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வன்மு்ை்யத் தடுப்பதற்கா்க முன்பிள்்ளைப ்பருவத்தில் விழுமியங்க்ளையும் ஆன்மீ்கத்்தயும் 
வளைரத்்தடுத்தல் மீதான சரவததச கூடடி்ைவு 
Arigatou International அறைபபினகால் கூட்்டப்பட்்ட இநதக் கூட்டிறைவகானது, வன்முறைறைத் 
தடுப்பதற்கா் முன்பிளறளைப ்பருவத்தில் விழுமிை அடிப்பற்டயிலகான ் ல்விறையும் ஆன்மீ்த்றதயும் 
ஒருஙகிறைப்பதற்கா்வும் சிறுவர்ளின் முழுறைைகான அபிவிருத்திக்்கா்வும் இறைவகாக்்ங்றளை 
வளைரப்பதறகும், சிைநத வழக்்ங்றளைப ்பகிரநது ் ்காளவதறகும் அத்து்டன் சகான்று அடிப்பற்டயிலகான 
ைறறும் புத்தகாக்் அணுகுமுறை்றளை விருத்தி ்சயவதறகும் சிவில் சமூ்ம் ைறறும் நம்பிக்ற் 
அடிப்பற்டயிலகான அறைபபு்ள, சைைச் சமுதகாைங்ள, ்பன்மு் அறைபபு்ள, ்ல்விைகான்்ள ைறறும் 
தனிப்பட்்ட நிபுைர்ள ஆகிதைகாறை ஒன்றிறைக்கின்ைது.

INSPIRE ்பறறி: சிறுவர்களுக்்்கதிரான வன்மு்ை்ய முடிவுறுத்துவதற்கான ஏழு மூதலா்பாயங்கள்
Inspire என்்பது சிறுவர்ளுக்்்திைகான வன்முறைறைத் தடுப்பதறகும் அதறகுப ்பதிலளிப்பதறகும் 
நகாடு்ள தைற்்காளளும் முைறசி்ளில் அவறறிறகு ஆதைவு வழஙகுவதற்கான சகான்று 
அடிப்பற்டயிலகான ்தகாழில்நுட்்பப ்்பகாதி ஒன்ைகாகும். சிறுவர்ளுக்்்திைகான வன்முறைறைக் 
குறைப்பதில் ்வறறி ்ண்டுளளை மூதலகா்பகாைங்றளைக் ்்காண்்ட ஒரு ்தரிவு ்சயைப்பட்்ட குழுறவ 
இது அற்டைகாளைம் ் காண்கின்ைது. சட்்டங்றளை நற்டமுறைப்படுத்தல் ைறறும் அமுலகாக்குதல்; நிைைங்ள 
ைறறும் விழுமிைங்ள; ்பகாது்காப்பகான சூழல்; ்்பறதைகார ைறறும் ்பைகாைரிப்பகாளைர ஆதைவு; வருைகானம் 
ைறறும் ்்பகாருளைகாதகாைத்றதப ்பலப்படுத்தல்; ைகாறறீட்டு ைறறும் ஆதைவுச் தசறவ்ள; அத்து்டன் ்ல்வி 
ைறறும் வகாழக்ற்த் திைன்்ள ஆகிைவறறை இநத மூதலகா்பகாைங்ள உளளை்டக்குகின்ைன. https://www.
who.int/violence_injury_prevention/violence/inspire/en/

இநத சிறதைட்டிறன ்பகுதிைளைவில் அல்லது முழுறைைகா் மீளுருவகாக்்ம் ்சயவதறகு அல்லது  
்ைகாழி்்பைரபபு ்சயவதற்கான அனுைதிறை த்காரும் த்காரிக்ற்்றளை கூட்டிறைவு 
வைதவறகின்ைது. விண்ைப்பங்ளும் விசகாைறை்ளும் Arigatou International அறைபபிறகு 
மு்வரியி்டப்படுதல் தவண்டும்.
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சிறதைட்ற்ட விருத்தி ்சயவதறகு இன்றிைறைைகாத 
நிபுைத்துவத்றத வழஙகிை ்பல ்பங்ளிப்பகாளைர்ளின் 
்டின உறழபபு ைறறும் அரப்பணிபபிறகு நகாம் மி்வும் 
்்டறைப்பட்டுளதளைகாம். சிறுவர்ளின் நலதனகாம்புற்றை 
தைம்்படுத்துவதற்கா் நகாடு முழுவதிலுமிருநது ஒன்றி-
றைநததகாைகான நம்பிக்ற்த் தறலவர்ள, ைறறும் முன் 
பிளறளைப ்பருவ அபிவிருத்திசகார நிபுைர்ள ைறறும் 
்சைற்பகாட்்டகாளைர்ள ஆகிதைகாரின் ்பங்ளிபபு்டன் இநத 
சிறதைடு சகாத்திைைகாகியுளளைது. சிறுவர்ளின் வளைரபபுப 
்பைகாைரிபபிலும் இலஙற்யில் வன்முறைறைத் தடுப்பதி-
லும் துடிப்பகா் ்சைற்படும் சிவில் சமூ் அறைபபு்ளின் 
்பங்ளிபபு்றளையும் இது உளளை்டக்குகின்ைது.

குறிப்பகா், சரதவகாதை சிைைதகான சங்த்தினதும் அதன் 
தறலவரும் வன்முறைறைத் தடுப்பதற்கா் முன்பிளறளை-
ப ்பருவத்தில் விழுமிைங்றளையும் ஆன்மீ்த்றதயும் 
வளைரத்்தடுத்தல் மீதகான சரவததச கூட்டிறைவின் 
தகா்பன உறுபபினர ஒருவருைகான ்டகாக்்டர வின்ைகா ஆரி-
ைைத்ன அவர்ளினதும் ்பங்ளிபபிறகும் நகாம் நன்றி 
்தரிவிக்் விரும்புகின்தைகாம். ்பல ்பணிைகாட்்்டகாகுதி 
உறுபபினர்ள ைறறும் தன்னகாரவலர்ள, குறிப்பகா் வட்்ட 
தைறசக் ்லநதுறைைகா்டல் அறைபற்ப வழிந்டத்திை Ms 
்விதகா விஜைைகாஜ் ைறறும் சஷி்லகா லக்ைன் ஆகிதைகா-
ருக்கு நகாம் நன்றி ்தரிவிக்் விரும்புகின்தைகாம். இநதக் 
்லநதுறைைகா்டலிலிருநதகான ்்பகாருளை்டக்்ம் ைறறும் 
உளளீடு்ள இநதச் சிறதைட்டில் வழங்ப்பட்டுளளைன.

வட்்ட தைறசக் ்லநதுறைைகா்டலின் இறை அறைப்பகா-
ளைர்ளுக்கு, குறிப்பகா், 2017 இல் தகாபிக்்ப்பட்்ட சிறுவர்-
ளுக்்கான சைைங்ளின் உல்ளைகாவிை வறலைறைபபின் 
(GNRC) இலஙற்க் குழுவிறகும் நகாம் நன்றி ்தரிவிக்் 
தவண்டியுளளைது. ்்பௌத்த, கிறிஸதவ, இநது ைறறும் 
முஸலிம் சமுதகாைங்ளின், குறிப்பகா், சின்ைைகா மிஷன், 
இநது ்்பண்்ள சற்ப, நளீமிைகா நிறுவ்ம் ைறறும் 
வல்்்பகால ைகாகுல நிறுவ்ம் ஆகிைவறறின் உறுபபினர்-
றளை இக்குழு ்்காண்டுளளைது.

சரவததச ்பங்காளைர்ளுக்கும், குறிப்பகா், சிறுவர்ளுக்கு 
எதிைகான வன்முறைறை முடிவுறுத்துவதற்கான உல்ளைகா-
விை ்பங்காண்றை, யுனி்சப, உல் சு்காதகாை நிறுவனம், 
ைறறும் தவரல்ட் விஷன் இன்்டரநஷனல் ைறறும் அதன் 
இலஙற் அலுவல்ம் ஆகிைவறறிறகும் நகாம் நன்றியு-
ற்டைவர்ளைகாகின்தைகாம்.

தைலும், ்பல தனிப்பட்்ட நிபுைர்ள, இலஙற்யில் 
வன்முறைறை முடிவுக்குக் ்்காண்டுவருதல் மீதகான 
தைது ்பணி்ள ் தகா்டரபிலகான ் ்பகாருளை்டக்்ங்ள ைறறும் 
உளளைகாரநத அறிறவப ்பங்ளிப்பகா் வழஙகியுளளைனர. 
சஙற்க்குரிை ்ல்்நதத தம்ைகானநத, ஆஷ் தஷக் எஸ. 
எச். எம். ்பலீல், த்பைகா. சகாவித்ரி குைதச்ை, சுவகாமி குைகா-
தித்தகானநத, ்டகாக்்டர நில்மினி தேைச்சநதிை ைறறும் 
்டகாக்்டர தேைைகால் ்ஜைவரதன ஆகிதைகாருக்கு எைது 
நன்றி்றளை ்வளிப்படுத்த விரும்புகின்தைகாம்.

அதி வைக்்த்திறகுரிை துலிப டீ சிக்த்ைகா அவர்ள 
வட்்ட தைறச அபிவிருத்திக்கு வழஙகிை விறலைதி-
ப்பறை ்பங்ளிபபு்ள ைறறும் ஒட்டு்ைகாத்த வழி்காட்்ட-
லுக்்கா்வும் இலஙற்யில் சிறுவர்ளுக்கு எதிைகான 
வன்முறைறை முடிவுறுத்துதல் மீதகான அவைது  அறிவுசகார 
்ருத்துக்்ளுக்்கா்வும் அவருக்கு சிைப்பகான நன்றி்றளை 
உரித்தகாக்குகின்தைகாம்.

இநத சிறதைட்டின் விருத்தி ்சயவதற்கா் ந்டகாத்தப்பட்்ட 
ஆைகாயச்சிக்்கா் ஆைகாயச்சி ஆதலகாச்ர திரு. ்ஜதைகாம் 
கூதை அவர்ளுக்கு எைது நன்றி்றளைத் ்தரிவித்துக் 
்்காளகின்தைகாம்.

இநத சிறதைட்டின் விருத்திக்்கா் இதன் வறைவு ைறறும் 
ஒருஙகிறைபற்ப தைற்்காண்்ட Ms Masue Suzuki; வட்்ட 
தைறசறை ஒருஙகிறைத்து வழஙகுவதறகு ஆதைவு 
வழஙகிைறைக்்கா் திரு சுசித் அத்பவிக்ைை, சிறதைட்டின் 
வறைவுப ்பணியில் ்பல உளளீடு்றளை வழஙகிைறை-
க்்கா் Arigatou International Geneva இன் நி்ழச்சித்திட்்ட 
அலுவலர Ms Eleonora Mura, ைறறும் வழி்காட்்டல் ைறறும் 
ஆதைவு  வழஙகிை Arigatou International Geneva இன் 
்பணிப்பகாளைர Ms Maria Lucia Uribe ஆகிதைகாருக்கும் எைது 
விதச்ட நன்றி்ள உரித்தகாகின்ைது. 

வன்முறைறைத் தடுப்பதற்கா் முன்பிளறளைப ்பருவத்தில் 
விழுமிைங்றளையும் ஆன்மீ்த்றதயும் வளைரத்்தடுத்தல் 
மீதகான சரவததச சைவகாைைகானது, ஊக்குவிக்்ப்பட்்ட 
நம்பிக்ற்ச் சமுதகாைங்ள ்ருத்திட்்டத்தின் சட்்ட்-
த்தில், வன்முறைறைத் தடுப்பதற்கா் முன்பிளறளைப 
்பருவத்தில் விழுமிைங்றளையும் ஆன்மீ்த்றதயும் 
வளைரத்்தடுத்தல் மீதகான வட்்டதைறசக் ்லநதுறை-
ைகா்டல்்ள அறைபபின் ஊ்டகா் ஊக்குவிபபு மூதலகா-
்பகாைங்ளின் நற்டமுறைப்படுத்தலுக்குப ்பங்ளிபபு 
வழஙகுகின்ைது. சைைச் சமுதகாைங்ள ைறறும் அவறறின் 

நன்றியு்ர
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வறலைறைபபு்ளிற்டதை முன்பிளறளைப ்பருவத்தில் 
சிறுவர்ளுக்்்திைகான வன்முறை ்பறறிை விழிபபுை-
ரறவ அதி்ரிப்பறதத் ததசிை வட்்ட தைறசக் ்லநதுறை-
ைகா்டல்்ள1 இலக்்கா்க் ்்காண்டுளளைன. பிளறளையின் 
ைகாண்ற்ப மீறுகின்ை பிளறளை வளைரபபு வழக்்ங்றளைக் 
குறைப்பதறகுப ்பங்ளிக்கும் வன்முறை சகாைகா, ைதிபபு 
மிக்், வளைரச்சி மிக்், தநரைறைைகான ைறறும் ்பகால்நிறல 
ஒபபுைவு்டனகான வழக்்ங்ளுக்கு ஆதைவளிக்கும் நிை-
ைங்றளையும் விழுமிைங்றளையும் ்பலப்படுத்துவதறகு 
்வவதவறு ்பஙகீடு்பகாட்்டகாளைர்றளை ஈடு்படுத்துவறத-
யும் ்லநதுறைைகா்டல்்ள இலக்்கா்க் ்்காண்டுளளைன.  
இநத சிறதைட்டில் ்பகிைப்பட்டுளளை பிைதி்பலிபபு்ளும் 
தைகாசறன்ளும், 2019 ்்பபைவரி 18 ஆம் தி்தி இலஙற், 
்ைகாைட்டுறவயில் இ்டம்்்பறை இலஙற் வட்்ட 
தைறசயின் ஆைத்தச் ்சைன்முறை ைறறும் ்லநதுறை-
ைகா்டல்்ள ஆகிைவறறிலிருநது ்்பைப்பட்டுளளைன. 

வன்முறைறைத் தடுப்பதற்கா் முன்பிளறளைப ்பருவத்தில் 
விழுமிைங்றளையும் ஆன்மீ்த்றதயும் வளைரத்்தடுத்த-
ல் மீதகான சரவததச கூட்டிறைவின் சகார்பகா், Arigatou 
International அறைப்பகானது வட்்டதைறச அறைபபு 
ைறறும் இநத சிறதைட்டின் விருத்தி ஆகிைவறறிற்கா் 
்தகாழில்நுட்்ப ஆதலகாசறன ைறறும் தகாைகாளைைகான நிதி 
ஆதைவு ஆகிைறறை வழஙகிைறைக்்கா் ஊக்குவிபபு 
நிதிைத்திறகு (INSPIRE Fund) நன்றி ்தரிவிக்கின்ைது.

1 வட்்ட தைறசக் ்லநதுறைைகா்டல்்ள இலஙற் (்்பபைவரி), 
இநதிைகா (ஏபைல்), ்ல்பனகான் (தை), ்்ன்ைகா (தை) ைறறும் 
பிதைசில் (ஜூன்) ஆகிை நகாடு்ளில் இ்டம்்்பறைன.
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இநத சிறதைடு எத்னப ்பறறியது?

ஆைம்்ப வரு்டங்ளில் சிறுவர்ளின் சு்வகாழவின் முக்கி-
ைத்துவம், ைறறும் வளைரச்சிப ்பைகாைரிபபிறன வழஙகுவ-
தில் ்்பறதைகார, ்பைகாைரிப்பகாளைர்ள, ்ல்வியிைலகாளைர்ள 
ைறறும் சமுதகாைத்தி்டமிருநது ததறவப்படும் ஒத்துறழபபு 
ஆகிைறவ ்பறறி விழிபபுைரறவ ஏற்படுத்துவதற்கா் 
இநத சிறதைடு வடிவறைக்்ப்பட்டுளளைது.

இலஙற்யிலுளளை சிறுவர்ளின் சூழறைவு ்தகா்டரபில் 
உளளூர ைதத் தறலவர்ள ைறறும் ஏறனை ்பஙகீடு்பகா-
ட்்டகாளைர்ளின் பிைதி்பலிபபு்றளை இநத சிறதைடு அடிப்ப-
ற்டைகா்க் ்்காண்டுளளைது. முன்பிளறளைப ்பருவத்தில் 
வன்முறைறைப ்்பகாறுத்துக்்்காளளும் சமூ், ்லகாசகாை 
நிைைங்றளை சவகாலுக்குட்்படுத்துவதறகும், சிறுவர்ளின் 
மீதகான வன்முறையின் தகாக்்ம் ்பறறிப பிைதி்பலிப்பத-
றகும், அத்து்டன் வீடு, ்பகா்டசகாறல, ைத வழி்பகாட்டி்டங்ள 
ைறறும் ஒட்டு்ைகாத்த சமுதகாைத்தில் ைகாறைத்றத ஊக்கு-
விப்பதறகும் இது விறழகின்ைது.

இது யாருக்்கா்க? 

்்பண்்ள, ஆண்்ள, இறளைஞர்ள, சிறுவர்ள, தறல-
வர்ள, ைறறும் ்்பகாதுைக்்ள ஆகிதைகாறை உளளை்டக்கும் 
சைை சமுதகாைங்ள; அத்து்டன் சைை சமுதகாைங்ளு-
்டன் ்பணிைகாறறும் சிவில் சமூ் ்சைற்பகாட்்டகாளைர்ள 
ஆகிதைகார இநத சிறதைட்டின் உத்ததசிக்்ப்பட்்ட அறவ-
தைகாைகாவர. 

இநத சிறதைடடின்  
குறிக்த்காள்்கள் யா்வ?

சிறுவர்ளுக்்்திைகான வன்முறை ்தகா்டர்பகான  
பிைச்சிறன்ள ைறறும் முன்பிளறளைப ்பருவத்தில் 
 விழுமிைங்றளையும் ஆன்மீ்த்றதயும் வளைரத்்தடுத்தலி-
ன் முக்கிைத்துவம் ஆகிைறவ ்பறறி எைது சமுதகாைத்தின் 
உறுபபினர்ளிற்டதை விழிபபுைரறவ ஏற்படுத்தல்.

கூட்்டகா்வும் தனிப்பட்்டரீதியிலும், பிளறளை ்பறறிை 
எைது ்சகாநத இறையிைல் புரிதல்்ள, பிளறளையின் 
ைகாண்பு ைறறும் அவர்ளின் ஆன்மீ்ம் ்பறறிை ்ருத்துரு, 
அத்து்டன் பிளறளை வளைரபபில் வன்முறை சகாைகாறை 
என்்பதன் ்்பகாருள ஆகிைவறறின் மீது பிைதி்பலிபபு்றளை 
தைற்்காளளைல்.

முன்பிளறளைப ்பருவத்தில் வன்முறைறைப ்்பகாறுத்து-
க்்்காளளும் சமூ், ்லகாசகாை நிைைங்றளை சவகாலுக்கு-
ட்்படுத்துவதற்கா் எைது சமுதகாைங்ளில் உறைைகா்டறல 
முன்்னடுத்தல்.

பிளறளையின் ைகாண்ற்பப ்பகாதிக்கும் பிளறளை வளைரபற்ப-
ப ்பறறிைதகான ைனப்பகான்றை்ள ைறறும் ந்டத்றத்ளில் 
ைகாறைத்தில் ்சல்வகாக்கு ்சலுத்துதல்.

வன்முறைைறை, வளைரச்சி மிகுநததும் அக்்றை மிக்்-
துைகான சுறைகா்டல்்ளில் பிளறளை்றளை வளைரப்பதறகு 
்்பறதைகார, ்பைகாைரிப்பகாளைர்ள, ைறறும் ்ல்வியிைலகாளை-
ர்ளுக்கு ஆதைவு அளிப்பதற்கா் ்பலைகான ந்டவடிக்ற்்-
றளை ஆைம்பித்தல்.
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இவறறின்்்பகாது, ்ெைற்பகாடு்ளுக்கான உங்ளின் பிரதி்பலிபபு்ள, 
வினகாக்ள மறறும் ்ைகாெறன்றளைக குறிப்்படுத்துக ்்காளளுங்ள!

பிரதி்பலித்தல்

• முன்பிளறளைப ்பருவத்தின் முக்கிை-
த்துவம் ைறறும் ஆைம்்ப வரு்டங்ளி-
ல் வன்முறையின் தகாக்்ம் ்பறறிை 
பிரிவு்றளைப ்பரிச்சைப்படுத்திக் 
்்காளளுதல்.

• சிறுவர்ள ைறறும் அவர்ளின் 
ைகாண்பு ்தகா்டரபில் உங்ள ்சகாநத 
இறையிைல் பிைதி்பலிபபு்றளை சுை 
்பரிதசகாதறன ்சயதல்.

ஊக்குவிக்்கப்படுதல்

• INSPIRE இனகால் சைரபபிக்்ப்படும் 
சகாத்திைைகான தீரவு்ள குறித்துக் 
்றைல்: சிறுவர்ளுக்்்திைகான 
வன்முறைறை முடிவுறுத்துவத-
ற்கான ஏழு மூதலகா்பகாைங்ள.

• உங்ளின் சமுதகாைங்ளில் என்ன 
்சயை முடியும் என்்பதிலிருநதும் 
்வவதவறு மூதலகா்பகாைங்ள 
ைறறும் ்சைற்பகாட்டு வி்டைப்பைபபு-
்ளின் கீழ தைப்பட்டுளளை உதகாை-
ைங்ளிலிருநதும் ஊக்்த்றதப 
்்பறறுக்்்காளளைல். 

ந்டவடிக்்்க 
தைற்்காள்ளைல்

• நீங்ள ஈடு்ப்டக்கூடிை சில ்சை-
ற்பகாடு்றளைத் ்தரிவு ்சயது,  
தனிைகா்வும் கூட்்டகா்வும் 
்சைற்படுவதன் மூலம் அவறறை 
ஆைம்பியுங்ள. சிறிை ந்டவடி-
க்ற்்ளு்டன் ஆைம்பித்து ்்பரிை 
நி்ழச்சித் திட்்டங்ளுக்்கா்த் 
திட்்டமிடுங்ள.

• 45 ஆம் ்பக்்த்திலுளளை 
ைகாதிரிறைப ்பன்்படுத்தி வி்ட-
ைத்தறலபபின் உறைைகா்டறல 
உங்ளின் சமுதகாைத்தினுள 
்்காண்டு ்சல்லுங்ள.

இநதச் சிறதைட்்ட எவவாறு ்பயன்்படுத்த முடியும்?
பிைதி்பலிபற்ப ஊக்குவிப்பதறகும், உறுதிைகான தீரவு்றளைப ்பரிநதுறைப்பதறகும், உதகாைைங்றளைப ்பகிரநது 
்்காளவதறகும், தனிப்பட்்ட ைறறும் கூட்டு ந்டவடிக்ற்்றளை ஊக்குவிபபுச் ்சயவதறகும் இநத சிறதைடு 
வடிவறைக்்ப்பட்டுளளைது. சிறதைட்டின் ்வவதவறு பிரிவு்றளைப பின்்தகா்டரநது அதறன நீங்ள எவவகாறு ்பைன்்படுத்த 
முடியும் என்்பறதக் கீதழயுளளை விளைக்்ப்ப்டம் ்காட்டுகின்ைது. 
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முன்பிள்்ளைப ்பருவம் ஏன் மி்கவும் பிரதானைானது?

குழநறத்ைகான்று பிைப்பதறகு முன்னர, நம்பிக்ற்்றளை-
யும் திைன்்றளையும் தகாஙகிைவகாறு தகாயின் வயிறறில் ்ரு 
முட்ற்ட்ைகான்ைகா் ஒன்்பது ைகாதங்ள ்பைணிக்கின்ைது. 
இநத அதிசயிக்்த்தக்் ்பைைத்தின் பின்னர, குழநறத 
பிைநது, ்ற்பதறகும் உருவகாக்குவதறகும் ஏறனதைகாரு்டன் 
ஈடு்படுவதறகும் தைகாைகா்வுளளை ஆ்ளைகாருவைகா் துரிதைகா் 
விருத்திைற்டகின்ைது. எைது சைைங்ளில் பிளறளைப்பரு-
வம் விதச்ட முக்கிைத்துவத்து்டன் அஙகீ்ரிப்படுவது தற்ச-
ைலகான வி்டைைல்ல.

சிறுவர்ள தங்ளின் குடும்்பங்ளின் சைை நம்பிக்ற்-
்ளுக்கும் வழக்்ங்ளுக்கும் அறிமு்ப்படுத்தப்படுவ-
து்டன் அவர்ளின் ஆன்மீ்த்றத வளைரத்்தடுப்பதறகு 
அதி் ்வனமும் அன்பும் ்சலுத்தப்படும் ்கால்ைன்்ப-
தகால் சைைக் ்ண்தைகாட்்டத்தில், பிளறளைப்பருவம் ்்பரு 
முக்கிைத்துவத்றதக் ்்காண்டுளளைது. இநதுப ்பகாைம்்பரிை-
த்தில், சிறுவர்ளின் ைனதில் நிறலத்து நிறகும் த்ட்ைகா-
ன்றைப ்பதித்து உருவகாக்குவதற்கா் 16 சம்ஸ்காைகாக்்ள 
அல்லது rites of passage ்காைப்படுகின்ைன. இநதப 
்பதினகாறு சம்ஸ்காைகாக்்ளினுள, தகாயின் ்ரப்ப்கால-
த்தில் இரு சம்ஸ்காைகாக்்ள தைற்்காளளைப்படுவது்டன் 
முன்பிளறளைப ்பருவத்தின்த்பகாது எட்டு தைற்்காளளைப்ப-
டுகின்ைன. பிளறளையின் மீது தநரைறைைகான தகாக்்்ைகா-
ன்றை உருவகாக்குவதும் பிளறளை்ைகாருவரின் வகாழவு 
ஒபபிலகாதது என்்பறத ஏற்பதறகு வளைரநததகாருக்கு 
நிறனவூட்டுதலும் இதன் தநகாக்்ைகாகும். 

கிறிஸதவத்தில், சிறுவர்தளை ்பைதலகா் இைகாச்சிைத்தில் 
மி்வும் முக்கிைைகான உறுபபினர்்ளைன இதைசு தனது 
சீ்டர்ளுக்குப த்பகாதித்தகார. வளைரநததகாரின் தகாழறைறை 

2 ்பரிசுத்த தவதகா்ைம், மீளைகாயவு ்சயைப்பட்்ட நிைை வடிவம் – ்த்ததகாலிக்்ப ்பதிபபு, ைத்ததயு 18:1.
3 ்பரிசுத்த தவதகா்ைம், ைத்ததயு 18:3–4.
4 ்பரிசுத்த தவதகா்ைம், ைகாறகு 10:13–16.
5 ்பரிசுத்த தவதகா்ைம், லூக்்கா 2:52.
6 குர ஆன் 14:39.
7 குர ஆன் 18:46.
8 குர ஆன 16:72.

தைம்்படுத்துவதில் அவர்ளுக்கு முன்ைகாதிரிைகா் அவர 
சிறுவர்றளை எடுத்துக்்காட்டினகார. ஒரு சநதரப்பத்தில், 
சீ்டர்ள இதைசுறவ தநகாக்கி, ‘்பைதலகா் இைகாச்சிைத்தில் 
ைகார மி்ப ்்பரிைவர?’ எனக் த்ட்்டனர.2 இதைசு ஒரு 
சிறு பிளறளைறை அவர்ள நடுதவ நிறுத்தி ்பைதலகா் 
இைகாச்சிைத்தில் நுறழை தவண்டு்ைனில் அவர்ள சிறு 
பிளறளைறைப த்பகால இருப்பதறகுக் ்றறுக்்்காளளை 
தவண்டு்ைனக் கூறினகார. ைத்ததயு 18:3–4 இல், ‘நீங்ள 
ைனநதிரும்பிப பிளறளை்றளைபத்பகால் ஆ்காவிட்்டகால், 
்பைதலகா் இைகாச்சிைத்தில் பிைதவசிக்் ைகாட்டீர்ள என்று 
்ையைகா்தவ உங்ளுக்கு ் சகால்லுகின்தைன். ஆற்ைகால் 
இநதப பிளறளைறைப த்பகாலத் தன்றனத் தகாழத்துகிைவன் 
எவதனகா அவதன ்பைதலகா் இைகாச்சிைத்தில் ்்பரிைவனகா-
யிருப்பகான்’3என இதைசு கூறிைதகா் நகாம் அறிநது ் ்காளகி-
ன்தைகாம். தனது ஆசீரவகாதத்றதப ்்பறறுக்்்காளவதில் 
சிறுவர்றளைப புைக்்ணிக்் தவண்்டகாம் எனவும் இதைசு 
தனது சீ்டர்றளை ்பலைகா் வலியுறுத்திைது்டன் ்பைதலகா் 
இைகாச்சிைத்தில் அவர்ளின் உரிறைைகான உளளை்டக்்-
த்றதயும் உைரவகா்ப த்பகாதித்தகார.4 பிளறளை்ைகாருவைகா், 
இதைசுவகானவர ஞகானத்திலும் வளைரத்தியிலும் ததவ கிரு-
ற்பயிலும் ைனுஷர தைவிலும் விருத்திைற்டநதகார.5 இது, 
அறனத்து சிறுவர்ளினதும் முழுறைைகான வளைரச்சிக்கு 
அவசிைைகான அறிவுசகார, உ்டல்சகார, சமூ், ைறறும் ஆன்மீ் 
நல்வகாழவிற்கான ஒரு சுட்டிைகாகும்.

இஸலகாத்தில், ்பல்தவறு ்சகாற்ளைகால் சிறுவர்றளை வி்ப-
ரிப்பதன் மூலம் அவர்ளுக்கு அதியுச்ச ்்பறுைதிறை 
குர ஆன் வழஙகுகின்ைது. பிளறளை்ைகாருவர, ்்டவுளி்ட-
மிருநது கிற்டத்த ்பரிசு (Hiba),6 வகாழவின் ஓர அலங்காைம் 
(Zeenah,)7 சிைநதததகார ஆசீரவகாதம் (Ni‘imah),8 என்்பது்டன் 

சிறுவர்கள் ஒரு ்வகுைதி ைாத்திரைன்றி, இநத உலகின் 
்்பருைகிழ்ச்சியும் ஆறுதலுைாவர. 

– ஆஷ் தஷயக் SHM ்பலீல்
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ைைபுரிறைப த்பறறை (Waleeh) தகாஙகிச் ்சல்லும் ்பகாது-
்காவலைகா் அல்லது நண்்பைகா்வும் ்ருதப்படுகின்ைகார.9 
இத்தற்ை சக்திவகாயநத ்சகாற்பதங்ளின் ஊ்டகா், 
பிளறளை்றளை ்்காண்டிருத்தல் எைக்கு எத்தற்ை ஆசீ-
ரவகாதம் என்்பறத குர ஆன் எைக்கு நிறனவூட்டுகின்ைது. 
சிறுவர்றளை சுறை்ைகான்ைகா் அல்லகாது ஆசீரவகாதங்-
ளைகா் தநகாக்கும் வற்யில் ் ்பறதைகார ைறறும் ஏறனை ்பைகா-
ைரிப்பகாளைர்ளின் ைனங்றளை அது தைகார்படுத்துகின்ைது.  

்்பௌத்தத்தில், சிறு பிளறளை்ள ்தகா்டரச்சிைகான ைகாறை 
நிறல்ைகான்றில் இருப்பறதயும் பிளறளை்றளை அன்பு 
்சயவததன்்பது அவர்ள வளைரும்த்பகாது அவர்றளை 
இழப்பதுைகாகும் என்்பறத நிறலைகாறை என்னும் 
எண்ைக்்ரு எைக்கு நிறனவூட்டுகின்ைது. ஆ்தவ, சிறு-
வர்ளின் முழுறைைகான இைல்த்றவ விருத்தி ்சயது 
்்காளவதறகும் ைகிழச்சிறைைம் ைன நிறைறவயும் 
எட்டுவதறகும் உதவும் வகாழக்ற்ப ்பகாறத்ைகான்றைக் 
்ண்்டறிவதறகு நகாம் அவர்ளுக்கு அனுைதி அளிப்ப-
தகால்,  பிறைபபின்றி அன்பு ்சயவதற்கான சவகாறல 
சிறுவர்ள எைக்கு வழஙகுகின்ைனர. பிளறளை்றளைப 
த்பகாறறி  ஆதைவளித்தலின் மூலமும் அவர்ள வளைரநது 
வருவதற்கான அன்்பகான  சூழ்லகான்றை உருவகா-
க்குதலின் மூலமும், பிளறளை வளைரபபு வழக்்ங்ளில் 
தம்ைத்றத – அல்லது ்்பௌத்த த்பகாதறன்றளைப- பின்்ப-
றறுைகாறு இது ்்பறதைகாறையும் ்பைகாைரிப்பகாளைர்றளையும் 
அறழக்கின்ைது. .

9 குர ஆன் 19:5-6.

புத்தரின் த்பகாதறன்ள நி்ரைகாறைகான உைவுமுறை்-
ளில் ைகாத்திைதை ்பரிைகாறைம் ்சயைப்படுவதகால், அநத 
தரைத்றதப பின்்பறறுற்யில், எைது பிளறளை்ளும் 
ஆசிரிைர்ளைகாகின்ைனர.  பிளறளை்ைகாருவறைப ்பைகாை-
ரிப்பதற்கா், தங்ளின் ைன இைல்பு்றளை ைகாறறிைறை-
ப்பதறகு வளைரநததகார தம்மீதகான ைகாறைங்றளை ஏற்படு-
த்த தவண்டும்.

்ரு உருவகானதிலிருநது எட்டு வைது வறை, பிளறளை்ளி-
ன் அறிவுரீதிைகான, உ்டல், ்ைகாழி, சமூ்உைரவு, இைக்் 
அபிவிருத்தி ைறறும் ஆன்மீ் ரீதிைகா் பிளறளை்ளின் 
அபிவிருத்திக்கு ஆதைவளிப்பதற்கா், மூன்று பிைதகான 
வகாயபபு்ள (windows of opportunity) ்காைப்படுகி-
ன்ைன. அறவைகாவன:

1. எதிர்காலப ்்பறதைகாரின் ஆதைகாக்கிைம் நல்வகாழவு 
குழநறதயின் அபிவிருத்தியில் ்சல்வகாக்கு ்சலு-
த்துகின்ைதகான ்காலப்பகுதிைகான ்ரப்பத்திறகு 
முன்றனை ்காலம்.

2. அனுகூலைகான நிறலறை்ளின் கீழ குழநறதயின் 
அபிவிருத்தி இ்டம்்்பறுவதறகு உத்தைவகாதைளிக்்-
ப்படும் ்காலப்பகுதிைகான ்ரப்ப்காலம்.

3. குழநறதப ்பருவம் ைறறும் முன்பிளறளைப ்பருவம்.

கரப்பமரடவ-
்தறகு	முன்ைர	

்பறறோரின்	ஆ்ைா-
ககியம்/	நல்வாழ்வு

கரப்பகால	
சுறறோடல்

சிசு/குழநர்தப்	பரு-
வத்தின்	்பா்தாை	

சுறறோடல்

பிரதான ்காலப்பகுதி்கள்

பிளறளை்ைகாருவரின் எதிர்கால  இைல்த்றவ  ஆரம்்ப்கால  சுறைகாடல்்ளின் தரமும் 
்காலத்திடடமும் வடிவறமககின்ைன

சுகா்தாைம்

கறறேல்

நடத்ர்த
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முன்பிளறளைப ்பருவம் ்பறறிை மி்வும் விைக்்த்தக்் 
உண்றை்ளில் ஒன்று, மூறளையின் விருத்தியினகா-
ல் ்ட்்டறைக்்ப்படுகின்ைது. மி் அண்றையிதலதை 
மூறளையின் விருத்திறை அளைவிடுவதறகும் ஆதைகாக்கிை-
ைகான மூறளை விருத்திக்கு ்பங்ளிக்கும் அல்லது தற்ட-
ைகா்விருக்கும் ்காைணி்றளை ஆைகாயவதறகும் நைம்பிைல் 
விஞஞகானத்தினகால் இைலக்கூடிைதகா் அறைநதது. பிை-
பபிதலதை முழுறைைகா் வளைரச்சிற்டைகாத ஒதை உறுபபு 
மூறளைைகாகும். ்ரு உருவகாகிை ஒரு சில வகாைங்ளிதல-
தை மூறளை விருத்திைற்டை ஆைம்பிக்கின்ைத்பகாதும், 
பிளறளையின் நலவகாழறவ தீரைகானிப்பதில் சிசுப்பருவம் 
ைறறும் முன்பிளறளைப்பருவம் ஆகிைறவ விதச்டைகா் 
முக்கிைத்துவம் ்்பறுகின்ைன.

இநத ஆைம்்ப ்காலப்பகுதி்ளின்த்பகாது சிறுவர்ள 
்்பறறுக்்்காளளும் ்பைகாைரிபபின் தைம், அவர்ளின் 
வகாழநகாள முழுவதுைகான ஆதைகாக்கிைம், ்றைலுக்்கான 
இைல்திைன் ைறறும் ஒட்டு்ைகாத்த உற்பத்தித்திைறன 
தநைடிைகா்ப ்பகாதிக்கின்ைது. சிறுவர்ள சுை உைர்வகா-
ன்றை விருத்தி ்சயது, தம்ைறைச்சுறறி நி்ழ்பவறறை 
்றறுக் ்்காண்டு உலற் ்ண்்டறியும் வைதுப்பருவைகான, 
தங்ளின் ்்பரும்்பகாலகான தநைத்றத வீட்டில் அல்லது 
்ப்ற ்பைகாைரிபபு நிறலைங்ளில் ்சலவிடும் முன்்பளளி 
வைதுப ்பருவத்து்டன் இது ்்பகாருநதுகின்ைது.   

சிறுவர்ள தகாங்ள ைகார, தங்றளைச் சுறறியுளளை 
ஏறனதைகார ைகார எனப புரிநது்்காளளை ஆைம்பிக்கும் 
்காலப்பகுதி முன்பிளறளைப ்பருவைகாகும்.  

எைது உயிரிைற ்்பறதைகாைகால் எைக்கு அளிக்்ப்பட்டுளளை 
ைை்பணுக்்ள ைனித அபிவிருத்தியின் ்பைநத அடிப்பற்ட-
றைத் தகாபிக்கின்ை அதததவறளை, பிளறளை்ள வளைரும் 
சுறைகா்டல் அவர்ள எத்தற்ைவகாறு வளைரநது ஆளைகாகி-
ன்ைனர என்்பதில் உதவுவதகா்வும் விஞஞகானம் எைக்குக் 
கூறுகின்ைது. ஒன்றிறைநது, அறவ மூறளையின் அறை-
பபிைலின் தன்றைறை வடிவறைப்பது்டன் ் றைல், ஆதைகா-
க்கிைம், ைறறும் அதறனத் ்தகா்டரநத ந்டத்றத ஆகிை 
அறனத்திறகுைகான நலிவகான அல்லது உறுதிைகான அடி-
த்தளை்ைகான்றை உருவகாக்குகின்ைன.    

பிளறளை்ைகாருவரின் முதல் இைண்டு வரு்டங்ள, 
அவரின் உ்டல்சகார, ்ல்விசகார, உைரவுசகார ைறறும் சமூ் 
இைல்திைன்்ளின் அபிவிருத்தியில் குறிபபி்டத்தக்் 
்சல்வகாக்்்கான்றிறனக் ்்காண்டுளளைது. இதற்றைை, 
அவர்ளின் மூறளை துரிதைகா் வளைரச்சிைற்டயும்த்பகாது, 
குழநறத்ளுக்கு (பிைபபிலிருநது இைண்டு வைது வறை) 
்பல தநரைறைைகான ைறறும் வளைரச்சிைளிக்கும் அனு்பவ-
ங்ள ததறவைகாகும். மி்வும் பிைதகானைகான இநதக் ் காலப்ப-
குதி ்்பருைளைவில் ்்பறதைகார ைறறும் ்பைகாைரிப்பகாளைர்ளு-
்டன் வீட்டிதலதை ்சலவி்டப்படுவதகால் அவர்ள மி்வும் 
பிைதகானைகான ்்பகாறுப்்பகான்றைக் ்்காண்டுளளைனர. 

்கவனத்திற ்்காள்்க
மூ்ளையின் உருவாக்்கச் ்சயன்மு்ை

முன்பிளறளைப ்பருவத்தின்த்பகாது, மூறளைைகானது சிக்்லகான இறைபபுக்்ளின் வறலைறைப்்பகான்றிறன 
ததகாறறுவித்து அதறன சீைகாக்குகின்ைது. இறைபபுக்்றளைத் ததகாறறுவிக்கும் ்சைன்முறைைகானது, உயிரிைல் 
ரீதிைகானதும் அனு்பவத்தினகால் தூண்்டப்பட்்டதுைகாகும். எைது அனு்பவங்ள, வகாயபபுக்்ள ைறறும் சமூ் இற்டவி-
றன்ள, பிைபபிைல் ஆகிைவறறிறகிற்டதைைகான ்தகா்டரச்சிைகான இருதிறசப ்பைன் விறளைதவ எைது மூறளைறை 
உருவகாக்குகின்ைது. மூறளையிலுளளை இறைபபு்ள நைம்பிற்ட இற்ட்வளி்ள (synapses) என அறழக்்ப்படுவது-
்டன், இநத நைம்பிற்ட இற்ட்வளி இறைபபு்ள, ்றைலின் பிை்காைம் ைட்டுைல்லகாது ்பழக்் வழக்்ங்றளை விருத்தி 
்சயதல், விழுமிைங்றளை உளளைகாரநததகாக்குதல், ைறறும் ஏறனதைகாரு்டன் தநரைறை ்தகா்டரபு்றளைக் ்ட்டி்ைழு-
பபுதல் ஆகிைவறறின் பிை்காைமும் ஆ்ளைகாருவரின் வகாழநகாட்்கால இைல்திைனின் அடிப்பற்டறை அறைக்கின்ைன. 

பிைபபின் பின்னைகான முதல் ைகாதங்ளில், குழநறத்ைகான்றின் மூறளையில், சுறறியுளளை சுறைகா்டறல குழநறத 
உைரநது ்்காளவதன் துலங்லகா் ்சக்்னுக்கு 1,000–10,000 நைம்பிற்ட இற்ட்வளி்ள  என்னும் அதிசயிக்்த்த-
க்் தவ்த்தில் நைம்பிற்ட இற்ட்வளி உருவகாக்்ம் நி்ழகின்ைது. பிளறளை வளைரும்த்பகாது, ்்பகாதுவகா்ப ்பைன்்படு-
த்தப்படும் ்பகாறத்ள வலுவகாக்்ப்படும் அதததவறளை ஏறனைறவ ‘மூ்டப்படுகின்ைன’ அல்லது குறைவற்டகின்ைன. 
இநத நைம்பிற்ட இற்ட்வளி உருவகாக்்ச் ்சைன்முறை, த்ட்்டல், ்ைகாழி, ைறறும் அறிவுசகார ்தகாழிற்பகாடு்ள 
த்பகான்ை ்தகாழிற்பகாட்டு அபிவிருத்திக்கு மி்வும் பிைதகானைகாகும். பிைபபிறகு இைண்டு வரு்டங்ளின் பின்னர, 
்பகாறத்ள உறுதிைகாக்்ம் ்சயைப்படும்த்பகாது,  நைம்பிற்ட இற்ட்வளி்ளின் தவ்ம்  குறைவற்டகின்ைது.
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ஆரம்்ப வரு்டங்களில் சைய ச்டஙகு்களும் ்்காண்டாட்டங்களும் 

்்பைரி்டல் றவ்பவம், ஆதைகாக்கிைம் ைறறும் நல்வகாழவிற்கான விதச்ட பிைகாரத்தறன்ைகான்றிற்கா் 
வழி்பகாட்டி்டங்ளுக்கு ் சல்லுதல், முதறை்டறவைகா் முடி ் வட்டுதல், முதறை்டறவைகா் தி்ட உைவு வழஙகுதல், 
ைறறும் முதறை்டறவைகா் புனித நூறல வகாசித்தல் த்பகான்ை ்பல சைை ச்டஙகு்ளும் ்்காண்்டகாட்்டங்ளும் 
இநதக் ்காலப்பகுதியிதலதை இ்டம்்்பறுகின்ைன. இக்்காலப்பகுதியின்த்பகாது, தங்ளைது சைை ைறறும் ்லகாசகாை 
ைைபு்ளில் தவரூன்றியுளளை ்்பறதைகார ்பருவத்தினுள ்்பறதைகார வளைரச்சிைற்டகின்ைனர. சிறுவர்ளின் 
நல்வகாழறவப த்பணி வளைரப்பதறகும் வகாழக்ற்ப ்பைைத்தின் ்டினைகான ்கால ்ட்்டங்ளில் உறுதிைகா் 
இருப்பதற்கான ்பலைகான மூல்ைகான்ைகா் பின்றனை வகாழவில் ்சைற்ப்டக்கூடிை, ஆன்மீ் வளைரச்சிக்்கான 
அடித்தளைங்ளைகா் விருத்திைற்டைக்கூடிை ஒழுக்் விழுமிைங்றளை அவர்ளி்டத்திறகு ் ்காண்டு ் சல்வதறகும் 
இநத சைை வழக்்ங்ள உதவலகாம். தநரறைைகான, ஒத்துைரவு மிக்் ைறறும் ்்பகாறுப்பகான வழி்ளில் 
சிநதிக்்வும் ்சைற்ப்டவும்  இநத ஒழுக்்விைல் அடித்தளைங்ள எம்றை இைலச் ்சயகின்ைன.

எனது ் சாநத பிரதி்பலிபபு்கள்
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முன்பிள்்ளைப ்பருவத்தில் 
வன்மு்ையின் தாக்்கம் என்ன?

ஒவ்வகாரு வரு்டமும், உல்்ஙகிலுமுளளை சிறுவர்ள, 
தம்றை அன்பு ்சயது ்பைகாைரிக்் தவண்டிைவர்ளைகான 
தங்ளின் ்்பறதைகார, ஆசிரிைர்ள, ைறறும் ஏறனை 
வளைரநததகார உளளிட்்ட ்பைகாைரிப்பகாளைர்ளினகால் உ்டல் 
ரீதிைகான தண்்டறனறை அனு்பவிக்கின்ைனர. உல்-
ளைகாவிை ரீதியில், இைண்டு ்தகா்டக்்ம் நகான்கு வைதிறகு 
இற்டப்பட்்ட 300 மில்லிைனுக்கு அண்மித்த (நகான்கில் 
மூன்று) சிறுவர்ள, தங்ளைது ்பைகாைரிப்பகாளைர்ளினகால் 
வழறைைகான்தகாரு அடிப்பற்டயில் வன்முறைசகார ஒழு-
க்்காறறுற் பிைதைகா்த்றத (உ்டல்ரீதிைகான தண்்டறன 
ைறறும்/அல்லது உளைரீதிைகான மூரக்்த்தனம்) அனு்பவி-
க்கின்ைனர எனவும் 250 மில்லிைன் த்பர (ஏைத்தகாழ ்பத்தில் 
ஆறு) உ்டல் ரீதிைகான வழிவற்்ளில் தண்டிக்்ப்படுகி-
ன்ைனர எனவும் ைதிபபி்டப்படுகின்ைது.10

சைை சம்பிைதகாைங்ள ஒவ்வகாரு பிளறளையிலுமுளளை 
்தயவீ் நிறலறை அற்டைகாளைம் ்காண்கின்ைன. ்பல 
சைைக் ்றத்ளிலும் உறைப்பகுதி்ளிலும், சிறுவர்ள 
ஓர ஆசீரவகாதைகா் ்பகாரக்்ப்படுகின்ைனர. பிளறளை்ைகாரு-
வரின் பிைபபு, ஒருவரின் வகாழவில் அவறைக் ்்டவுளின் 
அனு்பவத்து்டன் கிட்்ட ் நருங்ச் ் சயயும் அல்லது இறுதி 
்ைய நிறலறை அறிைச் ்சயயும் ஓர ஆசீரவகாதைகா்ப 
்பகாரக்்ப்படுகின்ைது. எைது சைை சம்பிைதகாைங்ளில், சிறு-
வர்ள ்்பரும்்பகாலும் ஒரு முழு ஆளைகா், எைது சமூ்த்தி-
ன் ஒரு முக்கிைைகான ந்பைகா் ைறறும் ஒரு ்வகுைதிைகா் 
வி்பரிக்்ப்படுகின்ைனர. விஞஞகானம், அதத தநைத்தில், 
சிறிை பிளறளை்ளுக்கு விதச்ட ்வனமும் ்பைகாைரிபபும் 
வழங்ப்ப்ட தவண்டு்ைனவும் அவர்ளுக்கு தநரைறை-
ைகான ைறறும் வளைரபபுசகார இற்டவிறன்ள அவசிைம் 
எனவும் எடுத்துக்்காட்டுகின்ைது. விஞஞகானம் ைறறும் 
எைது சைை சம்பிைதகாைங்ள ஆகிை இைண்டும், அவறறின் 
்சகாநத வழி்ளில், முன்பிளறளைப ்பருவத்தின் முக்கிை-
த்துவத்றதக் குறிபபிடுகின்ைன. ஆயினும், அறைதிைகா், 
்பல சிறுவர்ள தங்ள மீது பிைதைகாகிக்்ப்படும் ்பல்தவறு 
வற்ைகான வன்முறை்றளை அனு்பவிக்கின்ைனர. 
முன்பிளறளைப ்பருவம் என்்பது பிைதகானைகா் வளைரச்சி-
ைற்டநத ்பருவத்றத தநகாக்கிை நிறலைகாறைம் ைறறும் 
இைல்திைன்்ள வளைரச்சிக் ்காலப்பகுதி - அதன் பின்னதை 

10 ஐக்கிை நகாடு்ள சிறுவர நிதிைம், ்பரிச்சைைகான்தகாரு மு்ம்: சிறுவர்ள ைறறும் வளைரிளைம் ்பருவத்தினரின் வகாழவில் வன்முறை, 
யுனி்சப, நியூதைகாரக், 2017, ்ப.7.
11 சிறுவர்ளுக்்்திைகான வன்முறை மீதகான ்சைலகாளைர நகாை்த்தின் விதச்ட பிைதிநிதியின் அலுவல்ம், வன்முறைத் தடுபபு 
முன்பிளறளைப்பருவத்தில் ஆைம்பித்தல் தவண்டும். ஐக்கிை நகாடு்ள, நியூதைகாரக், 2018, ்ப. 6.

ஒரு ஆள உளளைகாரநத ைனித உரிறை்ளு்டனகான  
முழுறைைற்டநத ஆளைகாகின்ைகார - என்னும் புலனுை-
ரவு சிறுவர்ளுக்்்திைகான வன்முறைறை முடிவுக்குக் 
்்காண்டுவருவதில் ்காைப்படுகின்ை்தகாரு பிைதகான 
தற்டைகாகும். இநதப புலனுைரவு சவகாலுக்குட்்படுத்தப்ப்ட 
தவண்டும்: எதிரபபின்றி தசறவ்றளைப ்்பறறுக்்்கா-
ளதவகாைகா் அல்லது இன்னமும் ஆட்்ளைகா்காததகாைகா்’ 
ந்டத்தப்படுவறத விடுத்து ைதிக்்ப்ப்டவும் ்பகாது்காக்்ப்ப்ட-
வும் தவண்டிைவர்ளைகான, உரிறை்றளை ்்காண்டுளதளைகா-
ைகா் அறனத்து சிறுவர்றளையும் பிளறளையின் உரிறை்ள 
மீதகா ஐநகா சைவகாைம் அஙகீ்ரிக்கின்ைது.11  

எைது சிறுவர்ளின் ்தயவீ்த் தன்றைறையும் 
ைகாண்ற்பயும் த்பணுவதற்கான ்்பகாறுப்்பகான்றை 
நகாம் ்்காண்டுளதளைகாம். அதறன தைற்்காளற்யில், 
பிளறளை்றளை வளைரப்பதில் வன்முறை ைறறும் அதி்காைம் 
்பைன்்படுத்தப்படும் விதத்றத நகாம் மீளைவும் ்பகாரறவயிடு-
தல் தவண்டும்.

சிறுவர்ளுக்்்திைகான வன்முறைைகானது, ்்பறதைகார 
அல்லது ்பைகாைரிப்பகாளைர்ளினகால், ச்்பகாடி்ளினகால், 
்காதல் துறை்ளினகால், அல்லது அநநிைர்ளைகால் 
தைற்்காளளைப்பட்டிருபபினும் கூ்ட, 18 வைதிறகுட்்பட்்ட 
ஆட்்ளுக்கு எதிைகான அறனத்து வற்ைகான வன்முறை-
்றளையும் உளளை்டக்குகின்ைது. மி்வும் ்்காடுறைைகான 
ந்டத்துற், ்பகாலிைல் வன்முறை, உைரவுரீதிைகான 
அல்லது உளைரீதிைகான வன்முறை, ைறறும் த்லி ்சயது 
துன்புறுத்தல் ஆகிைறவ சிறிை பிளறளை்ளுக்கு அதி்ம் 
ஏற்படுத்தப்படும் ்்பகாதுவகான வன்முறை வடிவங்ளைகாகு-
ம். பின்வரும் அட்்டவறை வன்முறையின் ்வவதவறு 
வற்்றளை வி்பரிப்பது்டன் அதறனத் ் தகா்டரநது, வைதுக் 
குழுவின் அடிப்பற்டயில் அடிக்்டி மீளை நி்ழும் வன்முறை 
வற்்றளை ஓர உரு எடுத்துக்்காட்டுகின்ைது.
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12 உல் சு்காதகாை நிறுவனம், INSPIRE: சிறுவர்ளுக்்்திைகான வன்முறைறை முடிவறுத்துவதற்கான ஏழு மூதலகா்பகாைங்ள.
நிறைதவறறுச் சுருக்்ம், 2016, ்ப. 4.

சிறுவர்களுக்ெகதிரான வன்முைறயின் வைககள் 

உளைரீதியான வன்மு்ை

்பாலியல் வன்மு்ை 

உ்டல்ரீதியான வன்மு்ை
அடித்தல், குத்துதல், உறதத்தல், பிைம்்படி, தறலையிறை பிடித்திழுத்தல், ்காறதத் திருகுதல், ைறறும் ைைக்்ைண்டி, தடி 
அல்லது ்பட்டி த்பகான்ை ்்பகாரு்ளைகான்றினகால் அடித்தல் ஆகிைவறறை உ்டல்ரீதிைகான வன்முறை உளளை்டக்குகின்ைது. 
இவவற்்ளிலகான உ்டல்ரீதிைகான வன்முறை, ்ல்விசகார ்ருவி்ளைகா்வும் சிறுவர்றளை ஒழுக்்காறறுற்க்கு உட்்படு-
த்தும் வழிவற்்ளைகா்வும் ்பைன்்படுத்தப்படுவது்டன் இலஙற்ச் சூழறைவினுள ஏறறுக்்்காளளைப்படுவதும் நிைகாை-
ப்படுத்தப்படுவதுைகான வழக்்ங்ளைகா்வும் உளளைது.

பிளறளை்ைகாருவரின் இைக்்ங்றளை ைட்டுப்படுத்தல், நிைகாைைறை வற்யில் விைரசித்தல், ஏளைனம், அச்சுறுத்தல்்ள 
ைறறும் மிைட்்டல், ்பகாகு்பகாடு, நிைகா்ரிபபு ைறறும் ஏறனை உ்டல் ரீதிைறை வற்்ளிலகான விதைகாதைகான ந்டத்துற்ள 
ஆகிைவறறை உைரவுரீதிைகான அல்லது உளைரீதிைகான வன்முறை ைறறும் வன்முறைறைக் ்ண்ைகால் ்பகாரத்தல் 
ஆகிைறவ உளளை்டக்குகின்ைன. வன்முறைச் ்சை்லகான்றை அவதகானிக்குைகாறு பிளறளை்ைகாருவறைக் ்ட்்டகாைப்ப-
டுத்தல் அல்லது இைண்டு அல்லது அதறகு தைற்பட்்ட ஆட்்ளுக்கிற்டைகான வன்முறைறை தற்சைலகா்ப ்பகாரத்தல் 
என்்பவறறை வன்முறைறைக் ்ண்ைகால் ்பகாரத்தல் ஈடு்படுத்தலகாம்.

்ருத்்தகாருமிபபு அறை நிறைவற்டநத அல்லது முைறசி தைற்்காளளைப்பட்்ட ்பகாலிைல் ்தகாடுற்; ்தகாடுற்றை 
ஈடு்படுத்தகாத ்பகாலிைல் இைல்்்பகான்றைக் ்்காண்்ட ்ருத்்தகாருமிப்பறை ்சைல்்ள (பிைரின் ்பகாலிைல் ந்டத்றதறைப 
்பகாரத்தல் (voyeurism) அல்லது ்பகாலிைல் ்தகாநதைவு த்பகான்ைறவ); சம்ைதம் அல்லது ைறுபபுத் ்தரிவிக்் இைலகாதுளளை 
ஒருவருக்்்திைகா் இறழக்்ப்பட்்ட ்பகாலிைல் ஆட்்்டத்துற் ்சைல்்ள; ைறறும் இறைைவழி சுைண்்டல்்ள ஆகிை-
வறறை  வன்முறை உளளை்டக்குகின்ைது.

<5 5-10 11-17 18+

உரு	1	பாதிககப்பட்ட	வயதுக	குழுவின்	அடிப்பரடயில்	வன்முரறேயின்	வரக

்்காடுறைைகான ந்டத்துற்

த்லி ்சயது துன்புறுத்தல்

இறளைஞர வன்முறை

்நருக்்ைகான 
துறையின் வன்முறை

்பகாலிைல் வன்முறை

உைரவுரீதிைகான அல்லது 
உளைரீதிைகான வன்முறை ைறறும் 

வன்முறைறை ்ண்ைகால் ்பகாரத்தல்
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வன்மு்ையும் பிள்்ளையின் 
மூ்ளை விருத்தியில்  
அதன் தாக்்கமும் 

பிளறளைப ்பருவத்தில் வன்முறைறை அனு்பவித்தலகான-
து ்்பரும்்பகாலும் ஒரு தனிைகாளின் வகாழநகாள முழுவதும் 
அதன் தகாக்்ங்றளைக் ்்காண்டிருக்கும். பிளறளைப 
்பருவத்தில் வன்முறைறை அனு்பவிக்கும் சிறுவர்-
ள ைன உறளைச்சல் ைறறும் ைன அழுத்தம் த்பகான்ை 
ைனதநகாய்ளுக்கு அதி்ம் ஆளைகாவதகா் சில ்றற்்ள 
்வளிப்படுத்துகின்ைன.13 மூறளை ஒன்றின் ஸ்கான் 
்ப்டங்ளில் (உரு. 2) வளைரபபுப ்பைகாைரிபபின்றையின் 
்பகாைதூைைகான விறளைவு்ள ்தளிவகா்ப புலப்படுகின்ைன. 
முன்பிளறளைப்பருவ அனு்பவங்ளின் அடிப்பற்டயில், 
உைரவு்ள ஒழுஙகு்படுத்தப்படுவதும் சுறறுத்்தகாகுதி்-
ள நைம்பிறைக்்ப்படுவதுைகான முன் ை்டலில் (front lobe) 
ஆதைகாக்கிைைகான மூறளை்ைகான்றின் PET ஸ்கான். 

 

13 E. McCrory et al., ‘Heightened neural reactivity to threat in child victims of family violence’. Current Biology Volume 21, Issue 23, 
Pr947-R948, 06 டி்ச. 2011.
14 Reuters, ‘Study finds how child abuse changes the brain’ (5 டி்ச.  2011). https://www.reuters.com/article/us-brain-violence-
mentalhealth/study-finds-how-child-abuse-changes-the-brain-idUSTRE7B41KP20111205, அணு்ல், 11 ஜூறல. 2019.
15 H. Chugani et al, Local brain functional activity following early deprivation: a study of post institutionalized Romanian orphans, 
NeuroImage 14, 2001, p. 1290–1301. 

்்பகாதுவகா் அதி் ்சைற்பகாடு்றளை ்காட்டுவதகா் 
்றற்்ள ்வளிப்படுத்துகின்ைன, சிறுவர்ள 
வன்முறைறை அனு்பவிக்கும்த்பகாதும் ்பைத்றத உைரு-
ம்த்பகாதும், அவர்ளின் மூறளை அதறன இனங்ண்டு, 
தங்ளின் நல்வகாழவிற்கான ஓர அச்சுறுத்தலகா் அவறறி-
றகு எதிரவிறன ைகாறறுகின்ைது. சிறுவர்ள ்தகா்டரச்சி-
ைகா் வன்முறைறையும் ்பைத்றதயும் எதிர்்காண்்டகால், 
அவர்ளின் ்தகாகுதி முறைறைைகானது எபத்பகாதும் 
அதியுைர எச்சரிக்ற் நிறலயில் ்காைப்படு்ைன 
இன்னு்ைகாரு ்றற் ்வளிப்படுத்துகின்ைது. இதன் 
விறளைவகா், நிறலறைக்கு விகிதசைைறை விதத்தில் 
அவர்ளின் உ்டல், உளை ்பதிலளிபபு துரிதைகான அதி்ரி-
ப்்பகான்று ஏற்ப்டக்்க்கூடும். அச்சுறுத்த்லகான்றைப 
புலனுைர்பவர்ளும் அதி் முறனப்பகான ைனஅழுத்த 
்பதிலளிபபு்றளைக் ்்காண்்டவர்ளுைகான சிறுவர்ள, 
தங்றளைப ்பகாது்காத்துக் ்்காளவதற்கா், ஏறனதைகாறை 
தநகாக்கி மூரக்்த்தனத்றத ்வளிப்படுத்துவதன் மூலம் 
எதிரவிறனைகாறறுவர எனக்  ்றற் ்வளிப்படுத்துகி-
ன்ைது. அதனகால் வன்முறைச் சுழறசி ்தகா்டரகின்ைது.14   

உரு	2	ஆ்ைாககியமாை	மூரளை்யான்றிைதும்	துரப்பிை்யாகத்திறகுளளைாை	மூரளை்யான்றிைதும்	PET	ஸகான்1515
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வளைரச்சிைற்டநது வரும் மூறளையின் ்ட்்டறைபற்ப-
யும் ்தகாழிற்பகாட்ற்டயும் வன்முறை ைகாறறிைறைக்் 
முடியும்: இது ்ைகாழிப ்்பறுற் ைறறும் அறிவுசகார 
்தகாழிற்பகாட்ற்டப ்பகாதிக்் முடிை்ைன்்பது்டன் இதன் 
விறளைவகா் சமூ் ைறறும் உைரவுசகார த்வுக் குறை-
்பகாடு்ள ஏற்படுவது்டன் ்பைம், ைன உறளைச்சல், ைன 
அழுத்தம், அத்து்டன் தன்றனக் ்காைப்படுத்தல் ைறறும் 
மூரக்்த்தனைகான ந்டத்றத ஏற்படும் அ்பகாைம் ஆகிை-
றவயும் ததகாறறுவிக்்ப்ப்டக்கூடும். பிளறளைப்பருவ 
வன்முறையின் விறளைவகா் மூறளையில் ஏற்படும் ைகாறுத-
ல்்ளும் வளைரநதவைகா் பின்னர ஒருவரின் ந்டத்றதறை 
வடிவறைக்கின்ைன. வன்முறைறை சநதித்த சிறுவர்ள,  
வகாழவின் பிற்பகுதியில் 

16 சிறுவர்ளுக்்்திைகான வன்முறை மீதகான ்சைலகாளைர நகாை்த்தின் விதச்ட பிைதிநிதியின் அலுவல்ம், ்ப. 4.

வன்முறையினகால் ்பகாதிக்்ப்படுவதறகும் அத்து்டன் 
வளைரநததகாைகா் தங்ளின் துறை ைறறும் ்சகாநதப 
பிளறளை்ளுக்்்திைகா் வன்முறைறைப ்பைன்்படுத்து-
கின்ை வன்முறை இறழபத்பகாைகா் ைகாறுவதறகும் அதி் 
சகாத்திைம் உளளை்தனவும் நீண்்ட்கால ஆைகாயச்சிக் 
்றற்்ள ்வளிப்படுத்துகின்ைன.16 

பிளறளைக்்கா்வும், வளைரநததகாருக்்கா்வும் சமூ்த்தி-
ற்கா்வும் இநதக் ்்காடிை சுழறசிறை உற்டத்தலகானது, 
ஒவ்வகாரு பிளறளையும் ஆைம்்பத்திலிருநதத அறனத்து 
வற்ைகான வன்முறையிலிருநதும் விடு்பட்டு வகாழவறதத் 
ததறவப்படுத்துகின்ைது.

எனது ் சாநத பிரதி்பலிபபு்கள்
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இலஙற்யிலுளளை சிறுவர்ள வன்முறையின் ்வவதவறு 
வடிவங்ளிலிருநது விலக்்கானவர்ள அல்ல. பிளறளை-
ப்பருவத்தில் வன்முறை ்பறறித் ்தரிநது ்்காளளைல் 
(Know Violence in Childhood) அறிக்ற்க்கிைங்17 — 2015 
இல் தைற்்காளளைப்பட்்ட உல்ளைகாவிை ்றற்்ைகான்று— 
இலஙற்யில் ஒன்றிலிருநது 14 வைதிறகிற்டப்பட்்ட 73 
வீதத்திறகும் அதி்ைகான சிறுவர்ள, வீடு்ளில் தங்ள 
்்பறதைகார ைறறும் ்பைகாைரிப்பகாளைர்ளினகால் இறழக்்ப்ப-
டும் சரீைத் தண்்டறனறை அனு்பவிக்கின்ைனர. ததசிை 
சிறுவர ்பகாது்காபபு அதி்காைசற்பயின் (NCPA) பிை்காைம்,  
இலஙற்யில் அறிக்ற்யி்டப்படும் சிறுவர துரபபிைதைகா் 
வழக்கு்ளின் எண்ணிக்ற் அதி்ரித்து வருகின்ைது.18

2,400 இறகும் தைற்பட்்ட சிறுவர ்்காடுறை முறைப்பகாடு்ள 
2018 இல் அைச மு்வைகாண்றைக்கு அறிக்ற்யி்டப்பட்டு-
ளளைன. 2010 இல் இது 905 ஆ்க் ்காைப்பட்்டது. அறிக்ற்-
யி்டப்பட்்ட வன்முறை வற்்ள, வகாரத்றத்ளிலகான 
துரபபிைதைகா்ம் முதல் உ்டல் ரீதிைகான துரபபிைதைகா்ம் 
வறைைகா்க் ்காைப்படுகின்ைன. இறவ ்்பரும்்பகாலும் 
்்பறதைகார ைறறும் ்பைகாைரிப்பகாளைர்ள உளளை்டங்லகா், 
சிறுவர்ள ஏற்னதவ அறிநத, நம்பிக்ற் றவத்திருநத 
ஆட்்ளினகாதலதை இறழக்்ப்பட்டுளளைன.

தண்்டறனயின் வடிவ்ைகான்ைகா் வன்முறை வழறை-
ைகாக்்ப்பட்டுளளைதும் நகாடு முழுவதிலும் ்பகா்டசகாறல்ள, 
வீடு்ள, ைறறும் நிறுவனங்ளில் ்பைவலகா் நிலவுகின்ை-
துைகான  தறத்பகாறதை நிறலறையின் மீது பிைதி்பலி-
பபு்றளை தைற்்காளளும்த்பகாது, உ்டல்ரீதிைகான ைறறும் 
அவைதிக்கும் தண்்டறன்ளைகானது உ்டனடி ந்டவடிக்ற் 
ததறவப்படும் முக்கிைைகான பிைச்சிறன்ள என சிறுவர 
்பகாது்காபபு ்பஙகீடு்பகாட்்டகாளைர்ள ைறறும் சைைத் தறலவ-
ர்ள ்பலர நம்புகின்ைனர. 

இலஙற்யில் வீட்டு வன்முறை குறைைகா் ஆக்்ப்ப-
ட்டுளளைத்பகாதும், சிறுவரளுக்்்திைகான வன்முறை ஒரு 
சவகாலகா்தவ அறைநதுளளைது. சரீைத் தண்்டறன, ்பகாலிைல் 
துரபபிைதைகா்ம், ைறறும் த்லி ்சயது துன்புறுத்தல் 

17 பிளறளைப ்பருவ வன்முறை  ்பறறித் ்தரிநது ்்காளளைல், பிளறளைப ்பருவ வன்முறை  றை முடிவுறுத்தல். பூத்காளை அறிக்ற் 
2017, புது ்்டல்லி, 2017, ்ப. 37.
18 The Sunday Times, ‘Mother’s murder of child reveals dark trend of child cruelty’, http://www.sundaytimes.lk/190217/news/mothers-
murder-of-child-reveals-dark-trend-of-child-cruelty-336592.html, அணு்ல், 11 ஜூறல. 2019.
19 19 ஏபபிைல் 2019 இல் ்பகாைகாளுைன்ைத்திறகு சைரபபிக்்ப்பட்்ட சட்்டத்துறைத் தறலறைைதி்பதியின் வரு்டகாநத 
்சைலகாறறுற் அறிக்ற்யின் பிை்காைம். The Sunday Times, ‘Child abuse: Backlog of 17,600 cases in AG’s Dept.’, http://www.
sundaytimes.lk/190414/news/child-abuse-backlog-of-17600-cases-in-ags-dept-345552.html, அணு்ல், 18 ஏப. 2019.

உளளிட்்ட ச்்பகாடி்ள வன்முறை ஆகிைவறறை உளளை-
்டக்குகின்ை ்பகா்டசகாறலயில். இ்டம்்்பறும் வன்முறையும் 
்பைவலகா்க் ்காைப்படுவது்டன் வழறைைகானதகாக்்ப்ப-
ட்டுமுளளைது அத்து்டன் ்்காளற்்ள ைறறும் நி்ழச்சித் 
திட்்டங்ளினகால் இவறறிறகு ்வறறி்ைைகா்த் தீரவு 
்காைப்ப்டவில்றல. 2017 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில், சட்்ட-
த்துறைத் தறலறைைதி்பதி திறைக்்ளைத்தின் த்காபபு்-
ளில் ஏைத்தகாழ 17,600 தீரக்்ப்ப்டகாத சிறுவர துரபபிைதைகா் 
வழக்கு்ள ததஙகிக் ்காைப்பட்்டன.19 ஆ்தவ, குடும்்ப-
ங்ள, ்பைகாைரிப்பகாளைர்ள ைறறும் சமுதகாை உறுபபினர்ள 
உளளிட்்ட அறனத்துப ்பஙகீடு்பகாட்்டகாளைர்ளும் சிறுவர 
உரிறை்ளுக்கு உத்தைவகாதைளிப்பவர்ளைகா் ஒரு பிைதகான 
வகி்பஙற்க் ்்காண்டுளளைனர. 

த்லி ்சயது ்்காடுறைப்படுத்தல் உளளை்டங்லகான 
ச்்பகாடி்ளினகால் ஏற்படுத்தப்படும் வன்முறைைகானது 
சிறுவர்ளுக்கு எதிைகான வன்முறையின் வழறைைகானதகா-
க்்ப்பட்்ட இன்னு்ைகாரு வடிவைகாகும். ‘சிறுவர்ள சிறுவ-
ர்ளைகா் ந்டநது ் ்காளகின்ைனர’ அல்லது ‘இது ஒரு ் ட்்டம் 
ைகாத்திைதை’ என வளைரநததகார எண்ணுகின்ை ்காைைத்தி-
னகால், த்லி ்சயது துன்புறுத்தலகானது ்்பரும்்பகாலும் 
வன்முறைறைப த்பகான்று ்பகாைதூைைகா் எடுத்துக்்்காளளை-
ப்படுவதில்றல. முன்பிளறளைப ்பருவத்தில், ைரிைகாறத 
ைறறும் ஒத்துைரவு த்பகான்ை தநரைறை விழுமிைங்றளை 
வளைரத்்தடுத்தலகானது தங்ளின் ச்்பகாடி்ளுக்்்திைகா் 
வன்முறையில் ஈடு்படுதவகாைகா் ைகாறுவதிலிருநது சிறு-
வர்றளைத் தடுக்்க்கூடும். முன்பிளறளைப ்பருவத்தில் 
வளைரத்்தடுக்்ப்படும் இவவிழுமிைங்ள, சிறுவர்ள 
வளைரநத பின்னர வன்முறை இறழபத்பகாைகா் ைகாறுகின்ை-

இலங்்கயில் சிறுவர்களுக்்்கதிரான வன்மு்ை

ஒன்று முதல் 14 வைதிறகு 
இறடப்படட சிறுவர்ளில்
73% ஆ்னகார, வீடு்ளில்
தங்ள ்்பற்ைகார மறறும் 
்பரகாமரிப்பகாளைர்ளினகால் ெரீரத் 
தணடறனறை அனு்பவிககின்ைனர.
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தகான தறலமுறை தறலமுறைைகா் ்்டத்தப்படும் ்்காடூை 
வன்முறைச் சுழறசிறை உற்டக்கின்ைன. 

இலஙற்யின் சைைத் தறலவர்ளும் நம்பிக்ற்ச் 
்சைற்பகாட்்டகாளைர்ளும், ்பகா்டசகாறலயிலும் வீட்டிலும் 
வழங்ப்படும் சரீைத் தண்்டறன அத்து்டன் ்பகாலிைல் 
வன்முறை ைறறும் துரபபிைதைகா்ம் ஆகிைறவ, அவசை 
்வனம் ததறவப்படுகின்ை சில சிறுவர்ளுக்்்திைகான 
வன்முறை வடிவங்ள என ்வளிப்படுத்துகின்ைனர. 
இலஙற்யில்,  வன்முறை ைறறும் உ்டலுைவு ்தகா்டர்பகான 
பிைச்சிறன்றளை ்வளிப்பற்டைகா்க் ்லநதுறைைகாடுவ-
திலிருநது ஒதுஙகியிருக்கும் ்்பகாதுவகான த்பகாக்்்கான்று 
்காைப்படுகின்ைது. இபபிைச்சிறன்ளுக்கு முறனப்பகான 
தீரவு வழங்ப்ப்டகாவிடின், அறவ சிறுவர்றளை எதிரை-
றைைகா்ப ்பகாதிக்கும் என்னும் அவசைநிறல உைர்வகா-
ன்று சைைச் சமுதகாைங்ளில் ்காைப்படுகின்ைது. 

அறனத்து அறைபபுக்்ளிலும் பிளறளை்ளின் சரீைத் 
தண்்டறனறை ஒழிப்பதற்கான இலஙற் அைசகாங்-
த்தின் ஈடு்பகாட்டுறுதிக்கு ைத்தியிலும், ்பல வீடு்ளிலும், 
ைகாறறுப ்பைகாைரிபபு அறைபபு்ளிலும், ்ப்ல் ்பைகாைரி-
பபு நிறலைங்ளிலும், ்பகா்டசகாறல்ளிலும் அத்து்டன் 
தண்்டறன வழஙகும் நிறுவனங்ளிலும் அது இன்னமும் 
நிைை்ைகான்ைகா்தவ ்காைப்படுகின்ைது. ைகாறறீடு்-
ள ்காைப்ப்டகாதறையினகால், சரீைத் தண்்டறனக்்கான 
ததறவக்கு, சைைச் சமுதகாைங்ளின் உறுபபினர்ள 
உளளிட்்ட தனிைகாட்்ளைகால் ்்பரும்்பகாலும் ஆதைவளி-
க்்ப்படுகின்ைது. சில சநதரப்பங்ளில், ைனித இைல்பு 
்பறறிை இறையிைல் ்ருத்துக்்ளின் சில ்்பகாருளத்கா-
்டல்்றளை அடிப்பற்டைகா்க் ்்காண்டு சரீைத் தண்்டறன 
்பைன்்படுத்தப்படுகின்ைது. தவறு விதைகா்க் கூறுவதகாயி-
ன், ைனித இைல்பு பிைழவுற்டைது அத்து்டன் உளளைகாரநத 
ரீதியில் முறிவற்டநதது என்னும் ்காைைத்தகால் சிறு-
வர்ள உளளைகாரநத ரீதியில் தவைகான ந்டத்றத்ளுக்கு 
எளிதில் ஆளைகாவர என்னும் நம்பிக்ற்ைகாகும். ைனித  
இைல்பு ்பறறிை இநதப புரிதறல அடிப்பற்டைகா்க் 
்்காண்டு, ‘பிறழைகான’ ந்டத்றதறை திருத்துவதற்கான 
ஒதை வழி வலி, ்பைம் ைறறும் உ்டல் ரீதிைகான தண்்டறன 
ஆகிைவறறினூ்டகா்தவைகாகும்.20 ைகாறறீடு்ளின்றை 
ைறறும் பிைதி்பலிபபு்ளுக்்கான ்வளி்ளின்றை ஆகி-
ைவறறின் ்காைைைகா், சில குடும்்பங்ள பிளறளை்றளை 
வளைரப்பதற்கான பிைதகான முறைறை்ைகான்ைகா் சரீைத் 
தண்்டறனறைப பின்்பறறுகின்ைன.  

20 த்பைகா. அனநதகானந ைகாம்்பச்சன், குடும்்பங்றளைப ்பலப்படுத்துவதிலும் சிறுவர்ளில் ஆன்மீ்த்றத வளைரத்்தடுப்பதிலும் 
ஒழுக்்க் ்ல்வியின் வகி்பஙகு மீதகான குழு இற்டயீடு (Panel intervention). சிறுவர்ளுக்்கான சைைங்ளின் உல்ளைகாவிை 
வறலைறைபபின் ஐநதகாம் அறவ, ்பனகாைகா, 11 தை 2017.

இலஙற், நீண்்ட ்கால ஆயுத தைகாதல் ஒன்றை அனு்பவி-
த்துளளைது்டன் ்பல வன்முறை வட்்டங்ளுக்கும் உளளைகாகி-
யுளளைது. இதன் ்காைைைகா், வன்முறை வழறைைகாக்்ப்ப-
டும் நிறலக்கு உளளைகாகும் ்பகாதிபபுறு நிறலயிலும், அதன் 
்பைனகா், சமூ் விவைைங்ள ைறறும் வழக்்ங்ளினூ-
்டகா் இநநிறல அடுத்தடுத்த சநததியினருக்கு ்்டத்தப்ப-
டும் நிறலயிலும் சமுதகாைங்ள ்காைப்படுகின்ைன.

எனது ்சாநத பிரதி்பலிபபு்கள்
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வன்மு்ை்யத் தடுப்பதற்கா்க எைது ஆன்மீ்கத்்த 
நாம் எவவாறு வளைரத்்தடுக்்க முடியும்?

்்பறதைகார, ்பைகாைரிப்பகாளைர்ள ைறறும் பிளறளை்றளை 
வளைரப்பதில் ்பங்கா் உளதளைகாைகா், நகாம் முதலில் எைது 
்சகாநத ஆன்மீ்த்றதயும் எைது வகாழவிலுளளை முைண்்பகா-
டு்றளை ற்ைகாளவதற்கான இைல்திைறனயும் வளைரத்த-
லும் எபத்பகாதும் ்தகா்டரபிலிருத்தலும் தவண்டும். ஒரு 
்்பறதைகாைகா் அல்லது ்பைகாைரிப்பகாளைைகா் ஒருவரின் 
ஆன்மீ்த்தன்றைறை வளைரப்பதன் மூலம், பிளறளை்-
ளுக்கு வளைரச்சி மிகுநத ்பைகாைரிபற்ப வழஙகுவதறகும், 
அவர்ளைது ததறவ்ளுக்கு தநரைறைைகான வழி்ளில் 
்பதிலளிப்பதறகும் அத்து்டன் ஏறனதைகாரு்டனகான தைது 
இற்டத் ்தகா்டரபு்றளை ஆைகாயவதறகு அவர்ளுக்்கான 
்பகாது்காப்பகானதும் ்்ௌைவம் மிக்்துைகான ்வளி்றளை 
உருவகாக்குவதறகு உதவுவதறகும் நகாம் எம்றைத் தைகார 
்சயகின்தைகாம்s. 

ஆன்மீ் வளைரச்சியின் ஊக்குவிபபு, அறனவருக்கும், 
விதச்டைகா் சிறுவர்ளுக்கும் இளைம் ஆட்்ளுக்கும், பிை-
தகானைகாகும், ஏ்னனில் அவர்ளின் அபிவிருத்தியின் 
்்பகாருளசகாைகா, ஒழுக்்ரீதிைகான ைறறும் சுை விழிபபுைரவு 
அம்ச்ைகான்று்டன் இது ்தகா்டரபு்பட்டுளளைது. இது, ்ல்விப 
்பகா்டவிதகானம் ைறறும் சமூ்த்தின் அற்டறவ றைைைகா்க் 
்்காண்்ட த்காைல்்ளுக்கு அவசிைைகான ஒரு  சரிசை எதி-
ரிற்டயுைகாகும்.

இநதுக் ்ண்தைகாட்்டத்தில், வழி்காட்டிக் த்காட்்பகாடு்ளைகா் 
சரிைகான விழுமிைங்ள குறித்த கூருைர்வகான்றை 
வளைரத்தலும் எம்மீதகான ைறறும் எம்றைச் சுறறியுளதளைகா-
ர மீதகான விசனம் ைறறும் துைைங்றளைத் தவிரத்தலும்  
ஆன்மீ்த்றத வளைரத்்தடுப்பதன் தநகாக்்ைகாகும். 

இநது ைதத்தில், வன்முறை சகாைகாறை, சுதநதிைம், தூயறை, 
அன்பு, த்காத விருபபின்றை, தகாழறை, தன்னலமின்றை 
த்பகான்ை ்தயவீ் விழுமிைங்ள ஒறறுறைறையும் 
நலதனகாம்புற்றளையும் ்பலப்படுத்துகின்ைன. அதறகு 
ைகாைகா், ்வறுபபு, உதகாசீனம், த்பைகாறச, த்கா்பம், 
வன்முறை, அ்நறத த்பகான்ை விழுமிைங்ள வன்முறை-
றையும் ஏறனை துரக்குைங்றளையும் உண்்டகாக்குகி-
ன்ைன. இநதத் ்தயவீ் விழுமிைங்றளைப ்பலப்படுத்து-
வறத இநதுைத வழக்்ங்ள இலக்்கா்க் ்்காண்டுளளைன. 
இநது ைதைகானது, ைனதில் ்காைப்படும் அஹிம்றச (‘்காை-
ப்படுத்தகாறை அல்லது வன்முறை சகாைகாறை’), அறிவகாறை-
லில் ்காைப்படும் சத்திைம் (‘உண்றை’), ைறறும் உ்டல்ரீ-
திைகான உைரவு்றளைக் ்ட்டுப்படுத்தும் பிைம்ைச்சரிைம் 
(‘்ட்டுப்பகாடு’) ஆகிைவறறைப த்பகாதிக்கின்ைது. ்்பறதைகார 
உ்டல்ரீதிைகா்வும் ஆன்மீ்ரீதிைகா்வும் வளைரச்சிைற்ட-
வதற்கான ஆசீரவகாதங்ளைகா்வும் வகாயபபு்ளைகா்வும் 
தநகாக்்ப்படுைகாறு சிறுவர்ள ்தயவீ்ைகா்ப ்பற்டக்்ப்ப-
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டுகின்ைனர. எைது பிளறளை்ள உளளை்டங்லகா் ஏறனை 
உயிர்ளு்டனகான எைது உைவில் சைகாதகானத்து்டனும் 
ஒறறுறையு்டனும் இருப்பதறகு சைைப த்பகாதறன்ள 
ைறறும் ்றத்ள எங்ளுக்கு வழி்காட்டுகின்ைன.

ஏறனைறவ ்பறறிை எைது புரிதறலப ்பலப்படுத்தும் 
விழுமிைங்ள ைறறும் ்ருத்துருக்்றளை எைது சைை 
ைைபு்ள எைக்கு நிறனவூட்டுகின்ைன. சைைம் ைறறும் 
எைது ்சகாநத  ஆன்மீ்த்தன்றைறை பின்்பறறுதலகானது, 
நகாம் எம்மு்டனும் அல்லது நிறலக்குத்தகா், ஆழநிறல-
யு்டனும் அல்லது. ்்டவுளு்டனும் ைட்டுைன்றி கிற்டைகா், 
எைது உ்டனுளளை சமுதகாைத்திலும் அதறகு ்வளிதை-
யுமுளளை ச்்பகாடி்ளு்டனும் நகாம் உைவுமுறை்றளை 
விருத்தி ்சயகின்தைகாம் எனப ்்பகாருள்படும். கிற்ட 
ைட்்டத்திலகான இநத உைவுமுறை்ள, தறலமுறை்ளுக்கு 
இற்டதைைகானதுைகாகும். ச்்பகாடி்ள ைறறும் மூத்ததகாரு-
்டனகான இநத இற்டவிறன்ளினூ்டகா், முறனப்பகான 
்பஙகு்பறறுநர்ளைகா்வும் திைனகாயவுளளை சிநதறனைகா-
ளைர்ளைகா்வும் விளைஙகுவது எவவகாறு என சிறுவர்ள 
்றறுக்்்காளகின்ைனர. ஒன்றுக்்்கான்று ்தகா்டரபு்பட்்ட 
நிறலயிலகான இநத உைரவகானது, தசரநதிருப்பதகான 
கூருைர்வகான்றைக் ்்காண்டிருப்பதறகும்; ைதிபபு 
ைறறும் ஒத்துைரவு த்பகான்ை அறனத்து சைைங்ளுக்கும் 
ைனிதகாபிைகான ைைபு்ளுக்கும் ்்பகாதுவகான உல்ளைகாவிை 
விழுமிைங்றளைப புரிநது ்்காளவதறகும்; சவகால்்ளு-
க்கு அறைதிைகான தீரவு்றளைக் ்ண்்டறிவதற்கான சுை 
்ட்டுப்பகாட்டு உைரவு ைறறும் ்்பகாறுறைறைக் ்்காண்டி-
ருப்பதறகும்; ைறறும் ஏறனதைகாறைப ்பகாதிக்கும் பிைச்சி-
றன்ளுக்குத் தீரவு ்காண்்பதறகு எம்றை ஊக்குவிக்கும் 
சமூ் ்்பகாறுபபு ்பறறிை கூருைர்வகான்றை ்பலப்படு-
த்துவதறகும் எம்றை இைலச் ்சயகின்ைது.

‘உங்ளைகால் நகான்’ என்னும் ்்பகாருள்படும் ‘ubuntu’ 
என்னும் ்சகால்லின் ஊ்டகா் ஒன்றுக்்்கான்று ்தகா்ட-
ரபு்பட்்ட நிறல ்வளிப்படுத்தப்ப்டலகாம். ‘ubuntu’ என்்பது 
ஏறனை ைக்்ளின் மூலைகா் ைனிதனகா்விருத்தல் மீது 
முதன்றை நிறலறை வழஙகும் ஆபிரிக்்த் தத்துவ்ைகா-

21 ்பரிசுத்த தவதகா்ைம், ைத்ததயு 18:3.
22 ்பரிசுத்த தவதகா்ைம், புதிை சரவததச ்பதிபபு, ைகாறகு 12:30-31.

ன்ைகாகும். ஒவதவகார ஆளிலுமுளளை ைனித உறுதிநிறல, 
ஒத்துைரவு, ைனித ைகாண்பு, ைறறும் ைனிதத்தன்றை 
விழுமிைங்றளை ‘ubuntu’ வலியுறுத்துகின்ைது. ‘ubuntu’ 
தத்துவத்தின் றைைைகா் ஒன்றுக்்்கான்று ்தகா்டரபு்பட்்ட 
நிறல ைறறும் எல்லகா ைக்்ள மீதுைகான ைதிபபு ஆகிைறவ 
்காைப்படுகின்ைன.

வளைரநததகாரும் கூ்ட, தறலமுறை்ளுக்கு இற்டதைைகான 
இநத இற்டயீடு்ளின் மூலம் ்றறுக்்்காளகின்ைனர. 
கிறிஸதவத்தில், ‘நீங்ள ைனநதிரும்பிப பிளறளை்றளை-
பத்பகால் ஆ்காவிட்்டகால், ்பைதலகா் இைகாச்சிைத்தில் பிை-
தவசிக்் ைகாட்டீர்ள என்று ்ையைகா்தவ உங்ளுக்குச் 
்சகால்லுகின்தைன்’21 என இதைசு கூறியுளளைகார. சிறுவர்-
ள ஏற்னதவ ஆன்மீ்த்தன்றை்ைகான்றைக் ்்காண்டு-
ளளைனர எனவும் வளைரநததகார அவர்ளி்டமிருநது 
்றறுக்்்காளளைலகாம் என்்பறதயும் ஏறறுக்்்காளவதறகு 
இப்பகுதி எைக்கு நிறனவூட்டுகின்ைது. வளைரநததகாைகால் 
அவர்ள மீது ஏற்படுத்தப்படும் வன்முறையினகால் சிறு-
வர்ளின் ஆன்மீ்ம் ்்பரும்்பகாலும்  தடுக்்ப்படுகின்ைது.  

இைண்டு பிைதகான ்ற்பறன்ளில், “உன் ததவனகாகிை 
்ரத்தரி்டத்தில் உன் முழு இருதைத்ததகாடும், உன் முழு 
ஆத்துைகாதவகாடும், உன் முழு ைனததகாடும், உன் முழு 
்பலத்ததகாடும் அன்புகூருவகாைகா் என்்பதத பிைதகான 
்ற்பறன. இதறகு ஒப்பகாயிருக்கிை இைண்்டகாம் ்ற்பறன 
என்ன்வன்ைகால்: ‘உன்னி்டத்தில் நீ அன்புகூருவது-
த்பகால் பிைனி்டத்திலும் அன்புகூருவகாைகா் என்்பதத’. 
இறவ்ளிலும் ்்பரிை ்ற்பறன தவ்ைகான்றுமில்றல” 
என இதைசுவும் த்பகாதித்தகார22 தன் மீது அன்புகூருதல் 
ஏறனதைகாறை அன்பு கூருவதற்கானததகார முற்படு 
ததறவப்பகா்டகா் இருக்்க்கூடும். இவவகாரத்றத்ளினகால், 
ஏறனதைகாரு்டனகான ஒறறுறை ைறறும் உறுதிப்பகாட்ற்ட 
– எம்றை நகாம் ்பைகாைரிப்பறதப த்பகான்ை எைது ‘அைல-
வர்ள’ மீதும் ்நறிமுறைசகார அக்்றை ்காட்டுவறதத் 
ததறவப்படுத்தும் ஒருறைப்பகா்்டகான்றை- தநகாக்கிை ஒரு 
்பகாறதறை இதைசு ் காட்டுகின்ைகார. வகாழவின் ஒன்றுக்்்கா-
ன்று ்தகா்டரபு்பட்்ட நிறல, ஒருவருக்்்காருவர மீதகான 

Ubuntu ்பறறிய புரிதலு்டனும் ்தா்டரபு்்டயதான,  
”உங்களைால் நான்” என்னும் ்கருத்துரு ்பறறி சிறுவர்கள் 

்கறறுக்்்காள்வது பிரதானைாகும்.
– சஙற்க்குரிை ்ல்்நதத தம்ைகானநத



ஊக்குவிக்்கப்பட்ட நம்பிக்்்கச் சமுதாயங்கள்: வன்மு்ை்யத் தடுப்பதற்கா்க முன்பிள்்ளைப ்பருவத்தில் 
விழுமியங்க்ளையும் ஆன்மீ்கத்்தயும் வளைரத்்தடுத்தல்

18

இைக்்ம், அநநிைரு்டனகான ஒருறைப்பகாடு ஆகிைறவ, 
வகாரத்றத்ளினகால் அல்லகாது, பிைதைகா் ்சைற்பகாடு்ள 
ைறறும் நகாளைகாநத ரீதியிலகான தநரைறை உதகாைைங்-
ளினகால் சிறுவர்ளுக்குக் ்்டத்திச் ்சல்லப்படும் எைது 
வகாழவிலுளளை ஒழுக்்ம் சகாரநத ததறவப்பகாடு்ளைகாகும்.  

இஸலகாத்தின் ஐநது தூண்்ளும், சிறுவர்ள உளளை்டங்-
லகா் அதறனப பின்்பறறுதவகாறை ்வளி சமுதகாைத்து-
்டனும் இறைவனு்டனும் ்தகா்டரபு்படுத்தும் அதததவறளை 
உளளைகாரநத  ஆன்மீ்த்றத விரிவு்படுத்துவதற்கானதகாகு-
ம். இஸலகாத்தின் ஒவ்வகாரு தூண்்றளையும் அவறறின் 
அரத்தத்றதயும் அவதகானிப்பதறகும், ்ற்பதறகும், கூரநது 
ஆைகாயவதறகும், பின்்பறறுவதறகும் ைறறும் ்பகிரநது 
்்காளவதறகுைகான வகாயபபு்றளை உருவகாக்குதல், ஏறன-
தைகாரு்டனகான எைது உைவிலும், ்தகாழிலிலும் ைறறும் 
ஏறனதைகாரு்டனகான ைறறும் சமுதகாைத்து்டனகான சமூ்ப 
்்பகாறுபபிலும் ஒழுக்்ம் சகாநத உைர்வகான்றை தைம்்ப-
டுத்துகின்ைது. அதன் விறளைவகா்,  ்சழிப்பகான ஆன்மீ் 
வகாழறவத் ததகாறறுவிக்்ப்படுகின்ைது.23

்்பௌத்தத்தில், தகாக்்மும் விறளைவும் ்பறறி தநகாக்குவ-
தகான conditional genesis (அல்லது dependent origination) 
த்காட்்பகாட்டின் ஊ்டகா் வன்முறை விளைக்்ப்படுகின்ைது; 
்்பறுத்பறு்றளைப ்பகாதிக்கும் ்காைணி்ளின்சஙகிலி-
த்்தகா்டர, எைது அனு்பவங்ளினூ்டகா் விருத்தி ்சயை-
ப்பட்்ட உைரவுநிறலைகானது எவவகாறு ்சைற்பகாட்டிறகு 
இட்டுச்்சல்லும் ைன உருவகாக்்ங்ள ைறறும் சிநதறன-
்ளுக்கு இட்டுச் ்சல்கின்ைது என்்பதிலுளளை உண்றை-
நிறலயின் இைல்ற்ப இக்த்காட்்பகாடு விளைக்குகின்ைது. 
முன்பிளறளைப ்பருவத்தின் வன்முறை அனு்பவங்ள 
– அவறறின் ்பல்தவறு வடிவங்ளில்- குறுங்காலத்திலும் 
அத்து்டன் நீண்்ட ்காலத்திலும் தனிைகாள ஒருவரின் மீது 
தகாக்்ங்றளைக் ்்காண்டிருக்கும் என்்பறதப புரிநது 
்்காளளுதல் முக்கிைைகானதகாகும்.   முன்பிளறளைப ்பரு-
வத்தில் ஏற்பட்்ட வன்முறை அனு்பவங்ள, உைரவுநி-
றலயின் ்பகுதி்ைகான்ைகா் ைகாறுவது்டன், அதன் ்பைனகா், 
தம்றைச் சுறறியுளளை உலற் சிறுவர்ள எவவகாறு 
தநகாக்குகின்ைனர, எவவகாறு ஈடு்படுகின்ைனர என்்பறதயு-
ம் இது வடிவறைக்கின்ைது. ஆ்தவ, வன்முறைறை உரு-
வகாக்கும் ்காைைங்ளின் சஙகிலித்்தகா்டரின் ்பகுதிைகா், 
அத்தற்ை அனு்பவங்ள ்பறறியும் எம்றைப ்பறறியும் 
விழிபபுற்டை பிைதி்பலிப்்பகான்றில் ஈடு்படுவதன் மூலம், 
வன்முறைசகார எதிரவிறன்றளை மு்காறை ்சயவதறகும் 
குைைகாக்குதல் ததறவப்படும் ைனிதர்ளைகா் எம்றையும் 
வன்முறை இறழத்ததகாறையும் தநகாக்குவதறகும் நகாம் 
்றறுக் ்்காளகின்தைகாம்.

23 சகாஹிஹ் பு்காரி ேதீஸ இல. 8 ைறறும் சகாஹிஹ் முஸலிம் ேதீஸ இல. 16.

எனது ்சாநத பிரதி்பலிபபு்கள்
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ைாறைத்்த ஊக்குவித்தல்: சிறுவர்களுக்்்கதிரான 
வன்மு்ை்ய முடிவுறுத்துவதற்கான மூதலா்பாயங்கள் 

சிறுவர்ளுக்்்திைகான வன்முறைறை முடிவுக்குக் 
்்காண்டு வருதலகானது, சிறுவர்ளின் ததறவ்ளில் 
அதி் ்வனம் ்சலுத்துவதற்கா் எைது இதைங்றளை-
யும் ைனங்றளையும் திைப்பதன். மூலமும், சிறுவர்ளின் 
வளைரபபில் அவர்றளை றைைைகா் ்்காண்டிருத்தலின் 
மூலமும்  எம்மி்டமிருநதும், எைது குடும்்பங்ளிலிருநதும் 
ஆைம்பிக்கின்ைது. சிறுவர்ள ்சழித்ததகாஙகி தங்ளின் 
முழுறைைகான இைல்த்றவ அற்டைக்கூடிை வன்முறை-
ைறை ் வளி்ைகான்தை சிறுவர்ளுக்்கான வளைரச்சிப ்பைகா-
ைரிபபு மிக்் ்சழிப்பகான சுறைகா்ட்லகான்ைகாகும்.

இலஙற்யில், ைக்்ளின் வகாழவில் சைைம் குறிபபி்டத்த-
க்்்தகாரு வகி்பஙகிறனக் ் ்காண்டுளளைது. சைைங்றளைக் 
பின்்பறறும் ைக்்ளின் உைரநத சதவிகிதத்தின் ்காைைைகா் 
ைகாத்திைைன்றி, சைை ைறறும் நம்பிக்ற் அடிப்பற்டயி-
லகான நிறுவனங்ள, சு்காதகாைப ்பைகாைரிபபு ைறறும் ்ல்வி 
உளளிட்்ட ்்பருைளைவிலகான தசறவ்றளை வழஙகுவதன் 
்காைைத்தினகாலும் இது உண்றைைகாகும். இலஙற்யில் 
ைக்்ளின் நகாளைகாநத வகாழவில் சைைம் ்நருக்்ைகா்த் 
்தகா்டர்ப்பட்டுளளைது்டன் முழு சமூ்த்திறகுைகான நிறலைகா-
றைத்தின் ஊக்கி்ைகான்ைகா் விளைஙகுவதற்கான பிைதகான 
இைல்த்வு ஒன்றிறனயும் ்்காண்டுளளைது. 

எநத்வகாரு சைைமும் வன்முறைறைப ்்பகாறுத்துக்்்கா-
ளவதில்றல. வன்முறை நி்ழும்த்பகாது, அது சைைக் 
்ண்தைகாட்்டத் திலிருநது துண்டிக்்ப்பட்டு வித்திைகா-
சைகான்தகாரு த்காட்்பகாட்டு நிறலயிலிருநது தநகாக்்ப்ப-
டுதல் தவண்டும். இலஙற்யின் சைைத் தறலவர்ள, 
தங்ளின் ் சகாநதச் சமுதகாைத்தினுள சிறுவர ்பகாது்காபபுப 
்்பகாறிமுறை்றளை ்பலப்படுத்துவதிலும் சிறுவர்ளு-
க்்்திைகான வன்முறையின் தகாக்்ம் ்பறறிை விழிபபுை-
ரறவ ஏற்படுத்துவதில் ்பங்ளிபபு ்சயவதிலும் பிைதகான 
வகி்பங்்கான்றிறனக் ்்காண்டிருக்் முடியும். தைலும், 
்்பறதைகார, ்பைகாைரிப்பகாளைர்ள, ைறைம் ஆசிரிைர்ளு-
க்கிற்டயில் – சரீைத் தண்்டறனக்்கான ைகாறறீடு ஒன்ைகா் 
தநரைறைைகான, ்பஙகு்பறைல் சகாரநத, ைறறும் வன்முறை 
சகாைகா ஒழுக்்காறறுற் வடிவங்றளை தைம்்படுத்துவதறகும் 
அவர்ள தறலறை தகாங் முடியும்.

24 சிறுவர்ளுக்்கான சைைங்ளின் உல்ளைகாவிை வறலைறைபபு (GNRC), சிறுவர்ளுக்்்திைகான வன்முறைறை முடிவுறுத்துதல் 
மீதகான ்பனகாைகா பிை்்டனம், ்பனகாைகா ந்ைம், 9-11 தை 2017.  https://gnrc.net/en/what-we-do/gnrc-forums/fifth-forum/gnrc-5th-forum-
documents, அணு்ல் 9 ஆ். 2019.

சிறுவர்ளுக்்்திைகான வன்முறைறைத் தடுப்பதில் 
சைைச் சமுதகாைங்ளின் வகி்பங்கானது சைைத் தறலவ-
ர்ளினகால் ்பல பிை்்டனங்ளினூ்டகா் ்பல கூட்்டங்ளில் 
உறுதிப்படுத்தப்பட்டு சகான்ைளிக்்ப்பட்டுளளைது. சிறுவர்-
ளுக்்்திைகான வன்முறைறை முடிவுறுத்தல் – ்சைற்பகா-
ட்டில் நம்பிக்ற்ச் சமுதகாைங்ள (Faith Communities in 
Action) என்னும் தறலபபில் 2017, தை ைகாதம் ்பனகாைகாவில் 
நற்ட்்பறை சிறுவர்ளுக்்கான சைைங்ளின் உல்ளைகா-
விை வறலைறைபபின் ஐநதகாவது அறவயின் த்பகாது 
உல்்ஙகிலுமுளளை 500 இறகும் தைற்பட்்ட சைைத் 
தறலவர்ள ைறறும் சிவில் சமூ்த்தினதும் நம்பிக்ற் 
அடிப்பற்டயிலகான அறைபபுக்்ளினதும் பிைதிநிதி்ள 
ஆகிதைகாைகால் ்வளி்டப்பட்்ட பிை்்டனைகானது, பிளறளை-
்றளைப ்பகாதிக்கும் அறனத்து வடிவங்ளிலுைகான 
வன்முறைறை முடிவுறுத்துவதற்கான முைறசி்றளை 
மீளைப புதுபபிப்பதற்கான ்பத்து ஈடு்பகாட்டுறுதி்றளைக் 
்்காண்டுளளைது.

‘சிறுவர்ள தம்மில் அன்பு ்சலுத்திப ்பைகாைரிக்கும் 
ஆட்்ளு்டன் நம்பிக்ற் ்ட்டி்ைழுப்பபட்டுளளை உைவு-
்ளில் விருத்திைற்டநது வளைருகின்ைனர. விரும்்ப-
த்தக்் வற்யிலும், ்்பரும்்பகாலகான அளைவிலும் இது 
குடும்்பங்ளினுளதளைதை நி்ழகின்ைது. ்வறலக்கி்ட-
ைகா், வீட்டிதலதை ்்பரும்்பகாலகான துரபபிைதைகா்ங்ள 
இ்டம்்்பறுகின்ைன என்்பறதயும் ைறுக்் முடிைகாது. 
அறைதிைகான, ்பகாது்காப்பகான பு்லைண்்ளைகா் வளைரச்சிை-
ற்டவதறகு குடும்்பங்ளுக்கு ஆதைவு ததறவப்படுகின்ை-
து’ என பிை்்டனம் நிறனவுகூருகின்ைது. ்தகா்டரநதும்,  
‘ைகாறைைற்டநத சைை ைறறும் ஆன்மீ் சமுதகாைங்ள, சிறு-
வர்ளுக்்்திைகான வன்முறைறைத் தடுப்பதறகும், குை-
ைகாக்குவதறகும், குறைப்பதறகும், இறுதியில், முறைகா் 
ஒழிப்பதறகும் தகாரமீ்ப த்பகாதறன்றளையும் முன்ைகாதிரி-
ைகான வழக்்ங்றளையும் வழங்லகா்ைனவும்’ இது உறுதி 
கூறுகின்ைது. 24

சிறுவர்ளுக்்்திைகான வன்முறைறை முடிவுறுத்து-
வதற்கான ்பல்்பஙகீடு்பகாட்்டகாளைர்ள ைறறும் ்பல்துறை 
அணுகுமுறை்ளின் முக்கிைத்துவத்றத இநத சிறதைடு 
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்பரிசீலிக்கின்ைது. தைது பிளறளை்ளுக்்கான சிைநத 
்பைகாைரிபற்ப வழஙகுவதறகு குடும்்பங்ளுக்கும் சமு-
தகாைங்ளுக்கும் வலுவூட்டுவதற்கா், சைை சமுதகாை-
ங்ள, குடும்்பங்ள ைறறும் சிவில் சமூ் அறைபபு்ள 
தைற்்காளளைக்கூடிை மூன்று மூதலகா்பகாை ந்டவடிக்ற்-
்றளை இது முன்்ைகாழிகின்ைது. அறவ பின்வருவனவ-
றறை உளளை்டக்குகின்ைன: 

• வன்முறைறைப ்்பகாறுத்துக்்்காளளும் நிைைங்-
ள ைறறும் விழுமிைங்றளை சவகாலுக்குட்்படுத்தல்.

• ்்பறதைகாருக்கும் ்பைகாைரிப்பகாளைர்ளுக்கும் ஆதைவு 
அளித்தல்.

• ்பகாது்காப்பகானதும் உளளை்டங்லகானதுைகான 
்பகா்டசகாறலச் சுறைகா்டல்்ளின் உருவகாக்்த்தி-
றகு ஆதைவளிக்கும் ்ல்வி ைறறும் வகாழக்ற்த் 

திைன்்றளை விரிவு்படுத்தல். 

இச்்சைற்பகாடு்ள INSPIRE என அறழக்்ப்படும் 
வன்முறைத் தடுபபு ைறறும் தீரவுப ்்பகாதி்ைகான்றை அடி-
ப்பற்டைகா்க் ்்காண்டுளளைன.25சட்்டத்றத நற்டமுறை-
ப்படுத்தல் ைறறும் வலுவிறகுக் ்்காண்டுவருதல்; நிைை-
ங்ளும் விழுமிைங்ளும்; ்பகாது்காப்பகான சுறைகா்டல்்ள; 
்்பறதைகார ைறறும் ்பைகாைரிப்பகாளைர ஆதைவு; வருைகானம் 
ைறறும்  ்்பகாருளைகாதகாைத்றத ்பலப்படுத்தல்; ்பதிலளிபபு 
ைறறும் ஆதைவுச் தசறவ்ள; அத்து்டன் ்ல்வி ைறறும் 
வகாழக்ற்த் திைன்்ள ஆகிைவறறை INSPIRE மூதலகா்பகா-
ைங்ள உளளை்டக்குகின்ைன.

INSPIRE மூதலகா்பகாைங்ளில் உளளை்டக்்ப்படும் வி்டைப 
்பைபபு்ள ஒன்தைகா்்டகான்று ்தகா்டரபுற்டைறவ என்்ப-
து்டன் ஏததகா்வகாரு விதத்தில், சிறுவர்ளின் வகாழவின் 
அறனத்து அம்சங்ளு்டனும் ்தகா்டரபுற்டைறவ. சிறு-
வர்ளுக்்்திைகான வன்முறைறை ்வறறி்ைைகா் ஒழி-
ப்பதற்கா், ஏழு வி்டைப்பைபபு்ளிலும் ைகாறைத்றதயும் 
நிறலைகாறைத்றதயும் ஊக்குவிக்கும் ்பல்துறை அணுகு-
முறை்ள ததறவப்படுகின்ைன. சிறுவர்ளின் வகாழவ்டன் 
தநைடிைகா்தவகா அல்லது ைறைமு்ைகா்தவகா ்தகா்டரபு்ப-
டும் இவவறனத்து வி்டைப்பைபபு்ளிலும் சைைச் சமுதகா-
ைங்ள ்்பரும்்பகாலும் ்காைப்படுகின்ை அதததவறளை, 
சைைத் தறலவர்ளின் ஒழுக்்ம்சகாரநத அதி்காைம் ைறறும் 
்சல்வகாக்கு அத்து்டன் அவர்ளின் சமுதகாை உறுபபின-
ர்ளிற்டதை முன்னுதகாைை ந்டவடிக்ற்்ள ஆகிைறவ, 

25 2016 இல், ்பத்து உல்ளைகாவிை மு்வைகாண்றை்ள, INSPIRE: சிறுவர்ளுக்்்திைகான வன்முறைறை முடிவுறுத்துவதற்கான ஏழு 
மூதலகா்பகாைங்ள என்னும் சிறுவர்ளுக்்்திைகான வன்முறைறை முடிவுறுத்துவதற்கான ஏழு மூதலகா்பகாைங்றளைக் ்்காண்்ட 
சகான்று அடிப்பற்டயிலகான ஒரு வளைப ்்பகாதி்ைகான்றை ஆைம்பித்து றவத்தன.

தைதல குறிபபி்டப்பட்டுளளை மூன்று வி்டைப்பைபபு்ளில் 
அதி்ம் ்பைனுறுதி மிக்்தகா் ்காைப்ப்டலகாம் என்்பது 
குறிபபி்டத்தக்்து.

சட்்டங்றளை நற்டமுறைப்படுத்தலும் 
அமுலகாக்குதலும்

நிைைங்ளும் விழுமிைங்ளும்

்பகாது்காப்பகான சுறைகா்டல்்ள

்்பறதைகார ைறறும் ்பைகாைரிப்பகாளைர ஆதைவு

வருைகானம் ைறறும் ்்பகாருளைகாதகாைத்றதப 
்பலப்படுத்தல்

்பதிலளிபபு ைறறும் ஆதைவுச் தசறவ்ள

்ல்வி ைறறும் வகாழக்ற்த் திைன்்ள
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இலஙற்யின் சனத்்தகாற்யில் 98 வீதத்திறகும் அதி-
்ைகாதனகார ்்பௌத்தம், இநதுைதம், இஸலகாம் அல்லது 
கிறிஸதவத்றதப26 பின்்தகா்டரவது்டன் ்பலர நகாளைகாநத 
அடிப்பற்டயில் அவறறைப பின்்பறறுவதனகால், சிறுவர்-
ளுக்்்திைகான வன்முறைறை முடிவுறுத்துவதில் சைைச் 
சமுதகாைங்ள மி்வும் குறிபபி்டத்தக்்்தகாரு வகி்பஙற்-
க் ்்காண்டுளளைன. முன்பிளறளைப ்பருவத்தில் வன்மு-
றைறைப ்்பகாறுத்துக்்்காளளும் ்லகாசகாை ைறறும் சமூ் 
நிைைங்றளை சவகாலுக்குட்்படுத்தும் முைறசிக்கும் சைைத் 
தறலவர்ள தறலறை தகாங்லகாம். சைைத் தறலவர்ள, 
தங்ளின் தகாரமீ் அதி்காைத்து்டன், சைை விவைைங்ள 
ைறறும் த்பகாதறன்றளை அடிப்பற்டைகா்க்்்காண்டு, 
ஒத்துைரவு, ைரிைகாறத, இைக்்ம் த்பகான்ை விழுமிைங்-
றளைப த்பை முடியும். உளளை்டங்றைன்றையுற்டைதகான 
்பலைகான அற்டைகாளைம் சகாரநத உைர்வகான்றை விருத்தி 
்சயவதற்கா் விழுமிைங்ள ைறறும் ஆன்மீ்த்தில் 
பிளறளை்றளை வளைரப்பதற்கா் குடும்்பங்ளுக்கு ஆதை-
வளிப்பதற்கான சிைநத நிறலயிலும் அவர்ள உளளைனர.

26 இலஙற் குடித்்தகாற், புளளிவி்பைவிைல் திறைக்்ளைம், ‘ைகாவட்்டங்ளின் பிை்காைம் சைைரீதிைகா் சனத்்தகாற், 2012’, http://
www.statistics.gov.lk/PopHouSat/CPH2011/index.php?fileName=pop43&gp=Activities&tpl=3, அணு்ல்11 ஜூறல. 2019.

்்பறதைகாரும் ்பைகாைரிப்பகாளைர்ளும் சரீைத் தண்்டறனறைப 
்பைன்்படுத்தும்த்பகாது, விைக்திறை ்வளிப்படுத்துவதறகு-
ம், சவகால்்றளைத் தீரப்பதறகும், அத்து்டன் ஏறனதைகாரின் 
ந்டத்றத்றளை ைகாறறுவதறகும் வன்முறைறையும் 
்பைத்றதயும் ்பைன்்படுத்துவது சரிதை என்னும் ஒரு 
்சயதிறைப பிளறளைக்கு அளிக்கின்ைனர. வளைரநததகாைகா-
ல் சிறுவர்ள மீது தைற்்காளளைப்படும் வன்முறைைகானது 
்்பரும்்பகாலும் ஒழுக்்ம் என்னும் ்்பைரில் நிைகாைப்படு-
த்தப்படுகின்ைது. தங்ளின் பிளறளைப ்பருவத்தின்த்பகாது 
அவர்ள வன்முறை அனு்பவங்ளுக்கு உளளைகாக்்ப்ப-
ட்்டதன் ்காைைைகா் அல்லது தவறல அல்லது ஏறனை 
்்பகாறுபபு்ளில் மும்முைைகா் இருப்பதனகால் தங்ளின் 
்சகாநத ஆன்மீ்த்றத வளைரத்்தடுப்பதறகு இைலகாதுளளை 
்காைைத்தகால், வன்முறைக்்கான ைகாறறீடு்ள குறித்து 
வளைரநததகார அறிநதிருப்பதில்றல என்்பதனகால் ்்பரு-
ம்்பகாலும் இது நி்ழகின்ைது.

சிறுவர்களுக்்்கதிரான வன்மு்ை்யப 
்்பாறுத்துக் ்்காள்ளும் நியைங்க்ளையும் 
விழுமியங்க்ளையும் சவாலுக்குட்படுத்தல்
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இநது ைதக் ்ண்தைகாட்்டத்தில், ்்பறதைகாருக்கு சுை 
ஒழுக்்ம் ைறறும் நிறலறை்ைகான்றைக் ற்ைகாளவதறகு 
என்ன ்சயை தவண்டும் என்னும் அறிவு ஆகிைறவ 
இல்லகாதிருக்கும்த்பகாது சரீைத் தண்்டறன ்பைன்்படுத்த-
ப்படுகின்ைது. அடிப்பற்ட வடிவிலிருநது பிளறளைறை  
உருைகாறறுவதற்கான ததறவ்ைகான்று உளளைது என்னும் 
வித்ைகான்றில், பிைழவுநிறல உைர்வகான்று சரீைத் 
தண்்டறனயு்டன் ்தகா்டரபு்பட்டுளளைறைறை இநது ைதம் 
இனங்ண்டுளளைது. 

சரீைத் தண்்டறனறைப ்்பகாறுத்துக் ்்காளவதற்கா் 
்பைன்்படுத்தப்படும் ்்பகாதுவகான ்காைைங்ளில் சில 
பின்வருவனவறறை உளளை்டக்குகின்ைன: ‘சிறுபிளறளை-
ைகா் இருக்கும்த்பகாது எனது தநறத என்றன அடித்தகார, 
ஆனகால் நகான் அதறகு தகுதிைகானவன்’, ‘பிளறளைறை 
்்பறதைகார அன்பு்டன் அடித்தகால், அது ஏறறுக்்்காளளை-
த்தக்்து’, அல்லது ‘பிளறளை்றளை அடிக்்காவிட்்டகால், 
அவர்ள ்றறுக்்்காளளை ைகாட்்டகார்ள’. சிறுவர்ள எல்லகா 
தநைங்ளிலும் கீழப்படிவு்டன் இருத்தல் தவண்டு்ைனவு-
ம் தங்ளுக்்்திைகா்ப த்பசுவதறகு அவர்ளுக்கு எநத 
உரிறையும் இல்றல்ைனவும் ்்பறதைகார, ஆசிரிைர்ள 
அல்லது ்பைகாைரிப்பகாளைர்ள எண்ைலகாம். ஆ்தவ, கீழப்ப-
டிைகாறை சகித்துக்்்காளளைப ்படுவதில்றல என்்பது்டன் 
சரீை ைறறும் ஏறனை அவைகானம் ஏற்படுத்தும் தண்்டறன 
உளளிட்்ட உ்நத்தனக் ்ருதும் ஏததனும் வற்யில் 
அதறகுத் தண்்டறன. 

வழங்ப்படுகின்ைது. அறைதி, அன்பு ைறறும் அக்்றையி-
னகால் குறித்துக்்காட்்டப்படும் எைது சைை ைைபு்ளிலிருநது 
்வளிப்படும் பிளறளைப்பருவம் ்பறறிை ததகாறைத்திறகு 
இநதக் கூறறுக்்ள ஆதைவளிக்்வில்றல.

எைது சைை ைைபு்ள குறித்துக்்காட்டும் ஓர அறைதிைகான, 
அன்்பகான பிளறளைப ்பருவத்தின் விவைைம் மீதகான ஒரு 
கூட்டு பிைதி்பலிப்பகானது ைகாறை்ைகான்றை ஏற்படுத்தக்கூ-
டும். உறைைகா்டல் ைறறும் பிைதி்பலிபபின் ஊ்டகா், எைது 
சமுதகாைங்ளில் வன்முறைறைப ்்பகாறுத்துக்்்காளளு-
ம் சமூ் ைறறும் ்லகாசகாை நிைைங்ளும் ந்டத்றத்ளும் 
நிறலைகாறைம் ்சயைப்ப்டலகாம். சமூ் நிைைங்ள ைறறும்  
ந்டத்றத்ளில் ைகாறைத்றதக் ்்காண்டுவருதல் ஒரு 
குறுநதூை ஓட்்டைல்ல, ைகாைகா் ஒரு ைகாைத்தகான் ஓட்்டம். நகாம் 
தறத்பகாது இறசந்தகாழுகும் நிைைங்றளைப ்பகிரதல், பிை-
தி்பலிபபுச் ்சயதல் ைறறும் ்பரிதசகாதித்தலுக்்கா் சைைச் 
சமுதகாைத்தினுள ்பகாது்காப்பகான ்வளி்ைகான்றைக் 
்்காண்டிருத்தலகானது, இச்்சைன்முறைக்கு உதவிபு-
ரிகின்ைது. ்காலபத்பகாக்கில், பிளறளை ்பைகாைரிபபிற்கான 
வன்முறைைறைதும் ்பகால்நிறல ஓபபுைவு ்்காண்்டறவ-
யுைகான அணுகுமுறை்ளுக்கு ஆதைவளிக்கும் ைனப்பகா-
ன்றை்ளுக்கு அனுகூலைகான நம்பிக்ற்்றளை அதி்-
ைகாதனகார தழுவுவர. 

சிறுவர்களுக்்்கதிரான வன்மு்ை்யப ்்பாறுத்துக்்்காள்ளும் ்கலாசார 
ைறறும் சமூ்க நியைங்க்ளை சவாலுக்குட்படுத்துவதற்கான ந்டவடிக்்்க்கள்:

உங்ளைது ெமுதகாைத்தில் 
உறரைகாடலுக்கான 
்பகாது்காப்பகான ்வளி்றளை 
உருவகாககுதல்

ெமை ெமுதகாைங்றளைப 
பிளறளை ்ேை இடங்ளைகா் 
ஆககுதல்

புனித நூல்்ளின் 
்்பகாருள்்காடலின் 
ஊடகா் நிைமங்றளை 
மகாறறிைறமத்தல்

பிரகாந்திை மறறும் ்தசிை 
மடடங்ளில் விழிபபுணரறவ 
ஏற்படுத்தல் மறறும் ்பரிந்து 
வகாதகாடல் முைறசி்ளில் 
இறணந்து 
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உங்களைது சமுதாயத்தில் 
உ்ரயா்டலுக்்கான  
்பாது்காப்பான ் வளி்க்ளை 
உருவாக்குதல்

எைது ்சகாநத சைை சமுதகாைத்தினுள, முன்பிளறளைப 
்பருவ வன்முறை்றளை முடிவுறுத்தல் ைறறும் ஆன்மீ் 
இைல்பு ைறறும் ஒழுக்் விழுமிைங்றளை வளைரத்்த-
டுத்தல் ஆகிை வி்டைத்தறலபபு்ள மீதகான ்லநது-
றைைகா்டல் ைறறும் உறைைகா்டலுக்்கான ்பகாது்காப்பகான 
்வளி்ைகான்றை நகாம் உருவகாக்் முடியும். ஆன்மீ்ம் 
ைறறும் தநரைறை விழுமிைங்றளை வளைரத்்தடுத்தல் 
எவவகாறு ஓர அறைதிைகான ைறறும் வன்முறை சகாைகாத 
பிளறளைப்பருவத்றதக் ்ட்டி்ைழுபபுவதில் ்பங்ளிக்் 
முடியு்ைன நகாம் பிைதி்பலிபபு ்சயை முடியும். 

பின்வரும் வினகாக்்ள மீது பிைதி்பலிபபு ்சயவது்டன் 
உங்ளைது சமுதகாைத்தின் ்சைற்பகாடு்ளிலும் நி்ழச்சி-
த் திட்்டங்ளிலும் அவறறைக் கூட்டிறைப்பதற்கான 
வழி்றளைச் சிநதியுங்ள:

• வன்முறை ஏன் நி்ழகின்ைது? உங்ளைது சைை  
ைைபில் வன்முறை எவவகாறு விளைக்்ப்படுகின்ைது? 

• எைது சமுதகாைத்திலுளளை சிறுவர்றளைப ்பகாதிக்கும் 
வன்முறையின் வற்்ள எறவ?

• சிறுவர்ளுக்்்திைகான  வன்முறைறை முடிவறுத்து-

வதறகும் தடுப்பதறகும் நகாம் என்ன ்சயை முடியும்?

சைை ்சைற்பகாடு்ள, கூட்்டங்ள, ்சைலைரவு்ள ைறறும் 
பிைசங்ங்ள உளளிட்்ட சமுதகாைங்ளு்டனகான தங்ளின் 
நகாளைகாநத இற்டவிறன்ளில் சிறுவர்ளுக்்்திைகான 
வன்முறை ்பறறிை வி்டைங்றளை சைைத் தறலவர்ள 
்பரிசீலிக்் முடியும். சிறுவர்ளில் வன்முறையின் தகாக்்ம் 
்பறறிை விழிபபுைரறவ ஏற்படுத்துவதறகு சமூ் ஊ்ட்-
ங்ள ைறறும் ்தகாறலக்்காட்சி அல்லது வகா்னகாலி ஆகி-
ைவறறையும் அவர்ள ்பைன்்படுத்த முடியு்ைன்்பது்டன், 
சிறுவர்ளின் ைனித ைகாண்ற்பயும் அவர்ளின் வகாழவின் 
புனிதத்தன்றைறையும் த்பகாறறுகின்ை இறையிைல் பிைதி-
்பலிபபு்றளைப ்பைன்்படுத்தி வன்முறைறைப ்்பகாறுத்து-
க்்்காளளும் சமூ் நிைைங்றளை சவகாலுக்குட்்படுத்தும் 
விவைைங்றளைப ்பகிரநது ்்காளளைலகாம்.

உங்ளின் சமுதகாைத்தினுள உறைைகா்டலும் பிைதி்பலிபபும் 
இ்டம்்்பறும்த்பகாது, ஏறனை சமுதகாைங்ளின் உறுபபின-
ர்ளு்டனும் திைநத உறைைகா்ட்லகான்றை தைற்்காளவத-
றகு அது உதவலகாம்.

ைனதிற ்்காள்்க 
நம்பிக்்்க்யக் 
்கடடி்யழுபபுதல்

இலஙற்யில், சமூ் நிைைங்றளை எதிர்்காளளு-
ம்த்பகாது, ஒரு ்ைம் நகாட்டின் வைலகாறு ்பறறி நகாம் 
பிைதி்பலிபபு தைற்்காளளை தவண்டும். ்காலனித்துவ 
அனு்பவத்தின் ்காைைைகா், ‘ைறறைைவர’ ைறறும் 
‘்வளிைகாள’ மீதகான ்பைம் ைறறும் சநதத்ம் குறித்த 
்பகாைம்்பரிை்ைகான்று ்காைப்படுகின்ைது. ‘ைறறைை-
வர’ மீதகான சநதத்மும் அவநம்பிக்ற்யும், 30 வரு-
்டங்ள ்தகா்டரநததும் ஆயிைக்்ைக்்காதனகாரின் 
உயிர்றளைப ்பறித்ததுைகான அண்றையில் இ்டம்்்ப-
றை சிவில் யுத்தத்தின்த்பகாது தைலும் மீளை வலியுறு-
த்தப்பட்்டது்டன் நிைை்ைகான்ைகா்வும் ஆகியுளளைது. 

குைைகாக்குதலுக்கும் நம்பிக்ற்றை மீளைக் ் ட்டி்ை-
ழுபபுவதறகுைகான எதிர-விவைைங்றளை (counter-
-narratives) விருத்தி ் சயவதில் சைைத் தறலவர்ள 
குறிபபி்டத்தக்்்தகாரு வகி்பங்காறைலகாம். ஒருவரு-
க்்்காருவர ைத்தியில் நம்பிக்ற்றைக் ்ட்டி்ை-
ழுபபுவதறகு, முதலில் வளைரநததகார தம்றைத்தகாதை 
குைப்படுத்த தவண்டு்ைன்்பது்டன் ைதத்தின் 
்்பைைகால் ஒருவர மீது ஒருவர ஏற்படுத்திை ்காைங்-
ளுக்கு ைன்னிபபுக் த்காருதல் தவண்டும். ‘ைறறைை-
வறை’ இநத வில்றலயினூ்டகா் தநகாக்குவதகானது,   
்பழி தீரபபு நீதிக்குப ்பதிலகா் மீட்பு நீதிக்்கான ் தவு்-
றளைத் திைக்கின்ைது. ்வவதவறு சமுதகாைங்ளுக்கு 
ைத்தியில் நம்பிக்ற்றைக் ்ட்டி்ைழுபபுவதிலும் 
சநதத்ம் ைறறும் அவநம்பிக்ற்றை அடிப்பற்ட-
ைகா்க்்்காண்்ட நிைைங்றளை ைகாறறுவதிலும் இது 
மி்வும் முக்கிைைகான ்படிமுறைைகாகும்.

குறிபபு: ்லநதுறைைகா்டல்்றளைத் தூண்டுவதறகு 
சிறுவர்ளுக்்்திைகான வன்முறை என்னும் 
வி்டைம் ்பறறி இநத சிறதைட்டில் வழங்ப்பட்டுளளை 
த்வல்்றளை நீங்ள ்பைன்்படுத்தலகாம். 
‘உறைைகா்டறல உங்ளின் சமுதகாைத்தினுள 
்்காண்டு வருதல்’ என்னும் பிரிவில், 
முன்பிளறளைப்பருவ வன்முறைப பிைச்சிறன 
மீதகான உறைைகா்டறல நற்டமுறைச் சகாத்திைைகான 
வழி்ளில் உங்ளின் சமுதகாைத்தினுள ்்காண்டு 
வருவதற்கான ைகாதிரி்ைகான்றையும் நீங்ள 
்காைலகாம்.  
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சைய சமுதாயங்க்ளை 
பிள்்ளை தநய  
இ்டங்களைா்க ஆக்குதல்

பிளறளை ஒருவரின் முழுறைைகான ைறறும் ஆதைகாக்கிை-
ைகான அபிவிருத்திக்குப ்பங்ளிபபு வழஙகுவதகால், சிறு-
வர்ளில் ஒழுக்் விழுமிைங்றளையும் ஆன்மீ்த்றதயும் 
வளைரத்தல் மி்வும் பிைதகானைகாகும். ஆன்மீ் ஊட்்டத்தின் 
மூலம், சிறுவர்ள தங்ளின் உளளைகாரநத சுைத்து்டன் 
்தகா்டரபு்்காளவதறகும் தங்றளையும் ஏறனதைகாறையும் 
்ண்்டறிநது ்்காளவதறகுைகான ்வளி்ளைகா் வழி்பகாட்டி-
்டங்ள அறைைலகாம்.சைைச் சமுதகாைங்ள சிறுவர்ளு-
க்்கான ்பகாது்காப்பகான ்வளி்ளைகாதல் தவண்டும்.

சைைத் தறலவர்ள:

• சிறுவர ்பகாது்காபபின் வடிவ்ைகான்ைகா் இது அறை-
ைக்கூடும் என்்பதனகால், வழி்பகாட்டி்டங்ளினுள 
சிறுவர்ளுக்கு ்சவிைடுப்பதற்கான ்வளி்றளை 
உருவகாக்்லகாம்.

• சிறுவர துரபபிைதைகா்த்றதத் தடுப்பதறகும் அறி-
க்ற்யிடுவதறகுைகான ந்டவடிக்ற்்றளை உருவகா-
க்குதல், சிறுவர ்பஙகு்பறைறவ விரிவு்படுத்தல், 
அதறனப ்பறறிப த்பசுவதற்கான ்பகாது்காப்பகான 
்வளி்றளை உருவகாக்குதல் ைறறும் வன்முறைைகால் 
்பகாதிக்்ப்பட்்ட சிறுவர்ளுக்கு ஆதைவளிப்பதறகும் 
அவர்றளைப ்பகாது்காப்பதறகுைகான ்்பகாறிமுறை-
்றளை விருத்தி ்சயதல் ஆகிைவறறின் மூலைகா், 
உங்ளின் வழி்பகாட்டி்டங்ளில் சிறுவர ்பகாது்காபபுக் 
்்காளற்்ளின் அபிவிருத்திக்குத் தறலறை 
தகாங்லகாம். சிறுவர்ள மீது வன்முறையின் தகாக்்ம் 
்பறறி ைட்டுைல்லகாது பிளறளைக்்்திைகா் வன்முறை-
றைப ்பைன்்படுத்தும் ்்பறதைகாருக்கும் ்பைகாைரிப்பகா-
ளைர்ளுக்குைகான பின்விறளைவு்ள ்பறறியும் விழி-
பபுைரவு ஏற்படுத்தறல இது உளளை்டக்குகின்ைது. 

• பிளறளை்ைகாருவர வன்முறைக்கு உட்்படும் அ்பகா-
ைத்திலுளளைகாைகா என்்பதற்கான அறிகுறி்றளை 
இனங்காண்்பதற்கா் வீடு்ளுக்்கான விஜைங்றளை-
ப ்பைன்்படுத்தலகாம். ் ்பரும்்பகாலும் சைைத் தறலவர்-
ள உளைவளை ஆதலகாச்ர்ள என்னும் வகி்பஙற்யும் 
்்காண்டுளளைது்டன் அவர்ள மீதகான நம்பிக்ற்யி-
னகால் சிறுவர்ள ைறறும் குடும்்பங்றளை சுறறிை-
தகான கூருைரவு மிக்் வி்டைங்ள அவர்ளுக்குத் 
்தரிவிக்்ப்படுகின்ைன. சிறுவர்ளுக்்்திைகான 
வன்முறை ்பறறிை வி்டைங்ளுக்குத் தீரவு ் காணுதல் 

ைறறும் ்்பறதைகாருக்கும் ்பைகாைரிப்பகாளைர்ளுக்கும் 
ஆதைவு வழஙகுதல் ஆகிைவறறிற்கான அதி் ்பயி-
றசியு்டன் இநத வகி்பஙகு, ்பலப்படுத்தப்ப்டலகாம். 
சைைத் தறலவர்ளின் இத்தற்ை இற்டயீடு்ளின் 
அளைவிறகு வறைைறை்ைகான்று உளளைது, ஆ்தவ,  
ததறவப்படும் உ்நத ஆதைவிற்கான ்தகா்டரபீடு்-
றளை அவர்ள தைற்்காளளை முடியும் என்்பது முக்கி-

ைைகானதகாகும்.

ைனதிற ்்காள்்க
பிள்்ளை்களு்டனான 

உ்ரயா்டல்

வன்முறைறை முடிவுறுத்தலகானது, தங்ளுக்்கா் 
சிநதிக்்வும் த்பசுவதறகும் சிறுவர்றளை வலுவூட்டு-
வதிலிருநது ஆைம்பிக்கின்ைது.  

சிறுவர்ள த்ளவி்றளைக் த்ட்்பதறகும் 
தங்றளை ்வளிப்படுத்துவதறகும் ்பகாது்காப்பகான 
்வளி்ைகான்றை உருவகாக்குவதன் மூலம் அவவகாறு 
்சைற்படுவதறகு அவர்ளுக்கு வலுவூட்டுதல். 
உங்ளைது சமுதகாைத்தில் சிறுவர்ளின் நி்ழச்சி்ள 
ைறறும் வகுபபு்ளின் உளளை்டக்்ங்றளை மீளைகாயவு 
்சயதல்.  இதறன வீட்டிலும் தைற்்காளளுைகாறு 
்்பறதைகாறை ஊக்குவித்தல். சிறுவர்ள ைறறும் குடு-
ம்்பங்ளுக்்கான ஒரு ்பகாது்காப்பகான இ்டம் சைை நிறு-
வனங்ள என்னும் ்ருத்துருறவப ்பலப்படுத்தல்.

சிறுவர்ள எைக்கு என்ன கூறுகின்ைனர என்்பறத 
்சவிைடுத்து அதறகு ைதிப்பளித்தல் பிைதகானைகாகும். 
முன்பிளறளைப ்பருவத்தில், தகாங்ள ்சவிைடுக்்ப்ப-
டுகின்தைகாம் என்்பறத உைரதல் ைறறும் உலற்க் 
்ண்்டறியும் அவர்ளின் ்சைன்முறையின் ்பகுதி-
்ைகான்ைகா் அவர்ள த்ட்கும் ்பல த்ளவி்ளுக்கு 
அஙகீ்ரிபற்பயும் ்பதில்்றளையும் ்்பறறுக்்்கா-
ளளுதல் என்்பன சிறுவர்ளுக்கு முக்கிைைகானதகாகும்.

வீடு்ள ைறறும் சமுதகாைங்ளில் தைற்்காளளைப்ப-
டும் ்சைற்பகாடு்ளில் சிறுவர்ளின் ்பஙகு்பறைல் 
ஊக்குவிக்்ப்ப்டதவண்டு்ைன்்பது்டன் அதறகு 
உண்றைைகான ஆதைவு வழங்ப்படுதலும் தவண்டும். 
முன்பிளறளைப ்பருவத்திலிருநது ஆைம்பித்து, ஏறன-
தைகாருக்கு ‘தசறவ’ ைறறும் ்பைகாைரிபபு வழஙகுவ-
தற்கா் ்வளி ைறறும் வகாயபபு சிறுவர்ளுக்கு 
வழங்ப்ப்ட தவண்டியுளளைது.
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புனித நூல்்களின்  
்்பாருள்த்கா்டலின்  
ஊ்டா்க நியைங்க்ளை  
ைாறறிய்ைத்தல்

சிறுவர்றளை ஆசீரவகாதங்ளைகா்வும் ்வகுைதி்ளைகா்வும் 
எடுத்துக்்காட்டும் பிம்்பங்ள ைறறும் அறனத்து சைைப ்பகாை-
ம்்பரிைங்ளிலும் அவர்ளின் ைகாண்பிற்கான உறுதி்ைகாழி 
ஆகிைவறறை மீட்டிப ்பகாரக்ற்யில், எைது சமுதகாைங்ளி-
ல் சிறுவர்ள எதிர்்காளளும் உண்றைநிறல ைறறும் 
எைது சைைப த்பகாதறன்ள ஆகிைவறறிறகிற்டதை ஒரு 
முைண்்பகாடு ்காைப்படுவறத எம்ைகால் ைறுக்் முடிைகாது. 
இது, பின்வருவனவறறின் மீதகான பிைதி்பலிபபிறகு இட்டுச் 
்சல்கின்ைது: 

• எைக்கு ஒரு ்வகுைதிைகா்வும் ஒரு ஆசீரவகாதைகா்-
வும் வழங்ப்பட்டுளளை ஒருவறை எவவகாறு எம்ைகால் 
அடிக்் முடியும்?

• எைது ்பைகாைரிபபிலுளளை பிளறளைக்்்திைகா் எைது 
ற்றை ஓஙகும்த்பகாது எைது ைனங்ளில் எழுவது 
என்ன?

• இன்னு்ைகாரு ைனிதருக்்்திைகா் எவவகாறு எம்ைகால் 
பிைம்்்பகான்றை ்பைன்்படுத்தி, அதற்கான சட்்டரீதி-
ைகான விறளைவு்றளை எதிர்்காளளைகாதிருக்் முடியும்?

• சிறுவர்ளின் ்ருத்துக்்றளைப புைக்்ணித்து 
அல்லது த்ளவி்ள த்ட்்பறத நிறுத்துைகாறு 
அவர்ளுக்குக் கூறுவதறகுப ்பதிலகா் அவர்ளின் 
்ருத்துக்்றளையும் தைகாசறன்றளையும் அடிக்்டி 

ஒபபுக்்்காளகின்தைகாைகா?

இநத உண்றைநிறலைகானது, சைை ைைபு்ள ைறறும் 
அதன் உறுபபினர்ளுக்்கான, பிளறளை்றளை வளைரத்்த-
டுத்தல் குறித்தஎைது புரிதல் மீதகான சுை ்பரிதசகாதறன-
க்கு அறழபபு விடுக்கின்ைது. சிறுவர்ளுக்்்திைகான 
வன்முறைறைப ்்பகாறுத்துக்்்காளளும் வழக்்ங்ளின் 
சுை ்பரிதசகாதறன எைது சைை சமுதகாைங்ள, வழி்பகாட்டி-
்டங்ள ைறறும் வீடு்ள ஆகிைவறறினுள ஆைம்பிக்் 
தவண்டும். நகாம், சில தநைங்ளில், தநைடிைகான ைறறும் 
ைறைமு்ைகான வழி்ளில், வன்முறை இறழபத்பகாைகா-
்வும் உளதளைகாம் என்்பறத ஒபபுக்்்காளவதன் மூலம், 
வன்முறை வழறைைகாக்்ப்ப்டகாதிருப்பதறகும் இதறன 
்வளிதை அறிைப்படும்்படி ்சயவதறகும் நகாம் ்பங்ளி-
பபு வழஙகுவது்டன், அடிப்பற்டக் ்காைணி்ளுக்குத் தீரவு 

்ண்டு உறுதிைகான ந்டவடிக்ற்்ள தைற்்காளவதறகு 
இப்பங்ளிபபு உதவிைகா் அறைகின்ைது. 

எைது சைைச் சமுதகாைங்ளினுள, வன்முறையின்றை 
்பறறிை ்சயதிறை வலியுறுத்துவதறகும் தறத்பகாறதை 
சூழறைவு்ள ைறறும் சவகால்்ள மீது கூருைரவுற்ட-
ைதகான ைதிபபு மிக்் பிளறளை வளைரபபு வழக்்ங்ளு-
க்கு ஆதைவளிப்பதறகும் சைைப த்பகாதறன்ள ைறறும் 
புனித நூல்்ளின் சகாைகாம்சத்திலிருநதகான வி்டைங்-
றளை எடுத்துக் ்்காளவதற்கான முன்்னடுபபிறனத் 
தறலவர்ள தைற்்காளளைலகாம். சிறுவர்ளுக்்்தி-
ைகான வன்முறைறை நிைகாைப்படுத்துவதறகு சைைப 
த்பகாதறன்ள தவைகா்ப ்பைன்்படுத்தப்ப்டகாதிருப்பறத 
உறுதிப்படுத்தும் த்பகாதறன்ளின் ்்பகாருளத்கா்டல்்-
றளை வழஙகுவதன் மூலம் சைைத் தறலவர்ள இதறன 
தைற்்காளளைலகாம்.

சிறுவர்ளுக்்்திைகான வன்முறைறைப ்்பகாறுத்து-
க்்்காளளும் வழக்்ங்ளின் சுை ்பரிதசகாதறனறை, 
எைது சமுதகாைங்ளினுள இ்டம்்்பறும் உளளை் உறை-
ைகா்டல்்ளின் ்பகுதிைகா் ஆைம்பிக்் முடியும். ்வவதவறு 
நம்பிக்ற் சமுதகாைங்றளைச் தசரநத சைைத் தறலவ-
ர்ளிற்டதை சிறுவர ்பகாது்காபபு மீதகான பிைதி்பலிபபு்ள 
ைறறும் ்பகிரதலுக்்கான ்வளி்றளை உருவகாக்குவதன் 
மூலமும் இதறகு ஆதைவு வழங்லகாம். 

சமூ் நீதிக்்கான நிவகாைணி்ைகான்ைகா் சைைத்றத 
்ற்பறன நவிறசி ்சயயும் த்பகாக்்்கான்று ்காை-
ப்படுகின்ைது. சைைங்ளிலும் அவறறினுளளும் 
சிறுவர்றளைப ்பகாலிைல் ரீதிைகா் சுைண்்டல் உளளை்ட-
ங்லகான, வன்முறை வைலகாறறில் இறழக்்ப்பட்்டறை 
ைறறும் தறத்பகாது இறழக்்ப்படுகின்ைறை ்பறறி ஏறறு-
க்்்காளளை தவண்டும். வன்முறை இறழபத்பகாருக்கு 
ைத்தியில் சைை நிறுவனங்ளும் சைைத் தறலவர்-
ளும் ்காைப்படுகின்ைறை உண்றைைகாகும். சைைத் 
தறலவர்ளின் சுை பிைதி்பலிபபு, இநத ஊ்த்றதத் 
திருத்துவதறகும் எம்முன் உளளை உண்றை நிறலறை 
எதிர்்காளவதறகும் உதவும்.

– வை. துலீப டீ சிக்த்ைகா, இலஙற் அஙகிலிக்்ன் 
திருச்சற்பயின் முன்னகாள த்பைகாைர
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பிராநதிய ைறறும் ததசிய 
ைட்டங்களில் விழிபபுைர்வ 
ஏற்படுத்தல் ைறறும் ்பரிநது 
வாதா்டல் முயறசி்களில் 
இ்ைநது ்்காள்ளைல்

்்பரும்்பகாலும், தைது பிளறளை்றளை வளைரப்பதில் தகாம் 
அறிநத சிைநத வழிமுறை வன்முறை்ைன்்பதகால் 
்்பறதைகாரும் ்பைகாைரிப்பகாளைர்ளும் வன்முறைறை 
ற்யி்லடுக்கின்ைனர.

இநதக் ்காைைத்திற்கா், பின்வருவன குறித்து ்்பறதைகா-
ருக்கும் ்பைகாைரிப்பகாளைர்ளுக்கும் ்தரிைப்படுத்தி விழி-
பபுைரவூட்டுதல் மி்வும் பிைதகானைகாகும்:

• பிளறளையின் மூறளை ைறறும் அற்டைகாளை உருவகாக்்-
த்திற்றைை ஆைம்்ப வரு்டங்ளின் முக்கிைத்துவம் 
(்ப. 8 இறனப ்பகாரக்்).

• எதிரைறை சு்காதகாை ைறறும் அபிவிருத்தி விறளை-
வு்ளுக்்றைை வன்முறையின் நீண்்ட ்காலம் 
நிறலக்கும் தகாக்்ங்ள (்ப. 12 இறனப ்பகாரக்்).

• தநரைறைைகான பிளறளை வளைரபபின் நன்றை்ள (்ப. 
31 இறனப ்பகாரக்்).

• ்்பறதைகாருக்கும் பிளறளை்ளுக்குமிற்டயிலகான 
உறைைகா்டலுக்்கான ்வளி ைறறும் ்தகா்டர்பகா்டல் 
ஆகிைவறறின் முக்கிைத்துவம்.

• நகாளைகாநத பிளறளை வளைரபபிலும் தங்ளின் பிளறளை-
்ளு்டனகான உறைைகா்டலிலும் தநறதைறை அதி்ளை-
வில் ஈடு்படுத்துவதன் முக்கிைத்துவம்.

பிைசங்ங்ள, அல்லது திருைைத்திறகு முன்னதகான 
்றற்்நறி்ள, அல்லது ்பைபபுறை்ள ஊ்டகா்  இத்த-
றலபபு்ள மீதகான விழிபபுைரறவ ஏற்படுத்துவதில் 
சைைத் தறலவர்ள பிைதகானைகானவர்ள. சைைத்தறல-
வர்ள தங்ளின் வழி்பகாட்டி்டங்ளில் வன்முறைறை 
்வறறி்்காளதவகாைகா் ்காைப்ப்டலகா்ைன்்பது்டன் 
சிறுவர்ளுக்்்திைகான வன்முறைறை நிைகாைப்படுத்தும் 
ைனப்பகான்றை்ள ைறறும் ந்டத்றத்றளை ைகாறறுவதறகுப 
்பங்ளிபபு வழங்லகாம்.

ஊக்குவிப்்பப ்்பறறுக்்்காள்ளைல்
தங்களைது சையப ்பயிறசியின் 
்பகுதி்யான்ைா்க சிறுவர 
்பாது்காபபு வி்டயங்கள் 
்பறறி உலைாக்்கள் ்கறறுக் 
்்காள்கின்ைனர

த்பருவறளையில் (்ளுத்துறை ைகாவட்்டம்) 
அறைநதுளளை இஸலகாமிைக் ்றற்்ளுக்்கான 
நளீமிைகா நிறுவ்த்தில், நகாட்டின் ்பல்தவறு ்பகா்-
ங்ளிலுளளை சைைச் சமுதகாைங்ளின் தறலவ-
ர்ள தங்ளைது ்றற்்றளை தைம்்படுத்துவத-
ற்கா் ஒன்று திைளகின்ைனர.

நளீமிைகா நிறுவ்த்தில், தங்ளைது சைைப ்பயி-
றசியின் ்பகுதி்ைகான்ைகா், இஸலகாமிைத் தறல-
வர்ள, உளைவிைலகாளைர்ள, ைறறும் றவத்திைர்-
ள ஆகிதைகாறைக் ்்காண்்ட நிபுைர்ள குழகாம் 
ஒன்றி்டமிருநது சிறுவர ்பகாது்காபபு வி்டைங்ள 
்பறறி உலைகாக்்ள (இஸலகாமிைத் தறலவர்ள/
த்பகாத்ர்ள) ்றறுக் ்்காளகின்ைனர. அவர்-
ளின் ்றற்்றளை அடிப்பற்டைகா்க் ்்காண்டு, 
தங்ள ் வளளிக்கிழறை பிைசங்ங்ளில், சிறு-
வர்ளுக்்்திைகான வன்முறைறைத் தடுத்தல் 
ைறறும் தநரைறை பிளறளை வளைரபற்ப ஊக்கு-
வித்தல் ஆகிைவறறை எ்டத்துக் கூறுவதன் 
மூலம் தங்ளின் ்றைலுக்கு ்சைல்வடிவம் 
வழஙகுவதறகு உலைகாக்்ள அறழக்்ப்படுகி-
ன்ைனர. அவவகாறு ்சயயும்த்பகாது, சிறுவர்ளு-
்டன் நல்வகாழவு்டன் ்தகா்டரபுற்டை வி்டைங்-
ளில் ைருத்துவர்ள, உளைவிைலகாளைர்ள, ைறறும் 
தங்ளின் சமூ்ங்ளிலுளளை ஏறனதைகாரு்டன் 
்பணிைகாறறுவதறகு அவர்ளும் ஊக்குவிக்்-
ப்படுகின்ைனர. ்்பறதைகாருக்கும் ்பைகாைரிப்பகா-
ளைர்ளும் ஆதைவளிப்பதற்கா் த்வல்்றளைப 
்பகிரநது ்்காளவதற்கா்வும் ்றைலுக்்கா்வும் 
சைைச் சமுதகாைங்ள எவவகாறு தங்ள வழி்பகா-
ட்டி்டங்ளுக்்கான அணு்றல வழஙகுகின்ைன 
என்்பதறகு  இதுதவகார உதகாைைைகாகும். 
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்பரிநது வகாதகாடுதலுக்்கான ஒரு சில ந்டவடிக்ற்்ள:

• முன்பிளறளைப ்பருவத்திற்கா் அதி்ம் முதலீடு 
்சயயுைகாறும் சிறுவர்ளுக்்்திைகான வன்முறை 
மீதகான சிைநத தைவு்றளை வழஙகுைகாறும் உங்ளின் 
ததசிை அைசகாங்த்றதக் த்ளுங்ள. 

• சிறுவர உதவிச்தசறவ இலக்்த்தின் ்பைன்்பகாட்ற்ட 
தைம்்படுத்தி ஊக்குவியுங்ள. 1929 என்னும் இலக்்-
த்றத அறழப்பதன் மூலம் சிறுவர உதவிச்தசறவறை 
நீங்ள அற்டைலகாம். சிறுவர துரபபிைதைகா்த்றத 
அறிக்ற்யிடுவதற்கா்வும் ்பகாதிக்்ப்பட்த்டகாருக்கு 
ஆதைவளித்தலுக்்கா்வும் சிறுவர உதவிச்தசறவ 24 
ைணித்திைகாலங்ளும் ்தகாழிற்படுகின்ைது. 

• தனிைகாட்்ள ைறறும் நிறுவனரீதிைகான ஆதைவகாளை-
ர்ளு்டன் கூட்டிறைவு்றளைக் ்ட்டி்ைழுபபுவத-
ற்கா் ஏறனை ்பங்காளைர்ளு்டன் இறையுங்ள. 
சிறுவர துரபபிைதைகா்ம் ைறறும் புைக்்ணிபபிலிரு-
நது சிறுவர்றளைப ்பகாது்காப்பதறகும், ்பகால்நிறல 
அடிப்பற்டயிலகான வன்முறை, பிளறளைத் 
திருைைம், ்பகாலிைல் துரபபிைதைகா்ம், ைறறும் 
சுைண்்டல் ஆகிைவறறை ஒழிப்பதறகும் அத்து்டன் 
சரீைத் தண்்டறனறை ஒழிப்பதறகுைகான சட்்டவகாக்்-
த்திற்கா்ப ்பரிநது வகாதகா்டல். 

எனது ் சாநத பிரதி்பலிபபு்கள்
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சமூ் ைறறும் ்லகாசகாை நிைைங்ள மீதகான உறைைகா்டலில் 
முழு சமுதகாைமும் ்பகுதி்ைகான்ைகா் இருக்் தவண்டிை 
அதததவறளை, வன்முறை சகார பிைதைகா்ங்றளை முடி-
வுறுத்தி தநரைறைைகான ்்பறதைகார-பிளறளை உைவு-
முறைறை உருவகாக்குவதற்கா்ப ்்பறதைகார ைறறும் 
்பைகாைரிப்பகாளைர்ளு்டன் தநைடிைகா் ்பணிைகாறறுதலும் 
அததைளைவிறகு முக்கிைைகானதகாகும். சிறுவர்றளை ஒழு-
க்்காறறுற்க்கு உட்்படுத்துவதில் தநரைறைைகான, வன்மு-
றைசகாைகா முறைறை்ளின் முக்கிைத்துவத்றதப புரிநது 
்்காளவதறகு ்்பறதைகாருக்கும் ்பைகாைரிப்பகாளைர்ளும் 
ஆதைவளித்தல், ைறறும் ்பைனுறுதி மிக்் ்தகா்டர்பகா்டல் 
ஆகிைறவ இம்முைறசியில் மி்வும் பிைதகானைகாகும். குடு-
ம்்பங்ளிலிருநது சிறுவர்ள பிரிக்்ப்படுதல், வீட்டில் 
பிளறளை்றளை ்்காடுறைைகா் ந்டத்தும் அ்பகாைம், ்நரு-
க்்ைகான துறையின் வன்முறைறைக் ்காணுதல், ைறறும் 
சிறுவர்ள ைறறும் வளைரிளைம் ்பருவத்தினரிற்டதைைகான 
வன்முறை ஆகிைவறறை இது தடுக்் முடியும்.

சைை சமுதகாைங்ள ்்பறதைகாருக்கும் ்பைகாைரிப்பகாளைர்ளு-
க்கும் ்பல்தவறு வழி்ளில் ஆதைவளிக்கின்ைன, ஆனகால் 
ஏறனை ஆதைவு்ளிலிருநது நம்பிக்ற் சகார ஆதைவிறன 
தவறு்படுத்துவது பிளறளை ்பைகாைரிபபின் பிைதைகா்-
த்தன்றையும் அத்து்டன் அதறகுப பின்னுளளை வி்டைமுைகா-
கும். தவறு ் சகாற்ளில் கூறுவதகாயின், சைை சமுதகாைங்ள 
தைற்்காள்பறவ, பிளறளை குறித்த அவர்ளின் புரிதலிலி-
ருநதும் பிளறளை வளைரபபில் ஒழுக்் விழுமிைங்ள ைறறும் 
ஆன்மீ்த்தின் முக்கிைத்துவத்திலிருநதும் ்்பைப்படு-
கின்ைன. குறிபபி்டத்தக்் வற்யில், ்்பறதைகார ைறறும் 
்பைகாைரிப்பகாளைர்ள அத்து்டன் சிறுவர்ள ஆகிை இரு 
தைபபினரு்டனும் முழுறைைகான விதத்தில் ந்டவடிக்ற் 
தைற்்காளளைக்கூடிை ்வளி்ைகான்றிறகு சைைச் சமுதகாை-
ங்ள  ததகாறைம் வழஙகுகினைன. வன்முறைச் சுழறசிறை 
உற்டப்பதிலும் தங்ளின் முழுறைைகான இைலளைவிறகு 
ஆக்்வளைமுறுவதறகும் உைரவதறகும் சிறுவர்றளை 
ஊக்்ப்படுத்துவதிலும் இநத தறலமுறை்ளுக்கிற்டயி-
லகான ்பணி ்பைனுறுதி வகாயநததகா் அறைைக்கூடும். 

்்ப றதைாரு க்கு ம் ்பரா ைரிப்பாளைர்க 
ளு க்கும் ஆ த ரவ ளித்தல் 
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சிறுவர்ளின் ஆன்மீ்ம் குறித்த குடும்்பங்ளினதும் 
்பைகாைரிப்பகாளைர்ளினதும் விழிபபுைரவகானது குடும்்பத்தி-
ல் இற்டவிறன்றளை வளைமூட்டிப ்பலப்படுத்துவது்டன்  
்பைஸ்பை ைரிைகாறத, ்றைல், ்பகாைகாட்டு ைறறும் ்பகிரதல் 
்்காண்்ட அக்்றை மிக்்ததகார சுறைகா்டறலப பிைதி்பலி-
க்கும் உைவுமுறை்ைகான்றைக் ்ட்டி்ைழுபபுவதறகும் 
உதவலகாம்.

முன்பிளறளைப ்பருவத்தில், சிறுவர்ள உ்டல் ைறறும் 
அறிவகாறைல் திைன்்றளை ைகாத்திைைன்றி, ்பகிரதல், 
ஒருவருக்்்காருவர உதவுதல், ்தகா்டர்பகா்டல் ைறறும் 
வன்முறையின்றி இைக்்மின்றை்றளைத் தீரத்தல் 
த்பகான்ை அடிப்பற்டச் சமூ் ைறறும் உைரவுசகார திைன்்-
றளையும் ்றறுக்்்காளகின்ைனர. அவதகானிபபு ைறறும் 
– விறளைைகாட்டு உளளிட்்ட - இற்டவிறன்ளின் ஊ்டகா் 
சிறுவர்ள இத்திைன்்றளைக் ்றறுக்்்காளவதகால்,  
சிறுவர்ளின் ்றைல் மீது ்்பறதைகாரும் ்பைகாைரிப்பகாளை-
ர்ளும் ்பகாரிை ்சல்வகாக்குச் ்சலுத்துகின்ைனர. சிறுவ-
ர்ள தங்ள ்்பறதைகாறையும் ்பைகாைரிப்பகாளைர்றளையும் 
முன்ைகாதிரி்ளைகா் தநகாக்குவது்டன் தம்றைச் சுறறியுளளை 
வளைரநததகார எவவகாறு ஒருவதைகா்்டகாருவர இற்டவி-
றனைகாறறுகின்ைனர என்்பறதயும் அவதகானிக்கின்ைனர. 
முன்ைகாதிரி்றளைப பின்்பறறுதல் ைறறும் அவதகானிபபின் 
ஊ்டகா், தநரைறை உைவுமுறை்ளின் தைக் குறியீடு்றளை 
ைகாத்திைைன்றி எதிரைறை முறசகாரபு்ள ைறறும்  ்பகாை்பட்ச-
ைகான நிைைங்றளையும் கூ்டக் ்றறுக்்்காளகின்ைனர. 
இதன் ்காைைைகா்தவ, தநரைறைைகான எடுத்துக்்காட்்டகா் 
விளைஙகுவது்டன் சிறுவர்ளுக்கு ்பகாது்காப்பகானதும் 
உைரவுரீதிைகா் ்பகாது்காபபு வழஙகுவதுைகான சுறைகா்டறல 
வழஙகுவதறகும் ்்பறதைகாரும் ்பைகாைரிப்பகாளைர்ளும் 
தங்ளின் ்சகாநத ஆன்மீ்ம் ைறறும் விழுமிைங்றளை 
வளைரப்பதில்  ்வனம் ்சலுத்த தவண்டும்.

்வளிப்பற்டைகானதும் ைறைமு்ைகா்க் குறிபபி்ட-
ப்படுவதுைகான இரு வழிவற்்ளிலும் ்்பறதைகாரும் 
்பைகாைரிப்பகாளைர்ளும் ஒழுக்்ம் சகார ந்டத்றத்றளைப 
பிளறளை்ளில் வளைரத்்தடுக்கின்ைனர. பிளறளை்ைகாரு-
வர குழநறதைகா் இருக்கும் ்காலப்பகுதியிலிருநது, தட்டி-
லுளளை அறனத்றதயும் உண்ை தவண்டும், தங்ளின் 
விறளைைகாட்டுப ்்பகாருட்்றளைப ்பகிரநது ்்காளளை 
தவண்டும், ்்பறதைகாருக்குக் கீழப்படிை தவண்டும், ஏறன-
ைவர்ளின் உற்டறை்றளை எடுத்துக்்்காளளைக் கூ்டகாது, 
உண்றைறைப த்பச தவண்டும் த்பகான்ை வி்டைங்றளை 
்்பறதைகார ்வளிப்பற்டைகா்வும் தன்னிைக்்ைகா்வும் 
பிளறளைக்குக் கூறுகின்ைனர. ைறு்பக்்த்தில், ைறைமு்-
ைகா்க் ்றபித்தல் அதி் சிக்்லகானதும் ்வளிப்பற்டயில் 
தகாரமீ்த்தன்றை குறைவகானதுைகாகுை. 

்்பறதைகார எவவகாறு இைக்்மின்றை்றளைக் ற்ைகா-
ளுகின்ைனர, தங்ளின் நண்்பர்ளு்டனகான, ஏறனை 
குடும்்ப அல்லது சமுதகாை உறுபபினர்ளு்டனகான ைறறும் 
ஏறனை நம்பிக்ற்்றளைச் தசரநதவர்ளைகான ைக்்-
ளு்டன் ்்பறதைகாரின் உைவுமுறை என்்பவறறை இது 
குறிபபீடு ்சயகின்ைது. ்்பறதைகார த்ளவி்ளுக்குப 
்பதிலளிக்கும் விதம், ஏறனை ஆட்்றளைப ்பறறி அவர்ள 
சகாதகாைைைகா் அல்லது மீண்டும் மீண்டும் ்வளிப்படுத்து-
ம் அபிபபிைகாைங்ள ஆகிைவறறினகாலும் இது உருவறை-
க்்ப்படுகின்ைது. தங்ள பிளறளை்ளு்டன் இற்டவிறன-
ைகாறறும் வழி்ளினூ்டகா் ்்பறதைகார தங்ளின் ்சகாநத 
ஒழுக்் விழுமிைங்றளை வளைரத்்தடுக்கின்ைனர. வீட்டு 
வன்முறைச் சூழறைவு்ளில், வன்முறைைகானது பிைச்சி-
றன்றளைக் ற்ைகாளவதற்கான ஒரு வழி என சிறுவர்ள 
்றறுக்்்காளவதகால், அடுத்த தறலமுறையினருக்கு இது 
்்காண்டு ்சல்லப்படுவதற்கான சகாத்திைம் அதி்்ைனக் 
்றற்்ள ் காட்டுகின்ைன. தங்ள பிளறளை்ளின் ஒழுக்் 
விழுமிைங்ள ைறறும் அற்டைகாளை உருவகாக்்த்தின் அபி-
விருத்திறை உருவறைக்கும் ைறைமு் வழிமுறை்றளைப 
்்பறதைகார ்்பரும்்பகாலும் குறைத்து ைதிபபிடுகின்ை 
அதததவறளை ்வளிப்பற்டைகான விழுமிைங்றளைப 
த்பகாதிப்பதற்கான முக்கிைத்துவத்றதப ்்பரும்்பகாலகான 
்்பறதைகார புரிநது்்காளகின்ைனர.

எைது சைைப ்பகாைம்்பரிைங்ள குடும்்பத்தின் முக்கிைத்து-
வத்றத வலியுறுத்துகின்ைன. இஸலகாத்தில், ஒவதவகார 
அம்சத்திலும் பிளறளையின் வளைரச்சி ைறறும் அபிவிரு-
த்திக்கு ஆதைவளிக்கும் அடிப்பற்டத் தளைைகா் குடும்்பம் 
அஙகீ்ரிக்்ப்படுகின்ைது. குடும்்பங்ள ஒன்று திைண்டு 
ஒருவருக்்்காருவர ஆதைவளிப்பதற்கான த்நதிை்ைகா-
ன்ைகா் ்பளளிவகாசல்்ளும் அத்து்டன் சைைத்தறலவர்-
ளும் வகி்பங்்கான்றைக் ் ்காண்டுளளைனர. இஸலகாத்தின் 
பிை்காைம், ஞகானமுளளை பிளறளை வளைரபபு, நகான்கு த்காட்்பகா-
டு்றளை அடிப்பற்டைகா்க்்்காண்டு தங்ள பிளறளை-
்றளைப ்பைகாைரிக்குைகாறு ்்பறதைகாருக்கு அறிவுறை 
வழஙகுகின்ைது: உளைவளை ஆதலகாசறன, ்்பறதைகாரின் 
விழுமிைங்ள, ைனச்சகாட்சியு்டன் வகாழதலின் முக்கிை-
த்துவம், நீதிறைப த்பணுவதறகும் ஒழுஙகுைைபு்ளுக்கு 
இறசநது ந்டப்பதறகுைகான ்பணி.

சிைநத பிள்்ளை வளைரபபு என்்பது, 
ஆன்மீ்க ஞானத்தின் ஊ்டா்க 
வழி்காட்டல் வழங்கப்படுகின்ை 
ஒரு ்கடினைான, ஆனால்  
சாத்தியைான ்பணி.
– சுவகாமி குைகாதித்தகானநத
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சிைநத பிளறளை வளைரபபு ்பறறிை இநதுைதக் ்ண்தைகா-
ட்்டைகானது, வளைரநததகாறைப பின்்பறறிதை சிறுவர்ள 
விழுமிைங்றளையும் அறிறவயும் ்்பறறுக்்்காளவதகால் 
்தயவீ் விழுமிைங்ளின் வகாழும் உதகாைைங்ளைகா்ப 
்்பறதைகார விளைங் தவண்டு்ைன அடிக்த்காடிட்டுக் 
்காட்டுகின்ைது. 

பிளறளை்றளை அன்பு, இைக்்ம், அக்்றை ைறறும் ்ரு-
றையு்டன் ந்டத்துவறதயும் எடுத்துக்்காட்்டகா் தி்ழதல் 
உளளை்டக்குகின்ைது.  வன்முறை சகாரநத வழி்ளில் சிறு-
வர்றளை ஒழுக்்காறறுற்க்கு உட்்படுத்தும் வழி்ளுக்கு 
இ்டைளிக்்காது, அன்பு ைறறும் அரப்பணிபற்ப அடிப்ப-
ற்டைகா்க்்்காண்டு, ்்பறதைகார ைறறும் பிளறளை்ளின் 
்பைஸ்பை ்வனிபபிற்கான ்வளி்ைகான்றை உருவகாக்கு-
வதறகு இறவ உதவும். இநது ைதக் ்ண்தைகாட்்டத்தில், 

சுைநலம், தனிைனிதவிைல் ைறறும் அ்நறத  த்பகான்ை 
எதிரைறை விழுமிைங்ள சிைநத பிளறளை வளைரபபிறகு 
சவகால் விடுக்கின்ைன.  

்்பௌத்தத்தில், பிளறளை்ைகாருவரின் முன்ைகாதிரிைகா், 
தன் வகாழவின் பிற்காலத்தில் ்பரிநிரவகாைைற்டநதவ-
ைகான சித்தகாரத்தர ்காைப்படுகின்ைகார. பிளறளை்ைகாரு-
வைகா் அவர வளைரக்்ப்பட்்ட விதமும் பிளறளை வளைரபபு 
்பறறிை ்்பௌத்த முளைகாதிரியின் மீதகான புலனுைர்வகா-
ன்றை வழஙகுகின்ைது. சித்தகாரத்தரின் பிளறளைப்பருவ-
த்தில் வன்முறை இல்றல. அது அன்பினகாலும் ்பைகாைரி-
பபினகாலும் நிறைநதிருநதது்டன் ஏறனதைகார தங்ளின் 
பிளறளை்றளை எவவகாறு வளைரக்் தவண்டு்ைன்ை 
முன்ைகாதிரி்ைகான்றையும் வழஙகுகின்ைது.

்்பறதைாருக்கும் ்பராைரிப்பாளைர்களுக்கும் ஆதரவளிப்பதற்கான ந்டவடிக்்்க்கள்:

்ேரமறைைகான பிளறளை 
வளைரபற்ப ஊககுவித்தல்

முன்மகாதிரிைகா் இருத்தலின் 
முககிைத்துவத்றத வலியுறுத்தல்

சிறுவர்றளை ஒழுக்காறறுற்ககு 
உட்படுத்துவதற்கான மகாறறு 
வழி்றளை ்மம்்படுத்தல்

பிளறளையின்  
மு்வரகாணறமறைப 
்பலப்படுத்தல்
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தநரை்ையான பிள்்ளை 
வளைரப்்ப ஊக்குவித்தல் 

சிறுவர்ளின் முழுறைைகான அபிவிருத்தி ைறறும் 
ைகிழச்சி தகாைதிக்்ப்ப்ட முடிைகாது. ஆ்தவ, ்்பறதைகாைகா், 
்பைகாைரிப்பகாளைர்ளைகா் ைறறும் சைைத் தறலவர்ளைகா், 
பிளறளை்றளை வளைரப்பதறகு, அவர்றளை றைைைகா்க் 
்்காண்டு அவர்றளை வன்முறையிலிருநதும் ்பைத்திலி-
ருநதும் ்பகாது்காக்கின்ை வழிமுறை்றளை நகாம் ்ண்்டறிை 
தவண்டும்.

்ல்விசகார அற்டவு்ள ைறறும் அதன் பின்னர வகாழவின் 
்தகாழில்சகார இலக்கு்ளுக்்றைை ைகாத்திைைன்றி 
பிளறளையின் ைகிழச்சி ்பறறி மீளை சிநதிப்பதற்றைைவும், 
விதச்டைகா், விழுமிைங்ள, அன்பு ைறறும் இைக்்த்திற்-
றைைவும் ்்பறதைகார தங்ளின் தறத்பகாறதை ்பழக்்வ-
ழக்்ங்றளை நிறனவிலிருநது அ்றறும் (unlearning) 
்சைன்முறை்ைகான்றிறளை தைற்்காளளை தவண்டியு-
ளளைது என்்பதத இதன் ்்பகாருளைகாகும். ்்பறதைகாரின் இநத 
சுை பிைதி்பலிப்பகானது, தநரைறை ைறறும் வளைரச்சி சகாரநத 
பிளறளை வளைரபபு குறித்து தநகாக்குகின்ை அதததவறளை, 
சரீைத் தண்்டறனயின் ்பைன்்பகாட்ற்ட சவகாலுக்குட்்படுத்த-
வும் தவண்டியிருக்கும்.

பின்வருவனவறறின் பிை்காைம் நி்ழச்சி்ள ஒழுஙகு 
்சயைப்ப்டலகாம்:

• பிளறளை வளைரபபிற்கான வன்முறைைறை ைகாறறீடு-
்ள ைறறும் பிளறளைறை தநரைறைைகான விதத்தில் 
வளைரத்தல் ஆகிைறவ ்பறறிை ஆறைல்்றளை வழஙகி 
அவறறை தைம்்படுத்தும் தநரைறைைகான பிளறளை 
வளைரபபு ்பறறிை ்றற்்நறி்ள.

• தகாய ைறறும் தநறத ஆகிை இருவரும் ஒருவருக்்்கா-
ருவர ைறறும் தங்ள பிளறளை்ளு்டன் தநரைறைசகார 
உைவுமுறை்ைகான்றை உருவகாக்குவதறகு அவர்றளை 
ஊக்குவிப்பதற்கா் சு்வகாழறவ தைம்்படுத்தல்.

• பிளறளை்ளுக்கு சிைநத எடுத்துக்்காட்்டகா் விளைஙகு-
வதற்கா், தங்ளின் த்கா்பம் ைறறும் விைக்தி்றளை 
மு்காறை ்சயவது எவவகாறு என்்பது ்பறறி பிைதி-
்பலிபபு ்சயவதறகும் ்றறுக் ்்காளவதறகுைகான 
வழி்காட்்டல். 

• ஒருவதைகா்்டகாருவரும் தங்ள பிளறளை்ளு்டனும் 
தைைகான தநைத்றத ்சலவிடுவதறகும், ்பைஸ்பை 
ைரிைகாறதறைக் ்ட்டி்ைழுபபுவதறகும், அத்து்டன் 

பிளறளை்ளுக்குரித்தகான விதத்தில் அவர்றளைத் 
தனிைகாட்்ளைகா் அஙகீ்ரிப்பதறகும் ்்பறதைகாறை 
ஊக்குவித்தல்.

• உங்ளைது ைகாவட்்டங்ளில் சிறுவர்ளுக்்்திைகான 
வன்முறை மீதகான ்தகா்டரபீடு்ள ைறறும் அறி-
க்ற்யி்டற ்்பகாறிமுறை்ள குறித்த த்வல்்றளைப 
்பகிரநது ்்காளளைல்.

்கவனத்திற ்்காள்்க
தநரை்ையான பிள்்ளை 
வளைரபபு என்ைால் என்ன?

தநரை்ையான பிள்்ளை வளைரபபு,	 ்பகாது்காப்பகான 
வீட்டுச் சுறைகா்டல்்றளை உருவகாக்குதல் ைறறும் ்பகாசம், 
தைைகான தநைம், ்பகாைகாட்டு அத்து்டன் சமூ் சகார்பகான 
ந்டத்றதறைக் ்றபிக்கும் தநரைறை ஒழுக்்காறறு-
ற் த்பகான்ை ்டினைகான ந்டத்றத்றளைக் ற்ைகா-
ளுவதற்கான ஆதைகாக்கிைைகான வழிமுறை்ள ஆகி-
ைவறறினூ்டகா் சிறுவர்ளுக்்கான ஆதைவு ைறறும் 
்பைகாைரிபபு அடித்தளை்ைகான்றைக் ்ட்டி்ைழுபபுதல் 
ஆகிைவறறின் மீது ்வனம் ்சலுத்துகின்ைது. 

வளைரச்சி சாரநத பிள்்ளை வளைரபபு	 ஆதைகாக்கி-
ைைகான சமூ் ைறறும் உைரவுசகார ந்டத்றத்றளை 
விருத்தி ்சயவதில் சிறுவர்ளுக்கு உதவுதல், 
வகாழக்ற்த் திைன்்றளைக் ்றபித்தல் ைறறும் 
பிைச்சிறன்றளைத் தீரப்பதறகும் உைரச்சி்றளை 
்தகா்டர்பகா்டலினகால் ்வளிப்படுத்துவதறகுைகான 
ஆதைகாக்கிைைகான வழிமுறை்ளிறகு எடுத்துக்்கா-
ட்்டகா் விளைஙகுவதன் மூலம் நல்வகாழறவ தைம்்படு-
த்தல் ஆகிைவறறை ஈடு்படுத்துகின்ைது. 

தநரை்ையான ஒழுக்்காறறு்்க,	பு்ழதல், ்வகு-
ைதிைளித்தல், நன்ன்டத்றத்ளுக்கு ஆதைவளித்தல் 
அத்து்டன் இைறற்ைகான அல்லது தரக்்ரீதிைகான 
பின்விறளைவு்ள, சிறிது தநைம் விலகியிருத்தல் 
அல்லது இற்டதவறளை்ள எடுத்துக்்்காளளைல் 
ைறறும் திறசதிருப்பல் த்பகான்ை பிளறளை்ளி-
ன் அறிவுசகார ைறறும் உைரவுசகார நிறலறைக் 
்ருத்திற ்்காளளுகின்ைதகான தவைகான ந்டத்றத்-
ளுக்்கான வன்முறைைறை ்பதிலளிபபு்ள ஆகிைவ-
றறைக் குறிபபீடு ்சயகின்ைது. 

மூலம்: உல் சு்காதகாை நிறுவனம், INSPIRE ற்நநூல்: 
சிறுவர்ளுக்்்திைகான வன்முறைறை முடிவுறுத்துவத-
ற்கான ஏழு மூதலகா்பகாைங்றளை நற்டமுறைப்படுத்துவ-
தற்கான ந்டவடிக்ற், ்ஜனீவகா, 2018.
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சிறுவர்க்ளை  
ஒழுக்்காறறு்்கக்கு  
உட்படுத்துவதில் ைாறறு 
வழி்க்ளை தைம்்படுத்தல்

பிளறளை வளைரபபு மீதகான ைகாறறு வழிமு-
றை்ள ்பறறிை புரிதறலயும் பிைதைகா்த்றதயும் ஏற்படு-
த்துவதறகு ்்பறதைகாருக்கும் ்பைகாைரிப்பகாளைர்ளுக்கும் 
சைைத் தறலவர்ளின் ஆதைவு பிைதகானைகாகும். தநரை-
றைைகான, வன்முறை சகாைகா வழி்ளில் பிளறளை்றளை 
ஒழுக்்காறறுற்க்கு உட்்படுத்தல் ்பறறியும் ்்பறதைகா-
ருக்கும் பிளறளை்ளுக்குமிற்டயில் ்பைனுறுதி மிக்் 
்தகா்டர்பகா்டல் இ்டம்்்பறுவதன் நன்றை்ள ைறறும் 
ஆைம்்ப வரு்டங்ளிலிருநது சு்காதகாைப ்பழக்்வழக்்-
ங்றளை தைம்்படுத்துதல் ்பறறியும் சைைத் தறலவர்ள 
விழிபபுைரறவ ஏற்படுத்தலகாம்.

சிறுவர்ளின் ந்டத்றத்ள, விைக்தி நிறல ைறறும் ்ஷ்்ட-
ங்ள ஆகிைவறறிற்கான ்காைைங்றளை சிைப்பகா் 
எம்ைகால் அறிநது ்்காளளை முடியு்ைன்்பதகால், பிளறளை-
்ளின் இ்டத்தில் எம்றை றவப்பதறகு வன்முறைைறை 
பிளறளை வளைரபபு எம்றைத் ததறவப்படுத்துகின்ைது. 
பிளறளையின் சரீை அல்லது ்சகாற்ள மூலைகான துரபபி-
ைதைகா்த்திறகு மீண்டும் ்சன்ைற்டைகாது, தங்ளின் 
உைரச்சி்றளையும் ைன உைரவு்றளையும் ்சகாற்ளைகால் 
்வளிப்படுத்துவதறகும் உறைைகா்ட்லகான்றை ந்டத்துவ-
தறகும் எைது பிளறளை்ளுக்கு வழி்காட்டுதல் முக்கிைைகா-
னதகாகும்.

முன்பிளறளைப ்பருவத்தின் முக்கிைத்துவம் ைறறும் வன்மு-
றையின் தகாக்்ம் மீதகான விஞஞகானபூரவ சகான்று்ள 
்பறறிக் ்றறுக்்்காளவதறகும் பிைதி்பலிபபுச் ்சயவத-
றகும் உங்ளின் சைைச் சமுதகாைத்தினுள ்வளி்றளை 
உருவகாக்குங்ள.  தநரைறை பிளறளை வளைரபபு ்பறறிை 
த்வல்்ள ைறறும் சிைநத வழக்்ங்ள ஆகிைவறறைப 
்பகிரநது ்்காளவதறகு முன்பிளறளைப ்பருவ நிபுைர்-
றளை அறழயுங்ள. 

்்பறதைகாரும் ்பைகாைரிப்பகாளைர்ளும் என்ன ்சயைமுடியும்?

• சிறுவர்ளு்டன் த்பசுங்ள, அவர்ளுக்கு ்சவிைடு-
ங்ள, தற்டயின்றிக் த்ளவி்ள த்ட்்பதறகு அனு-
ைதியுங்ள அத்து்டன் அவர்ளின் நகாறளைப ்பறறிப 
த்பசுவதறகு தநைத்றத ஏற்படுத்துங்ள.

ஊக்குவிப்்பப ்்பறறுக்்்காள்ளைல்
்்பறதைார ்பருவத்திற்கான 
முழு்ையான அணுகுமு்ை

சரதவகாதை சிைைதகான சங்த்தின் கிறளைைகான 
விஷ்வ நித்தன், ்ரப்பமுறறுளளை ்்பறதைகாரு-
க்கு நி்ழச்சித் திட்்டம் ஒன்றை வழஙகுகின்ைது. 
்டகாக்்டர உ்பகாலி ைகாைசிங் அவர்ளினகால் விருத்தி 
்சயைப்பட்்ட முறைறை ஒன்றிறன அடிப்பற்ட-
ைகா்க் ் ்காண்டும் தைகா்காசனம் ைறறும் திைகானம் 
ஆகிைவறறினூ்டகா்வும் இநத நி்ழச்சித் 
திட்்டம், ்ரப்ப ்காலத்தின்த்பகாது பிளறளையின் 
முழுறைைகான வளைரச்சிறை ஊக்குவிக்கும் 
அன்ற்ப (்ைத்த) தங்ள பிளறளைக்கு அளிப்பத-
றகுப ்பழகுவதறகு ்ரப்பமுறறுளளை ்்பறதைகாறை 
அறழக்கின்ைது. பிைபபிறகுப பின்னரும், விழி-
பபுற்டை பிளறளை வளைரபபு வகுபபு்ளு்டன் 
இநத நி்ழச்சித்திட்்டம் ்தகா்டரகின்ைது. இவவ-
குபபு்ளில், விஷ்வ நித்தனின் ்பசுறைைகான, 
இைறற்ச் சுறைகா்டறலப பிளறளைக்கு அறிமு்ம் 
்சயது, தநரைறைைகான ைறறும் வன்முறைைறை 
பிளறளை வளைரபபு, ்பறறி புதிை ்்பறதைகார ்றறு-
க்்்காளகின்ைனர.

அதறனப த்பகான்று, ததசிை சிறுவர ்பகாது்காபபு 
அதி்காைசற்பயின் (NCPA) ஒருஙகிறைபபு்டன், 
தேகாப முன்்பளளி ைறறும் முன்பிளறளைப்பருவ 
அபிவிருத்தி நிறலைம் ஆகிைவறறில் இ்டம்்்ப-
றும் விழிபபுைரவு நி்ழச்சித் திட்்டம், ்்பௌத்த 
த்பகாதறன்றளை மூலகாதகாைைகா்க் ்்காண்டு-
ளளைது. வன்முறைைறை ஒழுக்்காறறுற், 
சிறுவர ்பகாது்காபபு ைறறும் சிறுவர உரிறை்ள 
்தகா்டர்பகான வி்டைங்ள மீது விழிபபுைரறவ 
ஏற்படுத்தல் ைறறும் குடும்்ப அறைபபு்ளில் சிறு-
வர்ளுக்்்திைகான வன்முறைறைத் தடுத்தல் 
உளளிட்்டவறறைக்்்காண்்ட தநரைறை பிளறளை 
வளைரபபில் ்்பறதைகாறைப ்பயிறறுவிப்பறத 
இநநி்ழச்சித்திட்்டம் இலக்்கா்க் ்்காண்டு-
ளளைது. நம்பிக்ற் சகார நிறுவன்ைகான்று, த்வ-
ல்்றளைப ்பகிரநது ்்காளவதறகும் ்்பறதைகார 
ைறறும் ்பைகாைரிப்பகாளைர்ளின் ்றைற ்சைன்மு-
றையினூ்டகா் இறைநது ்சல்வதறகு 
ஏற்னதவ நம்பிக்ற் உைர்வகான்று ்ட்டி-
்ைழுப்பப்பட்டுளளைதகான தங்ள ்வளிறை 
வழஙகி, அைசகாங் மு்வைகாண்றை்ைகான்று்டன் 
இறைநது ்பணிைகாறறுவதறகு இதுதவகார உதகா-
ைைைகாகும். 
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• அவர்ளின் தனித்தன்றை ைறறும் அவர்ள 
தைற்்காளளும் தநரைறை வி்டைங்ள ்பறறி 
ஒவ்வகாரு பிளறளைக்கும் நிறனவூட்டுவது்டன் 
்வளிப்பற்டத்தன்றை ைறறும் உறைைகா்டல் மீதகான 
உதகாைைங்ளு்டன், நற்சைல்்ள ைறறும் தன்ன-
லமின்றைறை தநகாக்கிை அவர்ளின் இைல்்பகான 
ைனப்பறறை ஊக்குவியுங்ள.

• ஒருவதைகா்்டகாருவர த்பகாட்டியிடுவதறகு சிறுவர்-
றளைத் தூண்டுவதிலிருநது விலகியிருங்ள.

• சிறுவர்ள தங்ள தைகாசறன்றளை ்ற்பறன 
்சயவதற்கா்வும் புதிை வழி்ளில் வி்டைங்றளை 
தைற்்காளவதற்கா்வும் ஆயவு ்சயவதறகும் 
்னவு ்காண்்பதறகும் ஊக்குவியுங்ள.

• உங்ள பிளறளை்ளு்டன் தைைகா் தநைத்றத ்சல-
விடுங்ள; விறளைைகாடுவதறகு, ்சவிைடுப்பதறகு, 
்றத்றளைப ்பகிரவதறகு ைறறும் அவர்ளின் 
ததறவ்றளை பூரத்தி ்சயவதறகு தநை்ைடுத்துக் 
்்காளளுங்ள.

• ஒழுக்்காறறுற்க்்கான ஒரு மீட்பு அணுகுமு-
றைறை ்பைன்்படுத்துங்ள; ்பைம் அல்லது உ்டல் 
ரீதிைகான வன்முறைறைப ்பைன்்படுத்தி சிறுவர்-
றளைத் தண்டிப்பதறகுப ்பதிலகா், அவர்ள ஏன் 
அவவகாறு ந்டநது ்்காண்்டனர, அவர்ள மீதகான 
ைறறும் ஏறனதைகார மீதகான விறளைவு்ள அத்து்டன் 
அநநிறலறை சரிைகாக்குவதறகு அவர்ள என்ன 
்சயை முடியும் என்்பது ்பறறி அவர்ளு்டன் ்லநது-
றைைகாடுங்ள. 

• சிறுவர்றளைத் திருத்தும்த்பகாது ைதிபபு ைறறும் 
ஒத்துைரறவப ்பைன்்படுத்துங்ள; உங்ள குைறல 
உைரத்துவதறகு முன்னர நிதகானித்து பிளறளை 
்றளைபபுறறிருக்்க்கூடும், உைரச்சிவசப்பட்டிருக்்-
க்கூடும் அல்லது ்வனம் ததறவப்படும் நிறலயிலி-
ருக்்க்கூடும் என்்பறதப, புரிநது்்காளளை முைறசி 

்சயயுங்ள.

ஊக்குவிப்்பப ்்பறறுக்்்காள்ளைல் 

சஙற்க்குரிை U. தம்ைஜீவ ததைைகால் தகாபிக்்ப்பட்்ட 
உளை விழிபபுைரவுப ்பகா்டசகாறலயின் (சதி ்பகாசல 
ைன்ைம்) விழிபபுற்டறை நி்ழச்சித்திட்்டைகானது,  
வன்முறைறைத் தடுத்தல் ைறறும் அதறகுப 
்பதிலளித்தலில் தநரைறைப ்்பறுத்பறு்றளை 
அறிக்ற்யிடுகின்ைது. இலஙற் முழுவதிலுமுளளை 
்்பறதைகார ைறறும் சமுதகாைங்ளு்டன் 
விழிபபுற்டறைத் திைகானத்றத தைற்்காண்டு, 
சிறுவர்ளுக்்்திைகான வன்முறை ைறறும் 
ச்்பகாடி்ளின் வன்முறை உளளிட்்ட சமூ்ப 
பிைச்சிறன்ளுக்குத் தீரவு ்காண்்பதில் உளை 
விழிபபுைரவுப ்பகா்டசகாறல நி்ழச்சித்திட்்டம் 
்பைனுறுதித்தன்றைறை நிரூபித்துளளைது. 
விழிபபுற்டறைறைப பின்்பறறுவதன் ஊ்டகா், 
நிைகாைைகா் ்சைற்படுவதறகும் தங்ளின் 
பிளறளை்ளுக்கு அறைதிைகான ததகாறைத்றத 
வழஙகுவதறகும், ைன அழுத்தத்றதக் 
குறைப்பதறகும் ைறறும் தங்ள பிளறளை்றளை 
தநகாக்கிை முறசகார்பறை விழிபபுநிறலறை 
விரிவு்படுத்துவதறகும் ்்பறதைகாைகால் 
இைலக்கூடிைதகா் உளளைது. விழிபபுற்டறையு்டனகான 
பிளறளை வளைரபற்பப பின்்பறறுதலகானது, 
பிளறளை்ளின் உைரவுசகார ததறவ்ள ்பறறி 
அதி்ம் விழிபபு்டனிருப்பதறகுப ்்பறதைகாருக்கு 
உதவுவது்டன் பிளறளையின் தனித்தன்றையின் 
்பலைகான அஙகீ்காைத்திறகும் இட்டுச் ்சல்கின்ைது. 
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பிள்்ளையின்  
மு்கவராண்ை்யப 
்பலப்படுத்தல்

சிறிை வைதிலிருநது எைது பிளறளை்ள வளைரவதறகும், 
விருத்திைற்டவதறகும் ைறறும் தங்ளைது அபிலகாறஷ-
்றளைப பின் ்தகா்டரவதறகும் எவவளைவு இ்டப்பைபற்ப 
நகாம் வழஙகுகின்தைகாம் - என்னும் பிளறளையின் மு்-
வைகாண்றை ்பறறிை வி்டைத்தறலப்பகானது பிளறளை 
வளைரபபின் மி்வும் முக்கிைைகான அம்ச்ைகான்ைகா் 
இருத்தல் தவண்டும். தவதகா்ைத்திலிருநது ்்பறறுக்்்கா-
ளளைப்பட்்ட தைலுளளை ்பகுதியில் ைரிைகாள ்வறலயு-
றறுளளைதகா் ்காட்்டப்படுகின்ைகார. அதத தநைத்தில், அவர 
தனது பிளறளைக்கு அறிவகாரநத வற்யில் சுதநதிை-
த்றத வழஙகிைதகால், தனது பிளறளையின் ்தரிவு்றளை 
ைதிக்கும் தகா்ைகாருவறை இக்்றத எடுத்துக் ்காட்டுகின்ை-
து. எைது பிளறளை்ள தங்ள ்ருத்துக்்றளை ்வளிப்படு-
த்துவதறகும் ்சவிைடுக்்ப்படுவதறகுைகான ்வளி்றளை 
வழஙகுவது பிைதகானைகாகும் என்்பறத இது எடுத்துக்்கா-
ட்டு்டன் விளைக்குகின்ைது; ஆைம்்ப வரு்டங்ளின்த்பகாதும் 
கூ்ட நகாம் அவர்ளுக்கு ்சவிைடுத்து அவர்றளைப 
்பகாதிக்கும் தீரைகானங்ள தைற்்காளவதில் ்பஙகு்பறறு-
வதறகு அவர்றளை அனுைதித்தல் தவண்டும். சிறிை 
பிளறளை்ள தங்ளின் சுறறுபபுைத்தின் மீது அதி் கூரு-
ைர்வகான்றைக் ்்காண்டுளளைது்டன் ைக்்ள, இ்டங்ள 
ைறறும் தங்ள வகாழவின் வழறைைகான நி்ழவு்ள 
அவறறு்டன் அவர்ளுக்த்யுரித்தகான தங்ளின் ்சகாநத 
அற்டைகாளைம் ்பறறிை விழிபபுைரவு ஆகிைவறறின் 
மீதகான புரித்லகான்றை மி்வும் துரிதைகா்ப ் ்பறறுக்்்கா-
ளகின்ைனர. த்பச்சு அல்லது எழுத்து ்ைகாழி ைைபு்ளினூ-

27 உரிறை்ள ்பறறிை ஐநகா குழு (UNCRC), ்்பகாதுக் ்ருத்து இல 7: முன்பிளறளைப ்பருவத்தில் பிளறளையின் உரிறை்றளை 
நற்டமுறைப்படுத்தல். Rev.1, 20 ்சப. 2006. https://www.unicef-irc.org/portfolios/general_comments/GC7.Rev.1_en.doc.html,  
அணு்ல் 11 ஜூறல. 2019.

்டகா் ்தகா்டர்பகா்டறல தைற்்காளவதறகு அவர்ளைகால் 
இைல முன்னதை, ்பல வழி்ளில் அவர்ள ்தரிவு்றளை 
தைற்்காளவது்டன் தங்ள உைரச்சி்ள, தைகாசறன்ள 
ைறறும் விருப்பங்றளைத் ்தரிைப்படுத்துகின்ைனர.27 

சிறுவர்ள ்தகா்டரபில் இைண்டு அடிப்பற்டக் த்காட்்பகாடு-
்றளைப த்பணுைகாறு குைகான் எங்ளுக்குப த்பகாதிக்கின்ை-
து: சிறுவர்றளை எபத்பகாதும் மி் உைரநத அளைவிலகான 
ைதிபபு்டனும் ைகாண்பு்டனும் ஒருவர அணு் தவண்டும் 
ைறறும் சிறுவர்ளு்டன் ஒருவர மி் அதி்ைகான அன்பு-
்டனும் அக்்றையு்டனும் ஈடு்படுதல் தவண்டும். சிறுவ-
ர்ள எைக்குட்்பட்த்டகார, ஆனகால் எைது ்ருத்துக்்றளைத் 
திணிப்பதற்கான ச்டப்்பகாருட்்ள அல்லர என்்பறத 
இநதக் த்காட்்பகாடு்ள அடிக்த்காடிட்டுக் ்காட்டுகின்ைன. 
உறுத்தலகான, அன்்பறை ைறறும் அவைரிைகாறத மிக்்ததகார 
எதிர்்காளளைலுக்கு ைகாைகா், ்பைஸ்பை அன்பு, ைரிைகாறத, 
ைறறும் நம்பிக்ற்யின் ஊ்டகா் ைத்திைஸதம் ்சயை-
ப்படும் எதிர்்காளளைல் ஒன்ைகான உளைவளை ஆதலகாசறன 
என்னும் வடிவத்தினூ்டகா் எபத்பகாதும் ஒழுக்்காறறுற் 
தைற்்காளளைப்ப்ட தவண்டும். 

்்பௌத்தத்தில், சிறுவர்ள ்்பறதைகாரின் விரிவகாக்்ம் 
ஒன்ைகா்வன்றி, முழுறைைகான ஆட்்ளைகா்ப ்பகாரக்்ப்ப-
டுகின்ைனர. அவர்ளின் தனித்தன்றை ைதிக்்ப்படுவ-
து்டன் அவர்ளுக்கு ்சவிைடுப்பதறகும், அவர்ளின் 
்தரிவு்றளை ைதிப்பதறகும் ைறறும் அவர்ளுக்கு வழி-
்காட்்டல் வழஙகுவதறகும் அவர்ளின் ்்பறதைகாறை இது 
ஊக்குவிக்கின்ைது. ஒரு வற்யில், எைது பிளறளை்ள 
எங்ளுக்குச் ‘்சகாநதைகானவர்ள’. நகாம் அவர்றளை 
இநத உலகிறகுக் ்்காண்டுவருகின்தைகாம்; அவர்ள 
எங்ள ்பைகாைரிபபில் உளளைனர. ஆயினும், நகாம் அவர்ள 
மீது உரிறை ்்காண்்டவர்ளைல்ல. அவர்ள, தங்ளின் 
்சகாநத வற்யில், எதிர்காலத்தில் வளைரநது வருவதறகு-
த் தைகாைகா்வுளளை தனிைகாட்்ள. ‘தீரக்்தரிசி் நூலில் ்லீல் 
ஜிபைகான் ்வளிப்படுத்திைவகாைகா்:

ைரியாள் தன் ை்கனுக்கு 12  
வயதானத்பாது, ஏன் தங்க்ளை  
விடடுஆலயத்திறகுத் திரும்பிச்  
்சன்ைா்ரனக் த்கட்டாள். 
 அதறகு அவர: ‘நான் என்  
த்கப்பனு்்டய வீடடில்  
இருபத்ப்னன்று உங்களுக்குத் 
்தரியாதா?’ என்ைார. 
– லூக்்கா 2:39-52
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தன் ைகாரபில் குழநறத்ைகான்றை அறைத்துக்்்கா-
ண்டிருநத ்்பண்்ைகாருத்தி த்ட்்டகாள, பிளறளை்ள 
்பறறி எங்ளுக்கு ்சகால்லுங்ள. 

உங்ளைது பிளறளை்ள உங்ளின் பிளறளை்ள அல்ல 

வகாழவு தன்றனதை தகான் அற்டைக் ்்காளளும் 
ஏக்்த்தின் ை்ளும் ை்னுைகா் ஜனித்தவர்ள.

அவர்ள உங்ளினூ்டகா் வருகின்ைனர, உங்ளிலிரு-
நது அல்ல,

உங்ளு்டன் இருபபினும் அவர்ள உங்ள உற்டறை-
்ளைல்லர.

அவர்ளுக்கு உங்ளுற்டை அன்ற்ப நீங்ள தைலகாம், 
உங்ள எண்ைங்றளை அல்ல,

ஏ்னனில் அவர்ள தங்ள ்சகாநத எண்ைங்றளை-
க் ்்காண்டுளளைனர.

அவர்ளின் உ்டலுக்கு ைட்டுதை நீங்ள வீ்டறைக்்லகா-
ம், அவர்ளின் ஆன்ைகாக்்ளுக்கு அல்ல,

ஏ்னனில், உங்ள ்னவில் கூ்ட நீங்ள அற்டை 
முடிைகாத

எதிர்காலம் தகான் இவர்ளின் ஆன்ைகாக்்ள உறையும் வீடு.

நீங்ள அவர்றளைப த்பகாலகாவதறகு ்டின முைறசி 
்சயைலகாம்,

ஆனகால் உங்றளைபத்பகால அவர்றளை ஆக்கிவி்டகா-
தீர்ள.

ஏ்னனில்,வகாழவு பின்தனகாக்கி ்சல்வதில்றல, 
தநறறைை நகாட்்ளில் சுைஙகுவதுமில்றல.

உயிருளளை அம்பு்ளைகா் உங்ளி்டமிருநதத எயைப்படும்

உங்ள பிளறளை்ளுக்கு நீங்தளை அம்பு்ள. 

வில்லகாளி, ்காலகாதீதத்தின் ைகாரக்்த்தில் குறிறவத்து,

தனது அம்பு்ள அதிதவ்த்து்டன் ்தகாறலதூைம் 
்சல்லும்்படி,

உங்றளைத் தனது ை்காசக்திைகால் வறளைக்கின்ைகான். 

வில்லகாளியின் ்ைத்தில் உங்ள வறளைவு ஆனநதி-
க்்ட்டும்;

ஏ்னனில் ்பைக்கும் அம்பு்றளை அவன் விரும்பும் 
அளைவிறகு,

அறசவறை வில்லின் உறுதிறையும் அவன் விரும்பு-
கின்ைகான்.28 

28 28 ்லீல் ஜிபைகான், தீரக்்தரிசி. Arrow Books Ltd. (நியூதைகாரக், 1991). 

முன்ைாதிரியா்க  
இருத்தலின்  
முக்கியத்துவத்்த  
வலியுறுத்தல்

வன்முறைறைப ்பைன்்படுத்தும் சிறுவர்ள -அத்து்டன் 
்்பறதைகார ைறறும் ்பைகாைரிப்பகாளைர்ள–்்பரும்்பகாலும் 
தங்ள குடும்்பங்ளிலிருநது ைறறும் வன்முறை-
ைகால் ்பகாதிக்்ப்பட்்டவர்ளைகா் அல்லது சகாட்சி்ளைகா் 
அதறனக் ்றறுக்்்காளகின்ைனர. ஏறனதைகாருக்கு 
எதிைகா் அவர்ள வன்முறைறை ்பைன்்படுத்துவதற்கான 
சகாத்திைம் இதனகால் அதி்ரிக்்ப்படுகின்ைது. சுறறுச் 
சூழலில் வன்முறை ஆதிக்்ம் ்சலுத்தும்த்பகாது, வன்மு-
றையும் மூரக்்த்தனமும் ஏறனதைகாரு்டன் ்தகா்டரபு ்படு-
வதற்கா் அறிைப்படும் ஒதை வழி்ளைகாகின்ைன. 

சிறுவர்ள தைக்கு மூத்ததகாறைப ்பகாவறன ்சயவதன் 
மூலம் விழுமிைங்றளையும் அறிறவயும் ்்பறறுக்்்கா-
ளவதகால், ்்பறதைகார ்தயவீ் விழுமிைங்ளின் வகாழும் 
உதகாைைங்ளைகா் இருக்் தவண்டு்ைன சிைநத பிளறளை 
வளைரபபுப ்பறறிை இநது சைைக் ்ண்தைகாட்்டம் குறிபபி-
ட்டுக் கூறுகின்ைது. பிளறளை்றளை ஒழுக்்ைகா் வளைரப்ப-
தில் வன்முறை வழிமுறை்ளுக்கு இ்டைளிக்்காது, அன்பு 
ைறறும்  அரப்பணிபற்ப அடிப்பற்டைகா்க்்்காண்்ட 
்பைஸ்பை ்வனிபற்ப ்்பறதைகாரும் பிளறளை்ளும் ஒரு-
வருக்்்காருவர வழஙகுவதற்கான ்வளி்ைகான்றை 
உருவகாக்குவதறகு இது உதவுகின்ைது.

இநது சைைக் ்ண்தைகாட்்டத்தில், சுைநலம் ைறறும் 
அ்நறத த்பகான்ை எதிரைறை விழுமிைங்ள சிைநத 
பிளறளை வளைரபபிறகு சவகாலகா் அறைகின்ைன. 
்்பறதைகார தங்ள பிளறளை்ளுக்கு முன்ைகாதிரிைகா்த் 
தி்ழ தவண்டும் என்்பது்டன் ைதிபற்பப ்்பறறுக்்்கா-
ளளும் வழி்ைகான்ைகா் வன்முறைறை முன்ைகாதிரிைகா் 
அவர்ள எடுத்துக்்காட்்ட முடிைகாது.

வன்முறைச் சுழறசிறை நிறுத்துவதற்கான சிைநத வழி-
்ளி்லகான்று, வன்முறை சகாைகாறை அத்து்டன் தநரைறை 
ைனப்பகான்றை்ள ைறறும் விழுமிைங்ள ஆகிைவறறை 
்்பறதைகார முன்ைகாதிரிைகா்ப பின்்பறறுதலகாகும். சைைத் 
தறலவர்ள, தங்ளின் த்பகாதறன்ளின்த்பகாதும் 
்்பறதைகாரு்டன் உறைைகாடும்த்பகாதும் முன்ைகாதிரிைகா் 
்சைற்படுவதன் முக்கிைத்துவத்றத அவர்ளுக்கு 
எடுத்துக் ்காட்்டலகாம்.
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்்பறதைகாரும் ்பைகாைரிப்பகாளைர்ளும் என்ன ்சயைமுடியும்?

• விழுமிைங்றளைக் ்ட்்டறளை்ளைகா்த் திணிப்பத-

றகு முைறசிப்பதறகு ைகாைகா், ‘விழுமிைங்ளின் 

்்பறுைதிறை’ ் வளிக்்காட்டுவதன் மூலம் தங்ளின் 

பிளறளை்ளுக்குத் தகாங்ள ்பரிைகாறை விரும்பும் 

விழுமிைங்றளைப பின்்பறைல். 

• சிறுவர்ளின் ்ருத்து்ள, அவர்ளின்தைகாசறன்-

ள ைறறும் ஆரவங்ளுக்கு ைதிப்பளித்தல்.

• சிறுவர்ள ் ்பகாறுபபு, இைக்்ம் ைறறும் ஒருறைப்பகாடு 

ஆகிைவறறைக் ் றறுக் ் ்காளவதற்கா் அவர்றளை 

தசறவ ந்டவடிக்ற்்ளில் ஈடு்படுத்தல்.

• உங்ள குடும்்பத்திலுளளை அறனத்து உறுபபி-

னர்றளையும் (ைறனவி, ்ைவன், பிளறளை்ள, 

்்பறதைகார, சத்காதைர்ள ைறறும் ஏறனதைகார) 

ஒத்துைரவு்டனும் ைரிைகாறதயு்டனும் ந்டத்துதல் 

ைறறும் உறைைகா்டறல அடிப்பற்டைகா்க்்்காண்்ட 

வன்முறைசகாைகா வழிமுறை்ளில் ்ருத்து தவறு்பகா-

டு்றளைத் தீரத்தல். 

• பிளறளையின் ஒட்டு்ைகாத்த நல்வகாழவில் தநரை-

றைைகான ்சல்வகாக்்்கான்றைக் ்்காண்டிருப்பதும் 

அதறகுப ்பங்ளிபபு்சயவதுைகான ்லகாசகாை ைறறும் 

சமூ் விதி்றளை ்தரிந்தடுத்துப பிைதைகாகித்தல். 

• ஒதை சைைத்றதப பின்்பறைகாததகாரு்டன் சிறுவ-

ர்றளைப ்பழகுவதறகு அனுைதிப்பதன் மூலம் 

்வவதவறு நம்பிக்ற்்றளையும் பின்னணி்றளை-

யும் ்்காண்்ட ைக்்ள மீதகான ைதிபபிறகு எடுத்து-

க்்காட்்டகா் இருத்தல்.

எனது ் சாநத பிரதி்பலிபபு்கள்
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ஒவ்வகாரு பிளறளையின் வகாழக்ற்யிலும் ்பகா்டசகா-
றல்ள ஒரு முக்கிை வகி்பஙகிறனக் ்்காண்டுளளைன. 
்்பரும்்பகாலகான இ்டங்ளில், தங்ளைது ஆைம்்ப வரு்டங்-
ளிலிருநது சிறுவர்ள நகாளைகாநதம் ஆசிரிைர்ளு்டனும் 
்பணிைகாட்்்டகாகுதி உறுபபினர்ளு்டனும் இற்டவிறன-
ைகாறறுகின்ைனர. ்பகா்டசகாறல்ளும் ்ப்ல் ்பைகாைரிபபு 
நிறலைங்ளும் பிளறளையின் முழுறைைகான அபிவிரு-
த்தி ைறறும் குைகாதிசை உருவகாக்்ம் ஆகிைவறறுக்குப 
்பங்ளிபபு வழஙகி அவர்ளின் அனு்பவங்ளின் ஒரு  
பிைதகான ்பகுதிைகா் ைகாறியுளளைன.

்பகா்டசகாறல்ளும் பிளறளை ்பைகாைரிபபு நிறலைங்ளும் 
எைது சமுதகாைங்ளின் ைகாறைத்திறகும் நிறலைகாறை-
த்திறகுைகான தநரைறைைகான சக்தி்ைகான்ைகா் விளைங் 
முடியும். ஆனகால், எைது சமூ்ங்ளிலுளளை அநீதி்றளை 
்வளிப்படுத்தும் ்ண்ைகாடி்ளைகா்வும் ்பகா்டசகாறல்ள 

இருக்் முடியு்ைன்்பதகால், அறவ வன்முறை்ளும் 
சைத்துவமின்றை்ளும் மீளைவும் ததகாறறுவிக்்ப்படும் 
இ்டங்ளைகா்வும் ்காைப்படுகின்ைன. 

சிறுவர்ள வளைரச்சிைற்டவதறகும், விருத்திைற்டவ-
தறகும் ைறறும் ்சழித்ததகாஙகுவதறகும் அவர்ளுக்கு 
உதவுகின்ை வளைரத்்தடுபபு சுறைகா்டல்்ளைகா்ப ்பகா்ட-
சகாறல்ள ்காைப்படுதல் தவண்டும். பிளறளையின் 
உரிறை்ள மீதகான சைவகாைத்தின் 27 ஆம் உறுபபுறை, 
ஒவ்வகாரு பிளறளையினதும் ‘உ்டல், உளை, ஆன்மீ், ஒழுக்் 
ைறறும் சமூ் அபிவிருத்தி’ உளளிட்்ட முழுறைைகான அபி-
விருத்திக்்கான உரிறைறை அஙகீ்ரிக்கின்ைது.

சிறுவர்ள தங்ள ஆசிரிைர்ளு்டனும் ச்்பகாடி்ளு-
்டனும் தநரைறைைகான உைவுமுறை்றளைக் ்ட்டி்ைழு-
பபுவதற்கா், தநரைறை விழுமிைங்ள வளைரத்்தடு-

்பாது்காப்பானதும் உள்ளை்டங்கலானதுைான ்பா்டசா்லச் 
சுறைா்டல்்களின் உருவாக்்கத்திறகு ஆதரவு  வழஙகும் 
்கல்வி  ைறறும் வாழ்க்்்கத்திைன்்க்ளை விரிவு்படுத்தல்
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்பா்டசா்ல்க்ளைப ்பாது்காப்பானதா்கவும் உள்ளை்டங்கலானதா்கவும்  
ஆக்குவதற்கா்க ஆசிரியர்களுக்குப ்பரிநது்ரக்்கப்படடுள்ளை ்சயற்பாடு்கள்:

உணரவு்றளை 
மு்காறம ்ெயதலும் 
விரகதி்றளைக 
்டடுப்படுத்தலும்

ேம்பிகற்்ளுககி-
றட்ைைகான ்றைறல 
அறிமு்ப்படுத்தல்

்பகாடெகாறல்ளில் 
விழிபபுறடறமறைப 
பிர்ைகாகித்தல்

மகாறறீடடு மறறும் 
்ேரமறை ஒழுக்காறறு 
்ெைற்பகாடறடப 
்பைன்்படுத்தல்

ஒரு முன்மகாதிரிைகா் 
இருத்தல்

க்்ப்படுகின்ை, சிறுவர்ள ்பகாது்காப்பகா் உைருகின்ை, 
ைதிக்்ப்படுகின்ை ைறறும் ்பகாைகாட்்டப்படுகின்ைதகான ்பகாது-
்காப்பகானதும் ஆதைவளிக்கின்ைதுைகான ்பகா்டசகாறலச் 
சுறைகா்டல்்றளை உருவகாக்குவதற்கான திட்்ட தநகாக்குற்டை 
முைறசி்றளை ்ல்வி ைறறும் வகாழக்ற்த் திைன்்ள 
குறிபபீடு ்சயகின்ைன.

ஆசிரிைர்ள ைறறும் ்றத்பகாருக்கிற்டயில் தநரைறை-
ைகான உைவுமுறை்றளைக் ்ட்டி்ைழுபபுதல், தநரைறை-
ைகான ்பகா்டசகாறலச் சுறைகா்ட்லகான்றையும் அறைதிக் 
்லகாசகாை்ைகான்றையும் ்ட்டி்ைழுபபுவதறகு அடிப்பற்ட-
ைகான பிைதகான அம்சைகாகும்.

சிறுவர்ளில் மீண்்்டழும் தன்றைறை வளைரப்பதறகு 
அடிப்பற்டைகான சமூ் ரீதியிலகான உைரவுசகார ்றைற 
திைன்்றளை ்ட்டி்ைழுபபுவறதைம் ்ல்வி ைறறும் 
வகாழக்ற்த் திைன்்ள குறிபபீடு ்சயகின்ைன. சமூ் 

ரீதியிலகான உைரவுசகார திைன்்ள என்்பது, வன்முறை 
சகாைகா வழிமுறை்றளைப ்பைன்்படுத்தி உைரவு்ள ைறறும் 
த்கா்பத்றத மு்காறை ் சயதல், தநரைறைைகானதும் ைதிபபு 
மிக்்துைகான உைவுமுறை்றளை ்ட்டி்ைழுப்பல், ைறறும் 
பிைச்சிறன்றளைத் தீரத்தல் ஆகிைவறறை உளளை்டக்கும் 
திைன்்ள ்தகாகுதி்ைகான்ைகாகும்.

இலஙற்யிலுளளை சைைத் தறலவர்ளும் சமுதகாை-
ங்ளும் ்ல்வி ைறறும் ்ப்ல் ்பைகாைரிபபு தசறவ்றளை 
வழஙகுவதில் ஈடு்பட்டிருப்பதகால், ஆசிரிைர்ள ைறறும் 
்பகா்டசகாறல நிருவகா்த்து்டன் ஈடு்பட்டு ்சைற்பட்டு, 
ைகாறைத்றத ஏற்படுத்தத் தூண்டுதவகாைகா்வும் நிறலைகா-
றைத்தின் விறனயூக்கி்ைகான்ைகா்வும் இருக்் முடியும். 
்பகா்டசகாறல்றளைப ்பகாது்காப்பகானதகா்வும் உளளை்டங்-
லகானதகா்வும் ஆக்குவதில் ஆசிரிைர்ளுக்கு ஆதைவு 
வழஙகுவதற்கான ்சைற்பகாடு்ளுக்்கான தைகாசறன்ள 
சில கீதழ தைப்பட்டுளளைன. 
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உைரவு்க்ளை மு்கா்ை 
்சயதலும் விரக்தி்க்ளைக் 
்கடடுப்படுத்தலும்

ஆசிரிைர்ள தங்ளின் ்சகாநத உைரவு்ள, த்கா்பம், 
விைக்தி, ்ட்டுப்பகாட்ற்ட ஏற்படுத்துவதற்கான திடீர 
உத்தவ்ம் ஆகிைவறறைக் ்ண்்காணிப்பதறகும் 
மு்காறை ்சயவதறகும் அத்து்டன் சிறுவர்ளின் ததறவ-
்ளுக்கு ைதிப்பளிப்பதும் விழிப்பகா்விருப்பதுைகான 
சிறுவர்ளு்டனகான தநரைறை உைறவ விருத்தி ்சயவத-
றகும்  தவண்டிை ஆறைறலக் ்்காண்டிருக்் தவண்டும். 
இத்தற்ை தைம்்படுத்தப்பட்்ட உைவு்ள வன்முறைறைத் 
தடுப்பததகாடு ைட்டுைன்றி சிறுவர்ளின் ்றைல், சு்காதகாைம் 
ைறறும் நல்வகாழறவ தை்ை்படுத்துதலும் தவண்டும்.

இதறன எவவகாறு தைற்்காளளைலகாம்? 

• வகுப்பறை ந்டத்றதறை மு்காறை ்சயவதற்கா் 
தநரைறை ஒழுக்் நுட்்பங்றளைப ்பைன்்படுத்துவ-
தற்கா் ஆசிரிைர்ளுக்கு அறிவு, ஆறைல் ைறறும் 
தன்னம்பிக்ற் ஆகிைவறறை வழஙகுவதற்கான 

29 உல் சு்காதகாை நிறுவனம், ்பகா்டசகாறல அடிப்பற்டயிலகான வன்முறை தடுபபு: ஒரு பிைதைகா்க் ற்தைடு, ்ஜனீவகா, 2019.

ஆசிரிைர ்பயிறசி. தநரைறை ஒழுக்்ம் என்்பது 
்றத்பகாறைப ்பகாைகாட்டுகின்ை ைறறும் ஊக்குவிக்கி-
ன்ை அதததவறளை வகுப்பறை ந்டத்றத்ள ்பறறிை 
்தளிவகான எதிர்பகாரபபு்றளை அறைத்தறல 
உளளை்டக்குகின்ைது. தைலும், சிறுவர்ள தங்ள 
தவறு்றளைப புரிநது ்்காண்டு அவறறிலிருநது 
்றறுக் ்்காளவதறகு அவர்றளை அனுைதிக்கும் 
வன்முறை சகாைகா மூதலகா்பகாைங்ளின் ஊ்டகா் துரந-
்டத்றத ற்ைகாளைப ்படுகின்ைது.29 

• சுை-்பரிதசகாதறன்ளுக்்கான வகாயபபு்றளை உருவகா-
க்குதல். சிறுவர்ளின் மீது சுைத்தப்படும் வன்முறை 
ைறறும் வன்முறைசகார ஒழுக்்ம் ஆகிைவறறைக் 
குறித்த தங்ளின் ஊ்ங்ள, சகாரபு்ள ைறறும் 
நம்பிக்ற்்றளை ஆசிரிைர்ள பிைதி்பலிப்பதறகும் 
்பரிதசகாதிப்பதறகும் ்பகாது்காப்பகான ்வளி்ைகான்றை 
அவர்ளுக்கு வழஙகுதல். வன்முறை, ்பகால்நிறல, 
அதி்காை ைறறும் ஆளுற் இைக்்விைல்பு்ள, ைறறும் 
்பகா்டசகாறலயிலும் வகுப்பறையிலும் ்பல்வற்றை 
ஆகிைவறறைப ்பறறிைதகான தங்ளின் ்சகாநத 
ைனப்பகான்றை்ள மீது பிைதி்பலிபபு ்சயவதறகு 
ஆசிரிைர்றளை வழி்காட்டுவறதயும் இது உளளை்ட-

ஊக்குவிப்்பப ்்பறறுக்்்காள்ளைல்
்பா்டசா்ல்களில் சரீரத் தண்ட்ன்ய முடிவறுத்துவதறகு 
ஆசிரியர ்பயிறசி்யப ்பா்டசா்லத் த்ல்ைத்துவம் தை்்படுத்தல்

இஸலகாத்து்டன் இறைநத நம்பிக்ற்றை அடிப்பற்டைகா்க் ் ்காண்்ட்தகாரு ்பகா்டசகாறலைகான அைகால் சரவ-
ததசப ்பகா்டசகாறல ்்காழும்பில் அறைநதுளளைது்டன் ஆண் பிளறளை்ளுக்கு ஆைம்்ப ைறறும் இற்டநிறலக் 
்ல்விறையும் வழஙகுகின்ைது. அப்பகா்டசகாறலயின் தறலறைத்துவம், ்பகா்டசகாறலயின் அறனத்து அம்ச-
ங்ளும் பிளறளை தநைமுற்டைறவைகா் இருப்பறத உறுதிப்படுத்துவதறகு ்்காளற் நற்டமுறைப்படு-
த்தல் ைறறும் ஆசிரிைர ்பயிறசியி மீது ்வனம் ்சலுத்துகின்ை, ்பயிறசி ைறறும் அபிவிருத்தி அலகிறன 
(T&D அலகு) தகாபிப்பதறகு முன்்னடுபற்ப தைற்்காண்்டது. இஸலகாத்தின் வன்முறை சகாைகாறை ்பறறிை 
த்பகாதறன்றளை அடிப்பற்டைகா்க்்்காண்டு, ஒழுக்்காறறு ந்டவடிக்ற்்ள மீதகான ்்காளற்்ைகான்றைப 
்பகா்டசகாறல வகுத்தறைத்தது்டன் அதன் நற்டமுறைப்படுத்தறல தைற்பகாரறவ ்சயவதற்கா் விதச்ட குழு-
்வகான்றையும் தகாபித்தது.  இதன் ்்பறுத்பைகா், ்பகா்டசகாறலயில் 98 வீத சரீைத் தண்்டறனறை ஒழிப்பதில் 
அைகால் சரவததசப ்பகா்டசகாறல ்வறறி ்ண்்டது. இச்்சைன்முறையின் ஊ்டகா், சில ைகாைவர்ள வீடு்ளில் 
வன்முறைறையும் சரீைத் தண்்டறனறையும் அனு்பவிக்கின்ைனர எனவும் ்பகா்டசகாறல அறிநது்்காண்்ட-
து. அதன் ்ண்்டறிதல்்றளை அடிப்பற்டைகா்க் ்்காண்டு,தங்ள ைகாைவர்ளின் குடும்்பங்ளுக்கு உளை, 
ைருத்துவ ைறறும் ஆன்மீ் வழி்காட்்டறவ வழஙகுவதன் ஊ்டகா் வீட்டில் இ்டம்்்பறும் வீட்டு வன்முறை 
ைறறும் சரீைத் தண்்ட குறித்த பிைச்சிறனக்கு மீரவு ்காண்்பதற்கா், ‘Parenting for Success’ நி்ழச்சித்திட்்ட-
த்றத அண்றையில் இப்பகா்டசகாறல தகாபித்தது. இநத உதகாைைத்தில், சைை விழுமிைங்ளைகால் வழி்காட்்டப்ப-
டும் ்்காளற் அறைபபு ைறறும் நற்டமுறைப்படுத்தல் ்பறறி ்பகா்டசகாறலத் தறலறைத்துவம். 
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க்குகின்ைது. அத்தற்ை ்பகாது்காப்பகான ்வளி்ள, 
்றத்பகாரின் ஈடு்பகாடு ைறறும் ் ல்விசகார அற்டவு்றளை 
வளைரப்பதற்கான ைகாறறுவழி்ளின் ்ண்டுபிடிபபு 
ைறறும் உறைைகா்டல் ஆகிைவறறிற்கான தநைத்றதயு-
ம் ஏற்படுத்தலகாம்.

முன்ைாதிரியா்கத் தி்கழ்தல்

உதகாைைங்றளைப பின்்பறறுவதன் மூலம் சிறுவர்ள 
்றறுக்்்காளகின்ைனர; விதச்டைகா், வகாழவின் ஆைம்்ப 
வரு்டங்ளில் இது உண்றைைகா்தவ நி்ழகின்ைது. விழு-
மிைங்றளைப த்பகாதிக்் முடிைகாது, அறவ முன்ைகாதிரிைகா் 
எடுத்துக்்காட்்டப்ப்ட தவண்டும். பிளறளையின் ஆைம்்ப வரு-
்டங்ளில் தநரைறைைகான ைனப்பகான்றை்றளை ஏற்படுத்து-
வதிலும் விழுமிைங்றளை வளைரப்பதிலும்  ஆசிரிைர்ளும் 
்பைகாைரிப்பகாளைர்ளும் பிைதகான வகி்பங்காறறுதவகாைகாவர. 

தனது ை்னகான ைகாகுலனு்டனும் ஏறனதைகாரு்டனும் 
தைற்்காண்்ட இற்டவிறன்ளினூ்டகா், சிறுவர்ள மீது 
இைக்்த்றதயும் அன்ற்பயும் ்வளிப்படுத்துவதற்கான 
எடுத்துக்்காட்்டகா்ப புத்த ்்பருைகான் திழநதகார. இதறன-
்ைகாத்ததகா்தவ, ஏறனை சைைங்ளிலும், தங்ளின் 
நகாளைகாநத வகாழவில் தநரைறைைகான ந்டத்றதறை 
்வளிப்படுத்துவதிலும் தங்ளைது சைைக் த்காட்்பகாடு்-
றளைப த்பணுவதிலும் உதகாைைைகா் விளைஙகுவதறகு 
வளைரநததகாருக்கு அறழபபு விடுக்்ப்படுகின்ைது. 

அன்பும் அக்்றையும் மிக்்்தகாரு ்தகானி, அல்லது 
்காறலயில் ஒவ்வகாரு பிளறளைறையும் ்்பைர ்சகால்லி 
வைதவறைல் த்பகான்ை எளிறைைகான குறிபபுைரத்தல்்ள 
சிறுவர்ளின் சுை ைதிபபு ைறறும் அவர்ளின் தன்னம்பி-
க்ற்றை உைரத்துவதற்கான சக்தி வகாயநத வழிமுறை்-
ளைகாகும். ஆசிரிைர்ளுக்்கான ஒரு சில உதவிக் குறிபபு்ள:

1. தநரைறை ைனப்பகான்றை, ந்டத்றத்ள ைறறும் 
்சைற்பகாடு்றளை ்வளிப்படுத்திக் ்காட்்டல்.

2. வித்திைகாசைகான பின்னணி்றளைக் ்்காண்்ட ைக்்-
ளுக்கு ்பைஸ்பை புரிதல், ைதிபபு ைறறும் ்ைச்சுதறல 
்வளிக்்காட்்டல்.

3. ்பல்வற்றைறை வைதவறைல்.

4. ்சகாற்ள, ந்டத்றத்ள, ைறறும் ந்டவடிக்ற்்-
ளுக்கிற்டதை சீைகான த்பகாக்ற் ்வளிப்படுத்தல். 
சிறுவர்ள தகாங்ள ்காண்்பறததை ்பகாரத்துப பின்்ப-
றறுகின்ைனர!

5. 5பிைபபிலிருநது எட்டு வைது வறை சிறுவர்ளின் 
குைகாதிசைங்ள உருவகாக்்ம் ைறறும் அற்டைகாளைம் 
்பறறிை கூருைரவு ஆகிைவறறின் மீது, ஆசிரிைர 
ஒருவைகா், உங்ளின் ந்டத்றத ைறறும் ைனப்பகா-
ன்றை்ள ்்காண்டிருக்கும் தகாக்்ம் ்பறறிப பிைதி்ப-

லிபபு்டனும் விழிபபு்டனுமிருங்ள.

்கவனத்திற ்்காள்்க

ைனித நிறலப்பகாட்டின் பிைதகான ்பகுதி்ள 
என்னும் வற்யில், நகாம் ்வறறிறை உதகாைை-
ைகா்க் ்்காளளுவறதப த்பகாலதவ, ததகால்வி்ள 
ைறறும் ்பகாதிபபுறு நிறல்றளையும் உதகாைைைகா்க் 
்்காளளுதல் தவண்டும். தவறிறழத்தல் ்றைலின் 
வழறைைகான ்பகுதி்ைகான்று என ஆசிரிைர்ள 
சிறிை பிளறளை்ளுக்கு ்வளிப்படுத்தலகாம். எைது 
தவறு்ளிலிருநது ்றறுக்்்காளளுதல் ஒரு மி்-
ப்்பரிை சகாதறன!
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ஊக்குவிப்்பப ்்பறறுக்்்காள்ளைல்
நா்ளைான்றின் சிைநத ்தா்டக்்கம்: தநரை்ை உைவுமு்ை ைறறும் 
்பாராடடுதலின் அடிப்ப்்டயான வாழ்த்துதல் 

்காலி ைகாவட்்டம், ைத்்ைவில் உளளை தேகாப முன்்பளளி ைறறும் முன்பிளறளைப்பருவ அபிவிருத்தி நிறலைத்தி-
ல், அறனவருக்கும் தநரைறைைகானதும் வைதவறபு மிக்்துைகான ்றைல் சூழ்லகான்றை உருவகாக்குவதற்கா் 
ைகாைவர்ள நகாளைகாநதம் ்பல ச்டஙகு்ளில் ஈடு்படுகின்ைனர. ்காறலயில், பிளறளை்ள ஒவ்வகாருவரும் வகு-
ப்பறையில் பிைதவசிக்கும்த்பகாது, ‘Good morning’ ைறறும் ஆயு்்பகாவன் (‘நீடூழி வகாழ்’ என்்பதற்கான சிங்ளைச் 
்சகால்) என ஆசிரிைர்ளைகாலும் ஒருவருக்்்காருவரும் வகாழத்தி வைதவற்ப்படுகின்ைனர. நகாள முழுவதும் 
பிளறளை்ள தங்ள ச்்பகாடி்றளை ‘புஞசி ைகாழுவகா’ (சிறிை நண்்பர’ என்்பதற்கான சிங்ளைச் ் சகால்) என அறழ-
க்கின்ைனர. ைதிை உைவு தவறளையில், உைவு உண்்பதறகு முன்னர தங்ளின் ்்பறதைகாருக்கும், இைறற்-
க்கும் அத்து்டன் தங்ளுக்கு உைவு வழஙகுதவகாருக்கும் நன்றி ்தரிவித்து ்விறத்ைகான்றைச் ்சகால்வர. 
இத்தற்ை ச்டஙகு்ள அன்றைை தினத்றத ஓர உைரவுமிக்், தநரைறைைகான விதத்தில் ஆைம்பிப்பதறகும், 
ஒத்துைரவு மிக்் வற்யில் அத்தினத்றத ்சலவிடுவதறகும், அவர்ளுக்கு வழங்ப்படும் உைவு ைறறும் 
வளைங்ளுக்்கா் நன்றியுைரவு்டன் இருப்பதறகும் சிறுவர்ளுக்கு உதவுகின்ைன. அறனவறையும் நண்்பர 
என அறழத்தல், அறனவரும் சைைகா் ைதிக்்ப்படுவதும் தநரைறைைகான ்ைகாழிப பிைதைகா்த்றத ஊக்குவி-
ப்பதுைகான சிதந்பூரவ சுறைகா்ட்லகான்றை உருவகாக்குவதறகு  உதவுகின்ைது. வன்முறையின் ்பைன்்பகாட்ற்ட 
ஊக்குவிக்்காதிருக்கும் அதததவறளை விழுமிைங்றளையும் ஆன்மீ்த்றதயும் விருத்தி ்சயவதில் இக்்ருத்த-
றைவு்ள அறனத்தும் பிைதகானைகானறவ என்்பது்டன் ்்பகாருத்தைகானறவயுைகாகும். 

ததசிைக் ்்காண்்டகாட்்டங்ளுக்்கான ்லகாசகாை நி்ழவு்ள, ைகாைவர்ள தங்ள திைன்்றளை ்வளிப்படுத்து-
வதறகும் இைவு வகானத்தில் பிை்காசிக்கும் நட்சத்திைங்றளை விைநது ்பகாரப்பதறகுைகான இைவுதநை மு்காம்்ள, 
வைலகாறறு முக்கிைத்துவம் வகாயநத ்ட்ட்ங்றளைப ்பகாரறவயிடுவதறகும் தங்ளின் சுறைகா்டறல விைநது 
்பகாைகாட்டுவதறகும் சிறுவர்ளுக்்கான ஆயவுச் சுறறுலகாக்்ள ஆகிைவறறையும் தேகாப முன்்பளளி ஒழுஙகு 
்சயகின்ைது. சிறுவர ்பகாது்காபபு ைறறும் தநரைறைைகான பிளறளை வளைரபபு ஆகிைறவ ்பறறி அறிநது 
்்காளவதற்கா் ் ்பறதைகாருக்கு விழிபபுைரவூட்டும் நி்ழச்சித் திட்்டங்ள ைறறும் முழுக் குடும்்பமும் ஒன்ைகா் 
்பைணித்து விறளைைகாடுவதற்கான வகாயபபு்றளை வழஙகுவதற்கா் குடும்்ப சுறறுலகாக்்ள ஆகிைவறறையும் 
அவர்ள ஒழுஙகு ்சயகின்ைனர.
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ைாறறீடடு ைறறும் 
தநரை்ை  
ஒழுக்்காறறு்்க்யப 
்பயன்்படுத்தல்

அறனத்து இற்டவிறன்ளுக்கும் அடிப்பற்டைகா் 
சைகாதகானம் ைறறும் வன்முறை சகாைகாறை ்காைப்படுகின்ை-
தகான ்பகாது்காப்பகான சுறைகா்டல் ஒன்றைப ்பகா்டசகாறல்ள 
வழஙகுதல் தவண்டும். சிறுவர்ளின் அற்டைகாளைங்றளை 
அறிநது ்்காளவதறகும் ்பலப்படுத்துவதறகும், உளளை்டக்்-
ம் ைறறும் பிைதிநிதித்துவத்றத வளைரப்பதறகும் அத்து்டன் 
இனங்ள, சைை நம்பிக்ற்்ள ைறறும் ்லகாசகாைங்ளு-
க்கிற்டதை உளளை ஒறறுறை்றளையும் தவறறுறை்றளை-
யும் ஏறறுப ்பகாைகாட்டி ்பல்லினத்தன்றைறை தழுவுவதறகும்  
்பகாது்காப்பகானததகார இ்டைகா் இருத்தல் தவண்டும்.

்்பரும்்பகாலகான சைைங்ளில், சரீைத் தண்்டறன, த்லி 
்சயது துன்புறுத்தல் ைறறும் ஏறனை வன்முறைசகார 
ந்டத்றத்ள த்பகான்ை வன்முறைப பிைதைகா்ங்ள ்பகா்ட-
சகாறல்ளில் ்்பகாறுத்துக் ்்காளளைப்படுகின்ைன.

வன்முறை சகாரநத ஒழுக்்த்திற்கான சிைநத ைகாறறீடு, சிறு-
வர்ள தங்ளின் ்ருத்துக்்றளை ்வளிப்படுத்துவதறகும் 
வினகாக்்றளைக் த்ட்்பதறகும், ்சவிைடுக்்ப்படுவதகா்வும் 
அஙகீ்ரிக்்ப்படுவதகா்வும் உைரவதறகும் இைலக்கூடி-
ைதும்  எதிரைறை ந்டத்றத்ள தண்டிக்்ப்ப்டகாது, ைகாைகா், 
சிறுவர்ளின் ைகாண்ற்ப உறுதிப்படுத்துவதும் தங்ளைது 
ைன உைரவு்றளை மு்காறை ்சயவதறகுக் ்றறுக் 
்்காளவதறகு உதவுவதுைகான ஓர மீளநிறலப்படுத்தும் 
அணுகுமுறையினகால் ற்ைகாளைப்படுவதுைகான ஒரு ைதிபபு 
மிக்் சுறைகா்டல் ைறறும் ஆசிரிைர்ளுக்கும் சிறுவர்ளு-
க்குமிற்டதை உைவு ஆகிைவறறை உருவகாக்குதலகாகும். 

ஆசிரிைர்ளுக்்கான ஒரு சில உதவிக்குறிபபு்ள:

• ்டுறைைகான உ்டல்ரீதிைகான தண்்டறனக்்கான 
ஒரு ைகாறறீ்டகா் உறைைகா்டறலப ்பைன்்படுத்துங்-
ள. சிறுவர்ள தகாங்ள என்ன ்சயதகார்ள, ஏன் 
்சயதகார்ள ைறறும் அவர்ள மீதும் ஏறனதைகார 
மீதும் அதன் தகாக்்ம் என்ன என்்பவறறைப புரிநது 
்்காளவதறகு இது அவர்ளுக்கு உதவுகின்ைது.

• ஒருவருக்்்காருவர மீதகான ைதிபபு ைறறும் ஒத்துை-
ரறவ அடிப்பற்டைகா்க்்்காண்்ட பிைச்சிறன்றளைக் 
ற்ைகாளுவதற்கா் தங்ளின் ்சகாநத அடிப்பற்ட 
விதி்றளை உருவகாக்குைகாறு சிறுவர்றளைக் 
த்ளுங்ள.

• ஆசிரிைர ஒருவைகா்வும் வன்முறையு்டனகான 
உங்ளின் ்சகாநத அனு்பவத்து்டனும் உங்ளின் 
்சகாநத ஊ்த்றதப ்பரிதசகாதித்துப ்பகாருங்ள.

• சிறுவர்ளு்டன் உறைைகா்ட்லகான்றை தைற்்கா-
ளவதன் மூலமும் அத்தற்ை வி்டைங்ள இ்டம்்்ப-
றும்த்பகாது அவறறை இனங்காண்்பதறகு உதவுவதன் 
மூலமும் த்லி ்சயது துன்புறுத்தறலயும் ஓைங்கா-
ட்டுதறலயும் அற்டைகாளைம் ்ண்டு தீரவளித்தல்.

• வன்முறைச் சம்்பவங்ளுக்கு விறனத்திைனு்டன் 
்பதிலளிப்பது்டன் வன்முறைறை நகா்டகாது பிைச்சி-
றன்றளைத் தீரப்பதற்கான ைகாறறு வழி்ள ்பறறிை 
பிைதி்பலிபபு்றளை வழஙகுைகாறு சிறுவர்றளைக் 

த்ளுங்ள.
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நம்பிக்்்க்களுக்கு 
இ்்டதயயான ்கறை்ல 
அறிமு்கம் ்சயதல்

நம்பிக்ற்ச் சமுதகாைப ்பகா்டசகாறல்ளில், ஒருவரின் 
்சகாநத சைைத்தின் தைலகாதிக்்ம், அதன் ்காைைைகா், 
அவரின் இனம் அத்து்டன் ஏறனதைகாரின் முக்கிைத்துவ-
மின்றை உளளை்டங்லகா் ்்பருைளைவிலகான வன்முறை 
்றபிக்்ப்படுகின்ைது. ஏறனதைகாரு்டன் உருவகாகும் ஒரு 
பிரிப்பகானது, சமூ்த்தின் வீழச்சிக்கு ஏறனதைகார மீது 
்பழி சுைத்தும் ‘எதிரி தநகாயக்குறி’ ஆகும். ஒன்றி்ைகான்று 
தஙகியிருத்தறலப புரிநது ்்காளவதும் ஒன்றை்ைகா-
ன்று தழுவுவதுைகான மி்வும் உளளை்டங்லகான விவை-
ை்ைகான்றைக் ்ட்டி்ைழுபபுவதறகு ்பல்வற் சைைச் 
சமுதகாைங்ள ஒன்றிறைநது ்பணிைகாறறும் த்பகாது 
ைகாத்திைதை ்பைஸ்பை புரிநதுைரவும் ைரிைகாறதயும்  
வளைரத்்தடுக்்ப்ப்ட முடியும்.

சைைப ்பகா்டசகாறல்ளின் ்பகா்டவிதகானங்ள, ைக்்ளின் 
ஒன்றுக்்்கான்று ்தகா்டரபு்பட்்ட நிறலறை உறுதிப்படு-
த்துவதும்  நம்பிக்ற்்ளுக்கு இற்டதைைகான ்றைறல 
த்பகாஷித்து வளைரப்பதுைகான நிைைங்ள ைறறும் விழுமி-
ைங்றளைப ்பலப்படுத்துவதற்கா் மீளைகாயவு ்சயைப்ப-
்டலகாம். ‘என்றனபத்பகாலதவ ஏறனதைகாரும் ்்பறுைதி 
வகாயநதவர்ள’ என்னும் ்ருத்தறைவு ்பலப்படுத்தப்ப்ட 
தவண்டியுளளைது, சிறுவர்ள ்றகும் ்்பகாருளை்டக்்ங்-
ளில் ைட்டுைன்றி ்பகா்டசகாறல அறைபபின் பிைதைகா் 
வழிமுறை்ளிலும், ்வவதவறு சைைப ்பகாைம்்பரிைங்-
ளும் அவறறைப பின்்பறறுதவகாரும் ஏறறுக்்்காளளைப்ப-
டுதல் ைறறும் ைதிப்பளிக்்ப்படுதல் எனப ்்பகாருள்படும். 
ஏறனை ்பகாைம்்பரிைங்ள ்பறறிக் ்றறுக்்்காளவதன் 
மூலம், வன்முறை சகாைகாறை, திைகானம் ைறறும் பிைகா-
ரத்தறன, தநகான்பு த்பகான்ை உல்ளைகாவிை விழுமிைங்-
ளும் ்ருத்தறைவு்ளும் அத்து்டன் ஏறனைவர்ளு-
்டன், அைலவர்றளை தநசித்தல் என்னும் எண்ைக்்ரு 
த்பகான்ைனவும் ்காைப்படுவறதயும் இறவ எைது சைை-
ங்ள அறனத்திலும் ்பகிரநது ்்காளளைப்பட்டிருப்ப-
றதயும் சிறுவர்ள ்ண்்டறிகின்ைனர.

ஆசிரிைர்ளுக்்கான ஒரு சில உதவிக்குறிபபு்ள:

• ஏறனை நம்பிக்ற்்றளையுற்டை ைக்்ளு்டனகான 
இற்டவிறன்றளை ஊக்குவியுங்ள. ்வவதவ-
று்பட்த்டகாரு்டன் விறளைைகாடுவதறகு சிறுவர்றளை 
அறழப்பதறகும் ஒன்றிறைதறலப பின்்பறறுவத-
றகும் இநது சைைப புனித நூல்்ளிலும் நிறனவு்ப-
டுத்தப்படுகின்ைது. 

• ஏறனை ைத வழி்பகாட்டி்டங்ள, ச்டஙகு்ள ைறறும் 
சைைப ்பழக்்ங்ள ஆகிைறவ ்பறறிக் ்றறுக் 
்்காளவதறகு சிறுவர்றளை அனுைதிக்கும் நம்பி-
க்ற்்ளுக்கு இற்டதைைகான விஜைங்றளை ஒழுஙகு 
்சயயுங்ள. விஜைத்தின் பின்னர, அவர்ள 
்பகாரத்தறவ, த்ட்்டறவ, ்தகாட்்டறவ, நு்ரநத-
றவ ைறறும் ்சயதறவ ்பறறிப பிைதி்பலிப்பதறகு 
சிறுவர்றளை ஊக்குவியுங்ள. தவ்ைகாருவரின் 
புனித தலத்திறகு விஜைம் ்சயயும் ஆைம்்ப்கால 
அனு்பவைகானது தவறு்பகாடு்றளைத் தழுவுவதற்கான 
சிறுவர்ளின் ஆறைலில் வகாழநகாள த்ட்ைகான்றைக் 
்்காண்டிருக்்க்கூடும்.

• ஏறனை சைைப ்பகாைம்்பரிைங்ளின் ்பகா்டல்்றளைக் 
்றறுக்்்காளவதறகும் ்பகா்டல் வரி்றளைக் குறித்துப 
புரிநது ்்காளவதறகும் ்பகா்டல்்ள ்பகாடுவறதப 
்பைன்்படுத்துங்ள.

• ்வவதவறு சைைக் ்ண்தைகாட்்டங ்ளிலிருநது 
பிைகாரத்தறன ்சயதலகானது ஒருவருக்்்காருவர 
மீதகான ைரிைகாறதறை ்வளிப்படுத்தி, சிறுவர்-
ளின் ்சகாநத சைை அற்டைகாளைங்றளை விரிவு ்படு-
த்துவது்டன் ைறைவரறளை ஏற்பதகா்வும் அறைவதகால் 
அதற்கா் ஒன்றிறைவறத அனுைதியுங்ள.

• நம்பிக்ற்்ளுக்கு இற்டதைைகான விஜைங்ளில் 
்்பறதைகாறை ஈடு்படுத்துங்ள அல்லது ஏறனை 
சைைங்ளின் பிைதிநிதி்ளு்டனகான உறைைகா்டல்்-
ளுக்கு அவர்றளை அறழயுங்ள. 
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்பா்டசா்ல்களில்  
விழிபபு்்ட்ை்யப 
பிரதயாகித்தல்

விழிபபுற்டறைைகானது, எைது ்சகாநத உ்டல், உைரவு-
்ள, ைறறும் சிநதறன்ள ்பறறி நகாம் அதி் விழிபபு-
்டனிருக்கும் ஒரு பிைதைகா்ைகாகும். எம்றைச்சூழ நிலவும் 
்ையநிறலக்கு நகாம் எவவகாறு ்பதிலளிக்கிதைகாம் ைறறும் 
இற்டவிறனைகாறறுகின்தைகாம் என்்பறத தைம்்படு-
த்துவதறகு இத்தற்ை விழிபபுைரவு உதவுகின்ைது. 
நல்வகாழவு, உளளைகாரநத திருபதி, ைறறும் சுை புரிதல் 
்்காண்்ட நிறல்ைகான்றை எட்டுவதறகு விழிபபுற்ட-
றை உதவுகின்ைது. இது ்வனத்றத தைம்்படுத்தி, சிைநத 

உளை ஆதைகாக்கிைத்றதயும் உைரவுரீதிைகான மீண்்்டழு-
நதன்றைறையும் இைலச்்சயவது்டன் ஏறனதைகாறை 
ைதித்தறலயும் ஒத்துைரறவயும் ஊக்குவிக்கின்ைது.

விழிபபுற்டறைைகானது தம்ை (Dhamma) அடிப்பற்டறைத் 
தழுவிைதகா் அறைநதிருபபினும், திைகான ரீதியிலகான 
வகாழவின் வழி்ைகான்ைகா்வும் வன்முறைக் ்லகாசகாை-
த்றதத் தடுக்கும் ஒரு மூதலகா்பகாைைகா்வும் அறனத்து 
சைைங்றளையும் பின்்பறறுதவகாரும் அதறனப பின்்தகா-
்டைலகாம். ஒரு சிக்்லகான நிறல அல்லது ஆத்திைமூட்டும் 
்சைறல ஆைகாயநது அதறகு வன்முறை சகாைகா வழிமு-
றை்ளில் ்பதிலளிப்பதறகு ஆசிரிைர்ள ்பயிறறுவிக்்-
ப்ப்ட தவண்டும்.

ஊக்குவிப்்பப ்்பறறுக்்்காள்ளைல்
்கரு்ையுள்ளை அன்பு ைறறும் தியானம்

்ருறையுளளை அன்பு ைறறும் திைகானம் ஆகிைறவ ்ட்்டம் ்ட்்டைகா் நகான்கு ்வவதவறு ைட்்டங்ளில் பின்்ப-
றைப்படுவது்டன் ஒத்துைரவு ைறறும் வன்முறை சகாைகாறை ஆகிைவறறை ைனதில் ்பதிப்பதற்கான ்ருவி்ைகா-
ன்ைகா்வும் ்பைன்்படுத்தப்ப்டலகாம்.

திைகானத்தின் முதலகாவது ைட்்டம், சுவகாசிப்பது்டனும் அறைதிைகான ைனத்து்டனும் எம்மி்டமிருநது ஆைம்பி-
க்கின்ைது.

திைகானத்தின் இைண்்டகாவது ைட்்டம் எம்றைச் சுறறியுளதளைகாருக்கு விரிவு ்படுத்தப்படுகின்ைது.  

திைகானத்தின் மூன்ைகாவது ைட்்டம் எம்றை அலட்சிைப்படுத்துதவகாருக்கு விரிவு்படுத்தப்படுகின்ைது.

திைகானத்தின் நகான்்காவது ைட்்டம் நகாம் முைண்்படுதவகாருக்கு விரிவு ்படுத்தப்படுகின்ைது.

சிறுவர்ளு்டன் ்பணிைகாறறும்த்பகாது திைகானத்தின் மூன்ைகாவது ைறறும் நகான்்காவது ைட்்டங்ள மி்வும் பிைதகா-
னைகாகும். அநநிைர்ளுக்கு எைது அன்ற்பயும் ் ருறைறையும் விரிவு்படுத்துவதன் முக்கிைத்துவம் வலியுறு-
த்தப்ப்ட தவண்டும். இன்று அவர்ள எைக்கு அலட்சிைைகானவர்ளைகா் ததகான்ைலகாம், ஆனகால் எதிர்காலத்தில் 
அவர்ள எைது பிளறளை்ளின் அைலவர்ளைகா் இருக்்க்கூடும், அத்து்டன் அவர்ள ைகிழச்சிைகா்வும் ்பகாது-
்காப்பகா்வும் இருபபின், நீங்ளும் ைகிழச்சிைகா்வும் ்பகாது்காப்பகா்வும் இருக்் முடியும். இநத ‘ஒன்றுக்்்கான்று 
்தகா்டரபு்பட்்ட நிறல’ திைகானத்தின் மூன்ைகாவது ைட்்டத்தின் பிைதகான அம்சைகாகும். 

திைகானத்தின் நகான்்காவது ைட்்டைகானது நீங்ள முைண்்படுகின்ை ைறறும் உ்டன்்பகாட்ற்டக் ்்காண்டிைகாத 
ஆட்்றளை தநகாக்கிைதகாகும். அநத ஆள தறத்பகாது நகாற்பது வைதகானவைகா் இருபபின், அவறை ஐநது வைதுப 
பிளறளை்ைகாருவைகா் ஒரு நிமி்டம் சிநதித்துப ்பகாருங்ள. எவதைனும் ஐநது வைதுப பிளறளை்ைகாருவருக்கு 
தங்ள அன்ற்பயும் ்வளிப்படுத்தவும் குறிபபிட்்ட ஆள தறத்பகாதுளளை நிறலக்கு வைக் ்காைைைகா் என்ன 
நி்ழநதிருக்்க்கூடும் என ஒத்துைரறவக் ்்காண்டிருப்பதறகும் தம்ைகால் இைலு்ைன ்பலர கூறுவர. 

அன்பு கிட்்டகாறை, த்லி ்சயது துன்புறுத்துற், அல்லது அநத ஆள வறுறைைகால் அல்லது 

வன்முறைைகால் ்பகாதிக்்ப்பட்்டறை த்பகான்ைறவ நி்ழநதிருக்்க் கூடு்ைன ் ற்பறன ் சயதல்  இலகுவகாகும்.
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எனது ் சாநத பிரதி்பலிபபு்கள்
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எனது ் சாநத பிரதி்பலிபபு்கள்
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உ்ரயா்ட்ல உங்களின் 
சமுதாயத்தினுள் ்்காணடு வருதல்

்லநதுறைைகா்டலுக்கும் உறைைகா்டலுக்கும் ்பரிநதுறைக்்-
ப்பட்டுளளை வடிவுரு.

உங்ளைது ்சகாநத சைை சமுதகாைத்தினுள அல்லது 
ஏறனை சமுதகாைங்ளின் ஒருஙகிறைவு்டன், இநத 
வி்டைத்தின் மீதகான பிைதி்பலிபபு ைறறும் ்லநதுறை-
ைகா்டலுக்்கா் நி்ழச்சி்ைகான்றைத் திட்்டமிடுங்ள. 
அறனவரினதும் ்ருத்து்ள ைதிக்்ப்படுவதும் அவர்ள 
அஙகிருப்பதறகும், த்பசுவதறகும் ்பகிரவதறகும் ்பகாது-
்காப்பகா் உைரவதுைகான ்பகாது்காப்பகான சூழ்லகான்றில் 
உறைைகா்டல் ந்டத்தப்படுதல் பிைதகானைகாகும். அறனவரும் 
ஒருவதைகா்்டகாருவர உ்டன்்ப்ட தவண்டு்ைன்்பது இதன் 
்்பகாருளைல்ல. 

உறைைகா்டல் என்்பது, நம்பிக்ற்றைக் ்ட்டி்ைழுபபுவத-
றகும் முறசகாரபு்ளின்றி அறனவரும் ்சவிைடுப்பதறகும் 
அத்து்டன் ்சவிைடுக்்ப்படுவதறகுைகான ்சைன்முறை 
ஒன்றின் ஆைம்்பைகாகும். அதற்கா், அவவனு்பவத்தில் 
அறனவரும் துடிப்பகா் ஈடு்ப்டக்கூடிை ்வளி்ைகான்று 
வழங்ப்ப்ட தவண்டும். உதவிைகா் இருக்கு்ைனில், 
சிறுவர்ளுக்்்திைகான வன்முறை ்பறறிை விஞஞகானரீ-
திைகான சகான்று்ள ைறறும் ஏறனை உண்றை்ள ்பறறிை 
த்வல்்றளைப ்பகிரநது ்்காளவதறகு வளைவகாளைர்ளைகா் 
உளளூர சிறுவர ்பகாது்காபபு அதி்காைசற்ப ைறறும் ஏறனை 
சிறுவர றைை அறைபபுக்்றளைச் தசரநத நிபுைர்றளை 
அறழயுங்ள. உறைைகா்டலின் பின்னர, உறுதிைகான ்சை-
ற்பகாட்டுத் திட்்ட்ைகான்றைக் ்ட்டி்ைழுபபுங்ள. 

30 சைகாதகானத்றதக் ்ட்டி்ைழுபபுவதற்கான ்ருறை இல்லம், இலஙற்யில் நம்பிக்ற்்ளுக்கிற்டயில் சைகாதகானத்றதக் 
்ட்டி்ைழுபபுவதற்கான ஒரு ்பயிறறுநர வழி்காட்டி (2013). http://www.karunacenter.org/uploads/9/6/8/0/9680374/__karunacenter-_inter-
faith-tot-guide-2013.pdf, அணு்ல், 11 ஜூறல. 2019.

உ்ரயா்டலுக்்கான  
அடிப்ப்்ட விதி்கள்30 

்பஙகு்பறறும் அறனவருக்கும் இது ்பகாது்காப்பகானதும் 
ைதிபபு மிக்்துைகான இ்ட்ைகான்ைகா் அறைவதற்கா், 
உறைைகா்டலுக்கு முன்னர இநதக் குறிபபு்றளைப ்பஙகு்ப-
றறுநர்ளு்டன் ்பகிரநது ்்காளளுங்ள:

• அனு்பவம் ைறறும் ்ண்தைகாட்்டத்திலுளளை தவறு-
்பகாடு்ளுக்கு ைதிப்பளியுங்ள.

• குழு அல்லது அறைபபு ஒன்றின் பிைதிநிதி்ைகாருவ-
ைகா் அன்றி தனிப்பட்்ட ஆ்ளைகாருவைகா்ப த்பசுங்ள.

• உண்றையு்டனும் உங்ளைது ்சகாநத அனு்பவங்ளி-
லிருநதும் த்பசுங்ள.

• ைறைவர்றளை வறபுறுத்துவதறகு அல்லது. ைகாறறுவ-
தறகு முைறசி ்சயைகாதீர்ள.

• ்வளிப்பற்டைகா்வும், ைரிைகாறதயு்டனும் இற்டயீடு 
்சயைகாைலும் ்சவிைடுங்ள.

• அறைதிைகா் இருபத்பகாருக்கு தநைம் ஒதுக்குங்ள.

• இை்சிைத்தன்றைக்கு  ைதிபபு  வழஙகுங்ள.

• எதிரைறை உருைகாதிரி்ள அல்லது ்்பகாதுறைப்பகா-
ட்ற்டப ்பைன்்படுத்துவறதத் தவிருங்ள.

• ்ற்பதறகும் அனு்பவங்ளினகால். ைகாறைைற்டவத-
றகும் விருபபு்டனிருங்ள.
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நி்கழ்ச்சித்திட்டத்்தத் திட்டமி்டல்
ஆழைகான பிைதி்பலிபபிறகும் ்தகா்டரச்சிைகான ்றைலுக்கும் உறைைகா்டல் இட்டுச் ்சல்வறத உறுதிப்படுத்துவதற்கா்ப 

பின்வரும் ்சைன்முறை ்பரிநதுறைக்்ப்படுகின்ைது.31

31 சிறுவர்ளுக்்கான ஒழுக்்க்்ல்வி மீதகான நம்பிக்ற்்ளின் த்பைறவ , சிறுவர்ளுக்்கான சைைங்ளின் உல்ளைகாவிை 
வறலைறைபபு ைறறும் Arigatou Foundation, ஒன்ைகா் வகாழவதறகுக் ்றறுக்்்காளளைல்: ஒழுக்்க் ்ல்விக்்கான 
்லகாசகாைங்ளுக்கிற்டதைைகானதும் நம்பிக்ற்்ளுக்கிற்டதைைகானதுைகான ஒரு நி்ழச்சித் திட்்டம், ்ஜனீவகா, 2008.

ஊக்குவிபபு: 

திைகானம் அல்லது ்ைௌனப பிைகாரத்தறன ஒன்று்டன் 
கூட்்டத்றத ஆைம்பியுங்ள. வி்டைத் தறலபற்ப தைலும் 
ஆைகாயவதறகு ்பஙகு்பறறுநர்ளின் ஆரவம், புலனுைரவு 
ைறறும் ஊக்்த்றத தூண்டிச் ்சைற்படுத்துவதற்கா்ப  
்பகா்டல்்ள, ்விறத்ள, சைை நூல்்ள, ்கா்ைகாளி்ள, 
அல்லது ்றல்றளைப ்பைன்்படுத்துங்ள. உதகாைைைகா், 
அறனவருக்கும் ்தரிநத சிறுவைதுப ்பகா்டல்்றளைச் 
்சவிைடுத்து அவறறின் வரி்ள குறித்துப பிைதி்பலிபபுச் 
்சயயுங்ள; அநதப ்பகா்டல் எடுத்துவரும் ைகிழவகான 
சிறுவைது ஞகா்ப்ங்றளை மீட்டிப்பகாரத்து அறவ ்தகா்ட-
ரபிலகான பிைதி்பலிபபு்றளைப ்பகிரநது ்்காளளுங்ள; 
அல்லது அவர்ளின் அல்லது அவர்ளின் பிளறளை்ளி-
ன் சிறு வைது ஞகா்ப்்ைகான்றின் புற்ப்ப்ட்ைகான்றைப 
்பகிரநது ்்காளளுைகாறு, அல்லது சிறுவர்ள ைறறும் 
அவர்ளின் வகாழவின் புனிதத்தன்றை ்பறறிை ்பகாரறவ 
குறித்து சைை நூ்லகான்றிலிருநது ்்பைப்பட்்ட ்றத-
்ைகான்றின் மீது பிைதி்பலிபபு்றளை வழஙகுைகாறு ்பஙகு்ப-

றறுநர்றளைக் த்ளுங்ள. 

ஆயவு:

தைகாசறன்றளை ஆைகாயவதறகும் புதிை அனு்பவங்-
றளைப ்்பறறுக்்்காளவதறகும் ்பஙகு்பறறுநர்றளை 
அறழயுங்ள. தங்ளின் எண்ைங்றளையும் உைரவு்-
றளையும் அவர்ள ்பகிரநது ்்காளளைக்கூடிை சூழநிறல-
்ைகான்றை உருவகாக்குங்ள. சிறுவர்ளுக்்்திைகான 
வன்முறை அத்து்டன் மூறளை விருத்தி, பிளறளைக்்கான 
அற்டைகாளைத்தின் உருவகாக்்ம் ைறறும் அவர்ளின் 
வகாழக்ற்யில் அதன் தகாக்்ம் ஆகிைவறறின் மீதகான 
சகான்று்றளை சைரபபிப்பதறகுப த்பச்சகாளைர ஒருவறை 
நீங்ள அறழக்்லகாம். த்ளவி ்பதில்்ள ைறறும் தனிப்ப-
ட்்ட பிைதி்பலிபபு்ள ஆகிைவறறிறகு தநைம் வழஙகுங்ள. 
சிறுவர்ளுக்்்திைகான வன்முறை ்தகா்டர்பகான வி்டைக் 
்றற்்றளைப ்பைன்்படுத்தியும் அவறறின்மூல ்காைை-
ங்ள, விறளைவு்ள அத்து்டன் தனிப்பட்்ட ைறறும் கூட்டுப 
்்பகாறுபபு்ள ஆகிைவறறை நீங்ள ஆைகாைலகாம். சிறுவ-
ர்ளுக்்்திைகான வன்முறைறை சவகாலுக்குட்்படுத்துவ-
தறகும் அதறகு எவவகாறு ்பதிலளிப்பது என்்பது குறித்த 
ைகாறறுக் ்ருத்்தகான்றை வழஙகுவதறகும் நீங்ள சைை 
நூல்்றளையும் ்பைன்்படுத்தலகாம்.

நடவடிகரக

உரையாடல்பிைதிபலிப்பு

ஆய்வு

கண்டுபிடிப்பு

ஊககுவிப்பு
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உ்ரயா்டல்: 

தைகாசறன்றளைப ்பரிைகாறுவதறகும், அனு்பவங்றளைப 
்பகிரவதறகும் அத்து்டன் ஏறனைவறறைக் ்ண்்டறிவ-
தறகும் ஒருவருற்டை ்சகாநத புலனுைரவு்ள ைறறும் 
முறசகாரபு்றளை சவகாலுக்குட்்படுத்துவதறகும் இது ஒரு 
வகாயப்பகாகும். உதகாைைைகா், ்பஙகு்பறறுநர்றளை ஐநது 
்தகா்டக்்ம் எட்டு ஆட்்ளுக்கு தைற்ப்டகாதவகாைகா் குழுக்்-
ளைகா் ஒழுஙகு்படுத்துங்ள. கீதழயுளளை ்பரிநதுறைக்்ப்ப-
டும் வினகாக்்றளைப ்பைன்்படுத்தி, குழுக்்ளுக்கிற்டயில் 
்லநதுறைைகாடுங்ள. ஒவ்வகாரு குழுவிறகும் வசதிதை-
ற்பகாட்்டகாளைர ஒருவறையும் குறிப்்படுப்பவர ஒருவறையும் 
குறித்்தகாதுக்குங்ள. ்பக்்ம் 44 இலுளளை ‘உறைைகா்டலு-
க்்கான அடிப்பற்ட விதி்ள’ பிரிறவக் குறிபபீடு ்சயயு-
ங்ள. உறைைகா்டலுக்்கா்ப த்பகாதிை தநைத்றதப ்பைன்்ப-
டுத்துங்ள. ஏைக்குறைை 30 ்தகா்டக்்ம் 40 நிமி்டங்ள 
அல்லது இன்னமும் அதி்ைகான தநைத்றத எடுத்துக்்்கா-
ளவதத ்பரிநதுறைைகாகும்.

்கணடுபிடிபபு: 

உறைைகா்டற ்சைன்முறையின் ஊ்டகா், ்பஙகு்பறறுநர்-
ள புதிை புரிதல்்றளையும் தைகாசறன்றளையும் ்ண்டு-
பிடிப்பர. இது உ்டனடிைகா் அல்லது ஒதை த்டறவயில்  
நி்ழகாதிருக்்லகாம். அது ்பல நகாட்்ள அல்லது வகாைங்-
ளுக்குப பின்னர நி்ழலகாம். தறத்பகாது, குழுக் ்லநது-
றைைகா்டலின்த்பகாது தச்ரிக்்ப்பட்்ட தைகாசறன்றளை 
்பகிரநது ்்காளவதறகுப த்பகாதுைகான ்வளி்ைகான்று 
ததறவப்படுகின்ைது.  உதகாைைைகா், மீளைவும் முழுக் கூட்்ட-
த்றதக் கூட்டி, தங்ளைது ்லநதுறைைகா்டலின் பிைதகான 
்்பறுத்பறறை ்பகிரநது ்்காளவதறகு ஒவ்வகாரு 
குழுறவயும் அறழயுங்ள. 

பிரதி்பலிபபு: 

அனு்பவம் ைறறும் உறைைகா்டல் மீதகான பிைதி்பலிபபு்றளை 
தைற்்காளவதறகும் ்றைறல உளளீரப்பதறகும் ்பஙகு-
்பறறுநர்றளை அறழயுங்ள. தங்ளைது சிநதறன்றளை 
எழுதிக்்்காளவதறகும் அல்லது தங்ளைது முக்கிைைகான 
பிைதி்பலிபபு்றளை ச்்பகாடி்ளு்டன் ்பகிரநது ்்காளவத-
றகும் நீங்ள அவர்ளுக்கு இ்டைளிக்்லகாம். 

ந்டவடிக்்்க: 

கூட்்டம் முடிவற்டவதறகு முன்னர, பிைதகான முடிவு்-
றளையும் ்பரிநதுறைக்்ப்படும் ்சைற்பகாடு்றளையும் 
சுருக்்ைகா்க் குறிபபிடுவது்டன், பின்னகாயவு ந்டவடி-
க்ற்்றளையும் இனங்காணுங்ள. தங்ளின் பிளறளை 
வளைரபபு வழக்்ங்றளை தைம்்படுத்துவதற்கான ஈடு்பகா-
ட்டுறுதிறை தைற்்காளவது்டன் உறைைகா்டல் நி்ழச்சியி-
ன்த்பகாது நீங்ள வகுத்த திட்்டத்றத ்சைற்படுத்துைகாறும் 
்பஙகு்பறறுநர்றளைக் த்ளுங்ள. சிறுவர்ளுக்்கான 
ஒரு திைகானம் அல்லது அறைதிப பிைகாரத்தறனயு்டன் 
கூட்்டத்றத நிறைவு ்சயயுங்ள. 
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குழுக் ்கலநது்ரயா்டல் ைறறும் பிரதி்பலிபபு 
ஆகியவறறிற்கான ைாதிரி வினாக்்கள்  

வினா 1
உங்ளைது அபிபபிைகாைத்தில், முன்பிளறளைப ்பருவத்தின்த்பகாது வீட்டிலும் ்பகா்டசகாறல்ளிலும் 
விழுமிைங்றளையும் ஆன்மீ்த்றதயும் வளைரத்்தடுப்பதில் ்காைப்படும் சில சவகால்்ள ைறறும் 
ஆதைவுக் ்காைணி்ள எறவ? உங்ளைது சமுதகாைத்திலிருநதகான ஏததனும் உதகாைைங்றளைத் 
தைவு்சயது ்பட்டிைலிடுங்ள. 

வினா 2
சவகாலுக்குட்்படுத்தப்ப்ட தவண்டும் என நீங்ள எண்ணுகின்ை, ஆைம்்ப வரு்டங்ளில் 
சிறுவர்ளுக்்்திைகான வன்முறைறைப ்்பகாறுத்துக்்்காளளும் சமூ் நிைைங்ள ைறறும் 
நம்பிக்ற்்ள எறவ? ைறறும் எவவகாறு? உங்ளைது சமுதகாைத்திலிருநதகான ஏததனும்  உதகாைைங்றளைத் 
தைவு்சயது ்பட்டிைலிடுங்ள.

வினா 3
சிறிை பிளறளை்ள வன்முறைைறை ்பகாது்காப்பகான, ்பைகாைரிபபு நிறைநத அன்்பகான சுறைகா்டல்்ளில் 
வளைரவதற்கா் குடும்்பங்ள, ்பைகாைரிப்பகாளைர்ள ைறறும் ஆசிரிைர்ளுக்கு ஒத்துறழபபு வழஙகுவதறகு 
சைை சமுதகாைங்ள என்ன ்சயை முடியும்? உங்ளைது சமுதகாைத்திலிருநதகான ஏததனும்  
உதகாைைங்றளைத் தைவு்சயது ்பட்டிைலிடுங்ள.

வினா 4
ஆைம்்ப வரு்டங்ளில் சிறுவர்ளுக்்்திைகான வன்முறைறை சவகாலுக்குட்்படுத்துவதறகு நம்பிக்ற் 
சகார அறைபபு்ள, சிவில் சமூ் அறைபபு்ள, ைறறும் ்பகா்டசகாறல்ள ஆகிைறவ என்ன ் சயை முடியும்?  
உங்ளைது சமுதகாைத்திலிருநதகான ஏததனும்  உதகாைைங்றளைத் தைவு்சயது ்பட்டிைலிடுங்ள. 

வினா 5
அன்்பகான, ்்ௌைவம் மிக்் ைறறும் வலுவூட்டும் சுறைகா்டல்்றளை சிறுவர்ளுக்்கா் உருவகாக்குவதில் 
சைை சமுதகாைங்ளின் வகி்பஙகிறன முன்னுரிறைப்படுத்துவதறகும் இநத உறைைகா்டறலத் 
்தகா்டரவதறகும் உங்ளி்டமுளளை விதபபுறை்ள எறவ? 
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