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‘சிலுவையில் ததொங்கிக்தகொண்டிருந்த குற்றைொளிகளுள் ஒருைன், “நீ தெசியொதொனே! 
உன்வேயும் எங்கவையும் கொப்பொற்று” என்று அைவைப் பழித்துவைத்தொன். ஆேொல் 
ெற்றைன் அைவேக் கடிந்துதகொண்டு, “கடவுளுக்கு நீ அஞ்சுைதில்வையொ? நீயும் அனத 
தீர்ப்புக்குத்தொனே உள்ைொகி இருக்கிறொய். நொம் தண்டிக்கப்படுைது முவறனய. நம் 
தெயல்களுக்னகற்ற தண்டவேவய நொம் தபறுகினறொம். இைர் ஒரு குற்றமும் 
தெய்யவில்வைனய!” என்று பதிலுவைத்தொன். பின்பு அைன், “இனயசுனை, நீர் ஆட்சியுரிவெ 
தபற்று ைரும்னபொது என்வே நிவேவிற்தகொள்ளும்” என்றொன். (லூக்கொ 23:39-42)   
 

  
ைத்திக்கொன்: உைக ைைைொற்றில் துயர் 
நிவறந்த இக்கொைக்கட்டத்தில் திருத்தந்வத 
பிைொன்சிஸ் அைர்கள், பஹ்வைன் நொட்டுக்கு 
னெற்தகொண்ட திருத்தூதுப் பயணம், 
ஒன்றிப்பு ெற்றும் உவையொடலின் அவட 
யொைெொக அவெந்தது.   
 

கடந்த நைம்பர் 03, வியொழன் முதல் 06, 
ஞொயிறு ைவை, திருத்தந்வத பிைொன்சிஸ் 
அைர்கள் பஹ்வைன் நொட்டிற்கு 
னெற்தகொண்ட திருத்தூதுப் பயணம் குறித்து 
ைத்திக்கொன் ஊடகத்திற்குப் னபட்டியளித்த 
கர்திேொல் பனைொலின் அைர்கள், பஹ்வை 
னுக்கு ைருெொறு திருத்தந்வதவய அவழத்த 
அைெர் Ḥ amad bin ʿĪsā  Ā l Khalī fa அைர் 
களுக்கும், தைத்திருஅவைக்கும் நன்றி 
ததரிவிப்பதொகக் கூறியுள்ைொர். 
 

பதட்டநிவைகள், எதிர்ப்புகள், ெற்றும் 
னபொர்கைொல் நிவறந்துள்ை ஓர் உைகில் 
பஹ்வைனில் திருத்தந்வத நிவறனைற்றிய 
அவேத்து நிகழ்வுகளும் ஒன்றிப்பு, 
நல்லிணக்கம், ெற்றும் அவெதியின் 
தெய்திவயக் தகொண்டவையொக இருந்தே 
என்று  கர்திேொல் பனைொலின் அைர்கள் 
கூறியுள்ைொர். 
 

பஹ்வைன் அைெரின் தெொந்த அவழப்பு, 
அவெதியொே நல்லிணக்கத்திற்கொே உவை 
யொடல் னெலும்   அப்பகுதி திருத்தூது 
நிர்ைொகி ஆயர் னபொல் ஹின்டரின் அவழப்பு 
ஆகியவைனய இத்திருத்தூதுப் பயணம் 
நவடதபறக் கொைணம் என்றுவைத்த 
கர்திேொல் பனைொலின் அைர்கள், அைர் 
களுக்கு நன்றி கூறுைதொகவும் ததரிவித்துள் 
ைொர். 
 
அவெதியொே நல்லிணக்கத்திற்கொே 
உவையொடல் அவையில் திருத்தந்வத 
பங்குதகொள்ைது, அபுதொபியில் அைர் 
னெற்தகொண்ட பயணத்வத நிவேவுக்குக் 

தகொணர்கின்றது என்றும், இந்த  பஹ்வைன் 
திருத்தூதுப் பயணெொேது ஏற்கேனை, 
கஜகஸ்தொன், ஈைொக், தெொைொக்னகொ, எகிப்து, 
அஜர்வபஜொன், ஐக்கிய அைபு நொடுகள் 
னபொன்ற நொடுகளில் திருத்தந்வத 
னெற்தகொண்ட திருத்தூதுப்பயண நிகழ்வு 
கவை இவணக்கின்றதொகவும் உள்ைது 
என்றும் கர்திேொல் பனைொலின் அைர்கள் 
கூறியுள்ைொர். 
 

 திருப்பீடத்திற்கும், பஹ்வைனுக்கும் இவட 

னயயுள்ை உறவு குறித்தும் குறிப்பிட்ட 
கர்திேொல் பனைொலின் அைர்கள், 

இைண்டொயிைெொம் ஆண்டில் இவ்விரு 
நொடுகளுக்கு இவடனய தூதைக உறவுகள் 
உருைொக்கப்பட்டே என்றும், அைசு 
அதிகொரிகள், கத்னதொலிக்கருடன் எப்னபொ 
தும் ெதிப்புடன் நடந்து ஒத்துவழப்பு 
தருகின்றேர் என்றும் ததரிவித்துள்ைொர்.   
 

அைொலியில் இவ்ைொண்டில் அர்ச்சிக்கப் 
பட்டுள்ை அனைபிய அன்வே ெரியொ 
னபைொையத்தின் அடிக்கல்லுக்கு, ைத்திக் 
கொனின் புனித னபதுரு தபருங்னகொவிலின் 
புனிதக் கதவின் தெங்கல் ஒன்வற 

திருத்தந்வத பிைொன்சிஸ் அைர்கள் 
நன்தகொவடயொக அளித்துள்ைது பற்றியும், 

இது அந்நொட்டின் கத்னதொலிக்கர் மீது 
திருத்தந்வத தகொண்டிருக்கும் அக்கவறவய 
தைளிப்படுத்துகிறது என்றும் கர்திேொல் 
பனைொலின் அைர்கள் எடுத்துவைத்துள்ைொர். 
 
இத்திருத்தூதுப் பயணத்தில் பஹ்வைன் 
நொட்டின் ெேொெொ, அைொலி (Manama 
Awali) ஆகிய நகைங்களுக்குச் தென்ற 
திருத்தந்வத, அைொலியில் "உவையொடலுக் 
கொே பஹ்வைன் அவை: ெனித 
நல்லிணக்கத்திற்கொே கிழக்கு ெற்றும் 
னெற்கு" என்ற தவைப்பில் நவடதபற்ற  
கூட்டத்தின் இறுதி நிகழ்வில் 
கைந்துதகொண்டு உவையொறறிேொர். னெலும், 
பஹ்வைன் னதசிய அைங்கத்தில் திருப்பலி 
நிவறனைற்றி, திருஇருதயப் பள்ளியில் 
இவைனயொவைச் ெந்தித்து உவையொடிேொர் 
என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.    
 
னெலும், நைம்பர் 03, கடந்த வியொழன் 
முதல், 6  ஞொயிறுைவை, தேது 39ைது 
தைளிநொட்டுத் திருத்தூதுப் பயணெொக 
பஹ்வைனில் திருத்தந்வத னெற்தகொண்ட  
திருத்தூதுப் பயணம் குறித்து ைத்திக்கொன் 
தெய்திகளுக்குப் னபட்டியளித்துள்ை ஆயர் 
ஹின்டர் அைர்கள், ைவைகுடொப் பகுதி, 
திருஅவையொல் ெறக்கப்படவில்வை 
என்பவதனய இத்திருத்தூதுப் பயணம் 
கொட்டுகின்றது என்று ததரிவித்துள்ைொர். 
 
நிவறைொக, பஹ்வைன் அைெர் Hamad bin 
Isa Al Khalifa, அைசுரிவெ இைைைெைொே 
பிைதெர் Salman bin Hamad Al Khalifa, 
அைெரின் மூன்று ெகன்கள், னபைப்பிள்வை, 
அல் அெொர் ெசூதியின் தபரிய குரு அல் 
தொயிப் னபொன்ற பைர் திருத்தந்வதக்குப் 
பிரியொவிவட அளித்தேர் என்பது குறிப் 
பிடத்தக்கது.  
 
 

அைெர் Ḥamad bin ʿĪsā Āl Khalīfa அைர்கள் திருத்தந்வதவய ைைனைற்கிறொர் 

பினாங்கு மறைமாவட்டத்தின் 5-வது  இறைஞர் தினம் 
க ாண்டாடப்பட்டது 

பிேொங்கு: ெவறெொைட்டத்தின் 5-ைது  
இவைஞர் திேம் (PDYD-5) லூக்கொ 1:39 
இன் அடிப்பவடயில் ‘ெரியொ புறப்பட்டு 
யூனதய ெவைநொட்டிலுள்ை ஓர் ஊருக்கு 
விவைந்து தென்றொர்’, என்ற லிஸ்பன்                      
2023-க்கொே  உைக இவைஞர் திேத்தின்    
கருப்தபொருளுடன் அக்னடொபர் 21 முதல் 
அக்னடொபர் 24, 2022 ைவை நவடதபற்றது. 

பிேொங்கில் உள்ை  ‘கொனைச்  தஜேைல்’ 
எனும் குருத்துைக் கல்லூரியில் நவடதபற்ற 
னெற்கண்ட கருத்தைங்கில்  பங்னகற்க, 
ைடெொநிை ெவறைட்டம், னபைொக் ெவற 
ைட்டம் ெற்றும்  பிேொங்கு ெவற 
ைட்டத்வத உள்ைடக்கிய பிேொங்கு 
ெவறெொைட்டத்வதச் னெர்ந்த இவைனயொர், 
ஏற்பொட்டுக் குழுவிேர் ெற்றும் 
தன்ேொர்ைைர்கள் உட்பட ஏறக்குவறய 350 

இவைஞர்கள் ஒன்று கூடிேர்.  இது 4 
நொள்கள் 3 இைவுகள் தகொண்ட முகொெொகும், 
இதில் பங்னகற்பொைர்கள் தங்குமிடத்திற்கொக  
பிேொங்கில்  தூய ஆவியொரின் னபைொயம் 
ெற்றும்  அெை உற்பவி அன்வே ஆகிய இரு 
பங்குகளில் இட ஏற்பொடு தெய்யப்பட்டது.     

ஏற்பொட்டுக் குழு ெற்றும் தன்ேொர்ைைர்கள் .   
தஞ்னெொங் புங்கொவில் உள்ை  ஸ்தடல்ைொ 
ெொரிஸ் வெயத்தில் தங்கிேர்.  
 

PDYD-5 இன் னநொக்கங்கள் பின்ைருெொறு:   

1. இவைஞர்கள் தங்கள் 
இவறயவழத்தவை   ஆய்ந்தறிய 
ஊக்குவிப்பது. 

2. திருஅவைக்குள்ளும் அதற்கு அப்பொலும்  
னெவை தெய்ய அைர்களுக்கு அதிகொைம் 
அளிப்பது. 

3. இவைனயொரின் ஆர்ைத்வதயும் 
ஈடுபொட்வடயும்  மீண்டும் 
தட்டிதயழுப்புைது. 

4. அைர்களின் நம்பிக்வகவய தெயலில் 

கொட்ட அைர்கவை ஊக்குவிப்பது. 

ததொற்றுனநொயின்னபொது,  னநைடி முகொம் 
கவைத் தைறவிட்ட பிறகு, இவைஞர்கள் 
இந்த PDYD-5 இல் னெை ஆர்ைம் கொட்டிேர் 
என்பது உணைப்பட்டது.  

(ததொடர்ச்சி அடுத்தப் பக்கம்) 



இயேசுயே, நம் ஒப்பற்ற அரசர்!  
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இன்று திருஅவை ‘இயேசு கிறிஸ்து 
அவைத்துலக அரசர்’ பெருவிழாவைக் 
பகாண்டாடுகிறது.  “அரசர்” என்றாயல 
ஆட்சி, அதிகாரம், ெவடப்ெலம் பொருந் 
திேைர்,  பசல்ைங்கள் நிவறந்தைர்.  ஆைால் 
இயேசு கிறிஸ்துவை “அரசராக” அவழப்ெதுப் 
பொருந்துமா? மாடமளிவக யில் அல்லாமல் 
மாட்டுத் பதாழுைத்தில் ஆதரைற்ற பிறந்த 
ஒருைர் அரசரா! பிறந்த உடயை 
நாயடாடிோக அண்வட நாட்டுக்கு ஓடிப் 
யொைைரா அரசர்! இறுதிோக   
வகவிடப்ெட்டைராகச்  சிலுவையில் இறந்த 
அரசர்!  “எைது ஆட்சி இவ்வுலக ஆட்சி 
யொன்றது அல்ல” (யோைா.18:36) என்ெவத 
இயேசு பதாடக்கத்தியலயே கூறியுள்ளார். 
மனிதன் விரும்பும் இவ்வுலக ஆட்சிக்கு 
அைர் தன்வை உட்ெடுத்தவில்வல.    
                            
ஆம், இவ்வுலகத்வதயும் தாண்டி 
அவைத்துலக அரசராக விளங்குெைர்தான்  
இயேசு. இவறைாக்கிைர் எசாோ இதவை 
அழகாகக் கூறுைார், “அையரா நம் 
குற்றங்களுக்காகக் காேமவடந்தார்; நம் 
துன்ெங்கவளச் சுமந்துபகாண்டார்; நமக்கு 
நிவறைாழ்ைளிக்கத் 

தண்டிக்கப்ெட்டார்.” (எசா 53:5) எவ்ைளவு 
உண்வமோை ைார்த்வதகள் இவை!  
அையர “ெவடப்ெவைத்திலும் தவலப்யெறு. 
ஏபைனில் விண்ணிலுள்ளவை, மண்ணி 
லுள்ளவை, கட்புலைாகுெவை, கட்புலைா 
காதவை, அரிேவையில் அமர்யைார், 
தவலவம தாங்குயைார், ஆட்சிோளர், 
அதிகாரம் பகாண்யடார் ஆகிே அவைைரும் 
அைரால் ெவடக்கப்ெட்டைர். அவைத்தும் 
அைர் ைழிோய்  அைருக்காகப் 
ெவடக்கப்ெட்டை” (பகாயலா.1:16) எை 
புனித ெவுல் இரண்டாம் ைாசகத்தில் 
பதளிவுற கூறுகிறார்.  இந்த அரசரால்தான், 
நாம் ொைமன்னிப்ொகிே மீட்வெப் 
பெறுகியறாம் (பகாயலா.1:14) எை அைர் 
ைலியுறுத்தி கூறுகிறார்.  
 

“இயேசுயை, நீர் ஆட்சியுரிவம பெற்று 
ைரும்யொது என்வை நிவைவிற்பகாள்ளும்” 
என்று யைண்டிைான் நல்ல கள்ைன். அந்த 
மனிதன் இவ்ைாறு பசான்ை மறுகைம் 
இயேசு அைரிடம், “நீர் இன்று என்யைாடு 
யெரின்ெ வீட்டில் இருப்பீர்” என்கின்றார். 
இதிலிருந்து இயேசு, யைறு எந்த அரசராலும் 
தரமுடிோத ொை மன்னிப்ொகிே மீட்வெத் 

தரக்கூடிேைர் என்ற உண்வம 
உறுதிோகின்றது இதைால்தான் இயேசு 
ஒப்ெற்ற அரசராக இருக்கின்றார். 
 

அைரது ஆட்சி இவ்வுலக ஆட்சி 
அதிகாரத்வதக் பகாண்டதல்ல, மாறாக 
இவறேன்ொல் ஆைது. இந்த அன்பின் 
ஆட்சியின் காரைமாகயை, மனிதைாக 
பிறந்து, அநீதிோலும் வியராதத்தாலும் 
காட்டிக் பகாடுத்தச் பசேலாலும், எந்த 
மனிதரும் ெடாத ொடுப்ெட்டு, 
தாழ்வுநிவலக்கு ஆளாைார். இதைால் 
நம்வம (மனிதவை) அைர் சபிக்கவில்வல; 
ஆட்டிப் ெவடக்கவில்வல;  நமது 
சுதந்திரத்வதப் ெறிக்கவில்வல. அன்ொல் 
அவைத்வதயும் பொறுத்துக் பகாண்டார் 
(1பகாரி.13:7). நமது யநர் வியராதிகளாை 
ெேம், ொைம், மரைத்வத அன்ொல் 
மட்டுயம யமற்பகாள்ள முடியும் என்ெவத 
நிகழ்த்திக் காட்டிே அரசர், இயேசு கிறிஸ்து. 
“பிறவர விடுவித்தான்; இைன் கடவுளின் 
பமசிோவும் யதர்ந்பதடுக்கப்ெட்டைனு 
மாைால் தன்வையே விடுவித்துக் 
பகாள்ளட்டும்” (லூக்.23:35) என்ற யகலிக்கு 
ஆளாைார்.  ைாயில்லா பூச்சிோக 

சிலுவையில் மரித்த நமதாண்டைரின் 
ஆட்சியில் ைன்முவறக்கு இடமில்வல.  
அைரது ஆட்சி, தாழ்ச்சியும் ெணிவும் 
நிவறந்த ஆட்சி; உண்வமயும் ைாழ்வும் 
நிவறந்த ஆட்சி; அருளும் புனிதமும் 
நிவறந்த ஆட்சி;  அன்பும் அவமதியும் 
நிவறந்த ஆட்சி.                                                                              
  “அரசன் எவ்ைழி குடிகள் அவ்ைழி” என்று 
தவலநிமிர்ந்து அச்சமின்றி, நம்பிக்வகயோடு 
ைாழ்யைாம். அைரது அரசாட்சியின் மக்கள் 
எை நமது பசால்லாலும் பசேலாலும் 
காட்டுயைாம்.  
  

 -அந்யதாணி இன்ைாசி, ஶ்ரீ பகம்ொங்கான், 
பசர்டாங் 

  ‘இயேசு கிறிஸ்து அனைத்துலக அரசர்’  

 
1-ம் ைாசகம்     2 சாமு  5: 1-3 
தி. ொடல்:       122:1-2.4-5  
2ம் ைாசகம்:     பகாயலா  1: 12-20 
நற்பசய்தி:        லூக் 23:35-43 

ஞாயிறு வாசகம் ஆண்டு 3                    
வாரநாள் முதல் வாசகம் –ஆண்டு 2                 
திருப்புகழ் மாலை- வாரம் 2 

  பினாங்கு மறைமாவட்டத்தின் 5-வது  
இறைஞர் தினம் க ாண்டாடப்பட்டது 

(முதல் பக் த் கதாடர்ச்சி) 

‘புதிே ஏற்பாடு-ஓர் அறிமுகம்’ 
 

மலாக்கா-ஜ ாகூர் மனைமாவட்டத்தில் 
ஓரு நாள் திருவிவிலிே ஜசாற்ஜ ாழிவு 

  

 
 

ப ாகூர் ொரு: கடந்த நைம்ெர் 5-ம் நாள், 
சனிக்கிழவம, இங்குள்ள மய ாடி 
வமேத்தில் ‘புதிே ஏற்ொடு-ஓர் அறிமுகம்’ 
என்ற தவலப்பில் திருவிவிலிே பசாற் 
பொழிவு ஒன்று நவடபெற்றது. 
 

பதற்கு ப ாகூர் மவறைட்டத்வதச் யசர்ந்த 
உலுதிராம், மாசாய், ப ாகூர் ொரு புனித 
அமல உற்ெை அன்வை, கூலாய், ஸ்கூடாய் 
மற்றும் குளுைாங் ெகுதிகளிலிருந்து 
ஆர்ைத்யதாடு ஏறக்குவறே 7 0  யெர் 
கலந்துபகாண்டைர். 
 

அருள்தந்வத ராேன் இன்ைாசி அைர்கள் 
யமற்கண்ட தவலப்வெபோட்டி இப்ெயிற் 
சிவே ைழிநடத்திைார். காவல 8.00 மணி 
பதாடக்கம் மாவல 5.00 மணி ைவர 
நவடபெற்ற இப்ெயிற்சியில் ெவழே 
ஏற்ொட்யடாடு புதிே ஏற்ொடு எவ்ைாறு 
இவைகிறது, புதிே ஏற்ொட்டின் 
உள்ளடக்கம், யதாற்றம் ஆகிே அடிப்ெவட 
விெரங்கள் ெகிரப்ெட்டை.  
 
யமலும், இப்பிற்சியின் யொது, குழு 
நடைடிக்வககளும் கலந்துவரோடல்களும் 
இடம்பெற்றயதாடு, இவறைார்த்வத 
ைாசிப்பு முவற (Lectio Divina) ெற்றிே 
அடிப்ெவட ஏழு ெடிகள் ெற்றியும் 
அருள்தந்வத விளக்கம் அளித்தார். 

நிவறைாக, அடுத்தாண்டு மத்யதயு 
நற்பசய்திவேபோட்டி மற்றுபமாரு ெயிற்சி 
நடத்தப்ெடும் என்ற அறிவிப்பும் 

பசய்ேப்ெட்டது. இப்ெயிற்சியில் ெங்குபெற் 
யறாருக்கு காவல மற்றும் மதிே உைவு 
ஏற்ொடு பசய்ேப்ெட்டிருந்தது குறிப்பிடத் 
தக்கது. 
 

 -ய ான்சன் உலுதிராம், ப ாகூர் 

பசாற்பொழிைாற்றும் அருள்தந்வத ராேன் 
இன்ைாசி   

இரண்டாைது நாளில், இரண்டு யமற்கூறப் 
ெட்ட இரு வமேங்களிலிருந்தும்   
ெங்யகற்ொளர்கள் யகாயலஜ் ப ரைல் 
குருத்துைக் கல்லூரியில் ஒன்றுகூடிைர்.  
பின்ைர்,  ைரயைற்பு பகாண்டாட்டத் 
திற்காை அணிைகுப்பில் குருத்துை 
மாைைர்கள் உட்ெட ஏறக்குவறே  23 
யெர் ெங்குபகாண்டைர். ஆேர் 
பசொஸ்டிேன் ஃபிரான்சிஸ் அைர்கள் 
யநரடிோக முகாமிற்கு ைர இேலாதக்  
காரைத்தால் இேங்கவல  ைாயிலாக 
ைரயைற்பு உவர நிகழ்த்தி PDYD-5-வே 
பதாடக்கி வைத்தார். 

இரண்டாம் நாளான்று இரண்டு அமர்வுகள் 
நவடபெற்றை  முதல் அமர்வை,  
அருள்தந்வத  வமக்கல் பரய்மன்ட் 
(OFMCap) அைர்கள்  "அன்வை மரிோ 
ைழி இயேசுவிடம்’ மற்றும்  அருள்தந்வத 
வசமன் ஆைந்த் அைர்கள் கத்யதாலிக்கத் 
திருத்தூது’ என்ற தவலப்பிலும் உவர 
நிகழ்த்திைர். அன்று இரவு, திருத்பதாண்டர் 
படஸ்மன்  ன்சன் அைர்கள் திருமணி 
ஆராதவையும் நற்கருவை ஆசீரும் 
ைழங்கிைார். அந்நிகழ்வில் கலந்து 
பகாண்யடார்  இயேசுவின் உடனிருப்வெ 
பைகுைாக உைர்ந்தைர் என்று ெகிர்ந் 
தைர். 

மூன்றாம் நாள் மவறத்தூதுப் ெணிோக சில 
முக்கிே இடங்களுக்குப் ெேைம் யமற் 
பகாண்டைர்.   இக்பகாண்டாட்டத்தின் 
பகாடுமுடிோக, தூே ஆவிேர் யெராலே 

மண்டெத்தில், ஏழு நிகழ்ச்சிகவள  
ெங்யகற்ொளர்கள் அரங்யகற்றம் பசய்தைர். 

நான்காம் நாள் மீண்டும் அவைைரும் 

யகாயலஜ் ப ரைல் குருத்துைக் 
கல்லூரியில் ஒன்றுகூடிைர். அங்கு யமலும் 
இரு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து சைால்கவள 
எதிர்பகாள்ளுதல், பிரச்சவைகவள  யமற் 
பகாள்ளுதல் யொன்ற அனுெை ெயிற் 
சிகளில் ஈடுெட்டைர். 

புனிதத்தன்னம என் து,.... 
 
 
 
 
 
  

புனிதத்தன்மை என்பது, ஒருவர், தான் 
கடவுளால் அன்புகூரப்படுவமதயும், 
அவரது அன்மபயும், இரக்கத்மதயும் 

மிகுதியாய்ப் பபறுவமதயும் 
அனுபவிக்கும் ஒரு நிமையாகும். 

 
(திருந்தந்மத பிரான்சிஸ்-08/11/2022 ) 

குழு நடைடிக்வகயில் ஒரு குழுவிைர் 

ைத்திக்கான்:  தற்யொது துறவு சவெகளில் 
இவறேவழத்தல் குவறந்து ைருைது, மற்றும்  
ைேது முதிர்ந்யதாரின் எண் ணிக்வக 
அதிகரித்துைருைது குறித்து மைம் 
தளரயைண்டாம் எைவும், அதைால் 
யதால்வி உைர்ைால் யசாதிக்கப்ெடாமல் 
இருக்குமாறும்  யகட்டுக்பகாண்ட 
திருத்தந்வத, ஆண்டைரிலும் தூே 

ஆவிோரிலும் நம்பிக்வகயோடு ைாழுமாறு 
யைண்டுயகாள் விடுத்துள்ளார். 

ெயிற்சி ைழிநடத்துைர் அருள்தந்வத ராேன் 
இன்ைாசிமுத்து 

திருத் தந்றதக்கு 
வாழ்த்துப் பா! 

 

 *உலகமெத்திசையும் 
உம் வரசவ நாடிடுதே* 

 

 *உம் அழகு வேனமும் 
உள்ளார்ந்ே நட்பும் ஆசீரளித்திடுதே* 

 

 *எளிய வழியும் எளிய நசையும் 
எல்சலகசள ேகர்த்திடுதே* 

 

*வாழ்க பல்லாண்டு 
உலதக ெகிழுதுந்ேன் உறதவாடு....* 

 
ெணிொலா தேம்ஸ் 


