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 “சாவின் இருள்சூழ் பள்ளத்தாக்கில் நான் 
நடக்க நநர்ந்தாலும் நீர் என்ந ாடு 
இருப்பதால் எத்தீங்கிற்கும் 
அஞ்சிநடன்” (திபா 23:4) 

 
அன்பார்ந்த இறைமக்கநள, 
 

கடந்துச் சசல்லும் ஒவ்ச ாரு நாளும் 
எதிர்சகாள்ளும் அச்சுறுத்தலின் நபரில் 
ஆழ்ந்த க றையின் நிமித்தம் எ து இந்த 
நமய்ப்புப்பணி கடிதத்றத உங்களுக்கு 
எழுதுகிநைன். 
 
இந்த நகாவிட்-19  ஏற்படுத்தி  ரும் 
விறளவுகறளப் பற்றி நாம் சதாடர்ந்து 
 ாசித்து  ருகிநைாம். எங்கும் நீடிக்கப் 
பட்டுள்ள நடமாட்டக்கட்டுப்பாடு நறட 
முறையில் இருந்தநபாதும், சதாற்றின் 
எண்ணிக்றகயும் ம த்துயறை ஏற்படுத்தும் 
மைண எண்ணிக்றகயும், குறிப்பாக 
சிைாங்கூர் மாநிைத்தில் தி சரி அதிகரித்து 
 ருகிைது. முன்றப விட இக்காைத்தில், 
ஏறைகள் மற்றும் எளிதில் பாதிக்கப் 
படக்கூடிய பிள்றளகள் மட்டில் 
இத்சதாற்று சகாண்டு ரும் சகாடிய 
பாதிப்புகறள குறித்து அதிகம் நகள்விப் 
படுகிநைாம். 
 

சபாருளாதாை,  சமூக, உணர்வுப்பூர்  
மா  மற்றும் உளவியல் ரீதியிைா  
பாதிப்புகளுக்கு நமைாக, மக்களின் நல் 
 ாழ்வு அச்சுறுத்தும்  றகயில் அதிகம் 
பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த துன்பங் 
களுக்கிறடயில்  தற்நபாறதய அைசியல் 

நிறைதன்றமயற்ை சூைலும் நமலும் 
நிறைறய  சீர்குறையச் சசய்கிைது. மநை 
சியர்களாக இந்த சதாற்றைத் தடுத்து 
நிறுத்த முன் ை ந ண்டும். 
 

இந்த கடுறமயா  சூைலில் எழுந்துள்ள 

அச்சமும் பதட்டமும் மக்கறள உதவிகள் 
மற்றும் நம்பிக்றகயற்ை நிறைக்கு 
உட்படுத்தியுள்ள . இந்த இருள் சூழ்ந்த 
பின் ணியா து இந்தத் சதாற்றுக்கா  

முடிவு விறைவில்  ந்துவிடும் என்ை 
நம்பிக்றக அளிப்பதாக இல்றை. நமலும் 
இந்த கடுறமயா  சூைலிலும் நம்மில் 
மாைாமல் இருப்பது, கடவுள் நம்நமாடு 
இருக்கிைார் எனும் நம்பிக்றகதான்-ஆம், 
நீடித்தப் புயலிலும் அ ர் நம்நமாடு 
இருக்கிைார். 
 
மனிதத் நதற களுக்கு உதவிகள்  ைங் 
கிட அதிகரித்து  ரும் தனிநபர்கள், 
பங்குகள் மற்றும் பணிக்குழுக்கள் 
உண்றமயில் கடவுள் நம்நமாடு இருக் 
கிைார் என்பறதயும், துன்பத் துயைங்கள் 
மற்றும்  ச ால்கள் நிறைந்த  காைங்களில் 
மனிதநநயப் பணிகள் தறைத்நதாங்கும் 
என்பறதயும் நமக்கு உணர்த்துகிைது. 
 
இன்று, இந்த சிக்கைா  நிறைத் தன்றம 
யற்ை சூைலில், கடவுளின் நிறை யா  
 ாக்குறுதியா , “சாவின் இருள்சூழ் 
பள்ளத்தாக்கில் நான் நடக்க நநர்ந்தாலும் 
நீர் என்ந ாடு இருப்பதால் எத்தீங்கிற்கும் 
அஞ்சிநடன்” (திபா 23:4) என்பறத 
உங்களுக்கு நிற வூட்ட இக்கடிதம்  
எழுதுகிநைன்.  
 
நம்மில் நிகழும் அற த்து நன்றமகள் 
மத்தியில்,  நிறையா  இறடவிடா இறை 
ந ண்டைால் நாம் தனிறமயில் இல்றை 
என்பறத நிற வில் சகாள் ந ாம்.   

இநயசுவின்  ார்த்றதகளா , “சபருஞ் 
சுறம சுமந்து நசார்ந்திருப்நபாநை, 
எல்ைாரும் என்னிடம்  ாருங்கள், நான் 

உங்களுக்கு இறளப்பாறுதல் தரு 
ந ன்” (மத் 11:28) என்பறத 
நிற வுகூரும் ந றளயில், நகாைாைம்பூர் 
மாமறை மா ட்டதின் அற த்து 
கத்நதாலிக் கறையும், எதிர் ரும் 15, 
ஜூறை, 2021 அன்று இயங்கறை  ழியாக, 
இைவு 9.00 சதாடங்கி 10.00  றை இறை 
ந ண்டலில் ஒன்றிறணய அறைக்கிநைன். 

 சதாடர்ந்து,  எதிர் ரும் ச ள்ளிக்கிறம, 
16, ஜூறை, 2021, (புனித கார்நமல் 
அன்ற  நிற வு நாள்) அன்று,  ாருங்கள் 
நமது சதய்வீக மருத்து ைாகிய அன்ற  
மரியா பரிந்துறைக்காக ந ண்டுந ாம். 
தனிநபர்களாக அல்ைது குடும்பமாக 
உங்களது இல்ைங்களில் ஆண்ட ரின் துக்க 
மறையுண்றமகறளத் தியானிப்நபாம். 
பா த்தின் மீதும் சிலுற  மைணத்தின் 
மீதும் அ ர் அறடந்த ச ற்றி நம்றம இந்த 
நசாதற ச் சூைலிலிருந்து விடுவிப்பதாக. 

கடவுள் அற த்றதயும் தமது கட்டுப் 
பாட்டில் சகாண்டுு்ள்ளநதாடு, அ ர் நமது 
 ாழ்ற  மாற்றிறமக்கும்  ல்ைறமறயயும் 
சகாண்டுள்ளார் என்பறத ஏற்கும் நாம், 
இறடவிடாது மன்ைாடுந ாம். கடவுளின் 
சதாடர்ச்சியா  பாதுகாப்பு உங்கள் மீதும் 
உங்கள் அன்புக்குரிய ர் மீதும் இருப்ப 
தாக. 

உங்கநளாடு இறைந ண்டலில், 

நபைாயர்  ஜூலியன் லியாவ் சபங் கிம் 

திகதி  9 ஜூறை, 2021 

 கடவுள் தமது திருவுளத்தின் திட்டத்தின்படி அற த்றதயும் சசயல்படுத்தி  ருகிைார். 
அ ைது தீர்மா த்தால் நாம் முன்குறிக்கப்பட்டு, கிறிஸ்து  ழியாய் அ ைது உரிறமப் 
நபற்றுக்கு உரிய ைாந ாம். இவ் ாறு கிறிஸ்துவின் நமல் முதலில் நம்பிக்றக ற த்த 
நாங்கள் கடவுளுறடய மாட்சிறயப் புகழ்ந்துபாட ந ண்டுசம  அ ர் விரும்பி ார். 
நீங்களும், உங்களுக்கு மீட்பளிக்கும் நற்சசய்தியாகிய உண்றமயின்  ார்த்றதறயக் 
நகட்டு, அ ர்மீது நம்பிக்றக சகாண்டு,  ாக்களிக்கப்பட்ட தூய ஆவியால் அ ருக்குள் 
முத்திறையிடப்பட்டீர்கள். (எநப 1:11-13) 

 பேராயர் ஜூலியன் லியாவ் அவர்களின்  
பேய்ப்புப்ேணி கடிதம் 

நஜாகூர் பாரு: இங்கு இருக்கும் அமநைாற்ப   அன்ற  
பங்கிற்கு, மாநிைத்தின்  நமன்றமதாங்கிய சுல்தான் 
இப்ைாகிம் அல்மார்கூம் சுல்தான் இஸ்கண்டர் அ ர்கள் 
300 சபட்டி  உணவுப் சபாருள்கறளக்  கடந்த ஜூறை  
7-ம் நாளன்று  ைங்கி ார். இதுபற்றி கருத்துறைத்தப் 
பங்குத்தந்றத எட் ர்ட் இைாயப்பன் அ ர்கள், அப்பங்கு 
கடந்த எட்டு மாதங்களாக ஏறை மக்களுக்கு உணவு 
சபாருள்கள்  ைங்கி உதவி  ரு தாகத் சதரிவித்தார். 
இதனிமித்தம் தற்நபாது நிதி பற்ைாக்குறை 
ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் அ ர் கூறி ார்.  

“சிை நாள்களுக்கு முன்பு, இம்மாநிைத்தின்  நமன்றம  
தாங்கிய சுல்தான் இப்ைாகிம் அ ர்கள் அ ைது 
அைக்கட்டறளயின் சார்பாக, எ து பங்கிற்கு உணவு 
சபாருள்கள்  ைங்கியுள்ளதாகக் நகள்விப்பட்டு, 
மாண்புமிகு நமஜர் சீ ா டத்நதா நடவிட் ந ாங் 

குந ாங் அ ர்கறள நாடிந ன். இந்த உணவு 
சபாருள்கள் விநிநயாகிப்புக்கு இ ர்தான் 
சபாறுப்நபற்றிருந்தார். எ து நதடலுக்கு பைன் 
கிட்டியது.  மாண்புமிகு நமஜர் 300 சபட்டிகள் சகாண்ட 
உண ப் சபாருள்கறள இப்பங்கிற்கு அனுப்பிற த்தார்.”  
என்ைார் பங்குத்தந்றத.  

இந்த அமநைாற்ப   அன்ற   ஆையம்   எழுப்பப்பட்டு 
138 ஆண்டுகள் நிறை றடந்துள்ள . அன்றும் இன்றும் 
மாநிை சுல்தான் நமன்றமதாங்கிய  சுல்தான் இப்ைாகிம்   
அ ர்களின் உள்ளத்தில் இந்த ஆையத்தின்பால் உயர்ந்த 
மதிப்புண்டு. 1800-ஆம் ஆண்டில், இ ைது தாத்தா 
அல்மார்கூம் சுல்தான் அபுபாக்கார்  அ ர்கள்தான் இந்த 
நிைத்றத ஆையத்திற்காக  ைங்கி ார் என்பது 
குறிப்பிடத்தக்கது.  

இந்த அமநைாற்ப   அன்ற   பங்கில் ஏறைகளுக்கா  
உதவிகளுக்கு ஏற்பாடு சசய்து  ரும் பணிக்குழுவி ர், 
அடிப்பறட கிறிஸ்த  சமூகத்தி ருடன் இறணந்து, 
சமயம், இ ம் சாைா  றகயில் அற  ருக்கும்  பல்ந று 
உதவிகறளச் சசய்து ரு நதாடு. மருத்து  உதவி 
களுக்கும் நதாள்சகாடுத்து  ருகின்ை ர். மனிதாபிமா  
நசற களுக்கு கத்நதாலிு்கத் திருஅற  சதான்றுசதாட்டு 
சசய்து ரும் சிைப்புப் பணிகளுக்குக் கிறடத்த 
அங்கீகாைமாகவும் இந்த உணவுப்சபாருள் அன்பளிப்பு 
அறமகிைது.  

மாநிை சுல்தான் அ ர்களின் உணவுப் சபாருள் உதவிக்கு 
பங்கு மக்களும் பங்குத்தந்றத எட் ர்ட் இைாயப்பன் 
அ ர்களும் உள்ளார்ந்த நன்றிறயத் சதரிவித்துக் 
சகாண்ட ர்.  

ஜ ோகூர்  சுல்தோன் உணவு ப ோருள்கள் 
தந்துதவினோர் 

திருத்தந்தத, ஈராக் பிரதமர்  
சந்திப்பு 

 த்திக்கான்: ஈைாக் நாட்டுப் பிைதமர் முஸ்தாபா அல்-கதிமி  
அ ர்கள், திருத்தந்றத பிைான்சிஸ் அ ர்கறள, ஜூறை 
02,  காறையில், திருப்பீடத்தில் தனிநய சந்தித்து 
கைந்துறையாடி ார். 
  

ஈைாக் பகுதியின் சூைல் குறித்தும், உைகளாவிய 
சமுதாயத்தின் ஆதைந ாடு அந்நாட்டில் நம்பிக்றக மற்றும், 
அறமதியா  நல்லிணக்க  ாழ்ற  மீண்டும் கட்டி 
சயழுப்பு தற்கு நமற்சகாள்ளப்படும் முயற்சிகள் குறித்தும் 
இச்சந்திப்புக்களில் கருத்துப் பரிமாற்ைங்கள் இடம் 
சபற்ை . 
 

ஈைாக்கில் காைம் காைமாக  ாழ்ந்து ரும் கிறிஸ்த ர் 
களின்  ாழ்ற ப் பாதுகாப்பதற்கு சட்டமுறைப்படி 
நட டிக்றககள் அ சியம்  என்பது இச்சந்திப்பில் உணர்த் 
தப்பட்டது. 

இவ் ாண்டு மார்ச் மாதம் 5ம் நததி முதல் 8ம் நததி  றை 
திருத்தந்றத பிைான்சிஸ் அ ர்கள், ஈைாக்கில் திருத்தூதுப் 
பயணம் நமற்சகாண்டதன் பை ாக இச்சந்திப்பு 
 த்திக்கானில் நறடசபற்ைது  ைைாற்றில் ஒரு றமல் 
கல்ைாகும். 

திருத்தந்றதயுடன் ஈைாக் பிைதமர் முஸ்தாபா அல்-கதிமி  
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  பபொதுக்கொலத்தின் பதினைந்தொம் ஞொயி 
றொை இன்று நொம் வொசிக்கக்ககட்கும் 
வொசகங்கள் ‘தம் அன்பிைொல் நம்னை 
முன்குறித்து னவத்த கடவுள், அவருனடய 
பணிபசய்ய நம்னை அனைக்கின்றொர்’  
என்னும் உண்னைனய னையக்கருத்தொகக் 
பகொண்டுள்ளை.  இன்னறய முதல் வொசகத் 
தில் ஆகைொஸ் இனறவொக்கிைரின் படிப் 
பினைனய ககட்கிகறொம். ஆகைொஸ் 
பதன்ைொடொை யூதொவிலிருந்து வட நொடொை 
சைொரியொவிற்குச் பசன்று ஆண்டவருனடய 
வொர்த்னதனய எடுத்துனைக்கின்றொர். அது 
பிடிக்கொத அைொட்சியொ என்ற குரு 
அவரிடம், இங்கிருந்து யூதொவின்  நொட்டுக்கு 
ஓடி, அங்கக   இனறவொக்கு உனைத்து, உன் 
பினைப்னபத் கதடிக்பகொள். பபத்கதலில் 
இனி, ஒருகபொதும் இனறவொக்கு உனைக் 
கொகத” என்கிறொர்.   அதற்கு ஆகைொஸ் 
ைறுபைொழியொக, ஆடுகள் ஒட்டிக்பகொண்டு 
கபொை என்னை ஆண்டவர் கதர்ந்பதடுத்து, 
‘என் ைக்களொகிய இஸ்ைகயலிடம் பசன்று, 
இனறவொக்கு உனைத்திடு’ என்று அனுப் 

பிைொர்” என்கிறொர். 
 

இைண்டொவது வொசகத்தில், கடவுள் தைது 
திருவுளத்தின் திட்டத்தின்படி அனைத் 
னதயும் பசயல்படுத்தி வருகிறொர். அவைது 
தீர்ைொைத்தொல் நொம் முன்குறிக்கப்பட்டு 
கிறிஸ்து வழியொய் அவைது உரினைப் 
கபற்றுக்கு உரியவைொகைொம் என்று புனித 
பவுல் நைக்கொை அனைப்னப நினைவூட்டு 
கிறொர்.  
 
நற்பசய்தியிகலொ, இகயசு தொம் கதர்ந்து 
பகொண்ட சீடர்கனளப் பணிக்கு அனுப்பு 
கிறொர்.  “பயணத்திற்குத் னகத்தடி தவிை 
உணவு, னப, இனடக்கச்னசயில் பசப்புக் 
கொசு முதலிய கவறு எனதயும்  நீங்கள் 
எடுத்துக்பகொண்டு   கபொக கவண்டொம். 
ஆைொல், மிதியடி கபொட்டுக்பகொள்ளலொம்; 
அணிந்திருக்கும் அங்கி ஒன்கற கபொதும்” 
என்று அறிவுறுத்திைொர்.  
   

இதுகபொன்ற பணிக்குத் தொன் நொமும் 
அனைக்கப்படுட்டுள்களொம். நம்மில் பலர் 

இப்பணிபயல்லொம் அருள்பணியொளர்கனள 
யும் இருபொல் துறவியர்கனளயும்  சொர்ந்த 
தொக எண்ணி ஒதுங்கிக்பகொள் கிகறொம்.  
அனைக்கப்பட்ட அனைவரும்  அருள்பணி 
யொளர்கள் அல்ல. ைொறொக, பபொதுப்பணிக்கு 
கடவுளொல் அனைக்கப் பட்ட எளிய  ைக்கள். 
ஆகைொஸ் ஆடு கைய்ப்பவர். அவர் பபரும் 
அறிவொளிகயொ, பசல்வந்தகைொ அல்ல. 
 

இகயசுவும், ைனறப்பணிக்குத் தம் சீடர் 
கனள எளியவர்களொககவ அனுப்பிைொர் 
என்பனத ைொற்கு புலப்படுத்தியனதக் 
ககட்கடொம். நற்பசய்தி ைனறப்பைப்புக்கு, 
பகட்டும், ஆடம்பைமும் ஆகொது. இகயசு, 
அவகைொடு தங்கி, அவகைொடு பதொடர்ந்து 
வொைந்து பகொண்டிருக்கும் சீடனைவிட, 
பவளிகயறிச் பசன்று, நற்பசய்தினய 
கபொதிக்கும் சீடர்கனளகய விரும்புகிறொர். 
கடவுளின் அனைப்பு எல்லொருக்கும் உண்டு ,
அவருனடய பணினயச் பசய்ய அனைக்கப் 
படுகவொர் அவனை நம்பி ைட்டும் பணி 
பசய்ய கவண்டும். உலகம் தைக்கூடிய 
கபரும் புகனையும் நம்பி அல்ல.  அகத   

கவனளயில் நற்பசய்திப்பணினய ஏற்று 
வருகவொருக்கு நொம் ஆதைவு தை கவண்டும் 
என்பதும் இன்று நைக்கு நினைவூட்டப் 
படுகிறது. அவருனடய பணினய நினறகவற்ற 
அனைக்கப்பட்டிருக்கும் நொம், அவனை 
நம்பிப் பணி பசய்கவொம்.  அனைவனையும் 
ஆண்டவருக்குள் பகொண்டு வருகவொம். 
இதன் ஒழியொக இனறயருள் நினறவொய் 
பபறுகவொம்.  இனற அனைப்பு என்பது நம் 
அனைவருக்கும் உரியது. அனைப்புக்ககற்ற 
வொழ்வு வொழ்கவொம்.       

-A. லூர்தம்ைொள், கொஜொங் 

தம் அன்பினால் நம்மை முன்குறித்து மைத்தார் கடவுள்!   
  ப ொதுக்கொலம் 15-ஆம் ஞொயிறு 

 

ஆகைொஸ் 7: 12-15       
 திபொ 85: 8ab,9. 10-11. 12-13   

எகப 1: 3-14   
ைொற்கு 6: 7-13  

ஞொயிறு வொசகம் -ஆண்டு 2 
வொைநொள் முதல் வொசகம் -ஆண்டு 1 

திருப்புகழ்ைொனல - வொைம் 3  

ைனித உரினை பசயற்பொட்டொளர் ஸ்தொன் 
சுவொமி எைப்படும் இகயசு சனபனயச் 
கசர்ந்த அருட்தந்னத  ஸ்தொன் லூர்துசொமி  
அவர்கள் தைது 84 வது வயதில் ஜூனல 
5ம் கததி மும்னப சினறயில் கொலைொைொர். 
 
தமிைகத்தில்,  திருச்சினய அடுத்த விைக 
லூரில் 26 ஏப்ைல் 1937-ல் பிறந்தவர். 
இவைது இயற்பபயர் ஸ்தனிஸ்லொஸ் 
லூர்துசொமி. இவருக்கு 3 சககொதரிகள் 
ைற்றும் 2 சககொதைர்கள் உள்ளைர்.   
பிலிப்னபன்சில் சமூகவியல் கைல் படிப்னப 
முடித்தொர். அங்கு ஆளும் நிர்வொகத்துக்கு 
எதிைொக நடந்த பல்கவறு 
கபொைொட்டங்களில் பங்பகடுத்தொர். அதன் 
பிறகு இந்தியொ திரும்பி பல்கவறு 
பணிகனள கைற் பகொண்டொர். 1970 ஆம் 
ஆண்டு ஏப்ைல் ைொதம் 14ம் கததி 
குருப்பட்டம் பபற்றொர். 
 
1975 முதல் 1986-ம் ஆண்டுவனை 
பபங்களூரில் உள்ள இந்திய சமூகவியல் 
நிறுவைத்தின் இயக்குநைொக இருந்தொர். 
பைங்குடியிை ஆகலொசனை கவுன்சினல 
அனைக்க அைசியலனைப்பின் 5வது 
அட்டவனணயில் உள்ள அம்சங்கனள 
பசயல்படுத்தொதது குறித்து அவர் ககள்வி 
எழுப்பிைொர். 
 
அதன் பிறகு தொன் வட இந்தியொனவ 
கசர்ந்த ஜொர்க்கண்ட்னட கநொக்கி பயண 
ைொைொர். அங்கு பைங்குடியிை ைக்கள் 
அதிகைொக வொழ்கிறொர்கள். அதுவும் 
பதொனல தூை கொடுகளில் இவர்கள் 
வொழ்வதொல், இவர்களுக்கொை உரினைகள் 
என்பது ககள்விக்குறியொக இருந்தது. 
அதைொல், அங்கககய கபொய் தங்கிைொர். 
அந்த ைக்களின் நில உரினைகளுக்கொக 
குைல் பகொடுத்தொர். ைற்பறொரு புறம் இனற 
பணினயயும் கைற்பகொண்டொர். 
 
இவனை பைங்குடி ைக்கள் எல்லொரும் 
"அப்பொ" என்றுதொன் கூப்பிடுவொர்களொம். 
ஆதிவொசி சமூகத்தின் விடிபவள்ளி என்று 
கூட இவனை பசொல்லலொம். அந்த இை 

ைக்களின் நிலம், கொடு, பதொழிலொளர் 
உரினைகள், ஊதியம் பதொடர்பொக 
கிட்டத்தட்ட 30 வருடங்களுக்கு கைலொக 
கபொைொடி உள்ளொர். பலரின் உரினை 
கனளயும் பபற்று தந்துள்ளொர். 
 

கடந்த  50  ஆண்டுகளொக ஒரு அருள்பணி 
யொளைொகவும், குறிப்பொக, பைங்குடியிைரின் 
வொழ்வொதொை உரினைகனள மீட்டுக் 
பகொடுக்கும் பணியிலும் தன்னைகய 
அர்பணித்துக்பகொண்ட தந்னத ஸ்தொன் 
சுவொமி அவர்கள் கவதசொட்சியொய் 
வினதக்கப்பட்டுள்ளொர் என்றும், அவருக்கு 
தமிைக ஆயர் கபைனவ தன் வீை 
வணக்கத்னத பதரிவித்துக்பகொள்கிறது 
என்றும் கபைொயர் பொப்புசொமி அவர்கள் 
அறிக்னகபயொன்றில் கூறியுள்ளொர். 
 

ைொனுட ைொண்னபக் கொக்கின்ற வனகயில் 
அனை நூற்றொண்டு உனைத்த ஒரு 
துறவினய, சமுதொயத்தில் கலகம் வினள 
விப்பவைொகச் சித்தரித்து, நொளும் துைத்தி 
வந்த அைசின் கபொக்னக வன்னையொகக் 
கண்டிக்கிகறொம் எை கைலும் அவர் 
கூறிைொர்.  
 
இறுதிவனை மும்னப தகலொஜொ சினறயில் 
அனடக்கப்பட்டிருந்தொர். அந்த சினறயில் 
அவருக்கு எந்த வசதியும் பசய்து 
தைப்படவில்னல.  ஒரு கட்டத்தில் 
அவருக்கு திடீபைை உடல்நினல பொதிப் 
புற்றது. உணவு சொப்பிட்டொல் உணனவ 

பைல்லவும் முடியொதொம், விழுங்கவும் 
முடியொதொம். இதற்கு பபயர் பொர்கின்சன் 
கநொய் என்கிறொர்கள்.  இவருக்கொை 
உடைடி ைருத்துவ உதவிகள் 
நிைொகரிக்கப்பட்டை.  

 
உரிய ைருத்துவ வசதி கினடக்கொைல் 
உடம்பு கைொசைொகிவிடவும், இந்த 
விவகொைம் ககொர்ட் வனை பசன்றது. 
ஸ்தொன் அடிகளொனைப்  பரிகசொதிக்க ஒரு 
குழு அனைத்து நீதிைன்றம் உத்தைவிட்டது. 

அப்கபொதுதொன் பதரிந்தது, அவருக்கு 2 
கொதுகளிலும் ககட்கும் சக்திகய கபொய் 
விட்டிருந்தது. உடல், கொல்களில் நடுக்கம் 
ஏற்பட்டுள்ளது. உடல் பலவீைைொகி 
உள்ளது. இதற்கு சிகிச்னச எடுக்க 
அறிவுறுத்தியும் ஸ்கடன் ைறுத்துவிட்டொர். 
"நொன் சீக்கிைைொக இறந்துவிடுகவன். 
அதைொல் சிகிச்னசக்கு பதில் என் 
நண்பர்களுடன் ைொஞ்சியில் இருக்கிகறன் 
என்று அனுைதி ககட்டும் ககொர்ட் 
தைவில்னல. இறுதியில் பகொகைொைொ 
பதொற்றும் கசர்த்து இவனை வொட்டி 
எடுத்தது. 

உரிய ைருத்துவ சிகிச்னச கனடசிவனை 
அவருக்கு கினடக்கவில்னல. தொன் 
ஆனசப்பட்டது கபொலகவ  நண்பர்களு 
டனும் இருக்க முடியவில்னல. இறுதியில் 
சினறக்குள்களகய அவைது உயிர் பிரிந்தது. 
இவைது ைனறவிைொல் ஜொர்க்கண்ட் 
ைொநிலகை அதிர்ந்து கபொயுள்ளது. அப்பொ 
என்று பைங்குடி ைக்களின் கதறல் 
விண்னண முட்டிக் பகொண்டிருக்கிறது! 
 
 

கைலும், அருள்பணி ஸ்தொன் சுவொமி 
அவர்கள், அநீதிகள் பபருகியிருக்கும் 
பதருக்களிலும், ைனல முகடுகளிலும், தன் 
பலிபீடத்னத நிறுவி, அருள்பணித்து 
வத்திற்கு ஒரு புதிய இலக்கணத்னத 
வகுத்தொர் என்று ஆசிய ஆயர் கபைனவகள் 
கூட்டனைப்பின் தனலவர், கர்திைொல் 
சொர்ல்ஸ் ைொங் கபொ அவர்கள் கூறியுள்ளொர். 
 

இந்தியொவின் பைங்குடி ைக்ககளொடு 
இனணந்து, அருள்பணி ஸ்தொன் அவர் 
களின் ைனறவுக்கு வருந்தும் இவ்கவனள 
யில், அவர் நிறுவவினைந்த நீதியொை 
சமுதொயத்திற்கொக உனைக்க நொம் 
அனைவரும் நம்னைகய அர்ப்பணிப்கபொம் 
என்ற விண்ணப்பத்துடன், மியொன்ைொர் 
நொட்டின் கர்திைொல் கபொ அவர்கள் தன் 
அறிக்னகனய நினறவு பசய்துள்ளொர். 
 

இதற்கினடயில், இவைது ைைணத்திற்கு 
ஐக்கிய நொடுகள் சனபயின் ைனித 
உரினைகள் ஆனணயம் ஆழ்ந்த இைங் 
கனலயும் கவதனைனயயும் பதரிவித் 
துள்ளது.  
 
 

“ைனித உரினைகள் பசயற்பொட்டொளர் 
அருள்தந்னத  ஸ்தொன் அடிகளின்  ைைணம் 
கவதனையளிக்கிறது.   
 

பைங்குடியிைரின் உரினைகளுக்கொக 
பதொடர்ந்து கபொைொடிவந்த அருள்பணி 
ஸ்தொன்  அவர்களின் சொம்பல், அவர், தன் 
இறுதி ஆண்டுகளில் பணியொற்றி வந்த 
இைொஞ்சிக்கு எடுத்துச் பசல்லப்பட்டு, 
அங்கு புனதக்கப்படவுள்ளது. 
 

-பசய்தி பதொகுப்பு : 
 - த. கஜொசப் ஆைந்த்-ைலொக்கொ 

அருள்பணி ஸ்தான் ைறியயார் நடுயை ைாழ்ந்த இன்மைய புனிதர்  

கருத்துச் சுதந்திரம் என்னும் 
உரிமைமை அமைதிைான 

வழியில் பைன்படுத்தும் 
ைாரும் ஒடுக்கப்படக்கூடாது. 

ப ௌத்த சமயத்தாருடன் இணைந்து ‘உைவு வங்கி’ எற் டுத்தியது  த்திமா  ங்கு 
ககொலொலம்பூர்: ைகலசியொ அதன் பபொது  
நடைொட்டக் கட்டுப்பொட்னடத் துவக்கி 
ஏறக்குனறய 56 வொைங்கள் கடந்துவிட்டை. 
இதைொல், ஏனைகள், வறுனைப் பிணியில் 
சிக்கியவர்கள்,  புலம்பபயர்ந்கதொர்  ைற்றும் 
பலவனகயில் வொழ்வொதொைத்தில்  பொதிக்கப் 
பட்கடொர் எண்ணிக்னக அதிகரித்துக் 
பகொண்டு உள்ளனத ைறுப்பதற்கில்னல. 
உணவுப் பபொருள்ககளொடு, இதை அத்தியொ 
வசியப் பபொருள்களுக்கு அவதியுறும் 

ைக்களின் இன்ைல்கனளத் தீர்க்க, இங்கு 
பிரிக்பீல்சில் இருக்கும் பத்திைொ அன்னை 
பங்கும் அதன் அருகொனையில் இருக்கும்  
ைகொ விகொைொ என்ற பபயர்பகொண்ட 
பபௌத்த சைய ஆலயக் குழுவிைரும் 
இனணந்து ‘உணவு வங்கி’ஒன்னற கதொற்று 
வித்துள்ளைர். 
 

இப்பங்கின் நிர்வொகப் பபொறுப்னபக் 
கவனித்துவரும் அருள்தந்னத டொக்டர் 

கிளைன்ஸ் கதவதொஸ் அவர்கள், 
ஏனைகளுக்கு உதவிப் பபொருள்கனள 
வைங்க இருதைப்பிைருக்கும் ஒரு பபொது 
வொை இடவசதி கதனவப்பட்டதொகவும், 
அதன் பலைொக இந்த ‘உணவு வங்கி’ 
ஏற்படுத்தப்பட்டதொகவும் பதரிவித்தொர். 
இப்பகுதியில் அனைந்திருக்கும் இதை 
வழிபொட்டு னையங்களுடனும் எங்ககளொடு 
இனணய பதொடர்பு பகொண்டுள்களொம் 
எைவும் கைலும் கூறிைொர். 

 


