
 

 

சென் ஆண்டு ஜூல நாதத்தில் ாடாளுநன் உறுப்ிபா ின், ீ சூன் சதற்கில் உள் 

குடும்ங்கின் ததலயகல புாிந்துக் சகாள் ான் ிலன தபம் செயிட்டிருக்கிதன்.  
 
சரும்ாா குடும்ங்கள்  திர் சகாள்கின் நிகப் சரும் அழுத்தம் ன்து 

குமந்லதகளுக்கு கயிப்ல யமங்குயது, பத்ததாருக்கு கயிப்ல யமங்குயது, 

தாயுற்தாருக்கு கயிப்ல யமங்குயது, நதயில் ாதிக்கப்ட்டயர்களுக்கு அல்து 

ெிப்பு பாநாிப்பு ததலயப்டும் குடும் உறுப்ிர்களுக்கு கயிப்ல யமங்குயது  

கயிப்ல யமங்குயது ன்லததன சுற்ி இருப்தாக ான் ெந்தித்த குடும்ங்கின் 

அடிப்லடனில் கருதுகிதன். ீடித்த, அணுக இனக்கூடின யலகனில், கட்டுடினாகக் கூடின 

செயில் கயிப்ல யமங்குயது குித்து ன்ல அது ெிந்திக்கச் செய்தது.  
 
கடந்த நாதம் ாடாளுநன்த்தில் ிதிில அிக்லக நற்றும் நுகர்வு யமங்கல் குழு 

யியாதங்கில், இந்த கயிப்பு யமங்கல் ப்டி ெிங்கப்பூபர்களுக்கு புதின கயலனாக 

உருயாகி  அழுத்தத்லத ற்டுத்தி யருகிது ன்லதயும், ஒரு ெபகநாக செனல்ட்டு அலத 

ப்டி லகனா படியும் ன்லதயும் உள்டக்கி ான் தெிதன்.  
 
இப்தாது, ாம் உடடினாக தநற்சகாள் தயண்டின  டயடிக்லக, நது 

குடினிருப்புயாெிகளுக்கு, அதிலும் குிப்ாக பத்ததார்களுக்கு தடுப்பூெி தாட ற்ாடு 

செய்யது தான். உடல் கயிப்பு ணிகில் உருயா இந்த சருக்கடி. நருத்துயநல 

ஊமினர்கள் நற்றும் பன்ணி கப்ணினார்கது நீது நட்டும் ாதிப்ல 

ற்டுத்தயில்ல, ஆால், தாயுற் குடும் உறுப்ிலப  பாநாிக்கும் சாறுப்ல 

ற்றுள் குடும் உறுப்ிர்கின் நீதும் தாக்கத்லத ற்டுத்துகிது. நது அண்லட 

வீட்டுக்காபர்கள், சகாயிட் தாய் தடுப்பூெி நருந்லத தாட்டுக்சகாள் ஊக்குயிக்கும் பகநாக 

ாம் செனல்டுதயாம். ஒருயலப ஒருயர் நாகவும் ாதுகாப்ாகவும் இருக்க ார்த்துக் 

சகாள்ளும் டி செய்தயாம்.  
 
ீண்ட கா திட்டநாக, ான் ெநீத்தில் ஒரு புதின ந  ஊக்குயிப்பு குழுலய, நது தலயர் 

அசக்ஸ் லீ ஆதபதயாடு குடிநக்கள் ஆதாெல குழுயின் கீழ் சதாடங்கி உள்தன். நது 

குடினிருப்புயாெிகளுக்கு நம் நற்றும் உணர்வு ொர்ந்த த்லத தணி காப்தன் யானிாக 

அயர்கல இன்நம் ெிந்த பலனில் கயித்துக் சகாள் படியும்.  தன்ார்யர்களும் 

குடினிருப்புயாெிகளும் தங்கது தபத்லத யமங்கவும் அிலய கிர்ந்துக் சகாள்வும் 

பன்யந்திருக்கிார்கள். ந ம் ொர்ந்த ிபச்ெிலகால் துன்ப்டுயர்களுக்கும் 

அயர்களுக்கு உாின கயிப்ல யமங்குயயர்களுக்கும் அன்பும், ற்றுக்சகாள்லும் 

ாதுக்காப்பும் யமங்கும் ஒரு ெபகநாக ீ சூன் சதற்கு உருயாக ாம் ஒழுங்கு பலதனாடு 

செனல்டுதயாம். நது யாழ்யின் ந அழுத்தங்கல உாின பலனில் ிர்யகிக்கவும், 

நம் ெிப்ாக இருக்கவும் நக்கு உதய இருக்கும் தன்ார்யர்கள் நற்றும் 

குடினிருப்புயாெிகளுக்கு தாதுநா புாிதல் நற்றும் தகயல்கள் சற்று தங்கல தனார்டுத்திக 

சகாண்டயர்காக இருப்தற்கா யமிகல ான் திர்தாக்குகிதன்.  
 
இி யரும் காங்கில், ான் யமக்கம் தா வீட்டு ெந்திப்புக்கள் நற்றும் ததீர்கலட 

ெந்திப்புக்கல திர்தாக்குகிதன். ஆால், அலத ான் ல்தயறு ாட்கிலும் ல்தயறு 

தபங்கிலும் செய்ன இருக்கிதன். இதால், குடினிருப்புயாெிகில் ல் தயறு யிதநா 

யாழ்யினல் மக்கங்கல சகாண்டயர்கல ான் ெந்திக்க இனலும். காதிப் ததீர்கலட 

குதிகில் ன்ல ெந்திக்க ஆர்யம் சகாண்டயர்கள் து பகநூல் தகயல் அிப்புக்கல 

ார்க்கும் டி தயண்டுகிதன்.  



 

 

 


