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தலையங்கம்

புதிய 
பாதை... 
புதிய 

வெளிச்சம்!

ஆசிரியர்

ைமிழ்நாட்டின் ஒவ்வநார் ஊரின் ஒவ்வநாரு இல்லம் ்ேடிக் கலவி 
மையத்திலும் கடநே ஐநது ைநாேஙகளநாக ைநாம்ல்ேநாறும் ஒன்்றமை 

ைணி ் ்ைம் குழநமேகள் கலவி கற்றுள்ளனர். இது இேற்கு முன்னர் 
்டநதிைநாேது. பநாட்டு, விமளயநாட்டு, ் ெயலவழிக்கற்்றல எனப் பல்வறு 
கற்பித்ேல வழிமும்றகள் மூ்லம் இல்லம் ்ேடிக் கலவி இயக்கத் 
ேன்னநார்வ்லர்கள் குழநமேகளுக்குக் கலவி மீது ஆர்வமூட்டி உள்ளனர். 
இல்லம் ் ேடிக் கலவி இயக்கம் வரும் கலவியநாண்டிலும் ் ேநாடர்கி்றது.  
புதிய கலவியநாண்டில இல்லம் ்ேடிக் கலவி இயக்கைநானது, ்ைலும் 
ப்ல புதிய இ்லக்குகமள வகுத்துக்்கநாண்டு புதிய பநாமேயில பயணிக்க 
இருக்கி்றது. ஒவ்வநாரு குழநமேயும் ஒவ்வநாரு வகுப்பிலும் 
கற்றுக்்கநாள்ள ் வண்டிய தி்றன்கமள முழுமையநாகக் கற்றுக்்கநாள்ள 
்வண்டும். ஒரு்வமள ஒரு குழநமே குறிப்பிட்ட தி்றமன அநே 
வகுப்பில அமடயவிலம்ல என்்றநால, அடுத்ே வகுப்பில புதிய 
தி்றன்க்ளநாடு விடுபட்ட தி்றனும் கற்பிக்கப்பட ் வண்டும். 

இப்படிக் குழநமேகள் அமடய ்வண்டிய கற்்றல தி்றன்களில மிக 
முக்கியைநான தி்றன்கமளத் ்ேர்ந்ேடுத்து அவற்ம்ற அமனத்துக் 
குழநமேகளும் முழுமையநாகக் கற்றுக்்கநாள்ளும் ப்ல புதிய 
வழிமும்றகமள வரும் கலவியநாண்டில பின்பற்்றத் தீர்ைநானிக்கப்பட்டுள்ளது. 
உேநாைணைநாக, ஒரு ைநாேத்தில கணிேத்தில கழித்ேல கணக்குகமள 
முழுமையநாக அமனத்துக் குழநமேகளும் கற்றுக்்கநாள்ளும் வண்ணம் 
கற்பிக்கப்்பநாகி்்றநாம். அேநாவது ‘கழித்ேல ைநாேம்’ என்று அேற்குப் 
்பயரிட்டு, ் ேநாட்டு உணர்நது கழித்ேல, படத்மேப் பநார்த்து கழித்ேல, 
எண்கமளக் கழித்ேல, ஓர் இ்லக்கக் கழித்ேல, ஈரி்லக்கக் கழித்ேல, 
கடன் வநாஙகி கழித்ேல என ஒவ்வநாரு வநாைத்மேயும் ஒரு குறிப்பிட்ட 
கருத்மே முழுமையநாகப் புரிநது்கநாள்ள மவக்கும் வமகயில பல்வறு 
விமளயநாட்டுகள், ்ெயலபநாடுகள் ைற்றும் வகுப்புகள் ்மட்பறும். 
இது்பநான்று ேமிழ, ஆஙகி்லம், அறிவியல, சூழநிம்லயியல ் பநான்்ற 
பநாடஙகளிலும் முக்கிய கற்்றல விமளவுகள் ்ேர்ந்ேடுக்கப்பட்டு, 
பநாடத்திட்டஙகள் வகுக்கப்பட உள்ளன. 

பள்ளிக்கூடத்தில கற்பிக்கும் பநாடஙகளுக்கு ஏற்்ற வமகயில இநேச் 
்ெயலபநாடுகள் கற்்றல தி்றன்கமள ் ைம்படுத்தும். இேன் ் ேநாடக்கைநாக 
வநாசித்ேல தி்றமன வளர்க்கும் விேைநாக ்நாம் திட்டமிட்ட ‘ரீடிங 
ைநாைத்ேநான்’ ் பரிய ் வற்றிமயயும், ் ல்ல ப்ல புரிேலகமளயும் ் ைக்குக் 
்கநாடுத்திருக்கி்றது. இேன் வழி ‘இல்லம் ்ேடிக் கலவி இயக்க’த்தில 
பயிலும் 33 ்லட்ெம் குழநமேகள் ஒவ்வநாரு ்நாளும் கமேகமளப் 
படிக்கி்றநார்கள். 33 ்லட்ெம் குழநமேகள் தினமும் ஒரு ைணி ்்ைம் 
படித்ேநால எத்ேமன ்கநாடி வநார்த்மேகமளப் படிப்பநார்கள்! இமேக் 
கணினியின் ்ெயற்மக நுண்ணறிவுத் ்ேநாழிலநுட்பம் மூ்லம் ்நாம் 
கணக்கிடுகி்்றநாம். இேற்்கனத் ேமிழ்நாடு பள்ளிக் கலவித் தும்ற 
கூகுள் நிறுவனத்துடன் ஒரு புரிநதுணர்வு ஒப்பநேம் ் ெய்து்கநாண்டுள்ளது. 
இேன்படி ‘கூகுள் ரீட் அ்லநாங’ (Google read along) ்ெயலி வழியநாக 
இல்லம் ்ேடிக் கலவி இயக்கத் ேன்னநார்வ்லர்கள் உேவியுடன் 
குழநமேகள் ப்ல கமேகமள வநாசிக்கி்றநார்கள். கமேகள் குழநமேகளின் 
கற்பமன உ்லமக விரிவுபடுத்தும். இது ் பநான்்ற ஒரு ் பரும் முயற்சிமய 
இதுவமை எநே ் நாட்டிலும் ் ெய்யவிலம்ல என்று ் கள்விப்படுகி்்றநாம். 
இன்னும் நிம்றய இேன் மூ்லம் திட்டமிடுகி்்றநாம். இல்லம் ் ேடிக் கலவி 
இயக்கம் எல்லநாவற்றிலும் ஒரு ெநாேமன பமடக்கும்!
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வசீகர ஆசிரியரகள்

சைபர்சிம்மன்

ஆண்ட்ரியா ஜபிரக�ா (Andria Zafirakou). இந்தப் பபயர் 
பிரிட்்டசைத் ்தாண்டியும இன்று பெகு பிரபலம. ஏன் என்று 

க�ட்்டால், ‘ஏ, யப்பா… அெருக்கு 35 ப்மாழி�ளில் கபைத் 
ப்தரியுக்ம!’ என்று பைால்ொர்�ள். உ்டகை ஆண்ட்ரியா ஒரு 
பன்ப்மாழி வித்்த�ரா� இருக்� கெண்டும என்்ற எண்்ணம 
கெண்்டாம. அச்தவி்ட முக்கிய்மா� இத்்தசை ப்மாழி�ள் 
ப்தரிநதிருப்பச்த அெர் பபரும தி்றைா� அல்லது பபருமி்த்மா�க் 
�ருதுகி்றார் என்றுமகூ்ட நீங�ள் நிசைத்துவி்ட கெண்்டாம. 
லண்்டன் பள்ளி ஒன்றின் ஆசிரியர் ஆண்ட்ரியா. ப்மாழி அெருக்கு 
ஒரு �ருவி. அவெளவு்தான். அப்படிபயன்்றால், ஆண்ட்ரியாவின் 
உண்ச்மயாை சி்றப்பு்தான் என்ை?

உலகின் பழச்மயாை ந�ரங�ளில் ஒன்்றாை லண்்டன் உலகின் 
அதிநவீை்மாை ந�ரங�ளில் ஒன்றுமகூ்ட. பல்கெறு நாட்டிைரும, 
ைமூ�த்திைரும ொழும லண்்டன் அ்தறக�றப எல்லாக் 
�ாலங�ளிலும ்தன்சைத் ்த�ெச்மத்துெநதிருக்கி்றது.

லண்்டனில் சு்மார் 250 ப்மாழி�ள் கபைப்படுகின்்றை. லண்்டனில் 
ெசிக்கும 98% கபர் ஆஙகிலம நன்கு அறிந்தெர்�ள் என்்றாலும, 
பிரிட்்டன் அரசு அஙகு �ணிை்மா� ொழும பெவகெறு ப்மாழியிை 
ருக்கும ்தம ைமூ�த்தில் பிரதிநிதித்துெம ப�ாடுப்பச்த முக்கிய்மா�க் 
�ருதுகி்றது. உ்தார்ண்மா�, லண்்டன் ப்மட்கரா ரயிலில் 
பயணிப்ப்தற�ாை அட்ச்டசயப் பப்ற நாம முறபட்்டால், 
அஙகுள்ள ப்தாடுதிசரயில் ்தமிழும இ்டமபபறறிருப்பச்த நாம 
பார்க்�லாம.

பிரிட்்டன் ஆசிரியர்�ள் ப்தா்டர்நது புதிது புதி்தா�க் 
�றறுக்ப�ாள்ெதிலும, ்மா்ணெர்�ளுக்கு எளி்தா�க் �றபிக்� 
உத்தி�சளக் �ண்்டறிெதிலும ஆர்ெம மிக்�ெர்�ள். ்தத்்த்மது 
ஆர்ெத்துக்கும, அெர்�ள் �றபிக்கும குழநச்த�ளின் க்தசெக்கும 
ஏறப அெர்�ள் �றறுக்ப�ாள்ளும விஷயங�ள் அச்மயும. 
அப்படித்்தான் ஆண்ட்ரியா ்தன்னுச்டய பன்ப்மாழித் தி்றசை 
ெளர்த்துக்ப�ாண்டிருக்கி்றார்.

 குழந்தைகளே ஆசிரியரகள்

இந்த இ்டத்திகலனும ஆண்ட்ரியாசெப் பறறி முழு அறிமு�ம 
ப�ாடுத்துவிடுெது நல்லது என்று நிசைக்கிக்றன். அது அெருச்டய 
உல�த்ச்த க்மலும புரிநதுப�ாள்ள ந்மக்கு உ்தவியா� இருக்கும.

ஆண்ட்ரியாவும உலகின் சி்றந்த ஆசிரியர் விருச்தப் 
பபற்றெர்்தான். ஆண்ட்ரியாசெப் பபாருத்்த அளவில் அெருக்குக் 
குழநச்த�கள ஆசிரியர்�ள். “ஆம, குழநச்த�ள் எப்கபாதும 
ந்மக்குக் �றறுக்ப�ாடுப்பெர்�ள்; அது ்மட்டும அல்லாது அெர்�ள் 
�றறுக்ப�ாடுக்கும பா்டங�ள் என்ப்றன்ச்றக்கு்மா� நமமு்டன் 
நிசலத்திருக்கும” என்கி்றார். குழநச்த�ளு்டன் ்தன்சை 
பநருக்�்மாக்கிக்ப�ாள்ெ்தற�ா� ஆண்ட்ரியா அெர்�ளுக்கு 
ைச்மத்துத் ்தரவும, அழுக்�ாக்கிக்ப�ாண்்ட ்மா்ணெர்�ளின் 
துணி�சளத் துசெத்துத் ்தநது அனுப்பவுமகூ்ட ்தயஙகுெது 
இல்சல.

்மா்ணெர்�சளத் க்தடிசபைல்லும ஆசிரியர் என்று 
ஆண்ட்ரியாசெக் குறிப்பி்டலாம. இதுகெ அெரது அணுகுமுச்றயா� 
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ஆண்ட்ரியா ஜபிரக�ா:
த�ாடர்ந்து �ற்கும் ஆசிரியர்
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்மட்டும அல்ல; �றபித்்தல் ப�ாள்ச�யா�வும இருக்கி்றது. 
அ்தாெது ்மா்ணெர்�ளி்டம பைன்று, அெர்�ள் உலகிறகுள் 
நுசழநது, அ்தன் பின் அெர்�ளுக்குத் க்தசெயாைச்தத் 
�றறுத்்தருெது என்ப்தாகும. 

ஓர் ஆசிரியரா� ஆண்ட்ரியா �ாட்டிெரும ஈடுபாட்ச்டப் 
புரிநதுப�ாள்ள கெண்டும எனில், பபருமபாலாை பள்ளி�ளில் 
ெழக்�்மா�ப் பார்க்�க்கூடிய �ாட்சிசய நாம ப�ாஞைம 
்தசலகீழா�ச சிநதிக்� கெண்டியிருக்கும. பபாதுொ�, பள்ளி 
முடிந்தால் என்ை ந்டக்கும? பள்ளிசயவிட்டு பிள்சள�ள் பெளிகய 
ெருொர்�ள். அெர்�சளப் பத்திர்மா� அசழத்துச பைல்ல 
பபறக்றார் �ாத்திருப்பார்�ள். ஆண்ட்ரியாவின் பள்ளியில் �ாட்சி 
்மாறியிருக்கும. பள்ளி முடிந்ததும ்மா்ணெர்�களாடு பெளிகய 
ெநது கபருநதில் ்மா்ணெர்�சள ஆண்ட்ரியா பாது�ாப்பா� 
ஏறறிவிடுொர். பின்ைகர அெர் ்தன் வீட்டுக்குச பைல்ொர்.

 ம�ொழி எனும்  உறவுக் கருவி

ைரி, ஆண்ட்ரியாவின் ஆர்ெம ஏன் பன்ப்மாழி�சள 
அறிநதுப�ாள்ெது கநாக்கிச பைன்்றது? இச்த நாம ப்தரிநதுப�ாள்ள 
கெண்டும என்்றால், லண்்டனின் ெ்டக்மறகுப் பகுதியில் 
அச்மநதுள்ள பிபரண்ட் பகுதிசய அறிநதுப�ாள்ள கெண்டும. 
இஙகுள்ள ஆல்பர்்டன் ைமு்தாய உயர்நிசலப் பள்ளியில்்தான் 
ஆண்ட்ரியா ஆசிரியரா�ப் பணியாறறுகி்றார்.

பிரிட்்டன் ்தசலந�ராை லண்்டன் ஏறப�ைகெ குறிப்பிட்்டபடி 
இன்று பல்கெறு நாடு�சளச கைர்ந்தெர்�ளும, ைமூ�ங�சளச 
கைர்ந்தெர்�ளும ொழும ந�ரம. உயர்�ல்வி பயில்ெ்தற�ா� 
்மா்ணெர்�ளா� ெந்தெர்�ள் மு்தல், உள்நாட்டுக் �லெரத்்தால் 
அச்டக்�லம க்தடி அ�தி�ளா� ெந்தெர்�ள் ெசர பல்கெறு 
்தரப்பிைரும லண்்டனில் குடிகயறி இருக்கி்றார்�ள். இெர்�ள் பல 
ப்மாழி�சளப் கபசுபெர்�ள்.

லண்்டனின் ெ்டக்மறகு மூசலயில் அச்மநதுள்ள பிபரண்ட் 
பகுதியாைது, இப்படியாை குடிகயறி�ள் அதி�ம நிச்றந்த பகுதி. 
முப்பதுக்கும க்மறபட்்ட ப்மாழி�சளப் கபசுபெர்�ள் இந்தப் 
பகுதியில் நிச்றநதிருக்கி்றார்�ள். எைகெ, ஆண்ட்ரியா பணியாறறும 
பள்ளியில் படிக்கும ்மா்ணெர்�ள் பல்கெறு ப்மாழி�சளயும 
கபசுபெர்�ளா� இருக்கின்்றைர்.

அடிப்பச்டயில் ஆண்ட்ரியா ஒரு �சல ஆசிரியர்; ஏசைய 
ப ா ்ட ங � சள ப்  க ப ா ல  � ச ல க் கு  மு க் கி ய த் து ெ ம 
ப�ாடுக்�ப்படுெதில்சல என்்ற ெருத்்தம அெருக்கு உண்டு. 
“உலகிகலகய சி்றந்த ஃகபஷன் டிசைைர்�சளத் ்தந்தது லண்்டன். 
நாம �சலசயக் �றபிக்�வில்சல என்்றால், நாசள எப்படி 
அத்்தச�யெர்�சள உருொக்கி்ட முடியும? �ல்வி என்பது 
பள்ளிக்கூ்டங�ள் ்தங�ள் இலக்கு�சள அச்டெ்தற�ாைது 
இல்சல; அடிப்பச்டயில் �ல்வி இரண்டு விஷயங�ள் ப்தா்டர்பாைது: 
ஒன்று குழநச்த�ள்; ்மறப்றான்று ஆசிரியர்�ள்” என்று கபசுபெர் 
அெர்.

ஆ�, ்மா்ணெர்�ளி்டம பைன்்றச்டய ஓர் ஆசிரியரா� ஆண்ட்ரியா 
�ண்்டச்டந்த மி�ச சி்றந்த ெழி அெர்�ளுச்டய ்தாயப்மாழியில் 
அெர்�களாடு உசரயாடுெது ஆகும. “என்ை்தான் ஆஙகிலம 
அெர்�ளுக்கு அத்துபடி என்்றாலும, அது இஙகு ெரும 
பபருமபான்ச்மக் குழநச்த�ளுக்கு இரண்்டாெது ப்மாழி்தான். 
அெர்�ளுச்டய வீட்டில் பபறக்றாரால் கபைப்படும ப்மாழியில் 

நான் கபசுச�யில் குழநச்த�ள் என்சை அெர்�ள் குடுமபத்தில் 
ஒருெரா� உ்ணருகி்றார்�ள். அெர்�ளுச்டய உல�த்தில் என்சை 
அனு்மதிக்கி்றார்�ள்” என்கி்றார். இ்தற�ா�கெ 35 ப்மாழி�சள 
அெர் கபைக் �றறுக்ப�ாண்்டார். இ்தறகு க்மலும �றறுக்ப�ாள்ெதில் 
ஆர்ெத்க்தாடு இருக்கி்றார்.

 உறவுப் பொலம்

ெகுப்பிறகு ெரும ்மா்ணெர்�சள ெரகெற� ெ்ணக்�ம 
பைால்லவும, ‘ைாப்பிட்்டாயா?’ கபான்்ற நல விைாரிப்புக்கும 
அெர்�ளுச்டய ்தாயப்மாழிசயப் பயன்படுத்துகி்றார். இது 
்மா்ணெர்�ளு்டன் உ்றசெ ஏறபடுத்திக்ப�ாள்ெது என்கி்றார். 
‘‘மு்தலில் குழநச்த�ளு்டன் அெர்�ள் அச்டயாளத்து்டன், 
அெர்�ள் பைாந்த �லாைாரத்து்டன், பைாந்த ெரலாறறு்டன் 
ப்தா்டர்புப�ாள்ள கெண்டும. பி்றகு பா்டம ந்டத்்தலாம” என்கி்றார்.

‘‘பா்டத்திட்்டத்ச்தச பையல்படுத்துெது, ெகுப்பச்றசயக் 
�ண்டிப்பா�ப் பரா்மரிப்பது பறறி எல்லாம �ெசலப்படுெச்தவி்ட, 
மு்தலில் ்மா்ணெர்�ளு்டன் உ்றசெ ஏறபடுத்திக்ப�ாள்ெக்த 
மு்தன்ச்மயாைது. குழநச்த�சள பநருக்�்மா� உ்ணர செத்து, 
அெர்�ளு்டன் ப்தா்டர்புப�ாண்டு அெர்�ளுக்கு எதில் ஆர்ெம 
என்பச்த அறிநதுப�ாள்ளுங�ள். இந்த நமபிக்ச�சய 
ஏறபடுத்திவிட்்டால் ்மற்ற எல்லாம ்தாைா� ந்டக்கும” என்கி்றார்.

்தன் பள்ளியில் படிக்கும ்மா்ணெர்�ள் பல்கெறு ப்மாழி�சளப் 
கபசுபெர்�ள் ்மட்டும அல்ல, பல்கெறு ்தரப்பட்்ட பின்ைணி 
�ளிலிருநதும ெந்தெர்�ள் என்கி்றார். “இந்த ்மா்ணெர்�ளில் 
பபருமபாலாகைார் ஏழச்ம நிசலயில் ெசிப்பெர்�ள். அெர்�ள் 
ொழக்ச�யில் எதிர்ப�ாள்ளும கபா்தாச்ம�சள நம்மால் 
�றபசைபையதுகூ்டப் பார்க்� முடியாது!” என்கி்றார்.

பெவகெறு அச்ற�ளில் பல்கெறு குடுமபங�ள் ஒன்்றா� 
ெசிக்கும இ்ட பநருக்�டி ப�ாண்்ட வீடு�ளிலிருநது ெருபெர்�ளும, 
ஒகர குளியலச்றசயயும ைச்மயலச்றசயயும பபாதுொ�ப் 
பயன்படுத்தும நிர்பந்தத்தில் இருப்பெர்�ளுமகூ்ட இருக்கி்றார்�ள். 
இந்தச சூழலிலிருநப்தல்லாம அெர்�ள் எதிர்�ாலத்தில் விடுப்ட 
�ல்விகய அெர்�ளுக்�ாை ஊன்றுக�ால். அச்த எவெளவு 
பச்டப்பூக்�த்து்டன் �றபிக்� கெண்டுக்மா அவெளவு இலகுொ�வும 
பையதி்ட கெண்டும என்கி்றார்.

குழநச்த�ளின் பின்ைணி அறிநது பையல்ப்ட கெண்டும 
என்பச்த அெர் ஆழ்மா� உ்ணர்ந்த்தா�ச பைால்லும ஓர் 

அடிப்படையில் கல்வி 
இரண்டு விஷயஙகள் 
த�ொைர்பொனது: ஒன்று 

குழநட�கள்; மறதறொன்று 
ஆசிரியரகள்” என்று ப்பசு்பவர 

அவர.
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அெர்�சள அனுப்பிவிட்டு அெர் வீட்டுக்குப் பு்றப்படுகி்றார்.

்மா்ணெர்�ளின் �ெைத்ச்த நல்ல திசையில் பைலுத்்த பல்கெறு 
குழுக்�சளயும பள்ளியில் ந்டத்திெருகி்றார். க்தசெ ஏறபடும 
கநரங�ளில் ்மா்ணெர்�ளின் இருப்பி்டத்துக்க� பைன்று கபசுகி்றார்; 
பா்டம ந்டத்துகி்றார்.

பல்கெறு �லாைாரப் பின்ைணிசயக் ப�ாண்்ட சூழல் 
ைொலாை்தா�ப் பார்க்�ப்படும �ால�ட்்டத்தில், ஆண்ட்ரியா 
இத்்தச�ய ஒரு பன்ச்மத்துெச சூழசல ெளர்த்ப்தடுக்கும 
பணியில் ஈடுபட்டிருப்பச்தயும �்ணக்கில் ப�ாண்டு்தான் 
அெருக்கு ‘சி்றந்த ஆசிரியர் விருது’ ெழங�ப்பட்்டது. கபார் அபாயச 
சூழலில் சைப்ரஸிலிருநது பெளிகயறிய கிகரக்�ப் பபறக்றாருக்குப் 
பி்றந்த அெர் கெறு எெசரயுமவி்ட இந்த உலகின் ்ம�த்்தாை 
விஷயம ்மானு்டத்தின் அன்பு என்பச்தத் துல்லிய்மா�கெ 
உ்ணர்த்துகி்றார். கெறறுச்மசயப் கபசுெர்�ள் எெராயினும 
அெருக்கு ஆண்ட்ரியா ப�ாடுக்கும பதில் அெர்�சள 
நிசலகுசலநதி்ட செக்கும.

 என் �ொணவர என் மபொறுப்பு

ஒரு பள்ளியில்்தான் பணியாறறுகி்றார்; அரசு்தான் �ல்விசய 
ெடிெச்மப்பதில் பபரும பங�ாறறுகி்றது என்்றாலும, அடிப்பச்டயில் 
்தன்னுச்டய ்மா்ணெர்�ளுக்கு ஆசிரியகர மு்தன்ச்மப் பபாறுப்பு 
என்று �ருதுகி்றார் ஆண்ட்ரியா. இப்படிச பைால்ெக்தாடு அெர் 
நிறுத்திக்ப�ாள்ளவில்சல. ்தன் ெழக்�்மாை ைமபளத்தில் 
குழநச்த�ளுக்கு ஒரு பகுதிசயச பைலவிடுெக்தாடு, சி்றந்த 
ஆசிரியர் விருக்தாடு ெந்த பரிசுத் ப்தாச�சயயும �ல்விப் 
பணி�ளுக்க� பைலவி்ட ஒதுக்கிவிட்்டார். 10 மில்லியன் ்டாலர் 
பரிசு ப்தாச� அது. இநதிய ்மதிப்பில் சு்மார் ஏழு க�ாடி ரூபாய. 
ஓர் ஆசிரியருக்கு அது பபரும ப்தாச�்தான். ஆைால், ஆண்ட்ரியா 
அப்படிக் �ரு்தவில்சல .  “ ந ான் இந்தப் பள்ளியால் 
உருொகியிருக்கிக்றன். குழநச்த�ளால் உருொகியிருக்கிக்றன். 
�ல்வி்தான் என் அச்டயாளம, �ைவு எல்லாக்ம. இந்தப் பரிசு 
அந்தக் �ைவுக்கும அச்டயாளத்துக்கு்மாைது!”

ஆண்ட்ரியா, ்தைது �ற்றல் அனுபெம ்மறறும க�ாட்பாட்ச்ட 
விளக்கும ெச�யில், ஒரு நல்ல நூசலயும எழுதியிருக்கி்றார். 
அெரது ொழசெ ந்மக்குச பைால்ெதுகபால இருக்கி்றது 
அநநூலின் ்தசலப்பு: ‘இயன்்றெர்�ள் �றபியுங�ள்’ (Those Who 
Can, Teach).

அனுபெம நமமூரு்டன் மி� பநருக்�்மா�ப் பபாருநதுெது ஆகும. 
ஒரு முச்ற, ்தன் ெகுப்பில் நடுகெ �ா்ணா்மல்கபாய திருமபி ெந்த 
ஒரு ்மா்ணவியி்டம அ்தற�ாை �ார்ணத்ச்தக் க�ட்்டகபாது, வீட்டில் 
ைச்மக்� கெண்டும என்றும சுழறசி முச்றயில் ்தங�ள் 
குடுமபத்திற�ாை ைச்மயல் கநரத்தில் ைச்மப்ப்தற�ா�ச 
பைல்ெ்தற�ா�வும பதில் அளித்திருக்கி்றார் ்மா்ணவி. 
ஆண்ட்ரியாசெ இது உலுக்கியிருக்கி்றது.

ஒவபொரு ்மா்ணெருக்கும இப்படி ஒரு பின்ைணி இருக்�லாம 
என்ப்தாகலகய மு்தலில் அெர்�சளப் பறறி அறிநதுப�ாண்டு, 
அ்தன் பி்றக� அெர்�ள் சூழலுக்க�றப பா்டங�சளச 
பைால்லிக்ப�ாடுக்கி்றார் ஆண்ட்ரியா.  

பிரிட்்டனில் குழநச்த�ள் பெகுசீக்கிரம பபறக்றார்�ளின் 
அரெச்ணப்பிலிருநது விடுபட்டுவிடுொர்�ள். குழநச்த�ளுக்கு 
அஙகு சு்தநதிரம அதி�ம என்பதுகபாலகெ இ்தைால் அெர்�ள் 
எதிர்ப�ாள்ளும ைொல்�ளும அதி�ம. அதில் முக்கிய்மாைது 
கபாச்தப் பழக்�ம. ்தன்னுச்டய ்மா்ணெர்�ள் இத்்தச�ய 
ெசலக்குள் சிக்கிவி்டக் கூ்டாது என்பதில் அதி�்மாை �ெைம 
எடுத்துக்ப�ாள்கி்றார் ஆண்ட்ரியா. ்மாசலயில் பள்ளி முடிந்ததும 
்மா்ணெர்�ள் ைரியா� வீடு கநாக்கிப் பு்றப்படுகி்றார்�ளா என்பச்த 
உறுதிபையதுப�ாள்ளகெ ொ�ை நிறுத்்தம ெசர ெநது நின்று 
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தமிழ் அறிவ�ோம்  

ஒருமை, பனமை த�ொடரபொகச் தென்ற இ�ழில் சில 
கூறுகமைப் பொர்த�ொம். ஒரு த�ொடரில் எழுவொய் 

(விமைமைச் தெய்பவர அல்லது தெய்வது) பனமையில் 
இருந�ொல், அ�றகொை விமைச்தெொல்லும் பனமையில் இருகக 
தவண்டும் எனபம�ப் பொர்த�ொம். /விமலா புத்தகத்்த 
எடுத்தாள்./

இஙதக பு்�க்ம� எடுப்பது விைலொ எனனும் ஒரு நபர. ஒரு 
நபர எனபது ஒருமை. எைதவ எடு்�ொள் எனறு விமைச்தெொல்லும் 
ஒருமையில் வருகி்றது.

/விஜயாவும் பார்வதியும் கூ்ைபபந்து வி்ையாடிக் 
ககாண்டிருக்கிறாரகள்./

 விமைைொடு�ல் எனனும் விமைமைச் தெய்வது இருவர. 
எைதவ, விமைச்தெொல்லில் பனமை வநதிருககி்றது.

 திணை வேறுபாடு
அடு்�படிைொக, ஒருமை பனமையில் திமை தவறுபொடமடயும் 

கவனிகக தவண்டும். 

அது எனை திமை? 

உைரதிமை, அஃறிமை எை் திமை இரு வமகப்படும். 
ைனி�ரகள், த�ய்வஙகள் ஆகிதைொர உைரதிமை. பி்ற 
உயிரிைஙகளும் உயிரற்றமவயும் அஃறிமை.

/முதது நைந்து கெனறான./ 

/வ்வணி பாட்டுப பாடுகிறாள்./ 

/ஆசிரி்ய பாைம் நைததுகிறார./ 

/மாண்வரகள் அரட்்ை அடிததுக்ககாண்டிருக்கிறாரகள்./

இந� எடு்துககொடடுகளில் மு்து, தவணி, ஆசிரிைர, 
ைொைவரகள் ஆகிை தெொறகள் உைரதிமைமைச் தெரந�மவ. 
எைதவ அவன, அவள், அவர, அவரகள் எனப�றகு ஏறப, 
தென்றொன, பொடுகி்றொள், நட்துகி்றொர, அடி்துகதகொண்டிருக 
கி்றொரகள் எை ‘ன’, ‘ள்’, ‘ர’, ‘கள்’ எனறு விமைச்தெொறகள் 
முடிகின்றை. 

/ஆடு நைந்து கெல்கிறது./

/யா்ைகள் குளிததுக்ககாண்டிருக்கினறை./

/அ்லகள் க்ரயில் ்வந்து வமாதுகினறை./

ஆடு, ைொமைகள், அமலகள் ஆகிை தெொறகள் அஃறிமைச் 
தெொறகள். எைதவ தெல்கி்றது, குளி்துகதகொண்டிருககின்றை, 
தைொதுகின்றை எனறு விமைச்தெொறகள் அமைகின்றை.

 பால் வேற்றுணை
அடு்�படிைொக, ஒருமை பனமையில் பொல் தவறறுமைமையும் 

கவனிகக தவண்டும்.

உைரதிமையில் ஆண் பொல், தபண் பொல், பலர பொல் எை 
மூனறு வமககள் உள்ைை.

ஆண், தபண் தவறறுமைமைக குறிப்பமவ ஆண் பொல், தபண் 
பொல் எனபது உஙகளுககு் த�ரியும். ஒனறுககு தைறபடட 

டி.ஐ.அரவிந்்தன

ஆண்களும் தபண்களும் என்றொல், அது பலர பொல். 

அஃறிமையில் ஒன்றன பொல், பலவின பொல் எை இரண்டு 
வமககள் உண்டு.

உைரதிமையில் ஆணுககு அவன எனறும் தபண்ணுககு 
அவள் எனறும் குறிப்பிடுதவொம். பனமையில் அவரகள் எனறு 
தெொல்தவொம். ஒதர ஒரு ஆமைதைொ, தபண்மைதைொ 
ைரிைொம�ைொகக குறிப்பிடுவத�ன்றொல் அவர என்ற தபொதுச் 
தெொல்மலப் பைனபடு்�லொம். இதில் விமைைொடிைொன, தபசிைொள் 
எனறு ‘ன’, ‘ள்’ ஆகிைவறம்றப் பைனபடு்� தவண்டிைதில்மல.

/விராட் வகாலி ்த்ல்மப கபாறுபபிலிருந்து விலகிைார./

/பி.வி.சிந்து ப்தக்கம் க்வனறார./

இஙதக ஆண், தபண் இருவருககும் ைரிைொம�ைொக ‘அர’ விகுதி 
பைனபடுவம�ப் பொருஙகள்.

உைரதிமையில் பனமையில் ஆண், தபண் தவறுபொடு 
இல்மல. வந�ொரகள், தபொைொரகள், கலநதுதகொள்வொரகள் எனறு 
‘கள்’ விகுதிமைப் பைனபடு்� தவண்டும்.

விகுதி என்றொல் கமடசியில் வருவது எனபம� இநதநரம் 
நீஙகள் புரிநதுதகொண்டிருப்பீரகள். 

அஃறிமைமைப் தபொறு்�வமர விமைச்தெொல்லில் ஆண், 
தபண் தவறுபொடு இல்மல. 

ஆடு தைய்ந�து, ைொமை குளிககி்றது, ைமை வரும் எனறு 
தெொனைொல் தபொதும். 

விலஙகுகளிலும் பொல் தவறறுமை உண்டு என்றொலும், 
அவறறுககொை விமைச்தெொறகளில் அது தவளிப்படொது. 

/ஆண் சிஙகம் தூஙகுகிறது./ 

/கபண் புலி இ்ர்யத வ்தடுகிறது./

/வகாழி ொபபிடுகிறது./

/வெ்வல் கூவியது/

- இப்படி எழு�லொம். அவன, அவள் எனனும் தெொறகள் 
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அஃறிமைககுப் தபொருந�ொது. தெல்லப் பிரொணிகமை 
ைனி�ரகைொகதவ கருதி அவன, அவள் எனறு தெொல்வது 
விதிவிலககு.

உைரதிமையில் பனமை வரும்தபொது வருகி்றொரகள், 
தபசிைொரகள் எனறு எழுதுதவொம். அஃறிமையில் பனமை 
வரும்தபொது வருகின்றை, க்திை, தைய்நதுதகொண்டிருந�ை எனறு 
எழு� தவண்டும்.

உைரதிமையும் அஃறிமையும் தெரநது வரும்தபொது எப்படி 
எழுதுவது?

/ மாண்வரகளும் ஆடுகளும் ம்ையில் ந்ைகிறாரகள்./

- இப்படி எழு� தவண்டும். அ�ொவது, உைரதிமையும் 
அஃறிமையும் தெரநது வரும்தபொது விமைச்தெொல்லில் 
உைரதிமைககொை விதிமைதை பைனபடு்�லொம்.

 செய்விணை செயபபாட்டு விணை
இதுவமர ஒருமை, பனமை த�ொடரபொகப் பொர்�மவ எல்லொதை 

ஓரைவுககு உஙகளுககு் த�ரிநதிருககும். இவறறில் சிறிது 
கவைைொக இருந�ொல் குைப்பம் வரொது; �வறும் வரொது. ஆைொல், 
தெைப்பொடடு விமையில் ஒருமை, பனமை பைனபடும் வி�்தில் 
குைப்ப்துககொை வொய்ப்புகள் அதிகம்.

ரைணி பு்�க்ம� வொஙகிைொன – இது தெய்விமை. 
ஆஙகில்தில் ‘ஆகடிவ் வொய்ஸ்’ (Active voice). 

பு்�கம் ரைணிைொல் வொஙகப்படடது – இது தெைப்பொடடு விமை. 
ஆஙகில்தில் ‘பொஸிவ் வொய்ஸ்’ (Passive voice).

இனனும் எடு்துககொடடுகமைப் பொருஙகள்:

/க்தாழிலாைரகள் மரஙக்ை க்வட்டுகிறாரகள்./

/மரஙகள் க்தாழிலாைரகைால் க்வட்ைபபடுகினறை./ 

மு�ல் எடு்துககொடடில் ரைணி, பு்�கம் இரண்டும் ஒருமை. 
இரண்டொவது எடு்துககொடடில் ைரஙகள், த�ொழிலொைரகள் 
இரண்டும் பனமை. எழுவொய், தெைப்படுதபொருள் ஆகிை 

இரண்டுதை ஒருமைைொக இருநதுவிடடொல் தெய்விமையிலிருநது 
தெைப்பொடடு விமைககு ைொறும்தபொது விமைச்தெொல்லிலும் 
ஒருமைமைப் பைனபடு்திவிடலொம்.

எழுவொய், தெைப்படுதபொருள் ஆகிை இரண்டுதை பனமைைொக 
இருநதுவிடடொல் தெய்விமையிலிருநது தெைப்பொடடு விமைககு 
ை ொ று ம் தப ொ து  விமை ச் தெ ொ ல் லிலு ம்  ப னமைம ை ப் 
பைனபடு்திவிடலொம்.

எழுவொய், தெைப்படுதபொருள் ஆகிை இரண்டில் ஒனறு 
ஒருமைைொகவும் இனதைொனறு பனமைைொகவும் இருககும்தபொது 
குைப்பம் வரும். இந� எடு்துககொடமடப் பொருஙகள்:

/க்லக் குழுவிைர பாை்லப பாடிைாரகள்./

இந�் த�ொடமரச் தெைப்பொடடு விமைைொக ைொறறும்தபொது 
பொடல் எனபது எழுவொைொக ைொறிவிடும். பொடல் எனபது ஒருமை. 
எைதவ, விமைச்தெொல்லில் ஒருமை வர தவண்டும்.

/பாைல் க்லக் குழுவிைரால் பாைபபட்ைது./

இனதைொரு எடு்துககொடமடப் பொருஙகள்:

/கதீஜா பைஙக்ை ்வாஙகிைாள்./

இந�் த�ொடமரச் தெைப்பொடடு விமைைொக ைொறறும்தபொது 
பைஙகள் எனபது எழுவொைொக ைொறிவிடும். பைஙகள் எனபது 
பனமை. எைதவ, விமைச்தெொல்லில் பனமை வர தவண்டும்.

/பைஙகள் கதீஜா்வால் ்வாஙகபபட்ைை./

இதில் பொல் தவறறுமைமையும் கைககில் எடு்துகதகொள்ை 
தவண்டும். இந� எடு்துககொடமடப் பொருஙகள்:

/மீைா ஜானெ்ை ஓட்ைப பந்்தயததில் வ்தாறகடித்தாள்./

இம�ச் தெைப்பொடு விமைைொக ைொறறும்தபொது ஜொனென 
எனனும் தெொல் எழுவொைொக ைொறும். ஜொனென எனபது ஆண் 
பொல். எைதவ, விமைச்தெொல்லிலும் ஆண் பொல் விகுதிமைப் 
பைனபடு்� தவண்டும்.

/ ஜ ா ன ெ ன  மீ ை ா ்வ ா ல்  ஓ ட் ை ப  ப ந் ்த ய த தி ல் 
வ்தாறகடிக்கபபட்ைான./

இனதைொரு எடு்துககொடமடப் பொருஙகள்:

/முததுலட்சுமி நண்பரக்ை விைாவிறகு அ்ைத்தாள்./

இது தெைப்பொடடு விமைைொக ைொறும்தபொது நண்பரகள் 
எனனும் தெொல் எழுவொைொக ைொறும். எைதவ, விமைச்தெொல் 
அ�றதகறப இருகக தவண்டும்.

/ ந ண் ப ர க ள்  மு த து ல ட் சு மி ய ா ல்  வி ை ா வி ற கு 
அ்ைக்கபபட்ைாரகள்./ 

(குறிபபு: கெயபபாட்டு வி்ை எனபது ்தமிழுக்கு இயல்பாை 
்தல்ல. எைவ்வ, கூடிய்வ்ர அ்்தத ்தவிரபபது நல்லது.)

நிணைவில் ச�ாள்ள வேண்டியது
எழுவொய் (விமைமைப் புரிபவர அல்லது புரிவது) ஒருமைைொ, 

பனமைைொ, ஆண் பொலொ, தபண் பொலொ, உைரதிமைைொ 
அஃறிமைைொ எனபம�ப் தபொறு்து விமைச்தெொல்லில் ஒருமை, 
பனமை, ஆண் பொல், தபண் பொல் ஆகிைவறம்றப் பைனபடு்� 
தவண்டும்.
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ஆங்கிலம் இனிது

சந்தேகம்  எழும் ஆங்கில வ ா ர்த்தேக்ை எப்படி 
ததேளிவு்படு்ததிகதகாளவது?  அகராதிகள இதேற்குக ்க 

தகாடுககும். ஒன்றுககு ்ேற்்பட்ட அகராதிகள ்தே்வப்படும். 
இது தெலவு அலல. ஆங்கில்ததில வைம் த்பறுவதேற்கான முதேலீடு.

முதேலில ஆங்கில வார்த்தேகளுககான தேமிழ் அர்ததேங்க்ைக 
கூறும் அகராதி. இதில இரண்டு வ்கயான அகராதிக்ை 
வாங்குவது ்ேலும் நலலது. ஒன்று எளிய வார்த்தேகளுககு 
ேடடு்ே த்பாரு்ைக கூறும் சிறிய அகராதி. ஆரம்்ப கட்ட்ததுககு 
இது ்்பாதுோனது என்்ப்தோடு, ்தே்வப்படும் ஆங்கில 
வ ா ர்த்தேகக ான த்ப ாரு்ை இதேன் மூலம் எளிதில 
கண்டுபிடி்ததுவி்டலாம். ேற்தறான்று ்பல ்பல ்பககங்க்ைக 
தகாண்்ட, ஆங்கில வார்த்தேகளுககான தேமிழ் அர்ததேங்க்ை 
கூறும் அகராதி. இதில ்பல தொற்களுககான த்பாருடக்ை்த 
ததேரிநதுதகாளைலாம் என்்ப்தோடு ஒவதவாரு வார்த்தே்யயும் 
்பயன்்படு்ததி எழுதேப்பட்ட வாககியங்கள, அநதே வார்த்தேயின் 
இலககணப பின்னணி ் ்பான்ற்வயும் குறிககப்படடிருககும்.

ெந்தேயில கி்்டககும் த்பரும்்பாலான (ஆங்கிலம், தேமிழ் 
தோழி ததோ்டர்பான) அகராதிகள ்ே்ல உளை்வதோம். 
ஆனால, நேககு ததேரிநதே தேமிழ்ச் தொற்களுககான ஆங்கில 
வார்த்தேகள எ்வ என்்பதேற்கான அகராதியும் அவசியம் 
்வண்டியிருககும். 

தேமிழ்-ஆங்கிலம் அகராதிகள கு்றவாக உளைன. இநதே 
விதே்ததில, ‘கரியாவின் தேற்கால்த தேமிழ் அகராதி’ ்பரிநது்ரகக்த 
தேககது.

அக ர ாதிகளில ‘ A ’  என்ற  எழு்ததில ததே ா ்டங்கும் 
வார்த்தேகளிலிருநது ‘Z’ என்ற க்்டசி எழு்ததில ததோ்டங்கும் 
வார்த்தேகள வ்ர வரி்ெயாக்த ததோகுககப்படடிருககும். 
ஆனால, ‘A’ என்ற எழு்ததி்ல்ய ஆயிரககணககான வார்த்தேகள 
இருககு்ே! அப்்பாது அநதே வார்த்தேயின் அடு்ததே எழு்தது 
என்ன என்்பது முககியம் த்பறும். Add, Ace, Act ஆகிய மூன்று 

வார்த்தேக்ை எடு்ததுககாட்டாக ்வ்ததுகதகாண்்டால அ்வ 
Ace, Act, Add என்ற வரி்ெயிலதோன் அகராதியில இ்டம்த்பறும்.

அகராதி்ய எளிதில ்பயன்்படு்ததே ்வண்டும் என்றால 26 
ஆங்கில எழு்ததுக்ையும் வரி்ெககிரேோக ேன்ததில 
தகாண்டுவரும் திறன் ்வண்டும். இதேற்கு ஒரு வி்ையாடடு 
்்பான்ற ்பயிற்சி உதேவும்.

உங்களுககு்த ததேரிநதே ஒருவரி்டம் இநதே 26 எழு்ததுகளும் 
அ்டங்கிய ்படடிய்லக தகாடுங்கள. இப்்பாது அவர ஏதோவது 
ஓர எழு்த்தேக கூறினால அதேற்கு முந்தேய இரண்டு 
எழு்ததுக்ையும் அதேற்கு அடு்ததே இரண்டு எழு்ததுக்ையும் 
நீங்கள ் ெர்ததுக கூற ் வண்டும்.

எடு்ததுககாட்டாக ‘M’ என்று அவர கூறினால நீங்கள ‘K, L, 
M, N, O’ என்று ஐநது எழு்ததுக்ைக கூற ் வண்டும். ‘S’ என்று 
அவர கூறினால நீங்கள ‘Q, R, S, T, U’ என்ற ஐநது எழு்ததுக்ைக 
கூற ் வண்டும்.

த்பாதுவாக எநதே ஆங்கில எழு்த்தேக கூறினாலும் அதேற்கு 
அடு்தது இ்டம்த்பறும் எழு்ததுக்ை நாம் கூறிவிடு்வாம். ‘M’ 
என்றால ‘M, N, O, P, Q’ என்று க்டக்டதவனக கூறிவிடு்வாம். 
ஆனால, அதேற்கு முந்தேய எழு்ததுகள அவவைவு ெடத்டன 
நி்னவுககு வராது.  அவற்்றயும் நி்னவில தகாண்்டால 
அகராதி்யப ்பயன்்படு்ததுவது எளிது.

நீங்கள அகராதி்ய்த திறநது ்பாரககும்்்பாது அநதேப 
்பகக்ததின் ் ேற்புற்ததில ‘Talk’ என்ற வார்த்தே காணப்படுகிறது 
என்று ்வ்ததுகதகாள்வாம். உங்களுககு ‘Stop’ என்ற 
வார்த்தேககான த்பாருள ் தே்வப்படுகிறது என்றால, அகராதியில 
அதேற்கு முன்புறமுளை ்பககங்க்ை்த திருப்ப ்வண்டுோ, 
பின்புறம் உளை ்பககங்க்ை்த திருப்ப ்வண்டுோ என்்பது 
உங்களுககு்த ததேரிய ்வண்டும், இல்லயா? அதேற்குதோன் 
்ேற்்படி ்பயிற்சி!

2
எனது ஆங்கில ம�ொழி குறித்த சந்்தகம் மிகவும் அற்ப�ொன்தொக 

 இருகக வொய்ப்பு உண்டு. இ்தறமகலலொம் யொரிட�ொவது விளககம் ் கடடொல  
என்ன ்பறறி அவர் ் கவல�ொக நி்னததுவிடக கூடும் என்பது  

்்பொன்ற எண்்ணத்்த்ய நீககிவிடுங்கள்.

ஜி.எஸ்.எஸ்.



த�ொடுவொனம் - இ�ழ்   2  13

இநதேப ்பயிற்சி்ய ்ேற்தகாண்்டால சில நாடகளி்ல்ய 
எநததேநதே ஆங்கில எழு்ததுகள ஓர எழு்ததுககுப பின்னாலும் 
முன்னாலும் இ்டம்த்பறுகின்றன என்்பது உங்களுககு்த ததேளிவாக்த 
ததேரிநதுவிடும். உங்களி்டம் கணினி இருநதோல உரிய 
வ்ல்ததேைங்களில காணப்படும் அகராதிக்ை நீங்கள 
்பயன்்படு்ததிகதகாளை முடியும்.

ஆங்கில்ததிலிருநது தேமிழ், தேமிழில இருநது ஆங்கிலம் ஆகிய 
இரண்டு விதேங்களிலு்ே தொற்களின் த்பாருடக்ை இவற்றின் 
மூலம் அறிநதுதகாளை முடியும். முன்பு நாம் குறிபபிட்ட ஒவ்வார 
ஆங்கில எழு்ததின் முன்பின் எழு்ததுகள எ்வ என்்ப்தேககூ்ட, 
வ்ல்ததேைங்க்ைப ்பயன்்படு்ததும்்்பாது, நாம் நி்னவில 
தகாளை ் வண்டிய அவசியம் இல்ல.

உங்களுககு அருகி்ல்ய ஒரு ந்டோடும் அகராதி இருநதோல 
்ேலும் நலலது. அதோவது நன்கு ஆங்கிலம் ததேரிநதே ஓர 
உறவின்ரா, நண்்ப்ரா உங்களுககு இருநதோல அவரகளி்டம் 
உங்கைது சில ெந்தேகங்க்ைக ் கடடு, ததேளிவு த்பறலாம். அநதே 
வார்த்தே ததோ்டர்பான அதிகப்படி விவரங்க்ைககூ்ட அவர 
உங்களுககு அளிகக வாய்பபு உண்டு.

முககியோக, உங்கள தோழ்வு ேனப்பான்்ே்ய விடத்டாழிகக 
்வண்டும். ‘எனது ஆங்கில தோழி குறி்ததே ெந்தேகம் மிகவும் 
அற்்போனதோக இருகக வாய்பபு உண்டு. இதேற்தகலலாம் 
யாரி்டோவது விைககம் ் கட்டால என்்ன ்பற்றி அவர ் கவலோக 
நி்ன்ததுவி்டக கூடும்’ என்்பது ்்பான்ற எண்ண்த்தே்ய 
நீககிவிடுங்கள. ஒரு விஷய்த்தேக குறி்தது அறிநதுதகாளை 
முற்்படுவதில (அதுவும் அது ்வற்றுதோழி ததோ்டர்பானதோக 
இருநதோல) அவோனம் எதுவும் இல்ல. ோறாக, நேககு ஏற்்படும் 
ெந்தேகங்க்ை்த தீர்ததுகதகாளைாேல அறியா்ேயி்ல்ய 
மூழ்கி இருப்பதுதோன் நாம்  ோற்றிய்ே்ததுகதகாளை  ் வண்டிய 
விஷயம்.

 உள்்ள... மவளி்ய...
இப்்பாது ஆங்கில்த்தேக ் கவெப்படு்ததுவதேற்கான ேற்தறாரு 

வழிமு்ற்யப ்பாரப்்பாம். தென்ற இதேழில வீடடுககுள 
கண்ணில்பட்ட த்பாருடகளின் த்பயரக்ைதயலலாம் ஆங்கில்ததில 
கூறிப ்பாரகக தொலலி இருந்தேன்.

அடு்ததேதோக தவளியில தெலலும்்்பாது கண்களில ததேன்்படும் 
த்பாருடகள ேற்றும் அறிவிபபுக்ை ஆங்கில்ததில கூறிப 
்ப ா ர ்ததுகதக ாளளுங்கள .  ெ ந ்தேகம்  இருநதே ால  ெ ரி 
்பார்ததுகதகாளை்ததோன் அச்சி்டப்பட்ட அகராதி, வ்ல்ததேைம் 
அகராதி, ஆங்கிலம் அறிநதே நண்்பர என்று ்பல வழிகள உண்்்ட!

்்பாககுவர்தது சிகனலக்ை கவனிககிறீரகள. உங்கள எண்ண 
ஓட்டம் இப்படி இருககலாம். ‘சிகபபு – நில!’ என்்பதேற்கு 
ஆங்கில்ததில என்ன வார்த்தே? உடகார என்றால, ‘sit’ என்றும், 
நில என்றால, ‘stand’ என்றும் ஏற்கன்வ ் களவிப்படடிருககிறீரகள. 
என்வ, சிகபபு சிகனல உணர்ததுவ்தே ‘stand’ என்று கூறலாோ? 
ஆனால, அர்ததேம் இடிககிற்தே!

அடு்தது உளை ஆரஞ்சு நிற சிகனல எ்தேக குறிககிறது 
என்்பது தகாஞ்ெம் குழப்போக இருககிறது. ‘தேயார நி்லயில 
இரு!’ என்று தகாளைலாோ அலலது தேதுவாக நகரலாம் என்று 
த்பாருைா? அப்படியானால, ‘Go Slow’ என்று அ்தேக 
குறிபபி்டலாோ?

அடு்தது, ்பச்்ெ வண்ண சிகனல ‘தெல’ என்்ப்தேக குறிககிறது. 
ஆங்கில்ததில இதேற்கான தொல ‘Go’ என்்பது ததேரிநதேதுதோன்.

்வ்றார இ்ட்ததில ‘இங்்க துப்பாதீரகள! ’  என்று 
்்பாடடிருககிறாரகள. துபபுதேல என்்பதேற்குச் ெேோன ஆங்கில 
வார்த்தே எது? ெடத்டன்று விைங்கவில்ல்ய!

்்பருநதில ஏறுகிறீரகள. கரம் சிரம் புறம் நீட்டாதீரகள என்கிறது 
அறிவிபபு. ஒவதவாரு வார்த்தேககும் ஆங்கிலச் தொல்ல 
ேன்ததில தகாண்டுவருகிறீரகள. கரம் என்்பது ‘hand’. சிரம் 
என்றால ‘skull’. புறம் என்றால தவளி்ய.  நீட்டாதீரகள என்்ப்தே 
ஆங்கில்ததில எப்படி தொலவது? ் லொக்த தேடுோறுகிற்தே...

்வ்றாரி்ட்ததில ஆங்கில்ததில ஓர அறிவிபபு. ‘Smoke free 
area’. ஒவதவாரு வார்த்தேககுோன தேமிழ்ப த்பாரு்ைக 
தகாண்்டால வி்பரீதேோன த்பாருள கி்்டககிறது. ‘இநதேப ்பகுதியில 
இலவெோகப பு்கககலாம்’. ஆனால, அது தேவறு என்்பதும் 
புரிகிறது.  

தி்ரப்ப்டங்களின் ததோ்டகக்ததில, ‘Smoking is injurious to 
health. Smoking causes cancer’ ஆகிய வாககியங்க்ை்த 
ததோ்டரநது, ‘பு்கபிடி்ததேல உ்டல நல்ததுககு்த தீங்கி்ழககும்; 
பு்கப்பழககம் புற்று்நா்ய உண்்டாககும்’ என்று இரு 
தோழிகளிலு்ே அறிவிப்பதோல சிககல இலலாேல இருககிறது.

ஆங்கில தோழி்ய எளிதோக நம் வெோகக ்ேலும் ்பல 
உ்ததிகள உளைன. அவற்்ற அடு்ததேடு்தது அறி்வா்ே!

  சாலையில் காணப்படும் ப்பாக்குவரத்து 
சிக்்னல்களுக்கா்ன ஆங்கிை வாரத்லதைகள் 
STOP, LISTEN, PROCEED.

  இங்பக துப்பாதீரகள் என்பதைன ஆங்கிை வாக்கியம் PLEASE 
DO NOT SPIT HERE.

  கரம் என்பது hand.  ஐயம் எழ வாய்பபுள்்ள லக ததைாடர்பா்ன 
பவறு சிை உடல் ்பகுதிகள் குறித்தும் ததைரிந்துதகாள்பவாபே! 
உள்்ளங்லக என்ால் palm (்பல்ன ேரத்லதையும் palm tree 
என்பதுண்டு). உள்்ளங்லகக்குப பினபு்ம் உள்்ள ்பகுதிலய 
dorsal area என்பாரகள். சுண்டு விரல் என்ால் little finger. 
போதிர விரல் என்ால் ring finger. நடுவிரலை middle finger 
என்பாரகள். ஆள்காட்டி விரலைக் குறிக்க index finger என் 
வாரத்லதைகல்ளப ்பயன்படுத்துபவாம். கட்லட விரலைக் குறிக்க 
thumb. ஒனல் ஏற்றுக்தகாள்வலதைபயா திருபதி அலடவலதைபயா 
குறிக்க கட்லட விரலை உயரத்திக் காட்டுவாரகள். இலதை 
thumbs up என் குறிபபிடுவாரகள். சுண்டுவிரலை ப்பச்சு 
வழக்கில் pinky எனறும் குறிபபிடுவது உண்டு. கால் விரல்கல்ள 
fingers எனறு கூ் ோட்டாரகள். அவற்ல் toes என்பாரகள்.

  சிரம் என்பது skull அல்ை. Head என்பதுதைான தைலை. Skull 
என்ால் ேண்லடபயாடு.           .  

  Smoke free area என்ால் புலகபிடிக்கக் கூடாதை ்பகுதி எனறு 
த்பாருள்.
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சீர்திருத்தங்கள்

வெள்ளை நல்ல நிறம். ஆனால, ஆயிரம் ஆயிரம் வண்ணக் கனவுகளளைாடு 
உ்ல்கச் சுற்றித் திரிய ளவணடிய சிறுமிக்ளை வவள்ளைப் புட்வக்குள 

நாம் பு்ைத்துவிட்டு வவள்ளை்ய நல்ல நிறம் என்று எப்்படிச் வ�ால்ல முடியும்?

ளவறு வழியில்்ல வித்யா�ாகர், நம் �ாத்திரஙகள அவவாறுைான் இருக்கச் 
வ�ாலகின்றன என்றார்கள கற்றறிநை ்பணடிைர்கள. ஒரு வ்பண ைன் க்ணவ்ன 
இழக்கும்ள்பாது, அவள எதிர்கா்லத்்ையும் ள�ர்த்து இழநதுவிடுகிறாள. இது நாம் 
வகுத்ைைல்ல; நம் �ான்ளறார் வகுத்ை விதி. இதுைான் நம் மரபு. இதுைான் நம் ைர்மம். 
மீறுவது வ்பரும் ்பாவம்.

அநைப் வ்பரும் ்பாவத்்ை நிகழ்த்துவைற்கும் அது வ்பரும் ்பாவமல்ல என்று 
நிரூபிப்்பைற்கும் எனக்கு ஒரு முழு வாழ்நாள ளை்வப்்பட்டது. வஙகத்திலுளளை ஹூக்ளி 
மாவட்டத்தில 1820 ஆம் ஆணடு பிறநளைன். அப்்பா ைாகூர்ைாஸ் ்பநளைா்பாத்யாய், 
அம்மா ்பகவதி ளைவி - இருவரும் எனக்கு ் வத்ை வ்பயர் ஈஸ்வர �நதிர ்பநளைா்பாத்யாய்.

கிராமத்தில பிறநைாலும் கிராமத்திள்லளய நான் முடஙகிவிடக் கூடாது என்று கருதிய 
அப்்பா என்்ன நகரத்துக்கு அ்ழத்துச்வ�ன்று �ம்ஸ்கிருைக் கலலூரியில 
ள�ர்த்துவிட்டார். வீதி விளைக்குக்கு அடியில அமர்நதுைான் வ்பரும்்பாலும் ்படித்ளைன். 
உைவித்வைா்க கி்டத்ைது. கி்டக்காைள்பாது ்பகுதிளநரம் ளவ்்ல வ�ய்ளைன். 
�ம்ஸ்கிருைம், இ்லக்க்ணம், இ்லக்கியம், ைர்க்கவியல என்று வைாடஙகி ்பரநதும் விரிநதும் 
்படித்துக்வகாணளட வ�ன்ளறன். நான் கற்றுக்வகாணட அடிப்்ப்டப் ்பாடம் ஒன்றுைான். 
ளகளவி ளகள. எனளவ ளகட்ளடன்.  கணணுக்குத் வைரியாை விதிகளுக்குப் ்பயநதுவகாணடு 
நம் கண முன்ளன நம் குழந்ைக்ளை ஏன் வ்ைக்க ளவணடும்? இன்்றய கா்லத்துக்குப் 
வ்பாருநைாை ்பழம்விதிக்ளை ஏன் மாற்றிய்மக்கக் கூடாது?

்பணடிைர்கள ்பதி்லளிக்கவில்்ல. எனளவ, மக்களிடம் வ�ன்ளறன். மறும்ணம் 
வ�ய்துவகாளளும் உரி்ம வ்பணகளுக்கு ளவணடும். வ்பண குழந்ைக்ளை 
முதிளயார்களுக்கு திரும்ணம் வ�ய்து வகாடுக்கக் கூடாது. ஆணகளுக்கு இருக்கும் 
உரி்மகள அ்னத்தும் வ்பணகளுக்கும் ளவணடும். இைற்வகல்லாம் ஆணிளவர், 
கலவி. ்பளளிக்கூடம் ஆணகளுக்கானது அல்ல, அ்னவருக்குமானது. கலவி ஒரு 
வ்பண்்ண �ாத்திரஙகளிலிருநதும் �ம்பிரைாயஙகளிலிருநதும் விடுவிக்கும். �மூகம் 
மாட்டிவிடும் �ஙகிலிக்ளை உ்டத்வைறிவைற்கான வலு்வயும் அளிக்கும். ைனக்ளகற்ற 
வாழ்்வத் ளைர்நவைடுத்து அ்மத்துக்வகாளளும் ஆற்ற்்ல ஒவவவாரு வ்பணணுக்கும் 
கலவி அளிக்கும். அ்ை உறுதி வ�ய்ய ளவணடியது நம் அ்னவரின் கட்ம என்று 
வீதி வீதியாகச் வ�ன்று முழஙகிளனன்.

்பாறாஙகலள்பா்ல அ்�யாமல நின்றுவகாணடிருநைது �மூகம். என் வழி்ய 

பள்ளிக்கூடம் 
ஆண்களுக்்ககானது 
அல்ல, 
அனனவருக்குமகானது.  
்கலவி ஒரு பபணனணை 
சகாத்திரங்களிலிருந்தும் 
சம்பிரதகாயங்களிலிருந்தும் 
விடுவிக்கும்.  
சமூ்கம் மகாட்டிவிடும் 
சஙகிலி்கனை 
உனடத்பதறிவதற்ககான 
வலுனவயும் அளிக்கும். 
தனக்்்கற்ற வகாழனவத் 
்தரந்பதடுத்து 
அனமத்துக்ப்ககாள்ளும் 
ஆற்றன்ல ஒவபவகாரு 
பபணணுக்கும்  
்கலவி அளிக்கும்.

ஈஸ்வர சந்திர வித்ாசாகர்
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மாற்றிக்வகாணடு ளவளறார் உ்பாயத்்ைக் க்டப்பிடித்ளைன். எநை 
மர்்ப, எநைச் �ம்பிரைாயத்்ை, எநை முன்ளனார் வழக்கத்்ை 
முன்்வத்து வ்பண மறும்ணத்்ை அவர்கள எதிர்த்ைார்களளைா, 
அளை மர்்ப, அளை �ம்பிரைாயத்்ை, அளை முன்ளனார் 
வழக்கத்்ை ஆராய்நது என் வாைஙகளுக்கு வலுவூட்ட 
ஆரம்பித்ளைன்.

உஙகளுக்குத் ளை்வயான ்பகுதி்ய மட்டும் சுட்டிக்காட்டி 
நீஙகள வ்பணகளின் முன்ளனற்றத்்ைத் ைடுப்பீர்கள என்றால 
எனக்கான ்பகுதி்ய அளை பிரதியில ளைர்நவைடுத்து அவர்க்ளை 
நான் உயர்த்துளவன் என்று ‘ைத்துவள்பாதினி ்பத்திரிகா’ இைழில 
எழுதிளனன்.

இநதியா்வ அப்ள்பாது ஆணடுவகாணடிருநைது பிரிட்டிஷ் 
அரசு. எனளவ, அவர்களளைாடு் ள்ப�்லாளனன். க்ணவ்ன இழநை 
வ்பண மறும்ணம் வ�ய்துவகாளவ்ைச் �ட்டமாக்க ளவணடும் 
என்று விண்ணப்பித்ளைன்.

்பாறாஙகல வானத்துக்கும் பூமிக்குமாக குதிக்க ஆரம்பித்து 
விட்டது. ‘‘நீ எப்்படி கிறிஸ்ைவர்களைான ஆஙகிள்லயர்களளைாடு 

பழனம எனபதகால ஒனன்ற எதிரக்்க மகாட்்டன; 
நவீனம் எனபதகா்்ல்ய ஒனன்ற 
ஏறறுக்ப்ககாணடுவிடவும் மகாட்்டன. என நகாடு 
பழனமயகான நகாடு. பழனமவகாத நகாடு அல்ல. 
இந்தியகானவ ஒரு நவீன ் தசமகா்க மகாற்ற முடியும், 
மகாற்ற ் வணடும். அதறகு எனனகா்லகானனதச் 
பசய்வன. என்வ, நகான உணனமயகான இந்தியன.
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வெள்ளையர்கள வகட்டவர்கள, அவர்கள வாழ்க்்க 
மு்ற ளமா�மானது, அவர்கள ்பண்பாடு ளமா�மானது, 
அவர்களிடமிருநது வரும் எதுவவான்றும் எதிர்க்கப்்பட 
ளவணடியளை என்னும் கருத்தில எனக்கு உடன்்பாடு இல்்ல. 
நம்மிடம் இல்லாை ்பண்பாடா, நம் முன்ளனார்கள உருவாக்காை 
வாழ்க்்கமு்றயா, நம்மிடம் இல்லாை இ்�யா, இ்லக்கியமா 
என்வறல்லாம் ள்பாலிப் வ்பரு்மகள ள்பசித் திரிவதிலும் 
எனக்கு ஆர்வமில்்ல.

என் நாட்டில ள்பாதுமான ்பளளிக்கூடஙகள இருக்கின்றனவா? 
இல்்ல. இருக்கும் வகாஞ�நஞ� ்பளளிகளிலும் எலள்லாரும் 
்படிக்க முடிகிறைா? இல்்ல. ஆண குழந்ைக்ளைப் ள்பால 
வ்பண குழந்ைக்ளைப் ்படிக்க ்வக்க ளவணடும் என்று 
நி்னப்்பவர்கள இஙளக அதிகம் ள்பர் இருக்கிறார்களைா? 
இல்்ல. உயர்கலவி ்படிக்க விரும்பும் ஒரு மா்ணவருக்கு 
இஙளக ள்பாதுமான வ�தி வாய்ப்புகள இருக்கின்றனவா? 
இல்்ல.

எனில நான் என்ன வ�ய்ய ளவணடும்? என் நாட்டில 
இன்னின்ன து்றகளில இன்னின்ன கு்றகள இருக்கின்றன 
என்்ப்ை ளநர்்மளயாடு ஒப்புக்வகாளளை ளவணடும். அைன் 
பின் அநைக் கு்றக்ளைக் க்ளைவைற்கு என்வனன்ன வழிகள 
இருக்கின்றன என்று ஆராய ளவணடும். அைன் பின் 
என்னா்லான்ைச் வ�ய்ய முன்வர ளவணடும்.

வித்யா�ாகர், என்ன இருநைாலும் நீ வவள்ளைக்காரர்களளைாடு 
கூட்டுச் ள�ர்நது ளவ்்ல வ�ய்வ்ை எஙகளைால ஏற்க முடியாது 
என்று ளகாபித்துக்வகாளகிறார்கள �க வஙகாளிகள. ்படித்து 
முடித்து வவளியில வநைதும் கலகத்ைாவிலுளளை ஃள்பார்ட் 
விலலியம் கலலூரியில 1841ஆம் ஆணடு நான் ஆசிரியர் 
்பணியில ள�ர்நளைன். அைன் பின் ்பலளவறு வ்பாறுப்புகள 

வகித்ளைன். இ்ைவயல்லாம் அவர்களைால ஏற்களவ முடியவில்்ல. 
நான் என்ன வ�ய்ளவன்?

கி்டக்கும் ஒவவவாரு வாய்ப்்்பயும் நான் ்பற்றிக்வகாணடது 
எனக்காகவா? என் மக்களுக்காக அல்லவா? எனது வஙகாளைக் 
குழந்ைகளுக்குத்ைாளன வகுப்வ்படுத்ளைன்? நான் ள்பாராடித் 
திரட்டிக்வகாணட அறிவுச்வ�லவத்்ை என் குழந்ைகளளைாடுைாளன 
்பகிர்நதுவகாணளடன்? ளமற்கா, கிழக்கா என்்பது எனக்கு 
முக்கியமில்்ல. நல்ல ்பணபுகள எஙகிருநது வநைாலும் அவற்்ற 
நான் வரளவற்ள்பன். நல்ல கலவி்ய யார் அளித்ைாலும் ஏற்ள்பன். 
நல்ல கலவிக்கூடஙக்ளை யார் கட்டித்ைநைாலும் மகிழ்ளவன். 
இநதியளரா ஐளராப்பியளரா யாளராடும் இ்்ணநது ்பணியாற்றுளவன்.

எனது ைாய்வமாழியான வஙக வமாழி்ய நான் ளநசிக்கிளறன். 
வஙகாளைத்தில பிறக்கும் ஒரு குழந்ை வஙக வமாழியிலைான் 
கலவி கற்க ளவணடும். வஙக வமாழியிலைான் அக்குழந்ைக்கு 
ஆசிரியர் கற்பிக்க ளவணடும். வஙக வமாழி வழியாகத்ைான் 
கலகத்ைா்வ, இநதியா்வ, உ்ல்க அக்குழந்ைத் ைரிசிக்க 
முடியும்.

 அைற்காக ளவற்று வமாழியான ஆஙகி்லத்தில எழுைப்்பட்ட 
நூலக்ளை நான் புறக்கணிக்களவா எதிர்க்களவா மாட்ளடன். 
இநதியா முன்ளனறுவைற்கு ஓர் அநநிய வமாழி உைவும் என்றால 
அம்வமாழி்ய நான் எனைாக்கிக்வகாளளவன். அ்ை 
நமைாக்கிக்வகாளளை ளவணடும் என்ள்பன். �ம்ஸ்கிருைம் ள்பாதும் 
அறிவியல ளவணடாம் என்று ஒருள்பாதும் வ�ால்ல மாட்ளடன்; 
இரணடும் நமக்கு ளவணடும்.

என் குழந்ைகள வர்லாறு ்பயி்ல ளவணடும். கணிைம் கற்க 
ளவணடும். இயற்்கத் ைத்துவத்தில ளைர்ச்சிவகாளளை ளவணடும். 
அறிவியலும் அறவியலும் அரசியலும் ்பழக ளவணடும். ஆஙகி்லம் 
மட்டுமல்ல, ஐளராப்பிய வமாழிகவளைல்லாம் வைரிநதுவகாளளை 

வித்யகாசகா்கரின ்கலவிச் சிந்தனன்கள்



கூட்டுச் ள�ர்நது நம்்மளய எதிர்க்க்லாம்? நீ உண்மயான 
இநதுைானா? நீ உண்மயான வஙகாளிைானா? உண்மயான 
இநதியன்ைானா? நீவயல்லாம் ஒரு மனிைனா?’’

புன்ன்கத்ளைன். என் மைத்தில க�டுகள இருக்குமானால 
அ்ை நான் சுட்டிக்காட்டுளவன். எனளவ, நான் உண்மயான 
இநது. என் மக்கள ைவறி்ழத்ைால திருத்துளவன். எனளவ, நான் 
உண்மயான வஙகாளி.

்பழ்ம என்்பைால ஒன்்ற எதிர்க்க மாட்ளடன்; நவீனம் 
என்்பைாள்லளய ஒன்்ற ஏற்றுக்வகாணடுவிடவும் மாட்ளடன். என் 
நாடு ்பழ்மயான நாடு. ்பழ்மவாை நாடு அல்ல. இநதியா்வ 
ஒரு நவீன ளை�மாக மாற்ற முடியும், மாற்ற ளவணடும். அைற்கு 
என்னா்லான்ைச் வ�ய்ளவன். எனளவ, நான் உண்மயான 
இநதியன்.

�மூகத்தின் ் மயம் வ்பண. அவருக்கு இ்ழக்கப்்படும் அநீதி 
�மூக அநீதியாகும். வ்பணக்ளை வி்லக்கி ்வக்கும் கலவி, 
கலவியல்ல. வ்பணக்ளை வி்லக்கி ்வக்கும் சீர்திருத்ைம், 
சீர்திருத்ைமல்ல. வ்பணகள �ஙகிலிகளில இருக்கும்வ்ர நம்மில 

ஒருவருக்கும் விடுை்்ல இல்்ல. இ்ை நாம் மனப்பூர்வமாக 
நம்புவைால நாவனாரு மனிைன்.

ஜூ்்ல 1856 இல என் மனு �ட்டமாக மாறியது. வஙகாளைம் 
வகாநைளிக்க ஆரம்பித்ைது. எனக்கு எதிராக 30,000 ள்பர் திரணடு 
்கவயழுத்திட்டு அரசுக்கு எதிர் மனு அனுப்பி ்வத்ைனர். 
வ�லலும் இடவமல்லாம் என்்ன எதிர்த்ைார்கள. காணும்ள்பா 
வைல்லாம் கணடித்ைார்கள.

வ�ய்லாக மாறும்ள்பாது மட்டுளம ஒரு வ�ால உயிர்வ்பற்று 
எழுகிறது. என்னு்டய ஒளர மக்ன யாருக்குத் திரும்ணம் வ�ய்து 
முடிக்க ளவணடும் என்னும் ளகளவிளய எழவில்்ல. க்ணவ்ன 
இழநை ்பதின் வயது வ்பணவ்ணாருவ்ர ம்ணளம்டயில ஏற்றி, 
அமர்த்திளனன். நான் விரிநைால என் �மூகம் விரியும். நான் 
கற்றால என் �மூகம் ஒளி வ்பறும். என் �மூகம் ஒரு வ்பரும் 
்பாய்ச்�்்ல நிகழ்த்ைளவணடுமானால நான் ஓரடி முன்னால 
எடுத்து ் வத்ைால ள்பாதும்!
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ளவணடும். அறிவவாளிக்கு எல்்லகள கி்டயாது. எனளவ 
ளைட்்ல விரிவாக்கிக்வகாணளட வ�ல்ல ளவணடும். ளைடுவளைாடும் 
திரட்டுவளைாடும் நின்றுவிடக் கூடாது. வ்பற்றுக்வகாணட 
அ்னத்்ையும் வீதிகளுக்குக் கடத்திச்வ�ல்ல ளவணடும்.

வஙக வமாழியில அறிவியல நூலகள இல்்லயா? கணிைம் 
இல்்லயா? உயிரியல விளைக்கஙகள இல்்லயா? அ்வ 
எம்வமாழியில இருநைாலும் வஙகத்துக்கு வமாழிவ்பயர்த்துக் 
வகாணடுவாருஙகள என்ள்பன். உ்லகம் முழுக்கவுளளை 
வளைஙக்ளைவயல்லாம் ையக்கமின்றிக் வகாணடுவாருஙகள. 
இவவாறு வ�ய்வைன் மூ்லம் என் வமாழி வளைருளம ைவிர, வ�ழு்ம 
வகாளளுளம ைவிர, ளையாது. இநை நம்பிக்்கயிலைான் 
எழுதுவளைாடும் ள்பசுவளைாடும் நிறுத்திக்வகாளளைாமல 
வமாழிவ்பயர்ப்பிலும் ஆர்வத்ளைாடு ஈடு்படத் வைாடஙகிளனன்.

நான் ்பார்க்கும் இடஙகளிவ்லல்லாம் குழந்ைகள 
புத்ைகஙக்ளைத் தூக்கி ் வத்துக்வகாணடு, வரி வரியாக, வ�ால 
வ�ால்லாக மனப்்பாடம் வ�ய்துவகாணடிருக்கிறார்கள. நான் 
வகுப்வ்படுக்கத் வைாடஙகியள்பாது முைல மாற்றத்்ை 
இஙகிருநதுைான் வைாடஙகிளனன். என் மா்ணவர்கள இனி 
்பாடஙக்ளைப் ்படிக்க ளவணடுளம ைவிர மனனம் வ�ய்யக் கூடாது. 
வகாத்துக் வகாத்ைாகக் வ�ாற்கள அல்ல, அவற்றின் வ்பாரு்ளைளய 
அவர்கள உளவாஙகிக்வகாளளை ளவணடும்.

மா்ணவர்க்ளை மட்டும் வ�ாலலிக் குற்றமில்்ல. ்பாடஙகள 
சு்வயாக இருநதிருநைால நிச்�யம் அவர்கள ஊன்றி 
வாசித்திருப்்பார்கள. அறி்வ வளைர்க்கும் புத்ைகஙக்ளை 
மகிழ்ச்சியூட்டும் ந்டயில எழுைக்கூடாது என்று ஏளைனும் 
விதிமு்ற இருக்கிறைா என்ன? வறட்டுத்ைனமாக மட்டுளம 
ஆசிரியர்கள கற்றுக்வகாடுக்க ளவணடும் என்று �ட்டமா என்ன? 
வி்லஙகுக்ளை, ைாவரஙக்ளை, உயிர்க்ளை, �மூக அ்மப்புக்ளை, 
எணக்ளை, கவி்ைக்ளை, ளகாட்்பாடுக்ளைச் சு்வயாகவும் 
விவாைப்பூர்வமாகவும் கற்றுக்வகாடுக்க முடியும் என்று 
மனப்பூர்வமாக நம்புகிளறன்.

ஒரு �மூகம் வவறும் அறிவாளிக்ளை உருவாக்க 
ளவணடுமா அல்லது அறிவுளளை மனிைர்க்ளையா என்றால 
இரணடாவ்ைத் ளைர்நவைடுப்ள்பன். ஈ�ாப்பின் க்ைக்ளை 
ஆஙகி்லத்திலிருநது வஙக வமாழிக்கு நான் வகாணடுவ�ன்றைன் 
கார்ணம் அக்க்ைகளில நி்றநதிருக்கும் அறம் �ார்நை 
கருத்துகள. எநை அளைவுக்கு வாசித்து மகிழ முடியுளமா அளை 
அளைவுக்கு இநைக் க்ைகளிலிருநது வாழ்க்்கக்கான 
விழுமியஙக்ளை ஒருவர் கற்றுக்வகாளளைவும் முடியும். 
்பாடப்புத்ைகஙகள இப்்படியல்லவா இருக்க ளவணடும்?

ஒரு ஆசியரின் ்பணி வகுப்்ப்றயில வைாடஙகுகிறது 
என்றாலும் அது அஙளகளய முடிநதுவிடுவதில்்ல. 
மா்ணவர்களின் மனமாற்றம் அல்ல, �மூக மனமாற்றளம 
அவரு்டய குறிக்ளகாளைாக இருக்க ளவணடும். மா்ணவர் 
ந்ல்ன மட்டுமல்ல, �மூக ந்ல்னயும் ள�ர்த்ளை அவர் நாட 
ளவணடும்.

ைன் வகுப்புக்கு வரும் மா்ணவர்களின் எதிர்கா்லத்்ை 
மட்டுமல்ல, ்பளளிகள இல்லாை இடஙகளிலுளளை 
குழந்ைகளின் எதிர்கா்லம் குறித்தும் அவர் சிநதிக்க 
ளவணடும் .  அவ ர் களுக்கும்  ்பளளிக்கூடஙக்ளை 
ஏற்்படுத்திக்வகாளளை முடியுமா? அைற்கு என்னால ஏளைனும் 
வ�ய்ய முடியுமா? வ்பண குழந்ைக்ளைப் ்பளளிக்கூடத்துக்கு 
அனுப்்ப ஏன் வ்பற்ளறார்கள ையஙகுகிறார்கள? அவர்க்ளை 
எ ப் ்ப டி  ம ா ற்றுவது ?  ்ப ழ்ம  ை ட் டி ப் ள்ப ான  நம் 
்பாடப்புத்ைகஙக்ளை எப்்படிப் புது்மப்்படுத்துவது? 
கடினமான ளகாட்்பாடுக்ளை எப்்படி எளி்மயாகக் 
வகாணடுவ�ன்று ள�ர்ப்்பது? ஓயாமல இப்்படிக்  ளகளவிக்ளை 
எழுப்பிக்வகாணளட இருக்க ளவணடும். இப்்படிவயல்லாம் 
ளயாசிப்்பைற்கான ்பயிற்சிக்ளை ஆசிரியர்களுக்கு நாம் 
வழஙக ளவணடும். ஆம், கற்க ளவணடியவர்கள மா்ணவர்கள 
மட்டுமல்ல, ஆசிரியர்களும்ைான்.



18  த�ொடுவொனம் - இ�ழ்   2  

ஏன், எப்படி, எவ்வாறு?  

மட்டும் ஏன் சரியாக இல்லை? இப்படி என்்ன பிரச்சி்்ன என்று 
கண்டுபிடிகக வேண்டும். ‘்பள்ளிககூடத்துலை உ்னககு எலலைாம் 
சரியா இருககா?’ என்று குழந்தைகளிடம் வகட்க வேண்டும். 
அதைறகாக ‘டீச்ச்ரப பிடிகக்லை இல்லையா!’ என்று வகட்கக 
கூடாது. ‘உ்னககுப ்பள்ளிககூடத்துலை என்்ன கஷடம்?’ - இநதைக 
வகள்வி்யக வகட்கும்வ்பாது, அடுத்தை விஷயத்துககு இது ப்பரிய 
லீட் பகாடுககும். பமலலை பமலலைப வ்பசி குழந்தையு்டய 
பிரச்சி்்ன்ய அறிநது ஆசிரியருககுப புரிய்ேகக வேண்டும். 
குழந்தை சரிபசய்துபகாள்்ள வேண்டிய்தையும் அதைறகு எடுத்துச் 
பசாலலை வேண்டும். தைன் உணர்வுக்்ள என்்ன என்று 
அ்டயா்ளப்படுத்துேதைறகுக குழந்தைகளுககுப ்பயிறசி பகாடுகக 
வேண்டும்.

அறிவியலும் கணிதைமும் பகாஞசம் கஷடமா்ன, கே்னத்வதைாடு 
்படிகக வேண்டிய ்பாடஙகள்தைாவ்ன? ப்பாதுோகவே அதில ம்னது 
அவே்ளவு ஈடு்படாது. அ்தைப பிடிகக ்ேப்பது மாதிரி 
விஷயஙக்்ள நாம்தைான் உருோகக வேண்டும். அநதைக 
குழந்தைககு ம்ன அழுத்தைம் மாதிரி வேற ஏதைாேது பிரச்சி்்ன 
இருககிறதைா என்றும்  ்பார்கக வேண்டும்.

பிரியம் இலலைாதை ஒரு ்பாடத்்தை எடுககும்வ்பாது, சின்்னச் சின்்ன 

வாங்க பழ்கலாம்!

்பதிலகள் 

சி.ஜி.சீதா
குழந்தைகள் ம்னநலை நிபுணர்

கே.ேகேசன்

எஸ்.சிவகாமி, தென்ன 

சில  பிள்ளைகள, ‘எனக்கு கணக்கு வராது, அறிவியல் வரவவ வராது’ 
என்று திட்டவட்டமாகச் ச�ால்கிறாரகள. இந்த விஷயத்்த எப்படிப 
புரிநதுசகாளவது என்று ச்பறவறார வகடகிறாரகள. இந்தப பிரச்சி்ன்ய 
எப்படி எதிரசகாளவது?

எ்னககுக கணககு ேரவே ேராது, அறிவியல பதைரியவே 
பதைரியாது... இபதைலலைாம் பிடிககலை! இப்படிச் பசாலலும் 
குழந்தைகளிடம் பிரச்சி்்ன எஙவக பதைாடஙகுகிறது என்று 
கண்டுபிடிகக வேண்டும். பராம்்ப சின்்ன ேயதிலிருநவதை கணககில 
சிககல இருககிறதைா; இல்லை ே்ளர்நது ேரும்வ்பாது சிககல 
உருோ்னதைா என்று ்பார்கக வேண்டும். அதைாேது, அேர்களு்டய 
திறன் அ்ள்ேக கேனிகக வேண்டும். சிலை குழந்தைகள் 
ோய்ப்பாபடலலைாம் சீககிரம் ்படித்துவிடுோர்கள். ஒருசிலை 
குழந்தைகளுககு எண்கள் ம்னதில ்பதியவே ்பதியாது. உடவ்ன 
திற்னறறேர்கள் என்று அர்த்தைம் இல்லை. அப்படி ஏதைாேது 
தைடுமாறறம் இருககிறதைா என்று ்பார்கக வேண்டும்.

சிலை குழந்தைகளுககு சிலை ஆசிரியர்கள் ஆகாது. இதில 
இரண்டு வ்ப்ரயுவம கு்ற பசாலலை முடியாது. அநதை டீச்சர் ஏன் 
கத்திகபகாண்வட இருககிறார்? குழந்தை அேர்களு்டய ேகுபபில 
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வ்பார்ஷ்னாகக பகாடுத்து, அ்தை அநதைக குழந்தை்யப ்படிகக 
்ேத்து, இப்படிவய வமலும் வமலும் ஊககப்படுத்தைலைாம். 
அறிவிய்லை ்பலை விதைஙகளில கறறுகபகாடுககலைாம். யூடியூப 
வீடிவயாஸ் ஓர் உதைாரணம். உதைாரணமாக, ‘தைண்ணீ்ர எப்படி 
வேகமாகக பகாதிகக ்ேப்பது; அதைன் மூலைம் கா்ை எப்படி 
வசமிப்பது?’ இப்படி சின்்னச் சின்்ன ோழ்வியல விஷயஙகள் 
மூலைமாகக குழந்தைகளுககுப ்பயிறசி பகாடுககலைாம்.

ஒரு பசடிககு அருகில நின்ற்படி, ‘பசடி ஏன் ்பச்்சயா இருககு... 
அது எப்படி ்பச்்சயாகுது? மரம் பசடிக்ளாலை நமககு என்ப்னன்்ன 
்பயன்கள்?’  என்று வகட்டு சுறறுச்சூழல பதைாடர்்பா்ன ்பாடஙக்்ளச் 
பசாலலிக பகாடுககலைாம். அதைாேது ்பயிறசி மு்றகளில 
வித்தியாசம் காட்ட வேண்டும். கற்ப்்ன்ய ே்ளர்கக வேண்டும். 
இப்படி முயறசித்தைால குழந்தைகளுககு அறிவியலும் இஷடப்பட 
ோய்பபிருககிறது. கணககும் இவதை மாதிரிதைான்.

சுஜிதா, தெங்கல்பட்டு.

வமல் வகுபபுக்கு (+1, +2) வ்பாகுமவ்பாது எந்த ்பா்ட வகுபபில் வ�ரவது, 
அ்தறகு வமவல என்ன ்படிக்கலாம என்சறல்லாம வகடகும மாணவரகளுக்கு 
எப்படி மு்றயான ்பதில் ச�ால்லலாம?

அடுத்து என்்ன ்படிககலைாம்? இது பகாஞசம் கஷடமா்ன வகள்வி. 
இ்தை ஒவபோரு குழந்தையும் அேர்கள் ஆசிரியர்கள்கூட 
உட்கார்நது 9ஆம் ேகுபபிலிருநவதை திட்டமிட வேண்டும். ‘நீ 
டாகடருககுப ்படி, இன்ஜினீயருககுப ்படி’ என்று அப்பாவும் 
அம்மாவும் தைஙகளு்டய க்ன்ேக குழந்தைகள் மீது திணிககாமல 
குழந்தைகளுககுக பகாஞசம் சுதைநதிரம் பகாடுகக வேண்டும். 
‘ப்ளஸ் ஒன், ப்ளஸ் டூவுககு அபபுறம் நீ இன்ஜினீயரிங 
எடுககறிவயா, டாகடராக ஆகறவயா அது இருககட்டும். இப்ப 
அறிவியல, கணககுலை  எலலைாம் நீ ஆர்ேமா இருநதைா, அதுலை 
கே்னம் பசலுத்தி ப்ளஸ் டூ்ே நலலை்படியா முடி. அபபுறம் நலலை 
வகார்ஸ்லை வசர்நதுககலைாம்!’ என்று பசாலலைலைாம். சிலை குழந்தைகள் 
பராம்்பத் துலலியமாக ‘காமர்ஸ்தைான் வேணும்’ என்று பசாலோர்கள். 
அநதை மாதிரி குழந்தைக்்ள அேர்கள் வகட்கும் ்படிபபில 
வசர்த்துவிடலைாம்.  

கிரேசி, மயிலொடுது்ை.

�க மாணவரகளு்டன் ்பழகும மு்றக்ளைப ்பறறி எப்படி ச�ால்லிக் 
சகாடுப்பது? ்பளளிக்கூ்டததிவலவய முரடடுத்தனமாக ந்டநதுசகாளளும 
மாணவரகள இருக்கிறாரகள. அவரக்ளை எப்படி அணுகுவது என்ற 
வகளவிக்கு வழிகாடடுஙகவளைன்!

ேலி்ம உள்்ளேன் எளி்மயா்னே்்ன மிரட்டுே்தைத்தைாவ்ன 
‘முரட்டுத்தை்னம்’ என்கிறீர்கள்! சரி, அதுவ்பான்ற குழந்தைக்்ள 
எப்படி எதிர்பகாள்ேது? அேர்களிடம் அடி, உ்தை ோஙகிகபகாண்டு 
ேர வேண்டாம்; அேர்க்்ள அடிககவும் வேண்டாம்; ஆ்னால, 
‘என்்்னப ்பார்த்து இப்படிச் பசாலலைாதை’ என்று உறுதியாகச் 
பசாலலை கறறுகபகாடுகக முடியும். ‘எ்னககு இது பிடிககும், 
பிடிககாது’ என்று குழந்தைகள் பமன்்மயாகவும் அவதைசமயம் 
உறுதியாகவும் பசாலலைக கறறுகபகாடுககலைாம்.  

கு ழ ந ்தை க ள்  அ ே ர் க ளு ் ட ய  உ ண ர் வு க ் ்ள 
அ்டயா்ளப்படுத்துேது பராம்்பவும் அேசியம். அது நி்றயப 
ப்பறவறார்களுகவக பதைரியாது என்்பது நம்மு்டய சமூகச் சூழலின் 
துர்்பாககியம்.  எ்னககு எபவ்பாது வகா்பம் ேருகிறது, எ்னககு எது 
சநவதைாஷம் தைருகிறது, எ்னககு எபவ்பாது துககம் இருககிறது, 

இபவ்பாது நான் என்்ன உணர்வறன்... இ்தைபயலலைாம் அேரேர் 
கண்டுபிடிகக வேண்டும். வகா்பம் ேருகிறது என்றால, உடவ்ன 
வ்பாய் அடிககக கூடாது; வகா்பம் இருககிறது... அவே்ளவுதைான். 
அ்தை வேண்டுமா்னால, வ்பப்பரில எழுதி, கிழித்துப வ்பாட 
கறறுகபகாடுககலைாம். அ்தைப ்பறறி யாரிடமாேது வ்பசித் 
தைணித்துகபகாள்்ளலைாம். ஆ்னால, அ்தை அடககக கூடாது. 
எதிர்ம்ற எண்ணஙக்்ள நாம் அடகக அடகக உடலும் 
்பாதிககப்படும். அ்ே வேறு விதைமாக பேளிப்படும்.

இநதைக வகள்வியில நான் மிக முககியமாக இன்ப்னாரு 
விஷயத்்தையும் பசாலலை ஆ்சப்படுகிவறன். எலவலைாரிடமும் 
அன்பு காட்ட ்பழக வேண்டும். அது அவே்ளவு எளிதைா்னது அலலை. 
ஆ்னால, கு்றநதை்பட்சம் யா்ரயும் பேறுககாமலும் தைாககாமலும் 
இருகக நாமும் ்பழக வேண்டும்; குழந்தைகளுககும் ்பழகக 
வேண்டும். அப்படிச் பசய்யும்வ்பாது சிலை வநரம் நம் அன்்்பவயா, 
நாம் எதிர்பபு காட்டாமல இருப்ப்தைவயா ்பலைகீ்னம் என்று எண்ணி 
சிலை வ்பர் தைாகக ேருோர்கள் என்்பதும் உண்்ம. சரி, அத்தை்கய 
சூழல எழுநதைால என்்ன பசய்ேது? புத்தைர் ஒரு ்பாம்புககுச் 
பசாலோவர... ‘நீ யாருககும் தீஙகு பசய்யாவதை!’ என்று; அநதைக 
க்தை்ய நி்்னவுகூருஙகள். பகாஞச நாள் கழித்து அநதைப ்பாம்பு 
ேநது, ‘என்்்னக கலபலைடுத்து அடிககிறாஙகவ்ள!’ என்று 
புத்தைரிடம் பசாலலும். அபவ்பாது அேர் பசாலோர்... ‘நான் உன்்ன 
தீஙகு பசய்ய வேண்டாம்னுதைான் பசான்வ்னன். உன்்்னப 
்பாதுகாத்துகக வேண்டாம்னு பசாலலை்லைவய... புஸ் புஸ்னு சத்தைம் 
ேருதிலவலை... அ்தைப  ்பயன்்படுத்து!’ அதுவ்பாலை எதிர்பகாள்்ள 
நம் பிள்்்ளகளுககுச் பசாலலிகபகாடுகக வேண்டும். ‘நம்மு்டய 
்பர்ச்னல ஸ்வ்பஸ்னு ஒண்ணு இருககு. அதுலை நமககுன்னு சிலை 
எல்லைகளும் ேகுத்துககணும்!’ என்று பசாலலை வேண்டும்.

ப்பரியேர்களுகவக இது ஒரு பிரச்சி்்னதைான். ‘உன் சம்்ப்ளம் 
எவே்ளவு’ என்று ஒருேர் வகட்டால, விருப்பமில்லை என்றால 
பசாலலை வேண்டும் என்ற அேசியம் இல்லை. ‘சாரிஙக, 
உஙகளுககு அது அேசியம் இல்லை’ என்று ் தைரியமாகச் பசாலலை 
வேண்டும். ப்பாதுோக நம் ஊரில தையஙகாமல வகட்கப்படும் 
‘என்்ன ஆளுஙக நீஙக?’ என்ற வகள்விகபகலலைாம் ்பதில பசாலலைத் 
வதை்ேயில்லைதைாவ்ன? அ்தையும் பராம்்ப ப்பா்லைட்டாக 
வநாகடிககாமல பசாலலைலைாம். ‘இது எ்னககா்ன ஒரு ஸ்வ்பஸ். 
இஙவக ேர்றதுககு உஙகளுககு உரி்ம இல்லை. தையவுபசய்து 
என்்்னக காயப்படுத்தைாதீஙக!’ இப்படி ் தைரியமாகச் பசாலலைலைாம்!

இநதை விஷயத்்தைக குழந்தைகளுககும் பசாலலிக பகாடுகக 
வேண்டும். ‘உன்்்ன யாராேது ்பள்ளிககூடத்துலை காயப்படுத்துற 
மாதிரி வ்பசி்னா, ‘இஙக ்பாரு... நீ வ்பசுறது பிடிககலை. இப்படிவய 
நீ வ்பசி்னா வீட்லை பசாலலை வேண்டி ேரும். தையவுபசய்து இப்படி 
வ்பசாவதை என்று பசால!’ என்று பசாலலிகபகாடுகக வேண்டும். 
‘பகாஞசம் தூரத்துலை நின்னு, பராம்்ப பமன்்மயா பசாலலிட்டு 
ோ’ என்று பசாலலிகபகாடுகக வேண்டும். அதைாேது, பிஸிககல 
ஸ்வ்பஸ் ்பராமரிககச் பசாலலிக கறறுகபகாடுகக வேண்டும். 
இ்தைபயலலைாம் ஒரு மாதிரி ேகுபபு மூலைமாகவே குழந்தைகளுககுக 
கறறுகபகாடுககலைாம்!

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

அ.கா.பெருமாள்

க�ோயில்களின் பிர்காரங்களிலும் க்காயிலின் உள்பகுதி 
வாசல ்படி்களிலும் ஆடு புலி ஆட்டத்தின் வரர்ப்டம் 

க்காத்்தப்படடிருப்பர்த இபக்பாதும் ்பார்க்க முடியும். க்காயில 
்பணியாளரும் ்காவலரும் விரளயாடுவ்தற்கா்க இது 
அரை்க்கப்பட்டது. நண்ப்கல பூரச முடிந்து க்காயில முன்்க்தவு 
மூ்டப்பட்ட பிறகு க்காயிலின் உள்பகுதியில ்காவல இருப்பவரும் 
பிற ்பணியாளர்களும் இந்்த விரளயாடர்ட விரளயாடி 
்காலத்ர்த்க ்க்டத்தி இரு்ககின்றனர. ்காடடுப ்பகுதி்களில நிழல 
உளள ைரங்களின் கீழ் ்பாரற்களிலும் ைண்ட்பங்களிலும் இந்்த 
வரர்ப்டம் வரரயப்படடிருப்பர்தப ்பார்க்க முடியும்.

ஆடு புலி ஆட்டம் என்ற இந்்த விரளயாடர்ட ‘நாயும் புலியும்’, 
‘புலி்க ்கட்டம்’ என்றும் கசாலகிறார்கள. இ்தறகு ‘்பதிரனந்்தாம் 
புலி’ என்ற க்பயரும் உணடு. இந்்த விரளயாடர்ட்க ்கரநா்ட்கத்தில 
‘சிங்கமும் ஆடும்’ என்று கசாலலுவார்கள. சங்க ்காலத்தில ‘வங்க 
வரிப்பாரற சிறு்பாடு’ என்று கூறுவது இந்்த விரளயாடர்டத்்தான் 
எனச் கசஙர்கப க்பாதுவன் குறிபபிடுகிறார.

மூன்று ்கட்டங்கரள உர்டய நீண்ட கூம்பு வடிவம்.. அ்தன் 
குறு்கக்க இரணடு ்கட்டங்கரள உர்டய கசவவ்க வடிவம்.. இதுகவ 
ஆடுபுலி ஆட்டம் விரளயாடுவ்தறகுரிய வரர்ப்டம். இந்்த 
விரளயாடடில இரணடு க்பர ்பஙகு க்காளவார்கள. ஒருவர ஆடு; 
இன்கனாருவர புலி. ஆடடின் ர்கயில 15 ்காய்கள இரு்க்க 
கவணடும். புலியின் ர்கயில மூன்று ்காய்கள.

ஆடடின் ்காய்களு்ககுப புளியன்க்காடர்ட, ைஞசாடி குன்றிமுத்து, 
சிறிய ்க்டல சிபபி க்பான்றவறரறப ்பயன்்படுத்துகிறார்கள. புலியின் 
்காய்கள ஆடடின் ்காய்கரளவி்ட சறறுப க்பரி்தா்க இரு்க்க 
கவணடும். க்பரும்்பாலும் இ்தறகு நலல வடிவம் உளள சிறிய 
்கற்கரளப ்பயன்்படுத்துகின்றனர.

இந்்த வரர்ப்டத்தில இரு்பத்தி மூன்று புளளி்கள இரு்ககும். 
ஆடு ஒரு ்காரய ந்கரத்திய பின்னர புலி ்காரய ந்கரத்்தலாம். 
ஆடடு்ககு 15 ்காய்கள இருப்ப்தால பிரச்சிரன இலரல. புலி 
மூன்று ்காய்கரள ந்கரத்தி முடிந்்ததும் வரர்ப்டத்தில 

3 புலிகள்

ஆடு 
புலியோட்டம்
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15  ஆடுகள்

ரவ்க்கப்படடிரு்ககும் ைறற ்காய்கரள ந்கரத்்தலாம். ஒரு 
புளளியிலிருந்து இன்கனாரு புளளி்ககு சாைரத்தியைா்க ்காய்கரள 
ந்கரத்துவது இந்்த விரளயாடடின் சாராம்சம். இரணடு புளளி்கள 
்தாணடி ்காய ந்கரத்துவர்த ‘கவடடுவது’ என்ற கசாலலால 
குறி்ககின்றனர. 23 புளளி்களில 18 புளளி ்காய்கரள ந்கரத்தி 
கவடடுவது இந்்த விரளயாடடின் நுட்பம்.

ஆடு்கள புலிரயச் சுறறி வரள்க்கலாம். அப்படியானால 
ஆடு்களு்ககு கவறறி. சாைரத்தியைா்க கவறு புளளி்களு்ககும் 
கசலலலாம். விரளயாடு்பவரின் கூரரையும் மு்ககியம். புலி 
மு்கக்காண உச்சி்ககு கசலவர்தகய கநா்க்கைா்க்க க்காணடு 
ந்கரும்.

ஆடு புலி ஆட்டம் விரளயாடும்க்பாது கநரம் க்பாவக்த 
க்தரியாது. அறிவாரந்்தவர்களும் கூரரையான நுட்பம் 
உர்டயவர்களும் விரளயாடும் சதுரங்க விரளயாடடு்ககு (கசஸ்) 
ஆடு புலி ஆட்டம் எந்்த வர்கயிலும் குரறந்்தது இலரல. ஒரு 
வர்கயில இரணடும் ஒகர க்பா்ககில அரைந்்தரவ. இந்்த 
விரளய ா டர்ட  ஆடு  ை ாடு  க ைய ப ்ப ர ்கள  விரும்பி 
விரளயாடுகிறார்கள. அவர்களி்டமும் மிகுந்்த கூரரையும் 
நுட்பமும் உணடு என்்பர்த அவர்கள விரளயாடும்க்பாது 
்ப்க்கத்திலிருந்து ்பாரத்்தால க்தரியும்.

இந்்த விரளயாடடு்ககு மூல்தனம் கவண்டாம். ்தரரயில க்காடு 
வரரந்்தால க்பாதும்... சில வீடு்களில ைரப்பலர்கயில இந்்த 
விரளயாடடின் வரர்ப்டத்ர்த வரரந்து ரவத்திரு்ககிறார்கள.

ஒரு ்பளளி்ககூ்டத்தில ைரப்பலர்கயில வரரயப்பட்ட 20 
வரர்ப்டங்கள இருந்்தால க்பாதும். 40 ைாணவி்களு்ககு க்பாழுது 
நன்றா்கப க்பாகும். நுட்பம், க்பாறுரை, கூரரை – இரவ மூன்றும் 
இருந்்தால ைடடுகை இந்்த விரளயாடர்ட விரளயா்ட முடியும். 
அக்தக்பால இந்்த விரளயாடர்ட விரளயாடினாகல இந்்த 
மூன்ரறயும் ்கறறு்கக்காளள முடியும். ஆசிரியர்களும் இர்த்க 
்கறபிப்ப்தறகு எளிது. மூரள்ககு நலல கவரல உளள 
விரளயாடர்ட ஆடுகவாைா!

நுட்பம், ப்பொறுமை, கூரமை –  
இமை மூன்றும் இருந்ொல்  
ைடடுமை இந் விமையொடமடை  
விமையொடை முடியும்.  
அம்ம்பொல,  
இந் விமையொடமடை 
விமையொடினொமல  
இந் மூன்மறையும்  
கற்றுகபகொளை முடியும்.



திருப்புமுனையர்கள்

சென்ற மாதம் உலகம் முழுகக உள்ள ஊடகஙகள எலான மஸ்க ததாடர்பில் 
பேசிகதகாண்டிருநதன. ஏன? சமூகவலலத்ள நிறுவனஙகளில் ஒன்றான 

ட்விட்டலை ரூ.3.30 லட்சம் பகாடிககு வாஙக அவர் விருபேம் ததரிவிததார். ட்விட்டரும் 
அதற்கு சம்மதம் ததரிவிததது. இனனும் அநத விற்ேலன முடியவில்லல என்றாலும், 
நாம் ஒரு பகளவிலயக பகட்டுகதகாள்ளலாம்: ஒருவரிடம் ேணம் இருககி்றது. 
வாஙகுகி்றார். இதில் ஆசசரியபேடுவதற்கும், விவாதிபேதற்கும் எனன இருககுகி்றது? 
இபேடிததாபன இநதச தசய்திலய எல்பலாரும் கடகக பவண்டும்? ஏன அபேடிக 
கடககாமல் எல்பலாரும் எலான ததாடர்பில் பேசிகதகாண்டிருநதனர்?

 தனித்துவ ததொழில்முனைவவொர்
இனறு உலக பில்லியனர்கள ேட்டியலில் முதல் இடததில் இருபேவர் எலான. 

அவைது தசாதது மதிபபு 25,000 பகாடி டாலர். அதாவது, நியூசிலாநது, போர்சசுககல், 
தகாலம்பியா, தேரு, சிபல உளளிட்ட ேல நாடுகளின  ஜிடிபிலயவிடவும் அதிகம். 
உலக நாடுகளின ேட்டியலில் கீழ்நிலலயில் இருககும் 100 நாடுகளின ஜிடிபி எலான 
தசாதது மதிபலேவிடவும் ேல மடஙகுகள குல்றவு. விஷயம் இதுவல்ல. இநத 
இடதலத பநாககி எலான ேயணபேட்டுவநத ோலதயும், அவருலடய கனவும்தான 
நாம் அவலைப ேற்றித ததரிநதுதகாள்ள அவசியம் ஆகி்றது.  

எலான அவருலடய ‘தடஸ்லா’ மற்றும் ‘ஸ்பேஸ் எகஸ்’ என்ற இரு நிறுவனஙகளின 
வழிபயதான ேைவலாக அறியபேடுகி்றார். தடஸ்லா நிறுவனம் எலகட்ரிக கார் 
தயாரிபபில் ஈடுேடுகி்றது. ஸ்பேஸ் எகஸ் நிறுவனமானது, விண்தவளி ஆைாய்சசி, 
ைாகதகட் தயாரிபபு உளளிட்ட ேணிகளில் ஈடுேடுகி்றது. இநத இடததில் நாம் ஒனல்ற 
பயாசிததுப ோர்பபோம்.

இனறு மகக்ளால் வியககபேடும் ததாழில்முலனபவார்கள ேட்டியல் ஒனல்றப 
போட்டால் இவர்கள தேயதைல்லாம் நிசசயம் இடம்தேறும்: ஸ்டீவ் ஜாபஸ் (ஆபபிள), 
ஜாக மா (அலிோோ), தஜஃப பிபசாஸ் (அபமசான), மார்க ஸுகர்தேர்க (பேஸ்புக). 
இவர்கள அலனவருககும் இலடபய ேல ஒற்றுலமகள உண்டு. ேல இல்ளஞர்களுககு 
இவர்கள இனறு ஆதர்சமாகத திகழ்வதும் அவற்றில் ஒனறு. தவறுமபன வியாோைம் 
தசய்து ேணம் சம்ோதிததவர்கள எனறு இவர்கள எவலையும் கூறிவிட முடியாது. 
அவர்கள சம்ேநதபேட்ட துல்றகள வழிபய உலகின போககில் மாற்்றஙகல்ள 
உண்டாககியவர்களும்கூட. அபதபோல, இவர்கள தசயல்ேட்ட துல்றகளுககும் 
மககளுககும் பநைடித ததாடர்பு இருககி்றது. அதனால், இவர்கள தோதுச சமூகததில் 

அப்துல் மஜீத்
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 சமூக வேம்ொடு என்று 
தசொல்லிவிட முடியொது. 

ேொறொக,  
எலொன் வியொ்ொரத்னத 

வ�ொககேொகக 
தகொள்ளவில்னல; 

உலனக ேொற்றுவனத 
வ�ொககேொகக 

தகொண்டிருககிறொர். 
வியொ்ொரவே அல்ல, 

ேொற்றவே இலககு.
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கல்வியில் ஏற்றத்தொழ்வு இருககககூடொது;  
கல்வி என்்து ேககளின் அடிப்னட உரினே;  
அனைத்து ேககளுககும அது வழஙகப்ட வவண்டும 
என்்தில் மிகுநத அககனற தகொண்டவர் எலொன். 
அதைொல்தொன், கல்விப ் ணிகளுககு அவர் த்ரும 
நிதியுதவி வழஙகிவருகிறொர்.

தகாண்டாடபேடுவலதப புரிநதுதகாள்ளவும் முடிகி்றது.

எலான இவர்களிடமிருநதும் மாறுேட்டவர். சாதாைண மககளின 
லககளுகபகா, கற்ேலனகபகா எட்டாத எலகட்ரிக கார் தயாரிபபு, 
ைாகதகட் தயாரிபபில் ஈடுேட்டிருபேவர். அபேடியிருகக 
பமற்கண்டவர்கள எல்பலாலையும் காட்டிலும் எலாலன ஏன 
உலகம் தகாண்டாடவும் வியககவும் தசய்கி்றது? எனில், எலான 
எஙகு மற்்ற ததாழில் முலனபவார்களிடமிருநது தனிததுவபேடுகி்றார்? 
எஙகு அவர் முனனுதாைணம் ஆகி்றார்?

 வியொ்ொரம ேட்டும அல்ல, ேொற்றமும இலககு!
ஸ்டீவ் ஜாபஸ், ஜாக மா, தஜஃப பிபசாஸ், மார்க ஸுகர்தேர்க 

ஆகிபயார் சாதாைாணமாக நிறுவனதலதத ததாடஙகி தஙகள 
முயற்சியின வழிபய அலத உலகின முனனணி நிறுவனமாக 
மாற்றியவர்கள. தததமது துல்றகளில் அவர்கள புதிய 
சாததியஙகல்ள உருவாககி இருககலாம். ஆனால், அலவதயல்லாம் 
தனிமனித வ்ளர்சசிதான. சமூக பமம்ோடு எனறு தசால்லிவிட 

கரியமில வாயு உலகின சுற்றுசசூழலல தவகுவாகப ோதிததுள்ளது. 
கரியமில வாயு உமிழ்லவக குல்றககாவிட்டால், உலகம் 
விலைவிபலபய மிக பமாசமான அழிவுகல்ள எதிர்தகாளளும் 
எனறு ஆைாய்சசியா்ளர்கள எசசரிததுள்ளனர். இதனால், உலக 
நாடுகள கரியமில வாயு உமிழ்லவக குல்றககும் வழிமுல்றகல்ளத 
தீவிைமாகச சிநதிததுவருகின்றன. தேட்பைால், டீசல், நிலககரி 
போன்ற புலதேடிவ எரிதோருளகளதான கரியமில வாயு 
தவளிபயற்்றததுககு முககியக காைணஙக்ளாக உள்ளன. ஆக, 
இததலகய புலதேடிவ எரிதோருளகளுககு மாற்்றான வழிகல்ளக 
கண்டலடய பவண்டிய நிர்ேநதததில் உலகம் உள்ளது. அதன 
ேகுதியாகபவ உலகம் ேசுலம வாகனஙகல்ள பநாககி 
நகர்நதுவருகி்றது.

காலநிலல மாற்்றம் ததாடர்பில் தோதுதவளியில் கடநத சில 
ஆண்டுக்ளாகததான தீவிைமாக விவாதிககபேடுகி்றது. ஆனால், 
இனறிலிருநது 17 ஆண்டுகளுககு முனபே மாற்று எரிசகதியின 
அவசியம் குறிதது சிநதிதது, மினசாைததில் இயஙகும் கார்கல்ளத 
தயாரிபேதில் கவனம் தசலுததலானார் எலான. இனறு உலகின 
எலகட்ரிக கார் சநலதயில் மூனறில் ஒரு ேஙகு எலானுலடய 
தடஸ்லா வசம் உள்ளதற்கு முககியமான காைணம் இதுகுறிதத 
சிநதலனயில் அவர் முனபனாடியாக இருநதார் எனேபத ஆகும்.

விண்தவளி ஆைாய்சசி எனேது தேரும்ோலும் அைசு அலமபபுகள 
தசய்யக கூடியலவ. அதமரிககாலவ எடுததுகதகாண்டால் நாசா, 
ைஷயாலவ எடுததுகதகாண்டால் பைாஸ்காஸ்பமாஸ், இநதியாலவ 
எடுததுகதகாண்டால் இஸ்பைா. இநதத துல்றயில் தனியார் 
நிறுவனஙகள தேரிய அ்ளவில் வருவதில்லல. ஏதனன்றால், இது 
ஆைாய்சசி துல்ற. வணிகத துல்ற அல்ல. அதிலும் தேரும் 
தோருட்தசலலவக பகாைக கூடியது.   ஆனால், எலான 
இததுல்றயில் கால் லவததார். அதுவும் எனன இலகபகாடு 
ததரியுமா? தசவ்வாய் கிைகததுககு மனிதர்கல்ள அனுபே 
பவண்டும் எனேதுதான அவைது இலககு. அபேடியாக அவர் 
ததாடஙகியதுதான ‘ஸ்பேஸ் எகஸ்’.

எலான உலகின போககுவைததுக கட்டலமபபில் மாற்்றஙகள 
பதலவ எனறு ததாடர்நது தசால்லிவருேவர். அதற்காக அவர் ஒரு 
கனவுத திட்டதலத முனதனடுததார். அதன தேயர் ‘லைபேர் 
லூப’. லைபேர் லூபபில் ஒரு மணி பநைததில் 1220 கிமீ தூைதலதக 
கடநதுவிட முடியும். அதாவது, லைபேர் லூப மூலம் 
தசனலனயிலிருநது திருதநல்பவலிககு 40 நிமிடஙகளில் 
தசனறுவிட முடியும்.

இபேடியாக எலான லக லவததிருககும் ஒவ்தவாரு திட்டமும், 

முடியாது. மா்றாக, எலான வியாோைதலத பநாககமாகக 
தகாள்ளவில்லல; உலலக மாற்றுவலத பநாககமாகக 
தகாண்டிருககி்றார். 

 அப்டி என்ை தசயதொர் எலொன்?
எலானுககுச தசாநதமான நிறுவனஙகல்ளப ோர்ததால் அவர் 

எனன தசய்திருககி்றார் எனேது புலபேடும். தடஸ்லா, ஸ்பேஸ் 
எகஸ், பசாலார் சிட்டி, நியூபைாலிங, தி போரிங கம்தேனி 
இலவதயல்லாம் எலானுககுச தசாநதமான நிறுவனஙகள.

தற்போது உலகம் எதிர்தகாண்டிருககும் மிகப தேரிய 
சவால்களில் ஒனறு காலநிலல மாற்்றம். ததாழிற்சாலலகள, 
வாகனஙகள, கட்டிடஙகளிலிருநது அன்றாடம் உமிழபேடும் 
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உலகின போகலகபய ோய்சசலுககு உருமாற்றுவலதக கனவாகக 
தகாண்டலவ. கனவு காண்ேதும், இலகலகக தகாண்டிருபேதும் 
எளிதான ஒனறு. ஆனால், அலத எபேடி சாததியபேடுததபபோகிப்றாம் 
எனேதுதான முககியம். இல்லலயா? எலான எபேடி தன இலகலக 
சாததியபேடுததுகி்றார்?

 எலொனின் ் யணம
எலானின குழநலதப ேருவததிலிருநது அவைது ேயணதலத 

நாம் ோர்பபோம். எலான 1971இல் ததன ஆபபிரிககாவின 
தலலநகைஙகளில் ஒன்றான பிரிட்படாரியாவில் பி்றநதார். 
அவருலடய தநலத ஒரு தோறியா்ளர்; தாய் கனடா நாட்லடச 
பசர்நத மாடல். எலானதான மூதத குழநலத. அவருககு ஒரு 
தஙலகயும் தம்பியும் உண்டு.

எலான தநலதககும் தாய்ககும் இலடபய அடிககடி சண்லட 
வரும். இனியும் பசர்நது வாழ முடியாது என்ற நிலலயில் 
விவாகைததுககு முடிதவடுககின்றனர். அவர்கள இருவரும் 
விவாகைதது தேறும்போது எலானுககு வயது 10. எலானும் அவைது 
தம்பியும் அவருலடய தநலதயுடன வாழச தசல்கின்றனர். அஙபக 
அவர்கள இருவரின ோல்யமும் மிகவும் சிததிைவலத மிகுநததாக 
அலமநதிருககி்றது. எலான தநலத ஒரு தகாடுலமககாைர். தன 
தநலதலயப ேற்றி எலான நிலனவுகூரும்போது இபேடிக 
கூறுகி்றார்: “அவர் மிகக தகாடூைமான மனிதர். நீஙகள நிலனககும் 
ஒவ்தவாரு தீய காரியதலதயும் அவர் தசய்திருககி்றார்!”

வீட்டில்தான பிைசசிலன என்றால், தவளியிலும் எலானுககுப 
பிைசசிலன இருநதது. ேளளியில் சக மாணவர்கள எலாலனக 
பகலி தசய்தனர். இதனால், ேளளிக காலகட்டததில் தனிதது 
ஒடுஙகிபய எலான இருநதார். அவருககு ஒபை துலண புததகஙகளும் 
கணினியும். அலவ தவளி உலகின துயைததிலிருநது தபபிககும் 

வழியாக எலானுககு இருநதன.

எலானுககு சிறு வயது முதபல கணினித ததாழில்நுட்ேஙகள 
மீது மிகுநத ஆர்வம் இருநதது. அபேடியாக எலான சிறுவயதிபலபய 
நிைல் எழுதக கற்றுகதகாளகி்றார். அவர் தனனுலடய 12 வயதில் 
ஒரு வீடிபயா பகமுககான நிைல் எழுதி அலத ஒரு ேததிரிகலகககு 
500 டாலருககு விற்்றார். தஙகள ேளளிககு அருபக வீடிபயா பகம் 
தசனடர் அலமகக திட்டமிடும் அ்ளவுககு அநதச சபகாதைர்கள 
இருவரும் தீவிைமாக இருநதனர்.

ேளளிப ேடிபபு முடிகி்றது. அதமரிககாவுககுச தசல்ல 
பவண்டும் எனேபத அவருககு இலககாக இருநதது. அநத 
சமயததில் ததன ஆபபிரிககாவிலிருநது அதமரிககாவுககு விசா 
கிலடபேது அவ்வ்ளவு எளிதானதாக இல்லல. ஆனால், தாய் 
வசிககும் கனடாவிலிருநது அதமரிககாவுககு எளிதில் விசா 
தேற்றுவிடலாம். எலான ேயணமானர். அஙகுள்ள குயினஸ் 
ேல்கலலககழததில் பசர்நதார். அஙகு அவர் சநதிதத 
வ்ளர்நதுவரும் தேண் எழுததா்ளலைததான எலான பினனாளில் 
திருமணம் தசய்துதகாண்டார்.

எலான குயினஸ் ேல்கலலககழகததில் இைண்டு ஆண்டுகள 
ேடிததார். அதன பி்றகு தேனசில்பவனியா ேல்கலலககழகததுககு 
மாறினார். இயற்பியல், தோரு்ளாதாைம் இரு துல்றகல்ளயும் 
ேடிததார். 

எலானுககு இயற்பியல் மீது தேரும் காதல் இருநதது. 
அதனால், இயற்பியலில் முலனவர் ேட்டம் தே்றலாம் எனறு அவர் 
எண்ணினார், அதமரிககாவில் உள்ள ஸ்டானஃபோர்டு 
ேல்கலலககழகததுககு விண்ணபபிததார். அவர் முலனவர் 
ேடிபபுககுத பதர்நததடுககபேட்டார்.

எலான ஒரு துடிபோன நேர். அவருககுக கல்லூரிப ேடிபபின 

வொசியுஙகள. அதிகேொக வொசியுஙகள.  
உலகில் வீடிவயொககள 
நினறநதிருககின்றை.  
வீடிவயொககள உஙகளுககு  
புதிய விஷயஙகன்ளக கற்றுத்தரலொம. 
ஆைொல், வொசிபபுதொன் உஙகள 
சிநதனைனய விசொலேொககும. 
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மீது ஆர்வம் இருநதாலும், சுயமாக புதிய விஷயஙகல்ள 
ேரீட்சிததுப ோர்பேதில் உள்ளார்நத ஆர்வம் எபபோதுபம 
இருநதுவநதது. அவர் கல்லூரிப ேடிபபு முடிதது ஸ்டானஃபோர்டில் 
பசர்நத காலகட்டததில்தான, உலகில் இலணயததின வருலக 
நிகழ்நதிருநதது. இலணததின சாததியம் அவலைப தேரும் 
கனவுககுத தளளியது. சுயமாக தசயல்ேடலாம் எனறு 
முடிதவடுககி்றார். ஸ்டானஃபோர்டில் பசர்நத இைண்டாவது 
தினததிபலபய அதிலிருநது விலகுகி்றார். அபபோது அவருககு 
வயது 24.

1995இல் தன இல்ளய சபகாதைனுடன பசர்நது 28,000 டாலர் 
முதலீட்டில் ஓர் இலணய தமனதோருள நிறுவனதலதத 
ததாடஙகுகி்றார். அதன தேயர் ‘ஸிப2’. ேததிரிலக நிறுவனஙக 
ளுககுத பதலவயான பசலவகல்ள அநநிறுவனம் தசய்து 
தகாடுககும். எலான அவைது சபகாதைருடன பசர்நது ஆைம்பிதத 
நிறுவனம் கவனம் ஈர்ககலானது.  1999இல் ‘காம்பேக கம்பயூட்டர்’ 
நிறுவனம் எலானின ‘ஸிப2’ நிறுவனதலத விலலககுக பகட்டது. 
விலல 34 பகாடி டாலர்.

இநதப ேணதலதக தகாண்டு எலான ‘எகஸ்.காம்’ நிறுவனதலத 
ஆைம்பிததார். இது ேணப ேரிவர்ததலன ததாடர்ோன நிறுவனம். 
இதுதான பிற்ோடு ‘பே ோல்’ நிறுவனமாக மாறியது. இபபோதுதான 
நாம் ‘கூகுள பே’, ‘போன பே’ ேயனேடுததிகதகாண்டிருககிப்றாம். 
ஆனால், எலான 20 ஆண்டுகளுககு முனபே ேணப ேரிவர்ததலன 
தமனதோருள சாததியம் குறிதது சிநதிதது அதில் நிறுவனமும் 
ததாடஙகி இருககி்றார். ‘பே ோல்’ நிறுவனதலத ‘இபே’ நிறுவனம் 
2002இல் வாஙகியது; விலல 1.5 பில்லியன டாலர்!

 கைவும தசயலும
அடுததடுதது எலான பமற்தகாண்ட முயற்சிகளதான அவலை 

இனறு உலகின முககிய ஆளுலமயாக மாற்றி இருககி்றது. 2000 
ததாடககததில் விண்தவளி ஆைாய்சசிக குழுககளுடன எலானுககுத 
ததாடர்பு ஏற்ேட்டிருநதது. அதன ததாடர்சசியாக விண்தவளி 
ஆைாய்சசி சார்நது நிறுவனம் ததாடஙகலாம் என்ற முடிவுககு 
வருகி்றார். இபேடியாகததான ‘ஸ்பேஸ் எகஸ்’ நிறுவனதலத 
2002இல் அவர் ததாடஙகுகி்றார். ‘பே ோல்’ விற்ேலன மூலம் 
கிலடதத ேணதலதக தகாண்டுதான ‘ஸ்பேஸ் எகஸ்’ நிறுவனதலத 
அவர் ததாடஙகினார். அபபோது எலானுககு வயது 31. தசவ்வாய் 
கிைகததுககு மனிதர்கல்ள அனுபபுவது அவைது இலககாக 
இருநதாலும் ‘ஸ்பேஸ் எகஸ்’ ததாடஙகபேட்டபோது, குல்றநத 
விலலயில் மறுேயனோட்டுககான ைாகதகட்லடத தயாரிபேதுதான 
அநநிறுவனததின தசயல்திட்டமாக இருநதது. அபபோது 
அததுல்ற சார்நதவர்கள எலாலனக பகலிககுரியவைாகவும் 
ஆர்வகபகா்ளா்றாகவும் ோர்ததனர்.  

புதிய நிறுவனததில் அவைது திட்டஙகள முதல் ஐநது 
ஆண்டுகள தேரும் பதால்விலயச சநதிததன. தேரும் நிதி 
தநருககடிககு எலான உள்ளானார். ஆனால், அவருககுத பதால்வி 
எனேது தோருட்பட இல்லல. தன இலகலக எட்டுவது மட்டும்தான 
முககியம். 2008இல்  ‘ஸ்பேஸ் எகஸ்’ உருவாககிய ைாகதகட் 
ேரிபசாதலனயில் தவற்றி அலடநதது. உலகபம ‘ஸ்பேஸ் எகஸ்’ 
நிறுவனதலதத திரும்பிபோர்ததது. குறிபோக நாஸா. ஏதனன்றால், 
அைசு நிறுவனஙகள ேல்லாண்டு ஆைாய்சசியிலும், தேரும் 
நிதியிலும் தசய்தலத, எலான தனி ஓர் ஆ்ளாகச தசய்திருநதார். 

கல்வி என்்து 
தகொண்டொட்டேொைதொகவும 
எல்னலகள அற்றதொகவும 
சுதநதிரேொைதொகவும 
இருகக வவண்டும;
 �ொம எனதச்  
சிநதிகக வவண்டும 
என்று  
ஒரு ் ளளி  
தசொல்லித்தரக 
கூடொது.
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வில்ளவாக ‘ஸ்பேஸ் எகஸ்’ நிறுவனததின அடுததடுததத 
திட்டஙகளுககு நாஸா நிதி உதவி வழஙகலானது.

2003இல் மார்டின எேர்ைார்ட் மற்றும் மார்க டார்தேனிங ஆகிய 
இருவர் மினசாை வாகனத தயாரிபபு சார்நது ‘தடஸ்லா பமாட்டார்’ 
நிறுவனதலத ஆைம்பிதது  நடததிவநதனர். எதிர்கால உலலக 
வடிவலமபேதில் தீைா ஆர்வம் தகாண்டிருநத எலான, 2004இல் 
தடஸ்லா நிறுவனததில் தேரும் முதலீடு தசய்தார். அடுதத ஓரிரு 
ஆண்டுகளிபல தடஸ்லா நிறுவனம் முழுலமயாக எலான 
கட்டுபோட்டின கீழ் வைலானது. 2008இல் அநநிறுவனததின 
சிஇஓவாக எலான தோறுபபேற்்றார். ததாடககததில் தடஸ்லா 
நிறுவனம் தேரும்  நிதி தநருககடியில் தசனறுதகாண்டிருநதது. 
ஏதனன்றால், எலகட்ரிக காருககான சநலத அபபோது உருவாகி 
இருககவில்லல .  ஆனால் ,  எலான தேருஙகனவுடன 
அநநிறுவனதலத நடததிவநதார்.

தடஸ்லா நிறுவனததின முதல் ஸ்போர்ட்ஸ் எலகட்ரிக கார் 
2008இல் சநலதககு வநதது. அபபோது 2500 கார்கள விற்்றன. 
அதன பி்றகு தோதுப ேயனோட்டுககான கார் தயாரிபபில் தடஸ்லா 
கவனம் தசலுததலானது.  2017இல் தவளியான ‘மாடல் 3’ 
ேைவலான கவனதலதப தேற்்றது. 2021 ஜூன நிலவைபேடி அநத 
மாடலில் 10 லட்சம் கார்கள விற்ேலனயாகியுள்ளன. எலகட்ரிக 
கார் 10 லட்சம் அ்ளவில் விற்ேலன எனேது தேரும் சாதலன. 
இனறு தடஸ்லாவின சநலத மதிபபு 1 லட்சம் பகாடி டாலர்.

அடுதது, சூரிய மின சகதித துல்றயில் கவனம் தசலுததலானார் 
எலான. ‘பசாலார்சிட்டி’ நிறுவனதலத 2006இல் எலான 
ததாடஙகினார். மனித மூல்ளபயாடு தசயற்லகத ததாழில்நுட்ேதலத 
இலணககும் பநாககில் ‘2016 நியூபைாலிங’ நிறுவனதலதயும் 
ததாடஙகினார். இவ்வா்றாக எலான முதலீடு தசய்திருககும் 
நிறுவனஙகள ஒவ்தவானறும் உலலக அடுததத த்ளததுககு 
நகர்ததிச தசல்லும் சாததியதலதக தகாண்டலவ.

 எலொனும கல்வியும
கல்வித துல்ற மீது மிகுநத ஈடுோடு தகாண்டவர் எலான. 

அபதசமயம், ஒட்டுதமாதத கல்வி அலமபபுகள மீதும் அவருககு 
விமர்சனஙகள உண்டு. குழநலதகளின கற்ேலனத தி்றலன 
ேளளிகள முடககுகின்றன எனேது எலானுலடய முககியமான 
விமர்சனம் ஆகும்.

எலானுககு அவருலடய ேளளி வாழ்கலக பிடிததமானதாக 
இருககவில்லல. ஒருேககம் சக மாணவர்க்ளால் பகலிககுரியவைாக 
அவர் ோர்ககபேட்டார்; மறுபு்றம் அவைது பதடுதலுககுத தீனி 
போடுவதாகப ேளளிப ோடததிட்டம் இல்லல. எலான தனககுத 
பதலவயானலதத தாபன பதடிக கற்றுகதகாண்டார்.  அதனால்தான 
அவர் தனனுலடய நிறுவனஙகளில் பவலலககுச பசர்ேவர்கள 
‘கல்லூரி முடிததிருகக பவண்டும், கல்விச சானறிதழ் லவததிருகக 
பவண்டும்’ எனறு அவர் எதிர்ோர்பேதில்லல.

ேளளி எனேது எபேடி இருகக பவண்டும் எனறு எலான சில 
ோர்லவகல்ள முனலவககி்றார்: “கல்வி எனேது தகாண்டாட்ட 
மானதாகவும் எல்லலகள அற்்றதாகவும் சுதநதிைமானதாகவும் 
இருகக பவண்டும்; கல்வி எனேது உலகின பிைசசிலனகளுககு 
பசர்நது தீர்வு காண்ேதாக இருகக பவண்டும்; நாம் எலதச சிநதிகக 
பவண்டும் எனறு ஒரு ேளளி தசால்லித தைக கூடாது. மா்றாக, 
ஒரு விஷயதலத நாம் எபேடிச சிநதிகக பவண்டும், ஒரு 

பிைசசிலனலய எபேடி அணுக பவண்டும் எனறு தசால்லித தை 
பவண்டும்!”

இபேடிப பேசியபதாடு நிற்கவில்லல; இநதப ேண்புகல்ள 
அடிபேலடயாகக தகாண்டு ‘அட் அஸ்ட்ைா’ (Ad Astra) எனத்றாரு 
ேளளிலயத ததாடஙகினார். முதலில் இபேளளி ‘ஸ்பேஸ் எகஸ்’ 
ஊழியர்களின குழநலதகள மட்டும் ேயில்வதற்கான இடமாக 
இருநதது. அதன பி்றகு ‘சிநதஸிஸ்’ (Synthesis) உருவாககபேட்டது. 
இதில் யார் பவண்டுமானாலும் பசைலாம் என்ற சூழல் 
உருவாககபேட்டிருககி்றது. ேல துல்றகல்ளச பசர்நதவர்கள 
அநதப ேளளியில் கற்பிகக வருவார்கள. ஒரு நாள மருததுவர் 
வநது வகுபதேடுபோர்; ஒரு நாள தோறியா்ளர், ஒரு நாள 
எழுததா்ளர்; இவ்வாறு ஆசிரியர் எனேதற்கான வலையல்றயும் 
அநதப ேளளி விரிவுேடுததுகி்றது.

கல்வியில் ஏற்்றததாழ்வு இருககககூடாது; கல்வி எனேது 
மககளின அடிபேலட உரிலம; அலனதது மககளுககும் அது 
வழஙகபேட பவண்டும் எனேதில் மிகுநத அககல்ற தகாண்டவர் 
எலான. அதனால்தான, கல்விப ேணிகளுககு அவர் தேரும் 
நிதியுதவி வழஙகிவருகி்றார். “வாசியுஙகள. அதிகமாக வாசியுஙகள. 
உலகில் வீடிபயாககள நில்றநதிருககின்றன. வீடிபயாககள 
உஙகளுககு புதிய விஷயஙகல்ளக கற்றுததைலாம். ஆனால், 
வாசிபபுதான உஙகள சிநதலனலய விசாலமாககும். தவற்றி, 
பதால்வி முககியமல்ல. தசயல்ேடுவதுதான முககியம். எனபவ 
தசயல்ேடுஙகள” எனறு தசால்லும் எலான கல்வி சார்நதும், 
பவலல சார்நதும் தவளிபேடுததும் ோர்லவபய அவர் வாழ்கலக 
சார்நது தவளிபேடுததும் ோர்லவயும் எனறுகூட தசால்லலாம்: 
“உஙகள தனிேட்ட வ்ளர்சசியில் மட்டுபம கவனதலதச 
தசலுததாமல் சக மனிதர்களுககும், உலகததுககும் ேயனுள்ள 
விஷயஙகல்ளச தசய்யுஙகள. மககளிடம் தசனறு பேசுஙகள. 
மககளிடமிருநது கற்றுகதகாளளுஙகள. உலகம்தான வகுபேல்ற. 
உலகம்தான உஙகளுககு ஆய்வகம். உலகம்தான நீஙகள 
தசயல்ேட பவண்டிய இடம்!”
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நிகழ்ச்சிகள்

வாசிப்பு இயக்கத்தை வளரத்தைடுககும் விதைமா்க, 1000 
‘இல்லம் ததைடிக ்கலவி’ இயக்க ் மயங்களுககுத தை்லா 

ரூ.1,000 மதிப்புளள புததை்கங்க்ள வழஙகும் நி்கழ்ச்சி திருச்சியில 
ந்ை்ெற்றது.

உ்ல்க புததை்க நா்ள முன்னிட்டு திருச்சி ெளளிக ்கலவிப் 
ொது்காப்பு இயக்கம், ெளளிக ்கலவித து்்றயுைன் தைமிழ்நாடு 
அஸ்டிரானமிகஸ் சயின்ஸ் ் சா்சட்டி-திருச்சி, யங இந்தியன்ஸ்-
திருச்சி, பிஷப் ஹீெர ்கலலூரி-திருச்சி,  எய்டு இந்தியா-்சன்்ன, 
அறிவியல ெ்ல்்க (விஞ்ான் பிரசார தைமிழ்ப் பிரிவு)-்சன்்ன, 
தைமிழ்நாடு அறிவியல ் தைாழிலநுட்ெ ் மயம்-்சன்்ன, ் வறறிககு 
வழி குழுமம்-திருச்சி ஆகிய அ்மப்பு்கள இ்ைந்து 
இந்நி்கழ்ச்சி்ய நைததின.

நி்கழ்ச்சிககு மாவட்ை ஆட்சியர திருமிகு சிவராசு அவர்கள 
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தை்்ல்ம வகிததைார. ெளளிக ்கலவித து்்ற அ்மச்சர மாண்புமிகு 
அன்பில மத்கஷ் ் ொய்யா்மாழி அவர்கள, ந்கராட்சி நிரவா்கத 
து்்ற அ்மச்சர மாண்புமிகு தநரு அவ ர்கள, ெளளிக்கலவித 
து்்ற ஆ்ையர திருமிகு நந்தைகுமார அவ ர்கள, மாநி்லத திட்ை 
இயககுநர திருமிகு சுதைன் அவர்கள, இல்லம் ததைடிக ்கலவி இயக்க 
சி்றப்பு அலுவ்லர மறறும் ் ொது நூ்ல்கத து்்ற இயககுநர திருமிகு 
இளம்ெ்கவத அவர்கள ஆகிதயார சி்றப்பு விருந்தினர்களா்கப் 
ெஙத்கற்றனர.

அ்மச்சர மாண்புமிகு மத்கஷ் ்ொய்யா்மாழி அவர்கள 
தெசு்்கயில, ‘‘இந்தியாவில எந்தை மாநி்லததிலும் இல்லாதை 
அளவுககுக ்கற்றலில ்கவனம் ்சலுததை ஒரு மி்கப் ்ெரிய 
திட்ைத்தைத தைமிழ்கக ்கலவித து்்ற முன்்னடுததுளளது. ‘இல்லம் 
ததைடிக ்கலவி’ தொன்்ற ஒரு திட்ைம் ்வறறி்கரமா்கச் ்சயலெை 
அதைறகுப் ெக்கெ்லமா்க இருககும் தைன்னாரவ்லர்களின் ெணி 

ொராட்டுககுரியது’’ என்்றார. ்தைாைரந்து அ்மச்சர மாண்புமிகு 
தநரு அவர்கள தைன்னாரவ்லர்க்ள வாழ்ததிப் தெசினார. 
“ெளளி்களுககுத ததை்வயான ்கட்ை்மப்பு வசதி்க்ளச் ் சய்து 
தைருவதில எங்கள து்்றயி்லான ்காரியங்கள வி்ரவில 
நைந்ததைறும்” என்்ற வாககுறுதி்ய அவர வழஙகினார.

ெளளிக ்கலவித து்்ற ஆ்ையர திருமிகு நந்தைகுமார 
அவர்கள சி்றப்ொ்கப் ெணியாறறிய தைன்னாரவ்லர்க்ள 
வாழ்ததினார.  மாநி்லத திட்ை இயககுநர திருமிகு சுதைன் அவர்கள 
தெசு்்கயில, ‘‘இது ஒரு முககியமான நி்கழ்ச்சி. சமூ்கததுைன் 
ெளளி்கள இ்ைவது ் சயலெடுவது மி்கவும் அவசியம். ெளளிக 
குழந்்தை்கள மட்டுமல்ல, சமூ்கதம வாசிக்க தவண்டும். சமூ்கததின் 
அததை்ன அங்கங்களும் இ்ைந்து ்சய்லாறறும்தொது 
கி்ைககும் ெ்லன் அதி்கம். அந்தை அடிப்ெ்ையித்லதய இப்தொது 
ெளளிக்கலவி மீது அக்க்்ற ் ்காண்ை ெளளிக்கலவிப் ொது்காப்பு 
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இல்லம் தேடிக் கலவி இயக்க அரங்கு - சென்னை புதேகக்காட்சியில

இயக்கம் உளளிட்ை ெ்ல தைன்னாரவ அ்மப்பு்களுைன் இ்ைந்து 
்கலவித து்்ற ெயணிககி்றது. புதிய ொ்தையில தைைம் ெதிககும்தொது 
ெ்ல தைைங்கல்கள, சங்கைங்கள தநரவது ச்கஜம். அவற்்ற்யல்லாம் 
எதிர்்காண்டு ்வலதவாம்’’ என்று அவர தைன்னாரவ்லர்க்ள 
ஊக்கப்ெடுததினார.

‘இல்லம் ததைடிக ்கலவி’ இயக்க சி்றப்பு அலுவ்லர மறறும் ் ொது 
நூ்ல்கத து்்ற இயககுநர திருமிகு இளம்ெ்கவத அவர்கள 
தெசு்்கயில, ‘‘தைன்னாரவ்லர்கள தெச்சிலும் ் சயலிலும் ் தைரிவது 
உண்்மயான ஆரவமும் ஈடுொடும் சமூ்க அக்க்்றயும் மட்டுதம. 
அவர்க்ள அறிவுததைளததில அடுததை நி்்லககு உயரததை ெ்ல 
்கலவியாளர்கள வழி்காட்டுதைலுைன் ‘்தைாடுவானம்’ மின்னிதைழ் 
்தைாைங்கப்ெட்டுளளது. அடுதது வரும் ஆண்டு்களில நீங்கள 
சி்றந்தை ்கலவியாளர்களா்க மா்ற தவண்டும்’’ என்று வாழ்தது்க்ளத 
்தைரிவிததைார.

்கலவிக ்்காள்்கக குழு உறுப்பினரும், எழுததைாளருமான 
தெராசிரியர திருமிகு ச.மாைசாமி அவர்கள தெசு்்கயில, 
“தைன்னாரவ்லர்கதள தைமிழ்நாட்டின் புதிய சகதி. தைன்னாரவ்லர்களிைம் 
ஒளிந்திருககும் அளப்ெரிய சகதி ் வளிப்ெை தவண்டும். ெளளியும் 
ெளளி நூ்ல்கமும் சமூ்கததின் ் சாதது. ெளளி்களில ் ெறத்றாருககு 
வழங்கப்ெடும் அஙகீ்காரதம ெளளி தம்லாண்்மக குழு’’ என்று 
கூறி அறி்வாளி ்கா்ல நி்னவு்க்ள ெகிரந்து்்காண்ைார.

புததை்கங்க்ளத தைன்னாரவ்லர்கள ்ெறறுக்்காண்ைனர. 
ெளளி்கலவிப் ொது்காப்பு இயக்கத தை்்லவர திருமிகு வசந்தி 
ததைவி அனுப்பியிருந்தை வாழ்ததுச் ்சய்தி்ய இயக்கச் ்சய்லர 
திருமிகு கிருஷ்ைமூரததி ் ஜயராமன் அவர்கள வாசிததைார.

திருமிகு தை்்ல்ம ஆசிரியர்கள ெ ாலு ,  ந ா்்க 
்சலவக்கண்ைன், ்கரூர ்கருப்்ெயன், புதுகத்காட்்ை 
கிருஷ்ைதவணி, ்சன்்ன ஸ்வரைாொய் ஆகிதயாருைன் 
ெளளிக ்கலவிப் ொது்காப்பு இயக்க ஒருஙகி்ைப்ொளர்கள 
திருமிகு ்தைன்்கனல இ்ச்மாழி, வீரமணி, கிருஷ்ைகிரி, 
்கன்கராஜன், சுைர நைராஜ் ஆகிதயார இ்ைந்து நூறு 
ெளளி்க்ளத ததைரந்்தைடுதது, அவறறில ெளளி தம்லாண்்மக 
குழு சி்றப்ொ்க ந்ை்ெ்ற வழி்காட்டும் ெணி்க்ள 
தமற்்காண்ைனர. ்கலவி தமம்ொட்டுக கூட்ை்மப்பு நிரவாகி 
திருமிகு  மூரததி, தை்்ல்ம ஆசிரியர திருமிகு ்கன்கராஜ் 
ஆகிதயார ெளளி தம்லாண்்மக குழுக்கள சி்றப்பு்ற ெணியாற்ற 
வழி்காட்டும் ெணி்க்ள தமற்்காண்ைனர. இவர்களு்ைய 
்தைாைர ெணி்க்ளப் ொராட்டி, நி்னவுப் ெரிசும் சான்றிதைழும் 
இந்நி்கழ்ச்சியில வழங்கப்ெட்ைன.

ஓய்வு்ெற்ற திருவாரூர ஆசிரியர திருமிகு முததுராஜா 
அவர்களின் ‘ொட்டும் ொைமும்’ நூ்்லயும்  மாைசாமி 
்வளியிட்ைார. இயக்கச் ்சய்லர திருமிகு தஜத்கவின் 
வாழ்தது்க்ளத ் தைாைரந்து, திருச்சி மாவட்ை  ெளளிக்கலவிப் 
ொது்காப்பு இயக்க ஒருஙகி்ைப்ொளர திருமிகு மதனா்கரன் 
இந்தை நி்கழ்ச்சி எவவாறு சாததியமானது என்ெ்தைப் 
ெகிரந்து்்காண்ைார. நி்கழ்ச்சி்ய இ்ைந்து நைததிய 
அ்மப்பு்களின் ் ொறுப்ொளர்களும் உ்ரயாறறினார்கள.

முன்னதைா்க, திருச்சி மாவட்ை முதைன்்மக ்கலவி அலுவ்லர 
திருமிகு ொ்லமுரளி வரதவற்றார. நி்்றவில, மாவட்ைத திட்ை 
அலுவ்லர திருமிகு அன்புதச்கரன் நன்றி கூறினார.
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இல்லம் தேடிக் கலவி இயக்க அரங்கு - திருவள்ளூர் புதேகக்காட்சியில

இல்லம் தேடிக் கலவி இயக்க அரங்கு - சிவகங்்க புதேகக்காட்சியில

ப�ொதுமக்களிைம் ‘இல்லம் ததைடிக ்கலவித திட்ை’த்தைக 
்்காண்டுதசரககும் விதைமா்கப் புததை்கக்காட்சி்களில தைவ்றாமல 
ெஙத்கறெது என்று முடி்வத தீவிரமா்கச் ் சயலெடுததிவருகின்்றனர 
நம்மு்ைய தைன்னாரவ்லர்கள .  முன்னதைா்க ,  ்சன்்ன 
புததை்கக்காட்சியில ‘இல்லம் ததைடிக ்கலவி’ அரஙகு அ்மக்கப்ெட்ைது. 
இந்தை அரஙகில தைமிழ்கததின் ெலதவறு ெகுதி்களிலிருந்தும் 
தைன்னாரவ்லர்கள தைங்களின் ்மயக குழந்்தை்களுககு ்சாலலித 
தைருவதைற்கா்க உருவாககிய ொை மாதிரி்க்ள ்காட்சிப்ெடுததைப்ெட்ைன. 
ந ம்மு் ை ய  அ ர ஙகு ககு  வ ந் தை  கு ழ ந்்தை ்களுககு ம் , 
தைன்னாரவ்லர்களுககும் இந்தைப் ொை மாதிரி்கள அறிமு்கப்ெடுததைப்ெட்டு 
விளக்கப்ெட்ைன. அததைதொ்ல, ்ொதுமக்கள நம் அரஙகுககு 
வந்தைதொது ‘இல்லம் ததைடிக ்கலவித திட்ைம்’ எப்ெடி ஓர அறிவியக்கமா்க 
முன்்னடுக்கப்ெடுகி்றது; ்கற்றல இ்ை்வளி்யப் தொக்க இது 
எவவாறு ஒரு ்தைாைர நைவடிக்்கயா்க முன்்னடுக்கப்ெடுகி்றது 
என்று விளக்கப்ெட்ைது. இதைறகு நல்ல வரதவறபு இருந்தைது. 
்தை ா ை ர ந்து ,  திருவளளூர புததை்கக்க ா ட்சி ,  சிவ்கங்்க 
புததை்கக்காட்சி்களிலும் அரஙகு்கள அ்மக்கப்ெட்ைன. அஙகும் 
கி்ைததை வரதவற்ெ ஒட்டி இந்தை ஆண்டு முழுவதும் எங்்கல்லாம் 
புததை்கக்காட்சி்கள  ந்ை்ெ்றவுளளனதவா அங்்கல்லாம் ெஙத்கற்க 
திட்ைமிைப்ெட்டுளளது. இப்தொததை அதைற்கா்கத தையாராகிவருகின்்றனர 
அந்தைந்தைப் ெகுதி தைன்னாரவ்லர்கள.

த�ொடரும் புத�கககொட்சி இயககஙகள்
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பள்ளி மேலொண்ேக குழுவில் 
நம் �ன்ொர்வலரகள்

ஏப்ரல 30 அன்று தைமிழ்கம் முழுவதும் 
ெளளி தம்லாண்்மக குழுக்களின் 
ம று க ்க ட் ை ் ம ப் பு த  த தை ர தை ல 
ந்ை்ெற்றது. இந்தைக குழுக்களிலும் 
இல்லம் ததைடிக ்கலவி தைன்னாரவ்லர்கள 
ததைரதைலில தொட்டியிட்டும் வாக்களிததும் 
உளளனர. இதைன் மூ்லமா்க நமது 
இல்லம் ததைடிக ்கலவி இயக்கம்  
தைன்னாரவ்லர்கள ெ்லர இககுழுக்களில 
்கலவியாளரா்கத ததைரந்்தைடுக்கப்ெ 
ட்டுளளனர.

நூறொ்வது நொள் தகொணடொட்டம்

இல்லம் ததைடிக ்கலவி இயக்கம் 
ஆரம்பிக்கப்ெட்ை நூ்றாவது நா்ள 
முன்னிட்டு தைமிழ்நாடு முழுவதும் 
உளள தைன்னாரவ்லர்கள தைங்கள 
்மயங்களிலும், அந்தைந்தை ெகுதியிலும் 
்்காண்ைாட்ைங்களில ஈடுெட்ைனர.



த�ொடுவொனம் - இ�ழ்   2  33

பெங்கறெட்டு மாவட்ைம் அச்சிறுொக்கம் ஒன்றியம் பு்றங்கால கிராமததின் 
இல்லம் ததைடிக ்கலவி தைன்னாரவ்லர, கிராம தை்்லவர, உளளாட்சி பிரதிநிதி்கள  
ெளளி  தை்்ல்மயாசிரியர மறறும் கிராம இ்ள்ர்கள மறறும் ் ெறத்றார்கள 
ஒதது்ழப்புைன்  நைததிய எளி்மயான ஆனால வண்ைமயமான ஆண்டு 
விழாவில ெஙத்கறறு மகிழ்ந்ததைாம் தைன்னாரவ்லர ெவிதரா மறறும் அவரது 
்கைவர குமரன் இருவரது அரப்ெணிப்பு மிகுந்தை ொராட்டுககுரியது. 
அச்சிறுப்ொக்கம் ஒன்றிய ஆசிரியர ஒருஙகி்ைப்ொளரும் ்க்லந்து ்்காண்டு 
சி்றப்பிததைார இடியுைன் கூடிய ம்ழயிலும் நி்கழ்வு அரு்மயா்க நைந்ததைறியது.



களத்திலிருந்து ககள்விகள்... ஆசிரியரிடமிருந்து பதிலகள்

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? 

தன்டாரவைரகளுக்கடா் அல்யடா்ள அட்ல் வழஙகும் 
ேணிகள் �ல்சேறறுவருகின்ற். சிை ேடாவட்்ஙகளில 
அல்யடா்ள அட்ல் வழஙகப்ேட்டுள்்ளது. சிை 
ேடாவட்்ஙகளில அல்யடா்ள அட்ல்யில அசசி்ப்ே் 
வவணடிய தன்டாரவைரகளின சேயர, புலகப்ே் 
விேரஙகள் வெகரிக்கப்ேட்டுவருகின்ற். இப்ேணிகள் 
விலரவில முடிக்கப்ேட்டு, தன்டாரவைரகளுக்கு அடுத்த 
ேயிறசியினவேடாது அல்யடா்ள அட்ல் வழஙகப்ேடும்.  
தன்டாரவைரகள் தஙக்ளது விவரஙகல்ள ஆசிரிய 
ஒருஙகிலணப்ேடா்ளரகளி்ம் ெேரப்பிக்க வவணடும். 
 
 அரசு விடுமுலற நனாட்களில் இல்லம் வதடிக் ்கல்வி 
லையங்கலள நடத்தலனாைனா?

அரசு விடுமுல்ற �டாட்களில இலைம் வதடிக் 

கலவி லேயஙகள் �்த்தத் வதலவயிலலை. சிை 
சி்றப்பு வ�ரவுகளில ேட்டும் இலைம் வதடிக் கலவி 
லேயஙகளில குழந்லதகளு்ன விழடாக்கள் �்த்த 
அறிவிப்பு வழஙகப்ேடும்.  
 
 எங்களுக்்கனா் இல்லம் வதடிக் ்கல்வியின 
ஊக்்கத்சதனால்க இனனும் கிலடக்்கவில்லல. எப்வ்பனாது 
கிலடக்கும்?

டிெம்ேர ேடாதம் 10ஆம் வததிக்கு முன்ர 
லேயஙகள் சதடா்ஙகிய தன்டாரவைரகளுக்கடா் 
ஊக்கத்சதடாலக வட்்டார அலுவைகஙகள் மூைம் 
அனுப்ேப்ேட்டுள்்ளது. பிப்ரவரி 10ஆம் வததி வலர 
லேயஙகள் சதடா்ஙகிய தன்டாரவைரகளுக்கு ஜ்வரி 
ேறறும் பிப்ரவரி ேடாதஙகளுக்கடா் ஊக்கத்சதடாலக 
ேடாநிை அலுவைகத்தில இருந்து வ�ரடியடாக வஙகிக் 
கணக்கிறகு அனுப்ேப்ேட்டுள்்ளது. ேடாரச ேடாதத்திறகடா் 
ஊக்கத்சதடாலக விலரவில அனுப்ேப்ேடும். 
 
 நனான பிப்ர்வரி 10ஆம் வததிக்கு முன்ர லையம் 
சதனாடஙகிவ்ன. ஆ்னால் இனனும் ஊக்்கத்சதனால்க 
்வரவில்லல. என் ்கனாரணம்?

ேடாநிை அ்ளவில வஙகிக் கணக்கு விவரஙகள் 
ெரிேடாரக்கப்ேட்்வேடாது சுேடார ஐம்ேதடாயிரம் 
எணணிக்லகயிைடா் வஙகிக் கணக்கு விவரஙகளில 

ஊக்கத்தொக்க
எப்பொது கிகைககும்?

களத்திலிருந்து ககள்விகள்... ஆசிரியரிடமிருந்து பதிலகள்

த�ொடுவொனம் ஏப்ரல் 

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 
அலு்வலருைனா் திருமிகு.இளம்்ப்க்வத் அ்வர்கள் ்பதில் 
தருகிறனார.

ஜி.கலையரசி, கண்டச்சிபுரம், விழுப்புரம்.

 குல ை ந ்த ப ட ்ச ம்  2 0  ந ா ட களு க ்கனு ம்  
வருலகபபதிவிலைப பதி்வற்றி இருந்தால்தான் 
ஊககத்்தாலக வழஙகபபடும் என்று அறிவிததிருககிறீரகள். 
ஆைால, ஏபரல மா்தம் இலைம் ்்தடிக கலவி இயககச் 
்்சயலியில வருலகபபதிலவச் ்சரியாகப பதி்வற்ை  
இயைவிலலை. இ்தற்கு என்ை தீரவு?

கவலை வவண்டாம்!

எலைடாத் தன்டாரவைரகளுவே லகவேசி செயலி மூைம் 
தஙகள் வருலகலயப் ேதிந்துவருகின்ற்ர .  சிை 
தன்டாரவைரகளி்ம் ஸேடாரட் வேடான இலலை என்றடாலும்கூ் 
அவரகளும்  உ்றவி்ரகளின லகவேசியிலிருந்து வருலகலயப் 
ேதிகின்ற்ர. ஆ்டால, சிை ெந்தரப்ேஙகளில சிைர இப்ேடித் 
தஙகளுல்ய வருலகலயப் ேதிய முடியவிலலை எனறும் 
சதரிவிக்கின்ற்ர. அெடாதடாரணேடாக இப்ேடி ேதிய முடியடாத 
சூழலில,  வருலகப் ேதிலவ ஒரு வ�டாட்டுப் புத்தகத்தில 
ேதிவுசெய்து லவத்துக்சகடாள்்ளைடாம். அலதயும் �டாம் 
கவ்த்தில சகடாள்கிவ்றடாம்.  

இனச்டாரு விஷயம், இலைம் வதடிக் கலவி இயக்கத்தில 
ஒரு ேடாதம் எனேது குல்றந்தேட்ெம் 20 வவலை �டாட்கள் எனறு 
கருதப்ேடுகி்றது. எ்வவ 20 �டாட்கள் வருலகப்  ேதிவு 
அவசியம் எனறு நிரணயிக்கப்ேட்டுள்்ளது.  ஆ்டால, லகவேசி 
செயலி மூைேடாக வேறசகடாள்்ளப்ேடும் வருலகப் ேதிவில 
ஒருவவல்ள  20 �டாட்களுக்குக் குல்றவடாக  ேதிவு 
இருந்தடாலும்கூ், இதுவலர யடாருக்கும் ஊக்கத்சதடாலக 
நிறுத்தப்ே்விலலை.

அடுத்தபயிற்சி

எப்போது?
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்க.இலையராணி, நத�ம், திணடுககல்.

 இலைம் ்்தடிக கலவி இயககச் ்்சயலிலய அடிபபலை 
ஆய்வுககுள்ைாககும்்பாது, அப்ைட்்சய்்தால அடிபபலை 
ஆய்வாைது  மீண்டும் பலழய நிலைககு, அ்தாவது சிவபபு 
நிைததுககு வநதுவிடுகிைது. இ்தற்கு என்ை தீரவு?

செயலிலய அடிப்ேல் ஆய்வுக்குள்்ளடாக்கும்வேடாது ஒருமுல்ற 
ேசலெ நி்றத்துக்கு ேடாறிவிட்்டாவை  அதன வ்ட்்டா ெரவருக்கு 
அனுப்ேப்ேட்டு வெமிப்பில இருக்கி்றது  எனறு அரத்தம். 
ஆலகயடால செயலி அப்வ்ட் ஆ் பி்றகு சிவப்பு நி்றம் வந்தடாலும் 
கவலைப்ே்த் வதலவ இலலை.  இதறகடாக மீணடும் அடிப்ேல் 
ஆய்லவ வேறசகடாள்்ள  வவண்டாம். அவவடாறு செய்தடால அது 
‘டூப்ளிவகட் எனட்ரி’ எனறு வரும்.

ஸ்ருதி பிாிய்தரஷினி, மேலப்்பங்குடி, ேதுரர.

 ்தவிரகக முடியா்த மற்றும் ்்சாந்தக காரணஙகளுககாக 
இலைம் ்்தடிக கலவி இயககததிலிருநது விைக ்வண்டும் 
என்ைால, என்ை ் ்சய்ய ் வண்டும்?

தன்டாரவைரகள் செடாந்தக் கடாரணஙகளுக்கடாக இலைம் வதடிக் 
கலவி இயக்கத்திலிருந்து விைக வவணடும் எனறு விரும்பி்டால, 
இலணப்புப் ேள்ளியின தலைலேயடாசிரியர அலைது வட்்டார 
ஆசிரியர ஒருஙகிலணப்ேடா்ளர அலைது வட்்டார ஆசிரியர 
ேயிறறு� ரி்ம்  தகவல சதரிவித்துவிட்டு விைகிக்சகடாள்்ளைடாம்.

ஆர.்ரவதி, வள்ளுவம்்பககம், ரொணிப்ம்படர்ட.

 இலைம் ் ்தடிக கலவி இயகக லமயஙகளில ் ்தாைககநிலைக 
கலவி மாணவரக்ைாடு உயர ் ்தாைககநிலைக கலவி பயிலும் 
மாணவரகலையும் இலணதது நைத்தைாமா?

இலைம் வதடிக் கலவி இயக்க லேயஙகள் ஒன்றடாம் வகுப்பு 
முதல ஐந்தடாம் வகுப்பு வலர உள்்ள சதடா்க்க நிலைக் 
குழந்லதகளுக்குத் தனியடாகவும், ஆ்றடாம் வகுப்பு முதல எட்்டாம் 
வகுப்பு வலர உள்்ள உயர சதடா்க்கநிலைக் குழந்லதகளுக்குத் 
தனியடாகவும் �ல்சேறுகி்றது. சிை இ்ஙகளில, சிை ெந்தரப்ேஙகளில 
உயர சதடா்க்க நிலைத் தன்டாரவைரகவ்ளடா அலைது 
சதடா்க்கநிலைத் தன்டாரவைரகவ்ளடா இலலை என்றடால,  இரணடு 
விதேடா் குழந்லதகளும் உரிய ேடா்ஙகல்ளப் ேடிப்ேதறகு அப்ேடி 
உதவைடாம்.

என்.அபிராமி, கும்்பம்்படடி, மேலம்.

 கருவுற்ை ்தன்ைாரவைரகள் மகப்பறுக காைம் முடிதது 
மீண்டும் இலைம் ் ்தடிக கலவி இயககததில ் ்சர முடியுமா?

கருவுற்ற தன்டாரவைரகள் ேகப்வேறுக் கடாைம் முடிந்து, 
அவரக்ளது உ்லநிலையடா்து சீர அல்ந்தலதப் சேடாருத்தும், 
அ ந் த க்  கு டி யி ரு ப் பி ல  பு தி ய  த ன ் டா ர வ ை ர க ள் 
நியமிக்கப்ேட்டிருப்ேலதப் சேடாருத்தும், ஒவசவடாரு நிகழவடாகப் 
ேரிசீலிக்கப்ேட்டு இது வேடான்ற விஷயஙகளில முடிவு  எடுக்கப்ேடும். 
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சேடாதுவடாக இதுவேடான்ற வகடாரிக்லககள் ‘ேடாலூட்டும் தடாயின  
உ்லநிலை, குழந்லதயின உ்லநிலை ஆகியலவ ேடாதுகடாக்கப்ே் 
வவணடும்’ எனகி்ற ேருத்துவ வழிகடாட்டுதலகல்ளயும் கவ்த்தில 
சகடாணவ் ேரிசீலிக்கப்ேடும். 

பி.சுமதி, கொஞ்சிபுரம்.

 பள்ளி ்மைாண்லமக குழுவில கலவி ஆரவைரகைாக 
இலணநதுள்ை இலைம் ் ்தடிக கலவி இயககத ்தன்ைாரவைரகள் 
பணி என்ை?

�ம்முல்ய தன்டாரவைரகள் ஏறசக்வவ இலைம் வதடிக் 
கலவி இயக்கத்தின மூைம் ேடாணவரகளின கற்றல இல்சவளிலயப் 
வேடாக்குவதறகு உலழத்துவருகி்றடாரகள். இவத வேடானறு 
ேள்ளியிலும் ேடாணவரகளின கற்றல இல்சவளிலயப் 
வேடாக்குவதறகு சதடா்ரந்து தஙக்ளது ெமூகப் ேஙகளிப்லே 
அந்தந்தப் ே ள்ளிகளுக்குத் வதலவப்ேடும் வலககளில செய்வது  
இவரகளின க்லேயடாகும். ேடாணவரகளின கற்றல நிலை குறித்து 
சேறவ்றடாரி்ம் கலவி ஆரவைரகள் சதடா்ரந்து உலரயடாடி 
அவரகளுக்கு விழிப்புணரவு ஏறேடுத்த வவணடும். குழந்லதகளுக்கு 
வீட்டில கலவி கறக உகந்த சூழலகல்ளப் சேறவ்றடார ஏறேடுத்தித் 
தர அறிவுறுத்த வவணடும். அவதடாடு, ேள்ளிக்கும் சேறவ்றடாருக்கும் 
ஒரு தகவல சதடா்ரபுப் ேடாைேடாகவும் இவரகள் இருக்க வவணடும். 
சேறவ்றடாருக்குத் சதரிவிக்க வவணடிய முக்கியேடா் தகவலகல்ள 
கலவி ஆரவைரகள் வி்ளக்கேடாகத் சதரிவித்து, கற்றல நிலை 

சதடா்ரபில ெரியடா் புரிதலைத் வதடாறறுவிக்க வவணடும். 
சேறவ்றடாரகள் ேறறும் ஆசிரியரகள் ெந்திப்பு நிகழவுகளில 
ேடாணவரகளின கலவி முனவ்ற்றம் குறித்து வி்ளக்கம் 
அளிப்ேதறகு ஆசிரியரகளுக்கு கலவி ஆரவைரகள் உதவ 
வவணடும். ேடாணவரகளின கலவி முனவ்ற்றம் குறித்து சேறவ்றடார 
எழுப்பும் ெந்வதகஙகளுக்கு உரிய வி்ளக்கம் அளித்தல, அந்தச 
ெந்வதகஙகல்ள ஆசிரியரகளுக்குத் சதரியப்ேடுத்துதல ஆகிய 
ேணிகல்ளயும் கலவி ஆரவைரகள் செய்தல வவணடும். 
ேள்ளிகளில ேடாணவர வெரக்லக ேறறும் ேள்ளிகளுக்குப் 
புரவைரகளி்மிருந்து �னசகடால் திரட்டுதல வேடான்ற 
செயலகளிலும் உதவி்  வவணடும்.

்ரய்ைாட ரூபி, திருதவறும்பூர், திருச்சி.

 இலைம் ்்தடிக கலவி இயககத ்தன்ைாரவைரகளுககு 
மூன்ைாம் கடைப பயிற்சி எப்பாது நலை்பறும்? மூன்ைாவது 
லக்யடுகள் எப்பாது கிலைககும்?

தன்டாரவைரகளுக்கடா் மூன்றடாவது லகவயடு ேறறும் 
ேடாணவரகளுக்கடா் செயலவழிக் கற்றல சுவசரடாட்டிகள் 
அசெடிக்கப்ேட்டு ேடாவட்்ஙகளுக்கு அனுப்பி லவக்கப்ேட்டுள்்ள்; 
விலரவில அலவ தன்டாரவைரகளுக்கு வழஙகப்ேடும். ஜூன 1 
முதல தன்டாரவைரகள் மூன்றடாவது லகவயட்டில உள்்ள 
ேடா்ஙகல்ளக் கறபிக்கைடாம். மூன்றடாவது லகவயட்ல்ப் ேடித்தடாவை 
தடா்டாகப் புரியும் வணணம் உருவடாக்கப்ேட்டுள்்ளதடால, 
இதறசக்த்  தனியடாகப் ேயிறசி �்த்தப்ே்டாது.
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குரல்கள்

நல்லம்மாள்
�னனொரவலர, கலலணை, அலஙகொநலலூர, மதுணை.

சின்ன வயசுலேர்நலதே படிப்பு லேே எ்னக்குப் பபரிய ஆரவம். 
எங்க அப்பபா சின்னண்ணன ஒரு ்கடையிே உதேவியபாளரபா 
இருக்்கபாங்க; அம்ேபா கிரிஜபா வீடடைக் ்கவனிச்சுக்குறபாங்க. பரணடு 
லபருலே படிப்பு முக்கியம்னு ப�பாலவபாங்க. அதே்னபாே, எங்க 
அண்ணன நலடேயன, தேஙட்க ஸலவதேபா, நபான மூணு லபருலே 
படிப்புே ்கவ்னேபா இருப்லபபாம். எ்னக்கு, நபான படிச்�பா ேடடும் 
பததேபாது; எலேபாருக்கும் ப�பாலலிக்ப்கபாடுக்்கணும்னும் 
பநட்னப்லபன.

இடதே எனல்னபாை சின்ன வயசுலேலய எங்க பிச்ட�க்்கனி 
டீச்�ரும், பெச்எம் லெேபா பஜயசீலியும் ்கவனிச்சு எனட்ன 
ஊக்்கப்படுததி்னபாங்க. பிச்ட�க்்கனி டீச்�ர பபபாம்ேேபாடைக் 
்கடதே்கள் வழியபா பபாைம் ப�பாலலிக்ப்கபாடுப்பபாங்க. லெேபா பஜயசீலி 
டீச்�ர ட்கவிட்ன பபபாருட்கள் ப�ஞ்சு அது மூேேபா பபாைம் 
நைததுவபாங்க. அப்பலவ பரணடு லபரும் எனகிடை ப்கபாடுதது ேததே 
பிள்டளங்களுக்குச் ப�ஞ்சு ்கபாடை ப�பாலவபாங்க.

நபான இப்லபபா ்கபாலேஜே படிக்கிலறன. ஆ்னபாலும், எங்க 
பகுதியிே இருக்குற ப�ங்களுக்கு என்னபாே முடிஞ்� ்கபாரியேபா 
டியூஷன எடுததுக்கிடடு இரு்நலதேன. எலேபாருலே ்கஷைப்படுற 
வீடடுப் பிள்டளங்க. ஆ்னபா, �ேயததுே அவங்களுலே நபாலு நபாள் 
வருவபாங்க, நபாலு நபாள் வர ேபாடைபாங்க. நபான அலுக்்கபாேப்லபபாய் 
‘வபாங்கப்பபா!’னனு ப�பாலலிக் கூப்பிடடு வருலவன. எ்னக்கு ேேரனு 
ஒரு அதடதே இருக்்கபாங்க. அவங்கதேபான ‘இலேம் லதேடிக் ்கலவி 
இயக்்கம்’ பதேபாைரபபா ப�பான்னபாங்க. ‘உன ஆரவதடதே நீ அஙல்க 
்கபாடடு! இனனும் நிடறயப் பிள்டளங்களுக்கு அது உதேவியபா 
இருக்கும்!’ அப்படினனு ப�பான்னபாங்க. ்கடைசி லநரததுேதேபான 
லபபாய் தேன்னபாரவேரபா லபர பதிவுப�ஞ்சுகிடலைன.  

எங்களுக்கு அேங்கபாநலலூரே பயிற்சி ப்கபாடுததேபாங்க. 
ஆலரபாக்கியரபாஜ பிலரேபா்ன்நத �பார, ஞபா்னல�்கரன �பார, சுதேபா்கர 
�பார மூணு லபரும் ப்கபாடுததே பயிற்சிலய அவலளபா அழ்கபா 
இரு்நதுச்சு. பபாடடு பபாடி, நை்னம் ஆடி, ்கடதே ப�பாலலி 
எப்படிபயலேபாம் �்நலதேபாஷேபாவும், எளிடேயபாவும் பபாைம் 
ப�பாலலிக்ப்கபாடுததேபா குழ்நடதேங்க ரசிப்பபாங்கனனு எங்களுக்குப் 
புரியபவச்�பாங்க. ஏற்ப்க்னலவ டியூஷன எடுததே அனுபவதடதே 
இப்லபபா நபான பநட்னச்சுப் பபாரதலதேன. ‘�ரிதேபான, நம்ே லேலேயும் 
ப்கபாஞ்�ம் குடற இருக்கு; நபாே லபபார அடிக்கிற ேபாதிரி பபாைம் 
நைததிடலைபாம்லபபாே!’ அப்படினனு லயபாசிச்ல�ன. இனி எப்படிக் 
்கததுக்ப்கபாடுக்்கணும்னும் ்கததுக்கிடலைன. அதே்னபாே, எனல்னபாை 
டேயததுே முதேல நபாலள பிள்டள்கடள அ�ரடிக்கிற ேபாதிரி 
பபபாம்ேேபாடைம், நபாை்கம்னு அ�ததிடலைபாம். எனகிடை ஒரு பைடி 
பியர இருக்கு. அடதேக் ட்கயிே பவச்சிக்கிடடு, நபால்ன அது லபசுற 
ேபாதிரிப் லபசி பபாைம் நைததில்னன. பிள்டளங்ககிடை பபரிய 
ஆரவபாரம்! இப்லபபா எங்க டேயதது அடறடயலய பே 
வண்ணங்கள்ே ‘ப்லள ஸகூல’ ேபாதிரி ஆக்கிடலைபாம்.

தி்னம் ஒணணு லயபாசிப்லபன. பபபாம்ேேபாடைம் படழய 

ேபாதிரிலய இரு்நதேபா நலேபா இருக்்கபாதுலே! அதே்னபாே, அதுே 
லைபாரபா புஜஜிடய உள்லள ப்கபாணடுவ்நதுடலைன.

கூடைல, ்கழிததேல, பபருக்்கல, வகுததேல ்க்ணக்கு்கடளலய 
புதிர்கள் லபபாடடு விளக்குலவன. தேமிழ் எடுக்கும்லபபாது ஒளடவயபார, 
திருவள்ளுவர, பபாரதி லவஷததுே பிள்டள்கடள வரவடழச்சு 
அவங்கலளபாை ல�ர்நது உடரயபாைல ேபாதிரி பபாைம் நைததுலவன. 
பவறுேல்ன பள்ளிக்கூைப் பபாைங்கள் ேடடும் இலடே; �பாடேயில 
எப்படிப் லபபாறது, ஒவபவபாரு நிற வண்ண விளக்குக்கும், 
குறியீடடுக்கும் என்ன அரததேம் இப்படிபயலேபாம் வபாழ்க்ட்கக் 
்கலவியும் ப�பாலலிக்ப்கபாடுப்லபன. இடதேபயலேபாம் ப�ய்முடறயபா 
ப�பாலலிக்ப்கபாடுக்்க நபால்ன உப்கர்ணங்கடள உருவபாக்கி 
பவச்சிருக்ல்கன.

பபபாதுவபா, கிரபாேங்கள்ே ஊர – ்கபாேனி விததியபா�ம் 
இருக்கும்ே! இப்லபபா, ‘இலேம் லதேடிக் ்கலவி இயக்்கம்’ வ்நதே 
பிறகு அதுலவ உடையுது. எலேபார வீடடுக் குழ்நடதே்களும் இஙல்க 
ஒண்ணபா வ்நது லபபாறபாங்க. எலேபாப் பிள்டளங்களும் நபாடளக்கு 
நலேபாப் படிச்சு �பாதிக்்கணும்! �்நலதேபாஷததுலேலய பபரிய 
�்நலதேபாஷம் எலேபாரும் �்நலதேபாஷேபா இருக்குற சூழலதேபால்ன!

நம்ம பிள்ளைங்க சாதிக்கணும!  
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பமானு்தி
�னனொரவலர, களுத�ரிககொப்பட்டி, கரூர.

எளிடேயபா்ன குடும்பம் எங்கலளபாைது. அம்ேபா லபரு 
தேங்கம்ேபாள், கூலி லவடேக்குப் லபபாறபாங்க. அப்பபா லபரு 
ேருதேமுதது. ஐ்நது வருஷம் முன்னபாடி வடரக்கும் கூலி 
லவடேக்குப் லபபாய்க்கிடடிரு்நதேபாங்க. இப்லபபா உைலநிடே 
�ரியிலேபாே வீடடுலேலய இருக்்கபாங்க. சின்ன வயசிே 
இளம்பிள்டளவபாதேததேபால நபான பபாதிக்்கப்படலைன. இரணடு 
்கபால்களும் அதே்னபாே சூம்பிடுச்சு. ேற்ற பிள்டளங்கடள ேபாதிரி 
ஓடி ஆை முடியபாது. எஙகு லபபா்கணும்்னபாலும் அம்ேபாதேபான 
இடுப்புே சுே்நதுகிடடு லபபா்கணும். அம்ேபாவுக்குததேபான பரபாம்ப 
்கஷைம். 

எங்க ப�பா்நதே ஊர ்கரூர்னபாலும் படிப்பு, லவடேனனு வபாய்ப்பு 
லதேடி தேஞ்�பாவூர ,  ேபாயவரம்னு பவவலவறு ஊர்கள்ே 
இரு்நதிருக்ல்கபாம். ேபாயவரததுே ஒரு ஆதேரவற்லறபார இலேததிே 
லவடே பணணில்னன. என்னபால முடிஞ்� லவடே்கடள அஙல்க 
ப�ஞ்சுகிடலை அண்ணபாேடே பல்கடேக்்கழ்கததுே அஞ்�லவழிக் 
்கலவி வழியபா எம்.பி.ஏ. படைம் முடிச்ல�ன. 

ப்கபாலரபா்னபா ்கபாேததில ேபாயவரததுே �ேபாளிக்்க முடியபாே 

ப�பா்நதே ஊரபா்ன ்கரூருக்ல்க குடும்பதலதேபாடு திரும்ப வ்நதுடலைபாம். 
எங்க இருக்கும்லபபாதும் �மூ்கததுக்கு எதேபாவது ப�ய்யணும்னு 
இருக்கும். அப்படிததேபான இஙல்கயுள்ள பள்ளிக்கூைத 
தேடேடேயபாசிரியர உதேவிலயபாடு வீடடிலேலய ேபாடே லநர 
வகுப்பு்கள் எடுததுக்கிடடிரு்நலதேன. அப்லபபாதேபான ‘இலேம் லதேடிக் 
்கலவி இயக்்கம்’ பதேரியவ்நதுச்சு. லதேரவுே ்கே்நதுகிடடு 
லதேரவபால்னன.  

பதேபாைக்்கததுே ேபா்ணவர்கள் இலேம் லதேடிக் ்கலவி டேயததுக்கு 
வரறதுக்கு அவவளவு ஆரவம் ்கபாடைடே. நபாங்களபாததேபான 
கூப்பிடலைபாம். ஆ்னபா, பதேபாைர்நது முயற்சி ப�ஞ்சு அவங்க இஙல்க 
வ்நதே உைல்ன இஙல்க பபாைங்கடளச் ப�பாலலிக்ப்கபாடுக்கிற 
முடற்கடளப் பபாரதது, ஆட�லயபாை வர ஆரம்பிச்�பாங்க. இப்லபபா 
22 ேபா்ணவர்கள் எங்க டேயததுக்கு வரறபாங்க. “அக்்கபா, 
ஞபாயிற்றுக்கிழடேயும்கூை க்ளபாஸ எடுங்கக்்கபா!”னனு ல்கடகுறபாங்க. 
தி்னம் ஒரு ்கடதே, ஒரு விடளயபாடடுனனு லயபாசிச்சுக்கிடடு வ்நது 
பபாைம் நைததி்னபா அவங்கலளபாை உே்கததுக்குள்ள நம்ேளபாே 
பநருக்்கேபா லபபா்க முடியுது. எ்னக்கு இனனும் நிடறய ப�ய்யணும்னு 
இருக்கு .  இப்லப பா  �க்்க ர  ந பா ற்்க பாலியிேதேபான வ்நது 
லபபாய்க்கிடடிருக்ல்கன. லேபாடைர வபா்க்னததுக்கு அரசுகிடை 
விண்ணப்பிச்சிருக்ல்கன. அது கிடைச்சிடுச்சுன்னபா இனனும் 
விரிவபா என பணி்கடளச் ப�ய்லவன!

ஞாயிறும படிக்க கூப்பிடுறாங்க!
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குரல்கள்

முனீஸ்வரி
த்பற்றொர
கைககஙகுடி, சிவகஙணக.

எங்களுக்கு ப�பா்நதே ஊர சிவ்கஙட்கததேபான்னபாலும், 
ப�னட்னயிே இரு்நலதேபாம். எங்க வீடடுக்்கபாரர ரலேஷ, டபப் 
்கம்பனி லவடேயிே இரு்நதேபார. அவருக்குக் ல்கடபுத திறன 
குடறவு; லபச்சுததிறன கிடையபாது. ஆ்னபா, நலே ேனுஷன. 
எங்களுக்கு பரணடு குழ்நடதே்கள். மூததே பிள்டள ஸலவதேபா ்கனி, 
இப்லபபா பததேபாவது படிக்கிறபாள். சின்ன பிள்டள யுவரபாஜ. 
புததி�பாலிததே்னேபா்ன பிள்டள. வபாழ்க்ட்க �்நலதேபாஷேபா 
லபபாய்க்கிடடிரு்நதுச்சு.

திடீரனு தேம்பிக்கு ஆறு வயசு இருக்கும்லபபாது அவன ்கபாலே 
பிரச்சிட்ன உணைபானுச்சு .  படிப்படியபா ்கபால நைக்்க 
முடியபாேப்லபபாயிடுச்சு. எஙப்கஙல்கலயபா லபபால்னபாம், எவவளலவபா 
ப�ேவழிச்ல�பாம். என்னலேபா நரம்புப் பிரச்சிட்னனனு 
ப�பாலலிடைபாங்க. அப்லபபாதேபான பள்ளிக்கூைம் ஆரவேபா லபபா்க 
ஆரம்பிச்சுரு்நதேவன உைம்பு முடியபாே முைஙகிடைபான. இ்நதேப் 
பிரச்சிட்ன எங்க வீடடைலய முைக்கிடுச்சு. எங்க லபபா்னபாலும், 
அவட்னத தூக்கிக்கிடடு லபபா்கணும். அவட்னக் ்கவனிக்்கலவ 
ஒரு ஆள் லவணும். ஒததேபாட� உதேவிக்கு ஆள் இலடே. ப�பா்நதே 
ஊருக்ல்க நபாே திரும்பிைேபாம்னு முடிபவடுதது சிவ்கஙட்க 
வ்நதுடலைபாம். ட்கலயபாை ்கலரபா்னபா வ்நதுடுச்சு.

ப்கபாள்டளலநபாய் ஊடர முைக்கும்லபபாது நபான எஙல்க என 
பிள்டளடயப் படிக்்க அனுப்புறது? வீடலைபாை முைஙகிடைபான என 

பிள்டள. பள்ளிக்கூைம் லபபாற பிள்டளங்கடள ஏக்்கேபாப் 
பபாரப்பபான. நபான பய்நதுக்கிடடு அனுப்படே. பள்ளிக்கூைததுே 
ல�ரக்்கேபாம்னு லபபா்னப்லபபா இவட்னச் ல�ரததுக்்க யபாரும் தேயபாரபா 
இலடே. அப்லபபாதேபான எங்க பக்்கததுலேலய இருக்குற 
புவல்னஸவரி �பாமி ேபாதிரி எங்களுக்கு உதேவ வ்நதுச்சு. இ்நதே 
‘இலேம் லதேடிக் ்கலவி இயக்்கம்’ �ம்ப்நதேேபா எலேபா விவரங்கடளயும் 
ப�பானனுச்சு. பிள்டள அலதேபாை படிக்்கப் லபபா்னபான. ஆரவேபா 
பபாைம் படிக்்க ஆரம்பிச்சுடைபான. ‘நம்ே தேம்பி என்னேபா வடரயறபான 
பதேரியுேபா?; நம்ே தேம்பி என்ன லவ்கேபா ஒப்பிக்கிறபான பதேரியுேபா? 
படிப்புக்்கபா்க அவன ஏஙகியிருக்்கபான; எது ப�பாலலிக்ப்கபாடுததேபாலும் 
லவ்கேபா படிச்சுக்குறபான’னு அது ஒவபவபாரு நபாளும் ப�பாலலும்லபபாது 
ே்னசுக்கு அவவளவு ஆறுதேேபா இருக்கும். கிடைததேடை 20 
பிள்டளங்களுக்கு புவல்னஸவரி பபாைம் எடுக்குது. விடளயபாடடு 
ப�பாலலிக் ப்கபாடுக்கும், ்கடதே ப�பாலலிக் ப்கபாடுக்கும். அடுதது, 
இவட்னப் பள்ளிக்கூைததுே ப்கபாணடுலபபாய் ல�ரக்்கவும் அதுலவ 
ஏற்பபாடு பணணுச்சு.

இப்படிததேபான ேைப்புரம் ஊரபாடசி ஒனறிய நடுநிடேப் பள்ளியிே 
தேம்பிடயச் ல�ரதலதேபாம். இப்லபபா ஆறபாம் வகுப்பு அவன 
படிக்கிறபான. அஙல்க ஒரு நலே ேனுஷன.  பபாபு �பார. தேம்பி லேே 
அக்்கடறலயபாை பபாைம் ப�பாலலிக்ப்கபாடுக்்கறலதேபாை தேம்பிக்கு 
உதேவிதபதேபாட்க கிடைக்்கவும் அவலர ஏற்பபாடு பணணி்னபார. சும்ேபா 
இலடே, விஏஒ, ஆரஐ, தேபாசிலதேபாரனு ஒவபவபாருதேருக்கிடலையும் 
தேம்பிடயத தூக்கிடடுப்லபபா அடேஞ்சு திரிஞ்சு வபாஙகிக் 
ப்கபாடுததேபார. இப்லபபா அவனுக்கு பரணடு லபர பக்்க பேேபா 
இரு்நது பபாைம் ப�பாலலிக்ப்கபாடுக்கிறபாங்க. எஙல்க படிப்பு 
அப்படிலய லபபாய்டுலேபானனு பய்நலதேன. என பிள்டளக்குத 
பதேபாடேஞ்� படிப்பு மீணடு வ்நதுருச்சு!

த�ா்ைத� படிப்பு மீண்டும கி்ைத�து!
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மி.ஜெனித் கு்மார்
ஏழொம் வகுபபு மொைவர  
மைல மொ�ொ ் மலநிணலப ்பள்ளி 
த�ொககனகுடியிருபபு, தூததுககுடி மொவட்்டம்.

எங்க அப்பபா ஒரு ப்கபாததே்னபார. எலேபாருக்கும் வீடு 
்கடடிக் ப்கபாடுப்பபாங்க. ஆ்னபா, கூலி லவடேதேபான. 
்க பாடேயிே  ஒனபது  ேணிக்கு  லவடேடய 
ஆரம்பிக்்கணும். அதுக்கு முன்னபாடிலய வீடடுலேர்நது 
கிளம்பணும். �ேயததுே ஆறு ேணிக்ல்க கிளம்பிடுவபாங்க. 
ரபாததிரி வீடடுக்கு வரவும் எடடு ேணி ஆகிரும். வீடடுே 
நபான, எங்க அக்்கபா பஜனிிஃபர, அண்ணன நிஷபா்நத, 
தேம்பி அ்நலதேபானி ரபாபினனு நபாலு லபர. அம்ேபா வீடடுே 
�டேயலேபாம் முடிச்சுடடு, தேடடி முடையறது, புளி 
குததுறது இப்படியபா்ன லவடே்களுக்குப் லபபாவபாங்க. 
ப�பாலலிக்ப்கபாடுக்்க வ�தி இலடே. ்கஷைப்படடு  
படிச்ல�ன. ஆ்னபாலும், ேணடையிே எதுவும் நிக்்கபாதேது 
ேபாதிரிலய இருக்கும். அதுவும் இ்நதேக் ்க்ணக்குப் பபாைம் 
வ்நது பதேபாடேயபாது.

்கலரபா்னபாவுக்கு அப்புறம் பள்ளிக்கூைம் நைக்்கலவ 
இலடேயபா, எலேபாம் ேற்நதுலபபாச்சு. அப்லபபாதேபான 
அஞ்�பாவது வகுப்புக்கு நபான லபபா்கணும். ஒரு வருஷம் 
முழுக்்க படிப்பு நைக்்கடே. அப்படிலய ஆறபாவது 
லபபாய்டலைன. புததே்கங்கள் முனட்னவிை இப்பம் நிடறய 
ஆயிடுச்சு. பள்ளிக்கூைம் நைக்்கபாே எப்படிப் படிக்கிறது? 
படிக்கிற ஆட�லய லபபாய்டுச்சு. அவலளபாதேபானனு 
பநட்னச்சுக்கிடடு இரு்நலதேன.

அப்லபபாதேபான ‘இலேம் லதேடிக் ்கலவித திடைம்’ 
வ்நதுச்சு. எங்க வீடடுக்குப் பக்்கததுே உள்ள 
டேயததுக்குப் லபபா்க ஆரம்பிச்ல�ன. பிரதீபபா அக்்கபா 
அஙல்க ப�பாலலிக்ப்கபாடுப்பபாங்க. அவங்கதேபான தி்னம் 
நபான தேவறபாே அஙல்க லபபா்கக் ்கபார்ணம். விடளயபாடைபாலவ 
எலேபாதடதேயும் ப�பாலலிக்ப்கபாடுததுடுவபாங்க. 
‘மூடளக்கு லவடே’னனு ஒரு ்க்ணக்கு. விடளயபாடடு 
ேபாதிரி ஜபாலியபா இருக்கும். முன்னபாடி ்க்ணக்குன்னபா 
்கஷைம். இப்லபபா ்க்ணக்கு எ்னக்கு ஈஸியபா வருது. தி்னம் 
�பாயுங்கபாேம் அஞ்�டர ேணிக்கு டேயததுக்குப் 
லபபாலவன; ஏழு ேணிக்ப்கலேபாம் வீடடுக்கு வ்நதுடுலவன.

எ்னக்கு இப்லபபா படிப்பு நலேபா வருது. பள்ளிக்கூைததுே 
விஜிதேபா டீச்�ரதேபான எங்க டீச்�ர. அவங்களும் என லேே 
பிரியேபா இருப்பபாங்க. இப்லபபா நபான நலேபாப் 
படிக்கிலறனகிறதுே அம்ேபா, அப்பபாவுக்கும் �்நலதேபாஷம்; 
விஜிதேபா டீச்�ருக்கும் �்நலதேபாஷம். ‘படிச்சுப் பபரிய ஆளபா 
வரணும்’னு ப�பாலவபாங்க; வருலவன!

படிச்சுப் தபரியா ஆளைா வருவவன்!



விதியை 
மாற்றிை 
வீதிப் 
பள்ளிகள்

முன்னோடிகள்

ஆயிஷா இரா.நடராசன்

உண்மையான கல்வி எனன  செய்யும்?

இந்தக் ககள்விக்கு இத்தாலிய மைக்கள் கல்வியாளர் 
பாதிரியார் ஆணட்ரூ சபல் நாம் ெற்றும் எதிர்பார்க்க முடியா்த 
பதி்ை ்தருவார். “உண்மையான கல்வி உஙக்ள, உஙகள் ெமூகச் 
சூழ்ை எதிர்ததுக் சகாதிபப்ைய ் வக்கும். பிறகு நீஙகள் தூஙக 
மைாட்டீர்கள். உஙகளுக்கு உணவு செல்ைாது. உண்மையான கல்வி 
உஙக்ள உஙகளுக்கு எதிராககவ திருபபிவிடும்!”

ஆணட்ரூ சபல் இபபடிச் சொல்வ்தன முழு்மையான அர்த்தம், 
‘மைாற்றத்்தப பற்றிச் சிநதிபபவர்கள் அந்த மைாற்றத்்த 
உணைாக்குவ்தற்கு, ்தாகன களம் இறஙகிவிடுவார்கள்’ எனபது்தான!

ஆணட்ரூ சபல் ‘வீதியும் பள்ளியும்’ எனும் ்த்ைபபில் ஆற்றிய 
உ்ரயில்்தான கமைகை நீஙகள் வாசித்த கமைற்ககாள் இருக்கிறது. 
இந்த உ்ர நிகழத்தபபட்ை ஆணடு எது ச்தரியுமைா? 1789.

சொனனால் நம்ப மைாட்டீர்கள்... நானும் மு்தலில் நம்பவில்்ை. 
உைகின மு்தல் வீதிப பள்ளி நமைது சென்னயில்்தான 
ஆரம்பிததிருக்கிறது. நம்மு்ைய ‘இல்ைம் க்தடிக் கல்வி 
இயக்கம்’கபாை அனறு ஆணட்ரூ சபல் மைைபார் அகதிகள் 
குழந்்தகளுக்காக 1787இல் ஆரம்பித்த ஓர் இயக்கம்்தான வீதிப 
பள்ளி இயக்கம்.

அன்றய காைகட்ைததில் பகல் முழுவதும் சென்னயின ஏ்ழ 
எளிய குழந்்தகள் பல்கவறு கவ்ைகளுக்கும் அனுபபட்ை காைம் 
அது. கால் வயிறு நிரபபிை கடும் உைல் உ்ழபபு. கூலிகயா 
சபரும்பாலும் ்தரமைற்ற உணவாகத்தான இருக்கும். ொதி சவறியும் 
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ஆண்ட்ரு பெல்லுடைய  
வீதிப் ெள்ளிகள் 
குதூகலமானடை. ொட்டு, 
கூத்து, கும்மி என அடனத்து 
ைடக திறனகளுக்கும் அங்க 
இைம் இருந்தது. ‘நீ எட்தக் 
கற்பித்்தாய்... எட்தக் 
கற்றுக்பகாண்ைாய்!’ எனறு்தான 
்கட்ொராம் ஆண்ட்ரு பெல்!



தீணைா்மையும் கபயாகப பிடித்தாட்டிய காைகட்ைம் 
அது.

ஆணட்ரு சபல் அடிகளார் – பிறந்தது 
ஸகாட்ைாநது. பிறந்த வருைம் 1753. அந்தக் 
காைதது ஸகாட்ைாநதிலும் எல்ைாரும் கல்வி 
கற்றுவிடும் சூழல் இல்்ை. அஙகும் கமைல்குடிக்கக 
அந்த வாய்பபு வாய்த்தது. கல்வி கற்றிை அனறு 
ஆணட்ரு சபல் கணைறிந்த எளிய வழி பாதிரியார் 
ஆவது! ஆமைாம், பாதிரியார் கெ்வ கநாக்கிச் 
செல்பவர்களுக்குக் கல்வி வாய்பபுகள் கி்ைக்கும். 
இபபடிப படிததுத க்தர்ந்தவர்்தான ‘கணி்தமும் 
அறிவியலும் இரணடு கணகள்’ எனறு 
பிற்காைததில் அறிவித்தார்.

அறிவியல் பாைமைானது, ‘இயற்்கத ்தததுவ 
இயல்’ எனறு சபயரில் அபகபாது 
அ்ழக்கபபட்ைது. மு்தலில் அசமைரிக்கக் கறுபபினக் 
குழந்்தகளுக்காகத ்தன வாழ்வ அர்பபணிக்க 
சவர்ஜினியாவுக்குப பயணிக்க 1774இல் கபபல் 
ஏறினார். அது வழியில் கவிழநதுவிட்ைது. நீச்ெல், 
பட்டினி, கடுஙகுளிர் எனப பைா்தபாடு பட்டு, 
கைகைாடிகளால் மீட்கபபட்டு, மைகைஷியா வழியாக 
அவர் க்ர கெர்ந்த இைம்்தான நமைது சென்ன. 
இஙகு அவர் வந்த்ைந்த ஆணடு 1787.

இஙகிருந்த கிழக்கிநதிய கம்சபனி மைற்றும் 
ஆஙகிகைய ராணுவ அதிகாரிகளி்ைகய ஆனமிகச் 
சொற்சபாழிவு ஆற்றுவ்தற்கு இஙகிைாநது 
க்தவாையம் அவ்ர நியமித்தது. ஆனால், 
1789ஆம் ஆணடில் குபபததுக் குழந்்தகள், 
ஆ்தரவற்கறார், அகதி சிறார்கள் என வீதிகளில் 
வாழகிறவர்களுக்கு மைா்ை கநரக் கல்வி எனறு 
புதிய ெகாப்தம் ஒன்ற ஏற்படுததினார்.

ஆணட்ரு சபல் ்தனனு்ைய மைா்ை கநர வீதிப 
பள்ளிக்ள மைா்ை நாை்ர மைணிக்குத 
ச்தாைஙகுவார். பள்ளி இரவு ஒனபது பதது மைணி 
வ்ர நீடிக்கும். அவரது கல்வி கபாதிக்கும் 
மு்றக்கு ‘மைானிட்ைர் சிஸைம்’ எனறு கல்வியியல் 
து்ற சபயர் சூட்டியுள்ளது. இதில் விகெஷம் 
எனனசவனறால், மைாணவர்ககள – அ்தாவது நனகு 
படிக்கும் சிறுவர்ககள - ஏ்னகயாருக்குக் கல்வி 
கற்பிக்கும் ்தனனார்வைர்களாகச் செயல்பட்ைனர். 
ஆணட்ரு சபல் ெற்கற சூட்டி்கயான சிறு 
குழுவுக்குப கபாதிபபார். அவர்கள் ்தஙகளுக்குத 
ச்தரிந்தவற்்றத ்தஙகள் பகுதி க்தாழர்களுக்குப 
கபாதிபபார்கள். சமைாத்தம் ஏழு இைஙகளில் வீதிப 
பள்ளி நைந்தது.

ப்ைபபூக்கம் மிக்க கற்பித்தல் மு்ற ஆணட்ரு சபல்லு்ைய 
்தனிததுவம் ஆகும். நீணை கழி்யக் சகாணடு குழந்்தக்ள ் நயப 
பு்ைபப்்தகய கற்பித்தலுக்கான சிறந்த வழிமு்றயாக ஆசிரியர்கள் 
அன்றக்குக் ் கயாணடுவந்தனர். ஆணட்ரு சபல் இ்்தக் கடு்மையாக 
எதிர்த்தார். அவரு்ைய வீதிப பள்ளிகள் குதூகைமைான்வ. பாட்டு, 
கூதது, கும்மி என அ்னதது வ்க திறனகளுக்கும் அஙகக இைம் 
இருந்தது. நல்ை பாைகர் பிறருக்குப பாைக் கற்றுத ்தருவார். நல்ை 
கமைளக்காரர் கமைளம் சகாட்ை கற்பித்தார். ‘நீ எ்்த கற்பித்தாய்... எ்்தக் 
கற்றுக்சகாணைாய்!’ எனறு்தான ககட்பாராம் ஆணட்ரு சபல்.

இஙகிருநது பினனர் ஏ்னய பை இைஙகளுக்கும், ‘சமைட்ராஸ 
மைானிட்ைரி சிஸைம்’ எனற சபயரில் ்தனது வீதிப பள்ளி மு்ற்யக் 
சகாணடுசெனறு வி்்தத்தார் ஆணட்ரு சபல். காைம் கைநதும், 
எஙசகல்ைாம் பள்ளிக்கூைஙகளுக்கு சவளிகய கற்பித்தல் இயக்கம் 
நைக்கிறக்தா அஙசகல்ைாம் பரவுகிறார் ஆணட்ரு சபல்!
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உலகின் மிகப் பெரிய ஜனநாயகமாகத் திகழும் நவீன 
இந்தியாவின் முதன்்மயான வரலாற்ாசிரியரகளுள் ஒருவர 

ராமச்சந்திர குஹா. நூலாசிரியராகவும் கட்டு்ரயாளராகவும் 
பெச்சாளராகவும் பொதுமககளுககாக இயங்கும் ஓர 
அறிவுஜீவியாகவும் கடந்த 35 ஆண்டுகளாக இ்டபவளியின்றி 
ப்சயலெட்டுவருகி்ார குஹா. இப்ெடிபயலலாம் நான் மாறுபவன் 
என்று நி்னத்துககூடப் ொரத்ததில்ல என்று இன்று 
புன்ன்கககி்ார.

 எளிமையாக எழுதுவது தவறா?

உண்்மயில குஹா ஒரு வரலாற்ாசிரியரதானா எனும் 
பகள்வி்ய இரு தரப்பினர எழுப்பிகபகாண்டிருககின்்னர. 
முதலாவது தரப்பினரின் கவ்ல அவர எழுத்து பதாடரபிலானது. 
எப்ெடி இவரால எலபலாருககும் புரியும்ெடி எளி்மயாக எழுத 
முடிகி்து? இரண்டாவது தரப்பினரின் கவ்ல அவரு்டய 
அரசியல பதாடரபிலானது. எப்ெடி இவரால இவவளவு தீவிரமாக 
அரசியல பெ்ச முடிகி்து? ப்சய்தித்தாள், ெத்திரி்க, 
பதா்லககாட்சி என்று எலலா இடங்களிலும் எலபலாபராடும் ஏன் 

பிரிட்டிஷாரிடமிருந்து விடுதலை பெற்றுவிட்்டாம் எனெது 
உணலமைதான. ஆனால், நம் ் தசத் தந்லதகள் அலடய 
விரும்பிய விடுதலைலயத்தான நாம் பெற்றிருக்கி்�ாமைா?

இவர வாதப் பொர புரிந்துபகாண்டிருககி்ார?

இரு தரப்பினருககும் ஒபர ெதி்லச ப்சாலகி்ார குஹா. 
“அரசியலும் வரலாறும் மககளுககான்வ. எனபவ அவரகளுககுப் 
புரியும்ெடி எழுதுகிப்ன். அவரகள் தரப்பில நின்று பெசுகிப்ன்!”

 சமூகவியலில் இருந்து வரலாற்றுக்குள்...

பநருவின் இந்தியாவில பி்ந்து, வளரந்தவர குஹா. 1958ஆம் 
ஆண்டு பதஹராடூனில ஒரு தமிழ்க குடும்ெத்தில பி்ந்தார. 
அப்ொ சுப்பிரமணியன் ராமதாஸ் குஹா, பவதியியலாளர.  ெள்ளி 
ஆசிரியராக அம்மா இருந்த அபத இடத்தில தன் ஆரம்ெக 
கலவி்ய ஆரம்பித்தார குஹா. பின்னர புகழ்பெற் டூன் ெள்ளியில 
ப்சரந்தார. எழுத்துடன் ெரிச்சயம் ஏறெட்டது இங்பகதான். அபத 
ெள்ளியில ெடித்துகபகாண்டிருந்த அமிதாவ பகாப�ாடு 
இ்ைந்து ெள்ளி இத்ைத் தயாரிககும் பொறுப்்ெ குஹா 
ஏறறுகபகாண்டார. இன்றும் இருவ்ரயும் இ்ைககும் ஒரு 
புள்ளியாக வரலாறு இருககி்து.

குஹாவின் ெட்டப்ெடிப்பில வரலாறு அலல, பொருளாதாரமும் 
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்சமூகவியலும்தான் இடம்பெறறிருந்தன. இந்தியக குடியியல ெணிகளில ப்சரும் 
விருப்ெத்பதாடு பதரவு எழுதினார. பதரசசி பெ் முடியவில்ல. ஆனால, 
ெத்திரி்க அலுவலகம் பதாடங்கி ெலக்லககைகம் வ்ர ெல இடங்களில 
வாய்ப்புகள் வந்தன. ஏறகவில்ல. அவராகபவ சில வாய்ப்புக்ள எதிரொரத்துக 
காத்திருந்தார. ் ககூடவில்ல.

இறுதியில ்சமூகவியல து்்யில இ்ைந்து ஆய்வுப் ெடிப்்ெத் 
பதாடங்கினார. இந்தியப் ெைங்குடிகளின் வாழ்்வ ஆராய்ந்த பிரிட்டிஷ் 
மானுடவியலாளர பவரியர எலவினின் ெ்டப்புலகம் அவருககு அறிமுகமானது 
அப்பொதுதான்.

எலவினின் எழுத்துகளின் மீதும் ப்சயலொடுகளின் மீதும் ஏறெட்ட ஈடுெட்டால 
்சமூகவியலில இருந்து வரலாறறின் மீது குஹாவின் ஆரவம் விரிந்து ப்சன்்து. 
பவரியர எலவினின் வாழ்க்க வரலாற்் (1999) விரிவாக எழுதி பவளியிட்டார 
குஹா. எலவி்னயும் இந்தியப் ெைங்குடி உல்கயும் புரிந்துபகாள்ள 
விரும்புெவரகளுககான அரு்மயான ் கபயடாக இன்றும் இந்நூல திகழ்கி்து.

நவீன இந்தியாமவத் ததரிந்துதகாள்்ள 
உதவும் 3 நூல்கள்

ஒரு வரலாற்ாசிரியர இலககியத்துககு பநருககமாகச ப்சலவது வாழ்க்க 
வரலாறு எழுதும்பொதுதான் என்ொர குஹா. எலவினுககு முன்பும் ்சரி, பின்னரும் 
்சரி, இந்தியச சூைலியல வரலாறு குறித்து சில முககியமான நூலக்ளத் 
பதாடரசசியாக எழுதினார குஹா.

அடுத்து என்ன எனும் பகள்வி அதன் பின்னர அவருககு எைவில்ல. ஒரு 
சுதந்திர வரலாற்ாசிரியராக மாறினார குஹா. இந்தியா சுதந்திரம் பெறறு 60 
ஆண்டுகளுககுப் பி்கு, 2007ஆம் ஆண்டு குஹாவின் ‘இந்தியா: காந்திககுப் 
பி்கு’ (India After Gandhi) பவளிவந்தது. 1947இல பதாடங்கி அன்்்ய பததி 
வ்ரயிலான அரசியல வரலாற்்க பகா்வயாகவும் விரிவாகவும் ெதிவுப்சய்தது 
இந்த பிரமாண்டமான நூல. அதன் விரிவாககப்ெட்ட ெதிப்பு 2017ஆம் ஆண்டு 
வ்ரயிலான நிகழ்வுக்ள உள்ளடககி பவளிவந்தது.

குஹா யார என்ெ்த நமககும் உலகுககும் அழுத்தந்திருத்தமாக 
உைரத்தும் ெ்டப்ொக இது மாறிப்பொனது. ஒரு ெககம் விமர்சகரகளின் 
ொராட்டுக்ளத் திரட்டிகபகாண்டபதாடு விறெ்னயிலும் குறிப்பிடத்தகக 
்சாத்ன்யப் புரிந்தது. நவீன இந்திய வரலாற்்க கறக விரும்புவரகளுககான 
நு்ைவாயிலாகப் ெலரும் கருதுவது இந்நூ்லத்தான். குஹாவின் அரசியல 
நி்லப்ொடு என்னபவன்ெ்த இந்நூல பதளிவுெடுத்திவிடுகி்து.

நவீன இந்தியா, சுமித் ்சர்க்ார

இந்தியா என்கிற ் ருத்்ா்க்ம் 
சுனில் கில்நானி

இந்திய வரலாறு 1757-1947
பிளாசி மு்ல் பிரிவினன வனர 

ச்ச்ர பந்ச்ாபாத்யாய்
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இந்தியொவின் மு�ல் மேலொண்ேக் கழகம் (ஐஐஎம்) 
கல்கத�ொவில் நிறுவப்பட்டது. த்பொருளொ�ொரம், 
வணிகவியல், ேனி� வள மேம்்பொடு, சமூகவியல் என்று 
த�ொ்டங்கி ்பல து்ைகளில் இ்ைந்து ்படிக்க முடியும். 
குஹொ �னது மு்னவர் ஆய்வுப ்பட்டத்�ப த்பறைது 
இங்மக� ொன் .  அவரு்்டய ஆய்வுப த்பொருள் , 
உத�ர ொகணடடின் சமூக வனவியல் வரலொறு 
த�ொ்டர்பிலொனது. குறிப்பொக, சிபமகொ இயக்கம். கல்கத�ொ 
ஐஐஎம் நிறுவனததில் உள்ள ்படிபபுக்ளயும், அங்குள்ள 
வசதிக்ளயும் வொசிதது அறிந்துதகொள்ள அ�ன் 
�ளததிமலமய விரிவொன �கவல்கள் உணடு: https://
www.iimcal.ac.in/

ஜனநாயகம்

இந்திய ஜனநாயகத்்த எப்பொது, எப்ெடிக பகாண்டாட 
பவண்டும் என்ெ்த மட்டுமலல, அதன் பொதா்மக்ள 
எப்பொது, எப்ெடிச சுட்டிககாட்ட பவண்டும் என்ெ்தயும் 
நன்கறிந்தவர குஹா.

‘‘பிரிட்டி�ாரிடமிருந்து விடுத்ல பெறறுவிட்படாம் என்ெது 
உண்்மதான். ஆனால, நம் பத்சத் தந்்தகள் அ்டய விரும்பிய 
விடுத்ல்யத்தான் நாம் பெறறிருககிப்ாமா? இந்தியா 
உ்டந்துபொய்விடவில்ல என்ெது உண்்ம. ஆனால, 
பவறுொடுகளின்றி, பிளவுகளின்றி, ்சமய பமாதலகளின்றி ஒபர 
பத்சமாக நாம் திரண்டிருககிப்ாமா? நம் ஜனநாயகம் 
அ்னவருககுமானதாக இருககி்து? நாம் உருவாககிய ்சமூக 
அ்மப்புகள் அ்னவ்ரயும் ஒன்றுபொல நடத்துகி்தா? பதரதல 
பவறும் ்சடங்காக மாறிவிட்டதா? பவறறி பெறறுவிட்டால அடுத்த 
ஐந்தாண்டுகளுககு யாரும் எந்தக பகள்வியும் பகட்க முடியாது 
என்ெது என்ன மாதிரியான ஜனநாயகம்? ’’

 வழிகாட்டும் காந்தி

காந்தி நான்கு விடுத்லக்ள முன்்வககி்ார. இவற்் 
இன்றும் நாம் ்கபகாள்ள முடியும் என்று நம்புகி்ார குஹா. 
வன்மு்்்யத் து்ந்து, அகிம்்்ச்யக ்ககபகாள்ளும் 
அரசியல விடுத்ல நம்மு்டய முதல பத்வ. உலகில 
்சரவாதிகாரம் எங்பக த்ல தூககினாலும், அநீதியான ்சட்டங்க்ள 
யார உருவாககினாலும் மககள் அகிம்்்ச்யப் பிரபயாகித்து 
எதிரகக பவண்டும். இந்துககளுககும் இஸ்லாமியரகளுககும் 
இ்டயிலான நலலு்வின் மூலம் கி்டககும் ெண்ொட்டு 
விடுத்ல நம் இரண்டாவது பத்வ என்்ார காந்தி. எலலாச 
்சமயங்களுககு இ்டயிலும் உ்ரயாடலும் ெரிமாற்மும் நிகை 
பவண்டும். அப்பொதுதான் ்சமூக அ்மதி ்சாத்தியம்.

தீண்டா்ம உள்ளிட்ட ்சாதியப் ொகுொடுக்ளக க்ளவதன் 
மூலபம ்சமூக விடுத்ல பெ் முடியும் என்்ார காந்தி. 
நான்காவதாக, சுபதசி இயககத்தின் மூலம் கி்டககும் பொருளாதார 
விடுத்ல. இயற்க்யச ப்சதப்ெடுத்தாத, சூைலுககு அழி்வக 

பகாண்டுவராத பொருளாதாரம் என்று இன்று இத்ன 
அரத்தப்ெடுத்திகபகாள்ளலாம்.

இரண்டு ொகங்களில 2,000 ெககங்களுககு பமல காந்தியின் 
வாழ்க்க வரலாற்் எழுதியிருககி்ார குஹா. முதல ொகம் 
பிரிட்டனிலும் பதன் ஆப்பிரிககாவிலும் அவர வாழ்ந்த 
காலகட்டத்்தப் ெதிவுப்சய்கி்து என்்ால, இரண்டாவது ொகம் 
முதல உலகப் பொர பதாடங்கும் 1914 ஆம் ஆண்டில பதாடங்கி 
காந்தியின் இறுதிககைங்கள் வ்ர ெதிவுப்சய்கி்து.

குஹாவின் ஆய்வுலகின் ்மயமாக காந்தி திகழ்கி்ார. 
இரண்டாம் உலகப் பொரில லண்டன் மீது குண்டுகள் வந்து 
விழுந்தபொது வாய்விட்டு அழுதவர காந்தி. நாம் இன்னும் இந்து 
ொகிஸ்தானாக மா்ாமல இருககிப்ாம் என்்ால அதறகுக 
காரைம் அவரதான் என்கி்ார குஹா. அவ்ரப் பொருத்தவ்ர 
காந்தி இந்தியாவுககானவர அலல, உலகுககானவர. இதன் 
பொருள் காந்தி விமரி்சனங்களுககு அப்ொறெட்டவர என்ெதலல 
என்கி்ார குஹா. எனககு காந்தி பிடிககும். அதறகாக அவரு்டய 
கு்்கள் மீது நான் பவள்்ள அடிப்ெதில்ல என்கி்ார அவர.

முழுமையான ஜனநாயகமை முக்கியம்

நடப்பு அரசிய்ல உன்னிப்ொகக கவனித்து குஹா எழுதும் 
ெத்திகள் கார்சாரமாக இ்ையத்தில விவாதிககப்ெடுகின்்ன. 
இந்த ஆண்டு புதிதாக பவளிவந்திருககும் குஹாவின் நூல, ‘தி 
ரிெலஸ் எ்கன்ஸ்ட் ராஜ்’ (The Rebels Against Raj). காலனிய 
காலத்தில இந்தியாவின் ெககம் நின்் ஏழு அயலநாட்டு 
கலகககாரரக்ள இதில அறிமுகப்ெடுத்துகி்ார. அன்னி 
பெ்சண்ட், காந்தியின் வளரப்பு மகள் என்று அ்ைககப்ெடும் மீரா 
பென் (இயறபெயர பமடலின் ஸ்பலட்) உள்ளிட்டவரகள் இதில 
இடம்பெறுகி்ாரகள். எலவின்பொல இவரகளும் இந்தியாபவாடு 
கலந்துவிட்டவரகள், இந்தியரகளாகபவ மாறிவிட்டவரகள் 
என்கி்ார குஹா.

இந்தியா்வ ஒரு வலலர்சாகக கறெ்ன ப்சய்ெவரகபளாடு 
இ்ைய மறுககி்ார குஹா. பமய்யான, முழு்மயான ஜனநாயக 
நாடாக இந்தியா மலரவதுதான் நம் அ்னவருககும் முககியமானது 
என்கி்ார உறுதிெட. அதுதான் உண்்மயான ெலமும்கூட!



சங்கரன் ்கதை நம்ப முடியாை ்கதை. ஆனால், நல்்ல ்கதை. சங்கரனுக்கு அப்பா 
அம்ா என்று யாரும இல்த்ல. அவனிடம க்காஞசம கசாத்து இருநைது. இப்்பாது 
இல்த்ல. சங்கரன் இரக்்கம உள்ளவன்; இ்ளகிய ் னசுக்்காரன். த்கயில் இருநைதை 
எல்்லாம ்கஷடப்படடவர்களுக்குக் க்காடுத்துவிடடான்.  இப்்பாது அவன் 
்கஷடப்படுகிறான். சாப்பாடடுக்குக் ்கஷடம. துணி்ணி்களுக்குக் ்கஷடம. ஊரில் 
எல்்்லாரும அவதன ‘‘அசடு! அசடு” என்று கிணடல் கசயைார்கள. அநை ஊரில் 
வயைான ஒரு ைாத்ைா இருநைார. அவர ் டடும சங்கரதனப ்பாரத்து ்பரிைா்பப்படடார. 
ஒருநாள சங்கரதனக் கூபபிடடார. 

சங்கரன் ்பசியில் ைள்ளாடினான். வழியில் ஒரு குடிதச 
இருநைது. குடிதச வாசலில் ஒரு அம்ா இருநைார. 
சங்கரதனப ்பாரத்து அநை அம்ா குடிதசக்குள கூபபிடடார.  
சங்கரனுக்குச் சாப்பாடு ்்பாடடார. சங்கரன் வயிறாரச் 
சாபபிடடான்.

மூன்று 

வரம்

இப்படிச் கசான்ன்ைாடு ்டடும நிற்கவில்த்ல. க்காஞசம ்கடடுச்்சாறும 
்கடடிக் க்காடுத்ைார. சங்கரன் ்கடடுச்்சாறு எடுத்துக்க்காணடு புறப்படடான். 
்காடடில் க்காஞச தூரம ்்பாவைறகுள ்கடடுச்்சாறு தீரநதுவிடடது.

கசால்லுங்கள 
ைாத்ைா!

ைமபி எங்்க 
்்பாகிறாய?

முனிவதரப  
்பாரக்்கப ்்பாகி்றன். முனிவரிடம 

உங்களுக்்கா்க ஏதும ்்கட்க 
்வணடு்ா?

எனக்கு வாய 
 ்்பசாை ஒரு க்பாணணு  

இருக்்காள. அவள வாய ்்பசுவது 
எப்்பாது என முனிவரிடம  

்்கள.

சரிம்ா

நம ஊரக் ்கதடசியில் ஒரு ்காடு இருக்கிறது. க்பரிய ்காடு. அநைக் 
்காடதடத் ைாணடிப ் ்பானால் ஒரு ஆறு வரும. ்கடத்லப ் ்பா்ல அநை 
ஆறு ஆழ்ா்க இருக்கும. ஆறதறக் ்கடநது ்்பானால் ஒரு ்சாத்ல 
வரும. ஆள நட்ாடடம இல்்லாை ்சாத்ல. அங்்க ஒரு முனிவர 
வசிக்கிறார என்று கசால்கிறார்கள. இதுவதர நம ஊரில் யாரும ்பாரத்ைது 
கிதடயாது. அநை முனிவருக்கு அபூரவ சக்தி உணடாம. அவதரத் 
்ைடிப ்பாரத்துவிடடால் மூன்று வரம ைருவாராம. மூன்று வரத்துக்கு 
்்ல் ைர ்ாடடாராம. நீ நல்்லவன். கராம்ப நல்்லவன். நீ ்்பானால் 
அநை முனிவதரப ்பாரக்்க முடியும என்று நிதனக்கி்றன். ் ்பாயப ்பார!

அறிவ�ொளி கருவூலம்

சங்கரா! உன்தனப ்பாரக்்க  
சங்கட்ா இருக்கு! நல்்லவர்கள 

இப்படி ்கஷடப்படக் கூடாது. உனக்கு 
ஒரு ்யாசதன கசால்கி்றன்...
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சங்கரனுக்கு அநை அம்ா க்காஞசம ்கடடுச்்சாறும ்கடடிக்க்காடுத்துவிடடார. 
அதை எடுத்துக்க்காணடு சங்கரன் ்பயணத்தைத் கைாடரநைான்.

்காடதடப ்பாதி ்கடப்பைறகுள அநைக் ்கடடுச்்சாறும தீரநதுவிடடது. 
்று்படியும சங்கரதனப ்பசி வாடடியது. அநை ்நரம சங்கரன் ஒரு 
்ைாடடத்தைப ்பாரத்ைான். அநைத் ்ைாடடத்தில் க்காயயா ்ரங்களும, 
்ா்ரங்களும இருநைன. அஙகு ஒரு க்பரியவர நின்று க்காணடிருநைார. 
அநைப க்பரியவர  சங்கரதனப ்பாரத்து இரக்்கப்படடார. கூபபிடடு சாப்பாடு 
்்பாடடார.

சங்கரனுக்கு க்காஞசம ்சாறும ்கடடிக்க்காடுத்ைார. 
்காடதடக் ்கடநைான். ைாத்ைா கசான்னது ் ்பா்ல க்பரிய 
ஆறு ஒன்று ஓடியது.

ஆழ்ான ஆறு. கவள்ளம ்கதர புரணடு ஓடியது. 
எப்படிக் ்கடப்பது என்று ்யாசித்ைான். அப்்பாது 
முைத்ல ஒன்று ைணணீருக்குள இருநது 
ைத்லதயத் தூக்கிப ்பாரத்ைது. சங்கரன் 
முைத்லதயப ்பாரத்ைான். முைத்லயிடம ஆறதறக் 
்கடக்்க ்வணும. ‘‘முனிவதரப ்பாரக்்க ்வணும. 
வரம ்்கட்க ்வணும. முைத்ல்ய! உைவி 
கசயவாயா?’’ என்று ்்கடடான். முைத்ல ஒபபுக் 
க்காணடது.

முைத்லயின் முதுகில் சங்கரன் ஏறிக்க்காணடான்.

முைத்ல நீணட ்நரம ைணணீரில் நீநதிப 
்்பானது.

்கதடசியில் முனிவர இருநை ்சாத்லயின் 
்கதரயில் க்காணடு்்பாய சங்கரதனவிடடது.

சங்கரன் ்கிழ்ச்சி அதடநைான். முைத்லயின் 
முதுத்கத் ைடடிக் க்காடுத்ைான்.

சரி என்று கசால்லிவிடடு சங்கரன் ்சாத்லக்குள 
கசன்றான்.

அது சின்னஞ சிறு ்சாத்ல. ்ரம கசடி க்காடி்கள 
அடரத்தியா்க இருநைன. ்சாத்ல குளிரச்சியா்க 
இருநைது. க்காஞசம இருடடா்க இருநைது. 
்சாத்லயில் எநை அரவமும இல்த்ல. குயில்்கள 
்டடும ்பாடிக்க்காணடு இருநைன.

‘‘முைத்ல்ய முனிவரிடம  உனக்்கா்க ஏதும ்்கட்க 
்வணு்ா?” என்று ்்கடடான்.

முைத்ல உட்ன கசான்னது. “ஆ்ாம ்்க்ன! 
என் கைாணதடயில் முள ஒன்று சிக்கி உள்ளது. 
வலி ைாங்க முடியவில்த்ல, வலி ்்பா்க 
முனிவரிடம ஒரு ்ாரக்்கம ்்கடடு வா!’ என்று 
முைத்ல கசான்னது.

சங்கரன் ்சாத்லயில் முனிவதரத் ்ைடினான். 
முனிவதரக் ்காணவில்த்ல.

‘ஐயா! ஐயா!’ என்று சத்ைம ்்பாடடு அதழத்ைான். 
்பதிலுக்கு ஒரு சத்ைமும இல்த்ல. சங்கரனுக்கு 
ஏ்ாறற்ா்க இருநைது.

ஊரில் எல்்்லாரும ‘அசடு! அசடு!’ என்று ்்கலி 
்்பசுவது ஞா்ப்கத்துக்கு வநைது.

சங்கரனுக்குக் ்கணணீர வநதுவிடடது. 
்கணணீதரத் துதடத்துக் க்காணடான். ைனக்்கா்க 
இல்்லாவிடடாலும, வழியில் உைவி கசயை அம்ா, 

‘ைமபி எங்்க 
்்பாகிறாய?

முனிவதரப  
்பாரக்்கப ்்பாகி்றன். 
உங்களுக்்கா்க ஏதும 
்்கட்க ்வணடு்ா?

ைமபி! 10 வருடங்க்ளா்க  
இநை ்ரங்களில் ்காய ்காயக்குது. 
ஆனால், ்பழம ்பழுப்பதில்த்ல . 

்காரணம என்ன என்று 
கைரியவில்த்ல. முனிவரிடம 

 வழி ்்கடடு வா!

சரி ஐயா
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க்பரியவர, முைத்ல மூன்று ்்பருக்்கா்க எப்படியும 
முனிவதரப ்பாரக்்க ்வணடும என்று ்னதில் உறுதி 
எடுத்துக்க்காணடான். 

அநை உறுதி்யாடு முனிவதரத் ்ைடினான். முனிவதரக் 
்கணடுபிடித்துவிடடான். முனிவர ஒரு ்ா்ரத்தின் 
அடியில் உட்காரநதிருநைார. சிரித்ை மு்கத்்ைாடு இருநைார.

சங்கரன் முனிவரின் ்காலில் விழுநது வணஙகினான். 
‘‘மூன்று வரம ்்கள!’ என்றார முனிவர.

முைலில் அவனுக்குக் குடிதசயில் இருநை அம்ா 
ஞா்ப்கம வநைது.

‘‘வாய ்்பசாை க்பணணுக்கு வழி என்ன?’’ என்று சங்கரன் 
்்கடடான்.

“அநைப க்பணணுக்குப பிடித்ை்ான வாலி்பதனப 
்பாரத்ைதும அவள ்்பசிவிடுவாள’’ என்று முனிவர 
கசான்னார.

முைல் வரம முடிநதுவிடடது.

இரணடாவது வரம ்்கடகும்்பாது சங்கரனுக்குப 

க்பரியவர ஞா்ப்கம வநைது.

‘‘்பழுக்்காை ்ரம ்பழுக்்க வழி என்ன?’’ என்று சங்கரன் 
்்கடடான்.

‘‘்ரங்களுக்கு அடியில் ைங்கக் ்காசு்கள உணடு. ்ைாணடி 
்காசு்கத்ள எடுத்துவிடடால் ்காய ்பழுக்கும’’ என்று 
முனிவர கசான்னார.

இரணடாவது வரம முடிநதுவிடடது. மூன்றாவது வரம 
்்கடகும ்்பாது சங்கரனுக்கு முைத்லயின் ஞா்ப்கம 
வநைது.

“்கதர ஏத்திவிடட முைத்லக்கு வலி தீரணும” என்றான் 
சங்கரன்.

‘‘முைத்லயின் கைாணதடயில் ்ாணிக்்கக் ்கல் சிக்கி 
உள்ளது. எடுத்து விடடால் வலி தீரும’’ என்றார முனிவர.

மூன்றாவது வரம முடிநதுவிடடது. இனி முனிவர 
்்பச ்ாடடார.

சங்கரன் முனிவதரக் குமபிடடு விதடக்பறறான். 
இவவ்ளவு ்கஷடப்படடு வநது அவனுக்்கா்க முனிவரிடம 
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எதுவும ்்கட்கவில்த்ல. ஊருக்குப 
்்பானதும, ‘‘அசடு! அசடு!’’ என்று 
எல்்லாரும அவதனக் ்்கலி கசயவார்கள.

முைத்ல அவனுக்்கா்கக் ்கதரயில் ்காத்து 
இருநைது. முைத்லயின் வாதயத்  திறக்்கச் 
கசான்னான். த்கதய உள்்ள விடடான். 
கைாணதடயில் சிக்கி இருநை ்ாணிக்்கக் 
்கல்த்ல எடுத்ைான். முைத்லயின் வலி 
நின்றது. முைத்ல ்கிழ்ச்சி அதடநைது. 
‘‘்ாணிக்்கக் ்கல் எனக்கு ்வணடாம. நீ்ய 
தவத்துக் க்காள!’’ என்று முைத்ல கசால்லி 
விடடது. சங்கரனுக்கு ்ாணிக்்கக்்கல்  
கிதடத்ைது. முைத்ல சங்கரதனக் ்காடடின் 
்கதரயில் க்காணடு்்பாயவிடடது.

சங்கரன் ்காடடில் க்பரியவதரப ்பாரத்ைான். 
இருவரும ்சரநது ்ரங்களுக்கு அடியில் 
்ைாணடினார்கள. ைங்கக் ்காசு்கள 
கிதடத்ைன. ைங்கக் ்காசு்கத்ளத் ்ைாணடி 

எடுத்ைதும ்ரங்கள ்பழுத்ைன. ்ைாணடி 
எடுத்ை ைங்கக் ்காசு்களில் ்பாதிதயப 
க்பரியவர தவத்துக்க்காணடார. ்பாதிதயச் 
சங்கரனுக்குக் க்காடுத்ைார.

ைங்கக் ்காசு்கத்ள வாஙகிக்க்காணடு சங்கரன் 
குடிதசயில் இருநை அம்ாதவப ்பாரக்்க 
வநைான்.

குடிதசயில் அம்ாவும இருநைாள. 
அவளுதடய வாய ்்பசாை ்்களும 
இருநைாள. அவள அழ்கான க்பண. 
சங்கரதனப ்பாரத்ைதும அநைப க்பண 
ஆதச க்காணடாள. உட்ன ்்பச்சு வநைது. 
்்பச ஆரமபித்துவிடடாள.

அம்ாவுக்குச் சந்ைாஷம ைாங்கவில்த்ல.  
ைன் ்்கத்ளச் சங்கரனுக்்்க ்கல்யாணம 
கசயதுக்காடுத்ைாள. 

சங்கரன் ஊர திருமபினான். முைலில் ்்பாய 
ைாத்ைாதவப ்பாரத்ைான். நடநைதை எல்்லாம 
கசான்னான். ைாத்ைா சங்கரதன அதணத்துக் 
க்காணடார.

இதுைான் ்கதை. பிடித்து இருக்கிறைா? 
சங்கரன் நல்்லது கசயைான். அவனுக்கு நல்்லது 
கிதடத்ைது. உங்கள ்கருத்தை எழுதுங்கள!

 கதை ச�ொன்னவர் : ஈஸவரன்,  
  ்கற்்பார, கீழஒடப்படடி,         

 எழுதியவர்: வி.திருப்பதி,  

  சாத்தூர ஒன்றியம.

கைாடுவானம - இைழ்   2  51



52  த�ொடுவொனம் - இ�ழ்   2  

கதையல்ல வாழ்கதக

ஓவியம்: ராஜே

என்.மாதவன்

அப்போது தெலங்ோனோவில் நிலவுரிமைக்ோன இயக்ம் 
சற்று வலுவோ்்வ நடந்துத்ோண்டிருந்ெது. விவசோயத் 
தெோழிலோளர்ள் பலரும், ‘நம்மிடம் நிலம் இல்மல்ய; இருந்ெோல் 
நோமும் வளைோய் வோழலோம்; பிறருககும் உெவலோ்ை!’ எனற 
்நோக்த்துடன இயஙகிகத்ோண்டிருந்ெனர. அறவழிப 
்போரோடடங்ளின ைத்தியில் ஆயுெம் ெோஙகிய ் போரோடடங்ளுக்ோன 
முமனபபு்ளும் நடந்துவந்ென.

இந்ெ சையத்தில்ெோன தெலங்ோனோவின ்போசசம்பள்ளி 
கிரோைத்தில் ஒரு கூடடம் நடககிறது. தபரியவர ஒருவர அந்ெக 
கூடடத்தில் ்பசுகிறோர. அவரிடமும் ெங்ளுககு நிலம் ்ெமவ 
எனற ் ்ோரிகம்யிமன விவசோயத் தெோழிலோளர்ள் மவககினறனர. 
கூடடத்தினமரப போரத்ெ அவர, ‘இவர்ளுககு யோரோவது, 
எபபடியோவது உெவ முடியுைோ?’ எனறு ் ்டகிறோர.

உட்ன கூடடத்திலிருந்ெ ஒருவர, ‘எனனிடம் நூறு ஏக்ர நிலம் 
உள்ளது. அமெ நோன ைனமுவந்து ெருகி்றன. இவர்ளுககுப 
பிரித்துகத்ோடுங்ள்’ எனகிறோர. தபரியவர அெற்்ோன 
ஏற்போடு்மளச தசய்திடுைோறு ்்ோருகிறோர. இபபடிப தபற்ற 
நிலத்மெ நிலைற்ற விவசோயி்ளுககுப பகிரந்ெளிககிறோர. இபபடிப 
பிறந்ெதுெோன பூமி ெோன இயக்ம். அந்ெப தபரியவர, இந்ெ 
இயக்த்மெத் ் ெோற்றுவித்ெவர, ஆசசோரிய வி்னோபோ போ்வ!

சுைோர 13 ஆண்டு்ள் ்ோஷ்மீர முெல் ்னனியோகுைரி வமர 
70,000 கி.மீ. நமடபபயணம் தசனறோர வி்னோபோ போ்வ. இந்ெ 
நீண்ட பயணத்தின மூலம் சுைோர 42 லடசம் ஏக்ர நிலத்மெக 
த்ோமடயோளி்ளிடமிருந்து தபற்று விவசோயி்ளுககு 
விநி்யோகித்ெோர. உல்ம் பிரமித்ெ பணி்ளில் ஒனறு அது!

துறவியோ்லோம் எனற எண்ணத்துடன ் ோசி தசனறவர வி்னோபோ 
போ்வ. அஙகுள்ள இந்து பல்்மலக்ழ்த்துககு அந்ெச 
சையத்தில் ் ோந்தி வந்திருந்ெோர. அவருமடய உமரமயக ் ்ட்ச 
தசனறோர வி்னோபோ போ்வ. “அசசம்ெோன உண்மையோன எதிரி” 
எனறோர ் ோந்தி. “ஒருவன அசசத்துககு ஆடபடடுக கிடககும் வமர 
அவனோல் சத்தியத்மெப பினபற்றி அனபு வழியில் ் போ் முடியோது. 
்்ோமழ்ள் ஒரு்போதும் அறதநறியினர ஆ் முடியோது” எனற 
்ோந்தியின ்பசசு வி்னோபோ போ்வமவ வோரிச சுருடடி 
இழுத்துவிடடது. ெனது குருமவ அமடயோளம் ்ண்டவர, 
்ோந்திககுச  சீடர ஆனோர. ்ோந்தியின அணுக் தெோண்டர 
ஆனோர. ்ோந்தியின ஆசிரைங்ளில் ெஙகி ்சமவ ஆற்றினோர. 
்ோந்தியின ைமறவுககுப பினனர அவர ஆற்றிய தபரும் பணி்ய 
பூமி ெோன இயக்ம்.

்ோந்தியிடமிருந்து ் ற்றுகத்ோண்ட தபரிய பண்பு்ளில் ஒனறோ், 
வி்னோபோ போ்வ குறிபபிடுவது எல்்லோருடனுைோன உமரயோடல். 
ஆத்ைோரத்ெைோ் ச் ைனிெர்ளுடன உமரயோடும்்போது 
எப்பரபபடட விஷயமும் சோத்தியம் எனபதில் நம்பிகம் 
த்ோண்டவர வி்னோபோ போ்வ. ஒரு அடி நிலத்துக்ோ் 
தவடடிகத்ோண்டு சோகும் தசோந்ெ அண்ணன – ெம்பி்ள் வரலோறு 
எத்ெமன நூறு உண்டு நம்மூரில்? இங்்ெோன பல்லோயிரக்ணக்ோன 
ஏக்ர நிலங்ளும் ெோனைோ் அளிக்பபடடன எனறோல், 
ைோனுடத்தின ை்த்ெோன ெருணங்ளில் ஒனறல்லவோ அது! ச் 
ைனிெர மீெோன அனபும் நம்பிகம்யும் கூடிய உமரயோடமல 
அனறி ் வறு எது இமெச சோதித்திருக் முடியும்!

உரையாடல் 
என்ன 
செய்யும்?
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நம்முடைய மாணவர்களுடைய இனடறைய பெரும் சவால் ஒனறு, 
தேடவயான ஊடைசசத்து மிக்க உணடவ அவர்கள் 

எடுத்துகப்காள்வதில்டலை அல்லைது தேடவயறறை குபடெ உணடவ 
அவர்கள் தீனி எனறை பெயரில் அளவுககு அதி்கமா்க 
எடுத்துகப்காள்கிறைார்கள். மாறறைா்க எளிடமயானதும், ஊடைசசத்து 
மிக்கதுமான உணவு வட்க்கள் ஏராளமா்க இருககினறைன. 
அவறறில் ஒனறு ப்காணடை ்கைடலை சாலைட.

ப்காணடைக்கைடலை இரணடு ட்கபபிடி; ெசடச மிள்காய் 
இரணடு, பெரிய பவங்காயம் ஒனறு, ப்காத்ேமல்லி ேடை ெத்து, 
ேக்காளி ஒனறு. சுககுத்தூள் ஒரு ஸ்பூன அல்லைது இஞ்சி ஒரு 
துணடு.

ப்காணடைக்கைடலைடய 12 மணி தேரம் அளவுககு ஊறை 
டவத்துவிடுங்கள். பினனர ேணணீடர வடி்கடடிவிடடு அ்கலைமான 
ொத்திரத்தில் ெரபபிகப்காள்ளுங்கள். எலுமிசடச மறறும் 
சுககுத்தூள் நீங்கலைா்க ஏடனயடவ எல்லைாவறடறையும் பொடிசா்க 
ேறுககிகப்காள்ளுங்கள். பினனர இடவ எல்லைாவறடறையும் 
ப்காணடைக்கைடலை மீது ப்காடடுங்கள். தேடவயான அளவுககு 

உபபு தசரத்திடுங்கள். ்கரணடியால் கிளறிவிடுங்கள். ்கடைசியா்க 
எலுமிசசம் ெைத்டே தமதலைாடைமா்கப பிழிந்துவிடுங்கள். அேன 
தமதலை சுககுத்தூள் அல்லைது பொடிசா்க ேறுக்கபெடை இஞ்சித் 
துணடு்கடளத் தூவிவிடுங்கள். மீணடும் ஒரு கிளறைல். 
அவவளவுோன. ோனகு தெருககு இடே ெரிமாறைலைாம்.

ப்காணடைக்கைடலைககுப ெதிலைா்க தவரக்கைடலை, ்காராமணி, 
ெசடசபெயறு தொனறைவறடறையும் இதே முடறைடயக ட்கயாணடு 
பசய்து ொரக்கலைாம்.

ப்காணடைக்கைடலை ேல்லை ஊடைம் ேரும் ோனியம். 
நிலைக்கைடலையும், ஏடனய ெயறு வட்க்களும்கூை அபெடிதய. 
இதோடு தசரககும் ஏடனய பொருட்கள் ேல்லை ருசி ேருவதோடு, 
வாய்வுப பிரசசிடனடயயும் ேவிரத்திடும். முனகூடடி திடைமிடடு, 
ஊறைடவபெடே மடடும் பசய்துவிடைால் சிலை நிமிஷங்களில் 
எளிடமயா்கச பசய்திைககூடிய தீனி இது. ேனகு ெசி ோஙகும், 
உைலுககும் ஊடைம் ேரும்!

ஆர்.வி.ரேகா

க�ொண்டை �டை்ை சொைட் கசய்வது எப்படி?

எளிய இனிய உணவுகள்



நேர்காணல்

சந்தர் டி ராஜ்

சாய்வு நாற்ாலியில் உட்ார்ந்தபடி கூர்ந்த பார்்வைய�ாடு நம்மை 
வைரயவைறகிறார் ்ல்வி�ாளர் எஸ்.எஸ்.ராஜய்ாபாலன். 33 ஆண்டு்ள் 

பள்ளித் ்த்ல்மை�ாசிரி�ர் பணி்� உள்ளடக்கி� 40 ஆண்டு்ள் ஆசிரி�ப் 
பணி; அ்தனூடா்வும, அ்தறகுப் பிறகும பாடத்திடட உருவைாக்்ம த்தாடங்கி 
்ல்விக் த்ாள்்் உருவைாக்்ம வை்ரயிலான பணி்ளில் ஒரு ்ல்வி�ாளரா்த் 
்தன்னு்ட� ்ருத்து்்ளத் த்தாடர்நது முன்்வைக்கும பணி; ஆசிரி�ர் சங்்ப் 
பிரதிநிதி�ா்த் த்தாடர் தச�ல்பாடு என்று கிடட்தடட முக்்ால் நூறறாண்டு ் ல்விப் 
பணிக்குச் தசாந்தக்்ாரர்.  அவை்ரச் சுறறிலும கிடக்கும தினசரி்ள், இ்தழ்்ள 
எண்ணினால், முப்ப்்தத் ்தாண்டுகிறது. எப்படி இருக்கிறீர்்ள் என்று ய்டடால், 
உறசா்மைா் சிரித்்தபடி தசால்கிறார், “இந்த வை�துக்கு எவவைளவு ஆயராக்கி�த்ய்தாடு 
இருக்்ணுயமைா, அவவைளவு ஆயராக்கி�த்ய்தாடு இருக்கு உடல்நி்ல. இருபது்ள்ல 
உள்ள உடல் வைலு்வைத் த்தாண்ணூறு்ள்ல எதிர்பார்க்்க் கூடாது இல்்ல�ா?” 
அதமைரிக்்ாவிலிருநதும, பிரிடடனிலிருநதும வைரும ்ல்வி த்தாடர்பிலான 
இ்தழ்்ளயுமகூட அங்ய் பார்க்் முடிந்தது. “ஆசிரி�ர்னா, நம்மைச் சுத்தி 
இருக்கிற எல்லாத்்்தயும த்தரிஞ்சுக்்ணும, இல்்ல�ா?” என்கிறார். நாம ் ்யில் 
த்ாண்டுதசன்ற ‘த்தாடுவைானம’ மு்தல் இ்த்ை ஆர்வைத்ய்தாடு வைாங்கிப் பார்ப்பவைர் 
உறசா்ம அ்டகிறார். “தராமப வைருஷ ் னவு இது. பள்ளிக்்ல்வித் து்றயியலர்நது 
இ்தழ த்ாண்டுவைரணுமகிறது. தமைா்ததமைா்தல்ல எம.டி.பால் இ�க்குநரா் 
இருந்தயபா ‘எஜுய்ஷன்’ அப்படிங்கிற யபருல இ்தழ வைநதுச்சு. பின்னாடி அவைர் 
அதமைரிக்்ா யபான பிறகு நின்னுடுச்சு. அதுக்குப் பிறகும சில இ்தழ்ள் ஆரமபிச்சு 
சில ் ாலத்துல நின்னுருச்சு. இது த்தாடர்நது வைரணும” என்பவைர் ஆசிரி�ர் குழு 
விவைரத்்்தப் பார்க்கிறார். “பரவைாயில்்லய�! த்தாழில்மு்ற பத்திரி்்�ாளர்்யளாட 
இ்ைஞ்சு பண்றாங்்ளா, நல்ல விஷ�ம! இப்படி இ்ைஞ்சு தசய்றது்தான் 
நமைக்கு ஒவதவைாரு து்றயியலயும இன்்னக்குத் ய்த்வை!” என்றபடி யபசலாகிறார்.

உங்கள் பெயருடைய முதல் எழுதததான சருகட்க எனும் ஊர்ப் பினனணியிலிருந்து 
நதாம் பெட்டிடயத பததாைங்கலதாமதா?

தஞ்சாவூர் மசாவட்டத்துல உள்ள கிரசாமம் ் ருக்கை. எனககுப் பூர்விகைம் ் ருக்கையே 
தவிர, நசான் ப�சாறந்து வ்ளர்ந்தது எலலசாம் யகைசாேமுத்தூர்லதசான்; பீ்ளயமடு; அது 
அன்்னககுக கிரசாமம். ்ருக்கைககு சில ஆண்டுகைளுககு முன்னசாடி ஒருமு்ற 
நசான் ய�சாய் �சார்த்துடடு வந்யதன். ஊயர பதசா்்டச்சுவிட்ட மசாதிரி இருந்துச்சு. இந்த 
ஊர்ல உள்ள எலலசாரும் எஙபகைஙயகையேசா ய�சாய்ட்டசாஙகை; ஊரு பவறிச்ய்சாடிடுச்சுன்னு 
ப்சான்னசாஙகை. ப�ரிே ஆளு்மகைள நி்றேப் ய�்ரக பகைசாடுத்த ஊர் அது.

ஆசிரியர் என்பது வெறும் ்பணி கிடையாது...

அது ஒ  ரு  ொழ்வியல்! 
எஸ்.எஸ். இராஜக�ாபாலன் கபட்டி
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ஆசிரியர் என்பது வெறும் ்பணி கிடையாது...

அது ஒ  ரு  ொழ்வியல்! 
பிரிட்டிஷார் எல்ாருக்கும் கலவி ககாடுத்ாஙகன்ாலும்,   
பள்ளிக்கூடஙகளைத த்டி வந்வஙகளுக்குக் ககாடுத்ாஙக. த்சியக் கலவி 
இயக்கம்்ான வீடு தபாய் த்டி பிள்ளைஙகளைக் கூட்டி வநதுச்சு! 
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ஒரு ்கண்டிப்ெதான தடலடமயதாசிரியரின ம்கன நீங்கள். 
குழந்டதப் ெருவம் எப்ெடி இருந்தது?

அப்ய�சா எலலசா அப்�சாககைளும் கைண்டிப்�சானவஙகைதசான். எஙகை 
அப்�சா கைண்டிப்�சானவர் – கைடு்மேசான உ்ைப்�சாளி. ் மூகைத்துககு 
எதசாவது ப்ய்ேணும்கிற தன்யனசா்ட கைனவுககைசான வழிேசா அவர் 
�ளளிககூ்டத்்தப் �சார்த்தசார் அப்�டிஙகிறதனசால, வீடடுல 
�ேத்்தக கைசாடடிலும் அவர் யமல மரிேசா்த ஜசாஸ்திேசா இருககும். 
அப்ய�சாலலசாம் ஆசிரிேர்கைளுககு ்ம்�்ளம் கு்றவு. அப்�டி 
வசாஙகின ப்சாற� ் ம்�்ளத்துயலயும் ஏ்ை எளிே மசாணவர்கைளுககு 
உதவுறதுககுன்னு ஒரு பதசா்கை்ே ஒதுககிடடு மீதி்ேத்தசான் 
வீடடுககுக பகைசாண்டுவருவசார். நலல வசா்கைர். �த்திரி்கை �டிச்சு 
முடிச்்தும் ஆசிரிேருககுக கைடிதம் எழுதிடுவசார். மூவசாயிரத்துககும் 
யமலசான ஆசிரிேர் கைடிதஙகைள எழுதியிருககைசார். �ல நூறு 
கைடடு்ரகை்்ள எழுதினசார். கைலவித் து்ற யமலயும் வசாசிப்பு 
யமலயும் அப்�சா வழிேசாத்தசான் ப�ரிே மதிப்பு எனககு 
உருவசாயிருககும்னு பந்னககியறன். அப்�சாககிட்ட பரசாம்�ப் 
ய�் முடிேசாது. முன்கைடடுல அப்�சா இருப்�சார். பின்கைடடுல 
அப்�டியே யநர் எதிரசா அம்மசா. வீடடில அப்�சா, அம்மசா, அககைசா. 
�த்மசா, அண்ணன். கைண்ணன், தம்பி.விஜேரசாகைவன்னு பமசாத்தம் 
ஆறு ய�ர். அதனசால குதூகைலத்துககு ஒண்ணும் கு்றச்்ல 
இல்ல. என்ன ஒரு விஷேத்்த இைந்யதன் அப்�டின்னு 
யேசாசிச்்சா, ‘வசாத்திேசார் பிள்்ள’ன்னு ப்சாலலி அவவ்ளவு 
பநருககைமசா சியனகிதர்கைள ேசாரும் அ்மே மசாட்டசாஙகை. 
ஆசிரிேர்கைளுயம தேஙகித்தசான் �ைகுவசாஙகை. இதனசாயலயே நசான் 
ஆசிரிேர்கைளகிட்ட ‘உஙகை பிள்்ளஙகை்்ள நீஙகை யவ்ல �சார்ககிற 
�ளளிககூ்டத்துல �டிககை ் வககைசாதீஙகை’ன்னு ப்சாலயவன்.

்கல்வித துடை மீததான ஆர்வம் எந்த வயதில் வந்தது?

அப்�சாகிடய்டருந்து பரசாம்� ஆரம்�த்துயலயே தசாககைம் 
ஏற�டடிருககைணும்னு யதசாணுது. ் ருக்கை சீனிவசா் அய்ேஙகைசார்கிற 
ப�ேர் அன்்னகயகை ஆசிரிேர்கைள மத்தியில ப்லவசாககுள்ள 
ப�ேர். கைசாந்திேர். அப்�சா பரண்டு விஷேஙகைளல பிடிமசானமசா 
இருந்தசார். ஒண்ணு, தசாய்பமசாழி வழிக கைலவி, பரண்்டசாவது, 
ப�ண் கைலவி. ப்ன்்ன மசாகைசாணத்துலயே பமசாதபமசாதலல 
தசாய்பமசாழி வழிக கைலவி்ேத் தன் �ளளியில பகைசாண்டுவந்தவர் 
அவர். ப�ண்கைள �டிச்்சாதசான் ் மூகைம் மசாறும்னும் நம்பினவர்.

ஆஙகியலே அரசு அப்ய�சா ் மூகைத்துல ப�ரிே மனுஷஙகைளுககு 
‘திவசான்’, ‘ரசாவ’ இப்�டிபேலலசாம் �ட்டஙகைள பகைசாடுப்�சாஙகை. எஙகை 
அப்�சா யதசிேர்ஙகிறதசாயலயே இ்தபேலலசாம் மறுத்தசார், 
எதிர்த்தசார். ‘அண்்டர்வுட’னு ஒரு ்்டப்்ரட்டர் இருககும். வீடல 
அ்த பவச்சு கைடடு்ரகை்்ளயும், �த்திரி்கை ஆசிரிேர்கைளுககுக 
கைடிதஙகை்்ளயும் அடிச்சுகிடய்ட இருப்�சார் .  அவயரசா்ட 
வசாழநசாளயலயே ஏறககு்றே 300 கைடடு்ரகைளும், 3000 
கைடிதஙகைளும் ‘தி இந்து’, ‘இந்திேன் எகஸ்பிரஸ்’, ‘பமடரசாஸ் 
பமயில’ �த்திரி்கைகைளல வந்துருககு. 

பவளியில மடடும் இலலசாம வீடடுககுளய்ளயும் ்மத்துவத்து 
வத்்தக பகைசாண்டுவந்தவர். ப�ண் கைலவி்ேப் ய�சினயதசாடு 
இல்ல; யகைசாேமுத்தூர் அரசுக கைலலூரியில அந்தக கைசாலத்துல 
ஆண்கைள மடடுயம �டிச்சிடடு இருந்தசாஙகை; அதுல முதல 
மசாணவிேசா எஙகை அககைசா்வக பகைசாண்டுய�சாய் ய்ர்த்துட்டசார். 
இ்தப் �சார்த்து விேந்துய�சான அந்தக கைலலூரியேசா்ட முதலவர் 
அவயரசா்ட ப�ண்்ண ப்ன்்ன ஸ்ப்டலலசா யமரீஸ்யலர்ந்து 

அ்ைச்சுககிடடு வந்து அககைசாவுககுத் து்ணேசா ய்ர்த்தசார். 
நசாஙகைள வீடடுல சும்மசா இருந்தசாகூ்ட ‘கிரசாமஙகைளுககுப் ய�சாஙகை; 
�டிப்�றிவு இலலசாதவஙகைளுககுக கைறபிஙகை’ன்னு ப்சாலவசார். 
இன்்னககு ‘இலலம் யதடிக கைலவி’ மசாதிரி அன்்னககு 
‘இரசாப்�ளளி இேககைம்’ இருந்துச்சு. �டிககிற கைசாலத்துயலயே 
இப்�டிபேலலசாம் கைவனம் ய�சாகை ஆரம்பிச்சுட்டதசால ஆசிரிேர் 
�ணி யமல ப�ரிே மதிப்பு உண்்டசாகிடுச்சு. பி.ஏ. முதல வகுப்புல 
யதர்ச்சிேசாயனன். அப்ய�சா எந்த உத்தியேசாகைத்துககு 
விண்ணப்பிச்சிருந்தசாலும் கி்்டச்சிருககும். ஆனசா, கைலவி 
ப கை சா டு க கு ற து ,  அ தி லு ம்  கை சா ல ங கை சா ல ம சா  கை ல வி 
மறுககைப்�ட்டவஙகைளுககுக கைலவி பகைசாடுககுறதுதசான் நம்ம 
யவ்லனு மனசுககுப் �ட்டதசால இதுதசான் நம்ம வசாழக்கைன்னு 
முடிபவடுத்துடய்டன்.

்கதாந்தி உங்கள் தந்டதயிைம் பெரிய ததாக்கதடத உருவதாககி 
யிருககிைதார் எனறு அறிகிபைதாம். அந்த அனுெவதடதச் 
பசதால்லுங்கள். பமலும், இனறு ஒரு ்கல்வியதாளரதா்க நீங்கள் 
்கதாந்திடய எப்ெடிப் ெதார்ககிறீர்்கள்?

நசாகபூரில 1922 கைசாஙகிரஸ் மசாநசாடு ந்டந்தப்ய�சா கைசாந்தி்ே என் 
தந்்தேசார் ்ந்திககிறசார். கைசாந்தி யகைககுறசார், ‘எந்த பமசாழியில 
நீஙகைள பிள்்ளகைளுககுச் ப்சாலலிக பகைசாடுககைறீஙகை?’ தந்்தேசார் 
ப்சாலறசார், ‘ஆஙகிலத்துல!’ கைசாந்தி ப்சாலறசார், ‘ஆஙகிலம் புரிேசாத 
பிள்்ளகைள எப்�டிக கைத்துககை முடியும்? பிள்்ளகைளுககு அவஙகை 
தசாய்பமசாழில கைத்துகபகைசாடுஙகை!’ அடுத்து, கைலகைத்தசா ய�சாய் ் சாந்தி 
நியகைதன்ல தசாகூ்ரச் ் ந்திககிறசார் தந்்தேசார். அந்தக கைசாலத்துல 
ஆண்கைளுககு மடடும்தசான் கைலவிஙகிறதுதசான் ப�ரும்�சாலும் 
பந்ல்ம. அப்�டியே ப�ண்கைள �டிககைணும்னசாலும், இரு 
�சாலருககும் தனித்தனிப் வகுப்�்றகைளதசான். என் தந்்தேசார் 
�சா�நசா்த்துல அப்ய�சா த்ல்மேசாசிரிேரசா இருந்த �ளளிககூ்டமும் 
விதிவிலககு இல்ல. தசாகூர் யகைககுறசார், ‘உஙகைள வீடடில 
ேசாபரலலசாம் இருககுறீஙகை?’ தந்்தேசார் ப்சாலலியிருககைசார், ‘நசான், 
என் ம்னவி, மகைள, மகைன்கைள இருகயகைசாம்!’ தசாகூர் ப்சாலறசார், 
‘அப்ய�சா ஆண், ப�ண் எலலசாம் ஒண்ணசா இருககிறதுதசாயன 
குடும்�ம்? �ளளிககூ்டம் மடடும் தனித்தனிேசா இேககினசா எப்�டி? 
இது இேற்கைககு மசாறசானது இல்லேசா?’

இது ப�ரிே மனத்திறப்்�த் தந்்தேசார்கிட்ட உருவசாககிடுச்சு. 
�சா�நசா்ம் திரும்பினதும், தசாய்பமசாழி வழிககைலவி்ேயும், 
இரு�சாலர் கைலவி்ேயும் தன் �ளளிககூ்டத்துல அறிமுகைப்�டுத்துற 
முேறசியில இறஙகுறசார். ஆனசா, அஙகுள்ள �ளளி நிர்வசாகிகைள 
ஒப்புககை்ல. இதுககு அப்புறம் எதிர்கைசாலக கைலவி பதசா்டர்�சா ஒரு 
கூட்டம் ந்டககுது. அதுல ய�சும்ய�சாது இ்த வருத்தத்யதசாடு 
�கிர்ந்திருககைசார் தந்்தேசார். அவயரசா்ட ய�ச்்் அன்்னககு 
 ‘தி இந்து’ �த்திரி்கையில ப�ரிே ப்ய்திேசா முதல �ககைத்துல 
ய�சாடுறசாஙகை; �சாருஙகை, நம்மூர்ல �த்திரி்கைகைள அன்்னககு 
எப்�டி இருந்துருககுன்னு! இ்தப் �டிச்சுடடு யகைசாேமுத்தூர் 
பிஎஸ்ஜி குடும்�ம் எஙகை தந்்தேசா்ர அவர் விருப்�ப்�டியே 
�டிப்பு ப்சாலலிகபகைசாடுககை தஙகைய்ளசா்ட �ளளிககுக கூப்பிடுறசாஙகை. 
அப்�டித்தசான் அவர் யகைசாேமுத்தூர் வர்றசார். இதுககுப் பிறகு அவர் 
வசாழநசாள முழுககை ஒரு கைலவிேசா்ளரசா ஆறறின �ணி எலலசாயம 
கைசாந்திேத்தின் �சா்தயிலதசான் ந்டந்துச்சுன்னு ப்சாலலலசாம். 
பரசாம்� ்சாதசாரண குடும்�ம் எஙகைய்ளசா்டது. ஆனசா, யநரு, 
தசாகூர்லசாம் எஙகை வீடடுககு வந்துருககைசாஙகை. �ளளிககூ்டத்துல 
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காநதி தகக்குறார், ‘எந் க�ாழியி் நீஙகள் 
பிள்ளைகளுக்குச் க�ாலலிக் ககாடுக்கறீஙக?’ 
்நள்யார் க�ாலறார், ‘ஆஙகி்தது்!’ காநதி 
க�ாலறார், ‘ஆஙகி்ம் புரியா் பிள்ளைகள் எபபடிக் 
கததுக்க முடியும்? பிள்ளைகளுக்கு  
அவஙக ் ாய்க�ாழி் கததுக்ககாடுஙக!’

ய�் தந்்தேசார் அ்ைச்சுருககைசார். ஆசிரிேர்ஙகிறது யவ்ல 
இல்ல; வசாழக்கைன்னு தன் வசாழக்கைேசால கைத்துகபகைசாடுத்தவர் 
அவர்.

இன்்னககு கைசாந்தி்ேப் �த்திப் ய�சும்ய�சாது ஆச்்ரிேம்தசான் 
ப�ருகுது. இந்திேசால ‘யதசிேக கைலவி இேககை’த்யதசா்ட ப�ரும் 
்கதிேசா அவர்தசான் இருந்துருககைசார். எஙகை அப்�சா மசாதிரி எவவ்ளவு 
ய�ருககுத் தசார்மிகை ்கதிேசா இருந்துருககைசார்! கைலவி்ேப் �த்தி 
கைசாந்தி சிந்திச்்தும், ய�சி – எழுதின்தயும் �சார்த்தசாயல ம்லப்�சா 
இருககு! ஒவபவசாரு து்றயியலயும் அவருககுத் தீர்ககைமசான 
�சார்்வ இருந்துருககு!

உங்களுடைய ஆதர்்ஷ ஆசிரியர் யதார்?

பமசாதலல என்யனசா்ட தந்்தேசார், அடுத்து �டிப்ப�லலசாம் 
முடிச்சு நசான் பவளிே வந்த பின்னசாடி ஆசிரிே ் ஙகைத்துல எனககு 
அறிமுகைமசான எஸ்.ந்டரசாஜன். ப்ன்்ன பகைலலட �ளளியில 
அவர்  ஆசிரிேரசா இருந்தசார். ஒரு ஆசிரிேர் எப்�டி லடசிே 
யநசாகயகைசாடு இருககைணும்னு அவர்கிட்டதசான் நசான் கைத்துககிடய்டன். 
அவர் எனககு குரு, நசான் அவருககு சீ்டன்.

பதசியக ்கல்வி இயக்கததின ஒரு ெகுதியதா்க இயஙகிய 
ெள்ளி்களின நடைமுடை்கள் எனனவதா்க இருந்தன? அதன 
சிைப்ெம்சம் எனன? 

பிரிடடிஷசார் எலலசாருககும் கைலவி பகைசாடுத்தசாஙகைன்னசாலும், 
�ளளிககூ்டஙகை்்ளத் யதடி வந்தவஙகைளுககுக பகைசாடுத்தசாஙகை. 
யதசிேக கைலவி இேககைத்தின் மிகை முககிேமசான அஙகைமசா ப�சாதுப் 
�ளளிமு்ற அ்மஞ்து. கைசாந்தி தன்யனசா்ட ய�ச்சுல விடுத்ல 
அ்்டஞ் இந்திேசாயவசா்ட கிரசாமஙகைளல மூணு முககிேமசான 
விஷேஙகைள இருககைணும்னசார். ஒண்ணு, ஒரு நிர்வசாகை �ஞ்சாேத்து, 
இரண்்டசாவது ஒரு கூடடுறவு அ்மப்பு, மூணசாவது ஒரு ஆரம்�ப் 
�ளளி. யதசிேக கைலவி இேககைமசானது, �ளளிககூ்டத்துககு 
வரசாதவஙகை்்ளயும் யதடிப் ய�சாய் கைலவி பகைசாடுத்துச்சு. மூணு 
விஷேஙகைள அடிப்�்்டேசா இருந்தது. ‘அ்னவருககும் கைலவி’, 
‘தசாய்பமசாழிக கைலவி’, ‘ப�ண்கைளுககு கைலவியில ்ம உரி்ம’. 
இது தவிர ஒவபவசாரு குைந்்தயும் ்கைத்பதசாழில ஒண்ணு 
கைத்துககைணும்ன்னு அந்த இேககைம் ப்ேல�டடுது. இயதய�சால, 
தசாய்பமசாழிக கைலவிககுப் ப�ரிே முககிேத்துவம் பகைசாடுத்துச்சு. 
கைலவின்றது யதர்வுககைசாகை மடடும் பிள்்ளகை்்ள ஆேத்தம் 
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நான படிக்கிற கா்தது் ஆறாவது வகுபபு்்ான ஆஙகி்தள் 
அறிமுகபபடுததி்ாஙக. அடுத் கெண்டு வருஷததுக்குள்ை ஆஙகி்தது் ஒரு 
கவிள், கள்ளயப படிக்கிற அைவுக்குத த்றிட்தடாம். ஏன்ா ் ாய்க�ாழியி் 
இருந் அடித்ைம். இனள்க்கு இஙகிலீஷ் இஙகிலீஷ்னு க�ாலலி என்த் 
க�ஞ்சிருக்தகாம்? ் மிழத்யும் �ரி, ஆஙகி்ததுத்யும் �ரி, பிளையில்ா� ஒரு 
கடி்ம் எழு்க்கூடத திொணியில்ா் கூட்டதள் உருவாக்கிக்கிட்டிருக்தகாம்.

ப்ய்றதசா இருககைக கூ்டசாது, அ்னத்து வ்கை முன்யனறறமசாகைவும் 
இருககைணும்னு குறிகயகைசாள ்வச்சு உ்ைச்்சாஙகை. ஒரு 
குைந்்தககு உ்டலசாறறல, அறிவசாறறல, ஆன்மிகை ஆறறல 
உ்டலசாறறலன்னு மூணு வ்கைேசான ஆறறலகை்்ளயும் 
ப்சாலலிகபகைசாடுககைணும்னு ப்சாலவசார் எஙகை தந்்தேசார். அது 
யதசிேக கைலவி இேககைத்யதசா்ட யநசாககைம்தசான். �டிப்ய�சா்ட 
மசாணவர்கைளுககுக ்கை பதசாழிலகை்்ளயும் ப�ண்கைளுககுககூ்ட 
சிலம்�சாட்டம் ஆரம்பிச்சு துப்�சாககிச் சுடுதல வ்ரககும் 
ப்சாலலிகபகைசாடுத்த �ளளிககூ்டஙகைள உண்டு. ஏகைசாதி�த்திே 
எதிர்ப்புணர்வும் அயதசா்ட முககிேமசான யநசாககைஙகைளல ஒண்ணு. 
ய�்டண்ட �வுல உருவசாககிே ‘�சாய்ஸ் ஸ்கைவுட’ அ்மப்்�யே 
‘இந்துஸ்தசான் ஸ்கைவுட அய்சாஸியேஷன்’ அப்�டின்னு இந்திேப் 
�ண்புககு ஏத்த மசாதிரி மசாறறுகிற அ்ளவுககு எலலசாத்தியலயும் 
ஒரு  தனிப் �சார்்வ இருந்துச்சு. ஏ்னே �ளளிகைளல ‘பிரிடடிஷ் 
ரசாணி வசாழகை,’ன்னு பிரசார்த்த்னக கூட்டஙகைளல �சாடடு 
இருந்தப்ய�சா சுதந்திரத்திறகு முன்னசாடியே ‘ஜன கைண மண’ 
�சா்டல யதசிேக கைலவி இேககைப் �ளளிககூ்டஙகைளல �சா்டப்�டடுச்சு. 
அது ஒரு ப�ரும் கைனவு. உளளூர்த்தன்்ம்ேக கைலவிககுக 
பகைசாடுப்�தும் அந்தக கைனயவசா்ட நி்றயவறசாத ஒரு ப�ரும் ய்சாகைம்.

உள்ளூர்ததனடம உடையததா்க மதாை பவண்டும் எனறு நீங்கள் 
பசதால்லும்பெதாது, நம்முடைய ஆரம்ெ ்கதாலப் ெள்ளிககூை நிர்வதா்க 
முடைககு மதாை பவண்டும் எனறு பசதால்கிறீர்்கள். இல்டலயதா?

ஆமசாம். அந்தக கைசாலத்துல �ளளிககூ்டம் எ்தயும் அர்சாஙகைம் 
ந்டத்த்ல. ஆசிரிேர் �யிறசி நிறுவனத்து்டன் கூடிே மசாதிரிப் 
�ளளிகைள, அப்புறம் எழும்பூர், திருச்சி, த்லச்ய்ரி இந்த மூணு 
ஊர்கைளல உள்ள இஸ்லசாமிேப் ப�ண்கைள �ளளிகைள தவிர, யவறு 
எ்தயும் அரசு யநரடிேசாகை நிர்வகிச்்து கி்்டேசாது. எலலசாப் 
�ளளிககூ்டஙகைளும் உள்ளசாடசி நிர்வசாகைத்துலதசான் இருந்துச்சு. 
�ளளிககூ்டத்துல ஒரு கு்றனு வந்தசா, மககைள யநரசா உளளூர் 
ஊரசாடசி உறுப்பினர்கிட்ட கு்ற ப்சாலல, யகைளவி யகைடகை 
முடிஞசுது. இன்்னககு முழுககை அதிகைசாரிஙகை ்கையில 
�ளளிககூ்டஙகைள வந்துடுச்சு.

நதாம் ்கல்வியில் பினதஙகியதற்கதான ்கதாரணமதா்க எடதக 
்கருதுகிறீர்்கள்?

்மேப்�டுத்தினது ஒண்ணு. பதசாழில து்றககுக 
பகைசாடுககைப்�ட்ட முககிேத்துவம் இஙயகை கைலவிககுக 
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பகைசாடுககைப்�்ட்லஙகிறது பரண்டு. இது பரண்டும் ய்ர்ந்துதசான் 
நம்ம்்ளக கீை தளளிடுச்சு.

நசாடய்டசா்ட பமசாத்த யதசிே உற�த்தி மதிப்பில 6% நிதி்ேக 
கைலவிககும், அதில 3% நிதிககுக கு்றேசாமல பதசா்டககைக 
கைலவிககும் ஒதுககைணும்னு �ரிந்து்ரச்்து யகைசாத்தசாரி குழு. ஆனசா, 
பமசாத்தமசாகையவ 4% நிதிககு யமல இதுவ்ரககும் கைலவிககு 
ஒதுககைப்�ட்டயத இல்ல. கைலவிககு ஒதுககைப்�டுற நிதி்ேச் 
ப்லவுனு பந்னககைக கூ்டசாது; மூலதனமசா கைருதணும்.       

நம்முடைய ்கல்வித துடையில் பெரிய மதாறைம் நி்கழ பவண்டும் 
எனைதால், நீங்கள் பசதால்லக கூடிய முககியமதான பயதாசடன 
எனனவதா்க இருககும்?

நம்மய்ளசா்ட கைவனம் எலலசாத்்தயும் பதசா்டககைக கைலவி்ே 
யநசாககித் திருப்�ணும்னு ப்சாலயவன். அ்னவருககும் 12 வருஷப் 
�ளளிக கைலவிஙகுறது என்யனசா்ட தனிப்�ட்ட விருப்�ம். இன்்னே 
கைசாலகைட்டத்துல 8 வருஷப் �டிப்பு எதுககும் உதவசாது. அப்புறம், 
கைலவிக பகைசாள்கை்ே மத்திே அரசு வகுககைக கூ்டசாது. அந்த 
இ்டத்துல மசாநில அர்சாஙகைஙகைள இருககைணும். �ளளிககூ்டஙகைய்ளசா்ட 
நிர்வசாகை அதிகைசாரம் உள்ளசாடசி நிர்வசாகைஙகைளகிட்ட இருககைணும்.

நம்மு்்டே யதர்ச்சி மதிப்ப�ண் 35%. அதசாவது, ஒரு மசாணவர் 
65% அறிேசா்மயு்டன் அடுத்த வகுப்புககு முன்யனறிப் ய�சாகைலசாம். 
இப்�டி ஒவபவசாரு வகுப்பிலும் கு்றந்த�ட்ப் புரிதலு்டன் 
யதர்வசாகும் ஒரு மசாணவர் மடடும் �ளளி இறுதி வகுப்புககு 
வரும்ய�சாது எப்�டி இருப்�சார்? அதனசால, வகுப்�்றக 
கைறபித்த்ல யநசாககி முழுக கைவனத்்தயும் திருப்�ணும். யதர்ச்சி 
மதிப்ப�ண் 65%-80% உள்ள நசாடுகைளலகூ்ட, அ்த எடுககை 
முடிேசாத மசாணவர்கை்்ள ஏறபகைனயவ �டிச்் வகுப்புலயே 
பவச்சிடுறதில்ல. அஞ்சாம் வகுப்ய�சா்ட ஃப�யிலனு ப்சாலலி 
நிறுத்தினசா, எத்த்ன ய�ர் நம்மூர்ல ப�ண் பிள்்ளகை்்ள மறு�டி 
மறு�டி �ளளிககு அனுப்புவசாஙகை? ஆஙகிலம் தவிர �சாககி எலலசா 
�சா்டஙகை்்ளயும் நலலசா �டிககிற ஒரு பிள்்ள்ே, ஆஙகிலத்துல 
ஃப�யிலன்னு ப்சாலலி �ளளி்ே விடய்ட �சாதியில அனுப்பிடுற 
அ�சாேம் இந்த மு்றயில இருககு. �டிப்்� வி்டவும் வி்்ளேசாடடுல 
ஆர்வமசா �ஙபகைடுககிற ஒரு பிள்்ள்ே, நீ ஃப�யிலனு ப்சாலலி 
�ளளி்ே விடய்ட �சாதியில அனுப்பிடுற அ�சாேம் இந்த மு்றயில 
இருககு. வடிகைட்டல கூ்டசாபதன்றசால யதர்ச்சி கூ்டசாது அப்�டின்னு 
அர்த்தமில்ல. அ்னவ்ரயும் யதர்ச்சிககுரிேவரசாகை ஆககை 
யவண்டிேது ஆசிரிேரின் �ணி மடடும் இல்ல; கை்ட்ம.

அதிகைசாரிகைளுககும் இதுல ப�சாறுப்பு இருககு. நசான் 
த்ல்மேசாசிரிேர் உத்யேசாகைத்தில ய்ர்ந்த கைசாலத்தில எச்.எஸ்.
எஸ்.லசாரன்ஸ் என்று ஒரு அதிகைசாரி ஆய்வுககைசாகை வந்தசார். ‘பமசாத்தம் 
எத்த்ன ய�ர் �டிககிறசாஙகை?’னு யகைட்டசார். ‘815 ய�ர்’னு 
ப்சான்யனன். ‘அப்�டின்னசா, ஒரு நசாள அலுவலகைப் �ணி, நசாலு 
நசாள ஆய்வுப் �ணி’ன்னு ப்சாலலி அஞசு நசாடகைள கிரசாமத்தில 
தஙகி ஆய்வு ப்ஞ்சார். ஒவபவசாரு ஆசிரிேரும் எப்�டி �சா்டம் 
ந்டத்துறசாருஙகிற்தப் �சார்ககை ஒரு முழுப் பிரிவும் வகுப்புல 
உடகைசார்ந்து கைவனிப்�சார். ் �ேன்கைய்ளசா்ட யநசாடடுப் புத்தகைஙகை்்ள 
வசாஙகிடடுப்ய�சாய், ரசாத்திரி முழுககை விழிச்சுருந்து �சார்த்து, 
ஆசிரிேர்கைள ப்ஞ் தவறுகை்்ளப் �ச்்் ்மேசால சுழிச்சு, 
திரும்� அனுப்பி ் வப்�சார். இப்�டிபேலலசாம் அன்்னககு ஆய்வு 
ந்டககும். இன்்னககு பந்ல்ம என்ன?

கைறபிககும் மு்றயியலயும், யதர்வுமு்றயியலயும் மசாறறம் 
பகைசாண்டுவரணும். மசாணவரது அறி்வச் ய்சாதிககும் மு்றயில 
ப�ருமசாறறம் யவணும். பவறும் எழுத்துத் யதர்வு மடடுமலல, 
வசாய்பமசாழித் யதர்வும் யவணும்.

ெதாைததிட்ை உருவதாக்கததில் எது முககியமதானததா்க இருக்க 
பவண்டும் எனறு நிடனககிறீர்்கள்?

�சா்டத்திட்டம்கிறது ந்்டமு்ற அறியவசா்ட, இது ஏன் இப்�டி 
ந்டந்துச்சுன்னு தர்ககைரீதியில மசாணவர்கை்்ள சிந்திககை ் வககிறதசா 
இருககைணும். ஒரு உதசாரணத்யதசாடு ப்சாலலணும்னசா யகைசா்வயில 
யமடடு�சா்்ளேம் பதசா்டஙகி, யகைசாேமுத்தூர் நகைரம், ப�சாள்ளசாச்சி, 
ம்டத்துகு்ளம், திண்டுககைல, விலலிபுத்தூர் வ்ரககும் பதலுஙகு 
ய�சுற மககைள �ரவலசா இருககைசாஙகை. கைரி்ல பநலத்துல பதலுஙகு 
ய�சுற மககைள குடியேறி இருககைசாஙகை. இப்�டி நம்மூர்ல பதலுஙகு 
ய�சுற மககைய்ளசா்ட பின்னணி்ேக யகைடடு வி்சாரிச்்சா மககைள 
வந்த �சா்தகைளல வத்தசாத நதிகைள இருந்தும், ஏன் வறண்்ட கைரி்ல 
பநலத்்தத் யதர்ந்பதடுத்தசாஙகைன்றது புரிேவரும். அதுதசான் 
வரலசாறும், புவியிேலும். இப்�டி இ்ணச்சு ப்சாலலி பகைசாடுககை 
யவண்டிே �சா்டத்்தத் தனித் தனிேசாப் பிரிச்சு ப்சாலலிக 
பகைசாடுத்தசா எந்த வ்கையில அது எடு�டும்? இந்தக யகைளவி்ே 
அப்�யவ யகைடய்டசாம். இன்்னககும் அப்�டி ஒவபவசாண்ணசா நசாம 
ஆரசாய்ச்சு �குத்துப் �சார்த்துக பகைசாண்டுவர யவண்டி இருககு.  

ெள்ளி்களுக்கதான பமதாழிகப்கதாள்ட்க எப்ெடி இருக்க பவண்டும் 
எனறு நிடனககிறீர்்கள்?

நசான் எந்த பமசாழிககும் வியரசாதி இல்ல. ஆனசா, �ளளிககூ்டம் 
மடடுயம பமசாழிகை்்ளச் ப்சாலலிகபகைசாடுககுற இ்டம் இல்ல. 
இந்தி கைத்துககைணும்னசா இந்தி பிரச்்சார ்�சா இருககுதுலல? 
அப்�டிேசான அ்மப்புகை்்ள உண்்டசாககிடடு ய�சாஙகை. நீஙகை 
�ளளிககூ்டத்துயலயே எலலசாத்்தயும் பகைசாண்டுவந்து 
புகுத்தும்ய�சாது குைந்்தஙகை மிரண்டு ய�சாகுது. நசான் �டிககிற 
கை சாலத்துல ஆற சாவது வகுப்புலத சான் ஆஙகிலத்்த 
அறிமுகைப்�டுத்தினசாஙகை. அடுத்த பரண்டு வருஷத்துககுள்ள 
ஆஙகிலத்துல ஒரு கைவி்த, கை்த்ேப் �டிககிற அ்ளவுககுத் 
யதறிடய்டசாம். ஏன்னசா தசாய்பமசாழியில இருந்த அடித்த்ளம். 
இன்்னககு இஙகிலீஷ் இஙகிலீஷ்னு ப்சாலலி என்னத்த 
ப்ஞசிருகயகைசாம்? தமிழயலயும் ்ரி, ஆஙகிலத்துயலயும் ்ரி, 
பி்ையிலலசாம ஒரு கைடிதம் எழுதககூ்டத் திரசாணியிலலசாத 
கூட்டத்்த உருவசாககிககிடடிருகயகைசாம். �ளளிககூ்ட அ்ளவுல ஒரு 
அ்ளவுல ஒரு பமசாழி்ேக பகைசாண்டுவர்றதுஙகைறயத திணிப்புதசான்.

முனபனதாடியதா்க இனடைககுக ்கல்வித துடையில் உள்ள 
ஆசிரியர்்களுககு நீங்கள் பசதால்ல விரும்புவது எனன?

கைறபிககைக கூடிே எலயலசாருககுயம நசான் ப்சாலலககூடிேது 
பமசாதலல ஒண்ணுதசான். ஆசிரிேர்ஙகிறது பவறும் �ணி இல்ல; 
அது ஒரு வசாழவிேல. அயதசா்ட அடிப்�்்ட நம்ம்்ள ஒரு மசாணவரசா 
கைருதிககிறதுலதசான் இருககு. நசாம �டிககைணும், வசாசிககைணும். 
என்யனசா்ட மசாணவர்கைள என்யனசா்ட முழுக கை்ட்மன்னு ப�சாறுப்பு 
ஏத்துககைணும். மசாணவர்கை்்ள சுேமரிேசா்த மிககைவர்கை்ளசா 
உருவசாககுறதுதசான் ஆசிரிேர்கைய்ளசா்ட இலககு. அப்�டின்னசா நசாம 
துணிச்்லசா சுேமரிேசா்தயேசா்ட நிககைணும். அது நம்ம கை்ட்ம்ே 
உணர்ந்து, நசாம ் ரிேசா ப்ேல�டும்ய�சாதுதசான் ந்டககும்!
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கவனம் ஈர்த்தவவ

மருதன்

உலகின் மிகச் சிறந்த படைபபபாளிகளில் ஒருவரபாகக் கரு்தபபடும் 
ைபால்்ஸைபாய் மிகவும் சிக்கலபான மனி்தர். அவருடைய படைபபுகடைப பபபால 
அவவைவு எளி்தபாக அவடர அணுகிை முடியபாது. மதிபபிடுவதும் சபாத்தியம் 
இல்டல. ஒரு துருவத்தில் பபபாருத்தி அவடர வடகபபடுத்்த முயலும்பபபாப்த 
சடபைன்று பேபரதிர் துருவத்துக்குத் ்தபாவிச் பசன்றுவிடுவபார். ‘இருந்தபாலும், 
ேபாஙகபைல்லபாம் இன்று எழுதிக்பகபாண்டிருக்கிபறபாம் என்றபால், இலக்கியத்தின் 
மீது எஙகடைப பபபான்றவர்களுக்கு இன்னமும் ேம்பிக்டக இருக்கிறது 
என்றபால், அ்தற்குக் கபாரணம் ைபால்்ஸைபாய்்தபான்’ என்கிறபார் ஆண்ைன் பசகபாவ.

ைபால்்ஸைபாயபால் எபபடி ஒபர பேரத்தில் பபரும் புதிரபாகவும் பபரும் 
தீர்வபாகவும் இருக்க முடிந்தது, இன்னமும் இருக்க முடிகிறது என்னும் 
பகள்விக்கபான விடைடய பரபாஸமண்ட பபார்பலட எழுதி, புதி்தபாக 
பவளிவநதிருக்கும் நூலிலிருநது ப்தை ஆரம்பிக்கலபாம். அவர் வபாழ்விலும் 
படைபபுகளிலும் நிடறநது கிைந்த ‘ரஷயத்்தன்டம’டய இநநூல் 
பேருஙகிச்பசன்று ஆரபாய்கிறது. ம்தம், அரசியல், ஆன்மிகம், இலக்கியம், 
சமூகம், வரலபாறு, ்தத்துவம் பபபான்ற துடறகடை ைபால்்ஸைபாய் எவவபாறு 
்தனித்துவத்ப்தபாடு அணுகினபார் என்பட்தயும், இவற்டறபயல்லபாம் எவவபாறு 
்தன்னபால் இயன்றவடர மபாற்றியடமத்்தபார் என்பட்தயும் இநநூல் விவபாதிக்கிறது.

இந்த விவபா்தஙகடை மனதில் திரடடிக்பகபாண்டு ைபால்்ஸைபாடய மீண்டும் 
ஒரு முடற வபாசித்்தபால் மனி்த வபாழ்வு குறித்்த ேம் பபார்டவ பமலும் பசழுடம 
பபறக்கூடும்.

ஒரு 
நூல்

Tolstoy: A Russian Life

Rosamund Bartlett

Profile Books
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ஆபரபா என்பது பமற்கத்திய ேபாடுகளில் பகபாண்ைபாைபபடும் 
பிரமபாண்ைமபான, வண்ணமயமபான இடச ேபாைக வடிவம். 
கிடைத்்தடை 400 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இத்்தபாலியில் 
அறிமுகமபான ஆபரபா விடரவில் ஐபரபாபபபாவிலும் 
அபமரிக்கபாவிலும் பரவிச் பசழிக்க ஆரம்பித்்தது. கிபரக்கத் 
ப்தபான்மக் கட்தகள், பேக்்ஸபியர் ேபாைகஙகள், ைபால்்ஸைபாயின் 
பபபாரும் அடமதியும், ேவீன துபபறியும் கட்தகள் என்று பல 
வி்தமபான படைபபுகள் ஆபரபாவில் நிகழ்த்்தபபடுகின்றன. 
இடச்தபான் பிர்தபானம் என்ப்தபால் பயிற்சி பபற்ற பபாைகர்கபை 
ேடிகர்கைபாகவும் இருபபபார்கள். ‘உன் பபயர் என்ன?’ என்னும் 
சபா்தபாரண பகள்விடயக்கூை இழுத்து, இழுத்து பல 
நிமிைஙகளில் பபாடுவபார்கள்.

‘ஆபரபாவிேன்’ பல அருடமயபான ேபாைகஙகடைச் 
பசகரித்து டவத்திருக்கிறது. புதியடவயும் பசர்க்கபபடுகின்றன. 
எடுத்துக்பகபாண்ை கட்தக்பகற்ப பின்னணி, கபாடசியடமபபு, 
ஆடை  அணிகலன்கள் ஆகியவற்டற  அழக பா க 
வடிவடமக்கிறபார்கள். சில ேபாைகஙகள் மூன்று மணி பேரம் 
வடர நீைக்கூடியடவ. பமற்கத்திய பசவவியல் இலக்கியம், 
கடல, பண்பபாடு, வரலபாறு பபபான்ற துடறகளில் ஆர்வம் 
பகபாண்டிருபபவர்களுக்கு ஆபரபா ஒரு நிகரற்ற விருந்தபாக 
இருக்கும்.

சுடடி: https://www.youtube.com/c/OperaVision

எளிடமயபாக இநதிய வரலபாறு கற்க விரும்புபவர்களுக்கபான ஒரு ்தைம், 
‘டலவ ஹி்ஸைரி இநதியபா’. கற்கபாலம் ப்தபாைஙகி ேவீன கபாலம் வடர பல 
்தடலபபுகளில் பேர்த்தியபான அறிமுகக் கடடுடரகள் இந்தத் ்தைத்தில் 
இைம்பபற்றிருக்கின்றன.

ஒரு பக்கம், பகபாயில்கள், மண்ைபஙகள், குடககள், பபாழடைந்த பகபாடடைகள், 
பகபாபுரஙகள், ப்தபால்லியல் ்தைஙகள் என்று இைஙகளின் கட்தகள் 
இைம்பபற்றிருக்கின்றன. இன்பனபாரு பக்கம், ரபாகுல் சபாஙகிருத்யபாயனின் 
பயணஙகள், ரவி வர்மபாவின் ஒவியஙகள், குரு ்தத்தின் திடரபபைஙகள், ே்ஸருல் 
இ்ஸலபாமின் கவிட்தகள் என்று பண்பபாடடு ஆளுடமகளும் அவர்கள் 
படைபபுகளும் அறிமுகபபடுத்்தபபடுகின்றன.

சிற்பஙகள், ஓவியஙகள், ேபாணயஙகள், பழஙகபாலபபபபாருள்கள் என்று கடல 
வரலபாற்றுப பக்கஙகளும் நிரம்பியிருக்கின்றன. சபாரேபாத்தில் என்னபவல்லபாம் 
பபார்க்கலபாம்? அஜந்தபா குடக கண்டுபிடிக்கபபடைது எபபடி? பிஹபாரிலுள்ை 
பரபாபர் குடகயின் முக்கியத்துவம் என்ன? மு்தல் விேபாயகர் சிற்பம் எபபபபாது 
ப்தபான்றியிருக்கும்? பகபாஙகன் கைற்கடரக்கும் பரபாமபாபுரிக்கும் என்ன ப்தைர்பு? 
இபபடி ஏரபாைமபான பகள்விகளுக்கு விடை கிடைக்கும்.

ஒரு சில சிறபபுக் கடடுடரகளும் கபாபணபாளிக் கபாடசிகளும் மடடும் 
சந்தபா்தபாரர்களுக்கபாக ஒதுக்கபபடடுள்ைன. பபரும்பபாலபானவற்டற அடனவரும் 
வபாசிக்கலபாம்.

சுடடி: https://www.livehistoryindia.com/

ஒரு 
வாசிப்புத் 
தளம்

ஒரு 
காண�ாலி
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்கடிதங்கள்

ைொ� இ�ழ் ்தன்னார்வலர்களின் மேம்பாட்டுககான வழிகாட்டி

ைன உறுதி 
முக்கி்ம்
ெைந்தி ் ைவி 
்படடி 

ெசீகர 
ஆசிரி்ர் 

பீட்டர் 
ைபிசசி

்தனிச் சுற்றுககு ேட்டும்

மு�ல் இ�ழி்ே்ே சொவித்திரி பொய் 
பூ்ே பற்றிே பதிவு இடம்தபற்்றமைக்கு 
சல்யூட்.

வசநதி்�வி அம்ைொ அவர்களின் 
்ேர்கொணலில் பே வரி்கள் அவ்ரது 
தேஞசம் த�ொட்டமவ.

‘‘நீங்கள் ஒரு தபொறுபமப ஏற்றுக்

த்கொள்ளும்்பொது அ�ற்்கொன 
�மட்களுக்கும் ் சரத்்� தபொறுப்பற்றுக் 
த்கொள்கிறீர்கள்!’’

 ‘‘்பொட்டி உே்கம் என்னும் 
ைொமேக்குள்ளிருநது ்கல்வி 
மீட்்கபபட்டொல்�ொன், வரும் �மேமும்ற 
உருபபடும்.’’

இது்பொன்்ற உம்றபபொன பதில்்கள் 
முக்கிேைொன மவ.

த்ரொமிேொ �ொபபர குறித்� ்கட்டும்ர 

முன்னணி �மிழ் தவகுஜன  
இ�ழ்்களுக்கு ஒபபொன வடிவமைபபு. 
்கட்டும்ர்களின் அளவும் ்கன ்கச்சி�ம்.

�ன்னொரவேர்கள் குறித்� பகுதி, 
ஆசிரிேர பக்்கம் ைற்றும் வொழ்த்துப 
பகுதி்கமள �விரத்துப பொரத்�ொல்  
தபொதுத்�ன்மை்ேொடு கூடிே அழ்கொன 
தவகுஜனப பத்திரிம்க. ஆ்க இந� இ�ழ் 
அமனவருக்குைொன்�!

மி்கவும் பிடித்திருந�து. வ்ரேொற்ம்ற 
எபபடிப பொரக்்க ் வண்டுதைன ஒரு 
த�ளிமவ உண்டொக்குகி்றொர. இநதிே 
வ்ரேொறு பற்றிே சிே வரி்கள் ேொம் 
வகுபபில் தசொல்ே ் வண்டிே வம்கயில் 
அழுத்�ைொ்க ைனதில் நிற்கின்்றன.

பீட்டர �பிச்சி, ஜொக் ைொ 
்பொன்்றவர்கமளப பற்றிே  
�ன்னம்பிக்ம்க ்கட்டும்ர்கள் 
�ன்னொரவேர்களுக்கு உ்கந�மவ. ‘தைொழி 
அறி்வொம்’ த�ொடர தைல்ேக் 
்கற்பிக்கி்றது. சுமைேற்்ற�ன்மை�ொன் 
இ�ன் பேம்.

‘கு்ரல்்கள்’ பகுதி மி்க மி்க 
முக்கிேைொனது. சின்னச் சின்ன தசய்திக் 
குறிபபு்களொ்க அமைநது ஈரக்கின்்றன.

 �ஸலீைொ ் பொன்்றவர்கமள (உள்ளூர 
�பிச்சி) ் ைலும் விரிவொ்க 
எழுதியிருக்்கேொம் எனத் ் �ொணுகி்றது.

‘ேைது ் வமே’ - குட்டிக் ்கட்டும்ர 
என்்றொலும்  ைனத்தில் நிற்கி்றது. 
இது�ொன் ் வண்டும்.

பல்ேொஙகுழி, சி.ஜி.சீ�ொ பதில்்கள், 
்கவனம் ஈரத்�மவ என தைொத்� இ�ழும் 
ேைக்கு வொசிபபு இன்பத்ம� வொரி 
வழஙகுகி்றது. ஆசிரிேருக்குப பேத்� 
ம்க�ட்டல்!

  சக.முத்துககண்ணன்    

இல்லம் தேடிக் கலவி இயக்கத் ேன்னார்வ்லர,
சசன்்.

ந்தாடுவொனம் இ�மழப பற்றி 
தசொல்வ�ற்கு வொரத்ம�்க்ள இல்மே... 
ஆச்சரிேத்தில் உம்றநதுவிட்்டன். 
ஒவதவொரு பக்்கமும் தபொக்கிஷம். 
ேொங்கள் இதுவம்ர அறிேொ� உேகின் 
சி்றந� ேல்ேொசிரிேர பீட்டர �பிச்சியின் 
்கல்வித் த�ொண்டு,  ் �ொல்வி்க மள்ே 
தவற்றிப படிக்்கட்டு்களொ்க ைொற்றிே 
அலிபொபொ நிறுவனரின் வ்ரேொறு, 

வேர்கோணல

்தமிழ்நொடடின் முக்கியமொன கேல்வியொளர்கேளில் 
ஒருவேொன முகனவர் ் வ.வசந்தி ் ்தவி அயேொ்த 

பசயல்்பொடுகேளுக்குப் ் ்பர் ் ்பொனவர். ம்னொன்மணியம் 
சுந்்தேனொர் ்பல்கேகைக்கேழகேத துகணே்வந்்தேொகே அவர் 
்பணியொறறிய கேொைகேட்டம் துகணே்வந்்தர்கேளுக்கேொன 
முன்னு்தொேணேத ்தருணேஙகேளில் ஒன்று. ்தமிழ்நொடு மொநிை 
மகேளிர் ஆகணேயத ்தகைவர், ்தமிழ்நொடு திட்டக்குழு 
உறுப்பினர், மனி்த உரிகமகேள் கேல்வி நிறுவனத 
்தகைவர், பசன்கன வளர்ச்சி, ஆேொயச்சி நிறுவனத 
்தொளொளர்  என்று எடுததுக்பகேொண்ட ்பணிகேளில் எல்ைொம் 
்தன்னொைொன கேொரியஙகேகளச் பசயைொக்கியவர். கேல்வி 
உரிகம, மனி்த உரிகம, விளிம்புநிகைச் சமூகேஙகேளின் 
்மம்்பொடு, ப்பண விடு்தகை, சூழல் ்பொதுகேொப்பு என்று 
்பை ்தளஙகேளிலும் ்பணியொறறினொலும், அவேது ஆ்தொே 
கமயம் ப்பொதுக் கேல்விக்கேொன ் ்தட்டம். ் ்பச ஆேம்பித்த 
்வகேததில் அவருக்டய உத்வகேம் நம்கமயும் 
்பறறிக்பகேொண்டது.

?  உஙகளுகடை இளகேப் பருவத்க்தப் பற்றிக 
நகாஞசம் நசால்லுஙகள். சின்ன வைதிமலமை 

கல்விைாளர் ஆக மவணடும் என்று்தான் விரும்பினீர்களா?

திணடுக்கேல்லில்்தொன் என்னுக்டய 15 வயது வகே 
எஙகேள் குடும்்பம் இருந்்தது. என் ்தந்க்த வழக்கேறிஞேொகே 
இருந்்தொர். ஒரு சேொசரி இந்திய குடும்்பதக்தவி்ட எஙகேள் 
குடும்்பம் ் மம்்பட்ட நிகையில் இருந்்தது என்்ற பசொல்ை 
்வணடும். ப்பொருளொ்தொே அளவில் மடடும் அல்ை; 
சிந்்தகன அளவிலும். சொதியக் கேடடுமொனம் இறுக்கேமொகே 
இருந்்த அந்்தக் கேொைததி்ை்ய சொதி மறுப்புத 
திருமணேஙகேள் இயல்்பொன ஒன்றொகே எஙகேள் குடும்்பததில் 
இருந்்தக்த இங்கே குறிப்பி்டைொம். திணடுக்கேல்லில் புனி்த 
வளனொர் ்பள்ளியில் எனது ்பள்ளி்படிப்பு அகமந்்தது. 
அ்தன் பின் பசன்கன மொநிைக் கேல்லூரியில் ் மற்படிப்க்பத 
ப்தொ்டர்ந்்்தன். நொம் இன்ன மொதிரித்தொன் ஆகே ் வணடும் 
என்ற ஆகச எதுவும் எனக்கு இருக்கேவில்கை. சூழல்்தொன் 
என்கன இயல்்பொகேக் கேல்விப் ்பணிக்குள் பகேொணடு 
வந்துவிட்டது.

?உஙகளிடம் ்தாககத்க்த ஏற்படுத்திை ஆசிரிைர்ககள 
நிகனவுகூர முடியுோ?

எல்ைொ ஆசிரியர்கேளும் ஏ்்தனும் ஒரு வககேயில் 
்தஙகேளி்டம் ்படிக்கும் மொணேவர்கேள் மீது ்தொக்கேதக்த 
உணடு ்பணணேத்தொன் பசயவொர்கேள். அப்்படி எல்ைொ 
ஆசிரியர்கேளு்ம எனக்கு அகமந்திருந்்தொர்கேள். வொழ்வில் 
வலுவொன ்தொக்கேதக்த உண்டொக்கிய சூழல் என்்பது 
எனக்குக் கேல்லூரியில் நிகேழ்ந்்தது. நொன் கேல்லூரியில் 
்படிக்கும்்்பொது ப்பொதுவு்டகம இயக்கேததின் ்தொக்கேம் 
இ ரு ந் ்த து .  ப ்த ொ ்ட ர் ந் து ,  பி லி ப் க்ப ன் ஸ 

்பல்கேகைக்கேழகேததுக்கு முகனவர் ்பட்டப் ்படிப்புக்கேொகேச் 
பசன்ற்்பொது அஙகு எனக்குக் கேறபித்த ஆசிரியர்கேள் 
முன்பு அேசியல் ககேதிகேளொகே அக்டக்கேப்்படடிருந்்தவர்கேள். 
அந்்த அளவுக்குத துணிச்சைொனவர்கேள்.  அவர்கேளுக்டய 
வகுப்புகேள் சமூகேம் குறித்த எனது கேருததுகேகள ் மலும் 
தீர்க்கேமொகேப் ்பொர்க்கே உ்தவின..

?ஆறு ஆணடுகள் ஒரு புதிை பல்ககலககழகத்தின் 
துக்ணமவந்தராக இருநதிருககிறீர்கள். ஆசிரிைப் 

பணிககும், நிர்வாகப் பணிககுோன மவறுபாட்கட எப்படி 
உ்ணர்நதீர்கள்?

சவொைொகேத்தொன் உணேர்ந்்்தன். ம்னொன்மணியம் 
சுந்்தேனொர் ்பல்கேகைக்கேழகேம் ஆேம்பிக்கேப்்படடு 
இேண்்ட வரு்டஙகேள் ஆன நிகையில், நொன் 
துகணே்வந்்தேொகே அஙகு நியமிக்கேப்்பட்்டன். 
்பணியிலிருந்்த 6 வரு்டஙகேளில் என் வொழ்க்ககேயின் 
ஒவபவொரு நொகளயு்ம ்்பொேொட்டஙகே்ளொடு ்தொன் 
கேழிக்கே ்வணடியிருந்்தது. குறிப்்பொகே அப்்்பொது 
அதிகேொேம் ்பக்டத்தவர்கேள் , நொன் கேல்வியில் பகேொணடுவே 
நிகனத்த மொறறஙகேகளத ்தடுக்கே எல்ைொ வழிகேகளயும் 
ககேயொண்டொர்கேள். ஆனொல், நீஙகேள் ஒரு ப்பொறுப்க்ப 
ஏறறுக்பகேொள்ளும்்்பொது எல்ைொத ்தக்டகேளுக்கும் 
்சர்த்்த ப்பொறுப்்்பறறுக்பகேொள்கிறீர்கேள். நிர்வொகேப் 
்பணிகய ஏறறுக்பகேொண்டொலும், அஙகும் பசயல்்படுவது 
ஓர் ஆசிரிய மனம்்தொன். நம்முக்டய கேல்லூரிகேளும், 
்பல்கேகைக்கேழகேஙகேளும் ்தஙகேகளச் சுறறி ப்பரிய 
மதிறசுவகே எழுப்பிக்பகேொணடுள்ளன. சமூகேததிலிருந்து 
முறறிலும் அகவ அந்நியப்்படடுக் கி்டக்கும் சூழகை 
மொறற ் வணடும் என்று நொன் எணணி்னன். இ்தறகேொகே 
நிகறய்வ முயறசித்்தன், சிேமப்்பட்்டன். அது்தொன் 
உள்ளதி்ை்ய ப்பரிய சவொல்.

?முைற்சிகள் என்றால், எப்படிைான முைற்சிகள், 
முன்நனடுப்புகள்?

மு்தலில் ்பொ்டததிட்டஙகேளில் மொறறஙகேகளக் 
பகேொணடுவந்்்தொம். உயர்கேல்வி ்பயிலும் மொணேவர்கேளுக்கு 
உைகே அளவிைொன அறிவு கிக்டக்கே ் வணடும்; அ்்த 
்நேததில், உள்ளூர் சமூகேததினு்டனொன ்பந்்தமும் அ்தன் 
வளர்ச்சி குறித்த அறிவும் கிக்டக்கே ் வணடும் என்்ப்்த 
எஙகேளுக்டய ் நொக்கேமொகே இருந்்தது. நீஙகேள் ஓர் ஊரில் 
கேல்லூரி ந்டததுகிறீர்கேள் என்றொல், கேல்லூரிக்கு 
பவளியிலும் அந்்த ஊர் சொர்ந்து உஙகேளுக்கு ஓர் உறவு 
இருக்கிறது, ப்பொறுப்பு இருக்கிறது.   

திருபநல்்வலி மொவட்டததிலுள்ள ்பத்தமக்ட 
்பொயக்குப் புகேழ் ப்பறற ஊர். அஙகு ்பொய ்தயொரிப்பில் 
ப்பரும்்பொலும் இஸைொமிய ப்பணகே்ள ஈடு்படடிருந்்தனர். 

நவீன் �ாேன்

கல்விைாளர் வசநதி ம்தவி மபட்டி
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வீடடிலிருந்து அந்்த விடுதி 27 கி.மீ. ப்தொகைவில் 
இருந்்தது. ஜொக் மொ தினமும் கேொகை 5 மணிக்கு 
்தன் கசக்கிகள எடுததுக்பகேொணடு அந்்த விடுதிகய 
்நொக்கிப் ்பயணேப்்ப்ட ்வணடும். அசேொமல் பசய்தொர் 
ஜொக் மொ.

கதால்விக்கு கஷ்மல் கதால்வி

்பள்ளிக் கேல்வி முடிந்்ததும், கேல்லூரிப் ்படிப்புக்கேொகே 
விணணேப்பித்தொர் ஜொக் மொ. அவருக்குக் கேணி்தம் 
குளறு்படி. அ்தனொல், ்மற்படிப்புக்கேொன நுகழவுத 
்்தர்வில்கூ்ட மூன்று முகற முடடி ்மொதி்தொன் ஜொக் 
மொவொல் ்்தற முடிந்்தது. ஹொங்சொ ஆசிரியர் ்பயிறசி 
நிறுவனததில் ஆஙகிைத துகறயில் அவருக்கு இ்டம் 
கிக்டத்தது. 1988இல் ஆஙகிைததில் இளஙகேகைப் 
்பட்டம் ப்பறறு கேல்லூரியிலிருந்து பவளி்ய வந்்தொர் 
ஜொக் மொ.

அப்்படி ஒன்றும் ்வகை வொயப்புகேள் பிேகேொசமொகே 
இல்கை. கேொவல் துகற ்பணி மு்தல் ்கேஎஃப்சி வகே 
்பல்்வறு இ்டஙகேளுக்கு விணணேப்பித்தொர். எதிலும் ஜொக் 
மொ ்்தர்வொகேவில்கை. எஙகு ்வகை ்்தடிப்்்பொனொலும், 
அவகேத ்தவிே மறறவர்கேள் ்்தர்ந்ப்தடுக்கேப்்பட்டனர். 
ஆனொல், ஜொக் மொ மனம் ்தளேவில்கை. அந்்தத 
்்தொல்விகேகளபயல்ைொம், ்தனக்கேொன அனு்பவஙகேளொகேப் 
்பொர்த்தொர். ்பை முயறசிகேளுக்குப் பிறகு ஒரு 
்பல்கேகைக்கேழகேததில் ஆஙகிைப் ்பயிறறுவிப்்பொளேொகே 
அவருக்கு ்வகை கிக்டத்தது. மொ்த ஊதியம் 15 
்டொைர். அந்்த ்வகையில் ்சர்ந்்ததும் அவருக்கு 
்தன்னுக்டய திறகம மீது நம்பிக்ககே அதிகேரித்தது. 
ஆனொல், ஒரு நிறுவனததில் ்பணியொறறுவக்தவி்டவும், 
ஜொக் மொவுக்கு ஒரு நிறுவனதக்தத ப்தொ்டஙகும் 
எணணேம் அப்்்பொது ஏற்படடிருந்்தது. ஐந்்தொணடுகேளில் 
அஙகிருந்து விைகிய அவர், ்தன்னுக்டய ஆஙகிை 
அறிவு மீ்தொன நம்பிக்ககேயின் அடிப்்பக்டயில், ஆஙகிை 
பமொழியொக்கேததுக்கு என்று சிறிய அளவில் நிறுவனம் 
ஒன்கற ஆேம்பித்தொர். அந்்த நிறுவனம் அவர் 
எதிர்்பொர்த்த அளவுக்கு வளேவில்கை. 

இந்்தச் சூழலில் 1995இல் அபமரிக்கேொ பசல்லும் 

ஒரு து்றயில் சில 
ோரியஙே்ளச் சாதிப்பேர்ேள் 

கேறு; தான் புகும் து்ற்யகய 
ேடிே்ஷ்மப்பேர்ேள் கேறு; ோக் 
ஷ்மா அநத �ேம்! ர்பரும் 
ரசல்ேநதர்ேளில் ஒருேர், ர்பரும் 
ரதாழில் மு்்கோர்  என்்ப்தத் 
தாண்டி உலகின் ேணிசஷ்மா் 
இ்ளஞர்ேளால் உறறு 
கநாக்ேப்படும் ஆளு்ஷ்மேளில் 
ஒருேர், ோக் ஷ்மா. சரி, ோக் ஷ்மா 
அப்படி என்் ரசயதார்?

ேறறகல முதலீடு

1964ஆம் ஆணடு, சீனொவில் 
ஹொங்சொ நகேரில், ஒரு சொ்தொேணே 
குடும்்பததில் பிறந்்தொர் ஜொக் மொ. 
அவரின் ப்பற்றொர் ்பொேம்்பரிய 
இகசக் கேகைஞர்கேள். ப்பரிய 
அளவில் வருமொனம் கிக்டயொது. 
ஜொக் மொவுக்குச் சிறுவயதில் 
ஆஙகிைம் கேறறுக்பகேொள்ள 
்வணடும் என்்பதில் தீவிே ஆர்வம் 
இருந்்தது. ஆனொல், அ்தறகேொன 
சூழல் அவருக்கு இல்கை.

ஜொக் மொவின் ஊருக்குப் 
்பக்கேததில் இருந்்த நகேேததில் 
ஒரு ்பயணிகேள் விடுதி இருந்்தது. 
பவளிநொடடுப் ்பயணிகேள் 
்தஙகி ்்பொகும் இ்டம் அது. 
ஜொக் மொவுக்கு ஒரு ்யொசகன 
்்தொன்றியது. ்பயணிகேளுக்கு 
வழிகேொடடியொனொர் ஜொக் மொ. 
இந்்த ்வகைக்கு அவர்கேள் 
்பணேம் பகேொடுக்கே முயன்ற்்பொது 
அக்தப் ப்பற மறுத்தொர். ‘நொன் 
உஙகேளுக்கு இந்்தப் ்பகுதிகேகளச் 
சுறறிக்கேொடடி்னன். நீஙகேள் எனக்கு 
ஆஙகிைதக்தச் சுறறிக்கேொடடுஙகேள்!’ 
என்றொர் சிரித்த்படி. ்பன்னிபேணடு 
வயது சிறுவன் ஒருவன் இப்்படிக் 
்கேட்டது ்பைகே பநகிழ்ச்சி 
அக்டயச் பசய்தது. பமனக்பகேடடு 
சிை மணி ்நேஙகேள் பசைவிடடு 
ஆஙகிைம் கேறறுக்பகேொடுததுச் 
பசன்றனர் பவளிநொடடினர்.

இது எளி்தொன ஒன்றொகே இல்கை. 
ஏபனன்றொல், ஜொக் மொவின் 

ஜாக் மா 
த�ோல்விகளிலிருந்து ஒரு வெற்றி

வொயப்பு ஜொக் மொவுக்கு அகமந்்தது. அப்்்பொது்தொன் 
உைகேம் இகணேயமயமொகே ஆேம்பிததிருந்்தது. 
அபமரிக்கேொவில் ்தன்னுக்டய நண்பர் இகணேயததின் 
இயஙகுமுகற குறிதது அறிமுகேப்்படுததிய்்பொ்்த, 
உைகின் ்்பொக்கில் இகணேயம் மிகேப் ப்பரும் 
மொறறதக்தக் பகேொணடுவேப்்்பொகிறது என்்பக்த ஜொக் 
மொ உணேர்ந்துபகேொண்டொர்.

சீ்ாவின் முதல் இ்ேய நிறுே்ம்

சீனொ திரும்பியதும் ‘சீனொ எல்்ைொ ்்பஜஸ’ என்ற 
ப்பயரில் இகணேய்தள வடிவகமப்பு நிறுவனம் ஒன்கறத 
ப்தொ்டஙகினொர் ஜொக் மொ. சீன நிறுவனஙகேளுக்கு 
இகணேயப் ்பக்கேம் உருவொக்கித ்தருவது்தொன் 
அந்்த நிறுவனததின் ்வகை. அது்தொன் சீனொவில் 
ப்தொ்டஙகேப்்பட்ட மு்தல் இகணேய நிறுவனம். ப்பரிய 
கேற்பகனகேள் ்வண்டொம். ஒரு சிறிய அகற. அதில் 
ஒரு ்பகழய கேணினி. அவவளவு்தொன் நிறுவனம். 
அபமரிக்கேொவில் உள்ள நண்பர்கேளுக்குத ்்தகவயொன 
விவேஙகேகள அனுப்பி, அவர்கேள் மூைம் இகணேயப் 
்பக்கேதக்த வடிவகமதது  வொடிக்ககேயொளர்கேளுக்கு 
வழஙகேைொனொர் ஜொக் மொ.

இந்்த நிறுவனமும் எதிர்்பொர்த்த அளவுக்கு 
பவறறிகேேமொகே அகமயவில்கை. ஏபனன்றொல், 
சீனொவில் இகணேயம் ்பேவைொகேொ்த அந்்த ்நேததில் 
நிறுவனததுக்பகேன்று இகணேய்தளம் ஆேம்பிக்கே ்பை 
நிறுவனஙகேள் ஆர்வம் கேொட்டவில்கை. ஆனொல், அவர் 
்மறபகேொண்ட இந்்த முயறசியின் அடிப்்பக்டயில் சீன 
அேசு அவகே இகணேயம் சொர்ந்து ஒரு ்பணிக்குப் 
ப்பொறுப்்பொகே நியமித்தது. அதில் ஓேொணடுக் கேொைம் 
்பணிபுரிந்்தொர். இந்்தப் ்பணி அவேது புரி்தல்கேகள 
்மம்்படுததின.

அடுதது, ்தன்்னொடு ்பணியொறறிய நண்பர்கேள் 
சிைகே அகழதது வந்து ஒரு நிறுவனதக்த 
ஆேம்பிக்கேத திட்டமிட்டொர். ப்பரிய ப்பொருளொ்தொே 
்பைம் கிக்டயொது. ஜொக் மொவும் அவர் மகனவியும் 
்சர்ந்து, ககேயிலிருந்்தவறகற விறறும், நண்பர்கேள் 
சிைரின் உ்தவியு்டனும் 1999இல் ஆேம்பித்த அந்்த 

அபதுல் ஷ்மஜீத்

திருபபுமுளனயர்கள்
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ஏன்,எப்படி,எவ�ோறு?

அவர்கேளுக்கு உணேர்த்த முடியும். ‘அம்மொ்தொன் பசயயணும், 
அப்்பொ்தொன் எடுததுக் பகேொடுக்கேணும்’ என்று இல்ைொமல் 
அவேவர் சொப்பிட்ட ்தடக்ட எடுததுக் கேழுவி கவப்்பது, 
்தன்னுக்டய துணிகேகளத ்தொ்ன துகவததுக்பகேொள்வது, 
வீடடில் அம்மொ - அப்்பொவுக்கு  உ்தவிபசயவது எனப் 
்பழக்கேப்்படுத்த ் வணடும். அப்்படிப் ்பழக்கும்்்பொது ் நேம் 
அதில் பசைவழியும். ஸகூல் வீடடுப் ்பொ்டஙகேள், விகளயொடடு... 
இகவபயல்ைொம் ் ்பொகே அவர்கேளின் ் சொர்வு நிகைகயயும் 
கேணேக்கில்பகேொணடு கூடிய மடடும் அவர்கேளின் ் வகைகேகளச் 
பசயய கவக்கே ்வணடும். இது்்பொன்ற சின்னச்சின்ன 
விஷயஙகேகளத ்தொனொகே பசயதுபகேொள்வது, பிறகேொைததில் 
எவவளவு ்பயன் மிக்கேது என்று மகறமுகேமொகே உணேர்த்த 
்வணடும்.

அ்்த்்பொை, ‘்ைட்டொ எழுந்திரிச்சொ நீ ்ைட்டொ்தொன் 
ஸகூலுக்குப் ் ்பொகே முடியும்; நொன் எழுப்்ப மொட்்டன்’ என்்பது 
்்பொன்ற சிை வகேமுகறகேகள வகுததுக்பகேொண்டொல்்தொன் 
இது சரியொகும். ஆேம்்பததில் சிை நொடகேள் தூஙகிப்்்பொகேைொம். 
ஆனொல், சீக்கிே்ம ப்பொறுப்க்ப உணேே ஆேம்பிப்்பொர்கேள்.

குழந்க்தகேகளச் சரிசமமொகே ந்டததும்்்பொது்தொன் 
அவர்கேளுக்குப் ப்பொறுப்புணேர்வு வரும். ‘்பொரு, இது நம்ம 
வீடு, நீயும் ஒரு ப்பொறுப்்பொளர்... இது உனக்கும் ஆனது. 
்்ொ... உன்னுக்டய ்பஙகேளிப்பு என்ன?’ என்று அவர்கேளி்டம் 
சணக்ட ்்பொ்டொமல், பசயய கவக்கே ்வணடும். 
இக்தபயல்ைொம் மீறி குழந்க்தகேள் பசயயவில்கை 
என்றொலும் ்கேொ்பப்்ப்ட ்வண்டொம். நீஙகேள் மு்தலில் 
உஙகேளுக்டய உணேர்ச்சிகேகளக் ககேயொளக் கேறறுக்பகேொள்ள 
்வணடும். உ்ட்ன கேததி, உணேர்ச்சிவசப்்படுவ்தொல் எதுவும் 
ந்டக்கேப்்்பொவதில்கை. சிை விஷயஙகேள் நொள்்ப்ட 
நொள்்ப்டத்தொன் சரியொகும்.

சாநதி, குடிகேொடு, கே்டலூர்

ோ்ணவர்களுககுச் நசால்லிக நகாடுககும்மபாது பத்தில் 
மூவர் கற்றலில் மிகவும் பின்்தஙகியுள்ளனர். 7ஆம் 
வகுப்பில் படிப்பவர் 3ஆம் வகுப்பு படிககும் ோ்ணவர் 
அளவு ககு த் ்த ான்  இரு ககி ற ா ர் .  இவ ர் ககள ப் 
மபான்றவர்களுககு சிறப்புக கவனம் நகாடுகக 
மவணடும்்தாமன! அக்த எப்படிச் நசயவது?

இது உளவியல்ரீதியொகே அந்்தக் குழந்க்தகேள் 
சம்்பந்்தப்்பட்டது மடடு்ம அல்ை. நம்முக்டய சமூகேப் 
்பண்பொடடு விஷயஙகேளும் இதில் உள்ள்டஙகியிருக்கின்றன. 
நீஙகேள் கூறிய அளவுக்குக் குழந்க்தகேள் மிகேவும் 
பின் ்தஙகியிரு ந் ்த ொ ல்  அவ ர் கேளுக்டய  வீ ட டு ப் 
பின்னணிகயயும், குழந்க்தயின் மூகள வளர்ச்சிகயயும் 
மதிப்பி்ட ்வணடியது அவசியம். அப்்பொ, அம்மொவுக்கு 
பசொல்லிக்பகேொடுக்கே இயைொகம, குழந்க்தகேள் வளரும் 
பின்புைம் எல்ைொவறகறயும் ஆேொய ்வணடும். அதில் 
எந்்தப் பிேச்சிகனயும் இல்கைபயன்றொல், அந்்தக் 
குழந்க்தக்கு ் வறுவி்தமொன ்தனி கேொேணேஙகேள் இருக்கேைொம்.

கே.ேகேசன்

சி.ஜி.சீ்தா 

குழந்க்தகேள் 
 மனநை நிபுணேர்

பதில்கள்
குழந்க்தயின் ்தனிக் கேொேணேஙகேகள இன்னும் பிரிக்கேைொம்.

ஒன்று ஆறறல் சம்்பந்்தப்்பட்டது. அடுத்தது மனம் 
சம்்பந்்தப்்பட்டது. சிை குழந்க்தகேளுக்கு இயல்்பொகே்வ 
பேொம்்ப ்பயம் இருக்கும். ஒரு்வகள வீடடில் அடி 
வொஙகி்யொ, அல்ைது அம்மொ அடி வொஙகுவக்தப் ்பொர்த்்தொ 
இந்்த ்பயம் ஏற்படடிருக்கேைொம். இது்்பொன்ற மனநைம் 
சம்்பந்்தப்்பட்ட கேொேணேஙகேள் எனில், அக்த சரி பசயயைொம். 
சிை குழந்க்தகேளுக்கு விசிததிேமொன பிேச்சிகனகேள் 
இருக்கேக்கூடும். அந்்தக் குழந்க்தக்கு ஒரு நல்ை 
சூழ்நிகைகய ஏற்படுததி, அவர்கே்ளொடு ்்பசிப் ்பொர்க்கே 
்வணடும்.

ஆறறல் எந்்த அளவில் இருக்கிறது என்றும் ஆேொய 
்வணடும். ஒரு குழந்க்தக்கு அந்்த 7ஆம் வகுப்பு 
்பொ்டதக்தப் ்படிக்கேக்கூடிய மூகளததிறன் இல்கைபயனில், 
‘நீ ்படி ்படி’ என்று வலியுறுததுவது அந்்தக் குழந்க்தகய 
பகேொடுகமப்்படுததுவது மொதிரி்தொ்ன?

மொணடி்சொரி கேல்விமுகறயில் ஒ்ே வகுப்பில் 
இருந்்தொலும்கூ்ட அந்்தந்்தக் குழந்க்தக்கு ஏற்ப்தொன் 
்பொ்டஙகேகளக் பகேொடுப்்பொர்கேள். இக்தயும் நொம் கேவனததில் 
பகேொள்ளைொம்.

்பானுபிரியா, ்பொை்கேொடு, ்தருமபுரி

ஒரு நபண குழநக்த நசால்கிறார், ‘எனககுப் படிகக 
நராம்பப் பிடிககும். ஆனால், படிப்பது எதுவும் நிகனவில் 
நிற்பதில்கல!’ இந்தக குகறகை எப்படிப் மபாககுவது?

இக்த முந்க்தய ் கேள்வியின் ப்தொ்டர்ச்சியொகேத்தொன் நொன் 
்பொர்க்கி்றன். இந்்தக் குழந்க்தக்கு ்தக்டயொகே இருப்்பது 
எது? மனநைமொ? குடும்்பததில் இருக்கிற ்வறு ஏ்தொவது 
பிேச்சிகனயொ? இல்கை ்படிப்்ப்தறகேொன ஆறறல்கேளொ?

இந்்த விஷயததில் ஒரு சமூகேப் பிேச்சிகன. ஐந்்தொம் 
வகுப்பு வகே ்பரீடகச்ய இல்கை. குழந்க்தயின் மனநைம் 
்பொதிக்கேப்்படும் என்று பசொல்லிச் பசொல்லி அவர்கேகளத 
்்தர்ச்சி ப்பறச் பசயகி்றொம். ஆனொல், இது எவவளவு தூேம் 
அவர்கேளுக்டய வளர்ச்சிகயப் ்பொதிக்கும்! அப்்படியொனொல் 
்பரீடகச்தொன் ந்டத்த ்வணடுமொ? குழந்க்தகேகளக் 
பகேொடுகமப்்படுத்த ் வணடுமொ? இது தீவிேமொகே ஆ்ைொசிக்கே 
்வணடிய ஒரு சமூகேப் பிேச்சிகன. இந்்தப் ப்பண்ணே 
இதில் ஒரு குறியீடு்தொன். ‘்படிக்கேை... ்படிச்சொ எனக்கு நிக்கேை’ 
என்று பசொல்கிறொர். அப்்படியொனொல் சின்ன வயதிலிருந்து 
்பள்ளியில் எப்்படி, என்ன ்படிதது இங்கே வந்்தொர்? 
பசொல்லிக்பகேொடுத்தொர்கேளொ, இல்கையொ? அக்தக் 
கேறறுக்பகேொள்ள முடிந்்த்தொ? இது்்பொன்ற ்தேவுகேள் 
இருந்்தொல்்தொன் இது்பறறி ் மலும் பசொல்ை முடியும்.

இநதப ்பகுதியில் கூறப்படும் ஆகலாச்்ேள் 
ர்பாதுோ் ேருத்துேகள. தனிப்படட மு்றயில் 
அே�ேருக்கு இருக்கும் பி�ச்சி்்ே்ளப ர்பாருத்து 
அதறோ் தீர்வுேள் ஷ்மாறு்படலாம்.

அனிஷா, கேொவொததூர் கேொைனி, பசஙகேல்்படடு

ஒரு ்தன்னா ர்வல ர ா க ப்  ந ப ற் மற ாக ர ச் 
சநதிககும்மபாது, அவர்கள் அதிகோகக மகட்கும் 
மகள்வி இது. ‘குழநக்தகளிடம் மநரத்துககுத் தூஙகு, 
மநரத்துககு எழுநதிரு என்பதுமபால எந்த ஒரு 
விஷைத்க்தயும் அறிவுகரைாகச் நசான்னால் 
பதிலுககு எரிச்சல் அகடகிறார்கள். மிகவும் 
கடுகேைாக எதிர்வா்தம் நசயகிறார்கள், என்ன 
நசயவது?’ என்கிறார்கள். இக்த நாம் எப்படி அணுக 
மவணடும்?

அறிவுகே என்்பது யொருக்கு்ம எரிச்சகைத்தொன் 
உண்டொக்கும். ்பதின்ம வயதில்்தொன் குழந்க்தகேள் 

்தஙகேளுக்டய ்தனித்தன்கமகய மு்தன்முகறயொகே 
அறிந்து, அக்தச் பசயல்்படுத்த முயறசிக்கிறொர்கேள். 
அ்தனொல் அந்்த உணேர்கவ மதிதது, அவர்கேகளச் 
சமமொகே - அ்தொவது வயதுவந்்்தொர் (அ்டல்டஸ) -  
என்கிற வககேயில் அவர்கேகள ந்டததி கேைந்்த்ைொசிக்கே 
்வணடும். ‘்பொரு நீ தூஙகேணும், கேொகையில் 
எழுந்திருக்கேணும். ஸகூலுக்குப் ்்பொணும். இது்தொன் 
பேொடடினொ இருக்கு. ்்ொ... இ்தறகேொன ப்பொறுப்பு 
உன்கிட்ட இருக்கு!’ என்று பசொல்லி மு்தல் முயறசிகயத 
ப்தொ்டஙகேைொம்.

்மலும் அவர்கேளுக்டய ்வகைகேகள ஓேளவொவது 
அவர்கே்ள பசயதுபகேொள்ள ்பழக்கே ்வணடும். 
அப்்்பொது்தொன் அவர்கேளுக்குள்ள ப்பொறுப்பின் சுகமகய 
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�ன்னொரவேர்களின் தவற்றிக் ்கம�்கள் 
என அமனத்து்ை மி்க மி்கச் சி்றபபு. 
தபண் ்கல்விக்்கொ்கப ் பொ்ரொடிே சொவித்திரி 
பொய் பூ்ேவின் ்கம�மேப படித்�தும் 
்கண்்களில் ்கண்ணீர வழிந�து. 
்கல்விேொளர வசநதி ் �வி அவர்களின் 
்ேர்கொணல் மி்க மி்கச் சி்றபபு. 
�ன்னம்பிக்ம்கயும் ம�ரிேமும் மிகுந� 
அவருமடே  வொரத்ம�்கள் எங்கமள 
்ைலும் ் ைலும் உேரத்திக்த்கொள்ள 
உறுதுமணேொ்க இருக்கும். இல்ேம் 
்�டிக் ்கல்வியின் ைணிைகுடம் இந�த் 
த�ொடுவொனம்!

  ஆர்.பிரிை்தர்ஷினி,  

இல்லம் தேடிக் கலவி இயக்கத் 
ேன்னார்வ்லர, தசனாத்துப்பனாக்கம், சசங்கலபடடு.

முன்னு�ொ்ரணங்கமளக் ்கொட்டி எங்கமள 
முன்்னற்்றப பொம�க்கு 
அமழத்துச்தசல்ே நிமனக்கும்  
த�ொடுவொனம் மின்னி�ழ் எங்களுக்குக் 
கிமடத்திருக்கும் த�ள்ளமுது. உங்களொல் 
எங்கள் முேற்சி்களும் த�ொடரும்.

  எம்.பிரிைா,

இல்லம் தேடிக் கலவி இயக்கத் 
ேன்னார்வ்லர,

ஏந்ேல கிரனாமம், அரியலூர.

அவர்கள் தசய்� ் வமேக்கு ஊதிேம் 
எதுவும் எதிரபொ்ரொைல், அ�ற்குப பதிேொ்க 
ஆஙகிேம் ்கற்றுக்த்கொண்டொர. அம�ப 
்பொே்வ ேொங்களும் ‘இல்ேம் ் �டிக் 
்கல்வி’மே வழிேடத்தும் 
உங்களிடமிருநதும் இமணநது 
தசேல்படும் ஆசிரிேர தபருைக்்களிடம் 
இருநதும் எங்களுக்குத் 
த�ரிேொ�வற்ம்றக் ்கற்றுக்த்கொண்டு 
தசேல்படு்வொம். பீட்டர �பிச்சி்பொே்வ 
கிமடக்கும் ஊதிேத்ம� 
ைொணவர்களுக்்்க தசேவு தசய்து 
இத்திட்டத்ம� வலுவூட்டு்வொம்.

 ஏ.்தமிழ்நசல்வி,

இல்லம் தேடிக் கலவி இயக்கத் ேன்னார்வ்லர,
பளைப்படடி, கரூர.

சீரதிருத்தர்கள்

என் ர்பயர் சாவித்திரி்பாய பூகல. என் ே்த்யச் 
ரசால்கிகறன். இது என் த்லமு்ற்யச் கசர்நத 

்பல்லாயி�ம் ர்பண்ேளின் ே்தகூட.

இன்கறய மகேொேொஷடிேொ்தொன் என்னுக்டய கேளம். 
என்னுக்டய ஊர் சத்தொேொ. 1831 ஜனவரி 3ஆம் ் ்ததி நொன் 
பிறந்்்தன். எஙகேள் ்பகுதி அப்்்பொது மூன்றொம் ்்பஷவொ 
்பொஜிேொவ ஆடசியின் கீழ் இருந்்தது. எல்ைொவறறுக்கும் 
கேடடுப்்பொடுகேள். அப்்படிபயன்றொல், ப்பணகேள் நிகைகம 
்மொசமொகேத்தொ்ன இருக்கே ் வணடும்!

கேல்வி என்்பது ஆதிக்கே சொதியினருக்கு மடடு்ம 
கிக்டததுவந்்த கேொைம் அது. குழந்க்தயொகேப் ப்பணகேள் 
இருக்கும்்்பொ்்த திருமணேம். கேணேவர் இறந்்தொல் 
பமொடக்டயடிதது ஒதுக்கிவிடுவொர்கேள். பநருப்பில் ்தள்ளும் 
வழக்கேமும் உணடு. ப்பணகேள் ்படித்தொல் உருப்்ப்ட 
மொட்்டொம் என்்பொர்கேள் .  இப்்படிபயல்ைொம்்தொன் 
ஏமொறறினொர்கேள்.

என்னுக்டயது விவசொயக் குடும்்பம். என் குடும்்பததினரும் 
இளம் வயதில் ்பள்ளிக்கூ்டதக்தக் கேணணில்கூ்டக் 
கேொட்டொமல்்தொன் வளர்த்தொர்கேள். எனக்கு 9 வயதில் 
திருமணேம் ஆனது. கேணேவர் ் ஜொதி்பொ்யொடு பு்னவுக்குக் 
குடிப்பயர்ந்்்தன்.

்ஜொதி்பொய மிஷனரி ்பள்ளிகேளில் கேல்வி ்பயின்றொர். 
எனக்கும் எழு்த, ்படிக்கே உ்தவினொர். எல்ைொகேயும் ்படிக்கே 
கவக்கே ் வணடும் என்்பது அவருக்குக் கேனவு. ் ஜொதி்பொய 
உ்டனிருந்து, உறசொகேப்்படுத்த நொன் ்படித்்தன். எனக்குக் 
கேறகே கேறகே ் மலும் ்படிக்கும் ஆகசயொகே இருந்்தது. ஃ்பேொரி, 
மிடபசல் எனும் இேணடு ஆஙகி்ைய ஆசிரிகயகேள் 
அன்்்பொடு உ்தவினொர்கேள். நொன் ்படித்த்்தொடு அல்ைொமல், 
்பைருக்கும் பசொல்லித்தே ் வணடும் என்று நிகனத்்தன்.

அ்தறகேொன கேொைமும் வந்்தது. ் ஜொதி்பொய ப்பணகேளுக்கேொன 
்பள்ளிகய ஆேம்பித்தொர். ஒ்ே எதிர்ப்பு. ்பள்ளிக்கூ்டததிறகு 
பவளி்ய ‘ஒழிஞ்சு ் ்பொஙகே’ என்று ் கேொஷம் ் ்பொடுவொர்கேள். 
என் மொமனொகேத  தூணடிவிட்டொர்கேள். ‘நீ எக்்கே்்டொ 
பகேடடுப்்்பொ. இவகள ஏன் ்படிக்கே கவக்கிறொய!’ என்று 
என் கேணேவரி்டம் ்கேட்டொர் அவருக்டய ்தந்க்த . 
‘நடுதப்தருவில்்தொன் நிறகே ்வணடும்’ என்றொர். நொஙகேள் 
அசேவில்கை.

்ஜொதி்பொய ந்டததிய ்பள்ளிக்கு வந்துபகேொணடிருந்்த ஒ்ே 
ஆசிரியகேயும் மிேடடினொர்கேள். ்வறு வழி இல்கை. 
என்கன்ய ்பொ்டம் ந்டத்தச் பசொன்னொர் ்ஜொதி்பொய. 
்பள்ளிக்கு ந்டந்து ்்பொ்வன். என் மீது சொணி, அழுகிய 
கேொயகேறிகேகள வீசுவொர்கேள். பவறறிகை எச்சிகைக் கு்தப்பித 
துப்புவொர்கேள். நொன் கேைஙகேவில்கை.   

ஆேம்்பததில் ப்பரி்தொகேப் ப்பணகேள் ்படிக்கே வேவில்கை. 
இத்தகனக்கும் எஙகேள் ்பள்ளி்ய இந்தியர்கேள் ந்டததும் 
மு்தல் ப்பணகேள் ்பள்ளி. நொனும், ் ஜொதி்பொயும் ஊர் ஊேொகேச் 
சுறறி்னொம். கிேொமம், கிேொமமொகேப் ்படிப்பின் அவசியம், 

நன்கமகேகள எடுததுச் பசொன்்னொம். கேல்வி்யொடு 
விகளயொடடுகேள், கேகைகேகளப் ்பகிர்ந்்்தொம். இப்்படியொகேப் 
்படிப்க்ப ் நொக்கி எல்்ைொரும் வேைொனொர்கேள்.

கிட்டத்தட்ட திருவிழொ்தொன். 9 ஆசிரியர்கேள், 132 
மொணேவர்கேள், 3 ்பள்ளிகேள். ்்தர்வுகேகள ந்டததிய்்பொது, 
ப்பணகேள் ்படிதது, ்்தர்வு எழுதுவக்த ்பொர்க்கே 3,000 ்்பர் 
பகேொண்ட கூட்டம் திேணடிருந்்தது என்றொல் நம்்ப முடிகிற்தொ?

1852இல் ‘பூனொ அப்சர்வர்’ ்பததிரிககே என்ன எழுதியது? 
‘்ஜொதி்பொய – சொவிததிரி ்பள்ளியில் அேசுப் ்பள்ளி 
மொணேவர்கேகளவி்டப் ்பதது ம்டஙகு அதிகே ப்பணகேள் 
்படிக்கிறொர்கேள். மிகே உயர்ந்்த கேல்வித்தேம். விகேவில் 
இப்ப்பணகேள் ப்பரும் சொ்தகனகேள் புரிவொர்கேள்!’ என்று 
எழுதியது!

எஙகேள் இருவருக்கும் குழந்க்த பிறக்கேவில்கை. 
்ஜொதி்பொகய இேண்டொம் கேல்யொணேம் பசயதுபகேொள்ளச் 
பசொன்னொர்கேள். அ்தறகு அவர், ‘குழந்க்த பிறக்கேகைனொ 
ப்பொணணுகிட்ட்தொன் பிேச்சிகனன்னு இருக்கேொ ? 
ஆம்பிகளகிட்டயும் பிேச்சிகன இருக்கேைொ்ம! பிள்கள 
ப்பொறக்கேகைனு ப்பொண்டொடடி ்வற கேல்யொணேம் 
்பணணிக்கிட்டொ புருஷனுக்கு எப்்படியிருக்கும்? என்னொை 
சொவிததிரிகய விடடுடடு இருக்கே முடியொது!’ என்றொர்.

இந்தியொவில் எல்ைொச் சமூகேஙகேளும் சமமொகே மதிக்கேப்்ப்ட 
்வணடும் என்றொல், சொதியத ்தகள பநொறுக்கேப்்ப்ட 
்வணடும் என்றொல், கேல்வி்தொன் ஒ்ே வழி என்று இருவரு்ம 
நம்பி்னொம். அ்தனொல், எஙகேளுக்டய ்பணியில் மு்தல் 
இைக்கேொகே விளிம்புநிகைச் சமூகேததினரின் நைகனக் 
பகேொணடிருந்்்தொம். அதிலும் குறிப்்பொகே, ப்பண கேல்விகய 
முக்கியமொகேக் கேருதி்னொம்.

இ்தன் பின்னர், ககேவி்டப்்பட்ட ககேம்ப்பண ஒருவரின் 
மகேகன நொஙகேள் ்ததப்தடுதது வளர்த்்தொம். யஷவந்த 
என்று அவனுக்குப் ப்பயரிடடு வளர்த்்தொம். மருததுவம் 
்படித்த பின் ஏகழ, எளியவர்கேள், ஒடுக்கேப்்பட்டவர்கேளுக்கு 
்சகவ பசய்தொன் யஷவந்த.

ப்பண கேல்வி்யொடு இல்ைொமல் ்மலும் ்பை 
விஷயஙகேகளயும் நொஙகேள் கேவனிக்கே ்வணடியிருந்்தது. 
குறிப்்பொகே, இளம் வயதி்ை்ய வி்தகவயொன ப்பணகேள், 
ககேவி்டப்்பட்டவர்கேள் இவர்கேகள எல்ைொம் அேவகணேக்கே 
1853இல் ஓர் இல்ைம் ஆேம்பித்்தொம். எஙகேளொல் இயன்ற 
அளவுக்கு உ்தவி்னொம்.

அப்்்பொப்தல்ைொம் கேணேவகன இழந்்த ப்பணகேள் பவறும் 
்தகை்யொடு்தொன் இருக்கே ்வணடும். இது ப்பரிய அநீதி 
இல்கையொ? இக்த எப்்படித ்தடுப்்பது? சவேத ப்தொழிைொளர்கேள் 
உ்தவிகய நொடி்னொம். ்வகைநிறுத்தம் பசயயும்்படி 
்கேொரி்னொம். கூடு்தல் கூலி ்வணடி்யொ, சலுககேகேள் 
நொடி்யொ அல்ை. ககேம்ப்பணகேளின் சமததுவம் நொடி ந்டந்்த 
்்பொேொட்டம் அது. சவேக்கேததிகேள் ஓயபவடுத்தன. அந்்தத 
ப்தொழிைொளர்கேகள நிகனக்கும்்்பொது இப்்்பொதும் 
ப்பருமி்தம் பூக்கிறது.

நம்ர்பருஷ்மாள்

இந்தியப் பெண்களின் 
முன்்னோடி ஆசிரியர்

இந்தியாவில் எல்லாச் சமூ்கங்களும சமமா்க மதிக்்கபபை ் வண்டும என்்றால், 
சாதியத் தடை ப�ாறுக்்கபபை ் வண்டும என்்றால், ்கல்விதான் ஒ்ர வழி என்று 
இருவரு்ம �மபி்னாம. அதனால், எங்களுடைய பணியில் முதல் இலக்்கா்க 
விளிமபுநிடலச் சமூ்கத்தினரின் �லடனக் ப்காண்டிருந்்தாம. அதிலும 

குறிபபா்க, பபண் ்கல்விடய முக்கியமா்கக் ்கருதி்னாம.
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இல்ேம் ் �டிக் ்கல்வித் திட்டத்தின் 
அதி்கொரி்கள், ஒருஙகிமணபபொளர்களின் 
சிந�மனயில் உருவொன த�ொடுவொனம் 
இ�ழ் எங்கமள தைய்சிலிரக்்க மவத்�து. 
ஆம்... த�ொடுவொனம் ேொம் 
த�ொடும்தூ்ரம்�ொன்! எங்கள் வொழ்க்ம்கப 
பொம� ைொற்்றத்துக்்கொன மின்னி�ழ் இது. 
ஆசிரிேர �பிச்சி, சொவித்திரிபொய் பூ்ே, 
அமனவர பற்றிே ்கட்டும்ர்களும் சி்றபபு. 
்ைலும் சொவித்திரிபொய் தசொல்தேொண்ணொ 
ஒரு �ொக்்கத்ம� எங்களுக்குள் ஏற்படுத்தி 
இருக்கி்றொர. சிறு சிறு எண்ணங்கமள 
தவளிபபடுத்� �ேக்்கம் ்கொட்டும் என் 
்பொன்்்றொருக்கு ைத்தியில், 
சொவித்திரிபொய் ் பொன்்ற 

ந்தாடுவொனம் மின்னி�ழில் 
இடம்தபற்றுள்ள சொவித்திரி பொய் 
பூ்ேமவப ் பொே்வ ைக்்கள் எங்கமள 
எவவளவு ் சொதித்�ொலும், 
அவைொனபபடுத்தினொலும், அம�யும் 
�ொண்டி அடுத்� சொவித்திரி பொய் 
பூ்ேக்்களொ்க  உருவொ்வொம். ஜொக் ைொ 

ந்தாடுவொனம் மின்னி�ழில், ‘ஒரு 
தபண் ்கல்வி ்கற்்றொல் அந�ச் சமூ்க்ை 
்கல்வி ்கற்கும்’ என்று கூறியிருந�து 
எவவளவு உண்மை! ைொணவர்கமளக் 
்கொட்டிலும் ைகிழ்ச்சி �ரும் ஒருவர இந� 
உேகில் ஓர ஆசிரிேருக்கு கிமடக்்க 
ைொட்டொர என்று பீட்டர �பிச்சி 
கூறியிருபபது அற்பு�ம். ஒரு �பிச்சிமே 
அல்ே; பே �பிச்சி்கமள உருவொக்்க 
இல்ேம் ் �டிக் ்கல்வித் திட்டம் 
வொயிேொ்க �மிழ்கத்தில் அடிக்்கல் 
ேொட்டபபட்டுவிட்டது. த�ொடுவொனம் 
எல்்ேொரும் த�ொடும் தூ்ரம்!

 சு.லாவணைா,

இல்லம் தேடிக் கலவி இயக்கத் 
ேன்னார்வ்லர,

சபனானத்ரி, திரு்வளளூர.

ந்தாடுவொனத்தில் பீட்டர �பிச்சி 
அவர்களின் பும்கபபடத்ம�ப 
பொரத்�வுட்ன, ‘இவர தவளிேொட்டுக்்கொ்ரர 
்பொே இருக்கி்றொ்்ர? எ�ற்கு ேம் 
த�ொடுவொனம் இ�ழில் 
தவளியீட்டிருக்கி்றொர்கள்?’ என்று 
நிமனத்துப படிக்்கத் ் �ொன்றிேது. 

ஏன், எ�ற்கு, எபபடி ஆகிே 
்்கள்வி்களுக்்கொன புரி�மே த்ரொமிேொ 
�ொபப்ரொல் இன்று புரிநதுத்கொண்்டன். 
்கல்விேொளர வசநதி ் �வி அம்ைொவின் 
்பட்டி எனக்குப  புத்துயிர ைற்றும் 
உத்்வ்கத்ம�யும் ஏற்படுத்தி உள்ளது. 
அது ைட்டுைல்ே; த�ொடுவொனம் 
மின்னி�ழ் என் இல்ேம் ் �டிக் ்கல்விக் 
குழநம�்களுக்கு  ேொன் இன்னும் 
இன்னும் தசய்ேத் தூண்டுகி்றது.

  முகில்மவணி மசாேசுந்தரம், 

இல்லம் தேடிக் கலவி இயக்கத் 
ேன்னார்வ்லர,

குமரனாடசி, க்லூர.

ஒவபவொரு முகற இ்டம் மொறும்்்பொதும் புதிய புவியியகைக் 
கேண்டொர். புதிய மனி்தர்கேகளப் ்பொர்க்கேவும் அவர்கேளுக்டய 
்பழக்கேவழக்கேஙகேள், கேைொசொேத்்தொடு அறிமுகேமொகேவும் 
முடிந்்தது. ‘இந்தியொ என்்பது ஒன்றல்ை. அது ் வறறுகமகேளின் 
ப்தொகுப்பு!’ என்்பக்த இப்்படித்தொன் இளம் வயதி்ை்ய 
பேொமிைொ ்தொப்்பர் ப்தரிந்துபகேொண்டொர்.

்தொப்்பர் வேைொறு ்பயின்றது பிரிட்டனில். புகேழ்ப்பறற 
பிரிடடிஷ வேைொறறொசிரியேொன ஏ.எல்.்பொஷமின் மொணேவி 
அவர். ஒரு விரிவுகேக்கேொகே அங்கே வேைொறறொயவொளர்  டி.டி.
் கே ொ ச ொ ம்பி  வந்்த ் ்ப ொது  அவருக்டய  ஆயவுக் 
கேண்ணேொட்டத்தொல் பேொமிைொ ்தொப்்பர் ஈர்க்கேப்்பட்டொர். 
“எவவொறு புதிய ் கேள்விகேகள எழுப்புவது, எவவொறு புதிய 
்கேொணேஙகேளிலிருந்து ்பொர்ப்்பது என்்பக்த அவரி்டமிருந்து்தொன் 
கேறறுக்பகேொண்்டன்” என்கிறொர் பேொமிைொ ்தொப்்பர்.

முக்கியஷ்மா் ்பணிேள்

பேொமிைொ ்தொப்்பரின் மு்தல் ப்பரும் ்பணி ்பணக்டய 
இந்திய வேைொறறின் மீது அழுத்தமொகேப் ்படிந்து கி்டந்்த 
கேொைனிய ஒட்டக்டகேகள அகேறறியது்தொன். ஐ்ேொப்பியர்கேள் 
எழுதி கவத்தக்தப் ் ்பொல் இந்தியொ என்்பது விளஙகிக்பகேொள்ள 
முடியொ்த ஒரு புதிேல்ை. வேைொறறின் ்தந்க்த என்று 
அகழக்கேப்்படும் பஹ்ேொ்டொ்டஸ எழுதி கவத்தக்தப் ் ்பொல் 
்தஙகேக் கேடடிகேகள இழுததுச் பசல்லும் அதிசய எறும்புகேளின் 
நொ்டல்ை இந்தியொ. ்பணக்டய கி்ேக்கேப் ்பதிவுகேள் குறிப்பி்ட 
விரும்புவது்்பொல் ்தததுவஞொனிகேள் சுறறித திரியும் வனமும் 
அல்ை இது .  ந ொஙகேள்  மடடும்  ந ொ கே ரி கேதக்தக் 
கேறறுக்பகேொடுக்கேொமல் ் ்பொயிருந்்தொல் இன்னமும் இந்தியொ 
இருளில்்தொன் மூழ்கிக் கி்டந்திருக்கும் என்னும் ஐ்ேொப்பிய 

கேொைனியொதிக்கேவொதிகேளின் ப்பருமி்தம் ்தவறொனது. இப்்படிபயொரு 
்மொசமொன கேண்ணேொட்டததிலிருந்து ஒரு நொடடின் வேைொறு 
ஒரு்்பொதும் எழு்தப்்ப்டக் கூ்டொது என்று எணணினொர் பேொமிைொ 
்தொப்்பர்.

ே�லாற்ற எப்படிப ்பார்ப்பது?

எது வேைொறு என்னும் ் கேள்விக்கு இன்கறக்கு நொம் ப்தளிவொன 
ஒரு வகேயகறகய உருவொக்கியிருக்கி்றொம். கே்டந்்த கேொைதக்த 
எப்்படிப் ்பதிவு பசயவது, எப்்படித ்தேவுகேகளத திேடடுவது, எப்்படி 
அவறகற ஆேொயவது, ஆயவுகேளின் அடிப்்பக்டயில் எப்்படிச் சிை 
முடிவுகேகள வந்்தக்டவது என்்பப்தல்ைொம் இன்று நமக்குத ப்தரியும். 
இந்்த நவீன வடிவஙகேகள முறகேொை இந்தியர்கேள் ்பயன்்படுததியிருக்கே 
வொயப்பில்கை.

அப்்படியொனொல், அவர்கேள் எத்தககேய வடிவஙகேகளப் 
்பயன்்படுததியிருப்்பொர்கேள்? அக்த ் நொக்கித்தொன் பேொமிைொ ்தொப்்பர் 
்பயணேம் அகமந்்தது. இந்திய வேைொறறுத துகறயின் எல்கைகேகள 
அகேைமொக்கியவர்கேளில் குறிப்பி்டத்தக்கேவர் பேொமிைொ ்தொப்்பர்.  

ஏன் வேைொறு சமூகே அறிவியைொகே மொற ் வணடும்? அப்்்பொது்தொன் 
அது ்பேந்து விரிந்்த ஒரு ்தளததில் இயஙகே ஆேம்பிக்கும் என்கிறொர் 
பேொமிைொ ்தொப்்பர். சமூகே அறிவியைொகே வேைொறு மொறும்்்பொது்தொன் 
மே்பணுவியல், பமொழியியல், ்தததுவம், ப்பொருளொ்தொேம், அேசியல், 

நிைவியல், புள்ளியியல் ் ்பொன்ற புதிய துகறகே்ளொடு 
உகேயொடும் வொயப்பு அகமகிறது. இந்்தத 
துகறகேளிலிருந்து ப்பறறுக்பகேொண்ட பவளிச்சதக்த 
வேைொறறின் மீது பசலுததும்்்பொது நம் ்பொர்கவ 
்பன்ம்டஙகு விரிவக்டகிறது.

கேல்பவடடு்்பொல் வேைொறு நிகையொனது அல்ை. 
புதிய ்தேவுகேள் கிக்டக்கும்்்பொது வேைொறு மொறறம் 
அக்டகிறது. அவவொறு கிக்டக்கேொது ்்பொனொலும் 
ஏறபகேன்வ உள்ள ்தேவுகேள் ்பறறிய நம் ்பொர்கவ 
மொறறம் அக்டயும்்்பொது நொம் விவரிக்கும் வேைொறும் 
மொறுகிறது. ‘இந்து இந்தியொ’, ‘இஸைொமிய இந்தியொ’, 
‘பிரிடடிஷ இந்தியொ’ என்று இந்திய வேைொறகறப் 
பிரிக்கும் முகறகயயும் பேொமிைொ ்தொப்்பர் 
நிேொகேரிக்கிறொர். இப்்படி அணுகுவது பிகழயொன 
புரி்தலுக்்கே இடடுச்பசல்லும் என்்ப்்தொடு 
பிளவுகேகளயும் வகுப்புவொ்த உணேர்வுகேகளயும்்தொன் 
வளர்தப்தடுக்கும் என்று சுடடிக்கேொடடுகிறொர் 
பேொமிைொ  ்தொப்்பர்.

எப்்்பொதும் நொம் ்்பசும்்்பொது, ‘மேபு, ம்தம், 
நம்பிக்ககே, ்தததுவம், ்பண்பொடு என்று அல்ை; 
மேபுகேள், ம்தஙகேள், நம்பிக்ககேகேள், ்தததுவஙகேள், 
்பண்பொடுகேள் என்று பசொல்ை நொம் ்பழகிக்பகேொள்ள 
்வணடும்’ என்கிறொர் பேொமிைொ ்தொப்்பர்.

ே�லாறறாசிரியரின் ேட்ஷ்ம

ஒரு ் ்பேொசிரியர் அல்ைது ஆயவொளேொகே மடடும் 
்தன்கனச் சுருக்கிக்பகேொள்ளொமல் மக்கே்ளொடு 
ப்தொ்டர்ந்து உகேயொடு்பவேொகே, மக்கேளுக்கேொகேச் 
சிந்திப்்பேொகே, மக்கேள் ்பொதிக்கேப்்படும்்்பொப்தல்ைொம் 
குேல் பகேொடுப்்பவேொகே இருக்கிறொர் பேொமிைொ ்தொப்்பர். 
இப்்்பொது அவருக்கு 91 வயது ஆகிறது. இன்னமும் 
வொசிப்பு, எழுதது, ஆயவு என்று மும்முேமொகே 
இயஙகிக்பகேொணடிருக்கிறொர். ப்பருந்ப்தொறறு 
உச்சததிலிருந்்த ்தருணேஙகேளில்கூ்ட இகணேயக் 
கேருத்தேஙகேஙகேளில் கேைந்துபகேொணடு அ்சொகேர், 
புத்தர், சமூகே நல்லிணேக்கேம், ஜனநொயகேம், வேைொறு 
என்று ஓயொமல் ்்பசிக்பகேொணடு்தொன் இருந்்தொர். 
இனியும் ் ்பசுவொர். ப்பொதுமக்கேளுக்கேொன இயஙகும் 
ஓர் அறிவுஜீவியொல் இப்்படி மடடு்ம வொழ முடியும்.

நீங்கள படித்ே்ே 
எனத்னாடு 
பகிரந்துசகனாளளுங்கள. 
நனான சசனால்வ்ே 
ஏற்க முடியனாவிட்னால, 
ஏன் அபபடி 
என்று விவாதியுங்கள். 
சுதந்திரமா்க 
உணருங்கள். 
அச்சமின்றி 
்பசுங்கள்!

 த�ொடுவொனம்   ஏப்ரல்  2022 த�ொடுவொனம்   ஏப்ரல்  2022 3938

வரலாறு ்கற்கலாம வாங்க!
வ்ரேொற்றுத் தும்றயில் ஆரவமுள்ள ைொணவர்கள் 
இமணநது ்கற்ப�ற்கு ஏ்ரொளைொன ்கல்லூரி்கள் 
இருக்கின்்றன. அவற்றுள் ேொடு �ழுவிே அளவில் இன்று 
பு்கழ்தபற்்றமவ  தடல்லியிலுள்ள ஜவஹரேொல் ் ேரு 
பல்்கமேக்்கழ்கமும் அ்சொ்கொ பல்்கமேக்்கழ்கமும் 
ஆகும். பட்டபபடிபபு மு�ல் முமனவர பட்ட ஆய்வு்கள் 
வம்ர இங்்க ்கற்்க முடியும். உே்கறிந� வ்ரேொற்்றொசிரிேர்கள் 
பேர விரிவும்ரேொளர்களொ்கப பணிபுரிகி்றொர்கள். இவற்றில் 
ஜவஹரேொல் ்ேரு பல்்கமேக்்கழ்கம் (்ஜஎன்யு) 
அ்ரசினுமடேது. இஙகு அமைநதுள்ள ‘தசன்டர ஃபொர 
ஹிஸடொரி்கல் ஸடடீஸ’ (Centre for Historical Studies) 
பிரிமவத் த�ொடஙகிேவர்களுள் ஒருவர த்ரொமிேொ �ொபபர 
என்பது குறிபபிடத்�க்்கது. நுமழவுத் ்�ரவின் 
அடிபபமடயில் இஙகு ைொணவர்கள் ் சரத்துக்த்கொள்ளபபடு 
கி்றொர்கள். ேொட்டின் பல்்வறு ைொநிேங்கமளயும் ் சரந� 
ைொணவர்கள் படிக்கும் இஙகு, படிபப�ற்குப தபரிே 
தசேவு்கள் கிமடேொது.  ் ஜஎன்யு த�ொடரபில் ் ைலும் 
த�ரிநதுத்கொள்ள அ�ன் இமணே�ளச் சுட்டி இங்்க:  
https://www.jnu.ac.in/main/

வரலாறு வாசிக்்க சில எளிய அறிமு்கங்கள்! 

1. ்கொநதிக்குப பிநம�ே இநதிேொ 
   - ்ரொைச்சநதி்ர குஹொ 
2. ேள்ளி்ரவில் சு�நதி்ரம் 
   - தடொமினிக் ் ேபபிேர, ் ேரி ்கொலின்ஸ 

3. வ்ரேொறும் ்கருத்திேலும்

   - த்ரொமிேொ �ொபபர

நிறுவனஙகேள் அலி்பொ்பொ நிறுவனததில் மு்தலீடு 
பசய்தன.

வொயப்புகேளுக்கேொகேக் கேொததிருப்்பவர் இல்கை ஜொக் 
மொ; வொயப்புகேகள உருவொக்கு்பவர். ப்தொ்டர்ச்சியொகே, 
பசயறககேத ப்தொழில்நுட்பம், கிளவுட கேம்ப்யூடடிங 
எனப் ்பல்்வறு ப்தொழில்நுட்பஙகேள் ப்தொ்டர்்பொன 
துகறகேளில் கேொல் ்பதிதது, புதுப்புது முன்பனடுப்புகேகள 
்மறபகேொண்டொர். இன்று அவேது நிறுவனஙகேளின் 
பமொத்த மதிப்பு 500 பில்லியன் ்டொைருக்கும் அதிகேம். 
சுமொர் 2.5 ைடசம் ்்பருக்கும் அதிகேமொ்னொர் அவேது 
நிறுவனஙகேளில் ்வகை பசயகின்றனர்.

ோக் ஷ்மாவின் ேல்வி ்பணி

்பணேம் அல்ை விஷயம்; ஜொக் மொ கே்டந்து வந்்த 
்பயணேம். எல்ைொவறறிலு்ம முன்கூடடி சிந்திக்கும் 
ப்தொகை்நொக்ககேயும், ்்தொல்விக்கு அசேொ்த ப்தொ்டர் 
முயறசிகேகளயும் கேொணே முடியும். அவர் கேளம் இறஙகிய 
துகறகேளில் அவர் நிபுணேர் கிக்டயொது என்றொலும், 
அந்்தத துகறகேள் அத்தகனயும் அவர் ஆர்வத்்தொடு 
்படிதது, கேவனிததுக் கேறறுக்பகேொண்டகவ ஆகும்.

ஜொக் மொ ஓர் உகேயில் பசொல்கிறொர்: ‘‘20 - 30 
வயதுக்குள் நன்றொகே கேறறுக்பகேொள்ளுஙகேள். நல்ை 
்தகைகமயின் கீழ் ்பணிபுரியுஙகேள். ்வகைகேகளத 
திறம்்ப்ட முடிக்கே கேறறுக்பகேொள்ளுஙகேள். 30 - 40 
வயதில், நீஙகேள் ஏ்்தனும் சுயமொகேச் பசயய 
விரும்பினொல், அக்தச் பசயயுஙகேள். நீஙகேள் 
நஷ்டதக்தச் சந்தித்தொலும் ்ம்ை வே உஙகேளுக்கு 
கேொைம் இருக்கிறது. 40 - 50 வயதில் நீஙகேள் 
புதி்தொகே ்வறு துகறயில் கேொல் கவக்கே ்வண்டொம். 
நீஙகேள் சிறப்்பொகே விளஙகும் துகறயி்ை்ய புதிய 
முன்பனடுப்புகேகள ்மறபகேொள்ளுஙகேள். 50-60 வயதில் 
அடுத்த ்தகைமுகறக்கு வழிகேொடடுஙகேள். 60 வயக்தத 
்தொணடிவிட்டொல் ்்பேக் குழந்க்தகேளு்டன் ்நேம் 
பசைவிடுஙகேள்!”

ஜொக் மொ கேல்விகய சமூகே மொறறததுக்கேொன கேருவியொகேப் 
்பொர்ப்்பவர். கிேொம்புற மொணேவர்கேளின் கேல்வி குறிதது 
மிகுந்்த அக்கேகற உக்டயவர்.
கேல்வியில் கேடும் ஏறறத்தொழ்வு நிைவும் 
நொடுகேளில் ஒன்று சீனொ. சீனொவில் ்மற்படிப்பில் 
்சர்வ்தறகு நுகழவுத்்தர்வு அவசியம். சீனொவின் 
நுகழவுத்்தர்வுகேள் மிகே மிகேக் கேடினமொனகவ. 
வசதியொன ப்பற்றொர்கேள் ப்பரும் அளவில் ்பணேம் 
பசைவழிதது ்தஙகேள் பிள்களகேகள நுகழத்்தர்வுக்கேொன 
்பயிறசி நிகையஙகேளில் ்சர்ப்்பது ்பேவைொனது. 
கீழ் நடுத்தே குடும்்பஙகேளுக்கு இது எளி்தொனது 
அல்ை. இ்தனொல் சீனொவில் கேல்வி ரீதியொகேப் ப்பரும் 
ஏறறத்தொழ்வு உருவொக்கியுள்ளது. இது நகேர்ப்புறம் 

சொர்ந்்த சிக்கேல் என்றொல், கிேொமப்புறததில் நிகைகம 
்வறு வககேயில்  ்மொசமொகே உள்ளது. சீனொவில் 
கிேொமப்புறப் ப்பற்றொர்கேள் வருமொனம் ஈடடுவ்தறகேொகே 
்தஙகேள் வய்தொன உறவினர்கேளி்டம் குழந்க்தகய 
ஒப்்பக்டந்துவிடடு நகேேஙகேளுக்கு ்வகைக்குச் பசல்வது 
உணடு. இதக்தய குழந்க்தகேள் ‘விடடுச் பசல்ைப்்பட்ட 
குழந்க்தகேள்’ (left-behind children) என்று சீனொவில் 
அகழப்்பதுணடு. சீனொவில் கிட்டத்தட்ட 6 ்கேொடி 
குழந்க்தகேள் இப்்படி வய்தொன உறவினர்கேளி்டம் 
விடடுச் பசல்ைப்்படுவ்தொகே சீன கேல்வி அகமச்சகேம் 
ப்தரிவிததுள்ளது. இத்தககேய குழந்க்தகேளுக்கு கேல்வி 
வொயப்பு கிக்டப்்பதில்கை. ்பை கிேொமஙகேளில் ்பள்ளிகேள் 
ஊரிலிருந்து பவகுப்தொகைவில் உள்ளன. இத்தககேய 
கிேொமப்புறக் குழந்க்தகேள் ்பள்ளிக்குச் பசல்வப்தன்றொல் 
17 கி்ைொ மீட்டர் வகே ந்டந்து பசல்ை ்வணடிய்தொகே 
உள்ளது. இ்தனொல், ்பை குழந்க்தகேள் ்பள்ளி பசல்ை 
முடியொ்த சூழலுக்குத ்தள்ளப்்படுகின்றனர். விகளவொகே, 
அக்குழந்க்தகேள் ப்தொ்டர்ந்து ஏழ்கம நிகையில் 
நீடிக்கின்றனர்.

இத்தககேய குழந்க்தகேளுக்குக் கேல்வி வொயப்க்ப 
வழஙகும் ்நொக்கில், கிேொமப்புற ்பள்ளிக் 
கேல்வித திட்டதக்த ப்பரும் மு்தலீடடில் ஜொக் 
மொ ்மறபகேொணடுவருகிறொர். கிேொமப்புறஙகேளில் 
வசிப்பி்டஙகேளுக்கு அருகி்ை ்பள்ளிகேகளக் கேடடி, 
குழந்க்தகேள் பநடுந்ப்தொகைவு ்பயணிப்்பக்த ஜொக் 
மொ குகறக்கிறொர். ஒவபவொரு ஆணடும், சமூகே 
ஈடு்பொடுள்ள 100 ஆசிரியர்கேகளத ்்தர்ந்ப்தடுதது 
அவர்கேளுக்குப் ப்பரும் சன்மொனம் அளிதது, கிேொமப்புற 
மொணேவர்கேளுக்கு கேல்வி வழஙகே ஊக்குவிக்கிறொர்.
ஜொக் மொ 2019-ம் ஆணடு அலி்பொ்பொ நிறுவனததின் 
்தகைவர் ப்பொறுப்பிலிருந்து விைகும்்்பொது, ‘்தொன் 
இனி கிேொமப்புற கேல்வி மறுமைர்ச்சிக்கேொன என்னுக்டய 
்நேதக்தச் பசைவி்டப்்்பொகி்றன்’ என்று ப்தரிவித்தொர்.
இப்்்பொது ஜொக் மொ ்தன்னுக்டய ்நேதக்த கேல்வி 

ஜாக் மா ்கல்விடய 
சமூ்க மாற்றத்துக்்கான ்கருவியா்கப பாரக்கி்றார. 
கிராமபபு்ற மாணவர்களின் ்கல்வி குறித்து மிகுந்த 
அக்்கட்ற ப்காண்டிருக்கி்றார.

சொர்ந்்த முன்பனடுப்புகேளுக்கேொகே அதிகேம் பசைவிடடு 
வருகிறொர்.

கேல்வி மீ்தொன அவருக்டய நம்பிக்ககே்தொன் அவேது 
பவறறிகயப் ்பறறிக் ்கேட்ட்்பொது அ்தறகு அவர் 
அளித்த ்பதிைொகே ஒருமுகற இப்்படி பவளிப்்பட்டது, 
“எனக்குப் ப்பரி்தொகே எதுவும் ப்தரியொது. 
எனக்குத ப்தரிந்்தப்தல்ைொம் நல்ை ஆடகேகள 
– என்கனக் கேொடடிலும் புததிசொலிகேகள நொன் 
அக்டயொளம் கேொண்பதும், அவர்கேளி்டம் ்பணிகேகள 
ஒப்்பக்டப்்பதும்்தொன்.”

சோல்ேளிலிருநது ஒரு ்பாடம்

்பை ப்தொழிைதி்பர்கேகளயும்்்பொை ஜொக் மொவும்கூ்ட 
்பை பிேச்சிகனகேளில் சிக்கினொர். சவொல்கேகள 
எதிர்பகேொண்டொர். ஆனொல், எல்ைொவறகறயு்ம ்பொ்டமொகே 
எடுததுக்பகேொள்கிறொர்.

ஓர் ஆசிரியேொகே வொழ்கவ ஆேம்பித்த ஜொக் 
மொ ்தன்னுக்டய மனக்தத ப்தொ்டர்ந்து 
்தக்கேகவததுக்பகேொள்ளும் ்பொஙகு உக்டயவர் என்்ப்தொல் 
இது சொததியப்்படுவ்தொகேத ்்தொன்றுகிறது. “நீஙகேள் 
எவவளவு புததிசொலியொகே இருந்்தொலும், ்தவறொன 
முடிவுகேள் எடுப்பீர்கேள்; சரிவுகேகளச் சந்திப்பீர்கேள். 
அது ்தவிர்க்கே்வ முடியொ்தது. என்வ, ்தவறொன 
முடிவுகேள் எடுப்்பது குறிததும், சரிவுகேகளச் சந்திப்்பது 
குறிததும் நீஙகேள் கேவகைப்்ப்டொதீர்கேள். அவறறிலிருந்து 
கேறறுக்பகேொள்ளுஙகேள். ்தவறுகேள் நிகேழொமல் 
இருப்்ப்தறகேொகே அல்ை, மீணடும் ்தவறுகேள் நிகேழும்்்பொது 
அக்த எதிர்பகேொள்வ்தறகு;  சரிவுகேளிலிருந்து மீணடு 
வருவ்தறகு!”

நிறுவனம்்தொன் இன்று உைகின் மிகேப் ப்பரிய 
நிறுவனஙகேளின் ஒன்றொகேத திகேழும் அலி்பொ்பொவொகே 
உருபவடுத்தது.

சாம்�ாஜயஷ்மா்து அலி்பா்பா

ப்தொழில் பசய்பவர்கேள் ்தஙகேளுக்கு இக்ட்ய வர்த்தகேம் 
பசயயும் ஒரு ்தளமொகே அலி்பொ்பொகவ ஜொக் மொ 
கேட்டகமத்தொர். பமொத்த உற்பததியொளர்கேள் ்தஙகேள் 
ப்பொருடகேகள அலி்பொ்பொ ்தளததில் ்படடியலிடுவொர்கேள். 
்்தகவப்்படும் சில்ைகற விற்பகனயொளர்கேள் 
அலி்பொ்பொ ்தளம் மூைமொகே அந்்தப் ப்பொருள்கேகள 
வொஙகிக்பகேொள்வொர்கேள். ஆேம்பித்த சிை மொ்தஙகேளி்ை 
நிறுவனம் ்வகேம் எடுக்கேத ப்தொ்டஙகியது. ்கேொல்டு்மன் 
சொக்ஸ, சொஃப்ட ்்பங உள்ளிட்ட ்பன்னொடடு 
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�சீ்கர ஆசிரியர்கள்

்ச்பர் சிம்ஷ்மன்

என் மொணேவர்கேகள நிகனதது 
மி கே வு ம்  ப ்ப ரு க ம 

பகேொள்கி்றன் என்கிறொர் பகேன்யொ 
ஆசிரியேொன பீட்டர் ்தபிச்சி (Peter 
Tabichi). எந்்தத ்தருணேததில் ்தபிச்சி 
இவவொறு கூறினொர் என்்பக்தத  
ப்தரிந்துபகேொண்டொல் அவர் மீது 
இன்னும் மதிப்பு உண்டொகும்.

்தபிச்சி வழக்கேமொன ஆசிரியர் 
அல்ை. உைகேம் ் ்பொறறும் நல்ைொசிரி 
யேொகேத ்்தர்ந்ப்தடுக்கேப்்பட்டவர். 
உைகே அளவில் சிறந்்த ஆசிரியர்கே 
ளுக்கேொகே வழஙகேப்்படும் ‘சர்வ்்தச 
ஆசிரியர் விருது’ (Global Teacher 
Prize) 2019இல் வழஙகேப்்பட்ட்்பொது 
அளித்த ஒரு ்நர்கேொணேலில்்தொன் 
்தபிச்சி ்ம்ை பசொன்ன கேருதக்தத 
ப்தரிவித்தொர்.

சிறந்்த ஆசிரியருக்கேொகே விருக்த 
பவன்ற சொ்தகனயொளேொகேப் ்்படடி 
அளித்த நிகையிலும், ்தன்கனப் 
்பறறிப் ்்பசியக்தக் கேொடடிலும் 
்தன்னுக்டய மொணேவர்கேகளப் ்பறறி 
்தபிச்சி இந்்தப் ் ்படடிகேளில் ் ்பசிய்்த 
அதிகேம். “மொணேவர்கேகளக் கேொடடிலும் 
மகிழ்ச்சி ்தரும் ஒருவர் இந்்த உைகில் 
ஓர் ஆசிரியருக்குக் கிக்டக்கே மொட்டொர்” 
என்று ஒரு ்்படடியில் பசொன்னொர் 
்தபிச்சி. அவகேப் ப்பொருத்த அளவில் 
மொணேவர்்தொன் ஆசிரியரின் வொழ்வுக்கு 

அர்த்தம் பகேொடுக்கிறொர்.   

்தபிச்சி ்பறறி ்மலும் ப்தரிந்து 
ப கே ொ ள் வ ்த ற கு  மு ன் ,  அ வ ர் 
சொர்ந்திருக்கும் புவியியல் ்பேப்க்ப 
ப்தரிந்துபகேொள்வது அவசியம். வறுகம, 
வ ன் மு க ற ,  இ ன் னு ம்  பி ற 
இன்னல்கேளு்டன் அக்டயொளம் 
கேொணேப்்படும் ஆப்பிரிக்கே நொடுகேளில் 
ஒன்றொன பகேன்யொகவச் ்சர்ந்்தவர் 
பீட்டர் ்தபிச்சி. அதிலும் குறிப்்பொகே, 
பகேன்யொவில் மிகேவும் வளம் குகறந்்த 
்பகுதிகேளில் ஒன்றொகே கேரு்தப்்படும் ரிப்ட 
்பள்ளொத்த ொக்கில் உள்ள வனி 
கிேொமதக்தச் ்சர்ந்்தவர். எந்்தவி்த 
அடிப்்பக்ட வசதியும் இல்ைொ்த இந்்தக் 
கிேொமததுப் ்பள்ளியில் ஆசிரியேொகே 
இருக்கும் ்தபிச்சி, ்தன் மொணேவர்கேகள 
அறிவியல் ்பொ்டததில் ஊக்குவிதது, 
்்தசிய அளவிைொன புதுகமயொக்கேப் 
்்பொடடிகேளில் ்பங்கேறகேகவதது 
பவறறிப்பறவும் பசயதிருக்கிறொர்.

்த பி ச் சி  ம ொ ணே வ ர் கே ளி ல் 
ப்பரும்்பொைொ்னொர் ஏழ்கம நிகையில் 
இருப்்பவர்கேள். அவர்கேளில் ்பைரும் 
ப்பற்றொகே இழந்்தவர்கேள் அல்ைது 
ஒறகறப் ப்பற்றொகே மடடு்ம 
பகேொண்டவர்கேள்; குறிப்்பொகே ்தொயின் 
அேவகணேப்பில் வொழ்்பவர்கேள். 
பகேன்யொவில் இது ஒரு ப்பரும் 
பிேச்சிகன. இளவயது பிள்களப்்்பறும், 
ஆணகேள் ப்பொறுப்்பறறு ் ்பொயவிடுவதும் 

பீட்டர் ைபிசசி: 
வகன்ாவின 
வபருசை

்வனாங்கு்வது சசனாற்ப சம்பைதம 
எனறனாலும், அதில 80 
சேவிகிேத்்ே மனாண்வரகள 
ந்லனுக்கனாகச் சச்லவிடடு 
்வருகிறனார ேபிச்சி. 
மாணவர்களுக்குத் ் தடவயான 
உதவி்கடைச் பசயவ்தாடு, 
அவர்களின் வீடு்களுக்்்க 
்தடிச்பசன்று பிரச்சிடன்கடைத் 
தீரபபதிலும அக்்கட்ற ்காட்டுகி்றார.
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நிரூபித்திருக்கி்றொர்கள்.

இ�ற்கு இந�த்

த�ொடுவொன்ை சொட்சி!

அறிவும்ரயில் த�ொடஙகி

அழ்கழ்கொ்கக்

்கம�்கள் பே தசொல்லி

அரும்பு்களின் வி்ரல் பிடித்து

பல்ேொஙகுழி ஆட மவத்து

படிபபிமனக் ்கற்றுத்�ருவ�ொல்

த�ொடுவொனம் நிச்சேம் த�ொடும் 
தூ்ரம்�ொன்!

  நப.மீனா,  

இல்லம் தேடிக் கலவி இயக்கத் ேன்னார்வ்லர,
பட்னாபிரனாம், திரு்வளளூர.

�ரும் சி்றபபொன இ�ழ் இது.

இந� மின்னி�மழ எங்களுக்கு அச்சு 
வடிவில் கிமடக்்கச் தசய்�ொல் ேொங்கள் 
மி்கவும் ைகிழ்ச்சி அமட்வொம்!

  ரத்தினம் நெைம்,  

இல்லம் தேடிக் கலவி இயக்கத் 
ேன்னார்வ்லர,

தூத்துக்குடி.

அப்பொது�ொன், இவர உே்கம் ் பொற்றும் 
ேல்ேொசிரிேர என்பம�த் த�ரிநது 
த்கொண்்டன்.

‘்கற்பித்�ல் என் ்ரத்�த்தில் 
்கேநதிருக்கி்றது. ைற்்றவர்கள் மீ�ொன 
பரிவு என் இ�ேத்தில் இருக்கி்றது’ என்று 
அவர கூறிேம�ப படிக்கும்்பொது 
இல்ேம் ் �டிக் ்கல்வி இேக்்கத் 
�ன்னொரவேர்கள் ்ரத்�த்திலும் 
்கற்பித்�லும் பரிவும் ்கேநதிருக்கின்்றன 
என்பம� உணரநதுத்கொண்்டொம். 
பொரமவக் கும்றபொடு 
த்கொண்டவர்களுக்்கொன வொசிபபுச் சொ�னம் 
ஒன்ம்றக் ்கண்டுபிடித்�ொர என 
அறியும்்பொது ைொணவர்களுக்்கொ்க 
ேொங்கள் இன்னும் நிம்றே 
உப்க்ரணங்கமள உருவொக்்க ் வண்டும் 
என்கி்ற எண்ணம் ஏற்படுகி்றது. இல்ேம் 
்�டிக் ்கல்வித் திட்டத்துக்கு ் ைலும் 
அழகு ் சரக்கும் மவ்ரக்கிரீட்ை இந�த் 
த�ொடுவொனம். ைொணவர்கமள வொனம் 
த�ொட மவக்்க �ன்னொரவேர்களுக்கு 
உநது�ேொ்க இருக்்கட்டும் இந� இ�ழ்!

  ேல்லிகா மக.பி.,

இல்லம் தேடிக் கலவி இயக்கத் ேன்னார்வ்லர,
திரு்வளளூர.

எத்�மன மும்ற

படித்�ொலும்

அலுக்்கொ�

தபருவொனம் இது!

இனிமை... எளிமை...

வொரத்ம�்கள் ஒவதவொன்றும் அருமை...

ேொம் ்கற்்ற ்கல்விமே

நிரபபந�்ை இல்ேொைல்

ேம்ைொல் ஒருவருக்குக் த்கொடுக்்க

முடியு தைனில்

உேகின் மி்கச் சி்றந� ைனி�ர

ேொம் என்பம�

�பிச்சி ைட்டுைல்ே;

ேம் �ன்னொரவேர்களு்ை

இ�ழின் தபே்்ர வொனத்ம�த் 
த�ொட்டுவிடேொம் என்கி்ற ேம்பிக்ம்கமே 
ஊட்டுகி்றது. சொவித்திரி பொய்க்கு ்கணவர 
எபபடி அமனத்துச் ் சொ�மன்கமளயும் 
முறிேடிக்்கச் தசய்�ொ்்ரொ, அ்�்பொே 
எனக்கும் என் ்கணவர அவவளவு 
பக்்கபேைொ்க இருக்கி்றொர. எனக்குக் 
்கல்விக் த்கொடுத்�்�ொடு ைட்டுைல்ேொைல் 
அவ்்ர வ்ர�ட்சிமண த்கொடுத்து 
என்மனத் திருைணம் 
தசய்துக்த்கொண்டொர. இப்பொதுகூட 
ம்கக்குழநம�மேத்�ொன் 
பொரத்துக்த்கொண்டு என்மன இந�ச் 
்சமவமே தசய்ேச் தசொல்கி்றொர. 
‘உன்னொல் முடிந� எம�யும் தசய்... ேொன் 
ஆ�்ரவொ்க உள்்ளன்’ என்கி்றொர. 
இத்�மனக்கும் என் ்கணவர சொ�ொ்ரண 
கூலித்த�ொழிேொளி�ொன்.

  பூஙநகாடி பூமிநா்தன் ,

இல்லம் தேடிக் கலவி இயக்கத் 
ேன்னார்வ்லர,

திருத்து்றப்பூண்டி, திரு்வனாரூர.

ந்தாடுவொனம் மின்னி�ழில் 
ஒவதவொரு பக்்கமும் ேட்சத்தி்ரம்்பொே 
மின்னுகி்றது. ் ைலும் இவவி�ழில் �மிழ் 
அ்க்ரமு�லி இடம்தபற்்றொல் சி்றபபொ்க 
இருக்கும்.

  பஞசவர்்ணம்,

இல்லம் தேடிக் கலவி இயக்கத் ேன்னார்வ்லர,
மது்ர.

ந்தாடுவொனம் இ�ழ் மி்கவும் சி்றபபொ்க 
உள்ளது. வீ்ரைஙம்க்கள், விஞ்ொனி 
பற்றிே விஷேங்கள், சிநதிக்்க மவக்கும் 
்கம�்கள், புதிர்கள் ் பொன்்றவற்ம்றயும் 
்சரத்துக்த்கொண்டொல் இன்னும் சி்றபபொ்க 
இருக்கும்!

  சுபா,  

இல்லம் தேடிக் கலவி இயக்கத் ேன்னார்வ்லர,
திருக்கனாடடுப்பளளி, ேஞசனாவூர.

கற்பித்�ல் பணியில் ஈடுபடுகி்ற 
ஒவதவொருவரும் படிக்்க ் வண்டிே 
மின்னி�ழ் இது. �ன்னொரவேர்கள் ் ைலும் 
்ைலும் தி்றமை்கமள வளரத்துக்த்கொள்ள 
அருமைேொன வொய்பமப உருவொக்கித் 

மரபு விளளயோடடு்கள்

அ.ோ.ர்பருஷ்மாள்

ஏழு ஏழு ்பதினொலு ் சொகை

இருபுறமும் ்தச்சருக்டய ் வகை

பவடிகய பவடிச்சவஙகேளுக்கு

்தஙகே ேததின மொகை       

அது என்ன ?

 இது ஒரு விடுகேக்த...

பகேொஞ்ச  வருஷம் முன்பு கிேொமஙகேளில் சிறுமிகேள்கூ்ட 
இ்தறகுப்  ்பல்ைொஙகுழி என்று ்பதில் பசொல்லிவிடுவொர்கேள். 
‘14 ் சொகை ்தச்சர்’ என்்பது ஊகேதக்த விடுவிததுவிடும்.

ேொமனும் சீக்தயும் கேொடடில் 14 வருஷஙகேள் ்பல்ைொஙகுழி 
ஆடி்ய ்நேதக்தக் கே்டததிவிட்டொர்கேள் என்்பது நொட்டொர் 
வழக்கேொறு. ்பல்ைொஙகுழி ஆடு்தல் ்பகழய விகளயொடடு. ப்தன் 
மொவட்டஙகேளில் பிேொமி எழுததுகேள் உள்ள குககேப் ்பொகறகேளில் 
்பல்ைொஙகுழி ஆடுகேளம்   பகேொத்தப்்படடுள்ளது. இது 
பிறகேொைதக்தச் ் சர்ந்்தது.

இந்்த விகளயொடடு நூறறொணடுகேளுக்கு முற்பட்டது 
என்்ப்தறகு இைக்கியச் சொன்று உணடு. மகையடிவொேக்  
்கேொயில்கேளின் முன்புற மண்ட்பஙகேளின் ்தகேப் ்பகுதிகேளிலும் 
ப்பருவழிப்்பொக்தகேளில் உள்ள ்தஙகு மண்ட்பஙகேள் 
்்ப ொன்றவறறிலும் ்பல்ைொஙகுழி ஆடுகேளஙகேள் 
பகேொத்தப்்படடுள்ளன.

திருமணே  நொளில்  புதுப்ப்பணணும் மொப்பிள்களயும் 
்பல்ைொஙகுழி  ஆ்ட ்வணடும்  என்ற  நக்டமுகற ்பை 
சமூகேஙகேளில் இருந்்தது. ப்பணணுக்குக் பகேொடுக்கேப்்பட்ட  
சீர்வரிகசயில்  பித்தகளயொல் பசயயப்்பட்ட  ்பல்ைொஙகுழியும் 
இருந்்தது.

்தமிழ்ச் சமூகேததில், ‘்பல்ைொஙகுழி’ விகளயொட்டொனது 
்பல்்வறு ப்பயர்கேளில் புழஙகுகிறது. ்பொணடி ஆட்டம் (ப்தன் 
்தமிழ் மொவட்டம்), குழியொட்டம் (வ்ட ஆறகேொடு ்பகுதி), 
மைேகணே (திருச்சிப் ்பகுதி), ்பொணடியொஙகுழி (்தொேொபுேம் 
்பகுதி) என்னும் ்பை ப்பயர்கேளில்  வழஙகுகிறொர்கேள்.

்பல்ைொஙகுழி விகளயொடடிறகுரிய கேருவிகய ‘மகன’ 
என்்பது ப்பொது வழக்கு. இது மேம்  அல்ைது உ்ைொகேத்தொல் 
பசயயப்்படடிருக்கும். ்தற்்பொது ம்டக்கும் வடிவில் உள்ள 

�ல்ாங்குழி 
ஆட்ாமா?

பல்லனாங்குழி  வி்ையனாடும் சூழ்நி்்ல்ய  
உரு்வனாக்கிவிட்னால ட்க்பசியிலிருந்து  
சிலராவது  விடுதடல பப்ற முடியும.

்பல்ைொஙகுழி மகனகேள் கிக்டக்கின்றன . கிேொமஙகேளில் 
கேொடடுப் ்பகுதியில் ்தகேயில் குழி ் ்தொணடி விகளயொடுவதும் 
உணடு.   

்பல்ைொஙகுழி  ்பைககேயில் 14  குழிகேள் இருக்கும். 
இவறறுக்குத ்தனித்தனிப் ப்பயர்கேள் உணடு. ப்பொதுவொகே, 
்பல்ைொஙகுழி விகளயொ்ட குன்றுமணி, மஞ்சொடி , 
புளியஙபகேொடக்ட,்வப்்பமுதது, ்பழகமயொன சல்லிக்கேொசு 
்்பொன்றவறகறப் ்பயன்்படுததினொர்கேள்.

்பல்ைொஙகுழியில் உள்ள 14  குழிகேளிலும் ்தனித்தனியொகே 
5 கேொயகேள் வீ்தம் எல்ைொக் குழிகேளிலும் நிேப்புவது  விகளயொடடின்  
ஆேம்்பம். விகளயொடக்ட ஆேம்பிப்்பவர் மு்தலில் ்தன் 
்பக்கேமுள்ள ஒரு குழியிலிருந்து கேொயகேகள எடுதது வரிகசயொகே 
வைதுபுறம் வழி   ஒவபவொரு குழியொகேப் ் ்பொடுவொர். ஐந்்தொம் 
கேொய விழும் குழியிலுள்ள கேொயகேகள எடுதது அடுத்த 
குழிகேளில் வரிகசயொகேப் ்்பொடுவொர். இப்்படி்ய ்்பொய 
பவறறுத குழியில் கேக்டசிக் கேொய ் ்பொ்டப்்படும்்்பொது ஆட்டம் 
நிறகும்.

இவர் ்தன் ்பஙகிறகு ஒரு குழியிலிருந்து கேொயகேகள 

எடுததுக்பகேொள்ளுவொர். பின்னர்  அடுத்தவர் விகளயொடக்டத 
ப்தொ்டர்வொர். இப்்படி்ய விகளயொடடு ப்தொ்டரும். கேொய 
இல்ைொ்த நிகைக்கு வந்்தவர் ் ்தொறறவேொவொர்.

்பல்ைொஙகுழி விகளயொடடு முகற வட்டொேததுக்கு வட்டொேம் 
்வறு்பட்டொலும் விகளயொடடின் அகமப்பும் ்பல்ைொஙகுழியின் 
அகமப்பும் ஒ்ே மொதிரியொனது்தொன். ்பல்ைொஙகுழியின் 
வககேகேள் நொன்கு என்று ்்தவ்நயப்்பொவொணேர் கூறுவொர். 
இந்்த விகளயொடக்டப் ்பறறி விரிவொகே ஆேொயந்துள்ள 
்தொயம்மொள் அறவொணேன் எடடு என்கிறொர். சிை இ்டஙகேளில் 
இந்்த  எணணிக்ககே மொறுகிறது.

மேத்தொைொன 10 ்பல்ைொஙகுழிகேள் இருந்்தொல் 20 
மொணேவர்கேகள ஒ்ே இ்டததில்  அமர்ததிவி்டைொம். 

இந்்த விகளயொடடில் மூகளக்கு ்வகை உணடு. 
்தனியொகேவும் விகளயொ்டைொம்.     ்பயிறசியளிப்்ப்தறகு ஒரு 
மணி ் நே அவகேொசம் ் ்பொதும். ்பல்ைொஙகுழி  விகளயொடும் 
சூழ்நிகைகய உருவொக்கிவிட்டொல் வம்பு குகறயும். 
ககே்்பசியிலிருந்து சிைகேயொவது  விடுவிக்கே முடியும்!
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ஒரு காண�ாளி  

அரஷ்மரிக்ே ஷ்மாேேர்ேகளாடு இ்ேநது 
நாமும் ஒரு ஷ்மாேே�ாே ஷ்மாறி இநதிய 
ே�லாற்ற மு்றயாேக் ேறறுத் 
கதர்ேதறகு நம் அ்்ேருக்கும் 
அரு்ஷ்மயா் ஒரு ோயப்்ப ேழஙகுகிறார் 
க்ப�ாசிரியர் வி்ய லால். ரடல்லியில் 
பிறநது இநகதாக்ஷியா, ேப்பான் ஆகிய 
நாடுேளில் ்படித்து, ேளர்நது இபக்பாது  
அரஷ்மரிக்ோவிலுள்ள யூசிஎல்ஏ 
்பல்ே்லக்ேழேத்தில் ே�லாறறுத் 
து்றயில் க்ப�ாசிரிய�ாேப 
்பணியாறறுகிறார். அடிப்ப்டயில் ஒரு 
ோநதியர். ே�லாறு, கிரிக்ரேட, அகிம்்ச, 
அரஷ்மரிக்ே அ�சியல் என்று ரதாடஙகி 
்ப�நது விரிநது எழுதிேரு்பேர்.

ேறோலம் ரதாடஙகி இநதியா ஒரு நவீ் 
கதசஷ்மாே ஷ்மலர்நத 1947ஆம் ஆண்டு 
ே்�யிலா் நீண்ட, ரநடிய ே�லாற்ற 
அரஷ்மரிக்ே ஷ்மாேேர்ேளுக்கு 26 
ரசாறர்பாழிவுேளில் வி்ய லால் 
அறிமுேப்படுத்தியிருக்கிறார். ஒவரோரு 
ேகுபபும் கிடடத்தடட 50 நிமிடஙேள் 
நீளக்கூடிய்ே. எளி்ஷ்மயாே, உ்�யாடல் 

ஒரு வாசிப்புத் தளம்

உலகின் சிறநத திகில் ே்தே்ள யார் 
எழுதியிருக்கிறார்ேள்? டால்்ஸடா்யத் 
ரதரிநதுரோள்ள என்ர்ன்் நூல்ேள் ோசிக்ே 
கேண்டும்? இநத ஆண்டு புதிதாே என்ர்ன்் 
இலக்கிய நாேல்ேள் ரேளிேநதுள்ள்? அேறறில் 
சிறநத்ே எ்ே? அரஷ்மரிக்ேக் ேறுபபி் ஷ்மக்ேளின் 

ஷ்மருதன்

ஒரு நூல்

ே�லாறும் ்பயேமும் ஒன்றுகசரும்க்பாது 
இறநத ோலம் உயிர்ர்பறறு எழுகிறது. அவோறு 
உயிர்ர்பறறு எழுநத ஆறு நே�ஙேளின் 
ே்தே்ள கநரில் ரசன்று ஆ�ாயநது த்து ‘தி 
இண்டியன்்ஸ (The Indians) நூலில் விேரிக்கிறார் 
நமித் அக�ா�ா. ்பண்்டய இநதியாவுக்குள் 
நு்ழேதறோ் ஆறு ேதவுேளாே அ்ே 
திேழகின்ற்.

குே�ாத்திலுள்ள கதாலாவி�ாவில் 5,000 
ஆண்டுேளுக்கு முந்தய ஹ�ப்பப ்பண்்பாடடு 
அ்டயாளஙேள் உயிர்த்திருக்கின்ற். 
ஆநதி�ாவிலுள்ள நாோர்ேஜு்ரோண்டாவுக்குச் 
ரசன்றால் ்பாஹியானும் யுோன் சுோஙகும் நடநது 
ேநத ேழித்தடஙேளில் நாமும் ந்டக்பாடலாம். 
அேர்ேள் ேண்ட உலேஙே்ள நாமும் ோேலாம். 
அஙகிருநது பிஹார் ரசன்றால் உலகின் முதல் 
்பல்ே்லக்ேழேஷ்மாேக் ேருதப்படும் நாளநதாவின் 
சிதிலஙேள் நம்்ஷ்ம ே�கேறகின்ற். கிமு 5ஆம் 
நூறறாண்டு முதல் 13ஆம் நூறறாண்டு ே்� 
இஙகே தத்துேம், தர்க்ேவியல், ரஷ்மயயியல், 
இ்றயியல், ோனியல், ஷ்மருத்துேம் உள்ளிடட 
து்றேளில் ர்பௌத்த அறிஞர்ேள் ேகுபபுேள் 
எடுத்திருக்கிறார்ேள். ஆசியாவின் ்பல 
்பகுதிேளிலிருநதும் ஷ்மாேேர்ேள் நாளநதாவில் 
தஙகி, ேல்வி ேறறிருக்கிறார்ேள்.

ஒருோலத்தில் ர்பாலிகோடு திேழநத 
விேயநே�ப க்ப��சின் ே்தே்ள 
நம்கஷ்மாடு ்பகிர்நதுரோள்ள தயா�ாே 
இருக்கிறது ஹம்பி. இன்்மும் 
தீர்க்ேப்படாத ஒரு ர்பரும் புதி�ாே நம் 
முன்பு நின்றுரோண்டிருக்கிறது 
ேேஜு�கஹா. பிரிடடிஷ் ர்பாறியாளர் 
ஒருே�ால் சி்தவுேளுக்கு ஷ்மத்தியில் 
ேண்ரடடுக்ேப்படடு மீடரடடுக்ேப்படடது 
இக்கோவில். எதறோே இப்படிரயாரு 
ேடடுஷ்மா்ம் உருோக்ேப்படடது?

இறுதியாே ோ�ோசி்ய 
ேநத்டகிகறாம். ர்பௌத்தம் ரதாடஙகி 
்பல சிறிய, ர்பரிய ஷ்மதஙேளும் 
தத்துேஙேளும் இஙகே கேர் 
ரோண்டிருநத். ்பல்கேறு சமூே 
அ�சியல் அ்ஷ்மபபுேள் இஙகே 
உருோகியிருக்கின்ற்.

நமித் அக�ா�ாவின் நூ்லப 
்பறறிக்ரோண்டு ந்ட க்பாடத் 
ரதாடஙகி்ால் ரஷ்மே்ஸதனி்ஸ, 
்பாஹியான், யுோன் சுோங, ர்பர்னியர் 
என்று ரதாடஙகி ்பலர் நம் ்பயேத் 
து்ேேளாே இ்ேநதுரோள்கிறார்ேள். 
எது இநதியா, யார் இநதியர், எது நம் 
ஷ்ம�பு க்பான்ற இன்றும் நாம் 
விோதித்துக்ரோண்டிருக்கும் ்பல 
கேள்விேளுக்கு இநநூல் நுட்பஷ்மா் 
வி்டே்ள அளிக்கிறது.

IndIans : 
a Brief History of  a Civilization, 

namit arora,

Penguin, 2021

க்பா�ாடடஙே்ளப ்படிக்ே கேண்டுஷ்மா்ால் 
எஙகிருநது ரதாடஙே கேண்டும்? இ�ண்டாம் 
உலேப க்பா்�த் ரதரிநதுரோள்ள என்ர்ன்் 
நூல்ேள் ்படிக்ேலாம்?

சூரியனுக்குக் கீகழயுள்ள ஒவரோன்்றக் 
கு றி த் து ம்  ஷ்ம ் ல ய ள வு  நூ ல் ே ள் 
குவிநதிருக்கின்ற். இ்ேரயல்லாம் 
க்பாதகே க்பாதாது என்்பதுக்பால் உலேம் 
முழுேதிலுமிருநது ஒவரோரு நாளும் 
நூறறுக்ேேக்ோ் நூல்ேள் புதிதாே 
ரேளிேநது ரோண்டிருக்கின்ற். இேறறுள் 
நாம் விரும்பும் த்லபபில் சிறநத நூல்ே்ள 

அ்டயாளம் ோண்்பதறகு உதவும் முக்கியஷ்மா் ஒரு 
தளம், ‘ஃ்்பவ புக்்ஸ’(Five Books). எது குறித்து 
கதடி்ாலும்,  அதில் சிறநத ஐநது நூல்ே்ள இநதத் 
தளத்திலுள்ளேர்ேள் ்பரிநது்�க்கிறா ர்ேள் . 
ஒவரோருேரும் து்ற சார்நத நிபுேர்ேள் என்்பதால் 
ஆழேடலுக்குள் ்பாயநது ்பள்பளக்கும் சிறநத 
முத்துே்ள ஷ்மடடுகஷ்ம எடுத்து ேநது அளிக்கிறார்ேள்.

சுடடி : https://fivebooks.com/

ேடிவில் அ்ஷ்மநதிருப்பதால் ே�லாறறுத் 
து்றயில் முன்்னு்பேம் 
இல்லாதேர்ே்ளயும் இ்ே ஈர்க்கும். த்து 
ஷ்மாேேர்ேளுக்கு ஷ்மடடுமின்றி 
அ்்ேருக்கும் ரசன்று கசரும் ே்ேயில் 
இநத உ்�ே்ள த்து யூடயூப ்பக்ேத்தில் 
்பகிர்நதிருக்கிறார் வி்ய லால். இநதிய ே�லாறு 
க்பாே, பிற து்றேளில் அேர் ஆறறிய உ்�ே்ளயும் 
இகத ்பக்ேத்தில் ோேமுடியும்.

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

்க�னம் ஈரத்தள�
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சொவிததிரி நல்ை கேவிஞரும்கூ்ட. மேொததியததின் 
நவீன கேவிக்தப் ் ்பொக்கு அவரி்டமிருந்்்த 
ப்தொ்டஙகுகிறது. இயறககே, சமூகேம், வேைொறு, 
கேல்வி என்று ்பல்்வறு ்தளஙகேளில் அவருக்டய 
கேவிக்தகேள் ்பயணித்தன. அவறறில் ஒரு 
கேவிக்தயின் சிறு்பகுதி இங்கே!

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 ஆணடு. ப்பரும் ்பஞ்சம். மக்கேள் ்பசியொல் 
பசதது மடிந்்தொர்கேள். விைஙகுகேள் இறந்து ்தகேயில் 
விழுந்்தன. ப்பரும் உணேவுப் ்பஞ்சம். மக்கேள் ஊகேவிடடு 
பவளி்யறினொர்கேள். ்தவித்த வொயக்கு ்தணணீரில்கை. 
மக்கேள் உணேவுக்கேொகே, ்தணணீருக்கேொகே அழு்தொர்கேள்; பின், 
்பரி்தொ்பமொகே இறந்்தொர்கேள்.

நொஙகேள் கிேொமம், கிேொமமொகேச் சுறறி்னொம். இயன்றவகே 
நீரும், ் சொறும் ்தந்்்தொம். கேந்துவடடிக்கேொேக் பகேொடுகமகேகளத 
்தடடிக்்கேட்்டொம். ஏகழப் பிள்களகேள் ்தஙகேவும், கேறகேவும்  
விடுதி்யொடு கூடிய  52 ்பள்ளிகேகளத திறந்்்தொம்.

1890இல் ்ஜொதி்பொய கேொைமொனொர். அவர் இறுதி 
ஊர்வைததில் நொனும் ்பங்கேற்றன். ஆணும், ப்பணணும் 
சமம் எனும் ்தொமஸ ப்பயனின் ‘கேடஸ ஆஃப் ்மன்’ 
வரிகேகள ்ஜொதி்பொய  பசொல்லிக்பகேொண்்ட இருப்்பொர். 
அக்த எணணிக்பகேொணடு நொ்ன அவரின் உ்டலுக்குத தீ 
மூடடி்னன்.

1897இல் ப்பரும் பி்ளக் ்நொய. ைடசக்கேணேக்கேொன 
மேணேஙகேள். மருததுவர்கேள் சொதி ்பொர்த்தொர்கேள். ‘சூததிேர்கேள், 
அதி-சூததிேர்கேள்’ என்று கேட்டம் கேடடி மக்கேளில் ்மல் 
்தடடுக்கு அப்்பொற்பட்டவர்கேளில் ்பைருக்கு மருததுவம் 
்பொர்க்கே நொதி இல்கை. நொனும், யஷவந்ததும் அசேவில்கை. 
எஙகேள் ‘சததிய ் சொ்தக்’ அகமப்பின்ேொடு உகழத்்தொம். 
மருததுவமகனகேள் ந்டததி்னொம். உயிகேப் ்பணேயம் 
கவதது ்்பொேொடி்னொம். பி்ளக் ்நொயுறற மகேர் சிறுவன் 
ஒருவகன யொரும் கேணடுபகேொள்ளவில்கை. நொ்ன ப்தொடடுத 

தூக்கி்னன். அவன் உயிகே கேொப்்பொறறிவிட்்டொம். 
அவகனத ப்தொறறிய பி்ளக் என்கனத ப்தொறறிய்தொல், 
1897 மொர்ச் 10 அன்று நொன் இறந்்்தன். மேணேம் ஒரு விஷயம் 
அல்ை; நொம் உயி்ேொடு இருக்கும் கேொைததில் எப்்படி 
இருந்்்தொம், யொருக்கேொகேப் ்பணியொறறி்னொம், நொம் சொர்ந்்த 
சமூகேதக்த ஒரு ்படி்யனும் முன்னகேர்த்த முடிந்்த்தொ 
என்்பது்தொ்ன விஷயம்!

எனக்கு அந்்த மகிழ்ச்சி இருக்கிறது. கேல்விகய ் நொக்கி 
அடிபயடுதது கவக்கும் ஒவபவொரு ப்பணணின் கேனவுகேளிலும் 
நொன் என்கனக் கேொணகி்றன். கேல்வி பவறும் அறி்தலுக்கேொனது 
மடடும் இல்கை; அது ஒடடுபமொத்த விடு்தகைக்குமொன 
கேருவி; நம்மி்டம் உள்ள ்ஜொதி அடுத்தடுத்தவருக்குப் 
்பேவிக்பகேொண்்ட இருக்கே ்வணடும். அப்்்பொது்தொன் 
பகேொடுகமயொன இந்்த ஒடுக்குமுகற இருளிலிருந்து நம் 
ஒடடுபமொத்த ச்கேொ்தேர்கேகள மீடப்டடுக்கே முடியும். 
இப்்்பொது ் ஜொதி உஙகேள் ககேகேளில் இருக்கிறது!

விளளயோடடோ்க வி�ரங்கள் அறிவ�ோம்

குழந்க்தகேளுக்குச் சொகை விதிகேள் மறறும் சொகைக் 
குறியீடுகேள் ப்தொ்டர்்பொன புரி்தகை ஏற்படுததுவ்்த இந்்த 
விகளயொடடின் ் நொக்கேம்!

்்தகவயொன சூழல் மறறும் ப்பொருள்கேள் என்ன? ஒரு 
கம்தொனம் மறறும் சொகை விதிகேள் ப்தொ்டர்்பொன குறியீடுகேள் 
அ்டஙகிய அடக்டகேள். அவவளவு்தொன்.

சரி, எப்்படி விகளயொடுவது? கம்தொனததில் கேொல் 
மூைமொகே்வொ, சுணணேொம்புத தூளொ்ைொ ஒரு கேற்பகனச் 
சொகைகய வகேந்துபகேொள்ள ்வணடும். பின்னர் 
குழந்க்தகேகள அவேவருக்குப் பிடித்தமொன வொகேனததில் வேச் 
பசொல்ை ்வணடும். இப்்படிச் பசொன்னொல், குழந்க்தகேள் 
கசக்கிளில், கேொல்நக்டயொகே, ஸகூட்டர் அல்ைது க்பக்கில் என 
விருப்்பததுக்குரிய கேற்பகன வணடிகேளில் வேைொம். இப்்்பொது 
சொகையில் சொகை விதிகேள் பின்்பறறப்்ப்டொது. அகனவரும் 
எதிபேதிேொகே வணடிகய ஓடடினொல் சொகை வி்பததுகேள் 
ஏற்படும். வி்பததுகேகளத ்தவிர்க்கே ஒவபவொரு சொகையிலும் 
வரு்வொர் ஒருபுறமும், ்்பொ்வொர் மறபறொரு புறமும் 
பசல்லுமொற கூற ்வணடும். இப்்்பொது பிேச்சிகனகேள் 
இருக்கேொது. 

இக்த அடிப்்பக்டயொகேக் பகேொணடு சொகையில் பசல்்வொர் 
ஒரு குறிப்பிட்ட ்பக்கேமொகேச் பசல்ை ் வணடிய்தன் அவசியதக்தக் 
குழந்க்தகேளி்டம் விளக்கேைொம். 

வொகேனஙகேள் இ்டதுபுறமொகேச் பசல்ை ்வணடும் என்்பது 

என்.ஷ்மாதேன்

ஜாம் ஜாம் 
டிராபிக் ஜாம்!

நனானகு சனா்்ல சந்திப்புகளில நனானகு  
தி்சகளில இருந்தும் வா்கனங்கள் 
வரும்பாது எபபடிச் சமாளிபபது என்றும 
பாரக்்க ் வண்டும.

நம் நொடடில் ப்பொது விதி. அ்தறகு வசதியொகே நொன்கு சக்கேே 
வொகேனஙகேளுக்கேொன ‘ஸடியரிங’ வைது ்பக்கேம் கவத்்த 
்தயொரிக்கேப்்படுகின்றன. பவளிநொடுகேளில் ்நபேதிேொகே வைது 
்ப க் கே ம ொ கே  வ ண டி க ய  ஓ ட டு கி ற ொ ர் கே ள் . 
இ்டது ்பக்கே வகளவு, வைது்பக்கே வகளவு, ் வகேத்தக்ட, ஒலி 
எழுப்்பொதீர், ்பள்ளி அரு்கே உள்ளது, ஒரு வழிப் ்பொக்த, 
்பொ்தசொரிகேள் கே்டப்்ப்தறகேொன ஸீப்ேொ ்பொக்த ் ்பொன்ற ்பல்்வறு 
்்பொக்குவேதது சமிக்கஞகேகள கேொடடி, ஒவபவொன்றுக்கும் ஏற்ப 
நொம் எப்்படி பசயல்்ப்ட ் வணடும் என்று விளக்கேைொம்.

இப்்படிபயல்ைொம் பசன்றொலும் வி்பததுகேள் ந்டக்கும் 
அ்பொயம் உள்ளது. ஏபனன்றொல், நொன்கு சொகை சந்திப்புகேள் 
வேைொம். அஙகு நொன்கு திகசகேளில் இருந்தும் வொகேனஙகேள் 
வரும்்்பொது எப்்படிச் சமொளிப்்பது என்று அடுதது விளக்கே 
்வணடும். இ்தறகு நொன்கு சொகை சந்திப்க்ப வகேந்துபகேொள்ள 
்வணடும். இப்்்பொது குழந்க்தகேள் வொகேனஙகேகள ஓடடிவே 
்வணடும். வி்பதது ஏற்ப்டொமல் ்தடுக்கேவும், வொகேனஙகேள் சீேொன 
வககேயில் பசல்ைவும் சந்திப்பு சொகைகேளில் ் ்பொக்குவேததுக் 
கேொவைர் அல்ைது ்தொனியஙகி சமிக்கஞகேளின் (சிக்னல்) 
அவசியதக்த விளக்கே ்வணடும். ஒரு மொணேவ்ேொ, பநறியொள்ேொ 
்்பொக்குவேததுக் கேொவைேொகே பசயல்்படடு ்்பொக்குவேதக்த 
சீேகமக்கே ் வணடும்.

ஜொலியொகே விகளயொடும்்்பொ்்த ் ்பொக்குவேதது விதிகேகளக் 
கேறறுக்பகேொள்ளவும் இது உ்தவும்!
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த�ொடுவொனம் இ�ழிமனப படியுங்கள். படித்�பின் �ங்களின் ்ைேொன ்கருத்துக்்கமள 

பின் வரும் அலுவே்க மு்கவரிக்கு அனுபபுங்கள்: ந்தாடுவானம், இல்ேம் ்�டிக் 
்கல்வித் திட்டம், ைொநிேத் திட்ட இேக்்க்கம், ஒருஙகிமணந� பள்ளிக் ்கல்வி இேக்்க்கம், 
டிபிஐ வளொ்கம், தசன்மன - 600 006. மின்னஞசலில் அனுப்ப... thoduvaanamitk@gmail.com   

நான் மு�லில் இல்ேம் ் �டி ்கல்வி 
இேக்்கத் �ன்னொரவே்ரொ்கப பணிமே 
த�ொடஙகும்

்பொது இருந� ஆரவத்ம�விட 
இப்பொது அதி்க ஆரவமும் ைகிழ்ச்சியும் 
ஏற்படுகி்றது. ேொங்கள் தசய்யும் இந�ச் 
சிறிே த�ொண்டிமன நீங்கள் தவகுவொ்கப 
தபருமைபபடுத்துவது�ொன் அ�ற்குக் 
்கொ்ரணம்.  த�ொடுவொனம் மின்னி�ழ் மி்க 
மி்க அருமை. எங்கள் ப்ரம்பம்ரயில் 
தபண் பட்ட�ொரி ேொன். என் �ஙம்க்கள் 
படிக்்கொைல் ஏ்�ொ ஒரு ் வமே தசய்து 
ேல்ே நிமேயில் உள்ளனர. அவர்கள் 
என்மன எப்பொதும் ் ்கலி தசய்வொர்கள். 
்கல்வி அழிேொச் தசல்வம் என்பது 
அவர்களுக்குப புரிேவில்மே. இல்ேம் 
்�டிக் ்கல்வி இேக்்கம் மூேைொ்க என் 
குழநம�்கள் அமனவருக்கும் ்கல்வியின் 
முக்கிேத்துவம் பற்றி எடுத்துக்கூறி்னன். 
எனக்கு இந� வொய்பபிமன இல்ேம் 
்�டிக் ்கல்வி இேக்்கம் மூேம் 
உருவொக்கிக் த்கொடுத்�மைக்கு மி்க மி்க 
ேன்றி!

  ்தாரா ்தருண,  

இல்லம் தேடிக் கலவி இயக்கத் ேன்னார்வ்லர,
நனாமக்கல.

12 ஆண்டு்களுக்கு ஒருமும்ற  
பூக்கும் குறிஞசிபபூ அல்ே; இந�த் 
த�ொடுவொனம். அன்பின் சொ்ரல். எங்களின் 
�ன்னம்பிக்ம்கக் கூடம். 
�ன்னொரவேர்களின் �னித்தி்றமை்கமள 
தவளிக்த்கொண்டுவரும் ் ப்ரருவி!

  வசந்தரா,

இல்லம் தேடிக் கலவி இயக்கத் ேன்னார்வ்லர,
ந்வக்ர, தகனாயம்புத்தூர.

ந்தாடுவொனம் மூேைொ்கக் ்கல்விேொளர 
பேரின் ்கருத்து்கமளக் ் ்கட்கும்்பொது 
ேொங்கள் சரிேொன பொம�யில்�ொன் 
தசல்கி்்றொம் என்கி்ற உணரவு 
ஏற்படுகி்றது. இன்ம்றே �ன்னொரவே்்ர 
ேொமளே ்கல்விேொளர என்பம�க் 
்்கட்கும்்பொது ேொங்களும் 
த�ொடுவொனத்ம� தேருஙகி விட்்டொம் 
என்று தபருமி�ம் அமடகி்்றொம்.

  ந. சிவகாமி,

இல்லம் தேடிக் கலவி இயக்கத் ேன்னார்வ்லர,
த்வலூர.

ந்தாடுவொனம் இ�ழில் தவளிேொன 
த்ரொமிேொ �ொபபர கூறிே, ‘ை்ரபு்கள், 
ை�ங்கள், ேம்பிக்ம்க்கள், �த்துவங்கள், 
பண்பொடு்கள் எல்ேொவற்றிலும் 
்வற்றுமை்களிலும் ஒற்றுமை ் வண்டும்’ 
என்பது மி்கச் சி்றபபொன ்கருத்து. ஒரு 
ம்க என்பம�விட இ்ரண்டு ம்க்கள் 
்சரநது �ட்டினொல்�ொன் ஓமச ் �ொன்றும். 
91 வேதிலும் வொசிபபு, எழுத்து, ஆய்வு 
என்்ற அவரின் தசேல்்கள் ் ைலும் 
எங்கமளத் தி்றம்படச் தசேல்பட 
்வண்டும் என்கி்ற எண்ணத்ம� 
ஆழைொ்கப பதிே மவத்துள்ளது.

  கிருஷ்ணமவணி,

இல்லம் தேடிக் கலவி இயக்கத் ேன்னார்வ்லர,
திண்டுக்கல.

நான், த�ொடுவொனம் பகுதியில் 
்கல்விேொளர திருைதி. வசநதி ் �வி 
அம்மைேொர ் ேர்கொணலில் குறிபபிட்ட 
படி ஏமழேொடொன ேம் ேொட்டில் நிம்றே 
தசேவழித்து நிம்றே குழநம�்கள் மீது 
அளவுக்கு அதி்கைொ்க சுைத்தும் ்கல்வி 
மும்றயில் ்கண்டிபபொ்க ைொற்்றம் 
தசய்ேபபட  ் வண்டும் என்்ற ்கருத்து 
ேல்ைொற்்றத்திற்்கொ்க வழி வ குக்கும்.

 ்த.புஷபா,ப.ஆ,

இல்லம் தேடிக் கலவி இயக்கத் ேன்னார்வ்லர,
 குனனூர, நீ்லகிரி.

களத்தில் ரசயல்்படும் தன்்ார்ேலர்ேளுக்கு 
எவேளகோ கேள்விேள் - சநகதேஙேள் தஙேள் 

்பணியின்க்பாது ஏற்படுேது இயல்பு. அதறோ் 
்பதி்லப ர்பறும் ்பகுதியாேவும், இரு த�பபு 
உ்�யாடல் ்பகுதியாேவும் அ்ஷ்மகிறது இநதப ்பகுதி. 
ரசயல்்பாடடாளர்ேளிடமிருநது ேரும் கேள்விேளுக்கு 
இதழ ஆசிரியரும், இல்லம் கதடிக் ேல்வித் திடட 
சிறபபு அதிோரியுஷ்மா் இளம்்பேேத் ்பதில் தருகிறார்.

 தன்்ார்ேலர்ேளுக்ோ் அ்டயாள அட்ட 
எபக்பாது கி்டக்கும்? 

்தன்னொர்வைர்கேளுக்கேொன அக்டயொள அடக்ட வழஙகும் 
்பணிகேள் நக்டப்பறறுவருகின்றன. சிை மொவட்டஙகேளில் 
அக்டயொள அடக்ட வழஙகேப்்படடுள்ளது. சிை 
மொவட்டஙகேளில் அக்டயொள அடக்டயில் அச்சி்டப்்ப்ட 
்வணடிய ்தன்னொர்வைர்கேளின் ப்பயர், புககேப்்ப்ட 
வி்பேஙகேள் ்சகேரிக்கேப்்படடுவருகின்றன. இப்்பணிகேள் 
விகேவில் முடிக்கேப்்படடு, ்தன்னொர்வைர்கேளுக்கு அடுத்த 
்பயிறசியின்்்பொது அக்டயொள அடக்ட வழஙகேப்்படும்.  
்தன்னொர்வைர்கேள் ்தஙகேளது விவேஙகேகள ஆசிரிய 
ஒருஙகிகணேப்்பொளர்கேளி்டம் சமர்ப்பிக்கே ்வணடும். 
 
 அ�சு விடுமு்ற நாடேளில் இல்லம் கதடிக் ேல்வி 
்ஷ்மயஙே்ள நடத்தலாஷ்மா?

அேசு விடுமுகற நொடகேளில் இல்ைம் ்்தடிக் 

்பல்்வறு பிகழகேள் இருப்்பது கேண்டறியப்்படடுள்ளது. 
்தன்னொர்வைர்கேள் ்பதிவுபசய்த வஙகிக் கேணேக்கு 
விவேஙகேளில் ப்பயர் மொறு்பொடு, வஙகி கேணேக்கு எண 
மொறு்பொடு, கமயம் ப்தொ்டஙகிய ்்ததி மொறு்பொடு 
ஆகிய ்பல்்வறு பிகழகேளின் கேொேணேமொகே இந்்தத 
்தன்னொர்வைர்கேளுக்கேொன ஊக்கேதப்தொககேகய இன்னும் 
அனுப்்ப இயைவில்கை. ஊக்கேதப்தொககே அனுப்்பப்்ப்டொ்த 
்தன்னொர்வைர்கேளின் வஙகிக் கேணேக்குகேள் மீணடும் 
சரியொகேப் ்பதி்வறறப்்பட்ட ்தன்னொர்வைர்கேளின் ககே்்பசி 
பசயலிக்கு திரும்்ப அனுப்்பப்்படடுள்ளன. அவர்கேள் 
மீணடும் ்பதி்வறறிவருகின்றனர்.  ்படிப்்படியொகே 
சரி்பொர்ப்பு முடிந்்ததும், அவர்கேளுக்கு ஊக்கேதப்தொககே 
அனுப்பிகவக்கேப்்படும். உஙகேளது வஙகிக் கேணேக்கு 
சரியொகே உள்ள்தொ என்று இல்ைம் ்்தடி கேல்வி ககே்்பசி 
பசயலிகயச் சரி்பொர்க்கேவும். 
 
 எ்து இருபபிடத்தில் இருநது கேரறாரு 
இடத்திறகு ஷ்மாறியுள்களாம், தறக்பாது எ்து 
்ஷ்மயத்்த அநத இடத்திறகு ஷ்மாறறிக்ரோள்ள நான் 
என்் ரசயய கேண்டும்?

இல்ைம் ்்தடிக் கேல்வி கமயம் என்்பது அந்்தந்்தக் 
குடியிருப்பு சொர்ந்து பசயல்்படும் கமயம் ஆகும். 
கமயததிறகு வருவ்தறகுக் குழந்க்தகேள் நீண்ட தூேம் 
ந்டக்கேக் கூ்டொது என்ற அடிப்்பக்டயில் அவர்கேளின் 
வீடுகேளுக்கு அருகி்ை்ய கமயம்  பசயல்்ப்ட ்வணடும்.  
புதிய இ்டததிறகுத ்தன்னொர்வைர்கேள் குடிப்பயரும்்்பொது 
அந்்தக் குடியிருப்பின் குழந்க்தகே்ளொடு குடிப்பயரும் 
்தன்னொர்வைர்கேளுக்கு அறிமுகேம் இருக்கேொது. என்வ 
புதி்தொகேக் குடிப்பயரும் இ்டததிறகு கமயதக்த மொறற 
இயைொது.

கேல்வி கமயஙகேள் ந்டத்தத ்்தகவயில்கை. சிை 
சிறப்பு ்நர்வுகேளில் மடடும் இல்ைம் ்்தடிக் கேல்வி 
கமயஙகேளில் குழந்க்தகேளு்டன் விழொக்கேள் ந்டத்த 
அறிவிப்பு வழஙகேப்்படும்.  
 
 எஙேளுக்ோ் இல்லம் கதடிக் ேல்வியின் 
ஊக்ேத்ரதா்ே இன்னும் கி்டக்ேவில்்ல. எபக்பாது 
கி்டக்கும்?

டிசம்்பர் மொ்தம் 10ஆம் ்்ததிக்கு முன்னர் 
கமயஙகேள் ப்தொ்டஙகிய ்தன்னொர்வைர்கேளுக்கேொன 
ஊக்கேதப்தொககே வட்டொே அலுவைகேஙகேள் மூைம் 
அனுப்்பப்்படடுள்ளது. பிப்ேவரி 10ஆம் ்்ததி வகே 
கமயஙகேள் ப்தொ்டஙகிய ்தன்னொர்வைர்கேளுக்கு ஜனவரி 
மறறும் பிப்ேவரி மொ்தஙகேளுக்கேொன ஊக்கேதப்தொககே 
மொநிை அலுவைகேததில் இருந்து ்நேடியொகே வஙகிக் 
கேணேக்கிறகு அனுப்்பப்்படடுள்ளது. மொர்ச் மொ்தததிறகேொன 
ஊக்கேதப்தொககே விகேவில் அனுப்்பப்்படும். 
 
 நான் பிப�ேரி 10ஆம் கததிக்கு முன்்ர் ்ஷ்மயம் 
ரதாடஙகிக்ன். ஆ்ால் இன்னும் ஊக்ேத்ரதா்ே 
ே�வில்்ல. என்் ோ�ேம்?

மொநிை அளவில் வஙகிக் கேணேக்கு விவேஙகேள் 
சரி்பொர்க்கேப்்பட்ட்்பொது சுமொர் ஐம்்ப்தொயிேம் 
எணணிக்ககேயிைொன வஙகிக் கேணேக்கு விவேஙகேளில் 

ஊக்கத்தொக்க
எப்பொது கிகைககும்?

்களத்திலிருந்து வ்கள்வி்கள்... ஆசிரியரிடமிருந்து ்பதில்கள்
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்வகுப்்பகற எங்கே ஆேம்பிக்கிறது?

“நூைகேததி்ைொ ஆவணேக் கேொப்்பகேததி்ைொ 
அருஙகேொடசியகேததி்ைொ இன்னபிற இ்டஙகேளி்ைொ அல்ை. 
வேைொறு வகுப்்பகறயிலிருந்்்த ப்தொ்டஙகுகிறது” என்கிறொர் 
பேொமிைொ ்தொப்்பர். 

நல்ை வேைொறு எழு்தப்்ப்ட ்வணடும் என்றொல், நல்ை 
வேைொறறுப் புரி்தல் அகனவருக்கும் ஏற்ப்ட ்வணடும் 
என்றொல், வகுப்்பகறகேகள மொறறி அகமப்்பதிலிருந்து நம் 
பசயல்்பொடுகேகளத ப்தொ்டஙகே ்வணடும் என்கிறொர் 
பேொமிைொ ்தொப்்பர்.

மொணேவர்கேளுக்கும் ஆசிரியர்கேளுக்குமொன உறவுமுகற 
்மல்/கீழ் நிகைகேளில் இருக்கேக் கூ்டொது; வழக்கேமொன 
கேறபித்தல் முகறகய அப்்படி்ய பின்ப்தொ்டேக் கூ்டொது; 
்பொ்டததிட்டஙகேகள அள்ளிபயடுதது மொணேவர்கேள் மீது 
திணிக்கேக் கூ்டொது என்கிறொர் பேொமிைொ ்தொப்்பர்.

 கேஎன்யு எனும் ேளம்

புது ப்டல்லியிலுள்ள ஜவொஹர்ைொல் ் நரு ்பல்கேகைக்கேழகேம் 
என்்பது ்தொப்்பரின் ்பரி்சொ்தகனச் சொகை. வகுப்்பகறக்குள் 
நுகழயும்்்பொ்்த அவர் ப்தளிவொகே அறிவிததுவிடுவொேொம். 
“நொன் பசொல்வக்தக் ் கேடடுக்பகேொணடு அமர்ந்திருக்கேொதீர்கேள். 

நராமிலா ்தாப்பர்

ஷ்மருதன்

ககேகய உயர்ததுஙகேள். நீஙகேள் ்படித்தக்த என்்னொடு 
்பகிர்ந்துபகேொள்ளுஙகேள். நொன் பசொல்வக்த ஏறகே 
முடியொவிட்டொல், ஏன் அப்்படி என்று விவொதியுஙகேள். 
சு்தந்திேமொகே உணேருஙகேள். அச்சமின்றி ் ்பசுஙகேள்!”

இப்்படிக் ்கேள்வி ்கேடகுமொறு ஒரு குழந்க்தகய 
ஊக்குவிப்்பது்தொன் பமயயொன கேல்வியொகே இருக்கே முடியும் 
என்கிறொர் பேொமிைொ ்தொப்்பர். ்கேள்வி ்கேடகேத ப்தரிந்்த 
குழந்க்தகே்ள ்கேள்வி ்கேடகேத ப்தரிந்்த குடிமக்கேளொகே 
வளர்கிறொர்கேள். இத்தககேய குடிமக்கே்ள ஜனநொயகேதக்த 
உறுதிப்்படுததுகிறொர்கேள் என்கிறொர் அவர்.

ர�ாமிலா தாப்பர் ோழக்்ே

 வ்ட இந்தியொகவயும் இப்்்பொக்தய ்பொகிஸ்தொகனயும் 
உள்ள்டக்கிய ஒரு பிே்்தசம் வ்ட்மறகு எல்கைப்புற 
மொகேொணேம். பேொமிைொ ்தொப்்பர் ்தனது ப்பரும்்பொைொன 
குழந்க்தப் ்பருவதக்த இஙகுள்ள ்பகுதிகேளில்்தொன் 
கேழித்தொர். அப்்பொ ஒரு ேொணுவ மருததுவர் என்்ப்தொல், ்பை 
நகேேஙகேளுக்கு குடும்்பம் அடுத்தடுதது இ்டம்ப்பயர்ந்து 
பசல்ை ் வணடியிருந்்தது. உஙகேள் பசொந்்த ஊர் எது என்று 
என்னி்டம் ் கேட்டொல் ்பதிைளிப்்பது மிகேவும் கேடினம் என்கிறொர் 
்தொப்்பர்.
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குரல்கள்

தஸ்லீமா நஸ்ரின்  
�ன்னொரவேர
தவள்ளரிபபட்டி, ைதும்ர ைொவட்டம்.

எஙகே ஊர் மதுகேக்கும் ் மலூருக்கும் இக்டயிை 
இருக்கு. சின்ன கிேொமம். நொன் பி.ஏ. ஹிஸ்டரி 
்படிச்சிருக்்கேன். ்படிச்சுடடு நிகறய பசயயணும்னு 
ஆகச. ஆனொ, அதுக்கேொன வொயப்பு எனக்குக் 
கிக்டக்கேகை. 

என்்னொ்ட உயேமும் ஒரு கேொேணேம். நொன் மூணேடி 
உயேம். இக்த நொன் ஒரு குகறயொ பநகனச்ச்்த 
இல்கை. என்்னொ்ட குடும்்பததினர், நண்பர்கேள் 
யொரும் அப்்படி பநகனச்சது இல்கை. ஆனொ, புதுசொ 
்பொர்க்குறவஙகேளுக்கு ஏ்்தொ புதுசொ ் ்தொணும்்்பொை. 
நொன் இக்தப் ப்பொருட்படுததுறது கிக்டயொது. சின்ன 
வயசு்ை ர் ந்்்த  எனக்கு  இது  ்பழகிருச்சு . 
கிண்டைடிப்்பொஙகே. மிேடடுவொஙகே. சிைர்ைொம் 
அடிக்கேக்கூ்ட பசஞ்சிருக்கேொஙகே. நொன் ப்பொருட்படுத்த 
மொட்்டன். அப்புறம் அவஙகே்ள ஃப்பேணட்ொ கூ்ட 
ஆயிருவொஙகே.

எஙகே அப்்பொ ஒரு புத்தகே விற்பகனயொளர். 
்பள்ளிக்கூ்டஙகேளுக்குப் ் ்பொய, டிக்னரி – பஜனேல் 
நொ்ைடஜ் புத்தகேம் விறகேறது்தொன் அப்்பொ்வொ்ட 
்வகை. அப்்பொ விறகுற புத்தகேஙகேகளத ்தேவொ 
்படிச்சுருப்்பொர். டிக்ஷனரி  ்பததி ஒரு மணி ்நேம் 
மொணேவர்கேள் மததியிை ் ்பச முடியும் அவேொை. சின்ன 
வயசுை எஙகே ்பள்ளிக்கூ்டததுக்்கே வந்திருக்கேொர். 
பிள்களஙகே மததியிை அவர் ்்பசுறக்த நொனும் 
ேசிச்சுக் ் கேடடுருக்்கேன். கேக்த பசொல்வொர், விடுகேக்த 
்்பொடுவொர், ்கேள்வி ்கேட்பொர். அப்்படி பமயமறந்து 
்கேடடுடடு இருப்்பொஙகே மொணேவர்கேள். நம்மளும் 
்படிச்சு இப்்படி மொணேவர்கேள் மததியிை நிக்கேணும்கிற 
எணணேம் எனக்கு உணடு. ஆனொ, வொயப்பு அகமய்வ 
இல்கை.

எனக்குக் ககே அளவு பகேொஞ்சம் சின்ன்தொ 
இருக்கும். அ்தனொை ்வகைகேகளக் பகேொஞ்சம் 
பமல்ைமொத்தொன் பசயய முடியும். அ்தனொை, 
சொ்தொேணே கேக்ட ்வகைகேகளக்கூ்ட ்பைர் நம்பிக் 
பகேொடுக்கே மொட்டொஙகே. சரி, நம்மளொ ஏ்தொச்சும் 
வொயப்புகேகள உருவொக்கேைொம்னொ, அது்ையும் சின்ன 

சஙகே்டம், நொன் கூ்ட யொகேயொச்சும் கூப்பிடடுக்கிடடு்தொன் 
பவளி்ய ்்பொகேணும். எஙகே வீடு மதுகே – ்மலூர் 
க்ப்பொஸ ்ேொட்்டொேமொ இருக்கு. இந்்த ்ேொடக்டக் 
கே்டக்குற்்த எனக்கு சவொல்்தொன்! ஒருவொடடி ் ேொடடு்ை்ய 
விழுந்துட்்டன். அது்ைர்ந்து பவளி்ய அனுப்புறதுை 
்பயம். இப்்படி்தொன் ் ்பொச்சு வொழ்க்ககே.

கே்ேொனொ கேொைகேட்டததுை பிள்களஙகே ்படிப்பு 
்பொதிக்கேப்்படடு, நம்ம அேசொஙகேம் அக்தச் சரி்பணணே 
இல்ைம் ்்தடி கேல்வி இயக்கேதக்த ஆேம்பிச்சுதுல்ை, 
அப்்்பொ நொன் ் சர்ந்துட்்டன். என்கன நம்பி ் வகைகயக் 
பகேொடுத்தொஙகே. ்பக்கேததுை இருக்குற முருகேன் 
்கேொயில்்தொன் எஙகே்ளொ்ட கமயம். அம்மொ்தொன் 
கமயததுக்குத தினம் என்கனத தூக்கிடடு வருவொஙகே. 
இதுவகேக்கும் ஒருநொள்கூ்ட நொன் லீவு ்்பொட்டது 
இல்கை. அப்்பொ மொதிரி நொனும் மொணேவர்கேள்கிட்ட 
்்பசு்றன். தினம் ஒரு கேக்த ்யொசிக்கிடடு வரு்வன். 
நல்ை பிள்களஙகே. ்பைரும் என்கன மொதிரி வொயப்புக் 
கிக்டக்கேொ்த்தொை நிரூபிக்கே முடியொ்த இ்டததுை 
இருக்கிறொஙகே. இப்்்பொ நல்ைொப் ்படிக்கிறொஙகே. 
பிள்களஙகே ‘்தஸலிமொக்கேொ, ்தஸலிமொக்கேொ’ன்னு உயிகே 
விடுறொஙகே. எஙகே வீடடுை எல்்ைொருக்கும் சந்்்தொஷம். 
என்னொை முடியும்கிறதுக்கேொகே மடடும் நொன் இங்கே 
வேகை; சரியொன வொயப்பு அகமஞ்சொ எல்்ைொேொ்ையும் 
முடியும்னு நிரூபிக்கேத்தொன் வந்துருக்்கேன். பசய்வன்!

கே.ேகேசன், ஞா.சக்திகேல் முருேன், கே.லக்ஷ்மேன்
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சைக்கிள் கசைகள்
தஸ்்வந்த்
ைொணவர
்கல்ேொணசுந�்ரனொர பள்ளி, �ஞசொவூர.

எஙகே அப்்பொ க்தயல் பமஷின் ரிப்்்பர் 
்பணறவர். கே்ேொனொவுக்கு முன்னொை நொன் 
்தனியொர் ்பள்ளிக்கூ்டததுை, இஙகிலீஷ 
மீடியததுை ்படிச்சிடடு இருந்்்தன். ஆனொ, 
கே்ேொனொவுக்குப் பின்னொடி எஙகே அப்்பொ 
என்கன ந ொன் அேசுப் ்பள்ளியிை 
்சர்ததுவிட்டொஙகே. மு்தல்ை எனக்குப் 
்பொ்டஙகே்ள புரியகை. கே்ேொனொ லீவுை 
நொன் சுத்தமொ ்படிக்கேொ்ததும், இஙகிலீஷ 
மீடியததிலிருந்து ,  திடீ ர்னு ்தமிழ் 

வெளிசைம் பரெணும்
சங்கீதா
�ன்னொரவேர, ேச்சிேொர்்கொவில்.

எஙகே ஊர் ்்பகேக் ்கேட்டொ்ை, ‘குததுவிளக்கு 
ஊேொச்்ச!’ன்னு ்கேட்பொஙகே. எல்்ைொருக்கும் பவளிச்சம் 
பகேொடுத்தொலும், அந்்தத ப்தொழில்ை ஈடு்படடிருவஙகே ப்பரிய 
பவளிச்சததுை இருக்கிறவஙகே கிக்டயொது. நொனும் அப்்படி 
ஒரு குடும்்பததுை பிறந்்தவ்தொன். எஙகே அப்்பொவும் 
குததுவிளக்குப் ்பட்டகறயிை்தொன் ்வகை பசயறொஙகே.   
ப்பொருளொ்தொேச் சூழல் கேொேணேமொ நிகறயப் ் ்பர் ்படிப்க்பப் 

ொய்ப்பு அசைஞைா எல்லாராலும்
ைஙகசை நிரூபிக்க முடியும்

்பொதியி்ை்ய விடடுறதும், பிள்களஙகேகள ் வகைக்கு 
அனுப்பிடுறதும் இங்கே சகேஜம். அ்தனொை, ்படிக்குற 
பிள்களஙகேளுக்கு நொம உ்தவியொ எ்தொச்சும் 
பசயயணும்னு எடடு நண்பர்கேள் ்சர்ந்து ‘வீதி 
வகுப்்பகற’ஙகிற ்்பருை எஙகே ்பகுதிகயச் ்சர்ந்்த 
பிள்களகேளுக்கு வகுப்பு எடுததுடடு இருந்்்தொம். எஙகே 
்பகுதி்யொ்ட அேசுப் ்பள்ளி ஆசிரியர் ஒருத்தர் எஙகே்ளொ்ட 
ஆர்வதக்தப் ்பொர்ததுடடு, ‘வீதி வகுப்்பகற மொதிரி்ய 
்தொன் இல்ைம் ் ்தடிக் கேல்வித திட்டம். நீஙகே ஏன் அங்கே 
்தன்னொர்வைர்கேளொ ்சேக் கூ்டொது?’ன்னு ்கேட்டொர். 
அப்்படித்தொன் இதுக்குள்ள வந்்்தொம்.

ஆேம்்பததுை பிள்களகே்ளொ்ட வகுப்புப் ்பொ்டஙகேகள 
அப்்படி்ய பசொல்லிக்பகேொடுக்குறது மடடும்்தொன் 
எஙகேளுக்குத ப்தரியும். இல்ைம் ்்தடிக் கேல்வி 
இ ய க் கே த து ை  ் ச ர் ந் ்த  பி ற கு ,  எ ப் ்ப டி ச் 
பசொல்லிக்பகேொடுக்கேணும்குற ்பயிறசிகேகளக் 
பகேொடுத்தொஙகே. அது எஙகேளுக்்கே ஒரு உத்வகேதக்தக் 
பகேொடுததுச்சு. ஆட்டம், ்பொட்டம்னு விததியொசமொ 
வகுப்புகேள் ந்டததுறது ்பொர்தது நிகறயப் ்்பர் 
கூடுவொஙகே. அப்்்பொ்தொன் கேவனிச்்சொம். அப்்படி வர்ற 
குழந்க்தகேள்ை சிைர் ்பள்ளிக்கூ்டததுக்குப் ் ்பொறக்த்ய 
நிறுததிடடிருந்்தொஙகே. அவஙகே ஒவபவொருத்தகேயொ 
பகேொணடு்்பொய ்பள்ளிக்கூ்டததுை ்சர்த்்தொம். 
இப்்படி்ய 15 ்்பகேச் ்சர்ததிருக்்கேொம்னொ 
்பொர்ததுக்குஙகே! எல்்ைொரு்ம இப்்ப நல்ைொப் 
்படிக்கிறொஙகே. சந்்்தொஷமொ இருக்கு. பவளிச்சம்னொ 
ஊரு முழுக்கே ்பேவணும். இல்கையொ?

மீடியததுக்கு மொததினதுமொ ்சர்ந்து, 
எனக்கு சுத்தமொ ்படிக்கே வேகை. அப்்்பொ 
என் பிபேணடு ஒருத்தன் இல்ைம் ் ்தடிக் 
கேல்வி கமயததுக்குப் ்்ப ொயடடு 
இருந்்தொன். அக்தப் ்பொர்தது நொனும் 
்்பொ்னன். ்பொடடு, ்டொன்ஸ, விகளயொடடு 
இ ப் ்ப டி  அ க் கே ொ  அ ங ்கே  
பசொல்லிக்பகேொடுத்தொஙகே. எனக்கும் 
ஆகசயொ இருந்துச்சு. ஆனொ, கமயம் 
எஙகே வீடடு்ைர்ந்து 8 கி்ைொ மீட்டர் 
தூேததுை இருக்கு. அப்்பொக்கிட்ட 
பசொன்்னன். இப்்்பொ அப்்பொ அவர் 
கசக்கிள்ை தினம் பகேொணடுவந்துவிடுறொர். 
கமயதது்ையும் கேக்த பசொல்வொஙகே, 
அப்்பொவும் இப்்்பொ கேக்த பசொல்றொர்.

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

மொர்க்கேததுக்கு, அறிந்்்தொ, அறியொம்ைொ, ்தமிழகே அேசு 
வழிவகுததிருக்கிறது. ேொஜஸ்தொன் மறறும் ஜொர்கேணட 
மொநிைஙகேளிலும் இல்ைம் ்்தடிக் கேல்வி திட்டதக்த 
நக்டமுகறப்்படுததுவ்தறகேொன ்வகைகேள் ந்டந்து 
வருவதும் இததிட்டததின் பவறறி ்தொன்!

அேசுப் ்பள்ளிகேள் ஆகேடடும், ்தனியொர் ்பள்ளிகேள் 
ஆகேடடும்; ப்பொதுவொகே்வ இன்கறய சமூகேததிலிருந்து 
கேல்வி மிகேவும் அந்நியப்்படடிருக்கிறது. கேல்வி என்்பது 
்ப ள் ளி க் கூ ்ட ங கே ளி ன்  ப ்ப ொ று ப் பு  எ ன் ்ப ்த ொ கே 
ஆக்கேப்்படடிருக்கிறது. இப்்படியொன திட்டம் உண்டொக்கும் 
உ்டனடி மொறறம் என்னபவன்றொல், சுமொர் இேணடு ைடசம் 
்்பருக்கு நம்முக்டய கேல்வி்யொடு ஓர் உறகவ 
உண்டொக்குவது. இங்கே என்ன ந்டக்கிறது என்று 
அவர்கேள் ்பொர்க்கிறொர்கேள், ்பை ைடசம் மொணேவர்கே்ளொடு 
அவர்கேள் உறகவ உண்டொக்கிக்பகேொள்கிறொர்கேள். 
அவர்கேளுக்டய ்பைஙகேள், ்பைவீனஙகேள், ் ்தகவகேகளப் 
்பொர்க்கிறொர்கேள்; குழந்க்தகேளுக்கும் பவளியில் ்தஙகேகள 
இறக்கிகவக்கே ஒரு மகேத்தொன வொயப்பு. இவர்கேள் 
மே்பொர்ந்்த ஆசிரியர்கே்ளொ, அதிகேொேம் ்பக்டத்தவர்கே்ளொ 
இல்கை என்்ப்தொல், புதிய கேறறல் முகறகேள் நிகறய 
அறிமுகேம் ஆகும். குழந்க்தகேள் சு்தந்திேமொகேக் 
கேறறுக்பகேொள்வ்தறகேொன சூழல் உருவொகிறது. இது 
மே்பொர்ந்்த ்பள்ளிக்கூ்ட கேறறல் முகறயிலும் பமல்ைத 
்தொக்கேதக்த உண்டொக்கும். அ்்த்்பொை, பமல்ை 
சமூகேததிலும் இந்்தச் பசயதிகேள் வந்்தக்டயும். அதுவும் 
சமூகேததின் வருஙகேொை ந்டவடிக்ககேகேளில், பகேொள்ககே 
வகுப்பில் மொறறஙகேகள உண்டொக்கும். இந்்த உறவு்தொன் 
முக்கியம் என்கி்றன் நொன்.

?உஙகள் அளவில் எது சிறந்த கல்விமுகற?

எது குழந்க்தகேள் ்கேள்வி ்கேடகே அதிகே 
வொயப்புகேகள ஏற்படுததித ்தருகின்ற்்தொ அ்்த சிறந்்த 
கேல்விமுகற. மொணேவர்கேள் சகே மொணேவர்கேளு்டன் கேடடிப் 
பிடிதது, ஓடி விகளயொ்ட, கேததிப் ்்பசும் சூழகை நொம் 
உருவொக்கே ் வணடும். கேற்பகனக் குதிகேகயத ்தடடிவி்ட, 
்தஙகேளது ்தனித திறன்கேகள, ஆ்டல், ்பொ்டல், விகளயொடடு, 
ஓவியம், கேக்த பசொல்ைல், எழுது்தல், அவறகற சகே 
மொணேவர்கேளு்டன் நொ்டகேமொகே வடித்தல்.. . இப்்படி 
என்பனன்ன  வழிமுகறகேள் இருக்கின்றன்வொ அகவ 
அத்தகனகயயும் பசயல்்படுததிப் ்பொர்க்கே ் வணடும்.

?அரசுப் பள்ளிகளில் மேலாணகே குழுககள் 
அகேப்ப்தற்கு ்தமிழ் நாடு அரசு நடவடிககக 

எடுத்துள்ளக்த எப்படிப் பார்ககிறீர்கள்?

2010இல் நக்டமுகறப்்படுத்தப்்பட்ட கேல்வி உரிகமச் 
சட்டததில் இந்்தப் ்பள்ளி ்மைொணகமக் குழுக்கேளின் 
்பணிகேள் ்பறறிய பசயல்திட்டஙகேள் உள்ளன. ஆனொல், 
இ ப் ்ப டி ப ய ொ ரு  கு ழு  இ ரு ப் ்ப ் ்த  இ ங கு 

?உலக நாடுகள் பலவற்றின் கல்வி ோதிரிகை 
அவ்தானித்திருககிறீர்கள். உஙகளுககும் 

இத்துகறயில் நநடிை அனுபவம் இருககிறது. கல்வித் 
துகறயில் நாம் முன்நனடுகக மவணடிை ோற்றம் என்ன?

அபமரிக்கேொவிலிருந்து சிை ஆணடுகேளுக்கு முன் 
கேல்வியொளர்கேள் சிைர் இந்திய கேல்விமுகறகயப் ்பறறி 
ப்தரிந்துபகேொள்ள இஙகு வந்திருந்்தொர்கேள். அவர்கேள் 
்தஙகேளது ஆயகவ முடிததுவிடடு நொடு திரும்புவ்தறகு 
முன் ்பததிரிக்ககேயொளர் சந்திப்ப்பொன்கற ந்டததினொர்கேள். 
இேணடு விஷயஙகேள் இந்திய கேல்விமுகறயில் 
எஙகேளுக்கு ஆச்சரியம ொகே  இருக்கிறப்தன்று 
பசொன்னொர்கேள். “மு்தைொவது, உைகேததில் அதிகே 
வளர்ச்சியக்டந்்த நொடு எஙகேளுக்டயது. ஆனொல், அஙகு 
நிகறய குழந்க்தகேள் மொநிை-உள்ளொடசிகேள் ந்டததுகிற 
்பள்ளியில் இைவசமொகேத்தொன் ்பயில்கிறொர்கேள். ஆனொல், 
ஏகழ நொ்டொன உஙகேள் நொடடில் நிகறய குழந்க்தகேள் 
கேல்விக்கேொகே நிகறய பசைவழிததுப் ்படிக்கிறொர்கேள். 
இேண்டொவ்தொகே எஙகேள் குழந்க்தகேள் எட்டொம் வகுப்பில் 
்படிக்கின்ற ்பொ்டதக்த உஙகேள் குழந்க்தகேள் ஐந்்தொம் 
வகுப்பி்ை்ய ்படிக்கிறொர்கேள். ஏன் இவவளவு அவசேம்? 
ஏன் உஙகேள் குழந்க்தகேள் மீது இவவளவு சுகமகேகளச் 
சுமததுக்கிறீர்கேள்?” இப்்படிக் ் கேட்டொர்கேள். 

நொனும் இந்்த இேணடு விஷயஙகேகளத்தொன் 
பநடுஙகேொைமொகேப் ் ்பசிவருகி்றன். கூ்ட்வ இன்பனொன்று, 
்்தர்வுகேள். கேல்வியில் முழு நிகறகவ அக்டந்்த 
நொடுகேளின் ் ்தர்வுமுகறகேளுக்கும் நமது ் ்தர்வுமுகறக்கும் 
அதிகே ்வறு்பொடுகேள் உள்ளன. இஙகு ந்டப்்பக்தப் 
்்பொன்று ஒரு குழந்க்தகய பவறும் ் ்தர்வுக்கேொகே மடடும் 
அவர்கேள் ்தயொே ொக்குவதில்கை. அக்குழந்க்த 
இச்சமூகேதக்த எவவொறு எதிர்பகேொள்கிறது, பவவ்வறு 
சூழல்கேகள எவவொறு சமொளிக்கிறது எனும் பசயல்்பொடுகேள் 
கேல்வித திட்டததி்ை்ய ஒரு ்பகுதியொகே இருக்கும். 
ஒவபவொரு குழந்க்தயின் ்தனிப்்பட்ட நிகறகுகறகேகள 
வகுப்்பொசிரியர் அறிந்து கவததிருப்்பொர். அவர் பகேொடுக்கும் 
மதிப்ப்பணகணே கவத்்த அக்குழந்க்த மதிப்பி 
்டப்்படும். இஙகுள்ளது்்பொை எல்ைொ வொயப்புகேளும் 
கிக்டத்த, சமூகேததில் உயர் அடுக்கிலிருக்கும் 
குழந்க்தகயயும், எதுவு்ம கிக்டக்கே வொயப்பில்ைொ்த கீழ் 
அடுக்கிலிருக்கும் குழந்க்தகயயும் ஒன்றொகேப் ்்பொடடி 
்்பொ்ட பசொல்லும் வன்முகறகேள் அஙகு கிக்டயொது. 
கேல்வியில் வளர்ந்்த நொடுகேளின் ்பள்ளிகேளில் பின்்பறறப்்படும் 
இக்கேல்வி முகற்தொன் நமக்கு ் ்தகவ.

?கல்வி ஒட்டுநோத்்த சமூகத்தின் பஙகளிப்பின் 
ஊடாகத்்தான் நசழுகே அகடயும் என்று 

ந்தாடர்நது நசால்லிவநதிருககிறீர்கள். அப்படிப்பட்ட 
நிகலகை எப்படி நாம் உருவாககுவது?

இ்்தொ, இந்்த ‘இல்ைம் ் ்தடிக் கேல்வி இயக்கே’தக்த்ய 
ஓர் உ்தொேணேமொகேச் பசொல்ைைொம். இப்்படியொன 
பசயல்்பொடுகேள்்தொன் நமக்குத ்்தகவ. ்தமிழ்நொடு 
முழுவதும் 1.75 ைடசம் ்தன்னொர்வைர்கேள் இந்்தத 
திட்டததின் வழி கேளம் இறஙகியிருக்கிறொர்கேள்; அவர்கேளில் 
ஆகேப் ப்பரும்்பொன்கமயினர் ப்பணகேள் என்்பது ப்பரிய 
விஷயம். ்தமிழ்நொடடுக் கேல்வியின் நீண்ட கேொைத 
்தவிப்புகேள் சிைவறறுக்கேொன மொறகறக் கேொணும் 

அப்ப்பணகேள் ்தஙகேளுக்கேொன ஒரு சு்தந்திேமொன 
ப்பொருளொ்தொேச் சூழகை உருவொக்கிக்பகேொள்ள 
கேொேணேமொகே அகமந்்தது. அடுதது, கேல்வி ்நொக்கியும் 
அவர்கேளுக்டய கேவனதக்தத திருப்பி்னொம்.

இது ஒரு சின்ன உ்தொேணேம்்தொன். எல்ைொவறறுக்கும் 
நொம் தீர்வு கேொணே முடியொது என்றொலும், நம்முக்டய 
எல்கைக்குட்பட்ட சொததியஙகேகள முயறசிப்்பது நம் 
கே்டகம.

?அப்படித்்தான் கசககிள் கற்றுகநகாடுககும் 
திட்டத்க்த அேலாககினீர்களா?

ஆமொம். இன்கறய ் ்பொக்குவேதது வசதி அன்கறக்கு 
நம்முக்டய குக்கிேொமஙகேளில் கிக்டயொது. ப்பண 
பிள்களகேள் ்பைர் ்படிப்க்பப் ்பொதியில் நிறுத்த 
்்பொக்குவேதது வசதியின்கம ஒரு முக்கியமொன 
கேொேணேமொகே இருந்்தது. ்மலும், கிேொமப்புறஙகேளில் 
குடிகசத ப்தொழில்கேளில் ஈடு்படடிருந்்த ்பை ப்பணகேள் 
்தஙகேள் உற்பததிப் ப்பொருடகேகள நகேேஙகேளுக்குக் 
பகேொணடுவந்து விற்ப்தறகும் இது ஒரு ்தக்டயொகே 
இருந்்தது. அ்தனொல், மு்தலில் கேல்லூரி மொணேவிகேளுக்கும், 
பின் அவர்கேள் மூைமொகே கிேொமப்புறப் ப்பணகேளுக்கும் 
க ச க் கிள்  ்ப யி ற சி  அளி க்கு ம்  தி ட ்ட தக்த க் 
பகேொணடுவந்்்தொம். கசக்கிள் வொஙகுவ்தறகேொன உ்தவி 
கேளுக்கும்கூ்ட ஏற்பொடு பசய்்தொம். எஙகேள் ்பல்கேகைக்கேழகே 
ஆளுககேக்குட்பட்ட அறு்பதுக்கும் ் மற்பட்ட கேல்லூரிகேளில் 
இக்த அமைொக்கிய்்பொது, ஆயிேக்கேணேக்கேொன ப்பணகேள் 
கிேொமஙகேகளவிடடு பவளி்ய வே அது வழிவகுத்தது. 
சின்ன விஷயஙகேள் மூைமொகே்வ ப்பரிய மொறறஙகேகள 
நம்மொல் உருவொக்கே முடியும்!

?்தனிைார் கல்லூரிககள முகறப்படுத்்த நீஙகள் 
எடுத்்த நடவடிககககளும், அ்தற்கான எதிர்ப்பும் 

அப்மபாது பரவலாகப் மபசப்பட்ட விஷைஙகள். எப்படி 
அக்தநைல்லாம் சோளித்தீர்கள்?

ஆமொம், அக்கேொைகேட்டததில் அஙகு ஒரு அேசு கேல்லூரி 
மடடு்ம இருந்்தது. மறறகவபயல்ைொம் ்தனியொர் 
கேல்லூரிகேளுக்கு, ப்பொருளொ்தொே மறறும் அதிகேொேச் 
பசல்வொக்கு அதிகேம். அ்தனொல், முகறப்்படுத்த 
முயன்ற்்பொது, அனுதினமும் நொன் அவர்கேளு்டன் 
்்பொேொ்ட ்வணடியிருந்்தது. எவவள்வொ வழக்குகேள் 
எல்ைொம் என் மீது ப்தொ்டர்ந்்தொர்கேள். நொன் கேைஙகேவில்கை. 
அப்்்பொது வழக்கேறிஞேொகே இருந்்த சந்துரு்தொன் 
அவவழக்குகேளில் எனக்கேொகே வொ்தொடினொர். என்கனப் 
ப்பொருத்த அளவில் எதிர்ப்புகேள் வரும்்்பொது, நொன் 
்மலும் தீவிேமொகேச் பசயைொறற ஆேம்பிததுவிடு்வன். 
நியொயமொன விஷயஙகேளுக்கேொகே நொம் நிறகும்்்பொது எந்்த 
எதிர்ப்பு வந்்தொலும் நொம் விடடுக்பகேொடுக்கேக் கூ்டொது.  
மன உறுதி முக்கியம். நம்முக்டய இந்்த உறுதி்ய 
எதிரிகேகள ஆட்டம் கேொணேச் பசயதுவிடும்.

ஆணகேள் அந்்தப்  ்பொயகேகளக் பகேொணடு்்பொய விறறு 
வருவொ ர்கேள் .  ம ே்ப ொ ர் ந்்த  இந்்த வியொ்ப ொ ேம் 
உண்டொக்கியிருந்்த ்தொக்கேம் என்னபவன்றொல், 
ப்பணகேளின் கேல்விகய அது அப்்பகுதியில்  ்பேவைொகே 
மு்டக்கிப்்்பொடடிருந்்தது. ப்பணகேள் ்பகேபைல்ைொம் வீடடு 
்வகைகேகளச் பசயவொர்கேள். இேவில் சிம்னி விளக்கு 
பவளிச்சததில் அந்்தப் ்பொயகேகள முக்டவொர்கேள். 
கேொைப்்்பொக்கில் இந்்தச் சிறிய ப்பொருளொ்தொே வொயப்பும் 
நலிவக்டயைொனது. இக்த ஒரு சமூகே ஆயவின் மூைம் 
ப்தரிந்துபகேொண்டது எஙகேள் ்பல்கேகைக்கேழகேததின் குழு.

நொன் என்ன நிகனத்்தன் என்றொல், நொம் இந்்த 
ஆய்வொடு முடிததுக்பகேொள்ளக் கூ்டொது என்று 
நிகனத்்தன். மீணடும் அதப்தொழிலில் அவர்கேள் 
் ம ்ை ொ ஙகி  வருவ்த ற கே ொன  முய ற சி கேகள 
்மறபகேொண்்டொம். கேொைததிற்கேற்ப அதப்தொழிலில் 
புதுகமகேகளப் புகுத்தச்பசய்்தொம். ் கேேளொவிலிருந்து 
பகேொணடுவேப்்பட்ட இயறககேச் சொயஙகேகளப் 
்பயன்்படுத்த கவத்்தொம். அகேம்தொ்பொததிலுள்ள 
் நஷனல்  இன்ஸ ட டி யூ ட  ஆ ஃ ப்  டி க ச ன் 
நிறுவனததிலிருந்து நிபுணேர்கேகள அகழதது வந்து 
புதிய வடிவஙகேகளப் ்பொயகேளில் முக்டயக் கேறறுத 
்தந்்்தொம். அப்ப்பொருடகேகளச் சந்க்தப்்படுத்த 
கேணகேொடசிகேளும் ந்டததி்னொம். இப்தல்ைொம் மீணடும் 

வபாட்டி உல்கம் என்னும் 
மாடைக்குள்ளிருநது ்கல்வி 
மீட்்கபபட்ைால்ோன் வரும் 
ேடலமுடை உருபபடும்.
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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!

கற்பித்ேல என ரத்ேத்தில 
க்லந்திருக்கிறது; 
மற்றவர்கள் மீதான பரிவு என் 
இதயத்தில் இருக்கி்றது; 
ஆசிரியருக்்கான அடிபபடைப 
பண்பு அதுதான்!
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மி்கவும் அருமைேொ்க உள்ளது ஐேொ.
ஆசிரிேர பீட்டர �பிச்சி அவர்கமளப 
பற்றி எங்களுக்கு த�ரிே மவத்துள்ள 
த�ொடுவொனம் இ�ழின் ஆசிரிேர்களுக்கு 
மி்கவும் ேன்றிங்க ஐேொ.
த�ொடுவொனத்திற்கு ஒரு சல்யூட். ஐ ேவ 
த�ொடுவொனம்.

 புன்னகக எழிலரசி,

இல்லம் தேடிக் கலவி இயக்கத் ேன்னார்வ்லர,
திருசநலத்வலி.



ஒழுக்கத்தை வளர்ததுக்்கொளவதைற்்க 
்கல்வியில் பிரதைொன இடம். ஒழுக்கத்தைக 
்கற்ற்ே ஆரம்்பக ்கல்வி. அநதை அடிப்ப்டயின் 
மீது ்கடடப்படும் ்கடடிட்ே நீடிதது நிறகும். 

- காந்தி

புகைப்படம்: ந.வசந்தகுமார்
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