
புதிய ஒமிக்ரோன் வைரஸ் 
திரிபுகவை கட்டுப்படுத்துைதற் -
கோக தடுபபூசிகவை மீண்டும் 
செலுத்துைது சிறநத தீரைோக 
அவையோது என உலக சுகோதோர 
அவைபபு எசெரிகவக விடுத்-
துளைது. அத்துடன் புதிய Omicron திரிபுகளின் ்பரைலிலி -
ருநது சிறநத ்போதுகோபவ்ப ைழங்கும் புதிய தடுபபூசிகளுக-
கும் உலக சுகோதோர அவைபபு அவழபபு விடுத்துளைது.  

சகோ்ரோனோ தடுபபூசிகளின் செயல் திறவன 
ைதிபபிடுைதற்கோக உலக சுகோதோர அவைப்போல் 

சி்ரஷட தமிழ் ஊடகவியலோ-
ைரும், முன்னோள தினகரன் ஊடக -
வியலோைரும் தினகரன் கட்டுவர 
பிரதி ஆசிரியர ைோசுகி சிைகுைோரின் 
கணைருைோன சிதம்்பரபபிளவை 
சிைகுைோர ்ேற்று அதிகோவல சுக-
வீனம் கோரணைோக தன் 59ஆைது 
ையதில் சகோழும்பில் கோலைோனோர. 
யோழ்ப்போணம் உடுத்துவறவய பிறப-
பிடைோகக சகோண்ட அைர அசெரன், ஆயனன், அனன்யோ 
ஆகிய மூன்று குழநவதகளின் தநவதயோைோர.

1962ம் ஆண்டு ஜனைரி 25ம் திகதி தம்பு சிதம்-
்பரம்பிளவை அம்பிகோைதி தம்்பதியினரின் 
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சிங்கள ம�ொழியில இருந்த வொக்குமூல 
ஆவணத்தில  க்கமெழுத்திட �ன�ொ 
ஐெொ �றுத்்தது நலல விஷெம்தொன் அவர 
பொரொடடத்்தொன் னவணும....

நலலொடசியில ம�ொழி அக�ச்சரொ்க 
இருந்தவர்தொன�, ஆ�ொ அபனபொ 
எலலொம இபபடி நடந்த்தொ ஒரு ம்சய்திகூட 
அடிபடயில கலனெ ...!!!

விக்கல் வீராச்ாமி

89 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்
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இனிய தைப்பொங்கல் வாழ்த்து்கள்

2022 ஜனவரி 14 வவள்ளிககிழமை

இ ய ற் வ க ் ய ோ டு 
இவயநத ைோழ்கவக முவற-
யுடன் ைைைோன எதிரகோ-
லத்வத ்ேோககிய எைது 
்பயணம், ்பசுவை விைெோ-
யத்வத அடிப்பவடயோகக 
சகோண்டதோக்ை அவைய 

்ைண்டும். 
விைெோயம் செழிப்பவட-

யக கோரணைோன சூரிய ்பக-
ைோனுககு ேன்றி ேவிலும் 
வதபச்போங்கல் தினம், இந-
துககளின் சிறபபு-
மிகக கலோெோரம்

தைப்பொங்கல் வொழ்த்துச் ்ெய்தியில் ஜனொதிபதி

தேசமெங்கும் முழுமெயாக  
ெகிழ்ாக ெலர த்ண்டும்  

தமிழரகள அவனைரும் 
ைகிழ்நது சகோண்டோடும் 
இத் வதத்திருேோைோனது 
இன ைத ்்பதம் கடநது 
அவனைரும் சகோண்டோடி 
ைகிழும் உன்னத ச்போங்கல் 
விழோைோக ைோறிவிட்டவை 

ைகிழ்ைளிககிறது. இநத 
ைோற்றம் ேம் ்தெசைங்கும் 
முழுவையோக ைகிழ்ைோக 
ைலர ் ைண்டும் என பிரதைர 
ைஹிநத ரோஜ்பக ஷ  விடுத்-
துளை ைோழ்த்துச 
செய்தியில் 

 வொழ்த்துச் ்ெய்தியில் பிரைமர்  
சூரியனுககு ச்போங்கல்  

்பவடத்து ேன்றிககு தவல 
ைணங்கும் ்பண்்போட்டு 
ேோைோக வதபச்போங்கல் 
திருேோவை ைர்ைற்்்போம் 
என ஈழ ைககள ஜனேோ -
யக கட்சியின் செயலோைர 

ேோயகமும் கடற்சறோழில் 
அவைசெருைோன டகைஸ் 
்தைோனநதோ  தனது 
ச்போங்கல் ைோழ்த்து செய்தி-
யில் சதரிவித்துளைோர. 

சூழ்நது ைரும் 
துயரகவை 

்பொங்கல் வொழ்த்துச் ்ெய்தியில் அதமச்ெர் டக் ளஸ்

ரயில் நிமலயப் ம�ாறுப்�திகாரிகள்   
தேற்று த்மல நிறுதேப் த�ாராட்டம்

்லோரன்ஸ் செல்ைேோயகம்  

ரயில் நிவலயப ச்போறுப்பதிகோரிகள ெங்கம் 
்ேற்று முன்தினம் ேளளிரவு முதல் ்ைவல 
நிறுத்தப ்்போரோட்டத்தில் குதித்துளை நிவலயில் 
்ேற்வறய தினம் சில அலுைலக ரயில்கள ைற்றும் 
அவனத்து தூரப பிர்தெ ரயில் ் ெவைகளும் ரத்துச 
செய்யப்பட்டுளைதோக ரயில்்ை ச்போதுமுகோவை-

யோைர சதரிவித்துளைோர.  
ரயில்்ை ச்போதுமுகோவையோைர அது 

சதோடரபில் ்ைலும் சதரிவிகவகயில்

உள்ளூராடசி  தேரேமல ே்டதே  
ேயாராக இருக்கித�ாம்  

(ஷம்ஸ் ்போஹிம்)

  
உளளூரோட்சி ெவ்பத் ்தரதல் 

முவறவைவய திருத்துைது 
சதோடரபில் நியமிககப்பட்-
டுளை அவைசெரவை உ்ப 
குழுவின் ்பரிநதுவரப்படி 
விவரவில் ்தரதல் ேடத்தப்படும் என 
ச்போது நிரைோக, ைோகோண ெவ்பகள 

ைற்றும் உளளூரோட்சி அவைச-
ெர ஜனக ்பண்டோர சதன்ன-
்கோன் சதரிவித்தோர.  

உளளூரோட்சி ்தரதல் முவற 
சீரதிருத்தப்பட ்ைண்டும் என 
்பல தரபபினரும் கருத்து சதரி-
வித்து ைருகின்றனர. அதனோல்-

தோன் அவைசெர தி்னஷ குண-
ைரதன தவலவையில் 

பரிந்துதர கிதடத்ைவுடன்  

வொழ்த்துச் ்ெய்தியில் இரொஜொங்க அதமச்ெர் ஜீவன்   

மேப் ம�ாங்கல் திருோள் ெமலயக
சமூக தெம்�ாடடுக்கு ்ழிகாட்டடடும்  

உலகசைங்கும் ைோழும் இநது ைககள 
ைருடந்தோறும் வத ைோதம் முதலில் 
சகோண்டோடும் ைங்கைத் திருேோள 
வதபச்போங்கலோகும். இந ேன்ேோளில் 
ச்பருந்தோட்ட ைககளுககு இ.சதோ.
கோ அதன் ெோரபில் இனிய ச்போங்கல் 
ைோழ்த்துககவை சதரிவித்துக சகோள-
கின்றசதன இ.சதோ.கோ ச்போதுச செய-
லோைரும் ்தோட்ட வீடவைபபு ைற்றும் 
ெமுதோய உட்கட்டவைபபு ைெதிகள இரோஜோங்க அவைசெரு-
ைோன, ஜீைன் சதோண்டைோன் சதரிவித்துளைோர.  

அைர தனது ச்போங்கல் ைோழ்த்துச செய்தியில் ்ைலும் சதரி-
வித்துளைதோைது:-  

இதுைவர கோலமும் தீரககப்படோத ்கோரிகவககள, 

சிதரஷ்ட ஊ்டகவியலாளர
சி்குொர காலொனார

ஒமிக்தராமன �மைய ேடுப்பூசியால் 

கடடுப்�டுதே முடியாது  
ோடடில் நிலவும் மின் ேம்டமய  
சீராக்க சீனாவில் இருந்து நிபுணர!  

நுவரச்ெோவல நிலககரி 
அனல் மின்நிவலயத்தில் 
்பழுதவடநதுளை சஜன்ரட்-
டவர ஆய்வு செய்ைதற்கோக 
சீனோவில் இருநது நிபுணர 
ஒருைர இலங்வக ைரவுளை-
தோக இலங்வக மின்ெோர ெவ்ப சதரிவித்துளைது.  

இநத சஜன்ரட்டவர விவரவில் சீரசெய்து 300 
சைகோைோட் மின்ெோரத்வத ்தசிய மின் கட்டவைபபில் 
்ெரப்பதற்கு ேம்பிகவக உளைதோக இலங்வக மின்ெோர 
ெவ்பயின் தவலைர எம்.எம்.சி ச்பரடினோண்்டோ சதரி-
வித்தோர.  

இதவனயடுத்து, மின்ெோர விநி்யோகம் சதோடரபி-
லோன தற்்்போவதய நிவலவை ஓரைவுககு 
தீரககப்படும் என அைர ்ைலும் 

தைவத்தை பசிலி்கொவில் தபரொயர் ைதைதமயில் இன்று விதெட வழிபொடு்கள்

ஈஸ்டர குண்டுத ோக்குேல்கள்

1000 தினங்கள் நிம�வு

்கொணொமல் தபொன
15 ்யது சிறுமி 
கண்டுபிடிக்கப்�ட்டார

ைஹரகை, ேோவின்ன பிர-
்தெத்தில் கோணோைல் ்்போன 
15 ையதுவடய சிறுமி கண்-
டு பி டி க க ப ்ப ட் டு ள ை த ோ க 
ச்போலிஸோர சதரிவித்துளை -
னர.  

்ைற்்படி சிறுமியின் வி்ப-
ரங்கள ஊடகங்களில் சைளி -
யோகியிருநத நிவலயில், அத-

வனயறிநத சிறுமி தனது தோயோவர சதோவல்்பசி 
ஊடோக சதோடரபு சகோண்டுளைதோக சதரிவிககப-
்படுகின்றது.  

இதவனயடுத்து குறித்த சிறுமியின் தோய் ச்போலி -
ஸோருககு இது சதோடரபில் அறியப்படுத்-
தியுளைோர.  

 இரொஜங்க அதமச்ெர் ென்ன ஜயசுமன  

எதிரமகாள்ள தேரும் ெருந்துத ேடடுப்�ாடம்ட  
ேவிரப்�ேற்கு உசசளவில் ே்ட்டிக்மக  

(்லோரன்ஸ் செல்ைேோயகம்) 
 
ைருநது தட்டுப்போடு ஏற்-

்படுைவதத் தடுப்பதற்கோன 
அவனத்து ேடைடிகவககளும் 
்ைற்சகோளைப்பட்டுளைதோக 
ைருநது உற்்பத்தி, விநி்யோ-
கம் ைற்றும் ஒழுங்கு்படுத்த -
லுககோன இரோஜோங்க அவைசெர ்்பரோசிரியர ென்ன 
ஜயசுைன சதரிவித்துளைோர.  

சில தரபபினர பிரெோரம் செய்ைது ்்போல் 
ேோட்டில் தற்்்போது எவ்வித ைருநதுத் தட்டுப்போ-
டும் கிவடயோது எனத் சதரிவித்துளை அைர,  எதிர-
கோலத்தில் அவ்ைோறோன தட்டுப்போடுகள 
ஏற்்படுைவத தடுககும் ைவகயில் 

்்கரவைபபிட்டிய
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பிரைமரின் இந்துமை விவ்கொர இதணபபொளர் வொழ்த்து   

்ளொன ்ாழவுக்கு 
விததிடும் மேததிருோள்   

வதபிறநதோல் ைழி -
பிறககும் என்்போரகள 
அநதைவகயில், எல்-
்லோருககும் சுபீட்ெைோன 
ைோழ்வுககு வித்திடும் 
ேோைோக இத் வதத்திரு-
ேோள அவைய ்ைண்டு-
சைன பிரதைரின் இந-
துைத விைகோர இவணப்போைர 
கலோநிதி இரோைெநதிர குருககள 
்போபுெரைோ தனது வதத்திருேோள 
ைோழ்த்து செய்தியில் சதரிவித்-

துளைோர. தனது ைோழ்த் -
துச செய்தியில் அைர 
்ைலும் சதரிவித்துள -
ைதோைது;   

"ஓரிரு ைருடங்கைோக 
ேோட்டில் சகோ்ரோனோ 
சதோற்று ்பரைல் கோர-
ணைோக தமிழரகளின் 

சிறபபு ்பண்டிவகயோன வதத்தி-
ருேோள எளிவையோன முவறயில் 
ச க ோ ண் ட ோ ட 
்ைண்டிய 

தூரப பிரதைெ தெதவ்கள் உள்ளிட்ட
தமலும் சிை ரயில் தெதவ்கள் ரத்து உள்ளூரொட்சி அதமச்ெர் ஜன்க பணடொர ்ைன்னத்கொன்

WHO எச்ெரிக்த்க விடுபபு

இயற்மகதயாடு இமயந்ே ்ாழக்மகதய
எெது எதிரகாலதமே தோக்கிய �யணம்

அநீதி தோற்கும்! எெது ெக்களின்   

ேம்பிக்மககள் ம்ல்லடடும்  

்லோரன்ஸ் செல்ைேோயகம்

ஈஸ்டர குண்டுத் தோககுதல்கள 
ேடத்தப்பட்டு 1000 தினங்கள 
நிவறைவடயும் நிவலயில் அத-
வனசயோட்டிய வி்ெட ெைய நிகழ் -
வுகள இன்வறய தினம் ்்பரோயர 
கரதினோல் சைல்கம் ரஞ்சித் ஆண்ட-
வகயின் தவலவையில் ்தைத்வத  
்தசிய  ்பசிலிகோ ்்பரோலயத்தில் 

இன்று ேவடச்பறவுளைன.
்்பரோயரின் தவலவையில் ேவட-

ச்பறவுளை இநத நிகழ்வுகளில் 
ேோட்டின் அவனத்து ைவற ைோைட் -
டங்கவையும் ்ெரநத ஆயரகள 
ைற்றும் துவண ஆயரகளும் ்பங் -
்கற்கவுளைனர.

்ைற்்படி குண்டுத் தோககுதலில் 
உயிரிழநதைரகள ைற்றும் 
்போதிககப்பட்்டோரின்

லிடதரா எரி்ாயு முமனயததிற்கு 
ஜனாதி�தி தேற்று திடீர விஜயம்
(்லோரன்ஸ் செல்ைேோயகம்)  

சகரைலபபிட்டியவில் அவைநதுளை 
லிட்்ரோ எரிைோயு முவனயத்வத, ஜனோ-
தி்பதி ்கோட்டோ்பய ரோஜ்பக ஷ ்ேற்று 
(13) முற்்பகல் ்போரவையிட்டோர.  

முவனயத்தில் உளை பிரதோன செயற் -
்போட்டுபபிரிவுககு விஜயம் செய்த 
ஜனோதி்பதி, கப்பலில் இருநது எரிைோயு 
சகோண்டுைருதல் ைற்றும் கைஞ்சியப -
்படுத்தல் ைவரயிலோன செயற்்போடுகள 
சதோடரபில் ்கட்டறிநது சகோண்டோர.  

இம்முவனயத்தில், தலோ 2,000 
சதோன்கவைக சகோண்ட ேோன்கு கைஞ் -

சியத் தோங்கிகள உளைன. இககைஞ்-
சியெோவலயில், தினெரி 8,000 சதோன் 
எரிைோயுக வகயிருபபு ்்பணப்பட்டு 
ைருகின்றது. லிட்்ரோ நிறுைனத்தின் 
ைோதோநத எரிைோயு விநி்யோகம் 30,000 

சதோன்கைோகும். இதற்கோக, ைோதந-
்தோறும் 07 கப்பல்கள மூலம் எரிைோயு 
சகோண்டு ைரப்படுகின்றது.  

்பவுெர ரக ைோகனங்கள மூலம் சதோழிற் -
ெோவலகளுககு எரிைோயு விநி்யோகித்தல் 

ைற்றும் சகோளகலன்களுககு எரிைோயு 
நிரப்பல் ்்போன்ற ்பணிகள, சகரைலப-
பிட்டிய முவனயத்தி்ல்ய இடம் -
ச்பறுகின்றன. 42 விற்்பவன முகைர 
நிவலயங்கள ைற்றும் 12,000 விற்்பவன 
நிவலயங்கள ஊடோக, ேோடு முழுைதும் 
லிட்்ரோ எரிைோயு விநி்யோகிககப்படுை-
தோக அநநிறுைனம் சதரிவிககிறது.  

கடநத சில ேோட்களில், தினெரி 70,000 
- - 80,000ைவரயிலோன எரிைோயுக சகோள-
கலன்கள ேோடு முழுைதும் விநி்யோ-
கிககப்பட்டுளைன. தற்்்போது நிலவும் 
எரிைோயுவுககோன ்களவிவய, 
எதிரைரும் ேோட்களில் பூரத்தி 

்கபபலிலிருந்து எரிவொயு ்்கொணடு வருைல், 

்களஞ்சியபபடுத்ைல் வதரயிைொன ்ெயறபொடு்கள் 

குறித்து த்கட்டறிந்து அறிவுறுத்ைல்்கதள வழஙகினொர்

படம்: வாசித்த படடவபந்திக்க
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உறுப்பு நாடுகளுககான செலுத்தப்-
படா்த நிலுவை காரணமாக ஈரான், 
சைனிசுவைலா மற்றும் சூடான் 
உடபட எடடு நாடுகள் ஐககிய நாடுகள் 
ெவபயின் ைாககுரிவமவய இழந்துள்-
ளன.   

சமாத்தம் 11 நாடுகள் கடடணம் 
செலுததுைதில் ்தைறி இருப்ப்தாக 
செயலாளர் நாயகம் அன்வடானிவயா 
குடடரஸ், கடந்்த செவைாய்ககிழவம 
சபாதுச் ெவபககு எழுதிய கடி்தததில் 
குறிப்பிடடுள்ளார்.   

ஐ.நா ொெனததின்படி, உறுப்பு நாடு 
ஒன்றின் இரண்டு ஆண்டுகள் செலுத்த 
வைண்டிய ச்தாவகககு இவணயாக 
அல்லது அ்தற்கு அதிகமான நிலுவை 
இருககும்வபாது அந்்த நாடடின் ைாக-
குரிவம இவடநிறுத்தப்படும் என்று 
குறிப்பிடப்படடுள்ளது.   

நிலுவையில் உள்ள கடன் “உறுப்பி-
னரின் அப்பால்படட நிபந்்தவனகள் 
காரணமானது” எனக கரு்தப்படடால், 
அந்்த நாடடுககு ச்தாடர்ந்து ைககளிகக 
ெவப அனுமதிககும்.   

இ்தனடிப்பவடயில் சகாசமாவரா 
தீவுகள், ொவைா சடாம் மற்றும் 
பிரின்ஸ், வொமாலியா நாடுகளுககு 

ைாககுரிவம அளிககப்படடுள்ளது. 
எனினும் ஈரான், சூடான், சைனிசு-
வைலா, அன்டிகுைா மற்றும் பார்ப-
வடாஸ், சகாஙவகா, கினியா, பப்புைா 
நியுகினி மற்றும் ைனுைாடடு ஆகிய 
எடடு நாடுகளின் ைாககுரிவம இவட-
நிறுத்தப்படடுள்ளது.   

இந்்த நாடுகள் ்தமது ைாககுரி-
வமவய மீடடுகசகாள்ை்தற்கு குவைந்-
்தபடெ ச்தாவகவய செலுததும்படி 
குடடரஸ் ைலியுறுததியுள்ளார். இதில் 
ஈரான் 18 மில்லியன் சடாலர் செலுத்த 
வைண்டிய அவ்தவநரம் சூடான் சுமார் 
300,000 சடாலர்களும் சைனிசுவைலா 

சுமார் 40 மில்லியன் சடாலர்களும் 
செலுத்த வைண்டி உள்ளது.   

நிலுவைத ச்தாவகவய செலுத-
்தா்த்தால் கடந்்த ஆண்டிலும் ஈரான் 
ைாககுரிவமவய இழந்்தது. எனினும் 
அசமரிகக சபாருளா்தாரத ்தவடயால் 
குவைந்்தபடெத ச்தாவகவயக கூட 
செலுத்த முடியாதிருப்ப்தாக ஈரான் 
கூறியது. எனினும் பல மா்த வபச்-
சுைார்தவ்தககு பின்னர் அசமரிகக 
திவைவெரி ்தவடயில் விலககு அளித-
்தவ்த அடுதது கடந்்த ஜூனில் ஈரா-
னுககு மீண்டும் ைாககுரிவம கிவடத-
்தவம குறிப்பிடத்தககது.
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ஐ.நா நிலுவைவைச் செலுத்ா்  
ஈரானின் ைாக்குரிவை நிறுத்ம்

க�ொர�ொன �ட்டுப்ொட்்டை மீறிய  
இங்கிலொந்து பி�தமர் மன்னிபபு

க�ொவிட்–19: சீனொ மீது  
�டும் குற்றச்ொட்டு�ள்

்ொகிஸதொனின் சிந்தில்  
க்ொருளொதொ� கெருக�டி

தடுபபூசி க்்றொரதொருககு
ஒமிகர�ொன் திரிபு ஆ்த்து

லேக்ஹவுஸ் முஸ்லிம் மஜ்லிஸின் நாட்ாடடி, தினப்பதிலேடு வேளியீடடு வே்பேம்

சகாவரானா காடடுப்பாடுகவள 
மீறி, ஊரடஙகு காலததில் மது விருந்-
தில் கலந்து சகாண்ட்தற்காக, இஙகி-
லாந்து பிர்தமர் சபாரிஸ் வஜான்ென் 
பகிரஙகமாக மன்னிப்பு வகாரியுள்-
ளார். கடந்்த 2020ஆம் ஆண்டு வம 
மா்தம் அந்நாடடில் முழு ஊரடஙகு 
அமுலில் இருந்்த வபாது, லண்டன் 
டவுனிங வீதியில் உள்ள ்தனது அலு-
ைலக வ்தாடடததில் நவடசபற்ை 
மது விருந்தில் சபாரிஸ் வஜான்ென் 
கலந்துகசகாண்டார்.  

ஊரடஙகு விதிகவள மீறி பிர்த-
மவர இவைாறு செய்்த்தற்கு கண்-
டனம் ச்தரிவித்த எதிர்ககடசி 
்தவலைர்கள், அைர் ப்தவி விலக 
வைண்டுசமன்றும் ைலியுறுததினர். 
இந்்த நிவலயில், கடந்்த பு்தன்கி-

ழவம நவடசபற்ை பாராளுமன்ை 
கூடடதச்தாடரில் மன்னிப்புக 
வகாரிய வஜான்ென், விதிகவள உரு-
ைாககுபைர்கவள அ்தவன ெரியாக 
பின்பற்ைா்தது குறிதது மககள் ்தன் 
மீது சகாண்ட வகாபதவ்த புரிந்துக 
சகாண்ட்தாக ச்தரிவிததுள்ளார்.

சகாவிட–19 ச்தாற்றின் உண்வம-
யான மூலதவ்த அவடயத ்தைறிய்தா 
அல்லது சீனா அ்தவன சைற்றிகர-
மாக மூடிமவைத்த்தா என்று திசபத 
மற்றும் துன்புறுத்தப்படட சிறுபான்-
வமயினருககான உலகளாவிய கூட-
டணியின் நிறுைனர் டசெரிங பெங 
ெர்ைவ்தெ ெமூகததிடம் வகள்வி எழுப்-
பியுள்ளார்.   

சீனாவின் கடுவமயான அரொன 
சீன கம்யூனிஸ்ட கடசி சகாவிட–
19 இன் உண்வமயான மூலதவ்த 
சைற்றிகரமாக மூடிமவைததுள்ளது 

என்றும் அைர் டவிடடரில் குற்ைம்-
ொடடியுள்ளார்.

பாகிஸ்்தான் சிந்த மாகாண 
மககள் ைறுவம நிவலயில் 
கீழ் மடடததில் இருககும் 
சூழலில் சபரும் ெைால்கவள 
எதிர்சகாண்டிருப்ப்தாக அங-
கிருந்து ைரும் செய்திகள் கூறு-
கின்ைன.   

சிந்த நாடடின் ைறுவம 
சகாண்ட மாகாணமாக 
இருப்பவ்தாடு அஙகு மாற்று 
வைவல ைாய்ப்புகளும் 
இல்வல. ஒருபுைம் நீண்ட மின்-
ொரத ்தவட ைர்த்தகச் செயற்பாடு-
கவள பாதிததிருப்பவ்தாடு அஙகு 

80 வீ்த வைவல ைாய்ப்புகவள ்தரும் 
விைொயமும் ்தற்வபாது சநருககடி 
நிவலககு முகம்சகாடுததுள்ளது.

ஒமிகவரான் சகாவரானா வைரஸ் திரிபு சடல்டாவை 
விட கடுவமயாக இல்வலசயன்ைாலும், ்தடுப்பூசி 
வபாடடுகசகாள்ளாவ்தாருககு ஆபத்தானது என்று உலக 
சுகா்தார அவமப்பு ச்தரிவிததுள்ளது.  

செய்தியாளர் ெந்திப்பில் அந்்த அவமப்பின் ்தவலைர் 
சடடவராஸ் சகப்ரிவயஸஸ் இவ்தத ச்தரிவித்தார்.  

உலக நாடுகள், மககள்ச்தாவகயில் 40 வீ்தததினர் 
்தடுப்பூசி வபாடடுகசகாள்ள இலககு சகாண்டுள்ளன. 
இருப்பினும், 90ககும் வமற்படட நாடுகள், அந்்த 
இலகவக எடடவில்வல என்ைார் அைர்.  

ஆபிரிககாவில் 85 வீ்தததினருககும் அதிகமாவனார் 

இன்னும் ஒருமுவை கூட ்தடுப்பூசி வபாடடுகசகாள்-
ளவில்வல. ைாராந்்த வைரஸ் ச்தாற்று நிலைர அறிக-
வகவய நிறுைனம் சைளியிடடது.  

கடந்்த ைாரம், அ்தற்கு முந்வ்தய ைாரததுடன் ஒப்-
புவநாகக, வநாய் ச்தாற்ைால் பாதிககப்படவடார் எண்-
ணிகவக 55 வீ்தம் அதிகரிததுள்ளது. அ்தாைது முன்-
சனப்வபாதும் இல்லா்த அளவில் வமலும் 15 மில்லியன் 
வபர் பாதிககப்படடிருந்்த்தாகத ச்தரியைந்துள்ளது.  

உலக அளவில் மருததுைமவனயில் சிகிச்வெ சபறு-
வைாரில் சபரும்பாவலார் ்தடுப்பூசி வபாடடுகசகாள்-
ளா்தைர்கள் என்று வகப்ரிவயஸஸ் கூறினார். வநாய்ப்ப-

ரைவலக கடடுப்படுத்தவில்வல என்ைால் இன்சனாரு 
ைவக சகாவரானா வைரஸ் திரிபு உருைாகும் அபாயம் 
அதிகம் என்று அைர் எச்ெரித்தார். அவைவக இன்னும் 
எளிதில் பரைககூடும், அல்லது இன்னும் சகாடிய்தாக 
இருககககூடும் என்று வகப்ரிவயஸஸ் குறிப்பிடடார்.    

வடை க�ொரியொ மீது  
அகமரிக�ொ த்டை

ைட சகாரியாவின் 
ஏவுகவண திடடததுடன் 
ச்தாடர்புபடட ஐந்து வபர் 
மீது அசமரிககா கடந்்த பு்தன்-
கிழவம ்தவட விதிததுள்ளது. 
வைப்பர்வொனிக ஏவுகவண 
வொ்தவன வமற்சகாண்ட்தாக 
ைட சகாரியா அறிவிதது 
அடுத்த தினவம இந்்தத ்தவட 
விதிககப்படடுள்ளது.   

பாரிய அழிவை ஏற்படுத-
தும் ஆயு்தஙகள் மற்றும் 
பலிஸ்டிக ஏவுகவணகள் 
ச்தாடர்பான திடடஙகளுககு 
ைட சகாரியாவுககு சபாருட-
கவள ைழஙகுை்தற்கு 
சபாறுப்பானைர்களுககு 
்தவட விதிககப்படுை்தாக 
அசமரிகக கருவூலத திவணக -
களம் குறிப்பிடடுள்ளது.

லேக்்ஹவுஸ் முஸ்லிம் ைஜ்லிஸின் நாட்ாடடி ைற்றும் தினப்பதிலவடு வவௌியீடும் மவ்பவம்   ைஜ்லிஸ் தமேவர் எம்.எஸ் ்பாஹிமின் தமேமையில் லேக்்ஹவுஸ் வளா்த்தில் நமைவ்பற்்றது. இந்நி்ழ்வில் இவற்றின் முதல் பிரதி்மள தமேவர் ்பாஹிம் மூத்த உறுபபினர் எம்.
எஸ். ஹில்மிக்கு வழங்கினார். அத்துைன் ைஜ்லிஸ் வெயோளர் எம்.என்.எம். ரிஸ்வான் விளம்்பரப்பகுதி வைாழிவ்பயர்ப்பாளர் எம். ஆர். எம். ைஹ்ருபபுக்கும்   தின்ரன், தின்ரன் வாரைஞெரி இமை ஆசிரியர் ைர்லின் ைரிக்்ார்,  தின்ரன் இமையதள ஆசிரியர் ரிஸ்வான் லெகு 
வைாஹிதீனுக்கும் வழங்கி மவத்தலதாடு வ்பாருளாளர் எம். ஐ. நிஸாம்டீன் உள்ளிடை சிலரஷை உறுபபினர்்ளும் அங்்த்தவர்்ளுக்கு  நாட்ாடடி ைற்றும் தினப்பதிலவடு்மள வழங்கி மவப்பமதயும்  ்ேந்து வ்ாணலைாமரயும் ்பைங்்ளில் ்ாைோம்.
 ்பைங்்ள் -  ருவன் டி சில்வா  
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இன்னறைய சு்பதினமவைாழுனக 
நேரம

நயாகம: சிதைநயாகம

3
13 முைல் 15 வனர

சுபஹ்  - 05.06
லுஹர்  - 12.20
அஸர்  - 03.42
மஃரிப்  - 06.12
இஷா  - 07.27

06

 ரயில் நிலைய ப�ொறுப�திகொரி-
கள் சஙகத் தலைவர் உள்ளிட்ட சிைர் 
நேற்று முன்தினம் அதிகொலை 2 
மணி முதல் 2.30 மணிக்கு இல்டப -
�ட்ட கொைப�குதியில் ரயில் கடடுப-
�ொடடு அலுவைகத்தில் லவத்து தொக் -
கியதொக ரயில் சொரதிகள் சஙகத்தின் 
பசயைொளர் இந்திக்க பதொ்டம்பகொ்ட 
பதரிவித்தொர். இது பதொ்டர்பில் அவர் 
மருதொலன ப�ொலிஸ் நிலையத்தில் 
முலைப�ொடு பசய்துள்ளொர்.   

12 ஆம் திகதி ேள்ளிரவு முதல் 
ஆரம்�மொகும் ரயில் நவலைநிறுத்-
தத்திற்கு முகஙபகொடுப�தற்கொக 
புலகயிரத ப�ொது முகொலமயொளரின் 
�ணிபபுலரக்கலமய பசயற்�டுலக-
யில் இந்த தொக்குதல் இ்டம்ப�ற்ை-
தொக அவர் நமலும் பதரிவித்துள்-
ளொர்.  

�யணிகளுக்கு அபசௌகரியம் ஏற்-
�்டொத வலகயில் புலகயிரதத்லத 
இயக்குவதற்கு தயொரொகும் ந�ொநத 

இந்த தொக்குதல் நமற்பகொள்ளப�ட-
டுள்ளதொகவும் இது பதொ்டர்பில் 
ப�ொலிஸொர் எந்த ே்டவடிக்லகயும் 
எடுக்கவில்லை என்றும் அவர் குறிப-
பிட்டொர்.   

இசசம்�வம் பதொ்டர்பில் ே்டவ -
டிக்லக எடுக்கப�்டொவிடின் தமது 
சஙகம் உட�்ட �ை பதொழிற் சஙகங-
கள் இலைந்து கடும் ே்டவடிக்லக 
எடுக்க நேரிடும் எனவும் அவர் குறிப-
�ட்டொர்.                                     (�ொ) 

நைொரன்ஸ் பசல்வேொயகம்   

கல்வியியற் கல்லூரிகலள ேொலள 15ம் திகதி முதல் 
திைப�தற்கு ே்டவடிக்லக எடுக்குமொறு கல்வி அலமச -
சர் திநனஷ் குைவர்தன சம்�ந்தப�ட்ட அதிகொரிக-
ளுக்கு �ணிபபுலர விடுத்துள்ளொர்.   

ரயில் நிலைய ப�ொறுப�திகொரிகள் சஙக தலைவர் 
உள்ளிட்ட குழுவினர் ரயில் சொரதிகள் மீது தொக்குதல்  

கல்வியியற் கல்லூரிகலை நொலை முதல்   
திறப�தற்கு ந்டவடிக்லக எடுக்கவும்

கடினமொக உலைத்து பகௌரவ -
மொக வொழும் விவசொயப ப�ருஙகுடி 
மக்களின் வொழ்வில் வளம் வந்து 
நசர நவண்டும் என யொழ் மொவட்ட 
�ொரொளுமன்ை உறுபபினர் அஙகஜன் 
இரொமேொதன் தனது லதத்திருேொள் 
வொழ்த்துச பசய்தியில் குறிபபிடடுள் -
ளொர்.நமலும் அவர் தனது வொழ்த்துச 
பசய்தியில்;  

லதபப�ொஙகல் உைவர் திருேொ-
ளொகும்.விவசொயநம தமிைர்களின் 
ஜீவநனொ�ொயத் பதொழில்.விவசொயி-
கள் தமது அறுவல்ட சிைக்க உதவிய 
பூமித் தொய்க்கும் -சூரிய �கவொனுக்-
கும் ேன்றி பசொல்லும் ேொளொக லதப-

ப�ொஙகல் �ண் -
டி ல க ல ய 
ப த ொன் று 
பதொடடு பகொண்்டொடி வருகின்ைனர்.  

மக்களின் எதிர்�ொர்பபுக்கள் நிலை -
நவறும் புதிய ஆண்டின் பதொ்டக்க 
ேொளொக இத் லதத்திருேொள் அலமய 
நவண்டும்.லத பிைந்தொல் வழி 
பிைக்கும் என்ை ேம்பிக்லக நிஜமொக 
நவண்டும்.  

எமது விவசொயிகள் புதிய முயற் -
சியில் ஈடு�டடு ப�றுந�றுக்கொக 
கொத்திருக்கின்ைனர்.மண்ணுக்கும்- 
மனிதனுக்கும் நகடு விலள -
விக்கும் இரசொயனத்லத 

விவசொயப ப�ரு மக்களின்  
வொழ்வு பசழிக்கடடும்   
வாழ்ததுச் வசய்தியில் அஙகஜன்

பதல்நதொடல்ட தினகரன் நிரு�ர்

�ரசூடடில் �யணித்த பவளிேொட்டவர் 
ஒருவர் தவறி விழுந்து கொயமல்டந்துள்ள 
சம்�வபமொன்று கைஹொ – லுல்கந்துர பிர-
நதசத்தில் �திவொகி உள்ளது.  சுமொர் 30 அடி 
உயரமொன மரபமொன்றில் இருந்து வீழ்ந்த 
நவலளயில் �ரசூட ருலிமஙபகொ்ட �குதி-
யில் தலரயிைக்கப�ட்ட ந�ொது சுமொர் 30 அடி 
உயரமொன மரத்தில் சிக்கியதில் இந்த வி�த்து 
இ்டம்ப�ற்றுள்ளதொக ப�ொலிஸொர் பதரிவித்-
தனர். வி�த்தில் கொயமல்டந்த பவளிேொடடு 
பிரலஜ கண்டி லவத்தியசொலையில் அனுமதிக்-
கப�டடுள்ளொர்.  இவவொறு வி�த்துக்குள்ளொ-
னவர் 35 வயதொன ரஷ்ய பிரலஜ என பதரிவிக்-
கப�டுகிைது.சம்�வம் பதொ்டர்பில் கைஹொ 
ப�ொலிஸொர் நமைதிக விசொரலைகலள 
நமற்பகொண்டு வருகின்ைனர்.  

�ரசூடடில் �யணிதத ரஷய பிரலை விழுந்து கொயம்  

ஜனொதி�தி நகொட்டொ�ய ரொஜ -
�க்ஷவினொல் எதிர்வரும் ஜனவரி 
18ஆம் திகதி �ொரொளுமன்ைத்தில் 
முன்லவக்கப�்டவுள்ள அரசொங-
கத்தின் பகொள்லகப பிரக்டனம் 
பதொ்டர்�ொன சல� ஒத்திலவபபு 

விவொதம் ஜனவரி 19 மற்றும் 
20ஆம் திகதிகளில் ேல்டப�ை -
விருப�தொக �ொரொளுமன்ை பசய-
ைொளர் ேொயகம் தம்மிக தசேொயக 
பதரிவித்தொர்.  

இதற்கலமய 

அடுதை வார சன்ப அைர்வு;  

வகாழுமபு ்பல்கனலக்கழக நவநைருக்கான வரநவறபு ைறறும வகௌரவிப்பு நிகழ்வு 
வகாழுமபு ைாைனர ைடாகததில் நேறறு (13) ேனடவ்பறறைது. இநநிகழ்வில் பிரைைரின் 
சர்வைை  இனைப்்பாளர்களான  ராைச்சநதிர குருக்கள் ்பாபு சர்ைா, கலாநிதி ஹசன் 
வைௌலானா, அருடைநனை ைறறும வ்பௌதை ைைகுரு வஹலகை ைம்பரன்சி நைரர் 
ஆகிநயார் கலநது வகாண்டு வாழ்தது வைரிவிதைந்பாது...  

பின்னவல யானனகள் சரைாலயததில் பிறைநை யானன குடடிகளுக்கு  வ்பயர்னவக்கும 
நிகழ்வு ராஜாஙக அனைச்சர் கனக நஹரததின் ைனலனையில் பின்னவலவில் ேனட-
வ்பறறை ந்பாது.

வீழ்சசியல்டந்துள்ள இைஙலக-
யின் சுற்றுைொத்துலைலயத் திட்ட-
மிட்ட வலகயில் நமம்�டுத்துவதற்கு 
ே்டவடிக்லக எடுக்கப�டும் என சுற்-
றுைொத்துலை அலமசசின் பசயைொளர் 
எஸ்.பஹடடிஆரசசி பதரிவித்தொர்.   

ஜனொதி�தி ஊ்டக லமயத்தில் 
நேற்று (13) முற்�கல் இ்டம்ப�ற்ை 
“சுற்றுைொவுக்கு அனுமதி“ என்ை 
பதொனிபப�ொருளிைொன ஊ்டகசசந்-
திபபில் கைந்துபகொண்டு 
கருத்துலரக்கும்ந�ொநத 

வீழ்ச்சியடைந்த சுற்றுலாத்துடை   
விடைவில் மமமபடுத்்தப்படும
2030ஆம ஆண்டில்10 இலடசம சுறறுலாப் ்பயணிகள் வருவர்  

ச�ொநொயகர் தலைலமயில் நநற்று விநச்ட கூட்டம்   
கல்வி அனைச்சர் 
திநனஷ் குைவர்ைன   
அதிகாரிகளுக்குப் 
்பணிப்புனர  

(ஸொதிக் ஷிஹொன்)  

எமது நதசம் எதிர்பகொள்ளும் 
புதிய �ொதுகொபபு சவொல்களுக்கு 
முகம்பகொடுக்கும் வலகயில் எதிர்கொை 
இரொணுவத் தலைவர்கள் தலைலமத்-
துவ �ண்புகலள வளர்த்துக் பகொள்வது 
இன்றியலமயொதது என �ொதுகொபபுச 
பசயைொளர் பஜனரல் கமல் குைரத்ன 
நேற்று ( 13) பதரிவித்தொர். �ொதுகொபபு 
மற்றும் பகளரவத்திலன தன்னகத்நத 
பகொண்டுள்ள எமது நதசம், அதனது 

இரொணுவத்தி்டமிருந்தும் 
முற்றுமுழுதொக நேர்லம-
லயயும் சுயபகளரவத்லத-
யும் எதிர்�ொர்க்கிைது என 
பதரிவித்த �ொதுகொபபு 
பசயைொளர், "சுயபகளர-
வம் பகொண்்ட தலைவர்கள் 
ந�ொலித்தனம் அல்ைது 
�ொசொஙகுத்தனத்தொல் �ொதிக்-
கப�்ட மொட்டர்கள்" எனக் குறிபபிட-
்டொர்.    பகொழும்பில் உள்ள �ண்்டொ-
ரேொயக்க ஞொ�கொர்த்த சர்வநதச 

மொேொடடு மண்்ட�த்தில் 
இ்டம்ப�ற்ை லவ�வத்தின் 
ந�ொது முப�ல்டகளின் 
இல்டநிலை அதிகொரிகள் 
மத்தியில் உலரயொற்றும் 
ந�ொநத �ொதுகொபபுச 
பசயைொளர் நமற்கண்்ட-
வொறு பதரிவித்தொர். இந்த 
கருத்தரஙகின் அஙகுரொர்ப-

�ை நிகழ்வில் இரொணுவத்தள�தி 
பஜனரல் ஷநவந்திர சில்வொ 
வரநவற்புலர நிகழ்த்தினொர்.   

புதிய ்பாதுகாப்பு சவால்களுக்கு முகமவகாடுக்கும வனகயில்;  

எதிர்கொை இரொணுவ தலைவர்கள் தமது தலைலமததுவ   
�ண்புகலை வைர்ததுக் பகொள்ை நவண்டும் 

சிரேஷ்ட பிேதி  
ச�ொலிசிட்டர் செனேல்  
துசித் முதலிரே 
ேொலமொனொர்  

சட்ட மொஅதி�ர் திலைக்களத்-
தின் சிநரஷ்்ட பிரதி பசொலிசிட்ட 
பஜனரல் துசித் முதலிநக நேற்று 
முன்தினம் (12) கொலை கொைமொ-
னொர்.  பகொழும்பு நதசிய லவத்-
தியசொலையின் தீவிர சிகிசலசப 
பிரிவில் சிகிசலச ப�ற்று வந்த 
அவர் உயிரிைந்ததொக தகவல்கள் 
பதரிவிக்கின்ைன.  49 வயதொன 
அவர், திடீர் சுகவீனமல்டந்த 
கொரைமொக க்டந்த 05 ஆம் திகதி 
பகொழும்பு நதசிய லவத்தியசொலை-
யில் அனுமதிக்கப�ட்டொர்.  

புகழ்ப�ற்ை சட்டத்தரணியொக 
திகழ்ந்த துசித் முதலிநக, �ைநமொ-
சடி மற்றும் சிக்கைொன நிதிக் குற்ைங-
கள்  பதொ்டர்பில் விசொரலை பசய்-
வதில் நிபுைத்துவம் ப�ற்ைவர் 
என்�து குறிபபி்டத்தக்கது. 

�ட்டத்தேணிேள் �ஙே
தலலவேொே மீண்டும்
�ொலிய பீரிஸ் சதரிவு

ஜனொதி�தி சட-
்டத்தரணி சொலிய 
பீரிஸ், இைஙலக 
சட்டத்தரணிகள் 
சஙகத்தின் தலை-
வரொக மீண்டும் 
பதரிவு பசய்யப-
�டடுள்ளொர்.

2022 - 2023 ஆம் ஆண்டுக்கொன  
இைஙலக சட்டத்தரணிகள் சஙகத்தின் 
தலைவரொக அவர் மீள பதரிவு பசய்யப-
�டடுள்ளொர். ஜனொதி�தி சட்டத்தரணி 
சொலிய பீரிஸ், ஏற்கனநவ க்டந்த 2021 
ப�பரவரி  24 ஆம் திகதி  இைஙலக 
சட்டத்தரனிகள் சஙகத்தின் 26 ஆவது 
தலைவரொக  பதரிவு பசய் -
யப�டடிருந்தொர்.

ஒமிகரேொன் அலலயின்  
விளிம்பில் இலஙலே  

ஒமிக்நரொன் அலையின் விளிம் -
பில் இைஙலக இருப�தொக 
சுகொதொர அதிகொரிகள் பதரிவித் -
துள்ளனர்.  

பூஸ்்டர் தடுபபூசிலயப ப�று-
வதன் மூைம் இதலன கடடுப�-
டுத்தப�்டைொம் என்று பதொ்டர்ந்து 
நிலனவூட்டப�ட்ட ந�ொதிலும் 
ப�ொது மக்கள் பூஸ்்டர் தடுபபூசிலயப 
ப�றுவதில் தயக்கம் கொடடுவதொக 
லவத்தியர் அன்வர் ஹம்தொனி பதரி-
வித்தொர்.  இந்த வி்டயம் குறித்து கருத்-
துத் பதரிவித்துள்ள அவர், 
பூஸ்்டர் ந்டொஸ் ப�றும் 

 -்பாதுகாப்புச் வசயலாளர்

சுகாைார அதிகாரிகள் 
எச்சரிக்னக!
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தமிழர் திருநாளாம் ததப்பாங்கல் பண்-
டித்கதை இன்று ்்காண்்ாடிக் ்்காண்டி-
ருக்கும் மக்்கள் அதைவருக்கும் திை்கரன் 

தைது இதைபூர்வமாை வாழ்த்து்கதளத் ்தரி -
வித்துக் ்்காள்கின்்றது. புதிை ஆண்டில் நாட்டு 
மக்்களுக்கு ச்கல ்சௌபாக்கிைங்களும் கித்க்்க 
வவண்டு்மன்றும், இன்த்றை ்்காவிட் ்நருக் -
்கடியில் இருந்து உல்கம் விதரவா்க மீண்்்ழ 
வவண்டு்மன்றும் இன்த்றை ததத்திருநாளில் 
நாம் இதைபூர்வமா்க வாழ்த்துகின்வ்றாம்.   

ததப்பாங்கல் பண்டித்கதை தமிழர் திருநாள் 
என்றும் உழவர் பண்டித்க என்றும் அதழக்கின்-
்றைர். உலகில் உயிரிைங்கள் நிதலத்திருக்்கவும், 
உல்க மக்்களுக்கு உணவளிக்கும் விவசாைம் 
்சழித்வதாங்கவும் உதவி புரிகின்்ற பூமியின் 
பிரதாை சக்திமுதலாை சூரிைனுக்கு நன்றி 
்சலுத்துவவத ததப்பாங்கல் பண்டித்கயின் 
தத்துவம் ஆகும். எைவவதான் இன்த்றை பண்-
டித்கதை சூரிைப ்பாங்கல் என்றும் அக்்கால 
நூல்்கள் குறிபபிடுகின்்றை.   

உலகின் பல்வவறு நாடு்களிலும் வாழ்கின்்ற தமி-
ழர்்கள் மாத்திரமன்றி, இந்துக்்களில் அவந்கமாை-
வர்்களும் ததப்பாங்கல் பண்டித்கதை வரு்த்-
தின் பிரதாை பண்டித்கைா்கக் ்்காண்்ாடுவது 
வழதம. உலகில் வாழ்கின்்ற தமிழர்்கள் அதை-
வரிைதும் பண்த்ை பூர்வீ்கம் தமிழ்நாடு ஆகும். 
உல்கத் தமிழர்்கள் அதைவருவம இந்திைாவில் 
இருந்துதான் பண்டித்க்கள் மற்றும் இந்துசமை 
்கதல்கலாசாரங்கள், வாழ்விைல் அம்சங்கதளப 
்பற்றுக் ்்காண்்ைர். எைவவதான் இந்திை பண்-
பாட்த்த் தழுவிைதா்க உல்்கஙகும் ததப்பாங-
்கல் பண்டித்க ்்காண்்ா்பபடுகின்்றது.   

இந்து மதமாைது எக்்காலமும் ்்கால்லாதம, 
நன்றியுணர்வு, ஒழுக்்கவிழுமிைம், ்காருண்ைம் 
வபான்்ற நற்பண்பு்கதளவை வபாதிக்கின்்றது. பிரா-
ணி்கள் மீதும் அன்தபப வபணுமாறு இந்து மதம் 
வபாதிக்கின்்றது. எமது முன்வைார் அவவாறுதான் 
தங்களது வாழ்விதையும் அதமத்திருந்தைர். 
அதைால்தான் முன்வைார்்களின் வாழ்வு மகிழ்வா-
்கவும், நிம்மதிைா்கவும் அதமந்திருந்தது. ஆைால் 
்காலமாற்்றத்தில் அன்த்றை வாழ்விைல் வ்காலங-
்கள் சிததந்து வபாய் விட்்ை. எனினும் இந்துக்்க-
ளின் பண்டித்க்கள் மாற்்றங்களின்றி ்காலா்கால-
மா்க ்கத்பபிடிக்்கபபட்டு வருகின்்றை. அவற்றில் 
ஒன்றுதான் ததப்பாங்கல் பண்டித்க ஆகும்.   

எமது முன்வைார்்களின் பிரதாை ்தாழில் 
விவசாைம் ஆகும். அக்்காலத்தில் உணவுக்-
குப பற்்றாக்குத்ற நிலவிைதில்தல. இைற்த்க 
விவசாைத்தத அக்்கால மக்்கள் ்கத்பபிடித்து 
வந்ததால் உணவில் நச்சுத்தன்தமயும் இருந்-
ததில்தல. விவசாைத் ்தாழிலுக்கு பருவம் 
தவ்றாத மதழயும், ்பாருத்தமாை சீவதாஷண 
நிதலதமயும் அவசிைம். அவவா்றாை ்பாருத் -
தமாை ்காலநிதலதை உலகுக்குத் தருவது ்கதி -
ரவன் ஆகும்.   

விவசாைத்தில் மக்்களுக்கு உதவி புரியும் மிரு -
்கமா்க மாடு்கள் ்காணபபட்்ை. உழவு, பசதள, 
சூடு மிதித்தல், நீரித்றத்தல், வண்டி இழுத்தல் 
வபான்்ற அத்ததை விவசாை வவதல்களுக்கும் 
மாடு்கவள உதவி ்சய்தை. எைவவதான் மாடு 
என்்றால் '்சல்வம்' என்்ற அர்த்தமும் ்்காள் -
ளபபட்்து. மாடு்கள் இன்வ்றல் ்நற்்சய்த்க 
இல்தல என்்ற நிதலதமதான் அக்்காலத்தில் 
நிலவிைது.   

விவசாைத்துக்குக்கு உதவி புரிகின்்ற சூரிை-
னுக்கு நன்றிக்்க்ன் ்சலுத்த வவண்டு்மன்்ற 
அன்த்றை எமது மூதாததைர்்களின் ்வளிபபா -
டுதான் ததப்பாங்கல் பண்டித்க ஆகும். அவத-
வபான்று விவசாயி்களுக்கு வதாள் ்்காடுக்கின்்ற 
மாடு்களுக்கு நன்றி ்சலுத்த வவண்டு்மன்்ற 
உணர்தவயும் எமது மூதாததைர்்கள் ்்காண் -
டிருந்தைர். அதைால்தான் மாடு்களுக்கு நன்றி 
்சலுத்தும் வத்கயில் 'மாட்டுப ்பாங்கல்' 
பண்டித்க நாதள ்்காண்்ா்பபடுகின்்றது.   

உயிருள்ள ஜீவன்்களுக்கு மாத்திரமன்றி, உயி -
ரற்்ற ்கதிரவனுக்கும் நன்றிக்்க்ன் ் சலுத்த வவண் -
டு்மன்்ற வமன்தமைாை குணத்தத அன்த்றை 
மக்்கள் ்்காண்டிருந்தைர். அதி்காதலயில் ்கண்-
விழித்்தழுந்து நீராடி, இத்றவணக்்கம் ்சய்து, 
்கதிரவன் உதைமாகும் வவதளயில் ் பாங்கலிட்டு 
நன்றிக்்க்ன் ்சலுத்தும் வழக்்கமாைது இந்துக்-
்களால் மாத்திரமன்றி, ்பருமளவாை தமிழர்்க-
ளால் ்தான்று்தாட்டு ்கத்பபிடிக்்கபபட்டு வரு -
கின்்றது.

இன்த்றை திைம் சி்றபபாைது. 'தத பி்றந்-
தால் வழிபி்றக்கும்' என்பது ஆன்வ்றார் வாக்கு. 
அதற்கிணங்க அதைத்து மக்்களிைதும் சுபிட்ச-
மாை எதிர்்காலத்துக்கு இன்த்றை ததப்பாங-
்கல் பண்டித்க வழிவ்காலட்டும் என்று திை்கரன் 
தைது மைம் ்கனிவாை வாழ்த்துக்்கதளத் ்தரி-
வித்துக் ்்காள்கின்்றது.
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இலக்கிய அன்பர்களின உள்ளம் ்கவர்ந்தவர
ஊட்கவியலா்ளர சி்தம்்பரப்பிள்்ள சிவகுமார

இம்மாதம (ஜனவரி) முதலமாம 
திகதியன்று ்லர்நத 2022ஆம 
வருடம உலக ்ககள் அனன -

வரமாலும சிறப்மாக வரவவறகப்ட்டு 
இரண்டு வமாரஙகள் கழி்நத நினலயில் 
னதத்திஙகள் உதய்மாகியுள்்ளது. 
்ன்னிரு தமிழ் ்மாதஙகளுள் ்த்தமாவதமா -
கிய னத்மாதம ்ல்வவறு வனகயிலமான 
சிறபபுகன்ளயும, தனித்துவத்னதயும 
ககமாண்டது. சூரிய ்கவமானின் இரமாசி 
்ண்டல சஞசமாரத்திறகு அன்யவவ 
ஒவகவமாரு தமிழ் ்மாதமும உதய்மாகி -
றது. அ்நத வனகயில் ்கர இரமாசியில் 
சூரியன் பிரவவசம கசய்யுமவ்மாது 
னத்மாதம பிறககிறது.   

னத்மாத பிறபபின் சிறபபுககு ்ற-
றுக்மாரு கமாரணமும உண்டு. பூவுல 
்ககளுககுரிய ஓரமாண்டு கமாலம வதவர -
களுககு ஒருநமா்ளமாக அன்்நதுள்்ளது. 
னத்மாதம முதல் ஆனி ்மாதம வனரயி -
லமான ஆறு்மாத கமாலம ்கறக்மாழுதமா -
கும. இது உத்தரமாயணம எனப்டுகிறது. 
ஆடி ்மாதம முதல் ்மாரகழி ்மாதம வனர-
யிலமான ஆறு்மாத கமாலம இரவுப க்மாழு -
தமாகும. இது தட்சணமாயணம எனப்டுகி-
றது. வதவரகளுககுரிய ்கறக்மாழுதின் 
ஆரம்வ் னத்மாதப பிறப்மாகும. 
எனவவதமான் இ்நநமாள் பூவுல ்ககளுககு 
அதிக முககியத்துவம வமாய்்நததமாக 
வி்ளஙகுகிறது.   

னதத்திஙகள் பிறபபுடன் இனண்ந-
ததமாகவவ னதபக்மாஙகல் திருநமாளும 
அன்்நதிருப்து வ்லும சிறபபுககுரி -
யது. இயறனகத் கதய்வ்மாகிய சூரிய -
னின் இயககம கசமன்யமாக அன்யப 
க்றறமால்தமான் உலகில் ்னிதகுலம 
்ட்டு்ல்ல அனனத்து ஜீவரமாசிகளும, 
தமாவரஙகளும கசயற்டக கூடியதமாக 
இருககும. அதமாவது உலகம முழுவ-

தும உயிரபபுடனும, சகதியுடனும 
இயஙகுவதறகு அடிப்னடக கமார-
ண்மாகவும, ஆதமார்மாகவும திகழ் -
வது சூரிய சகதியமாகும.   

உழவுத் கதமாழிலுககு துனணயமாக 
அன்்நதுள்்ள நிலம, நீர, ஆகமாயம 
எனும இயறனகச் சகதிகளின் 
கசயற்மாடுகளுககு வ்ருதவியமாக 
இருககும மிகப க்ரும சகதியமா -
கவும, கண்கண்ட கதய்வ்மாக -
வும வி்ளஙகும சூரிய ்கவமானன 
வ்மாறறித் துதிககும வனகயில் 
வருட்நவதமாறும நடத்தும ஒரு வழி -
்மாட்டு நிகழ்வமாகவவ னதபக்மாங -
கல் அன்்நதுள்்ளது.   

இன்கனமாரு வனகயில் கசமால்-
வதமானமால் நன்றி ்றவமான்யின் 
தனித்துவத்னத எடுத்துககமாட்டும 
க்ருவிழமாவமாகவும னதபக்மாங -
கல் சிறபபுப க்றுகிறது. ்யனன 
அனு்விககும வ்மாது, அ்நதப 
்யனனப க்றுவதறகு உதவிய 
எவனரயும எதனனயும ்ற்நது விட -
லமாகமாது என்ற உயர்நத ்ண்ன்யும 
னதபக்மாஙகல் எடுத்துச் கசமால்கி -
றது.   

உழவர க்ரு்ககள், தஙகள் 
வமாழ்வமாதமாரத்திறகு உதவும 
விவசமாய கசயற்மாடுகளின் வ்மாது 
நிலத்தில் வினதத்து அறுவனட கசய்த 
கநல்லிலிரு்நது க்றறுக ககமாள்்ளப-
்ட்ட புத்தரிசினயப ்யன்்டுத்தி சூரிய 
்கவமானுககுப க்மாஙகிப ்னடத்து 
னத்மாதப பிறபன்க ககமாண்டமாடுவவத 
னதபக்மாஙகல் வரலமாறறின் ஆரம -்
்மாக அன்்நதிரு்நதது. இதன் கமாரண-
்மாகவவ உழவர திருநமாள் என்ற க்யரி -
லும னதபக்மாஙகல் அனழககப்ட்டு 
வ்நதது. கமாலபவ்மாககில் இது இ்நது ்க -
க்ளது ்ண்டினககளுள் ஒன்றமாக ்மாறிய -
தமால், உழவர க்ரு்ககள் ்ட்டு்ல்ல, 
அனனத்து இ்நது ்ககளும னத்மாதம 
பிறககும நமாளில் சூரிய ்கவமானுககு 
க்மாஙகிப ்னடத்து வழி்மாடு கசய்வது 
வழகக்மாகி விட்டது.   

இ்நது ்ககள் அனனவரும தஙகள் 
வீட்டின் முறறத்திவலவய க்மாஙகல் 
கரு்த்னத கசய்வது வழககம. க்மாஙகி 
முடித்த பின்னர, அவத இடத்திவலவய 
தனலவமானழ இனலயில் க்மாஙகல் 
சமாதத்னத ்னடத்து வழி்மாடு கசய்யும 
நிகழ்வமானது கதய்வ வழி்மாட்டின் 
உன்னத கசயற்மாடமாகவவ அன்்நதுள் -
்ளது. இ்நத வனகயில் க்மாஙகல் சமாத்மா -

னது சூரிய ்கவமானுககுரிய னநவவத்தி -
யப க்மாரு்ளமாக சிறபபுப க்றுவதுடன் 
அவரது அரு்ளமால் க்றறனத அவருகவக 
நன்றியுடன் நிவவதனம கசய்யப்டுவ -
னதயும இது எடுத்துக கமாட்டுகிறது.   

க்மாதுவமாக, ்ககள் அனனவரும 
புதிய நமபிகனககன்ளயும, புதிய எதிர-
்மாரபபுகன்ளயும னவத்து புதுவருடப 
பிறபன் வரவவற்துவ்மாலவவ, இ்நது 
்ககளும னத்மாதப பிறபபுககமாக ஆவ-
லுடன் கமாத்திருப்து வழகக்மாகும. 'னத 
பிற்நதமால் வழி பிறககும, தரணி எஙகும 
வ்ளம கசழிககும' என்று ்லநூறு வரு-
டஙகளுககு முன்்தமாக நம முன்வனமார 
கசமால்லி னவத்திருப்னத இ்நது ்ககள் 
க்ரிதும ்தித்துப வ்மாறறி வருகிறமார-
கள். இ்நத வனகயில் தஙகள் குடும-
்த்தில் இன்்ம க்மாஙக வவண்டும, 
கசல்வம கசழிபபுற வவண்டும, 
வநமாயறற வமாழ்கனக அன்ய வவண்டும, 
வமாழ்வில் நிம்தி வவண்டும என்கறல்-
லமாம ்லவித நமபிகனககன்ளயும, எதிர -
்மாரபபுகன்ளயும னவத்து னதத்திஙகன்ள 
வரவவறறு சூரிய வழி்மாடு கசய்வது 
என்்து ஒரு ்மாரம்ரிய வழகக்மா -

கவவ நட்நவதறி வருகிறது. திரு்ணம, 
புது்னன பிரவவசம, புதிய கல்வி நிறு -
வனஙகள், புது விற்னன நினலயஙகள், 
்யிரச்கசய்னக உற்த்தி வ்மான்ற ்ல் -
வவறு்ட்ட சு்கரு்ஙகன்ள னத்மாதத் -
திவலவய வ்றககமாள்வமாரகள். னத ்மாதத் -
தில் ஆரமபிககும கரு்ஙகள் க்ரும 
கவறறினயயும சிறபன்யும ககமாடுக-
கும என்்தில் இ்நது ்ககள் க்ரிதும 
நமபிகனக ககமாண்டிருககிறமாரகள்.   

்ககள் ்லவித்மான வநமாய்களின் 
கதமாறறுககு ்த்தியில் வமாழ்்நது ககமாண்-
டிருககும இன்னறய நினல முறறமாகவவ 
நீஙகி, எதிரகமாலத்தில் அனனவரும 
எதுவித வநமாய் கநமாடி-
யுமின்றி, ்கிழ்ச்சிகர-
்மாகவும, நிம்தியமா-
கவும வமாழ்வதறகு 
உதய்மாகும னதத்-
திருநமாளிவல இனற-
யருன்ள வவண்டிப 
பிரமாரத்திபவ்மா்மாக!

“வாழ்கனகயின் மீதமான வி் 
ரசனத்திலிரு்நவத ஒரு 
்னடபபு உருவமாகி-

றது. சுயஅனு்வத்தின் க்ய்த்தன்ன் 
்னடபபில் கதன்்டு்மானமால் அ்நதப 
்னடபபு வமாசகரின் நமபிகனகனய 
க்றறு விடுகிறது. நமபிகனகனயப 
க்றறு நமன் ்மாதிககிறது. இ்நதப 
்மாதிபவ் இலககியத்துககும சமூகத் -
துககு்மான உறவின் அடிப்னடயமாக 
அன்கிறது. நல்ல எழுத்து – அனு்-
வம சமார்நது வமாழ்கனகயின் சிககனலப 
்றறி விவமாதிககும. வமாழ்கனக இப்டி, 
இப்டி இருககிறது என்று கவனப்டுத்-
துவதன் மூலம, ந்ககும வமாழ்கனகககு-
்மான உறனவ ஒழுஙகு கசய்ய முயலும, 
வமாழ்கனகனய எதிரககமாள்வதறகமான ஒரு 
சூழனலயும தயமாரிபன்யும உருவமாக-
கும. ்கிழ்ச்சியமான தருணஙகளும, துயர 
நிகழ்ச்சிகளும எல்வலமாருககும ஒவர ் மாதி-
ரியமானனவ அல்ல என்்து உண்ன்தமான். 

ஒவர ந்ருககுககூட இனவ எபவ்மா-
தும ஒவர ்மாதிரியமானனவ அல்ல. ்றற -
வர வமாழ்கனக அனு்வஙகளும வவறு 
வவறமானனவதமான். ஆனமால், எல்லமா 
்னிதரகளுனடய சுகதுககஙகளுககும 
க்மாதுவமான ஒரு இனழ இருககிறது. 
அ்நத இனழனய உணரச் கசய்யும எழுத் -
துககள் வமாசகர ்னதில் ்தி்நது கவறறி 
க்றறு விடுகின்றன." 

இவவமாறு அரத்தம க்மாதி்நத எழுத்னத 
எழுதிய எ்து அருன் இலககிய நண்்ர 
சிதம்ரபபிள்ன்ள சிவகு்மார அவரகள் 
13. 01. 2012 (வநறனறய தினம) ககமாழும-
பில் ்னற்நது விட்டமார என்ற துயரச் 
கசய்தி என்னன வ்நதனட்நத வ்மாது, 
அதிர்நது விட்வடன்.

சிதம்ரபபிள்ன்ள சிவகு்மார அவர-
கன்ள இறுதியமாக கட்நத ஆண்டு நடுப-
்குதியில் இலககிய நண்்ர நவடசன் 
ஏற்மாடு கசய்திரு்நத 'நம்வர வ்சுகி -
றமார' க்ய்நிகர அரஙகில்தமான் ச்நதித்து 
உனரயமாடியிரு்நவதன். 

குறிபபிட்ட  இ்நத அரஙகு எம அனன-
வரதும இனிய இலககிய  நண்்ர ‘ ்க -
கத்துச்சமால்னவ எஸ். எல். எம. ஹனீ-
்மாவுனடய ்னடபபுலகம ்றறும 
அரசியல் , சமூகப்ணி சமார்நது நிகழ்்நத 
உனரயமாடல் ச்நதிபபு. 

ஏறகனவவ ஹனீ்மாவின் ்னடபபுல-
கம ்றறி ்மாத்திர்ன்றி ஏனனய  எழுத்-
தமா்ளரகளின்  ்னடப்மாளுன்கள் குறித் -
தும இலஙனக – தமிழக ஊடகஙகளில் 
எழுதி வ்நதிருப்வரதமான் சிதம்ரப-
பிள்ன்ள சிவகு்மார.

கட்நத 2019 ஆம ஆண்டு கிளிகநமாச்சி-
யில்  இரண்டு நமாட்கள் நட்நத 49 ஆவது 
இலககியச் ச்நதிபபில் அவனர ச்நதித்து 
நீண்டவநரம வ்சியிருககின்வறன்.

அச்ச்நதிபபிறகு தமிழ்நமாட்டிலிரு்நதும 

ஐவரமாப்மா, கனடமாவிலிரு்நதும 
இலஙனகயின் ்ல ்மாகஙகளிலி -
ரு்நதும  ்ல இலககிய ஆளுன் -
களும , தமிழக தினரப்ட கனல-
ஞரகளும   வருனக த்நதிரு்நதனர. 
இரண்டு நமாட்களும நட்நத கருத்-
தரஙகுகளில்  சிவகு்மார, தனகவக 
உரித்தமான ்மாணியில் தனது கருத் -
துககன்ள அழுத்தம திருத்த்மாக 
முன்னவத்தமார.

இ்நத அஞசலிக குறிபபின் 
கதமாடககத்தில் சிவகு்மாரின் ்மார-
னவயில் ்னித வமாழ்வு மீதமான 
சி்நதனன கசமால்லப்ட்டது, இற-
னறககு 19 வருடஙகளுககு முன்-
னரதமான். 

2003 ஆம ஆண்டு ்மாரச் ்மாதம 
09 ஆம திகதி ககமாழுமபு தமிழ்ச் -
சஙகத்தில் நட்நத எனது '்றனவ-
கள்' நமாவல் கவளியீட்டு விழமாவில் 
அவர உனரயமாறறிய நமாவல் மீதமான 
வமாசிபபு அனு்வத்தின் கதமாடக-
கமதமான்  அ்நத வரிகள். 

அன்னறய அன்ச்சரும ் னலயக 
்ககள் முன்னணியின் தனலவ-
ரு்மான ச்நதிரவசகரன், ்றறும 
வ்ரமாசிரியர வசமா. ச்நதிரவசகரன், 
்ல்லினக ஜீவமா முதலமான ்லர 
கல்நது ககமாண்ட இ்நநிகழ்வில் 
சிவகு்மார ்மாத்திரவ்  நமாவனலப 
்றறிய பிரத் வ்ச்சமா்ளர.

அ வு ஸ் தி வ ர லி ய மா வி லி ரு்ந த 
என்னமால், அ்நத நிகழ்ச்சியில் 

கல்நது ககமாள்்ள முடியமாதிரு்நத சூழலி-
லும, என்னனப ்றறிய எ்நதகவமாரு அறி -
முகமும இன்றி, எனது நமாவனலப ்றறி 
்மாத்திரம ்டித்துத் கதரி்நதுககமாண்டு 
உனரயமாறறிய அவனர, அதன் பின்னர-
தமான் சில வருடஙகள் கழித்து ஏரிககனர ( 
Lake House ) ்த்திரினக கமாரியமாலயத்தில் 
ச்நதித்வதன்.

நீண்ட கமால்மாக ஊடகத்துனறயுடன் 
கநருகக்மாகவிரு்நத அவர, தமிழ்நமாட்-
டின் தர்மான இலககிய ஏடு கனணயமாழி-
யிலும முன்னர ்ணியமாறறியிருககிறமார 
என்்து நமான் பி்நதியறி்நத கசய்தி.

இலஙனக வமாகனமாலியிலும, சகதி 
வமாகனமாலி – கதமானலககமாட்சி முதலமான-
வறறிலும கமாத்திர்மான ்ஙகளிபபினன 
வழஙகியிருககும சிவகு்மார,  யமாழ்ப்மா-
ணத்திலிரு்நது கவளிவ்நத 'தினமுரசு' ்த்-
திரினகயின் ஆசிரியரமாகவும ்ணியமாறறிய-
வர.  ஈழத்து எழுத்தமா்ளரகளினதும புகலிட 
்னடப்மாளிகளினதும ஆககஙகளுககும  
தினமுரசுவில் க்ளம வழஙகினமார.

்ல வருடஙகளுககு முன்னர இருதய 
சிகிச்னசககுட்்ட்டிரு்நத அவர,  
தன்னனப ்றறி கவனிககத் தவறி 

விட்டமாவரமா என்றுதமான் எண்ணத் 
வதமான்றுகிறது. த்து க்ருவமாரி-
யமான வநரத்னத எழுத்து, சமூகப -
்ணி என ஒதுககிவிடும  ்லருககு 
நண்்ர சிதம்ரபபிள்ன்ள சிவக-
கு்மார அவரகளும ஒரு ்மாட்மாக 
இருத்தல் வவண்டும என்றும 
இ்நதக குறிபபுகளில் கசமால்வதில் 
தவறில்னல எனக கருதுகின்வறன்.

சுவர இரு்நதமால்தமாவன சித்திரம 
வனரய முடியும!

ந்ககும வமாழ்கனகககு்மான 
உறனவ எழுத்தின் ஊடமாகவும, 
்ணிகள் சமார்நதும ஒழுஙகு கசய்ய 
முயலும எழுத்தமா்ளரகள், சமூகப்ணி-
யமா்ளரகள், ஊடகவியலமா்ளரகள் த்து 
கசமா்நத வமாழ்விலும  அதனன கனடப-
பிடித்தல் வவண்டும. இம்மாதம 26 
ஆம திகதி பிறககும வ்மாது நண்்ர 
சிதம்ரபபிள்ன்ள சிவகு்மாருககு 60 
வயது பிறககிறது. ்ணிவிழமா நமாயக-
னமாக வலம வ்நதிருகக வவண்டியவர, 
அற்மாயுளில் எமன் விட்டு வினட-
க்றறு விட்டமார.

இலஙனக – இ்நதிய – புகலி 
வதசத்து எழுத்தமா்ளரகள், கனலஞர-

கள், ஊடகவியலமா்ளரகளுடன் கநருக -
க்மான உறனவப வ்ணி வ்நதிருககும 
சிதம்ரபபிள்ன்ள சிவககு்மார எமமிடம 
விட்டுச் கசன்றிருப்து அவர ்றறிய ்சு-
ன்யமான நினனவுகள்தமான்.

அவரின் ்னறவமால் ஆழ்்நத துயரத்-
தில் மூழ்கியிருககும அன்னமாரின் அன்புத் 
துனணவியமார, ்றறும பிள்ன்ளகள் நண்-
்ரகளுககும இலககியவமாதிகள் அனனவ-
ரும ஆழ்்நத அனுதமா்ஙகன்ள கதரிவித்துக 
ககமாள்கின்வறமாம.

அற்மாயுளுககும 
வ்தமாவிலமாசத்திற -
கும கநருஙகிய 
உறவு இருககி-
றவதமா?  என்றுதமான் 
சிதம்ரபபிள்ன்ள 
சி வ க கு ் மா ரின் 
்னறவும  எமன் 
சி்நதிகக னவககி-
றது.

்ல.முரு்கபூபதி...?
அவுஸ்திவரலிைா

ஆற்றல் மிகுந்த படைபபாளி 
ஒருவரின் மட்றவு ்தரும் துயரம்

நனறி மறவா்மயின ்தத்துவத்்்த   
உலகுக்கு வி்ளக்கும் ்்தப்்்பாங்கல்

சுபிட்சமான எதிர்ாலத்துக்கு
தைத்திருநாள் வழிக்ாலடடும்!

ககமாடுன்கன்ளக கண்டுமகூட உறுதி ்னடத்தவரகள் அன்தியமாக இருப்து
அச்சத்தினமால் அல்ல; அது ஆட்டுககடமா ஒன்று தனது ்னகனயத்
தமாககுவதறகுத் தன் கமால்கன்ளப பின்னுககு வமாஙகுவனதப வ்மான்றதமாகும.

ஊக்்க முத்ைான் ஒடுக்்கம் ்பாருத்கர்
தாக்்கற்குப வபருந் தத்கத்து

அ.்கை்கசூரிைர்...?



 

மனிதனில் 
காணப்படும் 
ஆசைகளும், ப்பரா-

சைகளும் அவசை வழிதவறச் 
சைய்திடக் கூடியசவயாக மாத்திரமல்்ா-
மல் அவைது அழிக்கும் வழிவகுக்கும் 
உயிர்க் சகால்லியாகவும் காணப்படுகின்-
றை. ்பாவஙகளின் முதல் காரணகர்த்தாவா-
கவும் அசவபய திகழுகின்றை. அதன் கார-
ணத்திைால் அவற்றின் நிழல்கசைக் கூட 
அணுக பவணடாசமை இஸ்ாம் வலியு-
றுத்துகின்றது. மனித வாழ்வு என்்பது ஒரு 
்பயணம்தான், எவரும் இவ்வு்கில் நிரந்-
தரமாகத் தஙகி வாழ்்பவர் அல்்ர். வசரய-
றுக்கப்படட வாழ்வுக் கா்த்சதக் சகாண-
டுளை இவ்வு்க வாழ்வில் வழிபப்பாக்கன் 
ப்பான்று, சி் கா்ம் தஙகி இருந்து விடடு 
மறுசம ப�ாக்கி ்பயணிப்பதுதான் மனித 
வாழ்வின் ப�ாக்காகும்.

ஆைாலும் இம்சம வாழ்சவ விடவும் 
மறுசம வாழ்வு தான் நிச்யாைது. 

அதுபவ இஸ்ாத்தின் ப்பாதசையாகும். 
அதைால் மறுசம வாழ்விற்காை முன்-
பைாடடமாகபவ இவ்வு்க வாழ்வு உளைது, 
இவ் உ்க வாழ்வு நிரந்தரமற்றது என்்பசத 
இஸ்ாம் உறுதி்படக் கூறி சவத்திருக்கி-
ைறது. 

`என்னுசடய ைமூகத்தாபர... இவ் உ்க 
வாழ்க்சகசயல்்ாம் அற்்ப 
சுகம்தான். அன்றியும் நிச்-
ையமாக, மறுசமபயா - 
அதுதான் (என்சறன்றுமிருக்-
கும்) நிச்யாை வீடு. (அல் 
குர்ஆன் 40:39).

உ்கில் நீ (தாய் �ாடு அல்்து சைாந்த 
ஊர் அல்்ாத ஓரிடத்தில் வாழும்) ஓர் அந்-
நியசைப ப்பான்று அல்்து ஒரு வழிப-
ப்பாக்கசைப ப்பான்று வாழ்வாயாக...’ 
மணணசறவாசிகசை ப்பான்று உன்சை 
நிசைத்துக்சகாள. உமரின் மகபை. 
நீ காச்ப ச்பாழுசத அசடந்தால் 
மாச்சய எதிர்்பார்க்காபத. நீ மாச்சய 
அசடந்தால் காச்சய எதிர்்பார்க்காபத. 
ப�ாயின் ்பாதிபபுகளுக்கு முன்ைால் 
ஆபராக்கியத்சதயும், மரணத்சதச் ைந்-
திப்பதற்காக வாழ்சவயும் ்பயன்்படுத்திக் 
சகாள. ஓ... அபதுல்்ாஹ், �ாசை உன் 
நிச் என்ை என்்பது நீ அறியமாடடாய்' 
என்று �பி (ஸல்) அவர்கள கூறிைார்கள. 

(ஆதாரம்: திர்மிதி)
இந்�பியின் ஊடாக உ்கத்தின் சமயக்-

கரு என்ை என்்பசத சதளைத் சதளிவாகப 

புரிந்து சகாளை முடியும். இதசை புரிந்து 
சகாணடவர்களின் வாழ்வு அசமதியாை 
�தியில் மிதக்கும் இச் ப்பான்று வாழ்வு 
அசமயும். இந்த உ்கத்தின் ைாராம்ைத்சத 
அறிய முற்்படாமல் மை இச்சைக்கு அடி-
சமயாைால், அச்யில் சிக்கிய ்படகு 
ப்பான்று நிம்மதியின் கயிறு அறுந்து நிறம் 
மாறிபப்பாகும்.'அவர்கள இந்த உ்க வாழ்-
விலிருந்து (அதன்) சவளித்பதாற்றத்சதபய 
அறிகிறார்கள. ஆைால் அவர்கள மறுசம-
சயப ்பற்றி அ்டசியமாக இருக்கிறார்கள'. 
(அல் குர்ஆன்: 30:7)

இந்த உ்கம் சவறும் அ்ஙகாரம் 
என்்பது, வாழும் கா்த்தில் �மக்கு பு்ப-
்படாது.  மரணிக்கும் ப�ரத்தில் முழுசம-

யாகப பு்ப்படும். 
அபப்பாது அது ்பயன் 
தராது.

அறிந்து சகாள-
ளுஙகள, 'நிச்ையமாக 
இவ்வு்க வாழ்க்சக 
வி ச ை ய ா ட டு ம் , 
ப வ டி க் ச க யு ம் , 
அ்ஙகாரமுபமயா -
கும்; பமலும் (அது) 
உஙகளிசடபய ச்பரு-
சமயடித்துக் சகாள-

வதும், ச்பாருளகசையும், ைந்ததிகசையும் 
ச்பருக்குவதுபமயாகும். (இது) மசழயின் 
உதாரணத்துக்கு ஒப்பாகும். (அதாவது) 
அது முசைபபிக்கும் ்பயிர் விவைாயிகசை 
ஆைந்தப்படுத்துகிறது. 

ஆைால், சீக்கிரபம அது உ்ர்ந்து மஞைள 
நிறம் ஆவசத நீர் காணகின்றீர். பின்ைர் 

அது கூைமாகி விடுகி-
றது. (உ்க வாழ்வும் 
இத்தசகயபத. எைபவ 
உ்க வாழ்வில் மயஙகி-
பயாருக்கு) மறுசமயில் 

கடுசமயாை பவதசையுணடு. (முுஃமின்க-
ளுக்கு) அல்்ாஹ்வின் மன்னிபபும், அவன் 
ச்பாருத்தமும் உணடு. ஆகபவ, இவ்வு்க 
வாழ்க்சக ஏமாற்றும் சைாற்்ப சுகபம தவிர 
(பவறு) இல்ச '்.   

(அல் குர்ஆன் 57:20)
ஜைைம், மரணம் இசவ இரணடிற்கும் 

மத்தியில் உளை ்பயணபம வாழ்க்சக. 
தீசமயாை காரியஙகசை விடடு �ம் 
மைசதத் தூரம் ப்பாகச் சைய்யபவணடும். 
இஙகு எதுவும் நிரந்தரமில்ச் என்்பசத 
அறிவதில், இம்சம மற்றும் மறுசமயின் 
ைந்பதாஷஙகள சதாடர்கின்றை.

ஆகபவ வாழ்வின் ப�ாக்கத்திற் -
கும் எதிர்்பார்பபுக்கும் ஏற்்ப வாழ்சவ 
அசமத்துக் சகாளவதில் கவைம் சைலுத் -
துபவாம். அதன் ஊடாக இம்சமயிலும் 
மறுசமயிலும் விபமாைமசடந்திட 
முயற்சிபப்பாம். 
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பரந்து விரிந்்த 
இந்்த உலகில் 

உள்்ள அமனத்து ஜீவ-
ராசிகம்ளயும் பமைத்து, 

பரிபாலனம் வெயபவன் ஏக 
இமைவன் அல்லாஹ் ஒருவன் ்தான். 

அவன் எல்்லாருக்கும் வபாதுவானவன், 
எந்்த ்்தமவயும் இல்லா்தவன். அ்்த்ேரத்தில் 

்்தமவகம்ள ்வண்டி ்தன்மன ோடி வரும் அடியாரகளின் 
்்தமவமய நிமை்வற்றும் ைாவபரும் கரு -
மையா்ளன் ஆவான். அவனிைம் இருகரம் 
ஏந்திக்்கடைால் ‘இல்மல’ என்று வொல்லா்த-
வன். 'அல்லாஹ் அ்ளவற்ை அரு்ளா்ளன், நிக-
ரற்ை அன்புமையவன்' என்று அல் குரஆன் 
(1:3) எடுத்துக்கூறியுள்்ளது.

அத்்தமகய சிைப்பு மிக்க இமைவனின் 
அரும்ளப்வபை ்வண்டும் என்ைால் அவன் 
ேைக்கு காடடிய வழியில் ேைக்க ்வண்டும். 
அல் குரஆனின் கடைம்ளப்படியும், இமைத்-
தூ்தர முஹம்ைத் (ஸல்) அவரகள் வாழ்ந்து காடடிய வழிமுமை-
கம்ளப் பின்பற்றியும் ோம் வாழ ்வண்டும். 

இமையசெத்துைன் வாழ்ந்து, கலிைா, வ்தாழுமக, ்ோன்பு, 
ஸக்காத், ைற்றும் ஹஜ் ஆகிய கைமைகம்ள நிமை்வற்றி வந்்தால் 
அந்்த ஏக இமைவனின் திருப்வபாருத்்தத்ம்த 
எம்ைால் வபற்றுக்வகாள்்ள முடியும். அந்்த 
வமகயில் ெக ைனி்தரகளுைன் எவவாறு ேைந் -
துவகாள்்ள ்வண்டும்? என்பது குறித்து ேபி 
(ஸல்) அவரகள் எடுத்துக்கூறியுள்்ளாரகள். 

அ்தாவது 'ஒரு முஸ்லிம் ைற்வைாரு முஸ்லிமின் ெ்கா்த-
ரன் ஆவான். அவனுக்கு இவன் அநீதி இமழக்கவும் ைாடைான். 
அவமன (பிைரது அநீதிக்கு ஆ்ளாகும்படி) மகவிடடு விைவும் 
ைாடைான். 

எவர ்தம் ெ்கா்தரனின் ்்தமவமய நிமைவு வெயவதில் ஈடுபடடி-
ருக்கின்ைா்ரா, அவரது ்்தமவமய நிமைவு வெயவதில் அல்லாஹ்-
வும் ஈடுபடடிருக்கின்ைான். 

எவர ஒரு முஸ்லிமின் ஒரு துன்பத்ம்த நீக்குகின்ைா்ரா, அவரது 
ைறுமை ோளின் துன்பத்ம்த அல்லாஹ்வும் நீக்குகின்ைான். 
எவர ஒரு முஸ்லிமின் குமைகம்ள ைமைக்கின்ைா்ரா, அவரது 

குமைகம்ள ைறுமை ோளில் அல்லாஹ்வும் ைமைக்கின்ைான்' 
என்று ேபி (ஸல்) அவரகள் கூறினாரகள். (ஆ்தாரம்: புகாரி).

ேம்மில் பலர வெதி, வாயப்புகள் நிமைந்்த வாழ்க்மகமய அனு-
பவிக்கலாம். சிலருக்கு அந்்த நிமல இல்லாைல் இருக்கலாம். இல்-
லா்தவரகளுக்கு இருப்பவரகள் வகாடுத்து உ்தவ ்வண்டும் என்ப-
ம்த்ய இந்ேபி வைாழி வலியுறுத்துகிைது. அவவாறு ஒரு முஸ்லிம், 
ெக முஸ்லிம்களின் ்்தமவமய கருமையுைன் நிமை்வற்றினால், 
அல்லாஹ் அவரது ்்தமவமய நிமை்வற்றுவான், துன்பஙகம்ள 
நீக்குவான் என்பம்த இந்ேபி வைாழி மூலம் ோம் அறிந்து வகாள்-
்ளலாம். ்ைலும் ோம் ஒருவருக்கு ஒருவர கருமை காடடுவதிலும், 
அன்பு வெலுத்துவதிலும் எப்படி இருக்க ்வண்டும் என்பது குறித்து 
ேபி (ஸல்) அவரகள் இவவாறு கூறியுள்்ளாரகள்.

'ஒருவருக்வகாருவர கருமை புரிவதிலும், அன்பு வெலுத்து-

வதிலும், இரக்கம் காடடுவதிலும் (உண்மையான) இமைேம்பிக்-
மகயா்ளரகம்ள ஓர உைமலப் ்பான்று நீ காண்பாய. (உைலின்) 
ஓர உறுப்பு சுகவீனைமைந்்தால் அ்தனுைன் ைற்ை உறுப்புகளும் 
(்ெரந்து வகாண்டு) உைஙகாைல் விழித்துக் வகாண்டிருக்கின்ைன. 

அத்துைன் (உைல் முழுதும்) காயசெலும் கண்-
டுவிடுகிைது'. (ஆ்தாரம்: புகாரி)

அவவாறு ோம் கருமையுைன் ைற்ைவர -
களிைம் ேைந்துவகாண்ைால், இமைவனின் 
கருமைப்பாரமவ ேைக்கு கிமைக்கும் என்-

பம்தயும் ேபி (ஸல்) அவரகள் இவவாறு கூறியுள்்ளாரகள்.'(ப-
மைப்பினஙகளின் மீது) கருமை காடைா்தவர, (பமைத்்தவனால்) 
கருமை காடைப்பைைாடைார'.  (ஆ்தாரம்: புகாரி)

'ஒரு முஸ்லிம் ைரம் ஒன்மை ேடடு அதிலிருந்து ஒரு ைனி்த்னா 
அல்லது (ைற்ை) உயிரின்ைா உண்ைால் (அ்தன் காரைத்்தால்) ஒரு 
்தரைம் வெய்த்தற்கான பிரதிபலன் அவருக்குக் கிமைக்காைல் இருப்ப-
தில்மல'.  (ஆ்தாரம்: புகாரி)

என்வ இஸ்லாமிய வழிகாடைல்களுக்கு ஏற்ப ோம் ெக முஸ்லிம்-
கள் உள்ளிடை எல்லா உயிரினஙகளுைனும் அன்பு காடடு்வாம், கரு-
மையுைன் ேைந்துவகாள்்வாம். 

இஸ்ாம் அதிகம் முக்கியத்து-
வம் அளித்துளை விடயஙகளில் 
ஒன்றாக ச்பாறுசமசயக் கசட -

பித்தல் விைஙகுகிறது. இதன் மூ்ம் 
கிசடக்கபச்பறும் �ன்சமகளும் பிர -
தி்ப்ன்களும் அைப்பரியசவயாகும். 
அபதப�ரம் ச்பாறுசமக்கு மாற்றமாை 
ப்பாக்கு தீசமகசையும் சகடுதல்க -
சையும் பதடித்தரக்கூடியசவ. அல் -
்ாஹ்வும் அவைது தூதரும் ச்பாறுசம-
சயபய ச்பரிதும் ஊக்குவித்துளைைர். 

அந்த வசகயில் �பி (ஸல்) அவர் -
கள ச்பாறுசமயின் சிறபச்ப 
'உணசமயாை வீரன் யார்? என்று 
விைவிய்படி இவ்வாறு எடுத்துக்கூறி -
யுளைார்கள. அதாவது, ஒரு தடசவ 
அன்ைார் 'அடித்து வீழ்த்து்பவன் வீர-
ைல்்ன்' என்றார்கள. 'அப்படியாைால் 
வீரன் என்்பவன் யார் அல்்ாஹ்வின் 
தூதபர?'  எை மக்கள விைவ, அதற்கு 
�பிகைார் 'பகா்பத்தின்ப்பாது தன்சைக் 
கடடுப்படுத்திக்சகாள்பவபை (வீரன் 
ஆவான்)'  என்றார்கள.

(ஆதாரம் : முஸலிம்) 
இந்�பிசமாழி ச்பாறுசமயின் 

சிறபச்ப சவளிப்படுத்தி நிற்கின் -
றது. ச்பாதுவாக பகா்பம் மனிதனில் 
காணப்படக்கூடிய ஒரு துர்க்குணமா-
கும். அதசை ச�றிப்படுத்தி �டப்பது 
இன்றியசமயாததாகும். அதுபவ அதிக 
சிறபச்பயும் பிரதி்ப்ன்கசையும் ச்பற்-
றுத்தரும். அபதப�ரம் ்பழிக்குப ்பழி 
வாஙகுவசத விடவும் ச்பாறுசமசயக் 
கசடபபிடிப்பபத சிறந்தது. இதசை 
அல்்ாஹ் இவ்வாறு குறிபபிடடிருக் -
கின்றான்.  

'(ைடடத்தின் மூ்மாக) தணடிப்பதாக 
இருந்தால் நீஙகள துன்புறுத்தப்படட 
அைவுக்குத் தணடியுஙகள. நீஙகள 
ச்பாறுசமசயக் கசடபபிடித்தால் 
ச்பாறுசமயாைர்களுக்கு அதுபவ சிறந் -
தது. ச்பாறுசமசயக் கசடபபிடிப -
பீராக, நீர் ச்பாறுசமயாக இருப்பது 
அல்்ாஹ்விடபம உளைது. அவர்க -
ளுக்காகக் கவச்ப்படாதீர். அவர்கள 
சூழ்ச்சி சைய்வதால் ைஞை்த்துக்கும் 
ஆைாகாதீர்.

(அல் குர்ஆன் 16:126-127)
பமலும் �பி (ஸல்) அவர்களின் கா்த் -

திற்கு முன்ைால் வாழ்ந்த �ல்்டியா-
ராை லுக்மான் அவர்களின் வாழ்க்சக 
குறித்து அல்்ாஹ், அவர் தன் மகனி -
டம் இசறவனுக்கு இசணகற்பிக்-
காமல் அவசை மடடுபம வணஙக 
பவணடும். ச்பற்பறாருக்கு உதவ 

பவணடும். பிறரிடத்தில் அழகிய 
முசறயில் �டக்க பவணடும். �ல்-

்வர்களின் வாழ்க்சகசயப 
பின்்பற்ற பவணடும். 

தர்மம் வழஙக 
ப வ ண டு ம் . 

�ன்சமசய ஏவி, தீசமசயத் தடுக்க 
பவணடும். பைாதசைகளின் ப்பாது 
ச்பாறுசமயாக இருக்க பவணடும், 
பிறரிடத்தில் கணணியமாக �டக்க 
பவணடும், கர்வமாக �டக்கக் கூடாது 
என்று மிக அழகாை முசறயில் 
அறிவுசர வழஙகியுளைார். ைகித்துக் 
சகாளளுதல் என்ற சையச் மிக சிறப-
புக்குரிய காரியமாக அவர்கள தன் மக -
னிடம் சதளிவு்படுத்தியுளைார்கள.

என் அருசம மகபை... சதாழுசகசய 
நிச் �ாடடு. �ன்சமசய ஏவு. 
தீசமசயத் தடு, உைக்கு ஏற்்படுவசதச் 
ைகித்துக் சகாள. அது உறுதிமிக்க காரிய -
மாகும். 

(அல் குர்ஆன் 31:17)
அபதப�ரம் யூஸுப (அச்) அவர்க-

ளுடன் ச்பாறுசம சதாடர்பில் ைம்்பந்-
தப்படட விடயத்சதயும் அல்்ாஹ் 
குறிபபிடத் தவறவில்ச். 

'எஙகள தந்சதபய... �ாஙகள 
ப்பாடடி ப்பாடடு ஓடிபைாம். எஙகள 
ச்பாருளுக்கருகில் யூஸுச்ப விடடுச் 
சைன்பறாம். அபப்பாது அவசர ஓ�ாய் 
தின்று விடடது. �ாஙகள உணசம 
கூறுபவாராக இருந்த ப்பாதும் நீஙகள 

எஙகசை �ம்பு்பவராக இல்ச்' என்ற -
ைர். அவரது ைடசடசயப ச்பாய்யாை 
இரத்தத்துடன் சகாணடு வந்தைர். 
'உஙகள உளைஙகள உஙகளுக்கு 
ஒரு காரியத்சத அழகாகச் சித்தரித்து 
விடடை. அழகிய ச்பாறுசமசய 
பமற்சகாளகிபறன். நீஙகள கூறும் விஷ -
யத்தில் அல்்ாஹ்பவ உதவி பதடப்படு -
்பவன்' என்று அவர் கூறிைார். 

(அல்குர்ஆன் 12:17-18)
இபதபவசை அல்்ாஹ்தஆ்ா, 

'ச்பாறுசமசயக் கசடபபிடிபபீ-
ராக... �ன்சம சைய்பதாரின் கூலிசய 
அல்்ாஹ் வீணாக்க மாடடான்' (அல் 
குர்ஆன் 11:115) என்றும் குறிபபிடடுள-
ைான்.

�பி (ஸல்) அவர்கள தன் மகைாரின் 
மரணத்சத ைந்தித்த ப்பாது வரம்பு 
மீறபவா இசற�ம்பிக்சகக்கு முரணாை 
வார்த்சதகசைப ப்பைபவா இல்ச். 
மாறாக ச்பாறுசமயாக இருந்தார்-
கள. இது சதாடர்பில் அைஸ (ரலி) 
அவர்கள இவ்வாறு குறிபபிடடுள-
ைார்கள. �பி (ஸல்) அவர்களின் மகன் 

வ்பாத்தாை ைமயம் �ாஙகள �பி 

(ஸல்) அவர்களுடன் (அவர்களுசடய 
குழந்சத) இபராஹீம் வைர்ந்து வந்த 
அபூசஸுஃப என்ற சகால்்ரின் வீட-
டிற்குச் சைன்பறாம். அவர் இபராஹீ-
மின் ்பால்குடித் தாயாருசடய கணவர் 
ஆவார். அஙகு �பி (ஸல்) அவர்கள 
இபராஹீசமத் தூக்கி முகர்ந்து முத்த-
மிடடார்கள. மற்சறாரு முசற �ாஙகள 
வீடடினுள நுசழந்பதாம். அபப்பாது 
இபராஹீமின் உயிர் பிரிந்துசகாணடி-
ருந்தது. �பி (ஸல்) அவர்களின் கணகள 
நீசரப ச்பாழிய்ாயிை. இசதக் கணட 
அபதுர்ரஹ்மான் பின் அவ்ுஃப (ரலி) 
அவர்கள 'அல்்ாஹ்வின் தூதபர... 
தாஙகைா (அழுகிறீர்கள)?' என்று பகட-
டார்கள. அதற்கு �பி (ஸல்) அவர்கள 
'அவ்ுஃபின் புதல்வபர..' என்று கூறி -
விடடு சதாடர்ந்து அழுதார்கள. பிறகு 
'கணகள நீசரச் சைாரிகின்றை. உளைம் 
கவச்யில் துவணடு சகாணடிருந்தை. 
ஆை ப்பாதிலும்  இசறவன் விரும்-
்பாத எந்த வார்த்சதயும் �ாஙகள கூற -
மாடபடாம். இபராஹீபம... நிச்ையமாக 
�ாஙகள உைது பிரிவால் அதிகக் கவ-
ச்ப்படுகிபறாம்' என்றார்கள. 

(ஆதாரம் : புகாரி)
ஒரு தடசவ அைஸ 

பின் மாலிக் (ரலி) 
அவர்கள தம் வீட-
டாரில் ஒரு ச்பண -
மணியிடம், 'இன்ை 
ச்பணசண உைக்-

குத் சதரியுமா?' என்று பகடடார்கள. 
அபச்பணமணி, 'ஆம் (சதரியும்)' 
என்றார். அபப்பாது அைஸ (ரலி) அவர்-
கள, அவள ஒரு மணணசற அருபக 
அழுதுசகாணடிருக்கும் ப்பாது �பி 
(ஸல்) அவர்கள அவசைக் கடந்து 
சைன்றார்கள. அபப்பாது, 'அல்்ாஹ்-
வுக்கு அஞசிக்சகாள. ச்பாறுசமயாக 
இரு' என்று �பிகைார் கூறிைார்கள. 
அபப்பாது அபச்பணமணி, 'என்சை-
விடடு வி்கிச் சைல்வீராக. எைக்பகற்-
்படட துன்்பம் உமக்பகற்்படவில்ச் 
(அதைால்தான் இப்படிப ப்பசுகிறீர்)' 
என்றாள. அபப்பாது �பி (ஸல்) அவர்-
கள (ப்பைாமல்) அவசைக் கடந்து சைன்-
றுவிடடார்கள. அதன் பின்ைர் அவ்வ-
ழிபய  ஒரு மனிதர் சைன்றார். அவர், 
'�பி (ஸல்) அவர்கள உன்னிடம் என்ை 
சைான்ைார்? எை விைவிைார். அதற்கு 
அபச்பணமணி, 'எைக்கு அவர் 
யாசரன்று சதரியாது' என்றாள. 
அச்ைமயம் அம்மனிதர் 
அவர் தான் அல்-
் ா ஹ் வின் 

தூதர் (ஸல்)' எைக்கூற, அபச்பணமணி 
�பி (ஸல்) அவர்களின் வீடடு வாைலுக்-
குச் சைன்றாள. அஙகு அவள வாயிற்-
காவ்ர் யாசரயும் காணவில்ச். 
ஆகபவ அவள, 'அல்்ாஹ்வின் 
தூதபர! அல்்ாஹ்வின் மீதாசணயாக! 
நீஙகள யாசரன்று �ான் அறியவில்ச்' 
என்றாள. அச்ைமயம் �பி (ஸல்) அவர் -
கள, ச்பாறுசம என்்பது துன்்பம் ஏற்-
்படட முதல் கடடத்தில் சகக்சகாளவ-
பதயாகும்' என்றார்கள. 

(ஆதாரம்: புகாரி)
ஸஹாபிசயாருவர் இப்படி குறிப-

பிடடிருக்கின்றார். ஒரு �ாஙகள �பி 
(ஸல்) அவர்கள அருகில் இருந்பதாம். 
அபப்பாது �பி (ஸல்) அவர்களுசடய 
புதல்வியரில் ஒருவர் (சஸைப -- ரலி) 
'தமது குழந்சத' அல்்து 'தம் மகன்' 
மரணிக்கும் தறுவாயில் இருப்பதால் 
உடபை வரும்்படி �பி (ஸல்) அவர்க-
ளுக்குச் சைய்தி அனுபபிைார். சைய்தி 
சகாணடு வந்தவரிடம், 'என் மகளி-
டம் சைன்று, சகாடுப்பதும் எடுப்பதும் 
அல்்ாஹ்வுக்குரியபத. ஒவ்சவான்-
றுக்கும் அவனிடம் ஒரு குறிபபிடட 
தவசண உணடு. அதைால் ச்பாறுசம-
யாக இருந்து �ன்சமசய எதிர்்பார்க்கச் 
சைால்.' என்று கூறி அனுபபி சவத்தார்-
கள.

(ஒரு முசற) இபனு அப்பாஸ (ரலி) 
அவர்கள என்னிடம், 'சைார்க்கவாசிக-
ளில் ஒரு ச்பணமணிசய உஙகளுக்குக் 
காடடடடுமா?' என்று பகடடார்கள. 
�ான் 'ைரி! (காடடுஙகள)' என்பறன். 

அதற்கவர்கள, '(இபதா) இந்தக் கறுபபு 
நிறப ச்பணமணிதான் அவர். இவர் 
(ஒரு தடசவ) �பி (ஸல்) அவர்களிடம் 
வந்து, '�ான் வலிபபு ப�ாயால் ்பாதிக் -
கப்படுகிபறன். அச்ைமயஙகளில் (என் 
உடலிலிருந்து ஆசட வி்கி) உடல் 
திறந்துசகாளகிறது. ஆகபவ, எைக்-
காக அல்்ாஹ்விடம் பிரார்த்தியுங-
கள'  என்றார். �பி (ஸல்) அவர்கள, 'நீ 
நிசைத்தால் ச்பாறுசமயாக இருக் -
க்ாம். (இதற்கு ்பதி்ாக) உைக்குச் 
சைார்க்கம் கிசடக்கும். நீ விரும் -
பிைால் உைக்குக் குணமளிக்கும் -
்படி அல்்ாஹ்விடம் �ான் பவண -
டுகிபறன்' என்றார்கள. அபப்பாது 
அபச்பணமணி, '�ான் ச்பாறுசமயா -
கபவ இருந்துவிடுகிபறன். ஆயினும், 
(வலிபபு வரும்ப்பாது ஆசட வி்கி) 
என் உடல் திறந்துசகாளகிறது. அப்ப -
டித் திறக்காமலிருக்க அல்்ாஹ்விடம் 
பிரார்த்தியுஙகள' என்று சைான்ைார். 
அவ்வாபற �பி (ஸல்) அவர்கள இப -
ச்பணணுக்காகப பிரார்த்தசை சைய்-
தார்கள' என்றார்கள.

(ஆதாரம்: முஸலிம்)
ஆகபவ அல் குர்ஆன் வைைஙகளும் 

�பி சமாழிகளும் ச்பாறுசமயின் சிறப -
ச்பயும் மகத்துவத்சதயும் சதளிவாக 
எடுத்துக்கூறிக் சகாணடிருக்கின்றை. 
அதைால் வாழ்வின் எல்்ா ைந்தர்ப்பங -
களிலும் ச்பாறுசமசய கசடபபிடித்து 
வாழ்பவாம். அதன் ஊடாக அல்்ாஹ்-
வின் அன்ச்பயும் அருசையும் ச்பற் -
றுக்சகாளபவாம். 

ைனி்தனின் வாழ்வுக்கு இவ உலகில் இன்றியமையா்த 
்்தமவக்ளாக உைவு உமை உமைவிைம் ஆகியன வி்ளங-

குகின்ைன. இந்்த மூன்மையும் வபற்றுக் வகாள்்ளா்தவரகளின் 
நிமல கவமல்யாடும் கண்ணீ்ராடும் கழிந்து வகாண்டிருக்-
கும். இவரகள் வறியவரக்ளாக அமையா்ளப்படுத்்தப்படுகின்-
ைனர. இவரகளின் ேலன்கள் குறித்து ேபி (ஸல்) அவரகள் 
அதிகம் அக்கமர வெலுத்தியுள்்ளாரகள். வறியவரகளின் 
வாழ்வுக்கு உயிர ஊடைவவன ்தான ்தரைஙகம்ள வெயயுைாறு 
அன்னார ேபித்்்தாழரகம்ள ஊக்குவித்துள்்ளாரகள்.

ஒரு முமை ோஙகள் ேபி(ஸல்) அவரகளிைம் இருந்்த ெை-
யத்தில் வெருப்பில்லா்தவரக்ளாகவும், கழுத்தில் ்்தாலியான 
்ைலாமைமய சுருடடியவரக்ளாகவும் அவரகளுமைய (்்தாளில்) 
வாம்ள வ்தாஙகவிடைவரக்ளாகவும் ஒரு கூடைம் ேபி(ஸல்) அவர-
களிைம் வருமக ்தந்்தது. இவரகளில் அதிகைா்னார அல்லது 
அவரகள் அமனவரும் ''முள்ர'' என்ை ்காத்திரத்ம்தச ொரந்்த-
வரக்ளாவர. அவரகளின் ஏழ்மை நிமலமயக் கண்ை ேபி(ஸல்) 
அவரகளின் முகம் ைாறிவிடைது. உை்ன (வீடடிற்கு) உள்்்ள 
நுமழந்்த ேபி (ஸல்) அவரகள், பிைகு வவளி்ய வந்து பிலால்(-
ரலி) அவரகம்ள பாஙகு கூறுைாறு ஏவினாரகள். அவவா்ை 
பிலால்(ரலி) அவரகளும் அ்தான் கூை்வ உை்ன எழுந்து வ்தாழு-
வித்்தாரகள். பிைகு உமர நிகழ்த்தி ஸுரத்துன்னிஸாவில் மு்தல் 
வெனத்ம்தயும், ஸுத்துல் ஹஷ்ரில் பதிவனடைாவது வெனத்ம்த-
யும் ஓதிகாடடி, (ஒவவவாரு) ைனி்தரும் ்தன்னுமை தீனாமர்யா, 
தீரஹமிலிருந்்்தா, ஆமையிலிருந்்்தா, ்காதுமையில் ஒரு 
''ஸாவு'' ்வா ்பரீசெம்பழத்தில் ஒரு ''ஸாவு'' ்வா ்தரைம் வெய-

யடடும் என்று குறிப்பிடடு ஒரு துண்டு ்பரீசெம் பழைாக இருந்்தா-
லும் ெரி்ய என்று கூறினாரகள். உை்ன அன்ஸாரி ேபித்்்தாழர-
களில ஒருவர மூடமைய்ளவு வபாரும்ள வகாண்டு வந்்தார. பிைகு 
ைக்கள் (ஒவவவான்ைாக) பின் வ்தாைரந்து ்தான ்தரைம் வெய்தார-
கள். இ்தனால் அமவகள் இரண்டு மூடமைய்ளவு உைவு வபாருட-
கள், ஆமைக்ளால் நிரம்பி இருந்்தன.

அசெையம் ோன் ேபி(ஸல்) அவரகளின் முகத்ம்த பாரத்்த 
்பாது அது ைலரசசியில் நிரம்பி இருந்்தது. இ்தனால் (முக்ை) 
வபான்னிரைாக ைாறிவிடை்்தா (என்று நிமனத்்்தன்) (பிைகு) 
ேபி(ஸல்) அவரகள் யார இஸ்லாத்தில் அழகிய ேமைமுமைமய 
ஏற்படுத்துகிைா்ரா அதில் அவருக்கு அ்தனுமைய கூலியும், அவ-
ருக்கு பின் அ்தமன ேமைமுமைபடுத்தியவரகளின் கூலியும் அவ-
ருக்கு உண்டு. அ்தமன ேமைமுமைப்படுத்தியவரகளின் கூலியி-
லிருந்து எதுவும் அவருக்கு குமைக்கப்பைைாடைாது. அ்்த்ேரம் 
யார இஸ்லாத்தில் ஒரு தீமைமய ்்தாற்றுவித்்தாரக்்ளா அவ-
ருக்கு (அதில்) அ்தனுமைய பாவமும் அவருக்கு பின் அ்தமன 
ேமைமுமைப்படுத்தியவரகளின் பாவமும் அவருக்கு கிமைக்-
கும், அ்தமன ேமைமுமைப்படுத்தியவரகளின் பாவத்திலிருந்து 
எதுவும் இவருக்கு குமைக்கபைைாடைாது என்றும் கூறினாரகள். 
(ஆ்தாரம்: முஸ்லிம், ேஸாஈ)

நீண்ை ஹதீஸ் மூலைாக வறியவரகளுக்கு ்தரைம் வெயயும் 
அவசியத்ம்த வலியுறுத்திய ேபி(ஸல்) அவரகள் அ்தனுமைய 
சிைப்மபயும் சிலாகித்்தது குறிப்பிடடுள்்ளாரகள். என்வ ேபி 
(ஸல்) அவரகளின் வழிகாடைல்களின் படி ்தான்தரைம் வெயவ -
தில் அதிகம் கவனம் வெலுத்து்வாம். 

ப�ொறுமையின் ைகத்துவம் 

அஷ்வஷெயக்   
ஏ.எச.எம். மின்ஹாஜ் முப்தி (காஷிபி)...

   அபூைதீஹா ...
 

   அப்துல்லாஹ் ...
 உலக வாழ்வின் 

யதார்தத்த்தப் புரிந்து 
ககாள்வாம்

அன்பு கெலு்ததுஙகள, 
கரு்ை காட்டுஙகள

தர்மம் செய்வதத ஊக்குவிப்போம்
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விவசாயப் வெரு ைக்்களின்... (03ஆம் பக்கத் தொடர்)

ெவிர்த்து ந�ாய் த�ாடியற்ற சு்கமான 
வாழ்விறகு வழிசமமககும் நசென 
மும்றயிலான பயிற்சதசய்ம்கநய 
அநெ முெல் முயறசி.எமது விவசா -
யி்களின் முெல் முயறசி அநமா்க 
தவறறிமயக த்காடுத்து அெமனநய 
மீண்டும் தொடர இந�ன்�ாளில் 
இம்றவமன நவண்டிகத்காள்கி-

ந்றன்.    ெமிழ் சமூ்கத்தின் பண்-
பாடு,�ா்கரீ்கம் மறறும் ்கலாசாரம் 
ஆகியவறம்ற பிரதிபலிககும் மெப் 
தபாங்கல் பண்டிம்கமய த்காண்-
டாடும் அமனத்து உல்க வாழ் ெமிழ் 
மக்களுககும் எனது உளமார்நெ 
மெப்தபாங்கல் �ல்வாழ்த்துக்கமள 
தெரிவிககிந்றன்.

வீழ்ச்சியமைந்த... (03ஆம் பக்கத் தொடர்)

அவர் நமற்கண்டவாறு தெரிவித்-
ொர். ஜனாதிபதியின் ஊட்கப் நப்ச-
சாளர் கிஙஸ்லி ரத்�ாயக்க, இநெ 
ஊட்க்ச சநதிப்மப வழி�டத்தினார்.  

இென்நபாதுதொடர்நதுமரயாற -
றிய சுறறுலாத்தும்ற அமம்சசின் 
தசயலாளர் எஸ்.தெட்டிஆர்சசி, சுற-
றுலாத்தும்றயின் வரலாறு ்காணாெ 
வீழ்்சசிககு உல்களாவிய த்காவிட் 
தொறறுப்பரவல் ஒரு முககிய ்கார-
ணியா்கமாறியிருககின்்றது என்றும்-
இது, சுறறுலாத்தும்றயில் பத்து 
இலட்சத்துககும் அதி்கமான ந�ரடி 
மறறும் மம்றமு்க நவமலவாய்ப்பு-
்கமள இழக்க்சதசய்யும் அளவுககு 
பலமிக்கொ்க இருநெதுஎன்றும், 
அென் மூலம் நெசிய தபாருளா-
ொரத்மெ உறுதிப்படுத்துவெறகுக 
கிமடத்துவநெ பாரிய நிதிமய �ாடு 
இழநதுள்ளது என்றும் தெரிவித்ொர்.  

“�ாட்டுககு தவளி�ாட்டு நிதி 
கிமடககும் பிரொன மூல ்காரணி-
்களில் சுறறுலாத்தும்ற மூன்்றாவது 
இடத்தில் ்காணப்பட்டது. ஏமனய 
நிதி மூலங்களுடன் ஒப்பிடும்க-
யில், சுறறுலாத்தும்றயில் இருநநெ 
�ாட்டுககு நி்கர வருமானம் கிமடத் -
ெது. ெறநபாமெய சூழ்நிமலமய 
மு்காமமத்துவத்துககுஉட்படுத்தி, 
சுறறுலாத் தும்றயின் வளர்்சசியில் 
ஈடுபட்டுள்ள அரச, அரச சார்பற்ற 
மறறும் தவளி�ாட்டுத் தூதுவர் 
நசமவ்கமளத் தொடர்புபடுத்தி, 
ந�ர்மம்றயான அணுகுமும்றயுடன் 
தபாதுவான இலகம்க ந�ாககி்ச 
தசயறபட நவண்டியென் அவசியம் 
இனங்காணப்பட்டுள்ளது.   

பயணி்களின் வசதி மறறும் மு்கா -
மமத்துவத்மெ உயர்நெ மட்டத்தில் 
நபணுவெறகுத் நெமவயான �வீன 
தமன்தபாருமள எதிர்்காலத்தில்அறி-
மு்கப்படுத்ெவும் �டவடிகம்க எடுக-
்கப்படும்.  

சுறறுலாப் பயணி்களின் பாது-
்காப்மப உறுதி தசய்வெற்கா்க, 
தபாலிஸாரால் �டத்ெப்படும் 
சுறறுலா தபாலிஸ் நசமவமயப்பு-
திய வடிவில் நமறத்காள்வெற்கா்க 
அென் பிரிவு்கமள அதி்கரிக்கவும் 
திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.  

அமம்சசுடன் இமணநெ ஏமனய 
நிறுவனங்கமள நிர்வகிப்பதில் அர -
சாங்கத்துககு்ச சுமமயா்க மா்றாமல், 
அநெ நிறுவனங்கள் ெமககுத் 
நெமவயான நிதிமயத் ொமா்கப் 
தபறறுகத்காள்வெறகு �டவடிகம்க 
எடுத்ெநல இென் ந�ாக்கமாகும் 
என்றும் அதி்காரி்கள் சுட்டிக்காட்டு-
கின்்றனர்.  

சுறறுலாத்தும்றமய நமம்ப -
டுத்துவெறகு உள்�ாட்டு மறறும் 
தவளி�ாட்டு முெலீட்டாளர்்கள் 
விருப்பம் தெரிவித்துள்ளநொடு, 
அெறகு அனுமதி அளிப்பெற்கான 
அடிப்பமடப் பணி்கள் �மட-
தபறறு வருகின்்றன. த்காவிட் 
தொறறுப்பரவல் இருககும் வமர, 
இருபது வருடங்களுககும் நமலா்க 
இந�ாட்டின் சுறறுலாத் தும்றயில்-
பின்பற்றப்பட்டுவநெபாரம்பரிய 
�மடமும்ற்கமள,உல்களாவிய புது -
மமப்படுத்ெல்நிமலமம்களுககு 
ஏறப மாறறியமமக்க �டவடிகம்க 
எடுப்பொனது, சுறறுலாத்தும்றஅ-
பிவிருத்தியில் எதிர்பார்ககும் இலக -
கு்கமள அமடய உெவககூடிய்கார-
ணங்களில்ஒன்்றா்கஅமமநதுள்ளது.   

இலஙம்கயின் ெடுப்பூசி ஏற்றல் 
�டவடிகம்க தொடர்பா்க்ச சர்வநெ -
சத்தில் நிலவுகின்்ற �ன்மதிப்மப 
இலஙம்கயின் சுறறுலாத் தும்றயின் 
வளர்்சசிககுப் பயன்படுத்துவது 
்காலத்துககுப் தபாருத்ெமானொகும். 
இெறகு அமனவரதும் ஒத்துமழப்பு 
அவசியம் என்றும் ெமலவர் நமலும் 
குறிப்பிட்டார். 

எதிர்கால இராணுவ  ... (03ஆம் பக்கத் தொடர்)

 மிநல்சசத்ெனமான பயங்கரவாெ 
அமமப்பிறத்கதிரா்க தவறறி்கமள 
ஈட்டுவெறகு இராணுவத்மெ தவற-
றி்கரமா்க வழி�டத்திய �ாட்டின் 
ஆயுெப் பமட்களில் இருநெ ெமல-
சி்றநெ ெமலவர்்கமளப் பறறிக 
குறிப்பிட்ட பாது்காப்பு்ச தசயலா-
ளர், எதிர்்காலத் ெமலவர்்கள் எமது 
நெசம் எதிர்த்காள்ளும் புதிய பாது -
்காப்பு சவால்்களுககு மு்கம்த்காடுக-
கும் வம்கயில் ெமது ெமலமமத்துவ 
பண்பிமன வளர்்சசியமடய்ச தசய்-
யநவண்டியென் அவசியத்மெயும் 
வலியுறுத்தினார். முப்பமட்களின் 
இமடநிமல அதி்காரி்களது ெமல-
மமத்துவ பண்பு்கமள ெற்கால 
தசயறபாட்டு்ச சூழலுககு ஏற்றவாறு 
அமனத்து விெங்களிலும் தீர்க்கெரிச-

னம் தசய்யககூடிய வம்கயில் நமம்-
படுத்திக த்காள்வெறகு இநெக ்கருத்-
ெரஙகு பயனுள்ளொ்க அமமயும் 
எனவும் பாது்காப்பு்ச தசயலாளர் 
தெரிவித்ொர்.  

"எதிர்்காலங்களில் நபார்்கமள 
�டாத்துவெறகு இராணுவத்திறகு 
மி்கவும் தி்றமமயான தொழில்நுட்ப 
நிபுணத்துவம் த்காண்ட அதி்காரி்கள் 
அவசியம்", புதிய தொழில்நுட்பம் 
மறறும் ெமலமம நிர்வா்க மும்ற்கள் 
முன்நனறி வருவொல், அதி்காரி்கள் 
அதி�வீன யுகதி்களால் மட்டுநம 
நபாராடககூடிய இராணுவ ்கலா்ச-
சாரத்திற்கமமய ெமது தொழில் 
வாண்மம விருத்தி தபறறிருக்க 
நவண்டியென் அவசியத்மெ அவர் 
சுட்டிக்காட்டினார்.  

்கல்வியியற்  ... (03ஆம் பக்கத் தொடர்)

ெறநபாது பாடசாமல்கமள உயர்-
ெரத்தில் தொழில் நுட்பம் பயிலும் 
மாணவர்்கள் அெற்கான ஆசிரியர் 
பயிறசி்கமள தபறறுகத்காள்வெறகு 
உள்வாங்கப்படும் வம்கயில் புதிய ்கல்-
லியியற ்கல்லூரிமய ஆரம்பிப்பமெ 
விமரவுபடுத்துமாறும் அமம்சசர் அநெ 
அதி்காரி்களுககு பணிப்புமர விடுத்துள்-
ளார்.   

அநெநவமள, பல்்கமலக்கழ்க 
்கல்வி்ச தசயறபாடு்கமள மீள ஆரம்-
பிப்பெறகு �டவடிகம்க எடுத்து வரு-
வொ்க பல்்கமலக்கழ்க மானியங்கள் 
ஆமணககுழுவின் ெமலவர் நபராசி-
யரியர் சம்பத் அமரதுங்க தெரிவித்துள்-
ளார்.   

ெறநபாது நிலவும் நில �மடமும்ற 
சிக்கல்்கமள நிவர்த்தி தசய்து முழு அள-
விலான மாணவர்்களுடன் பல்்கமலக்க-
ழ்க ்கல்வி தசயறபாடு்கமள ஆரம்பிக்க-
வுள்ளொ்கவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.   

50 வீெ மாணவர்்கமள உள்வாஙகி 
்கல்வி்ச தசயறபாடு்கமள முன்தனடுப்-
பெறகு �டவடிகம்க எடுக்கப்பட்டுள்ள 
நிமலயில் அமனத்து மாணவர்்கமள-
யும் அமழப்பெற்கான �டவடிகம்கமய 
நமறத்காள்ளுமாறு பல்்கமலக்கழ்க 
மாணவர் ஒன்றியம் ந்காரிகம்க விடுத்-
துள்ளது.  

அெறகிணங்கநவ முழு அளவிலான 
மாணவர்்களுடன் விமரவில் பல்்க-
மலக்கழ்க ்கல்வி்ச தசயறபாடு்கமள 
ஆரம்பிக்க எதிர்பார்ப்பொ்கவும் நபரா-
சிரியர் சம்பத் அமரதுங்க தெரிவித்துள்-
ளார்.   

அநெநவமள பரீட்மச்கமள �டத்து-
ெல், இமணய வழி ்கறம்க �டவடிக-
ம்க்கள் மறறும் புதிய மாணவர்்கமள 
இமணத்துக த்காள்வெற்கான தசயற-
பாடு்கள் ெறநபாது பல்்கமலக்கழ்கங்க-
ளில் முன்தனடுக்கப்பட்டு வருவொ்க-
வும்அவர் தெரிவித்துள்ளார்.  

சடைத்தரணி்கள்  ... (03ஆம் பக்கத் தொடர்)

அத்துடன் இலஙம்க சட்டத்ெரணி-
்கள் சங்கத்தின்  தசயலாளரா்க 2022 
- 2023 ஆம் ஆண்டு தொடர்பில்  சட் -
டத்ெரணி இசுரு பாலபட்டதபநதி  
தெரிவு தசய்யப்ப்ட்டுள்ளார்.

இம்மும்ற, இலஙம்க சட்டத்ெரனி-
்கள் சங்கத்தின் நெர்ெல்்கள் தொடர்-
பில், தெரிவத்ொட்சி அதி்காரியா்க, 
தசாலிசிட்டர் தஜனரால்  இநதி்கா 
நெமுனி டி சில்வா தசயறபட்டார்.

சொநாய்கர ்தமலமையில்... (03ஆம் பக்கத் தொடர்)

ஜனவரி 19ஆம் தி்கதி முறப்கல் 1.00 
மணி முெல் பிறப்கல் 6.00 மணி 
வமரயும், ஜனவரி 20ஆம் தி்கதி முற-
ப்கல் 10.00 மணி முெல் பிறப்கல் 
6.00 மணிவமரயும் அரசாங்கத்தினால் 
த்காண்டுவரப்படும் பிநரரமணயா்க 
சமப ஒத்திமவப்பு விவாெம் �மடதப-
்றவுள்ளது.  

 சபா�ாய்கர் மஹிநெ யாப்பா அநப-
வர்ென, ்கட்சித் ெமலவர்்கள் உள்-
ளிட்ட உறுப்பினர்்களுடன் ந�றறு (13) 
பாராளுமன்்ற வளா்கத்தில் �டத்திய 
விநசட கூட்டத்திநலநய இது தொடர்-
பான தீர்மானங்கள் எடுக்கப்பட்டொ்க 
தசயலாளர் �ாய்கம் தெரிவித்ொர்.   
ஜனவரி 21ஆம் தி்கதி பிறப்கல் 10.00 
மணிககுப் பாராளுமன்்றம் கூடவிருப்-
பதுடன், பிறப்கல் 4.30 மணி வமர 
குற்றவியல் �டவடிகம்கமும்ற்ச சட்-
டகந்காமவ (திருத்ெ்ச) சட்டமூலம், 
ஆளணியினருககு எதிரான ்கண்ணி-
தவடி்கமளத் ெமடதசய்ெல் (திருத்-

ெ்ச) சட்டமூலம், சிவில் �டவடிகம்க-
மும்ற்ச சட்டகந்காமவத் (திருத்ெ்ச) 
சட்டமூலம் ஆகியமவ குறித்ெ இரண்-
டாவது மதிப்பீடு மீொன விவாெத்மெ 
�டத்துவெறகும் தீர்மானிக்கப்பட்-
டுள்ளது.  அரசாங்கத்தின் தினப்பணி-
்களின் பின்னர் ஸ்ரீ சாககியசிங்காராம 
வி்காரஸ்ெ ்கார்யசாெ்க சஙவிொன 
(கூட்டிமணத்ெல்) சட்டமூலம் இரண்-
டாவது வாசிப்மபத் தொடர்நது 
சட்டவாக்க நிமலயியற குழுவுககு 
ஆறறுப்படுத்ெப்படவிருப்பொ்கவும் 
தசயலாளர் �ாய்கம் குறிப்பிட்டார்.   
அன்ம்றயதினம் பிறப்கல் 4.30 மணி 
முெல் 4.50 மணிவமர சமப ஒத்தி-
மவப்பு ந�ரத்தின் நபாொன ந்கள்வி-
்களுக்கா்க ந�ரம் ஒதுக்கப்பட்டிருப்-
பதுடன், பி.ப 4.50 மணி முெல் பி.ப 
5.30 மணிவமரயான ்காலப் பகுதி-
யில் சமப ஒத்திமவப்பு ந�ரத்தின் 
நபாொன பிநரரமண மீொன விவாெ-
மும் இடம்தபறும்.

ஒமிக்்ரான் அமலயின்... (03ஆம் பக்கத் தொடர்)

�பர்்களின் செவீெம் 50 செவீெமா்க 
இருககும் என்று ொங்கள் எதிர் -
பார்த்ெ நிமலயில், ெறநபாது அநெ 
செவீெம் 20 செவீெமா்க உள்ளொ்க 

தெரிவித்ொர்.   எனநவ, ்கட்டுக்க-
மெ்கமள �ம்பாது பூஸ்டர் நடாமஸ 
கூடிய விமரவில் தபறுமாறு அவர் 
வலியுறுத்தினார்.   

நாடடில் நிலவும் மின் ்தமைமய...  
குறிப்பிடடுள்்ார. இ்்த்வம ,் நுமரச்-
்சாமல மின் உற்ெததி நிமலயததிற்கு ்தமை-
யின்றி நிலக்்கரி விநி்யா்கம் வசயவ்தற்கு 
ஏற்ொடு்கள் வசயயப்ெடடுள்்ன எனவும் 
அவர குறிப்பிடைார.  

்தற்்ொது ம்கயிருப்பில் உள்் நிலக்-
்கரி இந்த ஆண்டு ்ை ைா்தம் வமர ்ொது-
ைான்தா்க இருக்கும் என்றும் இலஙம்க 

மின்சார சமெயின் ்தமலவர குறிப்பிடைார.  
நுமரச்்சாமல அனல் மின்நிமலய 

ஒரு ெகுதி ெழு்தமைந்த்தால் வநருக்்கடி 
நிமல ஏற்ெடடுள்்்்தாடு மின்வவடடு 
அமுல்ெடுத்தவும் நைவடிக்ம்க எடுக்்கப்ெட-
டுள்்து. 10 நாட்கள் வமர இந்த வநருக்-
்கடி நிமல இருக்கும் என அரசு அறிவித-
துள்்து.    

ஒமிக்்ராமன ெமழய ்தடுப்பூசியால்... 
உருவாக்்கப்ெடடுள்் நிபுணர குழு, 
அறிக்ம்க ஒன்றிமன வவளியிடடு 
இ்தமன வலியுறுததியுள்்து.   ்தற்்ொது 
வ்கா்ரானா மவரஸின் புதிய திரிபு்கள் 
அதி்கரிதது வருவ்தனால் வசயலூக்கி 
்தடுப்பூசிமய மீண்டும் மீண்டும் வசலுதது-
வது சிறந்த வழியா்க அமையாது எனவும் 
அதில் குறிப்பிைப்ெடடுள்்து. 
 ்ைலும் ்தற்்ொது 149 நாடு்களில் 
Omicron மவரஸ் திரிபு அமையா்ம் 
்காணப்ெடடுள்்து. இநநிமலயில் 

்தற்்ொது ெயன்ொடடில் உள்் ்தடுப்பூசி்க-
ம்ப் புதுப்பிக்்க ் வண்டிய அவசியம் ஏற்-
ெடடுள்்்தா்க உல்க சு்கா்தார ஸ்்தாெனத-
தின் நிபுணர குழு சுடடிக்்காடடியுள்்து.  

வ்கா்ரானா ்நாயால் ொதிக்்கப்ெட-
ைவர்களுக்குக் ்கடுமையான ்நாய 
்தாக்்கங்கள் ஏற்ெடுவம்தத ்தடுப்ெது 
ைாததிரமின்றி வ்தாற்று உறுதியாவம்த 
்தடுப்ெ்தற்்கான ்தடுப்பூசி்கள் உருவாக்்கப்-
ெை ்வண்டும் எனவும் வலியுறுத்தப்ெட-
டுள்்து.     

15 வயது சிறுமி... 
அ்தன்ெடி, சம்ெவம் வ்தாைரபில் 
வொலிஸார சிறுமியிைம் வாக்குமூ -
லம் வெற உள்்னர.இந்த சம்ெவம் 

வ்தாைரபில் வொலிஸார ்ைலதி்க 
விசாரமண்கம் முன்வனடுதது வரு -
கின்றனர.  

்்தசவைஙகும் முழுமையா்க...  
வ்தரிவிக்்கப்ெடடுள்்து.   ெண்மைய 
்காலநவ்தாடடு உல்க சமு்தாயம் ெலவற்றா-
லும் வ்காண்ைாைப்ெடை ஒரு விழா - அறுவமை 
விழா. இது்வ உல்கத ்தமிழ் ைக்்கள் 
அமனவரும் வ்காண்ைாடி ைகிழ்கின்ற 
ம்தப்வொங்கல் விழாவுக்்கான அடிப்ெமை-
யாகும்.   ம்தததிருநாள் உலவ்கஙகிலும் 
வாழ்கின்ற ்தமிழ் ைக்்கள் அமனவருக்கும் 
ை்த, ்கலாசார ைற்றும் சமூ்க ரீதியா்க மி்கவும் 
முக்கியததுவம் வாயந்த ஒரு நா்ாகும். 
்தமிழர்கள் ்தம் வாழ்வில் வ்காண்ைாடி ைகிழ்-
கின்ற ெண்டிம்க்களில் உன்ன்தைான்்தார 
நி்கழ்வு இந்த ம்தததிருநா்ாகும்.   உழவர 
வெருைக்்கள் ்தங்களின் ்கடின உமழப்-

புக்கு ெயன் நல்கிய இயற்ம்கக்கு, ்தைது 
நன்றியுணரவிமனத வ்தரிவிக்கும் திருநா-
்ா்க இதம்தததிருநாள் வி்ஙகுகின்றது. 
அ்தனால் இதம்தப்வொங்கல் திருநாளி்ல 
அமனவரும் சூரிய ெ்கவானுக்கு நன்றி 
வசலுததி ைகிழ்கின்றனர. இயற்ம்கயின் 
வெருமைக்கு முக்கியததுவம் நல்கும் 
இததிருவிழா, நன்றி ைறவா்த உன்ன்த 
ெண்பிமன நம் அமனவருக்கும் எடுததி-
யம்பி நிற்கிறது.  

இனம், ை்தம், வைாழி ஆகியவற்றினால் 
நம் ்்தசம் ்வறுெடடிருந்தாலும் - நாம் 
அமனவரும் இலஙம்க ைா்தாவின் பிள்-
ம்்கள் என்று வசால்வதி்ல வெருமை 

வ்காள்்வாம். நம் அமனவரினதும் எண்-
ணங்களும் எதிரொரப்பு்களும் ஒன்றா்க 
அமைவ்்த இத்்தசததின் சுபீடசததுக்்கான 
அததிவாரம்.   

நாடமைக் ்கடடிவயழுப்பும் "சுபீடசததின் 
்நாக்கு" என்ற உன்ன்த இலடசியததுைன் 
இலஙம்க ைக்்க்ாகிய நாம் அமனவரும் 
ஒன்றுெடடு முன்்னறிக்வ்காண்டிருக்கி-
்றாம்.இலஙம்கயில் ைடடுைல்லாைல் உல-
வ்கஙகிலுமுள்் ்தமிழர்கள் அமனவரும் 
ைகிழ்நது வ்காண்ைாடும் இதம்தததிருநா்ா-
னது இன ை்த ்ெ்தம் ்கைநது அமனவரும் 
வ்காண்ைாடி ைகிழும் உன்ன்த வொங்கல் 
விழாவா்க ைாறிவிடைமை ைகிழ்வளிக்கி-

றது. இந்த ைாற்றம் நம் ்்தசவைஙகும் 
முழுமையா்க ைகிழ்வா்க ைலர ்வண்டும்.   
அமனதது ைக்்களும் நிமறந்த வசௌொக்-
கியததுைன், அமைதியும் சைா்தானமும் 
நின்று நிமலக்கும் வம்கயில், ைகிழ்-
்வாடு வாழ இந்த நன்னாளி்ல எல்லாம்-
வல்ல இமறவமனப் பிராரததிக்கி்றன். 
இந்த ைகிழ்ச்சியான நன்னாளி்ல, ம்தப் 
வொங்கல் ெண்டிம்கமய வ்காண்ைாடி 
ைகிழ்நதுவ்காண்டிருக்கும் எம் ச்க உற-
வு்க்ாகிய ்தமிழ் உறவு்களுக்கு எனது 
ைனைாரந்த வாழ்ததுக்்கம் வ்தரிவிதது 
வ்காள்வ்தா்கவும் பிர்தைர ்தனது வாழ்ததுச் 
வசயதியில் வ்தரிவிததுள்்ார.

அநீதி ்்தாற்கும்! எைது ைக்்களின்...   
உமைதது சுபீடசைான சு்தநதிர வாழ்மவ 
ச்கலரும் பூரணைா்க அனுெவிக்கும் 
ைகிழ் ்காலதம்த விமரவில் வவன்வற-
டுப்்ொம் எனவும் அநீதி ்்தாற்கும்! 
எைது ைக்்களின் நம்பிக்ம்க்கள் வவல்-
லடடும் எனவும் அவர குறிப்பிடடுள்்ார.  

்ைலும் அந்த வாழ்தது வசயதி-
யில், "நன்றிக்கு ்தமல வணஙகு்தல் 
என்ெது வ்தான்று வ்தாடடு நிலவி வரும் 
்தமிழர ெண்ொடடு வழிமுமறயாகும். 
உழுதுண்டு வாழும் உழவர ைக்்களின் 
விம் நிலங்கள் யாவும் வசழிதது 
வ்ர உ்தவிய சூரியனுக்கு நன்றிக்்க-
ைன் வசலுததுவ்்தாடு ைடடுைன்றி, எைது 
ைக்்கள் ்தம் வாழ்வவஙகும் ்தம்்ைாடு 
கூை்வ இருநது ்தம் இன்ெ துன்ெங-

்களில் ெஙவ்கடுதது வரு்வாரக்கும், 
அறம் சாரந்த, அவலங்கள் இல்லா்த 
ய்தாரத்த வழிமுமறயில் ்தம்மை வழி 
நைததி வசல்்வாருக்கும் நன்றி வசலுத-
தும் ெண்ொடமையும் இன்னமும் அதி்க-
ைா்க ்நசிக்்க ்வண்டும்.

ம்த பிறந்தால் வழி பிறக்கும்,.. வழி 
பிறந்தால் ்தம் வாழ்வு வசழிக்கும்,..
இது்வ எைது ைக்்களின் ஆழ்ைன நம்-
பிக்ம்க.  ஆனாலும், நம்பிக்ம்க்களும் 
அ்தற்்கான ்வண்டு்தல்்களும் ைடடும் 
இருந்தால் ்ொ்தாது.  

குமறயிலா உயிர்கள் வாழும் ைகிழ் 
்காலதம்தயும் ்தைது எதிர ்காலதம்த-
யும் எைது ைக்்கள் ்தா்ை உருவாக்கும் 
தீரைானங்கம் ்தம் ம்க்களில் எடுக்்க 

்வண்டும். உங்கள் இலடசியததில் 
்்தாற்றீரானால்    சூடசுைதம்த ைாற்-
றுங்கள், இலடசியதம்த அல்ல என்ற 
கீ்த ்தரை உெ்்தசங்கம் ஏற்று, எைது 
ைக்்கள் ்தைது ்கனவு்கம் எடடுவ்தற்கு 
இதுவமர முயன்று ்்தாற்றுப்்ொன 
வழிமுமற்கம் ம்கவிடடு,  

நாம் வசால்லும் நமை முமற சாததி-
யைான நற்சிந்தமன்கம் இன்னமும் 
ஏற்று நைந்தால், பிறப்வொக்கும் எல்லா 
உயிரக்கும் என்ற சைததுவ நீதியின் 
உரிமை ் நாக்கி வவற்றியின் நம்பிக்ம்க-
்யாடு நைக்்க முடியும்.  

உல்க நாடு்கவ்ஙகும் சூழ்நதிருக்-
கும் வ்காடிய ்நாயின் ்தாக்்கங்கள் 
இலஙம்க தீமவயும் சூழ்நதிருக்கிறது,.

சூழ்நது வரும் துயர்கம் உமைதது 
சுபீடசைான சு்தநதிர வாழ்மவ ச்கல-
ரும் பூரணைா்க அனுெவிக்கும்    ைகிழ் 
்காலதம்த விமரவில் வவன்வறடுப்-
்ொம்!அறம் ்காப்்ொமர அறம் ்காக்-
கும்!அறம் வவல்லும்,. அநீதி ்்தாற்கும்! 
எைது ைக்்களின் நம்பிக்ம்க்கள் வவல்-
லடடும்!  

இவவாறு வ்தரிவிததிருக்கும் ஈழ 
ைக்்கள் ஜனநாய்க ்கடசியின் வசயலா-
்ர நாய்கமும், ்கைற்வறாழில் அமைச்ச-
ருைான ைக்்ஸ் ்்தவானந்தா அவர்கள் 
எதிர்கால நம்பிக்ம்க்யாடு ம்தப்வொங-
்கல் திருநாம் வ்காண்ைாடி ைகிழும் 
ச்கல ைக்்களுக்கும் புது வாழ்வு பூக்்கட-
டும் என்றும் வ்தரிவிததுள்்ார. 

லிட்ரா எரிவாயு முமனயததிற்கு... 
வசயய முடியும் என்றும் அநநிறுவனம் 
நம்பிக்ம்க வ்காண்டிருக்கிறது.   

லிட்ரா எரிவாயு நிறுவனததுக்குச் வசாந-
்தைான ஹம்ொந்்தாடமை முமனயததின் 
வசயற்ொடு்கள் ைற்றும் எரிவாயு ஆராயச்-
சிக்்கான நிறுவனம் ஒன்மற ஸ்்தாபித்தல் 
்ொன்ற ெணி்கள், இந்த வருைம் முன்வன-
டுக்்கப்ெடும் என்று, எரிவாயு நிறுவனததின் 
்தமலவர வ்தஷார ஜயசிங்க வ்தரிவித்தார.  

எரிவாயுக் ்க்ஞ்சியத ்தாஙகி வ்ா்கம் 
ைற்றும் எரிவாயு நிரப்பும் நிமலயதம்தப் 
ொரமவயிடை ஜனாதிெதி , நிறுவனததின் 
ஊழியர்களிைம் ்கலநதுமரயாடியது்்தாடு, 
விெரங்கம்யும் ்்கடைறிநதுவ்காண்ைார.  

அமைச்சர ெநதுல குணவர்தன, இரா-

ஜாங்க அமைச்சர வஷஹான் ் சைசிஙஹ, 
ஜனாதிெதியின் ்தமலமை ஆ்லாச்கர 
லலித வீரதுங்க, நிதி அமைச்சின் வசய-
லா்ர எஸ்.ஆர.ஆடடி்கல, வ்தாழில்நுடெ 
அமைச்சின் வசயலா்ர ஜயந்த டீ. சில்வா 
ஆகி்யாரும் இச்சந்தரப்ெததில் ்கலநது-
வ்காண்டிருந்தனர.   

அண்மைக்்காலைா்க சமையல் எரிவாயு 
சிலிண்ைர்கள் வவடிப்பு ைற்றும் எரிவாயு 
்தடடுப்ொடு என்ென ்காரணைா்க லிட்ரா 
நிறுவனததின் மீது ொரிய குற்றச்சாடடு-
்கள் முன்மவக்்கப்ெடைன. அ்தன் ்தமலவர 
ைாற்றப்ெை ்வண்டும் என்றும் ்்காரிக்-
ம்க்களும் முன்மவக்்கப்ெடைன. இந்த 
நிமலயி்ல ஜனாதிெதி அஙகு வசன்று 

நிமலமை்கம் ்நற்று ஆராயந்த்்தாடு 
்்தமவயான ெணிப்புமர்கம்யும் வழங-
கியுள்்ார.   இ்்த ் வம் நாடடில் எரிவொ-
ருள் ்தடடுப்ொடு நிலவும் என ்காணப்ெடை 
எச்சரிக்ம்க நிமல நிவரததிவசயயப்ெடடுள்-
்்தா்கவும் எதிரவரும் 14 தினங்களுக்கு 
எரிவொருள் ்கப்ெலிலிருநது இறக்்கப்ெடடு 
வருவ்தா்கவும் வெற்்றாலிய வ்ததுமற 
அமைச்சர உ்தய ்கம்ைன்பில வ்தரிவிததுள்-
்ார.  

மூன்று ்கப்ெல்்களில் நாடடுக்கு எரி-
வொருள் வ்காள்வனவு வசயயப்ெடடுள்் 
நிமலயில் அ்தற்்கான ்கைன் ெததிரதம்த 
திறப்ெ்தற்கு ்கால்தாை்தைான்தால் இந்த 
ைா்தததில் எரிவொருள் ்தடடுப்ொடு ஏற்ெடும் 

எச்சரிக்ம்க நிமல ்காணப்ெடைது. எனினும் 
்நற்றுப் பிற்ெ்கல் அ்தற்்கான ்கைன் ெததிர 
விநி்யா்கம் ்ைற்வ்காள்்ப்ெடடுள்் 
நிமலயில் அந்த எச்சரிக்ம்க நிமல ்தவிரக்-
்கப்ெடடுள்்து என்றும் அமைச்சர வ்தரி-
விததுள்்ார.  

இலஙம்கக்கு எரிவொருள் வ்காண்டு-
வரப்ெடடுள்் ்கப்ெல்்களில் 37,000 
வைற்றிக் வ்தான் வெற்்றால் இரண்டு 
்கப்ெல்்களில் 70,000 வைற்றிக் வ்தான் 
டீசல் ஆகியன நாடடுக்கு கிமைததுள்் 
நிமலயில் அதில் வெற்்றால் 12 தினங-
்களுக்கும் டீசல் 14 தினங்களுக்கும் 
்ொதுைான்தா்க உள்்்தா்கவும் அமைச்சர 
்ைலும் வ்தரிவிததுள்்ார. 

ரயில் நிமலயப் வொறுப்ெதி்காரி்கள்...   
எவவாறாயி னும் ்நற்மறய தினம் 80 
அலுவல்க ரயில்்கம் ்சமவயில் ஈடுெ-
டுததுவ்தற்கு நைவடிக்ம்க எடுக்்கப்ெடை்தா்க-
வும் குறிப்பிடைார.  

ரயில் நிமலயப் வொறுப்தி்காரி்கள் 
சங்கம் ்நற்று முன்தினம் நள்ளிரவு 
மு்தல் 24 ைணிததியாலய அமையா் 
்வமல நிறுத்தப் ்ொராடைவைான்மற 
ஆரம்பிததுள்்து.  

ெல்்வறு ்்காரிக்ம்க்கம் முன்-

மவதது அமையா் ்வமல நிறுத்தப் 
்ொராடைதம்த ்ைற்வ்காள்வ்தா்க ரயில் 
நிமலயப் வொறுப்ெதி்காரி்கள் சங்கததின் 
்தமலவர சு்ை்த ்சாைரதன வ்தரிவித்தார.  

அது வ்தாைரபில் அவர ்ைலும் வ்தரிவிக்-
ம்கயில்;  

எைது வ்தாழிற்சங்கம் முன்மவத-
துள்் ்்காரிக்ம்க்களுக்கு வ்தாைரச்சியா்க 
தீரவு ்காணப்ெைவில்மல. ரயில்்வ ்கால 
அடைவமனமய இயல்பு நிமலக்குக் 

வ்காண்டுவருவது வ்தாைரபில் ்்காரிக்ம்க 
முன்மவக்்கப்ெடைது. ஆசன முன்ெதிவு 
வெற்றுக்வ்காண்டுள்் நிமலயிலும் 
சில ைணிததியாலங்களுக்கு முன்ெ்தா்க 
குறித்த ரயில் ்சமவ ரதது வசயயெடு்தல் 
்ொன்ற ் ்காரிக்ம்க்கள் இதில் உள்்ைஙகு-
வ்தா்கவும்அவர வ்தரிவிததுள்்ார.  

ரயில் ்சமவ்கள் ்நற்று நமைவெறா-
மையால் வெருநதிர்ான ரயில் நிமல-
யங்களில் ைக்்கள் அவதிப்ெடை்்தாடு 

அலுவல்கங்களுக்கு வரும் ஊழியர்கள் 
அலுவல்கம் வசல்ல முடியாது ொதிக்்கப்ெட-
ைனர. நீண்ை வார இறுதி விடுமுமறக்்கா்க 
தூர இைங்களுக்கு வசல்வ்தற்்கா்க வந்த 
ெயணி்கள் ஏைாற்றுததுைன் திரும்பிச் வசன்-
றுள்்னர.இ்்த ்வம் ்நற்று பிற்ெ்கல் 
மு்தல் ரயில் நிமலய வாயில்்கள் பூடடுப் 
்ொடடு மூைப்ெடடிருந்த்்தாடு ைக்்கள் ெஸ் 
நிமலயங்களில் திரண்டிருந்த்தா்க அறிய 
வருகிறது. 

உள்ளூராடசி  ் ்தர்தமல நைத்த...  
அமை ச்ச ரமவ உெகுழுவவான்று நிய-
மிக்்கப்ெடடுள்்து. இப்்ொது அந்த குழு 
வசயற்ெடடு வருகிறது. 

 ்வறு ெல ்காரணங்களினால் உள்ளூ-
ராடசி சமெ்களின் ெ்தவிக் ்காலதம்த ஒரு 
வருைததிற்கு நீடிக்்க அமைச்சு தீரைானித-
துள்்து. முடிந்த்வு விமரவா்க உள்ளூ-
ராடசி ்்தர்தமல நைத்த ்தயாரா்க இருக்கி-
்றாம் என்றும் அமைச்சர குறிப்பிடைார.  

்தம்புள்் ந்கர சமெ புதிய அலுவல்க 
வ்ா்கதம்த திறநது மவக்கும் நி்கழ்வில் 
்கலநது வ்காண்டு உமரயாற்றும் ்ொ்்த 
ஜன்க ெண்ைார வ்தன்ன்்கான் ்ைற்்கண்ை-

வாறு வ்தரிவித்தார.   
 ்ைலும் ்கருதது வ்தரிவித்த அமைச்-

சர,   ்தற்்ொம்தய உள்ளுராடசி ்்தர்தல் 
முமற வ்தாைரபில் சமூ்கம் ைற்றும் அரசி-
யல் ்கடசி்கள் ைததியில் ெலத்த விைரசனங-
்கள் ்காணப்ெடுகின்றன. அ்தனால்்தான் 
இது வ்தாைரபில் அமைச்சரமவ உெ குழு-
வவான்று நியமிக்்கப்ெடடுள்்து.   

வ்காவிட நிமலமை ்காரணைா்க ்கைந்த 
இரண்டு ஆண்டு்களில் உள்ளூராடசி சமெ-
்களினால்  வசயல்ெை முடியவில்மல. திட-
ைமிடைெடி அபிவிருததித திடைங்கள் முன்-
வனடுக்்கப்ெைவில்மல. இ்தனா்ல்ய 

உள்ளூராடசி ைன்றங்களின் ்தமலவர்கள் 
ைற்றும் உறுப்பினர்கள் இழந்த இந்த 
இரண்டு வருைங்களுக்கு நியாயைான ்கால 
அவ்காசம் வழஙகுைாறு ்்காரிக்ம்க விடுத-
துள்்னர.  

்ைலும் உள்ளூராடசி சமெத ்்தர்தல் 
வ்தாைரொன மூன்று சடைங்களினூைா்க-
வும் குறிப்பிடை ்காலததிற்கு ்்தர்தமல 
ஒததிமவக்கும் அதி்காரம் வொறுப்ொன 
அமைச்சருக்கு வழங்கப்ெடடுள்்து. 
வொறுப்ொன அமைச்சர என்ற வம்கயில் 
நான் அவற்மற நியாயைான ்காரணங்க-
ளுக்்கா்க ெயன்ெடுததியுள்்்ன்.   

 ஆனால் ்கைந்த அரசாங்கம் இந்த உள்-
ளூராடசி ைன்றத ்்தர்தமல எவவி்த நியா-
யைான ்காரணமும் இன்றி ஒததிமவத்தது. 
அரசாங்கைா்க நாம் ைக்்களின் ஜனநாய்க 
உரிமை்கம் எப்்ொதும் ைதிதது வருகி-
்றாம்.ஆனால் ்தற்்ொது நாடடு ைக்்கள் 
்்தர்தல் நைததுைாறு ்்கட்கவில்மல. 
வொரு்ா்தார வநருக்்கடி நிமலமய சீர-
வசயயுைாறு ்தான் ்்கடகின்றனர..  

நாடடு ைக்்கள் சந்தரப்ெவா்த அரசியல் 
்கடசி்களுக்கு எதிரவரும் உள்ளூராடசி ்்தர-
்தலில் சரியான ெதில் வழஙகுவார்கள் 
என்றும் அவர குறிப்பிடைார. (ொ)  

ஈஸ்ைர குண்டுத ்தாக்கு்தல்்கள்...
நிமனவா்க ் ெராயர ்தமலமையில் வி்சை 
கூடடுததிருப்ெலி நமைவெறவுள்்து. 
்ைற்ெடி நி்கழ்வு்கள் வ்தாைரபில் ்ெராயர 
இல்லம்  வி்சை அறிவிப்வொன்மற வவளி-
யிடடுள்்து. அதில்  வ்தரிவிக்்கப்ெடடுள்-
்்தாவது: ஈஸ்ைர குண்டுத ்தாக்கு்தல்்கள் 
இைம்வெற்று 1000 வருைங்கள் நிமற-
வமைநதுள்் நிமலயிலும் ொதிக்்கப்ெட-
டுள்்வர்களுக்கு ஏற்றுக்வ்காள்்க்கூடிய 
நீதி இதுவமர வெற்றுக் வ்காடுக்்கப்ெை 
வில்மல.

அ்்த்வம் நாடடில் நிலவும் சமூ்க, 
வொரு்ா்தார வநருக்்கடி்கள் வ்தாைரபில் 
இமறவனிைம் ைன்றாடுவ்தற்்கா்க ்்தசிய 
ைடைததில் வசெ வழிொடு நைததுவ்தற்கு 
தீரைானிக்்கப்ெடடுள்்து. அ்தற்கிணங்க 
இன்மறயதினம் 14ஆம் தி்கதி ்்தவதம்த 
ெசிலிக்்காவிலுள்் ைா்தா வ்கபியின் அருகி-
லிருநது ஆயர்கள், குருக்்கள், அருடச்்கா-
்தரர்கள், அருடச்்கா்தரி்கள் ைற்றும் விசு-
வாசி்கள் ்கலநதுவ்காள்ளும் வசெைாமல 
தியான ெவனி நமைவெறவுள்்து..(ஸ)

எதிரவ்காள்் ்நரும் ைருநதுத... 
உச்ச்விலான வசயற்ொடு்கம் முன்வன-
டுததுள்்்தா்கவும் அவர வ்தரிவிததுள்்ார.  

நாடடில் நிலவும் வைாலர ்தடடுப்ொடு ்கார-
ணைா்க எதிர்காலததில் ைருநது்களுக்குத 
்தடடுப்ொடு ஏற்ெடும் நிமலமை உருவா்க-
லாம் என எதிரொரக்்கப்ெடுகிறது. எனினும் 
அ்தற்கு இைைளிக்்கப் ் ொவதில்மல. ்தடடுப்-
ொடமை  ்தவிரக்கும் வம்கயில் உச்ச்கடை 
நைவடிக்ம்க்கள் ்ைற்வ்காள்்ப்ெடடுள்்ன 
என்றும் அவர வ்தரிவித்தார.  

அ்்த்வம் சு்கா்தார அமைச்சர 
வ்கவஹலிய ரம்புக்வவல்ல,  அமைச்சின் 
முக்கிய அதி்காரி்களுைன் ைருநது வ்காள்-
வனவு வ்தாைரபில் வி்சை ்ெச்சுவாரதம்த 
ஒன்மற நைததியுள்்ார. அ்தன் ் ொது எதிர-
வரும் 6 ைா்தங்களுக்குத ்்தமவயான 
ைருநது்கள் வ்தாைரபில் விரிவான அறிக்-
ம்கவயான்மற ்தைக்குப் வெற்றுத்தருைாறு 
அமைச்சர அந்த அதி்காரி்களுக்கு ெணிப்-
புமர விடுததுள்்ார. (ஸ)  

வ்ைான வாழ்வுக்கு... 
நிமலமை ்காணப்ெடைது. என்வ, 
இன்மறய நாளில் வ்கா்ரானா வ்தாற்று 
ெரவமல ்கருததிற்வ்காண்டு சு்கா்தார வழி-

முமற்கம் பின்ெற்றி ச்கல வ்ங்கம -்
யும் வெறுவ்தற்்கா்க சூரிய ெ்கவாமனயும் 
குலவ்தயவதம்தயும் பிராரததிப்்ொம்.  

ம்தப் வொங்கல் திருநாள்... 
ைமலய்க சமு்தாயததின் ்ைம்ொடடுக்்கான 
நைவடிக்ம்க்கள் ஆகியவற்றுக்குத ்தக்்க ெரி-
்காரம் ்காண இப்வொங்கல் வெருநாள் வழி 
சமைக்குவைன்ற நம்பிக்ம்க்யாடு இவ-
வருைததில் ைமலய்க ைக்்களுக்கு மி்கவும் 
நன்மையான ்காரியங்கள் கிடடுவைனவும் 
நாம் எதிரொரக்கின்்றாம்.  

ஏரபூடடு உழவனின் எழுச்சிப் வொங்கல் 
எல்லார வாழ்விலும் ைலரச்சிமயயும் ைங-
்க்தம்தயும் ஏற்ெடுத்த ்வண்டுவைன 

ெமழய எண்ணங்கள் சிந்தமன்கள் 
யாவற்மறயும் ்கம்நது வொறுப்புள்் 
பிரமஜயா்க வாழவும் வரும் நாட்கவ்ல்-
லாம் சுறுசுறுப்ொன நாட்க்ா்க ந்கரவும் 
ச்கல வசௌொக்கியங்களும் அமனவருக்-
கும் சைைா்க கிடைவும் வாழ்ததுவதில் வெரு-
ைகிழ்வமைகின்்றன்.  அமனவருக்கும் 
எைது இனிய வொங்கல் நல்வாழ்ததுக்்கள் 
உரித்தா்கடடுவைன்றும் அவர ்தனது வாழ்த-
துச் வசயதியில் வ்தரிவிததுள்்ார. 

சி்ரஷை ஊை்கவியலா்ர...
ை்கனா்கப் பிறந்த இவர கிருஷணகுைார, 
அம்பிகுைார, உ்தயகுைார, நந்தகுைார, 
உைா குைாரி, ொைா குைாரி, மீனா குைாரி, 
சுகுைாரி ஆகி்யாரின் ச்்கா்தரராவார. 
உடுதுமற ை்காவிததியாலயததில் ஆரம்ெக் 
்கல்வி ்கற்ற அவர ெருததிததுமற ஹாடலி 
்கல்லூரியில் ்கல்விமயத வ்தாைரந்தார. 
விடு்தமலப் ் ொராடைததில் ஈடுொடு வ்காண்-
ைருந்த அவர வாசிப்பிலும், ்தமிழ் இலக்-
கியததிலும் மிகுந்த ஆரவமும் அததுமற-
யில் ் ்தரச்சியும் வெற்றிருந்தார.

்லக்ஹவுஸ் வவளியீைா்க வவளிவந்த 

அமுது ைா்தச் சஞ்சிம்கயின் இமண ஆசி-
ரியரா்க வி்ஙகிய அவர பின்னர தினமுரசு 
நாளி்தழின் ஆசிரியரா்கவும் ்கைமையாற்றி-
னார. ்கவிஞரா்கவும் இலக்கிய ் ெச்சா்ரா்க-
வும் அறியப்ெடடிருந்த சிவகுைார வ்காழும்பு 
்கம்ென் விழா ்ைமை்களில் ்தவறாைல் 
்காணப்ெடும் முக்கியஸ்்தர்களில் ஒருவர. 
அவரது பூ்தவுைல் வொரம  ் ்ரைன் 
ைலரச்சாமலயில் அஞ்சலிக்்கா்க மவக்்கப்-
ெடடு இறுதிக் கிரிமய்களுக்்கா்க ைாமல 
5.30அ்வில் வொரம  ்்கனதம்தக்கு ்த்க-
னததுக்்கா்க எடுததுச் வசல்லப்ெடைது.

இயற்ம்க்யாடு இமயந்த... 
ைற்றும் ை்த ரீதியிலான ெண்டிம்கயா்க 
வி்ஙகுகின்றது. உல்க வாழ் இநதுக்்க-
ளுைன் இமணநது இப்ெண்டிம்கமயக் 
வ்காண்ைாடும் இலஙம்க வாழ் ச்்கா்தர 
இநது ைக்்களுக்கு எனது வாழ்தது்கம்த 
வ்தரிவிததுக் வ்காள்வதில் வெருைகிழ்ச்சி 
அமைகி்றன் என ஜனாதிெதி ்்காடைாெய 
ராஜெக்ச ம்தவொங்கல் வாழ்ததுச் வசயதி-
யில் வ்தரிவிததுள்்ார.

அவ வாழ்ததுச் வசயதியில் ்ைலும்,...
ம்தப்வொங்கல் தினப் ொரம்ெரியக் 

வ்காண்ைாடைங்கம்க் ்கலாசார ரீதியா்கச் 
சிறப்ொ்கக் வ்காண்ைாடுவ்தன் மூலம், எதிர-
்காலததில்  வ்ைான ெயிர அறுவமைக்கு 
சூரிய ெ்கவானின் ஆசீரவா்தங்களும் 
ொது்காப்பும் கிமைக்கின்றன என்ெ்்த இந-
துக்்களின் நம்பிக்ம்கயா்கக்  ்காணப்ெடு-
கின்றது.

சுபீடசததுக்்கான பிராரத்தமன்களில் 
ஈடுெடும் வம்கயில் இநதுக்்களினால் முன்-
வனடுக்்கப்ெடும் சைஙகு்கள், ்காலங்கால-
ைா்க இலஙம்கச் சமூ்கததுைன் பின்னிப் 

பிமணநதிருக்கின்றன. விவசாயப் வொரு-
்ா்தாரதம்த அடிப்ெமையா்கக் வ்காண்ை 
்கலாசாரததுைன் இமணந்த அமனதது 
இலஙம்கயர்களும், ம்தப்வொங்கல் 
தினதம்த மிகுந்த ைரியாம்தயுைன் எதிர-
ொரக்கின்றனர. இயற்ம்க்யாடு இமயந்த 
வாழ்க்ம்க முமறயுைன் வ்ைான எதிர்கா-
லதம்த ்நாக்கிய எைது ெயணம், ெசுமை 
விவசாயதம்த அடிப்ெமையா்கக் வ்காண்ை-
்தா்க்வ அமைய ்வண்டும். இது, ெசுமை 
விவசாயததுக்்கான ்்தசிய வ்காள்ம்கக்குப் 
ெலன் ்தரும் என்ெ்்த வெரும்ொன்மையா-
்னாரின் நம்பிக்ம்கயா்க இருக்கின்றது. 
அ்தற்்கான ்நாக்்கததுக்கு இந்தத ம்தப்-
வொங்கல் வ்காண்ைாடைம் மிகுந்த உற்சா்கத-
ம்தத ்தருவ்தா்க நான் நம்புகி்றன்.

இந்த வருைமும், சு்கா்தாரத துமறயின் 
ஆ்லாசமனப்ெடி உங்க்தும் உங்கள் 
அன்புக்குரியவர்க்தும் ொது்காப்மெ 
உறுதி வசயயும் வம்கயி்ல்ய ம்தப்-
வொங்கமல அமனவரும் வ்காண்ைாை 
்வண்டும்.
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அநுராதபுரம் தினகரன் நிருபர்   

முழு நாட்டிலுமுள்ள 17 இலட்்சத்-
துக்கும் அதிகமான ்சமுர்தி பயனா -
ளிகளின் வாழவாதாரத்்த கட்டியய-
ழுப்புவதறகாக அர்சாஙகம் விச்சட 
சவ்லத்திட்டயமான்்றை ஆரம்பித் -
துள்ளதாக ்சமுர்தி இராஜாஙக அ்மச் -
்சர் ய்சஹான் ச்சமசிஙக யதரிவித்தார்.   

இன்று முழு உலகத்திலும் பரவி-
யுள்ள யகாடூர சநாயான யகாசரான 
யதாறறினால் எமது நாடு மறறுமல்ல 
அ்னத்து நாடுகளினது யபாரு்ளாதார -
மும் யவகுவாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 
அப்படியான ஒரு இக்கட்டான நி்ல-
்மயிலும் யபாறுப்பு வாய்நத அர்சாங -
கம் என்றை வ்கயில் ்சமுர்தி பயனாளி-
களுக்கு வழஙகும் நிவாரணஙக்்ள 
சிறித்ளவும் கு்றைக்காது யதாடர்்ந -
தும் வழஙகிக் யகாண்டிருக்கின்றைது 
என்றைார்.   

கு்றை்நத வருமானம் யபறும் 
மறறும் ்சமுர்தி பயனாளி குடும்பஙக -
ளில் இரு்நது யதரிவு ய்சயயப்பட்ட 
குடும்பஙகளுக்கு சுயயதாழில் முயற-
சிக்கான உபகரணஙக்்ள அநுராதபு-
ரத்தில் வழஙகும் நிகழயவன்றில் கல்ந-
துயகாண்டு உ்ர நிகழதும்சபாசத 
இராஜாஙக அ்மச்்சர் இவவாறு யதரி -
வித்தார்.  

அவர் யதாடர்்நது உ்ர நிகழது்க-
யில்,  

 நாட்டில் 17 இலட்-
்சத்து அறுபதாயிரம் 
சபர் வ்ரயில் ்சமுர்தி 
பயனாளிகள காணப்ப-
டுகின்றைனர். அவறறில் 
72000 சபர் அநுராத -
புரம் மாவட்டத்தில் 
க ா ண ப் ப டு கின் றை ன ர் . 
நாடு பூராகவும் சுயயதா-
ழில் முயறசியா்ளர்க்்ள 
உருவாக்குவதன் மூலம் 

அவர்க்ளது யபாரு்ளாதா -
ரத்்த விருத்தி ய்சயது 
யகாளவதுடன் நாட்டின் 
யபாரு்ளாதாரத்திறகும் 
பாரிய பஙகளிப்்ப 
வழஙக முடியும். அதற-
காகசவ அர்சாஙகம் 
தற்சமயம் விச்சட 
ச வ ் ல த் தி ட் ட த் ் த 
ஆரம்பித்துள்ளது என 
சமலும் யதரிவித்தார்.   

சமுர்தி பெறுநர்்களின் வாழவாதாரத்த  
மேமெடுதத அரசு விமசட மவ்ைததிடடம

வழங்குமாறு வடிவவல் 
சுவேஷ் எம்.பி வ�ாரிக்�

மதாடட பதாழிைாளருக்கும

5,000 ரூொ 
ப்காடுபெனவு

அர்ச உத்தி-
ச ய ா க த் த ர் க -
ளுக்கு வழங-
க ப் ப ட வு ள ்ள 
5000 ரூபா 
ய க ா டு ப் ப ன வு 
யபரு்நசதாட்ட 
யதாழிலா்ளர்க -
ளுக்கும் கட்டா-
யமாகப் யபறறுக் யகாடுக்கப்பட 
சவண்டும் என ஐக்கிய மக்கள ்சக்தி-
யின் பது்்ள மாவட்ட பாராளுமன்றை 
உறுப்பினர் வடிசவல் சுசரஷ் வலியு -
றுத்தியுள்ளார்.  

யபரு்நசதாட்ட யதாழிலா்ளர் -
களுக்கு 5000 ரூபா்வ வழஙக 
முடியாது என யபரு்நசதாட்ட நிறு-
வனஙகள அறிவித்துள்ளதாகத் 
யதாழில் அ்மச்்சர் நிமல் சிறிபால 
டி சில்வா குறிப்பிட்டிரு்நதார்.  

எவவாறைாயினும் குறித்த 
யதா்க்ய வழஙகுவதறகு நட-
வடிக்்க எடுக்குமாறு ஜனாதிபதி 
சகாட்டாபய ராஜபக்ஷ வலியுறுத்த 
சவண்டும் எனவும் இ்நத விடயத்தி-
லிரு்நது யபரு்நசதாட்ட நிறுவனங-
கள யவளிசயறை முடியாயதனவும் 
பாராளுமன்றை உறுப்பினர் வடிசவல் 
சுசரஷ் யதரிவித்துள்ளார்.  

சுவாமி விசவகான்நதர் கலா்சார 
்மயம் (SVCC),இ்நதிய உயர் 
ஸ த ா னி க ர ா ல ய ம் , ய க ா ழு ம் பு 
ஆகியன இ்ணப்பில் பிரபல 
பரத நாட்டியக் க்லஞரும் அறி-
ஞருமான, கலாநிதி சுபாஷினி பத்-
மநாதன், விரிவு்ர மறறும் பரத 
நாட்டிய நிகழச்சி்ய, கதம்பம் 
என்றை த்லப்பில், சநர்லயில் 
நடத்துகின்றைார். 

 இன்று (்தப்யபாஙகல்) பண்-
டி்க்ய குறிக்கும் வ்கயில் 
இ்நத நிகழச்சி நடத்தப்படுகிறைது.
பார்்வயா்ளர்கள இ்நத நிகழச்-
சி்ய மா்ல 6.00 மணிக்கு கீழ-
வரும் இ்ணப்பினூடு கண்டு 
களிக்கலாம்.   

SVCC, Colombo FACEBOOK 
பக்கத்தில் https://www.facebook.
com/ICCRSriLanka  

கதம்பம நேரலை நிகழ்வு

கல்சநவ தினகரன் விச்சட , திறைப்-
ப்ன தினகரன் நிருபர்கள

அனுராதபுரம், திறைப்ப்ன 
பிரசத்ச ்ச்பயின் உப த்லவர் 
்வ.முஜீபுர் ரஹமான் திடீயரன 
சநாயவாயப்பட்டு அனுராதபு-
ரம் ்வத்திய்சா்லயில் அனும-
திக்கப்பட்ட பின்னர் சநறறு (13) 
அதிகா்ல மரணம்ட்நதார்.  

அனுராதபுர , முறியாகடவ்்ள, பமுனு -
கம்வச் ச்சர்்நத யூசுப் முஜீபுர் ரஹமான் 
நீண்ட காலமாக திறைப்ப்ன பிரசத்ச 
்ச்பயின் த்லவராக யதரிவு ய்சயயப்பட்டு 
ய்சயறபட்டு வ்நததுடன் இறைக்கும் சபாது 
உப த்லவராக பதவி வகித்தார்.   

இவரது த்ந்தயார் மர்ஹஹூம் 
யூஸுப் சிஙக்ள மக்கள யபரும்-
பான்்மயாக வாழும் திறைப்ப்ன 
பிரசத்ச ்ச்பயின் த்லவராக 
இரு்நது ்சாத்ன ப்டத்தவர். த்ந-
்த்யப் சபாலசவ தனயனும் 
உறுதியான அரசியல்வாதியா-
கசவ இரு்நது வ்நதார். த்ந்தயும் 
மகனும் எப்சபாதுசம மக்களுடன் 

யநருஙகிய யதாடர்புக்்ள சபணி உண்்ம -
யான மக்கள யதாண்டர்க்ளாகவும் இரு்நது 
மக்க்ளால் சநசிக்கப்பட்டார்கள. இரண்டு 
பிள்்ளகளின் த்ந்தயான அன்னார் இன 
மத கட்சி சபதமின்றி ச்ச்வ புரி்நது ்சகல 
இன மக்களினதும் நன்மதிப்்ப யபறறை ஒரு-
வராவார்.   

திறப்பலை பிரநதச சல்ப உ்பதலைவர் 
முஜிபுர் ரஹ்மான் நேற்று கமாை்மாைமார்

அநுராதபுரம் தினகரன் நிருபர்   

பாதுகாப்பறறை நீர் நிரம்பிய குழியயான்-
றில் விழு்நது யபண் குழ்ந்த உயிரிழ்நத 
்சம்பவயமான்று ஹபர்ன பகுதியில் இடம் -
யபறறுள்ளதாக யபாலிஸார் யதரிவித்தனர்.  

 இச்்சம்பவம் சநறறு முன்தினம் மா்ல 
ஹபர்ன ஹத்தறைஸ யகாட்டுவ பகுதியி -
லுள்ள வீயடான்றில் இடம்யபறறுள்ளதாக 
வி்சார்ணக்்ள சமறயகாண்டு வரும் 
கல்ஒய யபாலிஸார் யதரிவித்தனர்.

ஹபர்ன மஹயமாறைக்நத ,  ஹதறைஸ-
யகாட்டுவ பகுதியில் ஒரு வயதும் பத்து 

மாதமுமான குழ்ந்தயயான்சறை இவவாறு 
உயிரிழ்நதுள்ளது.்சம்பவம் பறறி சமலும் 
யதரியவருவதாவது, உயிரிழ்நத குழ்ந்த-
யின் தாய, குழ்ந்த்ய பார்த்துக் யகாள-
ளுமாறு உறைவினர் ஒருவரது வீட்டில்  ஒப்ப-
்டத்துவிட்டு சத்வ நிமித்தம் ஹபர்ன 
பகுதிக்கு ய்சன்றுள்ளார்.    இதன்சபாது 
முறறைத்தில் வி்்ளயாடிக் யகாண்டிரு்நத 
குழ்ந்த, வீட்டுத் சதாட்டத்திலுள்ள பாது -
காப்பறறை நீர் நிரம்பிய குழியில்  விழு்நது 
உயிரிழ்நததாக வி்சார்ணயின் சபாது யதரி -
யவ்நதுள்ளது.

குழிப�ான்றில் விழுந்து குழந்்த உயிரிழபபு

ஜாமிஅதுல் பாஸிய்ா கலாபீடத்தில் நமடவபற்ற ைர்ஹூம் கலீபதுல் குலபா வைௌலவி ஜஜ. அப்துல் ்மீத் பஹ்ஜியின் 3ம் நாள் 
கதமுல் குரஆன், ்ழரா ைஜ்லிஸில் சீனன்ஜகாடமட பள்ளி சஙக தமலவர ஏ.எச்.எம்.முக்தார, உமர நிகழ்த்துவமதயும் கலந்து 
வகாணஜடாரகமையும் படஙகளில் காணலாம்.  (படஙகள்: ஜபருவமை விஜசட நிருபர)

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
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

jiyik mYtyfKk; fhl;rpaiwAk;                    

24> nlhhpq;ld; tPjp> fz;b.

njhiyNgrp  : 081-2227593

njhiy/gf;]; : 081-2224371

kpd;dQ;ry;: schokmankandy@sltnet.lk

efu mYtyfk;

6A> ngahH gPy;l; fhHl;d;> 
nfhOk;G-08.

njhiyNgrp  : 011-2671467> 011-2671468

njhiy/gf;]; : 011-2671469

kpd;dQ;ry;: schokman@samera1892.com

,izajsk;: www.sandslanka.com

xNu Njrk;> xNu Vy tpw;gidahsH

130 tUlfhy kNfhd;dj Nrit

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; 91 ehl;fs; 182 ehl;fs; 364 ehl;fs; nkhj;jk;

Iv];Ivd;* LKA09122D229 LKA18222G229 LKA36423A208

Kd;itf;fg;gl;l 

njhif (&. kpy;.)
35,000 27,000 35,000 97,000

Vy tpw;gidj; jpfjp : 2022 rdthp 19

jPh;g;gdTj; jpfjp  : 2022 rdthp 21

toq;fg;gLk; jpfjp  : 2022 rdthp 21

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;.

mf;Fapl;b nrf;Fhpl;B]; ypkpll; 2206297

,yq;if tq;fp 2541938

nfg;gpl;ly; viyad;]; ypkpll; 2317777

,yq;if nfhkh;\y; tq;fp gpvy;rp 2332319

g;ng];l; nfg;gpl;ly; nu]hP]; gpvy;rp; 2639883

vd;v];gP gz;l; kNd[;kd;w; fk;gdp ypkpll; 2425010

kf;fs; tq;fp 2206783

rk;gj; tq;fp gpvy;rp 2305842

nryhd; tq;fp gpvy;rp 2456340

nty;j;w];w; nrf;Fhpl;B]; ypkpll; 2675096

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;.

,yq;if [dehaf Nrh\yprf; FbauR

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

jpiwNrhp cz;bay;fs; toq;fy;

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



8

2022 ஜனவரி 14
வவள்ளிக்கிழமை

பரந்தன் குறூப் நிருபர்  

முல்லைத்தீவு மாந்்த கிழக்கு 
பிரத்தசத்தில த�ாடிக்�ணக்�ான 
ரூபாய�்ை சசலைவிட்டு நிர்மா -
ணிக்�ப்பட்்ட பிரத்தச ச்பயின் 
ஆளு்�க்குட்பட்்ட சபாதுச் சந்்த -
�ள் யாவும் மூ்டப்பட்டு இயங�ா்த 
நி்லையில �ாணப்படுகின்்றன.  

முல்லைத்தீவு மாவட்்டத்தின் 
15 கிராம அலுவலைர் பிரிவு�்ைக் 
ச�ாண்ட சுமார் பத்்தாயிரத்துக்கும் 
தமறபட்்ட மக்�ள் வாழுகின்்ற ஒரு 
பிரத்தசமா� இது �ாணப்படுகின்-
்றது. குறித்்த பிரத்தசத்தில மாந்்த 
கிழக்கு பிரத்தச ச்பயின் சசயற-
பாடு�ள் வி்னதி்றனற்ற வ்�யி -
தலைதய �ாணப்படுவ்தா� பிரத்தச 
மக்�ைால சுட்டிக்�ாட்்டப்பட்டுள் -
ைது.  

அ்தாவது மாந்்த கிழக்கு பிரத்தச 
ச்பக்குட்பட்்ட பகுதியில தி்றன் -
ப்ட இயஙகி வந்த பாணடியன்குைம் 
சபாதுச்சந்்த. நட்்டாங�ண்டல 

சபாதுச் சந்்த. பாலிந�ர் சபாதுச்-
சந்்த, விநாய�புரம் சபாதுச்சந்்த, 
ச�ாள்ை விைாஙகுைம் சபாதுச்-
சந்்த. பனங�ாமம் சபாதுச்சந்்த 
ஆகிய சபாதுச்சந்்த�ள் முழு்ம -
யா� சசயலிழநது �ாணப்படுகின்-
்றன. எந்த சந்்த�ளும் இதுவ்ர 

இ ய ங � ா ்த 
நி ் லை யி ல 
� ா ண ப் ப டு கின் -
்றன.  

கு றி ப் ப ா � 
�்டந்த �ாலைங� -
ளில 300றகும் 
த ம ற ப ட் ்ட வ ர் -
�ள் வர்த்்த� ந்ட-
வ டி க் ் � � ளி ல 
ஈடுபட்டு வரு-
கின்்றனர். குறிப் -
பா� சந்்த�ள் 
�்டந்த 2013ஆம் 
ஆணடு சநலசிப் 
தி ட் ்ட த் தின் 

கீழ் திட்்டம் மறறும் ஏ்னய திட்-
்டங�ளின் கீழ் த�ாடிக்�ணக்�ான 
நிதி�்ைச் சசலைவிட்டு புனர்மக்-
�ப்பட்டு புதி்தா� தி்றநது ்வக்�ப்-
பட்்ட்வயாகும். எனினும் அந்த 
சந்்த�ள் அத்்த்னயுதம �்டந்த 
நான்கு ஆணடு�ைா� மூ்டப்பட்்ட 

நி்லையில �ாலந்்ட�ளின் உ்்றவி -
்டங�ைா� �ாணப்படுகின்்றன.  

 இவவாறு பிரத்தச ச்பக்குச் சசாந -
்தமான சந்்த�ள், மீன்�்்ட�ள், 
இ்்றச்சி �்்ட�ள் முழு்மயா� 
மூ்டப்பட்்ட நி்லையில �ாணப்படு-
கின்்ற்மயால மக்�ள் ்தங�ளு்்டய 
அடிப்ப்்ட த்த்வ�ள் மறறும் 
ஏ்னய சபாருட்�்ை ச�ாள்வ-
னவு சசயவ்தா� துணுக்�ாய மறறும் 
மலலைாவி ஆகிய பிரத்தசங�ளுக்கு 
சசன்று ்தங�ளு்்டய த்த்வ�்ை 
நி்்றதவற்ற தவணடிய நி்லை்ம 
�ாணப்படுகின்்றது.   

 பிரத்தச ச்பயின் வி்னதி்றனற்ற 
சசயறபாடு �ாரணமா�தவ �்டந்த 
�ாலைங�ளில இயஙகிய சந்்த�ள் 
முழு்மயா� சசயலிழநது தபாயுள்-
ைன. ஆ�தவ குறித்்த சந்்த�்ை 
இயக்குவ்தறகு சம்பந்தப்பட்்டவர்-
�ள் ந்டவடிக்்� எடுக்� தவணடும் 
என சபாதுமக்�ைால த�ாரிக்்� 
விடுக்�ப்பட்டுள்ைது.   

கைவிடப்படட நிகையில்  
ைாணப்படும் ப்பாதுசநகதைைள்   

முல்லைத்தீவு மாவட்்டத்-
தில பகிர்நது உணதபாம் எனும் 
ச்தானிப்சபாருளில சபாங�ல 
சபாருட்�ள் வழஙகி ்வக்கும் 
நி�ழ்வு  பாராளுமன்்ற உறுப்பினர் 
எம் ஏ சுமநதிரன் ்த்லை்மயில 
தநறறு இ்டம்சபற்றது. 

புதுக்குடியிருப்பு பிரத்தச சசய-
லைாைர் பிரிவின் வள்ளிபுனம் த்தவி-
புரம் ஆகிய பகுதி�்ைச் தசர்ந்த 
100 குடும்பங�ளின் பஙகுபறறு்த-
லு்டன் தநறறு மா்லை இ்டம்சபற-
்றது. ்்தப்சபாங�ல தினத்்்த 

முன்னிட்டு முல்லைத்தீவு 
மாவட்்டத்தில ச்தரிவு சசயயப்-
பட்்ட குடும்பங�ளுக்கு பகிர்நது 
உணதபாம் எனும் ச்தானிப்சபாரு-
ளில சபாங�ல சபாருட்�ள் வழங-
�ப்பட்டு வருகின்்றது.  

இநநி�ழ்வில பாராளுமன்்ற 
உறுப்பினர் எம் ஏ சுமநதிரன்,  
புதுக்குடியிருப்பு பிரத்தச ச்ப 
உறுப்பினர் மு.முகுந்த�ஜன், �்ர-
து்்றப்பறறு பிரத்தசச்ப உறுப்பி-
னர் சி.தலைாத�ஸவரன் உள்ளிட்்ட 
அதிதி�ள் �லைநதுச�ாண்டனர். 

புதுக்குடியிருப்பு விதச்ட நிரூபர் 

நாட்டின் நிதி நிலை்ம மி�தமாச-
மான �ட்்டத்தி்ன அ்்டநதுள்ை -
்தா� பாராளுமன்்ற உறுப்பினர் எம்.
ஏ.சுமநதிரன் ச்தரிவித்துள்ைார்.   

முல்லைத்தீவு மாவட்்டத்தில 
புதுக்குடியிருப்பு வள்ளிபுனம் த்தவி-
புரம் பகுதி மக்�ளுக்கு சபாங�ல 
சபாருட்�ள் வழஙகும் நி�ழ்வு தநற-
றுமுன்தினம் (12.01.2022) மா்லை 
இ்டம்சபற்றது. இநநி�ழ்வில 
�லைநதுச�ாணடு உ்ரயாறறு்�யி-
தலைதய அவர் இ்த்ன ச்தரிவித்்தார்.   

 அவர் அஙகு தமலும் ச்தரிவிக் -
்�யில, நாங�ள் நாட்டில உணவு 
பற்றாக்கு்்ற ஏறப்டப்தபாவ்தா� 
முன்தப அறிவிப்பி்ன சசயதுள்-
தைாம். அப்தபாது அரசு அ்த்ன 
மறுத்்தது.   

சிலை மா்தங�ளுக்கு 
முன்னர் விவசாய அ்மச்-
சின் சசயலைாைர் இ்த்ன 
சசான்னதபாது அவ்ர 
ப்தவியில இருநது விலைக்-
கினார்�ள். இப்தபாது அர-
சாங�தம அ்த்ன சசாலலை 
ஆரம்பித்து விட்்டது.   

விவசாய அ்மச்சர் 
்தன்னு்்டய 32 வரு்ட அரசியல 
வாழ்க்்� பாழாய தபாயவிட்டுள்ை-
்தா� சசாலகின்்றார்.   நாட்டின் நிதி 
நி்லை்ம மி� தமாசம்்டநதுள்-
ைது. இது இந்த மா்த முடிவிறகுள் 
இன்னும் தமாசமான நி்லையி்ன 
அ்்டயும் என்று சபாருைா்தார நிபு-
ணர்�ள் எச்சரிக்கின்்றனர்.   

வ்டக்கிலும் கிழக்கிலும் எங�ள் 
மக்�ள் நிலைத்தி்னயும் �்டலி்ன-

யும் நம்பி வாழ்பவர்�ள். 
அ்தன் �ாரணமா�தவா 
என்னதவா நாட்டில மற-
்றப்பிரத்தசங�்ை வி்ட 
எங�ளுக்கு இ்தன் ்தாக்�ம் 
என்பது சறறு ்தாமதித்து 
வரலைாம். ஆனால ஏற�-
னதவ ஏ்னய மா�ாணங-
�ளில மக்�ள் பட்டினியின் 

விளிம்பிறகு வநதுவிட்்டார்�ள்.   
எங�ள் மாவட்்டங�ளில அது வரு -

கின்்ற சபாழுது வரப்தபாகும் பஞச 
�ாலைத்தில எங�ளி்டம் இருக்கும் 
அ்னத்தி்னயும் அ்னவரி்டத்-
திலும் பகிர்நது உணகின்்ற நி்லை 
வநதுள்ைது. அ்தனால்தான் பகிர்நது 
உணதபாம் என்கின்்ற ச்தானிப்சபா-
ரு்ை மக்�ளி்டத்த்த ச�ாணடுசசல-
கின்த்றாம் என அவர் ச்தரிவித்்தார்.   

நாட்டின் நிதி நிலமை மிகமைாசைான   
கட்்டத்திமன அம்டந்துள்ளது

புலைவரா�வும் புரவலைரா�வும் 
இருந்த புணணியர். வலைக்்� 
ச�ாடுப்ப்்த இ்டக்்� அறியா்த 
வள்ைல. தநர்ப்டப் தபசும் தநர்்ம-
யர். ஒருவ்ரப் பறறி ஒருவருக்கு 
உ்ரக்�ா்த உண்மயர்.்தன்்னத் 
்தாதன சசதுக்கிய சிறபி. தி்றந்தத்தார் 
பல�்லைக்�ழ�மாயத் தி�ழ்ந்த தீரர்.
்தன் சநநிதி்ய ‘சங�ப் பலை்�’யாய 
சாறறியவர். உங�ள் உரக்�்்ட ்தமி-
ழுக்கு ‘உர’க்�்்ட. ்தங�ள் பச்ைக்-
�்்ட திருமு்்ற�ளுக்கு ‘பச்ை’க் 
�்்ட. சசாற�ளின் தவர் த்தடியா -
ராயநது எம்்ம சசாக்�்வக்கும் சுந -
்தரர். ்தமிழின் ஆஙகிலைத்தின் சு்வ -
யறிவிப்பார் முன் ்த்லைசாயக்கும் 
சு்வஞர்.்தாழ்வில ்தாஙகியும் உயர் -
வில உ்டனுமிருந்த உற்றார். இநது 
மாமன்்றத்்்த எணணற்ற ஆணடு -
�ள் எழிலு்ற இயக்கிய ஏந்தல. அஙகு 
ந்டந்த நூற்்றக் �்டந்த விழாக்�ளில 
மட்டுமலலை சபைர்ணமி. அப்தபாது 
உங�ள் மு�த்திலும் சபைர்ணமி-
�ள்்தான். இந்த மண வியக்கும்படி 

மாணபு்ற ந்டந்த மணி விழா, பவை 
விழா, அமு்த விழாக்�ள் உங�ளு -
்்டயத்த! வாழும்தபாது ்வரமா� 

வாழ்ந்த வள்ைதலை! வானுலைகிலும் 
அப்படிதய வாழ்வீர். ‘ஆ்றாம்(ன்) 
நம்பர்’ நீங�ள். அ்்தச் சசாலலி 
சசாலலி எத்்த்ன்தரம் ஆனந்தப் -
பட்டிருப்பீர்�ள்? சவத்தி்லைத் 
துப்பல ச்தறிக்� நீங�ள் திருப்பு-
�ழ் சசாலலும் அழகு சாகும்வ்ர 
�ணணில நிறகுதம! "அருகுநுனி 
பனிய்னய சிறிய துளி, சபருகி-
சயாரு ஆ�மாகிய பாலைரூபமாய"..
எத்்த்ன ்தரம் நீங�ள் சசாலலிக் 
த�ட்டிருக்கித்றன்! நீங�ள் இலலைா்த 
வவுனியா இனி என்றுதம, பச்்சப் 
பசு்ம இலலைா்த மரு்ததம! இந்த 
இ்்டசவளி இனி என்றும் அ்்ட-
ப்டா்த இ்்டசவளிதய! பார்த்துப் 
பழகிய �ண�ள் இனி பசார் வீதியில 
ஈசன்பச்ைக் �்்டயில ்தன்னிச் -
்சயா� உங�்ைத் த்தடுதம? என் 
சசயதவன்? முரு�்ன நாடிய ஈச -
னானீர். உலை�ம் மட்டுமலலை. அன் -
பிறகு முன் அண்டமும் சிறியத்த! 
ஒருநாள் சநதிப்தபாம். 

-  ்தமிழருவி ்த.சிவகுமாரன் 

ஐயா! இனி ஆரு்ளார், எைக்கு?  

ப�ாஙகல் ப�ாருட்கள 
வழஙகி மவப்பு

நா�ர்த�ாவில விதே்ட நிருபர்  

�ரசவட்டியில வாநதி எடுத்்த 
நி்லையில ்வத்தியசா்லையில 
அனுமதிக்�ப்பட்்ட சபண ஒருவர் 
திடீர் என உயிரிழநதுள்ைார். 60 வய -
து்்டய யாக்�ரு வீதி �ரசவட்டி 
கிழக்்�ச் தசர்ந்த மதனான்மணி 
குலை வீரசிங�ம் என்பவதர இவவாறு 
உயிரிழநதுள்ைார்.   

 உயிரிழந்த சபணணின் வயிறறுக் -
குள் த�ாஸட் துணி பழு்த்்டநது 
கிருமித்ச்தாறறு ஏறபட்டு மரணம் 
சம்பவித்்த்தா� மருத்துவ அறிக்்�-
யில ச்தரிவிக்�ப்பட்டுள்ைது.  

 �்டந்த திங�ட்கிழ்ம(10) வாநதி 
எடுத்்த்மயால சசவவாயக்கிழ்ம 
பருத்தித்து்்ற ஆ்தார ்வத்திய-
சா்லையில சிகிச்்சக்�ா� அனும-
திக்�ப்பட்டுள்ைார். இநநி்லையில 

இரவு திடீர் என உயிரிழநதுள்ைார்.   
இது ச்தா்டர்பில பருத்தித்து்்ற 

மரண விசார்ண அதி�ாரி ச்தா-
னந்தம் சிவராஜா விசார்ண�்ை 
தமறச�ாணடு உ்டறகூறறுப் பரி -
தசா்த்னக்கு உத்்தரவிட்்டார். உ்டற -
கூறறுப் பரிதசா்த்னயில அவரின் 
வயிறறுக்குள் த�ாஸட் துணி பழு்த-
்்டநது கிருமித் ச்தாறறு ஏறபட்டு 
மரணம் சம்பவித்்த்தா� ச்தரிவிக்�ப்-
பட்டுள்ைது. 

சபணணுக்கு �ருப்்பயில ஏற-
பட்்ட புறறுதநாய �ாரணமா� 
அ்த்ன அ�றறுவ்தறகு மருத்துவ 
ஆதலைாச்ன வழங�ப்பட்்டது.

யாழில உள்ை பிரபலை ்தனியார் 
மருத்துவம்னயில �்டந்த டிசசம் -
பர் 10ஆம் தி�தி சபணதநாயியல சத்-
திரசிகிச்்ச வலலுநர் ஒருவரினால 

சபணணின் �ருப்்ப்ய அ�றறும் 
அறு்வச் சிகிச்்ச இ்டம்சபற்றது.

 அப்சபணணுக்கு �்டந்த வரு்டம் 
டிசம்பர் மா்தம் 10 ஆம் தி�தி 
்தனியார் மருத்துவம்னசயான்றில 
சத்திரசிகிச்்ச தமறச�ாள்ைப்பட்-
்ட்தா�வும் அச்சத்திரசிகிச்்சயின் 
தபாத்த சபணணின் உ்டலுக்குள் 50 
சசன்ரிமீற்றர் நீைம் 10 சசன்ரிமீற்றர்  
அ�லைமுள்ை துணி ஒன்று ்வத்து 
்்தயலி்டப்பட்்ட்ம �ண்டறியப்-
பட்்டது.

அவரது உயிரிழப்புக்கு அந்த துணி-
யினால ஏறபட்்ட கிருமித்ச்தாறத்ற 
�ாரணம் என்று சட்்ட மருத்துவ 
அறிக்்�யில ச்தரிவிக்�ப்பட்டுள்-
ைது. இது ச்தா்டர்பில சநலலியடி 
சபாலிஸார் தமலைதி� விசார்ண-
�்ை தமறச�ாணடுள்ைனர்.

மகாஸ்ட் துணி வயிற்றுக்குள   
�ழுதம்டந்து ப�ண் ைரணம்யாழ்.விதச்ட நிருபர் 

இநதிய மீனவர்�ள் 43 தபரின் 
விைக்�மறியல தமலும் இரணடு 
வாரங�ளுக்கு நீடிக்�ப்பட்டுள்ைது. 

சநடுநதீவு அருத� �்டந்த வரு்டம் 
டிசம்பர் 19ஆம் தி�தி சட்்டவி -
தரா்தமா� மீன்பிடியில ஈடுபட்டி-
ருந்த இநதிய மீனவர்�ள் 43 தபர் 
இலைங்� �்டறப்்டயினரால ்�து -
சசயயப்பட்்டது்டன் 6 ப்டகு�ளும் 
்�ப்பற்றப்பட்்ட்ம குறிப்பி்டத் -
்தக்�து.

மீனவர்�ள் ஊர்�ாவறது்்ற 
நீ்தவான் நீதிமன்றில முறபடுத்்தப் -
பட்டு விைக்�மறியலில ்தடுத்து 
்வக்�ப்பட்டிருந்தனர். இ்த்ன-
யடுத்து தநற்்றய தினம் வியாழக்-
கிழ்ம மூன்்றாவது ்தவ்ணயா� 
வழக்கு விசார்ணக்கு எடுக்�ப் -
பட்்ட தபாது, மீனவர்�ளின் விைக்-
�மறிய்லை ஜனவரி 27 ஆம் தி�தி 
வ்ர  நீடிக்�ப்பட்டுள்ைது.  

இந்திய மீனவர்களின் 
விளக்கமறியல் நீடிப்பு 

யாழ். விதச்ட நிருபர்

்தமிழ் அரசியல ்�தி�ளில விடு-
்த்லை்ய தவணடி  விடு்த்லைப் 
சபாங�ல  தநறறு வியாழக்கிழ்ம 
�ா்லை 10 மணிக்கு முற்றசவளியில  
குரலைற்றவர்�ளின் குரல அ்மப்பின் 
ஒழுங�்மப்பில இ்டம்சபற்றது.  

“உலை ச�ஙகும் வாழும் ்தமிழர்�ள் 
்்தப்சபாங�ல திருநா்ை  ச�ாண்டா-
்டவிருக்கின்்ற தவ்ையிதலைதய ்தமிழ் 
அரசியல ்�தி�ளின் குடும்பங�ள் 
இரத்்தக்�ணணீர் வடித்து ச�ாணடிருக்-
கின்்றனர். 

இநநி்லையில அவர்�ள் வாழ்வில 
ஒளிதயற்றவும் அரசியல ்�தி�ளின் 

விடு்த்லை்ய தவணடியும், இந்த விடு-
்த்லைப் சபாங�ல ஏறபாடு சசயயப்பட்-
்ட்தா� குரலைற்றவர்�ளின் குரல அ்மப்-
பின் ஒருஙகி்ணப்பாைர் த�ாம�ன் 
ச்தரிவித்்தார். அத்து்டன், அரசியல 
்�தி�ளின் உ்றவு�ள் ச்தா்டர்நதும் 
ஏமாற்றப்பட்டு வருகின்்றனர். �்டந்த 
�ாலைத்தில ஒருசிலை அரசியல்�தி�ள் 
விடுவிக்�ப்பட்டு அ்வ சபரியைவில 
�ாட்்டப்பட்்டன. ஆனால அ்தறகுப் 
பின்னர் எதுவும் ந்டக்�வில்லை .

�்டந்த வரு்டத்தில எதிர்பார்க்�ப்-
பட்்ட அரசியல ்�தி�ளின் விடு்த்லை 
புதிய ஆணடிலைாவது இ்டம்சப்ற 
தவணடும் என்்றார். 

யாழில் விடுதமலப்ப�ாஙகல்

யாழ்.விதச்ட , �ரசவட்டி தின�ரன் 
நிருபர்�ள் 

சநலலியடி சபாலிஸ பிரிவுக்-
குட்பட்்ட பகுதியில 18 வயது யுவ-
திசயாருவர் பலை இ்ைஞர்�ைால 
பாலியலதுஷ்பிரதயா�த்துக்குட்படுத்-
்தப்பட்டுள்ை்தா� சபாலிஸ நி்லை-
யத்தில மு்்றப்பாடு சசயயப்பட்-
டுள்ைது. 

்தவறு்தலைான ச்தா்லைதபசி அ்ழப்-
பின் (miss Call) ஊ்டா� அறிமு�மான 
�ா்தலை்ன நம்பி சசன்்ற 18 வயது 
யுவதிதய இவவாறு பாலியல துஷ்பி-
ரதயா�த்துக்குட்படுத்்தப்பட்டுள்ைார். 

இச்சம்பவம் ச்தா்டர்பில, ச்தரியவ-
ருவ்தாவது, 

ச்தா்லைதபசிக்கு �்டந்த சிலை 
மா்தங�ளுக்கு முன்னர் வநதிருந்த 
்தவறு்தலைான ச்தா்லைதபசி அ்ழப்-
பின் ஊ்டா� அறிமு�மான இ்ைஞ-
னு்டன் நட்பு ஏறபட்டு பின்னர் அது 
�ா்தலைா� மாறியுள்ைது. 

இருவரும் ஒருவ்ர ஒருவர் தநரில 
சநதிக்�ா்த நி்லையில �ா்தலித்து வந-
துள்ைனர். 

அநநி்லையில சசவவாயக்கிழ்ம 
இ்ைஞன், யுவதி்ய திருமணம் 
சசயவ்தறகு ்தயாரா� இருப்ப்தா� -
வும், வீட்்்ட விட்டு சவளிதயறி 
்தன்னு்டன் வருமாறும் கூறியுள்ைார், 
அதுமட்டுமின்றி வீட்டில இருநது 
ந்��ள் மறறும் பணம் என்ப-
வற்்ற எடுத்து வருமாறும் கூறியுள்-
ைார். 

இ்ைஞனின் ஆ்ச வார்த்்்த்ய 
நம்பிய யுவதி, ்தன்னு்்டய சஙகிலி 
உள்ளிட்்ட சசாறப ந்��்ையும், 
40 ஆயிரம் ரூபாய பணத்தி்னயும் 
எடுத்துக்ச�ாணடு தநறறு �ா்லை 
இ்ைஞன் கூறிய இ்டத்திறகு வந-
துள்ைார். 

அஙகிருநது இ்ைஞன் அந்த 
சபண்ன தமாட்்டார் ்சக்கிளில 

ஐஸகிறீம் �்்ட ஒன்றுக்கு அ்ழத்து 
சசன்றுள்ைார். 

அ்தன்பின்னர் �ா்லை 10 மணிய-
ைவில இ்ைஞன் யுவதி்ய ்தன்-
னு்்டய ்தாயக்கு அறிமு�ம் சசயது 
்வப்ப்தா� , வ்டமராட்சி திக்�ம் பகு-
திக்கு அ்ழத்து சசன்றுள்ைார். 

அஙகு ஆள் ந்டமாட்்டம் அற்ற 
பகுதி ஒன்றுக்கு யுவதி்ய அ்ழத்து 
சசன்று ஆ்ச வார்த்்்த�்ை கூறி 
உ்றவு ச�ாணடுள்ைார். பின்னர், 
்தணணீர் வாஙகி வருவ்தா� கூறி அவ-
வி்டத்தில யுவதி்ய ்தனிதய விட்டு 
விட்டு சசன்றுள்ைார். 

இ்ைஞன் சசன்று சிலை நிமி-
்டங�ளில மூன்று இ்ைஞர்�ள் 
அவவி்டத்திறகு சசன்று யுவதி்ய 
பாலியல துஷ்பிரதயா�த்துக்குட்ப-
டுத்தியுள்ைனர். 

பின்னர் யுவதியி்டமிருந்த 40 
ஆயிரம் ரூபாய பணம், ந்��ள், 
ச்தா்லைதபசி என்பவற்்ற ச�ாள்-
்ையடித்்த பின்னர், யுவதி்ய 
அ்ழத்து வந்த இ்ைஞன் ்தனது 
தமாட்்டார் ்சக்கிளில அ்ழத்து 
சசன்று யுவதியின் கிராமத்திறகு அரு-
கிலுள்ை வீதியில இ்றக்கி விட்டு 
்த்லைம்்றவாகியுள்ைார். 

இச்சம்பவம் ச்தா்டர்பில சநலலி-
யடி சபாலிஸ நி்லையத்தில யுவதியி-
னால மு்்றப்பாடு சசயயப்பட்டுள்-
ைது. இச்சம்பவம் இ்டம்சபற்ற பகுதி 
பருத்தித்து்்ற சபாலிஸ பிரிவுக்குட்-
பட்்ட பகுதிசயன்ப்தால மு்்றப்-
பாட்்்ட சநலலியடி சபாலிஸார் 
பருத்தித்து்்ற சபாலிஸாரி்டம் ஒப்ப-
்்டத்துள்ைனர். 

பருத்தித்து்்ற சபாலிஸார் விசா-
ர்ண�்ை முன்சனடுத்து வருவ-
து்டன் இச்சம்பவத்து்டன் ச்தா்டர்பு-
்்டய துன்னா்லை பகுதி்ய தசர்ந்த 
நான்கு இ்ைஞர்�்ை அ்்டயாைம் 
�ணடுள்ைனர். 

பதைாகைப்பசியில் அறிமுைமான ைாதைைனால் 
இளம் ப்பண் ்பாலியல் துஷ்பிரபயாைம்   
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ந்துக்களின் தனிப் பெரும் 
ெண்டிக்க கதப்பெொங்கல்ஆ -
கும்.கதப்பெொங்கல் ெண்டிக்க 

பெொங்கல் திருநொள், உழவர் திருநொள் 
அறுவகைத் திருநொள் எனவும் கூறப்ெடு-
கின்றது.   
எமது சமய நூல்்கள் கதப்பெொங்கல் 
திருநொகை ம்கர சங்கரொந்தி என்றும் கூறு -
கின்றன. சூரியன் பதற்கிலிருந்து வைக -
்கொ்க பூமத்திய ரரக்ககய ்கைககும்-
ரெொது தனு ரொசியிலிருந்து ம்கர ரொசிககு 
இைம்பெயர்வு இைம்பெறுகின்றது. 
இந்த இைப்பெயர்ச்சிரய ம்கர சங்க-
ரொந்தி எனப்ெடும். இதகன உத்தரொயண 
சங்கரொந்தி எனவும் கூறுதல் வழக்கம். 
உத்தரம் – வைககு அயனம்- பசல்்லல். 
எனரவ சூரியன் பதற்கிலிருந்து வைககு 
ரநொககிச் பசல்லும் ்கொ்லத் பதொைக்கத் -
திகன உத்தரொயண சங்கரொந்தி ஆகும். 
கத பதொைக்கம் உழவர்்களுககு சொத்க-
மொனதொ்க அதொவது அறுவகைககு ஏற்ற 
்கொ்ல ஆரம்ெமொ்க அகமவதனொல் முதல் 
நொளிகன ெண்டிக்க திருநொைொ்க இந்துக-
்கள் வழக்கப்ெடுத்திகப்கொண்ைனர்.   
சூரியன் ம்கர ரொசியில் பிரரவசிககும் 
கத மொதம் முத்லொம் தி்கதியொகிய 
பெொங்கல் தினத்தில் இந்துக்கள் அதி்கொ-
க்லயில் துயில் எழுந்து நீரொடி புத்தரி-

யில் பெொங்கலிட்டு விரசை சமய வழி-
ெொடு்களில் ஈடுெடுவர்.   
தமிழ் பமொழியொனது சூரியக ்கைவுளிை-
மிருந்து ரதொற்றம் பெற்றதொ்க கூறப்ெடு-
கின்றது. இதன் பின்னர் முரு்கக ்கைவுள் 
அ்கத்தியருககு அருைச் பசயதொர். சிவ-
பெருமொன் தமிகழ அ்கத்தியருககு 
பசொன்னொர். இந்த மரபு ரீதியொன 2 புரொன 
தத்துவப்ெடி முரு்கன், சிவன் என்னும் 
பெயர்்கள் ஞொயிற்றுக ்கைவுகை 
(சூரியன்) குறிக்க வழஙகிய பெயர்்கள் 
என அறிய முடிகின்றது.
 தமிழ்பமொழி சிவரனொடும் முரு்கரனொ -

டும் கசவத்ரதொடும் பிரிக்க முடியொத 
பதொைர்பிகன ப்கொண்ைது என்லொம்.   
தமிழ் மொதங்களில் மொர்்கழியும் கதயும் 
ரேமந்தருது என அகழக்கப்ெடுவது 
இதில் கத மொதத்திற்கு ஒரு தனி சிறப்-
புண்டு. இது சூரியகன கமயப்ெடுத்தி 
்கணககிைப்ெடும் ஆண்டின் முதல் 
பதொைக்கம்.  
இந்த உ்ல்கத்தில் உயிரினம் வொழ சூரிய 
ஒளி மூ்லப் பெொருைொ்க உள்ைது. ்கதிர-
வன் இவ்வு்லக்க ்கொககின்றொன். “உ்ல்கம் 
உவப்ெ வ்லன் ஏர்பு திரிதரு ெ்லர் பு்கழ் 
ஞொயிறு” என்று சங்க நூல் ெத்துப் 
ெொட்டில் முதல்ெொட்டு அகமந்திருப்ெது 
ரநொக்கத்தக்கதொகும். ரமலும் ஆதி சங-
்கரர் வகுத்த சண்மதங்களில் பசனரம் – 

சூரிய வழிெொடு ஒன்றொ்க விைககுகின்-
றது.   

உழவனொல் அறுவகை 
பசயதுப்கொண்டு வரப்-

ெட்ை புத்தரிசியுைன் 
புதிதொ்க விகைந்த 

்கரும்பு மூ்லம் பெறப்ெட்ை ெொணிகய-
யும் ெயறு மற்றும் மரமுந்திரிக்க விகத-
்ககையும் ரசர்த்து ெொல் ஊற்றி தயொரித்த 
பெொங்கக்லயும் பசய்கரும்கெயும் மங-
்கைம் தரும் மஞசள் கிழஙகுைன் ்கதிரவ-
னுககு ெகைப்ெது பெொங்கல் நொளின் சிறப்-
ெம்சமொகும்.   
சூரிய வம்சத்தில் இரொமனொய அவதரித்தரெொது 
சூரிய வழிெொடு பசயத மேொ விஷ்ணு தன் 
அடுத்த அவதொரமொன கிருஷ்ணவதொரத்திலும் 
சூரியகன வணஙகி அதன் சிறப்பிகன உ்ல்க 
மொந்தருககு எடுத்தியம்பியுள்ைொர். மந்திரங்க-
ளில் உயர்ந்தது ்கொயத்திரி மந்திரம். அந்த மந்திர-
மும் சூரிய ெ்கவொகனத் தொன் ரெொற்றுகின்றது. 
இந்த மந்திரம் விசுவொமித்திர முனிவரொல் கத 
முதல் நொளில் எடுத்துச் பசொல்்லப்ெட்ைதொ்க 
புரொண பசயதி ஒன்று பதரிவிககின்றது.   
்கதிரவகன வணஙகும் வழக்கம் 
புரொண ்கொ்லம் முத்லொ்க இருந்து 
வந்துள்ைது. சூரிய 
வழிெொடு ரித்-

ரவதத்தில் ரதொன்றியதொ்க புரொணங்களும் 
கூறுகின்றன.   
இன்று ஆரம்ெமொகும் உத்தரொயண ்கொ்லம் 
ஒரு புண்ணிய ்கொ்லமொகும் இது ரதவர்்க-
ளுககு ெ்கல் பெொழுதொ்கவும் ்கருதப்ெடு-
கின்றது. ெொரதப் ரெொரில் மரணப்ெடுக-
க்கயிலிருந்த பீஷ்மர் உத்தரொயணத்தில் 
உயிர் பிரிய ரவண்டும் என்று விருப்ெப்-
ெட்டு இக்கொ்லத்தில் உயிர் நீத்து ரமொசம-
கைந்ததொ்கவும் பசொல்்லப்-
ெடுகின்றது.  
க த ப் ப ெ ங ்க ல் 
ெ ண் டி க ்க 
என் ெ து 
ஏ க ன ய 

ெண்டிக்க்கள் ரெொன்று அகமயொது 
எமது உயிர்வொழ்வில் உதவி பசயத 
அத்தகன ஜீவரொசி்ககையும் நிகனத்து 
நன்றி பசலுத்தும் திருநொைொ்கரவ அகமந்-
துள்ைது. தமிழர்்களின் ெண்ெொட்டுககு 
எடுத்துக்கொட்ைொ்க விைஙவது பெொங்கல் 
ெண்டிக்க. உகழப்பின் உயர்கவ மதிககும் 
நொளும் இதுரவயொகும்.   
ெழந்தமிழ் இ்லககியங்களில் ஒன்றொன புற-
நொனூறு “ரசொறும் தண்ணீரும் இரு மருந்-
பதனப்ெடும்” எனக கூறுகின்றது. இதனு-
ைன் இகணந்ததொ்க ‘தீப்ெசி மொக ்கட்டுச் 
பசழுஞரசொற்றுப் ெொத்திரரமந்திய ெொகவ’ 
என்று மணிரம்கக்ல குறிப்பிடுகின்றது. 
இதிலிருந்து தமிழர்்களின் முககிய 
உணவொ்க அரிசிச் ரசொரற இருந்து வந்துள்-
ைது என்லொம். 

இதகன உற்ெத்தி பசயயும் உழவர்்கள் 
வொழ்வு வைமுள்ைதொ்கவும் மகிழ்ச்சி்கர-
மொனதொ்கவுரம அக்கொ்லத்தில் இருந்தி-
ருககின்றது. அன்று விவசொயி்கள் இயற்-
க்ககய தமககு சொத்கமொககிக ப்கொண்ைனர். 
இயற்க்க பெொயக்கவில்க்ல. உணவு உற்-
ெத்தியில் தமிழர்்கரை சரித்திம் ெகைத்துள்-
ைனர் என்ெது வர்லொற்று உண்கம. இத-
னுைன் இகணந்ததொ்க ெண்டிக்க்ககை 
பசம்கமயொ்க மகிழ்வுற ப்கொண்ைொடிய பெரு-
கமயும், இந்து ஆ்லயங்ககை வொனுயர 
்கட்டி அழகுெொர்த்த பெருகமயும் தமிழினத்-
கதரய சொரும். இன்று இகவ எல்்லொம் வர-
்லொற்று நி்கழ்வொ்க ெதிவு்கைொ்க மொறி வருவது 
்கவக்ல தரு விையம் என்லொம்.   
ெண்டிக்க என்னும்ரெொது மக்களின் ஒன்-
றுகூைலும் வீரதீர விகையொட்டு்கள் ்கொதல் 
்களிப்பூட்டும் நி்கழ்வு்களும் இைம்பெறு-
கின்றன.   
எனரவ பெொங்கல் தினத்தில் ெகழய-
தகன அழித்பதொழித்தது தீய எண்ணங-
்ககை ரெொககி மங்கைமும் பசைெொககி-
யமும் பெொங்க உறுதிபூண ரவண்டும் 
என்ெது பெரிரயொர் வொககு, பெொங்கர்லொ 
பெொங்கல் நொட்டுககும் மக்களுககும் 
வைங்ககை ப்கொண்டுவரட்டும்.   

தமிழர்்களின் திருநொைொம் கதத்திருநொள் பிறந்த-
தும் 'கதப்பிறந்தொல் வழி  பிறககும்' என்ெொர்-
்கள்.  இ்லஙக்க உட்ெை உ்லப்கஙகும் ெரந்து 

வொழும்  தமிழர்்களின் முககிய திருநொள் கதப் 
பெொங்க்லொகும். 

மொர்்கழி மொதம் பிறந்து 30  நொட்்கள் முடிந்த 
பின்னர் மறுநொள் கத மொதம் பிறககின்றது. தமிழர் -
்களின்  முககியமொன திருநொளில் கதமொதம் முதல் 
இைத்கதப் பிடிப்ெரதொடு, முழுக்க முழுக்க  இது 
சூரிய ெ்கவொனுககு நன்றி பசலுத்தும் நொைொ்கரவ 
்கருதப்ெட்டு வருகின்றது.  ரசொதிை ரீதியொ்க ெொர்க-
கும் ரெொது சூரிய ெ்கவொன் புதிய ரொசியில் பிரரவசித்-
தல் கதத்திருநொளின் முககியத்துவம்  என்று கூறப்ெ-
டுகின்றது. 

உ்ல்கத்திலுள்ை மக்களின் அன்றொை ரதகவ்களுள் 
உணவு  முககிய இைத்கதப் பெறுகின்றது. உ்லகி-

லுள்ை ஜீவரொசி்களின் ரதகவயும் உணவொ்க  
இருககின்றது. எமது மக்கள் உயிர் வொழ்-

வதற்கு பநல் அரிசிச்ரசொறு  
ரதகவப்ெடுகின்றது. இதன் 

நிமித்தம் உழவன் என்ெவன் 
தன் உைம்கெ வருத்தி உ்ல்க  

மக்களுககு உணகவ வழங-
குகின்றொன். எனரவ கதத்திரு-

நொகை உழவர் திருநொள்  என்றும் 
கூற்லொம். உழவன் என்ெவன் 

இல்க்ல என்றொல் 
உ்ல்கரம ெட்டினி-

யொகும். அந்த  விவ-
சொயம் பசழிக்க இயற்க்க 
ஒத்துகழக்க ரவண்டும். 

இயற்க்க என்னும் ரெொது  
சூரியெ்கவொன் ஒளியூட்ை 
ரவண்டும். 

வீடு்களில், ஆ்லயங்க-
ளில் 30 நொட்்கள் மொர்-

்கழிக  ர்கொ்லம் 
ரெொடுவொர்்கள். 
ஒ வ் ப வ ொ ரு 

நொளும் அதி்கொக்லயில் நீரொடிய 
பெண்்கள் வீட்டு  வொசலில், 

ஆ்லயங்களில் இந்த மொகர்கொ-
்லத்கதப் ரெொடுவொர்்கள். அந்த 

ர்கொ்லத்தின்  நடுவில் ெசுவின் 
சொணம் ப்கொண்டு பிள்கையொர் 

பசயது அதன் ரமல் ம்லர் ஒன்றும்  கவத்து பூகை 
பசயயப்ெடும். 

அதொவது தூெதீெம் ்கொட்டி சூரியனுககு  ்கொட்-
ைப்ெடும். இது 30 நொட்்கள் பதொைர்ச்சியொ்க நகை-
பெற்று வரும். முப்ெதொவது  நொளில் சொணம் மூ்லம் 
பசயயப்ெட்ை முப்ெது பிள்கையொர் உருவங்கள் 

்கொணப்ெடும். கத  பிறககும் நொைன்று  இந்து வீடு்க-
ளில் அதி்கொக்லயிர்லரய துயில் எழுந்து  விடுவொர்-
்கள். அதி்கொக்லயில் ஐந்து மணியைவில் ெசுவின் 
சொணத்கதப் பெற்று  வீட்டின் முன் வொயிலில் ெரவ-

்லொ்க பூசப்ெட்டு பசப்ெனிைப்ெடும். அதன் மீது  புள்-
ளிகர்கொ்லத்கதப் ரெொடுவொர்்கள். 

கதத்தினத்தன்று பெொதுவொ்க  புள்ளிக ர்கொ்லம் 

இடுவது வழக்கமொகி வருகின்றது. ர்கொ்லம் இடுவது 
ஊர்வன, எறும்பு  ரெொன்றகவ்களும் உணவு 
பெற்றுக ப்கொள்வதற்கு வழியொகும். வீட்டில் ர்கொ்லத்-
கதச்  சுற்றி நொன்கு புறங்களிலும் ்கரும்பு ரெொன்-
றவற்கற நிறுத்தி அதில் மொவிக்ல,  ரதொரணம் 
ரெொன்றவற்கறத் பதொங்க விடுவொர்்கள். பின்னர் 
நிகறகுைம், இரு மருஙகிலும்  மங்கை விைககு 

ரெொன்றகவ்களும் 
அஙகு கவக்கப்ெடும். 

சூரியன் உதயமொகிக 
ப்கொண்டு  இருககும் ரெொரத 

பெொங்கல் ெொகன அடுப்பில் ஏற்றப்-
ெடும். இந்த பெொங்கல் அரிசி,  ெயறு, சீனி, 

சர்க்ககர, பநய ரெொன்றகவ ரசர்க்கப்ெட்டு 
ெொற்ரசொறொ்க முழுகம  பெறும். இந்த சர்க்ககரப் 
பெொங்கல் தயொர் பசயயப்ெட்டு ெகையல் பசய -
யப்ெடும். அந்த  ெகையலுைன்  ெழவக்க்களும் 
ரசர்த்து கவக்கப்ெட்டிருககும். அதி்கொக்லயில் 

சூரிய உதய பவளிச்சத்கதக ்கொணும் ரெொது தீெொ-
ரொதகன ்கொட்ைப்ெடும்.  அன்று எல்ர்லொரும் சூரிய 
ெ்கவொகன அந்த இயற்க்கக ்கைவுகை நன்றிரயொடு  
வணஙகுவொர்்கள். இந்நி்கழ்கவ சூரிய ெ்கவொனுககு-
ரிய திருவிழொ என்ரற கூற ரவண்டும்.  அரத ரநரம் 
உ்லகிற்கு ஒளியூட்டுெவன் என்ற வக்கயில் உ்லகில் 
வொழும் இந்துக்கைொல்  வணங்கப்ெடும் பதயவம் 
என்ரற கூற்லொம். உழவர்்களின் முககிய திருவிழொ-
வொ்க இது  ப்கொண்ைொைப்ெடுவதுைன் உழவர்்களி-
னொல் ரசர்த்து கவக்கப்ெட்ை புத்தரிசி இட்டு  புது 
மண்ெொகன வொங்கப்ெட்டு பெொங்கலிைப்ெடும். 
இதன் ரெொது வயலிலும் பெொங்கல்  கவப்ெொர்்கள். 

வயல்்களில் பநல் அறுவகையின் ரெொது பநல்-
்லொனது மனிதனுககும்  கவகர்கொ்லொனது ெசுவிற்கும் 
ரெொயச் ரசருகின்றது. நி்லமும் ஏங்கக கூைொது  அதனொ-

ர்லரய பநல்லின் அடிப்ெொ்கம் நி்லத்ரதொடு ்கொணப்-
ெடுகின்றது. இது வர்லொற்று  ரீதியொ்க ரெசப்ெட்டு 
வருகின்றது. கதத்திருநொைன்று ெகைக்கப்ெட்ை 
ெண்ைங்கள்  அயல் வீட்டுக்கொரர்்களுககும் வழங்கப்-
ெடுகின்றன. மற்கறரயொரும் வந்து  தங்களின் வீடு-
்களிலும் இந்த உணகவ உண்ெொர்்கள். இப்ெடியொ்க 
பசொந்தங்கள் வந்து  உணகவப் ெரிமொறிக ப்கொள்வொர்-
்கள். அன்று கசவ உணவு என்ெதுைன் தமது குடும்ெம்  
சகிதம் ர்கொவிலுககுச் பசல்வது இந்துக்களின் முககிய 
்கைகமயொகும். புதிய ஆகை  தரித்து அர்ச்சகனத் தட்-
டுக்களுைன் குடும்ெம் சகிதம் பசல்வகதக ்கொணக  கூடி-

யதொ்க இருககும். அன்கறய தினம் நொட்டின் இந்துக 
ர்கொவில்்களில் விரேை  பூகை்களும் இைம்பெற்றுக 
ப்கொண்டிருககும். 

கதப்பிறந்து மறுநொள் மொட்டுப்  
பெொங்கல்  ப்கொண்ைொடுவொர்்கள். 
அதொவது இந்து மக்கள் தொயககு 
அடுத்தெடியொ்க ெசுகவ ஏற்றுக 
ப்கொள்கின்றொர்்கள். இதனொல் தொன் 
'ர்கொமொதொ என் கு்லமொதொ’  என்கின்-
ரறொம். ஆ்கரவ இந்து மக்கள் அகத 
தொயககு நி்கரொ்க ஏற்றுக  ப்கொள்கின்றொர்-
்கள். எமது நொட்கைப் பெொறுத்தவகர 
கி ர ொ ம ங ்க ளு க கு க கி ர ொ ம ம் 
இந்தத்  திருவிழொ வித்-
தியொசப்ெடும்.தமிழ்நொட்டின் 
சி்ல கிரொமங்களில் ‘ரெொகிப்ெண்-
டிக்க’ என்று  ப்கொண்ைொடுவொர்-
்கள். 

கதப்பெொங்கலுககு முதல்நொள் 
இது இந்துக்கைொல்  ப்கொண்ைொ-
ைப்ெடுகின்றது. அன்கறய 
தினத்தில் சி்ல இைங-
்களில் ெகழய 
புைகவ  எரித்த-
லும் மற்றும் சி்ல 
இைங்களில் மகறந்த தமது முன்-
ரனொர்்களின் ஆத்ம  சொந்திக்கொ்கவும் 
இது ப்கொண்ைொைப்ெடுகின்றது. 
இகத பதன்பு்ல வழிெொடு என்று  
குறிப்பிடுகின்றனர்.

தைப்பொங்கல்  சிறபபுமலர்

நல்லுறவுக்கான பகாலமகா்
தி்ழும் பபகாங்ல் பண்டிக்

ைமிழர் வொழ்வில் நிதலத்து நிற்கும் 
சூரிய வழிபொட்டு பொரம்பரியம்

ஆர். நடராஜன்  ...?
(பனங்காடு தின்ரன் நிருபர்)   

சகாைஸ்ரீ- க.மகாதேவன்  ...?
உடப்பூர்  
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நன்றி மறவாத நற்பண்பின்
அடையாளம் டதத்திருநாள்

பிறந்தால் வழி பிறக்கும் என்தார்-
கள். ்மிழ் ைதா்ஙகளில் ்னிச் 
சிறப்பு வதாயந் ைதா்ஙகளில் முக்-

கியைதானது ம். ம் ைதா்த்தின பிறப்ம் 
வ்தாஙகல் ்ண்டிமக, உழவர் திருநதாள், 
உமழப்பின உயர்மவ எடுத்துக் கூறும் 
திருநதாள், அறுவமைத் திருநதாள் எனவறல் -
லதாம் ப்தாற்றுவர். ம் ைதா்ம் மு்லதாந 
திகதி வ்தாஙகற் ்ண்டிமக நதாளதாகும். 

்மிழ் ைக்கள் வகதாண்ைதாடும் ்ண்டிமக-
களுள் மிகச் சிறநது விளஙகுவது ம்ப்-
வ்தாஙகல் ்ண்டிமகயதாகும். ப்மவகமள 
நிமறபவற்ற உமழப்புத் ப்மவ. அவ் -
வுமழப்பின உயர்மவ எடுத்துக் கதாட்டும் 
்ண்டிமகயதாகவும் வ்தாஙகல் ்ண்டிமக 
அமைகிறது. 

ப்மவகளுள் அடிப்்மையதான ப்மவ 

கள் உணவு, உமை, உமறவிைம் என்ர். 
அவற்றில் எல்லதாம் ்மலயதாயதும் அதி-
அத்தியதாவசியமுைதானதும் உணவுத் 
ப்மவபயயதாகும். அவ்வுணமவ உற்்த்தி 
வெயயும் உழவர் திருநதாளதாக- உமழப்பின 
திருநதாளதாக- இப்்ண்டிமக ப்தாற்றப்்டு-
கிறது.   உமழக்கும் ்மிழ் ைக்கள் ்தாபை 

கண்டுணர்நது ் ைது உமழப்பிற்கு உ்விய 
இயற்மக ெக்திகளுக்கும் ்ம்பைதாடு 
பெர்நது உமழத்் கதால்நமைகளுக்கும் 
்ைது நனறிமயயும் ைகிழ்ச்சிமயயும் வ்ரி-
விக்கும் விழதா இது. உழவர்கள் ைமழயின 

உ்வியதால் ஆடி ைதா்ம் மு்ல் உமழத்துச் 
பெர்த்் வநல்மல ைதார்கழியில் வீட்டிற்-
குக் வகதாண்டு வநது ்ைது உமழப்பின 
்யமன நுகரத் வ்தாைஙகும் நதாபள ம்ப்-
வ்தாஙகல் ஆகும். நிலமும், விம்யும், 
ைதாடும் ைட்டும் இருநது விட்ைதால் விவெதாயம் 
வெயது விை  முடியதாது. நீரும் வவயிலும் 

இனறியமையதா்மவ. ம அந் நீமரத் 
்ருவது ைமழ. ஆனதால் அந் ைமழமயத் 
்ருவது சூரி யபன.  ஆறு, குளம், கைல் 
ப்தானற நீர் நிமலகளிலுள்ள நீமர ஆவி-
யதாக்கி பைவலழச் வெயது அஙகிருநது 

ைமழயதா கப் வ்யயச் வெயது வளம் 
்ரு்வன சூரியபன. இ்மன உணர்ந் 
ைக்கள், அச்சூரியப்வனுக்கு நனறிக்க-
ைன வெலுத்தும் நதாளதாகப் வ்தாஙகலிட்டு 
வ ழி்தாடு வெயயும் நதாளதாக இப்வ்தாங-
கல் ்ண்டிமகமயக் வகதாண்ைதாடுகின-
றதார்கள். 

்ண்டிமககள் ஒரு இனத்தின கலதாெதார 
பைம்்தாட்மைப் புலப்்டுத்துவன. 
அவற்மறப் ப்ணிக் கதாப்்ன எனறும் 
கூறலதாம். அவற்றில் ஒரு ெமுக பநதாக்கு 
இருப்்ம்யும் நதாம் உணர்நது வகதாள்ள 
முடிகிறது.  

இநதிர விழதா எனற வ்யரில் நல்ல 
ைமழ வ்தாழியவும், நதாடு வெழிக்கவும் 
இநதிரமன ஆயர்கள் வழி்ட்டு வந -்
னர்.  ஆகபவ, ்கவதான ஸ்ரீ கிருஷண -
ரின அறிவுமரப்்டி ஆயர்களுக்கும் 

அவர்்ம் ஆநிமரகளுக்கும் வளஙகள் 
்ரும் பகதாவர்த்்ன ைமலக்கு ஆயர்கள் 
ைரியதாம் வெய்னர். 

இ்னதால் பகதா்முற்ற இநதிரன புயலதா-
லும், ைமழயதாலும் ஆயர்கமள துனபுறுத்தி-
னதான. பகதாவர்த்்ன ைமலமய குமையதாய 
பிடித்து இநதிரனிைமிருநது ஆயர்கமளயும் 

அவர் ்ம் ஆநிமரகமளயும் ஸ்ரீ கிருஷ-
ணர் கதாத்்ருளினதார். ்கவதான ஸ்ரீ கிருஷ-
ணர் பகதாவர்த்்ன ைமலமய குமையதாய 
பிடித்து இநதிரனிைமிருநது ஆயர்கமளயும் 
அவர் ்ம் ஆநிமரகமளயும் கதாத்் நதாபள 

சூரிய நதாரதாயண பூமஜயதாகும். இநதி-
ரன ்ன ்வமற உணர்நது கண்ண -
னிைம் ்னமனயும் ைக்கள் வழி்ை 
பவண்டும் எனறு பவண்டிக் வகதாண் -
ை்தால் ம் 1-ம் நதாள் முனதினம் 
இநதிர வழி்தாட்மை (ப்தாகி ்ண்டிமக) 
ஆயர்கள் வகதாண்ைதாடினர். ம் 1-ம் 
நதாள்சூரிய்கவதாமன சூரியநதாரதாய-
ணரதாக ்தாவித்து வழி்ட்ைனர். அ்ன 
ைறுநதாள் ்ஙகளின ஆநிமரகளுக்கு 
விழதா (ைதாட்டுப்வ்தாஙகல்) எடுத்து ்ங -
களின உணவுகமள அமவகளுக்கு 

்மைத்தும், கதாமளகளுைன விமளயதா -
டியும் (ஜல்லிக்கட்டு) விழதாமவ வகதாண் -
ைதாடினர். இதுபவ நதாளமைவில் மூனறு 
தினஙகள் வகதாண்ைதாடும் வ்தாஙகல் 
வகதாண்ைதாட்ைைதாக ைதாறியது. வ்தாஙகல் 
்ண்டிமகமயப் வ்தாறுத்்வமரயில் எக் -
கதாலத்திலும் விவெதாயம் ெம்்ந்ப்்ட்ை -
்தாகபவ இருநது வருகிறது. வ்தாஙகல் 

விழதா சில இைஙகளில் நதானகு நதாட்களதாக 
வகதாண்ைதாைப்்டுகிறது. ப்தாகி, ம்ப்வ்தாங -
கல், ைதாட்டுப்வ்தாஙகல், கதாணும்வ்தாஙகல்.  

ப்தாகி ்மிழ் ஆண்டின ைதார்கழி ைதா்த் -
தின கமைசி நதாளனறு அ்தாவது வ்தாஙகல் 
திருநதாளின மு்ல்நதாள் வகதாண்ைதாைப்்டு-
வ்தாகும். இநநதாள் ்மழயவற்மறயும் உ -்
பயதாகைற்றமவயும் விட்வைறியும் நதாளதாகக் 
கரு்ப்்டுகிறது. ்ழநதுயரஙகமள அழிப்-
்்தான இப்்ண்டிமகமயப் ‘ப்தாக்கி’ என-
றனர். அந்ச் வெதால் நதாளமைவில் 
ைருவி ‘ப்தாகி’ எனறதாகி விட்ைது. 

அனமறய தினம் வீட்டில் ப்ஙகிப் 

ப்தாயிருக்கும் குப்ம்கள் ப்மவயற்றவ்தா-
ருட்கள் யதாவும் அப்புறப்்டுத்்ப்்ட்டு வீடு 
சுத்்ைதாக்கப்்டும்.

 வீடு ைட்டுைல்ல ைனதில் இருக்கும் தீய 
எண்ணஙகளும் ்வறதான எண்ணஙகளும் 

நீக்கப்்ைபவண்டும் என்து இதில் உள்ள 
்த்துவைதாகும். இம்வயதாட்டிபய வ்தாங-
கலுக்கு முன வீட்டிற்கு புது வர்ணம் பூசி 
வீட்மை அழகு்டுத்துகிறதார்கள். வ்தாஙகல் 
ெையத்தில் வீடு புதுப் வ்தாலிவுைன கதாணப்-
்டும். இது கிரதாைஙகளில் வ்தாஙகல் ெையத்-
தில் கதாணக் கிமைக்கும் இனிய கதாட்சியதாகும்.  
வ்தாஙகல் திருநதாமளத் வ்தாைர்நது வரும் 
ைதாட்டுப் வ்தாஙகல் என்து ம்ப்வ்தாஙகல் 
நதாளின ைறுநதாள் ்மிழர்களதால் வகதாண்ைதா-
ைப்்டும் ஒரு ்ண்டிமக ஆகும். இது ்ட்டிப் 
வ்தாஙகல்   என அமழக்கப்்டுகிறது. ைக்க-
ளின வதாழ்வில் ஒனறிய ்சுவுக்கு நனறி 
வ்ரிவிப்்்ற்கதாக ்சுக்கமள வணஙகி வழி-
்டும் நதாளதாகக் வகதாண்ைதாடுகினறனர். 

‘நனறிைறப்்து நனறனறு’ எனறும்  
‘எநநனறிவகதானறதார்க்கும் உயவுண்ைதாம் 
உயவில்மலச்  
வெயநநனறிவகதானறைகற்கு’ எனறு   
வள்ளுவர் கூறும் வதாக்மகத் ்ம்முமைய 
வதாழ்க்மக வநறியதாகக் கமைப்பி டித்வ்தா-

ழுகும் ்மிழ் ைக்கள் ்ைது உழவுத் வ்தாழி-
லுக்கு உ்வி புரிவப்தாடு உரமும் ்நது 
உ்வும் ைதாடுகளுக்கும் ம்ப்வ்தாஙக -
லுக்கு ைறுநதாள் வ்தாஙகலிட்டு வழி்ட்டு 
ைகிழ்வம்க் கதாண்கினபறதாம். சூரியப்வ-
னுக்கு மு்லிைமும் ைதாடுகளுக்கு இரண்ைதாம் 
இைமும் வகதாடுத்து அடுத்து வரும் இருநதாட்-
களில் ம்ப்வ்தாஙகலும் ைதாட்டுப்வ்தாஙக-
லும் வகதாண்ைதாைப்்டுவது இப்்ண்டிமககள் 
நனறிக் கைனதாகபவ வகதாண்ைதாைப்்டுவம் 
பைலும் வலியுறுத்துகினறன.

ம்ப் வ ் தா ங க ல் 
என்து ்மிழர்க-
ளதால் சிறப்்தாகக் 

வகதாண்ைதாைப்்டும் ஒரு ்னிப்வ -்
ரும் விழதா.  வ்தாஙகல் என்்ற்கு  
வ்தாஙகல் ஆகதாரம் எனறு வ்தாருள் 
அல்ல. வ்தாஙகிப் வ்ருகி வருவது 
எனறு வ்தாருள். ்மிழர்கள் இருக்கு-
மிைவைல்லதாம் வ்தாஙகல் விபெஷைதா-
கக் வகதாண்ைதாைப்்டுகிறது.   

வ்தாஙகல் ்ண்டிமகயின 
ப்தாற்றம் எப்ப்தாது எனறு உறு-
தியதாகத் வ்ரியவில்மல. 1000 
ஆண்டுகளுக்கு முனபு இருநது 
வந்து இந்ப் ்ண்டிமக ஒனறு 
ஒரு கூற்று உள்ளது. 2000 
ஆண்டுகளுக்கு முனபிருநப் 
இது வகதாண்ைதாைப்்டுகிறது எனறு 
இனவனதாரு கூற்றும் உள்ளது. 
பெதாழர் கதாலத்தில் வ்தாஙகல் ்ண்-
டிமகக்கு 'புதியீடு' எனறு வ்யர் 
இருந்து. அ்தாவது ஆண்டின 
மு்ல் அறுவமை எனறு அ்ற்-
குப் வ்தாருள். உழவர்கள் ம் 
ைதா்த்தின மு்ல் நதாளில் அந் 
ஆண்டின மு்ல் அறுவமைமய 
பைற்வகதாள்வது வழக்கைதாக இருந-
்து. இது்தான பினனர் வ்தாஙகல் ்ண்டிமகயதாக 
ைதாறியது எனகிறதார்கள்.   

வ்தாஙகல் ்ண்டிமக வைதாத்்ம் 3 நதாட்க-
ளுக்கு வகதாண்ைதாைப்்டுகிறது. மு்ல் நதாள் ப்தாகி 
்ண்டிமக. அடுத்் நதாள் வ்தாஙகலிடும் நதாள். 
3வது நதாள் ைதாட்டுப் வ்தாஙகல். நைக்கு கதால-
வைல்லதாம் மக வகதாடுத்து உ்வும் ைமழ,சூரி-
யன, விவெதாயத்திற்குப் ்யன்டும் கதால்நமைகள் 
ஆகியவற்றுக்கு நனறி கூறும் நல்வதாயப்்தாக 

இந் திருநதாள் வகதாண்ைதாைப்்டுகிறது.   
வ்தாஙகல் திருநதாளின மு்ல் நிகழ்-
வதான ப்தாகி ்ண்டிமகயனறு அதி-
கதாமலயில் அமனவரும் எழுநது 
குளித்து வீட்டில் உள்ள ப்மவயற்ற 
்மழமய வ்தாருட்கமள வீட்டின 
முனபு மவத்து தீயிட்டுக் வகதாளுத்-
துவதார்கள்.   

'அல்லமவ அழிநது 
நல்லமவ வரட்டும். ்மழயன 
கழி்லும் புதியன புகு்லும்' 
எனற வைதாழிக்பகற்் ப்தாகி 
்ண்டிமக வகதாண்ைதாைப் -்
டுகிறது.   

2 வது நதாளதான 
வ்தாஙகல் விபெ-
ஷைதானது. ம் 
ைதா்ப் பிறப்பு 
நதாள் இது. ெர்க்க-
மரப் வ்தாஙகல் 

எனறு இந் ்ண்டிமகக்குப் 
வ்யர். புதுப்்தாமன எடுத்து 
ைஞெள் உள்ளிட்ைவற்மற 
்தாமனமயச் சுற்றிக் கட்டி 
புதுப் ்தாலில் புது அரிசியிட்டு 
வவல்லம் உள்ளிட்ைவற்மறக் 
கலநது வ்தாஙகலிடுவதார்கள்.   

வீட்டுக்கு வவளிபய 
சூரியன இருக்கும் திமெமய 
பநதாக்கி இந் வ்தாஙகலிடும் 
நிகழ்ச்சி நமைவ்றும். அரிசி 
நனகு ெமைநது வ்தாஙகி 
வரும் ப்தாது  ்தாமனமய 
இறக்க பவண்டும். நனகு 

வ்தாஙகி வந்தால் அந் ஆண்டு முழுவதும் 
நல்ல வளமும் நலமும் நிலவும் என்து ஐதீகம்.   

3வது நதாள் விழதா ைதாட்டுப் வ்தாஙகல். கிரதா-
ைஙகள் ப்தாறும் ைதாட்டுப் வ்தாஙகல் விைரிமெ-
யதாக வகதாண்ைதாைப்்டும். வீடுகள் புதுப் பூச்சு 
கதாணும். ைதாடுகள் ்சுக்களின வகதாம்புகளுக்கு 
புது வர்ணம் பூச்சி நனகு குளிப்்தாட்டி அவற்மற 
அலஙகதாரம் வெயது ைதாட்டுப் வ்தாஙகல் தினத்-
தின ப்தாது ்மையலிட்டு வழி்தாடு வெயவதார்கள். 
பினனர் ைதாடுகளுக்கு வ்தாஙகலும் அளிக்கப் -்
டும். ஆண்வைல்லதாம் நைக்கதாக உமழக்கும் ைதாடு-
களுக்கு நனறி கூறும் தினைதாக இது வகதாண்ைதா-
ைப்்டுகிறது. இத்தினத்தின ப்தாது ைதாடுகளுக்கு 
ஒரு பவமலயும் ்ர ைதாட்ைதார்கள். கழுத்தில் புது 
ைணி கட்டி வகதாம்புகமள சீவி விட்டு சு்நதிரைதாக 
திரிய விடுவதார்கள். இந் இைத்தில்்தான ஜல்லிக்-
கட்டு ப்தானறியிருக்கிறது. ைதாட்டுப் வ்தாஙகலின 
ப்தாது கிரதாைஙகள் ப்தாறும் ஜல்லிக்கட்டு நிகழ்ச்சி-
கள் நமைவ்றுவது வழக்கம்.   

நதானகதாவது நதாள் கதாணும் வ்தாஙகலதாக 
வகதாண்ைதாைப்்டுகிறது. அ்தாவது உற்றதார் உறவி-
னர் நண்்ர்கமளக் கண்டு வதாழ்த்துக்கமளயும் 
இனிப்புகமளயும் ்ரிைதாறிக் வகதாள்ளும் நதாளதாக 
இது வகதாண்ைதாைப்்டுகிறது. சுற்றுலதாத் ்லஙக-
ளுக்கும் வ்தாழுதுப்தாக்குமிைஙகளுக்கும் இந் 
நதாளில் ப்தாவது வழக்கம்.

விவசாயத்துக்கு
துணை புரியும் 
அணைத்துக்கும்
நன்றி கூறுவது 

தமிழர் மரபு

ஆர்.மகேஸ்வரன்  ...?
நூலகர், ப்ரதா்மன ்ல்கமலக்கழகம்

கே.பைர்வன்  ...?
ைனனம்பிட்டி

எம்.ைாலகிருஷ்ணன் ...?
யதாழ்ப்்தாணம்

மக்்கள் உள்்ளங்களில் 
தீய எணைங்கள் ப�ாக்்கப�ட 
பவணடுமமன்�தைாபேபய 
ப�ாகிப �ணடிண்க (ப�ாக்கி) 
என்்ற ம�யர் வநதது

உழவர் ப்பருமக்களின்
ப்பருடமமிகு ்கலாசாரம்

உணவும் நீரும் தருகின்ற
்கதிரவடை பதயவமா்க

்கருதிய எமது முன்்ைார்
சூ ரிய ்கவதான வ்ட்ெதாயணம் 

என அமழக்கப்்டும் ்னது 
வ்னதிமெப் ்யணத்ம்  

ைதாற்றி உத்்ரதாயணம் எனும் வைதிமெப் 
்யணத்ம் பநதாக்கிப் ்யணிக்க ஆரம் -
பிக்கும்  மு்ல் நதாள் ம்ப்வ்தாஙகல் 
திருநதாளதாகும். உத்்ரதாயண கதாலம் 
ப்வர்களின ்கற்  வ்தாழு்தாகவும் மிக 
உயர்ந் புண்ணிய கதாலைதாகவும் கரு-
்ப்்டுகிறது. இ்ன  கதாரணைதாகத்்தான 
ப்வர்களில் உயர்ந்வனும், ்கற் 
வ்தாழுது ப்தானறுவ்ற்குக்  கதாரணனு-
ைதாகவுள்ள கதிரவனுக்குப் வ்தாஙகல் 

வ்தாஙகிப் ்மைத்து வழி்டுவம் எைது  
முனபனதார் வழக்கைதாகிக் வகதாண்ைனர்.  

ஆடி ைதா்த்தில் வநல் விம்ப்பில் ஈடு-
்ட்ை உழவர் வ்ருைக்கள்  ைதார்கழி ைதா் 
முடிவில் வநல்மல அறுவமை வெய-
கினறனர். வயலில் வநல்ைணிகமள  
விமளயச் வெய் சூரிய்கவதானுக்கு 
நனறி வெலுத்துவ்ற்கதாக ம் மு்லதாம் 
நதாளில்  வீட்டிபல பூரண கும்்ம் 
மவத்து, ைஙகளவிளக்பகற்றிப் புதி்தாக 
அறுவமை வெய்  வநல்ைணிகளிலி-
ருநது வ்றப்்ட்ை அரிசியில் வ்தாஙகல் 
வ்தாஙகி வழி்டுவது வ்தானறு  வ்தாட்டு 
நிலவி வரும் ைரபு. நதாம் உயிர் வதாழ்வ-
்ற்குச் பெதாறும், நீரும் மிக  முக்கியம் 
.இந் இரண்மையும் ்ருகினற சூரிய்க-
வதாமன எைது முனபனதார்கள்  வ்யவ-
ைதாகபவ கண்ைனர்.   

்மிழர்களின ்னித்துவ ்ண்டிமக-
யதான ம்ப்வ்தாஙகலுக்குச்  சிலநதாட்-
களுக்கு முனனபர கிரதாைஙகளில் 
வ்தாஙகல் ்ண்டிமக கமளகட்ை ஆரம்-
பித்து  விடும். வீடு ைற்றும் சுற்றுப்புறச் 
சூழமல ைக்கள் துப்புரவு வெயய  ஆரம்-

பித்து விடுவதார்கள். வ்தாஙகல் திருநதா -
ளுக்குத் ப்மவயதான புதுப்்தாமன  
உட்்ைப் வ்தாஙகலுக்குத் ப்மவயதான 
வ்தாருட்கமள வதாஙகுவதிலும் ஆர்வம் 
கதாட்டுவர்.   

ம்ப்வ்தாஙகலனறு அதிகதாமல 
எழுநது ் மலமுழுகி நீரதாடி வீட்டு  முற்றத்-
தில் ெதாணத்்தால் வைழுகி பகதாலமிடுவர். 
வதாமழ, ைகர ப்தாரணஙகள், ைதாவிமல-
கள்  ப்தானற ைஙகளப் வ்தாருட்களதால் 
வீட்மை அலஙகதாரம் வெயவர். பகதாலத்-
தின நடுபவ  மூனறு கல் மவத்து அ்ன 
பைல் நீர்வதார்த்் புதுப்்தாமன மவப்-

்தார்கள்.  புதுப்்தாமனயில் கழுத்தில் 
மூனறு அல்லது ஐநது ைதாவிமலகள் 
கட்டுவதார்கள்.  வ்தாஙகல் வ்தாஙகி வரும் 
பவமளயில்  சூரிய ்கவதானுக்கு வணக்-
கம் வெலுத்தியவதாறு  இரு மககளதாலும் 
புத்்ரிசிமயக் பகதாலி அள்ளிப் புதுப்்தா-
மனயில் இடுவர். அ்ன  பினனர் ்தால், 
்யறு, ெர்க்கமர,ப்ன, முநதிரி வற்றல் 
மு்லியன கலநது  வ்தாஙகலிடுவதார்கள்.
வ்தாஙகல் வ்தாஙகி வர சிறுவர்கள் வவடி 
வகதாளுத்தி  ைகிழ்வதார்கள்.   

கரும்பு, இஞசி, ைஞெள் ப்தானறமவ-
யும் வ்தாஙகல் ்ண்டிமகயில்  ்ஙகுவ -்

றுகினறன. வதாழ்க்மக இனிமை நிமறந-
்்தாக அமைய பவண்டும் என்ம்  
உணர்த்துவ்ற்கதாக ெர்க்கமர வ்தாஙகலு-
ைன கலக்கிறது.   

ம் பிறந்தால் வழி பிறக்கும் என்து 
முதுவைதாழி. இந்  முதுவைதாழிக்கு எம் 
ைத்தியில் ்ல்பவறு வ்தாருள்கள் வகதாள்-

ளப்்ட்ைதாலும் இந்  முதுவைதாழிக்குப் 
வ்தாருத்்ைதான கதாரணவைதானறுமுள்-
ளது.  நல்ல கணவர் ்ைக்கு  வதாழ்க்-
மகத் துமணயதாக அமைய பவண்டும் 
என எதிர்்தார்க்கும் கனனிப்  வ்ண்களுக்-
குத் ம் பிறந் பினனபர சு் வெயதிகள் 
ப்டி வரும் என்துவும்,  வவற்றிகரைதான 
அறுவமை அமைய பவண்டும் என எதிர்-
்தார்க்கும் உழவனுக்குத் ம்  பிறந் 
பினனபர அறுவமை அமையும் என -்
்தாலும் 'ம் பிறந்தால் வழி பிறக்கும்'  
எனவும் வகதாள்ளப்்டுகிறது.  

'உழவுக்கும் வ்தாழிலுக்கும் வந்மன 
வெயபவதாம்' என்து ைக்கள்  புலவன 
ைகதாகவி ்தாரதியதாரின வ்தான வதாக்கு. 
வநற்றி வியர்மவ நிலத்தில் சிந்க்  
கஷைப்்ட்டு உமழக்கும் ்மிழர்கள் 
்ைது உமழப்பிற்கு உறுதுமணயதாக 
அமைந்  சூரிய்கவதான, பூமி மு்லதான 
இயற்மகக் ெக்திகளுக்கும், ்ம்பைதாடு 
பெர்நது  உமழக்கும் கதால்நமைகளுக்-
கும் ்ைது நனறிமயயும், ைகிழ்ச்சிமய-
யும்  வவளிப்்டுத்தும் வி்ைதாகபவ ம் 
ைதா்ம் மு்லதாம் நதாளில் கதாலம் கதாலைதா-
கப் வ்தாஙகல்  வ்தாஙகி வழி்தாைதாற்றி 
வநதுள்ள்தாக அறிய முடிகிறது. இ்ன 
மூலம் ்மிழ்ைக்களின  வ்தானமை 
ைர்தாக நனறியுணர்வு இருநது வநதுள்ள-
மையும் ்மிழர்களின  ்னித்துவத்திற்குத் 
்க்க ெதானறு.   

ம்த்திருநதாள் ்மிழ்ைக்களின ்ண்-
்தாட்டு  விழுமியஙகமளயும்,்தாரம்்ரிய 
ெம்பிர்தாயஙகமளயும் வவளிப்்டுத்தி 
நிற்கும் ஒரு  ் ண்டிமக. ் மிழ்ைக்களின 
்ண்்தாட்டின வெழுமைக்கு உறுதுமண-
யதான திருநதாள்.  

்குத்துண்டு ்ல்லுயிர் ஓம்பும் 
நனனதாள். கணனி யுகைதான 
்ற்கதாலத்தில்  ம்ப்வ்தாஙகல் 
்ண்டிமக வகதாண்ைதாடும் முமறக-
ளில் ்ல இைஙகளில் ைதாற்றங-
கள்  ஏற்்ட்ைதாலும் கிரதாைஙக-
ளில் ைண் வதாெமன ைதாறதா் 
வ்தாஙகல் ்ண்டிமக இனறு 
வமர  வகதாண்ைதாைப்்ட்டு 
வருவது ைகிழ்ச்சிக்குரிய 
வெயதி.   

ைனி  ் ைனஙகளில் 
தீய எண்ணஙகள் 
நிமறநதிருந்தால் 
ைனி்னதால்  துன-
்த்ம்த் ்விர 
இன ் த் ம ் 
அனு்விக்க 
முடியதாது. 
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(முள்ளிப்பொத்ொனை குறூப நிருபர்)  

சேனைனை நொடிைரும் மக்க-
ளின் ச்னை்கனை இைங்கண்டு 
அைறனறை தீர்தது னைபப்றகு முடி-
யுமொை முைறசி்கனை சமற்்கொள்ை, 
அரே அதி்கொரி்கள் முன்ைர சைண்டும் 
எை திருச்கொணமனை மொைட்ட அர -
ேொங்க அதிபர் ேமன்்ர்ேை பொடிச்கொ-
ரொை ்்ரிவித்ொர்.  

பட்ட்ொரி பயிலுைர்்கைொ்க நிைமிக -
்கபபடடு திருச்கொணமனை மொைட்ட 
்ேைை்கததுககு நிைமிக்கபபட்டைர்-
்களுக்கொை அபிவிருததி உததிசைொ-
்கத்ர் ்ரம் மூன்றுக்கொை நிரந்ர 
நிைமைக ்கடி்ம் ைழஙகும் நி்கழ்வு 
பு்ன்கிழனம (12) மொைட்ட ்ேை-
ை்கததில் நன்ட்பறறைசபொச் சமற-
்கண்்டைொறு ்்ரிவித்ொர்.  

அைர் ்்ொ்டர்நதும் ்்ரிவிக -
ன்கயில், அரே சேனையில் நிை -
மைம் என்பது எல்சைொருககும் 
கின்டக்கப ்பறைொ் ஒரு வி்டைமொ்க 

்கொணபபடுகின்றைது. கின்டக்கப -
்பறறை நிைமைதன் ேரிைொ்கவும் 
சநர்ததிைொ்கவும் சமற்்கொள்ைல் 

சைண்டும். மக்களுககு அைசி -
ைமொை ஒரு சேனைைொ்க அரே 
சேனைனை மொறறிைனமக்க 

சைண்டும். மொைட்ட ்ேைை்கம் 
மறறும் பிரச்ே ்ேைை்கங்களுககு 
இனணபபு ்ேயைபபடும் ்ொங்கள் 
சமற்்கொள்ைபபடும் சைனைததிட -
்டங்கனை சமறபொர்னை ்ேயது 
அைறனறை சிறைபபொை திட்டங்கைொ்க 
மொறறிைனமக்க ஆைண ்ேயை -
சைண்டும் எை ச்கடடுக்்கொண் -
்டொர்.   

மொைட்ட ்ேைை்கம் மறறும் 
பிரச்ே ்ேைை்கததிறகு எை 
்மொத்மொ்க 84 அபிவிருததி உத -
திசைொ்கத்ர்்களுக்கொை நிைமைக -
்கடி்ங்கள் இ்ன்சபொது ைழஙகி 
னைக்கபபட்டை.   

இந நி்கழ்வில் சமைதி்க அர -
ேொங்க அதிபர் சே.எஸ்.அருள்ரொஜ், 
மொைட்ட ்ேைை்க பிர்ம ்கணக்கொ -
ைர் எஸ். பரசமஸ்ைரன், மொைட்ட 
்ேைை்க நிர்ைொ்க உததிசைொ்கத்ர் 
எஸ்.ஆர்.ச்க.எஸ்.குருகுைசூரிை 
உடப்ட பைரும் ்கைநது ்்கொண்்ட -
ைர்.  

மக்களின் தேவை்கவை நிவைதைறை 
அரச அதி்காரி்கள் முன்ைர தைண்டும்  

திருக�ோணமலை மோவட்ட அரசோங� அதிபர்

வெங்கு ந�ோயின் தோக்்கத்திமன  ்கட்டுப்படுத்தும் மு்கைோ்க விநேெ நவமைத்திட்ெம் 
வோமழசநேமன சு்கோதோர  மவத்திய அதி்கோரி அலுவை்க பிரிவில் இெம்வ்பற்று வருகி-
றது.  அநத வம்கயில்  ்கல்குெோ,்கண்ணகிபுரம்  ைற்றும் மீரோநவோமெ ந்போன்ற கிரோை 
நேவ்கர் பிரிவு்களில் உள்்ள  குடியிருப்போ்ளர்்களின் வீடு்கள் அமெயோ்ளப்படுத்தப்பட்டு   
்க்ளப ்பரிநேோதமன �ெவடிக்ம்க்கள் நைற்வ்கோள்்ளப்பட்ெ ந்போது.
 ்பெம்; ்போசிக்குெோ நிரு்பர்

வதன்கிழக்கு ்பல்்கமைக்்கழ்கத்தின் ஏற்்போட்டில்

(அட்டொனைசசேனை திை்கரன் 
நிருபர்)

்்ன்கிழககு பல்்கனைக்கழ -
்கததின் ்மொழித  துனறையிைொல்  
ஏறபொடு ்ேயைபபட்ட சபரொசிரிைர் 
அல்ைொமொ  மொ.மு.உனைஸிற்கொை 
நூறறைொண்டு விழொவும் நினைவு 
மொநொடும், ்்கொழும்பு  பண்்டொரநொ-
ைக்க ேர்ைச்ே மொநொடடு மண்்டபத-
தில் இ்டம்்பறைவுள்ை்ொ்க  சபரொசி-
ரிைர் றைமீஸ் அபதுல்ைொ ்்ரிவித்ொர்.

உபசைந்ர்  சபரொசிரிைர் றைமீஸ் 
அபூபக்கர் ்னைனமயில் எதிர்ைரும் 
்ேவைொயககினம (18)    இ்டம்்பறை-
வுள்ை இநநி்கழ்வின்சபொது, பிர்மர் 
மஹிந் ரொேபக ஷ  பிர்ம அதிதி-
ைொ்க ்கைநது ்்கொள்ைவுள்ைொர். 

்கல்வி அனமசேர் திசைஷ்  குண-
ைர்த்ை, ஊ்ட்கததுனறை அனமசேர் 
்டைஸ் அை்கப்பரும மறறும் பல்்க-
னைக்கழ்க  மொனிைங்கள் ஆனணககு-
ழுவின் ் விேொைர் சபரொசிரிைர் ேம்பத 

அமரதுங்க ஆகிசைொர்  ்்கௌரை அதி-
தி்கைொ்க  ்கைநது ்்கொள்ைவுள்ைைர்.

இைஙன்கயின்  பிரபல்ைம் மிக்க 
இஸ்ைொமிை ்மிழ் இைககிைததின் 
்நன் எை சபொறறைபபடும்  சபரொ-
சிரிைர் அல்ைொமொ மஹ்மூத மு்கம்-
மது உனைஸ் நினைைொ்க இ்டம்்ப-
றும்  இநநி்கழ்வின்சபொது, நினைவு 
முததினர ்ைளியீடடு னைக்கபப்ட-
வுள்ைச்ொடு,   நூறறைொண்டு 'மர்்கஸி' 
ஞொப்க மைரும் ்ைளியிடடுனைக-
்கபப்டவுள்ைது.

இநநி்கழ்வின் ஆயவு மொநொடு 
சபரொ்னைப பல்்கனைக்கழ்கததின் 
ைொழ்நொள்  சபரொசிரிைர் எஸ்.தில்னை-
நொ்ன் ்னைனமயில் இ்டம்்பறை-
வுள்ைது.  இ்ன்சபொது  ்்ன்கிழககு 
பல்்கனைக்கழ்கததின் ்மொழிததுனறை 
சபரொசிரிைர் றைமீஸ் அபதுல்ைொ,  
சபரொசிரிைர் அல்ைொமொ உனைஸ் 
பறறிை்ொை அறிமு்க உனரயினை 
நி்கழ்த்வுள்ைொர்.

பேராசிரியர் அல்ாமா உவைஸிற்ான 
நூற்ாண்டு விழாவும் நிவனவு மாநாடும்

ஓட்ெைோவடி  ்போத்திைோ ்போலி்கோ நதசிய ்போெேோமை ைோ்ணவி்களுக்கு “ம்பேர்” தடுபபூசி 
வழங்கும்  நவமைத்திட்ெம் வேவவோய்க்கிழமை (11) ஆரம்பித்து மவக்்கப்பட்ெது.
ஓட்ெைோவடி  சு்கோதோர மவத்திய அதி்கோரி ெோக்ெர் எம்.எச.எம்.தோரிக் தமைமையில் இெம் 
வ்பற்ற  இந நி்கழ்வில், ்பல் மவத்திய நிபு்ணர் திருைதி ஏ.எல். ஹஸீனோ, வ்போது சு்கோதோர  
்பரிநேோத்கர்்கள், குடும்்ப�ை உத்திநயோ்கத்தர்்கள், மவத்திய அதி்கோரி அலுவை்க  உத்தி-
நயோ்கத்தர்்கள் என ்பைர் ்கைநது வ்கோணெனர்.
்பெம்; ்கல்குெோ தின்கரன் நிரு்பர்

மாணிக்மடுவில போங்ல
போதி்ள் ைழஙகி வைப்பு
்கொனரதீவு குறூப நிருபர் 

்மிழர்  திருநொைொம் ன்ப ்பொங்கல் 
பண்டின்கனை முன்னிடடு இறைக்கொ-
மம் , மொணிக்கமடு  கிரொமததில் ைேதி 
குனறைந  ்மக்களுககு, ்பொங்கல் ்பொங-
குை்ற்கொை  புத்ரிசி ் ்ொ்டக்கம் ேடடி, 
பொனை ைனரயிைொை ்பொங்கல்்பொ-
தி்கள்   விைொழககிழனம (13)  இைைே-
மொ்க ைழங்கபபட்டை.

்கை்டொனைச சேர்ந  ் கிருசஷநதிரொ  
சபரின்பமூர்ததியின் 13 ஆம் ஆண்டு 
நினைனை முன்னிடடு, ்மிழுககும்  
னேைததிறகும் ்மது குடும்பததிைொல் 
இந  ் உ்வி ைழங்கபபடுகின்றைது.  
ன்ததிருநொளுக்கொை ்மிழர்்களுன்டை 
்கனை, ்கைொேொரம் பொரம்பரிைங்கனை  

ைேதிகுனறைந  ்மக்களும் ் ்கொண்்டொடும் 
ைன்கயில் இந  ் உ்வி ைழங்கபபட-
்டது. இ்னை ்கொனரதீவு பிரச்ே ேனபத 
்விேொைரும், ேமூ்க சேனைைொைருமொை 
கிருஷ்ண பிள்னை ்ேைசிறில் ைழஙகி 
ைருகிறைொர்.

அம்பொனறை  மொைட்டததில் மி்கவும் 
ைறுனமயில் இருக்கககூடிை குடும்-
பங்களுககு, ்ங்களுன்டை  குடும்ப 
நினைவு திைதன்யும் ்பொங்கனையும் 
சிறைபபிககும் மு்கமொ்கவும் 100  குடும்-
பங்களுககு அம்பொனறை மொைட்டததில் 
பரைைொ்க இந  ்அரிசி பொனை ்பொங்க-
லுககு  ச்னைைொை அனைதது உ்வி்க-
னையும் அைர்்களுன்டை குடும்பம் ேொர் 
உறைவு்கள் ைழஙகி  இருககின்றைொர்்கள்.

பிரவுண்ஸ்வீக், புளும்பீல்ட
க�ோட்ட குடியிருப்பில் 'தீ'
ஹறறைன் சுழறசி நிருபர்

மஸ்்்கலிைொ ்பொலிஸ் பிரிவிற -
குடபட்ட பிரவுண்ஸ்வீக ச்ொட்டம் 
புளும்பீல்ட பிரிவில் ச்ொட்ட குடி -
யிருபபில் சநறறுக ்கொனை 10.30 
மணிைைவில் ஏறபட்ட திடீர் தீ 
விபததில் 2 வீடு்கள் ்்கொண்்ட குடி -
யிருபபு்களில் ஒரு வீடடிறகுள் 
ஏறபட்ட தீயிைொல் குறித் வீடு 
முறறைொ்க எரிநதுள்ைது.

தீ ஏறபட்ட சபொது வீடடில்  
ைொரும் இல்னை்ைைவும், அை -
ைைர்்கள் கூசேலிட்டன்ைடுதது, 
ஏனைைைர்்கள் ஓடி ைநது மறறைனை 
வீடடிறககு  தீ பரைொமல் ்கடடுப -
பொடடுககுள் ்்கொண்டு ைநதுள்ை -
ைர்.

முறறைொ்க எரிந் வீடடில் ்பரும -

ைவிைொை வீடடு உப்கரணங்கள், 
்பறுமதிைொை ஆைணங்கள், ்ங்க 
நன்க்கள், உடுதுணி்கள் எை ்பரு -
மைவிைொை ்பொருட்கள் தீககினர -
ைொகியுள்ைை. இச்சைனை இது 

்்ொ்டர்பொ்க மஸ்்்கலிைொ ் பொலிஸ் 
நினைைததிறகும், ச்ொட்ட நிர்ைொ -
்கததிறகும் பிரச்ேைொசி்கைொல் 
்்கைல் அளிக்கபபடடுள்ைது. 
அ்ன்பின் ேம்பையி்டததிறகு 

வினரந் ்பொலிஸொர் தீ பரைலுக -
்கொை ்கொரணங்கனை ்கண்்டறிை 
சமைதி்க விேொரண்கனை சமற -
்்கொண்டு ைருைச்ொடு, ச்ொட்ட நிர் -
ைொ்கம் இைர்்களுககு ச்னைைொை 
உ்வி்கனை ்ேயது ைருகின்றைது.

ஒரு வீடு முழுவமயா் பேதம்

்கணடி ைோ�்கர ேம்பயின் தமிழ் உறுபபினர்்க்ளோல் முதல் தெமவயோ்க ஏற்்போடு வேய்-
யப்பட்ெ வ்போங்்கல் விழோ  ந�ற்று ்கோமை ைத்திய ைோ்கோ்ண ஆளு�ர் ைலித் யு ்கைந்க, 
ைோ�்கர நையர் ந்கேர டி நேன�ோயக்்க ஆகிநயோர் தமைமையில் �மெவ்பற்றந்போது பிடிக் -
்கப்பட்ெ ்பெம். ்பெங்்கள் �ோவைபபிட்டி சுழற்சி நிரு்பர்

இல்ைங�ளில் புது மகிழ்ச்சி  
பபோஙகி்ட கவண்டும்

எமது மக்களின் 
இல்ைங்களில் புது 
மகிழ்சசி ்பொஙகிடும் 
என்றை ்பரு நம்பிக -
ன்கசைொடு பிறைநதிருக-
கும் ன்ப்பொங்கல் 
திருநொனை அ்கம் 
மகிழ்நது ைரசைற -
சபொம் எை இைஙன்க 
்்ொழிைொைர் ்கொஙகிர -
சின் உபத ் னைைரும் 
்பருநச்ொட்ட பிரொநதிைங்களுக-
்கொை பிர்மரின் இனணபபு ்ேைைொ-
ைருமொை ்ேநதில் ்்ொண்்டமொன் 
்ைளியிடடுள்ை ்பொங்கல் ைொழ்தது 
்ேயதியில் ்்ரிவிததுள்ைொர்.

சமலும், உழைர் திருநொள் என்றும் 
்மிழர் ்பருநொள் என்றும் ன்ப-
்பொங்கல் திைதன் ்்கொண்்டொடி 
ைரும் எமது மக்கள் இைறன்கனை 

ைணஙகிை எமது 
முன்சைொர்்கள் ைழி-
நின்று ்மிழர் பண் -
பொடடு அன்டைொ-
ைங்களில் ஒன்றைொ்க 
்க ொ ைந ச ் ொ று ம் 
பொது்கொதது ைரு-
கின்றைைர். உை்க 
ைொழ் ்மிழ் மக்கள் 
்்ொன்று ்்ொடடு 
சமற்்கொண்டு ைரும் 

மனி்ன்  சூரிை ப்கைொன் மீ்ொை ைழி-
பொடடின் ்ைளிபபொ்டொ்க ன்ப -
்பொங்கல் இருநது ைருகின்றைது. இந் 
ன் திருநொளில் ்மிழ் மக்களுககும் 
நொடடின் ஏனைை இை மக்களுக-
கும் நொடடிறகும் ்ேௌபொககிைமும் 
மகிழ்சசியும் கின்டக்க எைது  நல்-
ைொழ்ததுக்கள்  எைவும் அைர் ்்ரி-
விததுள்ைொர்.

வேநதில் வதோணெைோன் வ்போங்்கல் வோழ்த்து 

�ண்டி புல�யிர� நிலையத்தில்
ப�ற்றம்; ஜன்னல்�ள் உல்டப்பு

எம்.ஏ.அமீனுல்ைொ

புன்கயிர் நினைை அதிபர்்கைொல் 
முன்்ைடுக்கபபட்ட பணிப பகிஷ் -
்கரிபபு ்கொரணமொ்க ்கண்டி பொன்யில் 
புன்கயிர் சேனை்கள் சமற்்கொள்-
ைபப்டொனமைொல் ஆததிரமன்டந் 
மக்கள் சநறறு (13) ்கொனை ்கண்டி 
புன்கயிர் நினைைததில் ்கைைரத-
தில் ஈடுபட்ட்ொல் ேன்ைல்்கனை 
உன்டதது சே்பபடுததியுள்ைைர்.

இ்ைொல் பதுனை மறறும் ்கண்டி 
பகுதி்களுக்கொை அனைதது ரயில்்க-

ளும் இன்டநிறுத்பபடடுள்ைை.
்ொககு்லின் சபொது சுமொர் 500 சபர் 
புன்கயிர் நினைைததில் திரண்டி -
ருந் நினையில் அைர்்கனை ்கடடுப-
படுத் ்கண்டி ்பொலிஸ் அதி்கொரி்கள் 
குழு ந்டைடிகன்க எடுததிருந்ைர்.

இவைொறு  புன்கயிர் நினைைத-
தில் திரண்டிருந் இககுழுவிைனர 
இைஙன்க சபொககுைரதது ேனப 
மறறும் ்னிைொர் பஸ்்கள் மூைம் 
அைர்்கைது இ்டங்களுககு அனழத-
துச ்ேல்ைவும்  ்பொலிஸொர் ந்டை-
டிகன்க எடுத்ைர்.

பதாழி்ாளர்்ளின்  ைாழகவ்யில தீவம்ளுககு 
முறறுப்புள்ளி வைககும் நாளா் அவமய பைண்டும்
்ைைொக்கனை குறூப 
நிருபர்

ன்த திருநொைொம் 
ன்ப்பொங்கல் ச்கொைொ -
்கைமொ்க ்்கொண்்டொடும் 
அனைதது இநது ்பரு 
மக்களுககும் உள்ைம் 
நினறைந் ைொழ்ததுக -
்கனை ்்ரிவிததுக 
்்கொள்ைதில் நொன் ்பரும் மகிழ்ச-
சிைன்டகின்சறைன் எை இைஙன்க 
்்ொழிைொைர் ்கொஙகிரஸின் நிதிச்ே-
ைைொைரும் நுை்ரலிைொ மொைட்ட 
பொரொளுமன்றை உறுபபிைருமொை மரு-
்பொண்டி ரசமஸ்ைரன் விடுததுள்ை 
ன்ததிருநொள் ைொழ்தது ்ேயதியில் 
குறிபபிடடுள்ைொர்.

்பொங்கல் ்பொஙகி ைருகின்றை-
சபொது நொம் அனைைரும் ்ேௌப-
பொககிைமொ்க  ைொழ்ை்ொ்க ஐதீ்கம் 

் ே ொ ல் லு கின் றை து . 
் ் ொ ழி ை ொ ை ர் ்க ளின்  
ைொழ்கன்கயில் தீனம-
்களுககு முறறுபபுள்ளி 
னைதது ஒவ்ைொருைர-
தும் ஆக்கபபூர்ைமொை 
ந்டைடிகன்க்கள் ் ைறறி 
்பறை சைண்டும். மக்க -
ளின்டசை புரிநதுணர்வு, 
வி ட டு க ் ்க ொ டு ப பு 

சபொன்றை எண்ணங்கள் உருைொகி 
சிறைபபொ்க ைொழ்ை்றகு எல்ைொ ைல்ை 
இனறைைனை பிரொததிபசபொம். 
இன்னறைை சூழ்நினையில் ்்கொவிட 
19 ்்கொசரொைொ ்்ொறறிலிருநது எம்-
னமயும் எமது உறைவிைர்்கனையும் 
நண்பர்்கனையும் பொது்கொததுக ் ்கொள்-
ை்ற்கொ்க நொம் சு்கொ்ொர ந்டைடிகன்க-
்கனை பின்பறறை சைண்டும் என்றும் 
்ைது ைொழ்தது ்ேயதியில் ்்ரிவித-
துள்ைொர்.
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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; : k];nfypa

2022-01-30  08:00-17:00

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : Ku;Nu v];Nll;

tpepNahfk; : td gq;fsh> ty;yhNlhypl;

2022-01-30  12:00-16:00

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : Ku;Nu v];Nll;

tpepNahfk; : td gq;fsh> ty;yhNlhypl;

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

2022-01-22  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

2022-01-25  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

2022-01-27  08:00-17:00

tpepNahfk; : `fugpl;b Mu;.,.> [k;Gj;Njdh> nfhy;N`dh> thfkhkh 
Mu;.,.

2022-01-29  08:00-17:00

tpepNahfk; : M];Nghu;d; tl;lh

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  09:00-17:00

tpepNahfk; : <];l;yehL KfNyhah> &f; T+l;

2022-01-25  08:30-17:30

tpepNahfk; : nknlupgpl;ba mfg;gyh

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  08:30-17:30

tpepNahfk; : Nflfe;Juh> tyg;gNd glnfhy;yhfk jpl;lk;

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  09:00-17:00

tpepNahfk; : jPthy gy;Nyfk

2022-01-27  09:00-17:00

tpepNahfk; : jPthy gy;Nyfk

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

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

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)

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

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

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

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>

2022-01-30  09:00-17:00

tpepNahfk; : lanyhf; ltu; - `puptJd;dh> jpahfk

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : Jy;fpupa

2022-01-18  09:00-17:00

tpepNahfk; : fpupthdh Kfhdh> clty;Nghyh Mu;.,.

2022-01-23  08:00-16:30

nkhj;j : > kh]; /Ngg;upf; /ghu;f;

tpepNahfk; :

2022-01-26  09:00-17:00

tpepNahfk; : fpupthdh Kfhdh> clty;Nghyh Mu;.,.

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  09:00-17:00

tpepNahfk; : mk;gNldpah Fu;fyh> rpak;gyth

2022-01-20  09:00-17:00

tpepNahfk; : cad;tj;ij

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : khtdy;iy

2022-01-19  08:00-12:00

tpepNahfk; : thyNfhlh ,`yh Nfhl;Nl

2022-01-20  09:00-17:00

tpepNahfk; :

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  08:00-12:00

tpepNahfk; : thyNfhlh ,`yh Nfhl;Nl

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  14:00-16:00

tpepNahfk; : NkNfy;thyh ,yffk

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

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

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : fk;gis

2022-01-17  08:00-17:00

tpepNahfk; : `uNfhyh

2022-01-23  08:00-17:00

tpepNahfk; : `uNfhyh

2022-01-26  08:00-17:00

tpepNahfk; : `uNfhyh

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : FUe;;Jtj;ij

2022-01-18  08:00-17:00

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; :

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

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : ype;Jiy

2022-01-28  09:00-13:00

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  09:00-13:00

tpepNahfk; : <ld; v];Nll;

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

2022-01-21  08:30-17:30

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : 

tpepNahfk; : kfhKy;fk `{Dfyh> nkhuhN`dh>

2022-01-28  09:00-17:00

nkhj;j :

tpepNahfk; : 

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

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

tskhd tho;tpw;F kpd;rhuk;
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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.  tpiyf;Nfhuy; Mtzq;fs; toq;fg;gLjy; 2022-01-19Mk; 
jpfjp gp.g. 3.00 kzp tiu

2.  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; Vw;Wf;nfhs;sy; 
epiwtile;j cldLj;J ,lk;ngWk;.

jiyth;>
nf];Ngt efu rig.

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)

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

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : ehTiy

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 

2022-01-18 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

kpd; nghwpapayhsu; gpuNjrk; : khj;jis

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : khj;jis

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

2022-01-19 08:30-17:00
tpepNahfk; : fNyhah Mu;.,.

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 09:00-12:00
tpepNahfk; : Gy;ypahu; Nfhtpy rhiy

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

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 08:30-17:00
tpepNahfk; : thupaNghyh

2022-01-27 08:30-17:00

tpepNahfk; : fNyhah Mu;.,.

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : gy;Nynghy

2022-01-18 08:30-12:30

tpepNahfk; : undened> `py;ld; fhydp> undened> cLfk>

2022-01-18 08:30-16:00

tpepNahfk; : mYj;fk kdhtl;lh> vghNtyh fpdp`pupah> fghyh 
Nfh];f`ahah

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 09:00-17:00

tpepNahfk; : ntuYf];jz;zh

2022-01-24 09:00-16:00

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

2022-01-31 10:00-16:00

tpepNahfk; : lk;kz;nld;dh jpl;lk;

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

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;

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

nehj;jhupR ,Wjpg; guPl;irf;F 
Njhw;Wtjw;F Kd;duhd mwptpj;jy;

,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

nj`ptis - fy;fpir khefu rig
thfdq;fis thliff;F ngWtjw;fhd tpiykDf;Nfhuy;

2022/2023 Mz;Lfs;
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.

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

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;.

INNASIGE PRASATH SUSANTHA

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

ePu; toq;fy; mikr;R

cyf tq;fp cjtpAldhd> ePu; toq;fy; kw;Wk; Jg;GuT

Nkk;ghl;Lj; jpl;lk; (WaSSIP)

fld; ,y.  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. 

வ�ொழும்பு வ�ொலித்தீன் 
வ � ொ ழி ற ் ொ ம ை க் கு 
உற�த்தி வ�ொதியிட -
லில் உ�வியொளர�ளு-
க்கு வவறறிடங�ள். 
்ம்�ளம் ப�சித் தீரக்�-
ைொம். 0777893786
 001023

தினமின - கதிரககாமம்
கடுகதி பஸ் சேவை மீண்டும்

நகாஙகள் மீண்டும் சேக்ஹவுஸ் பஸ்ஸில் கதிரககாமத்திற்கு சபகாசைகாம்...

சேக்ஹவுஸ் நிறுைனத்திலிருந்து 
புறப்படும் நேரம் இரவு 10-.00 மணி

கதிரககாமம் பஸ் தரிப்பிடத்திலிருந்து 
புறப்படும் நேரம் மு.்ப. 9.15 மணிக்கு

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

கககாழும்பு
கதிரககாமம்

விசேட 
கழிவு

10% இலிருந்து 25 % ைவர

மீண்டும் ேகாதகாரண

கடடணத்தில்

பகாதுககாப்பகான 

கேௌகரியமகான

சபகாககுைரத்துககு

பஸ் சேவை பற்றிய தகைல்கவை அறிய ஆேனம் ஒதுககிக கககாள்ைதற்கு கதகாடரபு கககாள்ைவும்

கககாழும்பு கதிரககாமம்

 கேௌகரியமகான தஙகுமிடத்துககு கதிரககாமம்
24 மணி நேர நேவை

ைாகன நிறுத்துமிடம்

உணவுகவை ஓடர் சேய்து செறும் ைேதி

குளிரூடடபெடட அவைகள்

சுற்றுலா ைழிகாடடி

ோதாரண அவை ைேதிகள்

கதிரககாம ்பஸ் தரிபபிடத்திற்கு எதிநர

இணையத்தளம் ஊடகாக இனநற ்பதிவு செய்து சககாள்ளுஙகள்.

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

7Mk; gpuptpd; fPo; 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

,q;F fPNo fhl;lg;gl;bUf;Fk; 

ml;ltizapy; tpgupf;fg;gLk; fhzpia 

nkhuf`fe;j> fSfq;if mgptpUj;jpj; 

jpl;lj;jpw;fhf vLj;Jf;nfhs;s murhl;rpahu; 

vz;zpapUf;fpwhu ;fs; . 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;.

ml;ltiz

khtl;lk; : 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

v];. tp[aFkhu; 

gpuNjr nrayhsu;. yf;fy

2021.01.10 Mk; jpfjp 
yf;fy gpuNjr nrayfj;jpy;

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. ghPl;ir
ghPl;ir eilngWk; 

jpfjpfs;

ghPl;ir 
eilngWk; 
,lq;fs;

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

2022 [dthp 16 nfhOk;G

02 ,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;

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;)

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

28> 29> 31
2022 ngg;uthp 01> 02

gpujhd 
efuq;fs; 
rpytw;wpy;

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 : 011-2785230/ 011-2786150
njhiyefy; : 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

,yq;ifg; ghPl;irj; jpizf;fsk;

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

01. khfhzk; : Nky; khfhzk;
02. khtl;lk; : fk;g`h
03. gpuNjr nrayhsu; gpupT : fk;g`h
04. 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

gpuNjr nrayhsH
fk;g`h

fk;g`h gpuNjr nrayfk;

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; 

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. 

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. 

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. 

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. 

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.

fil 
miw 
,y.

miktpl tpguq;fs; rJumb 
gug;gsT

khjhe;j 
thlif 
(&gh)

Mff; Fiwe;j kjpg;gPl;Lj; 
njhif (&gh)

01. 25 kPhpfk g.Neh. $l;LwTr; rq;f 
vhpnghUs; epug;Gk; epiyaj;jpw;F 
Kd;dhYs;s fil fl;blj;njhFjp

11’-0 x 10’x0” 5750.00 862>500.00 (vl;L 
,yl;rj;J mWgj;jpuz;L 
,uz;lhapuj;J Ie;E}W)

02. 26 kPhpfk g.Neh. $l;LwTr; rq;f 
vhpnghUs; epug;Gk; epiyaj;jpw;F 
Kd;dhYs;s fil fl;blj;njhFjp

11’-0 x 10’x0” 5750.00 862>500.00 (vl;L 
,yl;rj;J mWgj;jpuz;L 
,uz;lhapuj;J Ie;E}W)

03. 51/3 g];ahy tPjp> kPhpfk 36’-0” x 13’x0” 6000.00 900>000.00 (xd;gJ 
,yl;rk;)

  ngWifg; gbtq;fs; toq;fg;gLjy; :  2022-01-18Mk; jpfjp Kjy; 2022-02-07Mk; jpfjp tiu
    (K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiu)

 ngWifg; gbtq;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLjy; :  2022-01-18Mk; jpfjp Kjy; 2022-02-08Mk; jpfjp K.g. 
10.00 kzp tiu

 ngWifg; gbtq;fs; jpwf;fg;gLjy; :  2022-02-08Mk; jpfjp K.g. 10.05 kzpf;F kPhpfk gpuNjr 
rigapd; gpujhd mYtyfj;jpy; ,lk;ngWk;. 

epge;jidfs;

1.  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;.

2.  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.

3.  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;.

4.  ,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;.

5. thpfs; kw;Wk; jpUj;jNtiyfis fil chpikahsh; Vw;Wf;nfhs;sy; Ntz;Lk;.

6.  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;.

7.  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;.

8.  ngWifg; gbtq;fs; jpwf;fg;gLk;  Ntisapy; Nfs;tpjhuh; my;yJ mtuJ mjpfhug+h;t gpujpepjpnahUth; 
fye;Jnfhs;syhk;.

9. 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.

ngWif mwptpj;jy;

Nfs;tp mwptpj;jy; 
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;. 

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. 

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.

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 gP.vk;. bfphp gz;lhu

nfgpjpnfhy;yht gpuNjr rigapy; Nfs;tpr; rigj; jiytH> 

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;

xd;wpizj;jy; mwptpj;jy; 2007Mk; Mz;bd; 

07Mk; ,yf;f fk;gdpfs; rl;lj;jpd; 244(3) Mk; 

gpuptpd; fPo; mwptpj;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.

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;.

rigapd; fl;lisg;gb 

nrayhsu;fs;

kh]; mf;bt; (gpiutl;) ypkpl;ll;

xd;wpizj;jy; mwptpj;jy; 
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;

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;

No 99,
D . S  Senanayaka 
veediya Kandy



இலங்கை கிரிக்கைட் வீரர் 
பானுகை ராஜபக ஷ தனது ஓய்வு 
கைடிதத்த வாபஸ் ்பற்றுள் -
ளதாகை இலங்கை கிரிக்கைட்  
்தரிவிததுள்ளது.

தனது தனிபபட்்ட கைார -
ணஙகை்ளககைாகை பானுகை 
ராஜபக்ச ்சமீபததில் தனது 
ஓய்வு ்பறும் கைடிதத்த 
இலங்கை கிரிக்கைட்டி்டம் 
்கையளிததிருநதார்.

இநநி்லயில், அவ்சர 
முடிவுகை்ள எடுககை வவண்டா -
்ென வி்ளயாட்டு ெற்றும் 
இ்ளஞர் விவகைார அ்ெச்சர் 
நாெல் ராஜபக ஷ ்தரிவிததது -
்டன்,  இராஜினாொ கைடிதத்த 
மீளப ்பறுொறு வவணடுவகைாள் 

விடுததிருநதார் என்பது குறிபபி -
்டததககைது.

இளம் வீரராகை நாட்டுககைாகை 

வி்ளயா்ட இன்னும் கைால 
அவகைா்சம் இருபபதால் அவ்சர 
முடிவுகை்ள எடுபப்த வி்ட 
்சவால்கை்ள எதிர்்கைாணடு 
முன்வனறுவவத முககியம் என 
நாெல் ராஜபக்ச வலியுறுததி -
யுள்ளார்.

தெது தனிபபட்்ட கைாரணஙகை -
ளுககைாகை வி்ளயாட்டிலிருநது 
விலகுவதற்கு வீரர்கைளுககு 

முழு உரி்ெ உணடு என சுட்டிக -
கைாட்டியுள்ள அ்ெச்சர், நிர்வா -
கைததில் பிரசசி்ன ஏற்பட்்டாவலா 
அல்லது அநீதி இ்ைககைபபட் -
்டாவலா த்லயி்ட வாய்பபு 
இருபபதாகை வெலும்  வலியுறுத -
தியுள்ளார்.

இலங்கை வதசிய அணியில் 

ஒபபநதம் ்்சய்யபபட்டு, ஓய்வு 
்பற விரும்பும் அல்லது ஓய்வு 
்பற்றுள்ள வீரர்கைள் ்தா்டர்பாகை 3 
நிபநத்னகை்ள விதிககை இலங்கை 
கிரிக்கைட்  முடிவு ்்சய்துள்ளது.

கை்டநத  (07 ம்திகைதி ) இ்டம்்பற்ற 
இலங்கை கிரிக்கைட் நிர்வாகைக 
குழு கூட்்டததில் குறிதத தீர்ொனம் 
எடுககைபபட்டுள்ளது.

இலங்கை அணியின் ஒரு சில 
வீரர்கைள் தஙகைளது ஓய்்வ அறி -
விதது வருகின்றனர் என்பவதாடு, 
இலங்கை கிரிக்கைட்்டால் உ்டற் 
தகுதி ்தா்டர்பான இறுககைொன 
்கைாள்்கைகைள் கைாரணொகை இம்-
முடிவு எடுககைபபட்டு வருவதாகை 
்தரிவிககைபபடுகின்ற்ெ குறிபபி-
்டததககைது.

இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2022 ஜனவரி மா்தம 14ம திைதி கவளளிக்கிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.

16

2022 ஜனவரி 14 கவளளிக்கிழகம

ஓய்வு பெறும் 
முடிவை மாற்றினார் 
ொனுக ராஜெக் ஷ

அவுஸ்திவரலியப பிரதெர் ஸ்கைாட் 
வொரி்சன் , ்்சர்பிய ்்டன்னிஸ் நட்-
்சததிரம் வநாவாக வஜாவகைாவிசசின் 
வி்சா நி்ல்யப பற்றிக கைருததுத 
்தரிவிககை ெறுததுள்ளார். 

அதுபற்றிக குடிவரவு அ்ெச-
்சர் முடி்வடுபபார் என்று பிரதெர் 
வொரி்சன் கூறினார். 

அநநாட்டு அர்சாஙகைம் வஜாவகைா -
விசசின் வி்சா்வ இரண்டாம் 
மு்றயாகை இரதது ் ்சய்யுொ என்பது 
குறிததுக குைபபம் எழுநதுள்ளது. 

அவுஸ்திவரலியப பகிரஙகை 
்்டன்னிஸ் வபாட்டியின் ஆட்்ட விவ-
ரஙகைளின் பட்டியலில் அவரின் ்பயர் 
இ்டம்்பற்றுள்ளது. 

 இதற்கி்்டவய குடிநு்ைவு 
அ்ெச்சர் அ்லகஸ் ஹாக  வஜாக-
வகைாவிசசின் வி்சா்வ மீணடும் இரதது 
்்சய்வது குறிதது வயாசிததுவருவதா-
கைத ்தரிவிககைபபட்்டது. 

அவவாறு அவரின் வி்சா இரதது 
்்சய்யபபட்்டால், வஜாவகைாவிச 

்பரிய பகிரஙகை  வபாட்டிகைளில் 
21ஆம் மு்ற ் வற்றி்பற்று ்சாத்ன 
ப்்டபபதற்கைான வாய்பபில்லாெல் 
வபாகைககூடும்.  பார்்வயாளர்கைளின் 
எணணிக்கை பாதியாகைக கு்றபபு

அவுஸ்திவரலியப பகிரஙகை 

்்டன்னிஸ் வபாட்டியில் பார்-
்வயாளர்கைளின் எணணிக்கை 
பாதியாகைக கு்றககைபபடுகி-
றது.

வநாய்த்தாற்றுக கைட்டுப-
பாடுகைள் கைாரணொகை, ்ொத-
தமுள்ள பார்்வயாளர் எண-
ணிக்கையில் 50 வீதததினர் 
ெட்டுவெ வபாட்டிகை்ளக 
கைாண அனுெதிககைபபடுவர்.

்ெல்பர்ன் நகைரில் கிருமிபப-
ரவல் வொ்சொகி வருகிறது.

வபாட்டிகைளுககு அனுெதிக-
கைபபடும் அ்னவரும், உணவு 
உணணும் வநரத்தத தவிர 
ெற்ற வநரஙகைளில் முகைககைவ்சம் 
அணிநதிருபபது கைட்்டாயம்.

்சமூகை இ்்ட்வளிக கைட்டுபபாடுகை-
ளும் அஙகு ந்டபபில் இருககும். 

வநற்றுமுன்தினம் ்ெல்பர்ன் 
நகைரில் 37,169 வபருககுக கிருமித-
்தாற்று உறுதியானது. வெலும் 25 வபர் 
ொண்டனர்.

இநநி்லயில் வரும் திஙகைட்கி-
ை்ெ ்தா்டஙகும் அவுஸ்திவரலியப 
பகிரஙகை ்்டன்னிஸ் வபாட்டியில், 
ஆணகைள் பிரிவின் ந்டபபு ்வற்றியா-
ளர் வநாவாக வஜாவகைாவிச  பஙவகைற்-
பது குறிதத ்சர்ச்்ச இன்னும் ்தா்டர்-
கிறது. 

கை்டநத வாரம் வி்சா விணணபபத-
தில் வகைாளாறு இருநததாகைக கூறி, 
அவுஸ்திவரலிய எல்்லப ப்்ட அதி-
கைாரிகைள் அவ்ரத தடுதது ்வததிருந-
தனர்.

இருபபினும் அவரது வைககைறி-
ஞர்கைள் ்தாடுதத வைககில் ்வற்-
றி்பற்று, கை்டநத திஙகைட்கிை்ெ  
வஜாவகைாவிச விடுவிககைபபட்்டார்.

பென்னிஸ் வீரர் ஜஜாஜகாவிச் விசா விைகாரம்;
கருத்து பெரிவிக்க மறுக்கும் ஆஸிப் பிரெமர்

( அட்்டா்ளசவ்ச்ன ெததிய நிருபர்)

வி்ளயாட்டு, கைல்வி, ்சமூகை-
வ்ச்வ வபான்ற து்றகைளில் அகைலக 
கைால் பதிததிருககும் அட்்டா்ளச-
வ்ச்ன சுபபர்்்சானிக வி்ள-
யாட்டுக கைைகைம் 37 வரு்டஙகை்ள 
்வற்றிகைரொகை நி்றவு ்்சய்து, 
38வது வரு்டததில் கைாலடி ்வதது, 
வீறுந்்ட வபாட்டு வருகின்றது. 
1984ம் ஆணடு வி்ளயாட்டுக 
கைைகைொகைத வதாற்றம் ்பற்று, அட்-
்டா்ளசவ்ச்ன பிரவத்சததில் 
வி்ளயாட்டு, கைல்வி, ்சமூகைவ்ச்வ 
வபான்ற து்றகைளில் தன்்ன முழு-
்ெயாகை அர்பபணிதது, பயணிதது 
வரும் அட்்டா்ளசவ்ச்ன சுபபர்-
்்சானிக வி்ளயாட்டுக கைைகைததின் 
நீண்டகைால ்வற்றிப பயணொனது 
இொலய ்சாத்ன என்றால் அது 
மி்கையாகைாது.

அட்்டா்ளசவ்ச்ன சுபபர்்்சா-
னிக வி்ளயாட்டுக கைைகை ஆரம்-
பகைர்ததாககைள் இன்று பல்வவறு 
து்றகைளில் உயர்நது நிற்கின்றனர். 
ஆனால், அவர்கைளது நன்வநாககைம்,மு-
யற்சி வீண வபாகைாதவாறு கைைகைததின் 
பணிகைள் ்வற்றிகைரொகை முன்்னடுக-
கைபபட்டு வருகின்ற்ெ கைணகூடு.

வி்ளயாட்டுக கைைகை்ொன்்ற 
ஆரம்பிபபது என்பது, இலகுவான 
கைாரியொகை இருககைலாம்.

ஆனால், அத்ன அஙகைததினர்கை-
ளுககும், ்சமூகைததினருககும்,பிராந-

தியததிற்கும் பயன்-
மிககைதாகைவும், இலககு 
வநாககிய பணயததிலி-
ருநது விலகிவி்டாது 
வளர்த்தடுபப்தன் -
பது கைடினொன கைாரிய-
ொகும்.சுபபர்்்சானிக 
கைைகைம் என்ன வநாககைத-
திற்கைாகை அன்று ஆரம்-
பிககைபபட்்டவதா, அநத 
வ ந ா க கை த தி லி ருந து 
்சற்றும் விலகி வி்டாது, 
இன்றும் ்பருெள-
வு அ ங கை த தி ன ர் கை ளு -
்டன் பயணிககின்றது 
என்றால், அது வரலாற்-
றுச ்சாத்னதான்.ஆரம்பகைர்ததாக-
கைளின் நல்ல வநாககைவெ இதற்கு 
கைாரணொகை இருககை வவணடும்.
அஙகைததினர்கைளின் அபிலா்ஷ-
கை்ள நிவர்ததி ்்சய்து ்கைாணடு, 
கைைகை்ொன்று தன்்ன வளர்சசிப 
பா்தயில் பயணிததுக ்கைாள்வது 
என்பது இலகுவானதல்ல. ஆனால்,-
சுபபர்்்சானிக கைைகைம் அத்ன 
்வற்றிகைரொகை நி்றவு ்்சய்துள்-
ளது என்பதற்கு அதன் அஙகைததினர்-
கைவள ்சாட்சியாவர்.சுபபர்்்சானிக 
கைைகை அஙகைததினர்கைள் சிறநத ஒழுக-
கைசீலர்கைளாகை மிளிர்வது்டன்,கைல்வியி-
லும், வி்ளயாட்டுத து்றயிலும் 
உயர்நது நிற்கின்றனர். பலர் பல்கை-
்லககைைகை அனுெதி ்பற்று கைைகைத-
திற்கு ்பரு்ெ வ்சர்ததுள்ளனர். 

வெலும் பலர் வி்ளயாட்டுத 
து்றயில் ்சாத்ன நி்லநாட்டி 
கைைகைததிற்கும்,பிரவத்சததிற்கும் 
்பரு்ெ வ்சர்ததுள்ளனர்.இவவா-
றான ்சாத்னயாளர்கை்ளக பாராட்டி 
்கைௌரவிககும்; 'வர்ண இரவு' விைா,-
அட்்டா்ளசவ்ச்ன ்லாயிட்ஸ் 
ெண்டபததில் அண்ெயில் விெர்-
்்சயாகை ந்்ட்பற்றது.

அட்்டா்ளசவ்ச்ன சுபபர்்்சா-
னிக வி்ளயாட்டுக கைைகைத த்லவர் 
எம்.ஐ.எம்.அஷரரஃப த்ல்ெயில் 
ந்்ட்பற்ற இவவிைவில், திகைா-
ெடுல்ல ொவட்்டப பாராளுென்ற 
உறுபபினர் எச.எம்.எம்.ஹரீஸ் 
பிரதெ அதிதியாகைக கைலநது சிறபபித-
தார்.

விைாவில், வதசிய, ொகைாண, 

ொவட்்ட, பிரவத்ச ெட்்ட வி்ள-
யாட்டுப வபாட்டிகைளில் பஙகு-
பற்றி ்வற்றிகை்ளக குவிதது, 
அட்்டா்ளசவ்ச்ன பிரவத-
்ச த தி ற் கு ம் , சு ப ப ர் ் ்ச ா னி க 
வி்ளயாட்டுகை கைைகைததிற்கும் 
்பரு்ெ ்பற்றுக ்கைாடுதத-
வி்ளயாட்டு வீரர்கைள் ெற்றும் 
கைல்விதது்றச ்சாத்னயாளர்-
கைள் பதககைம் விருதுவைஙகி 
பாராட்டி ்கைௌரவிககைபபட்்ட-
னர்.வி்ளயாட்டு, கைல்வி, ்சமூ-
கைவ்ச்வ வபான்ற து்றகைளில் 
சிறநது மிளிரும் அட்்டா்ளச-
வ்ச்ன சுபபர்்்சானிக வி்ள-
யாட்டுக கைைகை வளர்சசிககைாகை 

எதிர்வரும்ஆணடு பன்முகைபபடுத-
தபபட்்ட நிதியிலிருநது ரூபா 02 
இலட்்சம் ஒதுககீடு ்்சய்யபபடும். 
அதது்டன் உ்தபநது வி்ளயாட்டு 
அபிவிருததிககைாகைவும்பிரததிவயகை நிதி 
உதவி வைஙகைபபடும் என்றார். கைைகைத-
தின் உப-த்லவரும், முன்னாள் அட்-
்டா்ளசவ்ச்ன பிரவத்ச ்ச்ப உறுப-
பினருொன ஐ.எல்.அபதுல் முனாப, 
வி்ளயாட்டு உததிவயாகைததர் எம்.
எச.எம்.அஸ்வத,்்சயலாளரும் அட்-
்டா்ளசவ்ச்ன வதசிய கைல்வியியற் 
கைல்லூரி விரிவு்ரயாளருொனஏ.
ஆர்.எம்.்சாதீக, ்பாருலாளர் எம்.
எஸ்.ஹம்்ார், கைைகை நிர்வாகிகைள், -
வி்ளயாட்டு வீரர்கைள், ்பற்றார் 
ஆகிவயார் இநநிகைழ்வில் கைலநது 
சிறபபிததனர்.

ைளர்ச்சிப் ொவெயில் அடொவளச்ஜசவன 
சுப்ெர்பசானிக் விவளயாடடுக் கழகம்

(புததளம் தினகைரன் நிருபர்)

வ்டவெல் ொகைாண பூபபநது ்சம்வெளனததினால் குருநாகைல் 
ொநகைர ்ச்ப உள்ளகை வி்ளயாட்்டரஙகில் ந்்ட்பற்ற ்பட்-
மின்்டன் சுற்றுபவபாட்டியில் புததளம் ்சாஹிரா வதசிய கைல்லூ-
ரியின் ொணவர்கைள் பதககைஙகை்ள சுவீகைரிததுள்ளனர்.

இசசுற்றுப வபாட்டியில் 11 வயது, 15 வயது ெற்றும் 19 
வயது பிரிவினர்கைளுககைான ்பட்மின்்டன் வபாட்டிகைளில் 
்சாஹிரா ொணவர்கைள் 2 ம் இ்டஙகை்ளப்பற்று ்வற்றியீட்டி-
யுள்ளனர். 

11 வயதின்கீழ் தரம் 06 எம்.ஹவா்சம், ஆதீப அஹெத, 
15 வயதின்கீழ் முஹம்ெது
அபபத, ஏ.எம்.நாமிக, 19 வயதின்கீழ்
எம்.பாசிம், எம்.ஹயாசிம் ஆகிவயாவர ்வற்றிகை்ள 

்பற்று பதககைஙகை்ளயும் ்சான்றிதழ்கை்ளயும் ்பற்றுக 
்கைாண்டனர். இபவபாட்டிககு ்சாஹிரா வதசிய பா்ட்சா்ல-
யின் உதவி அதிபரும், ்பட்மின்்டன் பயிற்றுவிபபாளரும், 
வதசிய நடுவருொன எம். என். எம். ஷரீக வீரர்கைளுககு பயிற்சி -
கை்ள வைஙகி வழிபபடுததியிருநத்ெ குறிபபி்டததககைது.

(யாழ்.வி்ளயாட்டு நிருபர்)

வட்்டககைசசி ெததியகைல்லூரியின் 
ஏற்பாட்டில்  ந்டாததபபட்டுவரும் 
15வயதுபபிரிவினருககி்்டயிலான 
கிரிக்கைட் ஆட்்டததில் கிளி்நாசசி 
ெகைாவிததியாலய  ்வற்றி்யப 
்பற்று அ்ரயிறுதிககு தகுதி்பற்-
றது.

நாணயச சுைற்சியில் ்வன்று 
முதலில் துடுப்படுததாடிய கிளி -
்நாசசி ெகைாவிததியாலய அணி 25 
ஒவர்கைள் நி்றவில் 5 விக்கைட்டி்ன  
இைநது 115ஓட்்டஙகை்ளப்பற்றது.

துடுபபாட்்டததில் தமிழின்பன் 38 
ஓட்்டஙகை்ளயும், ெதுமிதன் 20 ஓட் -

்டஙகை்ளயும், ்பற்றனர்.பநதுவீச -
சில் வட்்டககைசசி ெததிய கைல்லூரி 
அணி ்சார்பில்  பிரணிகைன்3 விக -
் கை ட் டி ் ன யு ம் , ் ்ச ம் பி யன் , கை ஜீ -
பன்,ஆகிவயார் தலா ஒரு விக்கைட் -
டி்னயும் வீழ்ததினர்.

பதிலுககு துடுப்படுததாடிய  
வட்்டககைசசி ெததியகைல்லூரிஅணியி -
னர்  16  ஒவர்கைள் நி்றவில் ்சகைல 
விக்கைட்டி்னயும்இைநது 95ஓட் -
்டஙகை்ளப ெட்டும் ்பற்று 20 ஓட் -
்டஙகைளால் வதால்விய்்டநதது.

பநதுவீசசில் தமிழின்பன், ்தய்-
வீகைன் ஆகிவயார் தலா 4 விக்கைட்டி -
்னயும், பாநிலவன் 1 விக்கைட்டி-
்னயும்,வீழ்ததினர்.

கிளிப�ாச்சி மகாவித்தியாலய அணி பைற்றி

மாைாண மட்ட க்படமின்்டன் சுற்றுபே்பாடடி:

புத்ெளம் சாஹிரா ஜெசிய ொெசாவல 
மாணைர்களுக்கு ெெக்கஙகள் 

்தன்னாபிரிககை கிரிக்கைட் 
அணியின் வவகைபபநதுவீசசு ்சகைல-
து்றவீரரான கிறிஸ் ்ொர்ரிஸ் 
அ்னததுவ்கைக கிரிக்கைட் வபாட்-
டிகைளிலும் இருநது ஓய்வு ்பறுவ-
தாகை குறிபபிட்டிருககின்றார்.

தற்வபாது 34 வயது நிரம்பியிருக-
கும் கிறிஸ் ்ொர்ரிஸ் 2012ஆம் 
ஆணடு நியூசிலாநது அணிககு 
எதிராகை ந்்ட்பற்ற 20ககு20 
வபாட்டி மூலம் ்சர்வவத்ச அறிமு-
கைம் ்பற்றிருநதார். அதன் பின்னர் 
தனது தாயகை ஒருநாள் அணியின் 
நிரநதரவீரராகை ொறியிருநத அவர் 
2019ஆம் ஆணடிற்குப பின்னர் 
்தன்னாபிரிககை அணிககைாகை எநத -
்வாரு வபாட்டிகைளிலும் ஆடியி -
ருககைவில்்ல. எனினும் கிறிஸ் 
்ொர்ரிஸ் ்வவவவறு நாடுகைளின் 
20ககு20 லீககுகைளில் ்தா்டர்சசி -
யாகை பிரகைாசிதது வநதிருநத்ெ 
குறிபபி்டததககைது.

இவவாறான நி்லயில்  தனது 
உததிவயாகைபூர்வ இன்ஸ்்டாககி -
ரம் கைணககின் மூலொகை தனது 
ஓய்வி்ன அறிவிததுள்ள கிறிஸ் 
்ொர்ரிஸ், இனி கிரிக்கைட் பயிற்சி -
யாளராகை கைவனம் ்்சலுததபவபாவ -
தாகை அறியககி்்டககின்றது.

்தன்னாபிரிககை கிரிக்கைட் 
அணிககைாகை 4 ்்டஸ்ட், 42 ஒருநாள் 
ெற்றும் 23 200ககு20  வபாட்டிகை -
ளில் ஆடியுள்ள கிறிஸ் ்ொர்ரிஸ் 
அவற்றில் 94 விக்கைட்டுககை்ள 
்கைபபற்றியிருபபவதாடு, 773 ஓட் -

்டஙகை்ள குவிததிருபபது குறிப -
பி்டததககைது. அவதாடு ்ொர்ரிஸ் 
தான் வி்ளயாடிய அ்னதது 
20ககு20 வபாட்டிகைளிலும் 290 விக -
்கைட்டுககை்ளக ்கைபபற்றியிருக -
கின்ற்ெயும் குறிபபி்டததககைது.

 கிறிஸ் ்ொர்ரிஸ் இநதிய பிரீமி -
யர் லீக 20ககு20 ்தா்டர் வரலாற் -
றில் அணி்யான்று ்வளிநாட்டு 
வீரர் ஒருவருககைாகை ஒரு பருவகைா -
லததில்“ ்்சலவு ்்சய்திருநத அதிகை 
்தா்கையி்னப ்பற்ற வீரராகைவும் 
இன்று வ்ர கைாணபபடுகின்றார். 
அநதவ்கையில் ்ொர்ரிஸி்ன 
கை்டநத பருவகைால இநதிய பிரீமியர் 
லீக வபாட்டிகைளுககைாகை ராஜாஸ்தான் 
வராயல்ஸ் அணி இநதிய நாணயப-
படி 16.25 வகைாடி ரூபாய்கைளுககு 
(இலங்கை நாணயபபடி 44.5 வகைாடி) 
்கைாள்வனவு ்்சய்திருநத்ெ குறிப-
பி்டததககைது.

கிறிஸ் பமார்ரிஸ் கிரிக்பகட 
ஜொடடிகளில் இருந்து ஓய்வு
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