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சிறுவர்களுக்க ன விழுமியப் பண்புகளை வைர்ப்பதில்
ஈழத்துச் சிறுவர் களதகைின் பங்கைிப்பு
வ னதி பகீ ரதன்
சிரேஸ்ட விரிவுரேய ளர், சுவ மி விபுல னந்த அழகியற் கற்ரககள் நிறுவகம்,
கிழக்குப் பல்கரலக்கழகம், இலங்ரக.

ஈழத்தில் சிறுவர் கரத வளர்ச்சிபற்றிச் சிந்திக்கும்ரப து ந வலேது ப லப டங்கரள

முதன் முயற்சிய கக் கக ள்ளல ம் ரப ன்று ரத ன்றுகின்றது. ப லப டங்களில் வரும் த ய் கசய்த
நன்றி,

புத்தியுள்ள

தீர்ப்பு,

ரபே ரச

கபருந்துயர்,

கசய்ந்நன்றி

கக ன்றவர்

ககடுவர்

முதல ன

இருபத்கத ரு கரதகள் இடம் கபறுகின்றன. இரவ சிறுவர்களுக்கு நல்லவிழுமியக்; கருத்துக்கரள
கவளிப்படுத்தும் ரந க்கில் பரடக்கப்பட்டரவ.

இலகு

இவற்ரறத் தவிே கும ேச மிப் புலவரின் கீ ரத பரதசம், சிசுப லசரிதம், அழகுசுந்தே ரதசிகர்

நரடயில்

நூற்பதிப்பகம்

எழுதிய

ப ண்டவர்

சிறுவர்களின்

கரத,

இே மன்

கம ழியறிவு

கரத

விருத்திரய

ரப ன்றனவும்

ரந க்கம கக்

வடஇலங்ரக

கக ண்டு

தமிழ்

கவளியிட்ட

இே ஜ ரதசிங்கு, தமயந்தி, ச வித்திரி, குரசலர் சரித்திேம் முதல ன கரத நூல்களும் கவளிவந்தன.

இத்தரகய புே ண இதிக ச, உபநிடதக்கரதகளின் வேவின ல் சிறுவர்கரத எழுதும் கத சிரியர்கள்
குரறந்தளரவ க ணப்பட்டனர்.
சிறுவர்கரதகள்,

சிறுவர்களின்

உள்ளத்திற்கும்

வயதிற்கும்

கப ருத்தம ன

கரதக்

கருத்துக்கரளக் கக ண்டு அரமந்திருத்தல் ரவண்டும். சிறுவர்களின் மனதில் நல்கலண்ணங்கரள,
அறிரவ

வளர்ப்பரவய க

அரவ

அரமயரவண்டுரம

தவிே

அவர்களது

மனதில்

தீயபழக்கவழக்கங்கள், தீயஎண்ணங்கரள வளர்ப்பரவய க அரவ அரமயக்கூட து.
சிறுவர்களின்

ரப ன்றவற்ரற
குடும்பம்,

அறிவ ற்றல்,

அவர்களிரடரய

சமூகச்

சூழலுக்ரகற்பத்

கற்பரனத்திறன்,

ஏற்படுத்தும்
தன்ரன

வரகயில்

மரன விருத்தி,

இரயப க்கிக்

கரதகள்

உற்ச கம்,

அரமயரவண்டும்.

கக ள்ளும்

திறரன

நல்லுணர்ச்சி

ப டச ரல,

சிறுவர்

கரதகள்

ஏற்படுத்த ரவண்டும். எனரவ அதற்குப் கப ருத்தம னத கச் சிறுவர் கரதகளின் கரதக்கரு அரமதல்
அவசியம். கரதகளில் இடம் கபறும் ப த்திேங்கள் சிறுவர்கள ல் நன்கு அறியப்பட்டவர்கள க அவர்கள்
விரும்பும்,

பறரவகள்,

விலங்குகள்,

முதல னவற்ரறக்

உரடயனவ கவும் அரமயரவண்டும்.
சிறுவர்

கரதகளில்

ரநேடிய க

அறப்ரப தரன,

கக ண்டனவ கவும்

பிேச ேத்தன்ரம

உயிரே ட்டம்

இடம்கபறக்கூட து.

ரநேடிய ன அறப்ரப தரன சிறுவர் உளவியலுக்குப் கப ருத்தமற்றது. வவவ்ரவற ன உத்திமுரறகள்
மூலம்

அரவ

சிறுவர்களிடம்
பண்புகரளக்

எடுத்துக் க ட்டப்படுதல்

கரத

படிக்கும்

கக ண்டத க

கவளிவந்துள்ளன.

ஆவரல

சிறுவர்

கப ருத்தம னது.
ஏற்படுத்தும்

உளவியலுக்கு

சிறுவர்

வரகயில்

கரதகளின்; கவளிப்ப ட்டுமுரற
அரமய

ஏற்புரடயத கச்

ரவண்டும்.

சிறுவர்

இத்தரகய

கரதகள்

பலவும்

ஈழத்தில் கவளிவந்த இத்தரகய சிறுவர் கரதகளின் உள்ளடக்கத்ரத அடிப்பரடய க ரவத்து

அவற்ரற புே ண, இதிக சக் கரதகள், உபநிடதக் கரதகள், வ ழ்க்ரக வேல ற்றுக்கரதகள், கசவிவழிக்
கரதகள், குறள் வழிக்கரதகள், நீதிக் கருத்துக்கரளக் கூறும் கரதகள், புதிய கற்பரனக் கரதகள்,
ஈச ப்பகரதகள்

நரகச்சுரவக்

கரதகள்,

துப்பறியும்

மர்மக்

கரதகள்,

ப டச ரல, குடும்ப, சமூக,

சமக லச் சூழரல கவளிப்படுத்தும் கரதகள் எனப் பலவரகப்படுத்தி ரந க்க முடியும். இக்கரதகள்
எவ்வ று சிறுவர்களுக்க ன விழுமியப் பண்புகரள கவளிப்படுத்துகின்றன என்பது ரந க்கத்தக்கது.
புே ண

அறிமுகம்

இதிக ச,

என்பன

அரமகின்றன.

உபநிடதக்கரதகளில்

ரநேடிய கரவ

கரத

கூறப்படுவதுடன்

இே ம யணம், மக ப ேதம்,

ம ந்;தர்களின்

புே ணங்கள்

பண்புகள்

கரதக்கருத்துக்கள்
ரப ன்றவற்றில்

அவர்களது

மிகவும்

இடம்கபறும்

ப த்திே

எளிரமய க

ப த்திேங்கள்

www.anjacaaivuchudar.in
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பற்றியத கரவ

அவற்றில்

வரும்

உபகரதகள், கிரளக்கரதகள், பற்றியத கரவ

வரும்

கரதகள்

இப்பிரிவினுள் அடக்கப்படுகின்றன. அஸ்டலக்ஸ்மி பதிப்பகம், ஸ்ரீ சுப்பிேமணியம் கவளியீட்ட ளர். த.
துரேசிங்கம், சக்திரவல், ஆறுமுகம் கந்ரதய
இதிக சக்

கரதகரள

கவளியீடுகள கவும்

ரமயம கக்

கவளிவந்துள்ளன.

முதலிரய ரின் கவளியீடுகள் கபரும்ப லும் புே ண

கக ண்ட

சிறுவர்

இரவ

கரதத்

துரணப்ப டநூல்

கத குதிகள கவும்
என்ற

வரிரச

அடிப்பரடயில்

ம ணவரிரடரய சமய, விழுமியக் கருத்துக்கரள ஏற்படுத்தும் வரகயில் கவளியீடுகள க வந்துள்ளன.

ஏகரலவன், கர்ணன், கரட ற்கஜன், கும்பகர்ணன், சுக்கிரீவன், அபிமன்யு, வமன்,
ீ
அருச்சுனன் ரப ன்ற
ரநர்நிரலப் ப த்திேங்கரள ரமயம கக் கக ண்ட கரதகள க அரவ கபரும்ப லும் அரமந்துள்ளன.
எதிர்நிரலப்

ப த்திேங்கள ன

சிறுவர்களிரடரய

இத்தரகய

சிறுவர்களுக்குரிய

நரடயில்

ரந க்குடன்

மந்தரே,

ப த்திேங்களின்

பரடக்கப்பட்டுள்ளன.

சகுனி,

துச்ச தனன்

பண்புகள்

மக ப ேதம்,

சிறுசிறுகரதகள க்கி

ரப ன்ரற ரின்

வளேக்கூட து

இே ம யணம்,

என்பரத

புே ணக்கரதரய

கவளியிட்டிருப்பரதயும்

கரதகள்

வலியுறுத்தும்

சுருக்கம க

க ணல ம்.

ம ஸ்டர்

சிவலிங்கத்தின் இே ம யணக் கரத, அரிச்சந்திேன் கரத என்பரவ இதற்கு எடுத்துக் க ட்டுக்கள கும்.

அறிஞர், சமயப் கபரிய ர், மன்னர்கள், சுதந்திேப் ரப ே ட்டவேர்கள்
ீ
ரப ன்ரற ரின் வ ழ்க்ரக

வேல றுகரள

அடிப்பரடய கக்

கக ண்டு

எழுதப்பட்ட

அத வது

வேப
ீ
ண்டியகட்டகப ம்மன்,

மக த்ம க ந்தி, விரவக னந்தர், எல்ல ளன், இே ஜ ரதசிங்கு, ே ந்திரதவ் முதல ரன ேது சிறுவயதுச்
சம்பவங்கள், நிகழ்வுகரள ரமயம கக் கக ண்ட கரதகள் பலவும் சிறுவர் கரதத் கத குப்புக்கள க

கவளிவந்துள்ளன. இே . சந்திேரசகேம், இளம்பிரற ேஹ்ம ன் ரப ன்ரற ர் விஞ்ஞ னிகளின் வ ழ்க்ரக
வேல ற்ரற

கரதய க

எழுதியுள்ளனர்.

இவற்ரறத்தவிே

வேல ற்றுச்

சம்பவங்கள்

நிகழ்வுகரள

அடிப்பரடய கக் கக ண்டும் கரதகள் ரத ற்றம் கபற்றுள்ளன. இரவயும் துரணப் ப டநூல்கள் என்ற
அடிப்பரடயிரலரய

சிறுவர்களுக்க க

கவளியிடப்பட்டரவ

நல்கல ழுக்கங்கரளப் ரப திப்பரவய க அரமகின்றன.
சிறுவர்

கரதகளில்

கபரும்ப ல னரவ

நீதிக்

எனல ம்.

இரவ

கருத்துக்கரள

ம ணவர்களுக்கு

ரமயம கக்

கக ண்டு

பரடக்கப்பட்டரவய க அரமந்திருப்பரதக் க ணல ம். சிறுவர்களிரடரய நற்பண்புகள், விழுமியங்கள்

முதல னவற்ரறக் கரதவடிவில் கூறின ல் அரவ அவர்களது மனரதவிட்டு அகல து என்பத ல்

இரவ கரதகளில் அதிகளவில் இடம்கபறுவரதக் க ணல ம். குறள்வழிக் கரதகள், நீதிக்கரதகள்,
ஈச ப்கரதகள் முதலிய கரதகளில் சிறுவர்களுக்கு
நீதிக்

கருத்துக்களில்

ஒழுக்கம், ஆபத்தில்

அறக்கருத்துக்கள் எடுத்துக் க ட்டப்படுகின்றன.

உதவிபுரிதல், அகம்ப வம்

இன்ரம, உண்ரம

ரபசுதல்,

இரறபக்தி, பிறரே மதித்தல், கபற்ரற ரேமதித்தல், த யன்பு, கடவுள்பக்தி, நன்றிமறவ ரம, தக தநட்பு
தீங்குதரும்,

ஒற்றுரம,

தீயகசயல்கள்

அடங்குகின்றன.

கசய்ய ரம,

ரபே ரசயின்ரம

முதல ன

பலவும்

ஆபத்தில் உதவுதல் ரவண்டும் என்பரத திமிரலத் துமிலனின் ஈசலும் புற்றும், மரகஸின்
ஆலமேத்தின்

கபருரம

முதல னரவ

உணர்த்துகின்றன.

உண்ரமயின்

உயர்ரவ

கவளிப்படுத்தும்

வரகயில் நவரம கனின் விறகுகவட்டி கரதயும் ம ஸ்டர் சிவலிங்கத்தின் அரிச்சந்திேன் கரதயும்

அரமகின்றன. பிறருக்கு உதவி புரிய ரவண்டும் என்பரத திமிரலத் துமிலனின் அணில்வ ல் கரத
உணர்த்துகிறது.

ஒற்றுரம

முடிவு

முதல னரவயும்

ய ரன,

தன்விரன

உணர்த்துகின்றன.

உயர்வுதரும்

பிறருக்குத்

என்பரத நவரம கனின் ஒற்றரமரய பலம், ரப ட்டியின்

கம ஹிடின்

தன்ரனச்

தீங்குகசய்யக்
சுடும்

ேஜ வின்
கூட து

ரப ன்றனவும்

நீலமும்

என்பரத

பச்ரசயும்

நவரம கனின்

புரள ேன்ஸ்

ஞ னதீபம்

க கத்தின்

குேல்

முதல னரவயும்

தவரற

ரஜசனின்

உணர்ந்த

நரியின்

தந்திேம், ந ய்க் குட்டியும் முயற் குட்டியும் ரப ன்ற கரதககளும் உணர்த்துகின்றன. பிறரே மதிக்க
ரவண்டும்

என்பரத

கதளிவுபடுத்துகின்றன.

இவேது

கபற்ரற ரே

குதிரேச்சவ ரி,
மதிக்க

ரவண்டும்

என்ற

நீதிரய

முதல ன

புரள ேன்ஸ்

ரஜசனின் குட்டிக் குேங்கு என்ற கரதயும் கம ஹிடின் ேஜ வின் ஆட்டுக்குட்டி சீத
உணர்த்துகின்றன.

ரதனுக சுத

ே ஜின்

ரபசும்

கப ம்ரமகள்

சிறுவர்களிரடரய

என்ற கரதயும்

உண்ரம

தீயகசயல்கரளச் கசய்ய ரம முதலிய நீதிக் கருத்துக்கரள எடுத்துக் கூறுகின்றன.

கரதகள்

ஞ னதீபம்

ரபசுதல்,

www.anjacaaivuchudar.in
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“மனிதர்களில்

பலர்

தீயகசயல்கரளச்

கசய்கிற ர்கள்,

மற்றவர்களுக்குத்

துன்பம்

கக டுக்கிற ர்கள்

அவர்கரளப் ப ர்க்க எங்களுக்குப் பிடிக்க து…” (ரபசும் கப ம்ரமகள், பக்கம் 17)

இதன்மூலம் சிறுவர்களிரடரய உண்ரமரபசுதல், தீயகசயல்கரளச் கசய்ய ரம முதலிய விழுமியக்
கருத்துக்கள் எடுத்துக் க ட்டப்படுகின்றன.
ஓ. ரக. குணந தனின் அம்ம

குயிலின்

முட்ரடரய

அரடக த்து

என்ற சிறுவர் கரத த யன்ரப கவளிப்படுத்த முரனகின்றது.
குஞ்சு

வந்ததும்

அதற்கு

உணவூட்டி

வளர்ப்பது

க கரம.

தவறுதல க கூட்டிலிருந்து குயில்குஞ்சு விழுந்தரப து அதரனத் தடவிக் கக டுத்து ஆறுதல் கூறி
கண்ணரேத்
ீ
துரடக்கிறது. பின்னர் உணவுரதடிப் பறந்து ரப கின்றது. அரதக் கண்ட குயில் தனது
குஞ்சிடம் ந ன்த ன் உன் அம்ம

எனக்கூறுகிறது. குஞ்சு அதரன மறுத்து க கம் த ன் தன் அம்ம

எனக் கூறுகிறது. குயில் உண்ரமரய விளக்கியதும் குழப்பரடந்த குஞ்சு சில ரகள்விகரளக் ரகட்ட
பின்னர்

தனக்கு

உணவூட்டின ல்

குயிரல

அம்ம வ க

கூடுகட்டரவ , அரடக க்கரவ , உணவூட்டரவ

ஏற்பத கக்

கூறுகிறது.

குயில்

தனக்கு

கதரிய து எனக் கூறுகிறது. கபற்றபிள்ரளக்கு உணவு

ஊட்டத்கதரிய தவர் ஒருரப தும் த ய க இருக்கமுடிய ரத நீ எனது அம்ம அல்ல. க கந்த ன் எனது
அம்ம

எனக் குஞ்சு கூறுகிறது. பின்னர் க கத்தின் மூலம் உண்ரமரய அறிகிறது. இக்கரதயில்

க கம் கூறுவது இவ்விடத்தில் ரந க்கத்தக்கது.

“இந்தஉலகத்தில இருக்கிற ஒவ்கவ ரு குழந்ரதக்கும் அம்ம
ய ே வது அன்பு க ட்டரவண்டும்.
இல்ல விட்ட ல்
அம்ம த ரன!”

இருக்கரவண்டும் அல்லது அம்ம வ க

எந்த ஒரு குழந்ரதயும் அன ளதய க இருக்கக் கூட து. ந ன்

நீயும் அன ரதய க இருந்திருப்ப ய் இல்ரலய …! இப்ரப து கச ல்லு ந னும் உன்

(குணந தன். ஓ.ரக, அம்ம , பக்கம் 11) இக்கரதமூலம்

வளர்ப்புத்

த யின்

ப சம்

உயர்வ கக் க ட்டப்படுகிறது. சிறுவர்கரளப் கபற்ற ல் மட்டும் ரப த து அன்பு க ட்டி அேவரணத்து
வளர்ப்பவரள சிறந்த த ய் என்ற நீதிக்கருத்து எடுத்துக் க ட்டப்படுகின்றது.
ச.அருள னந்தத்தின்

கரதகளில்

உயிர்களிடத்தில்

பூஞ்சிட்டுக்கள்,
அன்பு

வண்ணத்துப்

ரவண்டும்

என்ற

பூச்சி,

அந்த

அணில்

நீதிக்கருத்தும்

குஞ்சுகள்

சூரியனும்

ரப ன்ற

சிறுவர்களும்,

க கமும் கசயலும், ஒற்றுரம, ஆகிய கரதகளில் அரனவரும் ஒற்றுரமய க வ ழரவண்டும் என்ற
நீதிக்கருத்தும்

நிரம சிக வின்

நன்றி

உணர்வு

என்ற

துணிச்சல், தம்பியும்

கரதயில்

நன்றி

மறக்க து

இருக்கரவண்டும்

ரசக்கிளும், ரப ன்றகரதகளில்

முயற்சி

என்ற விழுமியக் கருத்தும் எடுத்துக்க ட்டப்படுகின்றது.
பூஞ்சிட்டுக்கள்

என்ற

கரதயில்

உயிர்களிடத்தில்

அன்புரவண்டும்

என்பதும்

திருவிரனய க்கும்

என்ற

நீதிக்கருத்து

பின்வரும று எடுத்துக்க ட்டப்படுகின்றது. “த ய்க்குருவி சிறரக விரித்து பறந்துக ட்டியது. குஞ்சுகளும்
சிறகுகரள

விரித்துப்

பறந்து

திரிந்தன.

வ வ்

குஞ்சுகள்

பறப்பரதப்

ப ருங்கள்

என்று

நிரம சிக

துள்ளிக் குதித்த ள் பறந்த குஞ்கச ன்று ேதீபனின் மடியில் தவறி விழுந்தது. குஞ்ரசத் தூக்கித் தடவி
முத்தம்

கக டுத்த ன்……குஞ்ரசக்

கூட்டுக்குள் ரப

கூட்டில்

ரவத்துவிட்டு

என்ற ன். குஞ்சு கூட்டுக்குள் ரப னது.

சின்னப்

ரபய

குழப்படி

பண்ண மல்

வபரிய குருவிகள் முதலில் பதறின பின்

அரமதிய க இருந்தன. உயிர்களிடத்தில் அன்புரவண்டும் என்று ேதிபனின் வ ய் முணுமுத்தது…….”
(பூஞ்சிட்டுக்கள், ச. அருை னந்தம், பக்கமிடப்படவில்ரல)

ஈச ப் கரதரயத் தழுவிய கரதகளில் உண்ரமயின் உயர்ரவக் க ட்டும் விறகுகவட்டியும்

ரக டரியும் என்ற கரத ஒற்றுரமரய பலம் தரும் என்ற கரத, ஆபத்தில் உதவரவண்டும் என்பரத
உணர்த்தும்

புலியிடம் சிக்கிய இரு நண்பர்கள் ரப ன்ற கரதகள் குறிப்பிடத்தக்கன. சிறுவர்களுக்க ன

கரதகளில் புதிய கற்பரனக் கரதகளில் ப டச ரல, குடும்பம், சமூகச் சூழரல ரமயம கக் கக ண்ட
கரதகள்

கவளிவந்துள்ளன.

கதய்வம்

ய ர்,

பூ.க.இே சேத்தினத்தின்

‘பண்புதந்தபரிசு’

என்ற

கரதத்

கத குப்பில்

இடம்கபறும் பண்பு தந்த பரிசு, விரளயும் பயிர், இரு ம ணவர்களின் ச துரியம், சமரய சிதபுத்தி,
முதல ன

கரதகள்

ப டச ரல,

குடும்பச்

சூழநிரல

ரமயம கக்

கக ண்டரவ.

ஒலுவில் அமுதனின் கூடில்ல க் குருவிகள் கத குப்பில் இடம்கபறும் நட்பின் இலக்கணம் என்ற கரத
ப டச ரல

சூழரல

ரமயம கக்

கக ண்டு

எழுதப்பட்டது.

ஓ.

ரக.

குணந தனின்

சங்கருக்குப்

பிறந்தந ள் என்ற கரத ப டச ரல குடும்ப, சமூகச் சூழரல பிேதிபலிக்கும் வரகயில் அரமந்துள்ளது.
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சங்கருக்குப் பிறந்தந ள் என்ற கரதயில் பணக்க ேச் சிறுவன னசங்கர் தனது பிறந்தந ளுக்குப்

பரிச க தந்ரதயிடம் ரகட்டு வ ங்கியது ஓரு கசயற்ரகக் க ல கும். இரத ஒரு க ரல இழந்திருந்த

தன் நண்பன் ேவிக்க க வ ங்குகிற ன். இக்கரத மூலம் ஈழத்தின் சமக லயுத்த சூழலின ல் க ல்கரள
இழந்த

சிறுவர்களின்

நிரல

எடுத்துக்க ட்டப்படுவரத டு

அத்தரகய

சிறுவர்களுக்கு

புரியரவண்டும் என்பதும் சிறுவர்களுக்கு உணர்த்தப்படுகின்றது.
தங்கம ம்பழம்

என்ற கத குப்பில் இடம்

வலியுறுத்துவனவ க

அரமகின்றன.

விழுகிறது

அறிந்த

ஒற்றுரமய க
கசயலும்

வ ழ்கின்றன.

இதரன

என்ற

கரதயிலும்

வறட்சி

‘கேடியும்

ஒற்றுரம,

குட்டிகளும்’ என்ற

க ேணம க

உணவு,

நீர்

உணவுரதடிப்

ப ரலவனம ன

அரடகிறது.

அக்க ட்டில் வ ழும்

துன்பப்படுகிறது.

க னல்

குட்டிகள்

மிருகங்கள்

கவளிப்படுத்தப்படுகின்றன.

நீரேக்

கபற்ற கரதகளில் அதிகம னரவ ஒற்றுரமரய

ய ரனக்குட்டி

ஒருந ள்

கரதயில்

ஒரு

அதரனக்

மணற்பேப்ரபக்

க ட்டில்

அரவ

கடந்து

பலமிருகங்கள்

ய ரனக்குட்டி

கேடி

குழியில்

க ப்ப ற்றுகின்றன.

புத்திச லித்தனம்

தன்

கசல்கிறது.

த ய்க்கேடி

கவயிலில்

பின்னர்

தூேத்தில்

க கமும்

என்பரவரய

குட்டிரய டு

துன்பப்பட்டன.

ஏம ற்றமரடகிறது.

மிருகங்கள் அதற்கு

க ட்டில்

ரப து

கூட்டுறவுவ ழ்க்ரக,

கரதயில்

கண்டு

என்ற

விரளய டும்

ஒன்றுரசர்ந்து

கிரடக்க மல்

உதவிகரள

வ ழ்கிறது.

குட்டிகளுக்கு

நடக்கமுடிய து
உள்ளக ட்ரட

உதவிகசய்து உணவு, நீர் பப ன்றவற்ரறக்

கக டுத்து தமது இருப்பிடத்திற்கு அரழக்கின்றன. த ய்க்கேடி பிறந்த மண்ரணவிட்டு வேமுடிய து
என்கிறது. இக்கரதயில் பிேரதசஉணர்வு கவளிப்படுத்தப்படுகின்றது.

கப ம்ரமகள் என்ற கரத சிறுவர்களுக்கு நன்கு விருப்பம ன கப ம்ரமகள் பற்றியத கும். இப்

கப ம்ரமகள்
ஒருவரும்

அழுகிற ள்.

சிந்து

என்ற

ஏற்கவில்ரல.
ரதவரத

சிறுமியுடன்

அப்ரப து

ஒன்றுவந்து

ரபசுகின்றன.

அப்கப ம்ரமகள்

அக்குேங்குப்

ப டச ரலயில்
ரபசவும்

கப ம்ரமக்

இரத

இல்ரல.

அவள்

அவள்

குட்டிகளுக்குப்

கூறியரப து

ரவதரனப்பட்டு

ரபசும்

சக்திரயக்

கக டுக்கின்றது. சிந்து ப டச ரலயில் தனது நண்பர்களுடன் ரதவரதரய ரவண்டி அரழக்கிற ள்.

அவ்ரவண்டுதலில் “தீயவற்ரறக் ரகட்கம ட்ரட ம், தீயவற்ரறப் ரபசம ட்ரட ம்” (ரபசும் கப ம்ரமகள்,
பக்கம்

20)

அரனவரும்

எனக்

கூறுகின்றனர்.

அவற்றுடன்

ரதவரத

விரளய டி

வந்து

மகிழ்வத கக்

கப ம்ரமகரளப்
கரத

ரபசரவக்கிறது.

அரமகின்றது.

ஆசிரியர்

பிள்ரளகள்

இக்கரதயில்

சம்பவங்கள், உரேய டல்களினூட க நல்ல விழுமியப் பண்புகரளசிறுவர்கள் விளங்கிக் கக ள்ளத்தக்க
வரகயில் அரமத்திருக்கிற ர். இதுரநேடிய ன அறப்ரப தரனய க அரமய து சிறுவர் உளவியலுக்கு
ஏற்புரடயத க அரமந்துள்ளரம சிறப்பிற்குரியது.
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05.
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குணந தன். ஓ. ரக -

ப லகிருஷ்ணன். எம்.-

தங்கம ம்பழம், அருள்கவளியீடு,திருரக ணமரல, 2002.
ப லப டம், வசந்த

பண்பு தந்த பரிசு, பி.ரகஆர். பப்பிளிரகசன்ஸ் 2006. கக ழும்பு.
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REARING THE VALUES OF CHILDREN IN ACCORDANCE WITH THE
CONTRIBUTION OF REFUGEE SRILANKAN CHILDREN STORIES
Vanathi pahirathan
While thinking about the progress of the refugee Srilankan children stories,
Navalar’s Baalapadam is taken as a maiden attempt. The mother character comes in those
Baalapadam narrates the stories hoarded with the virtues like gratitude, wise judgement,
the agony of being ambitious, ungratefulness and its ill consequences, other twenty one
stories too. These stories are created with the purpose of showing and inculcating good
virtuous motions into children.
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