
 உக்ரைன், ைஷ்யாரை அமல அன்ரைக்கு அர்ப்பணிப்பு 
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அவர் அறிவு தெளிந்ெவராய், ‘என் ெந்தெயின் கூலியாள்களுக்குத் தெதவக்கு 
மிகுதியான உணவு இருக்க, நான் இங்குப் பசியால் சாகிதேதன! நான் புேப்பட்டு 
என் ெந்தெயிடம் தபாய், அப்பா, கடவுளுக்கும் உமக்கும் எதிராக நான் பாவம் 
தசய்தென்; இனிதமல் நான் உம்முதடய மகன் எனப்படத் ெகுதியற்ேவன்; 
உம்முதடய கூலியாள்களுள் ஒருவனாக என்தன தவத்துக்தகாள்ளும் 
என்தபன்’ என்று தசால்லிக் தகாண்டார். உடதன அவர் புேப்பட்டுத் ெம் 
ெந்தெயிடம் வந்ொர். (லூக்கா 15:17-20) 

 

வத்திக்கான்: உக்தரன் மற்றும் ரஷ்ய 
நாடுகதை அன்தன மரியாவின் மாசற்ே 
திருஇெயத்திற்கு அர்ப்பணிக்கும் நிகழ்வு 
தொடர்பாக உலகின் அதனத்து 
ஆயர்களுக்கும்  கடிெம் ஒன்தே எழுதியுள் 
ைார் திருத்ெந்தெ பிரான்சிஸ். கடந்ெ ஒரு 
மாெ காலமாக உக்தரனில் நடந்துவரும் 
தபார் அந்நாட்டு மக்கதைப் தபரும் 
துயரத்திற்கு ஆைாக்கி வருகிேது என்றும், 
இருள் சூழ்ந்துள்ை இந்தநரத்தில் 
அதமதியின் அரசியாம் அன்தன மரியாவின் 
பரிந்துதரதயயும், அவரது ொய்தமத்துவ 
அரவதணப்தபயும் நாட தவண்டிய 
அவசரத்தில் திருஅதவ உள்ைது என்றும் 
அக்கடிெத்தில் குறிப்பிட்டுள்ைார் 
திருத்ெந்தெ பிரான்சிஸ். 
 
துயருறும் எண்ணற்ே மக்களின் விண்ணப் 
பங்களுக்குப் பதிலளிக்கும் விெமாக,  மார்ச் 
25, தவள்ளியன்று உக்தரன் மற்றும் ரஷ்ய 
நாடுகதை அன்தன மரியாவின் மாசற்ே 
திருஇெயத்திற்கு அர்ப்பணிக்கும் நிகழ்வு 
மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ெது என்றும் 
அக்கடிெத்தில் சுட்டிக் காட்டியுள்ைார் 
திருத்ெந்தெ பிரான்சிஸ்.                                                                                  

 

கடவுள் வழங்கிய மன்னிப்பினால் புதுப் 
பிக்கப்பட்ட இெயங்களுடன், நாம் 

அதமதிக்காக தவண்டுவது தபாருத்ெ 
மானது என்பொல், புனிெ தபதுரு 

தபராலயத்தில் தராம் தநரப்படி மாதல 
5:00 மணிக்கு நதடதபறும் மன்னிப்பு 

வழிபாட்டில் அந்நாடுகதை அன்தன 
மரியாவின் மாசற்ே திருஇெயத்திற்கு 

அர்ப்பணிக்கும் திருச்சடங்கு தொடங்கும் 
என்றும்,  இது மாதல 6.30 மணிவதர 

தொடர்ந்து நதடதபறும் என்றும் 
திருத்ெந்தெ பிரான்சிஸ் அவர்கள் 
அக்கடிெத்தில் எடுத்துக்காட்டியுள்ைார். 
 
மக்களின் தபரும் துயரங்கதையும் 
அழுகுரல்கதையும் அன்தன மரியாவிடம் 
அர்ப்பணித்து இவ்வுலகின் எதிர்காலத்தெ 
அவரது தபாறுப்பிலும் பாதுகாவலிலும் 
ஒப்புக்தகாடுப்தபாம் என்றும் கூறியுள்ை 
திருத்ெந்தெ பிரான்சிஸ் அவர்கள், இந்நிகழ் 
வில் அருள்பணியாைர்கள், இருபால் 
துேவியர், மற்றும் தபாதுநிதலயினர் 
அதனவதரயும் ஆர்வமுடன் பங்தகடுக்கத் 
தூண்டுமாறும் அக்கடிெத்தில் ஆயர்கதை 
வலியுறுத்தியுள்ைார். 
 
1917ம் ஆண்டில் பாத்திமாவில் அன்தன 
மரியா தகட்டுக்தகாண்டதுதபால, எம் 
மக்கள் கணக்கிடமுடியாெ கடுந்துயரங் 
கதை எதிர்க்தகாண்டுவரும் இந்நாள் 
களில், இவ்விரு நாடுகதையும் அன்தன 
மரியாவின் மாசற்ே திருஇெயத்திடம் 
தபாதுப்பதடயாக அர்ப்பணிக்கதவண்டும் 
என்று, உக்தரன் ஆயர்கள், 
திருத்ெந்தெக்கு அனுப்பியுள்ை மடலில் 
கூறியுள்ைனர் என்பதெயும் நிதனவுப் 
படுத்தினார் திருத்ெந்தெ. 

மரியாயின் சேனை 100வது ஆண்டு நினைவு 
விழானவக் க ாண்டாடியது. 

தகாலாலம்பூர்: தகாலாலம்பூர் மாமதே 
மாட்டத்தின் தபராயர் ஜூலியன் லியாவ் 
அவர்கள்  மரியாயின் தசதன  நூற்ோண்டு 
விழாதவ கடந்ெ மார்ச் 20, 2022 அன்று  
தசராஸ் புனிெ  பிரான்சிஸ்   அசிசியார் 
பங்கு  ஆலயத்தில் சிேப்பு திருப்பலி, 
ஆராெதனயுடன் நிதனவு கூர்ந்ொர். 
 

மாதல 4.00 மணி ஆராெதனக்கு முன், 
மரியாயின்  தசதன உறுப்பினர்களின்    
இதேதவண்டதலத்  தொடர்ந்து நான்கு  
தமாழிகளில் தசபமாதல ஒப்புக்தகாடுக் 
கப்பட்டது.  
 
தபராயர் ஜூலியன் லியாவ் அவரது 
மதேயுதரயில், ஒரு காலத்தில் மரியாயின்  
தசதன பங்கு அைவில்  கத்தொலிக்கர்கள் 
மட்டில் கிறிஸ்ெவ நம்பிக்தகதயக் 
கட்டிதயழுப்புவதில் சிேந்து விைங்கியது 
என்ோர்,    இன்று, பல்தவறு    ெனித்துவ 

மான பங்கு பணிக்குழுக்கள் இருந்ொலும் 
பங்குகள் வரலாற்றில்  மரியாயின்  தசதன   
ஒரு சிேப்பு மற்றும் உயர்ந்ெ இடத்தெப் 
தபற்றுள்ைது என்று தபருமிெம் தகாண்ட 
தொடு, சாொரண, எளிய மக்கதையும் 
திருஅதவதயாடு ஒன்றிக்க தபருெவியாக 
இருந்ெது என்ோர்.  
   

அவர் தொடர்ந்து. தொடக்கத்தில், 
மருத்துவமதனகள் மற்றும் வீடுகளில் 
தநாய்வாய்ப்பட்ட மற்றும் வயொனவர் 
கதைச் சந்திப்பதில் முக்கியமாக கவனம் 
தசலுத்தியொல், இந்ெ தசதனயானது 
‘இரக்கத்தின் ொயின் தசதன’  என்றும் 
அதழக்கப்பட்டது என்று தமலும் 
தெளிவுப்படுத்தினார்.  இன்று உலகைவில் 
மூன்று மில்லியன் ஆக்கமிக்க உறுப்பினர்கள் 
உள்ைொக  தபராயர் தமலும் பகிர்ந்து 
தகாண்டார்.  

புனித பிைான்சிஸ் சேவியர்  புனிதப்பட்டம் பபற்ற 
400-ைது ஆண்டு நிரைவு திருப்பலி 

ப ாண்டாட்டம் 
பினாங்கு: இதுவதர வாழ்ந்ெ மிகப் தபரிய 
மதேத்தூது துேவியான  புனிெ பிரான்சிஸ் 
தசவியர்  டிசம்பர் 3, 1552 ஆம் ஆண்டு 
காலமானார். அவரது மதேவதெத் 
தொடர்ந்து, எழுபது ஆண்டுகளுக்குப் பிேகு, 
மார்ச் 12, 1622 அன்று திருத்ெந்தெ 15-ஆம் 
கிரிதகாரி   அவர்கைால் புனிெராக அறிவிக் 
கப்பட்டார். 
 
இெனிமித்ெம், இங்குள்ை நகர்ப்பங்கு 
தமற்கண்ட 400-வது நிதனவுநாதை 
சிேப்பாகக் தகாண்டாடியது. அக்தகாண் 
டாட்டத்தின் திருப்பலிக்குத் ெதலதமதயற்ே 

பினாங்கு  மதேமவட்டத்தின்  ஆயர் தமெகு 
தசபஸ்தியன் பிரான்சிஸ் அவர்கள், 
பங்குத்ெந்தெ  Msgr. அதலாசியஸ் ொன் 
மற்றும் உெவிப் பங்குத்ெந்தெ அருள்பணி. 
தமக்கல்ொஸ் ஆகிதயாருடன் இதணந்து 
கூட்டுத் திருப்பலிதயக் தகாண்டாடினார். 
இக்தகாண்டாட்டத்திற்கான அறிவிப்பு மிகக் 
குறுகியக்கால அறிவிப்பாக இருந்ெதபாதிலும் 
அதிகமான கலந்துதகாண்டனர்.  
 
தொடர்ச்சி, அடுத்ெப்பக்கம்.. 
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 ஒப்புரவுக்கு திருந்தி.. திரும்பி வருவவோம்! 
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தவக்காலத்தின் நான்காம் ஞாயிற்றுக் 
கிழமையில் இருக்கும் நைக்கு இன்மைய 
நாள்  வாசகங்கள் “அளவுகடந்த அன்பு 
ககாண்டிருக்கும் கடவுளளாடு ஒப்புரவா 
குங்கள்” என்ை சிந்தமைமய வழங்குகிைது. 
இரக்கமும், அன்பும் ககாண்ட ஆண்டவ 
ளராடு ஒப்புரவாகளவண்டும் என்பதுதான் 
இன்மைய நாள் வாசகங்களின் சாராம்சைாக 
இருக்கிைது. 
 
ஊதாரித்தைைாக வாழ்க்மக வாழ்ந்த 
இமளய ைகன் தன்னுமடய தவமை 
உணர்ந்து ைன்னிப்புக் ளகட்கும்ளபாது, 
அவமை அவனுமடய தந்மத ைைதார 
ைன்னித்து ஏற்றுக்ககாண்டதுளபால, தந்மத 
கடவுளும் நாம் கசய்யும் தவறுகமள 
ைைதார ைன்னித்து ஏற்றுக்ககாள்வார் 
என்பமத இது நைக்கு உணர்த்துகிைது. 
 
விவிலியம் முழுமைக்கும் இந்த உண்மை 
மயத்தான் நாம் கதாடர்ந்து வாசிக்கின் 
ளைாம், திருப்பாடல் 103:8 ஆம் வசைம் 

கசால்கிைது, “ஆண்டவர் இரக்கமும், 
அருளும் ககாண்டவர்; நீடிய கபாறுமையும், 
ளபரன்பும் உள்ளவர்” என்று. எைளவ 
அத்தமகய இரக்கமுள்ள கடவுளிடம் நாம் 
நைது பாவ வாழ்விலிருந்து ைைைாறி, 
அவளராடு ஒப்புரவாக ளவண்டும். புனித 
பவுல் ககாரிந்தியருக்கு எழுதிய இரண்டாம் 
திருமுகத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்ட இன்மைய 
இரண்டாம் வாசகத்தில் “கடவுளளாடு 
ஒப்புரவாகுங்கள்” என்று அமழப்புவிடுக் 
கிைார்.  
 

இன்மைய  நற்கசய்தியில்  லூக்  15:1-3  
வசைத்தில்   பரிளசயரும்  ைமைநூல்  
அறிஞரும் இளயசு   ஆயக்காரளராடும்  பாவி 
களளாடும்  உைவாடுவதும்,  உண்பதும்  
இருப்பமதக்  காண்கின்ைைர்.  இது  ஒரு  
கபரியக்  குற்ைம்  எை  முணுமுணுக் 
கின்ைைர்.  அவர்களுக்கு   ஊதாரி  ைகனின்   
உவமைமய  எடுத்துமரக்கிைார். 
 
   ைனித  பலவீைங்கள்  நம்  எல்ளலா 
மரயும்  அடிமைப்படுத்துவமத  அனுபவ  

வாயிலாக  அறிந்த  உண்மைதான்.  நாம்  
பாவம் கசய்யக்கூடாது  என்பளத  
இமைவனின்  விருப்பமும்  எதிர்பார்த்தலும்  
ஆகும்.  ஆயினும்  பாவத்திற்கு  
அடிமையாகிவிட்ட  நிமலயில்  இமைவன்  
நம்மைக்  மகவிடுவதில்மல.  பமழய  
ஏற்பாட்டிலும்  சரி,  புதிய  ஏற்பாட்டிலும்  
சரி  அழுத்தம் திருத்தைாக  கூைப்படும்  
ஒளர  உண்மை  இது,  பாவம்  கசய்ளதாம்  
இமைவா,  எங்கள்   ளைல்   தயவாயிரும்”  
என்று  கூறி  எப்ளபாது  அவர்பால்  
திரும்புகிளைாளைா  அப்ளபாளத   ஓளடாடி  
வந்து  இமைவன்  நைக்கு  உதவுவார்  
 
இன்மைய நற்கசய்தி வாசகத்தில், “அப்பா 
கடவுளுக்கும் உைக்கும் எதிராக நான் 
பாவம் கசய்ளதன்” என்று ைைம் திரும்பும் 
இமளய ைகமை ஆமட அணிகலன்களால் 
அலங்கரிப்பமதப் பார்க்கின்ளைாம். 
இமைவன் தண்டிப்பவர் அல்ல; ைன்னிப்ப 
வர். பாவளை எனினும் அதிலிருந்து ைைம் 
திரும்பும் ளபாது ைன்னிப்பும் அமதத் 

கதாடர்ந்து ைகத்துவைாை வாழ்வும் 
வந்தமடயும். எைளவ உலக காரியங்கள் 
நம்மை இமைவனிடம் இருந்து 
கதாமலதூரம் ஆக்கியிருந்தால், நவநாகரிக 
வாழ்வில் நாம் காணாைல் ளபாயிருந்தால் 
இன்ளை வீடு திரும்புளவாம். இத்தவக் 
காலத்தில் உமழப்பின் ளைன்மையும், உலக 
காரியங்களில் காட்டளவண்டிய முமைப்மப 
விட கடவுளிடம் கசலவிடும் ளநரத்மத 
அதிகப்படுத்த ளவண்டிய அவசியத்திமையும் 
உணர்ந்து கசயல்படுளவாம். 
 

ஆவி. ளடவிட், குளுவாங் 
 

தவக்காலம் 4-ஆம்  ஞாயிறு  
       

1-ம் வாசகம்:   ளயாசுவா 5:9a, 10-12 
தி. பாடல்:      34: 1-2. 3-4. 5-6  
2ம் வாசகம்:       2 ககாரி 5: 17-21  
நற்கசய்தி:         லூக்கா  15: 1-3, 11-32  

 

ஞாயிறு வாசகம் ஆண்டு 3 
வாரநாள் முதல் வாசகம் –ஆண்டு 2 

திருப்புகழ் மாலை—வாரம் 4 

பெற்வ ோருக்கோன ஒரு 
மோலைபெோழுது!   

வாழ்வதற்குத் ததவவயான நீர் 
ஆதாரங்கவைதய அழித்து 

வருகித ாம்!  
ளகாலாலம்பூர்: கபற்ளைாருக்காை ஒரு 
ைாமலகபாழது" (EFP) பயிற்சியாைது  
ளகாலாலம்பூர் ைாைமைைாவட்டத்தில் 
உள்ள பல பங்குகளில் பல ஆண்டுகளாக 
நடத்தப்பட்டு வரும் குடும்ப வாழ்க்மகமய 
வளப்படுத்தும் உருவாக்கப்பயிற்சியாகும். 
இதில் நான்கு பிரிவுகள்  உள்ளை. அமவ 
கதாடக்கத்தில்  சனி ைற்றும் ஞாயிற்றுக் 
கிழமை ஆகிய இரு  ைாமலகளில் நடத்தப் 
பட்டதால், "கபற்ளைாருக்காை ஒரு 
ைாமலகபாழுது " என்று அமழக்கப்பட்டது.  

ஆைாலும், சமீப காலங்களில், 
ைாைமைைாவட்டத்தின் குடும்ப வாழ்வு 
ஆமணயம்   இமத ஒரு முழு நாள் 
நிகழ்ச்சியாக ைாற்றியது.  இதன் காரணைாக 
இப்பியிற்சி  காமலயில் கதாடங்கி 
ைாமலக்குள் முடிவமடகிைது. இந்த 
குடும்பத்மத வளப்படுத்தம்  திட்டம் 
ைமைந்த கத்ளதாலிக்க அகைரிக்க 
அருள்பணியாளர் Fr Chuck Gallagher 
அவர்களால் ஒன்றிமணக்கப்பட்டு கதாடங் 
கப்பட்டது.   

ளைற்கண்ட ைாற்ைத்தின் விமளவாக, 
இம்முமை நான்கு பிரிவுகளும் நான்கு 
சனிக்கிழமைகளில் பிப்ரவரி 19 கதாடங்கி 
ைார்ச் 12 வமர ஒவ்கவான்றும்  காமல 10 
முதல் ைதியம் 12 வமர நடத்தப்பட்டது. 
முதல் வாரம் ‘நிமைவுகள்’ என்ை 

தமலப்பிலும்,  கதாடர்ந்து ‘கசவிைடுத்தல்,  
‘நிமைவுகூர்தல்’ ைற்றும்  ‘வாழ்மவ 
அளித்தல்’ ஆகியமவ முமைளய நான்கு 
வாரங்களிலும் பகிரப்பட்டை. 

இறுதி அைர்வில், இரு அருள்பணியாளர்கள் 
அருள்பணி. பீட்டர் அந்ளதானி ைற்றும் 
ஆண்ட்ரூ கூய் ஆகிளயார்  பகிர்வில் கலந்து 
ககாண்டைர். அருள்பணி. பீட்டர் அவர்கள் 
கதாடக்கவுமரயாற்றிைார். அவர்தம்  உமர 
யில் அப்பயிற்சியில் பங்ளகற்ைதற்காக 
கபற்ளைார்களுக்கும், தமலமைத்தாங்கிய  

தம்பதிகளுக்கும், 4 வார விளக்கவுமர 
கமளயும்  படக்காட்சிகமளயும்   கசய்து 
வழங்கியவர்களுக்கும் நன்றி கதரிவித்தார்.  

முதல் பக்கத் கதாடர்ச்சி... 

புனித பிரான்சிஸ் ளசவியர் நைது நாட்டின் 
ைண்ணில் பாதம் பதித்தவர்   என்பது 
குறிப்பிடத்தக்கது. ஆயர் அவர்கள் அவரது 
உமரயில், நாம் புனிதர்களின்  பிைந்த 
நாமள அல்ல, இைப்பு நாமள 
நிமைவுகூர்ந்து ககாண்டாடுகிளைாம். 
ஏகைனில், நைது வயது முதிர்ந்த 
காலத்தில்தான் நைது  ைமைத்தூதுப் 
பணிமய நாம் அறிகிளைாம்.    ளைலும் நைது  
முதிர்ச்சியின்  ளபாதுதான்  நைது நம்பிக்மக 
அதிகரிக்கிைது என்று கதளிவுப்படுத்திைார்.  
கதாடர்ந்து, புனித பிரான்சிஸ் ளசவியர் 
ளபான்று, நாமும் வாழும் காலத்தில் நைது 
நம்பிக்மக வாழ்வுக்கு ஏற்ப கிறிஸ்துவுக்காை 
சாட்சிய வாழ்வுக்குச் சான்றுபகர ளவண்டும் 
என்ைார்.  

அவரது உமரயில், புனிதர்களின்  
வாழ்க்மக  உண்மையாை சாட்சிய 
வாழ்க்மக  என்பதால் அவர்களின் 
வாழ்க்மக இன்றியமையாதது என்றும் ஆயர் 
கூறிைார். ைமைநூலில்  விவாதங்கள் 
எழுப்ப இயலும். ஆைால்    புனிதர்களின் 

வாழ்க்மக அப்படியல்ல. அமத விவாதிக்க 
முடியாது. புனிதர்களின் வாழ்க்மக 
ளகாட்பாடுகள்  இல்மல. அவர்கள் தங்கள் 
நம்பிக்மகமய முதன்மைப்படுத்தி வாழ்ந்த  
வாழ்க்மக வரலாற்மை அடிப்பமடயாகக் 
ககாண்டது என்று  ளைலும் கதளிவுப் 
படுத்திைார்.   

நிமைவாக, புனித பிரான்சிஸ் ளசவியர் 
புைவிைத்தாரிமடளய ைமைபரப்புச் கசய்வ 
தில் அதிகம் அக்கமையும் ஆர்வமும் 
ககாண்டிருந்தார் என்றும்;   அவர் 
ஆசியாவுக்கு வந்தது நாடுகமளக் மகப்பற்ை 

அல்ல; ைாைாக ஆன் 
ைாக்கமள இளயசுவுக் 
காகக் மகப்பற்ை 
என்றும்  நைது நாட் 
டில்  ஏைக்குமைய 500 
ஆண்டுகளுக்கு முன் 
நற்கசய்தி விமதத்துச் 
கசன்ைார் என்ை 
வரலாற்று உண்மை 
மயயும் எடுத்துமரத் 
தார். 

வத்திக்கான்: உலக தண்ணீர் நாள்  
ஐக்கிய நாடுகள் அமவயின் தீர்ைாைத் 
துக்கு இணங்க ஆண்டு ளதாறும் ைார்ச் 22 
ஆம் நாள் உலககங்கும் ககாண்டாடப் 
படுகிைது. 

கசகைகல் நாட்டுத் தமலநகர் டாக்கரில் 
ைார்ச் 21, கடந்த திங்களன்று கதாடங்கிய 
ஒன்பதாவது உலக தண்ணீர் ைாநாட்டில் 
உமரயாற்றிய வத்திக்கானின்  ைனித 
முன்ளைற்ை  அமவயின் இமடக்காலத் 
தமலவர் கர்திைால் மைக்கிள் கசர்னி 
அவர்கள், தண்ணீர் வளங்கள் பாதுகாக் 
கப்படுவதில், அரசுகள் ைற்றும், ககாள்மக 
அமைப்பாளர்களின் கபாறுப்புணர்மவ 
எடுத்துமரத்தார். உலக அமைதி ைற்றும், 
வளர்ச்சிளயாடு தண்ணீர் முக்கிய 
கதாடர்புககாண்டிருப்பதற்கு, தற்ளபாது 
உக்மரனில் இடம்கபற்றுவரும் ளபார் ஓர் 
எடுத்துக்காட்டு என்றும், உக்மரன் நாடு 
ளபாரால் அழிக்கப்பட்டுவருவதால் 
ஏற்கைளவ துன்புறும் அந்நாட்டு ைக்கள் 
தண்ணீர் பற்ைாக்குமைவால் இைக்க 
ளநரிடும் என்றும், கர்திைால் கசர்னி 
அவர்கள் எச்சரிக்மக விடுத்தார். 
 
தண்ணீமரயும், அதன் வளங்கமளயும் 
முமைளகடாகப் பயன்படுத்துவதன் 
வழியாக, வருங்காலப் ளபார்களுக்குத் 

தயாராகிக்ககாண்டிருக்கிளைாம் என்ை 
உண்மைமய நாம் புைக்கணிக்க முடியாது 

என்றும், நம் குறுகியகாலக் கண்ளணாட் 
டத்தில் உயிர் வாழ்க்மகக்குத் 
ளதமவயாை நீர் ஆதாரங்கமளளய நாம் 
அழித்து வருகிளைாம் என்றும் அவர் 
எடுத்தியம்பிைார்    
 

ைார்ச் 22, கடந்த கசவ்வாயன்று உலக 
தண்ணீர் நாள் சிைப்பிக்கப்பட்டளபாது, 
உலக அளவில் இருநூறு ளகாடிக்கு 
ளைற்பட்ட ைக்கள் சுத்தைாை குடிநீர் 
இன்றி இருக்கின்ைைர் என்றுமரத்த 
கர்திைால் கசர்னி அவர்கள், தண்ணீரும், 
நலவாழ்வு வசதிகளும் ளதமவப்படும் 
ைக்களுக்கு, திருஅமவயும், திருஅமவ 
அமைப்புகளும், ைதளவறுபாடின்றி 
பணியாற்றி வருவமத யும் 
சுட்டிக்காட்டிைார். 
 
அரசுகளின் பங்கு 
 
சுத்தைாை குடிநீர் ைற்றும், நலவாழ்வு 
வசதிகமளப் கபறுவது, ைனித 
உரிமைகளில் ஒன்று என்பமத ஏற்றுள்ள 
ஐ.நா. நிறுவைம், இவ்வுரிமை, வாழ்மவ 
முழுமையாக  வாழ்வதற்கும், அமைத்து 
ைனித உரிமைகளுக்கும் இன்றியமை 
யாதது என்று, 2020ம்  ஆண்டில் 
கூறியிருப்பமதயும் குறிப்பிட்டுப் ளபசிய 
கர்திைால் கசர்னி அவர்கள், இதில் 
அரசுகளின் கடமைமய எடுத்துமரத்தார். 
 
தண்ணீர் ஆதாரங்கமள மவத்ளத சில 
நாடுகளில் பிரச்சமைகள் கதாடங்கு 
கின்ைை என்றும், இப்பிரச்சமைகமளக் 
கமளய ளபார்கள் அல்ல தீர்வு, ைாைாக 
உமரயாடளல என்பமதயும் கர்திைால் 
கசர்னி அவர்கள் வலியுறுத்திக் கூறிைார்.  
 
“நிலத்தடி நீர்: கண்ணுக்குத் கதரியாத 
மதக் காணச் கசய்யும்” என்ை தமலப்பில், 
ைார்ச் 22 இச்கசவ்வாயன்று உலக 
தண்ணீர் நாள் சிைப்பிக்கப்பட்டது. 

கசைகலில் 9-வது உலக தண்ணீர் ைாநாடு 

உைக அலமதிக்கோன தோகம்! 
நம் உலகம் அமைதிக்காகத் தாகம் 

ககாண்டுள்ளது, இதற்கு ஒவ்கவாரு 
ைனிதரின் இன்றியமையாத  முயற்சியும், 

கதாடர் பங்களிப்பும் ததமவப்படுகின்றன.  
(21-03-2022, திருத்தந்மத பிரான்சிஸ்) 
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