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காக்ைகயின் கைத 

 
ஒரு காக்கா ெபrய ஆலமரத்தின் உயரத்தில் தீய விலங்குகளிடம் இருந்து தன் முட்ைடகைளக் 
காப்பாற்றுவதற்காக கூடு ஒன்று கட்டியது. காக்ைகக்கு அேத ஆலமரத்து ெபாந்தில் பாம்பு ஒன்று 
வாழ்ந்து வந்தது ெதrயாது. அப்பாம்பு, காக்கா கூட்ைடவிட்டு பறந்து ேபாவதற்காகக் காத்து இருந்து, 
அதன் முட்ைடகைள யாருக்கும் ெதrயாமல் எப்ேபாதும் சாப்பிட்டு வந்தது. காக்கா, முட்ைடகள் 
எங்ேக காணாமல் ேபாகின்றன என்று ெதrயாமல் அைத ேதடிக் ெகாண்டு இருந்தது. ஒரு நாள் 
காக்கா, பாம்பு தன் முட்ைடகைள சாப்பிடுவைதக் கண்டது. அதனால் பாம்ைபப் பழி வாங்க 
நிைனத்தது. ஆலமரத்தின் அருகில் ஒரு ஆறு ஓடிக் ெகாண்டு இருந்தது. அதில் மகாராணி நீராட 
வருவார். அப்படி ஒரு நாள் மகாராணி நீராட வரும் ேபாது, ராணியின் முத்து மாைலைய காக்கா 
திருடிச் ெசன்றது. முத்து மாைலைய காவலர்கள் கண்முன்ேன திருடி வந்து, அைதப் பாம்பு 
வசிக்கும் ெபாந்தில் காக்கா ேபாட்டது. காவலர்கள் பாம்ைப ெகான்று, முத்து மாைலைய எடுத்துச் 
ெசன்றனர். முதல் அச்சுறுத்தலான பாம்பிடம் இருந்து காக்கா தப்பியது 
 
காக்கா, இனி தன் முட்ைடகள் பத்திரமாக இருக்கும் என்று நிைனத்தது. அேத மரத்தில் ஒரு 
குயிலும் கூடு கட்டி வாழ்ந்து ெகாண்டு இருந்தது. குயில் தந்திரமாக காக்காவின் முட்ைடைய 
எடுத்து விட்டுத் தன்னுைடய முட்ைடைய மாற்றி ைவத்தது. இந்த உண்ைம ெதrயாத காக்கா, தன் 
முட்ைட என்று அதைனப் பாதுகாத்து குஞ்சு ெபாrத்தது. சிறு வயதில் குயில் குஞ்சு காக்கா குஞ்சு 
ேபால இருக்கும், இைத அறியாமல் காக்கா குயில் குஞ்ைச அரவைணத்து, பாதுகாத்து வளர்த்தது. 
ஆனால், ெகாஞ்ச நாட்களுக்குப் பிறகு, குயில் குஞ்சு பாடிய ேபாது, தான் ஏமாந்து விட்டைதக் 
காக்கா அறிந்து குயில் குஞ்ைசத் தன் கூட்ைட விட்டு விரட்டியது. ஆண் பறைவேயா அல்லது 
கூட்டத்ைத ேசர்ந்த மற்ற பறைவகள், குஞ்சுகளுக்கு உணைவ ேதடி ெகாண்டு வந்து தாய் 
பறைவயிடம் ெகாடுக்கும். குஞ்சுகளின் சிறகு முைளத்தவுடன், சுதந்திரமாக பறந்து வாழேவண்டும் 
என்பதற்காக  தாய் பறைவ குஞ்சுகைள கூட்டிலிருந்து ெவளிேய அனுப்புகிறது. குஞ்சுகள் தன் 
கூட்டத்தின் அருகில், மற்ற பறைவகளுடன் ேசர்ந்து வாழும். ஒரு குடும்பத்தில் இருக்கும் பறைவ 
மற்ற குடும்பத்து பறைவகளிடம் உைறயாடி கூட்டமாக வாழும். உணைவ மற்ற பறைவகளுடன் 
ேசர்ந்து பகிர்ந்து உண்ணும். காக்ைக வானுயரப் பறப்பதற்காகேவா, வலிைமயாக நீண்ட காலம் 
வாழ்வதற்காகேவா தன் குஞ்சுகளுக்கு பயிற்சி அளிக்காது.  
 
ஒவ்ெவாரு பறைவயும், தன் குஞ்சுகைளயும் முட்ைடகைளயும் பத்திரமாக பார்த்து ெகாள்ள 
நிைனக்கும். அதற்காக இந்த உலக்கத்தில் உள்ள மற்ற உயிrனங்களிடம் சில ேநரங்களில் 
சண்ைடயிடும், அல்லது சாதுர்யமாகத் தந்திரம் ெசய்யும், அல்லது எதிrைய கண்டு ஒளிந்து 
ெகாள்ளும். அதன் பலம் மற்றும் சந்தர்ப்பம் ஏற்றார் ேபால முடிவு ெசய்யும். இப்படி 
ெசய்யாவிட்டால், அந்த பறைவேயா விலங்கினேமா அழிந்து ேபாகும்.  
 
இைதத் தான் சார்லஸ் டார்வின் என்ற விஞ்ஞானி, 'இயற்ைகத் ேதர்வு மூலமாக உயிrனங்களின் 
ேதாற்றம்' என்ற தத்துவத்ைத எடுத்து உைறத்தார். உயிர் வாழ்தற்காக எல்லா உயிrனங்களும் 
ேபாராடும் அதன் இனத்ைத விருத்தி ெசய்வதற்காக எல்லா காrயங்கைளயும் ெசய்யும், மற்ற 
விலங்குகைள ெகால்லவும் தயங்காது. நல்ல பலசாலி மற்றும் அதிக தந்திரமான விலங்குகள் 
பிைழத்துக் ெகாள்ளும் மற்ற அைனத்தும் அழிந்து ேபாகும். 
   

பள்ளிக்கூடஙக்ளில புத்தக வசா்ிப்பு

பிள்தைகள் மத்தியில் புத்தக வாசிப்தப ஊக்குவிப்ப்தில் பா்சாத்லகள் முக்கிய பஙகு 
வகிக்கின்்ன. புத்தக வாசிப்பு ்தியானததுக்கு இதணயானது. புத்தக வாசிப்பின்்பாது மனம 
அத்லபாயாமல் இருக்கும. ப்லவதகயான புத்தகஙகள் வாசிப்ப்தால் கறபதனத ்தி்ன் வைரும. 
இை வய்தி்லிருந்்த புத்தக வாசிப்புப் பழக்கதத்த ஏறபடுத்திவிட்்ால் மூதை வைர்சசி மபறும. 
இத்ததகய காரணஙகைினால் ஒருவருக்கு ்தன்னமபிக்தகயும வைரும. புகழமபற் பா்சாத்ல 
ஒன்்ில் ஆசிரியராகத ம்தாழில் புரியும விம்லா கருததுத ம்தரிவிக்கும்பாது, “ப்ல பிள்தைகள் 
பா்ப் புத்தகஙகதை மட்டும படிதது பணம சமபா்திப்பத்த்ய முக்கிய ்நாக்கமாகக் மகாள்ைத 
ம்தா்ஙகுகின்்ாரகள். இவ இைம ்தத்லமுத்யினர வாழக்தகதய இரசிக்கத ம்தரியா்தவரகைாக, 
மற்வரகைின் உணரவுகளுக்கு முக்கியததுவம மகாடுக்கத ம்தரியா்தவரகைாக நத்முத் அ்ிவு 
குத்ந்தவரகைாக உருமாறுகின்்னர” என்று கூ்ினார. 

சிறுவரகளுக்கு வாசிப்பில் ஊக்கதத்தக் மகாடுத்தல் என்பது எந்தமவாரு பா்சாத்லயினதும முக்கிய 
க்தமயாகும. பா்சாத்லமயான்்ின் ்தத்லதம ஆசிரியதரப் ்பட்டி காணும்பாது அவர கூ்ிய 
ஒரு வி்யதத்த இஙகு கு்ிப்பிடு்தல் சா்ல்ச சி்ந்த்தாகும. அவரது மாணவரகளுள் ஒருவனான 
்மாகனுக்கு எட்டு வய்தாக இருக்கும்பா்்த மிக்ச சி்ப்பாகக் கடினமான மசாறகதை எழுததுக்கூட்டி 
வாசிப்ப்தறகும, நூத்ல உணரவுபூரவமாக வாசிப்ப்தறகும முடியும. எந்த கடினமான புத்தகதத்த 
வாசித்த பின்பும, வாசித்தது ம்தா்ரபான அவனது ஞாபக சக்்தியும, கிரகித்தல் ்தி்னும அவனது 
வயம்தாத்தவரகளுள் உயரவான்தாக இருந்தது. இவற்ால், எந்த எழுததுப் பிதழயில்்லாமல் எழுதும 
ஆற்ல் அவனுள் ்ம்்லாஙகியது. ்மாகன் பிறகா்லத்தில் படிப்பில் முன்னணி வகிப்ப்தறகும 
இது்வ காரணமாக இருந்தது. ஏராைமான நூல்கதை வாசிக்கும பா்சாத்லப் பிள்தைகைது 
வகுப்பத் கவனிப்புத ்தி்ன் அ்திகமாகக் காணப்படும. அதது்ன், வகுப்பில் ந்ந்த பா்ஙகதை 
நீண் கா்ல நிதனவாற்லு்ன் தவத்திருப்ப்தறகும இது உ்தவும. 

சி்ல மாணவரகள் நன்்ாக வாசிக்கக் கூடியவரகைாகக் காணப்பட்்ாலும, ்தமக்குள் ்தமதமப் பற்ிய 
்தன்னமபிக்தக குத்ந்தவரகைாகக் காணப்படுவாரகள். இத்ததகய மாணவரகளுக்கு பா்சாத்லகைின் 
உ்தவி அவசியமாகும. வாசிப்புப் ்பாட்டி ஒன்்ிறகு புகழமபற் பா்சாத்லமயான்்ால் அவரகைது 
மாணவரகளுள் ஒருவரான அன்பரசிதய அனுப்ப முயறசித்த்பாது, அவள் ்தன்னால் ்பாட்டியில் 
பஙகுமபறும அைவுக்கு ்தி்தம இல்த்ல என்று கூ்ி பயந்தாள். அவளுக்்க அவைது ்தி்தம என்ன 
என்பது ம்தரியாமலும அ்தன் மீது நமபிக்தக இல்்லாமலும இருந்தது. ஆசிரியரகள் எல்்்லாருமாக்ச 
்சரநது அவளுக்கு நமபிக்தக மகாடுப்ப்தறகாக வகுப்பத்யில் ்தினமும நணபரகள் முன் வாசிப்ப்தறகு 
ஊக்குவித்தாரகள். மூ்சசுப் பயிறசி மசய்வ்தறகு பயிறறுவிததும, முன்னிருப்பவரக்ைாடு விழி சார 
ம்தா்ரபுகதை ஏறபடுததுவ்தறகுமான பயிறசிகதையும மகாடுத்தனர. விருது மபற் பின்னர்தான் 
அவளுக்குத ்தன்்மல் முழுதமயான சுய நமபிக்தக ்்தான்்ியது. 

ஏராைமான கத்தப் புத்தகஙகதைப் படிக்கும விம்லனி்ம வாசிப்புப் பற்ி ்கட்்்பாது, “நான் 
பயணம மசய்யும்பாதும புத்தகம வாசிப்பத்தத்தான் விருமபு்வன். சிறுவய்தி்லிருந்்த எனது 
மபற்்ார ்தினமும இல்்லத்தில் வாசிப்பு ்நரம என்று முப்பது நிமி்ஙகதை ஒதுக்குவாரகள். அந்த 
்நரத்தில் வடீ்டிலுள்ை அதனவரும புத்தகஙக்ைாடு அமர ்வணடும. எனது ்தாயார அதனவரும 
வாசிப்பத்த உறு்திப்படுத்த அந்த முப்பது நிமி் இறு்தியில் ்கள்விகதைக் ்கட்டு சிறு பரிசுகதை 
எமக்குக் மகாடுப்பார. இது்வ, பின்னர எனது வாசிப்புத ்தி்தன ்மமபடுததுவ்தறகான முக்கிய 
காரணமாக இருந்தது. ஒவமவாரு நூலுக்குள்ளும நான் அந்தந்த பாத்திரஙகைாக உருமா்ி பல்்வறு 
்வ்ஙகதை ஏறப்தாக உணரவ்தன் மூ்லமாக எனது ஆக்கத்தி்தன வைரக்கக் கூடிய்தாக இருந்தது. 
மவைியி்லிருநது வரும ்தாக்கஙகள் எதுவுமின்்ி என்தன்ய ம்ந்திருக்கின்் அதம்தியான 
நித்லதயப் புத்தகஙகள் எனக்குத ்தரும. ‘கற்்ாருக்கு மசன்் இ்மமல்்லாம சி்ப்பு’ என்று 
ஆன்்்ாரகள் கூறுவர. அது்பால், நான் மசன்்வி்மமல்்லாம பாராட்டுகதைப் மப் இது உ்தவியது” 
என்று கூ்ினான். 
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fl;Liu 1 
 

 
கழுகுகளின் வலிைம 

 
கழுகுகள் மிக உயரமாகப் பறக்கும் திறைம ெகாண்டைவ. அைவ  பறைவகளில் மிக சக்தி 
வாய்ந்தைவ. வலிைம மற்றும் ைதrயத்தின் சின்னமாக இருக்கின்றன. ஆனால் கழுகுகளின் 
பறக்கும் திறைமகளும், வலிைமயும், ைதrயமும் பிறப்பிேலேய வருபைவ அல்ல. அைவ 
கழுகுகளால் வாழ்க்ைகயின் ஒரு கட்டத்தில் கற்றுக் ெகாள்ளப்படுபைவ தான். 
 
குஞ்சுகளாக இருக்கும் ேபாது கழுகுகள்  கூட்டில் தாய் பறைவயுடன் இருக்கும். கூட்டில் 
சுகமாகவும், பாதுகாப்பாகவும் பலவனீமாகவும் அைவ வாழும். அைவ அப்படிேய பாதுகாப்பாக 
இருந்து விட்டால் வலிைமயாகவும், சுதந்திரமாகவும் மாறுவது கடினம். குஞ்சுகளாக இருக்கும் 
ேபாது ேவண்டிய உணவளித்து, பாதுகாப்பாக ைவத்திருக்கும் தாய்ப்பறைவ குஞ்சுகள் பறக்க 
ேவண்டிய காலம் வரும் ேபாது அந்நிைலயிலிருந்து மாறி விடுகிறது. 
 
முதலில் கூடுகளில் ெமத்ெதன இருக்கும் படுக்ைகைய கைலத்து, சிறு குச்சிகளின் கூர்ைமயான 
பகுதிகள் ெவளிப்படும்படி ெசய்யும். கூட்ைட தங்க வசதியற்றபடி ெசய்து விடுகின்றது. தன் 
சிறகுகளால் குஞ்ைச அடித்து ெவளிேய விரட்டும். தாய்ப் பறைவயின் இம்ைச தாங்க முடியாமல், 
கழுகுக்குஞ்சு கூட்டின் விளிம்புவைர வந்து நிற்கும். பறக்கத் ெதrயாத குஞ்சு கூட்டின் ெவளிேய 
உள்ள உலகத்தின் ஆழத்ைதயும், உயரத்ைதயும் விrைவயும் முதல் தடைவயாக கண்டு பிரமிக்கும்  
 
ெபrய, பிரம்மாண்டமான உலகத்தில் தனியாகச் ெசல்ல பயந்து, பலவனீமாக நிற்கும். எல்லா 
குஞ்சுகளும் தன் வாழ்க்ைகயில் சந்தித்தாக ேவண்டிய ஒரு நிகழ்ச்சி இதுவாகும். அந்த ேநரத்தில் 
குஞ்சு கூட்டிேலேய தங்கி விட்டால் என்றுேம பறக்கக் கற்றுக் ெகாள்ளாது. சுயமாகப் பறப்பது 
கழுகுக்கு நீண்ட காலம் வாழ்வதற்கு உதவும் என்பைதத் தாய்ப்பறைவ அறியும். 
 
கழுகுக்குஞ்சு கூட்டின் விளிம்பில் என்ன ெசய்வெதன்று அறியாமல் ெவளிேய எட்டிப் பார்த்துக் 
ெகாண்டு இருக்கும்  ேபாது, தாய்ப்பறைவ குஞ்சின் உணர்வுகைள லட்சியம் ெசய்யாமல் குஞ்ைச 
கூட்டிலிருந்து ெவளிேய தள்ளி விடும். அப்ேபாது, கழுகுக்குஞ்சு கஷ்டப்பட்டு சிறகடித்துப் பறக்க 
முயற்சி ெசய்யும். குஞ்சு காற்றில் சிறகடித்துப் பறக்க முடியாமல் கீேழ விழ ஆரம்பிக்கும் 
ேநரத்தில் தாய்க்கழுகு ேவகமாக வந்து தன் குஞ்ைசப் பிடித்துக் ெகாள்ளும். சிறிது ேநரத்தில், 
குஞ்ைசப் பிடித்துக் ெகாண்டு வானுயரப் பறந்து ெசன்று மீண்டும் அந்தக் கழுகுக்குஞ்ைச 
அந்தரத்தில் பறக்க விட்டு விடும். இதன்ேபாது, மறுபடி காற்று ெவளியில் சிறகடித்துப் பறக்க 
ேவண்டிய கட்டாயத்திற்கு அந்தக் குஞ்சு உள்ளாகிறது. 
 
இப்படிேய குஞ்ைச ெவளிேய தள்ளி விடுவதும், காப்பாற்றுவதுமாகப் பல முைற நடக்கும் இந்தப் 
பயிற்சியில் கழுகுக் குஞ்சின் சிறகுகள் பலம் ெபறுகின்றன. காற்று ெவளியில் பறக்கும் கைலைய 
கழுகுக்குஞ்சு கற்றுக் ெகாள்கிறது. அது சுதந்திரமாக, ஆனந்தமாக, ைதrயமாக வாேனாக்கிப் பறக்க 
ஆரம்பிக்கிறது. 
 
 
  

இல்லம்சார் புத்தக வசா்ிப்பு

அரவிந்தன் சிறுவனாக இருக்கும்பாது அவனது ்தாய் அமிர்தா அவனுக்கு கத்தப் புத்தகஙகதை 
வாசிதது அவனுக்குப் புத்தகத்தில் நன்்ாக ஆரவதத்த உண்ாக்கியிருந்தாள். ஒரு நாள் 
அரவிந்தன் புத்தகமமான்த் வாசிக்குமபடி அவைி்ம ஆரவத்்தாடு மகாடுத்தான். புத்தகதத்தத 
்தி்ந்த்பாது்தான் அப் புத்தகம வாசிப்ப்தறகான ஒன்்ல்்ல, ஏராைமான மிருகஙகைின் ப்ஙகளு்ன் 
கூடிய ஒரு நி்ம ்ீதட்டும புத்தகம என்பத்த அமிர்தா உணரநது மகாண்ாள். எனினும, மகனின் 
்வணடு்காதை மறுக்க அவளுக்கு விருப்பமில்த்ல. அவதன அருகில் இருத்தி, மு்தல் பக்கதத்தத 
்தி்நது ப்ததுக்்கறப ஒரு கத்ததயக் கூ்த ம்தா்ஙகினாள். ்தத்லப்தப மு்த்லில் கூ்ினாள். 
ம்தா்ரநது ஒவமவாரு பக்கமாகத ்திருப்பிய வணணமாக அந நி்ம ்ீதட்டும புத்தகத்தி்லிருந்த 
ப்ஙகளுக்்கறப கத்ததயத ம்தா்ரந்தாள். 

கத்தயின் நடுவில் அமிர்தா மிருகஙகள் கர்சசிப்பது ்பால் பாவதன மசய்தும, துக்கதத்த 
மவைிப்படுத்த அழுவது ்பால் பாசாஙகு மசய்தும, மபரி்தாக்ச சிரிததும ்தான் கூ்ிய கத்தக்கு 
உயிரூட்டினாள். அவைது குரல் ஏற் இ்க்கஙக்ைாடு கூடிய்தாகக் கத்தக்கு ்மலும அழதகக் 
மகாடுத்தது. அவைது விரல்கள் புத்தகத்தி்லிருந்த ஒவமவாரு மிருகதத்தயும சுட்டிக்காட்டிய 
வணணமாக கத்தப் ்பாக்்காடு மமல்்ல நகரந்தது. அரவிந்தனது கணகள் அவைது விரல்கைின் 
்பாக்கில் பின்ம்தா்ரநது மசன்்ன. இறு்தியில் கத்த கூ்ி முடிந்ததும இருவரும ஏதும ்பசாது 
அதம்தியாகி, அந்த அத்யில் முழு நிசப்்தம நி்லவியது. அரவிந்தனது கணகள் அக்லத ்தி்நது 
ஆ்சசரியதத்த மவைிப்படுத்தின. “நான் இந்த கத்ததய இ்தறகு முன் ்கட்்்தில்த்ல. இது நல்்ல 
கத்த” என்று அரவிந்தன் மமன்தமயான குர்லில் மகிழ்சசியு்ன் கூ்ினான். 

அரவிந்தனுக்கு இப்்பாது ப்திமனாரு வய்தாகின்்து. அவனது வாசிப்புப் பழக்கம இன்னும 
கூடு்த்லாக அ்திகரிதது, அ்தன் பிர்திப்லன் அவனது பா்சாத்லத ்்தரவுகைிலும ம்தரிந்தது. அவன் 
சி்ந்த மாணவனாகப் பள்ைியில் ்திகழவ்தறகும உ்தவியது. அரவிந்தனது ஆசிரியர மறத்ய 
மாணவரகளுக்கு அரவிந்ததன உ்தாரணமான மாணவனாகக் காட்டுவார. அவன் விதையாட்டிலும 
படிப்பிலும பா்சாத்லயில் முன்னணியில் ்திகழந்தான். அமிர்தா ஏராைமான கத்தப் புத்தகஙகதை 
வாஙகிக் மகாடுப்ப்்தாடு, அவதன ஏராைமாகக் கத்தகளும கட்டுதரகளும எழு்தவும ஊக்குவித்தாள். 
அதது்ன், சதமய்லத், படுக்தகயத், ம்தாத்லக்காட்சிக்கு அருகில் என்று இல்்லத்தில் அதனதது 
இ்ஙகைிலும புத்தகஙகதை வாசிப்ப்தறகாக எப்்பாதும தவத்திருப்பாள். இரணடு ்்தசிய ரீ்தியான 
கத்தப் ்பாட்டிகைில் அரவிந்தன் மவல்வ்தறகு அவனது வாசிப்புப் பழக்க்ம முக்கிய காரணமாக 
இருந்தது. அதது்ன், அவனது வாசிப்புப் பழக்கம அவதன எப்்பாதும சிறுவய்தி்லிருந்்த எந்த்ச 
சவா்லான சந்தரப்பஙகைிலும சாந்தமான மனநித்லயில் இருப்ப்தறகும உ்தவியது. அரவிந்தனது 
மாமியும அரவிந்தன் ்பான்று இ்லக்கியப் ்பாட்டிகைில் ப்ல பரிசுகதை மவன்று புகழமபற்வர 
என்பதும, அவர அரவிந்தனுக்கு முன்மா்திரியாக இருந்தார என்பதும கு்ிப்பி்த்தக்கது. 
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fl;Liu 2 
 

 
காக்ைகயின் கைத 

 
ஒரு காக்கா ெபrய ஆலமரத்தின் உயரத்தில் தீய விலங்குகளிடம் இருந்து தன் முட்ைடகைளக் 
காப்பாற்றுவதற்காக கூடு ஒன்று கட்டியது. காக்ைகக்கு அேத ஆலமரத்து ெபாந்தில் பாம்பு ஒன்று 
வாழ்ந்து வந்தது ெதrயாது. அப்பாம்பு, காக்கா கூட்ைடவிட்டு பறந்து ேபாவதற்காகக் காத்து இருந்து, 
அதன் முட்ைடகைள யாருக்கும் ெதrயாமல் எப்ேபாதும் சாப்பிட்டு வந்தது. காக்கா, முட்ைடகள் 
எங்ேக காணாமல் ேபாகின்றன என்று ெதrயாமல் அைத ேதடிக் ெகாண்டு இருந்தது. ஒரு நாள் 
காக்கா, பாம்பு தன் முட்ைடகைள சாப்பிடுவைதக் கண்டது. அதனால் பாம்ைபப் பழி வாங்க 
நிைனத்தது. ஆலமரத்தின் அருகில் ஒரு ஆறு ஓடிக் ெகாண்டு இருந்தது. அதில் மகாராணி நீராட 
வருவார். அப்படி ஒரு நாள் மகாராணி நீராட வரும் ேபாது, ராணியின் முத்து மாைலைய காக்கா 
திருடிச் ெசன்றது. முத்து மாைலைய காவலர்கள் கண்முன்ேன திருடி வந்து, அைதப் பாம்பு 
வசிக்கும் ெபாந்தில் காக்கா ேபாட்டது. காவலர்கள் பாம்ைப ெகான்று, முத்து மாைலைய எடுத்துச் 
ெசன்றனர். முதல் அச்சுறுத்தலான பாம்பிடம் இருந்து காக்கா தப்பியது 
 
காக்கா, இனி தன் முட்ைடகள் பத்திரமாக இருக்கும் என்று நிைனத்தது. அேத மரத்தில் ஒரு 
குயிலும் கூடு கட்டி வாழ்ந்து ெகாண்டு இருந்தது. குயில் தந்திரமாக காக்காவின் முட்ைடைய 
எடுத்து விட்டுத் தன்னுைடய முட்ைடைய மாற்றி ைவத்தது. இந்த உண்ைம ெதrயாத காக்கா, தன் 
முட்ைட என்று அதைனப் பாதுகாத்து குஞ்சு ெபாrத்தது. சிறு வயதில் குயில் குஞ்சு காக்கா குஞ்சு 
ேபால இருக்கும், இைத அறியாமல் காக்கா குயில் குஞ்ைச அரவைணத்து, பாதுகாத்து வளர்த்தது. 
ஆனால், ெகாஞ்ச நாட்களுக்குப் பிறகு, குயில் குஞ்சு பாடிய ேபாது, தான் ஏமாந்து விட்டைதக் 
காக்கா அறிந்து குயில் குஞ்ைசத் தன் கூட்ைட விட்டு விரட்டியது. ஆண் பறைவேயா அல்லது 
கூட்டத்ைத ேசர்ந்த மற்ற பறைவகள், குஞ்சுகளுக்கு உணைவ ேதடி ெகாண்டு வந்து தாய் 
பறைவயிடம் ெகாடுக்கும். குஞ்சுகளின் சிறகு முைளத்தவுடன், சுதந்திரமாக பறந்து வாழேவண்டும் 
என்பதற்காக  தாய் பறைவ குஞ்சுகைள கூட்டிலிருந்து ெவளிேய அனுப்புகிறது. குஞ்சுகள் தன் 
கூட்டத்தின் அருகில், மற்ற பறைவகளுடன் ேசர்ந்து வாழும். ஒரு குடும்பத்தில் இருக்கும் பறைவ 
மற்ற குடும்பத்து பறைவகளிடம் உைறயாடி கூட்டமாக வாழும். உணைவ மற்ற பறைவகளுடன் 
ேசர்ந்து பகிர்ந்து உண்ணும். காக்ைக வானுயரப் பறப்பதற்காகேவா, வலிைமயாக நீண்ட காலம் 
வாழ்வதற்காகேவா தன் குஞ்சுகளுக்கு பயிற்சி அளிக்காது.  
 
ஒவ்ெவாரு பறைவயும், தன் குஞ்சுகைளயும் முட்ைடகைளயும் பத்திரமாக பார்த்து ெகாள்ள 
நிைனக்கும். அதற்காக இந்த உலக்கத்தில் உள்ள மற்ற உயிrனங்களிடம் சில ேநரங்களில் 
சண்ைடயிடும், அல்லது சாதுர்யமாகத் தந்திரம் ெசய்யும், அல்லது எதிrைய கண்டு ஒளிந்து 
ெகாள்ளும். அதன் பலம் மற்றும் சந்தர்ப்பம் ஏற்றார் ேபால முடிவு ெசய்யும். இப்படி 
ெசய்யாவிட்டால், அந்த பறைவேயா விலங்கினேமா அழிந்து ேபாகும்.  
 
இைதத் தான் சார்லஸ் டார்வின் என்ற விஞ்ஞானி, 'இயற்ைகத் ேதர்வு மூலமாக உயிrனங்களின் 
ேதாற்றம்' என்ற தத்துவத்ைத எடுத்து உைறத்தார். உயிர் வாழ்தற்காக எல்லா உயிrனங்களும் 
ேபாராடும் அதன் இனத்ைத விருத்தி ெசய்வதற்காக எல்லா காrயங்கைளயும் ெசய்யும், மற்ற 
விலங்குகைள ெகால்லவும் தயங்காது. நல்ல பலசாலி மற்றும் அதிக தந்திரமான விலங்குகள் 
பிைழத்துக் ெகாள்ளும் மற்ற அைனத்தும் அழிந்து ேபாகும். 
   

பள்ளிக்கூடஙக்ளில புத்தக வசா்ிப்பு

பிள்தைகள் மத்தியில் புத்தக வாசிப்தப ஊக்குவிப்ப்தில் பா்சாத்லகள் முக்கிய பஙகு 
வகிக்கின்்ன. புத்தக வாசிப்பு ்தியானததுக்கு இதணயானது. புத்தக வாசிப்பின்்பாது மனம 
அத்லபாயாமல் இருக்கும. ப்லவதகயான புத்தகஙகள் வாசிப்ப்தால் கறபதனத ்தி்ன் வைரும. 
இை வய்தி்லிருந்்த புத்தக வாசிப்புப் பழக்கதத்த ஏறபடுத்திவிட்்ால் மூதை வைர்சசி மபறும. 
இத்ததகய காரணஙகைினால் ஒருவருக்கு ்தன்னமபிக்தகயும வைரும. புகழமபற் பா்சாத்ல 
ஒன்்ில் ஆசிரியராகத ம்தாழில் புரியும விம்லா கருததுத ம்தரிவிக்கும்பாது, “ப்ல பிள்தைகள் 
பா்ப் புத்தகஙகதை மட்டும படிதது பணம சமபா்திப்பத்த்ய முக்கிய ்நாக்கமாகக் மகாள்ைத 
ம்தா்ஙகுகின்்ாரகள். இவ இைம ்தத்லமுத்யினர வாழக்தகதய இரசிக்கத ம்தரியா்தவரகைாக, 
மற்வரகைின் உணரவுகளுக்கு முக்கியததுவம மகாடுக்கத ம்தரியா்தவரகைாக நத்முத் அ்ிவு 
குத்ந்தவரகைாக உருமாறுகின்்னர” என்று கூ்ினார. 

சிறுவரகளுக்கு வாசிப்பில் ஊக்கதத்தக் மகாடுத்தல் என்பது எந்தமவாரு பா்சாத்லயினதும முக்கிய 
க்தமயாகும. பா்சாத்லமயான்்ின் ்தத்லதம ஆசிரியதரப் ்பட்டி காணும்பாது அவர கூ்ிய 
ஒரு வி்யதத்த இஙகு கு்ிப்பிடு்தல் சா்ல்ச சி்ந்த்தாகும. அவரது மாணவரகளுள் ஒருவனான 
்மாகனுக்கு எட்டு வய்தாக இருக்கும்பா்்த மிக்ச சி்ப்பாகக் கடினமான மசாறகதை எழுததுக்கூட்டி 
வாசிப்ப்தறகும, நூத்ல உணரவுபூரவமாக வாசிப்ப்தறகும முடியும. எந்த கடினமான புத்தகதத்த 
வாசித்த பின்பும, வாசித்தது ம்தா்ரபான அவனது ஞாபக சக்்தியும, கிரகித்தல் ்தி்னும அவனது 
வயம்தாத்தவரகளுள் உயரவான்தாக இருந்தது. இவற்ால், எந்த எழுததுப் பிதழயில்்லாமல் எழுதும 
ஆற்ல் அவனுள் ்ம்்லாஙகியது. ்மாகன் பிறகா்லத்தில் படிப்பில் முன்னணி வகிப்ப்தறகும 
இது்வ காரணமாக இருந்தது. ஏராைமான நூல்கதை வாசிக்கும பா்சாத்லப் பிள்தைகைது 
வகுப்பத் கவனிப்புத ்தி்ன் அ்திகமாகக் காணப்படும. அதது்ன், வகுப்பில் ந்ந்த பா்ஙகதை 
நீண் கா்ல நிதனவாற்லு்ன் தவத்திருப்ப்தறகும இது உ்தவும. 

சி்ல மாணவரகள் நன்்ாக வாசிக்கக் கூடியவரகைாகக் காணப்பட்்ாலும, ்தமக்குள் ்தமதமப் பற்ிய 
்தன்னமபிக்தக குத்ந்தவரகைாகக் காணப்படுவாரகள். இத்ததகய மாணவரகளுக்கு பா்சாத்லகைின் 
உ்தவி அவசியமாகும. வாசிப்புப் ்பாட்டி ஒன்்ிறகு புகழமபற் பா்சாத்லமயான்்ால் அவரகைது 
மாணவரகளுள் ஒருவரான அன்பரசிதய அனுப்ப முயறசித்த்பாது, அவள் ்தன்னால் ்பாட்டியில் 
பஙகுமபறும அைவுக்கு ்தி்தம இல்த்ல என்று கூ்ி பயந்தாள். அவளுக்்க அவைது ்தி்தம என்ன 
என்பது ம்தரியாமலும அ்தன் மீது நமபிக்தக இல்்லாமலும இருந்தது. ஆசிரியரகள் எல்்்லாருமாக்ச 
்சரநது அவளுக்கு நமபிக்தக மகாடுப்ப்தறகாக வகுப்பத்யில் ்தினமும நணபரகள் முன் வாசிப்ப்தறகு 
ஊக்குவித்தாரகள். மூ்சசுப் பயிறசி மசய்வ்தறகு பயிறறுவிததும, முன்னிருப்பவரக்ைாடு விழி சார 
ம்தா்ரபுகதை ஏறபடுததுவ்தறகுமான பயிறசிகதையும மகாடுத்தனர. விருது மபற் பின்னர்தான் 
அவளுக்குத ்தன்்மல் முழுதமயான சுய நமபிக்தக ்்தான்்ியது. 

ஏராைமான கத்தப் புத்தகஙகதைப் படிக்கும விம்லனி்ம வாசிப்புப் பற்ி ்கட்்்பாது, “நான் 
பயணம மசய்யும்பாதும புத்தகம வாசிப்பத்தத்தான் விருமபு்வன். சிறுவய்தி்லிருந்்த எனது 
மபற்்ார ்தினமும இல்்லத்தில் வாசிப்பு ்நரம என்று முப்பது நிமி்ஙகதை ஒதுக்குவாரகள். அந்த 
்நரத்தில் வடீ்டிலுள்ை அதனவரும புத்தகஙக்ைாடு அமர ்வணடும. எனது ்தாயார அதனவரும 
வாசிப்பத்த உறு்திப்படுத்த அந்த முப்பது நிமி் இறு்தியில் ்கள்விகதைக் ்கட்டு சிறு பரிசுகதை 
எமக்குக் மகாடுப்பார. இது்வ, பின்னர எனது வாசிப்புத ்தி்தன ்மமபடுததுவ்தறகான முக்கிய 
காரணமாக இருந்தது. ஒவமவாரு நூலுக்குள்ளும நான் அந்தந்த பாத்திரஙகைாக உருமா்ி பல்்வறு 
்வ்ஙகதை ஏறப்தாக உணரவ்தன் மூ்லமாக எனது ஆக்கத்தி்தன வைரக்கக் கூடிய்தாக இருந்தது. 
மவைியி்லிருநது வரும ்தாக்கஙகள் எதுவுமின்்ி என்தன்ய ம்ந்திருக்கின்் அதம்தியான 
நித்லதயப் புத்தகஙகள் எனக்குத ்தரும. ‘கற்்ாருக்கு மசன்் இ்மமல்்லாம சி்ப்பு’ என்று 
ஆன்்்ாரகள் கூறுவர. அது்பால், நான் மசன்்வி்மமல்்லாம பாராட்டுகதைப் மப் இது உ்தவியது” 
என்று கூ்ினான். 

5

10

15

20

25

30

35

40

2

9689/22/INSERT/O/N/21© UCLES 2021

2

 

gFjp 1 
 

fl;Liu ஓன்ைறப் gbj;Jtpl;L 1, 2, 3 Nfs;tpfSf;F Nfs;tpj;jhspy; tpil mspf;fTk;. 
 

fl;Liu 1 
 

 
கழுகுகளின் வலிைம 

 
கழுகுகள் மிக உயரமாகப் பறக்கும் திறைம ெகாண்டைவ. அைவ  பறைவகளில் மிக சக்தி 
வாய்ந்தைவ. வலிைம மற்றும் ைதrயத்தின் சின்னமாக இருக்கின்றன. ஆனால் கழுகுகளின் 
பறக்கும் திறைமகளும், வலிைமயும், ைதrயமும் பிறப்பிேலேய வருபைவ அல்ல. அைவ 
கழுகுகளால் வாழ்க்ைகயின் ஒரு கட்டத்தில் கற்றுக் ெகாள்ளப்படுபைவ தான். 
 
குஞ்சுகளாக இருக்கும் ேபாது கழுகுகள்  கூட்டில் தாய் பறைவயுடன் இருக்கும். கூட்டில் 
சுகமாகவும், பாதுகாப்பாகவும் பலவனீமாகவும் அைவ வாழும். அைவ அப்படிேய பாதுகாப்பாக 
இருந்து விட்டால் வலிைமயாகவும், சுதந்திரமாகவும் மாறுவது கடினம். குஞ்சுகளாக இருக்கும் 
ேபாது ேவண்டிய உணவளித்து, பாதுகாப்பாக ைவத்திருக்கும் தாய்ப்பறைவ குஞ்சுகள் பறக்க 
ேவண்டிய காலம் வரும் ேபாது அந்நிைலயிலிருந்து மாறி விடுகிறது. 
 
முதலில் கூடுகளில் ெமத்ெதன இருக்கும் படுக்ைகைய கைலத்து, சிறு குச்சிகளின் கூர்ைமயான 
பகுதிகள் ெவளிப்படும்படி ெசய்யும். கூட்ைட தங்க வசதியற்றபடி ெசய்து விடுகின்றது. தன் 
சிறகுகளால் குஞ்ைச அடித்து ெவளிேய விரட்டும். தாய்ப் பறைவயின் இம்ைச தாங்க முடியாமல், 
கழுகுக்குஞ்சு கூட்டின் விளிம்புவைர வந்து நிற்கும். பறக்கத் ெதrயாத குஞ்சு கூட்டின் ெவளிேய 
உள்ள உலகத்தின் ஆழத்ைதயும், உயரத்ைதயும் விrைவயும் முதல் தடைவயாக கண்டு பிரமிக்கும்  
 
ெபrய, பிரம்மாண்டமான உலகத்தில் தனியாகச் ெசல்ல பயந்து, பலவனீமாக நிற்கும். எல்லா 
குஞ்சுகளும் தன் வாழ்க்ைகயில் சந்தித்தாக ேவண்டிய ஒரு நிகழ்ச்சி இதுவாகும். அந்த ேநரத்தில் 
குஞ்சு கூட்டிேலேய தங்கி விட்டால் என்றுேம பறக்கக் கற்றுக் ெகாள்ளாது. சுயமாகப் பறப்பது 
கழுகுக்கு நீண்ட காலம் வாழ்வதற்கு உதவும் என்பைதத் தாய்ப்பறைவ அறியும். 
 
கழுகுக்குஞ்சு கூட்டின் விளிம்பில் என்ன ெசய்வெதன்று அறியாமல் ெவளிேய எட்டிப் பார்த்துக் 
ெகாண்டு இருக்கும்  ேபாது, தாய்ப்பறைவ குஞ்சின் உணர்வுகைள லட்சியம் ெசய்யாமல் குஞ்ைச 
கூட்டிலிருந்து ெவளிேய தள்ளி விடும். அப்ேபாது, கழுகுக்குஞ்சு கஷ்டப்பட்டு சிறகடித்துப் பறக்க 
முயற்சி ெசய்யும். குஞ்சு காற்றில் சிறகடித்துப் பறக்க முடியாமல் கீேழ விழ ஆரம்பிக்கும் 
ேநரத்தில் தாய்க்கழுகு ேவகமாக வந்து தன் குஞ்ைசப் பிடித்துக் ெகாள்ளும். சிறிது ேநரத்தில், 
குஞ்ைசப் பிடித்துக் ெகாண்டு வானுயரப் பறந்து ெசன்று மீண்டும் அந்தக் கழுகுக்குஞ்ைச 
அந்தரத்தில் பறக்க விட்டு விடும். இதன்ேபாது, மறுபடி காற்று ெவளியில் சிறகடித்துப் பறக்க 
ேவண்டிய கட்டாயத்திற்கு அந்தக் குஞ்சு உள்ளாகிறது. 
 
இப்படிேய குஞ்ைச ெவளிேய தள்ளி விடுவதும், காப்பாற்றுவதுமாகப் பல முைற நடக்கும் இந்தப் 
பயிற்சியில் கழுகுக் குஞ்சின் சிறகுகள் பலம் ெபறுகின்றன. காற்று ெவளியில் பறக்கும் கைலைய 
கழுகுக்குஞ்சு கற்றுக் ெகாள்கிறது. அது சுதந்திரமாக, ஆனந்தமாக, ைதrயமாக வாேனாக்கிப் பறக்க 
ஆரம்பிக்கிறது. 
 
 
  

இல்லம்சார் புத்தக வசா்ிப்பு

அரவிந்தன் சிறுவனாக இருக்கும்பாது அவனது ்தாய் அமிர்தா அவனுக்கு கத்தப் புத்தகஙகதை 
வாசிதது அவனுக்குப் புத்தகத்தில் நன்்ாக ஆரவதத்த உண்ாக்கியிருந்தாள். ஒரு நாள் 
அரவிந்தன் புத்தகமமான்த் வாசிக்குமபடி அவைி்ம ஆரவத்்தாடு மகாடுத்தான். புத்தகதத்தத 
்தி்ந்த்பாது்தான் அப் புத்தகம வாசிப்ப்தறகான ஒன்்ல்்ல, ஏராைமான மிருகஙகைின் ப்ஙகளு்ன் 
கூடிய ஒரு நி்ம ்ீதட்டும புத்தகம என்பத்த அமிர்தா உணரநது மகாண்ாள். எனினும, மகனின் 
்வணடு்காதை மறுக்க அவளுக்கு விருப்பமில்த்ல. அவதன அருகில் இருத்தி, மு்தல் பக்கதத்தத 
்தி்நது ப்ததுக்்கறப ஒரு கத்ததயக் கூ்த ம்தா்ஙகினாள். ்தத்லப்தப மு்த்லில் கூ்ினாள். 
ம்தா்ரநது ஒவமவாரு பக்கமாகத ்திருப்பிய வணணமாக அந நி்ம ்ீதட்டும புத்தகத்தி்லிருந்த 
ப்ஙகளுக்்கறப கத்ததயத ம்தா்ரந்தாள். 

கத்தயின் நடுவில் அமிர்தா மிருகஙகள் கர்சசிப்பது ்பால் பாவதன மசய்தும, துக்கதத்த 
மவைிப்படுத்த அழுவது ்பால் பாசாஙகு மசய்தும, மபரி்தாக்ச சிரிததும ்தான் கூ்ிய கத்தக்கு 
உயிரூட்டினாள். அவைது குரல் ஏற் இ்க்கஙக்ைாடு கூடிய்தாகக் கத்தக்கு ்மலும அழதகக் 
மகாடுத்தது. அவைது விரல்கள் புத்தகத்தி்லிருந்த ஒவமவாரு மிருகதத்தயும சுட்டிக்காட்டிய 
வணணமாக கத்தப் ்பாக்்காடு மமல்்ல நகரந்தது. அரவிந்தனது கணகள் அவைது விரல்கைின் 
்பாக்கில் பின்ம்தா்ரநது மசன்்ன. இறு்தியில் கத்த கூ்ி முடிந்ததும இருவரும ஏதும ்பசாது 
அதம்தியாகி, அந்த அத்யில் முழு நிசப்்தம நி்லவியது. அரவிந்தனது கணகள் அக்லத ்தி்நது 
ஆ்சசரியதத்த மவைிப்படுத்தின. “நான் இந்த கத்ததய இ்தறகு முன் ்கட்்்தில்த்ல. இது நல்்ல 
கத்த” என்று அரவிந்தன் மமன்தமயான குர்லில் மகிழ்சசியு்ன் கூ்ினான். 

அரவிந்தனுக்கு இப்்பாது ப்திமனாரு வய்தாகின்்து. அவனது வாசிப்புப் பழக்கம இன்னும 
கூடு்த்லாக அ்திகரிதது, அ்தன் பிர்திப்லன் அவனது பா்சாத்லத ்்தரவுகைிலும ம்தரிந்தது. அவன் 
சி்ந்த மாணவனாகப் பள்ைியில் ்திகழவ்தறகும உ்தவியது. அரவிந்தனது ஆசிரியர மறத்ய 
மாணவரகளுக்கு அரவிந்ததன உ்தாரணமான மாணவனாகக் காட்டுவார. அவன் விதையாட்டிலும 
படிப்பிலும பா்சாத்லயில் முன்னணியில் ்திகழந்தான். அமிர்தா ஏராைமான கத்தப் புத்தகஙகதை 
வாஙகிக் மகாடுப்ப்்தாடு, அவதன ஏராைமாகக் கத்தகளும கட்டுதரகளும எழு்தவும ஊக்குவித்தாள். 
அதது்ன், சதமய்லத், படுக்தகயத், ம்தாத்லக்காட்சிக்கு அருகில் என்று இல்்லத்தில் அதனதது 
இ்ஙகைிலும புத்தகஙகதை வாசிப்ப்தறகாக எப்்பாதும தவத்திருப்பாள். இரணடு ்்தசிய ரீ்தியான 
கத்தப் ்பாட்டிகைில் அரவிந்தன் மவல்வ்தறகு அவனது வாசிப்புப் பழக்க்ம முக்கிய காரணமாக 
இருந்தது. அதது்ன், அவனது வாசிப்புப் பழக்கம அவதன எப்்பாதும சிறுவய்தி்லிருந்்த எந்த்ச 
சவா்லான சந்தரப்பஙகைிலும சாந்தமான மனநித்லயில் இருப்ப்தறகும உ்தவியது. அரவிந்தனது 
மாமியும அரவிந்தன் ்பான்று இ்லக்கியப் ்பாட்டிகைில் ப்ல பரிசுகதை மவன்று புகழமபற்வர 
என்பதும, அவர அரவிந்தனுக்கு முன்மா்திரியாக இருந்தார என்பதும கு்ிப்பி்த்தக்கது. 
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