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‘‘....(ைிசுைாசிகளாகிய அைர்கள் எத்தவகநயா  
ரரன்றால்) அைர்களின் காரியநமா தங்களுக்குள் 
கலந்தாநலாசித்தலாக இருக்கும்... (42:38) 

இவ யிசுயாசிகின் இின ண்புகவ 

இவயன் ட்டினலிட்டுத் தயவகனில் நருபா 

அடிப்வடனில் தங்கவடன காாினங்கவ 

திட்டநிட்டு சசனல்டுயார்கள் என்வத 

யிாிக்கின்ான். 

ி(றல்) அயர்கள் தநது நதாமர்களுடன்  

சந்தர்ப்ங்கில் கந்தாநாசவ சசய்துள் 

ார்கள். இதன் முடிவுகள் சாதகநா  

ன்வநகவ தந்தியக்கின். 

ஒய கூட்டத்வத  கூட்டி குிப்ிட்ட யிடனத்வத 

கந்தா நாசவ சசய்யது அந்த யிடனத்தின் 

சாதக ாதகங்கவ தீப ஆபாய்ந்து தீர்க்கநா 

ஒய முடிவய எடுத்து அமுல் டாத்துயதற்குத் 

தான் என்வத ாம் அிநயாம். 

அப்டினா ஒய கூட்டத்வத கூட்டும்நாது 

(நருபா சவவன கூட்டும்நாது) எந்த 

யிடனங்கவ கந்தாநாசிக்க நயண்டும், 

அந்த யிடனங்களுக்காக நபத்வத எப்டி 

யகுத்துக் சகாள் நயண்டும் என்வத 
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முன்கூட்டிநன ஒழுங்குப் டுத்திக் சகாள் 

நயண்டும். 

நபம் சான்ாது என்ார்கள். உண்வந 

னில் அது சான்வயிட நநாது. யிவ 

நதிக்க முடினாதது. நபம் தயிால் அல்து 

தயயிடப்ட்டால் யாழ்க்வகனில் ஒய குதி 

வீணாகியிட்டது என்துதான் னதார்த்தம். 

நபம் கிடக்கின்நாது காங்கள் நவகின் 

நாது ஆயுளும் முடியவடகின்து என்வத 

நந்து யிட முடினாது. 

எநய, யாழ்க்வகனில் ஒவ்சயாய 

காாினத்வதயும் நநற் சகாள்ளும்நாது  

நபத்வத ாம் திட்டநிட்டு சசனல் டுத்த 

நயண்டினது அயசினம். கூட்டங்கின்நாது 

நபங்கவ எப்டி ஒழுங்குடுத்திட நயண்டும் 

என்வத ின் யயநாறு கயிப்நாம். 

 கூட்டத்வத கூட்ட முன்பு நசப்ட 

நயண்டின யிடனங்கள் எவய? இதற்காக 

ஒய கூட்டம் நதவயனா? அல்து நயறு 

யமினில் இதவ ிவநயற் இகுயா 

யமி உண்டா? என்வத ார்த்தல். 
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 எந்த யிடனங்களுக்கு முக்கினத்துயம் 

சகாடுக்க நயண்டும்? அது சதாடர்ா 

ிகழ்ச்சி ிபல் (Agenda) என் என்வத 

தனாாித்தல் . 

 தனாாிக்கப்ட்ட Agen da வுக்கா நபம் 

என்? (ஒவ்சயாய யிடனத்திற்கும் 

எத்தவ ிநிடங்கள் ஒதுக்குதல் என்வத 

குிப்ிட நயண்டும். அதன் மூம் கூட்டம் 

ஆபம்ித்து முடியும் நபத்வத யவபனவப 

சசய்து சகாள்ல் நயண்டும்.) 

 கூட்டம் வடசறுயதற்கா கா நபம், 

இடம், சாறுத்தநாதா என்வத 

தீர்நாித்தல். 

 கூட்டத்திற்காக அவமக்கப்டுயர் னார்? 

அயர்கள் அயசினநாயர்கா என்று 

தீர்நாித்து அயசினநற் யர்கவ 

அவமக்காதியத்தல். 

 கூட்டத்திற்கா ிகழ்ச்சி ிபவ 

சம்ந்தப்ட்டயர்களுக்கு முன் கூட்டிநன 

அியித்தல்  
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 கூட்டத்திற்கு அவமப்பு யிடுக்காதயர்கவ 

கூட்டத் திற்கு அனுநதிக்கக் கூடாது. 

 குித்த நபத்தில் கூட்டத்வத ஆபம்ிக்க 

தயக் கூடாது.    கூட்டம் வடசறும் 

நாது எல்ா அங்கத்தியம் நபத்திற்கு 

சமூகநிக்க நயண்டும். 

 கூட்டத்திற்கு சமூகநிக்காதயர்கள் ற்ி 

அிந்து சகாள் நயண்டும். ( அங்கத்திர் 

கூட்டத்திற்கு யபமுடினாது யிட்டால் 

முன்கூட்டிநன அியித்தல் சகாடுக்க 

நயண்டும்) 

 குிப்ிடப்ட்ட ிகழ்ச்சி ிபவ நணி, 

நபத்வத முகாவநப்டுத்த நயண்டும். 

 ஒவ்சயாய அங்கத்தியக்கும் கயத்துச் 

சசால் அனுநதிக்க நயண்டும். ஒயயர் 

நற்யாின் கயத்வத புக்கணிக்கநயா 

அல்து நட்டம் தட்டநயா வீண் நயடிக்வக 

நசநயா இடம் சகாடுத்தல் கூடாது. 

 திப்ட்ட ாீதினில் யாக்குயாதம் டத்த 

அனுநதிக் கக் கூடாது. 
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 ிகழ்ச்சி ிபலில் சம்ந்தப்டாத யிடனங் 

கவ நசவும் இடம் சகாடுக்கக் கூடாது.  

 கூட்டத்தின் நாது நசப்டும் 

யிடனங்கவ குித்துக்  சகாள் ஒயயவப 

ினநிக்க நயண்டும். 

 ிகழ்ச்சி ிபலில் கவடசினாக நயறு யிடனங் 

கள் (Any other Subjects) என்று நாடப் 

ட்டியந்தால் அதவ ஒழுங்குடுத்தி 

குித்தநபத்தில் கூட்டத்வத முடிக்க 

நயண்டும். முக்கினநா யிடனநாக 

இயந்தால் அங்கத்திர்கின் ( கந்து 

சகாண்டயர்கின்) யியப்ப்டி அதவ 

குித்த நபத்தில் நசி முடித்து யிட 

நயண்டும். அல்து அதற்காக 

இன்னுசநாய கூட்டத்திவ ஒழுங்குடுத்த 

நயண்டும். 

 கூட்டத்தின் நாது  எடுக்கப்டும் முடிவுகள் 

தீர்நாங்கள் குித்த கூட்டத்தின் 

இறுதினில் அியித்தல் நயண்டும். 
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 குிப்ாக கூட்டத்திவ யமிடாத்துய 

யக்கு ( தவயயக்கு) சமூகநித்நதார் 

(அங்கத்திர்) கட்டுப்ட்டு சவ ஒழுங்கி 

வ நணி டக்க நயண்டும். யமி 

டாத்துயர் ாபட்சநாக டந்து 

சகாள்க் கூடாது. 

 ஒநப யிடனத்வத தியப்ித் தியப்ி நசிக் 

சகாண்டி யக்கக் கூடாது. நசப்டும் 

யிடனத்திற்கு தீர்க்க நா முடிவு காண 

முனற்சிக்க நயண்டும். 

 கூட்டத்தில் கந்து சகாண்டயர்கள் நம் 

திந்த ிவனில் நச நயண்டும். 

அயர்களுவடன கயத்து களுக்கு இடநிக்க 

நயண்டும். 

 கூட்டத்தில் எடுக்கப்ட்ட முடிவுகள் நற்றும் 

தீர்நாங்கவ சசனல்டுத்த ( சசனற்குழு) 

முவன நயண்டும். 

 கூட்டத்திற்காக அங்கத்திர்கவ 

அவமத்து நசப் டயியக்கும் யிடனங்கவ 

ஆபாய்ந்து முடிவு எடுக்க நயண்டுநந தயிப, 
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கூட்டத்வத கூட்ட முன் இபகசி னநாக கூடி 

(சாலிியுநபா எனும் சனாில்) அதவ 

தீர்நாநாக எடுக்க முனற்சிக்கக் கூடாது. 

இது சவநனாவப தயாக யமிடாத்துயது 

நட்டு நன்ி சவநனார் கயத்துக்கள் யமங்க 

தகுதினற்யர்கள் என்வத தீர்நாித்த 

தாகவும் இயக்கும். இதால் சவனில் வீண் 

குமப்ங்களும் ிாிவுகளுநந ஏற்ட 

யாய்ப்புண்டு.  

 நருபா சவக்கு சதாிவு சசய்னப்டு 

யர்கள் நசப் டும் யிடனங்கவ 

கயத்துக்கவ சசால்க் கூடின யர்காக 

அர்ப்ணிப்புடன் சசனற்டக் கூடினயர் 

காக டுிவனாயர்காக இயக்க 

நயண்டுநந தயிப தவனாட்டும் 

சாம்வநகாக இயக்கக் கூடாது, அல்து 

ாம் ஏன் கயத்து கூநயண்டும் எ 

ிவத்து சநௌநாக இயக்ககூடாது.  

 நருபா சவக்குப் சாறுத்தநாயர் னார்? 

சாறுத்தநற்யர் னார் என்வத 
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தவயயடன் சசனற்குழு முடிவு சசய்து 

தீர்நாிக்க நயண்டும். திட்ட முவனில் 

முடிவு எடுகக்கூடாது. 

 தவயர் என்யர் சாதுப்வடனாக 

சசனல்ட நயண்டுநந தயிப  அயயக்கு 

சார்ாகக் கயத்து  கூறுயர்களுக்கு 

சாதகநாக இனங்கக்கூடாது சயி னிலி 

யந்து யயயர்கின் ஆதபவய யிட 

நருபாவுக்குள்ியந்து ஒத்துவமப்பு தய 

யர்கின் ஆதபவயநன சாிதும் நதிக்க 

நயண்டும். 

 நருபா சவ தவயவப யமிடாத்தக் 

கூடினதாக இயப்து நாநய தவயயம் 

நருபா சவவன சாினாக இட்டுச்சசல்க் 

கூனயபாகவும் இயத்தல் நயண்டும்.  

 அவநப்புக்குள்  சசனற்குழுக்கள் அல்து 

உ குழுக்கள்  இயந்தால் அக்குழுக்கின் 

சசனற்ாடுகள் எல்ா குழுக்களுக்கும்  

சதாினக்கூடினதாக நருபாக்கள் இயந்தால் 
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தான் சயற்ினின் வ அனுயிக்க 

முடியும். 

 நருபா சவ ஒிவுநவயின்ி 

சசனற்டும் காசநல்ாம் அதன் இக்வக 

நாக்கி சயற்ிவன நாக்கி சசல்முடியும். 

  ஜநாஅத் அல்து இனக்கத்திற்கு இக்கும் 

நாக்கும் இயக்கநயண்டும். அதவ 

கயத்தில் சகாண்நட நருபாவும் அவநன 

நயண்டும். னாவபயும் தியப்தி டுத்த 

ஜநாஅத்வதநனா அல்து நருபாவயநனா 

இட்டுச்சசல்க்கூடாது. 

எந்தசயாய அவநப்பும் சயற்ி ச 

தூய்வநனா உள்ம் வடத்த தவயயக்கு 

கட்டுப்ட்டு டக்கும் க்குயமுவடன சசனல் 

வீபர்கந முக்கினநாயர்கள் என்வத 

நந்துயிடக் கூடாது. 

நபத்திற்கு ணினாற்றும் னிற்ச்சிவன 

சதாழுவக தயகிது. சதாழுவகவன 

நணுயர் எல்ா காாினங்  கிலும் 

நணுதாக இயப்ார். 


