உலகில் அமைதியும்
சந்ததோஷமும்.....
Dr.ைரியோ ைோண்டிசசோரி

அம்மையோரின் கல்விக்

தகோட்போடுகள் – Uni5 system மூலம்
அறியப்படும் சசய்திகள்.
[கல்வியின் குறிக்தகோள் என்ன?]
இன்றைய

உலகில்

அறைதியும்

ைகிழ்ச்சியும்

இல்லாைல்

ப ாய்க்ககாண்டு இருக்கின்ைது. அரசியல் மூலம் இதற்குத் தீர்வு காண் து ைிகவும்
கடினம். காரணம் வன்முறைக்கு அரசியல் மூலம் நிைந்தர முற்றுப் புள்ளி றவக்க
முடிவதில்றல.

அைிவியல் கதாழில்நுட் த்தின் வளர்ச்சியால் ைாைி வரும் இக்கால வாழ்க்றகயில்
ைனிதனுள் உள்ள நியதிகள் ைாறுகின்ைன, சமூகக் கட்டறைப்பும் ைாறுகின்ைது.
க ரும் ாலும்

நாம்

ஆளாக்குவதில்றல.
அவசரமும்

குழந்றதகறள
ப ாட்டியும்

அதற்காக

எறதயும்

சமூகப்

தன்

க ாறுப்புணர்வுடன்

பதறவகறளத்

கசய்யும்

தீர்த்துக்

ைனப் ான்றையும்

வளர்த்து
ககாள்ளும்
எறதயும்

உடனுக்குடன் க ாறுறைபய இல்லாைல் அறடய முற் டும் அவரச புத்தியும் வர
வர ைனிதர்களுக்குள் நம் கல்வி வளர்த்து வருகின்ைது.
சமூகக்

கட்டறைப்ற யும்

வாழ்க்றகயின்

க ாறுப்புகறளயும்

ைனித

குலத்தின்

முழுறையான பதறவகறளயும் புரிந்து ககாண்டு அறனவரும் ஒற்றுறையுடன்
ஒருங்கிறணந்த சிந்தறனயுடன் வாழும் வறகயில்
சிைிய வயது முதபல தரப் ட பவண்டும்.
என்ன

தான்

வளர்ச்சி

விஞ்ஞானத்தின்

அபைாகைாய்

வாழ்க்றகயின்

பவகத்தில்

இருந்தாலும்

அறைதிறயயும்

ள்ளிகளில்

ைனிதனின்

இன்னும்

உண்றையான

யிற்சிகள் ைிகச்

அைிவியல்கதாழில்நுட்

ைனிதன்

தன்றன

ைகிழ்ச்சிறயயும்

உணர்ந்து

பதடிப்

புரிந்து

ககாள்ள முதியவில்றல. இதற்குக் கல்விக்கூடங்கள் ஒத்துறழப் தில்றல.கவறும்
அைிவியல் மூலம் ைனிதனின் பதறவகள் தான் பூர்த்தியாகுபை ஒழிய வாழ்க்றக
முழுறை க ைாது என் றத ைக்கள் புரிந்து ககாள்ள பவண்டும்.

ைனித சமுதாயத்தில் கட்டறைப்பு குறலந்து வருகின்ைது. தனிைனித சந்பதாஷம்
தான் முக்கியம் என்ை நிறல ஏற் ட்டு வருகின்ைது. அறதப் க ை குடும் ம் முதல்
உலகம்

வறர

என்ன

பவண்டுைானாலும்

கசய்யலாம்

என்ை

வளர்கிைது. இறதக் கல்விக்கூடங்களும் கவனிக்க பவண்டும்!

எண்ணம்

ஓங்கி

கலளகீ க வாழ்வில் க ாருள் பசர்ப் து ைட்டுபை முக்கியம் என்ை எண்ணத்துடன்
ைக்களின் வாழ்க்றக நிகழ்கின்ைது. க ாருளாதார சுகமும் பதறவகளும் இரும்ற

இழுக்கும் காந்தைாக இருப் றதக் காண்கிபைாம். க ாருள் சுகம் என்ை வறலக்குள்
ைக்கள் அகப் ட்டு விடுவது

ரிதா ைாக உள்ளது.[இறதத் தாபன காலங்காலைாக

ாரதபதசத்தின் சான்பைார்கள் வலியுறுத்தி வருகிைார்கள்?]

ைனிதர்கள் கதாழில்நுட் த்தால் ஒன்று

டுகின்ைனர், ஆனால் ைனதளவில்

தனித்தனித் தீவுகளாய் வாழ்கின்ைறதயும்
குடும் ங்களுக்குள்
இறவ

ஒழிந்து

உைவுகளுக்குள்
உலக

சமூகம்

ார்க்கின்பைாம்.

உள்ள

எல்றலக்பகாடுகள்

ைீ ட்டுருவாக்கம்

ிரிந்து

வலுக்கின்ைன.

கசய்யப் ட

[வள்ளலாரின் சன்ைார்க்க கநைியும் இறதபய வலியுறுத்தும்]

பவண்டும்.

அைிவியல் வளர்ச்சியின் மூலம் எப் டி ைனித சமூகத்தில் ைிகப்க ரிய ைாற்ைங்கள்
ஏற் ட்டு

உள்ளபதா

அபத

பவகத்தில்

ைனித

சமூகத்தின்

க ாறுப்புணர்வும்

ஒற்றுறையும் ைகிழ்ச்சியும் அறைதியும் கட்டுப் ாடுகளும் ைீ ண்டும் ைீ ட்டுருவாக்கம்
கசய்யும் நிறலக்கு நாம் தள்ளப் ட்டு இருப் றத உணர பவண்டும்.
அத்தறகய

ைாற்ைங்கறளக்

ககாண்டு

வருவபத

கல்வியின்

ைிக

முக்கிய

குைிக்பகாள் ஆகும்.
ைனித சமூகத்தின் கட்டறைப்ற
அவசியம் ஆகிைது.

ைீ ண்டும் நாம் ைீ ட்டுருவாக்கம் கசய்வது ைிகவும்

