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ப. பால–சுப்–பி–ர–ம–ணி–யம்

விடிய விடிய இசசக் கச்–சச–ரி–யில் 
மூழ்–கி–வி–டு–ப–வர்–தான் இசசக்–க–ரு–வி–
கசை வாசிக்–கும் கசல–ஞர் திரு 
மமய்–ய–ழ–கன் கந்–த–சாமி. 47 வய–தில் 
இவ–ருக்கு முதல் ஆஸ்–துமா தாக்கு–
தல் ஏற்–பட்–டது. சுவா–சிக்க உத–வும் 
‘மவன்–டி–சலட்–டர்’ கருவி மபாருத்–தப்–
பட்டு சில நாட்–கள் சதசிய பல்–
கசலக்–க–ழக மருத்–து–வ–ம–சை–யில் 
சிகிச்சச மபற்–றார்.

வீடு திரும்–பும்–சபாது, 
‘பிரிமவன்டர் இன்சஹேலர்’ எனும் 
உறிஞ்சியும் மற்ற மருந்–து–களும் 
இவ–ருக்–குப் பரிந்–து–சரக்–கப்–பட்–டை. 
ஆைால் அவர் அவற்–சறப் பயன்–

படுத்–த–வில்சல.
தமக்கு சநர்ந்த ஆஸ்–துமா 

தாக்கு–தல், ஒருமுசற மட்–டுசம 
வந்–த–மதைக் கருதி, ஆஸ்–துமா 
தாக்–கு–த–லுக்–குப் பிறகு சவறு மருத்–
து–வப் பரி–சசா–த–சை–க–ளுக்கு அவர் 
மசல்–ல–வில்சல.

அவர் குடும்–பத்–தில் அவ–ரு–சடய 
தாயா–ருக்கு ஆஸ்–துமா சநாய் இருக்–
கிறது. எப்–சபா–மதல்–லாம் திரு மமய்–
ய–ழ–க–னுக்கு மூச்–சுத் திண–றல் ஏற்–
பட்–டசதா அப்–சபா–மதல்–லாம் தாயா–
ரின் ‘ரிலீவர் இன்சஹேலர்’ எனும் 
நிவா–ரண உறிஞ்சிசய அவர் பயன்–
படுத்–திைார். 

இந்த வழக்–கம் சில ஆண்–டு–
களுக்கு நீடித்–தது. திரு மமய்–ய–ழ–
கனுக்–குப் புசக–பி–டிக்–கும் பழக்–க–மும் 

இருந்–தது.
நாை–சட–வில் இந்த அலட்–சி–யப்–

சபாக்கு ஆபத்–தில் மகாண்–டு–சபாய்–
விட்–டது. 2016ஆம் ஆண்–டில், 
மீண்டும் மூச்–சுத் திண–றல் ஏற்–பட்டு 
மருத்–து–வ–ம–சை–யில் அவர் அனு–
மதிக்–கப்–பட்–டார். 

மறு–ப–டி–யும் ‘மவன்–டி–சலட்–டர்’ 
கருவி–யின் உத–வி–யு–டன் சுவா–சித்து, 
பின்–ைர் உயிர் காப்பு அசமப்பு 
ஆத–ர–வில் தம் உயி–சரக் சகயில் 
பிடித்–தி–ருந்–தார்.

மீண்–டும் உயி–ருக்கு ஆபத்து 
விசை–விக்–கும் இந்–தச் சம்–ப–வம் 
நடந்த பிறகு, அவர் பாடம் கற்–றுக்–
மகாண்–டார். புசக–பி–டிப்–ப–சதக் 
சகவிட்–டார். 

பரிந்–து–சரக்–கப்–பட்ட மருந்–து–

கசை முசற–யாக உட்–மகாள்ை 
மதாடங்–கி–ைார். இரவு சவசை–யில் 
இசசக் கச்–சச–ரி–களில் ஈடு–ப–டு–வசத 
நிறுத்–திக்–மகாண்–டார்.

ஆசராக்–கிய வாழ்க்–சக–மு–சறசய 
அன்–றி–லி–ருந்து கசடப்–பி–டித்து வரு–
வதா–கக் கூறி–ைார் 55 வயது திரு 
மமய்–ய–ழ–கன். ஆஸ்–துமா தாக்–கு–தல் 
வந்த பிறகு மருந்து நாடும் பழக்–
கத்–சதக் சகவிட சவண்–டும் 
என்றார் அவர்.

ஆஸ்–து–மா–சவக் கட்–டுப்–ப–டுத்த 
தடுப்பு ஆஸ்–துமா இன்–சஹே–லசர 
முசற–யா–கப் பயன்–ப–டுத்த சவண்–
டும் என்–றும் நிவா–ரண உறிஞ்சிசய 
அதி–கம் பயன்–ப–டுத்–து–வ–சதத் 
தவிர்க்க சவண்–டும் என்–றும் அவர் 
விைக்–கி–ைார்.

ஆஸ்–துமா சநாசயக் கட்–டுக்–குள் 
சவத்–தி–ருக்க ஆஸ்–துமா தாக்–கு–
தசல ஏற்–ப–டுத்–தும் நட–வ–டிக்–சக–
கசைத் தவிர்ப்–பது, ஆசராக்–கிய 
வாழ்க்–சக–மு–சற–சயக் கசடப்–
பிடிப்–பது, உறிஞ்சிசயப் பயன்–
படுத்–து–வது ஆகி–யசவ முக்–
கியம். முதல்–முசற மருத்–து–வசர 
ஓர் ஆஸ்–துமா சநாயாளி சந்–திக்–
கும்–சபாது தகுந்த சிகிச்–சச–கள் 
அவ–ருக்–குப் பரிந்–து–சரக்–கப்–படும். 
உறிஞ்சிசய முசற–யா–கப் பயன்–
படுத்–து–வது குறித்–தும் கற்–றுக்–
மகா–டுக்–கப்–படும். 

கட்–டுப்–ப–டுத்–தா–விட்–டால்..

ஆஸ்–து–மா–சவக் கட்–டுப்–
படுத்தா–விட்–டால் மூச்–சி–ழுப்பு, 
மூச்–சுத்–தி–ண–றல், மநஞ்–சுப் பகு–
தி–யில் இறுக்–கம், இரு–மல் சபான்ற 
அறி–கு–றி–கசை அனு–ப–விக்–கக்–
கூடும். அது சமலும் கடு–சம–யாை 
ஆஸ்–துமா தாக்கு–தலுக்–கும் 
மருத்து–வ–ம–சை–யில் அனு–ம–திக்–
கப்–ப–டு–வ–தற்–கும்  ஏன் மர–ணத்–
திற்–கும்–கூட இட்–டுச் மசல்–ல–லாம். 

இன்–சஹே–லர்–க–ளி–சடசய 
உள்ை சவறு–பாடு..

‘பிரிமவன்டர் இன்சஹேலர்’ 
எனும் தடுப்பு ஆஸ்–துமா உறிஞ்சி, 
பாதிப்–ப–சடந்த நுசர–யீ–ர–லின் 
காற்று வழி–கசை ஸ்டீ–ராய்டு 
பயன்–பாட்–டின் வழி சரி–மசய்ய 
உத–வு–கிறது. உள்–ளி–ழுக்–கப்–படும் 
ஸ்டீ–ராய்டு சநர–டி–யாக காற்று 
வழி–க–ளுக்கு மசல்–வ–தால் இது 
பாது–காப்–பாை முசற–யாக கரு–
தப்–ப–டு–கிறது. 

‘ரிலீவர் இன்சஹேலர்’ எனும் 
நிவா–ரண உறிஞ்சி, காற்று வழி–
கசைத் திறந்–தி–டச் மசய்து 
மூச்சுத் திண–றல் சபான்ற 
ஆஸ்துமா அறி–கு–றி–க–ளுக்கு உட–
ைடி நிவா–ர–ணம் தரு–கிறது. 

ஆைால் பாதிக்–கப்–பட்ட காற்று 
வழி–க–சைச் சரி–மசய்–வ–தற்–காை 
தன்சம அதற்கு இல்சல. 

இசதப் பயன்–ப–டுத்–து–வ–தாக 
இருந்–தால் தடுப்பு ஆஸ்–துமா 

சிங்–கப்–பூர் ஏர்–சலன்ஸ் விமாை 
நிறு–வ–ைத்–தில் 40 ஆண்–டு–களுக்கு 
சமலாக சசசவ–யாற்–றி–ய–வர் ஓய்–வு–
மபற்ற விமானி திரு சுசர ஷ் 
சமைன். ஓய்வுமபற்ற பிறகு ஆத–ரவு 
சதசவப்–படும் பிள்–சை–க–ளுக்கு 
சநரம் ஒதுக்க சவண்–டும் என்ற 
எண்–ணம் மகாண்–டார் அவர். 

சிங்–கப்–பூர் சிறு–வர் சங்–கத்–தின் 
நிர்–வா–கக் குழு–வில் 1997ஆம் ஆண்–
டில் உறுப்–பி–ை–ரா–கச் சசர்ந்–தார்.

சிறு–வர் சங்–கத்–திற்–காக நிதி 
திரட்–டு–வது, ஆண்–டுக்கு இரு–முசற–
யா–வது சிறு–வர் நிகழ்ச்–சி–கள் அல்–
லது நட–வ–டிக்–சக–க–ளுக்கு ஏற்–பாடு 
மசய்–வது சபான்–ற–வற்–றில் அவ–ரின் 
கவ–ைம் இருந்–தது. 

சிறு–வர்–கசை சிங்–கப்–பூர் ஏர்–
சலன்ஸ் விமா–னிப் பயிற்சி நிசல–
யத்–திற்கு அசழத்–துச் மசன்று, 
பாவசை விமா–ைச் சூழ–லில் அவர்–
கசைப் பறக்–க–வி–டச் மசய்–யும் அரிய 
அனு–ப–வத்சத நிர்–வாக உறுப்–பி–ை–

ராை திரு சுசர ஷ் ஏற்–ப–டுத்–தித் தந்–
தார். 

மற்ற பங்–கா–ளி–க–ளின் உத–வி–
யுடன் அமம–ரிக்க சபார் கப்–ப–லி–னுள் 
நுசழந்து பார்–சவ–யி–டும் அனு–ப–வத்–
சத–யும் அவர் ஏற்–ப–டுத்–தித் தந்–தார். 
இது சிறு–வர்–க–ளுக்–குப் மபரும் உற்–
சா–கத்–சதத் தந்–தது.

மகாவிட்-19 கிரு–மித்–மதாற்று 
கட்–டுப்–பா–டு–க–ைால் சிறு–வர் சங்–கத்–
தின்–கீழ் இயங்–கும் சன்–பீம் பிசைஸ் 
இல்–லச் சிறா–ருக்கு மவளிசய மசல்–
லும் சுதந்–தி–ரம் பறி–சபாை உணர்வு 
வர–லாம் என்று கூறிய திரு சுசர ஷ், 
அவர்களுக்கு இயன்ற உத–வி–சயச் 
சங்–கம் புரிந்து வரு–கிறது என்–றார். 

இந்த இல்–லத்–தில் தற்–சபாது 42 
சிறு–வர்–கள் உள்–ை–ைர். மபரும்பாலும் 
குடும்பத்தால் புறக்–க–ணிக்–கப்–பட்ட 
அல்–லது துன்–பு–றுத்–த–லுக்கு ஆைாை 
பிள்–சை–கள் இங்கு வசிக்–கின்–ற–ைர்.

கட்–டுப்–பா–டு–க–ளின் அவ–சி–யத்சத 
சிறு–வர்–க–ளி–சடசய சங்க உறுப்–பிைர்–

ஆஸ்துமா ப�ாராட்டத்தைத தைவிர்க்கலாம் 
சிங்கப்பூரில் 5% பெரியவர்களுக்கும் 
20% சிறாருக்கும் ஆஸ்துமா உள்ளதா்க 
அண்மய புளளிவிவரங்கள ்காட்டியுள்ளன. 
உறிஞ்சி (இன்ஹேலர) ெயனொடு அதி்கரித்து 
உள்ளதால் ஆஸ்துமாவால் ்ேரும் உயிரிழப்பு்கள 
்கடநத ெத்தாணடில் கு்றநதுள்ளன. இருப்பினும், 
சரியான உறிஞ்சி்ய மு்றயா்க 
ெயனெடுத்தாத நி்லயில் அது ஆஸ்துமா 
தாக்குதலுக்கும் மரணத்திற்கும் இட்டுச் 
பசல்லலாம். அவவாறு மரணத்தின 
விளிம்பிலிருநது தப்பிய ஆஸ்துமா ்ோயாளி 
ஒருவ்ர தமிழ் முரசு சநதித்துப் ்ெசியது. 

அண்–சம–யில்  ‘ரிலீவர் இன்சஹேலர்’ 
எனும் நிவா–ரண  உறிஞ்சிசய 
அதி–கம் நம்–பி–யி–ருப்–ப–தால் ஏற்–படும் 
பின் –வி –சை –வு – கள் பற் –றிய 
காமணாளி ஒன்று மவளி–யி–டப்–
பட்–டது. விழிப்–பு–ணர்வு ஏற்–ப–டுத்–
தும் இக்–கா–மணா–ளி–யில் உள்–ளூர் 
பிர–பலங்–கள் சிலர் தங்–க–ளின் 
அனு–பவங்–க–சைப் பகிர்ந்–து–மகாண்–
ட–ைர். 

சிங்–கப்–பூர் ஆஸ்–துமா, 
ஒவவாசம சங்–கம் (ஏஏஏ) மற்–றும் 
ஆஸ்–தி–ர–மெ–னிகா நிறு–வ–ைம் 

வழி–ந–டத்–தும் ஆசராக்–கிய நுசர–
யீ–ரல் திட்–டம் இரண்–டும் இசணந்து 
இக்–கா–மணா–ளிசய மவளி–யிட்–டு 
இ–ருந்–தை.

காமணா–ளி– வழி ஆஸ்–துமா 
சநாயா–ளி–களில் சமலும் பலர், 
தங்–க–ளின் நிவா–ரண  உறிஞ்சியின் 
பயன்–பாட்சட உணர்ந்து தகுந்த 
நட–வ–டிக்சக எடுப்–பர் எைத் தாம் 
நம்–பு–வ–தாக ஏஏஏ தசல–வர் டாக்–
டர் ஏட்–ரி–யன் சான் கூறி–ைார்.

மூன்–றில் இரண்டு ஆஸ்–துமா 
சநாயா–ளி–கள், தங்–க–ளின் பிரச்–

சிசை–சயச் சமா–ளிக்க நிவா–ரண 
உறிஞ்சிதான் சிறந்த வழி என்று 
கரு–து–வசத அண்–சமய ஆய்வு 
ஒன்று மதரி–வித்–துள்–ை–தாக 
டாக்டர் சான் குறிப்–பிட்–டார்.

ஆஸ்–து–மா–சவச் சமா–ளிக்–கத் 
தங்–க–ளின் மருத்–து–வ–ரி–ட–மி–ருந்து 
கூடு–தல் ஆத–ர–சவ–யும் தக–வ–சல–
யும் எதிர்–பார்ப்–ப–தாக ஆய்–வில் 
பங்–சகற்–ற–வர்–களில் 32 விழுக்–
காட்டி–ைர் மதரி–வித்–தி–ருந்–த–ைர்.

இதற்–கி–சடசய மகாவிட்-19 
கால–கட்–டத்–தில் ஆஸ்–துமா சநாய் 

உள்–ை–வர்–கள், மருத்–துவ ஆசலா–ச–
சைப்–படி மருந்–து–கசை எடுக்க 
சவண்–டும் என்று அறி–வு–றுத்–தப்–
படு–கிறது.

நிவா–ரண உறிஞ்சிசய நீங்–கள் 
அதி–கம் நம்–பி–யி–ருப்–ப–தாக  உணர்ந்–
தால் https://www.
rateyourreliance.sg/ என்ற இசண–
யப்–பக்–கத்–தில் உள்ை கருத்–தாய்–
வில் பங்–சகற்–க–லாம். அதன் முடி–
வு–கசை உங்–க–ளின் மருத்–து–வ–ரு–
டன் பகிர்ந்–து–மகாண்டு ஆசலா–
சசை மபற–லாம்.

ஆஸ்துமா மதாடர்பில் மருத்துவர் ஆசலாசசை

உறிஞ்சியு–டன் சசர்த்–துப் பயன்–ப–
டுத்–து–வது சிறந்–தது. ஏமை–னில் 
உட–லில் ஸ்டீ–ராய்டு அதன் 
சவசல–சயச் மசய்ய, இது ஆஸ்–
துமா அறி–கு–றிக்கு நிவா–ர–ணம் 
தரு–கிறது.

நிவா–ரண உறிஞ்சி 
மட்–டும் சபாதாது..

நிவா–ரண உறிஞ்சிசயப் 
பயன்–ப–டுத்–தும்–சபாது சநாயா–ளி–
களுக்கு உட–ைடி நிவா–ர–ணம் 
கிசடப்–ப–தால் ஆஸ்–துமா கட்–டுக்–
குள் இருப்–ப–தா–கத் தவ–றாை 
எண்–ணத்சத ஒரு–வ–ருக்கு அது 
தந்–து–வி–டு–கிறது.

நிவா–ரண உறிஞ்சிசய 
மட்டுசம அடிக்–கடி பயன்–ப–டுத்–
து–வதால் சமாச–ம–சடந்–து–வ–ரும் 
ஆஸ்–துமா பிரச்–சி–சைசய அது 
மூடி மசறப்–ப–து–டன் கடு–சம–யாை 
ஆஸ்–துமா தாக்–கு–த–லுக்கும் அது 
நாை–சட–வில் வழி–வி–ட–லாம். 

ஆஸ்–துமா சநாயா–ளி–கள் 
மபரும்–பா–லும் தடுப்பு ஆஸ்–துமா 
உறிஞ்சிசயப் பயன்–ப–டுத்–தி–ய–
வாறு இந்த நிவா–ரண 
உறிஞ்சிசயயும் உப–சயா–கிக்–க–
லாம்.

நிவா–ரண உறிஞ்சியின் 
பயன்–பாட்–சடக் குசறக்க..

நிவா–ரண உறிஞ்சிசய வாரத்–
தில் மூன்று அல்–லது அதற்–கும் 
அதி–க– முசற பயன்–படுத்–து–வது, 
ஆஸ்–து–மாசவ முசற–யா–கக் 
கட்டுப்–ப–டுத்–து–வ–தாகாது. முடிந்–த–
வசர தடுப்பு ஆஸ்–துமா 
உறிஞ்சிசயப் பயன்–ப–டுத்தி 
ஆஸ்து–மா–சவக் கட்–டுக்–குள் 
சவத்–தி–ருக்க முயல சவண்–டும். 

குறிப்புகளை 
வழங்கியவர்: 
மூத்த 
குடும்பநல 
மருத்துவர் 
டாக்டர் எஸ். 
சுராஜ் குமார்

ðš¡ ÉûÒ ƒ„Ä«ò£ƒ †„…Ü 3 Ü ÿ„¥ 19.11.2021, ë¡¥í§ï°£†

òÚ§ƒ„Ä«ò£ƒ«òÚñ°„

15, _…þ _›„Ò,
Ïþƒ¨¼Ä 238065

ë…„£š_|Ï: 6737 9393
ë…„£š¨ð›ò: 6735 0804

œ£‹\«…<Ü: www.sttemple.com
(A National Monument gazetted by National Heritage Board, Singapore)

“˜›¡‹¨ ë|„¤£ƒà¶ Œò«… ÑÚƒ£‚ †ƒíÄ [Õ¡Ä ÇÒ«Ð
¡<Ä«……‚„¶ [¡ÄƒÌ§Î½\ ƒ„Ä«ò£ƒ« òÚÿ„í¶ ñ›…óÚ³Ð
â|_†²ç ¡÷|Ò_¡„Ú§Î§ Î£®ƒ¥ èþï¨_|½¦| ¡„±Ø ï>ÒÜ”

œº¡„ûÒ
òÚ§ƒ„Ä«ò£ƒ œ³… ÉûÒ 19.11.2021 ë¡¥í§ï°£† [¦Õ ÿÜ [Ú¥óÎ
ë…û‡„Ë…|„‹¬ _ƒ„à=¶ ÿ£‡ë|® Œ¥<Ð.

òÚ§ƒ„Ä«ò£ƒ\¦Õ ð¦¡ÚÜ ÿ‡¡ô§£ƒƒ¥ ƒ£‡¨ðô§ƒ¨|ÒÜ.

• ÑÔ …Ò¨¼Ï (FULLY VACCINATED) _|„>Ò§ ëƒ„û‡ |§…Äƒ¥ †>ÒÜ [¦£®\
ò‚Ü _ƒ„àÙ§Î¥ [Í†ò§ƒ¨|Ò¡Ä.

• _ƒ„ñ> 19 Ñ¦ë‚´˜½§£ƒ ÿ‡¡ô§£ƒƒ¥ ÿ£‡Ñ£®à¶ œÚ¨|…„¶ [¦£®\
ò‚Ü [šÎ§ƒ„¡ô †²ÕÜ |„¶ ƒ„¡ô ÇÒ§ƒ [Í†òà¶£š.

• _ƒ„à=_š_\ …\„½«… |„¶Î‡þƒ¥ |§…ÄƒÌ§Î ï£‡§Î†„Õ ¡˜òƒ¥ ë˜¤\¨
|>Ò¥<‚. ë¡íà¶ œÚ³Ð …\„½«Ð ¡ÚÜ |„¶Î‡þƒÌ§Î [Í†òà¶£š.

• |„¶Î‡þƒ¥ ø¡„ó£\ ŠÚÑ£® ¡šÜ ¡³Ð _ÿÄ«ò§ƒ‡£‚ ë˜Ù«Ð¡…²Î
¢²|„Òƒ¥ ë˜¤\¨|>Ò¥<Ð.

• |„¶Î‡Ü ÇÒ§ƒ ñÚÜ^Ü |§…Äƒ¥ _ƒ„à¶ œ£‹\«…<†„‚ www.sttemple.com
¿š†„ƒ Ñ¦|òØ ë˜¤Ð ëƒ„¥<š„Ü. 12.11.2021 ë¡¥í§ï°£† ƒ„£š 8.00
†‹¬ Ñ…¶ Ñ¦|òØ ë˜¤\¨|Òï®Ð.

• ë…û‡„Ë…|„‹¬ ˜³ùò§Î †>ÒÜ [¦£®\ ò‚Ü ƒ„£š [Ä´˜£‚ ›éÐƒ¥
ëƒ„Ò§ƒ¨|ÒÜ. |§…Äƒ¥ [Ä´˜£‚ ›éÐƒ£< ˜³ùò Ñ¦^ Œ¥< [Ä´˜£‚
ë|>ôƒí¶ £¡«Ð ñ>Ò [þÎ £¡§ƒ¨|>ôÚ§ÎÜ ƒ„<„öÏ ð›˜„…«£…
ë|²Õ§ ëƒ„¥<š„Ü.

• ëÿ¤ ñ<§Îƒ¥ ƒ„£š †>ÒÜ _ƒ„à¶ ð›ƒ„›«ò¶ ëƒ„Ò§ƒ¨|>Ò [þÎ¥<
ñ<§Î …>ô¶ £¡¨|…²Î ¢²|„Ò ë˜¤\¨|>Ò¥<Ð.˜³ùò Ñ¦^ ñ<§Î ¢²®
[Í†òà¶£š.

• [£‚«Ð |§…ÄƒÌÜ ˜¿ƒ œ£‡ë¡í£\§ ƒ£‡¨ðô«Ð Ç¶š„ _ÿ›þƒíÙÜ
Ñƒ§ƒ¡˜Ü [‹¬\ _¡ûÒÜ.

• |§…Äƒ¥ …þƒ¥ ð›„Ä«…£‚ƒ£< ñ£›ñ¶ Ñô«Ð§ëƒ„ûÒ †²® |§…ÄƒÌ§Î
¡÷ñÒ†„Õ _ƒ>Ò§ëƒ„¥<¨|Òï®„Äƒ¥.

• òÚ§ƒ„Ä«ò£ƒ [¦Õ †„£š ë˜„§ƒ¨|„¦ ¢²Õ…¶ œÚ¨|…„¶ œ›Ø 8.00 †‹¬
¡£› |§…ÄƒÌ§Î [Í†òà¶£š. 8.00 †‹¬§Î _†¶ |§…Äƒ¥ …½˜‚Ü ë˜¤ËÜ
¡£ƒà¶ ¢²|„Ò ë˜¤\¨|>Ò¥<Ð.

|§…Äƒ¥ òÚ§ƒ„Ä«ò£ƒ ùƒ±´Ïƒ£< _ƒ„à¶ œ£‹\«…<†„‚ www.sttemple.com
¿šÜ _ÿ›ô Ší¨|›¨ð¶ ƒûÒ [Ú¥óÎ ë…û‡„Ë…|„‹¬£\ …½˜‚Ü ë˜¤Ð
òÚ¡Ú¥ ë|® _¡ûÒï_®„Ü.

[Ú¥óÎ ë…û‡„Ë…|„‹¬ _ƒ„à¶

œ¨|ô§Î
Éš\ _†š„û£†§ÎÔ

ë˜>ô\„Äƒ¥ _ƒ„à¶ ÎÔ†Ü

நிவாரண உறிஞ்சிசய அைவுக்கு அதிகமாகப் பயன்படுத்துவது மதாடர்பில் விழிப்புணர்வு 

ஓய்வுக்காலத்திலும் மதாடரும்
அறப்பணிக்கு உயரிய விருது

உயரிய ‘ரூத் சவாங்’
மதாண்டூழிய
விருதுமபற்ற 
திரு சுசரஷ் சமைன்.
படங்கள்: சிங்கப்பூர்
சிறுவர் சங்கம்

ஆஸ்துமாசவ கட்டுப்படுத்த அதுபற்றி அறிந்திருப்பது முக்கியம் 
என்கிறார் திரு மமய்யழகன். படம்: மெயயழகன்

சிங்–கப்–பூர் மபரி–யார் சமூக சசசவ 
மன்–றம் ஈராண்–டுக்கு ஒரு–முசற 
மபரி–யார் விழா–வுக்கு ஏற்–பாடு 
மசய்து வரு–கிறது. இவ–வாண்டு 
‘மபரி–யா–ரும் சமத்–து–வ–மும்’ என்ற 
தசலப்–பில் விழாசவ இசண–யம்–
வழி–யாக மன்–றம் இம்மாதம் 7ஆம் 
சததியன்று நடத்–தி–யது.

விழா–வுக்கு மன்–றத்–தின் தசல–
வர் திரு வீ கசலச்–மசல்–வம் 
தசலசம ஏற்–றி–ருந்–தார். தமி–ழர் 
சபர–சவ–யின் தசல–வர் திரு மவ 
பாண்–டி–யன் சிறப்பு விருந்–தி–ை–ராகக் 
கலந்–து–மகாண்டு சிற்–றுசர வழங்கி–
ைார். 

சிங்–கப்–பூ–ருக்கு மபரி–யா–ரின் 

வருசக பற்–றிய குறு–நா–ட–கம், தமிழ் 
மமாழி சபாட்–டி–யில் மவற்–றி–மபற்ற 
மாண–வ–ரின் சபச்சு ஆகிய அங்–
கங்–கள் நிகழ்–வின்–சபாது இடம்–மபற்–
றி–ருந்–தது. முசை–வர் சபராசிரியர் 
சுப திண்–ணப்–பனின் சிறப்–பு–சர–யுடன் 
நிகழ்ச்சி நிசற–வ–சடந்–தது.

மசயதி: ஏற்–பாட்–டுக் குழு 

மபரியார் விழா: மபரியாரும் சமத்துவமும்

கள் வலி–யு–றுத்தி வரும் அசத–
சவசை–யில் சிறு–வர்–க–ளின் மை–ந–ல–
னுக்–கா–க–வும் பாடு–ப–டு–கின்–ற–ைர். 

சிறு–வர்–க–சைக் குறிப்–பிட்ட ஓர் 
எண்–ணிக்–சக–யில் வாக–ைத்–தில் 
ஏற்–றி–க்மகாண்டு சிங்–கப்–பூசர 
வலம்–வரும் முயற்–சி–கள் நடந்து 
வரு–கின்–றை. 

ஒரு–முசற விமானி ஒரு–வ–ரி–டம் 
சபச சவண்–டும் என்று சிறு–வர் 
ஒரு–வர் விரும்பிைார். மமய்–நி–கர் 
மதாடர்–பு–வழி, அச்–சிறு–வனிடம் 
விமானி ஆவது எப்–படி என்று 
தாம் பகிர்ந்து–மகாண்–ட–தாக 67 
வயது திரு சுசர ஷ் நிசை–வு–கூர்ந்–
தார்.

“இங்–கி–ருக்–கும் சிறு–வர்–கள் பிற்–
கா–லத்–தில் தங்–க–ளின் குடும்–பத்–
து–டன் பாது–காப்–பாை முசற–யில் 
இசணய சவண்–டும். அல்–லது 
வைர்ப்–புப் மபற்–சறா–ரால் பரா–ம–ரிக்–
கப்–பட சவண்–டும் என்–பசத எங்–
கைது விருப்–பம். 

“இவர்–க–ளுக்–காை ஒரு வலு–
வாை ஆத–ர–வுக் கட்–ட–சமப்பு 
இருக்க, அதில் ஒரு சிறிய பங்–
கிசை என்–ைால் ஆற்ற முடிந்–த–
தில் மைநிசறவு அசட–கி–சறன்,” 
என்று கூறி–ைார் திரு சுசரஷ். 

சிறுவர் சங்கத்தின் உயரிய 
‘ரூத் சவாங்’ மதாண்–டூ–ழிய விருது 
இவருக்கு வழங்–கப்–பட்–டுள்–ைது. 
குசறந்–தது 10 ஆண்டு–கள் தசல–
சி–றந்த மதாண்–டூ–ழி–யப் பணி–கள் 
ஆற்–றி–ய–வர்–கசை மகௌர–விக்க 
இவ–வி–ருது வழங்–கப்–ப–டு–கிறது. 

விருசத சங்–கத்–தின் புர–வ–ல–
ராை அதி–பர் திரு–வாட்டி ஹேலிமா 
யாக்–சகாப்–பி–ட–மி–ருந்து திரு சுசர ஷ் 
மபற்–றுக்–மகாண்–டார்.
மசயதி: ப. பால–சுப்–பி–ர–ெ–ணி–யம்


