
வவத்த்திதிக்க்ககாான்ன்: குடும்பத்தில் வயதானவர்களின் பங்கிற்கு 
தனது ஆதரவவக் காட்ட விரும்பிய திருத்தந்வத 
பிரான்சிஸ் சமீபத்தில் உலக தாத்தா, பாட்டி மற்றும் 
முதியயார் தினத்வத உருவாக்குவதாக அறிவித்தார். 
அதன்படி, ஜூவல மாதத்தில் புனித அன்னம்மாள் 
யஜாக்கிம் விழாவுக்கு மிக அருகிலான 4-ஆம் ஞாயிற்றுக் 
கிழவமவயத் யதர்வுச் சசய்தார்.  இந்த தாத்தா-
பாட்டிமார்களின் முதல் தினம் இன்று 25, ஜூவல 
சதாடக்கி வவக்கப்பட்டுள்ளது.  
 

திருத்தந்வத, “அன்பு தாத்தாக்கயள, பாட்டிகயள,  அகில 
உலகத் திருஅவவ உங்களுக்கும் என்க்கும் செருக்கமாக 
இருக்கின்றது, உங்கள் மீது அக்கவற காட்டுகிறது, அன்பு 
கூர்கிறது, மற்றும், உங்கவளத் தனித்துவிட 
விரும்பவில்வல” என்றார்.   உயராவம ஆயராகிய திருத் 
தந்வத, ‘எந்ொளும் ொன் உங்களுடன் இருக்கியறன்’ (மத். 
2:20) என்ற தவலப்பில், இன்று ஜூவல 25-ம் யததி, 
திருஅவவயில் முதன்முவறயாகச் சிறப்பிக்கப்படும், 
தாத்தாக்கள், பாட்டிகள் மற்றும், வயதுமுதிர்ந்யதார் உலக 
ொளுக்சகன, தான் எழுதியுள்ள சசய்தியில், இவ்வாறு 
உறுதி கூறியுள்ளார். 
 
வானதூதர்கள் சந்திப்பு 
 
மிகக் கடுவமயாக ெம்வமத் தாக்கியுள்ள யகாவிட்-19 
சபருந்சதாற்று காலத்தில் இச்சசய்தி சவளியிடப் 
படுகின்றது என்றுவரத்துள்ள திருத்தந்வத, இருள் படர்ந்த 
யெரங்களிலும்கூட, ஆண்டவர் வானதூதர்கவளத் 
சதாடர்ந்து அனுப்பி, ெம் தனிவமயில் ஆறுதலளிக்கிறார், 
மற்றும் “எந்ொளும் ொன் உங்களுடன் இருக்கியறன்” 
என்பவத நிவனவுபடுத்துகிறார் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். 
 

பணிக்கு ஓய்வு வயதில்லை 
 
பணியிலிருந்து ஓய்வுசபறும் வயவதத் சதாட்ட 
காலக்கட்டத்தில் உயராம் ஆயராகப் பணிவய ஏற்யறன். 
எதுவும் புதிதாக ஆற்றமுடியாது என்று நிவனத்யதன், 
ஆனால் ஆண்டவர் எப்யபாதும் ெமக்கு செருக்கமாக 
இருந்து, புதிய வாய்ப்புக்கவள, புதிய கருத்தாக்கங்கவள, 
மற்றும் புதிய ஆறுதல்கவள வழங்கிக் சகாண்டிருக்கிறார், 
ஆண்டவர் ஒரு யபாதும் பணிஓய்வில் இருப்பதில்வல 
என்று திருத்தந்வத குறிப்பிட்டுள்ளார். 

வயதான காலத்தில் ெம் அவழத்தல் என்ன என்று 
சிந்திக்குமாறு அவழப்பு விடுத்துள்ள திருத்தந்வத, ெம் 
அவழப்பு, ெம் அடிப்பவட குடும்ப மரவபப் பாதுகாக்க 
யவண்டியது என்பவதப் புரிந்துசகாள்ள யவண்டும், எந்த 
வயதில் இருந்தாலும், தனியாகயவா குடும்பமாகயவா 
இருந்தாலும், ெற்சசய்திவய அறிவிக்கவும், அவத அடுத்த 
தவலமுவறகளுக்கு வழங்கவும், ஓய்வு வயயத கிவடயாது 
என்பவத நிவனவுபடுத்தினார். 
 

கனவுகள் 
 

“உங்கள் முதியயார் கனவுகவளயும், உங்கள் 
இவளஞர்கள் காட்சிகவளயும் காண்பார்கள்” (யயாயவல் 
2:28) என்று இவறவாக்கினர் யயாயவல் கூறிய சசாற் 
கவள நிவனவுபடுத்தியுள்ள திருத்தந்வத, உலகின் 
வருங்காலம், இவளயயாருக்கும், முதியயாருக்கும் இவட 
யயயுள்ள ெல்லுறவவச் சார்ந்துள்ளது என்றும், 
இவளயயாரின்றி யவறு எவரால், முதியயார் களின் 
கனவுகவள நிஜமாக்க  முடியும்? என்றும் யகள்வி 
எழுப்பினார்.  

“எந்ொளும் ொன் உங்களுடன் இருக்கியறன்” என்று ெம் 
ஆண்டவர் கூறிய திருச்சசாற்கவள ொம் அவனவரும் 

குறிப்பாக இவளயயார் அடிக்கடி சசால்வதற்கு 
கற்றுக்சகாள்ள யவண்டும், இச்சசாற்கள் சதாடர்ந்து 
முன்யனாக்கிச் சசல்லவவக்கின்றன என்றுவரத்து, தன் 
ஆசீயராடு இச்சசய்திவய நிவறவுசசய்துள்ளார் ,திருத் 
தந்வத பிரான்சிஸ்.   
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இயயசு அப்பங்கவள எடுத்துக் கடவுளுக்கு ென்றி சசலுத்தி 
அமர்ந்திருந்யதாருக்குக் சகாடுத்தார். அவ்வாயற மீன்கவளயும் பகிர்ந்தளித்தார். 
அவர்களுக்கு யவண்டியமட்டும் கிவடத்தது. அவர்கள் வயிறார உண்டபின், 
“ஒன்றும் வீணாகாதபடி எஞ்சிய துண்டுகவளச் யசர்த்து வவயுங்கள்” என்று தம் 
சீடரிடம் கூறினார். மக்கள் உண்டபின் ஐந்து வாற்யகாதுவம 
அப்பங்களிலிருந்து எஞ்சிய துண்டுகவளச் யசர்த்துச் சீடர்கள் பன்னிரண்டு 
கூவடகளில் நிரப்பினார்கள்.  (யயாவான் 6:11-13) 

உலகின் எதிர்காலம்,  
இளைய ாருக்கும், முதிய ாருக்கும் 

இளைய யுள்ை  
நல்லுறளைச்  சார்ந்தது 

நநருக்கடி நிைாரண 
யசளைகள் &  பயிற்சிகள் 
ளை த்திற்குத் ஆதரவு 

யயககாாலலாாலலம்ம்பூபூர்ர்: செருக்கடி நிவாரண யசவவகள் மற்றும்  
அதன் பயிற்சி வமயத்திற்கு   அரசு சாரா இயக்கம் (Crisis 
Relief Services & Training (CREST) யகாலாலம்பூர் 
மாமவற மாவட்டத்தின் யபராயர் ஜூலியன் லியாவ் 
அவர்கவள தங்கயளாடு இவணந்து யகாவிட்-19 சதாற்றுக்கு 
எதிரான யபாராட்டத்தில் இவணயுமாறு யவண்டுயகாள் 
விடுத்துள்ளது. 

 
இந்த அவழப்வபசயாட்டி யமலும்  விவரித்த யபராயர், 
மயலசியாவில், குறிப்பாக  கிள்ளான் பள்ளத்தாக்கில், 
தற்யபாவதயக் காலக்கட்டத்தில் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட                                                     
யகாவிட்-19 சதாற்றுவடயயார் எண்ணிக்வக அதிகரித்து 
வருவதால், வவக 1 மற்றும் வவக 2 யகாவிட் சதாற்று 
யொயாளிகளுக்கு முவறபடுத்தப்பட்ட கவனிப்வப வழங்க 
எனக்கு அவழப்பு வந்துள்ளது என்றார். 
  

1998-ம் ஆண்டு முதல் மயலசியாவில் பதிவுசசய்யப்பட்ட, 
CREST என்பது ெம்பிக்வக அடிப்பவடயிலான அரசு சாரா 
மற்றும் இலாப யொக்கற்ற அவமப்பாகும், இது யபரழிவு 
ஏற்படும் யவவளகளில் மக்கள் ெலனில் கவனம் சசலுத்தி 
வருகிறது.  கடந்த 21 ஆண்டுகளாக இந்த வமயம் சவவ்யவறு 
20 ொடுகளில் சசயல்பட்டு வருகிறது. ெம் ொட்டின் 
தற்யபாவதய சதாற்று செருக்கடி காலங்களில், ஒரு 
தனிவமப் படுத்தும்  வமயத்வத அவமப்பதில் இந்த அவமப்பு 
முயன்று வருகிறது.  குறிப்பாக, B40 எனும் அடிதட்டு 
குடும்பங்கள் அல்லது சதாற்றுக்குள்ளான ஏவழகள் 
ஆகியயாருக்கு யமற்கண்ட வமயத்வத ஏற்படுவதும் 
முயற்சியில் இறங்கியுள்ளது. 

 ‘கத்யதாலிக்க ைாழ்வில்  அருள் அளை ாைங்கள்’ 
நசாற்நபாழிவு  நளைநபற்றது 

‘கனிதரும் சீடத்துவம்’ எனும் சபாதுநிவல 
யினர் யபரவவ அதன் மாதாந்திர 
உருவாக்கப் பயிற்சிகவளசயாட்டி ‘கத்யதா 
லிக்க வாழ்வில் அருளவடயாளங்கள்’ எனும் 
தவலப்பில் ஜூவல மாதம் இரு 
பயிற்சிகளுக்கு ஏற்பாடு சசய்தது. சிரம்பான், 
மினவுதல் அன்வன பங்கின் பங்குத்தந்வத 
யசவியர் என்ரூ அவர்கள் அவழப்வப ஏற்று, 
இப்பயிற்சிவய வழங்கினார்.  
 

இம்மாதம் 4 மற்றும் 18 ஆம் திகதிகளில் 
இயங்கவல (zoom) வழியாக ெவடசபற்ற 
இப்பயிற்சியில் 65 யபர் கலந்து சகாண்டனர். 
அருளவடயாளம் எனும் வார்த்வதக்கு 
இவறயியல் பூர்வமாக விளக்கமளித்து 
சிறப்பாகவும் எளிவமயாகவும் சசாற் 
சபாழிவவ வழங்கினார்.  இரவு 8 . 0 0 
மணிக்குத் துவங்கிய இப்பயிற்சியில்,       
மனித வாழ்வின் ஒவ்சவாரு நிவலயிலும் 
கிறிஸ்து ெம்யமாடு உறவு சகாண்டு ெம்வம 
அருள் வாழ்வில் வளரச் சசய்கிறார்: தம் 

பாடுகள், இறப்பு  மற்றும் உயிர்ப்பு ஆகிய 
பாஸ்கா மவற நிகழ்ச்சியில் ொம் பங்யகற்கச் 
சசய்கிறார். இவ்வாறு மனித வாழ்வின் 
முக்கிய கட்டங்களில் கிறிஸ்து ஆற்றும் சசயல் 
கயளஅருளவடயாளங்கள் என்பவதத் 
சதளிவுப்படுத்தினார். 

யமலும், அருளவடயாளங்களின் இயல்பு, 
கிறிஸ்தவ வாழ்வில் அவவ வகிக்கும் பண்பு 
ஆகியவற்வற சதளிவுப்படுத்திய அருள் 
தந்வத அவ்வப்யபாது, கத்யதாலிக்க 
மக்களிவடயய அருளவடயாங்கள் மட்டில் 
சகாண்டுள்ள அக்கவறயின்வமவயயும் 
சுட்டிக்காட்டினார்.  கிறிஸ்தவ வாழ்வவ 
உருவாக்கி நிவறவவ யொக்கி இட்டுச் 
சசல்பவவ இவ்வருளவடயாளங்கள். மீட்வப 
வழங்கும் வாய்க்கால்களாகவும் அருள 
வடயாளங்கள் சசயல்படுகின்றன என்று  
விளக்கினார். 
 

சதாடர்ந்து அருளவடயாளங்களில் மூன்று 
பிரிவுகளான புகுமுக, குணமளிப்பு மற்றும் 

யசவவக்கான அருளவடயாளங்கள் எனப் 
பிரித்து ஒவ்சவாரு அருளவடயாளத்வதயும் 
அதன் தன்வமவயயும் பணிவயயும் விவரித் 
தார்.  
 

இவற - மனித உறவில் இவறவனின் அன்வப 
சவளிப்படுத்த மனித வாழ்வின் பல்யவறு 
காலக்கட்டங்களில் வாழ்வுச் சூழல்களுக்கு 
ஏற்ற வவகயில் இவறயருவள வழங்கும் 
அவடயாளங்கள் ெமக்கு அருள் அவடயாளங் 
களாகத் திகழ்கின்றன என்ற சிந்தவனயயாடு 
பயிற்சிவய  முடித்தார்.  
நிவறவாக, சசாற்சபாழிவில் எழுப்பப்பட்ட 
யகள்விகளுக்குப் பதிலளித்த அருள் 
தந்வதக்கும் அவயராடு இவணந்து பயிற் 
சிவய ஒருங்கிவணத்த சயகா. லியயா 
மரியதாஸ்    அவர்களுக்கும், கலந்து சகாண் 
யடாருக்கும் யபரவவயின் தவலவர்                   
ம. சசல்வராஜூ அவர்கள் ென்றி கூறினார். 

 
- ஆர்.யக. 

யபராயர் ஜூலியன் லியாவ் 

அருள்தந்வத யசவியர் என்ரூ 
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க ோவிட்-19 த ோற்றை புரிந்துத ோள்வதும் 
சமோளிப்பதும்- லந்துறையோடல் 

பினாங்கு:  தற்காலத்தில் நாம் அனுப 
விக்கும் இந்த  புதிய  வாழ்க்கக முகை பல  
ககள்விககை உள்ைடக்கியுள்ைது. 
அவற்றுள் இந்த ககாக ானா கதாற்று 
என்பது என்ன? உலகைவில் இது எப்படி   
மில்லியன் கணக்கான மக்ககைப் 
பாதித்தது? இத்கதாற்று கதாடர்ந்து 
படர்வகத எப்படி சமாளிப்பது? தனிகமப் 
படுத்திக் ககாள்வதால் ஏைப்பக்கூடிய  
உடல் மற்றும் உை ரீதியான விகைவு 
ககை எப்படி கமற்ககாள்வது? இந்த 
பி ச்கசகனகளுக்கிகடயில்  கடவுள் 

எங்கக இருக்கிைார்? 
 

இங்குள்ை தூய ஆவியார் கப ாலயத்தில், 
நகடகபற்ை கலந்துக யாடல் நிகழ்வில் 
கபசிய நிபுணர்கள் கமற்கண்ட ககள்வி 
களுக்கு கடந்த ஜூகல 4 -ம் திகதி 
இயங்ககல வழியாக, நல்ல பதில்ககை 
அளித்தனர்.  இந்த பகிர்வு நிகழ்வானது  
உடல் நலம், உை நலம் மற்றும் ஆன்மீகம் 
என மூன்று பிரிவுகைாகப் பிரிக்கப்பட்டது. 
 

முதல் கசாற்கபாழிவாைர் Dr Cheang 
Han Kit, இந்த ககாக ானா கதாற்றின் 
பூர்வீகத்கதயும் அதகன தடுப்பூசியின் வழி 
எவ்வாறு தடுக்கலாம்  என்பது பற்றி 
எடுத்துக த்தார்.  பயன்பாட்டில் உள்ை 
கவகவறு தடுப்பூசிகளின் தன்கமகள் 
பற்றியும் விவரித்தார். 
 

அடுத்து கபசிய Sarah Ann Chou  எனும் 
உைவியல் மருத்துவப் பணியாைர், இந்த 
கதாற்றின் கா ணமாக எழுந்துள்ை 

உைவியல் ரீதியான பி ச்சகனகள் 
கதாட்டுப் கபசினார். அவற்றுள் மக்கள் 
மத்தியில் எழுந்துள்ை அச்சம், நிச்சயமற்ை 
நிகல ஆகியவற்ைால் மக்கள் மனநிகல 
பாதிக்கப்பட்டுள்ைகத விைக்கினார். 
கமலும் Dr Russ Harris அவர்களின் 
கண்டுபிடிப்பான FACE COVID எனும் 
வழிமுகைப்படி உைவியல் பி ச்சகனக்குத் 
தீர்வுகான முயலாம் என்று கருத்துக த் 
தார்.  
 

அடுத்து, பங்குத்தந்கதயான அருள்தந்கத 
கஜாக்கிம் க ாபர்ட் அவர்கள் ‘அச்சத்கத 

ச ண்கடயுங்கள்’ என்ை தகலப்பில் 
கபசினார். கதாடர்ந்து,  நீதிகமாழி 3:5-6 
உள்ை இகைவார்த்கதப் பகுதிகய 
விைக்கி, இந்த கதாற்றின் நிமித்தம் 
எழுந்துள்ை அச்சத்தால் துண்டுவிடாமல், 
அதகன இகைவனின் பாதத்தில் கவத்து 
வாழ்க்கககயத் கதாட  கவண்டும் என்று 
அறிவுறுத்தினாா்.    

இன்று ஆண்டின் கபாதுக்காலம் 17-ம் 
வா த்தில் நுகைகிகைாம்.  நாம் இன்று 
படிக்கக்ககட்கும் வாசகங்கள் இகைவனின் 
பரிவுள்ைத்கதயும் அவ து பரிவி க்ககதயும் 
கவளிக்காட்டுகின்ைன. முதல் வாசகத்தில் 
ஆண்ட வரின் அடியவ ாகிய எலிசாவிடம் 
பணியாைர் ஒருவர் வாற்ககாதுகம 
அப்பங்ககையும் முற்றிய தானியங்ககையும் 
ககாண்டு வந்தகபாது, எலிசா அவரிடம், 
“மக்களுக்கு உணவு ககாடு” என்கிைார்,   
அம்மனிதர் அவர்களுக்கு உணவிகனப் 
பரிமாை, எல்லாரும் உண்ட பின்னும் மீதம் 
இருக்கின்ைது.  
 
நற்கசய்தி வாசகத்தில் ஆண்டவர் இகயசு 
கபருந்தி ைான மக்கள் நீண்ட கந ம் 
இருந்து, அவருகடய கபாதகனகயக் 
ககட்டுக்ககாண்டிருந்த படியால், அவர்கள் 
பசியாய் இருப்பகத அவர் உணர்கின்ைார். 
உடகன இகயசு பிலிப்பிடம், “இவர்கள் 
உண்பதற்கு நாம் எங்கிருந்து அப்பம் 
வாங்கலாம்?” என்று ககட்கின்ைார். 
பிலிப்கபா, “இருநூறு கதனாரியத்திற்கு 
அப்பம் வாங்கினாலும் ஆளுக்கு ஒரு சிறு 
துண்டும் கிகடக்காகத” என்கின்ைார். 
இங்கக இகயசுவின் வார்த்கதகளுக்கும் 
பிலிப்பின் வார்த்கதகளுக்கும் உள்ை 

வித்தியாசத்கத நாம் புரிந்துககாள்ை 
கவண்டும். இகயசுகவா மக்களின் 
கதகவகய உணர்ந்து, அவர்களுகடய 
பசிகய எப்படிப் கபாக்குவது என்று 
சிந்திக்கும்கபாது, பிலிப்கபா அதில் உள்ை 
சிக்ககல மட்டுகம பார்க்கின்ைார். அதனால் 
தான் அவர் அப்படிச் கசால்கின்ைார்.  
 

ஆண்டவர் இகயசுவும், எலிசாவும் 
தங்களுக்கு முன்பாக இருந்த ‘மக்களுக்கு 
உணவு ககாடுக்ககவண்டும்’ என்னும் 
கபாறுப்பிகன கநர்மகைகயாடு அணுகி, 
அற்புதங்கள் நிகைக் கா ணமாக இருக்கின் 
ைார்கள். நமக்கு முன்பாக இருக்கும் 
கபாறுப்பிகன, சவாலிகன பிலிப்கப 
கபான்கைா, எலிசாவிடம் அப்பங்ககைக் 
ககாண்டு வந்த மனிதக ப் கபான்கைா 
தட்டிக் கழிக்கவும் கசய்யலாம். அப்படி 
இல்கலகயன்ைால், நமக்கு முன்பாக 
இருக்கும் கபாறுப்பிகன கநர்மகைகயாடு 
எடுத்துக்ககாண்டு, அற்புதங்கள் நிகைவும் 
கா ணமாக இருக்கலாம். 
 

எகபசியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து 
எடுக்கப்பட்ட இன்கைய இ ண்டாம் 
வாசகத்தில் பவுலடியார் கூறுவார், “நீங்கள் 
கபற்றுக்ககாண்ட அகைப்புக்கு ஏற்ப முழு 
மனத்தாழ்கமகயாடும் கனிகவாடும் 

கபாறுகமகயாடும் அன்புடன் தாங்கி, 
அகமதியுடன் இகணந்து வாழ்ந்து, தூய 
ஆவி அருளும் ஒருகமப்பாட்கடக் 
காத்துக்ககாள்ை முயற்சி கசய்யுங்கள்”. 
ஆம், நாம் ஒவ்கவாருவரும் நமக்கு 
அடுத்திருப்பவக , குறிப்பாகத் கதகவயில் 
இருப்பவக  அன்கபாடு தாங்கிக் ககாள்ை 
கவண்டும். 
 

ஒரு சககாத ன் சககாதரி கபாதிய உகட 
யும் அன்ைாட உணவும் இல்லாதிருக்கும் 
கபாது, அவர்கள் உடலுக்குத் கதகவயா 
னகவ எவற்கையும் ககாடாமல் உங்களுள் 
ஒருவர் அவர்ககைப் பார்த்து, “நலகம 
கசன்று வாருங்கள்; குளிர் காய்ந்து 
ககாள்ளுங்கள்; பசியாற்றிக் ககாள்ளுங் 
கள்;” என்பாக ன்ைால் அதனால் பயன் 
என்ன? (யாக். 2:15) 
 
இன்கைக்கும் ஒருகவகை உணவுகூடக் 
கிகடக்காமல் பட்டினி கிடக்கும் மக்கள் 
உலகில் ஏ ாைம் உண்டு. இன்கைக்கு நாம் 
வாழ்ந்துககாண்டிருக்கும் இந்த காலகட்டத் 
தில் ஒருவருக்கு மற்ைவர் மீது உண்கம 
யான அன்பில்கல, இது எல்லா 
நாட்டினருக்கும்   கபாருந்தும் என்று 
கசால்ல முடியாது. ஒருசில இடங்களில் 
இகயசுகவப் கபான்று எளியவர் பால் 

அக்ககை ககாண்டு உதவக்கூடிய நல்ல 
உள்ைங்கள் இருக்கத்தான் கசய்கின்ைார் 
கள். கமலும் நம்மிடம் இருப்பது குகைவாக 
இருந்தாலும், அகத ககாடுத்தால், அது 
நிகைவாக மாறும் என்ை உண்கமயானது 
நமக்கு உணர்த்தப்படுகின்ைது எனகவ, 
நமக்கு முன்பாக இருக்கின்ை 
கபாறுப்புககைத் தட்டிக் கழிக்காமல், 
இகயசுகவப் கபான்று எல்லாருக்கும் 
இ ங்குகவாம். மற்ைவக  அன்கபாடு 
தாங்கிக் ககாள்கவாம். அதன்வழியாக 
இகையருகை நிகைவாய் கபறுகவாம். 
அப்கபாது நம் வழியாக இகைவன் 
எல்லாக யும் ஆசிர்வதிப்பார். 
 

த. கஜாசப் சகாய ஆனந்த்,  மலாக்கா  

ப ொதுக்கொலம் 17ஆம் வொரம் 

1 அ . 4: 42-44                                           
திபா 145: 10-11. 15-16. 17-18 
எகப 4: 1-6                        
கயாவான் 6: 1-15  

ஞாயிறு வாசகம்: ஆண்டு 2                                     
வார நாள் முதல் வாசகம் : ஆண்டு 1 
திருப்புகழ்மாலை : வாரம் 1 

கருணை ப ொங்கும் உள்ளம் அது கடவுள் வொழும் இல்லம் 

 இந்திய இயயசு சண யினர் 
முன்பனடுக்கும் 'யேசிய நீதி நொள்' 

இந்தியாவில் மனித உரிகமககையும், 
நீதிகயயும் நிகலநாட்ட உகைத்துவரும் 
பல்கவறு அகமப்புக்களுடனும், நல்மனம் 
ககாண்கடாருடனும் இகணந்து, இந்திய 
இகயசு சகப துைவியர், 'கதசிய நீதி நாள்' 
என்ை கபயரில், ஜூகல 28, வருகிை 
புதனன்று பல்கவறு நடவடிக்ககககை 
கமற்ககாள்ை திட்டமிட்டிருப்பதாக, 
இந்திய இகயசு சகப தகலவர், அருள்பணி 
ஸ்தனிஸ்லாஸ் டி'சூசா அவர்கள், மடல் 

ஒன்கை கவளியிட்டுள்ைார். 
ஜூகல 28 மாகல, இந்திய கந ம், 6 மணி 
முதல், 6.45 முடிய, இந்தியாவின் பல்கவறு 
ஆலயங்கள், துைவியர் இல்லங்கள், 
நிறுவனங்கள் அகனத்தின் முன்னிகலயில், 
ககாவிட் கபருந்கதாற்று விதித்துள்ை 
கட்டுப்பாடுகளுக்கு உட்பட்டு, மக்கள், 
நீதிககாரும் வாசகங்கள் அடங்கிய 
பதாககககைத் தாங்கி நிற்கவிருப்பதாக 
இம்மடலில் கூைப்பட்டுள்ைது. 

ததாக்கித ா ஒலிம்பிக்கில் 
ககாதரானா ஆபத்து தவிர்க்க 
முடி ாதது: உைக சுகாதார 

அலமப்பு 
கதாக்கிகயா ஒலிம்பிக் கபாட்டியில், 
ககாக ானா கவ ஸ் பாதிப்கப 
தவிர்க்க முடியாது என, உலக சுகாதா  
அகமப்பின் கடட் ாஸ் அதகனாம் 
எச்சரித்துள்ைார்.  
 

அவர்  ககாக ானா பாதிப்பு புள்ளி 
விப த்தின் மூலம், ஒலிம்பிக் கபாட் 
டியில் கவ ஸ் பாதிப்கப குகைத்து 
மதிப்பிட முடியாது. கவ ஸ் பி ச் 
கனகய முற்றிலும் ஒழிப்பகதன்பது 
முடியாத காரியம். விகையாட்டு 
வீ ர்களில் ககாக ானாவால் பாதிக்கப் 
பட்கடாக  விக வாக அகடயாைம் 
கண்டு, தனிகமப்படுத்த கவண்டும் 
என்று அவர் எச்சரிக்கக விடுத்துள் 
ைார்.  

மருத்துவ சிகிச்சையில் 
புறக்கணிப்பு என் தற்கக 

இடமில்சல 
உலககங்கும் மக்கள் பலர், வாழ்கவப் 
பாதுகாக்கும் மருத்துவ சிகிச்கசககைப் 
கபறுவதற்கு இடர்ககைச் சந்தித்து வரும் 
கவகை, உலககங்கும் கபருந் கதாற்று 
தடுப்பூசிகள் சமமாக விநிகயாகிக் கப்பட 
கவண்டும் என்று, திருப்பீட உயர் அதிகாரி 
ஒருவர் ககட்டுக்ககாண்டுள்ைார்.  

மருத்துவச் சிகிச்கசயில் புைக்கணிப்பு 
என்பதற்கக இடமில்கல என்பகதயும் 
வலியுறுத்திய இவர்,   நாம் எந்த மதத்கதச் 
சார்ந்தவ ாய் இருந்தாலும், இந்த 
விடயத்தில் அகனவரும் ஒருமித்து கு ல் 
எழுப்பகவண்டும் என்று வலியுறுத்தினார். 

அனைத்து                                 
தாத்தா-பாட்டிமார்களுக்கும்                        

நமது அன்பார்ந்த                  

‘தாத்தா-பாட்டி’                               

திை வாழ்த்துக்கள் 


