
சில குழந்ைதகள் தனித்துவம் வாய்ந்தவர்கள், 
அவர்களுக்கான ஸ்தாபனம் நிறுவ 
ேவண்டுெமனில், அவர்களின் ேதைவைய நன்கு 
புரிந்துக் ெகாள்வதற்கான ெபாறுைமயும், இளகிய 
மனமும் ேவண்டும். ராதா கேணசன் என்ற ெபரிய 
மனசுள்ள ெபண்மணியால் ெதாடங்கப்பட்ட 
ஸ்வேபாதினி இப்படிப்பட்ட ஒரு இடேம!

ராதா கேணசன் ஒரு மழைலயர் பள்ளியின் 
ஆசிரிைய. தன் பள்ளியில் சில குழந்ைதகளுக்குத் 
ேதைவயான தனி கவனிப்பு கிைடக்காதைதப் 
பார்த்த அவர், 1989-ல் ஸ்வேபாதினிைய 
ஆரம்பித்தார். திருவான்மியூரில், வால்மீகி நகரில் 
இருக்கும் இந்த பள்ளி 4 குழந்ைதகளுடன் 
ஆரம்பித்தது, இன்று 60 -க்கும் ேமற்பட்ட 
மாற்றுத்திறனாளி குழந்ைதகள் அங்கு 
படிக்கின்றனர். அண்ைமயில் ேவளச்ேசரியில் 
உள்ள குருநானக் கல்லூரி வளாகத்திலும்
ஒரு பள்ளித் திறக்கப்பட்டது.

ஸ்வேபாதினிையப் பற்றியும், ஆட்டிசம் சமூகத்திற்கு 
அவர்கள் ெசய்யும் ேசைவையப் பற்றியும் ெதரிந்துக் 
ெகாள்ள, ெகௗரவ ெபாறுப்பாளர்

அனுராதா மேகஷிடம் ேபசிேனாம். 
ஸ்வேபாதினிக்கும் அனுராதாவிற்குமான ெதாடர்பு 

12 வருடத்திற்கு முன் அவர் மகைன சிகிச்ைசக்காக 
அைழத்து வந்ததிலிருந்து ஆகும். மத்திய கிழக்கு 
நாட்டிலிருந்து வந்த அவருக்கு ஸ்வேபாதினியின் 
ேசைவயும், அவர்கள் நிறுவனத்தில் பணி புரியும் 
அலுவலர்களின் தரமும் மிகுந்த திருப்தி அளித்தது. 
அேத சமயம் நிறுவனத்தின் அடிப்பைட வசதி 
ேமம்படேவண்டும் என்று உணர்ந்தார். 
ஸ்வேபாதினியின் கணக்கியல் அைமப்ைப
21 ஆம் நூற்றாண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்ற, 
கணக்கு புத்தகத்ைத ஒதுக்கி ைவத்து MS-Excel, 
Tally-ைய பயன்பாட்டில் ெகாண்டு வந்தார்.

பள்ளி குழுவில் ேசருமாறு ெசான்னவுடன், 
அனுராதா பள்ளிக்கான நிதி திரட்டும்
வாய்ப்பாக அந்த ேகாரிக்ைகைய சந்ேதாஷமாக 
ஏற்று ெகாண்டார். ஸ்வேபாதினிக்கு தரமான
நன்கு பயிற்சி ெபற்ற ஆசிரியர்கைள ேசர்ப்பது, 
வளமற்ற காலத்திற்கு உதவ நிதி திரட்டுவது என 
அவருக்கு நிைறய ெபாறுப்பு இருந்தது.
முதல் 5 வருடங்கள் குழந்ைதகள்
ேதறி வருவைத அளெவடுப்பைத ெசய்தார்.
இந்த அவரின் ெசயல் குழந்ைதயின்
எதிர்காலம் எப்படி இருக்க ேவண்டும்,
அதற்கான அளவுருக்கள் என்ன என்பைதயும் 
நிர்ணயிக்க முடிந்தது.
ஸ்வேபாதினியில் குழந்ைதகள் முதலில் வரும் 

ேபாது, அவர்களின் மதிப்பீடு அறிக்ைக தயார் 
ெசய்யப்படும். இதிலிருந்து அந்த குழந்ைதயின் 
தற்ேபாைதய நிைல என்ன, அந்த குழந்ைதக்கு 
ேதைவயான நுண்ணறிவு எண், ெதாழிற்முைற 
சிகிச்ைச, ேபச்சு சிகிச்ைச, இதர ேதைவகள் என்ன 
என்று பட்டியலிடப்படுகிறது. இைத ெகாண்டு 
அந்த குழந்ைதக்கு மதிப்பீடு இலக்கு நிர்ணயித்து, 
ஆசிரியர்களும், சிகிச்ைச அளிப்பவர்களும் 
குழந்ைதயின் திறன் வளர ேவைல ெசய்கின்றனர். 
இந்த ைமயம் ெபற்ேறார்களுடன் கலந்து ேபசி 
அவர்களுக்கும், குழந்ைதயிடம் எப்படி அணுக 
ேவண்டும் என்று ெசால்லிக் ெகாடுக்கின்றனர். 
ைமயத்தில் 4 பிரிவுகள் உள்ளன. மழைலயர் பள்ளி 
4 முதல் 7 வயது வைர; ஆரம்பப் பள்ளி 7 முதல் 
14 வயது வைர; ெதாழிற்முைற பள்ளி 14 முதல் 18 
வயது வைர; ெதாழிற்முைற பயிற்சி ைமயம் 18 
வயதுக்கு ேமல். இந்த ெதாழிற்முைற பயிற்சி 
ைமயத்தில் மாணவர்களுக்கு சைமயல்,
சில்லைற வர்த்தகம், ேகாப்ைப ெசய்வது, 
அலுவலக நிர்வாகம் ஆகியவற்றில் பயிற்சி 
ெகாடுக்கப்படுகிறது. அதற்காகேவ, ஸ்வயம் என்ற 
மளிைகக் கைட திறந்து ெபாருள் அடுக்குவது, 
சரக்கு கணக்கு எடுப்பது, ரசீது ேபாடுவது
என இன்னும் பல பயிற்சி ெகாடுக்கப்படுகிறது.

மாணவர்களுக்கு பயிற்சி ெகாடுப்பது முதல் 
ேவைல கிைடக்கும் வைர அது ஒரு நீண்ட 
பயணம். பல அலுவலகங்கள், அருந்தகங்கள், 
பல்ெபாருள் அங்காடி ெசன்று அனுபவப் பாடம் 
எடுப்பது; அடுத்து ஒரு ேவைலைய சிறு சிறு 
ேவைலகளாக பிரிப்பது; பிரித்த ஒரு சிறு 
ேவைலைய  மாணவனுக்கு விளக்கி பயிற்சி 
அளித்து, அதில் ேதர்ச்சி ெபற்றவுடன் அடுத்த
சிறு ேவைல ெகாடுப்பது ... இப்படி ெதாடர்கிறது 
ஸ்வேபாதினியின் பயிற்சி. தாள் களின் அளவு 
வித்தியாசம் ெசால்லி ெகாடுத்து, எப்படி நகல் 
எடுக்க ேவண்டும் எங்கு தாைள ைவக்க ேவண்டும், 
எப்படி நிைறய நகல் எடுக்க ேவண்டும்,
எப்படி ைம மாற்ற ேவண்டும் என அைனத்து வைக 
பயிற்சியும் ெகாடுக்கப்படுகிறது. ஒரு மாணவன்
6 மாதத்தில் கற்று ெகாள்வது இன்ெனாரு 
மாணவனுக்கு 1 வருடம் ஆகலாம். அவரவருக்கு 
ஏற்ற ேவகத்தில் ெசால்லி ெகாடுக்கப்படும். 
அடுத்தது பயில்நிைல. இங்கு தான் 
ஸ்வேபாதினியின் விளம்பரத் திறன் 
ெவளிப்படுகிறது. ெபரிய கூட்டு நிறுவனங்கைள 
அணுகி, இந்த சிறப்பு மாணவர்கைளப் பற்றி 
எடுத்துைரத்து பயில்நிைல வாங்கிடுவர்.
அவ்வாறு ெசல்லும் மாணவர்களுடன் 
பயிற்சியாளர் ஒருவரும் உடன் ெசன்று 

ேவைலயின் ெநளிவுசுளிவுகள், ேவைலத்தன்ைம 
என அைனத்தும் விளக்குவர். 2 மாதத்திற்கு
ஒரு முைற, இந்த  நிறுவனங்களில்  இப்படிப்பட்ட 

சிறப்பு மாணவர்கேளாடு எப்படி பழக ேவண்டும் 
என்று ஒரு வகுப்பும் எடுக்கின்றனர். இந்த 
பயில்நிைல ஒரு நல்ல ேவைலயில் முடிந்தால், 
ஸ்வேபாதினியின் இந்த ெசயல்முைற ஒரு ெவற்றி 
ெசயலாகும். அனுராதா ெசால்கிறார், 'எல்லா 
குழந்ைதகளும் பயில்நிைலக்கும், ேவைலக்கும் 
தகுதியானவர்கள் தான். நாம் தான் எப்படி, எங்கு, 
ஏன், எப்ேபாது என ஆய ேவண்டும். அைதத்
தான் ஸ்வேபாதினி ெசய்கிறது. எல்லா 
குழந்ைதகளும் மரியாைதயுடன் அர்த்தமுள்ள 
வாழ்க்ைக வாழ ஒரு வாய்ப்பு கிைடக்க ேவண்டும்.

சிறப்பு குழந்ைதகளுக்கு ஸ்வேபாதினி படிப்புத் 
தவிர ேவறு பல வகுப்புகளும் எடுக்கிறது. 
சத்யானந்தா ேயாகா ைமயம், ஸ்வேபாதினி
யுடன் ேசர்ந்து இங்கு இருக்கும் மாணவர்களுக்கு 
மூச்சு பயிற்சியும், உடற்பயிற்சியும் பழக்குகின்றனர். 
இது அவர்கைள அைமதிப்படுத்தி நாள் முழுவதும் 
கவனமாக இருக்க உதவுகிறது. அது மட்டுமன்றி 
நல்ல நலமுடனும், வலுவாகவும் ஆக்குகிறது. 
ஸ்வேபாதினி ஹிதம் அற்க்கட்டைளயுடன் ேசர்ந்து 
பாட்டு வகுப்புகளும் எடுக்கின்றனர். ேபச முடியாத 
குழந்ைதகள் இைசைய ேகட்டு, புரிந்து, ரசிக்கும் 
திறன் வாய்ந்தவர்கள் என்றும், ேபசுவதற்கு முன்ேப 
இைசைய முணுமுணுப்பர் என்றும்
ஆய்வாளர்கள் ெசால்கிறார்கள்.

ஸ்வேபாதினி பள்ளியும்,
ெதாழிற்முைற பயிற்சி கூடமும் அரசு
அங்கீகாரம் ெபற்றுள்ளது. அவர்களின்
ஸ்வயம் கைட, சைமயல் பிரிவு, பல்லூடக ைமயம் 
இன்னும் பலவற்றுக்கு ெபரிய நிறுவனங்கள்
நிதி உதவி ெசய்கிறது. தனிப்பட்ட சிலர், 
குழந்ைதகள் கல்விக்கு நிதி ஆதரவு
தருகின்றனர். இந்த குழந்ைதகளின் 
முன்ேனற்றத்ைத ெபற்ேறார்களும்,
நிதி ெகாடுத்தவர்களும் கூர்ந்து கவனிக்கின்றனர்.

அனுராதா ெபரிய சவாலாக ெசால்வது:
நன்கு ேதர்ந்த ஆசிரியர்கைள கண்டுபிடிப்பது,
பின் அவர்கைளத் தக்க ைவப்பது;
அேதாடு, விட்டு ேபானவர்களுக்கு பதிலாக 
எடுப்பவர்களுக்கு பயிற்சி ெகாடுத்து எதுவும் 
தடங்கல் இல்லாமல் ேவைலகள் நடப்பதாகும். 
இைதயும் விட இன்னும் ெபரிய சவால்
அங்கு ேவைல பார்ப்பவர்களுக்கு சம்பளம் 
ெகாடுக்க ேதைவயான நிதி திரட்டுவது. 
ஸ்வேபாதினி, கூடிய சீக்கிரம் ஆட்டிசம் 
குழந்ைதகளுக்கு தரமான கல்வியும்,
பராமரிப்பும் ெகாடுக்கும் பள்ளியாக
இருக்கும் என நம்புகிறார் அனுராதா.
அேதாடு எல்லா மாணவர்களும் பயில்நிைல 
ெசன்று, தமக்கான ேவைல ேதடி ெகாண்டு
யார் உதவியும் இல்லாமல் தனித்து இந்த 
சமுதாயத்தில் வாழ்வர் என்றும் நம்புகிறார். 
ஸ்வேபாதினி என்றால் சுயகல்விைய 
வலியுறுத்துவது. ெபயருக்கு ஏற்றாற் ேபால்,
500 குழந்ைதகளுக்கு ேமல் அவர்களின்
வாழ்வில் வசந்தத்ைத ஏற்படுத்தி உள்ளது.

வாழ்க ஸ்வேபாதினி. ெதாடரட்டும் அவர்கள் 
ெதாண்டு இன்னும் பல வருடங்கள்.

ஸ்வேபாதினி
சிறப்பு குழந்ைதகளுக்கான பள்ளி
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சில குழந்ைதகள் தனித்துவம் வாய்ந்தவர்கள், 
அவர்களுக்கான ஸ்தாபனம் நிறுவ 
ேவண்டுெமனில், அவர்களின் ேதைவைய நன்கு 
புரிந்துக் ெகாள்வதற்கான ெபாறுைமயும், இளகிய 
மனமும் ேவண்டும். ராதா கேணசன் என்ற ெபரிய 
மனசுள்ள ெபண்மணியால் ெதாடங்கப்பட்ட 
ஸ்வேபாதினி இப்படிப்பட்ட ஒரு இடேம!

ராதா கேணசன் ஒரு மழைலயர் பள்ளியின் 
ஆசிரிைய. தன் பள்ளியில் சில குழந்ைதகளுக்குத் 
ேதைவயான தனி கவனிப்பு கிைடக்காதைதப் 
பார்த்த அவர், 1989-ல் ஸ்வேபாதினிைய 
ஆரம்பித்தார். திருவான்மியூரில், வால்மீகி நகரில் 
இருக்கும் இந்த பள்ளி 4 குழந்ைதகளுடன் 
ஆரம்பித்தது, இன்று 60 -க்கும் ேமற்பட்ட 
மாற்றுத்திறனாளி குழந்ைதகள் அங்கு 
படிக்கின்றனர். அண்ைமயில் ேவளச்ேசரியில் 
உள்ள குருநானக் கல்லூரி வளாகத்திலும்
ஒரு பள்ளித் திறக்கப்பட்டது.

ஸ்வேபாதினிையப் பற்றியும், ஆட்டிசம் சமூகத்திற்கு 
அவர்கள் ெசய்யும் ேசைவையப் பற்றியும் ெதரிந்துக் 
ெகாள்ள, ெகௗரவ ெபாறுப்பாளர்

அனுராதா மேகஷிடம் ேபசிேனாம். 
ஸ்வேபாதினிக்கும் அனுராதாவிற்குமான ெதாடர்பு 

12 வருடத்திற்கு முன் அவர் மகைன சிகிச்ைசக்காக 
அைழத்து வந்ததிலிருந்து ஆகும். மத்திய கிழக்கு 
நாட்டிலிருந்து வந்த அவருக்கு ஸ்வேபாதினியின் 
ேசைவயும், அவர்கள் நிறுவனத்தில் பணி புரியும் 
அலுவலர்களின் தரமும் மிகுந்த திருப்தி அளித்தது. 
அேத சமயம் நிறுவனத்தின் அடிப்பைட வசதி 
ேமம்படேவண்டும் என்று உணர்ந்தார். 
ஸ்வேபாதினியின் கணக்கியல் அைமப்ைப
21 ஆம் நூற்றாண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்ற, 
கணக்கு புத்தகத்ைத ஒதுக்கி ைவத்து MS-Excel, 
Tally-ைய பயன்பாட்டில் ெகாண்டு வந்தார்.

பள்ளி குழுவில் ேசருமாறு ெசான்னவுடன், 
அனுராதா பள்ளிக்கான நிதி திரட்டும்
வாய்ப்பாக அந்த ேகாரிக்ைகைய சந்ேதாஷமாக 
ஏற்று ெகாண்டார். ஸ்வேபாதினிக்கு தரமான
நன்கு பயிற்சி ெபற்ற ஆசிரியர்கைள ேசர்ப்பது, 
வளமற்ற காலத்திற்கு உதவ நிதி திரட்டுவது என 
அவருக்கு நிைறய ெபாறுப்பு இருந்தது.
முதல் 5 வருடங்கள் குழந்ைதகள்
ேதறி வருவைத அளெவடுப்பைத ெசய்தார்.
இந்த அவரின் ெசயல் குழந்ைதயின்
எதிர்காலம் எப்படி இருக்க ேவண்டும்,
அதற்கான அளவுருக்கள் என்ன என்பைதயும் 
நிர்ணயிக்க முடிந்தது.
ஸ்வேபாதினியில் குழந்ைதகள் முதலில் வரும் 

ேபாது, அவர்களின் மதிப்பீடு அறிக்ைக தயார் 
ெசய்யப்படும். இதிலிருந்து அந்த குழந்ைதயின் 
தற்ேபாைதய நிைல என்ன, அந்த குழந்ைதக்கு 
ேதைவயான நுண்ணறிவு எண், ெதாழிற்முைற 
சிகிச்ைச, ேபச்சு சிகிச்ைச, இதர ேதைவகள் என்ன 
என்று பட்டியலிடப்படுகிறது. இைத ெகாண்டு 
அந்த குழந்ைதக்கு மதிப்பீடு இலக்கு நிர்ணயித்து, 
ஆசிரியர்களும், சிகிச்ைச அளிப்பவர்களும் 
குழந்ைதயின் திறன் வளர ேவைல ெசய்கின்றனர். 
இந்த ைமயம் ெபற்ேறார்களுடன் கலந்து ேபசி 
அவர்களுக்கும், குழந்ைதயிடம் எப்படி அணுக 
ேவண்டும் என்று ெசால்லிக் ெகாடுக்கின்றனர். 
ைமயத்தில் 4 பிரிவுகள் உள்ளன. மழைலயர் பள்ளி 
4 முதல் 7 வயது வைர; ஆரம்பப் பள்ளி 7 முதல் 
14 வயது வைர; ெதாழிற்முைற பள்ளி 14 முதல் 18 
வயது வைர; ெதாழிற்முைற பயிற்சி ைமயம் 18 
வயதுக்கு ேமல். இந்த ெதாழிற்முைற பயிற்சி 
ைமயத்தில் மாணவர்களுக்கு சைமயல்,
சில்லைற வர்த்தகம், ேகாப்ைப ெசய்வது, 
அலுவலக நிர்வாகம் ஆகியவற்றில் பயிற்சி 
ெகாடுக்கப்படுகிறது. அதற்காகேவ, ஸ்வயம் என்ற 
மளிைகக் கைட திறந்து ெபாருள் அடுக்குவது, 
சரக்கு கணக்கு எடுப்பது, ரசீது ேபாடுவது
என இன்னும் பல பயிற்சி ெகாடுக்கப்படுகிறது.

மாணவர்களுக்கு பயிற்சி ெகாடுப்பது முதல் 
ேவைல கிைடக்கும் வைர அது ஒரு நீண்ட 
பயணம். பல அலுவலகங்கள், அருந்தகங்கள், 
பல்ெபாருள் அங்காடி ெசன்று அனுபவப் பாடம் 
எடுப்பது; அடுத்து ஒரு ேவைலைய சிறு சிறு 
ேவைலகளாக பிரிப்பது; பிரித்த ஒரு சிறு 
ேவைலைய  மாணவனுக்கு விளக்கி பயிற்சி 
அளித்து, அதில் ேதர்ச்சி ெபற்றவுடன் அடுத்த
சிறு ேவைல ெகாடுப்பது ... இப்படி ெதாடர்கிறது 
ஸ்வேபாதினியின் பயிற்சி. தாள் களின் அளவு 
வித்தியாசம் ெசால்லி ெகாடுத்து, எப்படி நகல் 
எடுக்க ேவண்டும் எங்கு தாைள ைவக்க ேவண்டும், 
எப்படி நிைறய நகல் எடுக்க ேவண்டும்,
எப்படி ைம மாற்ற ேவண்டும் என அைனத்து வைக 
பயிற்சியும் ெகாடுக்கப்படுகிறது. ஒரு மாணவன்
6 மாதத்தில் கற்று ெகாள்வது இன்ெனாரு 
மாணவனுக்கு 1 வருடம் ஆகலாம். அவரவருக்கு 
ஏற்ற ேவகத்தில் ெசால்லி ெகாடுக்கப்படும். 
அடுத்தது பயில்நிைல. இங்கு தான் 
ஸ்வேபாதினியின் விளம்பரத் திறன் 
ெவளிப்படுகிறது. ெபரிய கூட்டு நிறுவனங்கைள 
அணுகி, இந்த சிறப்பு மாணவர்கைளப் பற்றி 
எடுத்துைரத்து பயில்நிைல வாங்கிடுவர்.
அவ்வாறு ெசல்லும் மாணவர்களுடன் 
பயிற்சியாளர் ஒருவரும் உடன் ெசன்று 

ேவைலயின் ெநளிவுசுளிவுகள், ேவைலத்தன்ைம 
என அைனத்தும் விளக்குவர். 2 மாதத்திற்கு
ஒரு முைற, இந்த  நிறுவனங்களில்  இப்படிப்பட்ட 

சிறப்பு மாணவர்கேளாடு எப்படி பழக ேவண்டும் 
என்று ஒரு வகுப்பும் எடுக்கின்றனர். இந்த 
பயில்நிைல ஒரு நல்ல ேவைலயில் முடிந்தால், 
ஸ்வேபாதினியின் இந்த ெசயல்முைற ஒரு ெவற்றி 
ெசயலாகும். அனுராதா ெசால்கிறார், 'எல்லா 
குழந்ைதகளும் பயில்நிைலக்கும், ேவைலக்கும் 
தகுதியானவர்கள் தான். நாம் தான் எப்படி, எங்கு, 
ஏன், எப்ேபாது என ஆய ேவண்டும். அைதத்
தான் ஸ்வேபாதினி ெசய்கிறது. எல்லா 
குழந்ைதகளும் மரியாைதயுடன் அர்த்தமுள்ள 
வாழ்க்ைக வாழ ஒரு வாய்ப்பு கிைடக்க ேவண்டும்.

சிறப்பு குழந்ைதகளுக்கு ஸ்வேபாதினி படிப்புத் 
தவிர ேவறு பல வகுப்புகளும் எடுக்கிறது. 
சத்யானந்தா ேயாகா ைமயம், ஸ்வேபாதினி
யுடன் ேசர்ந்து இங்கு இருக்கும் மாணவர்களுக்கு 
மூச்சு பயிற்சியும், உடற்பயிற்சியும் பழக்குகின்றனர். 
இது அவர்கைள அைமதிப்படுத்தி நாள் முழுவதும் 
கவனமாக இருக்க உதவுகிறது. அது மட்டுமன்றி 
நல்ல நலமுடனும், வலுவாகவும் ஆக்குகிறது. 
ஸ்வேபாதினி ஹிதம் அற்க்கட்டைளயுடன் ேசர்ந்து 
பாட்டு வகுப்புகளும் எடுக்கின்றனர். ேபச முடியாத 
குழந்ைதகள் இைசைய ேகட்டு, புரிந்து, ரசிக்கும் 
திறன் வாய்ந்தவர்கள் என்றும், ேபசுவதற்கு முன்ேப 
இைசைய முணுமுணுப்பர் என்றும்
ஆய்வாளர்கள் ெசால்கிறார்கள்.

ஸ்வேபாதினி பள்ளியும்,
ெதாழிற்முைற பயிற்சி கூடமும் அரசு
அங்கீகாரம் ெபற்றுள்ளது. அவர்களின்
ஸ்வயம் கைட, சைமயல் பிரிவு, பல்லூடக ைமயம் 
இன்னும் பலவற்றுக்கு ெபரிய நிறுவனங்கள்
நிதி உதவி ெசய்கிறது. தனிப்பட்ட சிலர், 
குழந்ைதகள் கல்விக்கு நிதி ஆதரவு
தருகின்றனர். இந்த குழந்ைதகளின் 
முன்ேனற்றத்ைத ெபற்ேறார்களும்,
நிதி ெகாடுத்தவர்களும் கூர்ந்து கவனிக்கின்றனர்.

அனுராதா ெபரிய சவாலாக ெசால்வது:
நன்கு ேதர்ந்த ஆசிரியர்கைள கண்டுபிடிப்பது,
பின் அவர்கைளத் தக்க ைவப்பது;
அேதாடு, விட்டு ேபானவர்களுக்கு பதிலாக 
எடுப்பவர்களுக்கு பயிற்சி ெகாடுத்து எதுவும் 
தடங்கல் இல்லாமல் ேவைலகள் நடப்பதாகும். 
இைதயும் விட இன்னும் ெபரிய சவால்
அங்கு ேவைல பார்ப்பவர்களுக்கு சம்பளம் 
ெகாடுக்க ேதைவயான நிதி திரட்டுவது. 
ஸ்வேபாதினி, கூடிய சீக்கிரம் ஆட்டிசம் 
குழந்ைதகளுக்கு தரமான கல்வியும்,
பராமரிப்பும் ெகாடுக்கும் பள்ளியாக
இருக்கும் என நம்புகிறார் அனுராதா.
அேதாடு எல்லா மாணவர்களும் பயில்நிைல 
ெசன்று, தமக்கான ேவைல ேதடி ெகாண்டு
யார் உதவியும் இல்லாமல் தனித்து இந்த 
சமுதாயத்தில் வாழ்வர் என்றும் நம்புகிறார். 
ஸ்வேபாதினி என்றால் சுயகல்விைய 
வலியுறுத்துவது. ெபயருக்கு ஏற்றாற் ேபால்,
500 குழந்ைதகளுக்கு ேமல் அவர்களின்
வாழ்வில் வசந்தத்ைத ஏற்படுத்தி உள்ளது.

வாழ்க ஸ்வேபாதினி. ெதாடரட்டும் அவர்கள் 
ெதாண்டு இன்னும் பல வருடங்கள்.
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சில குழந்ைதகள் தனித்துவம் வாய்ந்தவர்கள், 
அவர்களுக்கான ஸ்தாபனம் நிறுவ 
ேவண்டுெமனில், அவர்களின் ேதைவைய நன்கு 
புரிந்துக் ெகாள்வதற்கான ெபாறுைமயும், இளகிய 
மனமும் ேவண்டும். ராதா கேணசன் என்ற ெபரிய 
மனசுள்ள ெபண்மணியால் ெதாடங்கப்பட்ட 
ஸ்வேபாதினி இப்படிப்பட்ட ஒரு இடேம!

ராதா கேணசன் ஒரு மழைலயர் பள்ளியின் 
ஆசிரிைய. தன் பள்ளியில் சில குழந்ைதகளுக்குத் 
ேதைவயான தனி கவனிப்பு கிைடக்காதைதப் 
பார்த்த அவர், 1989-ல் ஸ்வேபாதினிைய 
ஆரம்பித்தார். திருவான்மியூரில், வால்மீகி நகரில் 
இருக்கும் இந்த பள்ளி 4 குழந்ைதகளுடன் 
ஆரம்பித்தது, இன்று 60 -க்கும் ேமற்பட்ட 
மாற்றுத்திறனாளி குழந்ைதகள் அங்கு 
படிக்கின்றனர். அண்ைமயில் ேவளச்ேசரியில் 
உள்ள குருநானக் கல்லூரி வளாகத்திலும்
ஒரு பள்ளித் திறக்கப்பட்டது.

ஸ்வேபாதினிையப் பற்றியும், ஆட்டிசம் சமூகத்திற்கு 
அவர்கள் ெசய்யும் ேசைவையப் பற்றியும் ெதரிந்துக் 
ெகாள்ள, ெகௗரவ ெபாறுப்பாளர்

அனுராதா மேகஷிடம் ேபசிேனாம். 
ஸ்வேபாதினிக்கும் அனுராதாவிற்குமான ெதாடர்பு 

12 வருடத்திற்கு முன் அவர் மகைன சிகிச்ைசக்காக 
அைழத்து வந்ததிலிருந்து ஆகும். மத்திய கிழக்கு 
நாட்டிலிருந்து வந்த அவருக்கு ஸ்வேபாதினியின் 
ேசைவயும், அவர்கள் நிறுவனத்தில் பணி புரியும் 
அலுவலர்களின் தரமும் மிகுந்த திருப்தி அளித்தது. 
அேத சமயம் நிறுவனத்தின் அடிப்பைட வசதி 
ேமம்படேவண்டும் என்று உணர்ந்தார். 
ஸ்வேபாதினியின் கணக்கியல் அைமப்ைப
21 ஆம் நூற்றாண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்ற, 
கணக்கு புத்தகத்ைத ஒதுக்கி ைவத்து MS-Excel, 
Tally-ைய பயன்பாட்டில் ெகாண்டு வந்தார்.

பள்ளி குழுவில் ேசருமாறு ெசான்னவுடன், 
அனுராதா பள்ளிக்கான நிதி திரட்டும்
வாய்ப்பாக அந்த ேகாரிக்ைகைய சந்ேதாஷமாக 
ஏற்று ெகாண்டார். ஸ்வேபாதினிக்கு தரமான
நன்கு பயிற்சி ெபற்ற ஆசிரியர்கைள ேசர்ப்பது, 
வளமற்ற காலத்திற்கு உதவ நிதி திரட்டுவது என 
அவருக்கு நிைறய ெபாறுப்பு இருந்தது.
முதல் 5 வருடங்கள் குழந்ைதகள்
ேதறி வருவைத அளெவடுப்பைத ெசய்தார்.
இந்த அவரின் ெசயல் குழந்ைதயின்
எதிர்காலம் எப்படி இருக்க ேவண்டும்,
அதற்கான அளவுருக்கள் என்ன என்பைதயும் 
நிர்ணயிக்க முடிந்தது.
ஸ்வேபாதினியில் குழந்ைதகள் முதலில் வரும் 

ேபாது, அவர்களின் மதிப்பீடு அறிக்ைக தயார் 
ெசய்யப்படும். இதிலிருந்து அந்த குழந்ைதயின் 
தற்ேபாைதய நிைல என்ன, அந்த குழந்ைதக்கு 
ேதைவயான நுண்ணறிவு எண், ெதாழிற்முைற 
சிகிச்ைச, ேபச்சு சிகிச்ைச, இதர ேதைவகள் என்ன 
என்று பட்டியலிடப்படுகிறது. இைத ெகாண்டு 
அந்த குழந்ைதக்கு மதிப்பீடு இலக்கு நிர்ணயித்து, 
ஆசிரியர்களும், சிகிச்ைச அளிப்பவர்களும் 
குழந்ைதயின் திறன் வளர ேவைல ெசய்கின்றனர். 
இந்த ைமயம் ெபற்ேறார்களுடன் கலந்து ேபசி 
அவர்களுக்கும், குழந்ைதயிடம் எப்படி அணுக 
ேவண்டும் என்று ெசால்லிக் ெகாடுக்கின்றனர். 
ைமயத்தில் 4 பிரிவுகள் உள்ளன. மழைலயர் பள்ளி 
4 முதல் 7 வயது வைர; ஆரம்பப் பள்ளி 7 முதல் 
14 வயது வைர; ெதாழிற்முைற பள்ளி 14 முதல் 18 
வயது வைர; ெதாழிற்முைற பயிற்சி ைமயம் 18 
வயதுக்கு ேமல். இந்த ெதாழிற்முைற பயிற்சி 
ைமயத்தில் மாணவர்களுக்கு சைமயல்,
சில்லைற வர்த்தகம், ேகாப்ைப ெசய்வது, 
அலுவலக நிர்வாகம் ஆகியவற்றில் பயிற்சி 
ெகாடுக்கப்படுகிறது. அதற்காகேவ, ஸ்வயம் என்ற 
மளிைகக் கைட திறந்து ெபாருள் அடுக்குவது, 
சரக்கு கணக்கு எடுப்பது, ரசீது ேபாடுவது
என இன்னும் பல பயிற்சி ெகாடுக்கப்படுகிறது.

மாணவர்களுக்கு பயிற்சி ெகாடுப்பது முதல் 
ேவைல கிைடக்கும் வைர அது ஒரு நீண்ட 
பயணம். பல அலுவலகங்கள், அருந்தகங்கள், 
பல்ெபாருள் அங்காடி ெசன்று அனுபவப் பாடம் 
எடுப்பது; அடுத்து ஒரு ேவைலைய சிறு சிறு 
ேவைலகளாக பிரிப்பது; பிரித்த ஒரு சிறு 
ேவைலைய  மாணவனுக்கு விளக்கி பயிற்சி 
அளித்து, அதில் ேதர்ச்சி ெபற்றவுடன் அடுத்த
சிறு ேவைல ெகாடுப்பது ... இப்படி ெதாடர்கிறது 
ஸ்வேபாதினியின் பயிற்சி. தாள் களின் அளவு 
வித்தியாசம் ெசால்லி ெகாடுத்து, எப்படி நகல் 
எடுக்க ேவண்டும் எங்கு தாைள ைவக்க ேவண்டும், 
எப்படி நிைறய நகல் எடுக்க ேவண்டும்,
எப்படி ைம மாற்ற ேவண்டும் என அைனத்து வைக 
பயிற்சியும் ெகாடுக்கப்படுகிறது. ஒரு மாணவன்
6 மாதத்தில் கற்று ெகாள்வது இன்ெனாரு 
மாணவனுக்கு 1 வருடம் ஆகலாம். அவரவருக்கு 
ஏற்ற ேவகத்தில் ெசால்லி ெகாடுக்கப்படும். 
அடுத்தது பயில்நிைல. இங்கு தான் 
ஸ்வேபாதினியின் விளம்பரத் திறன் 
ெவளிப்படுகிறது. ெபரிய கூட்டு நிறுவனங்கைள 
அணுகி, இந்த சிறப்பு மாணவர்கைளப் பற்றி 
எடுத்துைரத்து பயில்நிைல வாங்கிடுவர்.
அவ்வாறு ெசல்லும் மாணவர்களுடன் 
பயிற்சியாளர் ஒருவரும் உடன் ெசன்று 

ேவைலயின் ெநளிவுசுளிவுகள், ேவைலத்தன்ைம 
என அைனத்தும் விளக்குவர். 2 மாதத்திற்கு
ஒரு முைற, இந்த  நிறுவனங்களில்  இப்படிப்பட்ட 

சிறப்பு மாணவர்கேளாடு எப்படி பழக ேவண்டும் 
என்று ஒரு வகுப்பும் எடுக்கின்றனர். இந்த 
பயில்நிைல ஒரு நல்ல ேவைலயில் முடிந்தால், 
ஸ்வேபாதினியின் இந்த ெசயல்முைற ஒரு ெவற்றி 
ெசயலாகும். அனுராதா ெசால்கிறார், 'எல்லா 
குழந்ைதகளும் பயில்நிைலக்கும், ேவைலக்கும் 
தகுதியானவர்கள் தான். நாம் தான் எப்படி, எங்கு, 
ஏன், எப்ேபாது என ஆய ேவண்டும். அைதத்
தான் ஸ்வேபாதினி ெசய்கிறது. எல்லா 
குழந்ைதகளும் மரியாைதயுடன் அர்த்தமுள்ள 
வாழ்க்ைக வாழ ஒரு வாய்ப்பு கிைடக்க ேவண்டும்.

சிறப்பு குழந்ைதகளுக்கு ஸ்வேபாதினி படிப்புத் 
தவிர ேவறு பல வகுப்புகளும் எடுக்கிறது. 
சத்யானந்தா ேயாகா ைமயம், ஸ்வேபாதினி
யுடன் ேசர்ந்து இங்கு இருக்கும் மாணவர்களுக்கு 
மூச்சு பயிற்சியும், உடற்பயிற்சியும் பழக்குகின்றனர். 
இது அவர்கைள அைமதிப்படுத்தி நாள் முழுவதும் 
கவனமாக இருக்க உதவுகிறது. அது மட்டுமன்றி 
நல்ல நலமுடனும், வலுவாகவும் ஆக்குகிறது. 
ஸ்வேபாதினி ஹிதம் அற்க்கட்டைளயுடன் ேசர்ந்து 
பாட்டு வகுப்புகளும் எடுக்கின்றனர். ேபச முடியாத 
குழந்ைதகள் இைசைய ேகட்டு, புரிந்து, ரசிக்கும் 
திறன் வாய்ந்தவர்கள் என்றும், ேபசுவதற்கு முன்ேப 
இைசைய முணுமுணுப்பர் என்றும்
ஆய்வாளர்கள் ெசால்கிறார்கள்.

ஸ்வேபாதினி பள்ளியும்,
ெதாழிற்முைற பயிற்சி கூடமும் அரசு
அங்கீகாரம் ெபற்றுள்ளது. அவர்களின்
ஸ்வயம் கைட, சைமயல் பிரிவு, பல்லூடக ைமயம் 
இன்னும் பலவற்றுக்கு ெபரிய நிறுவனங்கள்
நிதி உதவி ெசய்கிறது. தனிப்பட்ட சிலர், 
குழந்ைதகள் கல்விக்கு நிதி ஆதரவு
தருகின்றனர். இந்த குழந்ைதகளின் 
முன்ேனற்றத்ைத ெபற்ேறார்களும்,
நிதி ெகாடுத்தவர்களும் கூர்ந்து கவனிக்கின்றனர்.

அனுராதா ெபரிய சவாலாக ெசால்வது:
நன்கு ேதர்ந்த ஆசிரியர்கைள கண்டுபிடிப்பது,
பின் அவர்கைளத் தக்க ைவப்பது;
அேதாடு, விட்டு ேபானவர்களுக்கு பதிலாக 
எடுப்பவர்களுக்கு பயிற்சி ெகாடுத்து எதுவும் 
தடங்கல் இல்லாமல் ேவைலகள் நடப்பதாகும். 
இைதயும் விட இன்னும் ெபரிய சவால்
அங்கு ேவைல பார்ப்பவர்களுக்கு சம்பளம் 
ெகாடுக்க ேதைவயான நிதி திரட்டுவது. 
ஸ்வேபாதினி, கூடிய சீக்கிரம் ஆட்டிசம் 
குழந்ைதகளுக்கு தரமான கல்வியும்,
பராமரிப்பும் ெகாடுக்கும் பள்ளியாக
இருக்கும் என நம்புகிறார் அனுராதா.
அேதாடு எல்லா மாணவர்களும் பயில்நிைல 
ெசன்று, தமக்கான ேவைல ேதடி ெகாண்டு
யார் உதவியும் இல்லாமல் தனித்து இந்த 
சமுதாயத்தில் வாழ்வர் என்றும் நம்புகிறார். 
ஸ்வேபாதினி என்றால் சுயகல்விைய 
வலியுறுத்துவது. ெபயருக்கு ஏற்றாற் ேபால்,
500 குழந்ைதகளுக்கு ேமல் அவர்களின்
வாழ்வில் வசந்தத்ைத ஏற்படுத்தி உள்ளது.

வாழ்க ஸ்வேபாதினி. ெதாடரட்டும் அவர்கள் 
ெதாண்டு இன்னும் பல வருடங்கள்.
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