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இயேசு குனிந்து விரலால் தரரயில் எழுதிக்ககாண்டிருந்தார். ஆனால் அவர்கள் 
அவரர விடாமல் யகட்டுக்ககாண்டிருந்ததால், அவர் நிமிர்ந்து பார்த்து, 
‘‘உங்களுள் பாவம் இல்லாதவர் முதலில் இப்கபண்யமல் கல் எறிேட்டும்” என்று 
அவர்களிடம் கூறினார். மீண்டும் குனிந்து தரரயில் எழுதிக்ககாண்டிருந்தார். 
அவர் க ான்னரதக் யகட்டதும் முதியோர் கதாடங்கி ஒருவர் பின் ஒருவராக 
அவர்கள் ோவரும் அங்கிருந்து க ன்றுவிட்டார்கள். இறுதிோக இயேசு மட்டுயம 
அங்கு இருந்தார். அப்கபண்ணும் அங்யகயே நின்றுககாண்டிருந்தார்.                         
(யோவான்  8:6-11) 

உக்ரைன் & ைஷ்யா அன்ரை 
மரியாவுக்கு அர்ப்பணிப்பு: 
  ைஷ்ய கத்த ாலிக்கர் 

நம்பிக்ரக 
வத்திக்கான்: உக்ரரன், ரஷ்ோ   ஆகிே இரு நாடுகய ாடு 
உலகமரனத்ரதயும்  அன்ரன மரிோவின் க ங்கமில்லா 
திருஇதேத்திற்கு அர்ப்பணித்தது, நம்பிக்ரகயின் 
அன்ரனோகிே மரிோ மீது கத்யதாலிக்கர் ரவத்திருக்கும் 
நம்பிக்ரகயின் கவளிப்பாடு என்று  மாஸ்யகா, 
இரைேன்ரன உேர்மரைமாவட்ட முதன்ரம குரு Kirill 
Gorbunov அவர்கள் கூறினார். திருத்தந்ரத பிரான்சிஸ் 
அவர்கள், உலரகயும், இவ்விரு நாடுகர யும், அன்ரன 
மரிோவுக்கு அர்ப்பணித்தது குறித்து வத்திக்கான் 
க ய்திகளுக்குப் யபட்டிேளித்த, அருள்பணி Gorbunov 

அவர்கள், இந்நிகழ்வானது  புனித கன்னி மரிோ மீது நாம் 
ரவத்துள்  ஆழமான நம்பிக்ரக மற்றும் பக்தியின் 
கவளிப்பாடு என்றும்  இது, யபார்கள் அரனத்தும் முடிவுறும் 
என்பதற்கு ஒரு மாேவித்ரத அல்ல எனவும் குறிப்பிட்டார். 
 

திருத்தந்ரத இந்நிகழ்ரவ யமற்ககாண்டதன் முக்கிேத்துவம்,  

ரஷ்ோ உக்ரரரன ஆக்ரமித்து யபாரிட்டுவரும் 
இவ்யவர யில்  ரஷ்ேர்களின் மனநிரல என்ன? இந்த 
அர்ப்பணிப்பு கத்யதாலிக்கருக்கு மட்டுமா அல்லது மற்ை 
மக்களுக்கும் உரிேதா? யபான்ை யகள்விகளுக்கும் 
பதிலளித்தார், அருள்பணி Gorbunov. 
இந்த அர்ப்பண நிகழ்வு, உக்ரரனில் தற்யபாதுள்  
நிலவரத்ரத மாற்றுவதற்கு சில புதுரமரே ஆற்றும் என்ை 
ஏமாற்று க ேல் அல்ல என்றும், ஆயினும், 
இப்கபருந்துேருக்கு ஓர் அரமதிோன தீர்வு காண மக்களின் 
மனங்களில் ஒரு மாற்ைத்ரத இது உருவாக்கும் என்று 
நம்புகியைாம் என்றும், அருள்பணி Gorbunov அவர்கள் 
கூறினார். 
 
தற்யபாரதே யபார் நிலவரம் ரஷ்ோவிலுள்  எனக்கு 
அதிர்ச்சிோகவும் நிச் ேமற்ை உணர்ரவயும் ககாடுத்துள் து 
என்றும், இப்யபார் இடம்கபறும் என்று எவருயம நிரனத்துப் 
பார்க்கவில்ரல என்றும் உரரத்த அருள்பணி Gorbunov 
அவர்கள், அரமதி மற்றும் உரரோடலின் அவசிேம் 
குறித்தும் வலியுறுத்திக் கூறினார். 

 
கடந்த மார்ச் 25 அன்று,  உயராம் யநரம் மாரல ஐந்து 
மணிக்கு, வத்திக்கான் புனித யபதுரு யபராலேத்தில்  
துவங்கிே "ஆண்டவயராடு 24 மணி யநரம்" என்ை தவக்கால 
திருவழிபாட்டின் இறுதியில், திருத்தந்ரத பிரான்சிஸ் 
அவர்கள்  உலகின் அரனத்து ஆேர்கய ாடு ஆன்மீக 
முரையில் ஒன்றித்து,  ரஷ்ோரவயும் உக்ரரரனயும் 
அன்ரன மரிோவின் க ங்கமற்ை திருஇதேத்திற்கு 
அர்ப்பணித்து இரையவண்டல் க ய்தது  அரனவரும் அறிந்த 
உண்ரம.   
 
 

அன்ரன மரிோவுக்கு அர்ப்பணம்  (ANSA) 

உக்ரைன் சென்றது 
திருத் ந்ர  வழங்கிய 
மருத்துவ அவெை 
மருத்துவ ஊர்தி 

வத்திக்கான்: யபாரினால் கபரும் துன்பங்கர  
அரடந்துவரும் உக்யரனிே மக்களுக்குத் தனது கநருக்கம், 
ஆதரவு மற்றும் உதவி ஆகிேவற்றின் உறுதிோன 
அரடோ மாக, திருத்தந்ரத பிரான்சிஸ்,   மருத்துவ 
அவ ர ஊர்திரே வழங்கினார்.  திருத்தந்ரத எப்யபாதும் 
உைவு பாலங்கர க் கட்டுபவர், அரமதிரேக் ககாண்டு 
வருபவர் என்றும், இந்த மருத்துவ அவ ர ஊர்தி, 
குறிப்பாகத் துன்பப்படும் மக்கர  அரவரணக்கும் 
திருத்தந்ரதயின் அரடோ மாக உள் து என்று  
கர்தினால் Krajewski கூறினாா்.  
 
 “நான் உங்களுக்கு கநருக்கமாக இருக்கியைன், நான் 
உங்களுடன் துேரப்படுகியைன், மிகுந்த சிரமத்தில் இருக்கும் 
இந்த நாட்டிற்கு அரமதிரேக் யகட்கியைன், அதற்காக 
இரைஞ்சுகியைன்” என்று கூறும் திருத்தந்ரதயின் 
அரடோ மாகயவ இந்த ஊர்தி உள் து என்று 
திருத்தந்ரத உக்ரரன்  மக்களுக்குக் கூறினார் என்றும் 
அந்நாட்டுக்கு இரண்டாவது பேணம் யமற்ககாண்டுள்  
கர்தினால் Krajewski எடுத்துரரத்தார்.  

ைவாங், புனி  யூ ா  த யு பங்கில் 
சிறப்பு சிலுரவப்பார  தியாைம்  

ரவாங்: இங்குள்  யூதா தயதயு பங்கில், இரைமக்கள் 
சிலுரவப்பாரத திோனத்தில் சிைப்பாகப் பங்குகபை 
ஊக்குவிக்கும் கபாருட்டு,  பாரம்பரிே ஆண்டவருரடே 
பாடுகளின் 14 காட்சிப் பதாரககள் ஆலே குன்றின் 
அடிவாரத்திலிருந்து யமயல ஆலேத்தின் வ ாகம் வரர 
நிறுத்தப்பட்டது.  யமலும், ‘ஆண்டவர் உயிர்த்தார், 
மரணத்ரத கவன்ைார்’ என்பரத  எடுத்துரரக்கும் 
வரகயில்  ஒரு சிலுரவ மரம் 15-வது நிரலயில் நிறுத்தப் 
பட்டது.  
 

அங்கு, இரைமக்கள் இரையவண்டல் க ய்ேவும்,  தங்க து 
விண்ணப்பங்கர  ஆண்டவரிடம் எழுப்புவதற்கு 
ஏதுவாகவும், ஒரு விண்ணப்பப் கபட்டி ரவக்கப் 
பட்டுள் து. ஒவ்கவாரு வாரமும் பங்குத்தந்ரத விண் ன்ட் 
யதாமஸ் அவர்கள் அவற்ரை இரை யவண்டலில் உேர்த்தி, 
எரிப்பார்.  
 

நிரைவாக, கவள்ளிக்கிழரமகளில் ஆலேத்தில் சிலுரவப் 
பாரத திோனம் யமற்ககாள் ப்பட்டாலும் இதர 
நாள்களில் இரைமக்கள் தனிநபர்க ாகவும், குழுக் 
க ாகவும், குடும்பங்க ாகவும், அ.தி. மூகங்க ாவும், 
பணிக்குழுக்க ாகவும் கூடி ஆண்டவரின் பாடுகர த் 
திோனிக்க அரழக்கப்பட்டனர். ஆலே வ ாகம் காரல 
மணி 6  முதல் இரவு 10.00 வரர திைந்திருக்கும் எனவும் 
அறிவிக்கப்பட்டுள் து.  

இயேசுவின் பாடுகர த் திோனிக்க உதவுவது சிலுரவப் 
பாரத. அது இயேசு நமக்குக் காட்டிே  அன்பின் பாரத. 

ஆதாலால், குடும்பங்க ாக, அ.தி. மூகங்க ாக ஒன்றுகூடி,    
சிலுரவப்பாரதயில் படிப்படிோகப் பேணிப்பது இத்தவக் 
காலத்தின் பக்தி முேற்சிகளில் சிைப்பானதாகும். இத்தரகே 
பேணத்ரத யமற்ககாள்ளும் யபாது, இயேசுவின் பாடுகள்  
என்யைா எங்யகா நிகழ்ந்தரவ எனும் எண்ணம் விலகி 
அவரது பாடுகளில் ஒன்றிக்கும் மனநிரல ஏற்படுகிைரத   
பலர் உணர்கின்ைனர்.  

மறைந்த கர்தினால் ச ாட்டர் 
செர்ணான்டஸ் அவர்களின் 
வாழ்க்றக வரலாறு நூல் 

சவளியிடப்ெட்டது! 

யகாலாலம்பூர்: யகாலாலம்பூர் மாமரைமாவட்டத்தின் 
இரண்டாவது யபராேரும், மயலசிே திருஅரவயின் 
முதலாவது கார்தினலுமாகிே மரைந்த க ாட்டர் 
கபர்ணான்டஸ் அவர்களின் வாழ்க்ரக வரலாறு 
நிரனவு நூலான ’The Cardinal: The Life and Times of 
His Eminence Anthony Soter Fernandez’  கடந்த 
விோழன் 31 மார்ச் 2022 அன்று கவற்றிகரமாக 
கவளியிடப்பட்டது.  

கர்தினால் அவர்களின் வாழ்க்ரக வரலாற்ரை எழுத 
யவண்டும் என்று நீண்ட காலமாக யவட்ரக  
ககாண்டிருந்த  காோ சுவாரா கதாரலத்கதாடர் 
நிரலேத்தின் முன்னால் இக்கினரான க ம் ன் 
அவர்கள், கர்தினால் அவர்கள் உயியராடு இருக்கும் 
யபாயத இப்பணிரேத் கதாடங்கிேதாகவும், நூலில் 
கண்டுள்  கபருப்பாலான தகவல்கர  கர்தினால் 
அவர்கள் திருத்தி  ரிக ய்தாகவும் அவரது உரரயில் 
கதரிவித்தார்.  

ஓர் உேர்ந்த மனிதருக்கு குறிப்பாக திருஅரவயின் 
இ வர ருக்கு இந்நூல் அர்ப்பணமாக்குவது குறித்து 
கபருமிதம் ககாள்வதாகவும் அவர் கூறினார். 
இந்நிகழ்வில் யகாலாலம்பூர் மாமரைமாவட்டத்தின் 
யபராேர் ஜூலிேன் லிோவ் அவர்கள் கலந்துககாண்டு 
நூரல அதிகாரப்பூர்வமாக கவளியீடு க ய்தார். 
இந்நூல் கவளியீட்டு பணிக்குத் தரலரம 
கபாறுப்யபற்றிருந்த  யகா. க ம் ன்,   உடனிருந்து 
க ேல்பட்ட அருள்பணி டாக்டர் கி ரான்ஸ்மாஸ், 
மற்றும் பலருக்கு யபராேர் நன்றி மாரல சூட்டினார்.  

இந்நூல் ஒன்று RM 30.00 (தபால் கட்டணம்  
தவிரத்து) இப்யபாது விற்பரனக்கு உள் து. 
விருப்புயவார்  03– 2026 6422 அல்லது  publication@ 
crc.org.my மின்னஞ் லுடன் கதாடர்புககாள் லாம். 

 
The Cardinal: The Life and 
Times of His Eminence                                
Anthony Soter Fernandez 

HERALD April 3, 2022 IRAITHOOTHAN 21



 மன்னிக்கும் மாந்தர் மனிதருள் மாணிக்கம்! 
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நாம் ததாடர்ந்து தவக்காலத்தில் பயணிக் 
கிற ாம். இன்ற ய முதல் வாசகத்தில், 
ஆண்டவர் கூறுவது இதுறவ, “முன்பு 
நடந்தவற்ற  ம ந்துவிடுங்கள், முற்கால 
நிகழ்ச்சிப் பற்றிச் சிந்திக்காதிருங்கள், இறதா 
புதுச் தசயல் ஒன்ற  நான் தசய்கிற ன்” 
என்று பறையறதக் கறைந்து புதிய 
சிந்தறைறயாடு வாை நம்றம அறைக்கி ார். 
புனித பவுல், தங்கள் தவற்ற யும் குற  
கறையும் மற க்காமல், நியாயப்படுத்தாமல் 
ஏற்றுக்தகாள்ை முன்வரும் மனிதர் 
மட்டுறம புதிய வாழ்றவ அனுபவிக்க 
முடியும் என்கி ார். இப்படிப்பட்ட பறைய 
வாழ்றவறய புனித பவுல் “ குப்றப” என்று 
அறைக்கி ார். இந்த குப்றபறயத் தூக்கி 
எறிவதற்காை அறைப்றப “முன்பு நடந்த 
வற்ற  ம ந்து விடுங்கள், முற்கால நிகழ்ச்சி 
பற்றி சிந்திக்காதிருங்கள்”  என்  வார்த் 
றதகள் வழிறய முதல் வாசகமும் நமக்கு 
அறைப்பு விடுக்கி து. இப்படிப்பட்ட 
மனிதர்கள் மட்டுறம இற வைது புது 
வாழ்றவயும், அவர் தரும் மன்னிப்றபயும் 
அனுபவிக்க முடியும். 

நற்தசய்தியில் பரிறசயர்கள், மற நூல் 
அறிஞர்கள் தாங்கறை புத்திசாலி என்று 
காட்டிக் தகாள்ைவும், இறயசுறவ 
எதிலாவது சூழ்ச்சி தசய்து சிக்கறவப்பறத 
வைக்கமாக்கிக் தகாண்டார்கள். இறயசு 
அவர்களின் நாசுக்காை றகள்விறயக் 
றகட்டு அவர்கறைச் சிந்திக்க றவத்து, 
அவர்கறைக் தகாண்றட பதிறலயும் 
வரவறைக்கும் அதிமிக ஞாைமிக்கவர்,  
புத்திசாலி என்பறத இன்ற ய நற்தசய்தி 
நமக்கு உணர்த்துகின் து. இறயசுவின் 
றபாதறைகளில்  றமறலாங்கி நிற்பது 
இரக்கம் நிற ந்த மன்னிப்பு ஆகும்.  
இற வன் பாவத்றத தவறுக்கி ார், ஆைால் 
பாவிறய அன்பு தசய்கி ார். அதிலும் 
உயிறரவிட றமலாக அன்பு தசய்கி ார். 
பாவிறய மீட்கறவ தம் உயிறரயும் 
தகாடுக்கி ார்.                 
“றநர்றமயாைறர அல்ல, பாவிகறைறய 
அறைக்க வந்றதன் என்கி ார்”    (மத் 9:13) 
விபச்சாரத்தில் பிடிப்பட்ட தபண்றண 
இறயசுவிடம் தகாண்டு வருகி ார்கள். 
றமாயீசன் கட்டறைப்படி கல்லால் அடித்து 

தகால்ல றவண்டும் என்கி ார்கள் மற நூல் 
அறிஞரும் பரிறசயரும். ஆைால் இறயசு 
ஒன்றுறம தசால்லவில்றல குனிந்து 
தறரயில் எழுதிக்தகாண்டிருக்கி ார். என்ை 
எழுதிைார் என்று ததரியாது.  அவர்கள் 
மீண்டும்-மீண்டும் வற்புறுத்தியதால் அவர் 
நிமிர்ந்து பார்த்து “ உங்களுள் பாவம் 
இல்லாதவர் முதலில் இப்தபண் றமல் கல் 
எறியட்டும்” என்கி ார். இற வனுறடய 
நீதியும் மனிதனுறடய நீதியும் சந்திக்கும் 
றநரம். அங்கு வந்தவர்கறைச் சிந்திக்க 
றவக்கி ார்.  
 
இந்த உலகத்தில் தவறு தசய்யாத 
மனிதர்கள் யாரும் இல்றல. அப்படித் 
தவறுதசய்தவர்கறை இறயசுறவப் றபான்று 
மன்னித்து ஏற்றுக்தகாள்கின் றபாதுதான் 
தவறுதசய்தவர் தன்னுறடய தவற்ற  
உணர்ந்து திருந்தி நடப்பதற்காை வாய்ப் 
பிருக்கின் து. அப்படி இல்லாமல், தவறு 
தசய்தவர் தண்டக்கப்படறவண்டும் என்  
மைநிறலறயாடு தசயல்பட்டால் இந்த 
உலகத்தில் யாரும் மிஞ்சமாட்டார்கள் 

என்பதுதான்  உண்றம.  அந்தப் தபண் 
அழிந்து றபாக றவண்டும் என்று பரிறசயர் 
கள் விரும்பியறபாது, இறயசு, அப்தபண் 
வாை றவண்டும் என்று விரும்புகின் ார்.                                           
ஆகறவ, தீயவர்கள் மைம் மாறி வாழ்வு தப  
நாமும் ஒரு காரணமாக இருப்றபாம். 
அதன்வழியாக இற யருள் நிற வாய்ப் 
தபறுறவாம்.  
 

-சவரிநாதன், சுங்றகபட்டாணி 
  

தவக்காலம் 5-ஆம்  ஞாயிறு  
       

1-ம் வாசகம்:   றயாசுவா 43:16-21  
தி. பாடல்:     126: 1-2ab.2cd-3.4-5. 6                                                                                                                 
2ம் வாசகம்:       பிலி 3: 8-14 
நற்தசய்தி:        றயாவான்  8: 1-11  

 

ஞாயிறு வாசகம் ஆண்டு 3 
வாரநாள் முதல் வாசகம் –ஆண்டு 2 

திருப்புகழ் மாலை—வாரம் 1 

ஜ ாகூர், புனித அமல ாற்பவ 
அன்னை பங்கு அ.தி.ச.வில் சிறப்பு 

பாஸ்கா நடவடிக்னககள் 
 சிறப்பு தேவையிலுள்ள 

குழந்வேகள் பராமரிப்பு பற்றிய 
கருத்ேரங்கு 

த ாகூர்: இங்குள்ை அமறலாற்பவ அன்றை 
பங்கின்  புக்கிட் இன்டா அடிப்பறட 
திருஅறவ சமூகத்தில்  பாஸ்கா தபருவிைா 
வுக்காைத் தயாரிப்புப்  பணிகளில் ஒன் ாக 
தவக்கால தசயல் நடவடிக்றககளில்  

ஒன் ாக, ஒப்புரவுச்சடங்கும்  திருப்பலியும் 
சி ப்பாகக்  தகாண்டாட்பட்டது. கடந்த 
மார்ச் திங்கள் 22ம் திகதி, தசவ்வாய்க் 
கிைறம  நறடதபற்  இக்தகாண்டாட் 
டத்தில்,  15 குடும்பங்கள் கலந்து சி ப்பித் 

தைர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.  

றமலும், த ாகூர் பாரு பகுதியில் உள்ை 
மற்த ாரு அடிப்பறட திருஅறவ சமூகத்தில்   
இரக்கத்தின் ஆண்டவர் மன் ாட்டும், 
அ.தி.ச. தியாை பகிர்வும், கூட்டமும் நறட 
தபற் து. 30 குடும்பங்கள் கலந்து தகாண்ட 
இந்நிகழ்வில் அருள்பணி சிரில் மண்ணா 
யகம் அவர்களும் உடனிருந்தார். 

தவக்காலத்தின் சி ப்பு நடவடிக்றககைாக 
இக்தகாண்டாட்டங்கள் றமற்தகாள்ைப் 
பட்டை. 

 -எட்ரியன் நாதன் 

ற ாகூர்: ‘நான் மற ந்துவிட்டால்  என் 
சி ப்புத் றதறவக்குரியக் குைந்றதறய 
யார் கவனித்துக்தகாள்வார்கள்?’ என்பது 
ஒரு சி ப்புத் றதறவக் குைந்றதயின் 
தபற்ற ார் எதிர்தகாள்ளும் இன்றியறம 
யாதக் றகள்வியாகும்.  இந்த 
தபற்ற ார்கள் இைறமயாக இருக்கும் 
றபாது,  இதுறபான்  பிரச்சறைகளில்   
ஈடுபாடு காட்டுவதில்றல.  ஆைால் அவர் 
கள்  இ ந்துவிட்டால்,  இக்குைந்றதகள் 
றநாய்வாய்ப்பட்டால் அல்லது  அவர்கள் 
பக்கத்தில் இ்ல்லாத றவறையில் 
இதுறபான்  சி ப்பு கவைத்திற்குரிய 
குைந்றதகளின் கதி என்ைாவது? என்பது 
றகள்விக் குறியாகி து.  
 
மலாக்கா-த ாகூர்  மற மாவட்ட  
குடும்ப நல ஆறணயம் சார்ந்துள்ை 
தபாது நிறலயிைர் வாழ்வு   பணி மற்றும் 
ஆதரவுக் குழு  இத்தறலப்றபப் பற்றி 
விவாதிக்க ஒரு கருத்தரங்றகத் 
ததாடங்கியது. 
 
மைநல மருத்துவரும் ஆறலாசகருமாை 
டாக்டர் ற ாசப் ற க்கப் பனிக்குைம் 
இக்கருத்தரங்கில் தசாற்தபாழிவாற்றிைார். 
டாக்டர் பனிக்குைம் தடய்லர் 
பல்கறலக்கைகத்தில் மருத்துவப் பிரிவில்  
மூத்த விரிவுறரயாைராகவும், றகாலாலம் 
பூர் பள்ைத்தாக்கில் மைநல நிபுணர்கள் 
மற்றும் மைநல ஆறலாசகராகவும் 
உள்ைார். 
 

கடந்த மார்ச் 27, 2022 அன்று இயங்கறல  
வழியாக இரண்டு மணிறநரம் நறடதபற்  
இக்கருத்தரங்கில்  100 றபர் கலந்துதகாண் 
டைர்.  சி ப்புத் றதறவயுறடய குைந்றத 

களின் உடன்பி ப்புகளின் பங்கு என்பது 
பற்றி  எழுப்பப்பட்ட மற்த ாரு முக்கிய 
மாை றகள்விக்கு,  தபற்ற ாரின் 
தபரும்பாலாை கவைம்,  சி ப்புத் றதறவ 
யில் உள்ை  குைந்றதகளின்  தசலுத்தப் 
படும் றபாது  அவர்கள் தங்கள் 
தபற்ற ாரின் துன்பங்கறைப் புரிந்து 
தகாண்டு அவரவர் பங்காற்  றவண்டும் 
என்று விவரிக்கப்பட்டது.  
 
றமலும், மறலசியாவில், பி க்கும் குைந்றத 
களில் சுமார் 10 சதவீதம் றபர் சி ப்புத் 
றதறவக்குரிய  குைந்றதகைாக உள்ை 
ைர், றமலும் அவர்கள் நலவாழ்வு, கல்வி 
மற்றும் சமூக நலன் ஆகிய மூன்று 
அரசாங்க அறமச்சுகளின்  பராமரிப்பின் 
கீழ் உள்ைைர். மாற்றுத்தி ைாளிகறைப் 
பாதுகாக்கச் சட்டங்கள் இயற் ப்பட் 
டாலும், அறவ தகாள்றககைாக 
உள்ைை. இப்றபாது அரசு சாதாரண 

பள்ளிகளில் இப்பிள்றைகளின் கல்விறய  
ஒருங்கிறணக்க முயற்சிகள் எடுத்து வரு 
கி து. இதைால்,  இக்குைந்றதகள் பள்ளி 
வைாகத்திற்குள் சி ப்பு வகுப்பில் படிக்க 
முடியும் என்றும் கருத்துறரத்தார் டாக்டர் 
ற ாசப் ற க்கப். 
 

 கர்தினால் இரஞ்சித்: இலங்ககக்கு 
புதியததாரு ததாடக்கம் ததகவ 

த ாயாளிக் குழந்கதகளின் 
குடும்பங்களுக்கு புதிய பராமரிப்பு இல்லம் 

வத்திக்கான்: இத்தாலியின் மிலான் மாந 
கரின் மருத்துவமறைகளில் தங்களின் 
றநாயாளிக் குைந்றதகளின் சிகிச்றசக்காக 
வருகின்  ஏறைக் குடும்பங்களுக்கு, 
கட்டணம் ஏதுமின்றி தங்கும் வசதிகறை 
அறமத்துக்தகாடுப்பதற்கு புதிய திட்டம்  
றமற்தகாள்ைப்பட்டுள்ைது. அத்திட்டத் 
திற்கு தன் நல்வாழ்த்துக்கறைத் ததரிவித் 
துக்தகாண்டார்  திருத்தந்றத பிரான்சிஸ். 
 
றநாயாளிக் குைந்றதகளின் தபற்ற ார் 
இலவசமாகத் தங்குவதற்தகன்று, மிலான் 
நகரின் வடக்றக புதிய கட்டடம் ஒன்ற  
அறமப்பதற்கு, மார்ச் 29, கடந்த 
தசவ்வாயன்று அடிக்கல் நாட்டப்பட்டறத 
தயாட்டி, இத்தாலிய றதசிய UNITALSI 
அறமப்பின் தலாம்பார்தியா கிறையின் 
தறலவர் வித்றதாறர தத கார்லி அவர் 
களுக்கு மடல் ஒன்ற  அனுப்பியுள்ைார் 
திருத்தந்றத பிரான்சிஸ். 
 
இரக்கத்தின் சி ப்பு யூபிலி ஆண்டில் தான் 
ஆசிர்வதித்த அடிக்கல் ஒன்றுடன், தன் 
நல்வாழ்த்து மடறல அனுப்பியுள்ை 

திருத்தந்றத பிரான்சிஸ் அவர்கள், இப்புதிய 

கட்டடப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ை அறைவ 
றராடும் தன் உடனிருப்றபயும், ஆசிறரயும் 
ததரிவித்துள்ைார். 

 தகாழும்பு: இலங்றக சுதந்திரம் 
தபற் தற்குப் பின்ைர், அந்நாடு தற்றபாது 
கடும் தபாருைாதார தநருக்கடிறய 
எதிர்தகாண்டுவரும்றவறை, அந்நாட் 
டிற்கு புதியததாரு ததாடக்கமும், றதசிய 
அைவில் மாற் மும் றதறவப்படுகின் ை 
என்று தகாழும்பு றபராயர் கர்திைால் 
மால்கம் இரஞ்சித் அவர்கள் கூறியுள்ைார். 
 

இலங்றக முன்பு எப்றபாதும் இல்லாத 
அைவுக்கு தற்றபாது கடும் தபாருைாதார 
தநருக்கடிறய எதிர்தகாண்டு வருகி து 
எைவும், அந்நாடு சுதந்திரம் அறடந்து 74 
ஆண்டுகள் ஆகியுள்ை இக்காலத்தில்  
நாட்டிைர் அறைவரும் வைறமயாை 

வாழ்வுக்கு றமற்தகாண்டுள்ை பாறத 
உண்றமயாைதா என்  றகள்விக்குப் 
பதிலுறுக்க றவண்டும் எைவும் கூறியுள் 
ைார், கர்திைால் இரஞ்சித்.     
 

கடந்த மார்ச் 27,  ஞாயி ன்று தகாழும்பு 
நகரின் மீட்பராம் கிறிஸ்து றபராலயத்தில் 
நிற றவற்றிய திருப்பலி மற யுறரயில் 
இவ்வாறு றகள்வி எழுப்பியுள்ை கர்திைால் 
இரஞ்சித் அவர்கள், அரசியல்வாதிகள் 
மட்டுமல்ல, குடிமக்களும் ததரிந்து 
தகாண்ட தவ ாை ததரிவுகைால், 
இன்ற ய நாடு, ஒரு நம்பிக்றகயற்  
சூைறல எதிர்தகாண்டு வருகி து என்று 
கூறியுள்ைார். 
 
 

இதயசு 
விகதககை உருவாக்கச் 

த ால்லவில்கல, 
விகதகைாய் உருவாகச் 

த ான்னார். 
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