
கl# 6.0 
ஏ% இnத கl#k கழகm? 
     !"kகமாக 'வ)t+ ',-ேறாm. அ+ கl'ையp ப78ய எ:கll 
<)தேலா, +வ:?-ற+. 
  

கl# எ%றாl எ%ன? 
     எ@ைன அ8n+k ெகாllவ+. எ@ைனc !78Ellள உலகtைத 
(அHடtைத) அ8n+k ெகாllவ+. எனk?m உலகtJ7?மான உறைவ 
அ8n+k ெகாllவ+. இ+ேவ கl'. 

எ%ைன அ2n3k ெகாllவ3 எpப9? 
     எனkெக@L ஓr உடl  (Body) இ"k-ற+. OnJk?m மனm 
(Intellectual mind) இ"k-ற+. உண"m உllளm (Emotional mind) 
இ"k-ற+. நா@ ஓr இடtJl ஒ" ?8pSTட காலகTடtJl (Context) 
வாU-ேற@. இைவகைளt தாHV ஜm<ல@களாl அ8யXVயாத, 



மனtதாl <)ய XVயாத, உllளtதாl உணரXVயாத, இடtைதEm 
காலtைதEm தாHVய சkJ  (Universal energy - Intuition) இ"k-ற+. 
  
     ஆக, எ@ உடl, எ@ மனm, எ@ உllளm, எ@ \ழl (இடm, காலm), 
எ@ சkJைய அ8வேத எ@ைன அ8வ+ எனலாm. 

உலகtைத அ2n3k ெகாllவ3 எpப9? 
     எ@ ஜm<ல@களாl பாrkக XV-ற, ேகTக XV-ற, ^கர XV-ற, 
!ைவkக XV-ற, ெதாட XV-ற s`ல உலகm (Physical world) 
இ"k-ற+. அேதா,, இ+வைர க7Lணrnத, ஆறாவ+ அ8a ெகாH, 
அ8n+k ெகாll-ற, அ8aலகm  ( Intellectual world) இ"k-ற+. 
இ+வைர மbத?லm, உணraகளாl ேமcT,, க7பைன ெசy+ 
பைடt+llள உணraலகm (Emotional world) இ"k-ற+. நா@ வாe-ற 
காலtJ7?m Xnைதய, Snைதய கால:கll (Time and Space - Past to 
Future) இ"k-@றன. நா@ அfப'kகாத இடm த'ர ேவL இட:கll 



இ"k-@றன. ஆL அ8aகgk?m அpபா7பTட உலகm  (Spiritual world) 
இ"k-ற+. 
  
     ஆக, எ@ைனc !78Ellள s`ல உலகm, அ8a உலகm, உணra 
உலகm, \ழl, <லpபடாத சkJைய அ8வேத உலகtைத அ8வ+ எனலாm. 

எனk=m உலகt>?=மான உறைவ 
அ2n3k ெகாllவ3 எpப9? 
     எ@ உடl ெகாH, இnத s`ல உலகtேதா, (Action) உறa 
ெகாll-ேற@. அத7? ஜm<ல@ உறa (experience) எனலாm. எ@ மனm 
ெகாH, அ8a உலகtேதா, உறa ( Reflection) ெகாll-ேற@. அத7? 
Onதைன உறa (Conceptualisation process) எனலாm. எ@ உணra 
ெகாH, உணra உலகtேதா, உறa (Imagination)  ெகாll-ேற@.  
அத7? உணra உறa (Visualisation process) எனலாm. எ@ \ழcl, 
!7Lc \ழேலா, உறa (living)  ெகாll-ேற@. அத7? !7Lc\ழl உறa 
(Contexualisation process) எனலாm. எ@ சkJ ெகாH, <ற சkJேயா, 



உறa ெகாll-ேற@ (Instinct). அத7? ஆ@ம உறa (Spiritual process) 
எனலாm. 
  
     ஆக, ஜm<ல@ உறa, Onதைன உறa, உணra உறa, !7Lc\ழl 
உறa, ஆ@ம உறa ஆ-ையைவகைள அ8வேத எனk?m உலகtJ7?மான 
உறைவ அ8n+kெகாllவ+ எனலாm. 

     அதனாl கl' எ@ப+ எ@ைனEm, உலகtைதEm, இைடhl உllள 
உறைவEm ப78ய உHைமையk கH, ெதiவைடவ+. 

இ%ைறயk கl# Bைல எpப9 இCkDற3? 
     எ@ உடl ம7Lm s`ல உலகtைதp ப78 jைறயt தகவlகைளc 
(Information) ேசக)t+k க7Lt த"-ற+. இnத உலகtேதா, உறவாட 



உயrnத Jறைமகைள (Skills) வளrt+k ெகாllள உதa-ற+. எ@ அ8a 
')வைடய ெவvேவL +ைறc சாrnத பாட:கைளc ெசாlct த"-ற+. 
எ@ க7பைனt Jறைன வளrkக, பைடp<களாl ெவipப,tத 
வாyp<கைள (Innovative and creative chances) ெகா,k-ற+. 
நlெலாekகc Onதைனகைள (moral values) எ@ மனJl 'ைதk-ற+. 
ஆ@lக அfபவtைதk ெகா,kக Xய7Ok-ற+. பல JTட:கll 
(Projects) mலm வாUkைகைய க7Lkெகாllள Xைன-ற+. 
  
     மbத?லm கl' அ8ைவEm, JறைனEm, மJpn,கைளEm 
oராk-kெகாHேட வnJ"k-ற+. ெசாlck ெகா,k?m XைறையEm 
ப:ெக,p< Xைறயாக, ம-UcOேயா, க7?m Xைறயாக, <+ைமயான 
க7?m Xைறயாக மா78kெகாHேட வnJ"k-ற+. 
  
     இத7? நம+ X+ேக நாேம ஒ" Xைற தTVk ெகாllளலாm. 
தTVயா-'Tடதா? ச). இ@fm ெதாடrn+ பVt+'T,, நாm தTVk 
ெகாHட+ ச)தானா எனp பாrpேபாm. அத7? இ@ைறய உலக jைல 
எpபV இ"k-ற+ எனp பாrkக ேவH,m. 
 

Source: https://www.businessinsider.com.au perfect for long blocks of text. 

https://www.businessinsider.com.au/


இ%ைறய உலக Bைல எpப9 இCkDற3? 
உலகp ேபரGH 6.0 
     உலக ேபரpa 6.0 (Mass extinction 6.0) எ@பைத q:கll 
ேகll'pபTV"kகko,m. ைடனேசாr ேபா@ற r"க:கll, உல-l 
நடமாVk ெகாHV"nதன. அைவகll இ@L அVேயா, காணாமl 
ேபாy'Tடன. இைதpேபா@ற உல-l உllள XkகாlவாO உhரன:கll 
அpவைதேய உலகp ேபரpa எ@-ேறாm. அத7? ெவihc"n+ வnத 
'Hக7கேளா அlல+ srhl நடnத எ)மைலேயா காரணமாக 
இ"nJ"k-@றன. 
  
     443 rlcய@ வ"ட:கgk? X@< நடnத Xதl ேபரpைவt 
ெதாடrn+, த7ேபா+ ஆறாவ+ ேபரpa நடn+kெகாHV"k-ற+. 
இத7? காரணகrtதாkகளாக இ"pப+ யாr ெத)Eமா? ெநt! jrrtJ, 
Jrேரா, இய7ைக வள:கைள கபuகரm ெசy+ ெகாHV"k-ற 
மbதrகll தா@ இத7? காரணமாக இ"k-றாrகll. இரசாயன மா!பா, 
(chemeical pollution), <' ெவpபமைடதl (climate change and 
greenhouse effect) , உhரன:கைள ேதைவkகJகமாகk ெகாlவ+, என 
பல நvன வாUkைகkகான காரண:கll அத@ S@ேன இ"k-@றன என 
ஆராycOயாளrகll oL-றாrகll. 
  
     இ+வைர மbத?லm ேதVைவtத கl'ய8a 
உலகpேபரp'7காகtதா@ பய@ப,tதpப,-றதா? எ@-ற ேகll' 
எழாமl இlைல. 
  
     இnத நvன வாUkைகkகான ஏ7பா,கll எpபV நடk-@றன? அத7? 
ெதாp7<ரTO 4.0 ப78t ெத)nJ"kக ேவH,m. 



 

ெதாG?IரJK 4.0 
     ெதாp7<ரTO 4.0 (Industrial revolution 4.0) ப78 
ேகll'pபTV"pnrகll. வxகm உலகமயமானSற? (globalisation), 
இைணயtைதp (Internet of things) பய@ப,tJ, ெசய7ைக ^Hண8a  
(Artificial intelligence) ெகாH,, இயnJர:கll !யமாக க7L 
ெசயlப,வத@ (machine learning) mலமாக ஒ" Oல காrpபேரT 
கmெபbகll மாtJரm அ!ர லாபm ெபற வp வைக ெசyEm, ெதாpl 
ம7Lm வxக Xைற ெசயlப,tதpபT,k ெகாHV"k-ற+. அத7?t 
ேதைவயான பxயாளrகைள உ"வாkக இ"பtJேயாராm y7றாH,t 
Jற@கll (21st century skills) ேதைவயாக இ"k-@றன. 
  
     இ+வைர மbத?லm ேதVைவtத Jறன8a ஒ" Oலr லாபm 
சmபா)kக, உலக வளtைத !ரHV ேபரp'7? ெகாH,c ெசlலtதா@ 
பய@ப,-றதா? எ@-ற ேகll'Em எழாமl இlைல. 
  
     !7Lc\ழczm, வxகtJzm நடk-ற இேத jைல கைல 
கலாcசாரtJzm, அரOயczm நடk-ற+. உலகpேபாr 3.0 ப78k 
ேகll'pபTV"pnrகll. 



உலகpேபாr 3.0 
     உலக வள:கi@ ேமzm, மkகll மன:கi@ ேமzm ேமலாJkகm 
ெசztத பல உலக அைமp<கll +Vயாy +Vk-@றன. மத:கi@ 
ெபயராl, ேதOய:கi@ ெபயராl, அைமp<கைள உ"வாk- 
ஊடக:கைள த@ வயpப,tJ, +rக"t+kகைள ேபாJt+, உலக 
ேமலாHைம ெசyய ெசயlப,-@றன. எiய நா,கைள கட@ எ@-ற 
ெபயராzm த@ வைலk?ll ேபாT, அnத ேமலாHைமk? வp 
ேகாz-@றன. ப@Xகm ெகாHட ெமாp, இலk-யm, கைல, 
பHபா,கைள இ"TடVp< ெசy+ ஒ" Oல கலாcசாரtைத மT,m 
`k-pSVkக Xயz-@றன. +pபாk- ?H,களாl ெசyEm ேபாைர'ட 
வcைமயாy, ெமௗனமாy கலாcசாரp ேபாr நடn+kெகாHV"k-ற+ 
என வlzனrகll ெத)'k-@றனr. 
  
     இ+வைர மbத?லm ேதVைவtத 'erய மாH<கll, ஒ" Oல 
கலாcசார ?ekகgm, அரOயl ?ekகgm ெப"mபா@ைமேயாைர 
ேமலாJkகm ெசyயtதா@ பய@ப,-றதா? எ@-ற ேகll' எe-றதா 
இlைலயா? 

கl#Mm இ%ைறய உலக BைலMm 
     ஆக, இ+வைர கl' mலm, மbத?லm ேதVைவtத அ8am 
(knowledge), Jறfm (skill), பHபாT, 'erய:கgm  (values) உலக 
அp'7?m, ஒ" Oலr லாபtJ7?m, அவrகgைடய ேமலாHைமk?m 
தா@ பய@ப,-ற+. அpபVயானாl அpபVpபTட கl' தbpபTட 
மbத"k?m மbத?லtJ7?m உலக உhரன:கgk?m ஊL 
'ைள'kக oVயதாக இ"k-ற+ எ@L XVa ெசyயலாm. 
  
     அதனாl கl'hl ஒ" <ரTO ேவH,m. அ+ எ@ன'தமான <ரTO? 
கl'p<ரTO 6.0 



 

கl# IரJK 6.0 
     கl' 6.0 என நாm X@ ைவpப+, கl' உலகtJl ஒ" <ரTO. 
அைதp <)n+k ெகாllள,  உலகள'l கl' 0.0 Xதl கl' 5.0 வைர 
எ@ன நடnத+, எ@ன நடk-ற+ எ@பைதp <)n+k ெகாllள ேவH,m. 
அpெபாe+ தா@, அைவகic"n+ 'ல-,  'tJயாசமாக, நாm கl' 
6.0 எ@பைத ஏ@ X@ைவk-ேறாm எனp <)n+k ெகாllள XVEm. 

கl' 0.0 X7கால கl' 
     பJெனT,, பtெதா@பதாm y7றாH, காலtJl, 
காலbயாJkகtJl  +வ:கpபTட ெமkகாேல கl' Xைறk? X@<, 
சmக கTடைமpைபk கTVk காkக, உயr ?லtேதாr க7?m கl' Xைற 
ஒ@L இ"nத+. அத7?m X@< ம@ற:கll, ச:க:கll அைமt+ க7?m 
கl' XைறEm இ"nத+. JHைணகizm, ?"?ல:கizm, மணl, 
பைனஓைலகைளk ெகாH, கl' க7ற காலm. அpபV X7காலtJய கl' 
Xைறகைள கl' 0.0 எ@L வைகpப,t+ேவாm. 

கl' 1.0 ஆO)யr ைமயk கl' 
     காலbயாJkக காலtJl, கl', ஆO)யr ைமயk கl'யாக இ"nத 
ேநரm. அரOயl ேமலாHைமைய கTVk காkக, எlேலா"k?மான 



பாடtJTடm தயா)kகpப,m. அத7கான ஆO)யrகll பாடtைதc 
ெசாlck ெகா,pபாrகll. மாணவrகll பாடtைதk ேகTபாrகll. ேதra 
ைவkகpப,m. ஞாபகசkJ அJகm உllளவrகll, ேதr'l நlல ேதrcO 
ெபLவாrகll. அpபVt ேதrவானவrகைள த?nத ேவைலhl 
அமrt+வாrகll. இnத பாx, இரHடாm உலகpேபா"k?p S@<m பல 
நா,கil இ"nத+. அnதnத ேதOய அர!கgk? அ+ ேதைவயாக 
இ"nத+. கா-தXm, ேபைன ைமEm, க"mபலைகEm அ@ைறய கl't 
ெதாp7^Tப:கll.  

கl' 2.0 ஆO)யr - மாணவr ைமயk கl' 
     ஆO)யrகll க7றைல இல?வாk?பவrகll எ@-ற <Jய பத'k? வnத 
காலm. ஆO)யrகgk?m மாணவrகgk?m தகவl ெதாடr< அJகm 
உHடாகt +வ:-ய காலm. அ+ மT,மlல மாணவrகll இைடேயEm 
உறa ேமmபடt +வ:-ய காலm. பாடtJTடtJ7?m க7ேபா"k?மான 
உறam ேமmபடt +வ:-ய காலm. பாடp<tதக:கேளா, ெசyXைறp 
பh7Oகgm ேசrkகpபTடன. இJzm ேதra Xைற இ"nத+. ஞாபகc 
சkJkகானt ேதைவ இ"nத+. க7றl இbைமயான jகUவாக 
இ"kகேவH,m எ@L ேபசt+வ:-ய காலm. ெசாlck ெகா,tதl 
அlல, க7றேல Xk-யm  எ@L ேயாOkகt +வ:-ய காலm. 

கl' 3.0 மாணவr ைமயk கl'Em கxx 
ெதாp7^TபXm 
     ஆO)யrகll Xeைமயாக க7றைல இல?வாk?பவrகளாக மா8ய 
காலm. ஆO)யrகேளா மாணவrகேளா ைமயm அlல. எiதாக, 
இலவசமாகk -ைடk?m பாடpெபா"gm கxxEm ைமயமாகt 
+வ:-ய காலm. தகவlகேளா, Jற@கgk?m Xk-யt+வm 
ெகா,kகt+வ:-ய காலm. Jறனாya Onதைன(Critical Thinking), 
<+ைம (Innovation), க7பைனtJற@ (Imagination), பைடpபா7றl Jற@ 
(Creativity), தகவlெதாடr<t Jற@ (Communication), ம7றவrகேளா, 
ேசrn+ பx ெசyEm Jற@ (Collaboration) ப78ெயlலாm ேபசpபTட 
காலm. மாணவrகேள த@Xைனpேபா, ேதV க7க, \ழl அைமnத காலm. 



வ?pபைறகைளt தாHV க7?m \ழzm அைமnத காலm. எ:? 
பாrtதாzm கxx ைமயமாக மாற \ழl அைமnத காலm. 

கl' 4.0 இைணய ைமயk கl' 
     அO)யr, வ?pபைற, பாடtJTடm, பlli ஆ-யைவகi@ இடtைத 
இைணயm எ,t+kெகாllள +வ:-யk காலm. ேந"k? ேநரான சnJpைப 
'ட, இைணய வp உறa அJகமான காலm. oTடாக பைடpப+ (Creating 
Collaboratively), <+ைம கா~வ+ (Innovation ) எ@பைவ ைமயமான 
காலm. நா@? !வr வ?pபைறகgkகான Xk-யt+வm ஒpn+, அ-ல 
உலகேம வ?pபைறயாக மா8ய காலm. ெதாp7<ரTO 4.0 ak? 
+ைணயாக தகவlகைளEm, Jற@கைளEm க7க ஏ+வான காலm. பாடk 
க"pெபா"Tகll qkகமற எlலா இடtJzm ெகாTVk-டk?m காலm. 
த@ Xைனp< க7றl மாtJரm அlல, தbpபTட நபrகi@ Jற@கைள 
உ"வாk?-ற பாடk க"pெபா"Tகll jைறn+llள காலm. oTடாகc 
ேசrn+ க7பேதா,, தbpபTடவ)@ பயfkகான க7றலாகam 
மா8'Tட+. ஆO)ய)@ ப:? தா@ எ@ன? என சவாl ',m காலm. 
மbதrகைள 'ட இயnJர:கgk? மவ! வnத காலm. 

கl' 5.0 மbதைர ைமயpப,tJய கl' 
     இnத உலகm அjயாயtJ7? இயnJர:களாl ஆளpப,-ற+ எ@Lm 
அ+ ேபாகpேபாக ேமாசமாகpேபா?m \Ujைல தா@ இ"k-ற+ எ@Lm, 
அ+ rக ேமாசமான 'ைளaகைள மT,ேம உHடாk?m எ@Lm அதனாl 
மbதrகைள ைமயpப,tJய கl' ேதைவ எ@Lm  ஒ" Oலr 
ேபசt+வ:-h"k-றாrகll. இயnJரXm ெதாp7^TபXm ெவLm 
கl'kகான உபகரண:களாகtதா@ இ"kகேவH,ேம ஒpய அைவகேள 
கl'ைய ேமலாHைம ெசyய 'டkoடா+ எ@L வாJk-றாrகll. 
ேகாரx நc! உலகtைத ெதா78ய+m கl' உலகm 
மாறtெதாட:-Ellள+. ெசய7ைக ^Hண8a (Artificial Intelligence), 
ேராேபாTகll (Robotics), தாbய:கl (Automation), ெப"m தரa (Big 
Data) ேபா@ற ெதாp7^Tப வளrcOகll நvன கl'ைய மா78 வ"-ற+. 
மbத மJpn,கgk? Xk-யt+வm தரேவH,m. சnைதk?m 



கmெபbகgk?மான ேதைவைய மாtJரமlல க7ேபாr ம7Lm சmகtJ@ 
ேதைவk?மானதாக கl' இ"kக ேவH,m எ@ெறlலாm ேபசt 
+வ:-h"k-றாrகll. மbதைர ைமயpப,tJய கl' 5.0 ?8tத 
நைடXைறகll ெப"மள'l +வ:க'lைலெய@றாzm, இ+ ஒ" நlல 
எHணtJl தா@ ேபசpப,-ற+. ஆனாl நாm கl' 6.0 எ@-ற <Jய 
கl'p <ரTOைய X@ைவk-ேறாm 

 

கl' 6.0 இய7ைகைய (ப@மயtைதEm 
பHபாTைடEm) ைமயpப,tJய கl' 
     க7றcl ஆO)யr ைமயm அlல. மாணவr ைமயm அlல. 
பாடp<tதக:கll ைமயm அlல. கxx, இைணயm, எHxயl 
க"'கll (digital gadgets) ைமயm அlல. மbதrகll ைமயm அlல. 
இய7ைகேய ைமயm. பlzhr ப@மயேம ைமயm. உலகtJl உllள 
அைனt+ உhrகgm, qVt+ jைலt+ வாழ க7பேத கl'.  ப@மய 
பHபா,கll இ"k-@றன. கl' அவரவr பHபாT, ேவrகil Xைளhட 
ேவH,m. பlzhr ஓm<தzm பHபாTைட ேப~தzm கl'h@ 
ஆதார:களாக இ"kகேவH,m. அத7கான அ8ைவpெப"kக ேவH,m. 
அத7கான Jற@கைள வளrkக ேவH,m. அத7கான மJpn,கைளp ேபண 
ேவH,m. 



     அ8a உh)ன:கைள அppபதாக இ"kகkoடா+. உh)ன:கைளk 
காpபதாக இ"kக ேவH,m. Jற@கll ஒ" சாரா"k? பலனipபதாக 
மT,m இ"kகkoடா+. எlேலா"k?m சமமாக, jயாயமாக பல@ 
ெகா,kகk oVயதாக இ"kக ேவH,m. பH<கll, ஒ" ?e, ம7றவrகll 
ேமl ேமலாJkகm ெசzt+வதாக இ"kகk oடா+. எlேலா"m இ@<7L 
<)தேலா,m அ@ேபா,m ஒeக பய@பட ேவH,m.  

     இnத கl' 6.0 <ரTO சாtJயமா? 
  
     சாtJயமா, சாtJயm இlைலயா என ேயாOpபைத'ட, ேதைவயா, 
ேதைவhlைலயா என ேயாOkக ேவH,m. 
  
     உலக உh)ன:கgm, !7Lc \ழzm அpயாமl இ"kக 
ேவH,ெம@றாl, எlேலா"m <)தேலா, ம-UcOயாக வாழ 
ேவH,ெம@றாl இnதp <ரTOைய ெசyேத ஆக ேவH,m. அத7? 
இ@ைறய ெதாp7^Tப வளrcO ெப)+m +ைண j7?m. ேதைவ ஒ@ேற 
ஒ@L தா@. இ+ ஏேதா ஒ" மா7L கl' அlல. இ+ ஒ" அறm சாrnத 
ேபாr என உணர ேவH,m. அத7? தயாராக ேவH,m.  

உNrெமy கPேணாJடm 
     கl' 6.0 <ரTOையc ெசyய ச)யான கHேணாTடm ேதைவ. சmக 
பய@பாTV7கான �rr? Jற@கgm, ப@Xக பHபாT, 'erயXm, 
jைலtத q�tத த@ைமhl \ழேலா, உறam ெகாHட பாrைவ இnதk 
கl' <ரTOயாளrகgk? ேவH,m. அnதp பாrைவk? ‘உhrெமy 
பாrைவ’ எ@L ெபய)TV"k-ேறாm. (அத7கான காரணm இ@ெனா" 
கT,ைரhl 'ளkகpப,m.) 
  
     இைத ஒ"வr மT,ேம ெசyயXVEமா? 
  



     ஒ"வr எ:? இ"k-றாேரா, அ:ேகேய, எ@ன ெசy-றாேரா 
அJேலேய, எ@ன XV-றேதா, அைதேய ெசyய, உhrெமy பாrைவ 
ெகாH, பயxpபேத ேபா+மான+.  
  
     மறn+'டா�rகll. ஒ" ?Hடா@ பாcl ஒ" ெசாT, 'ஷm 'en+ 
ெக,t+ ',m. அnத எJrமைற எHணm ேவHடாm. இpபVp பா":கll. 
ஒ" ?Hடா@ பாcl ெகாtசm உைற ேமாr, Xe பாைலEm 
தhராk-',m. ஆகேவ, ேநrமைற எHணtேதா, ெசயlபTடாl 
மைலயளa ெசயl oட க,களவா-',m. 
  
     நாm இைணnதாl XVயாதா எ@ன?  
  
     அத7கான ஒ" JTடேம இnத John Britto Academy. 

*********** 


