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 அவர்கள் கப்பர்நாகுமுக்கு வந்தார்கள். அவர்கள் வீட்டில் இருந்த பபாழுது இயேசு, 
“வழியில் நீங்கள் எததப் பற்றி வாதாடிக் பகாண்டிருந்தீர்கள்?” என்று அவர்களிடம் 
யகட்டார். அவர்கள் யபசாதிருந்தார்கள். ஏபெனில் தங்களுள் பபரிேவர் ோர் 
என்பததப் பற்றி வழியில் ஒருவய ாடு ஒருவர் வாதாடிக்பகாண்டு வந்தார்கள்.  
 
அப்பபாழுது அவர் அமர்ந்து, பன்னிருவத யும் கூப்பிட்டு, அவர்களிடம், “ஒருவர் 
முதல்வ ாக இருக்க விரும்பிொல் அவர் அதெவரிலும் கதடசிோெவ ாகவும் 
அதெவருக்கும் பதாண்ட ாகவும் இருக்கட்டும்” என்றார்.  (மாற்கு 8: 33-35) 

ஹங்கேரி, சுக ோவோக்கியோ 
நோடுேளுக்குத் திருத்தந்தத  
திருத்தூதுப் பயணம் 

வவத்த்திதிக்க்ககாான்ன்: வத்திக்கானில் தான் தங்கி 
யிருக்கும் சாந்தா மார்த்தா இல்லத் 
திலிருந்து, கடந்த பசப்டம்பர் 12,  ஞாயிறு 
உள்ளூர் யந ப்படி, அதிகாதல 5.20 
மணிக்கு, மத்திே ஐய ாப்பிே நாடுகளாெ 
ஹங்யகரி மற்றும், சுயலாவாக்கிோ 
நாடுகளுக்கு திருத்தந்தத தெது 34வது 
பவளிநாட்டுத் திருத்தூதுப் பேணத்ததத் 
துவக்கிொர். 
 
புடாபபஸ்ட் நகரில் நதடபபற்றுவரும் 
52வது உலக திருநற்கருதண மாநாட்தட 
நிதறவுபசய்வதற்காக அங்குச் பசன்ற 
திருத்தந்தததே   அம்மாநாட்டில் பங்கு 
பகாண்ட பல்யவறு நாடுகளின் விசுவாசி 
கள் மிகுந்த ஆவயலாடு எதிர்பார்த்துக் 
காத்திருக்கின்றெர் என்று, கர்திொல் 
பய ாலின் அவர்கள் கூறிொர். 
 

கடந்த  ஜூதலயில், பபருங்குடலில் ஏற் 
பட்ட பி ச்சதெோல் அறுதவ சிகிச்தச 
பசய்து குணம் பபற்றுள்ள திருத்தந்தத, 
அதற்கு, சுயலாவாக்கிோ நாட்டின் Š aš tin 
நகரில் வணங்கப்பட்டுவரும் துேருறும் 
அன்தெ மரிோவிடம் நன்றி பசலுத் 
திொர். அத்யதாடு, மிகவும் துன்பச் 
சூழல்கதள எதிர்பகாண்டுவரும் மக்கதள 
விோகுல  அன்தெயிடம் அர்ப்பணித்தார் 
என்றும் அறிக்தகபோன்று கூறுகிறது.   
 

சிரில், பமத்யதாடிேஸ் ஆகிே புனிதர் 
களின் நிதெவியலயே வாழ்கின்ற 
சுயலாவாக்கிோ சமுதாேம் திருத்தந் 
தததே மகிழ்ச்சியுடன் வ யவற்றார்கள்.  
அந்நாட்டு அ சிேலதமப்பின் முன்னுத யி 
யலயே, இப்புனிதர்கள், ஆன்மீக மற்றும் 

கலாச்சா த் தந்ததேர்களாக குறிக்கப் 
பட்டுள்ளெர் எெவும், இதத உணர்ந்த 
திருத்தந்தத, அப்புனிதர்களின் எடுத்துக் 
காட்தடப் பின்பற்றி, வீதிக்குச் பசன்று 
நற்பசய்தி அறிவிக்கும் திருஅதவக்கு, நாம் 

சாட்சிகளாக வாழ யவண்டும் என்றும 
அதழப்புவிடுத்தார்.   
 

யமலும், புடாபபஸ்ட் நகரில் நதடபபற்ற  
52வது உலக திருநற்கருதண மாநாட்டின் 
நிதறவு திருப்பலியில் கலந்துபகாண்ட 
திருத்தந்தத, உலக மக்கதள ஒன்றிக்கும் 
இடமாக திருபீடத்தத நிதெவுகூ ந்து 
திருப்பலிதேக் பகாண்டாடிொர். அவ் 
யவதளயில் இயேசு எழுப்பிே, “மானிட 
மகன் ோப ன்று மக்கள் பசால்கிறார்கள்?” 

எனும் யகள்விதே அவருதடே சீடர்கள் 
நம் மெதில் நிறுத்தயவண்டும் என்றும் 
இக்யகள்விக்காெ பதில் நம்தம நாயம 
சீடத்துவத்தில் புதுப்பித்துக்பகாள்ள 
உதவுகிறது என்றும் கூடியிருந்த ஒரு 

இலட்சம் மக்களுக்கு மத்தியில் 
எடுத்துத த்தார்.  இயேசு நம்தம உல 
தகச் சார்ந்து அல்ல. மாறாக கிறிஸ்துதவச் 
சார்ந்து, வாழ்ந்து தன்ெலத்தத பவல்ல 
யவண்டும் என்றும் அறிவுறுத்திொர், 
 

சுயலாவாக்கிோ அ சுத்ததலவர் திருத் 
தந்தததே வ யவற்று, நன்றியோடு 
வழிேனுப்பி தவத்தார். அங்கு திருத் 
தந்ததக்கு, இ ாணுவ மரிோததயும் 
அளிக்கப்பட்டது.  

துேருறும் அன்தெ மரிோ திருத்தல வளாகத்தில் திருப்பலி பகாண்டாடும் திருத்தந்தத  

 

தம்பின் பங்கில் ஒரு திருத்ததோண்டர் உதயமோனோர் 

 "என்னை 
மேய்த்திடும்  ஓ, 
ஆண்டவமே!' 

 
இதறேதழப்தப ஏற்று தமது குருத்துவக் கல்லூரிக் கல்விதே 
முடித்துக்பகாண்ட அருள்சயகாத ர் தமக்கல் தாஸ் 
அவர்களின் திருத்பதாண்டர் அருள்பபாழிவு நிகழ்வு கடந்த 
பசப்டம்பர் 11-ஆம் நாள், யகாலாலம்பூர் மாமதற 
மாவட்டத்தின் யப ாேர் சிற்றாலேமாெ கார்தடன் 
இல்லத்தில் பகாண்டாடப்பட்டது. 
 
கடந்த ஜூதல மாதம் 24-ஆம் நாள் நதடபபறவிருந்த 
இக்பகாண்டாட்டம் நடமாட்டக் கட்டுப்பாடு ஆதணயின் 
கா ணமாக, ஒத்திதவக்கப்பட்டது என்பது குறிப்பிடத் 
தக்கது. 20 யபர் மட்டுயம யந டிோகக் கலந்துபகாண்ட 
இந்நிகழ்தவ மற்றவர்கள் ArchKL-TV வதலபோளி 
வாயிலாகக் கண்டெர்.  
 

யப ாேர் ஜூலிேன் லிோவ் அவர்களின் ததலதமயில், 
அருள்தந்ததேர்கள்  கிறிஸ்தபர் சூதசப்பிள்தள,  யடவிட் 
அருளெந்தம், பீட்டர் அந்யதாணி, பபாெபவஞ்சர் 

இ ாேப்பன் மற்றும் சுய ன் துத  ாஜ் ஆகியோர் இதணந்த 
கூட்டுத் திருப்பலியில், யமற்கண்ட அருள்பபாழிவு நிகழ்வு 
இடம் பபற்றது. இந்நிகழ்வின் பதாடக்கத்தில், அருள்தந்தத 
கிறிஸ்தபர் சூதசப்பிள்தள அவர்கள் யவட்பாள ாெ 
அருள்சயகாத ர் தமக்கல் தாஸ் அவர்கதள யப ாேர் முன் 
அருள்பபாழிவுக்குத் தகுதிப்பபற்றவ ாக முன்னிறுத்திொர். 
  
யப ாேர் அவர்தம் மதறயுத யில், தூே ஆவிோரின் 
பகாதடோல் திடப்படுத்தப்பட்ட அருள்சயகாத ர் தமக்கல் 
தாஸ்  ஆேருக்கும்   மற்றும் அவ து அருள்பணிோளர் 

களுக்கும் இதறவார்த்தத யபாதித்தல், பலிநிதறயவற்றல்  
மற்றும் இத  அறப்பணிகளில் உதவி பசய்வயதாடு,  அவர் 
தன்தெ எவ்யவதளயிலும் ஓர் ஊழிே ாகயவ   பவளிப் 
படுத்திக்பகாள்வார் என்றும் கூறிொர்.  
 
அத்யதாடு, ‘என்தெ யமய்ப்பொக்கும் ஓ, ஆண்டவய !’ 
எனும் கருப்பபாருளில் தாம் மகிழ்வதாகவும்,   
அருள்சயகாத ர் தமக்கல் தாஸ்  இயேசு கிறிஸ்துதவப் 
பின்பசல்லும்  ஒரு பசம்மறிோகத் தன்தெ கருதுவதத 
நிதெத்து தாம் பபருமிதம் பகாள்வதாகவும் அவர் கூறிொர்.  
அருள்பபாழிவுக் பகாண்டாட்டத்தின் நிதறவாக, திருத் 
பதாண்டர் தமக்கல் அவர்கள் அவ து அருள்பபாழிவுக்குக் 
கா ணமாக விளங்கிே  பபற்யறாருக்கும், இரு சயகாத ர் 
களுக்கும் உறவிெர்களுக்கும், தம்பின் பங்கு மக்களுக்கும், 
பங்குத் தந்தத பீட்டர் அந்யதாணி   அவர்களுக்கும் மலாய். 
தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் நன்றி நவில்ந்தார். யப ாேர் 
ஜூலிேன் லிோவ் அவர்கள் இறுதிோக, அடுத்த அறிவிப்பு 
வத  சிறிது காலம் தம்யமாடு தங்கியிருப்பார் என்று 
அறிவித்தார். 
 

ஓர் எளிேக் குடும்பத்ததச் யசர்ந்த திருத்பதாண்டர் 
தமக்கல் தாஸ் அவர்கள், தம்பினிி்ல் பிறந்து வளர்ந்தவர்  
ஆவார்.  அருள்பணி வாழ்வுக்கு இவ து யதர்வாெது, 
திருஅதவக்கு ஒரு பபரும் பகாதட என்யற கூற யவண்டும்.   
 
 

இந்த ஆண்டு, பசப்டம்பர் 26-ஆம் 
நாளன்று உலக புலம்பபேர்ந்யதார் மற்றும் 
அகதிகள் திெம் பகாண்டாடப்படுகிறது. 
உலபகங்கிலும் உள்ள கத்யதாலிக்கர்கள், 
யபார்கள், யபா ாட்டங்கள்,  துன்புறுத்தல் 
களால் இடம் பபேர்ந்தவர்கதள நிதெ 
வில் பகாள்ளவும், ‘ப ந்த நாம்’ எனும் 
கருப்பபாருதள தமேமாகக் பகாண்டு 
சிந்தித்துச் பசேல்படவும்  இந்நாளில் 
திருத்தத்தத பி ான்சிஸ் அதழக்கிறார்.  
 
 

பதடப்பில் ‘நாம்’ கடவுளின் உருவில் 
பதடக்கப்பட்யடாம். பாவத்தில் ‘நாம்’ 
கடவுளுக்கு எதி ாகச் பசேல்பட்யடாம். 
இறுதியில் ‘நாம்’ மீண்டும் கடவுளின் 
பிள்தளகளாக உயிர்த்பதழுயவாம். 
ஆகயவ ‘நாம்’ எனும் ஒன்றிப்பில் 
நம்யமாடு இதணந்துள்ள அகதிகதளயும் 
நாடற்றவர்களாக பல்யவறு கா ண ங் 
களுக்காகப் புலம் பபேர்ந்யதாத யும் 
நிதெவுகூ  யவண்டும் என்கிறார். 
 

உண்தம என்ெபவன்றால், நாம் 
அதெவரும் ஒய  படகில் இருக்கியறாம், 
ஒன்றாக யவதல பசய்ே அதழக்கப் 
பட்யடாம், இதொல் நம்தமப் பிரிக்கும் 
சுவர்கள் இல்லாது,  மற்றவர்கள் என்ற 
எண்ணத்ததயும் கதளந்து,    “நாம்” 
என்பது  மனிதகுலம் முழுவததயும் 
உள்ளடக்கிேபதான்றாகக் கருதப்பட 
யவண்டும் என்றார்.  இவ்வாறு நான் இந்த 
உலக திெத்தத இ ண்டு விதமாெ 
யவண்டுயகாள்கதள தவத்து  உத  
ோற்ற விரும்புகியறன். முதலில் கத்யதா 
லிக்க நம்பிக்தகோளர்களும், பின்ெர்  
உலகில்  அதெத்து ஆண்களுக்கும் பபண் 
களுக்கும், ஒரு ப ந்த "நாம்" என்ற 
பதாதலயநாக்கில் ஒன்றிதணந்து 
முன்யெற  யவண்டும் என்ற யவண்டு 
யகாதள முன்தவக்கியறன்  என்கிறார் 
திருத்தந்தத. இவ து முழு உத  அடுத்த 
வா ம் இடம்பபறும்.  

அடுத்த வோரம் உ ே 
பு ம்தபயர்ந்கதோர் மற்றும் 

அேதிேள் தினம் 
தேோண்டோடப்படுகிறது 
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புதிய முறையில் மறைபரப்புக்கான 
கல்வி றமயம் அறமந்தது 

 தாழ்ச்சியின் பிறப்பிடமே தலைலேத்துவம்! 
இ  

 இன்று ஆண்டின் ப ொதுக்கொலம் 25-ம் 
வொரத்தில் நுழைகிற ொம்.  நொம் இன்று 
 டிக்கக்றகட்கும் வொசகங்கள் ‘முதன்ழை 
யொனவரொக இருக்க விரும்புகின் வர், 
அழனவருக்கும் கழைசியொனவரொக, 
பதொண்ைரொக இருக்கட்டும்’ என்னும் 
பசய்திழயத் தருவதொக இருக்கின் ன. 
இன்று நொம் வொழும் கொலகட்ைத்தில் 
எல்லொரும் ப ரியவரொக, எல்லொருக்கும் 
ப ரியவரொக இருக்க ஆழசப் டுகின்ற ொம். 
இதனொல் எவ்வளவு பிரச்சழனகழள, 
எவ்வளவு சண்ழை சச்சரவுகழள 
அனுதினமும் சந்திக்கின்ற ொம் என் ழத 
நொம் அறிறவொம். இறயசுறவொடு இருந்து, 
இறயசுவொகறவ ைொ றவண்டியவர்கள் 
அவருழைய சீைர்கள். ஆனொல், இறயசுவின் 
சீைர்கள்கூை தங்களுக்குள் யொர் ப ரியவர் 
என்  விவொதத்தில் ஈடு ட்ைொர்கள் 
என் ழத அறிகிற ொம்.    
 
இறயசு அவர்களிைம், உண்ழையில் யொர் 
ப ரியவர் என்  பசய்திழய அவர்களுக்கு 
எடுத்துச் பசொல்கின் ொர். சீைர்கள் 
தங்களுக்குள் யொர் ப ரியவர் என்  
விவொதத்தில் ஈடு டுவதற்கு மிக 
முக்கியைொன கொரணைொக இறயசு 

ைழலக்குச் பசல்லும்ற ொது தன்றனொடு 
ற துரு, றயொவொன், யொக்றகொபு ஆகிய 
மூன்றுற ழரயும் கூட்டிக்பகொண்டு 
ற ொனழத பசொல்லலொம். ஏபனன் ொல், 
அவர்கள் மூவரும் இறயசுவுக்கு மிக 
பநருக்கைொக இருந்ததினொல் தொங்கள்தொன் 
ைற் வர்கழள விைப் ப ரியவர்கள் என 
ஆணவத்தில் ற சியிருக்கலொம். அதனொல் 
சீைர்களுக்கு ைத்தியில் யொர் ப ரியவர் 
என்  வொக்குவொதம் வந்திருக்கலொம் என 
உறுதியொகச் பசொல்லலொம். ‘நொறைொ 
கல்வொரியில்  ைறவண்டிய  ொடுகழளக் 
குறித்து ற சிபகொண்டிருக்கும்ற ொது 
சீைர்கள் இப் டி யொர் ப ரியவர் என்  
வொக்குவொதத்தில் ஈடு டுகின் ொர்கறள’ என 
இறயசு வருந்தியிருக்கலொம். ஆனொலும் 
இறயசு அதழன பவளிகொட்டிக்பகொள்ள 
வில்ழல.  
 
நொன்தொன் ப ரியவன், எல்லொம் பதரிந் 
தவன் என்  ஆணவத்தில் இருக்கின் ற ொது 
எத்தழகய அழிவு ஏற் டுகின் து என் ழத 
இன்ழ ய இரண்ைொம் வொசகம் மிகத் 
பதளிவொக எடுத்துக்கூறுகின் து. அங்கு 
நொம் வொசிக்கின்ற ொம், “ப ொ ொழையும்  
கட்சி ைனப் ொன்ழையும் உள்ள இைத்தில் 

குைப் மும் எல்லொக் பகொடுஞ்பசயல்களும் 
நைக்கும்” என்று. ஆம், நொன்தொன் 
ப ரியவன் என்று வொழ்கின் ற ொதுதொன் 
சமூகத்தில், குடும் த்தில் அதிகைொன 
குைப் ங்கள் நைக்கின் ன.   
 
இறயசு நொன் ப ரியவன் என்  
ஆணவத்தினொல் வருகின்  அழிவிழனக் 
குறித்து நன் ொக அறிந்ததினொறலொ 
என்னறவொ சீைர்கள் யொர் ப ரியவர் என்  
வொக்குவொதத்தில் ஈடு ை றவண்ைொம் 
ைொ ொக, “ஒருவர் முதல்வரொக இருக்க 
விரும்பினொல் அவர் அழனவரிலும் 
கழைசியொனவரொகவும் அழனவருக்கும் 
பதொண்ைரொகவும் இருக்கட்டும் என்கி ொர். 
அப் டியொனொல் உண்ழையில் ப ரியவர் 
என் வர்  ட்ைம்,  தவிகள், அதிகொரத்ழதத் 
தன்னுழைய ழகயில் பகொண்டிருப் வர் 
அல்ல, ைொ ொக பி ருக்குச் றசழவ 
பசய்வதில் ப ரியவர் என்னும் 
உண்ழைழய மிக அழுத்தம் திருத்தைொக 
எடுத்துச் பசொல்கின் ொர்.  
 
இறயசுவின் வழியில் நைக்கின்  நொம் 
அடுத்தவருக்குப்  ணிவிழை புரிகின்  நல்ல 
ைனப் ொன்ழைழயயும் உள்ளத்தில் தொழ்ச் 

சியும் பகொண்டிருக்கின்ற ொைொ? என்று நொம் 
சிந்தித்துப்  ொர்க்கறவண்டும்.   நொம் அடுத் 
தவருக்குத் பதொண்டு அல்லது  ணிவிழை 
பசய்து வொழ்கின் ற ொதும் நம்ழைறய 
நொறை தொழ்த்திக்பகொண்டு வொழ்கின்  
ற ொதும் இழ வனொல் றைலும் றைலும் 
உயர்த்தப் டுறவொம் என் து உண்ழை 
யொகின் து. 
 

ைற் வழர அன்ற ொடு தொங்கிக் பகொள் 
றவொம். அதன்வழியொக இழ யருழள 
நிழ வொய் ப றுறவொம். அப்ற ொது நம் 
வழியொக இழ வன் எல்லொழரயும் ஆசிர் 
வதிப் ொர். 
 

த. ற ொசப் சகொய ஆனந்த், புனித சறவரியொர் 
றதவொலயம், ைலொக்கொ.  

 

ப ொதுக்கொலம் 25-ஆம்  ஞொயிறு  

முதல் வொசகம்: சொ.ஞொன 2: 17-2 
தி.  ொைல்:       54: 1-2. 3. 4,6  
2ம் வொசகம்:     யொக் 3: 16- 4: 3 
நற்பசய்தி:       ைொற்கு 9: 30-37  

ஞாயிறு வாசகம் ஆண்டு 2 
வாரநாள் முதல் வாசகம் –ஆண்டு 1 

திருப்புகழ் மாலை -வாரம் 1 

இ்க்கொலத்து உலகளொவிய குைப் ங்களுக்கு 
ைத்தியில், கத்றதொலிக்க திருஅழவ  புதிய 
பசயல்முழ களுக்கு ஏற் வும், பதொழில் 
நுட் த்தின் பகொழைகளுக்கு ஏற் வும் 
ைொற் ங்கழள ஏற்றுக்பகொண்ை நிழலயில்  
பதொைரந்து  யணிக்கி து. அது  இயங் 
கழல வொயிலொகத் திருப் லியிலும், 
பச ைொழல இழ றவண்ைல்களிலும் 
அ.தி.ச. கூட்ைங்களிலும்  ங்பகடுக்க 
முடிகி து. 
 

நொம் வொழும் இந்த பைய்நிகர் கொலத்தில் 
(virtual era) திருஅழவக்குள்ளும் 
பவளிறயயும் அதிகைொறனொர்  ங்பகடுக்கும் 
வழகயில்  உருவொக்கப்  யிற்சிகழள 
றைற்பகொள்ள முடிகி து.  இதன்வழியொக 
கிறிஸ்துவின் ைழ த்தூதுப்  ணியில் 
 ங்குக்பகொள்ளவும் முடிகி து. ைழ  ரப்பு  
எனும்ற ொது. அதன் ஆைைொன ப ொருழள 
கத்றதொலிக்கர்கள் இன்னும் அதிகைொக 
அறிந்துணர்ந்து  பசயல் ை றவண்டி 
யுள்ளதன் அவசியத்ழத ைறுப் தற்கில்ழல.  
 

 

இந்த ைழ ப் ரப்பு எனும் பசொல்லொனது 
தமிழ்ற சும் ைக்களுக்கு ஒரு புதிய பசொல் 
லொக இருக்கலொம். ஏபனனில், இரண்ைொம் 
வத்திக்கொன் சங்கத்திற்கு முன்பு (1962-
1965) இச்பசொல் நைது  யன் ொட்டில் 
இருந்ததில்ழல.  ைழ  ரப்பு என் து 
இறயசு கிறிஸ்துவின் நற்பசய்திழய 
அறிந்திரொதவர்களுக்கு அழத எடுத்துழரப் 
 தொகும். நைது திருமுழுக்கின் வொயிலொக, 
இந்நற்பசய்திழய பி ருக்கு எடுத்துழரக்  
கும்  ணி நம்மில் சுைத்தப் ட்ை  ணியொக 
உள்ளது. தூய ஆவியொர் இ்ப் ணிழய 
நிழ றவற்றும் ைக்களொக திருமுழுக்கில்  

நம்மில் இ ங்கினொர். இப் ணியொனது ஒரு 
கொலத்தில் அருள் ணியொளர்கழளயும் 
ஆயர்கழளயும் றசர்ந்ததொக ைட்டும் 
எண்ணப் ட்ைது.  
 

குறிப் ொக இந்த பைய்நிகர் கொலத்தில் இந்த 
ைழ ப் ரப்பு  ணிழய  ஏற்றுக்பகொள்வது 
சவொலொனது என் ழத கருத்தில் பகொண்டு, 
புதிய முழ யில் ைழ  ரப்புக்கொன கல்வி 
ழையம் (INE) கத்றதொலிக்க சமூகம் 
'பசயலில் இ ங்க' ஊக்குவிக்கும் ஒரு 
முழ ழயத் பதொைங்கியுள்ளது.  ங்கு 
அளவில் ப ொதுநிழலயினரிழைறய தழல 
ழைத்துவம் ைற்றும்  ங்குத் தழலவர் 
களுக்கொன உருைொற் ப்  யிற்சிழய 
(PLTT) பதொைங்கியுள்ளது.  இது 
இத்பதொற்றுறநொயின் பதொைக்கத்தில் 
திருஅழவ தழலவர்கழள அணிதிரட்டு 
வழத றநொக்கைொகக் பகொண்றதொடு.  
அவர்கழள மிகவும் தி ழையொன, பதொைர் 
புக்குரியவர்களொகவும் சூைலுக்கு ஏற்  
ைொற் த்ழத ஏற் வர்களொகவும் உருைொற்று 
வழத  றநொக்கைொகக் பகொண்டுள்ளது. 
 

இந்த ப ொதுயிநிழலயினர் உருைொற் ப் 
 ணிழய ஏற்றுள்ள கல்வி இயக்கம், கைந்த 
 ூழல ைொதம் 23-ம் திகதி அன்று, 
ைலொக்கொ-ப ொகூர் ைழ ைொவட்ைத்தின் 
ஆயர் ப ர்னர்ட்  வுல், பினொங்கு 
ைழ ைொவட்ைத்தின் ஆயர் பச ஸ்தியன் 
பிரொனசிஸ் ைற்றும் றகொலொலம்பூர் ைொைழ  
ைொவட்ைத்தின் ற ரொயர்  ூலியன் லியொவ் 
ஆகிறயொரொல் அதிகொரப்பூர்வைொக தி ந்து 
ழவக்கப் ட்ைது.  பதொைர்ந்து,  ூழல 24 
ைற்றும் ஆகஸ்டு 28 ஆகிய நொள்களில் 
இயங்கழல வொயிலொக நழைப ற்  ஆறு 
அைர்வுகள் பகொண்ை  யிற்சியில் 113 ற ர் 
கலந்துபகொண்ைனர்.  

 இறைவாக்கினர் ததாற்ைமும் 
இறைவாக்குறரத்தலும்  

ககொொ  ொொங்ங்: கைந்த ஆகஸ்டு ைொதம் பதொைங்கி, 
ைொதத்தின் முதல் பசவ்வொய்க்கிைழைகளில்  
நைத்தப் டும் திருவிவிலியப்  கிர்வு 
பதொைரில், இம்ைொதம் ‘இழ வொக்கினர்: 
றதொற் மும் இழ வொக்குழரத்தலும்’ என்  
தழலப்பில் கொ ொங் திருக்குடும்  ஆலயத் 
தின்  ஆர்.றக.சொமி பசொற்ப ொழிவொற்றினொர். 
திருக்குடும் ப்  ங்கின் துழணப் ங்கு 
தந்ழத விண்சன்ட் றதொைஸ் அவர்களின்  
சிந்தழனயில் உதித்த இத்பதொைர் விவிலியப் 
 கிர்வுக்கு, தமிழ்   விவிலியப்  ணிக்குழு 
இயங்கழல வொயிலொக ஏற் ொடு பசய்து 
வருகி து. 
 

‘எச்சூைலிலும் இழ வனின் அழைப்புக்கு  
ஏற் வொறு, அவரதுக் குரலொக   ணியில் 
அச்சமின்றி முழுழையொகச் பசயல் டுவறத 
இழ வொக்கினரது சி ப்பு’ என் ழத 
பதளிவொக ஆர். றக விளக்கினொர். இவ்வொறு  
பசயல் ட்ை  ழைய ஏற் ொட்டு இழ வொக் 
கினர்கழள, நூல் பகொண்ை இழ வொக் 
கினர்கள் 16 ற ர் என்றும் நூல் கொணொ 
இழ வொக்கினர் 19 ற ர் என்றும் பிரிக் 
கலொம். என அவர் கூறினொர்.  நூல் 
பகொண்ை இழ வொக்கினர்கழள, ப ரிய 
இழ வொக்கினர் (4) என்றும் சிறிய 
இழ வொக்கினர் (12) என்றும் பிரிக்கப் 
 டுகின் னர் எனவும் அவர் குறிப்பிட்ைொர். 
அவர்களின் ப யரில் உள்ள நூல்களின் 
அதிகொரங்கழளக் பகொண்டு, அவர்கள் 
ப ரிய இழ வொக்கினர் என்றும் சிறிய 
இழ வொக்கினர் என்றும் வழகப் டுத்தப் 
 ட்டுள்ளனர் என்ழதயும் பதளிவுப் டுத் 
தினொர்.  
 இழ வன் பதொைக்கத்தில் தொம் அழைத் 
தவர்கறளொடு குறிப் ொக,  ஆபிரகொம், 
அவரது புதல்வர் ஈசொக்,  அடுத்து யொக்றகொபு 

இறுதியொக றைொறசயிைம் கைவுள் றநரடியொக 
ற சினொர்.  பின்னர்  ‘தழல வணங்கொ” யூத 
ைக்களின் ற ொக்ழகக் கண்டு, இழ வொக் 
கினர்கள் வழியொகக் கைவுள் ற சத் 
பதொைங்கினொர்.  இறுதியொக, இஸ்ரறயல்  
நொடு இரண்ைொக உழைந்த  பின்னறர, 
ப ரும்  ொலொன இழ வொக்கினர்கள் 
அனுப் ப் ட்ைனர். இழ வொக்கினர்களின் 
கண்டிப் ொன, அழுத்தைொன ற ொதழன    
யொலும், அன் ொன, ஆறுதலொன வொர்த்ழத 
யொலும் அவர்கள் வழிநைத்தப் ட்டு, 
மீட் ரின் வருழகக்கு யூதக்குல ைக்கள் 
தயொர் பசய்யப் ட்ைனர் என் ழதயும் 
விவரித்தொர். 
 

கைந்த பசவ்வொய்க்கிைழை ஏ க்குழ ய 2 
ைணி றநரம் நைந்றதறிய இந்த விவிலியத் 
பதொைரில் 140 ற ர்  வழர கலந்து பகொண் 
ைனர்.  அடுத்தப்  யிற்சி 05-10-2021அன்று 
நழைப றும் என அறிவிக்கப் ட்ைது.  
 

அடுத்த ஞாயிறு 

26-09-2021 
உலக 

அகதிகள், புலம் 
பபயர்ந்ததார் 

தினம். 

இலைவவண்டல்கலைத் 
ததாடர்வவாம் 

இழ த்தந்ழதயுைன் அன்புைன் கூடிய 
முடிவற்  கலந்துழரயொைலில் 

நம்ழையும் இழணக்கும் நைதொண்ைவர் 
இறயசு, நைக்கொக பதொைர்ந்து 

இழ றவண்ைல் 
பசய்துபகொண்டிருக்கி ொர் என் ழத 
ைனதில் பகொண்ைவர்களொக, நம் 
வொழ்வின் இழ றவண்ைல்கழளத் 

பதொைர்றவொம். 
 

-திருத்தந்லத பிரான்சிஸ்  
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