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வாசகர்களுக்கு
இனிய ரமழான்
வாழ்த்துகள்

13ஆவது �ருத்த சட்டமூலம்:

ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்,  

 அர�யலைமப்�ன் 13 ஆவது 
�ருத்தச் சட்டத்ைத அமுல்படுத்-
துவதற்கு நடவ�க்ைககள் ேமற்-
ெகாள்ளப்பட்டு வருவதாக த�ழக 
பாஜக கட்��ன் தைலவர் அண்-

ணாமைல யாழ்ப்பாணத்�ல் ெத�-
�த்துள்ளார்.  

இலங்ைகக்கான �ஜயத்ைத 
ேமற்ெகாண்டுள்ள அவர் ேநற்ைறய 
�னம் யாழ்ப்பாணத்�ற்கு 
�ஜயம் ெசய்து நல்லூர் 

மதங்கள் ேபா�க்கும் 
சமூகக் ேகாட்பாடுகைள 
சமூக நலனுக்கான ெசய்-
�களாகப் பயன்படுத்த 
ேவண்�ய ெபாறுப்பு நம் 
அைனவருக்கும் உள்ளெதன 
ஜனா�ப� ேகாட்டாபய 

ராஜபக் ஷ ரமழான் வாழ்த்-
துச்ெசய்��ல் கு�ப்�ட்டுள்-
ளார். அ�ல் ேமலும் கு�ப்�-
டப்பட்டுள்ளதாவது,  

ஒரு மாதகால ேநான்ைப 
மு�த்துக் ெகாண்டு 
இஸ்லா�ய 

மதங்கள் ேபாதிக்கும் சமூகக்  
ேகாட்பாடுகைள பின்பற்றுேவாம்

ரமழான் ெசய்��ல் ஜனா�ப�
முழு நாடும் சவால்�க்க-

ேதார் காலகட்டத்�ல் உள்ள 
இத்தருணத்�ல்  �யாக மனப்-
பாங்குடன் ெசயற்படுேவாம் 
என �ரதமர் ம�ந்த ராஜ-
பக்ஷ �டுத்துள்ள ரமழான்  
வாழ்த்துச்ெசய்��ல் கு�ப்-

�ட்டுள்ளார்.அவர் ேமலும் 
ெத��த்துள்ளதாவது,

உலகம் முழுவதும் பரந்து 
வாழும் இஸ்லா�யர்களு-
டன் இைணந்து ஈத்-உல்-ஃ�-
தர் ெபருநாைளக் 
ெகாண்டாடும்

சவால்மிக்க காலத்தில் தியாக
உணர்வுடன் ெசயற்படுேவாம்
�ரதமர் ம�ந்த ரமழான் வாழ்த்துச் ெசய்�

இைடக்கால அரைச அைமக்க
SLPP, சுயாதீன குழுவும் இணக்கம்

ஜனா�ப�யுடனான சந்�ப்�ல் இருதரப்பும் ஒேர �ைலப்பாட்�ல்

எ�ர்க்கட்�த் தைலவர் ச�த் ரமழான் ெசய்�
மா�ட சு�ட்ச வாழ்வுக்கு 

வ�வகுக்கும் நாளாகவும் 
தாய்நாட்ைடக் கட்�ெய-
ழுப்பும் உறு�யும் ெகாண்ட 
நாளாகவும் இந்த ரமழான் 
ெபருநாள் அைமயட்டும் 
என  எ�ர்க்கட்�த் தைலவர் 
ச�த்  �ேரமதாச தனது 

ரமழான் வாழ்த்துச் ெசய்-
��ல்  ெத��த்துள்ளார். 
அவரது ெசய்��ல்   ேமலும் 
ெத��த்�ருப்பது,

உலெகங்�லும் உள்ள இஸ்-
லா�யர்கள் ஒரு மாதகாலம் 
ேநான்ைப ேநாற்று 
�ைற கண்டதும்

மானிட சுபீட்ச வாழ்வுக்கு 
வழிவகுக்கும் நாளாகட்டும்

அைமச்சர் அ� சப்� வாழ்த்துச் ெசய்�  
ரமழான் பண்�ைக 

உலக வாழ் முஸ்�ம்கள் 
அைனவருக்கும் ஆன்�க 
சுகத்ைத அ�க்கும், 
ேமலும் உலகம் முழுவ-
தும் உயர்ந்த ம�த குணங்-
களால் ஒ�ரும் நாளாக 
மாற வாழ்த்துவதாக �� 

மற்றும் �� அைமச்சர் 
அ� சப்� ெத��த்துள்-
ளார். ரமழான் பண்�ைக 
வாழ்த்துச் ெசய்��ல் அவர் 
ேமலும் கு�ப்�ட்டுள்ளதா-
வது,   இஸ்லா�ய நாட்காட்-
��ன் ஒன்பதா-
வது மாதம் 

உயர்ந்த மனித குணங்களால்  
ஒளிரும் நாளாக மாற ேவண்டும்  

ெபருநாள் வாழ்த்துச் ெசய்��ல் அைமச்சர் ந�ர் அஹமட்
அருள்ெபா�ந்த பு�த 

மாதத்�ல், நாம் ெசய்த நல்-
லமல்கள் இன்னும் இதர 
நற்ெசயல்கைள எல்லாம்-
வல்ல அல்லாஹ�த்தஆலா 
ெபாருந்�க் ெகாள்ள �ரார்த்-
�ப்பதாக சுற்றாடல் அைமச்-
சரும் �லங்கா முஸ்�ம் 

காங்�ரஸ் பாராளுமன்ற 
உறுப்�னருமான ஹா�ஸ் 
ந�ர் அஹமட் ெத��த்துள்-
ளார்.  

ேநான்பு ெபருநாள் வாழ்த்துச் 
ெசய்��ல் அைமச்சர் ஹா�ஸ் 
ந�ர் அஹமட் ெத�-
�த்துள்ளதாவது,  

நல்லமல்களில் நம்பிக்ைக ைவத்து  
நாட்டுக்காக நாம் பிரார்த்திப்ேபாம்

சவால்கைள எ�ர்ெகாள்ள அத்�யாவ�யம் த�ர்ந்த

ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்  

நாடு முகங்ெகாடுத்துள்ள சவால்-
கைள எ�ர் ெகாள்ளும் வைக�ல் 
அத்�யாவ�ய ேசைவகள் 

த�ர்ந்த அைனத்து அரச ெசல�-
னங்கைளயும் கடுைமயான கட்-
டுப்பாட்டுக்குள் ெகாண்-
டுவர ேவண்�யுள்ளதாக 

அைனத்து அரச ெசலவினங்களும்
கடுைமயான கட்டுப்பாட்டுக்குள்!

நாட்�ல் தற்ேபாது ஏற்பட்டுள்ள ெபாருளாதார 
ெநருக்க� �ைல மற்றும் அர�யல் ஸ்�ரமற்ற 
�ைல�ல் யார் பு�ய �ரதமராக வந்தாலும் நாட்�ல் 
எந்த�தமான மாற்றமும் ஏற்படப்ேபாவ�ல்ைல 
என த�ழ்த் ேத�யக் கூட்டைமப்�ன் ேபச்சாளர் எம்.
ஏ.சுமந்�ரன் ெத��த்தார்.  

யாழ்ப்பாணத்�ல் ேநற்று (�ங்கட்�ழைம) அவர் 
நடத்�ய ஊடக�யலாளர் சந்�ப்�ன்ேபாது, யார் �ர-
தமராக வந்தால் நாட்�ல் மாற்றம் ஏற்படலாம் என 
�ங்கள் கருது��ர்கள் என ஊடக�யலாளர் எழுப்-
�ய ேகள்�க்கு ப�ல�க்கும்ேபாேத அவர் 
இவ்வாறு ெத��த்தார்.  

தற்ேபாதுள்ள ெபாருளாதார ெநருக்க��ல்

�ரதமருக்கு எ�ராக ேகாஷெமழுப்புவ�ல் �ரேயாசன�ல்ைல

வவு�யா �ேசட �ருபர்

வவு�யா, ஓமந்ைத பகு��ல் ஆவா 
குழு�ன் பதாைககள் �ட்கப்பட்டதுடன், 
16 ேபைர சந்ேதகத்�ல் ைகது ெசய்துள்ளதாக 
ெபா�ஸார் ெத��த்தனர்.  

வவு�யா, ஓமந்ைத, ேகாதாண்டர் ெநாச்�க்குளம் 
பகு��ல் ஆவா குழு என ெபய�டப்பட்ட பதாைத-
களுடன் 40 க்கும் ேமற்பட்ட இைளஞர்கள் ேநற்று 

முன்�னம் (01) மாைல ெகாண்டாட்டத்�ல் ஈடு-
பட்�ருந்தனர். இது ெதாடர்�ல் �ேசட அ�ர�ப் 
பைட�னருக்கு �ைடத்த இரக�ய தகவைலயடுத்து  
பைட�னர் அப்பகு�க்கு ெசன்ற ேபாது �லர் 
தப்�ேயா�யதுடன் 16 ேபர் ைகது 

ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்   
த�யார் எ�ெபாருள் ெபௗசர் உ�-

ைமயாளர் சங்கத்�னால் கடந்த இரு 
�னங்களாக ேமற்ெகாள்ளப்பட்டு 
வந்த ேவைல�றுத்தப் ேபாராட்டம் 
ேநற்று ைக�டப்பட்டது.   

சங்கத்�ன் ெசயலாளர் �.�. சாந்த 
�ல்வா ேநற்று அது ெதாடர்�ல் ெத�-
�க்ைக�ல்:   

ெபற்ேறா�ய கூட்டுத்தாபன அ�கா�க-
ளுடன் ேநற்று ேமற்ெகாண்ட ேபச்சுவார்த்-
ைத�ல் காணப்பட்ட இணக்கப்-
பாட்�ற்கு அைமயேவ 

ெகா�ட் தடுப்பூ�ைய முழுைம-
யாகக் ெபற்றுக் ெகாண்டைமக்கான 
அட்ைட�ன்� ெபாது இடங்களுக்குச் 
ெசல்ல மு�யாது எனத் ெத��த்து 
ெவ��டப்பட்�ருந்த வர்த்தமா� 
அ��த்தல் இரத்து ெசய்யப்பட்டுள்-
ளது.  

'ஏப்ரல் 30 ஆம் �க���-
ருந்து ெபாது இடங்களுக்குச் 

தடுப்பூசி அட்ைட 
குறித்து புதிய 'கெசட்'

த�ழக முதல்வருக்கு ெஜய்சங்கர் ��வான க�தம்
ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்

ெபாருளாதார ெநருக்க� �ைலைய 
எ�ர்ெகாண்டுள்ள இலங்ைகக்கு 
த�ழ் நாடு அரசு  �வாரண உத�-
ையப் ெபற்றுக்ெகாடுக்க 
முன்வந்துள்ள �ைல�ல்

மத்திய அரசின் ஊடாக உதவிப்  
ெபாருட்கைள வழங்க அனுமதி
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"ஆவா" குழுைவ ேசர்ந்த 16 ேபர் 
ஓமந்ைதயில் ைகது

அதிகாரத்ைத தக்கைவக்க
உண்ைமகள் மைறப்பு

நம்பிக்ைகயில்லாப் பிேரரைண
நாைள பாராளுமன்றத்தில்

எ�ெபாருள் ெபௗசர் 
உ�ைமயாளர்க�ன்

சுகாதார அைமச்சரால் ெவளியீடு

புதிய பிரதமராக யார் வந்தாலும்  
நாட்டில் எந்த மாற்றமும் ஏற்படாது

ஓமந்ைதயில் ைகதுஓமந்ைதயில் ைகது
ெபா�ஸார் அ�ர�; 

�சாரைண ெதாடர்�றது

ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்  

நாட்�ன் தற்ேபாைதய அர�யல் மற்றும் ெபாரு-
ளாதார ெநருக்க� �ைலக்கு �ர்வு காணும் வைக�ல் 
இைடக்கால அரசாங்கெமான்ைற அைமப்பது ெதாடர்-
பான மற்றுெமாரு முக்�ய ேபச்சுவார்த்ைத ேநற்ைறய 
�னம் ஜனா�ப� ேகாட்டாபய ராஜபக்ஷ-
�ன் தைலைம�ல் நைடெபற்றது.  

அைமச்சரைவக்கு அைமச்சர் அ� சப்� �ேரரைண

அரசுக்கு முன்ைவத்த பதிெனாரு
ேயாசைனகைள நைடமுைறப்

படுத்துவது குறித்தும் இணக்கம்
காணப்பட்டது

ேவைல நிறுத்த ேபாராட்டம்  
ேநற்று ைகவிடப்பட்டது

விைரவில் நைடமுைறப்படுத்த
சாத்தியமான நடவடிக்ைககள்  

யாழ்ப்பாணத்�ல் த�ழக பாஜக தைலவர்  



சீன நாட்டவர்கள் மூவர க்கால்-
லப்பட்ட  ்கராச்சி ்பல்்கலலக்க-
ழ்க தா ககுதலல அடுத்து ்கராச்சி 
ந்கரில் இருந்து க்பரும் எண்ணிக-
ல்கயா ன சீனர்கள் கவளியயற 
ஆரம்பித்துள்்ளனர. 

்கராச்சி விமான நிலலயத்-
தில் இருந்து ்பாது்காபபு அங்கி 
அணிந்த க்பரும் எண்ணிகல்க -
யான சீனர்கள் கவளியயறுவ-
லதக ்காடடும் வீடியயா ஒன்று 
சமூ்க ஊ்ட்கத்தில் பிர்பலமல்டந்-
துள்்ளது. 

்கராச்சி ்பல்்கலலக்கழ்கத்-
தின் ்கன்பூசியஸ் நிறுவ்கத்திற்கு 
கவளியய ்க்டந்த வாரம் இ்டம்-
க்பற்ற தற்க்காலல தாககுதலில் 
மூன்று சீன நாட்டவர்கள் உட்ப்ட 
நால்வர க்கால்லப்பட்டனர. 
இந்தத் தாககுதலுககு சீனா ்கடும் 
்கண்்டனத்லத கவளியிட்டது.  

ரஷய உ்ளவு விமானம் ஒன்று 
தமது வான் ்பரபபில் அத்துமீறி 
நுலழந்தலத அடுத்து சுவீ்டன் 
மற்றும் க்டன்மாரக தமது நாட-
டுக்கான ரஷய தூதுவர்களுககு 
அலழபபு விடுத்துள்்ளன. 

க்டன்மாரககின் ்பால்டிக தீவான 
க்பாரன்ய்ாமுககுள் ்க்டந்த 
கவள்ளிககிழலம நுலழந்த ரஷய 
விமானம் அதலனத் கதா்டரந்து 
சுவீ்டன் வான் ்பகுதிககுள் நுலழந்-
ததா்க இரு நாடடு நிரவா்கங்்களும் 
குறிபபிடடுள்்ளன. 

இது ்பற்றி தமது அதிருபதிலய 
கவளியி்ட ரஷய தூதுவருககு 
அலழபபு விடுக்கப்படடிருப்பதா்க 
க்டன்மாரக கவளியுறவு அலமச்சர 
கெப ய்காய்பாட கதரிவித்தார. 

சுவீ்டன் கவளியுறவு அலமச்சும் 

இயதய்பான்ற அறிவிபல்ப கவளி-
யிடடுள்்ளது. ரஷயா உகலரன் 
மீது ்பல்டகயடுத்தது கதா்டக்கம் 
சுவீ்டன் மற்றும் பின்லாந்து ய்பான்ற 
யநாரடிக நாடு்கள் தமது இராணுவ 
நடுநிலல தன்லமலய மீ்ளாய்வுககு 
உட்படுத்தி இருப்பயதாடு யநடய்டா-
வில் இலைவது குறித்தும் ஆயலா-
சித்து வருகின்றன.   

க்டன்மாரக ஏற்்கனயவ இந்த 
யமற்்கத்திய இராணுவ கூட்டணி-
யில் அங்்கம் வகிககின்றலம குறிப-
பி்டத்தக்கது. 

உகலரனின் மரியுய்பால் 
ந்கரின் முற்றுல்கயில் உள்்ள 
உருககு ஆலலயில் இருந்து 
சுமார 100 க்பாதுமக்கள் 
கவளியயற்றப்படடுள்்ளனர. 
உகலரன் ய்பாரில் க்பரும் 
அழிலவ சந்தித்திருககும் 
இந்த ந்கரில் உகலரனிய 
்பல்டயினர ்கடடுப்பாட-
டில் இருககும் ்கல்டசி 
்பகுதியான இந்த உருககு 
ஆலலயில் இருந்து க்பாது 
மக்கல்ள கவளியயற்றுவது 
குறித்து ஐககிய நாடு்கள் சல்ப 
மற்றும் சரவயதச கசஞ்சிலுலவ சங்-
்கத்தால் உ்டன்்பாடு ஒன்று எட்டப-
்படடுள்்ளது.   

கவளியயற்றப்பட்ட மக்கள் 
உகலரன் ்கடடுப்பாடடு ந்கரான 
சக்பாரிசியாலவ வந்தல்டவார-
்கள் என்று அந்நாடடு ெனாதி்பதி 
கவாயலாடிமிர கசகலன்ஸ் தனது 
டவிட்டர ்பக்கத்தில் ்பதிவிடடுள் -
்ளார.   

இந்த உருககு ஆலலயில் உள்்ள 
எஞ்சிய க்பாதுமக்கல்ளயும் 

கவளியயற்றுவதற்கு ஐ.நாவு்டன் 
இலைந்து உகலரன் ்பணியாற்று-
வதா்க அவர யமலும் கதரிவித்துள்-
்ளார.   

எனினும் இந்த உருககு 
ஆலலயில் இருந்து 80 க்பாதுமக-
்கய்ள கவளியயற்றப்பட்டதா்க 
ரஷயப ்பாது்காபபு அலமச்சு கதரி-
வித்தள்்ளது. 'உகலரன் அரசு ்கட-
டுப்பாடடுககு கசல்ல விரும்பு்ப -
வர்கள் ஐ.நா மற்றும் கசஞ்சிலுலவ 
சங்்க பிரதிநிதி்களி்டம் ல்கயளிக்கப-
்பட்டனர.   

மரியுய்பாலில் இருந்து எத்தலன 

ய்பர கவளியயற்றப்பட்டார-
்கள் என்்பது ்பற்றி ஐ.நா எந்த 
த்கவலலயும் கூறவில்லல 
என்்பயதாடு இரு தரபபும் 
மாறு்பட்ட எண்ணிகல்கலய 
கவளியிடடிருப்பது ்பற்றி 
வி்ளக்கம் அளிக்கப்ப்ட-
வில்லல.   

இரு மாதங்்க்ளா்க தான் 
சூரிய கவளிச்சத்லதப ்பாரக-
்கவில்லல எனவும், தான் 
உயிரபிலழக்க மாடய்டன் 
என எண்ணியதா்கவும், 

அங்கிருந்து கவளியயறிய க்பண் 
ஒருவர கதரிவித்தார.  

இந்த ஆலலயில் 1,000ககும் அதி-
்கமான க்பாதுமக்களும் சில நூறு 
்காயமுற்ற ்பல்ட வீரர்களும் இருப-
்பதா்க நம்்பப்படுகிறது.  

இந்த உருககு ஆலலயில் இருந்து 
ஏற்்கயன 20 க்பாதுமக்கள் கவளி-
யயற்றப்பட்டனர. மரியுய்பாலல 
ல்கப்பற்றிய ரஷயா, உகலரன் 
்பல்டயினர சிககி இருககும் இந்த 
உருககு ஆலல ்பகுதிலய முற்றுல்க-
யிடடுள்்ளது. 
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தாயின் காரை ஓட்டிய 
நான்கு வயது சிறுவன்

கநதரலாந்தில் நான்கு வயது 
சிறுவன் ஒருவன் தனது தாயின் 
்காலர ஓடடிச் கசன்று அதலன 
நிறுத்தி இருந்த ்கார்கள் மீது 
யமாதவிடடுள்்ளான். 

அந்த சிறுவன் ்க்டந்த 
சனிககிழலம இரவு வா்கனத் 
தரிபபி்டத்தில் இருந்த இரு 
்கார்கள் மீது யமாதவிட்டபின், 
இரவு ஆல்டயு்டன் கவறுங் -
்காயலாடு அங்கிருந்து கவளியயறி 
கசன்றிருப்பதா்க க்பாலிஸார கதரி-
வித்துள்்ளனர.

குளிருககு மத்தியில் வீதியில் தனி -
யா்கச் கசல்லும் அந்த சிறுவலன 
்கண்்ட ்பாதசாரி்கள் க்பாலிஸாலர 
அலழத்துள்்ளனர. இந்த சம்்பவத் -
தில் சிறுவன் உட்ப்ட எவருககும் 
்காயம் ஏற்்ப்டவில்லல.  

அங்கு விலரந்த க்பாலிஸார சிறு-

வனின் தாயாலர கதாலலய்பசியில் 
அலழத்து, சிறுவலன ய்பசலவத்த-
ய்பாது அவன், ்கார கசயல்்படும் சத் -
தங்்கல்ள எழுபபியதா்கவும் ்காரின் 
திருபபு வல்ளயத்லதத் திருபபுவ -
துய்பால் லசல்க ்காடடியதா்கவும் 
கதரிவிக்கப்பட்டது.  

இதன்மூலம் அந்தக ்காலர 
சிறுவயன கசலுத்தி இருப்பலத 
க்பாலிஸார உறுதி கசய்துள்்ளனர. 

ைஷய முற்றுரகயில் இருந்து 
மேலும் ேககள் வவளிமயற்்றம்

பாகிஸதானில் 
இருந்து சீனரகள் 
வவளிமயற்்றம்

வெம்ேஞெள் நி்றோக 
ோறிய ஈைாக வானம்

ஈராககின் க்பரும்்பகுதிலய ்பாரிய 
புழுதிப புயல் தாககிய நிலலயில் 
கசம்மஞ்சள் தூசி ்காரைமா்க 
வானம் கசம்மஞ்சள் நிறமா்க மாறி-
யுள்்ளது. 

இதனால் தலலந்கர ்பகதாத் 
மற்றும் நொபில் விமானப ்பயைங்-
்கள் ரத்துச் கசய்யப்படடுள்்ளன. 
இந்த நிலல இன்று கசவவாய்க-
கிழலம வலர நீடிககும் என்று 
்காலநிலல அறிவிப்பா்ளர்கள் கதரி-
வித்துள்்ளனர. 

்காலநிலல மாற்றம் மற்றும் 
நிலம் மற்றும் நீர கதா்டரபி -
லான தவறான மு்காலமத்து-
வம் ்காரைமா்க மத்திய கிழக -
கில் புழுதிப புயல் அதி்கரித்து 
வருவதா்க நிபுைர்கள் குலறகூ-
றுகின்றனர. 

்க்டந்த சனிககிழலம ஈராக-
கில் சில ்பகுதி்களில் 500 மீற்ற-
ருககு குலறவான தூரத்லதயய 
்பாரக்க முடியுமா்க இருந்துள்-
்ளது. 

ஈராககில் ்க்டந்த மாதமும் 
யமாசமான புழுதிப புயல் தாக -
கியயதாடு சுவாசப பிரச்சிலன-
யால் ்பலரும் மருத்துவமலனயில் 
சிகிச்லச க்பற யவண்டி ஏற்்பட்டது. 

வரடசி, ்பாலலவனமாதல் மற்றும் 
மலழ வீழ்ச்சி குலறவு ்காரைமா்க 
ஈராககில் அதி்க அதி்கமா்க புழுதிப 
புயல்்கள் ஏற்்ப்ட வாய்பபு உள்்ளதா்க 
ஈராககிய வானிலல ஆய்வு லமயம் 
முன்னதா்க குறிபபிடடிருந்தது.   

பிலிபரபன்ஸ தீயில் சிறுவர 
உட்பட எணேர உயிரிழபபு
பிலிபல்பன்ஸ் தலலந்கர மனிலா-

வுககு அருகில் ்பல வீடு்களில் ்பரவிய 
தீயில் ஆறு சிறுவர்கள் உட்ப்ட 
எடடுப ய்பர உயிரிழந்துள்்ளனர.   

யநற்றுக ்காலல ஏற்்பட்ட இந்தத் 
தீயில் 80 வீடு்கள் அழிந்துள்்ளன. 
கியுயசான் ந்கரில் உள்்ள பிலிப-
ல்பன்ஸ் ்பல்்கலலக்கழ்கத்தின் ்பரந்த 
வ்ளா்கத்திற்குள் இருககும் சனகநரி-
சல் க்காண்்ட குடியிருபபு ஒன்றின் 
இரண்்டாவது மாடியியலயய இந்தத் 
தீ ஆரம்பித்துள்்ளது.   

தீக்கான ்காரைம் உறுதி கசய்யப்ப-
்டவில்லல.   

தீலய அலைப்பதற்கு சுமார 
இரண்டு மணி யநரம் எடுத்துக-
க்காண்்டதா்க மூத்த தீயலைபபு 
அதி்காரி ்கயரக பிச்சயா்டா ஏ.எப.பி 
கசய்தி நிறுவனத்திற்கு கதரிவித்தார.  

'சிந்தியில்' அவேரிகக 
வவனாலிககு அழுததம்

்பாகிஸ்தானின் சிறு்பான்லமயின-
ரான சிந்தி சமூ்கத்தினருக்கா்க சிந்தி 
கமாழியில் அகமரிக்க வாகனாலி 
யசலவலய ந்டத்தும்்படி அகம-
ரிக்க இராொங்்கச் கசயலா்ளருககு 
அந்நாடடு ்பாராளுமன்ற உறுபபி -
னர பிராட ஷரமான் வலியுறுத்தி-
யுள்்ளார.

இந்த ந்டவடிகல்கக்கா்க கவாயிஸ் 
ஒப அகமரிக்காலவ இைங்்கச்-
கசய்ய தாம் முயன்றதா்கவும், அது 
நிதி வழங்்கல் உட்ப்ட அலனத்து 
சலுல்க்கல்ளயும் புறக்கணித்ததா்க-
வும் ஷரமான் குறிபபிட்டார.

'உருது ய்பான்று சிந்தி கமாழியி -
லும் ்பாகிஸ்தான் மக்கல்ள அல்ட-
வதற்கு கவாயிஸ் அகமரிக்கா வல்க 
கசய்ய யவண்டும்' என்று அவர ட-
விட்டரில் குறிபபிடடுள்்ளார.  

அவேரிககாவில் ரகதியுடன் 
சிர்ற காவலர தபபிமயாட்டம்
அகமரிக்காவில் க்காலல குற்றச்-

சாடடு்கல்ள எதிரக்காண்டுள்்ள ல்கதி 
ஒருவரு்டன் சிலறக ்காவல் அதி்காரி 
ஒருவரும் ்காைாமல்ய்பாயுள்்ளார. 
அவர்கல்ள க்பாலிஸார தீவிரமா்க 
யதடி வருகின்றனர. 

க்கசி லவட என்ற ல்கதியும் விககி 
லவட என்ற சிலறக ்காவலரும் அல-
்பாமாவில் உள்்ள யலா்டர்டாயல 
க்கௌன்டி கஷரிப அலுவல்கத்தில் 
்க்டந்த கவள்ளிககிழலம ்காலலயி-
யலயய ்கல்டசியா்க ்காைப்படடுள்-
்ளனர. 

உ்ளவியல் மதிபபீடு ஒன்றுககு 
அந்தக ்கதிலய அலழத்துச் கசல்-
வதா்க கூறியய ்காவல் அதி்காரி 
அவலரக கூடடிச் கசன்றுள்்ளார. 
ஆனால் அது திட்ட அட்டவலையில் 

இருக்கவில்லல என்்பலத அதி்காரி-
்கள் பின்னயர ்கண்டுபிடித்துள்்ளனர. 
இந்நிலலயில் லவட ல்கதிலய தப-
்பலவக்க உதவினாரா அல்லது அவர 
்பையக ல்கதியா்க பிடிக்கப்படடுள்-
்ளாரா என்்பது ்பற்றி க்பாலிஸார 
விசாரலை ந்டத்தி வருகின்றனர.  

இந்நிலலயில் க்கசி லவடல்ட 
பிடிப்பதற்கும் விககி லவட இருக-
கும் இ்டத்லத அல்டயா்ளம் ்காண்்ப-
தற்கும் த்கவல் அளிப்பவர்களுககு 
10,000 க்டாலர சன்மானம் அறிவிக-
்கப்படடுள்்ளது. 

3 பில். வடாலர உதவி: 
ெவூதியுடன் பாக. மபச்சு

்பாகிஸ்தான் க்பாரு்ளாதார கநருக -
்கடிககு உதவும் சவூதி அயரபியா -
வின் 3 பில்லியன் க்டாலர ்க்டனுக -
்கான விதி்கல்ள நீடிப்பது குறித்து 
ய்பச்சுவாரத்லத ந்டத்தபய்பாவதா்க 
இரு நாடு்களும் அறிவித்துள்்ளன. 

சவூதி அயரபியா ்பாகிஸ்தானின் 
கநருங்கிய நடபு நாடு என்்பயதாடு 
அந்நாடடுககு கதா்டரச்சியா்க நிதி 
உதவி்கல்ள வழங்கி வருகிறது.

இந்நிலலயில் ்பாக. புதிய பிரத -
மர கஷஹ்பாஸ் ஷரிப, சவூதி அயர -
பியாவுககு விெயம் யமற்க்காண்்ட 

நிலலயியலயய புதிய ஆதரவு 
்பற்றிய அறிவிபபு கவளியாகியுள் -
்ளது. ்பாகிஸ்தான் யதசிய ்க்டன் 

கநருககுதலுககு உள்்ளாகி இருப்ப -
யதாடு ்பைவீக்கமும் அதி்கரித்துள் -
்ளது.  

இந்நிலலயில் இரு நாடு்களும் 
கவளியிட்ட கூடடு அறிவிபபில், 
'்பாகிஸ்தான் க்பாரு்ளாதாரத்திற்கு 
சவூதி கதா்டரந்து உதவும் என்்ப -
யதாடு மத்திய வங்கியில் 3 பில்லி -
யன் க்டாலர லவபபுத் கதால்கலய 
நீடிப்பது அல்லது யவறு வழி்களில் 
அதி்கரிப்பது ்பற்றி ய்பச்சுவாரத்லத 
ந்டத்தப்பட்டது' என்று குறிபபி்டப -
்படடுள்்ளது.   

ைஷய உளவு விோனம் பற்றி 
சுவீடன், வடன்ோரக கவரல
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தினகரன் விளம்பரம
0112429367

விற்பனன பிரிவு 
0112429444, 
0112429378

ஆசிரியபீடம  
editor.tkn@lakehouse.lk

2022  மே 3 செவ்வாய்க்கிழனே

திதி: --திரிதினய

ரவாகுகவாலம :  ்பகல் :  03.00  -  04.30்னர
சு்பமேரம : கவானல : 07.30  -  09.00்னர

சு்பகிருது ்ருடம - சித்தினர 20

இன்னறைய சு்பதினமச�வாழுனக 
மேரம

மயவாகம: அமிர�-சித்� மயவாகம

3
01 மு�ல் 03 ்னர

சுபஹ்  - 04.38
லுஹர்  - 12.09
அஸர்  - 03.26
மஃரிப்  - 06.19
இஷா  - 07.31

ஈஸ்டர் தாக்குதல் குறித்து பேராயர் காட்டம்

எதிர்க்கடசி  MPக்கள் சஜித் தலைலையில் கூடி தீர்ைானம்
சுைார் 50 வீதம் குலைவல்டந்துள்்ளது

இரு ைாதஙகளுக்குள் முதறகட்ட இணக்கபோடு

தேரேலில் அதிகாரத்ே 
ேகக்ைததுக ககாள்ள 
தைண்டும் என்பேறகா-
கதை ஈஸ்டர ோககுேல்கள 
்பறறிய விைரஙக்்ள ்பலர 
தைண்டுகெனதறே ெ்றேக-
கிறோரகள என த்பராயர கர-
தினால் கெல்கம் ரஞ்சித 
ஆண்்ட்க கேரிவிதோர.   

ஈஸ்டர ோககுேல் கோ்டர -
்பாக ்பாதிககப்பட்டைரக்்ள ேவிர 
்பலர அறிந்திருந்ோரகள எனறும் 
அே்ன முனகூடடிதய கேரிவித -
திருந்ோல் அந்ே ெகக்்ளக காப -
்பாறறியிருககலாம் எனறும் அைர 
கூறினார.   

தெலும் சிலர அதிகாரத்ே ்கப -

்பறறே விரும்பிய காரணததி-
னால் ெககள ்பலியாககப-
்பட்டனர எனறும் கேரிவிதே 
த்பராயர கரதினால் கெல்கம் 
ரஞ்சித ஆண்்ட்க, ஆகதை 
ஜனாதி்பதி ெறறும் ்பாது-
காபபு ேரபபினர உட்ப்ட 
அ்னதது அதிகாரிகளும் 
ேஙகள க்ட்ெகளில் 
இருந்து ேைறிவிட்டனர 

எனவும் குறறேம் சாடடினார. மூனறு 
ைரு்டஙகளுககும் தெலாக ்பாதிக -
கப்பட்டைரகளுககு நீதி கி்்டகக-
வில்்ல எனறும் ேறத்பாது ந்்ட-
க்பறும் ெககள த்பாராட்டம் கைறறி 
க்பறும் எனறும் த்பராயர குறிபபிட-
்டார.   

ம�ர�ல்களில் ச்றறி ச்பறறு

தலாரனஸ கசல்ைநாயகம்  

அரசாஙகததுககு எதிரான நம்பிக -
்கயில்லாப பிதரர்ண்ய நா்்ள 
4ஆம் திகதி ்பாராளுெனறேததில் 
செரபபிப்பேறகு எதிரககடசி தீரொ -
னிததுள்ளது.  

எதிரககடசித ே்லைர சஜித பிதர -
ெோசவின ே்ல்ெயில் தநறறு 
ககாழும்பிலுள்ள எதிரககடசித 
ே்லைர அலுைலகததில் ந்்ட -
க்பறறே விதச்ட கூட்டததின த்பாதே 
இந்ே தீரொனம் எடுககப்பட்டோக 
எதிரககடசி  ்பாராளுெனறே உறுபபி -

னர தேஷா விோனதக கேரிவித -
ோர.  

எதிரககடசி ்பாராளுெனறே உறுபபி -
னரகள தநறறு எதிரககடசித ே்லைர 
சஜித பிதரெோசவின ே்ல்ெயில் 
கூடி முககிய த்பச்சுைாரத்ேக்்ள 
தெறககாண்டுள்ளனர.  

நம்பிக்கையில்ாப் பிரேே்ை
நா்ை பாோளுமன்றத்தில

தலாரனஸ கசல்ைநாயகம்   

ககாழும்பிலிருந்து கிராமிய 
பிரதேசஙகளுககு ரயில் மூலம் 
த்பாககுைரதது கசயயப்படும் 
40 வீேொன எரிக்பாரு்்ள 
100 வீேொக அதிகரிப்பேறகு 

ந்டைடிக்க எடுககப்பட-
டுள்ளோக மினசகதி எரிசகதி 
அ்ெச்சர கஞ்சன விதஜதச -
கர கேரிவிததுள்ளார.   

நா்ட்ளாவிய ரீதியில் நிலவும் 
எரிக்பாருள ேடடுப்பாடு -
க்்ள நிைரததிககும் ை்கயி -

தலதய தெற்படி தீரொனம் 
தெறககாள்ளப்படடுள்ளோக 
அைர கேரிவிததுள்ளார.   

அதேதை்்ள இரண்டு 
தினஙகளுககுள தச்ைககு 
சமூகெளிககாே க்பௌசரக -
ளின அனுெதிப ்பததிரஙகள 
இரதது கசயயப்படும் எனறும் 
அைர கேரிவிததுள்ளார.   

த்பாககுைரதது டிபத்பாக -
களுககான எரிக்பாரு்்ள 
ரயில்கள மூலம் ெடடுதெ 

த்பாககுைரததுச் கசயைேறகு 
தீரொனிககப்படடுள்ளோக -
வும் அ்ெச்சர கேரிவிததுள -
்ளார.   

அது கோ்டரபில் தெலும் 
கேரிவிததுள்ள அ்ெச்சர, 
புதிய எரிக்பாருள க்பௌசர -
க்்ள ்பதிவு கசயயும் கசயற -
்பாடுகள 24 ெணிததியாலமும் 
ந்்டக்பறறு ைருைது்டன 
ஒரு ைார காலததிற -
குள அேறகான 

ககாழும்பிலிருந்து 100 வீதைான விநிபயாகத்துக்கு ஏறோடு:

கிோமிய பிேரேசஙகைளுககு  
ேயிலகைள் மூ்ம் எரிபபாருள்

அனேசெர கஞென விஜயமெகர
அதிரடி ேட்டிக்னக  

அதிகாரத்தை தைகக்ைகக
உண்மகைள் ம்்றப்பு
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நாடடில் நிலவும் அரசியல் ஸதிரமின்ெ 
காரணொக சுறறுலாப ்பயணிகளின ைரு-
்கயில் வீழ்ச்சிய்்டந்துள்ளோகவும் ொரச் 
ொேதது்டன ஒபபிடு்கயில் இலங்கக -
கான சுறறுலாப ்பயணிகளின ைரு்க 
சுொர 50% கு்றேந்துள்ளோக கேரிவிககப்ப -
டுகிறேது.

அேன்படி, க்டந்ே ொேததில் 60,000 சுற -
றுலாப ்பயணிகள நாடடிறகு ைந்துள்ளனர 
எனறும் எனினும் ொரச் ொேம் கிட்டதேட்ட 
110,000 சுறறுலாப ்பயணிகள நாடடிறகு ைந் -
துள்ளனர எனறும் கேரிவிககப்படுகிறேது.  

நாடடிறகு தினசரி சுறறுலாப ்பயணிகளின 
ைரு்கயும் 1000-  –1500ககு இ்்டயில் 
கு்றேந்துள்ளது்டன, ொரச் ொேததில் தினசரி 

சுறறுலாப ்பயணிகளின ைரு்க 4000- 
கோ்டககம் 5000 ை்ர காணப்பட்டோக -
வும் குறிபபி்டப்படுகிறேது.

எரிக்பாருள ேடடுப்பாடு, எரிைாயு ேட-
டுப்பாடு, ெருந்துகள ெறறும் அததியாை-
சிய உணவுப க்பாருடகளின ேடடுப்பாடு 
த்பானறே்ை சுறறுலாப ்பயணிகளின 
ைரு்க கு்றேைேறகு காரணொக அ்ெந்-
துள்ளது.  

எரிக்பாருள ெறறும் எரிைாயு ேடடுப்பாடு 
காரணொக சுறறுலா தச்ைக்்ள ைழஙகும் 
்பல தோட்டல்கள கநருககடியில் உள்ளன. 
இேனால் சுறறுலாதது்றேயில் கோழில்புரி்ப -
ைரகளும் கடும் அகசௌகரியஙகளுககு உள-
்ளாகியுள்ள்ெ குறிபபி்டதேககது.  

ேவாட்டின் ஸ்திரமின்னேயின் எதிசரவாலி

இந்ே ைாரததுககுள சரைதேச 
நாணய நிதியதது்டனான அதிகாரி-
கள ெட்டப த்பச்சுைாரத்ே ஆரம்-
பிககப்ப்டவுள்ளது.   

இரண்டு ொேஙகளுககு அதிகா -
ரிகள ெட்ட த்பச்சுைாரத்ேயில் 
முேறகட்ட இணககப்பாடு எட்டப -
்படும் என நிதிய்ெச்சர அலி சபரி கேரிவித -
ோர.   

இந்ே கலந்து்ரயா்டல்களுககாக சரைதேச 

நாணய நிதியததின குழுகைானறு 
இலங்க ைரவுள்ளது. சில கலந்து-
்ரயா்டல்கள இ்ணயம் ஊ்டாக-
வும் இ்டம்க்பறேவுள்ளது.   

 சரைதேச நாணய நிதியதது்ட-
னான கலந்து்ரயா்டல் இரண்டு 
ொேஙகளுககுள கைறறியளிககும் 

என ெததிய ைஙகியின ஆளுநர நந்ேலால் 
வீரசிஙக அண்்ெயில் நம்பிக்க கைளி -
யிடடிருந்ே்ெ குறிபபி்டதேககது.   

IMF உடன இவ்ாேத்துககுள்  
அதிகைாரிகைள் மடட ரபச்சு   

குளியாபபிடடிய – ொேம்த்ப வீதியின 
கனதுல்ல ்பகுதியில் தொட்டார ்சககிள 
ஒனறும் டிிஃக்பண்்டர ரக ைாகனம் ஒனறும் 
தநருககு தநர தொதி வி்பததுககுள்ளானதில் 
தொட்டார ்சககிள ஓடடுநர ்பலியானார.   

வி்பத்ேயடுதது குளியாபபிடடிய ்ைத-
தியசா்லயில் அனுெதிககப்பட்ட பின 
அந்ந்பர உயிரிழந்ேோக கேரிவிககப்படுகி -
றேது.சம்்பைததில் குளியாபபிடடிய – குர -
ேல்க்பாதே ்பகுதி்யச் தசரந்ே 39 ையோன 
ஒருைதர உயிரிழந்ோர.  

இந்ே வி்பத்ே அடுதது அப்பகுதியில் 
இருந்ே ெகக்ளால் டிிஃக்பண்்டர ரக ைாகனம் 
தீ ்ைதது ககாளுதேப்படடுள்ளது.   

 டிிஃக்பண்்டர ரக ைாகனத்ே கசலுத -
திய ந்பர ்கது கசயயப்படடுள்ளதோடு, 
14 ையது சிறுைன ஒருைதன இவைாறு ைாக -
னத்ே கசலுததிய்ெயும் கேரியைந்துள்ள-
ோக க்பாலிஸ ஊ்டகபபிரிவு அறிவிததுள -
்ளது.   இச் சம்்பைம் கோ்டரபில் 14 ையது 
சிறுைன உட்ப்ட மூைர க்பாலிஸாரால் 
்கது கசயயப்படடுள்ளனர.   

விபத்தில ஒரு்ர் பலி;

சுற்று்ாப் பயணிகைளின
்ரு்கையில பபரும் வீழ்ச்சி

ைாகனததுககு மககள்
தீ ்ைதது எரிப்பு



பத்து வருடம் கழித்து மீண்டும் 
ஆட்சிக்கு வந்துள்ளதுடன், ஒரு 
வருடத்்தையும் நி்ைவு செய்ய 

உள்ளது தி.மு.க அரசு.  இ்தை்யடுத்து 
முக்கி்ய விஷ்யம் ஒன்று அரசி்யல் வட்-
டாரத்தில் சுற்றி வருகிைது.  

  இந்தை ஒரு வருடம் ஆட்சி நி்ைவில் 
ஏகப்பட்ட பிரச்சி்ைக்்ள தி.மு.க 
ெமாளித்துள்ளது. முக்கி்யமாக, 
சதைாடர்ந்து பிரதைாை இடத்்தையும் 
ச்பற்று வருகிைது. தைமிழகத்தின் மீதைாை 
நம்பிக்்க்்யயும், மதிப்்பயும் முன் -
னைற்ைத்்தை னதைசி்ய அரசி்யலில் திரும்பி 
்பார்க்க ்வத்து வருகிைார் முதைல்-
வர் மு.க. ஸடாலின்.  

  தி.மு.க ஆட்சி ச்பாறுபன்பற்ை 
100 நாட்களில், நாட்டினேன்ய 
மிகவும் பிர்பேமாை முதைல்வர்-
கள ்பட்டி்யலில் தைமிழக முதைல்-
வர் ஸடாலின் முதைலிடம் ச்பற்-
றிருந்தைார். இதைற்குக் காரணம், 
ச்பாறுபன்பற்ை 100 நாட்களில் 
சகானராைா்வ சிைப்பாக 
்க்யாண்ட விதைம், மக்களுக்காை 
நேத்திட்ட உதைவிகள, அனதைனந-
ரத்தில் நிதிச் சு்ம்்ய சீர்மக்க 
எடுத்துக் சகாண்ட சீரி்ய மு்யற்-
சிகள... இவவாறு அ்ைத்துத் 
தைரபபிைரிடமும் ஆதைரவு முதைல்வ-
ருக்கு ச்பருகியிருந்தைதைாகும். எல்-
ோவற்றிற்கும் னமோக, சவளிப்ப-
்டத் தைன்்மயுடன் நிர்வாகமும் 
செம்்ம்யாகவும், திை்ம்யாக-
வும் ்க்யா்ளப்பட்ட்தை இந்தி்ய 
நானட உற்றுக் கவனித்தைது.  

  அனதைன்பாே, மாநிே உரி்ம-

க்்ள மீட்சடடுக்க னவண்டும் என்்ப்தை 
வலியுறுத்தி, முதைல்வர் ஸடாலின் 
னமற்சகாண்ட மு்யற்சிகளும் கவைத்-
்தைப ச்பற்றுள்ளை. சுருக்கமாகச் 
சொன்ைால், சொந்தை மாநிேத்தில் காட்-

டிவரும் அக்க்ை ஒரு்பக்கம், மாநிே 
உரி்மக்்ள மீட்சடடுக்க னவண்டும் 
என்ை மு்யற்சி மறு்பக்கம் எை இரண்டு 

வழிகளில் முதைல்வர் தைன் நாட்டத்்தை 
விரிவு்படுத்தி வருகிைார். எல்ோவற்-
றிற்கும் னமோக, வி்ரவில் ்பாராளு-
மன்ைத்துக்காை னதைர்தைல் நடக்க உள்ள 
நி்ேயில், ்பா.ஜ.கவுக்கு எதிராை ெக்-

திக்்ள ஒன்றுதிரட்டுவதில் தீவிரத்்தை 
்கயில் எடுத்துள்ளார்.  

 அதைைால்தைான் ஒவசவாரு மு்ையும் 
சடல்லி செல்லும் ன்பாசதைல்ோம், 
எதிர்க்கட்சிகளின் கவைம் ஸடாலின் 
மீது குவிகிைது. அதுமட்டுமல்ே, ஏற் -
கைனவ மம்தைா, ராகுல் தைரபபில் பிர -

தைமர் னவட்்பா்ளர் விவகாரம் எழுந்து 
வரும் நி்ேயில், ஸடாலினும் பிரதைமர் 
னவட்்பா்ளர் ்பதைவிக்கு தைகுதி்யாைவர் -
தைான் என்்ப்தை தி.மு.கவிைனர வலி்ய 
சொல்லி வருகிைார்கள. ச்பட்னரால் 
டீெல் வி்ே குறித்து, பிரதைமர் னமாடி-
யிடம் தி.மு.க அரசு காட்டமாக 
னகளவி எழுபபி்யதைாக இருக்கட்டும், 
அல்ேது நீட் விவகாரத்தில் ஆளுநர் 
ரவி மீதைாை அதிருபதி்்ய சவளிப்ப-
டுத்தும் விதைமாக இருக்கட்டும், ்பா.ஜ.க 
னமலிடம் ெற்று அதிர்ந்துதைான் ன்பாயுள-
்ளது.  

  இசதைல்ோம் கணக்கில் ்வத்துத் -
தைான், னதைசி்ய அரசி்யலில் ஸடாலினின் 
்பாத்திரம் தைவிர்க்க முடி்யாதை ஒன்ைாகி 
விட்டது. இப்படிப்பட்ட சூழலில் -
தைான், ஒரு முக்கி்யமாை விஷ்யம் வட் -
டமடித்து சகாண்டிருக்கிைது. தி.மு.க 

ஆட்சிப ச்பாறுபன்பற்று இம்மாதைம் 7- 
ஆம் திகதின்யாடு ஒரு வருடம் நி்ைவு 
ச்பைவிருக்கிைது. ஓராண்டு ஆட்சி்்ய 
விமர்்ெ்யாக சகாண்டாடவும், ஓராண்-
டில் ஒவசவாரு து்ையிலும் ொதித்தை 
ொதை்ைக்்ள வி்ளம்்பரப்படுத்தைவும் 
தி.மு.க அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.  

   
ெ ா தை ் ை 
வி்ளம்்பரஙகள '்பஞ்ச் ட்ய சோக்' வடி -
வத்தில் இருக்க னவண்டும் என்்பதைற்காக 
ட்ய சோக்குக ்்ள  ஆ்யத்தைம் செயது 
சகாண்டிரு க்கிைார்கள அதிகாரிகள. 
இதைற்கி்டன்ய, ஸடாலின் தை்ே்மயி-
ோை ஆட்சியின் புரட்சிகர திட்டஙகள, 
ொதை்ைகள அ்ைத்தும் சவளிமாநி-
ேஙகளிலும் எதிசராலிக்க னவண்டும் 
என்்பதைால், அந்தைந்தை மாநிே சமாழிக-
ளில் அந்தைந்தை மாநிேஙகளில் ்பத்திரி்க 
மற்றும் ஊடகஙகளில் வி்ளம்்பரப்படுத்-
தைவும் திட்டமிட்டுள்ளது திமுக அரசு.  

  னதைசி்ய அ்ளவில் ஸடாலின் தைவிர்க்க 
முடி்யாதை ஒரு தை்ேவர் என்்ப்தை நி்ே-
நிறுத்தைவும், உ்யர்த்திப பிடிக்கவுனம 
இந்தை வி்ளம்்பர ஏற்்பாடுகள என்கிைார்-
கள முக்கி்யஸதைர்கள. 

editor.tkn@lakehouse.lk

சவால்களை வவற்றி வ்காண்டு ஐக்கியம்
மேம�ாங்க வெருநாள் வழிவகுக்்கட்டும்!

இ�ஙள்க உட்ெட உ�வ்கஙகிலும் உள்ை முஸ்-
லிம்்கள் தற்மொது ஈள்கத் திருநாைாம் ஈதுல 
பித்ர் மநான்புப் வெருநாளைக் வ்காண்டாடு-

கின்்றனர். ரேழான் ோதம் விளடவெற்றுச் வசன்்ற -
ளதத் வதாடர்ந்து வரும் ஷவவால ோதத்தின் முதல 
நாைன்று வ்காண்டாடும் வெருநாைா்க ஈள்கத்திரு -
நாள் அளேந்திருக்கின்்றது.   

இஸ்�ாத்தின் பிரதான ்கடளே்களில ஒன்்றா்க 
ரேழான் ோத மநான்பு உள்ைது. அல குர்ஆன் இ்றக்-
கியருைப்ெட்ட இம்ோதத்தில இள்றவனின் ்கட்டளைக் -
கும், முஹம்ேது நபி (ஸல) அவர்்களின் வழி்காட்டல-
்களுக்கும் ஏற்ெ மநான்புக் ்கடளேளய நிள்றமவற்றிய 
பின்னமர முஸ்லிம்்கள் இப்வெருநாளைக் வ்காண்டா -
டுகின்்றனர்.   

ரேழான் ோதம் முழுவதும் உணளவயும் ொனங-
்களையும் தவிர்த்து, இச்ளச்களையும் ்கட்டுப்ெடுத்திக் 
வ்காண்டு மநான்பு மநாற்று, இள்றவணக்்கங்களில 
ஈடுெடுவதன் ஊடா்க ஆன்மி்க, வ�ௌஹீ்க ரீதியா்கப் 
ெ�வித நன்ளே்களை முஸ்லிம்்கள் வெற்றுக் வ்காள் -
கின்்றனர். வொறுளே, சகிப்புத்தன்ளே, ஏளழ, எளிய 
ேக்்களின் ெசிளய உணர்ந்து வ்காள்ளும் தன்ளே 
என்ென அவற்றில குறிப்பிடத்தக்்களவயாகும். 
அத்மதாடு ஏளழ்களுக்கும் வருோனம் குள்றந்தவர்-
்களுக்கும் தம்ோ�ான உதவி ஒத்துளழப்புக்்களை 
நலகும் ேனப்ொன்ளேளயயும் வெற்றுக் வ்காள்கின் -
்றனர். வெருநாள் தினத்தன்று ஏளழ, -ெணக்்காரன் 
என்்ற மவறுொடு்கள் இன்றி எலம�ாரும்  ேகிழ்ச்-
சியா்க வெருநாளைக் வ்காண்டாடவவன இஸ்�ாம் 
வகுத்தளித்துள்ை ஏற்ொடு்களுக்கு அளேய முஸ்லிம்-
்கள் வெருநாளை அளேத்துக் வ்காள்கின்்றனர்.   

  ்கடந்த ்கா�ங்களைப் மொ�ல�ாது இம்முள்ற 
எேது நாடு வொருைாதார ரீதியி�ான சவாள� 
எதிர்வ்காண்டுள்ைது. இதன் விளைவா்க எரிவொருள், 
எரிவாயு தட்டுப்ொடு, மின்வவட்டு, வொருட்்களின் 
விள�மயற்்றம், ேருந்துப் வொருட்்களின் தட்டுப்ொடு 
என்்றெடி ெ�விதோன வநருக்்கடி்கள் ஏற்ெட்டுள் -
ைன. இவவா்றான சூழலில இந்நாட்டு முஸ்லிம்்கள் 
ரேழான் மநான்பு ்கா�த்ளத அளடந்த மொதிலும், 
வொறுளேயுடனும் சகிப்புத்தன்ளேயுடனும் தேது 
்கடளேளய நிள்றமவற்றினர். அதளனத் வதாடர்ந்து 
இன்ள்றய நாளைக் வ்காண்டாடுகின்்றனர்.   

  ெலலின ேக்்கள் வாழும் இந்நாடு மு்கம் வ்காடுத்த 
இப்வொருைாதார வநருக்்கடி இன, ேத, கு�, பிரமதச 
மவறுொடு ொராது எல�ா ேக்்களையும் ொதித்தி -
ருக்கின்்றது. அதனால ்கட்சி அரசியல மெதங்க -
ளுக்கு அப்ொல எல ம�ாரும் ஒன்றுெட்டு தீர்வு மதட 
மவண்டிய விடய ோ்க இப்வொருைாதார வநருக்்கடி 
உள்ைது. இளத விடுத்து ்கட்சி ரீதியா்க ஆளுக்்காள் 
பிரிந்து நின்று விரல நீட்டுவதாலும் வாதப்பிரதிவா-
தங்களில ஈடுெடுவதாலும் இப்பிரச்சிளனக்கு தீர்வு 
கிளடத்திடப் மொவதிலள�.  

  அமதமொன்று வொருைாதார வநருக்்கடிக்குத் 
தீர்வு ம்காரி ஆர்ப்ொட்டங்கள், ஊர்வ�ங்கள் நடத் -
துவதாலும் ெணிப்ெகிஷ்கரிப்பு உள்ளிட்ட வதாழிற் -
சங்க நடவடிக்ள்க்களை முன்வனடுப்ெதாலும் 
இப்பிரச்சிளனக்குத் தீர்வு ்காண முடியாது. அது 
ேரத்தால விழுந்தவளன ோமடறி மிதித்த ்களதயா-
்கமவ அளேயும். அதாவது இப்வொருைாதார வநருக் -
்கடி மேலும் தீவிரேளடயமவ வழிவகுக்கும். அதன் 
விளைவா்க நாடும் ேக்்களும்தான் வேன்மேலும் 
வநருக்்கடி்களுக்கு உள்ைாவர். அதன் ்காரணத்தினால 
இந்வநருக்்கடியின் யதார்த்தத்ளதப் புரிந்து வ்காண்டு 
வசயற்ெட மவண்டிய வொறுப்பு ஒவவவாரு குடிே்க-
னுக்கும் உள்ைது.   

  இப்வொருைாதார வநருக்்கடிளய ஒன்றுெட்டு 
வவற்றி வ்காள்ளும் மொதுதான் ேக்்களுக்கு ஆறுத -
லும் நிவாரணமும் கிளடக்்கப் வெறும். இந்வநருக்்க -
டியிலிருந்து விளரவா்கவும் மவ்கோ்கவும் மீட்சி வெ்ற 
மவண்டும் என்ெதுதான் ேக்்களின் ஒமர எதிர்ொர்ப் -
ொ்க உள்ைது. அந்த எதிர்ொர்ப்ளெ பிரிந்து நின்று 
முன்வனடுக்்கப்ெடும் எந்தவவாரு திட்டங்கைாலும் 
நிள்றமவற்்ற முடியாது.   

 நாடு எதிர்வ்காண்டிருப்ெது வொருைாதார வநருக்-
்கடிமய அன்றி அரசிய�ளேப்பு வநருக்்கடி அல�. 
இருந்த மொதிலும் எதிர்க்்கட்சித் தள�வர் உட்ெட ொரா -
ளுேன்்றத்தில அங்கம் வகிக்கும் சி� அரசியல ்கட்சி -
்கள் அரசிய�ளேப்புக்்கான 19 ஆவது திருத்தத்ளத 
வலுப்ெடுத்தும் வள்கயில 21 ஆவது திருத்தத்ளத 
வ்காண்டு வருோறு ம்காருகின்்றன. இது ேக்்களின் 
ம்காரிக்ள்கக்கும் எதிர்ொர்ப்புக்கும் அப்ொற்ெட்ட விடய -
ோ்க உள்ைது.   

அமதமநரம் நாடு மு்கம் வ்காடுத்துள்ை வொருைா -
தார வநருக்்கடிக்கு அரசிய�ளேப்பு திருத்தத்தின் 
ஊடா்க தீர்வு ்கண்டுவிட முடியுோ? என்ெதுதான் ேக் -
்களின் முக்கிய ம்கள்வியா்க உள்ைது. அதாவது இப் -
பிரச்சிளனக்கு அரசாங்கத்துடன் ஒன்றுெட்டு தீர்வு 
மதடுவளத விடுத்து ேக்்கள் மு்கம் வ்காடுத்து வரும் 
வநருக்்கடி்கள் நீடிப்ெதற்ம்க இக்்கட்சி்கள் வழிவள்க 
வசய்கின்்றன என்ெது வதளிவான உண்ளேயா்க 
உள்ைது. ஆனால ேக்்களின் மவதளன துன்ெத்தில 
அற்ெ அரசியல இ�ாெம் மதட  முயற்சிப்ெதானது எவ -
விதத்திலும் நியாயப்ெடுத்த முடியாத விடயோகும்.   

 ஆ்கமவ நாடும் ேக்்களும் எதிர்வ்காண்டுள்ை வொரு-
ைாதார வநருக்்கடிக்கு தீர்வு ்காணத் மதளவயான 
மவள�த்திட்டங்களை ஒன்றுெட்டு முன்வனடுப்ெமத 
ஆமராக்கியோனது. அதற்்கா்க இந்நாளில அளனத்து 
தரப்பினரும் ஒன்றுெட்டு வசயற்ெட திடசங்கற்ெம் பூண 
மவண்டும். அதுமவ நாட்டுக்கும் ேக்்களுக்கும் விமோ -
சனம் கிளடக்்கப் வெ்ற வழிவகுக்கும். ஈத் முொரக்.     
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்தபால் கபட்டி இலக�ம் : 834
க்தா்லபபசி இலக�ம் : 2429429, 2429272, 2429279

கபகஸ் : 2429270, 2429329,  விளம்பர மு�ா்மயாளர் : 2429321

னொம்்பல் இல்ோதைவர் அ் டயும் ்ப்யன், னொர்வில்ோதை 
ஒரு மன்ைன், அவன் சென்ை இடம் ைத் தையும் தைைது 
காேடி எல் ேக்குள சகாண்டு வந்தை தைப ன்பான்ைதைாகும்.

மடியிலா மனனவன எய்தும் அடியளந்தான
்தாஅய க்தல்லாம் ஒருங்கு

குறள் தரும் சிநதனை

ஈகைகை ைற்றுத் தநத 
ரமழான் ந�ான்பும்  
ஈதுல் பித்ர் பெரு�ாளும்  

எல்ோபபுகழும் வல்ேவன் அல்ோஹ்-
வுக்னக.  

'அல்்ஹம்து லில்ோஹ்'  
‘அல்ோ்ஹு அக்்பர்....’  
‘அல்ோ்ஹு அக்்பர்....’  
‘அல்ோ்ஹு அக்்பர்....’  
 என்ை அல்ோஹ்்வ ச்பரு்மப்படுத் -

தும், அவனுக்னக தைன்்ை முழு்ம்யாக 
அர்ப்பணிக்கும், 'அல்ோஹ் மாச்பரி்ய-
வன், அல்ோஹ் மாச்பரி்யவன்’ என்ை 
தைக்பீர் னகாஷம் முஸலிம் ெமூகத்தின் 
ஒவசவாரு உறுபபிைரிலிருந்தும் னமசே-
ழுந்து வானு்யர, அதை்ை கண்டு வாை-
வர்கள மகிழ்வுறும், நாம் அ்ைவரும் 
களிபபுறும் ஈத் ச்பருநாள இன்ைாகும்.   

ரமழான் முழுவதும் நாம் னநாற்றிருந்தை 
னநான்பின் மூேமாக இ்ை்யரு்்ளப 
ச்பற்றுக்சகாண்டனதைாடல்ோமல், அல் -
ோஹ்வும், அவைது ரசூலும் னநான்பு 
னநாற்ன்பாருக்காக ்பரிந்து்ர செயயும் 
்பல்னவறு ்பாக்கி்யஙக்்ளயும் மறு்மக் -
காை நிரந்தைர சவற்றி்்யயும் அ்டந்து 
சகாண்ட நாளும் இதுவாகும். 'ஸவம்' 
எைப்படும் னநான்பின் மூேம், எமது 
ெம்யம், ெமூகம் ெம்்பந்தை-
மாக மட்டுமன்றி, உே-
கத்தின் ்பசி, ்பட்டினி, 
வறு்ம, னநாய, ஏழ்்ம 
என்்பை சதைாடர்பிலும் 
விரிவாை வி்ளக்கத்்தைப 
ச்பற்றுக் சகாண்டுள -
ன்ளாம்.  

  நாம் னநாற்ை னநான்பின் 
மூேம் ்பசி, ்பட்டினி 
மற்றும் ஏழ்்மயின் 
அ ன க ா ர த் தைன் ் ம ் ்ய 
உ ண ர் வு பூ ர் வ ம ா க 
உணர்ந்து சகாண்ட நாம், 
எமது ்பக்கத்து வீட்டில் 
மாத்திரமல்ோமல், எமது 
ஊரிலும் அ்யல் ஊர்களி -
லும் வறு்மக்னகாட்டின் 
கீழ் வாழும் ஏ்ழகள 
திைமும் அனு்பவிக்கும் 
வறு்மயிைதும் ்பசி, 
்பட்டினியிைதும் அனகா -
ரத்தைன்்ம்்ய னநான்பு எமக்கு நன்ைா -
கனவ உணர ்வக்கின்ைது. அதைைால் 
நாமும் நமது குடும்்பமும் னநான்பு 
துைக்கும் னநரத்தில் எமது அ்யேவர்க -
்்ளயும், நண்்பர்க்்ளயும், உைவிைர்க -
்்ளயும் எமது வீட்டு அ்ழத்து அவர்க -
ளும் எம்னமாடு னெர்ந்து னநான்பு துைக்க 
(இபதைார்) ஏற்்பாடுகள செயனதைாம்.  

 ஒரு தைட்வ நபி(ஸல்) அவர்கள, 
'எவர் ஒரு னநான்்பாளிக்கு னநான்பு 
துைக்க (இபதைார்) ஏற்்பாடு செயகி -
ைானரா னநான்்பாளிக்குக் கி்டக்கும் 
கூலி ன்பான்று அவருக்கும் கி்டக் -
கப ச்பறும். னநான்்பாளியின் கூலியில் 
எதுவும் கு்ைந்து விடாது' என்று கூறி -
யுள்ளார்கள. (ஆதைாரம்: திர்மிதி)  

 மற்சைாரு ெந்தைர்ப்பத்தில், 'எவசரா -
ருவர் ஒரு னநான்்பாளிக்கு ்ஹோோை 
உணவு, ்பாைம் வழஙகி னநான்பு துைக்க 
்வக்கிைானைா ரமழான் மாதைத்தின் 
எல்ோ னவ்்ளகளிலும் அவருக்கு 
மேக்குமார்கள சு்பனொ்பைம் கூறிக் 
சகாண்டிருப்பார்கள. ஜிபரீர் (அ்ே) 
அவர்கள 1000 மாதைஙக்்ள விடச் 
சிைந்தை ்ேேதுல் கத்ர் இரவினேன்ய 
அவருக்கு சு்பனொ்பைம் கூறுவார்கள' 
என்றும் நபி (ஸல்)அவர்கள கூறியுள -
்ளார்கள.  

ஸக்காத்துல் பித்ருவின் மாதைம்:  
  னமலும் ஸகாத், ஸகாத்துல் பித்ரா 

மூேமாக இஸோம் கற்றுத் தைந்தை கட -
்மக்்ள நாம் நி்ைனவற்றுவதைைால் 
எம்்ம நாடி எமதில்ேம் வரும் ஏ்ழ 
எளி்யவர்களின் து்யர்ன்பாக்க எம்மா -
ோை தைாைதைர்மஙக்்ளச் செயது ஈந்து -

வக்கும் ்பண்புக்்ள எம்முள அதிகமாக 
வ்ளர்த்துக் சகாள்ள ரமழான் மாதைம் 
எமக்கு ச்பரிதும் உதைவியுள்ளது. அம்மா -
தைம் எம்்ம விட்டு பிரிந்து சென்றுள்ள 
ன்பாதிலும், அம்மாதைத்தின் ன்பறுக்்ள 
அ்ட்யப ச்பற்ைவர்க்ளாக ஈதுல் பித்ர் 
ச்பருநா்்ள இன்று சகாண்டாடுகின் -

னைாம்.   
னநான்புப ச்பருநாள அல்ேது ஈ்கத் -

திருநாள என்று ச்பாதுவாக தைமிழில் 
அ்ழக்கப்படும் இபச்பருநாள அைபு -
சமாழியில் ஈதுல் பித்ர் என்று அ்ழக் -
கப்படுகின்ைது. ஈத் என்ை அைபுச் 
சொல்லின் கருத்து ச்பருநாள என்்பதைா -
கும். பித்ர் என்்பது இம்மாதைத்தில் முஸ -
லிம்கள ஏ்ழகளுக்கு வழஙகும் ஸக்கா -
துல் பித்ர் என்ை தைாைதைருமம் எைப்படும் 
சொல்லிலிருந்து ச்பைப்பட்டதைாகும்.  

 ஆண்டு முழுவதும் வறு்மயில் 
வாடிவதைஙகி நா்ளாந்தை உணவுக்கு 
வழியின்றித் திண்டாடும் உடன்பி -
ைவா ெனகாதைரர்கள ச்பருநாளில் தைம் 
வறு்ம்்ய மைந்து மகிழ்வாக இருக்க 
னவண்டும் என்ை உ்யரி்ய னநாக்கில் 
இஸோம் இந்தை தைர்மத்்தை கட்ம -
்யாக்கியுள்ளது. இத்தைர்மம் ஏ்ழக -
ளுக்கு உணவாக அ்மவனதைாடு, அத் -
தைர்மத்்தை நி்ைனவற்று்பவர் னநான்பு 
னநாற்றிருக்கும் ன்பாது அறிந்னதைா அறி -
்யாமனோ செயயும் தைவறுகளுக்கு ்பரிகா -
ரமாகவும் அ்மகிைது. இரக்கப்பட்டு 
நாம் விரும்பி்ய்ளவு சகாடுக்கக் கூடி்ய 
தைர்மமல்ே இது. தைகுதியுள்ள ஒவசவா -
ருவரும் இ்தை நி்ைனவற்றின்ய ஆக 
னவண்டும் என்்பது நபிவழிமு்ை்யா -
கும். ஏ்ழகளின் து்யர்து்டக்கவும், 
ெனகாதைர வாஞ்்ெ்்ய நி்ைவூட்டவும் 
இது கட்ம்யாக்கப்பட்டுள்ளது.  

 முஸலிமாை ஆண், ச்பண், ச்பரி -
்யவர், சிறி்யவர், அடி்ம, சுதைந்திரமா -
ைவர் எை அ்ைவர் மீதும் னநான்புப 
ச்பருநாள தைர்மமாக ‘ஒரு ஸாவு’ (இரு 
்க்ய்ளவு) னகாது்ம அல்ேது ஒரு 

ஸாவு ன்பரீச்ெம்்பழம் தைர்மமாக வழங -
கும்்படி நபி (ஸல்) அவர்கள கட்ம -
்யாக்கிைார்கள. னமலும் ச்பருநாள 
சதைாழு்கக்காக மக்கள சவளின்யறுவ -
தைற்கு முன்ைர் இத்தைர்மத்்தை சகாடுத்து -
விட னவண்டும் என்றும் அன்ைார் கட் -
ட்்ளயிட்டார்கள. (ஆதைாரம்: பு்ஹாரி, 

முஸலிம்)  
னநான்பில் னநர்ந்தை தைவறுகளிலிருந்து 

தூய்ம ச்பை னவண்டும் என்்பதைற்காக -
வும் ஸகாத்துல் பித்்ர நபி (ஸல்) அவர் -
கள கட்்யமாக்கிைார்கள. (ஆதைாரம்: 
அபுதைாவூத்)  

ச்பருநாளும் அதைன் 
ஒழுஙகுமு்ைகளும்:  
 ஷவவால் மாதைத்தின் தை்ேப -

பி்ை சதைன்்படுவதைன் மூேம் அல்ேது 
ரமழான் மாதைம் முப்பது நாட்க்ளாக 
பூர்த்தி அ்டவதைன் மூேம் னநான்புப 
ச்பருநாள உறுதி செ்ய்யப்படுகிைது. 
இபச்பருநாள திைத்தில் க்டபபி -
டிக்க னவண்டி்ய சிே ஒழுஙகுமு்ைகள 
காணப்படுகின்ைை. அவற்றில் சிே:  

1 ச்பருநாள சதைாழு்கக்காக குளித்து 
சுத்தைம் செயது சகாளளுதைல், தைன்னிடமி -
ருக்கும் ஆ்டகளில் சிைந்தை ஆ்ட்்ய 
அணிந்து சகாளளுதைல் என்்பை நபிவழி -
்யாகும்.  

2. வீட்டிலிருந்து சவளின்யறி 
சதைாழு்க்்ய நி்ைனவற்ை னவண்டி்ய 
்பளளிவாெல் அல்ேது அதைற்சகை 
ஏற்்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள திடலுக்கு 
செல்லும் வ்ர ெத்தைத்்தை உ்யர்த்தி 
தைக்பீர் சொல்லிக் சகாண்டு செல்லுதைல். 
உஙக்ளது ச்பருநாட்க்்ள தைக்பீ்ரக் 
சகாண்டு அழகுப்படுத்துஙகள என்று 
நபி (ஸல்) அவர்கள கூறியுள்ளார்கள. 
(ஆதைாரம்: தைாரானி). தைனித்தைனி்யாக 
ஒவசவாருவரும் தைக்பீர் சொல்வதும் நபி -
வழி்யாகும்.  

3. ச்பருநாள சதைாழு்கக்கு செல்லும் 
ன்பாதும், திரும்பும் ன்பாதும் முடியுமாை 

வ்ர இரு ்பா்தைக்்ளப ்ப்யன்்படுத்திக் 
சகாளவதும் நபிவழி்யாகும்.  

4. ச்பண்களும் ச்பருநாள சதைாழு்க -
யில் கேந்து சகாளவது முக்கி்யமாைது. 
உம்மு அத்தீ்யா (ரழி) அவர்கள கூறுகிைார் -
கள,'நாஙகள ச்பருநாள சதைாழு்க நி்ை -
னவற்ைப்படும் திடலுக்கு செல்லுமாறு 
ஏவப்பட்னடாம். அதைற்னகற்்ப '்்ஹழ் 
(மாதைவிடாய) ஏற்்பட்டுள்ள ச்பண்க-
்்ளயும், உரி்மயிடப்பட்டவர்கள, 
திருமணம் முடிக்காதை இ்ளம் ச்பண்கள 
உளளிட்ட அ்ைத்து ச்பண்க்்ளயும் 
அ்ழத்துச் செல்னவாம். முஸலிம்க -
ளின் ஒற்று்ம்்யப பிரதி்பலிக்கும் 
கூட்டத்திலும் அவர்க்ளது பிரார்த்தை்ைக-
ளிலும் ்்ஹழ் உள்ள ச்பண்கள கேந்து 
சகாளவார்கள. ஆைால் சதைாழு்கயில் 
கேந்து சகாள்ளமாட்டார்கள. (ஆதைாரம்: 
பு்ஹாரி)  

 னமலும் ச்பருநாள திைத்தில் ஒரு-
வருக்சகாருவர் ஸோம் கூறுவதும் 
பிரார்த்தை்ை செயவதும் தைைது குடும் -
்பத்திலுள்ள சிறி்யவர், ச்பரி்யவர் அ்ை -
வ்ரயும் ஸோம் கூறி ஆரத்தைழுவி 
முஸா்ப்ஹா, முைாக்க்ஹா செயவதும், 
ஒருவருக்சகாருவர் துஆ செயது சகாள-
வதும் இஸோம் விரும்புகின்ை சிைந்தை 
வழிமு்ை்யாகும். அவவானை அ்யே -
வர், நண்்பர்கள, குடும்்பத்திைர் உட்்பட 
அ்ைவருடனும் நடந்து சகாளவது மிக 
விரும்்பத்தைக்க செ்யோகும். இவவாறு 
எமது னநான்பு எமது வாழ்வில் ்பல்னவறு 
மாற்ைஙக்்ள ஏற்்படுத்தைக் கூடி்ய ்பே 
வழிமு்ைக்்ள எமக்குக் கற்றுத்தைந்துள-
்ளது. நாம் கடந்தை 30 நாட்களும் னநாற்ை 
னநான்பின் மூேம் அ்ட்ய னவண்டி்ய 
உச்ெ்ப்ய்ை அ்டந்து சகாள்ள வல்ே 
அல்ோஹ் எமக்கு ன்பரருள புரி்ய 
னவண்டும். (ஆமீன்)  'னநான்்பாைது 
மனிதை உடலின் குறிப்பாக உடல் ெம்்பந்-
தைப்பட்ட னநாயகளுக்கு ச்பரும் ்பாது-
காபபு அரணாகும்'. (ஆயவா்ளர்- சடாக்டர் 
லூதைர்)  'முஸலிம்களுக்குக் சகாடுக்கப்பட்-
டுள்ள இந்தை னநான்்்ப விட சிைப்பாை 
னவசைாரு அடிப்ப்டச்யான்்ையும் 
அவர்களுக்குக் சகாடுக்கப்பட னவண்டி்ய 
னதை்வயில்்ே. அந்தை்ளவுக்கு முஸலிம்க-
ளுக்குக் சகாடுக்கப்பட்டுள்ள இந்னநான்பு 
மிகவும் மகத்துவமாைது. முஸலிம்க-
்்ளப ன்பாே நானும் னநான்்்ப னநாற்க 
ஆரம்பித்தைதைன் மூேம் நீண்ட காேமாக 
எைக்கிருந்தை இ்ரப்்ப வீக்கம் (Stomach 
inflammation) சிே 
திைஙகளில் கு்ைந்-
திருப்ப்தை உணர்ந்-
னதைன்'. (கோநிதி 
மூவர்)  ஆகனவ 
இ்ைவனை அ்ைத்-
்தையும் அறிந்தைவன். 
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பபராசிரியர் கமௌலவி 

எம்.எஸ்.எம். ஜலால்தீன  
(முனனாள் பீடாதிபதி)   
க்தனகிழககு பல்�்லக�ழ�ம்  

ஹிஜ்ரி வருடம் 1443 ஷவவால் பி்ை 01
சுபகிருது வருடம் சிததி்ர மா்தம் 20ஆம் நாள்      கெவவாய்ககிழ்ம

இநதிை நதசிை அரசிைலில் முக்கிை 
ொத்திரமாை உருபெடுத்த ஸ்ாலின்

தி.மு.� ஆட்சிப் கபாறுப்பபற்று 
ஒரு வருட �ாலம் நி்ைவு

மாநில மு்தல்வர்�ளில் மு்தலாமவர்; 
பிர்தமர் பவட்பாளருககு 
்தகுதி வாய்ந்த ்த்லவர்
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பவாரதிய ஜனதவா கட்சியின் தமிழ்வாடு ேவாநில தமல்ர் அண்வாேமல ம்றமறைய தினம் 
திஙகட்கிழமே  ்ல்லூர் கநதசு்வாமி ஆலயத்தில் ்டத்திய ்ழிபவாட்மட சதவாடர்நது, 
்ல்மல ஆதீன குரு முதல்்ர் ஸ்ரீலஸ்ரீ மெவாேசுநதர ஞவான ெம்பநத பரேவாசெவாரிய சு்வா-
மிகமை ெநதித்து கலநதுமரயவாடினவார்.   (படம் யவாழ. விமெட நிருபர்)

(பரந்தன் குறூப் நிருபர்)

முல்லைத்தீவு  அமபகாமம 
மற்றும ்தச்சடமபன்  ஆகிய பகுதியி-
லும கிளிந�ாசசி முகமா்லை மற்றும 
ஆ்ையிறவு ஆகிய பகுதிகளிலும 
கடந்த ஆறு வருடஙகளில  இருபது 
இலைட்சத்து ஐமபத்ந்தாராயிரத்து 
எணபது ்சதுரமீற்றர் பரப்பளவிலி -
ருநது முப்பத்திமூவாயிரத்து ஐநூற்று 
ஐமபத்திமூன்று அபாயகரமாை 
நவடிநபாருடக்ள இதுவ்ர அகற்-
றியுளள்தாக ஸார்ப்  நிறுவைத்தின் 
�டவடிக்க முகா்மயாளர் ஓய்வு -
நபற்ற கப்டன் பிரபாத் �ாரமபைவ 
ந்தரிவித்்தார்.  

மனி்தாபிமாை கணணி நவடிய -
கற்றும பணியில ஈடுபடடு வரும 
நிறுவைம நவளியிடடுளள ஊடக 
அறிக்கயிலலைலய லமற்கணடவாறு 
ந்தரிவிககப்படடுளளது.   

வடபகுதியில ஜப்பான் மற்றும 
அநமரிகக �ாடடு நிதியு்தவியுடன் 
ஸார்ப் நிறுவைம கணணிநவடிய-
கற்றும �டவடிக்கயில ஈடுபடடு 
வருகின்றைர். கடந்த 2016 ஆம 
ஆணடு �வமபர் மா்தம ந்தாடககம 
2022 ஏப்ரல மா்தம 22 ஆம திகதி 
வ்ரயாை காலைப்பகுதியில முல -
்லைத்தீவு மாவடடத்தில ஒடடுசுட-
டான் பிரல்த்ச ந்சயலைகத்தின் கீழ் 

உளள அமபகாமம மற்றும ்தச்சடம-
பன் பகுதி, புதுககுடியிருப்பு பிரல்த்ச 
ந்சயலைகத்தின் கீழ் உளள சு்தநதிர-
புரம, கிளிந�ாசசி மாவடடத்தில 
பசசி்லைப்பளளி பிரல்த்ச ந்சயலைகத்-
தின் கீழ் உளள முகமா்லை மற்றும 
ஆ்ையிறவிலும இருபது இலைட -
்சத்து ஐமபத்ந்தாராயிரத்து எணபது 
்சதுரமீற்றர் பரப்பளவில  இருநது 
முப்பத்திமூவாயிரத்து ஐநூற்று ஐம -
பத்திமூன்று அபாயகரமாை நவடி-
நபாருடக்ள அகற்றியுளள்தாக 

ஸார்ப்  நிறுவைத்தின் �டவடிக்க 
முகா்மயாளர் ஓய்வுநபற்ற கப்டன் 
பிரபாத் �ாரமபைவ ந்தரிவித்துள -
ளார்.

ந்தாடர்நது இநநிறுவைம கண-
ணிநவடியகற்றும பணிக்ள 
முகமா்லை மற்றும புதுககுடியிருப்பு 
பிரல்த்ச ந்சயலைகத்தின் கீழ் உளள 
சு்தநதிரபுரம பகுதியிலும அமபகா-
மம பகுதியிலும துரி்த கதியில முன்-
நைடுத்து வருகின்ற்ம குறிப்பிடத்-
்தககது. 

20 இலட்சத்துக்கும் அதிகமான வெடிவ�ாருடகள் 
இதுெரை அகற்றப�டடுள்்ளன

இரைக்காடு கிைாமம் �றறிய
ெைலாறறு நூல் வெளியீடு

இ்டககாடர் ஈஸவரன் எழுதிய 
இ்டககாடு எம ்தாயகம - வரலைா -
றும வளர்சசியும என்ற நூலின் 
நவளியீடடு விழா ல�ற்றுமுன்திைம 
ஞாயிற்றுககிழ்ம இ்டககாடு 
மகா வித்தியாலைய மணடபத்தில 
ஓய்வுநி்லை வலையக கலவிப் பணிப் -
பாளர் க.முருகலவல ்த்லை்மயில 
�்டநபற்றது 

இ்டககாடு இ்ையத்திைால 
நவளியிடப்படட இநநூலுககாை 
நவளியீடடு்ர்ய  ஓய்வுநி்லை 
ஆசிரிய ஆலலைா்சகர் ந்ச.விஸவலிங-
கமும �யப்பு்ர்ய ந்சந்தமிழ்ச-
ந்சாலலைருவி ்சநதிரநமௌலீ்சன் லைலீ்ச -
னும நிகழ்த்திைர்.

 நூ்லை ஓய்வுநி்லை கலவியியல 
லபராசிரியர் க. சின்ைத்்தமபி நவளி-
யிடடு ்வகக இலைங்க வஙகி-

யின் ஓய்வுநி்லை முகா்மயாளர் 
க. இலைடசுமை ்சர்மா நபற்றுக-
நகாணடார்.  வணைப் பு்கப்படங -
கள பலைவற்றுடன் நூறு பககஙகள 
நகாணட இநநூல கலைநது நகாணட  
அ்ைவருககும இலைவ்சமாக வழங -
கப்படடை.

முல்லைத்தீவுப் பிரல்த்சத்திலுளள 
வாநவடடி ம்லை என்ற இடத்தி-
லிருநது இடமநபயர்ந்தவர்கலள 
வலிகாமம கிழககுப் பிரல்த்சத்தில 
குடிலயறி இ்டககாடு என்ற  ஊ்ர 
உருவாககிய்தாக இநநூலில குறிப்பி-
டப்படுகின்றது. 

ஒடடிசுடடான் ்தான்ல்தான்றீஸவ -
ரர் ஆலையம, புளியமநபாகக்ை 
�ாக்தமபிரான் ஆலையம, புதூர் �ாக-
்தமபிரான் ஆலையம மு்தலியை 
இ்டககாட்டச ல்சர்ந்தவர்களால 

உருவாககப்படட ஆலையஙகளாகும. 
வண்ை ்வத்தீஸவரக கலலூரி 
இ்டககாட்டச ல்சர்ந்த �ாகமுத்து 
இ்டககாடரால நிறுவப்படடது.  
இவலர இலைங்கயில நீலைகணடன் 
என்ற �ாவ்லை எழுதிய முன்லைாடி -
யும ஆவார். முன்ைாள அர்ச அதிபர் 
மாணிகக இ்டககாடர் ்தைது கிரா-
மத்துககாகப் பலை ல்ச்வக்ள 
ந்சய்து அ்்த உயர்த்தி ்வத்்தவர் 
ஆவார். இவவாறாக இ்டககாடு 
மககளின் நபரு்மக்ள ஆவைப் -
படுத்துவ்தாக இநநூல நவளிவந-
துளளது.

இநநிகழ்வில  இ்டககாடடுடன் 
ந்தாடர்பு்டய உயர் உத்திலயாகத்-
்தர்கள மற்றும வன்னியில வாழ்பவர்-
கள எை நூற்றுககைககாலைார் ஆர் -
வத்துடன் கலைநது நகாணடிருந்தைர்.

யாழ். வில்சட நிருபர்

யாழ்ப்பாைத்திற்கு ல�ற்்றய 
திைம விஜயத்்்த லமற்நகாண-
டுளள பாரதிய ஜை்தா கடசியின் 
்தமிழக மாநிலை ்த்லைவர் கு. அண -
ைாம்லை ல�ற்று கா்லை 10 30 மணி-
யளவில  இநதிய அரசின் நிதியு்தவி-
யுடன் கடடப்படட யாழ். கலைா்சார 
மத்திய நி்லையத்்்த பார்்வயிட-
டார்.

இ்தன்லபாது கலைா்சார மத்திய 

நி்லையத்தில அ்மககப்படடுளள 
வில்சட வ்சதிகள ந்தாடர்பாகவும 
அ்தன் திறன்கள ந்தாடர்பாகவும  
யாழ் இநதிய து்ைத்தூதுவர் 
ராலகஷ் �டராஜ் விளககம அளித் -
்தார்.

இ்தன்லபாது, இலைங்க ந்தாழி -
லைாளர் காஙகிரஸ ்த்லைவர் ந்சநதில 
ந்தாணடமான், யாழ் இநதிய 
து்ைத்தூதுவர் ராலகஷ் �டராஜன் 
ஆகிலயார் கலைநது நகாணடிருந-
்த்ம குறிப்பிடத்்தககது.

யாழ்.கலா்சாை மத்திய நிரலயத்திறகு தமிழக
மாநில தரலெர் அண்ாமரல விஜயம் 

(�ாகர்லகாவில விலேட  நிருபர்) 

வடமராடசி ந�லலியடியிலுளள 
ப்ச்ள விற்ப்ை  நி்லையநமான்று 
உ்டககப்படடு அஙகிருந்த ஒன்ற்ர 
லைட்சம ரூபாய் நராககப் பைம திருடப்-
படடுளள்தாக ந�லலியடி நபாலிஸ 
நி்லையத்தில மு்றப்பாடு ந்சய்யப்-
படடுளளது.

 கடந்த ்சனிககிழ்ம (30) இரவு வர்த்-
்தக நி்லையத்்்த பூடடிவிடடு ந்சன்ற 

வர்த்்தகர் ல�ற்று திஙகடகிழ்ம(02) 
கா்லை வர்த்்தக நி்லையத்்்த திறந்த 
லபால்த   பின்பகக க்தவு உ்டககப்-
படட்ம ந்தரியவந்தது. இ்த்ைந்தா-
டர்நது அஙகு ்வககப்படடிருந்த 
ஒன்ற்ர லைட்சம ரூபா நராககப் பைம  
திருடப்படட்ம ந்தரியவந்தது. இது-
ந்தாடர்பில ந�லலியடி நபாலிஸ 
நி்லையத்தில மு்றப்பாடு பதிவு ந்சய்-
துளளார். 

தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணியின்
ப�ொதுக் குழுக் கூட்டம்
கரநவடடி திைகரன் நிருபர் 

இககூடடம ல�ற்றுமுன்திைம 
முற்பகல 11 மணியளவில கிளி -
ந�ாசசியில அ்மநதுளள ்தமிழர் 
விடு்த்லைக கூடடணி அலுவலைகத் -
தில ந்சயலைாளர் �ாயகம வீ. ஆைந்த-
்சஙகரி ்த்லை்மயில �்டநபற்றது. 

்தமிழர் விடு்த்லைக கூடடணியில 
அண்மககாலைமாக ஏற்படடிருந்த 
குழப்பகரமாை சூழலுககு பின்ைர் 
ல�ற்று  இக கூடடம �்டநபற்றது. 
இக கூடடத்திற்கு ஊடகவியலைாளர்-
கள ந்சய்தி ல்சகரிகக அனுமதிககப்ப -
டவில்லை.

இக கூடடத்தில சிலரஷ்ட ்த்லை -
வராக ்சடடத்்தரணி ப. சிறி்தரனும, 
ந்சயலைாளர் �ாயகமாக மீணடும வீ. 
ஆைந்த்சஙகரியும ஏகமை்தாக ந்தரி-
வாைார்கள. நிர்வாகச ந்சயலைாளராக 
க. பூலலைாகரடைமும, நபாருளா-
ளராக தி.்சஞ்சயனும, இ்ைப்-
நபாருளாளராக லவ்தாரணியனும 
ந்தரிவாகிைர். இ்ளஞர் லபர்வ 

்த்லைவராக  க.்சலப்சனும, மகளிர் 
லபர்வ ்த்லைவராக சூரியபிரதீபா 
வா்சவனும, ்சடடம மற்றும ஒழுஙகு 
்த்லைவராக ஐயமபி்ள யல்சா்தர-
னும, ந்தாழிற்்சஙகத் ்த்லைவராக 
சி.்தயாபரனும ந்தரிவு ந்சய்யப்பட-
டைர்.

கூடடத்தின் இறுதியில வீ. ஆைந-
்த்சஙகரி �டத்திய ்சநதிப்பில,

நீணட காலைத்தின் பின்ைர் மீணடும 
உ்தய சூரியன் உதிககவுளளது. சிறந்த 
கடசி உத்திலயாகத்்தர்கள நியமிககப்-
படடுளளார்கள. 

இ்தன் ஊடாக எதிர்வரும காலைங -
களில ்தமிழர் விடு்த்லை கூடடணி 
மீணடும பிரகாசிகக உளளது - 
என்றார். கடசியின் ்த்லைவரும 
்சடடத்்தரணியுமாை சிறி்தரன் கூறு-
்கயில, ்தமிழர் விடு்த்லைககூடட-
ணிககுள கடந்த �ாடகளாக இருந்த 
குழப்பகரமாை நி்லை மாற்றப்பட-
டுளளது. இன்று இடமநபற்ற கூட-
டத்தில ஏகமைா்தாக புதியவர்கள 
ந்தரிவு ந்சய்யப்படடைர்.

இைஙலகையிலிருந்து மேலும் 5 ம�ர்   
அகைதிகைளொகை தமிழகைத்தில் தஞ்சம்
(மன்ைார் குறூப், வவுனியா வில்ச-
ட,யாழ். வில்சட நிருபர்கள)   

இலைங்கயிலிருநது லமலும 
5 லபர் ல�ற்று திஙகடகிழ்ம (2) 
அதிகா்லை ்தமிழகத்தில ்தஞ்சம-
்டநதுளளைர்.  இரணடு மா்த 
்கககுழந்்தயுடன் ஒலர குடும-
பத்்்த ல்சர்ந்த 5 லபர் அகதிகளாக 
ராலமஸவரம ந்சன்றுளளைர்.   

இலைங்கயில ஏற்படடுளள 
கடும நபாருளா்தார வீழ்சசி கார-
ைமாக ்தாம ்தமிழகத்தில ்தஞ-
ம்டநதுளள்தாக அவர்கள ந்தரிவிக-
கின்றைர்.  இநதிய இலைங்க ்சர்வல்த்ச 
கடல எல்லையிலுளள தீவிர கணகா-
ணிப்்பயும மீறி ்பப்பர் படகுகளில 
்தனுஷ்லகாடிககு அகதிகளாக இவர்கள 
ந்சன்றுளள்தாக ந்தரியவருகின்றது. 
ல�ற்று முன்திைம(1) �ளளிரவு யாழ்ப்-
பாைம -ந�டுநதீவு கடற்க்ரயிலிருநது 
ஒரு படகில புறப்படட வவுனியா சி்தம-
பரபுரம பகுதி்ய ல்சர்ந்த ராஜநலைட-
சுமி, ்தயாளன்,லை்தா மற்றும அவரது 

ஆறு வயது மகள ்தன்ஷிகா, 2 மா்த 
்க குழந்்த ்தக்சரா எை ஒலர குடும-
பத்்்த ல்சர்ந்த 5 லபர் திஙகடகிழ்ம 
அதிகா்லை இரணடு மணியளவில 
ராலமஸவரத்்்த அடுத்்த ல்சராங-
லகாட்ட கடற்க்ர்ய ந்சன்ற்டந-
துளளைர்.    ்தகவல அறிநது ்சமபவ 
இடத்திற்கு ந்சன்ற ராலமஸவரம 
ம்ரன் நபாலிஸார் இலைங்க ்தமிழர்-
க்ள மீடடு மணடபம ம்ரன் காவல 
நி்லையத்தில ்வத்து வி்சார்ை 
லமற்நகாணடு வருகின்றைர்.   

�்சர்ள விற�ரன நிரலயத்தில் திருடடு

வதல்லிப�ரழ புறறுந�ாய் ரெத்திய்சாரல;
அகைற்றப�டும் ேருத்துவ 
கைழிவுகைளொல் சூழல் ேொசு

லகாப்பாய் குறூப் நிருபர்

ந்தலலிப்ப்ழ ஆ்தார ்வத்திய்சா்லை 
மற்றும புற்றுல�ாய் ் வத்திய்சா்லையிலிருநது 
அகற்றப்படும ஆபத்்தாை மருத்துவக கழிவு-
கள �லலிைகக புறப்பகுதியில அ்மநதுளள 
கல அகழ்வு பிரல்த்சஙகளில வீ்சப்படுவ்தாக 
மககள வி்சைம ந்தரிவிககின்றைர். 

கழிவகற்றலுககுப் நபாறுப்பாக உளள வலி.
வடககு பிரல்த்ச ்ச்பயின் நபறுப்பற்ற ந்சயற்-
பாடடால ஆபத்்தாை மருத்துவக கழிவுகள 
உரிய மு்றயில எரியூடடலுககு அனுப்பப்ப-
டாமல ஏ்ைய கழிவுகளுடன் மககள வாழும 
பகுதிகளுககு அருகா்மயில வீ்சப்படுகின்-
றை. புற்றுல�ாய் ்வத்திய்சா்லையில பயன்-
படுத்்தப்படும ஊசிகள, மருநது வ்ககள 

என்பை உரிய நவப்பநி்லையில அழிககப்ப-
டாமல திறந்த நவளிகளில வீ்சப்படுவ்தால 
விலைஙகுகளிைால நீர்நி்லைகளுககு எடுத்துச 
ந்சலலைப்பட கூடிய அபாயம காைப்படுகிறது. 

அதுமடடுமலலைாது ம்ழகாலைஙகளில அப்-
பகுதியில வீ்சப்படட  மருத்துவ கழிவுகளில 
ம்ழநீர் உடபுகுவ்தைால அதில இருககும 
இர்சாயை நபாருடகள நிலைத்தின் கீழ் இறஙகி 
நிலைத்்தடி நீ்ரயும மா்ச்டயச ந்சய்கிறது. 
ஆகலவ நபாறுப்பு வாய்ந்தவர்கள ்தமது 
நபாறுப்புகக்ள ்தடடிக கழிப்ப்தால எதிர்-
காலைத்தில ஒரு ்சமு்தாயலம பாதிககப்படும 
நி்லை காைப்படுகிறது. ஆகலவ ்சமபந்தப்-
படட  அதிகாரிகள இவவிடயம ந்தாடர்பில 
கரி்ச்ை ந்சலுத்்த லவணடும எை மககள 
லகாரிக்க விடுககின்றைர்.

ஸார்ப நிறுெனம் வதரிவிபபு
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ெ்வால்மிக்்க ்கவாலத்தில் தியவா்க...
இலங்கையிலுள்ள அ்ைத்து 

இஸலலாமிய சமூகைத்திைருக்கும் 
எைது வலாழ்த்துக்கை்்ளத் தெரிவித்-
துக் தகைலாளகிறேன்.  

இஸலலாம் நலாடகைலாடடியின் மிகை 
முக்கியமலாை மலாெத்தில், உஙகைள 
வலாழ்க்்கை்யப் புரிந்துதகைலாளவெற்-
கைலாகை உலகை வலாழ்க்்கையிலிருந்து சற்று 
ஒதுஙகி ஆன்மீகை சடஙகுமு்ேகை்்ள 
நி்ேறவற்றுவது ஒரு சிேந்ெ பணி-
யலாகும். அெற்கைலாகை இந்ெ ரமழலான் 
றநலான்பு கைலாலத்தில் நீஙகைள அ்ை-
வரும் நற்தசயல்கைளில் மலாத்திரம் 
கைவைம் தசலுத்துவது பலாரலாடடுக்கு -
ரிய விடயம்.

படடினியலால் வலாடும் ஒருவரின் 
வலி்யப் புரிந்துதகைலாளவதும், 
தியலாகை வலாழ்வின் மதிப்்ப உணரவ-
தும் இந்ெ றநலான்பு கைலாலத்தில் நீஙகைள 
தபறும் வி்லமதிப்பற்ே வலாழ்க்்கை 
மதிப்புகை்ளலாகும்.  

அல் குரஆனின் கூற்றுக்கு அ்மய 
ரமழலான் றநலான்புடன் தெலாடரபு-
்டய உன்ைெ நற்பண்புகை்்ளப் 
பின்பற்றி அந்ெ றநலான்பு கைலாலத்்ெ 
தவற்றிகைரமலாகை நி்ேவுதசயெ உஙகை -
ளுக்கு அென் ஆன்மீகை சலாரத்்ெ சமூ-
கைமயமலாக்குவெற்கைலாை சந்ெரப்பம் 
ெற்றபலாது உெயமலாகியுள்ளது என்பது 
எைது நம்பிக்்கை.  

முழு நலாடும் சவலால்மிக்கைறெலார 
கைலாலகைடடத்திலுள்ள இத்ெருணத்-
தில் சமூகைத்தில் உள்ள பிேர குறித்ெ 
உணரவுடன் தியலாகை மைப்பலாஙகுடன் 
தசயற்படுமலாறு நலான் உஙகைள அ்ை -
வரிடமும் றகைடடுக் தகைலாளகிறேன்.  

உஙகைள அ்ைவருக்கும் அல்-
லலாஹ்வின் ஆசீரவலாெம் நி்ேந்ெ 
இனிய ஈத்-உல்-ஃபிெர நல்வலாழ்த்துக்-
கை்்ள தெரிவித்துக் தகைலாளகிறேன் , 
எை பிரெமர மஹிந்ெ ரலாஜபக்ஷ  தெரி-
வித்துள்ளலார.

ேவானிட சுபீடெ ்வாழ்வுக்கு ்ழி்குக்கும்...
தகைலாண்டலாடும் தபருநலாள ரமழலான் 

தபருநலாள அல்லது ஈதுல் பித்ர 
இன்று தகைலாண்டலாடப்படுகிேது. 

ரமழலான் றநலான்பு கைலாலத்தில் பசித்-
திருப்பவரகைளின் பசி்யப் புரிந்து 
தகைலாள்ளவும், அது பற்றி உணர-
வுப்பூரவமலாகை அறிந்து தகைலாண்டு 
வலாழ்வெற்கும், மை்ெக் கைடடுப்ப-
டுத்தும் திே்ை வ்ளரத்துக் தகைலாளவ-
ெற்குமலாை ஒரு சிேந்ெ வலாயப்பு இந்ெ 
ரமழலான் றநலான்பலாகும். 

இந்ெ சிேந்ெ வலாழ்க்்கை 
மு்ேகை்்ள ஒரு மலாெம் மடடும் 
அல்லலாமல் அன்ேலாட வலாழ்விலும் 
ந்டமு்ேப்படுத்ெ றவண்டும் 
என்பது அவரகைளின் றநலாக்கைமலாகும். 
அரப்பணிப்பு, சுய கைடடுப்பலாடு 
மற்றும் சமத்துவத்திற்கு வழிவகுக்-
கும் சுய தியலாகைம் ஆகிய்வ றெசிய 

ஒற்று்ம மற்றும் நல்லிணக்கைத்திற்கு 
சிேந்ெ எடுத்துக்கைலாடடலாகும்.

சமயக் கைல்வியறிவு தபற்ே முஸ -
லிம்கைள இலங்கைச் சமூகைத்தில் 
ஏ்ைய இைஙகைள மற்றும் மெஙகைளு-
டன் வரலலாற்று ரீதியலாகை புரிந்துணரவு-
டன் ஒற்று்மயலாகை வலாழ்ந்து வந்துள-
்ளைர என்பதும் குறிப்பிடத்ெக்கைது  

பரஸபர நடபு, மனிெ றநயம், 
அன்பு ஆகியவற்ேலால் அவரகைள நீண்-
டகைலாலமலாகைப் றபணி வரும் நல்வலாழ் -
வின் தசயதி உன்ைெமலாைது.  

அ்ைத்து முஸலிம்கைளுக்கும்,  
பரஸபர அன்பும், எல்்லயில்லலா 

சறகைலாெரத்துவமும், நடபு ரீதியலாை 
அடிப்ப்டயில் உன்ைெமலாை ெலாய-
நலாட்டக் கைடடிதயழுப்பும் உறுதி -
யும் தகைலாண்ட நலா்ளலாகை இந்ெ ரமழலான் 
தபருநலாள அ்மயடடும்!  எை அவர 
றமலும் தெரிவித்துள்ளலார.

"ஆ்வா" குழும் மெர்ந்த...
தசயயப்படடைர.  
அவரகைள ‘ஆவலா குழு வவுனியலா’ 

எை தபயரிடட பெலா்கைகைளுடன் 
தகைலாண்டலாடடத்தில் ஈடுபடடிருந்ெ-
துடன், கூரிய ஆயுெஙகை்்ளயும் ெம்-
வசம் ்வத்திருந்ெெலாகை தபலாலிஸலார 
தெரிவித்ெைர.  

இெ்ையடுத்து விறசட அதிரடிப் 
ப்டயிைரலால் ்கைது தசயயப்படட 
16 றபரும் ஓமந்்ெப் தபலாலிஸலாரி -
டம் ஒப்ப்டக்கைப்படடைர.   ்கைது 
த ச ய ய ப் ப ட ட வ ர கை ளி ட மி ருந் து 
கூரிய ஆயுெஙகைள, பெலா்கைகைள, 

்கைத்தெலா்லறபசிகைள என்பை மீட -
கைப்படடுள்ளை.  

சந்றெகை நபரகைள வவுனியலா மருெங-
கு்ளம், அரசன்கு்ளம், றகைலாவில்கு்ளம், 
றகைலாழியலாகு்ளம், சலாஸதிரிகூழலாஙகு-
்ளம், தநளுக்கு்ளம், ஓமந்்ெ மற்றும் 
முல்்லத்தீவு, ெ்லமன்ைலார, கிளி -
தநலாச்சி, யலாழ்ப்பலாணம் பகுதிகை்்ளச் 
றசரந்ெ 18 தெலாடக்கைம் 26 வயதுக்கு 
உடபடட இ்்ளஞரகைள எைவும், 
இருவர 44 மற்றும் 45 வயது்டய-
வரகைள எைவும் தபலாலிஸலார றமலும் 
தெரிவித்ெைர. 

்தடுப்பூசி அடமட குறித்து...
தசல்லும் றபலாது முழு்ம -

யலாகை ெடுப்பூசி்யப் தபற்றுக் 
தகைலாண்ட்ெ உறுதிப்படுத்தும் 
அட்ட்ய ்வத்திருப்பது அவ-
சியமலாகும்' என்று குறிப்பிடடு 
முன்ைலாள சுகைலாெலாரத்து்ே அ்மச்சர 
தகைதெலிய ரம்புக்தவல்லவிைலால் 
கைடந்ெ தபப்ரவரி மலாெம் வரத்ெ -

மலானி அறிவித்ெல் தவளியிடப்படடி-
ருந்ெது.  

அந்ெ வரத்ெமலானி அறிவித்ெ்ல 
இரத்து தசயது ெற்றபலா்ெய சுகைலா-
ெலாரத்து்ே அ்மச்சர சன்ை ஜயசு-
மணவிைலால் ஏப்ரல் 29 ஆம் திகைதி 
புதிய வரத்ெமலானி தவளியிடப்பட-
டுள்ள்ம குறிப்பிடத்ெக்கைது. 

உயர்ந்த ேனி்த குணங்களவால்...
ரமழலான் மலாெம் என்று அ்ழக்-

கைப்படுகிேது. ரமழலான் மலாெம் புனி -
ெமலாை மலாெமலாகும், ஏதைன்ேலால் 
நபிகைள நலாயகைத்திற்கு அல்குரஆன் 
இேக்கைப்படுவது ரமழலான் மலாெத் -
தில் ெலான் ஆரம்பமலாைது. இவவலாறு 
ரமழலான் மலாெத்தின் கை்டசி நலா்ளலாை 
குரஆனின் முெல் வசைஙகைள அரு -
்ளப்படட இரவுக்கு ்லலத்துல் கைத்ர 
என்று தபயர சூடடப்படடுள்ளது. 
இது சக்திவலாயந்ெ அல்லது புகைழ் -
தபற்ே இரவு என்று தபலாரு்்ள ெரு-
கிேது.  

இந்ெ ரமழலான் றநலான்பு பல சடங-
குகைளின் கைல்வயலாகும். இவற்றில் 
ரமழலான் இரவில் றநலான்பு றநலாற்பது, 
விறசட தெலாழு்கைகைள (கியலாமுல்-
்லல்), உெவிகைள வழஙகுெல் 
(ஜகைலாத்துல் பித்ர), பளளிவலாசலில் 
ெஙகியிருந்து சமயச் சடஙகுகை்்ளச் 
தசயெல் (இஹ்திகைலாப்), குரஆன் 
ஓதுெல் றபலான்ே்வயும் அடஙகும்  

ரமழலான் றநலான்்பக் கை்டப்பி-
டித்ெ பிேகு பி்ே பலாரப்பென் மூலம் 
ரமழலான் (ஈத்-உல்-பித்ர) தெலாடஙகு-
கிேது. அல்லலாஹ்வின் அரு்ளலால் 

ஒருவர சம்பலாதிக்கும் தசல்வம், 
ெலானியம், உணவு மற்றும் பிேவற்-
்ேக் தகைலாண்டு சறகைலாெரத்துவத்்ெ 
அனுபவிப்பதும், றநர்மயலாகைவும், 
உணரவுபூரவமலாகைவும் இருப்பென் 
மூலம் மனிெரகைளின் முன்றைற்ேத்-
திற்கைலாகை உயரந்ெ நற்பண்புகை்்ளப் 
பின்பற்றுவறெ இந்ெ ரமழலான் பண் -
டி்கையுடன் தெலாடரபு்டய றநலாக்-
கைஙகை்ளலாகும். அ்ைத்து. ரமழலான் 
றநலான்பு வலாழ்நலாள முழுவதும் மை 
மற்றும் ஆன்மீகை வ்ளரச்சிக்கு வழிவ-
குக்கும் என்ப்ெ இஸலலாம் ந்ட -

மு்ேயில் சுடடிக்கைலாடடுகிேது, இது 
சறகைலாெரத்துவம், சுய தியலாகைம், சமத் -
துவம் மற்றும் சிக்கைைம் மற்றும் ஒற் -
று்ம்ய றமம்படுத்ெ உெவும்.  

ஆரம்பகைலாலத்திலிருந்றெ மனிெ 
கைலலாசலார விழுமியஙகைளின் அ்மப் -
பில் றவரூன்றிய ரமழலான், உலகை 
வலாழ் முஸலிஙகைள அ்ைவருக்-
கும் ஆன்மீகை சுகைத்்ெ அளிக்கும், 
றமலும் உலகைம் முழுவதும் உயரந்ெ 
மனிெ குணஙகை்ளலால் ஒளிரும் நலா்ளலாகை 
மலாே வலாழ்த்துகிறேன் எைவும் அதில் 
குறிப்பிடப்படடுள்ளது.

ேத்திய அரசின் ஊடவா்க உ்தவிப்...
அெற்கைலாை அனுமதி்ய இந்திய 

மத்திய அரசலாஙகைம் வழஙகியுள்ளது.
இலங்கைக்கு இந்திய மத்திய அர -

சலாஙகைம் வழஙகும் நிவலாரண உெவி 
ஒத்து்ழப்புக்கைளுக்கு றமலதிகைமலாகை 
இந்ெ நிவலாரண உெவி அ்மயும் 
எை தெரிவித்துள்ள இந்திய தவளி-
விவகைலார அ்மச்சர கைலலாநிதி எஸ.
தஜயசஙகைர, ெமிழகை அரசலாஙகைம் 
முன்்வத்துள்ள றவண்டுறகைலாளுக்கு 
இந்திய மத்திய அரசலாஙகைம் அஙகீ -
கைலாரம் வழஙகியுள்ளெலாகைவும் தெரி -
வித்துள்ளலார.  தபலாரு்ளலாெலார ரீதியில் 
தநருக்கைடி்ய எதிரதகைலாண்டுள்ள 

இலங்கைக்கு உணவுப் தபலாருடகைள 
மற்றும் மருந்துப் தபலாருடகைள உள -
ளிடட நிவலாரண உெவிகை்்ள வழங -
குவெற்கு ெமிழ்நலாடு அரசு தீரமலானித்-
துள்ளதுடன் ெமிழகை முெல்வர மு. கை. 
ஸடலாலின் அெற்கைலாை அனுமதி்ய 
மத்திய அரசலாஙகைத்திடம் றகைலாரியிருந்-
ெலார.

அெற்கிணஙகை றநற்்ேய திைம் 
இந்திய மத்திய அரசு அெற்கைலாை அனு -
மதி்ய வழஙகியுள்ளெலாகை இந்திய 
தவளிவிவகைலார அ்மச்சர றநற்று உத் -
திறயலாகைபூரவமலாகை தெரிவித்துள்ளலார. 
இந்திய மத்திய அரசலாஙகைம் இலங -

்கைக்கு வழஙகும் ஒத்து்ழப்புக்கு 
றமலதிகைமலாகை ெமிழ்நலாடு மலாநில அர -
சலாஙகைம் இலங்கைக்கு ஒத்து்ழப்புக்-
கை்்ள வழஙகை முடியும் என்றும் அவர 
மத்திய அரசலாஙகைத்தின் சலாரபில்  தெரி-
வித்துள்ளலார.

ெமிழகை முெல்மச்சர விடுத்ெ 
றவண்டுறகைலாளுக்கிணஙகை தகைலாழும்-
பில் உள்ள இந்திய தூெரகைத்தின் 
ஆறலலாச்ைகை்்ளயும் தபற்றுக் 
தகைலாண்டுள்ளெலாகை இந்திய தவளிவி-
வகைலார அ்மச்சர கைலலாநிதி தஜயசங-
கைர கைடிெம் மூலம் ெமிழகை முெல்வ-
ருக்கு அறிவித்துள்ளலார.

ெமிழகை அரசலாஙகைம் றமற்தகைலாண்ட 
தீரமலாைத்துக்கு ெமிழகை  எதிரக்கைடசி-
யலாை அண்ணலா திரலாவிட முன்றைற் -
ேக் கைழகைம் மற்றும் பலாரதிய ஜைெலா 
கைடசி உளளிடட கைடசிகைள  ஏகைமை -
ெலாை இணக்கைப்பலாட்ட தெரிவித் -
துள்ளை.

அெற்கிணஙகை 40 ஆயிரம் தமடரிக் 
தெலான் அரிசி மருந்துப் தபலாருடகைள 
உளளிடட அத்தியலாவசியப் தபலாருட-
கை்்ள வழஙகுவெற்கு ெமிழ் நலாடடு 
அரசலாஙகைம் நடவடிக்்கைகை்்ள 
றமற்தகைலாண்டு வருகிேது.

(ஸ)

புதிய பிர்தேரவா்க யவார ்்ந்தவாலும்  நவாடடில் எ்ந்த...
இென்றபலாது றமலும் தெரிவிக்்கை-

யில், “நலாடடில் ெற்தபலாழுது அரசியல் 
ஸதிரமற்ே நி்ல கைலாணப்படுகின்ேது. 
பிரெம்ர மலாற்ே றவண்டும் என்று 
ஒரு குழு விடலாப்பிடியலாகை நிற்கின்ேலார-
கைள. எதிரக்கைடசி நம்பிக்்கையில்லலா 
பிறரர்ண ஒன்்ே தகைலாண்டுவருவ-
ெற்கு தீரமலானித்துள்ளது  

ெற்றபலா்ெய பிரெமர பெவி விலகி-
ைலால் புதியவர பிரெமரலாகை வருவலார. 
அவருடன் ஒரு புதிய அ்மச்சர்வ 
உருவலாகும். அந்ெ அ்மச்சர்வ்ய 
உருவலாக்குவெற்கு ஐவர தகைலாண்ட 

குழுவி்ை உருவலாக்கியுள்ளலாரகைள. 
அந்ெ ஐவர தகைலாண்ட குழுவில் உள-
ற்ளலாரில் எமக்கு திருப்தியில்்ல. 
அவவலாேலாை நி்லயில் பிரெமருக்கு 
எதிரலாகை நம்பிக்்கையில்லலா தீரமலா-
ைத்்ெ தகைலாண்டு வருவென் மூலம் 
நலாடடில் எந்ெ மலாற்ேமும் ஏற்படப்-
றபலாவதில்்ல.  

ஜைலாதிபதி நலாடடின் ெ்லவர. 
அவர அவவலாறே இருப்பலார. 
அறெறபலால பிரெமர பெவி விலகி-
ைலால் இன்தைலாரு பிரெமர வருவலார. 
அவருடன் இ்ணந்து புதிய அ்மச்-

சர்வ உருவலாகும். அவவலாறு உரு-
வலாகும் அ்மச்சர்வ ெற்றபலாதுள்ள 
அ்மச்சர்வ்ய விட மிகைவும் 
தகைலாடூரமலாை அ்மச்சர்வயலாகை 
இருக்குமலாகை இருந்ெலால் எவவலாறு 
இருக்கும் எை ஆழமலாகை பலாரக்கைறவண்-
டும்.  எைறவ நலாடடில் ஜைலாதிபதி 
மற்றும் பிரெமருக்கு எதிரலாகை நம்பிக்-
்கையில்லலா தீரமலாைத்்ெ தகைலாண்டு 
வந்து நலாடடின் நி்ேறவற்று ஜைலாதி-
பதி மு்ேயி்ை ஒழிப்பென் மூலறம 
நலாடடில் ஏெலாவது மலாற்ேம் ஏற்படும்.  

இந்ெ நலாடடில் எவர பிரெமர பெ-

விக்கு வந்ெலாலும் எந்ெவிெமலாை மலாற்-
ேஙகைளும் ஏற்படப் றபலாவதில்்ல. 
அத்றெலாடு நம்பிக்்கையில்லலா தீர-
மலாைத்திற்கு கூடட்மப்பு எதிரலாகை 
வலாக்கைளிக்கை றவண்டிய நி்லயில் 
உளற்ளலாம். எனினும் அந்ெ விடயம் 
தெலாடரபில் நலாஙகைள அ்ைத்து கைட-
சிகைளுடனும் ஆரலாயந்து முெல்கைடட-
மலாகை ஜைலாதிபதிக்கு எதிரலாகை நம்பிக்-
்கையில்லலா தீரமலாைத்்ெ தகைலாண்டு 
வருவெற்குரிய நடவடிக்்கையி்ை 
முன்தைடுத்துளற்ளலாம்”எை அவர 
றமலும் தெரிவித்ெலார. 

நல்லேல்்களில் நம்பிக்ம்க ...
றநலான்பு என்பது ஒரு முஸலி்ம 

இ்ேநம்பிக்்கையில் புடம்றபலாடடு 
அவைது ஈமலா்ை பட்ட தீடடு-
கிேது. றநலான்பின் மகைத்துவம் பற்றி 
தபருமலாைலாரின் அறிவிப்புக்கைள பல 
உள்ளை. இென் இரகைசியஙகை்்ள 
அல்லலாஹ் மடடுறம அறிந்ெவைலாகை 
இருக்கிேலான். இவவ்ளவு தபறுமதி-
மிக்கை புனிெ மலாெம் எம்்மக் கைடந்து 
விடடது. இருந்ெலாலும், இம்மலாெத்-
தில் நலாம் தபற்ே ஈமலானியப் பயிற்சி-

கைளூடலாகை ஏ்ைய மலாெஙகை்்ள கைழிப்-
பெற்கு வல்ல நலாயன் "அழ்ழலாஹ்" 
அருளபலாலிப்பலாைலாகை.   

இவவலாறு, நலாம் பிரலாரத்திப்பதுடன் 
நின்றுவிடலாது,நமது நலாடடில் ஏற்பட-
டுள்ள தநருக்கைடிகைள நீஙகைவும் நலாம் 
பிரலாரத்திக்கை றவண்டும். மக்கைள எல்-
றலலாரும் அனுபவிக்கை றநரந்துள்ள 
இந்ெ தநருக்கைடிக்கு,எவரலாலும் 
ெனியலாகை நின்று தீரவுகைலாை இயலலாது. 
ெனிப்படட ரீதியில், எவரது ெ்லயி-

லும் இ்ெச்சுமத்துவறெலா, அல்லது 
தபலாறுப்றபற்குமலாறு றகைலாருவறெலா 
சமூகைப்தபலாறுப்்ப மீறுவெலாகை 
அ்மயும்.  

எைறவ கைடசி,அரசியல் என்ே றபெ-
மின்றிப் பிரியலாமல், கூடடலாகைப் பணி-
யலாற்றி எமது மக்கைளின் துயர றபலாக்கை 
சகைலரும் முன்வர றவண்டும். இந்ெ 
மைநி்லகைள ஏற்படுவெற்கைலாகை நலாம், 
இந்ெப் தபருநலாளில் பிரலாரத்திப் பது 
அவசியம்.   

கூடடுப்தபலாறுப்பும் தபலாது நல-
மும்ெலான் இந்ெ நி்ல்மகை்்ள 
விரடடியடிக்கும். இந்ெப் தபலாறுப்பி-
லிருந்து விலகி நடப்பது, விசுவலாசிச் 
சமூகைமலாை எமக்கு தபலாருத்ெமு்டய-
ெல்ல. எைறவ, நமது நல்லமல்கைளில் 
நம்பிக்்கை ்வத்து நலாடடு நி்ல்ம-
கைள நீஙகை பிரலாரத்திப்றபலாமலாகை. இன்று 
தபருநலா்்ள தகைலாண்டலாடும் முஸலிம் 
சறகைலாெரரகைளுக்கு ஈத்முபலாேக் கூறிக்-
தகைலாளவதில் மகிழ்ச்சிய்டகிறேன்.

இமடக்்கவால அரமெ அமேக்்க...
இென்றபலாது றெசிய இணக்கைப் -

பலாடடு அரசலாஙகைதமலான்்ே அ்மப்-
பெற்கு தபலாது ஜை தபரமுை கைட -
சியும் அரசலாஙகைத்திலிருந்து விலகி 
சுயலாதீை குழுவலாகை தசயற்படும் பலாரலா -
ளுமன்ே உறுப்பிைரகைள குழுவும் 
தகைலாள்கை ரீதியலாை இணக்கைப்பலாட-
டுக்கு வந்துள்ளை.  

ஜைலாதிபதி றகைலாடடலாபய ரலாஜபக்ஷ -
வின் ெ்ல்மயில் றநற்்ேய திைம் 
ஜைலாதிபதி மலாளி்கையில் ந்ட-
தபற்ே விறசட றபச்சுவலாரத்்ெயின் 
றபலாறெ இந்ெ தகைலாள்கை ரீதியலாை 
இணக்கைப்பலாடு எடடப்படடுள்ள-
ெலாகை தெரிவிக்கைப்படுகிேது.  

அெற்கிணஙகை இ்டக்கைலால றெசிய    
அரசலாஙகைத்்ெ அ்மப்பெற்கைலாை 
நடவடிக்்கைகை்்ள முன்தைடுப்ப-
ெற்கைலாகை ஜைலாதிபதிக்கு றெ்வயலாை 
ஒத்து்ழப்புக்கை்்ள தபற்றுக் 
தகைலாடுப்பெற்கும் இென்றபலாது இரு 
ெரப்பிைரும் இணக்கைப்பலாட்ட 
தெரிவித்துள்ளைர.  

றநற்்ேய இந்ெப் றபச்சுவலாரத்்ெ 
சுமலார ஒன்ே்ர மணித்தியலாலஙகைள 
தெலாடரந்துள்ளது. சுயலாதீைமலாகை 
தசயற்படும் பலாரலாளுமன்ே உறுப்பி -
ைரகைள குழு ஜைலாதிபதிக்கும் அர -
சலாஙகைத்திற்கும் இெற்குமுன் முன் -
்வத்துள்ள 11 றயலாச்ைகை்்ள 

ந்டமு்ேப்படுத்துவது தெலாடரபி-
லும் றநற்்ேய இந்ெ றபச்சுவலாரத்-
்ெயின்றபலாது விரிவலாகை ஆரலாயப்-
படடுள்ளது.  

தபலாதுஜை தபரமுை கைடசியின் 
ெ்லவர தவளிவிவகைலார அ்மச்சர 
றபரலாசிரியர ஜீ. எல். பீரிஸ, றெசிய 
அ்மப்பலா்ளர முன்ைலாள நிதிய்மச்-
சர பசில் ரலாஜபக்ச, அ்மச்சர ரறமஷ் 
பத்திரை, தபலாதுஜை தபரமுை கைடசி-
யின் தசயலலா்ளர சலாகைர கைலாரியவசம், 
பலாரலாளுமன்ே உறுப்பிைர சஞ்சீவ 
எதிரிமலான்ை ஆகிறயலாரும் இந்ெ 
றபச்சுவலாரத்்ெயில் கைலந்து தகைலாண் -
டைர.  

இந்ெ றபச்சுவலாரத்்ெ்ய 
தெலாடரந்தும் முன்தைடுப்பெற் -
கைலாகை நியமிக்கைப்படடுள்ள குழுவில் 
இடம்தபற்றுள்ள முன்ைலாள 
அ்மச்சரகை்ளலாை நிமல் சிறிபலால டி 
சில்வலா, அனுர பிரியெரசை யலாப்பலா, -
விமல் வீரவன்ச,உெய கைம்மன்பில 
முன்ைலாள பலாரலாளுமன்ே உறுப்பிைர 
டிரலான் அலஸ ஆகிறயலாரும் கைலந்து 
தகைலாண்டுள்ளைர. இரண்டு ெரப்பி-
ைருக்கும் இ்டயிலலாை இணக்கைப் -
பலாடடுக்கு அ்மய கூடடு அறிக் -
்கைதயலான்்ே தவளியிடுவெற்கும் 
இென்றபலாது தீரமலானிக்கைப்படடுள்ள -
ெலாகை தெரிவிக்கைப்படடுள்ளது.(ஸ)

அமைத்து அரெ செலவிைங்களும்...
நிதிய்மச்சர அலி சப்ரி அ்மச்சர-

்வக்கு அறிவித்துள்ளலார.  
அரச நிதி்ய தபலாறுப்புடனும் சிக்கை-

ைமலாகைவும் தசலவு தசயவதுடன் மக்கை-
ளுக்கு மு்ேயலாை மற்றும் பயனுள்ள 
றச்வகை்்ளப் தபற்றுக் தகைலாடுப்ப-
ெற்கு முன்ைர எப்றபலாதுமில்லலாெ 
வ்கையில் முக்கியத்துவம் வழஙகை 
றவண்டியுள்ளெலாகைவும் அ்மச்சர தெரி-
வித்துள்ளலார.  

எதிரதகைலாள்ள றநரந்துள்ள தநருக்கை-
டிகைளுக்கு முகைங தகைலாடுப்பெற்கு அரச 

வருமலாைத்்ெ அதிகைரிக்கை றவண்டி-
யுள்ளது என்ப்ெ சுடடிக்கைலாடடியுள்ள 
அவர, அெற்கு சிறிது கைலாலம் எடுக்கும் 
என்றும் அரச தசலவிைஙகை்்ள அத்தி-
யலாவசிய றச்வகைளுக்கு மலாத்திரறம 
மடடுப்படுத்ெ றவண்டியது அவசியம் 
என்றும் தெரிவித்துள்ளலார.  

எரிதபலாருள மற்றும் தெலாடரபலாடல் 
தகைலாடுப்பை்வ கைடடுப்படுத்ெல், 
நீர மற்றும் மின்சலார தசல்வ கைடடுப்-
படுத்ெல், கைடடிடஙகைள நிரமலாணம் 
மற்றும் வலாட்கைக்கு தகைலாளவைவு 

தசயவ்ெ இ்டநிறுத்ெல், றெசிய 
நிதியத்தின் மூலம் றமற்தகைலாள்ளப்ப-
டும் தவளிநலாடடு பயிற்சிகைள மற்றும் 
கைல்வி சுற்றுலலாக்கை்்ள நிறுத்துெல், 
அ்மச்சர்வ அனுமதியின்றி அ்மச்-
சுக்கைள மற்றும் நிறுவைஙகைளில் றமற்-
தகைலாள்ளப்படும் பல்றவறு தகைலாடுப்பை-
வுகை்்ள நிறுத்துெல், புதிய நலன்புரி 
மற்றும் அபிவிருத்தி றவ்லத்திடடங-
கை்்ள ஆரம்பிக்கைலாமல் இருத்ெல் 
றபலான்ே நடவடிக்்கைகைளுக்கைலாை 
மடடுப்படுத்ெல்கைள ெற்றபலாது ந்ட-

மு்ேயில் உள்ளெலாகைவும் அவர தெரி-
வித்துள்ளலார.   அெற்கிணஙகை சம்பந்ெப்-
படட அ்மச்சுக்கைள நிறுவைஙகைளின் 
அதிகைலாரிகைளுக்கு அறிவுறுத்துமலாறு 
ெலாம் நிதிய்மச்சின் தசயலலா்ளருக்கு 
ஆறலலாச்ை வழஙகியுள்ளெலாகைவும் 
அ்மச்சர அ்மச்சர்வயில் தெரி-
வித்துள்ளலார.   மறு அறிவித்ெல் வ்ர 
றமற்படி மடடுப்படுத்ெல்கை்்ள ந்ட-
மு்ேப்படுத்துவெற்கு நிதிய்மச்சர 
அ்மச்சர்வயின் அனுமதி்யக் 
றகைலாரியுள்ளலார.(ஸ) 

ம்மல நிறுத்்தம�வாரவாடடம்...
றவ்ல நிறுத்ெப் றபலாரலாடடம் 

்கைவிடப்படடு ள்ளெலாகை அவர தெரி -
வித்ெலார.   

ெமது றகைலாரிக்்கைக்கு இணஙகை 
றபலாக்குவரத்து தகைலாடுப்பைவில் 90 
வீெம் கி்டக்கைப் தபற்றுள்ளெலாகை 

தெரிவித்துள்ள அவர,அெற்கிணஙகை 
றநற்று பிற்பகைல் முெல் மீண்டும் 
எரிதபலாருள றபலாக்குவரத்து நடவ-
டிக்்கைகை்்ள ஆரம்பித்துள்ளெலாகை 
தெரிவித்ெலார.    எரிதபலாருள றபலாக்-
குவரத்திற்கைலாை தகைலாடுப்பை்வ 40 

வீெத்ெலால் அதிகைரிக்குமலாறு றகைலாரிறய 
றமற்படி றவ்லநிறுத்ெப் றபலாரலாட -
டம் றமற்தகைலாள்ளப்படடது.    
அெற்கிணஙகை றநற்்ேய றபச்சு 
வலாரத்்ெயின் றபலாது 30 வீெ அதி-
கைரிப்்பப் தபற்றுக் தகைலாடுப்பெலாகை 

தபற்றேலாலிய கூடடுத்ெலாபை அதி -
கைலாரிகைள இணக்கைப்பலாடடுக்கு வந் -
துள்ள நி்லயில் றவ்ல நிறுத்ெப் 
றபலாரலாடடம் ்கைவிடப்படடுள்ள-
ெலாகை சஙகைத்தின் தசயலலா்ளர றமலும் 
தெரிவித்ெலார. (ஸ)

விமரவில் நமடமுமைப்�டுத்்த...
கைந்ெசுவலாமி ஆலயத்தில் ந்ட-

தபற்ே விறசட பூ்ஜ வழிபலாடுகைளில் 
கைலந்து தகைலாண்டதுடன்   ெமிழ் றெசிய 
கூடட்மப்பின் முக்கியஸெரகை்்ள 
சந்தித்து உ்ரயலாடிய பின்ைர ஊடகைங-
கைளுக்கு கைருத்து தெரிவிக்கும் றபலாறெ 
இவவலாறு தெரிவித்துள்ளலார.

இலங்கை ெற்றபலாது எதிரறநலாக்கி-
யுள்ள தநருக்கைடி நி்ல்ய கைருத்திக் 
தகைலாண்டு இந்தியலா இலங்கைக்கு 
பல்றவறு உெவி ஒத்து்ழப்புக்கை்்ள 
வழஙகி வருகின்ேது.  

நிதி ரீதியலாகைவும் எரிதபலாருள மருந்-
துப் தபலாருடகைள உளளிடட பல்றவறு 
உெவிகை்்ளயும் இந்தியலா இலங-
்கைக்கு வழஙகி வருகின்ேது.  

அண்்மயில் இலங்கைக்கைலாை 
விஜயத்்ெ றமற்தகைலாண்டிருந்ெ 

இந்திய தவளிவிவகைலார அ்மச்சர 
கைலலாநிதி எஸ. தஜயசஙகைர ஜைலாதிப-
தியுடன் றமற்தகைலாண்ட றபச்சுவலாரத்-
்ெயின்றபலாது 13ஆவது திருத்ெத்்ெ 
ந்டமு்ேப்படுத்துமலாறு றகைடடுக் 
தகைலாண்டலார. அந்ெ வ்கையில் அது 
வி்ரவில் ந்டமு்ேப்படுத்ெப்ப-
டும் சலாத்தியம் கைலாணப்படுகிேது.  

அறெறவ்்ள இலங்கை ெற்றபலாது 
எதிரதகைலாண்டுள்ள தபலாரு்ளலாெலார 
தநருக்கைடி நி்ல வி்ரவில் தீரக்கைப்-
பட றவண்டும் என்று நலாம் இ்ேவ-
்ைப் பிரலாரத்திக்கின்றேலாம். அறெ 
றபலான்று நலாடடில் நிலவும் தபலாரு-
்ளலாெலார தநருக்கைடி நி்ல கைலாரணமலாகை 
இலங்கையிலிருந்து அகைதிகை்ளலாகை 
ெமிழ்நலாடடுக்கு வருறவலாருக்கு 
எதிரலாகை கைடு்மயலாை சடடஙகை்்ள 

பிரறயலாகிக்கை றவண்டலாம் எை நலாம் 
ெமிழகை அர்சக் றகைடடுக் தகைலாண்-
டுளற்ளலாம்.  

இந்திய மீைவரகை்ளலால் வடபகுதி 
மீைவரகைள பலாதிக்கைப்படுகிேலாரகைள 
என்ப்ெ அறிய முடிகிேது.அது தீரக்-
கைப்பட றவண்டிய பிரச்சி்ை ெலான் 
ஆைலால் சி்ேத்ெண்ட்ை அனுப-
விப்பெற்கைலாகை எந்ெ ஒரு இந்திய மீை-
வரும் இலங்கைக்கு வருவதில்்ல. 
தெலாழில் தசயவெற்கைலாகை அவரகைள வரு-
கின்ேலாரகைள. அது தெலாடரபில் உரிய 
கைவைம் தசலுத்ெப்படும் என்றும் 
அவர தெரிவித்துள்ளலார.  

இந்திய பலாரதிய ஜைெலா கைடசியின் 
ெமிழ்நலாடு மலாநில ெ்லவர அண்-
ணலாம்ல யலாழ்ப்பலாணத்தில் நல்லூர 
கைந்ெசுவலாமி ஆலயத்தில் ந்டதபற்ே 

விறசட பூ்ஜ வழிபலாடுகைளில் கைலந்து 
தகைலாண்டதுடன் அவருடன் யலாழ்ப்பலா-
ணத்திற்கைலாை இந்திய து்ண தூதுவர 
ரலாறகைஷ் நடரலாஜ் தஜயபலாஸகைரன் 
மற்றும் இலங்கை தெலாழிலலா்ளர கைலாங-
கிரஸின் ெ்லவர தசந்தில் தெலாண்ட-
மலான் ஆகிறயலாரும் வழிபலாடுகைளில் 
கைலந்து தகைலாண்ட்ம குறிப்பிடத்-
ெக்கைது.

ெமிழ் றெசிய கூடட்மப்புட-
ைலாை சந்திப்பில் ெமிழரசுக் கைடசியின் 
ெ்லவர மலா்வ றசைலாதிரலாஜலா,பலா-
ரலாளுமன்ே உறுப்பிைரஎம்.ஏ. சுமந்தி-
ரன், தசல்வம் அ்டக்கைலநலாென், ெர-
மலிஙகைம் சித்ெலாரத்ென் மற்றும் சி.வி.
றகை சிவஞலாைம் டலாக்டர சத்தியலிங-
கைம், சிவஞலாைம் சிறிெரன் ஆகிறயலார 
கைலந்து தகைலாண்டைர .(ஸ) 

ே்தங்கள் ம�வாதிக்கும் ெமூ்கக்...
மக்கைள, அவரகைளின் நம்பிக்்கையின்படி 
ஈதுல் பித்ர எனும் றநலான்புப் தபருநலாள 
திைத்தில் இ்ேவனிடம் பிரலாரத்ெ்ை 
தசயகிேலாரகைள. நீஙகைள எதிரபலாரக்கும் 
அ்ைத்து ஆன்மீகை திருப்தியும் அ்ை-
வருக்கும் கி்டக்கை றவண்டும் என்று 
நலானும் பிரலாரத்திக்கின்றேன்.   

இஸலலாமிய மக்கை்ளலால் றமற்தகைலாள-
்ளப்படும் பல்றவறு சமய வழிபலா-
டுகைளில் றநலான்புப் தபருநலாள சிேப்-
பலாைதெலாரு தகைலாண்டலாடடமலாகும் . 
ஒவதவலாரு நலாளும் அல்லலாஹ்வின் 

மலாரக்கைப் றபலாெ்ைகைளின்படி நற்தச-
யல்கை்்ளப்புரிய இது ஒரு மைத் தூண்-
டுெலலாகை இருக்கும் என்று எதிரபலாரக்கைப்-
படுகிேது.   

இணக்கைமலாை ஒன்றுகூடல்கைள, 
கூடடு சமரசம், தியலாகைம், தீ்மயி-
லிருந்து மீளவது, நன்்ம்யக் 
கை்டப்பிடிப்பது றபலான்ே அவரவரகை-
ளுக்கி்டயில் நிலவுகின்ே கைலலாசலார 
உேவுகைற்ள சமூகை முன்றைற்ேத்திற்கு 
வழிவகுக்கும். இந்ெ நல்ல எண்ணங-
கைள அ்ைவருக்கும் மத்தியில் பரவ 

றவண்டும்.   அ்ைத்து இ்ேயிய-
லலா்ளரகைளின் ெத்துவமும் விடுெ்ல-
யின் தகைலாள்கை்ய அடிப்ப்டயலாகைக் 
தகைலாண்டது. தபருநலாள தகைலாண்டலாட-
டம் உடபட இஸலலாமிய ெத்துவத்தில் 
அந்ெ மலாரக்கைத்தின் நம்பிக்்கைகை்்ள 
நலாம் நீண்ட கைலாலமலாகைக் கைண்டு வருகி-
றேலாம். அது தசலால்லும் தசயதி்ய, 
சமூகை நல்வலாழ்வுக்கு பிரறயலாகிப்பென் 
மூலம் பரஸபர புரிெலின் வ்ளரச்சிக்கு 
கைலாரணமலாகை அ்மகின்ேது. இது மெங-
கைளுக்கு இ்டயிலலாை சமூகை, கைலலாசலார 

புரிெ்ல உறுதிப்படுத்துகிேது.    மெங-
கைள றபலாதிக்கும் சமூகைக் றகைலாடபலாடு-
கை்்ள சமூகை நலனுக்கைலாை தசயதிகை்ளலா-
கைப் பயன்படுத்ெ றவண்டிய தபலாறுப்பு 
நம் அ்ைவருக்கும் உள்ளது.   

இந்ெ றநலான்புப் தபருநலாள பண்-
டி்கைக்குப் பின்ைர வரும் கைலாலம் 
இலங்கை முஸலிம்கைள உடபட உல-
தகைஙகிலும் உள்ள அ்ைத்து முஸ-
லிம்கைளுக்கும் மகிழ்ச்சியலாை மற்றும் 
வ்ளமலாை கைலாலமலாகை அ்மய றவண்டும் 
என்று நலான் பிரலாரத்திக்கிறேன்.  

கிரவாமிய  ... (03 ஆம் �க்்கத் ச்தவாடர)

அனுமதிப் பத்திரத்்ெ வழஙகை 
முடியும் என்றும் எரிதபலாருள நி்ல-
யஙகைள வசம் உள்ள தபௌசரகைளுக்கு 
ெனியலாை எரிதபலாருள மு்ையத்-
தின் மூலம் எரிதபலாரு்்ளப் தபற்றுக் 
தகைலாடுக்கும் வ்கையில் முன்னுரி்ம 
வழஙகைப்பட உள்ளெலாகைவும் அவர 
தெரிவித்துள்ளலார.   

 ெனியலார எரிதபலாருள தபௌசர உரி-
்மயலா்ளரகைள றமற்தகைலாண்டுள்ள 
றவ்லநிறுத்ெப் றபலாரலாடடம் கைலார-
ணமலாகை நலாட்ளலாவிய ரீதியில் தபரும் 
எரிதபலாருள ெடடுப்பலாடு கைலாணப்படு-
கிேது.

இென் கைலாரணமலாகை தபரும்ளவு எரி -
தபலாருள நி்லயஙகைள மூடப்பட-

டும் திேக்கைப்படடுள்ள எரிதபலாருள 
நி்லயஙகைளில் நீண்ட வரி்சயில் 
மக்கைள நிற்ப்ெயும் கைலாண முடிகி-
ேது. அவரகைளின் றவ்ல நிறுத்ெ 
றபலாரலாடடத்திற்கு ஐஓசி நிறுவை 
தபௌசர உரி்மயலா்ளரகைளும் ஒத்-
து்ழப்பு வழஙகுவெலால் எரிதபலா-
ருளுக்கைலாகை கைலாத்திருக்கும் மக்கைள 
தபரும் பலாதிப்்ப எதிரறநலாக்கி வரு-
வ்ெயும் கைலாண முடிகிேது.

எனினும் பிந்திக்கி்டத்ெ  ெகை -
வல்கைளின்படி  ெனியலார எரிதபலாருள 
தபௌசர உரி்மயலா்ளரகைள சஙகைம் 
றமற்தகைலாண்டுள்ள றவ்லநிறுத்ெப் 
றபலாரலாடடம் ்கைவிடப்படடுள்ள-
ெலாகை தெரியவருகிேது. (ஸ)

நம்பிக்ம்கயில்லவாப்... (03 ஆம் �க்்கத் ச்தவாடர)

இென்றபலாது நலாடடின் ெற்றபலா -
்ெய அரசியல் மற்றும் தபலாரு-
்ளலாெலார தநருக்கைடி சூழ்நி்ல, 
அரசலாஙகைத்துக்கு எதிரலாகை சமரப்பிக்-
கைப்படவுள்ள நம்பிக்்கையில்லலாப் 
பிறரர்ண ஆகியை தெலாடரபில் 
விரிவலாகை கைலந்து்ரயலாடப்படடெலாகை-
வும் அவர தெரிவித்ெலார.  

றநற்று ந்டதபற்ே இந்ெ றபச் -
சுவலாரத்்ெயின் இறுதியில் நலா்்ள 
4ஆம் திகைதி அரசலாஙகைத்துக்கு எதிரலாை 
நம்பிக்்கையில்லலாப் பிறரர்ண்ய 
சபலாநலாயகைர மஹிந்ெ யலாப்பலா அறப -
வரெைவிடம் ்கையளிக்கை தீரமலானிக்-
கைப்படடுள்ளெலாகைவும் அவர றமலும் 
தெரிவித்ெலார.(ஸ)  

முன்னாள் அமைச்சர்களுக்கு 
த�னாடரந்தும்  MSD பனாது்கனாப்பு

 றலலாரன்ஸ தசல்வநலாயகைம்   

முன்ைலாள அ்மச்சரகைளுக்கு 
அ்மச்சரகைளுக்கைலாை பலாது -
கைலாப்்ப  (MSD)   தெலாடரந்தும் 
தபற்றுக் தகைலாடுப்பெற்கு அர -
சலாஙகைம் தீரமலானித்துள்ளது.

நலாடடின் பல்றவறு பகுதிகை -
ளிலும் பல்றவறு ெரப்பிைரலா -
லும் ெற்றபலாது அரசலாஙகைத்துக்கு 
எதிரலாை ஆரப்பலாடடஙகைள 
முன்தைடுக்கைப்படடு வரும் 
நி்லயில் ஆரப்பலாடடக்கைலா -
ரரகைள முன்ைலாள அ்மச்சரகை -
ளுக்கு அச்சுறுத்ெல் விடுக்கும் 
வ்கையில் தசயற்படுவெலாகைவும் 
அெ்ை கைருத்திற் தகைலாண்டு 
முன்ைலாள அ்மச்சரகைளுக்கு 
தெலாடரந்தும் அ்மச்சரகைளுக் -
கைலாை பலாதுகைலாப்்ப வழஙகுவ -

ெற்கு நடவடிக்்கை எடுத்துள்ள -
ெலாகைவும் அரசலாஙகை வடடலாரஙகைள 
தெரிவித்துள்ளை.   

அறெறவ்்ள எதிரப்பு ஆரப் -
பலாடடஙகைளின் றபலாது முன்ைலாள 
அ்மச்சரகைளின் வீடுகை்்ள 
ெலாக்குவெற்கு ஆரப்பலாடடக் -
கைலாரரகைள முயற்சித்ெலால் ஆரப் -
பலாடடக்கைலாரரகை்்ள கை்லப்பெற் -
கைலாகை றமலாெல் ெடுப்பு தபலாலிஸ 
குழுக்கை்்ள ெயலார நி்லயில் 
்வக்கைவும் நடவடிக்்கை எடுக் -
கைப்படடுள்ளது.   

அவவலாேலாை சந்ெரப்பஙகை -
ளில் றெ்வப்படடலால் இரலா -
ணுவத்திைரின் உெவிகை்்ளயும் 
தபற்றுக்தகைலாள்ள நடவடிக்்கை 
எடுக்கைப்படும் எை பலாதுகைலாப்பு 
அ்மச்சு தெரிவித்துள்ளது. (ஸ)   

பாதுகாப்பு அமைச்சு நடவடிகமக   
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மே தின கூட்டங்கள்
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அன்னை மரியாளின பெரு்ம கூறும் மம மாதம்

இ யேசு  ஒரு மாமனிதர். இன்றும் 
உலகததாரால் விேபயபாடு 
பார்்ககபபடும் ஒருவர்.  

ஆனால் அவர் இறைமகன். அவர் 
கடவுள். தம்மில்  இறைவனு்ககுரிே 
இேல்றபயும் மனிதனு்ககுரிே இேல்-
றபயும் ஒருங்கிறைதது கடவுளும் 
மனிதனுமாக  எமது உடறலத தாங்கி 
எம்யமாடு வாழ வநதவர். 

 அவர் ச�ால்சலாைாத 
துன்பங்கறை அனுபவிதது 
இன்று உயிர்பபு என்ை மகி-
றமயோடு விைங்குகின்ைார்.  
உயிர்பபு என்பது இேற்-
றக்ககு மாைான ஒரு நிகழ்வு.  
மனிதர்கள் பிைநது  இை்ககின் -
ைார்கள்.  ஆனால் உயிர்பபது 
இல்றல. உயிர்பபு  என்று 
ஒன்று நிகழ்நதால் அதன்பின் 
அவர்கள்  இை்கக்ககூடாது.  

 நற்ச�ய்தியில் இயேசு 
பலறர உயிர் சபைச் ச�ய் -
திரு்ககிைார். ஆனால் அதன் -
பின் அவர்கள் இைநது 
யபானார்கள்.  இயேசுவின் 
உயிர்பபு இறவ எல்லாவற் -
றிலும் இருநது முற்றிலும் 
மாறுபடடது.   

அவர் இைநதார் அட்ககம் 
ச�ய்ேபபடடார் உயிர்த -
தார் இனியமல்  இை்கக 
மாடடார்,  அவர் என்றும் 
வாழ்கின்ைார். 

 இயேசு தமது பாடுகள் 
மரைம் உயிர்பபு என்னும்  
பாஸகா நிகழ்வு வழிோக எம்ககு 
கூை வருவது என்ன?   உலகததில் 
மனிதனாகப பிைநதது துன்பங்கறை 
அனுபவிபபதற்காக அல்ல. மாைாக 
வாழ்வில் வருகின்ை துன்பங்கறை -
சேல்லாம் இன்பம் ஆ்ககி மகிழ் -
வாக வாழ்வதற்யக.

  அபபடிோனால் மகிழ்யவாடு 
வாழ்வதுதான் எம்ககு இறைவன் 
வகுதத வழி, விதி.  இயேசு தம் 
வாழ்வில் நிகழ்நத அறனதது துன்பங்-
கறையும் எதிர்பபுகறையும் யவதறன-
கறையும் பழிச் ச�ாற்கறையும் சபாறு-
றமயோடு ஏற்று,  அவற்றிற்சகல்லாம் 
அபபால் இவர்கறைசேல்லாம் கடநத 

ஒரு நல்ல வாழ்வு உண்டு என்று நிரூ-
பிதது்க காடடினார்.

துன்பங்கள்,இழபபுகறை எல்லாம் 
கடவுள் அறிோதவர் அல்லர்.  இயேசு 
அறனதறதயும் ஏற்று எல்லாவற்றை-
யும் தமது தநறத்ககு ஒபபுவிதது தமது 
நிோேமான  நிறலறே கடவுளிடம் 
கூறி நீதி்ககாக காததிருநதார். 

தமது இைபபின் இறுதிவறர 
கடவுள் மீது சகாண்டிருநத அநத நம் -
பி்கறகறே அவர்  விடடு விடயவ -
யில்ல்றல. எம்றம பறடததவர் 
எம்றம நன்கு அறிவார்.   எம்ககு 
நிகழ்பறவ ோவற்றையும்  நன்ைா -
கயவ அறிநது றவததிரு்ககிைார்.  
ஆகயவ எமது வாழ்வில் கடவுள் 
நம்பி்கறக என்பது பிரதானமானது 
என்று இயேசுவின் உயிர்பபு எடுததி -
ேம்புகின்ைது. 

அததுடன் இயேசு தம்ககு ஏற் -
படட துன்பகரமான  நிகழ்வுகறை 
எல்லாம்  எவவாசைல்லாம்   அத -
னூடாக ச�ன்று சவற்றிகரமாக  

மாற்றினாயரா, அயதயபால  நாமும் 
எமது வாழ்வில் வரும் துன்பங் -
கறை  எதிர்சகாண்டு ச�ல்ல 
யவண்டும். �வால்கறையும் துன் -
பங்கறையும் யவதறனகறையும் 
கண்டு நாம் ஒருயபாதும் பேநது பின் 
வாங்க்க கூடாது.    எம்மிடம் உள்ை 
உண்றமத தன்றமறே நாம்  சவளிப -

பறடோகச் ச�ால்ல ஒரு -
யபாதும் தேங்க்க கூடாது.  
உண்றம உரதது  இடிதது -
றர்ககப பட யவண்டும்.  
�வால்கறை்க கண்டு அஞ்சு -
பவன்  இயேசுறவப பின்பற் -
றும்  ஒருவனாக இரு்ககயவ 
முடிோது. ஏசனன்ைால் 
இயேசு �வால்கறை எதிர் -
சகாண்டார். உண்றமறே 
உர்கக கூறினார்.  அதற்காக 
துன்பங்கறை ஏற்க தோ -
ராகவும் இருநதார்.  உண் -
றமயின் வழியியல உயியர 
யபானாலும் அறத  இழ்கக -
வும் தோராக இருநதார்.   

 எனயவ துன்பங்கறை 
நாம் எதிர்சகாண்டு ஏற்று 
வாழ்வில் இயேசுறவப 
யபால அவற்றை சவற்றி -
ோக மாற்ை யவண்டும். 

 அடுதததாக நாம்  
உயிர்்கக யவண்டும்.  
எம்ககு உயிர்பபு யவண்டும் 
என்று எண்ணுகின்ைவர்கள்  
முதலில் இை்கக யவண்டும்.  
இை்கக யவண்டுசமன் -

ைால் அதன் வழியில் யவதறன -
கறை அனுபவி்கக தோராக இரு்கக 
யவண்டும்.  நாம் எதற்காக இை்கக 
யவண்டும்?   நம்ககாகயவ தான்  நாம் 
இை்கக யவண்டும்.    எம்மிடம் உள்ை  
தீே  யநா்ககங்களு்ககாக,   நாடடங்க-
ளு்ககாக நாம்  இை்கக யவண்டும்.  எமது 
வாழ்றவ  இயேசுவின் பாடுகளின்  நிமித-
தம்  மாற்றியே ஆக யவண்டும்.  அதுதான்  
இயேசுயவாடு  இைபபது,  அதுதான்  
இயேசுயவாடு  அட்ககம்  ச�ய்ேபபடு-
வது,  அதுதான் இயேசுயவாடு உயிர்பபது.  
எனயவதான் நாம் உயிர்்கக யவண்டும்.  
அபயபாதுதான் இநத உலகமும் உயிர்த-
சதழும்.                                                 (ஸ)

துன்பம் சவால் நிறைந்த வாழ்கறகை 
இயேசுயவாடு வாழவ்தறகைான ்பாற்த

த�ொழிலாைர்களின் பாதுகாவ-
லராக புனித சூற�ேபபர்  
யபாற்ைபபடுகிைார். தமது 

தகுதி்ககும் அறிவுததிைனு்ககும் உடல் வலிறம்க-
கும் ஏற்ப உறழ்ககும் கரங்கறைப யபாற்றும் 
நாள். இறைவனின் பறடபபுத சதாழிலின் பங்-
காளிகைான சதாழிலாைர்கறை கரம் குவிதது 
வைங்கி வாழ்நதிடும் நன்னாள். தன்ககு மடடு-
மின்றி தன்றனச் �ார்நதவரு்ககும் மகிழ்ச்சியுடன் 
உறழ்ககும் ஒருவறன யபாற்றும் நாள்.

இநத விழா எவவாறு யதான்றிேது என பார்தத-
தால்;

உறழபறபப பரிசுததபபடுததவும் உறழ்ககிை-
வர்களு்ககு ஒரு யமல் வரிச்�டடதறத சகாடு்கக-
வும் கிறிஸதவர்களு்ககு ஒரு பரயலாக பாதுகாவ -
லறர சகாடு்ககும் வறகயில் 12ஆம் பததிநாதர்  
1955-ல் இநத விழாறவ ஏற்படுததினார்.

சதாழிலாைர் தினததன்று சதாழிலாைர்களின் 
பாதுகாவலர் சூற�ேபபர் திருவிழாறவயும் 

இறைததுச் சிைபபி்ககுமாறு 1955ஆம் ஆண்டு 
பரிசுதத பாபபர�ர் அறிவிததார். அன்று முதல், 
"யம தினம் சூற� தினம்' என்று பிரகடனபபடுத-
தபபடடது.யதம்பாவணி யபான்ை காபபிேங்கள் 
அதறன எடுதததுறர்ககின்ைன.

இயேசு கிறிஸதுவின் தாோன மரிோளின் 
கைவர் சூற�ேபபர். அவர்  ஒரு யநர்றமோைர், 
நீதிமான், அேராது உறழபபவர். (மத. 1:19)

கன்னிமரிோளின் கைவரும் இயேசுவின் 
வைர்பபுத தநறதயுமான புனித சூற�ேபபறரப 
பற்றி பரிசுததயவதாகமம் மிகச் சுரு்ககமாகயவ 
ச�ால்கிைது. 'நீதிமான்' என்ை வார்தறத,  அவர் 
கடவுளு்ககு மிகவும் பணிநது நடபபவர் என்க 
காடடுகிைது. தச்சுத சதாழில் ச�ய்து தநறத்க-
குரிே சபாறுபயபற்று கைவரு்ககுரிே கடறம-
கறை நிறையவற்றி குடும்பதறத நல்லமுறை-
யில் அவர் நடததினார். கன்னிமரியின் யபறு 
காலததில் �ததிரம் யதடி அறலநதயபாதும் குழந -
றதறே்க சகாடுங்யகாலன் ஏயராதுவின் பிடியி -
லிருநது விடுவி்கக எகிபது்ககு ஓடிச் ச�ன்ையபா-
தும் பல இன்னல்கறை அவர் எதிர்சகாண்டு 
அவற்றைத தாங்கி்கசகாண்டார். இதன் வழிோக 
இயேசுவின் மீடபுப பணியில் தன்றனயும் அவர் 
இறைததுசகாண்டார். 

புனித சூற�ேபபர் பறழே ஏற்பாடடில் 
காைபபடும் சூற�யோடு ஒபபிடபபடுகிைார். 
உறழபபின் யமன்றமறேப பறை�ாற்றும் திரு்க-
குடும்பததின் தறலவர் "வைம் தரும் வைன்' 
சூற�யின் வழியில் நம் பணிகறைப சபாறுப-
புடன் நிறையவற்றி இறைவனின் மகிறமயில் 
மன நிறைவறடயவாம்!

மம தினைத்தில் மொற்றபெடும் 
புனித சூ்ையபெர்  

மே அன்றன மரிோளு்ககு அர்பபணி்க-
கபபடட மாதம். மாதாயவ துறை 
நீயர! உம்றம வாழ்ததி யபாற்ை வரம் 

தாரும் என்று மாதாவின் மகிறமறே யபாற்றுகிைது 
உலகம்.

அன்றன்ககு கரம் குவிபயபாம் அவள் அன்றப 
பாடிடுயவாம் என்று அன்றனயின் அன்றப பாடல் 
மூலம் பாடிப யபாற்றுகியைாம். எனயவ, அம்மா -
வின் அன்புத துறை இரு்ககும் யபாது நாம அஞ்� 
யவண்டிேதில்றல. எனயவதான் அன்றனயின் 
சபருறமயிறன அவர் தாழ்ச்சியிறன நாம் நன்கு 
அறிநது அதன்படி வாழ யம மாத ப்கதி முேற்சி 
சபரும் துறை புரிகின்ைது.

அம்மா என்ைாயல திோகம்! திோகததின் தாய் 
என்பதால் நாம் வாழ்வசபை தன் ஒயர மகறன 
சிலுறவச் �ாறவ ஏற்று தநறதயின் சிதததறத 
நிறையவற்றிட துறை புரிநதவர் நம் அன்றன.

தாழ்ச்சி, சபாறுறம, நம்பி்கறக, இறட -
விடாது ச�பிததல், குடும்ப சபாறுபபு, துன் -
பதறத ஏற்ைல் அன்றனயின் முன்னுதாரைமா -

கும். கபிரியேல் தூதரின் 
வாழ்ததிறன்க யகடட 
அன்றன கலங்கி இது 
எ ப ப டி ே ா கு ம் ? 
நான் கைவறன 
அறியேன் என்ைார். 
உன் வழிோக உலகத -
திற்கு மீடபு உண்டு. 
நீ அஞ்�ாயத, தூே 
ஆவி உன்னில் 
நிழலிட நீ கருவுற்று 
ஓர் ஆண் மகறவப 
சபறுவாய் என் -
ைதும், “இயதா, 
உமது அடிறம” 
என்று கீழ்பப -
டிநது இறைத திட -
டதறத ஏற்ைவர் நம் 
அன்றன.

 “வேது முதிர்நத 
உன் உைவினர் எலி -
�சபத கருவுற்று 
இது ஆைாம் மாதம்” 
என் று ய த வ தூ த ர் 
கூறிட மரிோ அறத 
நம்பினார்.  அது மட -
டுமல்லாமல், உடயன 
விறரநது ச�ன்று எலி� -
சபததிற்கு உதவி ச�ய்து 
ஆறு மாதம் அங்கு தங்கி பணி ச�ய்தார். 

நம்பிேதால், கீழ்பபடிநததால் உதவி ச�ய்ே 
விறரநது ச�ன்ைார். இருவரின் �நதிபபால் இரு 

உள்ைங்கள் சபாங்கிட ஒருவர் ஒருவறர 
வாழ்ததி இறை அன்பில் நம்பி்கறகறே 
வைர்ததனர். இறைவனின் தாோகப 
யபாகியைாம் என்ை சபருறம இன்றி 
�ாதாரை சபண்மணி யபால் மாதா எ� -

லிசபததிற்கு உதவிேது அவரின் அட்ககம் 
தற்சபருறம யின்றமறே்க காடடுகிைது.

துன்பங்களின் மததியில் மாதா இறை சித -
ததறத ஏற்று நம்ககு மீடபின் தாோனது 

உலகம் அறிநத உண்றம. எனயவ 
உலகம் அன்றனயின் அன்றபப 

யபாற்றிபபாடுகிைது.
உலகம் யபாற்றும் யவைாங் -

கண்ணி ஆலேம் தம்றம 
நாடி வநத ோவரு்ககும் 
வரங்கறை வாரி்க சகாடு்க -
கிைது. எனயவ, துன்பத -
தில் துறை புரியும் அம்மா 

நம் தாய் மரிோள்.
பூண்டி புதுறம மாதா, 

யவைாங்கண்ணி ஆயரா்க -
கிே மாதா, பாததிமா மாதா, 
லூர்து மாதா, �யலத மாதா, 

கார்யமல் மாதா, ச�பமாறல 
மாதா, உததரிே மாதா, அம -

யலாற்பவ மாதா என்று மாதா 
சபேர் சூடடபபடட பல 

புண்ணிே ஸதலங்கள் மாதாவிற்கு 
உள்ைன. இலங்றகயில் மடுமாதா, 

சமடசுயகாரியே மாதா, நற்கருறை மாதா என்றும் 
மாதாறவப யபாற்றி ம்ககள் புகழ்நது பாடுகின்ை -
னர்.

இ்்ற இரக்கத்தின பெருவிழா வழிொடு்கள்

இமை இரக்்கத்தின் செருவிழவாம்ச�வாட்டி ச்கவாழும்பு திம்பிரி்கஸ�வா� புனித திமரெவாள் ஆல�த்தில் விமெட ்ழிெவாடு்கள் இடம்செறைன. திரு இருத� ஆணட்ரின் திரு உரு்பெடம்  பிரதிஷமட செய்�பெட்டு விசு்வாசி்கள் அதமன ்ழிெட்டதுடன் திருபெலி 
பூமெயின் பின்னர்  இமை இரக்்க தி�வான ்ழிெவாட்டுக் குழுவினர் சிறறுணடி்கமை ்ழங்கி ேகிழ்வித்தனர். (ெட உதவி: மிலி�ன் மேம்ஸ) 

பதாழிலாளர்்களின 
ொது்காவலரா்க தி்கழ்கி்றார்

 

 எம்.ேரி� செல்சின்...
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அ கில உலகமும் உ்மகயில் 
திமைத்து இன்ப ச்ளைத்தில் ெஞ்-
ெரித்துக் சகவாண்டிருக்கும் ச்பவான-

னவாைவான ஈதுல் பித்ர் எனப்படும் ஈமகத் திருநவாள 
இனறு எம்மே ் ந்தமைநதுளைது. உலக முஸ்லிம்-
கள அமன்ரும் ஒரு ேவா்த கவாலேவாக ்பகற் கவாலங்-
களில் ்பசித்திருநதும் இரவு ம்மைகளில் விழித்தி-
ருநதும் இமை்ணக்கத்தில் ஈடு்பட்டு ரேழவான ேவா்த 
முடிவில் புனி்த மநவானபுப ச்பருநவாமைக் சகவாண்ைவா-
டிக் சகவாண்டிருக்கும் ச்பவானனவான ம்மையிது. 

அகத்ம்தயும் புைத்ம்தயும் ்பரிசுத்்த ப்படுத்தி 
ேவாெற்ை ்பத்்தமர ேவாற்றுப ்பசும் ச்பவானனவாய் 
எம்மே ேவாற்றியமேத்்த ரேழவான மநற்றுைன 
புைப்பட்டுவிட்ைது. ச்பவானனவான ெந்தர்ப்பத்-
ம்தப ்பயன்படுத்தி எேது ஐம்புலனகமையும் 
அைக்கி, இரவு ்பகல் ்பவாரவாது ்ணக்கங்களில் 
ஈடு்பட்டு ்பவா்ேனனிபபுக் மகவாரி ்தவான, ்தரு-
ேங்கள செய்து இந்த ரேழவானில் ்லம் 
்நம்தவாம்.

ரேழவானின சிைபம்பப ்பற்றி இமை்ன 
குறிபபிடும் ச்பவாழுது, இம்ேவா்தம் பூத்துக் 
குலுங்கும் புண்ணியங்கள நிமைந்த 
்ைேவான ேவா்தம், ேக்களுக்கு மநர்்ழிகவாட்ைக்-
கூடிய திருேமை இைக்கப்பட்ை புனி்த ேவா்தம், 
ேனி்த உளைத்ம்த தூய்மேப்படுத்தி ஏமழ 
- ்பணக்கவாரன, உயர்வு - ்தவாழ்வு ம்பவானை வித்-
தியவாெேற்ை ச்பவாறுமேயின ேவா்தம் எனசைல்-
லவாம் கூறுகினைவான.

'மநவானபு எனக்குரியது, நவான ்தவான அ்தற்கு கூலி-
சகவாடுபம்பன' எனறு அல்லவாஹ் கூறுகிைவான. புனி்த 
ரேழவான எேது உைலுக்கும் உளைத்துக்கும் ஆத்ேவா-
வுக்கும் சிைந்த ்பயிற்சிகமை ்ழங்கியது. அப்பவா-
ெமையிமல நவாம் ச்பற்ை ்பயிற்சி எேது ்வாழ்நவாள 
முழு்தும் நீடித்து ேணம் ்பரப்ப ம்ண்டும்.

ஒரு ேவா்த கவால மநவானம்ப நிமைம்ற்றி, ்பண்-
்பவாட்டு ்பயிற்சி ச்பற்று ்பவா்க்கமை ம்பவாக்கி ஆனமீக 
்பரிசுத்்தம் அமைந்த சநஞ்ெங்கள அமனத்தும் 
அந்த ேகத்்தவான ்வாய்பம்ப ்ழங்கிய அல்லவாஹ்-
வுக்கு நனறி ்பவாரவாட்டும் ஒரு ்வாய்பபிமன இத்திரு-
நவாள ்ழங்குகினைது.

ஈதுல் பித்ர் எனைவால் எனன, அநநவாளிமல 
நவாங்கள கமைபபிடிக்க ம்ண்டிய சநறிமுமைகள 

எனன என்பன ்பற்றிசயல்லவாம் நபி (ஸல்) அ்ர்-
கள ச்தளி்வாக நேக்குக் கவாட்டித்்தநதிருக்கிைவார்கள. 

இபச்பருநவாளின சிைப்பம்ெங்கமைப ்பவார்க்கின-
ைம்பவாது, ஏமனய ்ணக்க ்ழி்பவாடுகமைப ம்பவால, 
இதுவும் ஒரு ்ணக்க ்ழி்பவாடு என்பம்த ேைநது 
விைக்கூைவாது. ஷவ்வால் ேவா்தத்திற்கவான பிமை ச்தன-
்பட்ைவுைன ரேழவான ேவா்தம் முடிவுக்கு ்நதுவிடும். 
்வான ச்ளியில் ஷவ்வால் ேவா்தத்தின இைம்பிமை 
ம்தவாற்ைேளித்்த கணம் மு்தல் உலகில் எதிசரவாலிக்-
கும் அல்லவாஹு அக்்பர் எனை ்தக்பீர் முழக்கம் முஸ்-
லிம்கள அல்லவாஹ்வுக்கு செலுத்தும் நனறி உணர்-
வின ச்ளிப்பவாைவாக அமேகினைது.

 ஈத் ச்பருநவாள அனறு அதிகேவாக ்தக்பீர் செவால்லிக் 

சகவாள்து சிைப்பவானது. 'உங்கள ச்பருநவாட்கமை 
்தக்பீமரக் சகவாண்டு அழகு்படுத்திக் சகவாளளுங்-
கள' என நபி (ஸல்) அ்ர்கள நவினறுளைவார்கள. 
ச்பருநவாள ச்தவாழுமகக்கு ்பவாங்மகவா, இகவாேத்ம்தவா 
இல்மல. அவ்வாமை, ச்பருநவாள ச்தவாழுமககளுக்கு 
முனபும், பினபும் சுனனத்துத் ச்தவாழுமககள 
ச்தவாழு்தில்மல. ச்ளளிக்கிழமே ஜூம்ஆத் ச்தவாழு-
மகயில், ச்தவாழு்்தற்கு முன குத்்பவாப பிரெங்கம் 
நிகழ்த்்தப்படும். ஆனவால் ச்பருநவாள ச்தவாழுமகயில், 
ச்தவாழுமகமயத் ச்தவாைர்நது்தவான குத்்பவாப பிரெங்கம் 

இைம்ச்பறும். மநவானபுப ச்பருநவாள தினத்தில் நபி 
(ஸல்) அ்ர்கள உண்ணவாேல் புைப்பை ேவாட்ைவார்கள. 
ஹஜ் ச்பருநவாள ச்தவாழுது விட்டு, ்தேது குர்்பவானிப 
பிரவாணிமய (அறுத்து அதிலிருநது) மு்தல் ெவாபபி-
டு்வார்கள. அ்தவா்து, மநவான்பப ச்பருநவாள ச்தவாழு-
மகக்கவாக செல்லுகினை ம்பவாது, ஏ்தவா்து ெவாப்பட்டு 
விட்டுத்்தவான ்பளளிக்குச் செல்ல ம்ண்டும். அதும் 
நபி்ழியவாகும். 

அம்தமநரம் ச்பருநவாள ச்தவாழுமகக்கு முனபு நிமை-
ம்ற்ை ம்ண்டிய ேற்றுசேவாரு சுனனவா 'ஸகவாத்துல் 
பித்ர்' ஆகும். பித்ரவா என்பது நேது நவாட்டின பிர்தவான 
உணவுத் ்தவானியேவாக விைங்கும் அரிசியில் ்ழங்-
கப்படு்து ச்பவாருத்்தம். நவாம் ்வாழும் ஊருக்குளமை 

பித்ரவாம்க் சகவாடுப்பம்த சிைப்பவானது. ெமு்தவா-
யத்தில் ்றுமேக்மகவாட்டில் இருப்ப்ர்கமை 
இனங்கண்டு ச்பருநவாள தினம் ச்பருநவாள 
சகவாண்ைவாை ்ழிசெய்்ம்த பித்ரவாவின 
மநவாக்கேவாகும். ஒரு ேனி்தனின மநவானபு 
ெம்பூரணப்படு்்தற்கு பித்ரவாவும் ஒரு 
கவாரணேவாக அமேகினைது. அ்னது 
மநவானபில் ஏற்்பட்ை சிறிய குற்ைங்க-
ளுக்கு பித்ரவா ்பங்கீடு ஒரு குற்ைப்பரி-
கவாரேவாக அ்னது ேனம்த தூய்மேப-
்படுத்து்்தவாக அமேநது விடுகினைது.
ச்பருநவாமைக் சகவாண்ைவாடு்ம்தவாடு நேது 
நற்கிரிமயகள முற்றுப ச்பறு்தில்மல. 
புனி்த ஷவ்வால் ேவா்தத்தில் நவாம் நிமை-
ம்ற்றும் இனனுமேவார் அேலின மூலம் 
கவாலசேல்லவாம் மநவானபு மநவாற்ை 

கூலிமய அல்லவாஹ் நேக்குத் 
்தரு்்தவாக நபி (ஸல்) அ்ர்கள கூறியிருக்கி-

ைவார்கள. அது்தவான ஷவ்வாலில் ச்பருநவாமைத் 
ச்தவாைர்நது்ரும் 6 நவாட்கள மநவானபிருப்ப்தவாகும். 
நபி (ஸல்) அ்ர்கள 'எ்ர் ரேழவானின மநவானம்ப 
மநவாற்று அம்தத் ச்தவாைர்நது்ரும் ஷவ்வாலில் 6 
நவாட்கள மநவானபிருந்தவாமரவா அ்ர் கவாலம் முழு-
்தும் மநவானபு மநவாற்ை்மரப ம்பவானைவா்வார்' 
எனறு கூறினவார்கள. (ஆ்தவாரம்: முஸ்லிம்)

எனம் ரேழவான கவாலத்தில் நவாம் செய்்த நல்-
லேல்களின மூலம் ச்பற்ை நற்்பயிற்சிமயத் 
ச்தவாைர்நதும் கமைபபிடிக்க இநநனனவாளில் திை 
ெங்கற்்பம் பூணும்வாம். 

            'ஈத் மு்பவாரக்'.

நஸ்லின் றிப்கா அன்்கார் ...?
பிரதி அதி்பர், ஸவாஹிரவா கல்லூரி

கல்முமன 

 ்பசித்திருநது ்பலனச்பற்மைவாம் ச்பருநவாசைனறு.
்பவாக்கியமே ்பவாக்கியமே ்பவாக்கியந்தவான.
புசிக்கவா்த ச்தவானறுேட்டும் இல்மல இனனும்
்ப்சேவானறுஞ் செய்யவாம்த ேனத்ம்தக் கவாத்ம்தவாம்
நிசியுைக்கந ்தவிர்த்ச்தழுநது நிமலயில்நினறு
நித்தியமனத் ச்தவாழுதிமைஞ்சி ்பவா்ந தீர்க்கக்
கசிநதுருகிப பிரவாத்தித்ம்தவாம் ்தமல்வா எம்மேக்
சகவாடுநரகந ்தவிர்த்துச்சு்ன ்தரு்வா சயனமை!

 இரப்ப்ர்க்கு இல்மலசயனனவா(து) அருளும் ்ல்மலவான
ஏநதுகரம் விடு்தில்மல ச்றுமே யவாக
சுரநதுசகவாண்மை இருக்குே்ன அருட்சுமனயின
செல்்த்ம்த அளளியளளிக் சகவாட்டிச் மெர்ப்பவான
்பரிநதுமரகள ம்ண்ைவாங்கவாண் ்பண்ண்ன்பவால்
்பரிசுச்பைப ்பமைத்ச்தம்மேக் கவாக்கும் ்ல்மலவான
சிரம்்பணியும் அமன்ருக்கும் ஒனமைம்பவால
்தன்தருமைப ச்பவாழி்வாமனவார் ஐயம் இல்மல!

 ்தக்பீரின முழக்கசேல்லவாப ்பளளி ம்தவாறும்
செவியினிக்கப ம்பசரவாலிக்கும் ச்பருநவாட் கவாலம்
திக்சகல்லவாம் கவாற்ைளளிச் செல்லும் ேக்கள
செய்்த்ப்ம் அழிந்தேனத் திருபதி சகவாள்வார்
செவார்க்கத்தின ்வாமைசநஞ்சுள ேணக்கும் ்ல்மலவான
்தரு்சனனச் செபபிய்தவால் தீமனவார் தீனின
்பக்கலினி நவாசேனனும் ஓர்மேசகவாள்வார்
்பற்றியநற் கருேங்கள ச்தவாைரு்வாமர!
 
கவாபபியக்மகவா ஜினனவாஹ் ஷரிபுத்தீன

அல்லவாஹு ்தஆலவா முுஃமினகைவாகிய 
எேக்கு இரண்டு ச்பருநவாட்கமைத் 
்தநதுளைவான. அதில் ஒனறு ஈதுல் 

அழ்ஹவா. ேற்மையது ஈதுல் பித்ர். இவவிரு ச்பரு-
நவாட்கமையும் முக்கியேவான இரண்டு ்ணக்கங்க-
மைத் ச்தவாைர்நது ்தவான அல்லவாஹ் எேக்குத் ்தந-
திருக்கிைவான.

ரேழவானுமைய மநவானம்ப மநவாற்று அ்தமன 
பூர்த்தி செய்துவிட்டு அல்லவாஹ்வுக்கு நனறி 
செலுத்தி அ்மனப ச்பருமேப்படுத்தும் மநவாக்கி-
லும் ஈமகத் திருநவாமை நவாம் சகவாண்ைவாடுகிமைவாம். 
ரேழவான ேவா்தம் முடிநது ஷவ்வால் ேவா்தத் ்தமலப-
பிமைமயக் கண்ைதும் (ச்பருநவாளுமைய பிமை) 
ஸகவாத்துல் பித்மரக் சகவாடுக்க ்ெதியுளை்ர்கள 
(்தனக்கும் ்தனது ச்பவாறுபபில் உளை்ர்களின 
ச்பருநவாளுமைய ம்தம்க்கு மேலதிகேவாக உளை-
்ர்கள) மீது கைமேயவாகினைது.

நபி (ஸல்)அ்ர்கள கூறினவார்கள.'ஸகவாத்துல் 
ுஃபித்ர் மநவான்பவாளியிைமிருநது நிகழ்ந்த வீணவான 
செயல்கள ேற்றும் தீய ்வார்த்ம்தகளுக்கு குற்ைப்ப-
ரிகவாரேவாகவும் ஏமழகளுக்கு உண்வாகவும் அமே-
கினைது. இந்த ஸகவாத்துல் ுஃபித்மர ச்பருநவாள 
ச்தவாழுமகக்கு  முன சகவாடுப்பது சுனனத்்தவாகும். 
ஆனவால் ச்பருநவாள ச்தவாழுமகமய விை பிற்்படுத்-
து்து ேக்ரூஹ். அதிலும் ச்பருநவாள தின சூரிய 
அஸ்்தேனத்ம்த விை அ்தமனப பிற்்படுத்து்து 
ஹரவாேவாகும். இ்தமன ரேழவான ேவா்த பிமைமயக் 
கண்ைதிலிருநது ம்பணு்தலுக்கவாக ேக்கள நிமை-
ம்ற்றி ்ருகினை ்ழமேயும் உளைது. இதுவும் 
அனுேதிக்கப்பட்ை்தவாகும்.

ச்பரும்்பவானமேயவான அறிஞர்களின கருத்-
துப்படி, பிர்தவான உண்வாக உட்சகவாளைக்கூடிய 
்தவானிய ்மகயில் இருநம்த இ்தமன ்ழங்கப்பை 
ம்ண்டும். இ்தமன நிமைம்ற்ைக் கைமேயவான 
ஒவச்வாரு்ரும் 'ஒரு ஸவாுஃ' அைவு வீ்தம், அ்தவா்து 
2.4 கிமலவா கிரவாம் வீ்தம் ஸகவாத் ச்பைத்்தகுதியவான்ர்-
கமை இணங்கண்டு சகவாடுத்்தல் ம்ண்டும்.

ச்பருநவாள தினத்தில் ச்பருநவாளுக்கவாக குளி 
ப்பதும் நறுேணம் பூசிக் சகவாள்தும் இருக்கினை 
ஆமைகளுள அழகவான ஆமைகமை அணிநது 
சகவாள்தும் ச்பருநவாள தினத்திமல நவாம் கமைபி-
டிக்க ம்ண்டிய ஸுனனவாக்கைவாகும். ஆமை அணிக-
லனகள புத்்தம் புதிய்தவாக இருக்க ம்ண்டும் என்ப-
தில்மல. சிைந்த ஆமையவாக இருந்தவால் ம்பவாதுேவானது.

மநவானபு ச்பருநவாமைப ச்பவாறுத்்த்மர ச்தவாழு-
மகக்கு முனபு உண்டு விட்டு மநரகவாலத்ம்தவாடு 
ச்பருநவாள ச்தவாழுமகமய நிமைம்ற்ை செல்ல 
ம்ண்டும். 

ச்பருநவாள ச்தவாழுமக எந்த இைத்தில் நிமைம்ற்-
ைப்பை ம்ண்டும் எனும் விையத்தில் ஷவாுஃபிஈ ேத்ஹ-
ம்பச் மெர்ந்த அறிஞர்கமைப ச்பவாறுத்்த்மரயில் 
ஓர் ஊரின ேஸ்ஜித் ேக்களுக்குப ம்பவாதுேவான்தவாக 
இருக்குேவாயின ேற்மைய இைங்களில் ச்தவாழு -்
ம்தவிை ேஸ்ஜிதில் ச்தவாழு்ம்த மிகச் சிைப்பவான-
்தவாகும். ஏசனனில் நபி (ஸல்) அ்ர்கள ேதீனவா-
வில் முற்ைச்ளிமய நவாடிச் செனைது ஊர் ேக்கள 
அமன்ரும் ஓரிைத்தில் ஒனறு மெர ம்ண்டு-

சேனை மநவாக்கத்தினவாலவாகும். அநமநவாக்கம் 
ேஸ்ஜிதில் மககூடிவிட்ைவால் அங்கு ச்தவாழு்ம்த 
ெவாலச் சிைந்தது என குறிபபிடுகினைனர். மேலும் 
நபி (ஸல்) அ்ர்கள ்தனது ேஸ்ஜிதில் இை்ெதி 
ம்பவா்தவாமே கவாரணேவாகம் முற்ைச்ளிக்குச் 
செனைவார்கள எனறு ஸுனன அல்-ம்பஹகீ எனும் 
நூலில் குறிபபிைப்பட்டுளைது. 

ச்பருநவாள தினத்தில் கமைபபிடிக்க ம்ண்டிய 

ேற்றுசேவாரு முக்கியேவான ஸுனனவா ்தவான ஒரு 
்பவாம்தயவால் ச்தவாழுமகக்குச் செனறு ேற்சைவாரு 
்பவாம்தயவால் வீடு திரும்பு்்தவாகும். (ஆ்தவாரம்: 
ஸஹீஹு முஸ்லிம்)

ச்பருநவாள ச்தவாழுமக ்லியுறுத்்தப்பட்ை ஒரு 
ஸுனனவா (ஸுனனவா முஅக்க்தவா). ச்பருநவாள 
ச்தவாழுமகமயப ம்பவானறு ச்பருநவாள குத்்பவாம்க் 

மகட்்பதும் ஸுனனவா முஅக்க்தவா என்பம்த நவாம் 
புரிநதுசகவாளை ம்ண்டும்.

ச்பருநவாள தினத்தில் ெநதிக்க கூடிய்ர்கள ்தங்-
களுக்கு ேத்தியில் '்தகப்பலல்லவாஹு மினனவா ் 
மினகும்' எனறு துஆ செய்து ்வாழ்த்துத் ச்தரி-
வித்துக் சகவாளை ம்ண்டும். இத்தினத்தில் அதிக-
ேதிகம் அல்லவாஹ்ம்ப புகழ்நது ்தக்பீர் செவால்ல 
ம்ண்டும். ஷவ்வால் ேவா்தத் ்தமலபபிமை கண்-
ைதிலிருநது ச்தவாழுமகமய நிமைம்ற்றும் ்மர 
்தக்பீர் செவால்்து முக்கியேவானது. அவ்வாமை அதி-
கேதிகம் துஆ செய்யம்ண்டும். குறிப்பவாக எேது 
்ணக்க ்ழி்பவாடுகள அங்கீகரிக்கப்படு்்தற்கும் 
எேது நவாட்டில் ஏற்்பட்டுளை ச்பவாருைவா்தவார வீழ்ச்சி 
நீங்கி நவாடு அபிவிருத்தியின ்பக்கம் மீள்்தற்கும் 

ேக்களின அனைவாை நை்டிக்மககள ்ழமேக்கு 
திரும்பு்்தற்கும் துஆ செய்ய ம்ண்டும்.

இலங்மக ்பல்லின ெமூகத்்த்ர்கள ் வாழுசேவாரு 
நவாைவாக இருப்ப்தவால் பிை ெேயத்்த்ர்களுமைய 
உணர்வுகமை ேதிப்பது எேது கைமே. எனம்  
ச்பவாருைவா்தவார சநருக்கடியவான இச்ெந்தர்ப்பத்தில 
நவாம் ச்பருநவாமை சகவாண்ைவாடும் ம்பவாது அ்ர்க-
ளுமைய உணர்வுகள புண்்படுகினை அைவுக்கு 

நைநது சகவாள்ம்தத் ்தவிர்த்துக் சகவாண்டு அ்சி-
யவாேவான செலவுகளுைன ம்பவாதுேவாக்கிக் சகவாளை 
ம்ண்டும்.  ஏமழகள, சிரேத்திலுளை்ர், ்பவாதிக்-
கபட்ை்ர்கள ம்பவானமைவாருக்கு ்தர்ேங்கமை 
்ழங்க ம்ண்டும். எேது ெமகவா்தர - ெமகவா்தரிகள, 
இன்பநதுக்கள, அன்பர்கள, உற்ைவார் உைவினமர 
அர்மணப்பது, ஆ்தரிப்பது, அ்ர்களுக்கு உ்த-

விக்கரம் நீட்டு்து அ்ர்களுைனவான உைம்ப 
்பலப்பலப்படுத்திக் சகவாள்து, ்பமகமே இருந-
்தவால் அ்தமன அல்லவாஹ்வுக்கவாக ேனனித்து 
உைம்ப புதுபபித்துக் சகவாள்து... ம்பவானை 
உனன்த கூலிகமைப ச்பற்றுத் ்தரக்கூடிய 
நல்லேல்களில் இத்தினத்தில் அதிகம் க்னம் 

செலுத்்த ம்ண்டும். குறிப்பவாக, எேது ச்பற்மைவார், 
ெமகவா்தர, ெமகவா்தரிகள உட்்பை இரத்்த உைவினர்க-
ளுைனவான உைவுகமை ்பலப்படுத்திக்சகவாளை இத்-
திருநவாள உ்தவும். ச்பருநவாள தினத்தில் அண்மை 
அயல்ர்களுக்கு நவாம் அதிகம் உ்பகவாரம் செய்ய 
ம்ண்டும். அ்ர்கள முஸ்லிம்கைவாகம்வா முஸ்லி-
ேல்லவா்த்ர்கைவாகம்வா இருக்கலவாம். அ்ர்கமைச் 
ெநதித்்தல், அ்ர்களுக்கு உணவுப ்பண்ைங்கமை 
்ழங்கு்தல் ம்பவானை்ற்மை மேற்சகவாளைலவாம்.  
இ்ற்றின ஊைவாக ெவாநதியும் ெேவா்தவானமும் ஐக்-
கியமும் நில்க்கூடிய ெமூகத்ம்த கட்டிசயழுப்ப 
்ல்ல அல்லவாஹ் துமணபுரியட்டும்.  அ்னது 
தூ்தர் (ஸல்) அ்ர்களின ்ழிகவாட்டிய பிரகவாரம் 
இத்திருநவாமை அமேத்துக்  சகவாளம்வாம். 

ஈகைகையும் சமூை ஒற்றுகைகையும் 
பகைசாட்டும் ந�ோன்பு பெரு�ோள் 

ந�ோன்புப் பெரு�ோள்

ஈதுல் பித்ரின் மகத்துவம்

 ஈதுல் பித்ர் சிறப்பு மலர்

�ன்்ோதந் ர்ழோன்
ேவா்தங்கள ்பனனிரண்டில் ேகிமே ச்பறும் ரேழவான
ஆதி இமை அளித்்த அருள மிகுந்த நனேவா்தம்
ம்்த ேவாய் ்வாழ்வின ஒளிவிைக்கவாய் நின சைவாளிரும்
ம்பவா்தம் ேமை குர்ஆன புவி ச்பற்ை நல் ரேழவான

 புனி்த ேமை ம்பவாதிக்கும் புகழ் பூத்்த ்வாழ்வியமல
இனிய நபி சுனனவாம் இயனை ்மர ம்பணி நினறு
இ்தேவாக மநவான பிருநது ச்தவாழுது ெக்கவாத் ்தளிக்கும்
திரு நிமைந்த நல் ்வாழ்ம்ச் செபபுகினை நல் ரேழவான

அல் குர்ஆன அல்லவாஹ்வின அருங்சகவாமை சயனமை நிமனநது
அனுதினமும் ஓதி அ்தன கருத்துணர்நது மநர் ்ழியில்
நல்ல ம்வார் அடியவானவாய் நவாயனது மநெத்ம்த
எல்மல யில்லவா இன்பத்ம்த ஈட்டித் ்தரும் ரேழவான

மகவா்பம் குமரவா்தம் சகவாடுஞ் சூது ்வாச்தவாழித்து
ம்ப்தங் கள நீக்கிப பிை ேவாந்தர் ்தம்முைமன
்பவாெ முைன ்பழகிப ்பண்புக் கிலக்கண ேவாய்
மநெமுைன ்வாழ்்்தற்கு சநறிப ்படுத்தும் நல் ரேழவான

ஆருயிரும் அழ குைலும் அனுதினமும் நல்லு ணவும்
சீர்ச்பருகு பிளமை ேமன செல்்முைன கல்வி ்தரும்
ேவா்தமல்ன அல்லவா வின ேகிமே உணர ம்த்து
மநெ முைன அல்லவாஹ்ம் சநருங்க ம்க்கும் நல்ரேழவான

உளை நிதி ம்பவா்தவாச்தன றுமழத் - துமழத்துச் மெர்த்து ம்க்கும்
கனேனத்து ேவாந்தர் களும் கனிநது ச்பருங் கருமணயுைன
இல்லவா்த ஏமழ கமை அநவாம்த கமை ஆ்தரிக்கும்
நல்லேனம் சகவாளை ம்க்கும் நல ேவார்ந்த நல்ரேழவான

ைேழவானில் செய்கினை நல் அேல்கள அத்்தமனக்கும்
நவாமன ்பரிெ ளிபம்பன எனை இமை ்வாக்கு்தமன
ேன்தவார ம் உணர்நது ேவா ்த்த்தில் ஈடு்பை
ேவாந்தர்க் கறி வுறுத்தும் ேவாண்புமைய நல்ரேழவான

ச்தவாழுமக - ்தவான செவார்க்க ே்தன திைவுமகவால் எனமைவாதும்
்பழுதிலவா நல் சலண்ணம் ்பதிந்த ேனத்துைமன
்பர்மைவாடு சுனனத்ம்த ்தஹஜ்ஜுத் ்தைவாவீமஹ
நிமைவு செய்யும் நல் அேமல நிமனவூட்டும் நல்ரேழவான

்ட்டி ்தவிர்ப ்ப்தற்கும் ்ட்டிக் - மக ்ட்டி ச்பறும்
சகட்ை செயல் அகற்றிக் கீழ்த்்தரேவாய் ்வாழு்ம்த
விட்சைவாழித்து அல்லவாவின ஆமணகமைப ம்பணி நினறு
இட்ைமுைன ்வாழ்்்தற்கு ஏவுகினை நல்ரேழவான

நல்லைங்கள செய்் ம்தயும் ச்பவால்லவாச் செயல் கமையும்
நவாயன அறிகினைவான எனைம்ப ருண்மே யிமன
உளைம் உணர்ந திைவும் ஒழுக்க சநறி ம்பணிைவும்
நல்ல ச்தவாரு ்வாய்ப ்பளிக்கும் நன ேவா்தமே ரேழவான.

சுஐப எம். கவாசிம்-

அஷ்ஷெய்க் 
எ.எச்.எம் முஹம்்மது மின்ஹகாஜ் ...?

முபதி (கவாஷிபி)

ேலர் ்தயவாரிபபு:

ைர்லின் ைரிகைார்
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புனித ரமழான் மாதத்த வழியனுப்பி ஈதுல் 
பிதர் ந�ான்புப் பெரு�ா்ை மிகச் சிறப்-
ொக பகாண்ாடி மகிழும் இததருணததில் 

பெரு�ா்ைத பதா்ர்ந்து வரும் ஆறு �ாடக-
ளும் ந�ான்பு ந�ாற்று இ்றவணககஙகளில் 
ஈடுெடுவது �பி வழிமு்றயாகும். 

இஸ்ாததில் ெர்ைான ரமழான் ந�ான்்ெத 
தவிர சுன்னததான ெ் ந�ான்புகளும் உளைன. 
அந்ந�ான்புகள பதா்ர்பில் �பி(ஸல்) அவர்-
கள பதளிவாக  எடுததியம்பியுளைார்கள.  அந்த 
வ்கயில் ரமழான் மாதத்தத பதா்ர்ந்து 
வரும் ஷவவால் மாதததின் இரண்ாம் பி்ற 
முதல் ஏழாம் பி்ற வ்ர ந�ாற்கப்ெடும் ஆறு 
ந�ான்புகள  மிக முககியமான்வயும், சிறப்புக-
குரிய்வயுமாகும். ரமழானில் ெர்ைான ந�ான்பு 
க்்ம்ய நி்றநவற்றிய பின்னர் ஈதுல் பிதர் 
பெரு�ாளுககு அடுதத �ாள முதல் 6 �ாடகள 
ந�ான்பு ந�ாற்றதன் மூ்ம் வரு்ம் முழுவதும் 
ந�ான்பு ந�ாற்ற �ன்்ம்ய அ்்ந்து பகாளை-
்ாம். 

இது பதா்ர்பில் �பி (ஸல்) அவர்கள 'யார் 
ரமழான் மாத ந�ான்்ெ ந�ாற்று அ்தத 
பதா்ர்ந்து வரககூடிய ஷவவால் மாதப் பி்ற 
இரணடு முதல் பி்ற ஏழு வ்ரயில்  ஆறு 
ந�ான்புகள ந�ாற்கிறாநரா அவர் கா்பமல்-
்ாம் ந�ான்பு ந�ாற்றவர் நொ்ாவார்' என்றுள-
ைார்கள.

(ஆதாரம் : முஸலிம்)
இந்�பிபமாழி ஷவவால் ஆறு ந�ான்பின் 

சிறப்்ெ பதளிவாக எடுததியம்புகின்றது. 
அதனால் �பி (ஸல்) அவர்களின் வழிகாட்ல்க-
ளுககு அ்மய ஷவவால் மாதததில் ஆறு �ாட-
களும் முஹர்ரம் உளளிட் ஏ்னய மாதஙகளி-
லும் குறிககப்ெட் �ாடகளில் ந�ான்பிருகக 
முடியும். அந்ந�ான்புகளின் ஊ்ாக �பிகைாரின் 
ஸுன்னா்வ உயிர்ப்பிதத அந்தஸ்தயும் அல் -
்ாஹ்வி்ம் �ன்்மக்ையும் பெற்றுகபகாளை 
முடியும். 

அதிலும் ரமழா்ன அடுதது வரககூடிய ஷவவா -

லில் ஆறு ந�ான்புக்ையும் பதா்ராக ந�ாற்ெது 
சிறப்புககுரியபதன �பிபமாழிகள குறிப்பிடுகின்-
றன. எனினும் அதற்கான வசதி வாய்ப்புக்ைப் 
பெற்றுகபகாளைாதவர்கள ஷவவால் மாதம் முடி -
வ்்தற்குள அந்ந�ான்புக்ை ந�ாற்க முடியு-
பமன மார்கக அறிஞர்கள குறிப்பிடடுளைார்கள. 
அதனால் ெர்ைான ரமழான் ந�ான்புககு நம்திக-
மாக ஷவவால் ஆறு ந�ான்பு உளளிட் ஸுன்னத-
தான ந�ான்புக்ை ந�ாற்ெதிலும் �ாம் அதிகம் 
ஆர்வம் காட் நவணடும். ந�ான்பின் ஊ்ாக 
பொறு்ம, சகிப்புததன்்ம, மகிழ்ச்சி, தன்ன்க-

கம், பெரு்மயின்்ம நொன்ற �ற்குணஙக்ை 
பெற்றுகபகாளைவும் தகவாவு்ன் பசயற்ெ்வும் 
வாய்ப்பு கி்்ககப்பெறும். 

எனநவ ஷவவால் மாத ஆறு ந�ான்புக்ை-
யும் ந�ாற்று கா்பமல்்ாம் ந�ான்பு ந�ாற்ற 
�ன்்ம்ய அ்்ந்து பகாளநவாம். 

பிற
ைய

�ொ
ளி

யி
ன்

 பி
ரவ

ொக
ம்

ந�ான்்ெ ந�ாற்ற புனிதநனா
ப�ஞ்சு நிமிர்ந்து நிற்கிறான்.
இரவு முழுகக பதாழுதவநனா
கணகள க்ஙகி அழுகிறான்
ந�ான்பு  �ாளின் மகி்மத்னயும்
உணர்ந்து துடியாய் துடிககிறான்
மார்கக முளை தீன்கு்தநதார்
அஞ்சி ்ாமந் வாழ்கின்றான்.

நகா்் பவயிலின் நவட்கயி்ன
புனித ந�ான்பு தணிககிறது.
�ாட்் மிருடடும் ப�ருககடிககுத
தீர்வாய் இதுவும் அ்மகிறது.
ஏ்ழ வரியின் மகததுவததில்
நமன்்மச் சிறப்பும் பதரிகிறது.
வறு்ம வந்து வாடடுவதற்நகா
வாசற் கதவுகள திறப்ெதில்்்.

ொவக க்றகள நொககுவதற்கும்
மனம் குளிரும் மகததுவமும்
அரு பைாளி ொய்ச்சி நிற்கும்
ந�ான்புப் பெரு�ாள  எழுந்து வரும்
இன்ெம் பெருக சு்வததவநனா
மறு்ம உ்்கக காணகிறான்.
ந�ான்பு முற்றும்  ந�ாற்றவநனா
துளளித குதிதது மகிழ்கின்றான்

இக்பால் அலி

------------------பிமையின் கூர்முமையில் ்ழியும்
ஒளியின் பிர்வாகம்
கல்பிலூறியூறிக் கணகளில் மிதக்கிைது 
மையவான் ்வாெலில் ஆன்ேவாவின் பிரகவாெம்

கலிேவாவின் குரலில் மகட்கிைது
தஸ்பீஹ் உதடுகளின் புன்ைமக
விரிநத முஸல்்வாக்களின் மீது 
சுஜூதின் தியவாைஙகள் பூதத 

சு்ைதது ்ைம்
இருளவாய்ச்சூழநத பவா்க்கமைகள்
இதயத துஆக்கள் முன் கருகியுதிரும்
ெவாததவாமை விரட்டி நரகின் கதவிடுக்கில் நசுக்கும் 

நப்ஸின் ேகதது்ம்
ஈததம்பழக்கீற்றில் நவாவினிக்கும்
குர்ஆனிய ்வாெததில் ்வான்முகட்டில் முட்டும் 
ஆன்ேவாவின் ஒளிப்மபமழ ஈேவானின் ஈரவிமத

இமையருளின் சகவாமைசயை ச்ணே்ர்ததூ்ல்
ஷவ்வாலின் சேன்பிமைசயவாளி பட்டுத சதளிறும்
பிதரவா சபருமிதம்
பரிசுப் சபருநவாளின் இன் முகம்

முல்்லை முஸ்ரி்பா...?

உள்ளத தூய்மேமயவாடு 
ஒரு ேவாதம் தனிததிருநது 
அல்்வாஹ்வின் சபயமரமய 
அனுதிைமும் துதிததிருநது 
சகவாணைவாடும் ஈதுல் பிதர் எனும் சபருநவாமள 
்வாழததுகிமைன் அதன் சிைப்பறிநது 

மநவான்பும் சபருநவாள் என்று செவால்்மத விை 
அன்புப் சபருநவாள் என்று அமழப்பமத சிைநதது. 
ஏமழகளின் ்யிற்றுப்பசிமய 
அறிநது பவார்க்கம் இப் சபருநவாள் 
இதற்கு ஈடு எப்சபருநவாள் 

இல்்வாத்ர்கள் மகநீட்டும் மபவாது 
நம்பிக்மக சகவாடுக்கும் திரு நவாள் 
அது ஈதுல் பிதர் எனும் சபருநவாள் 
அநநவாமள சகவாணைவாடும் 
அமை்மரயும் ்வாழததுகிமைன் 
அல்்வாஹ்ம் அடிமயனும் 
அல்்ஹம்துலில்்வாஹ் 

ரஹீமபா இஸ்மபாஈல்...?
கல்சபவாக்மக 

ச்லிகே. 

அன்புப் பெருநாள்

பெருநவாள் திைஙகள் சதவாைரவாக ்நது 
சகவாணடிருக்கின்ைை. அமைதது ெமூகங -
களிைமும் சபருநவாட்கள் கவாணப்படுகின் -

ைை. அமைதது ேனிதர்களும் சபருநவாட்கமள 
விரும்புகின்ைவார்கள், அதமைக் சகவாணைவாடுகின் -
ைவார்கள்.

முஸ்லிம்களது சபருநவாட்கள் தனிதது்ேவாைது. 
ெநமதவாஷம், ேகிழச்சி, விமளயவாட்டுகள் மபவான் -
ை்ற்றுைன் சதவாழுமக, பிரவார்ததமை, இமைநி-
மைவு, தர்ேம் செய்தல், உைவுகமள தரிசிததலு -
ைன் சதவாைர்பவாைது. ஆயிஷவா(ரழி) அ்ர்களின் 
இரு அடிமேப்சபணகள் அ்ரது வீட்டில் அ்ர் 
முன்னிம்யில் சபருநவாள் திைததில் பவாைல்கமள 
பவாடிக்சகவாணடிருநத மபவாது 'நபியர்களுமைய 
வீட்டில் மஷததவானின் புல்்வாஙகுழ்வா'? என்று 
கூறி ஆட்மெபமை ச்ளியிட்ை அபூபக்கர்(ரழி) 
அ்ர்களிைம் நபி (ஸல்) அ்ர்கள் 'அமைதது ெமூ-
கஙகளுக்கும் சபருநவாட்கள் உள்ளை. இதுதவான் 
எேது சபருநவாளவாகும்' என்ைவார்கள். (ஆதவாரம்: 
புகவாரி, முஸ்லிம், இப்னுேவாஜவா)

நபி(ஸல்) அ்ர்கள் ேதீைவாம் ்நதமைநத 
மபவாது அஙகிருநத்ர்கள் இரு திைஙகமள 
விமளயவாடி களிப்பமத கணணுற்ைவார்கள். இது 
என்ை திைஙகள் என்று விைவிய மபவாது 'நவாம் 
ஜவாஹிலிய்யவா கவா்ததில் இவவிரு திைஙகளிலும் 
விமளயவாடும்வாம்' என்ைவார்கள். அதற்கு நபிய்ர்-
கள் 'நிச்ெயேவாக அல்்வாஹ் அவவிரு நவாட்களுக் -
கும் பகரேவாக அதமை விை சிைப்பவாை நவாட்கமள 
தநதுள்ளவான்' என்ைவார்கள். (ஆதவாரம்: அபூதவாவூத)

சபருநவாள் என்பது அல்்வாஹ்வுைன் சதவாைர்-
பவாை செயல்பவாடுகளும் ேனிதர்களுைன் சதவாைர்-
பவாை ச்ளிப்பவாடுகளுேவாகும். எைம் அதமை 
நவாம் உயிர்ப்பிக்க ம்ணடும், மநவாக்கேறிநது 
செயல்பை ம்ணடும், அதன் கருததுக்கமள 
உணர்நது சகவாள்ள ம்ணடும். அதன் ஒழுஙகு -
கமள மபணிக்சகவாள்ள ம்ணடும்.

சபருநவாளும் தக்பீரும்
சபருநவாள் திைததிம் அதிகேவாக தக்பீர் முழஙக 

ம்ணடும்.  தக்பீர் என்பது இஸ்்வாததின் முக்-
கியேவாை செயற்பவாடும் ச்ளிப்பவாடுேவாகும். 
'இமை்ன் எைக்கு சபரிய்ன்' என்று முழஙகு -
்மத தக்பீர் ஆகும். சதவாழுமகக்கவாை அமழப் -
சபவாலி, சதவாழுமகயின் ஆரம்பம், ருகூூஃகள், 
ஸுஜுதகள், ஸ்வாம், திக்ர்கள், பிள்மள பிைந-
தவால்... இப்படியவாக தக்பீருைன் பின்ணிப்பிமணநத 
ஒரு ்வாழச்வாழுஙகவாக முஸ்லிமின் ்வாழவு 
கவாணப்படுகிைது. ஏமைய அமைதது விையங -
கள், சபவாருட்கள், கவாரியஙகமள விை அல்்வாஹ் 
எைக்கு சபரிய்ன் என்பதுதவான் இதன் கருததவா -
கும். பணம், பட்ைஙகள், பதவிகள், அநதஸ்துகள், 
உ்கப் சபவாருட்கள், ேமைவா இச்மெகள் மபவான்ை 
விையஙகமள சபரிதவாக கருதவாது இமை திருப்தி -
மயயும் அ்ைது ச்குேதிகமளயும் நவாடி நிற் -
பதுதவான் முஸ்லிமின் பிரதவாை இ்ட்சியேவாகும். 
இதமைமய தக்பீர் பமைெவாட்டுகிைது.

ேனிதனின் முழு ்வாழவும் சபவாழுதுமபவாக்குகள், 
விமளயவாட்டுகள், கம்யம்ெஙகள், அழகுணர்வும் 
இரெமையும் அற்ை சீரியஸ் ஆைதவாக ேவாததிரமே 
இருக்க ம்ணடும் என்று எதிர்பவார்ப்பது ெவாததிய-
ேற்ைது. இது 'கமளப்பமைய ம்ணடும். ஓய்ச் -
டுக்க கூைவாது' என்பது மபவான்ை ஒரு விையேவாகும். 

இதன் கவாரணேவாகததவான் ேனிதர்கள் 

சபருநவாமள ்ர்வாற்று நிகழவுகளுைன் 
இமணதது சகவாணைவாடுகின்ைைர். இஸ்்வாமிய 
சபருநவாட்கள் இமை்னுைன் இமணநதும் ேவானுை 
மதம்கமள நிமைம்ற்ைக் கூடியதவாகவும் 
கவாணப்படு்து ஒரு தனிதது்ேவாை அம்ெேவாகும். 

இஸ்்வாததுக்கு முற்பட்ை கவா்ததிம் ேதீைதது 
அரபிகளிைம் இரு சபருநவாட்கள் கவாணப்பட்ைை. 
அதிம் அ்ர்கள் விமளயவாடி ேகிழச்சியவாக 
இருப்பவார்கள். இஸ்்வாம் அ்ர்களுக்கு 'ஈதுல் 
பிதர்', 'ஈதுல் அழ்ஹவா' என்று இரு சபருநவாட்-
கமள பதி்வாக சகவாடுததது. 'ஈதுல் பிதர்' என்பது 
மநவான்பு என்ை ்ணக்கததுைனும் ஸகவாதுல் பிதரவா 
என்ை ேவானுை மதம்மய நி்ர்ததிக்ககூடிய பிரகவா -
ரமும் அமேநதுள்ளது. 'ஈதுல் அழ்ஹவா' சபருநவா-
ளும் ்ஹஜ் என்ை ்ணக்கததுைன் இமணநததவா-
கவும் உழஹிய்யவா என்ை ேவானுைத மதம்கமள 
நிமைவு செய்யக்கூடியதவாகவும் அமேநதுள்ளது.

இஸ்்வாமிய சபருநவாட்கள் இமை்மை ெவார்ந-
தம்யவாக அமேநதுள்ளது. அம் ஒருமபவாதும் 
ேமைவா இச்மெகளுக்கு அடிமேப்படும் விதேவாக 
இல்ம். கிமைக்கப்சபற்ை அருள்களுக்கவாக 

நன்றி செலுதது்தற்கவாை ெநதர்ப்பேவாகம் சபரு-
நவாட்கள் மநவாக்கப்படுகின்ைை.  

இஸ்்வாமிய சபருநவாட்களில் இமை்மை ெவார்ந-
திருததல் என்ை பணபு கவாணப்படு்து மபவான்மை 
ேனித மதம்கமள நிமைம்ற்ைல் என்ை விை-
யமும் இமணநதுள்ளது. இருப்ப்ர்களும் ்ெ-
தியவாை்ர்களும் சும்யவாை உணவுகமள 
்யிறுபுமைக்க உணடு, பவாைஙகமள அருநதி, 
்வாய் நிமைய சிரிதது ேகிழநது புததவாமைகமள 
அணிநது சபருநவாமள சகவாணைவாை ஏமழகளும் 
இல்்வாத்ர்களும் சபருநவாள் திைததன்று உண-
பதற்கு உணம்வா உடுதத ஆமைமயவா இன்றி க -்
ம்யுைன் இருக்கும் விதேவாக மகவிைப்பை கூைவாது 
என்பது இஸ்்வாததின் ்ழிகவாட்ை்வாகும்.

இதற்கவாகம் ஸகவாதுல் பிதர் என்ை ஈமக கை-
மேயவாக்கப்பட்டுள்ளது. 'இது மநவான்பவாளிமய சுத-
தேவாக்கும், ஏமழகளுக்கு உண்வாக அமேயும்' 
என்றும் 'சபருநவாள் திைததில் ஏமழகள் உஙகமள 
சுற்றி ்ரு்மத மதம்யற்ைதவாக ஆக்குஙகள்' 
எைவும் இப்னு அப்பவாஸ்(ரழி) அ்ர்கள் குறிப்பி-

டுகின்ைவார்கள். ஏமழகள் 

எம்மே சுற்றி ்நது மகநீட்டி மகட்பதற்கு முன்ைர் 
நவாம் அ்ர்கமள மதடிச்சென்று மதம்கமள 
நிமைம்ற்ை ம்ணடும். அப்மபவாதுதவான் இருப்ப-
்ர்களும் இல்்வாத்ர்களும், ெக்தியுள்ள்ர்களும் 
ெக்தியற்ை்ர்களும், கஷைததில் இருப்ப்ர்களும் 
சகவாமை சகவாடுப்ப்ர்களும், செல்்நதர்களும் 
ஏமழகளும் ெேைவாக சபருநவாமள சகவாணைவாடு-
்வார்கள்.  

சபருநவாளும் ெமூகஉைவுகளும்
சபருநவாள் திைததில் ஒரு்மர ஒரு்ர் ெநதிக் -

கின்ைவார்கள். ்வாழததுக்கமள பரிேவாறிக் சகவாள்கி-
ைவார்கள். உைவுகமள புதுப்பிததுக் சகவாள்கிைவார்கள். 
சபற்மைவாமர, ெமகவாதரர்கமள, உைவிைர்கமள, அய-
்்ர்கமள ெநதிக்கிைவார்கள். அறுபட்ை உைவுகமள 
இமணக்கவும் ச்றுப்புணர்வுகமள கமளநசதறி-
யவும் முமைகிைவார்கள். தைது மகவாபததிலிருநதும் 
ேமைவா இச்மெகளுக்கு அடிமேப்படும் நிம்யிலி -
ருநதும் விடுபை முமைகின்ைவார்கள். இப்படியவாக 
சபருநவாள் திைததில் உைவுகள் புதுப்பிக்கப்படுகின்-
ைை, ப்ப்படுததப்படுகின்ைை.

சபருநவாள் ்வாழததுகள்
சபருநவாள் ்வாழததுகமள பரிேவாறிக்சகவாள்-

்து சிைநதசதவாரு பணபவாடும் ச்ளிப்பவாடுேவா-
கும். 'தகப்ப்ல்்வா்ஹு மின்ைவா ் மின்கும், ஈத 
முபவாரக்' மபவான்ை ்வாழததுகமள பரிேவாறிக் -
சகவாள்ள முடியும் என்று அறிஞர்கள் அபிப்பிரவாயம் 
சதரிவிக்கிைவார்கள். 

நபி(ஸல்) அ்ர்களின் மதவாழர்கள் சபருநவாள் 
திைஙகளில் 'தகப்ப்ல்்வா்ஹு மின்ைவா ் 
மின்கும் -அல்்வாஹ் என்மையும் உஙகமளயும் 
ஏற்றுக்சகவாள்்வாைவாக'என்று கூறு்வார்கள் என்று 
ஜுமபர் இப்னு நுமபர்(ரழி) அ்ர்கள் அறிவிக்கி-
ைவார்கள் (இப்னு ்ஹஜர் அல் அஸ்க்வானி,பத்ஹுல் 
பவாரி, அல்பவானி, தேவாமுல் மின்ைவா)

சபருநவாள் திைததில் மநவான்பு மநவாற்பது தடுக்கப்-
பட்டுள்ளது. சபருநவாள் சதவாழுமக ் லியுறுததப்பட்ை 
(சுன்ை முஅக்கதவா) ஒரு சுன்ைததவாகும். 

சபருநவாளுக்சகன்மை சி் ஒழுஙகுகளும் கவாணப்-
படுகின்ைை. சபருநவாள் சதவாழுமகக்கு முன்பவாகக் 
குளிததுக்சகவாள்்து, மநவான்புப் சபருநவாளின் மபவாது 
சதவாழுமகக்கு முன்பவாக ெவாப்பிடு்து, சபருநவாள் 
திைததில் அதிகம் தக்பீர் செவால்்து, ்வாழததுகமள 
பரிேவாறிக்சகவாள்்து, சபருநவாள் திைஙகளில் 
அ்ஙகரிததுக் சகவாள்்து, ஒரு பவாமதயவால் சதவாழு-
மகக்கவாக சென்று இன்சைவாரு பவாமதயவால் திரும்பி 
்ரு்து மபவான்ை ஒழுஙகுகள் சபருநவாள் திைததில் 
மேற்சகவாள்ளப்பை ம்ணடியம்யவாகும்.  

இன்்பம் ய்பருகும் 
ய்பருநொள்

ஈதுல் பித்ர் 
பெருநாளின்

தத்துவம்

யூ.கே. ரமீஸ் ...?
(எம்.ஏ) ெமூகவியல்

சேௌ்வி எம்.யூ.எம். வபாலிஹு ...?
(அல் அஸ்்ஹரி) ச்லிகே

சிறப்புக்குரிய ஆறு நநான்பு

ஈதுல் பித்ர் சிறப்பு மலர்
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ஈகைத்திருநாள் வாழ்த்துைள்

ரமழான் தநத பயிற்சியை
வாழ்வில் ததாடர்வாம்!

நிதானமாகவும் தபாறுயமயுடனும்  
தபருநாயைக் தகாணடாடு்வாம்!

இநநன்னாளில் கஷடபபடு்வாருக்கு 
உதவி ஒத்துயழபபுகயை நல்கு்வாம்!

 ஒற்றுயமயுடனும் புரிநதுணரவுடனும்
 சவாயை தவற்றி தகாள்வாம்!

ரமழானின் பயிற்சியை வாழ்நாள 
முழுவதும் கயடபிடிப்பாம்!

இமை்னின் கட்டமைகமை முடிந்த்மை 
அர்ப்பணி்பபு்டன் அசெௌகரியம் ்பவாைவாது 
செயற்படுத்தி ்பகலில் ம�வான்பு ம�வாறறு 
இைவில் நின்று ்ணங்கி, ்ணக்க ்ழி்பவாடுக-
ளில் ஈடு்பட்ட்தன் ஊ்டவாக மிகச் சிைந்த ்பயிற -
சிமய ைேழவான் எேக்கு ்தநதுவிடடுச் சென்-
றுளைது. ைேழவானின் மூலேவாக �வாம் ச்பறை 
்பயிறசிமய இனி்ரும் கவாலங்களில் ் வாழ்வில் 
கம்ட்பபிடித்து �்ட்ப்ப்தறகு இன்மைய ஈதுல் 
பித்ர ேகிழ்ச்சிகைேவான �ன்னவாளில் �வாம் அமன்ரும் இருகைமேநதி 
இமை்னி்டம் பிைவாரத்தி்பம்பவாம் என ்பவாைவாளுேன்ை உறு்பபினர ேர்வான் 
்பளீல் ச்தரிவித்துளைவார.

அ்ர மேலும் குறி்பபிடடுளை்தவா்து, எேது ்வாழ்க்மகக்கவான நீண்-
்டச்தவாரு ்பயிறசிமய ைேழவான் ்ழங்கிவிடடு எம்மி்டமிருநது விம்ட-
ச்பறறுளைது. என்ைவாலும் இைக்கம் கவாடடு்தல், விடடுக்சகவாடு்பபு, ஒரு்-
ருக்சகவாரு்ர ்பைஸ்பைம் உ்தவி செய்்தல், ேன்னிக்கும் ேன்ப்பவான்மே 
ேறறும் ஏமழ எளிய்ரகளின் ்யிறறு்ப்பசி, அ்ரகளின் உைக்குமு-
ைமல உணரநது சகவாள்்தறகவான உயரிய ்வாய்்பம்பயும் அது ்தநது -
விடம்ட சென்றுளைது. 

்தறம்பவாம்தய ச்பவாருைவா்தவாை ச�ருக்கடியவான சூழலிலும் �வாம் 
ைேழவாமன மிகவும் ச்பவாறுமேயவாக எதிரசகவாண்டு ம�வான்புகமை 
ம�வாறமைவாம். அந்த ்மகயில் �வாடடில் ்தறம்பவாது ஏற்படடுளை அெவா்தவா-
ைண சூழல் விமை்வாக நீங்கி்டவும் எதிரகவாலம் சுபீடெமிக்க்தவாக அமேந-
தி்டவும் இந�ன்னவாளில் இருகைமேநதி்ப பிைவாரத்தி்பம்பவாம்.

 (ேவா்த்்தகே தினகைன் நிரு்பர)

எேது �வாடடில் நிலவும்  ச்பவாருைவா்தவாை 
ச�ருக்கடியவான சூழலில் ம�வான்பு்ப ச்பரு�வா-
மைக் சகவாண்்டவாடும் அமனத்து முஸலிம்க-
ளுக்கும் எனது இனிய ச்பரு�வாள �ல்்வாழ்த்-
துகமைத் ச்தரிவித்துக் சகவாளகின்மைன் 
என்று அகில இலங்மக ம். எம். எம். ஏ. 
ம்பைம்யின் ம்தசியத் ்தமல்ர ெஹீட. எம். 
ரிஸமி ச்தரிவித்துளைவார.

அ்ர மேலும் குறி்பபிடுமகயில், ஸக்கவாத் 
எேது ்வாழ்க்மகமயயும், ச்பவாருடகமையும் தூய்மேயவாக்கக் கூடிய -
்தவாகும். 

அது குடும்்பங்களின் உைம் மேன்மேயம்டயச் செய்கிைது. ஏழ்-
மேமயத் தும்டக்கின்ைது. எத்்தமனமயவா ்மகயவான பிைச்சிமனக -
ளில் இருநது ெமூகத்திறகவான �லமனத்்தைக் கூடிய்தவாக உளைது.  
அது இமைக்க இமைக்க ஊறசைடுக்கும் ஒன்ைவாகும்.  இன்று எேது 
�வாடு எதிரம�வாக்கும் ச்பவாருைவா்தவாை ச�ருக்கடிமயத் தும்ட்ப்ப்தறகும் 
்லுமெரக்கக் கூடிய்தவாகவும் இருக்கிைது.

அ்தனவால் ்தறம்பவாம்தய சூழலில் வீணவான செலவுகமைத் ்தவிரத்து 
்தம்மி்டம் உளை ச்பவாருைவா்தவாைத்ம்த ்பக்கு்த்ம்தவாடு ்பயன்்படுத்திக்-
சகவாளை ம்ண்டும். ்தம்மே்ப ்பவாதுகவாத்துக் சகவாள்து எவ்ைவு முக் -
கியமேவா அம்த அைவு முக்கியத்து்ம் இ்பச்பவாருைவா்தவாை ச�ருக்கடி-
யவால் ஏமனய்ரகளும் துன்புறறு கஷ்டங்கமை எதிரம�வாக்கவாேல் 
இருக்க சகவாடுத்து்தவி செய்்திலும் கவாட்ட ம்ண்டும். 

எனம் இ்பபுனி்த ச்பரு�வாமைக் சகவாண்்டவாடும் �வாம் ஆ்டம்்பை-
ேவான முமையில் ச்பரு�வாமைக் சகவாண்்டவாடு்ம்தத் ்தவிரத்து நி்தவா-
னேவாகவும் ச்பவாறுமேயு்டனும்  செயற்ப்ட ம்ண்டும். அடுத்்த்ர 
ேனம் ச�வாநது ம்பவாகவாேல் எேது ச்பரு�வாமை சிை்பபு்டன் அமேத்-
துக் சகவாளம்வாம். 

இஸலவாத்தில் ஐம்ச்பரும் க்டமேகளில் 
ஒன்ைவான புனி்த ம�வான்பின் மூலேவாக �வாம் 
ச்பறை ஆன்மிக  ்பயிறசிகமை இனி்ரும் 
கவாலங்களில் ்வாழ்வில் பின்்பறறி �்ட்ப -
்ப்தறகு இன்மைய ஈத்ச்பரு�வாள தினத் -
தில் தி்டெங்கற்பம் பூணும்வாசேன மேல் 
ேவாகவாண ெம்பயின் முன்னவாள உறு்பபினர 
இ்பதிகவார ச்மீல் ச்தரிவித்துளைவார. 

அ்ர மேலும் குறி்பபிடடிரு்ப்ப்தவா்து,  
இஸலவாம் இனங்களிம்டமய ஐக்கியத்ம்த 
்லியுறுத்்த ்ந்த ேவாரக்கேவாகும். அந்த ்மகயில் இனங்களி -
ம்டமய �ல்லிணக்கத்ம்த ஏற்படுத்துேவாறு அது எம்மே ்பணித்துள -
ைது. 

�வாடடின் ச்பவாருைவா்தவாைம் சிக்கலவானச்தவாரு நிமலமய அம்டந -
திருக்கும் கவாலகட்டத்தில்  ்வாழ்நது சகவாண்டிருக்கின்ை �வாம், கஷ -
்ட்ப்படுகின்மைவாரின் ்வாழ்ம் மேம்்படுத்்த உ்தவி ஒத்துமழ்பபுக் -
கமை �ல்கும்வாம். அத்ம்தவாடு �வாடு எதிரசகவாண்டுளை இநநிமல  
விமை்வாக சீைம்ட்்தறகவாக இந�வாளில் அல்லவாஹ்வி்டம் பிைவாரத் -
தி்பம்பவாம்.

இக்்பவால் அலி

�வாடடில் நிலவும்  ச்பவாருைவா்தவாை ெ்வாலுக்கு 
ேத்தியில் புனி்த ம�வான்பு ச்பரு�வாமைக் 
சகவாண்்டவாடும் இலங்மக ்வாழ் அமனத்து 
முஸலிம்களுக்கும் ஈத் ச்பரு�வாள �ல் -
்வாழ்த்துகமைத் ச்தரிவித்துக் சகவாள் -
தில் ச்பருமி்தம் அம்டகின்மைன் என்று 
முன்னவாள முஸலிம் ெேய வி்கவாை, ்த்பவால் 
துமை அமேச்ெரும் கண்டி ேவா்ட்ட ்பவாைவா -
ளுேன்ை உறு்பபினருேவான எம். எச். ஏ. ஹலீம் ச்தரிவித் -
துளைவார.

அ்ர ச்தவா்டரநதும் குறி்பபிடடுளை்தவா்து, ம�வான்பு என்்பது 
அடுத்்த்ரகளும்டய  ்பசிமய �ன்கு அறிநது சகவாளை ்வாய்்ப -
்பளிக்கின்ை ஒன்ைவாகும். 

ைேழவான் ேவா்தம் முழு்தும் ம�வான்பு ம�வாறறு  இமை்ணக் -
கங்களிலும் ஈடு்படு்ம்தவாடு, ஏமழ எளிய ேக்களுக்கும் ்தவாைவா -
ைேவாகக்  சகவாடுத்து உ்தவி செய்ய ்வாய்்ப்பளித்்த ேவா்தேவாகவும் 
விைங்குகிைது. 

 எேது �வாடு  ்ைலவாறறில் என்றுமில்லவா்த ச்பருைவா -
்தவாை ச�ருக்கடிக்கு முகம் சகவாடுத்துளைது.  இநநிமலயில் 
ம�வான்பின் ேகத்து்த்ம்த உணரநது ஏமழ, எளிய ேக்களுக்கு 
்தம்ேவாலவான உ்தவி ஒத்துமழ்பபுகமை �ல்கி அல்லவாஹ்வி்டம் 
அதிக்ப்படியவான �ன்மேகமை ச்பறறுக்சகவாண்்ட்ரகைவாக இருநது 
சகவாண்டிருக்கின்மைவாம்.

்தறம்பவாம்தய சூழலில் எேது ெமூகத்ம்தச் ெவாரந்த ேக்களுக்கு 
உ்தவி செய்்ம்த்ப ம்பவான்று ஏமனய ெமூகங்கமைச் ெவாரந்த ேக் -
களுக்கும் இயன்ை  உ்தவி,  ஒத்்தவாமெ புரி்தும் அ்சியம். இச் -
ெந்தர்ப்பத்தில் உ்தவி செய்்்தன் மூலம் அல்லவாஹ்வி்டத்தில் அதிக -
ைவு �ன்மேகமை்ப ச்பறறுக்சகவாளைலவாம்.

எனம் இந�ன்னவாமைக் சகவாண்்டவாடும் முஸலிம்கைவாகிய �வாே -
மன்ரும் ஏமனய ெமூகங்கமைவாடு ஒன்றிமணநது   ஒறறுமேயு -
்டனும் புரிநதுணரவு்டனும் இநச�ருக்கடிமய ச்றறிசகவாளை உறுதி 
பூணும்வாம். 

�வாடு ச்பவாருைவா்தவாை ச�ருக்கடிக்கு முகம் 
சகவாடுத்துளை சூழலிலும் ைேழவான் ேவா்தம் 
முழு்தும் ம�வான்பு ம�வாறறு இமை் -
ணக்கங்களில் ஈடு்படடு ஈதுல் பி்தர ச்பரு -
�வாமைக் சகவாண்்டவாடும் அமனத்து முஸ -
லிம்களுக்கும் எனது இ்தயபூர்ேவான 
�ல்்வாழ்த்துகமை ச்தரிவித்துக் சகவாள -
கிமைன் என்று புத்்தைம் �கை ெம்பத் 
்தமல்ர எம்.எஸ.எம். ைபீக் ச்தரிவித்துள -
ைவார.  

அ்ர மேலும் குறி்பபிடடிரு்ப்ப்தவா்து, க்டந்த சில ேவா்தங்கைவாக 
�வாடடில் நிலவும் ச்பவாருைவா்தவாை ச�ருக்கடி எல்லவா ேட்ட ேக்கைது 
்வாழ்விலும் ்தவாக்கங்கமை ஏற்படுத்தியுளைன. ச்பவாருடகளின் 
விமலகள அதிகரித்துளைன.எரிச்பவாருள, எரி்வாயு ்தடடு்ப்பவாடு 
ேறறும் மின்ச்டடு என்ை்படி ்பல பிைச்சிமனகளும் �வாடடில் 
ம்தவாறைம் ச்பறறுளைன. 

இவ்வாைவான சூழலில் ைேழவான் ேவா்தத்ம்த அம்டந்ததும் அல் -
லவாஹ்வின் கட்டமைக்கும் �பி (ஸல்) அ்ரகளின் ்ழிகவாட்டல்க -
ளுக்கும் ஏற்ப ம�வான்பு ம�வாறறு இமை்ணக்கங்களில் ஈடு்படடு 
்தம் க்டமேமய நிமைம்றறிய முஸலிம்கள இன்று ச்பரு�வாள 
சகவாண்்டவாடுகிைவாரகள. 

அ்ரகள ம�வான்பின் ஊ்டவாக்ப ச்பறறுக்சகவாண்்ட உ்டல், உை ரீதி-
யிலவான ்பயிறசியும் அ்ரகைது ச்பவாறுமே ெகி்பபுத்்தன்மேயும் 
என்றும் சேச்சி்ப ்பவாைவாட்டத்்தக்கம்யவாகும். 

ஆகம் ச�ருக்கடியவான கவாலசூழலிலும் இமைக்டமேமய நிமை -
ம்றறி ச்பரு�வாமைக் சகவாண்்டவாடும் புத்்தைம் முஸலிம்கள உள-
ளிட்ட அமனத்து முஸலிம்களுக்கும் ஏமனய ெமகவா்தை இன, ே்த ேக் -
களுக்கும்  என் ்வாழ்த்துக்கமை ச்தரிவி்ப்பம்தவாடு ைேழவானில் ச்பறை 
்பயிறசிமய ்வாழ்�வாள முழு்தும் எடுத்து �்டநதி்ட இந�ன்னவாளில் 
தி்டெங்கற்பமும் பூணும்வாம்.

அயனத்து இனஙகளின் அவைஙகள 
நீஙக இருகரம் ஏநது்வாம்!

�வாடம்ட்ப பீடித்துளை முழு அ்லங்களும் 
நீங்கி, ெகல இன ேக்களும் ெநம்தவாஷேவாக 
்வாழ இ்பபுனி்த மிக்க ம�வான்பு்ப ச்பரு�வாள 
தினத்தில் பிைவாரத்தி்ப்ப்தவாக அகில இலங்மக 
ேக்கள கவாங்கிைஸ ்தமல்ைவான ்பவாைவாளு-
ேன்ை உறு்பபினர ரிஷவாட ்பதியுதீன் ச்தரி -
வித்துளைவார.

அ்ர மேலும் குறி்பபிடடிரு்ப்ப்தவா்து, 
ைேழவான் ேவா்தம் முழு்தும் ம�வான்பு 
ம�வாறறு, �ல்லேல்கள புரிந்த அமன்மையும் அல்லவாஹ் ச்பவாருந-
திக்சகவாள்வானவாக! ச்பவாருைவா்தவாைத்தின் உச்ெ ச�ருக்கடியிலும் ்பல 
கஷ்டங்களுக்கு ேத்தியிலும் �வாம் ம�வான்பு ம�வாறமைவாம். இந்த 
ஈமகத் திரு�வாளில் இல்லவாம்தவாருக்கு சகவாடுத்து்தவும் க்டமேயும் 
எம்மீது ஏ்்ப்படடிருக்கிைது. ச்பவாருைவா்தவாைத்தின் சகவாடிய பிடியில் 
முஸலிம்களும், ஏமனய ெமூகத்தினரும் கஷ்ட்ப்படும் இன்மைய 
சூழலில், அமன்ருக்கும் ்பகிரந்தளிக்கும் ேனநிமலகளில் �வாம் 
செயற்படும்வாம். இத்்தமன ச�ருக்கடிகளுக்கு ேத்தியிலும், �ேது 
�ம்பிக்மககமை �வாம் இழக்கவில்மல.

�வாடடில் இன்று ்பசி, ்படடினி, கஷ்டத்தினவால் ேக்கள வீதியில் 
இைங்கி, ஆடசியவாைரகளுக்கு எதிைவாக ஆர்ப்பவாட்டங்கமை மேறசகவாள-
ளும் ஒரு  துர்ப்பவாக்கிய நிமல ஏற்படடிருக்கின்ைது.

எனம், இநநிமல ேவாறி,  �வாடடுக்கு சுபிடெமும் விமேவாெனமும் 
கிம்டக்க்பச்பை ம்ண்டுசேன்று இ்பச்பரு�வாள தினத்தில் �வாம் 
பிைவாரத்திக்க ம்ண்டும். அமன்ருக்கும் எனது ம�வான்பு்ப ச்பரு�வாள 
�ல்்வாழ்த்துகள.

 

உைக அயமதி, நாட்டின் சுபிட்சம்
்தான்்ற மனஉறுதி தகாள்வாம்!

ஈமகத் திரு�வாைவாம் ஈதுல் பித்மை சகவாண் -
்டவாடும் உலசகங்கும் ்வாழும் ்பல மகவாடி 
இஸலவாமிய ச�ஞெங்களுக்கு எனது 
இனிய ம�வான்பு்ப ச்பரு�வாள  �ல்்வாழ்த்து -
கமை ச்தரிவித்துக் சகவாள்து்டன் அருள 
ச்பவாழியும் இ்பச்பரு�வாள தினத்தில் முழு 
உலக அமேதிக்கும் எேது ்தவாய்�வாடடின் 
நிம்ேதியவான ்வாழ்விறகும் எல்லவாம் ்ல்ல 
அல்லவாஹுத்்தஆலவாவி்டம் ேனமுருகி்ப 
பிைவாரத்தி்பம்பவாேவாக என கிைவாமிய்ப ச்பவாரு -
ைவா்தவாை்ப ்பயிரச் செய்மக ேறறும் மேம்்பவாடடு இைவா்வாங்க அமேச் -
ெர மக. கவா்தர ேஸ்தவான் ச்தரிவித்துளைவார. 

அ்ர மேலும் கூறியுளை்தவா்து, புனி்த ம�வான்பு எம்மி்டமிருநது 
விம்டச்பறறுச் சென்றுளைது. 

அது எேக்கு கருமண, விடடுக்சகவாடு்பபு என  ்பல ்பவா்டங்கமை 
ம்பவாதித்துச் சென்றுளைது. மேலும் எேது புனி்த ேவாரக்கேவானது 
அமேதி, இைக்கம்,  ஒறறுமே, ச்பவாறுமே, ேனி்தம�யம், ஜீ்கவா -
ருண்யம் ஆகிய உயரிய குணவியல்புகமை ்தன்னக்ம்த சகவாண் -
டுளைது என்்பம்தயும் �வாம் தி்டேவாகவும் உறுதியவாகவும் அறிநது 
ம்த்துளமைவாம்.

இன்று எேது �வாடு எதிரம�வாக்கியுளை அெவா்தவாைண சூழ்நி -
மலயில் �வாம் சகவாண்டுளை உயரிய குணவியல்புகள மூலம் 
எேது ஒறறுமே மிக்க ்தவாய்�வாடம்ட கடடிசயழு்ப்ப தி்டெங்கற்பம் 
பூணுேவாறு உங்கமை அன்ம்பவாடு மகடடுக்சகவாள்ம்தவாடு கண்ணி -
யமிக்க ைேழவான் ேவா்தத்தில் �வாம் எடுத்துக்சகவாண்்ட ்பயிறசிகமை -
யும் செய்து்ந்த இ்பவா்தத்துகமையும் ச்தவா்டரநது செய்்து்டன் 
்ெதியறறிருக்கும் எேது ெமகவா்தைரகமை இனங்கண்டு ்தவான்தர -
ேங்கமை செய்து இமை்னின் �ல்லருமை ச்பறை �ல்லடியவார -
கைவாக ேவாறும்வாம் .

ஈமானிை பைத்யத ்மலும் 
உறுதிபபடுத்திடு்வாம்!

புனி்த ைேழவாமன இமை்னின் கிரும்ப-
யினவால்  அம்டய்பச்பறறு ம�வான்பிருநது, 
ச்தவாழுமக, குரஆன் ஓது்தல், ்தவான்தர -
ேங்களில் ஈடு்ப்டல் உளளிட்ட �ல்லேல்க -
ளில் ஈடு்படடு ஒரு ேவா்த கவாலம் ச்பறறுக் -
சகவாண்்ட ்பயிறசியினூ்டவாக எேது ஈேவானிய 
்பலத்ம்த உறுதி்ப்படுத்திக் சகவாண்டுள -
மைவாம்.  ச்தவா்டரநது ்ரும் கவாலங்களி -
லும் ஈேவானிய உணரவு்டன் ்வாழ ்ல்ல 
இமை்ன் அமன்ருக்கும் அருளபுரிய 
ம்ண்டுசேன ம்பரு்மை �கை ெம்ப எதிரக்கடசித் ்தமல்ர ஹஸன் 
்பவாஸி குறி்பபிடடுளைவார. 

அ்ர ச்தரிவித்துளை்தவா்து, இமை்னின் கட்டமைமய ஏறறு 
ஒரு ேவா்த கவாலம் ம�வான்பு ம�வாறறு  நீண்்டச்தவாரு ்பயிறசிமய முடித்-
துக்சகவாண்டுளமைவாம். அ்தமனத் ச்தவா்டரநது ஈத் ச்பரு�வாமை ேகிழ்ச்-
சிக்குரிய �வாைவாக ்ல்ல இமை்ன் ஆக்கித் ்தநதிருக்கிைவான். 

அந்த ்மகயில் இந்த ம�வான்பு்ப ச்பரு�வாமை சகவாண்்டவாடுகின்ை 
அமன்ரும் எேது �வாடடிறகவாகவும் எேது ெமூகத்தின் முன்மனறைத்-
திறகவாகவும் இந�ன்னவாளில் இருகைமேநதி பிைவாரத்தி்பம்பவாம்.

தபாருைாதார தநருக்கடி நீஙகி
நாடு சுபிட்சம் தப்ற வழிபி்றக்கட்டும்!

�வாடடின் ச்பவாருைவா்தவாை ச�ருக்கடி நீங்கி 
- ெகல ெமூகங்களும் சுபீடெேவாக ்வாழ இ்ப 
புனி்த ச்பரு�வாள தினத்தில் பிைவாரத்தி்பம்பவாம் 
என ஶ்ரீ லங்கவா முஸலிம் கவாங்கிைஸ பிைதி்ப 
ச்பவாருைவாைர ஏ.சி. யஹியவாகவான் ச்தரிவித்-
துளைவார.

அ்ர மேலும் குறி்பபிடடுளை்தவா்து, 30 
�வாடகள ம�வான்பு ம�வாறறு - அல்லவாஹ்வின் 
திரு்பச்பவாருத்்தத்ம்த ச்பறறுக்சகவாண்்ட �வாம் 
- அம்த ்பவாம்தயில் எேது எதிரகவால ் வாழ்க்மக 
முமைமயயும் நிமல நிறுத்திக்சகவாளை பிைவாரத்தி்பம்பவாம்.

க்டந்த ம�வான்பும் ச்பரு�வாளும் எம்மே வீடம்டவாடு அேைச் செய் -
துவிட்டது. சகவாமைவானவா சகவாடூைம் அன்று ம்பவால் இன்றும் எம்மே 
்ம்தக்கின்ை இக்கவாலத்தில் அ்றறில் முழு உலக ேக்கமையும் 
்பவாதுகவாக்கவும் அக்சகவாடிய ம�வாயிலிருநது உலகம் மீண்ச்டழவும் 
பிைவாரத்தி்பம்பவாம். இலங்மக - இன்று ்பவாரிய ச்பவாருைவா்தவாை ச�ருக்க-
டிக்குள சிக்குண்டுளைது. இநச�ருக்கடி நீங்கி ெகல ேக்களும் சுபீட-
ெம் ச்பைவும் இன்மைய ச்பரு�வாள ச்தவாழுமகயில் இமை்னி்டம் 
இரு கைம் ஏநதும்வாம்.புனி்த ம�வான்பு ச்பரு�வாமை சகவாண்்டவாடும் 
அமனத்து முஸலிம் ெமகவா்தைரகளுக்கும் எனது இனிய ச்பரு�வாள 
்வாழ்த்துக்கள உரித்்தவாகடடும்.

நாட்டுக்காக சகைரும் தபாறுபபுடன் 
தசைற்பட இய்றவயன பிராரத்திப்பாம்!

(்பவாலமுமன விமெ்ட நிரு்பர)
ச்பவாருைவா்தவாை ச�ருக்கடிக்குள சிக்குண் -

டுளை எேது �வாடம்ட மீடச்டடு்ப்ப்தறகும், 
�வாடடில் அமேதி ஏற்படடு ெகல இன ேக்க -
ளும் நிம்ேதியவாகவும், ஐக்கியேவாகவும், ்வாழ் -
்்தறகுேவான சூழமல ஏற்படுத்து்்தறகும் 
ெகல ்தை்பபினரும் ச்பவாறு்பபு்டன் செயற்ப்ட 
இந�ன்னவாளிலும் இமை்மன்ப பிைவாரத்-
தி்பம்பவாம்  என்று கிழக்கு ேவாகவாண முன்னவாள 
அமேச்ெர எம்.எஸ.சும்பயிர  குறி்பபிடடுளைவார.

அ்ர மேலும் ச்தரிவித்திரு்ப்ப்தவா்து, புனி்த ைேழவான் ேவா்தத்தில் இமை-
யச்ெத்து்டன் ம�வான்பு ம�வாறறு, இமை ் ணக்க ் ழி்பவாடுகளில் ஈடு்படடு, 
ஈதுல் பித்ர ம�வான்பு்ப ச்பரு�வாமைக் சகவாண்்டவாடி ேகிழும், அமனத்து 
இஸலவாமியச் ெமகவா்தைரகளுக்கும் எனது �ல்்வாழ்த்துக்கமைத் ச்தரி -
வி்ப்பதில் ேகிழ்ச்சியம்டகின்மைன். அத்ம்தவாடு

இன்று ்பல இன்னல்களுக்கு ேத்தியில் உள�வாடடிலும், ச்ளி�வாடடி-
லும் ்வாழ்கின்ை முஸலிம் ெமூகம் இ்பச்பரு�வாள தினத்ம்த சிை்ப்பவாகக் 
சகவாண்்டவாடி ேகிழ எல்லவாம் ்ல்ல இமை்மன்ப பிைவாரத்திக்கின்மைன்.

்பல்லின ெமூகத்தில் ்வாழும் �வாம் எேது ச்பரு�வாள சகவாண்்டவாட்டத்-
தில் ெமகவா்தை இன ேக்கமையும் இமணத்து ெமகவா்தை ்வாஞமெமய 
உறுதி்ப்படுத்திக்சகவாளை ம்ண்டும்.  அத்து்டன் �வாம் முன்ேவாதிரியவான 
ெமூகம் என்்பம்த நிரூபித்து, �ேது அன்ைவா்ட செயற்பவாடுகமை உைத் -
தூய்மேமயவாடும் அல்லவாஹ்வின் அருளுக்குரிய்தவாகவும், ஆக்கிக் -
சகவாளை ம்ண்டும். அத்ம்தவாடு �பி (ஸல்) அ்ரகள கவாடடிய அழகிய 
்ழிமுமையில் இ்பச்பவாரு�வாள தினத்திமன அமேத்துக்சகவாளம்வாம்.

நாட்டின் அசாதாரண சூழல் வியரவாக 
நீஙக இய்றவயன ்வணடு்வாம்

�வாடடில் ம்தவான்றியுளை அெவா்தவாைண சூழ -
லிலும் ச்பவாறுமே, ெகி்பபுத்்தன்மேமயவாடு 
ம�வான்பு ம�வாறறு இமை்ணக்கங்களில் 
ஈடு்படடு ம�வான்பு ச்பரு�வாமைக் சகவாண்்டவா -
டும் அமனத்து முஸலிம்களுக்கும் எனது 
ஈதுல் பித்ர �ல்்வாழ்த்துக்கமை ச்தைவித்துக் 
சகவாள்தில் ேகிழ்ச்சியம்டகின்மைன் என்று 
பு்டம்க் மகத்ச்தவாழில் ேறறும் உளளூர 
ஆம்டகள உற்பத்தி மேம்்பவாடடுத் துமை இைவா-
்வாங்க அமேச்ெர எஸ.எம்.எம். முஷவாை்ப 
ச்தரிவித்துளைவார. 

அ்ர மேலும் குறி்பபிடடுளை்தவா்து, இஸலவாத்தின் ஐம்ச்பரும் க்ட -
மேகளில் ஒன்ைவான 'அஸஸவம்' என்ப்படும் ம�வான்பு உலக ்வாழ் 
முஸலிம்கைவால் ைேழவான் ேவா்தம் முழு்தும் இமை ்ணக்கங்களு-
்டன் ம�வாறக்ப்படுகிைது. உலக ஆமெகமை துைநது, ஏமழகளின் 
்பசியறிநது, அ்ரகளுக்கவான உ்தவிகமை அளிக்கும் அம்தம்மை, 
உைத்தூய்மேயும் புனி்த ம�வான்பின் மூலம் உரு்வாகிைது.

�வாடடில் ம்தவான்றியுளை அெவா்தவாைண சூழ்நிமலயிலும் இலங்மக 
்வாழ் முஸலிம்கள புனி்த ம�வான்பு க்டமேகமை நிமைம்றறி இன்று 
புனி்த ம�வான்பு ச்பரு�வாமை சகவாண்்டவாடுகின்ைனர. இ்பச்பரு�வாமை 
எேது கண்ேணி �வாயகம் (ஸல்) அ்ரகளின் ்ழிகவாட்டல்களுக்கு 
ஏற்ப அமேத்துக் சகவாள்தில் �வாம் க்னம் செலுத்்த ம்ண்டும். 

்தறம்பவாது எதிரசகவாண்டுளை அெவா்தவாைண சூழலில் இருநது �வாடு 
விமை்வாக மீண்டு சுபிடெமும் ்ைமும் கிம்டக்க்பச்பறறி்டவும் முஸ-
லிம்கள உளளிட்ட எல்லவா இன, ே்த ேக்களும் சு்தநதிைேவாகவும், 
ஆனந்தேவாகவும் இ்பபூமியில் ்வாழ்நதி்டவும் ்ழிபிைக்க ம்ண்டு-
ச்ன இந�ன்னவாளில் இமை்மன்ப பிைவாரத்தி்பம்பவாம். 
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ஈகைத்திருநாள் வாழ்த்துைள்

இன ஐக்கியமும் நல்லிணக்்கமும் 
மேம�ோங்க இநநோள் அடித்தளம் இடட்டும்!

தம்பலகவாேம குறூப் நிரு்பர்

தஙகளின் ஐமச்பரும கடமேகளில் 
ஒன்்வான ம�வான்ம்ப ம�வாற்று முழு இம் -
திருப்திம�வாடு ச்பரு�வாமை சகவாணடவாடும 
அமனத்து உளைஙகளுக்கும இனி� 
ம�வான்பு ச்பரு�வாள ்வாழ்த்துகமை சதரி -
வித்துக் சகவாள்தவாக முன்னவாள பிரதி -
�மேசெரும அகில இலஙமக ேக்கள 
கவாஙகிரஸின் மதசி� அமேப்்பவாைருேவான 
அப்துல்லவா ேஹ்ரூப் சதரிவித்துளைவார்.

அ்ர் மேலும குறிப்பிட்டுளைதவா்து, �வாட்டில் நிலவி ்ருகின்் 
ச்பவாருைவாதவார ச�ருக்கடி சூழ்நிமலயிலும முஸ்லிமகள ம�வான்ம்ப 
ம�வாற்று இன்று ச்பரு�வாமை சகவாணடவாடுகிம்வாம. �வாட்டின் ஒற் -
றுமேம� ்லியுறுத்தி ெகல இனஙகளும ்பரஸ்்பர புரிந்துணர்வு -
டன் ்வாழ்்தற்கு இந்�வாள அமன்ருக்கும துமண புரிந்து நிற்க 
இம்்மன பிரவார்த்திக்கிம்ன். 

இந்�ன்னவாளின்  ஒற்றுமே என்றும சதவாடர்சசி�வான நிமலம்பற் -
றுடன் இருக்க ம்ணடும.

இலஙமகயில் ்பல்லின ெமூகேவாக ்பல நூற்்வாணடுகள ்வாழ்ந்து 
்ரும முஸ்லிமகள  ஏமன� இன, ேதஙகமைச மெர்ந்த ேக்க -
ளுடன் மிகவும ஐக்கி�ேவாகவும அந்நிம�வான்�ேவாகவும ்வாழ்ந்து 
்ருகின்்னர். 

இத்தருணத்தில் �வாட்டில் அமேதி�வான சூழ்நிமல நீடித்து நிமலப் -
்பதற்கும ெமூகத்தின் முன்மனற்்த்திற்கும �வாட்டின் சி்ந்த எதிர்கவா -
லதிற்கும ்பஙகளிக்கும ்மகயில் உறுதி சகவாளம்வாம.

�வாட்டில் இன ஐக்கி�மும ஒற்றுமேயும மேமலவாஙகு்தற்கு 
இம்்ன் எேக்கு துமணபுரி� ம்ணடும. அத்மதவாடு �மமே 
கடந்து சென்் ரேழவான் ேவாதத்தில் �வாம ச்பற்் அனு்ப்ஙகமை 
எேது ்வாழ்க்மகயில் கமடபிடித்து �ல்ல சிந்தமனகளுக்கும, 
�ல்ல ்வாழ்க்மக மும்க்கும துமண�வாக இருக்க எல்லவாம ்ல்ல 
இம்்மனப் பிரவார்த்திக்கிம்ன்.

ரேழோனின் பயிற்சியய 
வோழ்வில் முன்்னடுபமபோம்!

அல்குர்ஆன் இ்ஙகப்்பட்ட ேவாதேவான 
புனித ரேழவான் ேவாதத்மத �வாம அமட�ப் -
ச்பற்று அதில் �வாம ்பல்ம்று ்ணக்க ்ழி-
்பவாடுகளில் ஈடு்பட்டு இம்திருப்திம� ேவாத்-
திரம எதிர்்பவார்த்து மேற்சகவாணட ்ணக்க 
்ழி்பவாடுகமை ்ல்ல �வா�ன் அஙகீகரிக்க 
ம்ணடுசேன இன்ம்� �ன்னவாளில் இரு-
கரமேந்தி பிரவார்த்திப்ம்பவாம என ம்பரு்மை  
இன �ல்லிணக்க ெம்பயின் நிம்ம்ற்று 
குழு  உறுப்பினர் ே்பவாஸ் ேஷ்ஹூர் சதரிவித்துளைவார்.  

அ்ர் மேலும குறிப்பிட்டுளைதவா்து, ரேழவான் ேவாதம எேக்கு 
நீணடசதவாரு ்பயிற்சிம� எேது ்வாழ்க்மகக்கு தந்துவிட்டு பிரி�வா-
விமட ச்பற்றுசசென்றுளைது. ்பகல் ம�ரத்தில் ம�வான்பு ம�வாற்று 
இரவு ம�ரத்தில் நின்று ்ணஙகிமனவாம. அமதம்பவால் ஏமழ எளி -
�்ர்களுக்கு இரக்கம கவாட்டி ்பரஸ்்பரம ஒற்றுமேம� ்பரிேவாறிக் 
சகவாணமடவாம. அந்த ்மகயில் ம�வான்பின் மூலேவாக �வாம ச்பற்் 
்பயிற்சிம� ்வாழ்வில் பின்்பற்றி �டக்க ்ல்ல �வா�ன் அமன்ருக் -
கும அருளபுரி� ம்ணடுசேன இன்ம்� �வாளில் பிரவார்த்திப்ம்பவாம.

நோடு சபிட்சததுடன் முன்மனற்்றேயடய 
இய்றவனருள் மவண்டுமவோம்!

  (ேவா்த்தகே தினகரன் நிரு்பர்)

இன்று �வாட்டில் நிலவும இக்சகட்டவான சூழ் -
நிமலயில் புனித ம�வான்ம்ப அனுஷடித்து 
விட்டு ேனதில் இன்்பஙகள ச்பருக ச்பரு-
�வாமைக் சகவாணடவாடும இலஙமக ்வாழ் 
அமனத்து முஸ்லிம ேக்களுக்கும எனது 
இனி� ச்பரு�வாள �ல் ்வாழ்த்துகமைத் 
சதரிவித்துக்சகவாளகின்ம்ன் என்று பிரதேர் 
ேஹிந்த ரவாஜ்பக்ஷவின் முஸ்லிம வி்கவார இமணப்புச செ�லவாைர் 
அப்துல் ெத்தவார் சதரிவித்துளைவார்.

அ்ர் மேலும சதரிவித்திருப்்பதவா்து, புனித ம�வான்பு என்்பது 
அல்லவாஹ்விடத்தில் அதிகைவு �ன்மேகமைப்  ச்பற்றுக் சகவாள -
கின்் புனித ேவாதம. ேனதில் எப்ச்பவாழுதும ேகிழ்சசி பூத்துக் குலுங -
கும ேவாதம. தம ்பவா்க்கம்கமைப் ம்பவாக்கு்தற்கவாக இம்்மனத் 
சதவாழு்தில் அலுப்ம்பவா ெலிப்ம்பவா, ச்றுப்ம்பவா விரக்திம�வா ஏற்்படவாத 
ேவாதம. ஏமழகளின் ்றுமேம�ப் ம்பவாக்குகின்் ேவாதம. உடலிலும 
உளைத்திலும தூய்மேம�ப் ம்பணி, அமதம�ரத்தில் அந்த தூய் -
மேத்தன்மே சதவாடர்ந்து ம்பணிப் ்பவாதுக்கின்் ஒரு ேகத்து் மிக்க 
ேவாதம. இப்்படி ்பல சி்ப்புக்கள மிகுந்த  ரேழவான் ேவாதத்தில் �வாட்டி-
லுளை ச்பவாருைவாதவார ச�ருக்கடிகளின் ெ்வாமல எதிர் சகவாணட்ர் -
கைவாக  �வாஙகள  இப்ச்பரு�வாமைக் சகவாணடவாடுகின்ம்வாம என்்பது 
�வா்ரும அறிந்த உணமேம�.

எனம் எதிர்கவாலத்தில் இப்்படி�வான ச�ருக்கடி�வான சிக்கலில் 
இருந்து விடு்பட்டு �வாடு சுபிட்ெத்துடனும ச்பவாருைவாதவார அபிவிருத்தி -
யுடனும முன்மனவாக்கி �கர்்தற்கவான �மபிக்மகம�யும ்பலத்மத-
யும எேது ம�வான்புப் ச்பரு�வாள ்ழஙக ம்ணடும என்று முஸ்-
லிமகைவாகி� �வாம அமன்ரும அல்லவாஹ் விடத்தில் பிரவார்த்தமன 
புரி� ம்ணடும. இது எேது �மபிக்மகயுேவாகும. இசெந்தர்ப்்பத்தில் 
முஸ்லிமகைவாகி� �வாம ச்பவாறுமேம�வாடும நிதவானத்மதவாடும செ�ற்-
்படும்வாம.

்போருளோ்தோர ்நருக்்கடியில் இருநது
 மீட்சி ்ப்றப பிரோர்ததிபமபோம்!

்ரலவாற்றில் என்றுமில்லவாத்வாறு எேது 
�வாடு எதிர்ம�வாக்கியிருக்கின்் ்பவாரி� ச்பவாரு -
ைவாதவார ச�ருக்கடியில் இருந்து மீட்சி ச்ப் 
இப்புனிதத் திரு�வாளில் பிரவார்த்திப்ம்பவாம 
என்று கல்முமன ேவா�கர முதல்்ர் சிமரஷட 
ெட்டத்தரணி ஏ.எம.்கீப் குறிப்பிட்டுளைவார்.

அ்ர் மேலும சதரிவித்திருப்்பதவா்து, 
முஸ்லிமகள, தவாம எதிர்சகவாளகின்் துன்்ப, 
து�ரஙகளின்ம்பவாது ச்பவாறுமே, ெகிப்புத்-
தன்மேயுடன் அ்ற்ம் இம்்னிடம ்பவாரமெவாட்டி, பிரவார்த்திப்்பமத 
இஸ்லவாம கவாட்டும ்ழிமும்�வாகும. மேலும, ேனிதமனப் புனி-
தப்்படுத்துகின்் ம�வான்பு எேக்கு கற்றுத்தந்துளை அமனத்து �ற் -
்பணபுகமையும முழு ்வாழ்க்மகயிலும கமடப்பிடிப்்பதன் மூலமே 
�வாம ம�வாற்் ம�வான்புகள அரத்தமுளைதவாக அமேயும. அவ்வாம் 
ம�வான்பு ம�வாற்று, ஏமழ, எளி�்ர்களின் ்பசிம�யும கஷடஙகமை -
யும உணர்ந்துளை �வாம, அவ்வா்வான்ர்களுக்கு உத் பின்னிற்கக் 
கூடவாது என ம்ணடுகிம்ன்.

மேலும, ்பல்லின ெமூகஙகள ்வாழ்கின்் இந்�வாட்டில் முஸ்லிமகள 
பி் ெமூகத்தினருக்கு முன்ேவாதிரி�வாகவும ஐக்கி�ம, ெமகவாதரத்து்த் -
துடனும ்வாழ திடெஙகற்்பம பூணும்வாம. அவ்வாம் உலகைவாவி� 
முஸ்லிம உமேத் எதிர்ம�வாக்கியிருக்கும ச�ருக்கடிகளில் இருந்து 
மீணடு, அமேதி, ெேவாதவானம, நிமேதி ஏற்்பட பிரவார்த்திப்ம்பவாம. 
அமன்ரது ்வாழ்விலும சுபீட்ெம ேலரட்டும. அமனத்து முஸ்லிமக-
ளுக்கும இனி� ச்பரு�வாள ்வாழ்த்துக்கமை சதரிவித்துக் சகவாள -்
தில் ேகிழ்சசி�மடகின்ம்ன். 

்பருநோளின் சநம்தோஷங்கயள ஏயனய
சமூ்கங்களுடனும் பகிர்நது ்்கோள்மவோம்!

எேது தவாய்�வாடு இன்று எதிர்சகவாணடிருக்கும ச�ருக்கடி�வான 
ச்பவாருைவாதவார, அரசி�ல் சூழல்நிமலகளுக்கு ேத்தியிலும ெர்்மதெ 
சதவாழிலவாைர் தினம அனுஷடிக்கப்்படுகின்் கவாலகட்டத்தில் புனித 
ம�வான்பு ச்பரு�வாமை ஒற்றுமே�வாகவும ேகிழ்சசி�வாகவும முஸ்லிம -
கள சகவாணடவாடுேவாறு ்பழீல் சேௌலவானவா ்பவுணமடஷனின் தவிெவாை-
ரவான அஷ சஷய்க் அன்்வார் ்பழீல் சேௌலவானவா (�ளீமி) சதரிவித் -
துளைவார். 

அ்ர் மேலும குறிப்பிட்டிருப்்பதவா்து, ரேழவான் முழு்தும ம�வான்பு 
ம�வாற்று �ல்லேல்களில் ஈடு்பட்டு ஈதுல் பித்ர் ச்பரு�வாமைக் சகவாண -
டவாடும அமனத்து முஸ்லிமகளுக்கும �ல்்வாழ்த்துகமை சதரிவித் -
துக் சகவாளகிம்வாம. 

ரேழவான் ம�வான்பு எேக்கு கற்றுத்தந்த ஆன்மிக, ்பண்பவாட்டு அம -
ெஙகள ரேழவான் அல்லவாத கவாலத்திலும எேது ்வாழ்வி�ல் அமெங-
களில் பின்்பற்்ப்்படவும பிரிவிமன, அரவாஜகஙகள, அமேதி�ற்் 
சூழ்நிமலகள என்்பன்ற்ம் தவிர்த்திடவும  ச்பரு�வாளின் ெந் -
மதவாஷஙகமை ஏமன� ெமூக ேக்கமைவாடும ்பகிர்ந்து சகவாணடிட -
வும மதசி� ஒற்றுமே, ெக்வாழ்வு, ச்பவாருைவாதவார சுபிட்ெம என்்பன 
மேமலவாஙகிடவும ்பழீல் ்பவுணமடென் பிரவார்த்திக்கி்து.

சேோ்தோனம், நல்லிணக்்கம் ஏற்ப அர்பபணிபபுடன் ்சயற்படுமவோம்
புனித ம�வான்புப் ச்பரு�வாமைக் சகவாண -

டவாடும இலஙமக ்வாழ் முஸ்லீமகள அமன-
்ருக்கும எனது ச்பரு�வாள ்வாழ்த்துக்கமை 
சதரிவித்துக் சகவாள்தில் ேட்டற்் ேகிழ்சசி-
�மடகின்ம்ன் ஈத் மு்பவாரக் என கல்முமன 
ேவா�கர ெம்ப முன்னவாள முதல்்ர் கலவாநிதி 
சிரவாஸ் மிரவாெவாஹிப் சதரிவித்துளைவார். 

அ்ர் மேலும குறிப்பிட்டுளைதவா்து, 
ரேழவான் ேவாதம முழு்தும ்பசித்திருந்து, 
விழித்திருந்து, �ல்லேல்கள ்பல புரிந்து 
இன்று ம�வான்புப் ச்பரு�வாமைக் சகவாண -
டவாடும இந்த ேகிழ்சசிகரேவான �ன்�வாளில் 
ரேழவான் கற்றுத்தந்த ்பவாடஙகமை �ேது 

்வாழ்�வாளில் சதவாடர்ந்து கமட பிடித்து 
�டக்க உறுதி சகவாளம்வாம. 

பி் ேனிதர்களின் ்பசிம�, ்பட்டினிம�, 
து�மரப் புரிந்து சகவாளகின்் ்வாய்ப்ம்ப 
்ழஙகும ஒரு ேவாச்பரும ஔடதேவாக 
ம�வான்பு விைஙகுகின்்து. ம�வான்பு ம�வாற் -
்பதன் மூலேவாக இனி� குணம, உைத் -
தூய்மே ஏமழகளின் து�மர உணரும 
தன்மே ேனிதம��ம ம்பவான்் ்பல்ம்று 
�ற்்பணபுகமை ஒரு ேனிதன் அமடந்து 
சகவாளகின்்வான். மேலும எேது �வாடு எதிர் -
சகவாணடுளை ச்பவாருைவாதவார பின்னமடவு 
மிக விமரவில் நீஙகிட இந்�ன்�வாளில் 

இம்்னிடம இரு -
கரமேந்தி பிரவாத் -
திப்ம்பவாம. முஸ்லீம -
கைவாகி� �வாம பி் 
ேத ெமகவாதர இன 
ேக்களுக்கு முன் -
ேவாதிரி�வாக திகழ்் -
மதவாடு �வாடு எதிர் -
்பவார்க்கின்் நிமேதி, 
ெேவாதவானம, �ல்லிணக்கத்மத அமடந்து 
சகவாள்தற்கு முஸ்லீமகைவாகி� �வாம அற்்ப-
ணிப்புடன் செ�ற்்பட இத்திரு �வாளில் திடெங-
கற்்பம பூணும்வாம.

இ�ஙய்க திருநோட்டில் சுபிட்சம் மிளிரட்டும்
முப்்பது �வாட்கைவாக ம�வான்பு ம�வாற்று அதன் 

மூலம ச்பற்் ்பயிற்சிம� சதவாடர்ந்தும கமட-
பிடிப்ம்பவாம.இன்று ேகிழ்வுடன்

சகவாணடவாடும புனித ஈதுல் பித்ர் ம�வான்புப் 
ச்பரு�வாள தினத்தில் இலஙமக திரு�வாட்டில் 
ெவாந்தி ெேவாதவானம சுபீட்ெம நில் பிரவாத்திப்-
ம்பவாம என ெமூக மெம்�வாைரும எழுத்தவாைரு -
ேவான எம.்பவாஸி ்ும்பர் குறிப்பிட்டுளைவார்.

அ்ர் மேலும குறிப்பிட்டிருப்்பதவா்து, 
சில ்ருடஙகளுக்கு முன்னர் உலமகம� ஆட்டிப்்பமடத்த ்ப�ஙகர 
சகவாமரவானவா ம�வாயின் தவாக்கம கவாரணேவாக ்பல �வாடுகள ச்பவாருைவா-
தவாரத் தும்யில் வீழ்சசி கணடது. இதனவால் இலஙமகயும ்பவாதிக்கப்-
்பட்டது. இதன் கவாரணேவாக �வாட்டின் விமல்வாசியும உ�ர்்மடந்தது 
என்்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இலஙமகயில் ்வாழ் ெகல இன ேக்களும 
நிமேதி ச்பருமூசசுடன் ்வாழ்ந்திடவும ச்பவாருட்களின் விமல்வாசி 
கும்ந்திடவும கூடி� சூழல் ஏற்்பட்டிட இந்�வாளில் இம்்மனப் 
பிரவார்த்திப்ம்பவாம.

ம்தசிய ந�னுக்்கோ்க ்பருநோளில்
 இய்றவனிடம் பிரோர்ததிபமபோம்!

ச்பவாருைவாதவார ச�ருக்கடியினவால், �வாட்டு 
ேக்களின் ்வாழ்்வாதவாரம ச்கு்வாகப் ்பவாதிக்-
கப்்பட்டுளை சூழ்நிமலயில் மதசி� �ல -
னுக்கவாக இப்ச்பரு�வாள தினத்தில் இம் -்
மனப் பிரவார்த்திப்ம்பவாேவாக என ஸ்ரீ லஙகவா 
முஸ்லிம கவாஙகிரஸ் தமல்ரும, ்பவாரவா-
ளுேன்் உறுப்பினருேவான ரவூப் ்க்கீம 
குறிப்பிட்டுளைவார்.

அ்ர் மேலும சதரிவித்துளைதவா்து, 
�வாட்டில் ஏற்்பட்டுளை ச்பவாருைவாதவார ச�ருக்கடியினவால் ேக்களின் 
அத்தி�வா்சி� மதம்கள அமனத்துக்கும ்பவாரி� தட்டுப்்பவாடு ஏற்்பட்-
டுளைது, ச்ளி�வாட்டுச செலவா்ணி இன்மே�வாலும, �வாண�த்தின் 
ச்பறுேதி வீழ்சசி�வாலும ச்பவாருட்கமை சகவாள்னவு செய்்தற்கு சிர -
ேஙகளுக்கு ேத்தியில் அப்்பவாவிப் ச்பவாதுேக்கள நீணட ்ரிமெகளில் 
கவாத்து நிற்க ம�ர்ந்திருக்கி்து.

இதனவால் எல்லவா ெமுகத்தினமரயும ம்பவான்று, முஸ்லிமகளும 
புனித ம�வான்பு கவாலத்திலும கூட மிகவும இக்கட்டவான நிமலமேக்கு 
முகம சகவாடுக்க ம்ணடி� நிமல ஏற்்பட்டது. பிரசசிமனகளுக்கு ேத் -
தியிலும முஸ்லிமகள ச்பவாறுமேயுடன் ம�வான்ம்ப ம�வாற்று, இம் 
்ணக்கஙகளில் அதிகேவாக ஈடு்பட்டமதவாடு, ஈமகப் ்பணம்பயும 
இ�ன்்்மர ச்ளிப்்படுத்தி இருக்கின்்வார்கள. 

எனம் இன, ேத, சேவாழி ம்பதஙகளுக்கு அப்்பவால் நின்று, �வாட்டில் 
அரசி�ல் ஸ்திரத்தன்மே ஏற்்பட்டு, சுமூக நிமல மதவான்று்தற்கு இப் -
ச்பரு�வாள தினத்தில் இம்்மனப் பிரவார்த்திப்ம்பவாம. அத்துடன், 
்பல்ம்று �வாடுகளிலும இன்னல்்படும உலக முஸ்லிமகளுக்கவாகவும 
அல்லவாஹ்விடம மகம�ந்தும்வாம.

தற்ம்பவாது ச்பவாருைவாதவார ச�ருக்கடிக்கு முகம 
சகவாடுத்துளை இலஙமக உளளிட்ட அமனத்து 
�வாடுகைதும ச்பவாருைவாதவார அபிவிருத்திக்கவாக 
இப்புனித �வாளில் இம்்மனப் பிரவார்திப்ம்பவாம 
என்று மதசி� ஐக்கி�த்திற்கவான ெர்் ேதஙகள 
கூட்டமேப்பின் ெே தமல்ர் அஸ் ச்ய்�து 
கலவாநிதி ்்ன் சேௌலவானவா அல் கவாதிரி சதரி-
வித்துளைவார்.  அ்ர் மேலும குறிப்பிட்டுளைதவா்து. கணணி�ம மிக்க 
ரேழவான் ேவாதத்தில் 30 �வாட்களும ம�வான்பு ம�வாற்்பதற்கவான ்பவாக்கி-
�த்மத அல்லவாஹ் இலஙமக ேக்கைவான எேக்கும இமமும் தந்தவான். 
அந்த ்மகயில் �வாம அல்லவாஹ்வுக்கு �ன்றி செலுத்தக் கடமேப்்பட்-
டுளமைவாம.  30 �வாட்களும ம�வான்பு ம�வாற்று இம்்ணக்கஙகளில் 
ஈடு்பட்டு இன்று ஈதுல் பித்ர் ச்பரு�வாமைக் சகவாணடவாடுகின்ம்வாம. 
இதன் நிமிததம அமனத்து முஸ்லிமகளுக்கும ஈதுல் பித்ர் �ல்்வாழ்த்-
துகமை சதரிவித்துக்சகவாளகின்ம்ன். இந்�ன்னவாளில் �வாம எவ்வாறு 
�டந்து சகவாளை ம்ணடும என்்பமத �பி (்ல்) அ்ர்கள சதளி்வாக 
எடுத்தி�மபியுளைவார்கள. அதற்மகற்்ப �வாமும இப்ச்பரு�வாமை அமேத்-
துக்சகவாளை ம்ணடும. 

ம�வான்பு ச்பரு�வாைவானது ேனிதமன புனிதனவாக்கும �ல்ல �வாைவாக 
விைஙகுகி்து. அதனவால் எேது அக்கம ்பக்கத்து அ�ல்ர்கமை உ்பெ-
ரிக்க �வாம கடமேப்்பட்டுளமைவாம. அத்மதவாடு ஏமழ எளிம�வாமரயும 
உ்பெரித்து அ்ர்கைது கஷடஙகமை நீக்க உதவு்து மிக அ்சி�ம. 
இந்�ன்னவாளில் எந்தச்வாரு ஏமழயும ்பசிம�வாடு இருக்கக்கூடவாது 
என்்பதற்கவாகத் தவான் �பி (்ல்) அ்ர்கள ்தகத்துல் பித்ரவாம் கட-
மே�வாக்கினவார்கள. அதவா்து இத்தினத்தில் எ்ரும ்பட்டினியில் இருக்-
கக்கூடவாது என்்பமத இதன் ம�வாக்கேவாகும.  அந்த ்மகயில் இலஙமக-
�ரவான �வாம சிஙகை்ர்கள, தமிழர்கள, கிறிஸ்த்ர்கள என மூவின 
ெமூகஙகளுடன் மெர்ந்து ்வாழுகின்ம்வாம. 

இ�ஙய்க உள்ளிட்ட நோடு்களின் 
்போருளோ்தோர அபிவிருததிக்கு 
இய்றவனருள் கியடக்்கட்டும்!

அல்குர்ஆன் இ்க்கி அருைப்ச்பற்் 
புனித மிகு ரேழவான் இஸ்லவாமி� ெமூகத்-
திற்கு கிமடக்கப்ச்பற்் இம் அருைவாகும. 
இமேவாதத்மத அமடந்து தக்்வா இம்�ச-
ெத்மத ச்பற்றுக்சகவாள்தற்கவாக இரவு 
்பகல் ்பவாரவாது ்ணக்க ்ழி்பவாடுகளில் 
ஈடு்பட்மடவாம. இப்்படி�வாக �வாம ச்பற்் ்பயிற்சிகமை எேது ்வாழ்�வா -
ளில் கமடபிடிப்்பதற்கு இன்ம்� ஈதுல் பித்ர் தினத்தில் அமன்ரும 
திடெஙகற்்பம பூண ம்ணடுசேன ஸ்ரீ லஙகவா முஸ்லிம கவாஙகிர-
ஸின் முன்னவாள ்பவாரவாளுேன்் உறுப்பினர் எம.எஸ்.எம. அஸ்லம 
சதரிவித்துளைவார்.அ்ர் மேலும குறிப்பிட்டுளைதவா்து, ேனிதனின் 
இமமே ேறுமே ்வாழ்வின் விமேவாெனத்மதயும சுபிட்ெத்மதயும 
இலக்கவாகக் சகவாணடது தவான் இஸ்லவாம. அது எ்ருக்கும அநீதிம�வா 
தீஙமகவா ஏற்்பட இடேளிக்கவாத ேவார்க்கம. இஸ்லவாம எந்தச்வாரு தனி -
�்பருக்மகவா அல்லது இன்சனவாரு ெமூகத்திற்மகவா அநீதி ஏற்்படு்மத 
ஒரும்பவாதும விருமபு்தில்மல. ்பரஸ்்பரம புரிந்துணர்வுடனும ஒரு் -
ருக்சகவாரு்ர் விட்டுக்சகவாடுப்புடனும ்வாழ்்மதம� அது எதிர்்பவார்க் -
கி்து. 

அந்த ் மகயில் �வாட்டில் இன்று ஏற்்பட்டுளை ச்பவாருைவாதவார நிமல 
சீரமடந்து இனஙகளிமடம� அமேதியும சுபீட்ெமும ஏற்்பட தவாய்-
�வாட்மட ம�சிக்கின்் ஒவச்வாரு்ரும இன்ம்� �ன்னவாளில் இரு -
கரமேந்தி பிரவார்த்திப்ம்பவாம. ஈதுல் பித்ர் ச்பரு�வாமைக் சகவாணடவாடும 
அமனத்து முஸ்லமகளுக்கும எனது �ல்்வாழ்த்துக்கமை சதரிவித் -
துக் சகவாளகின்ம்ன்.  

இனங்களுக்கியடயில் அயேதி 
சுபிட்சததுக்கு இன்ய்றய நன்னோள் 
வழிவகுக்்கட்டும்!

அயனதது ேக்்களின் விமேோசனததுக்கு 
ஜம்இயயதுல் உ�ேோ பிரோர்த்தயன!

அல்லவாஹ்வுடனவான உ்ம் மேம்படுத்து -்
தற்கவாகவும தக்்வா உளை்ர்கைவாக �வாம ஆகு-
்தற்கவாகவும எமமீது கடமே�வாக்கப்்பட்ட 
ம�வான்ம்ப ம�வாற்று, அதமனத் சதவாடர்ந்து 
ச்பரு�வாமைக் சகவாணடவாடுகின்் அமனத்து 
முஸ்லிமகளுக்கும அகில இலஙமக ஜம-
இய்�த்துல் உலேவாவின் தமல்ர், ச்பவாதுச 
செ�லவாைர், ச்பவாருைவாைர், நிம்ம்ற்றுக் குழு 
உறுப்பினர்கள, ஏமன� உறுப்பினர்கள ேற்றும 
்பணி�வாைர்கள தேது ஈதுல் ஃபித்ர் ச்பரு�வாள ்வாழ்த்துக்கமை சதரி -
வித்துக் சகவாளகின்்னர். 

அத்துடன் இத்தருணத்தில் ெர்்மதெ ரீதியிலும மதசி� ரீதியிலும 
ச�ருக்கடிகமையும இன்னல்கமையும எதிர்சகவாளளும அமனத்து 
ேக்களினதும விமேவாெனத்திற்கவாக அகில இலஙமக ஜமஇய்�த்துல் 
உலேவா பிரவார்த்திக்கின்்து. 

தற்ம்பவாது �ேது �வாட்டில் ஏற்்பட்டுளை ச�ருக்கடி�வான சூழ்நிமல -
யில், அல்லவாஹ்வின் மீது உறுதி�வான �மபிக்மக சகவாணட்ர்கைவாக 
இந்நிமலயிலிருந்து மீை முடியுேவான ெகல மு�ற்சிகமையும மேற் -
சகவாள்துடன், ஏமழகள ேற்றும அ�ல்ர்களுக்கு முடியுேவான உத-
விகமை செய்து, அ்ர்கைது கஷடஙகமைப் ம்பவாக்க ெகல முஸ்லிம-
களும இத்தினஙகளில் முன்்ர ம்ணடும என்று அகில இலஙமக 
ஜமஇய்�த்துல் உலேவா மகட்டுக் சகவாளகின்்து.

எல்லவாம ்ல்ல அல்லவா்ு தஆலவா �வாம ம�வாற்் ம�வான்ம்ப 
அஙகீகரித்து அ்னது உ�ரி� �ற்கூலிம�த் தந்தருள்வானவாக, �ம 
�வாட்டு ேக்கள முகஙசகவாடுக்கும அமனத்து ச�ருக்கடிகமையும, 
மெவாதமனகமையும நீக்கி�ருள்வானவாக! ஆமீன்.



சாய்ந்தமருதில் சில நாட்களா்க 
பி்நதிய மாலல ப�ாழுது மு்தல் 
அதி்காலல நநரம் வலர �லத்த 
துரநாற்றம் வீசிவருவ்தா்க மக்கள் 
விசனம் ப்தரிவிககின்றனர. இது 
ப்தாடரபில் ்கருதது ப்தரிவித்த சாய்ந -
்தமருது ஜும்மா ப�ரிய�ள்ளிவாசல் 
நிரவாகி்கள், 

பிரந்தச வாசி்கள் இ்ந்த துரநாற்றம் 

சாய்ந்தமருது ப�ாலிநவரியன கிரா-
மததில் அலமயபப�றறிருககும் 
விலங்கறுமலனயிலிரு்நது வருவ்தா-
்கவும், மாடடின எனபு்கள் மறறும் 
மாடடின ந்தாலல தீயிடடு அழிப -
�்தனால் வரும் துரநாற்றம் எனறும் 
ப்தரிவித்ததுடன இ்ந்த துரநாற்றம் 
்காரணமா்க குடியிருபபு பிரந்தசங-
்களில் நாங்கள் �ல சங்கடங்கலள 

அனு�விப�்தா்கவும் இது ப்தாடர -
பில் ்கல்முலன பிரா்நதிய சு்கா்தார 
நசலவ்கள் �ணிப�ாளர �ணிம -
லனககு அறிவிததும் �யனில்லல 
எனறும் சு்கா்தார அதி்காரி்கள், 
்கல்முலன மாந்கர சல�யினர நட -
வடிகல்க எடுக்கநவண்டும் எனறு 
ந்கடடுக ப்காண்டனர.

இ்ந்த விடயம் ப்தாடரபில் 

ஆராய குறித்த விலங்கறுமலனககு 
திடீபரபன ்களவிஜயம் நமற -
ப்காண்டு �ாரலவயிடடந�ாது இ்ந்த 
விலங்கறுமலனயில் மாடு்கலள 
அறுககும் இடம் சுத்தமா்க இரு்ந்தது-
டன உபபு மறறும் இரசாயன �்தாரத-
்தங்கலள ப்காண்டு மூனறு மா்த-
மளவில் நசரக்கப�டட ந்தாலல 
�்தப�டுததி லவததிரு்ந்தல்த அவ-
்தானிக்க முடி்ந்தது. 

இ்ந்த விடயம் ப்தாடரபில் 

்கல்முலன பிர்தம சு்கா்தார 
லவததிய அதி்காரி நஜ.ந்க.எம். 

அரசத ்காரியப�ர கூறிய்தாவது,... 
்கல்முலன மாந்கர சல� நிரவா-

்கததினால் பசயயநவண்டிய இ்ந்த 
விலங்கறுமலனலய வளப�ற்றாக -
குல்ற மறறும் �ல ்காரணங்களி-
னால் ்தனியார ஒருவர பசயதுவரு -
கி்றார. குறித்த துரநாற்ற விவ்காரம் 
ப்தாடரபில் நானறி்நதுள்நளன.

துரதிஷடவசமா்க எழுததுமூல 
முல்றப�ாடு்கள் எனனுலடய 
ல்கககு இதுவலர கிடடவில்லல. 

்கல்முலன மு்தல்வரின பூரண ஒத-
துலைபபும், இ்ந்த பிரச்சிலன்கலள 
தீரக்க கூடிய வளங்களும் கிலடத-
்தால் நிர்ந்தர தீரலவ வைஙகி இ்ந்த 
பிரச்சிலனலய தீரக்க ்தயாரா்க உள்-
ள்தா்க ப்தரிவித்தார. 

்கல்முலன மாந்கர மு்தல்வரசட-
டத்தரணி ஏ.எம். ்றககீப, ்கல்முலன 
மாந்கரசல� உறுபபினர்கள், சு்கா்தா -
ரததுல்ற அதி்காரி்கள் ்தலலயிடடு 
இ்ந்த பிரச்சிலனககு தீரலவ வைங்க 
நவண்டும் என�ந்த எமது எதிர-
�ாரப�ாகும்.
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இராஜாங்க அமைச்சர் ்சதாசிவம்   
வியாழேந்திரனுக்கு உயிர் அசசுறுததல்  

புதிய ்காத்தானகுடி தின்கரன நிரு�ர  

்கட்ந்த 25 ஆம் தி்கதி இராஜாங்க 
அலமச்சர எஸ்.வியாநை்நதிரனின 
வீடடுககு முன�ா்க பிள்லளயாரடி 
பிர்தான வீதி �குதியில் முனபன-
டுக்கப�டட ஆரப�ாடடததின 
ந�ாது இராஜாங்க அலமச்சரின 
ப�யருககும் அவரது அலமச்சு �்த-
விககும் அ�கீரததிலய ஏற�டுததும் 
வல்கயில் வாரதல்த பிரநயா்கங -
்கலள உ�நயாகிக்கப�டடு ஆரப -
�ாடடம் ஒனறு முனபனடுக்கப -
�டடது.

அதுமடடுமல்லாமல் அவருககு 
உயிர அச்சுறுத்தல் விடுத்தவர்க -
ளுககு எதிரா்கவும் சடட நடவ-
டிகல்க நமறப்காள்ளவுள்ள்தா்க 
இராஜாங்க அலமச்சர ச்தாசிவம் 
வியாநை்நதிரன ப்தரிவிததுள்ளார.  

குறித்த விடயம் ப்தாடர�ா்க 
நநறறு முனதினம் (29) தி்கதி மட-
டக்களபபு மாவடட ப�ாலிஸ் அத-
தியடச்கர ்காரியாலயததில் முல்றப -
�ாடு ஒனல்ற �திவு பசயதுவிடடு 
ஊட்கங்களுககு ்கருதது ப்தரிவிக-
ல்கயிநலநய இலளஞர மறறும் 
விலளயாடடுதுல்ற இராஜாங்க 
அலமச்சர எஸ்.வியாநை்நதிரன 
நமற்கண்டவாறு ப்தரிவிததுள்ளார.  

அவர இ்தனந�ாது நமலும் ்கருதது 
ப்தரிவிகல்கயில்,..  

்கட்ந்த 2021 ஆம் ஆண்டு ஜூன 
மா்தம் இராஜாங்க அலமச்சர எஸ். 
வியாநை்நதிரனின வீடடுககு 
முன�ா்க இடம்ப�ற்ற துப�ாககிச்-
சூடடு சம்�வததுடன அலமச்சலர 
ப்தாடரபு�டுததி உண்லமககு பு்றம்-
�ான பசயதி்கலள கூறி அலமச்சு 
�்தவி குறிதது �்தால்க்கள் மூலம் ்காட-
சிப�டுததி ஆரப�ாடடம் முனபன-
டுக்கப�டடலம ்தனககு உள ரீதியான 
�ாதிபபு ஏற�டடுள்ள்தா்கவும்,  

அதுமடடுமல்லாது நீதிமனறில் 

ஒரு வைககு இடம்ப�றும்ந�ாது 
உண்லமககுப பு்றம்�ான விடயங-
்கலள இவர்கள் திரிவு�டுததி பவளி-
யிடடு வருவ்தனால் இவர்களுககு 
எதிரா்க வைககு ப்தாடரவ்தற்கா்க 
எழுதது மூல ஆவணங்கலள மட-
டக்களபபு மாவடட ப�ாலிஸ் அத-
தியடச்கர ்காரியாலயததில் சமரப-
பிததுள்ள்தா்கவும் சம்�்ந்தப�டட 
ஒவபவாருவருககும் எதிரா்கவும் 
சடட நடவடிகல்க எடுக்கவுள்ள்தா்க-
வும் இராஜாங்க அலமச்சர எஸ்.வியா-
நை்நதிரன இ்தனந�ாது ப்தரிவிததி-
ரு்ந்தார.

தமிழ் ழதசியக் கூட்டமைப்பின் 
கிேக்கு ழைதின கூட்டம்

ப�ரியந�ாரதீவு தின்கரன நிரு�ர 

்தமிழ் ந்தசியக கூடடலமபபின 
கிைககு மா்காணததிற்கான நமதின 
நி்கழ்வு மடடக்களபபில்  மாந்கர 
நமயர தி.சரவண�வன ்தலலலம-
யில் நலடப�ற்றது. 

இ்ந நி்கழ்வானது அரசடி ச்நதி-

யில் இரு்நது ஆராம்�மாகி ்கல்லடி 
மீனிலச பூங்கா வளா்கததில் நில்றவுற-
்றது. நி்கழ்வில் மடடக்களபபு �ாராளு-
மன்ற உறுபபினர்களான ந்கா.்கருணா-
்கரன.இரா.சாணககியன. 

அம்�ாலர மாவடட �ாராளுமன்ற 
உறுபபினர ்கலலயரசன, முனனாள் 
�ாராளுமன்ற உறுபபினர்களான 

ப�ான.பசல்வராசா.�ா.அரியநந்நதி -
ரன. சி.நயாந்கஸ்வரன.ஞா.சிறிநன-
சன. ந்காடீஸ்வரன.மறறும் முனனாள் 
மா்காணசல� உறுபபினர்கள்.

பிரந்தசசல� ்தவிசாளர்கள், உறுப-
பினர்கள் மறறும் ப்தாழில் சங்க பிர-
திநிதி்கள் ்கடசி ஆ்தரவாளர்கள் என 
�லரும் ்கல்நது ப்காண்டனர.

மட்டு. மாவட்்ட ப�ாலிஸ் அத்தியட்்சகர் காரியாலயத்தில் முறைப�ாடு

்கட்டாக்்காலி ைாடு்களால் விபததுச ்சம்பவங்கள் அதி்கரிப்பு
�ாண்டிருபபு தின்கரன  நிரு�ர

்கல்முலன பிரந்தசததில் ்கடடாக-
்காலி மாடு்களின ப்தால்லல அதி்கரித-
துள்ளது. இ்தன ்காரணமா்க வீதியில் 
�யணிபந�ார வி�ததுக்களுககுள்ளா-
கிவருகின்றனர. ்கல்முலன மாந்கர 
சல� இவ ்கடடாக்காலி மாடு்களின 
ப்தால்லலலய இல்லாப்தாழிப�-

்தறகு உறுதியான நடவடிகல்க நமற-
ப்காள்ள நவண்டும் என ப�ாதுமக்கள் 
ந்காரிகல்க விடுககின்றனர.

அண்லமக்காலமா்க ்கல்முலன ந்கர 
�குதியிலும் அ்தலன அண்டிய பிர-
ந்தசங்களிலும் ்கடடாக்காலி மாடு்கள் 
அஙகும் இஙகுமா்க நடமாடிவருகின-
்றது. வீதியின நடுவில் �டுதது்றஙகுவ-
தும், ந�ாககுவரததுககு இலடஞசலா்க 

நிற�துமா்க மாடு்கள் அலலவ்தனால் 
வா்கனங்களில் �யணிபந�ார மிகு்ந்த 
அபசௌ்கரியங்களுககுள்ளாகிவருவ -
துடன, வி�ததுக்களுககும் உள்ளாகி 
வருகின்றனர. அததுடன �ால்தநயா-
ரங்களில் �யணிககும் �ாடசாலல 
மாணவர்கள், முதிநயார்கள் இவ ்கட-
டாக்காலி மாடு்களால் ஆ�ததுக்கலள-
யும் ச்நதிதது வருகின்றனர.

ழைாட்டார் ம்சக்கிள் 
விபததில் இருவர் 
ஸதலததில் பலி

மாளில்கக்காடு  குறூப நிரு�ர

அக்கலரப�றறு ப�ாலிஸ் பிரிவிற-
குட�டட �னங்காடு பிரந்தசததில் 
ஞாயிறு இடம்ப�ற்ற நமாடடார 
லசககிள் வி�ததில் இருவர ஸ்்தலத-
தில் �லியானதுடன , ஒருவர �டு -
்காயமலட்ந்த நிலலயில் அக்கலரப-
�றறு ஆ்தார லவததியசாலலயில் 
அனுமதிக்கப�டடுள்ளார.

நமற�டி வி�ததில் வினாய்கபு-
ரதல்தச் நசர்ந்த இருவர �லியான-
துடன , �னங்காடு பிரந்தசதல்தச் 
நசர்ந்த இளம் குடும்�ஸ்்தர ்காயம-
லட்நதுள்ளார.

நமாடடார லசககிள்  நவ்கக ்கட -
டுப�ாடலட இை்ந்த நிலலயில் 
எதிநர இரு்ந்த தூண் ஒனறில் 
நமாதிநய இவ வி�தது இடம்ப�ற-
றுள்ளது. வி�தது ப்தாடர�ான 
விசாரலண்கலள அக்கலரப�றறு 
ப�ாலிஸார நமறப்காண்டு வருகின-
்றனர

ஒருவர் �டுகாயம்

்சர்வழத்சப்பிமை அடிப்பம்டயில் 
இ்டம்்பறை ்பருநாள் ்தாழும்க

அக்கலரப�றறு வடககு தின்கரன 
நிரு�ர

சரவந்தசபபில்ற அடிப�லட-
யில் புனி்த நநானபுப ப�ருநாள் 
ப்தாழுல்க அக்கலரப�றறு ப�ாது 
விலளயாடடு லம்தான தி்ற்ந்த 
பவளியில் நநறறு திங்கடகிைலம 
(02) ்காலல 6.30மணிககு இடம்-

ப�ற்றது. அக்கலரப�றறு அஹ்லுஸ் 
ஸூனனா ஜூம்ஆ �ள்ளிவாசல்  நிர-
வா்கததினரால் ஏற�ாடு பசயயப-
�டட இபப�ருநாள் ப்தாழுல்க 
மறறும் ந�ருலரலய  அஷநஷேக 
எம்.ஐ.அனஸார (்தபலீகி) நி்கழ்த-
தியந்தாடு, இதில் ப�ரு்நதிரளான 
ஆண்்கள், ப�ண்்கள் ்கல்நது ப்காண்-
டனர.

குடும்� உ்றவு்களுககிலடயிலான 
நல்லு்றவும், இனங்களுககிலடயி-
லான ஒறறுலம, சா்நதி சமா்தானம், 
பி்றருககு உ்தவு்தல், வறுலமயில் 
இருப�வர்கலள ்கண்டு முடியுமான 
வலர உ்தவு்தல், ்தாய ்த்நல்தயினலர 
அரவலணதது நடத்தல் என�து 
�றறி இபந�ருலரயில் வலியுறுத்தப-
�டடது.

அக்்கமைப்பற்றில்

்காலரதீவு குறூப நிரு�ர

இ்நதுசமய ்கலாசார அலுவல்-
்கள் திலணக்களததின ஏற�ாடடில் 
திருநாவுக்கரசு நாயனார குருகுலம் 
இலண்நது நடாததிய நாவுக்கரசு 
நாயனார  குருபூலச  தின விைாவா-
னது  திருகந்காவில், விநாய்கபுரம், 
திருநாவுக்கரசு நாயனார குருகுலத-
தில் ஞாயிறு ்காலல 9.00  மணிககு 

இடம்ப�ற்றது. இ்நநி்கழ்வு சிவ 
= நீ.அஙகுச நா்தகுருக்கள்  திரு-
முனனிலலயில்  இடம்ப�ற்றது. 
்கண.இராஜபரததினம் �ணிப�ாளர 
திருநாவுக்கரசு நாயனார குருகுலம்   
்தலலலமயில் இடம்ப�ற்றது.

பிர்தம அதிதியா்க அம்�ால்ற 
மாவடட நமலதி்க அரசாங்க அதி�ர 
நவ்தநாய்கம் பஜ்கதீசன ்கல்நது 
சி்றபபித்தார.

திருநாவுக்்கரசு நாயனார் 
குருபூம்ச தின விோ

மவததிய ்கலாநிதி இரா.முரளீஸவரனின்   
்கன்னி ்கவிமத நூல் ்வளியீடடு விோ  

்காலரதீவு குறூப நிரு�ர 
  
்கல்முலன ஆ்தார லவததியசா -

லலயின லவததிய அததியடச்கர 
லவததிய ்கலாநிதி இரா. முரளீஸ்-
வரனின “ஒரு மருததுவரின மருத -
துவமலன நாள்்கள்” ்கவில்த நூல் 
பவளியீடு சனிககிைலம (30) மட -
டக்களபபு பிள்லளயாரடி ்தமிழ்ச்-
சங்க ்கலலயரங்கததில் சி்றப�ா்க 
நலடப�ற்றது.  

மடடக்களபபு ்தமிழ்ச்சங்கத -
தின ஏற�ாடடில், மடடக்களபபு 
்தமிழ்ச்சங்க ்தலலவர லசவபபுர -
வலர வி.ரஞசி்தமூரததி ்தலலலம-
யில் நலடப�ற்ற இ்நநி்கழ்விறகு 

முனனிலல அதிதியா்க கிைககுப 
�ல்்கலலக்கை்க பமாழிததுல்றத்த-
லலவர ந�ராசிரியர பச. நயா்கராசா 
்கல்நது சி்றபபித்தார.  

“வீட்டுக்கு நல்்ல பிளமளை, ெமுதவாயத்திற்கு நல்்லேனிதன், நவாட்டுக்கு நல்்ல பிைமை”’ எனும் சதவானிபச்பவாருளில் இஸ்லவாமிய விழுமியங்களுக்்கமே்வா்க அறிவு, ஆளுமே, திறன் 
அபிவிருத்தி ம்பவான்ற துமற்களில் ்பதின்ே ்யதினமை ்லுவூட்டும் நி்கழ்வில் சிறப்பவா்க ்பயிற்சிச்பற்ற ேவாண்ர் ேவாணவியர்்களுக்கு ெவான்றிதழ், விருது ்ழஙகும் நி்கழ்வு ஓன்று (27) 
அக்்கமைப்பற்று பிைமதெ செய்ல்க ம்கட்ம்பவார் கூடத்தில் நமடச்பற்ற  ம்பவாது,..                  (்படங்கள: அட்டவாமளைசமெமன குறூப நிரு்பர்)  

்வளிவராத 
உணமை்கள்

்சாயந்தைருதில் இரவில் வீசும் துர்நாறைம் 



பூண்டுல�ோயோ நிருபர் 

நுவரெலியோ பிெலேச சபபக்-
குடபட்ட கநேபபபை லேயிப� 
மப� லேோட்டத்தில் கழிவுகபை 
முபையோக அபபுைபபடுத்ேோபம-
யோல், ர்டங்கு பெவும் அபோயம் 
ஏறபடடுளைேோக லேோட்ட மக்கள 
ரேரிவித்துளைனர்.

இது ரேோ்டர்பில் லேோட்ட மக்கள 
ரேரிவிக்பகயில், 

க்டநே பத்து வரு்டத்திறகு லம�ோ 
குபபபகபை முபையோக அபபு-
ைபபடுத்ேோபமயினோலும் லேோட்ட 
நிர்வோகம் கண்டுரகோளைோமல் 
இருபபேனோலும் ர்டங்கு பெவும் 
அபோயம் ஏறபடடுளைது. 

க்டநே கோ�ங்களில் லேோட்ட 

நிர்வோகங்கள குபபபகபை அப-
புைபபடுத்ே சி�பெ நியமித்து 
முபையோக   பெோமரித்து வநேோர்-
கள. ஆனோல் ேறலபோது முபையோக 
பெோமரிக்க லேோட்ட நிர்வோகம் முன்-
வெோபமயோல் குபபப குழிகள 
நிெம்பி வழிகின்ைன.

இேறகு அருகோபமயில்  வீடுகள 
க ோ ண ப ப டு கின் ை ப ம யி ன ோ ல் 
நுைம்புகளின் ரபருக்கம் அதிகரித் -
துளைது்டன், துர்்ோறைமும் வீசுவ-
ேோக ரேரிவிக்கின்ைனர். எனலவ 
லேோட்ட நிர்வோகம் ல்ோயகள பெவ 
முன் விபெநது, இேறகோன தீர்பவ 
ரபறறுத்ேருமோறு கநேபபை 
லேயிப� மப� லேோட்ட மக்கள 
லவண்டுலகோள விடுத்துளைனர்.

ஹோலிஎ� விலச்ட நிருபர் 

பண்்டோெவபை கினிகம பிெலேசத்-
தில் பல்ல்ோக்கு கட்ட்டம் மறறும்  
விடுமுபை விடுதி என்பன நிர்மோ-
ணிபபேறகோன அடிக்கல் ்ோடடு-
விழோ அண்பமயில்  இ்டம்ரபறைது.   

 ரவளி்ோடடு நிதிரயோதுக்கீடடின் 
மூ�ம் ்ப்டமுபைபபடுத்ேபபட்ட  
பிெோநதிய அபிவிருத்தி உேவித்திட-
்டத்தின் மூ�ம் இபவ நிர்மோணிக்கப-
ப்டவுளைன.    

இத்திட்டத்திறகோன அடிக்கல் 
்ோடடும் நிகழ்வு பண்்டோெவபை  
்கெபிேோ ஜனக நிஷோநே ெத்்ோயக்க 

ேப�பமயில் இ்டம்ரபறைது. 
இேன்லபோது கருத்து  ரேரிவித்ே 
அவர்,   

்ம் ்ோடடுக்கோன ரவளி்ோடடு 
்ோணயம் அத்தியோவசியமோன  இக்-
கோ�த்தில் பிெோநதிய அபிவிருத்தி 
உேவித் திட்டத்தின் ஊ்டோக இ�ங்-
பகயின்  அபிவிருத்தி ்்டவடிக்-
பககளுக்கு நிதி ஒதுக்கீடு ரசயயும் 
லவப�த்திட்டத்தில்  பண்்டோெ-
வபை மோ்கெ சபபக்கு வழங்கும் 
மறறுரமோரு மோனியமோக இத்திட-
்டம்  அமுல்படுத்ேபபடுவேோக பண்-
்டோெவபை ்கெபிேோ ஜனக நிஷோநே 

ெத்்ோயக்க  ரேரிவித்ேோர்.  
“ பண்்டோெவபை லேர்ேல் பிரிவில் 

கினிகம பிெலேசத்பே பமயபப-
டுத்தி  இநே பல்ல்ோக்கு கடடி்டம் 
மறறும் விடுமுபை விடுதிபய 
நிர்மோணிக்கும்  திட்டம் ்ப்டமு-
பைபபடுத்ேபபடுகிைது. இ�ங்-
பகயில் ேறலபோது நி�வும் அநநி-
யச்  ரச�ோவணி ர்ருக்கடியில் 
இவவோறு ரபைபபடும் ரவளி்ோடடு 
்ோணயத்தின்  ரபரும்பகுதி அபிவி-
ருத்தி ல்ோக்கங்களுக்கோக மடடுலம 
பயன்படுத்ேபபடும்.  

ஏரனன்ைோல், அப பணம் க்டன் 

அல்�, திருபபிச் ரசலுத்ேபப்டோே  
்ன்ரகோப்ட. எவவோைோயினும், இப 
பணத்பேப பயன்படுத்திக் கூடிய 
விபெவில்  கடடுமோனப பணிகபை 
முடித்து அேன் மூ�ம் அப பகு-
திக்கு ்ன்பம ரசயவலே எங்கள  
ல்ோக்கம். எனலவ, இேன் கடடுமோ-
னபபணிகள விபெவில் முடியும் 
வபெ ரேோ்டர்நது  கண்கோணிக்கப-
படும் என அவர் ரேரிவித்ேோர்.   

இநநிகழ்வில் பண்்டோெவபை 
மோ்கெ சபபயின் பிெதி லமயர், 
மோ்கெ சபப உறுபபினர்கள மறறும் 
அதிகோரிகள க�நதுரகோண்்டனர்.  
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வ�பபபன லேர்ேல் ரேோகுதி -
யில் புதி ேோக உருவோக்கபபடடுளை 
லம�தி க  பிெலேச ரசய�கத்பே 
இெோக ப� ்கருக்கு மோறறி ேெ 
உ்டன டி  ்்டவடிக்பக எடுக்குமோறு 
லேோ ட்ட உடகட்டபமபபு இெோ-
ஜோங்க அபமச்சர் அருணோச்ச�ம் 
அெவிநே குமோருக்கு வ�பபபன 
பிெலேச சபப உறுபபினர் ரபருமோள 
சண்முகம் லவண்டுலகோள விடுத்துள-
ைோர். 

வ�பபபன லேர்ேல் ரேோகுதி -
யில் லம�திக பிெலேச ரசய�கம் 
ஒன்று லேபவயோகவுளைது. இபே 
இெோகப� ்கரில் அபமக்க லவண்டு -
ரமன க்டநே கோ�ங்களில் பல்லவறு 
லபோெோட்டங்கள இெோகப� ்கரில் 
முன்ரனடுக்கபபடடிருநேன. 

இருபபினும் வ�பபபன பிெ -
லேசம் நில்ேண்்டோஹின பகுதியில் 
வ�பபபன லேர்ேல் ரேோகுதிக்கோன 
பிெலேச ரசய�கம் இன்று இயங்கு -
கிைது.

இபபிெலேச ரசய�கத்தின் 
லசபவகபை ரபறறுக்ரகோளை 
இெோகப�, உ்டபபுஸ�ோபவ, 
பஹரபோெஸ்ட, பிெலேச லேோட்டப-

பகுதி மக்கள உளளிட்ட கிெோம புை 
மக்கள பயண அரசௌகரியங்களுக்கு 
முகம் ரகோடுத்து வருகின்ைனர்.

இேபன கருத்திற ரகோண்டு 
க்டநே அெசோங்கத்தில் நுவரெலியோ 
மோவட்டத்திறகு லம�திக பிெலேச 
ரசய�கங்கபை வழங்கவும்,அதில் 
வ�பபபன ரேோகுதிக்கு வழங்கும் 
பிெலேச ரசய�கத்பே இெோகப�பய 
பமயமோக ரகோண்டு அபமக்க 
லவண்டும் எனவும் வலியுறுத்ேப-
படடு வநேது.

இருபபினும் வ�பபபனயில் 
பபழய பிெலேச சபப கட்ட்டத்பே 

மீள புனெபமபபு ரசயது அதில் 
லம�திக பிெலேச ரசய�க கோரியோ-
�யமோக இது இெகசியமோக திைக்கப-
படடுளைது.

இேன் பின்பு�த்தில் வ�பபபன 
பிெலேச ரபரும்போன்பம அெசியல்-
வோதிகள ரசயறபடடுளைபம ரேரி -
யவநதுளைது.

இநநிப�யில் வ�பபபனயில் 
இெண்டு பிெலேச ரசய�கங்கள 
ரசோறப தூெங்களில் அடுத்ேடுத்து 
திைக்கபபடடுளைபம இெோகப� 
பிெலேச மக்களுக்கு இபழக்கபபட-
டுளை அநீதியோகும். 

எனலவ இது ரேோ்டர்பில் நுவ -
ரெலியோ மோவட்ட ரசய�ோைர் உள -
ளிட்ட வ�பபபன பிெலேச சபப 
ேவிசோைர் மறறும் அதிகோரிகளின் கவ -
னத்திறகும், உள்ோடடு அலுவல்கள 
மறறும் மத்திய மோகோண ஆளு்ரின் 
கவனத்திறகும் ரகோண்டுவெபபட-
டுளைது.

ஆனோல் லம�திக பிெலேச ரசய�-
கத்பே இெோகப� ்கரில் அபமக்க 
லவண்டும் என்ை எமது லகோரிக்-
பகபய கண்டுரகோளைோது ேறலபோது 
வ�பபபனயில் இச்ரசய�கத்பே 
திைநதுளைனர். 

இநநிப�யில் இவவி்டயம் 
ரேோ்டர்பில் உண்பம ேன்பமபய-
யும் மக்களின் லகோரிக்பகபயயும் 
ஏறறு லேோட்ட உடகட்டபமபபு இெோ-
ஜோங்க அபமச்சர் என்ை வபகயில் 
ேோங்கள உரிய தீர்விபன ரபறறு ேரு-
வது்டன் இெோகப� பிெலேச மக்கள 
்�னில் அக்கபை ரகோண்டு லம�திக 
பிெலேச ரசய�கத்பே இெோகப� 
்கரில் திைக்க ்்டவடிக்பக எடுக்க 
லவண்டும் என ரபருமோள சண்முகம் 
ேனது லவண்டுலகோள முன்பவத்துள-
ைோர்.  ஆ.ெலமஸ்

இராகலையில் பிரதேச சசயைகதலே
அமைக்குைாறு க�ாரிக்ம�

பண்ாரவமையில்  வவளிநாட்டு நிதியுதவியில்  
பல்கநாக்கு �ட்்்ம், ஓய்வு விடுதி நிரைாணிப்பு

�நதப்பமையில் 
வ்ங்கு பரவும் அபாயம் 
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எமது மக்களின் பல்லவறு 
லேபவகபை முன்னிப�பபடுத்தி 
ரபோதுஜன ரபெமுனவு்டன் ஒரு 
புரிநதுணர்வு ஒபபநேத்தின் அடிப -
பப்டயில�லய ஆேெவு வழங்கி -
லனோம். ஆனோல் எமக்கு வழங்கிய 
வோக்குறுதிகபை நிபைலவறறி ேவ-
றிவிட்டோர். அேனோல�லய அெசோங் -
கத்திலிருநது ரவளிலயறும் முடிபவ 
இ�ங்பக ரேோழி�ோைர் கோங்கிெஸ் 
எடுத்ேேோக இ�ங்பக ரேோழி�ோைர் 
கோங்கிெஸின் பிெதித் ேப�வரும், 
முன்னோள மத்திய மோகோண சபப 
உறுபபினருமோன கணபதி கனகெோஜ் 
ரேரிவித்ேோர்.

ரகோட்டகப�யில் ்ப்டரபறை 
லம தின நிகழ்வில் உபெயோறறும்-
லபோது அவர் இவவோறு ரேரிவித்ேோர்.

க்டநே ஜனோதிபதித் லேர்ேலில் 
வோக்களிக்கும் மனபபோன்பம-
யில் சிறுபோன்பம மக்கள இருக் -
கவில்ப�.  அவருக்கு கிப்டத்ே 
சி� �டசம் ேமிழ் வோக்குகள கூ்ட 
இ�ங்பக ரேோழி�ோைர் கோங்கிெ-

ஸின் ஆேெவினோல் கிப்டத்-
ேேோகும். இநே ்ோடடின் 
சிறுபோன்பம இனங்கள 
முறறு முழுேோக நிெோகரித்ே-
லபோது இ�ங்பகத் ரேோழி-
�ோைர் கோங்கிெஸின் மூ�ம் 
கிப்டத்ே சிறுபோன்பம மக் -
களின் ஆேெபவ பவத்து 
எமது மக்களின் ்ம்பிக்-
பகபய கடடிரயழுபப ஜனோதிபதி 
ேவறிவிட்டோர். ்ோங்கள ப� லகோரிக்-
பககபை முன்பவத்து இருநேோலும் 
அவறறில் முக்கியமோன சி�வறபை 
கூ்ட நிபைலவறறுவேறகு இநே அெ -
சோங்கம் இழுத்ேடிபபுக்கபை லமற-
ரகோண்டு வநதிருக்கிைது. இன்று 
்ோங்கள எடுத்திருக்கின்ை தீர்மோனம் 
மக்களின் பக்கம் நின்று எடுத்ே தீர்-
மோனமோகும். 

இ�ங்பக ரேோழி�ோைர் கோங்-
கிெபஸ ரபோருத்ேவபெயில் எவ -
பெயும் சோர்நது நின்று அெசியல் 
பிெதிநிதித்துவத்பே அதிகரிக்க முயற-
சிக்கோமல் எமது மக்களின் எண்ணங்-
கபை பிெதிபலிக்கும் அபமபபோக 
இருக்க லவண்டும் என்பதில�லய 

அதிக ் ோட்டம் ரசலுத்துகின்-
ைது. ஜனோதிபதி அபழத்தி-
ருநே சர்வகடசி மோ்ோடப்ட 
புைக்கணித்லேோம். அேற-
குப பிைகு ஜனோதிபதியு்டன் 
்ப்டரபறை க�நதுபெயோ்ட-
லில் எமது நிப�பபோடப்ட 
ரேட்டத்ரேளிவோக ஜீவன் 
ரேோண்்டமோன் ரேரிவித்-

திருநேோர். எமது குபைநே படசத் 
லகோரிக்பகபயயும் ரேளிவுபடுத்தியி-
ருநேோர். அவறறில் சி�வறபை நிபை-
லவறறுவேறகு ஜனோதிபதி இணக்கம் 
ரவளியிடடிருநேோர். 

இருநேோலும் இது கண் ரகட்ட 
பிைகு சூரிய ்மஸ்கோெம் லபோன்ை-
ரேோரு நிப�யோகும். எமது லகோரிக்-
பககளில் ஒன்ைோன மத்திய மோகோண 
உேவி ஆசிரியர் நியமனம் நீண்்ட 
கோ� ேோமேத்துக்குப பின் நிபை-
லவறைபபடடிருக்கிைது. இநே அெ-
சோங்கத்லேோடு இெண்்டபெ வரு்டங்-
கள பயணித்திருக்கிலைோம். எமக்கு 
வழங்கபபட்ட வோக்குறுதிகளில் 
மப�யகத்துக்கோன பல்கப�க்கழ-
கம், மறறும் நுவரெலியோ மோவட-

்டத்துக்கோன பிெலேச ரசய�கங்-
கள என்பனவறபையோவது எஞ்சி 
இருக்கின்ை கோ�த்தில் நிபைலவறறி 
மப�யக மக்களி்டமிருநது ்ோம் 
ரபறறுக் ரகோடுத்ே ஆேெவுக்கு ஜனோ-
திபதி மதிபபளித்திருக்க லவண்டும்.

கல்வி சுகோேோெம் வோழ்க்பகத்-
ேெ அபிவிருத்தி என்பனவறறுக்கு 
லேபவயோன ஆல�ோசபனகள 
வழிகோட்டல்கள என்பனவறறுக்கு 
இநதிய அெசோங்கம் வழங்கும் உே-
விகள லமலும் அதிகரிக்கபப்ட 
லவண்டும். 

அவறபை நிபைலவறறிக் ரகோளவ -
ேறகு போெதிய ஜனேோ கடசியின் ேமிழ-
கத் ேப�வர் அண்ணோமப� எமக்கு 
உேவுவோர் என்ை எதிர்போர்பபு என் -
னி்டம் இருக்கிைது. ரமோத்ேத்தில் 
்ோங்கள உங்களி்டம் இருநது எதிர்-
போர்பபது  இநதியோ இ�ங்பகயில் 
இநதிய வம்சோவளியினரின் உணர்வு-
கலைோடு ஒன்றிபணநது இருக்கிைது 
பேரியத்பே எமக்குத் ேோருங்கள 
அது இநே ்ோடடில� எமது ஆலெோக் -
கியமோன எதிர்கோ�த்துக்கு அடித்ேை-
மோக அபமயும் என்ைோர்.

இந்திய அரசாஙகம் வழஙகும் உேவிகள்
கைலும் அதி�ரிக்�ப்ப் கவணடும்
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ே�வோக்கப� கிலைட -
ரவஸ்்டன் ஸ்கல்போ லேோட -
்டத்தில் �யன் ரேோ்டர் குடி-
யிருபரபோன்றின் பின்னோல் 
இருநே 9 அடி ஆழமோன 
கிணறறிலிருநது ஆண் 
ஒருவரின் ச்ட�ம் (2) மீட -
கபபடடுளைேோக ே�வோக்-
கப� ரபோலிஸோர் ரேரிவித்-
ேனர். லவலுெோஜெடணம் 
வயது (50) இெண்டு பிள-
பைகளின் ேநபேரயோரு-
வலெ இவவோறு ச்ட�மோக மீடகப-
படடுளைோர். முே�ோம் திகதி இெவு 
ரவளிலய ரசன்ைவர் வீடு திரும்போே 

நிப�யில் வீட்டோர் அவபெ 
லேடியுளைனர். 

இநநிப�யில் வீடடுக்கு 
பின்னோல் இருநே 9 அடி 
ஆழமோன கிணறறிலிருநது 
ல்றறு கோப� அய�வர்-
கைோல் ச்ட�மோக மீடகப -
பட்டோர். ச்ட�ம் சட்ட 
பவத்திய அதிகோரியின் 
மெண பரிலசோேபனக்கோக 
நுவரெலியோ ரபோது பவத் -
தியசோப�க்கு ரகோண்டு  
ரசல்�பபடடுளைது. இது 

ரேோ்டர்போன லம�திக விசோெபண -
கபை ே�வோக்கப� ரபோலிஸோர் 
லமறரகோண்டுளைனர்.

ஆச�ாருவரின் சடைம் மீட்பு 

வீட்டு ம்மை பணிபசபண்கள் ெங்கத்தின் மேதின ஊர்ைம் ஹற்றனில் இடம்சபற்றது. 
 படம்: கினி்கத்மதேமன தின்கரன்  நிருபர

மே தினத்மதே முன்னிட்டு மேறறு ேவாமை ்கம்பமை இரட்மடபவாமதே ே்கரத்தில் சபருநமதேவாட்டத்திலுள்ை ்கல்வி ்கற்ற இமைஞர யு்தி்கள் ஒன்றிமைநது “ சுரணடவாமதே சுரணடவாமதே 
சதேவாழிைவாைர்களின் உமழபமப சுரணடவாமதே” இருளிலிருக்கும் ேமைய்க ்கல்விக்கு ச்ளிசெம் கிமடபபது எபமபவாது”“ ேமைய்க ேக்்களின் அடிபபமட ெம்பைத்மதே உயரத்தே ம்ணடும்” 
என பல்ம்று சுமைவா்கங்கமை ஏநதிய்வாறு மபவாரவாட்டம் ேடத்தினர.  படம்: ேவா்ைபபிட்டி சுழறசி நிருபர

இ�ங்பக ரேோழி�ோைர் ஐக்கிய 
முன்னணி, ்ோடடின் ேறலபோபேய 
ர்ருக்கடி நிப�பய கருத்திற -
ரகோண்டு ரேோழி�ோைர் தின நிகழ் -
விபன லமதின பிெோர்த்ேபன 
நிகழ்வோக மோபபோகப� ரபருந -
லேோட்டப பிரிவு முன்ைலில் ் ்டோத்தி -
யது. 

லம தினப பிெோர்த்ேபன நிகழ் -
விறகு இநது, ரபௌத்ே, கிறிஸ்ேவ, 
இஸ்�ோம் ஆகிய சர்வ மேத்ேவர் -
களும், ரபருநலேோட்ட மக்களும், 
சமூக ்�ன் விரும்பிகளும், ஊ்டகத்-
துபையினரும்

க�நதுரகோண்டிருநேனர். உயிர்த்ே 
ஞோயிறு தினத்தில் ரகோல்�பபட்ட-
வர்கள, ரபோருைோேோெ ர்ருக்கடி 
கோெணமோக கியூ வரிபசகளில் நின்று 
மெணமப்டநேவர்கள, ஆர்பபோட-
்டங்களில் ஈடுபடடு மெணமப்டந-
ேவர்கள உளளிட்டவர்களுக்கோன 
அஞ்சலி ரசலுத்தும் நிகழ்வுகள 
இேன்லபோது இ்டம்ரபறைன.

இந நிகழ்வுகள அபனத்தும், 
இ�ங்பக ரேோழி�ோைர் ஐக்கிய 
முன்னணி நிதிச் ரசய�ோைர் இெோஜ-
்ோயகம் சல�ோபெோஜோ ேப�பமயில் 
்ப்டரபறைது. 

கைதின நி�ழ்வு�ள்

இெத்தினபுரி சுழறசி நிருபர்

போெம்பரிய ரேன்பன கித்துள மெங்-
கள மூ�ம் ேயோரிக்கபபடும் கித்துள 
போணி, கருபபடடி வபககள மறறும் 
சோெோய உறபத்திகள அருகி வருவேோக 
முபைபபோடு ரேரிவிக்கபபடுகிைது. 
இநநிப�பமயினோல் இத்ரேோழிற-
துபை எதிர்கோ�த்தில் இல்�ோமல் 
லபோகும் கவப�க்குரிய நிப�பம 
உருவோகி வருவேோக இத்ரேோழிலில் 
ஈடுபடடு வரும் உறபத்தியோைர்கள 
கவப� ரேரிவிக்கின்ைனர். இ�ங்-

பகயில் புதிய ரேோழில்நுடபங்கள 
பயன்படுத்ேபப்டோே பபழய போெம்-
பரிய ்ப்டமுபையிலுளை ஒலெ 
ரேோழிறதுபை இதுவோகும் என ரேரி-
விக்கும் இவர்கள ஏபனய மதுபோன 
உறபத்தித்துபைகளுக்கு மூ�பரபோ-
ருைோக விைங்கும் ேமது உறபத்தி 
முயறசிகளுக்கு வழங்கும் ஒத்து-
பழபபு ேமக்கும் கிப்டத்ேோல் இத்து-
பைபய விபன திைனுளைேோக மோற-
றியபமக்க முடியும் என இவர்கள 
்ம்பிக்பக ரேரிவிக்கின்ைனர்.

வதங்கு, கித்துள் பாரம்பரிய 
உறபத்தி துமை வீழ்ச்சி
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CHINT சீன ்ர்த்தக நவாேம்

சின்ட் பவர் ச�ொலு�னுக்கு
இடைக்்ொலத் தடையுத்தரவு

சீன வர்த்தக நாமமான 'CHINT'ஐப் 
பயனபடு்ததி மின உபகரணஙகளை 
உறப்ததி, விநியயாகம் மறறும் 
விறபளன செயவ்தறகு சகாள்ளுப்பிட் -
டிளய ்தைமாகக் சகாண்ட சினட் பவர 
சொலுென நிறுவன்ததிறகு சகாழும்பு 
வர்த்தக யமல் நீதிமன்ற நீதிபதி பிரதீப் 
செட்டியாராச்சி இள்டக்கால்த ்தள்ட -
யு்த்தரவு பி்றப்பி்ததுள்ைார.

சீனாவின சினட் குரூப் காரப்பயர -
ஷன மறறும் CHINT Electric Company 
ஆகியளவ ்தாக்கல் செய்த   வழக்ளக 
பரிசீலி்த்த வர்த்தக  யமல்  நீதிமன -
்றம் இந்த ்தள்ட உ்த்தரளவ பி்றப்பி்த-
துள்ைது.

CHINT மினொர உபகரணஙகள் 
சீனாவில் இருநது இ்றக்குமதி செய-
யப்பட்டு Chint Power Solutions Pvt. 
Ltd, Galle Road, Colombo 3 மூலம் 
உள்நாட்டில் விநியயாகிக்கப்படுகி-
்றது. சிணட் பவர சொல்யூஷனஸ் 
(பிளரயவட்) லிமிச்டட் மறறும் அ்தன 
்தளலவரும் நிரவாக இயக்குநருமான 
சிவபா்தம் ராகுலன ஆகியயார இந்த 
வழக்கில் பிரதிவாதிகைாக குறிப்பி-
்டப்பட்டிருந்தனர.பிரதிவாதிகளுக்கு 
ஜூன  மா்தம் 16-ம் ய்ததி நீதிமன்ற்ததில் 
ஆஜராகுமாறும் நீதிபதி உ்த்தரவிட்-
டுள்ைார.

சகாழும்ளபச் யெரந்த Chint Power 

Solutions (Pvt) Ltd ஆனது, உலகப் 
புகழசபற்ற சீன வர்த்தக நாமமான 
'CHINT' மின உபகரண்ததின சமா்த்த 
விநியயாகஸ்்தராகச் செயறபட்்ட்தாக-
வும், பிரதிவாதி  நிறுவனம் ய்தளவ -
யற்ற இலாபம் சபறுவ்தறகாக நிறு-
வன்ததின வர்த்தக மு்ததிளரளயப் 
யபான்ற மின உபகரணஙகளை விநி -
யயாகிப்ப்தாகவும் பிரதிவாதி குற்றம் 
ொட்டியுள்ைார.

மனு்தாரர ொரபில் ஆஜரான ெட்்ட்த-
்தரணி மயனாஜ் பண்டார,  இ்தறகு  
்தள்ட விதிக்குமாறு நீதிமன்ற்ததில் 
யகாரிக்ளக விடு்த்தார.

'CHINT POWER' வர்த்தக மு்ததிளர-

யானது இலஙளகயின ய்தசிய அறி -
வுொர சொ்ததுரிளம அலுவலக்ததின 
பிரிவுகள் 09 மறறும் 11 இன கீழ, 
முள்றப்பாடு செய்த CHINT குழும 
கூட்டு்த்தாபன்ததின அனுமதி மறறும் 
அனுமதியினறி இரகசியமாக பதிவு 
செயயப்பட்டுள்ைது. 

வாதிகளின 'CHINT' வர்த்தக 
மு்ததிளர இலஙளகயில் பதிவு செய-
யப்ப்டா்த்தாலும், குற்றஞொட்்டப்-
பட்்ட பிரதிவாதியின பதிளவ இர்தது 
செயயாமல் பதிவு செயய முடியா்த்தா-
லும் நியாயமற்ற யபாட்டியின கீழ பிர -
வாதிகள் வர்த்தக உயர நீதிமன்ற்ததில் 
வழக்கு்த ்தாக்கல் செய்தனர.

சுயவாதீன ச்தவாமைக்கவாட்சி மெம்யில் 35 ்ருடேவாக ச்தவாடர நவாடகேவான 'மகவாப்பி கமட'நவாடக்ததின் 35 நவாடக கமைஞரகளுக்கு நிமைய்ததின் முன்னவாள் பணிப்பவாளரும், ட்ர ம�வால் நிதிய்த-
தின் பணிப்பவாளர ெமப உறுப்பினர புர்ைர �வாசிம் உேர 5000/: ரூபவாய் வீ்தம் 175,000 ்ழங்கி ம்்த்த மபவாது,..   

சபரியநீலாவளண வியெ்ட நிருபர  

கல்முளன வ்டக்கு பிரய்தெ செயலாைர 
பிரிவின கீழ உள்ை சபரியநீலாவளண 
்தமிழ - முஸ்லிம் பிரிவில் ச்தரிவு செயயப் -
பட்்ட பயனாளிகளுக்கு சபருநாள் உணவுப் 
சபாதிகளை வழஙகி ளவக்கும் நிகழவு 
சபரியநீலாவளண புலவரமணி ெரிபு்ததீன 
மகா வி்ததியாலய்ததில் (01) நள்டசபற்றது.  

ஏ.ஆர.எம். மனசூர பவுணய்டஷனின 
உ்தவி்த திட்்ட்ததின கீழ நள்டசபற்ற இந்த 
நிகழளவ சபரியநீலாவளண ெமூக அபி -
விரு்ததிக்கான ஒனறியம் மறறும் பிரய்தெ 
செயலக உ்ததியயாக்த்தரகள் ஒனறிளணநது 

ஏறபாடு செயதிருந்தனர.  இந்த நிகழவில் 
ஏ. ஆர. எம். மனசூர பவுணய்டஷன ஸ்்தா -
பகரும் அவுஸ்தியரலியா முஸ்லிம் கவுன -
ஸிலின செயலாைருமான ெட்்ட்த்தரணி 
திருமதி மரயம் மனசூர நளீமுடீன, அவ -
ருள்டய கணவர நளீமுடீன சிொப்டீன, 
கல்முளன வ்டக்கு பிரய்தெ செயலக மகளிர 
அபிவிரு்ததி உ்ததியயாக்த்தர ஆர.ச்டலினா, 
சபரியநீலாவளண ெமூக அபிவிரு்ததிக்கான 
ஒனறிய்ததின நிரவாக உ்ததியயாக்த்தரகள், 
பிரய்தெ செயலக உ்ததியயாக்த்தரகள் ஒனறி -
ளணநது சபருநாள் வாழவா்தார உ்தவிகள் 
அவசியப்பட்்ட குடும்பஙகளுக்கு வழஙகி 
ளவ்த்தனர.    

சபரியநீலொவடையில்   
சபருநொள் சபொதி   

திண்மக்்ழிவு மு்ொட்மத்துவம்;
விச�ை ்லந்துடரயொைல்
பு்த்தைம் தினகரன நிருபர

திணமக்கழிவு முகாளம்தது-
வம் ெம்பந்தமான பிரச்சிளனக-
ளுக்கு்த தீரவாக பு்த்தைம் நகர 
ெளபயால் விளரவில் முனசன -
டுக்கப்ப்டவிருக்கின்ற குப்ளப 
கூைஙகளைப் பிரி்தச்தடுக்கும் 
யவளல்ததிட்்டம் ெம்பந்தமான 
ச்தளிவூட்்டல் கரு்த்தரஙகு (27) 
நகரபி்தா எம்.எஸ்.எம்.ரபீக் 
்தளலளமயில் ெரவம்த குருமார -

களு்டன நகரெளப காரியாலய 
யகட்யபார கூ்ட்ததில் இ்டம்சபற-
்றது.

இ்தனயபாது நகரபி்தா திண-
மக்கழிவு முகாளம்ததுவ செயற-
பாட்டில் எதிரயநாக்கும் பிரச்-
சிளனகள் மறறும் அ்தறகான 
தீரவுகள் ெம்பந்தமான வி்டயங-
களை ச்தளிவுபடு்ததினார.

இ்தனயபாது ம்தகுருமாரகளின 
கரு்ததுக்களும் ஆயலாெளனக-
ளும் கலநதுளரயா்டப்பட்்டன.

fs;Sj; jtwiz Fj;jif 

tpw;gid - 2022 - 2023

gpuNjr nrayhsH gphpT - Gj;jsk; 

2022Mk; Mz;L [{iy khjk; 01k; jpfjp 
Kjy; 2023Mk; Mz;L [_d; khjk; 30k;  
jpfjp tiuAs;s fhyj;jpw;fhd 
fs;Sj;jtwiz Fj;jif kPs; 
tpw;gidf;fhd Nfs;tpg;gj;jpuq;fs; 
2022.05.24k; jpfjp fhiy 10.30 kzp tiu 
Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;. 

,yf;fk;  : 01

gphpT :  Gj;jsk; gpuNjr 
nrayhsH gphpT

fpuhkk; :  Nridf;FbapUg;G

jtwiz jpwe;J 
itf;fg;gl;bUf;Fk; 
Neuq;fs;  :  fhiy 10.00 Kjy; 

gp.g. 2.00 kzp 
tiu

   gp.g. 5.00 Kjy; 
,uT 9.00 kzp 
tiu

jtwiz Nfs;tpg;gj;jpuk; Vw;Fk; ,Wjpj; 
jpfjpAk; NeuKk; :  2022.05.24

   K.g. 10.30 kzp 
tiu

Nfs;tpg;gj;jpu itg;Gg; gzk; : 

  &gh 1>000.00

02. Nkyjpf jftYf;fhf 2022.05.06 
jpfjpa tHj;jkhdp mwptpj;jiy ghHf;fTk;. 

gpuNjr nrayfk;>  v];.V.it.MH. [ajpyf
Gj;jsk;. gpuNjr nrayhsH>
2022.04.18 Gj;jsk;.

nfhOk;G khefu rig
nfhOk;G khefu rigapd;; %yk; 2021.9.17 Mk; 

jpfjpa mjptpN\l th;j;jkhdp ,y.: 2245/30  ,y; 
gpuRhpf;fg;gl;lJ

(1952 Mk; Mz;bd; 6 Mk; ,yf;f cs;@uhl;rpkd;w jug;gLj;jg;gl;l 

Jiztpjpr;rl;lk;) 1989.01.20 Mk; jpfjpaplg;gl;l mjptpN\l th;j;jkhdp 

,y. 541/17Jiztpjpr; rl;lj;jpd; gFjp V ,d; gpufhukhd Nfs;tp mwptpj;jy;

Nfs;tpfs;/ tpiykDf;fspd; %Lk; jpfjpapd; ePbg;G
2022.04.08 Mk; jpfjpad;W nlapyp epA];> jpdfud; kw;Wk; jpdkpd Mfpa Gjpdg;gj;jphpiffspy; gpd;tUk; Nrit/ 
Ntiyfspd; toq;fYf;fhf gpuRhpf;fg;gl;l ePbf;fg;gl;l %Lk; jpfjpahd 2022.04.25 Mk; jpfjp njhlh;ghdJ. 

njhlh; ,y. Nfs;tp ,yf;fk;             tpsf;fk;

01. ME/ME/ML/38/2022
Public  Private Partnership project on Advertising and Maintenance of 250 Bill 

Boards in the City of Colombo

02. ME/ME/ML/39/2022
Public Private Partnership  project on Advertising and Maintenance of Bus 

Shelters in the City of Colombo – Phase I

%Lk; jpfjpahdJ 2022.05.11 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzp tiuAk; ePbf;fg;gl;Ls;snjd tpiykDjhuh;fSf;F 
mwptpf;fg;gLfpd;wJ. ,jw;fikthf> tpiykD/Nfs;tp MtzkhdJ 2022.05.10 Mk; jpfjpad;W  K.g. 10 kzp 
tiuAk; toq;fg;gLk;.

nuh\hdp jprhehaf;f - rl;lj;juzp>
khefu Mizahsh;>
nfhOk;G khefu rig.

ePh;nfhOk;G khefu rig

Nfs;tp mwptpj;jy;
ePh;nfhOk;G khefu rigapdhy; fPo;f;fhZk; Fj;jiffis 2022.07.01 

Kjy; 02 tUl fhyj;jpw;F Fj;jiff;F tpLtjw;fhf nghwpaplg;gl;l ,U 

gpujpfSldhd tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

njh 

lh; 

,y

Fj;jif

Fiwe;j 

gl;r 
Nfs;tpj; 

njhif 

(&)

kPsspf;fg; 

gLk; 

itg;Gj; 

njhif 

(&)

Nfs;tp 

tpz;zg; 

gf; 

fl;lzk; 

(&)

01

Vj;Jfhy flw;fiug;g+q;fh 

thfd epWj;Jkpl fl;lzk; 

mwtply; kw;Wk; kyry$l 

mikg;G guhkhpg;G 

1>346>400/- 140>000/- 3000/-

02 fhkr;Nrhil QhapW re;ij 9>023>040/- 900,000/- 3000/-

03 fhkr;Nrhil Gjd; re;ij 5>612>700/- 560,000/- 3000/-

Nfs;tp tpz;zg;gq;fs; tpepNahfpj;jy; 

2022.05.03 Kjy; 2022.05.17 Mk; jpfjp gp.g.2.30 tiu ePh;nfhOk;G khefu 

rig fzf;fhsh; gphptpy;

Nfs;tp tpz;zg;gq;fs; Vw;Wf;nfhs;sy; Kbtiljy;

2022.05.18Mk; jpfjp K.g.10.00

me;Neuj;jpd; gpd;G rkh;g;gpf;fg;gLk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;

Nfs;tpfs; jpwj;jy; - 2022.05.18 K.g.10.30 ,w;F

epge;jidfs;

01.  rfy Nfs;tpfSk; mit thp nrYj;jg;gLk; jpdk; Kjy; xU tUl 

fhyj;jpw;F rl;l hPjpahf nry;YgbahFk; Kjyhk; tUlj;jpw;fhf 

nrYj;jg;gLk; Nfs;tpj; njhiff;Fk; 5% mjpfhpg;Gld; ,uz;lhk; 

Mz;bw;F Fwpj;j Nfs;tp fl;lzkhf mwtplg;gLk;.

02.  tpz;zg;gq;fs; tpepNahfpf;fg;gLtJ khjphpg;gj;jpu fl;lzk; kw;Wk; 

itg;Gj;njhifia nrYj;jpajd; gpd;duhFk;.

03.  tpz;zg;gj;Jld; tpepNahfpf;fg;gLk; epge;jidfSf;F cl;gl;L 

cq;fshy; tpiykDf;fs; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;

04.  Nfs;tpjhuuhy; rigf;Fr; nrhe;jkhd re;ijfSf;F Nfs;tpfis 

rkh;g;gpf;Fk;NghJ Nfs;tpj;njhifapd; 06 khj njhiff;F rkkhd 

kw;Wk; nry;YgbahFk; fhyk; xU tUlkhd> khefu Mizahshpd; 

ngaUf;F mur mq;fPfhuk; ngw;w tq;fpapypUe;J ngw;Wf;nfhz;l 

tq;fpg; gpiznahd;iw rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

05.  Vida rig nrhj;Jf;fSf;fhf Nfs;tpg; ngWkjp &.800>000/- Nky; 
Nfs;tpfis rkh;g;gpf;Fk;NghJ Nfs;tpj; njhifapy; 12 khj 

njhiff;F rkkhd kw;Wk; nry;YgbahFk; fhyk; xU tUlkhd> 

khefu Mizahshpd; ngaUf;F mur mq;fPfhuk; ngw;w tq;fpapypUe;J 

ngw;Wf;nfhz;l tq;fpg; gpiznahd;iw rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

06.  Nfs;tpjhuUf;F Fwpj;j Jiwapy; mDgtk; ,Ug;gpd;> mJ gw;wpa 

Vw;ff;$ba rhd;Wfs; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

07.  rpj;jpfukhd Nfs;tpjhuuhy; rigf;F nrhe;jkhd re;ijfSf;F 03 khj 

njhifAld; rk;ge;jg;gl;l fhR itg;G xd;iwAk;> Vida 

nrhj;Jf;fSf;F 06 khj njhiff;F Fwpj;j fhR itg;G xd;iwAk;> 

xU thuj;jpw;Fs; rigapy; itg;Gr; nra;jy; Ntz;Lk;.

08.  tpiykDf;fis rkh;g;gpf;f KbtJ ,yq;if gpui[fSf;F kl;LNk

09.  cq;fshy; tpiykDf;fis rkh;g;gpf;Fk; NghJ khjphpg; gj;jpuq;fis 

rhpahfg; g+h;j;jp nra;J itg;G gw;Wr;rPl;il %yg;gpujpia ,izj;J 

%yg;gpujp > efy;gpujpia NtWNtW ciwfspy; ,l;L ciwapd; 

,lJgf;f Nky; %iyapy; Fj;jifapd; ngah; kw;Wk; %yg;gpujp 

my;yJ efy; gpujpnadf; Fwpg;gpl;L khefu Mizahsh;> fz;b 

khefu rig> ePh;nfhOk;G vd;w Kfthpf;F gjpTj;jghypy; Fwpj;j 

jpdk;> Fwpj;j Neuj;jpw;F fpilf;FkhW mDg;Gjy; my;yJ Nehpy; 

khefu Mizahsh; gzpkidapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; 

cs;splyhk;. Nkyjpf tpguq;fis khefu fzf;fhsh; (031-2222275) 

%yk; mwpayhk;.

10.  Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk; Ntisapy; Nfs;tpjhuUf;F my;yJ mtuJ 

vOj;J %y mDkjpAilatUf;F rKfkspf;fyhk;.

11. ,f;Nfs;tp gw;wpa ,Wjpj;jPh;khdk; rigf;F chpaJ.

khefu Mizahsh;

khefu rig

ePh;nfhOk;G
2022.04.29Mk; jpfjp

ePh;nfhOk;G khefu rig mYtyfj;jpy;



எதிர்வரும் ஜூன் மாதம், இலங்கைக்கு சுற்-
றுப்பயணம் மமற்்கைாள்ளவுள்ள அவுஸ்திமே-
லிய கிரிக்்கைட் அணி, மூ்வ்கைப ம்பாட்டிகைளும் 
்கைாண்ட கிரிக்்கைட் ்தா்டரகைளில் ஆ்டவுள்ள 
நி்லயில் இநத சுற்றுப்பயணத்தில் ்பங்கைடுக்-
கும் தமது அணிகை்்ள அறிவித்திருக்கின்்றது.

அவுஸ்திமேலிய அணியின் இலங்கை சுற்றுப-
்பயணம் ஜூன் மாதம் 7ஆம் திகைதி ஆேம்்பமாகி, 
ஜூ்ல மாதம் 12ஆம் திகைதி ்வ்ே ந்்ட்்ப்ற -
வுள்ள நி்லயில், இநத சுற்றுப ்பயணத்தில் 3 
ம்பாட்டிகைள ்கைாண்ட ரி 20 ்தா்டர, 5 ம்பாட்டி-
கைள ்கைாண்ட ஒருநாள ்தா்டர மற்றும் 2 ம்பாட் -
டிகைள ்கைாண்ட ்்டஸ்ட் ்தா்டர என்்பன அ்டஙகு -
கின்்றன.

இநத சுற்றுப ்பயணத்தின் ம்பாது ந்்ட்்ப-
்றவுள்ள ்்டஸ்ட் ்தா்டரில், ம்பட் கைம்மின்ஸ் 
த்ல்மயில் அறிவிக்கைப்பட்டிருக்கும் 16 
ம்பர ்கைாண்ட அவுஸ்திமேலிய ்்டஸ்ட் குழாம் 
இலங்கை வீேரகை்்ள எதிர்கைாள்ளவிருக்-
கின்்றது.

ஐ.சி.சி. இன் உலகை ்்டஸ்ட் சம்பியன்ஷிப -
பிற்கைாகை ந்்ட்்ப்றவுள்ள இநத ்்டஸ்ட் ்தா்ட-
ருக்கைான அவுஸ்திமேலிய அணியில், ்்பரிதும் 
எதிர்பாரக்கைப்பட்்ட ஆேம்்பத் துடுப்பாட்்டவீேோன 
மாரகைஸ் ஹரரிஸிற்கு ்வாய்பபு ்வழஙகைப்ப்ட-
வில்்ல. அமதமநேம் ம்வகைப்பநதுவீசசா்ளோன 
்ஜ ரிட்சர்ஸனிற்கும் ்்டஸ்ட் அணியில் ஓய்வு 
்வழஙகைப்பட்டிருக்கின்்றது.

 ்பாகிஸ்தான் அணிக்கு எதிோன ரி 20 
மற்றும் ஒருநாள ம்பாட்டிகைளில் ஆ்டாது ம்பாயி-
ருநத முன்னணி வீேரகை்ளான ம்டவிட் ம்வாரனர, 
மஜாஸ் மஹசல்வூட், மிசசல் ஸ்்டாரக், ஸ்டீவ் 
ஸ்மித், ்மதிவ் ம்வட் மற்றும் கி்ளன் ்மக்ஸ்-
்்வல் ஆகிமயாருக்கு இலங்கை அணிக்கு 
எதிோகை ந்்ட்்ப்றவுள்ள ரி 20 மற்றும் ஒருநாள 
ம்பாட்டிகைளில் ்வாய்பபு ்வழஙகைப்பட்டிருக்கின்்றது.

 அவுஸ்திமேலிய ்்டஸ்ட் அணித்த்ல்வோன 
்்பட் கைம்மின்ஸிற்கு இலங்கை ்தா்டரின் ம்பாது 
ந்்ட்்ப்றவுள்ள ரி 20  ம்பாட்டிகைளில் ஓய்வு 
்வழஙகைப்பட்டிருக்கின்்ற்ம குறிபபி்டத்தக்கை வி்ட-
யமாகும். அமதம்வ்்ள, சுழல்்பநதுவீசசா்ளோன 
அ்டம் ஷம்்பா தனது முதல் குழந்தயி்ன 
எதிர்பாரத்திருப்பதன் கைாேணமாகை இலங்கை 

சுற்றுப ்பயணத்தில் ஆடும் ்வாய்ப்்ப முழு்ம-
யாகை இழநதிருக்கின்்றார.

இமதம்வ்்ள ்பாகிஸ்தான் சுற்றுப ்பயணத் -
தின் ம்பாது தன்னு்்டய முதலா்வது சர்வமதச 
சதத்தி்னப ்பதிவு ்சய்த துடுப்பாட்்டவீேர ்மக்-
்்டரமமாட், கைவுணடி ம்பாட்டிகைளில் ஆடி்வரும் 
்பநதுவீசசு சகைலது்்றவீேர ்மக்கைல் ்ந்ஸர 
ஆகிமயாருக்கும் இலங்கை சுற்றுப ்பயணத்தில் 
்வாய்பபு ்வழஙகைப்ப்டவில்்ல.

 இலங்கைக்கு எதிோன ்்டஸ்ட் ம்பாட்டிகைளில் 
உள்ள்டக்கைப்ப்டாது ம்பான ்ஜ ரிட்சரட்்ஸன், 
அவுஸ்திமேலிய ரி 20 அணியில் இ்ணக்கைப -
்பட்டிருக்கின்்ற்ம குறிபபி்டத்தக்கைது.

மறுமு்னயில் இநத சுற்றுப ்பயணத்தின் 
ம்பாது, அவுஸ்திமேலிய ஏ அணியும் இலங்கை 
்வேவிருப்பமதாடு அவ்்வணி ஹம்்பநமதாட்்்ட-
யில் ந்்ட்்ப்றவுள்ள நான்கு நாட்கைள ்கைாண்ட 
2 ம்பாட்டிகைளிலும், 2 ஒருநாள ம்பாட்டிகைளிலும் 
்பங்கைடுக்கைவிருக்கின்்ற்ம குறிபபி்டதக்கைது.

அவுஸ்திமேலிய ரி 20 அணி  – ஆமோன் 
பின்ச (த்ல்வர), மஷான் எபம்பாட், அஷ்டன் 
ஏகைார, மஜாஸ் மஹசல்வூட், மஜாஸ் இஙகிலீஷ, 
மிசசல் மாரஸ், கி்ளன் ்மக்ஸ்்்வல், ்ஜ ரிச-
சரட்்ஸன், மகைன் ரிசசரட்்ஸன், ஸ்டீவ் ஸ்மித், 
மிசசல் ஸ்்டாரக், மாரகைஸ் ஸ்்்டாய்னிஸ், மிசசல் 
ஸ்்வபசன், ம்டவிட் ம்வாரனர, ்மதிவ் ம்வட்

அவுஸ்திமேலிய ஒருநாள அணி – ஆமோன் 
பின்ச (த்ல்வர), அஷ்டன் ஏகைார, அ்லக்ஸ் 
்கைரி, ம்பட் கைம்மின்ஸ், ்கைமமோன் கீரின், 
மஜாஸ் மஹசல்வூட், ட்ோவிஸ் ்ஹட், மாரனஸ் 
ல்பசமசமன, மிசசல் மாரஷ, கி்ளன் ்மக்ஸ்-
்்வல், ஸ்டீவ் ஸ்மித், மிசசல் ஸ்்டாரக், மாரகைஸ் 

ஸ்்்டாய்னிஸ், மிசசல் ஸ்்வபசன், ம்டவிட் 
ம்வாரனர

அவுஸ்திமேலிய ்்டஸ்ட் அணி – ம்பட் கைம்-
மின்ஸ் (த்ல்வர), அஷ்டன் ஏகைார, ஸ்்கைாட் 
ம்பாலன்ட், அ்லக்ஸ் ்கைரி, ்கைமமோன் கீரின், 
மஜாஸ் மஹசல்வூட், ட்ோவிஸ் ்ஹட், மஜாஸ் 
இஙகிலீஷ, உஸ்மான் கை்வாஜா, மாரனஸ் ல்பச-
மசமன, நதன் லயன், மிசசல் மாரஷ, ஸ்டீவ் 
ஸ்மித், மிசசல் ஸ்்டாரக், மிசசல் ஸ்்வபசன், 
ம்டவிட் ம்வாரனர

அவுஸ்திமேலிய ஏ அணி – மஷான் எபம்பாட், 
ஸ்்கைாட் ம்பாலன்ட், பீட் ஹன்ஸ்்கைாம்ப, 
ஆமோன் ஹாரடி, மாரகைஸ் ஹரரிஸ், ட்ோவிஸ் 
்ஹட், ்ஹன்ரி ஹன்ட், மஜாஸ் இஙகிலீஷ, 
்மதிவ் குஹன்மன், நிக் ்மடின்சன், ம்டாட் 
மமரபி, மஜாஸ் பிலிபம்ப, மமட் ்ேன்சாவ், ்ஜ 
ரிசசரட்்ஸன், தன்வீர சஙகைா, மாரக் ஸ்க்மகைட்ம்ட.

இப்பத்திரி்கை அம்ஸாஸிமயட்்டட் நியூஸ் ம்பப்பரஸ் ஒப சிமலான் லிமி்டட் கைம்்பனியோல் ்கைாழும்பு இல. 35, டி ஆர. விஜய்வரதன மா்வத்்தயிலுள்ள மலக் ஹவுஸில் 2022  மம மாதம் 3ம் திகைதி ்சவ்்வாய்க்கிழ்ம அசசிட்டுப பிேசுரிக்கைப்பட்்டது.
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ம�ோ டமடோ  ஜி பி பந்தயத்தின் 
ஸ்பயின் கிரோண்ட பிரிக்ஸ சுற்றில், 
டுகோர்டி அணியின் பிரோன்்செஸமகோ 
்பக்்னய செம்பியன் படடம் ்ென்-
றுள்ோர்.

 இ்சுகளின் விருபப விள்யோட-
டோக இரசிக்கபபடும் ம�ோடமடோ ஜிபி 
பந்தயம் நடபபு ஆண்டு 21 சுற்றுக-
்ோக பல்மெறு நோடுகளில் நளட்ப-
றுகின்்றது. அந்த ெளகயில் ஆண்டின் 
ஆ்றோெது சுற்்றோ்ன ஸ்பயின் 
கிரோண்ட பிரிக்ஸ, மநற்றுமுன்தி்னம் 

(ஞோயிற்றுக்கிழள�) ் ெரீஸ செர்ெம்தசெ 
ஓடு்த்த்தில் நளட்பற்்றது.

இதில் 110.6 கிம�ோ மீற்்றர் பந்தய 
தூரத்ள்த மநோக்கி, 25 வீரர்கள 
ம�ோடடோர் ளசெக்கிளகளில் சீறிபோயந்த-
்னர்.இதில், டுகோர்டி அணியின் பிரோன்-
்செஸமகோ ்பக்்னய, பந்தய தூரத்ள்த 
41 நிமிடஙகள, 00.554 வி்னோடிக-
ளில் கடநது மு்தலிடத்ள்த பிடித்-
்தோர். அத்ம்தோடு மு்தலிடத்திற்கோ்ன 
25 புளளிகள்யும் அெர் ்பற்றுக் 
்கோண்டோர்.

இள்தயடுத்து, ய�ஹோ அணியின் 
ஃமபபிமயோ குெோர்டரோமரோ, 0.285 
்செக்கன்கள பின்னிள�யில் பந்தய 
தூரத்ள்த கடநது இரண்டோெது 
இடத்ள்த பிடித்்தம்தோடு, அ்தற்கோ்ன 
20 புளளிகள்யும் ்பற்றுக்்கோண்-
டோர்.

இெளரயடுத்து, அபரில்�ோ 
அணியின் அலிக்ஸ எஸபர்கோமரோ, 
10.977 ்செக்கன்கள பின்னிள�யில் 
பந்தய தூரத்ள்த கடநது மூன்்றோெது 
இடத்ள்த பிடித்்தோர். அ்தற்கோ்ன 16 

புளளிகள்யும் அெர் ்பற்றுக்-
்கோண்டோர்.

இதுெளர நடநது முடிநதுள் ஆறு 
சுற்றுப மபோடடிகளின் அடிபபளட-
யில், ய�ஹோ அணியின் ஃமபபிமயோ 
குெோர்டரோமரோ ஒரு செம்பியன் படடத்-
துடன் 89 புளளிகளுடன் மு்தலிடத்-
தில் உள்ோர்.

அபரில்�ோ அணியின் அலிக்ஸ 
எஸபர்கோமரோ ஒரு செம்பியன் படடத்-
துடன் 82 புளளிகளுடன் இரண்டோ-
ெது இடத்திலும், டுகோர்டி அணியின் 

எம்ன போஸடியோனினி இரண்டு செம்-
பியன் படடஙகளுடன் 69 புளளிகளு-
டன் மூன்்றோெது இடத்திலும் உள -்
்னர்.

ஏழோெது சுற்்றோ்ன பிரோன்ஸ 
கிரோண்ட பிரிக்ஸ, எதிர்ெரும் 15ஆம் 
திகதி புக்கர்டி செர்ெம்தசெ ஓடு்த்த்தில் 
நளட்ப்றவுள்து.

'ஒஸகோர் "அள�பபின் 2022ம்  ஆண்டுக் -
கோ்ன சித்திளர க�ோசெோர விள்யோடடுவிழோ-
வும் ஒன்றுகூடலும் கடந்த 5ஆண்டுகளுக்-
குபபிற்போடு  சிடனி நகரில்  parramatta park 
ல் இவெோரம் மகோ�ோக��ோக  நளட்பற் -
்றது.

அவுஸதிமரலியோவில் ெதியும் கோளரதீவு 
�க்க்து அள�பபோ்ன "ஒஸகோர்"(AusKar) 
அள�பபின் ்தள�ெர் வீ.விமெகோ்னந்த-
மூர்த்தி ்தள�ள�யில் இவெோண்டு அநநி-
கழ்வுகள சி்றபபோக முன்்்னடுக்கபபடட்ன.

க�ோசெோர நிகழ்வுகளில் ெரிளசெயில் 
மிடடோய ளப ஓடடம்,  பலூன் கோலில் கடடி 
உளடத்்தல், செோக்கு ஓடடம், ம்தசிக்கோய 
ஓடடம், பணிஸ உண்்ணல், முடடி உளடத்-
்தல், செஙகீ்த கதிளர, கயிறிழுத்்தல் மு்த�ோ்ன 
சித்திளர புத்்தோண்ளட சி்றபபிக்கும் ெளக-
யி�ோ்ன நிகழ்வுகளும் இனிம்த நளட்பற்-
்றது. ்ெற்றி ்பற்்றெர்களுக்கு பரிசில்களும் 
ெழஙகிளெக்கபபடடது.

இந்த நிகழ்வுகளின் இளடயில்,  Auskar 
Cricket Carnival 2022 எ்ன ்பயரிடபபடடு 
Auskar power Hitters( Working committee 
team) vs Auskar Family Stars (Family 
members team)இளடயி�ோ்ன 8  overs �ட-

டுபபடுத்்தபபடட கண்கோடசி ்�ன் பநது 
கிரிக்்கட மபோடடி்யோன்றும் சுெோரஸய-
�ோக இடம்்பற்்றது.

இ்தன்மபோது  ஒஸகோர் அறிமுகம் ்செய்த 
புதிய  T-Shirt (Baggy Green) ஐ Auskar Family 
Stars   அணியும், நிர்ெோக உறுபபி்னர்களுக்-
கோக ெடிெள�க்கபபடட ( (White) T-Shirt 

ஐ Auskar Power Hitters  அணியும் அணிநது 
மபோடடியில் க�நது ்கோண்டள� சி்றபபம்-
செ�ோகும். இந்த மபோடடியின் செோம்பியன் �கு -
டத்ள்த Auskar power Hitters  அணி சுவீகரித் -
து்கோண்டள� குறிபபிடத்்தக்கது.

இநநிகழ்வில், ஒஸகோர் குடும்ப உ்றவுகள 
ந�ன்விரும்பிகள �ற்றும் நண்பர்கள  எ்ன 
ப�ரும் க�நது்கோண்டு நிகழ்ளெ சி்றப-
பித்திருந்த்னர். அள்னெருக்கும் ஒஸகோர் 
நிர்ெோக குழோம் இ்தயபூர்ெ�ோ்ன நன்றிகள் 
்்தரிவித்துக்்கோளகி்றது எ்ன" ஒஸகோர் 
"்செய�ோ்ர் அ.�மகநதிரன் ்்தரிவித்்தோர்.

அக்களரபபற்று ெடக்கு நிருபர்

இள்ஞர்கள �த்தியில் உள்க விள் -
யோடடுத்துள்றளய ஊக்குவிக்கும் மநோக்கில் 
அக்களரபபற்று �ோநகர செளபயின் நிதி்யோ-
துக்கீடடில், அக்களரபபற்றில் உள்க கோல் -
பந்தோடட அரஙகிற்கோ்ன அடிக்கல் நடபபடடு 

ஆரம்ப கடட மெள�கள இடம்்பறுகின்-
்றது.

நோடோளு�ன்்ற உறுபபி்னர் ஏ.எல்.எம்.அ்தோ-
உல்�ோ �ற்றும் �ோநகர மு்தல்ெர் ஏ.அஹ�ட 
ஸகி ஆகிமயோர் இள்ணநது அண்ள�யில் 
இ்தற்கோ்ன அடிக்கல்ள� நடடி ளெத்்தோர்கள 
என்பது குறிபபிடத்்தக்கது.

'ம�ோடமடோ ஜிபி' ஸ்பெயின் கிரோண்ட பிரிக்ஸ:

பிரான்செஸ்கா ்ெக்னய செம்பியன!

சிட்னியில் "ஒஸ்காரின்" சித்திரை
்லகாசகாை விரையகாட்டு விழகா

இலஙர்க்கு எதிைகா் பலமகான 
அணிரய அறிவித்துளை ஆஸி

சுற்றுத்தொடர் அடடவணை

ரி 20  ்தொடர் 
ஜூன் 7 – முதல் ப�ொடடி – ்�ொழும்பு
ஜூன் 8 – இரணடொவது ப�ொடடி – ்�ொழும்பு 
ஜூன் 11 – மூன்்ொவது ப�ொடடி – �ணடி 

ஒருநொள் ்தொடர் 
ஜூன் 14 – முதல் ப�ொடடி – �ணடி 
ஜூன் 16 – இரணடொவது ப�ொடடி – �ணடி 
ஜூன் 19 – மூன்்ொவது ப�ொடடி – ்�ொழும்பு 
ஜூன் 21 – நொன்�ொவது ப�ொடடி – ்�ொழும்பு 
ஜூன் 24 – ஜநதொவது ப�ொடடி – ்�ொழும்பு

்டஸ்ட ்தொடர் 
ஜூன் 29-ஜூணை 03 – முதல் ப�ொடடி – �ொலி 
ஜூணை 08-12 – இரணடொவது ப�ொடடி – �ொலி 

அவுஸ்திபரலிய ஏ அணியின் ப�ொடடி�ள் 
ஜூன் 8 – முதல் ஒருநொள் ப�ொடடி – ்�ொழும்பு 
ஜூன் 10 – இரணடொவது ஒருநொள் ப�ொடடி – ் �ொழும்பு
ஜூன் 14-17 – முதைொவது நொன்கு நொட�ள் ்�ொணட 
முதல்தரப் ப�ொடடி – ஹம்�ொநபதொடணட
ஜூன் 21-24 – இரணடொவது நொன்கு நொட�ள் 
்�ொணட முதல்தரப் ப�ொடடி – ஹம்�ொநபதொடணட

அககரரபெற்றில் உள்ளக கால்ெந்ாட்ட அரங்கு
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