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ம"த$ ப&ைண)ப*+?< அ"& ABC< DைழFதGேம, ஒ" 4Hய, ஆனா<, வரேவMN$ OழP< 
இ"8Qேற> எ>பG 42FதG. ைமய அைற?< TலரG ஆனFத ஆரவார$ இ"FதG: பல 
ப&ட7க* V&ட இரW  உணYைன காZ[H8 சைம[G8 V&C"FதாZ; ]Z^மா 
ஹாZ`aய$ வாT[G8 V&C"FதாZ - த> பழ7NC?ன ந&பZக+ட$ கMc8V&ட 
4Hய  பாடைல, ப*+?< தனG மாணவZகde பாeவதMகாக மன3ையFG ப?MT 
ெசfGV&C"FதாZ; கடFத வார இcH?< கடலாைமநைட எ)பCgெச>றG எ>பைத அhய 
அ"காைம?P"FG iலா வFH"FதாZ ; இர&e தவைளக* பலYத 4[தக7க* 
NY[Gைவ8க)பBC"Fத 4[தக அe8QP"FG NH[kCன; இர&e நாfக* எ>னதா> 
நட8QறG எ>c எ7கைளg lMh ேக*Y8Nhme பாZ[Ggெச>றன; 5 ம^ேநர 
ேப"FG)பயண nைலYP"Fத ெச>ைன?< கடலாைம நைட oC[GவFத எ7களG 4Hய 
ஆZ)ப2)4$ N$மாளo$ அ7N ேசZFG V&டன. (அ"& ெச>ைன?< த>னாZவலZக* 
ப7ேகM-< இய7N$ கடலாைம) பாGகா)4 அைம)-ைன 1 8 ஆ&eகளாக 
வ;நட[H8V&C"8Qறா Z . H"வ&ணாமைல8N) ப&ைண) ப*+8காக 
இட$ெபயZFத-றN$, இFத த>னாZவ) ப^ைய[ nடZவதMகாக, அேனகமாக ஒpq" வார 
இcH?r$ ெச>ைன ெச>c வ"QறாZ.) ஒ" வ&ண[தBCr*ள sற7கைள)tல ப<ேவc 
Yதமான மaதZக* எ>ைன இ7ேக OuFH"FதனZ; ஆனாr$, ப&ைண) ப*+?< ஓZ ஓYய$ 
tல எ<w"$ இைழFG xGவான ஓZ இ")ைப அைடFH"FதனZ.

அ"& த> மக> மாதவye ேட-* ெட>az ஆC8V&C"8QறாZ

இFத) ப&ைண8N நா> மBeேம 4Hயவ> அ>c. ப<ேவc பய^க{$ ப*+8N வFG, 
ம ா ண வ Z க ை ள [ த 7 க * ப ல த ர ) ப B ட l வ ா ர T ய ம ா ன - > ன ^ க { 8 N 
அhoக)பe[H8V&C"FதனZ; இG வ"ட$ o|வG$ நைடெபcQறG. சாoேவ< எ>Qற 
-ெர}l அைச~Bட8 கைலஞZ அவZக{* ஒ"வZ; இர&டாவG oைறயாக அ7N வFH"FதாZ. 
ெச>ற ஆ&e NழFைதகde உ"வா8க[nட7Q?"Fத ஓZ அைச)பட[ைத (animation 
movie) oC)பதMகாக) ப^யாMh8V&C"FதாZ. Tல மாத7களாக மாணவZக* பட)-C)4 
நட[H எe[H"Fத ஒ" ேபசா)பட[ைத[ nN)பதMN உதY8V&C"FதாZ. -ர}l 



ேதச[H[HP"FG வFH"Fத இ>Ä"வZ - இைச8கைலஞZ Åேல> (Solenne). தனG 
அ8காZCயye (accordion) Åேல> Tல வN)4க{8Ng ெச>றாZ; ->னZ, மாணவZகde 
இைணFG ேபசா)பட[HMகான ->ன^  இைசைய அைம[தாZ. அFத நைகglைவ) பட[H> 
oத< Hைர?டைல Åேலa> ேநரைல) ப7க+)4டÇ$, NழFைதக+> ஆரவாரமான 
T2)xPÉடÇ$ க&டG TPZ8கைவ8N$ அÇபவமாக அைமFதG. NழFைதயாக 
இ"FதtG பலேதச[G) பய^க* எ7க* ப*+8N வ"ைக தFG எ7கde 
lMh8V&C"FH"8க8:டாதா எ>Qற ஆத7க$ எ>Ç*{$ எ|FதG. ேமr$, அ7N 
ஏMகனேவ த7Q?"Fத த&ைமயான த>னாZவலZக*, D&கைலக*, ைகYைனக*, நாடக$, 
தMகா)48கைலக*, Ö"டMப?MT (gymnastics) மMc$ -ற அ>றாட) ப*+) பாட7க{8கான 
ஆT2யZக*  ஆQm"8N8 :eதலாக[தா> இ)பC)பBட மாcபBட மaதZக*.

ேபசா)பட[ைத மாணவZகde இைணFG nN[G8V&C"8N$ ÅேலÇ$ ஏPஸு$ 
(scவனZ-ஆT2யZ)

மாணவZக* தயா2[த ேபசா)பட[H> oத< Hைர?டP>tG ேநரைல) ->ன^ இைச 
வழ7Q8V&C"8N$ -ெர}l த>னாZவ)பய^, Åேல>



ம"த$ ப*+?< மாணவZக* ப?r$ ப<ேவc Hற>க+< ைதயr$ ஒ>c

மாணவZக+> ->ன^க{ேம பலதர)பBடைவ . அ&ைம8 Qராம7க+P"FG` , 
H"வ&ணாமைல நக2P"FG`, ப&ைண?ேலேய  த7Q?"Fk வ"Q>றனZ.  Tல 
NழFைதக* ேவMc நாBடவராகW$ இ")பG ஆZவ7க*, Hற>க*, à;க*, â8Nக* 
ஆQயவMh< ேவMcைமைய) ெப"8QÉ*ளG. நா> அFத ப&ைண?< ெசலவ;[த கால$ 
பலவயGக+r*ள  ஆ>மந&பZகdடான உைரயாடP< க;FதG Nh)-ட[தNFதG. 
கBடட8கைல, உழW, சäகவாuW, H"வ&ணாமைல மMc$ இFHய  வரலாc, T)ரz நாBe 
வரலாc, அத> ெசCக* Yல7Nக* எ>c பலYத ேபlx"*க+< எ7க* உைரயாட<க* 
Y2Fதன . அ"^> oCவMற அhW[ேதடr$ , பTÉ$ ப*+8NழFைதகைளÉ$ 
nMh8V&e*ளதாக[ k>hயG. அ"& நட[G$ Tல வN)4க+< அம"$ வாf)4 
Qைட[தtG, அ>றாட பாட[HBட[H>பC அ<லாம<, Yவாத அர7Nக* அைமFG எனG 
ãY> 4Y?ய<, வரலாc, அரTய< பMh) ேபTy$; இள}TறாZக+ட3"FG ஆZமாக எ|Fத 
பல Yyதமான ேக*Yகைள எHZV&ேட>. எ7க* Ne$ப$, வாu8ைகoைற, xGவாக 
T)ரz  Nh[த Tல sழMபட7கைள8 காBCேன>. எ7க{ைடய உைரயாட<க+> o8Qய 
அ$ச7கைள Y2வாக மாணவZக* :cவைத8 ேகBடG$,  த>Çைடய உMசாக[ைத ஒ" 
மாணவ> ABC< தனG ெபMåZக{ட> பQZFGV&டைதÉ$ அhFதG$ என8N இaய 
ஆgச2யäBCன. 

2012 oத<, ஆர$ப8 க<Y ஆைணய[Hட3"FG ஐFதா$ வN)4வைர இய7க ம"த$ ப*+ 
அ7éகார$ ெபMறG. ெச>ற ஆ&e ேமr$ Tல வN)பைறக{$, ஒ" èலகo$, 
êதைன8:டo$ எBடா$ வN)4வைர இய7NவதMN அ7கéகார$ெபc$ oைன)-< 
கBட)பBe*ளன. கBடட[H> பாGகா)48கான சா>hதu, ãயைண)4[Gைறg சா>hதu, 
lகாதாரg சா>hதu t>ற த3ழக அரT> இc8கமான sபFதைனகைள) ]Z[HெசfவGட>, 
இFத அ7éகார$ ä>றா&eக{8V"oைற 4G)-8க)படW$ ேவ&e$. ப*+?> 
scவனZக* ப*+ Öராகg ெசய<பeவதMகாக இFத ë&ட, கe$ பயண[HMN[ ேதைவயான 
நடவC8ைககைள ேமMV&e வ"Q>றனZ. 



த7களG lயoைன)-< கBCய மரABC< மாணவZக*

இFத இட[H< ஒ" xGவான ந<P")ைப எ>னா< உணரoCFதG; இFத இட$ எ>பைத 
வைளFத lவZக*, வBட வா?<க*, கதWகளMற வN)பைறக* எ>c íHகமாக 
வைரயc8கலா$; ஆனா<, ஓZ ஆ>மâ8Q<, NழFைதக+> T2)xPÉ$ ஆT2யZக+> 
T2)xPÉ$ ஒ"ேசர sைறFH"8N$ ஓZ இடமாகேவ T[த28கoCÉ$. அ"^> இ<ல[H< 
இ"Fத சoதாய  உணZW ப*+?< YரY?"8க8 க&ேட>; ப<ேவc வயG வர$-a2ைடேய 
அ>4$ அரவைண)4$ 3NFத உறவாட< இ"FதG. சமவ?Ha"டனான Tல வN)4க* 
இ"Fதாr$, ெவpேவc வயHனZ ேசZFG ப7ேகMக8:Cய  ெசய<பாeக* பலW$ 
ப*+8N*+P"FG nட7Q Y2Fதவ&ண$ இ"Fதன: அவMh< ஒ>றாக, இயMைக ேவளா& 
sல[H< மாணவZக* அpவ)tG ேப^)ப^யாMh ப*+8கான உணW[ேதைவ?< 80 
Y|8காBைட YைளY8Q>றனZ; உ*ìZ ëgச< Nளà>hMN8 N|8களாfg ெச>c 
YைளயாC ஆT2யZக+ட3"FG$, -ற ந&பZக+ட3"FG$  ëgச< கMc8V*Q>றனZ; 
ேமr$, ]7காவன$ உ*ளG; ‘அhW8 N>c’ எ>றhய)பe$ 4aத அ"ணாgசல மைல உ*ளG; 
அ7N ஒpq" வாரo$ ஓZ அைரநா*, N|வாக மைலேயMற$ ெசfவதMN$, தaைம?< 
க;)பதMN$, அpYட[H> ப>மய[H< த$ைம ஆu[H8V*வதMN$ ெச<Q>றனZ.



வாரFHர மைலேயMற$ Gவ7N$o> மாணவZக{$ ஆT2யZக{$ ]7காY< பாeQ>றனZ

ப*+?> கBடட வCவைம)-< பைட)]8க$ 3NFத அîNoைறக* ->பMற)பBe*ளன



கடைல அcவைட?< உதW$ ஆர$ப)ப*+ மாணவZக*

]7காY< இயMைகme தaைம?< இ"8N$ வாராFHர sகuY>tG பறைவகைள8 
கவa8N$ ஒ" மாணவZ



வN)பைறக+> வர$4க{8N* மாணவZக{$ ஆT2யZக{$ அைடபeவH<ைல

 
அ"ணாgசல மைல?< N|வாக ஏc$tG எe[த பட$

இவZகளG ]7கா ஒ" N)ைப8:ளமாக ஒ" கால[H< இ"FதG; ïYFதா, iலா (ம"த$ 
ப*+?> scவனZக+< இ"வZ) t>ற TலZ இFத இட[ைத த$ ேமMபாZைவ?< எe[G ஒ" 
வள"$ கானகமாக மாMhனZ; இ)பNH?> கeைமயான Oழr8ெகHரான ப<லா&e) 
tராBட[HMN) -றேக இG சா[Hயமா?Mc. மர7கைள நeவதMN$ ேபîவதMN$ இவZக* 
ேமMV&ட கe$ உைழ)பாr$, காBe[ãைய[ தe8N$ oயMTகளாr$ இFத வர&ட 
ம&^< நாMcக* ேவñ>h, மைலையg lMhr$ காeக* ó&டன. இ)tG இவZகளG 
nursery< 1008N$ ேமMபBட நாBeரக மர7கைளÉ$ ெசCகைளÉ$ வளZ[Gவ"Q>றனZ; 
nடZFG காBC> ப>மய[ைத8 :BCவ"Q>றனZ. அ"Qr*ள YைளயாBeெவ+ 
ைகYைனயாக உ"வா8க)பBட YைளயாBe8 க"Yகde உ*ளG; இGதா> நக2> ஒேர 
x|Gt8N[தல$ எ>பதா<, பல èc ம8கைள வார இcHக+< ஈZ8QறG. nட"$ 
கBடைம)4களா<, இpYட$ ப<ேவc YைளயாBeக*, காBT)பCம7க* äலமாக8 
NழFைதகைள[ த7க* இயMைகgOழwe இைண8க oயr$.



]7காY< நாMcகைளg Öராக ைவ8N$ ஓZ உ*ìZ) ெப&

ம"த$ ப*+ இ>Ç$ 3கW$ இளைமயானGதா>; அG த> இ")-.ேட ப2ண38QறG. 
அ"&, ]Z^மா, ïYFதா, iலா t>ற பைட)4[HறÇ$ ஊ8கo$ 38கவZக* அைத[ த$ 
NழFைதt< பாY[G) ேப^வ"Q>றனZ. இFத o8Qயமான ஆ&eக+< NழFைத 
மன7க+> பாைதகைள எ)பC, எFத அளW8N ெநh)பe[GவG எ>Qற ேக*Yக* 
அவZக{8N* இ>Ç$ இ"8Q>றன. இ8ேக*Yக* எ|$tேத, NழFைதகde$ அவZகளG 
ெபMåZகde$ அவMhMகான Yைடகைள[ ேதeQ>றனZ. எனG பாZைவ?<, NழFைதக* 
இ)ப*+?< sைறய  ந>ைமக* Oழ இ"8Q>றனZ. ெப2யவZக+> ப<ேவc Hற>கைளÉ$ 
அhதைலÉ$ ெபMc8V*ள  அவZக{8N வாf)-"8QறG; சமவயG[kழZக*, -றவயG 
மாணவZக*, ஆT2யZக*, Y"FHனZக* எ>c பல"$ அட7Qய lMற[ைத[ தழாWதைல 
அÇபY8Q>றனZ; 4G)-8க8:Cய  ஆMறP< ெப"மளW இய7N$ இயMைக ேவளா& 
OழPr$ அத> ப>மய[Hr$ அவMh> மH)-ைன உணZ[G$ வாu8ைக oைற8N) 
பழ8க)பeQ>றனZ; இயMைகme ஒ>cவதMN ஊ8க)பe[த)பeQ>றனZ; ]7காY> äல$ 
காeகைள óBபH< ப7காMcQ>றனZ - இG எFத ஒ" மaத"8N$ ஒ" மக[தான அÇபவ$. 
ம"த$ ப*+ைய[ nடZFG கவa[G, அவZகளG வளZgT?> t8Qைன8 காண 
Y"$4Qேற>. 



வN)பைற8N ெவ+?r*ள YைளயாBe ெவ+?< இர&e nட8க)ப*+8 NழFைதக*


