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நீங்கள் வடக்கு ந�ோக்கிப் பறக்கிறீர்கள்
உதிரும் இறகு
குப்்பயில் விழுவது குறித்து
உங்களுக்கு எந்த சங்கல்பமுமில்்லை.
த்தோடடதும் ்்கந�ோடு வநதுவிடுகிற
்க்தவின் ்்கபிடி நபோலை
சிலை சம�ங்களில் தவளிசசம்  
உங்கள் உள்்ளங்்கயில் ஒடுஙகிவிடுகிறது.
உடனடி�ோ்க தவளிசசம் கி்டக்்கோ்த தவறுப்பில்  
ஒரு உ்தறு உ்தறுகிறீர்கள் ்மக்்க்ற்�ப் நபோலை
அடுத்்தவர்களிடம் ஒழுங்கறற உருவத்தில் உ்ற�த் 
த்தோடஙகுகிறது தவளிசசம்.
இறப்பவர்களின் ்்க்� இறு்கப் பறறும்நபோது  
ஒரு தவளிசசம் பரவுவ்்த  
இப்நபோது அடிக்்கடி உணரகிறீர்கள்  
�ோரோவது எ்்த�ோவது த்கோளுத்திப் நபோடும்நபோது 
சு்கமோய்க் குளிர்கோய்கிறீர்கள்.
அக்்க்ரயில் த்தரியும் இனம் புரி�ோ்த 
தவளிசசத்்்தப் தபரி்தோக்கி  
உங்கள் பு்்கப்படக் ந்கோப்பில் நசரக்கிறீர்கள்  
்தன் உ்தடு்க்்ளக் குவித்து உங்கள் தவளிசசத்்்த 
ஊதி அ்ணக்கிறது தபருங்கோறறு.
்வத்்த இடம் மறநது அவசரம் அவசரமோ்கத் 
தீப்தபடடி ந்தடுகிறீர்கள்.

வெளிச்சத்தைப் பற்றிப்  
பப்சத வதைொடங்கியதும்...

- மோ.கோளிதோஸ்
முது்க்லை ஆசிரி�ர,

அரசு நமல்நி்லைப் பள்ளி, பர்வ, மது்ர மோவடடம்.
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கூடுதல் அன்்போன்்றை
எதிர்்கோள்ளும்்போது
பரவசபபடோதீர்
்பருமிதங்கோள்்ள
ஏதுமில்்லையதில்
கூடுதல் அன்பு
என்பது
கூடுதல் ஆசிர்வோதம்
பிரோர்்தத்னகளின்
்ேர்ககூற்று அது
சோகச்ததின்
அயற்கூற்றைோக
ஒரு்போதும் மோற்றைோதீர்
வோஞ்சயுடன்
விரி்தது நிற்கும்
விருடச்ததின்
பசிய கரஙகளில்
பறை்வ்யன அது
அமரும்  கண்ததில்
கி்்ளயின் குறுேடனம்
வர்வற்பின் உற்சவம்
பறை்வ நீஙகும்
கண்ததிலும்
அ்த ேடனம்
வி்ட்கோடு்ததலின் அறைமது
தஙகும்வ்ர
தோஙகியிரும்
அது ்போதும்.

- லிபி ஆரணயோ
முது்க்லைப் படட்தோரி ஆசிரி�ர, 

தபோன்முடி�ோர மோ�்கரோடசி  
தபண்கள் நமல்நி்லைப்பள்ளி, 

ந்கோரிப்போ்்ள�ம், 
மது்ர - 02

கூடுதைல் 
அன்பு
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உள்ளடக்கம் 04  ்கல்வி
4	 பள்ளி	மேலாண்ேக்	குழு
7	 எண்களால்	்க்ை	ச�ால்லும்	ேனிைன்
8	 வகுபப்ையில்	உள்மு்க	ோணவர்க்ள		
	 ஆைரிக்்க	10	ஆமலா�்ை்கள்
12	 எல்மலாருக்குோை	்கல்வி

17  ெொழக்்க
17	 புது	சவளிச�ம்!	-	ோரவா	்காலின்ஸ்
20	 பிரபலங்களின்	பள்ளி	ஞாப்கம்		
22	 வி்ளயாட்டுக்	்கணிைத்தின்	வித்ை்கர
25	 சோழி்யப	பி்ையின்றிக்	
	 ்கற்க	உைவும்	ச�யலி

28  ்சமூ்கம்
28	 அருங்காட்சிய்கத்தின்	அவசியம் 
32	 சுறறுசசூைலில்	�ாை்ை	ப்ைத்ை	
	 மபாரூர	அரசு	ே்களிர	பள்ளி
38	 வியக்்க	் வக்கும்	 
	 மேலபுலம்	அரசு	மேனி்லப	பள்ளி
41	 குைளால்	உயர்நை	ோணவி
49	 என்்ைச	ச�துக்கிய	ோணவி
52	 அறிவுத்	மைை்ல	ஏறபடுத்திய	ோணவன்

42  நலம்
42	 முைலுைவியும்	அடிபப்ை	முடிசசு்களும்

44  வபொது
44	 ்கனிைல்	-	சிறு்க்ை
50	 ஆசிரியர்களுக்கு	உற�ா்கேளிக்கும்		 	
	 சினிோ

ஆசிரியரைத் தத்்தடுத்த மாணவி

37

14
ஜப்ானின்
்்ாதுக்
கல்வி 
முரை

பதிபபபாளர்:  டி. ஜகந்நாதன், தமிழ்நாடு பநாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகத்திற்கநாக.  ஆசிரியர்: செ. அமுதவல்லி  
அச்சிட்டபார்: எஸ். இரநாமு  அச்்சகம்: சென்்னை ்மக்ரநா பிரிண்ட் (பி) லிமிசடட், #16/1, கஜபதி ்தநாட்டம், புளியம்்படு, திரு்வற்கநாடு, 

திருவள்ளூர் மநாவட்டம். பின்்கநாடு - 600 077.  பதிபபகம்: தமிழ்நாடு பநாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம்,  
ஈ.வி.கக. சம்பத் மநாளிகக, எண். 68, கல்லூரிசசநாகை, சசனகனை – 600 006.
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பள்ளிக் கல்வியில் பள்ளிகளின் முன்்னேற்றத்துக்ககாகவும், மகாணவரகளின் கல்வித் தரத்்த ்மம்படுத்தவும் 
அரசு பல்்வறு திட்டஙக்ைச் செயல்படுத்தி வருகி்றது. இவறறில் பல்்வறு சி்றபபகானே திட்டஙகள் 

இருநத்பகாதிலும், சபரும்பகாலகானே ஆசிரியரகள், சபற்்றகார, சபகாதுமக்கள் உள்ளிட்்டகாருக்குக்கூ்ட, அவற்்றப 
பறறிய ெரியகானே அறிமுக்மகா, புரித்லகா இருபபதில்்ல. அவறறில் ஒன்்றகாக, கல்வியின் தரத்்த உறுதி 
செயயவும், பள்ளிகளின் தரத்்த ்மம்படுத்தவும் அரெகால் சககாண்டுவரபபட்ட அறபுதமகானே திட்டம் தகான் ‘பள்ளி 
்மலகாண்்மக் குழு’ என்்ற திட்டமகாகும். 

குழந்்த்கள் இலைவச மறறும் ்கடடோ�க் ்கல்வி உரி்மச சடடம் 2009இன்படி இந்தப் பள்ளி நமலைோண்மக் குழு 
உருவோக்்கப்படடுள்்ளது. �ம் குழந்்த்களின் ்தரமோன ்கல்வி்� உறுதி தசய்திடவும், அரசுப் பள்ளி்க்்ள 
நமம்படுத்துவ்தறகும் தபறநறோரின் பஙந்கறபு மி்க முக்கி�மோனது என்று ்கல்வி உரி்மச சடடம் வலியுறுத்துகிறது.

திட்டம்்கல்வி
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இ்தன் ஒரு அங்கமோ்க, மோநிலைம் முழுவதும் பள்ளி 
நமலைோண்மக் குழுக்்க்்ள மறு்கடட்மப்பு தசய்வது 
என்றும், ந்தரநத்தடுக்்கப்படட உறுப்பினர்களுக்கு 
மு்ற�ோன பயிறசி�ளித்து இக்குழுக்்க்்ளச சிறப்போ்கச 
தச�ல்பட ஊக்்கமளிப்பது என்றும் முடிவு 
தசய்�ப்படடுள்்ளது. எனநவ, பள்ளிக் ்கல்வித்து்ற, பள்ளி 
நமலைோண்மக் குழுக்்க்்ள வலுப்படுத்தி, அ்வ 
சிறப்போ்கச தச�ல்படத் திடடமிடடுள்்ளது.

இசசடடத்தின்படி, இரணடு ஆணடு்களுக்கு ஒருமு்ற 
பள்ளி நமலைோண்மக் குழுக்்க்்ள மறு்கடட்மப்பு 
தசய்வது அவசி�மோகிறது.

ஒரு ்தரமோன பள்ளி்� உருவோக்குவதில் ஆசிரி�ர்கள், 
நிரவோ்கம், அரசு ஆகி�வறறின் பணி மடடுநம 
முக்கி�மோன்தல்லை. அவர்களுடன் இ்ணநது தபறநறோரின் 
தச�ல்போடு்களும் மி்கவும் அவசி�ம்

இது உங்்கள பளளி
�ோம் இ்ணநது்தோன் பள்ளி்� நமம்படுத்்த நவணடும். 

பள்ளியின் ஒவதவோரு ்கடட வ்ளரசசியிலும் தபறநறோரோகி� 
�ம் பஙகு இருப்பது அவசி�ம். �ம்மு்ட� சிறப்போன 
பங்களிப்்ப நமலும் வலுப்படுத்துவ்தற்கோ்கநவ பள்ளி 
நமலைோண்மக் குழுக்்கள் உள்்ளன.

 பள்ளியின் சூழல் நமம்படுவ்தறகு �ோம் 
எவவோறு உ்தவ முடியும்? 

 மோணவர்கள் ்கல்வி ்கறப்தற்கோன 
அ்னத்து வசதி்களுwம் இருப்ப்்த 
எவவோறு உறுதிப்படுத்துவது? 

 ்தரமோன சு்வ�ோன மதி� உண்வ 
உத்்தரவோ்தப்படுத்்த என்ன தசய்�லைோம்? 

 பிள்்்ள்களின் போது்கோப்்ப உறுதிப்படுத்்த 
எவவோறு பங்களிக்்கலைோம்? 

 ்தரமோன ்கல்வி அவர்களுக்குக் 
கி்டக்கும் சூழ்லை எவவோறு 
நமம்படுத்தித் ்தருவது? 

 போடத்திடடங்க்்ளத் ்தோணடி 
அவர்களு்ட� இ்தரத் திற்ம்க்்ள 
தவளிப்படுத்்த வோய்ப்பளிப்பதில் 
�ம்மு்ட� பஙகு இருக்்கலைோமோ? அது 
எவவோறு இருக்கும்? 

இப்படிப் பலை ந்கள்வி்கள் தபறநறோரோகி� �மக்கு 
இருக்்கக்கூடும். இவறறுக்்கோன வி்ட்� �ோம் 
அறிநதுத்கோள்ளும் மு�றசி�ோ்கத்்தோன் �மது பஙந்கறபுடன் 
பள்ளி நமலைோண்மக் குழுக்்க்்ள அரசு மறு்கடட்மப்பு 
தசய்�வுள்்ளது.

இந்தப் பள்ளி நமலைோண்மக் குழு என்பது, தபறநறோர, 
ஆசிரி�ர்கள், உள்்ளோடசிமன்றப் பிரதிநிதி்கள் உள்ளிடட 
20 உறுப்பினர்கள் த்கோணட ஒரு குழுவோகும்.

குழுவின் ்த்லைவரோ்க அப்பள்ளியில் பயிலும் ஒரு 
குழந்்தயின் தபறநறோர்தோன் இருக்்க நவணடும். இதில் 
தபண்களுக்கு முன்னுரி்ம அளிக்்கப்படுகிறது.

்த்லை்ம�ோசிரி�ர குழுவின் உறுப்பினர மறறும் கூடட 
அ்ழப்போ்ளரோ்க இருப்போர. ஆசிரி�ர ஒருவரும் 
உறுப்பினரோ்க இருப்போர. பள்ளியில் பயிலும் 
குழந்்த்களின் தபறநறோர 12 நபர உறுப்பினர்க்ளோ்க 
இருப்போர்கள். (இந்த 12 நபரில் தபண்கள் 7 நபர பஙந்கற்க 
முன்னுரி்ம அளிக்்கப்படடுள்்ளது)

மக்்க்ளோல் ந்தரநத்தடுக்்கப்படட இரணடு 
உள்்ளோடசிமன்றப் பிரதிநிதி்கள் குழுவில் இருப்போர்கள்.

்கல்வி ஆரவலைர அல்லைது புரவலைர அல்லைது அரசு சோரோ 
அ்மப்பினர அல்லைது ஓய்வுதபறற ஆசிரி�ர இவர்களில் 
�ோநரனும் ஒருவர உறுப்பினரோ்க இருப்போர. 

சு� உ்தவிக் குழுவில் இருக்கும் தபறநறோர ஒருவர 
உறுப்பினரோ்க இருப்போர.

இரணடு ஆணடு்களுக்கு ஒரு மு்ற இக்குழு மோறறி 
அ்மக்்கப்படும்.

பள்ளி அ்மநதிருக்கும் ஊர மக்்களின் பங்களிப்நபோடு, 
பள்ளியின் ந்த்வ்க்்ள நி்றநவறறி, குழந்்த்களுக்குத் 
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்தரமோன ்கல்வி கி்டப்ப்்த இக்குழுவின் உறுப்பினர்கள் 
உறுதி தசய்வோர்கள்.

தமோத்்த உறுப்பினர்களில் 75 ச்தவிகி்தத்தினர அ்தோவது 
15 உறுப்பினர்கள் தபறநறோர்க்ளோ்க இருக்்க நவணடும். 
அவர்களுள் கு்றந்தபடசம் 10 தபண உறுப்பினர்கள் 
்கடடோ�மோ்கக் குழுவில் இடம் தபறறிருக்்க நவணடும்.

உறுப்பினர்க்்ளத பதைரவு வ்சய்யும் மு்ை
உறுப்பினர்க்்ளத் ந்தரவு தசய்யும் �்டமு்ற்� 

ப்தவி வழி ்த்லை்மந�றறு �டத்தும் அலுவலைரோ்கப் 
பள்ளியின் ்த்லை்ம�ோசிரி�ர தச�ல்படுவோர.

மோவடட ஆடசி�ர அவர்க்ளோல் நி�மிக்்கப்படும் அரசு 
அலுவலைர ஒருவர இநநி்கழ்வில் போர்வ�ோ்ளரோ்கக் ்கலைநது 
த்கோணடு ்த்லை்ம�ோசிரி�ருக்குத் ்தக்்க உ்தவி்க்்ளச 
தசய்வோர.

தபறநறோர, ஆசிரி�ர்கள், உள்்ளோடசிப் பிரதிநிதி்கள் 
உடபட அ்னவரும் இ்ணநது, �ம் குழந்்த்கள் பயிலும் 
பள்ளி்�, ்கறறலுக்கு நமலும் உ்கந்த இடமோ்க ஆக்கி, 
�மது பள்ளி�ோ்க மோறறுநவோம். அ்னவரும் வோருங்கள்! 
பள்ளி நமலைோண்மக் குழுக்்க்்ள வலுப்படுத்துநவோம்! 
அரசுப் பள்ளி்க்்ள வ்ளப்படுத்துநவோம்!

பள்ளி நமலைோண்மக் குழுக்்க்்ள அ்மத்து, 
தச�ல்படுத்துவ்தன் மூலைம், அரசுப் பள்ளி்க்்ள சமூ்கத்தில் 
மி்கச சிறந்த முன்மோதிரிப் பள்ளி்க்ளோ்க �ம்மோல் உருவோக்்க 
முடியும். கூடடுறநவ �ோடடு�ரவு என்ற பழதமோழிக்கு ஏறப 
இக்குழுக்்கள் அ்மக்்கப்படடு, �ோம் அ்னவரும் 
ஒன்றி்ணநது தச�ல்படடோல் அரசுப் பள்ளி்க்்ள 
அ்னவரும் வி�நது போரக்கும் நி்லை உருவோகும் 
என்பதில் எந்த மோறறுக் ்கருத்தும் இருக்்க 
முடி�ோது.                                                   

புத்தகஙக்ைப படிக்க 
விரும்புபவரக்ை புத்தகப புழுக்கள் 

என்று அ்ைக்கி்்றகாம். க்ரயகான் 
புத்தகஙக்ை அரிக்கும் என்று சதரியும். 
புழு எபபடிச் ெகாபபிடும் என்்ற ெந்தகம் 

வரு்ம... ஆமகாம். இநதப பட்டபசபயர 
எஙகிருநது வநதது?

அதி்கமோ்கப் புத்்த்கங்க்்ள 
விரும்புகிறவ்ர, நம்லை�ோடடில் 
பிப்ளிந�ோ்பள்ஸ் (Bibliophiles) 
என்கிறோர்கள். இ்தன் தபோருள் 

புத்்த்க விரும்பி்கள் என்றும் 
தசோல்லைலைோம். இவர்கள் புத்்த்கங்க்்ள 

ந�சிப்பதுடன், புத்்த்கங்க்்ளச நச்கரித்து 
்வக்்கவும் விரும்புகின்றனர.

புத்்த்கப் புழு என்ற தசோல்,  
கி.பி. 1500்களில் இருநந்த 
ப�ன்படுத்்தப்படடு வருகிறது. 

அன்று நூலை்கங்களில் இன்்ற� 
தினங்களில் இருப்ப்்தப்நபோன்று  
குளிரூடடும் அல்லைது தவப்பமூடடும் 
மு்ற்கள் இல்்லை. இ்தன் வி்்ளவோ்கப் 
பலை நூலை்கங்கள் ்தங்களிடம் உள்்ள 
புத்்த்கங்க்்ளப் போது்கோப்போ்க ் ்க�ோ்ள 
இ�லைவில்்லை. நூலை்கங்கள் மி்கவும் தூசி 
படிநது பல்நவறு பூசசி்க்்ளயும் ஈரத்்தன. 

இந்தப் பூசசி்கள் தின்னும் ்தோள்்களில் சிலை 
பக்்கங்கள் புழுக்்களின் வடிவில் 
்கோணப்படடன. ்தோள், அதில் 
ஒடடப்படடிருக்கும் ப்ச நபோன்ற்வந� 
இந்தப் பூசசி்களின் விருப்ப உணவோ்க 
இருந்தன. இ்வ ்தங்க்ளது வோழ்�ோள் 
முழுவ்்தயும் புத்்த்கங்களிநலைந� 
தசலைவிடடன. 

இது்தோன் புத்்த்கப் புழு என்ற 
இ�ற்்க�ோன படிமத்்்த, புத்்த்கத்்்த 
விரும்புபவர்க்்ள ந�ோக்கிக் கூறுவ்தறகுக் 
்கோரணமோ்க அ்மந்தது. ஏதனனில், புத்்த்க 
விரும்பி்களும் ்தங்கள் வோழ்�ோள் 
முழுவ்்தயும் புத்்த்கம் வோசிப்பதிநலைந� 
தசலைவிட விரும்பினர.

எனநவ, நூலை்கத்துக்குச தசல்வ்்த ஒரு 
மகிழ்சசி ்தரும் அனுபவமோ்கக் ்கருதினோல், 
எப்நபோதும் ஒரு புதி� புத்்த்கத்்்தப் படிக்்க 
விரும்பினோல், நீங்கள் ஒரு  புத்்த்கப் 
புழுவோ்க இருக்்கலைோம். உலைகில் உங்க்்ளப் 
நபோன்நற ந்கோடிக்்கணக்்கோநனோர உள்்ளனர. 
ந்த்வ�றற தீ� பழக்்கங்களில் 
மூழ்குவ்்தவிட, புத்்த்க வோசிப்பு என்பது 
சிறந்த பழக்்கம்்தோன். தபரு்ம�ோ்க 
ஒப்புக்த்கோள்ளுங்கள். ஆம், �ோன் 
புத்்த்கப்புழு ்தோன் என்று!

நீங்்கள 
ஒரு 
புததை்கப் 
புழுெொ
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ஆசிரியபபணி எல்லகா ககாலஙகளிலும் மிகுநத ெவகால் 
தரும் பணி்ய. சபருநசதகாறறுக் ககாலத்திறகுப 

பி்றககானே கற்றல்-கறபித்தல் சூைல்கள் ெவகால்க்ை 
இரடடிபபகாக்கியுள்ைனே.

்கணி்தப் போடத்்்தக் ்கறபிக்கும் ஆசிரி�ர்கள் சநதிக்்க 
ந�ரிடும் இடர்க்்ள ‘அ்ளவிட இ�லைோ்த்வ' என்ற 
வ்்க்மக்குள் த்கோணடு வரலைோம். அருவத்்தன்்ம 
நி்றந்த ஒரு போடத்்்த மோணோக்்கரிடம் தவறறி்கரமோ்க, 
முழு்ம�ோ்கக் த்கோணடு தசல்லை ஆசிரி�ர்களுக்குப் 
போடம் சோரந்த ஆரவமும், அறிவும் 
ந்த்வப்படுவதுடன், போடநூல்்கள் சோரோ்த 
நூல்்கள் குறித்்த அறிமு்கமும் 
ந்த்வப்படுகிறது. 
அவவ்்கயில் ‘மல்போ ்தஹோன்' என்ற 
பிநரசில் �ோடடுக் ்கணி்தப் நபரோசிரி�ர 
எழுதியுள்்ள ‘எணணும் மனி்தன்' என்ற நூல் 
்கணி்த ஆசிரி�ர்களுக்குப் தபரிதும் உ்தவும்.

்கணடிப்போன மனி்தரோ்க அறி�ப்படும் 
ஒருவருக்குச தசோந்தமோன ஆடடு 
மந்்த்� நமய்க்கும் பணியில் 
ஈடுபடடிருக்கிறோன் ‘தபரமிஸ் சமீர'. 
குறிப்பிடட ந�ரத்திறகு ஒருமு்ற 
ஆடு்களின் எணணிக்்்க்�ப் 
ப்தறறத்துடன் சரி போரத்துக் த்கோணநட 
இருக்கிறோன் அவன். சிலை �ோட்களில் 
நவ்கமோ்க எணணும் ஆறறல் தபறறு 
விடுகிறோன். நி்னத்்த த�ோடியில் 
மந்்தயில் உள்்ள ஆடு்களின் எணணிக்்்க்�ச 
சரிபோரக்்க முடியும் திறன், தபரி� மரம் ஒன்றின் 
கி்்ள்க்்ளயும், இ்லை்க்்ளயும் துல்லி�மோ்கக் 
்கணக்கிடும் ஆறற்லைத் ்தருகிறது. நுடபமோகிவிடட 
அவனது திறன், ந்தன்கூடடில் நி்றநதிருக்கும் 
ந்தனீக்்களின் எணணிக்்்க்�யும் 
துல்லி�மோ்கக் கூறிவிடுகிறது. 
சமீரின் திற்ம்�க் ்கணடு வி�க்கும் 
‘்ம�ோ' என்ற �பர, ்தனது ஒடட்கத்தில் 
அவ்ர ஏறறிக்த்கோணடு போக்்தோத்திறகுப் 
ப�ணமோகிறோர. தசல்லும் வழியில் 
ஓரிடத்தில், முதி�வர ஒருவர அவரது 
இறப்புக்குப் பின் ்தனது மூன்று ம்கன்்களும் 
குடும்பச தசோத்்தோன 35 ஒடட்கங்க்்ள 
மு்றந� 1/2, 1/3, 1/9  விகி்தங்களில் 
பிரித்துக்த்கோள்்ள அறிவுறுத்துகிறோர. 
அவவ்்கயில் பிரித்துக்த்கோள்்ள 

இ�லைோ்த்தோல், சந்கோ்தரர்களி்டந� சசசரவு எழுகிறது. 
அவவழி�ோ்கச தசல்லும் ‘எணணும் மனி்தன்' தபரமிஸ் 
சமீர,  ்தோன் ப�ணிக்கும் ஒடட்கத்்்தயும் அவர ்தம் 
்தந்்தயின் தசோத்துடன் இ்ணத்துக் கீழ்க்்கோணும் 
வ்்கயில் புத்திசோலித்்தனமோ்கப் பஙகிடுகிறோன்.

மு்தல் ம்கன் 1/2 பஙகு அ்தோவது 36x1/2 =18 இரணடோம் 
ம்கன் 1/3 பஙகு அ்தோவது 36x1/3 = 12 மூன்றோம் ம்கன் 1/9 
பஙகு அ்தோவது 36x1/9 = 4 
மூவருக்கும் நசரத்துப் பஙகிடடது 18+12+4 = 34 இ்வ 
நபோ்க மீ்தம் 1, ்கணக்கிடுவ்தற்கோன ்தனது சன்மோனம் 
என்று வி்ளக்குகிறோன் சமீர.

்தந்்தயின் ்கடட்்ளப்படி, 35 x 1/2 = 17.5,  
35 x 1/3 = 11.6, 35 x 1/9 = 3.7 என்றவோறு கி்டக்கும் 
பங்்கக் ்கோடடிலும் (உண்மயில் உயிருள்்ள 

ஒடட்கங்க்்ள அவவோறு பிரிக்்க இ�லைோது 
என்ற நபோதிலும்) கூடு்தலைோ்கக் கி்டப்ப்தோ்க 
ஆறு்தல் அ்டகிறோர்கள் அந�பர்கள். 
இப்படிப் பலை ்கணக்கு்க்்ளச சு்வபட 
எழுதிச தசல்கிறோர.  
வகுப்ப்றக் ்கறபித்்தலின்நபோது ்கணி்தப் 
போடத்்்த இ�ல்பு வோழ்வுடன் 
த்தோடரபுபடுத்்த இ�லைோ்த ்தருணங்களில், 
இநநூலில் இடம்தபறறுள்்ள ்கணி்த சோ்கசக் 
்க்்த்கள் ஆசிரி�ர்களுக்குப் தபரும் 
து்ண�ோ்க அ்மயும். ஆரவமூடடல் 
தவறறி்கரமோ்க நி்றவ்ட்்கயில், 
மோணோக்்கரின் ்கறகும் நவ்கமும் 
அதி்கரிப்பதுடன், ஆசிரி�ர்களின் பணியும் 
எளி்தோகிவிடும் என்ப்்த உணரத்தும் நூல் 
இது. நூலைோசிரி�ர மல்போ ்தஹோன் என்ற 
பு்னப்தப�்ரக் த்கோணட ஜூலிந�ோ சீசர 
(1895-1974), பிநரசில் �ோடடுக்்கோரர. ்கணி்த 
ஆசிரி�ர்கள் தபரும்போலும் மோணோக்்கரின் 

போர்வயில் சிநதிக்்கோது, போடக் ்கருத்து்க்்ள சிக்்கலைோக்கி 
விடுவ்தோ்க ஆ்தங்கப்படும் இவர, நூறறுக்கும் நமறபடட 
நூல்்க்்ள எழுதி இருக்கிறோர. அவறறுள் 50 நூல்்கள் 
்கணி்தம் சோரந்த்வ.

- சரவணன் சுப்ரமணி�ன் 
(்கணி்த ஆசிரி�ர  

அரசு நமல்நி்லைப் பள்ளி, 
வீரணக்குணணம்,  

தசங்கல்படடு மோவடடம்)

நூல்  : எண்ணும் மனிதைன்
ஆசிரியர : மல்பொ தைஹொன் 
தைமிழில் : ்கயல்விழி
வெளியீடு : அ்கல் பதிப்ப்கம்,
  தசன்்ன-14.

நூல் அறிமுகம்்கல்வி

மல்பகா தஹகான்

7



98

தவளிப்ப்ட�ோனவர்களுக்குச சோ்த்கமோ்க �ோம் 
சோரநதிருக்கும் ்கலைோசோரத்்்த ்்கவிடுவ்தன் மூலைம்!

�ோம் தவறறியின் பின்நன மந்்த ஆடு்கள்நபோல் 
நபோ்கப் பழகிவிடநடோம். கூடடத்தில் �ோம் இருநது, 
நபசும்நபோது அ்்தக் ந்கட்கவும், �ம்்மப் பிறர போரக்்கவும் 
நவணடுதமன்று விரும்புகிநறோம். மறறவர்கள் முன் 
வன்்ம�ோன தச�ல்போடடோ்ளரோ்கவும், மு்னப்பு 
மிக்்கவரோ்கவும், �மது ந்கள்விக்கு, எதிரம்ற�ோன பதி்லை 
விரும்போ்தவரோ்கவும் இருக்கிநறோம்.

இத்்தகு வி்்ளவு பலை ்த்ளங்களிலும் ்தடம் 
பதித்துள்்ளது. ்தமது பிரபலைமோன “TED Talk” நி்கழ்சசியில் 
உள்மு்க தவறறி�ோ்ளர சூசன்த்கயின், 

“நம் பள்ளிக்கூடம் மற்றும் 
பணிக்கூடங்களெல்லாம் 
ளெளிபபடடயலானெர்களுக்ள்கன்றே 
ெடிெடமக்்கபபடுகினறேன. உள்மு்க மலாணெர்கடெக் 
்கருதியல்!”

இஙகு ்தோன் பிரசசி்னந� உள்்ளது! உங்கள் 

உளவியல்்கல்வி

ெகுப்ப்ையில்  
உளமு்க மொணெர்க்்ள 

ஆதைரிக்க

10 ஆபலொ்ச்ன்கள

சவளிபப்்டயகானேவரக்ை வி்ட, உள்முக மகாணவரகைகால் கு்்றநத அை்வ தி்ற்ம்ய 
சவளிபபடுத்த முடியும் என்று பலரும் கருதுகி்றகாரகள். இது உண்்மக்கு சவகு தூரமகானேது. 

ஆக்வ, உள்முக மகாணவரகளின் பஙகளிப்ப, வகுபப்்ற சபரிதும் மதிக்கி்றது என்ப்தக் 
கல்வியகாைரகைகானே நகாம், அவரகளுக்குப புரிய்வக்க ்வண்டும். எபபடி?
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வகுப்ப்றயில், மூன்றிதலைோரு பஙகு மு்தல் போதி மோணவர்கள் உள்மு்க மோணவர்கள். 
அவர்கத்ளல்நலைோரும் வகுப்ப்றயில் உணடோகும் தபரும் சப்்தங்க்ளோல் 
மூழ்்கடிக்்கப்படுகிறோர்கள். அதிலிருநது தவளிந�ற மு�ல்கிறோர்கள். ஆனோல், பரிவு 
்கோரணமோ்கநவோ, நீதி மதிப்பீடு ்கோரணமோ்கநவோ பின்வோஙகி விடுகிறோர்கள்.

தபோதுவோ்க, �ோம் உள்மு்கம் என்ப்்த கூசசத்ந்தோடு நபோடடுக் குழப்பிக் த்கோள்கிநறோம். 
ஆனோல், இவறறுக்கி்டந� முக்கி�மோன நவறுபோடு உள்்ளது. கூசச சுபோவம் 
உள்்ளவர்கள் பிறருடன் உள்்ளநபோது பரபரப்புக்கு உள்்ளோகிறோர்கள். உள்மு்க 
மோணவர்களுக்கு அது ஒரு “தூணடு்தல்” அம்சமோயிருக்கிறது. இது மோதிரி பல்நவறு 
மு்ன்களிலிருநது வரக்கூடி� தூணடு்த்லைக் த்கோணடு ்தம்்மப் பலைப்படுத்திக் த்கோள்்ள 
த்கோஞச ்கோலைம் ந்த்வப்படலைோம்.

பள்ளிக்கூடங்க்்ளப் தபோறுத்்தவ்ர, குழுச தச�ல்போடு்களில் பிரம்மோணடமோன 
ஓடடத்்்த எதிரபோரப்போர்கள். உள்மு்க மோணவர்க்்ளப் தபோறுத்்தவ்ர, அது ஏறற 
சூழலைல்லை!

“எனநவ, இந்த மோதிரி�ோன குழுச சிந்த்ன, பலை மோணவர்களுக்கு இ்டயூறோ்க 
உள்்ளது” என்கிறோர த்கயின்.

நமலும் “அவர்க்ளது ஆறற்லை நமம்படுத்தும் முக்கி�மோன அம்சம் 
எதுதவன்றோல், அவர்களுக்குப் தபோருத்்தமோன மோறறுச சூழ்லை 
ஏறபடுத்தித் ்தருவது்தோன்” என்கிறோர த்கயின். எனநவ, உள்மு்கமோநனோர 
்கறபத்தப்படி என்பது குறித்்த மறுசிந்த்ன �மக்குத் ந்த்வ. இந்தோ 
அ்தறகுச சிலை வழி்கள்!

1. அசவ்சடுப்பது பபொலல்ல என்பது குறிதது  
மி்கக ்கெனமொ்க இருங்்கள
சிறோர்கள் குறித்து �ோம் ப�ன்படுத்தும் தமோழி முக்கி�ம். என் 

மூத்்த ம்க்ன ஆரம்பப் பள்ளியில் நசரக்்கப்நபோன தபோழுது, 
அவ்ன ‘அ்மதி�ோனவன்’, ‘உணரதிறன்’ த்கோணடவன் என்று்தோன் 
அறிமு்கப்படுத்தும் வழக்்கம் த்கோணடிருநந்தன். அ்வ எளிதில் 
வி்ளக்கிவிடும் மறறும் எளிதில் புரிநதுத்கோள்்ளப்படும் என்ற எணணம். 
ஆனோல், அப்படிச தசோல்லைோமல், அவர்க்ளோ்கநவ எங்கள் ம்கனுடன் 
நபசிப்பழகி, அறிநது த்கோள்்ள ்வத்து விடநடன்.

2. உளமு்க மொணெர்களின் வி்ல மதிப்பற்ை 
குணங்்க்்ள, ்கொலம் எடுததுகவ்கொண்டு 
்கெனியுங்்கள
என் ம்கன் அ்மதி�ோனவன்; உணரதிறன் த்கோணடவன். 

ஆனோல், பிறருடன் புழஙகும் சூழல்்களில் சிரித்துப் 
நபசுபவனோ்கவும், விஷ�ங்க்்ள �ன்றோ்கக் ்கவனிப்பவனோ்கவும், 
அன்போனவனோ்கவும், பிறரது உணரசசி்க்்ளப் புரிநதுத்கோணடு, 
அ்தறந்கறபச தச�ல்படுபவனோ்கவும் இருநதிருக்கிறோன். 

்கடந்த ஆணடு, ்தனது வகுப்புப் போடங்க்்ளப் படிப்பவனோ்க 
மடடுமல்லைோமல், ்கலை்கலைப்போனவனோ்க வி்ளஙகி�துடன், நவறறு 
தமோழித்திறன் நபோடடியில் பஙந்கறறு ந்கள்விக்குப் பதில் 
அளிப்பவனோ்கவும் தி்கழ்ந்தோன். எல்நலைோரும் ஆசசரி�ப்படும் 
வ்்கயில், ஏன் அவநன ஆசசரி�ப்படும் வ்்கயில் போரோடடு்கள் 
குவிந்தன. சூசன் த்கயின்
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3. எநதை ஒரு விஷயததிலுமொன அ்னதது அம்்சங்்க்்ளயும் அறிதைல்
்கடடடக் ்க்லை, ்கோணநபோ்ரக் ்கவரக்கூடி�து. இது மோதிரி�ோன தவளிப்புற ்கடடடங்களின் 

மூ்லை முடுக்கு்களிதலைல்லைோம் மக்்கள் நபோகும் �டவடிக்்்க்க்்ள, சிறி� ்கடடடப் பகுதி்களில் 
எதிரபோரக்்க முடி�ோது. அது மோதிரி, நீ்ளமோன, பரந்த இடமோ்க வகுப்ப்ற்கள் இருந்தோல், அதில் 
பலைவி்தமோன குழுச தச�ல்போடு்கள் சோத்தி�ம்.

4. ஒவவெொரு நொளும் ஒரு குறிப்பிடட அ்ளவு பநரம் ஒதுககுங்்கள
எந்த வ�்தோ்க இருந்தோலும் சரி, குறிப்போ்க இ்ளம் வ�தினருக்குப் படிக்்கவும் – படங்கள் 

வ்ர�வும் – தி�ோனம் தசய்�வும் – த்கோஞச ந�ரம் ஒதுக்குங்கள். ஒவதவோரு �ோளும் உள்மு்க 
மோணவர்களுக்கும், தவளிப்ப்ட�ோனவர்களுக்கும் நசரத்ந்த – அந்த ந�ரம் ஒதுக்்கப்பட 
நவணடும். ்கோலைப்நபோக்கில் இது �ல்லை பலை்னக் த்கோடுக்கும்.

5. ்கற்ைல், பல ெ்்க ெொய்ப்பு்கள
இந்த 21ஆம் நூறறோணடில் ஆசிரி�ரோ்க இருப்பதில் பலை பலைன்்கள் உணடு. 

மோணவர்களுக்குப் நபோதிக்்க பலை வழி்கள் உணடு. சமூ்க வ்லை்த்ளங்களுடன் ஒரு சிறு 
நபப்பர, தபன்சிலும் நபோதும் – எழு்தச தசய்�! ஓர உள்மு்க மோணவர ஆரம்பக் ்கடடத்தில் 
்்கதூக்்கமோடடோர. ஆனோல், எழுதும் ஆரவம் ஏறபடநவ தசய்யும். இது, ‘சப்்தமறற வசனம்’ 
அல்லைது ‘சப்்தமறற உ்ர�ோடல்’ எனப்படும்.

6. எண்ணிக்்க அ்ளவில் அல்லொமல், தைரமொன அ்ளவிலொன பங்ப்கற்பு
�ோன் பள்ளி வ்ளோ்கத்தில், எனது மோணவர்களிடம் ஒரு ந்கள்வி ந்கடடுவிடடு, ஒரு 

நிமிடமோவது இ்டதவளி விடுநவன். பதி்லை மறறவருடன் பகிரநது த்கோள்ளுமுன், என்ன 
பதில் தசோல்வத்தன்று சறறு ந�ோசிக்்கநவ அந்த ந�ரம்! இது உள்மு்கவோதி்களுக்கு 
உ்தவி�ோ்கநவ இருந்தது. தவளிப்ப்ட�ோனவர்களுக்கும்கூட இது நவ்லை தசய்்தது. 
எப்படித�னில், பதில் ந்தோன்றி�வுடன் அவசரப்படடுச தசோல்லைோமல், ந�ோசித்துச தசோல்லைச 
தசய்்தது.

7. ்கற்்க சில ெொய்ப்பு்கள
்கறபதில் சிலை புதுப்புது அம்சங்கள் அவசி�மோகிறது. ஆ்கநவ, �ோ்ள்டவில் உங்க்ளது நபோதிக்கும் 

வழக்்கத்்்த மோறறிக் த்கோள்ளுவது �ல்லைது. ்தனித்்தனி�ோன சிலை தச�ல்போடு்களின் ஊடோ்கவும், குழுச 
தச�ல்போடு்க்்ள இ்ணயுங்கள். ஒரு பிரசசி்ன என்றோல், அ்தற்கோன தீரவு குறித்து மோணவர்க்்ளச 
சு�மோ்கச சிநதிக்்கச தசய்யுங்கள். பிறகு, பிறருடன் ்கலைநது ஆநலைோசிக்்கலைோம். அதில் கி்டத்்த பதில்்களில் 
தபோருத்்தமோன ஒன்று, உங்களுக்குப் பதிலைோ்கக் கி்டக்கும். அ்்தந� மோணவர்கள் கூடி விவோதிக்்கச 
தசய்்தோல் அவர்க்ளது ்கறப்ன சக்தி அதி்கரிக்கும்.

8. உளமு்கெொதி்களின் ஆற்ை்ல அெர்களுககுக ்கொடடுங்்கள
்தன்னம்பிக்்்க த்கோணடவரோ்க – நபசசோறறல் மிக்்கவரோ்க – வோ்தம் புரிவதில் வல்லைவரோ்க 

மோணவர்கள் இருப்ப்்த, �ோம் ்கணடு த்கோள்்ளோமல் இருக்்கமுடி�ோது; கு்றத்து மதிப்பிட 
முடி�ோது. உள்மு்க மோணவர்க்்ளப் போரோடடுவது, உரி� பரிசு்கள் வழஙகு்தல் நபோன்ற்வ 
அவசி�ம். அ்மதி�ோன ்கருத்துப் பரிமோறறம் �ல்லைது; ்கணநணோடு ்கண போரத்துப் நபசுவது 
�ல்லைது.

9. ந்டமு்ை உததியொ்கத தைனிததைனிபய ஒருெ்ரவயொருெர இ்ணததைல்
என் ச்க ஆசிரி�ர திருமதி தஹல்பிக் வோயிலைோ்க ஓர உள்மு்கக் குழந்்த்� எதிரத்கோள்ளும் 

ஓர அரி� வோய்ப்பு எனக்குக் கி்டத்்தது. அதுபறறி, ்தனிந� என்்ன அ்ழத்துப் நபசினோர. இது 
எனக்கு ஒருவி்தப் பரபரப்்ப ஏறபடுத்தி�து. அந்தச சநதிப்பிறகுப்் பின் என்னுள் ஒரு தபரி� 
நிம்மதி ஏறபடடது. என்னோல் மோணவர்களுக்கு ஏறபடட ்கருத்து, அவர்கள் ்தனித்்தனிந� 
இ�ஙகுவது குறித்்த ஆநலைோச்ன்தோன்! த்கயின் கூறி� அ்மதிப் புரடசி்� நி்னவுகூருங்கள்!
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10. பதை்ெயின்றி மொணெர்களின் 
்்க்யப் பிடிதது அ்ைததுப் பப்சொதீர்கள

உள்மு்க மோணவர்கள், ப�ம் ்கோரணமோ்கப் 
பிரசசி்ன்க்்ள எதிரத்கோள்வதில்்லை. இது ஏன்? 
அந்த விஷ�த்தில் �ோம் ந்தோல்வி�்டந்தோலும், �ோம் 
சிலை விஷ�ங்க்்ளக் ்கறறுக்த்கோள்்ளத்்தோன் 
தசய்கிநறோம். மோறோ்க, ந்தோல்வி்�ச சரி 
தசய்ந்தோதமன்ற எணணத்தில் அதி்கமோ்க எதுவும் 
தசய்�ோதீர்கள். பிறரது ந்கோணத்திலிருநது அந்த 
விஷ�த்்்தப் புரிநது த்கோள்ளுங்கள். சிலைர உங்க்ளது 
உள்்ளோரந்த ஆறற்லை விமரசனத்திறகு 
உள்்ளோக்்கலைோம். அ்தனோல் ்த்ளரோதீர்கள். அந்த 
அனுபவத்்்த நி்னத்துப் போருங்கள்.  
‘தி அடலைோணடிக்கில்’ டோக்டர த்கன்டல் ஹோய்ட 
சமூ்கத் துப்புரவோ்ளர்கள், சிறுவர்க்்ள 
நவட்ட�ோடுகிறோர்கள். அவர்களின் வி்்ள�ோடடுக்கு 
அவர்கள் ந்த்வ. �ோநரோநபோல் ந்தோன்றி 
அவர்க்்ளக் ்கணணோல் போரக்கிறோர்கள். அவர்களின் 
வி்்ள�ோடடுக்கு என்ன ந்த்வந�ோ அ்்தக் 
ந்கடகிறோர்கள். தி்ச்க்்ள, ்த்கவ்லை, ஏன் 
்்கத�ழுத்்்தக்கூட ந்கடபோர்கள். இம்மோதிரி உத்தி்கள் 
உள்மு்கச சிறோர்களின் ப�த்தின் மூலைத்்்த மோறறலைோம்; 
அவர்க்்ள ஜோலி�ோன புதி� வழியில் தச�ல்படச 
தசய்�லைோம். முக்கி�மோ்கத் த்தரிந்த, ்தோணடமுடி�ோ்த 
்த்ட்க்்ளத் ்த்கரத்த்தறி� முடி�லைோம்.

முடிவோ்க, �ோம் எதிரபோரத்்தபடி, �மது 
மோணவர்கந்ளோ ்தோங்கள் விரும்பும் வ்்கயில் 
மகிழ்சசி�்ட�லைோம். அவர்கள் விரும்பும்படி 
இருக்்கலைோம்; �ோம் �மது ்கவனத்்்த அவர்கள் மீது 
தசலுத்தி, ்தகுந்த ்கோரணி்க்்ளக் த்கோணடு 
அவர்க்்ள ஓர இ்சக்்கருவி நபோலை மீடடலைோம். 
அ்ளவறற வ்்கயில் அ்ண்களில் ந்தஙகிக் கிடக்கும் 
அவர்க்ளது ஆறற்லை தவளிக்த்கோணடு வரலைோம்! 

- பாலு மணிவண்ணன்

உலகம் முழுவதும் மக்கள் ஏைகாயிரத்துக்கும் அதிகமகானே 
சமகாழிக்ைப ்பசுகின்்றனேர. அவறறில் பகாதி சமகாழிகள் அழிவுப 
பகா்த்ய ்நகாக்கிப பயணித்துக் சககாண்டிருக்கின்்றனே.

அழிநது்பகானே, அரிதகானே வகாரத்்தக்ை நீஙகள் விலஙகுகள், 
செடிகளுக்குப பயன்படுத்திப பகாரத்திருபபீரகள். தற்பகாது 
சமகாழியியல் வல்லுநரகள் இநத வகாரத்்தக்ை சமகாழிகளுக்குப 
பயன்படுத்தத் சதகா்டஙகியிருக்கின்்றனேர.

ஒரு சமகாழி எபபடி அழிகி்றது? மக்கள் அ்தப பயன்படுத்துவ்த 
நிறுத்தும்்பகாது. சபரும்பகாலும் மக்கள் தஙகள் தகாயசமகாழியில் 
்பசுவ்த நிறுத்த விரும்புவதில்்ல. அவரகள் அ்தச் செயய 
வறபுறுத்தபபடுகி்றகாரகள்.

ஒரு நகாடடில் இருநது மறச்றகாரு நகாடடுக்குக் 
குடி்யறியவரகளுக்கு, தஙகள் தகாயசமகாழி ்பசும் உரி்ம 
மறுக்கபபடுகி்றது. தஙகள் குைந்தகளுக்கும் தகாயசமகாழி்யக் 
கறபிக்க முடியகாத சூைலுக்கு அவரகள் தள்ைபபடுகி்றகாரகள். இது ஒரு 
சமகாழி அழிவதன் சதகா்டக்கபபுள்ளி.

நீண்்ட ககாலமகாக அசமரிக்ககா, கனே்டகா, ஆஸ்தி்ரலியகா ்பகான்்ற 
நகாடுகளில் பூரவகுடி குைந்தகள் பள்ளி விடுதியில் தஙகிப படிக்க 
்வண்டும் என்பது கட்டகாயமகாக இருநதது. அநதப பள்ளிகளில் 
பூரவகுடி குைந்தகள் ஆஙகிலம் கறக ்வண்டியது அவசியம். தஙகள் 
தகாயசமகாழியில் ்பசும் பூரவகுடி குைந்தகளுக்குத் தண்்ட்னே 
வைஙகபபட்டது. இது அக்குைந்தகளுக்கு அதிரச்சியளித்தது. அநத 
அதிரச்சியில் இருநது அவரகள் இன்னும் மீைவில்்ல. இதனேகால் பல 
பூரவகுடி மக்களின் சமகாழி அழிந்த ்பகாயவிட்டது.

சில ெமயம், சமகாழி அழிநது்பகாககாமல் பரிணகாம 
வைரச்சிய்்டயும். லத்தீ்னே அழிநது்பகானே சமகாழி என்பகாரகள், 
நீஙகள் ்கள்விபபட்டதுண்்டகா? ஆம், லத்தீ்னே யகாரும் தஙகள் 
தகாயசமகாழியகாகத் தற்பகாது ்பசுவதில்்ல. உண்்மயில் அது 
அழிநது்பகானே சமகாழியல்ல, அது பரிணகாம வைரச்சிய்்டநத சமகாழி. 
அ்தப பல்்வறு வழிகளில் மக்கள் பயன்படுத்தி வருகின்்றனேர.

விஞ்கானிகள், தகாவரஙகள், விலஙகுகளின் சபயரக்ைக் 
குறிக்க லத்தீன் சமகாழி்யப பயன்படுத்துகின்்றனேர. கத்்தகாலிக்க 
மதவழிபகாடடில் லத்தீன் சமகாழி முக்கிய பஙகு வகிக்கி்றது. வகாடிகன் 
நகரின் அலுவல் சமகாழியகாக லத்தீன் இருக்கி்றது.

சமகாழியும் பண்பகாடும் சநருஙகிய சதகா்டரபு்்டய்வ. சமகாழி 
அழியும்்பகாது, மக்கள் தஙகள் பண்பகாடடு மரபுக்ை இைக்கின்்றனேர. 
அம்சமகாழி வகாயிலகாகப சப்றபபடும் அறிவு கிட்டகாமல் ்பகாகி்றது. 
அதனேகால்தகான் அழிவில் இருக்கும் சமகாழி்யப பகாதுககாக்கப பலரும் 
்பகாரகாடி வருகின்்றனேர.

தஙகள் முன்்னேகாரகளின் சமகாழி்ய அறிநத இ்ை்ரகள், 
அ்த தினேெரி ந்்டமு்்றயில் பயன்படுத்த அடுத்த த்லமு்்ற்யத் 
தூண்்ட ்வண்டும். சமகாழியியல் வல்லுநரகள் உலசகஙகும் பயணித்து 
அழிவில் இருக்கும் சமகாழி்ய மீடகும் பணிக்ைச் செயது 
வருகின்்றனேர.

குடும்பமும் குைந்தயும் கல்வித் திட்டம் (Family and Child 
Education Program) ்பகான்்ற பல்்வறு திட்டஙகள் ்ம்லநகாடுகளில் 
செயல்படுத்தபபடடு வருகின்்றனே. நீஙகள் உஙகள் தகாயசமகாழி்யத் 
சதகா்டரநது பயன்படுத்துவதன் மூல்ம, அ்தப பகாதுககாக்கும் 
பணி்ய ்மறசககாள்கிறீரகள் என்ப்த மனேதில் சககாள்ளுஙகள்.

வமொழி்கள 
அழிநதுபபொெது எப்படி?
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த�ொ்டர்்கல்வி

போரதியின் இந்த வரி்களுக்கு நமலைதி்க வி்ளக்்கம் ந்த்வயில்்லை. ஆனோல், இதில் வரும் ஏ்ழ 
என்பது தபோரு்ளோ்தோரரீதியில் வறு்மயில் இருப்பவர்க்்ள மடடுநம குறிக்கும் ஒரு தசோல்்தோனோ? 
்கல்வி்� ந�ோக்கி வரமுடி�ோ்த எல்லைோ இ�லைோ்ம்க்்ளயும் இசதசோல் அரவ்ணப்ப்தோ்கக் 
த்கோணடோல் உடல்ரீதியிலும் அறிவுவ்ளரசசியிலும் இ�லைோ்ம த்கோணட எல்லைோ சிறப்புக் 
குழந்்த்களுக்கும் ்கல்வி அளிக்்க நவணடி�்தன் முக்கி�த்துவத்்்த �ோம் புரிநது த்கோள்்ளலைோம்.

தபோது வகுப்ப்றயில் சிறப்புக் ்கவனம் ந்த்வப்படும் குழந்்த்களுக்கும் ்கறபிப்பது �ம் 
்கட்ம�ோகும். சிறப்புக் ்கவனம் ந்த்வப்படும் மோணவர்களும் ஆ்தரவுடன் ்கறறு தவறறிதபற முடியும். 
எனநவ, போடத்திடடத்தில் சிலை மோறறங்க்்ள ஏறபடுத்துவ்தன் மூலைம், தபோது வகுப்ப்றயில் ச்க 
மோணவர்களுடன் ்கல்வி ்கற்க உ்தவவும், ்கல்வி பயில்வ்்த உறுதி தசய்�வும் முடியும்.

இந்த உலைகில் �ோம் அத்்த்்க� நி்லை்� அ்ட� எத்்த்்க� வழிமு்ற்க்்ளக் ்்க�ோ்ள 
நவணடும் என்ப்்தயும் மோறறுத்திறனு்டந�ோரின் ்கல்வி அறி்வ அதி்கரிக்்க அவர்களின் ந்த்வ 
பறறியும் அறி� மு�றசிப்நபோம். அவர்களின் ்கல்வித் ந்த்வ்க்்ளப் பூரத்தி தசய்� போடத்திடடம் 
அ்மப்பதும், அபிவிருத்தி தசய்வதும் போடத்திடடத்தில் அவசி�ம்.

போடத்திடடம் என்பது, எழுத்தில் அ்மக்்கப்படட ஒரு திடடத்தின் வடிவ்மப்போகும். போடத்திடடம் 
என்பது, ்கல்வி ்கறபவருக்கு அளிக்்க நவணடி� போடத்திடடங்களின் வழிமு்ற�ோகும். இதில் 
்கறபிக்கும் மு்ற உள்்ளடஙகியிருக்கும். ஒரு �ல்லை ஆசிரி�ர மோறறுத்திறனு்டந�ோரின் ்கல்வி 
குறித்தும், ்கல்வி அ்மப்பில் எத்்த்்க� மு்ற பின்பறறப்படுகிறது என்ப்்தயும் �ன்கு அறிநதிருக்்க 
நவணடும்.

உடல் மறறும் அறிவு வ்ளரசசியில் கு்றபோடு்கள் த்கோணட குழந்்த்க்்ள ஊனமுறநறோர என்று 
குறிப்பிடுவது அவர்க்்ளக் ்கோ�ப்படுத்துவ்தோ்க இருப்ப்்தக் ்கணடுத்கோணட்தோல், இப்நபோது 
அவர்க்்ளச சிறப்புக் குழந்்த்கள் என்று அ்ழக்்கத் த்தோடஙகி இருக்கிநறோம். இசசிறப்புக் 
குழந்்த்களுக்கும் ்கல்வி என்பது அவர்களின் பிறப்புரி்மந� என்ப்்த அரசு உணரந்த்தன் 
வி்்ளநவ, ஒருஙகி்ணந்த பள்ளிக் ்கல்வி – சமக்ர சிக்க்ோ (Samagra Shiksha) ஆகும். இத்திடடம் 
பின்வரும் கு்றபோடு்க்்ளக் த்கோணட குழந்்த்களின் ்கல்வி வ்ளரசசியில் முக்கி� ்கவனம் 
த்கோள்கிறது.

எல்லோருக்குமோன 

கலவி!
அன்னசத்திரம் ஆயிரம் வைத்்தல்,
ஆலயம் பதி்னாயிரம் நாட்டல்,
அன்னயாவினும் புண்ணியம் க�ாடி,
ஆஙக�ார் ஏவைக்கு எழுத்்தறிவித்்தல்.
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1. பகார்வக் கு்்றபகாடு (Visual Impairment)
2. ககாது ்கைகா்மயும், பகார்வக் கு்்றபகாடும் 

(Deaf & Blindness)
3. ககாது ்கைகா்ம (Hearing Impairment)
4. மனே வைரச்சி குன்றுதல் (Mental Retardness)
5. ஆடடிெம் (Autism)
6. மூ்ை மு்டக்குவகாதம் (Cerebral Palsy)
7. ஒன்றுக்கும் ்மறபட்ட கு்்றபகாடுகள்  

(Multiple Disabilities)
தபோதுவோ்க, சிறப்புக் குழந்்த்கள் அவர்களின் 

போதிப்பின் தீவிரத்்தன்்ம்�ப் தபோறுத்து 
பிரிக்்கப்படுகின்றனர. அ்தோவது, எப்நபோதும் பிறர 
து்ணந�ோடு வோழநவணடி� சிறப்புக் குழந்்த்கள், 
ஓர்ளவுக்குப் பிறரின் து்ண ந்த்வப்படுநவோர, பிறர 
புரிநதுத்கோணடோல் ்தனித்து இ�ங்கக் கூடி�வர்கள். 
இவர்களுக்்கோன ்கல்விமு்றயிலும் சின்னசசின்ன 
மோறறங்கள் இருக்கின்றன. அ்வ:

1. சி்றபபுக் குைந்தகளுக்ககானே கல்வி மு்்ற (Special 
Education)

2. சி்றபபுக் குைந்தகளுக்ககானே ஒருஙகி்ணநத கல்வி 
மு்்ற (Integrated Education)

3. சி்றபபுக் குைந்தக்ை உள்ை்டக்கிய கல்வி மு்்ற 
(Inclusive Education)

ஒருங்கி்ணநதை ்கல்வி மு்ை:

இம்மு்றயில் ஒநர பள்ளி வ்ளோ்கத்தில் சிறப்புக் 
குழந்்த்கள் ்தனிப்படட வகுப்பு்களில் படிப்போர்கள். 
அவர்களுக்த்கன வடிவ்மக்்கப்படட போடத்திடடங்களில் 
படித்்தோலும்கூட சிலை தபோதுப்போடங்க்்ள சிறப்புக் 
குழந்்த்கள் அல்லைோ்த இ்தர குழந்்த்களுடன் ்கலைநது 
படிக்்க ஏறபோடு தசய்துத்கோடுப்போர்கள்.

எல்லொ குைந்தை்க்்ளயும் உள்ளடககிய ்கல்விமு்ை:

இம்மு்றயில் எல்லைோ குழந்்த்களுக்குமோன ஒநர 
போடத்திடடம் பின்பறறப்படும். ஒநர வகுப்ப்றயில் ்தன் 
வ�த்தோத்்த மறற மோணவர்களுடன் ்கலைநது்தோன் சிறப்புக் 
குழந்்த்களும் போடங்க்்ளப் படிக்்க நவணடி�திருக்கும். 

ந்த்வப்படுதமனில் நிழல் ஆசிரி�ர (Shadow Teacher) 
அல்லைது தபறநறோர/உ்தவி�ோ்ளர வகுப்ப்றயில் 
மோணவர்களுக்கு உ்தவுவர. ந்தரவுக் ்கோலைங்களில் ந்தரவு 
எழுதுவ்தறகு உ்தவி�ோ்ளர (Scribe) கி்டப்போர.

�மது அரசி�ல் சோசனம் அ்னவருக்கும் ்கல்வி 
கி்டக்்க நவணடும். �ோடு முழு்மக்கும் ்கல்வியில் எந்தக் 
குழந்்தயும் விடுபடக்கூடோது என்பந்தோடு, எல்லைோ 
குழந்்த்க்்ளயும் போகுபோடின்றி �டத்்த நவணடும் என்று 
அறிவுறுத்துகிறது. குழந்்தயின் ்தன்்மக்கு ஏறப 
ஒருஙகி்ணந்த ்கல்வி, உள்்ளடக்கி� ்கல்விமு்ற்� 
எல்லைோ பள்ளி்களும் வழங்க நவணடும் என்றும் 
வலியுறுத்தி வருகிறது.       (ள�லாடரும்)

சிைப்புக குைந்தை்களுக்கொன ்கல்வி மு்ை:

இது முழுக்்க முழுக்்க சிறப்புக் குழந்்த்க்்ள 
்ம�ப்படுத்தி� ்கல்விமு்ற�ோ்க இருக்கும். இவவ்்க 
சிறப்புப் பள்ளி்கள் ்தனி�ோ்க வ்ளோ்கத்தில், மி்கக் 
கு்றவோன மோணவர-ஆசிரி�ர விகி்தம், ந்த்வ�ோன 
்கடட்மப்பு வசதி்கள், சிறப்புப் பயிறசி தபறற 
ஆசிரி�ர்கள் என விரிவோன திடடமிடநலைோடு 
இ�ஙகும். ஒவதவோரு சிறப்புக் குழந்்தயும் தவவநவறு 
வி்தம் என்ப்தோல், ்தனித்்தனி�ோ்க ஒவதவோரு 
குழந்்தயின் திறன்்க்்ள ஆரோய்நது, அவர்கள் 
புரிநதுத்கோள்ளும் வ்்கயில் போடத்திடடங்க்்ள முடிவு 
தசய்து அ்தன்படி ்கறபிப்போர்கள். (IEP-Individualized 
Education Plan).
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ஜப்பொனின் 
வபொதுக 
்கல்வி 
மு்ை

இன்்்றக்கு ஜபபகான் உலக 
அைவில் முன்னேணியில் 

இருபபதறகு மிகவும் முக்கியமகானே 
ககாரணம் அதன் கல்வி மு்்ற.

ஜப்போனி�ர்க்்ளப் தபோறுத்்த அ்ளவில் ஒவதவோருவரும் ்கல்வி ்கற்க 
நவணடும் என்ப்்தத் ்தனி ஒழுக்்க த�றி�ோ்கநவ த்கோணடுள்்ளனர. 

�வீன உலைகில் ஜப்போனின் ்கல்வி குறித்்த த்தோடக்்கம் 1868இல் தமய்ஜி 
மீடடுருவோக்்கம் மூலைம் த்தோடஙகுகிறது. ஜப்போனில் அ்னவரும் 
கு்றந்தபடசம் நமல்நி்லை வகுப்பு்க்்ள நி்றவு தசய்்தவர்க்ளோ்கவும், 
தபரும்போன்்மந�ோர த்தோழில்நுடபப் பயிறசி அல்லைது பல்்க்லைக்்கழ்கப் 
பயிறசி தபறறவர்க்ளோ்கவும் உள்்ளனர. 

ஜப்பொனில் பண்்டய ்கல்வி

ஜப்போனில் ்கல்வி மு்ற என்பது, கி.பி. 500்களில் சீன தமோழி 
அறிமு்கமோனதிலிருநது த்தோடஙகுகிறது. அந்தக் ்கோலை்கடடத்தில் அரச 
வம்சத்தினருக்கு மடடுநம ்கல்வி கி்டத்்தது. ்கன்பூஷி�னிசமும் தப்ளத்்தச 
சிந்த்ன்களும், அது சோரந்த �்டமு்ற்களுநம பிர்தோனமோ்கக் 
்கறபிக்்கப்படடன.

அயல்்ொடடு கல்விமுறை்கல்வி
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்்த்கோகுரந�ோ (Daigakuryo) பல்்க்லைக்்கழ்கம் என்பது, 
நபரரசர த்தன்ஜி ்கோலை்கடடத்தில் ்த்லை�்கர 
கிந�ோடநடோவில் த்தோடங்கப்படடது. அதில் வருங்கோலை 
அரசுப் பணி�ோ்ளர்க்்ள உருவோக்கும் ந�ோக்்கத்தில் 
்கவனம் தசலுத்தி�துடன், அவர்களின் எதிர்கோலை 
நவ்லை்களுடன்  த்தோடரபு்ட� மறறும் ்கன்பூசி� 
�்டமு்ற்களுடன் கூடி� ்கல்வி்� வழஙகுவதில் 
்கவனம் தசலுத்்தப்படடது. பின்னர ்்தநஹோ சடடம் 
701இன் கீழ் அது ஓர அரசு ்கல்வி நிறுவனமோ்க 
ஆக்்கப்படடது. தபோதுவோ்க, இ்ளம் வ�தினர ்தங்க்ளது 
பதின்பருவத் த்தோடக்்கம் மு்தல் மத்தி� பகுதி வ்ரயில் 
அஙகு படிப்ப்தற்கோன வோய்ப்பு வழங்கப்படடது. அஙகு 
தவறறிதபறற படட்தோரி்கள் அரசோங்கப் பணி்களில் 
பணி�மரத்்தப்படடனர. இ்தன் அடிப்ப்டயில் 
த்கோக்கு்கோக்கு (kokugaku) என்ற தப�ரில் ்கல்லூரி்களும் 
நிறுவப்படடன. �ோடடின் ஒவதவோரு மோ்கோணத்திலும் ஒரு 
்கல்லூரி நிறுவப்படடது. அஙகு போரம்பரி� சீன 
இலைக்கி�ங்கள் ்தவிர, மருத்துவம், நஜோதிடம் நபோன்ற்வ 
நபோதிக்்கப்படடன.

தஹய்�ன் ்கோலை்கடடம் (கி.பி.794-1185) மன்னரோடசி 
உசசத்தில் இருந்த ்கோலைமோகும். அரச வம்சத்தினருக்குக் 
்கல்வி அளிப்பதில் த்தோடரநது ்கல்வி நிறுவனங்கள் 
்கவனம் தசலுத்தி வந்தன. இருந்தநபோதிலும், இந்தக் 
்கோலை்கடடத்தில் ்கல்வியில் மோறறம் ஏறபடத் த்தோடஙகி� 
்கோலை்கடடமுமோகும். ்கன்பூஷி�னிசத்திலிருநது ்க்லை்கள், 
அழகி�ல் ஆகி�வற்ற ்ம�ப்படுத்தி, போடத்திடடங்கள் 
மோறறி�்மக்்கப்படடன.

ஜப்போனி� வரலைோறறில் நவறு எந்தக் ்கோலை 
்கடடத்்்தயும்விட, இந்தக் ்கோலை்கடடம் ்கவி்்த, இ்ச, 
்கோடசிக் ்க்லை, எழுத்துக் ்க்லை, �டனம் ஆகி�வறறின் 
மூலைம் அன்்பப் நபோதிப்ப்்த மி்க உ�ரந்த லைடசி�மோ்கக் 
த்கோணடிருந்தது. புத்்த ந்கோயில்்களிலும் ்கல்வி இடம் 
தபறறிருந்தது. புத்்த குருமோர்கள், உ�ர குடி அல்லைோ்த 
சோ்தோரண மக்்களுக்கும் ்கல்வி அளிப்பதில் 
பிர்தோனமோனவர்க்ளோ்க வி்ளஙகினர.

ஜப்போனி�க் ்கல்வி மு்றயில் மி்கப் தபரி� 

சீரதிருத்்தத்்்தச தசய்்தவர குக்்கோய் (Kukai 774-835) 
ஜப்போனி� அரிசசுவடி�ோன ்கனோ்வ (Alphabets) இவநர 
உருவோக்கினோர. ்கல்லூரியில் நசர முடி�ோ்த தபோது 
மக்்களுக்கும் ்கல்வி அளிக்்கப்பட நவணடும் என்பதில் 
குக்்கோய் தபருமு�றசி நமறத்கோணடோர. இ்தற்கோ்க அவர 
த்தோடஙகி� ்தனி�ோர ்கல்வி நிறுவனமோன சுத்கய் சுசசின் 
(Shugei Shuchiin) சோ்தோரண மக்்களுக்கும் ்கல்வி்�க் 
த்கோடுப்பதில் முன்னி்லை வகித்்தது. ஜப்போனி�க் ்கல்வி 
வரலைோறறில் முக்கி� ்தடம் பதித்்தவர குக்்கோய்.

மததிய ்கொல்கடடம் 

்கமகுரோ (Kamakura Period, 1185-1333), முநரோமசசி 
(Muromachi Period, 1333-1573) ்கோலை ்கடடங்கள் ்கல்வி 
இரோணுவம�மோக்்கப்படட ்கோலை்கடடங்க்ளோகும். 
சோமுரோய்்க்ளோல் உருவோன புஷி, சரவோதி்கோரி நஷோ்கன் 
ஆகிந�ோர ஆடசிக்கு வந்ததும், �்கரங்களிலும் 
கிரோமப்புறங்களிலும் சம�க் ்கல்வியுடன் நபோரப் 
பயிறசி்களும் நபோதிக்்கப்படடன. 

தஹய்�ோன் ்கோலை்கடடத்தில் அழகி�லில் த்தோடஙகி� 
்கல்வி, ்தறநபோது குதி்ரந�றறம், வோள்வீசசு நபோன்ற 
பயிறசி்க்்ள இ்்ளஞர்களுக்கு வழஙகுவதில் வநது 
நசரந்தது. 

பள்ளி்கள் தபரும்போலும் நபோர வீரர்களின் வீடு, 
அரசர்களின் பண்ண, உள்ளூர ந்கோயில்்கள் 
ஆகி�வற்றச சுறறிந� அ்மநதிருந்தன. நஷோ்கன் 
்கோலை்கடடத்தில் புதி� ்கல்விக் கூடங்கள் 
த்தோடங்கப்படவில்்லை என்ற நபோதிலும், ம்தகுருமோர்கள் 
்கறறுக் த்கோள்ளும் வ்்கயில் நூலை்கங்களுடன் கூடி� 
்ம�ங்கள் த்தோடங்கப்படடன. இதில் 1275இல் 
த்தோடங்கப்படட ்கனோசவோ (Kanazawa) நூலை்கம் மி்கவும் 
பிரபலைமோனது. (்தறநபோது அது அருங்கோடசி�மோ்க 
உள்்ளது) இந்தநபோலை மத்தி� ்கோலை்கடடத்தில் 
த்தோடங்கப்படட மறதறோரு பிரபலைமோன ்கல்வி ்ம�மோன 
அஷி்கோ்கோ பள்ளியில் (Ashikaga School, 1439) 
்கன்பூஷி�னிசமும், இரோணுவ அறிவி�லும் பிர்தோனப் 
போடங்க்ளோ்கக் ்கறபிக்்கப்படடன. 

மத்தி� ்கோலை முடிவில் மிஷனரி்களின் வரு்்க, 
ஜப்போனி� ்கல்வியில் புதி� ்தோக்்கங்க்்ள ஏறபடுத்தின. 
தபோதுக் ்கல்வி மு்ற, த்தோழில் பயிறசி, நமற்கத்தி� 
த்தோழில்நுடபம், கிறிஸ்்தவ சம�ம் ஆகி�வற்ற, 
ஜப்போனுக்கு அ்வ்தோன் அறிமு்கம் தசய்்தன. நசவி�ர 
வரு்்கக்குப் பிறகு, சுமோர  
இரணடு நூறறோணடு்களுக்கு கிறிஸ்்தவம் ஜப்போனில் ்த்ட 
தசய்�ப்படட நபோதிலும், ஜப்போனின் ்கல்வி மு்ற்� 
வடிவ்மத்்ததில் அது அழுத்்தமோன போத்திரத்்்த 
வகித்்தது.

நவீன ்கொல்கடடததின் வதைொடக்கம்

நடோகு்கவோ ்கோலை்கடடம் (Tokugawa Period, 1600-1868) 
உலைகிலிருநது ஜப்போன் ்தனித்து விடப்படட ்கோலை்கடடம். 
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இது ஒரு வ்்கயில் ்தனது உள்�ோடடுக் ்கல்வி, 
்கலைோசோரங்க்்ள நமம்படுத்துவ்தறகு உ்தவி�ோ்கநவ 
இருந்தது. வழக்்கம் நபோலை உ�ரகுடியினர சிறந்த 
்கல்வி்�ப் தபறற நபோதிலும், மி்கப் தபரி� அ்ளவில் 
சோ்தோரண மக்்கள் மத்தியிலும் ்கல்வி பரவி�்தறகு 
இக்்கோலை்கடடம் சோடசி�ோ்க வி்ளஙகுகிறது. இ்தன் 
இறுதி�ோ்க, சுமோர 40 ச்தவிகி்த ஆண்களுக்கும், 10 
ச்தவிகி்தப் தபண்களுக்கும் ்கல்வி வழங்கப்படடிருந்தது. 
ஒப்பீடட்ளவில், ஒரு சிலை நமற்கத்தி� �ோடு்க்்ளத் ்தவிர, 
உலை்க அ்ளவில் ஜப்போன் அப்நபோது ்கல்வியில் 
முன்னி்லையில் இருந்த்்தந� ்கோடடுகிறது. 

இக்்கோலை்கடடத்தில் பல்நவறு வ்்க�ோன பள்ளி்கள் 
தச�ல்படடன. அவறறில் பிற்கோலைத்தில் 
போடத்திடடங்களில் ்கன்பூஷி�னிசத்துடன், மருத்துவம், 
ஜப்போனி� ்கலைோசோரம், நமற்கத்தி� அறிவி�ல் 
ஆகி�்வயும் நபோதிக்்கப்படடன. ஜப்போனில் ்கல்வி 
வோய்ப்பு குறித்து தபோதுவோ்கப் நபசினோலும், தபரும்போலும் 
ஆண்களுக்ந்க அது கி்டத்்தது. தபண குழந்்த்கள் 
தபரும்போலும் வீடு்களிநலைந� ்கல்வி்�ப் தபறும் 
நி்லைந� இருந்தது. இருந்தநபோதிலும் சிலை தபண்கள் 
்க்லை, ்கலைோசோரம், இலைக்கி�த்தில் உ�ரந்த நி்லையில் 
வி்ளஙகி�்்தயும் ்கோண முடிகிறது. இந்தக் ்கோலை்கடடத்தில் 
படிப்படி�ோ்கப் தபண்கள் ்கல்வி நி்லை�ங்களுக்கு வரும் 
எணணிக்்்க உ�ரந்த்்தயும் அவ்தோனிக்்க முடிந்தது. 

நவீன ்கொல்கடடம்

ஜப்போனில் �வீன ்கோலை்கடடம் 1868லிருநது 
த்தோடஙகுகிறது. அதமரிக்்க அடமிரல் மத்ந்தயு தபரரியின் 
ப�ணத்தின் மூலைம், சுமோர  
15 ஆணடு்களுக்குப் பிறகு, தவளியுலைகினருக்கு ஜப்போன் 
்கல்வி மு்ற திறநது விடப்படடது. இ்தன் மூலைம் 200 
ஆணடு்கோலைத் ்தனி்மயிலிருந்த ஜப்போன், நமறகு 
�ோடு்க்்ள எடடிப் பிடிப்ப்தற்கோ்க ்கல்வியில் மி்கப் தபரி� 
சீரதிருத்்தங்க்்ள நமறத்கோள்்ள நவணடி� நி்லை 
ஏறபடடது.

இரணடோம் உலை்கப் நபோர, ஜப்போனின் ்கல்வி மு்ற்� 
முறறிலுமோ்கப் போதித்்தநபோதிலும், தமய்ஜி ்கோலை்கடடத்தில் 
த்தோடஙகி� இ்ண�றற ்கல்வி வரலைோறு ஜப்போ்ன 

உலை்க அரஙகில் நிமிரநது நிறப்தற்கோன நவர்க்்ளத் 
்தன்ன்கத்ந்த த்கோணடிருந்தது.

�வீன ்கோலை்கடடத்தில் ஜப்போன் ்கல்வியில் 
நமறத்கோணட சீரதிருத்்தங்களும், தச�ல்போடு்களும் 
நி்னத்துப் போரக்்க முடி�ோ்த அ்ளவுக்கு வி�ப்்ப 
ஏறபடுத்துவ்தோகும். 1870்களின் மத்தியில் சுமோர  
25 ஆயிரம் பள்ளி்க்்ளப் தபோதுக் ்கல்வி மு்றக்கு 
மோறறி�்மத்்தது. 

ஒடடுதமோத்்தமோ்க ்கல்வியில் ஜப்போன் 
ஆசசரி�ப்படத்்தக்்க வரலைோற்றக் த்கோணடிருந்த 
நபோதிலும், ஜப்போனின் பூரவகுடி்க்ளோன அய்னு, த்கோரி�-
ஜப்போனி�ர்கள் உள்ளிடட சிறுபோன்்மந�ோர இன்னும் 
நபோதி� அ்ளவில் தபோதுக் ்கல்வி மு்றக்குள் பஙந்கற்க 
முடி�ோ்த நி்லைந� உள்்ளது. ந்தரவு்களுக்குக் த்கோடுக்கும் 
முக்கி�த்துவத்்்த விமரசனப்பூரவமோன 
அணுகுமு்றக்குக் த்கோடுப்பதில்்லை என்ற ்கருத்தும் 
உள்்ளது. எனநவ பலை தபறநறோர்கள் ்தங்க்ளது 
குழந்்த்களுக்குப் தபோதுக் ்கல்வி�ோல் நபோதி� 
்கல்வி்�க் த்கோடுக்்க முடி�ோது எனக் ்கருதுகின்றனர. 
எனநவ, அவர்கள் ்தனி�ோர பள்ளி்களுக்குத் ்தங்கள் 
குழந்்த்க்்ள அனுப்புகின்றனர. இருந்தநபோதிலும், 
ஒடடுதமோத்்தமோ்க ஜப்போனின் ்கல்வி அ்மப்போனது, 
்கடந்த நூறு ஆணடு்களில் மக்்களின் ந்த்வ்க்்ளப் 
பூரத்தி தசய்்ததுடன், சரவந்தச அரஙகில் 
நபோடடியிடுவ்தற்கோன திற்ன அளித்திருக்கிறது.

�வீன ்கல்விமு்றயில் ஜப்போன் நமறத்கோணட 
தச�ல்போடு்க்்ள உலை்கமும், வரலைோறும் �ன்்கறிந்த்வ. 
்கல்வி�ோ்ளர்களும், சிந்த்ன�ோ்ளர்களும் அதமரிக்்கோ 
உள்ளிடட �ோடு்களுக்குப் ப�ணம் நமறத்கோணடு 
போடத்திடடங்க்்ள மோறறி அ்மப்பதில் ஈடுபடடனர. 
ஜப்போனி� நவர்க்்ள விடடுவிடோமலும், நமற்கத்தி� 
அறிவி�ல், த்தோழில்நுடபத்துடன் இ்ணந்த புதி� 
்கல்விக்கூடங்க்்ள சோத்தி�மோக்கி�்தன் வோயிலைோ்கநவ 
ஜப்போன் உலை்க அரஙகில் மு்தலிடத்தில் தி்கழ்கிறது 
என்றோல் அது மி்்கயில்்லை.

- பிரியா
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ஒவசவகாரு மகாணவனுக்குள்ளும் ஒரு 
புத்திெகாலிக் குைந்த அ்்டபடடுக் 

கி்டக்கி்றகான். 
- மோர்வோ கோலின்ஸ்

்கல்வி்�க் குழந்்த்களுக்கு ஏறற வ்்கயில் 
்கறபிக்்க, ்தனக்த்கன ஒரு ்கறபித்்தல் மு்ற்� 
உருவோக்கிக் த்கோணட ்கல்வி�ோ்ளர்கள் சிலைநர. 
அவர்களில் ஒருவர்தோன் ஆப்பிரிக்்க அதமரிக்்கரோன 
மோரவோ ்கோலின்ஸ்.

புைக்கணிக்கப்படடெர்கள 
மீது படரநதை 

ஆளுறைெொழக்்க
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1936 ஆ்கஸ்ட 31ஆம் ந்ததி அலைபோமோவில் பிறந்த 
இவர, சி்கோந்கோ �்கரில் தபரும் ்கல்விப் புரடசி்� 
நி்கழ்த்திக் ்கோடடி�வர. இவரது ்கறபித்்தல் மு்ற 
‘மோரவோ ்கோலின்ஸ் வழி’ (The Marva Collins way) 
என அ்ழக்்கப்படுகிறது.

இவரது ்தந்்த தஹன்ரி ் �ட, ்தோ�ோர தபஸ்ஸி 
்�ட ஆவர. நிறதவறி நி்றந்த மன்நறோவில்நலை 
பகுதியில் இவர்கள் குடும்பம் வசித்து வந்தது. ்கடும் 
உ்ழப்போளி�ோன இவரது ்தந்்த தஹன்ரி, �ல்லை 
வோசிப்போ்ளரும் ஆவோர.

இலைக்கி�ம், ்கவி்்த, தசய்தித்்தோள் நபோன்றவற்ற 
இரவு ந�ரங்களில் அவர மோரவோவுக்கு வோசித்துக் 
்கோணபிப்போர. ்தந்்த வழி்�த் ந்தரநத்தடுத்துக் 
த்கோணட மோரவோவுக்குத் த்தோடர வோசிப்பும், �ல்லை 
்கவனிப்பும் வோழ்க்்்கக்கு உத்நவ்கமோ்க அ்மந்தது.

1957ஆம் ஆணடு அடலைோணடோவில் உள்்ள 
கி்ளோரக் ்கல்லூரியில் தச�லை்க அறிவி�ல் படிப்பில் 

படடம் தபறறோர. ஆப்பிரிக்்க அதமரிக்்கப் தபண்ண எந்தத் 
்தனி�ோர நிறுவனமும் தச�லைோ்ளரோ்க நி�மிக்்கத் ்த�ோரோ்க 
இல்்லை.

த்தறகு அதமரிக்்கப் பகுதியில் அவருக்கு ஆசிரி�ரோ்கப் 
பணி�ோறறும் வோய்ப்பு கி்டத்்தது. அ்்த மறுக்்கோமல் 
ஏறறுக்த்கோணடோர. மன்நறோ மோவடடப் பயிறசிப் பள்ளியில் 
மோணவர்களுக்குத் ்தனது து்ற சோரந்த விஷ�ங்க்்ளக் 
்கறபித்்தோர.

இஙகு்தோன் அவர ்கறபித்்தலில் உள்்ள ்தவறு்க்்ளக் ்க்்ள� 
நவணடும், ்தவறு்களில் இருநது ்கறறுக்த்கோள்்ள நவணடும் என 
முடிவு தசய்்தோர. இரணடு ஆணடு்கள் இந்தப் பள்ளியில் 
பணி�ோறறி� அவர, இனி ்தந்்த்�ச சோரநது இருக்்கக்கூடோது 
என்ற முடிவுக்கு வந்தோர. இந்த முடிவு அவ்ர சி்கோந்கோவுக்கு 
அ்ழத்துச தசன்றது.

சி்கோந்கோ தசன்ற மோரவோ, அஙகு மருத்துவச தச�லைரோ்கப் 
பணி�ோறறினோர. அப்நபோது கி்ளோரன்ஸ் ்கோலின்ஸ் என்பவ்ரக் 
்கோ்தலித்துத் திருமணம் தசய்துத்கோணடோர. இந்தத் ்தம்பதிக்கு 
மூன்று குழந்்த்கள். ஆசிரி�ர பணி்�த் த்தோடர நவணடும் 
என்ற எணணம் மோரவோ்வ விடவில்்லை.

சி்கோந்கோ தபோதுப் பள்ளி நிரவோ்கத்தில் ஆசிரி�ர பணிக்கு 
விணணப்பித்்தோர. ்கறபித்்தல் சோன்றி்தழ் இல்லைோ்த நபோதிலும், 
ஆசிரி�ர பணிக்கு ஆட்கள் பறறோக்கு்ற இருந்த்தோல், 
மோரவோவுக்கு நவ்லை கி்டத்்தது.

மோரவோ ்கறபித்்தலில் படடம் தபறோ்தது, அவருக்கும் அவரது 
மோணவர்களுக்கும் �ன்்ம�ோ்க அ்மந்தது. மோணவர்க்்ளச 
சிநதிக்்கத் தூணடோ்த ்கல்வி வோரி�த்தின் ்கறபித்்தல் 
வழி்கோடடி்�ப் புறக்்கணித்துவிடடு, ்தனது தசோந்த 
அனுபவத்தில் போடம் ்கறபிக்்கத் த்தோடஙகினோர.

இது அவர புதி� ்கறபித்்தல் மு்ற்� உருவோக்்கக் 
்கோரணமோ்க அ்மந்தது. மோணவர்க்்ள சிநதிக்்கத் தூணடுவந்த 
மு்ற�ோன ்கறபித்்தல் என்ற முடிவுக்கு வநதிருந்தோர.

மோரடின் லூ்தர கிங த்கோ்லை தசய்�ப்படட்்தத் த்தோடரநது 
1968இல் �்டதபறற ்கலைவரம் சி்கோந்கோவில் தபரும் போதிப்்ப 
ஏறபடுத்தி�து. சி்கோந்கோ தபோதுப் பள்ளி அ்மப்பு ்கடு்ம�ோன 
சரி்வ சநதித்்த ்கோலைமது.

மோரவோ ்கோலின்ஸ் பணி�ோறறி� பள்ளியின் ்கறபித்்தல், 
நிரவோ்கப் தபோறுப்பு மோறறம்டந்தது. புதி்தோ்கப் தபோறுப்புக்கு 
வந்தவர்கள் ்கோலின்ஸ் மறுத்து ஒதுக்கி� அந்த ்கல்வித் 
திடடத்்்த மீணடும் பின்பறறத் த்தோடஙகியிருந்தனர. இனிநமல் 
தபோறுப்ப்தறகில்்லை என ்கோலின்ஸ் ்தன் நவ்லை்� 
ரோஜினோமோ தசய்்தோர.

1975, 1976 ஆகி� ஆணடு்களில் ்தனது ்கறபித்்தல் மு்ற்� 
அவர நமலும் தசழு்மப்படுத்தினோர. நடனி�ல் நஹல் 
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வில்லி�ம்ஸ் பல்்க்லைக்்கழ்கத்தின் அடித்்த்ளத்தில் 
ஆரம்பப் பள்ளி மோணவர்கள் பலைருக்கும் வகுப்பு எடுத்து 
வந்தோர. ்கறறல் கு்றபோடுள்்ள மோணவர, படிப்பறிவு 
இல்லைோ்தவர்கள் என ஒதுக்்கப்படட மோணவர்க்்ளத் ந்தரவு 
தசய்து ்கறபித்்தோர.

இவர ்கறபிக்கும் மு்ற குழந்்த்களுக்கு மடடுமல்லைோது 
அவர்க்ளது தபறநறோ்ரயும் தவகுவோ்கக் ்கவரந்தது. 

ஸ்்டகான்்பகாரட-பிசனேட  ்ெகாத்னேகள்  
(Stanford-Binet tests) மூலம் மகாணவரகளுக்கு 

வகாசித்த்லயும் கணிதத்்தயும் எளிதகாக்கினேகார. கற்றல் 
கு்்றபகாடுள்ை மகாணவரகள் எனே ஒதுக்கபபட்டவரகள் மிகச் 

சி்றபபகாகக்  கறறுத் ்தரநதகாரகள்.

இந்த மோறறம் ்கோலின்்ஸுக்கு �ம்பிக்்்க்� அளித்்தது; 
்தனது ஓய்வூதி�ப் பணத்்்த எடுத்து ்தன் வீடடின் 
இரணடோம் மோடி்�ப் பள்ளி�ோ்க மோறறினோர. 1967 
தசப்டம்பர மோ்தம் வறி� குடும்பங்க்்ளச நசரந்த 18 
மோணவர்களுடன் இப்பள்ளி ஆரம்பமோனது.

3 – 13 வ�து குழந்்த்களுக்்கோ்க ்கோலின்ஸ் வகுத்து 
்வத்திருந்த ்கல்வித் திடடம் வி�ப்்ப ஏறபடுத்்தக் 
கூடி�து. எழுத்்தோ்ளர ரோல்ப் வோல்நடோவின் ்தன்னம்பிக்்்க 
்கடடு்ர்கள், குழந்்த்களுக்கு உ்ழப்பின் அரு்ம்� 
எடுத்துக் கூறும் ‘The Little Red Hen’ ்க்்த 
நபோன்றவறறுடன் போடத்்்தத் த்தோடஙகினோர. இது 

குழந்்த்க்்ள நவறு உலை்கத்துக்கு அ்ழத்துச தசன்றது.
ருட�ோரட கிப்ளிங, தஹன்றி நவரடஸ்தவோரத், 

பி்ளோடநடோ, நஷக்ஸ்பி�ர எனப் பல்நவறு அறிஞர்களின் 
ப்டப்பு்க்்ள அக்குழந்்த்கள் சீக்கிரநம ்கற்கத் 
த்தோடஙகினர.

மோணவர்களுக்கு ஏறப ்தன்னிடம் உள்்ள 
புத்்த்கங்க்்ளப் படிக்்கக் த்கோடுப்போர ்கோலின்ஸ். 
மோணவர்களுக்்கோ்க நூறறுக்்கணக்்கோன புத்்த்கங்க்்ள 
அவர நச்கரித்து ் வத்திருந்தோர.

1977ஆம் ஆணடு்தோன் ்கோலின்்ஸும் அவரது 
மோணவர்களும் தபரும் ்கவனம் தபறறனர. பத்திரி்்க�ோ்ளர 
ஒருவ்ர ்தனது பள்ளிக்கு அ்ழத்திருந்தோர ்கோலின்ஸ். 
அஙகுள்்ள மோணவர்களின் திற்னக் ்கணடு வி�ந்த 
பத்திரி்்க�ோ்ளர, இதுகுறித்து ஒரு ்கடடு்ர எழுதி�து 
பலைரது ்கவனத்்்தப் தபறறது. பலைரும் அவரது 
பள்ளிக்கூடத்துக்்கோ்க �ன்த்கோ்ட அளிக்்க முன்வந்தனர.

மோரவோ என்ற ஒற்றப் தபணமணியின் விடோமு�றசி 
ஒதுக்்கப்படட மோணவர்கள் பலைரின் வோழ்க்்்கயில் 
தவளிசசம் போய்சசியிருக்கிறது. இன்னும் ஓரோயிரம் மோரவோ 
்கோலின்ஸின் ந்த்வ இஙகு இருக்கிறது.

- ரொஜேந்திரன்

சமையல் குறிப்பில் ஆனைமா 
இருக்மாது. சமைககும் நீங்ள்மான 
அதில் ஆனைமாமைக க்மாண்டுைர 
வைண்டும்.

– அசமரிக்க ெ்மயல் க்ல்ர 
தகாமஸ் சகல்லர

ெ்மயல் சபண்களுக்ககானேது என்்ற 
பிம்பம் உ்்டநது, அது வகாழதலுக்கு 
அவசியமகானே க்ல என்்ற எண்ணம் 
மக்கள் மத்தியில் அதிகரிக்கத் 
சதகா்டஙகியிருக்கி்றது.

ெ்மயல்்ற்ய நம் இல்லத்தின் 
இதயம் எனேலகாம். அ்தெமயம் அது ஒரு 
வகுபப்்றயும் கூ்ட; ஆம், நீஙகள் அஙகு 
கறறுக்சககாள்ை ஏரகாைம் இருக்கி்றது. 
அறிவியல், கணிதத்தில் பயிறசி சப்ற 
ெரியகானே இ்டம் 
ெ்மயல்்றதகான்.

அஙகு கரண்டிகள், 

்ககாப்பகள் எனே நமக்கு உதவும் 
கருவிகள் நி்்றநதிருக்கும். அ்வ 
உஙகள் கணித அறி்வ முன்்னேற்ற 
உதவும்; அடிபப்்ட ெ்மயல்களுக்கு்ம 
கணிதம் அவசியம். ெ்மயலுக்குத் 
்த்வயகானே சபகாருடகளின் அை்வ 
்தரநசதடுக்கும்்பகா்த நீஙகள் கணிதம் 
்நகாக்கி நகரத் சதகா்டஙகுகிறீரகள்.

நீஙகள் ெ்மக்கத் சதரிநதவரகாக 
இருநதகால், வைக்கத்்த வி்ட அதிகமகாக 
ெ்மக்கும் சூைலுக்குச் செல்லும்்பகாது 
என்னே செயவீரகள்? கணிதம்தகான் 
உஙகளுக்ககானே ஒ்ர ஆயுதம். எத்த்னே 
நபரகளுக்குச் ெ்மக்க ்வண்டும் எனே 
சதகா்டஙகும் கணக்கு, ்த்வயகானே 
சபகாருடகளின் அைவு, வி்ல எனே 
நீண்டுசககாண்்்ட ்பகாகும். இபபடித்தகான் 
ெ்மயல்்ற உஙகளுக்குக் கணித 
வகுபசபடுக்கி்றது.

நண்பரகள், குடும்பத்தகா்ரகாடு ்ெரநது 
ெ்மயல் பணிக்ை ்மறசககாள்வது 
இணக்கத்்த அதிகரிக்கும். அது ஒரு 
சபகான்னேகானே நி்னேவகாக உஙகள் மனேதில் 
தஙகிப்பகாகும். ெகாபபிடுவ்தத் தவிர 

்வறு எதறகும் ெ்மயல்்றப பக்கம் 
ஒதுஙககாதவரகள், உ்ட்னே அநதக் 

கணித வகுபப்்றப பக்கம் 
செல்லத் தயகாரகாகுஙகள்.

்ச்மயல்ை 
இது கணிதத்தின் வகுபப்்ற
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என் ்கவி மனதிற்கு 
விததிடட ஆசிரியர தி்ரபபடப போடலைோசிரியர்,  

கவிஞர் ஏகோதசி

பிரபலஙகளின் பள்ளி ஞொபகம்ெொழக்்க

மு்ற்தோன் ்க்லை இலைக்கி�ப் நபோடடி்கள் �டந்தன. 
அதுவும் குருசோமி சோரின் தீவிர மு்னப்போல் அது 
சோத்தி�ப்படடது. �ோன் திருக்குறள் நபோடடி, நபசசுப் 
நபோடடி, �ோட்கப் நபோடடி என மூன்றில் ்கலைநது த்கோணடு 
மூன்றிலும் மு்தல் பரிசு தபறநறன். அவறறில் எனக்குப் 
நபசசுப் நபோடடிக்கு எழுதிக் த்கோடுத்்தது குருசோமி சோர 
்தோன். அ்தன் ்த்லைப்பு ‘போரதி’. அந்த நி்கழ்வு்கள் 
அ்னத்தும் என்்ன அடுத்்தக் ்கடடத்திறகு �்கரத்தி 
ஆசுவோசப்படுத்தின. அ்தன் பிறகு ்க்லை இலைக்கி�த்தில் 
�ோடடம் த்கோணட சிலை்ர ் வத்து வகுப்ப்ளவில் குடடிக் 
குடடி நி்கழ்சசி்க்்ள வோரோ வோரம் �டத்துவத்தன 
முடிதவடுத்்தோர. அப்நபோது அத்த்தோடர நி்கழ்வு்களுக்்கோ்கப் 
பழம் புலைவர்களின் தப�ர்க்்ளப் பு்னப் தப�ர்க்ளோ்க 
்வத்துக் த்கோள்ளும்படி கூறினோர. ‘வோடி� பயி்ரக் 
்கணடநபோத்தல்லைோம் வோடிநனன்’ என்று கூறி� ரோமலிங்க 
அடி்க்ளோரின் தப�்ர �ோன் எனக்குச சூடடிக் 
த்கோணநடன்.

குருசோமி சோரிடம் �ோன் வரலைோறு, புவியி�ல், ஆஙகிலைம் 
நபோன்ற போடங்க்்ளப் பயின்றிருக்கிநறன். எப்நபோது 
வகுப்ப்ற வந்தோலும் போதிந�ரம் தவளிக்்க்்த 
நபசிவிடடுப் பிறகு்தோன் புத்்த்கத்்்த எடுத்துப் போடம் 
�டத்துவோர. அவரின் இரட்ட�ர தபண பிள்்்ள்கள் பறறி 
நி்ற�ப் நபசுவோர. தபரி�வள் வோங்க நவணடி� பரி்ச 
சின்னவள் நம்ட ஏறி வோஙகி�்தோ்க அவர தசோல்லும் 
நபோது வகுப்நப சிரித்்தடஙகும். ந்தங்கோயின் ம்கத்துவத்்்தக் 
கூறி�வர, தினமும் ்கோ்லையில் குழம்புக்கு வோஙகும் 
ந்தங்கோயில் போதி்� என் பிள்்்ள்களுக்குக் த்கோடுத்து 

என் பள்ளி நகாடகளில் முதலகாம் வகுபபில் சதகாறறிக் 
சககாண்்ட ஒரு சபரும் இறுக்கம் க்்டசிவ்ர 

என்்னேவிடடு அகல்வ இல்்ல. அதறககானே ககாரணத்்த 
எனேக்குள் பலமு்்ற ்தடித் ்தடி அ்லநதிருக்கி்்றன். 
வீடடின் வறு்மயகா என்று ஆரகாயநதகால் அன்்்றக்கு உ்டன் 
படித்த அத்து்ண ்பரும் வறு்மயின் பிள்்ைகள்தகான். 
பி்றசகன்னே? நகான் ககாலத்தகால் ெபிக்கபபட்ட ஒரு மனித்னேகா 
என்றிருநதது. பிறககாலஙகளில் என்்னேக் சககாஞெம் 
எனேக்குத் சதரிய ஆரம்பித்தது. ஏறசகனே்வ 
இருபபனேவறறில் நகான் வகாழவ்த ஒரு வகாழவகாக 
விரும்பவில்்ல என்பதறிந்தன். இநதப சபரும் முடிச்்ெ 
அவிழத்தது குருெகாமி ெகாரதகான். மது்ர மகாவட்டம் 
்மலக்ககால் உயரநி்லப பள்ளியில் நகான் அவரி்டம் 
பயின்்்றன். 

எங்கள் பணி�ோன் கிரோமத்திலிருநது மூன்று 
கிநலைோமீடடர �டநது தசன்நற நமலைக்்கோல் பள்ளியில் 
படித்ந்தன். ஆனோலும் பள்ளிக்கு மு்தல் ஆ்ளோய்ப் நபோய்ச 
நசரவது �ோனோ்கத்்தோன் இருப்நபன். அதிலும் பலை �ோட்கள் 
எங்கள் வோடச நமன் வீடு தசன்று அவ்ர எழுப்பிவிடடு 
சோவி்� வோஙகி வநது பள்ளி்�த் திறநதிருக்கிநறன். 
்கோ்லையில் பள்ளிக்கு மு்தல் ஆ்ளோய் வருவதும், 
மோ்லையில் வீடடுக்குக் ்க்டசி ஆ்ளோய்ப் நபோவதும் என் 
வழக்்கமோய் இருந்தது. ்கோ்லையில் பிநர�ரில் ஏ்கோ்தசி 
நபோல் பள்ளிக்கு வி்ரவில் வரநவணடும் என்று அடிக்்கடி 
தசோல்லியிருக்கிறோர குருசோமி சோர. ஒடடுதமோத்்த 
பள்ளிக்கும் உ்தோரணப் புருஷரோய் ஆனதில் சின்ன்தோ்க 
த�கிழத் த்தோடஙகி�து மனசு. 

ஐந்தோணடு்கள் படித்்ததில் அந்தப் பள்ளியில் ஒநர ஒரு 
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தபோழுதில் அவரின் த்தோடரபு எண 
தபறறு அ்ழத்ந்தன். தூஙகிக் 
த்கோணடிருநதிருப்போநரோ என்னநவோ, 
அவர அ்ழப்்ப ஏற்கவில்்லை. அந்த 
வருத்்தம் இன்னும் உணடு எனக்குள். 
அப்நபோது அவர ஓய்வு தபறறுவிடடோர 
என்று ந்கள்விப்படநடன். அ்தன் பிற்கோன 
�ோட்களிலும் அவ்ர �ோன் சநதிக்்க 
இ�லைோ்தபடி நபோனது. 

குருசோமி சோரிடம் எனக்கும் முன் 
பயின்று இன்னும் அவரிடம் த�ருக்்கமோ்க 

இருக்கும் ரத்தினபோணடி அணணன் அவர்கள் சிலை 
மோ்தங்களுக்கு முன் அவரது உடல் நி்லை நமோசமோ்க 
இருக்கிறத்தனச தசோல்லை, �ோன் உடல் �டுஙகிப் நபோய் சிலை 
�ோட்களில் மு்தல்மு்ற�ோ்க குருசோமி சோர வீடு ந�ோக்கிச 
தசன்நறன். அவர ஒரு ்க்்தநபோல் அன்்றக்குக் கூறி� 
அவரின் குடும்பத்்தோர்கள் அ்னவ்ரயும் ந�ரில் 
்கணநடன். புதி� உணரவில் அமரநதிருநந்தன். சிறிது 
ந�ரம் ்கழித்து படுக்்்க�்றயிலிருநது ஹோலுக்கு 
அ்ழத்து வரப்படடோர. ்கடடுடலைோய்ப் போரத்்த அவ்ர ஒரு 
பழுத்்த முதி�வரோய்ப் போரக்்க மனம் ஏற்கவில்்லை. 
அவரின் நபசசுக் குழறி�நபோது, வகுப்ப்றயில் கூவி� 
அவரின் மணிக்குரல் வநது ம்றந்தது. சின்னச சின்ன 
எடடுக்்க்்ளயும் சு�மோ்க இ�லைோமல் து்ணத்கோணடு 
்வத்்தநபோது அவர பள்ளி வ்ளோ்கத்தில் �டந்த ்கம்பீரம் 
என் ்கண்க்்ளத் த்தோடடுப் நபோனது.

“இவ்ர உங்களுக்குத் த்தரிகிற்தோ” என்றோர அவரின் 
ம்னவி.

“ஏ்கோ்தசி� த்தரி�ோ்தோ எனக்கு” என இ்்ளத்்த 
எ்கத்்தோ்ளத்தில் அவர கூறி�தில் எனக்குள் அத்்த்ன 
ஆனந்தம். அவர முன் எழுநது நின்று நபசசுப் 
நபோடடிக்்கோ்க 12 வ�து ஏ்கோ்தசிக்கு அவர எழுதித் ்தந்த 
போரதி்�... 

"இ்ளம் ்கன்னித் ்தமிழ் ம்கனோய்ப் பிறந்தவனோம், 
�றுநந்தனின் சு்வமிக்்கப் போடல்்களினோல் இத்ந்தசத்தின் 
நமன்்ம த்கோணடு வோழ்ந்தவனோம் எங்கள் ்கவி�ரசு 
போரதி. அவன், தூஙகிக் கிடந்த மக்்க்்ள, அஞசி அஞசி 
தசத்்த மக்்க்்ளத் ்தடடித�ழுப்பி வீரமூடடி ்கணக்்கறற 
அஞசோ த�ஞசங்க்்ள உருவோக்கினோர. விடு்த்லைக்கு 
வித்திடட வீரப்புலைவன் போரதிந� என்ப்்த போர்தம் 
மறக்்கோது...’ 

உணரசசிப் பிழம்போய் �ோன் ஒப்பித்துச தசல்லை, குருசோமி 
சோர, சோரின் ம்னவி, ம்கள், தப�ரன், தசவிலி�ர, �ோன் 
உள்ளிடட ஆறு நபரின் ்கண்களிலும் ்கணணீர 
தபருக்த்கடுத்்தது.     

விடுநவன் என்போர. இ்வ நபோ்க, ஊர்களில் �டந்த 
சுவோரஸ்�மோன நி்கழ்வு்கள், வரலைோறறுச சம்பவங்கத்ளன 
வகுப்ப்றயின் சன்னலுக்கு தவளியிலிருநது தசோன்ன 
அத்்த்னயும் எனக்கு வோழ்க்்்கப் போடம் ஆகின. ஆள் 
போரப்ப்தறகு அழ்கோன ்கடடுடல். �டி்கர தஜமினி ்கநணசன் 
நபோன்று மீ்ச ் வத்திருப்போர. நவடடி்கடடி �டநது வரும் 
்கம்பீரம் நபரழகு. அவரின் ந�ர்மயின்கீழ் பள்ளிக்கூடம் 
இ�ஙகி�து. 

1994ஆம் ஆணடு என் மு்தல் ்கவி்்தத் த்தோகுப்போன 
‘மு்தல் தூறல்’ தவளி�ோனது. என் ்கவி மனதிறகு மு்தல் 
வித்திடட குருசோமி சோரிடம் ஆசீரவோ்தம் வோங்க நவணடும் 
என்பது என் ஆ்ச. அப்நபோது அவர, எங்கள் 
ஊரிலிருநது 15 கிநலைோ மீடடர த்தோ்லைவில் உள்்ள 
உரப்பனூரில் ஆசிரி�ரோ்கப் பணிபுரிநது த்கோணடிருந்தோர. 
அஙந்க தசன்று என் ‘மு்தல் தூறல்’ நூ்லைக் ் ்கயில் ்தநது 
்கோலில் பணிநந்தன். அவர ்கண்களில் நீரத் ்ததும்பப் 
போரோடடி அவரின் வகுப்பிலும் ச்க ஆசிரி�ர்களிடமும் 
என்்ன அறிமு்கம் தசய்து ் வத்து ‘இந்த அ்ர �ோளுக்கு 
இவர்களுக்கு ஆசிரி�ர �ோன் இல்்லை நீத�ன்று’ தசோல்லி 
�ோற்கோலியில் என்்ன அமர ் வத்து அவரின் வகுப்்பத் 
்தநது எழுநது தசன்ற நிமிடத்்்த விடப் தபரிது நவதறன்ன 
இருநதுவிடும் என் வோழ்வில். 

�ோன் தசன்்னயில் உ்தவி இ�க்கு�ரோ்கப் பணி 
தசய்துத்கோணடிருந்த 2003ஆம் ஆணடு் எங்கள் 
கிரோமத்தின் �டுநி்லைப் பள்ளியில் ்த்லை்ம ஆசிரி�ரோ்கப் 
பணிபுரிந்தோர. 2004இல் என் திருமணத்திறகு வநது 
வோழ்த்தினோர. அ்தன் பின்னர எங்கள் ஊர பள்ளியில் சிலை 
அடிப்ப்டக் ்கடட்மப்்ப உருவோக்்க நவணடும் எனவும் 
அ்தறகு என்்ன உ்தவுமோறும் ந்கடடுக்த்கோணடது 
நி்னவில் நிறகிறது. த்கோஞச ்கோலைம் �ோன் அவநரோடு 
த்தோடரபில் இல்்லை. 

2011ஆம் ஆணடு �ோன் இ�க்கி� மு்தல் தி்ரப்படமோன 
"த்கோஞசம் தவயில் த்கோஞசம் ம்ழ’ ரிலீ்ோ்க இருந்த 
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‘்கணக்கு மணக்கு ஆமணக்கு’ என போர பு்கழும் 
போரதி்�ந� நவப்பங்கோ�ோ்க ்கசக்்க ்வத்்த போடம் 
்கணி்தம். மறறவறறில் சிறநது வி்ளஙகும் பலை 
மோணவர்கள்கூட ்கணி்தத்தில் த்கோஞசம் 
சறுக்குவோர்கள். இ்தறகுக் ்கணி்தம் பறறி� அசசம் ஒரு 
்கோரணம் என்றோலும், நபோதிக்கும் ஆசிரி�ர்களும் 
மறதறோரு ்கோரணம். ்கணி்தத்தில் வி்்ள�ோடடு 
மு்ற்�ப் பின்பறறி நபோதித்்தோல் �ல்லை பலைன் 
கி்டக்கும். ஆனோல், அப்படிச தசய்பவர்கள் கு்றவு. 
்தறநபோது வி்்ள�ோடடு மு்றக் ்கணி்தம் பலை 
பள்ளி்களில் ்கறபிக்்கப்படுகிறது. இ்தறகு �ம் �ோடடில் 
அடித்்த்ளமிடடவர்களுள் முக்கி�மோனவர, ம்கோரோஷ்டிர 
மோநிலைத்்்தச நசரந்த ்கணி்தவி�லைோ்ளர ்தத்்தோத்நர� 
ரோமசசநதிர ்கப்நர்கர. 

இன்்றக்கு உலைத்கஙகிலும் உள்்ள 
்கணி்தவி�லைோ்ளர்கள் ்கப்நர்கர எண்க்்ளக் 
த்கோணடோடுகின்றனர. எல்லைோ அறிஞர்க்்ளப் நபோலைநவ 
இவரும் த்தோடக்்க நி்லையில் ந்கலி கிணடலுக்கு 
ஆடபடடவர ்தோன். இ்தறத்கல்லைோம் அசரோ்த ்கப்நர்கர, 
்தனது ்கணி்த ஆய்வு முடிவு்க்்ள உள்ளூர அறிவி�ல் 
இ்தழ்்களில் ்கடடு்ர்க்ளோ்க எழுதினோர; சிறு 
பிரசுரங்க்ளோ்கவும் தவளியிடடோர. 

இன்்றக்கு அ்வ �மக்கு ்கணி்தப் 
பு்்த�ல்்க்ளோ்கக் கி்டக்கின்றன. ்கணி்தத்தில் மு்தல் 
மதிப்தபண தபறுபவர்களுக்கு ந்கம்ப்ரிடஜ் 
பல்்க்லைக்்கழ்கம் வழஙகும் படடநம நரஙக்லைர  
(Wrangler). அந்த உ�ரி� படடத்்்த இவரும் 
தபறறோர.

வி்்ளயொடடுக 
்கணிதைததின் 
விததை்கர

ஆளுறைெொழக்்க
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இத்்த்ன தபரு்மக்குரி� இநதி� ்கணி்தவி�ல் 
அறிஞரோன ்தத்்தோத்நர�ோ ரோமசசநதிர ்கப்நர்கர ஜனவரி 
17, 1905ஆம் ஆணடு  மும்்ப அருந்க உள்்ள ்த்கோனூ 
என்ற கிரோமத்தில் ஓர எளி� குடும்பத்தில் பிறந்தோர. 
எடடு வ�தில் ்தன் ்தோ்� இழந்த இவர, ்தந்்த�ோல் 
வ்ளரக்்கப்படடோர. குமோஸ்்தோவோ்கப் பணிபுரிந்த இவரின் 
்தந்்த நஜோதிடத்திலும் ஆரவமிக்்கவர. இவர ்தந்்த�ோல் 
நஜோதிடத்தின் மீதும், ்கணி்தத்தின் மீதும் இவருக்கு 
ஈடுபோடு உணடோனது. 

மும்்பயின் வடகிழக்குப் பகுதி, ்தோநனயில்  உள்்ள 
நமல்நி்லைப் பள்ளியில் பள்ளிப் படிப்்ப முடித்்தோர. சிறு 
வ�திநலைந� ்கணி்தப் புதிர்க்்ளத் தீரவு ்கோணபதில் 
மிகுந்த ஆரவத்துடன் ்கோணப்படடோர. அவநர சிலை 
்கணி்தப் புதிர்க்்ளயும் உருவோக்கியுள்்ளோர.

பள்ளியில் படிக்கும்நபோது இவருக்கு ்கணபதி என்ற 
்கணி்த ஆசிரி�ர பயிறறுவித்்தோர. அவர்தோன் தபருக்்கல் 
வோய்ப்போடடுக்குச சுருக்்க வழிமு்ற்க்்ள இவருக்குக் 
்கறறுக் த்கோடுத்துள்்ளோர. அவர போடம் �டத்தி� வி்தமும், 
்கறபித்்த வி்தமும்்தோன் இவருக்கு ்கணி்தத்தின் மீ்தோன 
ஆரவத்துக்கு நமலும் தூணடுந்கோலைோ்க அ்மந்தது.

புநனவில் உள்்ள தபரகுஷன் ்கல்லூரியில் (Fergusson 
College) பயின்றோர. இ்ளங்க்லைப் படடத்்்தப் தபறறதும், 
1929ஆம் ஆணடு ந்தவலைோலி என்ற சிறி� �்கரத்தில் 
பள்ளி ஆசிரி�ரோ்கச நசரநது,  
33 ஆணடு்கள் பணிபுரிந்தோர.

்கணி்தத்தின் மீ்தோன அசசத்்்தப் நபோக்கி, 
வி்்ள�ோடடுக் ்கணி்தம், புதிரக் ்கணி்தம் நபோன்ற 
பல்நவறு வழிமு்ற்களின் வோயிலைோ்கக் ்கறபித்்தோர. ்தனது 
்கணி்த மு்ற்கள் குறித்து, தசோந்தச தசலைவிநலைந� சிறு 
தவளியீடு்க்்ளக் த்கோணடு வந்தோர. நமலும் சுறறு 
வடடோரங்களில் உள்்ள ்கல்லூரி்கள், பள்ளி்களுக்குச 
தசன்று ்கணி்த உ்ர, வி்்ள�ோடடு, புதிரக் ்கணி்தங்கள் 
மூலைம் மோணவர்க்்ள மகிழ்வித்்தந்தோடு, அவர்களுக்குக் 
்கணி்தத்தின் மீது ஆரவம் உருவோ்க உ்ழத்்தோர. ்தனது 
வோழ்�ோ்்ள ்கணி்தத்துக்்கோ்கநவ அரப்பணித்்தோர.

சிறுவ�தில் ்கப்நர்கருக்கு எண்கள் மீ்தோன ஈடுபோடு 
அவர வோழ்�ோள் முழுவதும் த்தோடரந்தது. எண்களி்டந� 
்கோணப்படும் விந்்த�ோன த்தோடரபு மு்ற்கள், 
இணக்்கங்கள், விலை்கல்்க்்ள ஆரோய்ந்தவர, அவற்றக் 
்கணடறிவ்தற்கோன புதி� வழிமு்ற்க்்ளயும் 
்கணடுபிடித்்தோர. போரக்்க நவடிக்்்க�ோ்கவும், 
வி்்ள�ோடடோ்கவும் ்கோணப்படட அந்த மு்ற 
பின்னோளில் வி்்ள�ோடடுக் ்கணி்தத்தில் மி்கப் தபரி� 
தி்ச்கோடடி�ோ்க வி்ளஙகி�து.

்கணி்த ஆய்வில் முழு்ம�ோ்க ஈடுபடட இவர, 
இநதி�க் ்கணி்தவி�ல் ்கழ்கத்தில் உறுப்பினரோ்க 
இ்ணந்தோர. ்தனது ஆய்வு்களின் வி்்ளவோ்க, பலை புதி� 
எண இனங்க்்ளக் ்கணடறிநது ்கணி்த உலைகிறகுக் 

த்கோ்ட�ோ்க அளித்்தோர.

இவரது ்கணி்த மு்ற்கள் குறித்து அதமரிக்்கரோன 
மோரடின் ்கோரடனர 1975இல் ‘சயின்டிிஃபிக் அதமரிக்்கன்’ 
என்ற ஆய்வி்தழில் எழுதி� ‘்கணி்த வி்்ள�ோடடு்கள்’ 
என்ற ்கடடு்ரந� உலை்கம் முழுவதிலும் இவர மீது 
்கவனம் ஏறபடக் ்கோரணமோ்க அ்மந்தது. அறிவி�ல் 
ஆய்வுக்்கோன சிக்்கலைோன ்கணி்தநம உ�ரவோனது என்ற 
்கருத்து பரவலைோ்க நிலைவி வந்த நவ்்ளயில், மனத்்்த 

்கப்பர்கர மொறிலி்யப்  
புரிநதுவ்கொள்ள கீழக்கொணும்  
வ்சயல்மு்ை்கள பதை்ெ:

 ஏ்தோவது ஒரு �ோன்கு இலைக்்க எண்ண  
(1111, 2222 நபோன்ற எண்கள் இந்த வரம்பில் 
வரோ்த்வ) எடுத்துக் த்கோள்ளுங்கள். 
(எடுத்துக்்கோடடு: 1947)

 அந்த எணணிலுள்்ள ஒவதவோரு எண்ணயும் 
இறஙகு வரி்சயிலும் ஏறு வரி்சயிலும் எழுதிக் 
த்கோள்ளுங்கள்.  
(எ.்கோ: 9741, 1479)

 இறஙகுவரி்ச எணணிலிருநது ஏறுவரி்ச 
எண்ணக் ்கழியுங்கள். (எ.்கோ: 9741- 1479 = 8262).

 இப்நபோது கி்டக்கும் புதி� எணணிலும் (எ.்கோ: 
8262) இந்த வழிமு்ற்�க் ்க்டப்பிடித்்தோல் 
மீணடும் ஒரு புதி� எண (எ.்கோ: 6354) கி்டக்கும்.

 அந்த எணணிலும் இந்த வழிமு்ற்�ச 
தசய்�லைோம். இவவோறு நீங்கள் தசய்யும்நபோது, 
அதி்கபடசம் ஏழோவது படிநி்லைக்குப் பிறகு 
உங்களுக்கு 6174 என்ற எணநண வி்ட�ோ்கக் 
கி்டக்கும்.

எடுத்துக்்கோடடு :

1947 : 9741 – 1479 = 8262
8262 : 8622 – 2268 = 6354
6354 : 6543 – 3456 = 3087
3087 : 8730 – 0378 = 8652
8652 : 8652 – 2568 = 6174
6174 : 7641 – 1467 = 6174
இந்த எண்ணத்்தோன் ்தறநபோது ்கணி்த உலை்கநம 

‘்கப்நர்கர மோறிலி’ எனக் த்கோணடோடி வருகிறது. 
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தசன்்னயில் 1949ஆம் ஆணடு �்டதபறற 
்கணி்த மோ�ோடடில் 6174 என்ற எண்ண ்கப்நர்கர 
மோறிலி என அறிவித்்தனர. கூடநவ மூன்று இலைக்்க 
எண்களில் 495 மோறிலி ஆகும்.

 உம்: 495: 954 – 459 = 495

வோனி�ல் ஆரோய்சசியில் முக்கி�மோன அங்கம் 
வகிக்கிறது நிலைோ. ஒவதவோரு கிர்கத்துக்கும் ஒன்று 
அல்லைது அ்தறகு நமறபடட து்ணக்ந்கோள்்கள் 
இருக்கும். பூமியின் து்ணக்ந்கோ்ளோ்கச தச�ல்படும் 
நிலைோ்தோன் து்ணக்ந்கோள்்களிநலைந� மி்கப் தபரி�து.

நிலைதவோளியில்லைோ்த அமோவோ்ச இர்வ நீங்கள் 
போரத்திருப்பீர்கள். ஆனோல், நிலைோ என்ற ஒன்நற 
இல்லைோமல் இருந்தோல் எப்படி இருக்கும் எனச 
சிநதித்்ததுணடோ? அப்நபோது பூமியின் நி்லை என்னவோ்க 
இருக்கும்?

நிலைவில்லைோமல் ்கடல் அ்லை்கள் எழுசசி ்கோண 
முடி�ோது. சூரி�னின் புவியீரப்பு உநது்தல் ்கோரணமோ்கச 
சிறி்த்ளவு அ்லை மடடுநம எழும். அ்லை்களின் சீரோன 
ஓடடம்்தோன் பூமத்தி� நர்்கப் பகுதியின் தவப்பத்்்த, 
துருவங்களுக்குக் த்கோணடு நசரக்கிறது. நிலைவு 
இல்லைோவிடடோல், ்கோலைநி்லையில் தபரும் மோறறம் நி்கழும். 

்தறநபோது வோழும் ்தோவரங்கள், விலைஙகு்களில் பலை 
இனங்கள் அழிநதுவிடும். இரவு இன்னும் 
்கறு்ம�ோன்தோகிவிடும், இரவு ந�ரங்களில் 
நவட்ட�ோடி வோழும் ஆந்்த, தவௌவோல் நபோன்ற்வ 
உணவு ந்தட மி்கவும் சிரமப்படும். கிர்கணங்கள் ந�ரோது, 
வோனி�ல் ஆரோய்சசியில் முன்நனறறம் என்பந்த 
இருநதிருக்்கோது. மனி்தன் நிலைவில் ்தடம் பதித்்தது்தோன் 
வோனி�ல் ஆரோய்சசியில் முக்கி� ்மல்்கல்லைோ்க 
இருக்கிறது. நிலைோ இல்லைோவிடடோல் யுநரனஸ் கிர்கம் 
நபோலை பூமி 45 டிகிரி ்தன்பக்்கம் சோய்நது சுழலைத் 
த்தோடஙகும். இ்தனோல் பூமியின் ஒரு பகுதி 6 மோ்தங்கள் 
இருடடோ்கவும், ஒரு பகுதி 6 மோ்தங்கள் தவளிசசமோ்கவும் 
இருக்கும். இ்தனோல் விவசோ�ம் போதிக்்கப்படடு பல்நவறு 
விபரீ்தங்கள் நி்கழக்கூடும்.

நிலவு 
இல்லொதை  
பூமி எப்படி 
இருககும்?

உறசோ்கப்படுத்தும், மன அழுத்்தங்களிலிருநது மனத்்்த 
விடு்த்லை தபறச தசய்யும் வி்்ள�ோடடுக் ்கணி்தத்தின், 
புதிரக் ்கணி்தத்தின், மனக் ்கணி்தத்தின் முக்கி�த்துவத்்்த 
இவர வலியுறுத்தினோர. அன்்றக்கு இ்வ 
உ்தோசீனத்துக்கும் புறக்்கணிப்புக்கும் உள்்ளோன நபோதிலும், 
இவரது ஆய்வு்கள் ்கணி்தத் து்றயில் மறுக்்க முடி�ோ்த, 
ம்றக்்க முடி�ோ்த இடத்்்த அவருக்குப் தபறறுக் 
த்கோடுத்்தன.

எண ்கணி்தத்தில் ்கப்நர்கர பலை ்கணடுபிடிப்பு்க்்ள 
நி்கழ்த்தியுள்்ளோர. ்கப்நர்கர எண்கள், ்கப்நர்கர மோறிலி, 
ஸ்வ�ம்பு (சு�) எண்கள், ஹரஷத் எண்கள், ந்தவபோலி 
எண்கள், தடம்நலைோ எண்கள், விஜ�ோ எண்கள், 
்தத்்தோத்நர� எண்கள், ்கங்கோரு எண்கள் நபோன்ற்வ 
அவர ்கணி்த உலைகுக்கு அளித்்த த்கோ்ட்க்ளோகும். 

இவர ்தம் வோழ்க்்்க்� எளி்ம�ோ்க வோழ்ந்த 
நபோதிலும், இவருக்குக் கி்டத்்த ஓய்வூதி�ம் 
நபோதுமோன்தோ்க இல்்லை. எனநவ இவர ்கணி்தம் மறறும் 
அறிவி�லில் சிறப்பு வகுப்பு்க்்ள எடுத்து ்தன் 
வோழ்�ோ்்ளக் ்கழித்்தோர.

இவ்ரப் பறறி தபோதுவோ்க எல்நலைோருக்கும் 
த்தரி�ோ்தநபோதும், ்தறநபோது எண ்கணி்தத்தில் இவரின் 
பங்களிப்பு, ்கணி்த உலை்கத்்்தந� வி�நது போரக்்கச 
தசய்துள்்ளது. சிறுவர்களுக்்கோன வி்்ள�ோடடுக் 
்கணக்கு்க்்ளயும், புதிரக் ்கணக்கு்க்்ளயும் நபோடடு 
அவர்களுக்குக் ்கணி்தத்தின் மீது ஈடுபோட்ட 
ஏறபடுத்தி�வர என்றோல் அது மி்்க�ோ்கோது.

எண ்கணி்தத்தில் ஒவதவோரு எணணுக்கும் பிற 
எணணுடன் உள்்ள வி�த்்தகு உற்வ, புதிர்கள் 
வோயிலைோ்க விடுவிப்பதில், அ்்த மகிழ்சசி்கரமோன 
வி்்ள�ோடடோ்க மோறறுவதில் ்கப்நர்கர 
மகிழ்சசி�்டந்தோர. அவர எப்நபோதும் ்தன்்ன 
‘எண்களின் �ணபன்’ (Ankamitra) என்று கூறிக் 
த்கோள்வோர. அந்த ந�ரத்தில் இவ்ர அவரது 
மோணவர்கள் தசல்லைமோ்க, ‘்கணி்தோனநத்’ என்று 
அ்ழத்்தனர. வி்்ள�ோடடுக் ்கணி்தத்தில் பல்நவறு 
நிபுணர்கள் ந்தோன்றுவ்தறகுச சோ்லை அ்மத்துக் 
த்கோடுத்்தவர இவர. அ்தறகு இவரது ்தன்னலைமறற 
உ்ழப்பும், அ்ளவில்லைோ்த ஈடுபோடும், அரப்பணிப்புநம 
மு்தன்்ம�ோன ்கோரணி்க்ளோகும். இவரது ‘TEN CUTS IN 
CALCULATION’ என்ற நூல், பள்ளி மோணவர்களுக்்கோன 
எளி� ்கணி்தப் புதிர ்்கந�டு. இ்்தப் படிக்கும் 
எந்ததவோரு மோணவரும், ்கணி்தத்தில் அ்ளவில்லைோ்த 
ஈடுபோட்டப் தபறறுவிடுவோர என்பந்த இவரது 
தபரு்மக்குச சோன்றோகும்.

-சு. மீனொடசி

24



2524

இன்்ற� �வீன யு்கத்தில் டிஜிடடல் 
த்தோழில்நுடபத்்தோல் பல்நவறு மோறறங்கள் ஏறபடடு 
வருகின்றன. ்கல்வியில் புதி� புதி� த்தோழில்நுடபங்களும், 
தச�லி்களும், வ்லை்த்ளங்களும் �ோத்ளோரு நமனியும் 
தபோழுத்தோரு வணணமுமோ்க அதி்கரித்து வருகின்றன. 
இன்்ற� சிறோர்களும், இ்்ளந�ோர சமூ்கமும் இவற்றப் 
ப�ன்படுத்தித் ்தங்க்ளது ்கல்வி மறறும் அறிவு 
தச�ல்போட்ட வ்ளரத்துக்த்கோள்்ள அ்வ மி்கவும் 
உ்தவி�ோ்க இருக்கின்றன.

அந்த வ்்கயில், மோணவர்கள் ்தங்க்ளது தமோழி 
அறி்வ வ்ளரத்துக்த்கோள்்ள புதி்தோ்க வநதுள்்ள 
தச�லி்தோன் கூகுள் ரீட அலைோங (Google Read Along 
App). இந்தச தச�லி ்தமிழ், ஆஙகிலைம் மடடுமன்றி 
த்தலுஙகு, ஹிநதி, வங்கோ்ளம், மரோத்தி, உருது உள்ளிடட 

வமொழி்யப் பி்ையின்றிக  
்கற்்க உதைவும் வ்சயலி

தெயலிெொழக்்க

இதன் ச்சயலபபாடுகள் மூன்று பகுதிகளபாகப  
பிரிககபபடுகிறது:

ஒரு நூலை நீஙகள் எததலை நிமிடஙகள், எததலை 
வபார்தலதகள் வபாசிததுள்ளீர்கள் ்பபான்ற விவரஙகள் 
்்சமிககபபடடிருககும். திை்சரி இைககு, வபாரபாந்திரச் 
ச்சயலபபாடு, வபாசிககபபடட கலதகள் ்பபான்ற தகவலகளும் 
இருககும்.

தச�லி்�ப் 
பதிவிறக்்கம் 
தசய்�: QR 
ந்கோ்ட 
ஸ்ந்கன் தசய்்க. 

கூகுள் ரீட் அலாங் செயலி (Google Read Along App)

தமோழி்களில் படிக்்கவும், நபசவும், புரிநது த்கோள்்ளவும், 
்கறறுக் த்கோள்்ளவும் ஏறற வ்்கயில் 
வடிவ்மக்்கப்படடுள்்ளது. �மது மோணவர்கள் 
இசதச�லி்�ப் ப�ன்படுத்துவ்தற்கோ்க, ்தமிழ்கப் பள்ளிக் 
்கல்வித் து்றக்கும் கூகுள் நிறுனத்திறகுமி்டந� 
புரிநதுணரவு ஒப்பந்தம் ஒன்று சமீபத்தில் ்்கத�ழுத்்தோகி 
உள்்ளது.  

ஒரு வ்சயலி - பல பயனர (Multi Profile)
இந்தச தச�லி்� ஒரு தசல்நபோனில் பதிவிறக்்கம் 

தசய்துத்கோணடு ்தனிப்படட ்கணக்்்கத் த்தோடஙகிக் 
த்கோள்்ளலைோம். அந்த நவ்்ளயில் வீடடில், குடும்பத்தில், 
வகுப்பில் உள்்ள மறறவர்களும் இந்த ஒநர தச�லியில் 
்தனித்்தனி ்கணக்கு்க்்ளத் த்தோடஙகி, ப�ன்படுத்திக் 
த்கோள்்ள முடியும். இ்தன் மூலைம் ஒநர தச�லி பலை ப�னர 
அம்சம் �ம்முடன் இருப்பவர்களும் தமோழிப்போடத்்்த 
மி்கச சரி�ோ்கக் ்கறறுக் த்கோள்்ளவும், தமோழி அறி்வ 
நமம்படுத்திக் த்கோள்்ளவும் உ்தவுகிறது.

ஒவவெொரு குைந்தைககும் ஏற்ை பயன்பொடு 
(Personalised) 

ஒவதவோரு குழந்்தக்கும் அ்தன் வோசிப்புத் திறனுக்கு 
ஏறற வ்்கயில், அ்தறகுரி� புத்்த்கங்க்்ள இந்தச தச�லி 
பரிநது்ரக்கிறது. இ்தனோல் குழந்்தயின் ்கறறல் திறன் 
சமசசீரோ்க வ்ளரசசி அ்ட� வோய்ப்பு ஏறபடுகிறது.

- சந்தியா
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முனைவர் வந.து. சுநதைரெடிபெலு
்மனோள் பள்ளிக கல்வி இயககுேர், 

து்ண்வநதர், ்சன்்னப பல்க்லைககழகம். 

படிப்பு 
எல்லோருக்கும் 
வரும்...

எல்லைோ குழந்தகளும் ்தறை முடியும். அது ேம் ்கயில் 
இருககிறைது. அதற்கு முதல் ்வ்லையோக, அவர்கள் 
மகிழ்ச்சியோக இருககும்படி போர்்ததுக ்கோள்்ள ்வணடும். 

இரணடோவது, அவர்களுககுப படிபபு வரோது என்று 
்சோல்லைககூடோது. துணிவு ்கோடுகக ்வணடும். 

பல்்வறு ேோடுகளில் பலை நூறு பள்ளிகளுககுச் ்சன்று 
போர்்ததுள்்்ளன். சிறு பள்ளியிலிருநது உயர்நி்லைப 
பள்ளிகள் வ்ர போர்்ததுள்்்ளன். ்வகுளி ்கோள்ளும் ஓர் 
ஆசிரிய்ரககூடக கோண முடியவில்்லை. அபபடிபபடட 
ஆசிரியரோக ேம்மோலும் இருகக முடியும். 

அன்்போடு தடடிக ்கோடு்தது, அ்ண்தது்ததோன் திரு்தத 
முடியும். ஆக்வ, குழந்தக்்ள அ்ண்தது 
உற்சோகபபடு்ததி்த திரு்ததுஙகள்.
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அருங்்கொடசிய்கததின் 
அெசியம்

நவீனே சதகாழில்நுடப உலகில் 
ெமூக ்மம்பகாடடுக்கு, 

அருஙககாடசியகம் முக்கியமகானேதகாக 
இருக்கி்றது. நம் முன்்னேகாரகளின் 
வரலகாற்்ற, வகாழவிய்ல 
எடுத்துக்ககாடடும் அரஙககாக 
அருஙககாடசியகம் திகழகி்றது. 
க்ல, அறிவியல், பண்பகாடு, 
வரலகாறு எனே, பல்்வறு தைத்தில் 
அதன் பஙகளிபபு 
இன்றிய்மயகாதது. உலகத்்த்ய 
்கயில் அ்டக்கிவிடும் அைவுக்கு 
டிஜிட்டல் சதகாழில்நுடபம் 
வைரநதிருநதகாலும், சிலவற்்ற 
்நரில் கண்டு ஆரகாயவது நல்ல 
அனுபவத்்தத் தரும். அநத 
அனுபவத்்தப சப்ற நகாம் 
அருஙககாடசியகம் செல்ல 
்வண்டும்.

வரலொறு்சமூ்கம்
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வருங்கோலை மோணவச சமு்தோ�த்்்த வடிவ்மப்பதில் 
அருங்கோடசி�்கத்தின் பங்களிப்பு தபரி� அ்ளவில் 
இருக்கும் என்பதில் ஐ�மில்்லை. மோணவர்களின் அறிவு 
விரிவ்ட�, அவர்கள் பல்நவறு விஷ�ங்க்்ள ந�ரில் 
போரத்து உணரவது அவசி�ம். நவறு எஙகும் போரக்்க 
முடி�ோ்த பலை அரி� விஷ�ங்க்்ளத் ்தன்னிடம் ்வத்துக் 
்கோத்திருக்கிறது அருங்கோடசி�்கம்.

்தமிழ்�ோடடில் மடடும் 30-க்கும் அதி்கமோன 
அருங்கோடசி�்கங்கள் உள்்ளன. த்தோல்லி�ல் 
அருங்கோடசி�்கங்கள், ்கடல்சோர அருங்கோடசி�்கங்கள், 
்க்லை அருங்கோடசி�்கங்கள், வரலைோறறு 
அருங்கோடசி�்கங்கள், அறிவி�ல் அருங்கோடசி�்கங்கள் 
என, பலை பிரிவு்களில் அருங்கோடசி�்கங்கள் இருக்கின்றன.

்தமிழ்�ோடு அரசு 
த்தோல்லி�ல் து்ற சோரபோ்க 
மடடும் 14 மோவடடங்களில் 
அருங்கோடசி�்கங்கள் 
அ்மக்்கப்படடுள்்ளன. ்தவிர, 
பல்நவறு து்ற்கள் மறறும் 
்தனி�ோர நிறுவனங்கள் 
சோரபோ்கவும் 
அருங்கோடசி�்கங்கள் 
அ்மக்்கப்படடுள்்ளன.

அரசு அருங்்கொடசிய்கம் - 
வ்சன்்ன

தசன்்ன அரசு அருங்கோடசி�்கம் எழும்பூரில் 
அ்மநதுள்்ளது. 1851ஆம் ஆணடில் நிறுவப்படட 
இந்த அருங்கோடசி�்கத்தில் த்தோல்லி�ல், 
�ோண�வி�ல், விலைஙகி�ல், இ�ற்்க அறிவி�ல், 
சிறபம் ஆகி� து்ற்க்்ளச நசரந்த ஏரோ்ளமோன 
தபோருட்கள் ்கோடசிக்கு ்வக்்கப்படடுள்்ளன. சரித்திரப் 
பு்கழ்தபறற ்கன்னிமோரோ நூலை்கம் இஙகு்தோன் 
அ்மநதுள்்ளது.

சிைபபம்ெம் : பொரதியொரின் றகதயழுத்துப பிரதி,  
சிறபஙகள், ஓவியஙகள்

போரதி�ோர ்கவி்்த்களின் ்்கத�ழுத்துப் பிரதி 
இஙந்க ்கோடசிக்கு ்வக்்கப்படடுள்்ளது. இ்்த �ோம் 
அவசி�ம் போரக்்க நவணடும்.

பல்நவறு பணபோட்டப் பிரதிபலிக்கும் சமண 
்கோலைச சிறபங்கள் இஙந்க ்வக்்கப்படடுள்்ளன. 
இநதி�ோவில் சமணர ்க்லையில் உருவோன ந்கோயில்்கள் 
ஏரோ்ளம், இந்தச சிறபங்கள் �ம்்ம நவறு பலை 
இடங்களுக்குப் ப�ணிக்்கத் தூணடும்.

மனி்தகுலை வரலைோறறில் ஓவி�ங்கள் 
முக்கி�மோன்வ. ஆதி்கோலைத்து மனி்தர்களிடம் 
ஓவி�ம் தீடடும் பழக்்கம் இருநதிருக்கிறது. அந்த 
ஓவி�ங்கள் அவர்களின் வோழ்வி�்லைப் 
பிரதிபலிக்கின்றன. இஙகு ரோஜோ ரவி வரமோவின் 
ஓவி�ங்கள் ்கோடசிப்படுத்்தப்படடுள்்ளன. இந்த அரி� 
ஓவி�ங்க்்ள �ோம் ்கடடோ�ம் போரக்்க நவணடும்.
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வதைொல்லியல் அருங்்கொடசிய்கம் - ்கரூர
இந்த அருங்கோடசி�்கம் ்தமிழ்�ோடு அரசு த்தோல்லி�ல் 

து்ற சோரபோ்க 1982ஆம் ஆணடு த்தோடங்கப்படடது. 1973, 
1977, 1993 ஆகி� ஆணடு்களில் ்கரூர பகுதியில் 
்தமிழ்�ோடு அரசோல் த்தோல்லி�ல் ஆய்வு்கள் 
நமறத்கோள்்ளப்படடன. அவவோய்வின்நபோது கி்டத்்த 
தபோருட்கள் இஙகு ்வக்்கப்படடுள்்ளன.

சிைபபம்ெம்: ்ொணயஙகள்

சிறி� வ்்க �ோண�ங்களில் �ோம் அறிநதுத்கோள்்ள 
பலை விஷ�ங்கள் இருக்கின்றன. மன்னரின் ரோஜ்ஜி�ம், 
ஆடசி மு்ற, தமோழி, ம்தம், தபோரு்ளோ்தோர நி்லை என, 
பலை ்த்கவல்்க்்ள �ோண�ங்கள் வோயிலைோ்க அறி�லைோம். 
்கரூர த்தோல்லி�ல் அருங்கோடசி�்கத்தில் நரோமோனி�ர, 
சங்க்கோலைச நசரர, நசோழர, போணடி�ர்களின் �ோண�ங்கள் 
மு்தலி� பலை அரசர்களின் �ோண�ங்கள் �ம் போர்வக்கு 
்வக்்கப்படடுள்்ளன. இந்தநபோல் தவவநவறு 
சிறப்பம்சங்க்்ளக் த்கோணட த்தோல்லி�ல் 
அருங்கோடசி�்கங்கள் குறறோலைம், ந்கோ்வ, ்தருமபுரி, 
பூணடி, பூம்பு்கோர நபோன்ற இடங்களில் அ்மநதுள்்ளன.

அரசு அருங்்கொடசிய்கம் - ஈபரொடு
    ஈநரோடு அரசு அருங்கோடசி�்கம், அரசு 
த்தோல்தபோருள் அருங்கோடசி�்கம் ஆகும். இது, வ.உ.சி. 
பூங்கோ வ்ளோ்கத்திறகுள் அ்மநதுள்்ளது. ்க்லை, 
த்தோல்லி�ல், மோனுடவி�ல், ்தோவரவி�ல், விலைஙகி�ல் 
என, பல்நவறு து்ற்கள் சோரந்த தபோருட்கள் இஙகு 
உள்்ளன.

சிைபபம்ெம்: கல்தவடடுகள்

்கல்தவடடு்கள் வரலைோறறின் எழுத்துப்பூரவமோன 
சோடசி்கள் ஆகும். இவற்றக் த்கோணடு அக்்கோலைத்தில் 
வோழ்ந்தவர்களின் வோழ்க்்்க மு்ற மு்தல் பல்நவறு 
்த்கவல்்க்்ள அறி� முடியும். ்கல்தவடடு ஆரோய்சசி, 
த்தோல்லி�ல் து்றயில் முக்கி�மோன இடம் வகிக்கிறது. 
த்கோஙகு மணடலை நசோழப் நபரர்சச சோரந்த 

்கல்தவடடு்களும், அரசரின் பு்க்ழப் ப்றசோறறும் 
தமய்க்கீரத்தி ்கல்தவடடு்களும் இஙந்க 
்வக்்கப்படடுள்்ளன.

அருங்்கொடசிய்கம் - கிருடடிணகிரி
்தமிழ்�ோடு அரசு த்தோல்லி�ல் து்றயின்கீழ் இ�ஙகும் 

இந்த அருங்கோடசி�்கம், 1993ஆம் ஆணடு மு்தல் 
தச�ல்படடு வருகிறது. த்தோல் ்தமிழர்கள் ப�ன்படுத்தி� 
தபோருட்கள், முதுமக்்கள் ்தோழி்கள், சுடுமண படிமங்கள், 
இரு்ளர தபோருட்கள், மனி்தர்களின் உடல் மோதிரி்கள், ்கல் 
வ்்க்கள், த்தோல்லுயிர படிமங்கள், ்கனிமங்கள் 
நபோன்ற்வ ்கோடசிக்கு ்வக்்கப்படடுள்்ளன.

சிைபபம்ெம்: த�ொல் �மிழர்கள் வரலொறு

்தமிழர வரலைோறு குறித்து ஆய்வு தசய்பவர்கள் இஙந்க 
ஏரோ்ளம். �ம் வரலைோறு, பணபோடு, வோழ்வி�ல்மு்ற 
நபோன்றவற்ற அறி� விரும்புபவர்களுக்்கோன 
அருங்கோடசி�்கம் இது. இந்தநபோல் ்தமிழர்கள் பறறி பலை 
அரி� விஷ�ங்க்்ளத் த்தரிநதுத்கோள்்ள, நசலைம் 
அருங்கோடசி�்கம், மது்ர சங்கத் ்தமிழ் ்கோடசிக் கூடம், 
தசன்்ன பழந்தமிழர வோழ்வி�ல் ்கோடசிக் கூடம், 
புதுக்ந்கோட்ட அருங்கோடசி�்கம், நவலூர 
அருங்கோடசி�்கம் ஆகி�்வ �மக்கு, அறிநது 
த்கோள்வ்தற்கோன வோய்ப்பு்க்ளோ்க இருக்கின்றன.

இ்வ ்தவிர, சிறப்பம்சம் வோய்ந்த 
அருங்கோடசி�்கங்கள் ்தமிழ்�ோடடில் ஏரோ்ளம். அ்வ 
பின்வருமோறு:

மொமல்லபுரம் அருங்்கொடசிய்கம்
மோமல்லைபுரம் பகுதியில் ்கடல்சோர அருங்கோடசி�்கம் 

அ்மநதுள்்ளது. இஙகு ்கடல் சோரந்த தபோருட்கள் 
்கோடசிப்படுத்்தப்படடுள்்ளன.  இஙந்க தசன்றோல், �ோம் 
்கடலின் அதிச�ங்க்்ளக் ்கோணலைோம். வி�க்்க ்வக்கும் 
பலை அரி� ்த்கவல்்கள் �மக்்கோ்க இஙந்க ்கோத்திருக்கின்றன.

ஜி.டி. ்கொர அருங்்கொடசிய்கம்
 ந்கோ�முத்தூர �்கரின் அவினோசி சோ்லையில், ஜி.டி. 

�ோயுடு அறக்்கடட்்ள�ோல் �டத்்தப்படடு வரும் இது, 
வி்லை மதிப்பிடற்கரி� பழ்ம�ோன ்கோர்களுக்்கோன 
அருங்கோடசி�்கம் ஆகும். தபரி�ோர ்தனது சுறறுப் 
ப�ணத்துக்குப் ப�ன்படுத்தி� ்கோரும், ஜி.டி. �ோயுடுவின் 
யு்னதடட நமோடடோர சரவீஸ் நிறுவனம் சோரபில் 
ந்கோ்வயில் இருநது பழனிக்கு இ�க்கி வந்த ஒரு 
நபருநதும் இஙகு இடம்தபறறுள்்ளன.

நமலும் அதமரிக்்கோ, தஜரமனி, இஙகிலைோநது, ஜப்போன், 
ஸ்தபயின் நபோன்ற பல்நவறு �ோடு்களில் 1886ஆம் ஆணடு 
்த�ோரிக்்கப்படட ்கோர்களும் இஙந்க உள்்ளன.
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பூசசி்கள அருங்்கொடசிய்கம் - 
ப்கொ்ெ பெ்ளொண் பல்்க்லக்கை்கம்

பூசசி்கள் குறித்து ஆரோய்சசி தசய்யும் பூசசியி�ல் (Entomology) ஆரோய்சசி�ோ்ளர்களுக்கு இந்த 
அருங்கோடசி�்கம் ஆரவத்்்தத் தூணடுவ்தோ்க இருக்கும். இந்த அருங்கோடசி�்கம், ந்கோ்வ நவ்ளோண 
பல்்க்லைக்்கழ்கத்தின் உள்ந்ள, பூசசியி�ல் து்ற�ோல் அ்மக்்கப்படடுள்்ளது. இந்த அருங்கோடசி�்கத்தில், 
இநதி�ோ உடபட அண்ட �ோடு்க்்ளச நசரந்த ஒரு லைடசத்திறகும் அதி்கமோன பூசசி இனங்களும், 
ஒடடுணணி்களும் போர்வக்கு ்வக்்கப்படடுள்்ளன. பூசசி இனங்கள் குறித்து பல்நவறு அரி� ்த்கவல்்க்்ள 
இஙந்க �ோம் அறிநது த்கோள்்ளலைோம்.

ம்கொ்கவி பொரதி நி்னவு நூல்கம்
இது, ஈநரோடு ்கருங்கல்போ்்ள�த்தில் அ்மநதுள்்ள 

ஒரு தபோது நூலை்கம். போரதி�ோரின் ஒவதவோரு 
ப்டப்்பயும் இந்த நூலை்கம் நச்கரித்து ்வத்துள்்ளது. 
குறிப்போ்க, சுந்தசமித்திரன் பத்திரி்்கக்கு போரதி�ோர 
எழுதி� ஆக்்கங்கள் அ்னத்்்தயும் இந்த நூலை்கத்தில் 
்கோணலைோம். 

போரதி�ோரின் வோழ்க்்்க வரலைோறு பறறி� ஓர 
அருங்கோடசி�்கத்்்தயும் இந்த நூலை்கம் த்கோணடுள்்ளது. 

இஙகு போரதி�ோரின் பிறப்பிலிருநது இறப்பு வ்ரயிலைோன 
்த்கவல்்க்்ள அறி�லைோம்.

இதுநபோல், மோணவர்களின் சிந்த்ன்�யும் 
அறி்வயும் தசழு்மப்படுத்தும் ஏரோ்ளமோன 
அருங்கோடசி�்கங்கள் உள்்ளன. மோணவர்கள் இதுநபோன்ற 
இடங்களுக்குச தசல்லும்நபோது, அவர்களுக்குப் புதி� 
உலை்கம் திறக்கிறது. எனநவ, மோணவர்க்்ள இதுநபோன்ற 
இடங்களுக்கு �ோம் அ்ழத்துச தசல்லை நவணடும்.  

- வியோர்

வமழுகுசசி்ல அருங்்கொடசிய்கம் - ஊடடி
ஊட்டியில அடமந்துள்ெ இந்� 

அருங்கலாட்சிய்கத்தில இந்திய ெர்லாறு, பலாரம்பரியம், 
பணபலாடு ஆகியெற்டறே விெக்கும் முழு அெவு 
ளமழுகுச் சிட்்கள் டெக்்கபபட்டுள்ென. இடெ 
ளபலாறியிய்லாெரும், ளமழுகுச் சிற்பக் ்கட்ஞருமலான  
சிறீஜி பலாஸ்கரன எனபெரலால உருெலாக்்கபபட்டடெ.
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உலகம் முழுவதும் தற்பகாது புவி சவபபமயமகாதல், ககாரபன் 
சவளிபபகாட்்ட கு்்றபபதறகும் மகா்ெ 

கடடுபபடுத்துவதறகும் உலக நகாடுகள் பல்்வறு முயறசிக்ை 
்மறசககாண்டு வருகின்்றனே. இ்தசயகாடடி பசு்ம உருவகாக்கம் 
மறறும் மரஙகள் வைரத்தல் குறித்த ஆரவம் பல்்வறு தரபபுகள் 
மத்தியிலும் ்வகமகாக வைரநது வருகி்றது. அரசுத் தரபபில் 
குறுஙககாடுகள் வைரத்தல், பசு்ம வைகாகம் ்பகான்்ற பல்்வறு 
திட்டஙகள்  முன்சனேடுக்கபபடடுள்ைனே.

சூழலியல்்சமூ்கம்

 அரசு 
 ம்களிர 
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இந்தச சூழலில், பள்ளி்களில் இ்டநி்லை வகுப்பு்களும் சுறறுசசூழல் த்தோடரபோன போடங்களும் 
்தமிழ்கத்தில் உருவோக்்கப்படடன.  பசு்மப் ப்ட  நபோன்ற திடடங்களும் தச�ல்படுத்்தப்படடு வருகின்றன. 
நபோரூர அரசு ம்களிர பள்ளி, மோணவி்களுக்குப் பசு்மயில் ஆரவம் ஏறபடுத்்த, பள்ளியில் ந்தோடடம் 
அ்மப்பது, தசடி, த்கோடி, மரங்கள் மீ்தோன ஆரவத்்்த உருவோக்குவது நபோன்ற தச�ல்திடடங்க்்ள 
நமறத்கோணடது. அப்பள்ளியில் ்கடந்த 2019ஆம் ஆணடு ்த்லை்ம ஆசிரி�ரோ்கப் பணி�ோறறி� கமலா 
ராணி என்பவரின் முன் மு�றசி�ோலும், கிரரஸ் ஞான ஜெபா என்ற ஆசிரி�ரின் ்தனிப்படட 
ஆரவத்தின்நபரிலும் இந்தச தச�ல்போடு த்தோடஙகி�து. 

அவருக்கு உறுது்ண�ோ்கப் பல்நவறு  து்ணத் ்த்லை்ம ஆசிரி�ர்கள், மோணவி்கள் உள்ளிடநடோரும் 
உ்தவ முன்வந்தனர. இ்தன் பலைனோ்க, ஆயிரத்துக்கும் நமறபடட மரக்்கன்று்க்்ள உருவோக்கித் ்தன்னோரவ 
நிறுவனங்கள் வோயிலைோ்க �்கரம் முழுவதும் பசு்மப் நபோர்வ விரிவ்தறகு அவர ஆ்தோரமோ்க இருந்தோர. 
நமலும் பள்ளியிநலைந� பழத்ந்தோடடம், பூநந்தோடடம், ்கோய்்கறித் ந்தோடடம், மூலி்்கத் ந்தோடடம் 
ஆகி�வற்ற மோணவி்களின் உ்தவியுடன் உருவோக்கி சோ்த்ன புரிந்தோர. இ்தற்கோ்க அவர மி்கப் தபரி� 
்தடங்கல்்க்்ளச சநதித்்தநபோதிலும், அ்னத்்்தயும் ்தனது விடோமு�றசி ்கோரணமோ்க முறி�டித்்தோர.

உலை்கச சுறறுசசூழல் தினம் ஜூன் 5ஆம் ந்ததி ்க்டப்பிடிக்்கப்படுகிறது. இ்்தத�ோடடி, சுறறுசசூழல் 
போது்கோப்புக்குச சிறப்போன பங்களிப்பு வழஙகி�்மக்்கோ்க, மோசு ்தடுப்பு மறறும் சுறறுசசூழல் போது்கோப்பில் 
சிறப்போ்கச தச�லைோறறி� நபோரூர அரசு ம்களிர நமல்நி்லைப் பள்ளிக்கு 2021ஆம் ஆணடுக்்கோன பசு்ம 
மு்தன்்ம�ோ்ளர விருதுடன், ரூ. 1 லைடசத்துக்்கோன ்கோநசோ்லை்�யும் மு்தல்வர வழஙகினோர. ்த்லை்மச 
தச�லை்கத்தில் �்டதபறற விழோவில், மு்தல்வரின் ்கரங்க்ளோல் இந்த விருது வழங்கப்படட பிறகு, ்தமிழ்கம் 
முழுவதும் உள்்ள அரசுப் பள்ளி்கள் மடடுமன்றி ்தனி�ோர பள்ளி்களின் ்கவனமும் நபோரூர அரசு ம்களிர 
பள்ளி்� ந�ோக்கி குவி�த் த்தோடஙகி�து. அப்படி இந்தப் பள்ளி தசய்்த சோ்த்ன என்ன என்ப்தற்கோ்க 
அந்த பள்ளிக்கு ந�ரடி�ோ்க விசிட அடித்ந்தோம். 

மி்கவும் ஆசசரி�ப்படும் அ்ளவுக்குப் போடத்திடடத்துக்கு தவளிந� மரங்கள், ந்தோடடம், பசு்ம, 
்கோய்்கறி்கள், சுறறுசசூழல், நீர நமலைோண்ம உள்ளிடட பல்நவறு பணி்கள் குறித்து, அப்பள்ளியின் ஆசிரி�ர 
ஒருவர நமறத்கோணட மு�றசிக்குத்்தோன் இத்்த்ன தபரி� தவளிசசம் கி்டத்துள்்ளது. இது பள்ளிக்கு 

மடடுமன்றி ்தமிழ்கம் முழுவதும் உள்்ள ஆசிரி�ர்கள், 
மோணவர்கள், தபறநறோர உள்ளிடட தபோதுமக்்கள் 
மத்தியிலும் மி்கப்தபரி� ்கவனத்்்த ஏறபடுத்துவ்தறகுக் 
்கோரணமோ்க அ்மந்தது. ்தனது அனுபவங்கள் குறித்து, 
அப்பள்ளியில்  
20 ஆணடு்களுக்கும் நமலைோ்கப் பணி�ோறறி வரும் 
ஆசிரி�ர  கிபரஸ் ஞொன வஜபொவின் 
வோரத்்்த்களிநலைந� ந்கடநபோம். 

“இ்்த விருதுக்்கோ்கச தசய்�வில்்லை. 
எனது தசோந்த ஊர தூத்துக்குடி. அஙகு 
�ோங்கள் எங்கள் வீடு்களில் 
குடும்பத்தினருடன் நசரநது வீடடுத் 
ந்தோடடத்்்தப் பரோமரித்து வ்ளரத்து 
வநந்தோம். மோ, த்தன்்ன, ்கறிநவப்பி்லை, 
பழ மரங்கள் என, பல்நவறு வ்்க�ோன 
தசடி, மரங்க்்ள எவவோறு பரோமரிப்பது 
என்ப்்த எனது குடும்பத்தினரிடம் 
இருநந்த ்கறறுக் த்கோணநடன். அ்தன் 

 கி்ரஸ் ஞோன ்ெபோ 
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பிறகு ஆசிரி�ர பணி கி்டத்து, தசன்்ன நபோன்ற 
தபரு�்கரத்தில் 20 ஆணடு்களுக்கும் நமலைோ்க வசிக்கும் 
வோய்ப்புக் கி்டத்்தது. இருந்தநபோதிலும், என்னுள் 
நவநரோடிப் நபோயிருந்த தசடி, த்கோடி, மரங்கள் மீ்தோன 
ஆரவம், அத்்த்ன எளிதில் வோடிவிடவில்்லை. �ோன் 
வசிக்கும் அடுக்்க்கத்தின் மு்தல் ்த்ளத்தில் வசித்து 
வருகிநறன். ஆனோல், நமல் ்த்ளத்தில் வசிப்பவர்களுக்குச 
சிறி� அ்ளவில் த்தோடடியில் தசடி்க்்ள வ்ளரப்ப்தறகுக் 
கி்டக்கும் சூழல் என்னுள் மி்கப் தபரி� ஏக்்கத்்்த 
ஏறபடுத்தி�து. மரம், தசடி, த்கோடி்களுடன் வ்ளரநது 
வந்தநபோதிலும், இந்த �்கரில் �மக்குச தசடி வ்ளரக்கும் 
த்கோடுப்பி்ன கி்டக்்கவில்்லைந� என்று ஏஙகிநனன். 
அப்நபோது்தோன் 2019ஆம் ஆணடு திருவள்ளூர 
ஆடசி�ரின் முன்தனடுப்பு எனக்கு மி்கப் தபரி� 
ஆறு்தலைோ்க வந்தது. பள்ளி்களில் ந்தோடடக்்க்லை்� 
உருவோக்்க நவணடும் என்ற அவரின் மு�றசிக்குச 
தச�ல்வடிவம் த்கோடுக்்க உறுதி பூணநடன். அப்நபோது 
இஙகு ்த்லை்ம ஆசிரி�ரோ்கப் பணி�ோறறி� 
்கமலைோரோணியும் மி்கப் தபரி� அ்ளவில் இத்திடடம் 
தவறறிதபற உறுது்ண�ோ்க இருந்தோர. ்த்லை்ம 
ஆசிரி�ர  பணிமோறு்தலைோகிச தசன்று விடடநபோதிலும், 
மோரக்்கதரட, அபிரோமசுந்தரி, தசநதில்வடிவு, தவணணிலைோ 
நபோன்ற து்ணத் ்த்லை்ம ஆசிரி�ர்கள், ஆசிரி�ர்கள் 
ஆகிந�ோரின் மிகுந்த ஒத்து்ழப்பு எனக்குக் கி்டத்்தது.

IIIBFT (Indo International Initiative for Billions of 
Fruit Trees) என்ற ்தன்னோரவ அ்மப்பும் இந்தத் திடடம் 
தவறறிதபற மி்கப் தபரி� உறுது்ண�ோ்க இருந்தது. 
அவர்கள் த்கோணடு வநது அளித்்த வி்்த்கள், 
மரக்்கன்று்கள் ஆகி�வற்ற வ்ளரத்து அவர்களுக்கு 

�ோங்கள் வழஙகுநவோம். அவர்கள் �்கரில் மரங்கள் 
இல்லைோ்த பகுதி்களுக்குக் த்கோணடு தசன்று �டடு 
அப்பகுதி்�ந� பசு்ம வ்்ள�மோ்க மோறறுவர. 
த்தோடக்்கத்தில் �ோங்கள் 700க்கும் அதி்கமோன 
மரக்்கன்று்க்்ள உருவோக்கிநனோம்.  அவறறில் 100க்கும் 
நமறபடட மரங்க்்ள எங்க்ளது பள்ளி வ்ளோ்கத்தில் 
ப�ன்படுத்தியுள்ந்ளோம். த்தோடரநது மரக்்கன்று்க்்ள 
உருவோக்கி அளித்து வருகிநறோம். ஆல், அரசு, அத்தி, 
பூவரசு, �ோவல், த்கோய்�ோ என, தபரும்போலும் �ோடடு 
மரங்களுக்கு முன்னுரி்ம அளித்து வருகிநறோம்.

இது ்தவிர, பள்ளியிநலைந� மி்கச சிறி� அ்ளவில் 
பூநந்தோடடம், மூலி்்கத் ந்தோடடம், ்கோய்்கறித் ந்தோடடம் 
ஆகி�வற்ற உருவோக்கிநனோம். அந்தந்தப் பருவத்துக்கு 
ஏறப வி்்ளயும் ்கோய்்கறி்க்்ள �ோங்கள் வி்்ளவித்ந்தோம். 
இதில் ்கடந்த ஆணடு்களில் மதி� உணவுக்குத் 
ந்த்வ�ோன அ்ளவுக்கு புட்லை, பீரக்்கன்்கோய், ்தக்்கோளி, 
்கத்்தரி, வோ்ழ நபோன்ற ்கோய்்கறி்க்்ள 
வி்்ளவித்திருக்கிநறோம் என்றோல் போரத்துக் 
த்கோள்ளுங்கள். மூலி்்கத் ந்தோடடத்தில் வி்்ளயும் 
பல்நவறு தசடி்களும் உடலுக்கு எவவோறு �ன்்ம 
ப�க்கும் என்ப்்தச தச�ல்பூரவமோ்க வி்ளக்குவ்தறகும் 
வோய்ப்பு ஏறபடடுள்்ளது. ரண்கள்ளி தசடியின் ்கோய்ந்த 
இ்லை்க்்ள எடுத்து, போது்கோத்து அ்்தப் தபோடி தசய்து 
தினமும் மூலி்்கத் ந்தநீர ்த�ோர தசய்து குடிப்ப்தன் மூலைம் 
உடலில் ந�ோய் எதிரப்புச சக்தி அதி்கரிக்கிறது. 
இன்்றக்கு மூசசுத் திணறல் மி்கப் தபரி� சவோலைோ்க 
இருநது வரும் நவ்்ளயில், தூதுவ்்ள, து்ளசி, 
்கறபூரவல்லி, சித்்தரத்்்த நபோன்ற மூலி்்கச தசடி்க்்ள 
�ோங்கள் வ்ளரத்துள்ந்ளோம். சித்்தரத்்்த நபோன்ற அரி� 
வ்்க மூலி்்க்க்்ள அருகில் உள்்ள சித்்த 
மருத்துவம்ன்களுக்கு ந�ரில் தசன்று தபறறு வநது 
வ்ளரத்து, அவற்ற மோணவர்களுக்கு அ்ட�ோ்ளம் 
்கோடடுகிநறோம். நமலும் தவறறி்லைக் த்கோடி, 
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்கறிநவப்பி்லை, தலைமன் கிரோஸ் நபோன்றவற்றயும் 
வ்ளரக்கிநறோம். ஒரு தசடியின் தச�ல்போடு்கள், 
அ்தன் வ்ளரும் ்தன்்ம, அது அளிக்கும் 
�றப�ன்்கள் ஆகி�வற்ற மோணவர்கள் ந�ரில் 
த்தரிநது த்கோள்வ்தற்கோன வோய்ப்பு இ்தன் மூலைம் 
ஏறபடடுள்்ளது. நமலும் பள்ளி வ்ளோ்கத்்்த  
அழகூடடும் வ்்கயில் முன்புறத்தில் மல்லி்்க, 
முல்்லை, பவ்ளமல்லி நபோன்ற மலைரச தசடி்க்்ளயும் 
வ்ளரத்து வருகிநறோம். ஒரு ்கடடத்தில் இஙகு பூத்துக் 
குலுஙகி� நரோஜோ தசடி்களுடன்  பு்்கப்படம் 
எடுப்ப்தறத்கன்நற ஏரோ்ளமோநனோர எங்கள் பள்ளிக்கு 
வரத் த்தோடஙகினர. 

தசன்்ன நபோன்ற தபரு�்கரங்களில் நீர்தோன் 
மி்கப் தபரி� சவோல். தசடி்களுக்கு �ோங்கள் மதி� 
உணவுக்குப் ப�ன்படும் அரிசி, பருப்பு 
ஆகி�வற்றக் ்க்்ளந்த ்கழுநீ்ரப் 
ப�ன்படுத்துகிநறோம். இ்தனோல் நீரும் 
வீணோவதில்்லை. அது மடடுமன்றி மதி� உணவு 
உருவோக்்கத்தில் வீணோகும் ்கோய்்கறிக் ்கழிவு்கள், 
மோணவர்கள் த்கோணடு வரும் உணவுப் தபோருள் 
்கழிவு்கள் ஆகி�வற்றக் த்கோணடு �ோங்கந்ள 
பயிரக்குழி ்த�ோர தசய்து இ�ற்்க உரத்்்தத் ்த�ோர 
தசய்து தசடி்களுக்குப் நபோதி� அ்ளவுக்கு 
இடுகிநறோம். அது குறித்்த ந�ரடிப் புரி்த்லையும் 
மோணவர்களுக்கு அளிக்கிநறோம். தசடி்களுக்கு 
உரத்தின் அ்ளவு அதி்கரித்்தோல் நவர்கள் 
எவவோறு அழுகி விடுகின்றன என, மோணவர்கள் 
ந�ரடி�ோ்கப் புரிநது த்கோள்கின்றனர. இ்தனோல் 
தசடி்க்்ள எவவோறு பரோமரிக்்கலைோம் என்பது 
குறித்்த படடறிவு அவர்களுக்கு ஏறபடுகிறது. 
தவளி�ோடு்களில் இதுநபோன்ற பயிறசி்க்்ளத் ்தனிப் 
பள்ளி்க்ளோ்கவும், தச�ல்மு்ற்க்ளோ்கவும் வகுத்து 
்வத்துள்்ள நவ்்ளயில், இ்்த �ோங்கள் எங்க்ளது 
்தன்னோரவத்துடன் தசய்து வருகிநறோம்.

அ்னத்து மோணவர்களும் போடத்தில் ்கவனம் 
தசலுத்துவோர்கள் என்ப்்த உறுதி�ோ்கச 
தசோல்லை முடி�ோது. சிலை மோணவர்களுக்கு 
வி்்ள�ோடடு, ்க்லை நபோன்றவறறில் ஆரவம் 
இருக்கும். இது நபோன்றவறறில் ஆரவம் 
இல்லைோ்த மோணவர்க்்ள, அ்னவரும் 
மந்தமோன மோணவர்கள் என, புறக்்கணிக்கும் சூழல் 
உள்்ளது. அந்த மோதிரி�ோன மோணவர்கள், தசடி, 
மரங்கள் மீது மிகுந்த ஆரவம் த்கோணடிருப்ப்்தக் 
்கணடு �ோங்கள் ஆசசரி�ம்டநந்தோம். அவர்கள் 
போடநவ்்ள இல்லைோ்த ந�ரங்களில் எப்நபோதும் தசடி 
த்கோடி்களுடன் ்தங்க்ளது ந�ரத்்்தக் ்கழிப்ப்்தப் 

போரக்கும்நபோது மிகுந்த ஆனந்தத்்்த அளிப்ப்தோ்க 
உள்்ளது. அவர்க்ளோ்கநவ தசடி்க்்ளப் பரோமரிப்பது, 
்க்்ள்க்்ளச சரி தசய்வது, நீர போத்தி்கள் ்கடடுவது என, 
தசடி்களுடன் உ்ர�ோடி�படிந� அதில் ஒன்றி 
விடுகின்றனர. இ்தன் மூலைம் அந்த மோணவர்கள் ்தோங்கள் 
நவதறோன்்றக் ்கற்க விரும்புகின்றனர என்ப்்த �மக்கு 
ம்றமு்கமோ்க தவளிப்படுத்துகின்றனர.

தசடி, மரங்கள் உயிரப்புடன் எ்்த �மக்கு 
அளிக்கின்றன என்ப்்தப் நபோதிப்ப்தற்கோன ஒரு 
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போடத்திடடம் அவசி�ம் ந்த்வ. அப்நபோது்தோன் 
எதிர்கோலைத்தில் மோசு இல்லைோ்த, பசு்ம�ோன ஒரு 
சுறறுப்புறத்்்த �ோம் உருவோக்்க முடியும். அ்தறகு �ோம் 
இன்னும் தவகுதூரம் தசல்லை நவணடும். ்தறநபோது அரசு 
இதில் ்கவனம் தசலுத்்தத் த்தோடஙகியிருப்பது ஆறு்தல். 
அண்மயில் அரசு அனுப்பி� சுறறறிக்்்கயில் 
பள்ளி்களில் சுறறுசசூழல் மன்றம், பசு்மப்ப்ட 
நபோன்றவறறில் ்கவனம் தசலுத்்த நவணடும் எனக் 
குறிப்பிடடுள்்ளது. இது எதிர்கோலைத்தில் அழுத்்தம் 
திருத்்தமோன ஒரு வடிவத்்்தப் தபறும்நபோது அரசுப் 
பள்ளி்கள் மறற அ்னத்துக் ்கல்வி நிறுவனங்களுக்கும் 
ஒரு முன்மோதிரி�ோ்கத் தி்கழும் என்பதில் எந்த மோறறுக் 
்கருத்தும் இருக்்க முடி�ோது.

்கடந்த 4 ஆணடு்களில் விடுமு்ற �ோட்களில் கூட 
தசடி்க்்ள வோட விடோமல் த்தோடரநது நீரூறறி அ்்தப் 
பரோமரித்ந்தோம். எனது வீடு அருகில் இருப்ப்தோல், அடிக்்கடி 
வநது இ்்தப் போரத்துப் பரோமரிப்நபன். த்கோநரோனோ 
தபருநத்தோறறு ்கோலைத்்்தவிட ம்ழக்்கோலைநம எங்களுக்கு 
மிகுந்த சவோலைோ்க இருநது வருகிறது. ்கடந்த 
ம்ழக்்கோலைங்களில் பள்ளிக்குள் ம்ழநீர புகுந்தது. 
இ்தனோல் தசடி்கள், மரக்்கன்று்கள் அ்னத்தும் �ோசமோகின. 

த்கோநரோனோ 
்கோலைக்்கடடத்்்தச 
சமோளிக்்க முடிந்த 
எங்க்ளோல், 
ம்ழக்்கோலைத்்்தச 
சமோளிக்்க 
முடி�வில்்லை. 
பள்ளி இருக்கும் 
பகுதி பள்்ளமோன 
பகுதி என்ப்தோல், 
ம்ழக்்கோலைத்தில் 
பள்ளிக்குள் நீர 
புகுநது இடுப்ப்ளவு 
ந்தஙகி விடுகிறது. 
அது தசடி, 
மரக்்கன்று்க்்ள 
இழுத்துச தசன்று 
விடுகிறது. தசடி்கள் 

இநதச் ெகாத்னே குறித்து பள்ளியின் தற்பகா்தய த்ல்ம ஆசிரியர ெகாநதசலடசுமி கூறு்கயில், “இநத 
விருதின் மூலம், எஙகள் பள்ளியின் மீதகானே கவனேம் அதிகரித்துள்ைது. இது எஙகளுக்குக்  கூடுதல் 

சபகாறுப்பயும் ஏறபடுத்தியுள்ைது. முதல்வரி்டமிருநது பகாரகாடடும் ஒரு லடெம் ரூபகாய நிதியும் 
கி்்டத்துள்ைது மிகுநத மகிழச்சி்ய அளிக்கி்றது. இத்திட்டத்்த ்மலும் வலுபபடுத்துவதறகு 
மிகுநத பயனு்்டயதகாக இநத நிதி இருக்கும். இதன் மூலம் ்பகாரூர அரசு மகளிர பள்ளி, புதிய 
பசு்ம ஆக்சிஜன் ஃ்பக்்டரியகாக மகாறுவதறககானே முன்சனேடுபபுக்ை ்மறசககாள்்வகாம்”
 எனே உறுதியளித்தகார.

அழுகி விடுகின்றன. ம்ழக்்கோலைம் முடிந்ததும், மீணடும் 
பூஜ்�த்திலிருநது த்தோடஙகுநவோம். இன்றுவ்ர 
இ்்தத்்தோன் சமோளிக்்க முடி�ோமல் திணறி வருகிநறோம். 
எங்கள் பள்ளியில் மடடுமன்றி மறற பள்ளி்களுக்கும் 
மரக்்கன்று்கள் வ்ளரத்துத் ்தர ஆரவமோ்க உள்ந்ளோம். 
அருகில் உள்்ள அணணோ அரசுப் பள்ளியில் மி்கப் 
தபரி� ்ம்தோனமும், இடமும் உள்்ளது. அஙகு 
ஏரோ்ளமோன மரங்க்்ள �டடு வ்ளரக்்க முடிந்தோல், அந்தப் 
பகுதிந� பசு்மப் நபோர்வ�ோ்க மோறிவிடும்.

பல்நவறு தபோரு்ளோ்தோரச சூழல் மறறும் 
த�ருக்்கடி�ோன குடும்பச சூழலில் இருநது வரும் 
மோணவர்கள், ஆசிரி�ர்கள் ஆகிந�ோருக்கு இஙகு வநது 
தசடி, மரங்களுடன் ந�ரத்்்தச தசலைவிடுவது மி்கப் தபரி� 
ஆறு்த்லை அளிப்ப்தோ்க உள்்ளது. இ்தன் மூலைம் 
அவறறுடன் ஒரு உணரவுப்பூரவமோன பி்ணப்பு 
ஏறபடுகிறது. நமலும் மணநணோடும் தசடி்கந்ளோடும் 
மோணவர்களுக்குத் த்தோடரநது த்தோடரபு ஏறபடும்நபோது, 
உடலில் ந�ோய் எதிரப்புச சக்தியும் அதி்கரிக்கிறது. இஙகு 
படித்து முடித்து விடடுச தசன்ற மோணவர்கள் சிலைர உ�ர 
ப்தவி்களுக்குச தசன்றுள்்ளனர. அவர்களுக்கு இந்த 
ஆரவம் ஏறத்கனநவ ஏறபடடுள்்ள்தோல் ்தோங்கள் 
தச�ல்படும் து்ற்களில் இ்்த ஈடுபடுத்்த மு்னப்புக் 
்கோடடுவதுடன், சமூ்கச நச்வ�ோ்கவும் மரங்க்்ள 
வ்ளரத்்தல், மரக்்கன்று்க்்ள உருவோக்கு்தல், வி்்தப் 
பநது்க்்ள உருவோக்கு்தல் நபோன்ற தச�ல்்களில் ்தங்க்்ள 
ஈடுபடுத்திக் த்கோள்கின்றனர. இந்த ஒரு பள்ளியில் 
ஏறபடட இந்த மோறறநம இத்்த்ன தபரி� வி்்ள்வ 
ஏறபடுத்்த முடியும் என்றோல், ்தமிழ்கம் முழுவதும் உள்்ள 
அ்னத்து அரசுப் பள்ளி்களிலும் ்தன்னோரவம் மிக்்க 
ஆசிரி�ர்கள் மோணவர்கள் ஒன்று நசரந்தோல், ்கோரப்னத் 
்தமிழ்கத்்்த விடடு ஓட ஓட விரடடி விடலைோம். அது 
மடடுமல்லைோமல், ந�ோய் த�ோடி இல்லைோ்த ஒரு பூரண 
ஆநரோக்கி�மோன ்தமிழ்கத்்்த உருவோக்்கலைோம். இந்த 
முன் மு�றசியின் மூலைம், பசு்மத் ்தமிழ்கத்்்த 
உருவோக்கும் ்கனவு �னவோகும் �ோள் தவகு த்தோ்லைவில் 
இல்்லை” என �ம்பிக்்்கயுடன் நி்றவு தசய்்தோர 
ஆசிரி�ர கிநரஸ் ஞோன தஜபோ.

- ஹரிக்குமகார
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வகுபபறை அனுபவஙகள்்சமூ்கம்

அன்று பள்ளியில் ்ெரக்்க 
தினேம் என்பதகால் ஆ்றகாம் 

வகுபபு மகாணவிகள் 
சபற்்றகாரு்டன் வநது 
சககாண்டிருநதனேர. வரி்ெயில் 
நின்்ற சபற்்றகாரி்டம் 
விவரஙக்ைக் ்கடடு எழுதிக் 
சககாண்டிருந்தன். 

அம்மகாவின் பின்பு்றம் இருநது சிண்டு 
்பகாடடுக் சககாண்டு, முகம் முழுவதும் 
மஞெள் பூசிக் சககாண்டு கண்களில் ெறறு 
அச்ெத்து்டன் எடடிப பகாரத்தனே கண்கள். 
த்ல்யச் ெகாயத்தவ்ை எடடிப பகாரத்து 
“இஙகு வகா” என்்்றன். ்வகமகாக மறுத்து 
த்ல்ய ஆடடினேகாள். 

“இவள் வகுபபில் மடடும் இருநதகால் 
்பகாதும் டீச்ெர. சவளி்ய ஓடி ஓடிப 
்பகாயிடுவகா. நீஙகதகான் பகாரத்துக்கணும்” 
என்்ற அம்மகா்வ, ெமகாதகானேம் செயது 
“கவ்ல ்வண்்டகாம் என் சபகாறுபபு” 
என்று அனுபபி ்வத்்தன். 

எப்பகாதும் வகுபபில் எ்தச் 
செகான்னேகாலும் செயய மறுபபகாள். 
அவ்ை அருகில் அமரத்தி 
“இருவருக்கும் ஒரு பநதயம் 
வச்சுக்கலகாமகா” என்்்றன். ெந்தகமகாய 
என்்னேப பகாரத்தகாள். ‘ம்’ன்னு ஒரு 
த்லயகாட்டல். “நீ, அ, ஆவன்னேகா 
எழுதுனேகா உனேக்கு ஒரு ெகாக்்லட 
ஓ்கவகா…”  என்்்றன். ்வகமகாக 
எழுதிக்ககாடடி என் ்கயில் 
திணித்தவளின் பகார்வ ்ம்ெயில் 
இருநத ெகாக்்லடடி்ல்ய இருநதது. 

வகுபபில் அ்னேவ்ரயும் ்கதட்டச் 
செகால்லி அவ்ைப பகாரகாடடிய்பகாது, 
கூச்ெத்தில் என் பின்னேகால் ஒளிநது 
சககாண்்டகாள். சககாஞெம் சககாஞெமகாக 
என்னி்டம் சநருஙகினேகாள். அம்மகா என்று 
தகான் என்்னே அ்ைக்க ்வண்டும் என்று 
மகாணவரகளி்டம் எப்பகாதும் கூறு்வன். 
அவள் என்்னே அதடடும் அைவிறகு 
சநருஙகி விட்டகாள்.

ஒரு நகாள் என் ெக ஆசிரியரி்டமிருநது 
அ்ல்பசி வநதது. நகான் விடுபபில் 
இருநததகால் என்னே ந்டநதது என்று 
்கட்்டன். “நீஙகள் இன்று பள்ளிக்கு 
வரலன்னு பவித்ரகா கழிவ்்றயில் 
கத்வச் ெகாத்திக் சககாண்டு வர 
மறுக்கி்றகாள்” என்்றகார. “ெரி, அவளி்டம் 
அ்ல்பசி்யக் “சககாடுஙகள்” 

என்்்றன். நகான் ்பசுவதகாகக் கூறியதும் 
கத்வத் தி்றநது சககாண்டு வநது 
என்னி்டம்,“ஏன் நீஙகள் லீவு ்பகாடுவ்தக் 
கூ்றல”ன்னு ெண்்்டயிட்டகாள். “ெகாரிம்மகா, இனி 
இபபடி ந்டக்ககாது” என்று ெமகாதகானேம் 
செய்தன். அவளுக்ககானே அம்மகாவகாக என்்னே 
மகாறறிக் சககாண்டிருநதகாள். 

அவள் எதறசகடுத்தகாலும் படபட என்று 
்பசுவ்த, சபரிய வகுபபு மகாணவிகள் 
ரசிபபகாரகள். அதனேகால் அவ்ை வம்பிழுத்துக் 
சககாண்்்ட இருபபர. ஒரு மதிய 
இ்்ட்வ்ையில் பவித்ரகா எல்்லகா்ரயும் 
கல்லகால் அடிக்கி்றகாள் எனேக் ்கடடு ஓடி்னேன். 
கண்கள் நி்்றய ்ககாபமகாக நின்்றவ்ை 
“என்னே்டகாம்மகா” என்்ற உ்டன் ஓடி வநது 
“என்்னே வம்பிழுக்கி்றகாரகள்” என்்றகாள். மனேம் 
வலித்தது. 

அவள் சி்றபபுக் குைந்த; “ெரி நகான் 
அவரக்ைத் தண்டிக்கி்்றன். நீ வகா”, என்று 
வகுபப்்றக்கு அ்ைத்து வந்தன். பி்றகு 
ஒவசவகாரு வகுபபகாகச் சென்று அ்னேத்து 
மகாணவிகளி்டமும், “பள்ளிக்கு வர 
பயநதவளுக்குத் தினேமும் ெகாக்்லட சககாடுத்து, 
பகாரகாடடி, சிரமபபடடு பள்ளி்ய விரும்ப 
்வத்துள்்ைன். நீஙகள் முடிநதகால் அவ்ைப 
பகாரகாடடி அவ்ை ஊக்கபபடுத்துஙகள்” என்று 
்கடடுக் சககாண்்டவு்டன் பள்ளிக்கூ்ட்ம அவ்ை 
விரும்பத் சதகா்டஙகியது. அவளுக்கு நகான் 
சரகாம்ப செல்லம் சககாடுக்கி்்றன் என்று சில 
ஆசிரியரகள் திடடினேகாலும் புரிநது 
சககாண்்டனேர. 

ஒருமு்்ற பள்ளி வழிபகாடடுக் கூட்டத்தில் 
அவள் உறுதிசமகாழி செகால்ல நின்்றகாள். 
கண்கள் என்்னேத் ்தடினே. நிறுத்தி, 
நிதகானேமகாக, ெத்தமகாக உறுதிசமகாழி 
செகான்னேகாள். என் கண்கள் கலஙகி அழுது 
விட்்டன். சபருமிதத்து்டன் என்்னேப பகாரத்த 
பகார்வ இருக்்க… இப்பகாதும் என் மனே்த  
மகிை ்வக்கும் பகார்வ. 

இன்று அவள் கல்லூரி மகாணவி. 
தமிழபபகா்டம் எடுத்துப படிக்கி்றகாள். தினேமும் 
மகா்ல 5.00 மணிக்கு என் குரல் ்கடக 
அ்ைபபகாள். ஒரு சி்றபபுக் குைந்த என்்னே 
அம்மகாவகாகத் தத்து எடுத்துக் சககாண்்டகாள்… 
ஆசிரியரகாக இருநத நகான், இப்பகாது 
ஆயிரக்கணக்ககானே குைந்தகளின் அம்மகா…

- மூ. கீதா, 
பட்டதகாரி ஆசிரியர,  அரசு மகளிர 

்மல்நி்லப பள்ளி, ெந்தப்பட்்ட.

ஆசிரிய்ரத
தைதவதைடுததை 
மொணவி
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சிறகிலிருந்து பிரிந்்த 
இறகு ஒன்று 
காற்றின் 
தீரா்த பககஙகளில் 
ஒரு பறவையின் ைாழவை
எழுதிச் செல்கிறது

இந்தக் ்கவி்்த ்தமிழின் மு்தன்்மக் ்கவிஞர்களில் 
ஒருவரோ்கக் ்கரு்தப்படும் பிரமிள் எழுதி�து.  இக்்கவி்்த 
இரோணிப்நபட்ட மோவடடம் நமலைபுலைம் கிரோமத்தில் 
அ்மநதுள்்ள நமலைபுலைம் அரசு நமனி்லைப் பள்ளிச 
சுவரில் இடம்தபறறிருக்கிறது. இதுமடடுமல்லை, இதுநபோல் 
இன்னும் ஏரோ்ளமோன ்கவிஞர்களின் ்கவி்்த்க்்ள நீங்கள் 
அப்பள்ளிச சுவரில் ்கோணலைோம். அரசுப் பள்ளி என்றோல் 
பலைரும் �ம்ப மறுக்கும் ஒரு ந்தோறறம். இப்பள்ளி குறித்துக் 
ந்கட்க அ்தன் ்த்லை்ம ஆசிரி�ர  
தி. பரநமசுவரியிடம் நபசிநனோம்.

“மோணவர்கள் ்தவறோன வழியில் தசல்லைோதிருக்்க, 
்க்லையும் வோசிப்பும் வி்்ள�ோடடும் உடறபயிறசியும் 
உ்தவி தசய்யுதமன்று நிசச�மோ்க �ம்புகிநறன்” என, ்தன் 
பள்ளியின் வ்ளரசசிப்போ்்த குறித்துப் நபசத் 
த்தோடஙகினோர.

“ஒரு வகுப்ப்றயில்கூட மின்வி்ளக்ந்கோ, மின்விசிறிந�ோ 
இல்லைோமல் இருந்த இப்பள்ளியின் இன்்ற� வ்ளரசசியில் 
என் �ணபர்கள், ஆசிரி�ர்களின் பங்களிப்பு அதி்கம். 

பள்ளி இன்று முழு்ம�ோ்க மோறியிருக்கிறது. 
மோணவர்களின் வரு்்க அதி்கரிக்்கத் த்தோடஙகியுள்்ளது.

சமூ்க விநரோதி்களின் தச�லைோல் பள்ளி நமோசமோன 
நி்லையில் இருந்தது. மது அருநதுமிடமோ்கவும் 
்கழிப்பிடமோ்கவும் பள்ளி்�ப் ப�ன்படுத்தினர. தூய்்ம 
தசய்்த பின்னும் குழந்்த்கள் வகுப்ப்றயில் அமரத் 
்த�ஙகி�நபோது்தோன் ்கம்பிநவலி அ்மக்்க முடிவு 
தசய்ந்தன். �ணபர்கள் உ்தவியுடன் ்கம்பிநவலி அ்மத்துப் 
பள்ளியின் போது்கோப்்ப உறுதிப்படுத்திநனன். பள்ளியில் 
14 ்கண்கோணிப்புக் ந்கமரோக்்கள் தபோருத்்தப்படடுள்்ளன.

மோணவி்களுக்கு 10 ்கழிவ்ற்களும், 
மோறறுத்திறனோளிக்கு ஒரு ்கழிவ்றயும், மோணவர்களுக்குத் 
்தனி�ோ்க 4 ்கழிவ்ற்களும் உள்்ளன. பள்ளிக்குத் 
தூய்்மப் பணி�ோ்ளர இல்லைோ்த ்கோரணத்்தோல் இருவர 
நி�மிக்்கப்படடுள்்ளனர. ஒருவருக்கு மோ்த ஊதி�ம் 
என்னோல் வழங்கப்படுகிறது. இ்ண� வழி �ணபர்களிடம் 
நிதி உ்தவி தபறறு,  5 ஸ்மோரட வகுப்ப்ற்கள் ்கடடி 
உள்ந்ளோம். இ்வ மோணவர்களுக்குப் தபரிதும் உ்தவி�ோ்க 
இருக்கின்றன.

வியக்க 
்ெககும்  
பமலபுலம்  
அரசு  
பமனி்லப்  
பளளி

ஆளுறை்சமூ்கம்
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மோணவர்களின் மனத்திறன் வ்ளர முக்கி� பஙகு 
வகிப்பது நூல் வோசிப்பு. ்தறநபோது 10 ஆயிரம் நூல்்கள் 
அடஙகி� நூலை்கமோ்க எங்கள் பள்ளி நூலை்கம் இருக்கிறது. 
இந்த ஆணடு மோணவர்கள் உ்தவியுடன் ஆணடு மலைர 
்த�ோரிக்்கவுள்ந்ளோம். மோணவர்களுக்கு நூலை்கம் வழிந� 
வோசிப்பும் எழுத்துப்பயிறசியும் வழஙகுகிநறோம்.  

மோணவர்களி்டந� உ்தவும் பழக்்கத்்்த ஊக்குவிக்்க, 
இப்நபோது அவர்கள் பள்ளி நூலை்கத்துக்கு நூல்்கள், மோஸ்க், 
நசோப்பு, சோனி்டசர என, ்தங்க்ளோல் இ�ன்ற 
தபோருள்்க்்ள வழஙகுகின்றனர.

சத்துணவில் மோணவர்கள் சுடசசுட சிறு பி்ளோஸ்டிக் 
்தடடு்களில் உணவு வோஙகுவ்்தக் ்கணடு மனம் வருநதி, 
பனப்போக்்கம் அரிமோ சங்கம் மூலைமோ்க 100 எவரசில்வர 
்தடடு்க்்ளப் தபறறு மோணவர்களுக்கு வழஙகிநனோம். 
அவர்கள் ்தறநபோது �ல்லை மு்றயில் 
உணவருநதுகின்றனர.
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மோணவர்களின் ந்தரசசி விகி்தத்்்த 
முன்நனறறத் ்தனிப்பயிறசி்கள், இரவு வகுப்பு்கள் 
த்தோடஙகிநனோம். இரு ஆசிரி�ர உ்தவியுடன் 
�்டதபறற இந்த வகுப்பு்க்ளோல் மோணவர்களின் 
ந்தரசசி விகி்தம் 80க்கு நமல் உ�ரந்தது. 
ந்கோவிட தபருநத்தோறறு நவ்்ளயில், வசதி�றற 
மோணவர்களுக்கு ஆசிரி�ர்களின் உ்தவியுடன் 
அரிசி, பருப்பு உள்ளிடட 14 தபோருள்்க்்ளக் 
த்கோடுத்ந்தோம். இரணடிற்கோ்கவும் அந்த 
ஆணடின் சிறந்த பள்ளிக்்கோன மோவடட 
ஆடசி�ர விருதி்னப் தபறநறோம்.

இ்தன் த்தோடரசசி�ோ்க, இன்று எங்கள் 
பள்ளியின் மோணவர எணணிக்்்க 520இல் 
இருநது 600ஆ்க உ�ரநதுள்்ளது. மோணவர்களின் 
ந்தரசசி ச்தவீ்தமும் 67இல் இருநது 88ஆ்க 
உ�ரநதிருக்கிறது.

அந்தநபோல், வசதி�றற �ன்கு படிக்்கக்கூடி� 
மோணவர்கள் ஆன்்லைன் வகுப்பு்க்்ளக் 
்கவனிக்்க வசதி�ோ்க  
10 மோணவர்களுக்கு �ணபர்களின் உ்தவியுடன் 
அ்லைநபசி வோஙகிக் த்கோடுத்ந்தோம்.

நபோலிந�ோவினோல் �டக்்க சிரமப்படட ஒரு 
மோணவனுக்கு ஏறறம் அறக்்கடட்்ள 
உ்தவியுடன் ஒரு நபடடரி வணடி வோஙகிக் 
த்கோடுத்ந்தோம். இன்று அந்த மோணவன் ்தோநன 
அவவணடி்� ஓடடிவருவது த�கிழ்சசி�ோ்க 
உள்்ளது. 

தசன்்னயில் ்வஷ்ணவோ ்கல்லூரியில் 
படிக்கும் ்தங்்க ம்கள் மறறும் அவளின் 
ந்தோழி்களின்  உ்தவியுடன் ஸ்நபோக்்கன் 
இஙக்லீஷ் (Spoken English) பயிறசி  
மோணவர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. NMMS, 
NTSE, TRUST  நபோன்ற நபோடடித் ந்தரவு்களுக்கு 
மு�ன்று, தசன்ற ஆணடு ஒரு மோணவரும் 
இந்த ஆணடு மூன்று மோணவர்களும் ந்தரசசி 
தபறறுள்்ளனர. மோணவர்களுக்கு நுண்க்லைப் 
பயிறசி்கள் வழஙகுவ்தற்கோ்க இ்ச, ஓவி�ம், 
்கருவி்கள், ்க்லைப்தபோருள்்கள் உருவோக்கு்தல் 
குறித்்த ஆரவலைர்க்்ளத் ந்தடி வருகிநறோம். 
மோணவர்கள் எல்்லையில்லைோ்த ஆறறல் 
உ்ட�வர்கள். அந்த ஆறற்லைச தசம்்ம 

தசய்து ந�ரவழி திருப்பினோல் சிறப்போன 
மோறறங்க்்ளக் ்கோணமுடியும். எனநவ, 
இ்ணச தச�ல்போடு்க்ளோ்க இவற்றக் 
்கறபிக்்கக் ்கருதியிருக்கிநறோம்.

அ�ல் �ோடடில் இருக்கும்  து்றசோர 
அறிஞர்க்்ள ந�ோய்க் ்கோலைத்தில் zoom 
தச�லி வழி�ோ்க உ்ர�ோடச தசய்ந்தோம்.  
அ்தறகு முன்னர எழுத்்தோ்ளர்கள், 
மருத்துவர்கள், ்கோவல் அலுவலைர்கள் 
உள்ளிடட பலை்ரயும் பள்ளிக்கு அ்ழத்து 
மோணவர்களிடம் உ்ர�ோறறச 
தசய்திருக்கிநறோம்.

இன்று பல்நவறு நபோடடி்களில் ஒவதவோரு 
ஆணடுநம மோணவர்கள் மோவடட ஆடசி�ர 
விருது தபறுகின்றனர. பகுதிந�ர ஆசிரி�ரோ்க 
இருப்பினும் ்தம்்ம இப்பணியில் முழு்ம�ோ்க 
அரப்பணித்துக்த்கோணடு, மோணவர்களின் 
உடல்�லைன் நபணுவதுடன் வி்்ள�ோடடுப் 
நபோடடி்களில் அவர்க்்ளத் த்தோடரநது 
அக்்க்றயுடன் ஈடுபடுத்தி, ந்தோடடப் 
பணிக்கும் தபோறுப்நபறறிருக்கும் எங்கள் 
உடற்கல்வி ஆசிரி�ர திரு.நசதுமோ்தவன், 
பள்ளி்� வணண ஓவி�ங்க்ளோல் நி்றத்து 
�ல்நவள்வி தசய்யும் எங்கள் ஓவி� ஆசிரி�ர 
திரு.தஜ�ரோமன் அவர்களுக்கும் �ன்றி 
தசோல்லை நவணடும். இந்த இருப்தோணடு்களில் 
என்னிடம் படித்்த பலை மோணவர்களின் 
ஏறறத்்்தப் போரக்கும்நபோது மனநி்றவோ்க 
இருக்கிறது. ஒவதவோரு ்த்லை்ம 
ஆசிரி�ருக்கும் ்தனது பள்ளி்�த் ்தரம் 
உ�ரத்்த நவணடும் என்ற ஆ்ச இருக்கும். 
அரசுப் பள்ளி்களுக்கு நிதிக்த்கோ்ட தசய்�ப் 
பலைரும் ்த�ோரோ்க  உள்்ளனர. அவர்க்்ளச 
சரி�ோ்க அ்ட�ோ்ளம் ்கணடு, நிதி்�ப் தபறறு 
�ம் பள்ளி்க்்ள மி்கச சிறந்த 
்கடட்மப்புக்குள் த்கோணடு வரலைோம். அந்த 
மு்னப்பு எல்லைோ ஆசிரி�ர்களுக்குள்ளும் 
இருந்தோல், ஒவதவோரு அரசுப் பள்ளியும் 
சிறப்போ்க ஒளிரும்”  என்று �ம்பிக்்்கயுடன் 
முடித்துக் த்கோணடோர.

- அருண்
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குை்ளொல் உயரநதை

மொணவி
்யகாசிக்க ்வத்தது. வள்ளுவத்திறகு எத்த்னே்யகா 
உ்ரகள். அத்த்னேயும் வகாஙகி்னேகாம். கு்றளுக்குப சபகாருள் 
செகால்லிக் சககாடுத்்தன். அ்த எனேக்குத் சதரிநத, அவளுக்குப 
புரிநத சமகாழியில் செகால்லித் தர ஆரம்பித்்தன். பகாதி ்நரம் 
படிப்பகாம். சில ெமயம் ககா்ல முதல் மகா்ல வ்ர சமகாத்த்ம 2 
கு்றள்கள் தகான் படித்திருப்பகாம். சில நகாடகள் மடியில் படுத்துத் 
தூஙகியிருபபகாள். 6 மகாத ககாலம் குைந்த அெர்வ இல்்ல. 
சதகா்டரநதகாள்; படித்தகாள்; 500 கு்றள்க்ைப படித்தகாள். 
சபகாருளு்டன் செகால்ல ஆரம்பித்தகாள். 20 நிமி்டஙகளில் 500 
கு்றள்க்ையும் செகால்லி, அதறககானே சபகாரு்ையும் செகால்லி  
1 லடெம் ரூபகாய பரிசு சபறறு, உலகச் ெகாத்னே ப்்டத்தகாள் 
ககாவயகா. நகான் வியநது பகாரத்த மகாணவி. சவறறி என்பது முதல் 
சவறறி்யகாடு முடிவதில்்ல. இ்தகா சதகா்டரநது படிக்கி்றகாள். 
இப்பகாது அவள் 4ஆம் வகுபபு. 1000 கு்றள்கள் 
முடித்திருக்கி்றகாள். செல்லம்.. 
“உனேக்குப பிடிச்ெ கு்றள் என்னே்டகா…?”

“சதயவத்தகான் ஆககா சதனினும் முயறசிதன் 
சமயவருத்தக் கூலி தரும்” என்கி்றகாள்.
“உஙகளுக்குப பிடிச்ெ கு்றள் எது டீச்ெர..?”
“தம்மின்தம் மக்கள் அறிவு்்ட்ம மகாநிலத்து
மன்னுயிரக் சகல்லகாம் இனிது” என்கி்்றன் நகான்.

ெகாதிபபதறகு வய்தகா,  
வறு்ம்யகா த்்டயில்்ல  

என்ப்த நிரூபித்த  
ககாவயகா்வப  
பகாரக்கும் ்பகாசதல்லகாம்  
எனேக்குள் ஓர உறெகாகமும்,  
நம்பிக்்கயும் மிளிரும்.

ை. தேயஜைரி,
இ்்டநி்ல ஆசிரியர,

க. ம்டத்துபபடடி, விருதுநகர.

சவளி்ய ஆடுகளின் ெத்தம் 
்கடகி்றது. உள்்ை பகாத்திரம் 

துலக்கிக் சககாண்டிருநத நகான், ்வகமகாக சவளி்ய 
வருகி்்றன்.

 “டீச்ெர…” என்று அ்ைத்த குைந்த்யப பகாரக்கி்்றன். 
“அ்ட.. ககாவயகா என்னே்டகா… ம்ையில ந்னேஞசுகிட்்ட இஙக 
வநதிருக்க… ஸ்கூல் தகான் சககாரனேகாவுக்ககாக லீவு 
விட்டகாஙக்ை” என்று செகான்னேவளி்டம், “இல்ல டீச்ெர நகான் 
படிக்கணும். திருக்கு்றள் படிச்ெகா வகாழக்்கல சபருெகா 
ெகாதிக்கலகாம்னு செகான்னீஙகல்ல..” திருவள்ளுவர பகாதியகாக 
கிழிநதபடி திருக்கு்றள் புத்தகம் அவள் ்கயில். அ்ணத்துக் 
சககாள்கி்்றன். ஆம். ககாவயகா வகுபபு இரண்டு. என் வகுபபு 
தகான் அவள். அவைது அபபகா ஆடுக்ை ்மயத்து வருகி்றகார. 
வகாழவின் ஏதும் பின்புலமற்ற குைந்த. அவளுக்கடுத்து 
இரண்டு சபண் குைந்தகள். அவள் அபபகா, “டீச்ெர… 
ஆட்்டப பத்திகிடடு இநதப பக்கம் தகான் ்பகா்வன். 
ெகாயஙககாலம் ஆட்்டக் கி்்டயில ்ெக்க்றப்பகா வநது 
கூபபிடடுக்க்்றன்” என்்றபடி அவ்ை என்னி்டம் விடடுச் 
செல்கி்றகார.

முதல் அதிககாரம் க்டவுள் வகாழத்து. அதிககாரஙக்ை 
அதிகக் ககாரம் இல்லகாமல் அன்பு்டன் கு்ைத்துக் 
சககாடுக்கி்்றன். இரண்்டகாம் வகுபபு என்பதகால் இலகுவகாக 
வகாசிக்க இயலகாது. இரண்டு அடிகள் தகான் என்கி்்றகாம். 
ஆனேகால் வள்ளுவர புதிய புதிய கடினே வகாரத்்தக்ைக் 
்கயகாண்டிருபபகார. ஏமம் என்று இருக்கும். நற்றகாள், 
சதகாைகாஅர, ்மகாபபக் கு்ை, சதன்புலத்தகார 
சதயவம், மடிதறறு என்று கடினேம் நி்்றநத 
வகாரத்்தக்ைக் க்டபபது நமக்்க ெறறு 
சிரமம்தகான். ஆனேகால் எபபடியகாச்சும் செகால்லிக் 
சககாடுஙக. படிக்கணும் என்்ற அவளின் ஆரவம் என்்னே 

வகுபபறை அனுபவஙகள்்சமூ்கம்
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இன்்்றய பரபரபபகானே உலகில் 
எதிரபகாரகாத விதமகாக விபத்து 

என்பது எப்பகாது ்வண்டுமகானேகாலும் 
எங்கயும் நிகைக்கூடியதகாக 
இருக்கி்றது. இபபடி விபத்துகள் 
ஏறபடும்்பகாதும், மயக்கம், 
மகார்்டபபு ்பகான்்ற உயிருக்கு 
ஆபத்்த வி்ைவிக்கும் 
்நகாயகளுக்கும் மருத்துவ உதவி 
கி்்டக்கும் முன், அநத நபரின் 
உயி்ரக் ககாபபகாற்ற, முதலுதவி 
அவசியம். அவற்்றப பறறி 
அறிநதுசககாள்்வகாம். 

முதைலுதைவி வ்சய்பெர்களின் தைகுதி

ப்தறறம் அ்ட�க்கூடோது; 
தபோறு்மயுடன் தச�ல்படநவணடும்; 
போதிக்்கப்படடவ்ர அ்மதிப்படுத்்தத் 
த்தரிநதிருக்்க நவணடும், முக்கி�மோ்க 
அவர ்தன்்ன ஒரு மருத்துவர என 
நி்னத்துக் த்கோள்்ளக்கூடோது. ்தோன் 
உ்தவி மடடுநம தசய்கிநறோம் என்ற 
எணணம் இருக்்கநவணடும். அருகில் 
விவரமறிந்தவர �ோநரனும் வந்தோல் 
அவர்களுடன் இ்ணநது 
உ்தவி்க்்ளச தசய்்தல் �ல்லைது.

்கெனிக்க பெண்டிய்ெ: 
 A,  B,  Cஐ மு்தலில் ்கவனிக்்கத் 

த்தரிநதிருக்்க நவணடும். 
 A for Air way 

(சுவோசப்போ்்த்�ப் 
போர்வயிடு்தல்)

 ‘B’ for Breathing (சுவோசம் 
சரி�ோ்க இருக்கிற்தோ என்ப்்தக் 
்கவனித்்தல்)

 ‘C’ for Circulation of blood 
(இரத்்தச சுறநறோடடம் சீரோ்க 
இருப்ப்்த அறிநது த்கோள்ளு்தல்)

எல்லைோவ்்க�ோன மு்தலு்தவிக்கும் 
இவற்றத் த்தோடக்்க நி்லையிநலைந� 
்கவனிக்்கநவணடும். 

தவடடுக்்கோ�ம், சிரோய்ப்பு  
(Cuts and Scratches) 
நபோன்றவறறிறகு மு்தலு்தவி 
தசய்பவர்கள் ்கவனிக்்க நவணடி� 
முக்கி�மோன விஷ�ங்கள் 
என்னதவனில், 
1. மு்தலு்தவி�ோ்ளர மு்தலில் ்தனது 

்்க்க்்ள சுத்்தம் தசய்து த்கோள்்ள 
நவணடும்.

2. இரத்்தக் ்கசிவு ஏறபடடோல் 
நிறுத்்த மு�றசி நமறத்கோள்்ள 
நவணடும்.

3. கிருமி நீக்்கம் தசய்�ப்படட 
சுத்்தமோன துணி�ோல் ்கோ�த்்்தச 
சுறறிக் ்கடடுப்நபோட நவணடும்.

4. ்கோ�த்தில் உள்்ள அன்னி�ப் 
தபோரு்்ள ்்க�ோல் எடுக்்க 
மு�றசி தசய்�ோதீர. அ்த்னச 
சுறறி வடட வடிவ திண்ட 
(Pad) ்வத்துக் ்கடடுப் நபோடவும். 
மருத்துவம்னக்குச தசன்ற பின் 
மருத்துவர்கள் அவற்ற நீக்குவர.

5. மு்தலு்தவியிநலைந� அதி்க 
ந�ரத்்்தக் ்கடத்்தோமல் 
ஆம்புலைன்்் அ்ழத்து, 
விபத்துக்குள்்ளோனவ்ர 
உடனடி�ோ்க மருத்துவம்னக்கு 
அ்ழத்துச தசல்லைநவணடும்.

முதைலுதைவியும் 
அடிப்ப்ட 
முடிசசு்களும்

மு�லு�விநலம்
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1. கயிறறின் நுனிகள் பிரிநது வி்டகாமல் பகாதுககாக்க நுனி 
வரித்ல செயய ்வண்டும். நுனி வரிதல் மூன்று 
மு்்றகைகாகப பிரிக்கபபடுகின்்றனே.
அ) ெகாதகாரண மு்்ற (Ordinary Whipping)
ஆ) ்மறகத்திய மு்்ற (Western Whipping)
இ) கபபல் பகாய செய்வகார மு்்ற (Sail Maker’s Whipping)

2. படிமுடிக்கு (Reef Knot) ்வறு இரண்டு வ்ககள் உள்ைனே. 
ஒன்று  ெதுர முடி (Square Knot) இரண்டு: (Flat Knot) தட்்ட 
முடி.

3. படி முடியகானேது (Reef Knot) ஒ்ர கயிறறின் இரு மு்னேக்ை 
இ்ணபபதறகும்,  பகாரெல் கட்டவும்,  முதல் உதவிக் கடடுகள் 
கடடுவதறகும் பயன்படுத்தபபடுகி்றது.

4. தூளி முடியின் (Sheet Bend Knot) மறச்றகாரு சபயர, மணி முடி 

முதைலுதைவியும் (First Aid) நுனி ெரிதைலும் (Whipping) அடிப்ப்ட முடிசசு்களும் (Basic Knots):-

வ்சய்யககூடொதை்ெ:  கழுத்து,  முதுகுபபகுதியில் அடிபட்டவ்ர தூக்கக்கூ்டகாது.
    திரவபசபகாருடகள் எ்தயும் வகாயில் ஊற்றக்கூ்டகாது.
     மயக்கம் அ்்டநத மனித்ர கன்னேத்தில் அடித்்தகா உலுக்கி்யகா எழுபபக் கூ்டகாது.

முதைலுதைவி்களுககுத பதை்ெயொன  
துணி்களின் ெ்்க்கள:-
1. சுருள்வடிவ கடடுத்துணி
2. முக்்ககாண கடடுத்துணி
முகப்கொண ்கடடுததுணி்கள:
1. ஒருமடிபபு கடடுத்துணி (One folded)
2. அகன்்ற கடடுத்துணி (Broad Bandage)
3. குறுகிய கடடுத்துணி (Small Arm Sling)

 சிறு சதகாடடில் கடடு (Small Arm Sling) கடடுவதறகு அகன்்ற 
கடடுத்துணி ்த்வபபடுகி்றது. மணிக்கடடு கழுத்துபபட்்ட 
கடடி்னே (Cuff & Collar Sling) கடடுவதறகு குறுகிய கடடுத்துணி 
்த்வபபடுகி்றது.

 சதகாடடில் கடடுத்துணி்யக் கடடும்்பகாது ்பகா்டபபடும் முடிச்சு, 
படி முடியகாகும். (Reef Knot)

 மணிக்கடடு – கழுத்துபபட்்ட கடடி்னே கடடும் ்பகாது 
மணிக்கடடுப பகுதியில் ்பகா்டபபடும் முடிச்சு ‘யகா்னேக் சககாலுசு’ 
ஆகும். (Clove Hitch)

(Bell Knot) யகாகும். இரு ்வறு கயிறுக்ை முதலுதவியின்்பகாது 
இ்ணபபதறகும்,  சதகாடடில் கடடுவதறகும்,  சககாடியு்டன் 
சககாடிக்கயிற்்ற (Halyard) இ்ணபபதறகும் பயன்படுகி்றது.

5. யகா்னேக் சககாலுசு (Clove Hitch) முடிச்சுக்குப பயன்பகாடடு சபயர 
‘ஆக்்கப பூடடு’ என்்ற்ைக்கபபடுகி்றது. கயிறறின் மூலம் முடிச்சு 
்ககால் இ்ணபபு சதகாகுபபு. 

6. முதலுதவியின் ்பகாது ‘யகா்னேக் சககாலுசு’ (Clove Hitch) முடிச்ெகானேது 
ஓர ஆதகாரத்து்டன் இ்ணத்துக் கடடுவதறகும் ெதுரக் கடடு, ்நரக்கடடு 
முதலகானேவற்்றத் துவக்குவதறகும்,  முடிபபதறகும்,  குறுக்குக் கட்்ட 
முடிபபதறகும் பயன்படுகி்றது. 

7. ஆடடி்்டயர முடிச்சு (Sheep shank) என்று ஒன்று உண்டு. இநத முடிச்சு 
நீைமகானே ஒரு கயிற்்ற சவட்டகாமல் சுருக்குவதறகும், பழுத்்டநத 
கயிற்்ற சவட்டகாமல் வலுவூடடுவதறகும் பயன்படுகி்றது. 
முதலுதவிக்குப பயன்படும் கயிறறிறகும் சில ெமயஙகளில் இநத 
முடிச்சு பயன்படுத்தபபடுகி்றது. 

8. ‘முடிச்சுகளின் அரென்’ (King of Knots) எனே அ்ைக்கபபடும் முடிச்்ெ 
வ்ைய முடி அல்லது உயிரககாக்கும் முடியகாகும். ‘கயிறறின் நுனியில் 
ஒரு சுருஙககாத வ்ையத்்த உருவகாக்கவும்,  நீரில் அடித்துச் 
செல்பவரக்ைக் ககாபபகாற்றவும் இநத ‘உயிர ககாக்கும் முடி’ (Bow Line) 
பயன்படுகி்றது.

9. ‘மீனேவர முடிச்சு’ (Fisherman Knot) வைவைபபகானே இரு கயிறுக்ை 
இ்ணக்கவும்,  ஈரமகானே கயிறுக்ை இ்ணக்கவும் பயன்படுகி்றது.

10. முடிச்சி்னே (Knot) ்பகாடுவதறகு ஒரு கயிறு மடடும் ்பகாதுமகானேது. 
முதலுதவியின்்பகாது, ஒரு கயிறறி்னே ஏ்தனும் ஓர ஆதகாரத்து்டன் 
இ்ணத்துக் கட்ட ‘சதகாகுபபு’ (Hitch) பயன்படுகி்றது. இ்தப 
்பகால்வ ‘முடிச்சி்னே’ (Knot) ்பகாடுவதறகு ஒரு கயிறு ்பகாதுமகானேது. 
ஆனேகால், ‘வ்ைவு’ (Bend) என்பது இரு கயிறுக்ைப பயன்படுத்திப 
்பகாடுவதகாகும். முடிச்சுகள் முதலுதவிக்கு மடடும் பயன்படுவது 
மடடுமல்லகாமல் அன்்றகா்டச் செயல்பகாடுகளுக்கும் சில ‘முடிச்சுகள்’ 
(Knots) பயன்படுத்தபபடுகின்்றனே. மிக முக்கியமகாக ‘கழுத்துக் 
குட்்டயின்’ நுனியில் ்பகாடும் முடிச்சு ‘எடடு வ்க முடிச்சு’ (Figure of 
Eight Knot) என்்ற்ைக்கபபடும். எனே்வ, இவவ்க முடிச்சி்னே 
தினேமும் ஒரு நறசெயல் செயய ்வண்டும் என்ப்த நி்னேவூட்ட்வ 
கழுத்துக் குட்்டயின் நுனியில் முடிச்சுப ்பகா்டபபடுகி்றது.

- வ்சொ. திருமு்கம், முதுக்ல ஆசிரியர, 
என்.எஸ்.எஸ். மகாவட்டத் சதகா்டரபு அலுவலர, க்டலூர.

43



4544

அறிவியல் ஆசிரியர தவசிக்குக் ்ககாபம் சககாபபுளித்தது. சிவசவன்று முகத்தில் இரத்தம் 
ஏறிக்சககாண்டிருநதது. அ்்றயிலிருநத சபரிய ென்னேல் வழி்ய அநத அதிககா்லயில் வீசிய குளிரநத 

ககாறறு கூ்ட, அவரு்்டய ்ககாபத்தின் தண்லக் கு்்றக்க முடியவில்்ல. மறுபடியும் அநத ரிககாரடு ்நகாடடின் 
முதல் பக்கத்்தத் தன்னிச்்ெயகாக்வ திருபபினேகார. அதில் சபய்ரகா, வரி்ெ எண்்ணகா எழுதபப்டவில்்ல. 
சவள்்ைத்தகாள் அவ்ரப பகாரத்துச் சிரித்தது. முன்னும் பின்னும் ரிககாரடு ்நகாடடின் பக்கஙக்ை விரித்துப 
பகாரத்தகார. எநத அ்்டயகாைமும் இல்்ல. என்னே ்தரியம்? ்பர, வரி்ெ எண் எழுதகாமல் ்வத்து விட்டகால் 
கண்டுபிடிக்க முடியகாதகா? யகாருன்னு சிக்கடடும். அபபு்றம் இருக்கு மண்்டகபபடி! அவர அநத ரிககாரடு ்நகாட்்ட 
மடடும் தனியகாக எடுத்து ்வத்தகார.

சிறுகற�வபொது
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புத்்தம்புது ந�ோடடு. அழ்கோ்க ்கோக்கி நிற அட்ட நபோடடு, போரக்்க 
ந�ரத்தி�ோ்க இருந்தது. மறுபடியும் உள்ந்ள திருப்பி அந்தப் படத்்்தப் போரத்்தோர. 
தசம்பருத்திப்பூவின் படமும் அ்தன் குறுக்குதவடடுத் ந்தோறறத்தின் படமும் 
அவவ்ளவு ந�ரத்தி�ோ்க இல்லைோவிடடோலும் போரக்கும்படி�ோ்க இருந்தது. 
வலைதுபுறம் சோய்ந்த ்்கத�ழுத்தில் போ்கங்கள் குறிக்்கப்படடிருந்தன. சுமோரோன 
வி்லை கு்றந்த தபன்சிலைோ்க இருக்்க நவணடும். தபன்சிலும் சரி�ோ்கப் 
பதி�வில்்லை. கூர தீடடப்படவில்்லை. �ோரோ்க இருக்கும்? எஙந்க ்கணடுபிடி, 
போரக்்கலைோம். என்கிற மோதிரி அந்தப் படத்திறகுக் கீநழ அவரு்ட� ்்கத�ழுத்து. 
அவர நபோடோ்த அவரு்ட� ்்கத�ழுத்து அவ்ரப்  போரத்து ந்கலி�ோ்கச 
சிரித்்தது. அவரு்ட� ்்கத�ழுத்்்தப் நபோடநட ரி்கோரடு ந�ோட்ட அவரிடநம 
த்கோடுக்்க நவணடும் என்றோல் என்ன த�ஞசழுத்்தம் இருக்்க நவணடும்?

ஆசிரி�ர ்தவசியின் மனதில் அவரு்ட� வகுப்பில் உள்்ள ்ப�ன்்களின் 
மு்கம்  �ழுவுபடக்்கோடசி நபோலை ஓடிக்த்கோணடிருந்தது. எல்நலைோரின் மு்கத்திலும் 
ஒரு ்கள்்ளப்புன்ன்்க இருந்த்தோ்க இப்நபோது த்தரிந்தது. �ோ்ரயும் 
�ம்பமுடி�வில்்லை. ஆசிரி�ர பயிறசி நிறுவனத்தில் படித்துக் த்கோணடிருக்கும் 
நபோந்த, ்தோன் ஒரு முன்மோதிரி�ோன ஆசிரி�ரோ்க இருக்்க நவணடும் என்று 
முடிவு தசய்்தோர. அ்தற்கோ்க ஆசிரி�ர பயிறசிப் போடத்திடடங்க்்ளத் ்தோணடி 
்கறபித்்தல் சம்பந்தமோ்க பலை �ல்லை, எளி� அறிவி�ல் நூல்்கள், குழந்்த இலைக்கி� 
நூல்்கள், என்று பலைவற்றத் ந்தடித்ந்தடிப் படித்்தோர. ்கல்லூரிக் ்கோலைத்தில் ்கவி்்த 
எழுதுகிற பழக்்கம் இருந்தது. சிலை ்கவி்்த்கள் பிரசுரம் ஆகியிருந்தன. அந்த 
வோச்னயினோல் இலைக்கி�ப் பரிசச�மும் இருந்தது. தபோது நூலை்கங்களில் 
இலைக்கி� நூல்்க்்ளயும் ந்தடித்ந்தடி வோசித்்தோர. ஆசிரி�ர பயிறசி நிறுவனத்தில் 
படித்து முடித்்ததுநம, ஒரு லைடசி� ஆசிரி�ரோ்கத் ்தன்்ன மோறறுகிற மு�றசியில் 
ஈடுபடடோர. 

்தவசியின் பள்ளிக் ்கோலைத்தில் அவருக்கு ஓர இலைடசி� ஆசிரி�ர இருந்தோர. 
அவர ்கன்கசுந்தரம் ஐ�ோ.

்கன்கசுந்தரம் ஐ�ோ பள்ளிக்கூடத்தில் நு்ழநது விடடோல் நபோதும், 
மோணவர்கள் அவ்ர தமோய்த்துக் த்கோணநட இருப்போர்கள். அவரு்ட� 
சுத்்தமோன ்்கத்்தறி ஆ்ட, ்கம்பீரமோன �்ட, இ்ச நபோன்ற நபசசு, எப்நபோதும் 
புன்ன்்க சிநதும் மு்கம், அ்கன்று விரிந்த த�றறி என்று போரத்்தவுடன் ஒரு 
வோரத்்்த�ோவது நபசநவணடும் என்று ந்தோன்றும். அவர ந்கோபப்படடு 
மோணவர்கள் போரத்்ததில்்லை என்போர்கள். ஆனோல், ந்கோபம் வரும்படி �ோர 
�டந்தோலும் அவர அந்தப் ்ப�்னத் ்தனி�ோ்கக் கூப்பிடடுப் நபசுவோர. ஒரு 
வோரத்்்தகூட அவன் தசய்்த ்தவ்றப் பறறிப் நபசோமல் அவனு்ட� 

- உ�யெஙகர்
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்வலுமணி எழுநதவு்ட்னே்ய 
ஏ்தகா விபரீதம் 
ந்டக்கப்பகாகி்றது என்று 
உணரநது சககாண்்டகான். 
தவசி ஐயகாவின் கண்களில் 
இருநத கடு்ம்யக் 
கண்்டதும் அவனு்்டய 
கண்கள் கலஙக 
ஆரம்பித்தனே. 

ந�ரம்ற�ோன �ல்லை விஷ�ங்க்்ளப் 
பறறிப் நபசுவோர. அவரு்ட� 
தமன்்ம�ோன நபசசும் மோணவனின் 
ந்தோளில் அரவ்ணக்கிற மோதிரி�ோன 
த்தோடு்தலும் எந்தப் ்ப�்னயும் அ்சத்து 
விடும். அவர 
நபசிக்த்கோணடிருக்கும்நபோந்த அவன் 
்கண்களில் ்கணணீர ந்கோக்கும். 
்க்டசிவ்ர அவனு்ட� ்தவ்றப் 
பறறிப் நபசோ்த தபருந்தன்்மயின் 
தவம்்மயில் அவன் புடம் 
நபோடடவனோகி விடுவோன். அவர 
அவ்னப் நபோ்கசதசோல்லும்நபோது 
அவனோ்கநவ �ோத்்தழு்தழுக்்க,

“இனிநம அப்படிச தசய்� மோடநடன் ஐ�ோ..” என்று 
தசோல்லுவோன். 

அவர அப்நபோதும் மு்கம் நி்றந்த சிரிப்நபோடு அவன் 
ந்தோளில் ்தடடுவோர. அவவ்ளவு ்தோன். மோணவர்க்்ள 
எ்தறத்கடுத்்தோலும் மிரடடநவோ, உருடடநவோ தசய்� 
மோடடோர. அந்த வ�துக்குரி� குறும்பு்க்்ள அவரும் 
ரசித்துச சிரிப்போர. மறறவர்க்்ள எந்த 
வ்்கயிலும் புணபடுத்்தோ்த 
�்்கசசு்வ்க்்ளக் ்்க்தடடி 
ரசிப்போர. அவரு்ட� ்்கயில் 
பிரம்்ப மோணவர்கள் 
போரத்்தந்தயில்்லை. அவர மீது 
மோணவர்கள் அவவ்ளவு அன்பு 
தசலுத்தினோர்கள். அந்த அன்்ப 
எப்படி�ோவது ்கோணபித்து 
விடநவணடும் என்று ஆலைோய்ப் 
பறப்போர்கள். கிரோமத்துப் ்ப�ன்்கள் 
அவருக்கு நி்ற� ்தோனி�ங்கள், 
்கோய்்கறி்கள் த்கோணடு வருவோர்கள். 
�்கரத்துப் ்ப�ன்்கள் வீடடிலிருநது 
பணடம், பலை்கோரங்கள் என்று 
த்கோணடு வருவோர்கள். அவருக்குத் 
த்தரியும். அந்த எளி� பள்ளியில் 
�ோர �ோர ஒருநவ்்ள மதி� உணவுக்்கோ்கநவ 
பள்ளிக்கூடத்துக்கு வருபவர்கள் என்று. அவர அந்தப் 
்ப�ன்்க்்ள அ்ழத்து அவருக்குக் த்கோடுப்ப்தற்கோ்கக் 
த்கோணடுவந்த மோணவன் ்்க�ோல் த்கோடுக்்கச தசோல்வோர. 
சிலைசம�ம் அவநர எல்நலைோருக்கும் சமமோய்ப் பிரித்துக் 
த்கோடுத்து விடுவோர. அந்தநபோலை பணடம் பலை்கோரங்க்்ள 
எல்நலைோருடனும் நசரநது சோப்பிடுவோர. எப்நபோதும் 
மோணவர்களின் ்கண்கள் அவ்ரந� போரத்துக் 
த்கோணடிருக்கும். மோ்தம் ஒரு �ோள் விடுப்பு அன்று 
மோணவர்கள், ஆசிரி�ர்கள் எல்நலைோரும் நசரநது 
பள்ளி்�ச சுத்்தம் தசய்வோர்கள். அன்று ஒநர போடடும் 
கூத்துமோய் இருக்கும். தபோழுது ்கழிவந்த த்தரி�ோது. 
எல்நலைோரும் நசரநது அவரவர வீடடிலிருநது 

த்கோணடுவந்த சோப்போட்ட ஆளுக்த்கோரு 
வோய் சோப்பிடுவதில் என்ன இன்பம்! 
்கன்கசுந்தரம் ஐ�ோ சின்னப்பிள்்்ள மோதிரி ஓடி 

ஓடி நவ்லை தசய்வோர. இவவ்ளவு சீக்கிரம் 
தபோழுது நபோய் விடடந்த என்று வருத்்தமோ்க 

இருக்கும். 

்தவசி வீடடில் ஒரு துரும்்பக்கூட எடுத்துப் 
நபோடமோடடோன். ஆனோல், பள்ளியில் அவவ்ளவு 

நவ்லை்க்்ளச தசய்வோன். அ்தன் பிறகு 
வீடடிலும் நவ்லை தசய்� ஆரம்பித்்தோன்.

அப்நபோந்த அவனுக்குள் அவன் 
எதிர்கோலைத்தில் என்னவோ்க ஆ்க நவணடும் என்று 
தீரமோனமோகி விடடது. எப்நபோதும் ஆசிரி�ரோவ்்தப் 

பறறி� ்கனவிநலைந� இருந்தோன். ஆசிரி�ர 
்தகுதித்ந்தரவில் ந்தரசசி தபறறது த்தரிந்ததுநம, 
அவனு்ட� ்கனவு்கள் �னவோகும் சந்தரப்பம் ்்ககூடி 
வந்த்்த நி்னத்து மகிழ்ந்தோன். அவன் நி்னத்்த 
மோதிரிந� கிரோமத்தில் உள்்ள அரசுப் பள்ளிந� 
கி்டத்்தது. 

பள்ளியில் நசரநது ஆறு 
மோ்தத்திநலைந� ஆசிரி�ர ்தவசி 
மோணவர்களிடம் தப�ர தபறறு 
விடடோர. எல்லைோ 
மோணவர்க்்ளயும் ஐ�ோ என்நற 
அ்ழத்்தோர. எப்நபோதும் சிரித்்த 
மு்கத்துடன் இருந்தோர. வகுப்பில் 
எத்்த்ன ்தட்வ 
நவணடுமோனோலும் போடங்க்்ள 
�டத்தினோர. பலைவீனமோன 
மோணவர்களுக்கு என்று ்தனி�ோ்க 
வகுப்பு்கள் �டத்தினோர. ஏன், 
மோணவர்களின் குடும்பப் 
பிரசச்ன்க்்ளக் ந்கடடு 
அவர்களு்ட� வீடடுக்குச 
தசன்று தபறநறோர்களிடம் 
நபசினோர. அவரு்ட� சக்திக்கு 

உடபடட பிரசச்ன்களுக்குத் தீரவு தசோன்னோர. அ்தனோல் 
ஊரமக்்களிடமும் மதிப்பு உ�ரந்தது. எப்நபோதும் 
மோணவர்கள், ஆசிரி�ர ்தவசி பின்னோநலைந� சுறறிக் 
த்கோணடிருந்தனர. இந்த வகுப்பு ்தோன் என்றில்்லை, 
எல்லைோ வகுப்பு மோணவர்களும் அவ்ரச சுறறி 
இருந்தனர. 

உடன் நவ்லை போரத்்த பலை ஆசிரி�ர்களுக்கு இது  
பிடிக்்கவில்்லை. சிலைர பின்னோல் நபசினோர்கள். சிலைர 
ஆசிரி�ர ்தவசியிடம் வநது “சோர, உணடோன்்தச 
தசோல்லிக் த்கோடுங்க... நபோதும். அதுக்குத்்தோன் சம்ப்ளம் 
்தரறோங்க… நீங்க கூடு்தலைோ நவ்லை போக்்கறீங்கன்னு 
எக்ஸ்டிரோவோ அலைவன்ஸ் எதுவும் த்கோடுக்்கமோடடோங்க 
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சோர... இது்க்்ள எல்லைோம் படிக்்க ்வசசிரமுடியும்னு 
த�்னக்கிறீங்க்ளோ...?” என்று தசோல்லிச சிரித்்தனர. 
அவர்களிடம் ்தவசி அ்மதி�ோ்க, “சோர, ்கறபித்்த்லை 
�ோன் ஒரு வரமோ நி்னக்கிநறன்... அது என் 
லைடசி�மும்கூட... நீங்க நி்னக்கிற மோதிரி எல்நலைோரும் 
நி்னசசிருந்தோ அப்துல்்கலைோநமோ, அணணோது்ரந�ோ, 
்தம்மு்ட� தப�ர தசோல்லியிருக்்க முடி�ோது... இது 
த்கோஞசம் �ோட்கத்்தனமோக்கூட இருக்்கலைோம்... ஆனோல், 
�்தோரத்்தமோன உண்ம...” என்று தசோன்னோர. 
அ்்தக்ந்கடடு சிலை ஆசிரி�ர்கள் ்தவசி்�ப் நபோலைநவ 
இன்னும் கூடு்தலைோ்கச சிரத்்்த எடுத்்தனர. 

ஆசிரி�ர பழனிசசோமி ்தவசியுடன் நசரநது ்தவசி்�ப் 
நபோலைநவ மோறிவிடடோர. இப்படி வந்த ஆறு மோ்தத்தில் 
அந்தப் பள்ளியின் தப�ர ்கல்வி மோவடடத்தில் 
நபசுதபோரு்ளோ்க மோறும்படி தசய்து விடடோர. ஆனோல், 
இந்தச சூழ்நி்லை அவரு்ட� சு�மரி�ோ்்த்�க் 
ந்கள்வி ந்கடடது.

அவரு்ட� ்்க ்தன்்ன�றி�ோமநலைந� முன்னோல் 
த்கோத்்தோ்கக் கிடந்த ்த்லைமுடி்�ச சுருடட ஆரம்பித்்தது. 
அவரு்ட� சிந்த்னயில் என்தனன்னநவோ ்தோறுமோறோய் 
ஓடி�து. அவருக்கு மி்கப்பிடித்்த அறிவி�லைறிஞர 
டோரவினின் பரிணோமக் ந்கோடபோடு பறறி� போடத்்்த 
அனுபவித்து �டத்்த நவணடும். மோணவர்களுக்குப் 
போடத்்்தத் ்தோணடி� புரி்த்லை ஏறபடுத்்த நவணடும் 
என்தறல்லைோம் ந�றறிரவு ந�ோசித்து ்வத்திருந்தோர. 

்கடி்கோரத்தில் மணி ஏழு அடித்்தது. எப்நபோதும் மு்தல் 
ஆ்ளோய் பள்ளிக்குள் நு்ழநது விடுவோர. ரி்கோரடு 
ந�ோடடு்களில் வரி்ச�ோ்கக் 
்்கத�ழுத்துப் நபோடடுவிடடு அந்தக் 
குறிப்பிடட ந�ோட்ட மடடும் 
எடுத்துத் ்தனி�ோ்க ்வத்துக் 
த்கோணடோர. இந்தப் பிரசச்ன்�ச 
சோ்தோரணமோ்க விடவும் 
முடி�வில்்லை. தபரி� 
பிரசச்ன�ோக்்கவும் முடி�வில்்லை. 
நபசோமல் ்த்லை்ம�ோசிரி�ரிடம் 
ரிப்நபோரட தசய்து விடடு ஒதுஙகி 
விடலைோம் என்று நி்னத்்தோர. 
்த்லை்ம�ோசிரி�ர சநதிரநமோ்கன், 
்தவசி மீது அபரிமி்தமோன 
மரி�ோ்்தயும் அன்பும் த்கோணடவர. 
அ்தனோல் அ்ளவுக்கு அதி்கமோ்க 
விஷ�த்துக்கு முக்கி�த்துவம் 
த்கோடுத்து விடுவோநரோ என்று ப�மோ்க 
இருந்தது. ்தோனும் என்ன தசய்� 
முடியும்? �ோநரோ ஒரு ்ப�னின் 
குறும்பு என்று விடடு விடவும் 
முடி�வில்்லை. 
்கணடுத்கோள்்ளவில்்லைத�ன்றோல் 

எல்நலைோரிடமும் அலைடசி�மும் இ்ளக்்கோரமும் 
ந்தோன்றிவிடும் அபோ�ம் இருக்கிறது. அ்ளவோன 
்தணட்ன த்கோடுக்்க நவணடும். ்தவசி, ்தோன் இப்படி ஒரு 
சூழ்நி்லையில் மோடடிக் த்கோள்நவோம் என்று 
நி்னக்்கநவயில்்லை. ஒருநவ்்ள ்தன்னு்ட� ஆசிரி�ர 
்கன்கசுந்தரம் ஐ�ோவுக்கு இப்படி ஒரு சூழ்நி்லை 
ஏறபடடிருந்தோல் என்ன தசய்திருப்போர? ்தவசிக்குக் 
குழப்பமோ்க இருந்தது. ்த்லை வலித்்தது. எழுநது 
பள்ளிக்குக் கி்ளம்பினோர.

பள்ளிக்கூடத்தில் எல்லைோம் வழக்்கம் நபோலைநவ 
�டந்தன. அவரு்ட� வகுப்பில் நு்ழயும்நபோது 
பிள்்்ள்களின் மு்கம் மலைரந்த சிரிப்புடன் கூடி� 
மு்கம்னக் ்கணடு மகிழ்சசியும் அ்டந்தோர. 
ஒவதவோருவர மு்கமோய் ஆரோய்ந்தோர. இவனோ்க 
இருக்குநமோ? அவனோ்க இருக்குநமோ? சரி. ரி்கோரடு 
த்கோடுத்து விடலைோம். �ோர என்று்தோன் போரக்்கலைோம் என்று 
மனதில் முடிவு தசய்து த்கோணடு ஒவதவோரு மோணவரின் 
தப�்ரயும் அ்ழத்து, ரி்கோரடு ந�ோடடு்க்்ளக் 
த்கோடுத்்தோர. அப்படிக் த்கோடுக்கும்நபோது அந்த ரி்கோரடு 
ந�ோட்டப் பறறி சிலை வோரத்்்த்கள் �ல்லை வி்தமோ்கக் 
கூறி, இன்னும் �ன்றோ்கச தசய்� ஊக்குவித்்தோர. 
எல்நலைோரு்ட� ந�ோடடு்க்்ளயும் த்கோடுத்து முடித்்த 
பிறகு, ்தனி�ோ்க எடுத்து ்வத்திருந்த அந்த ரி்கோரடு 
ந�ோட்ட எடுத்்தோர.

“�ோருக்கு ரி்கோரடு ந�ோடடு வர்லை… எழுநது 
வோங்்க�ோ...”

ஒரு ்கணம் வகுப்ப்ற அ்மதி�ோ்க இருந்தது. 
வகுப்பில் �ோன்்கோவது தபஞசில் 
மூன்றோவ்தோ்க இருந்த நவலுமணி 
எழுந்தோன். அவ்னப் போரத்்ததும் ஆசிரி�ர 
்தவசிக்கு அதிரசசி. அவனோ்க இருக்கும் 
என்று அவர எதிரபோரக்்கவில்்லை. வகுப்பில் 
தரோம்ப அ்மதி�ோன,  படிப்பதில் 
முன்நனறிக் த்கோணடிருக்கிற, ்தன்னு்ட� 
வீடடுச சூழ்நி்லைக்கு எதிரோ்கப் நபோரோடிக் 
த்கோணடிருக்கிற ்ப�ன். அவரு்ட� 
்கண்கள் அவ்னந� �ம்ப முடி�ோமல் 
போரத்்தன. அவரு்ட� ்்க்கள் அவ்ன 
அ்ழத்்தன.

நவலுமணி எழுந்தவுடநனந� ஏந்தோ 
விபரீ்தம் �டக்்கப்நபோகிறது என்று உணரநது 
த்கோணடோன். ்தவசி ஐ�ோவின் ்கண்களில் 
இருந்த ்கடு்ம்�க் ்கணடதும், 
அவனு்ட� ்கண்கள் ்கலைங்க ஆரம்பித்்தன. 
அவன் தபஞசில் இருநது விலைகி 
ஆசிரி�ரின் நம்ஜக்கு அருகில் 
தசன்றோன். வகுப்ப்ற அ்மதி�ோ்க 
இருந்தது. �ோருக்கும் எதுவும் புரி�வில்்லை. 
அவன் அருகில் வந்ததும்,
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பகாம்புச் ெட்்ட எனே நகாம் அ்ைக்கும் பகாம்புத் 
்தகா்ல உஙகளில் பலரும் பகாரத்திருக்கக் கூடும். 

பகாம்பு ஏன் இநதச் செய்லச் செயகி்றது எனே யகாரும் 
்யகாசித்திருக்கிறீரகைகா? அதறககானே வி்்ட இ்தகா..

்தகாலுரிக்கும் பைக்கம் பகாம்புக்கு மடடு்ம உண்டு எனே நீஙகள் 
நி்னேத்திருநதகால், அநத எண்ணம் தவ்றகானேது. பி்ற விலஙகுகளுக்கும் 
இது நிகைக்கூடிய ஒன்றுதகான். மனிதரகளின் ்க ககால்களில் ்தகால் 
உரிவ்த நீஙகள் பகாரத்திருபபீரகள், சபரியவரகள் அ்த உ்டல் 
வைரச்சியின் அ்்டயகாைம் என்பகாரகள்.

ஊரவனேஙகளில் இது சதகா்டரநது நிகைக்கூடிய செயல்தகான். பகாம்பு 
இதில் ஏன் தனித்துவமகானேது என்்றகால், அதன் சமகாத்த ்தகாலும் ஒ்ர 
துண்்டகாக வநதுவிடும். மற்ற ஊரவனேஙகளில் அபபடிக் கி்்டயகாது. 
விஞ்கானிகள் இநதச் செய்ல ்தகாலுரித்தல் (Ecdysis) என்று 
அ்ைக்கின்்றனேர.

பொம்பு்கள மடடுமொ பதைொலுரிககும்? 

“இது உங்க ரி்கோரடு ந�ோடடு்தோனோய்�ோ..?” என்று 
ந்கடடோர ஆசிரி�ர ்தவசி.

உலைரந்த அந்த வோரத்்்த்களில் இருந்த 
உணரசசியின்்ம நவலுமணி்� ஏந்தோ தசய்்தது. அவன் 
்கண்களில் தி்ரயிடடிருந்த ்கணணீரின் வழிந� 
்தன்னிச்ச�ோ்க நம்ஜ மீது ்தனி�ோ்க ்வக்்கப்படடிருந்த 
அந்த ரி்கோரடு ந�ோடடி்னப் போரத்்தோன். ஆம் என்று 
்த்லை்� அ்சத்்தோன்.

்தவசி அந்த ரி்கோரடு ந�ோடடி்னத் திருப்பி படம் 
வ்ரநதிருந்த பக்்கத்்்த அவன் பக்்கமோ்கத் திருப்பினோர. 
விரலைோல் அந்தக் ்்கத�ழுத்்்தச சுடடிக்்கோடடி�படிந�, 
“என்னய்�ோ இது?” என்று ந்கடடோர. 

அ்்தப் போரத்்தோநனோ இல்்லைந�ோ நவலுமணி 
சத்்தமோய் அழ ஆரம்பித்்தோன். ஆசிரி�ர ்தவசி எதுவும் 
தசோல்லைவில்்லை. அவரு்ட� மு்கம் இ்ளகி�து. மனதில் 
்கன்கசுந்தரத்தின் சிரித்்த மு்கம் ஒரு்கணம் ந்தோன்றி 
ம்றந்தது. அப்நபோது ்தோன் ்கவனித்்தோர; நவலுமணி 

அவ்ர மோதிரிந� ்த்லைமுடி்�ச சீவியிருந்தோன். 
எப்நபோதும் அவர பின்னோல் சுறறும் பலை நபரில் அவனும் 
ஒருத்்தனோய் இருந்தோன் என்று ஞோப்கத்துக்கு வந்தது. 
அவர எழுநது நவலுமணியின் அருகில் தசன்றோர. அவர 
அப்படி எழுநதிருப்ப்தற்கோ்கநவ ்கோத்திருந்தது நபோலை 
நவலுமணி, அவருக்கு அருகில் வநது அ்ணத்துக் 
த்கோணடோன். அவ்னச நசரத்்த்ணத்துக் த்கோணட 
்தவசி, குனிநது அவனு்ட� ்கணணீ்ரத் து்டத்து 
விடடோர. அவனு்ட� ்கண்களில் இருந்த ப�த்்்தத் 
்தன்னு்ட� சிரிப்பினோல் து்டத்்தோர. அவனு்ட� 
முதுகில் தமல்லைத் ்தடடிக்த்கோடுத்்த படி, “நபோய் அழி 
ரப்ப்ர எடுத்துடடு வோ..” என்று தமன்்ம�ோ்கச 
தசோன்னோர. நவலுமணி �டநது த்கோணடிருப்ப்்த �ம்ப 
முடி�ோ்தவன் நபோலை நின்று த்கோணடிருந்தோன். அவர 
இன்னமும் அவனு்ட� ்த்லைமுடி்�க் ந்கோதி விடடோர. 
அவரு்ட� மனம் நி்றநதிருந்தது. ்கண்களில் அன்பின் 
ஒளி வீசி�து. என்ன �டந்தது என்று த்தரி�ோ்த அந்த 
வகுப்பில், அன்பின் மணம் வீசி�து. மோணவர்களின் 
மு்கத்தில் அபூரவமோன நி்றவு பூத்திருந்தது.    

பகாம்புகளின் ்தகால் ஒரு குறிபபிட்ட அைவுக்கு ்மல் அதன் 
வைரச்சி நின்றுவிடும். பின்னேர அதன் அடியில் இன்சனேகாரு அடுக்கு, 
்தகால் வைரத் சதகா்டஙகும். இநதப புதிய அடுக்கு முழு வைரச்சி 
அ்்டநததும், பகாம்பு ்தகாலுரிக்கும் செய்லச் செயகி்றது.

பகாம்புகள் தண்ணீரில் நீநதிப ப்ைய ்தகால் உரிவதறககானே 
பணி்ய எளிதகாக்குகி்றது. வகாய அல்லது மூக்குப பகுதி்யக் 
கடினேமகானே பரபபில் ்தயத்துப ப்ைய ்தகா்லக் கிழித்துவிடடு, 
சமல்ல சமல்ல அ்த விடடு சவளி்யறும்.

பகாம்புகள் இதன்மூலம் புத்துணரவு சபறுகின்்றனே. அதன் ப்ைய 
்தகாலில் ஒடடியிருக்கும் ஒடடுண்ணிகள் அதி்ல்ய 
சென்றுவிடுகின்்றனே. ெரகாெரியகாக பகாம்பு ஆண்டுக்கு இரண்டு அல்லது 
நகான்கு மு்்ற ்தகாலுரிக்கி்றது. இது பகாம்பின் வயது, வ்க 
்பகான்்றவற்்றப சபகாறுத்து மகாறுபடும். 
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வகுபபறை அனுபவஙகள்்சமூ்கம்

ஆசிரியரகாக எனேது முதல் பணிக்கு தஞெகாவூர 
மகாவட்டத்தில் உள்ை ஒரு ்மல்நி்லப பள்ளியில் 

்ெரந்தன். எனேக்கும் இைவயது.  மகாணவரகளி்டம் 
்நெத்்தகாடு பைகுபவனேகாக இருநதகாலும் ஒழுக்க 
விஷயத்தில் மிகுநத கண்டிப்பகாடு இருப்பன்.

மோணவர்க்்ள �ல்வழிப்படுத்்த அடிக்்கடி 
அறிவு்ர்க்்ள மோணவர்கள் விரும்பும் வணணம் 
அவர்கள் வழிநின்று வழஙகுநவன். குறிப்போ்க வ்ளரி்ளம் 
பருவ மோணவர்கள் ்தோங்கள் சநதிக்்கக்கூடி� சிக்்கல்்க்்ளப் 
பகிரநதுத்கோள்வர. அ்தற்கோன தீரவு்க்்ள வி்ளக்கிக் 
கூறுநவன்.

தபரும்போலைோன வழி்தவறி� மோணவர்க்்ள மீடடுக் 
த்கோணடு வநதுள்ந்ளன். 2013ஆம் ஆணடு தசப்டம்பர 
மோ்தம் மு்தன் மு்ற�ோ்க இரு சக்்கர வோ்கனம் வோஙகி 
அதில்்தோன் தினமும் பள்ளிக்குச தசன்று வநந்தன்.

எனக்கும் இ்ளம்பருவம் என்கிற ்கோரணத்்தோல் 
்த்லைக்்கவசம் அணிவ்்த ஒரு தபோருடடோ்க எடுத்துக் 
த்கோள்்ளவில்்லை. இருசக்்கர வோ்கனத்தில் பள்ளிக்குப் 
ப�ணித்து சரி�ோ்க ஒரு வோரம் ்கழித்து அன்பரசி என்ற 
மோணவி என்னிடம் வந்தோர.

“என்னம்மோ?” என்று ந்கடநடன். அவர ந்கடட ந்கள்வி 
நபரதிரசசி்� என்னுள் ஏறபடுத்தி�து.

அதுவ்ர என்னிடம்,  “சோர நீங்கள் கூறி�்தறகுப் பிறகு 
்தோன் ஒழுக்்கமோனவனோ்க மோறிவிடடோன்.”

“சோர, இப்தபல்லைோம் என் ் ப�ன் அ்லைநபசியில் 
வி்்ள�ோடோமல் �ன்றோ்கப் படிக்கிறோன்” என்று கூறி� 
மோணவர்களின் சோடசி குரல்்களுக்கு மத்தியில் 
அன்பரசியின் குரல் என்்னச சிநதிக்்க ் வத்்தது.

அவர தசோன்னது இது்தோன், “சோர எங்களுக்த்கல்லைோம் 
அறிவு்ர கூறுகிறீர்கள், நீங்கள் ்த்லைக்்கவசம் 
அணி�ோமல் வணடி ஓடடுவது ்தப்பில்்லை�ோ? 
ஆபத்தில்்லை�ோ?”

ஒரு நிமிடம் அப்படிந� உ்றநந்தன். ்தவறறுக்கு 
வருநதிநனன். அன்று அணி� ஆரம்பித்்த 
்த்லைக்்கவசத்்்த இன்றுவ்ர �ோன் ்கழடடநவயில்்லை. 
அந்தத் ்தருணத்தில் ்தோன் உணரநந்தன், மோணவர்கள் �ம் 

நபசசில் ்கறறுக் த்கோள்வ்்தவிட தச�லில் நி்ற� ்கறறுக் 
த்கோள்கிறோர்கள். அது மு்தல் �ோன் எ்்த அவர்க்்ளச 
தசய்�ச தசோல்கிநறநனோ அ்த்ன �ோன் மு்தலில் 
தசய்கிநறன். என்்னச தசதுக்கிக் த்கோள்வ்தற்கோன ஒரு 
வோய்ப்போ்க அந்த மோணவியின் ந்கள்வி இருந்தது. �ோம் 
முன் மோதிரி�ோ்க இருக்்க நவணடி�்தன் அவசி�ம் 
உணரத்்தப்படடது.

இத்்த்ன ஆணடு்களுக்குப் பின்னரும் என் மனதில் 
ஆசனம் நபோடடு அமரநதிருக்கிறோர அந்த மோணவி 
அன்பரசி.

- சு. போலைச்சநதர்,  
அரசு ஆண்கள் நமல்நி்லைப் 

பள்ளி, 
்க்ட��ல்லூர – 627759.

என்்னச வ்சதுககிய  

மொணவி
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பரநத இவவுலகில் 
கற்றல் நிகைத் 

சதகா்டஙகிய கணம் 
முதல் அறிநது 
சககாள்பவனேகாகவும், 
அறிநதவற்்ற அடுத்த 
த்லமு்்றக்கு 
அறிவிபபவனேகாகவும்  
விைஙகுபவ்னே்ய 
ஆசிரியன் 
என்கி்்றகாம்.

2007ஆம் ஆணடு தடன்சல் வோஷிஙடன் (Denzel 
Washington) இ�க்்கத்தில் தவளி�ோன தி்ரப்படம்  ‘தி 
கிநரட டிநபடடரஸ்’ (The Great Debaters). 1935இல் 
அதமரிக்்க  அரசின்கீழ் வோழ்ந்த ஆப்பிரிக்்க 
அதமரிக்்கர்களின் மீது நி்கழ்த்்தப்படட ஒடுக்குமு்ற்� 
இப்படம் விவரிக்கிறது. உண்மச சம்பவங்க்்ளத் ்தழுவி 
எடுக்்கப்படட இத்தி்ரப்படம் தபரும் வரநவற்பப் 
தபறறது.

ஆப்பிரிக்்க அதமரிக்்கர்களுக்குப் பிறப்புச சோன்றி்தழ் 
மறுக்்கப்படடு, அவர்கள் மீது வன்மு்ற ்கடடவிழ்த்து 
விடப்படடிருந்த ்கோலைம் அது. இந்தச சூழலில், ஆப்பிரிக்்க 
அதமரிக்்கரோன ஒரு புரடசி்கர ஆசிரி�ர, மோணவர்கள் 

சிரியர்களுக்கு 
உற்சா்கமளிக்கும் திரைப்படம்!

து்ணந�ோடு ்தன் மக்்கள் மீது நி்கழ்த்்தப்படும் 
வன்மு்ற்� இந்த உலை்கத்துக்குத் த்தரியும்படி 
பதிவு தசய்கிறோர. இதுநவ ‘தி கிநரட டிநபடடரஸ்’ 
படத்தின் ்க்்தச சுருக்்கம்.

தபறநறோ்ர இழநது ்தோத்்தோ, போடடியின் 
அரவ்ணப்பில் வ்ளரும் ந்கோபக்்கோர இ்்ளஞன் 
தஹன்றி நலைோயி (Henry Lowe), தமோத்்த 
அதமரிக்்கோவிலும் இரணடு ஆப்பிரிக்்க அதமரிக்்க 
தபண வழக்கு்ரஞர்கள் மடடுநம இருக்்க, 
மூன்றோவ்தோ்கத் ்தோன் ஒரு வழக்கு்ரஞரோ்க 
விரும்பும் சமந்தோ புக் (Samantha  Booke), ்தன் 
்தந்்த்�ப் நபோலைநவ சிறந்த அறிஞரோ்க விரும்பும் 

சினிைொவபொது
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நஜம்ஸ் ிஃபோரமர ஜூனி�ர (James Farmer Junior), 
வன்மு்ற்�  விரும்போது படிப்பில் மடடும் ்கவனம் 
தசலுத்தும் ஹோமில்டன் பரகிஸ் (Hamilton Burgess), இந்த 
�ோன்கு மோணவர்க்்ளயும் ந்தரநத்தடுத்து, ்தன் மக்்களின் 
து�ரத்்்த தவளி உலைகுக்குப் பதிவு தசய்� நி்னக்கும் 
ஆசிரி�ர. இவர்க்்ளச சுறறி �்கரகிறது ‘தி கிநரட 
டிநபடடரஸ்’ தி்ரப்படம்.

அதமரிக்்கோவின் தடக்சோஸ் (Texas) மோ்கோணத்தில் 
உள்்ள வய்நலை (Wiley) ்கல்லூரியில் பயிலும் 
இம்மோணவர்களுக்கு அரசி�ல் புரி்த்லை ஏறபடுத்துகிறோர 
ஆசிரி�ர  தமல்வின். 

நலைஙஸ்டன் ஹியூக்ஸ் (Langston Hughes), 
தவன்நடோலின் தபன்னட (Gwendolyn Bennett) நபோன்ற 
புரடசி்கர ஆப்பிரிக்்க அதமரிக்்கத் ்த்லைவர்களின் 
நமறந்கோள்்க்்ள எடுத்துக்கூறி, ்தன் போடத்்்தத் 
துவஙகுகிறோர தமல்வின்.

்கல்லூரி்களுக்கு இ்டந� நி்கழும் விவோ்தப் 
நபோடடி்கள் குறித்து எடுத்துக்கூறி, மோணவர்க்்ள 
அ்தறகுத் ்த�ோரபடுத்துகிறோர. அவர மோணவர்க்்ள 
்த�ோரபடுத்தும் மு்ற ஒவதவோரு ஆசிரி�ரும் 
்கறறுக்த்கோள்்ள நவணடி�து. நம்டயில் நபசும் 
மோணவர்கள் உரக்்கப் நபச, ப�மின்றிப் நபச பல்நவறு 
பயிறசி்க்்ள வழஙகுகிறோர. வய்நலை ்கல்லூரி பல்நவறு 
்கல்லூரி்களுடன் நபோடடியிடடு தவறறி தபறுகிறது. 
்க்்தயின் மு்தல் போதி இப்படி �்கரகிறது.

தமல்வினின் அரசி�ல் நி்லைப்போடு ்கோரணமோ்க, நவறு 
்கல்லூரி்களில் நபோடடியிடும் வோய்ப்்ப இம்மோணவர்கள் 
இழக்கின்றனர. அப்நபோது, விவோ்தப் நபோடடி்களில் சிறநது 
வி்ளஙகும் ஹோரவரடு பல்்க்லைக்்கழ்கத்துக்கு தஹன்றி 
நலைோயி எழுதி� ்கடி்தத்துக்குப் பதில் வருகிறது. ஹோரவரடு 
பல்்க்லைக்்கழ்கம் இம்மோணவர்க்்ள விவோ்தப் நபோடடியில் 
பஙந்கற்க அ்ழப்பு விடுக்கிறது. இதில், தமல்வினின் 
மோணவர்கள் தவறறி தபறறோர்க்ளோ? என்பது்தோன் மீதிக் 
்க்்த.

ந�ரம்ற�ோன, அந்த சம�த்தில் நுணுக்்கமோன பலை 
விஷ�ங்க்்ளச சிறந்த வசனங்கள் வோயிலைோ்கத் 
தி்ரயில் ்கோடசிப்படுத்தியிருக்கும் வி்தம் 
போரோடடிறகுரி�து. 

ஓர ஆசிரி�னோ்க விவோ்தத்துக்்கோன ்த�ோரிப்பு்களில் 
மோணவர்களின் ்கருத்து்களுக்கு இடமளித்து, 
அவர்க்்ளச சரி�ோ்க வழி�டத்துகிறது தமல்வின் 
்க்தோபோத்திரம். சிறந்த விவோ்தங்க்்ளப் போரோடடுவதும், 
்தவறு்க்்ளத் திருத்திக்த்கோள்்ள மோணவனுக்கு 
வோய்ப்பளிப்பதும் ஓர ஆசிரி�னின் ்த்லை�ோ� 
்கட்ம�ோகும். மோணவர்களின் தவறறி, ந்தோல்வி 
அ்னத்துநம மோணவனுக்கு மடடுமன்றி 
ஆசிரி�னுக்கும் சிறந்தந்தோர அனுபவத்்்தத் ்தரக் 
கூடி�்வ. அதிலிருநது ஓர ஆசிரி�ர போடம் ்கற்க 
நவணடி�து அவசி�ம்.

அடி்மப்படட மனநி்லையில் இருக்கும் மோணவ்ன 
ஓர ஆசிரி�ர, நமம்படடத்தோரு மனநி்லைக்கு 
இடடுசதசல்லை நவணடும். அ்தறகு உ்தோரணமோ்கத் 
தி்கழ்கிறது ஆசிரி�ர தமல்வின் ்க்தோபோத்திரம். இனம், 
தமோழி, நிற நவறுபோடின்றி அ்னவருக்கும் 
சமவோய்ப்பி்ன �ல்கும் வி்தமோ்கக் ்கல்விசசோ்லை்கள் 
இருக்்க நவணடும் என்ப்்தப் படம் வலியுறுத்துகிறது.

மோணவர்களுக்குத் ்தோன் வோழும் சமூ்கம் சோரந்த 
புரி்தலும், அரசி�ல் புரி்தலும் எந்த அ்ளவுக்கு 
அவசி�ம் என்ப்்த இப்படம் அப்படடமோ்கக் 
்கோடடுகிறது. இதுநபோல் ஒடுக்்கப்படும் மக்்களின்  
எழுசசி குறித்துப் நபசும் எத்்த்னந�ோ படங்கள் 
உள்்ளன. நபோரோடடத்தின் வடிவம் ்கல்வி�ோ்க  
இருப்பந்த  ‘தி கிநரட டிநபடடரஸ்’ படத்தின் 
ஆ்கப்தபரும் சிறப்பு எனலைோம்.

- எம். ெரண்யொ, 
படட்தோரி ஆசிரி�ர,  

அ.நம.நி. பள்ளி,  
துடடம்படடி, நசலைம்.

சினிமோ: சுவோரசிய்த தகவல்கள்
 இநதியகாவில் சவளியி்டபபட்ட முதல் முழுநீைத் தி்ரபப்டம் 

‘ரகாஜகா ஹரிச்ெநதிரகா’ ஆகும். இநதப ப்டத்்த இயக்கியவர 
தகாதகாெகாசகப பகால்்க.
 தகாதகாெகாசகப பகால்்க இநதிய சினிமகாவின் தந்த எனே 

அ்ைக்கபபடுகி்றகார.
 இநதியகாவில் உருவகாகும் ஒவசவகாரு தி்ரபப்டமும் 

இநதியத் தி்ரபப்டத் தணிக்்கக் குழுவின் ஒபபுத்லப சப்ற 
்வண்டும். இ்த CBFC (Central Board of Film Certificate) எனே 
அ்ைக்கி்்றகாம். இது 1951ஆம் ஆண்டு நிறுவபபட்டது.

 ்ஹதரகாபகாத்தில் அ்மநதுள்ை ரகா்மகாஜி தி்ரபப்ட 
நகரம்தகான் உலகி்ல்ய மிகபசபரிய ஒருஙகி்ணக்கபபட்ட 
தி்ரபப்ட நகரமகாகும். இதறககாக கின்னேஸ் உலகச் ெகாத்னேச் 
ெகான்றிதழ வைஙகபபடடுள்ைது.
 சஜயபபூரில் அ்மநதுள்ை ரகாஜ் மநதிர தி்ரயரஙகம்தகான் 

இநதியகாவி்ல்ய மிகபசபரிய தி்ரயரஙகம் ஆகும். இஙகு 1025 
இருக்்ககள் உள்ைனே.
 உலகி்ல்ய அதிகமகானே தி்ரயரஙகுக்ைக் சககாண்்ட 

நகாடு சீனேகா. 70 ஆயிரத்துக்கும் அதிகமகானே தி்ரயரஙகுகள் அஙகு 
உள்ைனே.
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ஆ்றகாம் வகுபபு – வகுபப்்ற அது. 
‘தகாவரஙகள் தமது ்த்வக்கு 

அதிகமகானே நீ்ர சவளி்யறறும் நிகழவு 
நீரகாவிப ்பகாக்கு’ – கறபித்துக் 
சககாண்டிருந்தன்…

நீரோவிப் நபோக்கு இ்லை்களின் வழிந� 
�்டதபறும் எனக் ்கறபித்துக் 
த்கோணடிருக்கும்நபோது ஒரு குரல்…

“ஐ�ோ, ்தோவரங்களில் உள்்ள 
இ்லை்க்்ளத�ல்லைோம் தவடடி விடடோல் 
நீரோவிப் நபோக்கு �்டதபறுமோ ஐ�ோ?” 
என்றது. 12 ஆணடு்களுக்கு முன்னோல், 
பணியில் நசரந்த புதிது. அவனின் 
வினோவினோல் ்தடுமோறிநனன். வி்ட ந்தட 
மு�ன்நறன். எனக்குள் அறிவுத் ந்தட்லை 
ஏறபடுத்தி� மோணவன் ் வரநவல். 
த்தோடரசசி�ோன அவனது வினோக்்களுக்கு 
வி்ட ந்தடித் ந்தடிந� என்்ன �ோன் 
தசதுக்்க ஆரம்பித்ந்தன். 

அவனது ஆழமோன பலை 
வினோக்்களுக்கு வி்ட ந்தடும்தபோழுது 

்தோன் அறிவி�லின் ருசி்� அனுபவிக்்க 
ஆரம்பித்ந்தன். இதில் ம்றமு்கமோன ஒரு 
உண்ம �ோத்தனில், அவனது 
வினோக்்க்ளோல் �ோன் ்கற்க ஆரம்பித்ந்தன். 
அவன் எனக்கு ம்றமு்க ஆசோன். 
்வரநவல் பத்்தோம் வகுப்பு முடித்து நவறு 
பள்ளிக்குச தசன்ற பிறகு, எனது பணியில் 
ஒரு தவறறிடத்்்த உணரநந்தன்.

அடுத்து துரி்தமோ்கச தச�ல்படநடன்.
வினோக்்க்்ள வினவ மோணவர்க்்ளத் 

தூணடிநனன்.
இன்று தீரோ்த நவட்்கயுடன் அந்த 

பணி்� மோணவர்களிடம் தூணட, 
என்னில் தூணடுந்கோலைோ்க இருந்த 
்வரநவல், எனது மறக்்க இ�லைோ 
மோணவன்!

- வஜ. அரிககிருஷணன்,
படட்தோரி ஆசிரி�ர, 

போப்பிதரடடிப்படடி, ்தருமபுரி.

அறிவுத 
பதைட்ல 
ஏற்படுததிய 
மொணென்

வகுபபறை அனுபவஙகள்்சமூ்கம்
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