சக்தழ பண்டேரன் - Uni EDUCATION
Topic: ம்பள் ழறந்த நலளகயி... [யச கயிறத]
[கேந்த எரு யளபநளக ம்பள் அறளபம் எரு
நலளின் அதழர்யறகள்]

_____________________________________________________________
ளபதீ!

இவ்யளறு அடிக்கடி ழுதுயது ம் ள்ிப் மக்கம்!
இபண்டு யனதழல் தந்றத களட்டிக் பகளடுத்த பரின
நீ றச, கறுப்புக் டகளட் ளபதழ!
இபயில் தூங்கும் பன் அயர் ளடும் ”சழந்து தழனின்
நழறச ழயிிட!”

யிருதுகரில் னன்ஸ் க்ம் ள்ினில் ஆண்டு யிமளயில் ளர்த்த பரின
அண்ணளக்கின் ளபதழ நளதழரி டயரம்!
ஈடபளட்டில் ளபதழ யித்னள யில் டசர்ந்த டளது, இது ளபதழ டித்த ள்ிடனள
ன்று குமந்றதக்டக உரின டதேல்!
ளன்களம் யகுப்ில் L.M.பளடேஸ்யரி அம்றந டுத்த ”ளப்ளவுக்கு ளபதழ”
துறணப்ளேம்!
”கணக்கு,ிணக்கு,ஆநணக்கு” ன்று குட்டி ளபதழனின் குபல் தநழழ் ஆசழரிறனனின்
குபழல் இன்னும் எழக்கழடத!
த்து-தழபளன்று-ன்ிபபண்ேளம் யகுப்புகில் வநளன் குருபர்த்தழ னளயின்
இறசக் கூட்டின ளபதழ ளேல்கள்!
வநதழ. பேனக்ஷ்நழ அம்றநனின் ”பேன டரிறக”, ”ஆடுடயளடந”, ”பயற்ழ ட்டுத்
தழக்கும்” ஆகழன ளேங்கள் ள்ினில் ம்றந உருக்கழ.
அயர் ம்பள் இருக்கும் டச்சுக் கறறன ளபதழறனக் பகளண்டே
பயிக்பகளண்டு யந்த யித்றத!

 டளட்டிகில் அன்று ளபதழனின் டயத சத்ன யளக்குகலேன் பமக்கநழட்டுக்

டகளப்றகற அள்ிக் பகளண்டு யந்த ளட்கள்!
கல்லூரிக் களங்கில் டகளறய ி.ஸ்.ேழனில்
Thinkers association ஊக்குயித்த டச்சுகில் ளபதழ
ன்னுள் டயர் ஊன்ழன களம்!

பதன் பதழல் வநதழ.M.S.சுப்புக்ஷ்நழனின்
”பஞ்சுக்கு ீதழபம்” டகட்டு அழுத களம்.

யளழ்யில் நழகப் டளபளட்ேநள களத்தழல் உேட அப்ளேறக் டகட்டு ன்ற
நீ ட்டுருயளக்கம் பசய்தது!
டனசுதளறழன் ”யந்டத நளதபம்”, நலளபளேபுபம் சந்தளத்தழன் ”பயள்றக்

கநத்தழட”, ”டநளலத்றதக் பகளன்று யிடு”, ”சழன்ஞ்சழறு கழிடன!” ம்றந ேீய
தத்யத்றத ழறக்கத் தூண்டி.
ின்ர் ீண்ே களம் தநழழ் ஆசழனபளக ளபதழறனப் ிடித்துக் பகளண்டே களம்
கேத்தழனது.
சக்தழ யமழளடு, சக்தழ பதளண்டு ழறுயம் பம் அயபது  கருத்துக்கற
ன்னுள்லம் ம் ணிகலள்லம் உட்புகுத்தழன இறயன் தந்த யிமழப்புணர்வு!
இன்று சநீ  களநளக ளபதழனின் கருத்துக்கள் Uni5 education system பசனல்ே நழகப்
பரின உந்து சக்தழனளய் இருப்றத உணர்ந்து, ன்னுள் இருக்கும் அயர் தழடீபப
தன் கட்டுறபகின் நழக பக்கழன கருத்துக்கற ஆங்கழத்தழல் பநளமழபனர்க்க
றயத்துக் பகளண்டு இருக்கும் சழத்து லீற!
ளபதழ கண்ே சழத்தர்கள் பம் அயர் யள்ளர், ட்டித்தளர், ளம்ன்
ஸ்யளநழகள் யரிறசனில் ம்பள் பசன்ற யளழ் சழத்த நலளளய், ம்
சக்தழனளய், சத்குருயளய், கூடுயிட்டு கூடு ளய்ந்த கதழனில் இருக்கும், யமழகளட்டும்
லீறறன ன்பன்டன்?!
டதடித் டதடி அறந்து கழறேக்களத ய.பளயின் நகளகயி ளபதழனளர் நூற,
லழக்கழம்டளத்தம்றழல் இந்த இேத்தழல் இருக்கழது ன்று யிமழப்புணர்யளய்
இருந்து 29.8.2012 அன்று அயர் பசய்த லீற!

அயபது இபண்டு யபளறுகள் ன்ற அயபது ிப்புேன் பதளேர்புள்

ஆன்நளறயக் களட்டுகழது!
அயபது டயத சத்ன உண்றநகறக்
களக்பநத்துக்கு ற் உகழற்கு ின

யமழனில் ஆங்கழத்தழல் கூறும் டி அன்ற
உத்தயிட்ேளள் ன்டன்!

நலளன் ளபதழனின் டயத சத்ன யளக்கழனங்கள் ேீயன் பக்தழக்கு உரின ளறதகட
ன்தழல் னம் நக்கு இல்ற!

தழருயல்ழக்டகணி யதழகில்
ீ
அயபது அடிச்சுயடுகள் டதடி அறகழடன்!
ளர்த்தசளபதழ டகளனில் நதழல் கற்கள் தளம் அயறபக் கண்ே கறதகள் கூழ!
பநரீள நண்ணும், அறகலம் அயர்தம் இறசறனபம் டயத சத்ன
ளேல்கறபம் எழப்தழவு பசய்தறத உணர்கழடன்!
தழபம் ஸ்ளம் பசய்தவுேன் குருபகநளய் அயர் தழருளதங்கில் தீர்த்தம்
பசய்பம் அடிடனனுக்கு சழ யளபங்கள் பன் அயபது குடும் உறுப்ிர் எருயர்
அழபகம் ஆகழ ஆசவர்யதழத்தறத ன்பன்டன்?
பசன்றக் களிகளம்ளள் ளபதழனின் ளயில் உயின யிதபம், ளர்த்தசளபதழ
கண்ணன் ளட்டில் தறயளய் இருக்கும் கம்ீபபம் ன்னுள் ஆன்நீ க

அறகறச் சுளநழகளய் மச் பசய்து ”ளன்-து” ன் சுனழறறன
நக்கச் பசய்கழன்.
டனள! அன்று அயர் யளழும் டளது ளன் இல்றடன!
ம்றந யளம றயக்கும் நதளறஶக்கு ன்ழ!
ம் டதேல்கலக்கு உறுதுறண பசய்பம் சக்தழக்கு ன்ழ!
இன்று ன் தளய் தளம் தரும்  பளருட்கற அன்று யளரி யளரி அயபது
யட்டில்
ீ
றயத்தழருப்டட?
த்தற த்தளறு டயஷ்டிகற த்தற டருக்குத் தந்டதன்? அயர்
வளதங்கில் சநர்ப்ித்து இருப்டட?

இபண்டு ளட்களய் றககள் உணறய ”அள்ி டளே நளட்டேன்” ன்று அேம்
ிடித்து அயர் இருந்த ட்டிிறனக் களட்டுகழன்டய?

அயர் இல்ம் பன் அயர் ஆன்நளயின் சளக்ஷழனின் கவ ழ் இன்று களற
உளயிடன்!

இடதள இவ்யிேத்தழல் தளன் அநர்ந்தளர்!
இங்டக உண்ேளர், டுத்தளர், ழுதழளர், ளடிளர்!

ளபதழ, அயர் இல்ளள், நக்கள், டதளமர்கள், அயர் யமழட்ே பர்த்தழகின்
புறகப்ேம், றக ழுத்து ப்பதழகள்...

டநல் நளடி நூகத்தழல் நழக்க நரினளறதபேன் அயபது றகபனழுத்து ப்பதழகற
அடிடனனுக்குக் களட்டின இரு இஸ்ளநழன அலுயக சடகளதரிகள்!
அடதள நளடினில் இருந்து ளர்த்தசளபதழ டகளனில் பழுறநனளகத் பதரிகழடத!
கண்ணன் ளட்டு உருயள கர்ப் க்பலம் இதுயன்டள?

னளபளயது அயறபப் ளர்த்தயர்கள் இன்னும் இங்டக உண்ேள? அறகழடன்!
க்ருஷ்ணளம்டட்றே நனளம் - ளபதழனின் பூத உேல் ஞ்சபூதங்கலேன் க்னம்
ஆ இேம்!
ஆழ்யளர்கள் ளடின அல்ழக்டகணி, ளபதழனின் தநழமளல் தழபபளழக்கழது!
”தர்நத்றதக் களக்க ளன் யருடயன்” - ன்று கூழன கவ தளச்சளரினன் ளபதழ யடியில்
அயன் டகளனிலுக்கு அருகழல் இருந்டத தநழழ் பநளமழக்கும் சபலத்துக்கும்
உறமத்தளன்!ளர்த்தசளபதழ ”ளபதழ கவ றத” ழுதழ இருக்கழளர்!
அடதள இங்டக தளன் இறுதழக் கட்ே களட்சழ!
அடதள இக்கதயின் யமழ தளட அயர் யருயளர், டளயளர், எடபடினளகப் ளறேனின்
நீ து னளரும் இன்ழப் டளளர்!
னளற நழதழத்த கல் நண்ேம்!
ளர்த்தசளபதழனின் நீ றச!
அயர் அயருள் அத்றயத்தநளய் இருப்றதக் களட்டுகழன்!
டற்று பருநளலக்குப் யித்டபளச்சயம்!

கண்ணர்ீ நல்க அயரிேம் டகட்கழடன்,

”டல! ளர்த்தசளபதழ! உன்றடன ம்ி உன் யட்டுக்கு
ீ
அருகழல் தன்ற றயத்துக்
பகளண்டு அர்ேஶளக யளழ்ந்த ம் தறயர் ங்டக?”
பருநளள், ”அடேய்! அத்றயத்தம் உன்ிேம் இல்றடனள? அயடப னளம்! அயர்
தநழமழல் ம்றநத் டதடுக!”

டயதயல்ழத்தளனர் சன்ிதழனில் அன்றனிேம் டகட்டேன், ”டதயி! குடசறக்
களட்டிலும் குடசளய் ம் ளபதழ இருந்து க்தழ பசய்ன, யட்டின்
ீ
அருகழல்
இருந்தும் ீ ம்நள ககதளபள பளமழனயில்ற?”
டகளனிழல் அயர் வளதம் தீண்டின இேபநல்ளம் டதடுகழடன்.

ப்பளட் டய, தம்புச் பசட்டி யதழ,
ீ
பநரீள ீச், டஃினர் ளம், நனிற,
டயப்டரி,களிகளம்ளள் டகளனில், பளனடட்றே ஆஸ்த்ரி [அயர் இறுதழ சழகழச்றச
பற் இேம்] ஆகழன ம் டரத்பங்கள்!

தர்நம் நழகு பசன்றக்கும் க்கும் இத்தற உயள?!

ஞாணச்சித்ர் கூட்டம் சசன்னணில் இன்னுல்லனா ஜீன் பக்ி
ஸ்னங்கபில் க்கு ிகாட்டுகின்நண?

புதுறயக்கு யிறபயில் பசல் டயண்டும்! அவ்வூரின் எவ்பயளரு ளகத்றதபம்
களண டயண்டும், ளபதழறன உணப டயண்டும்!
அயறப ஸ்நரிக்க ஸ்நரிக்க அன்ற ப்பஞ்ச சக்தழனளய் ம்பள் தீனளய் ரியறத
உணர்கழடன்!
வ்யிதப் னும் இன்ழ உறமக்கக் கற்று யருகழடன்!
டனள ளன் அயறப யிே ஆபள் அதழகம் யளழ்கழடட ன்று பும்புகழடன்!
அயபது டயத சத்ன யளக்குகற தளர்த்த யளழ்க்றகனில் பக்தழ டயண்டிப்
ள்ிகிலும், டநறேப் டச்சுகிலும், ழுத்தழலும், இறணன தத்தழலும், சக்தழ
உளசறனிலும், ஆன்நீ க சளதறகிலும், டளக தர்நத்தழலும் அடிடனன்
ின்ற் பனற்சழப்டன்!

ளபதழறனப் ளர்த்துத் தளன் ”ஏம் சக்தழ!” ன்று உச்சரிப்தளகவும் ழுதுயதளகவும்

ம் ளட்டி[அம்நளயின் அம்றந] ன்டள கூழனறதப் டளற்றுகழடன்!
அயர் களத்தழல் அயருக்கு அண்டித் பதளண்டு பசய்ன படினளநல் டளய், ங்கழ அன்றனின் அருளல் அயர் தம் அனுநதழனளல் இன்று அயபது டயத சத்ன
கருத்துக்கற பன்றயக்க பனல்கழடடள?
அயர் நனநளகடய இருக்கழடன்!

தம்பூபளயில் ஸ்ருதழ சவபளது, ”னளதுநளகழ ழன்ளய் களி!” தழம் ம் பூறேகில்
எழக்கழது.சதள MP3ல் ”பஞ்சுக்கு ீதழ” டகட்கழது!

”ழன்றச் சபண் அறேந்டதன்!” ன்று நம் அழுது அழுது அன்றனிேம் ம்
அழனளறநகற ரிக்க டயண்டுகழது!
நளறனில் ம் யட்டுள்
ீ
ம் அறபள் ஆன்ந சக்தழனளய் ளபதழறனக்

களண்கழடன், அயர் டகட்க, அயர் க்ருதழகற அயருக்டக அர்ப்ணிக்கழடன்!
ன்ட ஆந்தம்!
பூறேனில் இருக்கும் நலள சக்தழ அன்றபம் அயரும் டயபல்டய?!
இன்று நளற அயர் photoறய டுத்துப் பரிதளக்கழக் பகளள் டயண்டும்,
பூறேனில் றயக்க டயண்டும், யபளத்ரினில் களிபேன் டசர்த்து றயத்து
அயறபபம் பூேழக்க டயண்டும் ன்று அருகழல் உள் கறேக்குச் பசன்டன். னளம்
ண்ணின அடத புறகப்ேத்தழற ளபதழ அன்பளகழன கறேக்களபர் டுத்துக்
களட்டுகழளர்.

ம் கணிணினின் தழறபனில் ம் ளபதழ! ம்பள் அன்ற இருந்து ழுதும்
அறத்றதபம் தன் சளக்ஷழனளய் பயினிடுகழளர் அல்டள?
அயர் யிரும்ின களிறன உருயளக்கழ அயள் அருகழல் அயறப றயத்து
யபளத்ரிறன அனுஷ்டிக்க டயண்டும்!
யங்களக் களிக்கு அருகழல் பலம்சரும், ளபதழபம் இம்பற யட்டு
ீ
பகளலுயில்
இருப்ளர்கள்!!!
அயபது சக்தழ ளநளறகட தநழழ் டதயி சூக்தங்கள்!
அயபது கண்ணன் ளேல்கட வநத் தநழழ் ளகயதம்!

வறயஷ்ணயளகழன நக்கு அதன் உண்றநறன
உணர்த்தழன சங்கப-நத்ய-பளநளனுேன் ம் ளபதழ!

ம்பருநளறபம் அன்ற நலளசக்தழறனபம்
ம் இரு கண்கள் ஆக்கழயிட்ே ஆச்சளர்னன் ளபதழ!
அயபது கண்ணம்நளடய ளம்! ம் ேீயன்! அயள்

ப்பஹ்நத்துேன் க்னம் ஆகத் தளட இயறப எத்த
நலளன்கள் ம்நழறேடன யருகழளர்கள்!?
ல் ஆன்நளக்கின் ளறதகள் ம்பள் இருக்க யளழ்க்றக ஆந்தபம்
அர்த்தபம் ஆகழது!
தழபம் உங்கும் பன் உகழற்கு டயண்டின தளயது எரு கருத்றதனளயது
ழுது இறணன தத்தழல் இறணக்க அன்ற பன் யபம் டயண்டிச்
பசனல்டுகழன்டன்!
அயபது யறுறந ன்ற இன்று யளட்டுகழது! ஆளல் அயர் தம் SAL ENERGY
யிமழப்புணர்வு ம்றந யினப்ில் ஆழ்த்துகழது!
அயபது எவ்பயளரு டயத சத்னக் கருத்றத ழுதழ Dr.ப்பதீப் குநளருக்கு அனுப்பும்
டளதும், அயருக்கு டபடினளகத் பதளண்டு பசய்த அனுயபம் ஆந்தபம்
ற்டுகழன்து!
சளறயப் ற்ழபம் வ்னளதழறனப் ற்ழபம் தழர்களம் ற்ழபம் நறு ியி

ற்ழபம் அணுயவும் கயற இல்ற! களபணம்: ளபதழ ன் அருநருந்து!
குமந்றத என்று ங்கழத் தயித்து நளறும் கதழடன ளபதழனின் யளழ்க்றக!
அந்த எவ்பயளரு கட்ேத்றதபம் ண்ணும் டளது அயன் தளனளக இருந்து அம
டயண்டும்!
அறய ன் யளழ்க்றகனில் ழறடயளத தர்நநள தளர்நீ க டயண்டுதல்கள்
டளத் தளன் உள்.
உகழல் உள் அத்தற உனர்வுக்கும் ஆறசப் ட்ேளன்!
ன் கழறேக்கயில்ற?
SAL ENERGY இல்றனள?

இல்ற, அறத அணுயவும் அயன் இயற்ழற்குச் பசயிே யிரும்யில்ற௧
அயது க்ஷழனம் - பகதழ டநளக்ஷம்!

எரு டயற அயர் களத்தழல் யளழ்ந்தழருந்தளல் இன்று அயபது ணிகற

டநற்பகளள் படினளநல் டளய் இருக்கும்! அதளன் இன்று ளம் யளழ்கழடளம்!
எழுவும் எண்வும் லகட்கவும் தகிர்ந்து சகாள்பவும் தார்க்கவும் தடிக்கவும்
லகடு சகட்டு சீர் குனனந்து ம் ாழ்ந்து கி கனங்கி ாகிப்
ீ
லதாய்

இருக்கும் லதானித் ிழ் இனக்கி, கனனப் தனடப்புகள் லதானி உனா ந்து
ிட்டில் பூச்சி லதால் சாகும் இக்கானத்ில் ஒரு சித்ரின், ஹாகிின்,

ீர்க்கரிசிின் ல சத் ாக்குகனப சறுலணாது ீ ட்டுரு சசய்து
க்களுக்கு ங்க அன்னண ஹாசக்ி எம்னப் தித்ிருக்கிநாள்!
ங்சகட்ட ாய் சசால்னக் கூசும் இக்கானத் ிழ் தனடப்புக்களும்

ீ டிாக்களும் இருக்கும் இன்று, எம் தி ிக அன்னண ஹாகாபிின்
அனுி சதற்று ிட்லடன்!
ளபதழனின் யளழ்க்றகறன இக்கள நக்கலக்கு, குழப்ளய் நளணயர்கலக்கு
யிறபயில் அருிச்பசய்ன அடத ளபதழனளகழன ஞளசக்தழ ம்பள் இருக்க
டயண்டும்! ப்பளர்த்தழக்கழடன்!

அதுன எம் ஆயுள் இருக்க லண்டுகிலநன்!
ஓம் சக்ி!

Dr.ாலஸ்ன்.எம்.
நாஸ், ஆகஸ்ட் - 30, 2012.

