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‘ெச#$’ $%யரா )*க,?
கா

மனேநா% பா()*+ அபாய+
– நமA u?ப$ –
ைல"# க& '()த+,, ‘ேப012’3#, ‘45மா9:;’ என ப>'5?, எ)தைன, ‘ைல2’
'@A>B23ற+ என பா9)+'5? ப# +ல2கDெச#ேவாB, உIளன9. இைணய தள அPைமகளாக, இQைறய தைலRைற மாS'5டேதா எQேற அUV, அளW24, அவXSQ
உபேயாக, எ#ைலYS'5ட+.
4?,ப உZ[\ன9க]I ஆேரா23யமான
உைரயாட#க],, ஆனAதமாக ேப` ெபா@+
ேபா24, நைகDVைவ ேபDV2க]24,, இ[ேபாைதய அவசர உல3#, அவ`யb#லாம#
ேபாc'5ட+. பலB, ‘ேப012’, ‘P'5ட9’
ேபாQற இைணயதள இPபா?கd# `23
ெபா@ைத ேபா23வB3Qறன9.
ேபாதா2 4ைற24, ‘ெச#\’ ேமாக, ேவZ.
உயரமான க5டட)>Q YேதS, பா9[ேபா9
ந?;4, வைக"#, தQe"ைர ஒB ைக"#
\P)+2ெகா&? மZைக"#, ‘ெச#\’ எ?)+,
சgக வைலதள;கd# ப>'?வ+; ஓ?, ர"#
அB3# jQZ, த;கைள தா;கேள படெம?)+
ப>ேவXற, ெசcவ+ ேபாQற ெசய#கI அ>கk)+Iளன. அைதl, பா9)+ பலB, ‘ைல2’
ேபா?3Qறன9. தாQ இ5ட ப>Wக]24 எ>9பா9)த அள'# ‘ைல2’ 'ழா'P#, ‘ைல[’ேப
RPA+ ேபானதாக கB>, அQைறய ெபா@ைத
கவைல"# க([ேபாB, உIளன9.
க,[n5ட9,
ெமாைப#ேபாQக]24

அPைமயா3 >kl, நப9க]24, இைணய
அPைமயாத# ேநாc (Internet Addiction
Syndrome) எQற மனேநாc பா>[1 ஏXப?வதாக அ>9D` தB3Qறன9 மனநல டா2ட9கI.
‘ெச5=’ ேமாகP
இQZ நா, அைனவB, அSAத வா9)ைத
'ெச#\'. +ா;3 எ@வ+ Rத#, இரW
+ா;4, வைர, நா, எ?24, ‘ெச#\’ 1ைக[பட;கைள, ‘ேப012’, ‘5'5ட9’ ேபாQற
சgக வைலதள;கd# ப39வ+, >னசk ப#
+ல24வ+ ேபாலா3 '5ட+. இ>#, பல
Rகபாவ;க]டQ பட, எ?)+ ெகாIவ+
ஆர,பjைலயாக sற[ப?3ற+.
அ?)த?)+ உட# அ;க, ெதkl,பP
எ?[ப+, உடைல +Qப[ப?)> ேகாரமாக
எ?[ப+, உIளாைடேயா? ‘ஆபாச ேபா0’
ெகா?)+ எ?[ப+ என, ப5Pய# tI3ற+.
இதX4 அ?)த க5டமாக, 'kவQu பா9Q'
என[ப?,, ஆபாச ப(வா;க# படலR,
வளர +வ;3lIள+. காதல9கI த;கI அAதர;க தBண)># எ?)த 1ைக[பட;கைள,
\Qன9 \ரDைன ஏXப?,ேபா+ பர[\,
ப(வா;4வ+ தாQ 'kவQu பா9Q'. இ+
சYபகாலமாக அ>கk)+ வB3ற+.
'ெச#\' பட;கைள ெபா@+ேபா242காக
எ?)தா# தவS#ைல. அAத பட;க]24,
'ைல2', 'கெமQ50’ வர ேவ&?, எQற
ேநா23# ெசcதா#, அAத பழ2க)ைத உடேன

‘ –!டா$%’ '()ைச

இைணய தள ேமாக4தா5 ேந7%ட
மனேநா9 பா;<=>?@A B%க,
அெம7Fகா ேபாGற நாIகJ5 மKவாNO ைமயP AவFக<ப%IQளA.
இவ$கQ அJFSP '()ைசFS,
‘ –-!டா$%’ எGK ெபய$. கP<U%டரா5 ‘ேஹXF’ ஆ( ேபானவ$கZFS அJFக<பIP, ‘ –-!டா$%’
'()ைச, 45 நா%கQ அJFக<பI(றA. இGட$ெந%, ]^ேயா, கP<U%ட$ _ைளயா%IகJ5 இ?@A,
45 நா%கQ =74A ைவ4A, ேயாகா,
உடaபba', மசாc, நைட<பba',
கல@தா9O என, ‘ சா$c’ '()ைச
பல க%டXகளாக அJFக<பIவதாக,
டாFட$கQ ெத7_F(Gறன$.

ைக'ட ேவ&?,; இ#ைலெயQறா# கால[ேபா23# மனேநாயாdயாக மாZவ+ உZ>
எQ3Qறன9, மனநல டா2ட9கI.
ேகாைவையD ேச9Aத மனநல மB)+வ9
மv sSயதாவ+:
‘ெச#\’ எ?)+ சgக வைலதள;கd# பர[1வைத `ல9, `R@ேநர
பv`யாக ெசc3Qறன9. இ+W,
1+வைகயான
மனேநாcதாQ.
>னR, 4ைறAத+ gQZ Rைற,
‘ெச#\’ பட, எ?[ப+, அைத சgக
வைலதள;கd# ேபா?வ+ ஆர,ப
மனjைல.
கண23QS
jைன)த
ேபாெத#லா, பட, எ?)+, அைத சgக
வைலதள;கd# தவறாம& ப>ேவXற, ெசcவ+ இர&டா, jைல. எ[ேபா+, எைத
பா9)தாy,, ‘ெச#\’ பட, எ?)+ உடe24டQ, சgக வைலதள;கd# ேபா?, ெசய#
gQறா, jைல. இ+தாQ ‘ெச#\’ ேமாக,
RXS, மனேநாயாdயாக மாZ, jைல.
‘ெச#\’ ேமாக)+24 அPைமயானவ9கI
உண9D`வச[ப?வ9களாக
இB[பா9கI.
தQைன கா5` ெபாBI ேபாQZ பா924,
நடவP2ைககI, அ>க \ரDைனகைள உ&டா24,. ‘ெச#\’ ேமாக, RXS, மனேநாயாdயாக மாXZ, jைல உBவா4,. மXறவ9கI தQைன ெபBைமயாக ேபச ேவ&?,
என, த,ப5ட, அP[பவ9கdQ ெவd[பா? தாQ ‘ெச#\’. இதX4 உட# ேதாXற
'B[ப ஆ]ைம ேகாளாZ (Narcissistic
Personality Disorder) என ெபய9. இzவாZ,
மv sSனா9.

ேபாe! எ)ச7Fைக

‘ெச5=’ படXகளா5
அ@தரXக4AFS ஆப4A.
ேகாைவ மாநகர ‘ைசப$ (ைரP’
ேபாe! இG!ெபFட$ f4Aமாைல
gKைகb5, ‘‘எதaSP ஒ?
அளO உiI; Bkனா5 ஆப4A.
;னfP, ஆபாச எ!.எP.எ!.,
lைக<படXகQ Sk4த lகா$கQ
வ?(Gறன. ெபiகேள
அ;கமாக பா;F(Gறன$.
‘ெச5=’ எI<பதாக ெசா5>,
அ@தரXகXகைள ெவJb%I
'F( ெகாQ(Gறன$.
அவரவ$ பாAகா<ைப
அவ$கQதாG, உK;<பI4;F
ெகாQள ேவiIP,’’ எGறா$.

ெபiகேள அ;கP

SIPபநலP மaKP
மாணவ$ நல ஆேலாசக$ டாFட$
ேகாதனவ5> gKைகb5,
‘‘;?மணமான ெபiகQ,
௨௪ மo ேநரfP, ெமாைப5
ேபாpP ைகqமாக இ?<பதா5,
SIPப) 'ைதO ஏaபI(றA.
ெபiகQ அ;கள_5,
‘வா%!ஆ<’, ‘ெச5=’,
இைணயதளXகJ5 sN(F
(டF(Gறன$. இ@த
மனேநா9FSP தtயாக
'()ைச ைமயXகQ AவFக
ேவi^ய uைல
ஏaப%IQளA,’’ எGறா$.

1 •• ஹா•• !"# $ைல

எ(ன ெத,-மா

இ•• அைன!" ப$க&' க$(ெபா+
,லேம ேம0ெகா1ள(ப34ற". க$(ெபா+
இய89வ;< =>4ய ப89 வ4(ப" ஹா@A BC>
(வ• வA3). இ" தகவ<கைள( ப;G" ைவ!"
இய>க( பய•ப3' ஓ@ அB(பைட சாதன'.
இ;<
எL!",
ஆBேயா,
OBேயா,
ஆ(பேரAB8 QCட' (RSேடாC), அ(T
ேகஷ• சா(Aேவ@ (எ'.எC.ஆWC, ேபXேம>க@
ேபா•றைவ) என அைன!" Rதமான தகவ<
கைளY' ப;யலா'. இதைன =ைறயாகZ'
கவனமாகZ' ைகயாள ேவS3'. இ" ேகாளா•
ஆவைத!தா• ‘ஹா@A BC> கர(A ’ஆ4
RAடதாக> [•வ@. ஹா@A BC>4< எGதளZ>9
ெமம\ இ]>4றேதா. அGதளZ>9 தா• அ;<
தகவ<கைள ேச^>க =BY'.
இ" 500 a.b (aகா ைபA)., 1000 a.b., 1 B.b
(ெடரா ைபA) என பல வைககT< 4ைட>4ற".
தைல•••! "ைல
த0ேபா" 1 a.b., d• Rைல எ•ப" ஒ]
அெம\>க டால]>9' ( இG;ய fபாg 50) 9ைற
வாக!தா• இ]>4ற". ஆனா< இGத ஹா@A
BC>4• Rைல 60 ஆS3க&>9 =• எiவளZ
என ேகAடா< தைல j0+ R3'. அ(ேபா" 1 ab
ஹா@A BC>4• Rைல 10 ^<kய• அெம\>க
டால@ ( இG;ய fபாg 65 ேகாB fபாg). b• பB
பBயாக அ+Rய< ெதாl<mAப!;• வள@nQ
காரணமாக இத• Rைல 9ைறG" ெகாSட வG",
த0ேபா" 50 fபாg>9' pq வG"1ள".

ஆ••
1956
1989
1998
2004
2010

•ைல
65 ேகா•
24 ல•ச"
3,785 #பா%
50 #பா%
50&'" ()

இ02யா 4த5ட7
த•ேபாைதய ந(ன ெதா+,-.ப
உல0,, அைன34 "தமான
4ைறக89! ெதா+,-.ப!
அ:கள", பய<ப=3த>ப.=
வ@0ற4. அ:9! ெமாைப, ேபா<
பய<பா= எ<ப4 த"CDக EFயாத
ஒ<றா0 ".ட4.

"வ>க!;< ேபjவத09
மA3' பய•ப3!த(பAட இGத
ெமாைப< ேபா•, இ•• பல வlகTr' பய•ப3!த(ப34ற".
B>ெகA s>48, b< கA3த<,
தகவ< ேத3த<, OBேயா சாAB8,
ைப<க1 அt(sத<, ஆ•ைல•
ஷா(b8 உ1TAட பல ெசய<
பா3க1 ெமாைப< ேபா• ,லேம
ெசgய(ப34ற".
இG;யாR< jமா@ 96 ேகாB
ெமாைப< ேபா• சGதாதார@க1
உ1ளன@. இ;< jமா@ 23 ேகாB
ேபா@ ெமாைபk< இ•ட@ெநA
பய•ப3!"4•றன@.

இGzைலd< ‘இகாம@C’
என(ப3' ^•ன{ Rயாபார!;<,
ெமாைப< ேபா• ,ல' Rயாபார'
ெசgவ;< இG;யா
=தkட!ைத ெப0•1ள".‘Cb\8
2015 9ேளாப< ஆA\|AC’ ச@ேவd< இ" ெவTdட(பA31ள".
இGத பABயk< அெம\>கா,
இ84லாG" உ1TAட வள@Gத நா3
கைள b•t>9 த1T
இG;யா =தkட!ைத bB!"1ள".
இG;யாR• ெமா!த
^•ன{ Rயாபார!;< 42 சதOத'
ெமாைப< ேபா• ,ல'
நைடெப0•1ள".

டா> 10 நா=கL
நா=கL

சத(த!

1) இ••யா
2) •னா
3) இ"#லா•%
4) &ரா(*
5) &ேர,6) ஆ*•ேர/யா
7) அெம<=கா
8) ெஜAமB
9) ரCயா
10) ஜDபா(
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