சக்தி பண்டேரன் - Uni5 EDUCATION
நஹாகயி சுப்பநண்ன ாபதினார்
* ள்ி நளணயர்களக் கருத்தழல் ககளண்டு நலளின்
யளழ்க்ளக யபளறு இங்கக நீ ட்டுருயளக்கம்

கெய்னப்ட்டு அிக்கப்டுகழன்து. இப்ளடத்ளத

டத்தும் கற்களரும் ஆெழரினரும் ளபதழனளரின்

ளடல்கள இளடனில் ளடிளல் ம்! நழகவும்
உணர்ச்ெழபடனும் ெநகனளெழத புத்தழபடனும்

இப்ளடத்ளத உள்யளங்கழக் ககளண்டு ளபதழனளரின்
யளழ்க்ளகனில் ளம் ங்கு ழற்கழன்களம் ன்ளத

நளணயர்கள் self-identification கெய்து ககளள்ளுதல் ன்
தரும்! நளணயர்கின் தளர்த்த யளழ்யினல் உதளபணங்களுடன் இளணத்து
யிக்கம் தருக.
ஆெழரினர்கள்.
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ாபதினார் என்யர் னார்?
இகதள இந்தப் டத்தழல் இருக்கும் நிதர் தளன் ளபதழனளர். இயருக்கு இயபது
கற்களர் ளயத்த கனர் சுப்பநண்னம் ன்தளகும். சுப்பநண்னம் ன் கெளல்
பருகப்கருநளின் கனர் ஆகும். பருகளப் களல் அமகழலும் அழயிலும்
ண்ிலும் தன் ிள்ள இருக்க கயண்டும் ன் உனர்ந்த ண்ணத்தழல்
இப்கனளப ளயத்தர்.
இயரபப் ற்ி ாம் ஏன் பதரிந்து பகாள் டயண்டும்?
யட்டில்
ீ
washing machine

இருக்கழது. அம்நள அளதப் ற்ழ ன் கதரிந்து ககளள்

கயண்டும்? அது நக்கு உதவுகழன்துஉகழல் உள் எவ்கயளரு ஜீயபளெழபம்
தன்ளல் படிந்த கெளய [ப்பதழன் ளபளநல் ிருக்கு உதவுதல்] கெய்து
யருகழன்து. கடழல் உள் யப்ளளகள் கூட கடழன் உப்புத் தன்ளநளன
எகப ெவபளக இருக்க உதவுகழன்து. உகழல் நழக உனர்ந்த உனிரிம் நிதன் தளன்.
அயனுக்கக ஆளயது அழயளகழன குத்தழவு உள்து. அயன் தளன் யளழும்

பூநழக்கும் தன்ளச் கெர்ந்தயர்களுக்கும் தன்ளச் ெளர்ந்த ி ஜீயன்களுக்கும்
கதள எரு யளகனில் கெளய கெய்கத ஆக கயண்டும். அதன் பம் தளன்
இனற்ளகனில் உள் ெக்தழ ெநப்டும். அவ்யளறு  நிதர்கள் உகத்தழற்கு நழக

உனர்ந்த கெளயகள்  கெய்தர், கெய்தும் யருகழன்ர். அயர்களுள் எருயர்
தளம் இந்த ளபதழனளர். அயளப நக்கு எரு யமழகளட்டினளகக் ககளண்டு அயளபப்
ற்ழப் டிக்கழகளம்.
இயர் உகிற்கு என் பசய்தார்?
1.இயர் தக்குள் இருக்கும் ளட்டு ழுதும், ளட்டுப் ளடும் தழளநளன நழகச்
ெழழன யனதழககன உணர்ந்தளர்.
2.அத்தழளநளன யர்த்தழக் ககளண்டு  ளடல்கள் ழுதழளர்.
3.அப்ளடல்கள் பம் அக்களத்தழல் இருந்த  கதளய இல்ளத மக்க
யமக்கங்கள், தீன ெக்தழகள் ஆகழனயற்ள தழர்த்தளர்.
4.நக்கள் அயர் ளடல்களப் டித்தும், ளடிபம், ககட்டும் யிமழப்புணர்வு கற்ர்.
5.அயர் ளபத கதெத்தழன் யிடுதளக்குத் தன் யளழ்க்ளகளன அர்ப்ணித்தளர்.
அதற்களக அயர் அபண்நள கயளளன யிட்டுயிட்டளர். அதளல் அயரும்
அயபது குடும்பம் யறுளநனளல் நழகவும் கஷ்டப்ட்டர்.
6.த்தழரிக்ளககள் பம் அயர் தன் ளடல்கள், களதகள், கட்டுளபகள்,
ககழச்ெழத்தழபங்கள், கடிதங்கள் ப்  யமழகில் தன் கருத்துக்கள ழுதழ
நக்களுக்கு யிமழப்புணர்வு ற்டுத்தழளர்.
7.அதற்களக அயர் ணம்-களசு, ட்டம், தயி  ளதபகந தழர்ளர்க்கயில்ள.
8. 38 யனதுக்குள் இயர் 100 யருடங்கில் கெய்ன கயண்டின  கெளயகள
நக்களகச் கெய்து இவ்வுக யளழ்க்ளகளன ழளவு கெய்தளர்.[2 நணி கபத்தழல்
கெய்ன கயண்டின யட்டுப்ளடத்ளத
ீ
1 நணி கபத்தழல் படிப்து கள]
அயர் எப்டாது எங்டக ிந்தார்?
தநழழ்ளட்டில் கதற்குப் குதழனில் உள் தழருகல்கயழ நளயட்டத்தழல்
ட்டனபுபம் ன் அமகழன ஊர் உள்து. அவ்வூரில் 1882, December 12 அன்று இயர்
ிந்தளர்.இயருளடன அப்ள ஸ்ரீ சின்சாநி ஐனர். இயருளடன அம்நள ஸ்ரீநதி

க்ஷ்நி.ளயம் இயருக்கு எரு தங்ளகபம் ிந்து ெழ ளட்கிககன இந்து
யிட்டளள். அக்களத்தழல் இன்று உள்து கள குமந்ளதகளத் தளக்கும்
வ்னளதழகளுக்கு vaccinations இல்ள. அக்குமந்ளதனின் கனர் ளகவ பதழ. இளத யிடப்

ளயம் ளபதழனளருக்கு கயறும் ந்து யனதளகும் களகத அயர் அம்நள க்ஷ்நழபம்
நபணம் அளடந்தளர். அம்நள இல்ளத குமந்ளதனின் ழள ளயம் அன்கள?
அப்ள தளன் கண்ணும் கருத்துநளக யர்த்தளர்.
ாபதினார் அம்நா இல்ாநல் எப்டி இருந்தார்?
நழகச் ெழழன யனதழல் அம்நள இந்தவுடன் ளபதழனளர் நழக நழக கயளப்
ட்டளர்.ஆளல் அம்நளயின் தம்ிகள் இபண்டு கர் ளபதழனளருடன் ெதள யட்டில்
ீ
யளழ்ந்தர். அயர்கள் ளபதழனளரின் தளய்நளநன்கள். எருயர் சாம்சியம். இயர்

ளபதழனளளப யிட பன்று யனதுப் கரினயர். நற்களருயர் ரகாசம். இயர்கின்
கூட்டணி கயளகள நக்கச் கெய்தது. கநலும் ளபதழனின் ளட்டி [அப்ளயின்
அம்நள] ாகீ பதிக்கு அயர் நீ து நழக்க அன்பு. கய கூட்டுக் குடும்த்தழல்

ல்களரும் அயளப அன்புடன் யர்த்தர்.அயரும் அளயளபபம் அன்புடன்
நதழத்து யர்ந்தளர்.

அயர் அப்ா நறுடியும் ரு கல்னாணம் பசய்து பகாண்ோபா?
க்ஷ்நழ இந்தவுடக கல்னளணம் கெய்து ககளள்யில்ள. ெழ களம் கமழத்து
யள்ி ன்யளபக் கல்னளணம் கெய்தளர். அயர் ளபதழனளளப நழகவும் அன்புடன்
யர்த்தளர்.அயருக்கு எரு கண் குமந்ளத ிந்தளள். அயள் கனர் க்ஷ்நி.
ளபதழக்குத் தன் தங்ளகளன நழகவும் ிடிக்கும்.
இயருரேன குடும்த்ரதப் ற்ிப் ார்ப்டாநா?
ாகீ பதிப் ாட்டி
ளபதழனளரின் அப்ளயின் அம்நள. நழகவும் அன்ளக அளயரிடபம் மகும் குணம்
ககளண்டயர். அக்களத்தழல் இயர் தன் ஊரில் டக்கும் தழருயிமளயில் கந்து

ககளள் யரும் ி ஊர் ஜங்களுக்கு யட்டு
ீ
யெளழல் தண்ண ீர்ப் ந்தல் ளயத்து
கெளய கெய்தளர்.அதற்களகப்  தூபம் கென்று ஆற்ழல் இருந்து தண்ணர்ீ
ககளண்டு யருயது யமக்கம். இன்று களல் ழளத்த இதத்தழல் ல்ளம் pipe fitting
இல்ள. ளபதழனளரின் அம்நள இந்தவுடன் அயளப நழகவும் அபயளணத்தளர்.
அயருடன் களெழக்குச் கென்று அங்கும் அயளபப் ளர்த்துக் ககளண்டளர்.
கடுயாய் சுப்பு ஐனர்
இயர் ளபதழனளரின் அப்ளயின் அப்ள. இயர் தம் கெளந்த ஊர் கடுயளய் ஆகும்.
ஊர்ப் கனளபச் கெர்த்து initial கெர்த்துக் ககளள்யது தநழமகத்தழன் நபபு.இயர்கள்
யளழ்ந்த ஊர் தழருகல்கயழக்கு அருகழல் உள் பன்று ஆறுகள் கூடும் நழக

அமகழன ெவயப்கரி ஆகும். அவ்வூரில் தயளய் அரினளத பதழனளர் ன்யர்
ளமகளுக்குத் தங்கும் - உண்ணும் இயெ ெத்தழபம் [inn and lodging] கட்டிளர்.

அதன் களறுப்ள சுப்பு னர் ற்று டத்தழளர். அதளல் அயளப அவ்வூர் நக்கள்
”ெத்தழபத்து சுப்பு னர்” ன்க புகழ்யளர்கள். நழகவும் உண்ளநபடன்
கர்ளநபடனும் ெத்தழபத்ளத இயர் பளநரித்தளர்.
கீ பதிக்கும் சுப்பு ஐனருக்கும் குமந்ரதகள் உண்டோ?
இபண்டு குமந்ளதகள் உண்டு. எருயர் வநதழ குப்ம்நளள். நற்களருயர் தளன்
ளபதழனளரின் அப்ள ெழன்ெளநழ.வநதழ குப்ம்நளள் வக்ருஷ்ணெழயன் ன்யளபக்
கல்னளணம் கெய்து ககளண்டு யடளபதத்தழல் நழகப் புிதநள களெழ - ணளபஸ் யளபணளெழ நளகரில் யளழ்ந்தளர்.

ஸ்ரீ க்ருஷ்ணசியன் காசினில் என் பசய்தார்?
ட்டனபுபத்ளத ெழழன நலளபளஜள யம்ெம் ஆண்டு யந்தது. இயர்கள் British
Government உளடன ஆபதயில் தங்கள் குதழகள ஆண்டர். ட்டனபுப

ெநஸ்தளத்துக்குக் களெழனில் எரு நடம் இருந்தது. அம்நடம் களெழக்கு யரும்
னளத்ரீகருக்குத் தங்க இடபம், உணவும் யமங்கழ கெளய கெய்தது. வ

க்ருஷ்ணெழயன் அம்நடத்ளத ழர்யளலம் கெய்தளர். அயர் நழகவும் அன்பும்
கர்ளநனள ண்பும் ககளண்டயர். ட்டனபுப பளஜளயிடத்தழல் நரினளளத நழகவும்
ககளண்டயர். ளபதழனளரின் அப்ளவும் இந்த ின் அளளதனளக ஆகளநல் இயரும்
இயர் நளயிபம் ளபதழனளளபக் களெழக்கு அளமத்துச் கென்று டிக்க ளயத்து
யர்த்தர்.இயர்கள் இல்ள ன்ளல் ளபதழனளரின் யளழ்க்ளகனில் 
கஷ்டங்கள் ற்ட்டிருக்கும்.
ாபதினாருக்குக் கல்னாணம் ஆதா?
அந்தக் களத்தழல் நழகச் ெழழன யனதழல் கல்னளணம் கெய்து யிடுயளர்கள். ஆளல்
கல்னளணம் படிந்தவுடன் கண்ளணபம் நளப்ிள்ளளனபம் அயபயர்
யடுகளுக்குக்
ீ
கூட்டிச் கென்று யிடுயளர்கள். அயர்கள் கரினயர்களகழ, டித்து
களறுப்பு யந்தவுடன் யளமச் கெர்த்து ளயப்ளர்கள். ஆளல் இந்த யமக்கத்தளல்
 ன்ளநகளும் தீளநகளும் இருந்த. ளபதழனளர் இக்குமந்ளதக் கல்னளண
பளளன தழர்த்தளர். தன் நகள்களுக்கு கரினயர்கள் ஆதும் தளன் கல்னளணம்
கெய்தளர்.
ளபதழனளருக்கும் பசல்ம்நாள் ன்யருக்கும் 15.6.1897 அன்று கல்னளணம்
ழகழ்ந்தது.அப்களது ளபதழனளருக்கு கயறும் 14

யனது தளன். எகப ந்தழல்

அயருளடன தங்ளக க்ஷ்நழக்கும் களெழ நளநளயின் கரினநகன்

யிஸ்யளதனுக்கும் கல்னளணம் ஆது. கெல்ம்நளின் தங்ளக ளர்யதழக்கும்
களெழநளநளயின் ெழன்நகன் ககதளபத்துக்கும் கல்னளணம் ஆது.எகப ளில்

பன்று கல்னளணங்கள் ழகழ்ந்த.
ளபதழனளருக்கு இபண்டு கண் குமந்ளதகள் ிந்தர். அயர்கள் ஸ்ரீநதி

தங்கம்நாள் நற்றும் ஸ்ரீநதி சகுந்தா.இயர்கள் ிற்களத்தழல் நழகவும்
யெதழபடன் யளழ்ந்தர். அயர்கள் பம் யந்த ெந்ததழனிர் இன்றும் உகழல்
ளபத கதெத்தழலும், கடள களன் ளடுகிலும் யளழ்கழன்ர்.
ாபதினாருக்கு ண்ர்கள் இருந்தபா?
உககந அயருக்கு ண்ர் தளன். அயருக்கு இருந்த ண்ர்கள் ர். ெழர்
அயளப உற் ண்ளக நதழத்து அன்பு கெய்தர். ெழர் அயளப உனர்ந்த
கதெப்ற்று ககளண்ட யபளக
ீ
நதழத்தர். ெழர் அயளப நலளகயி ன்று

களற்ழர். ெழர் அயளப நலளன் ன்றும் ெழத்தர் ன்றும் யணங்கழர். ெழர்
அயளப ஏர் அயதளப புருரபளக ண்ணிர். ஆளல் ர் அயளபப் புரிந்து
ககளள் படினளநல் ித்தன்-னித்தழனம்-ிளமக்கத் கதரினளதயன் ன்க

தூற்ழர், ககழ கெய்தர். ஆளல் அயர் அயற்ளக் கண்டு ககளள்கய
இல்ள.அயபது யளழ்க்ளகனின் எவ்கயளரு களடிபம் அயபது ஆத்நளர்த்த
ண்ர்கின் உதயினளககன கமழந்தளதக் களணளம்.
கதெத்துக்களகவும் நக்கின் பன்கற்த்துக்களகவும் தன்ளகன அர்ப்ணித்து
கெளய கெய்பம் எருயரின் யளழ்க்ளகனில் இளதப் களப் ர் உதவுயர்,
தூற்றுயர்.,இது இனற்ளககன! கடளந என்க பக்கழனம் ன்று ளபதழனளர்
களன்யர்கள் ணி கெய்தர்.
னிற்சிகள்:
1.நளணயர்கின் கனர்களபம் அதற்கு உரின யிக்கத்ளதபம் ஆெழரினர்
உணர்த்தும் னிற்ெழ நழகவும் அயெழனம். இளத ன் நளணயர்கள் நழக நழக
யிரும்புயர். இதன் பம் கனரிடும் மக்கத்தழன் னும் களமழ அழவும்
கநம்டுயளதக் களண்கழகளம்.
2.குமந்ளதகின் பன்களர்கள் ளட்டிற்கு அயெழனம் தளயது கெளய கெய்து
இருப்ர். அளதப் ற்ழத் கதரிந்து ககளண்டு யரும்டு ஊக்குயிக்கவும். [ன்
ககளள்ளுத்தளத்தள ககளளயனில் களந்தழனின் ெத்னளக்பல இனக்கத்துக்கு துளண
கெய்தளர். அதன் அளடனளநள அக்கள கதெழனக்ககளடி இன்னும் ன் யட்டில்
ீ
உள்து.]

3.ளபத கதெத்தழன் யிடுதளப் களரில் குமந்ளதகின் பதளளதனர் ங்கு

ககளண்டளதப் ற்ழ ஆபளனச் கெளல்க. [கென்ளனில் இளதச் கெய்ளகனில் சுளஷ்
ெந்த்ப களறஶடன் கடிதத் கதளடர்பு ளயத்து இருந்த எரு நிதரின் கடிதம்
கழளடத்தது]
4.நக்கு ீண்ட ஆபள்-ஆகபளக்னம் இருக்கும் ட்ெத்தழல் ன் கெய்கயளம் ன்
கட்டுளப \ கந்துளபனளடல் \ கெளற்களமழவு ழகழ்த்துக.

5. 1882 பதல் இன்று யளப கடந்துள் கள அளய நளணயர்கள் calculate
கெய்யது . அதழல் தளங்கள் ந்த ஆண்டில் ிந்தர் ன்று link

கெய்யது

நழகவும் ன்று. அப்களது தளங்கள் ந்த அவுக்கு ளபதழனளருடன் களத்தளல்
கதளடர்பு ட்டி இருக்கழகளம் ன்று உணபவும் உதவும்.

6. குடும் ளபம்ரின நபம் யளபந்து ககளண்டு யருக. த்தள தூபம்
பன்களர்கள அழன படிபகநள அழன ஊக்குயிக்கவும். ளககனளடு

எவ்கயளருயரிடபம் உள் உனர்ந்த குணங்களப் ட்டினல் இட்டுக் ககளண்டு
கெளம். [ன் ககளள்ளுத்தளத்தள ககளளய நளகரில்  ககளனில்களுக்கு
இளயன் ழுந்தருளும் யளலங்கள் கெய்து அர்ப்ணித்துள்ளர், ன்
அம்நளயின் அம்நள நழகவும் அமகளகக் ககளம் பம் இளயின் உருயங்கள
யளபயளர். அளதக் களண ஊரில் ர் யருயர், த்தழரிக்ளககிலும் அளய
யந்துள்]இதன் பம் குடும் கயர்களும், தளன், தன்ிடம் உள் குணங்கள்
தன் குடும்த்தழன் பம் தளன் யருகழது ன்ளதக் குமந்ளத அழன படிபம்.
7. ஊர்ப்கனர், குப்கனர், யட்டின்
ீ
கனருடன் கூடின தன் குடும்ப் கனர்கள

ழுதழ யபச் கெளல்வும்.அதற்கு யிக்கம் தபவும்.இதன் பம் அக்களத்தழல் நழக
ிதளக னளர் ந்த ஊர், ந்த யடு,
ீ
யர் நகன் ன்று கதரிந்து ககளள் படிபம்.
ககபத்தழல் இன்றும் கு இல்த்தழன் கனளபக் ககளண்டு initial
டுத்துக் களட்டுக.

அளநயளத

