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 உர ோம் நகரின் ஜெஜெல்லி ெருத்துவெனையில், 
ஜெருங்குடல் பி ச்சனை ஜ ோடர்ெோை ரநோய்க்கு 
அறுனவச் சிகிச்னச ஜசய்யப்ெட்டு, அங்ரகரய 
ஓய்ஜவடுத்துவரும் திருத் ந்ன  பி ோன்சிஸ் அவர்கள், 
அங்கிருந்ர  கடந்  ஞோயிறன்று வழங்கிய மூரவனை 
ரவண்டல் உன யில்,  அன்னறய  நற்ஜசய்தி வோசகம் 
வழங்கிய, 'உடல் நலெற்ரறோர் ெலன  எண்ஜெய் பூசிக் 
குெப்ெடுத்திைோர்கள்' (ெோற் 6:13) என்ற வோக்கியத்ன  
 ன் னெயக்கருத் ோகக் ஜகோண்டு  ெகிர்ந்து ஜகோண்டோர். 

இரயசுவோல் அனுப்ெப்ெட்ட சீடர்கள், உடல் நலெற்ற 
ெலன  எண்ஜெய் பூசிக் குெப்ெடுத்திய ோக கூறுவதில் 
நோம் கோணும் எண்ஜெய் என்ெது, ரநோயில் பூசு ல் 
என்ற அருைனடயோைத்ன  குறித்து நிற்ெ ோக உள்ைது 

எை உன த்  திருத் ந்ன , உடலுக்கும் உள்ைத் 
திற்கும், ஆறு னலயும் ஊக்கத்ன யும்  ரும் இந்  
எண்ஜெய், ரநோயோளிகள்மீது கோட்டப்ெட ரவண்டிய 
அக்கனறனயயும் உள்ைடக்கிய ோக உள்ைது என்று 
விைக்கிைோர். 

எண்ஜெய் பூசிக் குெப்ெடுத் லில் வரும் 'எண்ஜெய்' 
என்ெது,  ரநோயுற்ரறோருக்கு ஜசவிெடுத் ல், அவர் 
களுடன் ஜநருக்கெோக இருத் ல், அக்கனற கோட்டு ல், 

கரிசனையுடன் ஜசயல்ெடு ல் ரெோன்றனவகனையும் 
குறிப்பிடுகிறது, ஏஜைனில், இது வலினயப் ரெோக்கும் 
வனகயில் வருடிக் ஜகோடுப்ெ ோகும் எைவும்  ன் 
மூரவனை ஜசெஉன யின்ரெோது எடுத்துன த் ோர் 
திருத் ந்ன  பி ோன்சிஸ். 

சிறிது நோட்களிரலோ அல்லது ெலகோலம் கடந்ர ோ 
அனைவருக்கும் 'ரநோயில் பூசு ல்' என்ற அருை 
னடயோைம் ர னவப்ெடலோம், அல்லது, நோம் 
யோருக்கோவது இ னை வழங்க ரவண்டியிருக்கலோம், 
அத் னகய ரவனைகளில், உ வி ர னவப்ெடும் 
உள்ைங்களுக்கு ஒரு ஜ ோனலரெசி அனழப்பு 
வழியோகரவோ, அவர்கனை ரநரில் ஜசன்று சந்திப்ெ ன் 
வழியோகரவோ, உ விக்க ம் நீட்டுவ ன் வழியோகரவோ, 
நம்ெோல் இ னை வழங்க முடியும் எை எடுத்துன த் ோர் 
திருத் ந்ன  பி ோன்சிஸ். 

ெருத்துெனையில் அனுெதிக்கப்ெட்டிருக்கும் இந்நோட் 
களில், நலஆ  வுப் ெணிகளின் முக்கியத்துவம் 
குறித்தும், அது வினலெதிக்கமுடியோ  ஜகோனடயோக 
உள்ைது என்ென யும், அது என்ை வினல ஜகோடுத்தும் 
கோப்ெோற்றப்ெடரவண்டும் என்ென யும் அனுெவம் 
வழியோக  ோன் உெர்ந்துஜகோண்ட ோகக் கூறியத் திருத் 
 ந்ன , இ ற்கு, அனைவரின் ெங்களிப்பும் 
ர னவப்ெடுகின்றது என்ென யும் சுட்டிக் கோட்டிைோர். 

ெருத்துவர்கள், ெருத்துவப் ெணியோைர்கள், ெருத்துவ 
ெனை ஊழியர்கள், எை அனைவருக்கும்  ன் 
ெோ ோட்டுக்கனையும் ஊக்கத்ன யும் வழங்குவ ோக 
மூரவனை இனறரவண்டல் உன யின் இறுதியில் 
எடுத்துன த்  திருத் ந்ன  பி ோன்சிஸ் அவர்கள், உடல் 
நலெற்ரறோர் எவரும்  னினெயில் விடப்ெடக்கூடோது 
என்ென  ெைதில்ஜகோண்டு, ஜசவிெடுத் ல், அக்கனற 
கோட்டு ல், அருகிலிருத் ல் ரெோன்றவற்ரறோடு   'ரநோயில் 
பூசு ல்' வழியோக உ வுரவோம் எைவும் 
விண்ெப்பித் ோர். 

கிறிஸ்ரடோெர் பி ோன்சிஸ் - வத்திக்கோன் ஜசய்திகள்  

 

ஒரு கோலத்தில் ஜ ோனலயில் இருந்  நீங்கள் இப்ஜெோழுது இரயசு கிறிஸ்துரவோடு இனெந்து, 
அவ து இ த் த்தின் மூலம் அருகில் ஜகோண்டு வ ப்ெட்டிருக்கிறீர்கள்.ஏஜைனில் அவர  
நெக்கு அனெதி அருள்ெவர். அவர  இ ண்டு இைத் வன யும் பிரித்து நின்ற ெனகனெ 
என்னும் சுவன ,  ெது உடலில் ஏற்ற துன்ெத்தின் வழியோய்த்  கர்த்ஜ றிந்து, அவர்கனை 
ஒன்றுெடுத்திைோர். ெல கட்டனைகனையும் விதிகனையும் ஜகோண்ட யூ ச் சட்டத்ன  
அழித் ோர். இரு இைத் வன யும்  ம்ரெோடு இனெந்திருக்கும் புதியஜ ோரு ெனி  
இைெோகப் ெனடத்து அனெதி ஏற்ெடுத் ரவ இவ்வோறு ஜசய் ோர். (எரெ  2: 13-16) 

நலஆதரவுப் பணி என்பது ஒரு 
விலலமதிக்கமுடியாத ககாலை ‘குடும்பம்’ 2022-ம் ஆண்டு 

மலைக்கல்வி தினக் 
ககாண்ைாட்ைத்தின் லமயம் 

ரகோலோலம்பூர்: அடுத் ோண்டு ெைவரி ெோ ம் 30-ஆம் நோைன்று 
ஜகோண்டோடப்ெடவுள்ை ெனறக்கல்வி திைத்தின் கருஜெோருள், 
“குடும்ெ வோழ்வு: புனி த்திற்கு ஒரு வழி” (1 ஜகோரி 12:12). 
இம்முடிவு கடந்  2021,  ெூனல திங்கள் 5-7 ஆம் திகதி வன  
நனடஜெற்ற ெரலசிய ெனறக்கல்வி ஆனெயத்தின் ஆண்டுக் 
கூட்டத்தில் ர ர்வுச் ஜசய்யப்ெட்டது. 
 இக்கருஜெோருைோைது, ர ர்வுச் ஜசய்யப்ெட்ட 2022-ஆம் 
ஆண்டுக்கோை ெனறக்கல்வியின் னெயக்கருத் ோகிய ‘குடும்ெம்’ 
என்ெதிலிருந்து ர ோன்றியது என்றியரயோடு. குடுப்ெத்திற்கோை 
அடிப்ெனடத் ர னவகைோகிய அன்பு, குடும்ெ இனறரவண்டல், 
ஒற்றுனெ, ஒருவன  ஒருவர் ஏற்று அ வனெப்ெது 
ரெோன்றவற்றின் இன்றியனெயோத்  ன்னெ ஜவளிப்ெடுத்துகிறது. 

ரெலும், “குடும்ெ வோழ்வு: புனி த்திற்கு ஒரு வழி” எனும் இந்  
கருஜெோருள்,  லத்திருஅனவயோக நெது புனி த்தின் 
வைர்ச்சினய எடுத்துன ப்ெ ோகவும் உள்ைது. இக்ஜகோண் 
டோட்டத்திற்கோை அதிகோ ப்பூர்வ ஜசய்தி பின்ைர்  யோரிக் 
கப்ெட்டு அனைத்து  ெோெனறெோவட்டங்களுக்கும் ெனற 
ெோவட்டங்களுக்கும் அனுப்ெப்ெடுள்ைது.  

ெரலசிய ெனறக்கல்வி ஆனெயத்தின் ஆயர்நினல 
 னலவ ோகிய ரெ ோயர் ெூலியன் லியோவ் அவர்கள்  ைது 
உன யில்  ற்ரெோது ரகோவிட்-19 ஜ ோற்றின் நிமித் ம், 
ெனறக்கல்வி ெணியில் ெோெனறெோவட்டங்களுக்கும் 
ெனறெோவட்டங்களுக்கும் எதிர்ஜகோள்ளும்  சவோல்கனை 
ஒப்புக்ஜகோள்வ ோகக் கூறிைோர். ஜ ோடர்ந்து, இந்  
ஜ ோற்றுரநோய், ெல குடும்ெங்கனை ெல்ரவறு வனககளில், 
குறிப்ெோக நம் குழந்ன கனையும் அவர்கைது ெைநினலனயும் 
ஜவகுவோகப் ெோதித்துள்ைது என்றோர். ெனறக்கல்வி 
ெணித்துனறனய ஜவகுவோகப் ெோதித்துள்ை இத்ஜ ோற்று, 
இனெய வசதி இல்லோ  இடங்களில் இது ஜெரும் சவோலோகவும் 
அனெந்துள்ைது என்று ரெலும் கூறிைோர். 

நினறவோக, ெோெவர்களுடன் இனெயம் வழி  ஜ ோடர்பு கனை 
ஏற்ெடுத்திக்ஜகோண்டு, நினலயோை ெனறக்கல்வி வழங்குவதில் 
ெனறக்கல்வி ெணிக்குழு ஜ ோடர்ந்து ரெோ ோடி வருவது 
இக்கூட்டத்தில் அனைவ ோலும் உெ ப்ெட்டது. 

விவிலிய கலதகளுக்கு உயிர்க்ககாடுத்தனர் 
நல்லாயன் பங்கு மாணவர்கள்-  

ரரககோோலலோோலலம்ம்பூபூர்ர்::  இங்குள்ை நல்லோயன் ெங்கின் ஜ ோடக்க 
நினலப்ெள்ளி ெோெவர்களுள்   6 மு ல் 12 வயது ெற்றும் 
இனடநினலப் ெள்ளி ெோெவர்களில் சிலரும் விவிலியக் 
கன  ஜசோல்லும் ரெோட்டியில் ஆர்வத்துடன் 
ெங்ரகற்றைர். கூகுல் சந்திப்பு (google meet) வோயிலோக 
நனடஜெற்ற இப்ரெோட்டி நிகழ்வு,  ெங்குத் ந்ன  
கிறிஸ்ர ோெர் சூனசப்பிள்னை உட்ெட  ஜெற்ரறோர் 
கனையும்  மிகவும் கவர்ந்  நிகழ்ச்சியோக ஏறக்குனறய 
இ ண்டன  ெணி ரந ம் நனடஜெற்றது. 
 
இந்நிகழ்வு இயங்கனல வோயிலோக நனடஜெற்றோலும், 
ெனறக்கல்வி ஆசிரியர்கள். ஜெற்ரறோர்கள்,  குடும்ெ 
உறுப்பிைர்கள் யோவரும் ெோெவர்களின் ெனடப்புத்   

திறனை ஜவளிப்ெடுத் த் ர னவப்ெட்ட   உெக ெங்க 
னைத்   யோரிப்ெதில் ஜெரும் ெங்கோற்றிைர் என்ெது குறிப் 
பிடத் க்கது. ஜவற்றியோைர்கனைத் ர ர்ந்ஜ டுப்ெதில்  
நீதிெதிகைோகப் ெங்கோற்றிய ஐரின் லூர்ட்ஸ், என்டியோ 
ஜெர்ைோண்டர் ஆகிய இருவரும்  ர ர்வுச் ஜசய்   ஜவற்றி 
யோைர்களுக்கு,  மின்சோன்றி ழ்களும் ெரிசுகளும் வழங்கப் 
ெட்டது. 
 

கன கூறு ல் என்ெது ஜ ோன்றுஜ ோட்டு ெனறக்கல்வி 
ரெோ ைோமுனறயில்  னகயோைப்ெடும்  ஒரு சிறந்  
வழிமுனற என்றோல் மினகயோகோது. கன  கூறு ல் வழி 
ெோெவர்கள் உெர்வுப்பூர்வெோக, விவிலிய க ோப் 
ெோத்தி ங்களுக்கு உயிர் அளிப்ெவர்களுெோக ெோறுகின் 
றைர் என்ெது அந்நிகழ்வில் உெ ப்ெட்டது. 

Google meet வோயிலோக கன  கூறும் ரெோட்டியில் கலந்து ஜகோண்ட  ெோெவர்களில் சிலர்.. 

சமய சுதந்திரம் குறித்த 
முதல் உலக உச்சி மாநாடு 

அனைவருக்கும், எல்லா இடங்களிலும், எல்லாக் 
காலங்களிலும், சமய சுதந்திரம் உறுதிசசய்யப் 
படவவண்டும் என்பனத வலியுறுத்தி, அசமரிக்க 
ஐக்கிய நாட்டின் வாஷிங்டன் நகரில், ஜூனல 13, 
கடந்த சசவ்வாயன்று சமய சுதந்திரம் குறித்த முதல் 
உலக உச்சி மாநாடு நனடசபற்றது.அடிப்பனட மனித 
உரினமகள் உலசகங்கும் பாதுகாக்கப்பட வவண்டிய 
தன் அவசியம் குறித்து சபாதுமக்கள் மத்தியில் 
விழிப்புணர்னவ உருவாக்கும் வநாக்கத்தில், இந்த 
உலக மாநாடு துவங்கப்பட்டுள்ளது. 

(வத்திக்கான் சசய்தி) 



ப ொதுக்கொலம் 16-ஆம் ஞொயிறொன இன்று,  
நமக்கு வழங்கப் ட்ட அனனத்து வொசகங் 
களும் ஆயனனப்  ற்றியும் அவரின் 
 ரிவிரக்கத்னைப் ற்றியும் எடுத்துனரக் 
கின்றன. இன்னறய சூழலில் நமக்கு 
யொரரனும்  ரிவு கொட்டமொட்டொர்களொ? 
அைனொல் நமது துன் சூழல் விலகொைொ? 
என்ரற நம் அனனவரின் மனநினலயும் 
உள்ளது.  அந்ை  ரிவு, வொர்த்னையொகரவொ, 
பசயலொகரவொ, ப ொருளொகரவொ இருந்து 
விட்டொல், அதுைொன் உண்னமயொன 
ஆற்றல்மிக்க பசயல். இந்ை ரநொய்த் பைொற்று 
ரநொய்க்கொலம் அனைப்  ற்றி எண்ணத் 
ரைொன்றுகிறது. உைவி எங்கிருந்துவரும்? 
நிச்சயமொக மனிைரின் வழியொக ஆண்டவரர 
அனைச் பசய்துமுடிப் ொர்.  

 

அனைத் ைொன் இன்னறய முைல்வொசகத்தில் 
எரரமியொ நூலில் ஆண்டவர் கூறுகிறொர். 
இதுவனர இருந்ை ஆயர்களின் ரைொற்றத்னை 
மொற்றியனமகின்றொர்.  இனறவன்,   அவரின்  
ஆடுகனளத் துரத்தி சிைறடிக்கும் 
ரமய்ப் ர்களுக்குக் ரகடு என்றும், அவரின் 
ஆடுகனளத் ைகுந்ை முனறயில் அவரர 

 ரொமரிக்கப்ர ொகிறொர் என்று கூறுவனையும் 
கொண்கிரறொம். எரரமியொ இரயசுவின் 
வருனகனயப்  ற்றியும் இங்கு முன்னறி 
விக்கிறொர். ைொவீதின் ைளிரொகத் ரைொன்றி, 
மக்களுக்கு விடுைனலத் ைருவொர் என்று 
உறுதியளிக்கிறொர். 

திருத்தூைர்  வுல் அவரின் கடிைத்தில்,  
இருரவறு இனத்ைவனர ஒன்றொக்கியவர் 
இரயசுகிறிஸ்து என்று கூறுகிறொர். 
கடவுளுக்குச் பசொந்ைமொனவர்கள் இவர்கள் 
மட்டுரம என்று நினனத்திருந்ை யூைமக் 
கனளப் ர ொல,   கடவுனள அறியொை 
புறவினத்ைொரும் இப்ர ொது அவனர இரயசு 
கிறிஸ்து வழியொக அறிந்துபகொண்டனர். 
இனிரமல் எதிலும் ரவறு ொடு இல்னல. 
அனனவருரம கடவுளின் மக்கள் என்றும் 
சிலுனவயினொல் ஓருடலொக்கி, தூய 
ஆவியின் வழியொக ைந்னைனய அறியச் 
பசய்ைொர் என்றும்  கூறுகிறொர்.  

 

 நற்பசய்தியில் இரயசுவிடம் சீடர்கள் 
ைொங்கள் பசய்ைனவ, கற்பித்ைனவ 
அனனத்னையும் கூறி மகிழ்ச்சியனடகின்றொர் 

கள். பைொனலதூரம் பசன்று  ணி 
பசய்ைபின், கனளத்து வீடு திரும்பினொலும், 
அந்ை கனளப்ன விட, இரயசு பசொன்ன 
வொறு   ணிபசய்ை மகிழ்ச்சிரய  அவர்க 
ளுக்குப் ப ரிைொக இருந்ைது. அவர்களின் 
உடல்நினலனய அறிந்ை இரயசு அவர் 
களுக்கு ஓய்வும் அவசியம் என்று அவரர 
அவர்கனளத் ைனினமயொன ஓர் இடத்திற்கு 
பசல்லப்  ணிக்கிறொர். இந்ை இடத்தில் நொம் 
இரண்டு கருத்துகனளப்  ொர்ப்ர ொம். 
நொமும் நம் அன்றொட வொழ்க்னகயில் 
நடந்ைவற்னற நொளின் முடிவில் ஆண்டவ 
ரிடம் ஒப்புவிக்க ரவண்டும். அவ்வொறு நொம் 
பசய்ைொல், முைலில் நம் குனறகளும்  
நினறகளும் பைரியும். நினறகளுக்கொக 
நன்றியும், குனறகளுக்கொக மன்னிப்பும் 
ரகட்கத் ரைொன்றும்.  அடுத்ை நொளுக்கொன              
புத்துணர்ச்சியும் இன்னும் அதிகமொன 
வழிகொட்டுைலும் நமக்குக் கினடக்கும்.  

அடுத்ைைொக, ஆண்டவர் இரயசுவின் 
கருனணனய நொம் சற்று எண்ணிப்  ொர்த் 
ரைொபமன்றொல், ஆயரில்லொ ஆடுகனளப் 
ர ொல் அந்ை மக்கள் இருந்ைைொல், அவர்கள் 

ரமல்  ரிவு பகொண்டைொக நொம் 
வொசிக்கின்ரறொம். இனறவனின்  ரிவும், 
 ொர்னவயும், அருளும் நமக்கு நினறவொக 
கினடக்கரவண்டும் என்று ஆவல் 
பகொள்ளும் நொம், இந்ை பைொற்றுரநொய் 
கொலக்கட்டத்தில், நம்னம விட ஏழ்னமயில் 
இருக்கும் மக்கனள அந்ைப்  ரிரவொடு 
ரநொக்குரவொம். ஒவ்பவொரு இடங்களிலும், 
உணவு வங்கினய ஏற் ொடு பசய்யும் இந்ை 
ரநரத்தில் நம்முனடய அளவுக்கதிகமொன 
 யன் ொட்னட குனறத்து, இதுர ொன்ற 
 ரிவுள்ள பசயல்களில் ஈடு டுரவொம்.   

-ர ொசப்பின் ர ொஸ்ரகொ, சிரம் ொன் 
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திருப்புகழ்மொனல - வொரம் 4  

K. ப சிந்ைொ, ஈப்ர ொ.                                       
 

நொம் பகொண்டொடி வரும் கிறிஸ்மஸ் 
ப ருவிழொவொனது, பைொடக்கக் கொல 
திருஅனவ ஏற் டுத்திய விழொ அல்ல.  
நற்பசய்திகளிரலொ திருமுகங்களிரலொ 
இரயசுவின் பிறப்பு ப ருவிழொ 
பகொண்டொடப் ட்டைொகக் குறிப்புகள் 
இல்னல. இரயசு பிறந்து ஏறக்குனறய 320 
ஆண்டுகளுக்குப் பிறகுைொன் இரயசுவின் 
பிறப்பு ப ருவிழொ பைொடங்கப் ட்டது. 
ரமலும், இரயசு பிறந்து எத்ைனனயொவது 
நொளில் ஞொனிகள் இரயசுனவ வந்து 
கண்டனர் என் தும் நமக்குத் பைரியொது. 
ஞொனிகள் வருனகனயப்  ற்றி மத்ரையு 
ஒருவர் மட்டுரம குறிப்பிட்டுள்ளொர். 
 

லூக்கொ அவரது நற்பசய்தி 2:7-ல். 
‘விடுதியில் அவர்களுக்கு இடம் கினடக்க 
வில்னல. எனரவ, பிள்னளனயத் 
துணியில் ப ொதிந்து தீவனத் பைொட்டியில் 
கிடத்தினர்’ என்று குறிப்பிட்டுள்ளொர். 

தீவனம் என்றொல் உணவு என்று 
ப ொருள். தீவனத்பைொட்டி என் து 
கொல்நனடகளுக்கு புல், புண்ணொக்கு, 
இனலைனழகள் னவக்கும் ப ட்டி 
ப ொன்ற ஒரு பைொட்டி. இரயசு அத்ைனகய 
தீவனத்பைொட்டியில் கிடத்ைப் ட்டைொக 
லூக்கொ கூறுகிறொர். இரயசு உணவொகவும் 
இங்ரக சித்ைரிக்கப் டுகிறொர். அதுரவ 
நமக்கு வொழ்வளிக்கும் உணவொன 

‘நற்கருனண’ யொக மொறுகிறது. 
 

மத்ரையு நற்பசய்தி 2:11-ல்  ‘வீட்டிற்குள் 
அவர்கள் ர ொய்க் குழந்னைனய அைன் 
ைொய் மரியொ னவத்திருப் னைக் கண்டொர் 
கள்; பநடுஞ்சொண்கினடயொய் விழுந்து 
குழந்னைனய வணங்கினொர்கள்; ைங்கள் 
ர னழகனளத் திறந்து ப ொன்னும் 
சொம்பிரொணியும் பவள்னளப்ர ொளமும் 
கொணிக்னகயொகக் பகொடுத்ைொர்கள்’ என்று 
குறிப்பிடப் ட்டுள்ளது. இைன் டி 
 ொர்ப்ர ொமொனொல், ஞொனிகள் இரயசு 
 ொலகனன மொட்டுத் பைொழுவத்தில் ைொன் 
கண்டொர்கள் என்று கூற இயலொது. 
அவனர வீட்டில் கண்டு வணங்கியைொகத் 
ைொன் குறிப்பு உள்ளது. எனரவ, 
ஞொனிகள் இரயசு பிறந்ை அந்ை நொளில் 
அல்லொமல் மற்பறொரு நொளில்ைொன் 
இரயசுனவக் கண்டிருக்க ரவண்டும். 
அப்ர ொது, ரயொரசப்பும் மரியொவும் 
குழந்னையுடன் ஒரு வீட்டில் ைங்கியிருக்க 
ரவண்டும்.  
 

லூக்கொவின் கூற்றுப் டி, (மொட்டுத்) 
பைொழுவத்தில் பிறந்ை இரயசு, மத்ரையு 
வின் கூற்றுப் டி பின்னர் ஒரு வீட்டிற்கு 
மொறியிருக்க ரவண்டும். 
 

எனரவ, ஞொனிகளின் வருனக விழொ 
(திருக்கொட்சி)  இரயசு பிறந்ை நொளில் 
அல்லொமல் மற்பறொரு நொளில் பகொண்டொ 
டுவைற்கு ரமற்கண்ட விளக்கம் ஒரு 
கொரணமொகும். திருவழி ொட்டின் வி ரத் 
தின் டி இரயசுவின் பிறப்பு ப ருவிழொ 
மொனிடமகன் மனுவுருவொனனையும், 
ஞொனிகள் வருனக ப ருவிழொ மொனிட 
மகனின் பவளிப் ொட்னடயும் குக்கிறது. 
 

அடுத்து, எத்ைனன ஞொனிகள் வந்ைொர்கள் 
என்று மத்ரையு குறிப்பிடவில்னல. 
அவர்கள் அளித்ை மூன்று வனக 
கொணிக்னககனளக் பகொண்டு மூன்று 
ர ரொக இருக்கலொம் என் து ஒரு 
யூகமொகும். ஞொனிகள் மூன்று ர ருக்கு 
ரமலொகவும் இருக்க வொய்ப்புண்டு.   

-ஆர்.ரக.  

ஏன்  கிறிஸ்மஸ் பெருவிழாவும் திருக்காட்சியும் 
ஒரே நாளில் பகாண்டாடப்ெடுவதில்லை? ஆண்டுத ோறும் 80 இலட்சம் டன் 

பிளோஸ்டிக் கடலில் கலக்கிறது  
கடந்ை  ூனல 11, ஞொயிறன்று ‘உலக 
கடல் நொள்’ உலபகங்கும் கனடபிடிக்கப் 
 ட்டது. அன்று, ைங்களுனடய  ணிக்கும், 
வொழ்வொைொரத்திற்கும் கடனலரய நம்பியிருக் 
கும் அனனத்து மக்களுக்கும் சிறப் ொன 
விைத்தில் அர்ப் ணிக்கப் ட்ட இந்ை 'கடல் 
ஞொயிறு' தினத்தில், அவர்களுக்கொக 
இனறரவண்டல் பசய்வரைொடு, ப ருங் 
கடல், மற்றும் கடல்  குதிகனள அக்கனற 
யுடன் ர ணுரவொம் என்ற அனழப்ன யும் 
முன்னவத்ைொர், திருத்ைந்னை பிரொன்சிஸ். 
 
'கடலின் நலன் குறித்து அக்கனற பகொள் 
ளுங்கள், கடலில் பிளொஸ்டிக் ப ொருட் 
கனள பகொட்டரவண்டொம்' என்ற விண் 
ணப் த்னையும், விசுவொசிகளிடம் முன்னவத் 
ைொர், திருத்ைந்னை பிரொன்சிஸ். 
 
ஐ.நொ. நிறுவனத்தின் புள்ளிவிவரங்களின் 
 டி, ஒவ்ரவொர் ஆண்டும் 80 இலட்சம் டன் 

பநகிலி ப ொருள்கள் கடனலச் பசன்ற 
னடவைொகவும், கடல் வொழ் உயிரினங் 
கனளக் பகொல்வைொகவும், மனிைகுல 
உணவுச்சங்கிலியில்  ொதிப்ன  ஏற் டுத்துவ 
ைொகவும் அறிவிக்கப் ட்டுள்ளது. 

 மனந்திறந்து பேச ஊக்கம் அளித்தல் அவசியம் 
திருமணம் பசய்துபகொள்ள வினழயும் 
இனளரயொர், மனந்திறந்து ர சுவது, திருமண 
வொழ்வுக்குத் ரைனவயொன ையொரிப்புகளில் 
முக்கியம் என் னை, திருத்ைந்னை பிரொன்சிஸ் 
வலியுறுத்துகிறொர்..  
மண ஒப் ந்ைமொன இளம் ைம் தியர், 
மணவொழ்வில் சந்திக்கக்கூடிய பிரச்சனன 
கனளயும், சவொல்கனளயும் புரிந்துபகொள்ள, 
 ங்கு சமுைொயம், அவ்விருவருக்கும் உைவி 
பசய்யரவண்டும். இளம் ைம் தியர், ஒருவர் 
மீது ஒருவர் பகொண்டுள்ள ஈர்ப்பினொல், 
ைங்களுக்குள் ஏற் டக்கூடிய கருத்து ரவறு 
 ொடுகனள, மனறக்கரவொ, குனறக்கரவொ 
கூடும். இவ்வொறு பசய்வது, பிற்கொலத்தில் 
பிரச்சனனகள் பவளிவரக் கொரணமொகிறது. 
இைனொல், ைொங்கள் திருமண வொழ்வில் 
எதிர் ொர்ப் து என்ன, ஒருவர், ஒருவரிட 
மிருந்து எதிர் ொர்ப் து என்ன, எவ்வனக 
யொன வொழ்னவ உருவொக்க வினழகின்றனர் 
என்ற வி ரங்கனள மனந்திறந்து ர ச, இளம் 
ைம் தியருக்கு ஊக்கம் அளிக்கப் ட 
ரவண்டும். 
இவ்வொறு மனம்திறந்து ர சுவது, இருவரும் 
ஒன்றினணந்து வொழ்வைற்கு உைவிபசய்யும். 

அவர்கள் இனணந்திருப் ைற்கு, அவர்களி 
னடரய உள்ள ஆரம்  ஈர்ப்புமட்டும் 
உைவப்ர ொவதில்னல என் னையும், இருவ 
ருக்கும் ப ொதுவொன விடயங்கள் உள்ள 
னவொ என் னையும் உணர்வைற்கு, இந்ை 
கலந்துனரயொடல் உைவியொக இருக்கும். 
ஆனசனயவிட, எளிதில் கொணொமல் ர ொகக் 
கூடிய, கணிக்க முடியொை, ஆ த்ைொன 
விடயம் ரவபறதுவும் இல்னல. உண்னம 
யொன, நினலயொன அர்ப் ணத்னை வழங்க 
முடியும் என்ற கொரணம் இல்லொமல், இளம் 
ைம் தியர், திருமணம் பசய்துபகொள்ள 
முடிபவடுப் னை, ஊக்கப் டுத்ை முடி 
யொது. (அன்பின் மகிழ்ச்சி 209) 

 தூய ஆவியோர் வழங்கும் 
ககோடடகளோல் நோம் 

மற்றவர்கடளவிட உயர்ந் வர்கள் 
என்று எண்ணதவோ, அவர்கடள 

நம் சுயநலத்திற்கோகப் 
பயன்படுத் தவோ கூடோது. 
அன்புடன்கூடிய பணிடய 
கபோதுமக்கள் அடைவரின் 

நலடையும் மைதில் ககோண்ட ோக 
எடுத்து நடத்துவத  கிறிஸ் வப் 
பண்பு.     (கர்தினொல் ைொக்ரல)  

 10-வது குடும்பங்கள் உலக 
மோநோடு 

 த்ைொவது குடும் ங்கள் உலக 
மொநொடு, “குடும்  அன்பு: புனிை 
வொழ்வுக்கு  ஓர் அனழப்பு மற்றும் 
ஒரு வழி” என்ற ைனலப்பில், 2022ம் 
ஆண்டு  ூன் மொைம் 22ம் ரைதி 
முைல், 26ம் ரைதி வனர உரரொம் 

மொநகரில் நனடப றும் 

 விவிடட  த்த்  வவன்ன்  உஉறறங்ங்கிகிைைோோலுலும்ம்  
விவிடட  ககள்ள்  உஉறறங்ங்குகுவவதுது            

இஇல்ல்டடலல      

 நம் இவ்வுலக இறுதிப்  யணத்திற்குப் 
பின்னும் நினலத்திருப் து, நொம் ஆற்றிய 
நற்பசயல்கரள. எனரவ, வொழும்ர ொது, 
இந்ை உலகிற்கு ஏைொவது நன்னமகனளச் 
பசய்ரவொம். கொர்ல் மொர்க்ஸ் (Karl Marx) 

அவர்கள் கூறியுள்ளது 
ர ொன்று, வினைத்ைவன் உறங்கினொலும் 
வினைகள் உறங்குவது இல்னல.        


