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இட� 6 RRISD ப�ளி வாரிய அற�காவல� ேவ�பாள� ம�ற� PTA களி� ர��� 
ரா� ஐ.எ�.� க��சி� நட�திய� 
  
**** �ரா��கிரி�ஷ� / ெமாழிெபய���க� தானாக உ�வா�க�ப�டைவ எ�பைத நிைனவி� ெகா�க. ��லிய� 
உ�தரவாத� இ�ைல. **** 
  
  
மாைல வண�க�. இட�தி�கான பி.�.ஏ-களி� ப�ளி வாரிய அற�காவல� ேவ�பாள� ம�ற�தி� ர��� ரா� 
ஐ.எ�.� க��சி��� வரேவ�கிேறா�. . பி.�.ஏ இ� ர��� ரா� ஐ.எ�.� க��சி� தனி�ப�ட பி.�.ஏ தைலவ� 
தைலவ�களி� ஒ��த�கைள அறி�தி��கிற�. க��சி� பி.�.ஏ அ�தைகய ஒ��த�கைள ம�னி�கேவா 
ஆதரி�கேவா இ�ைல. ேத�த�க��கான பி.�.ஏ ெநறி�ைறைய� பி�ப�றாதவ�க��� உடன�யாக நி��த��, 
ைகவிட�� அறி���த�ப���ள�. நா� மீ��� ��ேவ�, பி.�.ஏ ேவ�பாள�க��� ஒ��த� அளி�கவி�ைல. 
எ�க� சிற�� வி��தின�கைள வரேவ�க வி���கிேற�. ெட�சா� பி.�.ஏ தைலவ� �சி ெக�ன� ம��� 
ெட�சா� பி.�.ஏைவ� ேச��த ெட�சா� பி.�.ஏ கள ேசைவ பிரதிநிதி ேசானி ஹாஜிபாஷி. இ�� இ�� வ�தத�� 
ந�றி. எ�க� வ�கீ� �� அைன�� க�ற� ச�க�கைள�� �றி�கிற�. இ�த ம�ற�க��கான ேக�விக� 
எ�க� ச�க�திலி��� ெபற�ப�டன. பி.�.ஏ எ�ப� நா��� மிக� பழைமயான ம��� மிக�ெபரிய �ழ�ைத 
வ�கீ� அைம�பா�� எ�ப� உ�க���� ெதரி��. எ�க� �ழ�ைதக��காக வாதி�வத�� ���ப�க� 
ம��� ச�க�கைள ஈ�ப��தி அதிகார� அளி�பத� �ல� ஒ�ெவா� �ழ�ைதயி� ஆ�றைல�� ஒ� 
யதா��தமா��வத�கான ேநா�க��ட�. �ழ�ைதக� உ�ளி�ட ���ப�க� இ�த ம�ற�ைத ேநரைலயி� 
பா��� பதி�ெச�தி��பைத எ�க� ப�ேக�பாள�க��� நிைன���வத�� தய�ெச�� எ�ைன 
அ�மதி�க��. எ�ேலா�� த�கைள ஒ� ெதாழி��ைற �ைறயி� நட�த ேவ���, எ�க� ெதா�ட�க� ம��� 
ஒ�வ��ெகா�வ� மரியாைத ெச����க� எ�� நா�க� எதி�பா��கிேறா�. சீ��ைல��� நட�ைத நா�க� 
கவனி�தா� ஒ� எ�சரி�ைக வழ�க�ப��, அ� ெதாட��தா� நட�ைத தீ��க�ப��. எ�ேலா�� சிவி� ம��� 
ந��ற�ட� இ��ேபா� எ�� ந��கிேறா�, இத��ல� இ�� ஒ� தகவ� அம�� நட�த ����. அத�ட� 
எ�க� க��சி� பி.�.ஏ வ�கீ� தைலவ� ஹீத� லார�� உ�க��� ��ைவ�கிேற�. 
  
வண�க�. இ�� எ�க�ட� இைண�த ேவ�பாள�க�, பா�ைவயாள�க� ம��� எ�க� ர��� ரா� ஐ.எ�.� 
க��சி� த�னா�வல�க��� ந�றி. இ�ைறய ம�ற�தி�கான ேநர� காவலராக�� இ��ேப�. இ�த 
ம�ற�க��கான எ�க� மதி�பீ�டாளரான மரியா ெம�னா மி�ன��� உ�கைள அறி�க�ப���வ� என� 
மரியாைத. தி�மதி மி�ன� ம�திய ெட�சாஸி� �றி�பிட�த�க ம��� திறைமயான வா�காள� ஈ�பா� ம��� 
ச�க ேம�பா��� தைலவ� ஆவா�. அைன�� ச�க�க� ம��� ப�ளி மாவ�ட�களி� பா�பாட�ற விரிவான 
ச�க வா�காள� அ�க� ம��� ��டா�ைம தி�ட�கைள அவ� வழிநட��கிறா� ம��� உ�வா��கிறா�. ஒ� 
��னணி வா�காள� ஈ�பா�� அைம�பி� ப�� ம��� ேச��ைகயி� ��றா� ஆ�� நி�வன� தைலவ�� 
ஆவா�. ஒ� ல�தீ� கலா�சார ஆேலாசகராக தி�மதி மி�ன� 2017 இ� ேவா�� ேதஜாஸுட� இைண�� 
நி�வினா�, ெட�சா� மைல நா� ��வ�� உ�ள ச�க�க��� ல�தீ� வா�காள� வ�ைக எ�ற தைல�பி� 
ெதாட��� வழ��கிறா�. அவ� பல நிக��களி� வா�காள� ஈ�பா� ம��� வரலா� எ�ற தைல�பி� ெச�தி� 
ெதாட�பாள� ம��� �� உ��பினராக உ�ளா�. �னிவிஷனி� வழ�கமான வி��தின� இட�க� உ�பட ஆ��� 
ப�தி ��வ�� ஊடக நிக��சிகளி� ஒ� க�சி சா�ப�ற வா�காள� தைலவராக அவ� இட�ெப���ளா�. தி�மதி 
மி�ன� தன� ேநர�ைத�� நி�ண��வ�ைத�� ேவ�பாள� ம�ற�க��� வழ�கியத�� ந�றி. அத�ட� 
ேவ�பாள�க� உ�க� ந�ல ைககளி� உ�ளன�, தி�மதி மி�ன�. 
  
இ�றிர� ம�ற�ைத மித�ப��த அைழ�தைம�� பி.�.ஏ�களி� ர��� ரா� க��சி��� ந�றி. ப�ளி மாவ�ட 
அற�காவல� �� ேபா�ற ஒ� அ�வலக�ைத� ப�றி நா�க� விவாதி���ேபா�,   வா���சீ�� வா�களி�ைப� 
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ப�றி நா�க� விவாதி�கிேறா� எ�பைத எ�க� பா�ைவயாள�க��� நிைன��ட இ�த த�ண�ைத எ��க 
வி���கிேற�. ட�� வா���சீ�� வா�களி�� எ�ப� ஜனாதிபதி அ�ல� கா�கிர� ம��� கா�கிரஸி� 
அ�வலக�தி�� வா�களி�ப� ேபா�ற நம� ��கிய ேத�த�களி� ெப��பா�� இைண�க�ப���ள 
அதிகாரிக��� வா�களி��� ெசய��ைறயா��. ஆறாவ� இட�தி�கான அைன�� ேவ�பாள�க����, 
ர�ஸ� வி��ட� காலி��, �ஃ�பனி நி�ேகா� ஹாரிச�, ேடவி� ஜி �மி� ம��� கிறி��னா ��டாரா 
ஆகிேயாைர அறி�க�ப��த வி���கிேற� . ேவ�பாள�க��� தலா இர�� நிமிட ேவ�பாள� அறி�ைக ம��� 
90 வினா� நிைற� அறி�ைகயி� வழ�க�ப��. ஒ�ெவா� ேக�வி��� பதிலளி�க உ�க��� ஒ� நிமிட� 
வழ�க�ப��. எ�க� ேநர� க�காணி�பாள� 30 விநா��� ஒ� ம�ச� அ�ைடைய��, உ�க� ேநர� ���த�� 
ஒ� சிவ�� அ�ைடைய�� ைவ�தி��பா�. ேவ�பாள�க� த�க� எதிரிக� மீதான தனி�ப�ட தா��த�களி� 
இ��� விலகி இ���மா� ேக���ெகா�ள�ப�கிறா�க�. ஒ� ேவ�பாள� த�க� வைல அ�கைல இழ�தா�, 
இ�த ம�ற�ைத விைரவாக மீ��� உ�ளி�மா� ேக���ெகா�கிேறா�. ெவபினைர மீ��� உ�ளி�ட பிற�, 
நீ�க� தவறவி�ட ேக�விக��� பதிலளி�க அ�மதி�க�ப��, ேநர� அ�மதி�கிற�. ஒ�ெவா� �ைற�� யா� 
ஆர�பி�கிறா�க� எ�பைத நா�க� வா�� வரிைசயி� ேக�விகைள� ேக�ேபா�. ர�ஸ� வி��ட� காலி��, 
மி�ட� காலி�ஸி� இர�� நிமிட அறி�ைக�ட� ஆர�பி�கலா�? 
தி�. காலி�� உ�கைள நீ�கினா�, தய�ெச��. 
  
�ைற�த ப�ச� மிக�� அ�பவ� வா��த அரசிய�வாதி அ�ல எ�� நா� ஏ�கனேவ ெவளி�ப��தி� 
ெகா����கிேற�, ஆனா� ந�றி. ���ட� ேப�வத��� இ�த ப�தய�தி� ஈ�ப���ள சில சி�க�கைள� 
தீ��பத��� இ�த வா��ைப வழ�கிய பி.�.ஏ-�� மி�க ந�றி. கைடசி வா���சீ��� கைடசி ப�க�தி� இ�த 
�றி�பி�ட இன� கைடசி உ��ப�யாக இ��கலா� எ�� நா� ந��கிேற�, நீ�க� கீேழ வா���சீ�ைட� 
�றி�பி��ேபா� நீ�க� உ�ைமயிேலேய சரியானவ�க�. எனேவ ம�க� கவன� ெச���வ�� ேநர�ைத� ப�றி 
விழி��ட� இ��ப�� அத�ட� ஒ���ெகா�வ�� ��கிய�. அ�ேகேய இ��க�, �ழ�ைததா� நா� 
வா�காள�களிட� ெசா�கிேற�. இ�திவைர அ�ேகேய ெதா��. நா�க� எ�க� ேநர�ைத�� அ��த�ைத�� 
ஒ���கி�ற வழியி� ெசலவழி�பத� அ��பைடயி� மாவ�ட� ெச�� வ�� விஷய�கைள� ப�றி விவாதி�க சில 
��கியமான விஷய�க� உ�ளன, இ� மிக�� ��கியமான�. இ�த விஷய�தி� நா� ஒ� மா�� உ�ைமயான 
பழைமவாத, பார�பரியவாத �ரலாக எ�ைன ��ைவ�கிேற�. நிதி ரீதியாக மிக�� பழைமவாதமாக இ��க 
ேவ���, க��பின வா��ைக விஷய அைம�� ேபா�ற அைன�� தீவிரவாத ���கைள��, அத� மா��சிச 
ம��� அ�ச�தி எதி��� ���ப விஷய�க�ட� ம��க ேவ���, நா�க� ஒ� �த�திர நா� எ�� எ�க� 
மாணவ�க��� மீ��� வலி���த ேவ���. அவ�க� ஏ�கனேவ அவ�களி� க�பைனயி� அள�, 
அவ�களி� க�வியி� அள� ம��� உ�ைமயி� அவ�க� அ�த இல��கைள ேநா�கி� ெச�ல� தயாராக 
இ���� அள� ஆகியவ�றா� ம��ேம வைரய��க�ப���ளன�. அத�ட� நா� எ� ேநர�ைத தி��பி� 
த�ேவ�. 
  
இ�ேபா� �ஃ�பனி நி�ேகா� ஹாரிசனிடமி��� ேக�ேபா�. தி�மதி ஹாரிச� உ�க��� இர�� நிமிட�க� 
உ�ளன. 
  
அ��த�. ந�றி. அைனவ���� மாைல வண�க�. எ� ெபய� �ஃ�பனி நி�ேகா� ஹாரிச�. நா� கி�ட�த�ட ஒ� 
தசா�தமாக ர��� ரா� க�வியாளராக இ��ேத�. நா� ெதாழி� ம��� ெதாழி���ப� க�விைய� 
க�பி�கிேற�, மா��ெக��� �றி�பி�டதாக இ��க ேவ���. எனேவ நா� இைளஞ�கைள� ப�றி ஆ�வமாக 
இ��கிேற�. நா� க�வியி� ஆ�வமாக இ��கிேற�, நா� ெபா�� க�விைய� ப�றி அ�கைற ெகா���ளதா� 
எ�க� உ��� ச�க�ைத� ப�றி நா� அ�கைற ெகா���ளதா� ப�ளி வாரிய�தி�� ஓ�கிேற�. நா� 
உ�ைமயி� ர��� ரா� ஐ.எ�.� ப�ளிகளி� தயாரி�� ம��� ர��� ரா� உய�நிைல�ப�ளியி� ஆ��� 
ெப�ைமமி�க இர�� �ைற ஆசிரிய�. மாவ�ட� ��வ�� உ�ள ப�ளிக����, மாவ�ட� ��வ�� உ�ள 
மாணவ�க���� சமப���� உ�தரவாத� அளி�க வி���கிேற�. ர��� ரா� ஐ.எ�.� ஒ� சிற�த ப�ளி 
மாவ�டமா��, ேம�� ஒ�ெவா� மாணவ�� ஒ� வ�வான க�ற� அ�பவ�தி�� த�தியானவ� எ�� 
ந��கிேற�, அ� அவ�கைள வா��ைகயி� ெவ�றிகரமாக தயா�ப���கிற�. நா�க� எ�லா மாணவ�க���� 
சிற�பாக ேசைவ ெச�யவி�ைல எ�� நா� கவைல�ப�கிேற�, இைத� ெச�வத�கான திற� எ�களிட� உ�ள� 



எ�� நா� நிைன�கிேற�. எனேவ நா� ��� ெபரிய சி�க�க� ம��� தள�களி� இய��கிேற�. நா� க�வி 
சமப��ட� இய��கிேற�. எனேவ பல �ைற இ�த உய� ம�ட விள�க�கா�சிகைள� பா��கிேறா�, ேம�� சில 
பிரி�க�படாத தரைவ� பா��க� ெதாட�க வி���கிேற�, இத��ல� க��� ம��� ப��� மாணவ�க�, ஆ�கில� 
க�றவ�க�, சிற��� க�வி மாணவ�க� உ�ளி�ட மாணவ�களி� ஓர�க�ட�ப�ட ம�க��� நா�க� எ�வா� 
ேசைவ ெச�கிேறா� எ�பைத அறிய ����. , ��ெல�ஸியா ேசைவகைள� ெப�� மாணவ�க� ம��� பல. 
ர��� ரா� ஐ.எ�.�.யி� இைத நிவ��தி ெச�வத�கான நிதி ம��� பணியாள� வள�க� எ�களிட� உ�ளன 
எ�� நா� ந��கிேற�. ஒ� �றி�பாக இ� ஒ� பாரப�சம�ற இன�, �ழ�ைதக� சிவ�� அ�ல� நீல நிற�தி� 
இ�ைல எ�� நா� �ற வி���கிேற�, எனேவ ஒ�ெவா� �ழ�ைத��� நா�க� ந�றாக ேசைவ ெச�ய 
ேவ���. நா� ச�க ஈ�பா��� ஒ� ேமைடயி� இய��கிேற�. கட�த ��றைர ஆ��களாக கி�ட�த�ட 
ஒ�ெவா� வாரிய� ��ட�தி�� கல�� ெகா�ேட�. நா� �றி�பி���ள விஷய� எ�னெவ�றா�, அைவ 
ஒ�ெவா� �ைற�� ெபா�� க��தி� வ�� அேத வைகயான பிர�சிைனக�, ேம�� பதிலளி�க���ய ம��� 
ெவளி�பைடயான ம��� ெபா���ண��ட� இ��க��, ஒ�ெவா� மாணவ�� உ�திெச�ய�� எ�க� 
ச�க�தி�� நா� கடைம�ப����கிேறா� எ�� நா� ந��கிேற�. அவ�க��� ேதைவயானைத� 
ெகா���ள� ம��� ஒ�ெவா� ���ப�� ர��� ரா� ஐ.எ�.�.யி� ந�� ஆதரி�க�ப�கிற�. இ�றிர� 
இ�� வ�ததி� மகி��சி அைடகிேற�. நா� ேப�ல� ப�கைல�கழக�தி� எ�பிஏ ம��� ேப�ல� 
ப�கைல�கழக�தி� இள�கைல ப�ட� ெப�ேற�, பிேள� ஆறி� ேபா��யி�வதி� மகி��சி அைடகிேற�. மி�க 
ந�றி. 
  
தி�மதி ஹாரிச��� ந�றி. அ��� ேபச ேவ�பாள� ேடவி� ஜி �மி�. தி�. �மி�, உ�க� ெதாட�க அறி�ைகைய 
ெகா��க வி���கிறீ�களா? 
  
ஆ�, ந�றி. மாைல வண�க�. என� ெபய� ேடவி� ஜி �மி� ம��� அற�காவல� ��ப� மட�தி� 
காலவைரயைறய�ற கால�ைத ���க சிற��� ேத�தலி� இட� 6 �� ேபா��யி�கிேற�. ச�க�தி�� அவ� 
ெச�த ேசைவ�காக அற�காவல� கணித�தி�� ந�றி ெதரிவி�க வி���கிேற�, ேம�� அவர� �திய நிைலயி� 
அவ��� ந�வா����க�. மாவ�ட�தி� உ�ள அைன�� மாணவ�க���� ேசைவ ெச�ய நா� 
ஓ��ெகா����கிேற�, எ�லாவ�ைற�� நா� வலி���த வி���கிேற�. இ�த நிைல�� எ�ைன 
தயா�ப��திய பி�னணி என�� உ�ள�. நா� 20 ஆ��க���� ேமலாக அெமரி�க இரா�வ�தி� 
உ��பினராக இ��ேத�. �தலி� விமான�பைட ஒ�ைம�பா���, �ய�தி�� �� ேசைவ, ம��� சிற�த� ம��� 
நா�க� ெச�வ� எ�லா� �றி�ேகா�. இ�த மதி��கைள நா� ��வி�� ெகா�� வ�கிேற�. நா� 
நியமி�க�படாத அதிகாரியாக இ��ேத�, தைலைம��வ��ட� வ�� ெபா���கைள நா� �ரி��ெகா�கிேற�. 
நா� 30 ஆ��க���� ேமலாக வ��பைற ஆசிரியராக இ��ேத�. நா� எ�ேபா�ேம �றி�பிட�த�க வைகயி� 
மா�ப�ட �ைறயி� க�பி�ேத�, �றி�பிட�த�க மா�ப�ட �ழலி� எ�ைன ம�னி�ேப�. நா� பல ப�ளி 
மாவ�ட�களி� க�பி�ேத�, நா� எ�ேபா�� எ� மாணவ�க��� �தலிட� த�கிேற�. நா� அவ�களி� 
வ�கீலாக இ��ேத�. ஒ� ஆசிரியராக நா� ெச�த சாதைனகளி� ஒ��, எல��ரானி�� �ைறயிலி��� ஒ� 
உ��� உய�நிைல� ப�ளி�� ஒ� தி�ட�ைத ெகா�� வ�வ�, உய�நிைல� ப�ளி மாணவ�க��� க��ரி 
அளவிலான வ���கைள க�பி�ப� தனி��வமான சவா�கைள� ெகா��வ�த�. நா�க� மாணவ�கைள 
க��ரி�� அைழ�� வரவி�ைல. க��ரிைய மாணவ�களிட� ெகா�� வ�ேதா�. நா� ஒ� ப�ளி மாவ�ட�தி� 
ேமலாளராக ேநர�ைத ெசலவி�ேட�. மாவ�ட அளவி� ப�ளிகளி� அ�றாட நடவ��ைக�� ெபா��பான ��வி� 
நா� ஒ� ப�தியாக இ��ேத�. நா� மாவ�ட ப�ளிகளி� இர�� சி�மிக�ட� அ�பா. நா� க�றாைழ 
ப�ைணயி� ஒ� க�காணி��� ��வாக த�னா�வ� ெதா�� ெச�கிேற�. நா� வா�� அ�பாவாக 
த�னா�வ� ெதா�� ெச�கிேற�. 2017 ஏ�ரலி� என� �த� வாரிய� ��ட�தி� கல��ெகா�ேட�, அத� 
பி�ன� பலைர நா� தவறவிடவி�ைல. நா� 2018 ��மக� பா�� ��வி� தைலைமயி� பணியா�ற ேத�� 
ெச�ய�ப�ேட�. ஆர�ப வள��சி �றி�த �ைண���வி� தைலவராக இ��ப� என� ப��. �ேலாபாய தி�ட 
���பி�பி�� ப�ேக�ேற�. ஒ� அற�காவல���� ேதைவயான ேநர உ�தி�பா�ைட நா� �ரி��ெகா�கிேற�. 
ந�றி. 
  



ந�றி, தி�. �மி�. இ�தியாக எ�க��� கிறி��னா ��டரா இ��கிறா�. ெச�வி ��தரா தள� 
உ�க�ைடய�. உ�க��� இர�� நிமிட�க� உ�ளன. 
  
எ�ைன இ�� அைழ�தத�காக பி.�.ஏ க��சி��� ந�றி ெசா�ல வி���கிேற� எ�ப� உ�க���� ெதரி��. 
ஒ� சிற�த ர��� ரா� ஐ.எ�.�.�கான எ�க� எ�ண�கைள�� எ�க� ேயாசைனகைள�� ெவளி�ப��த 
அைன�� ேவ�பாள�க���� நீ�க� தள�ைத வழ�க வி���கிறீ�க� எ�பைத நா� பாரா��கிேற�. என�� 
ெகா�ச� பி�னணி. நா� நி� ெஜ�சியி� உ� நகர�தி� ஒ� அ�மாவா� வள��க�ப�ேட�. நா� அதிக 
ஆப���ள மாணவ� எ�� அைழ�ேப�, ஆ�, நா� உய�நிைல� ப�ளிைய வி�� ெவளிேயறிேன�. என� க�ன 
உைழ�பினா��, என��� கிைட�த வா���கைள� பய�ப��தி� ெகா�வத� �ல�� ெவ�றிகரமான ெதாழி�, 
க��ரி ப�ட�, அ��தமான கணவ� ம��� ஆ� அழகான �ழ�ைதக�ட� நா� இ�� இ��கிேற�. எ�க� 
மாவ�ட�தி�� இ�ேபா� ேதைவ எ�னெவ�றா�, ���க� சா��தவ�க�, தர� உ��த� ம��� அைன�� 
ப�க�கைள�� பா��க���ய ம��� ர��� ரா� ஐ.எ�.�-�� ெவளிேய�� ெவளிேய�� உ�ள ெபா�� 
வ��ந�க�ட� இைண�� பணியா�ற���ய ஒ� நப� ம��� நா� அ�த நப�. என� ெசறி� அைன�� 
மாணவ�களி� தனி�ப�ட ேதைவகளி�� உ�ள�, ேம�� ர��� ரா� ஐ.எ�.� உைரயா�றாத சமமான 
பிர�சிைனகளி� கவன� ெச��த வி���கிேற�. சரி, எ�லா ம�க�ெதாைக மாணவ�க���� ஏ� தர அளவி� 
ப��கேவா எ�தேவா கணித�ைத ெச�யேவா ��யவி�ைல? எ�க� மாணவ�க� அைனவைர��, எ�க� சிற�த 
ந�க�கைள�� �ட நா�க� எ�வா� சிற�பி��� ெகா����கிேறா�, ெப�ேறா�க� த�க� �ழ�ைதக���� 
ேதைவயான ேசைவகைள� ெப�வத�� மிக�� தீவிரமாக ேபாராட ேவ��ய� ஏ�, மிக ��கியமாக, எ�க� 
மாவ�ட�தி� ஏ� ஒ� பிர�ேயக சி.�.இ உய�நிைல� ப�ளி இ�ைல? ? இ�த விஷய�களி� நா� கவன� ெச��த 
வி���கிேற�, ஏென�றா� எ�க� ��கிய �றி�ேகா� அைன��� எ�க� மாணவ�களி� ெவ�றியாக இ��க 
ேவ���, ப�ட�ப��� ���தபி�ன� எ�க� மாணவ�கைள ெதாழிலாள� ெதா��பி� �ைழ�� எ�க� 
ச�க�தி�� தி��பி� தர��, ஒ� க��ரி அ�ல� ஒ� வ��தக ப�ளியி� ெதாடர�� அ�ல� �ைழய�� 
இரா�வ�. ர��� ரா� ஐ.எ�.� மாணவ�க� அைனவ�� ெவ�றிகரமாக இ����ேபா� ஒ��ெமா�த ச�க�� 
ெவ�றிகரமாக இ��பதா� அைன�� �ழ�ைதக�� ெவ�றிகரமாக இ��பைத உ�தி ெச�வதி� வா�காள�க� 
ஆ�வமாக உ�ளன�. ��ைப விட இ�ேபா� எ�க��� �� உ��பின�க� ேதைவ, ம�க� ெபா�����ற 
ைவ�பத�காக அளவீ�க� உ�ளன எ�பைத உ�தி�ப��த ஒ�றாக ேவைல ெச�ய� ேபாகிேறா�, நா�க� எ�க� 
ெப�ேறா� ம��� ச�க உ��பின�க�ட� ெவளி�பைடயாக இ��பைத உ�தி ெச�ய ேவ���. நா� அ�த நப�. 
ந�றி. 
  
ந�றி. ம��� அைனவ���� ந�றி. ச�க�தி� ேக�விகைள� ெப�ேவா�. �த� ேக�வி எ�க� ேவ�பாள�க� 
அைனவ����, நி�சயமாக. இ�த கால�ப�தியி� மாவ�ட� எ�த ��� ப�திகளி� சிற�� விள��கிற� ம��� 
��ேன�ற�தி�கான �த� ��� ���ரிைமகளி� ஒ�றா��? தி�மதி ஹாரிச� நா�க� உ�க�ட� 
ெதாட��ேவா�. 
  
அ��த�. ந�றி. ெதாழி���ப� க�வி ஆசிரியராக நா� ஒ� ப�க�சா�பானவ� எ�� நீ�க� �றலா�, ஆனா� 
ர��� ரா� ஐ.எ�.�.யி� நா�க� வழ�க ேவ��ய அைன�ைத�� மாணவ�க� சிற�பாக� ெச�கிறா�க� எ�� 
நா� ந��கிேற�. மாவ�ட� ��வ�� விரிவான பலவிதமான வா���க� எ�களிட� உ�ளன. ேம�ப�டைத� காண 
நா� வி���வ� ந�நிைல� ப�ளியி� ெதாழி� ம��� ெதாழி���ப� க�வி�� அதிக அ�க� உ�ள�, ேம�� 
ந�நிைல� ப�ளியி� ேம�ப�ட கணித�தி� ேச��ைக அதிகரி�பைத� காண வி���கிேற�, ஏெனனி� இ� 
உய�நிைல� ப�ளியி� மாணவ�க��கான க�ற� பாைதைய தீ�மானி�கிற�. எனேவ அவ�க� அ�த த�� 
அ�ல� �காதார அறிவிய� பாைதகளி� ெச�ல ���மா எ�ப�. எ�களிட� மிக�� வ�வான ��கைல 
அைம��க� உ�ளன எ���, உண��சிவச�ப�� அ�கைற��ள ந�ப��யாத க�வியாள�கைள� 
ெகா����கிேறா� எ��� நா� நிைன�கிேற�. எ�க� க�வியாள�கைள� ெதாட��� ஆதரி�பதி� கவன� 
ெச���வைத��, க�வியாள�க� வ�� ேவைல ெச�வத���, ர��� ரா� ஐ.எ�.�.யி� ஆதரைவ 
உண�வத��� நா�க� ஒ� இல�� மாவ�டமாக இ��பைத உ�தி ெச�வதி� கவன� ெச���வைத நா� காண 
வி���கிேற�. அ�ப��தா� நா�க� எ�க� மாணவ�க��� சிற�த ஆதரைவ வழ�க� ேபாகிேறா�. COVID-19 



எ�ப� இ�ேபா� ஒ� ��கிய பிர�சிைன, அ� ��னணியி� இ��க ேவ��ய ஒ�� ம��� இ�த அ��த 
இர�� ஆ�� கால�. ந�றி. 
  
தி�. �மி�? 
  
ர��� ரா� ஐ.எ�.� உடனான என� �த� அ�பவ� க�றாைழ ப�ைணயி� ெதாட�கமான� மாவ�ட�தி� 
மிக�சிற�த ெதாட�க� ப�ளிகளி� ஒ�றா�� எ�பைத ப�ளி ம�ட�தி� நா�க� சிற�� விள��கிேறா�. ஒ� 
க�காணி��� ��வாக, அ�த ப�ளியி� நட�த நடவ��ைகக�, சிற��� தி�ட�, இைச, பாடக� �� 
ஆகியவ�ைற நா� �தலி� கவனி�ேத�. இ� ஒ� அ��தமான அ�பவ�. நா�க� ஒ� பா�கா�பான க�ற� 
�ழைல வழ�க ேவ���, நா�க� அைத ஒ� ந�ல ேவைலைய� ெச�கிேறா� எ�� நிைன�கிேற�. COVID 
எ�க� அைனவைர�� ஒ� �ழ�சிைய எறி�த� உ�க���� ெதரி��. த�ேபா� என� இர�� சி�மிக�� 
ப�ளியி� ப��கிறா�க�. நா�க� அ�ேகேய நி���ேவா� எ�� நிைன�கிேற�. ந�றி. 
  
ந�றி. தி�மதி ��தரா, நீ�க� எ�ப� பதிலளி�தீ�க�? 
  
ஆ�, ந�றி. நா�க� எ�ன ெச�கிேறா� எ�� நா� நிைன�கிேற�, நா�க� எ�க� ��கைல ம��� எ�க� 
விைளயா��களி� அ��தமாக� ெச�கிேறா�, எ�க� மாணவ�க��� நா�க� வழ��� எ�க� இர�ைட கட�, 
ம��� வ���க� ேபா�ற எ�க� க�வி� தி�ட�களி� நா�க� சிற�பாக� ெச�கிேறா�. எ�க��� இ��� 
ெகா�ச� ��ேன�ற� ேதைவ எ�� நா� நிைன�ப� நி�சயமாக ெதாழி� ம��� CTE CTE தி�ட�. நா� அைத 
விரி�ப��த ேவ���, ஏென�றா� நா�க� அ�த தி�ட�ைத விரி�ப��திய�ட�, ஆ�, எ�களிட� 
��ளிவிவர�க� உ�ளன, எ�களிட� அதிக �ழ�ைதக� உ�ளன�. அவ�க� CTE அ�ல� ெதாழி� தி�ட�தி� 
இ����ேபா� அவ�க� ப�ட� ெபற எ�� �த� ப�� மட�� அதிக�. ந�றி. 
  
ந�றி. மி�ட� காலி��, நீ�க� பதிலளி�க வி���கிறீ�களா? 
  
எ�க� மாவ�ட�தி� �தலிட� பல� எ�ப� மாவ�ட�தி� நா�க� பணியா��� ெதாழி��ைற க�வியாள�க� 
எ�� நா� நிைன�கிேற�. எ�க� க�பி�த� ஊழிய�க� யா�� இ�ைல. அவ�க� மிக�� அ��பணி��, 
அ�பானவ�க� ம��� மிக�� த�தியானவ�க�. நா�க� �திய க��ட�கைள� ெச�கிேறா� எ�பத� 
அ��பைடயி� எ�க� வசதிக� யா���� இர�டாவதாக இ�ைல எ�� நிைன�கிேற�. எ�க� ப�ளிகளி� சில 
ேதைவகைள ேநர�யாக நிவ��தி ெச��� விஷய�கைள நா�க� ைவ�கிேறா�. ��றாவதாக நா� ��றா� 
எ���� ஏதாவ� ெகா�� வர ேவ���, ஆனா� அ�த இ�வ�ேம நா� ேவைல ெச�ய ேவ��ய 
விஷய�களி� சிற�� விள��� �த�ைம விஷய�கைள எ����ெகா�கிேறா� எ�� நிைன�கிேற�, ேகாவி� 
ெந��க� ந� வா�வி� ஒ�ெவா� அ�ச�ைத�� ஆ�கிரமி���ள� நி�சயமாக எ�க� சிற�� க�வி 
மாணவ�களி�. அ�த� �ழ�ைதகைள பா�கா�பாக மீ��� ப�ளி��, வ��பைறக���� அைழ��� 
ெச�வத�கான வழிைய நா� க��பி��க ேவ���, இத� �ல� அவ�களி� ேதைவகைள ேநர�யாக நிவ��தி 
ெச�ய ����. எ�லாவ�றி��� ேமலாக, சமப�� அ�வலக�க� ேபா�ற ��நிைலகளிலி��� பண�ைத 
நக��தி, சிற�� க�வி ஆசிரிய�க� ம��� பிற��� அதிக ஊழிய�களாக இ��க ேவ��� எ�� நா� 
நிைன�கிேற�. நா� சிவ�� அ�ைட ெப���ேள� எ�� நா� கா�கிேற�, எனேவ இ�தியாக நா�க� 
ெதாழி�க�வி ம��� ெதாழி���ப� க�வியி� அ��பைடயி� நா�க� ெச�கிற சில ப���களி� ெதாடர ேவ��� 
எ�� ��ேவ�. ஆகேவ, மாணவ�க��� ஒ� பாைத ேவ��� எ�றா� நா�க� க��ரி��� ெச�வதி�ைல 
  
தி�. காலி��. ந�றி. இர�டாவ� ேக�வி தி�. �மி��ட� ெதாட��ேவா�. COVID ெந��க� 
தீ��க�ப�ட�ட� ெதாடர ேவ��மா இ�ைலயா எ�ப� உ�பட ெம�நிக� க�ற� �றி�த உ�க� எ�ண�கைள 
எ�க�ட� பகி��� ெகா���க�. 
  
ெம�நிக� க�ற� �றி�த என� எ�ண�க� என�� கலைவயான உண��சிகைள� ெப���ளன, ஏெனனி� 
என�� மாவ�ட ப�ளிகளி� இர�� �ழ�ைதக� உ�ளன�. உ�, எ� இைளயவ� அவ� எ�கி��தா�� சிற�� 



விள��கிறா�. என� பைழயவ� வ��பைற க�பி�பதி� வி���வா�. எ�க� மாவ�ட�தி� உ�ள எ�க� 
மாணவ�க��� இ� ஒ� மிக�ெபரிய வா��� எ�� நா� நிைன�கிேற�, ஏென�றா� அ� எ�லா ேநர�தி�� 
அவ�க��� அ�கைல வழ��கிற�. நா�க� இய��� சி�க� உ�க���� ெதரி�த, சரிெச�ய�ப�ட 
ெதாழி���ப சி�க�க�ட� ெதாட��ைடய�. நா�க� மீ��� ப�ளி��� ெச���ேபா� எ�னா� ��யா�, 
இ� ஒ��, ம�னி��, வ��பைறயி� ஆசிரிய�ட� ேந��� ேந� இ��ப� எ�க� மாணவ�க��� சிற�த �ழ�. 
  
ந�றி. தி�. �மி�. ெச�வி க�தரா? 
  
ஆ�, ந�றி. எ�க� ெம�நிக� �ழ� சில மாணவ�க��� ந�ல� எ�� நா� ந��கிேற�. அ�த 
மாணவ�க�தா� வீ��ேலேய சிற�பாக சிற�� விள��கிறா�க�. ெப��பா�ைமயான மாணவ�க��� அ� 
சரியாக நட�கவி�ைல. 504 க� அ�ல� IEP களி� ப� நட��� ஏ�ற�தா��க� ம��� �ழ�ைதக� 
அவ�க��� ேதைவயான ேசைவகைள� ெபறவி�ைல. ஆகேவ, இ�த ஆ�� ��வ�� ம��� அ��த ஆ�� 
ம��� பலவ�றி� ெம�நிக� க�றைல� ெதாட��� அ�த� பிர�சிைனக��� நா� தீ�� காண ேவ���. 
எனேவ, எ�க� தள� இ��� வ�வாக இ��க ேவ��� எ�� நா� ந��கிேற�. எனேவ இ� அைன�� 
மாணவ�களி� ேதைவகைள�� ���தி ெச�கிற�, ஆனா� மிக ��கியமாக இ�த மாணவ�கைள வ��பைற��� 
தி��ப� ெபற ேவ���, அ�� அவ�க� த�க� ஆசிரிய�க�ட� ஒ� �ைற இ��க ����, ேம�� அவ�க� 
த�தி��ள ேசைவகைள� ெபற ����, ேம�� அவ�க� உரிைம 
  
ந�றி. ெச�வி ஹாரிச��� நீ�க� எ�வா� பதிலளி�தீ�க�? 
  
சரி, இ�த அர�கி� என�� ைக அ�பவ� உ�ள�. ஒ�ெவா� மாணவ�� வி�தியாசமாக இ��கிறா�க�, 
ெம�நிக� க�ற� சில மாணவ�க��� சிற�த�, ம�றவ�க��� சிற�தத�ல எ�� நா� நிைன�கிேற�. எனேவ 
ெப�ேறா���� மாணவ�க���� ேத�� ேதைவ எ�� நிைன�கிேற�. ப�ளி மாவ�ட� ெம�நிக� க�ற� பா� 
ேகாவி� -19 ஐ பராமரி�க நா� வி���கிேற�, ஏெனனி� இ� ஒ� சிற�த வழி எ�� நி�பி�க�ப���ள�. 
இ��பி�� ஆசிரிய�க��� அைம��கைள� தி�டமிட�� �ரி��ெகா�ள�� ேநர� ேதைவ. ஆர�ப�தி� வச�த 
கால�தி� நா�க� ப�ளிைய ���தேபா�,   தி�ெர�� நா�க� எ�ன ெச�� ெகா����ேதா� எ�ப� ெம�நிக� 
க�ற� ஆ��, நா�க� இ�ேபா� தி��பி வ�தேபா��, ஒ� ஆ�� ��வ�� ெபா�வாக ெசய�ப��த�ப�� ஒ� 
அைம�பி� க�வியாள�க��� எ�� நா�க� பயி�சி அளி�க�ப���ள�. ஆகேவ, நா�க� ெம�நிக� க�றைல� 
ெதாடர� ேபாகிேறாமானா�, க�வியாள�க��கான தயாரி�� ம��� ஆதரவி�கான அதிக ேநர�ைத� காண 
வி���கிேற�, இத��ல� நா�க� மாணவ�கைள சிற�பாக ஆதரி�க ����, ேம�� ெப�ேறா�க� ம��� 
மாணவ�களி� ேதைவக� �றி�த இய�ைக ப��பா�ைவ� காண வி���கிேற�. ப�ளி ம��� நப� 
ப�ளி�ப��பி�� நா�க� ேபா�மான அள� வழ��கிேறா� எ�பைத உ�தி�ப��தி� ெகா���க�. ஒ�� 
அ�ல� ம�ெறா�� ம��� இர�ைட�� ெச�யாத ஆசிரிய�கைள நா�க� வழ�க ����, ஏென�றா� இ� 
உ�ைமயி� க�பி�த� ம��� க�ற� ஒ� விதிவில�கான சவா�. 
  
சரி, பி�வ�� ேக�வி�ட� நீ�க� எ�கைள ெதாட�க ���தா�, ெச�வி க�தாரா. மாவ�ட ேச��ைக 
வீ��சியா� ர��� ரா� ஐ.எ�.� இ�த ஆ�� 17 மி�லிய� டால�க� வைர அர� ப�ளி நிதிைய இழ��� 
எ�� எதி�பா��க�ப�கிற�. இ�த இழ�ைப ஈ�ெச�ய நீ�க� பரி��ைர��� நடவ��ைகக� யாைவ? 
  
�தலி� நா� நிைன�கிேற�, இ�த மாணவ�க� ஏ� ெவளிேய�கிறா�க�, ஏ� இ�த ெப�ேறா�க� ர��� ரா� 
ஐ.எ�.�.ைய ந�பவி�ைல, ந�பவி�ைல? ெப�ேறா�க� ெவளிேயற� ேத��ெச�தத�� பல காரண�க� உ�ளன, 
ஒ�� ேவைல��, ம�றவ�க� ேகாவி� கால�தி� எ�ன நட�கிற� எ�ப� பி��காததா� இ��கலா�. நா�க� 
வ��பைறகளி� ெச�கிற தனி�ப�ட ெம�நிக� க�றைல அவ�க� வி���வதி�ைல அ�ல� ெம�நிக� க�றைல 
அவ�க� வி���வதி�ைல. உ�, நா� பா��க வி���வ� எ�னெவ�றா�, ஒ� ச�க உ��பின�க� ம��� 
ெபா��சா� வ��ந�க� அைனவ�� ேமைச�� வ�� இ�த சி�கைல தீ��க வி���கிேற�. ஏென�றா�, 
மாவ�ட�ைத வி�� ெவளிேயற மாணவ�கைள அ�மதி�காதீ�க�, ஏென�றா� அ� நீ�ட கால�தி�� ந�ைம 



பாதி���. எனேவ எ�ன நட�கிற� எ�பைத நா� கவனி�க ேவ���, பி�ன� இர�த�ேபா�� நி��தி 
பிர�சிைனைய தீ��க ேவ���. 
  
ந�றி. தி�. காலி��. நீ�க� பதிலளி�க வி���கிறீ�களா? 
  
வ�வா� இழ�� ம��� ப�ேக�பாள�களி� இழ�� ஆகியவ�றி� நீ�க� ெசா��� விஷய�களி� ஒ��, நா�க� 
COVID ெந��க�ைய எதி�ெகா�ட வித�தி� த�காலிக இய���� ேநர� எதி�விைன எ�� நா� 
நிைன�கிேற�. நா�க� அத�� ேபா�மான பயி�சி ேநர� ெகா��கவி�ைல. நா�க� விஷய�கைள ஒ�றாக 
இைண�� வ�கிேறா�, மிக�� ெவளி�பைடயாக, வச�த கால�தி� ஆசிரிய�களா� நா�க� சரியாக 
ெவளி�ப��தியி���� கவைலகைள நிவ��தி ெச�ய ேகாைடயி� ேபா�மான ேநர�ைத அ��பணி�ேதா� எ�� 
என��� ெதரியவி�ைல. நா� ��ேனற ேவ���. நா�க� சில ெப�� இ��க�ைத ெச�ய ேவ���. 
எ�க��� �� இ���� ப�ெஜ� ேதைவகைள ���தி ெச�ய சில ெவ���க� இ��க ேவ���. ஆனா� அேத 
சமய�, இ�த ம�கைள எ�ப�யாவ� பி����� த�ளிவிட ���� எ�ற எ�ண� ெசய�பட� ேபாவதி�ைல. 
உ�ைம எ�னெவ�றா�, இ� உ�க��� ெதரி��, ெம�நிக� க�ற� எ�ப� உ�க� மைனவிைய ஒ� தாவணி 
�ல� ��தமி�வ� ேபா�ற�. ேயாசைன ேமாசமாக இ�ைல, ஆனா� அ� மிக�� தி��திய�ற�. ஆனா� நா� 
��ேனற ேவ���, இ�த �ழ�ைதகைள மீ��� ப�ளியி� ேச��க ேவ���, ம�கைள ெச�கி� ெகா�ள 
ேவ���, ேம�� அதிக ேநர� நா�க� ெச�ய� ேபாகிேறா�, நா�க� பா��க� ேபாகிற அதிகமான ம�க� 
மாவ�ட�ைத வி�� ெவளிேய�கிறா�க� அ�ல� சா��ட� ப�ளிக��� த�பி ஓ�வா�க�. ந�றி. 
  
ந�றி. ஹாரிச� மி�? 
  
ர��� ரா� ஐ.எ�.�.ைய� ��றி��ள சாசன�களி� எ��சிைய� கா�கிேறா�. அத�கான காரண� 
எ�னெவ�றா�, பல ேதைவகைள� ெகா�ட பல மாணவ�களி� ேதைவகைள அவ�களா� சிற�பாக ���தி ெச�ய 
��கிற�, ேம�� அவ�க� எ�லா மாணவ�கைள�� ஏ��� ெகா�ளவி�ைல, சரி, அவ�க� த�க� 
மாணவ�க��� ெதரி� ெச�கிறா�க� ம��� ெபா�� க�வியி� ப�� ஒ�ெவா�றி��� ேசைவ ெச�வதா�� 
மாணவ� ந�றாக. எனேவ எ�க� ச�க�தி� ேவ��ேகா��� நா�க� பதிலளி�க ேவ���, உ�ைமயான 
க����க��� நா� �ைறவாக பய�பட ேவ���. என��� ெதரி�த ஒ� விஷய� எ�னெவ�றா�, ஆசிரிய�க� 
ஒ�ேபா�� வளாக�தி��� தி���வ� ம��� ெம�நிக� க�ற� எ�ப� இ��க���� எ�பைத� 
க���ெகா�வ� �றி�� உ�ைமயிேலேய கண�ெக��க�படவி�ைல. ர��� ரா� ஐ.எ�.�.யி� அ��பைடயி� 
இ� எ�க� ச�க�தி� மிக� ெபரிய ம�க�ெதாைக எ�� நா� நிைன�கிேற�, அ� இ�ேபா� நா� 
எதி�ெகா��� பிர�சிைனகைள� தீ��பத�� அவ�களி� சிற�த கா�சிைய� ெகா��க ��யவி�ைல. ச�க 
ஈ�பா��ட�, ெப�ேறா�க� உ�ைமயி� ேப��ேபா� அவ�க� ெசா�வைத� ேக�ப� ம��� தி�டமிட� 
ேநா�க�க��காக அைன�� ப��தார�க�� ேமைஜயி� ஒ� இ��ைக இ��பைத உ�திெச�வ�. எ�லா 
மாணவ�க���� நா�க� சிற�பாக ேசைவ ெச�ய ���தா�, மாணவ�களி� இழ�ைப அ�ல� இ�ேபா� நா� 
கா�� வ�வா� இழ�ைப� கா�ேபா� எ�� நா� நிைன�கவி�ைல. 
  
ந�றி. தி�. �மி�, நி�சயமாக நீ�க� பதிலளி�க வி���கிறீ�களா? 
  
நி�சய�. இ�த மாணவ�கைள நா�க� ஏ� இழ�ேதா� எ�பைத� க��பி��பேத �த�ைமயான� எ�� நா� 
க��கிேற�. 17 மி�லிய� டால�க� நிைறய பண�, ஆனா� விதிவில�காக ெபரிய நிதி இ��� இ��பத�� 
மாவ�ட� ஆசீ�வதி�க�ப���ள�, எனேவ �யைல நா� வானிைல�ப��த ����. சில உதவிக��காக அம�வி� 
இ���� ச�டம�ற�ைத�� நா�க� வாதிடலா�. பல ஆ��க��� ��� மாவ�ட� எ�க� ப�ளிக� ம��� 
எ�கள� ெசய�திற� ஆ�ைவ ேம�ெகா�ட�, நா� இ�� விைரவாக காலியாக இ��க �ய�சி�கிேற�, எ�க� 
ப�ளிக� ம��� எ�க� வசதிக� ம��� அ�த ஆ�� ஒ�ேபா�� ெசய�ப��த�படவி�ைல. நி�வாக�தி� 
ெசய�திற� ஆ�ைவ நா�க� ெச�ய ேவ���. ெச�ய ேவ��ய ெவ���க� இ��தா�, மாணவ�க� 
கைடசியாக பாதி�க�பட ேவ���. ந�றி. 
  



ந�றி. தி�. காலி��, இ�த ேக�விைய உ�க�ட� ெதாட��ேவா�. ஐ.எ�.�.யி� சம��வ�தி� அ��பைடயி� 
பாலின சம��வ� ம��� எ�.ஜி.பி.� + பிர�சிைனக� �றி�த உ�க� எ�ண�கைள எ�க�ட� பகி��� 
ெகா���க�. 
  
பாலின சம��வ�ைத� ெபா��தவைர, எ�க� �� கலா�சார�� ஏ�கனேவ பாலின சம��வ�ைத 
ஏ���ெகா���ள� எ�� நா� ெசா�கிேற�. எ�தெவா� இள� ெப��ட�� ெசா��� எவைர�� என��� 
ெதரியா�, நா� ஒ� மகளி� த�ைத, என�� ��� மக�க� ம��� ஒ� மக� உ�ளன�, அவ�க� அைனவ�� 
ர��� ரா� ஐ.எ�.� வழியாக ெச�றவ�க� அைனவ�� இ�ேபா� ப�ட� ெப�றன�, என�� யாைர�� ெதரியா� 
எ�தெவா� இள� ெப��ட�� அவ� ஒ� ெப� எ�பதா� அவளா� ெவ�றி ெபற ��யா� எ�� ��கிறா�. 
உ�க� ெச�� அ�ல� உ�க� பாலின� காரணமாக உ�களா� ஒ�ைற�� ம�ெறா�ைற�� ெச�ய ��யா� எ�� 
ெசா��� எவைர�� என��� ெதரியா�. நா�க� ஏ�கனேவ இ��தி��கிேறா� எ�� நிைன�கிேற�, நா�க� 
அைத அைட��வி�ேடா�, நா�க� ஏ�கனேவ ஒ� இட�தி� இ��ேதா�, ம�கைள வ�����வத� அ��பைடயி� 
நா� இ��க ேவ���. எ�க��� அதிகமான ெப� வழ�கறிஞ�க� ம��� அதிகமான ெப� 
ெபாறியியலாள�க� கிைட���ளன�, அ�த ெப�க� எ�க�ட� த�க� இட�ைத� பி��பைத நா�க� 
கா�கிேறா�, அ�த வ�வான ெப�க� ந� ச�க�தி�� ப�களி�க எ�ன ெச�ய ���� எ�பைத 
ெச�கிறா�க�. Lgbtq சி�க�கைள� ெபா��தவைர. என�� அ�வள� ெதரியா�. அதாவ�, என�� சில சிற�த 
ஓரின ேச��ைக ந�ப�க� கிைட���ளன�. அதி� என��� ெதரி�த சிலைர நா� ெப���ேள�. நா� 
உ�ைமயி� உ�தியாக இ�ைல. சில ��த� ஆேலாசைன அ�ல� எைதயாவ� அ��பைடயி� அ�த ம�க��� 
நா�க� எ�ன வழ�க ����, ஆனா� எ�ஜிபி� எ�க� ச�க�தி� ஒ� சாதாரண ப�தி எ�பைத நா� 
��ைமயாக ஒ���ெகா�கிேற� எ�� என��� ெதரியவி�ைல 
  
தி�. காலி��. ந�றி, அ� உ�க� ேநர�. தி�. �மி�, இ�த பிர�சிைனயி� உ�க��� எ�ண�க� 
இ��கிறதா? 
  
32 ஆ��க���� ேமலாக ஒ� பயி��வி�பாளராக, நா� ஒ�ெவா� இன வ�ண வ�ண பி�னணி ம��� 
ேநா��நிைலயிலி��� மாணவ�க�ட� பணியா�ற ேவ��யி��த�. மாணவ�களி� ேதைவகைள நா�க� 
ேபா�மான அளவி� ���தி ெச�கிேறா� எ�பைத உ�தி�ப��த ஒ� மாவ�டமாக நம��� ேதைவ. மாணவ�க� 
எ�க� ந�ப� ஒ� ஃேபாகஸாக இ��க ேவ���. இ� மிக�� எளி�. அவ�க� உ�க���� ெதரி��, நா� 
வாரிய� ��ட�தி�� வ�தி��கிேற�, எ�களிட� இ��த எ�லா உைரயாட�கைள�� நிைனவி� ைவ�க 
�ய�சி�கிேற�, இ�ேபா� நா� அைத ஒ� ெவ�� வைர�� ெகா����கிேற�. ஆனா� ஒ� அற�காவல� எ�ற 
வைகயி�, நா�க� அ�த மாணவ�க��� எதிராக பா�பா� கா�டவி�ைல எ�பைத உ�தி�ப��த ெகா�ைகைய 
அைம�க ேவ���. 
  
ந�றி. ெச�வி க�தாரா, நீ�க� பதிலளி�க வி���கிறீ�களா? 
  
ஆ�, ந�றி. எ�க� மாணவ�க� அைனவைர�� நா�க� த�வி�ெகா�ள ேவ��� எ�� நா� நிைன�கிேற�, 
உ�க� இன� வ�ண ந�பி�ைகைய� ெபா��ப��தா�. எ�க� மாணவ�க� அைனவ�� ேமைஜயி� 
வரேவ�க�பட ேவ���, ேம�� ர��� ரா� ஐ.எ�.�.யி� எ�களிட� உ�ள மாணவ�களி� ேவ�பா�க� ம��� 
ப��க�த�ைம �றி�� நம� க�வியாள�க���� எ�க� ச�க� தைலவ�க���� க�வி க�பி�க ேவ���, 
ஏென�றா� எ�க���� ெதரியாத� எ�க���� ெதரியா�. எனேவ எ�க��� �ரியவி�ைல எ�றா�, 
அைனவ���� உ�ள ேவ�பா�க� �றி�� அைனவ���� க�வி க�பி�க ேவ���. 
  
ந�றி. ஹாரிச� மி�? 
  
நா� ஒ� அறிவிய� ஆசிரிய� அ�ல, ஆனா� நா� இ�ேக ஒ� சிறிய அறிவிய�-ைய� ெப�ேவ�. �ழ�ைதக� 
அறி�தி��ப� அவ�களி� அமி�டாலா ஓ�வி� இ����ேபா�,   அவ�க� அமி�டாலா கட�தைல 
அ�பவி�கவி�ைல, அதாவ� ச�ைட, விமான� அ�ல� �ட�க� பதிைல� ���கிற�. எனேவ நீ�க� 



வ��பி� இ���� ஒ� மாணவ� இ��க����, ஆனா� த�ேபா� இ��கிேறா�, ஆனா� அவ�களி� க�ற� 
�ழ� பா�கா�பாக இ�ைல எ�பைத� �றி�க நா�க� ேவ��ெம�ேற அ�ல� ேவ��ெம�ேற ஏதாவ� 
ெச���ேளா�. அவ�க� க�றலி� இ��� த��க�படலா�. எ�க� மாவ�ட�தி� உ�ள பல lgbtqia + 
மாணவ�க��� இ� ஒ� அ�பவ� எ�� நா� நிைன�கிேற�. மாணவ�கைள அவ�களி� �� மனிதேநய�தி� 
த��வ� ��கிய� எ�� நா� நிைன�கிேற�, இதனா� அவ�க� பா�கா�பாக உணர ����, ேம�� அவ�க� 
க���ெகா�ள ����. இத� ஒ� ப�தி ெகா�ைக ம��� நைட�ைற ம��� இத� ஒ� ப�தியான�, எ�க� 
ெகா�ைகயி� நா� எ�� ப�க�சா�பாக இ��க���� எ�பைத��, அ�த� ெகா�ைகைய நா�க� எ�வா� 
உ�வா��கிேறா� எ�பைத�� காண அ�த� ெகா�ைகைய ம�ஆ�� ெச��� சமப�� பணி���வி� பணி. 
ஒ�ெவா� மாணவ�� பா�கா�பாக இ��க த�தியானவ�க�. பாலின ஈ�வி�� அ��பைடயி�, நா� �றி�பாக 
எ�க� �ெட� சயி�� ம��� கணித ப���களி� ேச�வைத� பா��க ேவ���. ஆரா��சியிலி��� நம��� 
ெதரி�த விஷய� எ�னெவ�றா�, ந�நிைல� ப�ளியி� இ�த உய�நிைல ப���களி� சி�மிக��கான ேச��ைக 
�ைறகிற�, அத�� நா� ெபயரி�� அைத நிவ��தி ெச�ய ேவ���. 
  
சரி, தி�மதி ஹாரிச�, நா�க� உ�க�ட� ஐ�தாவ� ேக�விைய� ெதாட��ேவா�. �திய ப�ளிகைள� 
க��வத�� ��த� நிதி ெசலவழி�பத�� எதிராக இ���� உய�நிைல� ப�ளிகைள� பராமரி�ப� ம��� 
விரிவா��வ� �றி�� உ�க� க��� எ�ன? 
  
எனேவ நா� நி�சயமாக கிழ��-ேம�� பிள�கைள� ெகா���ேளா�, அத�காக நா� உ�ைமயி� பணியா�ற 
ேவ���. ர��� ரா� நகரி� உ�ள ஒ�ெவா� ப�ளி�� இ� ஒ� ந�ல ப�ளி, CTE ப�றி ெதரி�� ெகா�ள 
ேவ��ய ஒ��. ஒ�ெவா� ப�ளியி�� க�வி��ட�க� உ�ளன. ெதாழி� ம��� ெதாழி���ப க�வி�கான 
எ�க� பிரசாத� விரிவான�. வள��சி�கான ேதைவக� உ�ளன. எனேவ ஆறாவ� உய�நிைல� ப�ளி�கான 
ேதைவ உ�ள�, ேம�� மாணவ�க� ெநரிசலி� இ��க ��யா� எ�பைத உ�தி�ப��த நா�க� வசதி 
���பி��கைள உ�வா��கிேறா� எ�பைத ஏ�கனேவ உ�தி�ப��தி� ெகா�ள ேவ���. ர��� ரா� 
உய�நிைல�ப�ளியி� நா�க� 3,600 �ழ�ைதக� ம��� எ�க� ப�ளியி� வள��� வ�கிேறா�. அ� 
உ�க���� ெதரி��, விசாரைணக� ம��� மாவ�ட�ைத� பா���� ப� அ� திறைன� கட��வி�ட� எ�� 
ெசா�லவி�ைல, ஆனா� அ� உ�ைமயிேலேய திறைன� கா���� அதிகமாக உ�ள�. எனேவ என� பதி� ஆ�, 
ம���. எ�க� த�ேபாைதய வசதிகைள நா�க� பராமரி�கிேறா� எ�பைத உ�தி�ப��த ேவ���, ேம�� 
வள��சி�கான �திய வசதிகைள நா�க� ெபா���ட� உ�வா��கிேறா� எ�பைத உ�தி�ப��தி�ெகா�ள 
ேவ���. 
  
ந�றி. உ�க� எ�ண�கைள எ�க�ட� பகி��� ெகா�ள ���மா ெச�வி கா�தரா? 
  
ஆ�, இ��பைத நா� ஒ���ெகா�கிேற�. ஒ� ச�கமாக வள��� வ�வதா� நா�க� வ�கிேறா� ர��� ரா� 
ஐ.எ�.� ெபா�வாக ர��� ரா�. ேம�� அதிகமான ெப�ேறா�க�� மாணவ�க�� மாவ�ட�தி�� ெச�வைத 
நா�க� கா�கிேறா�. இைத நா� ஒ� ப� ேமேல ெகா�� ெச�ேவ�. எனேவ ஆ�, எ�க� உய�நிைல� ப�ளிக� 
அதிக ம�க�ெதாைக ெப�கி�றன. நா� பா��க வி���வ� எ�னெவ�றா�, ஒ� �திய உய�நிைல� ப�ளிைய� 
காண வி���கிேற�, எ�க�ைடய அதிக ஆப���ள ப�திகளி�, எ�க� உரிைமயி� உ�ள ��ளிவிவர�க�, 
எ�க� தைல�� ஒ� ப�ளிகைள� ��றி, ஒ� உய�நிைல� ப�ளிைய CTE அ��பணி�க�ப�ட அ�ல� ஒ� 
ெதாழி�க�வி ப�ளியாக மா�ற ேவ��� எ�க� உய� ஆப���ள மாணவ� ம�கைள நிவ��தி ெச�ய அ�த 
ப�திக�. 
  
ந�றி. ம��� தி�. �மி�? 
  
சி.�.இ. நா� ஒ� ெதாழி� ெதாழி���ப க�வி பயி��வி�பாளராக இ��ேத�. மாவ�ட� ��� ப�� ச�ர 
ைம�க�. ஒ� ெதாழி� ெதாழி���ப உய�நிைல�ப�ளிைய உ�வா��வ� எ�க��� சா�தியமி�ைல. இ� ப�திர 
ெவளியீ��� 2017 இ� நிராகரி�க�ப�ட�. இ� 2018 ��ம�க� பா�� கமி��யா� பரி��ைர�க�படவி�ைல. 
உய�நிைல� ப�ளி ஆ� ெச��� வைர, எ�களிட� ஏ�கனேவ உ�ள�. த�ேபா��ள ர��� ரா� 



உய�நிைல�ப�ளி�� ��னா� ஒ� �திய உய�நிைல� ப�ளிைய� க�ட அவ�க� ேத�� ெச�தன�. ர��� ரா� 
உய�நிைல� ப�ளியி� திற� உ�ைமயி� 5200 ஆ��. அ�த எ�ணி�ைகைய உ�ைமயி� ஒ���ெகா�வத�� 
நா�க� மாவ�ட�தி� பணியா�ற ேவ��யி��த� எ�� நா� நிைன�கிேற�. ஆ�. இ� ப�ளியி� ��ட�, 
ஆனா� அ� ஒ� ேத�வாக இ��த�, அத�ட� நா� வாழ ேவ���. ெவ���� உய�நிைல�ப�ளியி� விரிவா�க� 
நைடெப�கிற�. ெம�நீ� உய�நிைல�ப�ளியி� விரிவா�க� நட�கிற�. எனேவ நா�க� சில ெபரிய ப�ளிகைள� 
ெகா����கிேறா�. நீ�க� கவன� ெச��த ேவ��ய பிர�சிைனகளி� ஒ��, நா�க� சில ப�திகளி� 
வள��� வ�வதா�, நா�க� மாணவ�கைள�� ம�றவ�கைள�� இழ�கிேறா�. சிடா� சிடா� ரி�� உய�நிைல�ப�ளி 
அ�ல� சிடா� ப�ள�தா�� என�� ம�னி�� அளி�கிற� எ�� நா� ந��கிேற�. ஆ�, சிடா� ேவலி 
உய�நிைல�ப�ளி. எ�ப� வளர� ேபாவதி�ைல. அ� சரி�. உ�ைமயி�, எ�க� உ�ைமயி� ேச��ைகயி� 
�ைற�� வ�கி�றன அ�ல� நிைலயானதாக இ��பைத� க�ேட�. 
  
தி� �மி� ந�றி. தி�. காலி�� பதிலளி�க வி���கிறாரா? 
  
ர��� ரா� உய�நிைல�ப�ளி தி�ட� ஒ�ேபா�� ��வைடயாத தி�ட� எ�� ெசா�வ� உ�ைம எ�� நா� 
நிைன�கிேற�. இ� �� வளாக�தி�� விரிவைட�� வ�� ெபரிய அமீபா, இ� மாணவ�க��� ந�றாக ேசைவ 
ெச�கிற�. எ�க��� ��த� உய�நிைல�ப�ளி ேதைவ எ�பதி� ச�ேதகமி�ைல எ�� நிைன�கிேற�. இ� 
எ�க� �திய ெதாழி���ப�களி� சிலவ�ைற க�ற� ம��� விள�க�கா�சி அ��பைடயி� கா�பி�பத�கான 
வா��பாக ம��ம�லாம�, ஆ�ற� திற� ம��� ம��ழ�சி ெச�வதி�� நா� ந�றாக உ�வா�க ���� 
எ�பைத��, நா� ப�ைமைய உ�வா�க ���� எ�பைத�� கா�பி��� திறைன ம��ழ�சி ெச�வைத�� இ� 
உத��. எ�க� ஏ� க��ஷனி�, அவ�றி� ப plant தீக ஆைல, ெவ�பமயமாத� ஆகியவ�ைற� பராமரி�க �ைற�த 
ஆ�றைல� பய�ப����ப� எ�க� ேவ� சில வளாக�கைள ம�வ�வைம�பத�கான ஒ� மாதிரிைய எ�க��� 
வழ��� ஒ� பாணியி� ெச�ய ேவ���. அ��த 10, 20, 30 ஆ��களி� நா� மிக�� �ைற�த ஆ�ற� 
�க�ேவாராக இ��க���ய ��நிைலயி� எ�க� ப�க�கைள அைம�க இ� ஒ� வா��ைப வழ��கிற�. 
இைவதா� நா� கவனி�க ேவ��ய ெதாழி���ப�க� ம��� எ�க� க��மான� ெதாழி� தயாராக உ�ள�, 
ஆனா� அ�த ம�க� அ�� ெவளிேயறி அைத உ�வா�க தயாராக உ�ளன�. நா� அவ�ைற சரியான திைசயி� 
����கா��, நா� எ�ன ெச�ய வி���கிேறா� எ�பைத அவ�க���� கா��னா�. ந�றி 
  
ந�றி. தி�. �மி�, எ�க� மாவ�ட�தி� உ�ள அைன�� ப�ளிகைள�� மீ��� TEA A மதி�பீ���� ெகா�� 
வர நீ�க� எ�ன நடவ��ைககைள ��ைவ�கிறீ�க� எ�பைத ச�க� அறிய வி���கிற�, ேம�� எ�க� 
�ைற�த ெசய�திற� ெகா�ட ப�ளிகைள ேம�ப���வத�கான உ�க� பரி��ைரக� எ�ன? 
  
இ� ேபா�ற ஒ� ம�ற�தி� எ�களிட� உ�ள ஒ� பிர�சிைன உ�க���� ெதரி��, ஒ� அற�காவலரி� ப�� 
�றி�� ெபா�ம�க��� எ�களா� க�வி க�பி�க ��யவி�ைல. ப�ளியி� அ�றாட நடவ��ைக�� 
ெபா��பான ஒ� க�காணி�பாள� எ�களிட� இ��கிறா�, அ�த சி�க�கைள சரிெச��� ெபா��� அவ�ைடய�. 
TEA �� ேலா� �டா� கவ�ன�� எ�� ஒ� தி�ட� உ�ள�, இ� எ�க� ப�ளிகைள� பா��பத��� அ�த 
ப�ளிகளி� சில சி�க�கைள� தீ��பத��� ஒ� மதி�பீ�� ெசய��ைறயா��. ஒ� �� உ��பினராக, வசதிக� 
ம��� �ைறபா�கைள சரிெச�ய வள�கைள ஒ��கலா�. ந�றி. 
  
ந�றி. தி�மதி ஹாரிச�, நீ�க� பதிலளி�க வி���கிறீ�களா? 
  
நா� பதிலளி�க வி���கிேற�. நா� எைத� கண�கிடவி�ைல, எைத ெபயரிடவி�ைல எ�பைத சரிெச�வ� 
மிக�� க�ன�. எனேவ இ� தரைவ� பிரி�பத� ஒ� ப�தியா��. ஈ�வி�� டா�� ஃேபா�� உட� அ� மிக�� 
��கியமான�. எனேவ எ�லா ப�ளிகளி��, மாணவ�களி� ம�க� ெதாைக எ�னெவ�பைத நா� அறி�� 
ெகா�ள ேவ���, ேம�� அவ�க���� ேதைவயானைத அவ�க� ெகா����கிறா�களா எ�பைத 
உ�தி�ப��த இல��, இல�� ஆதரைவ எ�வா� வழ�க ���� எ�பைத நா� அறி�� ெகா�ள ேவ���. இ� 
ப�� உைரயாடலி� ஒ� ப�தியா��. சம��வ� எ�ப� அைனவ���� ஒேர விஷய�ைத� ெப�கிற�, ஈ�வி�� 
எ�ப� ம�க���� ேதைவயானைத� ெப�கிற�, ப�ளிக� ஆதரி�க ேவ��யைத� ெப�கி�றன. எனேவ 



�ைற�த ெசய�திற� ெகா�ட இ�த ப�ளிகளி� சிலவ�றி� ��த� நிதி ம��� வள�க� உ�ளன எ�பைத 
உ�தி�ப��த ேவ���, அைவ ��த� பணியாள�க� பிரி�க� ேதைவ�படலா�. எனேவ ��த� ஆசிரிய�க�, 
சிற�� நிரலா�க�தி�கான ��த� நிதி. ஆ�. இ� க�காணி�பாளரி� ப�� எ�பைத நா� �ரி��ெகா�கிேற�, 
நா�க� நிதி ம��� ேதைவயான ெபா���ண�ைவ வழ��கிேறா� எ�பைத உ�தி�ப���வ� ஆதர� �� 
உ��பின�களி� ப��. மீ���, சி�கலி� �ல காரண�ைத நா� கவனி�காவி�டா�, மாணவ�க� எ�வா� 
ெசய�ப�கிறா�க� எ�பத�கான �றிவி� அ��பைடயி� பிர�சிைனக� எ�ன எ�� ெபயரிடவி�ைல. அைத 
எ�வா� சரிெச�ேவா� எ�� எதி�பா��கலா�? 
  
  
ந�றி. மி�ட� காலி��? 
  
சமப�� ம��� சம��வ� ெதாட�பான இ�த ��டா�தன�ைத நா� கவனி�க ேவ��ய ஒ��. உ�ைம 
எ�னெவ�றா�, சமப�� பணி��� ேநர� ம��� நிதிகைள வீண��பதா��. நா� ெச�ய ேவ��ய� 
எ�னெவ�றா�, ெசய�படாத ப�ளிகளி� இற��வ�, எ�ன நட�கிற� எ�பைத� பா��க� ம��� 
பணியாள�க� வாரியாக சில விஷய�கைள� ெச�ய� ெதாட���க�. உதாரணமாக, அவ�களி� ேவைல 
ெசய�திறைன� ெபா��ப��தாம�, ஒ�ெவா� ஆ��� ஐ�� ஆசிரிய�கைள அைழ��� ெச�� அவ�களி� 
ஒ�ப�த�களிலி��� வி�வி�க� ேபாகிேறா� எ�� ெசா�வ� ெபா��தமானதாக இ��கலா�. �திய இர�த�தி� 
ெகா�� வா��க�. �ைற�த அ�ல� �ைற�த ெசய�திற� ெகா�ட ஆசிரிய�க� ெச�� ��நிைலயி� சில 
நி�வாகிக�ட� இைத� ெச�ய���. எனேவ கவைல நா� ெதாட��� விஷய�கைள மா�றி� ெகா����கிேறா�. 
நா�க� அ�த உ��ப�கைள உைரயா�ற �ய�சி�கிேறா�. ஆனா� எ�ப�யாவ� இ�த ஏைழ� �ழ�ைதக� 
த�க���� ேதைவயான ஒ�ெவா� சிறிய விஷய�ைத�� ெபறவி�ைல எ�ற க��� ��டா�தன�. நா� 
அவ�ைற வ��பைறயி� ெகா�� ெச�ல ேவ���, அவ���கான ெபா��கைள� ெபற ேவ���, அவ�க� 
க���ெகா�ள ேவ���. பி�ன� அவ�க� த�க� அைடயாள�ைத� ப�றிய அவ�களி� ேயாசைன 
அ����த�ப�டதா அ�ல� சில சமப�� எ�ப� அ�ல. இ� ெவ�� ��டா�தன�. ந�றி. 
  
எ�.எ�.க�தரா, நீ�க� எ�ப� பதிலளி�தீ�க�? 
  
இ� ேபா�ற ஒ� ெபரிய ேக�வி எ�னெவ�றா�, இ�த ேநர�தி� நா� இய�கி�ெகா����கிேற�, நா� 
தர�களி� எ�கைள ேதா�� எ��� வ�கிேற�. நா� பா��த� எ�னெவ�றா�, இ�ேபா� ர��� ரா� 
ஐ.எ�.�.யி�, எ�களிட� 15 ப�ளிக� உ�ளன, அைவ � தர�களி� ப� இல�� ஆதர� எ�� க�த�ப�கிற�. 
மிக�� �வார�யமான விஷய� எ�னெவ�றா�, அ�த 15 ப�ளிகளி�, ெபா�ளாதார ரீதியாக பி�த�கியவ�க� 
மிக உய��த ம�க�ெதாைக எ�பைத நா� கா�கிேறா�, எ�லா வழிகளிலி���� 27% �த� மிக உய��த வைர 
75% ஆ��. எனேவ இ�த ப�ளிகைள� ��றி��ள வ�ைம பிர�சிைனைய நா� உ�ைமயி� ேதா�� எ��க 
ேவ��� எ�� நா� நிைன�கிேற�. ேம�� மாணவ�க��� ம��ம�ல, ெப�ேறா���� ��த� ஆதார�கைள 
வழ�க ேவ���, ெப�ேறாைர எ�ப� ேமைசயி� ெகா�� வ�வ�? ஏென�றா�, ெப�ேறா�க� த�க� 
�ழ�ைதயி� க�வியி� ஈ�ப��ேபா�,   �ழ�ைத அவ�களி� சகா�கைள விட மிக ேவகமாக ெவ�றி ெப�கிற�. 
  
தி�மதி க�தாரா மீ��� உ�களிட� தி��பி� ெச�றத�� ந�றி. ர��� ரா� ஐ.எ�.�.யி� க�வி�கான 
சமப�� அ��பைடயிலான அ���ைறைய� ப�றிய உ�க� பா�ைவ எ�ேபா�,   சமப���� எ�ன தைடக� 
உ�ளன? மாவ�ட�தி� ப�� �ய�சிகைள ேம�ப��த நீ�க� எ�வா� ெசய�ப�வீ�க�? 
  
மீ���, இ� ஒ� ெபரிய ேக�வி. எனேவ நா� எ�க� காவ��ைற� தைலவ� ம��ம�ல, எ�க� மனநல 
நி�ண�க�ட� ம��ம�லாம� பணியா��ேவ�. நி�வாகிக� ம��� ஈ�வி�� டா�� ஃேபா�� தைலவ�ட� 
அவ���� அவ���� ஒ� �ைற பணி�ரிேவ�, ஏென�றா� இ�த பிர�சிைன எ�லா ேகாண�களிலி���� 
தீ��க�பட ேவ��� எ�� நா� ந��கிேற�. நா�க� எ�ேலாைர�� ேமைச�� ெகா�� வர ேவ���, 
ஏென�றா� இ� உ�க���� ெதரியா�, ம�க� ஈ�வி�� ப�றி ேக���ேபா� அவ�க� தானாகேவ 
நிைன�பா�க� ஓ, இ� ஆ�பிரி�க-அெமரி�க மாணவ�க�, அ� உ�ைம இ�ைல. அைனவ���� சம��வ� 



எ�ப� எ�க� �ழ�ைதக� அைனவ���� ெவ�ைள, க���, ஹி�பானி�, இ�திய, ஆசிய அ�ல� உ�க� 504 
எ�ப� ��கியம�ல, நீ�க� �பீ�, நா�க� உ�ைமயி� எ�க� அைன�� ெபா�� வ��ந�கைள�� ேமைசயி� 
ஒ�றாக� ெகா��வர ேவ���, நா�க� உ�வா�க ேவ��� ��வி� உ�ள எ�க� மாணவ�க� 
அைனவ���� சமப�� இ��பைத உ�திெச��� ெகா�ைகக� ம��� நைட�ைறக�. நீ�க� யா� எ�ப� 
��கியம�ல. 
  
ந�றி. தி�. �மி�, உ�க� எ�ண�க�? 
  
ஆமா�, சம��வ�தி��� சம��வ�தி��� உ�ள ேவ�பா�, வா��ைப எதி��� ���கைள அளவி�வத�கான 
வி�தியாச�. சம��வ� அைனவ���� எ�லா வள�க���� ஒேர வா��ைப வழ��கிற�, அேத சமய� ம�க� 
ஒேர இட�தி� ெதாட��வதி�ைல எ�� சமப�� க��கிற�. அ�த நியாய�தி�� வள�க� ேதைவ�ப�கி�றன 
ம��� அைனவ���� ஒ�த விைள�கைள அைடய ேவ��� எ�ற �றி�ேகா�ட� ேதைவயி� அ��பைடயி� 
விநிேயாகி�க�ப��. இைத விள��� ஒ� கா���� இ��கிற�, இ� ஒ� உயரமான ம��� ந��தர ��கிய, 
மனித�. அ� ஒ� ப�� விைளயா�ைட� பா��� ேவலி�� ேமேல ெச�கிற�. ��கிய நப��� ஒ� ெப�� 
வழ�க�ப�டா�, அவ� ேவலி�� ேம� பா��க ����, அதனா� அ� சமப�� �றி�கிற�. எ�ேலா�� 
விைளயா�ைட� பா��கலா�. 
  
ந�றி. தி�மதி ஹாரிச�, உ�க� பதிைல எ�க�ட� பகி��� ெகா�ள ���மா? 
  
நி�சயமாக, நா� மகி��சியைடகிேற�. எனேவ நா� மாவ�ட�தி� சமப�� பணி���வி� இைண� தைலவராக 
இ��கிேற�, ேம�� பா�கா�� ம��� பா�கா�� பணி����ட� ம�திய �� �ைண���வி� இைண� 
தைலவராக�� பணியா�றிேன�. அதனா� நா� எ�ன ெச�ய� ேபாகிேற� எ�� நா� உ�க���� 
ெசா�லவி�ைல. நா� எ�ன ெச�� ெகா����கிேற� எ�� ெசா�கிேற�. இ�த அர�கி� திற�பட ெசய�பட, 
சி�க�க� எ�ன எ�பைத நா� ெதளிவாக �ரி�� ெகா�ள ேவ���, இத� ெபா�� ஒ� தைலைம ப�� 
அதிகாரிைய பணியம���வத� �ல� மாவ�ட� உ�ைமயி� ஒ� ப�� தணி�ைகயி� �தலீ� ெச�ய ேவ���. 
தணி�ைக மாவ�ட�தி�� ெவளியி� இ��� வ�வ� சிற�த� எ�� நா� நிைன�கிேற�, அ�த வைகயி� 
எ�க��� ேபா�� ஆ�வ�க� இ�ைல, மாவ�ட� ��வ�� எ�ெத�த ப�திக��� ஆதர� ேதைவ எ�பைத 
தீ�மானி�க மிக�� ��கியமான விஷய�க� இ�ைல. சமப�� ப�றி அறி��ள ம�களி� வ�வான 
��டணிகைள உ�வா��வைத�� நா� ந��கிேற�, எனேவ ெபாலி� திைண�கள�தி�கான இன சம��வ�ைத 
��றி��ள ெகா�ைக ேவைலகளி� நீ�க� ஏ�கனேவ காணலா�. எ�க�ைடய நைட�ைறைய�� எ�க� 
நைட�ைறைய�� ஈ�வி��ைய� ��றி��ள எ�க� ெகா�ைகைய�� உ�வா�க உத�வத�காக இ�த ப�தியி� 
வ�வான பல ச�க அைம��க�� ��டாள�க�� எ�களிட� உ�ளன�, அ� ��ேனா�கி நக�வ� மிக 
��கியமான� எ�� நா� நிைன�கிேற�. 
  
ந�றி. மி�ட� காலி��? 
  
அவ�க� இ�ேக சில ��கியமான விஷய�கைள� ெதா����கிறா�க� எ�� நா� நிைன�கிேற�, இ�த 
ேயாசைன ெவளி�பைடயாக நா� ஏ�கனேவ உ�க���� ெசா�லியி��கிேற�. எ�களிட� இ��ப� இ�த 
மாவ�ட�தி� ஒ� வ�ைம பிர�சிைன. நா�க� க�காத ஏைழ மாணவ�கைள�� ேவ� சில மாணவ�கைள�� 
ெப���ேளா�. ��தலாக, நா�க� சில ெப�ேறாரி� க�விைய� ெச�ய ேவ��ய ��நிைல கிைட���ள�. 
நா�க� அ�� ெச�ல ேவ���, இ�த �� க�வி ���தாரண�� ெதாழி��ைற க�வியாள�க�, மாணவ�க� 
ம��� ெப�ேறா�களி� ��� கா� மல�தி� அம��தி��கிற�, ேம�� ெதாழி��ைற க�வியாள�க�ட� ஒ� 
சி�க� இ��பதாக நா� நிைன�கவி�ைல. �தலிட�தி� நா� மாணவ�களிடமி��� அதிக ெசய�திறைன� ெபற 
ேவ���, இர�டாவதாக இவ�கைள� பயி��வி�க ேவ���, இ�த �ைற�த வ�மான� ெகா�ட 
ெப�ேறா�களி� சில� எ�ன ெச�ய ேவ��� எ�பைத� ப�றி எ�க��� கிைட���ள� எ�� நா� 
நிைன�கிேற�. இ�த COVID ெந��க�யிலி��� சாதகமாக ெவளிவ�த ஒேர விஷய� இ�தா�, இ� 
ெப�ேறா�க� த�க� �ழ�ைதகளி� ேதா�கைள� ��றி� பா��க ேவ��� அ�ல� க��பி��க ேவ��� எ�ற 



எ�ண�, இ�� நீ�க� அ�த ேவைலைய� ெச�தீ�களா? ஆமா� ம�மி நா� ெச�ேத� எ�� ெசா�வத��� 
பதிலாக, அவ�களி� ெப�ேறா� திைரயி� சரிபா��க ��கிற�, ஆ� அ�ல� இ�ைல, உ�ைமயி� அவ�க� அைத� 
ெச�தி��கிறா�க�. உ�ைமயி�, நா� அ��க� க��பி��ப� எ�னெவ�றா�, அவ�க� இ��� 
ெசா�கிறா�க�, ஆ� நா� ெச�ேத�, அவ�க��� கிேர� ��தக�தி� ஏ� ��ஜிய�க� கிைட���ளன. 
  
தி�. காலி�� ந�றி 
  
இ�த ம�க��� க�வி க�பி�த�. 
  
ந�றி. 
  
இ�ேபா� உ�க��கான ���ரிைமக� ப�றிய ேக�வி��. எ�க� த�ேபாைதய ��வி� உ�க� அவதானி�பி� 
அ��பைடயி�. COVID ஐ� தவிர அவ�க� எதி�ெகா��� மிக�ெபரிய சவா�க� யாைவ? இ�த தைடகைள 
சமாளி�க உ�க� ���ரிைமக� எ�னவாக இ����? 
  
�� உ��பின�களி� சில�டனான என� சில உைரயாட�களி� நா� க�ேட�, அவ�றி� சில எ�னா� ��யா�, 
அவ�களி� அ�மதியி�றி ஒ� ெபா� ம�ற�தி� ெதாட��ெகா�வ� என�� �கமாக இ�ைல. ஆனா� நா� 
க��பி��த� நிதி� ெபா��பி� பய�கரமான ப�றா��ைற, இத� �ல� நா� எ�ன ெசா�கிேற� எ�ப� 
உ�க���� ெதரி��, ஒ��ைற ஒ� கா�கிர�கார� ெசா�னா�, நீ�க� ஒ� பி�லியைன இ�ேக ஒ� 
பி�லியைன அறிவீ�க�, நீ�ட கால�தி�� ��ேப நீ�க� உ�ைமயான பண�தி� இற��வீ�க�. உ�ைம 
எ�னெவ�றா�, ��வி� இ��� �றி�பி�ட நப�க� எ�னிட� ேப�வைத� ப�றி �றி�பாக ��டா�தனமான 
விஷய�கைள� ெசா�வ� ந�ல�, உ�க���� ெதரி��, இ� ெவ�� 1.2 மி�லிய�. அ� உ�ைமயி� அதிக 
பண� இ�ைல. உ�ைம எ�னெவ�றா�, நா�க� ஒ� பி�லிய� ம��� ஒ�றைர டால� கடனி� இ��கிேறா�. 
நா�க� ஆ���� 460 ஓரள� மி�லிய� டால�கைள ெசலவி�கிேறா�, அைத நா�க� க���ப��த ேவ���. 
நா� அைத� பி��க ேவ���. அத�காக நா� எைத� ெப�கிேறா�, அத�காக நா� எைத� ெபற வி���கிேறா� 
எ�பைத நா� கண�கிட ேவ���. அ�த ேவைலைய� ெச�ய நா� சாதி�க���ய பல ெசய�திற� இ��பதாக 
நா� நிைன�கிேற�. 
  
ந�றி. ஹாரிச� மி�, நீ�க� ஒ� பதிைல ெகா��க வி���கிறீ�களா? 
  
நா� வி���கிேற�. எனேவ கட�த ��றைர ஆ��களி� பல வாரிய� ��ட�கைள நா� பா��தி��கிேற�, சில 
சமய�களி� எ�க� �� பிரி�க�ப���ள� எ�� நா� ெசா�ல ேவ���. ஒ� ��ைவ ஒ�றிைண�க���ய 
ஒ� விஷய� மாணவ�களி� விைள�கைள ேம�ப���வதி� கவன� ெச���வதாக நா� க��கிேற�, இ� 
ேலா� �டா� அரசா�க�தி� ெதாட��சியான ேம�பா�� மாதிரியி� �ல� ெச�ய�பட���ய ஒ��. அைத 
ந�பக�த�ைம�ட� ைவ�க வி���கிேற�. �� ��ட�க��� நிைறய ��தி உ�ள�. எனேவ ஐ�� �த� ஏ� 
மணி ேநர� நீளமாக இ����ேபா� ஒ� �� ��ட�ைத அ�க வழி இ�ைல. அற�காவல�க� ஒ� ந�ல 
���கைள எ��பா�க� எ�� அ��தம�ல. ந�ளிர���� பிற� யா� ந�ல ���கைள எ��பா�க�, இ�ைலயா? 
எனேவ அற�காவல�க� மாைல வைர ந�ல ம��� ெதளிவான ���கைள எ��க ��யவி�ைல. எ�ன நட�கிற� 
எ�பைத ெப�ேறா�க� ம��� ச�க உ��பின�க� அறி�தி��க ��யா�. ஆகேவ, எ�க� பண�ைத எ�வா� 
ெசலவழி�கிேறா�, எ�க� வள�கைள எ�வா� பய�ப���கிேறா�, அ� எ��க�ப�� ���க��� சில 
ெபா�வான த�ைமைய� ெகா�� வ��, அ�த அரசிய� சா��களி� சிலவ�ைற அக��� மாணவ� 
விைள�கைள� ��றிேய இ��க ந� கவன�ைத மா�ற�� மா�ற�� ����. மாணவ� ���கைள 
ேம�ப���வத�கான பகிர�ப�ட இல�கி� நா�க� கவன� ெச���கிேறா� எ�றா�. 
  
ந�றி. எ�.எ�.க�தரா, நீ�க� எ�ப� பதிலளி�பீ�க�? 
  



ஆ�, ந�றி. ��வி� நட��� இர�� சி�க�கைள நா� கா�கிேற� எ�� நிைன�கிேற�. ஒ�� ஒ�திைச�, 
தகவ� ெதாட�� ம��� ���பணி ஒ�றாக வ�வ�. நா�க� ஒ� ஐ�� மணிேநர வாரிய� ��ட� அ�ல� ஆ� 
மணிேநர வாரிய� ��ட� இ����ேபா� ம�க� ெதா�வைத� தவி���வி��, அ�த ப�தியி� நீ�க� 
கவன�ைத இழ���ேபா� �ஃபானி ெசா�ன� ேபால நா�க� கவன�ைத இழ�கிேறா� எ�� நிைன�கிேற�. உ�, 
நா�க� அைத மீ��� மாணவ�களிட� ெகா�� வர ேவ���, ஏென�றா� நா�க� உ�ைமயி� 
மாணவ�களா� ேத��ெத��க�ப����கிேறா�. ெப�ேறா�, ச�க உ��பின�க� எ�கைள ஒ� �ரலாக 
ேத��ெத��கி�றன�. அவ�களி� மாணவ�க��� ஒ� தள� உ�ள�. ஆகேவ, மாணவ�க��� மிக� 
சிற�தைத மீ��� ெகா�� வர ேவ��� எ�� நா� நிைன�கிேற�, ஏென�றா� மீ��� எ�க� 
மாணவ�க� ெவ�றிெப�றா�, எ�க� ச�க� ெவ�றிகரமாக இ����. 
  
ந�றி. ஒ� பதி�, தி�. �மி�? 
  
ஆமா�, சரி, �தலி�, நா� தி�மதி ஹாரிச��� ந�றி ெசா�ல வி���கிேற�. இைத அவ� ந�றாக� ெதா�டா� 
எ�� நிைன�கிேற�. ���ரிைம மாணவ�க� ம��� ஊழிய�க��� பா�கா�பான ப�ளிகளாக இ��க 
ேவ���. எ�லாவ�றி�� மாணவ�க� �தலிட� ெபற ேவ���. க��ரி ம��� ெதாழி� தயா� நிைலயி� உ�ள 
மாணவ�களி� சதவீத�ைத நா� அதிகரி�க ேவ���. �ைற�த ெசய�திற� ெகா�ட ப�ளிகளி� க�வி 
���கைள ேம�ப���வத� �ல��, �ைற�த ெசய�திற� ெகா�ட ப�ளிகளி� ெசலவின�க��� 
���ரிைம அளி�பத� �ல�� நா� ப��கைள ஊ��வி�க ேவ���. 440 மி�லிய� டால� ப�ெஜ���, 
ேபா�மான ஆதார�க� இ��க ேவ���. அைன�� சி�க�கைள�� கவனி���ெகா�ள 
  
ந�றி. தி�மதி ஹாரிச�, அ��த ��� ேக�விகைள நீ�க� ெதாட�க வி���கிேற�. ர��� ரா� ஐ.எ�.� 
அற�காவல� ��வாக ெவளி�பைட�த�ைம எ�ப� இ��க ேவ���? நிதி, மாணவ� க�வியாள�க� அ�ல� 
ெசய�பா�க� ேபா�றவ�றி� உதாரண�? 
  
நா� இ�த ேக�விைய வி���கிேற�. எனேவ ெவளி�பைட�த�ைமயி� �த� ைக ம�க� உ�ைமயி� 
தகவ�கைள அ�க ���� ம��� அ�க� ெதளிவாக உ�ள�. எனேவ ெதளிவான தகவ�கைள எளிதி� 
அ�கலா�. நா� அைத� க��பி����ேள�, அத�� ��ன� நா� அைத� ெதா�ேட�, ஒ�ேவைள அ�த ஏ� 
மணிேநர வாரிய� ��ட�க� காரணமாக நீ�க� பா��� ���� ேபாயி��கிறீ�க�, எ�ன நட�கிற� எ�� 
ம�க���� ெதரியா�. இ�த தகவலி� க�னமான அள� பி�கைள ச�க� ெபற ���� எ�பைத நா� காண 
வி���கிேற�, இதனா� அவ�களி� வரி டால�க� எ�வா� ெசலவிட�ப�கி�றன எ�பைத அவ�க� அறிவா�க�. 
அற�காவல� ேகாரி ெவசா ச�க��ட� ெவளி�பைடயாக இ��ப� ம��� எ�ன நட�கிற�, அவ�களி� பண� 
எ�வா� ெசலவிட�ப�கிற� எ�பைத ம�க���� ெதரிவி��� ஒ� அழகான ேவைலைய� ெச���ளா�. எனேவ 
ெவளி�பைட�த�ைம எ�ப� உ�ைமைய� ெசா�வ�தா�. ர��� ரா� ஐ.எ�.� ேம�ப��த ேவ��ய ஒ� 
ப�திைய நா� எ��க ேந��தா�, பண� எ�ேக ேபாகிற� எ�ப� ப�றி உ�ைமைய� ெசா�வதி� சில ேநர�களி� 
எ�க��� ஒ� சி�க� இ��பதாக நா� நிைன�கிேற�, நீ�க� சி�கைல ஒ��� ெகா�ளாவி�டா� ஒ� 
சி�கைல சரிெச�ய ��யா� நீ�க� பிர�சிைனைய� ப�றி உ�ைமயாக இ�லாவி�டா�. ஒ� அற�காவல� எ�ற 
�ைறயி�, நா� அ�த ேக�விகைள மாவ�ட�திலி��� ேக�கிேற� எ�பைத��, அ�த தகவைல ச�க��ட�� 
எளிதாக அ�க���ய வழிக�ட�� பகி�கிேற� எ�பைத�� உ�தி�ப��த நா� தயாராக இ��கிேற�. 
  
ந�றி. உ�க� பதிைல தி� காலி�� எ�க�ட� பகி��� ெகா�ள ���மா? 
  
ஆ�. ந�றி. II ெவளி�பைட�த�ைம�� ேந�மாறான� ��தி எ�� நிைன�கிேற�. இ�த ச�தி��களி� சிலவ�றி� 
நிைறய ��தி ஏ�ப�கிற� எ�� சரியாக� �ற�ப�கிற�. II நா� எ���� நிைறேவ�� அம�� ேநர�தி� 
அளைவ� �ைற�ேபா� எ�பைத��, ���தவைர ேநர�யான விஷய�கைள ைவ�தி��பைத�� உ�தி�ப��த 
ேவ��� எ�� நிைன�கிேற�. பல விஷய�க� இ�ைல, நிைறேவ�� அம�வி� ச�டம�ற�ைத ைகயாள 
ேவ��� எ�� நா� ந��கிேற�. சில விஷய�களி� உ�ைமைய மைற�க அ� தவறாக பய�ப��த�படலா�. 
உ�ைமயான ெசலவின� எ�ன எ�பைத ஓரி� வா�கிய�களி� உ�சரி�க ��யாவி�டா�, அ� இ��� ெகா�ச� 



விவாதி�க�பட ேவ��ய ஒ�� .. ம�ப�க�, நா�க� நி�வகி�க ஒ� ெதாழி��ைற க�காணி�பாளைர 
நியமி�கிேறா�. ேமலாள�க� நி�வகி�க���. �� நி�வாக�திலி��� வில��க�. எ�த பிரா��� கணினி ப�றி 
ேபச நா�க� இ�� வரவி�ைல. நா�க� பய�ப���� பிரா�� ேப�ப� கிளி��க� அ�ல� காபிய� ேப�ப� ப�றி 
ேப�ேவா�. ைம�ேராேமேன�ெம��ைட� �ைற�பத� �ல� ேநர�ைத� �ைற�க��. ேபா�� எ�ன ெச�ய 
ேவ��ேமா அைத� ெச�ய���, க�காணி�பாள� அவ� ெச�ய ேவ��யைத நி�வகி�க���. 
  
ந�றி. தி�. �மி�? 
  
சரி, க�காணி�பாளைர� ெதா�ட தி�. காலி�ஸு�� ந�றி ெசா�ல வி���கிேற�. அற�காவல�க� 
க�காணி�பாளைர ைம�ேராேமேன� ெச�ய ��யா�, க�காணி�பாள�க� அற�காவல�கைள 
ெதரிவி�கி�றன�. ெவளி�பைட�த�ைம ெச��� வைரயி�, ெகா�ைகயி� எ�ைன ஈ�ப��திய மிக� ெபரிய 
பிர�சிைனகளி� இ��� ஒ�� எ�� நா� நிைன�கிேற�, எனேவ மாவ�ட� ெவளி�பைட�த�ைம இ�லாத�. 
நா� ஒ� உதாரண�ைத� பய�ப��த� ேபாகிேற�. நீ�க� ஒ� திற�த �றி�� ேகாரி�ைகைய ைவ�தி��தா�, 
ஒ� மாணவ� தகவ� ச�ப�த�ப����தா�, ஃெப�பா��� அ�த தகவைல அ��பைடயி� த��க மாவ�ட�க� 
அ�மதி�க�ப�கி�றன. இ��பி��, மாணவ�க� அ��க� ஈ�படவி�ைல எ�றா�, மாவ�ட� ஒ� க��ைத 
ேக�� ச�டமா அதிபரிட� ெச�� பி�ன� நீ�க� அ�ட�னி ெஜனர�ட� ெதாட�� ெகா�ள ேவ���, இ�தியி� 
உ�க� தரைவ� ெபற ேவ���. ��வி� உ�ள ெசய�பா�க� எ�ன எ�பைத ச�க�தி�� 
ெதரிய�ப���வத���, இ�ைகயி�வத��� ந�ப��யாத ஒ� ேவைலைய ந�பகமான ெவசா ெச���ளா�. ர� 
அதிகமாக� ெசா�ன� ��ய கத�க���� பி�னா� நட�கிற�. ��ய கத�க��� பி�னா� அவ�க� எ�ன 
ெச�ய ���� எ�பத� �ல� அைவ ச�ட���வமாக வைரய��க�ப���ளன. மாணவ� தகவ�, பா�கா�� ம��� 
ெசா�� ெகா��த�. 
  
ந�றி. தி�மதி க�தாரா, நீ�க� ஒ� பதிைல ெகா��க வி���கிறீ�களா? 
  
ஆ�, ந�றி. உ� ஃப��� ஆஃ� II நா� ப�ெஜ�ைட� ப��ேத� எ�� ெசா�ல வி���கிேற�. நா� ப�ெஜ�ைட� 
பா��ேத�, ெவளி ச�க உ��பின� க�ேணா�ட�தி� வ�கிேற�, அ�� நிைறய ப�திக� ெவளி�பைடயானைவ 
அ�ல, அைத� ப�றி நீ�க� விரிவாக� ேபசவி�ைல, நீ�க� இ�த மிக� ெபரிய எ�ைண� பா��கிறீ�க�, எ�த 
விவர�� இ�ைல இ� ப�றி. ஆ�, எ�க� ச�க உ��பின�க���� எ�க� ெப�ேறா�க���� எளிதி� 
கிைட�க���ய தர� எ�க���� ேதைவ. ஆனா� மிக ��கியமாக தர� �ட ைவ�க�படாத ப�திக��� 
நா�க� பண� த�கிேறா�. ஆகேவ, நா�க� எ�வா� ைவ�தி��க ����, ேசைவக�� நிர�க�� 
ெசய�ப�கி�றன எ�பைத நா�க� எ�வா� அறி�� ெகா�ள ���� எ�றா�, அைவ �ட தரைவ 
ைவ�தி��கி�றன, அைவ அவ�ைற இ��� ெபா�����ற ைவ�தி��க ����. எனேவ, ஒ��, நா� 
ெவளி�பைடயாக இ��க ேவ��� எ�� நா� ��ேவ�, ஆனா� இர��, நா�க� ைவ�தி��கிேறா� எ�பைத 
உ�தி�ப��த ேவ���, ேம�� அ�த� தரைவ நா� ெச���ேபா� ெப�கிேறா�, இதனா� ம�கைள ெபா�����ற 
ைவ�க ���� ம��� எ�க� ச�க�தி�� ெவளி�பைடயாக இ��க ����. 
  
எ�க� கைடசி ேக�வி�� தி�. �மி�, ெதா��ேநா� காரணமாக எ�க� க�ற� �ழலி� த�ேபா� மன 
ஆேரா�கிய��ட� ேபாரா�� அைன�� வயதின���� �ழ�ைதகைள ஆதரி�பத�கான க�விக� ம��� 
வழிகா��த�க��கான உ�க� ேயாசைனக� எ�ன? 
  
மாவ�டமான� சமீப�தி� ��ெபாென��ட� மனநல உதவி�காக ஒ�ப�த� ெச���ள�, ேம�� அ�த 
மாணவ�கைள அைடயாள� காண ேவ��� ம��� வள�க� அவ�கைள ேநா�கி ெச��த�பட ேவ���. 
மீ���, ஒ� சி�க� எ�கி��� வ�கிற� எ�ப� உ�க���� ெதரியாவி�டா� அைத சரிெச�வ� க�ன�. 
அ��ரீ� ெச�ய�பட ேவ���. நா� பல வாரிய� ��ட�க���� ெச���ேள�, அ�� ெப�ேறா�க� வ�� 
வாரிய�ைத உைரயா��கிறா�க�, அவ�களி� கவைலகைள� பகி��� ெகா�கிறா�க�, ஒ� வாரிய� ��ட�தி� 
வாரிய ெப�ேறா��� பதிலளி�க ��யா�, ஏெனனி� வாரிய� ெகா�ைகயி� ஒ� ப�தி ���� பி��மாக 



உைரயாட� இ�ைல. அவ�க� ேக�க ேவ���. ஆனா� அவ�க� அைத� ேக���ேபா�,   திைர��� பி�னா� 
எ�ன நட�கிற�, அ�த� பிர�சிைனக� தீ��க�ப�கிறதா எ�பைத நா� க��பி��க ேவ���. ந�றி. 
  
ந�றி. தி�மதி க�தாரா, இ�த ேக�வி�� நீ�க� பதிலளி�க வி���கிறீ�களா? 
  
ஆமா�, சில சில ேயாசைனக� ம��� க�விக� நா� காவ��ைற� தைலவ� தி�. யா��ேரா�ட� ேபசிேன�, 
நா� டா�ட� ஆமி �ேராேசா�ட� ேபசிேன�, அவ�க� ஒ� அ��தமான தி�ட�ைத ைவ�தி��கிறா�க�. 
�றி�பாக COVID இ� ேபா� மனநல� ப�தி மிக�� ��கியமான� எ�ப� ம��ம�லாம�, என� வீ��� ��� 
இைளஞ�க� இ��பைத நா� ைகயா�கிேற�. எனேவ இ� ஒ� ப�ளி ம��� �ேன� ம�ட�திலி��ேத அவ�கைள 
பாதி���ள� எ�பைத நா� அறிேவ�. ஆனா� மிக ��கியமாக எ�ப�, இ�த மாணவ�க� மீ��� ப�ளி�� 
வ��ேபா� நா�க� எ�ன ெச�ய� ேபாகிேறா�, ப�ளி �� பல��ட� இ��கிற�, அ� உ�க���� ெதரி�� 
எ�� நா� ந��கிேற�, டா�ட� �ேராேசா�� அவர� மனநல நி�ண�களி� ���� உ�ைமயி� அத�� 
வழிவ����. எனேவ II என�� எ�லா� ெதரியா�. எ�லாவ�ைற�� அறி�ததாக நா� �றவி�ைல. ஆனா� 
எ�க��� உதவ���ய ம��� நம��� ேதைவயான க�விகைள�� வள�கைள�� வழ�க���ய ெபா�� 
வ��ந�க� இ��பைத நா� அறிேவ�. எனேவ எ�க� �ழ�ைதக� அைனவ�� ெவ�றிகரமாக இ��கிறா�க�, 
நா�க� மா�ற�ைத சமாளி�கிேறா�, இ� ஒ� ஆேரா�கியமான வழியி� ப�ளிைய� ெப�கிற�. 
  
ேக�விைய இ��� ஒ� �ைற மீ��� ��ேவ�. க�விக� ம��� வழிகா��த�க��கான உ�க� 
ேயாசைனக� எ�ன, இ� உ�க��கான�, தி�. காலி��. ெதா��ேநா� காரணமாக த�ேபா� ந� க�ற� 
�ழலி� மன ஆேரா�கிய��ட� ேபாரா�� அைன�� வயதின���� �ழ�ைதகைள ஆதரி�பத�கான க�விக� 
ம��� வழிகா��த�க��கான உ�க� ேயாசைனக� எ�ன? 
  
உ�க��� ெதரி��, இ� ேவ��ைகயான�. ஆமா�, நா� உ�ைமயி� இ� ேவ��ைகயானத�ல. நா� பல 
ெப�ேறா�களா� ெதாட�� ெகா���ேள�. இவ�ைற� ப�றி பல� கவைல�ப�கிறா�க�, இ�த அைம�பி� எ�க� 
மிக�� பாதி�க�பட���ய மாணவ�க� சில�. உதவிைய� ேக��� நப�க�, ஆதரைவ� ேக�கிறா�க�. 
வ��பைறயி� எ�ேலாரிட�� தி��பி வ�� வைர, அ�த ேதைவகைள� ���தி ெச�வ� மிக�� க�னமாக 
இ���� எ�� நா� நிைன�கிேற�. நா� ைம�க�ைல அைம�தா�, நா� இல��கைள நி�ணயி��, அ�த 
இல��கைள ைவ�தி��கிேறா�, நா� எ���� �றி�பி�ட க�விகைள� ெபா��ப��தாம�, ந� ��ேன�ற�ைத 
அளவிட ����, உ�ைமயி� நா� ��ேன�ற� அைடகிேறாமா எ�பைத அறி�� ெகா�ள ����. இ�ேபா� நா� 
ெச�ய���ய மிக ��கியமான விஷய�, அதிக ேதைவ உ�ள மாணவ�க�, அ�த �ழ�ைதக�, எ�க� 
�ழ�ைதக�, ெவளிேய இ���� எ�க� �ழ�ைதக� ப�றி ேமாசமாக உதவி ேதைவ. சிற�� க�வி, ��ெல�ஸியா 
மனநல பிர�சிைனக�. நா�க� ஒ� வழிைய� ெகா�� வர ேவ���. அ�த �ழ�ைதக� தா� விரிச�களா� 
வீ��சியைடகிறா�க�, நா�க� வியாபார�ைத நியாயமான �ைறயி� கவனி�கவி�ைல எ�றா�. அவ�க� அ�த 
விரிச�களா� விழ�ேபாகிறா�க�. 
  
ந�றி ம��� மி� ஹாரிச�, நீ�க� எ�ப� பதிலளி�பீ�க�? 
  
ேகாவி� 19 ஐ� ப�றிய �ரதி��டவசமான விஷய�களி� ஒ�� எ�னெவ�றா�, அ��� என��� ெதரியா�, இ� 
ஆ�கள�ைத சம� ெச�த� எ�� நா� நிைன�கிேற�. தி�ெரன ��வைட�� ப�ளி ஆ�� ம��� 
��ேனா�யி�லாத ேநர� என அைன�� மாணவ�க�� ஒ�வித அதி��சி�ட� எ�களிட� தி��பி வ�கிறா�க�. 
எனேவ இ�த வாரிய� 1.2 மி�லிய� டால�கைள ச�க ேசைவயாள�க��� �தலீ� ெச�தத�� நா� மிக�� 
ந�றி��ளவனாக இ��கிேற�. ஒ� வ��பைற க�வியாளராக நா� ெதளிவாக இ��க வி���கிேற�, ஆ�, 
எ�க� பாதி�க�பட���ய மாணவ�க� சிரம�ப�கிறா�க� எ�ப� என��� ெதரி��, ஆனா� உ�ைமயி� இ�த 
�திய உலக�, ெவ�ேவ� உலக� எ�ப� இ��கிற� எ�பைத� ��றி த�க� மனைத ���ெகா�� அைன�� 
மாணவ�க�� இ�ேபாேத ேபாரா�வைத நா� கா�கிேற�. . எனேவ அ�த ேசைவகைள� ெகா����ப�, 
அதி��சி-தகவ� க�ற� ம��� ��ேனா��கைள� �ரி��ெகா��� க�வியாள�கைள� ெகா����ப�, 
வ���களி� இ�ேபா� நா� கா�� சில நட�ைதக� கி�ட�த�ட ேநரி� இ��கிறதா எ�ப� மாணவ�க� இ�த 



ேநர�தி� அவ�க� அ�பவி�த விஷய�க�ட� ெதாட��ைடய�. வ��பைற. எனேவ, க�வியாள�கைள 
அவ�களி� மாணவ�க��� சிற�த �ைறயி� தயா�ப���வ��, மன ம��� நட�ைத �காதார� �ைறயி� 
டா�ட� ஆமி �ேராேசாவி� பணிகைள நா�க� ெதாட��� ஆதரி�ப�� மிக�� ��கிய�. 15 ச�க 
ேசைவயாள�க� ேபா�� எ�� நா� ந�பவி�ைல, எனேவ நா� �தலீ�ைட அதிகரி�க ேவ��யி����. 
  
எ�க� க�ற� ச�க�களி� இ��� அ�த க�னமான ேக�விக��� பதிலளி�த ேவ�பாள�க��� ந�றி. உ�க� 
இ�தி அறி�ைகக��� நா�க� இ�ேபா� ஒ�றைர நிமிட� இ��க�ேபாகிேறா�. அேத ம�ச� அ�ைடைய 30 
வினா�க� மீத��ள நிைலயி� ைவ�தி��ேபா�, உ�கைள நி����ப� ேக�க சிவ�� அ�ைட. நா�க� ெச�வி 
கா�தரா�ட� ெதாட�க� ேபாகிேறா�. தி�மதி க�தாரா, நீ�க� �த� நிைற� அறி�ைகைய� ெப�வீ�க�. 
  
ந�றி. இ�த ம�ற�ைத நட�தியத�காக பிசிஏ ம��� க��சி� ஆறாவ� இட�தி�� ேபா��யி�� 
ேவ�பாள�க��� மீ��� ந�றி ெசா�ல வி���கிேற�. நா� ஆ� வய�ைடய தா�, ஒ�வ� மன இ��க� 
ெகா�டவ�, இர�� ேப� ஏ.�.எ�.�. நா� ந�ப��யாத ர��� ரா� ஐ.எ�.� ஆசிரியரி� மைனவி ம��� ஒ� 
பயி�சியாள�, நா� ஒ� த�னா�வல� ம��� வழ�கறிஞ� ம��� வழிகா��யாக இ��கிேற�. மாணவ�, ஆசிரிய� 
ம��� ச�க உ��பின� க�ேணா�ட�தி� நா� ஏமா�ற�கைள�� ெவ�றிகைள�� ேக�கிேற�. வாரிய�தி�� 
ேத��ெத��க�ப�டா�, ஆ�, அைன�� மாணவ�க���� ெப�ேறா�க���� நா� வாதி�ேவ�. ர��� ரா� 
ஐ.எ�.�.ைய சிற�ததாக மா�ற ஆசிரிய�க�, நி�வாகிக� ம��� ச�க உ��பின�க�ட� இைண�� 
பணியா��ேவ� எ�� நா� ேக�ேப�. நா� நி�ணயி�த அளவீ�க��� எ�க� க�காணி�பாளைர 
ெபா�����ற ைவ�ேப�, நா� ச�க�தி�� ெவளி�பைடயாக இ��ேப�. எ� பா�� எ�ேபா�ேம ஒ� ேம�ேகாைள 
எ�னிட� ெசா�னா�, அ� இ��வைர எ��ட� இ��கிற�, என�� ஆ� �ழ�ைதக� உ�ளன�, எனேவ நா� 
அ�த ேம�ேகாைள இதய�தி�� எ����ெகா�கிேற�. ஒ� �ழ�ைதைய வள��பத�� ஒ� கிராம� ேதைவ எ�� 
அவ� எ�னிட� ெசா�னா�, நா� அைத �� மன�ட� ந��கிேற�. ர��� ரா� ஐ.எ�.� மாணவ�க��� 
நா�க� அைனவ�� அ�த கிராம�, உ�க� வா�களி�தத�� நா� ெப�ைம�ப�கிேற�, ந�றி��ளவனாக 
இ��ேப�. க�தாரா��� வா�களி��க�, ஆறாவ� இட�தி�. ந�றி. 
  
ந�றி, ெச�வி க�தாரா. தி�. �மி�, நீ�க� �ட வி���கிறீ�களா? 
  
நி�சயமாக, ந�றி. நா� ��� அற�காவல� கணித�ைத� �றி�பி���ளதா�, நவ�பரி� எ�கைள வி�� 
ெவளிேய�� ம�ற அற�காவல�கைள� �றி�பி�வ� நியாயமான� எ�� நா� நிைன�கிேற�. ச�க�தி�� அவ� 
ெச�த ேசைவ�காக அற�காவல� நி�கி ேகா�சலஸு�� ந�றி ெதரிவி�க வி���கிேற�. அவ� ஆ� ஆ��க� 
பணியா�றினா�. ந�றி, அற�காவல� ேகா�சல�. உ�க� வரவி���� ேத�தலி� உ�க��� வா����க�. 
அற�காவல� சா�ல� சா�ெவ���� ஒ� சிற�� ந�றி அ��ப வி���கிேற�. எ�ேபா�� ேக�க தயாராக 
இ��பத�� அற�காவல� சா�ெவ���� நா� ந�றி �ற வி���கிேற�. சா� தன� ேநர�ைத� ேக�ட எவ���� 
த�ைன� கிைட�க� ெச�தா�, ேம�� மாவ�ட� எதி�ெகா��� பிர�சிைனக� �றி�த தன� எ�ண�கைள� 
பகி��� ெகா�ள எ�ேபா�� தயாராக இ��தா�. அற�காவல� சா�ெவ� மாணவ�க� ம��� ஊழிய�க��� ஒ� 
சா�பியனாக இ��தா�. அவ� தவறவி�வா�. உ�க� 12 ஆ�� ேசைவ�� அற�காவல� சா�ெவ� ந�றி. 
ந�பகமான ேமச� ேமாச� அற�காவலராக தன� நா�� ஆ�� கால�ைத ���பா�. ப�ளி வாரிய ேவ�பாள� 
ம��� அற�காவல� ஆகிேயா��� �திய ப��ைய அைம�த அற�காவல� ேமாேச��� நா� ந�றி �ற 
வி���கிேற�. அற�காவல� ேமாேசயி� அைன�� சாதைனகைள�� இ�ேக பகி��� ெகா�ள என�� ேநர� 
இ�ைல, ஆனா� அவ�ைற என� ேவ�பாள� வைல�ப�க�தி� dgs4rrisd.org இ� இ�கிேற�. ந�றி அற�காவல� 
ேமாேச. நா� என� நா���� ேசைவ ெச�ேத�, இ�ேபா� என� ச�க�தி�� ேசைவ ெச�வத�கான ஒ� 
மரியாைத ம��� பா�கியமாக இ����, எ�க� �ழ�ைதகளி� ேதைவக� ���தி ெச�ய�பட ேவ���. 
பா�கா�பான ப�ளிக�, க�றலி� சம��வ�, சமப�� ம��� வள�க�. அற�காவலராக என� ��கிய��வ� 
எ�ேபா�� இ����, மாணவ�க� ம��� ஆசிரிய�க� பளபள�� ம��� க�ணா��� ��. ஆட�பரமான 
க��ட�க� ந�றாக உ�ளன, ஆனா� அைவ எ�க� �ழ�ைதக��� க�வி க�பி�பதி�ைல. வா�களி�க 
நிைனவி� ெகா���க�, ேடவி� ஜி �மி�, RRISD இட� 6. 
  



ந�றி. தி�. �மி�. தி�மதி ஹாரிச�, உ�க� இ�தி அறி�ைகைய எ�க�ட� பகி��� ெகா���க�. 
  
ச�ேதாஷ�. இ�றிர� இ�� வ�வதி� நா� மிக�� மகி��சியைடகிேற�, ம�ற ேவ�பாள�களிடமி���� என� 
இன�திலி���� ேக�க மிக�� அ�ைமயாக இ��த�, பல ��கிய ��ளிக� ெச�ய�ப���ளன, எனேவ 
உ�களிடமி��� ேக�க நா� ந�றி��ளவனாக இ��கிேற�. ந�றி பி.�.ஏ. நீ�க� ெதரி�� ெகா�ள வி���வ� 
எ�னெவ�றா�, நா� எ�ன ெச�ய� ேபாகிேற� எ�பைத நா� உ�க���� ெசா�லவி�ைல, நா� 
உ�தியளி��� விஷய�ைத� ெச�கிேற�. நா� ஏ�கனேவ ெச�யவி�ைல. என� வரலா� ஒ� க�வி 
வ�கீலாக��, எ�லா �ழ�ைதகளி� காதலராக�� ஆதரவாளராக��, ர��� ரா� ஐ.எ�.� ம��� 
அ��பணி���ள ச�க உ��பினராக�� ேப�கிற� எ�� நா� ந��கிேற�. எனேவ ஒ�ெவா� வாரிய� ��ட�தி�� 
சிற�� க�வி மாணவ�களி� ெப�ேறா�க� ேப�வைத நா� ேக�வி�ப����கிேற�. ஒ�ெவா� வாரிய� 
��ட�தி�� நீ�க� ��ெல�ஸியா ெப�ேறா�க� ேப�வைத நா� ேக�வி�ப�ேட�. ஒ�ெவா� வாரிய� 
��ட�தி�� நீ�க� ேப�வைத��, உ�க� ேதைவக�, உ�க� �ழ�ைதயி� ேதைவக�, எ�க� ச�க�களி� 
ேதைவக��காக வாதி�வைத�� நா� ேக�வி�ப�ேட�. என� உ�தரவாத� எ�னெவ�றா�, நா� உ�கைள� 
ேக�கிேற�, நா� நடவ��ைக எ��� ேக�க தி�டமி���ேள�. நா�க� உட�படவி�ைல எ�� நீ�க� ந�பாத 
இட�தி�, தய�ெச�� அ�க��. நா� யா�ட�� ேப�வதி� மகி��சியைடகிேற�, என� தள� அரசிய� 
ஒ�ற�ல. என� தள� மாணவ�களி� ேதைவகைள ைமயமாக� ெகா��, எ�களிட� உ�ள அைன�ைத�� 
பய�ப��த ���� எ�பைத உ�திெச�கிற�, ேம�� ர��� ரா� ஐ.எ�.�.யி� மாணவ�க��� 
ஆதரவளி�பத��� க�வியாள�கைள ஆதரி�பத��� வ�வான ச�க�ைத உ�வா��வத��� நா� ெப���ள 
ஆசீ�வாத�க�. Www.tiffanie4rrisd.com இ� நீ�க� எ�ைன� ேதடலா� ம��� ரசீ�கைள� ெகா�ட 
ேவ�பாள� என�� வா�களி�க��. ந�றி. 
  
ந�றி, தி�மதி ஹாரிச�. உ�க� இ�தி அறி�ைக�� தள�தி�கான தி�. காலி�� உ�க�ைடய�. 
  
�தலி� நா� பி.�.ஏ ம��� ����� ந�றி ெசா�ல வி���கிேற�. இ�த ம�ற�தி� உ�கைள உைரயா�ற 
���த� என�� ஒ� மரியாைத. உ�க�ட� ேப�வத��� இ�த ம�ற ேவ�பாள�க�ட� ேதா��வத��� 
கிைட�தி��ப� என� மரியாைத. எ�க� நா��� �தாபக பிதா�களி� பா�ைவைய மதி�கிறவ�க��காக 
ேப�வத�காக அ�த ெபரிய அைமதியான ெப��பா�ைம�� �ர� ெகா��பேத என� ேநா�க�. எ�க� 
நி�வன�களி� ேதசப�தி, பயப�தி, ேந�ைம ம��� வ�ண �����த�ைம ஆகியவ�றி� ெட�சா� மர�கைள 
மதி�க. எ�க� மாணவ�கைள, எ�க� அ����ரிய �ழ�ைதகைள நா� �தலி� ைவ�க ேவ���. அவ�க� 
பலவீனமானவ�க�, ஒ��க�ப�டவ�க�, ச�திய�றவ�க� எ�� ெசா��� சில சி�தா�த�க� அ�ல. அ�த 
அ��த தைல�ைறயி� ெவ�றி�கான சாவியாக க�பி�க நம�� க�வி�� க�ன உைழ��� ேதைவ. தய�ெச�� 
வா���சீ��� ��வி� அ�ேகேய ெதா�க வி��க�. நா�க� உ�கைள� ெபா��� இ��கிேறா�, தய�ெச�� 
இட� 6 �� ர�ஸ� வி��ட� காலி�ஸு�� வா�களி��க�. ந�றி. மீ���, பி.�.ஏ. ேப�வ� எ� மரியாைத. 
  
இ�த வா�காள� நிக�வி� ப�ேக�ற எ�க� வி��பமான ேவ�பாள�களான தி�. காலி��, தி�மதி ஹாரிச�, தி�. 
�மி� ம��� தி�மதி க�தாரா ஆகிேயா��� ந�றி. ச�க�, ப�ளிக�, ெப�ேறா�க�, ஆசிரிய�க�, நி�வாகிக� 
ம��� ர��� ரா� ஐ.எ�.� மாணவ�க��� ேசைவ ெச�வத�கான உ�க� வி��ப�ைத பி.�.ஏ பாரா��கிற�. 
அ�ேடாப� 13 ெச�வா��கிழைம ஆர�ப வா�களி�� ெதாட��கிற� எ�பைத நிைனவி� ெகா�க. ேத�த� நா� 
நவ�ப� 3 ெச�வா��கிழைம. இ�த ம�ற� PTA களி� ர��� ரா� க��சி� இைணயதள�தி� ெவளியிட�ப��. 
தா�  RRISDPTA.ORG   ஒ� அைவ நிக�� என பிற இட�தி� ம�ற�க� இைண�� வ�ட ரா� ஐ.எ�.� 
க��சி� பய�கரவாத தைட ச�ட�தி� ச�க ஊடக�தி� வ�. ேவ�பாள� உயி� தகவ�க�� ெவளியிட�ப��, 
ேம�� ம�ற�கைள� ெதாட���, ேவ�பாள�க� ம�ற இட ம�ற�க��� எ��ப�ப�� ேக�விக��� எ��� 
வ�வி� பதிலளி�க வா��� கிைட���. ேவ�பாள�க��� ந�றி ம��� ந�ல இர�. 
 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ta&u=http://rrisdpta.org

