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வத்திக்கான்: தனது 37வது வவளி 
நாட்டுத் திருத்தூதுப் பயணமாக, 
கனடா நாட்டிற்கு, திருத்தந்தத 
பிரான்சிஸ் அவர்கள்,  கடந்த 
ஜூதை 24 வதாடங்கி 29 வதர 
திருப்பயணம் மமற்வகாண்டிருந் 
தார்.  அப்பயணத்தின் ஒரு நிகழ் 
வாக அங்குள்ள  எட்மன் நகரில்  
புனித திருஇருதய ஆண்டவர் 
ஆையத்தில் பூர்விக இன மக்களுக் 
கும் அப்பங்கிலுள்ள உறுப்பினர் 
களுக்கும் திருத்தந்தத பிரான்சிஸ் 
அவர்கள் வழங்கிய உதர 
பின்வருமாறு: 
 
அன்புள்ள சமகாதரர் சமகாதரி 
கமள, இந்மநரத்தில் ஒப்புரவு குறித்த 
என் எண்ணங்கதள உங்கமளாடுப் 
பகிர்ந்துவகாள்ள விதழகிமேன். 
ஒப்புரவு குறித்து இமயசு என்ன 
வசால்கிோர் என்றும், ஒப்புரவு 
என்ே வார்த்தத என்ன அர்த்தத் 
ததத் தன்னுள் வகாண்டுள்ளது 
என்பது குறித்தும் ஆழ்ந்து சிந்திப் 
மபாம். 

கிறிஸ்து வகாண்டு வந்த ஒப்புரவு 
என்பது, வவளிப்புே அதமதிதயப் 
பாதுகாப்பதற்கான ஒப்பந்தம் அல்ை. 
மாோக, அதனவருக்கும் மகிழ்தவ 
அளிக்கக் கூடிய ஒருவதகயான 
மனிதர்களின் ஒப்பந்தம் இது. 
அதாவது,  வதாடக்க காை கிறிஸ்த 
வர்கள் அதழத்ததுமபாை, 
‘வாழ்க்தக மரத்தில்’ அதாவது, 
சிலுதவயில் இமயசு நம்தம 
ஒருவமராடு ஒருவர் ஒப்புரவாக்கு 
கின்ோர் என்பதத உணர்வதாகும். 
 
சிலுவை என்னும் மரம் 
 
 ஒரு மரம், மண்ணில் மவர் பரப்பி, 
அதன் இதைகள் வழியாக பிராண 
வாயுதவக் வகாடுத்து, அதன் 
பழங்களால் நம்தம வளர்க்கிேது. 
அவ்வாமே, திருஅதவயின் அதட 
யாளச் சின்னமாக  அதமந்துள்ள 

சிலுதவ என்னும் இம்மரமானது 
விண்தணயும் மண்தணயும், 
அதாவது, விண்ணகக் கடவுதளயும் 
மண்ணக மாந்ததரயும் இதணக்கும் 
ஓரு பாைமாக அதமந்துள்ளது. 
இந்தச் சிலுதவயில், கிறிஸ்து 
அதனத்ததயும் ஒப்புர வாக்கி, 
நிதனத்துப் பார்க்க முடியாத மற்றும் 
மன்னிக்க முடியாததாகத் மதான்றிய 
அதனத்ததயும், மற்றும் 
அதனவதரயும் மீண்டும் அரவ 
தணத்து ஒன்றிதணக்கின்ோர். 
 
அன்பானச் சமகாதரர் சமகாதரி 
கமள, ஆற்ே முடியாத காயங்கதளத் 
தங்களின் இதயங்களில் சுமந்து 
வகாண்டிருப்பவர்களுக்கு இந்த 
ஒப்புரவு என்ே வார்த்தத என்ன 
மாதிரியான அர்த்தத்ததக் 
வகாண்டிருக்கிேது என்பது குறித்தும் 
சிந்திப்மபாம். 
 
கடந்த காைத்தில் நாம் சகித்துக் 

வகாண்ட தவறுகமளாடும், காயப் 
பட்ட நிதனவுகமளாடும், எந்த 
மனித ஆறுதைாலும் குணப்படுத்த 
முடியாத அதிர்ச்சிகரமான அனுபவங் 
கமளாடும் ஒப்புரவாகிட மவண்டு 
மானால், முதலில் சிலுதவயில் 
அதேயப்பட்ட இமயசுதவ மநாக்கி 
நம் கண்கதளத் திருப்ப மவண்டும். 
அவரது சிலுதவ பீடத்தில் நாம் 
அதமதி அதடய மவண்டும். 
ஏவனன்ோல், சிலுதவ மரத்தில்தான் 
துயரம் அன்பாகவும், இேப்பு 
வாழ்க்தகயாகவும், ஏமாற்ேம் நம்பிக் 
தகயாகவும், தகவிடப்படல் நட்புே 
வாகவும், இதடவவளி ஒன்றிப்பாக 
வும் மாறுகிேது. 
 
ஒப்புரவின் அவையாளமான 
திருஅவை 
 
இரண்டாவதாக, திருஅதவ என்பது 
ஒப்புரவின் உயிருள்ள உடைாக 
அதமந்துள்ளது என்பததயும் 

உங்களுக்கு நான் எடுத்துக்காட்ட 
விரும்புகின்மேன். நாம் சந்திக்கும், 
சிலுதவயில் அதேயப்பட்ட ஒவ்வவா 
ருவரும், சமகாதரர் சமகாதரிகளாக 
அன்பு வசய்யப்படமவண்டும் என் 
பதத உணர்மவாம். இமயசுவின் 
தூய உடல் அன்பு வசய்யப் 
படமவண்டும். கிறிஸ்துவின் உடைா 
கிய திருஅதவ,  ஒப்புரவின் 
அதடயாளமாக அதமயட்டும்.   
 
உைனிருப்பின் கைவுள் 
 
இமயசுவின் திருஇருதய ஆையத்தில் 
தனது ஆசீதர வழங்கும் திருத்தந்தத 
மூன்ோவதாக, ஒப்புரவு என்ே 
வார்த்தத நதடமுதேயில் திரு 
அதவயுடன் ஒன்றிதணந்து வசல் 
கிேது. திருஅதவ என்பது நாம் 
புதிதாக ஒப்புரவு வசய்துவகாள்ளும் 
ஓர் இல்ைமாகவும், அங்கு நாம் 
மீண்டும் புதியவதாரு வாழ்தவத் 
வதாடங்கவும் அதில் ஒன்றிதணந்து 
வளரவும் நமக்கு வழிகாட்டுகிேது. 
தனிமனிதராகச் சிந்திப்பதத நிறுத்தி 
விட்டு, நாம் ஒருவருக்வகாருவர் 
சமகாதரர் சமகாதரிகள் என்பதத 
ஏற்றுக்வகாள்ளும் இல்ைமாக திரு 
அதவ அதமந்துள்ளது. திருஅதவ 
என்பது கதவுகள் எப்மபாதும் 
திேந்திருக்கும் ஒர் இல்ைம். இங்கு 

தான் நாம் அதனவரும், தூய 
ஆவியானவர் வாழும் இல்ைங்களாக 
ஒருவதரவயாருவர் சந்தித்து, ஒரு- 
வருக்வகாருவர் பணியாற்றி ஒருவ 
மராடு ஒருவர் ஒப்புரவாகின்மோம். 
 
ஒன்ோக இதேமவண்டல் வசய்வது, 
ஒருவருக்வகாருவர் உதவுவது, 
வாழ்க்தக அனுபவங்கள், வபாது 
வான மகிழ்ச்சிகள் மற்றும் இன்ப 
துன்பங்கதளப் பகிர்ந்துவகாள்வது 
ஆகிய இதவகமள கடவுளின் 
ஒப்புரவுப் பணிக்கான கததவத் 
திேக்கிேது. நமது கடவுள் 
உடனிருப்பின் கடவுள், அவர் 
இமயசுவின் வழியாக ஒப்புரவு, 
இரக்கம் மற்றும் கனிவான அன்பின் 
வமாழிதய நமக்குக் கற்பிக்கின்ோர். 
 

-திமரசா -வத்திக்கான் வசய்திகள் 

கிறிஸ்துவின் உடலாகிய 
திருஅவை, ஒப்புரவின் 

அவடயாளம்! 
கனடாவில் திருத்தந்வத அறிவுறுத்தல் 

திருத்தந்ததயுடன் கனடா பூர்விக இனமக்கள்  (AFP or licensors) 

“மன்னிப்பும் ஒப்புரவும், 
எப்ப ாதும் நலமான, 

மகிழ்ைான ஒரு 
ைாழ்வை 

முன்னனடுத்துச் னெல்ல 
உதவுகின்றன” 

மலேசியாவின்  ஒன்பது 
மறைமாவட்டங்களின்   
கூட்டு ஒருங்கியக்க 

பயணத்திற்கான  ஆய்வு 
அறிக்றக (பகுதி 2) 

(மோக்கா-ஜ ாகூர் மறைமாவட்டம் ) 

பினாங்கு: பினாங்கில் உள்ள அமை உற்பவி அன்தன பங்கில்,  
2022, ஜூதை 11 அன்று மமைசிய மதசிய ஆயர் மபரதவ 
நதடவபற்ேது. மமைசியாவின் ஒன்பது மாமதே/
மதேமாவட்டங்களின் பிரதிநிதிகள் மநரிலும் இயங்கதை 
வாயிைாகவும்  இந்த  ஒரு நாள் மபரதவ மாநாட்டில் கைந்து 
வகாண்டனர். சிங்கப்பூர் மற்றும் புருதணயிலிருந்தும்,  பிே 
சதபகளின்   பிரதிநிதிகளும் கைந்து வகாண்டனர் என்பது 
குறிப்பிடத்தக்கது.  
 
நதடவபற்று முடிந்த ஒன்பது மாமதே/மதேமாவட்டங்களின் 
ஆயர்கள் கூட்டு ஒருங்கியக்க   மபரதவயில் சமர்பிக்கப்பட்ட    
அறிக்தகதய / பரிந்துதரகதளப் பிரதிபலிக்கும்   சுருக்க 
அறிக்தககதள இதேதூதன் மதேமாவட்ட ரீதியாக 
முன்தவக்கிேது. 
 
இதன் அடிப்பதடயில் கடந்த வாரம் மகாைாைம்பூர் மாமதே 
மாவட்டத்தின் அறிக்தக வவளியிடப்பட்டது. இந்த வாரம் 
மைாக்கா-வஜாகூர் மதேமாவட்டதின் ஆய்வு அறிக்தகதய 
உங்கள் முன் தவக்கிமோம். 
 
ஆவி எத்திதசயிலிருந்து மவண்டுமானாலும் 
"வீசைாம்." அது புத்துணர்ச்சிதயக் வகாண்டுவருவ 
மதாடு, பதழயதத முற்றிலுமாக அகற்றிவிடாமல் 
உயிர் வகாடுக்கிேது.  இதன்வழி  தூய ஆவி 
புதுப்பிக்கிேது. இந்த கூட்டு ஒருங்கியக்கப் 
பயணத்தில்  (சிமனாடல்) தூய ஆவியானவர் மறுக்க 
இயைா நிதையில் நம் விசுவாசப் பயணத்தில் 
விசுவாசிகள் மூைம்   திருஅதவயின் ஆற்ேல்,     

பைவீனங்கள், கனவுகள், வவற்றிகள், மதால்விகள் 
மற்றும் ஏமாற்ேங்கதள வவளிப்படுத்துகிோர்.  
  
தூய ஆவியாரின் னைளிப் டுத்துதலில் பின்ைருைனவும் 

அைங்கும்: 
 
 வார்த்ததயில் நம்தம ஆழப்படுத்துதல்  மற்றும் 

இதேவனின் உடனிருப்பின் அனுபவம், 
அருளதடயாளங்களின் வகாண்டாட்டங்கள் 
நம்தம நம்பகமான சீடர்களாக ஆக்குகின்ேன. 

 
 வதாடர்ச்சி, அடுத்தப் பக்கம் 

அக்கறை காட்டும் திருஅறை ததறை 

நீங்கள் கிறிஸ்துமவாடு உயிர்வபற்று எழுந்தவர்களானால் மமலுைகு சார்ந்தவற்தே 
நாடுங்கள். அங்குக் கிறிஸ்து கடவுளின் வைப் பக்கத்தில் அமர்ந்திருக்கிோர். இவ்வுைகு 
சார்ந்ததவ பற்றி அல்ை, மமலுைகு சார்ந்ததவ பற்றிமய எண்ணுங்கள். ஏவனனில் 
நீங்கள் கிறிஸ்துமவாடு இேந்து விட்டீர்கள். உங்கள் வாழ்வு அவமராடு இதணந்து 
கடவுளிடம் மதேந்து இருக்கிேது. கிறிஸ்துமவ உங்களுக்கு வாழ்வு அளிப்பவர். அவர் 
மதான்றும்வபாழுது நீங்களும் அவமராடு மாட்சி வபாருந்தியவராய்த் மதான்றுவீர்கள். 
(வகாமைா 3: 1-4) 

அருள்பணியாளர் மமாசஸ் இராயப்பன் 
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ஆண்டின் ப ொதுக்கொலத்தின் 18ம் 
ஞொயிறுவில் இணைந்துள்ள நமக்கு,  
இன்ணைய முதல் வொசகத்தில்   சண  
உரிணமயொளர் வொழ்ணவ வீணிலும் வீண் 
என எதிர்மணையொகக் குறிப்பிடுகிைொர். 
“பெல்” எனப் டும் எபிரேயச் பசொல்லுக்கு 
‘வீைொனது’ ‘உதவொதது’, ‘ யனற்ைது’ என 
ப ொருள் பகொள்ளலொம்.   சண  
உணேயொளரின்  ொர்ணவயில் வொழ்வு 
நிணலயற்ைது. அதில் ஓடி ஓடி ரசகரிக்கும் 
பசல்வம் மனநிணைவு தேொதது என 
கூறுகின்ைொர். குறுகிய நிணலயற்ை வொழ்வில் 
நமக்குத் தொன் எவ்வளவு ர ேொணச, 
எவ்வளவு சுயநலம். மகொ அபலக்சொண்டர் 
சொகுமுன் பவறுங்ணகயொய் உலகில் பிைந்து 
பவறுணமயொய் உலணக விட்டுப் ர ொகிரைன் 
என் ணத உைர்த்த  “இரு ணககணளயும் 
சவப்ப ட்டிக்கு பவளிரய ணவத்து என்ணன 
அடக்கம் பசய்யுங்கள்” என்ைொேொம்.      
 
ஆணசரய அழிவுக்குக் கொேைம்’ என்ை மகொ 
அபலக்சொண்டரின் வொர்த்ணதகள் நமக்கு 
நல்ல   ொடம். மண்ைொணசயும் 

ப ொன்னொணசயும்  ப ண்ைொணசயும் 
கடவுள் ரமல் நமக்கிருக்கும் நம்பிக்ணகணயச் 
சிணதக்கின்ைது என் து உண்ணம. 
ஒருமுணை கடவுள் உலணகச் சுற்றிப்  ொர்க்க 
வந்த ர ொது,  ைக்கொேன் ஒருவன் 
கடவுணள அணைத்து “உம் கண்ணுக்கு 
எட்டிய தூேம் உள்ள நிலபுலன்கள் 
என்னுணடயது” என்று ப ருணமயொகச் 
பசொன்னொன். அதற்கு கடவுள் “உன் 
ஆன்மொ என்னுணடயது” என்ைொேொம். 
  
இன்ணைய நற்பசய்தி ப ொருளொணசணய 
அகற்றி வொை அணைப்புவிடுக்கின்ைது. 
நற்பசய்தியில் நொம் கொணும் பசல்வந்தனின் 
கண்கணள பசல்வம் மணைக்கின்ைது. அவர் 
ர சும் வசனங்களில் “நொன்” “எனது” 
“என்னுணடயது” ர ொன்ை ஏக வசனங்கரள 
அதிகம் இடம் ப ற்றுள்ளன. தன்ணன மீறி, 
தன் பசல்வத்ணத மீறி அவனொல் ரயொசிக்க 
முடியவில்ணல. ரசர்த்து ணவத்து தணலமுணை 
தணலமுணையொம் உண்டு களிக்க 
ஆசிக்கின்ைொன். உலகின் பசல்வம் ரசர்த்து, 
கடவுள்  முன் பசல்வம் இல்லொமல் 

இருக்கும் இவணனக் கடவுள் “முட்டொரள” 
என அணைக்கின்ைொர்.  
 
எல்லொவற்ணையும் தொண்டி இணைத்திருவுளம் 
என்று ஒன்று இருப் ணத நொம் மைந்துவிடக் 
கூடொது. கிறிஸ்துரவொடு நீங்கள் 
உயிர்த்பதழுந்தவர்கள் என்ைொல் ரமலுலகு 
சொர்ந்தவற்ணை நொடுங்கள் என  வுல் 
வலியுறுத்துகின்ைொர்.  உலகின் இன் ரம கதி 
என்றும், வொழ்வு என் து அனு விப் தற்ரக  
என்றும் அணலந்து திரிந்தொல் நொம் புதியப் 
 ணடப்புகள் அல்ல, ஊனியல்பின் மக்கள். 
உலகம் சொர்ந்தணவகளுக்கொக மரிக்கவும், 
ப றும் பசல்வத்ணதத் தக்க முணையில் 
 யன் டுத்தி விண்ைேசிலும் இடம் ரதடிக் 
பகொள்ளவும் அணைக்கப் டுகின்ரைொம், 
எனரவ நிணலயற்ை உலகச் பசல்வங்கணள 
நிணலவொழ்ணவப் ப றுவதற்குப்  யன் 
 டுத்துரவொம். ஏபனனில், ‘ப ொருள் 
ஆணசரய எல்லொத் தீணமகட்கும் ஆணிரவர். 
அந்த ஆணசயொல் சிலர் நம்பிக்ணகயிலிருந்து 
பிைழ்ந்து திரிந்து  ல ரவதணனகணளத் 
தொங்களொகரவ தங்கள்ரமல் வருவித்துக் 

பகொள்கிைொர்கள்’ (1 திபமொ 6: 10). 
ஆணகயொல், அழிவுக்கு இட்டுச் பசல்லும் 
ர ேொணசணய நம்மிடமிருந்து அகற்றி 
இணைப் ற்ரைொடும் இணைமனித அன்ர ொடும் 
வொழ்ரவொம். ஆகரவ, “எவ்வணகப் 
ர ேொணசக்கும் இடங்பகொடொதவொறு 
எச்சரிக்ணகயொயிருங்கள். மிகுதியொன 
உணடணமகணளக் பகொண்டிருப் தொல் 
ஒருவர்க்கு வொழ்வு வந்துவிடொது” என்ணத 
நிணனவில் பகொள்ரவொம்.  

-சவரிநொதன், சுங்ணக ட்டொணி 

  ஆண்டின் ப ொதுக்கொலம் 18-ம் ஞொயிறு  
       

 

1-ம் வொசகம்    ச.உ 1: 2, 2: 21-23    
தி.  ொடல்:        90: 3-4. 5-6. 12-13. 14,17  
2ம் வொசகம்:     பகொரலொ3: 1-5,9-11   
நற்பசய்தி:        லூக் 12: 13-21  
ஞொயிறு வொசகம் ஆண்டு 3                    
வொரநொள் முதல் வொசகம் –ஆண்டு 2                 
திருப்புகழ் மொலல- வொரம் 2 

மதேசியாவின்  ஒன்பது மடைமாவட்டங்களின்   கூட்டு ஒருங்கியக்க 
பயணத்திற்கான  ஆய்வு அறிக்டக (பகுதி 2) 

(மோக்கா-ச ாகூர் மடைமாவட்டம் ) 

   முதல்  க்கத் பதொடர்ச்சி.. 
 

 மனித சிந்தணன மற்றும் பசயல் 
 ொடுகளில் இருந்து மணைந் 
திருந்தொலும், கடவுளின் அேசு 
இன்னும் கட்டப் ட்டு  வளர்ச்சி 
யணடவரதொடு, கனிகணளத் தந்து 
பகொண்டிருக்கிைது.  

 
 நம் நம்பிக்ணகயின் மூலம் இரயசுணவ 
உயிருடன் ணவத்திருக்க நம்மில் 
ஒருவருக்பகொருவர் உடனொன  
ஒன்றிப்பு  இன்றியணமயொதது, 

 
 நம்பிக்ணக நம் வொழ்விலும், வொர்த் 
ணதகளிலும், சொட்சியிலும் 
பவளிப் ட ரவண்டும். 

 
நாம் சந்திக்கும் சவால்கள்    

 மனநிணைவு பகொள்ளும் மற்றும் 
திருப்தியணடயும் மனநிணல 
நிலவுகிைது. 

 

 அணனவணேயும் உள்ளடக்கிய  ங்- 
ரகற்ண  ஊக்குவிக்க சமத்துவமும் 
நீதியும்  யன் டுத்தப் ட ரவண்டும். 

 
 வளர்ச்சிக்குத் தணடயொக இருக்கும் 
மனநிணல மற்றும்    ண் ொடு 
பமதுவொக மொற்ைப் ட ரவண்டும். 

 
 திருஅணவயின் நிணலப் ொட்டிற்கு 
மொைொன  அல்லது  முேண் ொடொன 
விருப் ங்கணளக் பகொண்டவர்கள் 
திருஅணவணய எதிர்ப் வர்களொகக் 
கருதக்கூடொது. 

 
 மனிதரநயமொனது  பகொடுப் திலும் 
ப றுவதிலும் அடிப் ணடயொக   
இருக்க ரவண்டும். 

 
 ங்குகளுக்கு  இணடயிலொன ர ொட்டி 
மனப் ொன்ணம ஒற்றுணமணய அழிக்கக் 
கூடும். நீண்ட, தேமற்ை மணையுணேகள்  
முடிந்த வணே தவிர்க்கப் ட ரவண்டும். 
இல்லச் சந்திப்புகளிலும்  ரமய்ப்புப் 
 ேொமரிப்புகளிலும் கவனம் பசலுத்தொத 
குணை ொடுகள் கவனிக்கப் ட ரவண்டும். 
 
 இனம் மற்றும் பமொழி குழுக்களுக்கு 

அதிக முக்கியத்துவம் பகொடுக்கப் 
 டுகிைது. 

  ங்குகளில் ஆன்மீகமற்ை பசயல் 
 ொடுகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் 

அளிப் து. 
 அவசே ரதணவகளின்ர ொது ஏற் 

 டும் தடுமொற்ைம். 
 
  

புதிய  கவனம் தேவவ 
 

 கடவுள் மற்றும் திருஅணவயின் மீது 
உண்ணமயொன அன்பு எப்ர ொதும் 
குறிக்ரகொளொக இருக்க ரவண்டும். 

 
 விசுவொசத்ணத  ேப்புவதில்  திருஅணவ 
ப ருணமயொகவும் அச்சமின்றியும் 
பசயல் ட  ரவண்டும். 

 
 எதிர்கொலத்தில் கிறிஸ்துணவப் ர ொன்று 
முடிவுகணள எடுக்க இணளஞர்கள் 
அவர்கணளத் தயொர் டுத்துவதற்கும், 
எதிர்கொலத்தில் உள்ள சவொல்கணளச் 
சந்திக்க அவர்களுக்கு உதவுவதற்கும்  
உருவொக்கப்  யிற்சிகள் அதிகரிக் 
கப் ட ரவண்டும். சமயங்களுக் 
கிணடயிலொன கலப்பு திருமைங்கள் 
அதிகரித்து வருவதொல், கத்ரதொலிக்க 
இணளரயொரிணடரய  நம்பிக்ணக 
 லப் டுத்தப் ட ரவண்டும். 

 
 ரநேம் மற்றும் குறுகிய கொல மனப் 
 ொன்ணம நீண்ட கொல 
அர்ப் ணிப்ண த் தடுக்கிைது. 

 
 மந்தமொன அ.தி.ச.உறுப்பினர்கள் 
மற்றும் அவர்களின்   ங்ரகற்பிற்கு 
புதிய திணச மற்றும் வழிகொட்டல்  
ரதணவ. 

 
 குணைந்து வரும் திருஅணவயின் 
எண்ணிக்ணகணய தற்கொக்க பவளிப்புை 
 ங்குகளில் தீவிே ஆய்வு ரதணவ. 

 
 இந்த சிரனொடல்  யிற்சியில் இணளஞர் 
களின்  ங்ரகற்பு மிகக் குணைவு. 
எதிர்கொலத்ணத திட்டமிட அதிக 
இணளஞர்கணள ஈடு டுத்துவது 
உதவியொக இருக்கும். 

 
கலொச்சொே மேத் ரதொற்ைமொனது   
மணைமொவட்டத்தில் உள்ள  ங்குகள் 
 ல ஆண்டுகளொக அனு வித்து வரும் 
வளர்ச்சிணயக் குறிக்கிைது, இது 
ஆன்மீகம், பதொண்டு,  ணிகளுக்கொன  
அர்ப் ணிப்பு மற்றும் மற்ைவர்களுடன் 
 கிர்ந்து பகொள்ளப் டும் நன்ணம 
ஆகியவற்றின் வளர்ச்சி பதளிவொகத் 
பதரிகிைது. நற்பசய்தி மத்ரதயு 25-ம் 
அதிகொேத்தில் கூைப் ட்டுள்ளப் டி வலது 

புைத்தில் இருப் வர்கணளயும் இது 
கொட்டுகிைது. 
 
இடது  க்கம் கடவுணளயும் 
மனிதணனயும் விட்டு பவகுதூேம் 
அணலந்தவர்களின் உருவத்ணதப் 
பிேதிப் லிக்கிைது.  அணவ கிணளகளுடன் 
ஒன்ைொக இல்ணல. கொய்ந்து கருகியதொல், 
இணலகள் கிணளகளிலிருந்து பிரிந்து 
கீரை விழுகின்ைன. கிணளகள் இன்னும் 
புதியணவ, எனரவ மனந்திரும்புதல், 
மனமொற்ைம் மற்றும் மனிதகுலத்திற்கொன 
ஆசீர்வொதத்தின் ஒரு  குதியொக 
இருக்கிரைொம் என்ை உண்ணமணய 
உைர்ந்து பகொள்வதன் மூலம் 
சொத்தியமொன எதிர்கொல வொழ்க்ணகக்கொன 
நம்பிக்ணகணய அளிக்கிைது. மேத்ணத 
மூடியிருக்கும் ஒளி வண்ை வட்டம்  
இந்த முழு உலகத்ணதயும் குறிக்கிைது. 
 
மலொக்கொ-ப ொகூர் மணைமொவட்டம் 
கடவுளின் மொப ரும் திட்டத்தில் ஒரு 
சிறிய  குதியொகும். ஆனொல் அது 
கடவுளுணடய அேணசக் கட்டிபயழுப் 
புவதில் அதன்  உடனிருப்பும்  
 ங்களிப்பும் மறுக்க முடியொத ஒரு 
முக்கிய  குதியொகும். சிலுணவயுடன் 
கூடிய  ட்டொம்பூச்சி என் து மலொக்கொ-
ர ொகூர் மணைமொவட்ட 50வது  ூபிலி 
பகொண்டொட்டங்களுக்கொன சின்ன 

மொகும். வண்ைத்துப்பூச்சியொனது 
வளர்ச்சி மற்றும் வொடிய இணலகணளக் 
பகொண்ட  க்கத்திலிருந்து  ைக்கிைது. 
இது நடந்து முடிந்த  யைத்தின் 
அணடயொளமொகவும்  இப்ர ொது மணை 
மொவட்டத்தின் எதிர்கொலத்திற்கொன எங்க 
ளின்  வருணகயின் பதொடக்கத்ணதயும் 
இது பவளிப் டுத்துகிைது. 
 
 
இத்பதொடரின் பதொடர்ச்சியொக அடுத்த 
வொேம் பினொங்கு மணைமொவட்டதின் 
ஆய்வு அறிக்ணக பவளிவரும். 

 சபட்டாலிங் ச யா 
விண்தணற்பு அன்டன 
பங்கில்  அ.தி.ெ. 
உருவாக்கப்பயிற்சி 

ப ட்டொலிங் ப யொ: இங்குள்ள விண்ரைற்பு 
அன்ணன  ங்கில், ‘அ.தி.ச.வில் எனது  ங்கு’ 

எனும் தணலப்பில் சிைப்பு உருவொக்கப் யிற்சி 
ஒன்று நணடப ற்ைது.  ங்கின் தமிழ் 
திருத்தூதுப் ணிக்குழு ஏற் ொடு பசய்த 
இப் யிற்சியொனது கொணல 9.00 மணி முதல் 
பிற் கல்  2.00 மணிவணே சரகொ. அந்ரதொணி 
ணமக்கல் அவர்களொல்  வழிநடத்தப் ட்டது   
என் து குறிப்பிடத்தக்கது.  

இந்த உருவொக்கப்  யிற்சியின்ர ொது, அ.தி.ச. 
ரதொற்றுவிக்கப் ட்டதன் ரநொக்கம், அதன் 
முக்கியத்துவம், அணமப்புமுணை மற்றும் அதன் 
வளர்ச்சி  டிகள் ர ொன்ைணவ விவரிக்கப் ட்டன. 

-ஏஞ்சலின் அந்ரதொணிசொமி. 

கிி்ள்ளான், புனித லூர்து 
அன்டன பங்கு  மத்திய 

அரொங்க மானியம் சபற்ைது! 

கிள்ளொன்: இங்குள்ள புனித லூர்து அன்ணன 
 ங்கின்  ங்குத்தந்ணத கிரிரகொரி சொன் அவர்கள், 
நொடொளு மன்ை உறுப்பினர் மொண்புமிகு சொர்ல்ஸ் 
சந்தியொகு அவர்களிடமிருந்து மத்திய அேசின் 

வழி ொட்டு தலங்களுக் 
கொன மொனியத்தின் ஒரு 
 குதியொக  RM45,000-ணய 
ஆலயக் கட்டடத்தின் புதிப் 
பித்தலுக்கொக 14  ூணல 
அன்று ப ற்றுக்பகொண் 
டொர்.  

இது ஒரு சிறியத் பதொணக 
யொக இருந்தொலும் புதுப்பித் 

தலுக்குத் ரதணவப் டும் ப ரிய பதொணகக்கு இது 
பதொடக்கமொக உள்ளது எனக் கூைப் ட்டது. 

மொண்புமிகு அவர்கள், புனித லூர்து அன்ணன 
 ங்ணகத் தவிர்த்து, ஒரு சீக்கிய வழி ொட்டு 
ணமயத்திற்கும் மற்றுரமொர் இந்து ஆலயத்திற்கும் 
நிதி வைங்கினொர் என் து குறிப்பிடத்தக்கது. 
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