
ெச�ைன டா�ட� அ�ேப�க� அர� ச�ட� க��ரி

���பா�க�

ஐ�தா� ஆ�� "அ ப�ரி� (A SECTION)- மாத�ரி நீத�ம�ற�

ந�ப�தைனக�:

1. அரச�யலைம��, உரிைமய�ய� ம��� ��றவ�ய� ச�ம�தப�ட ��� வழ�க�� ெபா��ைமக�

ெகா��க�ப���ள�.

ஒ�ெவா� மாணவ�� ��� வழ��க���� வா�ைரகைள� தனி�தனியாக எ�த� அ�ல� த�ட��

ெச�� ஒ�றாக �ழ� ப�ைண��(SPIRAL BINDING) (��ைற�� ேச���) ெச�� ெகா��க ேவ���.

2. ��� வழ��களி�� ஏேத�� ஒ� தர�ப�ன��� வா�ைர தயா� ெச�தா� ேபா�மான�.

உ�க� க��ரி பத�ெவ� ஒ�ைற�பைட எ�ணாக ����ப�ச�த�� ேம��ைற��டாள����,
வாத����,ம�தார����. (நீல ந�ற�த�� )

இர�ைட�பைட எ�ணாக ����ப�ச�த�� ப�ரத�வாத����, எத��ம�தார���� வா�ைரய�ைன

சம��ப��தா� ேபா�மான�.(ச�வ�� ந�ற�த��)

3. ஒ�ெவா� ெபா��ைம��� ��� எ�வ�னா�கைள (ISSUES) தயா� ெச�ய ேவ���. ���
ெபா��ைம��� ஒ�ப� எ�வ�னா�க� எ�த� அ�ல� த�ட�� ெச�த���க ேவ���. எ�வ�னா�கைள
நீ�கேள ெபா��ைமகளி���� தயா� ெச�� ெகா�ளலா�.

4. ��� வா�ைரய��� கீ�க�டைவ க���பாக இட� ெப�ற���க ேவ���:

அ�ைட�ப�க�

வழ�க�� ப��ய�

ெசா�ெறா டரி� ���க�ப��ய�

நீத�ம�ற ஆ�வர��

எ�வ�னா�க�

���க வா�ைர

வ�ரிவான வா�ைர

இைர��த�

5. ஒ� ப�க� ம��ேம எ�த� அ�ல� த�ட�� ெச�த���க ேவ���.

6. க��ரி த�ற��� நாள�� ��� வா�ைரகைள�� ேச��� ஒ� �ழ� ப�ைண�பாக சம��ப��க ேவ���.



அரச�யலைம�� வழ��

பாச�யா க�ட�த�� ஒ� நா� "ச��த�யா" வா��. ச��த�யாவ�� 28 மாந�ல�க� 8 �னிய�

ப�ரேதச�க� இ��க��றன. உலகளவ�� இர�டாவ� ம�க� ெதாைக� ெகா�ட நாடான ச��த�யாவ��

ம�களா�ச� ச�ற�த�ைறய�� நைடெப��வ�க�ற�. ஆ�க�ேலய�களிட� 1947 ஆ� ஆ�� �த�த�ர� ெப�ற

ப��ன� ச�க ெபா�ளாதார அரச�ய� நீத� அைன�� ச��த�ய ம�க���� க�ைட��� ெபா��� பல

ச�ட�கைள இய�ற� ம�கைள ஆ�ச� ெச�� வ�க��றன� 5 வ�ட�த��� ஒ��ைற ேத��ெத��க�ப��

ஆ�ச�யாள�க�. ச��த�யா ப�ேவ� மத�, இன� கலா�சார�ைத� ப��ப��� ம�க� வச��க��ற ப�ைம��வ�

வா��த நாடா��. இ�� மத�ைத� சா��தவ�க� ெப��பா�ைமயானவ�களாக�� இ�லா�, க�ற���வ,
சமண�, ப��த� ம��� பா�ச� மத�ைத� சா��தவ�க� ச��பா�ைமயானவ�களாக�� வச��� வ�க��றன�.

"சரள�" எ�ப� ெத�ச��த�யாவ�� இ���� ஒ� மாந�லமா��. ெப�வழிய�ைன� ப��ப���

பார�பரிய�ைத� ெகா�ட சரள�த�� �க�வா��த இ���ேகாய�லான "கபாரிமைல " இ��க��ற�. கபாரிமைல
எ�ப� உலகளவ�� ச�ற�� வா��த ேகாய�லா��. கா��த�ைக , மா�கழி ம��� ைத மாத�களி� சரள�

ம��மி�ற� ச��த�யாவ�� ம�ற மாந�ல�களி����� பல ல�ச�கண�கான இ��மத�ைத� சா��த

ஆ�ப�த�க��,10 வய����ப�ட ம��� 60 வய��� ேம�ப�ட ெப� ப�த�க�� மாத�கண�க��

க�ைமயான வ�ரதமி��� கபாரிமைல�� வ�� இைறவைன தரிச��� வ�க��றன�.அ�ேகாவ����� 10
�த� 50 வயத�லான ெப�கைள அ�மத��பத��ைல எ�பதைன வழிபா�� பழ�கமாகேவ பல��

ஆ��களாக� ெகா���ளன� அ�ேகாய��ைன ந��வக��பவ�க�. அத�� ெப�க��� ஏ�ப�� உட�

மா�றமான மாதவ�டா� எ�பேத ��க�ய� காரணமாக� ெகா�ள�ப�க�ற�.

இ�த பழ�க�த�ைன எத���� 1990 ஆ� ஆ�� சரள மாந�ல�த�� உய�நீத�ம�ற�த�� வழ���

ெதா��க�ப�க�ற�. 1991 ஆ� ஆ�� சரள மாந�ல உய�நீத�ம�ற� வயத�ைன அ��பைடயாக� ெகா��

வ�த��க�ப�ட தைடயான� சரிேய எ�� தீ��� வழ��க�ய�. இ�தீ��ப�ைன எத���� 2006 ஆ� ஆ��

உ�சநீத�ம�ற�த�� ேம��ைற�� ெச�ய�ப�ட�. உ�சநீத�ம�ற�த�� இ�வழ�கான� அரச�யலைம��

அம���� 2017 ஆ� ஆ�� மா�ற�ப��, 2018 ெச�ட�பரி� அைன�� வய� ெப�கைள�� கபாரிமைல�

ேகாவ����� அ�மத��க ேவ��� எ�� தீ��பளி�த�. இ�த தீ��ப�ைன ம� ஆ�� ெச�ய�ேகாரி

த�ேபா� ம� ஆ�� ம�வான� உ�சநீத�ம�ற�த�� தா�க� ெச�ய�ப���ள�.

உ�சநீத�ம�ற� இ�வழ�க�ைன ம� ஆ�� ெச��� ெபா�ேத இ�வழ�க�ைன ஒ�த பா�ச�

மத�ெப�கைள பா�ச� ெந���� ேகாவ����� அ�மத��காத�, ப�னாடகா மாந�ல�த�� ��க�

��ரமணியசாமி ேகாவ����� பழ�க�த�� இ���� "மடேசனா" பழ�க�, கஜரா� மாந�ல�த�� உ�ள ேபாரா

���� ெப�க��� எத�ரான பழ�க�க� என அைன�� மத உரிைம ச�ம�தப�ட வழ��க���� தீ��

கா�� ெபா��� அத�கமான நீத�பத�கைள�ெகா�ட அம�வ�ைன உ�வா�க���ள�.

(�ற���: இ�த�ய நா��� ச�ட�க� அைன��� ச��த�யா நா����� ெபா����)



உரிைமய�ய� வழ��

எ� அ� ேக" எ�ற ெபா� அளவைர�ைடய ந��வன�த��� எ��� �லமான ஒ�ப�த�த���ல�

க�ண� எ�பவைர ��ந�ைல அத�காரியாக ந�யமி�க�ப�டா�. அ�த ஒ�ப�த�த��ப� மாத�த��� 17 ல�ச�

எ�ற ச�பள�த�� க�ண� 2 வ�ட கால� பணி�ரிய ேவ���. இைட�ப�ட கால�த�� அவ� ேவைலைய

வ��� ந���வ��டா� 6 மாத� ச�பள� ெதாைகய�ைன “ எ� அ� ேக" ந��வன�த��� ெகா��க ேவ���.
அ�த ஒ�ப�தத��ப� ெக�வ���� "எ� அ� ேக" ந��வன� க�ணைன ேவைலையவ��� ந���த�வ��டா� 3
மாத� ேநா��� அ�ல� ��� மாத� ச�பள� க�ண���� ெகா��க ேவ���. ஒ� வ�ட�த��

காரணமி�ற� க�ண� ேவைலையவ��� ந���வ��டா�. ஆைகயா� ஒ�ப�த�ப� "எ� அ� ேக" ந��வன�

ஆ� மாத ச�பள�த�ைன� ேகாரி��ளன�. க�ண� தா� ஒ�ப�த� எ�த��ெகா��த ேபாத��� அ�

ஒ�தைல�ப�ட(One Sided) ஒ�ப�த� எ��� அவ� பணிய����� ந���வ��டதா� அ�ந��வன�த���

எ�தெவா� இைட��� இ�ைலெய��� தா� ெதாைக ஏ�� ெகா��க ேவ��யத��ைல எ���

வாத��க�றா�.

ஆதலா� ந��வனமான� உய�நீத�ம�ற�த�� வழ��� ெதா����ள�.

(�ற���: இ�த�ய நா��� அைன�� ச�ட�க�� இ�வழ�க��� ெபா����)



��றவ�ய� வழ��

சரவண� எ�பவ� கா�ச�ய�� "நள� உணவக�" எ�ற உணவக�ைத நட�த� வ�தா�. உணவகமான�

ந�ல லாபகரமானதாக�� த�ன�� இர� 9.00 மணி வைரய��� அத�கமாக வா��ைகயாள�க� வ�� ெச���

வைகய��� இ��த�. வச�த�, அ�த� ம��� ந�லவ� எ�ற ��� நப�க�� அ��ணவக�த�� ேவைல

ெச�� வ�தன�. அ��ணவக�த�� அ�க�ேலேய கேணச� எ�ற நப� "அ�சயா உணவக�" எ�பதைன

நட�த� வ�தா�. சரவண� ம��� கேணச� இ�வ���� ெகா��க� வா�க� ச�ப�தமாக ஏ�கனேவ

��வ�ேராத� இ��� வ�த�. அ�த ��வ�ேராத� காரணமாக சரவண�, வச�த�, அ�த� ம��� ந�லவ�

20-01-2019 அ�� 6 மணியளவ�� சத��த��ட� தீ��ன�. 25-01-2019 அ�� வழ�க�த��� மாறாக ஆ�மணி�ேக

உணவக�த�ைன சா�த�வ��� �����ேய தீ��ைவ�த சத��த��ட�த��ப� 25-01-2019 ேதத�ய�� மாைல 7
மணியளவ�� கேணச� வ�� வழிய�� அைனவ�� ஒ� ெபா�வான உ�க���ட� கா�த���தன�.
அ�ைற�� ேமா�டா� ைச�க�ளி� வ��ெகா����த கேணசைன வழிமற��� ந���த�ன�. சரவண�

த�னிட� இ��த உரிைமய��லாத� ைக���பா�க�யா� கேணசனி� இ��ப�� "இ��ட� ெதாைல�� ேபாடா!"
எ�� �ற��ெகா�ேட ��டா�. இ�ச�பவ�த�ைன அ�வழிேய வ�த ஒ�வ� பா��தா�. உடேன சரவண�,
வச�த�, அ�த� ம��� ந�லவ� அ�வ�ட�ைத வ��� ஓ�வ��டன�. ��ட�ப��� க�ட�த கேணசைன

சா�ச�யானவ� ச�க��ைச�காக ம���வமைனய�� ேச��தா�. ப�� நா�க� தீவ�ர ச�க��ைச அளி���

ச�க��ைச�பலனி�ற� கேணச� இற��வ��டா�.

கா�ச� காவல�க� வழ�க�ைன பத��ெச�� சா�ச�ய�ைன வ�சாரி�� அ�நா�வைர�� ைக�

ெச�தன�.ெகாைல ஆ�தமான ைக���பா�க�ய�ைன காவல�களா� க�ெட��க ��யவ��ைல .

ெகாைல ெச�ய�ப�டவ���� ெகாைலயானவ���� இ��த பைக ந�கற���� அதைன ந��ப��க

ேபாத�ய ஆதார�க� இ�ைலெய��� இ��த ஒ� சா�ச��� ப�ற� சா�ச�யாக மாற�யைமயா�� கீழைம

நீத�ம�ற� ெகாைலயாளிகைள வ��வ���வ��ட�.

அ�நா�வரி� வ��தைலைய எத���� ெச�ைன உய�நீத�ம�ற�த�� ேம��ைற�� ெச�ய�ப�ட�.

(�ற���: இ�த�ய நா��� அைன�� ச�ட�க�� இ�வழ�க��� ெபா����)


