சமய நல் லிணக்கத்ததப் பாதுகாப் பதற் குக் கடப் பாடு

சிங் கப்பூரில் பலதரப்பட்ட சமயங் களைக் ககொண்ட பன்மயச்
சமுதொயத்தில்
வந்துை் ைது.

நல் லிணக்கமும்

இது

தற் கசயலொக

நல் லிணக்கத்ளதப்
ஊக்குவிக்கவும்

அளமதியும்
நிகழ் ந்த

பொதுகொக்கவும் ,

நொம்

கதொடர்ந்து

கபருமைவு

ஒன்றல் ல.

நமது

பபொற் றிப்
முயற் சி

நீ டித்து
சமய

பொரொட்டவும் ,

எடுத்தொகபவண்டும் .

ஏகனனில் , நமது அளமதிக்கும் , கசழிப்புக்கும் , முன்பனற் றத்திற் கும்
சமய

நல் லிணக்கம்

இன்றியளமயொதது.

இந்த

பநொக்குடன்,

பின்வருபவற் ளற நொங் கை் மறுஉறுதிப்படுத்துகிபறொம் :

சமயச் சுதந் திரத்தத நிதலநாட்டுவ
1.

சமயச்

சட்டத்ளத

சுதந்திரத்துக்கு

நொம்

ாம்

உத்தரவொதமைிக்கும்

நிளலநொட்டுபவொம் .

அபதொடு,

அரசளமப்புச்

சமய

நம் பிக்ளக

இல் லொதிருப்பது உட்பட, நொம் ககொண்டுை் ை நம் பிக்ளகக்கு மொறுபட்ட
நம் பிக்ளககளை

கவைிப்படுத்தவும் ,

ஒவ் கவொருவருக்கும்

உை் ை

களடப்பிடிக்கவும் ,
உரிளமளயயும்

பரப்பவும் ,
நொங் கை்

நிளலநொட்டுபவொம் .

வமலும்
2.

லு

ான பிதணப் புகதை

பல் பவறு

சமய

ைர்ப்வபாம்

நம் பிக்ளககளைக்

ககொண்டவர்களுக்கு

இளடயில் வலுவொன பிளணப்பு இருப்பது, சமய நல் லிணக்கத்துக்கு மிக
முக்கியம் . நமது சமய நம் பிக்ளககை் மொறுபட்டிருந்தொலும் , அறப்பணி,
அன்பு, மரியொளத, மற் றவர்கைின் உணர்வுகளைப் புரிந்துககொை் ளுதல்
பபொன்ற
இளவ,

கபொதுவொன

பண்புகை்

பின்வருபளவ

நம் மிளடபய

உட்பட,

கொணப்படுகின்றன.

மற் றவர்களுடன்

அடிக்கடி

கதொடர்புகளை ஊக்குவிப்பதற் கு நொம் ககொண்டுை் ை பண்புகளுடன்
ஒத்துபபொகின்றன.

a. மற் ற சமய நம் பிக்ளககளைக் ககொண்டவர்களுடன் அர்த்தமுை் ை
உறளவ வைர்த்துக் கட்டிக்கொத்தல் ;
b. மற் ற சமய நம் பிக்ளககளைக் ககொண்டவர்களுக்கு உதவுதல் ;
கநருக்கடி நிளலயிலும் கூட;
c. சமய நம் பிக்ளகளயக் கருத்தில் ககொை் ைொமல் , அளனவருக்கும்
சமயம் சொரொ வணிகச் பசளவகளை வழங் குதல் , அபதொடு சமய
நம் பிக்ளகயின் சின்னங் களை கவைிப்படுத்தும் மற் ற கதொழில்
உரிளமயொைர்கைிடமிருந்து பசளவகளையும் கபறுதல் ;
d. நமது சமய நம் பிக்ளககளை கவைிப்படுத்த ஒருவருக்ககொருவர்
இடமைித்தல் ,

அளதயும்

மரியொளதயுடன்,

உணர்வுகளைப்

பொதிக்கொத முளறயில் கசய் தல் ;
e. சமய ரீதியில் , நமக்கு கவவ் பவறு உணவுக் கட்டுப்பொடுகை் ,
பழக்கங் கை் ஆகியளவ இருந்தொலும் , மற் றவர்களுடன் பசர்ந்து
சொப்பிடுதல் ;
f. ஒருவர்

மற் றவரது

விழொக்கைின்பபொது

நல் வொழ் தது
்

கூறி,

ககொண்டொட்டங் கைில் கலந்துககொை் ளுதல் ; மற் றும்
g. மற் ற சமயங் களைச் பசர்ந்தவர்கைின் வொழ் க்ளக நிகழ் வுகைில்
கலந்துககொை் ளுதல் ; திருமணங் கை் , இறுதிச்சடங் குகை் பபொன்ற
நிகழ் வுகை் ,

மற் ற

சமயத்தவரின்

வழிபொட்டுத்

தலங் கைில்

நடத்தப்பட்டொலும் கூட.

பரிவுமிக்க,
வபணி
3.

பரஸ்பர

புரிந் துணர்வுமிக்க

கலாசாரத்ததப்

ைர்ப்வபாம்

நொங் கை்

பரிவுமிக்க,

பரஸ்பர

புரிந்துணர்வுமிக்க

கலொசொரத்ளதப் பபணிவைர்ப்பபொம் . மற் ற சமய நம் பிக்ளககளைக்
ககொண்டவர்களுடன்
விட்டுக்ககொடுக்கும்
நிளலநிறுத்துபவொம் .
ககொண்டதொக

கலந்துறவொடும் பபொது,

புரிந்துணர்வு,

மனப்பொன்ளம பபொன்ற சமூக வழக்கங் களை
நமது

இருந்தொலும் ,

சமுதொயம்
அரசொங் கம்

பல

சமயங் களைக்

சமயச்

சொர்பற் றது

என்பளதயும் , கபொது இடங் கைில் ஒருவர் தமது சமய நம் பிக்ளகளய
கவைிப்படுத்துவதொல் புரிந்துணர்வின்ளம ஏற் படக்கூடும் என்பளதயும்
நொங் கை்

அறிகிபறொம் .

சமய

அறிந்திருக்கமொட்டொர்கை்
குழப்பங் கபைொ

என்பளதயும் ,

சர்ச்ளசகபைொ

கலந்துளரயொடல்

உணர்வுகளை

மூலம்

அளனவரும்

புரிந்துணர்வில் லொமல்

பநரும் பபொது,

அவற் றுக்குத்

மரியொளதமிக்க

தீர்வு

கொணபவண்டும்

என்பளதயும் நொங் கை் ஏற் கிபறொம் .

மரியாததயாகவும்

உணர்வுகதை மதிக்கும்

நம் பிக்தககதைப் பகிர்ந்துககாண்டு பரப் புவ
4.

நொங் கை்

பல் பவறு

சமயங் களுக்கு

தகயிலும்

சமய

ாம்

இளடபயயும் ,

பல் பவறு

சமயங் கைிலும் உை் ை உணர்வுகளைக் கவனத்தில் ககொண்டு, எங் கைது
சமய

நம் பிக்ளககளை

மரியொளதயொன

பகிர்ந்துககொண்டு

பரப்புபவொம் .

பழக்கவழக்கங் கை் ,

மரியொளதயொன

முளறயில்

எங் கைது

பிறருடன்

சமயம்

முளறயிலும்

சொர்ந்த

மற் றவர்கைின்

உணர்வுகளைப் புண்படுத்தொத வளகயிலும் பமற் ககொை் ைப்படுவளத
உறுதிப்படுத்துபவொம் . நொங் கை் பிற சமயங் களை இழிவுபடுத்தபவொ
அவமதிக்கபவொ மொட்படொம் . பமலும் , பல் பவறு சமயத்தினருக்கிளடபய
மனக்கசப்ளபத் தூண்டமொட்படொம் . ஒருவருளடய சமய நம் பிக்ளகயின்
கொரணமொக,

அவருக்கு

வன்முளறளயயும்

எதிரொக

நொங் கை்

பமற் ககொை் ைப்படும்

உறுதியொக

எவ் வித

நிரொகரிப்பபதொடு,

அளத

என்றுபம சகித்துக்ககொை் ைவும் மொட்படொம் .

கநருக்கடிநிதலகைில் ஒருதமப் பாட்தடக் கட்டிக்காப் வபாம்
5.

கநருக்கடிநிளலகைின்பபொது,

ஒருளமப்பொட்ளட

ஒருவருக்ககொருவர்

கவைிப்படுத்துபவொம் .

கலந்தொபலொசிப்பபொம் .

நொம்

நொம்

ஒருவருடன்

ஒருவருக்ககொருவர்

உதவி

நமது
ஒருவர்

புரிபவொம் .

இதன்வழி, சமுதொயப் பிளணப்ளபக் கட்டிக்கொப்பளதத் தளலயொய

குறிக்பகொைொகக் ககொண்டு, அந்த பநொக்கம் நிளறபவற ஒன்றொகச்
கசயல் படுபவொம் .

அதமப் புசார்ந்த முயற் சிகளுக்கு ஆதர
6.

ைிப் வபாம்

சமய நல் லிணக்கத்ளதப் பொதுகொப்பளதயும் வைர்ப்பளதயும்

பநொக்கமொகக் ககொண்ட பதசிய அளமப்புகைொன இனம் , சமயங் களுக்கு
இளடயிலொன நம் பிக்ளக வட்டங் கை் , இன, சமய நல் லிணக்கம் குறித்த
பதசிய வழிநடத்து குழு, சமய நல் லிணக்கத்துக்கொன அதிபர் மன்றம்
பபொன்றவற் றுக்கு

நொங் கை்

ஆதரவைிப்பபொம் .

நட்புறளவயும்

நம் பிக்ளகளயயும் வைர்க்கும் நடவடிக்ளககளுக்கு ஏற் பொடு கசய் து
அவற் றில் கலந்துககொண்டு, கபொது நலனுக்கொன திட்டப்பணிகைில்
நொம் ஒன்றொகச் கசயல் படுபவொம் .

அதன

ருக்காகவும்

வமம் பட்ட

சிங் கப் பூதர

உரு

ாக் க

சமய

நல் லிணக்கத்ததப் பாதுகாப் வபாம்
7.

இந்தக்

கடப்பொட்டில்

ஏற் றுக்ககொண்டு

உை் ை

களடப்பிடிப்பபொம் .

உறுதிப்பொடுகளை
எங் களுளடய

நொங் கை்
பபச்சின்

மூலமொகவும் , கசய் யும் கசயல் கைின் மூலமொகவும் சிங் கப்பூரில் சமய
நல் லிணக்கத்ளதக் கட்டிக்கொக்க எங் கைொல் பங் கைிக்கமுடியும் . நம்
நொடு கதொடர்ந்து அளமதியொகவும் நல் லிணக்கத்பதொடும் முன்பனற் றம்
கண்டு

கசழிப் பளடவளத

நொம்

ஒன்றிளணந்து

உறுதிகசய் பவொம் .

இதன்வழி, அளனவரும் தத்தம் சமய நம் பிக்ளககைின்படி நிளறவொன
வொழ் க்ளகளய வொழ வழிவகுப்பபொம் .

