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சமரபபணம

அமரர ஆறமகம த�லல�ந�தன

(03.03.1955 – 02.10.2011)

எஙகள அனபத தநலத அமரர ஆறமகம த�லல�ந�தன அவரகள 
ஓர ஆயவ�ளர�க,  ஆச���யர�கப �ண�ப��நதவர.  அற�வ�யல 
பரவம�க வ�ழகலகலய அணக�யவர.  மறப��கக��,  மட 
நம��கலககளறற வ�ழகலக வ�ழநதவர.

அவரத ஆச���யப �ண�ய�ல�யம கலவ�ய�ல�யம த7ர�த 
வ�ச�ப��ல�யம ந�ல�வகரநத இச ச�ற பத�கபப நல� 
அன��ரககக க�ண�கலகய�ககக�பற�ம

மல�வ�, மககள,
மரமககள
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த�ரவளளவர  க
டடம
கலவ�

கறக கசடறக கறபவ
 கறறப�ன
ந�றக அதறகத தக.

கறகத தகநத நலகலளக கறறமறக கறக பவணடம;  அவவ�ற 
கறற ��றக கறற கலவ�ககத தககவ�ற பநற�ய�ல ந�றக பவணடம.
 
எணஎனப ஏவ� எழததஎனப இவ
�ரணடம
கணஎனப 
�ழம உய�ரகக.

எண எனற பச�ல�ப�டவ�,  எழதத எனற பச�ல�ப�டவ� 
ஆக�ய இரவலகக கல�கலளயம வ�ழம மககளககக கணகள 
எனற கறவர.
 
கணஉவடயர எனப
ர கறறற�ர: மகததஇரணட
பணஉவடயர கலல� த
ர.

கணணலடயவர எனற உயரவ�கக கறப�டக�னறவர கறறவபர; 
கல��தவர மகதத�ல இரணட பண உலடயவர ஆவர.
 
உ
பபத தவலககட உளளப ப�ர�தல
அவ�தறத பல
ர தத�ழ�ல.

மக�ழம�டய�கக கடப �ழக�.  (இ�� இவலர எபப��த 
க�ணப��ம எனற)  வரநத� ந�ல�ககம �டய�கப ����தல 
ப�வ��ன பத�ழ���கம.
 
உவடய�ரமன இலல�ரறப�ல ஏககறறங கறற�ர
கவடயறர கலல� த
ர.

பசலவரமன வற�யவர ந�ற�தப��ல (கறறவரமன)  ஏஙக�த 
த�ழநத ந�னறம கலவ� கறறவபர உயரநதவர;  கல��தவர 
இழ�நதவர.
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தத�டடவ�தத ஊறம மணறறகண� ம�நதரககக
கறறவ�தத ஊறம அற�வ.

மணலல உளள பகண�ய�ல பத�ணடய அளவ�றக ந7ர ஊறம; 
அதப��ல, மககளககக கறற கலவ�ய�ன அளவ�றக அற�வ ஊறம.
 
ய�த�னம ந�ட�ம�ல ஊர�ம�ல எனஒர
ன
ச�நதவணயங கலல�த 
�ற.

கறறவனககத தன ந�டம ஊரமப���பவ பவற எதவ�ய�னம 
ந�ட�கம;  ஊர�கம;  ஆலகய�ல ஒரவன ச�கமவலரய�ல 
கல��மல க��ஙகழ�ப�த ஏன?
 
ஒரவமககண த�னகறற கல
� ஒர
றக
எழவமயம ஏம�பப உவடதத.

ஒர ��றப��ல த�ன கறற கலவ�ய��த அப��றப��றக மடடம 
அல��மல ஒரவனகக எழ��றப��லம உதவம 
தனலமயலடயத�கம.
 
த�மஇன பற
த உலகஇன பறககணட
க�மற
ர கறறற�ந த�ர.

த�ம இனபறவதறகக க�ரணம�� கலவ�ய�ல உ�கமம 
இனபறவலதக கணட,  கறறற�நத அற�ஞர பமனபமலம 
(அககலவ�லயபய) வ�ரமபவர.
 
றகடஇல 
�ழசதசல
ம கல
� ஒர
றக
ம�டஅலல மறவற யவ
.

ஒரவனகக அழ�வ இல��த ச�றநத பசலவம கலவ�பய ஆகம; 
கலவ� தவ�ர மறறப ப��ரளகள (அததலகய ச�றபபலடய ) 
பசலவம அல�.

நனற�: தம�ழ இலணயக கலவ�க கழகம
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த�ரவளளவர  ப
ரவவய�ல
அற�வவ�வ�

 
அற�
றறங க�ககம கர
� தசற
�ரககம
உளளழ�ககல ஆக� அரண.

அற�வ,  அழ�வ வர�மல க�ககம கரவ�ய�கம;  அனற�யம 
�லகபக�ணட எத�ரப�வரககம அழ�கக மடய�த உளளரணம 
ஆகம.
 
தசனற இடதத�ல தசல
�ட� த>தஒர>இ
நனற�னப�ல உயபபத அற�வ.

ம�தலதச பசனற இடதத�ல பசல�வ�ட�மல, த7லமய��த�லரநத 
ந7கக�க க�தத நனலமய��த�ல பசல�வ�டவபத அற�வ�கம.
 
எபதப�ரள ய�ரய�ர
�யக றகடப�னம அபதப�ரள
தமயபதப�ரள க�ணபத அற�வ.

எபப��ரலள ய�ர ய���டம பகடட�லம (பகடடவ�பற 
பக�ளள�மல)  அபப��ரள�ன பமயய�� ப��ரலளக க�ண�பத 
அற�வ�கம.
 
எணதப�ரள 
�கச தசலசதச�லல�த த�னப�றர
�ய
நணதப�ரள க�ணபத அற�வ.

த�ன பச�லலவ� எள�ய ப��ரலளயலடய�வ�கப �த�யம�ற 
பச�லலத,  த�ன ��ற��டம பகட�வறற�ன நட�ம�� 
ப��ரலளயம ஆர�யநத க�ண�த அற�வ�கம.
 
உலகம தழ>இயத ஒடபம: மலரதலம
கமபலம இலலத அற�வ.

உ�கதத உயரநதவலர நட��கக�கபக�ளவத ச�றநத அற�வ; 
மனப� மக�ழநத வ���தலம ��னப� வரநத�க கவ�தலம 
இல��தத அற�வ.
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எவ
த உவற
த உலகம உலகதறத�ட
அவ
த உவற
த அற�வ.

உ�கம எவவ�ற நலடப�றக�னறபத�,  உ�கதபத�ட ப��ரநத�ய 
வலகய�ல த�னம அவவ�ற நடப�பத அற�வ�கம.
 
அற�வவடய�ர ஆ
த அற�
�ர அற�
�ல�ர
அஃதஅற� கலல� த
ர.

அற�வலடயவர எத�ரக��தத�ல ந�கழபப��வலத மனப� எணண� 
அற�யவல��ர; அற�வ�ல��தவர அதல� அற�ய மடய�தவர.
 
அஞச
த அஞச�வம றபவதவம: அஞச
த
அஞசல அற�
�ர தத�ழ�ல.

அஞசததககலதக கணட அஞச�த�ரப�த அற�ய�லமய�கம; 
அஞசததககலதக கணட அஞசவபத அற�வலடவ��ன 
பத�ழ���கம.
 
எத�ரத�க க�ககம அற�
���ரகக இலவல
அத�ர 
ர
றத�ர றந�ய.

வரபப��வலத மனப� அற�நத க�ததக பக�ளளவல� 
அற�வலடயவரகக,  அவர நடஙகம�டய�க வரககடய தன�ம 
ஒனறம இலல�.
 
அற�வவடய�ர எலல�ம உவடய�ர அற�
�ல�ர
எனனவடய றரனம இலர.

அற�வலடயவர (பவபற�னறம இல��த�ரப��னம)  எல��ம 
உலடயவபர ஆவர;  அற�வ�ல��தவர பவற என� உலடயவர�க 
இரப��னம ஒனறம இல��தவபர ஆவர.
 

நனற�: தம�ழ இலணயக கலவ�க கழகம
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ந
லடய
ர

கஞச� யழகம தக�டநத�வ�க றக�டடழகம
மஞசள அழகம அழகலல - தநஞசதத
நலலமய�ம எனனம நடவ ந�வலவமய�ல
கல
� அழறக அழக.  131

தல�மய�லரச ச7ர�டதத� மடப�த�ல வரம அழகம,  மநத�ல�ய�ல 
கலரய�டட அழகம,  மஞசள பசவத�ல உணட�கம அழகம உணலம 
அழகல�.  ம�ததளவ�ல உணலமய�க நடநதபக�ளக�பற�ம எனனம 
நடவ ந�ல�ய�ம ஒழகக வ�ழகலகலயத தரம கலவ� அழபக ம�க 
உயரநத அழக�ம. 

இமவம பயககம�ல ஈயக கவற
�னற�ல
தமவம 
�ளககம�ல த�மளர�க றகடனற�ல
எமவம யலகததம ய�மக�றண�ம கல
�றப�ல
மமமர அறககம மரநத. 132

கலவ� இவவ�க இன�தலதத தரம; ��றரககத தரவத�ல கலறய�த; 
(கறறவர)  பகலழ எஙகம �ரவச பசயயம;  (த�ம)  உய�பர�ட 
இரககமவலர அழ�ய�த.  ஆத��ல எநத உ�கதத�லம கலவ�லயப 
ப��� அற�ய�லமலயப ப��ககம மரநலத ய�ம கணடத�லல�. 

களரந�லத தபப�றநத உபப�வ�ச ச�னறற�ர

�வளந�லதத தநலல�ன 
�ழம�த�க தக�ள
ர
கவடந�லதறத� ர�ய�னம சறறற�ந றத�வரத
தவலந�லதத வ
ககபபடம.  133

களர ந��தத�ல உணட�� உபல�ச ச�னபற�ர,  நல� நனபசய 
ந��தத�ல வ�லளநத பநலல�வ�ட பமனலமய�கக கரதவர. 
அதப���க க7ழககடய�ற ��றநதவரகள���லம கறறற�நதவர�ய�ன 
அவரகலள பம��� கடய�னம உயரநத இடதத�ல லவதத மத�ததல 
பவணடம. 

வ
பபழ�க றக�டபட�; 
�யதத>ய�ற றகடலவல;
ம�கக ச�றபப�ன அரசரதசற�ன 
வ
�ர;
எசசம எ�ஒர
ன மககடகச தசய
�

�சவசமற றலல ப�ற.  134
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லவதத இடதத�லரநத (ம�தத�லரநத)  ��றர�ல கவரநத பக�ளள 
இய��த;  தமககக க�லடததப ��றரககக பக�டதத�ல அழ�வத� 
லல�;  பம��� �லட வலலமலயயலடய மன�ர ச��நத�லம 
கவரநத பக�ளள மடய�த.  ஆத��ல,  ஒரவன தன மககடகப 
'பசலவம' எ�ச பசரதத லவககததககத கலவ�பய; ��ற அல�! 

கல
� கவரய�ல கறப
ர ந�ளச�ல;
தமலல ந�வ�கக�ன ப�ண�பல - ததளள�த�ன
ஆர�யநத அவமவவடய கறபற
 ந>தர�ழ�யப
ப�லண கரக�ன ததர�நத.  135

கலவ�கள மடவ�ல��த�;  ஆ��ல கற�வரலடய வ�ழந�டகள ச��! 
சறறப ப��றலமய�க ந�ல�ததப ��ரதத�ல அநதச ச�� 
வ�ழந�டகள�லம ��ண�கள ��வ�க இரகக�னற�.  ஆத��ல ந7லர 
ந7கக�ப ��ல�ப �ரகம அன�ப �றலவலயப ப��� அற�வலடய�ர, 
நலன தனலமகலள அற�நத நல� நலகலளபய கற�ர. 

றத�ண� இயகக
�ன தத�லவல 
ரணததக
க�ண�ற கவடபபடட�ன எனற�கழ�ர - க�ண�ய
அ
னதவணய� ஆறறப�ய அறறறநல கறற
மகனதவணய� நலல தக�ளல.  136

�டக பசலதத�வல�ப �ழலமய�� ச�த�கள�ல க7ழசச�த�லயச 
ச�ரநதவன எ� இகழம�டட�ரகள பமப��ர!  ந7 க�ண��ய�க! 
அப�டக ஓடட�வ��ன தலணபக�ணட ஆறலறக கடப�த 
ப����கம. நல� ச�தத�ரஙகலளக கறற க7ழமக��ன தலணபக�ணட 
நல ப��ரலளக கறறல. 

த
லரந தத�லறகள
�த தனவம உவடய�ர
இகல�லர எஃகவடய�ர தமமள கழ>இ
நகல�ன இ��த�ய�ன க�ணப�ம அகல
��தத
உமபர உவற
�ர பத�.  137

கறறமறற,  �ழலமய�� நறபகளவ�யலடயவர�ய,  �லகலமய�ல��த 
வர�ய,  கரலமய�� அற�வளளவர�ய வ�ளஙகம கறபற�ர கழவ�ல 
பசரநத அளவள�வ� மக�ழதல�வ�ட இன�ம உலடயத�ய�ன, அகனற 
வ��தத�ன பமல பதவரகள வ�ழம த�ரநகலரக க�ண மயலபவ�ம. 
(கறபற�ரடன பசரநத ப�றம இன�தலத வ�டத தறகக இன�ம 
ச�றநததனற.) 

10

Digitized by Noolaham Foundation.
noolaham.org | aavanaham.org



கவ�கடல தணறசரபப! கறறற�நத�ர றகணவம
ந��ய�ன கரமபத�ன றறறற - ந��ந>கக�த
தர�லத�ன றன� தவகததறர� பணப�ல�
ஈரம� ல�ளர தத�டரப.  138

ஒலககம கடல�த கள�ரசச� ப��ரநத�ய தலறலயயலடய 
பவநதப�!  கறறற�நதவ��ன நடப,  ந��ய�லரநத கரமல�த த�ன�த 
ப����ம. அதன அடப�கத�ய�லரநத த�ன�த ப����ம, நற�ணபம, 
அனபம இல��த�ர நடப. 

கலல�றர ய�ய�னம கறற�வரச றசரநதத�ழக�ன
நலலற�வ ந�ளம தவலபபட
ர - தத�லச�றபப�ன
ஒணண�றப ப�த�ர�பபச றசரதல�ற பதறத�ட
தணண>ரககத த�னபயந த�ஙக.  139

�ழலமய�� ச�றப��ல�யலடய அழக�ய ��த���பபலவச 
பசரநத�ரப�த�ல பத�ய மண��ல�ய��த,  தன��டதத�ல உளள 
தணண7ரககத த�ன நறமணதலதக பக�டதத,  அததணண7லரயம 
நறமணமளளத�ககம.  அதப��� கல��பர ஆய�னம கறற�லரச 
ச�ரநத அவரப��ல நடநத�ல நல�ற�வ ந�ளம உணட�கப ப�றவர. 
(பத�ய மண��ல�ய��த ��த���பபலவச பசரத��ல தன��டமளள 
தணண7ரகக நறமணம தரவத ப���,  கல��த�ரககம கறறவர 
பசரகலகய�ல அற�வ உணட�கம என�த கரதத). 

அலகச�ல கறப�ன அற�வநல கலல�த
உலகநல ஓத
 ததலல�ம - கலகல
கஉந தவணயலல�ல தக�ணட தடம�றறம
றப�ஒம தவணயற�
�ர இல.  140

எலல�யறற கலவ�களககளபள பமயஞஞ�� நலகலளக கறக�மல 
வ�டடவ�டட,  பவறம உ�க அற�லவ மடடம தரம நலகலளக 
கற�பதல��ம 'க�க�'  எனனம வண�� ச�ச�பப� ய�கம! 
இததலகய இவவ�க அற�வ நலகலளகபக�ணட ��றவ�ய�க�ய 
தடம�றறதலதப (தன�தலத)  ப��ககம வழ�லய அற��வர எஙகம 
இலல�. 

நனற�: தம�ழ களஞச�யம
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அற�வ

அற�வ (Knowledge) என�த உணரத��லம,  அன�வதத�லம, 
கற�த�லம க�லடககபப�ற�லவகள�கம.  அற�வ என�த ஒரவ��ன 
��றபப மதல இறபப வலர க�லடப�லவகள�கபவ உளள�. அதல� 
�டததவரகளகக மடடபம அற�வ இரப�த ப��னறம,  அற�ஞரகள 
எனறம ஒர பத�றறப��ட ப��தவ�க அபநகம�ப����டம 
க�ணப�டக�னற�.  அதபத�றறப��ட மறற�லம தவற��த.  அற�வ 
என�த எலப��ரககம உணட,  ம��தரல��த வ��ஙககளககம 
உணட.  அவறலற இயறலகயற�வ,  உணரவற�வ,  �டப�ற�வ, 
�டடற�வ,  கலவ�யற�வ,  பத�ழ�லச�ர அற�வ,  தலறசச�ர அற�வ, 
அன�வ அற�வ,  ப��த அற�வ,  ஆளம�ப�த�வற�வ எ� �லபவற 
வலககள�கப ����கக��ம.  இநதப����வகலள �லபவற 
உட����வகள�க வகததககற��ம. எடததகக�டட�க அற�லவக கட 
ச��ர ப�ரரற�வ,  ச�றறற�வ எனற வலகப�டததம மலறலமயம 
உளளத.

இயறலகயற�வ

இயறலகயற�வ என�த இயறலகலயப �றற� அற�யம அல�த கறகம 
அற�வனற.  அத இயறலகய�ப�பய க�லடககபப�றம அற�லவக 
கற�ககம.  ஒர கழநலத ��றநதவடன க�லடககபப�றம அற�வ 
இயறலகயற�வ ஆகம.  அத மதலல �ச�லய உணரம அற�லவ 
இயறலகயற�வ�கபவ பக�ணடளளத.  அத��ப�பய �ச�தத�ல 
கழநலதகள அழதபத�டஙக�வ�டக�னற�.  அதன��ன உணரம 
அற�லவ ப�றக�னறத. அத�வத த�ய�ன மல�கக�மல� பத�டடதம 
அலதயணரநத (அழலகலய ந�றததம)  ���ரநதத பத�டஙக�வ�டம. 
இதன வளரசச�பப��கக�ல ��ல�த தரம த�லய அற�யம 
அற�லவயம,  அவ��டதத�ல அனபபக�ளளம அற�லவயம 
ப�றறகபக�ளளம. இலவகலள இயறலகயற�வ எ���ம.

அற�வம உணரவம

தம�ழ�ல அற�வ எனம பச�லலகக�� வலரவ��ககணதலதபய; 
ஆஙக��ச பச�ல��� Knowledge பக�ணடரப�த�கக பக�ளள 
மடய�த.  ஏப���ல தம�ழ�ல வ��ஙககளகக ஐநதற�வ எனறம, 
ம��தரகளகக ஆறற�வ எனறம கறம வழககம பத�னறபத�டட 
இரநத வரக�றத.  ஆ��ல ஆஙக��தத�ப�� Five Sense, Sixth Sense 

எனற கறம வழகலககபக�ணடளள�ர.  அத�வத இநத "sense" 
எனம பச�ல அற�வ,  ப�ன,  உணரவ ப��னறவறறடன 
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பத�டரபகபக�ணட ஒர வலரவ��ககணதலதத தரக�னறத.  தம�ழ�ல 
ஐமப�ன எனற கறம ஒர கறற இரப�தல�யம பந�கக��ம.

கலவ� அற�வ

ஒர ��டச�ல�ய�ல கற��ப�லத ஒர ம�ணவன உட�டய�க 
வ�ளஙக�கபக�ளக�னற�ன எனற�ல,  அத அமம�ணவ��ன க�ரக�ககம 
ஆறறலன தனலமலயபய க�டடக�றத.  அபதபவலள ஒழஙக�க 
��டஙகள�ல கவ�ம பசலதத�த ம�ணவல� அற�வறறவன எனற 
கறவம மடய�த.  ச��பவலள அமம�ணவன வ�லளய�டடத 
தலறய�ப��,  பவற எத�வத ஒர தலறய�ப�� அற�வத�ல ஆரவம 
ம�ககவர�க இரகக��ம.  இஙபக அற�வ என�த த�ம ஆரவம 
பக�ளளம தலறசச�ரநத ப�றறகபக�ளளப �டக�னறத.  எ�பவ 
எலப��ரத அற�வம ஒபர ம�த���ய��த�கவம,  ஒபர தனலம 
பக�ணடத�கவம இரப�த�லல�.  அபதபவலள கலவ�ய�ல 
க�லடககபப�றம அற�லவ கலவ�யற�வ எனற மடடபம கற��ம.

எழததற�வ

எழததற�வ என�த எழத வ�ச�கக அற�நதளள அற�லவக கற�ககம. 
அபதபவலள ஒரவர ச�றப��க எழதககடயவர�ய�ன அவலர 
ச�றப��� எழதத�றறல ம�ககவர என�பத ப��ரததம��த�கம. 
இநத எழதம ஆறறல�யம ச��ர மலறப�ட கறற 
ப�றறகபக�ள�வரகளம உளர.  தமத ஆரவதத�ன க�ரணம�க 
அறபத ஆறறலம�கக எழதத�ளரகள�ய ஆபவ�ரம உளர.

ஆளம�பபத�வற�வ

ஆழம�ப�த�வற�வ என�த த�ம ��றநத,  வ�ழநத சழலறக ஏற� 
��றர�ப��,  வ�ழம ந�டடன அரச�யல அலமபபகக அலமவ�க 
ஆழம�த�ல �த�நத அதபவ ச��பய� ஏறறகபக�ளளம 
அற�பவ���ம.  எடததகக�டட�க:  ��றநத ஒர கழநலதலய அத 
த���க உணரநதகபக�ளளம மன பவற ஒர தம�த�ய��ர எடதத 
தமத கழநலத எனற கற� வளரப�த�ல,  அககழநலத தமத 
ப�றபற�ர அவரகபள எ� ஆழம�த�ல �த�நதகபக�ளளம அற�வ 
ஆழம�ப�த�வற�வ எ���ம.  இனனபம�ர எடததகக�டட�க: GOD 
எனம ஆஙக��ச பச�லலன ஒலபல� இநத�யத தம�ழரகள "க�ட" 
என�பத ச��பயனம அற�லவயம,  இ�ஙலகத தம�ழரகள "பக�ட" 
என�பத ச��பயனம அற�லவயம பக�ணடரபப��ம.  ஒபர தம�ழர�� 
ந�ம ஒர பவறற பம�ழ� பச�ல பத�டரப��ல இததலகய உறத�லய 
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எவவ�ற பக�ணடரகக�பற�ம எ��ல ந�ம ��றநத வளரநத 
ந��ப�ரப��ன அரச�யல எலல�கபக�டகள ந�ரணய�ககம 
ச��வ�த�மலறகள எமம�த�ல ஆழப�த�நத அதபவ ச��பயனம 
ம�ந�ல�கக ந�ம பசனற வ�டவபத க�ரணம�கம.  இதல�பய 
ஆழம�ப�த�வற�வ எ�ப�டக�னறத.  கற�ப��க ச�வப�ரம�ன 
அடததத�ப�பய எலப��ரதம மதக�ல தழமப இரகக�னறத எ� 
இநதககள நமபம நம��கலக ப��னற ஒவபவ�ர மதஙகள�ன உளள 
பவவபவற கரததககலள அப�டபய உளவ�ஙக� அதபவ ச��பய� 
பக�ளளதலம ஆழம�ப�த�வற�வ�ன பவள�ப��பட ஆகம.

படடற�வ

அற�வ என�த ஒர ம��தல�ப �றற�பய�,  ஒர ந�றவ�தலதப 
�றற�பய� அல�த ஏத�வத ஒர ப��ரள �றற�பய� (அற�நத)பத��நத 
பக�ளவத ஆகம. இநத அற�லவப ப�றம வழ�கள: 
1. க��ய பந�கக (perception) 
2. கலவ� கறகம மலற (learning process) 
3. வ�வ�த�தத மடவகக வரதல (debate) 
4. பசவ�கலளத த�றநத லவதத�ரததல (open ears) - பகளவ� அற�வ 
5. த�ககதத�ப� வ�வ�த�ககம மலற(reasoning)

ந�ம அன�வதத���ப��,  பததகஙகலளப �டப�தன ம�ம�கபவ� 
அல�த ஏத�வத க�ரண,  க���யஙகள���ப�� ப�றக�பற�ம.  அற�வ 
என�தன மழலமய�� வ�ளககம நம தததவ பமலதகள�லடபய 
க��ம க��ம�க நடநத வரம வ�வ�தம�கம. இனறம இநத வ�வ�தம 
பத�டரநத பக�ணடத�ன இரகக�றத.  அற�வ என�தறக ச��ய�� 
வ�ளககம தரபவணடபமனற�ல ஒர பசயல ஏரண வ�த�கள�ல 
(logically)  ந�ய�யப�டதத�டடத�கவம,  உணலமய�கவம, 
அல�வர�லம நம�ககடயத�கவம இரகக பவணடம.  (Plato) 
ஆ��ல இலவ மடடபம ஒர பசயல� அற�வ எனற பச�லலவதறக 
தகத�ய�� அளவபக�ல இலல� எனற வ�த�டபவ�ரம உணட. 
அற�வ �� வலகப�டம.

ஒவபவ�ர கணதத�லம ந�ம ��ட�டட (அன�வ�தத) அற�யம அற�வ 
�டடற�வ (experience).  ஒவபவ�ர சழந�ல�ய�லம ஏற�டம 
அற�வதத�றல� சழந�ல� அற�வ எனற வலகப�டதத��ம. 
பததகஙகள�ல ப�றவலத பததக அற�வ எனறம,  சமக வழ� 
ப�றவலத சமக அற�வ எனறம �� வலக உணட. சழந�ல� அற�வ 
பம�ழ�,  க��ச�ரம,  �ண��ட இவறபற�ட பநரஙக�ய பத�டரப 
உலடயத.

நனற�: தம�ழ வ�கக�பபடய�
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கலவ�ய�ன  நந
ககஙகள
- அரள��நதம ச�ற>க�நதலடசம� -

கலவ� -  சமக �7த�ய�ல பந�கக�ன ம��தல� ம��த��க வ�ழ 
லவப�த;  ம��தப �ணபகலளயம ம��தபநயதலதயம 
உரவ�ககவத.  ப��ரள�த�ர �7த�ய�ல பந�கக�ன �யனதரககடயதம 
இ���ம தரககடயதம�� த��ந�ர சமக மதலட;  சமகதத�ன 
ப��ரள�த�ர வ�ல�த�றல� அத�க��ககம ஒர க�ரண�;  பதசஙகள�ன 
அ��வ�ரதத�,  பக�ளலக.  த�டடம�டல ஆக�யவறற�ல மதலடம 
ப�றவத.  அரச�யல �7த�ய�ல பந�கக�ன சரவபதச வல�ரசப 
ப��டடய�ல மதலடம ப�றவத;  பதசஙகள�ன ��தலத அளவ�ட 
உதவ�டம கரவ�.  தல�லம த�ஙகவதறக மடடமனற� ம��தன 
ம�ள�த வ�ழவதறகம அவச�யம��த.  க��ச�ர �7த�ய�ல பந�கக�ன 
எணணஙகலளப �ண�டததவத; வ�ழந�ல�லயப �ண�டததவத. 

கலவ�ய�ன மகக�யததவம பத�டர��க ந�ம அற�யககடய அல�த 
எமககக க�லடககககடய பமறகதபதய ச�நதல�கள லகதபத�ழ�ல 
சமகம ஒனற�ன பத�றறததடன இலணநதத�க இரகக,  தம�ழச 
சமகதத�ன ச�நதல�கபள� இர ஆய���யஙகலளக கடநத ந�றக�றத. 
கல
� கவரய�ல கறப
ர ந�ள ச�ல தமலல ந�வ�கக�ன ப�ண�பல எனனம 

ந��டய�ர,  தத�டடவ�தத ஊறம மணறறகண� ந�ளம கறறவ�தத 
ஊறம அற�வ எனனம த�ரககறள,  ந>ரளற
 ஆகம�ம ந>ர�மபல த�ன 
கறற நலளற
 ஆகம�ம நணணற�வ எனனம ஒளலவய�ன மதபம�ழ� 
ப��னற� எமகக உணரதத� ந�ற�த கலவ�ய�ன மகக�யததவம 
என�த தம�ழ மககள�ல இனற பநறற உணரப�டடபத�னறல� 
என�லதபய. 

கல
�ய���றல  தபரநதத�வகய�� மககள 
�ச�ககக கடய
ரகள�க 

�ளஙக���லம,  த�ம 
�ச�பப�
றற�றல எவ
 
�ச�கக ற
ணடயவ
 
எனபவதப ப�ர�ததற�ய மடய�தளள�ர எனக�ற�ர ��ர�னச�ஸ ப�ககன. 

மககளவடய ச�நதவ�ய�ல,  ம�பப�ஙக�ல,  தசயல�ல ஆறர�கக�யம��, 
ஆககபர
ம��,  மனற�றறகரம�� ம�றறஙகவள 
�வள
�கக�னற 
தசயறப�றட கல
� எ� வ�ளமபக�ற�ர நமமடன வ�ழம ச�ற�� 
அவரகள. 

15

Digitized by Noolaham Foundation.
noolaham.org | aavanaham.org



கலவ�ய�ன ளந�ககஙகள

கலவ�ய�ன பந�ககஙகலள கறஙக��ப �யனகள,  ந7ணடக��ப 
�யனகள,  உட�டப�யனகள எ� மவலகப�டததக�ற�ர இநத�ய 
கலவ�ய�யல ச�நதல�ய�ள��ல ஒரவர�� எஸ.  சநத��ம அவரகள. 
(சநத��ம  1987)  ஒவபவ�ர ம�ணவனம அனற�டம கறகம 
��டஙகள�ன மடவ�ல அவ��டம எத�ர��ரககப�ட�லவ உட�டப 
�யனகள எ�வம,  கற�ப��டட ��டம  ஒனலற ம�ணவன 
கற�தனட�க ஏற�டம �யனகள கறஙக��ப �யனகள எ�வம 
அலழககப�டக�னற�.  கறஙக��ப �யனகபள கலவ�ய�ன 
கற�கபக�ள எ� அலழககப�டக�னற�.  இநதக கற�கபக�ளகள 
ஒவபவ�னறம ந�லறபவறம ப��த ந7ணடக��ப ப��கக�ல 
ஏற�ட�லவ ந7ணடக��ப �யனகள எ�ப�டக�னற�.  இநதப 
�யனகள கலவ�ய�ன பந�ககஙகள எ�ப�டக�னற�.  இ�ஙலகய�ல 
கலவ�கபக�ளலக க��ததககக க��ம �� ம�றறஙகலளச 
சநத�தத�ரப�தடன 1943 ஆம ஆணட பத�டககம இனறவலர 
க��ததககக க��ம ஒழகக பந�ககம,  அற�வ பந�ககம,  பத�ழ�ல 
பந�ககம, சமக பந�ககம ஓயவ பந�ககம, இலசநத வளரசச� பந�ககம 
எ� பத�ய பத�ய பந�ககஙகலள உளளடகக�ய�ரப�லத C.W.W 

கன�ஙகர�வ�ன தல�லமய�ல 1943 இல உரவ�ககப�டட  வ�பசட 
கலவ� ஆலணககழவ����ன வ�தபபலர (அமரவ அற�கலக 
XXIV-1943),  1972-76  க��ப�கத�லய உளளடகக�ய ஐநத�ணடத 
த�டடம,  1979 இன கலவ� ம7ள�யவககழ அற�கலக,  1981 இன கலவ� 
பவளலள அற�கலக 1989 இல மனபம�ழ�யப�டட பதச�யககலவ�க 
பக�ளலக,  2000 ம ஆணடல அற�மகப�டததப�டட பத�ய 
கலவ�கபக�ளலக ப��னறவறற�லரநத பத��நதபக�ளள மடயம. 

இதவலர ��ன�றறப�டட கற�கபக�ள லமயக 
கல�தத�டடதத�லரநத (Objective  Based) ம�ற�க 2007 ம 
ஆணடலரநத அற�மகப�டததப�டவளள பத�ய கல�தத�டடம 
மறறமழத�க அற�வ,  ம�ப��ஙககள,  த�றனகள என�வறலற 
உளளடகக�ய பதரசச� லமயககலவ�ய�க (Competency  based) 

அலமயபப�றவளளத. (நவ�ஸத7ன 2006)

மனபள��க கலவ�

ம��தவளரசச�க கடடஙகள�ன அடப�லடய�ல பந�கக�ன 
கழநலதய�டம நற�ழககஙகலள உரவ�கக� உடல உள வளரசச�கக 
உதவதல,  எத�ரக��க கலவ�ககம �யனளள வ�ழகலகககம 
ஆயததப�டததல ப��னற� க�டடததடட 3-5  வயத வலரய�� 
க��ப�கத�லய உளளடககம மன�ளள�க கலவ�ய�ன மகக�ய 
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பந�ககம�க இரததல பவணடம எ� எத�ர��ரககப�டக�னறத. 
தன�ம��கலக, சமத�ய வ�ழவ�ல த�த �ஙலகயம உ��லமகலளயம 
உணரதல,  அழகணரசச�,  உடற�ய�றச�ய�ன மகக�யததவம 
என�வறலறக கழநலதய�டம ஏற�டததவலத இத பந�ககம�கக 
பக�ணடத.  தத�டடற பழககம சடக�ட மடடம,  ஐநத�ல 
வளய�தத 
ஐமபத�ல 
வளயம� ப��னற மதபம�ழ�கள நமகக உணரதத� 
ந�ற�தம இலததத�ன.  உடல,  உள,  சமக,  ம�பவழசச� வ�ரதத�, 
��டச�ல�கக�� தய�ர�டததல,  உளளடஙக�ய ஒடடபம�தத 
வ�ரதத�ககப ப��ரததம�� வ�யபபகலளயம அன�வஙகலளயம 
வழஙகவத மன�ளள�க கலவ�ய�ன பந�ககம�கம. 

மன�ளள�ப�ரவக கலவ� ஏற��டகள ��ளலளகள�ன உளள�ரநத 
ஆறறலன மழலமய�� வளரசச�ககம வ�ழந�ள மழவதறகம�� 
கலவ�ககம�� அதத�வ�ரதலத இடக�னற�.  ��றக��தத�ல 
உரவ�கம ச�றநத உளப��ஙககள,  கறறல� வ�ரமபம ம�ந�ல� 
என�� உரவ�க இப�ரவதத�ன வளரசச� ம�க மகக�யம��த. 
(சநத�ரபசகரம 2006) மழகக மழககப ப�றபற���லம மன�ளள� 
ஆச���ய��லம தஙக�ய�ரககம இப�ரவதத����ன வளரசச�கக�க 
வ�ச�ககம ந�ரப�நதம இவரகளககணட. 

ஆரமபக கலவ�

பம�ழ�தத�றன வ�ரதத�,  ஆககபவல�,  சழலகபகறற பத�ழ�ல, 
��டச�ல�லயயம சமகதலதயம இலணததல ப��னற� 6-10  வயத 
வலர க�டடததடட ஐநத ஆணடகலள உளளடககம ஆரம�க 
கலவ�ய�ன பந�ககம�க இரகக�றத.  எத�ரக�� சமகதலதத 
த�ஙகககடய தணகள�க வளரதபதடககப�ட பவணடய �ரவம�க 
இலதக பக�ளள��ம. 

கழநவதய�ன மதல ஆற ஆணடகள�ன 
�ழகவகவய என��டம 
ஒபபவடயஙகள அதறகபப�றக அதன 
�ழகவக அவமபவப 
எபபடபபடட
ரகள ஏறறகதக�ளக�ற�ரகள எனபவதப பறற� எ�கக 
க
வலய�லவல எ�க கறம ப�ஸடப��ச� எனற தல�ச�றநத 

கலவ�ய�ள��ன கறற (சநத��ம 1987),  கழநவதகள�னவடய ம�த�ன 
இரகச�யதவதயம,  ஆச�ர�யர பய�றச� எனனம கவலவயயம,  ஆச�ர�யர�ன 
த�றவமகவளயம அற�ய மறபடவகய�ல ஒவத
�ர கழநவதய�டமம ந�ன 
எ�த ஆச�ர�யவ�,  ஆச�வ�க க�ணறபன எனற வ�சகதத�ன 

உணலமலய, �யல�ச ச����ரதத கழநலதகள�ன நடவடகலககள�ன 
உடப��ரள�னள ஆழப பகவதன ம�ம,  கழநலதய�ன 
உளள�றறலகலளப �யன�டதத�,  அனப �ரநத ம�ப��ஙக, 
நலகசசலவ உணரவ,  தடய�ரவம,  யத�ரதததலத அற�யம 
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ஆககபரவம�� அணகமலற ஆக�யவறலறத தடடபயழப�� 
இவரகளகக அவச�யம�� சமக அமசஙகலள அள�கக��ம எ� 
உறத�ய�க நம�� ஆறவயதக கழநலதகக �டபப பச�லலக 
பக�டப�லத த�த ம�க  வ�ரபபகக��ய பத�ழ���க ஏறற ரஷய 
வ�ணபவள�க கழகதத�ன தல�வரம இயற��யல வ�ஞஞ���யம�� 
அம�ஷ வலய�ன கறற (அம�ஸவல 1987) என�� 
ஆரம�ககலவ�ப �ரவதத�ன அதத�ய�வச�யதலதயம வடடச சழல 
ஒனற�லரநத மதன மத��� ��டச�ல� எனற ந�றவ�தத�றகள 
நலழக�னற ஆறவயத கழநலதய�ன மகக�யததவதலதயம 
பதள�வ�கக க�டடப ப��தம��த. 

இலடந�ல�க கலவ�

கடய�டச�ப �ணப ந�லறநத எத�ரக�� மககலள உரவ�ககதலம, 
உயரகலவ�கபக� அல�த ஏத�வத ஒர பத�ழ�லகபக� பசல�ககடய 
தகத�லய உணட�ககவதபம 10-16 வலரய�� க��ப�கத�லய 
உளளடககம இரணட�ம ந�ல�ககலவ�ய�ன பந�ககம�கம. 
இலடந�ல�க கலவ�ய�ன க�டடததடட 20%  ம�வத பத�ழ�றகலவ� 
வ�யபப அள�ககப�ட பவணடய கடடம�க இத உணரப�டடளளத. 
ஒவபவ�ர ம�ணவரம சமக வளரசச�த த�டடஙகள�ல பத�டரசச�ய�க 
ஒர ம�தம�வத �ஙகப�ற லவககப�டல பவணடம.  மரபவல�, 
உப��க பவல�,  அசசடததல,  கண���த பத�ழ�னட�ம 
ப��னறவறறகக�� பத�ழ�றகடஙகலள ஒவபவ�ர ��டச�ல�யம 
பக�ணடரததல பவணடம. 

17-18 வயத வலரய�� இரணட வரடஙகலள உளளடககம 
உயரகலவ�ய��த �லகல�ககழகக கலவ�கக�� தய�ர�டததலல 
மழகக மழகக ஈட�ட லவககம அபதசமயம பத�ழ�றகலவ�லயயம 
வளரதபதடககம பந�ககதலதக பக�ணடத.  க�டடதடட 80% 

பத�ழ�றகலவ�கக மகக�யததவம பக�டககம �ரவம�க இத 
உணரப�டடரகக�றத.  உயரகலவ�ககள நலழயம வ�யப�றற 
ம�ணவரகள மழகக மழகக பத�ழ�றகலவ�ய�ல �ய�றச�லயப 
ப�றவதறக ஏறற வலகய�ல �� பத�ழ�னட�க கலல��கள�ன 
உரவ�ககதலத இத பவணட ந�றக�றத.

உயரகலவ�

�லகல�ககழகக கலவ�ய�ன பந�ககம ம�ணவ��லடபய உணலம 
அற�லவ வளரப�தம அலதப �ரபபவதம�கம.  சமகதலத 
த�ஙகககடய தல�வரகலளயம சமகதலத வளரசச�ப ��லதகக 
இடடசபசலலம தலற வலல�ரகலள உரவ�ககவதம�கம. 
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கலவ�ய�ன மதனலம இ�கக

கலவ�ய�ன பந�ககஙகள ��.  எ��னம அதன ��ரத�� பந�ககம 
சயச�நதல�யம ம��த பநயமம�கக ம��தல� உரவ�ககதல ஆகம. 
சயச�நதல�யளள ம��தல� உரவ�ககவதறக அற�வச�ர ச�நதல� 
அவச�யம.  எதல�யம உறறணரநத,  ச/ரதகக�ப ப�ரதத,  ந�த���தத, 
எத�ரவ�ல�வகள பகக வ�ல�வகல� அலடய��ங கணட, 
பயனவ�ல�வ ஆர�யநத,  அனக�ஙகள ப�ரத�க�ஙகல� கரதத�ல 
கக�ணட,  ஒனலறக கறம நமபம த/ரம���ககம த/ரவக�ணம 
கசயறபடததம அற�வம ம�பப�ஙகம உலடய உள�ம அற�வச�ர 
உள�ம எனறம அததலகய ச�நதல� அற�வச�ர ச�நதல� எனறம 
கற��ம எ� �டய�தவ��ன �டபப எனற நல கறக�றத.  கதள��ய 
அற�வம நனநடதலதயம கக�ணட பணபடட மககல� 
உரவ�ககவளத கலவ� எனற ம�டடன லதர,  ம��தல� ம��த��க 
வ�ழ லவபபளத உணலமக கலவ� எனற சவ�ம� வ�பவக��நதர, 
அனலப உணரதல,  அனப க�டடதல எனற�ல என� எனற 
கணடப�டததல,  அனப க�டடதல எனபலவளய கலவ� எனற இநத�ய 

கலவ�ச ச�நதல�ய�ளர பU.க�ரஸணமரதத�,  உன�த மரபகல�யம 
அனலபயம,  இரககதலதயம ஒரவர�டம ளபண� வ�ரககவம 
மழலமய�� வ�ழகலகலய வ�ழ உதவவதளம கலவ� எனற 

கலவ�ய�ய��ளர ர�த�க�ரஷணன ப��னபற���ன ச�நதல�கள 
எமகக பவள�க க�டடவத ம��ததலத ம��தரகள�டம உரவ�ககவபத 
உணலமக கலவ�ய�ன பந�ககம என�லதபய.  அற�வச�ர 
ச�நதல�ய��த ம��தபநயததடன இலணநதத�க இல��தவ�டன 
கலவ�ய�ன பந�ககம ந�லறபவறவத கட�ம. அற�வச�ர ச�நதல�லய 
உரவ�ககவதறக �ரநத வ�ச�பபதத�றன மகக�யம.  த�ன 
எத�ரபக�ளளம ��ரசசல�கள�லரநத வ�டவ�ப�தறக த��ததவம��, 
த�ககத த�ப� ந7த��த�ய�கக கடய வல�லமலய அள�ப�த இநத 
�ரநத�டட வ�ச�பபத த�றப�. வ�ச�பபத த�றல� ஊககவ�ககககடய 
��ரத�� தளம ந�கம என�த�ல எவவ�த கரததமரண��டடககம 
இடம இரகக�த. 
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இலஙவகய�ன  கலவ�ததவற

இ�வசக கலவ�தத�டடம அற�மகப�டததப�டட ஆணட 1945. 

ச�.ட��ளய.ட��ளய கன�ஙகர� கலவ� அலமசசர�க இரநத ப��த 
அற�மகப�டததப�டடத���ல அவலர இ�வசககலவ�ய�ன தநலத 
எ�ப ப��றறக�னற�ர.

1943 ஆம ஆணடல கன�ஙகர� கழவ�ன அற�கலக பவள�ய��த.

இ�ணடன �லகல�ககழக கலல��யடன இலணநதத�க பக�ழம��ல 
இ�ஙலகப �லகல�ககழக கலல�� 1921 ஆம ஆணடல 
ந�றவப�டடத.  இ�ஙலகப �லகல�ககழகக கலல��லயயம, 
பக�ழமப மரததவக கலல��லயயம இலணதத,  பக�ழம��ல 
இ�ஙலகப �லகல�க கழகம 1942 ஆம ஆணடல ந�றவப�டடத.

இதன மத��வத தலணபவநதர�க ����தத���யர�� பசர.  ஐவர 
பU��ஙஸ �தவ� வக�தத�ர.

தலணபவநதர�கப �தவ� வக�தத மத��வத இ�ஙலகயர பசர 
ந�கக�ஸ அடடக�.

ய�ழப��ணப �லகல�க கழகக கலல�� 1972 ஆம ஆணடல 
ஆரம��ககப�டடத.  1974  ஒகபர��ர 06 மதல இத ய�ழப��ணப 
�லகல�ககழகம�கத தரம உயரததப�டடத.  அலமவ�டம 
த�ரபநலபவல, ய�ழப��ணம.

மடடககளபபப �லகல�க கழகக கலல�� 01.08.1981 இல 
ஆரம��ககப�டடத.  ��ன�ர 01.10.1986 இல க�ழககப �லகல�க 
கழகம�கத தரம உயரததப�டடத.  அலமவ�டம வநத�றமலல�, 
மடடககளபப.

இ�ஙலகப �லகல�ககழகச சடடதத�னக7ழ ந�டடன உயர 
கலவ�ததலறய�ல 1980  ஆம ஆணட இ�ஙலக த�றநத �லகல�க 
கழகம ந�றவப�டடத.

இதன தல�லமயகம பக�ழமப ம�வடடதத�ல ந�வ�,  நபகபக�ட 
எனம�டதத�ல உளளத.  இதன தலணபவநதர �தவ�லய மதன 
மதலல வக�ததவர ப�ர�ச���யர ட. ��. கணத��க.
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�லகல�ககழக ம���யஙகள ஆலணககழ எனம ந�றவ�ம 1978 ஆம 
ஆணடல இ�ஙலகப �லகல�ககழகச சடடதத�ன ம�ம ந�றவப 
�டடத. இநத ந�றவ�ம இ�ஙலகய�ன பதச�ய �லகல�ககழகஙகளத 
ந�ரவ�கததககப ப��றப��க இரப�தடன, �லபவற படஙகளககம 
ம�ணவரகலளத பத��வ பசயத அனமத�யம வழஙகக�றத.

இ�ஙலகய�ன பதச�ய �லகல�ககழகஙகள�ல கலவ� �ய�லம வற�ய 
ம�ணவரகளகக உதவவதறக�க 1986  ஆம ஆணடல மக�ப��� 
நம��கலக ந�த�யம ஏற�டததப�டடத.  மக�ப��� ப�லமப���ச�ல 
1981  ஆம ஆணட மதல வற�ய ம�ணவரகளககம,  அத� த�றலமப 
பளள�களடன �லகல�ககழகம பத��வ�கம ம�ணவரகளககம 
வழஙகப�டட வரக�றத.

இலளஞர அலமத�ய�னலம பத�டர��� ச��த��த� ஆலணககழவ�ன 
ச���ரச�னப���ல 1989  ஆம ஆணட ந�டடன உயர கலவ�ததலற 
வர��றற�ல இலணககப�டட �லகல�ககழகக கலல�� மலற 
அற�மகம பசயயப�டடத.

1991 மதல பசயற�ட ஆரம��தத இககலல�� மலறலய 1996  ஆம 
ஆணட மதல அரச�ஙகம ந�றதத�யத.

இககலல��கள ஒவபவ�ர �லகல�ககழகததடனம இலணககப 
�டட அவறறககப �லகல�ககழக அநதஸத வழஙகப�டடளளத.

இ�ஙலகப �லகல�ககழகஙகள�ல த�யபம�ழ� ம�ம அல�த சபதச 
பம�ழ� ம�ம �டடப�டபபக கறலககள உரவ�� ஆணட 1960.

இ�ஙலகத பத�ழ�லநட�க கலல�� மதனமதலல 1893  ஆம ஆணட 
ஆரம��ககப�டடத.  ஆரம��தத லவககப�டட இடம பக�ழமப, 
மரத�ல�.

இ�ஙலக மஸலமகளத கலவ� வளரசச�ய�ல மதனலம வ�யநத 
ந�றவ�ம�க U�ம� ஆ நள7ம�யய� உளளத.  இகக��ந�ல�யம 1973 

ஆம ஆணட அனலறய கலவ� அலமசசர �த�யதத7ன மஹமத 
அவரகள�ல ஆரம��ககப�டடத.

நள7ம ஹ�U�ய�ர எனம த�வநதர�ல இகக��ந�ல�யமம 
இஸ��ம�ய மறம�ரசச� இயககமம உரவ��த. இஙக 7 ஆணடகள 
கலவ�கறற பவள�பயற�வரகள இஸ��ம�ய அரபததலறய�ல 
கல�ம�ண�ப �டடம ப�றக�னற�ர.
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��டச�ல�கள�ல வகபபந�ல�கள மன�ர தரம (Grade) எ�க 
கற�ப��டப�டடத.  1984 ச�வ��ய�லரநத இமமலற ஆணட (Year) 

எ� ம�றறப�டடத.  இதன�ட மன�ர மத��ம தரம (Grade 1)  எ� 
இரநதத இரணட�ம ஆணட (Year 2)  எ� ஆக�யத.  க�ரணம ���ர 
வகபப எனம மலறலம ந7ககப�டட அவவகபப ஆணட 1 (Year  1) 

எ� ஆக�யத.  1999.01.01 மதல ம7ணடம தரம எ� 
அலழககப�டக�னறத.

ஆச���ய பசலவ உரவ�ககப�டடலமகக அலமய 01.01.95 மதல 
அத�க��ககப�டட சம�ள அளவத த�டடம நலடமலறகக வநதத.

இ�ஙலக அத��ர பசலவ எனம பசலவயம தறப��த நலடமலறய�ல 
உளளத.  இதன ��ரக�ரம அத��ரகள தரம (Grade)  III,  II,  I எ� 3 
தரஙகள�க ந�ல�ப�டததப�டட�ர.

இ�ஙலக கலவ�ச பசலவ (SLES)  1985 ஆம ஆணடல இரநத 
இ�ஙலக கலவ� ந�ரவ�க பசலவ (SLEAS)  எ�த தரம உயரததப 
�டடத. இத வகபப  III, II, I எ� 3 ந�ல�கலளக பக�ணடளளத.

பதச�ய கலவ� ந�றவ�ம (National  Institute of  Education – NIE)  வ�பசட 
ந�ட�ளமனறச சடடதத�ன ம�ம 1985 இல உரவ�ககப�டடத.  இத 
பக�ழமப, மகரகம எனம�டதத�ல இயஙகக�னறத.

இநந�றவ�ம உரவ�ககப�டவதறக மன�ர 2  ந�ல�யஙகள கலவ� 
பத�டர��க இயஙக��. அலவ
– ��டவ�த�� அ��வ�ரதத� ந�ல�யம (பக�ழமப)
– மக�லமததவ ந�ல�யம (களததலற)

இலவ இரணடம இலணககப�டபட 1985  இல பதச�ய கலவ� 
ந�றவகம ஆரம��ககப�டடத.  அபப��த 22  �ண�ப��ளரகள�ன க7ழ 
22  ����வகள�கத பதச�ய கலவ� ந�றவகம இயஙக�யத.  இப 
�ண�ப��ளரகளகக �ண�ப��ளர ந�யகம ஒரவர தல�லம 
வக�கக�னற�ர.

பதச�ய கலவ� ந�றவகம  ��னவரம 6  ��ரத�� �ண�கலள 
பமறபக�ணட வரக�னறத.

1. சடடப�ட இ�ஙலகய�ப� ஆச���யரகளகக வழஙகப�ட 
பவணடய �ய�றச�கலள வழஙகக�றத.

2. ��டச�ல�கள�ல கற��ககப�ட பவணடய ��டவ�த��ம 
மழவலதயம தய���கக, ம7ள�யவ பசயய வழ�க�டடக�னறத.
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3. ஆச���யரகளகக உதவம ��டதத�டட வழ�க�டடகலளத 
தய���கக�னறத.

4. கலவ�த த�லணககள அத�க���களககம,  ��டச�ல� 
அத��ரகளககம மக�லமததவம பத�டர��� 
கரததரஙககலள ஏற��ட பசயதல,  பத�டர ந�கழசச�கள 
ஒழஙகலமததல என�வறற�றகப ப��றப��கவளளத

5. �லகல�ககழகஙகளககச சம��� 1  ஆம �டடம,  2  ஆம 
�டடம,  டபபள�ம� ஆக�ய ச�னற�தழகள வழஙகப�டக�னற�. 
இ�ஙலகய�ல மதனமத��கப �லகல�ககழகம அல��த 
ந�றவ�ததககப �டடம வழஙகம சடடபரவம�� 
அஙக7க�ரம அரச���ல பதச�ய கலவ� ந�றவகததகபக 
வழஙகப�டடளளலம கற�ப��டததககத.

6. கலவ�ச�ர ஆயவகலள பமறபக�ளளக�னறத.

1943 ஆம ஆணட பவள�ய�க�ய கன�ஙகர� கழ அற�கலகய�ல 
ஆச���ய �ய�றச�ய�ன மகக�யததவதத�றக மனன��லம 
அள�ககப�டடத.  அதன வ�தபபலரப�ட 1948 இல இ�ஙலகப 
�லகல�ககழகமம �டடத��� ஆச���யரகளகக கலவ� டபபள�ம� 
வழஙகம ப��றபல� ஏறறக பக�ணடத.

1945  இல இ�வசக கலவ� அற�மகததடன அத�களவ�ல அத�க��தத 
��டச�ல�கள�ல ஆச���யரகளம அத�களவ�ல பசரககப�ட��ய��ர. 
1960 கள�ல ஆச���யப �ய�றச� மழபப��றபல�யம அரச ஏறக 
பந��டடத.

இ�ஙலகய�ல 1985  ஒகபர��ர மத��ம த�கத� இ�ஙலகய�ன கலவ�த 
தலறய�ல ச�றப��கக கற�ப��டததககத�� கலவ�ய�யல கலல��கள 
(College of Education) எனம மலறலம அற�மகம பசயயப�டடத. ஒபர 
பநரதத�ல ��னவரம 6 கலவ�ய�யல கலல��களம பத�டஙகப�டட�.

�ஸதனரடட கலவ�ய�யற கலல�� - களததலற
ச�ய� கலவ�ய�யற கலல�� - பவய�ஙபக�ட
ஹ���றற�கம கலவ�ய�யற கலல�� - ம7��கம
ஊவ� கலவ�ய�யற கலல�� - �ணட�ரவலள
ச���பதத கலவ�ய�யற கலல�� - ந�டடமபவ
மக�வல கலவ�ய�யற கலல�� - உயனவதலத

அபப��லதய கலவ�,  இலளஞர வ�வக�ர,  பத�ழ�நட� அலமசசர 
ரண�ல வ�கக�ரமச�ஙகவ�ன ஆப��சல�ய�ன ப���ப�பய இலவ 
உரவ�க��.  ஏறக�பவ ஆச���ய �ய�றச�க க��ச�ல�கள�க 
இரநதலவபய இவவ�ற கலவ�ய�யற கலல��கள�க ம�றறம ப�றற�. 
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இலவ  பத மலறய���� ஆச���ய பசலவ மன�ய�றச� 
ந�றவ�ஙகள�கச பசயற�டத பத�டஙக�யலவ என�த கற�ப��டத 
தககத.

1986 இல 30  ஆம இ�கக கலவ�ய�யற கலல�� சடடதலதப ��ர�ள 
மனறம ஏகம�த�க அஙக7க��ததலம ச�றப��கக கற�ப��டததககத.

இசசடடவ�ககதத���ல ஏ�பவ அலமககப�டட கலவ�ய�யற 
கலல��களகக அத�க�ரபரவ அநதஸத வழஙகப�டடத.

இலவ 1985 இல உரவ�� பதச�ய கலவ� ந�றவகதத�ன 
அனசரலணயடன இயஙகம வழ�மலறகளம வகககப�டட�.

இககலல��களகக பதச�ய கலவ� டபபள�ம� �டடம வழஙகவம 
�டப�டய�கக கலவ�ம�ண�ப �டடம வழஙகவம ஏற��டகள 
சடடதத�ன கற�ப��டப�டட உளள�.

��ன�ர ��னவரம ஆணடகள�ல கற�ப��டப�டம இடஙகள�லம 
கலவ�ய�யற கலல��கள உரவ�ககப�டட�.

1987 – ந�லவள கலவ�ய�யற கலல�� - அககரஸஸ
1992 – ச�ற7��த கலவ�ய�யற கலல�� - அககரஸஸ
1992 – அடட�லளசபசல�  கலவ�ய�யற கலல�� - அடட�லளசபசல�
1993 – வவ��ய� கலவ�ய�யற கலல�� - வவ��ய�
1995 – மடடககளபப கலவ�ய�யற கலல�� - மடடககளபப
1998 – ய�ழப��ணம கலவ�ய�யற கலல�� -  பக�ப��ய

கலவ�ய�யற கலல��கள�ல ம�ணவரகளகக ஆஙக��ம,  வ�ஞஞ��ம, 
கண�தம,  ஆரம�க கலவ�,  உடறகலவ�,  ப�[ததம ப��னற �லபவற 
��டஙகள�ல ச�றபபப �ய�றச� அள�ககப�டக�னறத.

அதன ��ன�ர ஏத�வத ஒர ��டச�ல�ய�ல இலணககப�டட ஒர 
வரடம உளளகப �ய�றச� வழஙகப�டக�னறத.  மனற வரட க��ப 
�கத�ய�லம கலவ� நடவடகலககபக� பக�டப��வ ஒனறம 
வழஙகப�டக�னறத.

தறப��த 18 கலவ�ய�யற கலல��கள ந�ட மழவதம உளள�.

கலவ�ய�யற கலல��களம ஆச���ய �ய�றச�க கலல��களம ஆச���ய 
பத�ழ�லச�ர �ய�றச�கலள அள�தத�லம கற�ப��டததகக 
பவற��டகள உளள�.
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ப�டச�வல அப�
�ரதத�ச சஙகம

��டச�ல�கள அல�தத�லம 31.01.1979  ஆம ஆணட 28 ஆம 
இ�ககச சறறந�ர�தத�ன�ட ��டச�ல� அ��வ�ரதத�ச சஙகஙகள 
அலமககப�ட பவணடம.

இச சஙகதத�றக அத��ர தல�வர�க இரப��ர.  ந�ரவ�கசல� 
உறப���ரகள வரடதத�றக ஒரமலற பதப��ககப�டவ�ரகள.

பவழய ம�ண
ரகள சஙகம

��டச�ல�ய�ன நனலமகள,  த7லமகள,  அ��வ�ரதத� இலவகள�ப�பய 
�லழய ம�ணவரகள அககலறயலடயவரகள�க இரப��ரகள. 
எ�பவ �லழய ம�ணவர சஙகம ��டச�ல�ய�ல அககலற 
உளளபத�ர இயககம�கக கரதப�டல பவணடம.

அத��ர தல�வர�க இரப��ர.  ஏல�ய அஙகததவரகள 
பதலவகபகற� சறறந�ர�தத�ன�ட இடமப�றவர.  �லழய ம�ணவர 
சஙகமம அஙகததவரகளம ��டச�ல�கக உதவ��பம தவ�ர 
��டச�ல� ந�ரவ�கதத�ல தல�ய�டககட�த.

ம�க�ண அடபபவடய�ல கல
� அவமபப

ம�க�ண சல� ஆடச�மலற 1987  ஆம ஆணட 13  ஆவத அரச�யல 
சடடத த�ரதததத�றகம பத�டரநத வநத ம�க�ணசல�ச சடடதத�றகம 
��ன�ர ந�டடல நலடமலறப�டததப�டட வரக�னறத.

இதன�ட கலவ� ந�ரவ�க மலற மதத�ய அரச,  ம�க�ண அரச எ� 
இர மலறகள�க�யத. ம�க�ணக கலவ� அலமசசம ம�க�ணக கலவ�ப 
�ண�ப��ளர �ண�மல�யம பத�த�க உரவ�ககப�டட�.  ம�க�ணக 
கலவ� அலமசசகக உயர அத�க���ய�கக கலவ�ச பசய��ளர 
இரப��ர.

கலவ� சம�நதப�டட �� அத�க�ரஙகள மதத�ய அரச�ஙகதத�றகம 
ம�க�ண அரச�ஙகதத�றகம இலடய�ல �க�ரநதள�ககப�டடளள�.

நனற� : பகச�� தகவல களஞச�யம 2011
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கறறலகக
கக கறறல 
(Learning to Learn)

- க. ளபர��ட -

கலவ� �றற�ய ச�நதல�களம கரதத பவள�ப��டகளம ந�ளகக ந�ள 
அத�க��தத வரக�னறத.  பத�ய நறற�ணடகக�� கலவ�,  பத�ய 
சவ�லகளகக மகம பக�டப�தறக�� கலவ�,  ம�ற�வரம சமகதலதப 
ப��றபப�ற�தறக�� கலவ�,  தகவல பத�ழ�லநட�ஙகலளப 
�யன�டததவதறக�� கலவ�,  ம�ற�வரம உ�க�ல வ�ழவதறக�� கலவ�, 
பதரசச� லமயக கலவ� எ�ப �லபவற கலவ�ச ச�நதல�கள இனற ஓஙக� 
ஒலததக பக�ணடரகக�னற�.

இனலறய உ�க��தம எத�ரக�� உ�க��தம பதலவகளகபகற� 
கலவ�ம7த�� கவ�ம அத�க��தத வரவத கணகட.  நலடமலறய�ல 
க�ணப�டக�னற,  எத�ர��ரககப�டக�னற �லபவற ��ரசச�ல�களககம 
கலவ�யட�கத த7ரவ க�ண மல�யப�டவபத கலவ� ம7த�� கவ�ம 
அத�க��ததலமககக க�ரணம�கம. எத�ரபந�ககப�டக�னற ��ரசச�ல�கள, 
சவ�லகளகபகல��ம கலவ�லயக க�ரணம கறம ப��கக 
கணடககததககபத�னற�ய�னம,  ��தரப�டட ��ரசசல�களகபகல��ம 
கலவ�ய�னட�கத த7ரவ க�ணப�ட��ம என�த ஓர அடப�லட 
நம��கலகய�கம.  அநத நம��கலகய�ப� கலவ�ம7த அத�க��தத கவ�ம 
பசலததப�டக�றத.  கலவ�ம7த�� அத�க��தத கவ�ம க�ரணம�க 
ஆச���யர கலவ� ம7த�� கவ�மம அத�க��ககப�டட வரக�னறத. 
இ�ஙலகய�லம பத�ய கலவ�ச ச7ரத�ரததஙகளடன ஆச���யர கலவ� 
பத�டர��கவம �� ஆப��சல�கள மனலவககப�டடளள�.  எ�பவ 
ப��தககலவ�ய�லம ச��,  ஆச���யர கலவ�ய�லம ச�� ஏல�ய மலறச�ர�க 
கலவ�ய�லம மலறய�ல கலவ�ய�லம கறறல பசயற��டகள (Learning 
Activities)  பத�டர��� கரததககளம ஆப��சல�களம 
அத�க��ததவரம ந�ல�ய�ல கறறலகக�� கறறல (Learning  to  learn) 

எணணககர வலபப�றற வரக�னறத.

கறறல கறறலகக�களவ

உ�க�7த�ய�� தறப��லதய சவ�லகள த��ப�டடவரகள�ன 
அ��வ�ரதத�த பதலவலய பவணட ந�றக�னறத.  அத�வத த��ப�டடவர 
ஒவபவ�ரவரம உ�க�7த�ய�க ச�நத�தத உளளர �7த�ய�கச பசயற�டக 
கடயவரகள�க (Think  Globally,  Act  Locally)  உரவ�ககப�ட பவணடய 
பதலவ உ�க சவ�லகள�ல பதலவப�டததப�டக�னறத.
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இநதத பத�டர��ல Delores  Commission  21 ஆம நறற�ணடகக�� கலவ� 
பந�ககஙகலள (Goals of Education for the 21st Century) ச�����ச பசயலகய�ல 
மகக�யம�� ஒர கலவ� பந�கக�க கறறலகக�� கறறல எனற பத�ய 
பந�ககதலதயம ச�����ச பசயத�ரகக�னறத.  உ�க�ல கறக மல�க�னற 
ஒவபவ�ர ம��தனககம கற�ப��க ஆச���யர சமத�யதத�றகம ம�ணவர 
சமத�யதத�றகம இனற கறறலகக�� கறறல எனக�னற எணணககர 
வ�ளககம அவச�யம�கத பதலவப�டக�னறத.  ஆச���யரகள தமத கறறல 
கற��ததல பசயற��டகலள வ�ல�தத�றன உலடயலவய�க அலமததக 
பக�ளள இசச�நதல� அவச�யம�க�னறத.  இனலறய ம�ணவரகள 
எத�ர��ரகலககலள ந�லறபவறறவம இத உதவக�னறத.  கறறல 
பசயற��டடன மகக�யததவதத�ல� பத�ய நறற�ணடகக�� 
கலவ�மலறகள வலயறதத� ந�றகம இகக�� கடடதத�ல கறறலகக�� 
கறறல எனற பந�கக பமப��ஙக� ந�றக�னறத.  கறறலகக�� கறறலகக 
அடப�லடகள�க கலவ�ய�ன ந�னக தணகள Delores  Commission 

அடப�லடய�கக க�டட ந�றக�னறத.

கலவ�ய�ன ந�னக தணகள (Four pillars in Education)

கறறல பசயற��டகளகக அத� மகக�யததவம பக�டககம கலவ�பய 
இனற நலடமலறய�ல க�ணப�டக�னறத.  கறறல பவறமப� வ�டய 
அற�வத பத�கத�கக�க ந�கழம ந�கழவ மடடமல�,  ம��த�த �லபவற 
பசயற��டகளகக �� வழ�கள�லம இடடச பசலலம பசயற��டகள�க 
அலமக�னற�.  கலவ� இ�கககள�ன �கப��யலன�ட �லபவற 
பதரசச�கள,  அலடவகள அலடயப�டம ப��த ம��தன சமத�யதத�ன 
சவ�லகளகக மகம பக�டதத வ�ழககடயவ��க�னற�ன. 

எ�பவ கறறலகக�� கறறல பசயற��டகள மகக�யம ப�றக�னற�. 
கறறலகக�� கறறல என�த மகக�யம�� ந�னக பசயற��டகலள 
அடப�லடய�கக பக�ணடரகக�னற�.  இவறற�ன மகக�யததவதலத 
வலயறததவதறக�கபவ அலவ கலவ�ய�ன ந�னக தணகள எ� 
கற�ப��டப�டக�னற�. அசபசயற��டகள ந�னகம. 

1. அற�வதறக�க கறறல - Learning to know 

2. ஆறறவதறக�க கறறல - Learning to do 

3. வ�ழவதறக�கக கறறல - Learning to be 

4. பசரநத வ�ழவதறக�கக கறறல - Learning to live together 

இச பசயற��டகள கறறலகக�� கறறலகக இடடச பசலவதறகட�க 
ம��தல� பத�ய சவ�லகளகக மகஙபக�டதத வ�ழப�ழககக�றத. 
எ�பவ கலவ�ய�ன தணகள ப��தக கலவ� மலறய�லம ஏல�ய கறறல 
மலறகள�லம த��தத��ய�கவம,  கடட�கவம மகக�யததவம 
ப�றக�னற�.  இசபசயற��டகலளக கற�ப��க ஆச���யரகளம,  ம�ணவ 
ஆச���யரகளம அற�நத பசயற�டவத ச�றநத வ�லளவகளகக இடடச 
பசலலம. 
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அற�வதறக�கக கறறல

கலவ�ச பசயற��டகள ய�வம அற�தல ச�ர பசயற��டகள�க 
பந�ககப�டக�னற வலகய�ல அற�வதறக�கக கறற���த மகக�யததவம 
ப�றக�னறத.  அற�வச�ர அமசஙகள�ன வ�ரதத� இசபசயற��டடககள 
அலமவத மகக�யம��த�கம.  இசபசயற��டடனட�க �லபவற 
அற�வத பத�கத�கள�ன வ�ரதத�யம,  பவவபவற தலறகளகக�� 
வ�ணலம வ�ரதத�யம உளளடஙகக�னறப��த அதறக�கபவ ம��தன 
வ�ழகலக மழவதறகம கறகபவணடய பதலவயம க�லடககம எல��ச 
சநதரப�ஙகள�ல கறக பவணடய பதலவயம ஏற�டக�னறத.  அற�வத 
பத�கத�ய�ன ந�ள�நத வ�லளவ�� வளரசச� இதறக�� பதலவலய 
அளவககள அடஙகக�னறப��த அவறறடன பத�டரப�டட �லபவற 
ம�றறஙகள அடததடதத கணஙகள�ல ம�றறமலடநத பக�ணடரகக�னற 
ந�ல�ய�ல அவவ�டயஙகலளயம கறப��ரகள பதட அற�நத 
பக�ளவதறக�க கறக பவணடய ந�ல� பத�னற�யளளத.  �� 
வ�டயஙகலளயம அற�நத பக�ளவதறக�க கறறல ந�கழம ப��த 
அற�வதறக�கக கறறல ந�கழக�னறத.  இனலற ம�ணவரகளகக �ரநத 
ஆச���யரகளம அததலகய வ�யபபககலளப �யன�டததவதறக 
அற�வதறக�� கறறல, கறறலகக�� கறறலகக இடடச பசலக�றத. 

ஆறறலகக�கக கறறல 

அற�வதறக�க மடடம கற�தனட�க அற�வதபத�கத�லய 
வ�ரதத�பசயதபக�ணட பத�ய சவ�லகளகக மகம பக�டதத 
வ�ழவபதன�த கட�ம��பத�ர பசயற��ட�கம.  அற�வத பத�கத�லய 
வ�ழகலகய�ல ��ரபய�க�ப�தறக�கவம கறக பவணடய பதலவ உளளத. 
இதபத�டர��ல ஆறறலகக�க கறறல பசயற��டகள அடதத மகக�யம 
ப�றவத கணகட.  இதனட�கத த�றனச�ர வ�ரதத� வலவலடக�னறத. 
ஆககதத�றன வ�ரதத�,  உற�தத�தத�றன வ�ரதத�,  பத�ழ�லச�ர த�றன 
வ�ரதத�,  பத�ழ�ல அன�வம என�� ப��னற பசயற��டகளட�க 
ந�ல�ய�� அ��வ�ரதத�கக இசபசயற��ட இடடசபசலவத�க 
அலமக�னறத.  ப��தககலவ� பந�கக�லம த�றன வ�ரதத� மகக�யததவம 
ப�றக�றத.  ப�றப�டக�னற அற�வத பத�கத�லய �யன�டததககடய 
அளவகக பசயறற�றன வ�ரதத� அவச�யம��த�கம. வகப�லறகளககள 
ஆச���யரகளம ம�ணவரகளம பசரநத பசயற�டடக கறக பவணடய 
பதலவ உளளத.  பசயற�டவதறக,  அல�த இயககவதறக அல�த 
�யன�டததவதறக கறக�த கறறல �யன உலடயத�க, வ�ல�தத�றப�� 
அல�த வ�லளதத�றப�� உலடயத�க அலமயம�டட�த.  எ�பவ 
ஆச���யரகள ம�ணவரகலள ஆறறலலடயவரகள�க ம�றறவதறக 
ஆறறவதறக�க கறறல அவச�யம�க�றத.  இதவம கறறலகக�� 
கறற��கம. 
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வ�ழவதறக�கக கறறல

அற�வதபத�கத� வ�ரதத�ய�ய�னம த�றன வ�ரதத�ய�ய�னம ம��தன 
வ�ழவதறக�க இடடச பசலவ�வ�கக க�ணப�டக�னற�. அற�வதறக�க 
ஆறறதலகக�க கறறகபக�ளளம ப��த இயல��கபவ வ�ழவதறக�கக 
கற�த�கபவ அலமயம.  வ�ழவதறக�கக கறக�னறப��த த��ய�ள 
ஆளலம வ�ரதத�, த7ரம��பமடததல, பசயற�டதல, சயப��றபபணரவ, 
உயரச�நதல� ஆக�ய� வ�ரதத�யலடக�னற�.  இத��ல எததலகய 
சவ�லகளககம மகம பக�டதத வ�ழம ந�ல� உரவ�க�னறத.  எல�� 
வலகய�லம வ�ழவதறக�கக கறறல பமப��ஙக� ந�றக�றத.  �லபவற 
சமக, ப��ரள�த�ர, அரச�யல, வ�ஞஞ��, பத�ழ�நட�ப ��ன�ண�கள�ல 
வ�ழவதறக�க,  அவறற���ல,  ஏற�டககடய சவ�லகளககம, 
ம�றறஙகளககம மகஙபக�டதத வ�ழவதறக�க ம��தன கறக 
பவணடயளளத.  பதச�ய கலவ� இ�கககளம ��ரத�� கறறல 
பதரசச�களம இதல�த பதள�வ�க பவள�ப�டதத� ந�றக�னற�. 
அதறக�கபவ கறறல கற��ததல பசயற��டகளம த�டடம�டப�டக�னற�. 
இசபசயற��டகலளப ப��ரததம�க த�டடம�டவதறகம, 
பசயற�டவதறகம ஆச���யரகளம வ�ழவதறக�� கறறலல 
ஈட�டபடய�க பவணடம.  ஆச���யரகபள கலவ�ய�ல பவறற�கக ம� 
க�ரண�கள எனற வலகய�ல வ�ழவதறக� கறறல கறறலகக�� 
கறறலகக வழ� க�டடக�றத. 

ளசரநத வ�ழவதறக�கக கறறல

இனலறய க��தத�ன மகக�ய பதலவய�க ம��தன பசரநத வ�ழக கறக 
பவணடய பதலவயளளத.  வ�ஞஞ�� வளரசச�ய�லம ம�ப��ஙக 
�7த�ய�� வ�ரதத� அவச�யம��த�க உணரப�டட வரக�னறத. 
பத�ழ�நட� �7த�ய�� பத�டர��டல வளரசச�ய�லம பபக�ள 
மயம�ககதல (Globalization) ந�ல�ய�ல �னலம சமகதத�னட�� வ�ழவம 
பத�டரபம கடட�யம��த�ககப�டக�னறத.  எ�பவ �னலம சமக 
உறவ,  �ரஸ�ர,  நலலறவ,  ப��நதணரவ,  ஒரவரகபக�ரவர உதவதல, 
கடட மயறச� ஆக�ய �ணபகள பசரநத வ�ழவதறக�கக கறறல ம�ம 
ஏற�டக�னறத. உ�க�ன இனலறய பதலவய�க பசரநத வ�ழதல என�த 
�� ��ன�ண�கள�லம வலயறததப�டக�னறத.  ஒவபவ�ர ந�டகள�லம 
பதச�ய �7த�ய�கவம,  சரவபதச �7த�ய�கவம �� ��ரசசல�களம 
ச�ககலகளம பத�றறவ�ககப�டடளள�.  அவறற�ல பபக�ள 
மயம�கதலன த�ககம,   வ�ஞஞ��க கணட��டபபககள�ன த�ககம 
அத�கம�கபவ க�ணப�டக�னற�.  இவறறகபகல��ம த7ரவ க�ண 
ந�டகள ��வம தமத கலவ� இ�கககலளயம,  கலவ�க 
பக�ளலககலளயம வகதத அவறலற அலடவதறக மயறச� பசயத 
வரக�னற�.  இவவலகய�ல வகககப�டடளள ஒன�த பதச�யககலவ� 
இ�கககள பமறகறப�டட ந�னக தணகள�கக கரதப�டக�னற�. 
அற�வதறக�க,  ஆறறவதறக�க,  வ�ழவதறக�க,  பசரநத வ�ழவதறக�கக 
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கறறல பசயற��டடறக இடடச பசலக�னறத.  ப��தக கலவ�ய�லம, 
பத�ழ�றகலவ�ய�லம வ�ழகலக ந7டதத கலவ�ய�லம கறறலகக�� கறறல 
அவச�யம��த�க கரதப�டக�னறத.  கற�ப��க ஆச���ய 
கலவ�ததலறய�லம இசபசயற��ட கற�தத அத�க கவ�ம 
பசலததப�டம�ய�ன ம�ற�வரம உ�க�ன சவ�லகளகக மகம 
பக�டககககடய ம�ணவரகலள உரவ�ககவதறக உகநத 
பதரசச�யலடய நல��ச���யரகலள உரவ�கக மடயம. 

கறறலகக�� கறறலல ஆச���யரகளம ம�ணவரகளம அத�க கவ�ம 
பசலதத பவணடபம� பதச�யக கலவ� இ�கககள வலயறததவத ப��� 
21ம நறற�ணடறக�� ஆச���யர ம�ணவரகளகக�� தர பந�கககளம 
(Visions)  வலயறதத� ந�றக�னற�.  இநத வலகய�ல 21ம 
நறற�ணடறக�� ��ளலளகளத தரபந�கக�ல�யம 21ம 
நறற�ணடறக�� ஆச���யரகளத தர பந�கக�ல�யம அற�நத�ரப�த 
அவச�யம�கம. 

21ஆம நறற�ணடறக�� ��ளலளகள�ன தர பந�கக

•  தரகக �7த�ய�� ச�நதல�களம, ��ரசசல� வ�டவ�ததலம.
•  சவ�லகளலடய ந��லமகளகக மகம பக�டததல.
•  பவறற� பத�லவ�கலள ஏறறக பக�ளளல.
•  இயநத�ரம, ப��ற�கள, கரவ�கள, உ�கரணஙகளடன பவல� பசயதல.
•  கறறல�யம பவல�லயயம பந�கக�ய பநர�� ம�ப��ஙக

21ஆம நறற�ணடறக�� ஆச���யரகள�ன தரபந�கக

• ம�ணவரகளகக சவ���கவம அவரகலள ஊககவ�ககவம�� 
இய�ளவ.

• �ஙபகடததக க�நதலரய�டக கற��ததல.
• சய�த7�மம சய நம��கலகயம. 
• கடடறவ, ஒததலழபப, கட பவல� பசயதல.
• உரவ�ககதல, பதப��ததல.
• பத�ழ�லலம,  சமகதத�லம ஆழம�� பத�டர��டலம 

வ�ளககமள�ததலம பசயத க�டடலம. 
• வல�லமயள�ததல. (Empowered) 

21ஆம நறற�ணடன ��ளலளகளகக�� ஆச���யரகளகக�� 
தரபந�கககலள அவத���ககம ப��த அவறலற ந�லறபவறறவத�ல 
கறறலகக�� கறறல பசயற��டகள கலவ�ய�ன ந�னக தணகளம 
ப�ரம �ஙக�றற மடயம.  இலவகள கறறலகக�� கறறல 
அவச�யதத�ல�யம அலவ கலவ�ய�ன ந�னக ��ரத�� தணகள�� 
இரநத ஆச���யர கலவ� தரபமம��டடறகம,  கலவ� இ�கககள�ன 
வ�லரவ�� அலடவ�றகம உதவம என�த நம��கலகய�கம. 
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தர�
ன கலவ�ககத  தர�
ன வ
ச�பப

 - மல�வர சப�. கAயர�ச� -

கலவ�ய�க�ல தரம �றற�ய ப�சச சமக��தத�ல வ�லரநத பமப�ழநத 
வரக�னறத.  ஐகக�ய ந�டகள அலமயம இவவ�ணடம தரம�� 
கலவ�ககத தரம�� ஆச�ர�யரகள எனற எழலக வ�சகதலத ஆச���யர 

த��தத�ல மனலவததளளத.  பத�டரநத மனற ஆணடகள�கத 
பத�டரநத இபத எழலக வ�சகதலத மனலவததல ஆச���யர 
பத�டர��� அணகமலறய�ல உலறநத இறக�ய 
மப����வதலதபய எடததக க�டடக�னறத.  ஆச�ர�யர எனற 

எணணககரபவ தரம றமமபடட
ர என�லதப ப�ப�டததம பவலள 

தரம�� ஆச�ர�யர எனற கறதல ஒரவலகய�ல ஆச���யததகக 

வ�டககப�டம அலறகவல எனற கற��ம.  அல�த 
அவம��ப�டததல எனறம கற��ம.;  கலவ� பத�டர��� அத�க�ரக 
கடடலமபப ஆச���யர அநதஸலத த�ழததவதறபக 
மற�டடவநதளளத. 

ஆச���யரகக��ய பவல�ச சழல�யம ந��வரஙகலளயம பமப��ஙகச 
பசயவதன வ�ய���க கறப��ரகக��ய கறறல ந��வரஙகலள 
பமம�டதத மடயம எனற அற�தல�யம கலவ�ய�யலப� 
மனலவககப�டடளளத.  கறப��ரகக��ய ந��வரஙகள (Conditions) 

எனற எணணககரவ�ல வ�ச�பபம வ�ச�ததற ப��ரடகளம ச�றப��டம 
ப�றக�னற�. 

அகனற வ�ச�பப,  ஆழநத வ�ச�பப என�லவ பவறம தடலடய�� 
(Flat)  எணணககரககபள.  வ�ச�பல� இவவ�ற இரணட ப�ரம 
வலகப��டடககள கடட பம�ததம�க அடகக�வ�ட மடய�த. 
வ�ச�பப ஒவபவ�னறம த��ததவம��த.  ஒவபவ�ர வ�ச�ப��லம 
த��ததவம�� ���ம�ணஙகள உளளடஙக�க க�ணப�டம.

நலயதலத (Text) அடப�லடய�கக பக�ணபட வ�ச�பப 
ந�கழததப�டக�னறத.  நலயம கற�கள (Signs)  ந�ரறபக�டலகள 
(Codes) கரததவ�ல�ப��டகள (Discourses) மத��ம 
���ம�ணஙகலளக பக�ணடளளத.  இலவ பம�ழ�கக��ய 
���ம�ணஙகள�கக பக�ளளப�டம.  ஒவபவ�ர ��டத 
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தலறகளககம��ய வ�த�கலள அடபய�றற�பய நலய ஆககம இடம 
ப�றம. வ�த�கலள அடபய�றற� பம�ழ�ந�ல�யம, பம�ழ�யலசவகளம 
பமறபக�ளளப�டவத�ல நலயஙகள பம�ழ� வ�லளய�டடகள�ன 
(Language Games) ஆககஙகள எனறம கற�ப��டப�டம. 

ஒவபவ�ர நலயமம ��ற நலயஙகளடன இலணபபம,  பத�டரபம, 
ஊட�டடமம பக�ணடளளத.  இதல� உடபக�பப நலயப�டல 
(Inter  textuality)  என�த�ல ஆயவப�டததவர.  ச�� நலயஙகள�ல ��ற 
நலயஙகள�ல இடம ப�றற கரததககள பத�டரகள, 
��ரத��லபபககள,  ந�ழலகள,  கரதத  வ�ல�ப��டகள பதள�வ�கப 
ப�ப�டம.  ச��வறற�ல அலவ ப�ப�ட�த�ரநத�லம பசலவ�கககள 
உடப��த�நபதய�ரககம.  இத��ல ஒர நலயம மறலறயலதக 
கற�தத ந�றகம இயலப உடபக�பப நலயப �டலல ஆயவகக 
உட�டததப�டக�னறத. 

வ�ச�ததல என�த கலவ�ததரதலத பமம�டததவதறக��ய 
மனனடடல (Feed  forward) நடவடகலகய�கவம அலமயககடய 
இர���ம�ணஙகலளக பக�ணடத.  இவறற�ல அற�வ மனப�றறம 
ப�றதலடன தவறகள தரதத�வ�டப�டக�னற�.  சமக��தத�ல 
ந�கழநதவரம அற�வ�ன ப�ரகக பவடபப மன�ர கணடற�யப�ட�த 
ப�ப��டகளகக இடடச பசலலம பவலள ஆச���யரம ம�ணவரம 
க���வத�ய�� ந�ல�லய அலடய�த�ரப�தறக வ�ச�பப� தலணயம 
வழ�யம க�டடக�னறத.  “ந�மம -  ”  நலம எனற இலடபவள� 
ப�ரககமலடய கலவ�ய�ன தரவழசச� தவ�ரகக மடய�த ஏற�டத 
பத�டஙகம. 

சமக��ககலவ� அவ�தத�ன கற�யட�கப ப��தப ��7டலச மலற 
அலமநதளளத.  ஒவபவ�ர ம�ணவரம ��டதத�ன ஒவபவ�ர 
அ�லகயம வ�ளஙக�ப�டததக பக�ளளம ந�ல�லய 
ஒவபவ�ரமடடதத�லம ஏற�டதத மடய�த வறலமய�ப�த�ன 
ப��தப ��7டலசகள உரவ�ககப�டடளள�.  ஒவபவ�ர 
ம�ணவலரயம கவ�யப�டதத�க கற��ததல� பமறபக�ளளலம, 
த�ம�கபவ வ�ச�ககம �ழககதலதத தணடவ�டதலம எனற 
பசயற��டகலள பமறபக�ளள மடய�த ந�ல�ய�ப�த�ன கறலக 
பநற� மடவ�ல �யமறததம ப��தப ��7டலசகள 
லவககப�டக�னற�.  ��7டலச இரகச�யம எனற மடமநத�ரஙகள 
உரவ�ககப�டட உளவ�யல பநரகக7டகள ம�ணவ��டதபத 
வ�லதககப�டக�னற�.  ��7டலச மடவகலளப ப��தத பதரதல 
மடலவக க�டடலம,  கடய சமக அழததம பக�ணடத�க 
ம�றற�யலமததலம,  அத�க�ரதத�ன வடவஙகள�க ஓரஙகடடப�டட 
ம�ணவர ம7த பமலம அழததஙகலளத தரவத�க அலமக�னற�. 
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இநந�ல�ய�ல ம�ணவர ஒவபவ�ரவலரயம வளம�டததவம 
வலவடடவம வ�ச�ப��ன வலலமய�� தலணலய 
ந�டபவணடயளளத. 

வ�ச�பப எதவம�னற� ஆச���ய��ன கற�பல� மடடம �டததப 
ப��தப��7டலசகள�ப� அத�கடய பளள�கலளப ப�றறக 
பக�ளளககடய அவ�ம�� ந�ல� க�ணப�டக�னறத. 
இநந�ல�ய��த கலவ�யலமப��ன ��வ�தலதபய ஒழ�வ 
மலறவ�னற� பவள�ப�டததக�னறத.  இதன க�ரணம�க ப��தப 
��7டலசகள�ப� கடய பளள�கலளப ப�றபவ�ர ஒர கற�ப��டட 
ப�லம மடடததகக பமல நகர மடய�தவரகள�க இரகக�னற�ர. 
அவரகள�ற ப�ரம கணட��டப��ளரகள�கபவ� ப�ரம பமத�வ� 
கள�கபவ� உரவ�க மடய�த மடடப��டகள க�ணப�டக�னற�. 
ச�� சமயஙகள�ல இவவ�ற�� ப��தப��7டலசகள�ல கலறநத 
அலடவகலளப ப�றபற�ர ஜ>��யஸ எனற உசசதலத அலடநதலமயம 

கணடற�யப�டடளளத. 

சமக�� சமகம எணண��டஙக�ப ��ரசச�ல�கள�ன தளம�க இயககம 
பக�ணடளளத.  கடத��� ம�மற�லவயம அழததஙகலளயம 
ஏற�டததக கடய உற�தத� மலறலமயம உற�தத� உறவகளம, 
நகரசச�கபக��ஙகளம அத�க�ர அழததஙகளம,  அதன வழ�ய�� 
வனமலறகளம பமப��ஙக�யளள�.  இநந�ல�ய�ல ஒடககலககம 
அழததஙகளககம உளள�பவ�ர தமகக��ய ��தக�பப அற�லகக 
கவசஙகலள அலமததக பக�ளவதறக உதவம ச�த�ஙகளள 
வ�ச�பப� தல�ந�ம�ரநத ந�றக�னறத.  வ�ச�பப ஒர மதலட என�லத 
வ�ச�பப பசயலமலற ந�லறபவறம பத�டரசச�ய�ன ப��ழத த�ன 
அற�நத பக�ளளமடயம. 

உளவ�யலப� கறறற பக��ஙகலள அடப�லடகள�கக பக�ணட 
வ�ச�பபக பக��ஙகள ��னவரம�ற உரவ�ககப�டடளள�. அலவ:

1. வ�ல�ப��ட ச�ரநத வ�ச�பபக பக��ம -  நம��கலகயம 
பத�யவறலறதபதடதலம, பநக�ழசச�ப��ஙகம இஙபக க�ணப�டம.

2. பதற�தல ந�ல� வ�ச�பபக பக��ம -  ஒழஙக�டதத�ய 
வ�ச�பபம, வரன மலறப��டம பத�ய தகவலகலள ஒனற�லணததலம 
இஙபக பமப��ஙகம. 

3. பக�ட��ட ச�ரநத வ�ச�பபக பக��ம -  ந�ய�ய�ககம �ணபம, 
பறவயப�ணபம தரககப�ணபம இஙபக மனப�டககப�டம 
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4. பசயல ந�ல� ச�ரநத வ�ச�பபக பக��ம -  �யன 
பக�ளபந�ககம நடப��யற ��ரபய�கமம இஙபக பமப�ழநத ந�றகம. 

வ�ச�ததப��ட பத�டரபலடய ஒர ச�றப��ரநத ���ம�ணம வ�ச�பபப 
�ண��ட என�த�கம.  வ�ச�பபகக��ய ஊககல,  அலமபபவசத�கள, 
வ�ச�பபப ப��ரடகள�ன பத��வ,  வ�ச�ப����ல க�லடககப ப�றம 
பவகமத�கள,  வ�ச�பபத பத�டர��� ஆதரவ வழ�மலறகள, 
கறகக7டகள,  மதலய �� �ணபகள வ�ச�பபப �ண��டடப� 
உளளடஙக� ந�றக�னற�.  சமக��க கலவ�ய�ப� வலயறததப�டம 
தன��வல மக�வமதத
ம (Self  Management)  எனற பத�ழ�ற��ட 

ஒவபவ�ர ம�ணவ��டததம வளரசச� ப�றற பமப��ஙகவதறக 
வ�ச�ததலன தலண ஆச���ய��ன தலணப��னற வ�ல�தத�றன 
பக�ணடத�க அலமயம.

நனக ஒழஙக�டததப�டட வ�ச�பப �லபவற ���ம�ணஙகள�ல 
மனப�றறமலடநத பசலலம,  கறப����ன அற�வ�த�ரஙகள ச�ரநத 
எணணககர வ���வ�ககம,  ��ரபய�க ந�ல� பமம��ட, 
ப��தலமய�ககல,  ச�றபபதபதரசச�,  உளப���பச�தல� (Mental 

Experiment)  பதற�ததல,  பக�ட��டடச சடடஙகலள உரவ�ககதல 
மத��ம �லதலறப ���ம�ணஙகளகக ஒழஙக�டததப�டட வ�ச�பப 
இடடச பசலலம. 

கலவ�ய�ன சமக��ச பசயற��ட கலவ� ந�றவ�தத�ன தரம, 
கல�தத�டடதத�ன தரம ��7டலசகள�ன தரம என�வறற�லரநத 
த��ய���ன தரம என�தல� பந�கக� ஊடலணபபச பசயயப�டட 

வரக�னறத. த��ந���ன தர ந�ரணயம சமகம எனற இயஙகதளதத�ன 
வழ�ய�கபவ பந�ககப�டக�னறத.  த��ய�ள�ன தரந�ரணயதத�ல 
கத�டரம ஆளலம ளமமப�ட (Continuing  Personality  Development) 

அத�ச�றபப வ�யநத பத�ழ�ற��ட�கக கரதப�டக�னறத.  பத�டரம 
ஆளலம பமம��டடகக��ய ��தத�லம வ�லசய�லம வ�ச�பப 
ஒனற�லணநத பக�ளக�னறத.  ஆளலமய�ன இலடபவள�கலள 
வ�ச�பப ந7கக�வ�டக�னறத. 

த��ம��தலர அவரத வ�ச�பப�ன வழ�ய�க இ�ஙக�ணதல அல�த 
அலடய��பபடததல எனற பசயற��ட நவ�கலவ� 
நடவடகலககள�ல எழசச� ப�றத பத�டஙக�யளளத.  அலடய�ள 
பநரகக7டகலளத தவ�ரததக பக�ளவதறக�கபவ ஒரவர வ�ச�ப��ல 
ஈட�ட பவணடய பதலவகக தளளப�டக�னற�ர.  தமகக��ய 
�டமஙகலளச சமகதத�ப� தவழவ�டதறகச சமக நடதலதகளடன 
வ�ச�ப����ற ப�றப�டட ��தலதயம வ�லசலயயம ஒனற�லணகக 
பவணடயளளத. 
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நண��கப�டததல எனற �ணபம ப�ரந�ல� வ�லசப�டல (Mega 
trends)  எனற �ணபம சமக��ககலவ�ய�ப� சம�நதரம�க வளரத 
பத�டஙக�யளள�.  கலவ�லயக பக�ளமயப�டததல,  கலவ� 
ந�றவ�ஙகள ஒனற�லணககப�டட ப�ரஙகவ�பபககள 
பக�ணடவரப�டதல,  கலவ� அத�க�ரஙகலள ஒனற�லணநத ப�ரம 
அத�க�ரஙகளககள பக�ணட வரதல மதலயலவ 
ப�ரந�ல�ப�டததலககச ச�� எடததக க�டடகள.  இவவ�ற�க 
ந�கழநத பக�ணடரககம ப�ரந�ல�ப�டததற பசயற��டகள, 
த��ம��த அற�வ�ககதத�ப� பத�டரசச�ய�� பசலவ�கககலள 
ஏற�டததத பத�டஙக�யளள�.  த��ம��தரகக��ய கலவ� வலர 
�டதத�ல ம�றறஙகள ந�கழத பத�டஙக�யளள பவலள அவறறகக 
ஈடபக�டககககடய த��ம��த ஆககதத�ப� வ�ச�ப��ன �ண�ககற 
மகக�யம��த�கக  கரதப�டக�னறத. வறபறததவம �டக�னறத. 

வ�ச�பபச பசயற��ட பவறமப� பசயலககம�னற� உளவ�ஙகம 
நடவடகலகய�க இரததல வ�ல�தத�றனம�ககத�கக கரதப�ட 
ம�டட�த.  தகவலகள�ன பநரஎத�ர மரண��டகலளத த��ச�ததலம, 
ஆககபரவம�கத த�ஙகதலம,  சமகம தழவ�ய வ�ல�ப�டபவ�ர�ய 
ம�றறமலடதலம கற�ப��டப�ட பவணடயளள�.  இநந�ல�ய�ப� 
��ரம���யம�� ப�சசககல�ககம வ�ச�பபக கல�கக 
ம�லடபயயளள இலடபவள�கள சடடக க�டடப�டததககலவ.  மரப 
வழ�பப�சசககல�ய�ப� பகடப��ர பகடடச சலவககம பசயலககம 
கனற�ய (Passive)  நகரபவ�ர�க இரககம �ணப� 
வலயறததப�டடத.  அஙக ஒர�ககத பத�டர��டப� 
வ�தநதலரககப�டக�னறத.  ஆ��ல வ�ச�பபககல�ய��த 
வ�ச�பப����டதத த�ஙகல�யம,  பதற�பல�யம, 
வ�ல�ப��டகலளயம ஏற�டததம பசயலகக ந�ல�லய பந�கக� 
உநதப�டம வ�ல�தத�றன வலயறததப�டக�னறத. 

வ�ச�பபப ப��ரடகள அசசவடவ�லம கண��� வடவ�லம ப�ரக 
பகடககத பத�டஙக�யளள�.  நலகள�ன ப�ரககமம இதழகள�ன 
ப�ரககமம உ�கள�வ�ய மலறய�ப� ஏற�டத பத�டஙக�யளள�. 
இநந�ல�ய�ல வ�ச�பபத பத�டர��� ஆறறப�டததல 
��டச�ல�கள�லம,  சமகதத�லம வற�த�கபவயளளத.  இதல� 
ஒரவ�த மரண��படனபற கற�ப��ட��ம.  இநந�ல�ய�ப� 
வ�ணலமககலவ� ப�றற ந�கரகள�ன �ண� பமலம மகக�யததவம 
ப�றதல�ச சடடகக�டட பவணடயளளத. 
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பர)டவசகக
ன  வ
ச�பப�ன  படமவறகள

- க. சவரணர�A� -

��7டலசகள�ல ச�தத�யலடவதறக கறறவறலற ப��ரததம�� 
மலறய�ல மனலவததல பவணடம.  கறறவறலற ப��ரததம�க 
மனலவப�தறக,  ப��ரததம�� மலறய�ல,  த�டடம�டட 
��டஙகலளயம கற�பபககலளயம வ�ச�ககவம பவணடம. 
ஆககபரவம�� வ�ச�பப �ழககம எமம�லடபய இரககம�ய�ன ந�ம 
பவள�ப�டததம வ�டயஙகள�லம  ஓர ஆககபரவ தனலமலய ஏற�டதத 
மடயம. 

ச�றப��� ஒர வ�ச�பப �டமலறகக�க ச���ரச பசயயப�டம ஒரமலற 

SQ3R மலறய�கம. அத�வத. 

S – Survey  (எலல�கலள த7ரம���ததல)
Q – Question  (வ���ககலள மனலவததல)
R – Read  (வ�ச�ததல)
R – Recite  (அழதததல)
R – Reciew  (ம7ள பந�ககல)

Survey:
��7டலசகக�� வ�ச�ப��ன மதற�டய�க அலமவத எலல�கலள 
த7ரம���ததல  (Survey) ஆகம.  ந�ம வ�ச�ககபப��கம அளவ,  தல�பப, 
உ�தல�பப,  வ�ச�ப�தறக பச�வழ�ககவ�ரககம பநரம என�வறலற 
த�டம�க வலரயறததக பக�ளளல இப�டய�ன மகக�ய பந�ககம�கம. 
ம�ணவரகள ��7டலசகள பநரஙக� வரமப��த எல�� நலகலளயம, 
��டககற�பபககலளயம பமலசய�ல அடகக� லவததக பக�ணட 
எதல� வ�ச�ப�த,  எதறக மகக�யததவம பக�டப�த எநத 
��டதத�ல� மதலல �டப�த எ� த7ரம���ப�த�ல எத�ரபந�ககம 
த�ணட�டடஙகள அவரகளகக ம� உலளசசலகலள ம�கத�ய�கத 
தரவதடன இறத�ய�ல எதல�யபம ��ரபய�ச�ம�க வ�ச�கக இய��த 
ந�ல�ய�ல�யம ஏற�டதத� வ�டவதணட. 

வ�ச�ப��ன ஆரம�ம,  ��டம,  ��டதத�ன அ�க,  ��டதத�ன உ� 
அ�ககள எனறவ�ற சரஙக�,  ஒர கற�ககப�டட பநரதத�ல வ�ச�கக 
பவணடய வ�டயம �றற�யபத�ர பதள�வ�� ந�ல�ய�ல� ஏற�டதத�க 
பக�ணடதன ��ன�பர வ�ச�ப��ல� ஆரம��ததல பவணடம. 
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அததடன வ�ச�ப�தறக ப��ரததம�� ஆவணதலதயம இநந�ல�ய�ல 
த7ரம���ததக பக�ளளல பவணடம.  உத�ரணம�க க.ப��.த.உயரதர 
வகப��ல ப��ரள�யல ��டதத�ல� கறகம மதன எனற ம�ணவ��டம, 
பணம எனற அ�க பத�டர��க ��டச�ல� ஆச���ய��ன ��டக 

கற�பப,  ��யசன ஆச���ய��ன ��டககற�பப,  கடநதமலற ப��ரள�யல 
��டதத�ல A தரசச�தத�ப ப�றற நண���ன கற�பப மனறம உளளத. 
இத�ல எதல� ��7டலசகக�க தய�ரப�டதத வ�ச�ப�த எனற ஒர 
ச��ய�� த7ரம��தத�ன ��ன�பர மதன வ�ச�ப��ல� ஆரம��ததல 
பவணடம.  ஆகபவ வ�ச�ப�தறக மன�ர ��டதத�டடதத�ன �டயம 
��7டலச எத�ர��ரபபககள�ன�டயம ப��ரததம�� ஒர கற�ப��ல�, 
அல�த நலல� இ�ஙகணட பக�ளளல பவணடம.  அவவ�ற ஒர 
ஆவணதலத இ�ஙக�ண மடய�த ந�ல�ய�ல ஒர ப��ரததம�� 
ஆவணதலத மதன பத�கததக பக�ளள அல�த உரவ�கக�க 
பக�ளளல வ�ச�ப��ன மதற�டய�க அலமதல பவணடம. 

��7டலசகக�� வ�ச�ப��ன ப��த ப��ரததம�� ஆவணதலத பத��வ 
பசயத வ�ச�கக�த ந�ல�ய�ல கறக�ய க��தத�றக�� வ�ச�பப 
�யனகலறநதத�க அலமநதவ�டம. 

Question:

��7டலசகக�� வ�ச�ப��ன இரணட�வத கடடம�க அலமவத 
வ���ககள பத�டதத��கம. இஙக வ���ககள பத�டததல என�த ஒர 
சய ஊககவ�பப உதத�ய�க அலமக�னறத எ���ம.  உ� 
அ�ககலளயம,  உ� தல�பபககலளயம வ���வ�க ம�றற�யலமததல 
பவணடம.  பத��நதவறலற வ�லரவ�க வ�ச�ககம �ழககமம, 
மயககம��வறலற பதள�வ�டதத� வ�ச�ககம ம�ந�ல�யம, 
பத��ய�தவறலற ம�கக கவ�ம�க வ�ச�ககம �ணபம எமககள 
உரவ�கக�னறத. 

Read: 

��7டலசகக�� வ�ச�ப��ன மனற�வத �டமலற வ�ச�கக 
ஆரம��தத��கம,  இககடடதத�ப�பய ந�ம உணலமய�ல வ�ச�கக 
ஆரம��கக�னபற�ம.  இபப��த வ�ச�ப��னப��த ஒர மலற பத��வ 
பசயத மழப�கத�லயயம வ�ச�தத மடததல பவணடம.  பதலவய�� 
ப��த ந�றதத� ந�த���தத வ�ச�ததல பவணடம.  கஷடம�� 
இடஙகள�ல ம7ணடம ம7ணடம வ�ச�ததல பவணடம.  �நத�கள 
����ககப�டதல,  உ�தல�பபககள இடப�டதல என��வம இஙக 
இடமப�ற��ம.  கற�ககப�டட பநரதத�ல வ�ச�ப�தறக உஙகள�ல 
மடய�த ப��த பதள�வறற ந�ல�ய�ல வ�ச�ப��ல� ந�றதத�க பக�ளள 
தயஙகதலம கட�த.
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Recite:

ந�னக�வத கடடம�க அலமவத அழதததல ஆகம.  இககடடதத�ல 
ந�ம வ�ச�ததவறலற நமத பச�நத வ�ரதலதகள�ல சரகக� எழததல. 
உத�ரணம�க �ணம அ�க�ன ஒர உ�தல�பப �ணதத�ன �ணபகள 
என�த�கம.  இஙக வ�ச�பப பந�ககம கரத� �ணதத�ன �ணபகள 5 
எனறவ�ற வ���வ�க  ம�றற�யலமகக��ம. 

பவற வலகய�ல வ���ககள அலமப�த�ய�ன ��னவரம நட�தத�ல� 
�யன�டதத��ம.  அத�வத ந�ம வ�ச�ககபப��கம அ�க பத�டர��க 
கடநத க��ஙகள�ல வநத ��7டலச வ���ககலள பத�கதத 
மனலவகக��ம. 

அல�த இதவலர எமத ம�த�ல வ�ச�ககபப��கம அ�க பத�டர��க 
உளளவறலற ஞ��கப�டதத� வ���ககலள மனலவதத���த எமத 
ம�ம வ�ச�ப��ல ஈட�டம மன�ர மனற வ�தஙகள�ல �ண�ட 
உதவக�னறத. அலவய�வ�: 

I. வ�ச�ககப ப��கம அ�க பத�டர��க நனற�க பத��நத 
வ�டயஙகள
II. வ�ச�ககப ப��கம அ�க பத�டர��க மயககம�க உளள 
வ�டயஙகள
III. வ�ச�ககப ப��கம அ�க பத�டர��க பத��ய�க வ�டயஙகள 
என��வ�கம .

பமறகணட ந�ல�ய�ல ம�த�ல� �ககவப�டதத� ந�ம வ�ச�ப��ல 
ஈட�டம ப��ழத எணணககர �டம வலரதல,  அடடவலணகள 
இடல,  அடகபக�டடல,  பத�கதத எழததல,  பதள�க�டச� ஏற�டததல 
(Highlight) என�� இடமப�றம. ஒவபவ�ரவரம தமகபகறற வலகய�ல 
அழதததல� பமறபக�ளள��ம.  இககடடதத�ல ந�ம வ�ச�ததவறலற 
எமத வசத�கபகற� ம7ள உரவ�கக�க பக�ளளம ந�ல� அல�த எமத 
ஞ��கப�டததல� ந�ல� ந�றதத வலவ�ககம ந�ல� உரவ�கம. 

Review:
வ�ச�ப��ன இறத�க கடடம ம7ள பந�ககல ஆகம.  இத உட�டய�க 
அல�த ச�ற�த ஓயவகக ��ன�ர ந�கழம பசயற��ட�கம. 
இசபசயற��ட ச�ற�த ஓயவகக ��ன�ர இடமப�றதல நனபற� 
உளவ�ய��ளரகள கரதக�னற�ர.  இககடடதத�ல ந�ன வ�ச�ப��ன 
இரணட�ம கடடதத�ல அத�வத Questioning  கடடதத�ல மனலவதத 
வ���ககளகக வ�லட எழத அல�த வ�யபம�ழ�ம�ம எமககள 
வ�லடயள�ததக பக�ளள��ம. 
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ப�ளவ+க+�ன கலவ�:
பபறநற
ரகள/ஆச�ர�யரகளகக
ன  ச�ல ஆயவக கற�பபகள

- ளச�. சநத�ரளசகரம -

ம�ணவரகள�ன கலவ�தபதரசச�கக�� க�ரணஙகள �றற�ய ஆயவகள 
இனற ம�ணவர, ஆச���யர, ப�றபற�ர ஆக�ய மததரப�����ன கடட 
மயறச�லய வலயறததக�னற�.  ப�றபற�ரகள எவவ�ற தமத 
��ளலளகள�ன கலவ�த பதரசச�கக உதவ��ம எனனம வ�டயம �றற� 
ப�றபற�ரகளககச ச�றநத ஆப��சல�கலள வழஙகவத 
கலவ�ய�யல ஆயவ�ளரகள�ன ��ரத�� கடலமய�க உளளத. 

ச�றபபச ச�தத�கலளப ப�றம ம�ணவரகள�ன ��னப�தத�ல 
ஆச���யரகள,  த��ய�ர ப��தல� ந�ல�ய ஆச���யரகள மடடம�னற� 
ப�றபற�ரகளம இரகக�னற�ரகள என�லத ந�ல�வ�றபக�ளளதல 
பவணடம.  கலவ�ததலறய�ல �ண�ய�றற�வரகள ஆச���யரகள; 
அவரகள ப�றபற�ரகளம�வர. �� சநதரப�ஙகள�ல தநலதயம த�யம 
ஆச���யர �ண�ய�றறம ப��த,  அததலகய ப�றபற�ரகள�ன 
��ளலளகள ச�றநத கலவ�ச ச�தத�கலளப ப�றக�னற�ர. உத�ரணம�க 
இனற இ�ஙலகப �லகல�ககழக மலறலமய�ல கலவ� �ய�லம 
65,000 ம�ணவரகள�ல,  ஆச���ய -  ப�றபற�ரகள�ன ��ளலளகள�ன 
பத�லக,  ��றபத�ழ�லதலறய��லர வ�ட (உத�ரணம:  மரததவர, 
சடடததரண�,  கணகக�யவ�ளர)  அத�கம�க இரகக��ம எனற ந�ம 
கரதக�னபற�ம.  அபத பவலளய�ல ந�டடல ஆச���யரகள�ன பத�லக 
2 இ�டசம வலர;  பமறகற�ப��டட பத�ழ�ல வலல�ரகள�ன பத�லக 
ஒபபடட �7த�ய�ல கலறவ என�லத ஏறறகபக�ளக�னபற�ம. 

எவவ�ற�ய�னம ப�றபற�ரகள எவவ�ற தமத ��ளலளகள�ன கலவ� 
பமம��டடககத தலண ப��ய��ம என�த �றற�ய �� 
ஆப��சல�கலள வழஙக��ம என�த இக கடடலரய�ன பந�ககம; 
இதல�ப �டப�வரகள எமத ஆப��சல�கள �றற�யம தஙகள 
கரததககலளத பத��வ�கக��ம;  எமத ஆப��சல�கலளச 
சரககம�கபவ பத��வ�கக வ�ரமபக�னபற�ம;  ப�றபற�ரகள�ல ��ர 
இவவ�ப��சல�கலள ஏறக�பவ பத��நதவரகள எனறம ய�ம 
நமபக�னபற�ம. 
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 உஙகளலடய ��ளலளகள மறற ��ளலளகபள�ட பசரநத 
�டப�த ம�கவம �ய�ளளத;  வகப�லறய�ல ஆச���ய��டம த�த 
ஐயஙகலளக பகடடற�யப ��ளலளகள வ�ரம� ம�டட�ரகள, 
ஆச���யரகள தமத வ���ககலளக கவ�தத�ற பக�ளவ�ரகபள� எனற 
�யம ��ளலளகள�டம இரககம.  கடட�க மறற ��ளலளகளடன 
பசரநத �டப�த�ல,  ��ரத�� வ�டயஙகலள ந�ல�வ�ல இரதத�க 
பக�ளள மடயம.  �� ஐயஙகலளத த7ரததக பக�ளளவம மடயம. 
மறற ��ளலளகள�ன ஐயஙகலளத த7ரதத லவககம ��ளலள 
அவவ�டயதத�ல அத�க பதள�லவப ப�றக�னறத. 

 வகப�லறய�ல ��ளலளகள�ன கவ�ம ��டவ�டயதலத வ�டட 
அல���யம சநதரப�ஙகள உணட,  இச சநதரப�ஙகலளப 
��ளலளகள கணடற�ய பவணடம எ� அவரகளகக அற�வறததல 
பவணடம.  கணடற�நதபத�ட,  ��ட வ�டயதத�ல ம7ணடம கவ�ம 

(Refocus) பசலதத பவணடம எ�ப ப�றபற�ரகள வலயறதத 
பவணடம. 

 ��ளலளகளகக வழஙகப�டம ��டச�ல�ப �ண�கலளப 
��னப��ட�மல,  உடனககடன அவறலற பசயத மடககம�ற 
ஆப��சல� கறதல பவணடம,  மன�த�கபவ த�டடம�டடப 
�ண�கலள மடததக பக�ளளம �ழககதலத ஏற�டதத�க பக�ளளப 
ப�றபற�ரகள உதவ மடயம. 

 ��ளலளலயக கணடததல,  தணடல� வழஙகதல எனனம 
வ�டயஙகள�ல மடடம அககலற பசலதத�த,  ��ளலள பசயத மடதத 
�ண�களகக உ��ய ��ர�டலட வழஙகப ப�றபற�ரகள 
கறறகபக�ளளல பவணடம,  கணடகக மற�டமப��த, 
எபப��த�வத ��ளலளலயப ��ர�டடயளபள�ம� என�த �றற�யம 
ப�றபற�ரகள ச�நத�ததப ��ரகக பவணடம. 

 வகப�லறய�ல ��டம நலடப�றம மன�ர ��ளலளகள 
வடடல கற�ப��டட ��டதலதப ��டநல�ப �யன�டதத�க கறறக 
பக�ளள ஊககவ�கக பவணடம.  இத��ல ��ளலள வகப�லறய�ல 
கற��ககப�டம ��டதலத வ�ளஙக�க பக�ளள இ�கவ�க இரககம. 

 ��ளலளகள எநத பநரதத�ல �டதத�ல அவரகள அத�க 
அளவ�ல கறறகபக�ளக�னற�ர என�லதப ப�றபற�ரகள கணடற�ய 
பவணடம.  அநத பவலளய�ல ��ளலள �டப�லத அவரகள 
ஊககவ�கக��ம. 

 எபப��த �டப�த?  எவவ�ற �டப�த?  ஒர ந�லளகக 
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எததல� மலற �டப�த?  இலவ பத�டர��கப ��ளலளகள 
த�ம�கபவ த7ரம��ம பமறபக�ளளப ப�றபற�ரகள ஊககவ�கக 
பவணடம. 

 ��டநலகள�ல உளள ��டஙகலள பவறமப� வ�ச�ப�பத�ட 
ந�னறவ�ட�மல,  அப��டதத�ல�  ��ரத�� வ�டயஙகலளப 
��ளலளகள பவற�கக கற�பப�டததக பக�ளவதம மகக�யம��த. 
இககற�பபகள பதள�வ��லவய�க இரததல பவணடம. 

உஙகளலடய வயத வநத ��ளலள ��டச�ல�ய�ல ந7ணட பநரதலதக 
கழ�ததவ�டட வட த�ரமபக�ற�ர,  உட�டய�க வடடல ��டதலதப 
�டகக அவர வ�ரம�ம�டட�ரகள.  ��டச�ல�கள�ல 
உயரவகபபகள�ல �ய�லம ��ளலளகள ச�றப��கப �டதத�லத�ன 
அடதத கடடததகக உயரகலவ�ககச பசல� மடயம.  பமறகணட 
ஆப��சல�கலளப ப�றபற�ர �யன�டதத� அவரகள�ன கலவ� 
பமம��டடகக உதவமடயம. 

�� ��ளலளகள மலறய�க கறகம த�றனகலளப ப�றற�ரப�த�லல�. 
கலவ�த பதரசச�லயப ப�றவத�ல அவரகள பத�லவ� க�ணக�னற�ர. 
கலவ�த பதரசச�ய�ல பவறற� க�ணம ��ளலளகபள�ட இவரகலள 
ஒப��டட�ல இப��ளலளகள ��னவரம �ணபகலளக பக�ணடரப�ர. 

- கறறல த�றனகள ப��த�லம; இத��ல கற�த�ல ஒழஙக�னலம
- பதள�வ�� கலவ�ச�ர இ�கககள இல��லம;
- கற�தறக�� த�டடம இல��லம;
- கற�தறக�� கற�ப��டட உ��யஙகலள வளரததக பக�ளள�லம
- தமத க�ரக�ததல த�றன �றற�ய சயமத�பபட இல��லம

கலவ�பதரசச�ய�ல பவறற� க�ணம ம�ணவரகள�ன �ணபகள�வ�: 

- தமத கறறல அன�வஙகலளத பத�டரநத கணக�ண�ப�ர.
- தமத கறறலககத த�பம வழ�க�டடம ஆறறல உலடயவரகள
-  தமத கறறல பசயற��டலடதத�பம ஒழஙக பசயத பக�ளளம 
ம�ணவரகள, கறறலல வ�ரபபலடயவரகள�க ம�றறம ப�றவர
-  கற�த�ல பவறற� ப�ற மடயம எனற நம��கலகலயயம வளரததக 
பக�ளவர

எவவ�ற கறறலல பதரசச� ப�ற��ம என�லத ம�ணவரகளகக 
அற�வறததம ப��த,  அவரகள ச�றப��கக கறக வ�யபப 
ஏற�டக�னறத,  அததடன அவரகள வ�ழந�ள மழவதம 
கற�தறக�� த�றனகலளப ப�றறக பக�ளவர. 
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த�றலமய�� ம�ணவரகள த�ம ��டதலதப �டககமப��த அத 
வ�ளஙகம�ய�ன அவவ�ற�� வ�ளககம �றற� உணரக கறறக 
பக�ளவர,  ச�ன� வ�டயம வ�ளஙகவ�லல� என�லதயம உணரவர. 
இநந�ல�ய�ல உஙகள ��ளலளகள:

-  �டதத வ�டயம வ�ளஙகக�னறத� என�லதத த7ரம���ககக கறறக 
பக�ளள பவணடம. 
- ��டதத�ல வ�ளஙக�ய �கத�கள, வ�ளஙக�த �கத�கள எலவ என�லத 
இ�ஙக�� பத��ய பவணடம. 
-  மறற�க வ�ளஙக�த �கத�கள �றற�த பதள�வ ப�ற ��டச�ல�ய�ன 
உதவ�லயப ப�றக கறறக பக�ளள பவணடம. 

��ளலளலளகள �டததக பக�ணடரககமப��த ஏற�டம 
��ரசச�ல�கலளத த7ரததக பக�ளள வசத�ய�கப ப�றபற�ரகள 
அவவ�டதத�ல இரததல பவணடம.  ம�ணவரகள தமத 
வ���ககளகக�� வ�லடகலளத த�பம கணடற�யப ப�றபற�ரகள 
உதவபவணடம. த�பம வ�லடகலள வழஙகக கட�த. 

��ளலளகள தமத பநரதலதத த�றலமயடனம பதத�க கரலமயடன 
�யன�டததப ப�றபற�ரகள உதவபவணடம.

 �டப�தறக�� பதலவ எபப��த ஏற�டக�னறத எ� 
இ�ஙக�ணம ��ளலளகளகக உதவ பவணடம,  ��7டலசகக�க 
மடடமனற�,  வகப�லறய�ல வ�ளஙக�க பக�ளள மடய�தவறலறயம 
��ளலளகள கறற�க பவணடம.

 ��ளலளகள �டப�தறக�� க�� அடடவலண ஒனலறத 
தய���ககப ப�றபற�ரகள உதவ��ம.  வ�லளய�டட மறறம பவற 
�ண�கலளயம கரதத�ற பக�ளள பவணடம.  க�ழலம ந�டகள,  வ�ர 
இறத�ந�டகள என�வறறகக�� க�� அடடவலண பவற�டம. 

 ஒவபவ�ர வலகய�� ��டவ�டயததககம பவவபவற பநரம 
ஒதககப�டம வலகய�ல க�� அடடவலண தய���ககப�ட��ம. 

 ந7ணட பநர கறறல �ண�கலள �கத� �கத�ய�கப ����ததல, 
கட�ம�� ��ட வ�டயததகக வ�ழ�ப��க இரககம பநரதலத 
ஒதககதல,  ச�ற�ய இலடபவலளகளகக இடமள�ததல என�லவ 
கரதத�ற பக�ளள பவணடய அமசஙகள. 

 ��ளலளகள தமத கறறல அன�வஙகள,  கறறல மலறகள 
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�றற� ச�நத�ககவம ஆர�யவம ஊககவ�ககப�டல பவணடம,  �டககப 
ப��த�ய பநரம க�லடததத�?  எநதக கறறல மலற �யனலடயத�க 
இரநதத? (உத�ரணம�க,  த��ய�கக கறறல,  பசரநத கறறல,  ந7ணட 
பநரம கறறல,  க�ல�ய�ல கறறல),  கறறலல கணட பவறற�,  பத�லவ� 
மதலய வ�டயஙகள �றற�ப ��ளலளகள த�பம ச�நத�ககத தணட 
பவணடம. 

கற�தறக ச�ரமப�டம ��ளலளகள அவவ�ற ச�ரமப�டக க�ரணம 
அவரகள�டம ச��ய�� ஒழஙகமலற (Lack  of  Organization) 

இல��லமய�கம,  எ�பவ ப�றபற�ரகள ��னவரம மலறகள�ல 
அவரகளகக உதவமடயம. 

 பவவபவற ��டஙகளகக�� கறறல ச�த�ஙகள (��டநல, 
கற�பபகள,  தலணநலகள,  �ய�றச�பபததகஙகள)  த��தத��க 
பக�லவய�க (Folder) பவற�டதத� லவககப�டல பவணடம. 
�யன�டதத�யதம அலவ ம7ணடம அபத பக�லவ/பக�பபககள 
லவககப�டல பவணடம. நல� Rubber band ஐப �யன�டதத��ம. 

பசயத மடககப�டட வடடப�ண�கள ��டச�ல�கக எடததச 
பசல�ப�டல பவணடம. 

பதலவயறற ப��ரடகலளப ��டச�ல�ப ல�ய�லரநத 
அகறற�வ�டல பவணடம. 

 ��ளலளகள பசயய பவணடய கறறல �ண�கள எலவ 
என�லத ஒர கற�பப பததகதத�ல �டடயல தய���ததக பக�ளளம�ற 
பசயய பவணடம, ச�� ��டச�ல�கள�ல இநத ஏற��ட உணட. 

 கறறல �ண�கலள மகக�யததவதத�ன அடப�லடய�ல 
வ��லசப�டதத�க பக�ளளம�ற ��ளலளகளகக அற�வறதத 
பவணடம. 

 ��ளலளகள கறக வ�ரம��த தவ�ரததகபக�ளள மயலம 
��டஙகள/  ��டவ�டயஙகள எலவ என�லதத பத��நத பக�ளள 
பவணடம.  ப�றபற�ரகள அதறக�� க�ரணஙகலளத பத��நத 
பக�ளள மய� பவணடம.  பத��நத பக�ணட�ல ��ளலளகள�ன 
பதலவகளகபகற�,  வடடல �டககம மலறலய (Study  Plan) 

ம�றற�யலமகக பவணடம. இத பத�டர��க ��டச�ல� ஆச���யரகள, 
ஆப��சகரகளடன க�நதலரய�ட ஆப��சல� ப�ற��ம. 

எநத பவல�லயயம மலறய�கச பசயய ப��ரததம�� ச�த�ஙகள/ 
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கரவ�கள (Tools) பதலவ.  ப�றபற�ரகள கறகம �ண�ய�ன ப��த 
��ளலளகளககத பதலவப�டம கரவ�கள �றற� அற�நத�ரகக 
பவணடம. 

��ளலளகள ந�ம �டப�தறகப ப��ரததம�� சழல எத என�லதக 
கணடற�ய ப�றபற�ரகள உதவ பவணடம,  ச�� ��ளலளகள ம�க 
அலமத�ய�� சழல� வ�ரமபவர, பவற ச��ரகக ச�ற�யளவ சததமம 
கடம� உறப���ரகள அரக�லம இரததல பவணடம,  பவவபவற 
சழந�ல�கள�ல கறகம ப��த அவறற�ல �யனளளத அல�த 
கறறலககப ப��ரததம��த எத என�லதப ��ளலளகள பத��வ 
பசயயப ப�றபற�ர உதவமடயம. 

வடடல �டப�தறகப ப��ரததம�� ஓர இடம பத��வ பசயயப�டல 
பவணடம,  உணவ பமலச,  அலறய�னள ப��டப�டடளள பமலச 
என�வறற�ல ஒனலறத பத��வ பசயய��ம.  ப�றபற�ரகளம 
சபக�தரரகளம நடம�டம சழல� வ�ரமபம ��ளலளகளம 
த��தத�ரநத கறக வ�ரமப�வரகளம இரப��ரகள. 

பதலவய�� எழதகரவ�கள,  த�ளகள,  கற�பபப பததகஙகள, 
பவள�சசம என��வறலற வழஙகதல பவணடம.  அகர�த�கள, 
��ளலளகளகக�� கல�ககளஞச�யம என��வம வழஙகப�ட��ம. 
பதலவய�� வ�டதத நல ந�ல�யதலதயம இலணயதலதயம 
�யன�டததப ப�றபற�ரகள உதவ��ம. 

இநத ஆப��சல�கள ப�றபற�ர - ஆச���யர ய�வரககம ப��ரநதக 
கடயத.  இலவபயல��ம ஆயவ மடவகள�ல இரநத 
ப�றப�டடலவ.  ஆகபவ ந�ம நமககப ப��ரததம��லத கணட 
��டகக பவணடம.  அநத வழ�க�டடல ம�ம ந�ம ஆபர�கக�யம�� 
கறறற சழல� உரவ�கக பவணடம. 
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கறறவலப ப
த�ககம க
ரண�களம ஆச�ர�யரம

- ஆர. ள��ளகஸவரன -

“அன�வம,  �ய�றச� என�வறற�ன ம�ம�க ஏற�டம நடதலத 
ம�றறபம கறற��கம.”  கறறலகக�� ஆறறல எல�� 
உய�ரகள�டதத�லம உணட.  ஆ��ல இவவ�றறல ம�ரகஙகள�டம 
ச�ற�தளபவ க�ணப�டக�றத.  ஏப���ல கறறல அவவய���களகக 
ச�ற�தளபவ க�ணப�டக�றத.  ஏப���ல கறறல அவவய���களகக 
ச�ற�தளபவ பதலவப�டவத�கம.  ஆ��ல இவ ஆறற���த 
ம��த��டம ப�ரமளவ�ல உளளத.  இதறக க�ரணம ம��தனகக 
கற�த�ல ஆரவம அத�கம இரப�தம,  உறறபந�ககம த�றன, 
பத�டரநத கறகம ஆறறல,  கற�யடகலள (Symbol)  �யன�டதத� 
கறகம ஆறறல என�� க�ணப�டவதம�கம. 

கறகம ஆறறல எபப��த பத�னற�யத என�த ஆர�யவககட�டட 
வ�டயம�கம.  இத ம��தர பத�னற�ய க��தத�லரநபத 
ஆரம��ததவ�டடத என�த கலவ�ய�ய��ளரகள�ன கரதத�கம. 
இவவ�ற ம��தர பத�னற�ய க��தத�லரநபத ஆரம��ததவ�டட 
கறற���த க��பவ�டடதத�ல �� ம�றறஙகளககட�டட இனற 
ஒவபவ�ரவரலடய வ�ழவ�லம இனற�யலமய�தத�க 
க�ணப�டவதடன,  உய�ரவ�ழவதறக ஆத�ரம�கககட உளளத. 
தறப��த கறறலகக வயத கடத தலடய�க அலமயவ�லல�. 
ஆரவமம,  த�றனம உளள ஒரவர எகக��தத�லம கறக��ம எனற 
ந�ர��ககப�டடளளத. 

இவவலகய�ல ம��த வ�ழகலகய�ல ம�க அவச�யம��த�க பக�ளளம 
கறற���த ம�க ச�கக���த எ� உணரப�டடளளத.  அததடன 
அதல� கடடப�டததம க�ரண�களம ��வ�கம. அலவய�வ�: 

கடம�ம,  ��டச�ல�,  சக��ட கழககள,  சமகம,  ப��ரள�த�ரம, 
க��ச�ரம,  உளள7டகள,  ஊடகஙகள,  எத�ர��ர�த ந�கழவகள, 
உளவ�யல அமசஙகள.

கடமபம

ப�றபற�ர அல�த ப�றபற�ரடன இலணநத வ�ழம உறவ��ரகள 
சமகம ஏறகம �ண��டட ம�த���பய�னலற இ�கக�கக பக�ணட 
வ�ழம ப��த அதல� கடம�ம எனக�னபற�ம.  ��ளலளய�ன 
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கறறல�ப ��த�ககம க�ரண�கள�ல மறபறல��த த���ஙகலளயம 
வ�ட ப�ரம �ஙக�ல� வக�ப�த கடம�ம�கம.  பளம த�த 
ஆயவகள�லரநத கழநலதகள�ன அற�வ வளரசச�ய�ல அதன 
இளம�ரவச சழந�ல� கடத��� பசலவ�கக பசலததக�னறத 
எனறம,  அத�ல கடம�தத�ன �ஙக ம�க மகக�யம��த எனறம 
கறக�னற�ர.  பக�லமன அற�கலக ஐகக�ய அபம��கக�வ�ல கறபப 
இ� மககள�ன கழநலதகள பவளலள இ� மககள�ன 
கழநலதகலளவ�ட கலவ�த தரதத�ல ஓரளவ க7ழ ந�ல�ய�ல 
இரப�தறகக க�ரணம ��ளலளகள�ன கடம� சழந�ல�ய�ன தரம 
கனற�க க�ணப�டவபதய�கம என�லத தமத ஆயவகள ம�ம 
ந�ர��ததளளத.  இவறற�ல� அடப�லடய�கக பக�ணட பந�ககம 
ப��த ஒர ��ளலளய�ன கறறலல ம�க வலவ�� பசலவ�கக�ல�க 
கடம�பம ப�றறளளத என�லத மறகக மடய�த. 

அநதவலகய�ல கடம�தத�ல ந��வம வறலம,  ப�றபற�ர ��ளலளகள 
ம7த பசலததம அககலற,  ப�றபற�ர ����நதவ�ழதல, 
ப�றபற���லடபய க�ணப�டம பசலகள,  ப�றபற�ர ��ளலளகலள 
வளரககம மலற, (அத�க அனப பசலதததல/அத�க கணடபப) அனப, 
க�பபணரசச� அறற கடம�ச சழல,  ப�றபற�ர கலவ� பத�டர��க 
அககலற பசலதத�லம,  ப�றபற���ன ப��லதப �ழககஙகள, 
ப�றபற���ன மனம�த���யறற நடதலதகள ப��னற� ��ளலளகள�ன 
கறறல� பவகவ�கப ��த�ககச பசயக�னற�. 

ப�டச�ல�

சமக உறப���ரகள�ல கற�ப��டட இடதத�ல,  உ��ய பநரதத�ல ஏறற 
சழந�ல�ய�ல வகககப�டட வ�த�களகக அலமய கலவ� வழஙக 
ஏற�டததப�டட இடம ��டச�ல�ய�கம.  கறறப�ன�த ம��த 
வ�ழகலகய�ல ��றபபத பத�டககம இடமப�றற�லம மலறய�க 
வகககப�டட,  ஒழஙக�டததப�டட கலவ�லய வழஙகம ந�றவ�ம 
��டச�ல� எனற�ல அத தவற�க�த.  இவவ�ற ��ளலளகள�டம 
கறறல� ஏற�டததவதறக�க உரவ�ககப�டட ��டச�ல�கபள ச�� 
பவலளகள�ல அவரகள�ன கறறலகக ��தகதலத வ�லளவ�ப�த�க 
அலமநதவ�டக�றத.  ��டச�ல�ய�ல இடமப�றம கவரசச�யறற 
��டதத�டடம,  த7வ�ரம�� கடடப��டகள,  வழஙகப�டம 
தணடல�கள,  அத��ர-  ஆச���யர உறவ�ல க�ணப�டம வ���சலகள, 
மக�லமததவப ��ரசச�ல�கள,  ��7டலச மலறய�ல க�ணப�டம 
கலற��டகள,  ��டச�ல�ய�ல ந��வம மக�ழசச�யறற கறறல சழல 
என��வம ��டச�ல�ய�ல கறறல� ஏற�டததம மகவர�க 
வ�ளஙகம ஆச���யரத கடடப��டகள,  தணடல�கள,  கடலமய�� 
ப��கக,  தவற�� மனம�த���,  ��ளலளகலள அ�டச�யப�டததம 
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தனலம,  த�றலமயறற ��டப��தல� என��வம ��ளலளகள�ன 
கறறல� ��த�ப�த�க அலமநத வ�டக�னறத. 

சகப�ட கழககள

வயத�லம,  சமகமத�பப ந�ல�ய�லம அணணளவ�� ஒரலமப��ட 
உலடயவரகள சக��டகள எனற அலழககப�டக�னற�ர.  ��றநத 
கடம�ததகக அடததப�டய�க ��ளலளய�ல அத�க பசலவ�கலகச 
பசலததம மகவர�க வ�ளஙகவத இதபவ.  இனலறய சமக 
அலமப��ல இத மகக�ய இடதலத வக�கக�றத.  இச சக��டக 
கழககள��த ஆரம�தத�ல வ�லளய�டடன அடப�லடய�ல (கடட 
வ�லளய�டட)  இலணவலதபய பந�ககம�க பக�ணட ப��தம 
கமரப�ரவதலத அலடயம ப��த தமத பதலவ,  வ�ரபப 
என�வறறகக ஏற� �� கழககள�க (ஒப��ரகழ)  இலணநத 
பசயல�டக�னறத.  இககமரப�ரவதத�ல கடம�ம,  ��டச�ல� 
என�வறலறவ�ட இக கழககள�ன பசலவ�கபக அத�கம�கக 
க�ணப�டக�றத.  ச��ப��த இச சக��டக கழககள�ன பசலவ�கக 
த7ய சமக வ�லளவகலள பத�றறவ�தத இறத�ய�ல அத ��ளலளய�ன 
கறறலல ��த�பல� ஏற�டதத�வ�டக�னறத. 

சமகம

ப��தவ�� க��ச�ரதத���ல ��லணநத,  ப��த பந�ககஙகலள 
லமயம�கக பக�ணட கற�தத த��ததனலமகலளக பக�ணட மககள 
கடடதலத ந�ம சமகம எனக�பற�ம.  பம�ழ�,  �ழககவழககம, 
ஒழஙகமலற,  கரவ�கள�ன �யன��ட என�வறலற ��ளலள 
சமகதத�ல இரநபத கறறகபக�ளக�னறத.  இத��ல ��ளலளய�ன 
கறறலல சமகம �லவலகய�லம த�ககம ப��க�னறத.  ஆய�னம �� 
சநதரப�ஙகள�ல ��ளலளககம சமகததககம இலடய���� பத�டரப 
��ளலளய�ன கறறலகக தலடய�கக கட அலமநத�ரககம சழல 
(ச�பந��ச��� சழல),  அய�வரகளத ��லழய�� நடதலதகள, 
சமகப ��க��ட,  சமகதத�ல ஒதககப�டல,  ��தக�ப��னலம, 
இர�ணவ நடவடகலககள,  சமக வனபசயலகள,  சமகதத�ன கலவ� 
�றற�ய எத�ரமலற ம�ப��னலம,  சமகதத�ல க�ணப�டம 
மடநம��கலககள ப��னறலவ ��ளலளகள�ன கறறல� ��த�ககச 
பசயக�னறத. 

கப�ர��த�ரம

ப��ரள�த�ர வ�ரதத�கக மகக�யததவம வ�யநத ஒனற�க கலவ� 
க�ணப�டக�னறத.  அபதபவலள கலவ� வ�ரதத�கக ப��ரள�த�ரம 
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��ன�ண�ய�க அலமக�னறத.  பமற�ட கலவ�வ�ரதத�கக 
��ன�ண�ய�க வ�ளஙகம ப��ரள�த�ரம ச�� சநதரப�ஙகள�ல 
��ளலளகள�ன கறறலகக தலடலய ஏற�டதத�வ�டக�னறத. 
அநதவலகய�ல கடம�தத�ல ந��வம ப��ரள�த�ர பநரககடகள, 
(��ளலளகள�ன அடப�லடத பதலவகள கடம�தத�ல 
பரதத�பசயயப�ட�லம)  ��ளலளகள�ன ��டச�ல�த பதலவகள 
ந�லறபவறறப�ட�லம (உலடகள,  க��ண�கள,  �ய�றச� பததகஙகள 
ப�றறக பக�டகக மடய�லம),  வகப�லறய�ல க�ணப�டம 
ப��ரள�த�ர �7த�ய�க ஏறறதத�ழவகள அலத அடப�லடய�க 
பக�ணட அவரகள பறககண�ககப�டதல ப��னற� ��ளலளகள�டம 
உள�7த�ய�� ��த�பல� ஏற�டதத� இறத�ய�ல அவரகளத கறறலகக 
தலடய�க அலமநதவ�டக�னறத. 

க��ச�ரம

ஒர சமகதத�ன உயரநத நடதலத, அநநடதலதய�ன ப�றப�ற, அஙக 
சமக அஙகததவரகள �ரம�லரய�க அபப�றப�றகலள 
�யன�டதத�க பக�ளளல க��ச�ரம�கம.  ஒர க��ச�ரததகக ஏற� 
நடநத பக�ளளல,  அதல�ப ��தக�ததல,  அதல�ப �ரபபதல 
என�வறறகக கலவ� ம�க அவச�யம�க�னறத.  ஆ��ல 
க��ச�ரம��த �� சநதரப�ஙகள�ல ��ளலளகள�ன கலவ�ய�ல 
��த�பல� ஏற�டதத�வ�டக�னறத.  அத�வத எமத ��ரம���ய 
க��ச�ரதத�ல அயறக��ச�ர ��த�பபகள இடம ப�றதல (ஐபர�ப��ய 
க��ச�ரப ��த�பபகள),  எமத பச�நத க��ச�ரதத�ல ஏற�டம 
ச7ரழ�வகள,  ��டச�ல�ககம அல�த வகப�லறககம பவற�டட 
க��ச�ர அமசஙகள க�ப�டதல (பமலவரககம/க7ழவரககம) 
ப��னற� ��ளலளகள�ன கறறலககத தலடலய ஏற�டததக�னறத.

ளப�த�ய உள�/டகள இனலம

ஒர ந�றவ�தத�ன பவறற�ய�ல அல�த உசச பவள�யடடல இரணட 
அமசஙகள இனற�யலமய�தலவய�க உளளத.  ஒனற தரம�� 
உளள7டகள (Input), இரணட�வத வ�ல�தத�றனட��� 
பசயற��டகள (Process)  இத�ல உளள7டகள தரம��த�க இரககம 
ப��பத பவள�யடகளம அதறகலமவ�க அலமயம என�பத ந�யத�. 
இத�டப�லடய�ல ��டச�ல� மடடதத�ல இனற தரம�� வளஙகள 
உளள7ட பசயயப�டக�னறத�?  என�த ஒர வ���வ�கபவ உளளத. 
உளள7டகள ப��ரததம�க அலமய�ததன க�ரணம�க ��ளலளகள�ன 
அலடவ அல�த கறறல �� சவ�லகலள எத�ரபந�ககம ந�ல� 
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க�ணப�டக�னறத.  இத�ல ��டச�ல�ய�ன ப�[த7க வளஙகள, 
(தள��டஙகள,  வகப�லற,  கறறல -  கற��ததற ச�த�ஙகள) 
�ய�றறப�டட ஆளண�ய��ர (�ய�றச� ப�றற ஆச���யரகள,  தரம�� 
அத��ரகள),  வ�ல�தத�றனட��� மக�லமததவம,  ச�றநத 
பமற��ரலவ ப��னறவறற�ல க�ணப�டம கலற��டகள 
பநரடய�கபவ ��ளலளகளத கறறலகக இலடயற�க 
அலமநதவ�டக�னறத. 

ஊடகஙகள

ஊடகஙகள என�த அணலமக க��ஙகள�ல எனறம 
இல��தவலகய�ல ப�ரக�ச பசலவலத க�ணககடயத�க உளளத. 
இத�ல வ�ப��ல பத�ல�கக�டச�,  ச���ம�,  �தத���லககள,  �ரவ 
இதழகள,  இலணயம ப��னறலவ இனற தமகக�லடபய ப��டட 
ப��டடக பக�ணட இரச�கரகலள கவரநத��ழப�த�ல பத�ய 
நட�ஙகலளயம, லகஙக��யஙகலளயம கலடப��டகக�னற�. 

இவறற�ல ஒள��ரப�ப�டம ந�கழசச�கள ஒர பறதத�ல ��ளலளகள�ன 
கறறலககச ச�தகம�� ப��கலகக பக�ணடரநத�லம 
அப�கம��லவ கறறல�ப ��த�ககம ந�கழசச�கள�கபவ 
க�ணப�டக�னற�.  ஊடகஙகள�ல ஒள��ரப�ப�டம ந�கழசச�கள 
அல�த பவள�யடகள மககளகக ப��ழதப��கக�கவம, 
பதலமய�� தகவலகலள (பசயத�கலள)  வழஙகவத�க 
அலமநத�லம அவறற�ல ஒள��ரப�ப�டம அல�த பவள�ய�டப�டம 
ப��ரததமறற ந�கழசச�கள/பவள�யடகள,  தரம கலறவ�� 
த�லரப�டஙகள,  ப��ரததமறற இலணயதளப �கத�கள (web pages) 

என�� தறப��த ��ளலளகள�ன கறறல� ம�க அத�கம�க ��த�ககச 
பசயவலத க�ணமடக�னறத. 

எத�ரப�ர�த ந�கழவகள

எத�ர��ரதத பமறபக�ளவத ஒர வலக.  ஆ��ல எத�ர��ர�மப� ச�� 
வ�டயஙகள வ�ழகலகய�ல ந�கழநதவ�டவதம உணட.  இத 
எலப��ரலடய வ�ழகலகய�லம ப��தவ��பத.  இவவலகய�ல 
கறறலல ம�கவம ஆரவததடன ஈட�டம ��ளலளகக த�டபர� 
பத�னறம பந�யகள,  வ��ததககள,  ப�றபற���ன இழபபககள, 
ந�டடல இடமப�றம யததஙகள,  இ�கக�வரஙகள,  ச�த� 
மரண��டகள ப��னற� அவரகள�ன வ�ழகலகலய ��த�ப�லடயச 
பசயய��ம.  இலவ ஒரவர�ல எணண� ஏற�டவத�லல�. 
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எத�ர��ர�மல ந�கழவ�பவ.  இவவ�ற�� ந�கழவகள கட ச�� 
சநதரப�ஙகள�ல ��ளலளகள�ன கறறல�ப ��த�ககச பசயக�னறத. 

உ�வ�யல அமசஙகள

ம��த நடதலதலய வ�ளகக மற�டம அற�வ�யப� உளவ�ய��கம. 
இஙக கறறல என�தம நடதலத ம�றறததடன பத�டரபலடய 
ஒனபறய�கம.  ��ளலளகள�ன நடதலத ம�றறதத�ல (கறறலல) 
�லபவற க�ரண�கள த�ககதலத பசலதத���லம அலவ 
அல�ததககம அப��ல உளவ�யற க�ரண�களம தலடய�க 
அலமக�னற�. அலவ: 

- த��ய�ள பவற��ட
- கவ�ம
- கவரசச�
- ம�ப��னலம
- நணணற�வ
- மத�ரசச�
- ம�பவழசச�
- ப�கக�டச�
- பம�ழ�யம, ச�நதல�யம
- கற��ததல மலற
- ஊககல

ப��னறலவய�கம.  இலவ ��ளலளகள�ன இயல��லம (மரப) 
ஆச���ய��ன நடதலதகள�லம ��த�பபககளள�க� கறறலககத 
தலடய�க அலமக�னற�.

பமறகற�ய �� க�ரண�கள கறறல�ப ��த�ப�த�க அலமநத�லம 
அவறற�ல ச�� க�ரண�கள�ல ம�றறஙகலள ஏற�டதத மடய�த 
ப��தம (மரப ந�ல�)  ம�றறஙகலள ஏற�டததககடய க�ரண�கள�ல 
உளள இடரகலள கலளநத கறறல� வ�லரவ�டததவத�� 
ஆச���ய��ன �ஙக இனற�யலமய�தத�கம.  இதறக ஆத�ரம�க 
வ�டசன,  ம�ரகக�ரட ம7ட ப��னற சழந�ல�வ�த�கள�ன ஆயவ 
மடவகள எடததக கறக�னற�.  இவரகள �ய�றச�கள ம�ம 
ஒரவல� எததலகய �ணபகலளயம ப�றற வளரச பசயய��ம 
என�லத ந�ர��ததளள�ர.  எ�பவ ஆச���யரகள பமறகற�ப��டட 
கறறல�ப ��த�ககம க�ரண�கள�ன த�ககதலத மறநத தமம�டம 
கறகம ��ளலளகள�டம கறறல� ஏற�டதத அல�த வ�லரவ�டதத 
தன��ல இயனற உதவ�கள,  நட�ஙகள என�வறலற லகய�ளவத 
அவச�யம�கம.  அநத வலகய�ல ��ளலளகள�டம கறறல� அத�க��கக 
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அல�த வ�லரவ�டதத ஆச���யர பசயயபவணடயலவ:

கறறலகக ஊககவ�ததல ம�க இனற�யலமய�தத.  வகப�லறய�ல 

கறறல இடமப�றவதறக இத ம�கவம உதவக�றத. 
ஊககவ�தத���த ��ளலளலய பமலம கறக 
உறச�கப�டததக�னறத.  இத�ல ���ச�லகள,  ��ர�டடகள,  பளள�கள 
ஆச���ய��ன இனபச�ல என�� கறறலன பவறற�யடன 
பத�டரபலடய�.  இலவ ��ளலளகளகக ம�ந�லறலவயம 
தமமத�பல�யம,  மக�ழசச�லயயம ஏற�டதத� அவரகலள பமலம 
உறச�கததடன கறகததணட�லவய�கம.  ஊககலன மகக�யததவம 
�றற� நடதலதய�யல வ�த�ய�� ஸக�ன�ர கறறல� அத�கர�கக 
வலவடடம ஊகக�கல� (ப�ர�டட கவகமத�, பள��கள) பயனபடதத 
ளவணடம எனக�னற�ர. 

ஆகபவ உறச�கததடன ��ளலளகலள கறகத தணடம 
ஊககவ�தத���த அவரகள�ன கறறல� வ�லரவ�டததம என�லத 
உணரநத ஆச���யர வகப�லறய�ல அதல�ப �யன�டததவத 
இனற�யலமய�தத�க�னறத. 

Ø ��ளலளகள�டம இயல��கபவ ச�� ஊகக�கள உணட.  கறறல 
பசயலகள�ல இவ இயல��� ஊகக�கலள பவள�ப�டதத 
வ�யப�ள�ப�த ஆச���ய��ன கடலமய�கம.  ��ளலளகள தமத 
இயல��� ஆரவம,  பதலவ,  கவரசச�கள என�வறறகக ஏற� கறக 
வ�யபல� வழஙகம ப��த அவரகள�டம இயல��கபவ உளள 
ஊககம பவள�ப�டம.  எ�பவ அதறக�� சநதரப�ம வகப�லறய�ல 
வழஙகப�டல பவணடம.  ��ளலளகள தமத த�றலமகலள 
மழலமய�க வளரகக,  ஆர�ய,  பசயத��ரகக இயல��கபவ 
ஆரவமலடயவரகள என�த ம�ஸப��,  பUபர�ம பரணர,  க�ரஸ 
பர�Uரஸ ப��னற உளவ�ய��ளரகள�ன கரதத�கம.  எ�பவ இவ 
உளவ�ய��ளரகள�ன கரததககலளயம உளவ�ஙக� ��ளலளகள�டம 
இயல��கபவ உளள ஊகக�கலள �யன�டதத� கறகச பசயவத 
கறறல� அத�கத�கக பசயயம. 

Ø கறறலல ��ளலளகள�ன மயறச�கள ஓரளபவனம 
பவறற�ப�றக கடயவ�ற கறறல பசயலகலள ஒழஙகலமததல 
பவணடம.  கறறலல ��ளலள ப�றம ஒவபவ�ர பவறற� �றற�ய 
உணரலவயம ��ளலளகளகக அவவபப��த வழஙகவத ம�க 
அவச�யம�கம.  இதல�பய ஸக�ன�ர த�த ஆயவ மடவ�ல 
மலறபபட அலமககபபடட வலவடடம தணடலகள அ��ககபபட 
ளவணடம எனறம அலவ சர�ய�� நடதலத ளத�னற�யவடன 
கறளப�ரகக அ��ககபபட ளவணடம எனக�னற�ர.  எ�பவ 
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��ளலளகள�ன ஒவபவ�ர பவறற� �றற�யம உட�டய�க அற�வ�ப�த 
அவரகள�ன கறறல� வ�லரவ�டததம. 

Ø கற��ததலல ஆச���யரகள பவறம பச�றகலள அத�கம 
�யன�டதத�க கற��ப�த அப�க சநதரப�ஙகள�ல �ய�றறப 
ப��கம.  �லவலக க�டச�ப ப��ரடகலள �யன�டதத�க கற��ததல, 
வணணப �டஙகள கரததப�டஙகள,  ம�த��� உரககள,  உணலம 
ப��ரடகள ப��னறவறலற �யன�டதத� கற��ததல ��ளலளகளகக 
கடய �யல� அள�ப�தடன ம�கப ப��ரததம�� ப�கக�டச� 
அன�வஙகலளயம வழஙகம.  க�டச�ப கப�ரடக����ரநத 
கரததகக கசல�ல என�த கழநலதகள�ன கற��ததலல ம�க 

மகக�யம��த�கம.  அததடன  கச�றகளகக மன கப�ரள எனற 

ப�ஸடப��U�ய�ன கரததம கற�ப��டததகக�கம.  எ�பவ இவறலற 
ஆச���யரகள கவ�தத�ப�டதத கற��ப�தன ம�ம ��ளலளகள�ன 
கறறலல ஆரவதலத தணடச பசயத அவரகள�ன கறறல� 
அத�க��ககச பசயய��ம. 

Ø கறக பவணடய வ�டயஙகள எள�லமய��த�க ச�ற ச�ற 
�டகள�க அற�மகப�டததப�டட அவறற�ன ஒவபவ�ர �டய�லம 
��ளலளகள ச�றநத வ�லளலவ ப�றம வலகய�ல வ�யபபககலள 
ஏற�டததல கறறல� இ�க�டததம கறறலல நல� வ�லளலவ 
ப�றம வலகய�ல ச�ற ச�ற �டகள�க ஒழஙகலமதத மனலவககம 
ப��த ��ளலள இயல��கபவ கறறலல ஆரவததடன ஈட�டம. 
கறறல� ச�றச�ற படக��க அலமதத ஒவகவ�ர கரததம அதறக 
மனனள� கரததடன இலணநத அலமய ளவணடம எனற கரதலத 

ஸக�ன�ர த�த ஆயவகள�ன ம�ம வலயறதத�யளள�ர.  இவவ�ற 
கறறல� ஒழஙக�டதத� மனலவககம ப��த அத கறறல� 
வ�லரவ�டததம என�லத ஆச���யர உணரநத பசயல�ட பவணடம. 

Ø கறறல -  கற��ததலன ப��த ஆச���யர லமய 
அணகமலறலய கலறதத கழநலதகளத பசயலகளகக 
வகப�லறய�ல மகக�யததவம பக�டககம வலகய�ல ��ளலள கசயல 
ம�ம கறக அத�க வ�யபல� ஏற�டததம ப��த அத கறறல� 

அத�க��கக பசயயம.  ப�ளல�கள எல�� உணலமகல�யம த�ளம 
மயனற கணடற�ய ளவணடம. ஆச�ர�யரத பஙக ம�க ம�க கலறவ�க 
இரகக ளவணடம என�த மற�நதல�ய�ளர�� ஆசபவல  

என��ரத கரதத�கம.  எ�பவ கறறல� வ�லரவ�டதத ஆச���யர 
த�த கறறல -  கற��ததல பசயற��டடல இவறலற கவ�தத�ல 
பக�ளளதல அவச�யம. 

Ø இறககம��, கணடபபகடய வகப�லறலயவ�ட மக�ழசச�யம 
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க�பபணரசச�யம ந�ரம��ய வகப�லறச சழந�ல�லயபய ��ளலளகள 
வ�ரமபவத இயலப.  ஆச���யர ம�ணவ��டம அனபம,  ���வம க�டட 
பசயற�டன இசசழந�ல� இ�கவ�கபவ ஏற�டம.  வகப�லறச 
சழந�ல� ��ளலளகக ம�ந�லறலவத தரவத�க அலமயம ப��த 
கறறல இயல��கபவ இடமப�றம இதல� கலவ�ய�ளர�� பபர��ல 
என����ன கலவ�ச ச�நதல�ய�ல ந�ம க�ண��ம.  ஆகபவ 
��ளலளகளத கறறல� வ�லரவ�டதத மல�யம ஆச���யர 
இவவ�ற�� வகப�லறச சழந�ல�லயத பத�றறவ�ப�த கடய 
�யல�யள�ககம. 

Ø கற��ககம ப��த ஆச���யர பத�ய கரததககள,  அன�வஙகள 
என�வறலற உளவ�ஙகககடய ��ன�ண� அற�வ ஒவபவ�ர 
கழநலதய�டமம உளளத� என�லதக கணடற�நத பதலவய�� 
கரததககலள அற�மகப�டதத� பத�ய கரததககள,  அன�வஙகலள 
வழஙகம ப��பத அத கறறல� இ�க�டததம.  இவவலகய�க 
ஆச�ர�யர த�த ளப�தல�ய�ன ளப�த ம�கப கப�ரததம�� பலழய 
அனபவஙகல� கழநலதக�த ம�த�ன ளமல மடடததகக 
எழகசயவதன ம�ம கறறல� ஏறபடதத��ம எ� கலவ� உளவ�யலன 

தநலதய�� பஹர��ரட கற�ப��டக�னற�ர.  எ�பவ ��ளலளகள�டம 
கறறல� அத�க��கக எதத��ககம ஆச���யர த�ன கற��ககம 
��டவ�டயம பத�டர��� ��ன�ண� அற�வ இரப�லத 
உறத�ப�டதத�க பக�ளளல மகக�யம��த�கம. 

Ø ��ளலளகள�ன மரபந�ல�,  சழந�ல� க�ரணம�க ஏற�டம 
த��ய�ர பவற��டகலள இ�ஙகணட அதறக�லசவ�க 
ப��தல�கலள ஒழஙகலமககம ப��த அத எல�� ��ளலளகள�லம 
கறறல� ஏற�டததம.  இத�ல மரபந�ல� எவவ�ற அலமநத ப��தம 
சழந�ல�ய�ல ம�றறதலத ஏற�டததவதன ம�ம ��ளலளகள�டம 
நடதலத ம�றறதலத ஏற�டதத��ம என�லத சமகவ�ய��ளரகள�� 
வ�டசன,  ம�ரக�ரட ம7ட ப��னபற�ர தமத ���பச�தல�கள�ல 
ந�ர��ததளள�ர.  இலத கரதத�ற பக�ணட ஆச���யர எல�� 
��ளலளகள�டமம கறறல� வ�லரவ�டதத பசயயம வலகய�ல 
ப��தல�கலள ஒழஙகலமததக பக�ளவத �யனதரததககத�கம. 

Ø ��ளலள த�த இ�கலக அலடவதறக�� வ�யபபககள 
கடம�தத�லம,  ��டச�ல�ய���லம அலமததக பக�டககப�டல 
பவணடம.  இத�ல ஆச���ய��ன �ஙக ம�க இனற�யலமய�தத�கம. 
��ளலள ஆச���யர�ல பறககண�ககப�டம�ய�ன அத அவரகள�ன 
இ�கலக பவகவ�கப ��த�ககச பசயயம.  எ�பவ ��ளலள த�த 
இ�கலக அலடவதறக�� வழ�க�டடல� ஆச���யர�ல 
ஏற�டததப�டம ப��த அத ��ளலளய�ன கறறலல ஊககதலத 
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ஏற�டததம ஹ�ப,  ஆடக�னசன,  பமகலப�ணட ப��னற 
உளவ�ய��ளரகள�ன ஆயவகள இதல� பதள�வ�ககக�னறத. 

Ø கற��ககம ��டபப��ரள�ல ��ளலள கவ�ம பசலததம 
வலகய�ல உதத�கலள அலத நட�ஙகலளக லகய�ளவதடன 
��டபநர இறத�வலர ��ளலள ��டபப��ரள�ல கவ�ம பசலததம 
வலகய�ல ஆச���யர�ல ��டதலத மனலவககம ப��த அத 
��ளலளய�டம கவ�ச ச�லதலவ ஏற�டததம எத�ர வ�லளவகலள 
அகறற� கறறல� அத�க��ககச பசயயம.  இஙக ��ளலளய�ன 
கவ�தலத வகப�லறககளபளபய லவதத�ரககம வலகய�ல 
��ரததக பக�ளள பவணடயத ஆச���ய��ன கடலமய�கம. 

Ø கறறலல கவரசச�லய அல�த ந�டடதலத ��ளலளகள�டம 
ஏற�டததம ப��த ��ளலளகக மக�ழசச�லயயம,  ம�ந�லறலவயம 
பக�டககம. இதறக த�பம பசயத கறக, வ�லளய�டடன ம�ம கறக, 
கணடற�நத கறக வ�யபல� ஏற�டதத� பக�டததல பவணடம. 
அவவ�ற பக�டககம ப��த ��ளலளகள�டம இயல��கபவ கறறலல 
ஆரவம அல�த கவரசச� ஏற�டம.  இதல� மறப��கக 
ச�நதல�ய�ளர�� ரபச�வம வலயறதத�யளள�ர.  பU�னடய�, 
பரணர ப��னபற�ரம த�பம கணடற�நத கறறல� ஆத��ததளள�ர. 
எ�பவ இவவ�ற�க ��ளலளகள�டம கவரசச�லய ஏற�டததம 
வலகய�ல கறறல -  கற��ததல� ஒழஙக பசயயம ப��த அத 
கறறல� வ�லரவ�டததம. 

Ø ��ளலளகள�டம தன�ம��கலகலய வளரககம வ�ததத�ல 
அவரகள�டம ஆச���யர நடநத பக�ளளபவணடம.  தன�ம��கலக 
பவறற�யலடய வ�யபபககள,  அலடநத பவறற� �றற�ய உணரவ 
ப��னற� ய�வம ��ளலளகலள கறறலல ஊககவ�தத கறறலல 
ஈட��டடல� அத�க��கக பசயயம.  இதல� பக�மஸ,  ம�ஸப�� 
க�ரள பர�Uரஸ ப��னற உளவ�ய��ளரகள தம ஆயவகள�ல 
ந�ர��ததளள�ர.  எ�பவ ��ளலளகள�டம தன�ம��கலகலய 
வளரப�த�ல (கறறல பத�டர���)  ஆச���யர கவ�ம பசலததவதன 
ம�ம கறறல� வ�லரவ�டதத��ம. 

Ø ��ளலளகள�டம ப��ரததமறற ம�பவழசச�லய ஏற�டததம 
க�ரண�கலள இ�ஙகணட அவறலற ப��ககதல ம�க அவச�யம�கம. 
அததடன ம�பவழசச�கள�ன இயல��� இ�கககள�ல இரநத 
அவறலற த�லசம�றற� �யனளள வழ�கள�ல பவள�ப�டதத பசயவத 
ஆச���ய��ன �ண�ய�கம.  இத�ல ��டச�ல�ககள ப��ரததமறற 
ம�பவழசச�கள பத�னறவலத தவ�ரப�தன ம�ம ��ளலளகள�ன 
கறறலல உளள தலடகலள ந7கக� அவரகள�ன கறறல� அத�க��ககச 
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பசயய��ம. 

Ø ஆச���யர பவறமப� வகப�லறய�ல மடடம ��ளலளகள�ன 
கறறல� அத�க��கக உதவவத மடடமனற� ப�றபற���டமம 
��ளலளகள�ன கலவ� பத�டர��� அககலறலய ஏற�டதத உதவ 
பவணடம.  இத�ல ��டச�ல�ய�ல மடடமனற� ��ளலளகள�ன 
வடடலம கறறலகக�� வ�யபபககலள அத�க��கக பசயவத 
அவச�யம.  இதன ம�மம ��ளலளகள�ன கறறல� வ�லரவ�டதத 
உதவ��ம.  ��டச�ல� ஒர சமக ந�ல�யம.  அத�ல ஆச���யரம ஓர 
உறப���ர.  ஆச���யர ��ளலளகளகக மடடமனற� சமகததககம 
தல�வர�கவ�ர.  எ�பவ சமகதத�ன ஏறறதத�ழவகள,  மட 
நம��கலககள,  ச�த� சமய பவற��டகள,  எழததற�வ�னலம 
ப��னறவறலற ப��கக� சமகதத�ல உளள இளம உறப���ரகள�� 
��ளலளகள�ன கறறலகக உதவவதடன, அப��ளலளகளகக உதவம 
வலகய�ல சமகதலத வழ�நடததவதம ஆச���ய��ன கடலமய�கம. 
இதனட�கவம ��ளலளகள�ன கறறல� அத�க��கக பசயய உதவம. 

மடவலர 

��ளலளகள�ன கறறலல �லபவற க�ரண�கள ��த�கக பசயக�னற�. 
இப��த�ப��லரநத ந7ஙக கடம�ம, ��டச�ல� சமகம ஆக�யவறற�ன 
ஒததலழபப ம�க அவச�யம�க�னறத.  இத�ல ��ளலளகள�ன கறறலல 
ஆரம� க��ஙகள�ல கடம�பம கடய பசலவ�கலக ப�றற�ரநதத. 
ஆய�னம இனற அதன பசலவ�கக கலறககப�டட அவறலறயம 
ஆச���யரகபள ஏறக பவணடய ந�ல� உரவ�க�யளளத.  இதறக 
ஆச���யர நல�பத�ர வழ�க�டடய�க பசயற�ட பவணடயளளத. 
��ளலளகளகக கறக உதவவதம,  கறறலல அவரகளகக 
ஏற�டககடய இடரகலள கலளய உதவவதம,  கறகம ��டஙகள�ல 
தமத த�றலமகலள பவள�ப�டதத� பதரசச�ப�ற உதவவதம 
ஆச���ய��ன மகக�ய �ண�ய�க உளளத. எ�பவ ��ளலளகள கறறலல 
எத�ரபந�ககம தலடகலள இயனறவலர அகறற� ��ளலளகள�ன 
கறறல� வ�லரவ�டததம அல�த அத�க��ககம �ய�றச�ல� 
அள�ககககடய த�றனம�ககவர�க ஆச���யர வ�ளஙக பவணடம எ� 
எத�ர��ரககப�டக�னறத.  இதறகலமய எத�ரக��தத�ல ஆச���யரகள 
தமலம தய�ரப�டதத�க பக�ணட பசயல�டவத ம�க அவச�யம�கம. 
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உச�ததவண

இசச�ற பத�கபப நலன உளளடககம �லபவற இலணயத 
தளஙகள,  நலகள,  இதழகள�லரநத நனற�யடன ம7ள ��ரசரம 
பசயயப�டடளளத.  அவறற�ன �த�பப��லம ம�க கடடலர 
ஆச���யரகள�னலடயபத ஆகம.

• த�ரககறள �கத�கள http://www.tamilvu.org தளதத�லரநத 
ப�றப�டட�.

• ந��டய�ர http://www.tamilkalanjiyam.com தளதத�லரநத 
ப�றப�டடத.

• அற�வ எனற கடடலர http://ta.wikipedia.org தளதத�லரநத 
ப�றப�டடத.

• கலவ�ய�ன பந�ககஙகள எனனம �கத� அரள��நதம 
ச�ற7க�நத�டசம� எழத�ய ந�க தகவல அற�வ�யல ஆயவக 
ளக�லவ எனற நலன ஒர கடடலரய�ன ஒர �கத�ய�கம.

• இ�ஙலகய�ன கலவ�ததலற எனற �கத� ளகசர� தகவல 
க�ஞச�யம 2011 எனற நலன கலவ�ததலற எனற கடடலரய�ன 

ஒர �கத� ஆகம.
• க.  ப�ர��ட,  ச��.  பUயர�ச�,  க.  சவரணர�U�, 

பச�.சநத�ரபசகரம,  ஆர.  ப��பகஸவரன  ஆக�பய�ரத 
கடடலரகள அகவ�ழ� இதழகள�லரநத ப�றப�டடலவ ஆகம.

அகவ�ழ� இதழகலளயம கலவ�ய�யல பத�டர��� �லபவற இதழகள, 
நலகலளயம ந�க வல�ததளதத�ல  (www.noolaham.org) பதட 
வ�ச�கக��ம.  இநத www.noolaham.org   வல�ததளதத�ல 
�தத�ய�ரததககம (10,000) அத�கம�� எழதத�வணஙகள உளள�.

பத. மதசத�ல� ஆச���யர�கக பக�ணட பவள�ய�� அகவ�ழ� இதழ 
ந�னறவ�டடத. அபத ஆச���யர�ல இபப��ழத ஆச���யம எனம இதழ 
பவள�ய�டப�டக�றத.  கறறல,  கற��ததல பத�டர��� �யனளள 
ப�ரமளவ கடடலரகள இநத இதழகள�ல உளள�.
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