கல்விக்ககோர்கலங்கரைவிளக்கம், கோசிரைந்தன்(ககோரவ)அவர்கள்
எனக்கு ததரிந்த முக்கிய ைனிதர்களில் அற்புதைோனவர்
ஐயோ கோசிரைந்தன் பழனிச்சோைி அவர்கள், அதனோகலகய என்னுரைய ைகள்
திருைணத்திற்கும், எங்களது 25 ஆண்டு ைணநோள் விழோவிற்கும் வோழ்த்துரை வழங்க
அவரை ைட்டுகை அரழத்திருந்கதன்,

அவருரைய சமூககசரவயில் அைசியல் ஒருதுளியுைில்ரல. ஆண்டுக்கு ஐம்பது
குழந்ரதகளுக்கோவது கல்விக்கோன உதவித்ததோரகரய, தோன் நிறுவியிருக்கும் கதகவந்திை
இலக்கிய ைன்றத்தின் மூலைோக வழங்கிவருகிறோர். பத்தோண்டுகளோக அந்த கசரவரய
தங்குதரையில்லோைல்
தசய்து
வருகிறோர். இந்த
சமூகத்திற்கு
வழக்கப்பட்ை
இை
ஒதுக்கீ ட்ரை
பயண்படுத்தி
உத்திகயோகத்திக்கு
வந்கதோம். எனகவ
நோம்
பிறந்த
சமூகத்திற்கு
ஏதோவததோரு
வரகயில்
உதவகவண்டும்
என்கிற
விருப்பத்தில்,
இவரைப்கபோன்ற
சிலகபரை
ஒருங்கிரணத்து,
இருபதோண்டுகளுக்கு
முன்பு
ஆைம்பிக்கப்பட்ைதுதோன் "கதகவந்திை இலக்கிய ைன்றம்".
ைன்றத்தின் கவரலகளில் ஒன்றோக திருைண தகவல் ரையம் நைந்தது. தவறோன
தகவரல தவிர்ப்பதற்கோக ஏரழகளுக்கு பதிவு இலவசம், வசதியும் வருைோனமும்
உள்ளவர்களுக்கு அதற்கு ஏற்றபடி கட்ைணம், என நிர்ணயிக்கப்பட்ைது. அலுவலக
தசலவுக்கு ைிஞ்சிய வருைோனம் கிரைத்தது. உபரிரய என்னதசய்வது என்கிற ககள்வி
வரும்கபோது, 10 ைற்றும் 12 ஆம் வகுப்புகளில் 80% ைதிப்தபண் எடுக்கும் ைோணவர்களுக்கு
முரறகய ஆயிைம், இைண்ைோயிைம் ஊக்கத்ததோரகயோக தகோடுப்பது என முடிவுதசய்தோர்கள்.
பதிவு தசய்த குழந்ரதகள் ைிகுதியோக இருந்து, வருைோனம் குரறவோக இருந்தோல் என்ன
தசய்வது?
புைவலர்கரள
ரவத்து
சரிகட்டுவது,
புைவலர்கள்
தகோடுத்த
நன்தகோரையும்
கபோதோதகபோது, எவ்வளவு துவண்டு விழுந்தோலும் அரத கோசிரைந்தன் ஏற்றுக் தகோள்வது !
அதுைட்டுைல்ல
ஆண்டுக்தகோருமுரற
ஏதோவததோரு
கல்லூரி
வளோகத்தில்
கல்வித்திருவிழோ
நைத்துவது, குழுந்ரதகரள
ஆைல், போைல், விரளயோட்டு
என
பங்தகடுக்கச்
தசய்து
தனித்திறரைரய
தவளிக்தகோணர்வது, என்பதும்
ைன்றத்தின்
தசயல்போடுகளில் ஒன்று.
தபரிய தபரிய ஸ்கைடியங்கரள நம்முரைய குழுந்ரதகள் ததோரலக்கோட்சியில்

ைட்டும் போர்பதோக இருக்கக்கூைோது ! எவ்வளவு தசலவோனோலும் பைவோயில்ரல

குழந்ரதகள் சந்கதோஷம்தோன் முக்கியம், என்றுதசோல்லி ககோரவ கநருவிரளயோட்டு
ரைதோனத்ரத வோைரகக்கு எடுத்து, பல்லோயிைக்கணக்கோன போர்ரவயோளர்கரள

வைவரழத்து, தகுதியோன உைற்கல்வி ஆசிரியர்கரள ரவத்து, விரளயோட்டுப்கபோட்டி
நைத்திக்கோட்டினோர்கள்.

ஆைம்பத்தில் ைள்ளர் குழந்ரதகள் ைட்டும்தோன் உதவிதபற்றோர்கள். அந்த

குழந்ரதகரள அைைரவத்து அவர்ககளோடு உரையோடுவதில் அலோதிஇன்பம் ஐயோவுக்கு,
உன்னுரைய வகுப்பில் நீதோன் அதிகைதிப்தபண் தபற்றவளோ? இல்ரலயில்ரல

என்னுரைய சிகநகிதிக்கு என்ரனவிை ஐந்துைோர்க் அதிகம் ஆனோல் அவள் MBC
அவளுக்கும் தகோடுப்பீர்களோ? அந்த பிஞ்சு ைனதில் கவற்றுரைரய விரதப்பது

தவதறனப்பட்ைது ஐயோவுக்கு. அதிலிருந்து 85% ைதிப்தபண் வோங்கும் அரனத்து ஏரழக்
குழந்ரதகளுக்கும் ஊக்கத்ததோரக என அறிவித்தோர்.

இப்படி சில ஆண்டுகள்,
உதவித்ததோரக வோங்கவரும் ைோணவர்களில் சிலருக்கு தந்ரத இல்ரல,

கைற்தகோண்டு படிப்பகத சிைைம், நோம் தகோடுக்கும் இைண்ைோயிைத்தோல் இந்தக்குழந்ரதயின்
இரைநிற்றரலத் தடுக்கமுடியுைோ? கயோசித்தோர், ஊக்கத்ததோரக என்பரத நிறுத்திவிட்டு
தபற்கறோரை இழந்த குழந்ரதகளுக்கு கல்வி உதவித்ததோரக என ைோற்றினோர்.

ஓைோண்ைல்ல இைண்ைோண்ைல்ல உதவி கதரவப்படும்ைட்டும், புைவலர்களும் தகோடுத்து
உதவுகிறோர்கள், யோர் தகோடுத்தோலும் தகோடுக்கோ விட்ைோலும், ரவைோக்கியைோக கசரவ
ததோைர்கிறது. நம்முரைய குழந்ரதகளின் படிப்பும் ைகிழ்ச்சியும் நைக்கு எப்படி

முக்கியகைோ,அகதகபோல இலக்கிய ைன்றத்தின் உதவிரய நோடிவரும் குழந்ரதகளின்

கல்வியும், பண்பும் கோசிரைந்தனுக்கு முக்கியம், அந்த குழந்ரதகளுக்கு அவர்தோன் தந்தத!

இன்று கோரலயில் அன்ரனயர் தினத்ரத முன்னிட்டு,
கணவரன இழந்தோலும், குழந்ரதகளின் படிப்பில் கவனம்தசலுத்தும் தோய்ைோர்கரளயும்
குழந்ரதகரளயும் வைவரழத்து முப்பது குழந்ரதகளுக்கு தலோ ஐயோயிைம் தகோடுத்து

உதவினோர்.தந்ரதரய இழந்த குழந்ரதகளுக்கும், கணவரன இழந்த தோய்ைோர்களுக்கும்

தன்னம்பிக்ரக அளிக்கும் விதைோக உரையோற்ற எங்களில் சிலரையும் அரழத்திருந்தோர்.

அப்படி உரையோற்ற வந்திருந்த போதிப்கபர் அந்த குழந்ரதகரளப் கபோலகவ இளம்வயதில்
தந்ரதரய இழந்து தோயோர் உரழப்பில் படித்து முன்கனைறிய அதிகோரிகள். அவர்கள்
கபசியது இயல்போககவ அனுபவ உரையோக அரைந்துவிட்ைது.

உதவித்ததோரக தபறவந்த ைோணவன் ஒருவன் கோைோத்கத கபோட்டியில் இந்திய

அளவில் பரிசுகள் தவன்ற சோம்பியன், அவருரைய அம்ைோ தசோன்னோர் கபோட்டியில்

பங்ககற்க தவளிைோநிலம் தசல்லும்கபோது பயணச் தசலவுக்கு கூை சிைைப்படுகவோம்.

எப்படியோவது அவன் சோதித்தோக கவண்டும் என கைன் வோங்கியோவது அனுப்பிரவப்கபன்.
அல்லும் பகலும் கடுரையோக உரழத்துக் கைரன அரைப்கபன் என உருக்கைோக
கபசினோர்.

உரையோற்ற வந்த உதவி ஆய்வோளர் ஒருவர் எழுந்தோர் இந்தப்ரபயகபோட்டியில்

கலந்துதகோள்ள எப்கபோது தவளியூர் கபோககவண்டியிருந்தோலும் தசோல்லுங்கள்
பயணச்தசலரவ

ஏற்றுக் தகோள்கிகறன் என்றோர்.

சிறப்பு விருந்தினைோக வந்திருந்த பீப்பிள்ஸ் ஹோஸ்பிைல் நிறுவனர் Dr. கலோகநோதன்,

எனது நீண்ைநோரளய நண்பர்தோன் என்றோலும், அவருக்குள்ளும் இப்படியோனததோரு கசோகம்
இருப்பது எனக்கக இப்கபோதுதோன்

ததரிந்தது. அவர் தசோன்னோர் இந்த குழந்ரதகளுக்கு

ஏதோவது ைருத்துவ உதவி கதரவப்பட்ைோல் எனது ைருத்துைரனக்கு வோருங்கள்

இலவசைோக தசய்கிகறன் என்றது எங்கரளதயல்லோம் தநகிழ்வரையச் தசய்தது.
பிைதிபலன் போைோைல் உதவ நிரனப்பவர் ைட்டும் ஐயோ கோசிரைந்தன் அவர்கரள

ததோைர்பு தகோள்ளலோம். உண்ரையில் அவர்தோன் கல்வித்தந்ரத.

திரு.க ோப்மோ

ருப்புசோமி

