கல்வியின் சிறப்பு
கல்வி என்பது இந்த உலகில் பபரிதாக மதிக்கப்படும் ஒன்று. “கல்வி ஒன்றே இந்த
உலகக மாற்ேக்கூடிய சக்திவாய்ந்த ஆயுதம் என்பது பெல்சன் மண்றேலாவின் வாக்கு.
ஒரு மரத்திற்கு எப்படி அதன் றவர் முக்கியறமா அறதறபாலத்தான் மனிதனுக்குக் கல்வி.
இன்கேய வாழ்க்கக முகேயில் கல்வி என்பது ஓர் அடிப்பகே மற்றும் அத்தியாவசியத்
றதகவயாக மாறிவிட்ேது. ஆனால், கல்விகய மட்டும் கவத்துக்பகாண்டு மனிதன்
வாழ்க்ககயில் உயரிய நிகலகளுக்குச் பசல்ல இயலாது. வாழ்க்கக றமம்பேவும் ென்ோக
இருக்கவும் கல்வி அவசியம்தான். எனினும், ெல்ல பண்புகளும் வாழ்க்ககயில் மகிழ்ச்சியும்
இருந்தால்தான் வாழ்க்கக பூரணமாகும். ஆதலால், மனிதனின் வாழ்க்கக றமம்படுவதற்குக்
கல்வி மட்டும் றபாதாது எனும் கருத்கத ஒட்டி இந்தக் கட்டுகர அகமகிேது.
கல்வி கற்பதால் ொம் ெம் வாழ்க்ககயில் உயர்ந்த நிகலக்குச் பசல்ல இயலும்.
ென்ோகப் படிப்பதன் மூலம் ெம்மால் ஒரு ெல்ல றவகலக்குச் பசல்ல முடியும். ெல்ல
றவகலகள் என்று குறிப்பிடும்றபாது இரு ககககை நிரப்பும் அைவு சம்பைத்கதக்
பகாடுக்கும் றவகலககைறய குறிக்கின்ேன. சம்பைம் பபரிதாக இருப்பதால் ெம்மால்
வாகனம், வீடு, ெகக றபான்ே ஆேம்பரங்ககை அனுபவிக்கலாம். நிகனத்த பபாருள்ககை
வாங்கலாம்.
எனறவ, ெல்ல கல்வியின் மூலம் ஆேம்பரத்கதப் பபற்றுக்பகாள்ை
இயலுவறதாடு ெல்ல வாழ்க்கக நிகலயும் ெமக்கு உண்ோகிேது.
ஆனால், வாழ்க்ககயில் ொம் பபாருைாதாரத்தில் மட்டும் றமம்பட்ோல் றபாதுமா?
பிேர் ெம்கமப் பார்த்து மதிப்பதும் ெமது வாழ்க்கககய றமம்படுத்தும். பிேர் ெம்கமப் பார்த்து
மதிப்பபதன்பது ெல்ல பண்புககை உள்ைேக்கியிருந்தாறலறய முடியும். கல்வி மட்டும்
றபாதும் என்ோல் ஏன் பள்ளிகளில் மாணவர்களுக்கு இகணப்பாே ெேவடிக்கககள்
ெேத்தப்படுகின்ேன. பண்புகளுக்கும் மனிதனுகேய வாழ்க்ககயில் மதிப்புள்ைறத இதற்குக்
காரணம் ஆகும். தவற்றிலிருந்து கற்றுக்பகாள்வது, விோமுயற்சி, றதால்வியிலிருந்து மீளும்
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காணப்படுகிோன்.
இத்தககய ெற்பண்புகள் ஒருவனுக்கு மிகவும் முக்கியம். “ஒழுக்கம் உயிபரன
ஓம்பப்படும்” என்பது முதுபமாழி. அதிலிருந்றத மனித வாழ்க்ககயில் பண்புகளுக்கான
இேம்பற்றிய உண்கம புலப்படுகிேது. ஆககயால், பிேர் ெம்கமப் பார்த்து மதிப்பதும் ெம்கம
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பார்ப்பதும்
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பவற்றியகேந்துவிட்ேது என்பதற்கு ஒரு முக்கிய ஆதாரம் ஆகும். இது ெம் வாழ்க்கககய
றமம்படுத்தும். எனறவ ெற்பண்புகள் மூலம் ெமது மதிப்பு உயர்வதும் ெமது வாழ்க்கக
றமம்படுவதும் உறுதி.
இன்கேய காலகட்ேத்தில் மகிழ்ச்சி எனும் வார்த்கதக்குப் பபாருள் மாறிவிட்ேது.
ெமது வாழக்கககய றமம்படுத்துவதற்காக ொம் பதாேர்ந்து பவற்றிகயத் றதடி
அகலகிறோம். ஆனால் ொம் மகிழ்ச்சி
மற்றும் நிம்மதிகயத் பதாகலத்துவிட்றோம்.
இருப்பினும், வாழ்க்கககய றமம்படுத்துவறதாடு
பவற்றிகயயும் றதடித்தரக்கூடியது
மகிழ்ச்சி ஒன்றுதான் என்பகத ெம்மில் எத்தகன றபர் அறிறவாம்? பணம் ஈட்டுவதற்காக
அல்லும்
பகலும்
உகழத்து,
குடும்பத்கத
மேப்பது
இன்கேய
காலத்தில்
இயல்பானபதான்ோகும். பபாருள் ஈட்டுவதன் மூலம் மகிழ்ச்சி தரும் பபாருட்ககை
வாங்கலாம். ஆனால், உண்கமயான மகிழ்ச்சிகய வாங்க இயலாது. வாழ்க்ககயில்

மகிழ்ச்சியிருந்தால்தான் வாழ்க்கக நிகல மாறும். மகிழ்ச்சிகயத் பதாகலத்தவன் அவன்
வாழ்க்கககயறய பதாகலத்தவனாகிோன். குடும்பத்தில் பிரச்சகனகள் இன்றி மகிழ்ச்சியாக
இருப்பது வாழ்க்ககயின் சூழ்நிகலககை மாற்றியகமக்கும். இதனால், வாழ்க்ககயின் தரம்
உயரும். றமலும், வாழ்க்கக அழகாக மாறிவிடும். வாழ்க்கககய வாழ்வது என்பது
அதிலிருந்து ெமக்குக் கிட்டும் அனுபவத்கதப் பபேறவ ஆகும். வாழ்க்கக எனும் சகமயலில்
மகிழ்ச்சி எனும் பபாருள் இருந்தால்தான் சுகவகூடும். ஆகறவ, மகிழ்ச்சியாக இருப்பதால்
ெல்ல அனுபவங்ககைப் பபே இயலும். இதனால், வாழ்க்ககயின் தரம் நிச்சயம் றமம்படும்.
ெல்ல கல்வியின் மூலம் பபாருள் கிட்டும். அதனால், ெம்மால் ஆேம்பரமான வாழ்க்கக
முகேகயக் ககக்பகாள்ை முடிகிேது. இது ெம் வாழ்க்ககத் தரத்கத உயர்த்தி,
வாழ்க்கககய றமம்படுத்துவதாகத் றதான்றும். ஆனால், ெற்பண்புகளுக்கும் மகிழ்ச்சிக்கும்
வாழ்க்ககயில் ஒரு முக்கிய இேம் உண்டு. இகவயும் ெம் வாழக்ககத்தரத்கத உயர்த்தி,
வாழ்க்கககய றமம்படுத்தும். வாழ்க்கக என்பது மனிதர்களுக்குக் கிகேத்த வரம் ஆகறவ,
றபாற்றுவதும், றமம்படுத்துவதும் ெம் கககளில்தான் உள்ைது. ஆககயால், வாழ்க்கககய
ஒரு பயணமாய் எண்ணி, அகத ெம்மால் முடிந்தவகர ரசிப்பது அவசியம்.

காவ்யபாரதி
உயர்தமிழ்
உயர்நிலை 4

நம் எதிர்காைம் நம் லகயில்
அறிவியல் வைர்ச்சியில் உலகில் அகனத்துச் பசயல்பாடுகளும் அதிறவகமாகிக்
பகாண்றே றபாகின்ேன. இன்று, தன்னால் எகதயும் சாதிக்க முடியும் என்ே எண்ணம்
அகனவருகேய மனத்திலும் உண்ோகியுள்ைது. ஆனால், அறத சமயத்தில் உலகத்தில்
எதிர்பாராதவாறு பல பாதிப்புகள் ஏற்பே அதிக
வாய்ப்பு உண்டு. எப்படி இருந்தாலும்
இப்றபாதும் இகையர்கள் தம்மால் எகதயும் சமாளிக்க முடியும் என்ே எண்ணத்தில்
உறுதியாக இருக்கிோர்கள். அவர்கள் தம்மால் தம் வாழ்க்கககயச் சமாளித்து, சரிபசய்து
தம் எதிர்காலத்கத ென்கு வடிவகமக்க முடியும்
என்று ெம்புகிோர்கள். இருப்பினும்
பலருக்கு அதன்மீது சில குழப்பங்கள், சந்றதககங்கள் ஏற்படுவது உண்டு. இகதக்
காட்டிலும் பல சாதகனககை இகைஞர்கள் பசய்துள்ைனர். அதனால், ‘ெம் எதிர்காலம் ெம்
கககளில்தான் உள்ைது’ என்று பபரும்பாலான இகையர்கள் ெம்புகிோர்கள் என்ே
வாக்கியம் ஓரைவிற்கு மட்டுறம உண்கம. இந்தக் கருத்துக்கு எதிராகப் பல சம்பவங்கள்
ெேக்கின்ேன என்பதும் உண்கம. அதனால்தான் இவ்வாக்கியம் ஓரைவிற்கு மட்டுறம
உண்கம.
முதலாவதாக, ‘ெம் எதிர்காலம் ெம் கககளில்தான் உள்ைது’ என்று பபரும்பாலான
இகையர்கள் ெம்புகிோர்கள்’ என்பதற்குக் காரணம் இகையர்கள் ஆவர். அவர்கள் ென்ோக
உகழக்கிோர்கள். அவர்கள் தம் வாழ்வில் ஏற்படும் தகேககைப் படிகைாக மாற்றி ென்ோக
எதிர்காலத்தில் சிேந்து விைங்க றவண்டும் என்று உகழக்கிோர்கள். அகத ஒரு சிலர் ென்கு
பசய்து இப்றபாது சிேந்து விைங்குகிோர்கள். அது மறுக்க முடியாத உண்கம. இந்த
முன்றனற்ேத்திற்கு அவர்களின் உகழப்றப காரணம் என எண்ணலாம். அதனால், ‘ெம்
எதிர்காலம் ெம் கககளில்தான் உள்ைது என்று பபரும்பாலான இகையர்கள் ெம்புகிோர்கள்’
என்பது உண்கம.
ஆனால், என்னதான் ென்ோக உகழத்தாலும் பலர் தனக்கு ஏற்படும் சிறு
றதால்விகைால் சுலபமாக பவறுத்துப்றபாய் இறுதியில் உகழப்கபக் ககவிடுகிோர்கள்.
இதனால், தாம் எட்ேக்கூடிய உயரத்கத எட்ோமறலறய றபாகிோர்கள். உலகில்
எத்தகனறயா றபர் இருந்தும் சாதித்தவர்கள் மிகக் குகேவாகறவ இருக்கிோர்கள். அதற்கு,
அவர்களிேம் உள்ை தன்னம்பிக்கக குகேவாக இருப்பதும்
உகழப்கபச் சீக்கிரம்
ககவிட்டுச் சுலபமாக பவறுத்து றபாவதுறம காரணங்கைாகும். எதிர்காலம் தம் கககளில்
என்று இகையர்கைாக இருக்கும்றபாது ெம்பியிருந்தால் இது ெேந்திருக்காது. ஆகறவ,
‘ெம் எதிர்காலம் ெம் கககளில்தான் உள்ைது என்று பபரும்பாலான இகையர்கள்
ெம்புகிோர்கள்’ என்ே கருத்து உண்கமயல்ல.
இருப்பினும், ‘ெம் எதிர்காலம் ெம் கககளில்தான் உள்ைது என்று பபரும்பாலான
இகையர்கள் ெம்புகிோர்கள்’ என்பது உண்கம. அதற்குக் காரணம் இகையர்கள் ென்ோகப்
படிக்கிோர்கள். அவர்கள் கல்வியின் அவசியம் அறிந்து ென்ோகப் படித்து எதிர்காலத்தில்
ெல்ல ஒரு நிகலயில் இருக்க றவண்டும் என்று எண்ணுகிோர்கள். அதனால், ‘ெம்
எதிர்காலம் ெம் கககளில்தான் உள்ைது என்று பபரும்பாலான இகையர்கள் ெம்புகிோர்கள்’
என்பது உண்கம.
அறத சமயத்தில் அவர்களுகேய பசயல்ககையும் ெேக்கும் விதத்கதயும் பார்க்கும்
றபாதும் தம் எதிர்காலம் தம் கககளில்தான் உள்ைது என்று பபரும்பாலான இகையர்கள்
ெம்புவதாகத்
பதரியவில்கல.
அவர்களிேம்
உள்ை
விகையாட்டுப்
புத்தியும்

அலட்சியப்றபாக்கும் தம் எதிர்காலத்கதப் பற்றி அவர்கள் ென்கு றயாசிப்பது இல்கல
என்பகதத் பதளிவாகக் காட்டுகின்ேன. அவர்களுக்கு எதிர்காலத்கதப் பற்றிய எண்ணம்
மனத்தில் இருந்தால் இவ்வாறு அலட்சியமாக ெேந்துபகாள்ைமாட்ோர்கள். அதனால் ெம்
எதிர்காலம் ெம் கககளில்தான் உள்ைது என்று பபரும்பாலான இகையர்கள் ெம்புகிோர்கள்
என்று முழுகமயாகச் பசால்லி விே முடியாது.
அறதசமயம், ெம் எதிர்காலம் ெம் கககளில்தான் உள்ைது என்று பபரும்பாலான
இகையர்கள் ெம்புவது றபாலத்தான் இருக்கிேது. இதற்குக் காரணம் இகையர்கள்
மனத்தில் உலகத்கத மாற்ே றவண்டும் என்ே எண்ணம் இருக்கிேது. அவர்கள் தமக்குப்
பிடித்ததுறபால உலகத்கதயும் தம் எதிர்காலத்கதயும் வடிவகமக்க றவண்டும் என்பதில்
உறுதியாக இருக்கிோர்கள். அவர்களுக்கு ெம் எதிர்காலம் ெம் கககளில் உள்ைது என்ே
ெம்பிக்கக இருப்பதால்தான் உலககயும் தம் எதிர்காலத்கதயும் மாற்ே றவண்டும் என்று
எண்ணுகிோர்கள்.
ஆனால், உலகத்கத மாற்ே எண்ணுவதற்கான முயற்சி எல்லா இகைஞர்களிேம்
இருப்பதாகத் பதரிவதில்கல. அவர்கள் காலம் றபாகிே றபாக்கில் எவ்வித ஒரு லட்சியமும்
இல்லாமல் இருப்பதுறபால அவர்கள் இருக்கிோர்கள். முயற்சி பசய்தால்தான் ஒன்று
ெேக்கும் என்று அவர்களுக்குத் பதரியவில்கல. எண்ணம் மட்டும் றபாதாது என்பகத
அவர்கள் அறிந்து கவத்திருப்பதாகத் பதரியவில்கல. அதனால், ெம் எதிர்காலம் ெம்
கககளில்தான் உள்ைது என்று பபரும்பாலான இகையவர்கள் ெம்புகிோர்கள்;’ என்பது
உண்கம அல்ல.
ெம் எதிர்காலம் ெம் ககயில் என்ே ெம்பிக்ககயில் இகையர்கள் தனியாகறவ
எகதயும் பசய்ய றவண்டும் என்று விரும்புகிோர்கள். தம்கம யாராவது ஒரு வட்ேத்திற்குள்
அகேக்க நிகனத்தால் அவர்களுக்கு அது சுத்தமாகப் பிடிக்காது. றமலும், தாம்
சுதந்திரமாக முடிவு எடுத்து வாழ றவண்டும் என்று எண்ணுகிோர்கள். இருப்பினும் சுயமாக
முடிபவடுத்து வாழ விரும்புபவர்களில் சிலர் தம் பிரச்சிகனகயத் தாமாகறவ சமாளிக்க
முடியாமல் சிரமப்படுகிோர்கள். இதனால், வாழ்வில் சில றவகைகளில் என்ன பசய்வபதன்று
பதரியாமல் விழிக்கிோர்கள். தம் எதிர்காலம் தம் கககளில் என்று ெம்பினால் சுயமாக
முடிபவடுக்கும் அவர்கள் அதனால் ஏற்படும் பிரச்சிகனககையும் தாமாகறவ சமாளிக்க
றவண்டும். ‘ெம் எதிர்காலம் ெம் கககளில்தான் உள்ைது என்று பபரும்பாலான இகையர்கள்
ெம்புகிோர்கள் என்பது உண்கமயாக இருந்தால் அவர்கள் கதரியமாகப் பிரச்சிகனககைத்
தீர்ப்பார்கள். ஆனால், அது உண்கமயல்ல அதனால்தான் அவர்கள் பிரச்சிகனககைக் கண்டு
திக்கு முக்காடி அஞ்சுகிோர்கள். அவர்கள் ெல்ல முடிவு எடுக்க றவண்டும் என்று எண்ணி
இறுதியில் தவோன முடிவு எடுப்பதால் ஏற்படுவறத இப்பிரச்சிகன. இகையர்கள் ெம்
எதிர்காலம் ெம் கககளில் என்று ெம்பாததால் ஏற்படும் விகைறவ இது.
இறுதியில்,
‘ெம் எதிர்காலம் ெம் கககளில்தான் உள்ைது என்று பபரும்பாலான இகையர்கள்
ெம்புகிோர்கள்’ என்று உறுதியாகக் கூறிவிே முடியாது. அது ஒவ்பவாரு தனி மனிதகரயும்
பபாருத்திருக்கிேது.
அர்ஃபா
உயர்தமிழ்
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இன்லறய இலையர்கள் நாலைய தலைவர்கள்
“இன்கேய இகையர்கள் ொகைய தகலவர்கள்” என்று பசால்லிச் பசால்லிதான்
ொம் இகையர்ககை வைர்க்கிறோம். இந்த 21-ஆம் நூற்ோண்டில் ஒவ்பவாரு மனிதனும்
சுயமாக றயாசித்துச் பசயல்பே றவண்டிய நிகல உண்ோகியுள்ைது. தன்கன
எவ்வாபேல்லாம் றமம்படுத்திக்பகாள்ை முடியும், எதிர்காலத்தில் சமுதாயத்தில் ஒரு ெல்ல
மதிப்பிற்குரிய நிகலகய அகேவது எப்படி எனப் பலவற்கேயும் ஓடுகிே பாம்கபக் ககயால்
பிடிக்கும் இந்த வயதிறலறய, இகையர்கள் சிந்திக்க ஆரம்பித்துவிட்ோர்கள். இந்தப்
றபாட்டித்தன்கம மிக்க உலகில் யாரும் அவர்களுக்கு உதவப்றபாவதில்கல என்ே அச்சம்
அவர்களுக்குள் குடிபகாண்டுவிட்ேறத ெம் எதிர்காலம் ெம் ககயில்தான் உள்ைது என்று
இந்த வயதிறலறய இகையர் எண்ணக் காரணம் என்று எண்ணுகிறேன்.
“ஒழுங்காகப்படி! அப்றபாதுதான் உனது எதிர்காலம் அறமாகமாக இருக்கும்
இப்றபாது விகையாடினால் எதிர்காலத்தில் உனது வாழ்க்கக ென்ோக அகமயாது இவ்வாறு
பதாட்ேபதற்பகல்லாம் “எதிர்காலம்! எதிர்காலம்! என்று பபற்றோர்கள் கூச்சலிடுவதால்
எகதச் பசய்தாலும் இதனால் எனது எதிர்காலத்திற்குப் பாதிப்பு ஏற்படுமா? என்றுதான்
இகையர்கள்
றயாசிக்கிோர்கள்.
எதிர்காலத்கதப்
பற்றி
ொள்றதாறும்
சிந்தித்துக்பகாண்டிருக்கும் இகையர்கள், பசுகமயான இந்த இகைகமப் பருவத்கத
ரசிக்கவும் அனுபவிக்கவும் தவறிவிடுகிோர்கள். எதிர்காலத்கதப் பற்றிய சிந்தகன இருப்பது
அவசியம்தான் ஆனால், அதற்பகன்று 24 மணி றெரமும் எதிர்காலத்கதப் பற்றிறய
சிந்தித்தால் நிகழ்காலத்தில் ெேக்கும் அற்புதமான விஷயங்ககை இகையர்கைால்
மட்டுமின்றி யாராலும், நிம்மதியாக அனுபவிக்க இயலாது!.
“இந்த வருேம் பபாதுக் கல்விச் சான்றிதழ் சாதாரண நிகலத் றதர்வு ெேக்கவுள்ைது.
அதற்குப் பின் நீ என்ன பசய்யப்றபாகிோய்? எதிர்காலத்தில் எந்த றவகலக்குச் பசல்லலாம்
என்று றயாசிக்கிோய்? என்று அவ்வப்றபாது பபற்றோர்கள், உேவினர்கள், ஆசிரியர்கள்
றகட்ேவண்ணம்
உள்ைனர்.
இகதக்
றகட்றே
இகையர்களுக்கு
வாழ்க்ககறய
அலுத்துப்றபாய்விட்ேது. பதாேக்கப்பள்ளிக் கல்வி முடித்து உயர்நிகலப் பள்ளியில் றசரும்
இகையர்களுக்கு அதிக மனவுகைச்சல் ஏற்படுகிேது. இன்னும் பத்து ஆண்டுகளில்
பபரும்பாலாறனார் அவர்கள் ஆகசப்படும் றவகலக்குச் பசன்றுவிடுவார்கள். ஆதலால்,
அவர்கள் எந்தத் துகேகயத் றதர்ந்பதடுக்க றவண்டும் என்ே சிக்கலுக்கு இப்றபாது
ஆைாகிோர்கள். றமலும், அவர்களில் சிலர் தங்கைது எதிர்காலத் திட்ேங்ககைப் பற்றிப்
பபருகமயாகக் கூறும்றபாது தானும் அவ்வாறு தனது எதிர்காலத்கதத் திட்ேமிேவில்கலறய
என்ே வருத்தமும் றகாபமும் ஒரு சிலருக்கு உண்ோகிேது. அப்றபாது இகையர்கள்
கூடுதலான மனவுகைச்சலுக்கு ஆைாகிோர்கள். இந்த மனவுகைச்சலால், வருங்காலத்கதப்
பற்றி அல்லும் பகலும் றயாசித்து இைகமக் காலத்திறலறய ெகரமுடி வைர்ந்துவிடுகிேது.
பிேர் தனது எதிர்காலத்கத ஒரு சித்திரம்றபால் பதளிவாகவும் அழகாகவும் தமது மனத்தில்
வகரந்து கவத்திருப்பதால் இகையர்கள் தங்கைது எதிர்காலம் தங்கைது கககளிலுள்ைது
என்று கருதுகிோர்கள்.
பபற்றோர்கள், ஆசிரியர்கள் மட்டுமின்றி இகையர்தம் தனிப்பட்ே ஆர்வமும்
அவர்ககைத் தங்கள் எதிர்காலத்கதப் பற்றிச் பசவ்வறன சிந்திக்க றவண்டுபமன்று
தூண்டுகிேது. சிங்கப்பூர் உலக வகரபேத்தில் ஒரு சிறு புள்ளி. ஆனால், அதன் வைர்ச்சி
அந்தப் புள்ளிகயவிே நூறு மேங்கு பபரிதானது என்று பசான்னால் அது மிககயாகாது.
உலகமயமாக்கலின்
காரணமாக
ஏற்பட்டுள்ை
விகரவான
வைர்ச்சியினாலும்

பதாழில்நுட்பத்தின் அதிறவக முன்றனற்ேத்தினாலும் சிங்கப்பூர் பிே ொடுகளுேன்
றபாட்டிப்றபாே றவண்டுபமன்ோல் எதிர்காலத்கதப் பற்றி முன் கூட்டிறய றயாசிப்பது
இன்றியகமயாததாக மாறிவிட்ேது. பிரதமர் லீ தனது றதசிய தினக் கூட்ே
உகரயின்றபாதும்
சிங்கப்பூர் எதிர்காலத்தில் எவ்விதமான பிரச்சிகனககைச் சந்திக்க
உள்ைது என்றும் அவற்கேச் சமாளிக்க அரசாங்கமும் மக்களும் எவ்வாபேல்லாம் தங்ககைத்
தயார்
பசய்துபகாள்ை
றவண்டும்
என்பன
பற்றிப்
றபாதிய
விைக்கங்களுேன்
ஆணித்தரமாகக் குறிப்பிட்டுள்ைார். சிங்கப்பூரின் பபாருைாதாரம் அதன் மக்களின்
ககயிலுள்ைது. எனறவ ெம்பிக்ககறயாடு ெமது இகையர்கள் எதிர்காலத்தில் வரும்
பிரச்சிகனககை எவ்வாறு சமாளிப்பது என்பது குறித்து இப்றபாறத றயாசிக்க றவண்டும்.
அரசாங்கறம எதிர்காலத்கதப் பற்றி அகனவரும் சிந்திக்க றவண்டுபமன்பதில் உறுதியாக
இருக்ககயில் இகையர்கள் மட்டும் அதற்கு விதிவிலக்கா? இகையர்கள் மீது சிங்கப்பூர்
அரசாங்கத்திற்கு இருக்கும் ெம்பிக்கக பாராட்ேக்கூடிய ஒன்ோக இருந்தாலும், அந்த
ெம்பிக்ககயினால் இகையர்கள் எதிர்காலத்கதப் பற்றி எண்ணி அச்சப்படுகிோர்கள்.
என்னதான்
இகையர்களின்
ககயில்
அவர்கைது
எதிர்காலமிருந்தாலும்
எதிர்காலத்தில் அவர்கள் எதிர்பகாள்ளும் பிரச்சிகனகள், சவால்கள் அவற்கேக்
கேப்பதற்கான வழிமுகேகள் றபான்ே அறிவுகரககை வழங்குவதற்குப் பபற்றோர்கள்,
ஆசிரியர்கள், உற்ோர் உேவினர்கறைாடு;, சமூகம், அரசாங்கம் றபான்ேகவயும் தயாராகக்
கத்துக்பகாண்டிருக்கின்ேன. இகையர்கள் கண்கணக்கட்டிக் காட்டில்விட்ேது றபால்
இருக்காமல் எதிர்காலத்கதத் கதரியமாகச் சந்திக்க சிங்கப்பூர் அரசாங்கமும் கல்வி
அகமச்சும் பல திட்ேங்ககை வகுத்துள்ைன. உயர்நிகல ொன்கில் படிக்கும்றபாது
மாணவர்கள் தன் வாழ்வில் எதிர்காலத்தில் ஏற்பேவுள்ை பிரச்சிகனகள் யாகவ அவற்கே
எதிர்க்க எவ்வாறு தம்கமத் தயார் பசய்துபகாள்ை றவண்டும் என்று எண்ணிபார்க்க
றவண்டும். மாணவர்கள் எதிர்காலத்தில் அவர்களுக்குப் பிடித்த றவகலகய எவ்வாறு
றதர்ந்பதடுப்பது என்பது பதாேர்பான பயிற்சிப்பட்ேகேகள் இப்றபாது அடிக்கடி
ெேத்தப்படுகின்ேன. உதாரணத்திற்கு எனது பள்ளியில் மார்ச் மாத விடுமுகேயின்றபாது
உயர்நிகலப் பள்ளிகய விட்டு பவளிறயறியதும், அடுத்தபடி என்ன பசய்வது என்பகதப்
பற்றிய
பட்ேகே
எங்களுக்கு
ெேத்தப்பட்ேது.
எவ்வாபேல்லாம்
ொம்
பல்ககலக்கழகத்திற்குச் பசல்லலாம், எந்தவிதமான பாேங்ககைத் றதர்ந்பதடுப்பது றபான்ே
தகவல்ககை
அறிந்துபகாள்ளும்படி
பட்ேகே
ஒன்று
ெேத்தப்பட்ேது.
அந்தப்
பட்ேகேக்குப்பின் எதிர்காலத்கதபற்றிய பயம் நீங்கியதுறபால் ஓர் உணர்வு எனக்கு
ஏற்பட்ேது. அது மட்டுமின்றி ஆசிரியர்களும் பபற்றோர்களும் அடிக்கடி அவர்கைது
வாழ்க்ககயில் ஏற்பட்ே பிரச்சிகனகள்பற்றிப் றபசுவறதாடு இகையர்கள் எடுக்கும்
முடிவுகளுக்குத் தவோமல் அறிவுகர வழங்குவதால் இகையர்கள் தங்கள் எதிர்காலத்கதப்
பற்றி றயாசிக்கப் பயப்பேத் றதகவயில்கல. ஏபனனில், எந்த றெரத்திலும் அவர்களுக்குக்
ககபகாடுக்க எண்ணற்ேவர்கள் காத்துக்பகாண்டிருக்கிோர்கள். இந்த எண்ணறம
இகையர்களுக்கு மனத் கதரியத்கத அளிக்கிேது.
ஆக, என்னதான் பபற்றோர், ஆசிரியர்கள், உற்ோர், உேவினர்கள், அரசாங்கம்
என்று பலரும் இகையர்ககைத் தங்கைது எதிர்காலத்கதப் பற்றி றயாசிக்க றவண்டும் என்று
ஆணித்தரமாகக் கூறினாலும் இறுதியில் இகையர்களுக்கு உதவி அவர்கைது எதிர்காலத்கத
ஒளிமயமாக்க எத்தகனறபர் காத்துக்பகாண்டிருக்கிோர்கள். எதிர்காலத்கத மட்டும் இரவு
பகல் பாராமல் றயாசித்துக்பகாண்டிருந்தால் வாழ்க்ககயில் ஒரு ொள் இைகமப்பருவத்கதப்
பற்றி நிகனக்கும் றபாது எதிர்காலத்திற்காக இைகமப்பருவத்தில் பசய்த பசயல்கள்தான்

நிகனவுக்கு வரும். ெண்பர்கறைாடு பசய்த அரட்கே, பபற்றோர்களுேன் பசலவிட்ே
இனிகமயான றெரம், பள்ளியில் ஆசிரியரிேம் திட்டுவாங்கியது றபான்ே பசுகமயான
எண்ணங்கள் யாவும் வாரா. இகையர்களின் எதிர்காலம் அவர்கைது ககயிலிருப்பது
உண்கமதான். அதற்பகன்று எதிர்காலத்கதப் பற்றி மட்டும் சிந்தித்தால் இைகமப்பருவம்
கண் சிமிட்டும் றவகத்தில் பேந்து விடும். ஆகறவ, இகையர்கள் எதிர்காலத்கத மட்டும்
றயாசிக்காமல் நிகழ்காலத்கத மன அகமதிறயாடு அனுபவிக்கக் கற்றுக்பகாள்ை றவண்டும்.
அப்றபாதுதான் வாழ்க்ககயின் பருவங்ககை முழுகமயாக ரசித்து மகிழ்ச்சியுேன் வாழ
முடியும் அது மட்டுமின்றி வாழ்க்ககயில் அகனத்தும் திட்ேப்படி ெேந்தால் வாழ்க்ககயின்
சுவாரசியம் றபாய்விடும். சில றெரங்கள் திட்ேமிோமல் இருப்பறத சிேந்தது என
இகையவர்கள் புரிந்துபகாள்ை றவண்டும்.
லவஷ்ணவி அழகுததவன்
உயர்தமிழ்
உயர்நிலை 4

இலையர் கடலை
அகனவருக்கும் என் முத்தான முத்தமிழ் வணக்கங்கள்! வாழ்க்கக என்பது ஒரு
பூந்றதாட்ேம்! அதிறலா ஏற்படும் பல றபாராட்ேம்! ெம்ொடு சிங்காரச் சிங்கப்பூர் பல
இைஞ்சிங்கங்கள் நிகேந்த ொட்டின் ஐம்பத்திரண்ோவது பிேந்தொள் விகரவாக
வந்துபகாண்டிருக்கிேது. அகத ஆவலுேன் எதிர்பார்க்காத ஆறை இல்கல என்ோல் அது
மிககயாகது.
இம்மகிழ்ச்சியான தருணத்தில் ொம் ஒன்கே நிகனத்துப் பார்க்க றவண்டும்.
ஐம்பத்திரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பவறும் மீன்பிடிக் கிராமமாக இருந்த ொட்கேச்
சிங்காரச் சிங்ககயாக மாற்றியது லீ குவான் யூ என்னும் ஓர் இகைஞன்தான். ‘இன்கேய
இகையர்கள் ொகைய தகலவர்கள்’ என்னும் முதுபமாழிகய அறியாதவறர இருக்க
முடியாது. அதற்குச் சிேந்த உதாரணம் ெம் மகேந்த தகலவர் லீ குவான் யூ ஆவார்.
சிங்கப்பூரின் இதயத்துடிப்றப இகையர்கள்தான் என்பகத நிரூபித்தவர் ஆவார். அகத அவர்
ெம் உகரகளில் கூே பலமுகே கூறியுள்ைார். இச்சிேந்த மனிதன் வாழ்ந்த ஊரில் பிேந்த
இகையர்களுக்கு ொட்டுப்பற்கேப் பற்றிச் பசால்லவா றவண்டும்?
2003-ல், சார்ஸ் றொய் தாக்கியறபாது ெம் ொடு பல துன்பங்களுக்கு ஆைாகியது.
ஆனால், அப்றபாது ெம் இகையர்கள் பலர் ககறகார்த்து ஒற்றுகமயாக நின்று அக்பகாடிய
றொகய விரட்டி, தங்கைது ொட்டுப்பற்கே பவளிப்படுத்தினர். யாரும் றொய்க்குப் பயந்து
ொட்கேவிட்டு பவளிறயேவில்கல. அதிறலறய பதரிந்திருக்கும் ெம் இகையர்களின்
ொட்டுப்பற்று. என்னதான் ெம் இகையர்கள் ொட்டின்மீது பற்றுக் பகாண்டிருந்தாலும் அகத
பவளிக்பகாணர ஒற்றுகம மிக மிக முக்கியம். ஒற்றுகம! ஆம், பவவ்றவறு
இனங்களுக்கிகேறய உள்ை ஒற்றுகம. ஒரு கக தட்டினால் ஓகச வருமா? அதுறபால ெம்
இகையர்கள் ஒற்றுகமயாகச் பசயற்பட்ோல்தான் ெம்ொடு இன்னும் எவ்வைவு துன்பங்கள்
வந்தாலும் சமாளித்து பவற்றி ெகே றபாேமுடியும்.
இன்கேய
இகையர்கள்
சிற்பங்கள்
என்ோல்
பபற்றோர்கள்
சிற்பிகள்
சிறுவயதிலிருந்றத ொட்கேத் தன் உயிராக மதிக்க றவண்டும் என்று பசால்லிப்
பபற்றோர்கள் வைர்க்க றவண்டும். ‘இைகமயில் கல்வி சிகலயில் எழுத்து’ என்று ெம்
முன்றனார்
கூறியுள்ைனர்.
அவ்வாறு
சிறுவயதிலிருந்றத
கற்பித்து
வைர்ப்பதால்
இகையவர்களுக்கு ொட்டுப்பற்று என்பது தானாகறவ வந்துவிடும். ெம் இகையர்கள்
ொட்டுப்பற்கேப் பல வழிகளில் பவளிப்படுத்தி வருகின்ேனர். உதாரணத்திற்குச் சிங்கப்பூரின்
‘தங்க மகன்’ என்று அகழக்கப்படும் ற ாசப் ஒலிம்பிக் நீச்சல் பந்தயத்தில் உலக சாதகன
பகேத்துச் சிங்கப்பூருக்குத் தங்கம் பவன்று பகாடுத்தார். அவர் நிகனத்திருந்தால் றவறு
ொட்டிற்குக் குடிபபயர்ந்து பதக்கத்கத பவன்றிருக்கலாம். ஆனால், தான் பிேந்த
ொட்டிற்குத் தங்கம் பவன்று தர றவண்டும் என்று கடினமாக உகழத்தார். எனறவ இதுவும்
இகையர்கள் ொட்டுப்பற்கே பவளிப்படுத்துவதற்கான ஒரு வழியாகும்.
ராஜ்குைார்
உயர்தமிழ்
உயர்நிலை

ஒற்றுலைதய பைம்
மாற்ேங்கள் நிகேந்த இவ்வுலகில் அகனவரும் பவற்றிக்கனியிகனச் சுகவக்க
விரும்புகின்ேனர். பவற்றி என்பதற்கு ஒவ்பவாருவரும் ஒவ்பவாரு விைக்கத்திகனக்
பகாண்டுள்ைனர். மாணவர்கள் என்னும்றபாது றதர்வுகளில் ெல்ல மதிப்பபண்கள் எடுத்து
ெல்ல பள்ளிகளுக்குச் பசல்வது, அதன்மூலம் வருங்காலத்தில் தங்களுக்பகன ெல்ல
இேத்கதத் தக்க கவத்துக்பகாள்ளுதல் றபான்ேகவ பவற்றி எனப்படும். றவகல
பசய்பவர்களுக்கு பவற்றி என்பது பசாந்தத்துகேயில் தாம் உயர்ந்த பதவிகய
எட்டுவதாகும். எனறவ வாழ்வில் பவற்றி அகேய றவண்டும் என எண்ணிக் குழு உணர்வுேன்
பசயல்படுவது அவசியம். பவற்றி அகேய றவண்டும் என எண்ணி அகனவரும் குழு
உணர்வுேன் பசயல்படுவதால் எப்படி பவற்றி கிகேக்கும் என நீங்கள் எண்ணக்கூடும்.
அதகன இக்கட்டுகரயில் விைக்கவுள்றைன்.
குழு உணர்றவாடு வாழ்விகன அணுகுவதன் மூலம் ெம்மால் ஒரு பிரச்சிகனகயப் பல
றகாணங்களிலிருந்து ஆராய முடிகிேது. ெம்மால் பல அனுபவங்ககைப் பபற்றுக்பகாள்ை
முடிவறதாடு பிேருகேய அனுபவங்களிலிருந்தும் கற்றுக்பகாள்ை முடிகிேது. ஒரு குழுறவாடு
றசர்ந்து றமன்கம அகேயப் பாடுபடும்றபாது பவற்றி எப்படிக் கிகேக்காது. ஆனால்,
பிேருகேய கருத்துக்ககைக் கருத்திற்பகாண்டு ெமது முடிவிகனயும் பவளிப்படுத்துவது
எப்படி எனக் கற்றுக்பகாள்ை முடிகிேது. இதன்மூலம், சில சமயங்களில் ெமது உரிகமகய
விட்டுக்பகாடுக்க றெர்ந்தாலும் ொைகேவில் எவ்வாறு சரியான முடிவிகன எடுப்பது எனக்
கற்றுக்பகாள்ை முடிகிேது.
அகனவரும் தனிமரம் றதாப்பாகாது என்பதகன நிகனவிற்பகாள்வது அவசியம்.
ஒருவரால் பிேருகேய உதவி இன்றி வாழ்வில் பவற்றி அகேய முடியாது. சரி எது, தவறு
எது எனச்பசால்லிக் பகாடுக்க ஒருவர், றதால்விகளின்றபாது துவண்டு கிேக்கும் நிகலயில்
உற்சாகப்படுத்த ஒருவர், பின் சந்றதாஷத்கதப் பகிர்ந்து பகாள்ை ஒருவர், பல்றவறு
அனுபவங்ககைப் பகிர்ந்துபகாள்ை ஒருவர் என ெம் வாழ்வில் பலரின் உதவி
றதகவப்படுகிேது. அகனவகரயும் பககத்துக் பகாள்வதன் மூலம் ெம்மால் வாழ்வில் பவற்றி
அகேய முடியாமல் றபாவகத நிகனத்து அகதத் தவிர்த்து ொமும் உயர்றவாம்,
ொனிலத்கதயும் உயர்த்துறவாம் என்ே சான்றோரின் கூற்றுக்கு இணங்க பிேருேன் கூடிக்
கருத்துப் பரிமாற்ேம் பசய்தால் மட்டுறம ொம், நிகேய சாதகனககைச் பசய்து வாழ்வில்
பவற்றி அகேய முடியும்.
றபாட்டித்தன்கம ஒருவருகேய றபாராட்ேத்கத எதிர்க்பகாள்ளும் மனவலிகமகய
ஏற்படுத்துகிேது. ஊக்குவிக்க ஆளிருந்தால் ஊக்கு விற்பவனும் றதக்கு விற்பான் என ெமது
முன்றனார்கள் கூறியுள்ைனர். பிேர் ெமக்கு ஊக்கம் அளிக்கும்றபாது ெம்மிகேறய
உருவாகும் றபாட்டித்தன்கம அகனவகரக் காட்டிலும் சிேந்து விைங்க றவண்டும் என்ே
உந்துதகலக் கூட்டும். அப்றபாது ொம் இதுவகர பசய்திோத அைவிற்குக்
கடின
உகழப்பிகன ஆற்ே ெம்கமறய தயார்படுத்துறவாம். அதன் விகைவாக ொம் இதுவகர
கண்டிராத அைவு பவற்றிகயக் காண்றபாம்.
றபாட்டித்தன்கமறய உயர்வு காண்பகத றொக்கி ெம்கமச் பசயற்படுத்துகிேது.
பபற்றோர்கள், ஆசிரியர்கள் றபான்றோர் மாணவர்களுக்கிகேறய றபாட்டித்தன்கமகய
விகதப்பகத விே ொம் றதால்வி காணும் றபாறத, ெம்மிகேறய உண்கமயான
றபாட்டித்தன்கம உருவாகிேது. றபாட்டித்தன்கமகய ொம் பகாண்டிருக்ககயில் ெமது

கவனம் முழுவதும் ொம் அகேயத் துடிக்கும் குறிக்றகாள் மீது மட்டுறம இருக்கும். அதில்
பவற்றி அகேயும் வகர ெம்மால் நிம்மதியாக இருக்க இயலாது. எனறவ, அதில் கண்டிப்பாக
பவற்றி அகேவது நிச்சயம். இருப்பினும் ‘அைவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் ெஞ்சு’
என்பதற்றகற்ப அைவான றபாட்டித்தன்கமயுேனும் விட்டுக்பகாடுத்துப் றபாவதன் மூலமும்
புரிந்துணர்வுறவாடு ெேந்து குழு உணர்றவாடு வாழ்வறத சிேந்தது.
பிரித்திகா
உயர்தமிழ்
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என்னால் முடியும்
வாழ்க்ககயில் றதால்விகள் ஏற்படுவது இயல்பு. ஒவ்பவாரு ொளும் ொம் பவற்றி
றதால்விககை அனுபவிக்கின்றோம். ெம்கமச் சுற்றி ஒறர ொளில் பற்பல சம்பவங்கள்
நிகழ்கின்ேன.
அவற்கேக்
கவனித்தாறல
ொம்
பல
அற்புதமானவற்கேக்
கற்றுக்பகாள்ைலாம். ஆனால், ொம் எப்படி இருக்கின்றோம்? ொன் உண்டு என் றவகல
உண்டு என்ேல்லறவா வாழ்கின்றோம். அப்படிப்பட்ே வாழ்க்கககய மேந்து புதியனவற்கேக்
கற்றுக்பகாள்ைவும் புதிய அனுபவம் பபறுவதிலும் ஆர்வம் காட்ே றவண்டும். ொன் இவ்வாறு
கூறுவதற்குக் காரணம் பபாறுப்பில்லாமல், என்னால் எதுவும் முடியாது என்று இருந்த
என்கன அன்று ெேந்த சம்பவம் இவ்வாறு மாற்றியறத ஆகும். அதன்பிேகு ொன் அப்படிறய
புதியவைாக மாறிவிட்றேன்.
எப்றபாதும்றபால ொன் கணிதத் றதர்வுக்கு எந்தவிதத் தயாரிப்பும் இன்றி ஒரு சிறிய
பயிற்சி கூேச் பசய்யாமல் எனக்பகன்ன என்று றதர்வுக்குச் பசன்றேன். ொன் றதர்வு
ஆரம்பித்து 10 நிமிேம் பசன்றுபிேகுதான் றதர்கவறய பதாேங்கிறனன். படிக்காமல்
பசன்ேது, றதர்கவத் தாமதமாகத் பதாேங்கியது என்பன யாவும் என் தவறு. றதர்வு
முடிந்தபின் றதாழிகளிேம் ொன் றெரப் பற்ோக்குகே மற்றும் றதர்வு கடினம் என்று
கூறிறனன். ொன் இதுவகர றதால்வி அகேந்ததில்கல. ஆனால் இந்தமுகே மட்டும் ொன்
மிக றமாசமான மதிப்பபண்கள் பபற்றிருந்றதன். ொன் அப்றபாது அதிர்ச்சியில் வாகயப்
பிைந்து சிகலயாய் நின்றேன். அந்த பொடியில் கூேத் றதர்கவச் சிேப்பாகச்
பசய்யாததற்கு வருத்தப்பேவில்கல. ஆனால் என் பபற்றோர் என்கன என்ன
பசய்வார்கறைா என்று எண்ணிறய அஞ்சிறனன்.
ொன் எப்றபாதும் றபால வீட்டிற்கு மிகச் சாதாரணமாகச் பசன்றேன். என் கணிதத்
றதர்வுத்தாள் என்னிேம் இருப்பகதக் காட்டிக்பகாள்ைாமல் என் அகேக்குச் பசன்று
அப்படிறய சற்று றெரத்தில் உேங்கிவிட்றேன். என் தங்கக என்கன விகையாே அகழக்க
வந்திருந்தாள். அப்றபாது ொன் அகதச் சிறிதும் உணரவில்கல. என் தங்கக என்
பள்ளிப்கபயில் எகதறயா றொண்டி என் கணிதத் றதர்வுத் தாகை எடுத்துக்பகாண்டு
பசன்று கூேத்தில் அமர்ந்து ஏறதா பசய்து பகாண்டிருந்தாள். அப்றபாது ொன் விழித்றதன்.
பக்கத்தில் என் பள்ளிப்கப ககலந்து இருப்பகத கண்ேவுேன் பயத்துேனும் பதற்ேத்துேனும்
என் கணிதத் றதர்வுத்தாகை விகரவாகத் றதடிறனன். அகதக் காணவில்கல. ொன் பயத்தில்
பவளிறய பசன்றேன். கூேத்தில் என் தங்கக என் றதர்வுத்தாள் றபால எகதறயா
கவத்துக்பகாண்டிருந்தகதக் கண்றேன். அருறக பசன்று பார்த்தறபாது அது என்
றதர்வுத்தாள்தான். அவகை ொன் அடித்துவிட்டு என் றதர்வுத்தாகைப் பிடுங்கிறனன். என்
தாயார் என் தங்கக அழுவகதக் றகட்டு உேறன கூேத்திற்கு வந்தார். என்
றதர்வுத்தாகைக்கண்ோர்.
ெேந்தது என்னவாக இருக்கும்
என்று யூகித்து அவர் என் தாளில் உள்ை
மதிப்பபண்ககைப் பார்க்க றவண்டும் என்று கூறினார். என் ககயிலிருந்து என் தாகைப்
பிடுங்கி உள்றை பார்த்தார். ொன் பயத்தில் என்ன பசய்வபதன்று பதரியாமல் விழித்றதன்.
திட்டுவாறர என்று எண்ணியறபாது அவர் என்கன திட்ோமல் ஏன் இப்படிக் குகேவான
மதிப்பபண்கள் எடுத்தாய் எனக் றகட்ேறபாது ொன், “எனக்குக் கணிதம்தான் பிடிக்காறத,
எனக்கு அது சுட்டுப்றபாட்ோலும் வராது” எனக் கூறிறனன். நீ துகணப்பாே வகுப்புக்கு
பசல்கிோயா? என்று றகட்ேறபாது, ொன் றவண்ோம், எனக்குக் கணக்குப் பாேம்
பிடிக்காது என்றேன். இப்படிறய இருந்தால் நீ எப்படிக் கணக்கில் சிேப்பாகச் பசய்வாய்.

நீ ஏறதனும் முயற்சி பசய்ய றவண்டும் என்று அறிவுகர கூறினார் என் அம்மா என்
பிடிவாதத்கதக் கண்டு என்கனத் திட்ேவும் பசய்தார். இருப்பினும், அது எந்த விதத்திலும்
என்கனப் பாதிக்கவில்கல.
ொன் அகேக்குச் பசன்று சற்று றயாசித்றதன். அப்றபாது என் தங்கக என்
அகேயில் உள்ை மின்விசிறியின் பபாத்தாகன அழுத்துவதற்காகக் குதித்தாள். ொன்
அவைால் முடியாது என்றும் அகேயிலிருந்து பவளிறய பசல்லுமாறும் பசான்றனன். அவள்
மீண்டும் மீண்டும் முயற்சி பசய்து இறுதியில் மின்விசிறியின் பபாத்தாகன அழுத்தினாள்.
அப்றபாது ொன் ஒன்கேமட்டும் உணர்ந்றதன். ொன் சுத்தமாக முயற்சி பசய்யாமல் இப்படிப்
பபாறுப்பில்லாமல் இருந்தால் என்னால் எகதயும் சாதிக்க முடியாது எகதயும் முயற்சி
பசய்து பார்க்க றவண்டும் விோமுயற்சியுேன் பசயல்பட்ோல் இறுதியில் ொம் நிச்சயம்
அகத அகேறவாம் என்பகத என் தங்கக மூலம் புரிந்துபகாண்றேன். அவளுக்கு இருந்த
விோமுயற்சி என்பது
அவளுகேய அக்காவாகிய எனக்கு இல்லாதகத எண்ணி
பவட்கிறனன். என் தாயார் கூறியபடி அவகரப் பபருகமப்பேச் பசய்ய றவண்டும் என்று
முடிபவடுத்றதன். அன்று அந்தச் சம்பவம் என்னால் முடியாது எதுவும் இல்கல என்று
என்கன உணர கவத்தது. அந்தச் சம்பவத்திலிருந்து இப்றபாதுவகர ொன் ஒரு புதியவைாக
இருக்கிறேன். இந்தச் சம்பவம் என் வாழ்க்கககய மாற்றிய மேக்க முடியாத சம்பவம் ஆகும்.
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தமிலழ தநசிப்தபாம்
சிங்கப்பூர் பல இனம் மக்கள் கலந்து வாழும் ஒரு ொோக உள்ைது. அதனால்
ஒவ்பவாரு
இனத்தாரும்
தமக்பகன
ஒரு
தாய்பமாழிகயக்
பகாண்டுள்ைனர்.
பள்ளிக்கூேங்களில் மலாய், தமிழ் மற்றும் சீனம் ஆகிய பமாழிகள் கற்பிக்கப்படுகின்ேன.
இன்கேய மாணவர்கள் தாய்பமாழி வகுப்புகளின் றபாது மட்டும்தான் தம் தாய்பமாழியில்
உகரயாடுகின்ேனர். மற்ே வகுப்புகளிபலல்லாம், ஆங்கிலத்கதறய பயன்படுத்திப் றபசுவதால்,
ஆங்கிலத்தில் உகரயாடுவது அவர்களுக்கு இன்னும் சுலபமாக உள்ைது. இதனால்தான்
சிங்கப்பூரிலுள்ை மாணவர்கள் தாய்பமாழி கற்ேலில் பிரச்சிகனககை எதிர்றொக்குகிோர்கள்.
ொன் முன்பு கூறியது றபாலறவ, மாணவர்கள் ஆங்கிலத்கதப் பயன்படுத்துவது சுலபம்
என எண்ணுகிோர்கள். ஆகறவ, பலர் இன்று தன் தாய்பமாழிகளில் பவளிவரும் பாேகலயும்
பேத்கதயும் விரும்பாமல் ஆங்கிலப் பாேல்ககை விரும்புகின்ேனர். இது றபான்று றவறு
பமாழிப்பேத்கதயும் பாட்கேயுறம முகேறய விரும்பிப் பார்த்தும் றகட்டும் வைரும்றபாது
ஆங்கிலம்தான் வைர்ச்சி அகேயும் தவிர தாய்பமாழி வைராது. இதுவும் மாணவர்கள்
தாய்பமாழி கற்ேலில் எதிர்றொக்கும் பிரச்சிகனயாகும்.
மாணவர்கள் ஆங்கிலத்கதக் கற்பது சுலபம் என்று எண்ணுவதால் வீட்டில் கூேத்
தம் பபற்றோரிேம் தாய்பமாழியில் உகரயாே விரும்புவதில்கல. இவ்வாறு இவர்கள் தம்
தாய்பமாழியில் றபசாமல் இருந்தால் பள்ளியில் நிகழும் வாய்பமாழித்றதர்வில் றதர்ச்சி பபே
முடியாது. ஆகறவ, இது அவர்களுகேய மதிப்பபண்ககையும் படிப்பில் உள்ை றதர்ச்சிகயயும்
பாதிக்கும்.
இன்கேய மாணவர்கள் பள்ளிக்கூேங்களில் அல்லது வீட்டிற்குச் பசல்லும் வழியில்
அல்லது வீட்டில் தம் தாய்பமாழியில் உள்ை ககதப் புத்தகங்ககைப் படிக்காமல் ஆங்கிலப்
புத்தகங்ககைப் படிக்கிோர்கள். நூலகங்களில் தம் தாய்பமாழியில் பவளியான நூல்கள்
உள்ை பகுதிக்குச் பசல்லாமல் ஆங்கிலப் பகுதிக்குச் பசல்கிோர்கள். இதுவும்
அவர்களுகேய
வைர்ச்சிக்கு
ஒரு
தகேயாக
இருக்கும்.
இப்பிரச்சிகனககைப்
பிரச்சிகனகைாகறவ விட்டுவிோமல் அதற்குத் தீர்வு கண்டுபிடிக்க றவண்டும் என்பதால் ொன்
இப்றபாது அத்தீர்வுககைப் பற்றிக் கூறுகின்றேன்.
மாணவர்கள் ஆங்கிலப் பாேத்கதப் பார்ப்பகதயும் பாட்கேக் றகட்பகதயும்
குகேத்துவிட்டு அதிகமான அைவில் தாய்பமாழியிலுள்ை பேங்ககையும் பாட்கேயும் பார்க்க
றவண்டும் மற்றும் றகட்க றவண்டும். இப்பேங்களின் மூலம் ெமக்குத் பதரியாத பசால்லுக்குப்
பபாருள் புரியலாம். றமலும் ெம் றபச்சுத் திேகனயும் வைர்த்துக் பகாள்ைலாம். பேங்கள்
மட்டுமின்றி ொம் ெம் ொட்டுத் பதாகலக்காட்சியில் ஒளிப்பரப்பப்படும் தாய்பமாழியிலுள்ை
நிகழ்ச்சிககைப் பார்க்கலாம். மாணவர்களுக்குத் றதகவயான நிகேய நிகழ்ச்சிகள்
ஒளிபரப்பப்படுகின்ேன. அது மட்டுமல்லாமல் ொம் தினந்றதாறும் பதாகலக்காட்சியில்
பசய்திகயயும் பார்க்கலாம். இவ்வாறே மாணவர்கைாகிய ொம் ெம் தாய்பமாழிகய
வைர்க்கலாம். இரண்ோவதாக , பபற்றோர் வீட்டில் தாய்பமாழிகய மட்டும் றபச றவண்டும்
என்று தமக்குதாறம கட்டுப்பாட்கே கவத்துக்பகாண்ோல் வீட்டில் மாணவர்கைாகிய
பிள்கைகள் தாய்பமாழியில் றபசி, உகரயாடி அகத வைர்த்துக்பகாள்ளுவார்கள். இகதறய
ஒரு பழக்கமாகக் பகாண்டிருந்தால் பள்ளிக்கூேங்களில் நிகழும் வாய்பமாழித் றதர்வுகளில்
அஞ்சாமல் கதரியமாகப் றபசுவார்கள்.

இறுதியாக, மாணவர்கள் ஆங்கிலப் புத்தகங்ககைப் படிப்பகத அைறவாடு
கவத்துக்பகாண்டு தாய்பமாழியிலுள்ை புத்தகங்ககைப் படித்தால் ெம் பமாழியும் பசால்
வைமும் றமம்படும். ொம் நூலகத்திற்குச் பசன்று தாய்பமாழியில் உள்ை புத்தகங்ககை
இரவல் வாங்கிப் படிக்கலாம். இவ்வாறு பசய்தால் ொம் பள்ளிக்கூேங்களில் எழுதும்
கட்டுகரகள் சிேப்பாக அகமயும்.
ஆகறவ, மாணவர்கைாகிய ொம் ஆங்கிலத்தில் மட்டுமல்ல ெம் தாய்பமாழியிலும் கூே
ென்ோக வைர்ச்சி பபேறவண்டும். ஆங்கிலம் ெமக்கு எவ்வைவு முக்கியறமா அறத றபால்தான்
ெம் தாய்பமாழியும் ெமக்கு முக்கியம் ஆங்கிலத்திற்குக் பகாடுக்கும் அறத அைவு
முக்கியத்துவத்கதத் தாய்பமாழிக்கும் பகாடுத்தால் ெம் தாய்பமாழியும் கற்பதற்குச்
சுலபமாக இருக்கும். ெம்மால் முடிந்தகதச் பசய்து ெம் தாய்பமாழிகய றமம்படுத்த
றவண்டும்.
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வாய்ப்லபத் தவற விடாதத
“மாணவர்கறை, உங்கள் அகனவருக்கும் ெம் ொட்டுப் பிரதமர் முன் ஒரு ொேகம்
ெடிக்கும் அரிய வாய்ப்புக் கிகேத்துள்ைது” என்று உற்சாகத்துேன் என் ஆசிரியர் கூறினார்.
இகதக் றகட்ே ொன் மகிழ்ச்சியில் துள்ளிக்குதித்றதன். ொன் காண்பபதல்லாம் கனவல்ல,
ெனவுதான் என்பகத ெம்புவதற்குச் சிரமப்பட்றேன். அப்பபாழுதுதான், சந்றதாஷம் என்ோல்
எப்படி இருக்கும் என்பகத முழுகமயாக உணர முடிந்தது. என்கனவிே மகிழ்ச்சியாக எந்த
மனிதனும் இருக்க முடியாது என்று கூறினால் மிககயாகாது.
அப்றபாது என் மனத்தில் ஒரு பயம் றதான்றியது உேறன ொன் என் ஆசிரியரிேம்
பசன்று, “ஆசிரியறர, பிரதமருக்கு ெம் பள்ளிகய எப்படித் பதரியும்? அவர் ஏன் ெமது
பள்ளிகயயும் இங்குள்ை ொேகக்குழுவின் ொேகத்கதயும் பார்க்கத் றதர்ந்பதடுத்தார்? என்று
றகட்றேன். அதற்கு அவர் சமீபத்தில் ெம் பள்ளியின் ொேகக்குழு சிங்கப்பூர் இகைஞர்
விழாக்கான றபாட்டியில் தங்கப்பதக்கம் பவன்ேதால் அந்த வாய்ப்புக் கிகேத்தது.
பபாதுவாக ொேகத்தில் தங்கப்பதக்கம் பவல்வது என்ோல், விண்கணயும் மண்கணயும்
றசர்க்க நிகனப்பதற்குச் சமம் என்பகத ென்ோக ொனறிறவன் என்று கூறினார்.
றமலும், “இந்த அதிசயத்கதக் கண்டு ெம் ொட்டுப் பிரதமர் வியந்துறபானார் என
ெம்புகிறேன்” என்று பதிலளித்தார் என் ஆசிரியர் அகதக்றகட்ே ொன் உற்சாகத்தில்
துள்ளிக் குதித்றதன். எனக்குக் கிகேத்த இந்தப் பபான்னான வாய்ப்கபக் ககவிோமல்,
ென்ோகப் பயன்படுத்திக்பகாள்ை றவண்டும் என்று முடிபவடுத்றதன். ொங்கள் முன்பு
றபாட்டியில் பகேத்த ொேகத்கதவிே, பிரதமருக்கு ொங்கள் பகேக்கப்றபாகும் ொேகம்
பன்மேங்கு அருகமயானதாக அகமய றவண்டும் என்று என் குழுவினரிேம் கூறிறனன்.
அகனவரும் இரவும் பகலுமாக அயராமல் உகழத்து, பிரதமரின் மனத்தில் ஆணித்தரமாகப்
பதியும்படி ெடித்துக்காட்ே றவண்டும் என்றும் முடிபவடுத்றதாம்.
ொங்கள் எங்கள் இலட்சியத்கத அகேய விோமுயற்சியுேன் பசயல்பட்றோம்,
எங்களுக்கு மூன்று மாதங்கள்தான் இருந்தன. இந்த மூன்று மாதங்களுக்குள் ொங்கள்
எங்ககைத் தயார் பசய்து ஒரு புதிய சாகசத்கதப் பகேக்க றவண்டும். இந்த மூன்று மாத
பயணம் இனிகமயானதாக அகமயும் என்று ெம்பிறனன். ஆனால், ெேக்கவில்கல. எங்கள்
குழுவில் உள்ை ஒவ்பவாருவரும் பல்றவறு காரணங்களினால் தினந்றதாறும் ெேக்கும்
வகுப்புகளுக்குச் சரிவர வரமுடியவி;ல்கல. இதனால் எங்கைால் ஒழுங்காக ஒரு முழுகமயான
குழுவாகப் பயிற்சி பசய்ய முடியவில்கல.
ஆனால், எங்கள் ொேக ஆசிரியர் எங்களுக்குத் தூணாக நின்ோர். ஆசிரியரின்
உதவியால், எங்கைால் ஒரு குழுவாகப் பயிற்சி பசய்ய முடிந்தது. அதனால் உகேந்து றபான
என் இலட்சியம் மற்றும் ஆகசகள் மீண்டும் துளிர்விட்டு முகைத்தன. ொன் அதற்குப்பின்
எளிதில் பின்வாங்கக் கூோது என்று எனக்கு ொறன கூறிக்பகாண்றேன். மூன்று
மாதங்களும் விகரந்து உருண்றோடின.
ொேகம் பகேப்பதற்கான ொளும் வந்தது. அந்த ொள் என் ொேகக்குழுவிற்கு ஒரு
முக்கியமான ொள், ஆம் பிரதமர் முன் ெடிக்கப்றபாகும் ொள் இந்த ொள்தான். மிகுந்த
புத்துணர்ச்சி மற்றும் உற்சாகத்துேன் ொேக அரங்கத்கத றொக்கிப் றபாய்க்
பகாண்டிருந்றதன். றபாய்க் பகாண்டிருந்தறபாதும் அதன்பின் ெேந்த சம்பவமும்தான் என்
மனத்கதத் தூள் தூைாக உகேந்துறபாகச் பசய்தன. அன்று என் அம்மா என்கன
வண்டியில் அகழத்துக்பகாண்டு பள்ளிக்குச் பசன்று பகாண்டிருந்தார். திடீபரன்று எங்கள்

வண்டிகய ஒரு பபரிய லாரி வந்து றமாதியது. சில விொடிகளுக்கு, உலகறம
அழிந்துவிட்ேது எனத் றதான்றியது. ொனும் என் அன்கனயும் பலத்த காயத்திற்கு
உள்ைாறனாம். என் அம்மா மயக்க நிகலயில் இருந்தார். ொன் என்ன பசய்வது என்று
பதரியாமல் விழித்றதன். அந்த றெரத்தில் என் மனத்தினுள் மகாபாரதப் றபார் றபால் ஒரு
பபரும் மனப்றபாராட்ேம் ெேந்துபகாண்டிருந்தது.
‘ொன் ொேகத்தில் ெடித்து முடித்து பின்னர் வந்து என் அம்மாகவப்
பார்த்துக்பகாள்ைலாமா? அல்லது ொேகத்தில் ெடிக்காமல் அம்மாகவப் பார்த்துக்
பகாள்வதா? இந்த இரண்டு றகள்விகளும் என் மனத்தினுள் வாட்டின. பபருந்தன்கம
பகாண்ே என் அன்பு அம்மா என்கன ொேகத்திற்குச் பசல்லுமாறு கூறினார். ஆனால்,
என்னால் றபாக முடியவில்கல. எனக்கு அது சரி என்று றதான்ேவில்கல. என்
சுயெலத்திற்காக என் அம்மாகவப் பார்த்துக்பகாள்ைாமல் இருப்பது அநியாயம் என்று
றதான்றியது.
ஆககயால் றவறு வழியின்றி ொேகத்திற்குச் பசல்ல றவண்ோம் என்று
முடிபவடுத்றதன். உேறன, என் ஆசிரியகர அகழத்து என் முடிகவத் பதரிவித்றதன். என்
ஆசிரியர் முற்றிலும் அதிர்ந்து றபானார் என்கனப் பலவாறு பகஞ்சி ொேகத்திற்கு வருமாறு
கூறினார். ஆனால், ொன் றவறு வழியின்றி அகத மறுத்துவிட்றேன். ஆசிரியரும் றவறு
வழியின்றி என் கதாபாத்திரத்தில் ெடிப்பதற்கு என் றதாழிகயத் றதர்ந்பதடுத்தார். ொன் என்
பசாந்த உகழப்பால் எழுதிய என் கதாப்பாத்திரத்திற்கான உகரயாேகலப் றபசி என்
றதாழி
ெடிக்கப்றபாகிோள்
என்பகதத்
பதரிந்தவுேன்
உகேந்துப்
றபாறனன்.
வாழ்க்கககயத் பதாகலத்துவிட்ேதாக எண்ணம் என்னுள் ஏற்பட்ேது.
அது மட்டுமில்லாமல், ொேகம் முடிந்தவுேன் அகனவரும் என் றதாழிகய மட்டுறம
பாராட்டினார். இது நியாயமா? என் அயரா உகழப்பிற்குக் கிகேத்த பவற்றிக்கு என் றதாழி
ஏன் பாராட்ேப்பட்ோள்? என்னால் அகத இந்ொள் வகர ஏற்றுக்பகாள்ை முடியவில்கல.
ொன் மிகவும் வருந்திறனன்.
பிேகு என் ஆசிரியர் என்னிேம் றபசினார். அவருேன் றபசியபின் மனம் பதளிந்து
பகழயபடி மாறிறனன். றசாகமாக இருந்தாலும் அகதக்கேந்து மகிழ்ச்சிறயாடு வாழ என்
பபற்றோர், ஆசிரியர் மற்றும் ெண்பர்கள் கற்றுக்பகாடுத்தனர்.

லவஷ்ணவி செல்வகாசி
உயர்தமிழ்
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வாழ்க்லக நாடகம்
ஒரு பமாழியில் எழுத்து மற்றும் றபச்றசாடு ொேகம் என்பதும் முக்கியமான ஒரு
பகுதியாகும். எடுத்துக்காட்ோக, ெம் தாய்பமாழி மூன்ோகப் பிரிக்கப்படுகிேது. அகவ இயல்,
இகச, ொேகம் என்பகவயாகும். இதில் ொேகம் இயலும் இகசயும் றசர்ந்த கலகவயாகும்.
ெடிப்பது ஒன்றும் சுலபமில்கல. ஒரு ெடிகன் உருவாக்கப்படுவதில்கல, அவன் பிேக்கிோன்.
எனக்கும் ெடிக்கப் பிடிக்கும். ஆங்கில ொேகம்தான் என் பள்ளியில் உள்ை எனது
இகணப்பாே ெேவடிக்கக ஆகும். அதிர்ஷ்ேம் வாழ்க்ககயில் ஒரு சில முகேதான் கதகவத்
தட்டும். அவ்வாறு வந்த அதிர்ஷ்ேவசமான வாய்ப்பு ஒன்கே ொன் எதிர்பாராத சூழ்நிகலக்
காரணத்தால் தவேவிட்றேன். அந்த வாய்ப்கபப் பயன்படுத்தி என்னுகேய ெண்பன் பாராட்டும்
புகழும் பபற்றுவிட்ோன். அதகனப் பற்றி இக்கட்டுகரயில் காண்றபாம்.
ொனும் என் ெண்பன் ராமுவும் ொேகத்தில் ெடிப்பவர்கள். இருவரும் ெல்ல
ெடிகர்கள்தான். எங்கள் பள்ளி மாணவர்கறைாடு ொங்கள் றபான வருேம் சிங்கப்பூர்
இகையர் விழாவுக்கான றபாட்டியில் பங்றகற்றோம். அதில் எங்களுக்குத்
தங்கம்
கிகேத்தது. எங்களுகேய ொேகம் ெம் ொோன சிங்கப்பூகரப் பற்றியதாகும்.
“உறுபசியும் ஓவாப் பிணியும் பசறுபககயும்
றசராது இயல்வது ொடு”
என்னும் குேளுக்றகற்ப ெம் ொடு சிேந்த ொோகத் திகழ்கிேது. அதகனப் பற்றி எங்கள்
ொேகம் அகமந்திருந்ததாலும் மிகச்
சிேப்பாக ெடிகர்கள் ெடித்ததாலும் ெம் ொட்டுப்
பிரதமர் எங்கள் ொேகத்கதக் காண விரும்பினார். அவ்வாறுதான், அவர் முன் ெடிப்பதற்கான
வாய்ப்பு எங்களுக்குக் கிகேத்தது. இதனால் எங்கள் பள்ளியில் உள்ை அகனவரும் உச்சி
குளிர்ந்துள்ைனர்.
மறுபடியும் அறத ொேகத்கதத்தான் ெடிக்க இருந்றதாம். இருப்பினும் ொங்கள்
அதற்காக அல்லும் பகலும் உகழத்றதாம். ொள்றதாறும் ஏழு மணிவகர ொங்கள் பயிற்சி
பசய்றதாம்.
ொள் பெருங்க பெருங்க எனக்குப் பயம் அதிகமாகிக் பகாண்றே இருந்தது. ெம்
ொட்டின் பிரதமர் முன்னாள் ெடிப்பதற்கு இரண்டு ொட்களுக்கு முன்பு, அந்தச் சம்பவம்
நிகழ்ந்தது. பயிற்சி முடிந்து வீட்டிற்குத் திரும்பும் வழியில் ொன் சாகலகயக் கேந்து
பகாண்டிருந்தறபாது ஒரு வாகனம் மிக றவகமாக வந்து என்கன றமாதிவிட்டுச் பசன்ேது.
இதில் என்னுகேய தவறு ஒன்றுமில்கல. ொன் றபாக்குவரத்து விதிப்படிதான் சாகலகயக்
கேந்றதன். அந்த வாகன ஓட்டுெர்தான் மிக றவகமாக ஓட்டிவந்து விபத்கத
உண்ோக்கினார்.
அந்த விபத்திற்குப் பின்னர், ொன் மருத்துவமகனயில் கண் வழித்றதன். என்னுகேய
வலது காலிலும் இேது ககயிலும் எலும்புகள் முறிந்து இருந்தன. என்னால் ெேக்கக்கூே
முடியவில்கல. ொன் ெடிக்கும் கதாப்பாத்திரறமா ஓடி ஆடி மகிழச்சியாக இருக்கும் ஒரு
பாத்திரம். எனறவ, என்னால் ெடிக்க முடியவில்கல அத்றதாடு மருத்துவர்கள் எனக்கு
இரண்டு வாரம் மருத்துவ விடுப்பும் அளித்திருந்தனர். எனறவ, ொன் பிரதமர் முன்பு
ெடிக்கவில்கல இந்தச் சமயம் பார்த்து என்னுகேய ெண்பன் ராம் என்னுகேய
கதாப்பாத்திரத்கத ஏற்று ெடிக்க முன்வந்தான். என்னுகேய கதாபாத்திரத்திரம்தான் அந்த
ொேகத்தின் மிக முக்கியமான ஒன்று. ஆகறவ, அதுறவ ொேகத்தின் ஒளி என்று கூேலாம்.

ராமுவிற்கு என்னுகேய கதாபாத்திரத்தில் ெடிக்க ஆகச இpருந்தது. ஆனால், ஆசிரியறரா
எனக்கு அந்த வாய்ப்பிகன அளித்தார். ஏபனனில் ொன் ராகமவிேச் சிேப்பாக ெடிப்றபன்.
ஆனால், இப்றபாது என்னால் ெடிக்க இயலவில்கல என்பதால் அடுத்துச் சிேந்த ெடிகனான
ராம் அந்த வாய்ப்கபப் பயன்படுத்திக்பகாண்ோன்;.
இறுதியாக எல்றலாரும் எதிர்பார்த்துக்பகாண்டிருந்த ொளும் வந்தது. பிரதமர் முன்பு
என் பள்ளி மாணவர்கள் அகனவரும் மிகச்சிேப்பாக ெடித்தனர். அதிலும் ராம்
மிகச்சிேப்பாகச் பசய்தான் பிரதமர் ராமுகவத் தனியாக அகழத்து அவருகேய
பாராட்டுககைத் பதரிவித்தார். அறதாடு அந்த ொேகம் பதாகலக்காட்சியிலும்; ஒளி
பரப்பப்பட்ேது. சிங்கப்பூறர அகதக் கண்ேது. இகணயத்திலும் முகநூல் றபான்ே சமூக
வகலத்தைங்களிலும் அது பகிரப்பட்ேது அகனவரும் ராமின் மிகச் சிேந்த ெடிப்கபப்
பாராட்டினார். புகழ் அவகனத் றதடி வந்தது. பாராட்டுகள் வந்து குவிந்தன.
ராம் புகழப்படுவகதக் கண்டு, ொன் மிகவும் மகிழ்ச்சி அகேந்றதன். அவன்
என்னுகேய பெருங்கிய ெண்பன் ஆவான். எனறவ எனக்குச் சற்றுப் பபருகமயாகவும்
இருந்தது. அறத சமயத்தில் எனக்கு மிகவும் பபாோகமயாகவும் ஏமாற்ேமாகவும் இருந்தது.
ொன் மட்டும் விபத்தில் சிக்கிக்பகாள்ைாமல் இருந்திருந்தால் இன்கேக்கு ொன்தான்
இந்தப் புககழயும் பராட்கேயும் பபற்றிருப்றபன். ராம். அந்த வாய்ப்பிகனச் சரியாகப்
பயன்படுத்திக்பகாண்டு எல்லாவற்கேயும் தன்வசப்படுத்திக்பகாண்ோன். அதனால், எனக்கு
அவன்றமல் சற்றுக் றகாபமாக இருந்தது. இருந்தாலும், அவனுகேய தவறு இதில் ஒன்றும்
இல்கலறய அவன் கிகேத்த வாய்ப்கப ென்கு உபறயாகித்துக்பகாண்ோன். ொறனா
அதகனத் தவேவிட்றேன்.
இந்தச் சம்பவம்மூலம், ொன் என்னுகேய பாேத்கதக் கற்றுக்பகாண்றேன்.
வாய்ப்புகள் என்பது வாழ்க்ககயில் ெமக்குப் பல முகேகள் வரலாம். அல்லது வராமலும்
றபாகலாம். ெமக்குக் கிகேத்த வாய்ப்கப ொம் முழுகமயாகப் பயன்படுத்திக்பகாள்ை
றவண்டும். ெம்மால் முடிந்தவகர அந்த வாய்ப்பிலிருந்து ென்கமகயப் பபற்றுக்பகாள்ை
றவண்டும். ொன் சாகலகயக் கேக்கும்றபாது இன்னும் கவனமாக இருந்திருக்கலாம்.
அவ்வாறு பசய்திருந்தால், ொன் அந்த விபத்கதத் தவிர்த்திருக்கலாம். ொேகத்தில்
ெடித்திருக்காலம் கிகேக்க றவண்டிய புககழயும் பாராட்கேயும் பபற்றிருக்கலாம்.
அனுபவறம
சில
பாேங்ககைக்
கற்றுக்பகாடுக்கும்.
ொன்
அனுபவத்திலிருந்து
கற்றுக்பகாண்ே பாேம் இதுறவ.

வர்ஷினி ெரவணன்
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இணையப் பயன்பாடு
இணையம் என்பது ஒருவரின் வயணைப் பபொருட்படுத்ைொமல், அணைவருக்குமம
நன்ணமயளிக்கும் ஒன்று, ஆைொல் ஒரு கத்திக்கு இரு பக்கங்கள் இருப்பதுமபொல,
இணையத்திற்கு இரண்டு பக்கங்கள் உண்டு.
இணையத்திைொல் பல நன்ணமகளும்
ஏற்படுகின்றை பல தீணமகளும் ஏற்படுகின்றை. அவற்றுள் ஒன்று, இணையம் வழி மிரட்டுவது
ஆகும்.
இணையம் வழி மிரட்டுவது என்ை என்பணையும் அது மற்றவர்களுக்கு எந்ை
வணகயில் தீங்கு விணைவிக்கிறது என்பணையும் அவ்வொறு மிரட்டுபவர்களுக்குக் கடுணமயொை
ைண்டணைகள் வழங்க மவண்டும் என்பைற்கொை என்னுணடய கருத்துகணையும் பற்றி
இக்கட்டுணர விைக்குகிறது.
இணையம் வழி பிறணர மிரட்டுவது, ஒரு ணகயடக்கத் பைொணலமபசி அல்லது ஒரு
கணிணியின்
திணரக்குப்
பின்ைொல்
மணறந்திருந்து
மற்றவர்களின்
மைத்ணைக்
கொயப்படுத்துைல் ஆகும். இந்ைக் பகொடூரமொை பெயலுக்கு வழிவகுப்பது இணையத்தில்
இயங்கும் ெமூக ஊடகங்கமை ஆகும்.
ெமூக ஊடகங்கணை அைவுக்கு அதிகமொகப்
பயன்படுத்தி ஒருவணர மிரட்டுைல் ஒருவரின் மைத்ணைமயொ மைொற்றத்ணைமயொ அவர்கள்
பெய்யும் நடவடிக்ணககணைமயொ மகலி பெய்து அவர்களின் மைத்ணைச் சுலபமொகக்
கஷ்டப்படுத்ைமுடியும் ெமூக ஊடகங்கைொை, புலைம் என்றணழக்கப்படும் ‘வொட்ஸொப்’,
இன்ஸ்டொகிரொம்’, கீச்ெகம் என்றணழக்கப்படும் ‘டுவிட்டர்’, முகநூல் மபொன்றவற்ணறப்
பயன்படுத்திப் புண்படுத்துவணை நொம் பபரும்பொலும் பள்ளிகளில் பொர்க்கலொம்.
இவ்வொறு இது மபொன்ற ெமூக ஊடகத் ைைங்களில் ஒருவரின் உள்ைத்ணைச்
சிைறணவக்கும் வொர்த்ணைகைொை மகொணழ, முட்டொள், கருப்பு நிறம், அறிவு பகட்டவன்
மபொன்ற வொர்த்ணைகணை ஒருவர்மீது ஒருவர் திணரக்குப் பின்ைொல் மணறந்திருந்து
பயன்படுத்திைொல் அணை அனுப்பியவன்ைொன் உண்ணமயொை மகொணழ. “அைவுக்கு மிஞ்சிைொல்
அமிர்ைமும் நஞ்சு” என்ற பழபமொழிக்மகற்ப நொம் எப்மபொதும் ெமூக ஊடகங்களில் எணையும்
அைமவொடு பயன்படுத்ை மவண்டும். அைொவது, ெமூக ஊடகங்கணை அதிகமொகப் பயன்படுத்திப்
பிறரின் மைத்ணைப் புண்படுத்ைொமல், அைமவொடு பயன்படுத்ை மவண்டும்.
இணையம்வழி மற்றவர்களின் மீது நொன் முன்பு கூறியுள்ை வொர்த்ணைகணைப்
பயன்படுத்தும்மபொது
அணை
நொம்
அவர்கணைக்
மகலி
பெய்வைற்கொக
மட்டும்
பயன்படுத்தியிருக்கலொம்.
ஆைொல, அணை நொம் நிணைத்ைபடிமய அவர்கள் அணை
ெொைொரைமொக எடுத்துக்பகொள்வொர்கள் என்று நொம் எதிர்பொர்க்கக்கூடொது. சிலர் அைற்கு
மொறொக நொம் கூறியணைத் துயரமொக எடுத்துக்பகொள்வொர்கள்.
இைைொமலமய சிலர்
துயரப்பட்டுத் ைன்மீது குணறந்ை ைன்ைம்பிக்ணக பகொள்கிறொர்கள்.
இன்னும் சிலர்
ைற்பகொணல பெய்யவும் துணிகிறொர்கள். இவ்வொறு இணையம் வழி மிரட்டுபவர்களுக்கு
நிச்ெயம் கடுணமயொை ைண்டணைகள் விதிக்கப்பட மவண்டும்.
ஒருவரின் இழப்பிற்கும்
கொரைமொகிவிடும் இவர்களுக்கு அதிகமொை கூடுைல் அபரொைம் அல்லது ஏழு ஆண்டு சிணறத்
ைண்டணை வழங்கப்பட மவண்டும். இணையம் வழி பிறணர மிரட்டுைல் ஒரு பகொணலக்குச்
ெமம்.
ஒருவணரக் ணகயொல் பகொணல பெய்வது மட்டும் ஒரு பகொணலயல்ல,
வொர்த்ணைகைொமலயும் பகொணல பெய்யலொம்.
‘அரிது! அரிது! மொனிடரொய்ப் பிறத்ைல் அரிது! அைனினும் அரிது, கூன், குருடு, பெவிடு
நீங்கிப் பிறத்ைல்’, என்பது ஒைணவப்பொட்டியின் முத்ைொை பெொற்கள். இப்பழபமொழிக்மகற்ப

இப்புவியில் பிறக்கும் ஒவ்பவொரு மனிைனும் அரிது. அைைொல் எல்மலொணரயும் மதித்து,
மபொற்றி வொழ்மவொம். யொணரயும் புண்படுத்ைொமல் வொழ்மவொம்!

அம்பிணை
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வாழ்க்ணைணய மாற்றிய சம்பவம்
வைக்கம், என் பபயர் திவ்யொ, நொன் இப்பபொழுது உயர்நிணல இரண்டில் படிக்கிமறன்.
உயர்நிணல ஒன்றில் நடந்ை ஒரு ெம்பவத்திற்கு முன், நொன் ஒரு குறும்புத்ைைமொை
மொைவியொக இருந்மைன். எந்மநரமும் விணையொட்டுத்ைைமொகமவ இருப்மபன். ஆைொல்,
இப்மபொது அது மொறிவிட்டது.
அச்ெம்பவம், என் குறும்புத்ைைத்ணை நீக்கியது.
இது
நல்லதுைொன். ஆைொல், ெம்பவமமொ, கெப்பொகவும் மைமவைணை ைரும் அைவிற்குக்
கஷ்டமொகவும் அன்மறொ இருந்ைது. அணைப் பற்றிப் பொர்ப்மபொம்.
“ஏ, கலொ! இங்மக வொ. கீைொவும் மொலொவும் எங்மக?” எை என் உயிர்த் மைொழியிடம்
விைவிமைன்.
கலொ, கீைொ மற்றும் மொலொ மூவருமம எைது உயிர்த் மைொழிகள்.
குறும்புத்ைைத்திைொல், என்ைொல் பொடத்தில் கவைம் பெலுத்ைமுடியவில்ணல. வகுப்பிமல முைல்
மூன்று இடத்ணைப் பிடிக்கும் மொைவர்கைொக விைங்கியவர்கள்ைொன் இந்ைக் கலொ, கீைொ
மற்றும் மொலொ. “பூமவொடு மெர்ந்ை நொரும் மைக்கும்” என்பணைப்மபொல அவர்கமைொடு நட்பு
ணவத்துக்பகொண்டவுடன் எைது மதிப்பபண்களும் உயரத் பைொடங்கிை. அவர்களும், எைது
நணகச்சுணவ மபச்சுப் பிடித்துப்மபொய் நண்பரொக என்ணையும் மெர்த்துக் பகொண்டைர்.
அப்படிப்பட்டவர்களிடமொ நொன் இப்படி ஒரு கொரியத்ணைச் பெய்ய மவண்டும்?
“பைரியவில்ணல, திவ்யொ. நீ அறிவியல் மைர்வுக்குத் ையொர் ைொமை?” என்று பதில் மகள்வி
கலொ எழுப்பிைொள்.
“ம்ம்.. ையொர், ையொர். ஆைொல் மைர்வுக்கு முன் கணடசியொக ஒரு முணற நொம்
மெர்ந்து படித்ைொல் நன்றொக இருக்கும். அமைொ! அவர்கமை வந்துவிட்டொர்கள்.” எைச்
சூரியணைக் கண்ட ைொமணர மபொல் முகம் மலர்ந்து கூறிமைன்.
அறிவியல் மைர்வுக்கு
நன்றொகப் படித்திருந்ைொலும், சில மகள்விகள் இன்னும் மைத்தில் நிலவிை. என் மைத்தின்
ெந்மைகங்கணைத் தீர்த்ைவுடன் மைர்ணவத் பைொடங்கிைொல் பயப்படத் மைணவயில்ணல எை
எண்ணிமைன். கீைொவும் மொலொவும் பக்கத்தில் அமர்ந்ைைர். நொங்கள் ஒன்றொக அறிவியல்
ெம்பந்ைமொகக் கலந்துணரயொட ஆரம்பித்மைொம்.
அப்பபொழுதுைொன், எைது குரங்குப் புத்தி ஆட்டம் ஆடத் பைொடங்கியது. நொன்
என்னுணடய நண்பர்களிடமம எைது மவணலணயக் கொட்டிமைன்.
யொரும் பொர்க்கொை
மநரத்தில்,
நொன்
என்
மூன்று
மைொழிகளின்
மமணெக்கு
அடியில்
அறிவியல்
குறிப்புகணைக்பகொண்ட ைொள்கணை ணவத்மைன். மைர்வுக்கு முன் அவர்கள் சுைொரித்துக்
பகொள்வொர்கள் எை எண்ணிமைன். எவ்வைவு பபரிய முட்டொள் நொன்?
அைன்பிறகு, மீண்டும் ஒன்றும் பைரியொை அப்பொவி முகத்துடன், கலந்துணரயொடலில்
ஈடுபட்மடன். மைர்வு பைொடங்கப் மபொகிறது எை ஆசிரியர் அறிவித்துக்பகொண்மட,
வகுப்பணறக்குள் நுணழந்ைொர். எல்லொரும் மபசுவைற்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளிணய ணவத்ைைர்.
கலொ, கீைொ மற்றும் மொலொ மமணெக்கு அடியில் இருக்கும் ைொணைக் கண்டறிவொர்கள் எை
நொன் ணவத்திருந்ை நம்பிக்ணக சுக்குநூறொக உணடந்ைது. அவர்களிடம் ைொணைப் பற்றிக்
கூறும் முன் மைர்வு பைொடங்கிவிட்டது. விணையொட்டும் விணையொைது. ஆசிரியர் ைொணைக்
கண்டறியக்கூடொது என்று என்ைொல் கடவுளிடம் பிரொர்த்திக்க மட்டும்ைொன் முடிந்ைது.
ஆைொல், இணறவமை எைது பிரொர்த்ைணைகளுக்குச் பெவிெொய்க்கவில்ணல.
“மூவரும் என்ை கொரியம் பெய்து பகொண்டிருக்கிறீர்கள்? எழுந்திருங்கள்!” எை
ஆசிரியர் எைது மைொழிகணைப் பொர்த்துக் கத்திைொர். எைக்குக் குப்பபன்று வியர்த்ைது.
எைது மைொழிகளுக்மகொ என்ை நடக்கிறது என்று புரியவில்ணல. ஆசிரியர் அவர்கைது

மமணெயின் கீழிருந்து அறிவியல் குறிப்புகணை எடுத்ைமபொது, அவர்கள் அதிர்ச்சியில்;
கற்சிணல மபொல் நின்றைர்.
“இல்ணல! இல்ணல! இணை நொங்கள் பெய்யவில்ணல!” எைக் பகஞ்சிைொர்கள்.
ஆைொல், ஆசிரியமரொ அவர்கள் பெொல்வணைப் பபொருட்படுத்ைொமல் ைணலணமயொசிரியர்
அணறக்கு அணழத்துச் பென்றொர்.
பிறகு, என்ை நடந்ைது என்று மைர்வின்மபொது
பைரியவில்ணல. ஆைொல், பீதியொல் என்ைொல் மைர்ணவ ஒழுங்கொக எழுைமுடியவில்ணல. ஒன்று
மட்டும் எது நடந்திருக்கும் எை எண்ணும்மபொது ஏற்படும்மவைணை எைது மூணையில்
பதிவொகிவிட்டது.
“என்ைொல் ைொன் எைது உயிர்த் மைொழிகள் பிரச்சிணையில்
மொட்டிக்பகொண்டைர்”.
இது என் ைவறு என்று ஒப்புக்பகொள்ை மவண்டும் எை என்
புத்திக்குத் பைரிந்ைொலும், மைம் ைண்டணைணய எண்ணி அஞ்சியது. கணடசிவணர நொன்
ஒப்புக்பகொள்ைமவயில்ணல.
ைணலணமயொசிரியர்
அலுவலகத்தில்,
மூவரும்
ைங்களின்
அப்பொவித்ைைத்ணை
எத்ைணைமயொ முணற எடுத்துணரத்ைைர். ஆைொல், “பெவிடன் கொதில் ஊதிய ெங்கு மபொல”
ைணலணமயொசிரியர் அவர்கணைப் பபொருட்படுத்ைவில்ணல. அவர் மூவரின் பபற்மறொர்கணையும்
வரவணழத்து, நிணலணமணய எடுத்துக் கூறிைொர். மமலும், அறிவியல் மைர்வுக்குப் பூஜ்ஜியம்
வழங்குவமைொடு மற்றத் மைர்வுகளிலும் கலொ, கீைொ மற்றும் மொலொ மூவரும் எழுை முடியொமல்
மநரிட்டது.
இைற்பகல்லொம் கொரைம் நொன்ைொன் என்று எண்ணி மவைணைப்படொை நொமை
இல்ணல. “பகடுவொன் மகடு நிணைப்பொன்”. இந்ைப் பழபமொழியின் அர்த்ைத்ணை அன்றுைொன்
நொன் உைர்ந்மைன்.
எைது நண்பர்கமை
மைவுணைச்ெணல அளித்ைது.

எைது

விணையொட்டுத்

ைைத்திற்குப்

பலியொைது

எைக்கு

“நன்றி மறப்பது நன்றன்று நன்றல்லது
அன்மற மறப்பது நன்று”
என்று வள்ளுவர் கூறிய வொர்த்ணைகணை நொன் நிணைவுகூர்ந்மைன். எைக்குப் படிப்பில்
உைவிய நண்பர்களுக்கு நொமை இப்படித் தீங்கு விணைவித்துவிட்டமை! என்று வருந்திமைன்.
அன்மற நொன் ஒரு உறுதிபமொழி எடுத்மைன். நொன் குறும்புத்ைைத்ணைக் ணகவிட்டுப்
பபொறுப்பொக மொற உறுதிபமொழி எடுத்மைன். இது கடிைம் என்று எைக்மக பைரிந்ைது.
ஆைொல், என் குறும்புத்ைைத்ைொல் என் நண்பர்களுக்மக தீங்கு விணைவித்ைைொல், நொன்
ணகவிட்டுத்ைொன் ஆக மவண்டும்.
அன்மறொ, நொன் உயர்நிணல ஒன்றில் படித்துக்பகொண்டிருந்மைன்.
இப்மபொது,
இரண்டு வருடங்கைொகிவிட்டை.
இந்ை இரண்டு வருடங்களில் நொன் பபொறுப்பொக
மொறியைொல், பொடத்தில் கவைம் பெலுத்ை முடிந்ைது. மமலும், ஆசிரியர் என்ணைப் பற்றிப்
பபருணமயொக எல்லொரிடமும் மபசிைொர். ஆைொல், நொன் கலொ, கீைொ, மொலொ, மூவரிடமும்
மபசுவணை நிறுத்திக் பகொண்மடன். “குற்றமுள்ை பநஞ்சு குறுகுறுக்கும்” என்பது மபொல,
குற்றவுைர்ச்சிமயொடு என்ைொல் அவர்களிடம் மபெ முடியவில்ணல. நிச்ெயமொக, இந்ைச்
ெம்பவம் என் மைப்மபொக்ணக மொற்றி வொழ்க்ணகயில் ஒரு நல்ல ைொக்கத்ணையும்
மொற்றத்ணையும், ஏற்படுத்தியுள்ைது.
ஆைொல், இந்ைச் ெம்பவம் என் மைப்மபொக்ணகயும்,
வொழ்க்ணகமுணறணயயும் மொற்றிவிடும் என்று நொன் ெற்றும் நிணைத்துப் பொர்க்கவில்ணல.

இச்ெம்பவம் என் மைத்தில் பசு மரத்ைொணி மபொல் பதிந்ைமைொடு எைது மைத்தில் ஒரு
ஆழமொை பொதிப்ணப ஏற்படுத்தியது.

திவ்யா
உயர்தமிழ்
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