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வத்திக்கான்:  நம் துன்பவவளைகளில் 
இளைவன் நம் அருவக இல்ளை என்பது 
வபான்று நமக்குத் வ ான்றினாலும், 
நடப்பளவ அளனத்திலும் அவரும் 
உடனிருக்கிைார், அதில் அவரும் பங்கு 
பபறுகிைார் என்ை உண்ளமளை மைந்து 
விடும் ஆபத்து குறித்து எடுத்துளைத் ார் 
திருத் ந்ள . 

நாம் துன்பம் அளடயும்வபாது, இளை 
வளன வநாக்கி குைபைழுப்பி, அவளை 
ளமைமாக ளவத்து, அவருடன் நம் 
கவளைகளைப் பகிர்ந்து பகாள்ை வவண்- 
டும் என அளைப்புவிடுத்  திருத் ந்ள  
பிைான்சிஸ் அவர்கள், நடுக்கடலில் 
அபைக்குைல் எழுப்பும் புைம்பபைர்ந் 
வ ாரின் விண்ணப்பத்ள , இ ற்கு 
எடுத்துக்காட்டாகக் கூறினார். 
 

நம் வாழ்வுப் பைணத்ள க் குறித்தும், அதில் 
சந்திக்கும் புைல் மற்றும் அளைக்கழிக்கும் 
வபைளைகள் குறித்தும் நாம் ஆைமாக 
சிந்திப்பது பைன் ரும் என்று கூறிைத் 
திருத் ந்ள  பிைான்சிஸ் அவர்கள், இளவ 
குறித்து நாம் இளைவவனாடு 
விவாதிப்பவ ாடு, அவரில் ஆறு ளையும் 
அளடக்கைத்ள யும் ஆ ைளவயும் பபற்றுக் 
பகாள்ை வவண்டும்,  அ ற்காகவவ 
இளைவன் நம்மருகில் காத்திருக்கிைார் என 
எடுத்துளைத் ார். 
 

மாலுமிகள்,  ங்கள் திளசளைக் 
கண்டுபகாள்ை, விண்மீன்களைப் 
பார்ப்பது வபால், நாமும் நம் வாழ்வில் 
இளைவளன வநாக்கி திருப்பவவண்டும் 

என்றுளைத்  திருத்  ந்ள , புைைால் 
அச்சமுற்ை சீடர்கள், எவ்வாறு இவைசுளவ 
வநாக்கித் திரும்பினார்கவைா, அவ்வாவை, 
நாமும், கடவுளை வநாக்கித் 
திரும்புளகயில், அவர் நமக்கு புதுளமகளை 
ஆற்றுவார் என உறுதி வைங்கினார். 
இளைவளன ப ாந் ைவுச் பசய்ைாமல் 

நம்மால்  னிைாக அளனத்ள யும் 
சமாளிக்கமுடியும் என எண்ணுவது  வறு, 
ஏபனனில், இளைவவண்டல், எப்வபாதும், 
வபைாற்ைளை,  ன்னுள்வைக் பகாண் 
டுள்ைது என, வமலும் எடுத் துளைத் ார் 
திருத் ந்ள . 

 

ஏன் அஞ்சுகிறீர்கள், உங்களுக்கு 
நம்பிக்ளக இல்ளைைா, என இவைசு  ன் 
சீடர்களைப் பார்த்துக் வகட்ட வகள்விளை 
இன்று நம்ளமப் பார்த்தும் வகட்கிைார் 
என்று நிளனவூட்டினார் திருத் ந்ள  
பிைான்சிஸ். 

'த ொழில் உலக உச்-ச  மொநொடு' - 
திருத் ந்த  கொத ொளிச்  தசய்தி 

ப ாழில் உைகம் உச்ச மாநாடு' (World of 
W o r k  S u m m i t )  என்ை பபைரில், 

பெனீவாவில், ெூன் 17, 18 ஆகிை இரு 
நாள்கள் நளடபபற்ை மாநாட்டிற்கு, 
திருத் ந்ள , ஒரு காபணாளி பசய்திளை 
வைங்கியுள்ைார். வகாவிட்-19 பபருந் 
ப ாற்ளைத் ப ாடர்ந்து வரும் காைத்தில், 
பபாருைா ாை நடவடிக்ளககளை 
அதிகரிக்க வவண்டும் என்ை அவசைத்தில், 
நாம், முன்பு பசய்துவந் ள ப் வபால், 
இைாபம் ஈட்டு ல்,  வ சிை வைர்ச்சி 
வபான்ை பளைை வழிகளிவைவை முழு 
கவனம் பசலுத்தி, சமு ாைத்தில் 
நலிந்வ ாளைப் புைம்  ள்ளும் வபாக்ளகக் 
 விர்க்கவவண்டும் என்று, திருத் ந்ள  
வகட்டுக்பகாண்டார்.  

ப ாழில்துளையில் பபாதுவாகவவ அடிமட் 
டத் ப ாழிைாளிகள் பாதுகாப்பு பபறுவ 
தில்ளை என்ை அநீதி, இந்  பபருந் ப ாற்று 
காைத்தில் இன்னும் அதிகமாக, பைவைாக 
உைபகங்கும் நிைவுகிைது என்று கூறிை 
திருத் ந்ள  பிைான்சிஸ் அவர்கள், 
பாதுகாப்பற்ை இந்  நிளைைால், மனி  
வர்த் கம், சிைார் ப ாழில் வபான்ை 
கூடு ல் அநீதிகளும் நிகழ்கின்ைன என்று 
கூறியுள்ைார்.   

நாம்  ற்வபாது சந்தித்துவரும் பபருந் 
ப ாற்று கிருமிளைக் காட்டிலும், 
அக்களைைற்ை மனநிளை என்ை மிக 
பகாடுளமைான கிருமிைால், சமு ாைப் 
பாதுகாப்பு ஏதுமற்ை மக்களை, நலிவுற்ை 
நிளையில் விட்டுவிடும் ஆபத்து உள்ைது 
என்று, திருத் ந்ள  பிைான்சிஸ் அவர்கள், 
 ன் உளையில் சுட்டிக்காட்டினார்.  

இவைசு, சிறுமியின்  ந்ள ளையும்  ாளையும்  ம்முடன் இருந் வர்களையும் 
கூட்டிக்பகாண்டு, அச்சிறுமி இருந்  இடத்திற்குச் பசன்ைார். சிறுமியின் ளகளைப்பிடித்து 
அவளிடம் “ லித் ாக கூம்” என்ைார். அ ற்கு ‘ சிறுமி, உனக்குச் பசால்கிவைன் எழுந்திடு’ 
என்பது பபாருள். உடவன அச்சிறுமி எழுந்து நடந் ாள். அவள் பன்னிைண்டு வைது 
ஆனவள். மக்கள் பபரிதும் மளைத்துப்வபாய் பமய்மைந்து நின்ைார்கள். “இள  ைாருக்கும் 
ப ரிவிக்கக் கூடாது” என்று அவர் அவர்களுக்குக் கண்டிப்பாய்க் கட்டளையிட்டார் ;
அவளுக்கு உணவு பகாடுக்கவும் பசான்னார்.   (மாற்கு 5:40-43) 

  

 திருவிவிலியத்த க் கற்றறிய எட்டு வழிமுதறகள் 
அருள் ந்த   ர ொபர்ட் ரேனியல்  விளக்கம் 

பினாங்கு: வைர்ந்து வரும் ‘கனித் ரும் 
சீடத்துவம்’ எனும் பபாதுநிளையினர் 
வபைளவ வமற் பகாண்டு வரும், மா ாந்திை 
உருவாக்கப் பயிற்சியின் ப ாடரில், 
பினாங்கு மளை மாவட்டத்தின் விவிலிைப் 
வபைாசிரிைர், அருள் ந்ள  வைாபர்ட் 
வடனிைல் அவர்கள், கடந்      20-06-2021, 
ஞாயி ைன்று, ‘திருவிவிலிைத்ள  வாசிப்பது 
எப்படி? எனும்  ளைப்பில் எட்டு 
வமுளைகளைக் கற்றுத்  ந் ார். அவைது 
விைக்கத்தின் சுருக்கம் பின்ருமாறு: 

 1. சரியான கேள்விகேளக் கேட்பது 
திருவிவிலிைத்ள  வாசிக்கும் வபாது, 
அவ்வப்வபாது சரிைான வகள்விகளை 
மனதில் எழுப்ப வவண்டும்.  வாசித் ப் 
பகுதிகளை ளமைமாக ளவத்து ஏன்? 
எ ற்காக? இப்படி நிகழ்ந் து வபான்ை 
வினாக்களை எழுப்பும் வபாது அவற்றுகான 
பதில் கிளடக்கும்.   அது புரி லுக்கு 
வழிவகுக்கும்.  

2. வாசித்துக் ேண்டறிந்தவற்கைக் 
குறித்து கவக்ே கவண்டும் 

விவிலிைத்ள  நாம் வாசிக்கும் வபாது   
சிந் ளனக்குத் வ ான்றிை அளனத்ள யும்  

வசகரித்துக் குறித்து ளவத்து ஒப்பிட்டுப் 
பார்க்க வவண்டும். புரிைா வற்ளைக் 
கவனித்து, வகள்விகள் வகட்டு விைங்கி 
பகாள்ை முைற்சிக்க  வவண்டும் என்றும் 
விைங்கிைள த் ப ாடர்புப்படுத்திப் பார்க் 
கவும் வவண்டும். 

3. வாழ்க்கையில் ைகைப்பிக்ை வவண்டும்                                               

விவிலிைம் நமக்குக் பகாடுக்கப்பட்டது 
நமது அறிளவப் பபருக்கிக் பகாள்வ ற்கு 
அல்ை. நாம் “இளைவார்த்ள ளைக் வகட்கிை 
வர்கைாக மட்டும் இருந்து உங்களை 
ஏமாற்றிக்பகாள்ை வவண்டாம். அ ன்படி 
நடக்கிைவர்கைாயும் இருங்கள். (ைாக்வகாபு 
1:22) என்ப ற்கு ஏற்ப  படித் ள  
வாழ்க்ளகயில் பசைல்படுத்தும் வபாது ான் 
அது சிைந்  பைளனத்  ரும்.  விவிலிைத்ள  
முழுளமைாக விைங்கி பகாள்ை சிைமமாக 
இருக்கிைது என நம்மில் அவநகர் சலிப்புக் 
பகாள்கிவைாம். ஆனால் நமக்குத் ப ளிவா 
கப் புரிந்  பகுதிளை வாழ்க்ளகயில் களடப் 
பிடித் ால் அதுவவ வபாதுமானது.  

4.  முகையாைப் படிக்ை வவண்டும்.  

காவற்துளைளைச் வசர்ந்  ஒரு துப்பறிபவர்   
வபால் விவிலிைத்ள ப் படிக்க வவண்டும். 

துருவிைறியும் எண்ணத்வ ாடு பிைர் கவனிக் 
கத்  வறிைள க் கவனிக்க வவண்டும் என்ை 
எண்ணத்வ ாடு வாசிக்க வவண்டும். 

அக்களைவைாடும் கவனத்வ ாடும்  வாசிக்க 
வவண்டும்.  படித் தில் கிளடத் ச் பசய்தி 
களை முந்ள ை மற்றும் பிந்ள ைச் 
பசய்திகவைாடு  ஒப்பிட்டுப் பார்த்து 
கிைகிக்க வவண்டும். 

5. கதாண்ட  கதாண்ட ...   

“ப ாட்டளனத் தூறும் மணற்வகணி” என 
திருக்குைள் கூறுவது வபால், விவிலிைத்ள  
சற்று ஆைமாக  படிக்க வவண்டும். ஏபன 
னில் கிணறு வ ாண்ட வ ாண்டத் ான் நீர் 
ஊறிக்பகாண்வட   இருக்கும். ஒரு பகுதி 
ளைப் படித்து, இைண்டு அல்ைது மூன்று 
மா ங்கள் கழித்து மீண்டும் அ ளனப் 
படித் ால் புதிைச் பசய்தி கிளடக்கும். 
இன்னும் அதிகமாக கண்டளடவவாம்.  

6. திருவிவிலியத்கத வாசிக்கும் 
கேரத்கதத் திட்டமிட கவண்டும் 

விவிலிைத்ள  வாசிப்ப ற்கு குறிப்பிட்ட 
வநைத்ள  ஒதுக்குங்கள். விவிலிைத்ள  
வாசிப்ப ற்கு மு லில் எவ்வைவு வநைத்ள    

-ப ாடர்ச்சி, அடுத் ப் பக்கம் 
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சாவு என்பது என்றுமே இறைவனின் 
பறைப்பில் இருந்ததில்றை;  வாழ்மவாரின் 
அழிவில் அவர் என்றுமே ேகிழ்ந்ததில்றை 
என்று இன்றைய முதல் வாசக ததாைக்க 
வரிகளில் எழுதப்பட்ைது ஒரு ோதபரும் 
ேறை உண்றேறய தகாண்டிருக்கிைது. 
இறைத்திட்ைத்தில் இல்ைாதது உைகில் 
நுறைந்தது அைறகயின் சூழ்ச்சியால்தான் 
என எடுத்துறைக்கிைது சாைமோனின் ஞான 
நூல்.    
 

இறத தேய்ப்பிக்கும் வறகயில் கிறிஸ்து 
இமயசு நற்தசய்தி வாசகத்தில் ேரித்த 
சிறுமிறய உயிர் தபைச் தசய்கிைார். ேைணம் 
அவருக்கு ஒரு தபாருட்மை அல்ை என்று 
ததளிவாகிைது. வாழ்றவ ேட்டுமே 
அளிக்கும் வல்ைவைானவர் இமயசு என்பது 
நிதர்சனோன ேறை உண்றே. 
 

அத்தறகய இமயசுவுக்மக ேைணம் மநரும் 
மபாது அவரும் கைக்கமுற்ைார். எனினும் 
அதன் வழியாகத்தான் மீட்பு உண்டு 
என்கிைமபாது அதறன துணிமவாடு 
மேற்தகாண்ைார். மேலும் நற்தசய்தியில் 
அத்துறன மபர் தம்றே தநருக்கி தகாண்டு 

வருறகயில், ஒருவர் ேட்டும் மேலுறைறய 
ததாட்ைறத உணர்கிைார். ேற்ை 
அறனவரும் ததாட்ைது தவறும் ஆர்வத் 
தினால், ஆனால் அந்த தபண் ததாட்ைது 
நம்பிக்றகயினால். இறைவறன நாடும் 
மபாது நாம் அறனவரும் தகாண்டிருக்க 
மவண்டியது இத்தறகய நம்பிக்றகதான். 
  

இன்றைய நற்தசய்தியில் இருமுறை 
நம்பிக்றகயின் அவசியத்றத எடுத்துறைக் 
கிைார் இமயசு. தம் மேலுறைறய ததாட்ை 
தபண்ணிைமும் ததாழுறகக்கூைத் தறை 
வனிைமும் இந்த நம்பிக்றகறய அவர் 
காண்கிைார். ேத்மதயு நற்தசய்தியில் 
எட்ைாம் அதிகாைத்தில் இதறன இன்னும் 
விரிவாக பார்க்கைாம். ேத்மதயுவில் 
நூற்றுவர் தறைவைாகக் காட்ைப்படும் அந்த 
தந்றதயின் ஆழ்ேனத்திலிருந்து வரும் 
இறைமவண்ைமை,  “ஐயா, நீர் என் 
வீட்டிற்குள் அடிதயடுத்து றவக்க நான் 
தகுதியற்ைவன். ஆனால் ஒரு வார்த்றத 
ேட்டும் தசால்லும்; என் ேகன்  
நைேறைவான்” (ேத்.8:8). நம்பிக்றகக்கு 
எடுத்துக்காட்ைாக விளங்குபவர் இந்த  

நூற்றுவர் தறைவர் (ததாழுறகக்கூைத் 
தறைவர் யாயிர்). இவைது வார்த்றதறயமய 
ஒவ்தவாரு திருப்பலியிலும் நற்கருறண 
தபறும்முன் நாம் கூறுகிமைாம். திருப்பலியில் 
இமயசுவின் வார்த்றதகறள அடுத்து, 
மிகவும் முக்கியோன பகுதியில் 
பயன்படுத்தப்படும் வார்த்றத, இந்த 
நூற்றுவர் தறைவர்  உறையது என்ைால் 
அது மிறகயாகாது. இதற்குச் சான்றிதழ் 
தகாடுக்கும் வறகயில், “... இஸ்ைமையர் 
யாரிைமும் இத்தறகய நம்பிக்றகறய நான் 
கண்ைதில்றை” (ேத்.8:10) என இமயசு 
கூறுவார். நேக்கும் சான்றிதழ் தகாடுக்க 
இமயசு காத்துக் தகாண்டிருக்கிைார்; நாம்  
தயாைா? 
 

நம்பிக்றகயில் தளர்ச்சியுைாேல் இருப்மபாம். 
நம்பிக்றகயில் தளர்ச்சியுற்ைால் மசாத 
றனக்கு இட்டுச் தசல்மவாம். இைண்ைாம் 
வாசகத்தில் நம்பிக்றக மிகுதியாய் தகாண்ை 
தகாரிந்து ேக்களுக்கு திருத்தூதர் பவுல் 
பிைருக்கு உதவும் ‘தபாதுவுறைறே தத்து 
வத்றத’ முன்னிறுத்துகிைார். “எல்ைாரும் 
சேநிறையில் இருக்க மவண்டும்   

(2தகாரி.8:13) என விரும்புவதாக பவுல் 
அடியார் கூறுகிைார். ஏதனனில், 
“அவருறைய (இமயசு) ஏழ்றேயானால் 
நீங்கள் தசல்வைாகுோறு இவ்வாறு 
தசய்தார்” (2தகாரி.8:9). நேது குறைறய  
இமயசு நீக்கியது மபாை ஒவ்தவாருவரின் 
குறைறயப் தபாறுத்துக் தகாள்மவாம். 
உைகில் அறேதி ஏற்படும். ஆகமவ, 
அகத்தில் நம்பிக்றகமயாடும், புைத்தில் 
தர்ேத்மதாடும் வாழ்மவாம். அப்மபாது 
எதுவும் குறைபைாது. 
 

எட்ேண் பல்தசார், தசைாஸ்  

“ஆன்ம நலனுக்கு நம்பிக்கையே உறுதுகை 

  ப ொதுக்கொலம் 13-ஆம் ஞொயிறு 
 

சா. ஞான 1: 13-15; 2: 23-24     
 திபா 30: 1,3. 4-5. 10,11a,12b   

2 தகாரி   8: 7, 9, 13-15  
ோற்கு 5: 21-43  

 

ஞாயிறு வாசகம் -ஆண்டு 2 
வாைநாள் முதல் வாசகம் -ஆண்டு 1 

திருப்புகழ்ோறை - வாைம் 1   

முன் பக்கத் ததாைர்ச்சி 
 
ஒதுக்க விரும்புகிமைாம் என்பறத முடிவு 
தசய்ய மவண்டும்  அதற்காக அதிக 
மநைமும் எடுத்துக் தகாள்ள மவண்ைாம், 
குறைவான மநைத்றதயும் ஒதுக்க 
மவண்ைாம். உைல் ரீதியிலும் உள 
ரீதியிலும் அறிவு ரீதியிலும் நிறையாக 
இருக்கும் மபாது விவிலியத்றத எடுத்து 
வாசிக்க மவண்டும். 

7. ஏற்ற  துணை நூல்கணைப் 
பயன்படுத்துதல் 

 
எடுத்துச் தசான்னாதைாழிய இறைவார்த் 
றதறய விளங்கிக்தகாள்ள இயைாது. 
எனமவ, விளக்கவுறைகள் ேற்றும்  இதை 
துறண நூல்களின் உதவிக்தகாண்டு 
விவிலியத்றத வாசிக்க மவண்டும். 
ஆனாலும், எந்த அல்ைது யார் தவளியிட்ை 
தறணகள் நூல்கள் அல்ைது 
விளக்கவுறைகள் என்பறத அறையாளம் 
காண மவண்டும்.  அறவ கத்மதாலிக்க  
நூல்களாக இருக்க மவண்டும்.  
 
8. விவிலியத்ணத வாசிக்கும் முன் 
இணறவவண்டல் இருக்க வவண்டும் 
                                                                      
நிறைவாக, விவிலியத்றத எடுத்து 
வாசிக்கும் முன், கிறிஸ்துமவாடு ஒன்றித் 
திருப்பறத உறுதி தசய்மவாம். நேது நிறை 
ஊனியல்புக்மகற்ப இருந்தால் ஆவிக்குரிய 
உண்றேகறள நம்ோல் புரிந்து தகாள்ள 
முடியாது (1தகாரி. 2:10-3:4). இறைவார்த் 
றதறய ஆைாயும் முன் நேது இதயத்றத 
ஆைாய மவண்டும். “உம் திருச்சட்ைத்தில் 
வியப்பானவற்றை நான் கண்டுணருோறு 
என் கண்கறளத் திைந்தருளும்” (119:18) 

என்ை திருப்பாைல் வரிறய ேனனம் தசய்து 
தகாள்வது நல்ைது. விவிலியத்தின் 
உண்றேகறளக் கவனிக்க நேது 
கண்கறள தூய ஆவியானவர் திைக்கா 
விட்ைால், நேது வாசிக்கும் முயற்சி 
எல்ைாம் வீமண.   
 

 மேற்கண்ைவாறு விவிலியப் மபைாசிரியர் 
அருள்தந்றத மைாபர்ட் மைனியல் அவர்கள் 
விவிலியத்றத கற்ைறிய ஒவ்தவாருவரும் 
கறைப்படிக்க மவண்டிய வழிமுறைகறள 
வரிறசப்படுத்தி விளக்கியமதாடு, 
ததாைந்து எழுப்பப்பட்ை மகள்விகளுக்கும் 
பதிைளித்து விறை தபற்ைார். 
 

இவர் ஜூன் ோதத்தின் முதல் ஞாயிைன்று, 
மீட்பின் வைைாறு குறித்து இைண்டு 
ேணிமநை தசாற்தபாழிவு ஒன்றை 
வைங்கினார் என்பது குறிப்பிைத் தக்கது. 
திருவிவிலியத்றததயாட்டிய   இவைது இரு 
தசாற்தபாழிவுகளுக்கும், ‘கனித்தரும் 
சீைத்துவம்’ தனது நன்றிறயத் ததரிவித்துக் 
தகாண்ைது. 

 
-அந்மதாணி இன்னாசி 

   திருவிவிலயத்தை கற்றறிய...   

கருவில் வளரும் குழந்தையின் உரிதைதை 
ைறுக்கும் அறிக்தக 

கருக்கறைத்தல் என்பது, அடிப்பறையான 
நைச்மசறவ என்றும், அடிப்பறை ேனித 
உரிறே என்றும் காைணம் காட்டி, 
கருக்கறைத்தல் குறித்த  அறிக்றகறய, 
ஜூன் 23ம் மததி, கைந்த புதனன்று, 
ஐமைாப்பிய பாைாளுேன்ைம் ஒரு திட்ைோக 

ஏற்றுக் தகாள்ளவிருப்பறதக் குறித்து 
தங்கள் எதிர்ப்றப தவளியிட் டுள்ளனர் 
ஐமைாப்பிய ஆயர்கள். 

 கருக்கறைத்தலுக்குரிய ேனித உரிறே 
என்பது, எந்த அறனத்துைக ேனித உரிறே 
சட்ைத்திமைா, அறனத்துைக ஒப்பந்தத் 
திமைா ஏற்றுக்தகாள்ளப்பை வில்றை 
என்பறத சுட்டிக்காட்டும் ஆயர் கள், 
தற்மபாது ஐமைாப்பிய ஒன்றியத்தின் 
அங்கத்தினர் நாடுகளுக்கு இந்த உரிறேறய 
கட்ைாயோக புகுத்துவது, தவைான முன்னு 
தாைணோகிவிடும் எனவும் கவறைறய 
தவளியிட்டுள்ளனர். 

மனவுணைச்சலுக்கு  ஆவ ாசணன 
வழங்கும் வ ாகூர்-ம ாக்கா பணிக்குழு 

மஜாகூர்: இக்காைத்தில் நம் வீடுகறள 
விட்டு தவளிமயறும்மபாது, முகக்கவசம்  
அணிந்துதகாள்வதும்  சமூக இறைதவளி 
றயக்  கறைப்பிடிப்பதும் இயல்பாகி 
விட்ைது. இத்தறகய  புதிய விதிமுறை 
களுக்கு ஏற்ப நம் அன்ைாை வாழ்க்றகறய 
ோற்றிக்தகாள்ள  இந்த ததாற்றுமநாய் 
சமூகத்றத தூண்டியுள்ளது. 
 

அதிகரித்து வரும் ததாற்றுமநாயின்  
பைவறைத் தடுக்க, குறிப்பாக சமீப 
காைங்களில்  மநருக்கு மநைான கூட்ைங் 
கள், சந்திப்புகள் அறனத்தும் தறை 
தசய்யப்பட்டுள்ளன. இந்த நீடித்துவரும் 
நைோட்ைக் கட்டுப்பாட்டினால், நண்பர் 
களும், குடும்ப உறுப்பினர்களும் பிரிந்து 
வாழும் சூைலில், இதை தவளி நைவடிக் 
றககள் யாவும் முற்றிலும் முைக்கப் 
பட்டுள்ளன. அமத மவறளயில் இந்தத் 
ததாற்றின் காைணோகத் தனிறேப்படுத்தப் 
பட்டுள்மளார் ேன உறளச்சலுக்கும் 
ஆளாகி வருகின்ைனர் என்பறத 
ேறுப்பதற்கில்றை.  
 

2006-ல் ஏற்படுத்தப்பட்ை இப்பணிக்குழு 
உறுப்பினர்கள், சவால் மிக்கப் பயிற்சி 
களுக்கு உட்பட்டு தனிப்பட்ை சிைப்பு 
ஆமைாசறனகள் வைங்குவதில் றகத் 
மதர்ந்தவர்கள். வாழ்க்றகயில் பை 
பிைச்சறனகளால் ேனவுறளச்சலுக்கு 
ஆளானவர்களுக்கு ஆமைாசறனகள் 
வைங்குவதன் வழி, அவர்களின் வாழ்வில் 
ேறுேைர்ச்சிக்கு வழிகாட்டுவது இவர் களின் 
முக்கியப்பணியாக உள்ளது. 
ஆமைாசறனகள் வைங்குவதன் மூை ோக  
பாதிக்கப்பட்ை தனிநபர்கள் அவ்களது 
வாழ்க்றகயில்  புதிய ோற்ைத்றதயும் 
நம்பிக்றகறயயும் கண்ைறிய உதவ 
முடியும். 
 
ேைாக்காவில் இந்த ஆமைாசறன 
பணிக்குழுவின் அங்கத்தினாைன கிமைஸ் 
எம் தபக் என்பவர்,  இக்காைக்கட்ைதில் 
ேக்களில் எழுந்துள்ள திடீர் வாழ்க்றகச் 

சூைல் ோற்ைத்தின் காைணோக,  
முறளத்துள்ள சவால்கள் குறித்து 
பகிர்ந்துதகாண்ைார். குறிப்பாக, கைந்த 
2020-ஆம் ஆண்டின் முதல் தபாது 
நைோட்ைக் கட்டுப்பாடு விதிக்கப்பட் 
ைதன் காைணோக, ேனவுறளச்சல்களுக்கு 
ஆளான பைர் இப்பணிக்குழு உறுப் 
பினர்கமளாடு உைனடி ஆமைாசறன 
மதறவகளுக்குத் ததாறைப்மபசியின் 
வாயிைாகத் ததாைர்பு   தகாண்ைனர் 
என்று ததரிவித்தார். இதறனத் ததாைர்ந்து 
இயங்கறை வழியாக கைந்துறையாைலுக்கு 
ஏற்பாடு தசய்யப் பட்ைது என்றும்,  இதன் 
வழி அதிகோனவர்கமளாடு மநைடி 
ததாைர்புதகாள்ள முடிந்தது என்றும்   
விளக்கினார். அத்மதாடு, இயங்கறை 
வாயிைாக, ேறைோவட்ைத்திற்கு தவளிமய 
உள்ளவர்களும் இைகுவாக ததாைர்பு 
தகாண்டு ஆமைாசறனகள் தபை முடிந்தது 
என்று மேலும் கூறினார்.  
 

நம்ோல் காற்றைக் கட்டுப்படுத்த முடியாது. 
ஆனால் பயணத்தின் திறசறய 
ோற்றிக்தகாள்ள முடியும். இந்த பணிக் 
குழுவின் விளம்பைத்தாளில் மேற்கண்ை 
இந்த கூற்று எழுதப்பட்டுள்ளது. எனமவ, 
ேக்களின் இன்றைய சூைலுக்கு ஏற்ப 
இப்பணிக்குழுவும் அதன் அனுகுமுறைறய 
ோற்றிக்தகாள்ள மவண்டியுள்ளது என் 
ைார். 
 

வாழ்க்றகயில் சந்தித்துக்தகாண்டிருக்கும் 
ேனவுறளச்சல், பிைச்சறனகள் காைண 
ோக நல்ைாமைாசறனகள் மதறவப் 
படுமவார் உதவிக்கு 016-7099465 என்ை 
ததாறைப் மபசி எண்ணுைன், திங்கள் 
ததாைங்கி தவள்ளிக்கிைறே ஆகிய 
நாள்களில் காறை 9.00 முதல் ோறை 5.00 
ேணிவறை ததார்புதகாள்ளைாம். அல்ைது 
அமத எண்ணுக்கு SMS /வாட்தசப் 
அனுப்பைாம் என்று கிமைஸ் எம் தபக் 
மகட்டுக் தகாண்ைார்.  

–எஞ்சைா மயாங். 

 இந்தியாவுக்கு சுவாசக் கருவிகள் திருத்தந்ணத 
நன்ககாணட 

 திருத்தந்றத பிைான்சிஸ் அவர்களின் தர்ேச் 
தசயல்களுக்குப் தபாறுப்பான திருப்பீை 
அலுவைகம், இந்தியா உட்பை, ஒன்பது 
நாடுகளுக்கு மகாவிட்-19 தபருந்ததாற்று 
மநாயாளிகளுக்கு உதவும் ேருத்துவக் 
கருவிகறள, ஜூன் 17 கைந்த வியாைனன்று 
அனுப்பியுள்ளது. 
 

பணக்காை நாடுகளில், மகாவிட்-19 தடுப் 
பூசிகள் தீவிைோக வைங்கப்பட்டுவரும் 

மவறள, உைகின் பை வறிய நாடுகளில், 
தபருந்ததாற்று ததாைர்பான நைவாழ்வு 
இன்னும் ஆபத்தான நிறையில் உள்ளது 
என்றும், சுவாசக்கருவிகள் விறைக்கு 
வாங்கப்பட்டு, அறவ, ேற்ை உயிர்காக்கும் 
கருவிகமளாடு, மதறவப்படும் நாடுகளுக்கு 
அனுப்பப்பட்டுள்ளன என்றும் அந்த 
அலுவைகம் கூறியுள்ளது. 
 

மேரி ததமைசா: வத்திக்கான் தசய்திகள்  


