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 “நீங்கள் மனம் மாறுவதற்காக நான் தண்ணீரால் திருமுழுக்குக் ககாடுக்கிறேன், 
எனக்குப் பின் ஒருவர் வருகிோர். அவர் என்னனவிட வலினம மிக்கவர். 
அவருனடய மிதியடிகனைத் தூக்கிச் கெல்லக்கூட எனக்குத் தகுதி இல்னல. அவர் 
தூய ஆவி என்னும் கநருப்பால் உங்களுக்குத் திருமுழுக்குக் ககாடுப்பார். அவர் 
சுைனகத் தம் னகயில் ககாண்டு றகாதுனமனயயும் பதனரயும் பிரித்கதடுப்பார்; 
தம் றகாதுனமனயக் கைஞ்சியத்தில் றெர்ப்பார்; ஆனால், பதனர அனையா 
கநருப்பிலிட்டுச் சுட்கடரிப்பார்” என்ோர். (3;11-12) 
 

நன்மைக்காக பபாராடுபவர்கள் 
ஒருபபாதும் தனித்து இருக்க 

ைாட்டார்கள்! 
திருத்தந்மத  

வத்திக்கான்: தவறு கெய்பவர்களின் 
அதிகாரத்னத துணிச்ெறலாடு எதிர் 
ககாள்ளும் நீதிபதிகள் மக்களின் 
நம்பிக்னகனயயும்,  வலினமனயயும், 
றகள்விகனையும் புதுப்பிக்கின்ோர்கள் 
எனவும், நன்னமக்காக றபாராடுபவர் 
கள் ஒருறபாதும் தனித்து இருக்க 
மாட்டார்கள் எனவும்   திருத்தந்னத 
பிரான்சிஸ் ெமீபத்தில் எடுத்துனரத் 
தார். 
 
ெமூக உரினமகளுக்காகவும், பிரான் 
சிஸ்கன் றகாட்பாடுகளுக்காகவும் 
அனமந்த அகமரிக்க கண்டத்தின் 
நீதிபதிகளின் குழுவிற்கு கடந்த  
நவம்பர் 18 கவள்ளிக்கிழனமயன்று 
அனுப்பிய கெய்தியில் இவ்வாறு 
குறிப்பிட்டுள்ைார் திருத்தந்னத.  
 
பூமிக்றகாைம் ெந்திக்கும் கநருக்கடி, 
நாளுக்கு நாள் றமாெமனடந்து, 
மனிதகுலத்னதயும் உலகத்னதயும் 
குனேவான மதிப்பிற்கு உட்படுத்து 
கிேது எனவும், இந்தக் கடினமான 
சூழலில் தீர்ப்பளிப்பவர்களின் பங்கு 
முக்கியமானதாக வனரயறுக்கப்படு 
கின்ேது எனவும் கூறுகிோர் 
திருத்தந்னத. 
மனித கண்ணியம், அர்ப்பணிப்பு, 
வார்த்னதகள் மற்றும் நனடமுனேச் 
கெயல்கள் வழியாக ெமூகநீதி 
அன்ோடம் மீட்கடடுக்கப்பட றவண் 
டும் எனவும், ஒருசுயமான மற்றும் 
உண்னமயான நீதியால் மக்கள் 
ஒவ்கவாருவரும் பாதுகாக்கப்பட்டு 
வழிநடத்தப்பட றவண்டும் எனவும் 

குறிப்பிட்டுள்ைார் திருத்தந்னத. 
உங்கனை ஒன்றுபடுத்த உதவும் 
இவ்வனமப்பு உங்கனைப் பாதுகாக் 

கவும் உதவட்டும் எனவும், எல்லாவற் 
றிற்கும் றமலாக சிேந்த நீதிபதிகைாக 
விைங்குவதன் வழியாக மக்கள் 
விரும்பும் நீதினய கபற்றுக்ககாடுக்க 
முடியும் என்றும் திருத்தந்னத 
கூறியுள்ைார். 
 
தகுதியான பயிற்சிகள், அவற்னேப் 
கபறுபவர்கள் மற்றும் அவற்னேச் 
கெயல்படுத்துபவர்கனை  தகுதியான 
வர்கைாக ஆக்குகின்ேன என்பனத 

நினனவில் ககாள்ை றவண்டும் 
எனவும், தீர்வுகளின் நன்மதிப்பு 
அவற்னே ஊக்குவிப்பவர்கனை 

ஆசீர்வதிப்பறதாடு, மட்டுமல்லாமல், 
அநீதியாைர்களின் அதிகாரத்னத 
எதிர்ககாள்ளும் நீதிபதிகளின் னதரி 
யம், மக்களின் நம்பிக்னகனயயும் 
வலினமனயயும் புதுப்பிக்கிேது 
என்றும், நன்னமக்காக றபாராடுபவர் 
கள் என்றும் ஒருறபாதும் தனித்து 
இருக்க மாட்டார்கள். என்றும் 
குறிப்பிட்டுள்ைார் திருத்தந்னத. 
 

கமரினா ராஜ் – வத்திக்கான்  

நம்மில் எவரும் 
ஏழைகளுக்கான 
நீதியிலிருந்தும்  

சமூக நீதியிலிருந்தும் 
விதிவிலக்குப் 
பெற்றுள்ள ாம் என்று 
கருத இயலாது.  

ஈப்பபா, புனித லூர்து அன்மை பங்கில் புதுநன்மை  ககாண்டாட்டம் 

ஈப்றபா: இங்குள்ை புனித லூர்து அன்னன பங்கில், கடந்த 
நவம்பர் 6, 2022 அன்று  கானல 9 மணிக்கு  பங்குத்தந்னத 
றராபர்ட் றடனியில் அவர்கள் தனலனமயில் 
ககாண்டாடப்பட்ட திருப்பலியில், 26 சிறுவர்களுக்கு   
‘புதுநன்னம’ வழங்கப்பட்டது.  அறத றவனையில் மூன்று 
றவட்பாைர்களுக்கு உறுதிபூசுதல் அருைனடயாைமும் 
வழங்கப்பட்டது.  

அருள்தந்னத றராபர்ட் றடனியல்  அவர்கள் மனேயுனரயில், 
2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்,   கதாடக்கத் திருஅனவயில் 
எவ்வாறு திருப்பலியியும் நற்கருனை திருவிருந்தும் 
ககாண்டாடப்பட்ட்ன என்பனத விைக்கியறதாடு, 
ஒவ்கவாரு திருப்பலி ககாண்டாட்டத்திலும் நாம் 
இறயசுவின் பாடுகள், மரைம் மற்றும் உயிர்ப்பினனக் 
ககாண்டாடுகிறோம் என்பனதத் கதளிவுப் படுத்தினார். 
திருப்பீடமானது இறயசுவின் தியாகப் பலினயயும், சிலுனவ 
மரைம் அவரது கவற்றினயயும் றமலும், கல்லனேயும், 
அருள்பணியாைரின் கவள்னை   அங்கியும்  அவரது 
உயிர்ப்னப பிரதிபலிபலிக்கின்ேன என அறிவுறுத்தினார்.   

சிறுவர்கள் எப்கபாழுதும் கடவுளின் தயவுக்கும் 
கபற்றோர்களுக்கும் நன்றி கடன்பட்டவர்கைாகவும், 
கடவுளுக்கும் அக்கம் பக்கம் உள்றைாருக்கு நல்ல 

றெவகர்கைாகவும் விைங்க  றவண்டும் என்றும் 
றகட்டுக்ககாண்டார். கதாடர்ந்து, மாைவர்கள் 
அபிநயத்துடனான ஒரு பாடனலப் பாடி அனனவனரயும் 

மகிழ்வித்தனர். கபற்றோர்கள், மாைவர்களுக்கு 
ொன்றிதனழயும் நினனவுப் கபாருள்கனையும் வழங்க முன் 
அனழக்கப்பட்டனர்.   -               கதாடர்ச்சி அடுத்தப் பக்கம் 

 

 

அமைத்து 
இைங்கமையும் 
அரவமைக்கும் 
சைத்துவ அரசு 

அமைய 
வாழ்த்துகிப ாம்! 

நம் நாட்டின் 10-வது பிரதமராக   மாமன்னரால்   
நியமிக்கப்பட்டுள்ை புதிய பிரதமர்  டத்றதா ஶ்அன்வார் 
இப்ராஹிம் அவர்களுக்கு நமது வாழ்த்தினனத் 
கதரிவித்துககாள்கிறோம்.  இவரது தனலனமயில் 

கெயல்படும் அனமச்ெர்கள், தனலவர்கள், அரசு 
ஊழியர்கள்  அனனவரும்  மக்கள் மீதும் நாட்டின் 
றமம்பாட்டின் மீதும்    உண்னமயாகறவ அக்கனே 
காட்டவும் நீதி, கபாருைாரம்   மற்றும் மறலசியர் 
மத்தியில் ெமத்துவத்னத றமம்படுத்தவும், 
ஒருனமப்பாட்டுடன் ககாள்னககனை நினலநிறுத் 
தவும், குடிமக்களின் கபாது நலனுக்காகவும், 
ஒருங்கினைந்த, இைக்கமான மற்றும் வைமான 
மறலசிய நாட்னட  உருவாக்க பாடுபட இனேவனன 
இனேஞ்சுறவாம். 

நாட்டின் 10-வது பிரதமராக பதவிறெற்ோர் அன்வார் இப்ராஹிம் 



மனமாற்றத்தில்  கிறிஸ்துவின் பிறப்பு நிகழ்கிறது! 
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திருவருகைக்ைாலத்தின் இரண்டாம் 
ஞாயிறான இன்று நாம் வாசிக்ைக்கைட்கும் 
இகறவார்த்கை, மெசியாவின் வருகைக்ைாை 
நாம் நம்கெகய ையாரிக்கும் விைொை 
ெனம்ொறி நல்வழியில் நடக்ைகவண்டும் 
என்ற சிந்ைகனகயத் ைருகின்றது. இன்று 
ஏற்றப்பட்டிருக்கும் மெழுகுதிரியின் ஒளி 
நம்மிகடகய அகெதிகய நிகனவுறுத்ைவும், 
நிகலநாட்டவும் ஏற்றப்பட்டுள்ளது.   
 

இன்கறய முைல் வாசைத்தில், “என் 
திருெகல முழுவதும் தீகெ மசய்வார் 
எவருமில்கல” என்று இகறவாக்கினர் 
எசாயா, இகறெைனின் வருகையின்கபாது 
நடக்ை இருப்பகைக் கூறுகிறார். ஆகையால், 
ைன்னுகடய பாதுைாப்கபயும், அருகளயும், 
நெக்கு வழங்கி, நல்லாட்சி புரியும் 
மெசியாவின் உடனிருப்கப உணர்ந்து 
நாம், இகறவனுக்கு உைந்ை வாழ்க்கை 
வாழகவண்டும் என்பதுைான் இகறவன் 
நெக்கு விடுக்கும் கவண்டுகைாளாை 
இருக்கின்றது. 
 

இகைைான் புனிை  பவுல்  இரண்டாம் 
வாசைத்தில் “ெனஉறுதிகயயும், 
ஊக்ைத்கையும் ைரும் ைடவுள் உங்ைளுக்கு 

அருள்புரிவாராை!” என்று கூறுகிறார். 
எனகவ, நாம் இகறவனுக்கு உைந்ை 
வாழ்க்கை வாழும்கபாது, எதிர்வரும் 
துன்பத்கைக் ைண்டு ைலங்ைாெல், இகறவன் 
ைரும் ஆசிர்வாைத்கை உணர்ந்துமைாண்டு 
மைாடர்ந்து இகறவழியில் நடக்ை முயல 
கவண்டும் என்பது மைளிவாகிறது. 
 

இன்கறய நற்மசய்தியில், “ெனம் ொறுங்ைள், 
விண்ணரசு மநருங்கி வந்துவிட்டது” என்று 
அறிவிக்கிறார் திருமுழுக்கு கயாவான். 
ெனம் ொறுங்ைள் என்பது ைடவுளிடம் 
இகறகவண்டல் மசய்வது ெட்டெல்ல; 
ொறாை ொசுபடிந்ை நம் உள்ளத்தின் 
அழுக்குைகள மவளிகயற்றுவது ஆகும். 
 

திருமுழுக்கு கயாவான் ஆண்டவருக்ைாை 
வழிகய ஆயத்ைப்படுத்தியவர்; அவர்ைம் 
பாகைகய மசம்கெப்படுத்தியவர். எனகவ 
அவர், ெக்ைள் ைங்ைளுகடய தீய 
வழியிலிருந்தும், பாவ நாட்டங்ைளிளிருந்தும் 
ெனந்திரும்பி புதுவாழ்வு வாழ 
அகழக்கிறார். கெலும் ஆண்டவரும், 
ைடவுளுொனவர் தூயவராை இருப்பைால் 
(கலவியர் 19:2), அவருகடய ெக்ைளாகிய 
நாம் ஒவ்மவாருவருகெ அவகர 

எதிர்மைாண்டு வரகவற்ைத் தூயவராை 
இருக்ைகவண்டும் என்று திருமுழுக்கு 
கயாவான் ெக்ைகள அகழக்கின்றார்.  
 

இரண்டாவைாை இன்கறய இகறவார்த்கை 
நெக்குத் ைரும் சிந்ைகன: நாம் ஒவ்மவாரும் 
ெனொற்றம் மபறுவகைாடு ெட்டுெல்லாெல், 
ைனிைரும் ெக்ைளாைவும் வாழகவண்டும் 
என்பைாகும்.     நாம் ஒவ்மவாவரும் 
ைனிைரும் ெக்ைளாை வாழகவண்டும். 
கிறிஸ்ைவம் என்றாகல ைனிைரும் 
வாழ்க்கைைாகன, உண்கெயில் 
கிறிஸ்ைவர்ைளாகிய நாம் நற்ைனிைரும் ைரும் 
ெக்ைளாை வாழ்கின்கறாொ? என்று சிந்தித்து 
பார்க்ை திருவருகைக் ைாலம் 
அகழப்புவிடுக்கிறது.  
 

 இகறெைனாை இருந்ைாலும் இகயசுவின் 
பிறப்பு எவ்விை ஆர்ப்பாட்டமும் இல்லாெல் 
எளிகெயாய்ைான் நிைழ்ந்ைது. அத்ைகைய 
எளிகெைான் அகெதிகயக் மைாணரும். 
ஆர்ப்பாட்டமும் ஆடம்பரமும் அகெதிகய 
அைற்றி பிரிவிகனகயகய ஏற்படுத்தும். 
எனகவ நம் உள்ளங்ைளிலும் 
இல்லங்ைளிலும் அகெதிகயப் மபற்றுக் 
மைாண்டு அகைப் பிறருடகன பகிர்ந்து 

வாழ்கவாம். பிறரின் கைகவைகள நம் 
ெனத்ைால் உணர்ந்து இரு ைரத்ைால் உைவி 
மசய்வது. ெறந்து கபான ெனிைத்கை நம்மில் 
மீண்டும் துளிர்க்ைச் மசய்வது. இவ்வுலை 
இச்கசைகளக் குகறத்து இகறவகன 
நம்முள் பிறக்ைச் மசய்வது. ஆகையால், 
ைடவுள் நெக்குக் மைாடுத்திருக்கும் 
ெனொற்றத்திற்ைான வாய்ப்பிகனப் பயன் 
படுத்தி, நற்ைனி மைாடுப்பவர்ைளாகவாம். 
அைன்வழியாை இகறயருகள நிகறவாைப் 
மபறுகவாம்.  
 

-ை. க ாசப் சைாய ஆனந்த்,   ெலாக்ைா 

திருவருகை ைாலம்-2-ம் ஞாயிறு 
 

1-ம் வாசைம்     எசா  11: 1-10 
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2ம் வாசைம்:     உகரா 15: 4-9 
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பினாங்கு மாநைர் தமிழ் அருங்கைாகை 
பணிக்குழவின் 42ஆம் ஆண்டு நிகைவு 

விழா   

 ததொலைக்கொட்சி தெட்டி   சொத்தொன் என்றும், 
அது இருக்கும் இல்ைம் சொத்தொனின்  இல்ைம் 

என்றும் பிரிந்த சலெ நண்ெர்  கூறுகிறொர். இது 
ெற்றி உங்கள் கருத்து என்ன? 

 S. கொனிக்ைா, மைலுக் இந்ைான் 

நீங்ைள் மசால்வது உண்கெ. மைாகலக் 
ைாட்சி பார்க்ைக்கூடாது. அது கிறிஸ்ைவர் 
ைளுக்கு எதிரான ஒன்று என்றும் அகைப் 
பார்ப்பவர்ைள் சாத்ைானின் பிள்களைள் 
என்றும், அத்கைாடு மைாகலக்ைாட்சி 
மபட்டிகய கவத்திருக்கும் இல்லங்ைள்  
சாத்ைானின் இல்லங்ைள் என்றும் மிைவும் 
ைடுகெயாை விெர்சனம் மசய்து வந்ை 
பிரிந்ை சகைாைரர்ைள், அவர்ைளது 
ெக்ைகள ஒரு ைடுகெயான ைட்டுப் 
பாட்டில் கவத்திருந்ைார்ைள், கவத்தும் 
இருக்கிறார்ைள். 

மைாகலக்ைாட்சி சாத்ைானின் ைருவி என 
வீடு வீடாைப் கபாதித்து வந்ைவர்ைள், 
இன்று அகை மைாகலக்ைாட்சி வழியாை 
ைங்ைளது பிரச்சாரங்ைகள கெற்மைாள் 
கிறார்ைள்.  அதுெட்டுெல்ல, மபரும் 
மபாருள் மசலவில், மசாந்ை  மைாகலக் 
ைாட்சி நிகலயங்ைகள நடத்தி அைன்  
வழியாை அளவற்ற  மசாற்மபாழிவுைளும், 
ஆசீர்வாைங்ைளும் வழங்குகிறார்ைள்.  அகை 
மைாகலக்ைாட்சி நிைழ்ச்சிைள் வழியாை 
ைங்ைள் முைங்ைகளப் பதித்து, 
எழுச்சிக்கூட்டங்ைள், இகறவார்த்கை 
பரப்புகரைள்  ஆகியவற்கற கநரடி 
ஒலிபரப்புைள்  மசய்கிறார்ைள். இகை 
யாரும் ெறுக்ை இயலாது.  

அன்று மைாகலக்ைாட்டசி மபட்டிகய 
சாத்ைான் என்று கபாத்தித்து ெக்ைகளக் 
ைட்டுப்படுத்தியவர்ைள்  இன்று ‘ஆண்ட 
வகர, ைர்த்ைகர, இந்ை மைாகலக் 
ைாட்சியின் வழி இந்ை ஆராைகன 
கூட்டத்தில் ைலந்துமைாள்கவாகர 
ஆசீர்வதியும் என்று முழங்குகிறார்ைள்.   
அன்று ஒரு கபச்சு, இன்று ஒரு கபச்சு 
நாகள ஒரு கபச்சு என்று அரசில் 
பச்கசாந்திைகளப் கபால் இவர்ைளும் 
நாளுக்கு ஒரு கபாைகன மசய்கிறார்ைள்.  

நம் ைாய் திருஅகவ மைாகலக்ைாட்சி 
மபட்டி, மைாகலத்மைாடர்பு சாைனங்ைள் 
ெற்றும் பல ெனிை ைண்டுப்பிடிப்புைகளக் 
ைடவுளின் ைனிமபரும் மைாகடயாைப் 
பார்க்கிறது. எந்ைமவாரு மபாருளும் 
ைவறான மசயலுக்குப் பயன்படுத்ைப் 
பட்டால் அகவ தீகெகய விகளவிக்கும் 
என்பது நாம் அறிந்ைமவான்று  
எனகவைான் இரண்டாம் வத்திக்ைான் 
திருச்சங்ைம்  ஊடைங்ைளின் மசயல்பாடு 
ெற்றும்  பயன்பாடு பற்றிய நன்மனறி 

கபாைகனகய ‘சமூை மைாகலத்மைாடர்பு 
ைருவிைள்’ எனும் ைகலப்பிலான 
ஆவணத்தின் வழி நெக்கு அறிவுறுத்தி 
வருகிறது.  

ஆழ்ந்ை சிந்ைகனயில்லாெலும், தூய 
ஆவியாரின் வழிைாட்டுைல் இன்றியும், 
கநற்று மபய்ை ெகழயில் பூத்ை 
ைாளான்ைளாை  ைத்கைாலிக்ை சமூைத்தின 
கரக்  குகறகூறுவகை பிகழப்பாைக் 
மைாண்டு  எங்கும் ைப்பகறயாற்றி வரும் 
பிரிந்ை சகைாைர சகைாைரிைளின் பல 
சகபைள்,  இது கபான்ற குற்றச்சாட்டு 
ைகள  இன்று உணர்ந்து ைங்ைகள 
ொற்றிக்மைாண்டு வருகிறார்ைள். 
சாத்ைானின் வகலயில் யார்  சிக்கித் 
ைவிக்கிறார்ைள் என்பது கபாைப்கபாை 
அவர்ைளுக்குப் புலப்படும். அகை 
கவகளயில் ைத்கைாலிக்ை சமூைத்தினருக்கு 
எது சரி எது ைவறு என்பகைச் 
சுட்டிக்ைாட்டும் மபாறுப்பு நெக்கும்  
உண்டு.  கபாலி இகறவாக்கினர்ைள் 
உண்டு, ைள்ளப் கபாைைர்ைளும் உண்டு. 
இவர்ைகளவிட மைாகலக்ைாட்சி மபட்டி 
யானது சாத்ைானின் சிறந்ை ைருவியாை 
ொறிவிடாது.  

ஆர்.கை.  

பினாங்கு: பினாங்கு ொநைர் பங்கு ைமிழ் 
அருங்மைாகட ெறுெலர்ச்சி மசபக்குழுவின் 
42ஆம் ஆண்டு நிகறவு விழா 
மைாண்டாட்டம் ைடந்ை நவம்பர் 13ஆம் 
கைதி ஞாயிற்றுக்கிழகெ ைாகல ெணி 
7.45க்கு புைழ் ஆராைகன ெற்றும் நன்றி 
திருப்பலியுடன் மைாண்டாடப்பட்டது. 

பங்கு ைந்கை ெகறத்திரு எட்ென்  வூன் 

அவர்ைளின் நல்லாசியுடன் பினாங்கு 
குருத்துவ ைல்லூரி விவிலிய கபராசிரியர் 
அருள்ைந்கை  ராயன் இன்னாசி ெற்றும் 
திருத்மைாண்டர் கடஸ்ெண்ட் 
ஆகிகயாரால், "அறுவகடகயா மிகுதி 
கவகலயாட்ைகளா குகறவு" (ெத் 9:37) 
என்ற ைருப்மபாருளுடன் திருப்பலி 
மைாண்டாட்டம் ெகிழ்ச்சியுடன் நிகற 
கவற்றப்பட்டது. ைடந்ை 42 ஆண்டுைளாை 
இகறவன் இந்ை மசபக்குழுகவப் 
பராெரித்து, பாதுைாத்து, பலப்படுத்தி, 
விரிவுபடுத்தி வந்ைகெக்ைாை அன்று 
இகறவனுக்கு நன்றி கூறும் 
மைாண்டாட்டொை அது அகெந்ைது 

1980ஆம் ஆண்டு அக்கடாபர் ொைத்தில் 
அன்கறய பங்கு ைந்கை ைாலஞ்மசன்ற 
ரிகைாட்டியர் அடிைளாரின் ஆசிருடன் 
ஆவிக்குள் புதுவாழ்வு ைருத்ைரங்கை சுொர் 
ஏழு வாரங்ைளுக்கு ைந்கை க ானத்ைன் 
வழிநடத்தினார். நற்மசய்தி அறிவிப்பு 
பணியில் பரந்ை அனுபவம் மபற்ற இவர், 
ைெது ெகறயுகரயால் ெக்ைள் பலகர 
ைவர்ந்திழுத்ைார். பின்னர் ஐவர் மைாண்ட 
கெயக்குழுகவயும் இகறப்பணி குழுக் 
ைளின் பிரதிநிதி சகபயான கசகவ 

குழுகவயும் ஏற்படுத்தி ைந்ைார். அகைாடு 
ெட்டுெல்லாெல் ஒவ்மவாரு திங்ைட் 
கிழகெைளில் ைகலவர்ைளுக்கு ஆன்மீை 
பயிற்சியும் ஒவ்மவாரு வியாழக்கிழகெைளில் 
நகடமபறும் ம பக்குழு கூட்டத்தில் 
ெகறயுகரைகளயும் வழங்கி ெக்ைகள 
விசுவாசத்தில் உறுதிப்படுத்தி வந்ைார்.  

‘யாம் மபற்ற இன்பம் மபறுை இவ்கவயைம்’ 

என்ற திருமூலரின் வாக்குக்கு ஏற்ப 
பினாங்கு ெகறொவட்டம் முழுவதும் ைமிழ் 
அருங்மைாகட இயக்ைம் பரவ கவண்டும் 
என்ற கநாக்கில் புக்கிட் மெர்ைா ாம்,  
கூலிம், சுங்கை பட்டாணி, ஈப்கபா, 
சித்தியவான்,  ைாப்பா ஆகிய பங்கு 
ைளங்ைளில் ஆவிக்குள் புதுவாழ்வு 
ைருத்ைரங்கை  நடத்தி புதிய அருங்மைாகட 
ம பக்குழுக்ைகள இகறயருளால் ொநைர் 
பங்கு புனிை அருளானந்ைர் பங்கின் 
ம பக்குழுவினர் உருவாக்கினார்ைள்.  
ெகறொவட்ட கசகவ குழு என்ற மபயரில் 
இன்றளவும் ைகலவர்ைளுக்ைான பயிற்சி 
ெற்றும் எழுச்சிக் கூட்டங்ைகள 
ெகறொவட்ட அளவில் நடத்ைப்படுகிறது  
என்பது ஒரு சிறப்பு அம்சொகும்.  

அருங்மைாகட ெறுெலர்ச்சி ம பக்குழுவின் 
ஐந்து தூண்ைளான மசபம், விவிலியம், 
ெனொற்றம், ெனப்புண்ைகள ஆற்றுைல் 
ெற்றும் அருள் அகடயாளங்ைள் குறிப்பாை 
திருப்பலி ஆகியவற்றிற்கு இந்ை இயக்ைம் 
முக்கியத்துவம் வழங்கி வருவது குறிப்பிடத் 
ைக்ைது. 

-க ான் ைாஸ் 

ஈப்பபா பங்கில் புதுநன்கம 
கைாண்ைாட்ைம் 

முைல் பக்ைத் மைாடர்ச்சி... 

பங்குத்ைந்கை அவர்ைள் மபற்கறார்ைகள 
பிள்களைளுக்கு முைன்கெயான ெகறக் 
ைல்வி ஆசிரியர்ைள் என்பகை நிகன 
வூட்டி, பிள்களைகள இளம் பருவம் 
முைல் பங்குப் பணிக்குழுக்ைளில் 
பணிகயற்ை அனுெதிக்குொறு கைட்டுக் 
மைாண்டார். 

நிகறவாை, பங்குத்ைந்கை அவர்ைள் 
ொணவர்ைகள அருள்சாைனக் மைாண் 
டாட்டத்திக்குத் ையாரித்ை அகனத்து 
ெகறக்ைல்வி ஆசாரியர்ைளுக்கும், 
திருவிழபாட்டு பணிக்குழுவினர் 
ைளுக்கும்  நன்றி ொகல சூட்டினர்.  
இக்மைாண்டாட்டத்தின்கபாது, பங்கின் 
திருத்மைாண்டர்  அருள்திரு சந்ைனசாமி 
அவர்ைள் உடனிருந்து மைாண்டாட் 
டத்கைச் சிறப்பித்ைார் என்பது 
குறிப்பிடத்ைக்ைது. 

--க ார்ஜ் கைாெஸ்  

கபராசிரியர் அருள்ைந்கை ராயன் இன்னாசி அவர்ைளுடன்  விழா ஏற்பாட்டுக் குழுவினர் 


