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அமல அை்னைரய !
உமது பாதுைாவலில் எங் ைளுை்குப் பயமில் னல!!
ஆறுதலும் , அனமதியும் , திருமைைிை் இனறயருளும் எை்பறை்றும்
எமை்கு உண்டு.
பாவ மாசிை்றி பிறந்த பரிசுத்த மாதாரவ!!
பாவிைள் எங் ைளிை் ஈரடற் றம் உமது பரிந்துனரயால் எமை்கு
நிைழட்டும் !!!
மாைிடரிை் வாழ் ை்னைப் பிரெ்சினைைள் - சிை்ைல் ைள் - முடிெ்சுைனள
அவிழ் கிை்ற அை்னைரய!!!
புலம் பபயர்ந்தவர்ைளிை் அை்னைரய!
இரயசுரவாடு இனணந்து பெயலாற் றும் உடை் இரட்ெகிரய!
திருஅனவயிை் மாதாரவ!!
எதிர்ரநாை்கிை் தாரய!!! மரிரய வாழ் ை !!! - ஆசிரியர் குழு
திரு ் ந் வ : இவறயருளுக்கு 'ஆகட்டும் ' என பதிலுவரப் பபொம் கிறிஸ்படொபர் பிரொன்சிஸ்
கிறிஸ்து பிறப் பின் ஒளிவய, சகொள் வளபநொய் மவற ்துவிட
முடியொது - கிறிஸ்படொபர் பிரொன்சிஸ்
துறவு ெவபகள் துைக்கப் படுை ற் கு, திருப் பீட ்தின் முன்அனுமதி கிறிஸ்படொபர் பிரொன்சிஸ்
இவறைனின் ைருவகக்கொக மனமொற் ற ்தின்
பொவ யில் ...கிறிஸ்படொபர் பிரொன்சிஸ்
“ஆயர் மற் றும் , கிறிஸ் ை ஒன்றிப் பு” என்ற புதிய ஏடு - பமரி
ச பரெொ
பகொவிட்-19 கொல ்தில் ைறிபயொர் மறக்கப் பட்டுவிடக் கூடொது - பமரி
ச பரெொ
திருஅவை : விைெொயிகள் நலனில் அக்கவற கொட்டப் படுமொறு
ஆயர்கள் - பமரி ச பரெொ
சிந் திக்க செயல் பட : அவன ்திலும் பநர்மவற எண்ண ்தில்
ைளர... பமரி ச பரெொ
ஆன்மீகம் : மரியன்வன பக் ர்களுக்கொக 16 மரியன்வன
கொசணொளிகள் - YouTube
உடல் நலம் : `இச ல் லொம் செய் ொல் ஸ்நொக் கிபரவிங் வக
ஆபரொக்கியமொகக் வகயொளலொம் !' - சு.கவி ொ, விகடன்
முன்மொதிரிவக : சடல் லி மு ல் ைர் அரவிந் ் சகஜ் ரிைொல் அதிரடி
திட்டம் - ெமூக ஊடகம்

முகநூல் : திருஅவைசெய் திகள் ைொழ் க மரிபய - பக . எம் .
செல் ைரொஜ்
திரு ் ந் வ : இவறயருளுக்கு 'ஆகட்டும் ' என பதிலுவரப் பபொம் கிறிஸ்படொபர் பிரொன்சிஸ் பாவத்திலிருந்து விடுதனல பபற் றவர்ைளாை
ஒருநாள் மாறரவண்டும் எை்ற ரநாை்ைத்தில் நாம் பனடை்ைப்பட்டிருை்ை,
அை்னை மரியாரவா, ைருவிலிருை்கும் ரபாரத பாவத்திலிருந்து
விடுதனலப் பபற் றவராை இருந்தார். இனறமைைிை் தாயாைவிருை்கும்
ஒருவர், ைருவில் உருவாைது முதரல பாவத்திை் துயர்ைளால்
பதாடப்படாதவராை இருை்ைரவண்டும் எை்ற இனறவைிை் ஆவனல
நினறவுபெய் த, அமல உற் பவ அை்னையிை் திருவிழா, மீட்பு
வரலாற் றிை் மிை உை்ைத அதிெயங் ைளுள் ஒை்று எை உனரத்தார்,
திருத்தந்னத பிராை்சிஸ்.
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நாம் தூரயாராைவும் , மாெற் ரறாராைவும் தம் திருமுை் விளங் கும் படியாை
இனறவை் நம் னமப் பனடத்தார் எை, புைித பவுல் எரபசியருை்கு எழுதிய
திருமுைத்தில் (எரப.1:3-6, 11-12) கூறியுள் ளார், ஆைால் , அை்னை
மரியானவ, அரத இனறவை், ைருவில் உருவாைது முதரல

மாெற் றவராைப் பனடத்தார் எை, டிெம் பர் 08, இெ்பெவ் வாயை்று
சிறப்பிை்ைப்பட்ட, புைித ைை்ைி மரியாவிை் அமல உற் பவம்
பபருவிழாவை்று ஆற் றிய மூரவனள பெப உனரயிை்ரபாது
குறிப்பிட்டார், திருத்தந்னத பிராை்சிஸ். பாவத்திலிருந்து விடுதனலப்
பபற் றவர்ைளாை ஒருநாள் மாறரவண்டும் எை்ற ரநாை்ைத்தில் நாம்
பனடை்ைப்பட்டிருை்ை, அை்னை மரியாரவா, ைருவிலிருை்கும் ரபாரத
பாவத்திலிருந்து விடுதனலப் பபற் றவராை இருந்தார் எை்றார்,
திருத்தந்னத பிராை்சிஸ். இவ் வுலை வாழ் விை் இறுதியில் நமை்கு
கினடை்ை உள் ளது, அை்னை மரியாவுை்கு வாழ் விை் துவை்ைத்திரலரய
கினடத்தது எை, வத்திை்ைாை் புைித ரபதுரு வளாைத்தில் கூடியிருந்த
திருப்பயணிைளிடம் கூறிய திருத்தந்னத பிராை்சிஸ் அவர்ைள் ,
பாவத்திலிருந்து விடுதனல பபறும் நினலை்ைாை நாம் அனைவரும்
இப்ரபாதிருந்ரத நம் னமத் தயாரிை்ைரவண்டும் , ஏபைைில் , எந்தப்
பாவியும் விண்ணுலகில் நுனழயும் வண்ணம் தை்னை மாற் றிை்பைாள் ள
முடியும் , ஏபைைில் , கிறிஸ்துவிை் மரணத்திற் குப்பிை், முதை் முதலில்
விண்ணுலகில் நுனழந்தவர், அவரராடு சிலுனவயில் அனறயப்பட்டிருந்த
திருடர்ைளில் ஒருவரர எை ரமலும் கூறிைார்.
பாவிைளும் விண்ணரசில் நுனழயலாம் எை்பது, இனறவைிை்
பபாறுனமனய ரொதிை்ை விடுை்ைப்பட்டுள் ள அனழப்பு அல் ல எை்ற
திருத்தந்னத, மைிதர்ைனள ஏமாற் றலாம் , ஆைால் , ைடவுனள நம் மால்
ஏமாற் ற முடியாது எை்பதால் , பாவத்னத விலை்கி, இனறவனுை்கு
'ஆைட்டும் ' எை பதிலுனரப்ரபாம் எை்ற அனழப்னப விடுத்தார். நம்
பவளிரவடங் ைனளை் ைனளந்து, நம் உண்னம நினலைனள
ஏற் றுை்பைாள் வதுடை், இனறவனையும் , நமை்கு
அடுத்திருப்பவர்ைனளயும் , நம் மிடம் எதிர்பார்ை்ைப்பட்ட விதத்தில் நாம்
அை்புகூரவில் னல எை்பனத உணர்ந்து, நாம் பெல் லும் பானதரய
மைமாற் றப் பானத, அப்பானதயிை் துவை்ைமாை, ஒப்புரவு எனும்
அருளனடயாளத்னதப் பபறுவதுடை், இனறவனுை்கும்
அடுத்திருப்பவர்ைளுை்கும் எதிராை நாம் பெய் த பாவங் ைளுை்குப்
பரிைாரம் பெய் ரவாம் எை ரமலும் ரைட்டுை்பைாண்டார் திருத்தந்னத
பிராை்சிஸ். அை்னை மரியானவப்ரபால் , புைிதராைவும்
மாெற் றவராைவும் நாமும் விளங் ைரவண்டிய பானதனயத் பதாடரும்
ரநாை்ைத்தில் , அை்னையிை் பராமரிப்பில் நம் னம ஒப் பனடத்து,
பாவத்திற் கு மறுப்பு பொல் வதுடை், இனறயருளுை்கு 'ஆைட்டும் ' எை
பதிலுனரப்ரபாம் எைை் ரைட்டு, தை் நண்பைல் மூரவனள பெப உனரனய
நினறவு பெய் தார் திருத்தந்னத பிராை்சிஸ்.

கிறிஸ்து பிறப் பின் ஒளிவய, சகொள் வளபநொய் மவற ்துவிட
முடியொது - கிறிஸ்படொபர் பிரொன்சிஸ் - பைாள் னள ரநாயால்
துை்பங் ைனள அனுபவித்துவரும் இை்றய உலகில் , நாம் வீடுைளில்
அனமை்கும் கிறிஸ்மஸ் மரங் ைளும் , குடிலும் , நம் பிை்னையிை்
அனடயாளங் ைளாை உள் ளை. இந்தை் பைாள் னளரநாய் ை் ைாலத்திலும்
உலகில் , கிறிஸ்து பிறப்னப ரநாை்கிய தயாரிப்புைள் சிறப்பாை
விதத்தில் இடம் பபறுவது குறித்து தை் மகிழ் சினய பவளியிட்ட
திருத்தந்னத பிராை்சிஸ் அவர்ைள் , எந்தை் பைாள் னளரநாயாலும் ,
கிறிஸ்து பிறப்பிை் ஒளினய அனணத்துவிடமுடியாது எை
பதரிவித்தார். இஞ் ஞாயிறு நற் பெய் தி வாெைம் குறித்தை் ைருத்துை்ைனள,
புைித ரபதுரு பபருங் ரைாவில் வளாைத்தில் குழுமியிருந்த மை்ைளுை்கு
மூரவனள பெப உனரயில் வழங் கியபிை், இந்நாட்ைளிை் கிறிஸ்மஸ்
தயாரிப்புைள் குறித்தும் எடுத்துனரத்தார், திருத்தந்னத பிராை்சிஸ்.

மூரவனள பெப உனரயிை்ரபாது 061220 (Vatican Media)
புைித ரபதுரு வளாைத்தில் , கிறிஸ்மஸ் மரம் நடப்பட்டு உள் ளனதயும் ,
வினரவில் கிறிஸ்மஸ் குடில் திறை்ைப்பட உள் ளனதயும் பற் றி குறிப்பிட்ட
திருத்தந்னத பிராை்சிஸ் அவர்ைள் , பல வீடுைளில் , இத்தனைய
அனடயாளங் ைனள அனமத்து வருவது, குழந்னதைளுை்கும் ,
பபரியவர்ைளுை்கும் மகிழ் ெசி
் னயை் பைாணரும் தருணமாை உள் ளது

எை்றார். பைாள் னளரநாயால் துை்பங் ைனள அனுபவித்துவரும் இை்றய
உலகில் , நாம் வீடுைளில் அனமை்கும் கிறிஸ்மஸ் மரங் ைளும் , குடிலும் ,
நம் பிை்னையிை் அனடயாளங் ைளாை உள் ளை, எை உனரத்த
திருத்தந்னத, இந்த அனடயாளங் ைளிை் பவளி அர்த்தத்னதயும்
தாண்டிெ்பெை்று நாம் , இனவைளிை் வழியாை பவளிப்படுத்தப்பட்டுள் ள
இனறஅை்னப முற் றிலுமாை புரிந்துபைாள் ள ரவண்டும் எை அனழப்பு
விடுத்தார். எந்த ஒரு பைாள் னளரநாரயா, அல் லது, பநருை்ைடிரயா,
கிறிஸ்து பிறப்பிை் ஒளினய மனறத்து விடமுடியாது, ஆைரவ, அந்த ஒளி
நம் இதயங் ைளுை்குள் புைவும் , உதவித்ரதனவப்படுரவானர அணுைவும்
அனுமதிப்ரபாமாை, எை உனரத்த திருத்தந்னத பிராை்சிஸ் அவர்ைள் ,
ைடவுள் மீண்டும் நமை்குள் ளும் , நம் நடுவிலும் பிறப்பபடுை்ை உள் ளார்
எை ரமலும் கூறிைார்.
துறவு ெவபகள் துைக்கப் படுை ற் கு, திருப் பீட ்தின் முன்அனுமதி கிறிஸ்படொபர் பிரொன்சிஸ் - புதிய துறவு ெனபைரளா, துறவு
பதாடர்புனடய குழுமங் ைரளா துவை்ைப்படுவதற் கு, அப்பகுதியிை் ஆயர்
இனெவு வழங் குவதற் கு முை்ைர், எழுத்து வடிவத்தில் திருப்பீடம்
வழங் கும் அனுமதினயப் பபற ரவண்டியது அவசியம் . திருப்பீடத்திை்
கீழ் பெயல் படும் கீனழ வழிபாட்டுமுனற திருஅனவைளில் , புதிதாை
துறவு ெனபைள் துவை்ைப்படுவதற் கு, திருப்பீடத்திை் முை்அனுமதி
ரதனவ எை்ற ெட்டத் திருத்தம் ஒை்னற, திருத்தந்னத பிராை்சிஸ்
அவர்ைள் பவளியிட்டுள் ளார்.

பெபத்தில் ஈடுபட்டிருை்கும் அருள் ெரைாதரிைள் (Vatican Media)
கீனழ வழிபாட்டுமுனற திருஅனவைள் குறித்த திருஅனவெ் ெட்டங் ைளில்
சில திருத்தங் ைனள பைாணர்ந்து, டிெம் பர் 7, 'motu proprio' எைப்படும் ,
சுயவிருப்பத்திை் ரபரில் , எை்ற அறிை்னைனய பவளியிட்டுள் ள
திருத்தந்னத பிராை்சிஸ் அவர்ைள் , கீனழ வழிபாட்டுமுனற
திருஅனவைளில் , புதிய துறவு ெனபைரளா, துறவு பதாடர்புனடய
குழுமங் ைரளா துவை்ைப்படுவதற் கு, அப்பகுதியிை் ஆயர் இனெவு
வழங் குவதற் கு முை்ைர், எழுத்து வடிவத்தில் திருப்பீடம் வழங் கும்
அனுமதினயப் பபறரவண்டியது அவசியம் எை அதில் கூறியுள் ளார்.
இவ் வாண்டு நவம் பர் மாதம் 4ம் ரததி, இலத்தீை் வழிபாட்டுமுனற
திருஅனவயில் , புதிய துறவு ெனபைள் துவை்ைப்படுவதற் கு முை் எழுத்து
வடிவத்தில் திருப்பீடத்திடமிருந்து அனுமதி பபறரவண்டும் எை்பனத,
“Authenticum charismatis” எை்ற பபயரில் , motu proprio ஒை்னற
திருத்தந்னத பிராை்சிஸ் அவர்ைள் பவளியிட்டனதத் பதாடர்ந்து,
தற் ரபாது, அரத ெட்டம் , கீனழ வழிபாட்டுமுனற திருஅனவைளுை்கும்
வழங் ைப்பட்டுள் ளது. கீனழ வழிபாட்டுமுனற திருஅனவைளுை்பைை
வழங் ைப்பட்டுள் ள இப்புதிய ெட்டத்திருத்தம் , இம் மாதம் 8ம் ரததி,
பெவ் வாய் ை்கிழனம முதல் அமலுை்கு வர உள் ளது.
இவறைனின் ைருவகக்கொக மனமொற் ற ்தின்
பொவ யில் ...கிறிஸ்படொபர் பிரொன்சிஸ் - திருத்தந்னத : மைமாற் றம்
எை்பது நம் னம எவ் வாறு பாவ மை்ைிப்பு, மற் றும் , இனறயரசு குறித்த
ஏை்ைத்திை் பானதயில் அனழத்துெ் பெல் கிறது. மைமாற் றத்திை்
பானதயில் பயணத்னத ரமற் பைாண்டு, இனறவைிை் வருனைை்ைாை
நம் னம தயாரிப்ரபாம் , எை இஞ் ஞாயிற் றுை்கிழனம நண்பைல் மூரவனள
பெப உனரயிை்ரபாது அனழப்பு விடுத்தார் திருத்தந்னத பிராை்சிஸ்.
பாவ மை்ைிப்பு அனடய மைம் மாறித் திருமுழுை்குப் பபறுங் ைள் எை்று
திருமுழுை்கு ரயாவாை் விடுத்துள் ள அனழப்பு குறித்து விவரிை்கும்
இஞ் ஞாயிற் றுை்கிழனம நற் பெய் தி வாெைத்னத (மாற் . 1:1-18)
னமயப்படுத்தி தை் ைருத்துை்ைனள, வத்திை்ைாை் புைித ரபதுரு
பபருங் ரைாவில் வளாைத்தில் குழுமியிருந்த மை்ைளுடை்
பகிர்ந்துபைாண்ட திருத்தந்னத பிராை்சிஸ் அவர்ைள் , கிறிஸ்து
பிறப்பிற் கு நம் னம தயாரிை்ை அனழப்பு விடுை்கும் நற் பெய் தி வாெைம்
இது, எை்று கூறிைார்.

மூரவனள பெபவுனர வழங் கும் திருத்தந்னத - 061220 (AFP or licensors)
புைித திருமுழுை்கு ரயாவாைிை் பணிகுறித்து எடுத்துனரை்கும்
இஞ் ஞாயிறு நற் பெய் தி வாெைம் , மைமாற் றம் எை்பது நம் னம எவ் வாறு
பாவ மை்ைிப்பு, மற் றும் , இனறயரசு குறித்த ஏை்ைத்திை் பானதயில்
அனழத்துெ் பெல் கிறது எை்பனதை் ைாட்டுகிறது எை்றார் திருத்தந்னத.
மைமாற் றம் எை்பது, ஒருவர் பெல் லும் தினெனயயும் , அவரிை்
ரநாை்ைத்னதயும் மாற் றி அனமப்பனத குறிப்பரதாடு, நமது
எண்ணப்ரபாை்னையும் மாற் றியனமை்கிறது, எை்றுனரத்த திருத்தந்னத
பிராை்சிஸ் அவர்ைள் , அறபநறி, மற் றும் , ஆை்மீை வாழ் வில் ,
மைமாற் றம் எை்பது, தீயவழிைளில் இருந்து நல் வழிைனள ரநாை்கியும் ,
பாவ வாழ் விலிருந்து இனற அை்னப ரநாை்கியும் பெல் வனதை்
குறிப்பிடுகிை்றது எை்றார். பாவ மை்ைிப்பு அனடய மைம் மாறித்
திருமுழுை்குப் பபறுங் ைள் எை பானலவைத்தில் திருமுழுை்கு ரயாவாை்
விடுத்த அனழப்பு இதுரவ எை்பனதயும் சுட்டிை்ைாட்டிய திருத்தந்னத,
பாவத்திற் குப் பரிைாரம் பெய் வனதயும் , வாழ் வுப்பானதனய
மாற் றியனமப்பனதயும் ரநாை்ைமாைை் பைாள் ளாமல் , நீ ரில் மூழ் கி
திருமுழுை்குப்பபறுவதால் எவ் வித பலனுமில் னல, எை்பனதயும்
எடுத்தியம் பிைர். பாவத்திற் ைாை மைம் வருந்துதல் , பாவத்திலிருந்து
விடுதனல பபற ஆவல் பைாள் ளல் , பாவத்னத முற் றிலுமாை நம்
வாழ் விலிருந்து விலை்கினவத்தல் எை்பனவ, மைமாற் றம் நம் மில்
எதிர்பார்ப்பனவ எை்பனதை் குறிப்பிட்ட திருத்தந்னத பிராை்சிஸ்
அவர்ைள் , பாவத்னத விலை்குவது எை்பது, பாவத்ரதாடு பதாடர்புனடய,

அனைத்து ஆனெைனளயும் மைப்ரபாை்குைனளயும் விலை்கினவப்பனத
எதிர்பார்ை்கிை்றது எைவும் குறிப்பிட்டார். அதிைப்படியாை சுைங் ைனள
தூர விலை்கி, வாழ் விற் கு ரதனவயாை பபாருட்ைனள மட்டுரம
பைாண்டு, அதில் நினறவுைண்ட புைித திருமுழுை்கு ரயாவாை், நமை்கு
சிறந்த எடுத்துை்ைாட்டாை உள் ளார், ஏபைைில் , பாவத்திலிருந்து விலகி
இருப்பனதத் பதாடர்ந்து, நாம் அடுத்தபடியாை, இனறவனையும் அவர்
அரனெயும் ரதடுவதில் நம் ைவைத்னதத் திருப்பரவண்டும் எை்பனத
அவரர நமை்கு ைாட்டுகிறார், எை்றார். ைடவுளரனெத் ரதடி, அதற் ைாை
வாழ் வது, மிைவும் சிரமம் நினறந்த ஒை்று, ஏபைைில் , நம் னம
இவ் வுலரைாடு ைட்டிப்ரபாடும் ெங் கிலிைள் அதிைம் உள் ள நினலயில் ,
மைமாற் றம் இனறவை் நமை்கு வழங் கும் அருள் எை்பனத உணர்ந்து,
அதற் ரைற் றவனையில் பெயல் படுரவாம் எை்ற அனழப்னபயும் , தை்
மூரவனள பெப உனரயில் விடுத்தார், திருத்தந்னத பிராை்சிஸ்.
“ஆயர் மற் றும் , கிறிஸ் ை ஒன்றிப் பு” என்ற புதிய ஏடு - பமரி
ச பரெொ - 1960ம் ஆண்டில் , திருத்தந்னத புைித 23ம் ரயாவாை்
அவர்ைளால் , கிறிஸ்தவ ஒை்றிப்பு திருப்பீட அனவ உருவாை்ைப்பட்டது.
ைத்ரதாலிை்ைத் திருஅனவயிை் கிறிஸ்தவ ஒை்றிப்பு அர்ப்பணத்ரதாடு
பதாடர்புனடய மிை முை்கியமாை ஏடு ஒை்னற, கிறிஸ்தவ ஒை்றிப்னப
ஊை்குவிை்கும் திருப்பீட அனவ, டிெம் பர் 04, இவ் பவள் ளியை்று,
பமய் நிைர் பெய் தியாளர் கூட்டத்தில் பவளியிட்டது. “ஆயர் மற் றும் ,
கிறிஸ்தவ ஒை்றிப் பு: கிறிஸ்தவ ஒை்றிப்புப் பணிை்கு வழிைாட்டும்
னைரயடு (The Bishop and Christian Unity: An Ecumenical Vademecum)”
எை்ற தனலப்பில் பவளியிடப்பட்ட இந்த ஏடு பற் றி விவரித்த கிறிஸ்தவ
ஒை்றிப்பு திருப்பீட அனவ, ைத்ரதாலிை்ை ஆயர்ைள் , தங் ைளது
மனறப்பணி வழியாை, கிறிஸ்தவ ஒை்றிப்னப ஊை்குவிப்பதற் கு
வழிைாட்டும் ரநாை்ைத்தில் , இந்த ஏடு பவளியிடப்பட்டுள் ளது எை்று
அறிவித்தது. தைது அனவயிை் உறுப்பிைர்ைள் மற் றும் ,
ஆரலாெைர்ைளிை் விண்ணப்பத்திை்ரபரில் , கிறிஸ்தவ ஒை்றிப்பு
திருப்பீட அனவ உருவாை்ைப்பட்டதை் அறுபதாம் ஆண்டு நினறனவ
முை்ைிட்டு, இந்த ஏடு பவளியிடப்படுகிறது எை்றும் , அத்திருப்பீட அனவ
கூறியுள் ளது. திருத்தந்னத புைித 2ம் ரயாவாை் பவுல் அவர்ைள் ,
கிறிஸ்தவ ஒை்றிப் பு பற் றி பவளியிட்ட unum sint Ut (ரம,25,1995) எை்ற
திருமடலிை் 25ம் ஆண்னடபயாட்டி, திருத்தந்னத பிராை்சிஸ் அவர்ைள்
எழுதிய மடலில் , இந்த வழிைாட்டும் ஏட்டிற் கு அனுமதி அளித்தார்
எை்றும் , இந்த ஏடு, கிறிஸ்தவ ஒை்றிப்னப ஊை்குவிப்பதில்
திருஅனவை்கு இருை்கும் பபாறுப்புைனள ஊை்குவிை்ைவும் , அதற் கு
வழிைாட்டவும் உதவும் எை, அதில் கூறியிருை்கிறார் எை்றும்
அறிவித்துள் ளது.

“ஆயர் மற் றும் , கிறிஸ்தவ ஒை்றிப்பு” எை்ற புதிய ஏடு, பமய் நிைர்
பெய் தியாளர் கூட்டம்
இரு முக்கிய பகுதிகள் - கிறிஸ்தவ ஒை்றிப்புப் பணிை்கு வழிைாட்டும்
இந்த ஏடு, இரு முை்கிய பகுதிைனளை் பைாண்டிருை்கிை்றது எை்றும் ,
“ைத்ரதாலிை்ைத் திருஅனவை்குள் கிறிஸ்தவ ஒை்றிப்னப ஊை்குவித்தல் ”
எை்ற தனலப்பில் முதல் பகுதியும் , “பிற கிறிஸ்தவர்ைரளாடு உள் ள
உறவில் ைத்ரதாலிை்ைத் திருஅனவ” எை்ற தனலப்பில் இரண்டாவது
பகுதியும் அனமந்துள் ளை எை்றும் , அத்திருப்பீட அனவ
கூறியுள் ளது. ஆை்மீை கிறிஸ்தவ ஒை்றிப்பு, கிறிஸ்தவ ஒை்றிப்பு
இயை்ைத்திை் ஆை்மாவாை அனமந்துள் ளது எை்று கூறியுள் ள
அத்திருப்பீட அனவ, கிறிஸ்தவர்ைள் மத்தியில் ஒை்றிப்பு இடம் பபற
ரவண்டும் எை்பதற் ைாை, இனறரவண்டல் , மைமாற் றம் மற் றும் ,
புைிதத்துவம் ஆகியவற் றில் விசுவாசிைள் வளர்வதற் கு, ஆயர்ைள்
எவ் வாறு வழிைாட்டரவண்டும் எை்பது, அந்த ஏட்டில் உள் ளது எை்று
கூறியுள் ளது. குறிப்பாை, திருமனற நூல் ைனள வாசித்தல் , ைடந்தைால
நினைவுைனளை் குணப்படுத்தல் , கிறிஸ்தவர்ைள் சிந்தும் இரத்தம்
பற் றிய உணர்வு, ெந்திப்பு ைலாெ்ொரம் , உனரயாடல் ரபாை்றனவ
குறித்து எடுத்துனரை்ைவும் , இந்தை் னைரயாடு ஆயர்ைளுை்கு உதவும்
எை்று கூறப்பட்டுள் ளது. 1960ம் ஆண்டில் , திருத்தந்னத புைித 23ம்

ரயாவாை் அவர்ைளால் , கிறிஸ்தவ ஒை்றிப்பு திருப்பீட அனவ
உருவாை்ைப்பட்டது.
பகொவிட்-19 கொல ்தில் ைறிபயொர் மறக்கப் பட்டுவிடக் கூடொது - பமரி
ச பரெொ - நம் பபாதுவாை இல் லமாகிய இப்பூமிை்ரைாளம் மற் றும் , நம்
பபாதுவாை திட்டங் ைள் பற் றி மீள் ஆய் வு ஒை்னற
ரமற் பைாள் ளரவண்டியது, உலை ெமுதாயத்திை் ைடனம - ரபராயர்
ைாலைர் பைாரராைா பைாள் னளரநாய் ைாலத்தில் , வறிரயார், மற் றும் ,
ெமுதாயத்தில் விளிம் புநினலயில் இருப்ரபார் ஆகிரயார்
மறை்ைப்பட்டுவிடை்கூடாது எை்று, பை்ைாட்டு உறவுைள் திருப்பீட
அனவயிை் பெயலர், ரபராயர் பால் ரிெ்ெர்டு ைாலைர் அவர்ைள் , நவம் பர்
23, இத்திங் ைளை்று ரைட்டுை்பைாண்டார்.

ரபராயர் பால் ரிெ்ெர்டு ைாலைர்
உலகில் நிலவும் பபாதுவாை பிரெ்ெனைைனளை் ைனளவதற் கும் ,
நாடுைளினடரய ஒத்துனழப்னப ஊை்குவிப்பதற் கும் ரதனவப்படும் ,
அறிவியல் ஒத்துனழப்பு குறித்து இடம் பபற் ற ைலந்துனரயாடலில்
உனரயாற் றிய ரபராயர் ைாலைர் அவர்ைள் , பவகு ரவைமாை
வளர்ந்துவரும் பதாழில் நுட்பத்திை் உதவிரயாடு, தற் ரபானதய
பநருை்ைடி ைளிலிருந்து வினரவில் பவளிவருவதற் கு முயற் சிை்குமாறு
வலியுறுத்திைார். இந்த முயற் சியில் அனைவரும் திருத்தந்னத
பிராை்சிஸ் அவர்ைளிை் அடிெ்சுவடுைனளப் பிை்பற் றுமாறு

ரைட்டுை்பைாண்ட ரபராயர் ைாலைர் அவர்ைள் , ரைாவிட்-19
பைாள் னளரநாய் உருவாை்கியுள் ள பிரெ்ெனைைனளை் ைனளவதற் கு,
அறிவியலும் , மைிதரிை் ஒத்துனழப் பும் ரதனவப்படுகிை்றை எை்று
குறிப்பிட்டார். “உடை்பிறந்த உணர்வு, ஒருங் கினணந்த சுற் றுெ்சூழல் ,
மற் றும் , ரைாவிட்-19: தூதரை உறவுைள் மற் றும் , அறிவியலிை் பங் கு”
எை்ற தனலப்பில் உனரயாற் றிய ரபராயர் ைாலைர் அவர்ைள் , ரைாவிட்-19
பைாள் னள ரநாய் , மைித ெமுதாயம் முழுவதற் கும் ஒரு
பரிரொதனையாை அனமந்துள் ளது எை்றும் கூறிைார். இந்த
பைாள் னளரநாய் , பநருை்ைடிநினலனய மிை அதிைமாை உருவாை்கி,
எண்ணற் ற ெந்ரதைங் ைள் , அெ்ெங் ைள் , ைவனலைள் மற் றும் ,
பாதுைாப்புைள் நினலகுனலவு ஆகியவற் றுை்குை் ைாரணமாகியுள் ளது
எை்றும் , இது, திடீபரை நாம் அனைவரும் , பலவீைர்ைள் எை்று
நம் னமரய ைண்டுணர னவத்துள் ளது எை்றும் , ரபராயர் ைாலைர்
அவர்ைள் கூறிைார். அறிவியனலவிட மைித வாழ் வு பபரிது எை்றும் ,
நாம் முை்பிருந்ததுரபால் இருந்தால் , தற் ரபானதய பநருை்ைடியிலிருந்து
நம் மால் ஒருரபாதும் மீண்டு வரமுடியாது எை்றும் உனரத்த ரபராயர்
ைாலைர் அவர்ைள் , நம் பபாதுவாை இல் லமாகிய இப்பூமிை்ரைாளம்
மற் றும் , நம் பபாதுவாை திட்டங் ைள் பற் றி மீள் ஆய் வு
ரமற் பைாள் ளரவண்டியது நமது ைடனம எை்பனதயும்
நினைவுபடுத்திைார். நாம் அனைவரும் விரும் புகிை்ற வருங் ைாலத்னத
அனமப்பதற் கு, நாடுைனள ஒை்றினணை்ைவும் , மை்ைளுை்கினடரய
பாலங் ைனள அனமை்ைவும் உருவாை்ைப்பட்ட ஐை்கிய நாடுைள்
நிறுவைத்னத நல் ல முனறயில் பயை்படுத்துமாறு ரைட்டுை்பைாண்ட
ரபராயர் ைாலைர் அவர்ைள் , இந்நிைழ் னவ ஏற் பாடு பெய் த, உரராம்
அறிவியல் ைழைத்திற் கு நை்றியும் பதரிவித்தார்.
திருஅவை : விைெொயிகள் நலனில் அக்கவற கொட்டப் படுமொறு
ஆயர்கள் - பமரி ச பரெொ - இந்தியாவிை் 130 ரைாடி மை்ைளில் ,
ஏறத்தாழ எழுபது விழுை்ைாட்டிைர், விவொயத்னதெ் ொர்ந்து
வாழ் கிை்றரவனள, நடுவண் அரசு, விவொயிைள் மீது அை்ைனற ைாட்டி,
நாட்னட, விவொயிைளிை் நட்பு நாடாை அனமை்ைரவண்டும் - ரைரள
ஆயர்ைள் . இந்தியாவில் , நடுவண் அரசு பைாண்டுவந்துள் ள மூை்று
ரவளாண் ெட்டங் ைனள எதிர்த்து, ைடந்த ஒரு வாரமாை இடம் பபற் றுவரும்
ரபாராட்டத்னத முடிவுை்குை்பைாணரும் வனையில் இடம் பபற் ற
ரபெ்சுவார்த்னதைள் ரதால் வியனடந்துள் ளரவனள, விவொயிைளிை்
பநருை்ைடிநினலைள் அைற் றப்படுவதற் கு, நடவடிை்னைைனள
ரமற் பைாள் ளுமாறு, ரைரள ைத்ரதாலிை்ை ஆயர்ைள் , நடுவண் அரனெ
வலியுறுத்தியுள் ளைர்.

படல் லி எல் னலயில் விவொயிைள் ரபாராட்டம்
இந்தியாவில் , விவொயிைள் நடத்திவரும் ரபாராட்டம் குறித்து,
ரைரளாவிை் நாற் பதுை்கும் அதிைமாை ஆயர்ைள் ொர்பாை, யூை்ைா
பெய் தியிடம் ைருத்து பதரிவித்த, ைர்திைால் ொர்ெ் ஆபலஞ் ரெரி
அவர்ைள் , மத்திய அரசிை் புதிய விவொயெ் ெட்டங் ைளால் , நாட்டிை்
இலட்ெை்ைணை்ைாை விவொயிைள் , தங் ைளிை் வருங் ைாலம் குறித்து
மிைவும் ைவனலபைாண்டுள் ளைர் எை்று கூறிைார். இந்தியாவிை் 130
ரைாடி மை்ைளில் , ஏறத்தாழ எழுபது விழுை்ைாட்டிைர், விவொயத்னத
நம் பி வாழ் ந்து வருகிை்ற ரவனள, நாட்டிை் நலை்ைருதி,
விவொயிைளுை்கு ஆதரவாை பைாள் னைைனளெ் பெயல் படுத்துமாறும் ,
இந்தியானவ, விவொயிைளிை் நலை் நாடும் நட்பு நாடாை
அனமை்குமாறும் , ரைரள ஆயர்ைள் , அரசுை்கு, அனழப்பு விடுத்துள் ளைர்.
ரவளாண்துனறயில் பபரிய வர்த்தை அனமப்புைள் நுனழவது, 86
விழுை்ைாட்டுை்கு அதிைமாை, சிறிய மற் றும் , நடுத்தர விவொயிைனள
பநருை்ைடியில் ஆழ் த்தும் எை்று, சில வல் லுைர்ைளிை் கூற் னற
குறிப்பிட்டுள் ள ஆயர்ைள் , நடுவண் அரசு, விவொயிைள் மீது அை்ைனற
ைாட்டுமாறு வலியுறுத்தியுள் ளைர். (UCAN)
சிந் திக்க செயல் பட : அவன ்திலும் பநர்மவற எண்ண ்தில்
ைளர... பமரி ச பரெொ - மகிழ் வாைனதத் பதரிவுபெய் து வாழ் ை்னைனய
முை்ரைாை்கி நடத்திெ் பெல் லப் ரபாகிரறாமா அல் லது மைதிற் கு
ைவனலதரும் ரொைமாைனதத் பதரிவுபெய் து, வாடிய முைத்ரதாடு

இருை்ைப்ரபாகிரறாமா எை்ற இருவிதமாை பதரிவுைள் நம்
அனைவருை்குரம உள் ளை. “மைிதர் எங் ரை ரபாை விரும் புகிறாரரா,
அங் ரைதாை் அவரது இருப்பிடம் ” எை்று பொை்ைவர், அறிவியலாளர்
Wernher Von Braun (1912–1977). பெர்மைினயப் பூர்வீைமாைை் பைாண்ட
இவர், அபமரிை்ை ஐை்கிய நாடு பெை்று, அபமரிை்ை விண்பவளித்
திட்டத்னத ரமலாண்னம பெய் து வந்தவர். நிலாவுை்கு மைிதர்
முதை்முதலாைெ் பெல் லை் ைாரணமாைெ் பெயல் பட்டவர். “நாம்
ெந்திரமண்டலத்திற் குப் ரபாை விரும் பிைால் ரபாய் வரலாம் ” எை்றும்
கூறியவர், அறிவியலாளர் வாை் பிராவுை். எந்த ஒரு ைாரியத்திலும்
இறங் கும் முை்பு, இது முடியாது எை்று முதலிரலரய முடிவுைட்டிவிட்டால் ,
அந்த முயற் சியிை் முைப்பிரலரய நாம் அதை் ைதனவ இறுை்ை
மூடிவிடுகிரறாம் . நாடுைளிலும் , நைரங் ைளிலும் பபரிய பபரிய
மாளினைைளும் , ரைாட்னடைளும் வியத்தகு ைனலப்பபாருள் ைளும்
ைாட்சிதருவது, “முடியும் ” எை்ற ரநர்மனற எண்ணங் ைளிை்
பவளிப்பாடுைரள. ஆைால் ரநர்மனற எண்ணங் ைரளாடு எல் லா
ரநரங் ைளிலும் இருை்ை முடியுமா? இவ் வாறு இருை்ை முடியும் எை்பனத,
Ghibran அவர்ைள் , வனலை்ைாட்சியில் ஒரு ைனத மூலம் விளை்குகிறார்.

2020ம் ஆண்டிை் உலைளாவிய ஆசிரியர் விருனதப் பபற் ற இரஞ் சித்
சிங்
பநர்மவற எண்ணங் கள் - ஒரு ைணைி நிறுவைத்தில் ராொ எை்பவர்,
எப்ரபாதுரம சுறுசுறுப்பாைவும் , மகிழ் வாைவும் ைாணப்பட்டார். அது

அந்த நிறுவைத்தில் பணியாற் றிய மற் ற எல் லாருை்குரம வியப்பாை
இருந்தது. அந்த நிறுவைத்தில் புதிதாை ரவனலை்குெ் ரெர்ந்த ரவி
எை்பவர், ராொனவத் பதாடர்ந்து ைவைித்து வந்தார். ஒரு நாள் ரவி,
ராொவிடம் , நீ மட்டும் எப்படி எப்ரபாதும் சுறுசுறுப்பாை,
புை்ைனைரயாடு இருை்கிறாய் , எல் லாவற் னறயும் நல் ல எண்ணத்ரதாடு,
ரநர்மனறயாைரவ பார்ை்கிறாய் எை்று ரைட்டார். அதற் கு ராொ,
ஒவ் பவாரு நாள் ைானலயில் எழும் பும் ரபாது இரண்டு ரைள் விைனள நாை்
எைை்குள் ரள ரைட்டுை்பைாள் ரவை். இப்ரபாது இரண்டு பதரிவுைள்
உைை்குமுை் உள் ளை. இை்று மகிழ் வாை விடயங் ைனள மட்டும்
சிந்தித்துவிட்டு, மகிழ் வாை மட்டும் இருை்ைப்ரபாகிறாயா அல் லது
ரொைமாை விடயம் எனதயாவது நினைத்துை்பைாண்டு, நாள் முழுவதும்
ரொைமாைரவ இருை்ைப்ரபாகிறாயா எை்று ரைட்ரபை். இந்த நாள்
முழுவதும் எதற் கு ரொைமாை இருை்ைரவண்டும் , மகிழ் வாை
விடயங் ைனள மட்டுரம நினைத்து மகிழ் வாைரவ இருப்ரபாம் எை்று
எைை்குள் ரள பொல் லிை்பைாள் ரவை். இதுரவ எைது இப்ரபானதய
நினலை்குை் ைாரணம் எை்று பொை்ைார். ெரி, உைை்கு ஏதாவது தீயது
நடந்தால் எை்ை பெய் வாய் எை்று, ரவி மீண்டும் ராொவிடம் ரைட்டார்.
அதற் கு ராொ, இதிலும் எைை்கு இரண்டு பதரிவுைள் உள் ளை. எைை்கு
நடந்த தீயனதரய நினைத்து நாை் பநாந்துரபாய் இருை்ைரவண்டுமா
அல் லது அந்த தீயதிலிருந்து பாடம் ஏதாவது ைற் ைரவண்டுமா எை்று
சிந்திப்ரபை். மைம் பநாந்து இருப்பதில் எந்தப் பயனுமில் னல. அதைால்
அந்த தவறு ஏை் நடந்தது எை்று சிந்தித்து, அது திரும் பவும்
நனடபபறாமல் பார்த்துை்பைாள் ளலாம் எை்று நினைப்ரபை் எை்றார்.
இனதை் ரைட்டுை்பைாண்டிருந்த ரவி, ராொவிடம் , ெரி, உை்னைப் பற் றி
யாராவது தவறாைப் ரபசியிருந்தால் , அதற் கு நீ எை்ை பெய் வாய் எை்று
ரைட்டார். அதற் கு ராொ, அப்ரபாதும் எைை்கு இரண்டு பதரிவுைள்
உள் ளை. மற் றவர் தவறாைப் ரபசியனத நினைத்து மைம்
ரொர்ந்துரபாைலாம் , அல் லது, அதை் பிை்புலத்தில் ஏதாவது ஒரு நல் லது
இருை்கிறதா எை்று சிந்திை்ைலாம் . தவறாைப் ரபசுபவர்ைள்
ரபசிை்பைாண்ரடதாை் இருப்பார்ைள் . அவர்ைனள எை்ைால் திருத்த
முடியாது, ஆைால் அவர்ைள் ரபசியதில் ஏதாவது ஒரு நல் லது இருந்தால் ,
அது எை்னை மாற் றிை்பைாள் ள உதவும் எை்று நினைப்ரபை். அதைால்
அனதரய நாை் பதரிவு பெய் ரவை் எை்றார் ராொ. பிை்ைர், ராொ
ரவியிடம் , நம் மிடம் எப்ரபாதுரம இரண்டு பதரிவுைள் உள் ளை.
அனவயிரண்டில் நாம் எனதத் பதரிவுபெய் கிரறாம் எை்பதில் தாை் நம்
வாழ் ை்னைரய அனமந்திருை்கிறது. ஒரு பதரிவு, நம் னம எப்ரபாதும்
ைவனலப்பட னவை்கும் , ெங் ைடப்பட னவை்கும் , மற் பறாரு பதரிவு,
நம் னம எப்ரபாதும் மகிழ் வாை மைநினலயிரல னவத்திருை்கும் .
அதைால் மகிழ் வாைனதத் பதரிவு பெய் தால் , அது நமது பணினய,
எப்ரபாதுரம மகிழ் வாை ஆற் றனவை்கும் , நம் னம எப்ரபாதும் மகிழ் வாை

மைநினலயில் னவத்திருை்கும் , நாம் மட்டுமல் ல, நம் னமெ்
சுற் றியிருப்பவர்ைனளயும் மகிழ் வாை னவத்திருை்ை அது உதவும் எை்று
பொை்ைார்.

சித்தரிை்ைப்பட்ட படம் - https://www.rrmc.org/services/intensive-careunit/
இந்த உனரயாடல் நடந்து சில மாதங் ைள் பெை்று, ராொ ரவறு ஒரு
நிறுவைத்தில் ரவனலை்குெ் ரெர்ந்தார். சில ஆண்டுைள் பெை்று, ராொ
பபரிய விபத்து ஒை்றில் சிை்கி மருத்துவமனையில் இருை்கிறார் எை்ற
பெய் தி, ரவியிை் ைாதுை்கு எட்டியது. மருத்துவமனைை்குெ் பெை்று
ராொனவப் பார்த்த ரவி, அவரிடம் , நீ , அறுபது அடி உயரத்தில் இருந்து
விழுந்துவிட்டாய் எை்றும் , 18 மணிரநரம் அறுனவ ெகிெ்னெ நடந்தது
எை்றும் , நீ உயிர் பினழத்தரத அதிெயம் எை்றும் நண்பர்ைள்
ரபசிை்பைாள் கிறார்ைள் , இந்த விபத்து நடந்தரபாது உைை்கு எப்படி
இருந்தது எை்று ரைட்டார். அதற் கு ராொ சிரித்துை்பைாண்ரட இவ் வாறு
பொை்ைார். அது பபரிய விபத்துதாை். எை்னை மருத்துவ மனையில்
ரெர்த்தரபாது மருத்துவரிை் முைத்னதப் பார்த்ததும்
பயந்ரதரபாய் விட்ரடை், ஆைால் அப்ரபாதும் , எை்ைிடம் ,
ொைப்ரபாகிரறாமா அல் லது வாழப் ரபாகிரறாமா எை்ற இரண்டு
பதரிவுைள் இருந்தை. நாை் இறந்தால் எை்ை நடை்கும் எை்பது நமை்குத்
பதரியாது, அதைால் , வாழ் ந்து பார்த்துவிடலாம் எை்று முடிவு பெய் து
மருத்துவரிடம் , டாை்டர், நாை் வாழரவண்டும் எை்று
முடிவுபெய் துள் ரளை், எைை்கு எதுவும் நடை்ைாது, நீ ங் ைள் துணிந்து
அறுனவ சிகிெ்னெ பெய் யுங் ைள் எை்று பொை்ரைை் எை்று ராொ,

ரவியிடம் கூறிைார். மகிழ் வாைனதத் பதரிவுபெய் து வாழ் ை்னைனய
முை்ரைாை்கி நடத்திெ் பெல் லப் ரபாகிரறாமா அல் லது மைதிற் கு
ைவனலதரும் ரொைமாைனதத் பதரிவுபெய் து, வாடிய முைத்ரதாடு
இருை்ைப்ரபாகிரறாமா எை்ற இருவிதமாை பதரிவுைள் நம்
அனைவருை்குரம உள் ளை. எதிர்மனற எண்ணங் ைரளாடு இருந்தால்
எப்ரபாதும் ைண்ணீர ் வடித்துை்பைாண்ரட இருை்ைரவண்டியநினல
உருவாகும் . அதைால் ரநர்மனறயாை எண்ணங் ைனளத் பதரிவுபெய் து
நாமும் மகிழ் வாை வாழ் வரதாடு, நம் னமெ் சுற் றியிருப் பவர்ைளும்
மகிழ் வாை வாழ உதவுரவாம் .
இரஞ் சி ்சிங் திெொபல- இந்தியாவிை் மைாராஷ்டிரா மாநிலத்னதெ்
ரெர்ந்த, 32 வயது நினறந்த ஆரம் பப் பள் ளி ஆசிரியர் இரஞ் சித் சிங்
திொரல (Ranjit sinh Disale) அவர்ைளுை்கு, 2020ம் ஆண்டிை் பை்ைாட்டு
ஆசிரியர் விருது அறிவிை்ைப்பட்டுள் ளது. டிெம் பர் 4, இவ் பவள் ளியை்று,
இலண்டனைெ் ரெர்ந்த Vankey அறை்ைட்டனளயும் , யுபைஸ்ரைா
அனமப்பும் இனணந்து நடத்திய பமய் நிைர் நிைழ் வு ஒை்றில் , திொரல
அவர்ைளுை்கு, 7.4 ரைாடி ரூபாய் மதிப்பிலாை விருது
அறிவிை்ைப்பட்டுள் ளது. இந்த அறை்ைட்டனள, ைல் வித்துனறயில் ,
சிறப்பாைை் ரெனவயாற் றும் ஆசிரியர்ைனள ைவுரவிை்கும் விதமாை,
ைடந்த 2015ம் ஆண்டு முதல் , ஆண்டுரதாறும் உலைளாவிய ஆசிரியர்
விருனத வழங் கி வருகிறது. இந்த விருதுை்பைை, 140ை்கும் அதிைமாை
நாடுைளிலிருந்து 12 ஆயிரம் ஆசிரியர்ைள் பரிந்துனரை்ைப்பட்டைர்.
அவர்ைளிலிருந்து இறுதிை் ைட்டத்திற் கு பத்து ரபர் பதரிவு
பெய் யப்பட்டைர். அந்த பத்துப் ரபரிலிருந்து இந்தியானவெ் ரெர்ந்த
இரஞ் சித் சிங் திொரல அவர்ைள் பதரிவு பெய் யப்பட்டார். இவர்,
தைை்குை் கினடை்கும் விருதுத் பதானையில் பாதினய, தை்னுடை் இறுதி
ரபாட்டியில் இருந்த மற் ற ஒை்பது ஆசிரியர்ைளுடை்
பகிர்ந்துபைாள் ளவிருப்பதாைவும் அறிவித்துள் ளார். திொரல அவர்ைள் ,
2009-ம் ஆண்டில் , Paritewadi கிராமத்தில் , Zilla Parishad அரசு ஆரம் பப்
பள் ளியில் பணிை்குெ் ரெர்ந்தார். அப்ரபாது அந்த பள் ளி முழுவதுமாை
ரெதமனடந்திருந்தது. இனதயடுத்து முதலில் ைட்டடத்னதெ் சீரனமத்த
இரஞ் சித், பிை்ைர் உள் ளூர் பமாழியில் பாடப்புத்தைங் ைள்
அனைவருை்கும் கினடப்பனத உறுதிபெய் தார். அத்துடை் QR code மூலம்
மாணவர்ைளுை்கு ஒலி மற் றும் , வனலை்ைாட்சி வடிவிலும் பாடங் ைனள
ஒருங் கினணத்தார். இதை் மூலம் கிராமத்தில் குழந்னதத்
திருமணங் ைனளத் தடுத்து நிறுத்திைார். நூறு விழுை்ைாடு சிறுமிைளிை்
பள் ளி வருனைனய உறுதிபெய் தார். இவர் முை்பைடுத்த ை்யூ ஆர் ரைாடு
முனற, 2017ம் ஆண்டில் மைாராஷ்டிர மாநிலம் முழுவதும் அனைத்து
வகுப்புைளுை்கும் அறிமுைம் பெய் யப்பட்டது. அரதரபாை்று
"எல் னலைனளத் தாண்டுரவாம் " எை்ற ஒரு (Let’s Cross the Borders)

திட்டத்னதயும் அவர் பதாடங் கிைார். அந்த வனையில் , இந்தியா மற் றும்
பாகிஸ்தாை், பாலஸ்தீைம் மற் றும் இஸ்ரரல் , ஈராை் மற் றும் ஈராை்,
அபமரிை்ைா மற் றும் வடபைாரியா ஆகிய நாடுைளுை்கு இனடரயயாை
இனளரயானர ஒருங் கினணத்தார். அவரிை் முயற் சி னைபைாடுை்ை எட்டு
நாடுைளிலிருந்து ஏறத்தாழ 19 ஆயிரம் மாணவர்ைள்
ஒை்றினணந்திருை்கிை்றைர். அரதரபால் , தை் வீட்டிரலரய பொந்தமாை
ஆய் வைத்னத உருவாை்கி, அறிவியல் ஆய் வுைனள மாணவர்ைளுை்குெ்
சுவாரசியமாை விளை்குவதிலும் இரஞ் சித்சிங் அவர்ைள் ஆர்வமாைெ்
பெயல் பட்டு வருகிறார்.
ஒரு ரூபொய் கட்டணம் - ரரமஷ்குமார் எை்பவர், தமிழைத்திை் நானை
மாவட்டம் , ரவதாரண்யம் தாலுை்ைா, பிரிஞ் சிமூனல பகுதினயெ்
ரெர்ந்தவர். இவர் தைது பொந்த ஊர் மை்ைளுை்கு, ைட்டணமில் லா
குழந்னதப் பராமரிப்பு னமயத்னத துவை்கி, ஏறத்தாழ ஏழு
ஆண்டுைளாை நடத்தி வருகிறார். அதை் பதாடர்ெ்சியாை தற் ரபாது, 1
முதல் 5ம் வகுப்பு வனர, தமிழ் மற் றும் , ஆங் கில வழிை் ைல் வி, பள் ளி
ஒை்னறயும் பதாடங் கியுள் ளார். இதற் ைாை பபற் ரறாரிடமிருந்து ஒரு
ரூபாய் மட்டுரம ைட்டணமாைப் பபறுகிறார். பள் ளினயத் பதாடர்ந்து
நடத்த ஒரு ரைாடிப் ரபரிடமிருந்து, தலா ஒரு ரூபாய் வீதம் பபற் று,
பள் ளிை்குப் புதிய ைட்டடம் ைட்டுவது, ஆசிரியர்ைளுை்கு உரிய ெம் பளம்
வழங் குவது, கிராமப்புற மாணவர்ைளுை்கு தரமாை ைல் வினய
வழங் குவது எை,அவர் முடிவு பெய் துள் ளார். முடியும் எை்ற ரநர்மனற
எண்ணம் , தைை்கு மட்டுமல் ல, தை்னைெ் சுற் றி இருப்பவர்ைளுை்கும்
பயைளிை்கும் .
ஆன்மீகம் : மரியன்வன பக் ர்களுக்கொக 16 மரியன்வன
கொசணொளிகள் - YouTube
1. அமரலாற் ப அை்னை
. https://youtu.be/yUykffUgN7I
. https://youtu.be/dHR0yPSo4NQ
2. இனடவிடா ெைாய அை்னை
https://youtu.be/fvKzTu2o_tA
3. விண்ரணற் பு அை்னை
https://youtu.be/DcNivuDU9Pc
4. ைார்ரமல் அை்னை
https://youtu.be/rR03S86XVXg

5. வியாகுல அை்னை
6. பெபமானல அை்னை
https://youtu.be/Qtesdw_Er-k
7. பெபமானல வரலாறு
https://youtu.be/XDP69-_cIa4
8. மரியை்னையிை் பபற் ரறார்
https://youtu.be/f4aG85-tX84
9. மரியை்னையிை் பிறப்பு
https://youtu.be/BEiXN3w4dzM
10. மரியை்னையிை் ைல் லனற எங் ரை?
பாைம் 1; https://youtu.be/K1Ba0d39C1g
பாைம் 2: https://youtu.be/DcNivuDU9Pc
11. மரியை்னைை்கு எத்தனைப் பபயர்ைள்
https://youtu.be/FXo3scq9Odw
12. மரியை்னை பை்தர் : புைித ொை்பால்
https://youtu.be/iXelmrzqDpA
13. பாத்திமா அை்னையும் திருத்தந்னத ொை்பாலும்
https://youtu.be/_r-KzZ7xM-U
14. மரியை்னைை்கு எத்தனை குழந்னதைள் ?
https://youtu.be/VKVWXTEHJ6c
15. மரியை்னை இரயசுனவ தாங் கிய பவறும் முட்னட கூடுதாைா?
https://youtu.be/9pkw0hleVnU
16. திருை்குராைில் தடம் பதித்த மரியா
https://youtu.be/e0aI_PBizc0
உடல் நலம் : `இச ல் லொம் செய் ொல் ஸ்நொக் கிபரவிங் வக
ஆபரொக்கியமொகக் வகயொளலொம் !' - சு.கவி ொ, விகடன்
Samosa ( Photo: Vikatan / Saravanakumar.P )

பைாஞ் ெம் புத்திொலித்தைத்துடை் பெயல் பட்டால் ெங் ை் ஃபுட்,
எண்பணய் உணவுைள் ரபாை்றவற் னறத் தவிர்த்து ஆரராை்கிய
சிற் றுண்டிைள் எடுத்து, ஸ்நாை் கிரரவிங் னை சிறப் பாைை் னையாளலாம் .
உடனல ஃபிட்டாை னவத்துை்பைாள் ள ரவண்டும் எை்பதற் ைாை
ஆரராை்கியமாை உணவுைனள உண்ணும் நம் மில் பலர், ஸ்நாை்ஸ்
விஷயத்தில் மட்டும் ைட்டுப்பாட்னட இழந்துவிடுகிரறாம் . அதிலும்
குறிப்பாை `இைிப்பா, ைாரமா அல் லது புளிப்பா ஏதாெ்சும் ொப்பிடணும் '
எை்பது ரபாை்ற ஸ்நாை்ஸ் கிரரவிங் எழும் ரபாபதல் லாம் ஃபிட்ைஸ்
விஷயத்னதை் ைாற் றில் பறை்ை விட்டுவிட்டு இஷ்டத்துை்கு எனதயாவது
ொப்பிட ஆரம் பித்துவிடுகிரறாம் .

ரயாைா ஆசிரியர் சிரைைா ஸ்ரீைிவாெை்
ஆைால் , பைாஞ் ெம் புத்திொலித்தைத்துடை் பெயல் பட்டால் ,
அந்ரநரத்தில் ெங் ை் ஃபுட், எண்பணய் உணவுைள் ரபாை்றவற் னறத்
தவிர்த்து ஆரராை்கிய சிற் றுண்டிைள் எடுத்து, ஸ்நாை்ஸ் கிரரவிங் னை
சிறப்பாைை் னையாளலாம் எை்கிறார் பெை்னைனயெ் ரெர்ந்த ரயாைா
ஆசிரியர் சிரைைா ஸ்ரீைிவாெை். ஸ்நாை்ஸ் கிரரவிங் னை ெரியாைை்
னையாள தைது பொந்த அனுபவத்திலிருந்து அவர் தரும்
ஆரலாெனைைள் இரதா உங் ைளுை்ைாை...
* வீட்டில் எப்ரபாதும் ைடனல மிட்டாய் , பபாட்டுை்ைடனல உருண்னட
ரபாை்றவற் னற ஸ்டாை் னவத்துை்பைாள் ளுங் ைள் . இைிப்பு ொப்பிட
ரவண்டும் எை்கிற உணர்வு ஏற் படும் ரபாபதல் லாம் இவற் னறெ்
ொப்பிடுங் ைள் .
* நாவிை் இைிப் புத் ரதனவனயப் பூர்த்தி பெய் ய, மாவுருண்னடைள் நல் ல
ொய் ஸ். துவரம் பருப்பு, ைடனலப்பருப்பு, பயத்தம் பருப் பு,

உளுத்தம் பருப்பு ரபாை்ற அனைத்து பருப்பு வனைைனளயும் ெம அளவு
எடுத்து தைித்தைியாைப் பபாை்ைிறமாை வறுத்து ஒை்றாைப் பபாடித்து
ைாற் றுப்புைாத டப்பாவில் ரபாட்டு னவத்துை்பைாள் ளுங் ைள் . இைிப்பாய்
ஏதாவது ொப்பிட ரவண்டும் எை்று ரதாை்றும் ரபாது மானவை் குறிப்பிட்ட
அளவு எடுத்து அதனுடை் நாட்டுெ் ெர்ை்ைனர, உருை்கிய பநய்
ஆகியவற் னறெ் ரெர்த்து உருண்னடைளாைப் பிடித்துெ் ொப்பிட்டால்
இைிப்பு ரவட்னை அடங் குவரதாடு நினறவாை புரதமும் உடலில் ரெரும் .
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* சிறிதளவு துருவிய ரதங் ைாய் , சிறிதளவு பவல் லம் , ஒரு
வானழப்பழத்திை் துண்டுைள் ஆகியவற் னறெ் ரெர்த்துை் ைலந்து
ொப்பிட்டால் வயிறு நிரம் புவரதாடு இைிப்பு ஆனெயும் அடங் கும் .
* வீட்டில் எை்பைை்ை பழங் ைள் இருை்கிை்றைரவா அத்தனைனயயும்
எடுத்து துண்டுைளாை்கிை் பைாள் ளுங் ைள் . இதனுடை் சிறிது ரதை், சிறிது
பைங் ைற் ைண்டு, சிட்டினை உப்பு, சிட்டினை மிளகுத்தூள் , சீரைத்தூள்
ரெர்த்துை் ைலந்தால் ரடஸ்ட்டியாை பழ ஸ்நாை்ஸ் தயார்.

* இரண்டு வானழப்பழம் , ைாய் ெ்சி ஆற னவத்த பால் , ரதனவயாை
அளவு பவல் லம் , சிட்டினை மிளகுத்தூள் , சிட்டினை சீரைத்தூள்
ஆகியவற் னற மிை்ஸியில் நை்கு அடித்தால் ஆரராை்கியமாை மில் ை்
ரஷை் தயார். வயிறு நிரம் பிய உணர்னவயும் , உடலுை்குத் ரதனவயாை
ஆற் றனலயும் இந்த மில் ை் ரஷை் ஒருரெரத் தந்துவிடும் . ஆைால் , இனதத்
தயாரித்த உடரைரய ொப்பிட்டுவிட ரவண்டும் .
* ரைரட், புடலங் ைாய் ரபாை்ற ைாய் ைள் னைவெம் இருை்கிை்றைவா?
அவற் னறெ் ெை்ைமாைத் துருவுங் ைள் . பிை்ைர் இதனுடை் உப்பு,
மிளகுத்தூள் , எலுமிெ்னெெ் ொறு ரெர்த்து ைலந்து ொப்பிடுங் ைள் . உப்பு,
புளிப்பு, ைாரத்துடை் இருை்கும் இந்த பெல் த்தி பவெ் மிை்ஸ் உங் ைளது
விருப்பாை ஸ்நாை்ஸ் பட்டியலுை்கு வினரவில் வந்துவிடும் .
* ரைரட்னடத் துருவி அதில் உப்பு, பபாடியாை நறுை்கிய பெ்னெ
மிளைாய் , எலுமிெ்னெெ் ொறு ஆகியவற் னறெ் ரெர்த்து
ைலந்துபைாள் ளுங் ைள் . சிறிது எண்பணயில் ைடுகு, பபருங் ைாயம்
தாளித்து அனத இந்தை் ரைரட் ைலனவயில் ரெர்த்தும் ொப்பிடலாம் .

ஊட்டி ரைரட்
* துருவிய ைாய் ைறிைள் எைை்குப் பிடிை்ைாது எை்பவர்ைள் ரைரட்,
பவள் ளரி, பவங் ைாயம் ரபாை்ற ைாய் ைறிைனள வில் னலைளாை நறுை்கிை்
பைாள் ளுங் ைள் . அதனுடை் உப்பு, மிளகுத்தூள் ரெருங் ைள் .

எலுமிெ்னெயிை் ரமல் ரதானலத் துருவி அனத இந்த ொலட் ரமல் தூவிெ்
ொப்பிட்டுப் பாருங் ைள் . இதை் மணமும் ருசியும் உங் ைளது ஸ்நாை்ஸ்
கிரரவிங் ஆனெனய அருனமயாைப் பூர்த்தி பெய் துவிடும் .
* அலுவலை ரவனலயில் இருை்கும் ரபாது திடீபரை்று பசிப்பதுரபாலத்
ரதாை்றும் . அப்ரபாது பெ் ஜி, வனட ரபாை்றவற் னறத் ரதடிப்
ரபாைாதீர்ைள் . னைவெம் பாதாம் அல் லது பவள் ளரி வினத, பூெணி
வினத, உலர் திராட்னெ ரபாை்றவற் னற வாங் கி னவத்துை்பைாண்டு
அவற் னறை் பைாஞ் ெம் ொப்பிடுங் ைள் . ெட்படை்று வயிறு நிரம் பியது
ரபாை்ற ஓர் உணர்வு ஏற் பட்டுவிடும் .
* ஆப்பினளத் துண்டுைளாை்கி அதில் சிறிதளவு எலுமிெ்னெெ் ொற் னறத்
தடவுங் ைள் . பிை்ைர் இந்த ஆப்பிள் துண்டுைளிை் ரமல் சிறிது உப்பு,
மிளகுத்தூனளெ் ரெர்த்து, குலுை்கி டப்பாவில் எடுத்து
னவத்துை்பைாள் ளுங் ைள் . இைிப்பு, புளிப்பு, பமை்னமயாை ைாரத்துடை்
இருை்கும் இந்த ஆப்பிள் துண்டுைள் அலுவலைத்தில் ஏற் படும் உங் ைளது
ஸ்நாை்ஸ் கிரரவிங் னை நிெ்ெயம் தீர்த்து னவை்கும் .
* ைாரமாைெ் ொப்பிட ரவண்டும் எை்கிற ஆனெ வருகிறதா? பைாஞ் ெம்
பபாட்டுை்ைடனல, அவல் இரண்னடயும் ஒரு பவுலில் எடுத்து
னவத்துை்பைாள் ளுங் ைள் . வாணலியில் சிறிது எண்பணய் விட்டு ைடுகு
தாளியுங் ைள் . பிை்ைர் பவுலில் எடுத்து னவத்திருை்கும் அவல் ,
பபாட்டுை்ைடனலனய அதில் ரபாட்டு ஒரு பிரட்டுப் பிரட்டுங் ைள் . பிை்ைர்
இதில் ரதனவயாை அளவு மிளகுத்தூள் மற் றும் இட்லி மிளைாய் ப்பபாடி
தூவி நை்கு ைலந்தால் சுனவயாை, ைாரமாை ரொம் ரமட் ஸ்நாை் தயார்.
ரவண்டுபமை்றால் இதிரலரய நறுை்கிய ரைரட், பவங் ைாயம்
ரபாை்றவற் னறயும் ரெர்த்துை் பைாள் ளலாம் .
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* பைாஞ் ெம் புதிைா, பெ்னெமிளைாய் , எலுமிெ்னெெ் ொறு, ரதனவயாை
அளவு உப்பு ஆகியவற் றுடை் ரதனவயாை அளவு தண்ணீர ் விட்டு
அனரத்தால் ைாரமாை புதிைா ெூஸ் தயார். ரமரல பொை்ை
பபாட்டுை்ைடனல ஸ்நாை்கும் , புதிைா ெூஸும் ைாரம் ொப்பிட
ரவண்டும் எை்கிற உங் ைள் கிரரவிங் னை நிெ்ெயம் பூர்த்தி பெய் துவிடும் .
* நினறய வீடுைளில் பநல் லிை்ைாய் பெ்ெடி பெய் வது வழை்ைம் .
பநல் லிை்ைாய் துண்டுைளுடை் ரதங் ைாய் , பெ்னெ மிளைாய் , சீரைம் , உப்பு
ரெர்த்து அனரத்து பிை்ைர் அதில் ைடுகு,பபருங் ைாயம் தாளித்தால்
பநல் லிை்ைாய் பெ்ெடி பரடி. இந்த பநல் லிை்ைாய் பெ்ெடியில் இரண்டு
ரடபிள் ஸ்பூை் எடுத்து அதனுடை் பைாஞ் ெம் தண்ணீர ் விட்டுை் ைலந்தால்
ைாரமும் , புளிப்புமாை பநல் லிை்ைாய் - ரதங் ைாய் ெூஸ் பரடி. ைனளப்பு
ைாரணமாை ஏதாவது ொப்பிட ரவண்டும் எை்கிற உணர்வு
ஏற் படும் ரபாது உப்பு, புளிப்பு, ைாரத்துடை் இருை்கும் இந்த ெூனஸப்
பருகிைால் அவ் வளவு இதமாை இருை்கும் .
* எதுவுரம ொப்பிட இல் னல. ஆைால் , ஏதாவது ொப்பிட ரவண்டும்
எை்கிற ஆனெ வருகிறதா? உங் ைளுை்கு பநல் லிை்ைாய் ஒத்துை்பைாள் ளும்
எை்கிற பட்ெத்தில் பநல் லிை்ைானயத் துண்டுைளாை்கிை் பைாள் ளுங் ைள் .

மிளகு, சீரைம் , உப்பு ஆகியவற் னற ஒை்றாைெ் ரெர்த்துப்
பபாடித்துை்பைாள் ளுங் ைள் . பநல் லிை்ைாய் துண்டுைனள இந்தப்
பபாடியில் பதாட்டுத் பதாட்டுெ் ொப்பிட்டுப் பாருங் ைள் . அவ் வளவு
நை்றாை இருை்கும் . பநல் லிை்ைாயில் இருை்கும் விட்டமிை் - சி உங் ைளது
ரநாய் எதிர்ப்புத் திறனையும் அதிைப்படுத்தும் .
* ஸ்நாை்ஸ் கிரரவிங் னை புரதத்திை் ஊற் றாை சுண்டல் மிைெ்
சிறப்பாைத் தீர்த்து னவை்கும் . எந்தபவாரு சுண்டலாைாலும் ெரி, சுண்டல்
பெய் து முடித்த பிறகு அதில் சிறிது எலுமிெ்னெ ொறு ரெர்த்துை் ைலந்து
ொப்பிட்டால் அவ் வளவு ருசியாை இருை்கும் .
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* இரண்டு டீஸ்பூை் முனளைட்டிய பவந்தயம் , முனளைட்டிய பாசிப்பயறு
ஆகியவற் னற எடுத்துை் பைாள் ளுங் ைள் . இதனுடை் ரைரட், பவள் ளரித்
துண்டுைள் , மாதுனள முத்துைள் , துருவிய பாதாம் இரண்டு, சிறிது உலர்
திராட்னெ, சிறிது உப்பு, மிளகுத்தூள் , எலுமிெ்னெெ் ொறு ஆகியனவ
ரெர்த்துை் ைலந்தால் சுனவயாை ரிெ்ொை, ஊட்டெ்ெத்து மிகுந்த ஸ்நாை்
பரடி.

* பெௌ-பெௌனவ ரதால் நீ ை்கித் துண்டுைளாை்குங் ைள் . பிை்ைர் இனத
மிை்ஸியில் நை்கு அனரத்பதடுங் ைள் . இதனுடை் இரண்டு டம் ளர்
தண்ணீர ் ரெர்த்து அடுப்பில் னவத்துை் பைாதிை்ைவிடுங் ைள் . ைலனவ
நை்கு பைாதித்ததும் இதனுடை் உப்பு, மிளகுத்தூள் , சீரைத்தூள் சிறிது
பவண்பணய் ரெர்த்து ைலந்து இறை்குங் ைள் . மனழை்ைாலத்துை்ரைற் ற
சுனவயாை சூப் ரபாை்ற ஒரு ஸ்நாை் பரடி. இரதரபால புரராை்ைலி,
ைாலிஃபிளவர் ரபாை்றவற் னறயும் பெமி ொலிட் சூப்பாை்ைலாம் .'' இைி
ஸ்நாை் கிரரவிங் ஏற் படும் ரபாது பைாறிப்ரபாம்
ஆரராை்கியமாை! https://www.vikatan.com/food/healthy/how-to-handlesnack-cravings-with-healthy-foods
முன்மொதிரிவக : சடல் லி மு ல் ைர் அரவிந் ் சகஜ் ரிைொல் அதிரடி
திட்டம் - ெமூக ஊடகம்

படல் லி முதல் வர் அரவிந்த் பைெ் ரிவால்
https://en.wikipedia.org/
அடிெ்ொை்_பாரு_ அப்பாயிை்பமண்ட்_. ஆர்டர். வட்டிை்கு
விடுவாங் ைளாம் ஊனரரய வாங் குவாங் ைளாம்
வெ்ொை் பாரு ஆப்பு !!! #படல் லி முதல் வருை்கு பாராட்டு மனழ குவிந்து
வருகிறது...
ைணவை், மனைவி இருவரில் யாராவது ஒருவர் தாை் அரசு ெம் பளம்
வாங் ை ரவண்டும் . அது மாநில அரொை இருந்தாலும் ெரி. மத்திய

அரொங் ைமாை இருந்தாலும் ெரி. #ெட்டம் உடைடியாை அமுலுை்கு
வருகிறது. இருவர்ைளில் ஒருவர் #ராஜிைாமா பெய் தாை
ரவண்டும் . பைெ் ரிவால் அதிரடித் திட்டம் ... குடும் பத்தில் ஒருவருை்கு
ைட்டாய அரசு ரவனல, முதலனமெ்ெரிை் புதிய திட்டம் . இதைால்
அனைவரும் மகிழ் ெசி
் . இத்திட்டத்னத உடைடியாை பெயல் படுத்த
மை்ைள் அதிை ஆர்வம் . மீண்டும் அவரர முதல் வர் எை முதல் வருை்கு
பாராட்டு
1. இத்திட்டத்திை்படி குடும் பம் எை்பது ைணவை் மற் றும் மனைவி
இரண்டு ரபர் மட்டுரம ைணை்கில் எடுத்துை்பைாள் ளபடும்
2. ைணவை் அல் லது மனைவி யாராவது ஒருவருை்கு ைட்டாய அரசு
ரவனல வழங் ைபடும்
3. ஏற் ைைரவ ைணவை் மனைவி இரண்டு ரபரும் அரசு பதவியில்
இருந்தால் , யாராவது ஒருவர் பதவினய உடைடியாை ராஜிைாமா பெய் ய
ரவண்டும் . அல் லது ஒருவர் பதவி பறிை்ைப்படும் . ராஜிைாமா
பெய் தவர்ைள் தைியார் துனறயில் ரவனல பெய் யலாம் . அவர்ைள் அரசு
துனறயில் பணியாற் ற ரவண்டும் எை நினைத்தால் , அதற் கு அரசும்
ெம் மதித்தால் அவருை்கு contract ெம் பளம் Rs. 10, 000 மட்டுரம
வழங் ைபடும் .
3. திருமணம் ஆைாத, ஏற் ைைரவ அரசு ரவனலயில் இருப்பவர்ைள்
இரண்டு ரபரும் திருமணம் பெய் ய நினைத்தால் , அவர்ைள் யாராவது
ஒருவர் ைண்டிப்பாை அரசு ரவனலனய ராஜிைாமா பெய் ய ரவண்டும் .
இல் னல எை்றால் அது ெட்டபடி குற் றம்
4. இத்திட்டத்திை் படி குனறந்தது ஒருரைாடிை்கு அதிைமாை பொத்து
உள் ள குடும் பங் ைளுை்கு அரசு ரவனல கினடயாது. அவர்ைள் PAN Card,
Income tax விவரங் ைனள அரசு ரொதனை பெய் யும் .
5. ைணவை் அல் லது மனைவி யாராவது ஒருவர் மத்திய அரசு ஊழியர்
எை்றால் , நல் ல ஊதியம் பபறுபவர் எை்றால் மற் றவருை்கு மாநில அரசு
ரவனல கினடயாது.
6. இத்திட்டத்திை் படி எந்த ஒரு நபரும் , ரவனலை்கு ரெர்ந்தது முதல்
30 வருடம் மட்டுரம அரசு ரவனல பெய் ய ரவண்டும் . அதற் கு ரமல்
ரவனல பெய் தால் குற் றம்
7.ஏற் ைைரவ அரசு பதவியில் இருப்பவர்ைள் வருமாை வரித்துனறயிை்
ரொதனைை்கு உட்படுவார்ைள் . அவர்ைள் பொத்து மதிப்பு ஒருரைாடிை்கு

ரமல் இருந்தால் அது குற் றம் . மற் றும் பதவி பறிை்ைப்படும்
8. இதை்படி புதிதாை அரசு ரவனலை்கு ஆள் எடுை்கும் ரபாது
தற் ரபாதுள் ள ைல் விதகுதி, உடற் தகுதி, எழுத்துரதர்வு தகுதி, ொதி
தகுதி, பிற சிறப் பு தகுதி(வாரிசு தகுதி, தைியார் துனற அனுபவம் ,
வினளயாட்டு வீரர்ைள் ... ) மட்டும் இல் லாமல் கீழ் ைண்ட
புதிய தகுதியும் ைணை்கில் பைாள் ளட்டும் .
a. ஒருரைாடிை்கு ரமல் குடும் ப பொத்து அல் லது வருமாைம்
இருை்ைகூடாது.
b. குழந்னதைள் உள் ளவர்ைளுை்கு முை்னுரினம
c. இதுவனர அரசு ரவனல இல் லாத குடும் பத்தில் உள் ளவர்ைளுை்கு
முை்னுரினம.
d.ஏற் ைைரவ ைணவை் அல் லது மனைவி யாராவது ஒருவர் மத்திய
மாநில அரசு ரவனலயில் இருந்தால் மற் றவர் அரசு ரவனலை்கு
விண்ணப்பிப்பரத குற் றம்
f. கிராமத்தில் உள் ளவர்ைளுை்கு முை்னுரினம
g. ரவனலை்கு ரெர்ந்தவர்ைள் எந்பதந்த தகுதி அடிப்பனடயில்
ரெர்ை்ைப்பட்டார் எை்ற விவரம் ஒளிவுமனறவிை்றி
தைியாை பவப்னெட்டில் பபாதுமை்ைள் பார்னவை்கு பதரியபடுத்த
படும் .,
h. ஒப்பந்த பதாழிலாளர் மற் றும் குழந்னதைள் உள் ள விதனவ
பபண்ைளுை்கு முை்னுரினம
இப்படிப்பட்ட குடும் பத்தில் ஒருவருை்கு அரசு ரவனல எை்னும்
உை்ைதமாை திட்டத்னத பெயல் படுத்துவதை் மூலம் கீழ் ைண்ட்
நை்னமைள் நனடபபறும்
a. குடும் பத்தில் ஒருவருை்கு ைட்டாயம் அரசு ரவனல கினடை்கும் .
b. ெமூைத்தில் குற் றங் ைள் குனறயும்
c. குடும் பத்தில் ஒருவர் அரசு ரவனல பெய் யும் ரபாது அரசிை் மற் ற
திட்டங் ைனள மிை எளிதாை அவர் குடும் ப உறுப்பிைர்ைளுை்கு
பதரியபடுத்துவார்

d. குடும் பத்தில் ஒருவருை்கு மட்டுரம அரசு ரவனல எை்பதால் ,
அரசியல் மற் றும் பண பலத்தால் ஒரர குடும் பத்தில் அதிை அரசு ரவனல
பபறுரவார் ரவனல பறிை்ைப்படும் . அந்த பதவி மற் ற ஏனழ
குடும் பத்திற் கு வழங் ைப்படும் .
e. பணை்ைாரர்ைளுை்கு அரசு ரவனல கினடயாது எை்பதால் ஏனழ, எளிய
மற் றும் நடுத்தர குடும் பத்திற் கு அரசு ரவனல கினடை்கும் . வாழ் வு
மகிழ் ெசி
் யாகும்
f. திருமணம் ஆைாத அரசு ஊழியர் இரண்டு ரபர் திருமணம்
பெய் யும் ரபாது யாராவது ஒருவர் அரசு ரவனலனய ராஜிைாமா பெய் ய
ரவண்டும் எை்பதால் அந்த ரவனல இை்பைாரு குடும் பத்திற் கு
கினடை்கும் .
g. குழந்னதைள் உள் ளவர்ைளுை்கு புதிதாை அரசு பணியில் முை்னுரினம
எை்பதால் அந்த குடும் ப வாழ் ை்னை மகிழ் ெசி
் யாகும்
h. 30 வருடத்திற் கு ரமல் அரசு பதவியில் இருை்ைகூடாது எை்பதால்
வீணாை அரசு அதிைார சுைத்னத அனுபவிப்பவர்ைள் பதவி
பறிை்ைப்படும் . அந்த பதவி மற் ற ஏனழ குடும் பத்திற் கு பைாடுை்ைபடும்
i. இதை்மூலம் தைியார் துனறயில் குனறந்த ஊதியத்தில் அதிை ரநரம்
ரவனல பெய் யும் ஏனழ, நடுத்தர குடும் ப உறுப்பிைர்ைள் பலரைாடி
ரபருை்கு அரசு ரவனல கினடை்கும் .
j. இதை் மூலம் இதுவனர அரசு ரவனல இல் லாத குடும் பத்தில்
உள் ளவர்ைளுை்கு அரசு ரவனல கினடை்கும்
k. ஏற் ைைரவ உள் ள தகுதிரயாடு கூடுதலாை சில தகுதிைனள
ரெர்த்துள் ளதால் ெமுை நீ திை்கு எந்த பாதிப்பும் இல் னல. அந்தந்த
ெமூைத்தில் உள் ள ஏனழ மற் றும் நடுத்தர குடும் பத்தில் உள் ளவர்ைளுை்கு
ைண்டிப்பாை அரசு ரவனல கினடை்கும்
i. கிராமத்தில் உள் ளவர்ைளுை்கு அரசு ரவனல கினடை்கும்
j. எந்பதந்த தகுதி அடிப்பனடயில் ரவனலை்கு ரெர்ந்தார் எை்ற
விவரம் பவப்னெட்டில் பவளியிடுவதால் அரனெ ஏமாற் றி யாரும் அரசு
ரவனலயில் தரமுடியாது. அப்படி ரெர்ந்தாலும் அவர்ைள் மீது
பபாதுமை்ைள் புைார் அளிை்ை முடியும் . ,

k. ஒப்பந்த பதாழிலாளர் மற் றும் குழந்னதைள் உள் ள விதனவ வாழ் வு
வெந்தமாகும்
தற் பபாழுது அரசு ரவனலயில் ஏமாற் று ெை்திைள் அதிை அளவில் ,
பல் ரவறு மனறமுை வழியில் புகுந்து பைாண்டதால் , ரவனலரய
பெய் யாமல் ஒரு லட்ெத்திற் கும் அதிைமாை ெம் பளம் வாங் குவதால்
மற் றும் குனறவாை அரசு ரவனலரய இருப்பதால் , ஏனழ எளிய நடுத்தர
மை்ைளுை்கு அரசு ரவனல எை்பது எட்டாத ைைியாைவும் , நினறரவறாத
ைைவாைவும் உள் ளது. இதைால் படித்த பல குடும் பம் பல
ஆண்டுைளாை ஏழ் னம நினலயில் உள் ளது.
எைரவ குடும் பத்தில் ஒருவருை்கு அரசு ரவனல எை்னும் இந்த உயரிய
திட்டம் பெயல் படுத்தபடும் ரபாது அனைத்து குடும் பமும் மகிழ் ெசி
்
அனடயும் . பமாத்தத்தில் அரசு ரவனல எை்பது ஏனழ
எளிய நடுத்தர மை்ைளிை் வாழ் வாதாரத்னத உயர்துவதற் கும் , லஞ் ெம்
ஊழல் இல் லாமல் ரநர்னமயாை பணி பெய் வதற் கும்
தாை். பணை்ைாரர்ைளும் , பொகுசு வாழ் ை்னை வாழ் பவர்ைளும் , அடிை்ைடி
ரபாராட்டம் நடத்தி அரனெ மிரட்டுபவர்ைளும் , லஞ் ெம் ஊழல்
பெய் பவர்ைளும் , பரம் பனரயாை அரசு பதவியில் இருப்பவர்ைளும் ,
அரனெ ஏமாற் றி குறுை்கு வழியில் வந்தவர்ைளும்
நீ ை்ைபட்டால் அரசு
அலுவலைம் சிறப்பாை இயங் கும்
ரமலும் இத்திட்டத்னத பதாடங் ை நினைப்பது படல் லியில் உள் ள ஏனழ
மை்ைளிை் நாடிதுடிப்னப அறிந்த, மை்ைளிை் முதல் வர் திரு. பைெ் ரிவால்
அவர்ைள் . அவர் இரண்டு முனற முதல் வர் ஆைவர். இத்திட்டத்னத
பதாடங் கியதும் மூை்றாவது முனறயாை அவரர முதல் வர் ஆவார்.
இவனர ரபாலரவ மற் ற அனைத்து மாநிலங் ைளிலும் குடும் பத்தில்
ஒருவருை்கு அரசு ரவனல பைாடுை்ை ரவண்டும் எை்பது அனைவரிை்
பபரும் எதிர்பார்பாை உள் ளது. வாழ் ை பைெ் ரிவால் . வளர்ை அவரது புைழ் .
பதாடரட்டும் அவர் மை்ைள் பணி. இவர் இந்த திட்டத்னத பதாடங் ை
இருை்கிறார் எை்பது அவரது ைட்சியிைர் மூலம் பபாதுமை்ைளுை்கு
பதரியவந்தது. இதைால் அனைவரும் அவனர ஊடைம் மற் றும் ெமுை
வனலதளம் மூலம் பதாடர்ந்து பாராட்டி வருகிை்றைர். வாழ் த்துை்ைள்
(படல் லி)#முதல் வரர.!
முகநூல் : திருஅவைசெய் திகள் ைொழ் க மரிபய - பக . எம் .
செல் ைரொஜ்

அை்பர்ைள் அனைவருை்கும் வணை்ைம் . புதிய முைநூல் ைணை்கு
துவங் ைப்பட்டுள் ளது. அனைவரும் இனணந்து பெய் திைனள
பகிர்ரவாம் . வாருங் ைள் . படியுங் ைள் . பயை் பபறுங் ைள் . நை்றி. அை்புடை், ரை . எம் .
பெல் வராெ் https://www.facebook.com/vazhgamariae
மின்னஞ் ெல் ஊடக ைழியொக எமது நற் செய் தி அறிவிப் புப் பணிக்கு யவு செய் து
ங் களொல் இயன்ற நன்சகொவடவய இன்பற எமக் கு அனுப் பி
வையுங் கள் . வாெைர்ைள் உவந்தளிை்கும் நை் பைானடரய எமது பணிை்கு நிதி
ஆதாரம் . நை் பைானடைள் அனுப் புரவார் பணவினட, ைாரொனல உடைடி பணம்
அனுப் பும் வெதினய பயை் படுத்தலாம் .
பபயர் : K. M. Selvaraj
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ச ொடர்புக் கு : K. M. செல் ைரொஜ் , ஆசிரியர், திருஅனவ
பெய் தி, 7/151A, பெல் த்ரைம் ப் , கூடலூர் - 643 211, நீ லகிரி மாவட்டம் , தமிழ் நாடு
Cell : 9442541471 email : thiruavaiseithi@gmail.com
ஆண்டைபர, இம் மட்டும் நிகழ் ந் அவன ்துக் கும் நன்றி.
இனிபமல் நடக்க இருப் பவை அவன ்துக் கும் , ஆகட்டும் இவறைொ, ஆசமன்.
என் ஆண்டைபர, என் ப ைபன! உமது அரசு ைருக. உமது திருவுளம் நிவறபைறுக.
ைொரும் ஆண்டைரொகிய ஏசுபை ைொரும் . ஆசமன்.

