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வத்திக்கான்:  ககாவிட் பெருந்ப ாற்றை 
ப ாடர்ந்து வரும் காலத்தில் இவ்வுலகம் 
ெல வழிகளில் இறைந்துவர கவண்டும் 
என்று எதிர்ொர்க்கும் நாம், கிறிஸ் வர்கள் 
நடுவிலும் ஒன்றிப்பும், ஒருங்கிறைப்பும் 
நிகழ்வது முக்கியம் என்ெற  உைர 
கவண்டும் என்று திருத் ந்ற  பிரான்சிஸ் 
அவர்கள்,  ன்றைச் சந்திக்க வந்திருந்  
கிறிஸ் வ ஒன்றிப்பு திருஅறவயின் 
பிரதிநிதிகளிடம் கூறிைார். 
 
கான்ஸ்டான்டிகைாபிறை  றலறைப்பீட 
ைாகக் பகாண்டிருக்கும் கிறிஸ் வ 
ஒன்றிப்பு திருஅறவயின் பிரதிநிதிகள், 
ஒவ்கவார் ஆண்டும், ஜூன் 29-ம் க தி, 
திருத்தூ ர்கைாை புனி  கெதுரு, புனி  
ெவுல் ஆகிகயாரின் திருநாைன்று, வத்திக் 
கானுக்கு வருறக  ரும் ைரறெபயாட்டி, 
இவ்வாண்டு வருறக  ந்துள்ை பிரதிநிதிகள் 
குழுறவ, திருத் ந்ற , ஜூன் 28, 
இத்திங்கைன்று, திருப்பீடத்தில் சந்தித் ார். 
 

மிக முக்கிய பாடம் - பணிவு 
 

இந்  பெருந்ப ாற்றிலிருந்து மீண்டுவரும் 
கநரத்தில், நாம் கற்றுக்பகாள்ை கவண்டிய 
மிக முக்கிய ொடம் ெணிவு என்ெற , 
இச்சந்திப்பின்கொது வலியுறுத்திக் கூறிய 
திருத் ந்ற  பிரான்சிஸ் அவர்கள், ெணி 
வின்றி நாம் ெயணித் ால், மீண்டும் ெறைய 
 வறுகறை பசய்வ ற்கு வழியாகும் என்று 
எடுத்துறரத் ார்.ஒவ்பவாரு பநருக்கடியும், 
நம்றை ஆழ்ைை ஆய்வுக்கு இட்டுச் 

பசல்கிைது என்று கூறிய திருத் ந்ற , 
கிறிஸ் வ ஒன்றிப்பு என்ை ொற யில் நாம், 
நைது ொதுகாப்பு நிறலகறை விட்டு 
பவளிகயறி, அடுத் வறரச் சந்திக்கும் 
உள்ைத்ற ப் பெைகவண்டும் என்று 
அறைப்பு விடுத் ார். 
 

தனித்துவங்களும், வவற்றுமையில் 
ஒற்றுமையுை 
 

நம்மிடம் நிலவும்  னித்துவங்கறை 
பகாண்டாடும் அக  கவறையில், தூய 

ஆவியாரின் தூண்டு ல்களுக்கு பசவிை 
டுத்து, நாம் கவற்றுறையில் ஒற்றுறைறயக் 
காண்ெ ற்கு முயலகவண்டும் என்ெற , 
திருத் ந்ற , கிறிஸ் வ ஒன்றிப்பு 
திருஅறவயின் பிரதிநிதிகளிடம் கூறிைார். 
 ன்றைச் சந்திக்க வந்திருந்  பிரதிநிதி 
களுக்கு  ன் நன்றிறய பவளிப்ெடுத்திய 

திருத் ந்ற  பிரான்சிஸ் அவர்கள், 
அவர்கள் வழியாக,  ன் சககா ரராை, 
கிறிஸ் வ ஒன்றிப்பு முதுபெரும்  ந்ற  
ொர்த் கலாகையு அவர்களுக்கு,  ன் 

வாழ்த்துக்கறை ப ரிவித்துக்பகாண்டார். 
 
ஜூன் 29, நவம்பர் 30 சந்திப்புகள் 
 
கிறிஸ் வ ஒன்றிப்பு முதுபெரும்  ந்ற யின் 
சார்ொக, வத்திக்கானுக்கு வருறக 
 ந்திருக்கும்  றலறை ஆயர் 
எம்ைானுகவல், ஆயர் இகயாசிஃப் ைற்றும் 
புவைஸ் அயிகரஸ் கிகரக்க ஆர்த் டாக்ஸ் 
 றலறை ஆயர் ஆகிகயாருடன் வருறக 
 ந்  பிரதிநிதிகறை, திருத் ந்ற  பிரான் 
சிஸ் அவர்கள் சந்தித்து வாழ்த்திைார். 
 
ஜூன் 29ம் க தி, திருத்தூ ர்கைாை புனி  
கெதுரு, புனி  ெவுல் ஆகிகயாரின் 
திருநாைன்று, கான்ஸ்டான்டிகைாபிள் 
கிறிஸ் வ ஒன்றிப்பு திருஅறவயின் பிரதிநிதி 
கள் வத்திக்கானுக்கு வருறக  ருவதும், 
நவம்ெர் 30, திருத்தூ ராை அந்திகரயா 
திருநாைன்று, உகராம் கத்க ாலிக்க 
திருஅறவயின் பிரதிநிதிகள் கான்ஸ்டான்டி 
கைாபிள் பசல்வதும் ஒவ்கவார் ஆண்டும் 
நிகழ்ந்து வரும் ைரபு. 

“நம்மிடம் நிலவும்  னித்துவங்கறை 
பகாண்டாடும் அக  கவறையில், தூய 
ஆவியாரின் தூண்டு ல்களுக்கு பசவி 
ைடுத்து, நாம் கவற்றுறையில் ஒற்றுறை 
றயக் காண்ெ ற்கு முயலகவண்டும்“   

(திருத் ந்ற  பிரான்சிஸ்) 

- 

இகயசு  ைது பசாந்  ஊருக்கு வந் ார். அவருறடய சீடரும் அவறரப் 
பின்ப ாடர்ந் ைர். ஓய்வு நாள் வந் கொது அவர் ப ாழுறகக்கூடத்தில் கற்பிக்கத் 
ப ாடங்கிைார். .......  இகயசு அவர்களிடம், “பசாந்  ஊரிலும் சுற்ைத்திலும்  ம் 
வீட்டிலும்  விர ைற்பைங்கும் இறைவாக்கிைர் ைதிப்புப் பெறுவர்” என்ைார். அங்கக 
உடல் நலைற்கைார் சிலர்கைல் றககறை றவத்துக் குைைாக்கியற த்  விர கவறு 
வல்ல பசயல் எற யும் அவரால் பசய்ய இயலவில்றல.  (ைாற்கு 6:1,4-5) 

கிறிஸ்தவ ஒன்றிப்பு திருஅமவயின் 
பிரதிநிதிகளுடன் திருத்தந்மத சந்திப்பு 

கிறிஸ் வ ஒன்றிப்பு திருஅறவயின் பிரதிநிதிகளுடன் திருத் ந்ற  பிரான்சிஸ்  (Vatican Media) 

தடுப்பூசி ப ோட்டுக ோள்வது  அன்பின் கெயல் 
ககாலாலம்பூர்:  2021-ஆம் ஆண்டின் 
இறுதிக்குள் 80 ச வீ  ைக்களுக்குத் 
ககாவிட்-19 ப ாற்றுக்கு எதிராை 
 டுப்பூசி கொட விரும்பும் ைகலசிய 
அரசாங்கத்தின் முயற்சிகளுக்கு இைங்க, 
ககாலாலம்பூரின் கெராயர்   ஜூலியன் 
லியாவ் அவர்கள்  டுப்பூசிக்கு ெதிவு 
பசய்யக் கத்க ாலிக்கர்களுக்கு அறைப்பு 
விடுத்துள்ைார். 
 

இத் டுப்பூசியின் அவசியம் குறித்து 
ப ளிவாை அறைப்பு இருந் கொதிலும், 
ெலருக்கு இன்னும்  டுப்பூசிபயாட்டிய  
 யக்கம் உள்ைது. அத் றககயாரில்  
சுொங் பஜயாவில் உள்ை புனி  
க ாைஸ் கைார் ெங்குத்  ந்ற   
கரய்ைண்ட் பெகரரா ஒருவராவார். எந்  
வறக  டுப்பூசி ஏற்ெது எனும் குழுப் 
ெத்தில் ஆழ்ந்திருந்  கவறையில்,  
அவ்வட்டாரத்தில் அதிகரித்து ப ாற்றுக் 
குள்ைாகைார் எண்ணிக்றக அதிகரிக் 
ககவ, அவரும்  உடைடியாகப் ெதிவுச் 
பசய்துபகாண் டார். 
 

 டுப்பூசிறயப் கொட்டுக் பகாண்டபின்  
அவர் எந்  ெக்க விறைவுகைாலும் 
ொதிக்கப்ெடவில்றல. "நான் நலமுடன் 
உள்கைன், நன்ைாக தூங்க முடிகிைது," 
என்று அவர் கூறிைார். அவரது இரண்டா 

வது  டுப்பூசி எதிர்வரும்  ஜூறல 9-ஆம் 
க தி திட்டமிடப்ெட்டுள்ைது. 
 

திருஅறவ அருள்ெணியாைர்கள் அறை 

வரும்  கநரடியாகவும் ைறைமுகைாகவும் 
கசறவயில் ஈடுெட்டுள்ை முன்கை 
ெணியாைர்கள் என்ெ ால்,  அவர்கள் 
அவசியைாக இத் டுப்பூசிறயப் கொட்டுக் 
பகாள்வது இன்றியறையா து.  

ககாவிட்-19  டுப்பூசிக்கு, அறைத்து 
ைக்களும்   ங்கறைப் ெதிவு பசய்து 
பகாள்ை கவண்டும். ெதிவு பசய்வது 
மிகவும் முக்கியம். நாம் அடுத்திருப்ெவறர 

அன்பு பசய்கிகைாம் என்ெதுற்கு இது 
சிைந்  எடுத்துகாட்டு என்று அருள்- 
 ந்ற  அறிவுறுத்திைார்.  

மு ல்  டுப்பூசிறய ஏற்ை  கெராயர் ஜூலியன் லியாவ் & அருள் ந்ற  கரய்ைண்ட் பெகரரா 

 ‘கத கெரோல்டு’ வோர 
இதழின் புதிய  ஆசிரியர் 

ககாலாலம்பூர் :  ைகலசியக் கத்க ாலிக்க 
வார இ ழ் ‘ப  பெல்ட்டு’ இதின்  புதிய 
ஆசிரியராக, ககாலாலம்பூர் ைாைறைைாவட்  
டத்தின் ஊடக உைவு அதிகாரியாகப் 
ெணியாற்றிய பசல்வி 
பெட்ரிஷா பெகரரா 
பொறுப் கெற்கிைார். 
1996-ம் ஆண்டு ‘ப  
பெல்ட்டு’ இ ழில் 
பசய்தியாைராக ெணி 
றயத் ப ாடங்கிய 
அவர், ெத் ாண்டுகள் 
கழித்துப் ெரந்  அனுெ 
வத்ற ப் பெை நிறுவ 
ைத்துறைக்குச் பசன் 
ைார். மீண்டும் ப ாழிற் ெயிற்சிறயத் 
ப ாடங்கிய ைகலசியக் கத்க ாலிக்க வார 
இ ழுக்கக இப்கொதுத் திரும்பியுள்ைார். 

அச்சு ெத்திரிறகயாக பவளிவந்  ‘ப  
பெல்ட்டு’ இ ழ், 2020-ஆம் ஆண்டு மு ல் 
ககாவிட்-19 ப ாற்றுப் ெரவறலத் 
ப ாடர்ந்து ‘மின்-ெத்திரிறகயாக’   பவளி 
வந்து பகாண்டிருக்கிைது. இந்  புதிய 
சூைலில் பசல்வி பெட்ரிஷா  ைது ெணிறய 
சிைப்ொக கைற்பகாள்வார் எை நம்புகவாம். 

வருக பெட்ரிஷா! 

 அருள் ந்ற  லார்ன்ஸ் அன்ரு கச.ச 
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ஆண்டின் ப ொதுக்கொலத்தின் 1 4 -வது 
ஞொயிறுவில் நொம் சந்திக்கிற ொம்.  நொம் 
அனைவரும் வொழ்வில் சந்தித்திருக்கும், 
அல்லது, சந்திக்கவிருக்கும் அந்த வருத்த 
மொை அனு வத்னத இன்ன ய ஞொயிறு 
வொசகங்கள் நினைவுறுத்துகின் ை. அந்த 
அனு வம்... நிரொகரிப்பு, பு க்கணிப்பு!  
மனித அனு வங்களிறலறய மிக ஆழமொை 
கொயங்கனை உருவொக்குவது நிரொகரிப்பு, 
பு க்கணிப்பு. அதிலும், கொரணங்கள் எதுவும் 
இல்லொமல், அல்லது, நமக்குப் புரியொத 
கொரணங்களுக்கொக நொம் பு க்கணிக்கப் 
 டும்ற ொது, அந்த றவதனை மிகக் 
பகொடுனமயொக இருக்கும். தன் பசொந்த 
ஊரிறலறய இன மகன் இறயசு பு க்கணிக் 
கப் டுகின் னத நொம் நற்பசய்தியில் கொண்கி 
ற ொம். 
 
இறயசு தமது பசொந்த ஊரொை நொசறரத் 
தூரில் பதொழுனகக் கூடத்தில் 
ற ொதிக்கி ொர்.  மக்கறைொ அவரது ஆழ்ந்த 
ஞொைத்னதக் கண்டு வியக்கின் ைர். 
எனினும் இவர் தச்சன் மகன்  அல்லவொ, 
இவர் தொயொர் மரியொள் அல்லவொ, இவரின் 

சறகொதரனர நொம் அறிந்ததுதொறை! எை 
 லவொ ொக உ வு பகொண்டொடுகின் ைர்.  
அவருக்குள்  மன ந்திருக்கும்  மன  
ஞொைத்னத  ஏற்க அவர்கைொல் முடிய 
வில்னல. அவர் கற்பித்த அறிவுனரகள், 
அற்புதங்கள் யொவும் மற் வர்கள் பசய்ய 
இயலொதனவகள். 
 
    முதல் வொசகத்தில்  எறசக்கியல் கூறுவது 
ற ொல ‘ஆண்டவர் என்றைொடு ற சுனகயில் 
ஆவி என்னுள் புகுந்து என்னை எழுந்து 
நிற்கச் பசய்தது; அப்ற ொது என்றைொடு 
ற சியவற்ன க் றகட்றடன்’ எனும் உயி 
ருள்ை வொர்த்னதயில் நம்பிக்னக பகொள் 
றவொம்.   நொம் அனுப் ப் ட்ட  தூதுனரக் 
கும்  ணியில்  முழு ஆன்மொறவொடு, முழு 
உள்ைத்றதொடு, முழு  லத்றதொடு  
பசயலொற்றுறவொம்.   
    

   இஸ்ரொறயல் வரலொற்றில் இன வொகிைர்  
இறுதியில் பு க்கணிக்கப் டுகின் ைர். 
உண்னமனய ஏற்றுக் பகொள்வது அவ்வைவு 
சுல மல்லறவ.  இன்று நொம் கொண் து 
என்ை? உண்னமக்கொகப்  ொடு டுறவொர் 

துன்புறுகின் ைர்.மக்கனை ஏமொற்றி பினழப் 
ற ொர் நலமொக  வொழ்கின் ைர். இன வனின் 
அனழப்ற  ற ொரொட்டமும் புதிரும் 
நின ந்ததுதொன்.  
 

    அடுத்ததொக, நற்பசய்தி அறிவிப்புப் 
 ணினயச் பசய்கின் ற ொது,  ணித்தைங் 
களில் இருப் வர்கள் எப் டிப் ட்ட 
மக்கைொக இருப் ொர்கள் என் னதயும் முதல் 
வொசகம் எடுத்துச் பசொல்கின் து. கலகமும் 
கிைர்ச்சியும் பசய்தல், வன்கண்ணும் கடிை 
இதயமும் பகொண்டவர்கைொய் இருத்தல் 
இனவயும் இதுற ொன்  கொரியங்களும்தொன் 
 ணிததைத்தில் நொம் சந்திக்கின்  மக்களின் 
மைநினலயொக இருக்கின் து. (சிலனர தவிர) 
இன வொக்கிைர் எறசக்கிறயல் தொன் இன  
வொக்குப்  ணினயச் பசய்தற ொது 
மக்களிடமிருந்து  ல்றவறு விதமொை 
எதிபுகனைச் சந்தித்தொர். மக்கைொல் 
அவமதிப்புக்கு உள்ைொைொர். இதுற ொன்று 
இன்னும்  ல்றவறு வனகயொை துன் ங் 
கனைச் சந்தித்தொர்.  
 

இதிலிருந்து நொம் ஒன்ன க் கற்றுபகொள் 
ைலொம். அதொவது  நமது  ணிகள், கடனம 

கள், நம் விருப்பு பவறுப்புக்கனையும் 
தொண்டி அதற்கு அப் ொல், மனிதரின் 
பிரிவுகள், தொழ்வு மைப் ொன்னம, 
ப யரைவில் அறிந்தவர்கள், இப் டி  ல 
வொ ொக இன  ணிக்கு  தனடயொக அனம 
கின் ை. 
 

 எைறவ, இன ப் ணினயச் பசய்ய 
அனழக்கப் ட்டிருக்கும் நொம்  எத்தனகய 
சவொல்கனையும் எதிர்த்து நின்று  ணி 
பசய்றவொம். இன வனின் அரனச இம்மண் 
ணில் கட்டி எழுப்புறவொம். அதன்வழியொக 
இன யருள் நின வொய் ப றுறவொம். 
 

-ஆவி. றடவிட் , குளுவொங் 

 செல், செொல்! ஏற்ப ொர் ஏற்கட்டும்! 

  ப ொதுக்கொலம் 14-ஆம் ஞொயிறு 
 

எறச 2: 2-5      
 தி ொ 123: 1. 2. 3-4  
2 பகொரி   12: 7-10  
மொற்கு 6: 1-6  

ஞொயிறு வொசகம் -ஆண்டு 2 
வொரநொள் முதல் வொசகம் -ஆண்டு 1 
திருப்புகழ்மொனல - வொரம் 1   

ற ொகூர்  ொரு: திருஅனவ கத்றதொலிக்க 
சமூக ற ொதனைகனை நமக்கு 
வழங்கியுள்ைது. இந்த கத்றதொலிக்க சமூக 
ற ொதனைகள், இன  வொர்த்னதகனை 
அடிப் னடயொகக் பகொண்ட நொன்கு 
அடிப் னடக் பகொள்னககனை எடுத்துக் 
கூறுகி து. 
  
1. மனித மொண்பு  மற்றும் மரியொனத. 
2. பி ர் மீதொை ப ொதுவொை நலன்   
3. ஒருவர் ஒருவனர சொர்ந்து இருப் து.  
4. ஒற்றுனம.  
 

தடுப்பூசி ற ொட முடிவு பசய்யும்  ற ொது, 
நொம்  றமறல உள்ை திருஅனவயின் நொன்கு   
அடிப் னடக் பகொள்னககளில் 1, 2 மற்றும் 
4 பகொள்னககனைத் றதர்வுச் பசய்கிற ொம். 
ஆகறவ தடுப்பூசி ற ொடப் டும் முன் 
கத்றதொலிக்கர்கைொகிய நொம் நமது இயற்னக, 
நன்பைறி  மற்றும் பநறிமுன ச் சட்டங் 
கனைப்  யன் டுத்த றவண்டும்.  
 

தடுப்பூசிக்குச் பசல்வது ஒருவரின் 
நம்பிக்னக அடிப் னடயிலொை அல்லது 
தனிப் ட்ட நம்பிக்னககள்  ற்றியது அல்ல. 
நொம்  மற் வர்களுடன் வொழ்வதொல் தடுப் 
பூசினய ஏற்க றவண்டியுள்ைது.  நொம்  
இ ந்துவிட்டொறலொ அல்லது நம்முனடய 
அன்புக்குரியவர்கனை இழந்தொறலொ நொம்  
கவனலப் ட மொட்றடொம். ஆைொல் நொம் 
பதொடர்பு பகொள் வர்களும் அவர்கனை 
சொர்ந்து இருப் வர்கனையும்  ொதுகொப் து 
முக்கியமொைதொகும். 
 

இதைொல் நம் தனிப் ட்ட முடிவுகளுக்கு 
முக்கியத்துவம் பகொடுக்கொமல் மற் வரின் 
வொழ்க்னகக்கும் நொன் ப ொறுப்பு என் தொல் 
தடுப்பூசி ஏற்கிறைன்  என்றுணர்ந்து பசயல் 
 ட றவண்டும்.  
 

திருத்தந்னத  பிரொன்சிஸ் அவர்களுக்கும்  
கூட தடுப்பூசி ற ொடப் ட்டுள்ைது. தடுப் 
பூசி ற ொட விரும் ொதவர்கள்,  எந்த 
பவொரு கூட்டத்திலும் கலந்து பகொள்ை 
முடியொமல் விலக்கி னவக்கப் டும்ற ொதும், 
அவர்கள் வீட்டிறலறய  ொதுகொப் ொக 
இருக்க அறிவுறுத்தப் டும் ற ொதும் அறிவுறுத் 
தனல  ஏற்றுக்பகொள்ை றவண்டும். 
  
“இந்த றகொவிட்-19 ப ருந்பதொற்று 
உண்னம யொைது. நொன் ஒரு முன  அல்ல, 
மொ ொக  ஆறு முன  தடுப்பூசி ற ொட்டுக் 
பகொள்ைொ மலிருக்க முயற்சி பசய்றதன். 
இந்த றகொவிட் (COVID) ப ருந்பதொற்று 
கொரணமொக எைது  ல நண் ர்கனை 
இழந்திருக்கிற ன்.  லர் ப ருந்பதொற்றுக் 
குப் பின் தற்ற ொது கூட  ல இன்ைல் 
களுக்கு ஆைொகியுள்ைைர்.  
(திருத்பதொண்டர் Dr Leslie Petrus, BDS 
Madras ) 

  ூன் 15 அன்று நொன் முதல்  
அஸ்ட்ரொப பைகொ  (AstraZeneca) தடுப் 
பூசினயப் ப ற்ற ன். மருத்துவமனை 
ஊழியர்களும் மருத்துவர்களும் மிகவும் 
நட் ொகவும் உதவியொகவும் இருந்தைர். 
எைது முதல் தடுப்பூசி எடுத்துக்பகொள்ை   
எைக்கு 30 நிமிடங்கள் பிடித்தை. 
தடுப்பூசிக்குப் பி கு எைக்கு எந்த  க்க 
வினைவுகளும் வரவில்னல. தடுப்பூசி ப   
அனைவனரயும் ஊக்குவிக்கிற ன்  

(அருள்தந்னத எட்வர்ட் இரொயப் ன்)  
  

எைது தடுப்பூசிக்குப் பி கு எைக்கு எந்த 
வலியும் ஏற் டவில்னல.  அன்ன ய திைம் 
சிறிது ஓய்பவடுத்றதன். இரண்டொவது 
நொளில் தொன் நொன் ஊசி ற ொட்ட இடத்தில் 
சிறிது வலினய அனு வித்றதன்.   எைறவ, 
தடுப்பூசி ற ொட்டுக்பகொள்வதில் தயக்கம் 
கொட்ட அவசிமில்னல. (அருள் தந்னத 
ப ைடிக்ட் யீ) 
 
நொன் எதுவும் உணரவில்னல  எைக்கு 
முற்றிலும் எவ்வித  ொதிப்புகளும்  இல்னல.   
எைறவ, தடுப்பூசி எடுக்க அனைவனரயும் 
ஊக்கு விக்க விரும்புகிற ன்.  இந்த 
பதொற்றுறநொனயத் தடுக்க றவறு எந்த 
மருத்துவத்னதயும் நொடுவனதத் தவிரத்து 
தடுப்பூசி ஏற் து சி ந்தது. (ஓய்வுப்ப ற்  
ஆயர் ற ொல் தொன்) 
   
ஆரம் த்தில் நொன் தயக்கம் கொட்டிறைன், 
தடுப்பூசிக்கு பசல்ல தயங்கிறைன். இன  
றவண்டறலொடு நண் ர்களின் ஆறலொ 
சனைகனையும் றகட்றடன்.  நொன் தடுப்பூசி 
ப ற் ற ொது எந்த வலியும் இல்னல, 
ஆைொல் இரண்டு நொட்கள் நொன் சற்று 
றசொர்வொகவும் தூக்க கலக்கத்திலும் இருந் 
றதன்.  அச்சம் தவிர்ப்ற ொம். கடவுளின் 
ஆசீர் நமக்கு என்றும் உள்ைது. (அருள் 
தந்னத றதவதொசன் மதலமுத்து)    

மலொக்கொ-ஜ ொகூர் மறைமொவட்ட 
அருட் ணியொளர் ஜகொவிட் தடுப்பூசி                            

அனு வ  கிர்வுகள்  
அதிகரித்துவரும் தற்சகொலை முயற்சிகலை  

முறியடிக்க  முயற்சிப்ப ொம்  
றகொலொலம்பூர்:  இவ்வொண்டின் முதல்  
மூன்று மொதங்களில் ஒவ்பவொரு நொளும் 
சரொசரி  நொன்கு தற்பகொனல சம் வங்கள் 
நனடப றுகின் ை. இது  கடந்த 2020-ஆம் 
ஆண்டு  முழுவதும் கொவல்துன யில் 
 திவொை  336 தற்பகொனலகளில்   ொதிக் 
கும் றமலொைது என்று நொட்டின் மருத்துவ 
இயக்குநர் ப ைரல் டொக்டர் நூர் ஹிஷொம் 
அப்துல்லொ பவளியிட்ட அதிர்ச்சியூட்டும் 
புள்ளிவிவரம் கூறுகி து.  கொவல்துன  
பகொண்டுள்ை புள்ளிவி ரம்  டி, 2020-ல் 
நொட்டில் 631 தற்பகொனல சம் வங்கள் 
நிகழ்ந்ததொகவும், இறத சம் வம் 2019-ல் 
609 ஆக இருந்தது என்றும் றமலும் 
கூறிைொர்.  
 

 பவளித்பதொடர்புகளிலிருந்து  தனினமப் 
 டுத்தப் ட்றடொரும், அதிக டியொை மைச் 
றசொர்வுக்கு ஆைொறைொரும் மிக றமொசமொை 
மைவுனைச்சல்களுக்கு ஆைொகுகின் ைர். 
தற்பகொனலக்கு வழிவகுக்கும் மைவுனைச் 
சலின்  ஆரம்  அறிகுறிகனைக் கண்டறிய 
ப ொதுமக்கள் தங்கள் குடும்  உறுப் 
பிைர்கள் மற்றும் அவர்கனைச் 
சுற்றியுள்ைவர்கனைப்  ற்றி றமலும் 

விழிப்புடன் இருக்க றவண்டும் என்று நூர் 
ஹிஷொம் றகட்டுக்பகொண்டொர் 

  

இதில் வழக்கமொை நடத்னதயில் மொற் 
 ங்கள், நம்பிக்னகயற்  உணர்னவ 
பவளிப் டுத்துதல் அல்லது அவர்கள்   
தங்கள் குடும் த்திற்கு ஒரு சுனம ற ொல 
உள்ைதொக உணர்வது மற்றும் வொய் 
பமொழியொகறவொ அல்லது கடிதம் மூலமொ 
கறவொ தங்கள் வொழ்க்னகனய முடிக்க 
விரும்புவனதப்  ற்றி ற சுகி து ற ொன்  
ஆரம்  அறிகுறிகனைக் கண்டறிய 
றவண்டும் என்று அறிவுறுத்திைொர். 
தற்பகொனலக்கு இட்டுச் பசல்லும் இந்த 
முடினவ  தீவிரமொக எடுத்துக்பகொள்வதன் 
மூலமும், அவர்களின் குன கனைக் 
றகட் தன் மூலமும்,  அரவனணப்ன   
பவளிப் டுத்துவதன் மூலமும்  ப ொது 
மக்கள் மைநலம்  ொதிக்கப் ட்ட ந ருடன் 
தி ம் ட பதொடர்பு பகொள்ை முடியும் 
என் ொர்.  
மைநல உைவியல் வழிகொட்டி  றசனவக்கு:                    
03-29359935  /  014-3223392 என்  
எண்களுடன் பதொடர்புபகொள்ை அனழப்பு 
டுத்தொர். 

திருச்சிக்குப் புதிய ஆயர்   
வத்திக்கொன்:  அருள் ணி சவரிமுத்து ஆறரொக்கிய ரொஜ் அவர்கனை தமிழ்நொடு, திருச்சி 
மன  மொவட்டத்தின்   ஆயரொக, திருத்தந்னத பிரொன்சிஸ் அவர்கள்,  ூன் 
29, பசவ்வொயன்று நியமித்துள்ைொர்.  
 
திருச்சி மன மொவட்டத்தின் லொலொற ட்னட என்  
ஊரில் 1954ம் ஆண்டு அக்றடொ ர் 24ம் றததி பி ந்த 
அருள் ணி சவரிமுத்து ஆறரொக்கியரொஜ் 
அவர்கள், ப ங்களூருவிலும், பிரொன்ஸ் நொட்டின் 
தனலநகர்  ொரிசிலும் கல்வி  யின்றுள்ைொர். 
 
1981ம் ஆண்டு சைவரி 8ம் றததி அருள் 
 ணியொைரொக திருநினலப் டுத்தப் ட்ட இவர், சில 
 ங்குத்தைங் களிலும், தமிழக ஆயர் ற ரனவயின் 
திருவழி ொட்டு  ணிக்குழுவின் பசயலரொ 
கவும்,  திருச்சி புனித  வுல் அருள் ணித்துவ 
 யிற்சிக் கல்லூரியின் அதி ரொகவும்  ணியொற் 
றியுள்ைொர். 
 
திருச்சி மன மொவட்டத்தின் முன்ைொள் ஆயர் 
ஆன்டனி டிறவொட்டொ அவர்கள், 2018ம் ஆண்டு 
 ூனல 14ம் றததி  ணி ஓய்வுப் ப ற் னதத் 
பதொடர்ந்து, ஆயரின்றி இருந்த அம்மன மொ 
வட்டத்திற்கு, அறத மன மொவட்டத்னதச் றசர்ந்த 
அருள் ணி சவரிமுத்து ஆறரொக்கியரொஜ் அவர்கள் 
புதிய ஆயரொக நியமிக்கப் ட்டுள்ைொர். 
 
முன்ைொள் ஆயர் ஆன்டனி டிறவொட்டொ அவர்கள், 2019ம் ஆண்டு அக்றடொ ர் மொதம் 15ம் 
றததி இன  தம் றசர்ந்தொர்.  
                                                 கிறிஸ்றடொ ர் பிரொன்சிஸ் - வத்திக்கொன் பசய்திகள்  

புதிய ஆயர் சவரிமுத்து 
ஆறரொக்கியரொஜ்  அவர்கள் 

'சமுதாய  நட்பு' – 
திருத்தந்ததயின் ஜூதை மாத 

இதைவேண்டல் 
 

“சமுதொய, ப ொருளொதொர மற்றும் 
அரசியல் சூழல்களில் ஜமொதல்கள் 
இடம்ப றும் இத்தருணத்தில், 
உறரயொடறலயும், நட்ற யும் 
கட்டிபயழுப்பும் தீவிரமொன, 
துணிவுள்ள முயற்சிகளில், 
ஆண்களும், ப ண்களும், 
ஈடு டவும்,  றகறமக்கும், 

ஜ ொருக்கும், இடம்தரொத வண்ணம், 
அவர்கள், உதவிக்கரங்கள் 

நீட்டவும், நொம் இறைஜவண்டல் 
பசய்ஜவொமொக”  


