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விசேட பதிப்பு

பருத்தித்துறை விசேட நிருபர்

ஊரடங்குச் ேடடம் அமுலி-
லுள்ள சேரத்திலும் கடற்தொ-
ழிலில் ஈடுபடுவதறகு வழங்-
கபபடடுள்ள அனுமதிறை 
ேடடவிசரொதமொன ்ேைறபொடு-
களுக்குப பைனபடுத்த சவண்-
டொ்மன  கடறபறடத் த்ளபதி 
ரிைல் அடமிரல் டி சில்வொ வட-
பகுதி கடற்தொழிலொ்ளர்களிடம் 
சகொரிக்றக விடுத்துள்ளொர்.

்கொசரொனொத் தொக்கம் அதிக-
ரித்து வருவதொல் இந்திைொ சபொனை 
ேொடுகளிலிருந்து எமது ேொடடிறகு 

கடல்வழிைொக வருவதறகு எவரும் 
முைலலொம். அதறகுத் துறைசபொ-
கொமல் ேொடடின மீது அக்கறை 
்கொண்டு மிக மிக அவதொனமொ-
கச் ்ேைறபட சவண்டு்மனறும் 
அறிவுறுத்தியுள்ளொர். இவ்விடைம் 
குறித்து அவர் சமலும் ்தரிவித்-
துள்ளதொவது..

வட பகுதியில் அதிக்ளவொன 

மக்கள மீனபிடி 
்தொழிறல வொழவொ-
தொரமொக ்கொண்டு 
்ேைறபடுவதனொல் 
ஊரடங்கு சவற்ள-
யிலும் மீன பிடிபப-
தறகு ேொம் அனுமதி 

வழங்கியுளச்ளொம் ஆகசவ அந்த 
ேந்தர்பபத்றத தவைொன வழியில் 
பைனபடுத்த சவண்டொம் எனறும் 
வடபகுதி கடற்ைொழிலொ்ளர்க-
ளிடம் சகடடுக் ்கொளகிசைொம். 
இதறகறமை கடலுக்கு மீன பிடிக்-
கச் ்ேல்பவர்கள உங்கள வொழவொ-
தொரத்திறகொன

ஜனொதிபதி சகொட-
டொபை ரொஜபக்ஷ சேறறு 
(28)  தலதொ மொளிறகக்கு 
விஜைம் ்ேய்து வழி-
பொடுகளில் ஈடுபடடு 
ஆசிர்வொதங்கற்ள ்பற-
றுக்்கொண்டொர்.தலதொ 
மொளிறகக்கு ்ேனை 
ஜனொதிபதிறை  திைவ-
தன நிலசம நிலங்க சதல 
வரசவறைொர்.

்கொவிட 19 சுகொதொர, 
ேமூக பொதுகொபபு நிதி-
ைத்திறகு திைவதன 
நிலசம நிலங்க சதலவி-
னொல் ஒரு சகொடி ரூபொ 
ஜனொதிபதியிடம் வழங்-
கபபடடது. ஜனொதிபதி, 
மல்வத்றத மகொேொைக்க 
சதரர் ேங்றகக்குரிை திப-
படுவொசவ ஸ்ரீ சுமங்கல 
ேொைக்க சதரர் உளளிடட 
மகொ ேங்கத்தினறர 
ேந்தித்து ்கொசரொனொ 
றவரஸ் ேொடடில் பரவு-
வறத தடுபபதறகு அர-
ேொங்கம்

பாதுகாப்பு நிதியத்துக்கு 

 

சலொரனஸ் ்ேல்வேொைகம்

்கொசரொனொ றவரஸ் ்தொறறு கொரைமொக 
இலங்றகயின முதலொவது மரைம்  சேறறு 
பதிவொகியுள்ளதொக சுகொதொர அறமச்சு ்தரி-
வித்துள்ளது. மொரவில பகுதிறைச் சேர்ந்த 65 
வைது ேபர் ஒருவசர இவ்வொறு உயிரிழந்துள-
தொக சுகொதொர சேறவகள பணிபபொ்ளர் அனில் 
ஜொ சிங்க சேறறு ்தரிவித்தொர். 

ஐடிஎச் றவத்திைேொறலயில் அதி தீவிர 

சிகிச்றே பிரிவில் அனுமதிக்கபபடடிருந்த 
நிறலயிசலசை அவர் இவ்வொறு உயிரிழந்துள-
்ளதொகவும் அவர் ்தரிவித்தொர். இவர் சிறுநீரக 
மொறறு சிகிச்றே ்ேய்து ்கொண்டவர் எனப-
துடன நீரிழிவு சேொைொல் பொதிக்கபபடடவர் 
எனவும் சுகொதொர அறமச்சு சேறறு ்தரிவித்-
தது.

இசதசவற்ள, ேொடடில் சேறறு புத்த்ளம் 
மறறும் கண்டியில் சமலும்  02 சபர் அறட-
ைொ்ளம் கொைபபடடுள்ளனர். 

பியகம சுதந்திர வர்்ததக வலய்ததில் பணிபுரிந்த சுமார் 3000 வமரயான ஊழியர்கமை தமது சோந்த இடஙகளுக்கு அனுப்பிமவப்பதற்காக 
இராணுவ்ததினர் சுமார் 80 பஸ் வண்டிகமை ஏற்பாடு சேய்துளைனர். அவர்கமை சகாசரானா சதாற்று பரிசோதமனயின் பின்னர் பாதுகாப்-
பாக அனுப்பிமவக்க ஏற்பாடுகள சேய்த சபாது பிடிக்கப்படட படம்.                                        (படம்: ஹிரந்த குணதிலக்க)

ஜனாதிபதி சேயலகம் மற்றும் சுகாதார அமமச்சின் வழிகாடடலுக்கமமய சகாசரானா மவரஸ் சதாற்று 
ச�ாமய தடுக்கும் ச�ாக்கில் கல்முமன சபாலிஸார், விசேட அதிரடிப்பமடயினர், இராணுவ்ததினர் 
மற்றும் கல்முமன மா�கர ேமப என்பன ஒன்றிமணந்து �கமர சு்ததப்படு்ததும் சவமல்ததிடடம் 
ச�ற்று (28) கல்முமன மா�கர்ததில் முன்சனடுக்கப்படடசபாது... 

விசு கருைொநிதி

்கொசரொனொ தடுபபு ேடவ-
டிக்றககள ்தொடர்பொக அர-
ேொங்கம் முன்னடுக்கும் ேட-
வடிக்றககள குறித்துத் தமிழ 
மக்களுக்கும் தமிழபசபசும் 
மக்களுக்கும் ்ேனைறடவ-
தில் குறைபொடுகள நிலவுவதொகப 
பிரதிப ்பொலிஸ் மொஅதிபர் அஜித் 
சரொகை கவறல ் தரிவித்தொர்.

சிங்க்ள ஊடகங்களில் ்கொசரொனொ 

தடுபபு ேடவடிக்றக-
கள குறித்து அடிக்கடி 
மக்கற்ள விழிபபூடடும் 
நிகழச்சிகள ேடத்தபப-
டுகினைன. எனினும், 

தமிழ ்மொழியிலும் அவ்வொறு தக-
வல்கள ்ேனைறடை சவண்டும். 
இந்த ேொடடில் 

அரசின் தகவலகள் மககளுககு
தமிழில சென்்றடைவதிலடலை

ேமது நிருபர்

ேொடடின பல்சவறு சிறை-
களில் தடுத்து றவக்கபபட-
டுள்ள நூறறுக்கைக்கொன 
தமிழ றகதிகற்ள மனிதொ-
பிமொன அடிபபறடயில் 
விடுவிக்க ேடவடிக்றக 
எடுக்குமொறு ஜனொதிபதி 
சகொடடொபை ரொஜபக்ஷ-
விடம் சகொரிக்றக விடுக்கபபட-
டுள்ளது.

இந்துமதத் தறல-
வர்களின ஒருவரொன 
பிரம்ம-ஸ்ரீ ேந்திரொ ஐைர் 
ரகுபதி ேர்மொ உளளிடட 
தமிழக் றகதிகற்ள 
விடுவிக்க துரித ேடவ-
டிக்றக எடுக்குமொறு 
இலங்றக தமிழரசுக் 
கடசியின தறலவர் 
மொறவ சேனொதிரொேொ, 

ஜனொதிபதிறைக் கடிதமூலம் சகொரி-
யுள்ளொர்.

மனிதாபிமான அடிப்படையில
தமிழ் டகதிகடை விடுவியுஙகள்

எம்.ஏ.எம்.நிலொம்

ேொடடில் அவேரகொல நிறலறைப 
பிரகடனம் ்ேய்து பொரொளுமனைத்-
தின விசேட அமர்றவக் கூடடுவது 
்தொடர்பில் அரே உைர் மடடத்தில் 
ஆரொைபபடடு வருகிைது

ஜனொதிபதி  சகொடடொபை ரொஜ-
பக் ஷ, பிரதமர் மஹிந்த ரொஜபக் ஷ 
ஆகிசைொர் தறலறமயில் அறமச்ே-
ரறவயும் கூடி இதுபறறி ஆரொய்ந்து 
வருவதொக அரேொங்க உைர்மடடத் 
தகவல்கள வொரமஞேரிக்குத் ்தரி-

வித்தன.ேொடடின ்ேருக்கடிைொன 
இந்தக் கொலகடடத்தில் சமற்கொள-
்ளபபட சவண்டிை ேடவடிக்றககள 
குறித்து ஆரொய்வதறகொகப பொரொ-
ளுமனைத்றதக் கூடட சவண்டும் 
எனறு பல்சவறு அரசிைல் தரபபின-
ரும் சகொரிக்றக விடுத்து வருகின-
ைனர். அதனடிபபறடயில் கடந்த 
வொரம் கடசித்  தறலவர்கள கூடடம் 
ேறட்பறைது. அசதசபொனறு 
கறலக்கபபடடுள்ள பொரொளுமன-
ைத்தின விசேட அமர்றவக் கூடடு-
வதொக

அவெரகாலைநிடலை பிரகைனம்:
்பாராளுமன்்ற விசெை அமர்வு

உணவுப ச்பாருடகடை விநிச�ாகிககும் 
வாகனஙகளுககு அனுமதி வழஙக சவண்டும்

சலொரனஸ் ்ேல்வேொைகம்

ஊரடங்குச் ேடடத்றத கடுறமைொக அமுல்-
படுத்த சவண்டும் எனறும் அசதசவற்ள, 
மரக்கறி, பழவறககள மறறும் சதங்கொய் 
உளளிடட அத்திைொவசிை உைவுப ்பொருட-
கற்ள ்மனிங் ேந்றத உடபட அறனத்து 
்பொரு்ளொதொர மத்திை நிறலைங்களுக்கும் 
சபொக்குவரத்து ்ேய்வதறகொக சதறவைொன 
அனுமதிறை வழங்குமொறு பிரதமர் மஹிந்த 
ரொஜபக் ஷ பதில் ்பொலிஸ் மொ அதிபர் ேந்தன 
விக்கிரமரத்னவுக்கு சேறறு பணிபபுறர 
விடுத்துள்ளொர்.

அத்திைொவசிை உைவுப்பொருடகள பொவ-
றனைொ்ளர்களுக்கு தறடயினறி ்பறறுக் 
்கொடுக்கபபட சவண்டும் எனபதொல் அர-
ேொங்கத்தினொல் சமற்கொள்ளபபடடுள்ள 
அதறகொன சவறலத் திடடத்றத முறை-
ைொகவும் ்தொடர்ச்சிைொகவும் முன்னடுத்-
துச் ்ேல்வது அவசிைம் எனறும் அதறகி-
ைங்க, சதறவைொன மரக்கறி வறககள, பழ 
வறககள மறறும் சதங்கொய் உளளிடட அத்-
திைொவசிை உைவுப ்பொருடகள உறபத்தி 
்ேய்ைபபடும் இடங்களிலிருந்து அதறன 
ேந்றதக்கு ்கொண்டு ்ேல்வதறகு எந்த தறட-
களும் ஏறபடொதவொறு

உலைகில சகாசரானா:

ேமது நிருபர்

்கொசரொனொ றவரஸ் தொக்கி உலக அ்ளவில் உயிரிழந்தவர்-
களின எண்ணிக்றக 28,240 ஆக அதிகரித்துள்ளது. இத்தொ-
லியில் 9134 சபர் உயிரிழந்தனர்.கடந்த 24 மணி சேரத்தில் 
அங்கு 919 சபர் உயிரிழந்தனர். இந்திைொவில்

அனபுவழிபுரம் தினகரன நிருபர்  

திருக்சகொசைஸ்வரர் ஆலைம்,முனசனஸ்வரம் ஆலைம், 
ேல்லூர் கந்தசுவொமி சகொவில் இைம்்பொறட ஆலைம் என-
பவறறின கலேங்கள உறடந்து விழுந்துள்ளதொக ேமூக 
வறலத்ளங்களில் ்வளிவந்துள்ள தகவல்கள ்பொய்ைொ-
னறவ்ைன அந்தந்த ஆலைங்களின நிர்வொக ேறபயினர் 
்தரிவித்துள்ளனர்.

ேல்லூர் கந்தசுவொமி சகொவில், 

ஆலை�ஙகளின் கலைெஙகள், 
சிடலைகள் ெரிநததாக 

சவளிவநத செய்தி ச்பாய்

சகாசரானாடவ மட்றதததால
அடடுளுகம ஊசர மூைப்படைது

ஷம்ஸ் பொஹிம்

களுத்துறை மொவடடத்திலுள்ள அடடுளு-
கம கிரொமம் மூடபபடடு முழுறமைொக பரி-
சேொதறன க்குடபடுத்தப படடு வருவதொக 
்பொலிஸொர் ்தரிவித்தனர்.

துபொயில் இருந்து வந்த ஒருவர் ்கொசரொனொ 

்தொறறிைறத மறைத்து 5 ேொடக்ளொக ஊரின 
பல இடங்களுக்கு ்ேனறு  வந்த நிறலயிசல 
இந்த ஊர் முறைொக மூடபபடடது.

அடடுளுகம கிரொமத்திறகு ்வளிைொர் வரு-
வதும் அங்கிருபசபொர் ்வளியில் ்ேல்வதும் 
முறைொக தறட ்ேய்ைப படடுள்ளது. இரொணு-
வமும் ்பொலிஸொரும்

வடக்கு கடல�ார பாதுகாப்்ப 
தீவிரப்படுத்்த திடடம்

மததி� மாகாணததில 
முதலைாவது  
சகாசரானா ச�ா�ாளி 
ஹற்்றன் விசேட நிருபர்

ம்ததிய மாகாண்ததில் முதலா-
வது சகாவிட 19 மவரஸ் சதாற்று 
பரவிய  ஒருவர் இனஙகாணப்பட-
டுளைதாக சுகாதார பிரிவினர் உறு-
திப்படு்ததியுளைனர்.

இவவாறு இனஙகாணப்படடவர் 
அக்குரமன பிரசதே்தமதச் சேர்ந்த 
வர்்ததகர் ஒருவர் என அமடயாைம் 
காணப்படடுளைார்.

குறி்தத �பர் கடந்த 15 ஆம் 
திகதி இந்தியாவிலிருந்து சேன்மன  
வழியாக இலஙமக வந்தவர் 
என்றும், இவர் இந்தியாவிலிருந்து 
வந்த விடயம் சதாடர்பாக

கைல வழி�ாக எவரும் 
�ாடடுககுள் நுடழ� முற்பைலைாம் 
என எசெரிகடக

28,240ச்பர் மரணம்
்பாதிபபு 614,231 ச்பர்

சகாசரானா தடுபபு �ைவடிகடக:

அரெ உ�ர்மடைததில ஆராய்வு

பிரதிபச்பாலிஸ் மாஅதி்பர் கவடலை!

மகாநாயக்க ல்தரரகள் 
ரூ 2 லகாடி அனபளிப்பு
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சிலைா்பம், மாரவிலைட� 
செர்நதவசரன தகவல

சதாறறு
113 ஆக 
அதிகரிபபு

சபரியநீலாவமண விசேட, 
�ற்பிடடிமுமன விசேட நிருபர்கள
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அ ரசு விதித்த கட்டுப்ாடுகமை மீறு்வர்களுக்கு 
3 மு்தல் 7 ஆண்டுகள் வமர சிமை ்தண்்டமை 
விதிக்கப்டும் எை அரசு உத்தரவிட்்டது. 

ககாரராைா மவரசின் பிைபபி்டமாை
சீைாவில்ரூ்வ் அநரநாயின் ்தாக்கம் அதிரடியாக 

குமைநது விட்்டது. ரநாய் ் ரவமைத ்தடுக்க சீைா எடுத்த 
ந்டவடிக்மககமை உைக சுகா்தார அமமபபு கவகுவாக 
்ாராட்டியூள்ைது.

சீைாவின் வூஹானில் டிசம்்ர் மா்தம் 8ஆம் திகதி 
மு்தல்மு்தைாக ககாரராைா மவரஸ் ்தாக்கம் கண்்டறியப-
்ட்்டது. ஆைால் இ்தற்காை ந்டவடிக்மகமய அநநாடு 
ஜைவரி 14ஆம் திகதி வமர க்தா்டஙகரவயில்மை. 
சார்ஸ் ர்ான்ை மவரஸ் ்ரவூவ்தாக எச்சரித்த மருதது -
வர் லி கவன்லியாஙக்கு ்தண்்டமை அளிக்கப்ட்்டது. 
பின்ைர் அவரும் ககாரராைா மவரஸ் ்தாக்கு்தைால் 
இைந்தார். ககாரராைா மவரஸ் ்தாக்கு்தைால்ரூ்வ் 
உயிரிழபபுகள் நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்க சு்தாரிததுக் 
ககாண்்ட சீை அரசுரூ்வ் ர்ார்காை அடிப்ம்டயில் 
்ல்ரவறு ந்டவடிக்மககமை எடுத்தது.

ஜைவரி 23ஆம் திகதி மு்தல் சுமார் 93 ரகாடி மக்கள் 
வசிக்கும் ்குதிகள் ்தனிமமப்டுத்தப்ட்்டை. ்தனி -
மமப்டுத்தப்ட்்ட ்குதிகளில் வசிக்கும் மக்களின் 
உ்டல் கவப்ம் கண்்டறியப்ட்டு அவர்களின் ்யண 
வி்ரஙகள் குறித்த ்தகவல்கள் வீட்டிற்கு கவளிரய 

மவக்கப்ட்்டை. மவரஸ் ்ரவல் அதிகமாக இருந்த 
்குதிகளில் இருந்த மக்களில் ஆயிரததில் ஒருவருக்கு 
மட்டுரம பிை இ்டஙகளுக்கு கசல்ை அனுமதிக்கப -
்ட்்டது. மக்களுக்கு உணவூ விநிரயாகம் மற்றும் 
மருததுவமமைகளுக்கு மருநதுகள் ககாண்டு கசல்ை 
பிரததிரயகமாக ஓட்டுநர்கள் நியமிக்கப்ட்்டைர். 
அமைதது ்ள்ளிகளும் மூ்டப்ட்டு இமணயம் 
மூைமாக ்ா்டஙகள் ந்டத்தப்ட்்டை. கஹல்த ரகாட் 
என்ை திட்்டம் அறிமுகப்டுத்தப்ட்்டது. 

அ்தன் ்டிரூ்வ் மக்கள் வசிக்கும் இ்டததின் 
மவரஸ் ்தாக்கு்தலின் வீரியததிற்கு ஏற்் ்ச்மசரூ்வ் 
மஞசள்ரூ்வ் சிகபபு வண்ணஙகளில் அம்டயாை 
அட்ம்டகள் வழஙகப்ட்்டை. ்ை முன்ைனி நிறுவ -
ைஙகள்ரூ்வ் முக அஙகீகார

க்தாழில்நுட்்தம்த ்யன்்டுததிரூ்வ் ்ணியாட் -
களி உ்டல் கவப்தம்த கண்டுபிடித்தை. முகக்க -
வசம் அணியா்தவர்களும் இதக்தாழில்நுட்்ததின் 
மூைம் கண்்டறியப்ட்்டைர். அரசு விதித்த கட்டுப்ா -
டுகமை மீறு்வர்களுக்கு 3 மு்தல் 7 ஆண்டுகள் வமர 
சிமை ்தண்்டமை விதிக்கப்டும் எை அரசு உத்தரவிட்-
்டது.

்ாதிக்கப்ட்்டவர்கள் குறிததும் அரசின் கட்டு்ாடு-
கமை மீறு்வர்கள் குறிதது புகார் அளிக்க சமூக வமை்த-
ைஙகள் அனுமதி அளித்தை.

சீனாவில் 
கட்டுக்குள் 
வந்தது எப்படி

பெ பரவரி மா்தம் சீைாவில் ககாரராைா 
மவரஸ் ்தாக்கம் காரணமாக உயிரிழக் -
கும் மக்களின் எண்ணிக்மக அதிகரிக்கத 

க்தா்டஙகியது.
ககாரராைா மவரஸ் ்தாக்கம் காரணமாக உைகில் 

ஏற்்டும் ஒவ்கவாரு மரணததுக்கும் சீைா்தான் 
காரணம் எை பிரிட்டிஷ் எழுத்தாைரும்இ நமகச் -
சுமவ கமைஞருமாை ்ாட் காண்க்டல் கடுமமயாக 
விமர்சிததிருந்தார். அகமரிக்க ஜைாதி்தி க்டாைாைட் 
ட்ரம்ப ககாரராைாமவ சீை மவரஸ் என்ரை விமர்சிக் -
கிைார். ககாரராைா ்தடுப்தில் சீைா காட்டிய அைட் -
சியம்்தான் இன்று உைகம் சநதிக்கும் இந்த நிமைக்குக் 
காரணம் எை உைக சுகா்தார நிபுணர்கள் கூறுகின்ைைர்.

ககாரராைா இந்த உைகுக்கு எப்டிப ்ரவியது
சீைாவின் வூகான் நகரதம்தச் ரசர்ந்த நான்கு ர்ர் 

மு்தலில் இந்த மவரஸ் ்தாக்கததிைால் ்ாதிக்கப்ட் -
்டைர். இந்த நான்கு ர்ரும் வூகானின் மீன் சநம்தக்கு 
அருகில் வசித்தவர்கள். இந்த மவரஸ் ்ாதிக்கப்ட் -
்டவர்களுக்கு வழக்கமாை சிகிச்மச ்ைைளிக்காது. 
நிரமானியா காய்ச்சல் இருக்கிைது என்்து மட்டுரம 
மருததுவர்கள் அறிநதிருந்தைர்.

டிசம்்ர் 31ஆம் திகதி வமர இந்த மவரஸ் குறித்த 
எந்த எச்சரிக்மகயூம் சீை அரசுத ்தரபபிலிருநது க்தரி -
விக்கப்்டவில்மை. உைக சுகா்தார நிறுவைததின் 
எச்சரிக்மகமயயடுதது இந்த மவரமைக் கட்டுப்டுத -
திவி்டைாம். குணப்டுத்தக்கூடியது” என்று கூறியது 
சீை அரசு.

ககாரராைா மவரஸ் ஒருவமரப ்ாதித்தால் அந்த 
ந்ரி்டம் இருநது இரண்டு அல்ைது மூன்று ந்ர்க -
ளுக்கு ்ரவும் வாய்பபு இருப்்தாகக் கூைப்டுகிைது. 
ஜைவரி சீைர்களின் புத்தாண்டு மா்தம். இந்த மா்தத -
தில் சீை வீதிகள் ரகாைாகைமாக இருக்கும். புத -
்தாண்டு ககாண்்டாட்்டததுக்குத ்தயாராகும் வமகயில் 
ஆயிரக்கணக்காை மக்கள் வூகான் நகரததிலிருநது ்தங -
கைது கசாந்த நகரஙகளுக்குப ்யணமாகத க்தா்டங -
கிைர். அபர்ாதும் சீை அரசு எந்த ந்டவடிக்மகயும் 
எடுக்கவில்மை.

ஜைவரி 21ஆம் திகதியைவில்; ஷாஙகாய் உள்ளிட்்ட 
நகரஙகளில் ககாரராைா ்தாக்கம் இருப்து கண்்டறி -
யப்ட்்டது. இம்தயடுததுஇ வூகான் நகரம் மு்டக்கப -
்டுவ்தாக சீை அரசு அறிவிபபு கவளியிட்்டது. இந்தக் 
காை்தாம்தமாை அறிவிப்ால் ககாரராைா மவரஸ் 
்ரவமைத ்தடுக்க முடியவில்மை. ஏகைன்ைால் இந்த 
அறிவிபபுக்கு முன்ைரர ஆயிரக்கணக்காை மக்கள் 
வூகாமை விட்டு கவளிரயறியிருந்தைர்.

சிை நாட்கள் கழிதது மற்ை நகரஙகளும் மூடுவ்தாக 
சீை அரசு அறிவித்தது. ஆைால், எந்தப பிரரயாஜை -
மும் இல்மை; உள்ளுரில் மவரஸ் ரவகமாகப ்ரவத 
க்தா்டஙகியிருந்தது. இந்த ஜைவரி மா்தததில் சர்வ -

ர்தச விமாைப ர்ாக் -
குவரதம்தயும் சீைா 
அனுமதிததிருந்தது. 
இ்தன்மூைம் இந்த மவர -
ைாைது உைக நாடுகளுக் -
குப ்யணமாைது.

வூகான் நகரததிலி -
ருநது மட்டும் ஒரு 
மா்தததுக்கு சுமார் 900 
ந்ர்கள் நியு ரயார்க் நகரததுக்குப ்யணமாகிைார்கள். 
2,200 ர்ர் சிட்னிக்கும்இ 15இ000 ர்ர் ்ாஙககாக் 
்யணமாகிைார்கள் என்கிைது ஓர் அறிக்மக. வுகான் 
மருததுவ நகரம் எை அமழக்கப்டுவ்தால் ஆசிய 
நாடுகமைச் ரசர்ந்த மாணவர்கள் அஙகு கல்வி கற்கி -
ைார்கள். ஆசிய நாடுகமைச் ரசர்ந்தவர்களும் சீைா -
வூக்குப ்யணமாகிைார்கள். இம்தயடுதது, ஜைவரி 
இறுதியில் வுகான் நகரததுக்காை விமாை ரசமவமய 
ரதது கசய்்தது சீை அரசு.

க்பரவரிமா்தம் சீைாவில் ககாரராைா மவரஸ் 
்தாக்கம் காரணமாக உயிரிழக்கும் மக்களின் எண் -
ணிக்மக அதிகரிக்கத க்தா்டஙகியது. சீை நகரஙகள் 
மு்டக்கப்ட்்டை. மக்கள் வீடுகளில் ்தஞசமம்டந்த -
ைர். சீைா மீது்தான் உைக மக்களின் கவைம் இருந -

்தது. மார்ச் மா்தம் இந்த நிமை அப்டிரய ்தமைகீ -
ழாைது. இத்தாலி, ஈரான், க்தன்ககாரியா நாடுகளில் 
ககாரராைா மவரஸ் அறிகுறியூ்டன் மக்கள் மருதது -
வமமையில் அனுமதிக்கப்ட்்டைர். இத்தாலியின் 
நிமைமம ்தற்ர்ாது ரமாசமாக இருக்கிைது. அஙகு 
்ாதிக்கப்ட்்டவர்களின் எண்ணிக்மக க்தா்டர்நது 
அதிகரிதது வருகிைது.

சீைாவில் ககாரராைா மவரஸ் ்தாக்கம் குமைநது -
விட்்ட்தாக அநநாட்டு அரசு கூறுகிைது. மற்ை நாடு -
களில் ககாரராைாவின் ்தாக்கம் அதிகரிக்கதக்தா -
்டஙகிவிட்்டது. இநதியாவிலும் ககாரராைா ்ரவத 
க்தா்டஙகிவிட்்டது. 21 நாள் ஊர்டஙகுக்கு இநதியப 
பிர்தமர் அமழபபு விடுததுள்ைார். ்யணஙகமைத 

்தவிர்ததுவிட்டு வீடுகளில் இருந்தாரை ககாரராைா 
க்தாற்றிலிருநது ்தற்காததுக்ககாள்ைைாம்.

ககாரராைா மவரைால் உைகம் முழுவதும் உயிரி -
ழநர்தாரின் எண்ணிக்மக 24 ஆயிரதம்த க்டநதுள்ைது. 
்ாதிக்கப்ட்ர்டாரின் அைவு 5 ைட்சதது 32,000 ஆக 
உள்ைது. இதில் 1 ைட்சதது 23,000 ர்ர் ககாரராைா -
வில் இருநது மீண்டுள்ைைர்.

க்டந்த சிை நாட்கைாக இத்தாலியில் ககாததுக்ககாத -
்தாக மக்கள் உயிரிழநது வந்த நிமையில், ஸ்க்யின் 
இத்தாலிமய மிஞசியது.

ஸ்க்யினில் ஒரர நாளில் மட்டும் 718 ர்ர் உயிரி-
ழந்தைர். இைபபு எண்ணிக்மக 4,365 ஆக உயர்நதுள்-
ைது. ஸ்க்யினில் 57,786 ர்ர் ககாரராைா க்தாற்ைால் 
்ாதிக்கப்ட்டுள்ைைர். 

இதுவமர இல்ைா்த அைவாக அகமரிக்காவில் 
ஒரர நாளில் 17இ941 ர்ருக்கு ககாரராைா க்தாற்று 
ஏற்்ட்டுள்ைது. இ்தைால் ்ாதிக்கப்ட்ர்டாரின் 
எண்ணிக்மகயில் இத்தாலி சீைாமவ பின்னுக் -
குத ்தள்ளி அகமரிக்கா மு்தலி்டததில் உள்ைது. 
ரநற்று ஒரர நாளில் அகமரிக்காவில் மட்டும் 
266 ர்ர் உயிரிழந்தைர். ்ாதிக்கப்ட்்டவர்களின் 
எண்ணிக்மக 85, 268-ஆகவும், உயிரிழபபு 935 
ஆகவூம் அதிகரிததுள்ைது.

இத்தாலியில் 712 ர்ர் உயிரிழந்த்தால் இைபபு 
எண்ணிக்மக 8இ 215 ஆக அதிகரிததுள்ைது. இத்தா -
லியில் 80,589 ர்ருக்கு ககாரராைா க்தாற்று ஏற்்ட் -
டுள்ைது. ஈரானில் 29 ,406 ர்ர் ககாரராைாவால் 
்ாதிக்கப்ட்டுள்ை நிமையில் இதுவமர உயிரிழந -
ர்தாரின் எண்ணிக்மக 2,234 ஆக அதிகரிததுள்ைது 
ஃபிரான்ஸில் 29 இ155 ர்ர் ககாரராைாவால் ்ாதிக்-
கப்ட்டுள்ை நிமையில் அஙகு 1, 696 ர்ர் உயிரிழநதுள்-
ைைர். ரநற்று ஒரர நாளில் 365 ர்மர ககாரராைா ்லி 
ககாண்டுள்ைது.

சீைாவின் வூஹான் நகரில் கண்்டறியப்ட்்ட 
ககாரராைா மவரஸ் உைகம் முழுவதும் ்ரவி மிகப -
க்ரும் அச்சுறுத்தைாக உருகவடுததுள்ைது. சீைாவில் 
இதுவமர 81,285 ர்ர் ககாரராைாவால் ்ாதிக்கப -
்ட்டுள்ை நிமையில் 3, 287 ர்ர் உயிரிழநதுள்ைைர். 
சீைாவில் மக்கள் இயல்பு நிமைக்கு கமல்ை கமல்ை 
திரும்பி வருகின்ைைர்.

ஆட்்கால்லி
்கார�ானா

வூகானிலிருநது
உலகுக்கு 

்தாவியது எப்படி?
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மர்லின் மரிக்கார்...  

இ ந்து சமுத்திரத்தின் முத்து என்்ற-
ழைக்ப்படும் இலஙழ்யகானது 
ஆயிரக்ணக்கானனகார் மத்தியில் 
மி்வும் பிர்பல்யமகானன�கார் இட-
மகாகும். �னித்துவம் மிக் 

இத்தீவு  மு�ல் �ர சுற்றுலகா �லங்ள் ்பலவற்-
ழ்றத் �ன்ன்த்ன� க்காண்டுள்்ளது. அன�னே-
ரம் இந்ேகாட்டின் க்பகாதுச்சு்கா�கார ஏற்்பகாடு்ள் 
மி்வும் சி்றப்பகான முழ்றயில் உள்்ளன�காடு 
சு்கா�கார னசழவ அழனத்து குடிமக்ளுககும் 
முற்றிலும் இலவசமகான�காகும்.   இஙகு ் வனம் 
கசலுத்� னவண்டிய விடயம் யகாக�னில், 
னேகாய்த் �விர்பபு ்பரகாமரிபபு திட்டம் சி்றப்பகான 
முழ்றயில் ஒழுங்ழமக்ப்பட்டிருப்ப�காகும்.  
இது க�காற்று னேகாய்ச் சூைலிலும் சி்றப்பகானதும் 
்பலமகானதுமகான  முடிவு்ழ்ள னமற்க்காள்்ள 
்பக்துழணயகா் அழமந்திருககின்்றது. 

இந்ேகாட்டில் ஆரம்்ப ்பகாடசகாழலக்ல்வி மு�ல் 
்பல்்ழலக்ை்ப ்பட்டப்படிபபு வழரயும் ்டந்� 
60 வருடங்ளுடககும் னமலகா் இலவச ்ல்வி 
திட்டத்தின் ஊடகா்னவ ்ல்வி அளிக்ப்படுகின்-
்றது.  ஆயிரக்ணக்கான �குதிமிக் சு்கா�கார 
்பரகாமரிபபு க�காழில் வகாண்ழமயகா்ளர்்ளும் 
மருந்�கா்ளர்்ளும்  ேகாட்டிலுள்்ள மருத்துவ 
பீடங்ளின் ஊடகா் ்பல �சகாப�ங்்ளகா்ச் சி்றப-
்பகா் ்பயிற்றுவிக்ப்பட்டு வருகின்்றனர். அழவ 
இலவசமகா்னவ இடம்க்பறுகின்்றது. அத்ன�காடு 
நில்லகாது கடகாகடர்்ளும் மருந்�கா்ளர்்ளும் 
்பட்டப பின்்படிபபு ்பயிற்சிழயயும் மருத்துவ ்ல்-
விழயயும் க�காடர்ந்தும் க்பற்றுகக்காள்்ளவும் 
வசதி கசய்து க்காடுக்ப்பட்டுள்்ளது. 

இந்ேகாட்டில் ேன்கு திட்டமிடப்பட்டு ஒழுங்-
ழமக்ப்பட்டுள்்ள க்பகாது சு்கா�கார நிறுவனக 
்ட்டழமபபு ்காணப்படுகின்்ற  அன�னேரம்  அர-
சகாங் சு்கா�கார ்பரகாமரிபபு னசழவ மகாத்திரமல-
லகாமல் �னியகார் ழவத்திய னசழவயும் இருக-
்னவ கசய்கின்்றன. என்்றகாலும் அரசகாங்மும் 
க்பகாது சு்கா�கார ்பரகாமரிபபு ஒழுஙகு்படு��ல் 
ஆழணககுழுவும் �னியகார் மருத்துவ னசழவ 
க�காடர்பில் வினேட ்வனம் கசலுத்தி ேடவடிக-
ழ்்ழ்ள னமற்க்காள்கின்்றன.  

அன�னேரம் ஒரு நூற்்றகாண்டுககும் னமற்்பட்ட 
வலுவகான சமூ் சு்கா�கார திட்டத்ழ� இந்ேகாடு 
�ன்ன்த்ன� க்காண்டிருககின்்றது.  இ�ன் 
்பயனகா் னமற்்த்ழ�ய ேகாடு்ளுடன் ஒபபிடக-
கூடிய்ளவுககு இந்ேகாட்டின் �காய் னசய் மரண 

வீ�ம் இபபிரகாந்தியத்தில் மி்வும் கீழ் மட்டத்தில் 
உள்்ளது. இ�ழன சு்கா�காரத் �ரவு்ள் உறு-
திப்படுத்திக க்காண்டிருககின்்றன. அத்ன�காடு 
இபபிரகாந்தியத்தில் இலஙழ்யரின் எதிர்்பகார்க-
்ப்படும் உயிர்வகாழும் ்கால எல்ழலயும் மி் 
அதி்மகாகும்.  இந்ேகாட்டு மக்ளுககு  நூறு 
வீ�ம் னேகாய்த்�டுபபூசி வைங்ப்பட்டுள்்ளன�காடு 
விரிவகாக்ப்பட்டுள்்ள னேகாய்த் �டுபபு மருந்ன�ற்-
்றல் அடங்லகா் அழனத்து சிகிச்ழச்ளும் இல-
வசமகா்னவ மக்ளுககு அளிக்ப்படுகின்்றது. 

இவவகாறு இந்ேகாட்டு சு்கா�கார னசழவயின் 
எதிர்்கால க்காள்ழ்்ளுக்கான ஒழுஙகு்படுத்-
�ல்்ழ்ளயும் வழி்காட்டல்்ழ்ளயும் சு்கா�கார 
அழமச்சு னமற்க்காண்டு வருகின்்றது.  

அந்� வழ்யில் �ற்ன்பகாது உல்லகாவிய 
ரீதியில் ்பரவிவரும் க்கானரகானகா ழவரஸ், 
சீனகாவின் உஹகான் ே்ரில் 2019 டிசம்்பர் 
மகா� இறிதிப்பகுதியில் ன�காற்்றம் க்பற்்றழ�் 
க�காடர்ந்து, அ�ன் அச்சுறுத்�ழலத் �விர்ப்பது 
க�காடர்பில் இலஙழ் விழிபபுடன் இருக்வும் 
கசயற்்படவும் ஆரம்பித்�து. குறிப்பகா் இந்ேகாட்-
டில் சு்கா�காரத் துழ்றயினருககு னமலதி்மகா் 

முப்பழடயினரும் க்பகாலிஸகாரும் ன�சிய உ்ளவு 
பிரிவினரும் மிகுந்� விழிபபுடன் ழவக்ப்பட்ட-
னர்.   ேகாட்டுககுள் வரும் அழனத்து சுற்றுலகாப 
்பயணி்ளின் ேடமகாட்டத்ழ�யும் இத்க�காற்று 
அச்சுறுத்�லுக்கான சகா�்த்�ன்ழம்ழ்ளயும் 
்ண்்காணிக்கவன விமகான மற்றும் எல்ழலக 
்ட்டுப்பகாட்டு  நிபுணத்துவ குழுக்ளும் வினேட-
மகா் அழமக்ப்பட்டன. 

இவவகா்றகான சூைலில்  சீனகாவின் ஹுன்ப மகா்கா-
ணத்திலிருந்து சுற்றுலகா ்பயணம் னமற்க்காண்டு 
வருழ் �ந்திருந்� 43 வயது க்பண்மணிகயகார-
வர் இலஙழ்யின் மு�லகாவது க்கானரகானகா க�காற்-
்றகா்ளரகா் 2020.01.27 ஆம் தி்தி அழடயகா்ளம் 
்காணப்பட்டகார். அவர் உடனடியகா் அஙக்காட 
க�காற்று னேகாய்்ள் ழவத்தியசகாழலயில் அனும-
திக்ப்பட்டகார். அஙகு  அவர் �னிழமப்படுத்�ப்பட்டு 
க�காற்று னேகாய்்ள் க�காடர்்பகான மருத்துவ நிபு-
ணர்்்ளகால் சிகிச்ழச அளிக்ப்பட்டகார். அ�ழனத் 
க�காடர்ந்து முழுழமயகா்க குணமழடந்� அவர் 
சீனகாவுககு திரும்பிச் கசன்்றகார்.

இவவகா்றகான சூைலில் சீனகாவில் இவழவரஸ் 
�காக்ம் அதி்ரித்துக ்காணப்பட்ட  உஹகான் 
ே்ரில் சிககுண்டிரு்ே� 33 இலஙழ் மகாண-
வர்்ழ்ளயும் குடும்்பத்தினழரயும் மீட்்ப�ற்்கான 
ேடவடிகழ்்ள் ஜனகாதி்பதி ன்காட்டகா்பய ரகாஜ்பக ே-
வின் வினேட ஏற்்பகாட்டில் முன்கனடுக்ப்பட்டன. 
இ�ன் நிமித்�ம் வினேட விமகானத்தில் மீட்பு குழு-
வினழர உஹகானுககு அனுபபி அவர்்ழ்ளப 
்பகாது்காப்பகா் அழைத்து வந்� மு�லகாவது ேகாடு 
இலஙழ்யகாகும்.  இப்பணிழய கவற்றி்ரமகா் 
னமற்க்காண்ட இலஙழ் விமகானனமகாட்டி �ழல-
யிலகான குழுவினழர ஜனகாதி்பதி வரவழைத்து 
்பகாரகாட்டி ஊக்மளித்�கார். 

இவவகாறு அழைத்து வரப்பட்டவர்்ள் தியத்�-
லகாவ இரகாணுவ மு்காமில் வினேடமகா் அழமக-
்ப்பட்டிருந்� �னிழமப்படுத்�ல் ்ண்்காணிபபு 
நிழலயத்தில் 14 ேகாட்்ள் �ங் ழவக்ப-
்பட்டு ்ண்்காணிக்ப்பட்டனர். அவர்்ளுககு 
ன�ழவயகான அழனத்து வசதி்ளும் அஙகு 
ஏற்்பகாடு கசய்து க்காடுக்ப்பட்டன.  இக்ண்-
்காணிபபின் ஊடகா் இவர்்ளில் எவரும் இவ-
ழவரஸ் க�காற்றுககு உள்்ளகா்வில்ழல என்்பது 
உறுதிப்படுத்�ப்பட்டன�காடு அவர்்்ளது இல்லங-
்ளுககு அவர்்ள் அரசகாங்த்தின் ஏற்்பகாட்டில் 
அனுபபி ழவக்ப்பட்டனர். 

என்்றகாலும், க்பபரவரி மகா�த்தின் பிற்்பகுதி-

யகாகும் ன்பகாது  சீனகாவுககு கவௌினய க�ன் 
க்காரியகா, இத்�காலி மற்றும் ஈரகான் ஆகிய ேகாடு-
்ளில் இவழவரஸ் தீவிரமகா்ப ்பரவத் க�காடஙகி-
யது.  இன�னவழ்ள இத்�காலியிலும் க�ன் க்காரி-
யகாவிலும் இலஙழ்யர் க�காழிலகா்ளர்்்ளகா் 
்பணியகாற்றிக க்காண்டிருப்பழ�யும் ம்றந்து விட-
முடியகாது. இந்� சூைலில்  உல்லகாவிய  மற்றும் 
பிரகாந்திய நிழலழம்ழ்ளக ்ருத்தில் க்காண்டு 
இம்மூன்று ேகாடு்ளிலும் இருந்து ேகாட்டுககுள் 
வருழ் �ருகின்்றவர்்ழ்ள 14 ேகாட்்ள் �னி-
ழமப்படுத்தி ்ண்்காணிப்ப�ன் அவசியத்ழ� 
அரசகாங்ம் உணர்ந்�து.  அந்�டிப்பழடயில் 
மு�லில் இரண்டு �னிழமப்படுத்தி ்ண்்காணிக-
கும் ழமயங்ள் அழமக்ப்பட்டன. அம்ழமயங-
்ளுககு இம்மூன்று ேகாடு்ளில் இருந்து வருழ் 
�ரு்பவர்்ழ்ளப ்பகாது்காப்பகா்  அனுபபி ழவத்து 
்ண்்காணிககும் ்பணி்ள் மகார்ச் 10 ஆம் தி்தி 
ஆரம்பிக்ப்பட்டது. இந்ேடவடிகழ்ககு ஆரம்்பத்-
தில் ஆட்னச்பழன்ள் க�ரிவிக்ப்பட்ட ன்பகாதிலும் 
பின்னர் அரசகாங்த்தின் ்ட்டழ்ள்ளுககு ஏற்்ப 
�னிழமப்படுத்தி ்ண்்காணிககும் நிழலயங -்
ளுககு வருழ்�ந்�வர்்ள் கசல்லத் க�காடஙகி-

னர். அவவகாறு கசன்்றவர்்ள் �ம் ்ண்்காணிபபு 
்காலத்ழ� நிழ்றவு கசய்�்படி �ற்ன்பகாது இருபபி-
டங்ளுககு திரும்பிக க்காண்டிருககின்்றனர். 

இருந்� ன்பகாதிலும மகார்ச் 10 ஆம் தி்தி இலங-
ழ்யில்  க்கானரகானனகா க�காற்றுககு உள்்ளகான 
இலஙழ்யின் மு�லகாவது பிரழஜ இனம் ் காணப-
்பட்டகார். உல்லகாசப ்பயணி்ளுககு வழி்காட்டியகா் 
கசயற்்படும் 52 வயதுழடய  இந்ே்பர் இத்�காலி 
ேகாட்டு உல்லகாசப ்பயணி்ளுககு வழி்காட்டியகா் 
கசன்றிருந்� னவழ்ளயில் இவழவரஸ் க�காற்-
றுககு உள்்ளகானழம ஆரம்்ப விசகாரழண்ளில் 
உறுதியகானது. அ�ழனத் க�காடர்ந்து அந்ே்பர் 
க�காடர்பு்பட்ட ச்லரும் �னிழமப்படுத்�ப்பட்டு 
்ண்்காணிக்ப்பட்டனர். அன�னேரம் ்பகாடசகாழல-
்ளுககும் உடனடியகா் விடுமுழ்ற வைங்ப்பட்-
டது. அத்ன�காடு ்பல்்ழலக்ை்ங்ள் மற்றும் 
உயர்்ல்வி நிறுவனங்ளுககும் �னியகார் 
்ல்வி நிழலயங்ளுககும் விடுமுழ்ற அளிக-
்ப்பட்டது. இன�னவழ்ள இந்ேகாட்டின் இரண்டகா-
வது க்கானரகானகா க�காற்்றகா்ளர் மகார்ச் 12 இல் 
அழடயகா்ளம் ்காணப்பட்டகார். அவர் க�காடர்பு 
க்காண்டவர்்ளின் ஊடகா்னவ இத்க�காற்றுககு 
அவர் உள்்ளகாகியுள்்ளகார் என்்பதும் ஆரம்்ப விசகா-
ரழண்ளினலனய உறுதியகானது. அ�ழனத் 
க�காடர்ந்து வந்� ேகாட்்ளில் ்ந்�்காடு �னி-
ழமப்படுத்�ல் ்ண்்காணிபபு நிழலயத்தில் 
�ங் ழவக்ப்பட்டிருந்�வர்்ள் மத்தியில் 
இவழவரஸ் க�காற்று ்பதிவகா்த் க�காடஙகியது. 
இவர்்ள் இத்�காலியிலிருந்து வருழ் �ந்திருந்-
�வர்்்ளகாவர். 

இந்� சூைலில் ழ்்ழுவு�ல் உள்ளிட்ட �னிப-
்பட்ட சு்கா�கார ்பைக்வைக்த்ழ� உச்ச்ளவில் 
்ழடபிடிககுமகாறும் சன கேரிசல் மிக் இடங-
்ளுககு ன�ழவயற்்ற ்பயணங்ழ்ளத் �விர்த்-
துக க்காள்ளுமகாறும் வீடு்ளில் இருககுமகாறும் 
அதுனவ இவழவரஸ் ்பரவு�ழலத்  �டுப்ப�ற்கு 
சி்றந்� மகார்க்ம் என குறிபபிட்டு அரசகாங்ம் 
மக்ளிடம் னவண்டுன்காள் விடுத்�து. அத்ன�காடு 
ேகாட்டின் ஏழனய ்பகுதி்ளிலும் �னிழமப்ப-
டுத்தி ்ண்்காணிககும் ழமயங்ழ்ள அழமக-

கும் ்பணி்ழ்ள முப்பழடயினரும் இரகா-
ணுவத்தினரும் முன்கனடுத்�னர். 

இந்நிழலயில் மகார்ச் 15 ஆம் தி்தி 
பிரகாந்திய ஒத்துழைபபுக்கான க�ற்-
்காசிய அழமபபின் (சகார்க) �ழல-
வர்்்ளது வீடினயகா ்லந்துழரயகாடல் 
இடம்க்பற்்றது. இக்லந்துழரயகாடலின் 
ன்பகாது, க�ற்்காசியகாவில் க்கானரகானகா 
ழவரஸுககு எதிரகா்ப ன்பகாரகாடுவ�ற்-
்கான திட்டத்ழ� ஜனகாதி்பதி ன்காட்டகா்பய 
ரகாஜ்பக ே  முன்ழவத்�கார். அத்ன�காடு 
கவௌிேகாடு்ளில் இருந்து ேகாட்டுககுள் 
வருழ்�ரும் ்பயணி்ழ்ளத் �னிழமப-
்படுத்தி ்ண்்காணிககும் ்பணி்ழ்ள 
னமற்க்காள்ளுமகாறு அதி்காரி்ளுககு 
உத்�ரவிட்டகார். அத்ன�காடு க்பகாதுமக்-
ளுககு ன�ழவயகான அத்தியகாவசிய வசதி-
்ழ்ள இழணய�்ளத்தின் ஊடகா் வைங-
குமகாறும் சம்்பந்�ப்பட்ட அதி்காரி்ளு்கு 
ஆனலகாசழன வைஙகினகார். 

இன�னவழ்ள இவழவரஸ் ்பரவு�ழலக ் ட்டுப-
்படுத்தும் னேகாககில் மகார்ச் 16 ஆம் தி்தி க்பகாது-
விடுமுழ்ற தி்மகா்ப பிர்டனப்படுத்�ப்பட்டது. 
என்்றகாலும் அரசகாங் மருத்துவ அதி்காரி்ள் 
சங்ம்  க்பகாதுவிடுமுழ்றழய ஒரு வகார்காலத்-
திற்கு நீடிககுமகாறும் ேகாட்டுககுள் பிரனவசிக்க-
கூடிய ச்ல துழ்றமு்ங்ழ்ளயும் மூடுமகாறும் 
ஜனகாதி்பதியிடம் ன்காரிகழ் விடுத்�து.  

இந்� வழ்யில் மகார்ச் 17 - 19 வழரயகான 
மூன்று ேகாட்்ள் க்பகாதுவிடுமுழ்றயகா் அறிவிக-
்ப்பட்டன�காடு மக்ளின் ேலன்்ருதி சு்கா�காரம், 
வஙகி்ள், உணவு விநினயகா்ம் மற்றும் ன்பகாக-
குவரத்து னசழவ்ழ்ள னமற்க்காள்்ள இடமளிக-
்ப்பட்டது. இக்காலப்பகுதியிலும் இவழவரஸ் 
க�காற்றுககு உள்்ளகானவர்்ள் புதிது புதி�கா்ப 
்பதிவகா்த் க�காடஙகினர். 

இன�னவழ்ள க்பபரவரி மகா�த்தின் பின்னர் 
ேகாட்டுககுள் வருழ் �ந்�வர்்ளில் குறிபபி-
டத்�க்்ளவகானனகார் 14 ேகாட்்ள் �னிழமப்ப-
டுத்�ல் ்ண்்காணிபழ்பத் �விர்த்து மக்ள் 
மத்தியில் மழ்றந்திருக்த் க�காடஙகினர். இந்நி-
ழலயில் மக்ளின் ேலன்்ழ்ள முன்னிழலப-

்படுத்தி மகார்ச் 1 - 15 வழரயகான ்காலப்பகுதி-
யில் கவௌிேகாடு்ளில் இருந்து ேகாட்டு்குள் 
வருழ் �ந்�வர்்ழ்ள க்பகாலிஸ் நிழலயங்-
ளில் ்பதிவு கசய்து க்காள்ளுமகாறு அரசகாங்ம் 
னவண்டுன்காள் விடுத்�து. அவனவண்டுன்காழ்ள 
மீறியும் ஒரு சிலர் மக்ள் மத்தியில் மழ்றந்தி-
ருக் முயற்சித்� ன்பகாது அவர்்ள் க�காடர்்பகான 
புழ்ப்படங்ழ்ள ஊட்ங்ளில் கவௌியிட்டு 
மக்ளின்  உ�விழயயும் க்பகாலிஸகார் ன்காரினர். 
அத்ன�காடு அழனத்து சகாத்தியமகான க�காடர்பு -்

ழ்ளயும் ்பயண வி்பரங்ழ்ளயும் க்காண்டுள்-
்ளவர்்ழ்ளப ்பதிவு கசய்யும் ்பணி்ழ்ளயும் 
க்பகாலிஸகார் ஆரம்பித்�னர்.

இழவ இவவகாறிருக் , ஜனகாதி்பதி ்டன்்ழ்ள 
உடனடியகா்த் திருபபி கசலுத்� முடியகா�்படி 
க்கானரகானகாவினகால்  ்பகாதிக்ப்பட்டுள்்ள வர்த்�-
்த் துழ்றயினர்  மீது அதி் சுழமழய கசலுத்� 
னவண்டகாம் என்றும் இவர்்ள் ்டன்்ழ்ளத் 
திருபபி கசலுத்தும் ்காலத்ழ� னமலும் ஆறு 
மகா�ங்ளுககு நீடிககுமகாறும் வஙகி� துழ்றயி-
னருககு  அறிவுறுத்�ல் வைஙகினகார். அத்ன�காடு 
ஊரடஙகு சட்டம் அமுலில் இருககும் னவழ்ளயி-
லும் வஙகி்ழ்ளத் தி்றந்து ்பணி்ழ்ள னமற்-
க்காள்ளுமகாறு ஆனலகாசழன வைஙகினகார். 

னமலும் க்கானரகானகா க�காற்று அவசர 
நிழலககு ஈடுக்காடுக்ககூடிய வழ்யில் ேகாட்டி-
லுள்்ள சுமகார் 24 ழவத்தியசகாழல்ழ்ள �யகார் 
நிழலயில் ழவத்துள்்ளது. அ�ற்்கான ச்ல ஏற்-
்பகாடு்ழ்ளயும் சு்கா�கார அழமச்சு னமற்க்காண்-
டுள்்ளது. 

இந்� நிழலயில் அரசகாங் மற்றும் �னியகார் 
துழ்றயினருக்கான விடுமுழ்றழய னமலும் எட்டு 
ேகாட்்ளுககு நீடிக் தீர்மகானிக்ப்பட்டது. இது 
வீட்டிலிருந்து னவழலகசய்வ�ற்்கான ்காலமகா் 
அறிவிக்ப்பட்டது. அத்ன�காடு மக்ள் கூடுவழ�-
யும் ேடமகாடுவழ�யும் ்ட்டுப்படுத்துவ�ற்்கா்  
முழு ேகாட்டிலும்  ஊரடஙகு சட்டம் அமுலுககுக 
க்காண்டு வரப்பட்டது.  �ல�கா மகாளிழ்ப பிர-
ன�சத்ழ�யும் வ்ளகா்த்ழ�யும் க�காற்று நீக்ம் 
கசய்யும் ்பணி்ழ்ள விமகானப்பழடயினர் முன்-
கனடுத்�னர். அத்ன�காடு ்பஸ் வண்டி்ள் உட்்பட 
ேகாட்டின் ்பல பிரன�சங்ளிலும் க�காற்று நீக்ம் 
கசய்யும் ்பணி்ளும் முப்பழடயினரகால் னமற்-
க்காள்்ளப்படுகின்்றன. யகாழ்ப்பகாண சர்வன�ச 
விமகான நிழலயம் ஏற்்னனவ மூடப்பட்டுள்்ள 

அன�னேரம் ்ட்டுேகாயக் சர்வன�ச விமகான 
நிழலயம் ்டந்� வகாரம் மு�ல் மூடப்பட்டுள்்ளது.

க்கானரகானகா க�காற்றுககு உள்்ளகானவர்்ள் 
�விர்ந்� ஏழனய னேகாயகா்ளர்்ளின் ேலன்-
்ருதி ்டந்� பு�ன்கிைழம மு�ல் ஊரடஙகு 
னவ்ளயிலும் மருந்�்ங்ழ்ளத் தி்றந்து ழவக் 
சு்கா�கார அழமச்சின் னவண்டுன்காளுககு ஏற்்ப 
க்பகாலிஸகார் அனுமதி வைஙகினர். இருபபினும் 
அந்� அனுமதிழய மக்ள் ஒழுஙகுமுழ்றயகா்ப 
்பகாவிக்த் �வறி�கால் மருந்�்ங்ழ்ள மூட ேடவ-
டிகழ்்ள் எடுக்ப்பட்டுள்்ளன�காடு ன�ழவயகான 
மருந்து்ழ்ளயும் வீட்டுககு க்காண்டு வந்து 
வைங்வும் ேடவடிகழ்்ள் னமற்க்காள்்ளப்பட்-
டுள்்ளன. 

இத்க�காற்றுககு குன்ளகானரகாககுயின் மகாத்தி-
ழரழயப ்பகாவிக்லகாம் என்்ற ்ருத்து ்பரவிய-
ழ�த் க�காடர்ந்து அம்மகாத்திழரழய விருப்பப்படி 
்பகாவிக் னவண்டகாகமன அரசகாங்ம் க்பகாதுமக-
்ழ்ள உடனடியகா் வலியுறுத்தியது.  அத்ன�காடு 
ேகாட்டு மக்ளின் அத்தியகாவசியப க்பகாருட்்ளின் 
ன�ழவ்ள் உள்ளிட்ட வசதி்ழ்ள கசய்து க்காடுக-
்கவன முன்னகாள் அழமச்சர் ்பசில் ரகாஜ்பக ே 
�ழலழமயில் வினேட கசயலணிகயகான்ழ்ற 
ஜனகாதி்பதி நியமித்திருககின்்றகார். அச்கசயலணி 
மக்ளுககு ன�ழவயகான க்பகாருட்்ழ்ள வீட்-
டுககு வீடு க்காண்டு கசன்று வைஙகும் வினேட 

திட்டத்ழ� முன்கனடுத்துள்்ளது.  அத்ன�காடு 
க்கானரகானகா ழவரஸ் அச்சுறுத்�ல் மற்றும் 
ேகாட்டின் �ற்ன்பகாழ�ய நிழலழம க�காடர்பில் 
பிர�மர் மஹிந்� ரகாஜ்பக ே �ழலழமயில் சர்-
வ்ட்சி �ழலவர்்ள் கூட்டகமகான்று கூட்டப்பட்டு 
்டந்� வகாரம் ்லந்துழரயகாடப்பட்டன.  

இந்நிழலயில்  �னிழமப்படுத்�ல் ்ண்-
்காணிபபு ்பணி்ளுககு �ம் ்ட்டடங்ழ்ளப 
்பயன்்படுத்துமகாறு ்பல முனனணி சுற்றுலகா 
னஹகாட்டல்்ளும் ்பல �னியகார் ் ட்டடங்ளின் உரி-

ழமயகா்ளர்்ளும் சுயமகா் முன்வந்து அரசகாங்த்-
திடம் ன்ட்டுகக்காண்டுள்்ளனர்.  எனினும் மகார்ச் 
27 ஆம் தி்தி வழரயும் 110 ன்பர் இவழவரஸ் 
க�காற்றுககு உள்்ளகானவர்்்ளகா் அழடயகா்ளம் 
்காணப்பட்டுள்்ளனர். அவர்்ளில் ஒன்்பது ன்பர் 
முழுழமயகா்க குணமழடந்து வீடு திரும்பியுள்்ள-
னர். இவழவரஸ் க�காற்று ்காரணமகா் இற்ழ்றவ-
ழரயும் எவரும் இந்ேகாட்டில் உயிரிைக்வில்ழல.  
இவவகாறு இவழவரஸ் க�காற்று ்பரவு�ழலக 
்ட்டு்படுத்�கவன விரிவகான அடிப்பழடயிலகான 
ேடவடிகழ்்ள் ஜனகாதி்பதி �ழலழமயில்  முன்-
கனடுக்ப்பட்டு வருகின்்றது. அந்� வழ்யில் 
Healthreviewglobal.com என்்ற இழணய�்ளம் 
எழுதியுள்்ள ்ட்டுழரகயகான்றில் 'க்கானரகானகா 
க�காற்றுககு மு்ம் க்காடுத்துள்்ள ்பல ேகாடு -்
ளின் பிரதி்பலிபபு்ழ்ள ேகாம் ஆய்வு கசய்துள்-
ன்ளகாம். என்்றகாலும்  இந்� உல்லகாவிய க�காற்-
றுககு எதிரகா் விழரவகா்வும் ஆக்பூர்வமகா்வும்  
விழரவகா்வும் அளிக்ப்படும் பிரதி்பலிபபுக-
்கா் இலஙழ்ழய ேகாம் க�ரிவு கசய்ய முடிவு 
கசய்ன�காம் என்றும் இந்ேகாடு க்பகாது சு்கா�கார 
துழ்றயில் னமற்க்காள்ளும் மு�லீட்டின் முககியத்-
துவத்ழ�யும் ேகாம் அறிந்து க்காண்னடகாம் .

ஆ்னவ க்கானரகானகாவுககு எதிரகா் இலஙழ்-
யில் முன்கனடுக்ப்படும் அர்ப்பணிபபு மிக் 
ன்பகாரகாட்டத்தில் இன, ம�. ் ட்சி அரசியல் ன்ப�ங-
்ளு்கு அப்பகால் ேகாட்டு மக்ளின் ேலன்்ழ்ள 
முன்னிழலப்படுத்தி அழனத்து மக்ளும் 
ஜனகாதி்பதியின் �ழலழமயில் ்பகாது்காபபு 
மற்றும் சு்கா�கார துழ்றயினரின் வழி்காட்டல்்-
ளுககு ஏற்்ப ஒன்று்பட்டு கசயற்்படுவது ்காலத்-
தின் உடனடித் ன�ழவயகாகும்.

க�ொர�ொனொவை �ட்டுப்படுத்த 
உச்ச்பட்்ச நடைடிகவ��ள்

சர்வதேச இணையேளம் பாராட்டு

க�ாதரானா கோறணறை 
இலஙண� 

எவ்வாறு நிர்வகிக்கிறைது? 
உல�ளாவிய 

உோரைதணே அணைதேல்
( How is Sri Lanka 

managing 
the coronavirus 

pandemic Setting 
a global example)
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உலமா சமை வழங்கிய அறி -
வுறுத்தல்கமை முழுமமயா்க 
பினைற்றுமாறு உலமா சமை 
்தமலவர் ரிஸ்வி முப்தி ச்கல 
முஸ்லிம்கமையும க்காரியுள் -
ைார். க்காக�ானா க்தாற்று 
நிமலமமயில ைாது்காப்பு ்த�ப் -
பும சு்கா்தா பிரிவும வழங்கி -
வரும அறிவுறுத்தல்கமை மீற 
கவண்ாம எனவும அவர் அவர் 
குறிப்பிட்டுள்ைார்.

சில ைள்ளிவாயல ்களில 
ஜுமஆ க்தாழும்க ந்ததுள்ை -
க்தாடு சில ைள்ளி்களில மக்்கள் 
ஒனறு கூடியுள்ை்தா்க ்த்கவல 
கிம்ததுள்ைது.

இது க்தா்ர்பில ைலகவறு 
குற்றச்சாட்டு்கள் எழுந்து வரும 
நிமலயில விகே் அறிவிப் -
கைானமறகவளியிட்டுள்ை அவர் 
க்தாழும்க ந்த்தவும ஒனறு 

கூ்வும ்தம் விதிததுள்ை 
நிமலயில அ்தமன முமறயா்க 
பினைற்றுமாறும க்கட்டுள்ைார்.

இது க்தா்ர்பில ்கருதது க்தரி -
விததுள்ை முஸ்லிம சமய ைண -
ைாட்்லுவல்கள் திமைக்்கை 
ைணிப்ைாைர் ஏ. பீ. எம. அஷ�ப் 
்கருதது க்தரிவிக்ம்கயில.

சில ைள்ளி்களில ஜுமஆ 
க்தாழும்க நம் கைற்றுள் -
ைன. சில இ்ங்்களில ையான 
ந்ந்துள்ைது. 10 ைள்ளிவாயல 
்கள் குறிதது ்த்கவல கிம்த -
துள்ைது. இமவ நிரூபிக்்க ப் 
ைட்்ால ைள்ளி நிர்வாகி்கள் 
அந்்த ை்தவி்களில இருந்து நீக்்கப் 
ைடுவார்்கள். ைாது்காப்பு ்த�ப்பு 
வழங்கும அறிவுறுத்தல ்கமை 
முழுமமயா்க பினைற்றுமாறு 
க்காருகிகறாம எனவும அவர் 
கூறியுள்ைார்.

புசலலாமவ தின்க�ன நிருைர்  

க்தா்ர்ந்து வரும ்காலங்்களில  
உைவுக்கு ்தட்டுப்ைாடு ஏற்ைட்டு 
விடும எனற அச்சததில க்தயிமல 
உற்ைததியாைர்்கள் ்தமது இ�த்ததம்த 
வியர்மவயாக்கி உமழதது கசமிப்பு 
கசய்த ்தங்்க நம்க்கமை அ்கு 
மவதது உைவுப் கைாருட்்கமையும 
மருததுவ கைாருட்்கமையும க்காள்-
வனவு கசயவதில ஈடுைாடு ்காட்டு-
வம்தக் ்காை முடிகிறது  இ்தன ்கா�-
ைமா்க        க்தாட்்ப்புறங்்கமை 
அணடிய ந்கர்ப் ைகுதி்களில அ்கு 
பிடிக்கும நிமலயங்்களில  மக்்கள் 
அதி்கம கூடுவம்த ்காைக் கூடிய்தா்க 
இருக்கிறது.   வங்கி்களில ைைம 
கசமிதது மவததிருக்கும ைலரும 
யுவுஆ அட்ம்்கமை ைாவிக்்கா்த்தன 
்கா�ைத்தாலும ்க்னுக்கு க்தா்ர்ச்சி-
யா்க கைாருட்்கமை வாங்கும இ்ங்-
்களில கமலதி்கமா்க கைாருட்்கமை 
வாங்்க முடியா்த்தாலும வியாைா� 
நிமலயங்்களில நம்க அ்கு பிடிக்-
கும கசமவ கசயது வரும மு்தலா-
ளி்களி்ம நம்க்கமை ஈடு மவப்-
ைம்தயும அவ்தானிக்்க முடிகிறது. 
ஊ�்ங்குச் சட்்ம ்தைர்த்தப்ைடும 

கந�ங்்களில மக்்கள் இவவாறு நம்க 
அ்குபிடிக்கும இ்ங்்களுக்கு அதி-
்கமா்க கசலவம்த ்காை முடிகிறது. 
்தமது ்தங்்க நம்க்கமை அ்கு மவதது 
கிம்க்கும ைைததில கைாருட்்கமை 
இவர்்கள் அதி்கமா்க வாங்குவம்த-
யும ்க்ன்கமை கசலுததுவம்தயும 
்காைமுடிகிறது. கைாருட்்களுக்கு 
்தட்டுப்ைாடு ஏற்ைடும எனற எண-
ைததிலும அனறா் க்தமவ்களுக்-
்கான கைாருட் க்காள்வனவிலும 
இவர்்கள் நாட்்ம கசலுததுகிறார்்கள் 
கமலும  க்தாட்்த க்தாழிலாைர்-
்கள் க்காக�ானா க்தாற்று அைாயம 
இருந்்த கைாதும ்தமது ஜீவகனாைா-
யததிற்்கா்க ்தமமால வீட்டில  ்தயா-
ரிக்்கப்ைட்் மு்கமூடிமய அணிந்து 
க்காணடு மாததி�ம கவமலக்குச் 
கசலவம்த அவ்தானிக்்க முடிகிறது. 
்கடும கவயில சுட்க்ரிக்குமகைா-
தும க்தயிமல மமலயில க்காழுந்து 
ைறிக்கும ்காட்சிமயக் ்காைமுடி-
கிறது. இவவி்யம க்தா்ர்ைா்க 
்கருதது க்தரிவிக்கும க்தாழிலாைர்்கள் 
“நாங்்கள்  இவவாறு ்கஷ்ப் ைட்டு 
கவமல கசயயாவிட்்ால அடுத்த 
மா்தம எங்்கள் வயிற்றில அடிதது 

விடும” எனகிறார்்கள்    க்காக�ானா 
க்தாற்று அைாயதம்த நாடு முழுதும 
எதிர்கநாக்கியிருக்கும இக்்கால ்கட்-
்ததில க்தாழிற்சங்்கங்்கங்்களும 

அ�சாங்்கமும க்தாட்்த க்தாழிலா-
ைர்்களுக்கு நிவா�ைங்்கமை வழங்்க 
முனவ� கவணடுகமன க்தாழிலாைர்-
்கள் க்காரிக்ம்க விடுக்கினறனர். 

அடகு நிலையங்கலை ந�ோக்கி 
பலடயயடுக்கும் மலைய்க மக்்கள்

த�ொழுகை நடத�ல், ஒன்றுகூடல் �கட

உைமோ சலபயின் அறிவுறுத்தலை
பின்பற்றுமோறு நேண்டுந்கோள்

உலகில் தைொர�ொனொ:...
உயிரிழப்பு 21 கை�ா்க அதி்கரித-

துள்ைது. உலகில ைாதிக்்கப்ைட்-
க்ாரின எணணிக்ம்க 614,231ஆ்க 
உயர்ந்துள்ைது.

அகமரிக்்காவில புதி்தா்க 16 
ஆயி�ததுக்கும கமற்ைட்்வர்்க-
ளுக்கு க்காக�ானா கநாயதக்தாற்று 
(க்காமவட்-19) ஏற்ைட்டுள்ைம்தய-
டுதது, அ்தனால ைாதிக்்கப்ைட்்வர்-
்களின எணணிக்ம்கயில அந்்த நாடு 
சீனாமவயும விஞ்சி மு்தலாவது 
இ்ததுக்கு வந்துள்ைது.

இதுகுறிதது ்த்கவல்கள் க்தரிவிப்ை-
்தாவது ,

அகமரிக்்காவில ்க்ந்்த 24 மணி 
கந�ததில மட்டும 16,824 கைருக்கு 
க்காக�ானா கநாயதக்தாற்று இருப்-
ைது உறுதி கசயயப்ைட்டுள்ைது. 
அம்தயடுதது, அந்்த நாட்டில 
க்காக�ானா கநாயதக்தாற்றால 
ைாதிக்்கப்ைட்்வர்்களின எண-
ணிக்ம்க 104,256ஆ்க உயர்ந்துள்-
ைது. இ்தனமூலம, உலகிகலகய 
அதி்க க்காக�ானாகநாயாளி்கமைக் 
க்காண் நா்ா்க அகமரிக்்கா மாறி-
யுள்ைது.

இதுவம� அந்்த நிமலயில 
இருந்து வந்்த க்காக�ானாகநாயத-
க்தாற்றின க்தாற்றுவாயான சீனா, 
81,394 கநாயாளி்களு்ன இ�ண்ா-
வது இ்ததில உள்ைது.ஒக� நாளில 
அதி்க உயிரிழப்பு ்க்ந்்த வியாழக்கி-
ழமம மட்டும அகமரிக்்காவில 263 
கைர் ்கக�ானா கநாயதக்தாற்று ்கா�-
ைமா்க உயிரிழந்்தனர்.

அந்்த நாளில ்கக�ானா கநாயத-
க்தாற்றுக்கு பிற நாடு்களில ைலியா-
னவர்்களின எணணிக்ம்ககயாடு 
ஒப்பிடும்கயில இது அதி்கைட்ச எண-
ணிக்ம்கயாகும. இதது்ன அகம-
ரிக்்காவில ்கக�ானா கநாயதக்தாற்று 
ைாதிப்ைால உயிரிழந்்தவர்்களின 
எணணிக்ம்க, கநற்று சனிக்கிழமம 
மாமல நிலவ�ப்ைடி  1704ஆ்க அதி-
்கரிததுள்ைது.

அகமரிக்்காவில ்கக�ானா 
கநாயதக்தாற்று உள்ை்தா என ைரி -
கசா்தமன கசயயப்ைடுைவர்்களின 
எணணிக்ம்க கவகுவா்க அதி்கரித -
துள்ை்தன ்கா�ைமா்ககவ, ைாதிக் -
்கப்ைட்்வர்்களின எணணிக்ம்க 
்க்ந்்த 24 மணி கந�ததில கவ்கமா்க 
அதி்கரிததுள்ை்தா்க ஜனாதிைதி 
க்ானாலட் ட்�மப் விைக்்கமளித -
துள்ைார்.

அகமரிக்்காமவவி் சீனாவில 
்கக�ானா கநாயாளி்களின எண -
ணிக்ம்க குமறவா்க இருப்ை்தற்கு, 
அந்்த நாட்டில எத்தமன கைருக்கு 
அந்்த கநாயதக்தாற்று ஏற்ைட்டுள் -
ைது எனற உணமம நிலவ�ம 
யாருக்கும க்தரியாமல இருப்ைக்த 
்கா�ைம எனறு அவர் கூறினார்.

சீனாவில ்க்ந்்த ஆணடு டிசம -
ைர் மா்தம மு்தல மு்தலில ை�வத 
க்தா்ங்கிய ்கக�ானா கநாயத -
க்தாற்று, கவள்ளிக்கிழமம மாமல 
நிலவ�ப்ைடி உலகின 179 நாடு்களில 
5.45 லட்சததுக்கும கமற்ைட்க்ா -
ருக்கு ைாதிப்மை ஏற்ைடுததியுள்ைது.

உல்க சு்கா்தா� அமமப்ைால 
க்காமவட்-19 எனப் கையரி்ப்ைட்் 
அந்்த கநாயதக்தாற்று ்கா�ைமா்க 
இதுவம� 28 ஆயி�ததிற்கும கமற் -
ைட்்வர்்கள் ைலியாகினர்.

இம்தயடுதது, இலங்ம்க இந்தியா 
உள்ளிட்் ைலகவறு நாடு்களில ஊ� -
்ங்கு உத்த�வு உள்ளிட்் ்கட்டுப்ைா -
டு்கள் விதிக்்கப்ைட்டுள்ைன . இ்தன 
்கா�ைமா்க, உல்க மக்்கள்க்தாம்க -
யில சுமார் மூனறில ஒரு ைங்கினர் 
்தங்்கள் வீடு்களில மு்ங்கியிருக்்க 
கவணடிய நிமல ஏற்ைட்டுள்ைது.

சிங்்கப்பூர் – கநருக்்கமா்க 
நினறால சிமற

க்காக�ானா கநாயதக்தாற்று ை�வ -
மலத ்தடுப்ை்தற்்கா்க, கைாது இ்ங் -
்களில குறிப்பிட்் இம்கவளி -
யினறி நிற்ைவர்்களுக்கு 6 மா்த ்கால 
சிமற ்தண்மன அளிக்்க சிங்்கப்பூர் 

அ�சு திட்்மிட்டு வருகிறது. அது -
மட்டுமனறி, சமூ்க இம்கவளி 
விதிமுமற்கமை மீறுைவர்்களுக்கு 
10 ஆயி�ம சிங்்கப்பூர் க்ாலர் 
(சுமார் ரூ.5.3 லட்சம) அை�ா்தமும 
விதிக்்க அந்்த நாட்டு அ�சு திட்்மிட் -
டுள்ைது.

ஈ�ான – ்தவறான நமபிக்ம்கக்கு 
300 கைர் ைலி

மது அருந்தினால ்கக�ானா 
கநாயதக்தாற்றிலிருந்து ்தப்ைலாம 
எனற ்தவறான நமபிக்ம்க ்கா� -
ைமா்க, ஈ�ானில 300-க்கும கமற் -
ைட்்வர்்கள் உயிரிழந்்த்தா்க அந்்த 
நாட்டு ஊ்்கங்்கள் க்தரிவிததுள் -
ைன. இஸ்லாமிய நா்ான ஈ�ானில 
மதுவம்க்களுக்குத ்தம் விதிக்்கப் -
ைட்டுள்ை்தால, ்கள்ைச் சா�ாயம, 
க்தாழிற்சாமல்களில ையனைடுத்தப் -
ைடும எத்தகனால கைானறவற்மற 
க்காக�ானா கநாயதக்தாற்றிலிருந்து 
்தப்புவ்தற்்கா்க ைலர் அருந்துவ்தால 
உயிரிழப்பு்கள் ஏற்ைடுவ்தா்க ்த்கவல -
்கள் க்தரிவிக்கினறன.

உ்காண்ா – இருவர் மீது துப்ைாக் -
கிச் சூடு

உ்காண்ாவில, க்காக�ானா 
கநாயதக்தாற்றுப் ை�வல அச்சம ்கா� -
ைமா்க பிறப்பிக்்கப்ைட்டுள்ை ஊ� -
்ங்கு உத்த�மவ மீறி, கமாட்்ார் 
மசக்கிளில கசனற இருவர் மீது அந்்த 
நாட்டு கைாலிஸார் துப்ைாக்கிச் சூடு 
ந்ததினர். இ்தனால ்காயமம்ந்்த 
அந்்த இருவரும மருததுவமமன -
யில அனுமதிக்்கப்ைட்டுள்ை்தா்க 
அதி்காரி்கள் க்தரிவித்தனர்.

ஐக�ாப்பிய நாடு்களில ஒனறான 
ஸ்கையின ்தன இயலாமமயால 
க்காக�ானாவின அக்கா�ப்ைசிக்கு 
விமல மதிப்பிலலா மனி்த உயிர் -
்கமை இம�யாக்கி வருகிறது.

்தமலந்கர் கமட்ரிட்டில நாள்க்தா -

றும அதி்கரிதது வரும க்காக�ானா 
ைாதிப்பு கநாயாளி்களுக்கு சிகிச்மச 
அளிக்்க மருததுவமமன்களில இ் -
மிலமல. ‘லா ைஸ்’ மருததுவம -
மனயில அவச� சிகிச்மச பிரிவு்கள் 
கநாயாளி்கைால நி�மபி வழிகின -
றன. 

இ்ம எப்கைாது ‘்காலி’யாகும 
என கவளிகய ஏ�ாைமான கநாயா -
ளி்கள் ்காததிருக்கினறனர். அவர்்க -
ளுக்கு சிகிச்மச அளிக்்க கந�மினறி 
மருததுவர்்கள் இ்த� கநாயாளி்கமை 
்கவனிக்கினறனர்.

மருததுவமமனயில இ்ப்ைற் -
றாக்குமறயால ‘வாழ்ந்து முடித்த 
முதிகயார்்கள் வாழத துவங்கி -
யுள்ை இமைகயாருக்கு வழி வி் 
கவணடும’ என வாயகமாழி உத்த� -
வி்ப்ைட்டுள்ைது. இ்தனால ஏ�ாை -
மான முதிகயார்்கள் ்தங்்கள் முடிமவ 
மருததுவர்்களி்ம ஒப்ைம்தது 
விட்டு மருததுவமமன வாசல்களில 
ம�ைதம்த எதிர்கநாக்கியுள்ைனர்.

சீனாமவ விஞ்சிய ஸ்கையின
ஸ்கையினில க்காக�ானா ைலி 

சீனாமவ மிஞ்சி 4089 ஆ்க அதி்க -
ரிததுள்ைது. ்க்ந்்த 25ம க்ததி ஒக� 
நாளில 738 கைர் ைலியாயினர். ஏ�ா -
ைமான முதிகயார் ்காப்ை்கங்்களில 
ஊழியர்்கள் உயிருக்கு ையந்து ஓடி 
விட்்னர். 

இ்தனால ைல ்காப்ை்கங்்களில 
க்காக�ானா ைாதித்த முதிகயார் 
சிகிச்மசயினறி இறந்து கி்க்கினற -
னர். அவர்்கமை அப்புறப்ைடுததும 
ைணியில ந்க�ாட்சி ஊழியர்்கள் ஈடு -
ைட்டுள்ைனர். ம�ைம அம்ந் -
க்தாம� பும்தக்்க ்கலலமற்களில 
இ்மிலமல. ஏ�ாைமாகனார் ஐஸ் 
கைட்டி்களில மவக்்கப்ைட்டுள்ை -
னர். இந்்தப் கைட்டி்களுக்கும ைற் -
றாக்குமற ஏற்ைட்டுள்ை்தா்கத ்த்க -
வல்கள் க்தரிவித்தன.

ஆலயஙைளின் ைலசஙைள், சிகலைள் சரிந��ொை...
திருக்காைமமல க்காகைஸ்வ -

�ம – முனகனஸ்வ�மஈ இறம -
கைாம் ஆஞ்சகநயர் க்காவில்களில 
்கலசம சரிந்து – சிமல்கள் உம்ந் -
்த்தா்க ை�ப்ைப்ைடும ்த்கவல்கள் 
வ்தந்திகயன கைாலிஸார் க்தரிவிக் -
கினறனர்.

இவவாறு சிமல்கள் சரிந்்த்தால 
ஆண்கள் மஞ்சள் நீ�ா்கவணடு -
கமனவும இ இமவ நாட்டுக்கு 
நலல்தலலகவனவும திட்்மிட்டு 
வ்தந்தி்கமை யாக�ா ை�ப்பியுள்ை -
னர்..

இப்ைடியான கைாலி கசயதி -
்கமை – வ்தந்தி்கமை ை�ப்புகவார் 

ம்கது கசயயப்ைடுவார்்ககைன 
கைாலிஸார் க்தரிவித்தனர்.

மக்்கமை குழப்ைமம்யச் 
கசயகவார் மீது ்கடும சட்் ந்வ -
டிக்ம்க எடுக்்கப்ைடுகமன அறிவிக் -
்கப்ைடுகிறது .

ஆலயங்்கள் க்தா்ர்ைா்க கவளி -
யாக்்கப்ைட்டு வரும வ்தந்தியில 
உணமமயிலமல. சமமந்்தப்ைட்் 
ஆலயத்த�ப்பினருமஇ கைாலிசா -
ருமஇ அங்குள்ை கசயதியாைர் -
்களும இ்தமன உறுதிப்ைடுததி -
யுள்ைனர்.

இந்த ஆலயங்்களில எந்்தவி்த 
அசமைாவி்தமும இ்மகைற -

விலமல எனத க்தரிவிததுள்ைனர். 
திருக்காைமமல ஆலய நமபிக்ம்க 
கைாறுப்பு சமையின ்தமலவர் 
்க. அருள்சுப்பி�மணியம வ்தந்தி -
்கமை ை�ப்ை கவண்ாம எனவும 
க்காரிக்ம்க விடுததுள்ைார்.

இது க்தா்ர்பில க்தரியவருவ -
்தாவது: கநற்றுக் ்காமல (28) திரு -
க்காைமமல திருக்க்காகைஸ்வ�ர் 
ஆலயம உட்ை் ைல ஆலயங்்களின 
சிமல மற்றும ்கலசங்்கள் உம்ந்து 
விழுந்்த்தா்க சமூ்க வமலத்தைங் -
்களில மற்றும க்தாமலகைசி 
மூலமா்க கசயதி ை�வி வருகினறது. 
அதி்காமல மு்தல க்தாமலகைசி 

மூலம ைலர் அமழதது க்காயில 
்கலசம மற்றும சிமல்கள் உம்ந்து 
விழுந்்தா்க க்கட்்னர். அவவாறு 
எந்்த அசமைாவி்தங்்களும இ்ம-
கைறவிலமல இவவாறான வ்தந்-
தி்கமை ை�ப்புகவார் இவவாறான 
கசயல்கமை கசயய கவண்ாம 
எனவும அவர் க்கட்டுக்க்காண்ார்.

இதுகைால திருக்காைமமல 
மாவட்்ததில எந்்த ஒரு ஆலயத-
திலும அசமைாவி்தங்்கள் இ்ம-
கைறவிலமல என மாவட்்ததில 
ைலகவறு இ்ங்்களில விசாரித்த்தன 
அடிப்ைம்யில க்தளிவாகினறது 
எனவும அவர் க்தரிவித்தார்.

வடக்கு ைடரலொ�...
மீன்கமை பிடிதது விட்டு ்கம�யில வந்து உங்்கள் குடும-

ைங்்களு்ன கசர்ந்து இருக்்க கவணடும. இம்தவிடுதது  
சட்் விக�ா்தமான முமறயில இந்தியாவிலிருந்து வருை-
வர்்கமை அலலது  இந்தியா கசலைவர்்கமை ஏற்றி இறக்-
கும க்தாழிலில ஈடுைடுவம்த அனுமதிக்்க முடியாது.

்தற்கைாழுது க்காக�ானா ்தாக்்கம ஏமனய நாடு்களிலும 
அதி்கரிததுள்ை நிமலயில ்க்ற்ைம்யும விமானப்ைம -்
யும இமைந்து இலங்ம்கயின ச்கல ்க்ற்்கம�கயா�ங்-
்களிலும ்க்லிலும ்கண்காணிப்பு ந்வடிக்ம்கயில ஈடு-
ைட்டு வருகிறது. ஏகனனில கவறு நாடு்களில இருந்து 
இங்க்க ்க்ல வழியா்கவும ்தப்பி வருவார்்கள். அ்தமனத 
்தடுக்்க கவணடியது அவசியம.

ஏகனனில ்தற்கைாது விமான நிமலயங்்கள் இங்க்க 
மூ்ப்ைட்டு ்காைப்ைடுகினறது எனகவ இந்்த சந்்தர்ப்-
ைதம்த ையனைடுததி ்க்ல வழியா்க கவறு நாட்்வர்்கள் 
சட்் விக�ா்தமா்க இங்க்க வ� முடியும இ்தனால கவறு 
நாட்்வர்்கள் நமது மீனவர்்கமை ையனைடுததி இந்்த 
நாட்டிற்குள் வ� முயற்சிப்ைார்்கள் அ்தற்கு இ்ம க்காடுக்-
்காதீர்்கள். அத்தம்கய சட்்விக�ா்த கசயற்ைாடு்களுக்கு 
துமை கைா்கதீர்்கள். நமது நாட்ம் நாகம ்காப்ைாற்ற 
கவணடும எனற அடிப்ைம்யில கசயற்ை் கவணடும. 
இ்தற்்கா்க விகச் ந்வடிக்ம்க ஒனமற ஆ�மபிக்்க 
உள்கைாம குறிப்ைா்க வ்ைகுதி ்க்ற்்கம� ஓ�ங்்களில 
கமலதி்க ைாது்காப்மை உறுதிப்ைடுத்தவுள்கைாம எனகவ 
இ்தமனக் ்கருததில க்காணடு வ்ைகுதி மீனவர்்கள் 
மி்கவும அவ்தானமா்க கசயற்ைடுமாறும க்காருகின-
கறாம எனறார்.

தைொர�ொனொகவ மகைத��ொல்...
அங்கு குவிக்்கப் ைட்டு ைாது்காப்பு ைலப்ைடுத்தப்ைட்-

டுள்ைது. இந்்த நைருக்கு க்காக�ானா க்தாற்றியிருப்ைது 
உறுதியான நிமலயில அவர் அங்க்காம் க்தாற்றுகநாய 
ஆஸ்ைததிரி யில அனுமதிக்்கப்ைட்டுள்ைார். அவரின 
்தந்ம்த மற்றும சக்கா்தரிக்கும க்காக�ானா க்தாற்றி அம்-
யாைம கவளியான நிமலயில அவர்்கள் நாக்கா் ஆஸ்ைத-
திரியில அனுமதிக்்கப்ைட்டுள்ை்தா்க கைாலிஸார் கூறினர். 
அட்டுளு்கமயில கமலும க்காக�ானா க்தாற்றிகயார் உள்-
ைன�ா என கநற்று க்தடு்தல ந்த்தப்ைட்்து. துைாயில 
இருந்து வந்்த கமற்ைடி நைருக்கு 14 நாட்்கள் ்தனிமமயில 
இருக்்க சு்கா்தா� ்த�ப்பு ஆகலாசமன வழங்கியிருந்்தது. 
ஆனால  இ்தமன  கைாருட்ைடுத்தாது  இவர் 5நாட்்கைா்க  
ஊரில ைல  இ்ங்்களுக்கு  கசனறு  வந்துள்ை்தா்க  ்த்கவல  
கிம்ததுள்ைது.  இவர் கசனறு  வந்்த இ்ங்்கள் குறிததும 
விசா�மை  கசயயப் ைட்டு வருகிறது.

இது க்தா்ர்பில ்கருததுத  க்தரிவித்த  ்களு த துமற   
மாவட்் ஜமமியததுல உலமா ்தமலவர் அப்துர்  
�ஹமான  கூறும்கயில.

.ைாது்காப்பு  ்கருததிகய அட்டுளு்கம ந்க�ம மூ்ப்-
ைட்டுள்ைது. அமனததும  மு்க்்கப்ைட்டுள்ைது. அடிக்-
்கடி  கவளிநாடு  கசனறு  வரும ஒருவர் அணமமயிலும  
கவளிநாட்டில  இருந்து  வந்திருந்்தார். அவருக்கு  கநாய 
இருந்்தது  ஊருக்குத  க்தரியாது. அவர் ைள்ளிக்கு  கசனறு  
வந்துள்ைக்தாடு  ைலரு்ன  ைழகியும  உள்ைார். இந்்த  
நிமலயில ஊர்  மூ்ப்ைட்டுள்ைது. இவாறான  நிமலமம  
ஏமனய  ஊர்்களுக்கும  வ�ாமல அவ்தானமா்க  ந்க்கு-
மாறு  க்காருகிகறன  எனவும  அவர் கூறியுள்ைார்.

அ�சின் �ைவல்ைள்...
்கணிசமானைவு ்தமிழ் கமாழி கைசு-
கவாரும இருக்கிறார்்கள் எனறு 
அவர் க்தரிவித்தார். சிங்்கைத 
க்தாமலக்்காட்சி்களில க்காக�ானா 
ைற்றிய விழிப்புைர்வு நி்கழ்ச்சி-

்கள் ஒளிை�ப்ைாகும கவமையில, 
்தமிழில அவவாறான நி்கழ்ச்சி்கள் 
இ்மகைறுவதிலமல எனறு மக்்கள் 
மததியில விசனம க்தரிவிக்்கப்ைடு-
கினறமமயும குறிப்பி்த்தக்்கது.

மததிய மொைொணததில் மு�லொவது...
எவருக்கும அறிவிக்்கவிலமல 

எனறும குறித்த நைர் ்தனிமம ைடுத-
்தலுக்கு உட்ைடுத்தப்ை்விலமல 
எனறும க்தரியவந்துள்ைது.

இவர் ்கணடி மவததியசாமலக்கு 
்காயச்சல ்கா�ைமா்க கசனற பினகை 
இவருக்கு க்காவிட் 19 மவ�ஸ் ை�வி-
யிருப்ை்தா்க உறுதிப்ைடுத்தப்ைட்டுள்-
ைது.அ்தமனத க்தா்ர்ந்து குறித்த 
நைர் ஐ.டி.எச் மவததியசாமலக்கு 
அனுப்பி மவக்்கப்ைட்டுள்ைார்.

குறித்த நைரின இரு  பிள்மை்க-

ளுக்கும மமனவிக்குமக்காக�ானா 
மவ�ஸ் ை�வியிருக்்கலாம என சந்-
க்தகிக்்கப்ைடுவ்தா்கவும இது குறிதது 
மருததுவ அறிக்ம்கயிமன கைற்-
றுக்க்காள்ை ந்வடிக்ம்க எடுததுள்-
ை்தா்கவும க்தரிவிக்்கப்ைடுகிறது.

க்காக�ானா க்தாற்று ை�விய 
குறித்த நைர் யார் யாரு்ன க்தா்ர்பு 
மவததிருந்்தார் எனைது க்தா்ர்ைா்க 
கைாலிஸாரும சு்கா்தா� பிரிவினரும 
விசா�மை்கமை முனகனடுதது வரு-
கினறனர்.

அவச�ைொலநிகல பி�ைடனம்:...
இருந்்தால, அ்தற்கு அவச�்கால 

நிமலகயானறு நாட்டில இருக்்க 
கவணடும. எனறு குறிப்பிட்் 
அமமச்சர் ்பிள்யூ.டி.கஜ.கசன-
வி�ட்ன, நாட்டில அவச�்கால 
நிமலமயப் பி�்க்னப்ைடுததினால, 
அனமறய தினததிலிருந்து ைதது 

நாட்்களுக்குள் ைா�ாளுனறதம்தக் 
கூட்டி அறிவிக்்க கவணடும எனறு 
சுட்டிக்்காட்டினார்.

இந்நிமலயில இதுைற்றித தீர்மா-
னிப்ை்தற்்கா்க அ�சின உயர்மட்்த-
தில ஆ�ாயப்ைடுவ்தா்கத க்தரிவிக்-
்கப்ைட்டுள்ைது.

உணவுப் த�ொருடைகை...
வசதி்கள் கசயது க்காடுக்்கப்ை் 

கவணடுகமனறும பி�்தமர் ைதில 
கைாலிஸ் மா அதிைம� க்கட்டுக்-
க்காணடுள்ைார்.

அததியாவசியப் கைாருட்்கமை 
கைாக்குவ�ததுச் கசயயுமகைாது 
அகசௌ்கரியங்்கள் ஏற்ைடுவ்தா்க 
்தமக்கு கிம்த்த முமறப்ைாட்டுக்கு 
இைங்்ககவ பி�்தமர் கமற்ைடி 
ைணிப்பும�மய கைாலிஸ் மாஅதிை-
ருக்கு வழங்கியுள்ைார்.

அக்தகவமை, க்காக�ானா 
மவ�ஸ் க்தா்ர்பில உ்தாசீனமா்க 

இருக்்ககவண்ாம எனறு உல்க-
ைாவிய ரீதியில உயிர்க்க்காலலி 
கநாயா்க அது மி்க கவ்கமா்க ை�வி 
வருவ்தா்கவும குறிப்பிட்டுள்ை 
பி�்தமர், அது க்தா்ர்பில கூடு்தல 
்கவனம எடுக்்கவும மருததுவ 
ஆகலாசமன்கமை பினைற்றுவ-
து்ன கமற்ைடி உயிர்க்க்காலலி 
கநாமயஒழிப்ை்தற்கு அ�சாங்்கம 
கமற்க்காள்ளும கவமலததிட்்ங்்க-
ளில பூ�ை ஒததுமழப்மை வழங்கு-
மாறும  நாட்டு மக்்களி்ம கவணடு-
க்காள் விடுததுள்ைார். (ஸ)

மனி�ொபிமொன அடிப்�கடயில்...
உச்ச நீதிமனறததின மூவர்-

க்காண் நீதிய�சர்்கள் குழுவால 
ம�ை ்தண்மன விதிக்்கப்ைட்் 
ஓர் இ�ாணுவ அதி்காரியான சுனில 
�ட்னாயக்்கவுக்குப் கைாதுமனனிப்பு 
வழங்கியிருப்ை்தா்க ஊ்்கங்்கள் 
வாயிலா்க அறிந்துக்காண்்தா்கக் 

குறிப்பிட்டுள்ை மாமவ கசனாதி-
�ாசா, அக்தகைானறு இந்்த கநருக்்க-
டியான சூழ்நிமலமயக் ்கருததிற்-
க்காணடு ்தமிழ்க் ம்கதி்கமையும 
விடுவிக்்க ந்வடிக்ம்க எடுக்குமாறு 
ஜனாதிைதிமயக் க்கட்டுக்க்காண-
டுள்ைார். (வி)

தைொர�ொனொ 
�ொதுைொப்பு... 

முனகனடுததுள்ை நி்கழ்ச்சித-
திட்்ம ைற்றி விைக்கினார்.

ம்காநாயக்்க க்த�ரும அ்தற்கு 
ஆசிர்வா்தம வழங்கி இந்நிதியத-
திற்கு 50 இலட்சம ரூைா நிதிமய 
அனைளிப்பு கசய்தார். ஜனாதி-
ைதி, மலவதம்த அநுநாயக்்க 
க்த�ர் சங்ம்கக்குரிய நியங்க்கா் 
விஜி்தசிறி க்த�ம�யும சந்தித்தார்.

அஸ்கிரி பீ்ததின ம்காநாயக்்க 
க்த�ர் சங்ம்கக்குரிய வ�்காக்கா் 
ஸ்ரீ ஞான�தன நாயக்்க க்த�ம� 
சந்தித்த ஜனாதிைதி, ம்காநாயக்்க 
க்த�ர் உள்ளிட்் அஸ்கிரிய பீ்த-
தின ம்கா சங்்கததினருக்கும அ�-
சாங்்கம முனகனடுததுள்ை நி்கழ்ச்-
சிததிட்்ம ைற்றி விைக்கினார்.

க்காக�ானா ஒழிப்பு நிதியத-
திற்கு அஸ்கிரி வி்காம�யினால 
அனைளிப்பு கசயயப்ைட்் 50 
இலட்சம ரூைா மற்றும மல-
வதம்த, அஸ்கிரி வி்காம�்களி-
்மிருந்து கிம்த்த ஆசிர்வா-
்தங்்களுக்்கா்க ஜனாதிைதி நனறி 
க்தரிவித்தார்.

தைொர�ொனொ மு�லொவது...
இ்தனைடி ்தற்கைாது நாட்டில 

க்காக�ானா மவ�ஸ் கநாயாளி்கள் 
எணணிக்ம்க 113 கைர் உள்ை்தா்க -
வும சு்கா்தா� கசமவ்கள் ைணிப்ைா -
ைர் நாய்கம அணில ஜா சிங்்க க்தரி -
வித்தார். இவர்்கள் அமனவரும 
அணமமயில இந்தியாவில இருந்து 
இலங்ம்கக்கு வந்்தவர்்கள் எனறும 
அவர் க்தரிவித்தார்.

்க்ந்்த 14 நாட்்களுக்குள் சீனா 
மற்றும இந்தியாவிலிருந்து இலங் -
ம்கக்கு வரும்க ்தந்்தவர்்கள் 
நாட்டில எந்்தப் பி�க்தசத திலிருந் -
்தாலும அவர்்கைது ைகுதி சு்கா்தா� 
அதி்காரி்களுக்கு அது க்தா்ர்பில 
அறிவிக்குமாறும அவர்்கள் உ்னடி -
யா்க அருகிலுள்ை மருததுவமமனக் -
குச் கசனறு ்தமமம ைரிகசா்தமனக் -
குட்ைடுததிக் க்காள்வது அவசியம 
எனறும சு்கா்தா� கசமவ்கள் ைணிப் -
ைாைர் நாய்கம அணில ஜா சிங்்க 
க்கட்டுக்க்காணடுள்ைார்.

கநற்மறய தினம புத்தைம ந்கரில 
க்காக�ானா மவ�ஸ் க்தாற்று உறு -
திப்ைடுத்தப்ைட்் நைர் ஒருவர் 
இனங்்காைப்ைட்டுள்ை்தா்க புத்த -
ைம ்தை மவததியசாமல அததியட் -
ச்கர் சுமித அத்தநாயக்்க க்தரிவித -
துள்ைார்.

இந்்த நைர் ்க்ந்்த 17ஆம தி்கதி 
இந்க்தாகனசியாவில இருந்து புத -
்தைததிற்கு வந்்தவர் எனறும அவர் 
புத்தைம ்தை மவததியசாமலயில 
அனுமதிக்்கப்ைட்் நிமலயில 
அ்தமனயடுதது அவர் குருநா்கல 
மவததியசாமலக்கு மாற்றப்ைட்டு 
அங்கு க்காக�ானா மவ�ஸ் க்தாற்று 
உறுதிகசயயப்ைட்் நிமலயில 
அங்கிருந்து க்காழுமபு ஐ.டி.எச்.

மருததுவமமனக்கு மாற்றப்ைட்டுள் -
ை்தா்கவும அவர் க்தரிவித்தார்.

கநற்மறய தினம அக்கு�மை ைகு-
தியிலிருந்து ்கணடி க்தசிய மவத -
தியசாமலயில அனுமதிக்்கப்ைட்் 
ஒருவர் க்காக�ானா மவ�ஸ் க்தாற்று 
சந்க்த்கததினகைரில அங்கிருந்து 
க்காழுமபு ஐ.டி. எச்.  மருததுவம-
மனக்கு அனுப்ைப்ைட்டுள்ைார்.

அவர் அக்கு�மை பி�க்தசதம்தச் 
கசர்ந்்த வர்த்த்கர் ஒருவர் என அம்-
யாைம ்காைப்ைட்டுள்ைார்.

அவர் ்க்ந்்த 15ஆம தி்கதி இந்தி-
யாவிலிருந்து கசனமன வழியா்க 
இலங்ம்க வந்்தவர் எனறும இந்-
தியாவிலிருந்து வந்்த வி்யம 
க்தா்ர்ைா்க எவருக்கும அவர் அறி-
விக்்கவிலமல. எந்்த ்தனிமமப் 
ைடுத்தலுக்கும அவர் உட்ைடுத்தப்-
ை்விலமல எனறும க்தரிவிக்்கப்ை-
டுகிறது. ்கணடி மவததியசாமலக்கு 
கநற்மறய தினம ்காயச்சல ்கா�-
ைமா்க கசனற பினகை அவருக்கு 
க்காக�ானா மவ�ஸ் க்தாற்று உறு-
திப்ைடுத்தப்ைட்டுள்ைது.

அ்தமன க்தா்ர்ந்து இந்நைர் ஐ.டி.
எச் மவததியசாமலக்கு அனுப்பி 
மவக்்கப்ைட்டுள்ைார். அவரின இரு 
பிள்மை்களுக்கும மமனவிக்கும 
க்காக�ானா மவ�ஸ் ை�வியிருக்்க-
லாம என சந்க்த்கப் ைடுவ்தா்கவும  
அது க்தா்ர்ைா்க மருததுவ அறிக்-
ம்கமய கைற்றுக்க்காள்ை ந்வ-
டிக்ம்க எடுததுள்ை்தா்கவும க்தரிவிக்-
்கப்ைடுகிறது. அவர் யார் யாரு்ன 
க்தா்ர்பு மவததிருந்்தார் எனைது 
க்தா்ர்ைா்க கைாலிஸாரும சு்கா்தா� 
பிரிவினரும விசா�மை்கமை முன-
கனடுதது வருகினறனர். (ஸ)

தினமும ்தமது வாழ்வா்தா�த 
துக்்கா்க தினக்கூலி்கைா்க க்தாழில-
புரிந்து வரும மக்்கள் அதி்கைவில 
வாழும திருக்க்காவில மந்்தாமன-
யில ்தனிமமப்ைடுத்தல ஊ�்ங்கு 
்கா�ைமா்க மக்்கள் கைரும இனனல-
்களுக்குள்ைாகியுள்ைனர்

இந்்த மக்்களுக்கு க்தமவயான 
அததியாவசிய கைாருட்்கள் கிம்க்-
்காமமகய ்கா�ைகமன க்தரிவிக்்கப்-
ைடுகிறது. கைாருட்்கள் இருந்தும 
அ்தமன வாங்குமைவுக்்கு ம்கயில 
ைைமினமமகய கைரும அவலமா்க 
எள்ைது.

ச.க்தா.ச ஊ்ா்க 100 ரூைாவுக்கு 
வழங்்கப்ைடும டின மீமனகயா 
அலலது 65 ரூைாவுக்கு வங்்கப்ை-

டும ைருப்மைகயா வாங்்க முடியா்த 
நிமலயில இந்்த மக்்கள் உள்ைனர். 
ச.க்தா.சவுக்கு வருவ்தாயின திருக்-
க்காயிலுக்கு வ�கவணடும. எனினும 
திருக்க்காயில ச.க்தா.சவில டின 
மீனுக்கும ைருப்புக்கும கைரும 
்தட்டுப்ைாடும நிலவுகிறது. இந்்த 
ச.க்தா.சவுக்கு இமவ இ�ணடும 
வ�விலமலகயனறும க்தரிவித-
துள்ைனர். சில நலன விருமபி்கள் 
ஒருகிகலா ைருப்மை 130 ரூைாவுக்கு 
வாங்கி இந்்த மக்்களுக்கு வழங்கி-
ய்தா்கவும க்தரிவிக்்கப்ைடுகிறது. 
திருக்க்காவில மந்்தாமனயிலுள்ை 
மக்்களின துயர் தும்க்்க முனவ�-
கவணடுகமன இந்்த மக்்கள் கவண-
டுக்காள் விடுக்கினறனர்.  

ஊரடங்கால் வகாழவகாதகாரமின்றி 
தவிக்கும் 'மநதகானை' மக்்ள்



Thinakaran vaaramanjary sunday marCh 29, 2020 52020 மார்ச் 29 ஞாயிற்றுக்கிழமம

உலகம் முழுவதும் வவகமா-
கப் பரவி வரும் கவரானா 
மவரமை (ககாமவட்-19) கட்-

டுப்படுத்துவதற்காக, உலகின் 3-இல் ஒரு 
பங்கினர் வீட்டுக்குள் முடங்கியிருக்குமாறு 
அறிவுறுத்தப்பட்டுள்்ளனர்.

இதுகுறித்து ஏ.எஃப்.பி. கெய்தி நிறுவனம் 
கதரிவித்துள்்ளதாவது:

சீனாவில் கடநத ஆண்டு டிெம்பர் மாதம் 
கண்டறியப்பட்ட கவரானா மவரஸ், புதன்-
கிழமம நிலவரப்படி உலகம் முழுவதிலு-
முள்்ள 176 நாடுகளில் 4.33 லட்ெம் வபருக்குப் 
பரவியுள்்ளது; அநத மவரஸ் பாதிப்பால் 
19,500-க்கும் வமற்பட்டவர்கள் உயிரி-
ழநதனர்.

இநத நிமலயில், கவரானா மவரஸ் 
பரவமலத் தடுப்பதற்காக உலகம் 
முழுவதும் சுமார் 260 வகாடி வபர் 

தங்கள் வீடுகம்ள விட்டு கவளிவய 
வர வவண்டாம் என்று அவர்கள் 
வசிக்கும் நாடுகளின் அரசுகள் உத்த-
ரவிட்டுள்்ளன. இது, உலக மக்கள் 
கதாமகயில் 3-இல் ஒரு பகுதியாகும்.

இநதியா, பிரிட்டன், பிரான்ஸ், 
இத்தாலி, ஸ்கபயின், நியூஸி -
லாநது உள்பட 42 நாடுகள் 
மட்டும் பிரவதெங்களில் இத்த -
மகய ஊரடங்கு உத்தரவு பிறப் -
பிக்கப்பட்டுள்்ளது.

இவற்றில் கபரும்பான பகுதி -
களில், அத்தியாவசியப் கபாருள் -
கம்ள வாங்குவதற்காகவும் 
மருத்துவ காரணங்களுக்காகவும் 
கபாதுமக்கள் தங்கள் வீடுகம்ள 
விட்டு கவளிவயற அனுமதி அளிக் -
கப்பட்டுள்்ளது.

இதுவபான்ற காரணங்கள் இன்றி 

ஊரடங்கு உத்தரமவ மீறினால் 
அவர்களுக்கு தண்டமன அளிக்கப் -
படுகிறது.

இது தவிர, 5 நாடுகள் மற்றும் பிர -
வதெங்கம்ளச் வெர்நத 22.6 வகாடி 
வபர் தங்க்ளது வீடுகம்ள விட்டு 
கவளிவய வர வவண்டாம் என்று 
அறிவுறுத்தப்பட்டுள்்ளனர். இநத 
நாடுகளில் ஈரான், கெர்மனி, 
கனடா ஆகியமவ அடங்கும். 
இதுமட்டுமன்றி, சுமார் 18.9 
வகாடி வபர் வசிக்கும் ெவூதி 
அவரபியா, ஐவரி வகாஸ்ட், சிலி, 
கெர்பியா, பிலிப்பின்ஸ் தமலநர் 
மணிலா ஆகிய பகுதிகளில் 
கவரானா மவரஸ் பரவமலக் கட் -
டுப்படுத்துவதற்காக இரவு வநர 
ஊரடங்கு உத்தரவு அமல்படுத்தப் -
பட்டு வருகிறது. இன்னும் சில 
நாடுகளில் முக்கிய நகரங்கம்ள விட்டு 

கபாதுமக்கள் கவளிவயறவும், பிற பகுதி-
களிலிருநது அநத நகரங்களுக்கும் கபாது-
மக்கள் வரவும் தமட விதிக்கப்பட்டுள்-
்ளது. இதன் காரணமாக, 2 வகாடிக்கும் 
வமற்பட்டவர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்்ள-
னர் என்று ஏ.எஃப்.பி. கெய்தி நிறுவ-
னம் கதரிவித்துள்்ளது.

ஸ்பெயின்: சீனாவை விஞ்சியது 
பெலி எண்ணிகவகை

வமட்ரிட், மார்ச் 25: ஸ்கபயினில் 
கவரானா மவரஸ் பாதிப்பால் உயிரி-
ழநதவர்களின் எண்ணிக்மக, அநத 
மவரஸ் முதலில் பரவத் கதாடங்கிய 
சீனாமவ புதன்கிழமம விஞ்சியது. 
அநத நாட்டில், கவரானா மவரைுக்கு 
கடநத 24 மணி வநரத்தில் 738 வபர் 
பலியானதாக அதிகாரிகள் கதரிவித்-
தனர். அமதயடுத்து, ஸ்கபயினில் 
கவரானா மவரஸ் உயிரிழப்புகளின் 
எண்ணிக்மக 3,445-ஆக அதிகரித்தது. 
இதன் மூலம், கவரானா மவரஸ் பாதிப்-
பால் 3,281 வபர் உயிரிழநத சீனாமவ 
ஸ்கபயின் விஞ்சியது.

இத்ாலி: தினசரி பொதிப்பு திடீர் 
குவைவு

வராம், மார்ச் 25: கவரானா மவரஸ் 
உயிரிழப்புகளில் முதலிடத்தில் இருக்-
கும் இத்தாலியில், அநத மவராைால் 
புதிதாக பாதிக்கப்பட்டவர்களின் 
எண்ணிக்மக கெவவாய்க்கிழமம 
கவகுவாகக் குமறநதது. முநமதய 
நாள்கம்ளவிட 50 ெதவீத்துக்கும் 
வமல் அதிகரித்து வநத அநத எண்-
ணிக்மக, கடுமமயான ஊரடங்கு 
உத்தரவு காரணமாக கெவவாய்க்கி-
ழமம 8 ெதவீதம் மட்டுவம அதிகரித்-
ததாக அதிகாரிகள் கதரிவித்தனர்.

சீனா: வூஹானில் மீண்டும்                           
பபெருந்துகைள் இயககைம்

வூஹான், மார்ச் 25: கவரானா 
மவரஸின் வதாற்றுவாயான 
சீனாவின் வூஹான் நகரில் ஊர-
டங்கு உத்தரவு த்ளர்த்தப்பட்-
டுள்்ள நிமலயில், அநத நகரில் 
வபருநது வபாக்குவரத்து புதன்கி-

ழமம கதாடங்கியது. அநத நகரில் 
கதாடர்நது 5 நாள்களுக்கு வமல் 
யாருக்கும் மவரஸ் பாதிப்பு ஏற்படா-
தமதயடுத்து இநத முடிவு எடுக்கப்-
பட்டுள்்ளது. எனினும், கவளிநாடுக-
ளிலிருநது வநத 47 வபருக்கு மவரஸ் 
பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்்ளது புதிதாகக் 
கண்டறியப்பட்டுள்்ளது.

பிரிட்டன்: ்ைளிநாடடினருககைான 
விசா கைாலம் நீடடிப்பு

லண்டன், மார்ச் 25: கவரானா மவரஸ் 
பரவமலத் தடுப்பதற்காக உலகின் 
பல்வவறு நாடுகள் தங்கள் எல்மல-
கம்ள மூடியதால் பிரிட்டனில் 
சிக்கித் தவிக்கும் இநதியா உள் -
ளிட்ட கவளிநாட்டுப் பயணிகளின் 
நுமழவு இமெவு (விொ) காலத்மத 
நீட்டிப்பதாக அநத நாட்டு அரசு 
அறிவித்துள்்ளது. இதன் மூலம், 
பிரிட்டனில் சிக்கியுள்்ள இநதிய 
மாணவர்கள், பணியா்ளர்கள் உள் -
ளிட்வடார் பலனமடவர் என்று தக-
வல்கள் கதரிவிக்கின்றன.

க�ொவரானா மவரஸ் 
பல நாடுகளில் 
மக்கம்ள உயி-

ருடன் ககால்லாமல் ககான்று-
ககாண்டிருக்கிறது. அவதவநரம், 
இத்தாலிமயப்கபாறுத்தவமர 
ெவப்கபட்டிகளின் நாடாக மாற்றி-
யிருக்கிறது.

நரகம் எனப்படுவது எப்படி 
இருக்கும்? இப்வபாது ஒரு முமற 
இத்தாலிக்குச் கென்று பார்த்துவிட்-
டுத் திரும்பிவர முடிநதால் கதரிந-
துவிடும்.

 கவரானா கதாற்று வதான்றிய 
சீனாவில் இதுவமர இறநதவர்க-
ம்ளவிடவும் மிக அதிக அ்ளவில் 
இங்வக இறநதுககாண்டிருக்கின்ற-
னர்.

இத்தாலியின் மக்கள்கதாமக 6 
வகாடிவய 4 லட்ெம். இதுவமரயி-
லும்  (மார்ச் 25, பகல் 2.30 மணி) 
6,820 வபர் உயிரிழநதுள்்ளனர்.

கெவவாய்க்கிழமம மாமல 4.30 
மணிக்கும் இரவு 10.30 மணிக்கும் 
இமடப்பட்ட 6 மணி வநரத்தில் 
புதிதாக கவரானா பாதிக்கப்பட்ட-
தாக 6 ஆயிரம் வபர் கண்டறியப்-
பட்டுள்்ளனர்.

ஆள்கவ்ள இல்லாவிட்டாலும், 
நாட்டின் சின்னத்மதப் வபால, எங்-
வகயும் இருப்பமவ ெவப்கபட்டி-
கள் மட்டும்தான்.

உடல் அடக்கத்துக்காக ஏறத்-
தாழ ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு முமற 
ஒலித்துக்ககாண்டிருநத வதவாலய 
மணிகள், இப்வபாது ஒவர 
நாளிவலவய பல முமற ஒலிக்க 
வநர்நதிருக்கிறது. ஆனாலும் 
அநதக் கமடசிப் பிரார்த்தமனயில் 
கலநதுககாள்வதற்குத்தான் யாரு-
மில்மல.

லம்பார்டி பிராநதியத்தில் 

புமதக்க இடமின்றியும் எடுத் -
துச் கெல்ல ஆள்கள் இன்றியும் 
ராணுவ வாகனத்தில் ெவப்கபட் -
டிகள் ககாண்டு கெல்லப்பட்டி -
ருக்கின்றன.

 உலகின் மிக உற்ொகமான 
நகரங்களில் ஒன்றான மிலன் 
உள்பட இத்தாலியின் கபரும்பா -
லான நகரங்களும் கவறிச்வொ -
டிப் வபாய்க் கிடக்கின்றன.

வடக்கு இத்தாலியிலுள்்ள 
கபரும்பாலான நகர்கம்ளப் 
வபாலவவ கெர்ரவாலி நகரத்தின் 
கல்லமறத் வதாட்டத்தில் அடுக் -
கப்பட்டிருக்கும் ெவப்கபட் -
டிகளின் படங்கள் கவளியாகி 
உலமகவய உலுக்கியிருக்கின் -

றன.
உள்்ளபடிவய இப்படிகயல் -

லாம் நமடகபறும் என்று இத் -

தாலியில் யாருவம எதிர்பார்த்தி -
ருக்க மாட்டார்கள்.

கவரானா கதாற்று பரவமலக் 

கருத்தில்ககாண்டு விலகியிருக்கு -
மாறு அறிவிப்புகள் கவளியிட்ட 
காலத்தில் அவற்மற யாரும் 

கபாருள்படுத்தவில்மல (நாம் 
கவனத்தில் ககாள்்ள வவண்டிய 
விஷயம்).

நாட்டின் உயர் 
க ப ா று ப் பி லு ள் ்ள 
ஒருவவர ஒரு மதுக் 
கூடத்தில் மதுக் 
வகாப்மபமய ஏநதி-
யவாறு படகமடுத்து 
சுட்டுமரயில் கவளி-
யிட்டு,  என்மன 
என்ன கெய்துவிடும் 
கவரானா? என்கிற 
அ்ளவுக்குக் கருத்துத் 
கதரிவித்துக் ககாண்-
டிருநதார்.

( இ வ த வ ப ான் ற 
நிமலமமதான் சில 
நாள்கள் முன்வமர-
யிலும் பிரிட்டனி-
லும். எத்தமனவயா 
முமற அறிவுறுத்-
தி ய வ ப ா தி லு ம் 
மக்கள் அவர்கள் 
வி ரு ப் ப த் து க் கு 

கவளிவய அமலநதுககாண்டிருநத-
னர். பூங்காக்களிலும் மதுக் கூடங்-
களிலும் திரண்டனர். இதனால் 

கவறுத்துப் வபான பிரிட்டிஷ் 
பிரதமர் வபாரிஸ் ொன்ென், இவத 
நிமல நீடித்தால் வீட்மட விட்டு 
கவளிவய வருவதற்வக தமட 
விதித்துவிடுவவன் என்று எச்ெரித்-
தார். இப்வபாது தமடயும் விதித்-
துவிட்டனர். மூன்று முமறக்கு 
வமவல கவளிவய கென்றால் அப-
ராதம் விதிக்கப்படும்).

இநத நிமலயில் யார் யாருக்கு  
இருக்கிறகதன்வற அறிய முடியாத 
அ்ளவுக்கு மக்கள் ெமுதாயத்துக்-
குள் தற்வபாது பரவிவிட்டிருக்-
கிறது கவரானா கதாற்று. இத்தா-
லியில் முதிவயார் எண்ணிக்மக 
அதிகம். இவர்கள் எளிதாகப் 
பாதிக்கப்படுகிறார்கள்.

இதனால் கதாடர்நது ஏரா்ளமா -
வனார் மருத்துமமனக்கு மக்கள் 
வந து க க ா ண் வ ட யி ரு க் கின் ற -
னர். ஆனால், ஒவர வநரத்தில் 
இத்தமன வபமர ெமாளிக்கக் 
கூடிய, சிகிச்மெ அளிக்கக் கூடிய 
வெதிகள் எதுவும் இத்தாலியில் 
இல்மல. இத்தாலியில் மட்டு -
மல்ல, அகமரிக்கா, இநதியா 
எநத நாட்டிலும் இல்மல, இருக் -
கவும் இயலாது.

மருத்துவமமனகள், மருத்து -
வர்கள், மருத்துவப் பணியா்ளர் -
கள், படுக்மககளின் வபாதாமம, 
கவன்டிவலட்டர் பற்றாக்குமற, 
ஆய்வகங்களின் பற்றாக்குமற, 
பரிவொதமனகளில் சிக்கல், ஆம் -
புலன்ஸ், ஆக்ஸிென் உரும்ள என 
அத்தமனயிலும் சிக்கல், பற்றாக் -
குமற.

காப்பாற்ற வவறு வழிவய இல் -
லாமல் பலர் இறநதுககாண்டிருக் -
கின்றனர்.

இறநவதாருக்கான ெடங்குக -
ம்ளச் கெய்யக்கூட யாரும் வரு -
வதில்மல. வரக்கூடிய நிமல -
மமயில் அவர்களும் இல்மல. 
அடக்கத்துக்காகத் வதவாலயங் -
கள், கூடாரங்கள் எனப் பல 
இடங்களில் ெவப்கபட்டிகள் காத் -
திருக்கின்றன – முகவரிகள் எழு -
தப்பட்டு.

ெவப் கபட்டிகள் கிமடப்ப -
திலும் சிக்கல், கிமடத்த கபட் -
டிகளில் உடல்கம்ள மவத்து 
அடக்கம் கெய்வதிலும் சிக்கல். 
கபட்டிகம்ளத் தூக்கிச் கெல்லக் -
கூட முடியாமல் வண்டிகளில் 
மவத்துத் தள்ளிச் கெல்கின்றனர்.

லம்பார்டியில் கபர்காவமா -
விலுள்்ள வதவாலய கல்லமறத் 
வதாட்டத்தில் அமர மணிக்கு 
ஒருவரின் ெடலத்மதப் புமதத்துக் 
ககாண்டிருக்கிறார்கள்.

இத்தாலியின் கபரும்பாலான 
பகுதிகளில் இதுதான் நிமலமம. 
ெற்வற தாக்கம் குமறநதிருக்கும் 
கதன் பகுதித் தீவான சிசிலிமய 
வநாக்கி ஏரா்ளமாவனார் கெல்கின்-
றனர்.இநதச் ெவப்கபட்டிகளின் 
ஊர்வலங்களிலிருநது இத்தாலி 
எப்வபாது விடுபடப் வபாகிறகதன 
யாருக்கும் கதரியவில்மல. இத்-
தாலியின் பாமதயில் இன்னும் 
எத்தமன நாடுகள் கெல்லப் 
வபாகின்றன என்றும் கதரிய-
வில்மல.

ெற்றும் அடங்காமல் இன்னமும் 
ஆள்கம்ளப் பலி ககாண்டிருக்கி-
றது கவரானா  கதாற்று!.

நன்றி - தினமணி

சவப்பெட்டிகளால் 
நிறைந்தபபொன

இத்தாலி

உலகம் முழுவதும்
260 ககோடிபகபேரை
வீட்டுக்குள் முடக்கிய

்காப�ானா றவ�ஸ்
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க�ொர�ொனொ வை�ஸ் உருைொன சீனொவில் வீழ்ச்சியுற்ற 
மக�ள் எழத் க�ொடங்கிவிடடொர�ள். ஆனொல், உல�ம் 

இபரபொது�ொன் அழத்க�ொடங்கியிருககி்றது.
ஒரு ரபொரிடர �ொலத்தில்கூடக �ளத்தில் ஒர� நொளில் 900ரபர ம� -

ணிபபது அரிது, குண்டுமவழ கபொழிந�ொகலொழிய. எனரை, 
50, 100 என்்ற �ணககில் ம�ணங்�ள் சம்பவித்�ொலும் அது 
கபரும் கசய்தியொகும் மக�ளுககு. இன்று நொளொந�ம் ஆயி-
�க�ணககில் மக�ளின் உயிவ�க குடித்துகக�ொண் டிருககி்றது 
இந�க க�ொர�ொனொ வை�ஸ்.

இதிலிருநது �பபுை�றகு ஒர� ைழி, சமூ� வில�ல் என்கி்றது மருத் -
துை நிபுணத்துைம். மு�லில் எந� அறிகுறியும் �வலபபடொது. 
பதினொன்கு நொட�ள் கசல்ல ரைண்டும். சிலரைவள, அறிகுறி 
இல்லொமரலரய உயிர அடங்கியும் ரபொ�லொம். 

எனினும், 14 நொள், 21 நொள், 30 நொள், 67 நொள் என்்ற அடிப-
பவடயில் இலடசக�ணக�ொரனொவ�த் துைம்சம் கசய்யுமொம் 
இந�க க�ொர�ொனொ. அ�றகு இத்�ொலி நல்லர�ொர உ�ொ�ணமொ-
கியிருககி்றது.

அங்கு ஒரு நொவளககு ஆயி�க �ணககில் ம�ணிககும் மக�ள் 
சமூ� வில�லூரட�ொன் அஸ்�மித்துபரபொகி்றொர�ள். �னிரய 
இருநது; �னிரய இ்றநது, �னிரய �ல்லவ்றககும் கசல்ல-
ரைண்டிய துய�த்வ� ஏறபடுத்தி ைருகி்றது இந�க க�ொர�ொனொ 
வை�ஸ்!

சீனொவைப கபொறுத்�ைவ� 14 நொள், 21 நொள் மு�லொன பலபப-
ரீடவசக�ொலத்வ�க �டநது ைநதுவிடடது. அங்கு மக�ளின் மூச்-
சுக�ொறறு சு�நதி�மொய் இயல்புககுத் திரும்புவ�யில், உல�ம் 
மூச்சுவிட முயறசித்துத் திணறிகக�ொண்டிருககி்றது. அந� 
ைவ�யில் உல�ம் முழுைதும் 176 நொடு�ளில் 260ர�ொடிப-
ரபர �னிவமபபடுத்�பபடடிருககி்றொர�ள். அடுத்�ைருடன் உ்ற-
ைொடரைொ, ஊரில் நடக�ரைொ, கநருங்கிச் கசல்லரைொ, எந� 
முவனபபுககும் இடமில்வல. எந�ளவிறகுத் �னிவமவயப 
ரபணுகின்ர்றொரமொ அந�ளவிறகு இந� வை�வைத் தூ� 
விலக� முடியும். இந� மருத்துை �த்துைத்வ� உண�நது -
க�ொண்ட உல� நொடு�ள், அ�ன் குடிமக�வளக �ொபப�றகுப 
பகி��பபி�யத்�னபபடுகின்்றன.

உல� ைல்ல�சு எனச்கசொல்லிகக�ொள்ளும் ஐககிய அகமரிக�ொகூ-
டச் சண்வடக�ொ�ன் �ொலில் வீழும் சரித்தி�த்வ� எழு�த் �யொ�ொ-
கிவிடடது.

பிரித்�ொனியொ, பி�ொன்ஸ், ஸ்கபயின் உள்ளிடட நொடு�ளும் க�ொர�ொ-
னொைொல் குவலநடுங்கிகக�ொண்டிருககின்்றன.

கைள்வளக�ொ�ர�ள் ஒழுக�மொனைர�ள், இறுக�மொனைர�ள் 
என்று �ம்வமத்�ொரம �ொழ்த்திகக�ொள்ளும் ஏவனய சமூ�த்� -
ைர�ள், இன்று அைர�ளின் நொடு�வளப பொரத்து மூககின்ரமல் 
வி�ல் வைககும் நிவல ஏறபடடிருககி்றது.

சீனொவுககு அடுத்�படியொ� 130ர�ொடி சனத்க�ொவ�வயக க�ொண்ட 
இநதியொ 21 நொட�ளுககு முற்றொ� முடககிகக�ொண்டுள்ளது. 
அந�க �ொலகக�டு நிவ்றவின்ரபொது வை�ஸ் க�ொறறுககு 
எத்�வன ஆயி�ம்ரபர அல்லது இலடசம்ரபர பொதிக�பபடடிருக-

கி்றொர�ள் என்பது க�ரியைரும். இந�ப ரப�ொபத்வ�ப புரிநது-
க�ொள்ளொ�ைர�ள்�ொன் ரபொலிக�ொ�ணங்�வளக �ொண்பித்து 
ந��ங்�ளில் சுறறித்திரிய முயறசிககின்்றொர�ள்.

சுருங்�ச் கசொன்னொல், உல� நொடு�ளில் �றரபொது அமுல்படுத்-
�பபடடிருககும் ஊ�டங்கு கைறும் சடடம் அல்ல, அஃது உயிர 
�ொககும் ஊ�டங்கு என்பவ�ப புரிநதுக�ொள்ள ரைண்டும்.

இலங்வ�யில் அமுலில் உள்ள ஊ�டங்குக �ொலம் அல்லது �னி-
வமபபடுத்�ல் �ொலத்திறகுப பின்னர என்ன நடககும் என்று 
அரந�ர அங்�லொய்ககி்றொர�ள், சிலருககு இது வநயொண்டியொ -
�வும் இருககி்றது.

இலங்வ�யர அனுபவிககும் இந�ப 14 நொள் �னிவமபபடுத்�ல் 
உயிர �ொககும் ஊ�டங்கு �ொலத்திறகுப பின்னர�ொன் ஆபத்ர� 
இருககி்றது. ஒன்றில் பல ஆயி�ம்ரபர வைத்தியசொவலககுச் 
கசல்லலொம், அல்லது ஒன்றும் இல்வலகயன்று நிம்மதிபகப-
ருமூச்சுவிடலொம். இந�ப பொ�தூ�ம் புரியொ�ைரக ரபஸ்புககில் 
நவ�ச்சுவைவயப பதிவிடுகி்றொர�ள். இன்னும் சிலர பொடல் 
இயறறிபபொடிப பழித்துகக�ொண்டிருககி்றொர�ள். பி�பலமொன 
�வலஞர�ளும் இ�றகு விதிவிலககில்வல.

க�ொர�ொனொ வை�ஸ் �ொக�ம் உள்ள�ொ, இல்வலயொ என்பவ�ப; 
14 நொட�ளிரலரய க�ரிநதுக�ொள்ள முடியும். உண்வமயில் 
இந�க �ொலப பகுதி என்பது சுனொமிப ரப�வலககு முன்னர 
�டல் உள்ைொங்கிய�றகு ஒபபொனது. ஆ�ரை, �டல் உள்ரள 
கசன்றிருககும் இந�க �ொலபபகுதி�ொன் இலங்வ�யர�ளுக-
�ொன 14 நொள். �டல் உள்ளிழுத்துச் சில மணித்தியொலங்�ளில் 
ரப�வல எழும். க�ொர�ொனொ அவலயொனது 14 நொட�ளுககுப 
பின்னர எழும். அவைளவு�ொன். 

மருத்துை நிபுணர�ளின் கூறறுபபடி, ஒரு க�ொர�ொனொ ரநொயொளியி-
டமிருநது 30 நொட�ளில் 450ரபருககு வை�ஸ் ப�வும். அர� 

நப�ொல் 67 நொட�ளில் இரு இலடசம் ரபருககுப ப�வும்! அதி -
லிருநது ரமலும் 14 நொட�ளில் இ�ண்டு இலடசம் ரபருககுப 
ப�வும். அ�னொல், குடிமக�வளப பொது�ொக� நொடவட முடககி-
வைபபவ�த் �வி� �னககு ரைறு ைழியில்வல என்று உருக� -
மொ�க கூறியிருககி்றொர இநதியப பி��மர நர�நதி�ரமொடி.

அர�ரபொன்று துணிச்சலொ�ம் உறுதியொ�வும் தீரமொனம் எடுக�ககூ-
டிய ஜனொதிபதிகயொருைர இந� கநருக�டியொன �ொல�டடத்தில் 
நொடடுககுத் �வலவம ைகிபபது இலங்வ�யர�ள் கசய்� பொககி -
யம் என்ர்ற கசொல்ல ரைண்டும். யுத்� �ொலத்தில்கூட நொடவட 
முடக�வில்வல, வை�சுக�ொ? என்று ஆ�ம்பத்தில் குறிபபிடடி-
ருந�ொலும், �ொலத்தின் �டடொயம் �ருதி, ர�வையொன சமயத்-
தில், கபொருத்�மொன சந�ரபபத்தில் இறுக�மொன தீரமொனத்வ� 
ரமறக�ொண்டு நொடடு மக�வளப பொது�ொக� நடைடிகவ� எடுத்-
திருககி்றது ஜனொதிபதி ர�ொடடொபய �ொஜபக்ஷ �வலவமயிலொன 
அ�சு!

இந�ச் சந�ரபபத்தில் அ�சொங்�த்தின் கசயறபொடு�ளுககுப பூ�ண ஒத்-
துவழபவப ைழங்� ரைண்டியது நொடடு மக�ளின் �வலயொய 
�டவம. ைொழ்ைொ�ொ�ம், கபொருளொ�ொ�ம் எனப பல துவ்ற�வள -
யும் பு�டடிபரபொடடுள்ள இந�க க�ொ�ொனொ வை�ஸ் �ொக�த்திலி-
ருநது மீண்கடழுை�றகு ஒர� ர�சத்�ைர�ளொ� ஒன்றுபடடு முன்-
ை�ரைண்டியது ஒவரைொர இலங்வ�யரின் �டவமயொகும்.

�னிபபடட ரீதியிலும் சமூ�த்திலும் நொடடிலும் ஏறபடடுள்ள இந� 
இக�டடொன நிவலயிலிருநது �டநது ைருை�றகு, மருத்துத்து-
வ்றயினரும் அ�சும் அடிக�டி ைழங்கும் ஆரலொசவன�வளயும் 
அமுல்படுத்�பபடடிருககும் சடடங்�வளயும் இறுக�மொ�ப ரபண 
ரைண்டும்.

அர�ரந�ம், இந�ப பலவீனமொன சூழ்நிவலவயச் சொ��மொககிக-
க�ொண்டு. சுயலொப அ�சிலில் ஈடுபடுைவ�யும் ை�நதி�வளப 
ப�பபுைவ�யும் �விரத்துகக�ொள்ள ரைண்டும். ஆனொனபபடட 
ைல்ல�சு�ரள திணறும்ரபொது, ரபஸ்புக உள்ளிடட சமூ� ைவலத்-
�ளங்�ளில் ப�பபும் ை�நதியொல் எதுவும் கசய்ய முடியொது 
என்பவ� உணரநதுக�ொள்ள ரைண்டும். கமொத்�த்தில் உலகிறகு 
ஓர எடுத்துக�ொடடொன மக�ள் ைொழும் நொடு இலங்வ� என்்றொல், 
அ�சினதும் அதி�ொரி�ளினதும் சடடதிடடங்�வள மதித்துச் கசயற-
படடு முன்மொதிரிவயக �ொண்பிக� ரைண்டும். இல்வலரயல், 
�டந� 24 மணித்தியொலத்தில் வை�ஸ் க�ொறறுககு எைரும் 
ஆளொ�வில்வல என்்ற நிம்மதியொன கசய்திவய, எப�ல் 03ஆம் 
தி�திககுப பின்னர மொறறிரய படிக� ரைண்டிைரும். ஏப�ல் 
03ஆம் தி�தி என்பது இலங்வ�யர�ளுககுத் தீரக�மொன நொள் 
என்பவ�ப புரிநதுக�ொண்டொல், ைொழ்கவ�வய மீண்டும் நிம்மதி-
யொ� ஆ�ம்பிக� முடியும்.

நிவ்றைொ�, அ�சின் நடைடிகவ��வள அமுல்படுத்தும் பணியில் 
ஈடுபடடுள்ள அதி�ொரி�ளும் எல்லொ மக�ளுககும் இயன்்ற-
ளவு எல்லொச் ரசவை�வளயும் க�ொண்டு ரசரபபதில் அக�வ்ற 
கசலுத்� ரைண்டும். இபபடி அரபபணிபபுடன் கசயலொறறும் மருத்-
துை துவ்றயினர, பொது�ொபபுத்துவ்றயினர, �ன்னொரை க�ொண்டர-
�ள், ைரத்��ர�ள், பணியொளர�ள் அ�சியல் �வலைர�ள் அவன -
ைருககும் இந� நொரட �வலைணங்கும்.
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உயிர �ொககும் ஊ�டங்கு!

“க�ொர�ொனொ, கூடடு்றவுக �வட�-
ளுககுச் சனங்�வள மறுப-
டியும் க�ொண்டு ைநது விட-

டிருககு” என்று கசொல்லிச் சிரித்�ொர சண்மு�ம். 
ஒரு �ொலம் கூடடு்றவுச் சங்�த்தில் க�ொடி�டடிபப-
்றந�ைர சண்மு�ம். இபகபொழுது ஓய்வு கபறறுக 
க�ொண்டு விைசொயம் கசய்கி்றொர. க�ொர�ொனொ 
அபொயம் ைநது உலர� அடங்கிப ரபொயிருப-
ப�ொல் கபொருட�வளப கபறுைதில் கநருக�டி 
என்்ற நிவல உருைொகியுள்ளது. எபரபொவ�-
யும்ரபொல இந� கநருக�டியிலும் கூடடு்றவுக 
�வட�ரள வ�க�ொடுக� முன் ைநதிருககின்்றன. 
அ�னொல்�ொன் சனங்�ள் மறுபடியும் சங்�க 
�வட�ளின் முன்னுககுக கயூவில் நிறகி்றொர�ள். 
�ொலம் எபபடி மொறி விடடது. 

இ�ண்டு ஆண்டு�ளுககு முன்பு கூடடு்றவுச் 
சங்�ங்�ளின் அைசியத்வ�பபறறி நொன் எழுதி-
யரபொது சிலர ர�டடொர�ள், “இனிக கூடடு்றவுக 
�வடகக�ல்லொம் சனங்�ள் ைருைொர�ளொ? சனங்-

�ளுவடய ைொழ்கவ� முவ்ற மொறியவ� நீங்�ள் 
�ைனிக�வில்வலப ரபொலிருககு. அந�க �ொலம் 
மவலரயறி விடடர�. �ொவல ஒன்பது மணிககுத் 
தி்றநது நொன்கு மணிககு மூடபபடும் கூடடு்றவுக 
�வடககு எல்ரலொருககும் ரபொ� ைசதிபபடொது. 
�னியொர �வடயில் இந�ப பி�ச்சிவனகயல்-
லொம் கிவடயொது. ரைண்டிய ரைவளயில் விரும்-
பிய மொதிரிப கபொருட�வள ைொங்கிக க�ொள்ள-
லொம். அலுைல�த்துககுப ரபொய் ைருரைொருககு 
அைர�ளுவடய ரந�ரம முககியம். அதுககு எது 
ர�ொதுபபடுகி்றர�ொ. அவ�ரய விரும்புைொர�ள். 
அவ� விட �னியொர �வடக�ொர�ள் �டன் ரைறு 
க�ொடுபபொர�ள். கூடடு்றவுக �வடயில் இ�ற-
க�ல்லொம் சொத்தியமில்வல. இவ� விடப கபொதி 
கசய்யபபடட முவ்றயில் கபொருட�ள் இருந�ொல்-
�ொன் பலருககும் ைசதியொ� இருககும். அவ�ரய 
பலரும் விரும்புகி்றொர�ள்” என்று. 

 கூடடு்றவுக�வடவயப பு்றக�ணிபப�ற�ொன 
நியொயங்�ளொ� இவை இருந�ொலும் நிவலவம 
அவைொறில்வல. எனககுத் க�ரியப பல கூட-
டு்றவுச் சங்�ங்�ள் �ங்�ளுவடய விறபவன 
நிவலயங்�ளில்  சிலைறவ்றரயனும் நவீன 
முவ்றயில் மொறறி வைத்திருககின்்றன. Coop 
City என்்ற ரபரில் ந�ரபபு்றங்�ளில் அவை 
இயங்கிக க�ொண்டிருககின்்றன. கிளிகநொச்சி 
ந�ரில் மடடும் இபபடி இ�ண்டு Coop City 
உண்டு. �ொவல 8.00 மணி க�ொடக�ம் இ�வு 
9.00 மணி ைவ� ரைறு இயங்குகின்்றன.

 இைறறில் கபொதி கசய்யபபடட கபொருட�ள் 
மடடுமல்ல, ஓ�ளவுககுப கபரிய பல்கபொருள் 
அங்�ொடி மறறும் Super Market ல் கிவடக�க 
கூடிய அத்�வன கபொருட�ளும் இங்ர� உண்டு. 
இவையும் ஒரு ைவ�யில் சிறிய அளவிலொன 
Super Market �ொன். எந�ப கபொருவளயும் �ட-
டுபபொடடு விவலயில் �ொ�ொளமொ�ப கபறறுக 
க�ொள்ள முடியும். ம�க�றி, பழம் உடபட. 
ஆனொலும் சனங்�ளுககு இந�க �வட�ளுககுச் 
கசல்ைதில் ஆரைம் குவ்றவு. மி� மடடுபபடடளவி-
லொனைர�ள் மடடும் Coop City �ளுககுச் கசல்ை-
வ�க �ண்டிருககிர்றன்.

 நவீனபபடுத்�பபடட இந�க �வட�ளுகர� 
கசல்லப பஞ்சிபபடுரைொர எபபடி ஊர�ளுககுள்-

ளிருககும் பவழய முவ்றயிலொன சங்�க �வட-
�ளுககுப ரபொ�பரபொகி்றொர�ள்? இ�னொல் பல 
சங்�ங்�ள் �ங்�ள் கிவள�வள பல இடங்�ளி-
லும் மூடி விடடன. விறபவன ரபொதுமொன�ொ� 
இல்வல என்ப�ொல் கிவள மு�ொவமயொளர�-
ளுககுப ரபொதிய சம்பளமும் கிவடபபதில்வல. 
இவ�த்�ொன் கபொறுத்துக க�ொண்டொலும் 
�வடவயத் தி்றநது வைத்துக க�ொண்டு சும்மொ 
தூங்கிக க�ொண்டிருக� முடியொ�ல்லைொ. 

 இ�ன் விவளைொ� எங்�ள் க�ருவிலிருந� 
சங்�க �வடயும் மூன்று ஆண்டு�ளுககு முன்பு 
மூடபபடடு விடடது. சங்�க�வடயுடன் உ்றவு 
க�ொண்டிருநர�ொருககு இது துக�மொன விசயம். 
�வடவய நடத்துங்�ள். நொங்�ள் சில�ொைது 
அதில் கபொருட�வள ைொங்குகிர்றொம் என்று சங்� 
நிரைொ�த்திடம் ர�டடுபபொரத்ர�ொம். அைர�ளும் 
சம்மதித்�ொர�ள். ஆனொல், என்ன�ொனிருந�ொ-
லும் குவ்றந�ளவுகர�னும் வியொபொ�ம் நடக� 
ரைண்டும் அல்லைொ. இ�ற�ொ� தி்றநது மூடும் 

ரந�த்வ� அதி�ரித்துப பொரத்�ொர�ள். விறபவன 
கூடு�லொ� இருந�ொல் அ�றகு ஊககுவிபபுத் 
க�ொவ� ைழங்�பபடும் என்று மு�ொவமயொள-
ருககுச் கசொன்னொர�ள். இ�றக�ன பொண், ம�க-
�றி, முடவட உள்பட உள்ளுர உறபத்தி�வளயும் 
ரசரத்து விறபவன கசய்�ொர�ள். 

 ஆனொலும் எதிரபொரத்� அளவுககுப கபரிய 
முன்ரனற்றமில்வல. பதிலொ� முன்னவ� விட 
நடடரம அதி�ரித்�து. ரமலதி� கபொருட�ள் நட-
டத்வ�ரய உண்டொககின. சனங்�ள் அந�ளவுக-
குப பிடிைொ�மொ�க  கூடடு்றவுக �வடவயப பு்றக-
�ணித்து அைமொனபபடுத்தினொர�ள். 

 முன்பு அபபடியல்ல. அபகபொழுது கூடடு்றவுச் 
சங்�ங்�ளுகக�ன்று �னியொனக�ொரு மவிசு 
இருந�து. சங்�க�வட மரனஜர என்பது கூட  
மதிபபொனக�ொரு க�ொழிலொ� இருந�து. �ல்-
யொணத்தின்ரபொது மொபபிள்வளககு அது ஒரு 
சி்றபபு அவடயொளமொ�க கூட இருந�துண்டு. 
மரனஜர�ொடு நடபு வைத்துக க�ொண்டொல் �டடுப-
பொடடுப கபொருட�வளப பறறிக �ைவலபபடத் 
ர�வையில்வல என்்ற அளவுககு அது ஒரு ைலு-
மிக� உத்திரயொ�ம். இபகபொழுது அக�ல்லொம் 
�வலகீழொகி விடடது. ரைறு �தியில்லொ�ைர�ரள 
கூடடு்றவுச் சங்�த்தில் ரைவல கசய்து க�ொண்டி-
ருககி்றொர�ள் என்்றமொதிரி. 

கூபபன் �ொலத்தில் பங்கீடடுப கபொருட�ள் 
சங்�க �வட�ளின் மூலரம விநிரயொகிக�பபட-
டன. பி்றகு நிைொ�ணப கபொருட�ள். இவடயில் 
துணிவய, எரிகபொருவள எல்லொம் சங்�க�வட-
�ரள வமயமொ� நின்று பகிரந�ளித்�ன. பின்னர 
பொடசொவல�ளுக�ொன உணவுப கபொருட�வள 
கூடடு்றவுச் சங்�ங்�ரள ைழங்கிக க�ொண்டிருந-
�ன. இடர �ொலத்தில் எல்லொம் கூடடு்றவுச் சங்-
�ங்�ரள சனங்�ளுககு ஆறு�லொ� இருந�ன. 

 முககியமொ� கபொருட�ளுக�ொன �டடுபபொட-
டுக�ொலத்தில் அவ� அவனைருககும் பகிரந�-
ளிககும் கபொறிமுவ்றயும் அ�ற�ொன �டடவமப-
பும் அதி�ொ�மும் கூடடு்றவுச் சங்�ங்�ளுகர� 
இருந�ன. 

இ�னொல் �டடுபபொடடு விவலயில் ஓ�ளவுககு 
மக�ள் கபொருட�வளப கப்றக கூடிய�ொ� இருந-
�து. யுத்� �ொலத்தில் கூடடு்றவுச் சங்�ங்�ள் 

சமூ�த்தின் உயிர என்று கசொல்ல ரைணும். அந-
�ளவுககு அைறறின் பங்�ளிபபு மு�ன்வமயொ� 
இருந�து. 

 யுத்� �ொலத்தில்�ொன் கூடடு்றவுச் சங்�ங்�-
ளுககு ம�ணக குழி ர�ொண்டபபடடது என்பவ�-
யும் இங்ர� நிவனவு க�ொள்ள ரைண்டும். இயக-
�ங்�ள் �வலகயடுககும் ைவ�யில் கூடடு்றவுச் 
சங்�ங்�ள் சனங்�ளிவடரய ஒரு புதிய பண்பொட-
டியக�மொ� இயங்கி ைந�ன. அபரபொது கமய்யொ-
�ரை சங்�ங்�வள மக�ரள இயககி ைந�னர. 
அன்று அைர�ளுககு சங்�ங்�ள் பல ைழி�ளி-
லும் உ�வியும் ைந�ன. உணவுப கபொருட�ள், 
உவட�ள் ரபொன்்றைறறுககு மடடுமல்ல, ரைறு 
ைழி�ளிலும் சங்�ங்�ள் ஆ��ைொ� இருந�ன. 
கைங்�ொயச் சங்�ம், கநல்லுச் சங்�ம், �டறசங்-
�ம், விைசொயச் சங்�ம், சிக�ன �டனு�வு கூடடு்ற-
வுச் சங்�ம், க�ன்வன – பவன ைள அபிவிருத்-
திச் சங்�ம் என பல வி�மொன சங்�ங்�ள் ரைறு 
இருந�ன. ஒவகைொரு சங்�மும் அை�ைருக�ொன 
உ�வி�வளச் கசய்து ைந�ன. உறபத்தி�ளுககு 
ஊக�மளித்�ன. பி்றகு உறபத்தி�வள நியொய 
விவலயில் க�ொள்ைனவு கசய்�ன. க�ொழிலுககு 
இலகு �டன்�வளக க�ொடுத்�ன. சனங்�ள் சங்-
�ங்�வள �ங்�ளுவடய உ்றவு ரபொலக க�ொண்-
டொடினர. 

 இயக�ங்�ள் ைநது ஒவகைொரு சங்�த்திலும் 
வ�வய வைத்�ர�ொடு �வ� ரைறு வி�மொகி-
யது. இதில் முககியமொன கபொறுபவப ைகித்�து 
புகளொட அவமபரப. அபகபொழுது கபரும்பொலும் 
எல்லொச் சங்�ங்�ளின் �ஜொனொவும் �ொலியொகின 

எனலொம். பி்றகு புலி�ளின் �ொலத்தில் �ங்�-
ளுவடய ர�வை�ளுகர�ற்றைொறு அைறவ்ற 
ஒழுங்�வமத்�னர. அ�றகிவசைொன நிரைொ-
�த்வ� உருைொககினர. �வலைர�வள நியமித்-
�னர. சங்�ங்�ளுககும் சனங்�ளுககும் இவட-
யிலொன கநருக�ம் குவ்றந�து. ஆனொலும் 
யுத்� �ொலம் என்பது கநருக�டிக �ொலம் என்ப-
�ொல், �விரக� முடியொமல் கபொருட�ளின் விநி-
ரயொ�ம் சங்�ங்�ளின் ைழியொ�ரை நடந�து. 
அர�ொடு அ�ச �டடுபபொடில்லொ� பகுதி�ளுக�ொன 

கபொருள் விநிரயொ�த்வ� கூடடு்றவுச் சங்�ங்�-
ளின் ைழியொ�ரை கசய்ய ரைணும் என்்ற நிவல-
யிருந��ொல் சங்�ங்�ள் வமயமொ� இயங்கின. 
அ�னொல் �பபிபபிவழத்�ன. 

 யுத்�த்துககுப பிநதிய சூழலில் உருைொன 
நிவலவம�ள் கூடடு்றவுச் சங்�ங்�வள இயங்� 
முடியொ� நிவலககுக க�ொண்டு கசன்்றது. சங்�ங்-
�ளின் உடவம�ள், ைளங்�ள் எல்லொரம யுத்�த்-
தினொல் பொதிக�பபடடிருந�ன. சில சங்�ங்�ளின் 
ைொ�னங்�ள், �வட�ள், நிரைொ�ப பணிமவன, 
கசொத்து�ள் எல்லொம் அழிந�ன. இைறவ்ற மீள் 
நிவலபபடுத்திக க�ொள்ை�ற�ொன உ�வி�ள் 
ரபொதுமொன�ொ�க கிவடக�வில்வல. அ�சொங்�மும் 
இதில் ரபொதுமொன �ரிசவனவய எடுக�வில்வல. 
அ�சியல் �வலைர�ளிடத்திலும் கூடடு்றவுச் சங்-
�ங்�வளப பறறிய சரியொன க�ளிரைொ ரபொதிய 
அக�வ்றரயொ இருக�வில்வல. அைர�ரள ரைறு 
வி�மொ� பிஸினவை ஆ�ம்பித்துள்ள நிவலயில் 
இ�றகு எபபடி ஆரைம் க�ொள்ைொர�ள்? 

 அபபடி அக�வ்றபபடடைர�ளும் சங்�ங்�ளின் 
நிரைொ�த்வ� �மககுச் சொ��மொ� வைத்திருக� 
விரும்பினொர�ரள �வி�, சங்�ங்�வள ைளபபடுத்-
�ரைொ, சன மயபபடுத்�ரைொ முயறசிக�வில்வல.

அ�சொங்�த்தின் கூபபன் முவ்ற இல்லொமல் 
ரபொனதும் பொடசொவல�ளுக�ொன உணவுப 
கபொருட�வள ரைறு ைழியில் விநிரயொகிககும் 
ஏறபொடு நடந�தும் சங்�ங்�ளுககும் சனங்�ளுக-
குமொன உ்றவைக குவ்றத்�து. நிைொ�ணத்வ� 
சனங்�ள் ரைறு ைழி�ளில் கப்றத் க�ொடங்கினொர-
�ள். முககியமொ� க�ொண்டு நிறுைனங்�ள் இந� 
இடத்தில் ரைறு வி�மொ�ச் கசயறபடடன. 

 இ�னொல் சங்�ங்�வளச் சனங்�ள் சீநதுைொ-
ரில்வல என்்ற நிவல ஏறபடடது. இந� நிவலயில் 
சங்�ங்�ள் �ம்வம எபபடித் க�ொடரநதும் �க� 
வைபபது? எபபடித் க�ொடரநது இயங்குைது என்று 
க�ரியொமல் �த்�ளித்�ன. அடுத்� �டடம் என்ன 
என்று க�ரியொ� நிவலயில் பல சங்�ங்�ள் அப-
படிரய முடங்கின. சில மி�ச் சி�மபபடடு இழுத்துக 
க�ொண்டிருந�ன. 

இவ�யிடரட அந�ப பதிவை எழுதிரனன். 
 அதில் சங்�ங்�ளின் முககியத்துைத்வ�ப பறறி-

யும் அவை எங்�ளுவடய ைொழ்கவ�ரயொடு எபபடி 
ஒன்்றொ�க �லநதிருந�ன என்பவ�யும் குறிப-

பிடடிருநர�ன். இனியும் கூட கநருக�டிக �ொல-
கமன்று ைந�ொல் சங்�ங்�ரள கபொருத்�மொன ஏற-
பொடொ� இருககும். சங்�ங்�ள் இல்வல என்்றொல் 
அனரத்� �ொலத்தில் அல்லது கநருக�டி �ொலத்தில் 
சொ�ொ�ண மக�ளுககு எந� ஆ��வுமிருக�ொது, 
�னியொர துவ்றயினர பதுக�லிலும் க�ொள்வள 
லொபத்திலும் திவளபபொர�ள். சமூ�ம் மி� ரமொச-
மொ�ப பொதிககும் எனச் சுடடிக �ொடடியிருநர�ன். 

 இக�ொன்றும் புதிய ரசதியல்ல. ஆனொல், அவ� 
ைலியுறுத்திச் கசொல்ல ரைண்டியிருந�து என்பர� 
முககியமொன�ொ� இருந�து. 

இந�ச் சூழலில்�ொன் 2016 – 2019 ைவ�யில் 
பல்�வலக�ழ�த்தின் சமூ�வியல் விரிவுவ�யொ-
ள�ொகிய அகிலன் �திர�ொமர கூடடு்றவுச் சங்�ங்-
�வள மீள் நிவலபபடுத்துைதில் ஆரைம் க�ொண்டு 
கசயறபடத் க�ொடங்கினொர. 

 சங்�ங்�வள பல்ரைறு ைழியில் அைர புதுப-
பிக� நல்ல பல முயறசி�வள எடுத்�ொர. விவனத்-
தி்றனுள்ள நிரைொ�த்வ� உருைொககு�ல் க�ொடக�ம் 
புதிய புதிய ைடிைங்�ளில் எல்லொம் சங்�ங்�வளத் 
திடடமிட வைத்�ொர. முககியமொ� �ொல மொற்றத்-
துககு ஏற்ற ைவ�யில் கூடடு்றவுச் சங்�ங்�ள் 
உறபத்தி சொரநது இயங்� ரைண்டும் என்பவ� 
ைலியுறுத்தி அைறவ்றப பயிறறுவித்�ொர. இ�ற-
�ொ�ப கபருமளவு நிதி ஊடடத்வ� பல்ரைறு 
திடடங்�ளின் ைழியொ� அ�சிடமிருநது கபறறுக 
க�ொடுத்�ொர. இபபடிப பல �ொரியங்�ள் நடநது 
க�ொண்டிருந�ன. 

 இ�னொல் கமல்ல கமல்ல ஒவகைொரு சங்�-
மும் மீள் நிவலககுள்ளொகி ைந�ன. குறிபபொ� 
உள்ளுர உறபத்தி�ளுக�ொன ஊக�ம், சநவ�பப-
டுத்�லில் அக�வ்ற என அகிலனின் ைழி�ொடடல்-
�ள் இருந�ன. 

 இபகபொழுது க�ொர�ொனொ ைநது சங்�ங்�ளின் 
முன்னொல் சனங்�வள ைரிவச �டட வைத்துள்-
ளது. இனியொைது சங்�ங்�ளுககு இந�ச் சனங்-
�ள் மதிபபளித்�ொல் நல்லது. அைச� �ொலங்�-
ளில் – கநருக�டி �ொலங்�ளில் சீ�ொன உணவு 
மறறும் கபொருள் விநிரயொ�த்துககு இன்்றளவி-
லும் உள்ள ஒர� அவமபபுக கூடடு்றவுக �வட�ள் 
மடடுரம. இல்வலகயன்்றொல் பதுக�லும் �றுப-
புச் சநவ�யும்�ொன் �வலவிரித்�ொடும். அவ�க 
�டடுபபடுத்துைது கூடடு்றவு ஒன்ர்ற. எல்லொைற-
றுககும் அபபொல் கூடடு்றவு என்பது மக�ளின் 
ைொழ்வை ைளபபடுத்துை�ற�ொன ஒரு சி்றந� 
அவமபபு. கூடடு்றவு என்்ற கசொல்ரல எவைளவு 
அரத்�மொனது. அழ�ொனது. அது ஒரு அழகிய 
பண்பொடடின் ைடிைம்.

�ருணொ��ன்...  

மீண்டும் கூட்டுறவுச் 
சங்கங்களை நாடும் மக்கள்
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மமையகப் 
பெருந்தாட்ட 
மக்கள் பதன்னிந -

தியாவிலிருநது ஆங்கி்ைரினால் 
அமழத்து வரப்ெடடு 200 வரு்டங்கமை 
க்டநது விட்டநிமையில் இன்றுவமர -
யும் பிரி்டடிஸ் நாட்டவரால் அமமத்துக் 
பகாடுக்கெட்ட ையத்தில் 40 வீதமானர்கள் 
வாழ்கின்்ார்கள் என்ெது குறிப்பி்டத்தக்கது. 
ஆங்கி்ையரினால் அறிமுகப்ெடுத்தப்ெட்ட 
்தயிமைப்ெயிர்ச் பெயமகமய பதா்டர்நது 
உயிர்ப்பித்துக் பகாண்டிருக்கும் இம்மக்க -
ளின் வாழ்க்மகயானது ெை ்நரங்களில், 
ெை காைங்களில், ெை ெநதர்ப்ெங்களில், 
ெை சூழ்நிமைகளில் கவனிப்ொரற்று 
இருப்ெமத அவதானிக்கைாம். இம்மக்கள் 
இவவா்ான ஓர் சூழ்நிமையில் பதா்டர்நது 
வாழ்வதற்கும், பின்னம்டநத வாழ்க்மக 
நிமைக்கும் யார், யார் காரணமாக இருக்க -
ைாம் என்ெமத இன்று வமரயும் பதளிவாக 
புரிநது பகாள்ைாத அப்ொவி மக்கைாக 
இருப்ெமத காணைாம்.

உைகம் முழுவதும் பகாரனா மவரஸ் 
ெரவியது்டன் ெை உயிர்கமையும் காவுக் -
பகாண்டுள்ைது. 19000க்கும் ்மற்ெட்ட 
உயிர்கள் ெலியாகியிருக்கின்்ன. உைக 
நாடுகள் அமனத்தும் தங்கள் நாடம்ட 
தங்களிம்ட்ய மு்டக்கிக் பகாண்்டன. 
நாடடுமக்களின் ொதுகாப்பு கருதி இநதிய 
அரொங்கம் 21 நாடகள் பதா்டர்ச்சியான 
ஊர்டங்கு ெட்டத்மத அமுல்ெடுத்தியுள் -
ைது. இதற்கான காரணம் இநத ்காவிட 
19 மவரசின் வீரியம் முழுமமயாக ெரவத் 
பதா்டங்கினால் உ்டனடியாக கடடுப்ெடுத்த 
முடியாது, மக்கமை இத்தாக்கத்திலிருநது 
ொதுகாக்க முடியாது என்ெமத இத்தாலி, 
ஸ்பெயின், ஈரான், ஐக்கிய அபமரிக்கா 
்ொன்் நாடுகளில் ஏற்ெடடுக் பகாண்டி -
ருக்கும் உயிர் இழப்புக்கமை அவதானிப்ெ -
தன் மூைம் புரிநது பகாள்ைமுடியும். 

சீனாவில் இநத மவரஸ் கண்டு பிடிக்கப் -
ெட்டாலும் இன்று உைக முழுவதும் ெரவி 
இருப்ெமத காணைாம். உைக சுகாதார 
ஸ்தாெனமும் உைக நாடடுத் தமைவர்க -
ளும், உள்நாடடு சுகாதார தும்யினரும் 
குறித்த நாடடுொதுகாப்பு ெம்டயினரும், 
பொலிசும் மவத்தியர்களும் தங்களும்டய 
உயிமர ெணயம் மவத்து மக்களுக்கு இநத 
மவரஸ் ெரவாமல் இருப்ெதற்கு ெல்்வ -
்ான முன்்னற்ொ்டான ந்டவடிக்மககமை 
எடுக்கத் பதா்டங்கியுள்ைனர். இைங்மகயி -
லும் மூன்று மாவட்டங்கள் அதிக ொது -
காப்பு வையமாக பிரக்டனப்ெடுத்தப்ெட -
டுள்ைது. பகாழும்பு, கம்ெஹா, களுத்தும் 
ஆகிய மாவட்டங்க்ைாடு யாழ்ப்ொண 
மாவட்டமும் அதிகமாக கண்கானிக்கப் -
ெடும் பிர்தெமாக காணப்ெடுகி்து. 
(்ெருவமை பிர்தெம் உடெ்ட)

இைங்மக அரொங்கத்தின் ்மன்மமதங் -
கிய ஜனாதிெதியும், பிரதமரும் ெல்்வறு 
ெலுமககமையும், உதவிகமையும், மானி -
யங்கமையும் மக்களுக்கு அறிவித்திருக்கும் 
இச்ெநதர்ப்ெத்தில் மமையகப் பெருந -
்தாட்டப் பிர்தெத்தில் வாழும் மக்களுக்கு 
எவவா்ான ெலுமககளும், மானியங்க -
ளும,; உதவிகளும் மமையக மக்களுக்காக 
அரொங்கமும், மமையகத்தில் காணப்ெடும் 
பதாழிற்ெங்கங்களும், மமையகம் ொர்நத 
கடசிகளும் வழங்கப்்ொகின்்ன என்ெமத 
பொருத்து இருநதுதான் ொர்க்க ்வண்டும். 
உைகம் முழுவதும் பகாரனா பதாற்று ெயம் 
இருக்கும் இவ்வமையில்  உைக சுகாதார 
தாெனமும், குறித்த நாடடு சுகாதார அமமச் -
சும், மவத்திய நிபுணர்களும் பகாரனா 
மவரஸ் பதாற்ம் கடடுப்ெடுத்தல் 
பதா்டர்ொக ெல்்வறு ்காரிக்மககமை 
முன்மவத்து மக்களுக்கு ஆ்ைாெமன -
கமை தினந்தாறும் வழங்கி வருகின்்னர் 
என்ெது குறிப்பி்டத்தக்கது.

நாடடிை பொலிஸ் ஊர்டங்கு ெட்டம் 
அழுலில் உள்ை ்ொது மக்கள் வீடுகளிலி -
ருநது பவளி்ய வரக்கூ்டாது, வீடடிலி்ய 
இருக்க ்வண்டும். முகக் கவெம் அணிய 
்வண்டும். (பவளியில் பெல்லும் ்ொது) 
ஒவபவாருவருக்கும் இம்டயில் மூன்று அடி 
இம்டபவளி இருக்க ்வண்டும். (ெமூக 
இம்டபவளி), கூட்டமாகவும், குழுவாக -
வும் இருக்க கூ்டாது, வீடடில் தனி அம் -
களில் இருக்க ்வண்டும். மனிதர்களிம்ட -
யான ்நரடி பதா்டர்புகமை கும்த்துக் 
பகாள்ை ்வண்டும். ்தமவயில்ைாமல் 
மக்கள் வீடம்ட விடடு பவளி்ய வரக்கூ -
்டாது, தும்மும்்ொதும், இருமும் ்ொதும் 
மகக்குடம்டமய ெயன்ெடுத்த ்வண்டும். 
மிகவும் கவனமாகவும் சுத்தமாகவும் 
இருக்க ்வண்டும். ெொதிப்பு இருக்கின்்து 
என்் ெந்தகம் இருநதால் சுய தனிமமப் -
ெடுத்தல் அவசியம் என ெல்்வறு அறிவு -
மரகள் பகாடுக்கப்ெடடுள்ைன. மமையகத் -
தில் டரஸ்ட நிறுவனம் மக்களுக்கான ெை 
அறிவுறுத்தல்கமை ்தாட்டங்கள் ்தாறும் 
வழங்கி வருகின்்மத அவதானிக்கைாம்.

மமையக பெருந்தாட்ட மக்கள் வாழ் -
கின்் சூழ்ை ஒரு ொதுகாப்ெற்் சூழல் 
என்ெமத யாவரும் அறிநத்த. ையம் 
என்ெது ்ொதிய காற்்்ாட்ட வெதியற்், 
்ொதிய பவளிச்ெம ;இல்ைாத கும்நத 
உயரமும்டய கூமைமயக் பகாண்்ட, ென 
பநருக்கடியுள்ை இ்டங்கள் ஆகும். ்மலும் 
ஒரு ையத்து அம்யில் 5 – 6 ்ெர் வாழ் -
கின்்னர். உண்ெதற்கும், உ்ங்குவதற்கும், 
பிள்மைகள் ெடிப்ெதற்கும் ெகை ்தமவக -

ளுக்கும் 
இநத 10 ஓ 12 ஸ்ரீ 
120 ெதுரடி்ய அடிப்ெம்டயாக உள்ைது. 

 தற்்ொது உை நாடுகளில் மனிதர்களின் 
ஊ்டாக மனிதர்களுக்கு ெரவுகின்் பகாரனா 
மவரமெ கடடுப்ெடுத்துவது கடினம். உைக 
வல்ைரசு நாடுக்ை தினரும் இச்ெநதர்ப் -
ெத்தி்ை, எநதபவாரு நாடும் இதற்கான 
தடுப்பு மருநமத கண்டு பிடிக்க வில்மை. 
உைக விஞஞானிகமை ெவாலுக்கு உ்டெடுத் -
திய மவரொக பகாரனா மவரஸ் காணப்ெடு -

கின்்ன. உைகத்தில் அபிவிருத்தி அம்டநத 
நாடுகளுக்்க தங்களும்டய மக்கமை காப் -
ொற்றுவதற்கு தடுமாறும் இநத சூழ்நிமை -
யில் இநத மவரஸ் பதாற்று மக்களிம்ட்ய 
ெரவாமல் இருப்ெதற்கு ெல்்வறு ெட்டதிட -
்டங்கமை அழுல்ெடுத்த ்வண்டியுள்ைன. 
இநத மவரஸ் பதாற்று ெரவினால் தடுப்ெது 
மிகவும் கடினம் என்ெது்டன் மக்கமை ொது -
காப்ெது என்ெது ்கள்விக்குறி்ய என்ெமத 
உைகம் இன்று நன்்ாக உணர்நதுள்ைது. 
இருப்பினும் தங்களும்டய நாடடு மக்கமை 
எப்ெடியாவது இநத மவரஜ் பதாற்றிலி -
ருநது ொதுகாத்து வி்ட ்வண்டும் என்று 
ெல்்வறு தடுப்பு ந்டவடிக்மககமை பெயது 
பகாண்டு வருகின்்து. இைங்மக இதில் 
பவற்றியும் அம்டநதுள்ைது. 

இநநிமையில் மமையக பெருந்தாட்ட 
மக்களுக்கு எவவிதமான ொதுகாப்பு 
ஏற்ொடுகளும் இதுவமர முழுமமயாக -
வும், மும்யாகவும் பெயயப்ெ்டவில்மை 
என்ெமத அறியைாம். ்தாட்டத்தில் 
்வமை பெயயயும் பதாழிைாைர்கள் அமன -
வரும் முகக் கவெம் அணிநது ்வமை 
பெயவது இல்மை. ஒரு சிை ்தாட்டங்க -
ளில் முகக் கவெம் வழங்கப்ெட்டாலும் 
அதற்குரிய ெணத்மத பதாழிைாைர்களின் 
ெம்ெைத்தில் இருந்த அ்வி்டப்ெ்ட 
உள்ைது என்ெதும் கவனிக்க ்வண்டிய 
வி்டயமாகும். ்வமைத்தைங்களில் எவவித 
ொதுகாப்பும் இன்றி ்வமை பெயகின்் -
னர். வீடுகளிலும் ்வமைத் தைங்களிலும் 
எவவித ொதுகாப்பு இன்றியும், அச்ெமின் -
றியும், சுய கவனிப்பு இன்றியும் வாழ்கின் -
்ார்கள் என்ெது குறிப்பி்டத்தக்கது. இம் 
மக்களுக்கு பகாரனா மவரஸ் பதாற்று 
ெரவாது என்் மனநிமையா? அல்ைது 
ஒரு உணர்வா? அல்ைது எல்ைாம் க்டவுள் 
ொர்த்து பகாள்வார் என்் அதீத நம்பிக் -
மகயா? அல்ைது அல்ைது யாரும் உதவி 
பெயவார்கள் என்் எண்ணமா? ஒன்றும் 
புரியவும் இல்மை விைங்கவும்   இல்மை 
என்ெது மடடும் உண்மமயாகும். 2000 
அடிக்கு ்மல் உயரமும்டய மமைகளில் 
தினமும் எவவித ொதுகாப்பும் இன்றி 
்வமை பெயது வருவ்த ஒரு ொரிய 
ொைாக உள்ை நிமையில் இம்மக்களின் 
உ்டல் ஆ்ராக்கிய நிமை, ்நாய எதிர்ப்பு 
ெக்தி, உணவு மும், வாழ்க்மக மும், 
்ொன்் அமனத்து்ம ெந்தாெப்ெடும்ெடி 
இல்மை என்ெ்த உண்மமயாகும். 

 இநத உமழக்கும் அப்ொவி மக்கமை 
ொதுகாக்க ்வண்டியதும், மவரஸ் பதாற்றி -
லிருநது காப்ொற்் ்வண்டியதும் ்தாட்ட 
நிருவாகத்தினதும், பதாழிற் ெங்கங்களின -
தும், இம் மக்கள் ொர்நதிருக்கும் அரசியல் 
கடசிகளினதும் க்டமமயும் பொறுப்புமா -
கும். இம் மக்களின் வாக்குகமைப் பெற்றுக் 
பகாண்்டவர்கள் இம்மக்களுக்கான நியாய -
மான ெலுமககமை அரொங்கத்தி்டமிருநது 
பெற்றுக்பகாடுக்க ்வண்டும். 

மமைய மக்களுக்கு வ்டசி நிவாரணம், 
மண்ெரிவு, மின்ொர ஒழுக்கினால் வீடுகள் 
எரிநது ்ொதல், பவள்ைம், வன்பெயல் 
்ொன்் ெநதர்ப்ெங்களில் இம்மக்களுக்கு 
அரொங்கத்தால் எவவா்ான உதவிகள் 
பெயயப்ெட்டன் என்ெமத ஆயவு பெயது -
தான் ொர்க்க ்வண்டும். இன்று ்தயிமை 
மமைகளில் குழவி பகாடடுதல், அட -
ம்டக்கடி, சிறுத்மத தாக்குதல், ொம்பு கடி, 

மமைகளில் 
ஏற்ெடும் விெத் -
துக்கள், பதாழிற் -
ொமைகளில் ஏற்ெடும் 
விெத்துக்கள் ்ொன்்வற் -
றிக்கு எவவித நட்டயீடும் 
மும்யாக வழங்குவதற்கான 
ஒரு பொறிமும் ்தாட்ட நிரு -

வாகத்தி்டம் இருக்கின் -
்தா? என்ெது ஒரு ்கள் -
விக்குறி்ய.

 என்வ இன்று நாடு 
எதிர்்நாக்கி இருக்கும் 
இநத மவரஸ் பதாற்றிலி -
ருநது மமையக பெருந -
்தாட்ட மக்கமை ொது -
காப்ெதற்கு ்தாட்டங்கள் 
்தாறும் மும்யானதும், 
ஒழுங்கானதுமான வழி -
காட்டல் ஆ்ைாெமன -
கமை பெயய ்வண்டும். 
முகக் கவெத்மத இைவெ -
மாக வழங்க ்வண்டும். 
அன்்ா்டம் உமழக்கும் 
மக்களுக்கான உணவு மானி -
யங்கமை வழங்க ்வண்டும். 
ெம்ெை உயர்மவ உ்டனடியாக 
பெற்றுக்பகாடுக்க ்வண்டும். 
மாத பதாழிற்ெங்க ெநதாமவ 
இம்மக்களுக்கு பெற்றுக்பகாடுப் -
ெதற்கு பதாழிற்ெங்கங்கள் கைநது -
மரயா்ட ்வண்டும். பெருந்தாட்ட 
பிர்தெத்தில் உள்ை மாணவர்களுக் -
கான சுய கல்வி வாயப்மெ ஏற்ெ -
டுத்த ்வண்டும். வினாத்தாள்கமை 
மாணவர்களுக்கு பெற்றுக்பகாடுக்க 
்வண்டும். உயர்தர மாணவர்களுக் -
கான ெயிற்சிப் புத்தகங்கமை வழங்க 
்வண்டும். ்வமைக்கு பெல்லும் 
மக்களுக்கான ொதுகாப்பு உம்டகமை 
வழங்க ்வண்டும்.  ்தாட்டங்கள் 
்தாறும் சுகாதார உத்தி்யாகஸ்தர் -
கமை புதிதாக நியமிக்க ்வண்டும். 
்தாட்டத்தில் உள்ை முதி்யார் -
களுக்கும், சிறுவர்களுக்கும், 
கர்ப்பிணி தா யமார்களுக்கும் 
ெத்துணவுகமை வழங்க ஏற்ொ -
டுகமை பெயய ்வண்டும். 
பெருந்தாட்டங்களில் 
சுய பதாழில் வாயப் -
புக்கமை உருவாக்க 
்வண்டும்.
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மலையக பெருந்தோட்டப் பிர்தசமும் 

இரா. சிவலிங்கம்
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க�ொர�ோனோ என்ற கண்-
ணுக்கு தெரியோெ எதிரி 
உலககரய நிகலகுகல-

யச் தெய்துள்ளது. வலல�சுகள கூட இவ் 
கவ�ஸ் ப�வுவகெயும், அென மூலம் உயி-
ரிழப்புக்கள ஏறபடுவகெயும் கட்டுப்படுதெ 
முடியோமல தினறிப்ரபோய் நிறகின்றன.

இெனோல உலகரம ஸ்ெம்பிதது நிறகி்றது. 
தபரு நக�ஙகள தெோடக்கம் நோடுகள வக� 
முடக்கப்பட்டுள்ளன. மக்கள தவளியில 
நடமோட முடியோெ வககயில, ஓருவர�ோடு 
ஓருவர் தநருஙகிப் பழக முடியோெவோறு மோநி-
லஙக்ளோக, மோவட்டஙக்ளோக, கி�ோமஙக்ளோக 
ெனிகமப்படுதெப்பட்டுள்ளனர்.

நோடுகளின உறபததிகள நிறுதெப்பட்டுள-
்ளன. மக்களின வோழ்;வோெோ�ம் போதிப்ப-
கடந்துள்ளன. சுகோெோ�ம், ரபோஷோக்கு கீழ்-
நிகலக்கு தெனறுள்ளன. ெர்வரெெ அ்ளவில 
தபோரு்ளோெோ� பினனகடவு ஏறபட்டள்ளது.

ஆனோல இகவ எலலோவறறுக்கும் 
கோ�ணம் தகோர�ோனோ என்ற கவ�ஸ் எனறு 
கூறினோலும் உண்கமயோன கோ�ணம் அது-
வனறு.

மனிென ெனனோல எெகனயும் தெய்ய 
முடியும், ெோன கண்டுபிடிதெ விஞ்ோ-
னதெோல எெகனயும் மோறறியகமததுவிட 
முடியும் என்ற இறுமோப்புக்கு இயறகக 
தகோடுதெ ெோட்கடயடி ெோன இப்ரபோது இந் 
நிகலகம ஏறபடக் கோ�ணம்.

ஒவ்தவோருவரும் ெமது சுயம் எதுதவன-
பகெ ம்றந்து நோகரீகம், நோகரீகம் எனறு 
அென பினனோல ஓடத தெோடஙகியென 
விக்ளவு ெோன இனறு இந்நிகலகம.

போர்க்கப்ரபோனோல இந்ெ கவ�ஸ் ப�வி-
யதும் ஒரு விெததில நனகமயோகத ெோன 
அகமந்துவிட்டது. நிச்ெயம் இந்ெ கவ�-
ஸுக்கு எதி�ோன மருந்கெ மனிென கண்டுபி-
டிததுவிடுவோன. ஆனோல அெறகு முனபோக 
உலகம் ெனகன முழுகமயோகரவ மோறறிய -
கமந்துவிடப் ரபோகின்றது.

அந்ெ மோற்றததின ஆ�ம்பம் ெோன இந்ெ 
கவ�ஸ்.

ெறறுப் பினரனோக்கிச் தெனறு எமது 
கடந்ெ கோலதகெ திருப்பிப் போர்ப்ரபோம். 
நோம் எவ்வோறு வோழ்ந்ரெோம்?. எமது உண் -
கமயோன பழக்கவழக்கம் எனன?. எமது 
உண்கமயோன உணவுப் போ�ம்பரியம் 
எனன?. எமது உண்கமயோன தபோரு்ளோ -

ெோ� நிகல எப்படியிருந்ெது?.
ஆனோல இனறு எப்படியிருக்கிர்றோம்?. 

எெகன உண்ணுகிர்றோம்?. எம்மிடம் 
எனன உறபததி இருக்கி்றது?. எமது தபோரு -
்ளோெோ� கட்டகமப்பு எனன?.

இனறு மக்கள தவளியில நடமோட முடி -
யோெவோறு ஊ�டஙகு ெட்டம் ரபோட்டப்பட் -
டதும் எமக்கு ரெகவயோன உணவிகனப் 
தபறறுக்தகோள்ள எவ்வ்ளவு கஸ்�ப்படுகி -
ர்றோம்?. ஏன இந்நிகலகம ஏறபட்டது?.

தவளியில தெனறுவிட்டு வந்ெோல 
இப்ரபோது கக, கோல, முகம் கழுவி ெோரன 
இப்ரபோது உளர்ள வருகினர்றோம். புதிெோக 
எவரும் வந்ெோலும் ெரி, இப்ரபோது யோருட -
னும் ககெப்பெோனோலும் ெரி அவர்களுக்கி -
கடயில ஒரு இகடதவளிகய கவததிருக் -
கிர்றோரம?.

ஆனோல தகோர�ோனோ என்ற கவ�ஸ் 
ப�வும் வக�யில; அது எமது நோட்கடயும் 
ஆக்கி�மிக்கும் வக�யிலும்; நோம் இவ் -
வோத்றலலோம் தெய்ரெோமோ? அப்படியோன 
பழக்கவழக்கஙகக்ள பினபறறிரனோமோ?

ெரி பினபறறியிருந்ெோல எப்படி இந்ெ 
கவ�ஸ் எம்மிகடரய இவ்வ்ளவு 
ரவகமோக ப�வியது?

இப்ரபோது ரபோனறு அனறும் இருந் -
ரெோமோ? இலகலரய. ஆனோல அவ்வோறு 

தெய்யோெென விக்ளவு ெோன இனறு வீட்டுக் -
குளர்ளரய முடஙக ரவண்டிய நிகலகய 
ஏறபடுததி விட்டது எனபகெ இப்ரபோெோ -
வது புரிந்துதகோளகிறீர்க்ளோ?.

'புதிெோக வருபவர்கக்ள ெனிகமப்ப -
டுததி கவயுஙகள. அவர்களுடன எவரும் 
தநருஙகிப் பழக ரவண்டோம். தவளியில 
தெனறு வந்ெோல கக, கோலகக்ள கழுவுங -
கள. எப்ரபோதும் சுதெமோக இருஙகள. 
ரபோஷோக்கோன உணவுகக்ள உண்ணுஙகள.

இவ்வோறு இருந்ெோல தகோர�ோனோ ப�வுவ -
திலிருந்து எம்கமப் போதுகோக்கலோம்' எனறு 
சுகோெோ� கவததியத துக்றயினர் தெரிவித -
ெதுடன இப்ரபோது அெகன எலரலோரும் 
தெய்கின்றோர்கள.

ஏன இப்ரபோது தெய்கி்றோர்கள?. எலலோ -
வறறுக்கும் ம�ண பயம் ெோரன கோ�ணம்!

ஆனோல இது ெோன எமது போ�ம்பரி -
யம;;;; இெகனத ெோன எமது முனரனோர் -
கள தினம் தினம் தெய்துவந்ெ ஒனறு. ென 
குழந்கெகய கூட ெனரனோடு முழுகம -
யோக அகனதது முதெம் தகோடுப்பதும், 
ஆண் தபண் உெட்ரடோடு உெடு கவதது 
முதெம் தகோடுப்பதும் எமது போ�ம்பரி -
யம் அலல. அது எமது பழக்கவழக்கமும் 
அலல.

ென ககயிகன வோயில கவதது அதில 
முதெமிட்டு அந்ெ கககய குழந்கெயின 
கனனததில கவதது ெனி மனிெ சுகோெோ�த -
துடன அனகப பரிமோறியது ெோன எமது 
வோழ்வியல பண்போடு. அரெரபோனறு ெோன 
எமது அன்றோட வோழ்வியல மு்றகமயும் 
இருந்ெது.

கோகல எழுந்து வீட்கடப் தபருக்கி 
மஞெள நீர் தெளிப்பதும்; ெோணதெோல 

முன வோெகலப் பூசி தமோழுகுவதும்; வீட் -
டுக்கு புதிெோக வருபவர்களும், வீட்டோர் 
தவளியில தெனறுவிட்டு வருபவர்களும் 
மஞெள கலந்ெ நீரில கக கோலிகன அலசி -
விட்டு உட் தெலவதுரம வழக்கம். இவற-
றுள ெோணம், மஞெள ரபோன்றகவ யோவுரம 
கிருமித தெோறறு நீக்கிகள. மிகச் சி்றந்ெ 
மருததுவ குணமிக்ககவ.

அரெரபோனறு கோகலயில ரகோப்பி, ரீ 
குடிப்பெலல எமது பழக்கவழக்கம். மோ்றோக 
தகோதெமலலி அலலது சுக்கு (ரவர்க்கம்பு 
அலலது கோய்ந்ெ இஞசி) கலந்ெ ரகோப்பி-
கயரய உட்தகோளவரெ வழக்கம்.

ம�ண வீடுகளுக்குச் தெனறு வருரவோர் 
வீட்டினுள அனுமதிக்கப்படமோட்டோர்-
கள. அவர்கள கட்டியிருக்கும் உகட அத-
ெகனகயயும் கக்ளந்து கழுவப் ரபோட்டு, 
ெகலயில குளிதெ பினனர் புது உகடகள 
உடுதரெ உளர்ள வ� ரவண்டும்.

கவததியெோகலகளுக்குப் ரபோய்வரு-
ரவோரும் முற்றோகக் கக, கோல அலம்பிய 
பினனர� வீட்டினுள நுகழயலோம். குளிதெ 
பின வோகழயிகலயில உணவு உட்தகோள-
வோர்கள. வோகழயில ஓ்ளஷெ குணஙகள 
உண்டு.

எவக�யும் முென முெலில அனக்றய 
தினம் ெந்திதெோல கக கூப்பிரய வணக்கந் 

தெரிவிப்போர்கள. சுதெம் சுகந் ெரும் எனபது 
எமது பண்போட்டில ஊறிய ஒரு கருதது. 
வீட்டில து்ளசி, ரவம்பு, கறபூ�வளளி, திரு-
நீறறுப் பச்கெ ரபோன்ற ம�ஙகக்ள ெவ்றோது 
வ்ளர்ப்போர்கள. தகோதெமலலி இகலகய 
உணவுடன பல முக்ற கிழகமக்குக் கிழகம 
ரெர்ததுக் தகோளவோர்கள.

கோய்ச்ெல, ெடிமன, மூச்ெகடப்பு, 
ெகலயிடி எனறு வந்ெோல மூலிகககளினோல 

ஆன கஷhயதகெரய மூனறு 
நோட்கள உட்தகோளவோர்கள. 
ரநோய் ரபோய்விடும். தும்மல, 
இருமல வந்ெோல கிருமிகள 
ப�வோதிருக்க ெோலகவயோல 
அலலது புடகவ நுனியோல 
முகதகெ மூடி தும்முவெறகுப் 
போவிப்போர்கள.

மனிெர்கள மிக அருகில 
அமர்ந்திருக்கமோட்டோர்கள. 
ெறறு இகடதவளிவிட்ரட 
அமர்ந்திருப்போர்கள. ஆண்-
களும் தபண்களும் ரவ்றோக 
வீட்டினுள இருப்போர்கள. 
தவளியோட்கள வீட்டுக்கு 
வந்து ரபோன பின (தபோதுவோக 
தூ� இடஙகளில இருந்து வந்து 
ரபோனபின) வீட்கட உடரன 
நீர் தகோண்டு அவர்கள இருந்-
துவிட்டுப் ரபோன இடஙகக்ள 
வீட்டோர்; கழுவுவோர். ெோம்பி-
�ோணி பிடிப்போர்கள.

இப்ரபோது ரபோனறு அப்-
ரபோதும் ஏதும் தகோளக்ள 
ரநோய்கள ஏறபட்டிருக்க-
லோம். ஆெனோல ெோன எமது 
முனரனோர்கள இது ரபோன்ற 
கட்டுப்போடுகக்ளயும், பழக்க-
வழக்கஙகக்ளயும் உருவோக்கி-
யிருக்கலோம். அதுரவ பினனர் 
எமது பண்போடோகவும் மோறியி-
ருக்கக் கூடும்.

ஆனோல இகவயகனததும் கோ�ண 
கோரியததுடன ெோன எம்மவர்கள வகுதது 
கவததுள்ளோர்கள எனபதில மோறறுக்கருத-
திலகல.

கிராமிய ப�ாருளாதார 
கட்டமைப்பு

அரெரபோனறு வீடுகள ரெோறும் அனறு 
வீட்டுத ரெோட்டம் தெய்ெோர்கள. ெமக்கு 
ரெகவயோன ம�க்கறிகக்ள ெோரம உறபததி 
தெய்ெோர்கள. இெனோல நோ்ளோந்ெம் சுதெமோன 
ரபோஷோக்கோன, கிருமித தெோற்றற்ற இ�ெோ-
யன மருந்துக்ளற்ற நலல உணவுகள கிகடத-
ென.ஆனோல பினனர் நக�மயமோக்கல, கி�ோ-
மஙகள நக�ஙக்ளோக மோற்றமகடந்ெகெ 
தெோடர்ந்து வீட்டுத ரெோட்டம் தெய்யும் 
பழக்கவழக்கதகெரய ம்றந்துவிட்ரடோம்.

நலல உணவுகக்ள உண்பகெயும் நிறுத-
திவிட்ரடோம். எவர�ோ எப்படி எப்படிரயோ 
தெய்யும் உணவுகக்ள ஓடர் தெய்து ெோப்-
பிடத தெோடஙகிவிட்ரடோம். இெனோல 
ெறெோர்பு தபோரு்ளோெோ�ம் இலலோகமயோல 
எமக்கு ரெகவயோன உணவுகக்ள தபறு-
வெறகும், ம�க்கறிகக்ள தபறறுக்தகோள-
வெறகும் இனதனோருவக� நம்பியிருக்க 
ரவண்டிய நிகலயில இருக்கிர்றோம்.

கி�ோமஙகள ரெோறும் அனறு கி�ோமிய 
ெந்கெகள பல இருந்ென. நலல ம�க்கறி-
கள, பயிர்கள கிகடதென. ஆனோல அென 
பினனர் ரெோற்றம் தபற்ற தபரு வர்தெகம் 
மக்கக்ள கி�ோமிய ெந்கெகக்ள விடுதது; 
தபரு நக�ஙகக்ள ரநோக்கி ஓட கவதெது. 
அென விக்ளவு கி�ோமிய ெந்கெகள, கி�ோமிய 
தபோரு்ளோெோ�ம் சிகெவகடந்ெது.

இவ்வோறு எமது பழக்கவழக்கதகெ 
ம்றந்து, அெகன தெோகலதது நோகரீகதகெ 
ரநோக்கி ஓட தெோடஙகியென விக்ளவு; 
இனறு இப்படியோன தகோளக்ள ரநோய்கக்ள 
உருவோக்கியதும், இது ரபோன்ற ரபரீடர் ஏற-
படுகின்ற ரபோதும் அெகன ெமோளிததுக்-
தகோள்ள முடியோமல வீட்டுக்குள முடஙகியி-
ருப்பதுரமயோகும்.

ைாற்றத்தின் ஆரம�ம

ஆனோல இனறு மீண்டும் அந் நிகலகம 
ஏறபடத தெோடஙகிவிட்டன. அந்ெ எழுச்-
சியோன மோற்றதகெ தகோர�ோனோ கவ�ஸ் 
ஏறபடுததிவிட்டது. மீண்டும் மனிென 
ென போ�ம்பரியமோன பழக்கவழக்கஙகக்ள 
ககக்தகோள்ளத தெோடஙகிவிட்டோன.

அந்ெ மோற்றம் உலகம் பூ�ோகவும் ஏறப-
டத தெோடஙகிவிட்டது. குறிப்போக ெமது 
அன்றோட பழக்கவழக்கஙகக்ள மோற்றத 
தெோடஙகிவிட்டோன. பீட்ெோகவயும், ரபக-

க�யும் உண்பகெ வழக்கமோக தகோண்டிருந்-
ெவன இனறு மூலிகககக்ளயும், நலல ம�க்-
கறிகக்ளயும், ெோனியஙகக்ளயும் ரெடித 
ரெடித வோஙகிச் ெோப்பிடத தெோடஙகிவிட் -
டோன.

இதுவக� கோலமும் தபரிய தபரிய 
ஸ்ெோப்பிங ரமோலில கோந்திருந்ெவர்கள 
இனறு ெோனியஙகக்ளயும், ம�க்கறிகக்ள -
யும் விறபகன தெய்யும் ெந்கெகளில வரி -
கெயில நினறு வோஙகும் நிகலக்கு திரும்பி -
விட்டோன.

ஆனோல வரிகெயில நினறு கக்ளதது 
ரபோனவர்கள அெகன ெோரம உறபததி 
தெய்ய ரவண்டியென அவசியதகெ 
உண�த தெோடஙகிவிட்டனர். பலர் கி�ோமப் 
பு்றஙகளிலும், ெமது வீட்டுகளில கோணிகள 
கவததிருப்பவர்களும் மீண்டும் அஙகு 

வீட்டுத ரெோட்டம் அகமக்கத தெோடஙகி -
விட்டனர்.

விவெோயிகள ெோம் உறபததி தெய்ெ 
தபோருட்கக்ள ெோரம ரந�டியோக விறபகன 
தெய்யத தெோடஙவிட்டோர்கள. கி�ோமிய 
ெந்கெகள பல மீண்டும் ரெோற்றம் தப்றத 
தெோடஙகிவிட்டன. இப்ரபோது ெோன 
மீண்டும் கி�ோமிய ெந்கெயின அவசியதகெ 
மக்கள உண�த தெோடஙகியுள்ளோர்கள.

இது ஆக்கபூர்வமோன மோற்றம். ஆனோல 
அழிவிலிருந்து அந்ெ மோற்றம் ஏறபடுகின -
்றது எனபரெ ரவெகனயோனது. எனினும் 
உலக ஒழுஙகிகன மோற்ற முடியோது. 
அது ஜெோர்தெமோனது.

நோம் முனனர் கூறியது ரபோனறு இக் 
தகோடிய கவ�ஸுக்கு எதி�ோன மோறறு 
மருந்கெ மனிென கண்டுபிடிதது 
விடுவோன எனபதில மோறறுக் கருத -
திலகல. ஆனோல அெறகு முனபோக 
உலகம் ெனகன முழுகமயோகரவ மோற -
றிவிடும். அந்ெ மோற்றம் இப்ரபோது 
ஆ�ம்பமோகிவிட்டது.

கோலததுக்கு கோலம் இப்படியோன 
தகோளக்ள ரநோய்கள உலகக ஆட்டிப் 
பகடததிருக்கின்றன. ஆனோல அவ்வோ -
்றோன நிகலகளின ரபோது எம்கமப் போது -
கோததுக்தகோள்ள எம்மிடம் வலுவோன 
ெனிமனிெ சுகோெோ�மும்,          ரபோஷோக் -
கோன உணவுப் பழக்கவழக்கமும், 

சி்றந்ெ சுய தபோரு்ளோெோ� கட்டகமப்பும் 
இருக்க ரவண்டும். இருந்ெோல அெகன 
இலகுவோக தவறறிதகோள்ள முடியும் 
எனபது உறுதி.

அரெ ரந�ம் மனிெர்களுக்கிகடயில ஒற -
றுகமகயயும் மனிததுவதகெயும் இது 
வ்ளர்ததுள்ளது. இருப்பவர்கள இலலோெ -
வர்களுக்கு தகோடுதது உெவ ரவண்டும் 
என்ற மனிெ ரநயதகெயும் இந் கவ�ஸ் 
ஏறபடுெ;திவிட்டது.

கண்ணுக்குத தெரியோெ அனு அ்ளவோன 
எதிரியோக இது இருந்ெோலும்; உலகம் முழு -
வதும் பல ஆக்கபூர்வமோன மோற்றதகெ 
ஏறபடுததி விட்டது எனபகெ மறுப்ப-
ெறகிலகல. ஆனோல இந்ெ மோற்றஙகள 
தெோடர்ந்தும் நிகலததிருக்க ரவண்டியரெ 
முக்கியமோனது.

ரி.விரூஷன்...  

மாற்றத்திற்ான
மறறுமமாரு ஆரம்பம
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ர�ானா மை�ஸ் 
கா�ணமாக உலகம் 
முழுைதும் பல நாடு-

களில் திம�ய�ங்குகள் மூடபபட்-
டுள்்ளன. படபபிடிபபுகளும் �த்து 
செயயபபட்டுள்்ளன. சகார�ானா 
பாதிபபு கா�ணமாக கடந்த ஜனைரி 
மா்தம் சீனாவில் மூடபபட்ட திம�ய-
�ங்குகம்ள  சகாஞெம் சகாஞெமாக 
மீண்டும் திறக்க சீன அ�சு நடை-
டிக்மக எடுத்து ைருகிறது.

அ்தன் மு்தற்கட்டமாக 500 
திரயட்டர்கம்ள சின்ஜியாங், 
ஷாங்காய உள்ளிட்ட மாகாணங் -
களில் திறக்க முடிவு செயயப -
பட்டுள்்ளது. சீனாவில் ச்தாடங் -
கிய சகார�ானா மை�ஸ் 
உலகம் முழுைதும் ்தனது ம�ண 
ரைட்மடமய நிகழ்த்தி ைருகி -

றது. சீனர்களின் கடும் முயற்சி -
யினால்  ்தற்ரபாது சகார�ானா 
மை�ஸ் அங்கு கட்டுபபாட்டுக் -
குள் ைநதுள்்ள்தாகவும் உயிரிழப -
புகள் கணிெமாக குமறநதுள்்ள -

்தாகவும் ்தகைல்கள் சைளியாகி 
உள்்ளன.வீட்டிரலரய அமடநது 
கிடந்த சீனர்கள் சகாஞெம் 
சகாஞெமாக சைளிரய ்தமல -
காட்டி ைருகின்றனர். இநநி -
மலயில் முடங்கிக் கிடக்கும் 
திரயட்டர்கம்ள மீண்டும் 

உயிர்த்ச்தழச் செயயும் நடைடிக் -
மககளில் சீன அ�சும் சினிமாத் 
துமறயும் இறங்கி உள்்ளன. பல 
ைணிக நிறுைனங்களும்  ைர்த் -
்தக நிமலயங்களும் சகாஞெம் 

சகாஞெமாக திறக்கபபட்டு 
ைரும் நிமலயில், எதிர்ைரும் 
ஏப�ல் மா்தம் மு்தல் சீனாவில் 
திரயட்டர்கள் திறக்கபபட்டு 
புதிய படங்கம்ள சைளியிடத் 
திட்டமிட்டுள்்ளனர்.

மு்தற்கட்ட பரிரொ்தமன 
முயற்சியாக உலக்ளவில் 
பி�ம்மாண்ட ைசூமல ஈட்டிய 
அை்தார், அசைஞெர்ஸ் எண்ட் 
ரகம்ஈ இன்செபஷன், இன்டர்ஸ் -
சடல்லார் மற்றும் பி�பல சீனப 
படங்கம்ள மு்தலில் க்ளமிறக்க 

சீனா முடிவு செயதுள்்ளது. 
மு்தற்கட்டமாக சின்ஜியாங் 
மாகாணத்தில் 500 திரயட்டர் -
கம்ள திறக்க சீனா முடிவு செய -
துள்்ளது. சகார�ானா மை�ஸ் 
மீண்டும் ப�ைாமல் ்தடுக்க  
சினிமா திரயட்டர்களில் ஒரு 

ைரிமெக்கு ஒரு டிக்சகட் வீ்தம் 
விற்கவும் சீனாவின் சினிமாத் 
துமற மற்றும் திரயட்டர்கள் 
ெங்கம் முடிவு செயதுள்்ள்தாக 
்தகைல்கள் சைளியாகி உள்்ளன.

அசமரிக்காமை அடுத்து மிகப 
சபரிய சினிமா மார்க்சகட்மட 
சகாண் டு ள் ்ள  சீ ன ா வின் 
தி ம � யு ல க ம்  மீ ண் டு  எ ழு ை து  
தி ம � த் து ம ற க் கு  கி ம ட த் -
து ள் ்ள  ை � ப பி � ெ ா ்த ம்  என் ர ற 
க ரு ்த ப ப டு கி ற து .

இ ர ்த ர ை ம ்ள  உ ல க ம் 

மு ழு ை ம ்த யு ம்   ச க ா ர � ா ன ா 
ம ை � ஸ்  ச ப ரு ம் ப ா டு  ப டு த் தி 
ை ரு கி ற து .  உ ல க  ை ல் ல � சு 
அ ச ம ரி க் க ா ்த ான்  ்த ற் ர ப ா து 
உ ல க த் தி ர ல ர ய  அ தி க ப ப -
டி ய ா ன  ச க ா ர � ா ன ா  ர ந ா ய 
ச ்த ா ற் று  உ ள் ்ள  ந ா ட ா க 

அ றி வி க் க ப ப ட் டு ள் ்ள து . 
இந ்த  ர ம ா ெ ம ா ன  சூ ழ் நி ம ல -
யி லு ம்  2 0  ந ா டு க ள்   ்த ங் க ள் 
எ ல் ம ல க் கு ள்  ச க ா ர � ா ன ா 
ம ை � ஸ்  ப � ை ா ம ல்  ்த டு த் து 
ை ரு கின் ற ன .  உ ண் ம ம யி -
ரலரய பா�ாட்ட ரைண்டிய நாடு -
கள்்தான் அமை.

இதில் ைட சகாரியாவில் 
சகார�ானா பாதிபபு இருபப -
்தாகவும் இ�கசியமாக ெர்ைர்தெ 
உ்தவிமய அந்த நாட்டு ்தமலைர் 
கிம் ஜான் உன் நாடியுள்்ள்தாகவும்  
அம்த சைளிபபடுத்்த மறுத்து 
ைருை்தாகவும் ரமல்நாட்டு ஊட -
கங்கள் குற்றம்சுமத்தி ைருகின் -
றன என்பதும் குறிபபிடத்்தக்கது. 
இந்த நாடுகளுக்கும் சகார�ானா 
ப�ைாமல் அந்த நாட்டு மக்க்ளாைது 
ப்தற்றமின்றி நிம்மதியாக ைாழட்-
டும் என்பது்தான் மற்றப பகுதி மக்க-
ளின் ரைண்டு்தலாக உள்்ளது.

COVID19 என்று அமழக் -
கபபடும் சகார�ானா 
மை�ஸ்்தான் இன்று உலகம் 

முழுைதும் இருக்கும் ஒர� பி�ச் -
சிமனயாகும். சுமார் 190 நாடுக -
ளில் ப�வியிருக்கும் சகார�ானா 
மை�ஸ் ்தன்னுமடய ப�வு்தமல 
நிறுத்துை்தற்கான எந்த அறிகுறியும் 
இதுைம� ச்தன்படவில்மலஇ 

சகார�ானைால் ஏற்படும் உயிரி-
ழபபுகள் தினநர்தாறும் அதிகரித்துக் 
சகாண்ரட செல்கின்றன. உல-
கத்தின் பல நாடுகள் முழு ஊ�-
டங்மக நமடமுமறபடுத்தியுள்்ள 
ரபாதும்இ பல நாடுகளில் இ்தன் 
ப�ைல் வீ்தம் குமறந்தபாடில்மல.

 உலகம் முழுைதும் சுமார் 4 
இலட்ெத்திற்கும் ரமற்பட்ரடார் 
சகார�ானாைால் பாதித்திருக்கும் 
நிமலயில்இ 1 இலட்ெத்திற்கும் 
ரமற்பட்ரடார் இதிலிருநது குண-
மமடநது ைநதுள்்ளனர். இந்தக் 
சகாடிய மை�மை உலகிலிருநது 
வி�ட்ட அமனத்து நாட்டு மருத்-
துைர்களும்இ விஞஞானிகளும் 
கடினமாக ஆ�ாயச்சியில் ஈடுபட்டு 
ைருகின்றனர். 

இந்த சூழ்நிமலயில் சகார�ானா 
மை�ஸின் மமறவு எபபடி இருக்-
கும் என்று கணிக்கபபட்டுள்்ளது. 
சகார�ானா மை�ஸ் எபபடி 
அழியப ரபாகிறது என்று பார்க்க-
லாம். 

சகார�ானா மை�மை ஆ�ம்ப 
நிமலயிரலரய கட்டுபபடுத்தும் 
ைாயபமப நம் உலகம் ்தைற விட்டு 
விட்டது. உலக சுகா்தா� நிறுைனத்-
தின் அறிவும�கம்ள பல நாடுகள் 
தீவி�மாக எடுத்துக் சகாள்்ளா்தர்த 
இன்று நாம் அனுபவிக்கும் பல 
இன்னல்களுக்குக் கா�ணமாகும். 
இன்று ்தடுக்க முடியா்த அ�க்கனாக 
சகார�ானா ப�வியிருக்கக் கா�ணம் 
இது்தான். 

இதுரபான்ற ஒரு ரநாயால் ஏற்ப-
டும் ஆபத்துகம்ள பலர் ்தாம்தமாக 

அமடயா்ளம் கண்டதும் அலட்சிய-
மும்்தான் இத்்தமன பாதிபபுகளுக்-
குக் கா�ணம். 

பாதிக்கபபட்ட நபரின் தும்மல் 
அல்லது இருமல் மற்றும்  சுைாெத் 
துளிக்ளால் இது எளிதில் ப�வுை-
ம்தத் ்தவி�இ மை�ஸின் ப�ைமலக் 
சகாண்ட பிற ெைால்களும் இருந-
்தன. அ்தன் ப�ைல் அமமதியாக 
இருந்ததுஇ ஆனால் சகாடியது. 

ஊழுஏஐனு-19 இன் சபரும்பா-
லான ச்தாற்றுகள் அறிகுறியற்றமை 
அல்லது மிகவும் இரலொன அறி-
குறிகம்ளக் காட்டிய்தால் கை-
னிக்கபபடாமல் ரபாய விட்டன. 
ரமலும் மை�ஸ் ர்தான்றி ை்ளரும் 
காலம் நீண்ட்தாக இருந்தது. இது 
2 நாட்கள் மு்தல் 27 நாட்கள் ைம� 
அறிகுறிகம்ள சைளிபபடுத்்த 
எடுத்துக்சகாள்ளும் என்று விஞ -
ஞானிகள் கூறுகின்றனர். 

ஆனால் சகார�ானா 
மை�ைால் பாதிக்கபபட்டால் 
ம�ணம் ஒன்று்தான் தீர்வு என்று 
அர்த்்தமல்லஇ ரகார�ாரனா -
ைால் பாதிக்கபபட்டைர்களில் 
பல்லாயி�க்கணக்காரனார் 
குணபபடுத்்தபபட்டு இயல்பு 
ைாழ்க்மகக்குத் திரும்பியுள்்ள -
னர். 

சகார�ானா மை�ஸின் ்தாக்கம் 
உச்ெத்தில் இருக்கும் சூழலில் 
அ்தன் முடிவு மூன்று ைழிகளில் 
இருக்குசமன்று கணிக்கபபட் -
டுள்்ளது. அமை என்சனன்ன 
என்று  பார்க்கலாம். 

சகார�ானா மை�ஸ் உலகிலி -
ருநது  மமறய மு்தல் ைாயபபு 
மனி்தர்களின் ரநாசயதிர்பபு 
ெக்திமய அதிகரிபப்தாகும். 
மக்கள் ச்தாமகயில் ரபாதுமான 
மக்கள் மை�ைுக்கு எதி�ாக 
ரநாயத் ்தடுபபு செயயபபடும் 
ரபாது   குணமமடை்தற்கு 
ைாயபபு உண்டு.  அல்லது 
்தடுபபூசி ரபாடுை்தன் மூலம்இ 

அந்த ரநாய ப�வுைம்தத் ்தடுக்க 
முடியும்

 எவைாறாயினும் இபரபா -
ம்தக்கு ்தனிமமபபடுத்்தல் 
நடைடிக்மககள் முக்கியம். 
ச்தாற்று வீ்தங்கள் ஒன்று 
அல்லது அ்தற்குக் குமறநதுவிட் -
டால் ச்தாற்றுரநாய விம�வில் 
முடிவுக்கு ைரும். மக்களின் 
ரநாய எதிர்பபு ெக்தி மை�ஸின் 
ப�ைமலக் குமறக்கும். 
ரகாமட ைம� அ்தன் உச்ெத்ம்த 
்தாம்தபபடுத்தும். 

இ்தற்கான ்தடுபபூசி இன்னும் 
கண்டுபிடிக்கபபடா்த நிமல -
யில்இ மக்களின் ரநாசயதிர்பபு 
ெக்திமய அதிகரிபபது என்பது 
நீண்ட காலம் காத்திருக்க 
ரைண்டிய ஒன்றாகும்.

 சகார�ானா மை�மை ஒழிக் -
கப ரபாகும் இ�ண்டாைது 
ைாயபபு பாதுகாபபான ்தடுப -
பூசிமயக் கண்டுபிடிபப்தாகும். 
மை�ஸ் ்தடுபபு சிகிச்மெகள் 
அல்லது ்தடுபபூசிமய உரு -
ைாக்க விஞஞானிகள் மின்னல் 
ரைகத்தில் செயல்படுகிறார் -
கள்.  பல நம்பிக்மகக்குரிய 
முன்ரனற்றங்கள் ச்தாடர்நது 
காணபபடுகின்றன. இந்த அணு -

குமுமறயின் சிக்கல் என்னசைன் -
றால்இ து�திர்்ஷடைெமாக அதிக 
காலம் எடுத்துக் சகாள்ைது 

மற்றும் விமல உயர்ந்தது. 
இதுரபான்ற ்தடுபபூசிகள் 

மருத்துை பரிரொ்தமனகளில் 

ர்தமையான பாது -
காபபு மற்றும் 
செயல்திறன் 
ரொ்தமனகம்ள 
நிமறரைற்றுை -
்தற்கு இன்னும் ஒரு 
ைருடம் அல்லது 
அ்தற்கு ரமற்பட்ட 
காலம் செல்லலாம்.    
்தடுபபூசிக்கான 

மு்தலீட்டு செலவுகளும் 800 மில் -
லியன் சடாலர் ைம� செலைாகும் 
என்று மதிபபிடப பட்டுள்்ளது. 

சிலெமயங்க ஒஒளில் அைெ�த் -
தில் கண்டறியபபடும் ்தடுபபூசி -
கள் மக்களுக்கு பல ஆபத்துகம்ள 
ஏற்படுத்்த ைாயபபுள்்ளது. 

கமடசி ைாயபபு மை�ஸின் 
அமமபபில் ஏற்படும் பிறழ்ைா -
கும். மை�ஸ்களும் காலபரபாக் -
கில் பிறழ்வுகம்ளக் குவிக்கின்றன 
அல்லது அைற்றின் ம�பணுக்கள் 
மாற்றங்களுக்கு உட்படுகின்றன. 

ளுயூசுளு மை�ைுடன் 85மூ 
ம�பணு ஒற்றுமமமயப பகிர்நது 
சகாள்ளும் ளுயூசுளு-ஊழஏ-2இ 
நன்மம பயக்கும் ைமகயில் மாற் -
றமமடயும் என்று விஞஞானிகள் 

நம்புகின்றனர்இ அர்தரபால் 
ளுயூசுளு மை�ஸ் 2002 இல் 
சைடித்்ததில் அது மிகவும் கடு -
மமயான்தாக மாறியது. மனி்தர் -
களுக்கு மிகக் குமறந்த ச்தாற்று 
வீ்தத்துடன்இ நமடமுமறயில் 
அ்தன் அழிமை உறுதி செய்தது. 

ம�ரனா மை�ைுடன் (்தடி -
மனின் மு்தன்மமக் கா�ணம்) 
ஒபபிடும் ரபாதுஇ சகார�ானா 
மை�ஸ்கள் சமதுைான பிறழ்வு 
வீ்தத்ம்தக் சகாண்டிருக்கின் -
றன.ஏசனனில் அமை "ப்ரூஃப 
ரீடிங்" என்று அமழக்கபபடும் 
ஒரு செயல்முமறமயக் சகாண் -
டுள்்ளனஇ இ்தனால் அமை மிக 
விம�ைாக நக�ாது. இந்த செயல் -
முமற டி.என்.ஏ நகசலடுக்கும் 
ரபாது அமை ம�பணுக்களில் 
ரெர்க்கும் ஒவசைாரு ்த்ளத்ம்தயும் 
‘்தங்கள் ரைமலமயச் ெரிபார்க் -
கும் ரபாது’  நிகழ்கிறது. இது 
ஒரு ்தடுபபூசி உருைாக்க சிறந்த 
ைாயபமப ைழங்குகிறது. இர்த 
ரபால சகார�ானா மை�ஸின் 
அமமபபில் பிறழ்வு ஏற்படும் 
ரபாது அ்தற்கான ்தடுபபூசி கண்டு -
பிடிக்கும் ைாயபபு அதிகமாகும்.

மரணம் ஒன்றுதான்
தீர்வென்று அர்ததமல்ல!

வைரசில் ஏற்படும் பிறழ்வு
மனித குலத்துக்கு நம்பிக்வகை
தருகிறது.  தடுப்பு மருந்து
கைண்டுபிடிக்கைப்்படும் 
ைாய்ப்பு அதிகைம்

உலககைங்கும் விஞ்ானிகைள்
மின்னல் வைகைத்தில் ஆராய்ச்சி;
ககைாவரா்னா அச்சுறுத்தவல
விரட்டியடிக்கை முடியுகமனற
நம்பிக்வகையுடன கைாத்திருக்கிறது
உலகைம்

ஆ்பத்வத தாமதமாகை அவடயாளம்
கைண்டவத உலகின முதல் தைறு.
உலகை சுகைாதார நிறுை்ன அறிவுவரகைவள
்பல நாடுகைள் க்பாருட்்படுத்தத்
தைறி விட்ட்ன

ஏப்ரலில் திறக்கைப்்படும் சினிமா அரங்குகைள்;
முதலாைதாகை திவரயிடப்்படுகிறது அைதார்

ககைாவரா்னாவை விரட்டிய நிம்மதியில்
ைழவம நிவலக்குத் தயாராகும் சீ்னா!
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மமஷ ராசி அன்பர்்கமே, இதுவமர அனு்பவித்து வந்த 
்பல சலும்க்கள் மமலல மமலல குமையத் ம்தாடங்கும். 
சில ்கஷடங்்கமேயும், பின்னமடவு்கமேயும் சநதிக்்க 
மேரும். ம்தாலவி்கமேவிட அவபம்பயர்்கள் ம்னம்த 
வருத்தும். ம்தமவயற்ை வீண் விவா்தங்்களில ஈடு்படு-
வம்தத் ்தவிர்த்துக் ம்காள்ளுங்்கள். சநதிக்கும் யாவரி-
டத்தும் சுமு்கமா்கப ்பழகிக் ம்காள்வது முக்கியமாகும். 
்பணப புழக்்கம் ்தாராேமாய் இருக்கும். எதிர்்பாரா்த 
வம்க்களில வருவாய்்கள் இருக்்க வாய்பபு்கள் உண்டு. 
புதிய ஆமட்கள் கிமடக்்கவும், ்பரிசுப ம்பாருட்கள் 
மசரவும் இடமுண்டு. அரச ம்தாந்தரவு்கள் ்தமல தூக்-
்கலாம், லாவ்கமா்கச் சமாளியுங்்கள். குடும்்பத்தில 
மகிழ்ச்சி ்கமரபுரண்டு ஓட வீடு இனிமமயா்ன பூங்்கா-
வா்கத் தி்கழும். உைவு்களும் ேண்்பர்்களும் புன்னம்க 
பூத்்த மு்கத்துடன வலம் வருவார்்கள். மசாலலின மசல-
வராய் மதிக்்கப ்படுவீர்்கள். 

 
ரிஷ்ப ராசி அன்பர்்கமே, மி்கவும் சுறுசுறுப்பா்க 

இயங்்கத் ம்தாடங்கிவிடடீர்்கோ, ேலல ்காலம் வநது 
விடடம்த, ஒவமவாரு நிமிஷமும் ம்பான ம்பானைம்த, 
மைநது விடதீர்்கள். வருமா்னங்்களில இருநது வந்த 
பிரச்சிம்ன்கள் எளி்தா்கத் தீர்நது விடும். சங்்கடங்்க-
மோடு ்தடுமாறிய வாழ்க்ம்கமய இனிமமல ்தமல 
நிமிர்நது ேடத்்தலாம். மம்னவி மக்்களின ம்தமவ்க-
மேப பூர்த்தி மசய்வதில சிரமங்்கள் இருக்்காது. ஆமச-
்கமேயும், ம்தமவ்கமேயும் ம்தக்கி மவத்து, ஏக்்கப 
ம்பரு மூச்சு விடட ்காலம் ்பைநம்தாடிப ம்பாய்விடும். 
சு்கமும் லா்பமும் மசாந்தமாகும். ம்தாழில விருத்தியா-
கும், யாவரும் ஒத்துமழப்பார்்கள், ம்தாடடம்தலலாம் 
துலங்்க ம்னம் நிம்மதியமடயும். சானமைார் ச்காயங்்க-
ளும், வழி்காடடல்களும் முனம்னற்ைங்்கமேக் ்காண 
உ்தவும். திருமணத்திற்்கா்கக் ்காத்திருந்தவர்்கள் உடம்ன 
மசயலில இைங்்கலாம். 

மிது்ன ராசி அன்பர்்கமே, ்பல சங்்கடங்்கமேச் 
சநதிக்்க மேர்ந்தாலும், ்பண வரவு்களுக்கும் சநம்தா-
ஷங்்களுக்கும் குமைவிருக்்காது. ம்னக் ்கலக்்கத்ம்த 
மூடமட ்கடடி மவத்துவிடமட முயற்சி்களில இைங்்க 
மவண்டும். ்பாரம் ்தமலயில  இருந்தால, ்பயணத்-
தில மவ்கம், ்பாதிக்குமமல குமைநது விடும்்தாம்ன? 
ம்தாற்றுப ம்பாய் விடுமவம்னா எனை ்பயத்ம்த ம்தாற்-
்கடித்்தால மாத்திரமம உங்்களுக்குப ம்பாருோ்தார  
விமமாச்னம் கிமடக்கும், ்பண முடக்்கம் நீங்கும். உங்-
்கேது மசாலவாக்கு ்படிப்படியா்க உயரும், ேனைா்கமவ 
எடு்படும். குடும்்பத்தில மகிழ்ச்சி ம்பாங்கும், ம்தாழில 
துமை்களில உங்்கோல ்காரியங்்கமேச் சாதிக்்க சந்தர்ப-
்பங்்கள் கிமடக்கும். புதிய ச்காயங்்கமே உட்னடியா்க 
எதிர்்பார்க்்க மவண்டாம். ஆ்னால ்பல மவற்றி்கள் 
உங்்கள் ்பக்்கம் வநது மசரமவ வாய்பபு்கள் இருக்கின-
ை்ன.  

்கட்க ராசி அன்பர்்கமே, உங்்கேது மசயற்்பாடு்களில 
மவ்கமும் ம்தளிவும் ஏற்்படும். உங்்கமே அறியாமமல 
சரியா்ன ்பாம்தயில உங்்கேது சிந்தம்னயும், முயற்சி-

்களும் மசலலும். இ்த்னால ம்பரும் திருப்பங்்கமேச் 
சநதிபபீர்்கள். மசலலுமிடங்்களில ேலல வரமவற்பும், 
்காரிய சித்தியும் உண்டாகும். ம்பரியவர்்கோல மதிக்்கப-
்படவும், உங்்கள் மசால அம்்பலம் ஏைவும் இடமுண்டு. 
துணிநது ம்பைமவண்டியமவ்கமேக் ம்கடடு அமே;து 
ம்காள்வம்த புத்திசாலித்்த்னமாகும். திருமணம் ஆ்கா-
்தவர்்கமே, உங்்கமே அங்கீ்கரிக்்கா்தவர்்கள் ம்னம் 
திரும்பி வரமவற்்பார்்கள். உங்்கள் திருமண விண்ணப-
்பங்்கமே உட்னடியா்கச் சமர்பபியுங்்கள். சிைப்பா்ன 
மணவாழ்க்ம்க, ்கண்டிப்பா்க அமமயப ம்பறும். ்கா்த-
லிப்பவர்்களும் ்தயங்்காமல விருப்பத்ம்த ம்தரிவித்-
்தால சா்த்கமா்ன ்பதிமலப ம்பை முடியும்.  மு்தல குமை-
்பாடால ்தடுமாறுமவாருக்கு உ்தவிக் ்கரங்்கள் வரும். 

 

சிம்ம ராசி அன்பர்்கமே, இந்த வாரம் நிமலமம சற்று 
்கரடு முரடா்கமவ ம்தன்படுகிைது. ம்பாடடிருந்த திட-
டங்்கமே நிமைமவற்ைப ்பல சிரமங்்கமேச் சநதிக்்க 
மேரும். ்பணம் ்தாராேமா்கப புரளும், அதி்காரத் ம்தார-
மணயிமலமய எம்தயும் அணுகுவீர்்கள். சில ம்தால-
வி்கள் ஏற்்படடாலும், அமவ்கோல ம்பரும் அேவில 
ம்னதில ்பாதிபபு்கள் ஏற்்பட இடமிலமல. ஆனமீ்கச் 
சிந்தம்ன்கள் வரவும், ்தர்மச் மசலவு்களும் உண்டு. 
ம்தாழில வம்கயில ்பல எதிர்்பாரா்த முனம்னற்ைங்்க-
ளும், திருப்பங்்களும் வரும். ம்கௌரவத்திற்குப ்பழுது 
வரா்த வம்கயில எம்தயும் சமாளிக்கும் திை்னால ம்தால-
வி்கள் மவற்றி்கள் ம்பால ம்தரியும். குடும்்பத்தில அமம-
திமயயும், மகிழ்ச்சிமயயும் ம்தாடர்ச்சியா்கப ம்பணிப 
்பாது்காப்பதில ்கவ்னமா்க இருப்பது அவசியம். 

்கனனி ராசி அன்பர்்கமே, ம்தளிவும் குது்கலமும் 
அப்படடமா்கத் ம்தரியும் வம்கயில, புன்னம்க பூத்்த 
மு்கத்ம்தாடு வலம் வருகிறீர்்கள். உங்்கமேப ்பார்க்்க 
ேமக்கும் சநம்தாஷமா்கமவ இருக்கிைது. ம்தாடடம்தல-
லாம் துலங்கும் ்காலத்தில எலமலாரும் இப்படித்்தான 
இருப்பார்்கோ என்ன? இதுவமர்படட துயர்்கமேத் 
துமடத்துக் ம்காள்வம்தாடு அண்டியவர்்கமேயும் ்பாது-
்காத்து, அவர்்கேது ஏக்்கங்்கமேயும் தீர்க்கும் ்தருணம் 
வந்தமமநதுள்ேது என்பது்தான எ்தார்த்்தம்.

மசாத்துக்்கள் மசரும், ம்னதில சாதிக்கும் உத்மவ்கம் 
ம்பருகும், உல்கமம உங்்கள் ்காலடியில என்பது ம்பானை 
ம்பருமி்தப ்பார்மவ உங்்கள் ்கண்்களில மினனும். ்கா்த-
லர்்கள் ்தாராேமா்க ்தங்்கள் விருப்பங்்கமே மவளிப்ப-
டுத்்தலாம், அங்கீ்காரங்்கள் சித்திக்கும், திருமணத்ம்தத் 
்தடபுடலா்க, ்பணம் இலலாவிடடாலும் ேடத்்தலாம். 
ம்பரியவர்்களின ஆசீர்வ்தங்்கள் வலிய வநது கிமடக்-
கும். வாழ்க்ம்க வேத்ம்த மோக்கி ே்கரும். ்கலவியில 
்பரீடமச்களில ம்பரும் சா்தம்ன்கள் புரியலாம், ்ப்தவி்க-

ளுக்்கா்கக் ்காத்திருந்தவர்்கள் ்தங்்கள் முயற்சி்கமே மும்-
முரமா்க ஆரம்பிக்்கலாம், 

துலா ராசி அன்பர்்கமே, ம்தாழில துமை்களில அவ-
சரம் ்காடடாது நி்தா்னமா்கச் மசயல ்படமவண்டிய 
மேரம். ஒனமை முயல, மற்மைானறு ேடக்்கலாம். 
ம்கயில இருக்கும் மு்தமலக் ்காப்பாற்றுவது முக்கிய-
மாகும். சநம்தாஷமா்க இருக்கும் மவமே்களில சங்-
்கடங்்கமே உண்டாக்கிக் ம்காள்வது ேலல்தலலமவ. 
மோய்்கள் இருந்தால குணமாகிவிடும், அலடடல்கள் 
மவண்டாம். ம்தாழில சிைப்பா்கமவ மசலலும். புதிய-
்னவும் மசரும், ம்பரும் ேனமம்களும், வருமா்னங்்க-
ளும் வரும். வீடடில ம்பரியவர்்களுமடய சு்கத்ம்தச் 
சற்று ம்பணிப்பாது்காப்பதும் அவசியம், மசலவு்களும் 
வரும். அரசாங்்கத் ம்தாடர்பு்கள் விருத்தியாகும், ம்தங்-
கிக்கிடக்டகும்  சமாச்சாரங்்கமேச் சா்த்கமாக்்க மமலதி-
்காரி்கள் உ்தவுவார்்கள். குடும்்ப சலசலபபு்கள் வந்த வழி 
ம்தரியாமல மமைநது  நிம்மதி நிலவும். சூழ உள்ேவர்்க-
ளின ச்காயங்்கமே அதி்கமா்க எதிர் ்பார்க்்க மவண்டாம். 

விருச்சி்க ராசி அன்பர்்கமே, எந்தக் ்காரணத்திற்்கா்க-
வும் மற்ைவர்்கமேக் ்கடிநது ம்காள்ோதீர்்கள். உங்்கள் 
மசால தீச்சுவாமலயா்க அவர்்கமேச் சுடும், அதில 
அவர்்கள் மவநது, மோநது  ம்பாவர்்கள், அ்த்னால நி்தா-
்னமா்க, எந்த சூழலிலும் ம்பாறுமமமய இழநது ம்பசா-
தீர்்கள். குடும்்பத்தில ்கல்கலபபும் மகிழ்ச்சியும் இருக்-
கும், எனைாலும் ர்கமே்களுக்கும் ்பஞசம் இருக்்காது. 
ம்தாழில சிைப்பா்க இயங்்க, உ்தவியாேர்்கள் ம்னம் 
உவநது உங்்கமோடு ஒத்துமழப்பார்்கள். ்பங்்காளி்கள் 
இருந்தால அவர்்களும் ேலல உைமவப ம்பணுவார்-
்கள். புதி்தா்கத் ம்தாழில ஆரம்பிக்்கலாம் அலலது மு்த-
லீடு்கள் மசய்யலாம் எனை ஆவல வந்தால ்தாராேமா்க 
முயற்சி மசய்யுங்்கள், வசதியும், ஆ்தரவு்களும் வநது 
மசரும்.   

்தனுசு ராசி அன்பர்்கமே, ம்தாடர் ம்தாலமல்கோல 
துன்பப்படட உங்்களுக்கு சற்று விடு்தமல கிமடத்-
துள்ேது எனறு மசாலலத்்தான மவண்டும். அவசிய 
மசலவு்களுக்குப ்பணம் ம்கயில ்தாராேமா்கப புரே 
வாய்பபிருக்கிைது. இ்தன மூலம் நிமைமவற்ை முடியா-
மல கிடபபில கிடந்த ஏராேமா்ன ்கடமம்கமே மசய்து 
முடிக்்கச் சந்தர்ப்பங்்கள் வாய்க்கும். முக்கியமா்க 
குடும்்ப உறுபபி்னர்்கேது ஆ்தங்்கங்்கமேக் ்கமேய 
மேரம் வாய்த்துள்ேது. குடும்்பமும், உைவு்களும் ேடபு்க-

ளும்; உங்்கமேச் சார்நது இயங்்கத் ம்தாடங்குவார்்கள். 
உங்்கேது மசாலலுக்கு இபம்பாது யாவரும் ்பணிநது 
ேடப்பம்தாடு, அவர்்கோ்கமவ ஒத்துமழபபும் ்தருவார்-
்கள். என்ன மசய்யப ம்பாகிமைாம் எனை அ்னா்தரவா்ன 
நிமல அ்கனறு உறுதியா்ன ம்னது இனிமமல உங்்கமே 
வழி ேடத்தும்.

ம்கர ராசி அன்பர்்கமே, அரச அதி்காரி்கள் உங்்களுக்-
குச் ச்காயம் மசய்ய முனவருவார்்கள். இ்தன மூலமா்க 
்பல பிரச்சிம்ன்களில சா்த்கமா்ன ்பயன்கமே அமடய 
முடியும். மமலும,; புதிய ஒப்பந்தங்்கள், ம்பாருட்க-
மேப ம்பை, விநிமயாகிக்்க அனுமதி்கமேப ம்பற்றுக் 
ம்காள்வதில சிரமங்்கள் இருக்்காது. ம்தாழிமல விருத்தி 
மசய்யவும், புதிய்ன ம்தாடங்்கவும் முடியும். சிரமங்்க-
மேக் ்கடநம்த, அமவ்கமேச் சமாளித்ம்த மசயல்பட 
மவண்டும் என்பம்த நிம்னவில ம்காள்ளுங்்கள்.

ம்தாழிலில வருவாய்்கள் சிைப்பா்கமவ இருக்கும். 
எனைாலும் ஊழியர்்களிடம் ச்காயங்்கமே எதிர் ்பார்க்்க 
மவண்டாம். ்பம்கம்க உணர்வு்களுடம்னமய ேடப்பார்-
்கள். குடும்்பத்திலும் குழப்பங்்கள் உருவாகும். உை-
வி்னர்்கள் அதில முக்கிய ்பங்கு வகிப்பார்்கள். ்காதில 
ம்பாடடுக் ம்காள்ோமல ்காலத்ம்தக் ்கடத்துவம்த சிைப-
்பாகும்.  

கும்்ப ராசி அன்பர்்கமே, விரயங்்கள் ம்பரு்கவும், 
வீண் அமலச்சல்கள் அதி்கரிக்்கவுமம மசய்யும். 
அதிலும் ம்னதில உள்ே திடடங்்கமே ேமடமுமைப்ப-
டுத்்த எடுக்கும் முயற்சி்கள் யாவும் ்தள்ளிப ம்பாடப்ப -
டும். விடிவு ்காலத்ம்தத் ம்தடி ஒடி்னாலும், ்கண்ணுக் 
ம்தரிவது முடிவு்கேற்ை பிரச்சிம்ன்கமே. எது எப -
்படியா்னாலும் இமைவம்னப ்பற்றிய சிந்தம்னயும், 
ம்தய்வ ்தரிச்னமும் எதிமர வரும். ம்ன அமமதியும், 
மகிழ்ச்சியும் கூடமவ வநது மசரும். பிைவிப ்பயம்ன 
அமடநம்தன எனறு ம்னம் குது்கலிக்கும். குடும்்பமும் 
உங்்களுடன மசர்நது சநம்தாஷப்படும். இமைவனிடம் 
மவண்டு்தல்கமேயும் மவபபீர்்கள். அவ்னருள் கிமடக்-
கும் வமர ம்பாறுத்திருப்பம்த சரியா்ன வழியாகும். 

மீ்ன ராசி அன்பர்்கமே, சரிநது ம்பா்ன மசலவாக்-
கும், பிரிநது விலகிய ேண்்பர்்களும், ம்தரிநது மசய்்த 
்தவறு்களுமா்க இபம்பாது ்தனித்து நிற்கிறீர்்கள், ்தவித்-
துத் ்தடுமாறும் நிமல்தான என்ன மசய்வது, எடுத்து 
மவக்்கப ம்பாகும் அடி்கமேயாவது மசலல  மவண்டிய 
திமச்கமே அறிநது, அம்த மோக்கி  ேடப்பம்த சிைப்பா-
கும். வரும் ்காலமும், நி்கழ் ்காலமும் முடிந்த ்காலத்தி-
மலமய ஆரம்பிக்கிைது எனறு அறிஞர்்கள் மசாலலியிருப-
்பம்த நிம்னத்துப ்பார்ப்பம்த இனமைய ம்தமவயாகும். 
சிம்தநது ம்பா்ன ம்தாழிமலச் சீரமமக்்க மவண்டிய 
்கடடாயம் உள்ேது. ்தாம் இருக்கும் சூழலில ேம்பிக்-
ம்க்கமேக் ்கடடி எழுபபு முன, ம்னதில அம்த உறு-
தியா்க நிமல ோடடிக் ம்காள்ளும் அவசியம் உள்ேது. 
ம்தாலவி்கோலும் விமர்ச்னங்்கோலும் அடி மடடத்திற்-
குக் ம்காண்டுவரப்படட மசலவாக்ம்க மீண்டும் நிமல 
நிறுத்்த ்காலம் துமண புரியும் எனறு ேம்பி முயற்சியில 
இைங்குவம்த ஒமர வழி. 
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குரு பெயர்ச்சிெலன்கள்

மேஷம்  
(அச்சுவினி, பரணி, கார்த்திகக 

முதறகாலில் பிறநதவர்கள்).   மேஷ 
ராசி அனபர்கமே, உஙகள் ராசிக்குப் 
பத்தாம் இடத்திறகு வரும் குரு பகவான 
ஒரு  வருஷம் அஙமகமே சஞசரிக்கப் 
மபாகிறார். நீசம் எனற நிகைகேமே 
சாஸ்திரஙகள்  வகுத்திருப்பதால், 
குரு பகவான பைம் குனறிே நிகை-
யிமைமே இருப்பார் எனறு மோசித்-
துத்  திககக்க மவண்டிே அவசிேம் 
கிகடோது, ஏனெனறால் னசவவாய் 
பகவானும் உச்சம் னபறும்  நிகையில் 
ேகரத்திறகுள் ோர்ச் ோதம், 22ம் திக-
திேனறு குரு பகவாமொடு இகைகி-
றார்.இதொல் குரு பகவானின நீசம் 
பஙகம் ஆகி, ‘நீச பஙக ராஜமோகம்’ 
உைகிறகுஏறபடப்மபாகிறது. உஙகள் 
ராசிக்கு ஒனபதாம் இடத்தின, மகநதி-
ரத்தின அதிபதிோகவும் இருக்கும் குரு 
மோக பைகெமே னசய்ே மவண்டும் 
எனபது நிேதிோகும். பத்தாம் இடம் 
னதாழில் தாெோகும். ஆகமவ னதாழில் 

விருத்திகே கண்டிப்பாக எதிர்பார்க்-
கைாம். முதல் இல்ைாேல் தடுோறிக் 
னகாண்டிருப்பவர்களும், கவத்திருந-
தகத ஏமதா காரைஙகோல் இழந-
தவர்களும் துணிநது னதாழிகைத் 
துவஙகைாம். புதிே வாய்ப்புகள் வநது 
மசரும். நீஙகள் னசானொல் சரி எனறு 
ோவரும் உஙகள் குரலுக்கு ேதிப்ப-
ளித்து  ஒத்துகழப்பார்கள். மூைதெம் 
திரடட வசதி ஏறபடும், னதாழில் சம்பந-
தோெ முேறசிகள்  ோவறறிறகும் 
ஆதரவு கிகடக்கும். இடம், வாகெம் 
எனபெவறறில் முதலீடுகள் னசய்ேவும்  
வழி பிறக்கும். சத்ருக்கள் வழி விடடு, 
வைஙகி நடப்பார்கள். மபாடடிோக 
எவரும் இகடஞசல்ககேச் னசய்ே முன 
வரோடடார்கள். னபாருள் திரடடுவது  

திண்ைோகும். மபச்சில் னதளிவும், 
கல்வியில் திறகேயும் னவளிப்படும். 
இநத வருஷம் பரீடகசகளில் இைகுவா-
கச் சித்தி அகடவீர்கள். வீடு வாகெங-
ககே வாஙக முடியும், அல்ைது திருத்தி 
ேெ நிம்ேதிகேத் மதடிக் னகாள்வீர்கள். 
குழநகத பாக்கிேத்திறகுக் காத்திருநத-
வர்கள் அதகெ அகடவார்கள். மநாய் 
வாய்ப்படடு, தீர வில்கைமே எனற கவ-
கையுடன இருநதவர்களுக்கு ஆறுதல் 
கிகடக்கும், மநாய்கள் குைோகும். 
ோேன வழி னசாத்துக்கள், ஆதரவுகள், 
சகாேஙகள், னபண் தர ேறுத்த ோே-
ொர்கள் உஙககே ேருேகொக ஏறறுக் 
னகாள்ளுதல் ஆதிேகவ நடக்கும். 
எனெ இது எல்ைாமே நல்ைகவகோ, 
தீகேகமே இல்கைோ எனறு சநமத-
கப்படாதீர்கள், சஙகடஙகள் இல்ைாத 
வாழமவது? கவகையீெோக இருநது 
பிரச்சிகெககே வரவகழத்துக் னகாள்-
வீர்கள். ைாபத்திறகு ஆகசப்படடு நீச 
நண்பர்கமோடு மசர்நது னதாநதரவு-
ககே விகைக்கு வாஙகிக் னகாள்வீர்-
கள். அேவு கடநத னசைவுகளும், வீண் 
விவாதஙகளும் எப்மபாதும் காத்திருக்-
கும். தனனிச்கசோகச் னசேல்படடு 
னபரிமோர்ககேப் பககத்துக் னகாள்வீர்-
கள். அதிக மவகம் ஆபத்கதக் னகாண்டு 
வரும், எச்சரிக்ககயும், நிதாெமும் அவ-
சிேம்.   

ரிஷபம்  
 (கார்த்திகக பின முக்கால், மராகிணி, 

மிருகசீரிடத்தின முனெகரயில்  பிறநத-
வர்கள்) ரிஷப ராசி அனபர்கமே, விடிவு 
காைம் வநது விடடது எனறு தாராே-
ோகத் துள்ளிக் குதிக்கைாம். எடடாம் 

ராசியில் இருநது, ேடடம் தடடிே குரு 
பகவான இப்மபாது  

ஒனபதிறகு வநதிருப்பது னபரிே ஆறு-
தல்தான. எடடு பதிமொராம் இடத்து அதி-
பதிோகிே குரு  பகவான உறுதிோெ 
ஒனபதாம் இடத்தில் நீச பஙகம் னபறறு 
உச்சேகடநத னசவவாமோடு கூடி  
நிறபது மோகமே. துணிநது எகதயும் 
ககயில் எடுத்துச் னசய்யும் வலிகே 
வநது மசரும்.  

இதொல் காரிே சித்திகள் வாய்க்க 
வழியுண்டு. உறவுகளும், நண்பர்களும் 
சகாேஙககேச்  னசய்வார்கள். உஙக-
ேது இனிகேோெ நகட உகட பாவ-
கெகோல் ோவகரயும் கவர்நது,  

வாழக்ககயில் புதிேமதார் சகாப்-
தத்கத உண்டாக்க முடியும். கஷடஙக-
ளில் இருநது  விடுபடடு குடும்பத்கத 
சுபீடச வழியில் நடத்திச் னசல்ைமவண்-
டிே காைம் இதுவாகும்.  

கல்ோைத்திறகுக் காத்திருநதவர்கள் 
உடமெ னசேலில் இறஙகமவண்டும்,  
காத்திருக்காதீர்கள். னபண் வீடடார் உஙக-
ளுக்காப் பைகாைம் பார்த்துக் னகாண்மட  
இருநது விடடபடிோல், இனிமேலும் 
தாேதம் மவண்டாம். குடும்பஙகளில் 
பிைக்குகள், அல்ைது  பிரிவுககேச் 
சநதித்துக் னகாண்டிருப்பவர்கள் அகத-
னேல்ைாம் னவனறு வாழக்கககேச்  சீர்-
படுத்திக் னகாள்ேமவண்டிே காைம் இது. 
உேர்கல்வி, னவளிநாடடுப் பேைம்  என-
னறல்ைாம் திடடமிடடவர்கள் அகவககே 
அகடே முழு முேறசி னசய்தால் திருப்-
திோெ  பைனககேப் னபற முடியும். 
உத்திமோக உேர்வுககேக் கெவில் 
கண்டவர்கள் அதகெ நிஜோக  ோறற 
கண்டிப்பாக உகழக்க மவண்டும், 
னவறறி மேல் னவறறி காைைாம். 
காதலில்  தடுோறிக் னகாண்டிருநத-
வர்களுக்குக் காைம் வாய்த்திருக்கிறது, 
அடிமேல் அடினேடுத்து கவத்து, ரகசிே-
ோகக் காரிேஙககேச் சாதித்துக் னகாள்-
ளுஙகள். புதிதாகத் னதாழில் னசய்ே  
விரும்புமவாரும் தஙகள் முேறசிககே 
முனனெடுக்கைாம், காைம் கனிநதிருக்-
கிறது.  

மதால்விகோலும், பிரச்சிகெகோ-
லும் கடன படடுத் திண்டாடிேவர்கள் 
அதகெ அகடத்துத் தகைநிமிர்நது நடக்-
கச் சநதர்ப்பம் உண்டு. உத்திமோகத்தில் 
இருப்பவர்கள் தஙகளுக்கு  மவண்டிே 
இடோறறஙகளுக்குத் தாராேோக முேற-
சிகள் னசய்ேைாம். புதிே துகறகளுக்குத்  
தஙககே ோறறிக் னகாள்ேைாம். பதவி-

களில் இல்ைாதவர்கள் தேது முேறசி-
ககே உடமெ  ஆரம்பித்தால் பதவிகள் 
கிகடக்க சநதர்ப்பஙகள் கிகடக்கும். 
எஙகளுக்கு ோவும்  நனகேகள் ேடடும்-
தாொ எனறு மகடகாதீர்கள், உஙகேது 
மசாம்பலும், தள்ளிப் மபாடும்  தாேத 
குைமுமே நனகேககேக் குகறக்கும். 
அழகாக உடுத்தி ஊகர வைம் வநதால் 
ேடடும் மபாதாது, னசேலில் அக்கறயும் 
மவண்டும்.  

மிதுனம் 
(மிருகசீரிடத்தின பினெகர திருவா-

திகர, புெர்பூசத்தின முன முக்காலில்  
பிறநதவர்கள்).  மிதுெ ராசி அனபா -்
கமே, ஏழாம் வீடடில் இருநது நனகே-
ககேத் தநதவர், இப்மபாது  எடடாம் 
ராசிக்குப் மபாய்விடடாமர எஙகள் 
நிகை எனெவாகும், அமதாடு அவர் 
நீசம்  அகடகிறாமர, எஙகள் கதி அமதா 
கதிதாொ எனறு மகடபது காதில் விழமவ 
னசய்கிறது  அனபர்கமே. உண்கேக-
கேத் னதாகுத்துப் பார்த்தால் நிகைகே 
அப்படி ஒனறும் படு மோசம்  இல்கை 
எனபது நனறாகமவ புைொகிறது 
நண்பர்கமே. மிதுெ ராசிக்கு ஏழாம், 
பத்தாம்  ராசிகளுக்கு அதிபதிோகும் 
குரு பகவான மகநதிர மதாஷம் னபறறு, 
தீே பைனககேச்  னசய்ேமவண்டும் 
எனபமத மஜாதிட நிேதி, ஆொலும் குரு 
பகவானுக்குப் புதன ேகன எனற  உண்-
கேயிருப்பதால் கடும் மசாதகெககே 
உஙகளுக்கு நிர்ையிப்பதில்கை எனமற  
னசால்ைப்படுகிறது. எடடாம் ராசிக்கு 
வரும் குரு பகவான, உச்சம் னபறற 
னசவவாமோடு  மசர்நதிருப்பதால், அவ-
ருகடே குமராத அணுகுமுகறகள் 
குகறயும் எனபதால், இநத வருஷம் 
அதிக கஷடஙககேச் சநதிக்க ோடடீர்-
கள். கேத்திர பிரச்சிகெகள் வரத்தான 
மபாகிறது,  அது வழகேோெ ஒனறா-
கமவதான இருக்கும். முரண்டு பிடிப்ப-
வர்கள் சறறு அதிகோகமவ  முரண்ப-
டுவார்கள், கண்டும் காைாது மபால் 
இருநது விடடால் னதால்கைகள் தீர்நது  
மபாய்விடுமே, வீரம் காடட முகெ-
ோதீர்கள், வீண் வம்பில் அகப்படடுக் 
னகாள்வீர்கள்.  

னதாழிலில் புதிே பிரச்சிகெகள் 
மதானறும். உதவிோேர்கள், பஙகாளி-

கள் எனறு  பைவாறாகக் கச்கச கடடிக் 
னகாண்டு ேல்லுக்கு வருவார்கள். 
நீஙகள் எனெ ஏோளிோ,  அவர்களி-
டம் ோடடிக் னகாள்ே, சிரித்து ேழுப்ப 
உஙகளுக்குச் னசால்லிக் னகாடுக்கத்-
தான  மவண்டுோ, தாராேோய்ச் 
ஜோய்த்து விடுஙகள். கல்விகே நம்பி 
உத்திமோகத்திறகுப்  மபாெ அனபர்-
கமே உஙகள் நிகைமோ மிகக் கவ-
ெோய் இருக்கமவண்டிேதாய் ஆகிவிட-
டது.  

ஒனறும் னதரிோத ேக்குகள் உஙக-
ளுக்குப் பாடம் னசால்லிக் னகாடுக்க 
வரும், னசய்வதில்  தப்புக் கண்டு பிடிக்-
கும், காதால் மகடடுக் னகாள்ளுஙகள், 
வாகே ேடடும்  திறக்காதீர்கள். பரேசி-
வன கழுத்தில் இருக்கும் பாம்பு அது, 
மகள்வி மகடக, பதில் மபச  இப்மபாது 
உஙகளுக்கு அனுேதி கிகடோது. துடிப்-
பாெ இேம் சமுதாேமே உஙகள் கல்வி-
யில்  கஷடப் படடு கவெத்கதச் னசலுத்-
துஙகள். காதல் கல்ோைம் எனற 
கெவுகள் எல்ைாம் மவண்டாம், ஒத்திப் 
மபாடுஙகள், தகராறுகளில் னகாண்டு 
மபாய் விடடு விடும். இதுவகர நல்ைகவ-
ககேமே எழுதியிருக்கிமறாம், படித்துப் 
புரிநது சநமதாஷோக வாழக்கககே 
எதிர் னகாள்ளுஙகள்.  

கடகம்  
(புெர்பூசத்தின நாைாஙகால், பூசம், 

ஆயிலிேத்தில் பிறநதவர்கள்).   
கடக ராசி அனபர்கமே, மோகத்கதத் 

தரவல்ை இரண்டு கிரகஙகள் ஒனறா-
கக் கூடி ஏழில்  அகேகினறெ. குரு 
பகவான ஏழில் நீசேகடநதாலும், நீச 
பஙகேகடநது, நீச பஙக  ராஜமோகத்-
கதத் தரப்மபாகிறார். அத்மதாடு உேரிே 
நனகேககேக் கடக ராசிக்குத் தரும்  
னசவவாய் பகவானும் ஏழில் உச்சேகடகி-
றார். இவவிரு கிரகஙகளும் னபரும் ராஜ 
மோகத்கத  தரப் மபாகிறார்கள் எனபது 
உறுதிமே  அதிர்ஷடக் காறறு ஆகாேத்-
திறகுத் தூக்கிச் னசல்ைப் மபாகிறது, இது 
வகர காைமும்  காத்திருநதகவகள் 
ோவும் கனிநது உஙகள் கரஙகளில் 
விழப் மபாகிறது. இகேஞர்கமே,  யுவ-
திகமே கெவுகள் நிகறமவறும் வசநத 
காைம், கல்ோைத்கத ேெதில் நிகெத்-
தவர்கள்,  வருமோ வராமதா எனறு 

ஏஙகிேவர்கள் ோவரும் வரிகசயில் 
நில்லுஙகள், வரஙககே  வாஙகிச் னசல்-
லுஙகள். ஐநது, பத்தாம் இடத்து அதிப-
திோெ னசவவாய் ஏழில் உச்சம்  அகட-
வதால் வரும் ேகெவிோல் னதாழில் 
மோகஙகள் னபருக வாய்ப்புகள் உண்டு. 
ோேொரின  சீதெோகப் பைமும் 
னதாழிலும் வரவாய்ப்புகள் உள்ேெ. 

பரீடகசகள், உத்திமோகத்திறகுச் 
னசல்ைப் மபடடிகள், னவளியூர்ப் பே-
ைஙகள் மபானறவறகற நிகெத்துப் 
பேநதவர்கள் எல்மைாரும் துணிநது 
முதைடி எடுத்து கவயுஙகள், உஙகள் 
முேறசியின முடிவுகள் சாதகெகோ-
கமவ இருக்கும், சநமதகம் இல்கை. வீடு, 
வாகெம் வாஙகப் பைம் சிறுகச் சிறுகச் 
மசர்த்தவர்கள் அதகெ அகடே வழி 
அகேயுஙகள். பூர்வீகச் னசாத்துக்களில் 
தகராறுகள் இருநதவர்கள், அவறகற 
அகடநது வரைாறு பகடக்கைாம். மூத்த-
வர்களின ஆசீர்வாதஙகள் கிகடக்கவும், 
அவர்கேது வழிகாடடல்களும் கிகடக்-
கும். தெக்கு மவண்டிே இடத்திறகு இட 
ோறறத்கத உத்திமோகத்தரர்கள் அகட-
ேைாம், புதிே முேறசிகள் பைனககேத் 
தரும், மேற படிப்புகளுக்காெ ஆேத்தங-
கள் சிறப்பாகமவ அகேயும். புதிதாகத் 
னதாழில் ஆரம்பிக்க நல்ை காைம். முதலீ-
டுகளுக்காகக் கவகைப்பட மவண்டாம்,  
அகவமதடி வரும். உதவி னசய்யும் உற-
விெர்கள், நண்பர்கள் எனறு பை வகக-
யிெர்  வருவார்கள். இகேே சமுதாேம் 
உதவ முனனிறகும். தான வாழும் சமு-
தாேத்தின அஙகிகாரமும்,  ேதிப்பும் 
ேரிோகதயும் நிச்சேம் கிகடக்கும். 
னசால்வாக்கும், னசல்வாக்கம் மிகுநது 
வர  னசல்வச் னசழிப்புகளுக்குக் குகற-
விருக்காது. அேவு கடநத விரேஙகள் 
வநதாலும் எகதயும்  சநதிக்கும் வல்ை-
கேயும் வநதகேயும்.          

 (ம்தாடரும்...)

குரு பகவான ஒவனவாரு 
வருஷமும் ஒரு ராசியில் 
இருநது அடுத்த ராசிக்கு 
ோறிச்  னசல்வார்.  
இம்முகற தேது னசாநத 
ராசிோெ தனுசுவில் 
இருநது ேகர ராசிக்குச்  
னசல்கிறார். ேகரத்தில் நீசம் 
அகடயும் குரு பகவான 
இவவுைக ோநதருக்கு 
அளிக்கப்  மபாகும் பைன-
ககே ராசி வாரிோகக் 
காண்மபாம்.   
குரு பகவான 2020ம் 
ஆண்டு, ோர்ச் ோதம், 
27ம் திகதி, னவள்ளிக்கி-
ழகே  பினனிரவு ேணி 
02.23 அேவில், ேகர 
ராசிக்கு, வாக்கிே பஞசாங-
கப்படி னபேர்ச்சி  அகட-
கிறார் 2020ம் வருஷம், 
ோர்ச் ோதம், 29ம் திகதி, 
ஞாயிறறுக் கிழகே, பின-
னிரவு 03.54  ேணிேே-
வில், திருக்கணித பஞசாங-
கப்படி, குரு பகவான ேகர 
ராசியில் பிரமவசிக்கிறார்.  

குருஜில�ோலேஸ்வரி சி்வரோஜ்
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நீ ங்கள் வரும் 
ப�ாது ப�ான்காரர் 
தான வந்து விட்ார்-

்கள் என்ற �யத்தில் நாங்கள் வீடடுக்-
குள்   ஒளித்துக்்்காண்டு பிள்மளை-
்கமளை அனுப்பி அப்�ா அம்மா 
இல்ம� என ்�ால்�விடப்ாம்.

எனறு ்�ரும் �தற்்றத்து்ன 
வீடடிற்குள் இருந்து ்வளிபய வந்த 
வ்்காடம்ச்ப�ர்ந்த சிவனடியான 
தர்சினி (வயது 30) தங்களின ்கஷ்-
்த்மத ்கண்்கள் ்க�ஙகிவாப்ற அடுக்-
கிக்்்காண்ப் ்�ன்றார்.

ஏ-9 வீதியின மாஙகுளைம் �ந்தியிலி-
ருந்து பமற்குப்பு்றமா்க ்வள்ளைாஙகு-
ளைம் வீதியின              மல்�ாவிமய    
அண்மித்த �குதியில் அமமந்துள்ளை 
ஒரு புதிய குடிபயற்்ற கிராமபம 

வ்்காடு கிரமமாகும். 
1990ம் ஆண்;டுக்கு 

முனமனமய ்கா�ாப்�கு-
தியில் வ்்காடு கிராமத்தில் 

ஒரிரு குடும்�ங்கபளை வாழந்தாலும் 
வ�தியான வர்்களைா்கவும் தனித்தா-
னியான தங்களுக்கு ்�ாந்தமான 
சிறுசிறு குளைங்கமளையும் வயல் நி�ங-
்கமளையும் ்்காண்டு வ�தியா்கபவ 
அப்ப�ாது வாழந்தவர்்கள் வாழந்-
தார்்கள். இவவாறு வாழந்தவர்்களில் 
ஒரு குடும்�த்மத தவிர ஏமனய 
குடும்�ங்கள் நாடடில் ஏற்�ட் 
அ�ாதாரண சூழநிம�்களைால் இ்ம்-
்�யர்ந்து பு�ம் ்�யர்ந்து  ்வளி 
நாடு்களில் வாழந்து வருகின்றனர்.

இப்ப�ாது அந்த குளைங்களும் 
வயல் நி�ங்களும் ்காடு்களைா்க மாறி 
மவவி்ப்�டடுள்ளை நிம�யில்  வன-
வளைத்திமணக்்களைத்தினால் ஆக்கிர-
மிக்்கப்�டடுள்ளைன.

முல்ம�த்தீவு            மாவட்த்-

தின            மாந்மதகிழக்கு           
பிரபத� ்�ய�ர்         பிரிவின 
கீழ உள்ளை குறித்த கிராமத்தில் 
2009ம்ஆண்டு            மீள்குடிய-
மர்மவயடுத்து இந்த �குதி்களில் 
்காணி்கள்அற்்ற குடும்�ங்களுக்்கான 
புதிய ்காணி்கமளை வழஙகி குடிபயற்-
்றத்தியது்ன மின�ார வ�தி்க்கள்;        
வீதிப�ான்ற       உட்கட்மமப்பு          
வ�தி்களும் ஏற்�டுத்தப்�டடுள்ளைன.

அத்து்ன வ்்காடடின ஒரு �குதி-
யில் மாதிரிக்கிராமங்களும் உருவாக்-
்கப்�டடு       வீடு்களும் வழங்கப்�ட-
டுள்ளைன.

இவவா்றான வ்்காடு கிராமத்தின 
ஒருபு்றத்தில் கூமர்கள் ப�ா்ப்�-
்ாத இம்நடுவில் ்கட்ப்�ட் 
மற்றும் அத்திவாரம் மாத்திரம் 
ப�ா்ப்�ட் அதி்களைவான வீடு்கள் 
்காணப்�டுகின்றன. அதில் சிவன-
டியான தர்சினியின வீடும் ஒனறு. 
அதன அருப்க ஒரு குடிம� அதுவும் 
இனப்றா நாமளைபயா இடிந்து விழும் 

நிம�யில் ்காணப்�ட்து. 
இரு சிறுவர்்கள் மாத்திரபம அங-
கிருந்தனர் பவறு யாமரயும் ்காண-
வில்ம�. வீதியில் வந்த ஒருவமர 
வி�ாரித்து வி்யத்மத கூறியப�ாது 
அந்த முதியர் வீடடுக்கு முன நினறு 
கூப்பிட்ார் அந்த சிறிய வீடடிற்குள் 
இருந்து ்வளிபய வந்த தர்சினி 
நீங்கள் வரும் ப�ாது ப�ான ்காரர் 
வருகின்றனர் எனப்ற �யத்தில் 
வீடடிற்குள் ஒளிந்திருந்பதன எனறு 
தனது குடும்�க்்கஷ்்த்மத வி�ரித்-
தார்.

நான யாழப்�ாணத்மதச் ப�ர்ந் -
தவர். தனது ்கணவர் மட்க்்க -
ளைப்ம�ச் ப�ர்ந்தவர். இருவரும் 
இ்ம்்�யர்ந்தப�ாது  திருமணம் 
்�ய்து ்்காண்டு இப்ப�ாது 
இரண்டு பிள்மளை்களு்ன வாழந்து 
வருகினப்றாம்.

எனது்கணவர் யுத்தத்தில் ்காய -
மம்ந்தநிம�யில் பநாய் வாய்ப் -
�ட்ாலும் வி்றகு ்வடடியும் 
கூலிபவம�்களுக்கும் ்�னறும் 

அதன மூ�ம் கிம்க் -
கும் வருமானத்மத ்்காண்டு 

அன்றா் வாழமவ முன்னடுத்து 
்�னப்றாம் எனறும் குறிப்பிட்     
அவர், இதுவமரயும் எங்களுக்கு 
நிரந்தரமான வீடடுத்திட்ம் 
இல்ம�.     இப்ப�ாது ்க்ந்த 
ஆண்டு வழங்கப்�ட்        வீட -
டுத்திட்ம்  எங்கமளை ்க்னாளி -
யாக்கி விட்து்ன, வீடம்யும் 
்கடடிமுடிக்்க முடியாதுள்ளைது குடும் -
�த்து்ன தற்்்காம� ்�ய்யும் 
நிம�க்கு தள்ளைப்�டடு 

விடப்ாம் 
எனறு ்கண்ணீரு்ன ்கமத்கமளை 
்்காடடித்தீர்த்தார். 

நிரந்தர வீடு்கள் இனறி இருக்கும் 
தமக்கு ்க்ந்த ஆண்டு ஜனவரி 
மாதத்தில் ஏழு  இ�ட�த்து ஐம் -
�தாயிரம் ரூ�ா ்�்றமதியான 
வீடு்கள் வழங்கப்�டடு அதற்்்கன 
ஒரு இ�ட�ம்           ரூ�ா முதற் -
்கட் ்்காடுப்�னவு         மாத்திரம்   
வழங்கப்�ட்து.     ஆனாலும்         
மூனறு மாத ்கா�த்திற்குள் 
பவம�்கமளை முடிக்குமாறு கிராம 
அலுவ�ர்       ்�ாருளைாதார உத் -
திபயா்கத்தர்          வீடடுத்திட்    
உத்திபயா்கத்தர்்கள் உள்ளிட் 
அதி்காரி்களைால் ்தரிவிக்்கப்�ட் 
நிம�யில் தாங்கள் �முர்த்தி வஙகி, 
தனியார் நிறுவனங்கள், நுண்்க்ன 
நிதி நிறுவனங்கள் என�வற்றில் 
வடடிக்கு ்க்ன எடுத்து  வீடடு 
பவம�்கமளை ்�ய்து இவவ -
ளைவு தூரத்திற்கு ்்காண்டு வந்து 
விடப்ாம். ஆனால் அதற்்கான  
மீதிக்  ்்காடுப்�னவு்கள் இனன -

மும் 

வழங -
்கப்�் -

வில்ம�. 
அதனால் 

வீடடுக்கு 
்�ற்்ற ்க்மன 

்கட்முடியாமல் இப்�டி 
ஒளிக்்க பவண்டிய நிம�யா -

யிற்று. இப்ப�ாது கூலிபவம� -
யும் இல்ம� வி்றகு வியா�ாரம் 
இல்ம� நிம்மதியா்க உ்றங்க வீடு 
கிம்க்கும் எனறு நம்பி இத்தமன 
்க்ன்கமனயும் ்�ற்று வீடடுபவ -
ம�்கமளை ஆரம்பித்து இம்நடு -
வில் விடடுவிடப்ாம்.

இவவாறு இருப்�தற்கும் 
வீடும் இல்ம� யார் வீடடுக்ப்கா 
எங்க்  கிராமத்துக்ப்கா வந்தா -
லும் ப�ான்காரர் எனறு ஒளித்து 
வாழ பவண்டிய நிம�. எத்தமன 
த்மவ இவவாறு ஒளிப்�து 
கூலிபவம�்கள் கூ் இல்�ாதநி -
ம�யில் ஒருபநர �ாப்�ாடடிற்ப்க 
்கஷ்்ப்�்பவண்டியுள்ளைது எனறு 
்தரிவித்தார்.

இபதப�ானறு தான இந்த கிரா -
மத்தில் அதி்களைவான குடும்�ங்கள் 
்காணப்�டுகின்றன. இருப்�தற்கு 
வீடு்கள் இல்ம�. வழங்கப்�ட்        
வீடு்கமளை முழுமமயா்க ்கடடிமு -
டிக்்க கூடிய வம்கயில் முழுமம -
யான நிதி விடுவிக்்கப்�்வில்ம�. 
மக்்களுக்்கான        ்தாழில் 
வாய்ப்புக்்கள்        இல்ம�. விவ -
�ாயம் ்�ய்யக்கூடிய ்காணி்கள் 
இல்ம� . இப்�டிபய    இவர்்களைது 
பதமவ்கள் நீண்டு ்்காண்டு ்�ல் -
கின்றது. இஙகுள்ளை மக்்கள் தமக் -
்கான உ்னடிப்          �ணத்பதமவ -
்களுக்கு நிதி நிறுவனங்கமளை நாடி 
அதிகூடிய வடடிக்கு ்க்ன ்�ற் -
றுவிடடு அவற்ம்ற மீளைச்்�லுத்த 
முடியாது ்�ரும் ்கஷ்்ங்கமளை 
எதிர்்்காண்டுவருவது்ன �்கல் 
பவமளை்களில்        வீடு்களுக்குள்        
அல்�து ்வளியி்ங்களுக்குள் 
ஒளித்து வாழும் நிம�யிமன அவ -
தானிக்்க முடிகின்றது. வீடடுத்திட -
்ங்கள் இந்த மக்்கமளை   ்க்னாளி்க -
ளைாக்கியுள்ளைது என�தற்கு அப்�ால் 
இந்த மக்்கமளை              சுய்�ாரு -
ளைாதார ரீதியில் ்கடடி்யழுப்�க் -
கூடிய வம்கயில் ம்கவி்ப்�டடு  
்காடு்களைாகியுள்ளை ்காணி்கமளை ்�ற் -
றுக்்்காடுக்்கவும் இந்த கிராமங -
்கமளை மமயமா்க ்்காண்் தனியார் 
அல்�து அர� ்தாழில் நிறுவனங -
்கமளை அமமத்து அதன மூ�ம்   
்தாழில் வாய்ப்புக்்கள் ஏற்�டுத்தப் -
�் பவண்டும் என�து இவவா்றா -
னவர்்களின எதிர்�ார்ப்�ாகும்.

வடகாட்டு  மககளின் 
கடன் சுமம 

jPu;tnjg;NghJ?
-–ஜது பாஸ்கரன்

தமிழ்க் கவி
பேசுகின்றார்

சி�ப்�தி்காரத்திப� நான்கா-
வது அத்தியாயத்தில், மூன-
்றாவது �ந்தியில். ்கண்ணகி 

�ாண்டிய மனனனி்ம் ப்கடகும் 
ப்கள்வி

''தட்டையான மூக்கு்டையான் 
வெடடுொன் விடைமாொன் 

்கடடுடைல் மமனியென் 
்காயமற்று வீற்றிருக்்க
மற்்றென் வ்காற்்றென் 
வித்துடைல் ஆகிநிற்்க

சாசில்்லைமமசில்்லை
ம்காரானான் ்ெராசா 

என் வசயொய என் ராசா?'' 

இதன அர்த்தம் 
தடம் மூக்கும்யவன(சீனன) 

வி�முள்ளை �ாம்பிமன ்வடடு-
வான அப்ப�ாது பநாய் எதிர்ப்பு 
அதி்கமுள்ளை ்கடடு்ல் ்்காண்்-
வர்்கமளைத் தவிர ஏமனபயார் எல்-
ப�ாரும் இ்றந்துகி்ப்�ார்்களை; அது 
�ாஸ்; ((SAR )  ) மவரசும் இல்ம� 
பமர்ஸ் மவரசும் இல்ம� ஆனால் 
அது ்்காபரானா மவரப� அப்ப�ாது 
நீஎனன ்�ய்ய முடியும் மனனபன” 
எனகி்றார் இப்ப�ாது �ரவும் 
பநாமய ்ரண்்ாயிரம் வரு்ங்க-
ளுக்கு முனப� எழுதிய சி�ப்�தி்கார 
ஆசிரியர். 

ஓவ்வாரு த்மவயும் புதிய 
புதிய பநாய்்கள் தாக்கும் ப�ாதும் 
அர�ாங்கங்கள் விமரந்து அவற்றுக்கு 
எதிரான ந்வடிக்ம்க்கமளை எடுத்து 
மக்்கமளை அழிவிலிருந்து ்காப்�ாற்-
றுகி்றது. மவத்தியத்தும்றயினரும், 
சு்காதாரத் தும்றயினரும் அயாராது 

உமழக்கின்றனர்.. இ்தல்�ாம் ஒரு-
பு்றம் இருக்்கடடும் மக்்களும்ய 
மனங்களில் எனன இருக்கி்றது.

அமத நாங்கள் அண்மமய நாட-
்களில் விபநாதமா்கப் �ார்ப்�மதத் 
தவிர பவ்்றனன ்�ய்வது. மக்்கள் 
திரள் திரளைா்க ்கம்்களில் உள்ளை 
்�ாருட்கமளை ப�ாடடிப�ாட-
டுக் ்்காண்டு வாஙகி்�ல்கி்றார்-
்கள். ஏபதா இனறு்ன இனிபமல் 
்கம்்கபளை இருக்்காது என�தா்க 
அவர்்களும்ய ்�ய்ம்க இருக்கி-
்றது. �ரி இவவளைவு ்�ாருட்கமளை 
மக்்கள் ��நாட்களுக்்கா்க அல்�து 
��மாதங்களுக்்கா்க ப�மிக்கி்றார்்கள் 
அந்தப் ்�ாருட்கள் ்கா�ாவதியாகிப் 
ப�ா்க�ாம் என்ற ்கவம�பய இல்�ா-
மல் இதனால் எனன ந்க்கி்றது ஒரு 
�ஞ�ம் ்�யற்ம்கயா்க உருவாக்்கப்-
�டுகி்றது. அதற்்கா்க �ஙகீடடுமும்ற 
இனனும் இல்ம� ்�ாருட்கள் தாரா-
ளைமா்கத்தான இருக்கின்றன.

ஆயினு்மனன நாங்கள் அதாவது 
முள்ளிவாய்க்்காலுக்குள் மாட-
டிக்்்காண்டு ்வளிபயவந்பதாம் 
எந்த நிமி்மும் உயிர் பிடுங்கப்-
�டடுக் ்்காண்டிருந்த ்�ாழுது்க-
ளில், உண்வன எமக்கிருந்தது. 
எனன? மரக்்கறிஎண்மண, சீர்கம் 
்கடுகு. ஆரிசி உப்பு பதால்�ருப்பு 
இமவதாபன. பதால் �ருப்பு இரண்-
்ாயிரத்து நாநூறு ரூ�ா. சீனி ஆயி-
ரத்து ஐநூறு ரூ�ா. ஆரிசி எல்ப�ா-
ரி்மும் இல்ம�. எந்த நிமி்மும் 
உயிர் ப�ாகும் என�து அமனவருக்-

கும் ்தரிந்பத இருந்தாலும,; நாம் 
வாழந்பதாம். இழப்�தற்கு எம்மி-
்ம் எதுவுபம இருக்்கவில்ம�. 

கும் மவத்திருந்தவர்்களும் 
்�ாருட்கமளை விற்்க முடிந்தவர்-
்களும் முத�ாளி்கள் ஆனார்்கள்.. 
அபதநிம� இப்ப�ாது மீண்டும் 
பதாற்றுவிக்்கப்�டுகி்றது..

்�ாருட்கள் ்�யற்ம்கயா்க 
தடடுப்�ா்ாகி்றது. வுpம� ்கட-
டுப்�ாடடுவிம� நிர்ணயிக்்காத 

் � ா ரு ட ்க ம ளை 
உ ய ர த் து க் கு 
்்காண்டுப�ாகி -
்றது. மனிதாபிமானபம இல்�ாமல் 
முத�ாளி்கள் �ாம்�ாதிக்்க ஆரம்பித்-
திருக்கி்றார்்கள். மக்்களி்ம் தாபம 
அமனத்மதயும் அள்ளிச் ்�னறுவி-
்பவண்டு்மன்ற பவ்கம் மிகுந்தி-
ருக்கி்றது. 

�ாது்காப்பு ்காரணங்களுக்்கா்க 
தடுக்்கப்�டடுள்ளை �யணங்களும் 

அலுவ�்க விடுமும்ற்களும் ஏரா-
ளைமாபனாமர �ாதிக்கி்றதுதான. 
ஆனாலும் நாம் அவற்றுக்கு ்கடடுப்-
�டடு ந்ந்தா்க பவண்டும் என�து 
நமக்்கான நனமமக்ப்க என�மதபு-
ரிந்து ்்காண்்ா்க பவண்டும். பிள்-
மளை்கள் வீடு்களுக்குள் மு்ஙகிக் 
கி்க்கி்றார்்கள் அவர்்களுக்்கான 

விமளையாடடு உ�்கரணங்கள், 
்கம்்களிலிருந்து ்�ருமளைவு வீடு்க-
ளுக்கு வாஙகிச் ்�ல்�ப்�டுகி்றது. 
‘்காரம்ப�ாட’‘்�ஸ்ப�ாட; ;�ரம�-
தம்’ப�ான்ற பிள்மளை்கள் ்தாடப்-
�ார்க்்க அனுமதியற்்ற ்�ாருட்கள் 
இப்ப�ாது ்�ற்ப்றாரின அஙகீ்காரத்-
து்ன பிள்மளை்களுக்கு வாய்த்திருக்-
கி்றது. 

“விமளையாட்ா ப�ாய்ப்�டி” 
எனறு ்�ற்:ப்றாரால் அதட் 
முடியவில்ம�. விமனதான என -
்றாலும் பவடிக்ம்கயா்க ந்கருகி -
்றது வாழக்ம்க. பி்றந்த ஒவ்வாரு 
உயிருக்கும் மரணம் தம�மாட -
டிப�பய ்காத்திருக்கி்றது என�து 
தத்துவம். என்றாலும் இப்�டி ஒரு 
நிம�வரும்ப�ாது, மக்்கமளை பீதி -
பிடித்துக் ்்காள்கி்றது. நாம் இப் -
ப�ாதுதான எமது மருத்துவத்துக்கு 
மதிப்�ளிக்கிப்றாம் எமது ஊரில் 
ஆ்ாபதாம், ்நாச்சி, பவம்;பு 
. ்மாசு்மாசுக்ம்க. இமவ்யல் -
�ாம் ்�றுமதிமிக்்க ்�ாருளைாகி -
விட்து. அன்றா்ம் ர�ம் மவக்்க -
்�ால்லி விட்ார்்களைா பூடு, மல்லி 
சுக்கு, மிளைகு எல்�ாபம அததன 
அர்த்ததமத அதாவது பி்றந்ததன 
��மன அம்யத் ்தா்ஙகிவிட -
்து.

முள்ளிவாய்க்்காலில் �ாதாரண 
பநா்யல்�ாம் பநாயல்�. ்காச்�ல் 
தடிமன வம�வலி வயிற்ப்றாட்ம் 
்�ாக்குளிப்�ான எல்�ாபம வீடடு -
மவத்தியத்தில் தஙகி நிற்்க ்வடி -
�ட்்காயங்கள் மடடுபம மவத் -
திய�ாம�க்குப�ானது ப�ான்ற 
அபதநிம� இனறும் �ாதாரணம்க 
்கால் உமளைவ குத்து, ்காச்�ல், 
இ்தல்�ாம் பநாபய இல்ம� 
என்றாகிவிட்து. �மழய�டி �ங -
்கருக்குள் மு்ஙகியதுப�ா� வீடு்க -
ளுக்குள் மு்ங்கபவண்டிய நிம� 
வந்திருக்கி்றது. 

நிச்�யமா்க இந்தநிம�மாறும். 
நாம் ஒத்துமழத்தால். அர�ாங -
்கமும் மவத்தியர்்களும் சு்காதா -
ரத்தும்றயினரும் எடுக்கும் முடி -
வு்களுக்கு ்கடடுப்�டடு ஏற்று 
ந்ப்ப�ாம்.. ‘எய்டஸ்’‘்்ஙகு’ -
்்கா�ரா ப�ான்ற ்்காடியபநாய்்க -
மளைபய நாம் ்கடடுக்குள் ்்காண்டு -
வரவில்ம�யா?

இந்த நிலைமாறும்
நாம் ஒத்துலைத்்தால்
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ஒரு எழுத்தாளனுக்தான  அங்கீ்தாரம்  
மக்ளிடம் இருந்் வர்வண்டும் 
என்பத் நி்ர்சனமதாககி ஆளுதம 

்சதாஹித்ய ரதனதா நீரதவ ப்பதானதன்யன. 
எழுதத் ஆயு்மதா்க ப்தாண்ட ஒரு 

்சமூ் ்்பதாரதாளி. ப்தாழிலதாளர வரக்ததுக-
்தா்்வ ்்பனதாதவ எடுத் இவர அவர்-
ளது உரிதம்ள், ்்பதாரதாடட விட்யங்்ள் 
ப்தாடரபில் ்னது எழுதது ஆளுதமயி-
னூடதா் ்சமூ்ததுககு பவளிப்தாணரநதுள்-
ளதார. 

அரசி்யலில் ஏழு ்்சதாப்ங்்ளும் இலக-
கி்ய உலகில் ஆறு ்்சதாப்ங்்தளயும் 
்டநது ஒ்ர ப்தாள்த்யுடன உயிரப 
பிரியும் வதர வதாழந் ஈழதது முற்்பதாககு 
இலககி்ய முன்னதாடி்ளில் ஒருவரதான 
்சதாஹித்ய ரதனதா தீரதவ ப்பதானதன்யன 
்னது  அரசி்யல்்ப்யணம் 1947 இல் ஆரம்-
பித்வரதாவதார.    அரசி்யலில் இருந்வதா்ே 
1957 இல் இலககி்யததிறகுள் பிர்வசித-
துள்ளதார. 

முற்்பதாககு எழுததுலகில் இனறு ஆறு 
்்சதாப்ங்்தள எடடி்ய  நீரதவ இேககும் 
வதர  எழுததுத துதேயில்  ்னதன ஈடு-
்படுததி வநதுள்ளதார என்பத் ப்பருதம-
்யதா்க கூேலதாம்.  ்னது 90ஆவது பிேந் 
தினதத் மதாரச்சு மதா்ம் 24ஆம் தி்தி 
ப்தாண்டதாடி்ய அவர 26ஆம் தி்தி இவ்வு-
லத் விடடு உயிர நீத்தார.

முற்்பதாககு இலககி்யம் என்பது மக்ள் 
இலககி்யம். மக்ளின பிரச்சிதன்ள், 
்்பதாரதாடடங்்ள் என்பவறதே  பிரதி்பலிப-
்ப்தா்்வ முற்்பதாககு இலககி்யம் இருக-
கினேது. வரக் அடிப்பதடயி்ல்்ய இந் 
இலககி்யம் அதமநதிருககினேது. ஒரு 
குறிபபிடட ்தால ்டடததில் இ்யங்்தாமல் 
இருந் இந் இலககி்யம் ்ற்்பதாது இ்யங்-
குகினேது. வரக்ப்்பதாரதாடடம் இருககும் 
வதரககும் இந் முற்்பதாககு இலககி்ய-
மும் இருநதுப்தாண்டிருககும். 

்னது ்சம்தாலததில்  இலங்த் முற்்பதாக-
குக ்தல, இலககி்ய மனேததின ஊடதா் 
இலககி்ய கூடடங்்ள், நிதனவுப்்பருதர-
்ள்,  நூல்பவளியீடு்ள்  என்பவறதே முன-
நினறு நடததி வந் ப்பருதமககுறி்யவர.

இலங்த் அர்சதாங்்ததினதால் வழங்்ப-
்படட  உ்யரி்ய ்்சி்ய விரு்தான  '்சதாஹித்ய 
ரதனதா' விருத்ப 2017ஆம் ஆண்டு ஜனதா-
தி்பதி தமததிரி்பதால சிறி்்சனதாவின ்ரங்-
்ளில் இருநது  ப்பறறுகப்தாண்டதார. 

்பணிவதான ்னதம, ்பணிவதான ்்பச்சு 
அவர ்தான ்டநது வந் ்பதாத்யில் ்சந-
தித் இன்ப துன்பங்்தள அதனதது்ம 
வதர இலககி்ய உலகில் நீடிக்ச் ப்சய்து 
எனலதாம். ் தான ஒரு ்படட்தாரி்யதா் இருந்தா-
லும் ்தான ்சதாரந் ்சமூ்ததுக்தா் எவ்வதாறு 
ப்தாள்த்பபிடிபபுடன வதாழநது வந்தார 
என்பது ஆச்்சரி்யமிக்்தா் இருந்து. 

்னககு கிதடத் அர்ச உ்யரி்ய விரு்தான 
‘்சதாஹித்ய ரதனதா’ எனே விருது “நதான 
்சதாரந் இலககி்ய அதமபபுககும் எனனு-
தட்ய ்்தாட்பதாடடுககும் கிதடத் விரு-
்தா்்வ இந் '்சதாஹித்யரதனதா' விருத் 
்ருதுகின்ேன” என அவருடன. உதர்யதா-
டி்ய ்்பதாது கூறி்யது இப்்பதாது நிதனவுககு 
வருகினேது. அந்ளவிறகு எழுததின மீது 
மரி்யதாத் தவததிருககும் ஓர இலககி்ய 
ஆளுதம என ப்பருதம்யதா்க கூேலதாம்.

அரசி்யல் ்ளததிலிருநது சிலர எழுதது-
லகிறகுள் பிர்வசிககினேனர.  எழுததுத 
துதேயிலிருநது சிலர அரசி்யல் ்ளததிற-
குள் நுதழகினேனர. ஆனதால், இவர  அர-
சி்யல் ்ளததிலிருநது எழுதது உலகிறகுள் 
பிர்வசித்வர.  ்பதாட்சதாதலயில் ்படிக்த 
ப்தாடங்கி்ய ்தாலததிலிருநது எபப்பதாழு-
து்ம  கூடடதா்்வ  இ்யங்கி வநதுள்ளதார.

1957ஆம் ஆண்்ட மு்லதாவது சிறு்த் 
்பதடபபு ஈழநதாடு வதாரப்பதிபபில் பவளி-
்யதானது. இந்  மு்ல் ்பதடபபுககு அந் 
்பததிரித் ஆசிரி்யரதால்  ்பதாரதாடடு ப்பற-
றுள்ளதார. அ்ன ப்தாடரச்சி்யதான ஊககு-
விபபு அவதர  எழுததுததுதேயில் ்்சதாப் 
்தாலததிறகு நிதல  நிறுத்ச் ப்சய்துடன 
நல்ல எழுத்தாளரதா்வும் வளர வழி வகுத-
்து..

்னது விருப்பமதான ப்தாழில் ஆசிரி்யர 
ப்தாழில். ஆனதால், விவ்சதா்யம் ப்சயவது 
விதி்யதானது. ஆசிரி்யர ப்தாழிதல எடுப-
்ப்றகு ்பலமுதே மு்யறசிததும் கிதடக்-
வில்தல. ்படட்தாரி்யதா் இருநதும் சில, 
்பல ்தாரணங்்ளதால் எனககு ஆசிரி்யர 
ப்தாழில் கிதடக்தாம்ல ்்பதாயவிடடது. 
்ல்்த்தாவில் ப்சனறு ்படடப்படிபத்ப 
பூரததி ப்சயது வந்தாலும். ்பலமுதே மு்யற-
சிததும் ப்தாழில் கிதடக்வில்தல. 

அ்ன பினன்ர அரசி்யலுககு நுதழ்ய 
்வண்டி்ய நிதல ஏற்படடுள்ளது. ஆ் 
இவருதட்ய  எழுதது அரசி்யலில் இருந்் 
பிேநதுள்ளது.  

இவர  விவ்சதாயியின ம்ன எனே ரீதியில்  
ப்தாழிலதாளர ்சதார விட்யங்்தள ்னது 
எழுததில் உள்வதாங்கி ப்தாழி-

லதாளர ்சதார விட்யங்்ளின  உணரவு்்ள 
அதி்மதா் இருநதுள்ளது என அவரது 
எழுததின மூலம் அறி்யமுடியும். அதில் 
மு்லதாவ்தா்  விவ்சதாயி்தள தம்யப்ப-
டுததி எழு்ப்படட்் '்மடும் ்பள்ளமும்' 
எனும் சிறு்த் ப்தாகுதி. 

 ்சமூ் மதாறேதத்  அரசி்யல் ் ்பதாரதாடடங்-
்ள் மூலம்்தான ஏற்படுத் முடியும் என்ப-
த்யும் முடியும் என்பத் ்னது எழுததின 
ஊடதா் அரத்ப்படுததி்யவர . ்சரி்யதான அர-
சி்யல் ்ளதத்த்்டி அதலந் இவருககு 
்ம்யூனிஸ்ட இ்யக்ம் த்ப்தாடுத்து. 
நதாற்பது்ளின இறுதிக்தால ்டடததில் ்ம்-
யூனிஸ்ட இ்யக்ததில் இதணநதுள்ளதார.  
மதாணவ ்பருவததில்  ஆசிரி்யர நீர்வலி 
எஸ்.்். ்நத்்யதா ஆங்கில இலககி்யததி-
லும் மதாரகஸி்சததிலும் ஆரவதத்யூடடி, 
அவரது அறிவு வளரச்சிககு வழிவகுத-
துள்ளனர.

அ்்்வதள, ்ம்யூனிஸ்ட ்டசியிலி-
ருந் ்்தாழர ்தாரததி்்்சன மதாரகஸி்சம் 
்பறறி்ய ப்ளிதவ ஏற்படுததியுள்ளதார. புரட-
சியின ப்தாடடில் எனறு கூேப்படுகினே 
்ல்்த்தாவிறகு ப்சனறு பின வங்்தாளத 
ப்தாழிலதாளி வரக்ததின தீவிர ்்பதாரதாட-
டங்்ளிலிருநதும் ்தல, இலககி்ய இ்யக-
்ததின ப்ச்யற்பதாடு்ளிலிருநதும் ப்பறே 
புரடசி்ர உணரவும் அனு்பவங்்ளு்ம 
இவர ்பதடபபிலககி்ய ்ளததிறகுள் பிர-
்வசிக் உநது்லதாயிருந்ன. 

இக்தால ்டடததில்்தான மதாரகஸிம் 
்தாரககி, முல்கரதாஜ், ஆனநத, ்்..ஏ. 
அப்பதாஸ், பி்ரம்்சந, கிஷன்சந்ர, ்சரத்சநர 
்சடடரச்சி, மதாணிக ்பந்்தா்பதாந்யதா்ய, ்ர்சங்-
்ர ்பதாணதாரஜி, விபூதிபூஷன ்பரணதாரச்சுஜி 
ஆகி்்யதாரது ஆங்கில ்பதடபபு்ள் இவ-
ருககு ப்பரிதும் வழி்தாடடியுள்ளது. ்னது 
்பதடபபிலககி்ய வளரச்சிககு முற்்பதாககு 
எழுத்தாளர ்சங்்ம் ப்பரும் உநது்லதா் 
இருந்து என அடிக்டி அவர நிதனவு 
்படுததுவதார.

ஐம்்பது்ளின இறுதியில் இலங்த் 
எழுத்தாளர ்சங்்ம் எனே ஒரு அதமபபு 
சுவதாமி விபுலதானந்ர ்தலதமயில் ஸ்-
்தாபிக்ப்படடது. இந் அதமபபு சிறிது 
்தாலம்்தான ப்ச்யற்படடது. இச்்சங்்ததின 

இதணச் ப்ச்யலதாளர்ளில் ஒருவரதான 
டதாகடர ்சரத ்சநரதா, ்ல்வி ்ற் லண்டன 
ப்சனேபின இச்்சங்்ம் ப்ச்யலிழந்து. 
அறு்பது்ளின முற்பகுதியில் இச் ்சங்்ம் 
‘இலங்த் முற்்பதாககு எழுத்தாளர’ ்சங்்ம் 
எனே ப்ப்யருடன புனரதமக்ப்படடது.

இலககி்யதத் மக்ள் ம்யப்படுத -
்ல் மக்தள இலககி்ய ம்யப்படுத்ல், 
அர்ச, இன, ம், ்சதாதி ஆகி்ய ்ச்லவி் -
மதான ஒடுககுமுதே்ளுககும் எதிரதா்ப 
்்பதாரதாடு்ல், ப்தாழிலதாளர, விவ்சதாயி்ள், 
உதழககும் பவகுஜனங்்ள் அதனவதர -
யும் ஓரணியில் திரடடி நிலப பிரபுததுவத -
தின எச்்ச ப்சதாச்்சங்்ள், அதனதத்யும் 
துதடதப்றி்ல், மு்லதாளிததுவததுககும் 
ஏ்தாதி்பததி ்யததுககும் எதிரதா்ப ்்பதாரதா -
டு்ல், சுரண்டலும் சூதே்யதாடலுமறே 
ஒரு ்்சதாஷலிஸ ்சமு்தா்யதத் அதமத்ல் 
ஆகி்யதவ்தான முற்்பதாககு எழுத்தாளர 
்சங்்ததின குறிக்்தாள்்ளதாகும். 

இலககி்ய மதாநதாடு்ள், விழதாக்ள், 
்ருத்ரங்கு்ள், ஆயவரங்கு்ள், ப்ச்யல -
மரவு்ள் ்்பதானே இலககி்யச் ப்ச்யற்பதாடு -
்தள நடததி ்பல அரி்ய ்சதா்தன்தளப 
புரிந்து. ஒவ்பவதாரு மதா்மும் ஒரு ்தல 
இலககி்ய நி்ழச்சித்ய 2006 ஆம் ஆண்டி -
லிருநது இ.மு.்.இ. மனேம் ப்தாடரச்சி -
்யதா் நடததி வருகினேது.  

அரசி்யல் எல்லதாவறறிறகும் ்தலதம 
்தாங்குகினேது. இ்ற்தம்ய ்ம்யூனிஸ்ட 
இ்யக்ததில் ஏற்படட பிளவு முற்்பதாககு 
எழுத்தாளர ்சங்்ததிலும் பிரதி்பலித்து. 
இ்னதால் ்சங்்ததின ப்ச்யற்பதாடு்ள் ஸ் -
்ம்பி்மதடந்ன. இச்்சங்்தத்ப புன -
ரதமக் சில மூத் முற்்பதாககு எழுத்தா -
ளர்ள் மு்யறசி்தள ்மறப்தாண்டனர. 
இம்மு்யறசி்ள் ்பலனளிக்வில்தல. 
்தாலததின ்்தவ ்ருதி சில மூத் முற -
்்பதாககு எழுத்தாளர்ளதால் இலங்த் 
முற்்பதாககுக ்தல இலககி்யப ்்பரதவ 
அதமக்ப்படடது. 

இலங்த் முற்்பதாககு எழுத்தாளர 
்சங்்ம் நிதே்வறே ்வண்டி்ய வரலதாற -
றுக ்டப்பதாடு்தள இலங்த் முற -
்்பதாககுக ்தல இலககி்யப ்்பரதவ 
த்்்யறறு நிதே -

்வறறுமு்மதா் அரப்பணிபபுடன ப்ச்ய -
லதாறறி வருகிேது. 

இலங்த் முற்்பதாககு எழுத்தாளர 
்சங்்ம் ஈழதது முற்்பதாககு இலககி்ய 
இ்யக்ததின ஒரு தமல்்ல்  மனேததின 
்தல இலககி்ய நி்ழச்சி்ள் அதனத -
தும் ப்தாழும்பு இல. -6, ்ரமரதாம வீதி -
யிலதமநதுள்ள ப்பண்்ள் ்ல்வி ஆயவு 
நிறுவன ்்ட்்பதார கூடததில் ஆரம்்பத -
திலிருநது நடதாததி வநதுள்ளதார.

ஆரம்்ப  ்ல்வித்யப பிேபபிடத -
தில் ப்தாண்ட இவர ்படடப்படிபத்ப  
்மறப்தாள்ள ்ல்்த்தா ப்சனறு அங்கு 
்படிககும் ்்பதாது  மதாணவர எழுச்சிப 
்்பதாரதாடடங்்ளில் ்பங்கு ்பறறி  அடக -
குமுதே எதிரபபு, மக்ள் எழுச்சி, 
்்பதாரதாடடம், ்்பதானேவறறில் நல்ல -
ப்தாரு அனு்பவமும் ப்பறறு  ஆங்கிலம் 
மு்ல் இநதி்யதாவின ்பல்்வறு பமதாழி 
இலககி்யங்்தளப ்படிககும் வதாயப்ப -
த்பயும் ப்பறறிருந்தார. இ்னூடதா்்வ 
நவீன இலககி்யங்்ள் ்பறறி ப்ரிநதுக -
ப்தாண்டு பிற்தாலததில் ்னது எழுததின 
உயிர ஓடடததுககும் ்தாரணமதா் இருந -
துள்ளது எனலதாம். 

‘்பதா்சம்' இவரது மு்ல் சிறு்த். இது 
1959 இல் புதன்யப்படடது. '்மடும் ்பள் -
ளமும்' மு்லதாவது சிறு்த்த ப்தாகுதி. 
இதப்தாகுதி 1961 ஆம் ஆண்டில் பவளி -
வந்து.  ்பதாத், ்வடத் ஆகி்ய எனது 
இரண்டு  சிறு்த்த ப்தாகுதி்ள் பூ்பதால -
சிங்்ம் புத்்்சதாதல அதி்பர, உரிதம்யதா -
ளர, சிறீ்ர பவளியிடடுள்ளதார.

ஈழதது முற்்பதாககுச் சிறு்த்்ள் 
எனே 25 ்த்்ள் அடங்கி்ய ப்தாகுதி -
த்யயும் முற்்பதாககு இலககி்ய எழுச்சி 
நதானகு முன்னதாடி எழுத்தாளர்ள் எனே 
இ.மு.். மனேததின இருநூல்்ளும் 
பூ்பதாலசிங்்ம் புத்்்சதாதலயின ஆ்ரவு -
டன பவளியிடப்படடுள்ளன. இதுவதர -
யில் 11 நூல்்தள பவளியிடடுள்ளதார.

இனனும் ஒரு சிறு்த்தப்தாகுதி 
பவளியிட ்்யதாரதா் இருந் நிதலயில் 
இவ்வுலத் விடடுச் ப்சனேதார. அவரது 
ஆதமதா ்சதாநதி்யதட்யடடும்.

நீர்வை ப�ொன்னையன'
'நீர்த்துப்போகோ நினைவனைகள்

ஜீவா சதாசிவம்

ஈழத்தின் மூத்்த 
முற்போக்கு எழுத்்தோளர்

ஈ ழதது இலககி்ய உலகின 
மி்பப்பரி்ய பவறறிடம் 
ஈழதது இலககி்ய மு்யறசியில் 

அழி்யதாது ்டம் பிடித் ்பதடப்பதாளர -
்ளின வரித்சயி்ல ஈண்டு கூேத்க் 
மி்ப ப்பரி்ய இலககி்ய ்மத் நீரதவ 
ப்பதானதன்யன ஆவதார.

இவரின எழுத்தாறேல் இனறு 
இலங்த் திருநதாடதட ்பலரதாலும் திரும் -
பிப ்பதாரக் தவத் வல்லதம, புலதம -
பவறி ்்பதானேதவ அவரின இலககி்ய 
்பதடபபு அழி்யதாத்னதமத்ய ப்தாண் -
டுள்ளது என கூேலதாம்.

சிறு்த், நதாடடதார்த், இலககி்ய 
்டடுதர்ள் என ்பல ்பதடபபுக்தள 
எமது மண்ணிறகு விததிடடு இலககி்ய 
்பயிர வளரத் ப்பருதம இவதர்்யச் -
்சதாரும் என்பதில் எவ்வி்மதான ஜ்யமு -
மில்தல. இலககி்ய துதேயில் மடடுமல் -
லதாது அதர நூறேதாண்டு ்தாலம் வதர 
்ளரதா் ப்தாள்த் ப்தாண்டு இடது்சதாரி 
அரசி்யல் பிர்வ்சததிதன ஏற்படுத;தி 
பவறறிக்ண்ட உனன் மதாமனி்ன 
என்ே இவதர அதழக் ்வண்டும்.

; ்யதாழப்பதாண மண்ணி்ல நீர்வலி 
எனும் ஊரில் 1930 ஆம் ஆண்டு அவ் -
ரித் இவர நீர்வலி அததி்யதார இநதுக 
்ல்லூரியி்ல ்னது ப்தாடக் ்ல்வித்ய 
இனி்் ்றறுத்்ரநது ்பதார் நதாடடின 
்ல்்த்தா ்பல்்தல்ழ்ததி்ல இளங்் -
தலமதானி ்படடதத் ப்பறேவர.

நீர்வலியில் பிேந் ்தாரணததினதா்லதா 
ப்ரி்யவில்தல அதனவரதாலும் அன்பதா் 
நீரதவ ப்பதானதன்யன எனறு அதழக்ப -
்படடதார. 1961ஆம் ஆண்டு “்மடும் ்பள் -

ளமும் எனே சிறு்த் ப்தாகுபபிதன 
ப்தாடரநது சுமதார ஜம்்பது ஆண்டு்ளதா் 
இலககி்ய உலகி்ல ்சஞ்சரித் ப்பருதம 
இவதர்்ய ்சதாரும் இவரது அதி்ளவதான 
்பதடபபுக்ள் தீவிரமதான இடது்சதாரி 
ப்தாள்த்யுதட்யதவ என்பது குறிபபி -
டத்க்து.

நீரதவ ப்பதானதன்யனின இலக -
கி்ய உலகிறகு அளித் இலககி்ய 
ப்தாதட்தள பினவருமதாறு வத்ப்ப -
டுததி ்தாடடுவது அவரின புலதமததி -
ேனுககும் அ்யேதாது எழுதும் அவரின 
்ரங்்ளின வல்லதமக்ம் எடுத்க்தாட -
டதாகும்.

அந் வத்யில் 1961ஆம் ஆண்டு 
்மடும் ்பள்ளமும்,1970ஆம் ஆண்டு 
உ்்யம், 1971ஆம் ஆண்டு மூவர 
்த்,1997 ஆம் ஆண்டு ்பதாத், 2000 
ஆம் ஆண்டு ்வடத், 2001ஆம் 
ஆண்டு உல்தது நதாடடதார ்த், 2001 
ஆம் ஆண்டு முற்்பதாககு இலககி்ய 
முன்னதாடி, 2004ஆம் ஆண்டு நதாம் 
ஏன எழுதுகி்ேதாம், 2005ஆம் ஆண்டு 
பஜனமம், 2009 ஆம் ஆண்டு நிமிரவு, 
2010ஆம் ஆண்டு ்தாலபவள்ளம், நிதன -
வதல்ள், 2013ஆம் ஆண்டு நிதனவு -
்ள் அழிவதில்தல, 2014ஆம் ஆண்டு 
உேவு, 2016ஆம் ஆண்டு ்பதாஞ்சதான, 
2017ஆம் ஆண்டு வந்தானதா மறறும் 
2019ஆம் ஆண்டு ்சதா்யல், பலங்்தது் -
ம(சிங்்ளம்) னுநுஏநுசுளு யுNனு னுநு -
ஆழுNளு(ஆங்கிலம்) ்்பதானேவறதே 
எடுததுக்தாடடலதாம்.

இவறதே கூரநது ்நதாககும் ப்பதாழுது 
வருடததிறகு ஓரிரு நூல்்தள ்டட்ய -
மதா் பவளியிடடு இருப்ப்தன அவ்தா -
னிக் முடிகினேது. அத்்தாடு இவரது 
இலககி்ய விடதாமு்யறசியின ்னதமத்ய -
யும் அறிநதுகப்தாள்ள முடிகினேது.

பவறும்ன இவரின சிறு்த்்ள் 

மறறும் ்பதடபபுக்ள் ப்பதாழுது -
்்பதாககிற்தா்்வதா வதாசிபபு இர -
்சதனக்தா்்வதா, உள்ளக கிளரச் -
சிக்தா்்வதா ்பதடக்ப்படடதவ 
அல்ல. இதவ ஒவ்பவதானறும் மனி் 
குல வதாழவி்யதல பநறிப்படுத் 
்்தாறேம் ப்பறே அ்் ்வதள 
அவர்ளின ்பண்்பதாடு, ்லதா்சதாரம், 
விழுமி்யம் என்பவறதே ்பதே்சதாற -
றும் அறபு்மதான ்பதடபபு்ளதாகும்.

இ்னடிபதடயில் இவரின இலக -
கி்ய ்பதடபபு்ள் ்தாழத்ப்படட 
மக்ளினம், ஒடுக்ப்படட ்சமு்தா -
்யம், இனததுவ ்வறு்பதாடு, ்சதாதிம் 
்்ப்ங்்ளின உச்்ச்டட நிதல 
என்பவறதே தூககிப்யறி்யப்பட 
்வண்டி்ய நிதலத்ய மி்ச் சிேப -
்பதா் எடுததுக்தாடடி்ய ப்பருதம 
இவரின இலககி்யததிதன்்ய 
்சதாரும்.

நீரதவ ப்பதானதன்யனின சிறு்த் -
்ள் ப்பதாருள் அடிப்பதடயில் நதானகு 
வத்்யதா் வத்ப்படுத்லதாம் ப்தாழி -
லதாளர்ளின முரண்்பதாடு, நிலபபிரப -
புததுவ அவலநிதல, ்சதாதிகப்தாடுதம, 
இனபபிரச்சிதன இதவ்ள் மி் லதாவ -
்மதா் வீறுப்தாண்ட ப்சதாறபிர்்யதா்த -
தின வதாயிலதா் எடுததுதரககும் ்பதாங்கு 
மி்வும் ்்பதாறேத்க்து.

இவரின ்பதடபபுக்ள் மனி் குலத் -
வர்ளின மனக்ஷடங்்தள எழுததுரு -
வதாககி உணரவுபூரவமதா் ்படம்பிடிதது 
நம் மணக்ண் முன ப்தாண்டு வந் 
நிேததும்.

ஈழததில் மடடுமல்ல உல் இலககி்ய 
்ளததிலும் முற்்பதாககு இலககி்யம் 
உள்ள வதர இவரின நிதனவும் ்பதடப -
புக்ளும் உலதா வரும்.

ஜயகுமார் ஷான்
மமானறாகலை
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இப்படி ்பல ப்பொய்களுக்கு உல்க சு்கொதொர மையம் 
விளக்்கைளித்திருக்கிறது. எனவே, ேதந்தி்கமளயும் 

ப்பொய்கமளயும் நம்பி அலட்சியம் ்கொட்்ொைல் ்பொது-
்கொப்பொ்க இருபவ்பொம்.

நன்றி: நொ்கொ, தினைணி

ப்பொய
பேப்பைொன ்பகுதி்களில்  ்கவரொனொ மேரஸ் ்பரேொது.

உணமை
இதுேமர கிம்த்துளள ஆதொரங்களின்்படி, ்கவரொனொ 

மேரஸ் எல்லொவிதைொன தட்்பபேப்ப நிமல்கமளக் ப்கொண் 
்பகுதி்களிலும் தொரொளைொ்கப ்பரவும். எனவே பேப்பப பிரவத-
சங்களில் ேசிப்பேர்கவளொ, அந்தப ்பகுதி்களுக்குச் பசல்்பேர-
்கவளொ அசட்ம்யொ்க இருந்துவி் வேண்ொம்.

1

2

ப்பொய
அதி்க உஷ்ணைொன நீரில் குளித்தொல் ்கவரொனொ மேரஸ் ்கொ்ணொைல் வ்பொயவிடும்.

3

ப்பொய
“டிமரயர’்கமளக் ப்கொணடு பேப்பக் ்கொறமற  சுேொசித்தொல் 

்கவரொனொ மேரஸ் ்பொதிபபு நீஙகும்.

இமற ே்ணக்்கத்மத 
பதொ்ரந்து ேரவேற -
புமர இ்ம்ப்பறும்  

ேரவேறபுமரயொறறுேதற்கொ்க 
அதி்பர ஆனந்தம் அேர்கமள 
வைம்க்கு அமைக்கிவறொம் 
என்ற ஒலிப்பருக்கியின் 
ஓமச வ்கட்்வ்பொதுதொன் 
என் நிமனவு திரும்பி -
யது. அதுேமரக்கும் 
அது எஙப்கஙவ்கவயொ 
சுறறி சுைன்று ேந் -
துவிட்்து. நம் -
ம ை ப ய ல் ல ொ ம் 
ேழிந்த்துகின்ற 
இமறேனின் திரு -
வி ம ய ய ொ ் ல் -
தொன் அது.

அபவ்பொபதல்லொம் எனது குரல் ஒலிக் -
்கொத கூட்்ங்கள இந்தக் கிரொைத்தில் இருந் -
ததில்மல. இபவ்பொது அந்த நிமலைொறி 
எனது குரவலயின்றிய கூட்்ங்களொகிவிட் -
்ன. இது ஒரு ்கொலப ்பரி்ணொைம், அதுவே 
பிர்பஞச சக்தி அது தன்வேமலமயச் சரி -
யொ்கச் பசயதிருக்கிறது.

அப்படி, எனது நிமனவு நீணடு பசல் -
லும்ப்பொது, ஒரு மூச்சுக்்கொறறு எனது ேலக் -
்கொதில் ்படுேமத உ்ணரந்து ப்கொணவ்ன். 
சறறு தமலமயத் திருபபிப ்பொரத்வதன் 
அதி்பர ஆனந்தம் குனிந்து எனது ேலது 
்கொதில் அேரது ேொய ்படும்்படி ”சித்தப்பொ” 
என்றொன்,

ம், பசொல்லு ை்கன்!,
உங்கமள வ்பச்சுக்கு வ்பொட்டிருக் -

்கொம், தமலேர உங்களி்ம் பசொல்லச் 
பசொன்னொர, அேனுக்கு உங்கவளொடு 
்கமதக்்க ்பயைொம். ஏதொேது வ்பசிபவ்பொ -
டுவீங்களொம். அந்தப்பயத்துல, என்ன 
பசொல்லச் பசொன்னொன். என்றவதொடு

சரியொ? சித்தப்பொ! என்று ்பதிமலயும் 
எதிர்பொரத்து நிறகிறொன்.

ஆனந்தம் என்ர பசொந்த ைச்சொளின் 
ை்கன், என்பனொடு நல்ல இரக்்கம், நல்ல 
ைரியொமத. அேன் பசொன்னொல் நொன் தட்் -
ைொட்்ன் என்்பது தமலேருக்கு பதரியும். 
தமலேரும் வேறுயொருைல்ல அேனும் 
என்ர ைச்சொன் ஒருேனின் ை்கன், எனக்கு 
ைருை்கன். அேன், கிட்் ேருேதில்மல 
ஒருைரியொமத!  அதனொல்தொன் ஆனந்தம் 
தூதுேரொக்கியிருக்கிறொன் என்று நொன் அனு -
ைொனித்துக் ப்கொணவ்ன்.

சரி, இனி என்ன பசயேது, ேந்து 
வ்கட்்து, வ்பரொனந்தம் ஆயிறவற,

சரி ை்கன், எமதப்பறறிப வ்பசிற?
நம்மி் கிரொைத்தின்ர அபிவிருத்தி ்பறறி 

வ்பசுங்களன்,
அமத திட்்மிடுேதறகுத்தொவன இந்தக் 

கூட்்ம் கூட்்ப்பட்ருக்கிறது. சித்தப்பொ, 
நீங்க இந்தக் கிரொைத்துக்கு எவேளவு 
்பொடு்பட்டிருக்கிறீங்க, எவேளவு பநொந்து 
வ்பொயிருக்கிறீங்க. அதிபலல்லொம் உங்க -
ளுக்கு எவேளவு அனு்பேம் கிம்ச்சிருக் -
கும் ஆதலொல் அமே்கமளத் பதொட்டுப 
வ்பசுங்க. ஒரு திம்ணக்்களத்தின் தமலே -
ரொ்க இருந்த உங்களுக்கு, வ்பசுேதறகு நொன் 
பசொல்லித் தர வேணடுைொ?

சித்தப்பொ, நீங்க வ்பசுறீங்க!, சரிேொறன்!
என்று, என் ்பதிமலக் வ்களொைவல 

வைம்யிலிருந்து இறஙகிவிட்்ொன். 
அேனது ்கம்சி ேொரத்மதயில் ஒரு 
அன்பும். குமைவும் இருந்தது. அதனொல் 
அேனது வ்கொரிக்ம்கமய ைறுக்்க முடிய -
வில்மல.

எனக்கு அமைபபிதழ் தந்ததிலிருந்து, 
ந்ந்த எல்லொ நி்கழ்வு்கமளயும்  வ்கொர -
மேயொக்கிப ்பொரக்கிவறன். ஏவதொ திட்்மி -
்ப்பட்் நி்கழ்சி நிரபலொன்று ஒழுங்கொ்க 
நிமறவேறிக் ப்கொணடிருப்பமத ைட்டும் 
என்னொல் புரிந்து ப்கொளள முடிந்தது.

சரி நம்மை மீறியொ வ்பொ்கபவ்பொகுது. 
்பொரப்பம். என்று என் ைனம் பசொல்லிறறு.

அடுத்ததொ்க தமலமையுமர இ்ம்ப்பற 
இருக்கிறது. ைன்றத்திறகு நீண்்கொலைொ்க 
நல்ல ்கொத்திரைொன ்பங்களிபம்ப ேைஙகி 
ேரு கின்ற எைது தமலேமர அமைக்கி -
வறொம் என்ற அறிவிபபு ேைங்கப்பட்்து.

அதமனத்பதொ்ரந்து தமலேர ந்ரொஜொ 
உமரயொறறினொர, முதலில் ைன்றத்மத 

திறம்்ப் ந்ொத்த உளளின்று ஒளிரும் 
இமறேனுக்குநன்றி பதரிவித்துவிட்டு, 
அதற்கபபுறைொ்க வைம்யிலிருந்வதொமர -
யும் சம்பமயயும் விழித்து உமரமயத் 
பதொ்ரந்தொர.

அேரது உமரயில், பைதுேொன வ்பொக்வ்க 
இருந்தது. தனது ்பதவிக் ்கொலத்தில் தொன் 
வதொறறுவித்த பசயற்பொடு்கமளயும் 
அமே்கள பேளிக் ப்கொ்ணரந்த முன்வனற -
றத்மதயும், அமே்கமள நிமறவேறறு -
ேதில் நிருேொ்கம் சந்தித்த இ்ர்பொடு்க -
மளயும் பதொட்டுக்்கொட்டி. அவேொறொன 
இ்ர்பொடு்கமள தொணடுேதறகு தம்வைொடு 
இம்ணந்து ்பொடு்பட்் சில உறுபபினர்க -
ளது ப்பயர்கமளயும்  சம்பக்கு எடுத்துக் 
கூறினொர.

இ்ர்பொடு்களும். முட்டுக்்கட்ம்்க -
ளும், முரண்பொடு்களும். ஒரு ப்பரிய 
அமைபபில் வதொன்றுேமத தவிரக்்க 
முடியொது. எல்வலொருவை ஒவர ைன வநொக் -
கிலும், ஒவர அளேொன அறிவிலும், அனு -
்பேத்திலும், இருப்பதில்மல. ஆதலொல் 
அவேொறு வதொன்றுேது இயல்பு.

ஆனொல், அமே்கமள தீரக்கின்ற 
முமற்கள. சலசலபபின்றி, ைன வநொக்்கொ -
டின்றி,  இருக்்க வேணடும். அதனொல், 
பிமை்கள திருத்தப்படும், சில வேமள -
்களில் இன்னுமின்னும் அச்பசயற்பொடு -
்கமள  பசபனி்ப்ப் ேொயபபிருக்கும்.

அவேொறு பசயற்படுகின்ற நல்ல 
ேம்கயொன அன்்பர்கள அன்்பர்கள 
அவன்கர நைது ஊரில் இருக்கிறொர்கள. அப -
டியொனேர்கமள நொன் சந்தித்வதன். அேர்க -
ளும் என்மன சந்தித்தொர்கள. என்வனொடு 
முரண்பட்்ேர்கள கூ் என்பனொடு ்கலந் -
துமரயொடிய பிறகு என்மனப புரிந்து 
ப்கொணடு எனக்கும் எைது ைன்றத்திறகும் 
ஒத்துமைபபுத் தந்தொர்கள. அவன்கைொன 
இ்ர்பொடு்களுக்கு ப்பொறொமை, சுயநலம், 
உறவுக்்கொர என்று ்பொரக்கின்ற ைவனொ்பொ -
ேம், முழுமையொ்க ப்பொதுச் பசயல்்களில் 
இறஙகி ்பணியொறறுேதறகு வ்பொதிய வநர -
மில்லொமை  என ்பல ்கொர்ணங்கமளக் 
கூறலொம்.

இமதவி் மி்க முக்கியைொனது சை்கொ -
லத்வதொடு நொம் நைது ்பொரமேமய பசலுத் -
துேதில்மல. அப்படி பசலுத்தியிருந்தொல் 
நொம் எஙகிருக்கிவறொம். சை்கொலத்மத 
எட்டிப பிடித்திருக்கிவறொைொ? தொணடி -
யிருக்கிவறொைொ?. அல்லது அதறகு கீழ் -
நிமலயிவலதொன் இருக்கிவறொைொ என்று 
எம்வ்பொ் ேொயபபிருக்கும். அப்படி சிந் -
தித்துப ்பொரக்்கொதேர்கள அவன்கர இருப -
்பமத ்பொரக்கிவறன். அேர்கள தொனுணடு, 
தன்குடும்்பமுணடு, என்று ேொழ்்பேர்கள 
அேர்களொல் கிரொைத்தின் முன்வனறறத் -
திறகு ்பங்களிபபுக் கிம்ப்பதில்மல. இது 
ஒரு தூரதிஸ்்ம்தொன்.

ஆம்கயொல், எைது ைன்ற உறுபபினர -
்களும், உறுபபினர அல்லொதேர்களும் 
இமதபபுரிந்து ப்கொளள வேணடும். நைது 
கிரொைத்மத முன்பனறற ்பலர ்பொடு்பட்டி -
ருக்கிறொர்கள. அதனொல் அேர்களில் ்பலர 
தங்களது ம்கவிரமல சுட்டுக் ப்கொண்ொர -
்கள இன்னும் சிலர ்கொலவேொட்்த்தில் 
்கொ்ணொைல் வ்பொயவிட்்ொர்கள. அேர்க -
மளபயல்லொம் நொம் நிமனத்துப ்பொரத் -
ததில்மல. அதறப்கல்லொம் ்கொர்ணம் 
ப்பொறொமைதொன். நல்ல ்பணி்கமள இந்தக் 
கிரொைத்திறகு சுயநலம்்பொரொது பசயதேர -

்கமள அேர்கள ேொழும் ்கொலத்திவலவய 
்பொரொட்டுகின்ற ்பண்பொடு்கமள நொம் 
ேளரத்துக் ப்கொளள வேணடும். எைது ைன் -
றத்தின் ்பய்ணம் பதொ்ர வேணடும். அது 
நல்ல ்பல நிமனவுக் ்கற்கமள நட்டு நிற்க 
வேணடும். அதறகு எல்வலொரது ஒத்து -
மைபபும் வதமே அமத எதிர்பொரக்கிவறன் 
என்றொர.

அேரது வ்பச்மச சம்பவயொர ேரவேற -
றொர்கள. நல்ல ்பலைொன ்கரவ்கொசம், 
ப்கொஞச வநரத்திறகு சம்பயில் நீடித்தது.

இந்த நி்கழ்மே அடுத்து நி்கழ்ச்சித் 
பதொகுப்பொளரின் குரல் ஒலித்தது.அேர 
மி்க நீண் வநரைொ்க வ்பச்சு்கமள வ்கட்டுக் 
ப்கொணடிருந்த சம்பவயொருக்கு பதம்பூட்டு -
ேதற்கொ்க ஒரு நொட்டியம் இ்ம்ப்பற இருக் -
கிறது இதமன எைது கிரொைத்தின் ”லலிதொ 
்கலொலயம் ேைஙகுகிறது” என்றொர. 
இபவ்பொது எனது ஞொ்ப்கம் ”லலிதொ” வின் 
்பக்்கம் திரும்பிறறு  லலிதொ இந்த ஊரில் 
பிறந்தேள ்பல ்கமல அம்சங்கமள அந்தக் 
்கொலத்தில் வைம்வயறறினொள. அேள 
இபவ்பொது இவ உல்கத்தில் இல்மல. 
அேளது ப்பயரில் ஒரு ்கமலக் கூ்ைொ? 
அந்தளவுக்கு அேளது ்பங்களிபம்ப ஞொ்ப -
்கப்படுத்தகின்ற உளப்பொஙகு நைது கிரொைத் -
தேர்களுக்கு இருக்கிறவத என்று நிமனத் -
துக்ப்கொணவ்ன். இதறப்கல்லொம் அந்தப 
ப்பொறொமை எட்டிப்பொரக்்கவில்மலவயொ? 
என்ற வினொ என்னுளவள வதொன்றிறறு.

ஓ, நைது கிரொம் முன்வனறித்தொன் இருக் -
கிறது. ஆனொல் அது ”மைல்” ்கல்மல ்பதித் -
ததொ? என்்பமத அளவி் முடியவில்மல. 
அது ஒரு ஆயவுக்குரியது.

ந்னம் பதொ்ஙகிறறு எனது 
்பொரமேமய ந்னத்தின்்பொல் பசலுத்தி -
விட்வ்ன், ந்னம் நன்றொ்கவே இருந்தது. 
்பொ்ல்்கள யொவரொ யொரத்தமே. ஆனொல் 
ந்னத்திற்கொன உம் அலங்கொரமும், 
அபிநயங்களும், இமசயும் பிரைொதைொ்க 
இருந்தது. அது கீமைத் பதயத்மத தழு -
வியிருந்தொலும் வைமலத்வதயத்தின் 
சொயல்்கள அதில் இமைவயொடியிருந்தன. 
அந்தக்்கொலத்தில்  இமளஞர்கள இந்த 
நி்கழ்வு்கமள ந்ொத்த திறந்த பேளியில்  
ைணம்ண குவித்து  வைம்்கமள, ்கட் -
டுவேொம் அது ்பல நொட்்கமள பிடித்தக் -
ப்கொளளும். இபவ்பொதிருக்கின்ற ேசதி்கள 
அபவ்பொமதய ்கொலத்தில் இருக்்கவில்மல. 
இபவ்பொது சீபைன்ற தமர அை்கொன ைண -
்்பம், நவீன ேசதி்கள ப்கொண் வைம் 
என்றிருக்கின்றன. கிரொைம் சை்கொலத்திறகு 
ஏறறொற வ்பொல் ைொறியிருக்கிறது.

இனி எனது வ்பச்சொ்கத்தொன் இருக்்க 
வேணடும் என நிமனத்வதன், அதி்பர 
ஆனந்தம்தொன் ஒலிேொஙகிக்கு அருகில் -
ேந்தொர

இன்மறய முக்கிய வ்பச்சொளமரப்பறறி 
நொன் சில ேொரத்மத்கமள கூற வேணடியி -
ருக்கிறது. அவேொறு நொன் எைது அமைப -
பினரொல் ்பணிக்்கப்பட்டிருக்கிவறன். 
ஆதலொல், சம்பவயொர்கள நொன் வி்யத் -
திறகு குறுக்வ்க நிற்பதொ்க நிமனத்துவி் 
வேண்ொம். அேர நைது ஊரில் நல்ல -
பதொரு குடும்்பத்தில் பிறந்து ேளரந்தேர 
என்று கூறி எனது ப்பயமரச் பசொன்னொர. 
அேரொலும் அேரது ச்க நண்பர்களொலும் 
வதொறறுவிக்்கப்பட்்வத நொம் இபவ்பொது 
மேத்திருக்கின்ற எைது ைன்றம், அவத 
வ்பொன்று நொம் ேரு்ொேரு்ம் ப்கொண்ொ -

டுகின்ற ேரு்ொந்த ்கமலவிைொவும் அமே -
்களில் ஒன்று. இபவ்பொது நைது கிரொைம் 
ச்கல துமறயிலும் ்பரி்ணொம் ப்பறறு ேரு -
கிறது. அமே்களுக்ப்கல்லொம் இேரும் 
இேரது சை்கொலத்து இமளஞர்களும் 
அக்்கொலத்தில் திட்்ம் வ்பொட்டு ்பொடு்பட் -
்ேர்கள என்றொல் அதில் தபபில்மல. 
அேர்களது முயறசி்கள வீண வ்பொவில்மல 
அேர்கள நட்்மே்கள ேளரந்து ைரைொகி 
நிைல்்பரபபி நிறகிறது. அவரொடு நொன் ச்க -
ஜைொ்க ்பைகிேரு்பேன் அேரது பநருங -
கிய உறவினன் என்்பதொல் அேரது ்பமைய 
்கமத்கமள நொம் வ்கட்டிருக்கிவறன். அமே -
்களில் ்பல அேர அேரது பசொந்த ஊருக்்கொ்க 
்பொடு்ப்பவ்பொய அேரது குடும்்பத்தின் 
ப்பொருளொதொரம் முன்வனறறம் ஆகியன 
்பொதிக்்கப்பட்டிருந்தமத ்கொட்டிறறு. அது 
அேமர சிமறக்குளளும் தளளியிருந்தது, 
இமே்களொல் அேரது தனிப்பட்் ேொழ்க் -
ம்கயும் ்பொதி்கப்பட்்து. ்பமையமே்களி -
லிருந்து  ்பல ்பொ்ங்கமள நொம் ்கறறிருக்்க 
வேணடும். அது முழுமையொ்கவில்மல. 
இத்தமனக்கும், அேர நல்லபதொரு முயற -
சியொளன். நல்ல ்பண்பொளன். நல்லபதொரு 
ஆன்மீ்கேொதி. திருபேம்்பொமேமயயும் 
அதறகு முன்னதொன திருப்பளளிபயழுச் -
சிமயயும் நைது ஊரில் மீளொக்்கம் பசயது 
பைருகூட்டியேர.

அந்தக்்கொலத்தில் எம்மைபயல்லொம் 
சரியொ்க ேழிந்த்தியேர்களில் அேரும் 
ஒருேர என்று கூறிக் ப்கொளேதில் நொன் 
ைகிழ்ேம்கிவறன். நொம் இேறறிறப்கல் -
லொம் என்ன ம்கைொறு பசயதிருக்கிவறொம் 
என்்பது எனக்கு பதரியவில்மல. நைது கிரொ -
ைத்திற்கொ்க ்பொடு்பட்்ேர்கமள அேர்கள 
ேொழும்்கொலத்திவல ேொழ்த்த வேணடும். 
அமே்பறறி நொம் சிலொகித்துக் ப்கொளே -
தில்மல அது எைது ைன்றத்தின்மீதுளள ஒர 
்பொரிய குமற்பொடுதொன், ்கொலப வ்பொக்கில் 
அமே்கமள திருத்திக் ப்கொணடு நொம் 
இன்னுமின்னும் ்பரி்ணொம் அம்வேொம். 
”ைொறறம் ஒன்வற ைொறொதது”.

இத்வதொடு எனது வ்பச்மச நிறுத்தி 
அேரது ்கருத்துக்்கமள நீங்கள அறிேதற -
்கொ்க ேழிவிட்டு நிறகிவறன் என்றொர.

ஆனந்தத்தின் வ்பச்சு என்மன தி்ணற -
மேத்துவிட்்து. சுருக்்கைொ்கவும், அளவு 
வ்கொவலொடு அளந்தும் வ்பசியது எனக்கு 
பிடித்திருந்தது.

எனது ப்பயமரக்கூறி வ்பசுேொர என்று 
நி்கழ்ச்சித் பதொகுப்பொளர கூறியதும் நொன் 
ஒலிேொஙகியருவ்க பசன்று வ்பச்மச ஆரம் -
பித்வதன். ்பலைொன ்கரவ்கொஷங்கள எழுந் -
தன. நொன் வ்பச ேந்ததும் ைண்்பத்திறகு 
பேளியிலிருந்தேர்களும் உளவள ேந்து 
அைரந்து ப்கொண்ொர்கள.

ேைக்்கம்வ்பொல என் குருநொதமர 
ே்ணஙகி அதமனத் பதொ்ரந்து பிளமள -
யொமரயும் அம்ைொமளயும் ே்ணஙகிவிட்டு 
எனது வ்பச்மச ஆரம்பித்வதன். முதலில் 
பிரமு்கர்கமள விழித்துக் ப்கொணவ்ன்.

எனது வ்பச்சு முழுக்்க முழுக்்க கிரொைம், 
ைக்்கள, சை்கொலம். என்றுதொன் இருக்்க 
வேணடும் என்று  ஏற்கனவே நிமனத்துக் 
ப்கொணவ்ன்.

என்மன வ்பச அமைத்தமைக்கு இபவ்பொ -
மதய ைன்ற நிருேொகி்களுக்கு ைனைொரந்த 
நன்றி்கள என்வறன். அதறகு ்பலைொன ்கர -
வ்கொஷம்! சரி வி்யத்திறகு ேருகிவறன். 
கிரொைத்தின் அபிவிருத்தி்பறறி எனது ்கருத் -

து க் ்க ம ள 
அதி்பர ஆனந் -

தம் என்னி் -
மிருந்து எதிர -

்பொரத்தொர.
ஒரு கிரொை 

ைட்் அபிவிருத் -
திக்கு மையைொ்க 

இருக்கும், ைன்ற -
பைொன்று அமதத் -

தொன் எதிர்பொரக்கும். 
இந்தக் கிரொைம் இன் -

னுமின்னும் முன் -
வனறத் துடிக்கிறது 

என்்பதறகு இதுபேொரு 
எடுத்தக்்கொட்டு.
இஙவ்க ஒருவி்யத்மத 

உங்களுக்கு ்பதிவிடுகிவறன். 
நொம் எஙவ்க நிறகிவறொம்? எஙவ்க வ்பொ்க 
வேணடும் என்்பமத துல்லியைொ்க தீரைொ -
னியுங்கள. இமேயிரணடிறகும் இம்ப -
்பட்் ்கொலம் எவேளவு? அதற்கொன 
பசயற்பொடு்கள என்ன? இமேபயல்லொ -
ேறமறயும் உங்களின் முன்வனொடி்களொ்க 
இருபவ்பொர்கள ்கலந்துமரயொடி தீரைொனிக் -
கும்வ்பொது திட்்மில் உங்களது ம்கக்கு 
ேந்துவிடும். அமே்கமள பசயற்படுத் -
தும்வ்பொது பேறறிக்்கனிமய ்பறிக்்கலொம்  

எங்களும்ய ்கொலத்தில் எங்களுக்கு 
எதிரி்கள நிமறயவே இருந்தொர்கள. அது 
உளள்க உதிரி்கள, பேளியி்த்து எதிரி -
்கள என்று ேம்கப்படுத்திக் ப்கொளளலொம். 
அேர்கமளயும் திருத்திக்ப்கொணடு அேர்க -
மளத் தொணடிவய நொங்கள அபிவிருத்திமய 
முன்பனடுத்வதொம். எங்களும்ய ்கொலத் -
தில் நம்ைேர்களில் ஒருேவர வலொஙஸ் 
வ்பொடும் உத்திவயொ்கம் ்பொரத்தொர, ஒருேவர 
்பட்்தொரியொனொர. இபவ்பொது ்பட்டி 
பதொட்டிபயல்லொம் ்பட்்தொரி்கள!. எவே -
ளவு சிறப்பொ்க இருக்கிறது!. உயர்பதவி்கள 
நைது ஊமர அலங்கரிக்கிறது.

இமளஞர்கள கிரொைத்மத ஒட்டிச் 
பசயற்ப் வேணடும். குைபபுேவதொ 
அல்லது குைம்பிக் ப்கொளேவதொ கூ்ொது. 
ஆனொல் அமே்பறறி பதளிேொன முற -
வ்பொக்கு சிந்தமன, ்கருத்தொ்ல், என்்பன 
இருத்தல் அேசியைொனது. அமே 
இன்னும் ேளர வேணடும்.

இமளஞர்களும், யுேதி்களும், நைது 
கிரொைத்தின் உயிரநொடி்கள. அேர்கள 
சரியொன ்பொமதயில் உறுதியொ்க இயங்க 
வேணடும். எங்களும்ய ்கொலத்தில் 
நொங்கள அப்படித்தொன் இயஙகிவனொம். 
அது ்பல தம்்கமளத் தொணடி எைது 
கிரொைத்மத முன்வனறறிவிட்்து. 

”தன்முமனபபுச் சிந்தமன”மய 
(ஈவ்கொ) தவிரத்துவி் வேணடும். அது 
ஒரு விஷக் கிருமிைட்டுைல்ல ஒறறு -
மைமயயும் குமலத்துவிடும். இந்தக் 
கிரொைத்தில் பிறந்து ேயதுேந்த ஒவ -
பேொருேரும் உமைப்பொளியொய இருக்்க -
வேணடும்.

்கல்விவய ்கருந்தனம். ்கல்விக்கு முத -
லி்ம் ப்கொடுங்கள. அதன் அம்வு 
ைட்்ம் கூ் வேணடும் ்கல்வி ைட்டும் 
வ்பொதொது. ைக்்களுக்்கொன ்பண்பொடு அேசி -
யம். ”அரம்வ்பொல் கூரமையரொயிவரனும் 
ைரம்வ்பொல் ஆேர ைக்்கட் ்பணபில்லொத -
ேர. ஆதலொல் நல்ல ்பணபு்கமள ைொ்ண -
ேர்களுக்கு ஊட்டுங்கள. ேளரந்தேர்கள 
ைொ்ணேர்களுக்கு உதொர்ண புருசர்களொ்க 
இருங்கள. எல்வலொருக்கும் ”ைத்தியொனப -
்பசி” ஆதலொல் அதி்கைொ்க வ்பசக் கூ்ொது, 
கூட்்த்மத  முடிக்்க வேணடுபைன நிரு -
ேொ்கத்தினர நிமனப்பொர்கவள,

ஆதலொல் எனது வ்பச்மசயும் நிறுத்தி 
விம்ப்பறுகிவறன். நன்றி, ே்ணக்்கம் 
என்று கூறி விம்ப்பறவறன். ்பலர 
ஓடிஓடி ேந்து ம்கலொகு தந்தொர்கள. 
ைொைொ, ைச்சொன், வசர என்றொர்கள எனக்குத் 
பதரியொத மு்கங்கள ்பல அேறறுள இருந் -
தன. இதுதொன் கிரொைம். இதமன குைப்பக் 
கூ்ொது. அது குைம்பி வி்ொைலும் ்பொரத் -
துக்ப்கொளள வேணடும்.

குழப்பக் கூடாது!

எஸ்.எஸ்.தவபாலன்

ப�ொய்யும் 
ப�ொல்லும் 
ப�ொர�ொனொ!

ைக்்கமள ்கேமலயம்யச் 
பசயயும் எந்த விஷயத்திலும், 
அேர்களுக்கு ப்பொயயொன த்க -
ேல்்கமளயும் தேறொன தீரவு -
்கமளயும் அளிப்பதறகு சமூ்க 
ஊ்்கங்களில் அேசர அேசர -
ைொ்கப ்பலர ்களமிறஙகிவிடு -
ேொர்கள.

சொதொர்ண விே்கொரங்களுக்வ்க 
இப்படிபயன்றொல், இன்று 
உலம்கவய ்கதி்கலங்க மேத்துக் 
ப்கொணடிருக்கும் ்கவரொனொ 
மேரஸ் என்றொல் சும்ைொ விடு -
ேொர்களொ அேர்கள?

“பேப்பைொன நொடு்களில் 

்கவரொனொ மேரஸ் ்பரேொது’ என் -
்பதில் பதொ்ஙகி, “சொதரொ்ணைொ -
்கவே உ்ணவில் இஞசி பூணடு 
அதி்கம் வசரத்துக் ப்கொளளும் 
இந்தியர்கமள ்கவரொனொ மேரஸ் 
பதொறறொது’ என்்பது ேமர ்பலவி -
தைொன ஊ்கங்கள உணமைத் த்க -
ேல்்களொ்க திரிக்்கப்பட்டு சமூ்க 
ேமலதளங்களில் ்பரப்பப்பட்டு 
ேருகின்றன.

இதில் சில இந்திய உ்ணவுப 
்பைக்்கங்கள உ்லில் வநொய 
எதிரபபு சக்திமய அதி்கப்படுத் -
தக் கூடுபைன்றொலும் இன்று 
உலம்க உலுக்கிேரும் “என்}

்கவரொனொ’ மேரஸ் அழித்துவிடும் 
என்று கூறிவி் முடியொது.

இந்தியொ ைட்டுைன்றி, உல்கம் 
முழுேதுவை இதுவ்பொன்ற 
தேறொன, ப்பொயயொன த்கேல் -
்கள சமூ்க ேமலதளங்களில் 
உலவிக் ப்கொணடிருக்கின்றன. 
ஞொயிறறுக்கிைமை நிலேரப்படி 
சரேவதச அளவில் ்கவரொனொ 
மேரஸொல் ்பொதிக்்கப்பட்்ேர்க -
ளின் எணணிக்ம்க 3 லட்சத்மதக் 
்க்ந்த நிமலயில், இதுவ்பொன்ற 
ப்பொயயொன த்கேல்்கள, தேறொன 
ேழி்கொட்டுதல்்கமளத் தடுத்து 
நிறுத்தும் முயறசியில் ஐ.நொ.

வின் சரே -
வதச சு்கொதொர 
அமைபபு 
இறஙகியுள -
ளது. 

அதன் ஒரு்பகு -
தியொ்க, சொைொனி -
யர்களுக்கு பதரி -
யப்படுத்தப்பட்் 
ப்பொய்கமளயும் 
அேர்களில் ஏரொளைொனேர -
்களுக்குத் பதரியொத உணமை -
்கமளயும் அந்த அமைபபு 
தனது ேமலதளத்தில் ்பட்டிய -
லிட்டுளளது.

உணமை
எவேளவு பேப்பைொன நீரில் குளித்தொலும், உங்களது உ்ல் உள பேப்பம் 

36.5 டிகிரி முதல் 37 டிகிரி ேமரதொன் இருக்கும். அதனொல் ்கவரொனொ மேர-
ஸல்லொம் சொ்கொது. அதி்க சூட்டினொல் உங்கள வதொல்தொன் பேந்துவ்பொகும்.

உணமை
டிமரயர்கமள மூக்கில் மேத்துப ்பயன்்படுத்துேது ்கவரொனொ 

மேரஸ் பதொறறுக்குத் தீரவு கிம்யொது. வேணடுைொனொல், 
ம்க்கமள கிருமிநொசினி்களொல் ்கழுவிய பிறகு, அந்தக் 
ம்க்கமள ்கொய மேக்்க டிமரயர்கமளப ்பயன்்படுத்தலொம்.

உணமை
பூணடு என்்பது ஆவரொக்கியைொன உ்ணவுதொன். 

அதறகு கிருமி்கமள அழிக்கும் தன்மை இருக்்கக்கூ-
டும். ஆனொல், அதமன சொபபிட்டு யொரும் ்கவரொனொ 
மேரஸிலி்மிருந்து தப்ப முடியொது.

4
ப்பொய

பூ ணடு சொ ப பி ட் ் ொ ல் ்கவரொனொ மேர ஸ் அ ண ் ொது.
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SLIM-Nielsen மக்்கள் தெரிவு 
விருது்கள் நி்கழ்வில் தொடர்ந்து 
14 ஆவது ஆணடா்க சிங்கர், 
இலஙம்க ‘மக்்கள் விரும்புகின்ற 
மி்கச் சி்றந்ெ வர்்தெ்கநாமம்’ஆ்க 
(People’s Brand of the Year) 
தெரிவு தெய்யப்பட்டுள்்ளது.
இெற்கு மமலதி்கமா்க,‘மக்்கள் 
விரும்பும் நீடி்தது உமழக்கும் 
வர்்தெ்கநாமம்' (People’s Durable 
Brand of the Year) விருதிமையும் 
தொடர்ச்சி்யா்க 14 ஆவது ஆண-
டா்கவும் ெைொக்கி்யென மூலம், 
நாடு முழுவதும் ெந்மெயில் அென 
ெமலமம்ததுவம் மற்றும் ்பல்-
லாணடு ்காலமா்க மக்்கள் அென 
மீது மவ்ததுள்்ள நம்பிக்ம்க ஆகி-
்யவற்ம்ற மமலும் உறுதி தெயெது.

இலஙம்க ெந்மெப்படு்தெல் 
்கல்வி்ய்கம் (SLIM)ஏற்்பாடுதெய-
திருந்ெ,SLIM – Nielsen மக்்கள் 
விருது்கள்மூலமா்க, நு்கர்மவா-
ரின தெரிவு்கள் ்பதிவு தெய்யப-
்பட்டு, அதி்க்ளவு தெரிமவப 
த்பற்்ற நாமங்களுக்கு விருது்கள் 
வ ழ ங ்க ப ்ப டு கின ்ற ை . த ்ப ா து 
மக்்கள் முனமை்ய வருட்ததில் 
ெமக்கு விருப்பமாை நிறுவைங-
்கள், வர்்தெ்க நாமங்கள், ந்பர்்கள், 
வி்ளம்்பரங்கள், திமரப்படங்கள், 
தொமலக்்காட்சி நாட்கங்கள் 
ம்பான்றவற்ம்ற தெரிவு தெய்யமு-
டியும்.

இென தவற்றி்யா்ளர்்கள் நாடு 
முழுவதும் 15 – 60 வ்யதுக்குட்-
்பட்ட, ஆண மற்றும் த்பண இரு 

்பாலார் உள்்ளடங்கலா்க 5000 
ம்பரிமடம்ய முனதைடுக்்கப்பட்-
டிருந்ெ ்கரு்ததுக்்கணிபபு்களின 
அடிப்பமடயில் தெரிவுதெய்யப-
்பட்டிருந்ெைர். இக் ்கணக்த்கடுப-
பின ெனி்ததுவம் எனைதவன-
்றால், மக்்கள் ொம் விரும்பி்ய 
வர்்தெ்கநாமங்களுக்கு வாக்்களிக்-
கும் வாயபபு வழங்கப்படுவது-
டன, இென மூலம் நிச்ெ்யமா்க 
எந்ெ வர்்தெ்கநாமங்கள் அதி்க 
நு்கர்மவாமரக் த்காணடிருக்கின-
்றை என்பெற்்காை உணமம்யாை 
பிரதி்பலிபபுக்கு வழிவகுக்கி்றது.

“இலஙம்கயில் தொடர்ச்சி்யா்க 
14 ஆவது ஆணடா்க நம் நாட்டு 
மக்்க்ளால் வருட்ததின முெனமம-
்யாை வர்்தெ்கநாமமா்க தெரிவு 
தெய்யப்பட்டமம தொடர்பில் 
த்பருமமப்படுகிம்றாம். இந்ெ 
்பாராட்டு ெந்மெ்க்ததிற்கு இட-
மினறி இலஙம்க நு்கர்மவாரின 
நாடி்ததுடிபம்ப பிரதி்பலிப்ப-
துடன, எங்கள் வர்்தெ்கநாமமா-
ைது, 'நம்்ப்கமாை மமனமம' 
என்ற அென வர்்தெ்கநாம வாக்கு-
றுதிக்கு உணமம்யா்கவுள்்ளொ்க 
உணரப்பட்டு, அஙகீ்கரிக்்கப்படு-
வெமை எடு்ததுக்்காட்டுகின்றது. 
எங்கள் விசுவாெமாை வாடிக்ம்க-
்யா்ளர்்களுக்கு நனறி தெரிவிக்்க 
இந்ெ வாயபம்பப ்ப்யன்படு்தெ 
விரும்புகிம்றன.மமலும் எங்கள் 
அர்ப்பணிபபுள்்ள ஊழி்யர்்கம்ள 
வாழ்்தெவும், ்பாராட்டவும் விரும்-
புகிம்றன, " எை சிங்கர் ஸ்ரீலங்கா 

பீஎல்சிகுழுமபிரொை நிம்ற-
மவற்று அதி்காரி, மமேஸ் விமே-
வர்ெை தெரிவி்தொர்.

சிங்கர், மக்்களின வாழ்க்ம்க்த 
ெர்தமெ மமம்்படு்தெ மு்யற்சிப-
்பமொடு,  திைமும் மில்லி்யன 
்கணக்்காை இலஙம்க்யர்்களின 
வாழ்க்ம்கம்ய்த தொடும் ஒரு 
எழுச்சியூட்டும், த்பாறுபபுள்்ள 

த்பறுநிறுவை ெமலவைா்க 
தொடர்கின்றது.

“இது உணமமயிமலம்ய சிங-
்கரின ்பாராட்ட்தெக்்க ொெமை-
்யாகும். இந்ெ விருது்கள் எங்கள் 

நிறுவை்ததின விற்்பமை வமல-
்யமமபபு, ெந்மெப்படு்தெல் 
தி்றன்கள், ெ்யாரிபபு வரிமெ 
மற்றும் எங்கள் ஒட்டுதமா்தெ 
மெமவ்கம்ள தொடர்ந்து மமம்்ப-

டு்ததி வருகின்றமமக்்காை ொன்றா-
கும். எங்கள் நாட்டின வாழ்க்ம்க 
மும்ற்கம்ள மமம்்படு்ததும் தெ்யற்-
்பாட்டிமை நாம் ்கட்டமம்தது 
வருவொல், மி்கச் சி்றந்ெ ெ்யாரிப-
பு்கள், மெமவ்கள் மற்றும் அனு-
்பவங்களில் சி்றந்ெமெ நாங்கள் 
தொடர்ந்து வழஙகுமவாம்,”எை 
சிங்கர் ஸ்ரீலங்கா பீஎல்சி இன-
ெந்மெப்படு்தெல் ்பணிப்பா்ளர், 
ஷனில் த்பமரரா தெரிவி்தொர்.

நாட்ளாவி்யரீதியில் ்பரந்துள்்ள 
430 இற்கும் மமற்்பட்ட சிங்கர் 
விற்்பமை மம்யங்கள் மற்றும் 
2,800 மு்கவர்்கள் மற்றும் 
அெற்கு ஈடா்க ஸ்ொபிக்்கப -
்பட்டுள்்ள விற்்பமைக்குப 
பினைராை மெமவ வமல்ய -
மமபபுடன, இலஙம்கயில் 
மி்கவும் ்பாரி்ய விநிம்யா்க 
வமல்யமமபபினூடா்க ெைது 
வாடிக்ம்க்யா்ளர்்களுக்கு ்பல 
வம்க்யாை உ்யர் ெரமாை ெர்வ -
மெெ வர்்தெ்கநாமங்கம்ள வழங -
குவதில் சிங்கர் முனைணியில் 
உள்்ளது.  சிங்கரின ெ்யாரிபபு 
வரிமெ்யாைது 600 வமர்யாை 
இல்ததிரனி்யல் ொெைங்கள், 
1200 வீட்டு உ்ப்கரணங்கள் 
மற்றும் ெர்வமெெ ரீதியில் நன்க-
றி்யப்பட்ட 50 வர்்தெ்க நாமங்க-
ம்ளக் த்காணடுள்்ளது.

ACCA ஸ்ரீலங்கா நிமலம்ப-
்றாணமம அறிக்ம்கயிடல் விரு-
து்கள் 2020 வழங்கலில் வஙகி-
யி்யல் பிரிவில் தெலான வஙகி 
இரணடாமிட்தமெ தவற்றி-
யீட்டியிருந்ெது.  த்பருமமக்கு-
ரி்ய ACCA ஸ்ரீ லங்கா   நிமல-
ம்ப்றாணமம அறிக்ம்கயிடல் 
விருது்கள் வழஙகும் நி்கழ்வு 
16ஆவது வருடமா்கவும் 
ஏற்்பாடு தெய்யப்பட்டிருந்ெது-
டன, சூழல், ெமூ்கம் மற்றும் 
நிமலம்ப்றாணமம அறிக்ம்க-
யிடல் ம்பான்றவற்ம்ற தவளிப-
்படு்ததும் த்பாறுபபு வாயந்ெ 
கூட்டாணமம நிறுவைங்களின 
அர்ப்பணிப்பாை தெ்யற்்பாடு-
்கம்ள த்கௌரவிக்கும் வம்கயில் 
அமமந்துள்்ளது. நம்்ப்க்த-
ெனமம, ்பரிபூரண்தெனமம, 
ெரம் மற்றும் அறிக்ம்க்களின 
தொடர்்பாடல் ெனமமமற்றும் ெர்வ-
மெெ அறிக்ம்கயிடல் தெ்யற்திட்ட 
((GRI)) வழி்காட்டல்்களின பிர்கா-
ரம் அமமந்திருக்கின்றமம ஆகி்ய-
வற்றின பிர்காரம் விருது்களுக்்காை 
விணணப்பங்கள் மதிபபிடப்பட்-
டிருந்ெை. த்பாறுபபுவாயந்ெ கூட்-
டாணமமநிறுவைம் எனும் 
வம்கயில் ,நிமலம்ப்றாணமமக்கு 
தெலான வஙகியின பின்பற்்றல் 
என்பது, த்பாரு்ளாொர மற்றும் 
சூழல்ொர் த்பறுமதி்கம்ள ெமது 
தெ்யற்்பாடு்களினூடா்க உருவாக்கி, 
அெனூடா்க ெமது ்பங்கா்ளர்்களின 
வாழ்வாொரங்கம்ள மாற்றி்யமமப-

்பொ்க அமமந்துள்்ளது. சூழலுக்கு 
ஏற்்படும் ொக்்கங்கம்ள கும்ற்தது, 
ெமூ்க தெ்யற்்பாடு்களில் ெைது ொக்-
்க்தமெ மமம்்படு்ததுவெனூடா்க 
வஙகி நிமலம்ப்றாை வ்ளர்ச்சிம்ய 
முனதைடுப்பதுடன, வி்யா்பார 
மூமலா்ப h்ய்ததினூடா்க தவளிப-
்பமட்தெனமம மற்றும் த்பாறுப-
புக்கூ்றல் ம்பான்றவற்றின மூலம் 
தெல்வச் தெழிபம்பஉருவாக்்க்ததி-
லும் வஙகி ்கவைம் தெலு்ததுகின-
்றது.

ெமது ஒனறிமணக்்கப்பட்ட வரு-
டாந்ெ நிதிஅறிக்ம்கயினூடா்க, ெமூ-
்கமுெலீடு்கள் மற்றும் ெமூ்க அபிவி-
ரு்ததி்த திட்டங்கள் ம்பான்றவற்றில் 

்காணபிக்கும் அர்ப்பணிபபு மற்றும் 
அவற்றினூடா்க சூழல் மற்றும் 
ெமூ்க நிமலம்ப்றாணமமக்கு ஏற்-
்படு்தெப்பட்டுள்்ள ொக்்கம் ம்பான-
்றவற்ம்ற தவளிப்படு்தெ தெலான 
வஙகி நடவடிக்ம்க்கம்ள மமற்-
த்காணடிருந்ெது.

அனபுடன அரவமணக்கும் 
வஙகி எனும் வம்கயில், தெலான 
தொடர்ந்தும் த்பாறுபபுவாயந்ெ 
கூட்டாணமம நிறுவைம் எனும் 
வம்கயில் உறுதி்யாை பிரெனை்த-
மெக் த்காணடுள்்ளதுடன, ம்பாட்-
டி்கர்தெனமம வாயந்ெ வஙகியி்யல் 
தும்றயில் ெமக்த்கை ெனிஅமட்யா-
்ள்தமெயும்  ம்பணிவருகின்றது.

நாட்டில் ம்காதுமமமா உற்்ப்ததி மற்றும் விநி-
ம்யா்க்ததில் முெனமம நிறுவைமாை பிறீமா-
சிமலான (பிமரமவட்) லிமிதடட் (PCL) ெற்-
ம்பாமெ்ய COVID-19  தொற்று மவ்கமா்க ்பரவும் 
சூழலில், மெெ்ததின உணவு்பாது்காபம்ப உறுதி-
தெயயும் வம்கயில், ெடங்கலினறி ெமது விநிம்யா்க 
மெமவம்ய முனதைடுப்பெற்கு ெ்யார் நிமலயிலுள்-
்ளொ்க த்பாதுமக்்களுக்கும் இலஙம்க அரொங்க்த-
துக்கும் உறுதி்யளிக்கி்றது.

நாட்டின ்பாது்காபபு ்கருதிமமலும் ்கணடிப்பாை 
நடவடிக்ம்க்கள் மமற்த்காள்்ளப்படும் சூழ்நிமல 
எழுந்ொலும், ெைது வீதி, பும்கயிரெ வழி மற்றும் 
்கடல் மார்க்்கங்களில் அரொங்க்ததின ஆெரவுடன, 
மா விநிம்யா்க்தமெ மமற்த்காள்ளும் ஆற்்றமல 
பிறீமாத்காணடுள்்ளது. இெனூடா்க நாட்டின மக்-
்களுக்கு ம்காதுமமமா விநிம்யா்க்தமெ தொடர்ச்சி-
்யா்க மமற்த்காள்வது உறுதிதெய்யப்படும் என்பது-
டன, ்பாண மற்றும் இெரதவதுப்ப்க ெ்யாரிபபு்களில் 

ஈடு்படும் தவதுப்ப்க உரிமம்யா்ளர்்களுக்கும் ெமது 
உற்்ப்ததிதெ்யற்்பாடு்கம்ள தொடர்ந்து மமற்த்காள்-
்ளக்கூடி்யொ்க இருக்கும். எைமவ, இந்ெதநருக்்கடி-
்யாை ்கால்ததில் நாட்டிற்கு்ள ம்காதுமமமாவுக்கு 
எவ்விெமாை ெட்டுப்பாடும் ஏற்்படாது.

மமலும்,மெசி்யநு்கர்வுக்கு 3 மாெங்களுக்கு 
ம்பாதுமாை்ளவு முழுக் ம்காதுமமம்யயும் நிறுவ-
ைம் ம்பணுகின்றது. ெ்கலபிறீமா அலுவல்கங்களி-
லும் உற்்ப்ததி ்பகுதி்களிலும் மவரஸ் ்பரவமல 
ெடுப்பெற்கு அவசி்யமாை ெ்கல முற்்காபபு நடவ-
டிக்ம்க்கம்ளயும் மமற்த்காணடுள்்ளது. 

மெசி்ய உணவுப்பாது்காபபுக்்காை ெைது அர்ப்ப-
ணிபம்ப பிறீமா சிமலான லிமிதடட் மீ்ள உறுதி-
தெயதுள்்ளதுடன, இலஙம்க மக்்களுக்கு திைெரி 
நு்கர்வுக்கு ம்பாதி்ய்ளவு ம்காதுமமமா விநிம்யா-
்க்தமெ மமற்த்காள்்ளப்படுவமெ உறுதிதெயவெற்-
்கா்க அரொங்க்ததுக்கு ெமது முழு ஆெரமவயும் 
வழஙகியுள்்ளது.

நாட்டின் உயிரநாடியாக திகழும் அதன் 
ப�ாருளாதாரத்துக்கு தமது �ஙகளிப்� 
வழஙகும், இநநாட்டின் மாப�ரும் �ன்-
முகப�டுத்தப�ட்்ட வியா�ாரஙக்ள 
முன்பனெடுக்கும் ஹேமாஸ் ஹோல்-
டிஙஸ் பிஎல்சி �ரம்�்ர �ரம்�்ரயாக 
நம்பிக்்கயானெ �யணத்்த பதா்டரநது 
முன்பனெடுக்கின்்றது. 1948 ஆம் ஆண்-
டுமுதல், தமது �யணத்்த ஆரம்பித்த 
இநநிறுவனெம், 70 வரு்டஙகளுக்கு 
ஹமலாக, இநநாட்டுமக்களின் அத்தியாவ-
சிய ஹத்வக்ள இனெஙகண்டு, ப�ாருட்-
கள், சுகாதாரஹே்வகள், ஹ�ாக்குவரத்து 
மற்றும் சுற்றுலா ஹ�ான்்ற ேகலது்்றக-
்ளயும் உள்வாஙகி, தமது வியா�ாரத்்த 
இநநாட்டில் வியாபித்து, �லஅனுகூலங-
க்ள இலங்கயரகளுக்கு வழஙகிவரு-
கின்்றது. குடும்� வியா�ாரமாக ஆரம்பிக்-
கப�ட்்ட ஹேமாஸ், 2003 ஆம் ஆண்டில், 
நாட்டின் �ஙகுப�ரிவரத்த்னெயில் �ட்டிய-
லி்டப�ட்்டது. இத்னெத் பதா்டரநது, அதன் 

�ஙகுகள் உள்நாட்டு மற்றும் பவளிநாட்டு 
முதலீட்்டாளரகள் சுமார 4000 ஹ�ரி்்டஹய 
�கிரப�ட்்ட ப�ாதுநிறுவனெமாக, ஹேமாஸ 
;இநநாட்டில் வியாபிக்க ஆரம்பித்தது.

க்டநத 9 மாதஙகள் நி்்றவில், 47 
பில்லியன் ரூ�ா்ய ஹேமாஸ் ஹோல்-
டிஙஸ் வருமானெமாக �திவுபேய்தி-
ருநதது. இக்காலப�குதியில் நாட்டில் 
நிலவிய பநருக்கடியானெ சூழலிலும், 
இநத வருமானெத்்த  நிறுவனெம் �தி-
வுபேய்திருநதது. இக்காலப�குதியில் 
பதாழிற்�டு இலா�த்்த 2.6 பில்லி-
யன் ரூ�ாயாக �திவுபேய்திருநதது்டன், 
நாட்டினுள் ப�ாருளாதார, ேமூக, கலா-
ோரமட்்டத்தில் பநருக்கடியானெ நி்ல-
காணப�ட்்ட ஹ�ாதிலும்,வியா�ாரத்தில் 
அல்லது வாடிக்்கயாளரகளுக்கு �ாதிக்-
காத வ்கயில், நுகரஹவார  ப�ாருட்கள் 
மற்றும் சுகாதாரஹே்வகள் பிரிவுகள் 
�ஙகளித்தனெ. 2018.12.31 ஆம் திகதி-
யு்டன் நி்்றவ்்டநத 9 மாதகாலப�குதி-

யு்டன் ஒபபிடு்கயில்;,க்டநத ஆண்டின் 
9 மாதகாலப�குதியில்,உயரநத வருமா-
னெத்்த �திவுபேய்வதில் ஹேமாஸ் நிறு-
வனெத்துக்கு அட்லஸ் நிறுவனெம் ப�ரும் 
�லமாக அ்மநதிருநதது. க்டநத 9 
மாதகாலப�குதியில், ஹேமாஸ் நுகர-
ஹவார பிரிவு ரூ. 1.7 பில்லிய்னெ வரு-
மானெமாகவும்,ரூ. 538.3 மில்லிய்ய 
பதாழிற்�ாட்டு இலா�மாகவும் �திவுபேய்-
திருநதது. இலங்க அரோஙகத்தினொல் 
அண்்மயில் அறிமுகம் பேய்யப�ட்டி-
ருநத VAT வரிகு்்றப்� பதா்டரநது, 
அதன் அனுகூலஙக்ளயும் தமது வாடிக்-
்கயாளரகளுக்கு ப�ற்றுக் பகாடுக்கும் 
வ்கயில், ப�ாருட்களின் வி்லக்ள 
கு்்றத்திருநதது. ஹேமாஸ் வரத்தகநா-
மத்தின் கீழ், இக்காலப�குதியில் உறு-
தியானெ விற்�்னெ மற்றும் விநிஹயாக 
பேயற்�ாட்டு ந்்டமு்்ற்ய முன்பனெ-
டுக்க ப�ருமளவு பேல்வயும் முதலீட்-
்்டயும் ஹமற்பகாண்டிருநதது.

டக்ம்கடா மருந்ெ்க நிறு-
வை்ததின ஆயவுக்குழு-
விைரால் தடஙகு மநாய 
ெடுபபு ்பரிமொெமை்கள் 
தொடர்பில் மமற்த்காள்-
்ளப்பட்ட இரு ்பரிமொ-
ெமை ஆயவறிக்ம்க்களின 
முடிவு்கம்ள The Lancet 
நிறுவைம் இமண்ய்தெ-
்ளம் ஊடா்க அறிவி்ததுள்்ள-
ொ்க அறிக்ம்கத்யானம்ற 
தவளியிட்டுள்்ளது. அென-
்படி தடஙகு தெ்யற்்பாடு்களுக்கு 
(TIDES) எதிரா்க தடட்ரவாலனட் 
மநாய எதிர்பபு தடஙகு ெடுபபு 
்பரிமொெமையின (TAK-003) 3ஆம் 
்கட்ட்ததின 18 மாெ முடிவு்கம்ள 
The Lancet இைால் அறிவிக்்கப்பட்-
டுள்்ளதுடன இந்ெ ்பரிமொெமை-
்கள் ஏற்்கைமவ அறிவிக்்கப்பட்ட 
12 மாெ ்பகுப்பாயவு அறிக்ம்கயில் 
குறிபபிடப்பட்ட ஒட்டுதமா்தெ 
தெ்யற்தி்றன்கள் மற்றும் ்பாது்காப-
்பாை ெரவ்களுடன த்பாதுவா்க ஒ்த-
தும்பாகின்றது.

இந்ெ முக்கி்யமாை 3ஆம் ்கட்-
ட்ததின ஆயவு்களின ்படி குறிப-
பிட்தெக்்க அ்ளவு தடஙகு தொற்-
றுக்குள்்ளாைவர்்களின இரணடாம் 
நிமலயிலுள்்ளவர்்களின அறிகுறி-
்கம்ள அமட்யா்ளம் ்காணப்பட்-
டுள்்ளது. இெற்கு முனைர் நவம்்பர் 
மாெம் நமடத்பற்்ற The American 
Society of Tropical Medicine and 
Hygiene வருடாந்ெர ஒனறுகூட-

லின ம்பாது வி்ளக்்கமளிக்்கப-
்பட்டது.

இரணடாவது ்கட்ட்ததில் DEN-
204 ்பரிமொெமை்கள் முடிவ-
மடந்து 48 மாெ ்பகுப்பாயவு்களில், 
நீணட்கால ்பாது்காபபு மற்றும் டக்-
ம்கடாவின தடஙகு ெடுபபு ்பரிமொ-
ெமைக்கு (TAK-003) மநாய எதிர்ப-
பு்த ெனமமயின ஆயுட்்காலம் 
்காட்டுவதுடன மூன்றாம் ்கட்ட்த-
தில் இரணடு மருந்து்கள் (மடாஸ்) 
மும்றக்கு மமலும் ஒ்ததுமழபபு 
வழஙகுவொ்க வி்ளக்்கப்படுகி்றது.

தடஙகு என்பது நு்ளம்பு்க்ளால் 
மி்கவும் மவ்கமா்கப ்பரவக் கூடி்ய 
மவரஸ் மநா்யாகும். உல்க சு்காொர 
அமமபபுக்கு அமம்ய 2019ஆம் 
ஆணடு உல்க்ளாவி்ய ரீதியில் சு்கா-
ொர்ததிற்கு ஏற்்பட்ட மி்கபத்பரி்ய 
ெவால்்களில் ஒன்றாகும். உலகில் 
வாழும் ்பாதிக்கும் மமற்்பட்மடார் 
தடஙகு அச்சுறு்தெலுக்கு இலக்்கா-
கியுள்்ளைர். வருடம் மொறும் 390 

மில்லி்யன ம்பர் தடஙகு மநாயக்கு 
இலக்்காகியுள்்ளதுடன வருடம் 
மொறும் 20,000 ம்பர் இ்றக்கினமம 
குறிபபிட்தெக்்கது.

‘நீடித்து உழைக்கும் வரத்்தக நாமம்’

விருதிழை ்தை்தாக்கிய சிஙகர

சிஙகர ஸ்ரீலஙகா பீஎல்சி குழுமத்தின் த்லவர பமாோன் �ண்டிதஹக, பிரதானெ நி்்றஹவற்று அதிகாரி மஹேஸ் விஹேவரதனெ 
மற்றும் முகா்மத்துவ மற்றும் வரத்தகநாம குழு, மதிபபுமிக்க மக்கள் விரும்புகின்்றமிகச் சி்றநத வரத்தகநாம விருதி்னெ பதா்ட-
ரச்சியாக14ஆண்்டாகவும்ப�ற்றுக்பகாள்கின்்றது.

ACCA ஸ்ரீலங்கா நிலலபேறகாணலமை 
அறிகல்யிடல் விருது்ள் 2020
செலகான் வஙகிககு இரணடகாமிடம்

COVID-19 ேரவும் நிலலயில் 
பேசிய உணவு ேகாது்காபலே பேணுவது

டகப்டகா சடஙகு ேடுபபு சேகாடரேகா் பமைறச்காள்்ளபேடட 
பமைலும் இரு ேரிபெகாேலை்ளின் முடிவு்ள்

ேலலமுலற ேலலமுலறயகா் நம்பிகல்யகாை 
ேயணதலே சேகாடரும் பேமைகாஸ்

ப்டஙகு என்�து நுளம்புக-
ளால் மிகவும் ஹவகமாகப 

�ரவக் கூடிய ்வரஸ் 
ஹநாயாகும். உலக 

சுகாதார அ்மபபுக்கு 
அ்மய 2019ஆம் 

ஆண்டு உலகளாவிய 
ரீதியில் சுகாதாரத்திற்கு 

ஏற்�ட்்ட மிகபப�ரிய 
ேவால்களில் ஒன்்றாகும்.



ஓமான் நாட்டுக்ான இலங்்த் 
தூதுவர் ஓமர் லலவ்வ அமீர் 
அஜவத் ககு ஓமான் நாட்டு மன்னர்  
சுல்ான் ்ை்ம் பின் ்ாரிக 
இனால ஓமான் ்்லந்ர் மஸ்ட்-
டில அ்மந்துள்ள அல அலம் அரச 
மாளி்்யில இராஜரீ் வரவவற்பு 
அளிக்ப்பட்்டது.

இலங்்த் தூதுவர் அமீர் 
அஜவத் இலங்் ஜனாதி்பதி  
வ்ா்ா்பாய ராஜ்பக்ஸவால வழங-
்ப்பட்்ட ்னது உத்திவயா்பூர்வ 
நியமன ஆவணங்்்ள ஓமன் 
நாட்டு மன்னர் சுல்ான் ்ை்ம் 
பின் ்ாரிககி்டம் ்்யளிககும் 
்வ்பவத்திவலவய இத்்்்ய உயர் 
ல்ௌரவம் வழங்ப்பட்்டது.

தூதுவர் அமீர் அஜவத்  ்னது 
்பாரியார் அஸமியா அமீர் அஜவத்  
சகி்ம் அவரது உத்திவயா்பூர்வ 

வாசஸ்லத்திலிருந்து ஓமான் மன்-
னரின் அரச ்பாது்ாபபுப ்ப்்டயின் 
(Royal Guard) ல்ா்டரணியில அல 
அலம் அரச மாளி்்ககு அ்ழத்-
துச் லசலலப்பட்்டார். அஙகு 
தூதுவர் அமீர் அஜவத் அவர்்ளுககு 
அரச ்பாது்ாபபுப ்ப்்டயினரின் 
அணிவகுபபு மரியா்் வழங்ப-
்பட்்டது்டன் இரு நாடு்ளின் வ்சிய 
கீ்ங்ளும் இ்சக்ப்பட்்டன.

இந்நி்ழ்வில ஓமான் நாட்டின் 
தீவான் அரச விவ்ாரங்ளுக-
்ான அ்மச்சர், ஓமான் நாட்டின் 
லவளிவிவ்ார அ்மச்சர், அரச 
்பாது்ாபபுப ்ப்்டயின் ்ட்்ட்்ளத் 
்ல்மயதி்ாரி மற்றும் அரச உ்ப-
சரிபபு்ளுக்ான ்ல்ம அதி்ாரி 
ஆகிவயார் ்லந்து சிறபபித்்னர்.

ஓமான் நாட்டு மன்னர் ்ை்ம் 
பின் ்ாரிக ்் பிரத்திவய்மா்ச் 

சந்தித்து உ்ரயாடிய தூதுவர் அமீர் 
அஜவத் இலங்் ஜனாதி்பதி 
வ்ா்ா்பய ராஜ்பக்ஸவின்  வாழ்த்-
துச் லசய்தி்ய ஓமான் மன்னருக-
குத் ல்ரிவித்்து்டன் இலங்்க-
கும் ஓமானுககுமி்்டவய மி் 
நீண்ட ்ாலமா் நிலவி வரும் 
இறுக்மான இரு்ரபபு உறவு்்்ள 
வமலும் வலுப்படுத்தும் ்னது திட்-
்டங்ள ்பற்றி எடுத்து்ரத்்ார்.

இலங்்த் தூதுவர் அமீர் 
அஜவத்்்  ஓமான் நாட்டுககு 
வரவவற்ற   மன்னர் ்ை்ம் பின் 
்ாரிக  இரு்ரபபு உறவு்்்ள 
வமலும் வ்ளர்ப்பதில ்னது பூரண 
ஒத்து்ழப்்ப வழஙகுவ்ா்வும் 
தூதூவரின் ்பணி ஓமானில லவற்றி-
்ரமா் அ்மய ்னது வாழ்த்துக்-
்்ளயும் ல்ரிவித்்ார்.

தூதுவர் அமீர் அஜவத் ஓமா-

னுக்ான இலங்்த் 
தூதுவரா் நியமனம் ல்பற 
முன்னர் சிங்பபூர் மற்றும் 
புரூ்ண ்ாருஸ்ஸலாம் 
ஆகிய நாடு்ளுக்ான 
இலங்்யின் ்பதில உயர் 
ஸ்ான்ரா்வும் இலங்் 
லவளி விவ்ார அ்மச்சின் 
கிழககு ஆசியா மற்றும் 
்பசுபிக பிராந்திய விவ்ாரங-
்ளுக்ான ்பணிப்பா்ளர் நாய்-
மா்வும் ்பணியாற்றினார். லஜனி-
வாவில உள்ள ஐககிய நாடு்ள 
ச்்பக்ான இலங்் நிரந்்ர வதி-
வி்டத் தூ்ர்த்தின் மனி் உரி்ம 
விவ்ாரங்ளுக்ான ஆவலாச்ரா்-
வும் ஐ. நா. மனி் உரி்ம ்வுன்-
சிலில உள்ள (UN Human Rights 
Council) ஆசிய நாடு்ள குழுவின் 
மனி் உரி்ம விவ்ாரங்ளுக்ான 

வ்பச்சா்ளரா்வும் ்்ட்மயாற்றி-
யுள்ளார். சவூதி அவரபியாவின் 
றியாதில உள்ள இலங்்த் தூ்ர-
்ம் மற்றும் இந்தியாவின் லசன்்ன-
யிலுள்ள இலங்்த் துனண உயர் 
ஸ்ானி்ராலயத்திலும் இவர் உயர் 
இராஜ்ந்திர ்ப்வி்்்ள வகித்துள-
்ளார்.

இலங்் லவளிநாட்டு 
வச்வயின் மூத்் இராஜ்ந்திரி-

யான இவர் இலங்்ப வ்பரா-
்்னப ்பல்்லக்ழ்த்தின் 
்்லப்பட்்ட்ாரியும் (BA), 
ல்ாழும்புப ்பல்்லக்ழ்த்தில 
சட்்டமானி (LLB) மற்றும் சட்்ட 
முதுமானி(LL.M) ்பட்்டங்்்ளயும் 
ல்பற்றுள்ளார். தூதுவர் அமீர்அஜ-
வத் இலங்் உயர் நீதிமன்றத்தின் 
சட்்டத்்ரணியும் மற்றும் நளீமியா-
வின் ்பட்்ட்ாரியுமாவார்.

இலங்கைத்தூதுவர் அமீர் அஜவத் ஓமான் நாட்டு மன்்னரால் வரவவற்பு

ஆதியிலிருந்து கிழககி-
லங்் ஓர் அழகியல பிர-
வ்சம். அள்ள அள்ளச் சுரக-

கும் அமு்சுரபியான கிணறு்்ளால 
தூய ்ணணீர்ப்பால ்பரு்த் ்ரும் 
கிராமங்ளின் ்ாய்ம். ஆறு கு்ளம் 
ஏரி வாவி வாய்க்ால ஓ்்ட நதி 
ஆகிய நீர்நி்ல்ள ்்டவலாடு ்்கு-
லுககி ்மது கூட்டுவாழ்க்்்ய 
மு்த்துவாரத்தில ல்ாண்டாடும் 
்ா்ல சந்நி்ானம். அருவி்ள ்பற-
்வ்ள; புலலவளி்ள பூமரங்ள 
்பச்்சப்பயிர்்ள; வயலநிலங்ள 
்ாலந்்ட்ள ம்லத்ல்ா்டர்்ள 
ல்ன்னந்வ்ாபபு்ள என இயற்்்-
யின் வசாபி்ங்ள நி்றந்் இந்் 
பூவலா் லசார்க்த்்்க ்ாணத்்ான் 
சூரியன் ஒவலவாரு நாளும் ்்டலிலி-
ருந்து ்ண விழிககிறாலனன்று வி்ந்-
து்ரப்பதில வியபவ்பதுமில்ல. 

“ரவி ்ாணா்்்க ்வி ்ாண-
கிறான்” என்னும் ஒருல்லுஙகுப 
்பழலமாழி எலவலாரும் ்பார்க் 
முடிந்்்்ப ்பார்ககும் ்ண்ள புறக-
்ண்ள என்று லசாலகிறது. ் திரவன் 
ஒளி ல்ா்டமுடியா் ஆழங்ள ்்ட-
லிலும் உணடு: ்திரவன் ஒளி விழ 
முடியா் ்ண்டங்ளும் உணடு. 
ஆனால ;ஒரு ்விஞனின் ்ணணுக-
குத் ் ப்ப முடிந்் ் ாட்சி்ள இல்ல. 
அப்படி எலவலாராலும் ்பார்க் முடி-
யா்்்ப ்பார்ககும் ்விக ்ண்ள 
கிழககு முஸலிம்்ள. அவர்்ள; 
வாழ்ந்் சூழலில ்்லநயம் மிக் 
்விவரி்்்ள அ்க்ண்்ளால ்ங-
்ளுககுள ்ணல்டடுத்து லவளிக-
ல்ாணர்ந்்ார்்ள. அந்் ்பாமர மக்ள 
ல்ருவுககுத் ல்ரு இ்சரா்த்வ்ாடு 
்பாடிய்பா்டல்ள வயலும் வரப-
பும் உ்ழபபும் சிரிபபும் ம்ழயும் 
லவய்யிலும் வ்பான்று பிற்ரயும் 
பிரமிக் ்வத்்ன.அவர்்ளின் 
்்ல - ்லாசாரம் -  ்பண்பாடு - உறவு-
மு்ற - ்பழக்வழக்ங்ள எலலாம் 
்ங்ள வாழ்க்் அனு்பவத்தின் பிர-
தி்பலிப்பாய் ஒவலவாரு நி்ழ்விலும் 
லவளிப்படுத்்ப்பட்்டன. ல்ாழிற்-
்பா்டலா் - ்ாலாட்டுப்பா்டலா் - ்த்-
துவப்பா்டலா் - ்ா்ல்பா்டலா் ஏன் 

அடுத்்வ்ர இட்டுக்ட்டி இழுத்து-
விடும் ்நயாணடிப ்பா்டலா்வும் 
்மிழில ்்லப்பட்்டன.

“ஈமான் உ்டவன ்லிமா்வ 
ஓதித் ல்ாழுது மு்லீந்து
சீமான் ்னக்ாய் வநான்பு ்வத்து 
ைஜஜஜூம் லசய்வாய் என் ம்வன”
லவற்றி்லயும் ்பாககும் சுண-

ணாம்பும் வசர்ந்் ் ல்வ உ்ட்்்டச் 
சிவக் ்வத்்து வ்பால இந்் சிங்ா-
ரி்ளின் இ்யத்்்ச் லசாக் ்வத்் 
லசாந்் சங்தி்ான் இக்வி. ்மிழ்ப-
்பரபபில வ்ட்்ட இந்் ்பாட்டில 
்ாணபல்பறும் லசாலலாட்சியும் 
உறுதியும் உணர்ச்சியும் அருளிச் 
லசலலும் அருஞ் லசய்தியாகும்.
லசயற்்்யாய் சிரிக்த் ல்ரியா் 
இந்் ல்பண்ளுககு வாழ்க்்ப்பட்-
்டவர்்ள ல்பரும் ்பாககியசாலி்ள. 
ஏலனன்றால அவர்்ள இ்றயச்சம் 
உ்்டயவர்்ள.

எழுத்து என்்பது ஒலி்ய ஊற்றி 
்வககும் ல்ாள்லன். அது 
அறிவின் வசமிபபுக கி்டஙகு. ்்ல-
மு்ற்ளுக்ான ஞானத்்்க 
்்டத்தி ஏகும் ்ருவி. லமாழியின் 
எழுத்துக்்்ள ்பகுப்பல்ன்்பவ் 
ஒரு ்ணி்ம் மற்றும் அஃவ்ார் ஒலி-
விஞ்ஞானம். லமாழி  எலலா உயி-
ரினங்ளுககும் உரியது. எழுத்வ்ா 
மனி்குலத்துககு மட்டுவம உரியது. 
எழு்ப ்படிக்த் ல்ரிந்தும் ல்ரி-
யாமலும் வ்ளர்ந்் அந்் வர்வி்ள 
்ங்ள இலககியச் சமூ்ச் சூழ்நி-

்லயில பிற நாட்டு ஆதிக்த் ்ாக-
்த்துககு ஆ்ளா்ாமல ்மது விருபபு 
லவறுபபுக்்்ளயும் மன உ்்ளச்சல-
்்்ளயும் வ்பச்சுத்்மிழில; ்பாடினார்-
்ள.

“என்்ட லநஞ்சில இருககும் 
்வ்ல்்்ளச் லசான்னவு்டன் 
ஏழு்்டலும் 
இ்ரயமர்ந்து வ்ட்டிருககும்”
இப்படி லசாலவ்ளமும் ்விநய-

மும் நளினமும் வநரடி லவளிப்பாட்-
டுணர்ச்சியும் உள்ள அவர்்்ளது 
“நாட்்டார் ்பா்டல” ஈழத்துத் ்மி-
ழிலககிய வ்ளர்ச்சிககு இரத்்்ா-
னம் வழஙகிய்ால அது இலங்் 
்மிழிலககியப ்பா்டநூல்ளிலும் 
ஒரு ்னிச் சிறப்்பப ல்பற்றிருக-
கின்றது. ந்ர நா்ரீ்ம் வ்ளர வ்ளர 
மக்ள வாழ்வும் மாற்றம்்டய 
அவர்்்ளது ்பாரம்்பரிய ்்ல இலக-
கியப ்ப்்டபபுக்ளும் ்ப்ழய 
்்வி்னத் ல்ாழில்ளும் ்லாசார 
அ்்டயா்ளங்ளும் ம்றந்து வ்பாய் 
்ாலபவ்பாககில  அ்வலயாரு புது 
மாற்றத்்் உண்டாகிவிட்்டன.  

“இரவிவல வீசும் இ்ளங்ாற்றும் 
சந்திரனும்

அரவா் வாளவ்பால அறுககுவ் 
என் மன்ச”

என்னும் ்ா்ல்னக ்ாணா் 
்னி்ம என்்பது ல்பருந் துயரம். 
ல்பண்ள பின்னால ‘்பயல்ள’ 
ல்ா்டர்வது ்பாலலாழுக்ம். 
ஆனால மயில்ள ல்ா்டர்வது ்பால 

மயக்ம். இது உவ்மத் தூரி்்-
யால இயற்்் தீட்டிய இலககியம்.

ஆழ்வாரும் நாயன்மாரும் அடி-
யார்ககு நலலாரும் அவ்வயாரும் 
இ்ளஙவ்ாவடி்ளும் ்பகதியினால 
்மி்ழ அன்்றய வாழ்க்்வயாடு 
பிணித்்து மாதிரி கிழககு முஸ-
லீம்்ள ்ங்ள அ் உணர்வு்்்ள 
அறிவுக ்ருத்துக்்ளாககி; அவர்்-
்ளது நிஜ வாழ்க்்வயாடு பிணித்து 
விட்்டனர். ்ாலபவ்பாககில நாட்டுப 
புறப்பா்டல கிழககு மக்ளின்; 
இ்யத்திலிருந்து வ்ச மக்ள 
லசவி்ளுககுக ல்ாணடு வசர்க்ப-
்பட்்டவ்பாது அ்ன் ்படித்்ரமும் 
்பரிசுத்்மும் ்பாரம்்பரியமும் ்மிழி-
லககியஆய்வா்ளர்்்ளால உறழ்ந்து 
்பார்க்ப்பட்டு பின் உணரப்பட்டு 
அது ்ருத்துல்த்திற்குச் லசலுத்திய-
்ாணிக்் என்றுமதிக்ப்பட்்டது. 
அ்னாலகிழககு முஸலீம்்ளின் 
நாட்்டார் ்பா்டல ்ாய்லமாழி ்மி-
ழுககு லசய்்சிங்ாரம் என்று லசப-
்பப்படுகிறது. ஆனால ஊற்றுநீரா-
லும் ஆற்று நீராலும் ம்ழநீராலும் 
்ன்்னப புதுபபித்துகல்ாள்ளா் 
்ப்ழயநதி்ய மனி்ன் ல்பயர் மாற்-
றிவிடுவது மாதிரி ்பழம் ்மிழ்ப்பண-
டி்ர்்ளஇந்் நாட்்டார் ்பா்ட்லப 
புறங்ணடுவிட்டு ்ங்ள ்பாட்டு 
வரி்ளுககு விருத்்லமன்றும்லவண-
்பாலவன்றும் லசய்யுல்ளன்றும்மரபுக 
்வி்்லயன்றும்புதுக்வி்்லயன் -
றும் ல்பயர் மாற்றி விட்்டார்்ள.

“ஊரில ல்பாருளும் ்பட்்டணமும்
எலலாம் உனகவ் கி்்டத்்ாலும்
நீரின் குமிழி வ்பாலழியும் 
நி்லககும் நலல ‘அமல’ ம்வ்ள”
என்று நமது அப்பச்சிமாரும் மூத்-

்ம்மாமாரும் அறவம வாழ்வாய் 
வாழ்வவ அறமாய் இஸலாமிய 
்லாசார ஆன்மீ்ம் ்பாடினார்்ள. 

ஒரு ்ாலத்தில இலங்் என்ற 
இரத்தினதுபீ்பம் முழுவதும் ்பாமர 
பூமியா்வவ இருந்திருக்லாம் என்ற 
கூற்றுககு இந்் நிலப்பரபபின் நீட்சி-
யும் ஒரு சாட்சி. இத்து்ண நீண்ட 
வரலாறும் இலககியச் லசழு்மயும் 
ல்ாண்ட பூமிவயகிழககுக ்்டற்்-
்ரவயார மா்ாணம். அப்படியான 
மணணில ்ன் குழந்்் கி்்டத்-
்ற்்ரிய லசலவம் என்று எணணும் 
அவ் ்ாய்்ான்“ஆண ்ப்னயில 
நுஙவ்அணில வ்பா்ா மாம்்பழவம 
“ என்று ்ன் பிள்்ளயி்டம்்ாலாட்டு 
்பாடுகிறாள. 

“முத்வ் ்பவ்ளவம – என் 
முக்னிவய சர்க்்ரவய
ல்ாத்து மரிகல்ாழுந்வ் – என்
வ்ாம்ளவம ்ணவ்ளராய் 
்ரும்வ்ப ்ல்லக்
்லலாறு ்ணணிவர
்லலாற்றுத் ்ணணியிவல
லநலலா வி்்ளஞ்ச முத்து”
எலலா ்ாய்மார்்ளும் குழந்-

்்்ய தூங் ்வப்ப்ற்்ான 
்ாலாட்டு ்பாடினாலும் இது 
குழந்்் விழித்துகல்ாளவ்ற்்ான 
்பா்டலா் வ்ட்் முடிகிறது.

குரஙகு கிழித்ல்றிந்் ்பஞ்சுத்-
்்லய்ண மாதிரி ்்டந்்்ால 
வ்பார்ச்சூழலஈழத்து இனஉற்வ 
கு்லத்துவிட்்டாலும் கிழககுமக-
்ள ்ாய்மாழி ்மிழில ஒன்று்பட்-
டிருப்பது வ்பால ்ங்ள வாழ்்வ 
நி்றத்து ்வத்திருககும் வ்ரக-
கும்; எலவலாரும்இ்யத்்ால 
இ்ணந்திருககிறார்்ள. ்பாலுககுள 
்யிரும் லவணலணயும் நி்றந்திருப-
்பது மாதிரி  ்மிழர்்ளும் முஸலீம்்-
ளும் ஒவர குலமாய்த்்ான் வ்ாய்ந்தி-
ருககிறார்்ள. இது ல்ான்்மயின் 
வமன்்ம ்ருதிச் லசாலலப்பட்்ட-
்ன்று: உண்மயின் வநர்்ம ்ருதிச் 
லசாலலப்பட்்டது. அ்ற்ல்ாரு சான்-
று்ான் இந்் மட்்டக்்ளபபு மக்ள 
நாட்்டார் ்பா்டல;

“கூடி இருந்் இ்டம் 
கும்மா்ளம் வ்பாட்்ட இ்டம்
்பாடி மகிழ்ந்் இ்டம்
்பாழாய்க கி்டககு்டி”
ஆழ்்்டல அழுத்்த்தில 7.62 

மீற்றர் ் ்டற்்்ர உயர நிலப்பரபபில 
கு்ளம் குட்்்ட மாதிரி வ்ஙகிநிற்கும் 
நீர்நி்ல்ள “்்ளபபு” எனப வ்பர் 
ல்பற்ற கிழககுத் ்ாய்த்தின் ்்ல-
ந்ரம் (மட்்டம் + ்்ளபபு) மட்்டக்-
்ளபபு என்கிறார்்ள. 

(அடுத்தவாரம் த்தாடரும்)

இதயமெல்லாம் இனிக்கும் 
கிழக்கி்ங்கை நலாட்லார் பலா்லகைள்

இனியவன் இசார்தீன் -
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கந்தளாய் தினகரன் நிருபர் 

புல்மாடமடை பிர்்தசத்தில நடைாத்்தப் -
படும் புல்மாடமடை பிரீமியர் லீக் ்பாட -
டிகள் சிறப்பான முமறயில குச்சவெளி 
பிர்்தச சமபயின் உறுப்பினர் எஸ்.ஏ.சி.
எம்.நசார்  ்தமைமமயில அணமமயில 
நமடைவபற்றது.

அ ்த ற் க ம ம ய 
இப் ்பாடடி 
நி க ழ் வி ல 
இறுதிப் ்பாடடி 
ஞ ா யி ற் று க் கி -
ழமம (15)  
பு ல ் ம ா ட ம டை 
ச ை ா மி ய ா 
வி ம ள ய ா ட டு 
ம ம ்த ா ன த் தி ல 
்காைாகைமான 
முமறயில நமடை -
வபற்றது. 

இந நி க ழ் வி ல 
பிர்தம அதி -
தியாக குச்ச -
வெளி பிர்்தச 
சமபயின்  ்தவி -
சாளர் ஏ.முபாரக் -
கும்  வகௌரெ அதிதிகளாக   புல்மாடமடை 
பிர்்தச பல மெத்தியர் வடைாக்டைர் பி.பா -
ஸிர் மற்றும் சிறப்பு அதிதிகளாக புல -
்மாடமடை  பிர்்தச வபாலிஸ் நிமைய 
வபாறுப்பதிகாரி  விக்ரமரத்ன,  கிராம 
உத்தி்யாகத்்தர்களான ஏ.ரஜப், ஏ.எம்.
றி்னாஸ் மற்றும் வபாது சுகா்தார 

பரி்சா்தகர் எம்.சு்தார்தீன், பிர்்தச 
முக்கியஸ்்தர்கள், விமளயாடடு வீரர் -
கள் இமளஞர்கள், வபாதுமக்கள் என  
பரும்  கைநது வகாணடைனர்.   அ்தன -
டிப்பமடையில இம்முமற நமடைவபற்ற 
புல்மாடமடை பிறிமியர் லீக் PPL -  2020 
்பாடடிகளில இறுதிப் ்பாடடியில 

வெற்றி வபற்ற இலமமனட மரடைர்ஸ் 
அணிக்கான வெற்றிக் கிண்ணம், கா்சா -
மைகள் மற்றும் ந டு ெ ர் க ளு க் க ா ன 
கி ண ்ண ங க ம ள யு ம்  நி க ழ் வின்  பி ர ்த ம 
அ தி தி ய ா க  க ைந து  வ க ா ண டை  பி ர ் ்த ச 
சமபயின்  ்தவிசாளர் ஏ.முபாரக் ெழஙகி 
மெத்்தார்.

வ்தன்னாபிரிக்க கிரிக்வகட சமபயின் 
வீரர்களுக்கான ெருடைாந்த ஒப்பந்தத்-
தில மு்தன்முமறயாக பியூரன் வென்-
ரிக்ஸ் இடைம்வபற்றுள்ளதுடைன், என்ரிச் 
்நாட்ஜ மற்றும் ரஸ்ஸி வென் வடைர் 
டைஸன் ஆகி்யாருக்கு ஒப்பந்த உயர்வு 
ெழஙகப்படடுள்ளது. 

புதி்தாக 2020 – 2021ம் ஆணடு 
பருெகாைத்துக்கான வ்தன்னாபிரிக்க 
கிரிக்வகட சமபயின் ஒப்பந்தத்தில 
இம்முமற 16 வீரர்கள் உள்ளடைக்கப்-
படடுள்ளனர். புதி்தாக வெளியிடைப்-
படடுள்ள ஒப்பந்தம் குறித்து வ்தன்னா-
பிரிக்க கிரிக்வகட சமபயின் ்தற்காலிக 
பிர்தம நிமற்ெற்று அதிகாரி வஜக்கஸ் 
்பால  வ்தரிவித்்தார். 

“நாம் இம்முமற 16 வீரர்களுக்கு 
ஒப்பந ்தம் ெழஙகியுள்்ளாம். ஒப்-
பந்த ம் ெழஙகப்படடுள்ள வீரர்கமள 
அமனத்து ெமகயிைான கிரிக்வகட 
்பாடடிகளிலும் இம்ணத்துக்வகாள்ள 
முடியும். வடைஸ்ட ்பாடடிகளில 
சிறப்பாக விமளயாடைக்கூடிய வீரர்-
கள் இம்ணக்கப்படடுள்ள நிமையில, 
அெர்கள் மடடுப்படுத்்த ஓெர்கள் 
வகாணடை ்பாடடிகளிலும் பிரகாசிக்க 
கூடியெர்களாக உள்ளனர். 

 நாம் ஒப்பந்தத்தில 17ெது வீரமர 
இம்ணத்துக்வகாள்ெ்தற்கு ்தயாரா-
கவுள்்ளாம். எனினும், எதிர்ெரும் 
்பாடடிகளில பிரகாசிக்கும் வீரர் 
ஒருெர் இந்த இடைத்ம்த பிடித்துக்-
வகாள்ள முடியும்” என்றார்.

“அதுமாத்திரமின்றி வீரர்களுக்கான 
ஒப்பந்த உயர்ொனது எப்்பாதும் 
்பான்று, இந்த பருெகாைத்தில பிரகா-

சிக்கும் வீரர்களுக்கு ெழஙகப்படும். 

இந்தநிமையில, ஒப்பந்தத்தில இலைா-
மல சர்ெ்்தசத்தில பிரகாசிக்கும் வீரர்-
களுக்கு, புதி்தாக அடுத்்த ெருடைம் ஒப்-
பந்தம் ெழஙகப்படும்” எனவும் இெர் 
சுடடிக்காடடினார்.

வ்தன்னாபிரிக்க கிரிக்வகட சமபயா-
னது இந்த ஆணடு நமடைவபறவுள்ள 
T20I உைகக் கிண்ணத்ம்த கருத்திற்-
வகாணடு புதிய ஒப்பந்தத்ம்த ெழங-
கியுள்ளது. அ்்த்நரம், வசாந்த 
மணணில இடைம்வபறவுள்ள இைஙமக 
அணிக்கு எதிரான வடைஸ்ட வ்தாடைர், 
அவுஸ்தி்ரலிய அணிக்கு எதிரான 
வடைஸ்ட வ்தாடைர், பாகிஸ்்தான் மற்றும் 
இநதிய அணிகளுக்கு இமடையிைான 
T20I வ்தாடைர்கமளயும் கெனத்தில 
வகாணடு இந்த ஒப்பந்தம் ெழஙகப்-
படடுள்ளது.

 வ்தன்னாபிரிக்க அணியின் சுற்றுப் 
பய்ணஙகளான இைஙமக மற்றும் 
்மற்கிநதிய தீவுகளுக்கு எதிரான 
வ்தாடைர்கமளயும் இந்த ஒப்பந்தத்தில 
கெனத்தில வகாணடுள்ள்தாக வ்தன்னா-
பிரிக்க கிரிக்வகட சமப சுடடிக்காடடி-
யுள்ளது. 

 தென்னாபிரிக்க வீரர்கள்
வ்தம்பா வபௌவுமா, குயிணடைன் 

டி வகாக், வபப் டு ப்வளசிஸ், டீன் 
எலகர், ப்யூரன் வென்ரிக்ஸ், ரீஷா 
வென்ரிக்ஸ், ்கஷவ் மொராஜ், 
எய்டைன் மர்க்ரம், ்டைவிட மிலைர், 
லுஙகி என்கிடி, என்ரிச் ்நாட்ஜ, 
எணமடைல வபஹ்லுக்ொ்யா, 
டுமென் ப்ரிட்டைாரியர்ஸ், காகி்ஸா 
ரபாடைா, வடைப்மரஷ் ஷம்ஷி, ரஸ்ஸி 
வென் வடைர் டைஸன்.

ஐரரனாப்னா மனாத்திரமல்ல உ்லத்கங்கும் 
பிரெனா் ்கனால்ந்து ர்னாட்டி்கள் முடக்கப்ட்டிருந்-
ெர்னாதும் ஒரர ஒரு நனாடு த்கனாரரனா்னா வைரஸ் 
அச்சுறுத்ெலுககு மத்தியிலும் ெ்து உவெ்ந்து 
்ருைத்வெ ஆரம்பித்துள்்ளது.

ரஷ்னா மற்றும் ர்னா்லந்து நனாட்டு எலவ்லவ் 
ஒட்டி இருககும் த்்லரஸ் நனாட்டின பரீமி்ர 
லீக ர்னாட்டி்கள் ஆரம்பிக்கப்ட்டுள்்ள். இந்ெ 
வைரஸ் ்ற்றி த்ரிதும் ்கைவ்ல த்கனாள்்ளனாெ 
அந்நனாட்டு ஜ்னாதி்தியும் குடிமக்களுககு டிரகடர 
ஓட்டுைென மூ்லம் சிகிச்வசை த்ற்றுகத்கனாள்ளும்-
்டி கூறியிருககின்னார.

உ்ல்கப பு்கழத்ற்் உவெ்ந்து நட்சைத்திரங்்க-
ளும் ெமது நனாட்டின த்்லரஸ் பரீமி்ர லீககில 
விவ்ள்னாட ைரககூடும் எனறு ஆரசை்ல மற்றும் 
்னாசிர்லனா்னா அணியின முன்னாள் வீரர அத்ல-
சைனாணடர ஹத்லப ஆச்சைரி்த்வெ தைளியிட்டி-
ருந்ெனார. ெமது நனாட்டில த்கனாரரனா்னா வைரஸ் 
்ற்றி எைரும் ்கைவ்லப்டவிலவ்ல எனறு அைர 
குறிபபிட்டுள்்ளனார.

ஐரரனாபபி் ்கனால்ந்து கூட்டவமபபு்களின 
ஒனறி்மனா் UEFA இந்ெ உவெ்ந்து ்ரு-
ைத்வெ பூரத்தி தசையைது குறித்து விைனாதித்துக 
த்கனாணடிருந்ெ ்கடந்ெ வி்னாழககிழவம (19) 
த்்லனாரஸ் ெவ்லந்கர மினஸ்ககில அந்நனாட்டு 
ரநரப்டி பிற்்்கல 2 மணிககு த்்லனாரஸ் பரீ-
மி்ர லீக உத்திர்னா்கபூரைமனா்க ஆரம்்மனா்து.   

அனவ்் தி்த்திர்லர் துருககி சுப்ர 
லீககும் இவட நிறுத்ெப்ட்டது. ஆ்னால சுமனார 
ஆயிரம் ்னாரவை்னா்ளர்கள் முன நவடத்ற்் 
த்்லனாரஸ் பரீமி்ர லீககின முெல ர்னாட்டியில 
எதசைரஜடிக அணி ்்லம்மிக்க ர்ட் அணிவ் 
3-1 என் ர்கனால வித்தி்னாசைத்தில ரெனாற்்கடித்து 
அதிரச்சி அளித்ெது. அெனாைது இந்ெ ர்னாட்டி 
நவடத்ற்் ெவ்லந்கரின ்ல்கவ்லக்கழ்க 
அரங்கில ்னாதி இருகவ்க்கள் நிரம்பி இருந்ெ். 

இந்ெத் தெனாடரில இஸ்த்லனாக மினஸ் அணிக-
்கனா்க ்கடந்ெ ஆணடு அத்லசைனாணடர ஹத்லப 
ெ்து ்ங்்களிபவ்ச் தசையதிருந்ெனார. எனினும், 
இந்ெப ்ருைத்தில ெ்து ்வழ் ்கழ்கம் ்கடந்ெ 

சைனிககிழவம ெ்து முெல ர்னாட்டியில ஆடி-
்ர்னாது முனத்ச்சைரிகவ்க்னா்க அைர வீட்டி-
ர்லர் ெங்கியிருந்ெனார. ஆ்னால த்்லனாரஸில 
இவைனா்னா் முனத்ச்சைரிகவ்கயில சிறி் எண-
ணிகவ்கயி்லனார்னாரர ஈடு்ட்டுள்்ள்ர. 

“த்்லரஸில இது ்ற்றி (வைரஸ்) ்னாரும் 
்கைவ்லப்டுைெனா்க தெரி்விலவ்ல. இெவ் 
நம்் முடி்விலவ்ல.”எனறு ்கடந்ெ ஆணடு 
உவெ்ந்து ர்னாட்டி்களில இருந்து ஓயவுத்ற்் 
ஹத்லப ‘தி சைன’ ்த்திரிவ்கககு தெரிவித்ெனார. 

“அவ்த்து உ்லகும் இபர்னாது த்்லரஸ் 
லீகவ்க ் னாரககின்். அவ்ைரும் தெனாவ்லக -
்கனாட்சி முன இருந்து எம்வம ்னாருங்்கள். என.
எச்.எல. ர்னாட்டி்கள் நிறுத்ெப்ட்டர்னாது ஐஸ் 
த�னாககி வீரர்கள் ரஷ்னாவுககு விவ்ள்னாடச் 
தசைன்னார்கள். த்்லரஸ் லீக தெனாடருைெனால 
சி்ல ரநரம் ்ல்்ல தமஸ்ஸி மற்றும் கிறிஸ் -
டி்னார்னா தரனா்னாலரடனா இங்கு ைரககூடும்” 
எனறும் அைர கூறி்னார.    

என.பி.ஏ., என.எச்.எல. ர்னான் அதம -
ரிக்க லீக ர்னாட்டி்கள் உட்்ட ஐரரனாபபி் சைம் -
பினஸ் லீக, பரீமி்ர லீக மற்றும் ்லனா லி்கனா 
எ் அவ்த்து பிரெனா் உவெ்ந்து ர்னாட் -
டி்களும் இவடநிறுத்ெப்ட்டுள்்ள். என்னா -
லும் முன்னாள் ரசைனாவி்ட் ஒனறி் நனாடனா் 
த்்லனாரஸ் இனறும் ெ்து பிரெனா் லீக ர்னாட் -
டி்கவ்ள ஆடும் ஒரர நனாடனா்க இடம்த்ற்றுள் -
்ளது.  

“த்கனாரரனா் வைரஸ் ்கனாரணமனா்க சைம்பி -
்னஸ் லீக மற்றும் ஐரரனாபபி் லீக ர்னாட்டி்கள் 
நிறுத்ெப்ட்டுள்்ள். இெவ் ெடுக்க மு்ற்சிப -
்ெனால இது நல்லது. UEFA நல்ல நடைடிகவ்க -
வ்ர் தசையதுள்்ளது. இெவ் எமது நனாட்டில 
புரி்வைப்து ்கடி்ம். அவ்த்து லீக 
ர்னாட்டி்களும் நிறுத்ெப்ட்டர்னாதும் அெவ் 
ஒரு பிரச்சிவ்்னா்க நனாம் ்னாரக்கவிலவ்ல. 
ஏத்னறு எ்ககுத் தெரி்விலவ்ல. அவ் -
ைரும் அடுத்ெ ர்னாட்டிககு ெ்னாரனா்க சைனாெனார -
ணமனா்க ்யிற்சி த்ற்று ைருகி்னார்கள். அைர -
்களுககு எந்ெக ்கைவ்லயும் இலவ்ல” எனறு 

அத்லசைனாணடர ஹத்லப கூறுகி்னார. தனாரரனா்னா 
வைரஸ் தெனாற்று தெனாடரபில உ்லத்கங்கும் 
இருககும் நனாடு்கள் ர்னான் தீவிர முனத்ச் -
சைரிகவ்க நடைடிகவ்க்கவ்ள த்்லரனாஸ் அரசு 
முனத்டுப்திலவ்ல. இத்ெவ்ககும் த்்ல -
ரஸில திங்்கட்கிழவம (23) ரமலும் ஐந்து 
ர்ருககு வைரஸ் தெனாற்று ஏற்்ட்டு அந்நனாட் -
டில ்னாதிபபுற்்ைர்களின எணணிவ்க 81 ஆ்க 
அதி்கரித்துள்்ளது.   

ஆ்னால, அந்நனாட்டு ஜ்னாதி்தி அத்லக -
சைனாணடர லு்கனாதசைனர்கனா, “ரமற்கு ஐரரனாப -
்னாவைப ர்னான் அரெ மர்னாநிவ்லயில 
த்்லரசி்ர்கள் இலவ்ல” எனறு ்கடந்ெ ைனாரம் 
கூறியிருந்ெனார. “நனாட்டிர்ல எைரும் வைரஸ் 
்ற்றி ர்சுைதிலவ்ல. கிரனாமபபு்ங்்களில டிரக -
டர்கள் அவ்ைவரயும் குணப்டுத்தும். ை்ல 
நி்லங்்கள் அவ்த்வெயும் குணப்டுத்தும்” 
என்னார.

த்்லரஸ் ரெசி் அணிக்கனா்க ஆடி் 
ஹத்லப இது ்ற்றி கூறும்ர்னாது, “இத்ெனாலி 
மற்றும் ஸ்த்யினில என் நடந்ெது எனறு 
எலர்லனாருககுரம தெரியும். அது நல்லெல்ல. 
ஆ்னால எமது நனாட்டு ஜ்னாதி்தி நிரைனா்கத்தி -
்ர தசையதி்கள் கூறுைது ர்னால இது தீவிரம் 
த்கனாணடெல்ல எனறு நம்புகின்்ர. த்ரும் -
்னா்லனா் இவ்ளஞர்கள் மற்றும் மனாணைர்கள் 
இெவ் நம்புகி்னார்கள். எ்து குடும்்த்தி்ரு -
டன நனான வீட்டில இருககிர்ன. ஆ்னால நனான 
தைளிர் தசைலலும் ரநரத்தில வீதி்கள் மற்றும் 
உணை்கங்்கள் ்ர்ரப்னா்கரை ்கனாணப்டுகின-
்். ஒரு ைனாரம் அல்லது இரணடு ைனாரங்்களில 
இது நிறுத்ெப்ட்லனாம். வைரசுககு என் நடககி்து 
எனறு எமது ஜ்னாதி்தி ்கனாத்திருக்க்லனாம்” என்னார.
ஐரரனாப்னாவின ்கவடசி சைரைனாதி்கனாரி்னா்க உள்்ள 
லு்கனாதசைனர்கனா, 1994 தெனாடக்கம் த்்லரஸில 
ஆட்சியில உள்்ளனார. அந்ெ பிரனாந்தி்த்தில அதி்க 
ஒடுககுமுவ் த்கனாணட நனாடனா்க த்்லரஸ் இருந்து 
ைருகி்து. அங்கு ்கருத்துச் சுெந்திரம் மற்றும் அரசி-
்ல எதிரப்னா்ளர்கள் ்கடுவம்னா்க ஒடுக்கப்ட்டு 
ைருகின்்ர.

(புத்்தளம் வி்சடை நிருபர்)

பிரிமா சன்மரஸ் பான் அனுசரம்ணயில 
இடைம்வபற்ற பிராநதிய ஜூனியர் திறந்த 
வகாலப் சம்பியன்ஷிப் ் பாடடியில புதிய 
சா்தமனவயான்மற ஏற்படுத்தி 12 ெயதுக்-
கும் 18 ெயதுக்கும் இமடைப்படடை ெயதுப் 
பிரிவின் ்தஙகம் மற்றும் வெள்ளிப் 
்பாடடி நிகழ்ச்சிகளுக்கான 
வெற்றிக் கிண்ணத்ம்த இந-
நாடடின் வபணகள் வகாலப் 
விமளயாடடின் சிறப்பு வீராங-
கமனயான ்தானியா மினால 
பாைசூரிய வபற்றுக் வகாண-
டுள்ளார்.

ெம்பாந்்தாடமடை ஷங-
கிரிைா ்ொடடைல ெளாகத்-
தில அமமநதுள்ள வகாலப் 
மம்தானத்தில இப்்பாடடி-
கள்  கடைந்த 8 மற்றும் 9ம் திக-
திகளில இடைம்வபற்றன. ஐநது 
ெயதுப் பிரிவுகளின் கீழ் இடைம்-
வபற்ற இச்சுற்றுப் ்பாடடி-
களில சுமார் 56 ஜூனியர் 
்பாடடியாளர்கள்  கைநது 
வகாணடைனர்.  இ்தன் ்பாது 
்தானியா மினால பாைசூரிய 
்தனது ெயதுப் பிரிவில சிறப்பான திறமம-
யிமனக் காடடி வெற்றிக் கிண்ணத்ம்தச் 
சுவீகரித்துக் வகாணடை்்தாடு இப்பிரிவின் 
இரணடைாமிடைத்ம்த எதிர்த்்தரப்பு வீராங-
கமனயான மகைா வப்ரரா வபற்றுக் 

வகாணடைார். இப் ்பாடடியின் மூன்றா-

மிடைத்ம்த ்தானியாவின் இமளய ச்கா்தரி-
யான வசரின் மி்தாரா பாைசூரிய வபற்றுக் 
வகாணடைார்.

இந்தச் சுற்றுப் ்பாடடியின் 12 ெயதுக்-
கும், 14 ெயதுக்குமிமடைப்படடை  பிரிவின் 
வெள்ளி ்பாடடியில வரசான் அலகம 
வெற்றி வபற்ற்்தாடு, அப்்பாடடி-

யில மூசா வசரிப் மற்றும் எம். லிதுர்சன் 
ஆகி்யார் இம்ண இரணடைாமிடைத்ம்தப் 
வபற்றுக்வகாணடைனர். மூன்றாமிடைத்ம்த 
இம்ரான் நசீர் வபற்றுக் வகாணடைார்.

வயனிக் குமார 15 ெயதுக்கும் 18 ெய-
துக்கும் இமடைப்படடை ஆணகள் பிரிவின் 

்தஙக ்பாடடிப் பிரிவில வெற்றி வபற்-
ற்்தாடு, இப்்பாடடியின் இரணடைா-
மிடைத்ம்த நி்ரக் வடைஜ்ொனி வபற்றுக் 
வகாணடைார். இப்்பாடடியின் மூன்றாமி-
டைத்ம்த திமுத்து வபற்றுக் வகாணடைதுடைன் 
நான்காமிடைத்ம்த முன்னாள் இப்பிரிவின் 
வெற்றியாளரான எஸ். துெர்சன் வபற்றுக் 

வகாணடைார். 09 ெயதின் 
கீழ் வென்கைப் ்பாடடிப் 
பிரிவிமன ்்தஜாஸ் ரதிஸ்-
காநத் வெற்றி வகாணடை-
்்தாடு, அ்தன் இரணடைா-
மிடைத்ம்த அனூஜ வமத்சர 
வபற்றுக் வகாணடைார்.  இப்-
பிரிவின் வபணகளுக்கான 
்பாடடியில காயா ்தளு-
ெத்ம்த வெற்றி வபற்றார். 
இ்தன் இரணடைாமிடைத்ம்த 
க்ொன் ்்தஜ்ொனியும், எச். 
டி. ஆதித்யா வீரசிஙகவும் 
வபற்றுக் வகாணடைனர்.

பிரிமா சி்ைான் நிறுெ-
னத்தின் வபாது முகாமம-
யாளர் வடைன் வபன் சுொன், 
பிரதி வபாது முகாமமயாளர் 
சஜித் கு்ணரத்ன, ெம்பாந-

்்தாடமடை ஷஙகிரிைா ்ொடடைல குழு-
மத்தின் ரிகா்டைா வெ்ை, அந்த ்ொட-
டைலின் ெதிவிடை முகாமமயாளர் பிரகீத் 
குமார்,  உள்ளிடடை பைர் ்பாடடிகளில 
வெற்றி வபற்்றாருக்கான பரிசளிப்பு 
நிகழ்வில கைநது சிறப்பித்்தனர்.
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க�ொர�ொனொ அச்சுறுத்தலுக்கு 
மததியில் உத்தபந்து ஆடும் 
உலகின் ஒர� நொடு பெலரஸ்

பென்னாபிரிக்க 
கிரிகப்கட் ஒபெநெத்தில்  
பியூரன பெனரிகஸ்

பி�ொந்திய ஜூனியர் திறந்்த க�ொல்ப்
சம்பியன்ஷிப் ரபொட்டியில் புதிய சொ்ததன

புல்மோட்டை பிரீமியர் லீக்  ்�ோடடி: 
இலம்ைட ்ைடைர்ஸ் அணி சம்பியன்


