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க ோலோலம்பூர்:  டந்த 11, ஜூன் 2021 
அன்று, கேரோயர் ஜூலியன் லியோவ், 
இங்குள்ள திருஇருதய ஆண்டவர் 
ஆலயத்தில், குருத்துவ அருள்பேோழிவவ 
புனிதப்ேடுத்தும் உல  இவைகவண்டல் 
தினத்வதக் ப ோண்டோடினோர். அன்று, 
கேரோயர் இகயசுவின் மனத்தோழ்வமவய 
வலியுறுத்தும் இரக் ம்மிகு தூய இருதயத் 
தின் ேக்தி குறித்து கேசினோர்.  
  
அவர், நோம் இப்கேோது எதிர்ப ோள்ளும் 
எதிர்ேோரோத இத்பதோற்று  ோலத்தில் நமது 
வோழ்வவ இகயசுவின் வோழ்கவோடு 
இவைந்துப் ேோரக்  கவண்டும் என்ைோர். 
ஒருவர் ஒருவருக் ோ  இவைகவண்டல் 
பெய்யவும், ஒருவவர ஒருவர் அரவவைக் 
 வும், விண்ைப்ேங் வள எழுப்ேவும் 
கவண்டிய  ோலம் இது என்று அறிவுறுத் 
தினர். அருள்ேணியோளர் ள் இகயசுவவப் 
கேோலகவ, தங் ள் அருள்ேணியில் 
மனத்தோழ்வமயும்  டவுளின் அன்வேயும் 
பவளிப்ேடுத்துேவர் ளோ த் தி ழ கவண் 
டும் என்ேவதயும் நிவனவூட்டினர்.  

 
மக் வள விட்டுப் பிரிந்து, அவமதியில் 
வோழும் இக் ோலக் ட்டத்தில் அருள்ேணி 

யோளர் ளின் வோழக்வ யோனது, தங் ளது 
அவழப்பு, ேணிவு வோழ்வு மற்றும் 
ஒற்றுவமக் ோன வழிவவ  வளக்  ண்டறி 

வதில்  வனம் பெலுத்தும்  ோலத்வதப் 
பிரதிேலிப்ேதோ  அவமய கவண்டும் 
என்ைோர். கமலும், அருள்ேணியோளர்ளும் 
இவைமக் ளும் தங் ளுக்குகிவடயில் 
ஏற்ேட்டுள்ள பிைக்கு ளுக்குத் தீர்வுக் 
 ோணும் வழிவவ  வளக்  ண்டறிந்து 
மீண்டும் இவைந்து பெயல்ேட ஆவன 
பெய்ய கவண்டும் என்றும் க ட்டுக் 
ப ோண்டோர். பதோடர்ந்து, இகயசு வின் 
 ோயப்ேட்ட இதயம் நம்வம குைப் 
ேடுத்தும் என்ை நம்பிக்வ யுடன், 
இகயசுவின் திருஇருதயத்வத அண்டி வர 
கவண்டும் என்றும், இந்நோள் அவன 
வருக்கும் நிவனவூட்டுகிைது என்றும் 
கேோதித்தோர். 
 
அன்று, நடமோட்டக்  ட்டுப்ேோட்டின் 
 ோரைமோ , திருப்ேலி க ோலோலம்பூர் 
இவைவயத்தல் ேணிக்குழுவின் ஏற்ேோட் 
டில், இயங் வல வழியோ  இவைமக் ளுக்கு 
கநரடி ஒளிப்ேரப்புச் பெய்யப்ேட்டது. 
திருப்ேலிக்கு முன் நற் ருவை ஆரோதவன 
இடம்பேற்ைது என்ேது குறிப்பிடத்தக் து. 

அப்பேோழுது ஒரு பேரும் புயல் அடித்தது. அவல ள் ேடகின் கமல் பதோடர்ந்து கமோத, 
அது தண்ணீரீல் நிரம்பிக்ப ோண்டிருந்தது. அவகரோ, ேடகின் பிற்ேகுதியில் தவலயவை 
வவத்துத் தூங்கிக்ப ோண்டிருந்தோர். அவர் ள், “கேோத கர, ெோ ப்கேோகிகைோகம! உமக்குக் 
 வவல இல்வலயோ?” என்று பெோல்லி அவவ எழுப்பினோர் ள். அவர் விழித்பதழுந்து 
 ோற்வைக்  டிந்துப ோண்டோர்.  டகல கநோக்கி, “இவரயோகத, அவமதியோயிரு” என்ைோர். 
 ோற்று அடங்கியது; மிகுந்து அவமதி உண்டோயிற்று .  (மோக்கு 4: 37-39) 

மலேசிய லமய்ப்புப்பணி மாநாடு 2026 
ஆயர் செபஸ்தியன் பிரான்சிஸ் வழங்கும் லநாக்குநிலே  

பினோங்கு: 2026-ல் நவடபேைவுள்ள    
மகலசியோவின் அவனத்து மவைமோவட்டங் 
 வளயும் உள்ளடக்கிய கமய்ப்புப்ேணி 
மோநோடு குறித்து ஆயர் பெேஸ்தியன் 
பிரோன்சிஸ் அவர் ள்  ோபைோளி ேகிர்வு 
ஒன்வை வழங்கினோர்.   அப்ேகிர்வின் 
பதோடக் த்தில், இதுகவ முதன்முவையோ  
மகலசியோவின் ஒன்ேது மவைமோவட்டங் 
 ளும் ஒன்றுகூடி  மகலசியோ திருஅவவக் 
 ோன எதிர் ோல கமய்ப்புப்ேணித்திட்டத் 
வதத் தீட்டவுள்ளதோ  அறிவித்தோர்.  
 
இகயசு கிறிஸ்துவின் அன்பு சீடர் கள, 

அன்புள்ள அருள்ேணியோளர் கள, துைவை 
ெவேயினகர மற்றும் மதிப்புமிக்  
பேோதுநிவலயினகர, நீங் ள் அவனவரும் 
2000 ஆண்டுக்கு முற்ேட்ட  ோலத்வத 
பின்கைோக்கிப் ேோர்க்  கவண்டும் என்று 
விரும்புகிகைன். பேந்தக ோஸ்து தினம், 
திருஅவவ மற்றும்  அதன் மவைத்தூதுப் 
ேணி ஆகிய இரண்வடயும் ஒன்று கெர 
ஈன்பைடுத்தது. 

மவைத்தூது என்ைோல் நமக்குப் 
புலப்ேடுவது என்ன?  ஆம், மவைத்தூது  
என்ேது இகயசு கிறிஸ்துவின் நற்பெய்தி 
ேரப்பு பதோடர்ச்சியகும். இந்த 
மவைப்ேரப்ேோனது, இகயசு குறிப்ேோ  தம் 
திருத்தூதர் ளுக்கு அளித்த  ட்டவள 
யிலிருந்துத் கதோன்றியது. பின்னர் 
அவர் ளிடமிருந்துச் சீடர் ளுக்கு அளிக் 
 ப்ேட்டது. அதற்ப ோப்ே இன்வைய 
திருப்ேலி வோெ மும் கி.பி. 48-ல் நி ழ்ந்த 
எருெகலம் திருச்ெங் த்வதப் ேற்றி 
கேசுகிைது. அங்கு கேதுருவும், ேவுலும் 
இதர திருத்தூதர் ளும் ஒன்றுகூடியிருந் 
தனர். அப்கேோது, நற்பெய்தியோனது 
எருெகலமுக்கு கவளிகயயும் ேரவி 
வந்ததோல், முக்கிய தீர்மோனங் ள் எடுக்  
கவண்டிய பநருக் டி ஏற்ப்ேட்டது. இங்கு 

நோம் க ட்  கவண்டிய க ளிவியோனது-  
2000 ஆண்டு ளுக்கு முன், அந்த முதல் 
திருச்ெங் த்தில் திருஅவவயிடம் தூய 
ஆவியோர் பவளிப்ேடுத்தியது என்ன? 

இவ்கவவளயில், அந்த எருெகலம் திருச் 
ெங் த்திலிருந்து 1965-ல் முடிவுற்ை 
இரண்டோம் வத்திக் ோன் திருச்ெங் ம் 
வவரயிலோன  ோலம் வவர நி ழ்ந்தவற்றில் 
விவரவோ க்  ண்கைோட்டமிடுகவோம். 
திருத்தந்வத ஆைோம் ேவுல் உல  
ஆயர் ளுடன் ஒன்றுகூடி அகத 
க ள்விவய எழுப்பினோர். அது என்ன 
க ள்வி? ஆம், 1965-ல் கூடும் 
திருச்ெங் த்திடம் தூய ஆவியோர் பவளிப் 
ேடுத்தும் பெய்தி என்ன? 

 அவதத் பதோடர்ந்து, மீண்டும் 1965 
பதோடங்கி, ஆதோவது 11 ஆண்டு ள் 
 ழித்து, 1976-ல் தீே ற்ே மகலசிய 
திருஅவவ இங்கு, பினோங்கில் 
‘அர்ஜினோபமந்கதோ’ எனும் மறுமலர்ச்சி 
ஒன்றுகூடலில்  ேங்குபேற்ைது. ஆயர் ளும் 
அவனத்து அருள்ேணியோளர் ளும் இதில் 
 லந்துப ோண்டனர். அகத க ள்வி 
இங்க யும் எழுப்ேப்ேட்டது. அது என்ன 
க ள்வி? ஆம்,   தூய ஆவியோர் தீே ற்ே 
மகலசிய திருஅவவக்குக் கூறும் பெய்தி 
என்ன? 

பின்னர், கம திங் ள் 2016-ல் பினோங்கு 
மவைமோவட்ட குருத்துவக் குழுமம் அகத 
க ள்விவய முன்வவத்தது. தூய ஆவியோர் 
பினோங்கு மவைமவட்டத்திற்குக் கூறும் 
பெய்தி யோது? நோன் அக்கூட்டத்தில் 
தூரகநோக்கு மற்றும் மவைத்தூதுப் ேணி 
குறித்து 12  ருத்துக் வள எடுத்துவரத் 
கதன். அந்த வருடம்தோன் தீே ற்ே 
மகலசியோ கமய்ப்புப்ேணி மோநோடு 4 
கஜோகூரில் நடபேற்ைது. அம்மோநோட்டில், 
கமய்ப்ேர் ளோ  கேரோயர் ஜூலியன் 
லியோவ், ஆயர் பேர்னர்ட் ேவுல் மற்றும் 

நோனும் பெயல்ேட்கடோம். கமற் ண்ட அகத 
க ளிவிவய இங்கும் எழுப்பிகனோம். 
க ள்வியில் எந்த மோற்ைமும் இல்வல. தூய 
ஆவியோர் தீே ற்ே மகலசிய திருஅவவக்குக் 
கூறும் பெய்தி என்ன? 

இக்க ள்விவய வமயமோ க் ப ோண்டு    
மூன்று புனித பெோற் வள அவடயோளம் 
 ண்கடோம். அவவ ‘உள்ளடக் ம், 
ஆக் ப்பூர்வம் மற்றும் உைவவ  ட்டுதல்’  
ஆனோல், இன்றும் இதவன நவடமுவைப் 
ேடுத்துவதில்   முயற்சித்து வருகிகைோம். 
இந்த ப ோவிட்-19  ோலத்தில் தூய 
ஆவியோர் தீே ற்ே மகலசிய திருஅவவக்கு 
இகத  ருத்வதத்தோன் பவளிப்ேடுத்துகி 
ைோர். அதோவது, ‘உள்ளடக் ம், 
ஆக் ப்பூர்வம் மற்றும் உைவவ  ட்டுதல்’ 

ஆகும். நோன் நிவனக்கிகைன் இந்த மூன்று 
பெோற் ள்தோன் இந்த க ோவிட்-19-ன் 
ெவோல் வள எதிர்ப ோள்ள நம்வமத் 
தயோரித்தியுள்ளது எனலோம்.  

எனகவ, 2026-ல் நி ழவுள்ள 
கமய்ப்புப்ேணி மோநோட்வட கநோக்கி ஒகர  
எண்ைம், ஒகர மனம் மற்றும் ஒகர 
சிந்தவனகயோடு ேயணிக்  கவண்டு 
கிகைன். நோம் தீே ற்ே மகலசியோ 
திருஅவவயோ  அல்ல, மோைோ  மகலசிய 
திருஅவவயோ  ஒன்று கூடவிருக்கிகைோம். 
மகலசிய திருஅவவ ப ோண்டிருக்கும் 
தீே ற்ேம், ெேோ மற்றும் ெரவோக் 
ஆகியவற்றுக்கும்  அகத க ள்விவய 
எழுப்ேவுள்களோம். 2026-ஆம் ஆண்வட 
கநோக்கி, நோம் அவனவவரயும் 
தயோர்ேடுத்துவதற்கு மி  எளிய, ஆனோல் 
பதளிவோன மற்றும் முவையோன பெயல் 
முவைவய கமற்ப ோள்ளப்கேோகிகைோம். 
இதன் வழி தூய ஆவியோர் மகலசிய 
திருஅவவக்கு அளிக் வுள்ள ேதில்தோன் 
என்ன என்ேவத அறிந்துைர இயலும். 
குறிப்ேோ  ெேோ மற்றும் ெரவோக் 
ப ோண்டுள்ள மவைமோவட்டங் களோடு  
உைவவ கமம்ேடுத்த ஆக் ப்பூர்வமோன, 
உள்ளடக்கிய ேயைத்தில் இப்ேதிவலக்  
 ண்டறிய உங் வள அவழக்கிகைோம்.  
தீே ற்ே மகலசியோவில் எல்லோம் முவை 
யோ  இருந்தோலும், ெேோ மற்றும் ெரவோக் 
திருஅவவகயோடு  நோம் ப ோண்டுள்ள 
உைவு ேோலத்வதச் சீீ்ர்ேடுத்த ஒன்ேது 
மவைமோவட்டங் ளோ  ஒன்றிவைய 
உள்களோம். 

இந்த கமற்ப்புப்ேணி மோநோட்டுக் ோன 
ஏற்ேோட்டுக்குழு எடுக்  கவண்டிய நவட 
முவை தயோரிப்பு மற்றும்     உள்ளடக்  ம்        
ேற்றிய வழிமுவைவயத் தயோரித் துள்ளது.  
 

-பதோடர்ச்சி - அடுத்தப்ேக் ம் 

குருத்துவ அருள்பபொழிவு புனிதப்படுத்தும்  
உலக இறைவவண்டல் தினம் பகொண்டொடப்பட்டது 

திருஇருதய ஆண்டவர் ஆலயத்தில் திருப்ேலி நிவைகவற்றும் கேரோயர் ஜூலியன் லியோவ் 

ஆயர் பெேஸ்தியன் பிரோன்சிஸ் 
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இன்றைய மாற்கு நற்செய்தியும் முதல் 
வாெகம் யயாபும், உலகத்றதப் பறைத்தவர் 
கைவுள் என்பறத  நிறைவுறுத்துகின்ைை. 
இதைால், இந்த  உலகத்றத இயக்கும் 
அறைத்தின் மீதும் அவருக்கு ெக்தி உண்டு 
என்பது உறுதியாகிைது. அறலக்கழிக்கும் 
உலகில் நம்மிறைவன் இயயசு கிறிஸ்து, 
நம்யமாடு இருக்கிைார்.  நமது வாழ்க்றக 
யிலும் ெரி, உலகச் ெரித்திரத்திலும் ெரி 
எப்யபாது தறலயிை யவண்டும் என்பறத 
கைவுள் நன்கு அறிந்துள்ளார். அவரது 
பிள்றளகளாகிய நம்மீதும் உலகின் மீதும் 
றவத்திருக்கும் அன்பின் காரணமாகயவ 
அவர் தறலயிடுவார் எை இரண்ைாம் 
வாெகம் கூறுகிைது. நம் அறைவறரயும் 
மீட்புக்காக்க சபாருத்தமாை ெமயத்தில் 
தமது ஒயர மகறை அனுப்பிய யபாது 
இதறைச் செய்தார். 
 

வாழ்க்றக எனும் பைகு எப்யபாதும் சீராக 
ஒயர நிறலயில் பயணம் செய்யாது. புயல் 
காற்று இடி மின்ைல் ஆகியவற்யைாடு கைல் 
சகாந்தளிப்றபயும் தாண்டி பயணம் செய்ய 

யவண்டும். சில யவறளகளில் பைகு மூழ்கி 
விைக்கூடிய ொத்தியமும் ஏற்படும். 
அப்யபாது நற்செய்தியில் வருவது யபால் 
இயயசு தூங்கிக் சகாண்டிருக்கிைார் எை 
நாம் புலம்புயவாம் கதறுயவாம். 
”யபாதகயர, ொகப்யபாகியைாயம! உமக்குக் 
கவறலயில்றலயா?” (மாற்கு4:38) எைச் 
சீைர்கள் யகட்ைது யபால நாமும் 
யகட்யபாம்! 
 

சீைர்கள் எதிர்யநாக்கிய சூழ்நிறலறய 
நாமும் நமது வாழ்க்றகயில் ெந்திக்கியைாம். 
வாழ்க்றகயில் ஏற்படும் சிக்கல்களும் 
குழப்பங்களும் பிரச்றைகளும் வாழ்க்றக 
யின் ஓரத்திற்யக நம்றமத் தள்ளிவிைக் 
கூடும். யவறலயில்லாத் திண்ைாட்ைம், 
திருமண வாழ்க்றகயில் சிக்கல், பிள்றளக 
ளால் சதால்றல, பணி உயர்வு முைக்கம், 
யவறல சுறம, பரீட்றெயில் விரக்தி எை 
பிரச்றைகறள அடுக்கிக்சகாண்யை யபாக 
லாம். ஆளுக்கு ஆள் சிக்கலும் குழப்பமும் 
யவறுபடும். ெந்திக்கும் பிரச்றைகளும் 
வித்தியாெப்படும். அச்ெமும் அச்சுறுத்தலும் 

நம்றம ஆட்டி பறைக்கும். கைவுள் 
நம்றமக் றகவிட்டுவிட்ைார் என்ை 
எண்ணம் யமயலாங்கி, நம்பிக்றக தளர்ந்து  
விடும். என்ை செய்வசதன்று சதரியாமல் 
தத்தளிப்யபாம். 
 

இந்த பிரச்றைகளுக்கு இன்றைய நற்செய்தி 
மூன்று உண்றமகறள சவளிப் 
படுத்துகின்ைது. முதலாவது, கைல் ஒன்றும் 
சீைர்களுக்குப் புதியதல்ல. அவர்களது 
வாழ்க்றகயய கைறல நம்பி இருந்தது.  
சீைர்கயளாடு இயயசு இருக்கிைார். 
புயயலாடு அவர்கள் யபாராடுவறத அவர் 
அறிவார்.   இரண்ைாவது, வாழ்க்றகப் 
பயணத்தில் நமக்கு எந்தளவுக்கு அனுபவம் 
இருந்தாலும், சில யவறளயில் நாம் எதிர் 
யநாக்கும் பிரச்றைகளும் சிக்கல்களும் 
யவதறைகளும் நம்றம நிறலத் தடுமாைச் 
செய்துவிடும்.  மூன்ைாவது, புயறல அைக் 
கியப் பின்ைர் “இவர் யாயரா?” (மாற்கு4:41) 
எைக் யகள்வி யகட்ை சீைர்கறளக் கறரச் 
யெர்ந்ததும் இயயசு றகவிைவில்றல. 
தம்யமாடு அரவறணத்துக் சகாண்ைார். 

 

“இயதா! உலக முடிவு வறர எந்நாளும் 
நான் உங்களுைன்  இருக் கியைன்” (மத்யதயு 
28:20) எை வாக்குறுதி அளித்தக் 
கைவுளிைம் நாமும் நமது பிரச்றைகறளயும் 
சிக்கல்கறளயும் யவதறைகறளயும்  
சகாண்டு செல்யவாம். யயாபு யபால் 
நம்பிக்றகயயாடு காத்திருப்யபாம்; நமக்காக 
உயிர் தியாகம் செய்த கிறிஸ்துவின் யபரன்பு 
நம்றமக் காக்கும் (2சகாரி.5:14).                                            
 

-அந்யதாணி இன்ைாசி ஸ்ரீ சகம்பாஙான் 
   

கிறிஸ்துவின் அரவணைப்ணை நாடுவவாம் 

  பைாதுக்காலம் 12-ஆம் ஞாயிறு 
 

யயாபு 38: 1, 8-11    
107: 23-24. 25-26. 28-29. 30-31                  

2 சகாரி   5: 14-17  
மாற்கு 4: 35-41  

 

ஞாயிறு வாெகம் -ஆண்டு 2 
வாரநாள் முதல் வாெகம் -ஆண்டு 1 

திருப்புகழ்மாறல - வாரம் 4   

முன் பக்கத் சதாைர்ச்சி 

 இதன்படி நான்கு துறைகளில் நமது 
கவைத்றதச் செலுத்த உள்யளாம். அறவ: 

1. நமது குடும்பம் 

2. முழுறமயாை மயலசிய திருஅறவ 

3. மயலசிய ெமூகம்- உண்றமநிறல 

4. சூழலியல் (சுற்றுச் சூழல்) 

 தூய ஆவியார் ஆக்கப்பூர்வமாகச் 
செயல்படுவதுயபால் நாமும் செயல் 
படுயவாம். ஒயர மயலசிய திருஅறவ என்ை 
சிந்தறை யமயலாங்க, ெபா, ெரவாக் 
இவற்யைாடு  தீபகற்ப மயலசியா 
திருஅறவறயயும் இறணத் துப் பார்க்க 
நீங்கள் தயாராக இருக்க யவண்டும் என்று 
யகட்டுக்சகாள் கியைன். சிலுறவயில் இயயசு 

தந்றதறயயும் தூய ஆவியாறரயும் தன்னில் 
உள்ளைக்கியவராக இருந் தார். 
காணாமற்யபாை மகன் உவறமயில் தந்றத 
இருக்கரம் விரித்தவராய் அரவறணத்தது 
யபால் நீங்களும் அரவறணப்யபாராய் இருக்க 
யவண்டுகிறைன்.   இருகரம் குவித்து 
இறையவண்ைல் செய்யும் அன்றை 
மரியாறவப் யபால் ஒருவர் ஒருவருக் காக 
பரிந்துறரத்து யவண்டுயவாம். 
 
எையவ, நமது திருஅறவயாைது தூய 
ஆவியாரால் வழநைத்தப்படுகிைது என்பறத 
நம்புங்கள். ஆயர்கள், அருள்பணியாளர்கள், 
திருத்சதாண் ைர், அருட்ெயகாதர-
ெயகாரதரிகள், சபாதுநிறலயிைர் யாவரும் 
தூய ஆவியாரின் தறலறமயில் ஒன்பது 
ஆயர்களுைன் இறணந்து பயணிப் யபாம்.  
ஆசமன். 

வத்திக்கான்:     பன்ைாட்டு கத்யதாலிக்க 
சபாதுநிறலயிைர் அறமப்புகளில், தறலவர் 
களின் பதவிக்காலத்றத வறரயறுப்பது 
குறித்த சபாதுவாை விதிமுறைகறள, 
சபாதுநிறலயிைர், குடும்பம், மற்றும், 
வாழ்வுக்காை திருப்பீை அறவ, திருத்தந்றத 
பிரான்சிஸ் அவர்களின் ஒப்புதயலாடு 
ஜூன் 11, கைந்த சவள்ளியன்று சவளி 
யிட்டுள்ளது. 

பன்ைாட்டு கத்யதாலிக்க அறமப்புகளில் 
தறலறமப் பதவி வகிப்பவர்கள், குழுமத் 
திற்குப் பணியாற்றுகின்ைவர்களாக இருக்க 
யவண்டும் என்பறத வலியுறுத்தியும், 
அப்பதவியில், தறலவர்கள், தங்கறள 
முன்னிறலப்படுத்தும் ஆபத்துக்கறளயும், 
உரிறம மீைல்கறளயும் தவிர்க்கும் 
யநாக்கத்திலும், இந்த புதிய விதிமுறைகள் 
சவளியிைப்பட்டுள்ளை. 

இந்த பன்ைாட்டு அறமப்புக்களின் 
தறலவர்கள், மற்றும்  நிர்வாக குழுவிைரின் 

பதவிக்காலம், சதாைர்ந்து பத்து ஆண்டு 
களுக்குயமல் இருக்கக்கூைாது என்றும், 
பன்ைாட்டு நிர்வாகக் குழுவுக்கு இைம் 
சபறும் யதர்தல் முறைகளில், அவற்றின் 
உறுப்பிைர்களின் பிரதிநிதித்துவம் அவசியம் 
என்றும் கூைப்பட்டுள்ளது. 

பன்ைாட்டு கத்யதாலிக்க அறமப்புகளின் 
தறலவர்கள், தங்களது பணிகறள உண் 
றமயாை யெறவ மைப்பான்றமயில் 
ஆற்றுவறத ஊக்குவிக்கும் யநாக்கத்திலும், 
இந்த விதிமுறைகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளை. 

இந்த விதிமுறைகள், இன்னும் மூன்று 
மாதங்களுக்குள் அமலுக்கு வரும் என்றும், 
இந்த விதிமுறைகள், சபாதுநிறலயிைர், 
குடும்பம், மற்றும், வாழ்வுக்காை திருப்பீை 
அறவயிைால் அங்கீகரிக்கப்பட்ை மற்றும், 
அந்த அறவயால் உருவாக்கப்பட்ை 109 
அறமப்புகளுக்குப் சபாருந்தும் என்றும் 
கூைப்பட்டுள்ளது. 

 ப ொதுநிலையினர் கழகங்கள் விதிமுலையில்  
மொற்ைம்   

வத்திக்கான் கைந்த வயது முதிர்ந்யதார் 
அவமதிப்பு திைத்றத நிறைவுகூர்ந்த 
யவறளயில், முதியயார் மதிக்கப்பைாத 
இைத்தில், இறளயயாருக்கு வருங்காலம் 
கிறையாது என்று, திருத்தந்றத 
பிரான்சிஸ் அவர்கள், ஜூன் 15 அன்று,  
தன் டுவிட்ைர் வறலப்பக்கத்தில் 
செய்திசயான்றை பதிவுசெய்துள்ளார். 

வயதுமுதிர்ந்யதார் அவமதிப்பு விழிப் 
புணர்வு உலக நாள், ஜூன் 15, கைந்த 
செவ்வாயன்று கறைபிடிக்கப்பட்ைறத 
றமயப்படுத்தி, தன் டுவிட்ைர் செய்திறய 
சவளியிட்டுள்ள திருத்தந்றத, ெமுதாயத் 
தில் வயது முதிர்ந்யதாரின் உரிறமகள் 
மதிக்கப்பையவண்டியதன் அவசியத்றத 
வலியுறுத்திக் கூறியுள்ளார். 

ஐக்கிய நாடுகள் நிறுவைத்தின் சபாது 
அறவ, 2011-ம் ஆண்டில், வயது 
முதிர்ந்யதார் அவமதிப்பு விழிப்புணர்வு 
உலக நாறள அங்கீகரித்தது. நீதி கிறைக்க 
வழிசெய்தல் என்ை தறலப்பில், கைந்த 
செவ்வாயன்று, இந்த உலக நாள் கறைப் 
பிடிக்கப்பட்ைது. 

ஐ.நா. சபாதுச்செயலர் 

யமலும், இந்த உலக நாறளசயாட்டி 
காசணாளிச் செய்தி ஒன்றை சவளியிட் 
டுள்ள, ஐ.நா. தறலறமப் சபாதுச் 
செயலர் அந்யதானியயா கூட்யைரஸ் 
அவர்கள், சகாயராைா சபருந்சதாற்ைால் 
அறைத்து வயதிைரும் தாக்கப்பட் 
ைாலும், இந்யநாயால் 80 வயதுக்கு 
யமற்பட்யைாரின் இைப்பு விகிதம் ஐந்து 
மைங்காக உள்ளது என்று கூறியுள்ளார்.  

இந்த சபருந்சதாற்று, வயதுமுதிர்ந்யதார் 
மத்தியில் வார்த்றதயால் சொல்ல 
முடியாத அச்ெத்றதயும், துன்பங்கறளயும் 
உருவாக் கியுள்ளது என்றும், வறுறம, 
பாகுபாடு, தனிறம யபான்ைவற்றை, 
இவர்கள், குறிப்பாக, வளரும் நாடுகளில் 
அதிகம் எதிர்சகாள்கின்ைைர் என்றும், 
கூட்யைரஸ் அவர்கள் கூறியுள்ளார்.   

மற்ை மனிதர்கறளப் யபாலயவ, வயதாை 
வர்களும், வாழ்வு மற்றும், நலவாழ்வு 
ொர்ந்த உரிறமகறளக் சகாண்டிருக் 
கின்ைைர் என்றும், மருத்துவத்தில் வாழ் 
றவப் பாதுகாப்பது குறித்து யமற் 
சகாள்ளப்படும் தீர்மாைங்கள், அறை 
வரின் மனித உரிறமகள் மற்றும், 
மாண்றப மதிப்பதாய் இருக்கயவண்டும் 
என்றும், கூட்யைரஸ் அவர்கள் யகட்டுக் 
சகாண்டுள்ளார். 

சகாயராைா சபருந்சதாற்று காலத்தில் 
வயது முதிர்ந்யதாரில் 73 விழுக்காட்டிைர் 
அவமதிப்புக்கு உள்ளாகியுள்ளைர் என்று 
கூைப்பட்டுள்ளது. 

உலக அளவில் அறுபது வயதுக்கு 
யமற்பட்யைாரில் 16 விழுக்காட்டிைர் 

அவமதிக்கப்படுகின்ைைர். அசமரிக்க 
ஐக்கிய நாட்டில், ஒவ்யவார் ஆண்டும், 
அறுபதும், அதற்கு யமற்பட்ை வயதுள் 
யளாரில் பத்தில் ஒருவர், அறைத்து 
நிறலகளிலும் புைக்கணிக்கப்பட்டு 
வருகின் ைைர் என்று செய்திகள் 

கூறுகின்ைை. 
-யமரி சதயரொ: வத்திக்கான் செய்திகள்  

வயது முதிர்ந்த ொர் அவமதிப்பு 
விழிப்புணர்வு உைக நொள் 

திருத்ப ொண்டரொக அருள்ப ொழிவு பகொண்டொட்டம் 
   

எதிர்வரும் 24 ஜூறல 2021 அன்று, தம்பின் புனித 
யஜான் மரி பங்றகச் யெர்ந்த ெயகா. றமக்கல் தாஸ் 
அவர்கள் யபராயர் ஜூலியன் லியாவ் அவர்களால் 
திருத்சதாண்ைராக அருள்சபாழிவுச் 
செய்யப்பைவுள்ளார்.  

இவர் திருஅறவ தத்துவயியறல பிைாங்கு குருத்துவக் 
கல்லூரியிலும், (2014-2016), இறையியறல கூச்சிங் 
குருத்துவக் கல்லூரியில் (2016-2021) கற்ைார். 
இப்யபாது இவர் யபராயர் வசிப்பிைத்தில் தங்கியிருக் 
கிைார் என்பது குறிப்பிைத்தக்கது.  


