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இனிய தைப்பொங்கல் வாழ்த்துகள்

இயற்கைய�ோடு இயைந்த வாழ்க்கையே
எமது எதிர்காலத்தை ந�ோக்கிய பயணம்
தைப்பொங்கல் வாழ்த்துச் செய்தியில் ஜனாதிபதி
இ ய ற்கைய� ோ டு
இயைந்த வாழ்க்கை முறையுடன் வளமான எதிர்காலத்தை ந�ோக்கிய எமது
பயணம், பசுமை விவசாயத்தை அடிப்படையாகக்
க�ொண்டதாகவே அமைய

3 2 - 2 02 1

வேண்டும்.
விவசாயம் செழிப்படையக் காரணமான சூரிய பகவானுக்கு நன்றி நவிலும்
தைப்பொங்கல் தினம், இந்துக்களின் சிறப்புமிக்க கலாசாரம்
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தேசமெங்கும் முழுமையாக
மகிழ்வாக மலர வேண்டும்
வாழ்த்துச் செய்தியில் பிரதமர்
தமிழர்கள் அனைவரும்
மகிழ்ந்து
க�ொண்டாடும்
இத்
தைத்திருநாளானது
இன மத பேதம் கடந்து
அனைவரும் க�ொண்டாடி
மகிழும் உன்னத ப�ொங்கல்
விழாவாக மாறிவிட்டமை

மகிழ்வளிக்கிறது.
இந்த
மாற்றம் நம் தேசமெங்கும்
முழுமையாக
மகிழ்வாக
மலர வேண்டும் என பிரதமர்
மஹிந்த ராஜபக்ஷ விடுத்துள்ள வாழ்த்துச்
செய்தியில்
06

30/-

அநீதி த�ோற்கும்! எமது மக்களின்

நம்பிக்கைகள் வெல்லட்டும்
ப�ொங்கல் வாழ்த்துச் செய்தியில் அமைச்சர் டக்ளஸ்
சூரியனுக்கு ப�ொங்கல்
படைத்து நன்றிக்கு தலை
வணங்கும்
பண்பாட்டு
நாளாக
தைப்பொங்கல்
திருநாளை வரவேற்போம்
என ஈழ மக்கள் ஜனநாயக கட்சியின் செயலாளர்

நாயகமும் கடற்றொழில்
அமைச்சருமான டக்ளஸ்
தேவானந்தா
தனது
ப�ொங்கல் வாழ்த்து செய்தியில் தெரிவித்துள்ளார்.
சூழ்ந்து வரும்
துயர்களை
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கெரவலப்பிட்டிய

லிட்ரோ எரிவாயு முனையத்திற்கு
ஜனாதிபதி நேற்று திடீர் விஜயம்
(ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்)
கெரவலப்பிட்டியவில் அமைந்துள்ள
லிட்ரோ எரிவாயு முனையத்தை, ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷ நேற்று
(13) முற்பகல் பார்வையிட்டார்.
முனையத்தில் உள்ள பிரதான செயற்பாட்டுப்பிரிவுக்கு விஜயம் செய்த
ஜனாதிபதி, கப்பலில் இருந்து எரிவாயு
க�ொண்டுவருதல் மற்றும் களஞ்சியப்படுத்தல் வரையிலான செயற்பாடுகள்
த�ொடர்பில் கேட்டறிந்து க�ொண்டார்.
இம்முனையத்தில்,
தலா
2,000
த�ொன்களைக் க�ொண்ட நான்கு களஞ்-

கப்பலிலிருந்து எரிவாயு க�ொண்டு வருதல்,
களஞ்சியப்படுத்தல் வரையிலான செயற்பாடுகள்
குறித்து கேட்டறிந்து அறிவுறுத்தல்களை வழங்கினார்
சியத் தாங்கிகள் உள்ளன. இக்களஞ்சியசாலையில், தினசரி 8,000 த�ொன்
எரிவாயுக் கையிருப்பு பேணப்பட்டு
வருகின்றது. லிட்ரோ நிறுவனத்தின்
மாதாந்த எரிவாயு விநிய�ோகம் 30,000

த�ொன்களாகும். இதற்காக, மாதந்த�ோறும் 07 கப்பல்கள் மூலம் எரிவாயு
க�ொண்டு வரப்படுகின்றது.
பவுசர் ரக வாகனங்கள் மூலம் த�ொழிற்சாலைகளுக்கு எரிவாயு விநிய�ோகித்தல்

ரயில் நிலையப் ப�ொறுப்பதிகாரிகள்
நேற்று வேலை நிறுத்தப் ப�ோராட்டம்
தூரப் பிரதேச சேவைகள் உள்ளிட்ட
மேலும் சில ரயில் சேவைகள் ரத்து

மற்றும் க�ொள்கலன்களுக்கு எரிவாயு
நிரப்பல் ப�ோன்ற பணிகள், கெரவலப்பிட்டிய முனையத்திலேயே இடம்பெறுகின்றன. 42 விற்பனை முகவர்
நிலையங்கள் மற்றும் 12,000 விற்பனை
நிலையங்கள் ஊடாக, நாடு முழுவதும்
லிட்ரோ எரிவாயு விநிய�ோகிக்கப்படுவதாக அந்நிறுவனம் தெரிவிக்கிறது.
கடந்த சில நாட்களில், தினசரி 70,000
-- 80,000வரையிலான எரிவாயுக் க�ொள்கலன்கள் நாடு முழுவதும் விநிய�ோகிக்கப்பட்டுள்ளன. தற்போது நிலவும்
எரிவாயுவுக்கான கேள்வியை,
எதிர்வரும் நாட்களில் பூர்த்தி 06

பரிந்துரை கிடைத்தவுடன்

உள்ளூராட்சி த
 ேர்தலை நடத்த
தயாராக இருக்கிற�ோம்
உள்ளூராட்சி அமைச்சர் ஜனக பண்டார தென்னக�ோன்

(ஷம்ஸ் பாஹிம்)

ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்
ரயில் நிலையப் ப�ொறுப்பதிகாரிகள் சங்கம்
நேற்று முன்தினம் நள்ளிரவு முதல் வேலை
நிறுத்தப் ப�ோராட்டத்தில் குதித்துள்ள நிலையில்
நேற்றைய தினம் சில அலுவலக ரயில்கள் மற்றும்
அனைத்து தூரப் பிரதேச ரயில் சேவைகளும் ரத்துச்
செய்யப்பட்டுள்ளதாக ரயில்வே ப�ொதுமுகாமை-

படம்: வாசித்த பட்டபெந்திகே
யாளர் தெரிவித்துள்ளார்.
ரயில்வே ப�ொதுமுகாமையாளர் அது
த�ொடர்பில் மேலும் தெரிவிக்கையில்

நாட்டில் நிலவும் மின் தடையை

சிரேஷ்ட ஊடகவியலாளர்
சிவகுமார் காலமானார்

சீராக்க சீனாவில் இருந்து நிபுணர்!

சிரேஷ்ட தமிழ் ஊடகவியலாளரும், முன்னாள் தினகரன் ஊடகவியலாளரும் தினகரன் கட்டுரை
பிரதி ஆசிரியர் வாசுகி சிவகுமாரின்
கணவருமான
சிதம்பரப்பிள்ளை
சிவகுமார் நேற்று அதிகாலை சுகவீனம் காரணமாக தன் 59ஆவது
வயதில் கொழும்பில் காலமானார்.
யாழ்ப்பாணம் உடுத்துறையை பிறப்பிடமாகக் க�ொண்ட அவர் அச்சரன், ஆயனன், அனன்யா
ஆகிய மூன்று குழந்தைகளின் தந்தையாவார்.
1962ம் ஆண்டு ஜனவரி 25ம் திகதி தம்பு சிதம்பரம்பிள்ளை அம்பிகாவதி தம்பதியினரின்
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காணாமல் ப�ோன
15 வயது சிறுமி

கண்டுபிடிக்கப்பட்டார்

மஹரகம, நாவின்ன பிரதேசத்தில் காணாமல் ப�ோன
15 வயதுடைய சிறுமி கண்டு பி டி க ்க ப ்ப ட் டு ள ்ள த ா க
ப�ொலிஸார் தெரிவித்துள்ளனர்.
மேற்படி சிறுமியின் விபரங்கள் ஊடகங்களில் வெளியாகியிருந்த நிலையில், அதனையறிந்த சிறுமி தனது தாயாரை த�ொலைபேசி
ஊடாக த�ொடர்பு க�ொண்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.
இதனையடுத்து குறித்த சிறுமியின் தாய் ப�ொலிஸாருக்கு இது த�ொடர்பில் அறியப்படுத்தியுள்ளார்.
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உள்ளூராட்சி சபைத் தேர்தல்
முறைமையை
திருத்துவது
த�ொடர்பில்
நியமிக்கப்பட்டுள்ள அமைச்சரவை உப
குழுவின்
பரிந்துரைப்படி
விரைவில் தேர்தல் நடத்தப்படும் என
ப�ொது நிர்வாக, மாகாண சபைகள்

நுரைச்சோலை
நிலக்கரி
அனல்
மின்நிலையத்தில்
பழுதடைந்துள்ள ஜெனரேட்டரை ஆய்வு செய்வதற்காக
சீனாவில் இருந்து நிபுணர்
ஒருவர் இலங்கை வரவுள்ளதாக இலங்கை மின்சார சபை தெரிவித்துள்ளது.
இந்த ஜெனரேட்டரை விரைவில் சீர்செய்து 300
மெகாவாட் மின்சாரத்தை தேசிய மின் கட்டமைப்பில்
சேர்ப்பதற்கு நம்பிக்கை உள்ளதாக இலங்கை மின்சார
சபையின் தலைவர் எம்.எம்.சி பெர்டினாண்டோ தெரிவித்தார்.
இதனையடுத்து, மின்சார விநிய�ோகம் த�ொடர்பிலான தற்போதைய நிலைமை ஓரளவுக்கு
தீர்க்கப்படும் என அவர் மேலும்
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மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சர் ஜனக பண்டார தென்னக�ோன் தெரிவித்தார்.
உள்ளூராட்சி தேர்தல் முறை
சீர்திருத்தப்பட வேண்டும் என
பல தரப்பினரும் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர். அதனால்தான் அமைச்சர் தினேஷ் குணவர்தன தலைமையில்
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கட்டுப்படுத்த முடியாது
WHO எச்சரிக்கை விடுப்பு

ஈஸ்டர் குண்டுத் தாக்குதல்கள்

1000 தினங்கள் நிறைவு
தேவத்தை பசிலிகாவில் பேராயர் தலைமையில் இன்று விசேட வழிபாடுகள்
ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்
ஈஸ்டர் குண்டுத் தாக்குதல்கள்
நடத்தப்பட்டு 1000 தினங்கள்
நிறைவடையும் நிலையில் அதனைய�ொட்டிய விசேட சமய நிகழ்வுகள் இன்றைய தினம் பேராயர்
கர்தினால் மெல்கம் ரஞ்சித் ஆண்டகையின் தலைமையில் தேவத்தை
தேசிய பசிலிகா பேராலயத்தில்

இன்று நடைபெறவுள்ளன.
பேராயரின் தலைமையில் நடைபெறவுள்ள இந்த நிகழ்வுகளில்
நாட்டின் அனைத்து மறை மாவட்டங்களையும் சேர்ந்த ஆயர்கள்
மற்றும் துணை ஆயர்களும் பங்கேற்கவுள்ளனர்.
மேற்படி குண்டுத் தாக்குதலில்
உயிரிழந்தவர்கள் மற்றும்
பாதிக்கப்பட்டோரின்
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சமூக மேம்பாட்டுக்கு வழிகாட்டட்டும்
வாழ்த்துச் செய்தியில் இராஜாங்க அமைச்சர் ஜீவன்
உலகமெங்கும் வாழும் இந்து மக்கள்
வருடந்தோறும் தை மாதம் முதலில்
க�ொண்டாடும்
மங்களத்
திருநாள்
தைப்பொங்கலாகும். இந் நன்நாளில்
பெருந்தோட்ட மக்களுக்கு இ.த�ொ.
கா அதன் சார்பில் இனிய ப�ொங்கல்
வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் க�ொள்கின்றதென இ.த�ொ.கா ப�ொதுச் செயலாளரும் த�ோட்ட வீடமைப்பு மற்றும்
சமுதாய உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் இராஜாங்க அமைச்சருமான, ஜீவன் த�ொண்டமான் தெரிவித்துள்ளார்.
அவர் தனது ப�ொங்கல் வாழ்த்துச் செய்தியில் மேலும் தெரிவித்துள்ளதாவது:இதுவரை காலமும் தீர்க்கப்படாத க�ோரிக்கைகள், 06

வளமான வாழ்வுக்கு
வித்திடும் தைத்திருநாள்

ஒமிக்ரோனை பழைய தடுப்பூசியால்

புதிய ஒமிக்ரோன் வைரஸ்
திரிபுகளை கட்டுப்படுத்துவதற்காக தடுப்பூசிகளை மீண்டும்
செலுத்துவது சிறந்த தீர்வாக
அமையாது என உலக சுகாதார
அமைப்பு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. அத்துடன் புதிய Omicron திரிபுகளின் பரவலிலிருந்து சிறந்த பாதுகாப்பை வழங்கும் புதிய தடுப்பூசிகளுக்கும் உலக சுகாதார அமைப்பு அழைப்பு விடுத்துள்ளது.
க�ொர�ோனா தடுப்பூசிகளின் செயல் திறனை
மதிப்பிடுவதற்காக உலக சுகாதார அமைப்பால் 06

தைப் ப�ொங்கல் திருநாள் மலையக

பிரதமரின் இந்துமத விவகார இணைப்பாளர் வாழ்த்து
தைபிறந்தால் வழிபிறக்கும் என்பார்கள்
அந்தவகையில், எல்ல�ோருக்கும்சுபீட்சமான
வாழ்வுக்கு வித்திடும்
நாளாக இத் தைத்திருநாள் அமைய வேண்டுமென பிரதமரின் இந்துமத விவகார இணைப்பாளர்
கலாநிதி இராமசந்திர குருக்கள்
பாபுசர்மா தனது தைத்திருநாள்
வாழ்த்து செய்தியில் தெரிவித்-

எதிர்கொள்ள நேரும் மருந்துத் தட்டுப்பாட்டை

துள்ளார். தனது வாழ்த்துச் செய்தியில் அவர்
மேலும் தெரிவித்துள்ளதாவது;
"ஓரிரு வருடங்களாக
நாட்டில் க�ொர�ோனா
த�ொற்று பரவல் காரணமாக தமிழர்களின்
சிறப்பு பண்டிகையான தைத்திருநாள் எளிமையான முறையில்
க�ொண்டா ட
வேண்டிய
06

விக்கல் வீராச்சாமி

தவிர்ப்பதற்கு உச்சளவில் நடவடிக்கை
இராஜங்க அமைச்சர் சன்ன ஜயசுமன
(ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்)

மருந்து தட்டுப்பாடு ஏற்படுவதைத்
தடுப்பதற்கான
அனைத்து நடவடிக்கைகளும்
மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக
மருந்து உற்பத்தி, விநிய�ோகம் மற்றும் ஒழுங்குபடுத்தலுக்கான இராஜாங்க அமைச்சர் பேராசிரியர் சன்ன
ஜயசுமன தெரிவித்துள்ளார்.
சில தரப்பினர் பிரசாரம் செய்வது போல்
நாட்டில் தற்போது எவ்வித மருந்துத் தட்டுப்பாடும் கிடையாது எனத் தெரிவித்துள்ள அவர், எதிர்காலத்தில் அவ்வாறான தட்டுப்பாடுகள்
ஏற்படுவதை தடுக்கும் வகையில்
06

சிங்கள ம�ொழியில இருந்த வாக்குமூல
ஆவணத்தில கையெழுத்திட மன�ோ
ஐயா மறுத்தது நல்ல விஷயம்தான் அவர
பாராட்டத்தான் வேணும்....
நல்லாட்சியில் ம�ொழி அமைச்சராக
இருந்தவர்தானே, ஆனா அப்போ
எல்லாம் இப்படி நடந்ததா ஒரு செய்திகூட
அடிபடயில்லையே ...!!!

89 ஆண்டுகால பாரம்பரியத்துடன் தமிழ் பேசும் மக்களின் தேசிய குரல்
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2022 ஜனவரி 14 வெள்ளிக்கிழமை

க�ொர�ோன கட்டுப்பாட்டை மீறிய
இங்கிலாந்து பிரதமர் மன்னிப்பு

வட க�ொரியா மீது ஐ.நா நிலுவையைச் செலுத்தாத
அமெரிக்கா தடை ஈரானின் வாக்குரிமை நிறுத்தம்
வட க�ொரியாவின்
ஏவுகணை திட்டத்துடன்
த�ொடர்புபட்ட ஐந்து பேர்
மீது அமெரிக்கா கடந்த புதன்கிழமை தடை விதித்துள்ளது.
ஹைப்பர்சோனிக் ஏவுகணை
ச�ோதனை மேற்கொண்டதாக
வட க�ொரியா அறிவித்து
அடுத்த தினமே இந்தத் தடை
விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
பாரிய அழிவை ஏற்படுத்தும் ஆயுதங்கள் மற்றும்
பலிஸ்டிக் ஏவுகணைகள்
த�ொடர்பான திட்டங்களுக்கு
வட க�ொரியாவுக்கு ப�ொருட்களை வழங்குவதற்கு
ப�ொறுப்பானவர்களுக்கு
தடை விதிக்கப்படுவதாக
அமெரிக்க கருவூலத் திணைக்களம் குறிப்பிட்டுள்ளது.

உறுப்பு நாடுகளுக்கான செலுத்தப்படாத நிலுவை காரணமாக ஈரான்,
வெனிசுவேலா
மற்றும்
சூடான்
உட்பட எட்டு நாடுகள் ஐக்கிய நாடுகள்
சபையின் வாக்குரிமையை இழந்துள்ளன.
ம�ொத்தம் 11 நாடுகள் கட்டணம்
செலுத்துவதில் தவறி இருப்பதாக
செயலாளர் நாயகம் அன்டோனிய�ோ
குட்டரஸ், கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை
ப�ொதுச் சபைக்கு எழுதிய கடிதத்தில்
குறிப்பிட்டுள்ளார்.
ஐ.நா சாசனத்தின்படி, உறுப்பு நாடு
ஒன்றின் இரண்டு ஆண்டுகள் செலுத்த
வேண்டிய த�ொகைக்கு இணையாக
அல்லது அதற்கு அதிகமான நிலுவை
இருக்கும்போது அந்த நாட்டின் வாக்குரிமை இடைநிறுத்தப்படும் என்று
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
நிலுவையில் உள்ள கடன் “உறுப்பினரின் அப்பால்பட்ட நிபந்தனைகள்
காரணமானது” எனக் கருதப்பட்டால்,
அந்த நாட்டுக்கு த�ொடர்ந்து வக்களிக்க
சபை அனுமதிக்கும்.
இதனடிப்படையில் க�ொம�ொர�ோ
தீவுகள், சாவ�ோ ட�ொம் மற்றும்
பிரின்ஸ், ச�ோமாலியா நாடுகளுக்கு

வாக்குரிமை
அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
எனினும் ஈரான், சூடான், வெனிசுவேலா, அன்டிகுவா மற்றும் பார்பட�ோஸ், க�ொங்கோ, கினியா, பப்புவா
நியுகினி மற்றும் வனுவாட்டு ஆகிய
எட்டு நாடுகளின் வாக்குரிமை இடைநிறுத்தப்பட்டுள்ளது.
இந்த நாடுகள் தமது வாக்குரிமையை மீட்டுக்கொள்வதற்கு குறைந்தபட்ச த�ொகையை செலுத்தும்படி
குட்டரஸ் வலியுறுத்தியுள்ளார். இதில்
ஈரான் 18 மில்லியன் ட�ொலர் செலுத்த
வேண்டிய அதேநேரம் சூடான் சுமார்
300,000 ட�ொலர்களும் வெனிசுவேலா

சுமார் 40 மில்லியன் ட�ொலர்களும்
செலுத்த வேண்டி உள்ளது.
நிலுவைத் த�ொகையை செலுத்தாததால் கடந்த ஆண்டிலும் ஈரான்
வாக்குரிமையை இழந்தது. எனினும்
அமெரிக்க ப�ொருளாதாரத் தடையால்
குறைந்தபட்சத் த�ொகையைக் கூட
செலுத்த முடியாதிருப்பதாக ஈரான்
கூறியது. எனினும் பல மாத பேச்சுவார்த்தைக்கு பின்னர் அமெரிக்க
திறைசேரி தடையில் விலக்கு அளித்ததை அடுத்து கடந்த ஜூனில் ஈரானுக்கு மீண்டும் வாக்குரிமை கிடைத்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.

தடுப்பூசி பெறாத�ோருக்கு
ஒமிக்ரோன் திரிபு ஆபத்து
ஒமிக்ரோன் க�ொர�ோனா வைரஸ் திரிபு டெல்டாவை
விட கடுமையாக இல்லையென்றாலும், தடுப்பூசி
ப�ோட்டுக்கொள்ளாத�ோருக்கு ஆபத்தானது என்று உலக
சுகாதார அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.
செய்தியாளர் சந்திப்பில் அந்த அமைப்பின் தலைவர்
டெட்ரோஸ் கெப்ரியேஸஸ் இதைத் தெரிவித்தார்.
உலக நாடுகள், மக்கள்தொகையில் 40 வீதத்தினர்
தடுப்பூசி ப�ோட்டுக்கொள்ள இலக்கு க�ொண்டுள்ளன.
இருப்பினும், 90க்கும் மேற்பட்ட நாடுகள், அந்த
இலக்கை எட்டவில்லை என்றார் அவர்.
ஆபிரிக்காவில் 85 வீதத்தினருக்கும் அதிகமான�ோர்

இன்னும் ஒருமுறை கூட தடுப்பூசி ப�ோட்டுக்கொள்ளவில்லை. வாராந்த வைரஸ் த�ொற்று நிலவர அறிக்கையை நிறுவனம் வெளியிட்டது.
கடந்த வாரம், அதற்கு முந்தைய வாரத்துடன் ஒப்புந�ோக்க, ந�ோய் த�ொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 55 வீதம் அதிகரித்துள்ளது. அதாவது முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவில் மேலும் 15 மில்லியன்
பேர் பாதிக்கப்பட்டிருந்ததாகத் தெரியவந்துள்ளது.
உலக அளவில் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெறுவ�ோரில் பெரும்பால�ோர் தடுப்பூசி ப�ோட்டுக்கொள்ளாதவர்கள் என்று கேப்ரியேஸஸ் கூறினார். ந�ோய்ப்ப-

க�ொர�ோனா காட்டுப்பாடுகளை
மீறி, ஊரடங்கு காலத்தில் மது விருந்தில் கலந்து க�ொண்டதற்காக, இங்கிலாந்து பிரதமர் ப�ொரிஸ் ஜ�ோன்சன்
பகிரங்கமாக மன்னிப்பு க�ோரியுள்ளார். கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு மே
மாதம் அந்நாட்டில் முழு ஊரடங்கு
அமுலில் இருந்த ப�ோது, லண்டன்
டவுனிங் வீதியில் உள்ள தனது அலுவலக த�ோட்டத்தில் நடைபெற்ற
மது விருந்தில் ப�ொரிஸ் ஜ�ோன்சன்
கலந்துக்கொண்டார்.
ஊரடங்கு விதிகளை மீறி பிரதமரே இவ்வாறு செய்ததற்கு கண்டனம்
தெரிவித்த
எதிர்க்கட்சி
தலைவர்கள், அவர் பதவி விலக
வேண்டுமென்றும் வலியுறுத்தினர்.
இந்த நிலையில், கடந்த புதன்கி-

ழமை நடைபெற்ற பாராளுமன்ற
கூட்டத்தொடரில்
மன்னிப்புக்
க�ோரிய ஜ�ோன்சன், விதிகளை உருவாக்குபவர்களே அதனை சரியாக
பின்பற்றாதது குறித்து மக்கள் தன்
மீது க�ொண்ட க�ோபத்தை புரிந்துக்
க�ொண்டதாக தெரிவித்துள்ளார்.

பாகிஸ்தானின் சிந்தில்
ப�ொருளாதார நெருக்கடி
பாகிஸ்தான் சிந்த் மாகாண
மக்கள் வறுமை நிலையில்
கீழ் மட்டத்தில் இருக்கும்
சூழலில் பெரும் சவால்களை
எதிர்கொண்டிருப்பதாக அங்கிருந்து வரும் செய்திகள் கூறுகின்றன.
சிந்த் நாட்டின் வறுமை
க�ொண்ட
மாகாணமாக
இருப்பத�ோடு அங்கு மாற்று
வேலை
வாய்ப்புகளும்
இல்லை. ஒருபுறம் நீண்ட மின்சாரத் தடை வர்த்தகச் செயற்பாடுகளை பாதித்திருப்பத�ோடு அங்கு

80 வீத வேலை வாய்ப்புகளை தரும்
விவசாயமும் தற்போது நெருக்கடி
நிலைக்கு முகம்கொடுத்துள்ளது.

க�ொவிட்–19: சீனா மீது
கடும் குற்றச்சாட்டுகள்

ரவலைக் கட்டுப்படுத்தவில்லை என்றால் இன்னொரு
வகை க�ொர�ோனா வைரஸ் திரிபு உருவாகும் அபாயம்
அதிகம் என்று அவர் எச்சரித்தார். அவ்வகை இன்னும்
எளிதில் பரவக்கூடும், அல்லது இன்னும் க�ொடியதாக
இருக்கக்கூடும் என்று கேப்ரியேஸஸ் குறிப்பிட்டார்.

க�ொவிட்–19 த�ொற்றின் உண்மையான மூலத்தை அடையத் தவறியதா
அல்லது சீனா அதனை வெற்றிகரமாக மூடிமறைத்ததா என்று திபெத்
மற்றும் துன்புறுத்தப்பட்ட சிறுபான்மையினருக்கான உலகளாவிய கூட்டணியின் நிறுவனர் ட்செரிங் பசங்
சர்வதேச சமூகத்திடம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
சீனாவின் கடுமையான அரசான
சீன கம்யூனிஸ்ட் கட்சி க�ொவிட்–
19 இன் உண்மையான மூலத்தை
வெற்றிகரமாக மூடிமறைத்துள்ளது

என்றும் அவர் ட்விட்டரில் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

லேக்ஹவுஸ் முஸ்லிம் மஜ்லிஸின் நாட்காட்டி, தினப்பதிவேடு வெளியீட்டு வைபவம்

லேக்ஹவுஸ் முஸ்லிம் மஜ்லிஸின் நாட்காட்டி மற்றும் தினப்பதிவேடு வ�ௌியீடும் வைபவம் மஜ்லிஸ் தலைவர் எம்.எஸ் பாஹிமின் தலைமையில் லேக்ஹவுஸ் வளாகத்தில் நடைபெற்றது. இந்நிகழ்வில் இவற்றின் முதல் பிரதிகளை தலைவர் பாஹிம் மூத்த உறுப்பினர் எம்.
எஸ். ஹில்மிக்கு வழங்கினார். அத்துடன் மஜ்லிஸ் செயலாளர் எம்.என்.எம். ரிஸ்வான் விளம்பரப்பகுதி ம�ொழிபெயர்ப்பாளர் எம். ஆர். எம். மஹ்ருப்புக்கும் தினகரன், தினகரன் வாரமஞ்சரி இணை ஆசிரியர் மர்லின் மரிக்கார், தினகரன் இணையதள ஆசிரியர் ரிஸ்வான் சேகு
ம�ொஹிதீனுக்கும் வழங்கி வைத்தத�ோடு ப�ொருளாளர் எம். ஐ. நிஸாம்டீன் உள்ளிட்ட சிரேஷ்ட உறுப்பினர்களும் அங்கத்தவர்களுக்கு நாட்காட்டி மற்றும் தினப்பதிவேடுகளை வழங்கி வைப்பதையும் கலந்து க�ொண்டோரையும் படங்களில் காணலாம்.
படங்கள் - ருவன் டி சில்வா

தினகரன் விளம்பரம்
0112429367

2022 ஜனவரி 14 வெள்ளிக்கிழமை

விற்பனை பிரிவு
0112429444,
0112429378

லுஹர் அஸர் மஃரிப் இஷா -

விவசாயப் பெரு மக்களின்
வாழ்வு செழிக்கட்டும்
வாழ்த்துச் செய்தியில் அங்கஜன்
ப�ொங்கல் பண்டி கையை
த� ொன் று
த�ொட்டு க�ொண்டாடி வருகின்றனர்.
மக்களின் எதிர்பார்ப்புக்கள் நிறைவேறும் புதிய ஆண்டின் த�ொடக்க
நாளாக இத் தைத்திருநாள் அமைய
வேண்டும்.தை பிறந்தால் வழி
பிறக்கும் என்ற நம்பிக்கை நிஜமாக
வேண்டும்.
எமது விவசாயிகள் புதிய முயற்சியில் ஈடுபட்டு பெறுபேறுக்காக
காத்திருக்கின்றனர்.மண்ணுக்கும்மனிதனுக்கும் கேடு விளைவிக்கும் இரசாயனத்தை
06

பிலவ வருடம் - தை 1

வீழ்ச்சியடைந்துள்ள இலங்கையின் சுற்றுலாத்துறையைத் திட்டமிட்ட வகையில் மேம்படுத்துவதற்கு
நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என சுற்றுலாத்துறை அமைச்சின் செயலாளர்
எஸ்.ஹெட்டிஆரச்சி தெரிவித்தார்.
ஜனாதிபதி ஊடக மையத்தில்
நேற்று (13) முற்பகல் இடம்பெற்ற
“சுற்றுலாவுக்கு அனுமதி“ என்ற
த�ொனிப்பொருளிலான ஊடகச்சந்திப்பில் கலந்துக�ொண்டு
கருத்துரைக்கும்போதே
06

கல்வியியற் கல்லூரிகளை நாளை முதல்
திறப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கவும்
ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்

கல்வியியற் கல்லூரிகளை நாளை 15ம் திகதி முதல்
திறப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்குமாறு கல்வி அமைச்சர் தினேஷ் குணவர்தன சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு பணிப்புரை விடுத்துள்ளார்.
06
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ராகுகாலம்	 : 	பகல் : 1.30 - 3.00வரை
சுபநேரம்	 : காலை	: 10.30 - 12.00வரை

2030ஆம் ஆண்டில்10 இலட்சம் சுற்றுலாப் பயணிகள் வருவர்

சபாநாயகர் தலைமையில் நேற்று விசேட கூட்டம்
விவாதம் ஜனவரி 19 மற்றும்
20ஆம் திகதிகளில் நடைபெறவிருப்பதாக பாராளுமன்ற செயலாளர் நாயகம் தம்மிக தசநாயக
தெரிவித்தார்.
இதற்கமைய
06

05.06
12.20
03.42
06.12
07.27

இன்றைய சுபதினம்

வீழ்ச்சியடைந்த சுற்றுலாத்துறை
விரைவில் மேம்படுத்தப்படும்

அடுத்த வார சபை அமர்வு;
ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷவினால் எதிர்வரும் ஜனவரி
18ஆம் திகதி பாராளுமன்றத்தில்
முன்வைக்கப்படவுள்ள அரசாங்கத்தின் க�ொள்கைப் பிரகடனம்
த�ொடர்பான சபை ஒத்திவைப்பு

13 முதல் 15 வரை

சுபஹ்

ஆசிரியபீடம்
editor.tkn@lakehouse.lk

கடினமாக உழைத்து க�ௌரவமாக வாழும் விவசாயப் பெருங்குடி
மக்களின் வாழ்வில் வளம் வந்து
சேர வேண்டும் என யாழ் மாவட்ட
பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அங்கஜன்
இராமநாதன் தனது தைத்திருநாள்
வாழ்த்துச் செய்தியில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.மேலும் அவர் தனது வாழ்த்துச்
செய்தியில்;
தைப்பொங்கல் உழவர் திருநாளாகும்.விவசாயமே தமிழர்களின்
ஜீவன�ோபாயத் த�ொழில்.விவசாயிகள் தமது அறுவடை சிறக்க உதவிய
பூமித் தாய்க்கும் -சூரிய பகவானுக்கும் நன்றி ச�ொல்லும் நாளாக தைப்-

த�ொழுகை
நேரம்

கல்வி அமைச்சர்
தினேஷ் குணவர்தன
அதிகாரிகளுக்குப்
பணிப்புரை

ய�ோகம்: சித்தய�ோகம்
திதி: -சஷ்டி

சிரேஷ்ட பிரதி
ச�ொலிசிட்டர் ஜெனரல்
துசித் முதலிகே
காலமானார்
சட்ட மாஅதிபர் திணைக்களத்தின் சிரேஷ்ட பிரதி ச�ொலிசிட்ட
ஜெனரல் துசித் முதலிகே நேற்று
முன்தினம் (12) காலை காலமானார். க�ொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையின் தீவிர சிகிச்சைப்
பிரிவில் சிகிச்சை பெற்று வந்த
அவர் உயிரிழந்ததாக தகவல்கள்
தெரிவிக்கின்றன.
49 வயதான
அவர், திடீர் சுகவீனமடைந்த
காரணமாக கடந்த 05 ஆம் திகதி
க�ொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.
புகழ்பெற்ற சட்டத்தரணியாக
திகழ்ந்த துசித் முதலிகே, பணம�ோசடி மற்றும் சிக்கலான நிதிக் குற்றங்கள் த�ொடர்பில் விசாரணை செய்வதில் நிபுணத்துவம் பெற்றவர்
என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஒமிக்ரோன் அலையின்
விளிம்பில் இலங்கை
சுகாதார அதிகாரிகள்
எச்சரிக்கை!

புதிய பாதுகாப்பு சவால்களுக்கு முகம்கொடுக்கும் வகையில்;

எதிர்கால இராணுவ தலைவர்கள் தமது தலைமைத்துவ
பண்புகளை வளர்த்துக் க�ொள்ள வேண்டும் -பாதுகாப்புச் செயலாளர்
(ஸாதிக் ஷிஹான்)

எமது தேசம் எதிர்கொள்ளும்
புதிய பாதுகாப்பு சவால்களுக்கு
முகம்கொடுக்கும் வகையில் எதிர்கால
இராணுவத் தலைவர்கள் தலைமைத்துவ பண்புகளை வளர்த்துக் க�ொள்வது
இன்றியமையாதது என பாதுகாப்புச்
செயலாளர் ஜெனரல் கமல் குணரத்ன
நேற்று ( 13) தெரிவித்தார். பாதுகாப்பு
மற்றும் கெளரவத்தினை தன்னகத்தே
க�ொண்டுள்ள எமது தேசம், அதனது

இராணுவத்திடமிருந்தும்
முற்றுமுழுதாக
நேர்மையையும் சுயகெளரவத்தையும் எதிர்பார்க்கிறது என
தெரிவித்த
பாதுகாப்பு
செயலாளர்,
"சுயகெளரவம் க�ொண்ட தலைவர்கள்
ப�ோலித்தனம்
அல்லது
பாசாங்குத்தனத்தால் பாதிக்கப்பட மாட்டர்கள்" எனக் குறிப்பிட்டார்.
க�ொழும்பில் உள்ள பண்டாரநாயக்க ஞாபகார்த்த சர்வதேச

மாநாட்டு மண்டபத்தில்
இடம்பெற்ற வைபவத்தின்
ப�ோது
முப்படைகளின்
இடைநிலை அதிகாரிகள்
மத்தியில்
உரையாற்றும்
ப�ோதே
பாதுகாப்புச்
செயலாளர்
மேற்கண்டவாறு தெரிவித்தார். இந்த
கருத்தரங்கின் அங்குரார்ப்பண நிகழ்வில் இராணுவத்தளபதி
ஜெனரல் ஷவேந்திர சில்வா
வரவேற்புரை நிகழ்த்தினார். 06

ரயில் நிலைய ப�ொறுப்பதிகாரிகள் சங்க தலைவர்
உள்ளிட்ட குழுவினர் ரயில் சாரதிகள் மீது தாக்குதல்
ரயில் நிலைய ப�ொறுப்பதிகாரிகள் சங்கத் தலைவர் உள்ளிட்ட சிலர்
நேற்று முன்தினம் அதிகாலை 2
மணி முதல் 2.30 மணிக்கு இடைப்பட்ட காலப்பகுதியில் ரயில் கட்டுப்பாட்டு அலுவலகத்தில் வைத்து தாக்கியதாக ரயில் சாரதிகள் சங்கத்தின்
செயலாளர் இந்திக்க த�ொடம்கொட
தெரிவித்தார். இது த�ொடர்பில் அவர்
மருதானை ப�ொலிஸ் நிலையத்தில்
முறைப்பாடு செய்துள்ளார்.

12 ஆம் திகதி நள்ளிரவு முதல்
ஆரம்பமாகும் ரயில் வேலைநிறுத்தத்திற்கு
முகங்கொடுப்பதற்காக
புகையிரத ப�ொது முகாமையாளரின்
பணிப்புரைக்கமைய செயற்படுகையில் இந்த தாக்குதல் இடம்பெற்றதாக அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார்.
பயணிகளுக்கு அச�ௌகரியம் ஏற்படாத வகையில் புகையிரதத்தை
இயக்குவதற்கு தயாராகும் ப�ோதே

இந்த தாக்குதல் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாகவும் இது த�ொடர்பில்
ப�ொலிஸார் எந்த நடவடிக்கையும்
எடுக்கவில்லை என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
இச்சம்பவம் த�ொடர்பில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படாவிடின் தமது
சங்கம் உட்பட பல த�ொழிற் சங்கங்கள் இணைந்து கடும் நடவடிக்கை
எடுக்க நேரிடும் எனவும் அவர் குறிப்பட்டார்.
(பா)

பரசூட்டில் பயணித்த ரஷ்ய பிரஜை விழுந்து காயம்
தெல்தோட்டை தினகரன் நிருபர்

பரசூட்டில் பயணித்த வெளிநாட்டவர்
ஒருவர் தவறி விழுந்து காயமடைந்துள்ள
சம்பவம�ொன்று கலஹா – லுல்கந்துர பிரதேசத்தில் பதிவாகி உள்ளது. சுமார் 30 அடி
உயரமான மரம�ொன்றில் இருந்து வீழ்ந்த
வேளையில் பரசூட் ருலிமங்கொட பகுதியில் தரையிறக்கப்பட்ட ப�ோது சுமார் 30 அடி
உயரமான மரத்தில் சிக்கியதில் இந்த விபத்து
இடம்பெற்றுள்ளதாக ப�ொலிஸார் தெரிவித்தனர். விபத்தில் காயமடைந்த வெளிநாட்டு
பிரஜை கண்டி வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். இவ்வாறு விபத்துக்குள்ளானவர் 35 வயதான ரஷ்ய பிரஜை என தெரிவிக்கப்படுகிறது.சம்பவம் த�ொடர்பில் கலஹா
ப�ொலிஸார் மேலதிக விசாரணைகளை
மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

சட்டத்தரணிகள் சங்க
தலைவராக மீண்டும்
சாலிய பீரிஸ் தெரிவு

பின்னவல யானைகள் சரணாலயத்தில் பிறந்த யானை குட்டிகளுக்கு பெயர்வைக்கும்
நிகழ்வு ராஜாங்க அமைச்சர் கனக ஹேரத்தின் தலைமையில் பின்னவலவில் நடைபெற்ற ப�ோது.

ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி சாலிய
பீரிஸ், இலங்கை
சட்டத்தரணிகள்
சங்கத்தின் தலைவராக
மீண்டும்
தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளார்.
2022 - 2023 ஆம் ஆண்டுக்கான
இலங்கை சட்டத்தரணிகள் சங்கத்தின்
தலைவராக அவர் மீள தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளார். ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி
சாலிய பீரிஸ், ஏற்கனவே கடந்த 2021
பெப்ரவரி 24 ஆம் திகதி இலங்கை
சட்டத்தரனிகள் சங்கத்தின் 26 ஆவது
தலைவராக தெரிவு செய்யப்பட்டிருந்தார்.
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க�ொழும்பு பல்கலைக்கழக வேந்தருக்கான வரவேற்பு மற்றும் க�ௌரவிப்பு நிகழ்வு
க�ொழும்பு தாமரை தடாகத்தில் நேற்று (13) நடைபெற்றது. இந்நிகழ்வில் பிரதமரின்
சர்வமத இணைப்பாளர்களான ராமச்சந்திர குருக்கள் பாபு சர்மா, கலாநிதி ஹசன்
ம�ௌலானா, அருட்தந்தை மற்றும் ப�ௌத்த மதகுரு ஹெலகம தம்பரன்சி தேரர்
ஆகிய�ோர் கலந்து க�ொண்டு வாழ்த்து தெரிவித்தப�ோது...

ஒமிக்ரோன் அலையின் விளிம்பில் இலங்கை இருப்பதாக
சுகாதார அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
பூஸ்டர் தடுப்பூசியைப் பெறுவதன் மூலம் இதனை கட்டுப்படுத்தப்படலாம் என்று த�ொடர்ந்து
நினைவூட்டப்பட்ட
ப�ோதிலும்
ப�ொது மக்கள் பூஸ்டர் தடுப்பூசியைப்
பெறுவதில் தயக்கம் காட்டுவதாக
வைத்தியர் அன்வர் ஹம்தானி தெரிவித்தார். இந்த விடயம் குறித்து கருத்துத் தெரிவித்துள்ள அவர்,
பூஸ்டர் ட�ோஸ் பெறும் 06
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2022 ஜனவரி 14 வெள்ளிக்கிழமை

நன்றி மறவாமையின் தத்துவத்தை
உலகுக்கு விளக்கும் தைப்பொங்கல்

35, டி. ஆர். விஜயவர்தன மாவத்தை, க�ொழும்பு- - 10

தபால் பெட்டி இலக்கம் : 834
த�ொலைபேசி இலக்கம் : 2429429, 2429272, 2429279
பெக்ஸ் : 2429270, 2429329, விளம்பர முகாமையாளர் : 2429321

பிலவ வருடம் தை மாதம் 01ம் நாள் வெள்ளிக்கிழமை
ஹிஜ்ரி வருடம் 1443 ஜுமாதல் ஆகிறா பிறை 10

குறள் தரும் சிந்தனை
ஊக்க முடையான் ஒடுக்கம் ப�ொருதகர்
தாக்கற்குப் பேருந் தகைத்து
க�ொடுமைகளைக் கண்டும்கூட உறுதி படைத்தவர்கள் அமைதியாக இருப்பது
அச்சத்தினால் அல்ல; அது ஆட்டுக்கடா ஒன்று தனது பகையைத்
தாக்குவதற்குத் தன் கால்களைப் பின்னுக்கு வாங்குவதைப் ப�ோன்றதாகும்.

சுபிட்சமான எதிர்காலத்துக்கு
தைத்திருநாள் வழிக�ோலட்டும்!

த

மிழர் திருநாளாம் தைப்பொங்கல் பண்டிகையை இன்று க�ொண்டாடிக் க�ொண்டிருக்கும் மக்கள் அனைவருக்கும் தினகரன்
தனது இதயபூர்வமான வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக் க�ொள்கின்றது. புதிய ஆண்டில் நாட்டு
மக்களுக்கு சகல ச�ௌபாக்கியங்களும் கிடைக்க
வேண்டுமென்றும், இன்றைய க�ொவிட் நெருக்கடியில் இருந்து உலகம் விரைவாக மீண்டெழ
வேண்டுமென்றும் இன்றைய தைத்திருநாளில்
நாம் இதயபூர்வமாக வாழ்த்துகின்றோம்.
தைப்பொங்கல் பண்டிகையை தமிழர் திருநாள்
என்றும் உழவர் பண்டிகை என்றும் அழைக்கின்றனர். உலகில் உயிரினங்கள் நிலைத்திருக்கவும்,
உலக மக்களுக்கு உணவளிக்கும் விவசாயம்
செழித்தோங்கவும் உதவி புரிகின்ற பூமியின்
பிரதான சக்திமுதலான சூரியனுக்கு நன்றி
செலுத்துவதே தைப்பொங்கல் பண்டிகையின்
தத்துவம் ஆகும். எனவேதான் இன்றைய பண்டிகையை சூரியப் ப�ொங்கல் என்றும் அக்கால
நூல்கள் குறிப்பிடுகின்றன.
உலகின் பல்வேறு நாடுகளிலும் வாழ்கின்ற தமிழர்கள் மாத்திரமன்றி, இந்துக்களில் அநேகமானவர்களும் தைப்பொங்கல் பண்டிகையை வருடத்தின் பிரதான பண்டிகையாகக் க�ொண்டாடுவது
வழமை. உலகில் வாழ்கின்ற தமிழர்கள் அனைவரினதும் பண்டைய பூர்வீகம் தமிழ்நாடு ஆகும்.
உலகத் தமிழர்கள் அனைவருமே இந்தியாவில்
இருந்துதான் பண்டிகைகள் மற்றும் இந்துசமய
கலைகலாசாரங்கள், வாழ்வியல் அம்சங்களைப்
பெற்றுக் க�ொண்டனர். எனவேதான் இந்திய பண்பாட்டைத் தழுவியதாக உலகெங்கும் தைப்பொங்கல் பண்டிகை க�ொண்டாடப்படுகின்றது.
இந்து மதமானது எக்காலமும் க�ொல்லாமை,
நன்றியுணர்வு, ஒழுக்கவிழுமியம், காருண்யம்
ப�ோன்ற நற்பண்புகளையே ப�ோதிக்கின்றது. பிராணிகள் மீதும் அன்பைப் பேணுமாறு இந்து மதம்
ப�ோதிக்கின்றது. எமது முன்னோர் அவ்வாறுதான்
தங்களது வாழ்வினையும் அமைத்திருந்தனர்.
அதனால்தான் முன்னோர்களின் வாழ்வு மகிழ்வாகவும், நிம்மதியாகவும் அமைந்திருந்தது. ஆனால்
காலமாற்றத்தில் அன்றைய வாழ்வியல் க�ோலங்கள் சிதைந்து ப�ோய் விட்டன. எனினும் இந்துக்களின் பண்டிகைகள் மாற்றங்களின்றி காலாகாலமாக கடைப்பிடிக்கப்பட்டு வருகின்றன. அவற்றில்
ஒன்றுதான் தைப்பொங்கல் பண்டிகை ஆகும்.
எமது முன்னோர்களின் பிரதான த�ொழில்
விவசாயம் ஆகும். அக்காலத்தில் உணவுக்குப் பற்றாக்குறை நிலவியதில்லை. இயற்கை
விவசாயத்தை அக்கால மக்கள் கடைப்பிடித்து
வந்ததால் உணவில் நச்சுத்தன்மையும் இருந்ததில்லை. விவசாயத் த�ொழிலுக்கு பருவம்
தவறாத மழையும், ப�ொருத்தமான சீத�ோஷண
நிலைமையும் அவசியம். அவ்வாறான ப�ொருத்தமான காலநிலையை உலகுக்குத் தருவது கதிரவன் ஆகும்.
விவசாயத்தில் மக்களுக்கு உதவி புரியும் மிருகமாக மாடுகள் காணப்பட்டன. உழவு, பசளை,
சூடு மிதித்தல், நீரிறைத்தல், வண்டி இழுத்தல்
ப�ோன்ற அத்தனை விவசாய வேலைகளுக்கும்
மாடுகளே உதவி செய்தன. எனவேதான் மாடு
என்றால் 'செல்வம்' என்ற அர்த்தமும் க�ொள்ளப்பட்டது. மாடுகள் இன்றேல் நெற்செய்கை
இல்லை என்ற நிலைமைதான் அக்காலத்தில்
நிலவியது.
விவசாயத்துக்குக்கு உதவி புரிகின்ற சூரியனுக்கு நன்றிக்கடன் செலுத்த வேண்டுமென்ற
அன்றைய எமது மூதாதையர்களின் வெளிப்பாடுதான் தைப்பொங்கல் பண்டிகை ஆகும். அதேப�ோன்று விவசாயிகளுக்கு த�ோள் க�ொடுக்கின்ற
மாடுகளுக்கு நன்றி செலுத்த வேண்டுமென்ற
உணர்வையும் எமது மூதாதையர்கள் க�ொண்டிருந்தனர். அதனால்தான் மாடுகளுக்கு நன்றி
செலுத்தும் வகையில் 'மாட்டுப் ப�ொங்கல்'
பண்டிகை நாளை க�ொண்டாடப்படுகின்றது.
உயிருள்ள ஜீவன்களுக்கு மாத்திரமன்றி, உயிரற்ற கதிரவனுக்கும் நன்றிக்கடன் செலுத்த வேண்டுமென்ற மேன்மையான குணத்தை அன்றைய
மக்கள் க�ொண்டிருந்தனர். அதிகாலையில் கண்விழித்தெழுந்து நீராடி, இறைவணக்கம் செய்து,
கதிரவன் உதயமாகும் வேளையில் ப�ொங்கலிட்டு
நன்றிக்கடன் செலுத்தும் வழக்கமானது இந்துக்களால் மாத்திரமன்றி, பெருமளவான தமிழர்களால் த�ொன்றுத�ொட்டு கடைப்பிடிக்கப்பட்டு வருகின்றது.
இன்றைய தினம் சிறப்பானது. 'தை பிறந்தால் வழிபிறக்கும்' என்பது ஆன்றோர் வாக்கு.
அதற்கிணங்க அனைத்து மக்களினதும் சுபிட்சமான எதிர்காலத்துக்கு இன்றைய தைப்பொங்கல் பண்டிகை வழிக�ோலட்டும் என்று தினகரன்
தனது மனம் கனிவான வாழ்த்துக்களைத் தெரிவித்துக் க�ொள்கின்றது.
editor.tkn@lakehouse.lk
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ம்மாதம் (ஜனவரி) முதலாம்
திகதியன்று மலர்ந்த 2022ஆம்
வருடம் உலக மக்கள் அனைவராலும் சிறப்பாக வரவேற்கப்பட்டு
இரண்டு வாரங்கள் கழிந்த நிலையில்
தைத்திங்கள்
உதயமாகியுள்ளது.
பன்னிரு தமிழ் மாதங்களுள் பத்தாவதாகிய தைமாதம் பல்வேறு வகையிலான
சிறப்புகளையும்,
தனித்துவத்தையும்
க�ொண்டது. சூரிய பகவானின் இராசி
மண்டல சஞ்சாரத்திற்கு அமையவே
ஒவ்வொரு தமிழ் மாதமும் உதயமாகிறது. அந்த வகையில் மகர இராசியில்
சூரியன் பிரவேசம் செய்யும்போது
தைமாதம் பிறக்கிறது.
தைமாத பிறப்பின் சிறப்புக்கு மற்றும�ொரு காரணமும் உண்டு. பூவுல
மக்களுக்குரிய ஓராண்டு காலம் தேவர்களுக்கு ஒருநாளாக அமைந்துள்ளது.
தைமாதம் முதல் ஆனி மாதம் வரையிலான ஆறுமாத காலம் பகற்பொழுதாகும். இது உத்தராயணம் எனப்படுகிறது.
ஆடி மாதம் முதல் மார்கழி மாதம் வரையிலான ஆறுமாத காலம் இரவுப் ப�ொழுதாகும். இது தட்சணாயணம் எனப்படுகிறது. தேவர்களுக்குரிய பகற்பொழுதின்
ஆரம்பமே தைமாதப் பிறப்பாகும்.
எனவேதான் இந்நாள் பூவுல மக்களுக்கு
அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக
விளங்குகிறது.
தைத்திங்கள் பிறப்புடன் இணைந்ததாகவே தைப்பொங்கல் திருநாளும்
அமைந்திருப்பது மேலும் சிறப்புக்குரியது. இயற்கைத் தெய்வமாகிய சூரியனின் இயக்கம் செம்மையாக அமையப்
பெற்றால்தான் உலகில் மனிதகுலம்
மட்டுமல்ல அனைத்து ஜீவராசிகளும்,
தாவரங்களும் செயற்படக் கூடியதாக
இருக்கும். அதாவது உலகம் முழுவ-

தும் உயிர்ப்புடனும், சக்தியுடனும்
இயங்குவதற்கு அடிப்படைக் காரணமாகவும், ஆதாரமாகவும் திகழ்வது சூரிய சக்தியாகும்.
உழவுத் த�ொழிலுக்கு துணையாக
அமைந்துள்ள நிலம், நீர், ஆகாயம்
எனும் இயற்கைச் சக்திகளின்
செயற்பாடுகளுக்கு பேருதவியாக
இருக்கும் மிகப் பெரும் சக்தியாகவும், கண்கண்ட தெய்வமாகவும் விளங்கும் சூரிய பகவானை
ப�ோற்றித் துதிக்கும் வகையில்
வருடந்தோறும் நடத்தும் ஒரு வழிபாட்டு நிகழ்வாகவே தைப்பொங்கல் அமைந்துள்ளது.
இன்னொரு வகையில் ச�ொல்வதானால் நன்றி மறவாமையின்
தனித்துவத்தை எடுத்துக்காட்டும்
பெருவிழாவாகவும் தைப்பொங்கல் சிறப்புப் பெறுகிறது. பயனை
அனுபவிக்கும் ப�ோது, அந்தப்
பயனைப் பெறுவதற்கு உதவிய
எவரையும் எதனையும் மறந்து விடலாகாது என்ற உயர்ந்த பண்பையும்
தைப்பொங்கல் எடுத்துச் ச�ொல்கிறது.
உழவர் பெருமக்கள், தங்கள்
வாழ்வாதாரத்திற்கு
உதவும்
விவசாய செயற்பாடுகளின் ப�ோது
நிலத்தில் விதைத்து அறுவடை செய்த
நெல்லிலிருந்து பெற்றுக் க�ொள்ளப்பட்ட புத்தரிசியைப் பயன்படுத்தி சூரிய
பகவானுக்குப் ப�ொங்கிப் படைத்து
தைமாதப் பிறப்பைக் க�ொண்டாடுவதே
தைப்பொங்கல் வரலாற்றின் ஆரம்பமாக அமைந்திருந்தது. இதன் காரணமாகவே உழவர் திருநாள் என்ற பெயரிலும் தைப்பொங்கல் அழைக்கப்பட்டு
வந்தது. காலப்போக்கில் இது இந்து மக்களது பண்டிகைகளுள் ஒன்றாக மாறியதால், உழவர் பெருமக்கள் மட்டுமல்ல,
அனைத்து இந்து மக்களும் தைமாதம்
பிறக்கும் நாளில் சூரிய பகவானுக்கு
ப�ொங்கிப் படைத்து வழிபாடு செய்வது
வழக்கமாகி விட்டது.
இந்து மக்கள் அனைவரும் தங்கள்
வீட்டின் முற்றத்திலேயே ப�ொங்கல்
கருமத்தை செய்வது வழக்கம். ப�ொங்கி
முடித்த பின்னர், அதே இடத்திலேயே
தலைவாழை இலையில் ப�ொங்கல்
சாதத்தை படைத்து வழிபாடு செய்யும்
நிகழ்வானது தெய்வ வழிபாட்டின்
உன்னத செயற்பாடாகவே அமைந்துள்ளது. இந்த வகையில் ப�ொங்கல் சாதமா-

னது சூரிய பகவானுக்குரிய நைவேத்தியப் ப�ொருளாக சிறப்புப் பெறுவதுடன்
அவரது அருளால் பெற்றதை அவருக்கே
நன்றியுடன் நிவேதனம் செய்யப்படுவதையும் இது எடுத்துக் காட்டுகிறது.
ப�ொதுவாக, மக்கள் அனைவரும்
புதிய நம்பிக்கைகளையும், புதிய எதிர்பார்ப்புகளையும் வைத்து புதுவருடப்
பிறப்பை வரவேற்பதுப�ோலவே, இந்து
மக்களும் தைமாதப் பிறப்புக்காக ஆவலுடன் காத்திருப்பது வழக்கமாகும். 'தை
பிறந்தால் வழி பிறக்கும், தரணி எங்கும்
வளம் செழிக்கும்' என்று பலநூறு வருடங்களுக்கு முன்பதாக நம் முன்னோர்
ச�ொல்லி வைத்திருப்பதை இந்து மக்கள்
பெரிதும் மதித்துப் ப�ோற்றி வருகிறார்கள். இந்த வகையில் தங்கள் குடும்பத்தில் இன்பம் ப�ொங்க வேண்டும்,
செல்வம்
செழிப்புற
வேண்டும்,
ந�ோயற்ற வாழ்க்கை அமைய வேண்டும்,
வாழ்வில் நிம்மதி வேண்டும் என்றெல்லாம் பலவித நம்பிக்கைகளையும், எதிர்பார்ப்புகளையும் வைத்து தைத்திங்களை
வரவேற்று சூரிய வழிபாடு செய்வது
என்பது ஒரு பாரம்பரிய வழக்கமா-

கவே நடந்தேறி வருகிறது. திருமணம்,
புதுமனை பிரவேசம், புதிய கல்வி நிறுவனங்கள், புது விற்பனை நிலையங்கள்,
பயிர்ச்செய்கை உற்பத்தி ப�ோன்ற பல்வேறுபட்ட சுபகருமங்களை தைமாதத்திலேயே மேற்கொள்வார்கள். தை மாதத்தில் ஆரம்பிக்கும் கருமங்கள் பெரும்
வெற்றியையும் சிறப்பையும் க�ொடுக்கும் என்பதில் இந்து மக்கள் பெரிதும்
நம்பிக்கை க�ொண்டிருக்கிறார்கள்.
மக்கள் பலவிதமான ந�ோய்களின்
த�ொற்றுக்கு மத்தியில் வாழ்ந்து க�ொண்டிருக்கும் இன்றைய நிலை முற்றாகவே
நீங்கி, எதிர்காலத்தில் அனைவரும்
எதுவித ந�ோய் ந�ொடியுமின்றி, மகிழ்ச்சிகரமாகவும், நிம்மதியாகவும் வாழ்வதற்கு
உதயமாகும் தைத்திருநாளிலே இறையருளை வேண்டிப்
பிரார்த்திப்போமாக!

அ.கனகசூரியர்...?

இலக்கிய அன்பர்களின் உள்ளம் கவர்ந்தவர்
ஊடகவியலாளர் சிதம்பரப்பிள்ளை சிவகுமார்

“வா

ழ்க்கையின் மீதான விம
ர்சனத்திலிருந்தே
ஒரு
படைப்பு
உருவாகிறது. சுயஅனுபவத்தின் மெய்த்தன்மை
படைப்பில் தென்படுமானால் அந்தப்
படைப்பு வாசகரின் நம்பிக்கையை
பெற்று விடுகிறது. நம்பிக்கையைப்
பெற்று நம்மை பாதிக்கிறது. இந்தப்
பாதிப்பே இலக்கியத்துக்கும் சமூகத்துக்குமான உறவின் அடிப்படையாக
அமைகிறது. நல்ல எழுத்து – அனுபவம் சார்ந்து வாழ்க்கையின் சிக்கலைப்
பற்றி விவாதிக்கும். வாழ்க்கை இப்படி,
இப்படி இருக்கிறது என்று கவனப்படுத்துவதன் மூலம், நமக்கும் வாழ்க்கைக்குமான உறவை ஒழுங்கு செய்ய முயலும்,
வாழ்க்கையை எதிர்கொள்வதற்கான ஒரு
சூழலையும் தயாரிப்பையும் உருவாக்கும். மகிழ்ச்சியான தருணங்களும், துயர
நிகழ்ச்சிகளும் எல்லோருக்கும் ஒரே மாதிரியானவை அல்ல என்பது உண்மைதான்.
ஒரே நபருக்குக்கூட இவை எப்போதும் ஒரே மாதிரியானவை அல்ல. மற்றவர் வாழ்க்கை அனுபவங்களும் வேறு
வேறானவைதான். ஆனால், எல்லா
மனிதர்களுடைய சுகதுக்கங்களுக்கும்
ப�ொதுவான ஒரு இழை இருக்கிறது.
அந்த இழையை உணரச் செய்யும் எழுத்துக்கள் வாசகர் மனதில் பதிந்து வெற்றி
பெற்று விடுகின்றன."
இவ்வாறு அர்த்தம் ப�ொதிந்த எழுத்தை
எழுதிய எமது அருமை இலக்கிய நண்பர்
சிதம்பரப்பிள்ளை சிவகுமார் அவர்கள்
13. 01. 2012 (நேற்றைய தினம்) க�ொழும்பில் மறைந்து விட்டார் என்ற துயரச்
செய்தி என்னை வந்தடைந்த ப�ோது,
அதிர்ந்து விட்டேன்.
சிதம்பரப்பிள்ளை சிவகுமார் அவர்களை இறுதியாக கடந்த ஆண்டு நடுப்பகுதியில் இலக்கிய நண்பர் நடேசன்
ஏற்பாடு செய்திருந்த 'நம்மவர் பேசுகிறார்' மெய்நிகர் அரங்கில்தான் சந்தித்து
உரையாடியிருந்தேன்.
குறிப்பிட்ட இந்த அரங்கு எம் அனைவரதும் இனிய இலக்கிய நண்பர் ‘ மக்கத்துச்சால்வை எஸ். எல். எம். ஹனீபாவுடைய படைப்புலகம் மற்றும்
அரசியல் , சமூகப்பணி சார்ந்து நிகழ்ந்த
உரையாடல் சந்திப்பு.
ஏற்கனவே ஹனீபாவின் படைப்புலகம் பற்றி மாத்திரமன்றி ஏனைய எழுத்தாளர்களின் படைப்பாளுமைகள் குறித்தும் இலங்கை – தமிழக ஊடகங்களில்
எழுதி வந்திருப்பவர்தான் சிதம்பரப்பிள்ளை சிவகுமார்.
கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு கிளிந�ொச்சியில் இரண்டு நாட்கள் நடந்த 49 ஆவது
இலக்கியச் சந்திப்பில் அவரை சந்தித்து
நீண்டநேரம் பேசியிருக்கின்றேன்.
அச்சந்திப்பிற்கு தமிழ்நாட்டிலிருந்தும்

ஐர�ோப்பா,
கனடாவிலிருந்தும்
இலங்கையின் பல பாகங்களிலிருந்தும் பல இலக்கிய ஆளுமைகளும் , தமிழக திரைப்பட கலைஞர்களும் வருகை தந்திருந்தனர்.
இரண்டு நாட்களும் நடந்த கருத்தரங்குகளில் சிவகுமார், தனக்கே
உரித்தான பாணியில் தனது கருத்துக்களை அழுத்தம் திருத்தமாக
முன்வைத்தார்.
இந்த அஞ்சலிக் குறிப்பின்
த�ொடக்கத்தில் சிவகுமாரின் பார்வையில் மனித வாழ்வு மீதான
சிந்தனை ச�ொல்லப்பட்டது, இற்றைக்கு 19 வருடங்களுக்கு முன்னர்தான்.
2003 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம்
09 ஆம் திகதி க�ொழும்பு தமிழ்ச்சங்கத்தில் நடந்த எனது 'பறவைகள்' நாவல் வெளியீட்டு விழாவில்
அவர் உரையாற்றிய நாவல் மீதான
வாசிப்பு அனுபவத்தின் த�ொடக்கம்தான் அந்த வரிகள்.
அன்றைய அமைச்சரும் மலையக
மக்கள் முன்னணியின் தலைவருமான சந்திரசேகரன், மற்றும்
பேராசிரியர் ச�ோ. சந்திரசேகரன்,
மல்லிகை ஜீவா முதலான பலர்
கலந்து க�ொண்ட இந்நிகழ்வில்
சிவகுமார் மாத்திரமே நாவலைப்
பற்றிய பிரதம பேச்சாளர்.
அ வு ஸ் தி ரே லி ய ா வி லி ருந்த
என்னால், அந்த நிகழ்ச்சியில்

விட்டார�ோ என்றுதான் எண்ணத்
த�ோன்றுகிறது. தமது பெருவாரியான நேரத்தை எழுத்து, சமூகப்பணி என ஒதுக்கிவிடும் பலருக்கு
நண்பர் சிதம்பரப்பிள்ளை சிவக்குமார் அவர்களும் ஒரு பாடமாக
இருத்தல் வேண்டும் என்றும்
இந்தக் குறிப்புகளில் ச�ொல்வதில்
தவறில்லை எனக் கருதுகின்றேன்.
சுவர் இருந்தால்தானே சித்திரம்
வரைய முடியும்!
நமக்கும்
வாழ்க்கைக்குமான
உறவை எழுத்தின் ஊடாகவும்,
பணிகள் சார்ந்தும் ஒழுங்கு செய்ய
முயலும் எழுத்தாளர்கள், சமூகப்பணியாளர்கள், ஊடகவியலாளர்கள் தமது
ச�ொந்த வாழ்விலும் அதனை கடைப்பிடித்தல் வேண்டும். இம்மாதம் 26
ஆம் திகதி பிறக்கும் ப�ோது நண்பர்
சிதம்பரப்பிள்ளை சிவகுமாருக்கு 60
வயது பிறக்கிறது. மணிவிழா நாயகனாக வலம் வந்திருக்க வேண்டியவர்,
அற்பாயுளில் எம்மை விட்டு விடைபெற்று விட்டார்.
இலங்கை – இந்திய – புகலி
தேசத்து எழுத்தாளர்கள், கலைஞர்-

ஆற்றல் மிகுந்த படைப்பாளி
ஒருவரின் மறைவு தரும் துயரம்
கலந்து க�ொள்ள முடியாதிருந்த சூழலிலும், என்னைப் பற்றிய எந்தவ�ொரு அறிமுகமும் இன்றி, எனது நாவலைப் பற்றி
மாத்திரம் படித்துத் தெரிந்துக�ொண்டு
உரையாற்றிய அவரை, அதன் பின்னர்தான் சில வருடங்கள் கழித்து ஏரிக்கரை (
Lake House ) பத்திரிகை காரியாலயத்தில்
சந்தித்தேன்.
நீண்ட காலமாக ஊடகத்துறையுடன்
நெருக்கமாகவிருந்த அவர், தமிழ்நாட்டின் தரமான இலக்கிய ஏடு கணையாழியிலும் முன்னர் பணியாற்றியிருக்கிறார்
என்பது நான் பிந்தியறிந்த செய்தி.
இலங்கை வான�ொலியிலும், சக்தி
வான�ொலி – த�ொலைக்காட்சி முதலானவற்றிலும் காத்திரமான பங்களிப்பினை
வழங்கியிருக்கும் சிவகுமார், யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து வெளிவந்த 'தினமுரசு' பத்திரிகையின் ஆசிரியராகவும் பணியாற்றியவர். ஈழத்து எழுத்தாளர்களினதும் புகலிட
படைப்பாளிகளினதும் ஆக்கங்களுக்கும்
தினமுரசுவில் களம் வழங்கினார்.
பல வருடங்களுக்கு முன்னர் இருதய
சிகிச்சைக்குட்பட்டிருந்த
அவர்,
தன்னைப் பற்றி கவனிக்கத் தவறி

கள், ஊடகவியலாளர்களுடன் நெருக்கமான உறவைப் பேணி வந்திருக்கும்
சிதம்பரப்பிள்ளை சிவக்குமார் எம்மிடம்
விட்டுச் சென்றிருப்பது அவர் பற்றிய பசுமையான நினைவுகள்தான்.
அவரின் மறைவால் ஆழ்ந்த துயரத்தில் மூழ்கியிருக்கும் அன்னாரின் அன்புத்
துணைவியார், மற்றும் பிள்ளைகள் நண்பர்களுக்கும் இலக்கியவாதிகள் அனைவரும் ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவித்துக்
க�ொள்கின்றோம்.
அற்பாயுளுக்கும்
மேதாவிலாசத்திற்கும்
நெருங்கிய
உறவு
இருக்கிறத�ோ? என்றுதான்
சிதம்பரப்பிள்ளை
சி வ க் கு மா ரின்
மறைவும் எம்மை
சிந்திக்க வைக்கிறது.

லெ.முருகபூபதி...?
அவுஸ்திரேலியா
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2022 ஜனவரி 14 வெள்ளிக்கிழமை

இ

ஸ்லாம் அதிகம் முக்கியத்துவம் அளித்துள்ள விடயங்களில்
ஒன்றாக ப�ொறுமையைக் கடைபித்தல் விளங்குகிறது. இதன் மூலம்
கிடைக்கப்பெறும் நன்மைகளும் பிரதிபலன்களும் அளப்பரியவையாகும்.
அதேநேரம் ப�ொறுமைக்கு மாற்றமான
ப�ோக்கு தீமைகளையும் கெடுதல்களையும் தேடித்தரக்கூடியவை. அல்லாஹ்வும் அவனது தூதரும் ப�ொறுமையையே பெரிதும் ஊக்குவித்துள்ளனர்.
அந்த வகையில் நபி (ஸல்) அவர்கள்
ப�ொறுமையின்
சிறப்பை
'உண்மையான வீரன் யார்? என்று
வினவியபடி இவ்வாறு எடுத்துக்கூறியுள்ளார்கள். அதாவது, ஒரு தடவை
அன்னார் 'அடித்து வீழ்த்துபவன் வீரனல்லன்' என்றார்கள். 'அப்படியானால்
வீரன் என்பவன் யார் அல்லாஹ்வின்
தூதரே?' என மக்கள் வினவ, அதற்கு
நபிகளார் 'க�ோபத்தின்போது தன்னைக்
கட்டுப்படுத்திக்கொள்பவனே (வீரன்
ஆவான்)' என்றார்கள்.
(ஆதாரம் : முஸ்லிம்)
இந்நபிம�ொழி
ப�ொறுமையின்
சிறப்பை வெளிப்படுத்தி நிற்கின்றது. ப�ொதுவாக க�ோபம் மனிதனில்
காணப்படக்கூடிய ஒரு துர்க்குணமாகும். அதனை நெறிப்படுத்தி நடப்பது
இன்றியமையாததாகும். அதுவே அதிக
சிறப்பையும் பிரதிபலன்களையும் பெற்றுத்தரும். அதேநேரம் பழிக்குப் பழி
வாங்குவதை விடவும் ப�ொறுமையைக்
கடைப்பிடிப்பதே சிறந்தது. இதனை
அல்லாஹ் இவ்வாறு குறிப்பிட்டிருக்கின்றான்.
'(சட்டத்தின் மூலமாக) தண்டிப்பதாக
இருந்தால் நீங்கள் துன்புறுத்தப்பட்ட
அளவுக்குத் தண்டியுங்கள். நீங்கள்
ப�ொறுமையைக்
கடைப்பிடித்தால்
ப�ொறுமையாளர்களுக்கு அதுவே சிறந்தது. ப�ொறுமையைக் கடைப்பிடிப்பீராக, நீர் ப�ொறுமையாக இருப்பது
அல்லாஹ்விடமே உள்ளது. அவர்களுக்காகக் கவலைப்படாதீர். அவர்கள்
சூழ்ச்சி செய்வதால் சஞ்சலத்துக்கும்
ஆளாகாதீர்.
(அல் குர்ஆன் 16:126-127)
மேலும் நபி (ஸல்) அவர்களின் காலத்திற்கு முன்னால் வாழ்ந்த நல்லடியாரான லுக்மான் அவர்களின் வாழ்க்கை
குறித்து அல்லாஹ், அவர் தன் மகனிடம் இறைவனுக்கு இணைகற்பிக்காமல் அவனை மட்டுமே வணங்க
வேண்டும். பெற்றோருக்கு உதவ
வேண்டும். பிறரிடத்தில் அழகிய
முறையில் நடக்க வேண்டும். நல்லவர்களின் வாழ்க்கையைப்
பின்பற்ற வேண்டும்.
தர்மம்
வழங்க
வேண் டு ம் .
னிதனில்
காணப்படும்
ஆசைகளும், பேராசைகளும் அவனை வழிதவறச்
செய்திடக் கூடியவையாக மாத்திரமல்லாமல் அவனது அழிக்கும் வழிவகுக்கும்
உயிர்க் க�ொல்லியாகவும் காணப்படுகின்றன. பாவங்களின் முதல் காரணகர்த்தாவாகவும் அவையே திகழுகின்றன. அதன் காரணத்தினால் அவற்றின் நிழல்களைக் கூட
அணுக வேண்டாமென இஸ்லாம் வலியுறுத்துகின்றது. மனித வாழ்வு என்பது ஒரு
பயணம்தான், எவரும் இவ்வுலகில் நிரந்தரமாகத் தங்கி வாழ்பவர் அல்லர். வரையறுக்கப்பட்ட வாழ்வுக் காலத்தைக் க�ொண்டுள்ள இவ்வுலக வாழ்வில் வழிப்போக்கன்
ப�ோன்று, சில காலம் தங்கி இருந்து விட்டு
மறுமை ந�ோக்கி பயணிப்பதுதான் மனித
வாழ்வின் ந�ோக்காகும்.
ஆனாலும் இம்மை வாழ்வை விடவும்
மறுமை வாழ்வு தான் நிலையானது.

ம

ப�ொறுமையின் மகத்துவம்
நன்மையை ஏவி, தீமையைத் தடுக்க
வேண்டும். ச�ோதனைகளின் ப�ோது
ப�ொறுமையாக இருக்க வேண்டும்,
பிறரிடத்தில் கண்ணியமாக நடக்க
வேண்டும், கர்வமாக நடக்கக் கூடாது
என்று மிக அழகான முறையில்
அறிவுரை வழங்கியுள்ளார். சகித்துக்
க�ொள்ளுதல் என்ற செயலை மிக சிறப்புக்குரிய காரியமாக அவர்கள் தன் மகனிடம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார்கள்.
என் அருமை மகனே... த�ொழுகையை
நிலை நாட்டு. நன்மையை ஏவு.
தீமையைத் தடு, உனக்கு ஏற்படுவதைச்
சகித்துக் க�ொள். அது உறுதிமிக்க காரியமாகும்.
(அல் குர்ஆன் 31:17)
அதேநேரம் யூஸுப் (அலை) அவர்களுடன் ப�ொறுமை த�ொடர்பில் சம்பந்தப்பட்ட விடயத்தையும் அல்லாஹ்
குறிப்பிடத் தவறவில்லை.
'எங்கள்
தந்தையே...
நாங்கள்
ப�ோட்டி ப�ோட்டு ஓடின�ோம். எங்கள்
ப�ொருளுக்கருகில் யூஸுபை விட்டுச்
சென்றோம். அப்போது அவரை ஓநாய்
தின்று விட்டது. நாங்கள் உண்மை
கூறுவ�ோராக இருந்த ப�ோதும் நீங்கள்

(ஸல்) அவர்களுடன் (அவர்களுடைய
தூதர் (ஸல்)' எனக்கூற, அப்பெண்மணி
அதற்கவர்கள், '(இத�ோ) இந்தக் கறுப்பு
குழந்தை) இப்ராஹீம் வளர்ந்து வந்த
நபி (ஸல்) அவர்களின் வீட்டு வாசலுக்நிறப் பெண்மணிதான் அவர். இவர்
அபூஸைஃப் என்ற க�ொல்லரின் வீட்குச் சென்றாள். அங்கு அவள் வாயிற்(ஒரு தடவை) நபி (ஸல்) அவர்களிடம்
டிற்குச் சென்றோம். அவர் இப்ராஹீகாவலர் யாரையும் காணவில்லை.
வந்து, 'நான் வலிப்பு ந�ோயால் பாதிக்மின் பால்குடித் தாயாருடைய கணவர்
ஆகவே
அவள்,
'அல்லாஹ்வின்
கப்படுகிறேன். அச்சமயங்களில் (என்
ஆவார். அங்கு நபி (ஸல்) அவர்கள்
தூதரே! அல்லாஹ்வின் மீதாணையாக!
உடலிலிருந்து ஆடை விலகி) உடல்
இப்ராஹீமைத் தூக்கி முகர்ந்து முத்தநீங்கள் யாரென்று நான் அறியவில்லை'
திறந்துக�ொள்கிறது. ஆகவே, எனக்மிட்டார்கள். மற்றொரு முறை நாங்கள்
என்றாள். அச்சமயம் நபி (ஸல்) அவர்காக அல்லாஹ்விடம் பிரார்த்தியுங்வீட்டினுள் நுழைந்தோம். அப்போது
கள், ப�ொறுமை என்பது துன்பம் ஏற்கள்' என்றார். நபி (ஸல்) அவர்கள், 'நீ
இப்ராஹீமின் உயிர் பிரிந்துக�ொண்டிபட்ட முதல் கட்டத்தில் கைக்கொள்வநினைத்தால் ப�ொறுமையாக இருக்ருந்தது. நபி (ஸல்) அவர்களின் கண்கள்
தேயாகும்' என்றார்கள்.
கலாம். (இதற்கு பதிலாக) உனக்குச்
நீரைப் ப�ொழியலாயின. இதைக் கண்ட
(ஆதாரம்: புகாரி)
ச�ொர்க்கம் கிடைக்கும். நீ விரும்அப்துர்ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ரலி)
ஸஹாபிய�ொருவர் இப்படி குறிப்பினால் உனக்குக் குணமளிக்கும்அவர்கள் 'அல்லாஹ்வின் தூதரே...
பிட்டிருக்கின்றார். ஒரு நாங்கள் நபி
படி அல்லாஹ்விடம் நான் வேண்தாங்களா (அழுகிறீர்கள்)?' என்று கேட்(ஸல்) அவர்கள் அருகில் இருந்தோம்.
டுகிறேன்' என்றார்கள். அப்போது
டார்கள். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள்
அப்போது நபி (ஸல்) அவர்களுடைய
அப்பெண்மணி, 'நான் ப�ொறுமையா'அவ்ஃபின் புதல்வரே..' என்று கூறிபுதல்வியரில் ஒருவர் (ஸைனப் -- ரலி)
கவே இருந்துவிடுகிறேன். ஆயினும்,
விட்டு த�ொடர்ந்து அழுதார்கள். பிறகு
'தமது குழந்தை' அல்லது 'தம் மகன்'
(வலிப்பு வரும்போது ஆடை விலகி)
'கண்கள் நீரைச் ச�ொரிகின்றன. உள்ளம்
மரணிக்கும் தறுவாயில் இருப்பதால்
என் உடல் திறந்துக�ொள்கிறது. அப்பகவலையில் துவண்டு க�ொண்டிருந்தன.
உடனே வரும்படி நபி (ஸல்) அவர்கடித் திறக்காமலிருக்க அல்லாஹ்விடம்
ஆன ப�ோதிலும் இறைவன் விரும்ளுக்குச் செய்தி அனுப்பினார். செய்தி
பிரார்த்தியுங்கள்' என்று ச�ொன்னார்.
பாத எந்த வார்த்தையும் நாங்கள் கூறக�ொண்டு வந்தவரிடம், 'என் மகளிஅவ்வாறே நபி (ஸல்) அவர்கள் இப்மாட்டோம். இப்ராஹீமே... நிச்சயமாக
டம் சென்று, க�ொடுப்பதும் எடுப்பதும்
பெண்ணுக்காகப் பிரார்த்தனை செய்நாங்கள் உனது பிரிவால் அதிகக் கவஅல்லாஹ்வுக்குரியதே.
ஒவ்வொன்தார்கள்' என்றார்கள்.
லைப்படுகிற�ோம்' என்றார்கள்.
றுக்கும் அவனிடம் ஒரு குறிப்பிட்ட
(ஆதாரம்: முஸ்லிம்)
(ஆதாரம் : புகாரி)
தவணை உண்டு. அதனால் ப�ொறுமைஆகவே அல் குர்ஆன் வசனங்களும்
ஒரு தடவை அனஸ்
யாக இருந்து நன்மையை எதிர்பார்க்கச்
நபி ம�ொழிகளும் ப�ொறுமையின் சிறப்பின் மாலிக் (ரலி)
ச�ொல்.' என்று கூறி அனுப்பி வைத்தார்பையும் மகத்துவத்தையும் தெளிவாக
அஷ்ஷெய்க்
அவர்கள் தம் வீட்கள்.
எடுத்துக்கூறிக் க�ொண்டிருக்கின்றன.
டாரில் ஒரு பெண்(ஒரு முறை) இப்னு அப்பாஸ் (ரலி)
அதனால் வாழ்வின் எல்லா சந்தர்ப்பங்(காஷிபி)...
மணியிடம்,
'இன்ன
அவர்கள் என்னிடம், 'ச�ொர்க்கவாசிககளிலும் ப�ொறுமையை கடைப்பிடித்து
பெண்ணை
உனக்ளில் ஒரு பெண்மணியை உங்களுக்குக்
வாழ்வோம். அதன் ஊடாக அல்லாஹ்எங்களை நம்புபவராக இல்லை' என்றகுத் தெரியுமா?' என்று கேட்டார்கள்.
காட்டட்டுமா?' என்று கேட்டார்கள்.
வின் அன்பையும் அருளையும் பெற்னர். அவரது சட்டையைப் ப�ொய்யான
அப்பெண்மணி, 'ஆம் (தெரியும்)'
நான் 'சரி! (காட்டுங்கள்)' என்றேன்.
றுக்கொள்வோம்.
இரத்தத்துடன் க�ொண்டு வந்தனர்.
என்றார். அப்போது அனஸ் (ரலி) அவர்'உங்கள்
உள்ளங்கள்
உங்களுக்கு
கள், அவள் ஒரு மண்ணறை அருகே
ஒரு காரியத்தை அழகாகச் சித்தரித்து
அழுதுக�ொண்டிருக்கும் ப�ோது நபி
விட்டன. அழகிய ப�ொறுமையை
(ஸல்) அவர்கள் அவளைக் கடந்து
மேற்கொள்கிறேன். நீங்கள் கூறும் விஷசென்றார்கள். அப்போது, 'அல்லாஹ்யத்தில் அல்லாஹ்வே உதவி தேடப்படுவுக்கு அஞ்சிக்கொள். ப�ொறுமையாக
பவன்' என்று அவர் கூறினார்.
இரு' என்று நபிகளார் கூறினார்கள்.
(அல்குர்ஆன் 12:17-18)
அப்போது அப்பெண்மணி, 'என்னைஇதேவேளை
அல்லாஹ்தஆலா,
விட்டு விலகிச் செல்வீராக. எனக்கேற்'ப�ொறுமையைக்
கடைப்பிடிப்பீபட்ட துன்பம் உமக்கேற்படவில்லை
ராக... நன்மை செய்தோரின் கூலியை
(அதனால்தான் இப்படிப் பேசுகிறீர்)'
அல்லாஹ் வீணாக்க மாட்டான்' (அல்
என்றாள். அப்போது நபி (ஸல்) அவர்குர்ஆன் 11:115) என்றும் குறிப்பிட்டுள்கள் (பேசாமல்) அவளைக் கடந்து சென்குறைகளை மறுமை நாளில் அல்லாஹ்வும் மறைக்கின்றான்'
ளான்.
றுவிட்டார்கள். அதன் பின்னர் அவ்வஎன்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். (ஆதாரம்: புகாரி).
நபி (ஸல்) அவர்கள் தன் மகனாரின்
ழியே ஒரு மனிதர் சென்றார். அவர்,
நம்மில் பலர் வசதி, வாய்ப்புகள் நிறைந்த வாழ்க்கையை அனுமரணத்தை சந்தித்த ப�ோது வரம்பு
'நபி (ஸல்) அவர்கள் உன்னிடம் என்ன
பவிக்கலாம். சிலருக்கு அந்த நிலை இல்லாமல் இருக்கலாம். இல்மீறவ�ோ இறைநம்பிக்கைக்கு முரணான
ச�ொன்னார்? என வினவினார். அதற்கு
ரந்து விரிந்த
லாதவர்களுக்கு இருப்பவர்கள் க�ொடுத்து உதவ வேண்டும் என்பவார்த்தைகளைப் பேசவ�ோ இல்லை.
அப்பெண்மணி, 'எனக்கு அவர்
இந்த உலகில்
தையே இந்நபி ம�ொழி வலியுறுத்துகிறது. அவ்வாறு ஒரு முஸ்லிம்,
மாறாக ப�ொறுமையாக இருந்தார்யாரென்று தெரியாது' என்றாள்.
உள்ள அனைத்து ஜீவசக முஸ்லிம்களின் தேவையை கருணையுடன் நிறைவேற்றினால்,
கள். இது த�ொடர்பில் அனஸ் (ரலி)
அச்சமயம்
அம்மனிதர்
ராசிகளையும்
படைத்து,
அல்லாஹ் அவரது தேவையை நிறைவேற்றுவான், துன்பங்களை
அவர்கள் இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்அவர் தான் அல்பரிபாலனம்
செய்பவன்
ஏக
நீக்குவான் என்பதை இந்நபி ம�ொழி மூலம் நாம் அறிந்து க�ொள்ளார்கள். நபி (ஸல்) அவர்களின் மகன்
ல ா ஹ் வின்
இறைவன் அல்லாஹ் ஒருவன் தான்.
ளலாம். மேலும் நாம் ஒருவருக்கு ஒருவர் கருணை காட்டுவதிலும்,
வபாத்தான சமயம் நாங்கள் நபி
அவன் எல்லோருக்கும் ப�ொதுவானவன்,
அன்பு செலுத்துவதிலும் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பது குறித்து
எந்த தேவையும் இல்லாதவன். அதேநேரத்தில்
நபி (ஸல்) அவர்கள் இவ்வாறு கூறியுள்ளார்கள்.
தேவைகளை வேண்டி தன்னை நாடி வரும் அடியார்களின்
'ஒருவருக்கொருவர் கருணை புரிவதிலும், அன்பு செலுத்துதேவையை நிறைவேற்றும் மாபெரும் கருபுரிந்து க�ொள்ள முடியும். இதனை புரிந்து
ணையாளன் ஆவான். அவனிடம் இருகரம்
க�ொண்டவர்களின் வாழ்வு அமைதியான
ஏந்திக்கேட்டால் ‘இல்லை’ என்று ச�ொல்லாதநதியில் மிதக்கும் இலை ப�ோன்று வாழ்வு
வன். 'அல்லாஹ் அளவற்ற அருளாளன், நிகஅமையும். இந்த உலகத்தின் சாராம்சத்தை
ரற்ற அன்புடையவன்' என்று அல் குர்ஆன்
அறிய முற்படாமல் மன இச்சைக்கு அடி(1:3) எடுத்துக்கூறியுள்ளது.
மையானால், அலையில் சிக்கிய படகு
அத்தகைய சிறப்பு மிக்க இறைவனின்
ப�ோன்று நிம்மதியின் கயிறு அறுந்து நிறம்
அருளைப்பெற வேண்டும் என்றால் அவன்
மாறிப்போகும்.'அவர்கள் இந்த உலக வாழ்நமக்கு காட்டிய வழியில் நடக்க வேண்டும்.
விலிருந்து (அதன்) வெளித்தோற்றத்தையே
அல் குர்ஆனின் கட்டளைப்படியும், இறைத்அறிகிறார்கள். ஆனால் அவர்கள் மறுமைதூதர் முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் வாழ்ந்து காட்டிய வழிமுறைவதிலும், இரக்கம் காட்டுவதிலும் (உண்மையான) இறைநம்பிக்யைப் பற்றி அலட்சியமாக இருக்கிறார்கள்'.
களைப் பின்பற்றியும் நாம் வாழ வேண்டும்.
கையாளர்களை ஓர் உடலைப் ப�ோன்று நீ காண்பாய். (உடலின்)
(அல் குர்ஆன்: 30:7)
இறையச்சத்துடன் வாழ்ந்து, கலிமா, த�ொழுகை, ந�ோன்பு,
ஓர் உறுப்பு சுகவீனமடைந்தால் அதனுடன் மற்ற உறுப்புகளும்
இந்த உலகம் வெறும் அலங்காரம்
ஸக்காத், மற்றும் ஹஜ் ஆகிய கடமைகளை நிறைவேற்றி வந்தால்
(சேர்ந்து க�ொண்டு) உறங்காமல் விழித்துக் க�ொண்டிருக்கின்றன.
என்பது, வாழும் காலத்தில் நமக்கு புலப்அந்த ஏக இறைவனின் திருப்பொருத்தத்தை
அத்துடன் (உடல் முழுதும்) காய்ச்சலும் கண்படாது. மரணிக்கும் நேரத்தில் முழுமைஎம்மால் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். அந்த
டுவிடுகிறது'. (ஆதாரம்: புகாரி)
யாகப்
புலப்படும்.
வகையில் சக மனிதர்களுடன் எவ்வாறு நடந்அவ்வாறு நாம் கருணையுடன் மற்றவர்அப்போது அது பயன்
துக�ொள்ள வேண்டும்? என்பது குறித்து நபி
களிடம் நடந்துக�ொண்டால், இறைவனின்
தராது.
(ஸல்) அவர்கள் எடுத்துக்கூறியுள்ளார்கள்.
கருணைப்பார்வை நமக்கு கிடைக்கும் என்அறிந்து
க�ொள்அதாவது 'ஒரு முஸ்லிம் மற்றொரு முஸ்லிமின் சக�ோதபதையும் நபி (ஸல்) அவர்கள் இவ்வாறு கூறியுள்ளார்கள்.'(பளுங்கள், 'நிச்சயமாக
ரன் ஆவான். அவனுக்கு இவன் அநீதி இழைக்கவும் மாட்டான்.
டைப்பினங்களின் மீது) கருணை காட்டாதவர், (படைத்தவனால்)
இவ்வுலக வாழ்க்கை
அவனை (பிறரது அநீதிக்கு ஆளாகும்படி) கைவிட்டு விடவும்
கருணை காட்டப்படமாட்டார்'. (ஆதாரம்: புகாரி)
வி ள ை ய ா ட் டு ம் ,
மாட்டான்.
'ஒரு முஸ்லிம் மரம் ஒன்றை நட்டு அதிலிருந்து ஒரு மனிதன�ோ
வே டி க்கை யு ம் ,
எவர் தம் சக�ோதரனின் தேவையை நிறைவு செய்வதில் ஈடுபட்டிஅல்லது (மற்ற) உயிரினம�ோ உண்டால் (அதன் காரணத்தால்) ஒரு
அலங்காரமுமேயாருக்கின்றார�ோ, அவரது தேவையை நிறைவு செய்வதில் அல்லாஹ்தர்மம் செய்ததற்கான பிரதிபலன் அவருக்குக் கிடைக்காமல் இருப்பகும்; மேலும் (அது)
வும் ஈடுபட்டிருக்கின்றான்.
தில்லை'. (ஆதாரம்: புகாரி)
உங்களிடையே பெருஎவர் ஒரு முஸ்லிமின் ஒரு துன்பத்தை நீக்குகின்றார�ோ, அவரது
எனவே இஸ்லாமிய வழிகாட்டல்களுக்கு ஏற்ப நாம் சக முஸ்லிம்மையடித்துக் க�ொள்மறுமை நாளின் துன்பத்தை அல்லாஹ்வும் நீக்குகின்றான்.
கள் உள்ளிட்ட எல்லா உயிரினங்களுடனும் அன்பு காட்டுவ�ோம், கருவதும், ப�ொருள்களையும், சந்ததிகளையும்
எவர் ஒரு முஸ்லிமின் குறைகளை மறைக்கின்றார�ோ, அவரது
ணையுடன் நடந்துக�ொள்வோம்.
பெருக்குவதுமேயாகும். (இது) மழையின்
உதாரணத்துக்கு ஒப்பாகும். (அதாவது)
அது முளைப்பிக்கும் பயிர் விவசாயிகளை
ஆனந்தப்படுத்துகிறது.
ஆனால், சீக்கிரமே அது உலர்ந்து மஞ்சள்
நிறம் ஆவதை நீர் காண்கின்றீர். பின்னர்
னிதனின் வாழ்வுக்கு இவ் உலகில் இன்றியமையாத
யட்டும் என்று குறிப்பிட்டு ஒரு துண்டு பேரீச்சம் பழமாக இருந்தாஅது கூளமாகி விடுகிதேவைகளாக உணவு உடை உறைவிடம் ஆகியன விளங்லும் சரியே என்று கூறினார்கள். உடனே அன்ஸாரி நபித்தோழர்றது. (உலக வாழ்வும்
குகின்றன. இந்த மூன்றையும் பெற்றுக் க�ொள்ளாதவர்களின்
களில ஒருவர் மூட்டையளவு ப�ொருளை க�ொண்டு வந்தார். பிறகு
இத்தகையதே. எனவே
நிலை கவலைய�ோடும் கண்ணீர�ோடும் கழிந்து க�ொண்டிருக்மக்கள் (ஒவ்வொன்றாக) பின் த�ொடர்ந்து தான தர்மம் செய்தார்உலக வாழ்வில் மயங்கிகும். இவர்கள் வறியவர்களாக அடையாளப்படுத்தப்படுகின்கள். இதனால் அவைகள் இரண்டு மூட்டையளவு உணவு ப�ொருட்ய�ோருக்கு) மறுமையில்
றனர். இவர்களின் நலன்கள் குறித்து நபி (ஸல்) அவர்கள்
கள், ஆடைகளால் நிரம்பி இருந்தன.
கடுமையான வேதனையுண்டு. (முஃமின்கஅதிகம் அக்கரை செலுத்தியுள்ளாரகள். வறியவர்களின்
அச்சமயம் நான் நபி(ஸல்) அவர்களின் முகத்தை பார்த்த
ளுக்கு) அல்லாஹ்வின் மன்னிப்பும், அவன்
வாழ்வுக்கு உயிர் ஊட்டவென தான தர்மங்களை செய்யுமாறு
ப�ோது அது மலர்ச்சியில் நிரம்பி இருந்தது. இதனால் (முகமே)
ப�ொருத்தமும் உண்டு. ஆகவே, இவ்வுலக
அன்னார் நபித்தோழர்களை ஊக்குவித்துள்ளார்கள்.
ப�ொன்னிரமாக மாறிவிட்டத�ோ (என்று நினைத்தேன்) (பிறகு)
வாழ்க்கை ஏமாற்றும் ச�ொற்ப சுகமே தவிர
ஒரு முறை நாங்கள் நபி(ஸல்) அவர்களிடம் இருந்த சமநபி(ஸல்) அவர்கள் யார் இஸ்லாத்தில் அழகிய நடைமுறையை
(வேறு) இல்லை'.
யத்தில் செருப்பில்லாதவர்களாகவும், கழுத்தில் த�ோலியான
ஏற்படுத்துகிறார�ோ அதில் அவருக்கு அதனுடைய கூலியும், அவ(அல் குர்ஆன் 57:20)
மேலாடையை சுருட்டியவர்களாகவும் அவர்களுடைய (த�ோளில்)
ருக்கு பின் அதனை நடைமுறைபடுத்தியவர்களின் கூலியும் அவஜனனம், மரணம் இவை இரண்டிற்கும்
வாளை த�ொங்கவிட்டவர்களாகவும் ஒரு கூட்டம் நபி(ஸல்) அவர்ருக்கு உண்டு. அதனை நடைமுறைப்படுத்தியவர்களின் கூலியிமத்தியில் உள்ள பயணமே வாழ்க்கை.
களிடம் வருகை தந்தது. இவர்களில் அதிகமான�ோர் அல்லது
லிருந்து எதுவும் அவருக்கு குறைக்கப்படமாட்டாது. அதேநேரம்
தீமையான காரியங்களை விட்டு நம்
அவர்கள் அனைவரும் ''முள்ர்'' என்ற க�ோத்திரத்தைச் சார்ந்தயார் இஸ்லாத்தில் ஒரு தீமையை த�ோற்றுவித்தார்கள�ோ அவமனதைத் தூரம் ப�ோகச் செய்யவேண்டும்.
வர்களாவர். அவர்களின் ஏழ்மை நிலையைக் கண்ட நபி(ஸல்)
ருக்கு (அதில்) அதனுடைய பாவமும் அவருக்கு பின் அதனை
இங்கு எதுவும் நிரந்தரமில்லை என்பதை
அவர்களின் முகம் மாறிவிட்டது. உடனே (வீட்டிற்கு) உள்ளே
நடைமுறைப்படுத்தியவர்களின் பாவமும் அவருக்கு கிடைக்அறிவதில், இம்மை மற்றும் மறுமையின்
நுழைந்த நபி (ஸல்) அவர்கள், பிறகு வெளியே வந்து பிலால்(கும், அதனை நடைமுறைப்படுத்தியவர்களின் பாவத்திலிருந்து
சந்தோஷங்கள் த�ொடர்கின்றன.
ரலி) அவர்களை பாங்கு கூறுமாறு ஏவினார்கள். அவ்வாறே
எதுவும் இவருக்கு குறைக்கபடமாட்டாது என்றும் கூறினார்கள்.
ஆகவே
வாழ்வின்
ந�ோக்கத்திற்பிலால்(ரலி) அவர்களும் அதான் கூறவே உடனே எழுந்து த�ொழு(ஆதாரம்: முஸ்லிம், நஸாஈ)
கும் எதிர்பார்ப்புக்கும் ஏற்ப வாழ்வை
வித்தார்கள். பிறகு உரை நிகழ்த்தி ஸுரத்துன்னிஸாவில் முதல்
நீண்ட ஹதீஸ் மூலமாக வறியவர்களுக்கு தர்மம் செய்யும்
அமைத்துக் க�ொள்வதில் கவனம் செலுத்வசனத்தையும், ஸுத்துல் ஹஷ்ரில் பதினெட்டாவது வசனத்தைஅவசியத்தை வலியுறுத்திய நபி(ஸல்) அவர்கள் அதனுடைய
துவ�ோம். அதன் ஊடாக இம்மையிலும்
யும் ஓதிகாட்டி, (ஒவ்வொரு) மனிதரும் தன்னுடை தீனாரைய�ோ,
சிறப்பையும் சிலாகித்தது குறிப்பிட்டுள்ளார்கள். எனவே நபி
மறுமையிலும்
விம�ோசமடைந்திட
தீர்ஹமிலிருந்தோ, ஆடையிலிருந்தோ, க�ோதுமையில் ஒரு
(ஸல்) அவர்களின் வழிகாட்டல்களின் படி தானதர்மம் செய்வமுயற்சிப்போம்.
''ஸாவு'' வ�ோ பேரீச்சம்பழத்தில் ஒரு ''ஸாவு'' வ�ோ தர்மம் செய்தில் அதிகம் கவனம் செலுத்துவ�ோம்.

ஏ.எச்.எம். மின்ஹாஜ் முப்தி

ப

அன்பு செலுத்துங்கள்,
கருணை காட்டுங்கள்

உலக வாழ்வின்
யதார்த்தத்தைப் புரிந்து
க�ொள்வோம்

அதுவே இஸ்லாத்தின் ப�ோதனையாகும்.
அதனால் மறுமை வாழ்விற்கான முன்ன�ோட்டமாகவேஇவ்வுலகவாழ்வுஉள்ளது,
இவ் உலக வாழ்வு நிரந்தரமற்றது என்பதை
இஸ்லாம் உறுதிபடக் கூறி வைத்திருக்கினறது.
`என்னுடைய சமூகத்தாரே... இவ் உலக
வாழ்க்கையெல்லாம் அற்ப
சுகம்தான். அன்றியும் நிச்சயமாக, மறுமைய�ோ அதுதான் (என்றென்றுமிருக்கும்) நிலையான வீடு. (அல்
குர்ஆன் 40:39).
உலகில் நீ (தாய் நாடு அல்லது ச�ொந்த
ஊர் அல்லாத ஓரிடத்தில் வாழும்) ஓர் அந்நியனைப் ப�ோன்று அல்லது ஒரு வழிப்ப�ோக்கனைப் ப�ோன்று வாழ்வாயாக...’
மண்ணறைவாசிகளை ப�ோன்று உன்னை
நினைத்துக்கொள்.
உமரின்
மகனே.
நீ காலைப் ப�ொழுதை அடைந்தால்
மாலையை எதிர்பார்க்காதே. நீ மாலையை
அடைந்தால் காலையை எதிர்பார்க்காதே.
ந�ோயின்
பாதிப்புகளுக்கு
முன்னால்
ஆர�ோக்கியத்தையும், மரணத்தைச் சந்திப்பதற்காக வாழ்வையும் பயன்படுத்திக்
க�ொள். ஓ... அப்துல்லாஹ், நாளை உன்
நிலை என்ன என்பது நீ அறியமாட்டாய்'
என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.
(ஆதாரம்: திர்மிதி)
இந்நபியின் ஊடாக உலகத்தின் மையக்கரு என்ன என்பதை தெள்ளத் தெளிவாகப்

அபூமதீஹா ...

அப்துல்லாஹ் ...

ம

தர்மம் செய்வதை ஊக்குவிப்போம்
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விவசாயப் பெரு மக்களின்...
தவிர்த்து ந�ோய் ந�ொடியற்ற சுகமான
வாழ்விற்கு வழிசமைக்கும் சேதன
முறையிலான
பயிற்ச்செய்கையே
அந்த முதல் முயற்சி.எமது விவசாயிகளின் முதல் முயற்சி அம�ோக
வெற்றியைக் க�ொடுத்து அதனையே
மீண்டும் த�ொடர இந்நன்நாளில்
இறைவனை
வேண்டிக்கொள்கி-

(03ஆம் பக்கத் தொடர்)

றேன்.
தமிழ் சமூகத்தின் பண்பாடு,நாகரீகம் மற்றும் கலாசாரம்
ஆகியவற்றை பிரதிபலிக்கும் தைப்
ப�ொங்கல் பண்டிகையை க�ொண்டாடும் அனைத்து உலக வாழ் தமிழ்
மக்களுக்கும் எனது உளமார்ந்த
தைப்பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்களை
தெரிவிக்கிறேன்.

வீழ்ச்சியடைந்த...

(03ஆம் பக்கத் தொடர்)
அவர் மேற்கண்டவாறு தெரிவித்சுற்றுலாப் பயணிகளின் பாதுதார். ஜனாதிபதியின் ஊடகப் பேச்காப்பை உறுதி செய்வதற்காக,
சாளர் கிங்ஸ்லி ரத்நாயக்க, இந்த
ப�ொலிஸாரால்
நடத்தப்படும்
ஊடகச் சந்திப்பை வழிநடத்தினார்.
சுற்றுலா ப�ொலிஸ் சேவையைப்புஇதன்போதுத�ொடர்ந்துரையாற்திய வடிவில் மேற்கொள்வதற்காக
றிய சுற்றுலாத்துறை அமைச்சின்
அதன் பிரிவுகளை அதிகரிக்கவும்
செயலாளர் எஸ்.ஹெட்டிஆரச்சி, சுற்திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
றுலாத்துறையின் வரலாறு காணாத
அமைச்சுடன் இணைந்த ஏனைய
வீழ்ச்சிக்கு உலகளாவிய க�ொவிட்
நிறுவனங்களை நிர்வகிப்பதில் அரத�ொற்றுப்பரவல் ஒரு முக்கிய காரசாங்கத்துக்குச் சுமையாக மாறாமல்,
ணியாகமாறியிருக்கின்றது என்றும்அந்த
நிறுவனங்கள்
தமக்குத்
இது, சுற்றுலாத்துறையில் பத்து
தேவையான நிதியைத் தாமாகப்
இலட்சத்துக்கும் அதிகமான நேரடி
பெற்றுக்கொள்வதற்கு நடவடிக்கை
மற்றும் மறைமுக வேலைவாய்ப்புஎடுத்தலே இதன் ந�ோக்கமாகும்
களை இழக்கச்செய்யும் அளவுக்கு
என்றும் அதிகாரிகள் சுட்டிக்காட்டுபலமிக்கதாக
இருந்ததுஎன்றும்,
கின்றனர்.
அதன் மூலம் தேசிய ப�ொருளாசுற்றுலாத்துறையை
மேம்பதாரத்தை
உறுதிப்படுத்துவதற்குக்
டுத்துவதற்கு உள்நாட்டு மற்றும்
கிடைத்துவந்த பாரிய நிதியை நாடு
வெளிநாட்டு
முதலீட்டாளர்கள்
இழந்துள்ளது என்றும் தெரிவித்தார்.
விருப்பம்
தெரிவித்துள்ளத�ோடு,
“நாட்டுக்கு வெளிநாட்டு நிதி
அதற்கு அனுமதி அளிப்பதற்கான
கிடைக்கும் பிரதான மூல காரணிஅடிப்படைப்
பணிகள்
நடைகளில் சுற்றுலாத்துறை மூன்றாவது
பெற்று வருகின்றன. க�ொவிட்
இடத்தில் காணப்பட்டது. ஏனைய
த�ொற்றுப்பரவல் இருக்கும் வரை,
நிதி மூலங்களுடன் ஒப்பிடுகைஇருபது வருடங்களுக்கும் மேலாக
யில், சுற்றுலாத்துறையில் இருந்தே
இந்நாட்டின் சுற்றுலாத் துறையில்நாட்டுக்கு நிகர வருமானம் கிடைத்பின்பற்றப்பட்டுவந்தபாரம்பரிய
தது. தற்போதைய சூழ்நிலையை
நடைமுறைகளை,உலகளாவிய புதுமுகாமைத்துவத்துக்குஉட்படுத்தி,
ம ைப்ப டு த்த ல் நி லை ம ைக ளு க் கு
சுற்றுலாத் துறையின் வளர்ச்சியில்
ஏற்ப மாற்றியமைக்க நடவடிக்கை
ஈடுபட்டுள்ள அரச, அரச சார்பற்ற
எடுப்பதானது,
சுற்றுலாத்துறைஅமற்றும் வெளிநாட்டுத் தூதுவர்
பிவிருத்தியில் எதிர்பார்க்கும் இலக்சேவைகளைத்
த�ொடர்புபடுத்தி,
குகளை அடைய உதவக்கூடியகாரநேர்மறையான அணுகுமுறையுடன்
ணங்களில்ஒன்றாகஅமைந்துள்ளது.
ப�ொதுவான இலக்கை ந�ோக்கிச்
இலங்கையின் தடுப்பூசி ஏற்றல்
செயற்பட வேண்டியதன் அவசியம்
நடவடிக்கை த�ொடர்பாகச் சர்வதேஇனங்காணப்பட்டுள்ளது.
சத்தில் நிலவுகின்ற நன்மதிப்பை
பயணிகளின் வசதி மற்றும் முகாஇலங்கையின் சுற்றுலாத் துறையின்
மைத்துவத்தை உயர்ந்த மட்டத்தில்
வளர்ச்சிக்குப்
பயன்படுத்துவது
பேணுவதற்குத் தேவையான நவீன
காலத்துக்குப் ப�ொருத்தமானதாகும்.
மென்பொருளை எதிர்காலத்தில்அறிஇதற்கு அனைவரதும் ஒத்துழைப்பு
முகப்படுத்தவும் நடவடிக்கை எடுக்அவசியம் என்றும் தலைவர் மேலும்
கப்படும்.
குறிப்பிட்டார்.

எதிர்கால இராணுவ ...
மிலேச்சத்தனமான பயங்கரவாத
அமைப்பிற்கெதிராக வெற்றிகளை
ஈட்டுவதற்கு இராணுவத்தை வெற்றிகரமாக வழிநடத்திய நாட்டின்
ஆயுதப் படைகளில் இருந்த தலைசிறந்த தலைவர்களைப் பற்றிக்
குறிப்பிட்ட பாதுகாப்புச் செயலாளர், எதிர்காலத் தலைவர்கள் எமது
தேசம் எதிர்கொள்ளும் புதிய பாதுகாப்பு சவால்களுக்கு முகம்கொடுக்கும் வகையில் தமது தலைமைத்துவ
பண்பினை வளர்ச்சியடையச் செய்யவேண்டியதன் அவசியத்தையும்
வலியுறுத்தினார். முப்படைகளின்
இடைநிலை அதிகாரிகளது தலைமைத்துவ பண்புகளை தற்கால
செயற்பாட்டுச் சூழலுக்கு ஏற்றவாறு
அனைத்து விதங்களிலும் தீர்க்கதரிச-
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னம் செய்யக்கூடிய வகையில் மேம்படுத்திக் க�ொள்வதற்கு இந்தக் கருத்தரங்கு பயனுள்ளதாக அமையும்
எனவும் பாதுகாப்புச் செயலாளர்
தெரிவித்தார்.
"எதிர்காலங்களில்
ப�ோர்களை
நடாத்துவதற்கு
இராணுவத்திற்கு
மிகவும் திறமையான த�ொழில்நுட்ப
நிபுணத்துவம் க�ொண்ட அதிகாரிகள்
அவசியம்", புதிய த�ொழில்நுட்பம்
மற்றும் தலைமை நிர்வாக முறைகள்
முன்னேறி வருவதால், அதிகாரிகள்
அதிநவீன யுக்திகளால் மட்டுமே
ப�ோராடக்கூடிய இராணுவ கலாச்சாரத்திற்கமைய தமது த�ொழில்
வாண்மை விருத்தி பெற்றிருக்க
வேண்டியதன் அவசியத்தை அவர்
சுட்டிக்காட்டினார்.

கல்வியியற் ...
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தற்போது பாடசாலைகளை உயர்50 வீத மாணவர்களை உள்வாங்கி
தரத்தில் த�ொழில் நுட்பம் பயிலும்
கல்விச் செயற்பாடுகளை முன்னெடுப்மாணவர்கள் அதற்கான ஆசிரியர்
பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ள
பயிற்சிகளை பெற்றுக்கொள்வதற்கு
நிலையில் அனைத்து மாணவர்களைஉள்வாங்கப்படும் வகையில் புதிய கல்யும் அழைப்பதற்கான நடவடிக்கையை
லியியற் கல்லூரியை ஆரம்பிப்பதை
மேற்கொள்ளுமாறு பல்கலைக்கழக
விரைவுபடுத்துமாறும் அமைச்சர் அந்த
மாணவர் ஒன்றியம் க�ோரிக்கை விடுத்அதிகாரிகளுக்கு பணிப்புரை விடுத்துள்துள்ளது.
ளார்.
அதற்கிணங்கவே முழு அளவிலான
அதேவேளை,
பல்கலைக்கழக
மாணவர்களுடன் விரைவில் பல்ககல்விச் செயற்பாடுகளை மீள ஆரம்லைக்கழக கல்விச் செயற்பாடுகளை
பிப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுத்து வருஆரம்பிக்க எதிர்பார்ப்பதாகவும் பேராவதாக பல்கலைக்கழக மானியங்கள்
சிரியர் சம்பத் அமரதுங்க தெரிவித்துள்ஆணைக்குழுவின் தலைவர் பேராசிளார்.
யரியர் சம்பத் அமரதுங்க தெரிவித்துள்அதேவேளை பரீட்சைகளை நடத்துளார்.
தல், இணைய வழி கற்கை நடவடிக்தற்போது நிலவும் நில நடைமுறை
கைகள் மற்றும் புதிய மாணவர்களை
சிக்கல்களை நிவர்த்தி செய்து முழு அளஇணைத்துக் க�ொள்வதற்கான செயற்விலான மாணவர்களுடன் பல்கலைக்கபாடுகள் தற்போது பல்கலைக்கழகங்கழக கல்வி செயற்பாடுகளை ஆரம்பிக்களில் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருவதாகவுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
வும்அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

சட்டத்தரணிகள் ...
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அத்துடன் இலங்கை சட்டத்தரணிஇம்முறை, இலங்கை சட்டத்தரனிகள் சங்கத்தின் செயலாளராக 2022
கள் சங்கத்தின் தேர்தல்கள் த�ொடர்- 2023 ஆம் ஆண்டு த�ொடர்பில் சட்பில், தெரிவத்தாட்சி அதிகாரியாக,
டத்தரணி இசுரு பாலபட்டபெந்தி
ச�ொலிசிட்டர் ஜெனரால் இந்திகா
தெரிவு செய்யப்ப்ட்டுள்ளார்.
தேமுனி டி சில்வா செயற்பட்டார்.

சபாநாயகர் தலைமையில்...
ஜனவரி 19ஆம் திகதி முற்பகல் 1.00
மணி முதல் பிற்பகல் 6.00 மணி
வரையும், ஜனவரி 20ஆம் திகதி முற்பகல் 10.00 மணி முதல் பிற்பகல்
6.00 மணிவரையும் அரசாங்கத்தினால்
க�ொண்டுவரப்படும் பிரேரணையாக
சபை ஒத்திவைப்பு விவாதம் நடைபெறவுள்ளது.
சபாநாயகர் மஹிந்த யாப்பா அபேவர்தன, கட்சித் தலைவர்கள் உள்ளிட்ட உறுப்பினர்களுடன் நேற்று (13)
பாராளுமன்ற வளாகத்தில் நடத்திய
விசேட கூட்டத்திலேயே இது த�ொடர்பான தீர்மானங்கள் எடுக்கப்பட்டதாக
செயலாளர் நாயகம் தெரிவித்தார்.
ஜனவரி 21ஆம் திகதி பிற்பகல் 10.00
மணிக்குப் பாராளுமன்றம் கூடவிருப்பதுடன், பிற்பகல் 4.30 மணி வரை
குற்றவியல் நடவடிக்கைமுறைச் சட்டக்கோவை (திருத்தச்) சட்டமூலம்,
ஆளணியினருக்கு எதிரான கண்ணிவெடிகளைத் தடைசெய்தல் (திருத்-
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தச்) சட்டமூலம், சிவில் நடவடிக்கைமுறைச் சட்டக்கோவைத் (திருத்தச்)
சட்டமூலம் ஆகியவை குறித்த இரண்டாவது மதிப்பீடு மீதான விவாதத்தை
நடத்துவதற்கும்
தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது. அரசாங்கத்தின் தினப்பணிகளின் பின்னர் ஸ்ரீ சாக்கியசிங்காராம
விகாரஸ்த கார்யசாதக சங்விதான
(கூட்டிணைத்தல்) சட்டமூலம் இரண்டாவது வாசிப்பைத் த�ொடர்ந்து
சட்டவாக்க நிலையியற் குழுவுக்கு
ஆற்றுப்படுத்தப்படவிருப்பதாகவும்
செயலாளர் நாயகம் குறிப்பிட்டார்.
அன்றையதினம் பிற்பகல் 4.30 மணி
முதல் 4.50 மணிவரை சபை ஒத்திவைப்பு நேரத்தின் ப�ோதான கேள்விகளுக்காக நேரம் ஒதுக்கப்பட்டிருப்பதுடன், பி.ப 4.50 மணி முதல் பி.ப
5.30 மணிவரையான காலப் பகுதியில் சபை ஒத்திவைப்பு நேரத்தின்
ப�ோதான பிரேரணை மீதான விவாதமும் இடம்பெறும்.

ஒமிக்ரோன் அலையின்...
நபர்களின் சதவீதம் 50 சதவீதமாக
இருக்கும் என்று தாங்கள் எதிர்பார்த்த நிலையில், தற்போது அந்த
சதவீதம் 20 சதவீதமாக உள்ளதாக
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தெரிவித்தார்.
எனவே, கட்டுக்கதைகளை நம்பாது பூஸ்டர் ட�ோஸை
கூடிய விரைவில் பெறுமாறு அவர்
வலியுறுத்தினார்.

ஈஸ்டர் குண்டுத் தாக்குதல்கள்...

தைப் ப�ொங்கல் திருநாள்...

நினைவாக பேராயர் தலைமையில் விசேட
கூட்டுத்திருப்பலி
நடைபெறவுள்ளது.
மேற்படி நிகழ்வுகள் த�ொடர்பில் பேராயர்
இல்லம் விசேட அறிவிப்பொன்றை வெளியிட்டுள்ளது. அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது: ஈஸ்டர் குண்டுத் தாக்குதல்கள்
இடம்பெற்று 1000 வருடங்கள் நிறைவடைந்துள்ள நிலையிலும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளவர்களுக்கு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய
நீதி இதுவரை பெற்றுக் க�ொடுக்கப்பட
வில்லை.

மலையக சமுதாயத்தின் மேம்பாட்டுக்கான
நடவடிக்கைகள் ஆகியவற்றுக்குத் தக்க பரிகாரம் காண இப்பொங்கல் பெருநாள் வழி
சமைக்குமென்ற நம்பிக்கைய�ோடு இவ்வருடத்தில் மலையக மக்களுக்கு மிகவும்
நன்மையான காரியங்கள் கிட்டுமெனவும்
நாம் எதிர்பார்க்கின்றோம்.
ஏர்பூட்டு உழவனின் எழுச்சிப் ப�ொங்கல்
எல்லார் வாழ்விலும் மலர்ச்சியையும் மங்களத்தையும் ஏற்படுத்த வேண்டுமென

அதேவேளை நாட்டில் நிலவும் சமூக,
ப�ொருளாதார நெருக்கடிகள் த�ொடர்பில்
இறைவனிடம் மன்றாடுவதற்காக தேசிய
மட்டத்தில் செப வழிபாடு நடத்துவதற்கு
தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது. அதற்கிணங்க
இன்றையதினம் 14ஆம் திகதி தேவத்தை
பசிலிக்காவிலுள்ள மாதா கெபியின் அருகிலிருந்து ஆயர்கள், குருக்கள், அருட்சக�ோதரர்கள், அருட்சக�ோதரிகள் மற்றும் விசுவாசிகள் கலந்துக�ொள்ளும் செபமாலை
தியான பவனி நடைபெறவுள்ளது..(ஸ)

எதிர்கொள்ள நேரும் மருந்துத்...
உச்சளவிலான செயற்பாடுகளை முன்னெடுத்துள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
நாட்டில் நிலவும் ட�ொலர் தட்டுப்பாடு காரணமாக எதிர்காலத்தில் மருந்துகளுக்குத்
தட்டுப்பாடு ஏற்படும் நிலைமை உருவாகலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எனினும்
அதற்கு இடமளிக்கப் ப�ோவதில்லை. தட்டுப்பாட்டை தவிர்க்கும் வகையில் உச்சகட்ட
நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன
என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.

அதேவேளை சுகாதார அமைச்சர்
கெஹெலிய ரம்புக்வெல்ல, அமைச்சின்
முக்கிய அதிகாரிகளுடன் மருந்து க�ொள்வனவு த�ொடர்பில் விசேட பேச்சுவார்த்தை
ஒன்றை நடத்தியுள்ளார். அதன் ப�ோது எதிர்வரும் 6 மாதங்களுக்குத் தேவையான
மருந்துகள் த�ொடர்பில் விரிவான அறிக்கைய�ொன்றை தமக்குப் பெற்றுத்தருமாறு
அமைச்சர் அந்த அதிகாரிகளுக்கு பணிப்புரை விடுத்துள்ளார். (ஸ)

வளமான வாழ்வுக்கு...
நிலைமை
காணப்பட்டது.
எனவே,
இன்றைய நாளில் க�ொர�ோனா த�ொற்று
பரவலை கருத்திற்கொண்டு சுகாதார வழி-

முறைகளை பின்பற்றி சகல வளங்களையும் பெறுவதற்காக சூரிய பகவானையும்
குலதெய்வத்தையும் பிரார்த்திப்போம்.

இயற்கைய�ோடு இயைந்த...
மற்றும் மத ரீதியிலான பண்டிகையாக
விளங்குகின்றது. உலக வாழ் இந்துக்களுடன் இணைந்து இப்பண்டிகையைக்
க�ொண்டாடும் இலங்கை வாழ் சக�ோதர
இந்து மக்களுக்கு எனது வாழ்த்துகளைத்
தெரிவித்துக் க�ொள்வதில் பெருமகிழ்ச்சி
அடைகிறேன் என ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய
ராஜபக்ச தைப�ொங்கல் வாழ்த்துச் செய்தியில் தெரிவித்துள்ளார்.
அவ் வாழ்த்துச் செய்தியில் மேலும்,...
தைப்பொங்கல் தினப் பாரம்பரியக்
க�ொண்டாட்டங்களைக் கலாசார ரீதியாகச்
சிறப்பாகக் க�ொண்டாடுவதன் மூலம், எதிர்காலத்தில் வளமான பயிர் அறுவடைக்கு
சூரிய பகவானின் ஆசீர்வாதங்களும்
பாதுகாப்பும் கிடைக்கின்றன என்பதே இந்துக்களின் நம்பிக்கையாகக் காணப்படுகின்றது.
சுபீட்சத்துக்கான
பிரார்த்தனைகளில்
ஈடுபடும் வகையில் இந்துக்களினால் முன்னெடுக்கப்படும் சடங்குகள், காலங்காலமாக இலங்கைச் சமூகத்துடன் பின்னிப்

பிணைந்திருக்கின்றன. விவசாயப் ப�ொருளாதாரத்தை அடிப்படையாகக் க�ொண்ட
கலாசாரத்துடன் இணைந்த அனைத்து
இலங்கையர்களும்,
தைப்பொங்கல்
தினத்தை மிகுந்த மரியாதையுடன் எதிர்பார்க்கின்றனர். இயற்கைய�ோடு இயைந்த
வாழ்க்கை முறையுடன் வளமான எதிர்காலத்தை ந�ோக்கிய எமது பயணம், பசுமை
விவசாயத்தை அடிப்படையாகக் க�ொண்டதாகவே அமைய வேண்டும். இது, பசுமை
விவசாயத்துக்கான தேசிய க�ொள்கைக்குப்
பலன் தரும் என்பதே பெரும்பான்மையான�ோரின் நம்பிக்கையாக இருக்கின்றது.
அதற்கான ந�ோக்கத்துக்கு இந்தத் தைப்ப�ொங்கல் க�ொண்டாட்டம் மிகுந்த உற்சாகத்தைத் தருவதாக நான் நம்புகிறேன்.
இந்த வருடமும், சுகாதாரத் துறையின்
ஆல�ோசனைப்படி உங்களதும் உங்கள்
அன்புக்குரியவர்களதும்
பாதுகாப்பை
உறுதி செய்யும் வகையிலேயே தைப்ப�ொங்கலை அனைவரும் க�ொண்டாட
வேண்டும்.

பழைய எண்ணங்கள் சிந்தனைகள்
யாவற்றையும் களைந்து ப�ொறுப்புள்ள
பிரஜையாக வாழவும் வரும் நாட்களெல்லாம் சுறுசுறுப்பான நாட்களாக நகரவும்
சகல ச�ௌபாக்கியங்களும் அனைவருக்கும் சமமாக கிட்டவும் வாழ்த்துவதில் பெருமகிழ்வடைகின்றேன்.
அனைவருக்கும்
எமது இனிய ப�ொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள்
உரித்தாகட்டுமென்றும் அவர் தனது வாழ்த்துச் செய்தியில் தெரிவித்துள்ளார்.

சிரேஷ்ட ஊடகவியலாளர்...
மகனாகப் பிறந்த இவர் கிருஷ்ணகுமார்,
அம்பிகுமார், உதயகுமார், நந்தகுமார்,
உமா குமாரி, பாமா குமாரி, மீனா குமாரி,
சுகுமாரி ஆகிய�ோரின் சக�ோதரராவார்.
உடுதுறை மகாவித்தியாலயத்தில் ஆரம்பக்
கல்வி கற்ற அவர் பருத்தித்துறை ஹாட்லி
கல்லூரியில் கல்வியைத் த�ொடர்ந்தார்.
விடுதலைப் ப�ோராட்டத்தில் ஈடுபாடு க�ொண்டருந்த அவர் வாசிப்பிலும், தமிழ் இலக்கியத்திலும் மிகுந்த ஆர்வமும் அத்துறையில் தேர்ச்சியும் பெற்றிருந்தார்.
லேக்ஹவுஸ் வெளியீடாக வெளிவந்த

அமுது மாதச் சஞ்சிகையின் இணை ஆசிரியராக விளங்கிய அவர் பின்னர் தினமுரசு
நாளிதழின் ஆசிரியராகவும் கடமையாற்றினார். கவிஞராகவும் இலக்கிய பேச்சாளராகவும் அறியப்பட்டிருந்த சிவகுமார் க�ொழும்பு
கம்பன் விழா மேடைகளில் தவறாமல்
காணப்படும் முக்கியஸ்தர்களில் ஒருவர்.
அவரது பூதவுடல் ப�ொரளை ரேமன்
மலர்ச்சாலையில் அஞ்சலிக்காக வைக்கப்பட்டு இறுதிக் கிரியைகளுக்காக மாலை
5.30அளவில் ப�ொரளை கனத்தைக்கு தகனத்துக்காக எடுத்துச் செல்லப்பட்டது.

நாட்டில் நிலவும் மின் தடையை...
குறிப்பிட்டுள்ளார். இதேவேளை, நுரைச்ச�ோலை மின் உற்பத்தி நிலையத்திற்கு தடையின்றி நிலக்கரி விநிய�ோகம் செய்வதற்கு
ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன எனவும்
அவர் குறிப்பிட்டார்.
தற்போது கையிருப்பில் உள்ள நிலக்கரி இந்த ஆண்டு மே மாதம் வரை ப�ோதுமானதாக இருக்கும் என்றும் இலங்கை

மின்சார சபையின் தலைவர் குறிப்பிட்டார்.
நுரைச்சோலை அனல் மின்நிலைய
ஒரு பகுதி பழுதடைந்ததால் நெருக்கடி
நிலை ஏற்பட்டுள்ளத�ோடு மின்வெட்டு
அமுல்படுத்தவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 10 நாட்கள் வரை இந்த நெருக்கடி நிலை இருக்கும் என அரசு அறிவித்துள்ளது.

ஒமிக்ரோனை பழைய தடுப்பூசியால்...
உருவாக்கப்பட்டுள்ள
நிபுணர்
குழு,
அறிக்கை
ஒன்றினை
வெளியிட்டு
இதனை வலியுறுத்தியுள்ளது. தற்போது
க�ொர�ோனா வைரஸின் புதிய திரிபுகள்
அதிகரித்து வருவதனால் செயலூக்கி
தடுப்பூசியை மீண்டும் மீண்டும் செலுத்துவது சிறந்த வழியாக அமையாது எனவும்
அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
மேலும் தற்போது 149 நாடுகளில்
Omicron வைரஸ் திரிபு அடையாளம்
காணப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில்

தற்போது பயன்பாட்டில் உள்ள தடுப்பூசிகளைப் புதுப்பிக்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டுள்ளதாக உலக சுகாதார ஸ்தாபனத்தின் நிபுணர் குழு சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.
க�ொர�ோனா ந�ோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்குக் கடுமையான ந�ோய்
தாக்கங்கள் ஏற்படுவதைத் தடுப்பது
மாத்திரமின்றி த�ொற்று உறுதியாவதை
தடுப்பதற்கான தடுப்பூசிகள் உருவாக்கப்பட வேண்டும் எனவும் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

15 வயது சிறுமி...
அதன்படி,
சம்பவம்
த�ொடர்பில்
ப�ொலிஸார் சிறுமியிடம் வாக்குமூலம் பெற உள்ளனர்.இந்த சம்பவம்

த�ொடர்பில் ப�ொலிஸார் மேலதிக
விசாரணைகளை முன்னெடுத்து வருகின்றனர்.

நிலைமைகளை நேற்று ஆராய்ந்தத�ோடு
தேவையான பணிப்புரைகளையும் வழங்கியுள்ளார். இதே வேளை நாட்டில் எரிப�ொருள் தட்டுப்பாடு நிலவும் என காணப்பட்ட
எச்சரிக்கை நிலை நிவர்த்திசெய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் எதிர்வரும் 14 தினங்களுக்கு
எரிப�ொருள் கப்பலிலிருந்து இறக்கப்பட்டு
வருவதாகவும் பெற்றோலிய வளத்துறை
அமைச்சர் உதய கம்மன்பில தெரிவித்துள்ளார்.
மூன்று கப்பல்களில் நாட்டுக்கு எரிப�ொருள் க�ொள்வனவு செய்யப்பட்டுள்ள
நிலையில் அதற்கான கடன் பத்திரத்தை
திறப்பதற்கு காலதாமதமானதால் இந்த
மாதத்தில் எரிப�ொருள் தட்டுப்பாடு ஏற்படும்

எச்சரிக்ைக நிலை காணப்பட்டது. எனினும்
நேற்றுப் பிற்பகல் அதற்கான கடன் பத்திர
விநிய�ோகம்
மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள
நிலையில் அந்த எச்சரிக்ைக நிலை தவிர்க்கப்பட்டுள்ளது என்றும் அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார்.
இலங்கைக்கு எரிப�ொருள் க�ொண்டுவரப்பட்டுள்ள கப்பல்களில் 37,000
மெற்றிக் த�ொன் பெற்றோல் இரண்டு
கப்பல்களில் 70,000 மெற்றிக் த�ொன்
டீசல் ஆகியன நாட்டுக்கு கிடைத்துள்ள
நிலையில் அதில் பெற்றோல் 12 தினங்களுக்கும் டீசல் 14 தினங்களுக்கும்
ப�ோதுமானதாக உள்ளதாகவும் அமைச்சர்
மேலும் தெரிவித்துள்ளார்.

க�ொண்டுவருவது த�ொடர்பில் க�ோரிக்கை
முன்வைக்கப்பட்டது. ஆசன முன்பதிவு
பெற்றுக்கொண்டுள்ள
நிலையிலும்
சில மணித்தியாலங்களுக்கு முன்பதாக
குறித்த ரயில் சேவை ரத்து செய்ய்படுதல்
ப�ோன்ற க�ோரிக்கைகள் இதில் உள்ளடங்குவதாகவும்அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
ரயில் சேவைகள் நேற்று நடைபெறாமையால் பெருந்திரளான ரயில் நிலையங்களில் மக்கள் அவதிப்பட்டத�ோடு

அலுவலகங்களுக்கு வரும் ஊழியர்கள்
அலுவலகம் செல்ல முடியாது பாதிக்கப்பட்டனர். நீண்ட வார இறுதி விடுமுறைக்காக
தூர இடங்களுக்கு செல்வதற்காக வந்த
பயணிகள் ஏமாற்றுத்துடன் திரும்பிச் சென்றுள்ளனர்.இதே வேளை நேற்று பிற்பகல்
முதல் ரயில் நிலைய வாயில்கள் பூட்டுப்
ப�ோட்டு மூடப்பட்டிருந்தத�ோடு மக்கள் பஸ்
நிலையங்களில் திரண்டிருந்ததாக அறிய
வருகிறது.

உள்ளூராட்சி மன்றங்களின் தலைவர்கள்
மற்றும் உறுப்பினர்கள் இழந்த இந்த
இரண்டு வருடங்களுக்கு நியாயமான கால
அவகாசம் வழங்குமாறு க�ோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
மேலும் உள்ளூராட்சி சபைத் தேர்தல்
த�ொடர்பான மூன்று சட்டங்களினூடாகவும் குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு தேர்தலை
ஒத்திவைக்கும் அதிகாரம் ப�ொறுப்பான
அமைச்சருக்கு
வழங்கப்பட்டுள்ளது.
ப�ொறுப்பான அமைச்சர் என்ற வகையில்
நான் அவற்றை நியாயமான காரணங்களுக்காக பயன்படுத்தியுள்ளேன்.

ஆனால் கடந்த அரசாங்கம் இந்த உள்ளூராட்சி மன்றத் தேர்தலை எவ்வித நியாயமான காரணமும் இன்றி ஒத்திவைத்தது.
அரசாங்கமாக நாம் மக்களின் ஜனநாயக
உரிமைகளை எப்போதும் மதித்து வருகிற�ோம்.ஆனால் தற்போது நாட்டு மக்கள்
தேர்தல் நடத்துமாறு கேட்கவில்லை.
ப�ொருளாதார நெருக்கடி நிலையை சீர்செய்யுமாறு தான் கேட்கின்றனர்..
நாட்டு மக்கள் சந்தர்ப்பவாத அரசியல்
கட்சிகளுக்கு எதிர்வரும் உள்ளூராட்சி தேர்தலில் சரியான பதில் வழங்குவார்கள்
என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார். (பா)

க�ொள்வோம். நம் அனைவரினதும் எண்ணங்களும் எதிர்பார்ப்புகளும் ஒன்றாக
அமைவதே இத்தேசத்தின் சுபீட்சத்துக்கான
அத்திவாரம்.
நாட்டைக் கட்டியெழுப்பும் "சுபீட்சத்தின்
ந�ோக்கு" என்ற உன்னத இலட்சியத்துடன்
இலங்கை மக்களாகிய நாம் அனைவரும்
ஒன்றுபட்டு
முன்னேறிக்கொண்டிருக்கிற�ோம்.இலங்கையில் மட்டுமல்லாமல் உலகெங்கிலுமுள்ள தமிழர்கள் அனைவரும்
மகிழ்ந்து க�ொண்டாடும் இத்தைத்திருநாளானது இன மத பேதம் கடந்து அனைவரும்
க�ொண்டாடி மகிழும் உன்னத ப�ொங்கல்
விழாவாக மாறிவிட்டமை மகிழ்வளிக்கி-

றது. இந்த மாற்றம் நம் தேசமெங்கும்
முழுமையாக மகிழ்வாக மலர வேண்டும்.
அனைத்து மக்களும் நிறைந்த ச�ௌபாக்கியத்துடன், அமைதியும் சமாதானமும்
நின்று நிலைக்கும் வகையில், மகிழ்வ�ோடு வாழ இந்த நன்னாளிலே எல்லாம்வல்ல இறைவனைப் பிரார்த்திக்கிறேன்.
இந்த மகிழ்ச்சியான நன்னாளிலே, தைப்
ப�ொங்கல் பண்டிகையை க�ொண்டாடி
மகிழ்ந்துக�ொண்டிருக்கும் எம் சக உறவுகளாகிய தமிழ் உறவுகளுக்கு எனது
மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து
க�ொள்வதாகவும் பிரதமர் தனது வாழ்த்துச்
செய்தியில் தெரிவித்துள்ளார்.

வேண்டும். உங்கள் இலட்சியத்தில்
த�ோற்றீரானால்
சூட்சுமத்தை மாற்றுங்கள், இலட்சியத்தை அல்ல என்ற
கீத தர்ம உபதேசங்களை ஏற்று, எமது
மக்கள் தமது கனவுகளை எட்டுவதற்கு
இதுவரை முயன்று த�ோற்றுப்போன
வழிமுறைகளை கைவிட்டு,
நாம் ச�ொல்லும் நடை முறை சாத்தியமான நற்சிந்தனைகளை இன்னமும்
ஏற்று நடந்தால், பிறப்பொக்கும் எல்லா
உயிர்க்கும் என்ற சமத்துவ நீதியின்
உரிமை ந�ோக்கி வெற்றியின் நம்பிக்கைய�ோடு நடக்க முடியும்.
உலக நாடுகளெங்கும் சூழ்ந்திருக்கும் க�ொடிய ந�ோயின் தாக்கங்கள்
இலங்கை தீவையும் சூழ்ந்திருக்கிறது,.

சூழ்ந்து வரும் துயர்களை உடைத்து
சுபீட்சமான சுதந்திர வாழ்வை சகலரும் பூரணமாக அனுபவிக்கும் மகிழ்
காலத்தை விரைவில் வென்றெடுப்ப�ோம்!அறம் காப்போரை அறம் காக்கும்!அறம் வெல்லும்,. அநீதி த�ோற்கும்!
எமது மக்களின் நம்பிக்கைகள் வெல்லட்டும்!
இவ்வாறு தெரிவித்திருக்கும் ஈழ
மக்கள் ஜனநாயக கட்சியின் செயலாளர் நாயகமும், கடற்றொழில் அமைச்சருமான டக்ளஸ் தேவானந்தா அவர்கள்
எதிர்கால நம்பிக்கைய�ோடு தைப்பொங்கல் திருநாளை க�ொண்டாடி மகிழும்
சகல மக்களுக்கும் புது வாழ்வு பூக்கட்டும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.

லிட்ரோ எரிவாயு முனையத்திற்கு...
செய்ய முடியும் என்றும் அந்நிறுவனம்
நம்பிக்கை க�ொண்டிருக்கிறது.
லிட்ரோ எரிவாயு நிறுவனத்துக்குச் ச�ொந்தமான ஹம்பாந்தோட்டை முனையத்தின்
செயற்பாடுகள் மற்றும் எரிவாயு ஆராய்ச்சிக்கான நிறுவனம் ஒன்றை ஸ்தாபித்தல்
ப�ோன்ற பணிகள், இந்த வருடம் முன்னெடுக்கப்படும் என்று, எரிவாயு நிறுவனத்தின்
தலைவர் தெஷார ஜயசிங்க தெரிவித்தார்.
எரிவாயுக் களஞ்சியத் தாங்கி வளாகம்
மற்றும் எரிவாயு நிரப்பும் நிலையத்தைப்
பார்வையிட்ட ஜனாதிபதி , நிறுவனத்தின்
ஊழியர்களிடம் கலந்துரையாடியதுத�ோடு,
விபரங்களையும் கேட்டறிந்துக�ொண்டார்.
அமைச்சர் பந்துல குணவர்தன, இரா-

ஜாங்க அமைச்சர் ஷெஹான் சேமசிங்ஹ,
ஜனாதிபதியின் தலைமை ஆல�ோசகர்
லலித் வீரதுங்க, நிதி அமைச்சின் செயலாளர் எஸ்.ஆர்.ஆட்டிகல, த�ொழில்நுட்ப
அமைச்சின் செயலாளர் ஜயந்த டீ. சில்வா
ஆகிய�ோரும் இச்சந்தர்ப்பத்தில் கலந்துக�ொண்டிருந்தனர்.
அண்மைக்காலமாக சமையல் எரிவாயு
சிலிண்டர்கள் வெடிப்பு மற்றும் எரிவாயு
தட்டுப்பாடு என்பன காரணமாக லிட்ரோ
நிறுவனத்தின் மீது பாரிய குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்பட்டன. அதன் தலைவர்
மாற்றப்பட வேண்டும் என்றும் க�ோரிக்கைகளும் முன்வைக்கப்பட்டன. இந்த
நிலையிலே ஜனாதிபதி அங்கு சென்று

ரயில் நிலையப் ப�ொறுப்பதிகாரிகள்...
எவ்வாறாயி னும் நேற்றைய தினம் 80
அலுவலக ரயில்களை சேவையில் ஈடுபடுத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதாகவும் குறிப்பிட்டார்.
ரயில் நிலையப் ப�ொறுப்திகாரிகள்
சங்கம் நேற்று முன்தினம் நள்ளிரவு
முதல் 24 மணித்தியாலய அடையாள
வேலை நிறுத்தப் ப�ோராட்டம�ொன்றை
ஆரம்பித்துள்ளது.
பல்வேறு க�ோரிக்கைகளை முன்-

வைத்து அடையாள வேலை நிறுத்தப்
ப�ோராட்டத்தை மேற்கொள்வதாக ரயில்
நிலையப் ப�ொறுப்பதிகாரிகள் சங்கத்தின்
தலைவர் சுமேத ச�ோமரத்ன தெரிவித்தார்.
அது த�ொடர்பில் அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில்;
எமது த�ொழிற்சங்கம் முன்வைத்துள்ள க�ோரிக்கைகளுக்கு த�ொடர்ச்சியாக
தீர்வு காணப்படவில்லை. ரயில்வே கால
அட்டவனையை இயல்பு நிலைக்குக்

உள்ளூராட்சி தேர்தலை நடத்த...
அமை ச்ச ரவை உபகுழுவ�ொன்று நியமிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்போது அந்த குழு
செயற்பட்டு வருகிறது.
வேறு பல காரணங்களினால் உள்ளூராட்சி சபைகளின் பதவிக் காலத்தை ஒரு
வருடத்திற்கு நீடிக்க அமைச்சு தீர்மானித்துள்ளது. முடிந்தளவு விரைவாக உள்ளூராட்சி தேர்தலை நடத்த தயாராக இருக்கிற�ோம் என்றும் அமைச்சர் குறிப்பிட்டார்.
த ம்புள்ள நகர சபை புதிய அலுவலக
வளாகத்தை திறந்து வைக்கும் நிகழ்வில்
கலந்து க�ொண்டு உரையாற்றும் ப�ோதே
ஜனக பண்டார தென்னக�ோன் மேற்கண்ட-

வாறு தெரிவித்தார்.
மேலும் கருத்து தெரிவித்த அமைச்சர், தற்போதைய உள்ளுராட்சி தேர்தல்
முறை த�ொடர்பில் சமூகம் மற்றும் அரசியல் கட்சிகள் மத்தியில் பலத்த விமர்சனங்கள் காணப்படுகின்றன. அதனால்தான்
இது த�ொடர்பில் அமைச்சரவை உப குழுவ�ொன்று நியமிக்கப்பட்டுள்ளது.
க�ொவிட் நிலைமை காரணமாக கடந்த
இரண்டு ஆண்டுகளில் உள்ளூராட்சி சபைகளினால் செயல்பட முடியவில்லை. திட்டமிட்டபடி அபிவிருத்தித் திட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்படவில்லை.
இதனாலேயே

தேசமெங்கும் முழுமையாக...
தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பண்டைய
காலந்தொட்டு உலக சமுதாயம் பலவற்றாலும் க�ொண்டாடப்பட்ட ஒரு விழா - அறுவடை
விழா. இதுவே உலகத் தமிழ் மக்கள்
அனைவரும் க�ொண்டாடி மகிழ்கின்ற
தைப்பொங்கல் விழாவுக்கான அடிப்படையாகும். தைத்திருநாள் உலகெங்கிலும்
வாழ்கின்ற தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும்
மத, கலாசார மற்றும் சமூக ரீதியாக மிகவும்
முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு நாளாகும்.
தமிழர்கள் தம் வாழ்வில் க�ொண்டாடி மகிழ்கின்ற பண்டிகைகளில் உன்னதமானத�ோர்
நிகழ்வு இந்த தைத்திருநாளாகும். உழவர்
பெருமக்கள் தங்களின் கடின உழைப்-

புக்கு பயன் நல்கிய இயற்கைக்கு, தமது
நன்றியுணர்வினைத் தெரிவிக்கும் திருநாளாக இத்தைத்திருநாள் விளங்குகின்றது.
அதனால் இத்தைப்பொங்கல் திருநாளிலே
அனைவரும் சூரிய பகவானுக்கு நன்றி
செலுத்தி மகிழ்கின்றனர். இயற்கையின்
பெருமைக்கு முக்கியத்துவம் நல்கும்
இத்திருவிழா, நன்றி மறவாத உன்னத
பண்பினை நம் அனைவருக்கும் எடுத்தியம்பி நிற்கிறது.
இனம், மதம், ம�ொழி ஆகியவற்றினால்
நம் தேசம் வேறுபட்டிருந்தாலும் - நாம்
அனைவரும் இலங்கை மாதாவின் பிள்ளைகள் என்று ச�ொல்வதிலே பெருமை

அநீதி த�ோற்கும்! எமது மக்களின்...
உடைத்து சுபீட்சமான சுதந்திர வாழ்வை
சகலரும் பூரணமாக அனுபவிக்கும்
மகிழ் காலத்தை விரைவில் வென்றெடுப்போம் எனவும் அநீதி த�ோற்கும்!
எமது மக்களின் நம்பிக்கைகள் வெல்லட்டும் எனவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
மேலும் அந்த வாழ்த்து செய்தியில், "நன்றிக்கு தலை வணங்குதல்
என்பது த�ொன்று த�ொட்டு நிலவி வரும்
தமிழர் பண்பாட்டு வழிமுறையாகும்.
உழுதுண்டு வாழும் உழவர் மக்களின்
விளை நிலங்கள் யாவும் செழித்து
வளர உதவிய சூரியனுக்கு நன்றிக்கடன் செலுத்துவத�ோடு மட்டுமன்றி, எமது
மக்கள் தம் வாழ்வெங்கும் தம்மோடு
கூடவே இருந்து தம் இன்ப துன்பங்-

களில் பங்கெடுத்து வருவ�ோர்க்கும்,
அறம் சார்ந்த, அவலங்கள் இல்லாத
யதார்த்த வழிமுறையில் தம்மை வழி
நடத்தி செல்வோருக்கும் நன்றி செலுத்தும் பண்பாட்டையும் இன்னமும் அதிகமாக நேசிக்க வேண்டும்.
தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும்,.. வழி
பிறந்தால் தம் வாழ்வு செழிக்கும்,..
இதுவே எமது மக்களின் ஆழ்மன நம்பிக்கை. ஆனாலும், நம்பிக்கைகளும்
அதற்கான வேண்டுதல்களும் மட்டும்
இருந்தால் ப�ோதாது.
குறையிலா உயிர்கள் வாழும் மகிழ்
காலத்தையும் தமது எதிர் காலத்தையும் எமது மக்கள் தாமே உருவாக்கும்
தீர்மானங்களை தம் கைகளில் எடுக்க
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த�ோட்ட த�ொழிலாளருக்கும்

சமுர்தி
பெறுநர்களின்
வாழ்வாதாரத்தை
5,000 ரூபா
க�ொடுப்பனவு மேம்படுத்த அரசு விசேட வேலைத்திட்டம்
வழங்குமாறு வடிவேல்
சுரேஷ் எம்.பி க�ோரிக்கை

அரச
உத்திய�ோ க த்தர்க ளுக்கு
வழங்க ப்ப ட வு ள ்ள
5000
ரூபா
க�ொ டு ப்ப ன வு
பெருந்தோட்ட
த�ொழிலாளர்களுக்கும் கட்டாயமாகப் பெற்றுக் க�ொடுக்கப்பட
வேண்டும் என ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் பதுளை மாவட்ட பாராளுமன்ற
உறுப்பினர் வடிவேல் சுரேஷ் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
பெருந்தோட்ட
த�ொழிலாளர்களுக்கு 5000 ரூபாவை வழங்க
முடியாது என பெருந்தோட்ட நிறுவனங்கள்
அறிவித்துள்ளதாகத்
த�ொழில் அமைச்சர் நிமல் சிறிபால
டி சில்வா குறிப்பிட்டிருந்தார்.
எவ்வாறாயினும்
குறித்த
த�ொகையை வழங்குவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்குமாறு ஜனாதிபதி
க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷ வலியுறுத்த
வேண்டும் எனவும் இந்த விடயத்திலிருந்து பெருந்தோட்ட நிறுவனங்கள் வெளியேற முடியாதெனவும்
பாராளுமன்ற உறுப்பினர் வடிவேல்
சுரேஷ் தெரிவித்துள்ளார்.

அநுராதபுரம் தினகரன் நிருபர்

முழு நாட்டிலுமுள்ள 17 இலட்சத்துக்கும் அதிகமான சமுர்தி பயனாளிகளின் வாழ்வாதாரத்தை கட்டியெழுப்புவதற்காக அரசாங்கம் விசேட
வேலைத்திட்டம�ொன்றை ஆரம்பித்துள்ளதாக சமுர்தி இராஜாங்க அமைச்சர் செஹான் சேமசிங்க தெரிவித்தார்.
இன்று முழு உலகத்திலும் பரவியுள்ள க�ொடூர ந�ோயான க�ொர�ோன
த�ொற்றினால் எமது நாடு மற்றுமல்ல
அனைத்து நாடுகளினது ப�ொருளாதாரமும் வெகுவாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
அப்படியான ஒரு இக்கட்டான நிலைமையிலும் ப�ொறுப்பு வாய்ந்த அரசாங்கம் என்ற வகையில் சமுர்தி பயனாளிகளுக்கு வழங்கும் நிவாரணங்களை
சிறிதளவும் குறைக்காது த�ொடர்ந்தும் வழங்கிக் க�ொண்டிருக்கின்றது
என்றார்.
குறைந்த
வருமானம்
பெறும்
மற்றும் சமுர்தி பயனாளி குடும்பங்களில் இருந்து தெரிவு செய்யப்பட்ட
குடும்பங்களுக்கு சுயத�ொழில் முயற்சிக்கான உபகரணங்களை அநுராதபுரத்தில் வழங்கும் நிகழ்வென்றில் கலந்துக�ொண்டு உரை நிகழ்தும்போதே
இராஜாங்க அமைச்சர் இவ்வாறு தெரிவித்தார்.
அவர் த�ொடர்ந்து உரை நிகழ்துகையில்,

நாட்டில் 17 இலட்சத்து
அறுபதாயிரம்
பேர் வரையில் சமுர்தி
பயனாளிகள் காணப்படுகின்றனர். அவற்றில்
72000 பேர் அநுராதபுரம்
மாவட்டத்தில்
க ா ண ப்ப டு கின்ற ன ர் .
நாடு பூராகவும் சுயத�ொழில் முயற்சியாளர்களை
உருவாக்குவதன் மூலம்

அவர்களது ப�ொருளாதாரத்தை விருத்தி செய்து
க�ொள்வதுடன் நாட்டின்
ப�ொருளாதாரத்திற்கும்
பாரிய
பங்களிப்பை
வழங்க முடியும். அதற்காகவே
அரசாங்கம்
தற்சமயம்
விசேட
வேலை த் தி ட்டத ் தை
ஆரம்பித்துள்ளது என
மேலும் தெரிவித்தார்.

,yq;if [dehaf Nrh\yprf; FbauR
jpiwNrhp cz;bay;fs; toq;fy;
2022 rdthp 19Mk; jpfjp Vy tpw;gidapD}lhf 97>000 kpy;ypad; &ghTf;fhd
jpiwNrhp cz;bay;fs; toq;fg;gLk;.
jpiwNrhp cz;bay; toq;fy;fspd; tpguq;fs; gpd;tUkhW:
Kjph;Tf; fhyk;
Iv];Ivd;*
Kd;itf;fg;gl;l
njhif (&. kpy;.)

91 ehl;fs;

182 ehl;fs;

364 ehl;fs;

LKA09122D229

LKA18222G229

LKA36423A208

35,000

27,000

35,000

Vy tpw;gidj; jpfjp

: 2022 rdthp 19

jPh;g;gdTj; jpfjp

: 2022 rdthp 21

toq;fg;gLk; jpfjp

: 2022 rdthp 21

nkhj;jk;

97,000

tpiyf;Fwpg;gPL rkh;g;gpf;fg;gLtjw;fhd
,Wjpj; jpfjpAk; NeuKk;

: 2022 rdthp 19> Gjd;fpoik K.g. 11.00

tpiyf;Fwpg;gPl;bd; Mff;Fiwe;j njhif

: Ie;J kpy;ypad; &gha;fs;
(&.5>000>000/-) mjpypUe;;J
xU kpy;ypad; &gha;fspd;
(&.1>000>000/-) ngUf;fq;fspypUe;J

murhq;f gpizaq;fspYs;s Kjdpiy tzpfh;fsplkpUe;J tpiyf;Fwpg;gPLfs;
Nfhug;gLfpd;wd. ,yq;if kj;jpa tq;fpahy; toq;fg;gl;l ,yj;jpudpay; tpiyf;Fwpg;gPl;L
trjpa+lhf kl;LNk tpiyf;Fwpg;gPLfs; mDg;gg;gl Ntz;Lk;.
re;ij epiyikfSf;fika ,yq;if kj;jpa tq;fp Vyq;fspy; KjpHTfSf;fpilapyhd
njhiffis kPs; xJf;Fr; nra;tjd; %yk; xt;nthU KjpHTf;Fk; Kd;itf;fg;gl;l
njhiffspYk; ghHf;f caHe;j my;yJ Fiwe;j njhifapid> Kd;itf;fg;gLfpd;w
nkhj;j njhifapid tpQ;rhJ Vw;Wf;nfhs;sf;$Lk;.
fPo;f;fhZk; Kjdpiy tzpfh;fsplkpUe;Jk; ve;jnthU chpkk; ngw;w
tHj;jf tq;fpfsplkpUe;Jk; jpiwNrhp cz;bay;fis nfhs;tdT nra;AkhW
nghJkf;fs; miof;fg;gLfpd;wdh;.
mf;Fapl;b nrf;Fhpl;B]; ypkpll;
,yq;if tq;fp
nfg;gpl;ly; viyad;]; ypkpll;
,yq;if nfhkh;\y; tq;fp gpvy;rp
g;ng];l; nfg;gpl;ly; nu]hP]; gpvy;rp;
vd;v];gP gz;l; kNd[;kd;w; fk;gdp ypkpll;
kf;fs; tq;fp
rk;gj; tq;fp gpvy;rp
nryhd; tq;fp gpvy;rp
nty;j;w];w; nrf;Fhpl;B]; ypkpll;
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2206297
2541938
2317777
2332319
2639883
2425010
2206783
2305842
2456340
2675096

gd;dhl;Lg; gpizaq;fs; milahs ,yf;fk;

vk;.,rl;.vk;. Mrpk;
nghJg;gLfldpd; fz;fhzpg;ghsH/gjpthsH

toq;Fk; mYtyfk;:
nghJg;gLfld; jpizf;fsk;>

,yq;if kj;jpa tq;fp>
30> rdhjpgjp khtj;ij>
nfhOk;G-1.
njhiyNgrp: +94112477011> njhiyefy;: +94112477687
ntg;jsk;: www.cbsl.gov.lk

1986Mk; Mz;bd; 32Mk; ,yf;f rl;lj;jpdhy; jpUj;jg;gl;l 1961Mk; Mz;bd; 29Mk; ,yf;f
kf;fs; tq;fp rl;lj;jpd; gphpT 29D ,d; fPohd tpw;gid.

kf;fs; tq;fp - fhj;jhd;Fb fpis

ngWkjpkpf;f nrhj;J gfpuq;f Vy tpw;gid
ஜாமிஅதுல் பாஸிய்யா கலாபீடத்தில் நடைபெற்ற மர்ஹூம் கலீபதுல் குலபா ம�ௌலவி ஜே. அப்துல் ஹமீத் பஹ்ஜியின் 3ம் நாள்
கதமுல் குர்ஆன், ஹழரா மஜ்லிஸில் சீனன்கோட்டை பள்ளி சங்க தலைவர் ஏ.எச்.எம்.முக்தார், உரை நிகழ்த்துவதையும் கலந்து
க�ொண்டோர்களையும் படங்களில் காணலாம். 
(படங்கள்: பேருவளை விசேட நிருபர்)

கதம்பம் நேரலை நிகழ்வு
சுவாமி விவேகானந்தர் கலாசார
மையம் (SVCC),இந்திய உயர்
ஸ ்தா னி க ர ா ல ய ம் , க�ொ ழு ம் பு
ஆகியன இணைப்பில் பிரபல
பரத நாட்டியக் கலைஞரும் அறிஞருமான, கலாநிதி சுபாஷினி பத்மநாதன், விரிவுரை மற்றும் பரத
நாட்டிய நிகழ்ச்சியை, கதம்பம்
என்ற தலைப்பில், நேரலையில்
நடத்துகின்றார்.

இன்று (தைப்பொங்கல்) பண்டிகையை குறிக்கும் வகையில்
இந்த நிகழ்ச்சி நடத்தப்படுகிறது.
பார்வையாளர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை மாலை 6.00 மணிக்கு கீழ்வரும் இணைப்பினூடு கண்டு
களிக்கலாம்.
SVCC, Colombo FACEBOOK
பக்கத்தில் https://www.facebook.
com/ICCRSriLanka

குழிய�ொன்றில் விழுந்து குழந்தை உயிரிழப்பு
அநுராதபுரம் தினகரன் நிருபர்

பாதுகாப்பற்ற நீர் நிரம்பிய குழிய�ொன்றில் விழுந்து பெண் குழந்தை உயிரிழந்த
சம்பவம�ொன்று ஹபரனை பகுதியில் இடம்பெற்றுள்ளதாக ப�ொலிஸார் தெரிவித்தனர்.
இச்சம்பவம் நேற்று முன்தினம் மாலை
ஹபரனை ஹத்தறஸ் க�ொட்டுவ பகுதியிலுள்ள வீட�ொன்றில் இடம்பெற்றுள்ளதாக
விசாரணைகளை மேற்கொண்டு வரும்
கல்ஒய ப�ொலிஸார் தெரிவித்தனர்.
ஹபரனை மஹம�ொறகந்த , ஹதறஸ்க�ொட்டுவ பகுதியில் ஒரு வயதும் பத்து

மாதமுமான குழந்தைய�ொன்றே இவ்வாறு
உயிரிழந்துள்ளது.சம்பவம் பற்றி மேலும்
தெரியவருவதாவது, உயிரிழந்த குழந்தையின் தாய், குழந்தையை பார்த்துக் க�ொள்ளுமாறு உறவினர் ஒருவரது வீட்டில் ஒப்படைத்துவிட்டு தேவை நிமித்தம் ஹபரனை
பகுதிக்கு சென்றுள்ளார்.
இதன்போது
முற்றத்தில் விளையாடிக் க�ொண்டிருந்த
குழந்தை, வீட்டுத் த�ோட்டத்திலுள்ள பாதுகாப்பற்ற நீர் நிரம்பிய குழியில் விழுந்து
உயிரிழந்ததாக விசாரணையின் ப�ோது தெரியவந்துள்ளது.

திறப்பனை பிரதேச சபை உபதலைவர்
முஜிபுர் ரஹ்மான் நேற்று காலமானார்
கல்நேவ தினகரன் விசேட , திறப்பனை தினகரன் நிருபர்கள்

அனுராதபுரம்,
திறப்பனை
பிரதேச சபையின் உப தலைவர்
வை.முஜீபுர் ரஹ்மான் திடீரென
ந�ோய்வாய்ப்பட்டு
அனுராதபுரம் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்ட பின்னர் நேற்று (13)
அதிகாலை மரணமடைந்தார்.
அனுராதபுர , முறியாகடவளை, பமுனுகமவைச் சேர்ந்த யூசுப் முஜீபுர் ரஹ்மான்
நீண்ட காலமாக திறப்பனை பிரதேச
சபையின் தலைவராக தெரிவு செய்யப்பட்டு
செயற்பட்டு வந்ததுடன் இறக்கும் ப�ோது
உப தலைவராக பதவி வகித்தார்.

இவரது தந்தையார் மர்ஹூம்
யூஸுப் சிங்கள மக்கள் பெரும்பான்மையாக வாழும் திறப்பனை
பிரதேச சபையின் தலைவராக
இருந்து சாதனை படைத்தவர். தந்தையைப் ப�ோலவே தனயனும்
உறுதியான
அரசியல்வாதியாகவே இருந்து வந்தார். தந்தையும்
மகனும் எப்போதுமே மக்களுடன்
நெருங்கிய த�ொடர்புகளை பேணி உண்மையான மக்கள் த�ொண்டர்களாகவும் இருந்து
மக்களால் நேசிக்கப்பட்டார்கள். இரண்டு
பிள்ளைகளின் தந்தையான அன்னார் இன
மத கட்சி பேதமின்றி சேவை புரிந்து சகல
இன மக்களினதும் நன்மதிப்பை பெற்ற ஒருவராவார்.

fpof;F khfhzk;> kl;lf;fsg;G khtl;lk;> fhj;jhd;Fb gpuNjr nrayfg; gphptpy;>
fhj;jhd;Fb efu rig vy;iyf;F cl;gl;l> fhj;jhd;Fb 03-165 Mk; ,yf;f
fpuhk Nrit cj;jpNahfj;jh; gphptpy;> fhj;jhd;Fb fpuhkj;jpy; mike;Js;s>
fl;llq;fs;> kuq;fs;> Njhl;lq;fs;> kz; kw;Wk; mjpYs;s midj;Jk;
cs;slq;fyhf gphpf;fg;gl;lJk; tiuaWf;fg;gl;lJkhd fhzpj;Jz;L ,J>
kl;lf;fsg;G fhzpg; gjptfj;jpy; ,y.M0026/04 y; gjpag;gl;Ls;sJ.
NkNy $wg;gl;l fhzpj;Jz;L> kPs; msit nra;ag;gl;L> cj;juT ngw;w epy
msitahsh; jpU.V.rpq;fuh[h mth;fshy; 2017 brk;gh; 14 Mk; jpfjp jahhpf;fg;gl;l
AS/2017/320 Mk; ,yf;f tiuglj;jpy; gpd;tUkhW Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ.
fpof;F khfhzk;> kl;lf;fsg;G khtl;lk;> fhj;jhd;Fb gpuNjr nrayhsh;
gphpT> fhj;jhd;Fb efu rig vy;iyf;F cl;gl;l> fhj;jhd;Fb 03-165 Mk;
,yf;f fpuhk Nrit cj;jpNahfj;jh; gphptpy;> fhj;jhd;Fb 03 Mk; tl;lhuj;jpy;
`{jh xOq;ifapy; thp kjpg;G ,y.81 ,y; mike;Js;sJk;> cj;juTngw;w
epy msitahsh; jpU.V.rpq;fuh[h mth;fshy; tiuag;gl;lJkhd> 2017 brk;gh;
14 Mk; jpfjpaplg;gl;l AS/2017/320 Mk; ,yf;f tiuglj;jpy; Fwpg;gplg;gl;l
fl;llq;fs;> kuq;fs;> Njhl;lq;fs;> kz; kw;Wk; mjpYs;s midj;Jk;
cs;slq;fyhd fhzpj;Jz;L.
fhzpapd; tp];jPuzk;: V-00 : W}-00 : g-06
kf;fs; tq;fpapdhy; vkf;fspf;fg;gl;l mjpfhuj;jpd;gb
2022Mk; Mz;L ngg;uthp khjk; 02Mk; jpfjp Gjd;fpoik
kf;fs; tq;fpapd; fhj;jhd;Fb fpis tshfj;jpy;
K.g. 11.00 kzpf;F vk;khy; gfpuq;f Vy tpw;gidf;F tplg;gLk;
Rfhjhu mikr;rpdhy; toq;fg;gl;Ls;s fLikahd gzpg;GiufSf;F mika
COVID-19 newpKiwfisg; gpd;gw;wpa tifapy; ,e;j Vy tpw;gid eilngWk;.
jPHkhd mwptpj;jYf;F
jPh;khd mwptpj;jYf;F jaT nra;J 2019 xf;Nlhgh; 17Mk; jpfjpa nlapyp
epa+];> jpdkpd> jpdfud; Mfpa nra;jpg; gj;jphpiffisAk; ghh;itaplTk;.
fhzpf;F nry;tjw;fhd top
fhj;jhd;Fb kf;fs; tq;fpf; fpisapypUe;J> fy;Kid tPjp topahf kl;lf;fsg;G
Nehf;fp Rkhh; 850 kPw;wh; tiu nrd;wJk;> ,lJGwkhf fhzg;gLk; nkj;ij
gs;sp tPjpf;F jpUk;gp mq;fpUe;J Rkhh; 225 kPw;wh; nrd;wJk; nkj;ijg;gs;sp
xOq;ifiaf; fhzyhk;. me;j tPjp topahf Rkhh; 85 kPw;wh;fs; tiu nrd;wJk;
nkj;ijg;gs;sp [{k;M k];[pj; cs;sij mtjhdpf;f KbAk;. mijj; jhz;b
`{jh xOq;if tiu nrd;W gpd;dh; mq;fpUe;J tyJ Gwkhfj; jpUk;gp Rkhh;
125 kPw;wh;fs; tiu nrd;wJk; Fwpj;j Mjdk; ,lJ gf;fj;jpy; mike;jpUg;gijf;
fhzyhk;.
nfhLg;gdT nra;Ak; Kiw:
Vy tpw;gidapy; ntw;wp ngw;w nfhs;tdthsH> tpw;gidapd; Kbtpy; gpd;tUk;
njhiffis nuhf;fg; gzkhf nrYj;j Ntz;Lk;.
(1) nfhs;tdT nra;ag;gl;l tpiyapy; 10% (gj;J rjtPjk;)
(2) cs;@H mjpfhu rigf;Fr; nrYj;jg;gl Ntz;ba tpw;gid thp - tpw;gid
tpiyapy; 1% (xU rjtPjk;)
(3) tpw;gid tpiyapy; Vyjhuh; juF 2 ½ % (,uz;liu rjtPjk;) kw;Wk;
mtw;Wf;fhf tpjpf;fg;gLk; rfy thpfSk;
(4) vOJtpidQh; kw;Wk; Vyk; $WNthh; fl;lzk; &. 1,500/(5) tpw;gidr; nryTfs; kw;Wk; Vida fl;lzq;fs; ,Ug;gpd; mitAk;
(6) nehj;jhhpR fl;lzKk; tpw;gidr; rhd;wpjOf;fhd Kj;jpiu thpAk;
nfhs;Kjy; tpiyapd; kPjp 90% (njhz;Z}W rjtPjk;;) tpw;gidapd; gpd;dh; 30
ehl;fSf;Fs; gpuhe;jpa KfhikahsH> kf;fs; tq;fp gpuhe;jpa jiyik
mYtyfk;> ,y.25/1> Nfhtpq;ld; tPjp> kl;lf;fsg;G vd;w Kfthpapy;
nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.
njhiyNgrp : 065 2222652> 065 2222653
Nkw;$wg;gl;l njhif Fwpg;gplg;gl;lthW 30 ehl;fSf;Fs; nrYj;jg;glhtpl;lhy;
Vw;fdNt nrYj;jg;gl;l nfhs;tdT tpiyapd; 10% rjtPjj;ij gwpKjy;
nra;tjw;Fk; cilikia kPs tpw;gid nra;tjw;Fkhd chpik tq;fpf;F cz;L.
fhzp cWjpapd; gpujpfisAk;> Vida tpguq;fisAk; gpd;tUk; tpyhrj;jpy;
ngw;Wf;nfhs;syhk;.
~Kd;dwptpj;jypd;wp Vy tpw;gidia epWj;Jk;/ ,uj;Jr; nra;Ak; mjpfhuk;
tq;fpf;Fs;sJ|
n\hf;kd; md;l; rkutpf;uk

xNu Njrk;> xNu Vy tpw;gidahsH
130 tUlfhy kNfhd;dj Nrit
efu mYtyfk;
jiyik mYtyfKk; fhl;rpaiwAk;
6A> ngahH gPy;l; fhHl;d;>
24> nlhhpq;ld; tPjp> fz;b.
nfhOk;G-08.
njhiyNgrp
: 081-2227593
njhiyNgrp : 011-2671467> 011-2671468
njhiy/gf;];
: 081-2224371
njhiy/gf;]; : 011-2671469
kpd;dQ;ry;: schokmankandy@sltnet.lk
kpd;dQ;ry;: schokman@samera1892.com
,izajsk;: www.sandslanka.com
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கைவிடப்பட்ட நிலையில்
காணப்படும் ப�ொதுசந்தைகள்
பரந்தன் குறூப் நிருபர்

முல்லைத்தீவு மாந்தை கிழக்கு
பிரதேசத்தில்
க�ோடிக்கணக்கான
ரூபாய்களை செலவிட்டு நிர்மாணிக்கப்பட்ட பிரதேச சபையின்
ஆளுகைக்குட்பட்ட ப�ொதுச் சந்தைகள் யாவும் மூடப்பட்டு இயங்காத
நிலையில் காணப்படுகின்றன.
முல்லைத்தீவு
மாவட்டத்தின்
15 கிராம அலுவலர் பிரிவுகளைக்
க�ொண்ட சுமார் பத்தாயிரத்துக்கும்
மேற்பட்ட மக்கள் வாழுகின்ற ஒரு
பிரதேசமாக இது காணப்படுகின்றது. குறித்த பிரதேசத்தில் மாந்தை
கிழக்கு பிரதேச சபையின் செயற்பாடுகள் வினைதிறனற்ற வகையிலேயே காணப்படுவதாக பிரதேச
மக்களால் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது.
அதாவது மாந்தை கிழக்கு பிரதேச
சபைக்குட்பட்ட பகுதியில் திறன்பட இயங்கி வந்த பாண்டியன்குளம்
ப�ொதுச்சந்தை.
நட்டாங்கண்டல்

ப�ொதுச் சந்தை. பாலிநகர் ப�ொதுச்சந்தை, விநாயகபுரம் ப�ொதுச்சந்தை,
க�ொள்ள விளாங்குளம் ப�ொதுச்சந்தை. பனங்காமம் ப�ொதுச்சந்தை
ஆகிய ப�ொதுச்சந்தைகள் முழுமையாக செயலிழந்து காணப்படுகின்றன. எந்த சந்தைகளும் இதுவரை

இ ய ங ்காத
நி லை யி ல்
க ா ண ப்ப டு கின் றன.
கு றி ப்பாக
கடந்த காலங்களில்
300ற்கும்
மே ற ்பட ்ட வ ர் கள் வர்த்தக நடவ டி க ் கைக ளி ல்
ஈடுபட்டு
வருகின்றனர். குறிப்பாக சந்தைகள்
கடந்த 2013ஆம்
ஆண்டு நெல்சிப்
தி ட ்ட த் தின்
கீழ் திட்டம் மற்றும் ஏனைய திட்டங்களின் கீழ் க�ோடிக்கணக்கான
நிதிகளைச் செலவிட்டு புனரமைக்கப்பட்டு புதிதாக திறந்து வைக்கப்பட்டவையாகும். எனினும் அந்த
சந்தைகள் அத்தனையுமே கடந்த
நான்கு ஆண்டுகளாக மூடப்பட்ட

ஐயா! இனி ஆருளார், எமக்கு?
புலவராகவும்
புரவலராகவும்
இருந்த
புண்ணியர்.
வலக்கை
க�ொடுப்பதை இடக்கை அறியாத
வள்ளல். நேர்படப் பேசும் நேர்மையர். ஒருவரைப் பற்றி ஒருவருக்கு
உரைக்காத உண்மையர்.தன்னைத்
தானே செதுக்கிய சிற்பி. திறந்தத�ோர்
பல்கலைக்கழகமாய்த் திகழ்ந்த தீரர்.
தன் சந்நிதியை ‘சங்கப் பலகை’யாய்
சாற்றியவர். உங்கள் உரக்கடை தமிழுக்கு ‘உர’க்கடை. தங்கள் பசளைக்கடை திருமுறைகளுக்கு ‘பசளை’க்
கடை. ச�ொற்களின் வேர் தேடியாராய்ந்து எம்மை ச�ொக்கவைக்கும் சுந்தரர். தமிழின் ஆங்கிலத்தின் சுவையறிவிப்பார் முன் தலைசாய்க்கும்
சுவைஞர்.தாழ்வில் தாங்கியும் உயர்வில் உடனுமிருந்த உற்றார். இந்து
மாமன்றத்தை எண்ணற்ற ஆண்டுகள் எழிலுற இயக்கிய ஏந்தல். அங்கு
நடந்த நூற்றைக் கடந்த விழாக்களில்
மட்டுமல்ல பெளர்ணமி. அப்போது
உங்கள் முகத்திலும் பெளர்ணமிகள்தான். இந்த மண் வியக்கும்படி

மாண்புற நடந்த மணி விழா, பவள
விழா, அமுத விழாக்கள் உங்களுடையதே! வாழும்போது வைரமாக

வாழ்ந்த வள்ளலே! வானுலகிலும்
அப்படியே வாழ்வீர். ‘ஆறாம்(ன்)
நம்பர்’ நீங்கள். அதைச் ச�ொல்லி
ச�ொல்லி எத்தனைதரம் ஆனந்தப்பட்டிருப்பீர்கள்?
வெத்திலைத்
துப்பல் தெறிக்க நீங்கள் திருப்புகழ் ச�ொல்லும் அழகு சாகும்வரை
கண்ணில் நிற்குமே! "அருகுநுனி
பனியனைய சிறிய துளி, பெருகிய�ொரு ஆகமாகிய பாலரூபமாய்"..
எத்தனை தரம் நீங்கள் ச�ொல்லிக்
கேட்டிருக்கிறேன்! நீங்கள் இல்லாத
வவுனியா இனி என்றுமே, பச்சைப்
பசுமை இல்லாத மருதமே! இந்த
இடைவெளி இனி என்றும் அடைபடாத இடைவெளியே! பார்த்துப்
பழகிய கண்கள் இனி பசார் வீதியில்
ஈசன்பசளைக் கடையில் தன்னிச்சையாக உங்களைத் தேடுமே? என்
செய்வேன்? முருகனை நாடிய ஈசனானீர். உலகம் மட்டுமல்ல. அன்பிற்கு முன் அண்டமும் சிறியதே!
ஒருநாள் சந்திப்போம்.
-
தமிழருவி த.சிவகுமாரன்

நிலையில் கால்நடைகளின் உறைவிடங்களாக காணப்படுகின்றன.
இவ்வாறு பிரதேச சபைக்குச் ச�ொந்தமான சந்தைகள், மீன்கடைகள்,
இறைச்சி கடைகள் முழுமையாக
மூடப்பட்ட நிலையில் காணப்படுகின்றமையால் மக்கள் தங்களுடைய
அடிப்படை தேவைகள் மற்றும்
ஏனைய ப�ொருட்களை க�ொள்வனவு செய்வதாக துணுக்காய் மற்றும்
மல்லாவி ஆகிய பிரதேசங்களுக்கு
சென்று தங்களுடைய தேவைகளை
நிறைவேற்ற வேண்டிய நிலைமை
காணப்படுகின்றது.
பிரதேச சபையின் வினைதிறனற்ற
செயற்பாடு காரணமாகவே கடந்த
காலங்களில் இயங்கிய சந்தைகள்
முழுமையாக செயலிழந்து ப�ோயுள்ளன. ஆகவே குறித்த சந்தைகளை
இயக்குவதற்கு சம்பந்தப்பட்டவர்கள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்
என ப�ொதுமக்களால் க�ோரிக்கை
விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்திய மீனவர்கள் 43 பேரின்
விளக்கமறியல் மேலும் இரண்டு
வாரங்களுக்கு நீடிக்கப்பட்டுள்ளது.
நெடுந்தீவு அருகே கடந்த வருடம்
டிசம்பர் 19ஆம் திகதி சட்டவிர�ோதமாக மீன்பிடியில் ஈடுபட்டிருந்த இந்திய மீனவர்கள் 43 பேர்
இலங்கை கடற்படையினரால் கைதுசெய்யப்பட்டதுடன் 6 படகுகளும்
கைப்பற்றப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது.
மீனவர்கள்
ஊர்காவற்துறை
நீதவான் நீதிமன்றில் முற்படுத்தப்பட்டு விளக்கமறியலில் தடுத்து
வைக்கப்பட்டிருந்தனர்.
இதனையடுத்து நேற்றைய தினம் வியாழக்கிழமை மூன்றாவது தவணையாக
வழக்கு விசாரணைக்கு எடுக்கப்பட்ட ப�ோது, மீனவர்களின் விளக்கமறியலை ஜனவரி 27 ஆம் திகதி
வரை நீடிக்கப்பட்டுள்ளது.

புதுக்குடியிருப்பு விசேட நிரூபர்

நாட்டின் நிதி நிலமை மிகம�ோசமான கட்டத்தினை அடைந்துள்ளதாக பாராளுமன்ற உறுப்பினர் எம்.
ஏ.சுமந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.
முல்லைத்தீவு
மாவட்டத்தில்
புதுக்குடியிருப்பு வள்ளிபுனம் தேவிபுரம் பகுதி மக்களுக்கு ப�ொங்கல்
ப�ொருட்கள் வழங்கும் நிகழ்வு நேற்றுமுன்தினம் (12.01.2022) மாலை
இடம்பெற்றது.
இந்நிகழ்வில்
கலந்துக�ொண்டு உரையாற்றுகையிலேயே அவர் இதனை தெரிவித்தார்.
அவர் அங்கு மேலும் தெரிவிக்கையில், நாங்கள் நாட்டில் உணவு
பற்றாக்குறை
ஏற்படப்போவதாக
முன்பே அறிவிப்பினை செய்துள்ள�ோம். அப்போது அரசு அதனை
மறுத்தது.

பழுதடைந்து பெண் மரணம்

நாகர்கோவில் விஷேட நிருபர்

கரவெட்டியில் வாந்தி எடுத்த
நிலையில்
வைத்தியசாலையில்
அனுமதிக்கப்பட்ட பெண் ஒருவர்
திடீர் என உயிரிழந்துள்ளார். 60 வயதுடைய யாக்கரு வீதி கரவெட்டி
கிழக்கைச் சேர்ந்த மன�ோன்மணி
குல வீரசிங்கம் என்பவரே இவ்வாறு
உயிரிழந்துள்ளார்.
உயிரிழந்த பெண்ணின் வயிற்றுக்குள் க�ோஸ்ட் துணி பழுதடைந்து
கிருமித்தொற்று ஏற்பட்டு மரணம்
சம்பவித்ததாக மருத்துவ அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கடந்த திங்கட்கிழமை(10) வாந்தி
எடுத்தமையால் செவ்வாய்க்கிழமை
பருத்தித்துறை ஆதார வைத்தியசாலையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். இந்நிலையில்

இரவு திடீர் என உயிரிழந்துள்ளார்.
இது த�ொடர்பில் பருத்தித்துறை
மரண விசாரணை அதிகாரி சதானந்தம் சிவராஜா விசாரணைகளை
மேற்கொண்டு உடற்கூற்றுப் பரிச�ோதனைக்கு உத்தரவிட்டார். உடற்கூற்றுப் பரிச�ோதனையில் அவரின்
வயிற்றுக்குள் க�ோஸ்ட் துணி பழுதடைந்து கிருமித் த�ொற்று ஏற்பட்டு
மரணம் சம்பவித்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பெண்ணுக்கு கருப்பையில் ஏற்பட்ட
புற்றுந�ோய்
காரணமாக
அதனை அகற்றுவதற்கு மருத்துவ
ஆல�ோசனை வழங்கப்பட்டது.
யாழில் உள்ள பிரபல தனியார்
மருத்துவமனையில் கடந்த டிசெம்பர் 10ஆம் திகதி பெண்நோயியல் சத்திரசிகிச்சை வல்லுநர் ஒருவரினால்

பெண்ணின் கருப்பையை அகற்றும்
அறுவைச் சிகிச்சை இடம்பெற்றது.
அப்பெண்ணுக்கு கடந்த வருடம்
டிசம்பர் மாதம் 10 ஆம் திகதி
தனியார் மருத்துவமனைய�ொன்றில்
சத்திரசிகிச்சை மேற்கொள்ளப்பட்டதாகவும்
அச்சத்திரசிகிச்சையின்
ப�ோதே பெண்ணின் உடலுக்குள் 50
சென்ரிமீற்றர் நீளம் 10 சென்ரிமீற்றர்
அகலமுள்ள துணி ஒன்று வைத்து
தையலிடப்பட்டமை கண்டறியப்பட்டது.
அவரது உயிரிழப்புக்கு அந்த துணியினால் ஏற்பட்ட கிருமித்தொற்றே
காரணம் என்று சட்ட மருத்துவ
அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது த�ொடர்பில் நெல்லியடி
ப�ொலிஸார் மேலதிக விசாரணைகளை மேற்கொண்டுள்ளனர்.

யாழில் விடுதலைப்பொங்கல்
யாழ். விசேட நிருபர்

தமிழ் அரசியல் கைதிகளில் விடுதலையை வேண்டி
விடுதலைப்
ப�ொங்கல் நேற்று வியாழக்கிழமை
காலை 10 மணிக்கு முற்றவெளியில்
குரலற்றவர்களின் குரல் அமைப்பின்
ஒழுங்கமைப்பில் இடம்பெற்றது.
“உலகெங்கும் வாழும் தமிழர்கள்
தைப்பொங்கல் திருநாளை க�ொண்டாடவிருக்கின்ற வேளையிலேயே தமிழ்
அரசியல் கைதிகளின் குடும்பங்கள்
இரத்தக்கண்ணீர் வடித்து க�ொண்டிருக்கின்றனர்.
இந்நிலையில் அவர்கள் வாழ்வில்
ஒளியேற்றவும் அரசியல் கைதிகளின்

முல்லைத்தீவு
மாவட்டத்தில் பகிர்ந்து உண்போம் எனும்
த�ொனிப்பொருளில்
ப�ொங்கல்
ப�ொருட்கள் வழங்கி வைக்கும்
நிகழ்வு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்
எம் ஏ சுமந்திரன் தலைமையில்
நேற்று இடம்பெற்றது.
புதுக்குடியிருப்பு பிரதேச செயலாளர் பிரிவின் வள்ளிபுனம் தேவிபுரம் ஆகிய பகுதிகளைச் சேர்ந்த
100 குடும்பங்களின் பங்குபற்றுதலுடன் நேற்று மாலை இடம்பெற்றது. தைப்பொங்கல் தினத்தை

முன்னிட்டு
முல்லைத்தீவு
மாவட்டத்தில் தெரிவு செய்யப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு பகிர்ந்து
உண்போம் எனும் த�ொனிப்பொருளில் ப�ொங்கல் ப�ொருட்கள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றது.
இந்நிகழ்வில்
பாராளுமன்ற
உறுப்பினர் எம் ஏ சுமந்திரன்,
புதுக்குடியிருப்பு பிரதேச சபை
உறுப்பினர் மு.முகுந்தகஜன், கரைதுறைப்பற்று பிரதேசசபை உறுப்பினர் சி.ல�ோகேஸ்வரன் உள்ளிட்ட
அதிதிகள் கலந்துக�ொண்டனர்.

நாட்டின் நிதி நிலமை மிகம�ோசமான
கட்டத்தினை அடைந்துள்ளது

இந்திய மீனவர்களின் க�ோஸ்ட் துணி வயிற்றுக்குள்
விளக்கமறியல் நீடிப்பு
யாழ்.விசேட நிருபர்

ப�ொங்கல் ப�ொருட்கள்
வழங்கி வைப்பு

விடுதலையை வேண்டியும், இந்த விடுதலைப் ப�ொங்கல் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டதாக குரலற்றவர்களின் குரல் அமைப்பின் ஒருங்கிணைப்பாளர் க�ோமகன்
தெரிவித்தார். அத்துடன், அரசியல்
கைதிகளின் உறவுகள் த�ொடர்ந்தும்
ஏமாற்றப்பட்டு வருகின்றனர். கடந்த
காலத்தில் ஒருசில அரசியல்கைதிகள்
விடுவிக்கப்பட்டு அவை பெரியளவில்
காட்டப்பட்டன. ஆனால் அதற்குப்
பின்னர் எதுவும் நடக்கவில்லை .
கடந்த வருடத்தில் எதிர்பார்க்கப்பட்ட அரசியல் கைதிகளின் விடுதலை
புதிய
ஆண்டிலாவது
இடம்பெற
வேண்டும் என்றார்.

சில
மாதங்களுக்கு
முன்னர் விவசாய அமைச்சின் செயலாளர் இதனை
ச�ொன்னப�ோது
அவரை
பதவியில் இருந்து விலக்கினார்கள். இப்போது அரசாங்கமே அதனை ச�ொல்ல
ஆரம்பித்து விட்டது.
விவசாய
அமைச்சர்
தன்னுடைய 32 வருட அரசியல்
வாழ்க்கை பாழாய் ப�ோய்விட்டுள்ளதாக ச�ொல்கின்றார். நாட்டின் நிதி
நிலைமை மிக ம�ோசமடைந்துள்ளது. இது இந்த மாத முடிவிற்குள்
இன்னும் ம�ோசமான நிலையினை
அடையும் என்று ப�ொருளாதார நிபுணர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.
வடக்கிலும் கிழக்கிலும் எங்கள்
மக்கள் நிலத்தினையும் கடலினை-

யும் நம்பி வாழ்பவர்கள்.
அதன்
காரணமாகவ�ோ
என்னவ�ோ நாட்டில் மற்றப்பிரதேசங்களை
விட
எங்களுக்கு இதன் தாக்கம்
என்பது சற்று தாமதித்து
வரலாம். ஆனால் ஏற்கனவே ஏனைய மாகாணங்களில் மக்கள் பட்டினியின்
விளிம்பிற்கு வந்துவிட்டார்கள்.
எங்கள் மாவட்டங்களில் அது வருகின்ற ப�ொழுது வரப்போகும் பஞ்ச
காலத்தில் எங்களிடம் இருக்கும்
அனைத்தினையும்
அனைவரிடத்திலும் பகிர்ந்து உண்கின்ற நிலை
வந்துள்ளது. அதனால்தான் பகிர்ந்து
உண்போம் என்கின்ற த�ொனிப்பொருளை மக்களிடத்தே க�ொண்டுசெல்கின்றோம் என அவர் தெரிவித்தார்.

த�ொலைபேசியில் அறிமுகமான காதலனால்
இளம் பெண் பாலியல் துஷ்பிரய�ோகம்
யாழ்.விசேட , கரவெட்டி தினகரன்
நிருபர்கள்

நெல்லியடி ப�ொலிஸ் பிரிவுக்குட்பட்ட பகுதியில் 18 வயது யுவதிய�ொருவர் பல இளைஞர்களால்
பாலியல்துஷ்பிரய�ோகத்துக்குட்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக ப�ொலிஸ் நிலையத்தில் முறைப்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
தவறுதலான த�ொலைபேசி அழைப்பின் (miss Call) ஊடாக அறிமுகமான
காதலனை நம்பி சென்ற 18 வயது
யுவதியே இவ்வாறு பாலியல் துஷ்பிரய�ோகத்துக்குட்படுத்தப்பட்டுள்ளார்.
இச்சம்பவம் த�ொடர்பில், தெரியவருவதாவது,
த�ொலைபேசிக்கு கடந்த சில
மாதங்களுக்கு முன்னர் வந்திருந்த
தவறுதலான த�ொலைபேசி அழைப்பின் ஊடாக அறிமுகமான இளைஞனுடன் நட்பு ஏற்பட்டு பின்னர் அது
காதலாக மாறியுள்ளது.
இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் நேரில்
சந்திக்காத நிலையில் காதலித்து வந்துள்ளனர்.
அந்நிலையில் செவ்வாய்க்கிழமை
இளைஞன், யுவதியை திருமணம்
செய்வதற்கு தயாராக இருப்பதாகவும், வீட்டை விட்டு வெளியேறி
தன்னுடன் வருமாறும் கூறியுள்ளார்,
அதுமட்டுமின்றி வீட்டில் இருந்து
நகைகள் மற்றும் பணம் என்பவற்றை எடுத்து வருமாறும் கூறியுள்ளார்.
இளைஞனின் ஆசை வார்த்தையை
நம்பிய யுவதி, தன்னுடைய சங்கிலி
உள்ளிட்ட ச�ொற்ப நகைகளையும்,
40 ஆயிரம் ரூபாய் பணத்தினையும்
எடுத்துக்கொண்டு நேற்று காலை
இளைஞன் கூறிய இடத்திற்கு வந்துள்ளார்.
அங்கிருந்து இளைஞன் அந்த
பெண்னை ம�ோட்டார் சைக்கிளில்

ஐஸ்கிறீம் கடை ஒன்றுக்கு அழைத்து
சென்றுள்ளார்.
அதன்பின்னர் காலை 10 மணியளவில் இளைஞன் யுவதியை தன்னுடைய தாய்க்கு அறிமுகம் செய்து
வைப்பதாக , வடமராட்சி திக்கம் பகுதிக்கு அழைத்து சென்றுள்ளார்.
அங்கு ஆள் நடமாட்டம் அற்ற
பகுதி ஒன்றுக்கு யுவதியை அழைத்து
சென்று ஆசை வார்த்தைகளை கூறி
உறவு க�ொண்டுள்ளார். பின்னர்,
தண்ணீர் வாங்கி வருவதாக கூறி அவ்விடத்தில் யுவதியை தனியே விட்டு
விட்டு சென்றுள்ளார்.
இளைஞன் சென்று சில நிமிடங்களில் மூன்று இளைஞர்கள்
அவ்விடத்திற்கு சென்று யுவதியை
பாலியல்
துஷ்பிரய�ோகத்துக்குட்படுத்தியுள்ளனர்.
பின்னர்
யுவதியிடமிருந்த
40
ஆயிரம் ரூபாய் பணம், நகைகள்,
த�ொலைபேசி என்பவற்றை க�ொள்ளையடித்த
பின்னர்,
யுவதியை
அழைத்து வந்த இளைஞன் தனது
ம�ோட்டார் சைக்கிளில் அழைத்து
சென்று யுவதியின் கிராமத்திற்கு அருகிலுள்ள வீதியில் இறக்கி விட்டு
தலைமறைவாகியுள்ளார்.
இச்சம்பவம் த�ொடர்பில் நெல்லியடி ப�ொலிஸ் நிலையத்தில் யுவதியினால் முறைப்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இச்சம்பவம் இடம்பெற்ற பகுதி
பருத்தித்துறை ப�ொலிஸ் பிரிவுக்குட்பட்ட பகுதியென்பதால் முறைப்பாட்டை நெல்லியடி ப�ொலிஸார்
பருத்தித்துறை ப�ொலிஸாரிடம் ஒப்படைத்துள்ளனர்.
பருத்தித்துறை ப�ொலிஸார் விசாரணைகளை முன்னெடுத்து வருவதுடன் இச்சம்பவத்துடன் த�ொடர்புடைய துன்னாலை பகுதியை சேர்ந்த
நான்கு இளைஞர்களை அடையாளம்
கண்டுள்ளனர்.
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2022 ஜனவரி 14 வெள்ளிக்கிழமை

தைப்பொங்கல் சிறப்புமலர்
ந்துக்களின்
தனிப்
பெரும்
பண்டிகை
தைப்பொங்கல்ஆகும்.தைப்பொங்கல் பண்டிகை
ப�ொங்கல் திருநாள், உழவர் திருநாள்
அறுவடைத் திருநாள் எனவும் கூறப்படுகின்றது.
எமது சமய நூல்கள் தைப்பொங்கல்
திருநாளை மகர சங்கராந்தி என்றும் கூறுகின்றன. சூரியன் தெற்கிலிருந்து வடக்காக பூமத்திய ரேகையை கடக்கும்ப�ோது தனு ராசியிலிருந்து மகர ராசிக்கு
இடம்பெயர்வு
இடம்பெறுகின்றது.
இந்த இடப்பெயர்ச்சியே மகர சங்கராந்தி எனப்படும். இதனை உத்தராயண
சங்கராந்தி எனவும் கூறுதல் வழக்கம்.
உத்தரம் – வடக்கு அயனம்- செல்லல்.
எனவே சூரியன் தெற்கிலிருந்து வடக்கு
ந�ோக்கிச் செல்லும் காலத் த�ொடக்கத்தினை உத்தராயண சங்கராந்தி ஆகும்.
தை த�ொடக்கம் உழவர்களுக்கு சாதகமானதாக அதாவது அறுவடைக்கு ஏற்ற
கால ஆரம்பமாக அமைவதனால் முதல்
நாளினை பண்டிகை திருநாளாக இந்துக்கள் வழக்கப்படுத்திக்கொண்டனர்.
சூரியன் மகர ராசியில் பிரவேசிக்கும்
தை மாதம் முதலாம் திகதியாகிய
ப�ொங்கல் தினத்தில் இந்துக்கள் அதிகாலையில் துயில் எழுந்து நீராடி புத்தரி-

தமிழர் வாழ்வில் நிலைத்து நிற்கும்
சூரிய வழிபாட்டு பாரம்பரியம்

யில் பொங்கலிட்டு விசேட சமய வழிபாடுகளில் ஈடுபடுவர்.
தமிழ் ம�ொழியானது சூரியக் கடவுளிடமிருந்து த�ோற்றம் பெற்றதாக கூறப்படுகின்றது. இதன் பின்னர் முருகக் கடவுள்
அகத்தியருக்கு அருளச் செய்தார். சிவபெருமான் தமிழை அகத்தியருக்கு
ச�ொன்னார். இந்த மரபு ரீதியான 2 புரான
தத்துவப்படி முருகன், சிவன் என்னும்
பெயர்கள்
ஞாயிற்றுக்
கடவுளை
(சூரியன்) குறிக்க வழங்கிய பெயர்கள்
என அறிய முடிகின்றது.
தமிழ்மொழி சிவன�ோடும் முருகன�ோ-

த

டும் சைவத்தோடும் பிரிக்க முடியாத
த�ொடர்பினை க�ொண்டது எனலாம்.
தமிழ் மாதங்களில் மார்கழியும் தையும்
ஹேமந்தருது என அழைக்கப்படுவது
இதில் தை மாதத்திற்கு ஒரு தனி சிறப்புண்டு. இது சூரியனை மையப்படுத்தி
கணக்கிடப்படும் ஆண்டின் முதல்
த�ொடக்கம்.
இந்த உலகத்தில் உயிரினம் வாழ சூரிய
ஒளி மூலப் ப�ொருளாக உள்ளது. கதிரவன் இவ்வுலகை காக்கின்றான். “உலகம்
உவப்ப வலன் ஏர்பு திரிதரு பலர் புகழ்
ஞாயிறு” என்று சங்க நூல் பத்துப்
பாட்டில் முதல்பாட்டு அமைந்திருப்பது
ந�ோக்கத்தக்கதாகும். மேலும் ஆதி சங்கரர் வகுத்த சண்மதங்களில் செனரம் –
சூரிய வழிபாடு ஒன்றாக விளக்குகின்றது.
உழவனால்
அறுவடை
செய்துக�ொண்டு
வரப்பட்ட
புத்தரிசியுடன்
புதிதாக விளைந்த

மிழர்களின் திருநாளாம் தைத்திருநாள் பிறந்ததும் 'தைப்பிறந்தால் வழி பிறக்கும்' என்பார்கள். இலங்கை உட்பட உலகெங்கும் பரந்து
வாழும் தமிழர்களின் முக்கிய திருநாள் தைப்
ப�ொங்கலாகும்.
மார்கழி மாதம் பிறந்து 30 நாட்கள் முடிந்த
பின்னர் மறுநாள் தை மாதம் பிறக்கின்றது. தமிழர்களின் முக்கியமான திருநாளில் தைமாதம் முதல்
இடத்தைப் பிடிப்பத�ோடு, முழுக்க முழுக்க இது
சூரிய பகவானுக்கு நன்றி செலுத்தும் நாளாகவே
கருதப்பட்டு வருகின்றது. ச�ோதிட ரீதியாக பார்க்கும் ப�ோது சூரிய பகவான் புதிய ராசியில் பிரவேசித்தல் தைத்திருநாளின் முக்கியத்துவம் என்று கூறப்படுகின்றது.
உலகத்திலுள்ள மக்களின் அன்றாட தேவைகளுள்
உணவு முக்கிய இடத்தைப் பெறுகின்றது. உலகிலுள்ள ஜீவராசிகளின் தேவையும் உணவாக
இருக்கின்றது. எமது மக்கள் உயிர் வாழ்வதற்கு நெல் அரிசிச்சோறு
தேவைப்படுகின்றது. இதன்
நிமித்தம் உழவன் என்பவன்
தன் உடம்பை வருத்தி உலக
மக்களுக்கு உணவை வழங்குகின்றான். எனவே தைத்திருநாளை உழவர் திருநாள் என்றும்
கூறலாம். உழவன் என்பவன்
இல்லை என்றால்
உலகமே பட்டினியாகும். அந்த
விவசாயம் செழிக்க இயற்கை
ஒத்துழைக்க வேண்டும்.
இயற்கை என்னும் ப�ோது
சூரியபகவான்
ஒளியூட்ட
வேண்டும்.
வீடுகளில்,
ஆலயங்களில் 30 நாட்கள் மார்கழிக்
க�ோலம்
ப�ோடுவார்கள்.
ஒ வ் வ ொ ரு
நாளும் அதிகாலையில் நீராடிய
பெண்கள் வீட்டு வாசலில்,
ஆலயங்களில் இந்த மாக்கோலத்தைப் ப�ோடுவார்கள். அந்த
க�ோலத்தின் நடுவில் பசுவின்
சாணம் க�ொண்டு பிள்ளையார்
செய்து அதன் மேல் மலர் ஒன்றும் வைத்து பூஜை
செய்யப்படும்.
அதாவது தூபதீபம் காட்டி சூரியனுக்கு காட்டப்படும். இது 30 நாட்கள் த�ொடர்ச்சியாக நடைபெற்று வரும். முப்பதாவது நாளில் சாணம் மூலம்
செய்யப்பட்ட முப்பது பிள்ளையார் உருவங்கள்

பண்டிகைகள் ப�ோன்று அமையாது
எமது உயிர்வாழ்வில் உதவி செய்த
அத்தனை ஜீவராசிகளையும் நினைத்து
நன்றி செலுத்தும் திருநாளாகவே அமைந்துள்ளது. தமிழர்களின் பண்பாட்டுக்கு
எடுத்துக்காட்டாக விளங்வது ப�ொங்கல்
பண்டிகை. உழைப்பின் உயர்வை மதிக்கும்
நாளும் இதுவேயாகும்.
பழந்தமிழ் இலக்கியங்களில் ஒன்றான புறநானூறு “ச�ோறும் தண்ணீரும் இரு மருந்தெனப்படும்” எனக் கூறுகின்றது. இதனுடன் இணைந்ததாக ‘தீப்பசி மாக் கட்டுச்
செழுஞ்சோற்றுப் பாத்திரமேந்திய பாவை’
என்று மணிமேகலை குறிப்பிடுகின்றது.
இதிலிருந்து
தமிழர்களின்
முக்கிய
உணவாக அரிசிச் ச�ோறே இருந்து வந்துள்ளது எனலாம்.
இதனை உற்பத்தி செய்யும் உழவர்கள்
வாழ்வு வளமுள்ளதாகவும் மகிழ்ச்சிகரமானதாகவுமே அக்காலத்தில் இருந்திருக்கின்றது. அன்று விவசாயிகள் இயற்கையை தமக்கு சாதகமாக்கிக் க�ொண்டனர்.
இயற்கை ப�ொய்க்கவில்லை. உணவு உற்பத்தியில் தமிழர்களே சரித்திம் படைத்துள்ளனர் என்பது வரலாற்று உண்மை. இதனுடன் இணைந்ததாக பண்டிகைகளை
செம்மையாக மகிழ்வுற க�ொண்டாடிய பெருமையும், இந்து ஆலயங்களை வானுயர
கட்டி அழகுபார்த்த பெருமையும் தமிழினத்தையே சாரும். இன்று இவை எல்லாம் வரலாற்று நிகழ்வாக பதிவுகளாக மாறி வருவது
கவலை தரு விடயம் எனலாம்.
பண்டிகை என்னும்போது மக்களின் ஒன்றுகூடலும் வீரதீர விளையாட்டுகள் காதல்
களிப்பூட்டும் நிகழ்வுகளும் இடம்பெறுகின்றன.
எனவே ப�ொங்கல் தினத்தில் பழையதனை அழித்தொழித்தது தீய எண்ணங்களை ப�ோக்கி மங்களமும் செளபாக்கியமும் ப�ொங்க உறுதிபூண வேண்டும்
என்பது பெரிய�ோர் வாக்கு, ப�ொங்கல�ோ
ப�ொங்கல் நாட்டுக்கும் மக்களுக்கும்
வளங்களை க�ொண்டுவரட்டும்.

கரும்பு மூலம் பெறப்பட்ட பாணியை- வேதத்தில் த�ோன்றியதாக புராணங்களும்
யும் பயறு மற்றும் மரமுந்திரிகை விதை- கூறுகின்றன.
களையும் சேர்த்து பால் ஊற்றி தயாரித்த இன்று ஆரம்பமாகும் உத்தராயண காலம்
ப�ொங்கலையும் செய்கரும்பையும் மங்- ஒரு புண்ணிய காலமாகும் இது தேவர்ககளம் தரும் மஞ்சள் கிழங்குடன் கதிரவ- ளுக்கு பகல் ப�ொழுதாகவும் கருதப்படுனுக்கு படைப்பது ப�ொங்கல் நாளின் சிறப்- கின்றது. பாரதப் ப�ோரில் மரணப்படுக்பம்சமாகும்.
கையிலிருந்த பீஷ்மர் உத்தராயணத்தில்
சூரிய வம்சத்தில் இராமனாய் அவதரித்தப�ோது உயிர் பிரிய வேண்டும் என்று விருப்பப்(பனங்காடு தினகரன் நிருபர்)
சூரிய வழிபாடு செய்த மஹா விஷ்ணு தன் பட்டு இக்காலத்தில் உயிர் நீத்து ம�ோசமஅடுத்த அவதாரமான கிருஷ்ணவதாரத்திலும் டைந்ததாகவும் ச�ொல்லப்சூரியனை வணங்கி அதன் சிறப்பினை உலக படுகின்றது.
மாந்தருக்கு எடுத்தியம்பியுள்ளார். மந்திரங்க- தைப்பெ ங ்க ல்
ளில் உயர்ந்தது காயத்திரி மந்திரம். அந்த மந்திர- ப ண் டி க ை
மும் சூரிய பகவானைத் தான் ப�ோற்றுகின்றது. என்ப து
இந்த மந்திரம் விசுவாமித்திர முனிவரால் தை ஏ னை ய
முதல் நாளில் எடுத்துச் சொல்லப்பட்டதாக
புராண செய்தி ஒன்று தெரிவிக்கின்றது.
கதிரவனை வணங்கும் வழக்கம்
ப�ோன்றவைக ளு ம்
லேயே நெல்லின் அடிப்பாகம் நிலத்தோடு காணப்புராண காலம் முதலாக இருந்து
அங்கு வைக்கப்படும்.
படுகின்றது. இது வரலாற்று ரீதியாக பேசப்பட்டு
வந்துள்ளது.
சூரிய
சூரியன்
உதயமாகிக்
வருகின்றது. தைத்திருநாளன்று படைக்கப்பட்ட
வழிபாடு ரித்க�ொண்டு
இருக்கும் ப�ோதே
பண்டங்கள் அயல் வீட்டுக்காரர்களுக்கும் வழங்கப்ப�ொங்கல் பானை அடுப்பில் ஏற்றப்படுகின்றன. மற்றைய�ோரும் வந்து தங்களின் வீடுபடும். இந்த ப�ொங்கல் அரிசி, பயறு, சீனி,
களிலும் இந்த உணவை உண்பார்கள். இப்படியாக
சர்க்கரை, நெய் ப�ோன்றவை சேர்க்கப்பட்டு
ச�ொந்தங்கள் வந்து உணவைப் பரிமாறிக் க�ொள்வார்காணப்படும். தை பிறக்கும் நாளன்று இந்து வீடுகபாற்சோறாக முழுமை பெறும். இந்த சர்க்கரைப்
கள். அன்று சைவ உணவு என்பதுடன் தமது குடும்பம்
ளில் அதிகாலையிலேயே துயில் எழுந்து விடுவார்ப�ொங்கல் தயார் செய்யப்பட்டு படையல் செய்சகிதம் க�ோவிலுக்குச் செல்வது இந்துக்களின் முக்கிய
கள். அதிகாலையில் ஐந்து மணியளவில் பசுவின்
யப்படும். அந்த படையலுடன் பழவகைகளும்
கடமையாகும். புதிய ஆடை தரித்து அர்ச்சனைத் தட்சாணத்தைப் பெற்று வீட்டின் முன் வாயிலில் பரவசேர்த்து வைக்கப்பட்டிருக்கும். அதிகாலையில்
டுக்களுடன் குடும்பம் சகிதம் செல்வதைக் காணக் கூடி-

ஆர். நடராஜன் ...?

நல்லுறவுக்கான பாலமாக
திகழும் ப�ொங்கல் பண்டிகை

லாக பூசப்பட்டு செப்பனிடப்படும். அதன் மீது புள்ளிக்கோலத்தைப் ப�ோடுவார்கள்.
தைத்தினத்தன்று ப�ொதுவாக புள்ளிக் க�ோலம்
சாமஸ்ரீ-

க.மகாதேவன் ...?
உடப்பூர்

இடுவது வழக்கமாகி வருகின்றது. க�ோலம் இடுவது
ஊர்வன, எறும்பு
ப�ோன்றவைகளும் உணவு
பெற்றுக் க�ொள்வதற்கு வழியாகும். வீட்டில் க�ோலத்தைச் சுற்றி நான்கு புறங்களிலும் கரும்பு ப�ோன்றவற்றை நிறுத்தி அதில் மாவிலை, த�ோரணம்
ப�ோன்றவற்றைத் த�ொங்க விடுவார்கள். பின்னர்
நிறைகுடம், இரு மருங்கிலும் மங்கள விளக்கு

சூரிய உதய வெளிச்சத்தைக் காணும் ப�ோது தீபாராதனை காட்டப்படும். அன்று எல்லோரும் சூரிய
பகவானை அந்த இயற்கைக் கடவுளை நன்றிய�ோடு
வணங்குவார்கள். இந்நிகழ்வை சூரிய பகவானுக்குரிய திருவிழா என்றே கூற வேண்டும். அதே நேரம்
உலகிற்கு ஒளியூட்டுபவன் என்ற வகையில் உலகில்
வாழும் இந்துக்களால் வணங்கப்படும் தெய்வம்
என்றே கூறலாம். உழவர்களின் முக்கிய திருவிழாவாக இது க�ொண்டாடப்படுவதுடன் உழவர்களினால் சேர்த்து வைக்கப்பட்ட புத்தரிசி இட்டு புது
மண்பானை வாங்கப்பட்டு ப�ொங்கலிடப்படும்.
இதன் ப�ோது வயலிலும் ப�ொங்கல் வைப்பார்கள்.
வயல்களில் நெல் அறுவடையின் ப�ோது நெல்லானது மனிதனுக்கும் வைக்கோலானது பசுவிற்கும்
ப�ோய்ச் சேருகின்றது. நிலமும் ஏங்கக் கூடாது அதனா-

யதாக இருக்கும். அன்றைய தினம் நாட்டின் இந்துக்
க�ோவில்களில் விஷேட பூஜைகளும் இடம்பெற்றுக்
க�ொண்டிருக்கும்.
தைப்பிறந்து மறுநாள் மாட்டுப்
ப�ொங்கல் க�ொண்டாடுவார்கள்.
அதாவது இந்து மக்கள் தாய்க்கு
அடுத்தபடியாக பசுவை ஏற்றுக்
க�ொள்கின்றார்கள். இதனால் தான்
'க�ோமாதா என் குலமாதா’ என்கின்ற�ோம். ஆகவே இந்து மக்கள் அதை
தாய்க்கு நிகராக ஏற்றுக் க�ொள்கின்றார்கள். எமது நாட்டைப் ப�ொறுத்தவரை
கி ர ா ம ங ்க ளு க் கு க் கி ர ா ம ம்
இந்தத் திருவிழா வித்தியாசப்படும்.தமிழ்நாட்டின்
சில கிராமங்களில் ‘ப�ோகிப்பண்டிகை’ என்று க�ொண்டாடுவார்கள்.
தைப்பொங்கலுக்கு முதல்நாள்
இது இந்துக்களால் க�ொண்டாடப்படுகின்றது. அன்றைய
தினத்தில் சில இடங்களில்
பழைய
புடவை
எரித்தலும் மற்றும் சில
இடங்களில் மறைந்த தமது முன்ன�ோர்களின்ஆத்மசாந்திக்காகவும்
இது க�ொண்டாடப்படுகின்றது.
இதை தென்புல வழிபாடு என்று
குறிப்பிடுகின்றனர்.
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றந்தால் வழி பிறக்கும் என்பார்கள். தமிழ் மாதங்களில் தனிச்
சிறப்பு வாய்ந்த மாதங்களில் முக்கியமானது தை. தை மாதத்தின் பிறப்பை
ப�ொங்கல் பண்டிகை, உழவர் திருநாள்,
உழைப்பின் உயர்வை எடுத்துக் கூறும்
திருநாள், அறுவடைத் திருநாள் என்றெல்லாம் ப�ோற்றுவர். தை மாதம் முதலாந்
திகதி ப�ொங்கற் பண்டிகை நாளாகும்.
தமிழ் மக்கள் க�ொண்டாடும் பண்டிகைகளுள் மிகச் சிறந்து விளங்குவது தைப்ப�ொங்கல் பண்டிகையாகும். தேவைகளை
நிறைவேற்ற உழைப்புத் தேவை. அவ்வுழைப்பின் உயர்வை எடுத்துக் காட்டும்
பண்டிகையாகவும் ப�ொங்கல் பண்டிகை
அமைகிறது.
தேவைகளுள் அடிப்படையான தேவை

கண்டுணர்ந்து தமது உழைப்பிற்கு உதவிய
இயற்கை
சக்திகளுக்கும்
தம்மோடு
சேர்ந்து உழைத்த கால்நடைகளுக்கும்
தமது நன்றியையும் மகிழ்ச்சியையும் தெரிவிக்கும் விழா இது. உழவர்கள் மழையின்

இன்றியமையாதவை.ை அந்த நீரைத்
தருவது மழை. ஆனால் அந்த மழையைத்
தருவது சூரி யனே. ஆறு, குளம், கடல்
ப�ோன்ற நீர் நிலைகளிலுள்ள நீரை ஆவியாக்கி மேலெழச் செய்து அங்கிருந்து

அடையாளம் தைத்திருநாள்

சூ

உதவியால் ஆடி மாதம் முதல் உழைத்துச்
சேர்த்த நெல்லை மார்கழியில் வீட்டிற்குக் க�ொண்டு வந்து தமது உழைப்பின்
பயனை நுகரத் த�ொடங்கும் நாளே தைப்ப�ொங்கல் ஆகும். நிலமும், விதையும்,
மாடும் மட்டும் இருந்து விட்டால் விவசாயம்
செய்து விட முடியாது. நீரும் வெயிலும்

மழையா கப் பெய்யச் செய்து வளம்
தருபவன் சூரியனே. இதனை உணர்ந்த
மக்கள், அச்சூரியதேவனுக்கு நன்றிக்கடன் செலுத்தும் நாளாகப் ப�ொங்கலிட்டு
வ ழிபாடு செய்யும் நாளாக இப்பொங்கல் பண்டிகையைக் க�ொண்டாடுகின்றார்கள்.
பண்டிகைகள் ஒரு இனத்தின் கலாசார
மேம்பாட்டைப்
புலப்படுத்துவன.
அவற்றைப் பேணிக் காப்பன என்றும்
கூறலாம். அவற்றில் ஒரு சமுக ந�ோக்கு
இருப்பதையும் நாம் உணர்ந்து க�ொள்ள
முடிகிறது.
இந்திர விழா என்ற பெயரில் நல்ல
மழை ப�ொழியவும், நாடு செழிக்கவும்
இந்திரனை ஆயர்கள் வழிபட்டு வந்தனர். ஆகவே, பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் அறிவுரைப்படி ஆயர்களுக்கும்
அவர்தம் ஆநிரைகளுக்கும் வளங்கள்
தரும் க�ோவர்த்தன மலைக்கு ஆயர்கள்
மரியாதை செய்தனர்.
இதனால் க�ோபமுற்ற இந்திரன் புயலாலும், மழையாலும் ஆயர்களை துன்புறுத்தினான். க�ோவர்த்தன மலையை குடையாய்
பிடித்து இந்திரனிடமிருந்து ஆயர்களையும்

உணவும் நீரும் தருகின்ற
கதிரவனை தெய்வமாக
கருதிய எமது முன்னோர்

ரிய பகவான் தெட்சாயணம்
என அழைக்கப்படும் தனது
தென்திசைப்
பயணத்தை
மாற்றி உத்தராயணம் எனும் வடதிசைப்
பயணத்தை ந�ோக்கிப் பயணிக்க ஆரம்பிக்கும் முதல் நாள் தைப்பொங்கல்
திருநாளாகும். உத்தராயண காலம்
தேவர்களின் பகற் ப�ொழுதாகவும் மிக
உயர்ந்த புண்ணிய காலமாகவும் கருதப்படுகிறது. இதன் காரணமாகத்தான்
தேவர்களில் உயர்ந்தவனும், பகற்
ப�ொழுது த�ோன்றுவதற்குக் காரணனுமாகவுள்ள கதிரவனுக்குப் ப�ொங்கல்

ப�ொங்கிப் படைத்து வழிபடுவதை எமது
முன்னோர் வழக்கமாகிக் க�ொண்டனர்.
ஆடி மாதத்தில் நெல் விதைப்பில் ஈடுபட்ட உழவர் பெருமக்கள் மார்கழி மாத
முடிவில் நெல்லை அறுவடை செய்கின்றனர். வயலில் நெல்மணிகளை
விளையச் செய்த சூரியபகவானுக்கு
நன்றி செலுத்துவதற்காக தை முதலாம்
நாளில்
வீட்டிலே பூரண கும்பம்
வைத்து, மங்களவிளக்கேற்றிப் புதிதாக
அறுவடை செய்த நெல்மணிகளிலிருந்து பெறப்பட்ட அரிசியில் ப�ொங்கல்
ப�ொங்கி வழிபடுவது த�ொன்று த�ொட்டு
நிலவி வரும் மரபு. நாம் உயிர் வாழ்வதற்குச் ச�ோறும், நீரும் மிக முக்கியம்
.இந்த இரண்டையும் தருகின்ற சூரியபகவானை எமது முன்னோர்கள் தெய்வமாகவே கண்டனர்.
தமிழர்களின் தனித்துவ பண்டிகையான தைப்பொங்கலுக்குச் சிலநாட்களுக்கு முன்னரே கிராமங்களில்
ப�ொங்கல் பண்டிகை களைகட்ட ஆரம்பித்து விடும். வீடு மற்றும் சுற்றுப்புறச்
சூழலை மக்கள் துப்புரவு செய்ய ஆரம்-

ப�ோயிருக்கும் குப்பைகள் தேவையற்றப�ொருட்கள் யாவும் அப்புறப்படுத்தப்பட்டு வீடு
சுத்தமாக்கப்படும்.
வீடு மட்டுமல்ல மனதில் இருக்கும் தீய
எண்ணங்களும் தவறான எண்ணங்களும்

நன்றி மறவாத நற்பண்பின்
மக்கள் உள்ளங்களில்
தீய எண்ணங்கள் ப�ோக்கப்பட
வேண்டுமென்பதனாலேயே
ப�ோகிப் பண்டிகை (ப�ோக்கி)
என்ற பெயர் வந்தது

கள் உணவு, உடை, உறைவிடம் என்பர்.
அவற்றில் எல்லாம் தலையாயதும் அதிஅத்தியாவசியமுமானதும்
உணவுத்
தேவையேயாகும். அவ்வுணவை உற்பத்தி
செய்யும் உழவர் திருநாளாக- உழைப்பின்
திருநாளாக- இப்பண்டிகை ப�ோற்றப்படுகிறது. உழைக்கும் தமிழ் மக்கள் தாமே

அவர் தம் ஆநிரைகளையும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் காத்தருளினார். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் க�ோவர்த்தன மலையை குடையாய்
பிடித்து இந்திரனிடமிருந்து ஆயர்களையும்
அவர் தம் ஆநிரைகளையும் காத்த நாளே

பித்து விடுவார்கள். ப�ொங்கல் திருநாளுக்குத் தேவையான புதுப்பானை
உட்படப் ப�ொங்கலுக்குத் தேவையான
ப�ொருட்களை வாங்குவதிலும் ஆர்வம்
காட்டுவர்.
தைப்பொங்கலன்று
அதிகாலை
எழுந்து தலைமுழுகி நீராடி வீட்டு முற்றத்தில் சாணத்தால் மெழுகி க�ோலமிடுவர்.
வாழை, மகர த�ோரணங்கள், மாவிலைகள் ப�ோன்ற மங்களப் ப�ொருட்களால்
வீட்டை அலங்காரம் செய்வர். க�ோலத்தின் நடுவே மூன்று கல் வைத்து அதன்
மேல் நீர்வார்த்த புதுப்பானை வைப்-

பார்கள்.
புதுப்பானையில் கழுத்தில்
மூன்று அல்லது ஐந்து மாவிலைகள்
கட்டுவார்கள். ப�ொங்கல் ப�ொங்கி வரும்
வேளையில் சூரிய பகவானுக்கு வணக்கம் செலுத்தியவாறு இரு கைகளாலும்
புத்தரிசியைக் க�ோலி அள்ளிப் புதுப்பானையில் இடுவர். அதன் பின்னர் பால்,
பயறு, சர்க்கரை,தேன், முந்திரி வற்றல்
முதலியன கலந்து ப�ொங்கலிடுவார்கள்.
ப�ொங்கல் ப�ொங்கி வர சிறுவர்கள் வெடி
க�ொளுத்தி மகிழ்வார்கள்.
கரும்பு, இஞ்சி, மஞ்சள் ப�ோன்றவையும் ப�ொங்கல் பண்டிகையில் பங்குபெ-

எம்.பாலகிருஷ்ணன் ...?
யாழ்ப்பாணம்

றுகின்றன. வாழ்க்கை இனிமை நிறைந்ததாக அமைய வேண்டும் என்பதை
உணர்த்துவதற்காக சர்க்கரை ப�ொங்கலுடன் கலக்கிறது.
தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும் என்பது
முதும�ொழி. இந்த முதும�ொழிக்கு எம்
மத்தியில் பல்வேறு ப�ொருள்கள் க�ொள்-

ளப்பட்டாலும் இந்த முதும�ொழிக்குப்
ப�ொருத்தமான
காரணம�ொன்றுமுள்ளது. நல்ல கணவர் தமக்கு வாழ்க்கைத் துணையாக அமைய வேண்டும்
என எதிர்பார்க்கும் கன்னிப் பெண்களுக்குத் தை பிறந்த பின்னரே சுப செய்திகள்
தேடி வரும் என்பதுவும், வெற்றிகரமான
அறுவடை அமைய வேண்டும் என எதிர்பார்க்கும் உழவனுக்குத் தை பிறந்த
பின்னரே அறுவடை அமையும் என்பதாலும் 'தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும்'
எனவும் க�ொள்ளப்படுகிறது.
'உழவுக்கும் த�ொழிலுக்கும் வந்தனை
செய்வோம்' என்பது மக்கள் புலவன்
மகாகவி பாரதியாரின் ப�ொன் வாக்கு.
நெற்றி வியர்வை நிலத்தில் சிந்தக்
கஷ்டப்பட்டு உழைக்கும் தமிழர்கள்
தமது உழைப்பிற்கு உறுதுணையாக
அமைந்த சூரியபகவான், பூமி முதலான
இயற்கைக் சக்திகளுக்கும், தம்மோடு
சேர்ந்து உழைக்கும் கால்நடைகளுக்கும் தமது நன்றியையும், மகிழ்ச்சியையும் வெளிப்படுத்தும் விதமாகவே தை
மாதம் முதலாம் நாளில் காலம் காலமாகப் ப�ொங்கல் ப�ொங்கி வழிபாடாற்றி
வந்துள்ளதாக அறிய முடிகிறது. இதன்
மூலம் தமிழ்மக்களின்
த�ொன்மை
மரபாக நன்றியுணர்வு இருந்து வந்துள்ளமையும் தமிழர்களின் தனித்துவத்திற்குத்
தக்க சான்று.
தைத்திருநாள் தமிழ்மக்களின் பண்பாட்டு விழுமியங்களையும்,பாரம்பரிய
சம்பிரதாயங்களையும் வெளிப்படுத்தி
நிற்கும் ஒரு பண்டிகை. தமிழ்மக்களின்
பண்பாட்டின் செழுமைக்கு உறுதுணையான திருநாள்.
பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்பும்
நன்னாள். கணனி யுகமான
தற்காலத்தில்
தைப்பொங்கல்
பண்டிகை க�ொண்டாடும் முறைகளில் பல இடங்களில் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டாலும் கிராமங்களில் மண் வாசனை மாறாத
ப�ொங்கல் பண்டிகை இன்று
வரை க�ொண்டாடப்பட்டு
வருவது மகிழ்ச்சிக்குரிய
செய்தி.
மனித மனங்களில்
தீய எண்ணங்கள்
நிறைந்திருந்தால்
மனிதனால் துன்பத்தைத் தவிர
இன ்பத்தை
அ னு ப வி க்க
முடியாது.

சூரிய நாராயண பூஜையாகும். இந்திரன் தன் தவறை உணர்ந்து கண்ணனிடம் தன்னையும் மக்கள் வழிபட
வேண்டும் என்று வேண்டிக் க�ொண்டதால் தை 1-ம் நாள் முன்தினம்
இந்திர வழிபாட்டை (ப�ோகி பண்டிகை)
ஆயர்கள் க�ொண்டாடினர். தை 1-ம்
நாள்சூரியபகவானை
சூரியநாராயணராக பாவித்து வழிபட்டனர். அதன்
மறுநாள் தங்களின் ஆநிரைகளுக்கு
விழா (மாட்டுப்பொங்கல்) எடுத்து தங்களின் உணவுகளை அவைகளுக்கு
படைத்தும், காளைகளுடன் விளையாடியும் (ஜல்லிக்கட்டு) விழாவை க�ொண்டாடினர். இதுவே நாளடைவில் மூன்று
தினங்கள் க�ொண்டாடும் ப�ொங்கல்
க�ொண்டாட்டமாக மாறியது. ப�ொங்கல்
பண்டிகையைப் ப�ொறுத்தவரையில் எக்காலத்திலும் விவசாயம் சம்பந்தப்பட்டதாகவே இருந்து வருகிறது. ப�ொங்கல்

கே.பைரவன் ...?
மன்னம்பிட்டி

விழா சில இடங்களில் நான்கு நாட்களாக
க�ொண்டாடப்படுகிறது. ப�ோகி, தைப்பொங்கல், மாட்டுப்பொங்கல், காணும்பொங்கல்.
ப�ோகி தமிழ் ஆண்டின் மார்கழி மாதத்தின் கடைசி நாளன்று அதாவது ப�ொங்கல்
திருநாளின் முதல்நாள் க�ொண்டாடப்படுவதாகும். இந்நாள் பழையவற்றையும் உபய�ோகமற்றவையும் விட்டெறியும் நாளாகக்
கருதப்படுகிறது. பழந்துயரங்களை அழிப்பதான இப்பண்டிகையைப் ‘ப�ோக்கி’ என்றனர். அந்தச் ச�ொல் நாளடைவில்
மருவி ‘ப�ோகி’ என்றாகி விட்டது.
அன்றைய தினம் வீட்டில் தேங்கிப்

நீக்கப்படவேண்டும் என்பது இதில் உள்ள
தத்துவமாகும். இதைய�ொட்டியே ப�ொங்கலுக்கு முன் வீட்டிற்கு புது வர்ணம் பூசி
வீட்டை அழகுபடுத்துகிறார்கள். ப�ொங்கல்
சமயத்தில் வீடு புதுப் ப�ொலிவுடன் காணப்படும். இது கிராமங்களில் ப�ொங்கல் சமயத்தில் காணக் கிடைக்கும் இனிய காட்சியாகும்.
ப�ொங்கல் திருநாளைத் த�ொடர்ந்து வரும்
மாட்டுப் ப�ொங்கல் என்பது தைப்பொங்கல்
நாளின் மறுநாள் தமிழர்களால் க�ொண்டாடப்படும் ஒரு பண்டிகை ஆகும். இது பட்டிப்
ப�ொங்கல் என அழைக்கப்படுகிறது. மக்களின் வாழ்வில் ஒன்றிய பசுவுக்கு நன்றி
தெரிவிப்பதற்காக பசுக்களை வணங்கி வழிபடும் நாளாகக் க�ொண்டாடுகின்றனர்.
‘நன்றிமறப்பது நன்றன்று’ என்றும்
‘எந்நன்றிக�ொன்றார்க்கும் உய்வுண்டாம்
உய்வில்லைச்
செய்ந்நன்றிக�ொன்றமகற்கு’ என்று
வள்ளுவர் கூறும் வாக்கைத் தம்முடைய
வாழ்க்கை நெறியாகக் கடைப்பி டித்தொழுகும் தமிழ் மக்கள் தமது உழவுத் த�ொழிலுக்கு உதவி புரிவத�ோடு உரமும் தந்து
உதவும் மாடுகளுக்கும் தைப்பொங்கலுக்கு மறுநாள் ப�ொங்கலிட்டு வழிபட்டு
மகிழ்வதைக் காண்கின்றோம். சூரியதேவனுக்கு முதலிடமும் மாடுகளுக்கு இரண்டாம்
இடமும் க�ொடுத்து அடுத்து வரும் இருநாட்களில் தைப்பொங்கலும் மாட்டுப்பொங்கலும் க�ொண்டாடப்படுவது இப்பண்டிகைகள்
நன்றிக் கடனாகவே க�ொண்டாடப்படுவதை
மேலும் வலியுறுத்துகின்றன.

உழவர் பெருமக்களின்
பெருமைமிகு கலாசாரம்

தை

ப்பொ ங ்க ல்
என்பது தமிழர்களால் சிறப்பாகக்
க�ொண்டாடப்படும் ஒரு தனிப்பெரும் விழா. ப�ொங்கல் என்பதற்கு
ப�ொங்கல் ஆகாரம் என்று ப�ொருள்
அல்ல. ப�ொங்கிப் பெருகி வருவது
என்று ப�ொருள். தமிழர்கள் இருக்குமிடமெல்லாம் ப�ொங்கல் விசேஷமாகக் க�ொண்டாடப்படுகிறது.
ப�ொங்கல்
பண்டிகையின்
த�ோற்றம் எப்போது என்று உறுதியாகத் தெரியவில்லை. 1000
ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்து
வந்தது இந்தப் பண்டிகை ஒன்று
ஒரு கூற்று உள்ளது. 2000
ஆண்டுகளுக்கு
முன்பிருந்தே
இது க�ொண்டாடப்படுகிறது என்று
இன்னொரு கூற்றும் உள்ளது.
ச�ோழர் காலத்தில் ப�ொங்கல் பண்டிகைக்கு 'புதியீடு' என்று பெயர்
இருந்தது. அதாவது ஆண்டின்
முதல் அறுவடை என்று அதற்குப் ப�ொருள். உழவர்கள் தை
மாதத்தின் முதல் நாளில் அந்த
ஆண்டின் முதல் அறுவடையை
மேற்கொள்வது வழக்கமாக இருந்தது. இதுதான் பின்னர் ப�ொங்கல் பண்டிகையாக
மாறியது என்கிறார்கள்.
ப�ொங்கல் பண்டிகை ம�ொத்தம் 3 நாட்களுக்கு க�ொண்டாடப்படுகிறது. முதல் நாள் ப�ோகி
பண்டிகை. அடுத்த நாள் ப�ொங்கலிடும் நாள்.
3வது நாள் மாட்டுப் ப�ொங்கல். நமக்கு காலமெல்லாம் கை க�ொடுத்து உதவும் மழை,சூரியன், விவசாயத்திற்குப் பயன்படும் கால்நடைகள்
ஆகியவற்றுக்கு நன்றி கூறும் நல்வாய்ப்பாக
இந்த திருநாள் க�ொண்டாடப்படுகிறது.
ப�ொங்கல் திருநாளின் முதல் நிகழ்வான ப�ோகி பண்டிகையன்று அதிகாலையில் அனைவரும் எழுந்து
குளித்து வீட்டில் உள்ள தேவையற்ற
பழையை ப�ொருட்களை வீட்டின்
முன்பு வைத்து தீயிட்டுக் க�ொளுத்துவார்கள்.
'அல்லவை
அழிந்து
நல்லவை வரட்டும். பழையன
கழிதலும் புதியன புகுதலும்'
என்ற ம�ொழிக்கேற்ப ப�ோகி
பண்டிகை க�ொண்டாடப்படுகிறது.
2 வது நாளான
ப�ொங்கல்
விசேஷமானது.
தை
மாதப்
பிறப்பு
நாள் இது. சர்க்கரைப் ப�ொங்கல்

என்று இந்த பண்டிகைக்குப்
பெயர். புதுப்பானை எடுத்து
மஞ்சள்
உள்ளிட்டவற்றை
பானையைச் சுற்றிக் கட்டி
புதுப் பாலில் புது அரிசியிட்டு
வெல்லம் உள்ளிட்டவற்றைக்
கலந்து ப�ொங்கலிடுவார்கள்.
வீட்டுக்கு
வெளியே
சூரியன் இருக்கும் திசையை
ந�ோக்கி இந்த ப�ொங்கலிடும்
நிகழ்ச்சி நடைபெறும். அரிசி
நன்கு சமைந்து ப�ொங்கி
வரும் ப�ோது பானையை
இறக்க வேண்டும். நன்கு
ப�ொங்கி வந்தால் அந்த ஆண்டு முழுவதும்
நல்ல வளமும் நலமும் நிலவும் என்பது ஐதீகம்.
3வது நாள் விழா மாட்டுப் ப�ொங்கல். கிராமங்கள் த�ோறும் மாட்டுப் ப�ொங்கல் விமரிசையாக க�ொண்டாடப்படும். வீடுகள் புதுப் பூச்சு
காணும். மாடுகள் பசுக்களின் க�ொம்புகளுக்கு
புது வர்ணம் பூச்சி நன்கு குளிப்பாட்டி அவற்றை
அலங்காரம் செய்து மாட்டுப் ப�ொங்கல் தினத்தின் ப�ோது படையலிட்டு வழிபாடு செய்வார்கள்.
பின்னர் மாடுகளுக்கு ப�ொங்கலும் அளிக்கப்படும். ஆண்டெல்லாம் நமக்காக உழைக்கும் மாடுகளுக்கு நன்றி கூறும் தினமாக இது க�ொண்டாடப்படுகிறது. இத்தினத்தின் ப�ோது மாடுகளுக்கு
ஒரு வேலையும் தர மாட்டார்கள். கழுத்தில் புது
மணி கட்டி க�ொம்புகளை சீவி விட்டு சுதந்திரமாக
திரிய விடுவார்கள். இந்த இடத்தில்தான் ஜல்லிக்கட்டு த�ோன்றியிருக்கிறது. மாட்டுப் ப�ொங்கலின்
ப�ோது கிராமங்கள் த�ோறும் ஜல்லிக்கட்டு நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறுவது வழக்கம்.
நான்காவது நாள் காணும் ப�ொங்கலாக
க�ொண்டாடப்படுகிறது. அதாவது உற்றார் உறவினர் நண்பர்களைக் கண்டு வாழ்த்துக்களையும்
இனிப்புகளையும் பரிமாறிக் க�ொள்ளும் நாளாக
இது க�ொண்டாடப்படுகிறது. சுற்றுலாத் தலங்களுக்கும் ப�ொழுதுப�ோக்குமிடங்களுக்கும் இந்த
நாளில் ப�ோவது வழக்கம்.

விவசாயத்துக்கு
துணை புரியும்
அனைத்துக்கும்
நன்றி கூறுவது
தமிழர் மரபு

ஆர்.மகேஸ்வரன் ...?
நூலகர், பேராதனை பல்கலைக்கழகம்
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மக்களின் தேவைகளை நிறைவேற்ற
அரச அதிகாரிகள் முன்வர வேண்டும்
திருக�ோணமலை மாவட்ட அரசாங்க அதிபர்
(முள்ளிப்பொத்தானை குறூப் நிருபர்)

சேவையை நாடிவரும் மக்களின் தேவைகளை இனங்கண்டு
அவற்றை தீர்த்து வைப்பதற்கு முடியுமான முயற்சிகளை மேற்கொள்ள,
அரச அதிகாரிகள் முன்வர வேண்டும்
என திருக�ோணமலை மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் சமன்தர்சன பாடிக�ோராள தெரிவித்தார்.
பட்டதாரி பயிலுனர்களாக நியமிக்கப்பட்டு திருக�ோணமலை மாவட்ட
செயலகத்துக்கு நியமிக்கப்பட்டவர்களுக்கான அபிவிருத்தி உத்திய�ோகத்தர் தரம் மூன்றுக்கான நிரந்தர
நியமனக் கடிதம் வழங்கும் நிகழ்வு
புதன்கிழமை (12) மாவட்ட செயலகத்தில் நடைபெற்றப�ோதே மேற்கண்டவாறு தெரிவித்தார்.
அவர் த�ொடர்ந்தும் தெரிவிக்கையில், அரச சேவையில் நியமனம் என்பது எல்லோருக்கும்
கிடைக்கப் பெறாத ஒரு விடயமாக

காணப்படுகின்றது.
கிடைக்கப்பெற்ற நியமனத்தை சரியாகவும்
நேர்த்தியாகவும் மேற்கொள்ளல்

வேண்டும். மக்களுக்கு அவசியமான ஒரு சேவையாக அரச
சேவையை
மாற்றியமைக்க

வேண்டும். மாவட்ட செயலகம்
மற்றும் பிரதேச செயலகங்களுக்கு
இணைப்பு செய்யப்படும் தாங்கள்
மேற்கொள்ளப்படும் வேலைத்திட்டங்களை மேற்பார்வை செய்து
அவற்றை சிறப்பான திட்டங்களாக
மாற்றியமைக்க ஆவண செய்யவேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டார்.
மாவட்ட செயலகம் மற்றும்
பிரதேச
செயலகத்திற்கு
என
ம�ொத்தமாக 84 அபிவிருத்தி உத்திய�ோகத்தர்களுக்கான நியமனக்கடிதங்கள் இதன்போது வழங்கி
வைக்கப்பட்டன.
இந் நிகழ்வில் மேலதிக அரசாங்க அதிபர் ஜே.எஸ்.அருள்ராஜ்,
மாவட்ட செயலக பிரதம கணக்காளர் எஸ். பரமேஸ்வரன், மாவட்ட
செயலக நிர்வாக உத்திய�ோகத்தர்
எஸ்.ஆர்.கே.எஸ்.குருகுலசூரிய
உட்பட பலரும் கலந்து க�ொண்டனர்.

மாணிக்கமடுவில் ப�ொங்கல்
ப�ொதிகள் வழங்கி வைப்பு
காரைதீவு குறூப் நிருபர்

ஓட்டமாவடி பாத்திமா பாலிகா தேசிய பாடசாலை மாணவிகளுக்கு “பைசர்” தடுப்பூசி
வழங்கும் வேலைத்திட்டம் செவ்வாய்க்கிழமை (11) ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டது.
ஓட்டமாவடி சுகாதார வைத்திய அதிகாரி டாக்டர் எம்.எச்.எம்.தாரிக் தலைமையில் இடம்
பெற்ற இந் நிகழ்வில், பல் வைத்திய நிபுணர் திருமதி ஏ.எல். ஹஸீனா, ப�ொது சுகாதார
பரிச�ோதகர்கள், குடும்பநல உத்திய�ோகத்தர்கள், வைத்திய அதிகாரி அலுவலக உத்திய�ோகத்தர்கள் என பலர் கலந்து க�ொண்டனர்.
படம்; கல்குடா தினகரன் நிருபர்

தமிழர் திருநாளாம் தைப் ப�ொங்கல்
பண்டிகையை முன்னிட்டு இறக்காமம் , மாணிக்கமடு கிராமத்தில் வசதி
குறைந்த மக்களுக்கு, ப�ொங்கல் ப�ொங்குவதற்கான புத்தரிசி த�ொடக்கம் சட்டி,
பானை வரையிலான ப�ொங்கல்பொதிகள் வியாழக்கிழமை (13) இலவசமாக வழங்கப்பட்டன.
கனடாவைச் சேர்ந்த கிருஷேந்திரா
பேரின்பமூர்த்தியின் 13 ஆம் ஆண்டு
நினைவை முன்னிட்டு, தமிழுக்கும்
சைவத்திற்கும் தமது குடும்பத்தினால்
இந்த உதவி வழங்கப்படுகின்றது.
தைத்திருநாளுக்கான தமிழர்களுடைய
கலை, கலாசாரம் பாரம்பரியங்களை

வசதிகுறைந்த மக்களும் க�ொண்டாடும்
வகையில் இந்த உதவி வழங்கப்பட்டது. இதனை காரைதீவு பிரதேச சபைத்
தவிசாளரும், சமூக சேவையாளருமான
கிருஷ்ண பிள்ளை ஜெயசிறில் வழங்கி
வருகிறார்.
அம்பாறை மாவட்டத்தில் மிகவும்
வறுமையில் இருக்கக்கூடிய குடும்பங்களுக்கு, தங்களுடைய குடும்ப
நினைவு தினத்தையும் ப�ொங்கலையும்
சிறப்பிக்கும் முகமாகவும் 100 குடும்பங்களுக்கு அம்பாறை மாவட்டத்தில்
பரவலாக இந்த அரிசி பானை ப�ொங்கலுக்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் அவர்களுடைய குடும்பம் சார்
உறவுகள் வழங்கி இருக்கின்றார்கள்.

டெங்கு ந�ோயின் தாக்கத்தினை கட்டுப்படுத்தும் முகமாக விசேட வேலைத்திட்டம்
வாழைச்சேனை சுகாதார வைத்திய அதிகாரி அலுவலக பிரிவில் இடம்பெற்று வருகிறது. அந்த வகையில் கல்குடா,கண்ணகிபுரம் மற்றும் மீராவ�ோடை ப�ோன்ற கிராம
சேவகர் பிரிவுகளில் உள்ள குடியிருப்பாளர்களின் வீடுகள் அடையாளப்படுத்தப்பட்டு
களப் பரிச�ோதனை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்ட ப�ோது.
படம்; பாசிக்குடா நிருபர்

தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்தின் ஏற்பாட்டில்

பேராசிரியர் அல்லாமா உவைஸிற்கான
நூற்றாண்டு விழாவும் நினைவு மாநாடும்

(அட்டாளைச்சேனை தினகரன்
நிருபர்)

தென்கிழக்கு
பல்கலைக்கழகத்தின் ம�ொழித்
துறையினால்
ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட பேராசிரியர்
அல்லாமா மா.மு.உவைஸிற்கான
நூற்றாண்டு விழாவும் நினைவு
மாநாடும், க�ொழும்பு பண்டாரநாயக்க சர்வதேச மாநாட்டு மண்டபத்தில் இடம்பெறவுள்ளதாக பேராசிரியர் றமீஸ் அப்துல்லா தெரிவித்தார்.
உபவேந்தர் பேராசிரியர் றமீஸ்
அபூபக்கர் தலைமையில் எதிர்வரும்
செவ்வாய்க்கிமை (18) இடம்பெறவுள்ள இந்நிகழ்வின்போது, பிரதமர்
மஹிந்த ராஜபக்ஷ பிரதம அதிதியாக கலந்து க�ொள்ளவுள்ளார்.
கல்வி அமைச்சர் தினேஷ் குணவர்த்தன, ஊடகத்துறை அமைச்சர்
டளஸ் அளகப்பெரும மற்றும் பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழுவின் தவிசாளர் பேராசிரியர் சம்பத்

அமரதுங்க ஆகிய�ோர் க�ௌரவ அதிதிகளாக கலந்து க�ொள்ளவுள்ளனர்.
இலங்கையின் பிரபல்யம் மிக்க
இஸ்லாமிய தமிழ் இலக்கியத்தின்
தந்தை என ப�ோற்றப்படும் பேராசிரியர் அல்லாமா மஹ்மூத் முகம்மது உவைஸ் நினைவாக இடம்பெறும் இந்நிகழ்வின்போது, நினைவு
முத்திரை வெளியீட்டு வைக்கப்படவுள்ளத�ோடு, நூற்றாண்டு 'மர்கஸி'
ஞாபக மலரும் வெளியிட்டுவைக்கப்படவுள்ளது.
இந்நிகழ்வின் ஆய்வு மாநாடு
பேராதனைப் பல்கலைக்கழகத்தின்
வாழ்நாள் பேராசிரியர் எஸ்.தில்லைநாதன் தலைமையில் இடம்பெறவுள்ளது. இதன்போது தென்கிழக்கு
பல்கலைக்கழகத்தின் ம�ொழித்துறை
பேராசிரியர் றமீஸ் அப்துல்லா,
பேராசிரியர் அல்லாமா உவைஸ்
பற்றியதான அறிமுக உரையினை
நிகழ்த்தவுள்ளார்.

பிரவுண்ஸ்வீக், புளும்பீல்ட்
த�ோட்ட குடியிருப்பில் 'தீ'
ஹற்றன் சுழற்சி நிருபர்

கண்டி மாநகர சபையின் தமிழ் உறுப்பினர்களால் முதல் தடவையாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட ப�ொங்கல் விழா நேற்று காலை மத்திய மாகாண ஆளுநர் லலித் யு கமகே,
மாநகர மேயர் கேசர டி சேனநாயக்க ஆகிய�ோர் தலைமையில் நடைபெற்றப�ோது பிடிக்கப்பட்ட படம்.படங்கள் நாவலப்பிட்டி சுழற்சி நிருபர்

த�ொழிலாளர்களின் வாழ்க்கையில் தீமைகளுக்கு
முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் நாளாக அமைய வேண்டும்
தலவாக்கலை குறூப்
நிருபர்

தைத்
திருநாளாம்
தைப்பொங்கல் க�ோலாகலமாக க�ொண்டாடும்
அனைத்து இந்து பெரு
மக்களுக்கும் உள்ளம்
நிறைந்த
வாழ்த்துக்களை
தெரிவித்துக்
க�ொள்வதில் நான் பெரும் மகிழ்ச்சியடைகின்றேன் என இலங்கை
த�ொழிலாளர் காங்கிரஸின் நிதிச்செயலாளரும் நுவரெலியா மாவட்ட
பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான மருதபாண்டி ரமேஸ்வரன் விடுத்துள்ள
தைத்திருநாள் வாழ்த்து செய்தியில்
குறிப்பிட்டுள்ளார்.
ப�ொங்கல் ப�ொங்கி வருகின்றப�ோது நாம் அனைவரும் ச�ௌப்பாக்கியமாக
வாழ்வதாக ஐதீகம்

ச� ொ ல் லு கின்ற து .
த� ொ ழி லாளர ்க ளின்
வாழ்க்கையில்
தீமைகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி
வைத்து ஒவ்வொருவரதும் ஆக்கப்பூர்வமான
நடவடிக்கைகள் வெற்றி
பெற வேண்டும். மக்களிடையே புரிந்துணர்வு,
வி ட் டு க ் க ொ டு ப் பு
ப�ோன்ற எண்ணங்கள் உருவாகி
சிறப்பாக வாழ்வதற்கு எல்லா வல்ல
இறைவனை
பிராத்திப்போம்.
இன்றைய சூழ்நிலையில் க�ொவிட்
19 க�ொர�ோனா த�ொற்றிலிருந்து எம்மையும் எமது உறவினர்களையும்
நண்பர்களையும் பாதுகாத்துக் க�ொள்வதற்காக நாம் சுகாதார நடவடிக்கைகளை பின்பற்ற வேண்டும் என்றும்
தனது வாழ்த்து செய்தியில் தெரிவித்துள்ளார்.

மஸ்கெலியா ப�ொலிஸ் பிரிவிற்குட்பட்ட பிரவுண்ஸ்வீக் த�ோட்டம்
புளும்பீல்ட் பிரிவில் த�ோட்ட குடியிருப்பில் நேற்றுக் காலை 10.30
மணியளவில் ஏற்பட்ட திடீர் தீ
விபத்தில் 2 வீடுகள் க�ொண்ட குடியிருப்புகளில் ஒரு வீட்டிற்குள்
ஏற்பட்ட தீயினால் குறித்த வீடு
முற்றாக எரிந்துள்ளது.
தீ ஏற்பட்ட ப�ோது வீட்டில்
யாரும் இல்லையெனவும், அயலவர்கள்
கூச்சலிட்டதையடுத்து,
ஏனையவர்கள் ஓடி வந்து மற்றயை
வீட்டிற்க்கு தீ பரவாமல் கட்டுப்பாட்டுக்குள் க�ொண்டு வந்துள்ளனர்.
முற்றாக எரிந்த வீட்டில் பெரும-

ஒரு வீடு முழுமையாக சேதம்
ளவிலான வீட்டு உபகரணங்கள்,
பெறுமதியான ஆவணங்கள், தங்க
நகைகள், உடுதுணிகள் என பெருமளவிலான ப�ொருட்கள் தீக்கிரையாகியுள்ளன. இதேவேளை இது

இல்லங்களில் புது மகிழ்ச்சி
ப�ொங்கிட வேண்டும்
செந்தில் த�ொண்டமான் ப�ொங்கல் வாழ்த்து
எமது
மக்களின்
இல்லங்களில்
புது
மகிழ்ச்சி ப�ொங்கிடும்
என்ற பெரு நம்பிக்கைய�ோடு பிறந்திருக்கும் தைப்பொங்கல்
திருநாளை
அகம்
மகிழ்ந்து
வரவேற்ப�ோம் என இலங்கை
த�ொழிலாளர் காங்கிரசின் உபத் தலைவரும்
பெருந்தோட்ட
பிராந்தியங்களுக்கான பிரதமரின் இணைப்பு செயலாளருமான செந்தில் த�ொண்டமான்
வெளியிட்டுள்ள ப�ொங்கல் வாழ்த்து
செய்தியில் தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும், உழவர் திருநாள் என்றும்
தமிழர் பெருநாள் என்றும் தைப்ப�ொங்கல் தினத்தை க�ொண்டாடி
வரும் எமது மக்கள் இயற்கையை

வணங்கிய
எமது
முன்னோர்கள் வழிநின்று தமிழர் பண்பாட்டு
அடையாளங்களில்
ஒன்றாக
காலந ்தோ று ம்
பாதுகாத்து
வருகின்றனர்.
உலக
வாழ் தமிழ் மக்கள்
த�ொன்று
த�ொட்டு
மேற்கொண்டு வரும்
மனிதன் சூரிய பகவான் மீதான வழிபாட்டின் வெளிப்பாடாக தைப்ப�ொங்கல் இருந்து வருகின்றது. இந்த
தை திருநாளில் தமிழ் மக்களுக்கும்
நாட்டின் ஏனைய இன மக்களுக்கும் நாட்டிற்கும் ச�ௌபாக்கியமும்
மகிழ்ச்சியும் கிடைக்க எனது நல்வாழ்த்துக்கள் எனவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

த�ொடர்பாக மஸ்கெலியா ப�ொலிஸ்
நிலையத்திற்கும், த�ோட்ட நிர்வாகத்திற்கும்
பிரதேசவாசிகளால்
தகவல்
அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதன்பின்
சம்பவயிடத்திற்கு

விரைந்த ப�ொலிஸார் தீ பரவலுக்கான காரணங்களை கண்டறிய
மேலதிக விசாரணகளை மேற்க�ொண்டு வருவத�ோடு, த�ோட்ட நிர்வாகம் இவர்களுக்கு தேவையான
உதவிகளை செய்து வருகின்றது.

கண்டி புகையிரத நிலையத்தில்
பதற்றம்; ஜன்னல்கள் உடைப்பு

எம்.ஏ.அமீனுல்லா

புகையிரத நிலைய அதிபர்களால்
முன்னெடுக்கப்பட்ட பணிப் பகிஷ்கரிப்பு காரணமாக கண்டி பாதையில்
புகையிரத சேவைகள் மேற்கொள்ளப்படாமையால் ஆத்திரமடைந்த
மக்கள் நேற்று (13) காலை கண்டி
புகையிரத நிலையத்தில் கலவரத்தில் ஈடுபட்டதால் ஜன்னல்களை
உடைத்து சேதப்படுத்தியுள்ளனர்.
இதனால் பதுளை மற்றும் கண்டி
பகுதிகளுக்கான அனைத்து ரயில்க-

ளும்
இடைநிறுத்தப்பட்டுள்ளன.
தாக்குதலின் ப�ோது சுமார் 500 பேர்
புகையிரத நிலையத்தில் திரண்டிருந்த நிலையில் அவர்களை கட்டுப்படுத்த கண்டி ப�ொலிஸ் அதிகாரிகள்
குழு நடவடிக்கை எடுத்திருந்தனர்.
இவ்வாறு புகையிரத நிலையத்தில் திரண்டிருந்த இக்குழுவினரை
இலங்கை ப�ோக்குவரத்து சபை
மற்றும் தனியார் பஸ்கள் மூலம்
அவர்களது இடங்களுக்கு அழைத்துச் செல்லவும் ப�ொலிஸார் நடவடிக்கை எடுத்தனர்.
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kpd; ghtidahsh;fSf;F rpwe;j tpepNahfk; kw;Wk; Nritapid ngw;Wf;nfhLf;Fk; Nehf;Fld;> ,yq;if kpd;rhu rig fPo; fhl;lg;gl;Ls;s gpuNjrq;fspy; kpd;rhu njhFjp
guhkhpg;G> Gduikg;G my;yJ fl;Lkhdq;fis Nkw;nfhs;s cj;Njrpj;Js;sJ. ,jw;fhf mg;gpuNjrq;fspy; jw;fhypf kpd;ntl;L fPo; fhl;lg;gl;Ls;s ehl;fspy; / Neuq;fspy;
,lk;ngWk;. ,jw;fhf thbf;ifahsUf;F Vw;gLk; mnrsfhpaq;fSf;fhf vkJ tUj;jj;jpid njhptpj;Jf;nfhs;tNjhL jpl;lkpl;l jpUj;jq;fs; epiwT ngw;wTld; kPz;Lk;
tpepNahfj;jpid toikNghy; Nkw;nfhs;s ,yq;if kpd;rhu rig eltbf;if Nkw;nfhs;Sk;.

kj;jpa khfhzk; 2 - [dthp 2022
kpd; nghwpapayhsu; gpuNjrk; : fpdpfj;Njid

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : nkhnwe;Njhl;il

kpd; nghwpapayhsu; gpuNjrk; : ehtyg;gpl;b

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : k];nfypa

2022-01-25
08:00-17:00
nkhj;j : `y;Nkr ku Miy > ePu; Rj;jpfupg;G epiyak; (ePu; Rg;.
nkhnuhd;Nlhl;lh)> ePu; thupak; `y;Nkr
tpepNahfk; : Nuhl;Lt nfry;tl;lh nkhnuhd;Nlhl;lh & myghyntyh>
nkhuhd;Nlhl;lh re;ij> nkhnuhd;Nlhl;l Gjpa Jiz (n`y;nkr
rhiy)

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : fk;gis

2022-01-30
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : Ku;Nu v];Nll;
tpepNahfk; : td gq;fsh> ty;yhNlhypl;

08:00-17:00

2022-01-30
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : Ku;Nu v];Nll;
tpepNahfk; : td gq;fsh> ty;yhNlhypl;

12:00-16:00

2022-01-28
08:00-17:00
nkhj;j : xl;L gyif (yf;Nkdpau; kPnldpah)
tpepNahfk; : mygyNtyh> `g;Gtpjh cjfk> n`l;bKy;yh [f;\d;>
kPnldpah> cLfk /ghz;Nldpah> cLkfk fpuhkk;> tJuh> tJu mKd

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : Nehl;ld;
2022-01-16
08:00-17:00
tpepNahfk; : `fugpl;b Mu;.,.> [k;Gj;Njdh> nfhy;N`dh> thfkhkh
Mu;.,.
2022-01-18
09:00-17:00
nkhj;j : jpahfyh ePu; thupak;> Nyhdhu;r; fpuPd; `T];
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : Nyhdhr; v];Nll;
tpepNahfk; : mghjPd;> mu;rypdh> ngd;dhr;rp II> nl`pfh];nld;dh>
fyhnty;Nldpah> kTyhdh re;jp> lhg;Nyh (fhydp)> lhg;Nyh Mu;.,.
2022-01-20
09:00-14:00
nkhj;j : $y;ghd; Njapiy njhopw;rhiy
tpepNahfk; : mgfKth vz; 2 fpJy;Nfhl;> mgfKth Mu;.,.> $y;ghd;
2> ehnfhy;y Mf;uh Xah

2022-01-28
09:00-17:00
nkhj;j : `y;Nkr ku Miy > ePu; Rj;jpfupg;G epiyak; (ePu; Rg;.
nkhnuhd;Nlhl;lh)> ePu; thupak; `y;Nkr
tpepNahfk; : mygyNtyh> Nuhl;Lt nfry;tl;lh nkhnuhd;Nlhl;lh &
myghyntyh> nkhuhd;Nlhl;lh re;ij> nkhnuhd;Nlhl;l Gjpa Jiz
(n`y;nkr rhiy)> tJuh

2022-01-25
09:00-14:00
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : nfdpy;nthu;j; Njapiy njhopw;rhiy
tpepNahfk; : gJNghyNu> kpy;yfh`Kyh> gplhthy rkd;Guh [dghja>
uhk;gNldpa

2022-01-18
tpepNahfk; : fpupthdh Kfhdh> clty;Nghyh Mu;.,.

09:00-17:00

2022-01-23
nkhj;j : > kh]; /Ngg;upf; /ghu;f;
tpepNahfk; :

08:00-16:30

2022-01-26
tpepNahfk; : fpupthdh Kfhdh> clty;Nghyh Mu;.,.

09:00-17:00

08:00-17:00

kpd; nghwpapayhsu; gpuNjrk; : `q;Fuq;Nfj
thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : upfpy;y ];fl
2022-01-19
08:30-17:30
nkhj;j : `Gf];njdpa nkl;ly; fpu\u;
tpepNahfk; : mfpupa (bf;fy;Nghl;Nl)> gk;gufk> fd;Ndth epA+
(Nfh];f`Njghyh)> fd;Ndt clfk> `Gf];Njdpah> `Gf];njdpa
Nfhydp> Nkf;Nfk;Ng (thfhkh)> nknlupgpl;ba mfg;gyh> gs;NsNghthyh
2022-01-22
tpepNahfk; : <];l;yehL KfNyhah> &f; T+l;

09:00-17:00

2022-01-25
tpepNahfk; : nknlupgpl;ba mfg;gyh

08:30-17:30

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : tyg;gNd
2022-01-18
09:00-17:00
nkhj;j : gk;g; `T]; - uhfyh
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : nly;ku; v];Nll;> ypnl];Nly; v];Nll;>
uhfyh njhopw;rhiy - i> nrapd;l; ypNahdhu;l;]; v];Nll;
tpepNahfk; : G&f;i]l; njhopw;rhiy> bf;rd; fhu;du;> `y;f;uhNdhah>
kltj;j lTd;> ke;jpuPjz;zh> uhfyh lTd; - NgUe;J epiyak;> uhfyh
lTd; - fpupkz;ly rhiy> uhfyh lTd; - Etuypah Mu;.b> rkfpGuh>
];lh/Nghu;l; njhopw;rhiy
2022-01-20
09:00-17:00
nkhj;j : re;jdh nkl;ly; fpu\u; mUfpy;> thl;lu; Nghu;L ntnuy;yh
tpepNahfk; : mk;ghndy;yh> lg;gNu> vNfhlfz;lh> Nfhubanfhy;y>
fyfd;tj;ij> ky;yhfk> kPupangj;jh> kpup];tj;jh> epy;yhz;l`pd;dh
RLnty;y> &Ng ehafNy> Njapiy khepyk; - lg;gNu> njuP`h rKu;j;jp
tq;fp> njupgh`h fy;fz;lthyh> jpgj;Jnfhl> clkJuh> thyh`pe;j
,k;Gygjd jpl;lk;> ntyp`pe;jh> ntnuy;ygjdh> nttnjd;d>
aho;Fk;Guh
2022-01-22
08:30-17:30
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : g;nuk;yp v];Nll;> vy;kh njhopw;rhiy>
cau; td njhopw;rhiy> k`h$lfyh njhopw;rhiy> kJujh
njhopw;rhiy
tpepNahfk; : my;kh njhopw;rhiy> Mg;gps; gz;iz> Nru;yp thyp gpupT>
fyhNghlh - Jy;nfhy;yh - i> f;nsd;nltd; v];Nll;> NfhdfNy
(upfpyf];fl ,rpv];rp)> cau; td gq;fsh> cau; gdp efuk;> yhup];ld;>
k`h$lfyh> upyhKy;yh v];Nll;
2022-01-26
tpepNahfk; : Nflfe;Juh> tyg;gNd glnfhy;yhfk jpl;lk;

08:30-17:30

2022-01-26
09:00-17:00
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : tyg;gNd lTd;> tyg;gNd ePu; thupak;
tpepNahfk; : njypty fsGJth RE> Nflfe;Juh> fpupNffe;jh>
Fk;gy;fKth> Fk;gy;fKth layhf; ltu;> Fk;gy;fKth fe;jh fhydp>
Fk;gy;fKth gs;sp rhiy> Ky;fy;Nfy;> tyg;gNd glnfhy;yhfk
jpl;lk;> ntthy;fNy
kpd; nghwpapayhsu; gpuNjrk; : Nffhiy
thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : Nffhiy
2022-01-17
tpepNahfk; : jPthy gy;Nyfk

09:00-17:00

2022-01-27
tpepNahfk; : jPthy gy;Nyfk

09:00-17:00

2022-01-31
08:00-17:00
nkhj;j : Gjpa gok;> > R+upaGuh
tpepNahfk; : > ,k;Gy;f];nldpa re;jp> FUj;Jtj;jh (,k;Gy;f];Nldpah)>
/Nghuhk;Ng> tl;luhk> ajj;jthyh

2022-01-23
tpepNahfk; : `uNfhyh

08:00-17:00

2022-01-26
tpepNahfk; : `uNfhyh

08:00-17:00

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : FUe;;Jtj;ij
2022-01-18
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; :

2022-01-30
tpepNahfk; : lanyhf; ltu; - `puptJd;dh> jpahfk

09:00-17:00

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : Jy;fpupa

2022-01-27
08:00-17:00
nkhj;j : thl;lu; gk;g; ntugpl;b
tpepNahfk; : gLtl;lNfjh> ngypfyh Mu;.,.> NjklDt vypfyh>
`jnfhl guhf`ypaj-01> Fk;gy;fk> kFlyh> nkhgply; ltu;
ntuhNfhlh> gyNghYth> kFlyh gy;NyNtyh (fy;fLth)> tLfl
nkj;jpafk
2022-01-29
08:00-17:00
tpepNahfk; : GUd;dhth> fh];dhth cjNfhl;lhrh> f];dht
Atu;dhtl;l> ,`yh nkhuhthf;fh> ,k;GNyhtplh GYf`l;lz;zh>
gPyfk;Guh> Njhyq;fKt> cLFk;Guh> cLFk;Guh re;jp> tl;lNfhYthth
(xj;dhgpl;bah)
2022-01-30
08:00-17:00
nkhj;j : fpsPd; ghyp Ngf;fpq; (gpiuNtl;) ypkpnll;.> fypfKt Mil>
neYk;Njdpa Njapiy njhopw;rhiy> Nuh yq;fh ,z;l];l;uP];
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : aj;jNfhlh - 1
tpepNahfk; : mry;yh fhe;jh Mu;.,.> glNghnly;yh> ,yffk> >
nkhgply; ltu; kd;gplh> neYk;Njdpa Jiz 01 (kd;gpl;ba)> >
rpak;gygpl;bafk> al;NlhNfhlh II> fpsPd; ghyp Ngf;fpq; (gpiuNtl;)
ypkpnll;.
kpd; nghwpapayhsu; gpuNjrk; : khtdy;iy
thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : jpg;gpl;ba
2022-01-18
09:00-17:00
tpepNahfk; : mut;Nghyh yGJth jpl;lk;> m];kjhyh> j];tj;jh>
lanyhf; ltu; m];kjhyh> vgyhth iyl; ,d;[p.> fhy; mjhuh> fhy;
mjhuh ,yffk> > RJfyh> tl;Nlnfjuh (kpy;yq;nfhl)
thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : N`k;kj;jfik
2022-01-19
tpepNahfk; : mk;gNldpah Fu;fyh> rpak;gyth

09:00-17:00

2022-01-20
tpepNahfk; : cad;tj;ij

09:00-17:00

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : khtdy;iy
2022-01-19
tpepNahfk; : thyNfhlh ,`yh Nfhl;Nl

08:00-12:00

2022-01-20
tpepNahfk; :

09:00-17:00

2022-01-21
09:00-17:00
nkhj;j : mjhTj nkl;ly; f;u\u; khtndy;yh> vl;dh ,d;[pdpaupq;>
,YNfhlh nkl;ly; f;u\u;> uptu; tpA+ fhu;ld; `Pd;nldpah - khtndy;yh
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : ntypfy;yh ePu; toq;fy;
tpepNahfk; : md;tuhkh> jdfk fNyhdp> ,YNfhlh - i> ,YNfhlh - ii
(GjpaJ)> fpupq;fNldpah> Nfhz;Nldpah> ktndy;yh kAughj>
nudNfJfk nky;yf;fNy>
2022-01-22
tpepNahfk; : thyNfhlh ,`yh Nfhl;Nl

08:00-12:00

2022-01-22
09:00-17:00
nkhj;j : fNdhuh Njapiy njhopw;rhiy - `pq;Fyh> fNzjd;dh
Njapiy njhopw;rhiy> nfhbj;Jtf;F nkl;ly; f;u\u;> ePu; thupak;
g`hy fLfz;zth> tpd;];Nyz;l; upahypl;b /ghu;k;
tpepNahfk; : `pq;Fyh kR+jp> `pq;FNyhah Njapiy njhopw;rhiy>
Nfhz;Nldpah> kfjthuh cLNtth GjpaJ> `pq;Fyhtpy; Gjpa Jiz
2022-01-22
tpepNahfk; : NkNfy;thyh ,yffk

08:00-17:00

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : ehtyg;gpl;b
2022-01-25
08:00-17:00
tpepNahfk; : uhZt Kfhk; - etyg;gpl;ba> Kfhk; gFjp - Jiz
epiyak; 1> Kfhk; gFjp - Jiz kpd;epiyak; 2> ehagdh> EfhNtyh
kpd; nghwpapayhsu; gpuNjrk; : Etnuypah

2022-01-18
08:00-17:00
tpepNahfk; : NghuYth Mu;., (vj;tNjtl;lh)> vupanfhy;yh>
Nfhlfz;Nldpah Mu;.,.> fd;ryfKt Mu;.,> thyNfhlh Mu;.,
(ky;Nkah)> kPNjdpah ,yffk Mu;.b.> guhg; ii> guNg fDnfhy;yh>
g`yfk Mu;.,> ntdpnty; nfhNyhdpah
2022-01-24
08:00-17:00
tpepNahfk; : NjJDgpl;b (jKDNghyh)> NjJD}gpl;b Mu;.,>
Nfhjj;jNytj;jh> n`apd;Nghth $Ljy; v];/ v]; uk;Gf;fdh>
fNyhLthth>

2022-01-29
tpepNahfk; : M];Nghu;d; tl;lh

08:00-17:00

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : ,wk;Gf;fiz

2022-01-22
09:00-17:00
nkhj;j : $y;ghd; Njapiy njhopw;rhiy> khypgd; Mil> Gjpa jpl;l
mYtyfk; gpuhl;Nyz;l; N`hrpq; jpl;lk;
tpepNahfk; : mgfKth vz; 2 fpJy;Nfhl;> mgfKth Mu;.,.> myfyh>
ghfj;JYt> fUg;G ePu;> Black Water St. Clive Scheme> $y;ghd; 2>
jhfk;gpl;b> lanyhf; nlypfhk;> fpdpfhNjdh V[pV mYtyfk;>
fpdpfhNjdh lTd;> N`hkfk ngunfhy;yh> fltytj;jh> Fk;gy;Nkjpah>
kbyh Mu;.,.> ehnfhy;y Mf;uh> njhiyj; njhlu;G [pdpfhNjdh

2022-01-27
08:00-17:00
tpepNahfk; : `fugpl;b Mu;.,.> [k;Gj;Njdh> nfhy;N`dh> thfkhkh
Mu;.,.

2022-01-17
tpepNahfk; : `uNfhyh

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : ype;Jiy
2022-01-28
tpepNahfk; : Nky; Nfhl;kNy vz; 1
thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : Etnuypah
2022-01-27
09:00-17:00
nkhj;j : Gjpa `T]; fhk;nyf;]; - rPNjypa> ghu;f; v];Nll;>
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : fhd;fhu;bah v];Nll;> Nfhu;l;Nyhl;[;
v];Nll;> v];fNly; v];Nll;> thy;l;upk; Gjpa njhopw;rhiy
tpepNahfk; : Nghuyz;lh Mu;.,.> GYnay> CEB tPl;Ltrjp jpl;lk;
kf];Nlhl;lh> nfhOk;G tzpf epWtdk;.> Nfhu;l;Nyhl;[; RE> Vfq;fGu>
tdf; fy;Y}up> fz;lNghyh 6 tJ iky; Ngh];l;> fz;lNghyh vz; 02>
fy;ghykh> fz;lNghyh vz; 03> rk;ku; `py;> fz;lNghyh lTd;> %d;
tpkhdk;> ghu;f; RE> gUj;jpj;Jiw gz;iz> rjhjd;dh tPl;Ltrjp jpl;lk;>
rPjh vypah gz;iz
2022-01-31
09:00-13:00
nkhj;j : vbd;gNuh v];Nll;
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : fhy;]; kfh vypah v];Nll;> fpshupz;ld;
v];Nll;> nl];/Nghu;l; v];Nll;> N`yp]; ehD Xah
tpepNahfk; : mNgh];l;iy nl];/Nghu;l;> gq;fy`jh Mu;.,.> gpshf;G+y;
- i> gpshf;G+y; - ii> fpsh];Nfh v];Nll;> ehD Xah lTd;> et [dgla>
guhfk;Guh> ];khu;l; /Ng\d; uhnly;yh - ehDXah
thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : jtyj;Njid
2022-01-19
tpepNahfk; : <ld; v];Nll;

09:00-13:00

2022-01-25
09:00-13:00
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : /ngu;d;Nyz;l;]; (ifGfyh)> tlf;F
Nklfk;Guh> tl;lNfhlh v];Nll;
tpepNahfk; : N`hyp&l;> klFk;Guh njw;F> Nklfk;Guh> tl;lNfhlh
nlypfhk;> tl;lNfhlh lTd;
thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : tyg;gid
2022-01-26
08:30-17:30
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : thygNd ePu; thupak;> tJKy;yh
tpepNahfk; : fpupfe;jh> Fk;gy;fKt> Ky;`y;NfNy> fPu;j;jp ge;juh
gs;spj; jpl;lj;jpw;F mUfpy; ehue;jyth upjp vy;yh> thyNgd; lanyhf;
ltu;
kpd; nghwpayhsu; gpuNjrk; : Nguhjid
thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : jTyfy
2022-01-18
09:00-17:00
nkhj;j : fz;b Mil> Nj`ptj;jh Njapiy njhopw;rhiy
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : jTyfy G+];lu; gk;g;
tpepNahfk; : gl;Lgpl;bah> j];fuh> vylj;j (t`{d;nfhLt)> vyjj;jh
Nkw;F - GjpaJ> `Gfh`h ajhgpd;du;> KUjf`Kyh> cad;tj;ij>
thfpupah
2022-01-20
08:30-17:30
nkhj;j : fypNahah nlypfhk;
tpepNahfk; : $Ljy; Jiz kpd;epiyak; gpjhtytj;jh> rk;gh gp];fl;
(rpy;tu;iyd; ,d;nld;\dy; gs;sp)> vNfhlh fyFKt> vy;gpl;bah
GjpaJ> nfypNahah> nfypNahah lTd; GjpaJ> fYfKt GjpaJ>
kPNfhlh fYfKt GjpaJ> gy;Nehf;F fl;blk; - nfypNahah
2022-01-21
09:00-17:00
nkhj;j : fpuPd;thyp njhopw;rhiy> cjafz;l NjePu;
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : `k;kPbah Njapiy njhopw;rhiy fk;Nghyh
tpepNahfk; : yp ahd;f` v];Nll;> uhfty;Nghy re;jp ntyk;nghl>
tl;lNjdpah - mg;gy;yNfhlh> ntyk;Nghl - 01> ntyk;nghl kR+jp
2022-01-25
09:00-17:00
nkhj;j : Fapf; Ngf; (gpiuNtl;) ypkpnll;
tpepNahfk; : vykhy;Njdpah> kPtyNjdpah> KUjf`Kyh> epfnld;dh
(ngl;bahNfhlh)> Ngj;jpaNfhl
2022-01-31
09:00-17:00
nkhj;j : vypglfe;j Njapiy njhopw;rhiy> rPthyp kiy Njapiy
njhopw;rhiy
tpepNahfk; : mk;gd;ntyh> Nj`pjpahtj;j> Nfhjhbfh v];Nll;>
FLkpup];]> yp ahd;f`Ntyh> khtPFGuh> epf`jpah> Nehdhtl;l>
thufTy;yh> tl;lg;g;Nghyh Mu;.,.> ntk;gpyptj;j> nts;sspthj;jh ii Nehdhtl;lh
thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : ,upafk 2
2022-01-20
08:30-17:30
tpepNahfk; : mq;Fdhty> nfypNahah fuklh> fukl tlf;F
Nfh\pd;dh> Nfhrpd;dh> FUz;Ltl;lh II (nguNldpah GjpaJ)>
tpf;fpukrpq;ftpd; gl;liw nfypXah
thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : fy`h

14:00-16:00

2022-01-27
09:00-17:00
nkhj;j : mj uda lh nkl;ly; f;u\u; khtndy;yh> ,YNfhlh nkl;ly;
f;u\u;
tpepNahfk; : jdfk fNyhdp> ,YNfhlh - i> ,YNfhlh - ii (GjpaJ)>
Nfhz;Nldpah> nudNfJfk nky;yf;fNy

09:00-13:00

2022-01-21
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; :
tpepNahfk; : kfhKy;fk `{Dfyh> nkhuhN`dh>

08:30-17:30

2022-01-28
nkhj;j :
tpepNahfk; :

09:00-17:00

gpujp nghJ Kfhikahsh;> (kj;jpa khfhzk; 02) ,yq;if kpd;rhu rig> fy;Yf;Fop tPjp> <hpafk Nguhjid.

tskhd tho;tpw;F kpd;rhuk;

ePq;fs; ,g;NghJ cq;fs; kpd;rhu fl;lzq;fis www.ceb.lk %yk; nrYj;jyhk;
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nehj;jhupR ,Wjpg; guPl;irf;F
Njhw;Wtjw;F Kd;duhd mwptpj;jy;

'ePu; vd;gJ xU kdpj cupik - Jg;GuT vd;gJ xU rpwg;Gupik"

,y. 27> vd;lUnjd;d> Efnty vDk;
Kftupapy; trpf;Fk; m]P]; ]h[pjh
gah]h Mfpa ehd;> fz;b khtl;lj;jpy;
jkpo; nkhop %yk; gzpahw;Wk; gpurpj;j
nehj;jhupR Mf ,ize;J nfhs;tjw;fhf
,Wjpg;
guPl;irf;F
Njhw;Wtjw;fhf
nehj;jhupR 107Mk; fl;lisr; rl;lj;jpd;
7Mk; gpuptpd; fPo; ,d;wpypUe;J xU
khj fhyj;jpy; gjpthsu; ehafj;jplk;
Ntz;LNfhs;
tpLg;gjhf
,j;jhy;
midtUf;Fk; mwptpj;Jf; nfhs;fpNwd;
m]P]; ]h[pjh gah]h
,y. 27> vd;lUnjd;d> Efnty.
13.01.2022

க�ொழும்பு
ப�ொலித்தீன்
த � ொ ழி ற ் சால ை க் கு
உற்பத்தி
ப�ொதியிடலில் உதவியாளர்களுக்கு
வெற்றிடங்கள்.
சம்பளம் பேசித் தீர்க்கலாம். 0777893786

001023

nehj;jhupR ,Wjp guPl;irf;F
Njhw;Wtjw;F Kd;duhd mwptpj;jy;
,yf;fk; 10/B> Kjy; Nyd;> fq;fghj tPjp>
Ntty> gpypae;jiy vd;w Kftupapy; trpf;Fk;
Ruhzp
gpAkyp
kz;b];
Mfpa
ehd;>
nehj;jhupRkhu; fl;lisr; rl;lj;jpd; (mj;jpahak;
107) gpupT 7d;gb nfhOk;G khtl;l Nky;
ePjpkd;w tyaj;jpy; rpq;fs nkhopapy; gpurpj;j
nehj;jhuprhf Nritahw;w gjpthsu; ehafj;jpd;
mwpTWj;jypd; Ngupy; ,d;wpypUe;J xU khjk;
Kbtile;j
gpd;du;
nehj;jhupR
,Wjpg;
guPl;irf;F Njhw;Wtjw;F gjpthsu; ehafj;jpw;F
Nfhupf;if tpLg;Ngd; vd ,yq;if rdehaf
Nrhrypr Fbaurpd; rfy kf;fSf;Fk; ,j;jhy;
mwpaj; jUfpd;Nwd;.
v];.gp. kz;b];
,yf;fk; 10/B> Kjy; Nyd;> fq;fgl rhiy>
Ntty> gpypae;jiy.
2022.01.10

mw;Nwhzp jj;Jtj;ij ,uj;Jr; nra;jy;
,yq;if rdehaf Nrh\yprf; Fbaurpd;> fsdp
nghy;N`d> ,yf;fk; 192 ,y; Kd;dH trpj;j
tUk;> jw;nghOJ ,yf;fk; 44-2> Changwon - SI,
Gyeongsangnam -do, Korea
,y;
trpg;gtUkhd
Innasige Prasath Susantha (Nj.m.m.,y. 843060277V)
Mfpa ehd;>
,yf;fk; 12> nghy;N`d> fsdpa tpy; trpf;Fk;
fSjd;j;hp
ypadNf
nlhd;Afd;jp
fy;gdp
Rgrpq;` (Nj.m.m.,y. 886251432V) vd;gtUf;F
toq;fg;gl;lJk;>
fk;g`h gpurpj;j nehj;jhhpR D.P. tdpfRe;ju
vd;gthpdhy; 2014 nrg;lk;gH 22Mk; jpfjpad;W
mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;lJk;
2742
,yf;f
KilaJkhd mw;Nwhzp jj;JtkhdJ ,uj;Jr;
nra;J
,y;yhnjhopf;fg;gLfpd;wnjd
,yq;if
murhq;fj;jpw;Fk;
nghJ
kf;fSf;Fk;
kw;Wk;
njhlHGila
VidatHfSf;Fk;
,j;jhy;
mwptpj;Jf; nfhs;fpd;Nwd;. NkYk; vd;rhHgpy; mtH
Nkw;nfhz;Ls;s>
kw;Wk;
Nkw;nfhs;stpUf;Fk;
nraw;ghLfs; kw;Wk; nfhLf;fy; thq;fy;fSf;F ehd;
nghWg;Gjhhpay;y vdTk; mwptpj;Jf; nfhs;fpd;Nwd;.

nj`ptis - fy;fpir khefu rig
thfdq;fis thliff;F ngWtjw;fhd tpiykDf;Nfhuy;
2022/2023 Mz;Lfs;

ePu; toq;fy; mikr;R

nj`ptis - fy;fpir khefu rigapd;> Nritapy; <LgLj;Jtjw;fhf
tspr;rPuhf;fpAld; kw;Wk; tspr;rPuhf;fpapd;wp Ntd;> Nkhl;lhH fhH>
jphPtPy;> nyhwp kw;Wk; nghUl;fis Nghf;Ftuj;Jr; nra;Ak; buf;lH
thliff;Fg; ngWtjw;fhf jpwe;j tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

cyf tq;fp cjtpAldhd> ePu; toq;fy; kw;Wk; Jg;GuT
Nkk;ghl;Lj; jpl;lk; (WaSSIP)

tpiykDf;fs; rkHg;gpf;fg;gLk; thfdq;fs; gw;wpa tpguq;fs;
kw;Wk; tpiykDf;fis ,e; efu rigapdhy; jahhpf;fg;gl;Ls;s
Nfs;tp khjphpg; gj;jpuj;jpd; %yk; mjDld; rkHg;gpf;fg;gLk;
epge;jidg; gj;jpuj;jpd; epge;jidfSf;F mikthf khj;jpuk;
rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;.
gbtf; fl;lzkhf kPsspf;fg;glhj &. 1000/- kw;Wk; mur
thpj; njhifAk; nrYj;Jjy; Ntz;Lk;. ,jw;F Nkyjpfkhf
kPsspf;fg;gLk; itg;Gj; njhifia Ntd; kw;Wk; Nkhl;lhH
thfdq;fSf;fhf &. 25000/->ck; buf;lH ,w;F &. 10>000/- ck;
jpuPtpy; ,w;fhf &. 10>000/- ck;> kw;Wk; nyhwp ,w;fhf &. 15000/ck;> nrYj;jp Fwpj;j Nfs;tp khjphpg; gj;jpuk; kw;Wk; mwpTUj;jy;
gj;jpuq;fs; 2022.01.18Mk; jpfjp Kjy; 2022.02.07 tiu thuj;jpd;
Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiuahd fhyj;jpw;Fs;
epjpj; jpizf;fsj;jpy; (toq;fy; gphpT),y; ngw;Wf;nfhs;syhk;.
Kiwahfg; g+Hj;jp nra;j Nfs;tp khjphpg; gj;jpuq;fs; 2022.02.08k;
jpfjp gp.g. 2.00 tiu Vw;Wf;nfhs;sg;gLtJld;> Nfs;tpg; gj;jpuq;fs;
Vw;Wf;nfhs;sy; Kbtile;jTld; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;.
Fwpj;j khjphpg; gj;jpuq;fis Kiwahfg; g+Hj;jp nra;J 2022.02.08k;
jpfjp gp.g. 2.00 ,w;F Kd; fpilf;FkhW ~khefu MizahsH>
nj`ptis - fy;fpir khefu rig> nj`ptis| vd;w Kfthpf;F
gjpTj; jghypy; mDg;gyhk;. my;yJ vdJ mYtyfj;jpy;
itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;splyhk;.
tpiykDf;fs; cs;spLk; ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy;
~thfdq;fis thliff;F toq;Fjy;| vd;W Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.
tpiykDf;fs; rfyijAk; my;yJ xd;iw Vw;Wf;nfhs;Sk;
my;yJ epuhfhpf;Fk; chpik rigf;F chpaJ.

vk;.vk;.rP.Nf.Nf. khd;dg;ngUk;
khefu MizahsH
nj`ptis - fy;fpir khefu rig
நகாஙகள் மீண்டும் சேக்ஹவுஸ் பஸ்ஸில் கதிரககாமத்திற்கு சபகாசைகாம்...

தினமின - கதிரககாமம்
கடுகதி பஸ் சேவை மீண்டும்

ெகாதகாரை
கடடைம்

INNASIGE PRASATH SUSANTHA

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
காதகாரண
மீண்டும் ே
ல்
கடடணத்தி
ன
கா
ப
ப்
பகாதுககா
மகான
கேௌகரிய
த்துககு
சபகாககுைர

nf];Ngt efu rig
klghj;japy; cj;Njr gy;fhhpa kz;lgj;ij
eph;khzpj;jy;
2021-12-24Mk; jpfjp gpuRukhd gj;jphpif
tpsk;guj;jpy; jpUj;jk; nra;jy;
nghwpapay; kjpg;gPl;bd; tpiyfs; kw;Wk; eph;khzf; fhyk; 180
ehl;fs; tiuahf jpUj;jg;gl;likahy; Vida epge;jidfs;
mt;thNw ,Uf;Fk; tifapy; tpiyf;Nfhuy; Mtzq;fs;
toq;fg;gLjy; kw;Wk; Vw;Wf;nfhs;Sk; ehl;fs; gpd;tUk; tifapy;
jpUj;jg;gLfpd;wJ.
1.
2.

tpiyf;Nfhuy; Mtzq;fs;
jpfjp gp.g. 3.00 kzp tiu

toq;fg;gLjy;

சேக்ஹவுஸ் நிறுைனத்திலிருந்து

புறப்படும் நேரம் இரவு 10-.00 மணி

CR. 5685-lk

Etnuypah khtl;lj;jpd; gpujhd
nghwpapayhsh; gjtpf;fhd ntw;wplk;
cyf tq;fp cjtpAldhd> ePu; toq;fy; kw;Wk; Jg;GuT Nkk;ghl;Lj; jpl;lkhdJ
(WaSSIP) Foha; ePu; Nritia ngWtij mjpfupg;gJ kw;Wk; Ky;iyj;jPT> fpspnehr;rp>
Etnuypah> Nffhiy> ,uj;jpdGup> gJis kw;Wk; nkhduhfiy khtl;lq;fspy; Jg;GuT
Vw;ghl;il Nkk;gLj;jy; kw;Wk; FbePu; Jiw epWtdq;fspd; jpwd; Nkk;ghl;Lf;fhf
tbtikf;fg;gl;Ls;sJ.
,e;jj; jpl;lj;jpd; jpl;l gzpg;ghsupd; mYtyfk; (PDO) nfhOk;gpy; epWtg;gl;bUg;gNjhL
xt;nthU khtl;lj;jpYk; xU khtl;l cjtp gpupTfs; (DSU) epWtg;gl;Ls;sd. jpl;lj;jpd;
nkhj;j nryT 223 kpy;ypad; mnkupf;f nlhyu;fs;.
fPo; Fwpg;gplg;gl;l ntw;wplq;fSf;fhf ,yq;if gpuirfsplk; ,Ue;J tpz;zg;gq;fs;
Nfhug;gLfpd;wd. tpz;zg;gjhuu;fs; gpd;tUk; Fiwe;jgl;r jifikfis ngw;wpUj;jy;
Ntz;Lk;.

gpujhd nghwpapayhsh; gjtp (PS 3)
,lk; : Etnuypah khtl;lk; (1 ntw;wplk;)
jifikfs; kw;Wk; mDgtk;
1) ,yq;if nghwpapayhsh; epWtdj;jpd; (IESL) $l;L mq;fj;Jtk; rfpjk;
gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l rptpy; nghwpapay;
Jiwapy; ,skhdpg; gl;lj;ijg; ntw;wpfukhfg; g+h;j;jp nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;.
mj;Jld;
ePH; toq;fy; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;Lj; Jiwapy; Kfhikj;Jt kl;lj;jpy; Mff;
Fiwe;jJ 9 tUl fhyk; jifikf;Fg; gpd;duhd mDgtj;ijg; ngw;wpUj;jy;
Ntz;Lk;.
Nky; Fwpg;gplg;gl;l gjtpfSf;fhd nghJ epge;jidfs;
tanjy;iy
tpz;zg;g ,Wjpj; jpfjpapy; 64 taJf;Fl;gl;ltuhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.
rk;gs msT
2019/01Mk; ,yf;f Kfhikj;Jt Nritfs; Rw;WepUgk; mbg;gilapyhd rk;gsk;
Nritapd; tpjpfs; kw;Wk; epge;jidfs;
jpUg;jpfukhd nray;jpwd; kjpg;gPL mbg;gilapy;> Mz;LNjhWk; GJg;gpf;fj;jf;fthW
Muk;gj;jpy; xU tUl fhyj;jpw;F xg;ge;j mbg;gilapy; epakdk; mikAk;. 2019/01Mk;
,yf;f Kfhikj;Jt Nritfs; Rw;WepUgj;jpy; cs;s midj;J epge;jidfSk; ,e;j
epakdj;jpw;F Vw;GilajhFk;.
Nju;T Kiw
cau; jifikfs; kw;Wk; mDgtj;jpd;; mbg;gilapy; Nju;Tfs; ,lk;ngWk;.
tpz;zg;gjhuu;fs;> Neu;Kfg;guPl;irf;F miof;fg;gLth; vd;gNjhL Neu;Kfg;guPl;irapy;
fhz;gpf;Fk; jpwik mbg;gilapy; Nju;Tfs; ,lk;ngWk;.
fy;tp kw;Wk; njhopy;rhh; jifikfs;> mDgtk;> fle;j fhy Nritfs; njhlu;gpyhd
midj;J rhd;wpjo;fspd; gpujpfSld; midj;J Ratpguq;fisAk;; tpz;zg;gjhuu;fs;
toq;Fjy; Ntz;Lk; vd;gNjhL mjid 2022 ngg;uthp 04Mk; jpfjp my;yJ mjw;F
Kd; fpilf;Fk; tifapy; gpd;tUk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;.
fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; “tpz;zg;gpf;Fk; gjtpia” Fwpg;gpLjy;
Ntz;Lk;. mur/ $l;Lj;jhgdj; Jiw epWtdq;fisr; Nru;e;j tpz;zg;gjhuu;fs; jkJ
tpz;zg;gq;fis epWtdj;jpd; jiyikapd; Clhf mDg;Gjy; Ntz;Lk;.
jpl;lg; gzpg;ghsu;
ePu; toq;fy; kw;Wk; Jg;GuT Nkk;ghl;Lj; jpl;lk;
,y. 230> <.lgps;a+. ngNuuh khtj;ij>
[_gpsp Ngh];l;>
ENfnfhl.

கதிரககாமம் பஸ் தரிப்பிடத்திலிருந்து

கககாழும்பு
கதிரககாமம்

புறப்படும் நேரம் மு.்ப. 9.15 மணிக்கு

சேக்ஹவுஸ் கககாழும்பு பயணிகள் பஸ் சேவையில் உஙகள் பயணத்வத நம்பிகவகயுடன் ஆரம்பியுஙகள்...

2022-01-19Mk;

பஸ் சேவை பற்றிய தகைல்கவை அறிய

Vw;Wf;nfhs;sy;

jiyth;>
nf];Ngt efu rig.

ஆேனம் ஒதுககிக கககாள்ைதற்கு கதகாடரபு கககாள்ைவும்
கககாழும்பு

கதிரககாமம்

கேௌகரியமகான தஙகுமிடத்துககு
24 மணி நேர நேவை

விசேட

ைாகன நிறுத்துமிடம்

tpiyf;Nfhuy; Mtzq;fis Vw;Wf;nfhs;sy; 2022-01-20Mk;
jpfjp gp.g. 3.00 kzp tiu

tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLjy; tpiykDf;fs;
epiwtile;j cldLj;J ,lk;ngWk;.

fld; ,y.

உணவுகவை ஓடர் சேய்து செறும் ைேதி

கதிரககாமம்
10% இலிருந்து 25 % ைவர

கழிவு

குளிரூடடபெடட அவைகள்
சுற்றுலா ைழிகாடடி
ோதாரண அவை ைேதிகள்
கதிரககாம ்பஸ் தரிபபிடத்திற்கு எதிநர

இணையத்தளம் ஊடகாக இனநற ்பதிவு செய்து சககாள்ளுஙகள்.

kpd; ghtidahsh;fSf;F rpwe;j tpepNahfk; kw;Wk; Nritapid ngw;Wf;nfhLf;Fk; Nehf;Fld;> ,yq;if kpd;rhu rig fPo; fhl;lg;gl;Ls;s gpuNjrq;fspy; kpd;rhu njhFjp
guhkhpg;G> Gduikg;G my;yJ fl;Lkhdq;fis Nkw;nfhs;s cj;Njrpj;Js;sJ. ,jw;fhf mg;gpuNjrq;fspy; jw;fhypf kpd;ntl;L fPo; fhl;lg;gl;Ls;s ehl;fspy; / Neuq;fspy;
,lk;ngWk;. ,jw;fhf thbf;ifahsUf;F Vw;gLk; mnrsfhpaq;fSf;fhf vkJ tUj;jj;jpid njhptpj;Jf;nfhs;tNjhL jpl;lkpl;l jpUj;jq;fs; epiwT ngw;wTld; kPz;Lk;
tpepNahfj;jpid toikNghy; Nkw;nfhs;s ,yq;if kpd;rhu rig eltbf;if Nkw;nfhs;Sk;.

kj;jpa khfhzk; 1 - [dthp 2022
kpd; nghwpapayhsu; gpuNjrk; : jk;Gs;is

kpd; nghwpapayhsu; gpuNjrk; : khj;jis

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : ehTiy

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : khj;jis

2022-01-19
09:00-17:00
nkhj;j : jyf`nfhLt (uh[;[k;kd)> Rfpahk> njhopw;Jiwfspd; glk;
(jdpahu;) epWtdk;.> rPf;fpau; vk;.gp.I (jdpahu;)
tpepNahfk; : mk;ghdh re;jp> Xgy;fy > FgnyhYt N[.rp. mz;lty
(Kfyd;aha)> nghy;f`d;a> nrdfk> nflty> ehfy fhydp>
mfu`Lt> mz;lty yp`pdpgpba> nltulnghy> uh[ky; cad>
uh[;[k;kd ePu; toq;fy;> mfu`Lt Nkil - II> mz;lty> gpgp-FWf;fPL>
Xgy;fy tl;lh
kpd; nghwpapayhsu; gpuNjrk; : fl;Lf];Njhl;il
thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : tj;Njfik
2022-01-16
09:00-17:00
tpepNahfk; : fyNjdpah> Jq;fz;Luh> NlhufKt> fyk;gykh> 1 tJ
iky; ,Lif Gtf;f`Njdpah> xbNyhth>
ru;Nthjah

2022-01-16
09:00-17:00
nkhj;j : ,d;Nlf; gk;g; `T]; Xah g`yh GjpaJ> ePu; cl;nfhs;sy;>
ePu; Rj;jpfupg;G
tpepNahfk; : Nfhq;fNtyh g]; ];lhz;l;> `huprd; N[hd;]; rhiy>
Nkhye;jgpl;b> juhyz;lh> NjhNs

2022-01-18
09:00-17:00
nkhj;j : fz;b fly; czT
tpepNahfk; : egdh Mu;., (gl;bahnjd;dh N[.rp)> egdh fy;yiw
kpd; nghwpapayhsu; gpuNjrk; : Fz;lrhiy
thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : fuypaj;ij
2022-01-18
08:30-17:00
tpepNahfk; : cb];gl;Lt lTd; - ii

2022-01-20
09:00-16:00
tpepNahfk; : G+up[;[yh> Gjpa NehupNlf; Nghu;. Kfk;;> nul;gdfk

2022-01-19
tpepNahfk; : fNyhah Mu;.,.

2022-01-27
tpepNahfk; : fNyhah Mu;.,.

08:30-17:00

2022-01-19
09:00-17:00
nkhj;j : thupaNghyh nkl;ly; f;u\u;
tpepNahfk; : thupaNghyh> thupanghy re;jp> vypf; rg;> NfhN`hk;gpypNtyh
- filfs; Jiz
2022-01-20
tpepNahfk; : Gy;ypahu; Nfhtpy rhiy

09:00-12:00

2022-01-22
09:00-17:00
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : kUj;Jtkid khj;Njy; Jiz - 1
tpepNahfk; : Nuh`d jprhehaf;f nkfhthl;
2022-01-25
tpepNahfk; : thupaNghyh

08:30-17:00

08:30-17:00

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : gy;Nynghy
2022-01-18
08:30-12:30
tpepNahfk; : undened> `py;ld; fhydp> undened> cLfk>
2022-01-18
tpepNahfk; : mYj;fk
Nfh];f`ahah

kdhtl;lh>

vghNtyh

08:30-16:00
fpdp`pupah> fghyh

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : Ntufk
2022-01-18
09:00-16:00
tpepNahfk; : > ntdpty;nfhy;yh> nfslh fpuhkk;> nghy;tj;jfe;jh - i>
nghy;tj;jfe;jh - ii
2022-01-18
tpepNahfk; : ntuYf];jz;zh

09:00-17:00

2022-01-24
tpepNahfk; : bf;Fk;Guh-klFk;Guh> uj;Njhl;lh - ii

09:00-16:00

2022-01-31
tpepNahfk; : lk;kz;nld;dh jpl;lk;

10:00-16:00

gpujp nghJ Kfhikahsh; (kj;jpa khfhzk; 1)> ,yq;if kpd;rhu rig> ,y. 04> m];fphpa ghij> fz;b.

tskhd tho;tpw;F kpd;rhuk;

ePq;fs; ,g;NghJ cq;fs; kpd;rhu fl;lzq;fis www.ceb.lk %yk; nrYj;jyhk;

14–01–2022

2022 ஜனவரி 14 வெள்ளிக்கிழமை
1964Mk; Mz;bd; 28Mk; ,yf;f
fhzp vLj;jy; (jpUj;jr;) rl;lj;jpdhy;
jpUj;jg;gl;lthwhd fhzp vLj;jw; rl;lk;
(mj;jpahak; 460)
7Mk; gphptpd; fPohd mwptpj;jy;
vdJ ,y. :- 2/2/1/143
fhzp mikr;rpd; Fwpg;G ,y. :- 4-3/17/2018/
E/404
xU
gfpuq;f
Njitf;fhf
fPo;f;fhZk;
ml;ltizapy; tpghpf;fg;gl;l fhzpj; Jz;il
vLj;Jf; nfhs;s murhq;fk; vz;zpAs;sJ.
Nkyjpf tpguq;fSf;fhf 2021.12.20Mk; jpfjpa
2259/4Mk;
,yf;f
,yq;ifr;
rdehaf
Nrh\yprf; Fbaurpd; mjptpNrl tHj;jkhdp
mwptpj;jiyg; ghHf;fTk;.
ml;ltiz
khfhzk;
: Nky; khfhzk;
khtl;lk;
: fk;g`h
gpuNjr nrayhsu; gpupT : fk;g`h
fpuhk cj;jpNahfj;jH
gpupT
: ,y. 234>
ngz;baKy;y
tlf;F
05. fpuhkk;
: ngz;baKy;y
06. Muk;g tiugl ,y : 4265
07. Jz;L ,y
: 01
08. tp];jPuzk;
: 0.3280 n`f;lahH

01.
02.
03.
04.

gpuNjr nrayhsH
fk;g`h
fk;g`h gpuNjr nrayfk;

fhzp vLj;jw; rl;lj;jpd;
(mj;jpahak; 460)

7Mk; gpuptpd; fPo; mwptpj;jy;

SCFR 199/20, 200/20, 220/20 kw;Wk;
SCFR 251/20 nfhz;l

caH ePjpkd;w mbg;gil
chpikfs; tpz;zg;gk;
gw;wpa mwptpj;jy; toq;Fjy;

ngaH khw;wk;
g+z;LNyhah>
gHye;l;];
Njhl;lk;>
kNfe;jpud;
fhaj;hp rpt&gd; Mfpa
ehd; gpwg;Gr; rhd;wpjopy;
cs;s
ngaiu
vk;.
rpt&gd; vd khw;WfpNwd;
mj;Jld; ,dpNky; rfy
Mtzq;fspYk;
Gjpa
ngaiuNa
ghtpg;Ngd;
vd;gij ,yq;if rdehaf
Nrh\ypr
FbauRf;Fk;
kf;fSf;Fk;
mwptpj;Jf;
nfhs;fpNwd;.
- vk;. rpt&gd;

njhiyNgrp nra;jp ,y. RTM 151 (CRTM 269) 2020.06.04k;
jpfjp RTM 152 (CRTM 270) 2020.06.04k; jpfjp RTM 159 (CRTM
277) 2020.06.04k; jpfjp RTM 160 (CRTM 278) 2020.06.04k; jpfjp
thrpf;fg;gl;l RTM 636 (CRTM 1247) 2020.02.19 jpfjpfspd;
gpufhuk; gjtp caHT ngw;Ws;s ,yq;if nghyprpd; nghyp];
rhH[d;l; kw;Wk; ngz; nghyp]; rhH[d;l;fSf;fhdJ.

2007Mk; Mz;bd; 07Mk; ,yf;f fk;gdpfs;
rl;lj;jpd; 244(2) Mk; gpupTf;F Vw;g> 2021
brk;gu; 10Mk; jpfjp nrhy;yg;gl;l xd;wpizg;G
mKYf;F tUfpd;wJ kw;Wk; NkNy Fwpg;gplg;gl;l
xd;wpidAk; fk;gdpfs;> 2021 brk;gu; 10Mk;
jpfjpapy; ,Ue;J kh]; mf;bt; (gpiutl;)
ypkpl;ll; vd njhlUk;.

murpay; ahg;gpd; 12(1) kw;Wk; 14 (1) (g) ahg;gpd; gpufhuk;>
caH ePjpkd;wj;jpdhy; kDjhuHfSf;F Nkw;gb ,yf;fk;
nfhz;l tof;F tprhuizf;F vLj;Jf;nfhs;tjw;F mDkjp
toq;fg;gl;Ls;sjhf ,j;jhy; mwptpj;Jf;nfhs;sg;gLfpd;wJ.

rigapd; fl;lisg;gb
nrayhsu;fs;
kh]; mf;bt; (gpiutl;) ypkpl;ll;

1Mk; gpujpthjpahf nghyp]; kh mjpguhf tpepNahfpj;j nghyp];
rhH[d;l; kw;Wk; ngz; nghyp]; rhH[d;l; gjtpAaHit
rthYf;F cw;gLj;jp kDjhuHfshy; njhLf;fg;gl;Ls;s Nkw;gb
,yf;fj;jpy; Fwpg;gplg;gLk; tof;F gw;wp> gjtp caHT ngw;W
jw;NghJ nghyp]; rhH[d;l; my;yJ ngz; nghyp]; rhH[d;l;
Mf flikahw;Wk; mjpfhhpfSf;F gj;jphpif %yk; mt;
tof;F gw;wp mwpe;J nfhs;tjw;F> nfsut caH ePjpkd;wk;
NkYk;> kDjhuUf;F fl;lis gpwg;gpj;Js;sJ.

nfgpjpnfhy;yht nghJ g]; epiya tshfj;jpy; mike;Js;s gpuNjr rigf;F nrhe;jkhd tHj;jf
fl;blj; njhFjpapy; fPNo ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gLk; Mil miwfis khjhe;j thlif mbg;gilapy;
03 tUl fhyj;jpw;F Fj;jiff;F tply;.

Nkw;gb ,yf;fk; nfhz;l tof;F nfhOk;G 12> caH
ePjpkd;wj;jpy; 29.03.2022 jpfjp K.g. 10.00 ,w;F tpthjj;jpw;F
vLg;gjw;F cs;sjhf mwptpf;fg;gLfpwJ.

2022.03.01 Kjy; 2025.02.28 tiu 03 tUl fhyj;jpw;F fPNo ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gLk; nfgpjpnfhy;yht
tHj;jf fl;blj; njhFjpapd; fil miwfis Fj;jiff;F tpLtjw;fhf nghwpaplg;gl;l Nfs;tpg;
gj;jpuq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

,q; F
fP N o
fhl; l g; g l; b Uf; F k;
ml;ltizapy; tpgupf;fg;gLk; fhzpia
nkhuf`fe;j> fSfq;if mgptpUj;jpj;
jpl;lj;jpw;fhf vLj;Jf;nfhs;s murhl;rpahu;
vz; z papUf; f pwhu; f s; .
Nkyjpf
tpguq;fSf;F ,yf;fk; 2259/36 nfhz;l
2021.12.24 jpfjpa ,yq;if [dehaf
Nrh\yprf;
FbauR
mjptpN\l
tu;j;jkhdpiag; ghu;f;fTk;.

Nfs;tpg; gj;jpuq;fis tpepNahfpj;jy;

-

2022.01.20 Kjy; 2022.02.09 gp.g. 2.30 tiu

Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; Vw;Wf;nfhs;sy;

-

2022.02.10k; jpfjp K.g. 10.00 tiu

Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; jpwj;jy;

-

2022.02.10 K.g. 10.30 ,w;F nfgpjpnfhy;yht gpuNjr rigapd;
$l;l kz;lgj;jpy; eilngWk;.
ml;ltiz

njhlH
,y.

ml;ltiz
: khj;jis

gpuNjr nrayfg;
gpupT

: yf;fy

fpuhk mYtyu;
gpupT

: ,y. E396 Nyy;Xa
gpupT

fpuhkk;

: Nyy;Xa (Fwpg;gpl;l
Muk;g tiuglj;jpw;F
,zq;f)

fhzpapd; ngau;

: Nkw;Fwpj;j ,yf;fk;
nfhz;l mjptpN\l
tu;j;jkhdp
mwptpj;jypd;gb

tiugl ,yf;fk;

: gp.M.t. 13
Fiwepug;gp 157 gj;jpu
,y.324

Jz;L ,yf;fk;

: 11047> 11049> 11051>
11052> 11054> 11055>
11057> 1058

tiugl ,yf;fk;

: gp.M.t.13 Fiwepug;gp
278 gj;jpu ,y.325

tp];jPuzk;

: 0.0796 n`f;lahu;

Jz;L ,yf;fk;

: 11060>11061>11062>11063

rd;\a;d; n`y;j;nfah yq;fh ypkpl;ll; (fk;gdpg;
gjptpyf;fk; PV 335) Mfpa epWtdk; mf;ghu;
ghu;krpA+bfy;];
(gpiutl;)
ypkpl;ll;
(fk;gdpg;
gjptpyf;fk; PV 11321) epWtdj;Jld; xd;wpizj;jy;
tplak; G+u;j;jp nra;ag;gl;Ls;sJ vd;gNjhL 2007Mk;
Mz;bd; 07Mk; ,yf;f fk;gdpfs; rl;lj;jpd; 244(1)
(m) gpuptpd; epajpfspd; fPo; 2021 brk;gu; 30Mk;
jpfjp fk;gdpfs; gjpthsu; jiyik mjpgjpapdhy;
xd;wpizg;Gr; rhd;wpjo; xd;W toq;fg;gl;Ls;sJ
vd 2007Mk; Mz;bd; 07Mk; ,yf;f fk;gdpfs;
rl;lj;jpd; 244(3) Mk; gpuptpd; fPo; mwptpj;jy;
ntspaplg;gLfpd;wJ.
2007Mk; Mz;bd; 07Mk; ,yf;f fk;gdpfs; rl;lj;jpd;
244(2) Mk; gpupTf;F Vw;g> fPo; 2021 brk;gu; 30Mk;
jpfjp nrhy;yg;gl;l xd;wpizg;G mKYf;F tUfpd;wJ
kw;Wk; NkNy Fwpg;gplg;gl;l xd;wpidAk; fk;gdpfs;>
fPo; 2021 brk;gu; 30Mk; jpfjpapy; ,Ue;J rd;\a;d;
n`y;j;nfah yq;fh ypkpl;ll; vd njhlUk;.
epu;thf];ju;
rd;\a;d; n`y;j;nfah yq;fh ypkpl;ll;

Nfs;tp mwptpj;jy;

yf;fy gpuNjr nrayhsupd; Fwpg;G ,y.
11/3/3/1/27E
fhzp mikr;rpd; Fwpg;G ,y.
4-3/9/2017/MV/286

khtl;lk;

2007Mk; Mz;bd; 07Mk; ,yf;f
fk;gdpfs; rl;lj;jpd; 244(3) Mk; gpuptpd;
fPo; mwptpj;jy;
rd;\a;d; n`y;j;nfah yq;fh ypkpl;ll;
Mfpa epWtdk; mf;ghu; ghu;krpA+bfy;];
(gpiutl;) ypkpl;ll; epWtdj;Jld;
xd;wpizj;jy;

kh]; mf;bt; (gpiutl;) ypkpl;ll; Mfpa
epWtdk; B vk; yq;fh N`hy;bq;]; (gpiutl;)
ypkpl;ll; epWtdj;Jld; xd;wpizj;jy;
kh]; mf;bt; (gpiutl;) ypkpl;ll; (fk;gdpg;
gjptpyf;fk; PV 2990) Mfpa epWtdk; B
vk; yq;fh N`hy;bq;]; (gpiutl;) ypkpl;ll;
(fk;gdpg; gjptpyf;fk; PV 19644) epWtdj;Jld;
xd;wpizj;jy; tplak; G+u;j;jp nra;ag;gl;Ls;sJ
vd;gNjhL 2007Mk; Mz;bd; 07Mk; ,yf;f
fk;gdpfs; rl;lj;jpd; 244(1)(m) gpuptpd; epajpfspd;
fPo; 2021 brk;gu; 10Mk; jpfjp fk;gdpfs; gjpthsu;
jiyik mjpgjpapdhy; xd;wpizg;Gr; rhd;wpjo;
xd;W toq;fg;gl;Ls;sJ vd 2007Mk; Mz;bd;
07Mk; ,yf;f fk;gdpfs; rl;lj;jpd; 244(3) Mk;
gpuptpd; fPo; mwptpj;jy; ntspaplg;gLfpd;wJ.

15

xd;wpizj;jy; mwptpj;jy;

xd;wpizj;jy; mwptpj;jy; 2007Mk; Mz;bd;
07Mk; ,yf;f fk;gdpfs; rl;lj;jpd; 244(3) Mk;
gpuptpd; fPo; mwptpj;jy;

Nfs;tp Nkw;nfhs;sg;gLk; tHj;jf
chpikapd; jd;ik

Fiwe;j gl;r
Nfs;tp
(03 tUlq;fSf;F)

Nfs;tpg; gpiz
itg;Gj; njhif.
&.

Nfs;tpg; gbtf;
fl;lzk;

01

fPo; khbapd; fil miw ,y. 06

720>000.00

15>000.00

2>000.00

02

Nky; khb fil miw ,y.
16> 18> 24> 25> 26> 27> 29> 30> 31> 32>
33> 34> 35> 36> 37> 38> 39> 40> 45> 46

360>000.00

15>000.00

2>000.00

01. Nkw;gb ml;ltizapy; tpghpf;fg;gl;Ls;sthW kPsspf;fg;gLk; Nfs;tpg; gpiz itg;G njhif> Nfs;tpg;
gbtf; fl;lzj; njhifia nfgpjpnfhy;yht gpuNjr rigf;F fhrhf nrYj;jpa gpd;G 2021.02.09 gp.g.
2.30 tiu Nfs;tpg; gj;jpuq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. (,t;Ntisapy; Njrpa milahs ml;il
my;yJ mjw;Fr; rkkhd nry;YgbahFk; NtW mDkjpg;gj;jpuj;ij rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;.
02. nghwpaplg;gl;l Nfs;tpg; gj;jpuq;fis Fwpj;j Neuj;jpw;F nfgpjpnfhy;yht gpuNjr rigapd; nrayhshpd;
cj;jpNahfg+Ht miwapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; nfhz;L te;J cs;spLtjw;F my;yJ
gjpTj; jghypy; jiytH> gpuNjr rig> nfgpjpnfhy;yht vd;w Kfthpf;F mDg;gyhk;.
03. Kiwahf g+Hj;jp nra;ag;gl;l tpz;zg;gq;fs; ,U gpujpfSld; rkHg;gpf;f Ntz;baJld;> %yg; gpujp
kw;Wk; efy; gpujpnad NtWNtW ,U ciwfspy; ,l;L mt; ciwfis nghwpapl;L fbj ciwfspd;
,lJ gf;f Nky; %iyapy; tHj;jf chpik kw;Wk; %yg; gpujp efy; gpujpnad vOjp mt;ciwfs;
,uz;ilAk; NkYk; xU ciwapy; ,l;L nghwpapl;L> ,lJ gf;f Nky; %iyapy; tpw;gid chpikia
Fwpg;gpl;L rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;.
04. tpz;zg;gpg;NghH ,yq;ifg; gpui[ahf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.
05. Nfs;tp jpwf;fg;gLk; Ntisapy; Nfs;tpjhuH my;yJ mtuJ vOj;J %y mjpfhukspf;fg;gl;l
gpujpepjpnahUtH rKfkspg;gjw;F mDkjpaspf;fg;gLtH.
06. Nfs;tp epge;jidfs; kw;Wk; Nkyjpf tpguq;fis nfgpjpnfhy;yht gpuNjr rig mYtyfj;jpy;
my;yJ 025-2298675 vd;w njh.Ng. ,yf;fj;jpypUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;. Nfs;tpfs;
rk;ge;jkhf
Nfs;tpr; rigapd; jPHkhdk; ,Wjpj; jPHkhdkhFk;.
2022.01.13k; jpfjp
nfgpjpnfhy;yht gpuNjr rigapy;

gP.vk;. bfphp gz;lhu
Nfs;tpr; rigj; jiytH>

v];. tp[aFkhu;
gpuNjr nrayhsu;. yf;fy
2021.01.10 Mk; jpfjp
yf;fy gpuNjr nrayfj;jpy;

ngWif mwptpj;jy;
kPhpfk gpuNjr rigf;Fhpj;jhd gpd;tUk; fil miwfis ePz;lfhy Fj;jif Kiwapd; fPo; Fj;jiff;F
toq;Ftjw;fhf ngWif tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.
njh.
,y.

No 99,
D . S Senanayaka
veediya Kandy

,yq;ifg; ghPl;irj; jpizf;fsk;
fPo;f; Fwpg;gplg;gLk; ghPl;irfSf;fhd mDkjp ml;ilfs; kw;Wk; Neu#rp tpz;zg;gjhhpfs; jkJ tpz;zg;gg;gbtj;jpy;
Fwpg;gpl;bUf;Fk; KfthpfSf;F mQ;ryplg;gl;Ls;snjd ,j;jhy; mwpaj;jug;gLfpd;wJ.

,y.
01

ghPl;ir
,yq;if njhopy;El;g Nritapd; juk; III cj;jpNahfj;jHfSf;fhd
tpidj;jpwd;fhz; jiljhz;ly; ghPl;ir - 2018 (I) (2022)

ghPl;ir eilngWk;
jpfjpfs;

ghPl;ir
eilngWk;
,lq;fs;

2022 [dthp 16

nfhOk;G

,yq;if fPioj;Njaf; fy;tpr; rq;fj;jpd; ghPl;irfs; - 2020/2021
(2022) fPioj;Nja gz;bj Muk;g epiyg; ghPl;ir

2022 [dthp 19> 20>
21> 24> 25> 26

gpujhd
efuq;fs;
rpytw;wpy;

03

,yq;if fPioj;Njaf; fy;tpr; rq;fj;jpd; ghPl;irfs; 2020/2021
(2022) fPioj;Nja gz;bj ,il epiyg; ghPl;ir

2022 [dthp 19> 20>
21> 24> 25> 26> 27>
28> 31

gpujhd
efuq;fs;
rpytw;wpy;

2022 [dthp 19> 20>
21> 24> 25> 26> 27>
28> 29> 31
2022 ngg;uthp 01> 02

gpujhd
efuq;fs;
rpytw;wpy;

04

,yq;if fPioj;Njaf; fy;tpr; rq;fj;jpd; ghPl;irfs; - 2020/2021
(2022) fPioj;Nja gz;bj ,Wjpg; ghPl;ir (nghJg; gl;lk;)

mDkjp ml;il fpilf;fg; ngwhj tpz;zg;gjhhpfs; my;yJ Nkyjpf tpguq;fs; Njitg;gLk; tpz;zg;gjhhpfs;
,Ug;gpd; jkJ KOg; ngaH> KfthpAld; ,j;jpizf;fsj;jpd; epWTdk; rhH ghPl;irfs; xOq;fikg;Gf; fpisiaj;
njhlHG nfhs;sTk;. ,g;ghPl;irf;Fhpa mDkjp ml;ilfis www.doenets.lk ,izaj;jsj;jpD}lhf gjptpwf;fk;
nra;J nfhs;s KbAk;.
njhiyNgrp
njhiyefy;

:
:

2.
3.

4.

5.
6.
7.

011-2785230/ 011-2786150
011-2784232

vy;.vk;.B. jHkNrd
ghPl;irfs; MizahsH ehafk;
5/5/2/AD/2021
epWtdk;rhH ghPl;irfs; xOq;fikg;Gf; fpis>
,yq;ifg; ghPl;irj; jpizf;fsk;>
ngytj;ij> gj;juKy;y.
2022 [dthp 14Mk; jpfjp

02.

26

03.

51/3

miktpl tpguq;fs;

rJumb
gug;gsT

kPhpfk
g.Neh.
$l;LwTr;
rq;f 11’-0 x 10’x0”
vhpnghUs; epug;Gk; epiyaj;jpw;F
Kd;dhYs;s fil fl;blj;njhFjp
kPhpfk
g.Neh.
$l;LwTr;
rq;f 11’-0 x 10’x0”
vhpnghUs; epug;Gk; epiyaj;jpw;F
Kd;dhYs;s fil fl;blj;njhFjp
g];ahy tPjp> kPhpfk
36’-0” x 13’x0”

ngWifg; gbtq;fs; toq;fg;gLjy;

:

ngWifg; gbtq;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLjy;

:

ngWifg; gbtq;fs; jpwf;fg;gLjy;

:

khjhe;j
thlif
(&gh)
5750.00

5750.00

6000.00

Mff; Fiwe;j kjpg;gPl;Lj;
njhif (&gh)
862>500.00 (vl;L
,yl;rj;J mWgj;jpuz;L
,uz;lhapuj;J Ie;E}W)
862>500.00 (vl;L
,yl;rj;J mWgj;jpuz;L
,uz;lhapuj;J Ie;E}W)
900>000.00 (xd;gJ
,yl;rk;)

2022-01-18Mk; jpfjp Kjy; 2022-02-07Mk; jpfjp tiu
(K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiu)
2022-01-18Mk; jpfjp Kjy; 2022-02-08Mk; jpfjp K.g.
10.00 kzp tiu
2022-02-08Mk; jpfjp K.g. 10.05 kzpf;F kPhpfk gpuNjr
rigapd; gpujhd mYtyfj;jpy; ,lk;ngWk;.

epge;jidfs;
1.

02

01.

fil
miw
,y.
25

8.
9.

ngWif tpz;zg;gg; gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;F 1000.00 &gh kPsspf;fg;glhj ngWiff; fl;lzk;
kw;Wk; 10>000.00 kPsspf;fg;gLk; itg;nghd;iw itg;Gr; nra;jy; Ntz;Lk;.
mgfPh;j;jpahsh; gl;baypy; cs;thq;fg;gl;Ls;sth;fs; kw;Wk; Msilahsj;ij cWjpg;gLj;j Kbahj
vtUf;Fk; ngWif tpz;zg;gq;fs; toq;fg;gl khl;lhJ.
Mff; Fiwe;j Nfs;tpia tpl mjpf njhiff;F ngWiff; Nfhug;gly; Ntz;Lk; vd;gJld;> mjw;Fr;
rkkhd my;yJ Fiwthd Nfhuy;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. ahuhtJ xUth; mt;thW Nfhhpdhy; mtuJ gpiz
itg;Gj; njhif rigf;Fhpj;jhf;fg;gLk;.
,U gpujpfspy; ngWif tpz;zg;gq;fis ntt;Ntwhfg; g+h;j;jp nra;jjd; gpd; ~~%yg; gpujp|| kw;Wk; ~~efy;
gpujp|| vd;gtw;iw ntt;Ntwhd ,U ciwfspy; ,l;L mt;tpU ciwfspYk;
~~%yg; gpujp|| kw;Wk; ~~efy;
gpujp|| vdf; Fwpg;gpl;L gpd; mt;tpU ciwfisAk; NtnwhU ciwapDs; ,l;L Kj;jpiuf; Fwp nghwpj;J
mt;Tiwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; fil miwapd; ,yf;fj;ijf;; Fwpg;gpl;L Kj;jpiuf; Fwpaplg;gl;l
Nfs;tpfis ~~jiyth;> kPhpfk gpuNjr rig> kPhpfk|| vDk; Kfthpf;F 2022-02-08Mk; jpfjp K.g. 10.00
kzpf;F Kd; jiyth;> kPhpfk gpuNjr rig> kPhpfk vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;.
Nehpy; nfhz;Lte;J xg;gilg;gjhdhy; gpujhd mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply;
Ntz;Lk;. jhkjkhff; fpilf;fg;ngWk; ngWif tpz;zg;gq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.
thpfs; kw;Wk; jpUj;jNtiyfis fil chpikahsh; Vw;Wf;nfhs;sy; Ntz;Lk;.
njhpT nra;J fil miwf;fhd kpd;rhuf; fl;lzk;> ePh;f; fl;lzk;> fil thlif vd;gtw;iw tpz;zg;gjhuh;
nrYj;Jjy; Ntz;Lk;.
cq;fshy;
Fj;jiff;Fg;
ngw;Wf;nfhs;sg;gLk;
fil
miwia
NtnwhUtUf;F
Fj;jiff;F
toq;Fjy;> thliff;F tpLjy;> xg;gilj;jy; $lhJ. mt;thW nra;jhy; fil miw kPz;Lk; rigahy;
RtPfhpj;Jf;nfhs;sg;gLk; vdTk; cq;fshy; ,Jtiu nrYj;jg;gl;Ls;s njhif rigf;Fhpj;jhf;fg;gLk;
vdTk; mwpaj;jUfpd;Nwd;.
ngWifg; gbtq;fs; jpwf;fg;gLk; Ntisapy; Nfs;tpjhuh; my;yJ mtuJ mjpfhug+h;t gpujpepjpnahUth;
fye;Jnfhs;syhk;.
ngWiff;FOtpd; jPH;khdNk ,Wjpj; jPh;khdkhFk;.
Nkyjpf tpguq;fis mYtyf Neuj;jpDs; 033-2273206 vDk; njhiyNgrp ,yf;fj;ij njhlh;Gnfhz;L
my;yJ Nehpy; te;J tprhhpf;fTk;.

ruj; ee;jrpwp uzJq;f>
jiyth;>
kPhpfk gpuNjr rig.
2022-01-10.
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கிளிந�ொச்சி மகாவித்தியாலய அணி வெற்றி

(யாழ்.விளையாட்டு நிருபர்)

வட்டக்கச்சி
மத்தியகல்லூரியின்
ஏற்பாட்டில்
நடாத்தப்பட்டுவரும்
15வயதுப்பிரிவினருக்கிடையிலான
கிரிக்கெட் ஆட்டத்தில் கிளிந�ொச்சி
மகாவித்தியாலய
வெற்றியைப்
பெற்று அரையிறுதிக்கு தகுதிபெற்றது.
நாணயச்
சுழற்சியில்
வென்று
முதலில் துடுப்பெடுத்தாடிய கிளிந�ொச்சி மகாவித்தியாலய அணி 25
ஒவர்கள் நிறைவில் 5 விக்கெட்டினை
இழந்து 115ஓட்டங்களைப்பெற்றது.
துடுப்பாட்டத்தில் தமிழின்பன் 38
ஓட்டங்களையும், மதுமிதன் 20 ஓட்-

டங்களையும்,
பெற்றனர்.பந்துவீச்சில் வட்டக்கச்சி மத்திய கல்லூரி
அணி சார்பில்
பிரணிகன்3 விக்கெ ட் டி னை யு ம் , செ ம் பி யன் , க ஜீ பன்,ஆகிய�ோர் தலா ஒரு விக்கெட்டினையும் வீழ்த்தினர்.
பதிலுக்கு
துடுப்பெடுத்தாடிய
வட்டக்கச்சி மத்தியகல்லூரிஅணியினர் 16 ஒவர்கள் நிறைவில் சகல
விக்கெட்டினையும்இழந்து 95ஓட்டங்களைப் மட்டும் பெற்று 20 ஓட்டங்களால் த�ோல்வியடைந்தது.
பந்துவீச்சில் தமிழின்பன், தெய்வீகன் ஆகிய�ோர் தலா 4 விக்கெட்டினையும், பாநிலவன் 1 விக்கெட்டினையும்,வீழ்த்தினர்.

ஓய்வு பெறும்
முடிவை மாற்றினார்
பானுக ராஜபக்ஷ
இலங்கை கிரிக்கெட் வீரர்
பானுக ராஜபக்ஷ தனது ஓய்வு
கடிதத்தை வாபஸ் பெற்றுள்ளதாக இலங்கை கிரிக்கெட்
தெரிவித்துள்ளது.
தனது தனிப்பட்ட காரணங்களைக்காக
பானுக
ராஜபக்ச சமீபத்தில் தனது
ஓய்வு பெறும் கடிதத்தை
இலங்கை கிரிக்கெட்டிடம்
கையளித்திருந்தார்.
இந்நிலையில்,
அவசர
முடிவுகளை எடுக்க வேண்டாமென விளையாட்டு மற்றும்
இளைஞர் விவகார அமைச்சர்
நாமல் ராஜபக்ஷ தெரிவித்ததுடன், இராஜினாமா கடிதத்தை
மீளப் பெறுமாறு வேண்டுக�ோள்

விடுத்திருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இளம் வீரராக நாட்டுக்காக

விளையாட
இன்னும்
கால
அவகாசம் இருப்பதால் அவசர
முடிவுகளை எடுப்பதை விட
சவால்களை
எதிர்கொண்டு
முன்னேறுவதே முக்கியம் என
நாமல் ராஜபக்ச வலியுறுத்தியுள்ளார்.
தமது தனிப்பட்ட காரணங்களுக்காக விளையாட்டிலிருந்து
விலகுவதற்கு
வீரர்களுக்கு
முழு உரிமை உண்டு என சுட்டிக்காட்டியுள்ள அமைச்சர், நிர்வாகத்தில் பிரச்சினை ஏற்பட்டால�ோ
அல்லது அநீதி இழைக்கப்பட்டால�ோ தலையிட வாய்ப்பு
இருப்பதாக மேலும் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
இலங்கை தேசிய அணியில்

ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டு, ஓய்வு
பெற விரும்பும் அல்லது ஓய்வு
பெற்றுள்ள வீரர்கள் த�ொடர்பாக 3
நிபந்தனைகளை விதிக்க இலங்கை
கிரிக்கெட் முடிவு செய்துள்ளது.
கடந்த (07 ம்திகதி ) இடம்பெற்ற
இலங்கை கிரிக்கெட் நிர்வாகக்
குழு கூட்டத்தில் குறித்த தீர்மானம்
எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இலங்கை அணியின் ஒரு சில
வீரர்கள் தங்களது ஓய்வை அறிவித்து வருகின்றனர் என்பத�ோடு,
இலங்கை கிரிக்கெட்டால் உடற்
தகுதி த�ொடர்பான இறுக்கமான
க�ொள்கைகள் காரணமாக இம்முடிவு எடுக்கப்பட்டு வருவதாக
தெரிவிக்கப்படுகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.

டென்னிஸ் வீரர் ஜ�ோக�ோவிச் விசா விவகாரம்;
புத்தளம்
சாஹிரா
தேசிய
பாடசாலை
கருத்து தெரிவிக்க மறுக்கும் ஆஸிப் பிரதமர்
மாணவர்களுக்கு பதக்கங்கள்
மாகாண மட்ட பெட்மின்டன் சுற்றுப்போட்டி:

அவுஸ்திரேலியப் பிரதமர் ஸ்காட்
ம�ோரிசன் , செர்பிய டென்னிஸ் நட்சத்திரம் ந�ோவாக் ஜ�ோக�ோவிச்சின்
விசா நிலையைப் பற்றிக் கருத்துத்
தெரிவிக்க மறுத்துள்ளார்.
அதுபற்றிக் குடிவரவு அமைச்சர் முடிவெடுப்பார் என்று பிரதமர்
ம�ோரிசன் கூறினார்.
அந்நாட்டு அரசாங்கம் ஜ�ோக�ோவிச்சின்
விசாவை
இரண்டாம்
முறையாக இரத்து செய்யுமா என்பது
குறித்துக் குழப்பம் எழுந்துள்ளது.
அவுஸ்திரேலியப்
பகிரங்க
டென்னிஸ் ப�ோட்டியின் ஆட்ட விவரங்களின் பட்டியலில் அவரின் பெயர்
இடம்பெற்றுள்ளது.
இதற்கிடையே
குடிநுழைவு
அமைச்சர் அலெக்ஸ் ஹாக் ஜ�ோக்க�ோவிச்சின் விசாவை மீண்டும்இரத்து
செய்வது குறித்து ய�ோசித்துவருவதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது.
அவ்வாறு அவரின் விசா இரத்து
செய்யப்பட்டால்,
ஜ�ோக�ோவிச்

பெரிய பகிரங்க
ப�ோட்டிகளில்
21ஆம் முறை வெற்றிபெற்று சாதனை
படைப்பதற்கான வாய்ப்பில்லாமல்
ப�ோகக்கூடும். பார்வையாளர்களின்
எண்ணிக்கை பாதியாகக் குறைப்பு
அவுஸ்திரேலியப்
பகிரங்க

டென்னிஸ் ப�ோட்டியில் பார்வையாளர்களின் எண்ணிக்கை
பாதியாகக் குறைக்கப்படுகிறது.
ந�ோய்த்தொற்றுக் கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக, ம�ொத்தமுள்ள பார்வையாளர் எண்ணிக்கையில் 50 வீதத்தினர்
மட்டுமே
ப�ோட்டிகளைக்
காண அனுமதிக்கப்படுவர்.
மெல்பர்ன் நகரில் கிருமிப்பரவல் ம�ோசமாகி வருகிறது.
ப�ோட்டிகளுக்கு அனுமதிக்கப்படும் அனைவரும், உணவு
உண்ணும் நேரத்தைத் தவிர
மற்ற நேரங்களில் முகக்கவசம்
அணிந்திருப்பது கட்டாயம்.
சமூக இடைவெளிக் கட்டுப்பாடுகளும் அங்கு நடப்பில் இருக்கும்.
நேற்றுமுன்தினம்
மெல்பர்ன்
நகரில் 37,169 பேருக்குக் கிருமித்த�ொற்று உறுதியானது. மேலும் 25 பேர்
மாண்டனர்.
இந்நிலையில் வரும் திங்கட்கிழமை த�ொடங்கும் அவுஸ்திரேலியப்
பகிரங்க டென்னிஸ் ப�ோட்டியில்,
ஆண்கள் பிரிவின் நடப்பு வெற்றியாளர் ந�ோவாக் ஜ�ோக�ோவிச் பங்கேற்பது குறித்த சர்ச்சை இன்னும் த�ொடர்கிறது.
கடந்த வாரம் விசா விண்ணப்பத்தில் க�ோளாறு இருந்ததாகக் கூறி,
அவுஸ்திரேலிய எல்லைப் படை அதிகாரிகள் அவரைத் தடுத்து வைத்திருந்தனர்.
இருப்பினும் அவரது வழக்கறிஞர்கள் த�ொடுத்த வழக்கில் வெற்றிபெற்று, கடந்த திங்கட்கிழமை
ஜ�ோக�ோவிச் விடுவிக்கப்பட்டார்.

(புத்தளம் தினகரன் நிருபர்)

வடமேல் மாகாண பூப்பந்து சம்மேளனத்தினால் குருநாகல்
மாநகர சபை உள்ளக விளையாட்டரங்கில் நடைபெற்ற பெட்மின்டன் சுற்றுப்போட்டியில் புத்தளம் சாஹிரா தேசிய கல்லூரியின் மாணவர்கள் பதக்கங்களை சுவீகரித்துள்ளனர்.
இச்சுற்றுப் ப�ோட்டியில் 11 வயது, 15 வயது மற்றும் 19
வயது பிரிவினர்களுக்கான பெட்மின்டன் ப�ோட்டிகளில்
சாஹிரா மாணவர்கள் 2 ம் இடங்களைப்பெற்று வெற்றியீட்டியுள்ளனர்.
11 வயதின்கீழ் தரம் 06 எம்.ஹவாசம், ஆதீப் அஹமத்,
15 வயதின்கீழ் முஹம்மது
அப்பத், ஏ.எம்.நாமிக், 19 வயதின்கீழ்
எம்.பாசிம், எம்.ஹயாசிம் ஆகிய�ோரே வெற்றிகளை
பெற்று பதக்கங்களையும் சான்றிதழ்களையும் பெற்றுக்
க�ொண்டனர். இப்போட்டிக்கு சாஹிரா தேசிய பாடசாலையின் உதவி அதிபரும், பெட்மின்டன் பயிற்றுவிப்பாளரும்,
தேசிய நடுவருமான எம். என். எம். ஷரீக் வீரர்களுக்கு பயிற்சிகளை வழங்கி வழிப்படுத்தியிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.

வளர்ச்சிப் பாதையில் அட்டாளைச்சேனை
சுப்பர்சொனிக் விளையாட்டுக் கழகம்
( அட்டாளைச்சேனை மத்திய நிருபர்)

விளையாட்டு, கல்வி, சமூகசேவை ப�ோன்ற துறைகளில் அகலக்
கால் பதித்திருக்கும் அட்டாளைச்சேனை
சுப்பர்சொனிக்
விளையாட்டுக் கழகம் 37 வருடங்களை
வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்து,
38வது வருடத்தில் காலடி வைத்து,
வீறுநடை ப�ோட்டு வருகின்றது.
1984ம் ஆண்டு விளையாட்டுக்
கழகமாகத் த�ோற்றம் பெற்று, அட்டாளைச்சேனை
பிரதேசத்தில்
விளையாட்டு, கல்வி, சமூகசேவை
ப�ோன்ற துறைகளில் தன்னை முழுமையாக அர்ப்பணித்து, பயணித்து
வரும் அட்டாளைச்சேனை சுப்பர்ச�ொனிக் விளையாட்டுக் கழகத்தின்
நீண்டகால வெற்றிப் பயணமானது
இமாலய சாதனை என்றால் அது
மிகையாகாது.
அட்டாளைச்சேனை சுப்பர்சொனிக் விளையாட்டுக் கழக ஆரம்பகர்த்தாக்கள் இன்று பல்வேறு
துறைகளில் உயர்ந்து நிற்கின்றனர்.
ஆனால், அவர்களது நன்நோக்கம்,முயற்சி வீண் ப�ோகாதவாறு கழகத்தின்
பணிகள் வெற்றிகரமாக முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றமை கண்கூடு.
விளையாட்டுக் கழகம�ொன்றை
ஆரம்பிப்பது என்பது, இலகுவான
காரியமாக இருக்கலாம்.
ஆனால், அதனை அங்கத்தினர்களுக்கும், சமூகத்தினருக்கும்,பிராந்-

தியத்திற்கும்
பயன்மிக்கதாகவும், இலக்கு
ந�ோக்கிய பணயத்திலிருந்து விலகிவிடாது
வளர்த்தெடுப்பதென்பது கடினமான காரியமாகும்.சுப்பர்சொனிக்
கழகம் என்ன ந�ோக்கத்திற்காக அன்று ஆரம்பிக்கப்பட்டத�ோ, அந்த
ந�ோ க ்கத் தி லி ருந் து
சற்றும் விலகி விடாது,
இன்றும்
பெருமளவு அ ங ்கத் தி ன ர்க ளு டன் பயணிக்கின்றது
என்றால், அது வரலாற்றுச் சாதனைதான்.ஆரம்பகர்த்தாக்களின் நல்ல ந�ோக்கமே இதற்கு
காரணமாக இருக்க வேண்டும்.
அங்கத்தினர்களின்
அபிலாஷைகளை நிவர்த்தி செய்து க�ொண்டு,
கழகம�ொன்று தன்னை வளர்ச்சிப்
பாதையில் பயணித்துக் க�ொள்வது
என்பது இலகுவானதல்ல. ஆனால்,சுப்பர்சொனிக் கழகம் அதனை
வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்துள்ளது என்பதற்கு அதன் அங்கத்தினர்களே சாட்சியாவர்.சுப்பர்சொனிக்
கழக அங்கத்தினர்கள் சிறந்த ஒழுக்கசீலர்களாக மிளிர்வதுடன்,கல்வியிலும், விளையாட்டுத் துறையிலும்
உயர்ந்து நிற்கின்றனர். பலர் பல்கலைக்கழக அனுமதி பெற்று கழகத்திற்கு பெருமை சேர்த்துள்ளனர்.

மேலும் பலர் விளையாட்டுத்
துறையில் சாதனை நிலைநாட்டி
கழகத் தி ற் கு ம் , பி ர தேசத் தி ற் கு ம்
பெருமை சேர்த்துள்ளனர்.இவ்வாறான சாதனையாளர்களைக் பாராட்டி
க�ௌரவிக்கும்; 'வர்ண இரவு' விழா,அட்டாளைச்சேனை
ல�ொயிட்ஸ்
மண்டபத்தில் அண்மையில் விமர்சையாக நடைபெற்றது.
அட்டாளைச்சேனை சுப்பர்சொனிக் விளையாட்டுக் கழகத் தலைவர்
எம்.ஐ.எம்.அஷ்ரஃப் தலைமையில்
நடைபெற்ற இவ்விழவில், திகாமடுல்ல மாவட்டப் பாராளுமன்ற
உறுப்பினர்
எச்.எம்.எம்.ஹரீஸ்
பிரதம அதிதியாகக் கலந்து சிறப்பித்தார்.
விழாவில், தேசிய, மாகாண,

மாவட்ட, பிரதேச மட்ட விளையாட்டுப் ப�ோட்டிகளில் பங்குபற்றி வெற்றிகளைக் குவித்து,
அட்டாளைச்சேனை
பிரதேசத் தி ற் கு ம் , சு ப ்பர ் சொ னி க்
விளையாட்டுக கழகத்திற்கும்
பெருமை பெற்றுக் க�ொடுத்தவிளையாட்டு வீரர்கள் மற்றும்
கல்வித்துறைச் சாதனையாளர்கள் பதக்கம் விருதுவழங்கி
பாராட்டி க�ௌரவிக்கப்பட்டனர்.விளையாட்டு, கல்வி, சமூகசேவை ப�ோன்ற துறைகளில்
சிறந்து மிளிரும் அட்டாளைச்சேனை சுப்பர்சொனிக் விளையாட்டுக் கழக வளர்ச்சிக்காக
எதிர்வரும்ஆண்டு பன்முகப்படுத்தப்பட்ட நிதியிலிருந்து ரூபா 02
இலட்சம் ஒதுக்கீடு செய்யப்படும்.
அத்துடன் உதைபந்து விளையாட்டு
அபிவிருத்திக்காகவும்பிரத்தியேக நிதி
உதவி வழங்கப்படும் என்றார். கழகத்தின் உப-தலைவரும், முன்னாள் அட்டாளைச்சேனை பிரதேச சபை உறுப்பினருமான ஐ.எல்.அப்துல் முனாப்,
விளையாட்டு உத்திய�ோகத்தர் எம்.
எச்.எம்.அஸ்வத்,செயலாளரும் அட்டாளைச்சேனை தேசிய கல்வியியற்
கல்லூரி
விரிவுரையாளருமானஏ.
ஆர்.எம்.சாதீக், ப�ொருலாளர் எம்.
எஸ்.ஹம்ஸார், கழக நிர்வாகிகள்,விளையாட்டு வீரர்கள், பெற்றார்
ஆகிய�ோர் இந்நிகழ்வில் கலந்து
சிறப்பித்தனர்.

கிறிஸ் ம�ொர்ரிஸ் கிரிக்கெட்
ப�ோட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு
தென்னாபிரிக்க
கிரிக்கெட்
அணியின் வேகப்பந்துவீச்சு சகலதுறைவீரரான கிறிஸ் ம�ொர்ரிஸ்
அனைத்துவகைக் கிரிக்கெட் ப�ோட்டிகளிலும் இருந்து ஓய்வு பெறுவதாக குறிப்பிட்டிருக்கின்றார்.
தற்போது 34 வயது நிரம்பியிருக்கும் கிறிஸ் ம�ொர்ரிஸ் 2012ஆம்
ஆண்டு நியூசிலாந்து அணிக்கு
எதிராக
நடைபெற்ற
20க்கு20
ப�ோட்டி மூலம் சர்வதேச அறிமுகம் பெற்றிருந்தார். அதன் பின்னர்
தனது தாயக ஒருநாள் அணியின்
நிரந்தரவீரராக மாறியிருந்த அவர்
2019ஆம் ஆண்டிற்குப் பின்னர்
தென்னாபிரிக்க அணிக்காக எந்தவ�ொரு ப�ோட்டிகளிலும் ஆடியிருக்கவில்லை. எனினும் கிறிஸ்
ம�ொர்ரிஸ் வெவ்வேறு நாடுகளின்
20க்கு20 லீக்குகளில் த�ொடர்ச்சியாக பிரகாசித்து வந்திருந்தமை
குறிப்பிடத்தக்கது.
இவ்வாறான நிலையில் தனது
உத்திய�ோகபூர்வ
இன்ஸ்டாக்கிரம் கணக்கின் மூலமாக தனது
ஓய்வினை அறிவித்துள்ள கிறிஸ்
ம�ொர்ரிஸ், இனி கிரிக்கெட் பயிற்சியாளராக கவனம் செலுத்தப்போவதாக அறியக்கிடைக்கின்றது.
தென்னாபிரிக்க
கிரிக்கெட்
அணிக்காக 4 டெஸ்ட், 42 ஒருநாள்
மற்றும் 23 200க்கு20 ப�ோட்டிகளில் ஆடியுள்ள கிறிஸ் ம�ொர்ரிஸ்
அவற்றில் 94 விக்கெட்டுக்களை
கைப்பற்றியிருப்பத�ோடு, 773 ஓட்-

டங்களை குவித்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அத�ோடு ம�ொர்ரிஸ்
தான் விளையாடிய அனைத்து
20க்கு20 ப�ோட்டிகளிலும் 290 விக்கெட்டுக்களைக் கைப்பற்றியிருக்கின்றமையும் குறிப்பிடத்தக்கது.
கிறிஸ் ம�ொர்ரிஸ் இந்திய பிரீமியர் லீக் 20க்கு20 த�ொடர் வரலாற்றில் அணிய�ொன்று வெளிநாட்டு
வீரர் ஒருவருக்காக ஒரு பருவகாலத்தில்“ செலவு செய்திருந்த அதிக
த�ொகையினைப் பெற்ற வீரராகவும்
இன்று வரை காணப்படுகின்றார்.
அந்தவகையில்
ம�ொர்ரிஸினை
கடந்த பருவகால இந்திய பிரீமியர்
லீக் ப�ோட்டிகளுக்காக ராஜாஸ்தான்
ர�ோயல்ஸ் அணி இந்திய நாணயப்படி 16.25 க�ோடி ரூபாய்களுக்கு
(இலங்கை நாணயப்படி 44.5 க�ோடி)
க�ொள்வனவு செய்திருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.

இப்பத்திரிகை அேஸாஸியேட்டட் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் ஒப் சில�ோன் லிமிடட் கம்பனியரால் க�ொழும்பு இல. 35, டி ஆர். விஜயவர்தன மாவத்தையிலுள்ள லேக் ஹவுஸில் 2022 ஜனவரி மாதம் 14ம் திகதி வெள்ளிக்கிழமை அச்சிட்டுப் பிரசுரிக்கப்பட்டது.

