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பத்திரிகையாளனாை தன் வாழ்கவத் துவங்கிய ஞாநி, சென்கன கிருத்துவக் ைல்லூரி 
மாணவர். புைழ்சபற்ற 'பரிக்ஷா' நவீன நாடைக்குழுவின் இயக்குனர். 'தினமணி 'ஜூனியர் 
விைடன்' பத்திரிகைைளில் சவளிவந்த இவரின் ைட்டுகைைள் தனிச் சிறப்பு சபற்றகவ. 
'மனிதன் பதில்ைள்' தனி முத்திகை பதித்தது. 'தீம்தரிகிட' என்ற பத்திரிகைகய பத்தாண்டு 
இகடசவளிைளுக்குப் பிறகு மீண்டும் நடத்துகிறார். அைசியல் நிைழ்வுைள், மாற்றங்ைள் 
நிைழும் பபாசதல்லாம் இவரின் ைருத்துைளுக்கு மீடியாவில் தனி முக்கியத்துவம் உண்டு. 

சதாகலைாட்சியில்  “பவர்ைள்” சதாடர் முக்கியமானது. பத்திரிகையாளனாை வாழ்வதில் 

ெந்பதாஷம் சைாள்பவர். 
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ஞாநி : பபச்சு  

எல்பலாருக்கும் வணக்ைம்.  

இன்று ைாகல நிைழ்ச்சியிபல பபெறவங்ைளுக்சைல்லாம் ஒரு தகலப்பு 
சைாடுக்ைப்பட்டிருந்தது. அவங்ைபளாட பள்ளிக்கூட அனுபவங்ைகள சநனச்சி சிறைடிச்சி 
அவங்ைகளப் பறக்ைச் சொல்லி.... மதிய நிைழ்ச்சியிபல பபெறவங்ைளுக்சைல்லாம் பவசறாரு 
தகலப்பு சைாடுக்ைப்பட்டிருந்தது. ஆனால், ைாகல நிைழ்ச்சிபய முடியாததனாபல 
சதாடர்ந்து பள்ளிக்கூட அனுபவங்ைகளபய பபசிக்கிட்டிருந்தாங்ை. மதிய நிைழ்ச்சியிபல 
பபெ பவண்டிய ஆட்ைள் எத்தகன பபர் இருக்பைாம்னு பார்த்பதன். சைண்டு பபர் 
இருக்பைாம். இந்த மதிய நிைழ்ச்சியிபல பபெ இருக்கிற எங்ை சைண்டு பபபைாட தகலப்பு 
என்னன்னு பைட்டீங்ைன்னா, உண்கமயிபலபய அது எங்ைளுக்ைான தகலப்பப கிகடயாது. 
அடுத்த நூற்றாண்டில் ைல்வி, அதுதான் எங்ைளுக்ைான தகலப்பு. 

அடுத்த நுற்றாண்டில் ைல்வி பற்றி நாங்ை எப்படி பபெறது? நீங்ைதான் பபெணும். ைாைணம் 
என்ன? அடுத்த நூற்றாண்டில் ைல்விகயப் பத்தி நான் சைாஞ்ெம் உங்ைபளாடு 
பபெப்பபாபறன். ஆனா, அகத நீங்ைதான் பபெணும் என்கிற விஷயத்கத மட்டும் நான் 
உங்ைகிட்ட பபெப் பபாபறன். ைாைணம், இன்கனக்கு இந்தப் பள்ளிக்கூடத்திபல பிளஸ் 
டூவிபல இருக்கிறவங்ை எல்லாம் ஒரு அஞ்சு வருஷம் எட்டு வருஷத்துக்குள்பள இபத 
மாதிரி பிைமுைர்ைளாை மாறிடுவீங்ை. இப்ப பமகடயிபல இருக்கிற வி.ஐ.பி.ஸ் மாதிரி. ஒரு 
அஞ்சு வருஷத்திபலர்ந்து ஏழு வருஷம்தான். அதிை நாள் இல்பல. இந்த அஞ்சு 
வருஷத்திபலர்ந்து ஏழு வருஷத்துக்குள்பள நீங்ை எல்பலாரும் வாலிபர்ைளா யுவதிைளா 
இகளஞர்ைளா சவவ்பவறு பவகலைளுக்குப் பபாயிடுவீங்ை. முக்கியமான 
சபாறுப்புைளிசலல்லாம் இருப்பீங்ை. இப்ப, ஆறாம் கிளாஸ் எட்டாம் கிளாஸ் படிக்கிறவங்ை 
கூட பார்த்தீங்ைன்னா ஒரு பத்து வருஷந்தான். ஆை அடுத்த அஞ்சு வருஷத்திபலர்ந்து 
பத்து வருஷத்திபல நாங்ைசளல்லாம் இன்னும் வழுக்கை விழுந்து நகைச்சு ைாணாம 
பபாயிடுபவாம். ஆனா, அடுத்த அஞ்சு வருஷத்திபலர்ந்து பத்து வருஷத்துபல நீங்ைதான் 
இருக்ைப்பபாறீங்ை. நீங்ைதான் அடுத்த நூற்றாண்டின் ைல்வி எப்படி இருக்ைணும்னு 
தீர்மானிக்ைப் பபாறவங்ை, இங்பை உட்ைார்ந்துகிட்டிருக்கீங்ை. 

இந்த நூற்றாண்டிபல ைல்விகயத் தீர்மானிச்ெவங்ை எல்லாம் பபாய்ச் பெர்ந்துட்டாங்ை. இப்ப 
இருக்கிறவங்ை எல்லாம் இந்த நூற்றாண்டிபல ைல்விகய  நடத்திக்கிட்டிருக்பைாம். ஒரு நூறு 
வருஷத்துக்கு முன்பன ைல்வி எப்படி இருந்துச்சின்னு நீங்ை பயாசிச்சுப் பார்க்ைணும். 
இந்தப் பள்ளிக்கூடத்கதப் பத்தி சநகனக்கும் பபாசதல்லாம் மனசுக்குள்பள நம்கம 
அறியாமபல ஒரு சநகிழ்ச்சி ஏற்படுது. சென்கனயிபலர்ந்து வரும்பபாது மனசுக்குள்பள 
பயாசிக்கும்பபாது - நூறு வருஷம் நடந்துக்கிட்டிருக்கிற பள்ளிக்கூடத்பதாட விழாவுக்குப் 
பபாபறாம்னு சநகனக்கும்பபாது மனசுக்குள்பள சநகிழ்ச்சி ஏற்பட்டுது. சலனின் சொன்ன 
மாதிரி, நம்ம சொந்த அப்பா அம்மாபவ நூறாவது வயசு சைாண்டாடி நாம் பார்க்ை 
முடியபல. சநகறய பபரு நூறு வயசு இருக்கிறதில்பல. அப்படி அவங்ை இருந்தாங்ைன்னா, 
நாம இருக்கிறதில்கல. பார்க்ைபவ முடியாம பபாயிடுது. ஆனா, ஒரு பள்ளிக்கூடம் நூறு 
வருஷம் இருக்கிறகதப் பார்க்ை முடிகிறதுன்னு சொன்னாரு, நூறு வருஷத்துக்கு முன்பன 
இங்பை நிகலகம என்னவா இருந்ததுன்னு நீங்ை பயாசிச்சுப் பார்க்ைணும். 
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நூறு வருஷம் முன்பன இந்தப் பள்ளிக்கூடம் உருவான பநைத்திபல நம்ம ெமூைத்தில் 
ஜனங்ை எப்படி இருந்தாங்ைன்னு பயாசிச்சுப் பார்க்ைணும். இன்கனக்கு நாலாயிைம் 
பிள்களைள் இங்பை படிக்கிறீங்ை இல்கலயா. ஐயா, இந்தப் பள்ளிக்கூடம் சதாடங்கின 
பபாது எத்தகன பபர் படிச்ொங்ை சதரியுமா? இந்தப் பள்ளிக்கூடம் நூறு வருஷத்துக்கு 
முன்பன சதாடங்கின பபாது இருநூறு பபர்தான் படிச்ொங்ை. நீங்ை நாலாயிைம் பபர் நூறு 
வருஷத்துக்கு முன்பன இருந்திருந்தீங்ைன்னா, உங்ைளிபல மூவாயிைத்து எண்ணூறு 
பபருக்குப் படிக்கிற வாய்ப்பப கிகடயாது. நீங்ை பள்ளிக்கூடத்துக்பை வை முடியாது. 
உங்ைளுக்குப் பள்ளிக்கூடம் கிகடயாது. உங்ை ஜாதி அடிப்பகடயிபல பள்ளிக்கூடம் 
கிகடயாது. உங்ைபளாட சபாருளாதாை அடிப்பகடயிபல - ஏழ்கம அடிப்பகடயிபல 
பள்ளிக்கூடம் கிகடயாது. இப்படி, பல ைாைணங்ைளாபல உங்ைளுக்குப் பள்ளிக்கூடம் 
கிகடயாது. அகதவிட இன்னும் சைாடுகமயான சதாரு ெமூைமாை இருந்பதாம். 

நூறு வருஷம் முன்பன, இங்பை இருந்த கபயனுங்ை சபாண்ணுங்ை அத்தகன பபருக்கும் 
ைல்யாணம் முடிஞ்சு பபாயிருக்கும். இகத இப்ப நீங்ை ைற்பகன பண்ணிப் பார்க்ை 
முடியுமா? நம்ம ஊரிபல தமிழ்நாட்டிபல ஒரு வயசுக் குழந்கதக்குக் ைல்யாணம் பண்ணி 
வச்ொங்ை. அந்தக் குழந்கதக்கு சைண்டு வயசு ஆகிற பபாது, அதன் புருஷன் செத்துப் 
பபாயிட்டான். புருஷனுக்கு நாலு வயசு. அவன் செத்துப் பபாயிட்டான். அந்தக் குழந்கத 
சைண்டு வயசிபலபய விதகவயாயிடுச்சு. விதகவன்னு எழுத்துக்கூட்டி எழுதத் சதரியாது 
அந்தக் குழந்கதக்கு விதகவன்னா என்ன பண்ணுவாங்ை சதரியுமா? அவங்ை ஆயுசு 
பூைாவும் திரும்ப ைல்யாணம் பண்ணிக்ைாம, வீட்டுக்குள்பளபய ஒரு மூகலயிபல 
ஒடுங்கிக்கிடந்து அப்படிபய ொைணும். இது மாதிரி தமிழ்நாட்டில் மட்டும் நூறு வருஷம் 
முன்பன பார்த்தீங்ைன்னா, கிட்டத்தட்ட பாதி பபர் புருஷகன இழந்த விதகவயாை 
இருந்தாங்ை. இந்த வயசுல இருந்த சபண்ைளுக்சைல்லாம் ைல்யாணம் ஆயிடுச்சு. இருந்த 
கபயன்ைளுக்சைல்லாம் ைல்யாணம் ஆயிடுச்சு. ைல்யாணம் ஆகி பதிகனஞ்சு வயசுல 
செத்துப் பபானாங்ை. இருபது வயசுல செத்துப் பபானாங்ை. நாற்பது வயசுல செத்துப் 
பபானாங்ை. இப்படி இருந்த ெமூைத்கத மாத்தி, நாம எல்பலாரும் படிக்ைணும்னு 
மாத்தினாங்ை பாருங்ை. அப்படி இந்தச் ெமூைத்கத மாத்தறதுக்கு இந்தியா பூைா பல 
இடங்ைளில் பவகல செஞ்ொங்ை. 

ஒரு படனிஷ் மிஷனரி பவகல செஞ்ெதினாபல திருவண்ணாமகலயிபல நூறு வருஷமா 
ைல்வி இருக்கு, திருவண்ணாமகலயில் நூறு வருஷமா இளம் விதகவைள் இல்கல. 
குழந்கதக் ைல்யாணம் இல்கல. எல்லாரும் படிக்ைப் பபாறாங்ைன்னா, இகதத் சதாடங்கி 
கவத்து ஒரு புைட்சி செய்த சபருகம, திருவண்ணாமகலகயப் சபாருத்தமட்டில் 
ைண்டிப்பாை படனிஷ் மிஷன் பள்ளிக்கு இருக்கு. அவங்ை எல்லாகையும் நீங்ைள் எல்லாம் 
உங்ைளுகடய ஆயுள் ைாலம் முழுவதும் சநனச்சு நன்றி சொல்ல பவண்டும். ெரி, நன்றி 
சொல்லியாச்சு. அவங்ைசளல்லாம் பபாயிட்டாங்ை. ஒரு நிமிஷம் நாம் அவங்ைளுக்ைாை 
எழுந்து நின்று அஞ்ெலி செலுத்தலாம். ஆனா, நீங்ை என்ன செய்யப் பபாறீங்ை? அடுத்த 
நூறு வருஷத்திபல பின்னால் வைப்பபாறவங்ைளுக்கு நீங்ை என்ன செய்யப் பபாறீங்ை? 

இந்தப் பள்ளி நூறு வருஷமா நடந்துகிட்டிருக்கு, இகதத் சதாடங்கினவங்ை யாரும் இப்ப 
உயிபைாட இல்கல. அவங்ை உயிபைாடு இருந்தால், இது நூறு வருஷமா சதாடர்ந்து 
நடக்குதுன்னு சதரிஞ்ொ, எவ்வளவு மகிழ்ச்சியகடவாங்ைன்னு சொல்வதற்கு வார்த்கதபய 
கிகடயாது. ஏன்னா, அவங்ை என்னசவல்லாம் ைனவு ைண்டாங்ைபளா, என்னசவல்லாம் 
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நடக்ைணும்னு சநகனச்ொங்ைபளா, அதிபல ஒரு பகுதியாவது நடந்துக்கிட்டிருக்குது. 
நிகறபவறியிருக்குது. நீங்ை படிச்சிக்கிட்டிருக்கீங்ை. அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் ைழிச்சி 
நீங்ை எல்லாரும் முக்கியமான பவகலைளுக்குப் பபாைப் பபாறீங்ை. அைொங்ை பவகலக்குப் 
பபாவீங்ை. தனியார் பவகலக்குப் பபாவீங்ை. ைம்ப்யூட்டர் என்ஜினியர் ஆவீங்ை, சநகறய 
பபர் சினிமாவுக்குப் பபாவீங்ை, நடிப்பீங்ை, ஆடுவீங்ை, பாடுவீங்ை, எழுதுவீங்ை. 
எழுத்தாளைாை இருப்பீங்ை. எல்லாம் நீங்ைதான் இருக்ை பபாறீங்ை, உங்ை ைாலத்திபல 
ைல்விகய நீங்ை எப்படிப்பட்ட ைல்வியாக்ைப் பபாறீங்ை? 

முதலில் ஒரு விஷயம். இப்ப நீங்ை படிக்கும்பபாது எதுசவல்லாம் ெரியில்கலன்னு 
சநகனக்கிறீங்ைபளா, அகதசயல்லாம் நாங்ை மாத்துபவாம்னு நீங்ை ஒரு உறுதி 
எடுத்துக்ைணும். இன்கனக்கு உங்ை படிப்பிபல என்னசவல்லாம் ெரியில்கலன்னு நீங்ை 
சநகனக்கிறீங்ைபளா, அகதசயல்லாம் ஏன் ெரியில்கலன்னு நீங்ை ஆைாய்ச்சி பண்ணணும். 
ஏன் தப்பாயிருக்குன்னு பயாசிக்ைணும். இந்தத் தப்கப எப்படி ெரி பண்றதுன்னு 
பயாசிக்ைணும். சைாம்ப சுலபமா எல்லா பள்ளிக்கூடத்கதயும் மூடிட்டு, பள்ளிக்கூடபம 
பவணாம்னு சொல்லிடலாம். சைாம்ப சுலபமான விஷயம். ஆனா, ஒரு பள்ளிக்கூடத்கத 
நடத்தி அகத எப்படி ெரியா நடத்தறதுன்னு செய்வது இருக்பை, அதுதான் நமக்கு 
இருக்கிற உண்கமயான ெவால். ைல்வி பவணும். அது எப்படி சிறந்த ைல்வியாை இருக்ை 
முடியும், அப்படீன்னு பயாசிக்ைணும்.  

இன்கனயிபலர்ந்து நூறு வருஷம் ைழிச்சி, இந்தப் பள்ளிக்கூடம்னு இல்கல, நீங்ை பல பபர் 
பபாய் பணியாற்றக் கூடிய பள்ளிக்கூடம், உங்ை குழந்கதைள் படிக்ைக்கூடிய பள்ளிக்கூடம். 
அது எப்படிப்பட்ட பள்ளிக்கூடமாை இருக்ைணும்னு உங்ை எல்லாருக்கும் ஒரு ைனவு 
பவணும். நீங்ை அகதப் பத்தி dream பண்ணனும். You must have a dream. 
Dreamன்னா , நான் டாக்டைாபவன், என்ஜினியைாபவன், நான் ைார் வாங்ைப்பபாபறன். இது 
வாங்ைப் பபாபறன்கிறது மட்டும் dream இல்பல. அகத விட முக்கியமான dream, 
நாகளக்கு ஜனங்ை எப்படி இருப்பாங்ை, இன்கனக்கு நம்ம ஊரிபல என்ன இருக்கு? ஜாதி 
இருக்ைா? இல்கலயா? ஜாதி இருக்கு இன்னும் ஜாதி இருக்கு. ஜாதிகய ஒழிக்ைணும்னு 
முயற்சி பண்ணிக்கிட்டிருக்பைாம். ஆனா, நூறு வருஷம் ஆகியும் ஜாதி ஒழியபல. ஜாதி 
இருந்துக்கிட்டிருக்கு இன்கனயிபலர்ந்து நூறு வருஷம் ைழிச்சி நீங்ை உருவாக்ைக்கூடிய 
ெமுதாயத்திபல ஜாதி இருக்ைாதுன்னு நீங்ை தீர்மானிக்ைணும். அந்தக் ைனவு உங்ைளுக்கு 
பவணும். 

நீங்ை வளைக் கூடிய ெமுதாயத்திபல ஆண்ைள் இருப்பாங்ை. சபண்ைள் இருப்பாங்ை, 
மனுஷங்ை இருப்பாங்ை, எல்பலாரும் ெமமான மனுஷங்ைளாை இருப்பபாம், அப்படீங்ைற 
ஒரு ைனவு நமக்கு பவணும். இகத யார் சொல்லிக் சைாடுப்பாங்ை? எங்பை சொல்லிக் 
சைாடுப்பாங்ை? பள்ளிக்கூடத்திபல சொல்லிக் சைாடுக்கிறதிபல எழுத்தறிவு கிகடக்குது. 
எழுத்தறிவு கூடபவ ஒழுக்ைமும் கிகடக்குது. இந்த சைண்டு விஷயம் கிகடக்குது. இந்த 
சைண்டு விஷயமும் இல்பலன்னு வச்சிக்பைாங்ை, இன்கனக்கு சலனின் சொன்ன மாதிரி, 
பள்ளிக்கூடத்திபல நாம் ைத்துக்கிட்டகத விட சவளியிபல சநகறய ைத்துக்ைலாம். ஆனா, 
அகதப் புரிஞ்சிக்ைறதுக்கு முதலிபல படிச்ெ படிப்பு அவசியமா இருக்கும். 
பள்ளிக்கூடத்திபல என்னசவல்லாம் படிச்பொபமா, அந்த அடிப்பகட - இந்த பபஸ்சமண்ட் 
இல்கலன்னா, அதுக்கு பமபல நாம் ஒண்கணயுபம ைட்டியிருக்ை முடியாது. 
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இன்கனக்கு என்னுகடய பள்ளிகயப் பத்திச் சொல்லணும். நான் இந்த பமகடயிபல 
சபருகமப்படக்கூடிய விஷயம், இங்பை இருக்ைக்கூடிய நண்பர் நடிைர் நாெரும் நானும் 
ஒபை பள்ளிக்கூடத்திபல படிச்பொம். நாங்ை சைண்டு பபரும் செங்ைல்பட்டிபல ஒபை 
பள்ளிக்கூடத்து மாணவர்ைள். எங்ை பள்ளிக் கூடத்திபலர்ந்து சைண்டுபபர் இன்கனக்கு இந்த 
பமகடயிபல ஒண்ணா ைலந்துக்கிபறாம்னு சநகனக்கும் பபாது அவரும் நானும் எங்ை 
பள்ளிக் கூடத்கதப் பத்திப் சபருகமப்படறதுக்கு விஷயம் இருக்கு. அப்படி இந்தப் 
சபருகம நாகளக்கு நீங்ை பபாற இடங்ைளிபல, ஒபை பமகடயிபல பத்து பபர் 
பிைமுைர்ைளா வந்திருக்ைாங்ை. பத்துப் பபரும் திருவண்ணாமகல படனிஷ் மிஷன் ஸ்கூல் 
மாணவர்ைள். அவங்ை பத்துப் பபரும் பமகடயிபல இருக்ைாங்ைன்னு சொல்லும் பபாது 
அந்தப் சபருகம உங்ைளுக்கு இருக்ைணும். இந்தக் ைனகவ வளர்த்துக்கிட்டுப் பபாறதுதான் 
உங்ை பவகல. 

இந்தக் ைனகவ வளர்க்ைணும்னா, நீங்ை சைண்டு ைாரியங்ைகளச் செய்யணும். ஒண்ணு, 
என்ன ெந்பதைம், என்ன பிைச்ெகன, என்ன சிக்ைல், என்ன இருந்தாலும் பைள்வி பைளுங்ை. 
எகதப் பற்றி பவணுமானாலும் பைள்வி பைளுங்ை, பைள்வி பைட்ைக் பைட்ைத்தான் பதில் 
கிகடக்கும். இந்த பதில் யார்கிட்படர்ந்து கிகடக்கும்? உங்ை ஆசிரியர்கிட்படர்ந்து 
கிகடக்ைலாம். உங்ை சபற்பறார்கிட்படர்ந்து கிகடக்ைலாம். எங்கிருந்து பவணுமானாலும் 
கிகடக்ைலாம். ஆனா, பதில் கிகடக்கிற வகைக்கும் பைள்விகய நீங்ை விட முடியாது. ஒரு 
இடத்திபல பதில் கிகடக்ைாட்டி, அடுத்த இடத்திபல அபத பைள்விகய நீங்ை பைட்ைணும். 
திரும்ப அந்தக் பைள்விக்ைான பதிகல நீங்ை பதடணும். இப்படி பதடத்பதடத்தான் நீங்ை 
அடுத்த நூற்றாண்டுக்ைான ைல்விகய உருவாக்ை முடியும். அப்படி உருவாகிற ைல்விதான் 
நம்ம ெமூைத்திபல இருக்கிற பைாளாறுைகளசயல்லாம் நீக்ை முடியும். 

சலனின் உங்ைளுக்குப் பாடிக் ைாண்பிச்ொர். 'ெரிைமபதநி'யில் உள்ள 'ெகவ பமல் 
ஸ்தாயியிலும் அடுத்து அகதபய கீழ் ஸ்தாயியிலும் உங்ைகளப் பாடச் சொன்னார். உங்ை 
எல்பலாைாபலயும் பாட முடிஞ்சுது. அப்ப, உங்ை எல்பலாைாபலயும் பாட முடியும். உங்ை 
எல்பலாைாபலயும் ஆட முடியும். உங்ை எல்பலாைாபலயும் நடிக்ை முடியும். உங்ை 
எல்பலாைாபலயும் விகளயாட முடியும். உங்ை எல்பலாைாபலயும் படிக்ை முடியும்னா, நீங்ை 
எல்லாரும் பெர்ந்து இந்த உலைத்கத மாத்த முடியும். 'நீங்ை மாத்துவீங்ை' என்கிற அந்தக் 
ைனகவத்தான் - என் தகலமுகற எனக்கு முன்தகலமுகற இப்படி நாங்ைசளல்லாம் சுமந்து 
வந்திருக்கிற அந்தக் ைனகவ - அடுத்து உங்ைகிட்பட சைாடுத்துவிட்டுப் பபாகிற 
விழாவாைத்தான் இந்த விழாகவ நான் பார்க்கிபறன்.  

இந்தப் பள்ளிக்கூடம் நூறு வருஷ ைாலம் நடந்திருக்குது. நடத்தினாங்ை. நூறு பபர் 
இருந்திருப்பாங்ை. அவங்ை பபாயிடுவாங்ை. அடுத்து நடத்துறதுக்கு நூறு பபர் வருவாங்ை, 
சதாடர்ந்து இது மாதிரி பபாய்க்கிட்படயிருக்கும். ஆனா அந்த நூறு பபர் எங்பையிருந்து 
வைணும்னா, உங்ைகிட்படர்ந்து வைணும். நீங்ை வந்து உங்ை பள்ளிகய நடத்தறதுதான் 
சபரிய பவகல. அது உங்ை கையிபல இருக்கு. அகத நீங்ை செய்யணும். 

அடுத்த நூற்றாண்படாட ைல்வி எப்படிப்பட்டதா இருக்ைணும்னா, உங்ைளுக்கு ஒபை ஒரு 
செய்தி சொல்லிக் ைாட்டிட்டு முடிக்ைணும்னு சநகனக்கிபறன். சென்கனயிபல Childrens 
Garden School-னு ஒரு பள்ளி இருக்கு. நான் சபரிதும் மதிக்ைக்கூடிய பள்ளிைளிபல அது 
ஒரு பள்ளி. அந்தப் பள்ளியினுகடய தகலவியா ெகுந்தலா ெர்மான்னு ஒருத்தங்ை 
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இருக்ைாங்ை. அவங்ைகிட்பட ஒரு பள்ளிக்கூடம் எப்படி இருக்ைணும்னு பைட்படன். அதுக்கு 
அவங்ை ஒபை ஒரு வாக்கியம்தான் பதிலாைச் சொன்னாங்ை. அந்த பதில்தான் ஒவ்சவாரு 
பள்ளிக்கூடமும் கவத்துக் சைாள்ள பவண்டிய ைனவு. அடுத்த நூற்றாண்டுக் ைல்வி 
என்னவாை இருந்தாலும் அதுக்கும் இதுதான் ைனவுன்னு நான் சொல்ல விரும்புகிபறன். 
குழந்கதங்ை ைாகலயிபல ஸ்கூலுக்கு வந்தாங்ைன்னா, ொயந்திைம் வீட்டுக்குப் பபாகிறபபாது, 
ஐபயா, வீட்டுக்குத் திரும்பப் பபாை பவண்டியிருக்பைன்னு வருத்தப்படணும். அப்படி 
வருத்தப் பட்டாங்ைன்னா, அந்தப் பள்ளிக்கூடம்தான் சிறந்த பள்ளிக்கூடம்னு ெகுந்தலா 
ெர்மா சொன்னாங்ை. அப்படிப்பட்ட பள்ளிக்கூடத்கத உருவாக்குகிற பணி படனிஷ் 
மிஷினரிக்கு மட்டுமல்ல, நாகளக்கு உங்ை ஒவ்சவாருத்தருக்கும் இருக்கு. சபற்பறாைா நம்ம 
ைடகம இருக்கு. ஆசிரியைா நம்ம ைடகம இருக்கு. குடிமக்ைளா நம்ம ைடகம இருக்கு. 
நாம் அத்தகன பபரும் சிறந்த மனிதர்ைளாவதற்கு, எங்ைளுகடய இந்தச் சுகமகய நீங்ை 
ஏத்துக்கிட்டு சதாடர்ந்து நகடபபாடணும்னு பைட்டுக்கிபறன். 

பள்ளிக்கூடத்திபல என்ன பிைச்ெகன இருந்தாலும் பள்ளிக்கூடத்துக்குள்பள இருந்துதான் 
தீர்க்ை முடியும். பள்ளிக்கூடத்கத விட்டுட்டுப் பபாய் தீர்க்ை முடியாது. எனபவ சதாடர்ந்து 
படிங்ை. சநகறய பபகைப் படிக்ைறதுக்கு ஊக்குவிக்ைணும். படிப்பு என்பதுதான் உங்ை 
பைம்பகைச் சொத்தாகும். எத்தகன தகலமுகற இருந்தாலும் நீடித்து வைக்கூடிய ஒபை 
சொத்து. நீங்ை ெம்பாதிக்ைக் கூடிய அத்தகன சொத்தும் அழிஞ்சி பபாைலாம். படிப்கப 
மட்டும்தான் உங்ைளாபலயும் அழிக்ை முடியாது. நீங்ை படித்த படிப்கப உங்ைளாபலபய 
அழிக்ை முடியாது. உங்ை எல்பலாருக்கும் என்னுகடய வாழ்த்துக்ைகளத் சதரிவித்துக் 
சைாண்டு விகடசபறுகிபறன். 

 

- சிறகிகெத்த ைாலம் 
      2007  


