனும் முன்னகரத்ை முடிநைைா 
என்�துைாபன விஷயம்!

எனக்கு அநை மகிழ்ச்சி இருக்கிறது. கலவிதய பநாக்கி 
அடிதயடுத்து தவக்கும் ஒவதவாரு த�ண்ணின் கனவுகளிலும் 
நான் என்தனக் காண்கிபறன். கலவி தவறும் அறிைலுக்கானது 
மட்டும் இலத்ல; அது ஒட்டுதமாத்ை விடுைத்லக்குமான 
கருவி; நம்மிடம் உள்ள ப�ாதி அடுத்ைடுத்ைவருக்குப் 
�ரவிக்தகாண்பட இருக்க பவண்டும். அப்ப�ாதுைான் 
தகாடுதமயான இநை ஒடுக்குமுதற இருளிலிருநது நம் 
ஒட்டுதமாத்ை சபகாைரரகதள மீட்தடடுக்க முடியும். 
இப்ப�ாது ப�ாதி உங்கள் தககளில இருக்கிறது!

விளையாட்ாக விவரஙகள் அறிவவாம்

குைநதைகளுக்குச் சாத்ல விதிகள் மறறும் சாத்லக் 
குறியீடுகள் தைாடர�ான புரிைத்ல ஏற�டுத்துவபை இநை 
விதளயாட்டின் பநாக்கம்!

பைதவயான சூைல மறறும் த�ாருள்கள் என்ன? ஒரு 
தமைானம் மறறும் சாத்ல விதிகள் தைாடர�ான குறியீடுகள் 
அடங்கிய அட்தடகள். அவவளவுைான்.

சரி, எப்�டி விதளயாடுவது? தமைானத்தில கால 
மூ்லமாகபவா, சுண்ணாம்புத் தூளாப்லா ஒரு கற�தனச் 
சாத்லதய வதரநதுதகாள்ள பவண்டும். பின்னர 
குைநதைகதள அவரவருக்குப் பிடித்ைமான வாகனத்தில வரச் 
தசால்ல பவண்டும். இப்�டிச் தசான்னால, குைநதைகள் 
தசக்கிளில, காலநதடயாக, ஸ்கூட்டர அல்லது த�க்கில என 
விருப்�த்துக்குரிய கற�தன வண்டிகளில வர்லாம். இப்ப�ாது 
சாத்லயில சாத்ல விதிகள் பின்�றறப்�டாது. அதனவரும் 
எதிதரதிராக வண்டிதய ஓட்டினால சாத்ல வி�த்துகள் 
ஏற�டும். வி�த்துகதளத் ைவிரக்க ஒவதவாரு சாத்லயிலும் 
வருபவார ஒருபுறமும், ப�ாபவார மறதறாரு புறமும் 
தசலலுமாற கூற பவண்டும். இப்ப�ாது பிரச்சிதனகள் 
இருக்காது. 

இதை அடிப்�தடயாகக் தகாண்டு சாத்லயில தசலபவார 
ஒரு குறிப்பிட்ட �க்கமாகச் தசல்ல பவண்டியைன் அவசியத்தைக் 
குைநதைகளிடம் விளக்க்லாம். 

வாகனங்கள் இடதுபுறமாகச் தசல்ல பவண்டும் என்�து 

என்.மாதவன்

ஜோம் ஜோம் 
டிரோபிக் ஜோம்!

நான்கு சாலை சந்திப்புகளில் நான்கு  
திலசகளில் இருந்தும் வாகனஙகள் 
வரும்பாது எபபடிச் சமாளிபபது என்றும 
பார்கக ் வண்டும.

நம் நாட்டில த�ாது விதி. அைறகு வசதியாக நான்கு சக்கர 
வாகனங்களுக்கான ‘ஸ்டியரிங்’ வ்லது �க்கம் தவத்பை 
ையாரிக்கப்�டுகின்றன. தவளிநாடுகளில பநதரதிராக வ்லது 
� க் க ம ா க  வ ண் டி த ய  ஓ ட் டு கி ற ா ர க ள் . 
இடது �க்க வதளவு, வ்லது�க்க வதளவு, பவகத்ைதட, ஒலி 
எழுப்�ாதீர, �ள்ளி அருபக உள்ளது, ஒரு வழிப் �ாதை, 
�ாைசாரிகள் கடப்�ைறகான ஸீப்ரா �ாதை ப�ான்ற �லபவறு 
ப�ாக்குவரத்து சமிக்தஞகதள காட்டி, ஒவதவான்றுக்கும் ஏற� 
நாம் எப்�டி தசயல�ட பவண்டும் என்று விளக்க்லாம்.

இப்�டிதயல்லாம் தசன்றாலும் வி�த்துகள் நடக்கும் 
அ�ாயம் உள்ளது. ஏதனன்றால, நான்கு சாத்ல சநதிப்புகள் 
வர்லாம். அங்கு நான்கு திதசகளில இருநதும் வாகனங்கள் 
வரும்ப�ாது எப்�டிச் சமாளிப்�து என்று அடுத்து விளக்க 
பவண்டும். இைறகு நான்கு சாத்ல சநதிப்த� வதரநதுதகாள்ள 
பவண்டும். இப்ப�ாது குைநதைகள் வாகனங்கதள ஓட்டிவர 
பவண்டும். வி�த்து ஏற�டாமல ைடுக்கவும், வாகனங்கள் சீரான 
வதகயில தசல்லவும் சநதிப்பு சாத்லகளில ப�ாக்குவரத்துக் 
காவ்லர அல்லது ைானியங்கி சமிக்தஞகளின் (சிக்னல) 
அவசியத்தை விளக்க பவண்டும். ஒரு மாணவபரா, தநறியாளபரா 
ப�ாக்குவரத்துக் காவ்லராக தசயல�ட்டு ப�ாக்குவரத்தை 
சீரதமக்க பவண்டும்.

�ாலியாக விதளயாடும்ப�ாபை ப�ாக்குவரத்து விதிகதளக் 
கறறுக்தகாள்ளவும் இது உைவும்!
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ஏன்,எப்படி,எவ்வாறு?

அவர்களுக்கு உணர்த்த முடியும். ‘அம்்மா்தமான் செய்யணும், 
அப்மா்தமான் எடு்ததுக் ச்கமாடுக்்கணும்’ என்று இல்மா்ல 
அவரவர ெமாபபிட்ட ்தட்்ட எடு்ததுக் ்கழுவி ்வப்து, 
்தன்னு்்ட்ய துணி்க்ை்த ்தமானே து்வ்ததுக்ச்கமாளவது, 
வீடடில அம்்மா - அப்மாவுக்கு  உ்தவிசெயவது எேப 
்ழக்்கப்டு்த்த னவண்டும். அப்டிப ் ழக்கும்ன்மாது னேரம் 
அதில செ்வழியும். ஸ்கூல வீடடுப ் மா்டங்கள, வி்ை்யமாடடு... 
இ்வச்யல்மாம் ன்மா்க அவர்களின் னெமாரவு நி்்்்யயும் 
்கணக்கிலச்கமாண்டு கூடி்ய ் டடும் அவர்களின் னவ்்்க்ைச் 
செய்ய ்வக்்க னவண்டும். இதுன்மான்்ற சின்ேச்சின்ே 
விஷ்யங்க்ை்த ்தமாேமா்க செயதுச்கமாளவது, பிற்கமா்்ததில 
எவவைவு ்்யன் மிக்்கது என்று ்்்றமு்க்மா்க உணர்த்த 
னவண்டும்.

அன்தன்மா், ‘ன்ட்டமா எழுந்திரிச்ெமா நீ ன்ட்டமா்தமான் 
ஸ்கூலுக்குப ன்மா்க முடியும்; ேமான் எழுப் ் மாடன்டன்’ என்்து 
ன்மான்்ற சி் வ்ரமு்்ற்க்ை வகு்ததுக்ச்கமாண்்டமால்தமான் 
இது ெரி்யமாகும். ஆரம்்்ததில சி் ேமாட்கள தூஙகிபன்மா்க்மாம். 
ஆேமால, சீக்கிரன் ச்மாறுப்் உணர ஆரம்பிப்மார்கள.

குழந்்்த்க்ைச் ெரிெ்்மா்க ே்ட்ததும்ன்மாது்தமான் 
அவர்களுக்குப ச்மாறுபபுணரவு வரும். ‘்மாரு, இது ேம்் 
வீடு, நீயும் ஒரு ச்மாறுப்மாைர... இது உேக்கும் ஆேது. 
ன�மா... உன்னு்்ட்ய ் ங்களிபபு என்ே?’ என்று அவர்களி்டம் 
ெண்்்ட ன்மா்டமா்ல, செய்ய ்வக்்க னவண்டும். 
இ்்தச்யல்மாம் மீறி குழந்்்த்கள செய்யவில்் 
என்்றமாலும் ன்கமா்ப்்ட னவண்்டமாம். நீங்கள மு்தலில 
உங்களு்்ட்ய உணரச்சி்க்ைக் ் ்க்யமாைக் ்கறறுக்ச்கமாளை 
னவண்டும். உ்டனே ்க்ததி, உணரச்சிவெப்டுவ்தமால எதுவும் 
ே்டக்்கபன்மாவதில்். சி் விஷ்யங்கள ேமாள்்ட 
ேமாள்்ட்த்தமான் ெரி்யமாகும்.

சாந்தி, குடி்கமாடு, ்க்டலூர

மாணவர்களுக்குச் ச�ால்லிக் ச்காடுக்கும்பாது பத்தில் 
மூவர ்கற்றலில் மி்கவும பின்தங்கியுள்ளனர. 7ஆம 
வகுப்பில் படிப்பவர 3ஆம வகுப்பு படிக்கும மாணவர 
அ்ளவு க்கு த் ்த ான  இரு க்கி ்ற ா ர .  இவ ர ்கள்ள ப் 
்பான்றவர்களுக்கு சி்றப்புக் ்கவனம ச்காடுக்்க 
்வண்டும்தா்ன! அள்த எப்படிச் ச�யவது?

இது உைவி்யலரீதி்யமா்க அந்்தக் குழந்்்த்கள 
ெம்்ந்்தப்ட்டது ்டடுன் அல். ேம்மு்்ட்ய ெமூ்கப 
்ண்்மாடடு விஷ்யங்களும் இதில உளை்டஙகியிருக்கின்்றே. 
நீங்கள கூறி்ய அைவுக்குக் குழந்்்த்கள மி்கவும் 
பின் ்தஙகியிரு ந் ்த மா ல  அவ ர ்களு்்ட்ய  வீ ட டு ப 
பின்ேணி்்யயும், குழந்்்தயின் மூ்ை வைரச்சி்்யயும் 
்திபபி்ட னவண்டி்யது அவசி்யம். அப்மா, அம்்மாவுக்கு 
செமாலலிக்ச்கமாடுக்்க இ்ய்மா்், குழந்்்த்கள வைரும் 
பின்பு்ம் எல்மாவற்்றயும் ஆரமா்ய னவண்டும். அதில 
எந்்தப பிரச்சி்ேயும் இல்்ச்யன்்றமால, அந்்தக் 
குழந்்்தக்கு னவறுவி்த்மாே ்தனி ்கமாரணங்கள இருக்்க்மாம்.

கே.ேகேசன்

சி.ஜி.சீ்தா 
குழந்்்த்கள 

 ் ேே் நிபுணர

பதில்கள்
குழந்்்தயின் ்தனிக் ்கமாரணங்க்ை இன்னும் பிரிக்்க்மாம்.

ஒன்று ஆற்றல ெம்்ந்்தப்ட்டது. அடு்த்தது ்ேம் 
ெம்்ந்்தப்ட்டது. சி் குழந்்்த்களுக்கு இ்யல்மா்கனவ 
சரமாம்் ்்யம் இருக்கும். ஒருனவ்ை வீடடில அடி 
வமாஙகின்யமா, அல்து அம்்மா அடி வமாஙகுவ்்தப ் மார்தன்தமா 
இந்்த ்்யம் ஏற்டடிருக்்க்மாம். இதுன்மான்்ற ்ேே்ம் 
ெம்்ந்்தப்ட்ட ்கமாரணங்கள எனில, அ்்த ெரி செய்ய்மாம். 
சி் குழந்்்த்களுக்கு விசி்ததிர்மாே பிரச்சி்ே்கள 
இருக்்கக்கூடும். அந்்தக் குழந்்்தக்கு ஒரு ேல் 
சூழ்நி்்்்ய ஏற்டு்ததி, அவர்கனைமாடு ன்சிப ்மாரக்்க 
னவண்டும்.

ஆற்றல எந்்த அைவில இருக்கி்றது என்றும் ஆரமா்ய 
னவண்டும். ஒரு குழந்்்தக்கு அந்்த 7ஆம் வகுபபு 
்மா்ட்த்்தப ் டிக்்கக்கூடி்ய மூ்ை்ததி்றன் இல்்ச்யனில, 
‘நீ ்டி ்டி’ என்று வலியுறு்ததுவது அந்்தக் குழந்்்த்்ய 
ச்கமாடு்்ப்டு்ததுவது ் மாதிரி்தமானே?

்மாண்டினெமாரி ்கலவிமு்்றயில ஒனர வகுபபில 
இருந்்தமாலும்கூ்ட அந்்தந்்தக் குழந்்்தக்கு ஏற்்தமான் 
்மா்டங்க்ைக் ச்கமாடுப்மார்கள. இ்்தயும் ேமாம் ்கவே்ததில 
ச்கமாளை்மாம்.

பானுபிரியா, ் மா்ன்கமாடு, ்தரு்புரி

ஒரு சபண் குழநள்த ச�ால்கி்றார, ‘எனக்குப் படிக்்க 
ச�ாமபப் பிடிக்கும. ஆனால், படிப்பது எதுவும நிளனவில் 
நிறபதில்ளலை!’ இந்தக் குள்றளை எப்படிப் ் பாக்குவது?

இ்்த முந்்்த்ய ன்களவியின் ச்தமா்டரச்சி்யமா்க்த்தமான் ேமான் 
்மாரக்கின்றன். இந்்தக் குழந்்்தக்கு ்த்்ட்யமா்க இருப்து 
எது? ்ேே்்மா? குடும்்்ததில இருக்கி்ற னவறு ஏ்தமாவது 
பிரச்சி்ே்யமா? இல்் ் டிப்்தற்கமாே ஆற்றல்கைமா?

இந்்த விஷ்ய்ததில ஒரு ெமூ்கப பிரச்சி்ே. ஐந்்தமாம் 
வகுபபு வ்ர ் ரீட்ென்ய இல்். குழந்்்தயின் ் ேே்ம் 
்மாதிக்்கப்டும் என்று செமாலலிச் செமாலலி அவர்க்ை்த 
ன்தரச்சி ச்்றச் செயகின்றமாம். ஆேமால, இது எவவைவு தூரம் 
அவர்களு்்ட்ய வைரச்சி்்யப ் மாதிக்கும்! அப்டி்யமாேமால 
்ரீட்ெ்தமான் ே்ட்த்த னவண்டு்மா? குழந்்்த்க்ைக் 
ச்கமாடு்்ப்டு்த்த னவண்டு்மா? இது தீவிர்மா்க ஆன்மாசிக்்க 
னவண்டி்ய ஒரு ெமூ்கப பிரச்சி்ே. இந்்தப ச்ண்னண 
இதில ஒரு குறியீடு்தமான். ‘்டிக்்க்... ் டிச்ெமா எேக்கு நிக்்க்’ 
என்று செமாலகி்றமார. அப்டி்யமாேமால சின்ே வ்யதிலிருந்து 
்ளளியில எப்டி, என்ே ்டி்தது இஙன்க வந்்தமார? 
செமாலலிக்ச்கமாடு்த்தமார்கைமா, இல்்்யமா? அ்்தக் 
்கறறுக்ச்கமாளை முடிந்்த்தமா? இதுன்மான்்ற ்தரவு்கள 
இருந்்தமால்தமான் இது்றறி ன்லும் செமால் முடியும்.

இந்்தப் பகுதியில் கூறப்படும் ஆக�ாசனைேள் 
பபாதுவாை ேருத்துேகே. ்தனிப்பட்ட முனறயில் 
அவரவருக்கு இருக்கும் பிரச்சினைேனேப் பபாருத்து 
அ்தறோை தீர்வுேள் மாறுப்ட�ாம்.

அனிஷா, ்கமாவமா்ததூர ்கமா்னி, செங்கல்டடு

ஒரு ்தனனா ரவலை � ா ்க ப்  ச ப ற ்்ற ாள � ச் 
�நதிக்கும்பாது, அவர்கள அதி்கமா்கக் ்்கட்கும 
்்களவி இது. ‘குழநள்த்களிடம ் ே�த்துக்குத் தூங்கு, 
்ே�த்துக்கு எழுநதிரு எனபது்பாலை எந்த ஒரு 
விஷைத்ள்தயும அறிவுள�ைா்கச் ச�ானனால் 
பதிலுக்கு எரிச்�ல் அளடகி்றார்கள. மி்கவும 
்கடுளமைா்க எதிரவா்தம ச�யகி்றார்கள, எனன 
ச�யவது?’ எனகி்றார்கள. இள்த ோம எப்படி அணு்க 
்வண்டும?

அறிவு்ர என்்து ்யமாருக்குன் எரிச்ெ்்்த்தமான் 
உண்்டமாக்கும். ்தின்் வ்யதில்தமான் குழந்்்த்கள 

்தங்களு்்ட்ய ்தனி்த்தன்்்்்ய மு்தன்மு்்ற்யமா்க 
அறிந்து, அ்்தச் செ்யல்டு்த்த மு்யறசிக்கி்றமார்கள. 
அ்தேமால அந்்த உணர்வ ்தி்தது, அவர்க்ைச் 
ெ்்மா்க - அ்தமாவது வ்யதுவந்ன்தமார (அ்டலடஸ்) -  
என்கி்ற வ்்கயில அவர்க்ை ே்ட்ததி ்க்ந்்தன்மாசிக்்க 
னவண்டும். ‘்மாரு நீ தூங்கணும், ்கமா்்யில 
எழுந்திருக்்கணும். ஸ்கூலுக்குப ன்மாணும். இது்தமான் 
சரமாடடிேமா இருக்கு. ன�மா... இ்தற்கமாே ச்மாறுபபு 
உன்கிட்ட இருக்கு!’ என்று செமாலலி மு்தல மு்யறசி்்ய்த 
ச்தமா்டங்க்மாம்.

ன்லும் அவர்களு்்ட்ய னவ்்்க்ை ஓரைவமாவது 
அவர்கனை செயதுச்கமாளை ்ழக்்க னவண்டும். 
அபன்மாது்தமான் அவர்களுக்குளை ச்மாறுபபின் சு்்்்ய 

 த�ொடுவொனம்   ஏப்ரல்  2022 த�ொடுவொனம்   ஏப்ரல்  2022 2120



ஏன்,எப்படி,எவ்வாறு?

அவர்களுக்கு உணர்த்த முடியும். ‘அம்்மா்தமான் செய்யணும், 
அப்மா்தமான் எடு்ததுக் ச்கமாடுக்்கணும்’ என்று இல்மா்ல 
அவரவர ெமாபபிட்ட ்தட்்ட எடு்ததுக் ்கழுவி ்வப்து, 
்தன்னு்்ட்ய துணி்க்ை்த ்தமானே து்வ்ததுக்ச்கமாளவது, 
வீடடில அம்்மா - அப்மாவுக்கு  உ்தவிசெயவது எேப 
்ழக்்கப்டு்த்த னவண்டும். அப்டிப ் ழக்கும்ன்மாது னேரம் 
அதில செ்வழியும். ஸ்கூல வீடடுப ் மா்டங்கள, வி்ை்யமாடடு... 
இ்வச்யல்மாம் ன்மா்க அவர்களின் னெமாரவு நி்்்்யயும் 
்கணக்கிலச்கமாண்டு கூடி்ய ் டடும் அவர்களின் னவ்்்க்ைச் 
செய்ய ்வக்்க னவண்டும். இதுன்மான்்ற சின்ேச்சின்ே 
விஷ்யங்க்ை்த ்தமாேமா்க செயதுச்கமாளவது, பிற்கமா்்ததில 
எவவைவு ்்யன் மிக்்கது என்று ்்்றமு்க்மா்க உணர்த்த 
னவண்டும்.

அன்தன்மா், ‘ன்ட்டமா எழுந்திரிச்ெமா நீ ன்ட்டமா்தமான் 
ஸ்கூலுக்குப ன்மா்க முடியும்; ேமான் எழுப் ் மாடன்டன்’ என்்து 
ன்மான்்ற சி் வ்ரமு்்ற்க்ை வகு்ததுக்ச்கமாண்்டமால்தமான் 
இது ெரி்யமாகும். ஆரம்்்ததில சி் ேமாட்கள தூஙகிபன்மா்க்மாம். 
ஆேமால, சீக்கிரன் ச்மாறுப்் உணர ஆரம்பிப்மார்கள.

குழந்்்த்க்ைச் ெரிெ்்மா்க ே்ட்ததும்ன்மாது்தமான் 
அவர்களுக்குப ச்மாறுபபுணரவு வரும். ‘்மாரு, இது ேம்் 
வீடு, நீயும் ஒரு ச்மாறுப்மாைர... இது உேக்கும் ஆேது. 
ன�மா... உன்னு்்ட்ய ் ங்களிபபு என்ே?’ என்று அவர்களி்டம் 
ெண்்்ட ன்மா்டமா்ல, செய்ய ்வக்்க னவண்டும். 
இ்்தச்யல்மாம் மீறி குழந்்்த்கள செய்யவில்் 
என்்றமாலும் ன்கமா்ப்்ட னவண்்டமாம். நீங்கள மு்தலில 
உங்களு்்ட்ய உணரச்சி்க்ைக் ் ்க்யமாைக் ்கறறுக்ச்கமாளை 
னவண்டும். உ்டனே ்க்ததி, உணரச்சிவெப்டுவ்தமால எதுவும் 
ே்டக்்கபன்மாவதில்். சி் விஷ்யங்கள ேமாள்்ட 
ேமாள்்ட்த்தமான் ெரி்யமாகும்.

சாந்தி, குடி்கமாடு, ்க்டலூர

மாணவர்களுக்குச் ச�ால்லிக் ச்காடுக்கும்பாது பத்தில் 
மூவர ்கற்றலில் மி்கவும பின்தங்கியுள்ளனர. 7ஆம 
வகுப்பில் படிப்பவர 3ஆம வகுப்பு படிக்கும மாணவர 
அ்ளவு க்கு த் ்த ான  இரு க்கி ்ற ா ர .  இவ ர ்கள்ள ப் 
்பான்றவர்களுக்கு சி்றப்புக் ்கவனம ச்காடுக்்க 
்வண்டும்தா்ன! அள்த எப்படிச் ச�யவது?

இது உைவி்யலரீதி்யமா்க அந்்தக் குழந்்்த்கள 
ெம்்ந்்தப்ட்டது ்டடுன் அல். ேம்மு்்ட்ய ெமூ்கப 
்ண்்மாடடு விஷ்யங்களும் இதில உளை்டஙகியிருக்கின்்றே. 
நீங்கள கூறி்ய அைவுக்குக் குழந்்்த்கள மி்கவும் 
பின் ்தஙகியிரு ந் ்த மா ல  அவ ர ்களு்்ட்ய  வீ ட டு ப 
பின்ேணி்்யயும், குழந்்்தயின் மூ்ை வைரச்சி்்யயும் 
்திபபி்ட னவண்டி்யது அவசி்யம். அப்மா, அம்்மாவுக்கு 
செமாலலிக்ச்கமாடுக்்க இ்ய்மா்், குழந்்்த்கள வைரும் 
பின்பு்ம் எல்மாவற்்றயும் ஆரமா்ய னவண்டும். அதில 
எந்்தப பிரச்சி்ேயும் இல்்ச்யன்்றமால, அந்்தக் 
குழந்்்தக்கு னவறுவி்த்மாே ்தனி ்கமாரணங்கள இருக்்க்மாம்.

கே.ேகேசன்

சி.ஜி.சீ்தா 
குழந்்்த்கள 

 ் ேே் நிபுணர

பதில்கள்
குழந்்்தயின் ்தனிக் ்கமாரணங்க்ை இன்னும் பிரிக்்க்மாம்.

ஒன்று ஆற்றல ெம்்ந்்தப்ட்டது. அடு்த்தது ்ேம் 
ெம்்ந்்தப்ட்டது. சி் குழந்்்த்களுக்கு இ்யல்மா்கனவ 
சரமாம்் ்்யம் இருக்கும். ஒருனவ்ை வீடடில அடி 
வமாஙகின்யமா, அல்து அம்்மா அடி வமாஙகுவ்்தப ் மார்தன்தமா 
இந்்த ்்யம் ஏற்டடிருக்்க்மாம். இதுன்மான்்ற ்ேே்ம் 
ெம்்ந்்தப்ட்ட ்கமாரணங்கள எனில, அ்்த ெரி செய்ய்மாம். 
சி் குழந்்்த்களுக்கு விசி்ததிர்மாே பிரச்சி்ே்கள 
இருக்்கக்கூடும். அந்்தக் குழந்்்தக்கு ஒரு ேல் 
சூழ்நி்்்்ய ஏற்டு்ததி, அவர்கனைமாடு ன்சிப ்மாரக்்க 
னவண்டும்.

ஆற்றல எந்்த அைவில இருக்கி்றது என்றும் ஆரமா்ய 
னவண்டும். ஒரு குழந்்்தக்கு அந்்த 7ஆம் வகுபபு 
்மா்ட்த்்தப ் டிக்்கக்கூடி்ய மூ்ை்ததி்றன் இல்்ச்யனில, 
‘நீ ்டி ்டி’ என்று வலியுறு்ததுவது அந்்தக் குழந்்்த்்ய 
ச்கமாடு்்ப்டு்ததுவது ் மாதிரி்தமானே?

்மாண்டினெமாரி ்கலவிமு்்றயில ஒனர வகுபபில 
இருந்்தமாலும்கூ்ட அந்்தந்்தக் குழந்்்தக்கு ஏற்்தமான் 
்மா்டங்க்ைக் ச்கமாடுப்மார்கள. இ்்தயும் ேமாம் ்கவே்ததில 
ச்கமாளை்மாம்.

பானுபிரியா, ் மா்ன்கமாடு, ்தரு்புரி

ஒரு சபண் குழநள்த ச�ால்கி்றார, ‘எனக்குப் படிக்்க 
ச�ாமபப் பிடிக்கும. ஆனால், படிப்பது எதுவும நிளனவில் 
நிறபதில்ளலை!’ இந்தக் குள்றளை எப்படிப் ் பாக்குவது?

இ்்த முந்்்த்ய ன்களவியின் ச்தமா்டரச்சி்யமா்க்த்தமான் ேமான் 
்மாரக்கின்றன். இந்்தக் குழந்்்தக்கு ்த்்ட்யமா்க இருப்து 
எது? ்ேே்்மா? குடும்்்ததில இருக்கி்ற னவறு ஏ்தமாவது 
பிரச்சி்ே்யமா? இல்் ் டிப்்தற்கமாே ஆற்றல்கைமா?

இந்்த விஷ்ய்ததில ஒரு ெமூ்கப பிரச்சி்ே. ஐந்்தமாம் 
வகுபபு வ்ர ் ரீட்ென்ய இல்். குழந்்்தயின் ் ேே்ம் 
்மாதிக்்கப்டும் என்று செமாலலிச் செமாலலி அவர்க்ை்த 
ன்தரச்சி ச்்றச் செயகின்றமாம். ஆேமால, இது எவவைவு தூரம் 
அவர்களு்்ட்ய வைரச்சி்்யப ் மாதிக்கும்! அப்டி்யமாேமால 
்ரீட்ெ்தமான் ே்ட்த்த னவண்டு்மா? குழந்்்த்க்ைக் 
ச்கமாடு்்ப்டு்த்த னவண்டு்மா? இது தீவிர்மா்க ஆன்மாசிக்்க 
னவண்டி்ய ஒரு ெமூ்கப பிரச்சி்ே. இந்்தப ச்ண்னண 
இதில ஒரு குறியீடு்தமான். ‘்டிக்்க்... ் டிச்ெமா எேக்கு நிக்்க்’ 
என்று செமாலகி்றமார. அப்டி்யமாேமால சின்ே வ்யதிலிருந்து 
்ளளியில எப்டி, என்ே ்டி்தது இஙன்க வந்்தமார? 
செமாலலிக்ச்கமாடு்த்தமார்கைமா, இல்்்யமா? அ்்தக் 
்கறறுக்ச்கமாளை முடிந்்த்தமா? இதுன்மான்்ற ்தரவு்கள 
இருந்்தமால்தமான் இது்றறி ன்லும் செமால் முடியும்.

இந்்தப் பகுதியில் கூறப்படும் ஆக�ாசனைேள் 
பபாதுவாை ேருத்துேகே. ்தனிப்பட்ட முனறயில் 
அவரவருக்கு இருக்கும் பிரச்சினைேனேப் பபாருத்து 
அ்தறோை தீர்வுேள் மாறுப்ட�ாம்.

அனிஷா, ்கமாவமா்ததூர ்கமா்னி, செங்கல்டடு

ஒரு ்தனனா ரவலை � ா ்க ப்  ச ப ற ்்ற ாள � ச் 
�நதிக்கும்பாது, அவர்கள அதி்கமா்கக் ்்கட்கும 
்்களவி இது. ‘குழநள்த்களிடம ் ே�த்துக்குத் தூங்கு, 
்ே�த்துக்கு எழுநதிரு எனபது்பாலை எந்த ஒரு 
விஷைத்ள்தயும அறிவுள�ைா்கச் ச�ானனால் 
பதிலுக்கு எரிச்�ல் அளடகி்றார்கள. மி்கவும 
்கடுளமைா்க எதிரவா்தம ச�யகி்றார்கள, எனன 
ச�யவது?’ எனகி்றார்கள. இள்த ோம எப்படி அணு்க 
்வண்டும?

அறிவு்ர என்்து ்யமாருக்குன் எரிச்ெ்்்த்தமான் 
உண்்டமாக்கும். ்தின்் வ்யதில்தமான் குழந்்்த்கள 

்தங்களு்்ட்ய ்தனி்த்தன்்்்்ய மு்தன்மு்்ற்யமா்க 
அறிந்து, அ்்தச் செ்யல்டு்த்த மு்யறசிக்கி்றமார்கள. 
அ்தேமால அந்்த உணர்வ ்தி்தது, அவர்க்ைச் 
ெ்்மா்க - அ்தமாவது வ்யதுவந்ன்தமார (அ்டலடஸ்) -  
என்கி்ற வ்்கயில அவர்க்ை ே்ட்ததி ்க்ந்்தன்மாசிக்்க 
னவண்டும். ‘்மாரு நீ தூங்கணும், ்கமா்்யில 
எழுந்திருக்்கணும். ஸ்கூலுக்குப ன்மாணும். இது்தமான் 
சரமாடடிேமா இருக்கு. ன�மா... இ்தற்கமாே ச்மாறுபபு 
உன்கிட்ட இருக்கு!’ என்று செமாலலி மு்தல மு்யறசி்்ய்த 
ச்தமா்டங்க்மாம்.

ன்லும் அவர்களு்்ட்ய னவ்்்க்ை ஓரைவமாவது 
அவர்கனை செயதுச்கமாளை ்ழக்்க னவண்டும். 
அபன்மாது்தமான் அவர்களுக்குளை ச்மாறுபபின் சு்்்்ய 
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மரபு விளையாட்டுகள்

அ.கா.பெருமாள்

ஏழு ஏழு பதினாலு ச�ாலை

இருபுறமும் தச�ருலைய சேலை

வேடிலய வேடிச�ேங்களுக்கு

தங்க ரத்தின மாலை       

அது எனன ?

 இது ஒரு விடு்கலத...

வ்காஞ�  ேருஷம் முனபு கிராமங்களில் சிறுமி்கள்கூை 
இதற்குப்  பல்ைாஙகுழி எனறு பதில் வ�ால்லிவிடுோர்கள். 
‘14 ச�ாலை தச�ர’ எனபது ஊ்கத்லத விடுவித்துவிடும்.

ராமனும் சீலதயும் ்காட்டில் 14 ேருஷங்கள் பல்ைாஙகுழி 
ஆடிசய சேரத்லதக் ்கைத்திவிட்ைார்கள் எனபது ோட்ைார 
ேழக்்காறு. பல்ைாஙகுழி ஆடுதல் பலழய விலையாட்டு. வதன 
மாேட்ைங்களில் பிராமி எழுத்து்கள் உள்ை குல்கப் பாலற்களில் 
பல்ைாஙகுழி ஆடு்கைம்   வ்காத்தப்பட்டுள்ைது. இது 
பிற்்காைத்லதச ச�ர்நதது.

இ்நத விலையாட்டு நூற்றாண்டு்களுக்கு முற்பட்ைது 
எனபதற்கு இைக்கியச �ானறு உண்டு. மலையடிோரக்  
ச்காயில்்களின முனபுற மண்ைபங்களின தலரப் பகுதி்களிலும் 
வபருேழிப்பாலத்களில் உள்ை தஙகு மண்ைபங்கள் 
சப ானறேற்றிலும் பல்ைாஙகுழி ஆடு்கைங்கள் 
வ்காத்தப்பட்டுள்ைன.

திருமண  ோளில்  புதுப்வபண்ணும் மாப்பிள்லையும் 
பல்ைாஙகுழி  ஆை சேண்டும்  எனற  ேலைமுலற பை 
�மூ்கங்களில் இரு்நதது. வபண்ணுக்குக் வ்காடுக்்கப்பட்ை  
சீரேரில�யில்  பித்தலையால் வ�யயப்பட்ை  பல்ைாஙகுழியும் 
இரு்நதது.

தமிழ்ச �மூ்கத்தில், ‘பல்ைாஙகுழி’ விலையாட்ைானது 
பல்சேறு வபயர்களில் புழஙகுகிறது. பாண்டி ஆட்ைம் (வதன 
தமிழ் மாேட்ைம்), குழியாட்ைம் (ேை ஆற்்காடு பகுதி), 
மைரலண (திருசசிப் பகுதி), பாண்டியாஙகுழி (தாராபுரம் 
பகுதி) எனனும் பை வபயர்களில்  ேழஙகுகிறார்கள்.

பல்ைாஙகுழி விலையாட்டிற்குரிய ்கருவிலய ‘மலன’ 
எனபது வபாது ேழக்கு. இது மரம்  அல்ைது உசைா்கத்தால் 
வ�யயப்பட்டிருக்கும். தற்சபாது மைக்கும் ேடிவில் உள்ை 

பல்லாங்குழி 
ஆட்லாமலா?

பல்லாங்குழி  விளையலாடும் சூழ்நிள்ளய  
உருவலாக்கிவிட்லால கைபேசியிலிருந்து  
சிலராவது  விடுதகல பேற முடியும்.

பல்ைாஙகுழி மலன்கள் கிலைக்கினறன . கிராமங்களில் 
்காட்டுப் பகுதியில் தலரயில் குழி சதாண்டி விலையாடுேதும் 
உண்டு.   

பல்ைாஙகுழி  பைல்கயில் 14  குழி்கள் இருக்கும். 
இேற்றுக்குத் தனித்தனிப் வபயர்கள் உண்டு. வபாதுோ்க, 
பல்ைாஙகுழி விலையாை குனறுமணி, மஞ�ாடி , 
புளியஙவ்காட்லை,சேப்பமுத்து, பழலமயான �ல்லிக்்காசு 
சபானறேற்லறப் பயனபடுத்தினார்கள்.

பல்ைாஙகுழியில் உள்ை 14  குழி்களிலும் தனித்தனியா்க 
5 ்காய்கள் வீதம் எல்ைாக் குழி்களிலும் நிரப்புேது  விலையாட்டின  
ஆரம்பம். விலையாட்லை ஆரம்பிப்பேர முதலில் தன 
பக்்கமுள்ை ஒரு குழியிலிரு்நது ்காய்கலை எடுத்து ேரில�யா்க 
ேைதுபுறம் ேழி   ஒவவோரு குழியா்கப் சபாடுோர. ஐ்நதாம் 
்காய விழும் குழியிலுள்ை ்காய்கலை எடுத்து அடுத்த 
குழி்களில் ேரில�யா்கப் சபாடுோர. இப்படிசய சபாய 
வேற்றுத் குழியில் ்கலைசிக் ்காய சபாைப்படும்சபாது ஆட்ைம் 
நிற்கும்.

இேர தன பஙகிற்கு ஒரு குழியிலிரு்நது ்காய்கலை 

எடுத்துக்வ்காள்ளுோர. பினனர  அடுத்தேர விலையாட்லைத் 
வதாைரோர. இப்படிசய விலையாட்டு வதாைரும். ்காய 
இல்ைாத நிலைக்கு ே்நதேர சதாற்றேராோர.

பல்ைாஙகுழி விலையாட்டு முலற ேட்ைாரத்துக்கு ேட்ைாரம் 
சேறுபட்ைாலும் விலையாட்டின அலமப்பும் பல்ைாஙகுழியின 
அலமப்பும் ஒசர மாதிரியானதுதான. பல்ைாஙகுழியின 
ேல்க்கள் ோனகு எனறு சதேசேயப்பாோணர கூறுோர. 
இ்நத விலையாட்லைப் பற்றி விரிோ்க ஆராய்நதுள்ை 
தாயம்மாள் அறோணன எட்டு எனகிறார. சிை இைங்களில் 
இ்நத  எண்ணிக்ல்க மாறுகிறது.

மரத்தாைான 10 பல்ைாஙகுழி்கள் இரு்நதால் 20 
மாணேர்கலை ஒசர இைத்தில்  அமரத்திவிைைாம். 

இ்நத விலையாட்டில் மூலைக்கு சேலை உண்டு. 
தனியா்கவும் விலையாைைாம்.     பயிற்சியளிப்பதற்கு ஒரு 
மணி சேர அே்கா�ம் சபாதும். பல்ைாஙகுழி  விலையாடும் 
சூழ்நிலைலய உருோக்கிவிட்ைால் ேம்பு குலறயும். 
ல்கசபசியிலிரு்நது சிைலரயாேது  விடுவிக்்க முடியும்!
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மரபு விளையாட்டுகள்

அ.கா.பெருமாள்

ஏழு ஏழு பதினாலு ச�ாலை

இருபுறமும் தச�ருலைய சேலை

வேடிலய வேடிச�ேங்களுக்கு

தங்க ரத்தின மாலை       

அது எனன ?

 இது ஒரு விடு்கலத...

வ்காஞ�  ேருஷம் முனபு கிராமங்களில் சிறுமி்கள்கூை 
இதற்குப்  பல்ைாஙகுழி எனறு பதில் வ�ால்லிவிடுோர்கள். 
‘14 ச�ாலை தச�ர’ எனபது ஊ்கத்லத விடுவித்துவிடும்.

ராமனும் சீலதயும் ்காட்டில் 14 ேருஷங்கள் பல்ைாஙகுழி 
ஆடிசய சேரத்லதக் ்கைத்திவிட்ைார்கள் எனபது ோட்ைார 
ேழக்்காறு. பல்ைாஙகுழி ஆடுதல் பலழய விலையாட்டு. வதன 
மாேட்ைங்களில் பிராமி எழுத்து்கள் உள்ை குல்கப் பாலற்களில் 
பல்ைாஙகுழி ஆடு்கைம்   வ்காத்தப்பட்டுள்ைது. இது 
பிற்்காைத்லதச ச�ர்நதது.

இ்நத விலையாட்டு நூற்றாண்டு்களுக்கு முற்பட்ைது 
எனபதற்கு இைக்கியச �ானறு உண்டு. மலையடிோரக்  
ச்காயில்்களின முனபுற மண்ைபங்களின தலரப் பகுதி்களிலும் 
வபருேழிப்பாலத்களில் உள்ை தஙகு மண்ைபங்கள் 
சப ானறேற்றிலும் பல்ைாஙகுழி ஆடு்கைங்கள் 
வ்காத்தப்பட்டுள்ைன.

திருமண  ோளில்  புதுப்வபண்ணும் மாப்பிள்லையும் 
பல்ைாஙகுழி  ஆை சேண்டும்  எனற  ேலைமுலற பை 
�மூ்கங்களில் இரு்நதது. வபண்ணுக்குக் வ்காடுக்்கப்பட்ை  
சீரேரில�யில்  பித்தலையால் வ�யயப்பட்ை  பல்ைாஙகுழியும் 
இரு்நதது.

தமிழ்ச �மூ்கத்தில், ‘பல்ைாஙகுழி’ விலையாட்ைானது 
பல்சேறு வபயர்களில் புழஙகுகிறது. பாண்டி ஆட்ைம் (வதன 
தமிழ் மாேட்ைம்), குழியாட்ைம் (ேை ஆற்்காடு பகுதி), 
மைரலண (திருசசிப் பகுதி), பாண்டியாஙகுழி (தாராபுரம் 
பகுதி) எனனும் பை வபயர்களில்  ேழஙகுகிறார்கள்.

பல்ைாஙகுழி விலையாட்டிற்குரிய ்கருவிலய ‘மலன’ 
எனபது வபாது ேழக்கு. இது மரம்  அல்ைது உசைா்கத்தால் 
வ�யயப்பட்டிருக்கும். தற்சபாது மைக்கும் ேடிவில் உள்ை 

பல்லாங்குழி 
ஆட்லாமலா?

பல்லாங்குழி  விளையலாடும் சூழ்நிள்ளய  
உருவலாக்கிவிட்லால கைபேசியிலிருந்து  
சிலராவது  விடுதகல பேற முடியும்.

பல்ைாஙகுழி மலன்கள் கிலைக்கினறன . கிராமங்களில் 
்காட்டுப் பகுதியில் தலரயில் குழி சதாண்டி விலையாடுேதும் 
உண்டு.   

பல்ைாஙகுழி  பைல்கயில் 14  குழி்கள் இருக்கும். 
இேற்றுக்குத் தனித்தனிப் வபயர்கள் உண்டு. வபாதுோ்க, 
பல்ைாஙகுழி விலையாை குனறுமணி, மஞ�ாடி , 
புளியஙவ்காட்லை,சேப்பமுத்து, பழலமயான �ல்லிக்்காசு 
சபானறேற்லறப் பயனபடுத்தினார்கள்.

பல்ைாஙகுழியில் உள்ை 14  குழி்களிலும் தனித்தனியா்க 
5 ்காய்கள் வீதம் எல்ைாக் குழி்களிலும் நிரப்புேது  விலையாட்டின  
ஆரம்பம். விலையாட்லை ஆரம்பிப்பேர முதலில் தன 
பக்்கமுள்ை ஒரு குழியிலிரு்நது ்காய்கலை எடுத்து ேரில�யா்க 
ேைதுபுறம் ேழி   ஒவவோரு குழியா்கப் சபாடுோர. ஐ்நதாம் 
்காய விழும் குழியிலுள்ை ்காய்கலை எடுத்து அடுத்த 
குழி்களில் ேரில�யா்கப் சபாடுோர. இப்படிசய சபாய 
வேற்றுத் குழியில் ்கலைசிக் ்காய சபாைப்படும்சபாது ஆட்ைம் 
நிற்கும்.

இேர தன பஙகிற்கு ஒரு குழியிலிரு்நது ்காய்கலை 

எடுத்துக்வ்காள்ளுோர. பினனர  அடுத்தேர விலையாட்லைத் 
வதாைரோர. இப்படிசய விலையாட்டு வதாைரும். ்காய 
இல்ைாத நிலைக்கு ே்நதேர சதாற்றேராோர.

பல்ைாஙகுழி விலையாட்டு முலற ேட்ைாரத்துக்கு ேட்ைாரம் 
சேறுபட்ைாலும் விலையாட்டின அலமப்பும் பல்ைாஙகுழியின 
அலமப்பும் ஒசர மாதிரியானதுதான. பல்ைாஙகுழியின 
ேல்க்கள் ோனகு எனறு சதேசேயப்பாோணர கூறுோர. 
இ்நத விலையாட்லைப் பற்றி விரிோ்க ஆராய்நதுள்ை 
தாயம்மாள் அறோணன எட்டு எனகிறார. சிை இைங்களில் 
இ்நத  எண்ணிக்ல்க மாறுகிறது.

மரத்தாைான 10 பல்ைாஙகுழி்கள் இரு்நதால் 20 
மாணேர்கலை ஒசர இைத்தில்  அமரத்திவிைைாம். 

இ்நத விலையாட்டில் மூலைக்கு சேலை உண்டு. 
தனியா்கவும் விலையாைைாம்.     பயிற்சியளிப்பதற்கு ஒரு 
மணி சேர அே்கா�ம் சபாதும். பல்ைாஙகுழி  விலையாடும் 
சூழ்நிலைலய உருோக்கிவிட்ைால் ேம்பு குலறயும். 
ல்கசபசியிலிரு்நது சிைலரயாேது  விடுவிக்்க முடியும்!
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வீட்டிலிருந்து அந்்த விடுதி 27 கி.மீ. த்தொலைவில் 
இருந்்தது. ஜொக் மொ தினமும் கொலை 5 மணிக்கு 
்தன் லைக்கிலை எடுத்துக்தகொண்டு அந்்த விடுதிலை 
ந�ொக்கிப் பைணப்பட நேண்டும். அைரொமல் தைய்தொர் 
ஜொக் மொ.

த�ோல்விக்கு தேல் த�ோல்வி

பள்ளிக் கல்வி முடிந்்ததும், கல்லூரிப் படிப்புக்கொக 
விண்ணப்பித்்தொர் ஜொக் மொ. அேருக்குக் கணி்தம் 
குைறுபடி. அ்தனொல், நமறபடிப்புக்கொன நுலைவுத் 
ந்தர்வில்கூட மூன்று முலை முட்டி நமொதி்தொன் ஜொக் 
மொேொல் ந்தை முடிந்்தது. ஹொஙநைொ ஆசிரிைர் பயிறசி 
நிறுேனத்தில் ஆஙகிைத் துலையில் அேருக்கு இடம் 
கிலடத்்தது. 1988இல் ஆஙகிைத்தில் இைஙகலைப் 
பட்டம் தபறறு கல்லூரியிலிருந்து தேளிநை ேந்்தொர் 
ஜொக் மொ.

அப்படி ஒன்றும் நேலை ேொயப்புகள் பிரகொைமொக 
இல்லை. கொேல் துலை பணி மு்தல் நகஎஃப்சி ேலர 
பல்நேறு இடஙகளுக்கு விண்ணப்பித்்தொர். எதிலும் ஜொக் 
மொ ந்தர்ேொகவில்லை. எஙகு நேலை ந்தடிப்நபொனொலும், 
அேலரத் ்தவிர மறைேர்கள் ந்தர்ந்த்தடுக்கப்பட்டனர். 
ஆனொல், ஜொக் மொ மனம் ்தைரவில்லை. அந்்தத் 
ந்தொல்விகலைதைல்ைொம், ்தனக்கொன அனுபேஙகைொகப் 
பொர்த்்தொர். பை முைறசிகளுக்குப் பிைகு ஒரு 
பல்கலைக்கைகத்தில் ஆஙகிைப் பயிறறுவிப்பொைரொக 
அேருக்கு நேலை கிலடத்்தது. மொ்த ஊதிைம் 15 
டொைர். அந்்த நேலையில் நைர்ந்்ததும் அேருக்கு 
்தன்னுலடை திைலம மீது �ம்பிக்லக அதிகரித்்தது. 
ஆனொல், ஒரு நிறுேனத்தில் பணிைொறறுேல்தவிடவும், 
ஜொக் மொவுக்கு ஒரு நிறுேனத்ல்தத் த்தொடஙகும் 
எண்ணம் அப்நபொது ஏறபட்டிருந்்தது. ஐந்்தொண்டுகளில் 
அஙகிருந்து விைகிை அேர், ்தன்னுலடை ஆஙகிை 
அறிவு மீ்தொன �ம்பிக்லகயின் அடிப்பலடயில், ஆஙகிை 
தமொழிைொக்கத்துக்கு என்று சிறிை அைவில் நிறுேனம் 
ஒன்லை ஆரம்பித்்தொர். அந்்த நிறுேனம் அேர் 
எதிர்பொர்த்்த அைவுக்கு ேைரவில்லை. 

இந்்தச் சூைலில் 1995இல் அதமரிக்கொ தைல்லும் 

ஒரு துறையில் சில 
கோரியஙகறைச் சோதிப்பவரகள் 

தவறு; �ோன் புகும் துறைறயதய 
வடிவறேப்பவரகள் தவறு; ஜோக் 
ேோ அந� ரகம்! ப்பரும் 
பசல்வந�ரகளில் ஒருவர, ப்பரும் 
ப�ோழில் முறைதவோர  என்்பற�த் 
�ோண்டி உலகின் கணிசேோை 
இறைஞரகைோல் உற்று 
த�ோக்கப்படும் ஆளுறேகளில் 
ஒருவர, ஜோக் ேோ. சரி, ஜோக் ேோ 
அப்படி என்ை பசய�ோர?

கற்ைதல மு�லீடு

1964ஆம் ஆண்டு, சீனொவில் 
ஹொஙநைொ �கரில், ஒரு ைொ்தொரண 
குடும்பத்தில் பிைந்்தொர் ஜொக் மொ. 
அேரின் தபறநைொர் பொரம்பரிை 
இலைக் கலைஞர்கள். தபரிை 
அைவில் ேருமொனம் கிலடைொது. 
ஜொக் மொவுக்குச் சிறுேைதில் 
ஆஙகிைம் கறறுக்தகொள்ை 
நேண்டும் என்பதில் தீவிர ஆர்ேம் 
இருந்்தது. ஆனொல், அ்தறகொன 
சூைல் அேருக்கு இல்லை.

ஜொக் மொவின் ஊருக்குப் 
பக்கத்தில் இருந்்த �கரத்தில் 
ஒரு பைணிகள் விடுதி இருந்்தது. 
தேளி�ொட்டுப் பைணிகள் 
்தஙகி நபொகும் இடம் அது. 
ஜொக் மொவுக்கு ஒரு நைொைலன 
ந்தொன்றிைது. பைணிகளுக்கு 
ேழிகொட்டிைொனொர் ஜொக் மொ. 
இந்்த நேலைக்கு அேர்கள் 
பணம் தகொடுக்க முைன்ைநபொது 
அல்தப் தபை மறுத்்தொர். ‘�ொன் 
உஙகளுக்கு இந்்தப் பகுதிகலைச் 
சுறறிக்கொட்டிநனன். நீஙகள் எனக்கு 
ஆஙகிைத்ல்தச் சுறறிக்கொட்டுஙகள்!’ 
என்ைொர் சிரித்்தபடி. பன்னிதரண்டு 
ேைது சிறுேன் ஒருேன் இப்படிக் 
நகட்டது பைலர த�கிழ்ச்சி 
அலடைச் தைய்தது. தமனக்தகட்டு 
சிை மணி ந�ரஙகள் தைைவிட்டு 
ஆஙகிைம் கறறுக்தகொடுத்துச் 
தைன்ைனர் தேளி�ொட்டினர்.

இது எளி்தொன ஒன்ைொக இல்லை. 
ஏதனன்ைொல், ஜொக் மொவின் 

ஜாக் மா 
த�ோல்விகளிலிருந்து ஒரு வெற்றி

ேொயப்பு ஜொக் மொவுக்கு அலமந்்தது. அப்நபொது்தொன் 
உைகம் இலணைமைமொக ஆரம்பித்திருந்்தது. 
அதமரிக்கொவில் ்தன்னுலடை �ண்பர் இலணைத்தின் 
இைஙகுமுலை குறித்து அறிமுகப்படுத்திைநபொந்த, 
உைகின் நபொக்கில் இலணைம் மிகப் தபரும் 
மொறைத்ல்தக் தகொண்டுேரப்நபொகிைது என்பல்த ஜொக் 
மொ உணர்ந்துதகொண்டொர்.

சீைோவின் மு�ல் இறைய நிறுவைம்

சீனொ திரும்பிைதும் ‘சீனொ எல்நைொ நபஜஸ்’ என்ை 
தபைரில் இலணை்தை ேடிேலமப்பு நிறுேனம் ஒன்லைத் 
த்தொடஙகினொர் ஜொக் மொ. சீன நிறுேனஙகளுக்கு 
இலணைப் பக்கம் உருேொக்கித் ்தருேது்தொன் 
அந்்த நிறுேனத்தின் நேலை. அது்தொன் சீனொவில் 
த்தொடஙகப்பட்ட மு்தல் இலணை நிறுேனம். தபரிை 
கறபலனகள் நேண்டொம். ஒரு சிறிை அலை. அதில் 
ஒரு பலைை கணினி. அவேைவு்தொன் நிறுேனம். 
அதமரிக்கொவில் உள்ை �ண்பர்களுக்குத் ந்தலேைொன 
விேரஙகலை அனுப்பி, அேர்கள் மூைம் இலணைப் 
பக்கத்ல்த ேடிேலமத்து  ேொடிக்லகைொைர்களுக்கு 
ேைஙகைொனொர் ஜொக் மொ.

இந்்த நிறுேனமும் எதிர்பொர்த்்த அைவுக்கு 
தேறறிகரமொக அலமைவில்லை. ஏதனன்ைொல், 
சீனொவில் இலணைம் பரேைொகொ்த அந்்த ந�ரத்தில் 
நிறுேனத்துக்தகன்று இலணை்தைம் ஆரம்பிக்க பை 
நிறுேனஙகள் ஆர்ேம் கொட்டவில்லை. ஆனொல், அேர் 
நமறதகொண்ட இந்்த முைறசியின் அடிப்பலடயில் சீன 
அரசு அேலர இலணைம் ைொர்ந்து ஒரு பணிக்குப் 
தபொறுப்பொக நிைமித்்தது. அதில் ஓரொண்டுக் கொைம் 
பணிபுரிந்்தொர். இந்்தப் பணி அேரது புரி்தல்கலை 
நமம்படுத்தின.

அடுத்து, ்தன்நனொடு பணிைொறறிை �ண்பர்கள் 
சிைலர அலைத்து ேந்து ஒரு நிறுேனத்ல்த 
ஆரம்பிக்கத் திட்டமிட்டொர். தபரிை தபொருைொ்தொர 
பைம் கிலடைொது. ஜொக் மொவும் அேர் மலனவியும் 
நைர்ந்து, லகயிலிருந்்தேறலை விறறும், �ண்பர்கள் 
சிைரின் உ்தவியுடனும் 1999இல் ஆரம்பித்்த அந்்த 

அபதுல் ேஜீத்

திருப்புமுனையர்கள்
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வீட்டிலிருந்து அந்்த விடுதி 27 கி.மீ. த்தொலைவில் 
இருந்்தது. ஜொக் மொ தினமும் கொலை 5 மணிக்கு 
்தன் லைக்கிலை எடுத்துக்தகொண்டு அந்்த விடுதிலை 
ந�ொக்கிப் பைணப்பட நேண்டும். அைரொமல் தைய்தொர் 
ஜொக் மொ.

த�ோல்விக்கு தேல் த�ோல்வி

பள்ளிக் கல்வி முடிந்்ததும், கல்லூரிப் படிப்புக்கொக 
விண்ணப்பித்்தொர் ஜொக் மொ. அேருக்குக் கணி்தம் 
குைறுபடி. அ்தனொல், நமறபடிப்புக்கொன நுலைவுத் 
ந்தர்வில்கூட மூன்று முலை முட்டி நமொதி்தொன் ஜொக் 
மொேொல் ந்தை முடிந்்தது. ஹொஙநைொ ஆசிரிைர் பயிறசி 
நிறுேனத்தில் ஆஙகிைத் துலையில் அேருக்கு இடம் 
கிலடத்்தது. 1988இல் ஆஙகிைத்தில் இைஙகலைப் 
பட்டம் தபறறு கல்லூரியிலிருந்து தேளிநை ேந்்தொர் 
ஜொக் மொ.

அப்படி ஒன்றும் நேலை ேொயப்புகள் பிரகொைமொக 
இல்லை. கொேல் துலை பணி மு்தல் நகஎஃப்சி ேலர 
பல்நேறு இடஙகளுக்கு விண்ணப்பித்்தொர். எதிலும் ஜொக் 
மொ ந்தர்ேொகவில்லை. எஙகு நேலை ந்தடிப்நபொனொலும், 
அேலரத் ்தவிர மறைேர்கள் ந்தர்ந்த்தடுக்கப்பட்டனர். 
ஆனொல், ஜொக் மொ மனம் ்தைரவில்லை. அந்்தத் 
ந்தொல்விகலைதைல்ைொம், ்தனக்கொன அனுபேஙகைொகப் 
பொர்த்்தொர். பை முைறசிகளுக்குப் பிைகு ஒரு 
பல்கலைக்கைகத்தில் ஆஙகிைப் பயிறறுவிப்பொைரொக 
அேருக்கு நேலை கிலடத்்தது. மொ்த ஊதிைம் 15 
டொைர். அந்்த நேலையில் நைர்ந்்ததும் அேருக்கு 
்தன்னுலடை திைலம மீது �ம்பிக்லக அதிகரித்்தது. 
ஆனொல், ஒரு நிறுேனத்தில் பணிைொறறுேல்தவிடவும், 
ஜொக் மொவுக்கு ஒரு நிறுேனத்ல்தத் த்தொடஙகும் 
எண்ணம் அப்நபொது ஏறபட்டிருந்்தது. ஐந்்தொண்டுகளில் 
அஙகிருந்து விைகிை அேர், ்தன்னுலடை ஆஙகிை 
அறிவு மீ்தொன �ம்பிக்லகயின் அடிப்பலடயில், ஆஙகிை 
தமொழிைொக்கத்துக்கு என்று சிறிை அைவில் நிறுேனம் 
ஒன்லை ஆரம்பித்்தொர். அந்்த நிறுேனம் அேர் 
எதிர்பொர்த்்த அைவுக்கு ேைரவில்லை. 

இந்்தச் சூைலில் 1995இல் அதமரிக்கொ தைல்லும் 

ஒரு துறையில் சில 
கோரியஙகறைச் சோதிப்பவரகள் 

தவறு; �ோன் புகும் துறைறயதய 
வடிவறேப்பவரகள் தவறு; ஜோக் 
ேோ அந� ரகம்! ப்பரும் 
பசல்வந�ரகளில் ஒருவர, ப்பரும் 
ப�ோழில் முறைதவோர  என்்பற�த் 
�ோண்டி உலகின் கணிசேோை 
இறைஞரகைோல் உற்று 
த�ோக்கப்படும் ஆளுறேகளில் 
ஒருவர, ஜோக் ேோ. சரி, ஜோக் ேோ 
அப்படி என்ை பசய�ோர?

கற்ைதல மு�லீடு

1964ஆம் ஆண்டு, சீனொவில் 
ஹொஙநைொ �கரில், ஒரு ைொ்தொரண 
குடும்பத்தில் பிைந்்தொர் ஜொக் மொ. 
அேரின் தபறநைொர் பொரம்பரிை 
இலைக் கலைஞர்கள். தபரிை 
அைவில் ேருமொனம் கிலடைொது. 
ஜொக் மொவுக்குச் சிறுேைதில் 
ஆஙகிைம் கறறுக்தகொள்ை 
நேண்டும் என்பதில் தீவிர ஆர்ேம் 
இருந்்தது. ஆனொல், அ்தறகொன 
சூைல் அேருக்கு இல்லை.

ஜொக் மொவின் ஊருக்குப் 
பக்கத்தில் இருந்்த �கரத்தில் 
ஒரு பைணிகள் விடுதி இருந்்தது. 
தேளி�ொட்டுப் பைணிகள் 
்தஙகி நபொகும் இடம் அது. 
ஜொக் மொவுக்கு ஒரு நைொைலன 
ந்தொன்றிைது. பைணிகளுக்கு 
ேழிகொட்டிைொனொர் ஜொக் மொ. 
இந்்த நேலைக்கு அேர்கள் 
பணம் தகொடுக்க முைன்ைநபொது 
அல்தப் தபை மறுத்்தொர். ‘�ொன் 
உஙகளுக்கு இந்்தப் பகுதிகலைச் 
சுறறிக்கொட்டிநனன். நீஙகள் எனக்கு 
ஆஙகிைத்ல்தச் சுறறிக்கொட்டுஙகள்!’ 
என்ைொர் சிரித்்தபடி. பன்னிதரண்டு 
ேைது சிறுேன் ஒருேன் இப்படிக் 
நகட்டது பைலர த�கிழ்ச்சி 
அலடைச் தைய்தது. தமனக்தகட்டு 
சிை மணி ந�ரஙகள் தைைவிட்டு 
ஆஙகிைம் கறறுக்தகொடுத்துச் 
தைன்ைனர் தேளி�ொட்டினர்.

இது எளி்தொன ஒன்ைொக இல்லை. 
ஏதனன்ைொல், ஜொக் மொவின் 

ஜாக் மா 
த�ோல்விகளிலிருந்து ஒரு வெற்றி

ேொயப்பு ஜொக் மொவுக்கு அலமந்்தது. அப்நபொது்தொன் 
உைகம் இலணைமைமொக ஆரம்பித்திருந்்தது. 
அதமரிக்கொவில் ்தன்னுலடை �ண்பர் இலணைத்தின் 
இைஙகுமுலை குறித்து அறிமுகப்படுத்திைநபொந்த, 
உைகின் நபொக்கில் இலணைம் மிகப் தபரும் 
மொறைத்ல்தக் தகொண்டுேரப்நபொகிைது என்பல்த ஜொக் 
மொ உணர்ந்துதகொண்டொர்.

சீைோவின் மு�ல் இறைய நிறுவைம்

சீனொ திரும்பிைதும் ‘சீனொ எல்நைொ நபஜஸ்’ என்ை 
தபைரில் இலணை்தை ேடிேலமப்பு நிறுேனம் ஒன்லைத் 
த்தொடஙகினொர் ஜொக் மொ. சீன நிறுேனஙகளுக்கு 
இலணைப் பக்கம் உருேொக்கித் ்தருேது்தொன் 
அந்்த நிறுேனத்தின் நேலை. அது்தொன் சீனொவில் 
த்தொடஙகப்பட்ட மு்தல் இலணை நிறுேனம். தபரிை 
கறபலனகள் நேண்டொம். ஒரு சிறிை அலை. அதில் 
ஒரு பலைை கணினி. அவேைவு்தொன் நிறுேனம். 
அதமரிக்கொவில் உள்ை �ண்பர்களுக்குத் ந்தலேைொன 
விேரஙகலை அனுப்பி, அேர்கள் மூைம் இலணைப் 
பக்கத்ல்த ேடிேலமத்து  ேொடிக்லகைொைர்களுக்கு 
ேைஙகைொனொர் ஜொக் மொ.

இந்்த நிறுேனமும் எதிர்பொர்த்்த அைவுக்கு 
தேறறிகரமொக அலமைவில்லை. ஏதனன்ைொல், 
சீனொவில் இலணைம் பரேைொகொ்த அந்்த ந�ரத்தில் 
நிறுேனத்துக்தகன்று இலணை்தைம் ஆரம்பிக்க பை 
நிறுேனஙகள் ஆர்ேம் கொட்டவில்லை. ஆனொல், அேர் 
நமறதகொண்ட இந்்த முைறசியின் அடிப்பலடயில் சீன 
அரசு அேலர இலணைம் ைொர்ந்து ஒரு பணிக்குப் 
தபொறுப்பொக நிைமித்்தது. அதில் ஓரொண்டுக் கொைம் 
பணிபுரிந்்தொர். இந்்தப் பணி அேரது புரி்தல்கலை 
நமம்படுத்தின.

அடுத்து, ்தன்நனொடு பணிைொறறிை �ண்பர்கள் 
சிைலர அலைத்து ேந்து ஒரு நிறுேனத்ல்த 
ஆரம்பிக்கத் திட்டமிட்டொர். தபரிை தபொருைொ்தொர 
பைம் கிலடைொது. ஜொக் மொவும் அேர் மலனவியும் 
நைர்ந்து, லகயிலிருந்்தேறலை விறறும், �ண்பர்கள் 
சிைரின் உ்தவியுடனும் 1999இல் ஆரம்பித்்த அந்்த 

அபதுல் ேஜீத்
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நிறுவனங்கள் அலிபாபா நிறுவனத்தில் முதலீடு 
செயதன.

வாயப்பு்களுக்கா்கக ்காத்திருப்பவர் இல்்லை ஜாக 
மா; வாயப்பு்க்ை உருவாககுபவர். சதாடர்ச்சியா்க, 
செயற்்கத் சதாழில்நுடபம், கிைவுட ்கம்ப்யூடடிங 
எனப் பல்்வறு சதாழில்நுடபங்கள் சதாடர்பான 
து்ை்களில் ்கால் பதித்து, புதுப்புது முனசனடுப்பு்க்ை 
்மறச்காணடார். இனறு அவரது நிறுவனங்களின 
சமாத்த மதிப்பு 500 பில்லியன டாலைருககும் அதி்கம். 
சுமார் 2.5 லைடெம் ்பருககும் அதி்கமா்னார் அவரது 
நிறுவனங்களில் ்வ்லை செயகினைனர்.

ஜாக் மாவின் கல்வி பணி

பணம் அல்லை விஷயம்; ஜாக மா ்கடந்து வந்த 
பயணம். எல்லைாவறறிலு்ம முனகூடடி சிந்திககும் 
சதா்லை்�ாக்்கயும், ்தால்விககு அெராத சதாடர் 
முயறசி்க்ையும் ்காண முடியும். அவர் ்கைம் இைஙகிய 
து்ை்களில் அவர் நிபுணர் கி்டயாது எனைாலும், 
அந்தத் து்ை்கள் அத்த்னயும் அவர் ஆர்வத்்தாடு 
படித்து, ்கவனித்துக ்கறறுகச்காணட்வ ஆகும்.

ஜாக மா ஓர் உ்ரயில் சொல்கிைார்: ‘‘20 - 30 
வயதுககுள் �னைா்க ்கறறுகச்காள்ளுங்கள். �ல்லை 
த்லை்மயின கீழ் பணிபுரியுங்கள். ்வ்லை்க்ைத் 
திைம்பட முடிக்க ்கறறுகச்காள்ளுங்கள். 30 - 40 
வயதில், நீங்கள் ஏ்தனும் சுயமா்கச் செயய 
விரும்பினால், அ்தச் செயயுங்கள். நீங்கள் 
�ஷடத்்தச் ெந்தித்தாலும் ்ம்லை வர உங்களுககு 
்காலைம் இருககிைது. 40 - 50 வயதில் நீங்கள் 
புதிதா்க ்வறு து்ையில் ்கால் ்வக்க ்வணடாம். 
நீங்கள் சிைப்பா்க விைஙகும் து்ையி்லை்ய புதிய 
முனசனடுப்பு்க்ை ்மறச்காள்ளுங்கள். 50-60 வயதில் 
அடுத்த த்லைமு்ைககு வழி்காடடுங்கள். 60 வய்தத் 
தாணடிவிடடால் ்பரக குழந்்த்களுடன ்�ரம் 
செலைவிடுங்கள்!”

ஜாக மா ்கல்வி்ய ெமூ்க மாறைத்துக்கான ்கருவியா்கப் 
பார்ப்பவர். கிராம்புை மாணவர்்களின ்கல்வி குறித்து 
மிகுந்த அக்க்ை உ்டயவர்.
்கல்வியில் ்கடும் ஏறைத்தாழ்வு நிலைவும் 
�ாடு்களில் ஒனறு சீனா. சீனாவில் ்மறபடிப்பில் 
்ெர்வதறகு நு்ழவுத்்தர்வு அவசியம். சீனாவின 
நு்ழவுத்்தர்வு்கள் மி்க மி்கக ்கடினமான்வ. 
வெதியான சபற்ைார்்கள் சபரும் அைவில் பணம் 
செலைவழித்து தங்கள் பிள்்ை்க்ை நு்ழத்்தர்வுக்கான 
பயிறசி நி்லையங்களில் ்ெர்ப்பது பரவலைானது. 
கீழ் �டுத்தர குடும்பங்களுககு இது எளிதானது 
அல்லை. இதனால் சீனாவில் ்கல்வி ரீதியா்கப் சபரும் 
ஏறைத்தாழ்வு உருவாககியுள்ைது. இது �்கர்ப்புைம் 

ொர்ந்த சிக்கல் எனைால், கிராமப்புைத்தில் நி்லை்ம 
்வறு வ்்கயில்  ்மாெமா்க உள்ைது. சீனாவில் 
கிராமப்புைப் சபற்ைார்்கள் வருமானம் ஈடடுவதற்கா்க 
தங்கள் வயதான உைவினர்்களிடம் குழந்்த்ய 
ஒப்ப்டந்துவிடடு �்கரங்களுககு ்வ்லைககுச் செல்வது 
உணடு. இத்்தய குழந்்த்கள் ‘விடடுச் செல்லைப்படட 
குழந்்த்கள்’ (left-behind children) எனறு சீனாவில் 
அ்ழப்பதுணடு. சீனாவில் கிடடத்தடட 6 ்்காடி 
குழந்்த்கள் இப்படி வயதான உைவினர்்களிடம் 
விடடுச் செல்லைப்படுவதா்க சீன ்கல்வி அ்மச்ெ்கம் 
சதரிவித்துள்ைது. இத்த்்கய குழந்்த்களுககு ்கல்வி 
வாயப்பு கி்டப்பதில்்லை. பலை கிராமங்களில் பள்ளி்கள் 
ஊரிலிருந்து சவகுசதா்லைவில் உள்ைன. இத்த்்கய 
கிராமப்புைக குழந்்த்கள் பள்ளிககுச் செல்வசதனைால் 
17 கி்லைா மீடடர் வ்ர �டந்து செல்லை ்வணடியதா்க 
உள்ைது. இதனால், பலை குழந்்த்கள் பள்ளி செல்லை 
முடியாத சூழலுககுத் தள்ைப்படுகினைனர். வி்ைவா்க, 
அககுழந்்த்கள் சதாடர்ந்து ஏழ்்ம நி்லையில் 
நீடிககினைனர்.

இத்த்்கய குழந்்த்களுககுக ்கல்வி வாயப்்ப 
வழஙகும் ்�ாககில், கிராமப்புை பள்ளிக 
்கல்வித் திடடத்்த சபரும் முதலீடடில் ஜாக 
மா ்மறச்காணடுவருகிைார். கிராமப்புைங்களில் 
வசிப்பிடங்களுககு அருகி்லை பள்ளி்க்ைக ்கடடி, 
குழந்்த்கள் ச�டுந்சதா்லைவு பயணிப்ப்த ஜாக 
மா கு்ைககிைார். ஒவசவாரு ஆணடும், ெமூ்க 
ஈடுபாடுள்ை 100 ஆசிரியர்்க்ைத் ்தர்ந்சதடுத்து 
அவர்்களுககுப் சபரும் ெனமானம் அளித்து, கிராமப்புை 
மாணவர்்களுககு ்கல்வி வழங்க ஊககுவிககிைார்.
ஜாக மா 2019-ம் ஆணடு அலிபாபா நிறுவனத்தின 
த்லைவர் சபாறுப்பிலிருந்து விலைகும்்பாது, ‘தான 
இனி கிராமப்புை ்கல்வி மறுமலைர்ச்சிக்கான எனனு்டய 
்�ரத்்தச் செலைவிடப்்பாகி்ைன’ எனறு சதரிவித்தார்.
இப்்பாது ஜாக மா தனனு்டய ்�ரத்்த ்கல்வி 

ஜாக் மா கல்வியை 
சமூக மாற்றத்துக்கான கருவிைாகப் பார்க்கி்றார். 
கிராமப்பு்ற மாணவர்களின் கல்வி குறித்து மிகுந்த 
அக்கய்ற ககாண்டிருக்கி்றார்.

ொர்ந்த முனசனடுப்பு்களுக்கா்க அதி்கம் செலைவிடடு 
வருகிைார்.

்கல்வி மீதான அவரு்டய �ம்பிக்்கதான அவரது 
சவறறி்யப் பறறிக ்்கடட்பாது அதறகு அவர் 
அளித்த பதிலைா்க ஒருமு்ை இப்படி சவளிப்படடது, 
“எனககுப் சபரிதா்க எதுவும் சதரியாது. 
எனககுத் சதரிந்தசதல்லைாம் �ல்லை ஆட்க்ை 
– என்னக ்காடடிலும் புத்திொலி்க்ை �ான 
அ்டயாைம் ்காணபதும், அவர்்களிடம் பணி்க்ை 
ஒப்ப்டப்பதும்தான.”

சவால்களிலிருந்து ஒரு பாடம்

பலை சதாழிலைதிபர்்க்ையும்்பாலை ஜாக மாவும்கூட 
பலை பிரச்சி்ன்களில் சிககினார். ெவால்்க்ை 
எதிர்ச்காணடார். ஆனால், எல்லைாவற்ையு்ம பாடமா்க 
எடுத்துகச்காள்கிைார்.

ஓர் ஆசிரியரா்க வாழ்்வ ஆரம்பித்த ஜாக 
மா தனனு்டய மன்தத் சதாடர்ந்து 
தக்க்வத்துகச்காள்ளும் பாஙகு உ்டயவர் எனபதால் 
இது ொத்தியப்படுவதா்கத் ்தானறுகிைது. “நீங்கள் 
எவவைவு புத்திொலியா்க இருந்தாலும், தவைான 
முடிவு்கள் எடுப்பீர்்கள்; ெரிவு்க்ைச் ெந்திப்பீர்்கள். 
அது தவிர்க்க்வ முடியாதது. என்வ, தவைான 
முடிவு்கள் எடுப்பது குறித்தும், ெரிவு்க்ைச் ெந்திப்பது 
குறித்தும் நீங்கள் ்கவ்லைப்படாதீர்்கள். அவறறிலிருந்து 
்கறறுகச்காள்ளுங்கள். தவறு்கள் நி்கழாமல் 
இருப்பதற்கா்க அல்லை, மீணடும் தவறு்கள் நி்கழும்்பாது 
அ்த எதிர்ச்காள்வதறகு;  ெரிவு்களிலிருந்து மீணடு 
வருவதறகு!”

நிறுவனம்தான இனறு உலைகின மி்கப் சபரிய 
நிறுவனங்களின ஒனைா்கத் தி்கழும் அலிபாபாவா்க 
உருசவடுத்தது.

சாம்்ாஜ்யமானது அலிபாபா

சதாழில் செயபவர்்கள் தங்களுககு இ்ட்ய வர்த்த்கம் 
செயயும் ஒரு தைமா்க அலிபாபா்வ ஜாக மா 
்கடட்மத்தார். சமாத்த உறபத்தியாைர்்கள் தங்கள் 
சபாருட்க்ை அலிபாபா தைத்தில் படடியலிடுவார்்கள். 
்த்வப்படும் சில்லை்ை விறப்னயாைர்்கள் 
அலிபாபா தைம் மூலைமா்க அந்தப் சபாருள்்க்ை 
வாஙகிகச்காள்வார்்கள். ஆரம்பித்த சிலை மாதங்களி்லை 
நிறுவனம் ்வ்கம் எடுக்கத் சதாடஙகியது. ்்கால்டு்மன 
ொகஸ், ொஃப்ட ்பங உள்ளிடட பனனாடடு 
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நிறுவனங்கள் அலிபாபா நிறுவனத்தில் முதலீடு 
செயதன.

வாயப்பு்களுக்கா்கக ்காத்திருப்பவர் இல்்லை ஜாக 
மா; வாயப்பு்க்ை உருவாககுபவர். சதாடர்ச்சியா்க, 
செயற்்கத் சதாழில்நுடபம், கிைவுட ்கம்ப்யூடடிங 
எனப் பல்்வறு சதாழில்நுடபங்கள் சதாடர்பான 
து்ை்களில் ்கால் பதித்து, புதுப்புது முனசனடுப்பு்க்ை 
்மறச்காணடார். இனறு அவரது நிறுவனங்களின 
சமாத்த மதிப்பு 500 பில்லியன டாலைருககும் அதி்கம். 
சுமார் 2.5 லைடெம் ்பருககும் அதி்கமா்னார் அவரது 
நிறுவனங்களில் ்வ்லை செயகினைனர்.

ஜாக் மாவின் கல்வி பணி

பணம் அல்லை விஷயம்; ஜாக மா ்கடந்து வந்த 
பயணம். எல்லைாவறறிலு்ம முனகூடடி சிந்திககும் 
சதா்லை்�ாக்்கயும், ்தால்விககு அெராத சதாடர் 
முயறசி்க்ையும் ்காண முடியும். அவர் ்கைம் இைஙகிய 
து்ை்களில் அவர் நிபுணர் கி்டயாது எனைாலும், 
அந்தத் து்ை்கள் அத்த்னயும் அவர் ஆர்வத்்தாடு 
படித்து, ்கவனித்துக ்கறறுகச்காணட்வ ஆகும்.

ஜாக மா ஓர் உ்ரயில் சொல்கிைார்: ‘‘20 - 30 
வயதுககுள் �னைா்க ்கறறுகச்காள்ளுங்கள். �ல்லை 
த்லை்மயின கீழ் பணிபுரியுங்கள். ்வ்லை்க்ைத் 
திைம்பட முடிக்க ்கறறுகச்காள்ளுங்கள். 30 - 40 
வயதில், நீங்கள் ஏ்தனும் சுயமா்கச் செயய 
விரும்பினால், அ்தச் செயயுங்கள். நீங்கள் 
�ஷடத்்தச் ெந்தித்தாலும் ்ம்லை வர உங்களுககு 
்காலைம் இருககிைது. 40 - 50 வயதில் நீங்கள் 
புதிதா்க ்வறு து்ையில் ்கால் ்வக்க ்வணடாம். 
நீங்கள் சிைப்பா்க விைஙகும் து்ையி்லை்ய புதிய 
முனசனடுப்பு்க்ை ்மறச்காள்ளுங்கள். 50-60 வயதில் 
அடுத்த த்லைமு்ைககு வழி்காடடுங்கள். 60 வய்தத் 
தாணடிவிடடால் ்பரக குழந்்த்களுடன ்�ரம் 
செலைவிடுங்கள்!”

ஜாக மா ்கல்வி்ய ெமூ்க மாறைத்துக்கான ்கருவியா்கப் 
பார்ப்பவர். கிராம்புை மாணவர்்களின ்கல்வி குறித்து 
மிகுந்த அக்க்ை உ்டயவர்.
்கல்வியில் ்கடும் ஏறைத்தாழ்வு நிலைவும் 
�ாடு்களில் ஒனறு சீனா. சீனாவில் ்மறபடிப்பில் 
்ெர்வதறகு நு்ழவுத்்தர்வு அவசியம். சீனாவின 
நு்ழவுத்்தர்வு்கள் மி்க மி்கக ்கடினமான்வ. 
வெதியான சபற்ைார்்கள் சபரும் அைவில் பணம் 
செலைவழித்து தங்கள் பிள்்ை்க்ை நு்ழத்்தர்வுக்கான 
பயிறசி நி்லையங்களில் ்ெர்ப்பது பரவலைானது. 
கீழ் �டுத்தர குடும்பங்களுககு இது எளிதானது 
அல்லை. இதனால் சீனாவில் ்கல்வி ரீதியா்கப் சபரும் 
ஏறைத்தாழ்வு உருவாககியுள்ைது. இது �்கர்ப்புைம் 

ொர்ந்த சிக்கல் எனைால், கிராமப்புைத்தில் நி்லை்ம 
்வறு வ்்கயில்  ்மாெமா்க உள்ைது. சீனாவில் 
கிராமப்புைப் சபற்ைார்்கள் வருமானம் ஈடடுவதற்கா்க 
தங்கள் வயதான உைவினர்்களிடம் குழந்்த்ய 
ஒப்ப்டந்துவிடடு �்கரங்களுககு ்வ்லைககுச் செல்வது 
உணடு. இத்்தய குழந்்த்கள் ‘விடடுச் செல்லைப்படட 
குழந்்த்கள்’ (left-behind children) எனறு சீனாவில் 
அ்ழப்பதுணடு. சீனாவில் கிடடத்தடட 6 ்்காடி 
குழந்்த்கள் இப்படி வயதான உைவினர்்களிடம் 
விடடுச் செல்லைப்படுவதா்க சீன ்கல்வி அ்மச்ெ்கம் 
சதரிவித்துள்ைது. இத்த்்கய குழந்்த்களுககு ்கல்வி 
வாயப்பு கி்டப்பதில்்லை. பலை கிராமங்களில் பள்ளி்கள் 
ஊரிலிருந்து சவகுசதா்லைவில் உள்ைன. இத்த்்கய 
கிராமப்புைக குழந்்த்கள் பள்ளிககுச் செல்வசதனைால் 
17 கி்லைா மீடடர் வ்ர �டந்து செல்லை ்வணடியதா்க 
உள்ைது. இதனால், பலை குழந்்த்கள் பள்ளி செல்லை 
முடியாத சூழலுககுத் தள்ைப்படுகினைனர். வி்ைவா்க, 
அககுழந்்த்கள் சதாடர்ந்து ஏழ்்ம நி்லையில் 
நீடிககினைனர்.

இத்த்்கய குழந்்த்களுககுக ்கல்வி வாயப்்ப 
வழஙகும் ்�ாககில், கிராமப்புை பள்ளிக 
்கல்வித் திடடத்்த சபரும் முதலீடடில் ஜாக 
மா ்மறச்காணடுவருகிைார். கிராமப்புைங்களில் 
வசிப்பிடங்களுககு அருகி்லை பள்ளி்க்ைக ்கடடி, 
குழந்்த்கள் ச�டுந்சதா்லைவு பயணிப்ப்த ஜாக 
மா கு்ைககிைார். ஒவசவாரு ஆணடும், ெமூ்க 
ஈடுபாடுள்ை 100 ஆசிரியர்்க்ைத் ்தர்ந்சதடுத்து 
அவர்்களுககுப் சபரும் ெனமானம் அளித்து, கிராமப்புை 
மாணவர்்களுககு ்கல்வி வழங்க ஊககுவிககிைார்.
ஜாக மா 2019-ம் ஆணடு அலிபாபா நிறுவனத்தின 
த்லைவர் சபாறுப்பிலிருந்து விலைகும்்பாது, ‘தான 
இனி கிராமப்புை ்கல்வி மறுமலைர்ச்சிக்கான எனனு்டய 
்�ரத்்தச் செலைவிடப்்பாகி்ைன’ எனறு சதரிவித்தார்.
இப்்பாது ஜாக மா தனனு்டய ்�ரத்்த ்கல்வி 

ஜாக் மா கல்வியை 
சமூக மாற்றத்துக்கான கருவிைாகப் பார்க்கி்றார். 
கிராமப்பு்ற மாணவர்களின் கல்வி குறித்து மிகுந்த 
அக்கய்ற ககாண்டிருக்கி்றார்.

ொர்ந்த முனசனடுப்பு்களுக்கா்க அதி்கம் செலைவிடடு 
வருகிைார்.

்கல்வி மீதான அவரு்டய �ம்பிக்்கதான அவரது 
சவறறி்யப் பறறிக ்்கடட்பாது அதறகு அவர் 
அளித்த பதிலைா்க ஒருமு்ை இப்படி சவளிப்படடது, 
“எனககுப் சபரிதா்க எதுவும் சதரியாது. 
எனககுத் சதரிந்தசதல்லைாம் �ல்லை ஆட்க்ை 
– என்னக ்காடடிலும் புத்திொலி்க்ை �ான 
அ்டயாைம் ்காணபதும், அவர்்களிடம் பணி்க்ை 
ஒப்ப்டப்பதும்தான.”

சவால்களிலிருந்து ஒரு பாடம்

பலை சதாழிலைதிபர்்க்ையும்்பாலை ஜாக மாவும்கூட 
பலை பிரச்சி்ன்களில் சிககினார். ெவால்்க்ை 
எதிர்ச்காணடார். ஆனால், எல்லைாவற்ையு்ம பாடமா்க 
எடுத்துகச்காள்கிைார்.

ஓர் ஆசிரியரா்க வாழ்்வ ஆரம்பித்த ஜாக 
மா தனனு்டய மன்தத் சதாடர்ந்து 
தக்க்வத்துகச்காள்ளும் பாஙகு உ்டயவர் எனபதால் 
இது ொத்தியப்படுவதா்கத் ்தானறுகிைது. “நீங்கள் 
எவவைவு புத்திொலியா்க இருந்தாலும், தவைான 
முடிவு்கள் எடுப்பீர்்கள்; ெரிவு்க்ைச் ெந்திப்பீர்்கள். 
அது தவிர்க்க்வ முடியாதது. என்வ, தவைான 
முடிவு்கள் எடுப்பது குறித்தும், ெரிவு்க்ைச் ெந்திப்பது 
குறித்தும் நீங்கள் ்கவ்லைப்படாதீர்்கள். அவறறிலிருந்து 
்கறறுகச்காள்ளுங்கள். தவறு்கள் நி்கழாமல் 
இருப்பதற்கா்க அல்லை, மீணடும் தவறு்கள் நி்கழும்்பாது 
அ்த எதிர்ச்காள்வதறகு;  ெரிவு்களிலிருந்து மீணடு 
வருவதறகு!”

நிறுவனம்தான இனறு உலைகின மி்கப் சபரிய 
நிறுவனங்களின ஒனைா்கத் தி்கழும் அலிபாபாவா்க 
உருசவடுத்தது.

சாம்்ாஜ்யமானது அலிபாபா

சதாழில் செயபவர்்கள் தங்களுககு இ்ட்ய வர்த்த்கம் 
செயயும் ஒரு தைமா்க அலிபாபா்வ ஜாக மா 
்கடட்மத்தார். சமாத்த உறபத்தியாைர்்கள் தங்கள் 
சபாருட்க்ை அலிபாபா தைத்தில் படடியலிடுவார்்கள். 
்த்வப்படும் சில்லை்ை விறப்னயாைர்்கள் 
அலிபாபா தைம் மூலைமா்க அந்தப் சபாருள்்க்ை 
வாஙகிகச்காள்வார்்கள். ஆரம்பித்த சிலை மாதங்களி்லை 
நிறுவனம் ்வ்கம் எடுக்கத் சதாடஙகியது. ்்கால்டு்மன 
ொகஸ், ொஃப்ட ்பங உள்ளிடட பனனாடடு 
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குரல்கள்

தஸ்லீமா நஸ்ரின்  
தன்னார்வலர
வ்வள்ளரிப்பட்டி, மதுரை மனா்வட்்டம்.

எங்க ஊர் மதுரைக்கும் மமலூருக்கும் இரையில 
இருக்கு. சின்ன கிைாமம். நான பி.ஏ. ஹிஸைரி 
படிச்சிருக்ம்கன. படிச்சுட்டு நிரைய செயயணும்னு 
ஆரெ. ஆ்னா, அதுக்்கா்ன வாயப்பு எ்னக்குக் 
கிரைக்்கரல. 

எனம்னாை உயைமும் ஒரு ்காைணம். நான மூணடி 
உயைம். இரை நான ஒரு குரையா சநர்னச்ெமை 
இலரல. எனம்னாை குடும்பத்தி்னர், நணபர்்கள் 
யாரும் அப்படி சநர்னச்ெது இலரல. ஆ்னா, புதுொ 
பார்க்குைவங்களுக்கு ஏமைா புதுொ மைாணும்மபால. 
நான இரைப் சபாருட்படுத்துைது கிரையாது. சின்ன 
வயசுமல ர் ்நமை  எ்னக்கு  இது  பழகிருச்சு . 
கிணைலடிப்பாங்க. மிைட்டுவாங்க. சிலர்லாம் 
அடிக்்கக்கூை செஞ்சிருக்்காங்க. நான சபாருட்படுத்ை 
மாட்மைன. அப்புைம் அவங்கமே ஃப்சைணட்்ா கூை 
ஆயிருவாங்க.

எங்க அப்பா ஒரு புத்ை்க விறபர்னயாேர். 
பள்ளிக்கூைங்களுக்குப் மபாய, டிக்்னரி – செ்னைல 
நாமலட்ஜ் புத்ை்கம் விற்கைதுைான அப்பாமவாை 
மவரல. அப்பா விறகுை புத்ை்கங்கரேத் ைைவா 
படிச்சுருப்பார். டிக்ஷ்னரி  பத்தி ஒரு மணி மநைம் 
மாணவர்்கள் மத்தியில மபெ முடியும் அவைால. சின்ன 
வயசுல எங்க பள்ளிக்கூைத்துக்ம்க வ்நதிருக்்கார். 
பிள்ரேங்க மத்தியில அவர் மபசுைரை நானும் 
ைசிச்சுக் ம்கட்டுருக்ம்கன. ்கரை சொலவார், விடு்கரை 
மபாடுவார், ம்கள்வி ம்கட்பார். அப்படி சமயமை்நது 
ம்கட்டுட்டு இருப்பாங்க மாணவர்்கள். நம்மளும் 
படிச்சு இப்படி மாணவர்்கள் மத்தியில நிக்்கணும்கிை 
எணணம் எ்னக்கு உணடு. ஆ்னா, வாயப்பு அரமயமவ 
இலரல.

எ்னக்குக் ர்க அேவு ச்காஞ்ெம் சின்னைா 
இருக்கும். அை்னால மவரல்கரேக் ச்காஞ்ெம் 
சமலலமாத்ைான செயய முடியும். அை்னால, 
ொைாைண ்கரை மவரல்கரேக்கூை பலர் நம்பிக் 
ச்காடுக்்க மாட்ைாங்க. ெரி, நம்மோ ஏைாச்சும் 
வாயப்பு்கரே உருவாக்்கலாம்்னா, அதுமலயும் சின்ன 

ெங்கைம், நான கூை யாரையாச்சும் கூப்பிட்டுக்கிட்டுைான 
சவளிமய மபா்கணும். எங்க வீடு மதுரை – மமலூர் 
ரபபாஸ மைாட்மைாைமா இருக்கு. இ்நை மைாட்ரைக் 
்கைக்குைமை எ்னக்கு ெவாலைான! ஒருவாட்டி மைாட்டுமலமய 
விழு்நதுட்மைன. அதுமலர்்நது சவளிமய அனுப்புைதுல 
பயம். இப்படிைான மபாச்சு வாழக்ர்க.

்கமைா்னா ்கால்கட்ைத்துல பிள்ரேங்க படிப்பு 
பாதிக்்கப்பட்டு, நம்ம அைொங்கம் அரைச் ெரிபணண 
இலலம் மைடி ்கலவி இயக்்கத்ரை ஆைம்பிச்சுதுலல, 
அப்மபா நான மெர்்நதுட்மைன. எனர்ன நம்பி மவரலரயக் 
ச்காடுத்ைாங்க. பக்்கத்துல இருக்குை முரு்கன 
ம்காயிலைான எங்கமோை ரமயம். அம்மாைான 
ரமயத்துக்குத் தி்னம் எனர்னத் தூக்கிட்டு வருவாங்க. 
இதுவரைக்கும் ஒருநாள்கூை நான லீவு மபாட்ைது 
இலரல. அப்பா மாதிரி நானும் மாணவர்்கள்கிட்ை 
மபசுமைன. தி்னம் ஒரு ்கரை மயாசிக்கிட்டு வருமவன. 
நலல பிள்ரேங்க. பலரும் எனர்ன மாதிரி வாயப்புக் 
கிரைக்்காைைால நிரூபிக்்க முடியாை இைத்துல 
இருக்கிைாங்க. இப்மபா நலலாப் படிக்கிைாங்க. 
பிள்ரேங்க ‘ைஸலிமாக்்கா, ைஸலிமாக்்கா’னனு உயிரை 
விடுைாங்க. எங்க வீட்டுல எலமலாருக்கும் ெ்நமைாஷம். 
என்னால முடியும்கிைதுக்்கா்க மட்டும் நான இஙம்க 
வைரல; ெரியா்ன வாயப்பு அரமஞ்ொ எலமலாைாமலயும் 
முடியும்னு நிரூபிக்்கத்ைான வ்நதுருக்ம்கன. செயமவன!

கே.ேகேசன், ஞா.சக்திகேல் முருேன், கே.லக்ஷ்மேன்
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சைக்கிள் கசைகள்
தஸ்்வந்த்
மனாண்வர
கல்்னாணசுநதை்னார ்பளளி, தஞ்னாவூர.

எங்க அப்பா ரையல சமஷின ரிப்மபர் 
பணைவர். ்கமைா்னாவுக்கு முன்னால நான 
ைனியார் பள்ளிக்கூைத்துல, இஙகிலீஷ் 
மீடியத்துல படிச்சிட்டு இரு்நமைன. ஆ்னா, 
்கமைா்னாவுக்குப் பின்னாடி எங்க அப்பா 
எனர்ன ந ான அைசுப் பள்ளியில 
மெர்த்துவிட்ைாங்க. முைலல எ்னக்குப் 
பாைங்கமே புரியரல. ்கமைா்னா லீவுல 
நான சுத்ைமா படிக்்காைதும், இஙகிலீஷ் 
மீடியத்திலிரு்நது ,  திடீ ர்னு ைமிழ 

வெளிசைம் பரெணும்
சங்கீதா
தன்னார்வலர, நச்சி்னார்கனாவில்.

எங்க ஊர் மபரைக் ம்கட்ைாமல, ‘குத்துவிேக்கு 
ஊைாச்மெ!’னனு ம்கட்பாங்க. எலமலாருக்கும் சவளிச்ெம் 
ச்காடுத்ைாலும், அ்நைத் சைாழிலல ஈடுபட்டிருவங்க சபரிய 
சவளிச்ெத்துல இருக்கிைவங்க கிரையாது. நானும் அப்படி 
ஒரு குடும்பத்துல பிை்நைவைான. எங்க அப்பாவும் 
குத்துவிேக்குப் பட்ைரையிலைான மவரல செயைாங்க.   
சபாருோைாைச் சூழல ்காைணமா நிரையப் மபர் படிப்ரபப் 

ொய்ப்பு அசைஞைா எல்லாராலும்
ைஙகசை நிரூபிக்க முடியும்

பாதியிமலமய விட்டுைதும், பிள்ரேங்கரே மவரலக்கு 
அனுப்பிடுைதும் இஙம்க ெ்கெம். அை்னால, படிக்குை 
பிள்ரேங்களுக்கு நாம உைவியா எைாச்சும் 
செயயணும்னு எட்டு நணபர்்கள் மெர்்நது ‘வீதி 
வகுப்பரை’ஙகிை மபருல எங்க பகுதிரயச் மெர்்நை 
பிள்ரே்களுக்கு வகுப்பு எடுத்துட்டு இரு்நமைாம். எங்க 
பகுதிமயாை அைசுப் பள்ளி ஆசிரியர் ஒருத்ைர் எங்கமோை 
ஆர்வத்ரைப் பார்த்துட்டு, ‘வீதி வகுப்பரை மாதிரிமய 
ைான இலலம் மைடிக் ்கலவித் திட்ைம். நீங்க ஏன அஙம்க 
ைன்னார்வலர்்கோ மெைக் கூைாது?’னனு ம்கட்ைார். 
அப்படித்ைான இதுக்குள்ே வ்நமைாம்.

ஆைம்பத்துல பிள்ரே்கமோை வகுப்புப் பாைங்கரே 
அப்படிமய சொலலிக்ச்காடுக்குைது மட்டும்ைான 
எங்களுக்குத் சைரியும். இலலம் மைடிக் ்கலவி 
இ ய க் ்க த் து ல  ம ெ ர் ்ந ை  பி ை கு ,  எ ப் ப டி ச் 
சொலலிக்ச்காடுக்்கணும்குை பயிறசி்கரேக் 
ச்காடுத்ைாங்க. அது எங்களுக்ம்க ஒரு உத்மவ்கத்ரைக் 
ச்காடுத்துச்சு. ஆட்ைம், பாட்ைம்னு வித்தியாெமா 
வகுப்பு்கள் நைத்துைது பார்த்து நிரையப் மபர் 
கூடுவாங்க. அப்மபாைான ்கவனிச்மொம். அப்படி வர்ை 
குழ்நரை்கள்ல சிலர் பள்ளிக்கூைத்துக்குப் மபாைரைமய 
நிறுத்திட்டிரு்நைாங்க. அவங்க ஒவசவாருத்ைரையா 
ச்காணடுமபாய பள்ளிக்கூைத்துல மெர்த்மைாம். 
இப்படிமய 15 மபரைச் மெர்த்திருக்ம்காம்்னா 
பார்த்துக்குங்க! எலமலாருமம இப்ப நலலாப் 
படிக்கிைாங்க. ெ்நமைாஷமா இருக்கு. சவளிச்ெம்்னா 
ஊரு முழுக்்க பைவணும். இலரலயா?

மீடியத்துக்கு மாத்தி்னதுமா மெர்்நது, 
எ்னக்கு சுத்ைமா படிக்்க வைரல. அப்மபா 
என பிசைணடு ஒருத்ைன இலலம் மைடிக் 
்கலவி ரமயத்துக்குப் மப ாயட்டு 
இரு்நைான. அரைப் பார்த்து நானும் 
மபாம்னன. பாட்டு, ைானஸ, விரேயாட்டு 
இ ப் ப டி  அ க் ்க ா  அ ங ம்க  
சொலலிக்ச்காடுத்ைாங்க. எ்னக்கும் 
ஆரெயா இரு்நதுச்சு. ஆ்னா, ரமயம் 
எங்க வீட்டுமலர்்நது 8 கிமலா மீட்ைர் 
தூைத்துல இருக்கு. அப்பாக்கிட்ை 
சொனம்னன. இப்மபா அப்பா அவர் 
ரெக்கிள்ல தி்னம் ச்காணடுவ்நதுவிடுைார். 
ரமயத்துமலயும் ்கரை சொலவாங்க, 
அப்பாவும் இப்மபா ்கரை சொலைார்.



குரல்கள்

தஸ்லீமா நஸ்ரின்  
தன்னார்வலர
வ்வள்ளரிப்பட்டி, மதுரை மனா்வட்்டம்.

எங்க ஊர் மதுரைக்கும் மமலூருக்கும் இரையில 
இருக்கு. சின்ன கிைாமம். நான பி.ஏ. ஹிஸைரி 
படிச்சிருக்ம்கன. படிச்சுட்டு நிரைய செயயணும்னு 
ஆரெ. ஆ்னா, அதுக்்கா்ன வாயப்பு எ்னக்குக் 
கிரைக்்கரல. 

எனம்னாை உயைமும் ஒரு ்காைணம். நான மூணடி 
உயைம். இரை நான ஒரு குரையா சநர்னச்ெமை 
இலரல. எனம்னாை குடும்பத்தி்னர், நணபர்்கள் 
யாரும் அப்படி சநர்னச்ெது இலரல. ஆ்னா, புதுொ 
பார்க்குைவங்களுக்கு ஏமைா புதுொ மைாணும்மபால. 
நான இரைப் சபாருட்படுத்துைது கிரையாது. சின்ன 
வயசுமல ர் ்நமை  எ்னக்கு  இது  பழகிருச்சு . 
கிணைலடிப்பாங்க. மிைட்டுவாங்க. சிலர்லாம் 
அடிக்்கக்கூை செஞ்சிருக்்காங்க. நான சபாருட்படுத்ை 
மாட்மைன. அப்புைம் அவங்கமே ஃப்சைணட்்ா கூை 
ஆயிருவாங்க.

எங்க அப்பா ஒரு புத்ை்க விறபர்னயாேர். 
பள்ளிக்கூைங்களுக்குப் மபாய, டிக்்னரி – செ்னைல 
நாமலட்ஜ் புத்ை்கம் விற்கைதுைான அப்பாமவாை 
மவரல. அப்பா விறகுை புத்ை்கங்கரேத் ைைவா 
படிச்சுருப்பார். டிக்ஷ்னரி  பத்தி ஒரு மணி மநைம் 
மாணவர்்கள் மத்தியில மபெ முடியும் அவைால. சின்ன 
வயசுல எங்க பள்ளிக்கூைத்துக்ம்க வ்நதிருக்்கார். 
பிள்ரேங்க மத்தியில அவர் மபசுைரை நானும் 
ைசிச்சுக் ம்கட்டுருக்ம்கன. ்கரை சொலவார், விடு்கரை 
மபாடுவார், ம்கள்வி ம்கட்பார். அப்படி சமயமை்நது 
ம்கட்டுட்டு இருப்பாங்க மாணவர்்கள். நம்மளும் 
படிச்சு இப்படி மாணவர்்கள் மத்தியில நிக்்கணும்கிை 
எணணம் எ்னக்கு உணடு. ஆ்னா, வாயப்பு அரமயமவ 
இலரல.

எ்னக்குக் ர்க அேவு ச்காஞ்ெம் சின்னைா 
இருக்கும். அை்னால மவரல்கரேக் ச்காஞ்ெம் 
சமலலமாத்ைான செயய முடியும். அை்னால, 
ொைாைண ்கரை மவரல்கரேக்கூை பலர் நம்பிக் 
ச்காடுக்்க மாட்ைாங்க. ெரி, நம்மோ ஏைாச்சும் 
வாயப்பு்கரே உருவாக்்கலாம்்னா, அதுமலயும் சின்ன 

ெங்கைம், நான கூை யாரையாச்சும் கூப்பிட்டுக்கிட்டுைான 
சவளிமய மபா்கணும். எங்க வீடு மதுரை – மமலூர் 
ரபபாஸ மைாட்மைாைமா இருக்கு. இ்நை மைாட்ரைக் 
்கைக்குைமை எ்னக்கு ெவாலைான! ஒருவாட்டி மைாட்டுமலமய 
விழு்நதுட்மைன. அதுமலர்்நது சவளிமய அனுப்புைதுல 
பயம். இப்படிைான மபாச்சு வாழக்ர்க.

்கமைா்னா ்கால்கட்ைத்துல பிள்ரேங்க படிப்பு 
பாதிக்்கப்பட்டு, நம்ம அைொங்கம் அரைச் ெரிபணண 
இலலம் மைடி ்கலவி இயக்்கத்ரை ஆைம்பிச்சுதுலல, 
அப்மபா நான மெர்்நதுட்மைன. எனர்ன நம்பி மவரலரயக் 
ச்காடுத்ைாங்க. பக்்கத்துல இருக்குை முரு்கன 
ம்காயிலைான எங்கமோை ரமயம். அம்மாைான 
ரமயத்துக்குத் தி்னம் எனர்னத் தூக்கிட்டு வருவாங்க. 
இதுவரைக்கும் ஒருநாள்கூை நான லீவு மபாட்ைது 
இலரல. அப்பா மாதிரி நானும் மாணவர்்கள்கிட்ை 
மபசுமைன. தி்னம் ஒரு ்கரை மயாசிக்கிட்டு வருமவன. 
நலல பிள்ரேங்க. பலரும் எனர்ன மாதிரி வாயப்புக் 
கிரைக்்காைைால நிரூபிக்்க முடியாை இைத்துல 
இருக்கிைாங்க. இப்மபா நலலாப் படிக்கிைாங்க. 
பிள்ரேங்க ‘ைஸலிமாக்்கா, ைஸலிமாக்்கா’னனு உயிரை 
விடுைாங்க. எங்க வீட்டுல எலமலாருக்கும் ெ்நமைாஷம். 
என்னால முடியும்கிைதுக்்கா்க மட்டும் நான இஙம்க 
வைரல; ெரியா்ன வாயப்பு அரமஞ்ொ எலமலாைாமலயும் 
முடியும்னு நிரூபிக்்கத்ைான வ்நதுருக்ம்கன. செயமவன!

கே.ேகேசன், ஞா.சக்திகேல் முருேன், கே.லக்ஷ்மேன்
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சைக்கிள் கசைகள்
தஸ்்வந்த்
மனாண்வர
கல்்னாணசுநதை்னார ்பளளி, தஞ்னாவூர.

எங்க அப்பா ரையல சமஷின ரிப்மபர் 
பணைவர். ்கமைா்னாவுக்கு முன்னால நான 
ைனியார் பள்ளிக்கூைத்துல, இஙகிலீஷ் 
மீடியத்துல படிச்சிட்டு இரு்நமைன. ஆ்னா, 
்கமைா்னாவுக்குப் பின்னாடி எங்க அப்பா 
எனர்ன ந ான அைசுப் பள்ளியில 
மெர்த்துவிட்ைாங்க. முைலல எ்னக்குப் 
பாைங்கமே புரியரல. ்கமைா்னா லீவுல 
நான சுத்ைமா படிக்்காைதும், இஙகிலீஷ் 
மீடியத்திலிரு்நது ,  திடீ ர்னு ைமிழ 

வெளிசைம் பரெணும்
சங்கீதா
தன்னார்வலர, நச்சி்னார்கனாவில்.

எங்க ஊர் மபரைக் ம்கட்ைாமல, ‘குத்துவிேக்கு 
ஊைாச்மெ!’னனு ம்கட்பாங்க. எலமலாருக்கும் சவளிச்ெம் 
ச்காடுத்ைாலும், அ்நைத் சைாழிலல ஈடுபட்டிருவங்க சபரிய 
சவளிச்ெத்துல இருக்கிைவங்க கிரையாது. நானும் அப்படி 
ஒரு குடும்பத்துல பிை்நைவைான. எங்க அப்பாவும் 
குத்துவிேக்குப் பட்ைரையிலைான மவரல செயைாங்க.   
சபாருோைாைச் சூழல ்காைணமா நிரையப் மபர் படிப்ரபப் 

ொய்ப்பு அசைஞைா எல்லாராலும்
ைஙகசை நிரூபிக்க முடியும்

பாதியிமலமய விட்டுைதும், பிள்ரேங்கரே மவரலக்கு 
அனுப்பிடுைதும் இஙம்க ெ்கெம். அை்னால, படிக்குை 
பிள்ரேங்களுக்கு நாம உைவியா எைாச்சும் 
செயயணும்னு எட்டு நணபர்்கள் மெர்்நது ‘வீதி 
வகுப்பரை’ஙகிை மபருல எங்க பகுதிரயச் மெர்்நை 
பிள்ரே்களுக்கு வகுப்பு எடுத்துட்டு இரு்நமைாம். எங்க 
பகுதிமயாை அைசுப் பள்ளி ஆசிரியர் ஒருத்ைர் எங்கமோை 
ஆர்வத்ரைப் பார்த்துட்டு, ‘வீதி வகுப்பரை மாதிரிமய 
ைான இலலம் மைடிக் ்கலவித் திட்ைம். நீங்க ஏன அஙம்க 
ைன்னார்வலர்்கோ மெைக் கூைாது?’னனு ம்கட்ைார். 
அப்படித்ைான இதுக்குள்ே வ்நமைாம்.

ஆைம்பத்துல பிள்ரே்கமோை வகுப்புப் பாைங்கரே 
அப்படிமய சொலலிக்ச்காடுக்குைது மட்டும்ைான 
எங்களுக்குத் சைரியும். இலலம் மைடிக் ்கலவி 
இ ய க் ்க த் து ல  ம ெ ர் ்ந ை  பி ை கு ,  எ ப் ப டி ச் 
சொலலிக்ச்காடுக்்கணும்குை பயிறசி்கரேக் 
ச்காடுத்ைாங்க. அது எங்களுக்ம்க ஒரு உத்மவ்கத்ரைக் 
ச்காடுத்துச்சு. ஆட்ைம், பாட்ைம்னு வித்தியாெமா 
வகுப்பு்கள் நைத்துைது பார்த்து நிரையப் மபர் 
கூடுவாங்க. அப்மபாைான ்கவனிச்மொம். அப்படி வர்ை 
குழ்நரை்கள்ல சிலர் பள்ளிக்கூைத்துக்குப் மபாைரைமய 
நிறுத்திட்டிரு்நைாங்க. அவங்க ஒவசவாருத்ைரையா 
ச்காணடுமபாய பள்ளிக்கூைத்துல மெர்த்மைாம். 
இப்படிமய 15 மபரைச் மெர்த்திருக்ம்காம்்னா 
பார்த்துக்குங்க! எலமலாருமம இப்ப நலலாப் 
படிக்கிைாங்க. ெ்நமைாஷமா இருக்கு. சவளிச்ெம்்னா 
ஊரு முழுக்்க பைவணும். இலரலயா?

மீடியத்துக்கு மாத்தி்னதுமா மெர்்நது, 
எ்னக்கு சுத்ைமா படிக்்க வைரல. அப்மபா 
என பிசைணடு ஒருத்ைன இலலம் மைடிக் 
்கலவி ரமயத்துக்குப் மப ாயட்டு 
இரு்நைான. அரைப் பார்த்து நானும் 
மபாம்னன. பாட்டு, ைானஸ, விரேயாட்டு 
இ ப் ப டி  அ க் ்க ா  அ ங ம்க  
சொலலிக்ச்காடுத்ைாங்க. எ்னக்கும் 
ஆரெயா இரு்நதுச்சு. ஆ்னா, ரமயம் 
எங்க வீட்டுமலர்்நது 8 கிமலா மீட்ைர் 
தூைத்துல இருக்கு. அப்பாக்கிட்ை 
சொனம்னன. இப்மபா அப்பா அவர் 
ரெக்கிள்ல தி்னம் ச்காணடுவ்நதுவிடுைார். 
ரமயத்துமலயும் ்கரை சொலவாங்க, 
அப்பாவும் இப்மபா ்கரை சொலைார்.



குரல்கள்
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பாபபா, தம்பி நம்பிக்கை
நிர்மலா
பெற்றோர் 
எம்.ஜி.ஆர்.நகர், ச�ொத்துப்ொககம் 
த�ஙகல்்ட்டு.

ப�ொண்ணு ஆறோவது, பெயன் 
ஒண்்ோவது ெடிக்கிறோங்க . 
வீட்டுக்்கோரர் வண்டி ஓட்டுறோரு. 
இந்தத் திட்்டம் வந்ததுலருநது 
எங்களுக்கு பரோம்ெ யூஸ்ஃபுலலோ 
இருக்கு.  அங்க இங்கனு டியூஷன் 
அ னு ப் பு ன ோ ் ல  ஆ யி ர ம் 
இரண்்டோயிரம்னு ்்கக்குறோங்க. 
இப்ெ இவங்க வநது இலவசமோ 
பசோலலித் ்தர்தோல எங்களுக்குக் 
ப்கோஞசம் நிம்மதியோ இருக்கு. 
்க்ரோனோ ப்டம்ல ்க,ங,ச ,ஞ 
எலலோம் மறநது்ெோய்டோங்க. 
அ்தனோல இந்த ் ம மோசம் லீவுல 
இ ன் னு ம்  ப ்க ோ ஞ ச ம் 
பச ோலலிக்ப்கோடுத்்தோங்கனோ 
ந ல ல ோ  இ ரு க் கு ம் .  இ ங ்க 
்்கோயிலோண்்ட்தோன் பசோலலிக் 
ப்கோடுக்கிறோங்க. அந்தச் சத்்தம் 
எங்களுக்கும் ் ்கக்கும். பிளபளைங்க 
நலலோ  வநதுருவோங்கஙகிற 
நம்பிக்ப்க சந்்தோஷமோ இருக்கு. 

எழுதக கைத்துககிட்டேன்
உதயதரண்
மொணவர், முத்�ம்மொள் ் ள்ளி
கும்்சகொணம்.

உன்னுப்டய பெயர் என்ன? 
- உதயதரண்.

அப்ெோ பெயர்? - சுதாகர்.

அம்மோ பெயர்? - பாமா.

கூ்டப் பிறந்தவங்க எத்்தபன 
்ெரு? - அககா ஒண்ணு, தம்பி 
ரரண்டு பபர்.

அக்்கோ பெயர்? - அபிநயா.

்தம்பி்கள பெயர்? - திவாகர், 
குகன்.

மு்தலல எந்தப் ெளளிக்கூ்டம் 
்ெோனோய?  முததம்மாள் ஸ்கூல்.

எந்த சோர் உனக்கு பரோம்ெப் 
பிடிக்கும்?   

புல்்லட்டு வச்சுட்டு வர்்ற சார் 
புடிககும்.

அப்புறம் எந்த ஸ்கூலுக்கு 
்ெோன? 

கும்பபகாணம் பபாபேன்.

கும்ெ்்கோ்ம் எப்ெடி ் ெோனோய? 

பவன்்ல பபாபேன்.

ப்டயலி ் ெோனயோ ஸ்கூலுக்கு? 
– ஆமா.

இங்க என்ன ்கத்துக்கிட்்ட? 
- எழுதக கததுககிட்படேன்.

என்ன எழு்த ்கத்துக்கிட்்ட? 

- என் பபர்.

வாழக்கையில புதுசு
செல்வராணி
ஆசிரியை, அ்ரசு ஆ.ந.சம.்ள்ளி 
இளமனூர், மதுய்ர.

என்்னோ்ட 27 வருஷ ்கலவி அனுெவத்துல இலலம் ்்தடி ்கலவித் 
திட்்டத்ப்தப் ்ெோல இதுவபரக்கும் ெோர்த்்த்்த இலபல. வீதியில 
பிளபளை்களும் பெற்றோர்்களுமோய கூடி நிற்க ெோ்டம் ந்டக்கிறப்தப் 
ெோர்த்்்தன். விபளையோட்்்டோ்ட பிளபளை்களுக்குப் 
ெோ்டம் பசோலலிக்ப்கோடுத்துட்டிருந்தோர் ்தன்னோர்வலர். 
பிளபளை்கள ஆர்வத்்்தோடு ப்கோஞசம் ப்கோஞசமோ 
அவ்ரோடு ஐக்கியமோகிட்்டோங்க. அடுத்்தடுத்்த 
ந ோ ள ்க ள ்ல யு ம்  ் ெ ோ ய  ்க வனி ச் ்சன் . 
பிளபளை்க்ளைோ்ட கூட்்டம் நோளுக்கு நோள 
அதி்கரிச்ச்்தோடு, பெற்றோர்்களும் கூ்ட்வ 
வந்தோங்க. ஒரு ஆசியரோன எனக்்்க இது 
பு து ச ோ வு ம் ,  ஆ ச் ச ரி ய ம ோ வு ம் 
இருக்கும்்ெோது, மத்்தவங்களுக்கு 
அப்ெடி இருக்கிறதுல ஆச்சரியம் இருக்்க 
முடியோது்தோ்ன. 

்மரகதம்
ஊ.ஒ.த�ொ. ் ள்ளி, மயையூர் கீயைப்ட்டி 
க்ரம்்ககுடி, புதுகசகொட்யடை மொவட்டைம்.

எங்க ெளளிக்கூ்டத்துல பமோத்்தமோ 65 மோ்வர்்கள. 
கிட்்டத்்தட்்ட எலலோப் பிளபளை்களு்ம ‘இலலம் ்்தடி 
்கலவி’ பமயத்துக்கு இப்்ெோ ் ெோறோங்க. உண்பமயில, 
இது நிபறய பிளபளை்களகிட்்ட நலல மோறறத்ப்தக் 
ப்கோண்டுவநதிருக்குது. நோன் ்கண்்ோர இப்தப் 
ெோர்க்கு்றன்.

வகுப்புல ெசங்க ெோ்டத்ப்த இப்ெம் நலலோ 
்கவனிக்கிறோங்க. ஆர்வமோ  ்்களவி ்்கட்கிறோங்க. 
முக்கியமோ ெயம், ்தயக்்கம் ்ெோயிருக்கு. இயலெோ 
்ெசுதுங்க. நமக்்்க ஆச்சரியமோ இருக்கு!

இது எப்ெடின்னோ அங்்க பமயத்துல விபளையோட்டு, 
ந்டனம், ெோட்டு, ஓவியம் இப்ெடிப் ெல வப்க ்கலபவ்யோடு 
்சர்த்து ெோ்டத்ப்தயும் பசோலலிக்ப்கோடுக்கிறோங்க. 
்தன்னோர்வலர்்களைோ வநதுருக்்கவங்க எலலோம் புதுசோ? 
அ்தனோல, அவங்களுக்குளளை ்ெோட்டி ்ெோட்டுக்கிட்டு 
புதுப்புது உத்தி்க்ளைோ்ட பசோலலிக்ப்கோடுக்கிறோங்க. 
இப்தலலோம் பிளபளைங்க கிட்்ட பெரிய ஆர்வத்ப்த 
உருவோக்கியிருக்கு.

இந்த ஆர்வம் எங்களுக்குப் பெரிய உ்தவியோ 
இருக்கு. ஏன்னோ, ெளளிக்கூ்டம்கிறது அதுக்்்க உரிய 
முபற்க்ளைோ்ட ந்டக்குறது. ஒவபவோரு வகுப்புக்கும் 
இத்்தபன ெோ்டம், ஒவபவோரு ெோ்டமும் இத்்தபன 
ெக்்கம்னு அது ்தனி சவோல. ்க்ரோனோவுல இப்டபவளி 
விழுநதுச்சுலல ,  அப்ெ  ஏறெட்்ட  இழப்பெப் 
ெளளிக்கூ்டங்கபளை பவச்சி சீரபமக்கிறது முடியுற 
்கோரியம் இலபல. பரண்்டோம் வகுப்பு ெடிச்சவன் 
அஞசோம் வகுப்புல உட்்கோர்நதிருக்்கோன். இப்டயில 
எதுவும் ந்டக்்கபல. எப்ெடி இப்த ஈடு்கட்்டறது? சரி, 
இப்த ஈடு்கட்்டோம எப்ெடி அஞசோம் வகுப்புப் ெோ்டம் 
அவனுக்குப் ் ெோய ் சரும்?

இஙகுளளை பிளபளை்கள பெரும்ெோலும் வறுபமயோன 
குடும்ெப் பின்னணி்லர்நது வர்றவங்க. பெற்றோர்்கள 
கூலி ்வபல பசயறவங்க. வீட்டுக்குப் ்ெோய 
ெடிக்்கலோம்னோலும் பிளபளைங்களுக்கு அங்்க 
ப ச ோ ல லி க் ப்க ோ டு க் கு ற  வ ோ ய ப் பு  வீ ட் டு ல 
இலபலஙகிறது்தோன் நிஜம். ெளளிக்கூ்டத்து்லயும் 
ஏறப்கன்வ இருக்கிற ெோ்டங்கபளை எடுக்கிற ் நரத்துல 
விடுெட்்ட வகுப்பு்களுக்்கோன ெோ்டங்கபளை ந்டத்்த ் நரம் 
அபமயோது. 

இந்த இ்டத்துல்தோன் எங்களுக்குப் பெரிய 
உ்தவியோ ்தன்னோர்வலர்்கள அபமயுறோங்க. 
அவங்க இந்த இப்டபவளிபயப் ் ெோக்கும்்ெோது 
ெளளிக்கூ்டத்துல நோங்கள இப்்ெோ உளளை 
ெோ்டங்கபளை விரிவோ ந்டத்்த முடியுது. பிளபளைங்களும் 
ஆர்வமோ ்்கட்கிறோங்க. முன்பனக் ்கோட்டிலும் 
எலலோ்ம நலலோப் ெடிக்கிறோங்க. ‘என்ன்டோ, இந்தப் 
பிளபளைங்க இப்ெடி்ய இருக்கு்்த... யோருக்கு நோம 
ெோ்டம் ந்டத்திட்டுருக்்்கோம்!’னு பநபனச்ச ்கோலம் 
்ெோய இப்ெம் நமக்்்க புது ஆர்வமும், உறசோ்கமும் 
ெோ்டம் ந்டத்துறதுல வநதிருக்கு. 

என்கிட்்ட ெடிச்ச பிளபளைங்க்ளை இரண்டு ் ெரு 
்தன்னோர்வலர்்களைோ ் ெோயிருக்்கோங்க. ஒரு பெோண்ணு 
பிஇ ெடிச்சுருக்்கோ. இன்பனோரு பெோண்ணு பிஎஸ்சி 
ெடிச்சுருக்்கோ. ‘நம்ம ஊரு பிளபளைங்கபளை 
நோம்தோ்ன டீச்சர் தூக்கிவி்டணும்?’னு என்கிட்்்ட்ய 
்்கட்குதுங்க!

தன்்ாரவலரகைள் எஙகைளுககுப பபரிய உதவி



குரல்கள்
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பாபபா, தம்பி நம்பிக்கை
நிர்மலா
பெற்றோர் 
எம்.ஜி.ஆர்.நகர், ச�ொத்துப்ொககம் 
த�ஙகல்்ட்டு.

ப�ொண்ணு ஆறோவது, பெயன் 
ஒண்்ோவது ெடிக்கிறோங்க . 
வீட்டுக்்கோரர் வண்டி ஓட்டுறோரு. 
இந்தத் திட்்டம் வந்ததுலருநது 
எங்களுக்கு பரோம்ெ யூஸ்ஃபுலலோ 
இருக்கு.  அங்க இங்கனு டியூஷன் 
அ னு ப் பு ன ோ ் ல  ஆ யி ர ம் 
இரண்்டோயிரம்னு ்்கக்குறோங்க. 
இப்ெ இவங்க வநது இலவசமோ 
பசோலலித் ்தர்தோல எங்களுக்குக் 
ப்கோஞசம் நிம்மதியோ இருக்கு. 
்க்ரோனோ ப்டம்ல ்க,ங,ச ,ஞ 
எலலோம் மறநது்ெோய்டோங்க. 
அ்தனோல இந்த ் ம மோசம் லீவுல 
இ ன் னு ம்  ப ்க ோ ஞ ச ம் 
பச ோலலிக்ப்கோடுத்்தோங்கனோ 
ந ல ல ோ  இ ரு க் கு ம் .  இ ங ்க 
்்கோயிலோண்்ட்தோன் பசோலலிக் 
ப்கோடுக்கிறோங்க. அந்தச் சத்்தம் 
எங்களுக்கும் ் ்கக்கும். பிளபளைங்க 
நலலோ  வநதுருவோங்கஙகிற 
நம்பிக்ப்க சந்்தோஷமோ இருக்கு. 

எழுதக கைத்துககிட்டேன்
உதயதரண்
மொணவர், முத்�ம்மொள் ் ள்ளி
கும்்சகொணம்.

உன்னுப்டய பெயர் என்ன? 
- உதயதரண்.

அப்ெோ பெயர்? - சுதாகர்.

அம்மோ பெயர்? - பாமா.

கூ்டப் பிறந்தவங்க எத்்தபன 
்ெரு? - அககா ஒண்ணு, தம்பி 
ரரண்டு பபர்.

அக்்கோ பெயர்? - அபிநயா.

்தம்பி்கள பெயர்? - திவாகர், 
குகன்.

மு்தலல எந்தப் ெளளிக்கூ்டம் 
்ெோனோய?  முததம்மாள் ஸ்கூல்.

எந்த சோர் உனக்கு பரோம்ெப் 
பிடிக்கும்?   

புல்்லட்டு வச்சுட்டு வர்்ற சார் 
புடிககும்.

அப்புறம் எந்த ஸ்கூலுக்கு 
்ெோன? 

கும்பபகாணம் பபாபேன்.

கும்ெ்்கோ்ம் எப்ெடி ் ெோனோய? 

பவன்்ல பபாபேன்.

ப்டயலி ் ெோனயோ ஸ்கூலுக்கு? 
– ஆமா.

இங்க என்ன ்கத்துக்கிட்்ட? 
- எழுதக கததுககிட்படேன்.

என்ன எழு்த ்கத்துக்கிட்்ட? 

- என் பபர்.

வாழக்கையில புதுசு
செல்வராணி
ஆசிரியை, அ்ரசு ஆ.ந.சம.்ள்ளி 
இளமனூர், மதுய்ர.

என்்னோ்ட 27 வருஷ ்கலவி அனுெவத்துல இலலம் ்்தடி ்கலவித் 
திட்்டத்ப்தப் ்ெோல இதுவபரக்கும் ெோர்த்்த்்த இலபல. வீதியில 
பிளபளை்களும் பெற்றோர்்களுமோய கூடி நிற்க ெோ்டம் ந்டக்கிறப்தப் 
ெோர்த்்்தன். விபளையோட்்்டோ்ட பிளபளை்களுக்குப் 
ெோ்டம் பசோலலிக்ப்கோடுத்துட்டிருந்தோர் ்தன்னோர்வலர். 
பிளபளை்கள ஆர்வத்்்தோடு ப்கோஞசம் ப்கோஞசமோ 
அவ்ரோடு ஐக்கியமோகிட்்டோங்க. அடுத்்தடுத்்த 
ந ோ ள ்க ள ்ல யு ம்  ் ெ ோ ய  ்க வனி ச் ்சன் . 
பிளபளை்க்ளைோ்ட கூட்்டம் நோளுக்கு நோள 
அதி்கரிச்ச்்தோடு, பெற்றோர்்களும் கூ்ட்வ 
வந்தோங்க. ஒரு ஆசியரோன எனக்்்க இது 
பு து ச ோ வு ம் ,  ஆ ச் ச ரி ய ம ோ வு ம் 
இருக்கும்்ெோது, மத்்தவங்களுக்கு 
அப்ெடி இருக்கிறதுல ஆச்சரியம் இருக்்க 
முடியோது்தோ்ன. 

்மரகதம்
ஊ.ஒ.த�ொ. ் ள்ளி, மயையூர் கீயைப்ட்டி 
க்ரம்்ககுடி, புதுகசகொட்யடை மொவட்டைம்.

எங்க ெளளிக்கூ்டத்துல பமோத்்தமோ 65 மோ்வர்்கள. 
கிட்்டத்்தட்்ட எலலோப் பிளபளை்களு்ம ‘இலலம் ்்தடி 
்கலவி’ பமயத்துக்கு இப்்ெோ ் ெோறோங்க. உண்பமயில, 
இது நிபறய பிளபளை்களகிட்்ட நலல மோறறத்ப்தக் 
ப்கோண்டுவநதிருக்குது. நோன் ்கண்்ோர இப்தப் 
ெோர்க்கு்றன்.

வகுப்புல ெசங்க ெோ்டத்ப்த இப்ெம் நலலோ 
்கவனிக்கிறோங்க. ஆர்வமோ  ்்களவி ்்கட்கிறோங்க. 
முக்கியமோ ெயம், ்தயக்்கம் ்ெோயிருக்கு. இயலெோ 
்ெசுதுங்க. நமக்்்க ஆச்சரியமோ இருக்கு!

இது எப்ெடின்னோ அங்்க பமயத்துல விபளையோட்டு, 
ந்டனம், ெோட்டு, ஓவியம் இப்ெடிப் ெல வப்க ்கலபவ்யோடு 
்சர்த்து ெோ்டத்ப்தயும் பசோலலிக்ப்கோடுக்கிறோங்க. 
்தன்னோர்வலர்்களைோ வநதுருக்்கவங்க எலலோம் புதுசோ? 
அ்தனோல, அவங்களுக்குளளை ்ெோட்டி ்ெோட்டுக்கிட்டு 
புதுப்புது உத்தி்க்ளைோ்ட பசோலலிக்ப்கோடுக்கிறோங்க. 
இப்தலலோம் பிளபளைங்க கிட்்ட பெரிய ஆர்வத்ப்த 
உருவோக்கியிருக்கு.

இந்த ஆர்வம் எங்களுக்குப் பெரிய உ்தவியோ 
இருக்கு. ஏன்னோ, ெளளிக்கூ்டம்கிறது அதுக்்்க உரிய 
முபற்க்ளைோ்ட ந்டக்குறது. ஒவபவோரு வகுப்புக்கும் 
இத்்தபன ெோ்டம், ஒவபவோரு ெோ்டமும் இத்்தபன 
ெக்்கம்னு அது ்தனி சவோல. ்க்ரோனோவுல இப்டபவளி 
விழுநதுச்சுலல ,  அப்ெ  ஏறெட்்ட  இழப்பெப் 
ெளளிக்கூ்டங்கபளை பவச்சி சீரபமக்கிறது முடியுற 
்கோரியம் இலபல. பரண்்டோம் வகுப்பு ெடிச்சவன் 
அஞசோம் வகுப்புல உட்்கோர்நதிருக்்கோன். இப்டயில 
எதுவும் ந்டக்்கபல. எப்ெடி இப்த ஈடு்கட்்டறது? சரி, 
இப்த ஈடு்கட்்டோம எப்ெடி அஞசோம் வகுப்புப் ெோ்டம் 
அவனுக்குப் ் ெோய ் சரும்?

இஙகுளளை பிளபளை்கள பெரும்ெோலும் வறுபமயோன 
குடும்ெப் பின்னணி்லர்நது வர்றவங்க. பெற்றோர்்கள 
கூலி ்வபல பசயறவங்க. வீட்டுக்குப் ்ெோய 
ெடிக்்கலோம்னோலும் பிளபளைங்களுக்கு அங்்க 
ப ச ோ ல லி க் ப்க ோ டு க் கு ற  வ ோ ய ப் பு  வீ ட் டு ல 
இலபலஙகிறது்தோன் நிஜம். ெளளிக்கூ்டத்து்லயும் 
ஏறப்கன்வ இருக்கிற ெோ்டங்கபளை எடுக்கிற ் நரத்துல 
விடுெட்்ட வகுப்பு்களுக்்கோன ெோ்டங்கபளை ந்டத்்த ் நரம் 
அபமயோது. 

இந்த இ்டத்துல்தோன் எங்களுக்குப் பெரிய 
உ்தவியோ ்தன்னோர்வலர்்கள அபமயுறோங்க. 
அவங்க இந்த இப்டபவளிபயப் ் ெோக்கும்்ெோது 
ெளளிக்கூ்டத்துல நோங்கள இப்்ெோ உளளை 
ெோ்டங்கபளை விரிவோ ந்டத்்த முடியுது. பிளபளைங்களும் 
ஆர்வமோ ்்கட்கிறோங்க. முன்பனக் ்கோட்டிலும் 
எலலோ்ம நலலோப் ெடிக்கிறோங்க. ‘என்ன்டோ, இந்தப் 
பிளபளைங்க இப்ெடி்ய இருக்கு்்த... யோருக்கு நோம 
ெோ்டம் ந்டத்திட்டுருக்்்கோம்!’னு பநபனச்ச ்கோலம் 
்ெோய இப்ெம் நமக்்்க புது ஆர்வமும், உறசோ்கமும் 
ெோ்டம் ந்டத்துறதுல வநதிருக்கு. 

என்கிட்்ட ெடிச்ச பிளபளைங்க்ளை இரண்டு ் ெரு 
்தன்னோர்வலர்்களைோ ் ெோயிருக்்கோங்க. ஒரு பெோண்ணு 
பிஇ ெடிச்சுருக்்கோ. இன்பனோரு பெோண்ணு பிஎஸ்சி 
ெடிச்சுருக்்கோ. ‘நம்ம ஊரு பிளபளைங்கபளை 
நோம்தோ்ன டீச்சர் தூக்கிவி்டணும்?’னு என்கிட்்்ட்ய 
்்கட்குதுங்க!

தன்்ாரவலரகைள் எஙகைளுககுப பபரிய உதவி
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தருண் 
ஏழொம் வகுபபு மொணவன் 

பொரவதிபு்ரம், கன்னியொகுமரி

எங்க அப்பா, அம்பா ரெண்டு ப்ரும கூலி பேலைக்குப 
ப்பாறபாங்க. ஒரு அக்்கபா இருக்்கபா. அே எட்பாேது ் டிக்்கபா. நபான் 
ஏழபாேது ்டிக்ப்கன். நபாங்க ரெண்டு ப்ரும ்கேரர்ன்ட 
ஸ்கூல்பான். எனக்கு அவேளேபா ்டிக்்க ேெபாது. எழு்வும 
சரியபா ேெபாது. ஸ்கூலை நலைபாப ்டிக்கிற ல்யங்கலளப 
்பாக்குறப் அேங்கள ் பாதிரி நலைபாப ் டிக்்கணுமனு எனக்கும 
ஆலசயபா இருக்கும. ஆனபா, என்னபாை ் பா்தல் ேபாசிக்்கபே 
முடியபாது. ்கஷ்ப்டடு ் டிச்சு ் னசுை ஏததுனபாலும நிக்்கபாது. 
உ்பன ் றந்துப்பாய்டும.

இப்டி இருக்குமப்பாது்பான் எங்க ்க்்கதது வீடடு 
ப்பாபனபாலிசபா ஆன்டடி இலைம ப்டி ்கலவிக்கு என்ன 
கூபபிட்பாங்க. அேங்க நிலறயப ்டிச்சிருக்்கபாங்க. அேங்க 
வீடடுை ேச்சு்பான் இலைம ப்டி ்கலவி எனக்கு ந்ததுறபாங்க. 
எங்கப ் குதி ஸ்கூல ல்யங்க, ர்பாண்ணுங்களுக்கு அேங்க 
்பா்ம எடுத்பாங்க. நபானும அங்க ப்பா்க ஆெமபிச்பசன். என் 
அக்்கபாவும என்கூ் ேெ ஆெமபிச்சபா. 

சபாயங்கபாைம 5 ் ணிை இருந்து 8 ் ணி ேலெ ஆன்டடி வீடை 
ரேச்சு ேகுபபு ந்க்கும. ர்கபாஞசம பநெம விலளயபாடுபேபாம. 
அபபுறம ஆன்டடி திருக்குறள் எலைபாம ரசபாலலி எப்டி 
்த்ேஙகிட் அன்்பா ந்ந்துக்்கணுமனு ரசபாலலித்ருேபாங்க. 
அபபுறம அேங்க அேங்க ் பா்த் எடுததுப ் டிக்்க ஆெமபிபப்பாம. 
அல்ப ் டிச்சு எழுதிக் ்கபாட்ணும. எங்கலளவிடப் அல்த 
திருத்ச் ரசபாலலுேபாங்க. இ்னபாை எங்கபளபா் ்பபு 
எங்களுக்குத ர்ரிய ஆெமபிச்சது. ஸ்கூல இருக்கிறப் ் யம 
இருக்கும. கூச்சம இருக்கும, ஒரு ் பாதிரியபா ் யக்்கம இருக்கும. 
ஆனபா, இங்க எனக்கும எதுவும இலை. ப்பாபனபாலிசபா ஆன்டி 
எனக்கு மு்லை இருந்து எலைபாதல்யும ரசபாலலித ் ந்்பாங்க. 
ஸ்கூலை டீச்சர ந்க்குத ் னியபா ேந்து ரசபாலலித ் ெ ் பாட்பாங்க 
இலலை? ஆனபா, இங்க ஒவரேபாருந்்ங்கலளயும கூபபிடடு 
ரசபாலலித ்ருேபாங்க. அ்னபாை, எனக்குப ்பா்தல் நலைபா 
விளஙகிக்்க முடிஞசிச்சு.

 இபப்பா என்னபாை நலைபாபே ேபாசிக்்க முடியுது. எழு் 
முடியுது. ரேவபேறு ஸ்கூல இருந்் ல்யங்க, ர்பாண்ணுங்க 
இஙகு ேந்து ்டிக்கிறதுனபாை எனக்கு நிலறய ஃபரெண்டஸ் 
கில்ச்சபாங்க. என்கூ் ஆறபாேது ்டிக்கிற ்மபிங்களும 
இருப்பாங்க. எட்பாேது ் டிக்கிற அண்்ணன்்களும இருப்பாங்க. 
இப்டி இருக்கிறது நலைபா விததியபாச்பா இருக்கு. அேங்க 
்பா்மும எனக்குக் ர்கபாஞசம ர்ரிய ஆெமபிக்குது. இது 
்பாதிரிபய ஸ்கூலும இருந்்பா எவபளபா நலைபா இருக்குமனு 
ப்பாணுது!

தப்பை நாங்களே திருத்திக்கிள�ாம்பைாரம் கு்�ஞ்சு நம்பிக்்்க வந்திருக்கு

செந்தில்
தபற்றொர
்மலூர, மதுர்ர

 எனக்கு ரெண்டு ல்யங்க. மூத்ேன் ் தது ் டிக்்கபான். 
இலளயேன் ஏழு ்டிக்்கபான். இெண்டு ப்ரும ்னியபார 
ஸ்கூலை்பான் ்டிக்்கபாங்க. மூத்ேன் நலைபாப ்டிப்பான். 
ஆனபால, இலளயேன் சிெஞசீவிக்குப ் டிபபு சரியபா ேெலை. 
என்னுல்ய ்லனவி்பான் ஆெம்ததிலிருந்து அேனுக்கு 
வீடடுப ்பா்ங்கலளச் ரசபாலலிக்ர்கபாடுப்பாங்க. இெண்டு 
ேருஷததுக்கு முன்னபாடி என் ்லனவி இறந்துட்பாங்க. 
நபான் உல்ஞசுபப்பாயிடப்ன். 

எனக்கு இது ரெடல் ் பாெம; அேங்கபளபா் இழபபு ் ந்் 
ேலி, அபபுறம எம புள்லளபயபா் எதிர்கபாைம குறிதது 
்கேலை. இெண்டும பசரந்து என்லன ரெபாம்பே ் பாதிச்சிடுச்சு. 

நபான் ்கபார ஓடடுபறன். அது்பான் ேரு்பானம. அ்னபாை 
நபான் வீடை இருக்கிற பநெம ரெபாம்க் குலறவு. என்பனபா் 
ேயசபான அம்பா்பான் என் இெண்டு ்சங்கலளயும 
்பாததுக்கிறபாங்க.

 சின்ன ல்யன் சிெஞசீவிக்குப ் டிபபு ேெலைன்னபாலும 
விலளயபாடடுை நலை திறல்சபாலி. ் பாநிை அளவு கிரிக்ர்கட 
ப்பாடடியிை விலளயபாடிருக்்கபான். ஆனபா, விலளயபாடடு 
ந்க்கு பசபாறு ப்பா்பா்பாஙகுற ் யம எனக்கு. ர்கபாஞசமப்பாை 
்டிச்சுக்கிட்பான்னபா ப்ேலைபயஙகிற  ்ல்்ல்பபு. 
அம்பாபேபா் ்ெ்ணம அேலன ரெபாம்பே ்பாதிச்சுடுச்சு. 
சுத்்பா ் டிபபுை ஆரேம ப்பாய்டுச்சு. நபான் ரசபாலலுமப்பாது 
்டிக்்க உட்கபாருேபான். ஆனபா, அேன் சந்ப்்கம ப்கட்பா 
எனக்கு எல்யும ரசபாலலிக்ர்கபாடுக்்க முடியபாது. ர்ரியபாது. 
ஒரு இ்ததுை ் பாசம ஆயிெம ரூ்பாய் ்கடடி டியூஷனுக்குக்கூ் 
அனுபபிபனன். பிெபயபாஜனம இலலை. 

உள்ளுக்குள்ள உல்ஞசுபப்பாயிருந்ப்ன்னு்பான் 
ரசபாலைணும. அபப்பா்பான் எங்க ்குதியில இருக்குற 
்ன்னபாரேைர ேந்து இதுக்குக் கூபபிட்பாங்க. அப்டிக் 
கூபபிட்து ஒரு முஸ்லீம ர்பாண்ணு. ் ஸ்லீ்பா. எங்க ஊரை 
ப்கபாயில ேளபா்கததுை ரேச்சு்பான் இலைம ப்டிக் ்கலவி 
சிறபபு  ேகுபபு்கள் ந்ததுறபாங்க. அந்்ப ர்பாண்ணு என் 
பிள்லள ்பாதிரியபான பிள்லளங்களுக்்கபா்க ப்கபாயிலுக்கு 
ேந்து ேகுபபு எடுக்குது! ரெபாம் திறல்சபாலி. என்னபா ஒரு 
நலை எண்்ணம ் பாருங்க!

அன்லனக்கு அந்்ப ர்பாண்ணு ேபாரதல் ப்ை ேந்் 

நமபிக்ல்கயிை என் ல்யலன அனுபபிபனன். 
்பாயபாஜபாைம ந்ந்் ் பாதிரி இருக்கு.  

ஒவரேபாரு நபாள் சபாயங்கபாைமும அேனபா 
ஆரேர்டுதது அந்் ல்யததுக்குப ப்பா்க 
ஆெமபிச்சபான். ்னியபார டியூஷன்ை அவேளவு துடடு 
்கடடியும ் டிக்்கபா் ல்யன் இங்க ஆரே்பா ் டிக்்கபான். 
‘அக்்கபா நலைபா  ரசபாலலிக் ர்கபாடுக்குறபாங்கப்பா, அம்பா 
்பாதிரிபய ்கல் ரசபாலறபாங்கப்பா!’ஙகிறபான். ர்ரிய 
நிம்தி!

வீடடுை ்லனவி இலைபா் பிள்லளய ேளக்குறது 
ர்ரிய சேபால. என் புள்ள எப்டியும ்கலெபயறிடுேபானு 
இபப்பா நமபிக்ல்க ேந்திருக்கு. என்லன ்பாதிரி 
எவேளபேபா ப்ருக்கு இந்் நமபிக்ல்கலய இலைம 
ப்டிக் ்கலவி ர்கபாடுததுருக்குஙகிறல் அந்் 
ல்யததுக்குப ப்பாகுமப்பாது ்பாரக்குபறன். இது 
ர்பா்ெணும!



குரல்கள்
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தருண் 
ஏழொம் வகுபபு மொணவன் 

பொரவதிபு்ரம், கன்னியொகுமரி

எங்க அப்பா, அம்பா ரெண்டு ப்ரும கூலி பேலைக்குப 
ப்பாறபாங்க. ஒரு அக்்கபா இருக்்கபா. அே எட்பாேது ் டிக்்கபா. நபான் 
ஏழபாேது ்டிக்ப்கன். நபாங்க ரெண்டு ப்ரும ்கேரர்ன்ட 
ஸ்கூல்பான். எனக்கு அவேளேபா ்டிக்்க ேெபாது. எழு்வும 
சரியபா ேெபாது. ஸ்கூலை நலைபாப ்டிக்கிற ல்யங்கலளப 
்பாக்குறப் அேங்கள ் பாதிரி நலைபாப ் டிக்்கணுமனு எனக்கும 
ஆலசயபா இருக்கும. ஆனபா, என்னபாை ்பா்தல் ேபாசிக்்கபே 
முடியபாது. ்கஷ்ப்டடு ் டிச்சு ் னசுை ஏததுனபாலும நிக்்கபாது. 
உ்பன ் றந்துப்பாய்டும.

இப்டி இருக்குமப்பாது்பான் எங்க ்க்்கதது வீடடு 
ப்பாபனபாலிசபா ஆன்டடி இலைம ப்டி ்கலவிக்கு என்ன 
கூபபிட்பாங்க. அேங்க நிலறயப ்டிச்சிருக்்கபாங்க. அேங்க 
வீடடுை ேச்சு்பான் இலைம ப்டி ்கலவி எனக்கு ந்ததுறபாங்க. 
எங்கப ் குதி ஸ்கூல ல்யங்க, ர்பாண்ணுங்களுக்கு அேங்க 
்பா்ம எடுத்பாங்க. நபானும அங்க ப்பா்க ஆெமபிச்பசன். என் 
அக்்கபாவும என்கூ் ேெ ஆெமபிச்சபா. 

சபாயங்கபாைம 5 ் ணிை இருந்து 8 ் ணி ேலெ ஆன்டடி வீடை 
ரேச்சு ேகுபபு ந்க்கும. ர்கபாஞசம பநெம விலளயபாடுபேபாம. 
அபபுறம ஆன்டடி திருக்குறள் எலைபாம ரசபாலலி எப்டி 
்த்ேஙகிட் அன்்பா ந்ந்துக்்கணுமனு ரசபாலலித்ருேபாங்க. 
அபபுறம அேங்க அேங்க ் பா்த் எடுததுப ் டிக்்க ஆெமபிபப்பாம. 
அல்ப ் டிச்சு எழுதிக் ்கபாட்ணும. எங்கலளவிடப் அல்த 
திருத்ச் ரசபாலலுேபாங்க. இ்னபாை எங்கபளபா் ்பபு 
எங்களுக்குத ர்ரிய ஆெமபிச்சது. ஸ்கூல இருக்கிறப் ் யம 
இருக்கும. கூச்சம இருக்கும, ஒரு ் பாதிரியபா ் யக்்கம இருக்கும. 
ஆனபா, இங்க எனக்கும எதுவும இலை. ப்பாபனபாலிசபா ஆன்டி 
எனக்கு மு்லை இருந்து எலைபாதல்யும ரசபாலலித ் ந்்பாங்க. 
ஸ்கூலை டீச்சர ந்க்குத ் னியபா ேந்து ரசபாலலித ் ெ ் பாட்பாங்க 
இலலை? ஆனபா, இங்க ஒவரேபாருந்்ங்கலளயும கூபபிடடு 
ரசபாலலித ்ருேபாங்க. அ்னபாை, எனக்குப ்பா்தல் நலைபா 
விளஙகிக்்க முடிஞசிச்சு.

 இபப்பா என்னபாை நலைபாபே ேபாசிக்்க முடியுது. எழு் 
முடியுது. ரேவபேறு ஸ்கூல இருந்் ல்யங்க, ர்பாண்ணுங்க 
இஙகு ேந்து ்டிக்கிறதுனபாை எனக்கு நிலறய ஃபரெண்டஸ் 
கில்ச்சபாங்க. என்கூ் ஆறபாேது ்டிக்கிற ்மபிங்களும 
இருப்பாங்க. எட்பாேது ் டிக்கிற அண்்ணன்்களும இருப்பாங்க. 
இப்டி இருக்கிறது நலைபா விததியபாச்பா இருக்கு. அேங்க 
்பா்மும எனக்குக் ர்கபாஞசம ர்ரிய ஆெமபிக்குது. இது 
்பாதிரிபய ஸ்கூலும இருந்்பா எவபளபா நலைபா இருக்குமனு 
ப்பாணுது!

தப்பை நாங்களே திருத்திக்கிள�ாம்பைாரம் கு்�ஞ்சு நம்பிக்்்க வந்திருக்கு

செந்தில்
தபற்றொர
்மலூர, மதுர்ர

 எனக்கு ரெண்டு ல்யங்க. மூத்ேன் ் தது ் டிக்்கபான். 
இலளயேன் ஏழு ்டிக்்கபான். இெண்டு ப்ரும ்னியபார 
ஸ்கூலை்பான் ்டிக்்கபாங்க. மூத்ேன் நலைபாப ்டிப்பான். 
ஆனபால, இலளயேன் சிெஞசீவிக்குப ் டிபபு சரியபா ேெலை. 
என்னுல்ய ்லனவி்பான் ஆெம்ததிலிருந்து அேனுக்கு 
வீடடுப ்பா்ங்கலளச் ரசபாலலிக்ர்கபாடுப்பாங்க. இெண்டு 
ேருஷததுக்கு முன்னபாடி என் ்லனவி இறந்துட்பாங்க. 
நபான் உல்ஞசுபப்பாயிடப்ன். 

எனக்கு இது ரெடல் ் பாெம; அேங்கபளபா் இழபபு ் ந்் 
ேலி, அபபுறம எம புள்லளபயபா் எதிர்கபாைம குறிதது 
்கேலை. இெண்டும பசரந்து என்லன ரெபாம்பே ் பாதிச்சிடுச்சு. 

நபான் ்கபார ஓடடுபறன். அது்பான் ேரு்பானம. அ்னபாை 
நபான் வீடை இருக்கிற பநெம ரெபாம்க் குலறவு. என்பனபா் 
ேயசபான அம்பா்பான் என் இெண்டு ்சங்கலளயும 
்பாததுக்கிறபாங்க.

 சின்ன ல்யன் சிெஞசீவிக்குப ் டிபபு ேெலைன்னபாலும 
விலளயபாடடுை நலை திறல்சபாலி. ் பாநிை அளவு கிரிக்ர்கட 
ப்பாடடியிை விலளயபாடிருக்்கபான். ஆனபா, விலளயபாடடு 
ந்க்கு பசபாறு ப்பா்பா்பாஙகுற ் யம எனக்கு. ர்கபாஞசமப்பாை 
்டிச்சுக்கிட்பான்னபா ப்ேலைபயஙகிற  ்ல்்ல்பபு. 
அம்பாபேபா் ்ெ்ணம அேலன ரெபாம்பே ்பாதிச்சுடுச்சு. 
சுத்்பா ் டிபபுை ஆரேம ப்பாய்டுச்சு. நபான் ரசபாலலுமப்பாது 
்டிக்்க உட்கபாருேபான். ஆனபா, அேன் சந்ப்்கம ப்கட்பா 
எனக்கு எல்யும ரசபாலலிக்ர்கபாடுக்்க முடியபாது. ர்ரியபாது. 
ஒரு இ்ததுை ் பாசம ஆயிெம ரூ்பாய் ்கடடி டியூஷனுக்குக்கூ் 
அனுபபிபனன். பிெபயபாஜனம இலலை. 

உள்ளுக்குள்ள உல்ஞசுபப்பாயிருந்ப்ன்னு்பான் 
ரசபாலைணும. அபப்பா்பான் எங்க ்குதியில இருக்குற 
்ன்னபாரேைர ேந்து இதுக்குக் கூபபிட்பாங்க. அப்டிக் 
கூபபிட்து ஒரு முஸ்லீம ர்பாண்ணு. ் ஸ்லீ்பா. எங்க ஊரை 
ப்கபாயில ேளபா்கததுை ரேச்சு்பான் இலைம ப்டிக் ்கலவி 
சிறபபு  ேகுபபு்கள் ந்ததுறபாங்க. அந்்ப ர்பாண்ணு என் 
பிள்லள ்பாதிரியபான பிள்லளங்களுக்்கபா்க ப்கபாயிலுக்கு 
ேந்து ேகுபபு எடுக்குது! ரெபாம் திறல்சபாலி. என்னபா ஒரு 
நலை எண்்ணம ் பாருங்க!

அன்லனக்கு அந்்ப ர்பாண்ணு ேபாரதல் ப்ை ேந்் 

நமபிக்ல்கயிை என் ல்யலன அனுபபிபனன். 
்பாயபாஜபாைம ந்ந்் ் பாதிரி இருக்கு.  

ஒவரேபாரு நபாள் சபாயங்கபாைமும அேனபா 
ஆரேர்டுதது அந்் ல்யததுக்குப ப்பா்க 
ஆெமபிச்சபான். ்னியபார டியூஷன்ை அவேளவு துடடு 
்கடடியும ் டிக்்கபா் ல்யன் இங்க ஆரே்பா ் டிக்்கபான். 
‘அக்்கபா நலைபா  ரசபாலலிக் ர்கபாடுக்குறபாங்கப்பா, அம்பா 
்பாதிரிபய ்கல் ரசபாலறபாங்கப்பா!’ஙகிறபான். ர்ரிய 
நிம்தி!

வீடடுை ்லனவி இலைபா் பிள்லளய ேளக்குறது 
ர்ரிய சேபால. என் புள்ள எப்டியும ்கலெபயறிடுேபானு 
இபப்பா நமபிக்ல்க ேந்திருக்கு. என்லன ்பாதிரி 
எவேளபேபா ப்ருக்கு இந்் நமபிக்ல்கலய இலைம 
ப்டிக் ்கலவி ர்கபாடுததுருக்குஙகிறல் அந்் 
ல்யததுக்குப ப்பாகுமப்பாது ்பாரக்குபறன். இது 
ர்பா்ெணும!



களத்தில் செயல்்படும் தன்னார்வலர்களுக்கு 
எவ்வளவ்வனா வ்கள்வி்கள் - ெநவத்கங்கள் தங்கள் 

்பணியினவ்பனாது ஏற்படு்வது இயல்பு. அதற்கனா் 
்பதிலலப் ச்பறும் ்பகுதியனா்கவும், இரு தரப்பு 
உலரயனாடல் ்பகுதியனா்கவும் அலைகிறது இநதப் ்பகுதி. 
செயல்்பனாடடனாளர்களிடமிருநது ்வரும் வ்கள்வி்களுக்கு 
இதழ் ஆசிரியரும், இல்லம் வதடிக் ்கல்வித் திடட 
சிறப்பு அதி்கனாரியுைனா் இளம்்ப்க்வத் ்பதில் தருகிறனார.

 தன்னார்வலர்களுக்்கனா் அலடயனாள அடலட 
எப்வ்பனாது கிலடக்கும்? 

தன்னார்வலர்களுக்கனா் அடையனாள அடடை ்வழங்கும் 
பணி்கள் நடைபபற்று்வருகின்ற். சில மனா்வடைங்்களில் 
அடையனாள அடடை ்வழங்்கபபடடுள்ளது. சில 
மனா்வடைங்்களில் அடையனாள அடடையில் அச்சிைபபை 
வ்வண்டிய தன்னார்வலர்களின பபயர, புட்கபபை 
விபரங்்கள் வே்கரிக்கபபடடு்வருகின்ற். இபபணி்கள் 
விடரவில் முடிக்கபபடடு, தன்னார்வலர்களுககு அடுதத 
பயிற்சியினவபனாது அடையனாள அடடை ்வழங்்கபபடும்.  
தன்னார்வலர்கள் தங்்களது வி்வரங்்கடள ஆசிரிய 
ஒருங்கிடைபபனாளர்களிைம் ேமரபபிக்க வ்வண்டும். 
 
 அரசு விடுமுலற நனாட்களில் இல்லம் வதடிக் ்கல்வி 
லையங்கலள நடத்தலனாைனா?

அரசு விடுமுட்ற நனாட்களில் இல்லம் வதடிக 

பல்வ்வறு பிடழ்கள் இருபபது ்கண்ைறியபபடடுள்ளது. 
தன்னார்வலர்கள் பதிவுபேயத ்வங்கிக ்கைககு 
வி்வரங்்களில் பபயர மனாறுபனாடு, ்வங்கி ்கைககு எண் 
மனாறுபனாடு, டமயம் பதனாைங்கிய வததி மனாறுபனாடு 
ஆகிய பல்வ்வறு பிடழ்களின ்கனாரைமனா்க இநதத 
தன்னார்வலர்களுக்கனா் ஊக்கதபதனாட்கடய இனனும் 
அனுபப இயலவில்டல. ஊக்கதபதனாட்க அனுபபபபைனாத 
தன்னார்வலர்களின ்வங்கிக ்கைககு்கள் மீண்டும் 
ேரியனா்கப பதிவ்வற்்றபபடை தன்னார்வலர்களின ட்கவபசி 
பேயலிககு திரும்ப அனுபபபபடடுள்ள். அ்வர்கள் 
மீண்டும் பதிவ்வற்றி்வருகின்ற்ர.  படிபபடியனா்க 
ேரிபனாரபபு முடிநததும், அ்வர்களுககு ஊக்கதபதனாட்க 
அனுபபிட்வக்கபபடும். உங்்களது ்வங்கிக ்கைககு 
ேரியனா்க உள்ளதனா எனறு இல்லம் வதடி ்கல்வி ட்கவபசி 
பேயலிடயச் ேரிபனாரக்கவும். 
 
 எ்து இருப்பிடத்தில் இருநது வ்வசறனாரு 
இடத்திறகு ைனாறியுள்வளனாம், தறவ்பனாது எ்து 
லையத்லத அநத இடத்திறகு ைனாறறிக்ச்கனாள்ள நனான 
என் செயய வ்வண்டும்?

இல்லம் வதடிக ்கல்வி டமயம் எனபது அநதநதக 
குடியிருபபு ேனாரநது பேயல்படும் டமயம் ஆகும். 
டமயததிற்கு ்வரு்வதற்குக குழநடத்கள் நீண்ை தூரம் 
நைக்கக கூைனாது என்ற அடிபபடையில் அ்வர்களின 
வீடு்களுககு அருகிவலவய டமயம்  பேயல்பை வ்வண்டும்.  
புதிய இைததிற்குத தன்னார்வலர்கள் குடிபபயரும்வபனாது 
அநதக குடியிருபபின குழநடத்கவளனாடு குடிபபயரும் 
தன்னார்வலர்களுககு அறிமு்கம் இருக்கனாது. எ்வ்வ 
புதிதனா்கக குடிபபயரும் இைததிற்கு டமயதடத மனாற்்ற 
இயலனாது.

்கல்வி டமயங்்கள் நைததத வதட்வயில்டல. சில 
சி்றபபு வநரவு்களில் மடடும் இல்லம் வதடிக ்கல்வி 
டமயங்்களில் குழநடத்களுைன விழனாக்கள் நைதத 
அறிவிபபு ்வழங்்கபபடும்.  
 
 எங்களுக்்கனா் இல்லம் வதடிக் ்கல்வியின 
ஊக்்கத்சதனால்க இனனும் கிலடக்்கவில்லல. எப்வ்பனாது 
கிலடக்கும்?

டிேம்பர மனாதம் 10ஆம் வததிககு முன்ர 
டமயங்்கள் பதனாைங்கிய தன்னார்வலர்களுக்கனா் 
ஊக்கதபதனாட்க ்வடைனார அலு்வல்கங்்கள் மூலம் 
அனுபபபபடடுள்ளது. பிபர்வரி 10ஆம் வததி ்வடர 
டமயங்்கள் பதனாைங்கிய தன்னார்வலர்களுககு ஜ்்வரி 
மற்றும் பிபர்வரி மனாதங்்களுக்கனா் ஊக்கதபதனாட்க 
மனாநில அலு்வல்கததில் இருநது வநரடியனா்க ்வங்கிக 
்கைககிற்கு அனுபபபபடடுள்ளது. மனாரச் மனாதததிற்்கனா் 
ஊக்கதபதனாட்க விடரவில் அனுபபபபடும். 
 
 நனான பிப்ர்வரி 10ஆம் வததிக்கு முன்ர லையம் 
சதனாடஙகிவ்ன. ஆ்னால் இனனும் ஊக்்கத்சதனால்க 
்வரவில்லல. என் ்கனாரணம்?

மனாநில அளவில் ்வங்கிக ்கைககு வி்வரங்்கள் 
ேரிபனாரக்கபபடைவபனாது சுமனார ஐம்பதனாயிரம் 
எண்ணிகட்கயிலனா் ்வங்கிக ்கைககு வி்வரங்்களில் 

ஊக்கத்தொக்க
எப்பொது கிகைககும்?

களத்திலிருந்து ககள்விகள்... ஆசிரியரிடமிருந்து பதிலகள்
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களத்தில் செயல்்படும் தன்னார்வலர்களுக்கு 
எவ்வளவ்வனா வ்கள்வி்கள் - ெநவத்கங்கள் தங்கள் 

்பணியினவ்பனாது ஏற்படு்வது இயல்பு. அதற்கனா் 
்பதிலலப் ச்பறும் ்பகுதியனா்கவும், இரு தரப்பு 
உலரயனாடல் ்பகுதியனா்கவும் அலைகிறது இநதப் ்பகுதி. 
செயல்்பனாடடனாளர்களிடமிருநது ்வரும் வ்கள்வி்களுக்கு 
இதழ் ஆசிரியரும், இல்லம் வதடிக் ்கல்வித் திடட 
சிறப்பு அதி்கனாரியுைனா் இளம்்ப்க்வத் ்பதில் தருகிறனார.

 தன்னார்வலர்களுக்்கனா் அலடயனாள அடலட 
எப்வ்பனாது கிலடக்கும்? 

தன்னார்வலர்களுக்கனா் அடையனாள அடடை ்வழங்கும் 
பணி்கள் நடைபபற்று்வருகின்ற். சில மனா்வடைங்்களில் 
அடையனாள அடடை ்வழங்்கபபடடுள்ளது. சில 
மனா்வடைங்்களில் அடையனாள அடடையில் அச்சிைபபை 
வ்வண்டிய தன்னார்வலர்களின பபயர, புட்கபபை 
விபரங்்கள் வே்கரிக்கபபடடு்வருகின்ற். இபபணி்கள் 
விடரவில் முடிக்கபபடடு, தன்னார்வலர்களுககு அடுதத 
பயிற்சியினவபனாது அடையனாள அடடை ்வழங்்கபபடும்.  
தன்னார்வலர்கள் தங்்களது வி்வரங்்கடள ஆசிரிய 
ஒருங்கிடைபபனாளர்களிைம் ேமரபபிக்க வ்வண்டும். 
 
 அரசு விடுமுலற நனாட்களில் இல்லம் வதடிக் ்கல்வி 
லையங்கலள நடத்தலனாைனா?

அரசு விடுமுட்ற நனாட்களில் இல்லம் வதடிக 

பல்வ்வறு பிடழ்கள் இருபபது ்கண்ைறியபபடடுள்ளது. 
தன்னார்வலர்கள் பதிவுபேயத ்வங்கிக ்கைககு 
வி்வரங்்களில் பபயர மனாறுபனாடு, ்வங்கி ்கைககு எண் 
மனாறுபனாடு, டமயம் பதனாைங்கிய வததி மனாறுபனாடு 
ஆகிய பல்வ்வறு பிடழ்களின ்கனாரைமனா்க இநதத 
தன்னார்வலர்களுக்கனா் ஊக்கதபதனாட்கடய இனனும் 
அனுபப இயலவில்டல. ஊக்கதபதனாட்க அனுபபபபைனாத 
தன்னார்வலர்களின ்வங்கிக ்கைககு்கள் மீண்டும் 
ேரியனா்கப பதிவ்வற்்றபபடை தன்னார்வலர்களின ட்கவபசி 
பேயலிககு திரும்ப அனுபபபபடடுள்ள். அ்வர்கள் 
மீண்டும் பதிவ்வற்றி்வருகின்ற்ர.  படிபபடியனா்க 
ேரிபனாரபபு முடிநததும், அ்வர்களுககு ஊக்கதபதனாட்க 
அனுபபிட்வக்கபபடும். உங்்களது ்வங்கிக ்கைககு 
ேரியனா்க உள்ளதனா எனறு இல்லம் வதடி ்கல்வி ட்கவபசி 
பேயலிடயச் ேரிபனாரக்கவும். 
 
 எ்து இருப்பிடத்தில் இருநது வ்வசறனாரு 
இடத்திறகு ைனாறியுள்வளனாம், தறவ்பனாது எ்து 
லையத்லத அநத இடத்திறகு ைனாறறிக்ச்கனாள்ள நனான 
என் செயய வ்வண்டும்?

இல்லம் வதடிக ்கல்வி டமயம் எனபது அநதநதக 
குடியிருபபு ேனாரநது பேயல்படும் டமயம் ஆகும். 
டமயததிற்கு ்வரு்வதற்குக குழநடத்கள் நீண்ை தூரம் 
நைக்கக கூைனாது என்ற அடிபபடையில் அ்வர்களின 
வீடு்களுககு அருகிவலவய டமயம்  பேயல்பை வ்வண்டும்.  
புதிய இைததிற்குத தன்னார்வலர்கள் குடிபபயரும்வபனாது 
அநதக குடியிருபபின குழநடத்கவளனாடு குடிபபயரும் 
தன்னார்வலர்களுககு அறிமு்கம் இருக்கனாது. எ்வ்வ 
புதிதனா்கக குடிபபயரும் இைததிற்கு டமயதடத மனாற்்ற 
இயலனாது.

்கல்வி டமயங்்கள் நைததத வதட்வயில்டல. சில 
சி்றபபு வநரவு்களில் மடடும் இல்லம் வதடிக ்கல்வி 
டமயங்்களில் குழநடத்களுைன விழனாக்கள் நைதத 
அறிவிபபு ்வழங்்கபபடும்.  
 
 எங்களுக்்கனா் இல்லம் வதடிக் ்கல்வியின 
ஊக்்கத்சதனால்க இனனும் கிலடக்்கவில்லல. எப்வ்பனாது 
கிலடக்கும்?

டிேம்பர மனாதம் 10ஆம் வததிககு முன்ர 
டமயங்்கள் பதனாைங்கிய தன்னார்வலர்களுக்கனா் 
ஊக்கதபதனாட்க ்வடைனார அலு்வல்கங்்கள் மூலம் 
அனுபபபபடடுள்ளது. பிபர்வரி 10ஆம் வததி ்வடர 
டமயங்்கள் பதனாைங்கிய தன்னார்வலர்களுககு ஜ்்வரி 
மற்றும் பிபர்வரி மனாதங்்களுக்கனா் ஊக்கதபதனாட்க 
மனாநில அலு்வல்கததில் இருநது வநரடியனா்க ்வங்கிக 
்கைககிற்கு அனுபபபபடடுள்ளது. மனாரச் மனாதததிற்்கனா் 
ஊக்கதபதனாட்க விடரவில் அனுபபபபடும். 
 
 நனான பிப்ர்வரி 10ஆம் வததிக்கு முன்ர லையம் 
சதனாடஙகிவ்ன. ஆ்னால் இனனும் ஊக்்கத்சதனால்க 
்வரவில்லல. என் ்கனாரணம்?

மனாநில அளவில் ்வங்கிக ்கைககு வி்வரங்்கள் 
ேரிபனாரக்கபபடைவபனாது சுமனார ஐம்பதனாயிரம் 
எண்ணிகட்கயிலனா் ்வங்கிக ்கைககு வி்வரங்்களில் 

ஊக்கத்தொக்க
எப்பொது கிகைககும்?

களத்திலிருந்து ககள்விகள்... ஆசிரியரிடமிருந்து பதிலகள்
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வகுப்பறை எங்கே ஆரம்பிக்கிைது?

“நூலகேத்தி்லோ ஆவணக் கேோப்பகேத்தி்லோ 
அருஙகேோட்சியகேத்தி்லோ இன்னபிை இடஙகேளி்லோ அலல. 
வரலோறு வகுப்பறையிலிருந்தே ததேோடஙகுகிைது” எனகிைோர் 
தரோமிலோ தேோப்பர். 

நலல வரலோறு எழுதேப்பட ்வண்டும் எனைோல, நலல 
வரலோற்றுப புரிதேல அற்னவருக்கும் ஏற்்பட ்வண்டும் 
எனைோல, வகுப்பறைகேறை மோற்றி அறமப்பதிலிருநது நம் 
தெயல்போடுகேறைத் ததேோடஙகே ்வண்டும் எனகிைோர் 
தரோமிலோ தேோப்பர்.

மோணவர்கேளுக்கும் ஆசிரியர்கேளுக்குமோ்ன உைவுமுறை 
்மல/கீழ் நிறலகேளில இருக்கேக் கூடோது; வழக்கேமோ்ன 
கேற்பித்தேல முறைறய அப்படி்ய பினததேோடரக் கூடோது; 
்போடத்திட்டஙகேறை அள்ளிதயடுத்து மோணவர்கேள் மீது 
திணிக்கேக் கூடோது எனகிைோர் தரோமிலோ தேோப்பர்.

 ஜேஎன்யு எனும் களம்

புது தடலலியிலுள்ை ஜவோஹர்லோல ் நரு ்பலகேறலக்கேழகேம் 
என்பது தேோப்பரின ்பரி்ெோதேற்னச் ெோறல. வகுப்பறைக்குள் 
நுறழயும்்்போ்தே அவர் ததேளிவோகே அறிவித்துவிடுவோரோம். 
“நோன தெோலவறதேக் ் கேட்டுக்தகேோண்டு அமர்நதிருக்கேோதீர்கேள். 

ர�ொமிலொ தொப்பர்

மருதன்

றகேறய உயர்த்துஙகேள். நீஙகேள் ்படித்தேறதே என்்னோடு 
்பகிர்நதுதகேோள்ளுஙகேள். நோன தெோலவறதே ஏற்கே 
முடியோவிட்டோல, ஏன அப்படி எனறு விவோதியுஙகேள். 
சுதேநதிரமோகே உணருஙகேள். அச்ெமினறி ் ்பசுஙகேள்!”

இப்படிக் ்கேள்வி ்கேட்குமோறு ஒரு குழநறதேறய 
ஊக்குவிப்பதுதேோன தமயயோ்ன கேலவியோகே இருக்கே முடியும் 
எனகிைோர் தரோமிலோ தேோப்பர். ்கேள்வி ்கேட்கேத் ததேரிநதே 
குழநறதேகே்ை ்கேள்வி ்கேட்கேத் ததேரிநதே குடிமக்கேைோகே 
வைர்கிைோர்கேள். இத்தேறகேய குடிமக்கே்ை ஜ்னநோயகேத்றதே 
உறுதிப்படுத்துகிைோர்கேள் எனகிைோர் அவர்.

ர�ொமிலொ தொப்பர் வொழ்க்க

 வட இநதியோறவயும் இப்்போறதேய ்போகிஸதேோற்னயும் 
உள்ைடக்கிய ஒரு பிர்தேெம் வட்மற்கு எலறலபபுை 
மோகேோணம். தரோமிலோ தேோப்பர் தே்னது த்பரும்்போலோ்ன 
குழநறதேப ்பருவத்றதே இஙகுள்ை ்பகுதிகேளிலதேோன 
கேழித்தேோர். அப்போ ஒரு ரோணுவ மருத்துவர் என்பதேோல, ்பல 
நகேரஙகேளுக்கு குடும்்பம் அடுத்தேடுத்து இடம்த்பயர்நது 
தெலல ் வண்டியிருநதேது. உஙகேள் தெோநதே ஊர் எது எனறு 
எனனிடம் ் கேட்டோல ்பதிலளிப்பது மிகேவும் கேடி்னம் எனகிைோர் 
தேோப்பர்.
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வகுப்பறை எங்கே ஆரம்பிக்கிைது?

“நூலகேத்தி்லோ ஆவணக் கேோப்பகேத்தி்லோ 
அருஙகேோட்சியகேத்தி்லோ இன்னபிை இடஙகேளி்லோ அலல. 
வரலோறு வகுப்பறையிலிருந்தே ததேோடஙகுகிைது” எனகிைோர் 
தரோமிலோ தேோப்பர். 

நலல வரலோறு எழுதேப்பட ்வண்டும் எனைோல, நலல 
வரலோற்றுப புரிதேல அற்னவருக்கும் ஏற்்பட ்வண்டும் 
எனைோல, வகுப்பறைகேறை மோற்றி அறமப்பதிலிருநது நம் 
தெயல்போடுகேறைத் ததேோடஙகே ்வண்டும் எனகிைோர் 
தரோமிலோ தேோப்பர்.

மோணவர்கேளுக்கும் ஆசிரியர்கேளுக்குமோ்ன உைவுமுறை 
்மல/கீழ் நிறலகேளில இருக்கேக் கூடோது; வழக்கேமோ்ன 
கேற்பித்தேல முறைறய அப்படி்ய பினததேோடரக் கூடோது; 
்போடத்திட்டஙகேறை அள்ளிதயடுத்து மோணவர்கேள் மீது 
திணிக்கேக் கூடோது எனகிைோர் தரோமிலோ தேோப்பர்.

 ஜேஎன்யு எனும் களம்

புது தடலலியிலுள்ை ஜவோஹர்லோல ் நரு ்பலகேறலக்கேழகேம் 
என்பது தேோப்பரின ்பரி்ெோதேற்னச் ெோறல. வகுப்பறைக்குள் 
நுறழயும்்்போ்தே அவர் ததேளிவோகே அறிவித்துவிடுவோரோம். 
“நோன தெோலவறதேக் ் கேட்டுக்தகேோண்டு அமர்நதிருக்கேோதீர்கேள். 

ர�ொமிலொ தொப்பர்

மருதன்

றகேறய உயர்த்துஙகேள். நீஙகேள் ்படித்தேறதே என்்னோடு 
்பகிர்நதுதகேோள்ளுஙகேள். நோன தெோலவறதே ஏற்கே 
முடியோவிட்டோல, ஏன அப்படி எனறு விவோதியுஙகேள். 
சுதேநதிரமோகே உணருஙகேள். அச்ெமினறி ் ்பசுஙகேள்!”

இப்படிக் ்கேள்வி ்கேட்குமோறு ஒரு குழநறதேறய 
ஊக்குவிப்பதுதேோன தமயயோ்ன கேலவியோகே இருக்கே முடியும் 
எனகிைோர் தரோமிலோ தேோப்பர். ்கேள்வி ்கேட்கேத் ததேரிநதே 
குழநறதேகே்ை ்கேள்வி ்கேட்கேத் ததேரிநதே குடிமக்கேைோகே 
வைர்கிைோர்கேள். இத்தேறகேய குடிமக்கே்ை ஜ்னநோயகேத்றதே 
உறுதிப்படுத்துகிைோர்கேள் எனகிைோர் அவர்.

ர�ொமிலொ தொப்பர் வொழ்க்க

 வட இநதியோறவயும் இப்்போறதேய ்போகிஸதேோற்னயும் 
உள்ைடக்கிய ஒரு பிர்தேெம் வட்மற்கு எலறலபபுை 
மோகேோணம். தரோமிலோ தேோப்பர் தே்னது த்பரும்்போலோ்ன 
குழநறதேப ்பருவத்றதே இஙகுள்ை ்பகுதிகேளிலதேோன 
கேழித்தேோர். அப்போ ஒரு ரோணுவ மருத்துவர் என்பதேோல, ்பல 
நகேரஙகேளுக்கு குடும்்பம் அடுத்தேடுத்து இடம்த்பயர்நது 
தெலல ் வண்டியிருநதேது. உஙகேள் தெோநதே ஊர் எது எனறு 
எனனிடம் ் கேட்டோல ்பதிலளிப்பது மிகேவும் கேடி்னம் எனகிைோர் 
தேோப்பர்.
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ஒவ்வொரு முறை இடம் மொறும்்பொதும் புதிய புவியியறைக் 
கணடொர். புதிய மனிதர்கறைப் பொர்க்கவும் அவர்களுறடய 
பழக்கவழக்கஙகள், கைொசொரத்தொடு அறிமுகமொகவும் 
முடிநதது. ‘இநதியொ எனபது ஒனைலை. அது ் வற்றுறமகளின 
்தொகுப்பு!’ எனபறத இப்படிததொன இைம் வயதி்ை்ய 
்ரொமிைொ தொப்பர் ் தரிநது்கொணடொர்.

தொப்பர் வரைொறு பயினைது பிரிடடனில. புகழ்பற்ை 
பிரிடடிஷ் வரைொற்ைொசிரியரொன ஏ.எல.பொஷமின மொணவி 
அவர். ஒரு விரிவுறரக்கொக அங்க வரைொற்ைொயவொைர்  டி.டி.
் க ொ ச ொ ம்பி  வநத ் ப ொது  அவருறடய  ஆயவுக் 
கண்ணொடடததொல ்ரொமிைொ தொப்பர் ஈர்க்கப்படடொர். 
“எவவொறு புதிய ் கள்விகறை எழுப்புவது, எவவொறு புதிய 
்கொணஙகளிலிருநது பொர்ப்பது எனபறத அவரிடமிருநதுதொன 
கற்றுக்்கொண்டன” எனகிைொர் ் ரொமிைொ தொப்பர்.

முக்கியமான பணிகள்

்ரொமிைொ தொப்பரின முதல ்பரும் பணி பணறடய 
இநதிய வரைொற்றின மீது அழுததமொகப் படிநது கிடநத 
கொைனிய ஒடடறடகறை அகற்றியதுதொன. ஐ்ரொப்பியர்கள் 
எழுதி றவததறதப் ் பொல இநதியொ எனபது விைஙகிக்்கொள்ை 
முடியொத ஒரு புதிரலை. வரைொற்றின தநறத எனறு 
அறழக்கப்படும் ் ெ்ரொடொடஸ் எழுதி றவததறதப் ் பொல 
தஙகக் கடடிகறை இழுததுச் ் சலலும் அதிசய எறும்புகளின 
நொடலை இநதியொ. பணறடய கி்ரக்கப் பதிவுகள் குறிப்பிட 
விரும்புவது்பொல தததுவஞொனிகள் சுற்றித திரியும் வனமும் 
அலை இது .  ந ொஙகள்  மடடும்  ந ொ க ரி கதறதக் 
கற்றுக்்கொடுக்கொமல ் பொயிருநதொல இனனமும் இநதியொ 
இருளிலதொன மூழகிக் கிடநதிருக்கும் எனனும் ஐ்ரொப்பிய 

கொைனியொதிக்கவொதிகளின ்பருமிதம் தவைொனது. இப்படி்யொரு 
்மொசமொன கண்ணொடடததிலிருநது ஒரு நொடடின வரைொறு 
ஒரு்பொதும் எழுதப்படக் கூடொது எனறு எணணினொர் ்ரொமிைொ 
தொப்பர்.

வரலாற்றை எபபடிப பாரபபது?

எது வரைொறு எனனும் ் கள்விக்கு இனறைக்கு நொம் ் தளிவொன 
ஒரு வறரயறைறய உருவொக்கியிருக்கி்ைொம். கடநத கொைதறத 
எப்படிப் பதிவு ் சயவது, எப்படித தரவுகறைத திரடடுவது, எப்படி 
அவற்றை ஆரொயவது, ஆயவுகளின அடிப்பறடயில எப்படிச் சிை 
முடிவுகறை வநதறடவது எனப்தலைொம் இனறு நமக்குத ் தரியும். 
இநத நவீன வடிவஙகறை முற்கொை இநதியர்கள் பயனபடுததியிருக்க 
வொயப்பிலறை.

அப்படியொனொல, அவர்கள் எததறகய வடிவஙகறைப் 
பயனபடுததியிருப்பொர்கள்? அறத ் நொக்கிததொன ் ரொமிைொ தொப்பர் 
பயணம் அறமநதது. இநதிய வரைொற்றுத துறையின எலறைகறை 
அகைமொக்கியவர்களில குறிப்பிடததக்கவர் ் ரொமிைொ தொப்பர்.  

ஏன வரைொறு சமூக அறிவியைொக மொை ் வணடும்? அப்்பொதுதொன 
அது பரநது விரிநத ஒரு தைததில இயஙக ஆரம்பிக்கும் எனகிைொர் 
்ரொமிைொ தொப்பர். சமூக அறிவியைொக வரைொறு மொறும்்பொதுதொன 
மரபணுவியல, ் மொழியியல, தததுவம், ் பொருைொதொரம், அரசியல, 

நிைவியல, புள்ளியியல ் பொனை புதிய துறைக்ைொடு 
உறரயொடும் வொயப்பு அறமகிைது. இநதத 
துறைகளிலிருநது ் பற்றுக்்கொணட ் வளிச்சதறத 
வரைொற்றின மீது ்சலுததும்்பொது நம் பொர்றவ 
பனமடஙகு விரிவறடகிைது.

கல்வடடு்பொல வரைொறு நிறையொனது அலை. 
புதிய தரவுகள் கிறடக்கும்்பொது வரைொறு மொற்ைம் 
அறடகிைது. அவவொறு கிறடக்கொது ்பொனொலும் 
ஏற்்கன்வ உள்ை தரவுகள் பற்றிய நம் பொர்றவ 
மொற்ைம் அறடயும்்பொது நொம் விவரிக்கும் வரைொறும் 
மொறுகிைது. ‘இநது இநதியொ’, ‘இஸ்ைொமிய இநதியொ’, 
‘பிரிடடிஷ் இநதியொ’ எனறு இநதிய வரைொற்றைப் 
பிரிக்கும் முறைறயயும் ்ரொமிைொ தொப்பர் 
நிரொகரிக்கிைொர். இப்படி அணுகுவது பிறழயொன 
புரிதலுக்்க இடடுச்்சலலும் எனப்தொடு 
பிைவுகறையும் வகுப்புவொத உணர்வுகறையும்தொன 
வைர்த்தடுக்கும் எனறு சுடடிக்கொடடுகிைொர் 
்ரொமிைொ  தொப்பர்.

எப்்பொதும் நொம் ்பசும்்பொது, ‘மரபு, மதம், 
நம்பிக்றக, தததுவம், பணபொடு எனறு அலை; 
மரபுகள், மதஙகள், நம்பிக்றககள், தததுவஙகள், 
பணபொடுகள் எனறு ் சொலை நொம் பழகிக்்கொள்ை 
்வணடும்’ எனகிைொர் ் ரொமிைொ தொப்பர்.

வரலாறறைாசிரியரின் கட்ம

ஒரு ் பரொசிரியர் அலைது ஆயவொைரொக மடடும் 
தனறனச் சுருக்கிக்்கொள்ைொமல மக்க்ைொடு 
்தொடர்நது உறரயொடுபவரொக, மக்களுக்கொகச் 
சிநதிப்பரொக, மக்கள் பொதிக்கப்படும்்பொ்தலைொம் 
குரல ் கொடுப்பவரொக இருக்கிைொர் ் ரொமிைொ தொப்பர். 
இப்்பொது அவருக்கு 91 வயது ஆகிைது. இனனமும் 
வொசிப்பு, எழுதது, ஆயவு எனறு மும்முரமொக 
இயஙகிக்்கொணடிருக்கிைொர். ்பருந்தொற்று 
உச்சததிலிருநத தருணஙகளிலகூட இறணயக் 
கருததரஙகஙகளில கைநது்கொணடு அ்சொகர், 
புததர், சமூக நலலிணக்கம், ஜனநொயகம், வரைொறு 
எனறு ஓயொமல ்பசிக்்கொணடுதொன இருநதொர். 
இனியும் ் பசுவொர். ் பொதுமக்களுக்கொன இயஙகும் 
ஓர் அறிவுஜீவியொல இப்படி மடடு்ம வொழ முடியும்.

நீங்கள் படித்தத்த 
என்னோடு 
பகிர்ந்துக்கோள்ளுங்கள். 
நோன க�ோல்வத்த 
ஏற்க முடியோவிட்ோல, 
ஏன் அப்படி 
என்று விவாதியுங்கள். 
சுதந்திரமா்க 
உணருங்கள். 
அச்சமின்றி 
ப்பசுங்கள்!
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வரலாறு ்கற்கலாம் வாங்க!
வ்ரலொற்றுத் துறையில் ஆரவமுள்ள மொணவர்கள 
இறணந்து ்கற்்ப�ற்கு ஏ்ரொ்ளமொன ்கல்லூரி்கள 
இருக்கினைன. அவற்றுள நொடு �ழுவிய அ்ளவில் இனறு 
பு்கழத்பற்ைறவ  தெல்லியிலுள்ள ஜவஹரலொல் நநரு 
்பல்்கறலக்்கழ்கமும் அந�ொ்கொ ்பல்்கறலக்்கழ்கமும் 
ஆகும். ்படெப்படிபபு மு�ல் முறனவர ்படெ ஆய்வு்கள 
வற்ர இஙந்க ்கற்்க முடியும். உல்கறிந்� வ்ரலொற்ைொசிரியர்கள 
்பலர விரிவுற்ரயொ்ளர்க்ளொ்கப ்பணிபுரிகிைொர்கள. இவற்றில் 
ஜவஹரலொல் நநரு ்பல்்கறலக்்கழ்கம் (நஜஎனயு) 
அ்ரசினுறெயது. இஙகு அறமந்துள்ள ‘த�னெர ஃ்பொர 
ஹிஸெொரி்கல் ஸெடீஸ’ (Centre for Historical Studies) 
பிரிறவத் த�ொெஙகியவர்களுள ஒருவர த்ரொமிலொ �ொப்பர 
என்பது குறிபபிெத்�க்்கது. நுறழவுத் ந�ரவின 
அடிப்பறெயில் இஙகு மொணவர்கள ந�ரத்துக்த்கொள்ளப்படு 
கிைொர்கள. நொடடின ்பல்நவறு மொநிலங்கற்ளயும் ந�ரந்� 
மொணவர்கள ்படிக்கும் இஙகு, ்படிப்ப�ற்குப த்பரிய 
த�லவு்கள கிறெயொது.  நஜஎனயு த�ொெரபில் நமலும் 
த�ரிந்துத்கொள்ள அ�ன இறணய�்ளச் சுடடி இஙந்க:  
https://www.jnu.ac.in/main/

வரலாறு வாசிக்க சில எளிய அறிமு்கங்கள்! 

1. ்கொந்திக்குப பிந்ற�ய இந்தியொ 
   - ்ரொமச்�ந்தி்ர குஹொ 
2. நளளி்ரவில் சு�ந்தி்ரம் 
   - தெொமினிக் நலபபியர, நலரி ்கொலினஸ 
3. வ்ரலொறும் ்கருத்தியலும்

   - த்ரொமிலொ �ொப்பர



ஒவ்வொரு முறை இடம் மொறும்்பொதும் புதிய புவியியறைக் 
கணடொர். புதிய மனிதர்கறைப் பொர்க்கவும் அவர்களுறடய 
பழக்கவழக்கஙகள், கைொசொரத்தொடு அறிமுகமொகவும் 
முடிநதது. ‘இநதியொ எனபது ஒனைலை. அது ் வற்றுறமகளின 
்தொகுப்பு!’ எனபறத இப்படிததொன இைம் வயதி்ை்ய 
்ரொமிைொ தொப்பர் ் தரிநது்கொணடொர்.

தொப்பர் வரைொறு பயினைது பிரிடடனில. புகழ்பற்ை 
பிரிடடிஷ் வரைொற்ைொசிரியரொன ஏ.எல.பொஷமின மொணவி 
அவர். ஒரு விரிவுறரக்கொக அங்க வரைொற்ைொயவொைர்  டி.டி.
் க ொ ச ொ ம்பி  வநத ் ப ொது  அவருறடய  ஆயவுக் 
கண்ணொடடததொல ்ரொமிைொ தொப்பர் ஈர்க்கப்படடொர். 
“எவவொறு புதிய ் கள்விகறை எழுப்புவது, எவவொறு புதிய 
்கொணஙகளிலிருநது பொர்ப்பது எனபறத அவரிடமிருநதுதொன 
கற்றுக்்கொண்டன” எனகிைொர் ் ரொமிைொ தொப்பர்.

முக்கியமான பணிகள்

்ரொமிைொ தொப்பரின முதல ்பரும் பணி பணறடய 
இநதிய வரைொற்றின மீது அழுததமொகப் படிநது கிடநத 
கொைனிய ஒடடறடகறை அகற்றியதுதொன. ஐ்ரொப்பியர்கள் 
எழுதி றவததறதப் ் பொல இநதியொ எனபது விைஙகிக்்கொள்ை 
முடியொத ஒரு புதிரலை. வரைொற்றின தநறத எனறு 
அறழக்கப்படும் ் ெ்ரொடொடஸ் எழுதி றவததறதப் ் பொல 
தஙகக் கடடிகறை இழுததுச் ் சலலும் அதிசய எறும்புகளின 
நொடலை இநதியொ. பணறடய கி்ரக்கப் பதிவுகள் குறிப்பிட 
விரும்புவது்பொல தததுவஞொனிகள் சுற்றித திரியும் வனமும் 
அலை இது .  ந ொஙகள்  மடடும்  ந ொ க ரி கதறதக் 
கற்றுக்்கொடுக்கொமல ் பொயிருநதொல இனனமும் இநதியொ 
இருளிலதொன மூழகிக் கிடநதிருக்கும் எனனும் ஐ்ரொப்பிய 

கொைனியொதிக்கவொதிகளின ்பருமிதம் தவைொனது. இப்படி்யொரு 
்மொசமொன கண்ணொடடததிலிருநது ஒரு நொடடின வரைொறு 
ஒரு்பொதும் எழுதப்படக் கூடொது எனறு எணணினொர் ்ரொமிைொ 
தொப்பர்.

வரலாற்றை எபபடிப பாரபபது?

எது வரைொறு எனனும் ் கள்விக்கு இனறைக்கு நொம் ் தளிவொன 
ஒரு வறரயறைறய உருவொக்கியிருக்கி்ைொம். கடநத கொைதறத 
எப்படிப் பதிவு ் சயவது, எப்படித தரவுகறைத திரடடுவது, எப்படி 
அவற்றை ஆரொயவது, ஆயவுகளின அடிப்பறடயில எப்படிச் சிை 
முடிவுகறை வநதறடவது எனப்தலைொம் இனறு நமக்குத ் தரியும். 
இநத நவீன வடிவஙகறை முற்கொை இநதியர்கள் பயனபடுததியிருக்க 
வொயப்பிலறை.

அப்படியொனொல, அவர்கள் எததறகய வடிவஙகறைப் 
பயனபடுததியிருப்பொர்கள்? அறத ் நொக்கிததொன ் ரொமிைொ தொப்பர் 
பயணம் அறமநதது. இநதிய வரைொற்றுத துறையின எலறைகறை 
அகைமொக்கியவர்களில குறிப்பிடததக்கவர் ் ரொமிைொ தொப்பர்.  

ஏன வரைொறு சமூக அறிவியைொக மொை ் வணடும்? அப்்பொதுதொன 
அது பரநது விரிநத ஒரு தைததில இயஙக ஆரம்பிக்கும் எனகிைொர் 
்ரொமிைொ தொப்பர். சமூக அறிவியைொக வரைொறு மொறும்்பொதுதொன 
மரபணுவியல, ் மொழியியல, தததுவம், ் பொருைொதொரம், அரசியல, 

நிைவியல, புள்ளியியல ் பொனை புதிய துறைக்ைொடு 
உறரயொடும் வொயப்பு அறமகிைது. இநதத 
துறைகளிலிருநது ் பற்றுக்்கொணட ் வளிச்சதறத 
வரைொற்றின மீது ்சலுததும்்பொது நம் பொர்றவ 
பனமடஙகு விரிவறடகிைது.

கல்வடடு்பொல வரைொறு நிறையொனது அலை. 
புதிய தரவுகள் கிறடக்கும்்பொது வரைொறு மொற்ைம் 
அறடகிைது. அவவொறு கிறடக்கொது ்பொனொலும் 
ஏற்்கன்வ உள்ை தரவுகள் பற்றிய நம் பொர்றவ 
மொற்ைம் அறடயும்்பொது நொம் விவரிக்கும் வரைொறும் 
மொறுகிைது. ‘இநது இநதியொ’, ‘இஸ்ைொமிய இநதியொ’, 
‘பிரிடடிஷ் இநதியொ’ எனறு இநதிய வரைொற்றைப் 
பிரிக்கும் முறைறயயும் ்ரொமிைொ தொப்பர் 
நிரொகரிக்கிைொர். இப்படி அணுகுவது பிறழயொன 
புரிதலுக்்க இடடுச்்சலலும் எனப்தொடு 
பிைவுகறையும் வகுப்புவொத உணர்வுகறையும்தொன 
வைர்த்தடுக்கும் எனறு சுடடிக்கொடடுகிைொர் 
்ரொமிைொ  தொப்பர்.

எப்்பொதும் நொம் ்பசும்்பொது, ‘மரபு, மதம், 
நம்பிக்றக, தததுவம், பணபொடு எனறு அலை; 
மரபுகள், மதஙகள், நம்பிக்றககள், தததுவஙகள், 
பணபொடுகள் எனறு ் சொலை நொம் பழகிக்்கொள்ை 
்வணடும்’ எனகிைொர் ் ரொமிைொ தொப்பர்.

வரலாறறைாசிரியரின் கட்ம

ஒரு ் பரொசிரியர் அலைது ஆயவொைரொக மடடும் 
தனறனச் சுருக்கிக்்கொள்ைொமல மக்க்ைொடு 
்தொடர்நது உறரயொடுபவரொக, மக்களுக்கொகச் 
சிநதிப்பரொக, மக்கள் பொதிக்கப்படும்்பொ்தலைொம் 
குரல ் கொடுப்பவரொக இருக்கிைொர் ் ரொமிைொ தொப்பர். 
இப்்பொது அவருக்கு 91 வயது ஆகிைது. இனனமும் 
வொசிப்பு, எழுதது, ஆயவு எனறு மும்முரமொக 
இயஙகிக்்கொணடிருக்கிைொர். ்பருந்தொற்று 
உச்சததிலிருநத தருணஙகளிலகூட இறணயக் 
கருததரஙகஙகளில கைநது்கொணடு அ்சொகர், 
புததர், சமூக நலலிணக்கம், ஜனநொயகம், வரைொறு 
எனறு ஓயொமல ்பசிக்்கொணடுதொன இருநதொர். 
இனியும் ் பசுவொர். ் பொதுமக்களுக்கொன இயஙகும் 
ஓர் அறிவுஜீவியொல இப்படி மடடு்ம வொழ முடியும்.

நீங்கள் படித்தத்த 
என்னோடு 
பகிர்ந்துக்கோள்ளுங்கள். 
நோன க�ோல்வத்த 
ஏற்க முடியோவிட்ோல, 
ஏன் அப்படி 
என்று விவாதியுங்கள். 
சுதந்திரமா்க 
உணருங்கள். 
அச்சமின்றி 
ப்பசுங்கள்!
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வரலாறு ்கற்கலாம் வாங்க!
வ்ரலொற்றுத் துறையில் ஆரவமுள்ள மொணவர்கள 
இறணந்து ்கற்்ப�ற்கு ஏ்ரொ்ளமொன ்கல்லூரி்கள 
இருக்கினைன. அவற்றுள நொடு �ழுவிய அ்ளவில் இனறு 
பு்கழத்பற்ைறவ  தெல்லியிலுள்ள ஜவஹரலொல் நநரு 
்பல்்கறலக்்கழ்கமும் அந�ொ்கொ ்பல்்கறலக்்கழ்கமும் 
ஆகும். ்படெப்படிபபு மு�ல் முறனவர ்படெ ஆய்வு்கள 
வற்ர இஙந்க ்கற்்க முடியும். உல்கறிந்� வ்ரலொற்ைொசிரியர்கள 
்பலர விரிவுற்ரயொ்ளர்க்ளொ்கப ்பணிபுரிகிைொர்கள. இவற்றில் 
ஜவஹரலொல் நநரு ்பல்்கறலக்்கழ்கம் (நஜஎனயு) 
அ்ரசினுறெயது. இஙகு அறமந்துள்ள ‘த�னெர ஃ்பொர 
ஹிஸெொரி்கல் ஸெடீஸ’ (Centre for Historical Studies) 
பிரிறவத் த�ொெஙகியவர்களுள ஒருவர த்ரொமிலொ �ொப்பர 
என்பது குறிபபிெத்�க்்கது. நுறழவுத் ந�ரவின 
அடிப்பறெயில் இஙகு மொணவர்கள ந�ரத்துக்த்கொள்ளப்படு 
கிைொர்கள. நொடடின ்பல்நவறு மொநிலங்கற்ளயும் ந�ரந்� 
மொணவர்கள ்படிக்கும் இஙகு, ்படிப்ப�ற்குப த்பரிய 
த�லவு்கள கிறெயொது.  நஜஎனயு த�ொெரபில் நமலும் 
த�ரிந்துத்கொள்ள அ�ன இறணய�்ளச் சுடடி இஙந்க:  
https://www.jnu.ac.in/main/

வரலாறு வாசிக்க சில எளிய அறிமு்கங்கள்! 

1. ்கொந்திக்குப பிந்ற�ய இந்தியொ 
   - ்ரொமச்�ந்தி்ர குஹொ 
2. நளளி்ரவில் சு�ந்தி்ரம் 
   - தெொமினிக் நலபபியர, நலரி ்கொலினஸ 
3. வ்ரலொறும் ்கருத்தியலும்

   - த்ரொமிலொ �ொப்பர



நேர்காணல்

தமிழ்நாட்டின் முக்கியமநான கல்வியநாளரகளில் 
ஒருவரநான முனனவர வவ.வசந்தி வேவி அயரநாே 

சசயல்்நாடுகளுக்குப் வ்ர வ்நானவர. மவனநான்மணியம் 
சுந்ேரனநார ்ல்கனைக்கழகத் துனைவவந்ேரநாக அவர 
்ணியநாற்றிய கநாைகட்்டம் துனைவவந்ேரகளுக்கநான 
முன்னுேநாரைத் ேருைஙகளில் ஒன்று. ேமிழ்நாடு மநாநிை 
மகளிர ஆனையத் ேனைவர, ேமிழ்நாடு திட்்டக்குழு 
உறுப்பினர, மனிே உரினமகள் கல்வி நிறுவனத் 
ேனைவர, சசன்னன வளரச்சி, ஆரநாய்ச்சி நிறுவனத் 
ேநாளநாளர  என்று எடுத்துக்சகநாண்ட ் ணிகளில் எல்ைநாம் 
ேன்னநாைநான கநாரியஙகனளச் சசயைநாக்கியவர. கல்வி 
உரினம, மனிே உரினம, விளிம்புநினைச் சமூகஙகளின் 
வமம்்நாடு, ச்ண விடுேனை, சூழல் ்நாதுகநாப்பு என்று 
்ை ேளஙகளிலும் ்ணியநாற்றினநாலும், அவரது ஆேநார 
னமயம் ச்நாதுக் கல்விக்கநான வேட்்டம். வ்ச ஆரம்பித்ே 
வவகத்தில் அவருன்டய உத்வவகம் ்ம்னமயும் 
்ற்றிக்சகநாண்டது.

?  உங்களுடைய இளடைப் பருவதடதப் பற்றிக் 
க்கொஞ்சம் க்சொல்லுங்கள். சின்ன வயதிலேலய 

்கல்வியொளர் ஆ்க லவண்டும் எனறுதொன விரும்பினீர்்களொ?

திணடுக்கல்லில்ேநான் என்னுன்டய 15 வயது வனர 
எஙகள் குடும்்ம் இருந்ேது. என் ேந்னே வழக்கறிஞரநாக 
இருந்ேநார. ஒரு சரநாசரி இந்திய குடும்்த்னேவி்ட எஙகள் 
குடும்்ம் வமம்்ட்்ட நினையில் இருந்ேது என்வறே சசநால்ை 
வவணடும். ச்நாருளநாேநார அளவில் மட்டும் அல்ை; 
சிந்ேனன அளவிலும். சநாதியக் கட்டுமநானம் இறுக்கமநாக 
இருந்ே அந்ேக் கநாைத்திவைவய சநாதி மறுப்புத் 
திருமைஙகள் இயல்்நான ஒன்றேநாக எஙகள் குடும்்த்தில் 
இருந்ேனே இஙவக குறிப்பி்டைநாம். திணடுக்கல்லில் புனிே 
வளனநார ்ள்ளியில் எனது ்ள்ளி்டிப்பு அனமந்ேது. 
அேன் பின் சசன்னன மநாநிைக் கல்லூரியில் வமற்்டிப்ன்த் 
சேநா்டரந்வேன். ் நாம் இன்ன மநாதிரித்ேநான் ஆக வவணடும் 
என்றே ஆனச எதுவும் எனக்கு இருக்கவில்னை. சூழல்ேநான் 
என்னன இயல்்நாகக் கல்விப் ்ணிக்குள் சகநாணடு 
வந்துவிட்்டது.

?உங்களிைம் தொக்்கதடத ஏற்படுததிய ஆசிரியர்்கடள 
நிட்னவுகூர முடியுைொ?

எல்ைநா ஆசிரியரகளும் ஏவேனும் ஒரு வனகயில் 
ேஙகளி்டம் ்டிக்கும் மநாைவரகள் மீது ேநாக்கத்னே 
உணடு ்ணைத்ேநான் சசய்வநாரகள். அப்்டி எல்ைநா 
ஆசிரியரகளுவம எனக்கு அனமந்திருந்ேநாரகள். வநாழவில் 
வலுவநான ேநாக்கத்னே உண்டநாக்கிய சூழல் என்்து 
எனக்குக் கல்லூரியில் நிகழந்ேது. ்நான் கல்லூரியில் 
்டிக்கும்வ்நாது ச்நாதுவு்டனம இயக்கத்தின் ேநாக்கம் 
இ ரு ந் ே து .  ச ே நா ்ட ர ந் து ,  பி லி ப் ன் ன் ஸ் 

்ல்கனைக்கழகத்துக்கு முனனவர ் ட்்டப் ் டிப்புக்கநாகச் 
சசன்றேவ்நாது அஙகு எனக்குக் கற்பித்ே ஆசிரியரகள் 
முன்பு அரசியல் னகதிகளநாக அன்டக்கப்்ட்டிருந்ேவரகள். 
அந்ே அளவுக்குத் துணிச்சைநானவரகள்.  அவரகளுன்டய 
வகுப்புகள் சமூகம் குறித்ே எனது கருத்துகனள வமலும் 
தீரக்கமநாகப் ் நாரக்க உேவின..

?ஆறு ஆண்டு்கள் ஒரு புதிய பல்்கடேக்்கழ்கததின 
துடைலவநதரொ்க இருநதிருக்கிறீர்்கள். ஆசிரியப் 

பணிக்கும், நிர்வொ்கப் பணிக்குைொ்ன லவறுபொடடை எப்படி 
உைர்நதீர்்கள்?

சவநாைநாகத்ேநான் உைரந்வேன். மவனநான்மணியம் 
சுந்ேரனநார ்ல்கனைக்கழகம் ஆரம்பிக்கப்்ட்டு 
இரணவ்ட வரு்டஙகள் ஆன நினையில், ்நான் 
துனைவவந்ேரநாக அஙகு நியமிக்கப்்ட்வ்டன். 
்ணியிலிருந்ே 6 வரு்டஙகளில் என் வநாழக்னகயின் 
ஒவசவநாரு ்நானளயுவம வ்நாரநாட்்டஙகவளநாடு ேநான் 
கழிக்க வவணடியிருந்ேது. குறிப்்நாக அப்வ்நாது 
அதிகநாரம் ் ன்டத்ேவரகள் , ் நான் கல்வியில் சகநாணடுவர 
நினனத்ே மநாற்றேஙகனளத் ேடுக்க எல்ைநா வழிகனளயும் 
னகயநாண்டநாரகள். ஆனநால், நீஙகள் ஒரு ச்நாறுப்ன் 
ஏற்றுக்சகநாள்ளும்வ்நாது எல்ைநாத் ேன்டகளுக்கும் 
வசரத்வே ச்நாறுப்வ்ற்றுக்சகநாள்கிறீரகள். நிரவநாகப் 
்ணினய ஏற்றுக்சகநாண்டநாலும், அஙகும் சசயல்்டுவது 
ஓர ஆசிரிய மனம்ேநான். ்ம்முன்டய கல்லூரிகளும், 
்ல்கனைக்கழகஙகளும் ேஙகனளச் சுற்றி ச்ரிய 
மதிற்சுவனர எழுப்பிக்சகநாணடுள்ளன. சமூகத்திலிருந்து 
முற்றிலும் அனவ அந்நியப்்ட்டுக் கி்டக்கும் சூழனை 
மநாற்றே வவணடும் என்று ் நான் எணணிவனன். இேற்கநாக 
நினறேயவவ முயற்சித்வேன், சிரமப்்ட்வ்டன். அதுேநான் 
உள்ளதிவைவய ச்ரிய சவநால்.

?முயற்சி்கள் என்ொல், எப்படியொ்ன முயற்சி்கள், 
முனக்னடுப்பு்கள்?

முேலில் ்நா்டத்திட்்டஙகளில் மநாற்றேஙகனளக் 
சகநாணடுவந்வேநாம். உயரகல்வி ் யிலும் மநாைவரகளுக்கு 
உைக அளவிைநான அறிவு கின்டக்க வவணடும்; அவே 
வ்ரத்தில், உள்ளூர சமூகத்தினு்டனநான ் ந்ேமும் அேன் 
வளரச்சி குறித்ே அறிவும் கின்டக்க வவணடும் என்்வே 
எஙகளுன்டய வ்நாக்கமநாக இருந்ேது. நீஙகள் ஓர ஊரில் 
கல்லூரி ்்டத்துகிறீரகள் என்றேநால், கல்லூரிக்கு 
சவளியிலும் அந்ே ஊர சநாரந்து உஙகளுக்கு ஓர உறேவு 
இருக்கிறேது, ச்நாறுப்பு இருக்கிறேது.   

திருச்ல்வவலி மநாவட்்டத்திலுள்ள ்த்ேமன்ட 
்நாய்க்குப் புகழ ச்ற்றே ஊர. அஙகு ்நாய் ேயநாரிப்பில் 
ச்ரும்்நாலும் இஸ்ைநாமிய ச்ணகவள ஈடு்ட்டிருந்ேனர. 

நவீன் ராஜன்

்கல்வியொளர் வ்சநதி லதவி லபடடி
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நேர்காணல்

தமிழ்நாட்டின் முக்கியமநான கல்வியநாளரகளில் 
ஒருவரநான முனனவர வவ.வசந்தி வேவி அயரநாே 

சசயல்்நாடுகளுக்குப் வ்ர வ்நானவர. மவனநான்மணியம் 
சுந்ேரனநார ்ல்கனைக்கழகத் துனைவவந்ேரநாக அவர 
்ணியநாற்றிய கநாைகட்்டம் துனைவவந்ேரகளுக்கநான 
முன்னுேநாரைத் ேருைஙகளில் ஒன்று. ேமிழ்நாடு மநாநிை 
மகளிர ஆனையத் ேனைவர, ேமிழ்நாடு திட்்டக்குழு 
உறுப்பினர, மனிே உரினமகள் கல்வி நிறுவனத் 
ேனைவர, சசன்னன வளரச்சி, ஆரநாய்ச்சி நிறுவனத் 
ேநாளநாளர  என்று எடுத்துக்சகநாண்ட ் ணிகளில் எல்ைநாம் 
ேன்னநாைநான கநாரியஙகனளச் சசயைநாக்கியவர. கல்வி 
உரினம, மனிே உரினம, விளிம்புநினைச் சமூகஙகளின் 
வமம்்நாடு, ச்ண விடுேனை, சூழல் ்நாதுகநாப்பு என்று 
்ை ேளஙகளிலும் ்ணியநாற்றினநாலும், அவரது ஆேநார 
னமயம் ச்நாதுக் கல்விக்கநான வேட்்டம். வ்ச ஆரம்பித்ே 
வவகத்தில் அவருன்டய உத்வவகம் ்ம்னமயும் 
்ற்றிக்சகநாண்டது.

?  உங்களுடைய இளடைப் பருவதடதப் பற்றிக் 
க்கொஞ்சம் க்சொல்லுங்கள். சின்ன வயதிலேலய 

்கல்வியொளர் ஆ்க லவண்டும் எனறுதொன விரும்பினீர்்களொ?

திணடுக்கல்லில்ேநான் என்னுன்டய 15 வயது வனர 
எஙகள் குடும்்ம் இருந்ேது. என் ேந்னே வழக்கறிஞரநாக 
இருந்ேநார. ஒரு சரநாசரி இந்திய குடும்்த்னேவி்ட எஙகள் 
குடும்்ம் வமம்்ட்்ட நினையில் இருந்ேது என்வறே சசநால்ை 
வவணடும். ச்நாருளநாேநார அளவில் மட்டும் அல்ை; 
சிந்ேனன அளவிலும். சநாதியக் கட்டுமநானம் இறுக்கமநாக 
இருந்ே அந்ேக் கநாைத்திவைவய சநாதி மறுப்புத் 
திருமைஙகள் இயல்்நான ஒன்றேநாக எஙகள் குடும்்த்தில் 
இருந்ேனே இஙவக குறிப்பி்டைநாம். திணடுக்கல்லில் புனிே 
வளனநார ்ள்ளியில் எனது ்ள்ளி்டிப்பு அனமந்ேது. 
அேன் பின் சசன்னன மநாநிைக் கல்லூரியில் வமற்்டிப்ன்த் 
சேநா்டரந்வேன். ் நாம் இன்ன மநாதிரித்ேநான் ஆக வவணடும் 
என்றே ஆனச எதுவும் எனக்கு இருக்கவில்னை. சூழல்ேநான் 
என்னன இயல்்நாகக் கல்விப் ்ணிக்குள் சகநாணடு 
வந்துவிட்்டது.

?உங்களிைம் தொக்்கதடத ஏற்படுததிய ஆசிரியர்்கடள 
நிட்னவுகூர முடியுைொ?

எல்ைநா ஆசிரியரகளும் ஏவேனும் ஒரு வனகயில் 
ேஙகளி்டம் ்டிக்கும் மநாைவரகள் மீது ேநாக்கத்னே 
உணடு ்ணைத்ேநான் சசய்வநாரகள். அப்்டி எல்ைநா 
ஆசிரியரகளுவம எனக்கு அனமந்திருந்ேநாரகள். வநாழவில் 
வலுவநான ேநாக்கத்னே உண்டநாக்கிய சூழல் என்்து 
எனக்குக் கல்லூரியில் நிகழந்ேது. ்நான் கல்லூரியில் 
்டிக்கும்வ்நாது ச்நாதுவு்டனம இயக்கத்தின் ேநாக்கம் 
இ ரு ந் ே து .  ச ே நா ்ட ர ந் து ,  பி லி ப் ன் ன் ஸ் 

்ல்கனைக்கழகத்துக்கு முனனவர ் ட்்டப் ் டிப்புக்கநாகச் 
சசன்றேவ்நாது அஙகு எனக்குக் கற்பித்ே ஆசிரியரகள் 
முன்பு அரசியல் னகதிகளநாக அன்டக்கப்்ட்டிருந்ேவரகள். 
அந்ே அளவுக்குத் துணிச்சைநானவரகள்.  அவரகளுன்டய 
வகுப்புகள் சமூகம் குறித்ே எனது கருத்துகனள வமலும் 
தீரக்கமநாகப் ் நாரக்க உேவின..

?ஆறு ஆண்டு்கள் ஒரு புதிய பல்்கடேக்்கழ்கததின 
துடைலவநதரொ்க இருநதிருக்கிறீர்்கள். ஆசிரியப் 

பணிக்கும், நிர்வொ்கப் பணிக்குைொ்ன லவறுபொடடை எப்படி 
உைர்நதீர்்கள்?

சவநாைநாகத்ேநான் உைரந்வேன். மவனநான்மணியம் 
சுந்ேரனநார ்ல்கனைக்கழகம் ஆரம்பிக்கப்்ட்டு 
இரணவ்ட வரு்டஙகள் ஆன நினையில், ்நான் 
துனைவவந்ேரநாக அஙகு நியமிக்கப்்ட்வ்டன். 
்ணியிலிருந்ே 6 வரு்டஙகளில் என் வநாழக்னகயின் 
ஒவசவநாரு ்நானளயுவம வ்நாரநாட்்டஙகவளநாடு ேநான் 
கழிக்க வவணடியிருந்ேது. குறிப்்நாக அப்வ்நாது 
அதிகநாரம் ் ன்டத்ேவரகள் , ் நான் கல்வியில் சகநாணடுவர 
நினனத்ே மநாற்றேஙகனளத் ேடுக்க எல்ைநா வழிகனளயும் 
னகயநாண்டநாரகள். ஆனநால், நீஙகள் ஒரு ச்நாறுப்ன் 
ஏற்றுக்சகநாள்ளும்வ்நாது எல்ைநாத் ேன்டகளுக்கும் 
வசரத்வே ச்நாறுப்வ்ற்றுக்சகநாள்கிறீரகள். நிரவநாகப் 
்ணினய ஏற்றுக்சகநாண்டநாலும், அஙகும் சசயல்்டுவது 
ஓர ஆசிரிய மனம்ேநான். ்ம்முன்டய கல்லூரிகளும், 
்ல்கனைக்கழகஙகளும் ேஙகனளச் சுற்றி ச்ரிய 
மதிற்சுவனர எழுப்பிக்சகநாணடுள்ளன. சமூகத்திலிருந்து 
முற்றிலும் அனவ அந்நியப்்ட்டுக் கி்டக்கும் சூழனை 
மநாற்றே வவணடும் என்று ் நான் எணணிவனன். இேற்கநாக 
நினறேயவவ முயற்சித்வேன், சிரமப்்ட்வ்டன். அதுேநான் 
உள்ளதிவைவய ச்ரிய சவநால்.

?முயற்சி்கள் என்ொல், எப்படியொ்ன முயற்சி்கள், 
முனக்னடுப்பு்கள்?

முேலில் ்நா்டத்திட்்டஙகளில் மநாற்றேஙகனளக் 
சகநாணடுவந்வேநாம். உயரகல்வி ் யிலும் மநாைவரகளுக்கு 
உைக அளவிைநான அறிவு கின்டக்க வவணடும்; அவே 
வ்ரத்தில், உள்ளூர சமூகத்தினு்டனநான ் ந்ேமும் அேன் 
வளரச்சி குறித்ே அறிவும் கின்டக்க வவணடும் என்்வே 
எஙகளுன்டய வ்நாக்கமநாக இருந்ேது. நீஙகள் ஓர ஊரில் 
கல்லூரி ்்டத்துகிறீரகள் என்றேநால், கல்லூரிக்கு 
சவளியிலும் அந்ே ஊர சநாரந்து உஙகளுக்கு ஓர உறேவு 
இருக்கிறேது, ச்நாறுப்பு இருக்கிறேது.   

திருச்ல்வவலி மநாவட்்டத்திலுள்ள ்த்ேமன்ட 
்நாய்க்குப் புகழ ச்ற்றே ஊர. அஙகு ்நாய் ேயநாரிப்பில் 
ச்ரும்்நாலும் இஸ்ைநாமிய ச்ணகவள ஈடு்ட்டிருந்ேனர. 

நவீன் ராஜன்

்கல்வியொளர் வ்சநதி லதவி லபடடி

 த�ொடுவொனம்   ஏப்ரல்  2022 த�ொடுவொனம்   ஏப்ரல்  2022 4140



மாணவர்களுக்கு உல்க அளவிலான 
அறிவு கிடைக்்க வவண்டும்; அவே வேரத்தில், 
உள்ளூர சமூ்கத்தினுைனான பநேமும் அேன் 
வளரச்சி குறித்ே அறிவும் கிடைக்்க வவண்டும்.

மார்க்கத்து்ககு, அறிந்தா, அறியாம்�ா, தமிழ்க அரசு 
வழிவகுத்திரு்ககிறது. ராஜஸதான் மற்றும் ஜார்கண்ட் 
மாநி�ங்களிலும் இல�ம் ்தடி்க ்கலவி திட்்டத்்த 
ந்்டமு்றப்படுத்துவதற்்கான ்வ்�்கள் ந்டநது 
வருவதும் இத்திட்்டத்தின் வவற்றி தான்!

அரசுப ்பள்ளி்கள் ஆ்கட்டும், தனியார ்பள்ளி்கள் 
ஆ்கட்டும்; வ்பாதுவா்க்வ இன்்றய சமூ்கத்திலிருநது 
்கலவி மி்கவும் அநநியப்பட்டிரு்ககிறது. ்கலவி என்்பது 
்ப ள் ளி ்க கூ ்ட ங ்க ளி ன்  வ ்ப ா று ப பு  எ ன் ்ப த ா ்க 
ஆ்க்கப்பட்டிரு்ககிறது. இப்படியான திட்்டம் உண்்டா்ககும் 
உ்டனடி மாற்றம் என்னவவன்றால, சுமார இரண்டு �ட்சம் 
்்பரு்ககு நம்மு்்டய ்கலவி்யாடு ஓர உற்வ 
உண்்டா்ககுவது. இங்்க என்ன ந்ட்ககிறது என்று 
அவர்கள் ்பார்ககிறார்கள், ்ப� �ட்சம் மாணவர்க்�ாடு 
அவர்கள் உற்வ உண்்டா்ககி்கவ்காள்கிறார்கள். 
அவர்களு்்டய ்ப�ங்கள், ்ப�வீனங்கள், ் த்வ்க்�ப 
்பார்ககிறார்கள்; குழந்த்களு்ககும் வவளியில தங்க்� 
இற்ககி்வ்க்க ஒரு ம்கத்தான வாய்பபு. இவர்கள் 
மர்பாரநத ஆசிரியர்க்�ா, அதி்காரம் ்ப்்டத்தவர்க்�ா 
இல்� என்்பதால, புதிய ்கற்றல மு்ற்கள் நி்றய 
அறிமு்கம் ஆகும். குழந்த்கள் சுதநதிரமா்க்க 
்கற்று்கவ்காள்வதற்்கான சூழல உருவாகிறது. இது 
மர்பாரநத ்பள்ளி்ககூ்ட ்கற்றல மு்றயிலும் வமல�த் 
தா்க்கத்்த உண்்டா்ககும். அ்த்்பா�, வமல� 
சமூ்கத்திலும் இநதச் வசய்தி்கள் வநத்்டயும். அதுவும் 
சமூ்கத்தின் வருங்கா� ந்டவடி்க்்க்களில, வ்காள்்்க 
வகுபபில மாற்றங்க்� உண்்டா்ககும். இநத உறவுதான் 
மு்ககியம் என்கி்றன் நான்.

?உங்கள் அளவில் எது சிறந்த ்கல்விமுறற?

எது குழந்த்கள் ்்கள்வி ்்கட்்க அதி்க 
வாய்பபு்க்� ஏற்்படுத்தித் தருகின்ற்தா அ்த சிறநத 
்கலவிமு்ற. மாணவர்கள் ச்க மாணவர்களு்டன் ்கட்டிப 
பிடித்து, ஓடி வி்�யா்ட, ்கத்திப ்்பசும் சூழ்� நாம் 
உருவா்க்க ் வண்டும். ்கற்்ப்ன்க குதி்ர்யத் தட்டிவி்ட, 
தங்க�து தனித் திறன்்க்�, ஆ்டல, ்பா்டல, வி்�யாட்டு, 
ஓவியம், ்க்த வசால�ல, எழுதுதல, அவற்்ற ச்க 
மாணவர்களு்டன் நா்ட்கமா்க வடித்தல.. . இப்படி 
என்வனன்ன  வழிமு்ற்கள் இரு்ககின்றன்வா அ்வ 
அத்த்ன்யயும் வசயல்படுத்திப ்பார்க்க ் வண்டும்.

?அரசுப் பள்ளி்களில் மேலாணறே குழுக்கள் 
அறேப்ப்தற்கு ்தமிழ் நாடு அரசு நடவடிகற்க 

எடுத்துள்ளற்த எப்படிப் பார்ககிறீர்்கள்?

2010இல ந்்டமு்றப்படுத்தப்பட்்ட ்கலவி உரி்மச் 
சட்்டத்தில இநதப ்பள்ளி ்ம�ாண்்ம்க குழு்க்களின் 
்பணி்கள் ்பற்றிய வசயலதிட்்டங்கள் உள்�ன. ஆனால, 
இ ப ்ப டி வ ய ா ரு  கு ழு  இ ரு ப ்ப ் த  இ ங கு 

?உல்க நாடு்கள் பலவற்றின் ்கல்வி ோதிரிறை 
அவ்தானித்திருககிறீர்்கள். உங்களுககும் 

இத்துறறயில் நநடிை அனுபவம் இருககிறது. ்கல்வித் 
துறறயில் நாம் முன்நனெடுக்க மவணடிை ோற்றம் என்னெ?

அவமரி்க்காவிலிருநது சி� ஆண்டு்களு்ககு முன் 
்கலவியா�ர்கள் சி�ர இநதிய ்கலவிமு்ற்யப ்பற்றி 
வதரிநதுவ்காள்� இஙகு வநதிருநதார்கள். அவர்கள் 
தங்க�து ஆய்்வ முடித்துவிட்டு நாடு திரும்புவதற்கு 
முன் ்பத்திரி்க்்கயா�ர சநதிபவ்பான்்ற ந்டத்தினார்கள். 
இரண்டு விஷயங்கள் இநதிய ்கலவிமு்றயில 
எங்களு்ககு ஆச்சரியம ா்க  இரு்ககிறவதன்று 
வசான்னார்கள். “முத�ாவது, உ�்கத்தில அதி்க 
வ�ரச்சிய்்டநத நாடு எங்களு்்டயது. ஆனால, அஙகு 
நி்றய குழந்த்கள் மாநி�-உள்�ாட்சி்கள் ந்டத்துகிற 
்பள்ளியில இ�வசமா்கத்தான் ்பயிலகிறார்கள். ஆனால, 
ஏ்ழ நா்டான உங்கள் நாட்டில நி்றய குழந்த்கள் 
்கலவி்க்கா்க நி்றய வச�வழித்துப ்படி்ககிறார்கள். 
இரண்்டாவதா்க எங்கள் குழந்த்கள் எட்்டாம் வகுபபில 
்படி்ககின்ற ்பா்டத்்த உங்கள் குழந்த்கள் ஐநதாம் 
வகுபபி்�்ய ்படி்ககிறார்கள். ஏன் இவவ�வு அவசரம்? 
ஏன் உங்கள் குழந்த்கள் மீது இவவ�வு சு்ம்க்�ச் 
சுமத்து்ககிறீர்கள்?” இப்படி்க ் ்கட்்டார்கள். 

நானும் இநத இரண்டு விஷயங்க்�த்தான் 
வநடுங்கா�மா்கப ் ்பசிவருகி்றன். கூ்ட்வ இன்வனான்று, 
்தரவு்கள். ்கலவியில முழு நி்ற்வ அ்்டநத 
நாடு்களின் ் தரவுமு்ற்களு்ககும் நமது ் தரவுமு்ற்ககும் 
அதி்க ்வறு்பாடு்கள் உள்�ன. இஙகு ந்டப்ப்தப 
்்பான்று ஒரு குழந்த்ய வவறும் ் தரவு்க்கா்க மட்டும் 
அவர்கள் தயார ா்ககுவதில்�. அ்ககுழந்த 
இச்சமூ்கத்்த எவவாறு எதிரவ்காள்கிறது, வவவ்வறு 
சூழல்க்� எவவாறு சமாளி்ககிறது எனும் வசயல்பாடு்கள் 
்கலவித் திட்்டத்தி்�்ய ஒரு ்பகுதியா்க இரு்ககும். 
ஒவவவாரு குழந்தயின் தனிப்பட்்ட நி்றகு்ற்க்� 
வகுப்பாசிரியர அறிநது ் வத்திருப்பார. அவர வ்காடு்ககும் 
மதிபவ்பண்்ண ்வத்்த அ்ககுழந்த மதிபபி 
்டப்படும். இஙகுள்�து்்பா� எல�ா வாய்பபு்களும் 
கி்்டத்த, சமூ்கத்தில உயர அடு்ககிலிரு்ககும் 
குழந்த்யயும், எதுவு்ம கி்்ட்க்க வாய்பபில�ாத கீழ் 
அடு்ககிலிரு்ககும் குழந்த்யயும் ஒன்றா்கப ்்பாட்டி 
்்பா்ட வசாலலும் வன்மு்ற்கள் அஙகு கி்்டயாது. 
்கலவியில வ�ரநத நாடு்களின் ்பள்ளி்களில பின்்பற்றப்படும் 
இ்க்கலவி மு்றதான் நம்ககு ் த்வ.

?்கல்வி ஒட்டுநோத்்த சமூ்கத்தின் பங்களிப்பின் 
ஊடா்கத்்தான் நசழுறே அறடயும் என்று 

ந்தாடர்நது நசால்லிவநதிருககிறீர்்கள். அப்படிப்பட்ட 
நிறலறை எப்படி நாம் உருவாககுவது?

இ்தா, இநத ‘இல�ம் ் தடி்க ்கலவி இய்க்க’த்்த்ய 
ஓர உதாரணமா்கச் வசால��ாம். இப்படியான 
வசயல்பாடு்கள்தான் நம்ககுத் ்த்வ. தமிழ்நாடு 
முழுவதும் 1.75 �ட்சம் தன்னாரவ�ர்கள் இநதத் 
திட்்டத்தின் வழி ்க�ம் இறஙகியிரு்ககிறார்கள்; அவர்களில 
ஆ்கப வ்பரும்்பான்்மயினர வ்பண்்கள் என்்பது வ்பரிய 
விஷயம். தமிழ்நாட்டு்க ்கலவியின் நீண்்ட ்கா�த் 
தவிபபு்கள் சி�வற்று்க்கான மாற்்ற்க ்காணும் 

அபவ்பண்்கள் தங்களு்க்கான ஒரு சுதநதிரமான 
வ்பாரு�ாதாரச் சூழ்� உருவா்ககி்கவ்காள்� 
்காரணமா்க அ்மநதது. அடுத்து, ்கலவி ்நா்ககியும் 
அவர்களு்்டய ்கவனத்்தத் திருபபி்னாம்.

இது ஒரு சின்ன உதாரணம்தான். எல�ாவற்று்ககும் 
நாம் தீரவு ்காண முடியாது என்றாலும், நம்மு்்டய 
எல்�்ககுட்்பட்்ட சாத்தியங்க்� முயற்சிப்பது நம் 
்க்ட்ம.

?அப்படித்்தான் றசககிள் ்கற்றுகந்காடுககும் 
திட்டத்ற்த அேலாககினீர்்களா?

ஆமாம். இன்்றய ் ்பா்ககுவரத்து வசதி அன்்ற்ககு 
நம்மு்்டய கு்ககிராமங்களில கி்்டயாது. வ்பண் 
பிள்்�்கள் ்ப�ர ்படிப்்பப ்பாதியில நிறுத்த 
்்பா்ககுவரத்து வசதியின்்ம ஒரு மு்ககியமான 
்காரணமா்க இருநதது. ்மலும், கிராமபபுறங்களில 
குடி்சத் வதாழில்களில ஈடு்பட்டிருநத ்ப� வ்பண்்கள் 
தங்கள் உற்்பத்திப வ்பாருட்்க்� ந்கரங்களு்ககு்க 
வ்காண்டுவநது விற்்பதற்கும் இது ஒரு த்்டயா்க 
இருநதது. அதனால, முதலில ்கலலூரி மாணவி்களு்ககும், 
பின் அவர்கள் மூ�மா்க கிராமபபுறப வ்பண்்களு்ககும் 
் ச ்க கிள்  ்ப யி ற் சி  அளி ்ககு ம்  தி ட் ்ட த்்த ்க 
வ்காண்டுவந்தாம். ் ச்ககிள் வாஙகுவதற்்கான உதவி 
்களு்ககும்கூ்ட ஏற்்பாடு வசய்்தாம். எங்கள் ்பல்க்�்க்கழ்க 
ஆளு்்க்ககுட்்பட்்ட அறு்பது்ககும் ் மற்்பட்்ட ்கலலூரி்களில 
இ்த அம�ா்ககிய்்பாது, ஆயிர்க்கண்க்கான வ்பண்்கள் 
கிராமங்க்�விட்டு வவளி்ய வர அது வழிவகுத்தது. 
சின்ன விஷயங்கள் மூ�மா்க்வ வ்பரிய மாற்றங்க்� 
நம்மால உருவா்க்க முடியும்!

?்தனிைார் ்கல்லூரி்கறள முறறப்படுத்்த நீங்கள் 
எடுத்்த நடவடிகற்க்களும், அ்தற்்கானெ எதிர்ப்பும் 

அப்மபாது பரவலா்கப் மபசப்பட்ட விஷைங்கள். எப்படி 
அற்தநைல்லாம் சோளித்தீர்்கள்?

ஆமாம், அ்க்கா�்கட்்டத்தில அஙகு ஒரு அரசு ்கலலூரி 
மட்டு்ம இருநதது. மற்ற்வவயல�ாம் தனியார 
்கலலூரி்களு்ககு, வ்பாரு�ாதார மற்றும் அதி்காரச் 
வசலவா்ககு அதி்கம். அதனால, மு்றப்படுத்த 
முயன்ற்்பாது, அனுதினமும் நான் அவர்களு்டன் 
்்பாரா்ட ்வண்டியிருநதது. எவவ�்வா வழ்ககு்கள் 
எல�ாம் என் மீது வதா்டரநதார்கள். நான் ்க�ங்கவில்�. 
அப்்பாது வழ்க்கறிஞரா்க இருநத சநதுருதான் 
அவவழ்ககு்களில என்க்கா்க வாதாடினார. என்்னப 
வ்பாருத்த அ�வில எதிரபபு்கள் வரும்்்பாது, நான் 
்மலும் தீவிரமா்கச் வசய�ாற்ற ஆரம்பித்துவிடு்வன். 
நியாயமான விஷயங்களு்க்கா்க நாம் நிற்கும்்்பாது எநத 
எதிரபபு வநதாலும் நாம் விட்டு்கவ்காடு்க்க்க கூ்டாது.  
மன உறுதி மு்ககியம். நம்மு்்டய இநத உறுதி்ய 
எதிரி்க்� ஆட்்டம் ்காணச் வசய்துவிடும்.

ஆண்்கள் அநதப  ்பாய்்க்�்க வ்காண்டு்்பாய் விற்று 
வருவா ர்கள் .  ம ர்ப ா ர நத  இநத வியா்ப ா ரம் 
உண்்டா்ககியிருநத தா்க்கம் என்னவவன்றால, 
வ்பண்்களின் ்கலவி்ய அது அப்பகுதியில  ்பரவ�ா்க 
மு்ட்ககிப்்பாட்டிருநதது. வ்பண்்கள் ்ப்கவ�ல�ாம் வீட்டு 
்வ்�்க்�ச் வசய்வார்கள். இரவில சிம்னி வி�்ககு 
வவளிச்சத்தில அநதப ்பாய்்க்� மு்்டவார்கள். 
்கா�ப்்பா்ககில இநதச் சிறிய வ்பாரு�ாதார வாய்பபும் 
நலிவ்்டய�ானது. இ்த ஒரு சமூ்க ஆய்வின் மூ�ம் 
வதரிநதுவ்காண்்டது எங்கள் ்பல்க்�்க்கழ்கத்தின் குழு.

நான் என்ன நி்னத்்தன் என்றால, நாம் இநத 
ஆய்்வாடு முடித்து்கவ்காள்�்க கூ்டாது என்று 
நி்னத்்தன். மீண்டும் அத்வதாழிலில அவர்கள் 
் ம ்� ா ஙகி  வருவத ற் ்க ான  முய ற் சி ்க்� 
்மற்வ்காண்்்டாம். ்கா�த்திற்்்கற்்ப அத்வதாழிலில 
புது்ம்க்�ப புகுத்தச்வசய்்தாம். ் ்கர�ாவிலிருநது 
வ்காண்டுவரப்பட்்ட இயற்்்கச் சாயங்க்�ப 
்பயன்்படுத்த ்வத்்தாம். அ்கமதா்பாத்திலுள்� 
் நஷனல  இன்ஸ ட் டி யூ ட்  ஆ ஃ ப  டி ் ச ன் 
நிறுவனத்திலிருநது நிபுணர்க்� அ்ழத்து வநது 
புதிய வடிவங்க்�ப ்பாய்்களில மு்்டய்க ்கற்றுத் 
தந்தாம். அபவ்பாருட்்க்�ச் சந்தப்படுத்த 
்கண்்காட்சி்களும் ந்டத்தி்னாம். இவதல�ாம் மீண்டும் 

வபாட்டி உல்கம் என்னும் 
மாடைக்குள்ளிருநது ்கல்வி 
மீட்்கபபட்ைால்ோன் வரும் 
ேடலமுடை உருபபடும்.
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மாணவர்களுக்கு உல்க அளவிலான 
அறிவு கிடைக்்க வவண்டும்; அவே வேரத்தில், 
உள்ளூர சமூ்கத்தினுைனான பநேமும் அேன் 
வளரச்சி குறித்ே அறிவும் கிடைக்்க வவண்டும்.

மார்க்கத்து்ககு, அறிந்தா, அறியாம்�ா, தமிழ்க அரசு 
வழிவகுத்திரு்ககிறது. ராஜஸதான் மற்றும் ஜார்கண்ட் 
மாநி�ங்களிலும் இல�ம் ்தடி்க ்கலவி திட்்டத்்த 
ந்்டமு்றப்படுத்துவதற்்கான ்வ்�்கள் ந்டநது 
வருவதும் இத்திட்்டத்தின் வவற்றி தான்!

அரசுப ்பள்ளி்கள் ஆ்கட்டும், தனியார ்பள்ளி்கள் 
ஆ்கட்டும்; வ்பாதுவா்க்வ இன்்றய சமூ்கத்திலிருநது 
்கலவி மி்கவும் அநநியப்பட்டிரு்ககிறது. ்கலவி என்்பது 
்ப ள் ளி ்க கூ ்ட ங ்க ளி ன்  வ ்ப ா று ப பு  எ ன் ்ப த ா ்க 
ஆ்க்கப்பட்டிரு்ககிறது. இப்படியான திட்்டம் உண்்டா்ககும் 
உ்டனடி மாற்றம் என்னவவன்றால, சுமார இரண்டு �ட்சம் 
்்பரு்ககு நம்மு்்டய ்கலவி்யாடு ஓர உற்வ 
உண்்டா்ககுவது. இங்்க என்ன ந்ட்ககிறது என்று 
அவர்கள் ்பார்ககிறார்கள், ்ப� �ட்சம் மாணவர்க்�ாடு 
அவர்கள் உற்வ உண்்டா்ககி்கவ்காள்கிறார்கள். 
அவர்களு்்டய ்ப�ங்கள், ்ப�வீனங்கள், ் த்வ்க்�ப 
்பார்ககிறார்கள்; குழந்த்களு்ககும் வவளியில தங்க்� 
இற்ககி்வ்க்க ஒரு ம்கத்தான வாய்பபு. இவர்கள் 
மர்பாரநத ஆசிரியர்க்�ா, அதி்காரம் ்ப்்டத்தவர்க்�ா 
இல்� என்்பதால, புதிய ்கற்றல மு்ற்கள் நி்றய 
அறிமு்கம் ஆகும். குழந்த்கள் சுதநதிரமா்க்க 
்கற்று்கவ்காள்வதற்்கான சூழல உருவாகிறது. இது 
மர்பாரநத ்பள்ளி்ககூ்ட ்கற்றல மு்றயிலும் வமல�த் 
தா்க்கத்்த உண்்டா்ககும். அ்த்்பா�, வமல� 
சமூ்கத்திலும் இநதச் வசய்தி்கள் வநத்்டயும். அதுவும் 
சமூ்கத்தின் வருங்கா� ந்டவடி்க்்க்களில, வ்காள்்்க 
வகுபபில மாற்றங்க்� உண்்டா்ககும். இநத உறவுதான் 
மு்ககியம் என்கி்றன் நான்.

?உங்கள் அளவில் எது சிறந்த ்கல்விமுறற?

எது குழந்த்கள் ்்கள்வி ்்கட்்க அதி்க 
வாய்பபு்க்� ஏற்்படுத்தித் தருகின்ற்தா அ்த சிறநத 
்கலவிமு்ற. மாணவர்கள் ச்க மாணவர்களு்டன் ்கட்டிப 
பிடித்து, ஓடி வி்�யா்ட, ்கத்திப ்்பசும் சூழ்� நாம் 
உருவா்க்க ் வண்டும். ்கற்்ப்ன்க குதி்ர்யத் தட்டிவி்ட, 
தங்க�து தனித் திறன்்க்�, ஆ்டல, ்பா்டல, வி்�யாட்டு, 
ஓவியம், ்க்த வசால�ல, எழுதுதல, அவற்்ற ச்க 
மாணவர்களு்டன் நா்ட்கமா்க வடித்தல.. . இப்படி 
என்வனன்ன  வழிமு்ற்கள் இரு்ககின்றன்வா அ்வ 
அத்த்ன்யயும் வசயல்படுத்திப ்பார்க்க ் வண்டும்.

?அரசுப் பள்ளி்களில் மேலாணறே குழுக்கள் 
அறேப்ப்தற்கு ்தமிழ் நாடு அரசு நடவடிகற்க 

எடுத்துள்ளற்த எப்படிப் பார்ககிறீர்்கள்?

2010இல ந்்டமு்றப்படுத்தப்பட்்ட ்கலவி உரி்மச் 
சட்்டத்தில இநதப ்பள்ளி ்ம�ாண்்ம்க குழு்க்களின் 
்பணி்கள் ்பற்றிய வசயலதிட்்டங்கள் உள்�ன. ஆனால, 
இ ப ்ப டி வ ய ா ரு  கு ழு  இ ரு ப ்ப ் த  இ ங கு 

?உல்க நாடு்கள் பலவற்றின் ்கல்வி ோதிரிறை 
அவ்தானித்திருககிறீர்்கள். உங்களுககும் 

இத்துறறயில் நநடிை அனுபவம் இருககிறது. ்கல்வித் 
துறறயில் நாம் முன்நனெடுக்க மவணடிை ோற்றம் என்னெ?

அவமரி்க்காவிலிருநது சி� ஆண்டு்களு்ககு முன் 
்கலவியா�ர்கள் சி�ர இநதிய ்கலவிமு்ற்யப ்பற்றி 
வதரிநதுவ்காள்� இஙகு வநதிருநதார்கள். அவர்கள் 
தங்க�து ஆய்்வ முடித்துவிட்டு நாடு திரும்புவதற்கு 
முன் ்பத்திரி்க்்கயா�ர சநதிபவ்பான்்ற ந்டத்தினார்கள். 
இரண்டு விஷயங்கள் இநதிய ்கலவிமு்றயில 
எங்களு்ககு ஆச்சரியம ா்க  இரு்ககிறவதன்று 
வசான்னார்கள். “முத�ாவது, உ�்கத்தில அதி்க 
வ�ரச்சிய்்டநத நாடு எங்களு்்டயது. ஆனால, அஙகு 
நி்றய குழந்த்கள் மாநி�-உள்�ாட்சி்கள் ந்டத்துகிற 
்பள்ளியில இ�வசமா்கத்தான் ்பயிலகிறார்கள். ஆனால, 
ஏ்ழ நா்டான உங்கள் நாட்டில நி்றய குழந்த்கள் 
்கலவி்க்கா்க நி்றய வச�வழித்துப ்படி்ககிறார்கள். 
இரண்்டாவதா்க எங்கள் குழந்த்கள் எட்்டாம் வகுபபில 
்படி்ககின்ற ்பா்டத்்த உங்கள் குழந்த்கள் ஐநதாம் 
வகுபபி்�்ய ்படி்ககிறார்கள். ஏன் இவவ�வு அவசரம்? 
ஏன் உங்கள் குழந்த்கள் மீது இவவ�வு சு்ம்க்�ச் 
சுமத்து்ககிறீர்கள்?” இப்படி்க ் ்கட்்டார்கள். 

நானும் இநத இரண்டு விஷயங்க்�த்தான் 
வநடுங்கா�மா்கப ் ்பசிவருகி்றன். கூ்ட்வ இன்வனான்று, 
்தரவு்கள். ்கலவியில முழு நி்ற்வ அ்்டநத 
நாடு்களின் ் தரவுமு்ற்களு்ககும் நமது ் தரவுமு்ற்ககும் 
அதி்க ்வறு்பாடு்கள் உள்�ன. இஙகு ந்டப்ப்தப 
்்பான்று ஒரு குழந்த்ய வவறும் ் தரவு்க்கா்க மட்டும் 
அவர்கள் தயார ா்ககுவதில்�. அ்ககுழந்த 
இச்சமூ்கத்்த எவவாறு எதிரவ்காள்கிறது, வவவ்வறு 
சூழல்க்� எவவாறு சமாளி்ககிறது எனும் வசயல்பாடு்கள் 
்கலவித் திட்்டத்தி்�்ய ஒரு ்பகுதியா்க இரு்ககும். 
ஒவவவாரு குழந்தயின் தனிப்பட்்ட நி்றகு்ற்க்� 
வகுப்பாசிரியர அறிநது ் வத்திருப்பார. அவர வ்காடு்ககும் 
மதிபவ்பண்்ண ்வத்்த அ்ககுழந்த மதிபபி 
்டப்படும். இஙகுள்�து்்பா� எல�ா வாய்பபு்களும் 
கி்்டத்த, சமூ்கத்தில உயர அடு்ககிலிரு்ககும் 
குழந்த்யயும், எதுவு்ம கி்்ட்க்க வாய்பபில�ாத கீழ் 
அடு்ககிலிரு்ககும் குழந்த்யயும் ஒன்றா்கப ்்பாட்டி 
்்பா்ட வசாலலும் வன்மு்ற்கள் அஙகு கி்்டயாது. 
்கலவியில வ�ரநத நாடு்களின் ்பள்ளி்களில பின்்பற்றப்படும் 
இ்க்கலவி மு்றதான் நம்ககு ் த்வ.

?்கல்வி ஒட்டுநோத்்த சமூ்கத்தின் பங்களிப்பின் 
ஊடா்கத்்தான் நசழுறே அறடயும் என்று 

ந்தாடர்நது நசால்லிவநதிருககிறீர்்கள். அப்படிப்பட்ட 
நிறலறை எப்படி நாம் உருவாககுவது?

இ்தா, இநத ‘இல�ம் ் தடி்க ்கலவி இய்க்க’த்்த்ய 
ஓர உதாரணமா்கச் வசால��ாம். இப்படியான 
வசயல்பாடு்கள்தான் நம்ககுத் ்த்வ. தமிழ்நாடு 
முழுவதும் 1.75 �ட்சம் தன்னாரவ�ர்கள் இநதத் 
திட்்டத்தின் வழி ்க�ம் இறஙகியிரு்ககிறார்கள்; அவர்களில 
ஆ்கப வ்பரும்்பான்்மயினர வ்பண்்கள் என்்பது வ்பரிய 
விஷயம். தமிழ்நாட்டு்க ்கலவியின் நீண்்ட ்கா�த் 
தவிபபு்கள் சி�வற்று்க்கான மாற்்ற்க ்காணும் 

அபவ்பண்்கள் தங்களு்க்கான ஒரு சுதநதிரமான 
வ்பாரு�ாதாரச் சூழ்� உருவா்ககி்கவ்காள்� 
்காரணமா்க அ்மநதது. அடுத்து, ்கலவி ்நா்ககியும் 
அவர்களு்்டய ்கவனத்்தத் திருபபி்னாம்.

இது ஒரு சின்ன உதாரணம்தான். எல�ாவற்று்ககும் 
நாம் தீரவு ்காண முடியாது என்றாலும், நம்மு்்டய 
எல்�்ககுட்்பட்்ட சாத்தியங்க்� முயற்சிப்பது நம் 
்க்ட்ம.

?அப்படித்்தான் றசககிள் ்கற்றுகந்காடுககும் 
திட்டத்ற்த அேலாககினீர்்களா?

ஆமாம். இன்்றய ் ்பா்ககுவரத்து வசதி அன்்ற்ககு 
நம்மு்்டய கு்ககிராமங்களில கி்்டயாது. வ்பண் 
பிள்்�்கள் ்ப�ர ்படிப்்பப ்பாதியில நிறுத்த 
்்பா்ககுவரத்து வசதியின்்ம ஒரு மு்ககியமான 
்காரணமா்க இருநதது. ்மலும், கிராமபபுறங்களில 
குடி்சத் வதாழில்களில ஈடு்பட்டிருநத ்ப� வ்பண்்கள் 
தங்கள் உற்்பத்திப வ்பாருட்்க்� ந்கரங்களு்ககு்க 
வ்காண்டுவநது விற்்பதற்கும் இது ஒரு த்்டயா்க 
இருநதது. அதனால, முதலில ்கலலூரி மாணவி்களு்ககும், 
பின் அவர்கள் மூ�மா்க கிராமபபுறப வ்பண்்களு்ககும் 
் ச ்க கிள்  ்ப யி ற் சி  அளி ்ககு ம்  தி ட் ்ட த்்த ்க 
வ்காண்டுவந்தாம். ் ச்ககிள் வாஙகுவதற்்கான உதவி 
்களு்ககும்கூ்ட ஏற்்பாடு வசய்்தாம். எங்கள் ்பல்க்�்க்கழ்க 
ஆளு்்க்ககுட்்பட்்ட அறு்பது்ககும் ் மற்்பட்்ட ்கலலூரி்களில 
இ்த அம�ா்ககிய்்பாது, ஆயிர்க்கண்க்கான வ்பண்்கள் 
கிராமங்க்�விட்டு வவளி்ய வர அது வழிவகுத்தது. 
சின்ன விஷயங்கள் மூ�மா்க்வ வ்பரிய மாற்றங்க்� 
நம்மால உருவா்க்க முடியும்!

?்தனிைார் ்கல்லூரி்கறள முறறப்படுத்்த நீங்கள் 
எடுத்்த நடவடிகற்க்களும், அ்தற்்கானெ எதிர்ப்பும் 

அப்மபாது பரவலா்கப் மபசப்பட்ட விஷைங்கள். எப்படி 
அற்தநைல்லாம் சோளித்தீர்்கள்?

ஆமாம், அ்க்கா�்கட்்டத்தில அஙகு ஒரு அரசு ்கலலூரி 
மட்டு்ம இருநதது. மற்ற்வவயல�ாம் தனியார 
்கலலூரி்களு்ககு, வ்பாரு�ாதார மற்றும் அதி்காரச் 
வசலவா்ககு அதி்கம். அதனால, மு்றப்படுத்த 
முயன்ற்்பாது, அனுதினமும் நான் அவர்களு்டன் 
்்பாரா்ட ்வண்டியிருநதது. எவவ�்வா வழ்ககு்கள் 
எல�ாம் என் மீது வதா்டரநதார்கள். நான் ்க�ங்கவில்�. 
அப்்பாது வழ்க்கறிஞரா்க இருநத சநதுருதான் 
அவவழ்ககு்களில என்க்கா்க வாதாடினார. என்்னப 
வ்பாருத்த அ�வில எதிரபபு்கள் வரும்்்பாது, நான் 
்மலும் தீவிரமா்கச் வசய�ாற்ற ஆரம்பித்துவிடு்வன். 
நியாயமான விஷயங்களு்க்கா்க நாம் நிற்கும்்்பாது எநத 
எதிரபபு வநதாலும் நாம் விட்டு்கவ்காடு்க்க்க கூ்டாது.  
மன உறுதி மு்ககியம். நம்மு்்டய இநத உறுதி்ய 
எதிரி்க்� ஆட்்டம் ்காணச் வசய்துவிடும்.

ஆண்்கள் அநதப  ்பாய்்க்�்க வ்காண்டு்்பாய் விற்று 
வருவா ர்கள் .  ம ர்ப ா ர நத  இநத வியா்ப ா ரம் 
உண்்டா்ககியிருநத தா்க்கம் என்னவவன்றால, 
வ்பண்்களின் ்கலவி்ய அது அப்பகுதியில  ்பரவ�ா்க 
மு்ட்ககிப்்பாட்டிருநதது. வ்பண்்கள் ்ப்கவ�ல�ாம் வீட்டு 
்வ்�்க்�ச் வசய்வார்கள். இரவில சிம்னி வி�்ககு 
வவளிச்சத்தில அநதப ்பாய்்க்� மு்்டவார்கள். 
்கா�ப்்பா்ககில இநதச் சிறிய வ்பாரு�ாதார வாய்பபும் 
நலிவ்்டய�ானது. இ்த ஒரு சமூ்க ஆய்வின் மூ�ம் 
வதரிநதுவ்காண்்டது எங்கள் ்பல்க்�்க்கழ்கத்தின் குழு.

நான் என்ன நி்னத்்தன் என்றால, நாம் இநத 
ஆய்்வாடு முடித்து்கவ்காள்�்க கூ்டாது என்று 
நி்னத்்தன். மீண்டும் அத்வதாழிலில அவர்கள் 
் ம ்� ா ஙகி  வருவத ற் ்க ான  முய ற் சி ்க்� 
்மற்வ்காண்்்டாம். ்கா�த்திற்்்கற்்ப அத்வதாழிலில 
புது்ம்க்�ப புகுத்தச்வசய்்தாம். ் ்கர�ாவிலிருநது 
வ்காண்டுவரப்பட்்ட இயற்்்கச் சாயங்க்�ப 
்பயன்்படுத்த ்வத்்தாம். அ்கமதா்பாத்திலுள்� 
் நஷனல  இன்ஸ ட் டி யூ ட்  ஆ ஃ ப  டி ் ச ன் 
நிறுவனத்திலிருநது நிபுணர்க்� அ்ழத்து வநது 
புதிய வடிவங்க்�ப ்பாய்்களில மு்்டய்க ்கற்றுத் 
தந்தாம். அபவ்பாருட்்க்�ச் சந்தப்படுத்த 
்கண்்காட்சி்களும் ந்டத்தி்னாம். இவதல�ாம் மீண்டும் 

வபாட்டி உல்கம் என்னும் 
மாடைக்குள்ளிருநது ்கல்வி 
மீட்்கபபட்ைால்ோன் வரும் 
ேடலமுடை உருபபடும்.
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பெருமெபாலபானவர்களுக்குக் பெரியவில்ல. அரசு 
மீண்டும  இக்குழுக்்க்ை அ்ைத்துளைது 
வரவவற்கத்ெக்்கது. இக்குழு ஒவபவபாரு ெளளியிலும 
அ்ைக்்கபெட வவண்டும. இென் உறுபபினர்கைபா்க 
அபெளளியில ெயிலும ைபாணவர்களின் பெறவறபார, 
ெளளி ஆசிரியர்கள, ்கலவியபாைர்கள, உளைபாட்சி 
அ்ைப்ெச் வேர்நெ பிரதிநிதி்கள இருபெபார்கள. 
இவர்களின் ெணி என்ன? ெளளிக்கு வருகின்ற நிதி, 
மு்றயபா்கச் பேலவிடபெடுகிறெபா என அறிவது, ்கறறல 
ெரம குறித்து கூட்டங்கள நடத்துவது...  இபெடி 
ஜனநபாய்க மு்றயில பேயலெடுகின்ற அ்ைபபு இது. 
12 ஆண்டு்களுக்கு பின் இக்குழுக்்கள அரசின்          
முயறசியினபால பேயலெட ஆரமபித்திருபெது நலல 
பெபாடக்்கம. இலலம வெடிக் ்கலவித் திட்டைபானது, 
்கலவி வைலபாண்்ைக் குழுக்்கவைபாடு வேர்நது 
பேயலபாறறினபால, பெரும ைபாறறத்்ெ நமமு்டய 
அரசுப ெளளி்களில உண்டபாக்்கலபாம. அ்னத்துக் 
குழ்ந்ெ்களும, ஒருவர விடபாைல ெளளி்களில 
வேர்நெபார்கைபா, ேத்துணவு ேபாபபிட்டபார்கைபா, 
்ையங்களில சு்கபாெபாரச் சூழல நிலவுகிறெபா, 
ெ கு தி யு ் ட வ ய பா ர  ெ ன் ன பா ர வ ல ர ்க ை பா ்க 
நியமிக்்கபெட்டுளைனரபா, ஒவபவபாரு குழ்ந்ெயின் 
்கறறல திறன் ்கவனமுடன் வைரக்்கபெடுகிறெபா என்று 
ெலவற்றயும அ்நெ்நெக் குழு உறுபபினர்கைபான  
குடியிருபபின் பெறவறபார்கள அக்்க்றயுடன் 
்கண்்கபாணிக்கும சூழ்ல உருவபாக்்கலபாம.

?கற்றல் இடைவெளி என்பது ஒரு வ்பரும் 
பிரச்சிடை. அதிலும் இரண்டு ெருை கரரோைோ 

கோலகடைத்தில் அது ரேலும் வ்பரிய பிரச்சிடை 
ஆகியுள்ளது. இடை எப்படிச் சீரடேப்பது?

பநடுநபாள பிரச்சி்ன இது. ்கவரபானபா இ்ெ வைலும 
தீவிரம ஆக்கிவிட்டது. ஆனபால, ெளளி்கள இரண்டு 
வருட இ்டபவளி உடவன சீரெட்டு விட்டெபா்கக் ்கருதி 
அதி்கபெடியபான வீட்டுப ெபாடங்க்ை வழஙகுகின்றன. 
இது அெத்ெம .  ெ  த்ெ பாண்டு்களுக்கு முன்பு 
அறிமு்கபெடுத்ெபெட்ட பேயலவழிக் ்கறறல மு்ற்ய 
மீண்டும ப்கபாண்டுவரலபாம.

ஒவபவபாரு குழ்ந்ெயின் ெனிபெட்ட வைரச்சி்யயும 
உளைடக்கிய ்கலவிமு்ற இது .  ்கலவி்ய 
வி்ையபாட்டுடன் பேபாலலித் ெருவதுடன், ஒவபவபாரு 
ெபாடத்திலும எ்நெ இடத்தில ெபான் ெலைபா்க உளவைபாம, 
எஙகு இன்னும முயறசி எடுக்்க வவண்டும என 
அக்குழ்ந்ெவய உணரும வ்்கயில ஏணிபெடி்கள 
இருக்கும. அன்்றய சூழலில  அத்திட்டத்்ெ ேரியபான 
வ்்கயில பேயலெடுத்ெ இயலவில்ல.இபவெபாது 
மீண்டும அத்திட்டத்்ெக் ப்கபாண்டு வ்நெபால அது 
்கவரபானபாவுக்குப பிற்கபான ்கலவித் து்றயில நலல 
ைபாறறங்க்ைக் ப்கபாண்டுவரும.

?அதிகரித்துெரும் இடையக் கல்விமுட்றடயக் 
கிரோேஙகளில் உள்ள குழநடைகளுக்கு எப்படி 

எடுத்துச் வெல்ெது?

படலலி ஸ்கூல ஆஃப எ்கனபாமிக்ஸ் நிறுவனத்்ெச் 
வேர்நெ வெரபாசிரியர ஜீன் ட்பரஸ் ்கவரபானபாவுக்குப ்பிறகு 
நபாடு முழுவதும இ்ணயக் ்கறற்லப ெறறி ஆய்வு 

ஒன்்றச் பேய்ெபார. அென் முடிவில பவறும 8% 
ைபாணவர்களுக்கு ைட்டுவை இ்ணயக் ்கலவி 
முழு்ையபா்கச் பேன்று வேர்நதிருக்கிறபெனத் 
பெரியவ்நெது. இதுவுவை எவவைவு ஆக்்கபூரவைபா்கச் 
பேன்ற்ட்நதிருக்கிறது என்று பெரியபாது. உண்்ையில 
நமமிடம பெரிய ைனிெவைம உளைது. ‘இலலம வெடிக் 
்கலவி இயக்்கம’ வெபான்ற திட்டங்கைபால நபாம 
எலவலபா்ரயும பேன்ற்டய முடியும. ்கலவி்ய 
வகுபெ்றக்கு பவளிவய வீதி்களிலும நபாம சி்நதிக்்க 
வவண்டும.

?குழநடைகள ைரபபிலிருநது வ்பறர்றோரகளுக்கும், 
்பளளிகளுக்கும் நீஙகள வெோல்ல ஒரு வெய்தி 

உண்டு என்றோல், எனை வெோல்வீரகள?

அைரத்தியபா பேன்னின் ‘தி ்கன்ட்ரி ஆஃப ஃெரஸ்ட் 
ெபாய்ஸ்’ நூலில அவர ஓர அனுெவத்்ெக் குறிபபிடுகிறபார. 
அவர சீனபாவுக்குச் பேன்றிரு்நெவெபாது அஙகு இ்நதிய 
்கலவிமு்ற பெபாடரபில வெச்சு வ்நதிருக்கிறது. 
அபவெபாது ைபா்ல வநர வகுபபு்கைபான டியூஷன் ெறறி 
அைரத்தியபா பேன் பேபாலலியிருக்கிறபார. சீனர்கைபால 
அ்ெப  புரி்நதுப்கபாளைவவ முடியவில்லயபாம. 
‘ெளளியில ெடித்ெ அவெ ெபாடங்க்ை மீண்டும வ்நது 
ஏன் ெடிக்்க வவண்டும? ஒரு குழ்ந்ெக்கு எென் வைல 
இயலெபான ஈடுெபாடு உளைவெபா அெற்கபான ெயிறசி்க்ை 
அ்நெ ைபா்ல வநரத்தில பேபாலலிக் ப்கபாடுக்்கலபாவை!’ 
என்று வ்கட்டபார்கைபாம.  இது ஒரு முக்கியைபான வ்களவி. 
இன்்றய குழ்ந்ெ்களுக்கு வி்ையபாடுவெறகு வநரவை 
இலலபாைல வெபாய்விட்டது. வெபாட்டி உல்கத்்ெ 
உருவபாக்கி அதில ஓடுவெறகுத்ெபான் குழ்ந்ெ்க்ைத் 
ெயபாரபாக்கிக்ப்கபாண்டிருக்கிவறபாம. ஆறபாம வகுபபுப 
பிள்ைக்கு ஸ்வெஸ் ேயின்ஸ் பேபாலலித் ெருகிவறபாம 
என்று ெளளி்கள பேபான்னபால ,  பெறவறபாரும 
ேமைதிக்கிறபார்கள. இது ப்கபாடூரம இல்லயபா? 
்கலவிக்கும வெபாட்டிக்கும ேமெ்நெவை இல்ல. வெபாட்டி 
உல்கம என்னும ைபா்யக்குளளிரு்நது ்கலவி 
மீட்்கபெட்டபாலெபான் வரும ெ்லமு்ற உருபெடும. 
இ்ெப பெறவறபார்களும, ெளளி்களும உணர வவண்டும. 
குழ்ந்ெ்களுக்குக் ்கலவி ே்நவெபாஷத்தின் வழி 
ெயிறறுவிக்்கபெட வவண்டும. அெற்கபான வழிமு்ற்க்ைத் 
பெபாடர்நது நபாம ்கண்டறியவும, ்க்டபபிடிக்்கவும 
வவண்டும!   

புகைப்படஙைள்: ரைஜஸ் ரீ
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எளிய இனிய உணவுகள்

ஆர்.வி.ரேகா

தேங்காழை உருணழடை சகாப்பிடைலகாமகா?

நம ைபாணவர்களுக்குப பெரிய ்கனவு்கள இருக்கின்றன. 
அ்நெக் ்கனவு்க்ை நனவபாக்்க உெவும ்கருவி  உடலெபாவன! 
அ்ெ எபெடி வலுவபா்க வைரத்பெடுபெது? ஊட்டச்ேத்து 
நி்ற்நெ உணவு அெறகு முக்கியம.

பிள்ை்களுக்கு அடிக்்கடி ெசிக்கும. குறிபெபா்க, 
ெளளிக்கூடம விட்டு வீடு திருமபிய பின்னர உண்டபாகும சிறு 
ெசிக்குக் ப்கபாரிக்்க எ்ெயபாவது வெடுவபார்கள. ஒரு சிறிய 
இ்ைபெபாறலுக்குப பின் மீண்டும ெடிக்்கத் பெபாடஙகி 
பேவிக்கு உணவு வெடும முன்னர, ப்கபாஞேம வயிறறுக்கும 
வெடுவது இயலபுெபாவன!

இ்நெ வநரங்களில உடனடியபா்க ெயபாரிக்்கக்கூடிய 
ெண்டங்கள ெறறித் பெரியபாெெபாவலவய ெலரும ்க்ட்க்ை 
வநபாக்கிப பிள்ை்க்ை அனுபபிவிடுவபார்கள. அ்நெ வபாய்பபு 
இலலபாெ பிள்ை்கள ெசியிவலவய ையஙகிக்ப்கபாண்டி 
ருபெபார்கள. ஒரு சிறிய பைனக்ப்கடல இரு்நெபால எளிய 
உணவுப ெண்டத்்ெ நிமிடங்களில நமைபால ெயபாரித்திட 
முடியும. இ்நெ இெழில வெங்கபா்ழ உருண்்ட்யப 
ெபாரபவெபாம!

அபென்ன வெங்கபா்ழ உருண்்ட?

வெங்கபாயும வபா்ழபெழங்களும வேர்நெதுெபான் வெங்கபா்ழ 
உருண்்ட!

மெல்ல மெரிொனம் ஆகும் தேங்ாயைச் 
ொப்பிடுவது, பசியைச் ெொளிக் உேவும். 
எளிதில் செரிமானம் ஆகும் வாழைப்பைம் 
உடனன உடலுக்கு உறொகதழதைத தைரும்

எடுங்கள, ஆறு ்கனி்நெ வபா்ழபெழங்க்ையும, ஒரு 
மூடித் வெங்கபா்யயும. முெலில வெங்கபா்யத் துருவி 
எடுத்துக்ப்கபாளளுங்கள. அடுத்து, ஆறு வபா்ழபெழங்க்ையும 
அென் மீது வெபாட்டு நன்கு பி்ே்நதுவிடுங்கள. ப்கபாஞேவை 
ப்கபாஞேம சுக்குத் தூள தூவுங்கள. சிறு சிறு உருண்்ட்கைபா்க 
உருட்டி, குழ்ந்ெ்களுக்குச் ேபாபபிடக் ப்கபாடுங்கள. சு்வயில 
பேபாக்கிபவெபாவபார்கள!

வெங்கபாய், வபா்ழபெழங்கள இரண்டுவை எலலபா 
இடங்களிலும, எலலபாக் ்கபாலங்களிலும கி்டக்்கக் கூடிய்வ. 
இரண்டுவை ெலவவறு ேத்து்க்ை உளைடக்கிய்வ. பைலல 
பேரிைபானம ஆகும வெங்கபா்யச் ேபாபபிடுவது, ெசி்யச் 
ேைபாளிக்்க உெவும. எளிதில பேரிைபானம ஆகும வபா்ழபெழம 
உடவன உடலுக்கு உறேபா்கத்்ெத் ெரும. வயிறறுபபுண், 
ைலச்சிக்்கல, வபாயுத்பெபால்ல இவறறுக்ப்கலலபாம இது 
நிவபாரணியுமகூட.

பிள்ை்களுக்குக் ப்கபாடுக்்க ைட்டும அலல; வவ்லக்கு 
அவேரைபா்கக் கிைமபும வவ்கத்தில ேபாபபிட்டுச் பேலல 
பெரியவர்களுக்கும இது நலல உணவுெபான்.

அபபுறம என்ன, ்கைம இறங்க வவண்டியதுெபாவன!



பெருமெபாலபானவர்களுக்குக் பெரியவில்ல. அரசு 
மீண்டும  இக்குழுக்்க்ை அ்ைத்துளைது 
வரவவற்கத்ெக்்கது. இக்குழு ஒவபவபாரு ெளளியிலும 
அ்ைக்்கபெட வவண்டும. இென் உறுபபினர்கைபா்க 
அபெளளியில ெயிலும ைபாணவர்களின் பெறவறபார, 
ெளளி ஆசிரியர்கள, ்கலவியபாைர்கள, உளைபாட்சி 
அ்ைப்ெச் வேர்நெ பிரதிநிதி்கள இருபெபார்கள. 
இவர்களின் ெணி என்ன? ெளளிக்கு வருகின்ற நிதி, 
மு்றயபா்கச் பேலவிடபெடுகிறெபா என அறிவது, ்கறறல 
ெரம குறித்து கூட்டங்கள நடத்துவது...  இபெடி 
ஜனநபாய்க மு்றயில பேயலெடுகின்ற அ்ைபபு இது. 
12 ஆண்டு்களுக்கு பின் இக்குழுக்்கள அரசின்          
முயறசியினபால பேயலெட ஆரமபித்திருபெது நலல 
பெபாடக்்கம. இலலம வெடிக் ்கலவித் திட்டைபானது, 
்கலவி வைலபாண்்ைக் குழுக்்கவைபாடு வேர்நது 
பேயலபாறறினபால, பெரும ைபாறறத்்ெ நமமு்டய 
அரசுப ெளளி்களில உண்டபாக்்கலபாம. அ்னத்துக் 
குழ்ந்ெ்களும, ஒருவர விடபாைல ெளளி்களில 
வேர்நெபார்கைபா, ேத்துணவு ேபாபபிட்டபார்கைபா, 
்ையங்களில சு்கபாெபாரச் சூழல நிலவுகிறெபா, 
ெ கு தி யு ் ட வ ய பா ர  ெ ன் ன பா ர வ ல ர ்க ை பா ்க 
நியமிக்்கபெட்டுளைனரபா, ஒவபவபாரு குழ்ந்ெயின் 
்கறறல திறன் ்கவனமுடன் வைரக்்கபெடுகிறெபா என்று 
ெலவற்றயும அ்நெ்நெக் குழு உறுபபினர்கைபான  
குடியிருபபின் பெறவறபார்கள அக்்க்றயுடன் 
்கண்்கபாணிக்கும சூழ்ல உருவபாக்்கலபாம.

?கற்றல் இடைவெளி என்பது ஒரு வ்பரும் 
பிரச்சிடை. அதிலும் இரண்டு ெருை கரரோைோ 

கோலகடைத்தில் அது ரேலும் வ்பரிய பிரச்சிடை 
ஆகியுள்ளது. இடை எப்படிச் சீரடேப்பது?

பநடுநபாள பிரச்சி்ன இது. ்கவரபானபா இ்ெ வைலும 
தீவிரம ஆக்கிவிட்டது. ஆனபால, ெளளி்கள இரண்டு 
வருட இ்டபவளி உடவன சீரெட்டு விட்டெபா்கக் ்கருதி 
அதி்கபெடியபான வீட்டுப ெபாடங்க்ை வழஙகுகின்றன. 
இது அெத்ெம .  ெ  த்ெ பாண்டு்களுக்கு முன்பு 
அறிமு்கபெடுத்ெபெட்ட பேயலவழிக் ்கறறல மு்ற்ய 
மீண்டும ப்கபாண்டுவரலபாம.

ஒவபவபாரு குழ்ந்ெயின் ெனிபெட்ட வைரச்சி்யயும 
உளைடக்கிய ்கலவிமு்ற இது .  ்கலவி்ய 
வி்ையபாட்டுடன் பேபாலலித் ெருவதுடன், ஒவபவபாரு 
ெபாடத்திலும எ்நெ இடத்தில ெபான் ெலைபா்க உளவைபாம, 
எஙகு இன்னும முயறசி எடுக்்க வவண்டும என 
அக்குழ்ந்ெவய உணரும வ்்கயில ஏணிபெடி்கள 
இருக்கும. அன்்றய சூழலில  அத்திட்டத்்ெ ேரியபான 
வ்்கயில பேயலெடுத்ெ இயலவில்ல.இபவெபாது 
மீண்டும அத்திட்டத்்ெக் ப்கபாண்டு வ்நெபால அது 
்கவரபானபாவுக்குப பிற்கபான ்கலவித் து்றயில நலல 
ைபாறறங்க்ைக் ப்கபாண்டுவரும.

?அதிகரித்துெரும் இடையக் கல்விமுட்றடயக் 
கிரோேஙகளில் உள்ள குழநடைகளுக்கு எப்படி 

எடுத்துச் வெல்ெது?

படலலி ஸ்கூல ஆஃப எ்கனபாமிக்ஸ் நிறுவனத்்ெச் 
வேர்நெ வெரபாசிரியர ஜீன் ட்பரஸ் ்கவரபானபாவுக்குப ்பிறகு 
நபாடு முழுவதும இ்ணயக் ்கறற்லப ெறறி ஆய்வு 

ஒன்்றச் பேய்ெபார. அென் முடிவில பவறும 8% 
ைபாணவர்களுக்கு ைட்டுவை இ்ணயக் ்கலவி 
முழு்ையபா்கச் பேன்று வேர்நதிருக்கிறபெனத் 
பெரியவ்நெது. இதுவுவை எவவைவு ஆக்்கபூரவைபா்கச் 
பேன்ற்ட்நதிருக்கிறது என்று பெரியபாது. உண்்ையில 
நமமிடம பெரிய ைனிெவைம உளைது. ‘இலலம வெடிக் 
்கலவி இயக்்கம’ வெபான்ற திட்டங்கைபால நபாம 
எலவலபா்ரயும பேன்ற்டய முடியும. ்கலவி்ய 
வகுபெ்றக்கு பவளிவய வீதி்களிலும நபாம சி்நதிக்்க 
வவண்டும.

?குழநடைகள ைரபபிலிருநது வ்பறர்றோரகளுக்கும், 
்பளளிகளுக்கும் நீஙகள வெோல்ல ஒரு வெய்தி 

உண்டு என்றோல், எனை வெோல்வீரகள?

அைரத்தியபா பேன்னின் ‘தி ்கன்ட்ரி ஆஃப ஃெரஸ்ட் 
ெபாய்ஸ்’ நூலில அவர ஓர அனுெவத்்ெக் குறிபபிடுகிறபார. 
அவர சீனபாவுக்குச் பேன்றிரு்நெவெபாது அஙகு இ்நதிய 
்கலவிமு்ற பெபாடரபில வெச்சு வ்நதிருக்கிறது. 
அபவெபாது ைபா்ல வநர வகுபபு்கைபான டியூஷன் ெறறி 
அைரத்தியபா பேன் பேபாலலியிருக்கிறபார. சீனர்கைபால 
அ்ெப  புரி்நதுப்கபாளைவவ முடியவில்லயபாம. 
‘ெளளியில ெடித்ெ அவெ ெபாடங்க்ை மீண்டும வ்நது 
ஏன் ெடிக்்க வவண்டும? ஒரு குழ்ந்ெக்கு எென் வைல 
இயலெபான ஈடுெபாடு உளைவெபா அெற்கபான ெயிறசி்க்ை 
அ்நெ ைபா்ல வநரத்தில பேபாலலிக் ப்கபாடுக்்கலபாவை!’ 
என்று வ்கட்டபார்கைபாம.  இது ஒரு முக்கியைபான வ்களவி. 
இன்்றய குழ்ந்ெ்களுக்கு வி்ையபாடுவெறகு வநரவை 
இலலபாைல வெபாய்விட்டது. வெபாட்டி உல்கத்்ெ 
உருவபாக்கி அதில ஓடுவெறகுத்ெபான் குழ்ந்ெ்க்ைத் 
ெயபாரபாக்கிக்ப்கபாண்டிருக்கிவறபாம. ஆறபாம வகுபபுப 
பிள்ைக்கு ஸ்வெஸ் ேயின்ஸ் பேபாலலித் ெருகிவறபாம 
என்று ெளளி்கள பேபான்னபால ,  பெறவறபாரும 
ேமைதிக்கிறபார்கள. இது ப்கபாடூரம இல்லயபா? 
்கலவிக்கும வெபாட்டிக்கும ேமெ்நெவை இல்ல. வெபாட்டி 
உல்கம என்னும ைபா்யக்குளளிரு்நது ்கலவி 
மீட்்கபெட்டபாலெபான் வரும ெ்லமு்ற உருபெடும. 
இ்ெப பெறவறபார்களும, ெளளி்களும உணர வவண்டும. 
குழ்ந்ெ்களுக்குக் ்கலவி ே்நவெபாஷத்தின் வழி 
ெயிறறுவிக்்கபெட வவண்டும. அெற்கபான வழிமு்ற்க்ைத் 
பெபாடர்நது நபாம ்கண்டறியவும, ்க்டபபிடிக்்கவும 
வவண்டும!   

புகைப்படஙைள்: ரைஜஸ் ரீ
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எளிய இனிய உணவுகள்

ஆர்.வி.ரேகா

தேங்காழை உருணழடை சகாப்பிடைலகாமகா?

நம ைபாணவர்களுக்குப பெரிய ்கனவு்கள இருக்கின்றன. 
அ்நெக் ்கனவு்க்ை நனவபாக்்க உெவும ்கருவி  உடலெபாவன! 
அ்ெ எபெடி வலுவபா்க வைரத்பெடுபெது? ஊட்டச்ேத்து 
நி்ற்நெ உணவு அெறகு முக்கியம.

பிள்ை்களுக்கு அடிக்்கடி ெசிக்கும. குறிபெபா்க, 
ெளளிக்கூடம விட்டு வீடு திருமபிய பின்னர உண்டபாகும சிறு 
ெசிக்குக் ப்கபாரிக்்க எ்ெயபாவது வெடுவபார்கள. ஒரு சிறிய 
இ்ைபெபாறலுக்குப பின் மீண்டும ெடிக்்கத் பெபாடஙகி 
பேவிக்கு உணவு வெடும முன்னர, ப்கபாஞேம வயிறறுக்கும 
வெடுவது இயலபுெபாவன!

இ்நெ வநரங்களில உடனடியபா்க ெயபாரிக்்கக்கூடிய 
ெண்டங்கள ெறறித் பெரியபாெெபாவலவய ெலரும ்க்ட்க்ை 
வநபாக்கிப பிள்ை்க்ை அனுபபிவிடுவபார்கள. அ்நெ வபாய்பபு 
இலலபாெ பிள்ை்கள ெசியிவலவய ையஙகிக்ப்கபாண்டி 
ருபெபார்கள. ஒரு சிறிய பைனக்ப்கடல இரு்நெபால எளிய 
உணவுப ெண்டத்்ெ நிமிடங்களில நமைபால ெயபாரித்திட 
முடியும. இ்நெ இெழில வெங்கபா்ழ உருண்்ட்யப 
ெபாரபவெபாம!

அபென்ன வெங்கபா்ழ உருண்்ட?

வெங்கபாயும வபா்ழபெழங்களும வேர்நெதுெபான் வெங்கபா்ழ 
உருண்்ட!

மெல்ல மெரிொனம் ஆகும் தேங்ாயைச் 
ொப்பிடுவது, பசியைச் ெொளிக் உேவும். 
எளிதில் செரிமானம் ஆகும் வாழைப்பைம் 
உடனன உடலுக்கு உறொகதழதைத தைரும்

எடுங்கள, ஆறு ்கனி்நெ வபா்ழபெழங்க்ையும, ஒரு 
மூடித் வெங்கபா்யயும. முெலில வெங்கபா்யத் துருவி 
எடுத்துக்ப்கபாளளுங்கள. அடுத்து, ஆறு வபா்ழபெழங்க்ையும 
அென் மீது வெபாட்டு நன்கு பி்ே்நதுவிடுங்கள. ப்கபாஞேவை 
ப்கபாஞேம சுக்குத் தூள தூவுங்கள. சிறு சிறு உருண்்ட்கைபா்க 
உருட்டி, குழ்ந்ெ்களுக்குச் ேபாபபிடக் ப்கபாடுங்கள. சு்வயில 
பேபாக்கிபவெபாவபார்கள!

வெங்கபாய், வபா்ழபெழங்கள இரண்டுவை எலலபா 
இடங்களிலும, எலலபாக் ்கபாலங்களிலும கி்டக்்கக் கூடிய்வ. 
இரண்டுவை ெலவவறு ேத்து்க்ை உளைடக்கிய்வ. பைலல 
பேரிைபானம ஆகும வெங்கபா்யச் ேபாபபிடுவது, ெசி்யச் 
ேைபாளிக்்க உெவும. எளிதில பேரிைபானம ஆகும வபா்ழபெழம 
உடவன உடலுக்கு உறேபா்கத்்ெத் ெரும. வயிறறுபபுண், 
ைலச்சிக்்கல, வபாயுத்பெபால்ல இவறறுக்ப்கலலபாம இது 
நிவபாரணியுமகூட.

பிள்ை்களுக்குக் ப்கபாடுக்்க ைட்டும அலல; வவ்லக்கு 
அவேரைபா்கக் கிைமபும வவ்கத்தில ேபாபபிட்டுச் பேலல 
பெரியவர்களுக்கும இது நலல உணவுெபான்.

அபபுறம என்ன, ்கைம இறங்க வவண்டியதுெபாவன!



ஒரு காண�ாளி  

அமெரிக்க ொணவர்கள�ாடு இணணந்து 
நாமும் ஒரு ொணவரா்க ொறி இந்திய 
வரலாறணறை முணறையா்கக ்கறறுத் 
ளேரவேறகு நம் அணைவருககும் 
அருணெயாை ஒரு வாய்பணபை வழங்குகிறைார 
ளபைராசிரியர விைய லால். மெல்லியில் 
பிறைந்து இந்ளோளைஷியா, ஜ்பபைான் ஆகிய 
நாடு்களில் பைடித்து, வ�ரந்து இ்பளபைாது  
அமெரிக்காவிலுள� யூசிஎல்ஏ 
பைல்்கணலக்கழ்கத்தில் வரலாறறுத் 
துணறையில் ளபைராசிரியரா்க்ப 
பைணியாறறுகிறைார. அடி்பபைணெயில் ஒரு 
்காந்தியர. வரலாறு, கிரிகம்கட், அகிம்ணசை, 
அமெரிக்க அரசியல் என்று மோெங்கி 
பைரந்து விரிந்து எழுதிவருபைவர.

்கற்காலம் மோெங்கி இந்தியா ஒரு நவீை 
ளேசைொ்க ெலரந்ே 1947ஆம் ஆண்டு 
வணரயிலாை நீண்ெ, மநடிய வரலாறணறை 
அமெரிக்க ொணவர்களுககு 26 
மசைாறமபைாழிவு்களில் விைய லால் 
அறிமு்க்பபைடுத்தியிருககிறைார. ஒவமவாரு 
வகு்பபும் கிட்ெத்ேட்ெ 50 நிமிெங்்கள 
நீ�ககூடியணவ. எளிணெயா்க, உணரயாெல் 

ஒரு வாசிப்புத் தளம்

உலகின் சிறைந்ே திகில் ்கணே்கண� யார 
எழுதியிருககிறைார்கள? ொல்்ஸொணயத் 
மேரிந்தும்காள� என்மைன்ை நூல்்கள வாசிக்க 
ளவண்டும்? இந்ே ஆண்டு புதிோ்க என்மைன்ை 
இலககிய நாவல்்கள மவளிவந்துள�ை? அவறறில் 
சிறைந்ேணவ எணவ? அமெரிக்கக ்கறு்பபிை ெக்களின் 

ெருேன்

ஒரு நூல்

வரலாறும் பையணமும் ஒன்றுளசைரும்ளபைாது 
இறைந்ே ்காலம் உயிரமபைறறு எழுகிறைது. அவவாறு 
உயிரமபைறறு எழுந்ே ஆறு ந்கரங்்களின் 
்கணே்கண� ளநரில் மசைன்று ஆராயந்து ேைது ‘தி 
இண்டியன்்ஸ (The Indians) நூலில் விவரிககிறைார 
நமித் அளராரா. பைண்ணெய இந்தியாவுககுள 
நுணழவேற்காை ஆறு ்கேவு்க�ா்க அணவ 
தி்கழ்கின்றைை.

குஜராத்திலுள� ளோலாவிராவில் 5,000 
ஆண்டு்களுககு முந்ணேய ஹர்பபை்ப பைண்பைாட்டு 
அணெயா�ங்்கள உயிரத்திருககின்றைை. 
ஆந்திராவிலுள� நா்காரஜஜுைம்காண்ொவுககுச் 
மசைன்றைால் பைாஹியானும் யுவான் சுவாங்கும் நெந்து 
வந்ே வழித்ேெங்்களில் நாமும் நணெளபைாெலாம். 
அவர்கள ்கண்ெ உல்கங்்கண� நாமும் ்காணலாம். 
அங்கிருந்து பிஹார மசைன்றைால் உலகின் முேல் 
பைல்்கணலக்கழ்கொ்கக ்கருே்பபைடும் நா�ந்ோவின் 
சிதிலங்்கள நம்ணெ வரளவறகின்றைை. கிமு 5ஆம் 
நூறறைாண்டு முேல் 13ஆம் நூறறைாண்டு வணர 
இங்ள்க ேத்துவம், ேரக்கவியல், மெயயியல், 
இணறையியல், வானியல், ெருத்துவம் உளளிட்ெ 
துணறை்களில் மபைௌத்ே அறிஞர்கள வகு்பபு்கள 
எடுத்திருககிறைார்கள. ஆசியாவின் பைல 
பைகுதி்களிலிருந்தும் ொணவர்கள நா�ந்ோவில் 
ேங்கி, ்கல்வி ்கறறிருககிறைார்கள.

ஒரு்காலத்தில் மபைாலிளவாடு தி்கழ்ந்ே 
விஜயந்கர்ப ளபைரரசின் ்கணே்கண� 
நம்ளொடு பைகிரந்தும்காள� ேயாரா்க 
இருககிறைது ஹம்பி. இன்ைமும் 
தீரக்க்பபைொே ஒரு மபைரும் புதிரா்க நம் 
முன்பு நின்றும்காண்டிருககிறைது 
்கஜஜுரளஹா. பிரிட்டிஷ் மபைாறியா�ர 
ஒருவரால் சிணேவு்களுககு ெத்தியில் 
்கண்மெடுக்க்பபைட்டு மீட்மெடுக்க்பபைட்ெது 
இகள்காவில். எேற்கா்க இ்பபைடிமயாரு 
்கட்டுொைம் உருவாக்க்பபைட்ெது?

இறுதியா்க வாரணாசிணய 
வந்ேணெகிளறைாம். மபைௌத்ேம் மோெங்கி 
பைல சிறிய, மபைரிய ெேங்்களும் 
ேத்துவங்்களும் இங்ள்க ளவர 
ம்காண்டிருந்ேை. பைல்ளவறு சைமூ்க 
அரசியல் அணெ்பபு்கள இங்ள்க 
உருவாகியிருககின்றைை.

நமித் அளராராவின் நூணல்ப 
பைறறிகம்காண்டு நணெ ளபைாெத் 
மோெங்கிைால் மெ்க்ஸேனி்ஸ, 
பைாஹியான், யுவான் சுவாங், மபைரனியர 
என்று மோெங்கி பைலர நம் பையணத் 
துணண்க�ா்க இணணந்தும்காளகிறைார்கள. 
எது இந்தியா, யார இந்தியர, எது நம் 
ெரபு ளபைான்றை இன்றும் நாம் 
விவாதித்துகம்காண்டிருககும் பைல 
ள்களவி்களுககு இந்நூல் நுட்பைொை 
விணெ்கண� அளிககிறைது.

IndIans : 
a Brief History of  a Civilization, 
namit arora,
Penguin, 2021

ளபைாராட்ெங்்கண�்ப பைடிக்க ளவண்டுொைால் 
எங்கிருந்து மோெங்்க ளவண்டும்? இரண்ொம் 
உல்க்ப ளபைாணரத் மேரிந்தும்காள� என்மைன்ை 
நூல்்கள பைடிக்கலாம்?

சூரியனுககுக கீளழயுள� ஒவமவான்ணறைக 
கு றி த் து ம்  ெ ண ல ய � வு  நூ ல் ்க ள 
குவிந்திருககின்றைை. இணவமயல்லாம் 
ளபைாேளவ ளபைாோது என்பைதுளபைால் உல்கம் 
முழுவதிலுமிருந்து ஒவமவாரு நாளும் 
நூறறுக்கணக்காை நூல்்கள புதிோ்க 
மவளிவந்து ம்காண்டிருககின்றைை. இவறறுள 
நாம் விரும்பும் ேணல்பபில் சிறைந்ே நூல்்கண� 

அணெயா�ம் ்காண்பைேறகு உேவும் முககியொை ஒரு 
ே�ம், ‘ஃணபைவ புக்ஸ’(Five Books). எது குறித்து 
ளேடிைாலும்,  அதில் சிறைந்ே ஐந்து நூல்்கண� இந்ேத் 
ே�த்திலுள�வர்கள பைரிந்துணரககிறைா ர்கள . 
ஒவமவாருவரும் துணறை சைாரந்ே நிபுணர்கள என்பைோல் 
ஆழ்்கெலுககுள பைாயந்து பை�பை�ககும் சிறைந்ே 
முத்து்கண� ெட்டுளெ எடுத்து வந்து அளிககிறைார்கள.

சுட்டி : https://fivebooks.com/

வடிவில் அணெந்திரு்பபைோல் வரலாறறுத் 
துணறையில் முன்ைனுபைவம் 
இல்லாேவர்கண�யும் இணவ ஈரககும். ேைது 
ொணவர்களுககு ெட்டுமின்றி 
அணைவருககும் மசைன்று ளசைரும் வண்கயில் 
இந்ே உணர்கண� ேைது யூட்யூ்ப பைக்கத்தில் 
பைகிரந்திருககிறைார விைய லால். இந்திய வரலாறு 
ளபைா்க, பிறை துணறை்களில் அவர ஆறறிய உணர்கண�யும் 
இளே பைக்கத்தில் ்காணமுடியும்.

சுட்டி : 
https://www.youtube.com/user/dillichalo

கவனம் ஈர்த்தவவ
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ஒரு காண�ாளி  

அமெரிக்க ொணவர்கள�ாடு இணணந்து 
நாமும் ஒரு ொணவரா்க ொறி இந்திய 
வரலாறணறை முணறையா்கக ்கறறுத் 
ளேரவேறகு நம் அணைவருககும் 
அருணெயாை ஒரு வாய்பணபை வழங்குகிறைார 
ளபைராசிரியர விைய லால். மெல்லியில் 
பிறைந்து இந்ளோளைஷியா, ஜ்பபைான் ஆகிய 
நாடு்களில் பைடித்து, வ�ரந்து இ்பளபைாது  
அமெரிக்காவிலுள� யூசிஎல்ஏ 
பைல்்கணலக்கழ்கத்தில் வரலாறறுத் 
துணறையில் ளபைராசிரியரா்க்ப 
பைணியாறறுகிறைார. அடி்பபைணெயில் ஒரு 
்காந்தியர. வரலாறு, கிரிகம்கட், அகிம்ணசை, 
அமெரிக்க அரசியல் என்று மோெங்கி 
பைரந்து விரிந்து எழுதிவருபைவர.

்கற்காலம் மோெங்கி இந்தியா ஒரு நவீை 
ளேசைொ்க ெலரந்ே 1947ஆம் ஆண்டு 
வணரயிலாை நீண்ெ, மநடிய வரலாறணறை 
அமெரிக்க ொணவர்களுககு 26 
மசைாறமபைாழிவு்களில் விைய லால் 
அறிமு்க்பபைடுத்தியிருககிறைார. ஒவமவாரு 
வகு்பபும் கிட்ெத்ேட்ெ 50 நிமிெங்்கள 
நீ�ககூடியணவ. எளிணெயா்க, உணரயாெல் 

ஒரு வாசிப்புத் தளம்

உலகின் சிறைந்ே திகில் ்கணே்கண� யார 
எழுதியிருககிறைார்கள? ொல்்ஸொணயத் 
மேரிந்தும்காள� என்மைன்ை நூல்்கள வாசிக்க 
ளவண்டும்? இந்ே ஆண்டு புதிோ்க என்மைன்ை 
இலககிய நாவல்்கள மவளிவந்துள�ை? அவறறில் 
சிறைந்ேணவ எணவ? அமெரிக்கக ்கறு்பபிை ெக்களின் 

ெருேன்

ஒரு நூல்

வரலாறும் பையணமும் ஒன்றுளசைரும்ளபைாது 
இறைந்ே ்காலம் உயிரமபைறறு எழுகிறைது. அவவாறு 
உயிரமபைறறு எழுந்ே ஆறு ந்கரங்்களின் 
்கணே்கண� ளநரில் மசைன்று ஆராயந்து ேைது ‘தி 
இண்டியன்்ஸ (The Indians) நூலில் விவரிககிறைார 
நமித் அளராரா. பைண்ணெய இந்தியாவுககுள 
நுணழவேற்காை ஆறு ்கேவு்க�ா்க அணவ 
தி்கழ்கின்றைை.

குஜராத்திலுள� ளோலாவிராவில் 5,000 
ஆண்டு்களுககு முந்ணேய ஹர்பபை்ப பைண்பைாட்டு 
அணெயா�ங்்கள உயிரத்திருககின்றைை. 
ஆந்திராவிலுள� நா்காரஜஜுைம்காண்ொவுககுச் 
மசைன்றைால் பைாஹியானும் யுவான் சுவாங்கும் நெந்து 
வந்ே வழித்ேெங்்களில் நாமும் நணெளபைாெலாம். 
அவர்கள ்கண்ெ உல்கங்்கண� நாமும் ்காணலாம். 
அங்கிருந்து பிஹார மசைன்றைால் உலகின் முேல் 
பைல்்கணலக்கழ்கொ்கக ்கருே்பபைடும் நா�ந்ோவின் 
சிதிலங்்கள நம்ணெ வரளவறகின்றைை. கிமு 5ஆம் 
நூறறைாண்டு முேல் 13ஆம் நூறறைாண்டு வணர 
இங்ள்க ேத்துவம், ேரக்கவியல், மெயயியல், 
இணறையியல், வானியல், ெருத்துவம் உளளிட்ெ 
துணறை்களில் மபைௌத்ே அறிஞர்கள வகு்பபு்கள 
எடுத்திருககிறைார்கள. ஆசியாவின் பைல 
பைகுதி்களிலிருந்தும் ொணவர்கள நா�ந்ோவில் 
ேங்கி, ்கல்வி ்கறறிருககிறைார்கள.

ஒரு்காலத்தில் மபைாலிளவாடு தி்கழ்ந்ே 
விஜயந்கர்ப ளபைரரசின் ்கணே்கண� 
நம்ளொடு பைகிரந்தும்காள� ேயாரா்க 
இருககிறைது ஹம்பி. இன்ைமும் 
தீரக்க்பபைொே ஒரு மபைரும் புதிரா்க நம் 
முன்பு நின்றும்காண்டிருககிறைது 
்கஜஜுரளஹா. பிரிட்டிஷ் மபைாறியா�ர 
ஒருவரால் சிணேவு்களுககு ெத்தியில் 
்கண்மெடுக்க்பபைட்டு மீட்மெடுக்க்பபைட்ெது 
இகள்காவில். எேற்கா்க இ்பபைடிமயாரு 
்கட்டுொைம் உருவாக்க்பபைட்ெது?

இறுதியா்க வாரணாசிணய 
வந்ேணெகிளறைாம். மபைௌத்ேம் மோெங்கி 
பைல சிறிய, மபைரிய ெேங்்களும் 
ேத்துவங்்களும் இங்ள்க ளவர 
ம்காண்டிருந்ேை. பைல்ளவறு சைமூ்க 
அரசியல் அணெ்பபு்கள இங்ள்க 
உருவாகியிருககின்றைை.

நமித் அளராராவின் நூணல்ப 
பைறறிகம்காண்டு நணெ ளபைாெத் 
மோெங்கிைால் மெ்க்ஸேனி்ஸ, 
பைாஹியான், யுவான் சுவாங், மபைரனியர 
என்று மோெங்கி பைலர நம் பையணத் 
துணண்க�ா்க இணணந்தும்காளகிறைார்கள. 
எது இந்தியா, யார இந்தியர, எது நம் 
ெரபு ளபைான்றை இன்றும் நாம் 
விவாதித்துகம்காண்டிருககும் பைல 
ள்களவி்களுககு இந்நூல் நுட்பைொை 
விணெ்கண� அளிககிறைது.

IndIans : 
a Brief History of  a Civilization, 
namit arora,
Penguin, 2021

ளபைாராட்ெங்்கண�்ப பைடிக்க ளவண்டுொைால் 
எங்கிருந்து மோெங்்க ளவண்டும்? இரண்ொம் 
உல்க்ப ளபைாணரத் மேரிந்தும்காள� என்மைன்ை 
நூல்்கள பைடிக்கலாம்?

சூரியனுககுக கீளழயுள� ஒவமவான்ணறைக 
கு றி த் து ம்  ெ ண ல ய � வு  நூ ல் ்க ள 
குவிந்திருககின்றைை. இணவமயல்லாம் 
ளபைாேளவ ளபைாோது என்பைதுளபைால் உல்கம் 
முழுவதிலுமிருந்து ஒவமவாரு நாளும் 
நூறறுக்கணக்காை நூல்்கள புதிோ்க 
மவளிவந்து ம்காண்டிருககின்றைை. இவறறுள 
நாம் விரும்பும் ேணல்பபில் சிறைந்ே நூல்்கண� 

அணெயா�ம் ்காண்பைேறகு உேவும் முககியொை ஒரு 
ே�ம், ‘ஃணபைவ புக்ஸ’(Five Books). எது குறித்து 
ளேடிைாலும்,  அதில் சிறைந்ே ஐந்து நூல்்கண� இந்ேத் 
ே�த்திலுள�வர்கள பைரிந்துணரககிறைா ர்கள . 
ஒவமவாருவரும் துணறை சைாரந்ே நிபுணர்கள என்பைோல் 
ஆழ்்கெலுககுள பைாயந்து பை�பை�ககும் சிறைந்ே 
முத்து்கண� ெட்டுளெ எடுத்து வந்து அளிககிறைார்கள.

சுட்டி : https://fivebooks.com/

வடிவில் அணெந்திரு்பபைோல் வரலாறறுத் 
துணறையில் முன்ைனுபைவம் 
இல்லாேவர்கண�யும் இணவ ஈரககும். ேைது 
ொணவர்களுககு ெட்டுமின்றி 
அணைவருககும் மசைன்று ளசைரும் வண்கயில் 
இந்ே உணர்கண� ேைது யூட்யூ்ப பைக்கத்தில் 
பைகிரந்திருககிறைார விைய லால். இந்திய வரலாறு 
ளபைா்க, பிறை துணறை்களில் அவர ஆறறிய உணர்கண�யும் 
இளே பைக்கத்தில் ்காணமுடியும்.

சுட்டி : 
https://www.youtube.com/user/dillichalo

கவனம் ஈர்த்தவவ
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வங்கியில் பணம் பபோடுவதுபபோல, ஒரு குழந்தையின் 
தை்ல்ைத் திறநது அறிவு என்று நோம் நம்புகிறவற்றத் 
திணிபபது அல்ல கல்வி; உண்மைைோன கல்விைோனது, 
குழந்தை தைன் பங்்கடுபபின் மூலம் நிகழ்த்தும் பரஸபர 
உ்ரைோடலின் வழிைோக மைட்டுபமை சோத்திைம்!

- பாவ்லா ஃப்ரெய்ரி






