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இநந்ததிய உயரந் ஸந்ததானதிகரந் தரணந்ஜதிதந் சதிஙந் சநந்த அவரந்களந் ஆறந்றதிய லலதிதந்
அதலதந்முதலதி நதிகனவுபந் பபருகர

 “ இநந்ததியதா – இலஙந்கக நடந்பறவு இயறந்ககயதானத, பரஸந்பரமதானத , ஆதந்மமீகமதானத
மறந்றுமந் நதிகலபபறதானத”

“எனந்கன கபதாறுதந்தவகரயதிலந் இகணநந்ததிருதந்தலந் ஒரு கதரதிவலந்ல; அத வரமந். அதந்தடனந் இகணநந்ததிருதந்தலந் பலவமீனதந்ததினந்
அறதிகுறதி அலந்ல; அத பலதந்ததினந் ஆயுதமந்”

ககதாழுமந்ப BMICH  இலந் சகப நதிகறநந்த வதிருநந்ததினரந்களந் மதந்ததியதிலந் பநறந்று (26  நவமந்பரந் 2019)  இநந்ததிய உயரந்
ஸந்ததானதிகரந் தரணந்ஜதிதந் சதிஙந் சநந்த அவரந்களந் லலதிதந் அதலதந்முதலதி நதிகனவு பபருகரயதிகன நதிகழந்தந்ததியதிருநந்ததாரந்.
“பகதிரபந்படந்டதமந் பதாதகதாபந்பதானதமதான எததிரந்கதாலதந்தகந்கதான இலஙந்கக இநந்ததிய உறவுகளந்’ எனந்ற  தகலபந்பதிலந் இநந்த உகர
நதிகழந்தந்தபந்படந்டத.  லலதிதந் அதலதந்முதலதி அகமபந்ப,  சுதநந்ததிரதந்தகந்கதான பதிகரடந்ரதிசந் கநநௌமனந் அகமபந்ப மறந்றுமந்,
ஜனநதாயகதந்தகந்குமந் தகலகமதந்தவதந்தகந்குமதான நதிகலயமந் ஆகதியகவ ஒனந்றதிகணநந்த   இநந்த நதிகனவுபந்
பபருகரயதிகன ஏறந்பதாட கசயந்ததிருநந்தன.  

இநந்த நதிகனவுபந் பபருகர ககநௌரவ லலதிதந் அதலதந் முதலதியதினந் 83  ஆவத பதிறநந்தநதாளந் நதிகனவு,   26/11  முமந்கப
ததாகந்குதலதினந் நதிகனவுததினமந் மறந்றுமந் இநந்ததிய அரசதியலகமபந்ப ததினமந் (இநந்ததிய அரசதியலகமபந்ப அஙந்கமீகரதிகந்கபந்படந்ட நதாளந்)
ஆகதியவறந்றுகந்கு சமதாநந்தரமதாக ஏறந்பதாட கசயந்யபந்படந்டிருநந்தத.  இலஙந்ககயதிலுமந் உலகளவதிலுமந் பயஙந்கரவதாத
ததாகந்குதலந்களதாலந் உயதிரதிழநந்தவரந்களுகந்கு உயரந் ஸந்ததானதிகரந் இநந்த சநந்தரந்பந்பதந்ததிலந் அஞந்சலதி கசலுதந்ததியதிருநந்ததாரந்.
 
இலஙந்ககயதிலந் அணந்கமயதிலந் நகடகபறந்று முடிநந்த ஜனதாததிபததி பதரந்தகல “ ஜனநதாயக ககதாணந்டதாடந்டமந்” என இஙந்கு உயரந்
ஸந்ததானதிகரந்  வகரயகற  கசயந்ததிருநந்ததாரந்.  அதந்தடனந்  இநந்ததிய  கவளதிவதிவகதார  அகமசந்சரந்  டதாகந்டரந்  எஸந்.கஜயந்சஙந்கரந்
அணந்கமயதிலந் பமறந்ககதாணந்டிருநந்த வதிஜயமந் கததாடரந்பதாகவுமந் உயரந்  ஸந்ததானதிகரந் குறதிபந்பதிடந்டிருநந்ததாரந்,  ஜனதாததிபததி பகதாடந்டதாபய
ரதாஜபகந் ஷ  அவரந்ககள  முதலதிலந்  சநந்ததிதந்த  கவளதிநதாடந்ட  பதிரமுகரதாக  அவரந்  பததிவதாகதியுளந்ளதாரந்.  இலஙந்கக  ஜனதாததிபததி
இவந்வதார இறுததியதிலந்  இநந்ததியதாவுகந்கு பமறந்ககதாளந்ளுமந்  வதிஜயமந்  கததாடரந்பதாகவுமந்  உயரந்  ஸந்ததானதிகரந்  சுடந்டிகந்கதாடந்டியதிருநந்ததாரந்.
ஜனதாததிபததி  தனத  முதலதாவத  வதிஜயதந்தகந்கதாக  இநந்ததியதாகவ  கதரதிவு  கசயந்ததிருநந்தகம  இஙந்கு  குறதிபந்பதிடதந்தகந்கத
அதந்தடனந்  உயதிரந்தந்த  ஞதாயதிறு  ததாகந்குதலதினந்  பதினந்னரந்  இலஙந்கககந்கு  வதிஜயமந்  பமறந்ககதாணந்ட  முதலதாவத
கவளதிநதாடந்டதந்தகலவரந்  இநந்ததிய பதிரதமரந்  நபரநந்ததிர  பமதாடி எனவுமந்  உயரந்  ஸந்ததானதிகரதாலந்  நதிகனவூடந்டபந்படந்டிருநந்தத.  இநந்த
சகல உயரந்மடந்ட உறவுகளந் வதிஜயஙந்களந் இலஙந்கககந்குமந்  இநந்ததியதாவுகந்குமந்  இகடயதிலதான   மதிகவுமந்  கநருகந்கமதான
பதிகணபந்பதிகன சுடந்டிகந்கதாடந்டகதினந்றன. 

பதிரதாநந்ததியபமதா அலந்லத உலகபமதா குழபந்பதந்ததிலந் இருகந்குமந் நதிகலயதிலந் நதாமந் பதாதகதாபந்பதாக இருகந்க முடியதாத ஆகபவ
பதசதியபதாதகதாபந்ப எனந்பத தமத கசதாநந்த எலந்கலககள கபநௌதமீக ரமீததியதாக பதாதகதாபந்பதறந்கு அபந்பதாறந்படந்டத எனவுமந்
உயரந்ஸந்ததானதிகரந் குறதிபந்பதிடகதிறதாரந். 

இகணயதந்தளமந் மறந்றுமந் கசபரந் இகடகவளதி எனந்ற இனந்கறய யுகதந்ததிலந் சதிநந்தகனகளுமந் ககதாளந்கககளுமந் ஒரு
கமநௌகச(  Mouse)  அழுதந்தவதனந் மூலமந் சமபநரதந்ததிலந் எலந்கலகளுகந்கு அபந்பதாலந் பயணதிகந்கதினந்றத.  ஜதிஹதாததி
சதிநந்தகனகய உருவதாகந்குமந் தரபந்பதினகர முடகந்குவதனந் அவசதியமந் குறதிதந்தமந் உயரந்ஸந்ததானதிகரந் குறதிபந்பதிடந்டதாரந்.

பதாதகதாபந்ப மறந்றுமந் அபதிவதிருதந்ததி பஙந்குடகம ஆகதியவறந்றதிலந் இலஙந்கககந்குமந் இநந்ததியதாவுகந்குமந் இகடயதிலதான வலுவதான
ஒதந்தகழபந்ப கததாடரந்பதாகவுமந் உயரந் ஸந்ததானதிகரந் இஙந்கு சுடந்டிகந்கதாடந்டினதாரந்.  குறதிதந்த வதிடயஙந்களதிலந் இலஙந்ககயதினந் கசதாநந்த
பதகவககள நதிவரந்தந்ததி கசயந்த ககதாளந்வதறந்கு இநந்ததியதாவதாலந் பமலுமந் உதவதிககள வழஙந்க முடியுமந் எனவுமந் அவரந்
கதரதிவதிதந்ததாரந்.



மதாறந்றமந் எனந்பபத நதிகலயதானத என பமறந்பகதாளதிடந்ட கதாடந்டிய உயரந்ஸந்ததானதிகரந், எமத மகந்களுகந்கதாக ஒரு சதிறநந்த உலகக
இநந்ததியதாவுமந் இலஙந்ககயுமந் ஒனந்றதிகணநந்த எவந்வதாறு வடிவகமகந்க முடியுமந் எனந்பகத ஆரதாயந்வதறந்கதாக கடநந்த
கதாலஙந்களுடனந் சதிகறபந்படந்டிருகந்கதாமலந் இனந்கறய சூழலுகந்பகறந்ற வககயதிலந் அவறந்கற ஆயந்வு கசயந்ய பவணந்டியதனந்
அவசதியமந்குறதிதந்தமந், வலதியுறுதந்ததியதிருநந்ததாரந். 

எததிரந்கதால இநந்ததிய இலஙந்கக உறவுகளந் குறதிதந்த தனத பநதாகந்கு கததாடரந்பதாக குறதிபந்பதிடந்டிருநந்த உயரந்ஸந்ததானதிகரந்,  கசதாநந்த
மகந்களுகந்குமந் நதாடந்டகந்குமந் இலஙந்ககயுமந் இநந்ததியதாவுமந் இகணநந்த பமறந்ககதாளந்ள பவணந்டிய பணதிகளந் அததிகளவதிலந்
இருபந்பததாகவுமந் சுடந்டிகந்கதாடந்டினதாரந். இலஙந்ககயுமந் இநந்ததியதாவுமந் பரதாதனநதாடகளதாக இருநந்ததாலுமந் அகவ இகளஞரந்களதினந்
பதசஙந்களதாகவுமந் இருபந்பததாக அவரந் குறதிபந்பதிடந்டிருநந்ததாரந் .ஏறந்கனபவ இருகந்குமந் சதாதந்ததியமதான வதிடயஙந்ககள
இருதரபந்பதிலுமந் பமலததிக பதிகணபந்பகந்களந்,  பதிரயதாணஙந்களந்,  மறந்றுமந் சுறந்றுலதா பயணதிகளதினந் அததிகரதிபந்ப,  பமலததிக
முதலமீடகளந் ஆகதியவறந்றதினந் மூலமந் கமயந்பந்பதிகந்கபவணந்டியதனந் பதகவ குறதிதந்தமந் அவரந் சுடந்டிகந்கதாடந்டினதாரந்.
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