SAKTHI EDUCATION - Uni5
EDUCATION
Topic: Vinayagar Chathurthi விநாயகர் சதுர்த்தி
This is the article is the extract of

Dr.Madeswaran's session with grade
6 children in a Montessori School Madras

_________________________________

ம் தள்பிக்குள்  எங்கே gate
இருக்ேிநது? [ோட்டிணர்]
சரி அந் gate மூடி இருந்ால் என்ண சசய்து? ாி குிக்ே முடிமா?
”இல்லன....சார்! அது ப்பு, ேீ க ிழுந்து ிடுகாக!”
சரி அப்கதாது என்ண சசய்னாம்?
”ேலத் ிநக்ே சாி கண்டும்”
ேவு ிநக்ோல் தள்பிக்குள் முடிாது என்று ஏற்றுக் சோள்ேிநீர்ேபா?
yes sir! - loud voice.
அது கதானத் ான் ம் ாழ்க்லேில் ிணமும் ஒரு ேலத் ிநக்ே கண்டி
இருக்ேிநது. அது ான் ம் எண்ம் - சிந்லண - ிட்டம்.
ோலனில்
ிட்டங்ேள்
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முழுலாண positive எண்ம் ான் ிாேர் என்ந சக்ி - energy pattern ஆகும்.
”அப்கதா! உடனில் ணம் எங்கே இருக்ேிநது சார்?”
”ணம் என்தற்கு ேண் மூக்கு கதான டிம் இல்லன. ஆணால் இகா தாருங்ேள்
[மூலப ற்றும் ண்டு டம் லதடம் லப்தட்டு ிபக்ேம் ருேிகநன்]

இந்த் ண்டுடத்ின் ேீ ழ்ப் தகுி. அலத் சாட்டு உருங்ேள்.
முதுலேத் சாட்டு ார்ேள் உர்ேின்நணர்.
எப்தடி லன ஏறும் கதாது hairpin bends ருகா, அதுகதான இந் இடத்ில் இருந்து

மூலப ல ஆறு junctions உள்பண. அில் தன ம்புேள் கசர்ேின்நண. அற்லந
தா கசத்ின் ருத்து-காோ அநிஞர்ேள் ”சக்ங்ேள்” என்நணர்.
”சார் wheels ம் ண்டிலத் ள்ளுது கதான, இது ம் thoughts மூலபக்குத்
ள்ளுா?”
”ஆம்! ஆறு சக்ங்ேள் சோண்ட சதரி ண்டி ான் ம் ண்டுடம். அில் இந்

சக்த்துக்கு மூனாாம் என்று சதர். ோம் ம்முலட எல்னா லோண
எண்ம்-ிட்டம்-சிந்லண எண அலணத்தும் இந் இடத்ில் ண்ரில்
ீ
குிி
கதால் கான்றுேின்நண.”

அப்கதா ிாேர் இங்கே ான் இருக்ேிநாா?
ிாேர் என்ந சக்ி இந் சக்த்ில் உள்பல அநிஞர்ேள் உர்ந்ணர். ஆணால்
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ிாேர் சிலன டிவு. Physics bookேில் ின்சாத்ல உர்த் குநி இடுது
கதான சக்ிேலப உருேம் சசய்ணர் முன்கணார்.
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சசால் லீனா...
இந் மூனாாச் சக்ம் ஒழுங்ோே கலன சசய் கண்டும். அப்கதாது ான்
ாம்

எவ்பவு சதரி

இருக்கும்.
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ங்குேிகநாம்.
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ஆாம்! ஏன் ீக ிபக்கு தார்க்ேனாம்...
கவ், ”ான் சசால்கநன். இந் புது ட்டில்
ீ
ாம் ன்நாே ானும் என்ேிந
எண்ம் சற்நி சதநனும். சரிா சார்?”
சரி! இந்ச் சக்த்ல trigger சசய்து கலன சசய் ந்த்ங்ேள் உண்டு. [ேதி
மூன ந்த்ம் முலநாே சஜதிக்ேிகநன்]
எல்கனாரும், ”அப்கதா எங்ேளுக்கும் அல எழுிக் சோடுங்ேள், சசால்ேிகநாம்”
அடுத் ாள் ோலன ந்து இண்டு கதர் ாங்ேள் 21 சஜதித்ாேக் கூநிணர்.
அல அடுத்து ிாேர் உரு ிபக்ேம் ப்தட்டது. [அல ம் picture explanation
தகுிில் ோண்ே]
Succes of the presentation: One boy asked why we make huge Ganesha idols? I expalined that the
freedom fighter Thilak in Mumbai planned for such idols and brought into regular practise. I asked the
question why he did like that?
One child answered, ‘’Sir, Thilak did this to make all Indians to have very important thought called
Vinayagar. It is to get freedom from British.’’
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