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കഽട്ട഻കളുീര വളര്ച്ചക്ക് ശഺര഼ര഻കം, ീബൌദ്ധ഻കം, സഺമാഹ഻കം എന്ന഻ങ്ങീന മാന്നഽ
തലങ്ങളുണ്ട്. ീബൌദ്ധ഻കവളര്ച്ച എന്ന പദം സാച഻പ്പ഻ക്കഽന്നത് ശ്ശദ്ധ, ഓര്ച്മ, ഭഺഷ,
ച഻ന്ത, യഽക്ത഻, അക്ഷരജ്ഞഺനം, സര്ച്ഗഺത്മകത തഽരങ്ങ഻യ കഴ഻വഽകളുീര
വ഻കഺസീെയഺണ്. ീബൌദ്ധ഻കവളര്ച്ചയഽീര പരവഽകീളയഽം വ഻ശദഺംശങ്ങീളയഽം
പറല഻യഽള്ള അറ഻വ് വ഻വ഻ധ ശ്പഺയങ്ങള഻ലഽള്ള കഽട്ട഻കള് ശ്പകരമഺക്കഽന്ന
ശക്ത഼ീദൌര്ച്ബലയങ്ങീള ത഻ര഻ചറ഻യഺനഽം, അവരഽീര മുനഺവ഻കഺസെ഻ന്
ഏറലവഽമനഽകാലമഺയ ഒരന്തര഼ക്ഷം സിഷ്ട഻ീചരഽക്കഺനഽം സഹഺയ഻ക്കഽം.

ഇളംതലുചഺറഽകള഻ീല സവയംവരങ്ങള്
മഽത഻ര്ച്ന്ന ഒരഺളുീര തലുചഺറ഻ീന്റ ുരഽപെ഻യചു ഽ ശതമഺനം താക്കുമ ഒരഽ
നവജഺതശ഻ശഽവ഻ീന്റ തലുചഺറ഻നഽള്ളൂ. എന്നഺ് ുത് രണ്ടഽവയുസഺീര
എഴഽപെ഻യചു ഽ ശതമഺനമഺയഽം അചു ഽവയുസഺീര ീതഺണ്ണൂറഽ ശതമഺനമഺയഽം
വര്ച്ദ്ധ഻ക്കഽന്നഽണ്ട്. ഈീയഺരഽ വളര്ച്ച സഺദ്ധയവഽം കഺരയക്ഷമവഽം നകഽന്നത്
തലുചഺറ഻ീല നഺഡ഻കള് തമ്മ഻് ഒട്ടനവധ഻ പഽത഻യ ബന്ധങ്ങള്
സിഷ്ട഻ക്കീപ്പരഽുപഺഴഺണ്. ഈ ബന്ധങ്ങള് യഥഺവ഻ധ഻ സ്ഥഺപ഻ക്കീപ്പരഺന്
കഽഞ്ഞഽതലുചഺറ഻ീന്റ വ഻വ഻ധ ഭഺഗങ്ങള്ക്ക് തക്കര഼ത഻യ഻ലഽള്ള ഉുെജനം
ക഻ട്ട഻ീക്കഺണ്ട഻ര഻ുക്കണ്ടതഽണ്ട്. ശ്പ ഹതഽത ബന്ധങ്ങള് സഽദിഢവഽം സഽസ്ഥ഻രവഽം
നകഺനഽം, അതഽവഴ഻ ഭഺവ഻യ഻് അത഻ീന്റ വ഻വ഻ധ ശ്പവര്ച്െനങ്ങള്
കഺരയക്ഷമമഺയ഻ ന഻ര്ച്വഹ഻ക്കഺന് തലുചഺറ഻നഽ കഴ഻യഺനഽം ുെരം
ഉുെജനങ്ങള് നവര്ച്െ഻ചു ലഭയമഺുകണ്ടതഽമഽണ്ട്. ഉദഺഹരണെ഻ന്, ഒുര
വഺക്കഽകുളഺ വഺചകങ്ങുളഺ വ഼ണ്ടഽംവ഼ണ്ടഽം ുകള്ക്കഽന്നത് ഭഺഷയഽമഺയ഻
ബന്ധീപ്പട്ട നഺഡ഼പഥങ്ങീള ശക്ത഻ീപ്പരഽെഽം. ന഻രന്തരമഺയ ഉുെജനെ഻ീന്റ
അഭഺവം ദഽര്ച്ബലമഺക്കഽന്ന നഺഡ഼ബന്ധങ്ങീള കഺലശ്കമെ഻് ശര഼രം സവയം
ീവട്ട഻നശ഻പ്പ഻ചു കളയഽന്നഽമഽണ്ട് (ച഻ശ്തം 1). ുീതഺീക്ക അര഻വരയ഻രഽന്നത്
ൂശശവഺനഽഭവങ്ങള്ക്ക് തലുചഺറ഻ീന്റ വളര്ച്ചയ഻ലഽളവഺക്കഺനഺകഽന്ന ഭ഼മമഺയ
സവഺധ഼നെ഻നഺണ്.
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ച഻ത്തം 1: തലുചഺറ഻ീല നഺ

഼ബന്ധങ്ങള഻ല് വ഻വ഻ധ

ത്രഺയങ്ങള഻ലഽണ്ടഺകഽന്ന വയത഻യഺനങ്ങള്

കഽട്ട഻കള് ഒപ്പുകടലഺസഽകളലല
ീബൌദ്ധ഻കവളര്ച്ചീയക്കഽറ഻ചുള്ള ഏറലവഽം ീപഺതഽസമ്മത഻ക഻ട്ട഻യ സ഻ദ്ധഺന്തം ജ഼ന്
പ഻യഺുജ എന്ന മനേഺ ഹശ്തജ്ഞുന്റതഺണ്. കഽട്ട഻കള് ശ്പകിതയഺതീന്ന കഺരയങ്ങള്
ശ്ഗഹ഻ീചരഽക്കഽന്നത഻് ത്പരരഺീണന്നഽം, മഽത഻ര്ച്ന്നവരഽീര സഹഺയുമഺ
ുശ്പഺത്സഺഹനുമഺ കാരഺീത തീന്ന പഽറംുലഺകവഽമഺയഽള്ള ുരീപരലഽകള഻ലാീര
വ഻വ഻ധ വ഻വരങ്ങള് സവന്തമഺയ഻ നര്ച്ജ഻ീചരഽക്കഺന് അവര്ച്ക്കഺകഽീമന്നഽം,
ീബൌദ്ധ഻കവളര്ച്ചീയ തവര഻തീപ്പരഽെഺുനഺ അത഻ീന്റ സവഺഭഺവ഻കശ്കമെ഻്
മഺറലങ്ങള് വരഽെഺുനഺ മഽത഻ര്ച്ന്നവര്ച്ക്കഺക഻ലല എന്നഽം ശ്പ ഹതഽത സ഻ദ്ധഺന്തം
പറയഽന്നഽ. പഽതഽതഺയ഻ക്ക഻ട്ടുന്ന വ഻വരങ്ങീള ചഽമ്മഺ വല഻ചുവഺര഻
ഉള്ീക്കഺള്ളുകയലല കഽട്ട഻കള് ീചയ്യുന്നത്; മറ഻ച് അവര്ച് പഽത഻യ
അവുബഺധങ്ങീള മനസ഻് മഽുപയഽള്ള കഺരയങ്ങളുമഺയ഻ ഏുകഺപ഻പ്പ഻ക്കഽകയഽം,
പഽെനറ഻വഽകള്ക്കനഽസിതമഺയ഻ പഴയ അറ഻വഽകീള പഽനശ്കമ഼കര഻ക്കഽകയഽം
പര഻ഷ്കര഻ക്കഽകയഽീമഺീക്കീചയ്യുന്നഽണ്ട്.

കഽഞ്ഞ഻ളക്കങ്ങള് രരഽവീപ്പടഽന്നത്
ചഽണ്ട഻് വലലതഽം തട്ട഻യഺ് വല഻ചുകഽര഻ക്കഽക ുപഺലഽള്ള സവയമറ഻യഺീത
സംഭവ഻ക്കഽന്ന ച഻ല റ഻ഫ്ലക്സഽകള് മഺശ്തമഺണ് നവജഺതശ഻ശഽക്കള്ക്കഽ
ൂകമഽതലഺയഽള്ളത്. ുെരം അനക്കങ്ങളുീര ച഻ല യഺദിച്ഛ഻ക
പര഻ണ഻തഫലങ്ങളഺണ് അവരഽീര കരഽത഻ക്കാട്ട഻യഽള്ള നദയചലനങ്ങള്ക്കഽ
വഴ഻തഽറക്കഽന്നത്. ഉദഺഹരണെ഻ന്, ഒരഽ ക഻ലഽക്ക഻് കുയ്യഺ കഺുലഺ മഽട്ടുുപഺള്
പഽറീപ്പരഽന്ന ശബ്ദം ന ചലനങ്ങളും അവയഽീര വകുഭദങ്ങളും
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നവര്ച്െ഻ക്കഺനഽള്ള ശ്പുചഺദനമഺകഺം. അെരം ചലനങ്ങീള ഏുകഺപ഻പ്പ഻ചഺണ്
കാരഽത് സങ്ക഼ര്ച്ണ്ണമഺയ ശ്പവിെ഻കള്ക്കഽള്ള കഴ഻വ് അവര്ച് ശ്കുമണ
ുനര഻ീയരഽക്കഽന്നത്. നഺലഽമഺസമഺകഽന്നുതഺീര ഒരഽ ക഻ലഽക്ക഻് മഽറഽീകപ്പ഻ര഻ക്കഺനഽം
വഺയ഻ുലക്കഽ ീകഺണ്ടഽവന്ന് അത഻് നഺുക്കഺര഻ക്കഺനഽീമഺീക്ക കഽട്ട഻കള്ക്കഽ
സഺധ഻ക്കഽം.

ആദയമഺസങ്ങള്ീക്കഺത്ത ഉദ്ദ഼രനങ്ങള്
നദയനഺളുകള് ീതഺുട്ട കഽട്ട഻കുളഺട് ന഻രന്തരം ുരപഴകഽക.
ശബ്ദമഽണ്ടഺക്കഽന്നവ, കഽലഽക്കഺവഽന്നവ, വ഼ണഺ് ീബൌണ് ഹ ീചയ്യുന്നവ
എന്ന഻ങ്ങീന (എളുപ്പെ഻് പ഻ര഻ക്കഺവഽന്ന) നഺനഺതരം കള഻ുക്കഺപ്പുകള്
ലഭയമഺക്കഽക. നറഺംമഺസുെഺീര വയതയ ഹതശബ്ദങ്ങള് ഉണ്ടഺക്കഽന്നുതഺ
വ഻ഭ഻ന്ന നകിത഻കളും പഺുറലണഽകളും ഉള്ളുതഺ നയ കള഻പ്പഺട്ടങ്ങള്,
വ഻വ഻ധതരം തഽണ഻കള് ീകഺണ്ടഽള്ള പഽതപ്പുകള് തഽരങ്ങ഻യവ
പര഻ചയീപ്പരഽെഺം.

ബഽദ്ധ഻വിക്ഷത്ത഻ന്ീറ ആദയനഺമ്പഽകള്
ഒപതഺം മഺസുെഺീര പഺവക്കരഽുെക്ക് ുഴഞ്ഞഽീചലലുക ുപഺലഽള്ള ച഻ല
ീചറ഻യ കഺരയങ്ങള് പ്ലഺന്ീചയ്തഽ നരപ്പഺക്കഺന് കഽട്ട഻കള്ക്കഺകഽം.
എെ഻ുചരഺവഽന്ന ദാരെ഻് കള഻പ്പഺട്ടങ്ങള് ീവചുീകഺരഽക്കഽക. അവീയ
ൂകക്കഽള്ള഻ീലെ഻ക്കഺനഽള്ള ശ്ശമങ്ങീള പഽകഴ്ത്െഽക. കഺരയകഺരണബന്ധങ്ങള്
ുബഺദ്ധയമഺകഺന് തഽരങ്ങഽന്നത് ഈ ശ്പഺയെ഻ലഺണ് എന്നത഻നഺ് ൂകവ഻രഽുപഺള്
കള഻പ്പഺട്ടങ്ങള് തഺുഴക്കഽപത഻ക്കഽന്നതഽം ുലഺക്കഽകള് ീകഺണ്ടഽള്ള ന഻ര്ച്മ഻ത഻കള്
തള്ളുുപഺള് ീപഺള഻ഞ്ഞഽവ഼ഴഽന്നതഽം ഒീക്ക കഺണ഻ചുീകഺരഽക്കഽക. പഺത഻മഺശ്തം
ദിശയമഺയ വ ഹതഽക്കളുീര ബഺക്ക഻ പകഽത഻ മനക്കണ്ണുകള഻് കഺണഺനഽം ഈ
ശ്പഺയക്കഺര്ച്ക്കഺകഽം. കള഻പ്പഺട്ടങ്ങീള പഽതപ്പ഻നര഻യ഻ുലഺ മുറലഺ പഺത഻ീയഺള഻പ്പ഻ച്
അീതവ഻ീരുപ്പഺയ഻ എന്നഽ ത഻രക്കഽന്നത് ഈ കഴ഻വ഻ീന പര഻ുപഺഷ഻പ്പ഻ക്കഽം.
ച഻ന്തയഽീര നദയകണ഻കകള് സഺന്ന഻ദ്ധയമറ഻യ഻ക്കഽന്നത് എട്ടുമഺസെ഻നഽം
ഒരഽവയസ഻നഽമ഻രയ഻ലഺണ്. കണ്ീവട്ടെ഻ലലഺെ വ ഹതഽക്കള് മീറലവ഻ീരുയഺ
ന഻ലന഻്ക്കഽന്നഽണ്ട് എന്ന ത഻ര഻ചറ഻വഺണ് നദയം ഉരീലരഽക്കഽന്നത്. അച്ഛനമ്മമഺര്ച്
മഽറ഻വ഻ട്ടുുപഺകഽുപഺള് കരയഺന് തഽരങ്ങഽന്നത് ഈ ുബഺദ്ധയെ഻ീന്റ സാചനയഺണ്.
വ ഹതഽക്കീള മഽഴഽവനഺയ഻ ഒള഻പ്പ഻ചുള്ള കള഻കളും, വഴ഻ുയഺരെഽം മറലും
മഽപഽകണ്ട വ ഹതഽക്കള് ുുപ്പഺഴഽം അവ഻ീരെീന്നയഽണ്ട് എന്ന്
ചാണ്ട഻ക്കഺണ഻ചുീകഺരഽക്കഽന്നതഽീമഺീക്ക ഈ കഴ഻വ഻ീന്റ വ഻കഺസീെ
സഹഺയ഻ക്കഽം.
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ീകഺഞ്ച഻പ്പറച഻ല്ഹഺന഻കരുമഺ?
ീകഺചുകഽട്ട഻കുളഺരഽ ീകഺചു ഻സംസഺര഻ചഺ് അവരഽീര സംസഺരൂശല഻
അലുങ്കഺലമഺയ഻ുപ്പഺുയക്കഽം എീന്നഺീക്ക ച഻ലര്ച് നശങ്കീപ്പരഺറഽണ്ട്.
ീകഺചു ഻പ്പറച഻ല഻ന് ുദഺഷഫലങ്ങീളഺന്നഽം ുലല എന്നഽമഺശ്തമലല, പല
ശ്പുയഺജനങ്ങളും ഉണ്ടഽ തഺനഽം. നലല “പ഻ചു”ള്ളതഽ ീകഺണ്ടഽം,
ീകഺചു ഽുപഺള് നഺം കണ്ണുകള് വ഻രര്ച്െഽകയഽം പല ഭഺവങ്ങളും
കഺട്ടുകയഽീമഺീക്കീചയ്യുന്നതഽ ീകഺണ്ടഽം ുെരം സംസഺരങ്ങള്ക്ക്
കഽട്ട഻കള് കാരഽതലഺയ഻ കഺതഽീകഺരഽക്കഺറഽണ്ട്. ീകഺചു ലഽകള് ുകട്ടു
ശ഼ലമഽള്ള കഽട്ട഻കള്ക്ക് അക്ഷരങ്ങള് ത഻ര഻ചറ഻യഺനഽം വഺക്കഽകള്
പഠ഻ീചരഽക്കഺനഽം മഽഖഭഺവങ്ങള് മനസ഻ലഺക്കഺനഽീമഺീക്കയഽള്ള കഴ഻വഽകള്
ീമചീപ്പരഽന്നഽണ്ട്. ീകഺചു ഻പ്പറച഻് എുപ്പഺള് ന഻ര്ച്െണം
എന്നത഻ീനപ്പറല഻യഽം ുവവലഺത഻ീപ്പുരണ്ടത഻ലല —. കഽട്ട഻യഽീര സംസഺരുശഷ഻
വളരഽന്നത഻നനഽസര഻ച്, ഏകുദശം മാന്നഽവയുസഺീര, നമ്മളറ഻യഺീതതീന്ന
അത് സവയം ന഻ലചുുപഺകഽം

ഒന്നഺംര഻റന്നഺള് കഴ഻ഞ്ഞ്
ഒന്നഽം ഒന്നരയഽം വയസ഻ന഻രയ഻് കഽട്ട഻കള് ുലഺകീെയറ഻യഺന് കാരഽതലഺയ഻
ശ്ശമ഻ക്കഺറഽണ്ട്. വ ഹതഽക്കള്ക്ക് എീന്തഺീക്ക ഉപുയഺഗങ്ങളുീണ്ടന്നഽ
പര഼ക്ഷ഻ക്കഺനഽം ീചന്നഽീപരഽന്ന കഽഴപ്പങ്ങള് സവയം പര഻ഹര഻ക്കഺന്
ുനഺക്കഺനഽീമഺീക്ക ഈ ശ്പഺയെ഻് അവര്ച്ക്കഺകഽം. കഺരയകഺരണബന്ധങ്ങീള
വയക്തമഺയറ഻യഺന് സഹഺയ഻ക്കഽന്ന (ീെക്ക഻യഺ് ഒചീവക്കഽന്ന പഺവകള്
ുപഺലഽള്ള) കള഻പ്പഺട്ടങ്ങള് ീകഺരഽക്കഽന്നതഽം, കള഻ുഫഺണ഻് സംസഺര഻ക്കഽക
ുപഺലഽള്ള

അനഽകരണങ്ങീള ുശ്പഺത്സഺഹ഻പ്പ഻ക്കഽന്നതഽം, ഉരമസ്ഥഺവകഺശം എന്ന

നശയം പര഻ചയീപ്പരഽെഽന്നതഽം (“ഈ പഺവ ന഻ുന്റതഺണ്”, “ുത് അമ്മയഽീര
സഺര഻യഺണ്") ഒീക്ക ഈ ഘട്ടെ഻് നലലതഺണ്.
ഒന്നരവയസ഻നഽം രണ്ടഽവയസ഻നഽമ഻രയ഻ലഽള്ളവര്ച്ക്ക് കഺരയങ്ങള് കാരഽത്
ുനരുെക്ക് ഓര്ച്മയ഻് ന഻ര്ച്െഺനഽം ച഻ല ലള഻തമഺയ ശ്പവിെ഻കള് സവന്തമഺയ഻
നസാശ്തണം ീചയ്യഺനഽം സഺധ഻ക്കഽം. രണ്ട് ഓപ്ഷനഽകള഻് ന഻ന്ന് ഒീരണ്ണം
ീതരീഞ്ഞരഽക്കഺന് അവസരങ്ങള് ീകഺരഽക്കഽന്നത് (”നപ്പ഻ളു ുവുണഺ ഓറചു ഽ
ുവുണഺ?”) സവന്തമഺയ഻ ത഼രഽമഺനങ്ങീളരഽക്കഺനഽള്ള കഴ഻വഽ വളര്ച്െഽം.
ഒന്ന഻നഽള്ള഻് മീറലഺന്ന് ുറക്ക഻ീവക്കഺവഽന്ന തരം പഺശ്തങ്ങള് ലഭയമഺക്കഽന്നത്
വല഻പ്പം എന്ന നശയം വയക്തമഺകഺന് സഹഺയ഻ക്കഽം.
പത഻വഽസംസഺരെ഻ന഻രയ഻് ന഻റങ്ങീളയഽം നകിത഻കീളയഽം
എണ്ണങ്ങീളയഽീമഺീക്കക്കഽറ഻ചുള്ള സാചനകള് ഉള്ീക്കഺള്ള഻ക്കഽന്നതഽം (“ന഻ീന്റ ന഼ല
ഷര്ച്ട്ട് എവ഻ീര?”) ഈ ശ്പഺയെ഻് നലലതഺണ്.
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പദസപെ഻ലഽണ്ടഺകഽന്ന ഗണയമഺയ വളര്ച്ച രണ്ടഽവയുസഺീര ച഻ന്തകളുീര
ുവഗവഽം ക്ഷമതയഽം വര്ച്ദ്ധ഻പ്പ഻ക്കഽന്നഽണ്ട്. ുത് ഏറലവഽമധ഻കം ശ്പകരമഺകഽന്നത്
കള഻കള഻ലഺണ്. ഒരഽ വ ഹതഽവ഻ീന മീറലഺീന്നന്നഽ കണക്കഺക്കഽക (ഉദഺ:- പഽതപ്പ഻ീന
മഺശ്ന്ത഻കപ്പരവതഺന഻ീയന്നഽ സങ്കല്പ഻ക്കഽക), ുമഺഡലഽകള് ീവചു കള഻ക്കഽക (ഉദഺ:ുഡഺക്രര്ച്ീസറലു ീകഺണ്ട് പഺവീയ ച഻ക഻ത്സ഻ക്കഽക) തഽരങ്ങ഻യവ സാച഻പ്പ഻ക്കഽന്നത്
നശയങ്ങീള മനസ഻് സാക്ഷ഻ക്കഺനഽള്ള കഴ഻വഽം പദസപെഽം
ൂകവന്നഽകഴ഻ഞ്ഞഽ എന്നഺണ്.
മാന്നഽവയുസഺീര വ ഹതഽക്കീള വല഻പ്പുമഺ ന഻റുമഺ ഒീക്കയനഽസര഻ച്
തരംത഻ര഻ക്കഺന് കഽട്ട഻കള്ക്കഺകഽം. ുക്കാട്ടര്ച്ക്കഺയ഻ കള഻പ്പഺട്ടങ്ങീള പല
മഺനദണ്ഡങ്ങള്ക്കനഽസര഻ച് തരംത഻ര഻ക്കഽന്ന കള഻കള് ഒരഽക്കഺവഽന്നതഺണ്. പത഻വഽ
സംഭഺഷണങ്ങള്ക്ക഻രയ഻് “ുന഻യഽം" “മഽകള഻്/തഺീഴ" തഽരങ്ങ഻യ നശയങ്ങള്
മനസ഻ലഺക്ക഻ക്കഺനഽം, ശ്കമെ഻് എണ്ണഺന് അവസരം ന്കഽന്ന കള഻കള഻്
പീങ്കരഽപ്പ഻ക്കഺനഽം ശ്ശദ്ധ഻ക്കഽക. കഺരയങ്ങള് ീചയ്ീതരഽക്കഺന് അവര്ച് സവന്തം
ര഼ത഻കള് പര഼ക്ഷ഻ക്കഽുപഺള് തരസീപ്പരഽെഺത഻ര഻ക്കഽക.
കഽുറ മഽപഽ നരന്നുതഺ പറഞ്ഞുതഺ നയ കഺരയങ്ങള് ഓര്ച്െ഻ര഻ക്കഺന് ഈ
ശ്പഺയക്കഺര്ച്ക്കഽ ശ്പയഺസമഺയ഻ര഻ക്കഽം. അതഽീകഺണ്ടഽതീന്ന ദ഻നചരയകള്ക്ക് ഒരഽ
കിതയന഻ഷ്ഠ പഺല഻ക്കഽന്നത് അവ ശ്പശ്നങ്ങള഻ലലഺീത ത഼ര്ച്ന്നഽക഻ട്ടഺന് സഹഺയ഻ക്കഽം.

വ഻ഷങ്ങളും വളങ്ങളും
ീബൌദ്ധ഻കവളര്ച്ചീയ തഺറഽമഺറഺക്കഽന്ന പല ഘരകങ്ങീളയഽം ഗുവഷകര്ച്
ത഻ര഻ചറ഻ഞ്ഞ഻ട്ടുണ്ട്. കഽഞ്ഞഽശ്പഺയെ഻് അവഗണനുയഺ കരഽെ
മഺനസ഻കസമ്മര്ച്ദുമഺ ീകഺര഻യ ശഺര഼ര഻കപ഼ഢനങ്ങുളഺ അനഽഭവ഻ക്കഽക,
ഒറലീപ്പുട്ടഺ ബഹളമയമഺയ സഺഹചരയങ്ങള഻ുലഺ വളുരണ്ട഻വര഻ക, സഺപെ഻ക
പ഻ന്നഺക്കഺവസ്ഥ, മഺതഺപ഻തഺക്കള്ക്ക് വ഻ദയഺഭയഺസമ഻ലലഺയ്മ, അമ഻തമഺയ
ീരല഻വ഻ഷന്കഺഴ്ത്ച എന്ന഻വ ുത഻്ീപ്പരഽന്നഽ. നവശയെ഻ന് ഉറക്കവഽം,
വ഼ട്ട഻ലഽം  ഹകാള഻ലഽം ശഺന്തമഺയ അന്തര഼ക്ഷവഽം ലഭയമഺകഽന്നത്
ബഽദ്ധ഻വ഻കഺസീെ സഹഺയ഻ക്കഽന്നഽമഽണ്ട്.

ഭഺഷഺരഽസ്തകത്ത഻ീല ആദയമഷ഻പ്പഺടഽകള്
ബഽദ്ധ഻യ഻ലധ഻ഷ്ഠ഻തമഺയ കഴ഻വഽകളുീരീയലലഺം അര഻സ്ഥഺനം ഭഺഷയഺണ്
എന്നത഻നഺ് അത഻ീന്റ വ഻കഺസം കാരഽത് ശ്ശദ്ധയര്ച്ഹ഻ക്കഽന്നഽണ്ട്.
നദയനഺളുകള഻് മഽഖഭഺവങ്ങള഻ലാീരയഽം കരച഻ല഻ലാീരയഽം മഺശ്തം സംവദ഻ക്കഽന്ന
കഽട്ട഻കള് ഒന്നരമഽത് മാന്നഽവീര മഺസങ്ങള്ക്ക഻രയ഻് കാവഺനഽം ച഻ല
അര്ച്ഥമ഻ലലഺെ ശബ്ദങ്ങള് പഽറീപ്പരഽവ഻ക്കഺനഽം തഽരങ്ങഽന്നഽണ്ട്. കാവഽന്ന
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കഽട്ട഻ുയഺരഽ ത഻ര഻ചു കാവഽക. ൂകകളുയര്ച്െഽുപഺള് ീപഺക്ക഻ീയരഽെഽം നീമ്മ
ുനഺക്കഽുപഺള് ത഻ര഻ച് ന കണ്ണുകള഻ുലക്കഽ ുനഺക്ക഻യഽം കഽട്ട഻ുയഺരഽ വലലതഽം
സംസഺര഻ക്കഽക — ുീതഺീക്ക നശയവ഻ന഻മയെ഻നഽള്ള തീന്റ ശ്ശമങ്ങള്ക്ക്
ശ്പഺധഺനയവഽം ഫലവഽം ക഻ട്ടുന്നഽീണ്ടന്ന ധഺരണ കഽട്ട഻യ഻് വളര്ച്െഽം.

തഽരര്ച്ന്നഽള്ള മഺസങ്ങള഻് ച഻ല വഺക്കഽകീള അര്ച്ഥമറ഻യഺീത നവര്ച്െ഻ക്കഺനഽം,
ഒരഽ വയീസെഽന്നത഻നഽ മഽപ് നംഗയങ്ങള഻ലാീര സംവദ഻ക്കഺനഽം, നദയ
പ഻റന്നഺുളഺീര ഓുരഺുരഺ വഺക്കഽകളഺയ഻ ഉചര഻ക്കഺനഽം, ഒന്നരവയസ഻നഽം
രണ്ടഽവയസ഻നഽമ഻രക്ക് ലള഻തമഺയ വഺചകങ്ങള഻് സംസഺര഻ക്കഺനഽം
കഽട്ട഻കള്ക്കഺകഽം. വഺക്കഽകളും വഺചകങ്ങളും നവര്ച്െ഻ചു ുകള്പ്പ഻ക്കഽന്നത്
പദസപെ഻ീനയഽം മറഽപര഻കള഻് കഽട്ട഻യഽീര വഺക്കഽകള് കാര഻ ഉള്ീപ്പരഽെഽന്നത്
ഉചഺരണശഽദ്ധ഻ീയയഽം സഹഺയ഻ക്കഽം. കഽട്ട഻ പറയഽന്നതഽ മഽഴഽവനഽം ശ്ശദ്ധ഻ചുുകട്ട
ുശഷം മഺശ്തം മറഽപര഻ ീകഺരഽക്കഽന്നത് സംസഺരം ഊഴമ഻ട്ടു ീചുയ്യണ്ട ഒന്നഺണ്
എന്ന ധഺരണയഽണ്ടഺക്കഽം. സംസഺര഻ക്കഽുപഺള് കഴ഻വതഽം കഽട്ട഻യഽീര
ീപഺക്കെ഻ുലക്കഽ തഺഴ്ത്ന്നഽീചലലുക. വ഻ശദമഺയ഻ ഉെരം പറുയണ്ട തരം
ുചഺദയങ്ങള് ഉയര്ച്െ഻ീക്കഺണ്ട഻ര഻ക്കഽക. ശര഼രഭഺഷയഽീര ഉപുയഺഗം
ുശ്പഺത്സഺഹ഻പ്പ഻ക്കഽക.

മാന്നഽ വയുസഺീര അചു ഻്ക്കാരഽത് വഺക്കഽകളുള്ള, കാരഽത് സങ്ക഼ര്ച്ണമഺയ
വഺചകങ്ങള഻ലാീര അവുരഺരഽ സംസഺര഻ക്കഽകയഽം, ൂദനംദ഻നസംഭവങ്ങീളയഽം
ുഷ്ടഺന഻ഷ്ടങ്ങീളയഽീമഺീക്കപ്പറല഻ വ഻ശദമഺയ഻പ്പറയഺന് അവസരങ്ങള്
ീകഺരഽക്കഽകയഽം ീചയ്യഺം. നഺലഽ വയുസഺീര അരയഺളങ്ങള് ത഻ര഻ചറ഻യഺനഽള്ള
കഴ഻വ് ലഭ഻ക്കഽം എന്നത഻നഺ് ശ്രഺഫ഻ക്ക് സ഻ംബലഽകീളയഽം മറലും
പര഻ചയീപ്പരഽെഽകയഽം, കള഻പ്പഺട്ടങ്ങളും മറലും സാക്ഷ഻ക്കഽന്ന സ്ഥലങ്ങള്
അനഽുയഺജയമഺയ ച഻ശ്തങ്ങള് ീകഺണ്ട് അരയഺളീപ്പരഽെഽകയഽം ീചയ്യഺം.

ഭഺഷഺവരം ീരയ്യുന്ന മഽഹാര്ത്ത്തം
ജ഼വ഻തെ഻ീന്റ നദയമഺസങ്ങള഻് ഏതഽ ഭഺഷയ഻ീലയഽം ഏീതഺരഽ ശബ്ദവഽം
ുവര്ച്ത഻ര഻ചറ഻യഺന് കഽട്ട഻കള്ക്കഺകഽം. എന്നഺ് വളരഽന്നത഻നനഽസര഻ച്
ഈീയഺരഽ കഴ഻വ് അവര്ച്ക്കഽ നഷ്ടമഺകഽന്നഽണ്ട്. മഽത഻ര്ച്ന്നഽകഴ഻ഞ്ഞ്
പഠ഻ീചരഽക്കഽന്ന ഭഺഷകള഻് ഒരഺള് ഏീഴട്ടുവയസ഻നഽ മഽപ്
ുകട്ടുപര഻ചയ഻ച഻ട്ട഻ലലഺെ ശബ്ദങ്ങളുീണ്ടങ്ക഻് അവ വയക്തമഺയ഻ ഉചര഻ക്കഽക
അയഺള്ക്ക് ശ്പയഺസമഺയ഻ര഻ക്കഽം. (ഹ഻ക്ക഻ക്കഺര്ച്ക്ക് “ഴ" എന്നഽ
പറയഺനഺവഺെത് ഒരഽദഺഹരണമഺണ്!). തക്കതഺയ ഉുെജനെ഻ീന്റ
അഭഺവെ഻് ശ്പ ഹതഽത ശബ്ദങ്ങളുമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട നഺഡ഼ബന്ധങ്ങള്
ഒര഻ക്കലഽം രാപീപ്പരഺീത ുപഺകഽന്നതഺകഺം ുത഻നഽ കഺരണം.
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ത്ര഼സ്കാള്ക്കഺലത്ത് ഓര്ത്ത്ത഻ര഻ക്കഺന്
നഺലഽ ത഻കഞ്ഞവര്ച്ക്ക് സമയം, ശ്കമം തഽരങ്ങ഻യ നശയങ്ങള് ഉള്ീക്കഺള്ളഺനഺകഽം.
അവര്ച്ക്ക് വഺച്, കലണ്ടര്ച് തഽരങ്ങ഻യവ ലഭയമഺക്കഽക. കഥകള് ുകള്പ്പ഻ച഻ട്ട്
നദയീമന്തഽ നരന്നഽ, പ഻ന്ന഼ീരന്തഽ സംഭവ഻ചു എീന്നഺീക്ക ുചഺദ഻ചറ഻യഽക. ഓുരഺ
ദ഻വസീെയഽം സംഭവങ്ങള് വ഻വര഻ക്കഺനഺവശയീപ്പരഽക. കള഻പ്പഺട്ടങ്ങള്, പര഻കള്
തഽരങ്ങ഻യവ എണ്ണഺനഽം, ുലഺക്കഽകള് ീകഺണ്ട് ീകട്ട഻രങ്ങീളയഽം
മിഗങ്ങീളയഽീമഺീക്ക ന഻ര്ച്മ഻ക്കഺനഽം, വ ഹതഽക്കളുീര എണ്ണം, ന഻റം, വല഻പ്പം
തഽരങ്ങ഻യവീയപ്പറല഻ സംസഺര഻ക്കഺനഽീമഺീക്ക അവസരങ്ങള് ന്കഽക.
ഒന്ന഻്ക്കാരഽത് ഉപുയഺഗങ്ങളുള്ള ുലഺക്കഽകള്, ീപട്ട഻കള് തഽരങ്ങ഻യ
കള഻പ്പഺട്ടങ്ങള്ക്ക് മഽന്താക്കം ീകഺരഽക്കഽക. ലള഻തമഺയ നഺരന് കള഻പ്പഺട്ടങ്ങള്
വ഻ലുയറ഻യ ൂഹീരക്ക് കള഻ുക്കഺപ്പുകളുീരയശ്തതീന്ന ഫലശ്പദമഺണ്
എുന്നഺര്ച്ക്കഽക.
അചു ഽവയുസഺീര ുബഺര്ച്്ീഗയ഻മഽകളും പസ഻ലഽകളും ുപഺലഽള്ള
ഓര്ച്മയഽപുയഺഗീപ്പരഽുെണ്ട കള഻കള് ുശ്പഺത്സഺഹ഻പ്പ഻ക്കഽക. യഺശ്ത, കഺലഺവസ്ഥ,
കഽരഽംബം തഽരങ്ങ഻യ നശയങ്ങീളയഽം സംഗ഼തം, നിെം തഽരങ്ങ഻യ
കലഺരാപങ്ങീളയഽം പര഻ചയീപ്പരഽെഽക. മയാസ഻യം, ൂലശ്ബറ഻ തഽരങ്ങ഻യവ
കഺണ഻ചുീകഺരഽെ് വ഻വ഻ധ വ഻ഷയങ്ങള഻് ജ഻ജ്ഞഺസ വളര്ച്െഽക. സവന്തമഺയ഻
ച഻ന്ത഻ച് തുന്റതഺയ ന഻ഗമനങ്ങള഻ീലെഺന് അവസരം ീകഺരഽക്കഽക.
കഺരയകഺരണബന്ധങ്ങീളക്കഽറ഻ചുള്ള ത഻ര഻ചറ഻വഽം ശ്പശ്നപര഻ഹഺരുശഷ഻യഽം
വളര്ച്െഺനഽതകഽന്ന ുചഺദയങ്ങള് ഉയര്ച്െഽക. അവര്ച് ഉെരങ്ങള് തരഽുപഺള്
“എന്തഽീകഺണ്ട് ന ഉെരം?” എന്ന് ത഻ര഻ചുുചഺദ഻ക്കഽക.

അമ്പട ഞഺുന!
ഏഴഽവയസ഻നഽ തഺീഴയഽള്ളവര്ച്ക്ക് മീറലഺരഺളുീര വ഼ക്ഷണുകഺണ഻് ന഻ന്ന്
കഺരയങ്ങീള ുനഺക്ക഻ക്കഺണഺന് കഴ഻യഺറ഻ലല. തഺനഺണ് ുലഺകെ഻ീന്റ
ുകശ്ക്കബ഻ക്കഽ എന്നഽം, ുലഺകീെലലഺവര്ച്ക്കഽം തീന്റതീന്ന കഺഴ്ത്ചപ്പഺരഽകളും
വ഻കഺരങ്ങളുമഺണ് ഉള്ളത് എന്നഽം അവര്ച് ധര഻ചുീവക്കഺം. ഉദഺഹരണെ഻ന്,
തീന്റ ുഷ്ടസ഼ര഻യ് മറലുള്ളവര്ച്ക്കഽം ശ്പ഻യീപ്പട്ടതഺണ് എന്ന് അവര്ച്
വ഻ചഺര഻ക്കഺം. മറലുള്ളവരഽമഺയ഻ ുരപഴകഺന് കഴ഻യഽന്നശ്ത അവസരങ്ങള്
ഒരഽക്കഽന്നത് ഈ ച഻ന്തഺഗത഻ മഺറ഻ക്ക഻ട്ടഺന് സഹഺയ഻ക്കഽം.

ഏഴഺംവയസ്സ഻ീല രഽത്തന്കഴ഻വഽകള്
ഏഴഽവയുസഺീര ശ്പകരമഺയ഻െഽരങ്ങഽന്ന രണ്ടഽ കഴ഻വഽകളുണ്ട്. വ ഹതഽക്കീള
ഒന്ന഻ലധ഻കം കഺരയങ്ങളുീര അര഻സ്ഥഺനെ഻് ുനംത഻ര഻ക്കഺനഽള്ള കഴ഻വഺണ്
അത഻ീലഺന്ന്. അചു ഽ പഺവകളും നഺലഽ കള഻വണ്ട഻കളും കഺണ഻ച് “പഺവകളഺുണഺ
കള഻പ്പഺട്ടങ്ങളഺുണഺ കാരഽതലഽള്ളത്?” എന്നഽ ുചഺദ഻ചഺ് ശര഻യഽെരം തരഺന് ഈ
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ശ്പഺയെ഻ലഽള്ളവര്ച്ക്കഺകഽം. എന്നഺ് ുത഻ലഽം ീചറഽപ്പമഺയവര്ച്ക്ക് കള഻വണ്ട഻കള്
കള഻പ്പഺട്ടങ്ങള് കാര഻യഺീണന്ന ുബഺദ്ധയം ചഽരഽക്കമഺയ഻ര഻ക്കഽം. അരഽെത്
വ ഹതഽക്കള് തമ്മ഻ലഽള്ള ബന്ധം തഺരതമയീപ്പരഽെ഻ ന഻ഗമനങ്ങള഻ീലെ഻ുചരഺനഽള്ള
കഴ഻വഺണ്. ഉദഺഹരണെ഻ന്, ജയന് വ഻ുനഺദ഻ുനക്കഺളും വ഻ുനഺദ഻ന്
കഽട്ടുനക്കഺളും ീപഺക്കമഽണ്ട് എങ്ക഻് ജയനഺുണഺ കഽട്ടനഺുണഺ കാരഽത്
ീപഺക്കമഽള്ളത് എന്നഽ പറയഺന് ഏഴഽവയസ഻്െഺീഴയഽള്ളവര്ച്ക്ക്
പഺരഺയ഻ര഻ക്കഽം.

യഽക്ത഻സഹമഺയ഻ ച഻ന്ത഻ക്കഺനഽള്ള കഴ഻വ് രാപീപ്പരഽന്നത് ഏഴഽമഽത് പശ്ന്തണ്ട്
വയസു വീരയഽള്ള കഺലെഺണ്. വയതയ ഹത സംഭവങ്ങീള ന഻ര഼ക്ഷ഻ച് അവയഽീര
ീപഺതഽതതവം മനസ഻ലഺക്കഺനഽം, സമഺന സക്കര്ച്ഭങ്ങള് നവര്ച്െ഻ക്കഽുപഺള് ന
തതവം ഉപുയഺഗീപ്പരഽെ഻ ശ്പശ്നപര഻ഹഺരം കഺണഺനഽമഽള്ള കഴ഻വഽകളും ഈ
ശ്പഺയെ഻ലഺണ് ഉരഽെ഻ര഻യഽന്നത്. വ ഹതഽക്കീള വല഻പ്പശ്കമെ഻് അരഽക്കഺനഽം,
മനക്കണക്കഽകള് ീചയ്യഺനഽം, ദാരവഽം വ഻ ഹത഼ര്ച്ണവഽം ുപഺലഽള്ള
സ്ഥലസംബന്ധ഻യഺയ ധഺരണകള് ഉള്ീക്കഺള്ളഺനഽീമഺീക്കയഺകഽന്നതഽം ുുത
കഺലെഺണ്.

ഓര്ത്മകീളപ്പറ്റ഻ ച഻ല ഓര്ത്മീപ്പടഽത്തലഽകള്
ഓര്ച്മകള് പലതരമഽണ്ട്. അവ നമഽക്ക് ൂകവര഻ക്കഺനഺകഽന്നത് പല
ശ്പഺയങ്ങള഻ലഽം നണ്. ഷര്ച്ട്ട഻ീന്റ ബട്ടണ഻രഽക, മഽറ഻യ഻്ക്കരന്നഺ് കഽറല഻യ഻രഽക
എന്ന഻ങ്ങീന ച഻ല കഺരയങ്ങള് നമഽക്ക് ുബഺധപാര്ച്വമഺയ ഒരഽ ശ്ശമവഽം കാരഺീത
ീചയ്തഽത഼ര്ച്ക്കഺന് പറലഺറഽണ്ടുലലഺ. ുെരം കഴ഻വഽകള്ക്കഽള്ള ഓര്ച്മ (Implicit
memory) ജനനസമയുെ നമ്മഽീര മനസുകള഻് പാര്ച്ണവളര്ച്ചുയഺീര
ന഻ലന഻്ക്കഽന്നഽണ്ട്. വ ഹതഽതകീള കഽറചുുനരുെക്ക് മനസ഻് ന഻ലന഻ര്ച്െ഻
ൂകകഺരയംീചയ്യഺനഽള്ള കഴ഻വ് (Working memory) നഺലഽ വയസു മഽത്
ീകൌമഺരക്കഺലം വീര ശ്കുമണ വര്ച്ദ്ധ഻ചുവര഻കയഺണഽ ീചയ്യുന്നത്. വ ഹതഽതകീള
ദ഼ര്ച്ഘനഺള് ഓര്ച്െ഻ര഻ക്കഺനഽള്ള കഴ഻വ് (Declarative memory) തരഽന്ന
ഹ഻ുപ്പഺകഺംപഺ ഹ എന്ന ഭഺഗെ഻ീന്റ വളര്ച്ച എട്ടുവയുസഺീര
പാര്ച്െ഻യഺകഽുപഺള് മഺശ്തമഺണ് ന ഒരഽ കഴ഻വ഻ീന്റ വ഻കഺസവഽം
പാര്ച്ണമഺകഽന്നത്.

ച഻ല കഺരയങ്ങള് മനസ഻രഽെ഻യഺ് കഽട്ട഻കളുീര ഓര്ച്മശക്ത഻
ീമചീപ്പരഽെഺനഺകഽം. ഓര്ച്െ഻ര഻ുക്കണ്ട സംഭവങ്ങീളയഽം വയക്ത഻കീളയഽീമഺീക്ക
മനക്കണ്ണുകള഻് കഺണഽക, വ ഹതഽതകള് പലതവണ മനസ഻് ഉരഽവ഻രഽക, പഽത഻യ
അറ഻വഽകീള മനസ഻് മഽുപയഽള്ള വ഻വരങ്ങളുമഺയ഻ ബന്ധീപ്പരഽെഽക,
മഺനസ഻കസമ്മര്ച്ദം ന഻യശ്ന്ത഻ക്കഽക, നവശയെ഻ന് ഉറങ്ങഽക തഽരങ്ങ഻യവ
ുത഻്ീപ്പരഽന്നഽ. പഠ഻ക്കഺനഽള്ള വ഻ഷയീെപ്പറല഻ ജ഻ജ്ഞഺസ ജന഻പ്പ഻ക്കഽകയഽം
പഽത഻യ വ഻വരങ്ങളുീര വയക്ത഻പരമഺയ ശ്പസക്ത഻ ത഻ര഻ചറ഻യഺന്
സഹഺയ഻ക്കഽകയഽീമഺീക്ക മഺതഺപ഻തഺക്കള്ക്കഽ ീചയ്യഺവഽന്ന കഺരയങ്ങളഺണ്.
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ആത്മകഥകള഻ല഻ലലഺത്ത ആദയതഺളുകള്
ഒരചു ഽവയസ഻നഽ മഽപഽനരന്ന മ഻ക്ക സംഭവങ്ങളും നമ്മഽീര മനസുകള഻് ന഻ന്ന്
മഺഞ്ഞഽുപഺയ഻ട്ടുണ്ട്. ുീതന്തഽീകഺണ്ടഽ സംഭവ഻ക്കഽന്നഽ എന്നത഻ീനപ്പറല഻ പല
വ഻ശദ഼കരണങ്ങളും ന഻ലവ഻ലഽണ്ട്:
1. ുെരം ഓര്ച്മകീള സാക്ഷ഻ചുീവക്കഽന്ന മ ഹത഻ഷ്കഭഺഗങ്ങളുീര വളര്ച്ച
ന ശ്പഺയെ഻് അപാര്ച്ണമഺണ്.
2. ഓര്ച്മകളുീര ുകശ്ക്കമഺയ ഹ഻ുപ്പഺകഺംപ ഹ എന്ന ഭഺഗെ് ന
ശ്പഺയെ഻് പഽത഻യപഽത഻യ നഺഡ഼ബന്ധങ്ങള് അത഻ശ഼ശ്ഘം
സിഷ്ട഻ക്കീപ്പരഽന്നഽണ്ട്. ന ത഻രക്ക഻് ഓര്ച്മകീള ശഺശവതമഺയ഻
ുരഖീപ്പരഽെഺനഽള്ള അവസരം തലുചഺറ഻ന് ക഻ട്ടഺീതുപഺകഺം. പഽത഻യ
ബന്ധങ്ങള് ന഻ര്ച്മ഻ക്കീപ്പരഽുപഺള് മഽന്നനഽഭവങ്ങീള
ുശഖര഻ചുീവച഻ര഻ക്കഽന്ന പഴയ നഺഡ഼ബന്ധങ്ങള്
തഺറഽമഺറഺയ഻ുപ്പഺവഽകയഽമഺവഺം.
3. ഒരഽ സംഭവീെക്കഽറ഻ച് വ഼ണ്ടഽംവ഼ണ്ടഽം ച഻ന്ത഻ക്കഽന്നത് അത്
ഓര്ച്മയ഻് നന്നഺയ഻പ്പത഻യഺന് സഹഺയ഻ക്കഽം. എന്നഺ് കഽട്ട഻കള്
സവതുവ ഈീയഺരഽ ശ഼ലം കഺണ഻ക്കഺറ഻ലല. (ശ്പധഺന
സംഭവങ്ങീളക്കഽറ഻ച് മഺതഺപ഻തഺക്കള് പലയഺവര്ച്െ഻
സംസഺര഻ക്കഽകയഺീണങ്ക഻് മാന്നഽനഺലഽ വയസുകഺര്ച്ക്കഽം അവീയ
ഓര്ച്മയ഻് ന഻ര്ച്െഺനഺുയക്കഽം.)

മണ്ണറ഻ഞ്ഞ് വളമ഻ടഺം
ീലവ് ൂവുഗഺട്ട് ഹക഻ എന്ന മനേഺ ഹത്ജ്ഞീന്റ സ഻ദ്ധഺന്തശ്പകഺരം ജ഼വ഻ക്കഽന്ന
സമാഹെ഻ീന്റ വ഻ശവഺസങ്ങളും സം ഹകഺരവഽീമഺീക്ക കഽട്ട഻കളുീര
ീബൌദ്ധ഻കവളര്ച്ചീയ ഏീറ സവഺധ഼ന഻ക്കഽന്നഽണ്ട്. ച഻ന്തഺുശഷ഻യഽം
അനഽബന്ധകഴ഻വഽകളും കഽട്ട഻കള്ക്കഽ ക഻ട്ടുന്നത് മറലുള്ളവരഽമഺയഽള്ള
ുരീപരലഽകള഻് ന഻ന്നഺണ്. കഽട്ട഻ക്കറ഻യഺെ കഺരയങ്ങള് സവയം
ീചയ്തഽകഺണ഻ക്കഽകുയഺ തക്കതഺയ ന഻ര്ച്ുദശങ്ങള് യഥഺസമയം ലഭയമഺക്കഽകുയഺ
ീചയ്യുന്ന വ഻ദഗ്ദ്ദ്ധനഺയ ഒരഽ പര഻ശ഼ലകീന്റ സഺന്ന഻ദ്ധയം ീബൌദ്ധ഻കവളര്ച്ചക്ക്
നീലലഺരഽ ൂകെഺങ്ങഺണ്.

ഉദഺഹരണെ഻ന്, ഒരഽ ജ഻ഗ്ദ്ുസഺ പസ഻് പര഻ഹര഻ക്കഺന് കഽട്ട഻ക്കഺവഽന്ന഻ലല
എന്ന഻ര഻ക്കീട്ട. ുകഺര്ച്ണര്ച്പ഼സഽകള് എങ്ങ഻ീന ത഻ര഻ചറ഻യഺം എന്നഽ
പറഞ്ഞഽീകഺരഽക്കഽകയഽം, അത഻ീലഺന്ന഻ീന്റയരഽെഽ വരഽന്ന രണ്ടഽ കഷ്ണങ്ങള്
കണ്ടഽപ഻ര഻ചു ന്കഽകയഽം, എന്തര഻സ്ഥഺനെ഻ലഺണ് അവീയ ീതരീഞ്ഞരഽെീതന്ന്
വ഻ശദ഼കര഻ക്കഽകയഽം, ബഺക്ക഻ കഷ്ണങ്ങള് സവയം കീണ്ടെഺന് അവസരം
ീകഺരഽക്കഽകയഽം, അത് ുനരഺംവണ്ണം ീചയ്തഺ് അനഽുമഺദ഻ക്കഽകയഽീമഺീക്ക
ീചയ്യുന്നത് അെരം പസ഻ലഽകള് ന കഽട്ട഻ക്ക് ഒരഽ ശ്പശ്നമലലഺതഺക്കഽം. കഽട്ട഻ക്ക്
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ൂവദഗ്ദ്ദ്ധയം ൂകവരഽന്നത഻നനഽസര഻ച് ഈീയഺരഽ പങ്കഺള഻െം
കഽറചുീകഺണ്ടഽവരഺവഽന്നതഽമഺണ്.

പര ഹപരസഹകരണവഽം മറലുള്ളവരഽീര ുമ്ുനഺട്ടെ഻ീലരഽക്കഽന്ന ത഼രഽമഺനങ്ങളും
ഉള്ീക്കഺള്ളുന്ന ുെരം പര഻ശ഼ലനങ്ങളഺണ് ഏറലവഽം ഫലശ്പദം എന്നഺണ്
ൂവുഗഺട്ട് ഹക഻യഽീര പക്ഷം. മഺതഺപ഻തഺക്കള്ുക്കഺ അദ്ധയഺപകര്ച്ുക്കഺ മഺശ്തമലല,
സമശ്പഺയക്കഺര്ച്ക്കഽം ുസഺ്റല്ീവയറഽകള്ക്കഽം ുപഺലഽം വ഻വ഻ധ കഴ഻വഽകള്ക്കഽള്ള
പര഻ശ഼ലകരഽീര പങ്കഽവഹ഻ക്കഺനഺകഽം.

“നര്ച്ജ഻ക്കഺവഽന്ന കഴ഻വഽകള്" എീന്നഺരഺശയവഽം ൂവുഗഺട്ട് ഹക഻
മഽുന്നഺട്ടുീവക്കഽകയഽണ്ടഺയ഻ (ച഻ശ്തം 2). ുുപ്പഺുഴ ീചയ്യഺവഽന്ന കഺരയങ്ങളുീരയഽം
ത഼ീര അസഺദ്ധയമഺയവയഽുരയഽം ുരക്കഺണ് ഒരഽ പര഻ശ഼ലകീന്റ സഹഺയുെഺീര
ുനര഻ീയരഽക്കഺവഽന്ന ഈ കഴ഻വഽകളുീര സ്ഥഺനം. (മഽപഽ പറഞ്ഞ
ജ഻ഗ്ദ്ുസഺപസ഻ല഻നഽ പര഻ഹഺരം കഺണ് ഒരഽദഺഹരണമഺണ്.) ഓുരഺ
കഽട്ട഻യഽീരയഽം ഈ ഗണെ഻്ീപ്പരഽന്ന കഴ഻വഽകീള ത഻ര഻ചറ഻ഞ്ഞ് അവക്കഺണ്
ഏറലവഽം ശ്ശദ്ധ ന്ുകണ്ടത് എന്നഺണ് ൂവുഗഺട്ട് ഹക഻ ന഻ര്ച്ുദശ഻ക്കഽന്നത്.

ഏീതഺരഽ കഴ഻വ഻ീന്റ പര഻ശ഼ലനെ഻ലഽം ഈ സ഻ദ്ധഺന്തെ഻ലാന്ന഻യ ച഻ല
ന഻ര്ച്ുദശങ്ങള് ശ്പുയഺജനീപ്പരഽെഺം. കഽട്ട഻ക്ക് എശ്തുെഺളം മഽന്നറ഻വ് ഉണ്ട് എന്നഽ
മനസ഻ലഺക്ക഻ പഽത഻യ വ഻വരങ്ങള് അത഻നനഽസിതമഺയ഻ പറുഞ്ഞഺ കഺണ഻ുചഺ
ീകഺരഽക്കഽന്നതഽം, കഽട്ട഻യഽീര ന഻ലവഺരെ഻ീനഺെ സഺധനസഺമശ്ഗ഻കള്
ലഭയമഺക്കഽന്നതഽീമഺീക്ക നലല നരപര഻കളഺണ്. പല ീസ്റ്റപ്പുകളുള്ള ശ്പവിെ഻കീള
ീസൌകരയംുപഺീല വ഻ഭജ഻ച്, അ്പഺ്പമഺയ഻ പാര്ച്െ഻യഺക്കഺന്
അവസരീമഺരഽക്ക഻, ഓുരഺ ഘട്ടെ഻ലഽം അനഽുയഺജയമഺയ ന഻ര്ച്ുദശങ്ങളും
ശ്പത഻കരണങ്ങളും അറ഻യ഻ചുീകഺണ്ട഻ര഻ക്കഺം. സമശ്പഺയക്കഺരഽീര സഹഺയവഽം
ഉപുയഺഗീപ്പരഽെഺം. ഒരഽ കഴ഻വ് ുനര഻ീയരഽെഽകഴ഻ഞ്ഞഺ്പ്പ഻ീന്ന അത്
ുമ്ുനഺട്ടീമഺന്നഽം കാരഺീത യുഥഷ്ടം ഉപുയഺഗ഻ക്കഺന് അനഽവദ഻ക്കഽകയഽമഺവഺം.
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ച഻ത്തം 2: ൂവു ഺട്ട്സ്ക഻യഽീട സ഻ദ്ധഺദ്നത്രകഺരമഽള്ള
“ആര്ത്ജ഻ക്കഺവഽന്ന കഴ഻വഽകള്"

കഺല഻ീനഺപ്പ഻ച് ീചര഻പ്പു മഽറ഻ക്കഺം
പ഻യഺുജയഽം ൂവുഗഺട്ട് ഹക഻യഽം യഽക്ത഻പരതയഽീരയഽം ഭഺഷയഽീരയഽം
വ഻കഺസെ഻ന് ഊന്ന് ീകഺരഽെുപ്പഺള് ഗഺര്ച്്നര്ച് എന്ന മനേഺ ഹശ്തജ്ഞീന്റ
കഺഴ്ത്ചപ്പഺര഻് ുവ രണ്ടഽം അുനകതരം ബഽദ്ധ഻കള഻് ച഻ലതഽ മഺശ്തമഺണ്.
അുദഹെ഻ീന്റ സ഻ദ്ധഺന്തശ്പകഺരം സംഗ഼തവഽം ശബ്ദങ്ങളുമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട ബഽദ്ധ഻,
കഺഴ്ത്ചകീളയഽള്ീക്കഺള്ളഺനഽം കഺരയങ്ങീള അകക്കണ്ണുകള഻് സങ്ക്പ഻ക്കഺനഽമഽള്ള
ുശഷ഻, കയ്യരക്കവഽം ീമയ് വഴക്കവഽം ുപഺലഽള്ള ശഺര഼ര഻ക കഴ഻വഽകള്,
വയക്ത഻ബന്ധങ്ങള് പഽലര്ച്െഺനഽള്ള പഺരവം, സവമനസ഻ീനുയഺ ശ്പകിത഻ീയുയഺ
അ ഹത഻തവവ഻ഷയങ്ങീളുയഺ അറ഻യഺനഽം ഉള്ീക്കഺള്ളഺനഽമഽള്ള കഴ഻വഽകള്
എന്ന഻വയഽം ശ്പസക്തമഺണ്.

ഈ കഴ഻വഽകീളഺീക്ക വ഻വ഻ധ വയക്ത഻കള഻് വയതയ ഹത അളവഽകള഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽം
കഺണീപ്പരഽന്നത്. ശബ്ദവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട ബഽദ്ധ഻ ുവണ്ടശ്തയഽള്ളവര്ച്ക്ക് കഺരയങ്ങള്
ുകട്ടുമനസ഻ലഺക്കഺന് ശ്പയഺസമഽണ്ടഺവ഻ലല. എന്നഺ് മറലുള്ളവര്ച്ക്ക്
അങ്ങ഻ീനയഺയ഻ര഻ക്ക഻ലല. അതഽീകഺണ്ടഽതീന്ന, സഺശ്പദഺയ഻ക ര഼ത഻കള഻ലഽള്ള
അദ്ധയയനങ്ങള഻്

ുശഺഭ഻ക്കഺീത ുപഺകഽന്നവീര ുമഺശക്കഺരഺയ഻ക്കഺണരഽീതന്നഽം,
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അവര്ച്ക്കഽള്ള മറലു കഴ഻വഽകീള ഉപുയഺഗീപ്പരഽെ഻ അവീരയഽം
പഠ഻പ്പ഻ീചരഽക്കഽകയഺണഽ ുവണ്ടത് എന്നഽമഺണ് ഗഺര്ച്്നറഽീര മതം.

രുഞ്ചത്ര഻യങ്ങള്ക്കത഼തമഺയ ആശയങ്ങള്
ുശ്ക്ക഻യുഗഺചരമലലഺെ, അമാര്ച്െമഺയ (abstract) നശയങ്ങീള ഉള്ീക്കഺള്ളഺനഽള്ള
കഴ഻വ് ീചറ഻യ കഽട്ട഻കള്ക്കഽണ്ടഺവ഻ലല എന്ന് അവീര വലലതഽം
പഠ഻പ്പ഻ക്കഺീനഺരഽങ്ങഽന്നവര്ച് അറ഻ഞ്ഞ഻ര഻ുക്കണ്ടതഽണ്ട്. ഉദഺഹരണെ഻ന്,
ഏഴഽവയസ഻് തഺീഴയഽള്ളവര്ച്ക്ക് ന഼ളന് വ഻ശദ഼കരണങ്ങുളഺ സങ്ക഼ര്ച്ണ്ണത
ന഻റഞ്ഞ ച഻ശ്തങ്ങുളഺ അലല, കണ്ടഽ മനസ഻ലഺക്കഺവഽന്നുതഺ കയ്യ഻ീലരഽെഽ
ീപരഽമഺറഺവഽന്നുതഺ നയ മഺതികകള് നണ് ഉപകഺരീപ്പരഽക. (കാട്ടലഽം
കഽറയ്ക്കലഽം പഠ഻പ്പ഻ക്കഺന് ുകഺലഽകള് ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്നത് ഒരഽദഺഹരണമഺണ്.)
സതയം, ന഼ത഻, സദഺചഺരം തഽരങ്ങ഻യ സങ്ക്പങ്ങീള ശ്ഗഹ഻ീചരഽക്കഺനഽം, ശര഻യഽീര
ീവളുപ്പ഻നഽം ീതറല഻ീന്റ കറഽപ്പ഻നഽമ഻രയ഻് ചഺരന഻റമഽള്ള ഏീറ വ ഹതഽതകള്
ുവീറയഽമഽീണ്ടന്നത് ഉള്ീക്കഺള്ളഺനഺകഺനഽീമഺീക്ക അമാര്ച്െച഻ന്തക്കഽള്ള കഴ഻വ്
കാര഻ുയ ത഼രാ. പശ്ന്തണ്ടഽ വയസ഻നഽ ുശഷം ഈീയഺരഽ കഴ഻വ് രാപീപ്പരഽന്നഽണ്ട്
എന്ന് പ഻യഺുജ പറഞ്ഞ഻ട്ടുീണ്ടങ്ക഻ലഽം പഽത഻യ പഠനങ്ങള് സാച഻പ്പ഻ക്കഽന്നത്
ുരഽപതഺം വയസ഻ലഽം ഏകുദശം പകഽത഻ുയഺളം ുപര്ച്ുക്ക ുതഽ
സഺദ്ധയമഺകഽന്നഽള്ളൂ എന്നഺണ്.
ഏഴഽവയസു കഴ഻ഞ്ഞവര഻് അമാര്ച്െച഻ന്ത വളര്ച്െ഻ീയരഽക്കഺന് കാട്ടുകഺുരഺട്
നശയങ്ങള് പങ്കഽീവക്കഺനഽം ചര്ച്ചകള് നരെഺനഽം ുശ്പര഻പ്പ഻ക്കഽക, ച഻ശ്തങ്ങളും
മറലു മഺതികകളും ഉപുയഺഗ഻ച് സങ്ക഼ര്ച്ണ്ണമഺയ നശയങ്ങീള ലള഻തവ്ക്കര഻ചു
ീകഺരഽക്കഽക തഽരങ്ങ഻യ നരപര഻കള് ഉപുയഺഗ഻ക്കഺം. ീകൌമഺരക്കഺര഻് ഈ
കഴ഻വഽ ുശ്പഺത്സഺഹ഻പ്പ഻ക്കഺന് ീചറ഻യ ശ്ഗാപ്പുകളഺക്ക഻െ഻ര഻ച് വ഻വ഻ധ
വ഻ഷയങ്ങീളപ്പറല഻ സംവഺദങ്ങള് നരെ഻ക്കഽകുയഺ, കഺരയകഺരണബന്ധങ്ങള്
ുബഺദ്ധയീപ്പരഽെഽന്നുതഺ യഽക്ത഻യഽപുയഺഗ഻ച് പര഻ഹര഻ുക്കണ്ടുതഺ നയ
ുചഺദയങ്ങള്ക്ക് മറഽപര഻യഺവശയീപ്പരഽകുയഺ, ഒരഽ സക്കര്ച്ഭം വ഻വര഻ക്കഽകുയഺ ഒരഽ
വ഼ഡ഻ുയഺ ഭഺഗ഻കമഺയ഻ കഺണ഻ക്കഽകുയഺ ീചയ്ത് തഽരര്ച്ീന്നന്തഽ സംഭവ഻ക്കഽം
എന്നാഹ഻ക്കഺന് പറയഽകുയഺ ഒീക്കീചയ്യഺം.
അമാര്ച്െച഻ന്തയഽീര നവ഻ര്ച്ഭഺവം ീകൌമഺരക്കഺര഻് ച഻ല പഺര്ച്ശവഫലങ്ങള്ക്കഽം
വഴ഻ീവക്കഺം. ശ്പസക്തമലലഺെ കഺരയങ്ങളുീര ുപഺലഽം ശര഻ീതറലുകീളപ്പറല഻ അവര്ച്
തലപഽകക്കഺന് തഽരങ്ങഺം. തങ്ങളുീരയഽം മറലുള്ളവരഽീരയഽം അമാര്ച്െച഻ന്തകളും
അനഽബന്ധ വഺദഗത഻കളും തമ്മ഻് ുവര്ച്ത഻ര഻ചറ഻യഺനഽള്ള കഴ഻വ്
അവര്ച്ക്ക഻ലലഺീതുപഺവഽകയഽം ീചയ്യഺം. ഉദഺഹരണെ഻ന്, തീന്റ ീപരഽമഺറലെ഻ലഽം
ച഻ന്തഺഗത഻കള഻ലഽം തന഻ക്കഽള്ളയുത തഺ്പരയം മറലുള്ളവര്ച്ക്കഽം ഉണ്ട് എന്നഽം,
എലലഺവരഽം സദഺ തീന്നെീന്ന ശ്ശദ്ധ഻ചുീകഺണ്ട഻ര഻ക്കഽകയഺണ് എന്നഽീമഺീക്ക
അവര്ച് ധര഻ചുവശഺവഺം. വ഻വ഻ധ വ഻ഷയങ്ങീളപ്പറല഻ തഺന് ച഻ന്ത഻ക്കഽന്ന
ര഼ത഻യ഻് ുവീറയഺരഽം ച഻ന്ത഻ച഻ട്ട഻ീലലന്നഽം, മറലുള്ളവര്ച്ക്ക്, ശ്പുതയക഻ച്
മഺതഺപ഻തഺക്കള്ക്ക്, തീന്റ ച഻ന്തകീള ഉള്ീക്കഺള്ളഺനഺവ഻ീലലന്നഽീമലലഺം അവര്ച്ക്കഽ
ുതഺന്നഽകയഽമഺവഺം.
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ീകൌമഺരത്ത഻ളപ്പ഻നഽ ര഻ന്ന഻ല്
വ഻കഺരങ്ങള്ക്കഽ കര഻ഞ്ഞഺണ഻രഺനഽം നലല ത഼രഽമഺനങ്ങീളരഽക്കഺനഽം പദ്ധത഻കള്
നസാശ്തണം ീചയ്യഺനഽീമഺീക്കയഽള്ള കഴ഻വഽകള് നമഽക്കഽ തരഽന്നത്
തലുചഺറ഻ീല ശ്പ഼ുശ്ഫഺണ്ട് ുകഺര്ച്ട്ടക് ഹ എന്ന ഭഺഗമഺണ് (ച഻ശ്തം 3). ുത഻ീന്റ
വ഻കഺസം പാര്ച്ണമഺകഽന്നത് 23-25 വയുസഺീരയഺണ്. ശ്പ഼ുശ്ഫഺണ്ട്
ുകഺര്ച്ട്ടക്സ഻ീന്റ വളര്ച്ച അപാര്ച്ണമഺണ് എന്നത഻നഺലഺണ് ീകൌമഺരക്കഺര്ച്
പലുപ്പഺഴഽം പല കഺരയങ്ങള഻ലഽം മഽന്പ഻ന്ുനഺക്കഺീത എരഽെഽചഺരഽന്നതഽം
അനഺുരഺഗയകരമഺയ ശ്പവണതകള്ക്ക് എളുപ്പെ഻് വശംവദരഺകഽന്നതഽം
എലലഺം.

ച഻ത്തം 3: ത്ര഼ുത്രഺണ്ടല് ുകഺര്ത്ട്ടക്സ്
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