திருப்பு முனை
‘உனக்கு
எவ்வளவு
நல்ல
மனம்!
இங்கு
இருக்கும்
எவரும்
இந்த
மூப்படைந்தவர்களுக்கு உதவ வவண்டும் என்று எண்ணாதவபாது, எனக்குத் தானாகவவ
வந்து உதவுகிறாவே! உன் நல்ல மனத்டதயும் பண்டபயும் எண்ணும்வபாது உன்டன வளர்த்த
தாடேப் பாராட்ைத் வதான்றுகிறது என்றார், நான் டபகடளத் தூக்கிக் ககாடுத்து உதவிே
பாட்டி. இடதக் வகட்ைவபாது என் முகத்தில் பூத்த புன்னடகக்கு அளவில்டல. அந்த
மூதாட்டிடே அவருடைே அடுக்குமாடிக் கட்டிைத்தின் கீழ்த்தளத்தில் விட்டுத் திரும்பி வரும்
வழியில் எனக்கு இரண்டு வருைங்களுக்கு முன் நைந்த சம்பவங்கள் ஞாபகத்திற்கு வந்தன.
‘என் தாய் என்னுடைே நைத்டதடேப் பார்த்து கநாந்துககாண்டு கூறிே வாக்கிேங்கள் என்
காதுகளில் ரீங்காரம் இட்ைன. கபற்ற தாயிைம் திட்டு வாங்கிக்ககாண்டிருந்த என்
மனப்வபாக்டக மாற்றி, ோகரன்று கதரிோதவர் கூை என்டனப் பாராட்ை டவத்த சம்பவம்
என் நிடனவிற்கு வந்தது.
ஆளாளுக்குத் திமிர் பிடித்தவள், அகம்பாவம் பிடித்தவள், தடலக்கனம் இவளுக்கு
அதிகமாகவவ இருக்கிறது என்று பலர் என் முதுகுக்குப்பின் கூறிக்ககாண்டிருந்தாலும்
அடதப்பற்றி
ஏதும்
கவடல
ககாள்ளாமல்
ஒரு
மிடுக்குைவன
வாழ்க்டகடே
நைத்திக்ககாண்டு வந்தவள், நான். என் கபற்வறார்கள் கசல்வவளத்துைன் இருப்பதால்
மற்ற மாணவர்கடளவிைச் சற்று அதிகமாகவவ என் கசலவுக்ககனப் பணம் ககாடுத்தார்கள்.
அடத டவத்துக்ககாண்டு நான் மிகவும் ஆைம்பரமான வாழ்க்டகடே நைத்திக்ககாண்டு
வந்வதன். வீட்டிற்கு ஒவர பிள்டள என்பதால் எனக்கு என் வீட்டில் கசல்லம் அதிகம்.
ஏதாவது தவறு கசய்தால்கூை என்டனச் சற்று வநரம் கடுடமோகத் திட்டிவிட்டு மறுகணம்
எனக்குத் வதடவோனவற்டறச் கசய்து ககாண்டிருந்தார்கள் என் கபற்வறார்கள். அடத
என்னுடைே பலமாகப் பேன்படுத்திக்ககாண்டு நான் நிடனத்த ஆைம்பர வாழ்க்டகடே
வாழ்ந்து வந்வதன்.
என்னுடைே நடைமுடறயும் மனப்வபாக்கும் மிகத் தவறான ஒன்றாகவவ இருந்தது.
ஏடை எளிவோர் ோடரோவது பார்த்தால் வகலி கசய்வது பணத்திமிருைன் இருப்பது என
ஆைம்பர வாழ்க்டகக்கு அடிடமோகவவ இருந்வதன். இப்படி ஒரு மனப்வபாக்கில் சுற்றிக்
ககாண்டிருந்த என்டனச் சுைற்றிப் வபாட்ைச் சம்பவம் கூடிே விடரவில் வரும் என்பது
எனக்கு அப்வபாது கதரிோது.
ஒருநாள் காடல பள்ளியில் நான் என் புது விடல உேர்ந்த டகவபசிடே என்
நண்பர்களிைம் காட்டிப் கபருடமப்பட்டுக் ககாண்டிருந்வதன். அப்கபாழுது ஆசிரிேர்
வகுப்பினுள் வந்து எங்களிைம் ஒரு படிவத்டதக் ககாடுத்தார். நான் அது என்னகவன்று
படித்துப்பார்த்வதன். அதில் பள்ளியிலிருந்து மாணவர்கடள இந்திோவில் இருக்கும் அனாடத
இல்லத்திற்குத் கதாண்டு வவடல கசய்ே அடைத்துச் கசல்வதாக எழுதி இருந்தது. அது
மட்டுமல்லாமல் அடனத்து மாணவரும் அதற்குக் கட்ைாேம் வர வவண்டும் என்றும்
வபாட்டிருந்தது. அடதப் படித்தவுைன் எனக்குச் சிரிப்புத்தான் வந்தது. நானாவது இப்படிச்
சமூக வசடவகேல்லாம் கசய்வதாவது என்று என் நண்பர்களிைம் கூறிக்ககாண்டிருந்வதன்.
ஆனால, அது கட்ைாேம் கசல்ல வவண்டிே ஒரு பேணமாக இருந்ததால் நான் வபாக
வவண்டிே ஓரு சூழ்நிடல எனக்கு அப்கபாழுது அங்குப் வபாக எனக்கு விருப்பவம இல்டல.
முக்கிேமாக முதன் முடறோக இந்திோ கசல்வதில் விருப்பமில்டல. அப்கபாழுது அங்குச்
கசல்வதில் எனக்கு ஆனந்தமாக இருக்க ஒவர காரணம் அங்கு இருக்கும் எளிவோர்கடளக்

கிண்ைல் அடிப்பது மட்டுவம இரண்டு வாரத்தில் வரவிருந்த பேணத்திற்கு நான் விருப்பவம
இல்லாமல் கசல்லத் தோராகிக்ககாண்டு இருந்வதன்.
இறுதிோக நாங்கள் அங்குச் கசல்ல வவண்டிே நாளும் வந்தது. இந்திோவிற்குப்
வபாய்ச் வசரும் வடர நான் என் வதாைர்களுைன் உடரோடிக்ககாண்டு ஆனந்தமாகத்தான்
இருந்வதன். ஆனால், அங்கு இறங்கி நாங்கள் தங்கிக்ககாண்டிருந்த விடுதிக்குப் வபாகும்
வடர என்னால் ஆனந்தமாக இருக்க முடிேவில்டல. வாைடக உந்து வண்டியில் ஏறிே பிறகு
நான் பார்த்த அடனத்துக் காட்சிகளும் என் முகத்டத இன்னும் சுளிக்க டவத்தன.
இந்திோவின் சுற்றுச்சூைடல முதன் முடறோகப் பார்க்கும்வபாது எனக்கு இந்திோடவயும்
இந்திே மக்கடளயும் பிடிக்காமல் வபாவதற்கான காரணங்கவள கதன்பட்ைன. இறுதிோக
நாங்கள் தங்கவிருக்கும் விடுதிடே வந்தடைந்வதாம்.
எங்கள் டபகடள அங்கு டவத்துவிட்டு அருகில் இருக்கும் அனாடத இல்லத்திற்குச்
கசல்லவிருந்வதாம். அங்குச் கசன்றதும் அங்கு இருக்கும் பிள்டளகளின் உடைடேப்
பார்த்தவபாது
நான்
என்
நண்பர்களுக்குள்வள
அவர்கடளக்
வகலி
கசய்து
ககாண்டிருந்வதன். அங்கு நாங்கள் இருந்த அடர மணி வநரம் வடரக்கும் அங்கிருந்த
ஒவ்கவாரு
பிள்டளடேயும்
அவர்கள்
காதுகளுக்கு
எட்டுமாறு
வகலி
கசய்து
ககாண்டிருந்வதன். அவர்களின் மனது இதனால் புண்பட்ைது என்பது எனக்குத் கதளிவாகத்
கதரிந்தது. ஆனாலும் நான் என் கசேடல நிறுத்தவில்டல. ஆனால், அப்பிள்டளகள் நான்
கசய்தடத அந்த வநரத்திவல மறந்துவிட்டு என்னிைம் மீண்டும் வந்து இேல்பாகச்
சகஜமாகப் வபசினார்கள். ஆனால், நான்தான் அவர்கடள உதாசீனம் கசய்வதன்.
அங்கு நான் திக்குத்திடச கதரிோமல் உலாவிக் ககாண்டிருந்தவபாது கீவை கிைந்த
கல்டலப் பாராமல் நைந்ததால் கல் இைறிக் கீவை விழுந்வதன். கீவை விழுந்தவபாது என்
அருகினில் நான் உதாசீனம் கசய்த ஒரு பிள்டளடேத் தவிர எவரும் இல்டல. நான்
விழுந்தடதக் கண்ைதும் அந்தச் சிறுவன் ஓவைாடி வந்து எனக்கு உதவினாhன். எனக்கு
நான் விழுந்து அனுபவித்த வலிடேவிை நான் இவ்வளவு வகலி கசய்தும் அவன் எப்படி
எனக்கு உதவினான் என்ற ஆச்சரிேம் அதிகமாக இருந்தது. அந்தச் சிறுவன் என்டன
அலுவலகத்திற்கு அடைத்துச் கசன்று அங்கிருந்தவர்களிைம் நைந்தடதக் கூறினான்.
அவர்கள் எனக்கு ஏற்பட்ை காேத்திற்கு மருந்துவபாட்டு அனுப்பினார்கள். எனக்கு
அப்கபாழுதுகூை ஆச்சரிேம் அைங்கவில்டல. கவளிவே வந்து அந்தப் டபேடனத் வதடி
நன்றி கசான்வனன்.
அப்கபாழுதுதான் எனக்குத் கதரிந்தவடர நான் ஒருவருக்கு முதல் முடறோக நன்றி
கசால்லிேது என்று நிடனக்கிவறன். அதற்குப்பிறகு என்னிைம் இருந்த திமிரும் மிடுக்கும்
எங்குச் கசன்றது என்று எனக்குத் கதரிேவில்டல. அங்கிருந்த பிள்டளகளிைமும் என்
நண்பர்களிைமும் ஒழுங்காகப் வபச ஆரம்பித்வதன்.

அங்கு நான் இருந்த மூன்று நாட்களில் ஈடுபட்ை அடனத்து நைவடிக்டககளும் என்னிைம்
இருந்த மனப்வபாக்டக மாற்றிேது. இதற்ககல்லாம் அடிப்படைோக இருந்தது எனக்கு
உதவிே அந்தச் சிறுவன் இரண்டு வருைங்கள் ஆகியும் எனக்கு இன்னும் என்ன புரிேவில்டல
என்றால் எப்படி அந்தச் சிறுவன் நான் கசய்த வகலிடே மறந்துவிட்டு எனக்கு உதவினாhன்
என்பவத ஆகும். அவனுடைே மனப்பான்டமவே காரணமாக இருக்கலாம் என்று நான்
கசான்னால் அது மிடகோகாது.
பூர்வசந்தியா
உயர்தமிழ்
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வினையாட்டு வினையாைது
வபருந்து, நிடலேத்திற்கு வந்து ‘கிரீச் என்ற சத்தத்துைன் நின்றது. “பார்த்து
கமதுவாகக் கீவை இறங்கு மாலதி” என்று கூறி மாலதி பத்திரமாகப் வபருந்திலிருந்து கீவை
இறங்க உதவிவனன். மாலதி மிகப் பூரிப்புைன் “எனக்கு உதவி கசய்வதற்கு மிக்க நன்றி
சிவா” என்று கூறினாள். நாவனா, ‘இது என்னுடைே கைடம என்று கூறிேவுைன் என்
வாழ்க்டகடேவே மாற்றிே அந்தச் சம்பவத்டதப் பற்றித் திரும்பவும் நிடனத்துப் பார்த்வதன்.
நான் எப்வபாதும் மற்றவர்கடள ஏமாற்றிக்ககாண்வை இருப்வபன். மற்றவர்கள்
ஏமாறுவடதக் கண்டு நான் மகிழ்ச்சி அடைவவன். அவ்வாறு கசய்வது மிகப்கபரிே தவறு
என்று என் நண்பர்களும் கபற்வறாரும் எவ்வளவு கூறியும் கசவிைன் காதில் ஊதிே சங்கு
வபால ஆயிற்று. இதுவபான்ற சிறிே விடளோட்டுகள் எவ்வாறு ஆபத்தாகும் என்று
எண்ணிேவத நான் கசய்த தவறாகும்.
கபாம்டமப் பூச்சிகடள அவர்களின் உணவில் வபாடுவது வீட்டுப்பாைத்டத மடறத்து
டவப்பது வபான்ற ஏமாற்றுச் கசேல்கடளச் கசய்து வந்வதன். இதுவபான்ற சிறிே
கசேல்களில் ஆரம்பித்து மிகப்கபரிே சிக்கலில் முடியும் என்று நான் கற்படனயில்கூை
எண்ணவில்டல.
அன்று ஒரு விோைக்கிைடம காடல ஒரு பத்து மணி இருக்கும். இடைவவடள வநரம்
என்பதால் ‘ோடர அடுத்து ஏமாற்றலாம்? என்று நிடனத்துக்ககாண்டிருந்வதன்.
அப்வபாதுதான் மாலதி அந்தப் பக்கம் வந்தாள். மாலதி மிகவும் அடமதிோன கபண்.
எல்வலாருக்கும் உதவும் மனப்பான்டம உடைேவள். அவடளக் கூப்பிட்டு நான், “மாலதி”
உன்டனக் கண்டு நிடறே நாட்கள் ஆகிவிட்ைனவவ, சரி ககாஞ்ச வநரத்திற்கு முன்பு
தடலடமோசிரிேர் உன்டனத் வதடிக்ககாண்டிருந்தார்; உன் அம்மா பதற்றமான குரலில்
கதாடலவபசியில் கூப்பிட்ைதாகக் கூறினார், என்று கூறிவனன். உைவன மாலதி ‘ஐவோ!
என் அம்மாவிற்கு உைல்நலம் மிக வமாசமாக இருந்தது. அதனால்தான் அம்மாவிற்கு
உதவிோக இரண்டு நாட்கள் வீட்டிவலவே இருந்து அவடரப் பார்த்துக்ககாண்வைன்.
இப்கபாழுது அவருக்கு என்ன ஆயிற்று என்று கதரிேவில்டலவே! என்று புலம்பிேபடிவே
அவள் வவகமாகத் திரும்பிேவபாது படிகள் இருப்படதக் கவனிக்காமல் தடுக்கி
விழுந்துவிட்ைாள்.
இடதக் கண்ைவுைன் என் இதேவம நின்றுவிட்ைது வபான்ற உணர்வு ஏற்பட்ைது.
அதிர்ச்சியில் நான் அடிேற்ற மரம் வபால ஆவனன். மருத்துவமடனயில் அவடளக்
காணச்கசன்றவபாது மருத்துவர் அவள் காலில் பலத்த காேம் ஏற்பட்ைதாகவும் எட்டு
மாதத்திற்குஇ முன்புவபால் ஓடி ஆடி விடளோை இேலாது என்றும் கூறினார். குற்ற உணர்வு
எனது மனத்டத வாட்டிேது. குற்றம் கசய்த கநஞ்சு குறுக்குறுக்கும் அல்லவா?
நான் மாலதிடே மருத்துவமடனயின் அடறயில் பார்த்தவபாது எனக்கு மிகவும்
வசாகமாக இருந்தது. என்னால்தான் மாலதிக்கு இப்படி ஒரு சங்கைம் ஏற்பட்டுள்ளது.
அதற்குப் பரிகாரமாக நான் ஒரு வருைத்திற்கு அவளுக்கு வதடவோன அடனத்துத்
வதடவகடளயும் கசய்து தருவதாக அவளிைம் கூறிவனன்.
அச்சம்பவத்திலிருந்து விடளோட்டு விடனோகும் என்படதக் கற்றுக்ககாண்வைன்.
நாம் மற்றவர்கடள ஏமாற்றாமல் அவர்களிைம் அன்பும் பாசமும் காட்டுவவத சிறந்தது.
‘அன்பின் வழிேது உயிர்நிடல அஃதிலார்க்கு என்புவதால் வபார்த்த உைம்பு” என்ற

திருக்குறடளப் வபாலவவ அன்டபப் பகிர்ந்து ககாள்வவத மிகச் சிறந்தது. அன்றிலிருந்து
என் மனப்வபாக்கு மாறிவிட்ைது.
“கசன்று வருகிவறன் சிவா! என்று கூறி மாலதி விடைகபற்றாள். இதுவபான்ற
மாற்றம் என் வாழ்க்டகயில் நைந்தடத நிடனத்து மகிழ்ச்சி அடைந்வதன். இன்றும்
மகிழ்ச்சிேடைகிவறன்.

சசன்சியா கிைாடிைா
உயர்தமிழ்
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அைவுக்கு மீறிைால் அமிர்தமும் நஞ்சு
கபற்வறார்களில் சிலர் பிள்டளகளுக்கு அதிகச் சுதந்திரம் ககாடுத்து வளர்த்து
வருகின்றனர். இதனால் ஏற்படும் நன்டம தீடமகடள நான் இந்தக் கட்டுடரயில் விளக்கி
எழுதப் வபாகிவறன்.
கத்தியின் இரு பக்கங்கடளப் வபால கபற்வறார்கள் பிள்டளகளுக்கு அதிகச்
சுதந்திரம் ககாடுப்பதில் நன்டமகளும் உண்டு, தீடமகளும் உண்டு. இதில் நன்டம
என்னகவன்றால், கபற்வறார்களும் பிள்டளகளும் நண்பர்கடளப் வபால் இருப்பார்கள்.
அவர்களுக்குகிடைவே கபரும்பாலும் எந்தகவாரு ரகசிேமும் இருக்காது. அவதாடு
அவர்களுடைே பிடணப்பு மிகவும் வலுவாக இருக்கும். அது மட்டுமல்லாமல் இங்குப்
கபற்வறார்கள் தங்களுடைே பிள்டளகளின் மீது டவத்திருக்கும் நம்பிக்டகடேயும் அளவு
கைந்த பாசத்டதயும் பார்க்க முடிகிறது. அவதாடு கபற்வறார்களுக்குப் பிள்டளகடளப் பற்றி
நிடறே கதரியும். இவ்வாறு நிடறே நன்டமகள் இருக்கின்றன. ஆனால், அவத சமேம்
தீடமகளும் உண்டு.
கபற்வறார்கள் பிள்டளகளுக்கு அதிகச் சுதந்திரம் ககாடுத்து வளர்த்தால் நம்முடைே
பிள்டளகள் என்ன கசய்கிறார்கள் என்று கதரிோமல் வபாகிறது. வமலும், பிள்டளகளின்
வமல்
உள்ள
நம்பிக்டகோல்
அவர்களுக்குக்
டகத்கதாடலவபசிடே
வாங்கிக்ககாடுக்கின்றனர். ஆனால் இதன் கபற்வறார் ககாடுக்கும் சுதந்திரத்டதப்
பிள்டளகள்
தவறாகப்
பேன்படுத்துவதுண்டு.
படிப்பில்
கவனம்
கசலுத்தாமல்
டகத்கதாடலவபசியிவலவே வநரத்டத வீணாகக் கழிக்கின்றனர். வநரம் கபான் வபான்றது
என்பதால் வநரத்டதப் பேனுள்ள வழிகளில் கசலவழிக்க வவண்டும் என்படதப் பிள்டளகள்
உணருவதில்டல. அவதாடு படிப்பில் அலட்சிேப்வபாக்குைன் நைந்துககாள்கின்றனர். கல்வி
ஓர் அழிோச் கசல்வம் என்பதால் அது மிகவும் முக்கிேம். ஏகனனில் அது “கவள்ளத்தால்
அழிோது கவந்தணலால் வவகாது’ ஆனால், இடதயும் பிள்டளகள் உணருவதில்டல.
‘ஓடி விடளோடு பாப்பா’ என்னும் வரியில் ஓடி விடளோைச் கசால்கிறது. ஆனால்,
கபற்வறார்கள் ககாடுக்கிற சுதந்திரத்தால் இந்த நவீன காலக்காட்ைத்தில் பிள்டளகள்
இடணேத்திவல இருக்கின்றனர். அதனால் அவர்களுடைே கண் பார்டவ ககடுவவதாடு
அவர்கள் படிப்பில் காட்டும் அக்கடறயும் குடறகிறது. கபற்வறார்கள். பிள்டளகளுக்குச்
சுதந்திரம் ககாடுப்பது தவறில்டல. ஆனால் இந்த அளவிற்கு அதிகமாகச் சுதந்திரம்
ககாடுக்கக்கூைாது.
இல்டலகேனில்
பிள்டளகள்
ககட்டுப்வபாய்விடுவார்கள்.
பல
தருணங்களில் இந்தச் சுதந்திரம் பிள்டளகடளக் ககடுக்கிறது “ அளவிற்கு மிஞ்சினால்
அமிர்தமும் நஞ்சு” என்பது முற்றிலும் உண்டம.
பிள்டளகள் பல வநரங்களில் அவர்கள் கசய்த தவற்டற மடறக்கப் கபாய் கசால்லத்
துணிவார்கள். இந்த வேதில் எந்தச் சூழ்நிடலயிலும் வநர்டமோக நைந்துககாண்ைால்
“மடலவபால் வருவது பனிவபால் கடரயும்”; என்ற கருத்டத உணரமாட்ைார்கள். அதனால்
கபற்வறார்கள் தங்கள் பிள்டளகடளக் கண்ணும் கருத்துமாகப் பார்த்துக்ககாள்ள வவண்டும்.
அவர்கள் மீது எப்வபாதும் ஒரு கண் இருக்க வவண்டும் சில வநரங்களில் பிள்டளகள் நல்ல
நண்பர்கடளயும் தீே நண்பர்கடளயும் பகுத்தறியும் பண்பு இல்லாமல் ககட்ை சகவாசங்கடள
டவத்துக்ககாள்கின்றனர். அப்வபாது கபற்வறார்கள் அடதக் கண்டுபிடித்து அவர்களிைம்
அன்புைன் எடுத்துச்கசால்லித் திருத்த வவண்டும். உலகம் மிகவும் ககட்டுப்வபாய்க்
கிைக்கிறது. அதனால் எந்தப் புற்றில் எந்தப் பாம்பு இருக்கும் எனத் கதரிோது. அதனால்

கபற்வறார்கள் தன் பிள்டளகளுக்கு அளவு கைந்த சுதந்திரம் ககாடுக்கக் கூைாது
அவர்கடள நல்வழியில் ககாண்டு கசல்ல, பண்பு மிக்க கருத்துள்ள கடதகடளச் கசால்ல
வவண்டும். பிள்டளகளுக்குச் சுதந்திரம் ககாடுப்பதில் நன்டமகடளவிை தீடமகள் அதிகம்
உள்ளன.
கபற்வறார்கள்
பிள்டளகளுக்கு
நிடறே
பைகமாழிகள்
கசால்லலாம்.
எடுத்துக்காட்ைாக, ‘முேலும் கவல்லும் ஆடமயும் கவல்லும்’ ஆனால், ‘முேலாடம என்றும்
கவல்லாது’ என்படத உணர வவண்டும். ‘காலத்தினாற் கசய்த நன்றி சிறிகதனினும்
ஞாலத்தின் மாணப்கபரிது’ வபான்றவற்டறக் கூறி அவர்கடளப் பண்புமிக்க ஆளாக மாற்ற
வவண்டும். ஏகனனில் பிள்டளகளுக்கு அதிகம் சுதந்திரம் ககாடுப்பதால் அவர்கள் தவறான
வழியில் கசல்வதற்கு நிடறே வாய்ப்புகள் உண்டு. அதனால் கபற்வறார்கடளயும் அவதிப்பை
டவக்கின்றனர். பிள்டளகளுக்குச் சுதந்திரம் ககாடுக்கலாம், ஆனால் அதிகச் சுதந்திரம்
அல்ல.
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தாய்ச ாழி கற்றல்
தாய்கமாழி என்னும்வபாது அடனவரிைத்திலும் கபருடமககாள்வது அவசிேம்.
தாய்கமாழி ஒரு கமாழி என்படதக் காட்டிலும் தனிப்பட்ைவரின் அடைோளம் என்படத
மறுக்கவவா, மடறக்கவவா முடிோது. ஆனால், இன்பமாகக் கருத வவண்டிே தாய்கமாழிடே
இன்டறே மாணவர்கள் கபரும் சுடமோகக் கருதுகின்றனர். அதனுடைே கற்றலில்
எண்ணற்ற சவால்கடள எதிர்வநாக்குகின்றனர்.
இன்டறே
மாணவர்கள்
தாய்கமாழியில்
சாதாரணமாக
உடரோைவவ
திக்கிக்ககாண்டிருக்கின்றனர். இதற்குக் காரணம் சிறு வேது முதல் வீட்டில் ஆங்கிலத்தில்
உடரோடுவவத ஆகும். வளர்ந்து வரும் வாழ்க்டகச் சூைலில் ஆங்கிலவம வபரளவில்
வபசப்படுகிறது. தங்கள் பிள்டளகள் வபாட்டி மிகுந்த வாழ்க்டகயில் கவற்றி கபற வவண்டும்
என எண்ணி ஆங்கிலத்டதப் பைக்கிே கபற்வறார் ஒரு தவறான எடுத்துக்காட்ைாகத்
திகழ்ந்தனர்.
தாய்கமாழிடே மனதாரக் கற்றுக்ககாள்வடத விடுத்து மதிப்கபண்களுக்காகக்
கற்றுக்ககாள்ளும் மாணவர்களால் உண்டமயில் வதர்வில் வதர்ச்சி அடைே முடிவதில்டல.
இதற்குக் காரணம் அவர்களிைத்தில் தாய்கமாழியில் வளம் இருப்பதில்டல. ஆங்கிலத்திவல
வதர்வுகளுக்குக் கருத்டதச் வசகரிக்கும் அவர்கள் அதடன கமாழி கபேர்ப்புச் கசய்ேப்
பாடுபடுகின்றனர். வமலும், அதனால் கருத்துகளில் கபாருள் மாற்றம் உண்ைாகிறது.
இறுதியில் குடறவான மதிப்கபண்கள் கபறுகின்றனர்.
மாணவர்கள் கபரும் மனவுடளச்சலுக்கும் ஆளாகின்றனர். தங்களது தவறான
உச்சரிப்பு அல்லது கருத்டத ோவரனும் வகலி கசய்து விடுவர் என எண்ணி அச்சம்
ககாள்கின்றனர். எனவவ, தங்களது கருத்துகடள ோரிைமும் பகிராமல் அது சரிோ? தவறா?
எனத் கதரிோமல் தங்கடள ஒரு வட்ைத்துக்குள் அடைத்துக்ககாள்ளும் அவர்கள்
சுத்தமாகவவ அவர்களது கற்றலுக்குப் பங்கம் விடளவித்துக் ககாள்கின்றனர்.
இப்பிரச்சிடனடே ஆசிரிேர்கள், மாணவர்கவளாடு வசர்ந்து உடைப்பது மூலம்
தவிர்க்கலாம். மாணவர்கடள ஊக்கப்படுத்துதல் மிகவும் அவசிேம். தவறுகள் கசய்வதால்
அஞ்ச வவண்ைாம் என அவர்களுக்குப் புரிே டவப்பது அவசிேம். ‘ஊக்கம் இருந்தால் ஊக்கு
விற்பவனும் வதக்கு விற்பான்’ என்பதற்கு இணங்க மாணவர்கடள முேற்சி கசய்ேத் தூண்ை
வவண்டும்.
தாய்கமாழியில் வளம் கபறுவதற்குக் கடதப்புத்தகங்கள் சிறந்த நண்பன் என்படத
மாணவர்கள் அறிவது அவசிேம். ‘நீரளவவ ஆகுமாம் நீராம்பல் தான்கற்ற நூலளவவ ஆகுமாம்
நுண்ணறிவு’ என்பதற்கு இணங்க அவர்கள் நிடறே கடதப்புத்தகங்கள் படித்துப் புதிே
கசாற்கடள அறிவவதாடு எவ்வாறு நமது கருத்டத கவளிப்படுத்த வவண்டும் என்றும்
கற்றுக்ககாள்கின்றனர். வாரம்வதாறும் குடறந்தது ஒரு கடதப் புத்தகமாவது படிப்படதப்
பைக்கம் ஆக்கி ககாள்வது அவசிேம்.
ஒரு கமாழியில் சிறந்த வதர்ச்சி கபற அதடன வபசிப் பைகுவது முக்கிேம்.
தாய்கமாழியில் வபசுவடதத் தாழ்வாகக் கருதுவடதத் தவிர்த்தும் கபருடமோகப்
கபற்வறாருைனும் பள்ளியில் நண்பர்களுைனும், பண்டிடகயின்வபாது உறவினர்களுைனும்
தாய்கமாழியில் வபசுவது தாய்கமாழி வளத்டத வலுப்படுத்தும்.

வருங்காலத்தில் தம் பிள்டளகள் சிறந்து விளங்க வவண்டும் என எண்ணும்
கபற்வறார்கள் சிறு வேதிலிருந்வத தம் பிள்டளகடளத் தாய்கமாழியில் உடரோைப் பைக்க
வவண்டும். தாய்கமாழி நமது தாய்வழி வந்த கமாழி அதடன எவ்வாறு நமது தாோடரக்
காப்வபாவமா அதுவபால் காத்து வருவது அவசிேம். நமது அடைோளமாகத் திகழும் விடல
மதிப்பற்ற கசாத்டத அழிோது பாதுகாப்பது ஒவ்கவாருவரின் கைடமோகும். அதனுடைே
கதாைர்ச்சிோகக் காப்பாற்றும் சக்தி இன்டறே இடளஞர்களிைவம உள்ளது. எனவவ
சிந்தித்துச் கசேலாற்றுங்கள்!
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சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு
‘சுற்றுப்புறத் தூய்டம சுகாதாரத் தன்டம’ என்பர். சிங்கப்பூர் நாட்டைப்
பசுடமோகவும், சுத்தமாகவும் டவத்துக் ககாள்வவாம் என உதட்ைளவில் மட்டுவம கூறத்
கதாைங்கிவிட்வைாமா? உண்டமயில் ோர் சிங்கப்பூடரச் சுத்தமாக டவத்து ககாள்கிறார்கள்.
குடிமக்களா? கண்டிப்பாக இல்டல. அரசாங்கவம அதடனத் தடை கசய்ேக் கைடமோகக்
ககாண்டு கடைப்பிடித்து வருகின்றது. நம்மில் எத்தடன வபர் காடலயில் எழுந்து
சாடலகளில் கவளிநாட்டு ஊழிேர்கள் சுத்தம் கசய்வடதப் பார்த்துத் திருந்துகிவறாம்.
அவர்களின் கடின உடைப்டபப் பாராட்ைவிட்ைாலும் அதடனப் பார்த்தாவது சுகாதாரவழியில்
நைந்து ககாள்ளலாவம. நமது சுற்றுச்சூைல் பாதுகாப்பு எவ்வாறு கடைப்பிடிக்க வவண்டும்
என்று இக்கட்டுடரயில் பார்ப்வபாம்.
‘நீ காண விரும்பும் மாற்றமாய் வாழ்ந்திடு மாறவவண்டுமா? உன்டன நீ
மாற்றிக்ககாள்’, நீ காண விரும்பும் மாற்றமாய் வாழ்ந்திடு என்று காந்தி கூறியுள்ளார்.
எந்தகவாரு மாற்றமும் தாவன வராது. நண்பர்களுைன் அல்லது குடும்பத்துைன் கவளிவே
இருக்டகயில் சாப்பிட்ை தாள்கடளக் குப்டபத்கதாட்டியில் வபாடுவடத ஒரு பைக்கமாக்கிக்
ககாள்ளுங்கள். உங்களது குடும்பத்தினர் அல்லது நண்பர்கள் உங்கடளப் பார்த்துக் வகலி
கசய்தால் அதடனப் கபாருட்படுத்தாது கமௌனம் சாதியுங்கள். ஒரு முட்ைாளின் வகள்விக்கு
கமௌனவம சிறந்த பதிலாகும். உங்களது கமௌனவம அவர்களுக்குச் சிறந்த பாைமாகும்
அவர்களும் நாளடைவில் தங்களது தவற்டற உணர்ந்து தங்களது பங்டக ஆற்றுவர்.
நிடறே வபர் தாங்கள் கசய்வது தவறு என்று அறிோது அதடனச் கசய்து
வருகின்றனர். கவளிவே ோவரனும் குப்டப வபாடுவடதப் பார்த்தால் உைவன விடரந்து
கசன்று அவர்கள் கண் முன்வன அக்குப்டபடே ஒரு குப்டபத்கதாட்டியில் வபாட்டுவிட்டு
அவர்கடளப் பார்த்துப் புன்முறுவல் இடுவதன் மூலம் நாம் அவர்களுக்கு அவர்தம் தவற்டற
எடுத்துடரக்க விடைகின்வறாம். அவமானத்தில் ஆழ்ந்திருக்கும் அவர்கள் கண்டிப்பாகத்
தவற்டற இன்கனாரு முடற கசய்ேக் கூைாது என்பதில் உறுதிோக இருப்பார்கள்.
சுற்றுச்சூைல் என்னும்வபாது குப்டப வபாடுவடதக் காட்டிலும் நிடறே
அைங்கியுள்ளன. உலக கவப்பமேமாதல் என்பது அண்டமயில் நிடறே மக்களின்
ஈர்த்து உள்ளது. நாம் எவ்வாறு நமது உலகத்டத இதிலிருந்து காப்பாற்றலாம்?
அதிகமாக
மின்சாரம்
பேன்படுத்துவதால்
அதிகமாகக்
கார்பன்டை
கவளியிைப்படுகிறது.

அம்சங்கள்
கவனத்டத
மனிதர்கள்
ஆக்டைடு

இதனால் நாம் நம்முடைே மின்சாரப் பேன்பாட்டிடனக் குடறப்பதன் மூலம்
உலகத்டதக் காக்கலாம். சிறிது கவப்பமாக இருந்தாலும் உைவன குளிர் சாதனப்
கபட்டிடேப் பேன்படுத்துகிவறாம். உலகம் வமலும் கவப்பமாகிறது என்பதடன மறந்து
விடுகிவறாம். அதனால் நமக்கு உண்டமயில் வதடவப்படும் வபாவத குளிர்சாதனத்டதப்
பேன்படுத்த வவண்டும். அடறயில் எல்லாம் அடவ பேன்பாட்டில் இருந்தால் நமக்கு என்ன
என்று இருக்காமல் அதடன நமது தடலோேக் கைடமோகக் ககாண்டு அடணத்து விடுதல்
அவசிேம். பள்ளிகளில் அதடனப் பார்த்தாலும் நாம் நமது கைடமடேத் தவறாது கசய்ே
வவண்டிேது அவசிேம்.
கபாதுப் வபாக்குவரத்தில் பேணம் மூலமும் நாம் நமது சுற்றுச்சூைடலப்
பாதுகாக்கலாம். கண்டிப்பாகச் கசாந்தப் வபாக்குவரத்தில் பேணம் கசய்வவத கசாகுசான
ஒன்று. ஆனால் வாகனத்தில் அவ்வாறு கசய்தால் நாம் நமது எதிர்காலத்தினடர அழிவின்

பாடதயில் ஓட்டிக்ககாண்டிருக்கிவறாம். எனவவ, பிறரின் நலத்டத மனத்தில் ககாண்டும்
நமது நலத்டத மனத்தில் ககாண்டும் சுற்றுச்சூைடலப் பாதுகாக்க மிகவும் எளிடமோன ஒரு
வழி கபாதுப்வபாக்குவரத்தில் பேணம் கசய்வவத ஆகும்.
சுற்றுச்சூைடலப் பாதுகாக்க வவண்டுகமன்ற விழிப்புணர்வு பலரிைம் இல்டல.
அதனால், விழிப்புணர்வு அதிகரிக்கும் வழியில் சுவகராட்டிகள் கசய்து அடனவரும் பார்க்கும்
ஒரு கபாது இைத்தில் காட்சிக்கு டவக்கலாம். இவ்வாறு சுற்றுச்சூைடலப் பாதுகாப்பதில்
ஒரு குைவாக ஈடுபைலாம்.
‘கூைானாலும் குளித்துக்குடி கந்டதோனாலும் கசக்கிக் கட்டு’ என நமது சான்வறார்;
சுத்தம் பற்றிக் கூறியுள்ளனர். நாம் கசய்யும் சிறு முேற்சிகள் மூலம் நமது சுற்றுச்சூைடலப்
பாதுகாக்கலாம். அதன் மூலம் ஒரு சுத்தமான மற்றும் மனிதடன படைத்த சிங்கப்பூடர
உருவாக்கலாம்.
பிரித்திகா
உயர்தமிழ்
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குடும்ப வாழ்வின் அவசியம்
நல்ல குடும்பம் பல்கடலக்கைகம் என்று பலர் கசால்வது எனக்கு அன்றுதான்
உணரும்படிோன சூைல் வந்தது. அன்றுதான் என் குடும்பம் ஒன்றாகச் சந்தித்த நாள். அன்று
தான் என் வதர்வின் மதிப்கபண்கள் வந்தன. வாழ்க்டகயில் நான் எதிர்பாராத
மதிப்கபண்கடள எடுத்திருந்வதன். என் டகயும் காலும் ஓைவில்டல. அன்று என்
மனநிடறவுக்கு அளவவ இல்டல. என் மதிப்கபண்கடள அறிந்த என் குடும்பத்தினர் உச்சி
குளிர்ந்தனர். இறுதித் வதர்வில் எல்லாப் பாைங்கடளயும் கடரத்துக் குடித்துத் வதர்வு
எழுதிேதால் நல்ல வதர்ச்சி கபற்வறன் என்று நிடனத்து மட்டில்லா மகிழ்ச்சி அடைந்வதன்.
‘கண்ணுக்கு
டமேைகு
கவிடதக்குப்
கபாய்ேைகு’
என்படதப்
வபான்று
சமுதாேத்திற்குக் குடும்பம்தான் அைகு. நான் வதர்வில் நன்றாகச் கசய்திருந்தால் அதற்கு
முழுக் காரணம் என் குடும்பவம ஆகும். வாழ்க்டக என்ற முள்ளும், புள்ளும் நிடறந்த
கரடுமுரைான பாடதiயில் நைக்க குடும்பம் மிகவும் முக்கிேம். நல்ல மதிப்கபண்கள்
எடுத்ததால் அடதக் ககாண்ைாை என் கபற்வறார்கள் என்டனயும் என் தங்டகடேயும்
சாப்பிை கவளிவே அடைத்துச் கசன்றனர். என் கபற்வறார்களும் தங்டகயும் மலர்ந்த
முகத்துைன் உட்கார்ந்திருந்தவபாது அவர்கள் என் கவற்றியில் என்ன பங்கு வகித்தார்கள்
என்று சிந்தித்வதன். மீண்டும், மீண்டும் மனந்தளராமல் விைாமுேற்சியுைன் படித்ததால் கவற்றி
உன் பக்கம் என்று என் அப்பா கசான்னடதக் வகட்ை ஞாபகம் வந்தது. வமலும்
வதால்விதான் கவற்றிக்கு முதல்படி அல்லது அடிவமல் அடிடவத்தால் அம்மியும் நகரும்
என்று கசால்லிவே எனக்கு ஊக்கம் அளித்தவர் என் அப்பா. அன்புைனும் அறிவுடரயுைனும்
விளக்கம் அளித்தது மட்டுமல்லாமல் என் அம்மா எல்லாவற்றிற்கும் உைனடிோக உதவி
கசய்தது, என் தங்டக எனக்கு ஊக்கம் அளித்தது எல்லாவற்டறயும் எண்ணிேபடி
இருந்வதன்.
“சாப்பாடு வந்துவிட்ைது நீ எங்வக உன் நிடனவுகளில் மூழ்கியிருக்கிறாய் என்று என்
அம்மா கசான்னார். நான் உைனடிோகப் பகல்கனவு காணாமல் சாப்பிை ஆரம்பித்வதன்.
நாங்கள் மகிழ்ச்சியுைனும் மனநிடறவுைனும் சாப்பிட்டுக் ககாண்ைாடிவனாம். பின்
சாப்பிட்டுவிட்டுப் வபரங்காடியில் சிறிது வநரம் அங்கும், இங்கும் நைந்துககாண்வை
வநரத்டதக் கழித்திை அங்கு என் அப்பா அவருக்குத் கதரிந்தவடரச் சந்தித்தவபாது என்
மதிப்கபண்கடளப் பற்றிப் கபருடமயுைன் கசான்னார். என் கபற்வறார்களின் சந்வதாஷமும்
கபருடமயும் என் கண்ணுக்குக் குளிர்ச்சி தந்தது. அன்றுதான் குடும்பம் என்பது இடறவன்
தந்த வரம் என்படத உணர்ந்வதன். அன்றுதான் என்னுடைே குடும்ப உறுப்பினர் அடனவரும்
மிகவும் மகிழ்ச்சியுைன் இருந்த ஒரு நாள் ஆகும்.
சமிஹா ஃபரான்ஸ்
வினரவு
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ஒன்றுபட்டால் உண்டு வாழ்வு
ஒன்றுபட்ைால் உண்டு வாழ்வு என்கிற பைகமாழிக்குச் சிங்கப்பூர் ஒரு சிறந்த
உதாரணமாக இருக்கும் என்று நான் நம்புகிவறன். நம் நாட்டில் கவவ்வவறு இனம், கமாழி
மற்றும் மதம் உடைேவர்கள் இருந்தாலும் சிங்கப்பூரர்கள் அடனவரும் வவற்றுடமகடள
மறந்து ஒற்றுடமயுைன் வாழ்ந்து வருகின்றார்கள். நம் வதசிே உறுதிகமாழியில்கூை இந்த
ஒற்றுடம கடைப்பிடிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவவ, இந்த எண்ணப்வபாக்கு அடனத்துச்
சிங்கப்பூரர்களிைம் இருப்பதால் நம் நாடும் பலவித நன்டமகடள அடைகின்றன.
முதலில், சிங்கப்பூரர்கள் கவவ்வவறு இனம், மற்றும் மதங்களில் வவற்றுடமகடளப்
புரிந்து ககாண்டு ஒற்றுடமயுைன் இருப்பதால், கவவ்வவறு இனச் சமுதாேங்களுக்கு
இடைவே ஏற்படும் சண்டை சச்சரவு மிகவும் குடறந்து விடுகிறது. சிங்கப்பூரர்கள்
அடனவரும் ஒன்று கூடி வாழ்வதால் பல்வவறு இனம் மற்றும் மதச் சமுதாேங்களுக்கு
இடைவே இருக்கும் பிரச்சடனகள் ஒவ்கவாருவரின் வவற்றுடமகடளப் புரிந்துககாண்டு
நைப்பதால், அடவ தீர்வடைகின்றன. எனவவ, சிங்கப்பூரில் இருக்கும்வபாது நீ இந்திேனாக
இருந்தாலும் சீனனாக இருந்தாலும் அல்லது எந்த இனத்டதச் சார்ந்தவராக இருந்தாலும்,
அடனவருக்கும் சம மரிோடத கிடைக்கும் என்பவத உண்டம. எனவவ, வவற்றுடமகடள
மறந்து நாம் வாழ்வதால் கவவ்வவறு சமுதாேங்களுக்கு இடைவே ஏற்படும் பிரச்சிடன
குடறந்து அடனவரும் பேப்பைாமல் சுலபமாக மற்ற இனத்தவருைன் இடணந்து
சந்வதாஷமாக வாை முடிகிறது. வவறுபடும் பிரச்சிடனகள் குடறவதால் ஏற்படும்
கலவரங்களும், வாக்குவாதங்களும் குடறகிறது. இதனால் அடமதி நிடறந்த நாைாகவும்,
பாதுகாப்பான நாைாகவும் இருக்கிறது. வவற்றுடமகடள மறந்து வாழ்வதால் ஏற்படும் ஒரு
நன்டம ஆகும்.
இரண்ைாவதாக மற்ற இனம், கமாழி மற்றும் மதம் உடைேவர்களுைன் இடணந்து
வாழ்வதால் நம்மால் மற்றவர்களின் கமாழிடேப் பற்றியும் அவர்களின் கலாச்சாரத்டதப்
பற்றியும் இன்னும் ஆழ்ந்த அளவில் கற்றுக்ககாள்ள முடியும். மற்ற கமாழி வபசும் நண்பர்கள்
நமக்குச் சிங்கப்பூரில் நிடறே நண்பர்கள் இருப்பார்கள் அவர்களுைன் உடரோடும் வபாவத
அல்லது அவர் அவர்களுடைே கமாழியில் இருந்து சில வார்த்டதகடளப் பேன்படுத்தும்
கபாழுவத அடதப்பற்றி நாம் வகட்டு அறிந்துககாள்ளலாம். இதனால் மற்ற கமாழிகளின்
அறிவும் வளரக்கூடும். அதுமட்டும் இல்லாமல் சிங்கப்பூரர்கள் அடனவரும் இடணந்து
வாழ்வதால் சில வநரங்களில் நாம் மற்ற மதங்களின் பண்டிடககடளக் ககாண்ைாடுவது
உண்டு. உதாரணத்திற்கு நான் இந்து மதத்டதச் சார்ந்தவனாக இருந்தாலும் நான் என்
முஸ்லீம் நண்பர்களுைன் வசர்ந்து கபருநாள் ககாண்ைாடிவனன். இந்த அனுபவத்தின் மூலம்
ஒவ்கவாரு வருைமும் நான் அவர்கள் எடுக்கும் வநான்டபப் பற்றியும் அவர்கள் தினசரி
உண்ணும் விதவிதமான உணவு வடககடளப்பற்றியும் அவர்கள் ரமலான் ககாண்ைாடுவடதப்
பற்றியும் நன்கு அறிந்து ககாண்வைன். இதுவபால் அனுபவம் மற்ற நாடுகளில் கிடைப்பது
மிகவும் அரிதானது என்று நான் நம்புகிவறன். எனவவ நாம் மற்ற மற்ற சமுதாேங்களுைன்
இடணந்து வாழ்வதால் அவர்களுடைே கலாசாரத்டதப் பற்றியும் வழிமுடறகடளப்பற்றியும்
நம்மால் சுலபமாக அறிந்துககாள்ள முடியும். நம்முடைே கபாது அறிவும் வளரும். இடவயும்
நாம் இடணந்து வாழ்வதால் நமக்கு ஏற்படும் நன்டமகள் ஆகும்.
இறுதியில் சிங்கப்பூரர்கள் அடனவரும் இனம், கமாழி, மதம் ஆகிே வவற்றுடமகடள
மறந்து ஒன்றுபட்டு வாழ்வதால், நாம் அடனவரும் கலவரங்கள் நைக்கும் என்று பேப்பைாமல்
மகிழ்ச்சியுைன் வாைலாம் வமலும் மற்ற கமாழி, மற்றும் மதங்கடளப் பற்றியும் ஆழ்ந்த

அளவில் கற்றுக்ககாள்ளலாம் இந்த நன்டமகடள நாம் மட்டும் அனுபவிக்காமல் நம்முடைே
அடுத்த தடலமுடறயினரும் அனுபவிக்க வவண்டும். எனவவ கபரிேவர்கள் இடளேவர்களுக்கு
ஒரு முன்மாதிரிோக இருந்து அவர்களுக்கு வவற்றுடமகடள மறந்து, மற்றவர்களும்
இடணந்து வாைக் கற்றுக்ககாடுக்க வவண்டும். இதனால், சிங்கப்பூரின் எதிர்காலமும்
பிரகாசமாக இருக்கும் என்று உறுதிேளிக்கிவறன்.

கிர்த்திக்
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சமூக வனைத்தைங்கைால் உண்டாகும் நன்ன

தீன கள்

இந்நவீன உலகில் எல்வலாரும் ஒரு பரபரப்பான வாழ்க்டக முடறயில் வாழ்கின்றனர்.
மாணவர்கள் வாழ்க்டக என்ற பந்தேத்தில் பின் தங்கிவிைாமல் இருப்பதற்குப் படிப்பின் வமல்
அதிகக் கவனமும் உடைப்பும் கசலுத்துகின்றனர். இதனால் மாணவர்கள் படிக்காத
வநரத்தின்வபாது, மற்ற நைவடிக்டககளில் ஈடுபைமாட்ைார்கள். கபரும்பாவலார் சமூக
வடலத்தளங்கடளப் பேன்படுத்தி வநரத்டதக் கழிக்கின்றனர். கதாழில்நுட்பம் நாளுக்கு
நாள் வளர்வதால் சமூக வடலத்தளங்களின் வடககளும் ஏறிக்ககாண்வை இருக்கின்றன.
மாணவர்கள் சமூக வடலத்தளங்களின் மூலம் புதிே நண்பர்கடளப் கபறுகின்றனர். இந்தச்
கசேல் மூலம் மாணவர்களின் வாழ்க்டகக்கு நன்டமகள் ஏற்படுகின்றனவா? சமூக
வடலத்தளங்களின் மூலம் புதிே நண்பர்கடளப் கபறுவதில் பல தீடமகள் ஏற்படுகின்றன
என்று நான் உறுதிோக நம்புகிவறன். அதற்கான காரணங்கடள நான் இந்தக் கட்டுடரயில்
எழுதப்வபாகிவறன்.
சமூக வடலத்தளங்களின் மூலம் கபற்ற புதிே நண்பர்களின் உண்டமோன
அடைோளம் நமக்குத் கதரிோது. இதனால் மாணவர்களின் வாழ்வில் நிடறே பிரச்சிடனகள்
உருவாகும். நிடறே மக்கள் தங்களின் சமூக வடலத்தளங்களின் பக்கத்தில் வபாலிோன
தகவல்கடள எழுதியுள்ளனர். இதனால் மாணவர்களுக்கு இவர்களின் உண்டமோன
அடைோளமும் எண்ணங்களும் கதரிோமல் வபாகிறது. புதிே நட்புகடள ஆராோமல்
உருவாக்கினால் மாணவர்களுக்கு நிடறே தீடமகள் ஏற்படும். சமீபத்தில் என் வதாழி மாலா,
டிவிட்ைரில் ஒரு புதிே ஆளுைன் நட்டப வளர்த்தார். மாலா கண்மூடித்தனமாக இருந்ததால்
தன்னுடைே எல்லா விவரங்கடளயும் அவரிைம் கூறினாள். மாலா இந்த ஆைவரின்
உண்டமோன வநாக்கத்டதப் புரிந்துககாள்ளவில்டல. இந்த ஆைவருக்கு இப்கபாழுது
மாலாவின் வீடு எங்கு இருக்கிறது என்று கதரிந்ததால் அவர் மாலாவின் வீட்டில்
ககாள்டளேடித்தார். முதலில் மாலாவுக்கு ோர் இந்தக் ககாடூரமான கசேடலச் கசய்தார்
என்று கதரிேவில்டல. திருைன் மாலாவின் நண்பன் தான் என்று காவலர்களின் மூலம் கதரிே
வந்தது. இதுவபால நிடறே சம்பவங்கள் இடணேதளங்களின் மூலம் உருவாகும் நட்புகள்
மாணவர்களின் முதுகில் தங்கியிருக்கிறது. இதனால் சமூக வடலத்தளங்களின் மூலம் புதிே
நண்பர்கடளப் கபறுவது ஒரு நல்ல வோசடன அல்ல.
சமூக வடலத்தளங்களின் மூலம் புதிே நண்பர்கடளப் கபறுவதால் நிடறே
மாணவர்கள் தங்கடளச் சுற்றி இருக்கும் குடும்பத்தார் மற்றும் நண்பர்கள் மீதான கவனிப்புக்
குடறே ஆரம்பிக்கும். வடலத்தளங்களில் கண்டுபிடித்த புதிே நண்பர்கவளாடு வபசுவதற்கு
மாணவர்கள் தங்களின் டகத்கதாடலவபசிடே கவகு வநரத்திற்குப் பேன்படுத்துவார்கள்.
இதனால்
அவர்கடளச்
சுற்றியிருக்கும்
கநருங்கிே
நண்பர்கவளாடும்
வமலும்
குடும்பத்தாவராடும் வநரத்டதச் வசர்ந்து கழிப்பது குடறந்துககாண்வை வபாகும். இது
மாணவர்களின் உண்டமோன உறவுகளின் வமல் பாதிப்டப ஏற்படுத்தும். ஏகனன்றால் மற்ற
மாணவர்கள் அவர்களின் மீது தம் நண்பர்களுக்கு அக்கடற இல்டல என்று
நிடனத்துக்ககாண்டு விலகத் கதாைங்குவார்கள். டகவபசிடே வவடல கசய்ோதவபாது
மாணவருக்குக் டக ககாடுக்க ோருவம இருக்கமாட்ைார்கள்.
ஆனால், மாணவர்கள் சிலர் வடலத்தளங்களின் மூலம் புதிே நண்பர்கடளப்
கபறுவதில் பல நன்டமகள் ஏற்படுகின்றன எனக் கருதுகின்றனர். இவர்களின் வாதத்திற்கு
ஆதரவு மாணவர்கள் புதிே நண்பர்களிைமிருந்து புதிே கருத்துக்கள் கற்றுக்ககாள்வார்கள்.
மாணவர்கள் சமூக வடலத்தளங்களின் மூலம் கவவ்வவறு நாடுகடளச் வசர்ந்த மக்களுைன்

நட்பு உருவாக்க முடியும். இதனால் மாணவர்கள் இவர்களின் மூலம் புதிே கலாசாரத்டதப்
பற்றியும் ஒரு புதிே கமாழிடேயும் கற்றுக்ககாள்ள வாய்ப்பு இருக்கிறது. மாணவர்கள் புதிே
விஷேங்கடளக் கற்றுக்ககாள்ளும் வபாது வாழ்க்டகயில் வதர்ச்சி கபற முடியும். இதனால்
சமூக வடலத்தளங்களின் மூலம் புதிே நண்பர்கடளப் கபறுவதில் நன்டமகள் ஏற்படுகின்றன.
எனவவ மாணவர்கள் சமூக வடலத்தளங்களின் மூலம் புதிே நண்பர்கடளப் கபறுவதில்
நன்டமகடளவிை தீடமகள்தான் அதிகம். மாணவர்கள் வடலத்தளங்கடளக் கவனத்துைன்
பேன்படுத்த வவண்டும். ‘அன்பான நண்படன ஆபத்தில் அறிேலாம்’ என்று நம் முன்வனார்கள்
முன்வப கூறியுள்ளனர்.

மிருதுைா ரவி அனுராதா
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வவற்றுன யில் ஒற்றுன
அவன் கநஞ்சிவல ஆயிரம் ஆடசகள், அழுவதும் சிரிப்பதும் ஆடசயின் விடளவுகள்
என்று வாலி எழுதியுள்ளார். முன்னால் பிரதமர் லீயின் ஆடச என்ன என்று கதரியுமா?
அதுவவ நம் நாட்டில் பல இன மக்கள் ஒற்றுடமோக வாழ்வவத ஆகும். அவர் உருவாக்கிே
நாடு இன்றும் ஒற்றுடமயுைன் வாழ்ந்து வருகிறது. நம் சிங்கப்பூரர்கள் பல இன மக்களாக
இருந்தாலும் கபரிே குடும்பம் வபால் வாழ்கிவறாம். இந்த ஒற்றுடம பல நாட்கள்
கிடைக்காமல் வபாய்விட்ைது. சிறிே நாைாக இருந்தாலும் நம் எல்வலாருடைே மனமும்
கபரிதுதான்.
நாம் இவ்வளவு ஆண்டுகளாக வவற்றுடம மறந்து ஒற்றுடமயுைன் வாழ்ந்து வருவதால்
நம் நாட்டில் வபார் புரிதல் நைப்பதில்டல. பல இனமக்கள் வாழும் நாட்டில் கவவ்வவறு
இைத்திற்கு ஒரு ஆடை, பாரம்பரிேம் அல்லது கலாச்சாரம் இருக்கும். அதனால் இரு
இனங்களுக்குள் வவறுபாடு இருக்கத்தான் கசய்யும். ஆனால் இந்த மாற்றத்டதப் வபாக்க
சிங்கப்பூர் அரசாங்கம் தினமும் முேற்சி கசய்து ககாண்டிருக்கிறது. இந்த மாற்றத்டதப்
வபாக்கிேதால் நாம் அடமதிோக வாழ்ந்து ககாண்டிருக்கிவறாம். ககாடல, தீவிரவாதம்
வபான்ற கசேல்கள் பல இனச் சமுதாேத்தில் நைப்பதில்டல. இந்த அடமதிோன நாடு,
நாம் மற்றவர்களுைன் டவத்திருக்கும் நல்ல உறவு எல்லாவற்டறயும் ஏற்படுத்திே நம்
அரசாங்கத்திற்கு நன்றி கசால்ல வவண்டும். வபார் புரிதல் நைந்து ககாண்டிருந்தால் நம்
நாடு கண்டிப்பாக இரண்ைாகப் பிரிந்து ஒன்று வசர்க்க முடிோமல் வபாய்விடும். நமக்குக்
கிடைக்கும் நல்ல வசதிகள் எல்லாம் காணாமல் வபாய்விடும். அவதவநரம் ஐம்பத்தி இரண்டு
வருைங்களுக்குள் பல இன நண்பர்கடள நன்றாகப் புரிந்து ககாண்ைதால் இன்று
சாடலகள் அடமதிோக உள்ளன.
நம் நாடு கதாழில்நுட்பத்தில் எவ்வளவவா வளர்ந்தாலும் நாம் நம் நண்பர்களுைன்
பகிர்ந்து ககாண்ை அனுபவங்கவள நமக்கு மாற்ற முடிோத ஒன்றாக இருக்கிறது. பல இன
மக்களுைன் வாழ்வதால் நாம் மற்ற இனத்தின் பைக்கம், கலாச்சாரம் வபான்றவற்டறக்
கற்றுக்ககாள்ளும் சம்பவங்கள் கண்டிப்பாக வநரிடும். நண்பர்கள் தங்களுடைே
கலாசாரத்டதப் பகிர்ந்து ககாள்ளும் கபாழுது, நமக்வக கதரிோதவற்டற நாம்
கற்றுக்ககாள்ளலாம். இந்த ஒற்றுடம அல்லது ஒரு நாடு என்ற எண்ணப்வபாக்குைன்
இருப்பதால், நாம் நிச்சேமாக மற்ற இனத்டதப்பற்றி நன்றாகப் புரிந்துககாள்ளலாம்.
வவற்று இன நண்பர்களுைன் ஒற்றுடையுைன் வாழ்வதால், நாம் தேங்காமல்
மற்றவர்களுக்கு உதவி கசய்கிவறாம். பல இன மக்களாக வாழ்ந்தாலும் நம் உதவி
ோருக்குத் வதடவப்பட்ைாலும் உைனடிோக நாம் உதவி கசய்ேச் கசல்வவாம். இது எனக்குப்
பிடித்த குணம். இதற்குக் காரணம் உதவி சிறிவதா கபரிவதா நமக்கு உதவி கசய்ே ோவரா
கண்டிப்பாக இருப்பார் என்ற தன்னம்பிக்டக எனக்கு இருக்கும். மற்றவர்களுக்கு உதவி
கசய்வதால் நமக்கு நன்டம ஒன்றும் கிடைக்காது. ஆனால், உதவி கசய்தவருக்கு ஒரு
கபரிே நன்டமோக இருக்கலாம். நாவன நிடறே சமேங்களில் பல இன ஆைவர்கள்
ஒருவருக்கு ஒருவர் உதவி கசய்வடதப் பார்த்திருக்கிவறன். இடதப் பார்த்தவுைன் எனக்கு
மிகவும் கபருடமோக இருந்தது.
‘ஒன்றுபட்ைால் உண்டு வாழ்வு’ என்ற பழிகமாழி விளக்குவதுவபால் நம் ஒன்று
வசர்ந்தால்தான், நம் நாடு நிம்மதிோக இருக்கும் என்று நான் நம்புகிவறன் நாம் மற்ற
இனத்தினடரப் புரிந்துககாள்ளவிட்ைால் அது கண்டிப்பாக குைப்பத்டத ஏற்படுத்தும். இந்தக்

குைப்பம் ஒரு சண்டைோக மாறி, வபாவர உண்ைாகக் கூடிே சூழ்நிடல ஏற்பைலாம்.
அதனால், இந்தச் சூழ்நிடல ஏற்பைாமல் பார்த்துக்ககாள்ள நான் மற்ற இனத்தவருைன்
ஒற்றுடமோக வாைக் கற்றுக்ககாள்ள வவண்டும். நாம் பல ஆண்டுகளாகச் கசய்து வருவடத
மீண்டும் கதாைர்ந்து கசய்தால் கண்டிப்பாக நம் நாடு கவற்றிேடையும்.
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