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கl# µைற  

இலk*lலாமl பறk.m ப0டாm2c4யாy 789t ;<ய ேவ?@ய .ழnைதகDE 
4றைக ஒ@tG... வ.pபைறk.ll அைடtG ைவtG பாடŋகைளc 7மt; மழைல 
.ணtைத மரOkகc ெசyG #R*றG, நமG கl#µைற. வாt;யாr ெசாlUk 
ெகாRpபைத வாn; எRk.m சமகாலk கl# µைறகWk. மt;Xl, .ழnைதகDE 
இயlYk. ஏ8ப #ைளயா0டாக பாடm க8[k ெகாRk.m வா\#யl பllDகWm 
ஆŋகாŋ. இ^kகtதாE ெசy*Eறன. .ழnைதகll .`ேயாR கl# க8.m 
அpப@pப0ட பllDகDl ஒE[தாE ;^வ?ணாமைல அ^*l கணtதm2?@ 
*ராமt;l அைமn;^k.m 'ம^தm ப?ைணp பllD’. 

வழkகமான பாடŋகWடE, #வசாயm, ைக#ைனtெதாal, #த#தமான 
#ைளயா0Rகll... என ெசாlUkெகாRpபதE bலமாக, 'பாடm க8*ேறாm’ எE*ற 
எ?ணேம இlலாமl #ைளயா0Rp ேபாk*l ப@tGk ெகா?@^k*றாrகll, 
.ழnைதகll. ப7ைமயான ெநl வயlகll, ம?ணாl க0டpப0ட ப7ைமk க0டடŋகll, 
மாணவrகll ெசyத ைக#ைனp ெபா^0கll, #ைளயா@ ம*cm .ழnைதகll... என 
7[7[pபாக இயŋ*k ெகா?@^nத பllDXl ஆஜராேனாm. 

பllDையp ப89 #ளk*னாr, தாளாளrகDl ஒ^வரான இŋ*லாnG நா0ைடc ேசrnத 
ஃேப0<k எE*ற ேகா#nதா. 
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பா.பாR பாrpப;lைல! 

''அ^?, fலா, 2rOமா, ஆfs இவŋகேளாட நாhmh ஐnG ேபr ேசrnG, 2009-m 
வ^ஷm இnதp பllDையt ெதாடŋ*ேனாm. µதl க0டமாக ேவ@யpபkr *ராமt;l 
20 மாணவrகேளாR வாடைகk க0டடt;l பllDைய ஆரmπtேதாm. πற. ந?பrகll, 
தEனாrவலrகDE உத#ேயாR '; ஃபாரs0 ேவ’ எEhm ெதா?R n[வனtைதt 
ெதாடŋ*... கணtதm2?@Xl ஆ[ ஏkகr nலm வாŋ*, பllDk.t ேதைவயான 
nரnதரk க0டடŋகைளk க0@ேனாm. 4ெம?0 பயEபRtதாமl, 70ட ெசŋகl, 
7?ணாmY, பாைறகll ம8[m மா0Rcசாணm ஆ*யவ8ைற ைவtேத க0@, 2011-m 
ஆ?R இŋேக வnேதாm. 

எŋகDE ேநாkகm... எlலா#தமான மkகWk.m கl# ெகாRpபGதாE. 
ெவllைளkகாரr, பணkகாரr, ஏைழ எEற பா.பாRகll பாrpப;lைல. ஏைழk 
.ழnைதகDடm பllDk க0டணm, ேபாk.வரtGk க0டணm எGom வாŋ.வ;lைல. 
ம8றவrகDடm பllDc ெசலokகாக .ைறவான க0டணtைத ம0Rm வாŋ*k 
ெகாll*ேறாm. த8சமயm 44 மாணவrகll ப@k*Eறனr. 10 ஆ4<யrகll இ^k*ேறாm'' 
எE[ µEhைர ெகாRtத ேகா#nதா, ெதாடrnதாr. 



 

!  

#ைளயா0R bலm கl#! 

'ெப^mபாலான பllDகll வழkகமான பாடtேதாR, வா\kைகk.t ேதைவயான 
கl#ைய ஊ[காy ேபாலtதாE க8[k ெகாRk*றாrகll. நாŋகll இய8ைக #வசாயm, 
ைக#ைனp ெபா^0கll தயா<pY, ஓ#யm... என அைனtைதrm பாடமாகேவ 
இைணt;^k*ேறாm. ேமsm, மாணவrகWk. ஏ0Rkகl#யாக இlலாமl 
களpபX84யாகேவ க8[k ெகாRk*ேறாm. அதனாl, மாணவrகll பாடtைதp Y<nG 
ெகாllவGடE, உணரom µ@*றG. 12 வயG வைரrllள .ழnைதகைளc 7தn;ரமாக, 
இய8ைகேயாR இயŋக #Rவதாl, வ^ŋகால வா\kைகXl ச<யான µ@oகைள 
எRpபவrகளாக இ^pபாrகll. 

நாŋகll மாணவrகைள bE[ π<oகளாகp π<tGp பாடm ெசாlUk ெகாRk*ேறாm. 
bEறைர வயG µதl, ஐnதைர வயG வைர; 6 வயG µதl 8 வயG வைர (யŋகr .tp); 8 
வயGk. ேமl (u@ேலj .tp) எE[ π<tG ைவt;^k*ேறாm. µதl π<#U^k.m 
.ழnைதகள... எctGகைள எcதc ெசாlU க0டாயpபRtGவ;lைல. #ைளயா0R 
bலமாகேவ வாrtைதகைளc ெசாlUk ெகாRk.m µைறைய ைவt;^k*ேறாm. 
;னµm காைலXl 'ேநcசr வாk’ எEற ெபய<l ெச@கll, மரŋகll, காyக9கll, 
பறைவகll என எlலாவ8ைறrm கா0@, ெதா0R உணரc ெசy*ேறாm. அவrகll 
எ?ணmேபால இŋ. #ைளயாடலாm, wŋகலாm, ம8றவrகWk. கைத ெசாlலலாm, 
படm வைரயலாm'' எE[ ஆcசrயpபRt;ய ேகா#nதா, ெதாடrnதாr. 
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இŋ. வ.pYகll இlைல! 



 
''எŋகll பllDXl த8ேபாG மாnல அர4E சமcxrkகl# ஆŋ*லp பாடt;0டt;l 
ஐnதாm வ.pY வைர நடtG*ேறாm. வ.pபைற, மரtத@ என மாணவrகll #^mπய 
இடt;lதாE பாடm நடtGேவாm. எlலா மாணவrகWk.m வாரt;l இர?R நா0கll 
ேதா0ட ேவைலkகான வ.pYகll உ?R. அ;l பாt; அைமpபG, நடo ெசyவG, ெநl 
நடo, yவாurதm தயா<pபG... என பல#தமான ேவைலகைளc ெசy*Eறனr. 'u@ேலj 
.tp’ மாணவrகWk. எனt தztதzயாக இடm ஒGk*k ெகாRt;^k*ேறாm. 
அ;l ஒvெவா^வ^m, µllளŋ*, ெவ?ைடkகாy, ெவŋகாயm, uளகாy... என 
பல#தமான காyக9கைள சா.ப@ ெசy*றாrகll. bE[ ஏkகr nலt;l மாpπllைளc 
சmபா, ெபாEz ெநl ரகŋகைள சா.ப@ ெசy*ேறாm. ெநl நடo சமயt;l 
மாணவrகWkகாக ெகா|சm இடtைத ஒGk*, அவrகைள நடo ெசyயc 
ெசாl*ேறாm. அnதp பXr வளர வளர மாணவrகll அ;கமாக உ8சாகமைட*Eறனr. 

அைனtைதrm க8[tத^m கள ஆyo! 

#^mYmேபாG மா0Rவ?@p பயணm, மாRகll bலm உழo... என மாணவrகேள ெசyG 
பாrk*றாrகll. ெவllDk*ழைமேதா[m, காRகll ம8[m மைலpப.;கWk. 
அைழtGc ெசl*ேறாm. அŋ. #தm#தமானp பறைவகைளp பாrtG உணr*றாrகll. 
ஒvெவா^ மாணவ^k.m .ைறnதப0சm 25 பறைவகDE ெபயrகளாவG ெத<rm. 
ேமsm, மாணவrகைள ேநர@யாக ஏ<pபாசன µைற, ேகாXlகll, அவ8ைறc 789rllள 
கைடகll, காyக9c சnைதகll ேபாEறவ8ைறt ெத<nG ெகாllWmப@யாக கள 
ஆyok.m உ0பRtG*ேறாm. த?}r, ெநl, ேசாழrகll, பா?@யr, பlலவr எனp பல 
தைலpYகDl ஆyo ெசyயom க8[k ெகாRt;^k*ேறாm'' எEற ேகா#nதா, 

''இnத அtதைன µய84k.m உ[Gைணயாக இ^nG மாணவrகWk.k 
க8[kெகாRpபG இவrகllதாE'' என பllD தாளாளrகDl ஒ^வரான அ^? ம8[m 
அவ^ைடய மைன# 2rOமா ஆ*ேயாைரk கா0@னாr. 

இய8ைகைய ேந4..! உலகm அarமா ேயா4! 

''இE~�ய<ŋ µ@c70R, b� வ^ஷm µmைபXல ேவைல பாrtேதE. அnத 
வா\kைகp π@kகாம, ெசEைனkேக ;^mπ0ேடE. எEேனாட தாtதா, ரமண மக<` 
�டேவ இ^nதவr. அதனால நாE அ@kக@ ;^வ?ணாமைலk. வnG ேபாேவE. அnத 
சமயŋகllல மைலXl இ^k.m மரŋகll, பறைவகைளp பாrtG, ஆ4ரமt;ேலேய 
ேசைவ ெசyய அhம; ேக0ேடE. '4Eன வய7... இpப ேவ?டாm’h ெசாlU, 
*^�ணbrt; ஃபo?ேடஷE சாrYல நடtதpபRற '; s�l’ல ேதா0டkகைல 
�cசரா ேசrtG #0டாŋக. இய8ைக #வசாயtைதk கtGk*0R, மாணவrகWk.c 
ெசாlUk ெகாRtேதE. 
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'ைடm #t ேநcசr’h ஒ^ ;0டtைத உ^வாk*, மரŋகll, பறைவகll பt; ெசாlUk 
ெகாRtG இய8ைகைய ேந4kக ெவcேசE. ெசEைனXல sெபEஸr, மாlகll, ஏ.4.h 
பழkகpப0ட பணkகாரk .ழnைதகWk. இG உ8சாகtைதk ெகாRt Gc7. ஒ^µைற 
ஆேரா#l ேபா.mேபாG, ேகா#nதாைவ சn;cேசE. அவr, ;^வ?ணாமைல 
மைலXல மரm ந0R '�ழl 2ŋகா’ உ^வாk*னைதp பt;c ெசாEனாr. 'வாŋகேளE... 
ஒ^ s�l நடtதலாm’h �pπ0டாr. உடேன நாhm எE மைன#rm 
;^வ?ணாமைலk. வnG0ேடாm'' எEறாr, அ^?. 

இGதாE வா\kைகk கl#! 

அவைரt ெதாடrnத 2rOமா, ''எŋக மாணவrகWk.p பாடm ெசாlUk ெகாRkக, 
tடாlஃp sெடyனr (Rudolf steiner) ம8[m மா?@ேஸா< (Montessori)ஆ*ய இர?R 
µைறகைளp பயEபRtG*ேறாm. 4ல மாணவrகWk.p ப@k.m .ைறபாRகll 
இ^k.m. அைதt த.nத µைறகேளாR ெசாlUk ெகாRk.mேபாG, எlலா 
மாணவrகைளp ேபாலேவ அவrகWm ேபா0@ ேபாR*Eறனr. ெபாGவாேவ, மாணவrகll 
ஆ4<யைரp பாrtG பயpபடk�டாG. இŋ. இ^k.m எnத மாணவhm ஆ4<யைரp 
பாrtG பயpபRவ;lைல. எlேலா<டµm சகஜமாக ேபச க8[k ெகாRt;^k*ேறாm. 
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ஆ?Rk. ஒ^ µைற, ெவDXl இ^nG பாைன ெசyrm கைலஞr, 4ைல ெசyrm 
48π, பைன ஓைலXl ெபா^0கll ெசyய க8[kெகாRpபவr, வாைழ நாr ெபா^0கll 
தயா<kக க8[k ெகாRpபவrகைள அைழtG வnG, ைக ேவைலகைளk க8[k 
ெகாRk*ேறாm. இதEbலமாக, மாணவrகேள பல#தமான ெபா^0கைள 
உ^வாk.*றாrகll. அnதp ெபா^0கைள 'ம^தm ேமளா’ நடt; #8பைன 
ெசy*ேறாm. ேமsm, ஓ#யm வைரவG, நாடகm ந@pப;sm மாணவrகll ஆrவமாக 
இ^k*றாrகll. 

மாைல ேநரt;l, பllDk க0டடt;E 7வ89l ப;kகpப0Rllள பாைறகைளp 
பயEபRt;, உc4k. ஏ[m 'ராk *ைளmπŋ’ மைலேய[m பX84ைய ெஜrமE 
நா0ைடc ேசrnத 'ேபாlகr-உtதலாr’ தmப; க8[k ெகாRk*றாrகll'' எE[ 
உ8சாகm ெபாŋகc ெசாEனாr. 

'ஏ0Rc7ைரkகாy'கைள ம0Rேம கா0@k ெகா?@^k.m பllDகWk. நR#l, nஜ 
7ைரkகாyகைள உ8பt; ெசyயேவ க8[t த^m இnதp பllDையp ப89 
ெப^uதtேதாR ேயா4tதப@ ;^mπ நடnேதாm!   
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 ெதாடrYk.,  


