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ஊடகஅறிக்கைக

இந்திய மக்களின் நலன் மற்றும் ஆரராக்கியத்துக்காக பிரார்த்தித்த இலங்கைக

முன்க'ாருர)ாதும் எதிர்ககாண்டிராத ககாவிட் ரநாய்க்கு எதிராக  தீவிரமா'

ர)ாராட்டத்கைத முன்க'டுத்துவரும் நிகைலயில் இந்திய சரகாதரர்களின் நலனுக்காக

வாழ்த்துக்ககை: )கிர்ந்துககாண்டதுடன் கதாடர்ந்து பிரார்த்தகை'ககை:யும் முன்க'டுத்து வரும்

இலங்கைக மக்கள் மற்றும் மத  குருமார்கள் உள்ளிட்ரடாருக்கு இந்திய  மக்கள் சார்)ாகவும்

அரசாங்கம் சார்)ாகவும் இந்திய  உயர் ஸ்தானிகராலயம் த'து இதயபூர்வமா'  நன்றிககை:

கதரிவித்துக் ககாள்கின்றது.

 2. இந்திய மக்களின் ஆரராக்கியம் மற்றும் நலனுக்காக இலங்கைகயின் )ல்ரவறு )குதிகளில்

இருந்தும் கிகைடக்கப்க)றும் எண்ணற்ற கதாகைலர)சி அகைDப்புகள் , கசய்திகள் கதாடர்)ாகவும்

அரதரநரம் )ல்ரவறு இடங்களிலும் முன்க'டுக்கப்)டும் விரசட நிகழ்வுகள் குறித்தும் இந்திய

உயர் ஸ்தானிக ராலயத்தில் )ணியாற்றும் அதிகாரிகளும் உயர் ஸ்தானிக ரும்

க)ருமகிழ்வகைடகின்ற'ர்.

 3. இந்திய மக்களுக்காக பிரார்த்தகை'களும் )ல்ரவறு விரசட நிகழ்வுகளும் இலங்கைகயில்

)ல  பிரரதசங்களிலும் நடத்தப்)ட்டுள்:' .  )ல்ரவறு விகாகைரகளில் ரத்'  சூத்ரா  )ாராயண

நிகழ்வு ஏற்)ாடு கசய்யப்)ட் டிருந்தது.  2021  ஏப்ரல் 29 ஆம் திகதி வஸ்கடுவா ராஜகுரு ஸ்ரீ

சுபுதி மகா விகாகைரயில் சங்கைகக்குரிய கலாநிதி வஸ்கடுவா ம கிந்தவன்ச  மகாநாயக்க ரதரர்

அவர்களின் ஆசியுடன்  விரசட பூகைஜகள் பிரார்த்தகை'கள் நகைடக)ற்ற'. 2021 ரம முதலாம்

திகதி எம்பிலிப்பிட்டியவில் உள்: ஸ்ரீ ர)ாதிராஜ மடாலயத்தில் )ாரத ஆசீர்வாத பூகைஜ ஒன்று

சங்கைகக்குரிய  கலாநிதி ஓமல்ர) ரசாபித  நாயக  ரதரர் அவர்க:ால் புத்த  தாதுக்கள்

சன்னிதா'த்தில் நடத்தப்)ட்டிருந்தது.  அரதர)ால மாளிகாகந்கைதயில்  உள்:  ஆக்ரா ஸ்ராவக

விகாகைர உள்ளிட்ட )ல இடங்களில் அன்கைறய தி'ம் மகார)ாதி சகை)யின் ஏற்)ாட்டின் கீழ்

சிறப்பு பிரார்த்தகை'கள் இடம்க)ற்றிருந்தது .  2021  ரம இரண்டாம் திகதி கிDக்கு மாகாண



ஆளுநர் ககௌரவ அனுராதா ஜஹம்)த் அவர்களின் ஏற்)ாட்டில் திருரகாணமகைல திரியாய ரஜ

மகா  விகாகைரயில் மற்கறாரு சிறப்பு வழி)ாடு இடம்க)ற்றிருந்தது .  2021  ரம 3 ஆம் திகதி

கங்காராகைம விகாகைரயில் )ாரத  ஆசீர்வாத  பூகைஜ நிகழ்வுகள் இடம்க)ற்றிருந்த கைம

குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.  அதுமட்டுமல்லாமல் 2021  ரம 5 ஆம் திகதி யாழ்ப்)ாணத்தில் உள்:

ஸ்ரீ நாக  விகாகைரயில் சிறப்பு பிரார்த்தகை'கள் நகைடக)ற்றிருந்த' .  இலங்கைக ஒளி)ரப்பு

கூட்டுத்தா)'ம் மற்றும் புத்த சாச', மத விவகாரங்கள், கலாசார விவகார அகைமச்சு ஆகியகைவ

இகைணந்து 2021  ரம 06  ஆம் திகதி முதல் ஒரு வார சிறப்பு )ாராயண நிகழ்விகை' ஏற்)ாடு

கசய்துள்:கைம குறிப்பிடத்தக்க விடயமாகும்.

4. இரதர)ால 2021 ஏப்ரல் 30 ஆம் திகதி யாழ்ப்)ாணம் கந்தர்மடம் நடராஜர் ஆலயத்தில்

இந்து மத சகை)யி'ால் விரசட பூகைஜகள் நடத்தப்)ட்டிருந்தது .  இந்த சிறப்பு வழி)ாட்டின் ஓர்

அங்கமாக  ரவத  )ாராயணங்கள் மற்றும் திருமுகைற ஓதுதல் ர)ான்ற  நிகழ்வுகளும்

ஒழுங்ககைமக்கப்)ட்டிருந்த'.  2021  ரம 2  ஆம் திகதி ககாழும்பில் உள்:  சீரடி சாய்

நிகைலயத்தில் மற்கறாரு சிறப்பு பிரார்த்தகை' நகைடக)ற்றிருந்தது .  இதன் கதாடர்ச்சியாக  2021

ரம 7 ஆம் திகதி ககாழும்பில் உள்: மயூரா)தி ஆலயத்தில் இந்திய மக்களின் ஆரராக்கியம்

மற்றும் நலனுக்காக தன்வந்திரி க)ருமாகை' ரவண்டி மற்கறாரு விரசட பூகைஜ நிகழ்கவான்று

நகைடக)ற உள்:து.  இதற்கு ரமலதிகமாக  2021  ரம 8 ஆம் திகதி இலங்கைகயில் உள்: )ஞ்ச

ஈஸ்வரங்களில் மஹா  மிருத்யுஞ்ச  யாகம் ஏற்)ாடு கசய்யப்)ட்டுள்:கைம குறிப்பிடத்தக்க

அம்சமாகும்.

5. 2021  ரம 2  ஆம் திகதி அங்கிலிக்கன் திருச்சகை) ஞாயிறு திருப்)லியில் இந்தியாவின்

நலனுக்கா'  பிரார்த்தகை'கள் இடம்க)ற்றிருந்த' .  வாழ்வின் )ல்ரவறு நிகைலகளிலும்

இந்தியாவில் கல்விகைய க)ற்றுக் ககாண்டிருந்த  இலங்கைக பிரகைஜகள் ஒன்றிகைணந்து 2021

ஏப்ரல் 27 ஆம் திகதி இந்தியாவுக்கா' கூட் கடாருகைமப்)ாட்டிகை' கவளிப்)டுத்தியிருந்த'ர் .

அதுமட்டுமல்லாமல் ‘thinkingofindia’, ‘PrayForIndia’ ’,  ‘PrayForIndia’ Pra’, ‘PrayForIndia’ yForIndia’, ‘PrayForIndia’ ’  ஆகிய  குறிச்கசாற்கள்

இலங்கைகயில் சமூக  ஊடகங்களில் மிகவும் பிர)லமாக  இருந்தகைமயும் குறிப்பிடத்தக்கது .

)ல்ரவறு வர்த்தக  கட்டகைமப்புகள் மற்றும் சங்கங்கள்  ர)ான்றவற்றி'ாலும்

கூட்கடாருகைமப்)ாட்டுக்கா' சமிக்கைககள் கவளிப்)டுத்தப்)ட்டிருந்த'.

 6. 2021 ஏப்ரல் 28 ஆம் திகதி பிரதமர் நரரந்திர ரமாடி அவர்களுக்கு அனுப்பிய கடிதத்தில்

இலங்கைக ஜ'ாதி)தி ககௌரவ  ரகாதா)ய  ராஜ)க்ஷ அவர்கள் த'து ஆழ்ந்த



அனுதா)ங்ககை:யும் கவகைல கையயும் கவளிப்)டுத்தி இருந்தகைம நிகை'வில் ககாள்:ப்)ட

ரவண்டிய ஒன்றாகும்.  2021  ஏப்ரல் 29 ஆம் திகதி இந்திய உயர்ஸ்தானிகர் ரகா)ால் )ாக் ரல

அவர்களுட'ா'  சந்திப்பின்ர)ாது பிரதமர் ககௌரவ  மஹிந்த  ராஜ)க்ஷ அவர்கள் த'து

கூட்கடாருகைமப்)ாட்கைடயும் உணர் வுகவளிப்)ாட்டிகை'யும் பிரதமர் ரமாடிக்கு

கதரிவிக்கும்)டி குறிப்பிட்டிருந்தார்.

 7. இரு நாட்டு மக்கள் மத்தியிலும் மிகவும் ஆDமாக  ரவரூன்றி இருக்கும்  உறவுகள்

அத்துடன் இலங்கைக மற்றும் இந்தியா  இகைடயிலா'  )ல்லாயிரம் ஆண்டுகால  பிகைணப்பு

ஆகியவற்றின் உண்கைமயா'  பிரதி)லிப்)ாக  இடம் க)ற்ற  இந்த  பிரார்த்தகை'க ள் மற்றும்

வழி)ாடுகள் ர)ான்றவற்றால் இந்திய  உயர் ஸ்தானிகராலயம்  )ணிவன்புடன்

ம'கநகிழ்வகைடகின்றது.

*********

ககாழும்பு

5 ரம 2021


