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மரியாவிை் தாய்னமயும், பரிவும் நினறந்த பாரன்வை்குை் கீழ் நம்னமரய ஒப்பனடத்து 

இந்த ஆண்னட துவை்குகிரறாம் – திருத்தந்னத பிராை்சிஸ். இனறவைிை் தாயாை 

இை்று நாம் பைாண்டாடும் மிைவும் புைிதம் நினறந்த மரியாவிை் தாய்னமயும், பரிவும் 

நினறந்த பாரன்வை்குை் கீழ் நம்னமரய ஒப்பனடத்து இந்த ஆண்னட துவை்கு கிரறாம் 

எை்ற பொற்ைளுடை், திருத்தந்னத பிராை்சிஸ் அவரை்ள், ெைவரி 1, இவ்பவள்ளியை்று, 

வழங்கிய மூரவனள பெப உனரனயத் துவை்கிைார.் 

 

ெைவரி 1 புத்தாண்டு நாளை்று திருத்தந்னத வழங்கிய மூரவனள பெப உனர  (ANSA) 

'சியாட்டிைா' எைப்படும் நரம்புத் பதாடரப்ாை பிரெெ்னையால், டிெம்பர ்31ம் ரததி 

மானல 'Te Deum' நை்றி வழிபாடன்டயும், ெைவரி 1, இனறவைிை் தாய் மரியா 

பபருவிழா திருப்பலினயயும், முை்ைிை்று நடத்த இயலாமல்ரபாை திருத்தந்னத, 

இவ்பவள்ளி நண்பைல் ரவனளயில், வத்திை்ைாை் நூலைத்திலிருந்து தை் மூரவனள பெப 

உனரனய வழங்கிைார.் வரலாற்றுப் பானதயில் நாம் ெந்திை்கும் பிரெெ்னைைள், நமை்கு 

ைவனலைனள உருவாை்கிைாலும், அை்னை மரியா நம்னம எப்ரபாதும் 

ைவைித்துவருகிறார ்எை்ற எண்ணத்தில், நாம் நம் பயணத்னதை் துவை்குகிரறாம், 

எை்ற நம்பிை்னை நினறந்த பொற்ைனள, திருத்தந்னத, தை் உனரயிை் துவை்ைத்தில் 

கூறிைார.் அந்த அை்னை நம்மீது ைாடட்ும் பரிவும், அை்ைனறயும் நம்மினடரய ஒரு 

ைலாெெ்ாரமாை உருவாைரவண்டும் எை்பதும், அதுரவ, உலை அனமதினய உறுதிப் 

படுத்தும் எை்பதும், நாம் இவ்வாண்டு சிறப்பிை்கும் உலை அனமதி நாளிை் 

னமயை்ைருத்து எை்பனதயும், திருத்தந்னத பிராை்சிஸ் அவரை்ள், தை் மூரவனள பெப 

உனரயில் குறிப்பிட்டார.் நாம் வாழும் இை்னறயெ ்சூழலில் ஒவ்பவாரு நாளும், 

ஒவ்பவாரு இடத்திலும், அனமதினய உருவாை்ை நாம் அனழை்ைப்படட்ுள்ரளாம் 

எை்பனதயும், ஆறுதல் ரதனவப்படுரவாரிை் ைரங்ைனள நாம் பற்றிை்பைாண்டு, 

அவரை்ளுை்கு, நம் பொல்லாலும் பெயலாலும் ஆறுதல் வழங்ைரவண்டும் எை்பனதயும், 

திருத்தந்னத, தை் உனரயில் வலியுறுத்திை் கூறிைார.் சுயநலத்தாலும், ரவறு பல 

தீனமைளாலும், ஆபத்னதெ ்ெந்தித்துவரும் உலை அனமதினய பாதுைாை்ை, நாம், 



பகிரன்வ இவ்வுலகில் அதிைம் வளரை்்ைரவண்டும் எை்று, திருத்தந்னத பிராை்சிஸ் 

அவரை்ள், இவ்வுனரயிை் வழிரய விண்ணப்பித்தார.் "அனமதியிை் இளவரெராை" 

(எொ. 9:6) இரயசுனவப் பபற்பறடுத்த ைை்ைி மரியா, விண்ணுலகிலிருந்து நம் 

அனைவருை்கும் இந்த அனமதி எை்ற பைானடனய பபற்றுத்தருவாராை, எை்று கூறிய 

திருத்தந்னத, மைிதரை்ளிை் முயற்சினயை் பைாண்டு மடட்ும் உருவாை்ைமுடியாத இந்த 

அனமதிை்ைாை, நாம் பதாடரந்்து இனறரவண்டல் பெய்யவும், பபாறுனமயுடை் 

உனரயாடல்ைனள ரமற்பைாள்ளவும் முயல்ரவாம் எை்ற பொற்ைளுடை் தை் உனரனய 

நினறவுபெய்தபிை், மூரவனள பெபத்னதை் கூறி, அனைவருை்கும் ஆசீரளித்தார.் 

ஆசீரொல் நிவறந்  மரியொ, ஆசீரொக விளங்குகிறொர் - சஜபரொம் லூயிஸ் - ஓர ்

உயினர ைருவில் தாங்கி, ரபணி வளரத்்து, பபற்பறடுப்பதில் பபரும் பபாறுனமனய 

பவளிப்படுத்தும் பபண்ைள் வழிரய, இவ்வுலைம், தை் எதிரை்ாலத்னத பபற்பறடுை்கிறது 

– திருத்தந்னத பிராை்சிஸ் மனறயுனர.  ெைவரி 1, புத்தாண்டு நாளை்று ைடவுளிை் 

தாயாை மரியா பபருவிழா திருப்பலினய, திருத்தந்னத பிராை்சிஸ் அவரை்ள், தைை்கு 

உருவாகியிருந்த நரம்பு பதாடரப்ாை பிரெெ்னையால், முை்ைிை்று நடத்த இயலாத 

நினலயில், இத்திருப்பலினய, புைித ரபதுரு பபருங்ரைாவிலில் நினறரவற்றிய 

திருப்பீடெ ்பெயலர ்ைரத்ிைால் பிபயத்ரரா பரராலிை் அவரை்ள், திருத்தந்னத 

எழுதியிருந்த மனறயுனரனய வாசித்தார.் 

 

மரியா இனறவைிை் தாய் பபருவிழா திருப்பலினய நினறரவற்றிய ைரத்ிைால் 

பிபயத்ரரா பரராலிை்  (ANSA)  

ஆசீரவ்தித்தல், பபற்பறடுத்தல், ைண்டுபிடித்தல் எை்ற மூை்று வினைெப்ொற்ைள், 

இனறவைிை் தாயிடம் முழுனமயனடந்தை எை்பனத இை்னறய திருப்பலியிை் 

வாெைங்ைள் நமை்குை் கூறுகிை்றை எை்று திருத்தந்னத பிராை்சிஸ் அவரை்ள் தாை் 

எழுதியிருந்த மனறயுனரயில் குறிப்பிட்டார.் நீங்ைள் இஸ்ரரயல் மை்ைளுை்கு ஆசிகூற 

ரவண்டிய முனற; "ஆண்டவர ்உைை்கு ஆசி வழங்கி உை்னைை் ைாப்பாராை!" (எண். 



6:23-24) எை்று எண்ணிை்னை நூலில் நாம் ரைடக்ும் பொற்ைள், இஸ்ரரயல் மை்ைள் 

ஒருவனரபயாருவர ்எவ்வாறு ஆசீரவ்திை்ைரவண்டும் எை்பனதெ ்சுட்டிை்ைாடட்ுகிறது 

எை்பனத, திருத்தந்னத தை் மனறயுனரயிை் முதல் ைருத்தாைை் கூறியிருந்தார.் 

இனதபயாத்த ஓர ்ஆசீனர, நாம் பெபமானல பெபிை்கும் ரவனளயில், அை்னை 

மரியானவ ரநாை்கி கூறுகிரறாம் எை்பனத, தை் மனறயுனரயில் குறிப்பிடட்ுள்ள 

திருத்தந்னத, ஆசீரால் நினறந்த மரியா நம் அனைவருை்கும் ஆசீராை விளங்குகிறார ்

எை்று எடுத்துனரத்தார.் ைடவுளிை் மைை் பபண்ணிடமிருந்து பிறந்தவராை 

இவ்வுலகிற்கு வந்தார ்எை்பனத, புைித பவுல் இை்னறய இரண்டாம் வாெைத்தில் 

கூறியுள்ளார ்எை்று, தாை் எழுதிய மனறயுனரயில் சுட்டிை்ைாட்டியுள்ள திருத்தந்னத 

பிராை்சிஸ் அவரை்ள், மரியாவிை் வழிரய ைடவுனளெ ்ெந்திப்பது மைிதரை்ளுை்கு 

எளிதாைது எை்று கூறிைார.் ஓர ்உயினர ைருவில் தாங்கி, ரபணி வளரத்்து, 

பபற்பறடுப்பதில் பபண்ைள் பபரும் பபாறுனமனய பவளிப் படுத்துகிை்றைர ்

எை்பனத, தை் மனறயுனரயில் பகிரந்்துள்ள திருத்தந்னத, பபண்ைள் வழிரய, 

இவ்வுலைம், தை் எதிரை்ாலத்னத பபற்பறடுை்கிறது எை்பனதயும் வலியுறுத்திை் 

கூறிைார.் இனடயரை்ள் "மரியானவயும் ரயாரெப்னபயும் தீவைத ்பதாட்டியில் 

கிடத்தியிருந்த குழந்னதனயயும்; ைண்டாரை்ள்" (லூை். 2:16) எை்ற நற்பெய்தியிை் 

கூற்றில், இனடயரை்ள் மாபபரும் ைாட்சிைனளயும், அனடயாளங்ைனளயும் 

ைாணவில்னல, மாறாை, ஓர ்எளிய குடும்பத்னதை் ைண்டைர ்எை்பனத உணரக்ிரறாம் 

எை்ற ைருத்னத, திருத்தந்னத தை் மனறயுனரயில் கூறியுள்ளார.் இனடயரை்ள் தாங்ைள் 

ைண்டனத தங்ைள் தைிப்பட்ட பொத்தாை னவத்துை்பைாள்ளாமல், அனத 

மற்றவரை்ரளாடு பகிரந்்துபைாண்டனதப் ரபால், நாம் ஒவ்பவாருவரும் நாம் 

ைண்டனடந்த ைடவுனள அனைவருை்கும் பகிரந்்தளிை்ை அனழை்ைப்படட்ுள்ரளாம் 

எை்பனத திருத்தந்னத தை் மனறயுனரயிை் மூை்றாம் ைருத்தாை முை்னவத்தார.் 

நன்றி ைழிபொட்டில் ைொசிக்கப்பட்ட திரு ் ந்வ யின் மவறயுவர - சஜபரொம் 

லூயிஸ் - எவ்வித விளம்பரம் இை்றி, இவ்வுலகில், பல்லாயிரம் ரபர,் தங்ைள் 

உதவிை்ைரத்னத நீட்டியதற்கும், பாரங்ைளால் துை்புற்ரறாரிை் பாரங்ைனளை் குனறை்ை 

முயற்சிைள் ரமற்பைாண்டதற்கும், திருத்தந்னதயிை் நை்றி.  'சியாட்டிைா' எைப்படும் 

நரம்புத் பதாடரப்ாை பிரெெ்னையால் டிெம்பர ்31ம் ரததி மானல 'Te Deum' நை்றி 

வழிபாட்டில் ரநரடியாைை் ைலந்துபைாள்ள இயலாத திருத்தந்னத பிராை்சிஸ் அவரை்ள், 

ஆண்டிை் இறுதி நாளை்று நாம் எவ்வாறு நை்றி நினறந்தவரை்ளாை இருை்ைமுடியும் 

எை்பனத, ஒரு மனறயுனர சிந்தனையாை வழங்கிைார.் 



 

டிெம்பர ்31 மானல புைித ரபதுரு பபருங்ரைாவிலில் நனடபபற்ற 'Te Deum' நை்றி 

வழிபாடு   (Vatican Media) 

புைித ரபதுரு பபருங்ரைாவிலில், டிெம்பர ்31 இவ்வியாழை் மானல நனடபபற்ற நை்றி 

வழிபாடன்ட, ைரத்ிைால்ைள் அனவயிை் தனலவர,் ைரத்ிைால் ஜிரயாவாை்ைி 

பத்திஸ்தா ரர அவரை்ள், திருத்தந்னதை்குப் பதிலாை முை்ைிை்று நடத்தி, திருத்தந்னத 

எழுதியிருந்த மனறயுனர சிந்தனைைனள வாசித்தார.் நாம் ைடந்த வந்த ஆண்டில் 

குடும்ப உறவுைனள இழந்து, ரவனலைனள இழந்து, தைினமயில் துை்புற்று வந்ததால், 

இந்த ஆண்னடை் குறித்து நை்றி பொல்வது, ெற்று பெயற்னையாை, ைடிைமாை உள்ளது 

எை்பனத திருத்தந்னத தை் சிந்தனைைளிை் துவை்ைத்தில் பவளிப்பனடயாைை் 

கூறியுள்ளார.் மைிதகுலம் துை்பங்ைளில் சிை்கியரபாது, அதற்கு அறிவுப் பூரவ்மாை 

விளை்ைங்ைள் தருவதற்குப் பதில், இனறவை், தை் ஒரர திருமைனை மைிதைாை 

நம்மினடரய அனுப்பியரத அவர ்தரும் பதில் எை்று, திருத்தந்னத, தை் உனரயில் 

குறிப்பிடட்ுள்ளார.்  நல்ல ெமாரியனரப்ரபால், இனறவனும், துை்புறும் மைிதனரை் 

ைண்டதும், தை் பதிலிறுப்னப பெயல்வடிவில் ைாட்டியுள்ளார ்எை்று, தை் சிந்தனையில் 

கூறியுள்ள திருத்தந்னத பிராை்சிஸ் அவரை்ள், நாம் ைடந்த ஓராண்டளவாை ெந்தித்த 

துை்பங்ைளுை்கு எவ்வனையில் பதிலிறுத்திருை்கிரறாம் எை்பனத சிந்திை்ை, இந்த இறுதி 

நாள் நல்லபதாரு தருணம் எை்று கூறிைார.் எவ்வித விளம்பரம் இை்றி, இவ்வுலகில் 

பல்லாயிரம் ரபர,் தங்ைள் உதவிை்ைரத்னத நீட்டியனதயும், பாரங்ைளால் 

துை்புற்ரறாரிை் பாரங்ைனளை் குனறை்ை முயற்சிைள் ரமற்பைாண்டனதயும், 

திருத்தந்னத, தை் உனரயில் குறிப்பிடட்ு, அவரை்ளுை்கு நை்றி கூறிைார.் 

இவரை்ளில் குறிப்பாை, மருத்துவத் துனறயிைர,் ைல்வித ்துனறயிைர,் பபாதுப்பணித் 

துனறயிைர ்ஆகிரயானர சிறப்பாைை் குறிப்பிடட்ு, தை் நை்றினய பதரிவித்தார ்

திருத்தந்னத. பதிலுை்கு எனதயும் எதிரப்ாரை்்ைாமல், இந்த நல்ல உள்ளங்ைள் ஆற்றிய 

பணி, இனறவைிை் அருள், சுயநலனை விட கூடுதல் வலினம பபற்றது எை்பனத 

இவ்வுலகிற்குப் பனறொற்றுகிறது எை்பனத, திருத்தந்னத, தை் சிந்தனையில் 

பகிரந்்துபைாண்டார.்  எதிரை்ாலத்னத நம்பிை்னைரயாடு நாம் ரநாை்குரவாம் எை்று, 



தை் சிந்தனையிை் இறுதியில் கூறிய திருத்தந்னத பிராை்சிஸ் அவரை்ள், 'Te Deum' 

நை்றிப் பாடலில் பயை்படுத்தப்படும், "இனறவா உம் ைருனண எம்மீது எை்றும் 

நினலை்ைடட்ும், ஆண்டவரர நாங்ைள் உம்னமரய நம்பியுள்ரளாம்" எை்ற பொற்ைளுடை் 

தை் உனரனய நினறவு பெய்துள்ளார.் 

 மிழக ஆயர் பபரவையின் 2021ம் பு ் ொண்டு செய்தி - பமரி ச பரெொ  - நம் 

இதயங்ைளில் நம்பிை்னையும், நம் ைண்ைளில் இலை்குதப்தளிவும், நம் ைரங்ைளில் 

மற்றவர ்ைரங்ைளிை் உடைிருப்பும் இருந்தால், புதிய 2021ம் ஆண்னட இைிய 

ஆண்டாை நம்மால் மாற்ற முடியும் - தமிழை ஆயரை்ள். நம் இதயங்ைளில் 

நம்பிை்னையும், நம் ைண்ைளில் இலை்குதப்தளிவும், நம் ைரங்ைளில் மற்றவர ்ைரங்ைளிை் 

உடைிருப்பும் இருந்தால், புதிய 2021ம் ஆண்னட இைிய ஆண்டாை நம்மால் 

மாற்றமுடியும் எை்று, தமிழை ஆயரை்ளிை் புத்தாண்டு பெய்தி கூறுகிறது. 

 

தமிழை ஆயர ்ரபரனவயிை் தனலவராை, மதுனர ரபராயர ்அந்ரதாைி பாப்புொமி 

அவரை்ள், தமிழை ஆயரை்ள் ொரப்ாை பவளியிடட்ுள்ள புத்தாண்டு பெய்தியில், இந்த 

2021ம் ஆண்டு முழுவதும் நாம் னைை்பைாள்ள ரவண்டிய இரு நற்புண்புைளாை, 

தைிநபர ்வாழ்வியல் பநறியாளுனை, ெமுதாயை் கூடட்ுப்பபாறுப்புணரவ்ு ஆகிய 

இரண்னடயும் ஏற்ரபாம் எை்று ரைடட்ுை்பைாண்டுள்ளார.் தைிநபர ்வாழ்வியல் 

பநறியாளுனையில், நாம் நம்முனடய ைடந்த ைாலத்திை் பிை்புலத்தில், 

வருங்ைாலத்திற்கு திட்டங்ைனள வனரயறுத்து வடிவனமை்ை முடியும் எை்றும், 

ெமுதாயை் கூடட்ுப்பபாறுப்புணரவ்ிை் வழியாை, ஒருவர ்மற்றவருடை் இனணந்து 

பெயலாற்றமுடியும் எை்றும், ரபராயர ்அந்ரதாைி பாப்புொமி அவரை்ளிை் பெய்தி 

கூறுகிறது. நம் ைரங்ைள், நமை்கு அடுத்திருப்பவரிை் ைரங்ைனளயும், நம் இருவரிை் 

ைரங்ைளும் இனணந்து, ைடவுளிை் ைரங்ைனளயும் பற்றிை்பைாண்டால், 2021ம் ஆண்டில் 

நாம் ரமற்பைாள்ளும் வாழ்வுப் பயணம் இைிதாை அனமயும், ஏபைைில் தைியாை 

இருந்து எவரும் எனதயும் ொதிப்பதில்னல எை்றும், ரபராயரிை் புத்தாண்டு பெய்தி 

கூறுகிறது. பபருந்பதாற்று, இயற்னைப் ரபரிடர,் பபாருளாதாரத் ரதை்ைநினல, 

ரவனலயிை்னம ரபாை்ற பல்ரவறு ரொைத்திை் சுவடுைனள, 2020ம் ஆண்டு, நம்மிலும், 

இந்த உலைம் எங்கிலும் விடட்ுெ ்பெை்றாலும், நம் ைரங்ைள் இனணந்தால், மானுடம் 

பவல்லும் எை்ற வாழ்வியல் பாடத்னதயும், அது ைற்றுத்தந்துள்ளது எை்றும் 

அெப்ெய்தியில் கூறப்படட்ுள்ளது. குனறவாைவற்னறை்பைாண்டு நினறவாை வாழ்தல், 

தைிநபர ்நலவாழ்னவப் ரபணுதல், புதியத் பதாழில்முனறைனள உருவாை்குதல், 

கூடட்ுமுயற்சியுடை் பெயலாற்றுதல் ரபாை்ற, பல ரநரம்ுைமாை வினளவுைனளயும் 

ஏற்படுத்தியுள்ள 2020ம் ஆண்டுை்கு வினடபைாடுத்து, 2021ம் ஆண்டில் நாம் 

நுனழந்துள்ரளாம் எை்றும், தமிழை ஆயர ்ரபரனவ தனலவரிை் புத்தாண்டு பெய்தி 

கூறுகிை்றது. (Ind.Sec/Tamil) 



மகிழ்வின் மந்திரம் - குடும்பம் அவமக்கும் ஆரை்ம் - சஜபரொம் லூயிஸ்  - 

"திருமணம் புரிந்து, குடும்பம் அனமை்கும் ஆரவ்ம், இை்றும், இனளரயாரினடரய 

இருப்பது, திருஅனவை்கு ஓர ்உந்துெை்தியாை அனமந்துள்ளது." (அை்பிை் மகிழ்வு 

1)  குடும்பத்தில் அை்பு எை்ற எண்ணத்னதை் குறித்து, ஆயரை்ள், அருள்பணியாளரை்ள், 

திருதப்தாண்டரை்ள், துறவியர,் கிறிஸ்தவ மணத்தம்பதியர,் மற்றும், அனைத்து 

பபாதுநினலயிைருை்கும், ‘அை்பிை் மகிழ்வு’ திருத்தூது அறிவுனர மடனல, தாை் 

எழுதுவதாை, திருத்தந்னத பிராை்சிஸ் அவரை்ள், இம்மடலிை் துவை்ைத்தில் 

கூறியுள்ளார.் 

 

இளம் தம்பதியரிை் திருமணத் திருப்பலினய நினறரவற்றிய திருத்தந்னத பிராை்சிஸ் - 

ரைாப்புப் படம் 2018  (Archivio Personale di Letícia Schafer)  

"குடும்பங்ைளில் உய்த்துணரப்படும் அை்பிை் மகிழ்ரவ திருஅனவயிை் மகிழ்வாை 

உள்ளது" எை்ற பொற்ைள், இம்மடலிை் அறிமுை பொற்ைளாை அனமந்துள்ளை. 

"திருமணம் புரிந்து, குடும்பம் அனமை்கும் ஆரவ்ம், இை்றும், இனளரயாரினடரய 

இருப்பது, திருஅனவை்கு ஓர ்உந்துெை்தியாை அனமந்துள்ளது. குடும்பம் நற்பெய்திரய 

எை்பனத பனறொற்றுவரத, இந்த ஆரவ்த்திற்கு நாம் வழங்ைை்கூடிய கிறிஸ்தவ 

பதிலிறுப்பு" (அை்பிை் மகிழ்வு 1) குடும்ப வாழ்வு குனலந்துவருவதாை பலரும் 

கூறிவரும் இை்னறய உலகில், இத்தனைய மகிழ்வாை, ரநரம்னற உணரவ்ு நினறந்த 

பொற்ைளுடை், திருத்தந்னத பிராை்சிஸ் அவரை்ள், இம்மடனல 

அறிமுைப்படுத்தியிருப்பது, குடும்ப வாழ்னவை் குறித்து, நம் நம்பிை்னைனயப் 

புதுப்பிை்கிறது. 'அை்பிை் மகிழ்வு' எை்ற ஆழ்ைடலில் மகிழ்வுடை் மூழ்கி 

முதப்தடுப்ரபாம், இைிவரும் நாள்ைளில்! 

"எல்லொருக்கும் உடல், உள்ள சுகம் ரும் ஆண்டொக அவமயை ொக" பொவள ஆயர் 

அந்ப ொணிெொமி வாழ்விை் அரத்்தம் எை்பது, எந்தெ ்சூழ்நினலயிலும் வாழப் 

பழகிை்பைாள்வது, மைநினறரவாடு இருப்பதாகும். வத்திை்ைாை் வாபைாலியிை் அை்பு 



இதயங்ைள் அனைவருை்கும் மலரவிருை்கும் ஆங்கில புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துை்ைள். 

புதிய 2021ம் ஆங்கில ஆண்டு உலகிைர ்எல்லாருை்கும் உடல், உள்ள சுைம்தரும் 

ஆண்டாை அனமயவதாை. ரைாவிட்-19 பபருந்பதாற்று உருவாை்கியுள்ள 

பநருை்ைடிைளில் 2020ம் ஆண்னட பெலவழித்துள்ள நமை்கு, 2021ம் ஆங்கில 

ஆண்டுை்பைை, புத்துயிரூடட்ும் பெய்தினய வழங்குகிறார,் பானளயங்ரைாடன்ட 

மனறமாவட்ட ஆயர ்ரமை்னமமிகு அந்ரதாைிொமி ெவரிமுத்து அவரை்ள்.  வாழ்ை்னை 

எை்பது மகிழ்ெச்ியாை இருப்பனதயும் தாண்டியது. பொந்தம் பைாள்கிற உணரவ்ிலும், 

நம்மில் புனதந்திருை்கிை்ற நல்ல குணங்ைனள வளப்படுத்துவதிலும், வாழ்விை் 

அரத்்தம் அடங்கியுள்ளது. வாழ்வில் மகிழ்ெச்ினயத் ரதடுரவானரவிட, அரத்்தத்னதத் 

ரதடுரவாரர வாழ்வில் சிறந்து விளங்குகிை்றார.் 

 

பானளயங்ரைாடன்ட மனறமாவட்ட ஆயர ்ரமை்னமமிகு அந்ரதாைிொமி அவரை்ள்  

அர ்் முள்ள ைொழ்க்வகவய ைொழ... 

1.       பிறரராடு பொந்தம் பைாள்வது, 

2.       வாழ்விை் ரநாை்ைத்னதை் ைண்டுணரவ்து (எனத விரும்புகிரறாம் எை்பனதவிட 

எனதை் பைாடுை்கிரறாம் எை்பது முை்கியம்) 

3.       ைடந்து பெல்லுதல் 

4.       நம் வாழ்வு பற்றி ைனத பொல்லுதல் 

பமாத்தத்தில் வாழ்விை் அரத்்தம் எை்பது, எந்தெ ்சூழ்நினலயிலும் வாழப் 

பழகிை்பைாள்வது, மைநினறரவாடு இருப்பதாகும். 

மவற உவர : ஒளி - பொர ்் லும் பதிலிறு ் லும் அருள்பணி முவனைர் இபயசு 

கருணொநிதி  

ஆண்டைரின் திருக்கொட்சிப் சபருவிழொ - 

I. எொயா 60:1-6 

II. எரபசியர ்3:2-3,5-6 

III. மத்ரதயு 2:1-12 



 

கீனழத்ரதய திருஅனவைளிை் கிறிஸ்து பிறப்பு விழா எை்று பொல்லப்படும் 

திருை்ைாட்சிப் பபருவிழானவை் பைாண்டாடுகிரறாம். 'பிற இைத்தாருை்கு ஒளியாகிய 

கிறிஸ்துவில் எமது மீட்பிை் மனறபபாருனள இை்று பவளிப்படுத்திைீர.் ொவுை்கு உரிய 

எங்ைளது மைிதத்தை்னமயில் அவர ்ரதாை்றியரபாது அவருை்கு உரிய 

ொைாத்தை்னமயிை் மாட்சியால் எங்ைனளப் புதுப்பித்தீர'் எை்று இை்னறய நானள 

இனறயியலாை்ைம் பெய்கிறது திருப்பலியிை் பதாடை்ைவுனர. 

 

லூை்ைா நற்பெய்தியாளரிை் பதிவிை்படி இனடயரை்ள் எை்னும் யூதரை்ளுை்குத் தம்னம 

பவளிப்படுத்திய கிறிஸ்து, இை்று, மத்ரதயு நற்பெய்தியாளரிை் பதிவிை்படி ஞாைியர ்

எை்னும் புறவிைத்தாருை்குத் தம்னம பவளிப்படுத்துகிை்றார.் இரயசுவிை் 

ெமைாலத்தவருை்கு இது ஒரு பபரிய அதிரெ்ச்ியாை இருந்திருை்ை ரவண்டும். ஏபைைில், 

'யூதரை்ளுை்கு மடட்ுரம மீட்பு உண்டு. யூதரை்ள் மடட்ுரம ைடவுளால் 

பதரிவுபெய்யப்பட்டவரை்ள். யூதரை்ள் மடட்ுரம தூய்னமயாைவரை்ள். யூதரை்ளுை்கு 

மடட்ுரம பமசியா' எை்று எண்ணிை்பைாண்டிருந்த ைாலத்தில், புறவிைத்தாருை்கும் 

மீட்பு, புறவிைத்தாரும் பதரிவுபெய்யப்பட்டவரை்ள், புறவிைத்தாரும் 

தூய்னமயாைவரை்ள், அவரை்ளுை்கும் பமசியா ரதாை்றுவார ்எை்று முை்னவை்ைப்படும் 

ைருதுரைாள் அவ்வளவு ஏற்புனடயதாை இருந்திருை்ைாது. இந்தை் ைருதுரைானளரய 

இை்னறய இரண்டாம் வாெைத்தில் (ைாண். எரப 3:2-3,5-6) நாம் வாசிை்கிை்ரறாம். 

யூதரை்ளுை்கு மடட்ுரம மீட்பு எை்ற எண்ணம் ரமரலாங்கியிருந்த ைாலத்தில், பவுல் 

எரபசுநைர ்திருஅனவை்கு எழுதுகிை்ற திருமடலில், 'நற்பெய்தியிை் வழியாை, பிற 

இைத்தாரும் கிறிஸ்து இரயசுவிை் மூலம் உடை் உரினமயாளரும், ஒரர உடலிை் 

உறுப்பிைரும், வாை்குறுதியிை் உடை் பங்ைாளிைளும் ஆகியிருை்கிறாரை்ள்' எை 

எழுதுகிை்றார.் இந்த ஒற்னற வரியால்தாை் நாம் அனைவரும் கிறிஸ்தவரை்ளாை 

இருை்கிை்ரறாம். ஏபைைில், நாம் பிறப்பிரலரய யூதரை்ள் அல்லர.் ஆை, இை்னறய நாள் 

நம்முனடய கிறிஸ்து பிறப்பு பபருவிழா. 

 

இன்வறய மு ல் ைொெகம் (கொண். எெொ 60:1-6) எொயா இனறவாை்கிைர ்நூலிை் 

மூை்றாம் பகுதியிலிருந்து எடுை்ைப்படட்ுள்ளது. பாபிரலாைியாவுை்கு நாடுைடத்தப்பட்ட 

இஸ்ரரயல் மை்ைள் திரும்பி வர அனுமதி பபற்ற ைாலைட்டத்தில் எழுதப்பட்டது 

இப்பகுதி. இை்னறய வாெைப் பகுதியில், 'எழு! உலகிற்கு ஒளி வீசு!' எை்று 

எருெரலனமத் தூண்டி எழுப்புகிறார ்எொயா. ஏபைைில், 'உை் ஒளி ரதாை்றியுள்ளது,' 

'ஆண்டவரிை் மாட்சி உை்ரமல் உதித்துள்ளது.' ஒளியும் மாட்சியும் ஆண்டவரிை் 

ைாணை்கூடிய பவளிப்பாடுைள் (ைாண். எரெ 1:4, விப 24:15-17). இவ்வாறாை, 

இருளனடந்து பாழனடந்து ரைட்பாரற்றுை் கிடந்த நைரம் ைடவுள் வந்ததால் ஒளிரக்ிறது. 

இவரை்ள் அடினமைளாை்ைப்படும் முை் இருந்த ஒளி அடினமத்தைத்தால் இருண்டு 
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ரபாைது. இப்ரபாது நைரம் ஒளிருமாறு மை்ைனளை் ைவ்வியிருந்த இருனள அைற்றுகிறார ்

ைடவுள். ைடவுள் வந்தனத ஒரு பபரிய ஒருங்கினணவாை முை்னவை்கிறார ்எொயா: (அ) 

பிற இைத்தார ்எருெரலம் ரநாை்கி வருவர,் (ஆ) நாடுைடத்தப்பட்ட, இழுத்துெ ்

பெல்லப்பட்ட புதல்வர,் புதல்வியர ்ரதாளில் தூை்கிவரப்படுவர,் (இ) ைடலிை் திரள் 

பெல்வம், பொத்துை்ைள், ஒட்டைத்திை் பபருந்திரள் எருெரலம் வரும், (உ) 'பபாை்' 

(அரெனுை்கு), 'நறுமணப்பபாருள்' (ைடவுளுை்கு) ஏந்தி வருவர ்மை்ைள். இவ்வாறாை, 

ைடவுரள அரெைாைவும் இருப்பார ்எை்பது குறிை்ைப்படுகிறது. இை்ைடவுள் எருெரலமிற்கு 

மடட்ும் ைடவுள் அல்ல. மாறாை, அனைத்து நாடுைளுை்கும் ைடவுளாைவும் அரெைாைவும் 

இருப்பார.் 

 

இன்வறய நற்செய்தி ைொெகம் (கொண். ம ் 2:1-2) 'ஞாைிைள் வருனை' பற்றிப் 

ரபசுகிை்றது. நமை்கு மிைவும் பதரிந்த வாெைப் பகுதிதாை். இவரை்ள் ஏை் வர 

ரவண்டும்? இவரை்ள் இனறயியல் ரதனவனயயும், இலை்கியத் ரதனவனயயும் நினறவு 

பெய்ய வருகிை்றைர.் 'இரயசுனவ புதிய ரமாரெ' எை்ற இனறயியலாை்ைம் பெய்ய 

விரும்புகிறார ்மத்ரதயு. ஆை, பாலை் இரயசுனவ எகிப்திற்கு அனுப்பிைால்தாை் 

அவனர அங்கிருந்து அனழத்து வர முடியும். இப்ரபாது திருை்குடும்பம் இருப்பது 

பபத்லரைமில். பபத்லரைமில் நடை்கும் இலை்கிய நிைழ்வு எகிப்துை்கு நைரந்்தால்தாை் 

இனறயியல் ொத்தியமாகும். எைரவ, குழந்னதனய எகிப்திற்கு அனுப்ப ரவண்டியதை் 

இனறயியல் மற்றும் இலை்கியத் ரதனவனய நினறவு பெய்ய வருகிை்றைர ்'ஞாைிைள்.' 

 

இவரை்ள் யார?் இவரை்ள் 'ஞாைியரரா,' 'அரெரை்ரளா' அல்லர.் இவரை்னள, பிரிவினை 

ெனப ெரைாதரரை்ளிை் விவிலியம், 'ொஸ்திரிைள்' எை ெரியாை பமாழிபபயரை்்கிறது. 

இவரை்ள் வாைியல் பண்டிதரை்ள். நடெ்த்திரங்ைனளயும், அவற்றிை் நைரவ்ுைனளயும், 

பறனவைள் மற்றும் விலங்குை் கூட்டங்ைளிை் இடம் பபயரத்னலயும் னவத்த 

வருங்ைாலத்னதை் ைணிை்ைத் பதரிந்தவரை்ள். அவ்வளவுதாை்! ஏபைைில், இவரை்ள் 

அரெரை்ளாை இருந்திருந்தால், 'நீங்ைள் ரபாய்ப் பாருங்ைள்' எை்று ஏரராது அரெை் 

இவரை்னள அனுப்பியிருை்ை மாட்டாை். 'நீங்ைள் இங்ரை தங்கி இனளப்பாறுங்ைள். நாை் 

ைாவலாளிைனள அனுப்பி விொரிை்கிரறை்' எை்று இவரை்னள அரண்மனையில் 

அமர;்த்தியிருப்பாை். ரமலும், இவரை்ள் மூை்று ரபர ்அல்லர.் இவரை்ள் பைாண்டு வந்த 

ைாணிை்னைப் பபாருள்ைனள னவத்து நாம் 'மூை்று நபரை்ள்' வந்ததாைெ ்பொல்கிரறாம். 

நம் நிைழ்விை்படி அவரை்ள் அரண்மனைை்குத்தாை் பெல்கிறாரை்ள். ஏபைைில், 

இத்தனைரயாரிை் ரெனவ அரெரை்ள் எதிரை்ாலத்னதை் ைணிப்பதற்கு அவரை்ளுை்கு 

உதவியாை இருந்தது. ஆைரவதாை், இவரை்ள் அரெைிடம் பெல்கிறாரை்ள். ரமலும், 

இவரை்ள் எனதயும் மூடி மனறை்ைாத, அரத ரநரத்தில், துணிெெ்ல் பைாண்டவரை்ளாை 

இருை்கிறாரை்ள். 

 

'அவரது விண்மீை் எழை் ைண்ரடாம்' - இதுதாை் அவரை்ள் பபற்றிருந்த அனடயாளம். 

ஏரராது தை் குள்ளநரித்தைத்தால், 'நீங்ைள் பெை்று குழந்னதனயை் குறித்து 

திட்டவட்டமாய்ை் ரைடட்ு எைை்கு அறிவியுங்ைள். அப்பபாழுது நானும் பெை்று 

குழந்னதனய வணங்குரவை்' எை்று பொல்லி அவரை்னள அனுப்பினவை்கிை்றாை். 

 

அந்த ரநரத்தில்தாை் இரண்டாம் முனற அந்த விண்மீை் ரதாை்றுகிை்றது. 

அரண்மனையிை் உயரமாை சுவரை்ள் அனத மனறத்ததா? அல்லது ஏரராதிை்முை் 

இவரை்ள் மண்டியிட்டதால் விண்மீை் இவரை்ளுை்கு மனறவாயிருந்ததா? - 

பதரியவில்னல நமை்கு. ஆைால், 'அங்ரை நிை்ற விண்மீனைை் ைண்டதும் அவரை்ள் 

மட்டில்லாப் பபருமகிழ்ெச்ி அனடகிறாரை்ள்.' மத்ரதயு முதல் முனறயாை அவரை்ளிை் 

மகிழ்ெச்ி எை்ற உணரன்வப் பதிவு பெய்கிை்றார.் வீட்டிற்குள் பெல்லும் அவரை்ள் 

குழந்னதை்கு தங்ைம் (அரெ நினலயிை் அனடயாளம்), தூபம் (இனற நினலயிை் 

அனடயாளம்), பவள்னளப் ரபாளம் (மைித நினலயிை் அனடயாளம்) 



பரிெளிை்கிை்றைர.் ைைவில் எெெ்ரிை்ைப்படட்ு ரவறு வழியாைத் தங்ைள் நாடு 

திரும்புகிறாரை்ள். 

 

இை்னறய முதல் வாெைத்தில், எருெரலம் நைரம் ஒளி வீசுகிறது. அனதை் ைாணுகிை்ற 

இஸ்ரரயல் மை்ைளும், புறவிைத்து மை்ைளும் பதிலிறுப்பு பெய்கிை்றைர.் அவரை்ளது 

பதிலிறுப்பு திரும்பி வருதலில் இருை்கிை்றது.  இரண்டாம் வாெைத்தில், 'ஒரு ைாலத்தில் 

இருளாய் இருந்த எரபசு நைர மை்ைள் இப்ரபாது ஆண்டவரராடு இனணந்து ஒளியாய் 

இருை்கிறாரை்ள்.  அவரை்ள் ஒளிபபற்ற மை்ைளாை வாழ ரவண்டும்' (ைாண். எரப 5:8). 

புறவிைத்தாருை்கு கிறிஸ்துவிை் மீட்பு எை்னும் ஒளி வழங்ைப்பட, அவரை்ளும் அதற்குப் 

பதிலிறுப்பு பெய்கிை்றைர.்  நற்பெய்தி வாெைத்தில், ஒளினயை் ைாணுகிை்ற கீழ்த்தினெ 

ஞாைியர,் அந்த ஒளினயப் பிை்பதாடரந்்து வந்து, ஒளியாம் கிறிஸ்துனவை் 

ைண்டுபைாள்கிை்றைர.்  

ஒளிவயப் பொர ்் லும் பதிலிறு ் லும் நமக்கு ்  ரும் ைொழ்வியல் பொடங்கள் 

எவை? 

 

1. இருைவகக் கொணு ல் - கீழ்த்தினெ ஞாைியரிை் ஞாைம் நமை்கு ஆெெ்ரய்த்னதத் 

தருகிறது. ஏை்? அவரை்ள் தங்ைளுை்கு பவளிரய இருை்கிை்ற விண்மீைிை் ஒளினயை் 

ைாண்கிை்றைர.் அரத ரவனளயில், தங்ைள் ைைவில் பவளிப்படுத்தப்பட்ட ஒளினயை் 

ைண்டு, ரவறு வழியாைத் தங்ைள் நாடு திரும்புகிை்றைர.் ஆை, தங்ைளுை்கு பவளிரய 

நடப்பது பற்றிய அறிவும், தங்ைளுை்கு உள்ரள இருை்கிை்ற உள்ளுணரவ்ு பற்றிய 

அறிவும் அவரை்ளுை்கு ஒருங்ரை அனமந்திருந்தது. இதுதாை் ஞாைம். பல ரநரங்ைளில் 

அறிவாரந்்த பலர ்தங்ைளுை்கு பவளிரய நடை்கும் நிைழ்வுைள் பற்றித் பதளிவாை 

இருப்பர.் ஆைால், அவரை்ள் தங்ைள் உள்ளங்ைளில் வீசும் ஒளினயை் ைண்டுபைாள்ள 

மறந்துவிடுவர.் சீராை்கிை் ஞாைநூல் ஆசிரியர ்உள்ளத்திை் ஒளி பற்றி இப்படி 

எழுதுகிறார:் 'உை் உள்ளத்திை் அறிவுனரயில் உறுதியாய் நில். அனதவிட 

நம்பத்தை்ைது உைை்கு ரவபறதுவுமில்னல. ைாவல் மாடத்திை்ரமல் அமரந்்திருை்கும் ஏழு 

ைாவலரை்னளவிட மைித உள்ளம் சில ரவனளைளில் நை்கு அறிவுறுத்துகிை்றது ... 

உை்ைத இனறவைிடம் மை்றாடு. அப்பபாழுது அவர ்உை்னை உண்னமயிை் வழியில் 

நடத்துவார'் (சீஞா 37:13-15). இை்னறய திருநாளிை் ஞாைியர ்தங்ைள் உள்ளத்திை் 

அறிவுனரனய ஏற்றைர.் அதற்ரைற்ற பதிலிறுப்பு பெய்தைர.் இை்று நாம் புறை்ைாணுதல் 

மற்றும் அைை் ைாணுதல் நினலைளில் எப்படி இருை்கிரறாம்? 

 

2. மூைவக பதிலிறுப்புகள் - ஏரராது ஒளினயை் ைண்டு அஞ்சுகிறார,் எருெரலம் 

நைரத்தவர ்ஒளினயை் ைண்டுபைாள்ளாமல் இருை்கிை்றைர,் ஞாைியர ்ஒளினயப் 

பிை்பதாடரக்ிை்றைர.் ஒளி அல்லது உண்னம பல ரநரங்ைளில் நமை்கு அெெ்த்னத 

வினளவிை்ைலாம். நம்மில் சிலர ்ரநாய்வாய்ப்பட்டிருந்தாலும் மருத்தவரிடம் 

பெல்வனதத் தவிரப்்ரபாம். ஏபைைில், நம்மிடம் உள்ள ரநானய மருத்துவர ்

ைண்டுபிடித்துவிட்டால், அல்லது நம் ரநாய் பற்றிய உண்னமநினல நமை்குத் பதரிந்து 

விட்டால், அனத நம்மால் ஏற்றுை்பைாள்ள முடிவதில்னல. மை்ைள் ஒளினயை் ைண்டு 

அஞ்சுவனத இரயசுவும் நிை்ைரதமிடம் பொல்கிை்றார:் 'ஒளி உலகிற்கு வந்திருந்தும் தம் 

பெயல்ைள் தீயைவாய் இருந்ததால் மைிதர ்ஒளினயவிட இருனளரய விரும்பிைர ்... 

தங்ைள் தீெப்ெயல்ைள் பவளியாகிவிடும் எை அஞ்சி அவரை்ள் ஒளியிடம் வருவதில்னல. 

உண்னமை்ரைற்ப வாழ்பவரை்ள் ஒளியிடம் வருகிறாரை்ள்' (ைாண். ரயாவா 3:19-21). 

ஏரராதுவிை் அரியனண ஒளினய அவரிடமிருந்து மனறத்தது. எருெரலம் நைர மை்ைள் 

ஒளினயை் ைண்டைர.் ஆைால், அை்றாட ைவனலைளுை்ரை அவரை்ளுை்கு ரநரம் ெரியாை 

இருந்ததால் அவரை்ள் ஒளினயை் ைண்டுபைாள்ளவில்னல. தங்ைள் வாழ்விை் இை்ப 

துை்பங்ைளிலிருந்து எழுந்து பாரை்்ைரவா, அந்த ஒளினயப் பிை்பற்றரவா 



அவரை்ளுை்குத் ரதாை்றவில்னல. சில ரவனளைளில் நமை்கும் இரத மைநினல வரலாம். 

'பிை்ைர ்பாரத்்துை்பைாள்ளலாம்!' எை்று தள்ளிப் ரபாடலாம். ஆைால், ஞாைியர ்

உடைடியாைப் பதிலிறுப்பு பெய்கிை்றைர.் ஒளினயப் பிை்பதாடரத்ல் ைடிைமாை 

இருந்தாலும் பிை் பதாடரக்ிை்றைர.் ஏபைைில், அவரை்ளுனடய பயணம் பபரும்பாலும் 

இரவில்தாை் நடந்திருை்கும். 

 

3. இரண்டொம் முவற விண்மீன் - நம் பானதயும் பதிலிறுப்பும் பதளிவாை இருந்தால், 

நாம் தீயவைிை் அரண்மனையில் இருந்தாலும் விண்மீை் மீண்டும் ரதாை்றும். 

விண்மீை் இரண்டாம் முனற ரதாை்றுவனதை் ைண்ட ஞாைியர ்மட்டற்ற மகிழ்ெச்ி 

அனடகிை்றைர.் தங்ைளிை் பயணமும் பானதயும் ெரியாைது எை்பது உறுதி 

பெய்யப்பட்டதை் அனடயாளமாை அனதை் ைாண்கிை்றைர.் நாம் நம் ைைவுைள் 

ரநாை்கிெ ்பெல்லும்ரபாது ஒடட்ுபமாத்த பிரபஞ்ெமும் நம்முடை் ரெரந்்து 

ஒத்துனழை்கிறது எை்ற இரெவாதமும் (ைாண். பவுரலா ரைாயரலா, தி ஆல்பைமிஸ்ட்) 

இதுரவ. இை்று நம் இலை்குைள் அல்லது நடெ்த்திரங்ைள் ரநாை்கி நாம் 

வழிநடை்கும்ரபாது இரத அனுபவத்னத நாமும் பபற்றிருை்ைலாம். அப்படி இருை்ை நம் 

இலை்குைனள ரநாை்கி நைரவ்திலிருந்து நாம் பிை்வாங்குவது ஏை்? 

 

இறுதியாை, 'அவர ்ைாலத்தில் நீதி தனழத்ரதாங்குவதாை. நிலா உள்ள வனரயில் மிகுந்த 

ெமாதாைம் நிலவுவதாை!' எைப் பாடுகிை்றார ்திபா ஆசிரியர ்(ைாண். 72). நிலவிை், 

ைதிரவைிை், விண்மீைிை் ஒளி உள்ளவனர அனதப் பாரத்்தலும், அதற்குப் 

பதிலிறுத்தலும் பதாடரும். பானதயிலும் பானதயிை் இறுதியிலும் நம் ைண்ைள் 

அவனரை் ைாணும். திருை்ைாட்சிப் பபருவிழா 

நல்வாழ்த்துைள்! http://aniccam.blogspot.com/2021/01/blog-

post_2.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+blog

spot%2FHBWrU+%28%E0%AE%87%E0%AE%A9%E0%AE%BF+%E0%AE%8E%E0%AE%

B2%E0%AF%8D%E0%AE%B2%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AF%8D+%E0%AE%9A%E

0%AF%81%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%87%21%29 

ச ொடர்புக்கு : அருள்திரு. ரயசு ைருணாநிதி, மதுனர உயரம்னறமாவட்டம், இனணப் 

ரபராசிரியர,் புைித பவுல் அருள்பணிப் பயிற்சியைம், 

திருெச்ிராப்பள்ளி 620 001, அனழை்ை 948 948 21 21 

திருஅவை : அவமதிவயக் கண்டுசகொள்ள,  ன்னலப்பபொக்குகவள வகவிடுக - 

கிறிஸ்படொபர் பிரொன்சிஸ்  - ைரத்ிைால் ொை்ரைா - துை்ப ைாலங்ைளில், அை்பு, 

அனமதி, மற்றும், ஒை்றினணந்து வாழ்தலிை் ைலாெெ்ாரத்னத ஊை்குவிை்ைரவண்டியது 

மதங்ைளிை் ைடனம. பைாரராைா பபருந்பதாற்றாலும், பல்ரவறு துை்ப நினலைளாலும், 

ரபாரை்ளாலும் துவண்டு ரபாயிருை்கும் ஈராை் நாட்டில், 2021ல் இடம்பபற உள்ள 

திருத்தந்னதயிை் திருத்தூதுப்பயணம், வை்முனறயற்ற நாடாை, ஒரு புதிய நாடாை 

ஈராை் நாடு உருவாை உதவும் எை்ற நம்பிை்னைனய பவளியிடட்ுள்ளார,் ஈராை் 

ைரத்ிைால் லூயிஸ் இரரபல் ொை்ரைா. 

http://aniccam.blogspot.com/2021/01/blog-post_2.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+blogspot%2FHBWrU+%28%E0%AE%87%E0%AE%A9%E0%AE%BF+%E0%AE%8E%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%B2%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AF%8D+%E0%AE%9A%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%87%21%29
http://aniccam.blogspot.com/2021/01/blog-post_2.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+blogspot%2FHBWrU+%28%E0%AE%87%E0%AE%A9%E0%AE%BF+%E0%AE%8E%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%B2%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AF%8D+%E0%AE%9A%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%87%21%29
http://aniccam.blogspot.com/2021/01/blog-post_2.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+blogspot%2FHBWrU+%28%E0%AE%87%E0%AE%A9%E0%AE%BF+%E0%AE%8E%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%B2%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AF%8D+%E0%AE%9A%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%87%21%29
http://aniccam.blogspot.com/2021/01/blog-post_2.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+blogspot%2FHBWrU+%28%E0%AE%87%E0%AE%A9%E0%AE%BF+%E0%AE%8E%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%B2%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AF%8D+%E0%AE%9A%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%87%21%29
http://aniccam.blogspot.com/2021/01/blog-post_2.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+blogspot%2FHBWrU+%28%E0%AE%87%E0%AE%A9%E0%AE%BF+%E0%AE%8E%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%B2%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AF%8D+%E0%AE%9A%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%87%21%29


 

ஈராை் ைரத்ிைால் லூயிஸ் இரரபல் ொை்ரைா   

ஈராை் நாடட்ு கிறிஸ்தவரை்ளுை்பைை புத்தாண்டு பெய்தி ஒை்னற பவளியிட்ட, ைல்ரதய 

வழிபாடட்ுமுனற முதுபபரும்தந்னத, ைரத்ிைால் ொை்ரைா அவரை்ள், துை்ப 

ைாலங்ைளில், அை்பு, அனமதி, மற்றும் ஒை்றினணந்து வாழ்தலிை் ைலாெெ்ாரத்னத 

ஊை்குவிை்ைரவண்டியது மதங்ைளிை் ைடனம எை்பனத, தை் பெய்தியில் 

வலியுறுத்தியுள்ளார.் ஈராை் ஒரு புதிய நாடாை உருபவடுப்பதற்கு திருத்தந்னதயிை் 

இவ்வாண்டு திருத்தூதுப்பணம் பபரிய அளவில் உதவுவதாை இருை்கும் எை்று தை் 

பெய்தியில் கூறியுள்ள ைரத்ிைால் ொை்ரைா அவரை்ள், மை்ைளுை்குப் பணியாற்ற 

ரவண்டிய ைடனமனய மறந்து, அதிைாரம், மற்றும், பணத்திை் பிை்ரை ஓடிை் 

பைாண்டிருை்கும் இை்னறய உலைம், அனமதினயை் ைண்டுபைாள்ளரவண்டுபமைில், 

தை்ைலப்ரபாை்குைனளை் னைவிடரவண்டும் எை தை் பெய்தியில் அனழப்பு 

விடுத்துள்ளார.் அனமதியிை்றி வளரெ்ச்ியும் வாழ்வும் இல்னல எை்பனத 

உணரந்்தவரை்ளாை அனைவரும், ஒை்றினணந்த வாழ்வு, ெகிப்புத்தை்னம, 

வை்முனறயற்ற நினல, ஒருனமப்பாடு ஆகியனவைளிை் மதிப்பீடுைனள உணரந்்து 

பெயல்பட அனழப்பு விடுை்கும் ைரத்ிைால் ொை்ரைா அவரை்ள், இத்தனைய ஒரு சூழனல 

உருவாை்கிை் பைாடுப்பதில் மதங்ைள், மற்றும், அரசுைளிை் ைடனமனய 

வலியுறுத்தியுள்ளார.் ஈராை், மத்தியை் கிழை்கு நாடுைள், மற்றும், உலை மை்ைளிை் 

இதயங்ைளில் அனமதி நிலவுவதற்கு அனைவரும் பெபிப்ரபாம் எை்ற அனழப்னபயும் 

விடுத்த ைரத்ிைால் ொை்ரைா அவரை்ள், பனைனம மற்றும் வை்முனறைளிை் சுவரை்ள் 

முற்றிலுமாை வீழ்த்தப்பட்ட ரவண்டும் எைவும், திருத்தந்னதயிை் திருத்தூதுப்பயணம் 

ஈராை் நாட்டில் பவற்றியனடய பெபிை்குமாறும், தை் பெய்தியில் அனழப்பு 

விடுத்துள்ளார.் (AsiaNews) 

சபருந்ச ொற்று மட்டுமல்ல, பொகுபொட்டு நிவலகளும், சகொல்கின்றன - 

கிறிஸ்படொபர் பிரொன்சிஸ்  - ரநாய்ை்கு தடுப்பூசிரபால், பாகுபாடட்ு நினலைனளயும், 

ஏழ்னமனயயும் ைனளய அறுனவ சிகிென்ெத் ரதனவப் படுகிை்றது. உலகில் 12 



ரைாடிரய 20 இலடெ்ம் மை்ைள் பசியால் வாடியது, உலை மை்ைள் அனைவனரயும் ஒரு 

பபருந்பதாற்று தாை்கியது, எை 2020ம் ஆண்டு தந்த ெவால்ைனள பிை்னுை்குத் தள்ளி, 

நம்பிை்னையுடை் புதிய ஆண்டில் நனடரபாடுரவாம் எை மியாை்மார ்நாடட்ு 

மை்ைளுை்கு அனழப்பு விடுத்துள்ளார ்அந்நாடட்ு ைரத்ிைால் ொரல்ஸ் மாங் ரபா. 

 

ைரத்ிைால் ொரல்ஸ் மாங் ரபா  

ரைாவிட்-19 பபருந்பதாற்று ைாலத்தில், மை்ைளிை் ஒருனமப்பாடட்ுணரவ்ு அதிை 

அளவில் பவளிப்படட்ு, உதவிைள் எதிரப்ாரத்்தனதவிட பபரிய அளவில் கினடத்தது 

குறித்தும் மகிழ்ெச்ினய பவளியிட்ட ைரத்ிைால் ரபா அவரை்ள், மிைை் குறுகிய 

ைாலத்தில் இந்ரநாய்ை்கு தடுப்பு மருந்து ைண்டுபிடிை்ைப்படட்ுள்ளதும், புதிய 

நம்பிை்னைைனள வினதப்பதாை உள்ளது எை தை் புத்தாண்டு 

பெய்தியில்  கூறியுள்ளார.் இயற்னை நம்னம தாை்கியரபாபதல்லாம் நாம் அனைவரும் 

ஒை்றினணந்து ஒருவருை்பைாருவர ்உதவியுள்ரளாம் எை்பனத சுட்டிை்ைாட்டிய 

ைரத்ிைால் ரபா  அவரை்ள், இப்பபருந்பதாற்று ைாலத்தில் நலப்பணியாளரை்ளிை் 

ரெனவ மிைவும் பாராடட்ுை்குரியது எை தை் பெய்தியில் கூறியுள்ளார.் 

 

ரைாவிட்-19 பபருந்பதாற்று ைாலம், ெமுதாயத்தில் நிலவும் அநீதியாை சூழல்ைனள 

படம்பிடித்துை் ைாட்டி யுள்ளது எைை்கூறும் மியாை்மார ்ைரத்ிைாலிை் 

பெய்தி,  பபருந்பதாற்று மடட்ுமல்ல, பாகுபாடட்ு நினலைளும், ஏழ்னமயும் மை்ைனளை் 

பைால்கிை்றை எை்பதால், ரநாய்ை்கு தடுப்பூசிரபால், பாகுபாடட்ு நினலைனளயும், 

ஏழ்னமனயயும் ைனளய அறுனவ சிகிென்ெபயாை்று ரதனவப்படுகிை்றது, எை ரமலும் 

உனரை்கிை்றது. 

ெமூை ஒழுங்ைனமவுைளில் ைாணப்படும் சீரர்ைடுைனள ஒரு ெவாலாை பாரை்்கும் 

அரதரவனள, அனவைனள ெமுதாய சீரத்ிருத்தத்னதை் பைாணரவ்தற்ைாை 

வாய்ப்பாைவும் ரநாை்ைரவண்டும் எைவும், தை் புத்தாண்டு பெய்தியில் அனழப்பு 

விடுத்துள்ளார ்ைரத்ிைால் ரபா. 



 

இை்று மியாை்மாரில் நிலவும் பபருந்பதாற்று, ரைாவிட்-19 மடட்ுமல்ல, உள்நாடட்ு 

ரமாதல்ைள், எழுபது ஆண்டுைளாை மை்ைள் குடிபபயரந்்திருை்கும் நினல, இனளரயார ்

குடிபபயரத்ல், நவீை அடினமத்தைம் எை, பல்ரவறு பபருந்பதாற்றுைள் உள்ளை, அனவ 

சீரப்ெய்யப்பட்ட ரவண்டியுள்ளது எை உனரை்கும் ைரத்ிைால் ரபா அவரை்ள், 

ைாயப்படட்ுள்ள வரலாற்றிலிருந்து இந்த பபருந்பதாற்றுைனள அப்புறப்படுத்த 

உனழை்ை ரவண்டியது அனைவரிை் ைடனம எைவும் விண்ணப்பித்துள்ளார.் பல 

ஆண்டுைளாை சுரண்டப்படுவதாலும், முனறயற்ற பபாருளாதார நடவடிை்னைைளாலும், 

மியாை்மார ்மை்ைள் துை்பங்ைனள அனுபவித்துவரும் நினலைள் மாற்றப்படட்ு, 

பபாருளாதார, மற்றும், சுற்றுெச்ூழல் நீதினய அடிப்பனடயாைை்பைாண்ட அனமதி, 

நாட்டில் நிலவரவண்டும் எை அனைவரும் ஒை்றினணந்து ைைவுைாண்ரபாம் எை, தை் 

புத்தாண்டு வாழ்த்துெ ்பெய்தியில், ரமலும் அனழப்பு விடுத்துள்ளார ்ைரத்ிைால் ரபா. 

(UCAN) 

மகளிர் நலம் : சபண்களுக்கு பொலியல் சுகொ ொரம் குறி ்  புரி ல் இல்வல! - 

செொல்கிறொர் க்பளொரி சடபபொரொ  இந்து  மிழ் திவெ -  பால்வினை பதாற்று 

ரநாய்ைள் உலை அளவில் பபாது சுைாதாரத்துை்குெ ்ெவாலாை நிற்கிை்றை. இது ஒரு 

தைி மைிதைிை் உடல், மைம், மற்றும் ெமூை நினலனயப் பபாறுத்தது எை்கிறது உலை 

சுைாதார நிறுவைம். பாலியல் சுைாதாரம் குறித்த விழிப்புணரன்வ ஏற்படுத்தும் 

விதமாைவும் பால்வினை ரநாய்ப் பரவல் உள்ளிட்டவற்னறத் தடுை்கும் ரநாை்கிலும் 

பெப்டம்பர ்4-ம் ரததி ெரவ்ரதெ பாலியல் சுைாதார திைமாைை் 

ைனடப்பிடிை்ைப்படுகிறது. 

  

க்பளொரி சடபபொரொ 

பபரும்பாலும் ஆண்ைனள விட பபண்ைரள பாலியல் ரநாய்ைளால் அதிைம் 

பாதிை்ைப்படுகிறாரை்ள். இதற்குை் ைாரணம், பபண்ைளுை்குப் பாலியல் குறித்த 

ெரியாை புரிதலும் விழிப்புணரவ்ும் இல்லாதரத. எை்ைதாை் ஆண்ைளுை்குெ ்ெமமாை 

பபண்ைளும் அனைத்துத் துனறைளிலும் ரபாட்டி ரபாடட்ுை் பைாண்டு முை்ரைறிைாலும் 

பாலியல் ைல்வி எை்று வரும்ரபாது இந்தியப் பபண்ைள் பல னமல் தூரம் பிை்தங்கிரய 

நிற்கிறாரை்ள். இதற்குை் ைாரணம், அவரை்ளது வாழ்வியல் சூழல். 

 

ெராெரி பபண்ைள் மத்தியில் பாலியல் சுைாதாரம் குறித்து உரிய விழிப்புணரன்வ 

தருவதற்கு தை்ைாரவ் அனமப்புைளுடை் ரெரந்்து அரசு பல்ரவறு திட்டங்ைனளெ ்

பெயல்படுத்தி வருகிறது. அரதரநரம், பாலியனலத் பதாழிலாைை் பைாண்டிருை்கும் 

பபண்ைள் மத்தியில் பாலியல் சுைாதாரம் குறித்தும் பாலியல் ரநாய்ைளில் இருந்து 

அவரை்ள் தங்ைனள தற்ைாத்துை் பைாள்ளவும் பதாடரந்்து ரெனவயாற்றி வருகிறது 

'தமிழ்நாடு எய்டஸ்் ைடட்ுப்பாடு ெங்ைம்'. இருப்பினும் இை்னும்கூட பபண்ைளுை்குப் 

பாலியல் சுைாதாரம் குறித்த ெரியாை புரிதல் இல்னல எை்கிறார ்ை்ரளாரி படரபாரா. 

 

மதுனரயில் 'நியூ கிரிரயஷை்ஸ் டிரஸ்ட்' எை்ற தை்ைாரவ் அனமப்னப நடத்தி வரும் 

சி.ை்ரளாரி படரபாரா மதுனர மாவட்டத்தில் பாலியல் பதாழிலில் இருை்கும் 



பபண்ைளுை்குப் பாலியல் சுைாதாரம் குறித்து விழிப்புணரவ்ூட்டி வருகிறார.் பாலியல் 

பதாழிலில் இருை்கும் பபண்ைனள அதிலிருந்து மீடட்ு அவரை்ளுை்கு புது வாழ்ை்னை 

அனமத்துை் பைாடுப்பது, பெெஐ்வி உள்ளிட்ட பாலியல் ரநாய்ை்கு ஆளாகும் 

பபண்ைளுை்குத் ரதனவயாை ஊட்டெெ்த்து உணவு மற்றும் மருத்துவ உதவிைனள 

வழங்கும் பணியிலும் தை்னை ஈடுபடுத்திை் பைாண்டு வருகிறார ்ை்ரளாரி. 

 

ைாப்பைத்தில் உள்ள பபண்ணுை்கு முடி திருத்தம் பெய்யும் ை்ரளாரி படரபாரா 

 

பபண்ைள் மத்தியில் உள்ள பாலியல் சுைாதார விழிப்புணரவ்ு குறித்து நம்மிடம் 

ரபசிைார ்ை்ரளாரி. "மதுனர மாவட்டத்தில் மடட்ும் 6,000 பபண்ைள் பாலியல் 

பதாழிலில் இருப்பதாை தமிழ்நாடு எய்டஸ்் ைடட்ுப்பாடு ெங்ைத்தில் பதிவு இருை்கிறது. 

பபாதுவாை, பெெஐ்வி பாசிட்டிவ் ஆைவரை்ளுை்ைாை எய்டஸ்் ைடட்ுப்பாடு ெங்ைம் பணி 

பெய்கிறது. பாலியல் பதாழிலில் ஈடுபடட்ு அதைால் பெெஐ்வி ரநாய்ை்கு ஆளாகி 

அதைால் மைநலம் பாதிை்ைப்பட்ட, னைவிடப்பட்ட பபண்ைளுை்ைாை நாங்ைள் பணி 

பெய்கிரறாம். 

 

இந்தை் ைரராைா ைாலத்தில், பினழப்புை்கு ரவறு எந்த வழியும் இல்லாமல் பாலியல் 

பதாழினல மடட்ுரம நம்பி இருந்த பலரும் பதருவுை்கு வந்துவிட்டாரை்ள். பபாதுவாை, 

பெெஐ்வி பாதித்தவரை்ள் பாலியல் பதாழில் பெய்யை்கூடாது எை அரசும் எங்ைனளப் 

ரபாை்ற தை்ைாரவ் அனமப்புைளும் பதாடரந்்து வலியுறுத்தி வருகிரறாம். இதற்ைாை 

அவரை்ளது குடும்பத்துை்குத் ரதனவயாை உதவிைள், ஊட்டெெ்த்து உணவுைள், 

அவரை்ளது குழந்னதைளிை் ைல்விை்ைாை உதவி உள்ளிட்டவற்னறெ ்பெய்கிரறாம். 

இதுதாை் நம்மால் அவரை்ளுை்குெ ்பெய்ய முடியும். மற்றபடி னையில் ைானெை் 



பைாடுத்து அவரை்னளை் னைதூை்கிவிட முடியாது. ஆைால், இந்தத் பதாழிலில் இருை்கும் 

பபண்ைள் தங்ைளது பானதனய மாற்றிை்பைாள்ள நினைத்தாலும் அவரை்ளது 

வாடிை்னையாளரை்ள் விடுவதில்னல. 'நீ எை்ை பபரிய ரயாை்கியமா... இத்தனை 

வருெம் இப்படி இருந்துடட்ு இப்ப மடட்ும் எை்ை வந்தது உைை்கு?' எை்று பநருை்ைடி 

பைாடுை்கிறாரை்ள். 

 

பாலியல் பதாழிலில் இருை்கும் பபண்ைளுை்கு பரகுலர ்பாரட்ை்ர ்இருப்பாரை்ள், 

சிலருை்கு லிவிங் பாரட்ை்ரை்ள் இருப்பாரை்ள். தைை்கு பெெஐ்வி இருை்கும் 

விஷயத்னதத் தங்ைளது பாரட்ை்ரை்ளுை்ரைா வாடிை்னையாளரை்ளுை்ரைா அரநைம் 

பபண்ைள் பொல்வதில்னல. தைை்குள்ரள ரநானய னவத்துை் பைாண்டு ரமலும் ரமலும் 

பாலியல் பதாழிலில் ஈடுபடுவதால் பபண்ைள் மைதாலும் உடலாலும் பபரிதும் 

பாதிை்ைப்படுகிறாரை்ள். 

 

அப்படி பாதிை்ைப்படட்ு ெமூைத்தால் ஒதுை்ைப்படட்ு மைரநாயாளியாை்ைப்பட்ட 

பபண்ைள் இப்ரபாது எங்ைளது ைாப்பைத்தில் இருை்கிறாரை்ள். ைரராைா ைாலத்தில் 

பொத்துப் பிரெச்ினை, மைநலம் பாதிப்பு உள்ளிட்ட ைாரணங்ைளால் ஆண்ைளும் 

பதருவுை்குத் துரத்தப்பட்டிருை்கிறாரை்ள். அவரை்னளயும் மீடட்ு எங்ைள் ைாப்பைத்தில் 

னவத்துப் பராமரித்து வருகிரறாம். இவரை்ளில் 23 ரபனர ரபானத மறுவாழ்வு 

னமயத்தில் ரெரத்்து அவரை்னளப் ரபானதயிலிருந்து மீட்ரடாம். அதில் 7 ரபர ்எங்ைளது 

ெமரெ முயற்சியால் மீண்டும் குடும்பத்துடை் ரெரந்்துவிட்டாரை்ள். எஞ்சியவரை்ள் 

புதுவாழ்ை்னைை்குத் திரும்பி கினடத்த ரவனலை்குப் ரபாய்ை்பைாண்டிருை்கிறாரை்ள். 

இை்னும் 24 ஆண்ைள் எங்ைளது நியூ கிரிரயஷை்ஸ் இல்லத்தில் இருை்கிறாரை்ள். 

 

உலை பாலியல் சுைாதார திைத்தில் பபண்ைள் மத்தியில் உள்ள பாலியல் ைல்வி குறித்து 

நினறயரவ ரபெ ரவண்டி இருை்கிறது. இந்தை் ைாலத்திலும் பல பபண்ைள் இனடபவளி 

இல்லாமல் அடுத்தடுத்து குழந்னதைனளப் பபற்றுை் பைாண்ரட இருை்கிறாரை்ள். 

குடும்பை் ைடட்ுப்பாடு பெய்துபைாள்வதற்குப் பபண்ைள் தயாராை இல்னல. ஆைால், 

ைருை்ைனலப்பு பற்றிய புரிதல் இல்லாமரல அவரை்ரள அடிை்ைடி ைருை்ைனலப்பு பெய்து 

பைாள்கிறாரை்ள். இதைால் பால்வினை ரநாய் வரவாய்ப்பிருை்கிறது. ைரப்்பப்னப 

புற்றுரநாய் வரலாம். இது குறிதப்தல்லாம் எங்ைனளப் ரபாை்றவரை்ள் பதாடரந்்து 

விழிப்புணரவ்ூட்டி வருகிரறாம். ஆைால், இதுகுறிதப்தல்லாம் பாலியல் பதாழிலில் 

இருை்கும் பபண்ைளுை்குத் பதரிந்த அளவுகூட குடும்பத்தில் இருை்கும் பபண்ைளுை்குத் 

பதரியவில்னல. 

 

பால்வினை ரநாய் எை்பது ஒவ்பவாரு பபண்ணும் பதரிந்திருை்ை ரவண்டிய விஷயம். 

ஆைால், அது பைட்ட வழியில் ரபாகும் பபண்ைள் ெம்பந்தப்பட்ட விஷயம் எை்று மற்ற 

பபண்ைள் ஒதுை்கித் தள்ளிவிடுகிறாரை்ள். இதைால் பிறப்புறுப்பில் எதைால் சீழ் 

வடிகிறது எை்ற புரிதல்கூட அவரை்ளுை்கு இருப்பதில்னல. அடிை்ைடி ைருை்ைனலப்பு 

பெய்தால் ைரப்்பப்னப புற்றுரநாய் வரலாம். அதைால் பிறப்புறுப்பில் சீழ் வடிய 

வாய்பிருை்கிறது. பால்வினை ரநாய்ைள் பற்றிய பதளிவு இருந்தால் மடட்ுரம 

இனதபயல்லாம் அறிந்து பைாள்ள முடியும். ஆைால், பமத்தப் படித்து 

உத்திரயாைத்துை்குப் ரபாகும் பபண்ைள்கூட பால்வினை ரநாய் எை்று ரபெப்ெடுத்தால் 

முைம் சுளிை்கிறாரை்ள். அந்தப் ரபென்ெரய அவரை்ள் தவிரை்்கிறாரை்ள். 

 

இவரை்ள் தங்ைளுை்கு பால்வினை ரநாய் இருந்தாலும் உடைடியாை மருத்துவனர அணுை 

மாட்டாரை்ள். பல பபண்ைளுை்கு அவரை்ளது ைணவரும் அதற்குத் தனடயாை 

இருப்பாரை்ள். ைாரணம், அவரை்ளுை்கு மனைவினயத் தவிர ரவறு சில பாரட்ை்ரை்ளும் 

இருப்பாரை்ள். இது பவளியில் பதரிந்துவிடும் எை நினைத்து, 'இப்படிபயல்லாம் 

பொல்லி உை்னைை் குழப்பிவிடுவது யார?்' எை மனைவினய அவரை்ள் ரைடை் 



ஆரம்பித்துவிடுவாரை்ள். இதைால் குடும்ப உறவில் விரிெல் ஏற்படட்ுவிடுரமா எை்ற 

பயத்தில், அந்தப் பபண்ைள் தங்ைளுை்கு இருை்கும் பால்வினை ரநாய் குறித்து 

பவளியில் ரபொமலும் அதற்கு உரிய சிகிென்ெ எடுை்ைாமலும் விடட்ுவிடுகிறாரை்ள். 

 

இதுகுறித்து ஓரளவுை்கு மடட்ுரம நாம் ரபெமுடியும். அதற்கு ரமல் ரபசிைால் தைி 

மைித உரினமயில் தனலயிடுவதாை ஆகிவிடும். அதைால் இந்த விஷயத்தில் 

எங்ைனளப் ரபாை்ற ஆற்றுப்படுத்துநரை்ள் ஒரு எல்னலை்கு ரமல் தாண்ட முடியாது. 

இந்தப் பிரெச்ினையிை் தாை்ைத்னத இருபாலரும் உணர ரவண்டுமாைால் 

குழந்னதைளுை்கு 'ரநா டெ,் ரபட ்டெ'் எை்று பொல்லிை் பைாடுப்பனதப் ரபால் பாலியல் 

ைல்வி குறித்தும் பள்ளி - ைல்லூரிைளில் இரு பாலருை்கும் இை்னும் கூடுதலாைப் 

ரபாதிை்ை ரவண்டிய அவசியமும் ரதனவயும் இருை்கிறது. 

 

மதுனரனயப் பபாறுத்தவனர, பாலியல் பதாழிலில் இருை்கும் பபண்ைளுை்கு மாற்றுத் 

பதாழில்ைனள ஏற்பாடு பெய்து தருகிரறாம். அந்தப் பபண்ைனள ெனமயல் ரவனலை்கு 

அனுப்புகிரறாம். பூை்ைட்டி விற்றல், ைாய்-ைைிைள் விற்றல் உள்ளிட்ட ரவனலைளில் 

ஈடுபடுத்தி அவரை்ள் பாலியல் பதாழிலில் ஈடுபடுவனதை் குனறத்து வருகிரறாம். இந்த 

ரவனலைளுை்குப் ரபாைாலும் அவ்வப்ரபாது தங்ைள் ரதனவை்ைாை அவரை்ள் பாலியல் 

பதாழிலுை்கும் ரபாய்ை் பைாண்டு தாை் இருை்கிறாரை்ள். ஆைால், முை்னைப் ரபால 

அதிை அளவில் இந்தத் பதாழிலில் அவரை்ள் ஈடுபடாததால் பெெஐ்வி பாதிப்பிை் 

பை்ைவினளவுைளில் இருந்து அவரை்னள ஓரளவுை்குை் ைாை்ை முடிகிறது. 

 

நாங்ைள் நடத்திய ைள ஆய்விை்படி மதுனரை்குள் பல பபண்ைள் ைந்துவட்டிை்குை் ைடை் 

வாங்கி அனத திருப்பிெ ்பெலுத்த வழி பதரியாமல்தாை் பாலியல் பதாழிலில் சிை்கி 

இருை்கிறாரை்ள். இப்படிெ ்சிை்கிை்பைாண்ட சில பபண்ைளிை் வாழ்ை்னை முனறனயரய 

நாங்ைள் மாற்றி சீரவ்ரினெயுடை் திருமணம் பெய்து பைாடுத்திருை்கிரறாம். 

ஆைால், இபதல்லாம் ஒை்றிரண்டுதாை். இந்தத் பதாழிலில் இருை்கும் அனைத்துப் 

பபண்ைளிை் வாழ்ை்னையிலும் யாராலும் ஒடட்ுபமாத்தமாை மறுமலரெ்ச்ி 

ஏற்படுத்திவிட முடியாது. நாை் பாலியல் பதாழிலில் ஈடுபடட்ுள்ள 2,000 பபண்ைளுை்கு 

ைவுை்ெலிங் பைாடுத்திருை்கிரறை். அதில் 5 ரபனர மடட்ும்தாை் எை்ைால் மாற்று 

வழிை்குத் திருப்ப முடிந்தது. இை்னும் ஒரு 20 ரபர ்ரமாெமாை உடல்நலப் பாதிப்பால் 

ரவறு வழிரய இல்லாமல் அந்தத் பதாழினல விடட்ு விலகிைாரை்ள். இதில் 

ைவனலை்குரிய விஷயம் எை்ைபவை்றால் ஒருபை்ைம், பாலியல் பதாழிலில் 

இருப்பவரை்னள நல்வழிப்படுத்த நாம் முயை்று பைாண்டிருை்கிரறாம். இை்பைாரு 

பை்ைம், ஆடம்பர வாழ்ை்னைை்கு ஆனெப்படட்ு இந்தத் பதாழினலத் ரதடி ைல்லூரி 

மாணவிைளும் புதிது புதிதாய் வந்துபைாண்ரட இருை்கிறாரை்ள்" 

எை்றார.் https://www.hindutamil.in/news/blogs/573514-women-lack-of-sexual-hygiene-

1.html 

குறுநவக : கணைன்மொரக்பள  செொல்பல  மந்திரம் - ெமூக  ஊடகம் 

மனைவியிடம் மண்டியிடட்ு மை்ைிப்பு ரைட்டால், அது "ரயாைா". 

மனைவி திடட்ுவனத ைாதில் வாங்கி பைாள்ளா விட்டால், அது "தியாைம்". 

ரயாைாவும், தியாைமும் நம் வாழ்ை்னைை்கு பராம்ப முை்கியம் மை்ைரள... 

https://www.hindutamil.in/news/blogs/573514-women-lack-of-sexual-hygiene-1.html
https://www.hindutamil.in/news/blogs/573514-women-lack-of-sexual-hygiene-1.html
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ரதாளுை்கு ரமல வளரந்்தாெச்ு ! "இைி இவனை அடிை்ை முடியாதுை்னு" பபத்தவங்ை, 

மைனை அடிை்ை இை்ரைாருத்தினய ஏற்பாடு பண்றது தாை்  திருமணம். 

மாப்பிள்னள வீட்டில், "மாப்பிள்னளை்கு ஒரு தங்னை உண்டு" எை்று பொை்ைவுடரை, 

பபண்ணுை்கு ரலொ பைாஞ்ெம் முைம் வாடும். ஆைால், பபண் வீட்டில் "பபண்ணுை்கு, 

ஒரு தங்னை உண்டு" எை்று பொை்ைவுடரை மாப்பிள்னளை்கு ஒரு ெந்ரதாஷம் 

முைத்தில் பிரைாசிை்கும் பாருங்ைள்! 

 

ஆண்ைளுை்கு எப்பவுரம பரந்த மைசுங்ை உங்ைள் ைணவனர ரநசியுங்ைள்! 

அடிை்ைடி டீரயா, ைாபிரயா ரைை்குறார ்எை்றால் உங்ைள் நிறுத்தாத ரபென்ெ 

புத்துணரெ்ச்ியுடை் ரைடை் விருப்புகிறார ்எை்று அரத்்தம். 

மற்ற அழைாை பபண்ைனள பாரை்்கிறாரா? 

எை் பபாண்டாட்டிய விட அவ எை்ை அழைாை்னு பெை் பண்றாரன்ு அரத்்தம். 

உங்ைள் ெனமயனல குனற கூறிை்பைாண்ரட இருை்கிறாரா? 

அவரது சுனவயறியும் திறை் கூடிை்பைாண்ரட ரபாகிறது எை்று அரத்்தம். 

.இரவில் குனறடன்ட விடட்ு உங்ைள் தூை்ைத்னத பைடுை்குறாரா? 

உங்ைனள மணந்தபிை் தாை் நிம்மதியாை உறங்குகிறார ்எை்று அரத்்தம். 

உங்ைள் பிறந்தநாளுை்கு பரிசு வாங்கி தரவில்னலயா? 

உங்ைள் எதிரை்ாலத்துை்கு பணம் ரெமித்து னவை்கிறார ்எை்று அரத்்தம். 

ரநசித்ரத ஆைரவண்டும் உங்ைளுை்கு ரவற வழியும் இல்னல. ஏபைை்றால்........., 

"ைணவனை பைால்வது, ெட்டப்படி குற்றம்"..!!  



 

மூணு ைாரணங்ைளால், மனைவியும் ஒரு திருை்குறள் தாை்...!!! 

1. நினறய "அதிைாரம்" இருப்பதால். 

2. நினறய இடங்ைளில் "புரிந்தும், புரியாமலும்" இருப்பதால். 

3. இரண்டு "அடி"யில், எல்லாவற்னறயும் உணர னவப்பதால். 

இவளஞர் நலம் : மொணைர் அரசியலில்  மிழகம் ஏன் பின் ங்கிப் பபொனது? இந்து 

 மிழ் திவெ  - 

 
 

Arya Rajendran (HT) https://www.livemint.com/ ரைரளத்திை் இளம்வயது 

ரமயராை திருவைந்தபுரம் ஆரய்ா ராரெந்திரனை அவரது வாடனை வீட்டில் ரபட்டி 

எடுத்துை்பைாண்டிருை்கிறார ்ஒரு பதானலை்ைாட்சிெ ்பெய்தியாளர.் ஆரய்ாவிை் 

வீடட்ுை்கு வழை்ைமாை வந்துபெல்லும் மீை்ைாரம்மா அப்ரபாதும் வருகிறார.் ‘எை் பெல்ல 

மைரள’ எை்று அவரது ைை்ைங்ைனளத ்தடவி வாழ்த்துகிறார.் பெய்தியாளர ்

மீை்ைாரம்மானவயும் விடவில்னல. ‘இவனர எவ்வளவு ைாலமாை உங்ைளுை்குத் பதரியும்’ 

எை்ற ரைள்விரயாடு அவரிடம் னமை்னை நீடட்ுகிறார.் ‘பத்து வருஷமா பதரியும். இந்தப் 

பபண்னண வளரை்்ைவும் படிை்ைனவை்ைவும் இந்தை் குடும்பம் எவ்வளவு ைஷ்டப்பட்டது' 

எை்று அவர ்பொல்லும்ரபாரத அருகில் நிற்கும் ஆரய்ா ராரெந்திரனுை்கு மடட்ுமல்ல, 

https://www.livemint.com/


பாரை்்கிற நம் ைண்ைளுை்குள்ளும் நீர ்அரும்புகிறது. 

 

21 வயதில் ரமயராகிவிட்டார ்எை்று ஆரய்ா ராரெந்திரனையும் அரத வயதில் ஊராட்சி 

மை்றத் தனலவராகிவிட்டார ்எை்று மரியம் ரரஷ்மானவயும் ஊடைங்ைள் 

பைாண்டாடுகிை்றை. மாநைராட்சி உறுப்பிைராைத் ரதரந்்பதடுை்ைப்பட்டிருந்த 

நினலயிரலரய பவற்றி ஊரவ்லத்தில் ரபசிய ஆரய்ா, இது தை்னுனடய பவற்றி எை்று 

மகிழவில்னல. மாறாை தைை்கு முை்பு அந்த வாரட்ில் இருந்து ரதரந்்பதடுை்ைப்பட்ட 

நாை்கு ரதாழரை்ளிை் பணினயத் பதாடரர்வை் எை்ரற உறுதியளித்தார.் ரரஷ்மா 

மரியம் அளித்த ரபட்டிபயாை்றில், தைது குடும்பத்திைரை்ள் ைாங்கிரஸ் அனுதாபிைள் 

எை்றும் ைல்லூரியில் தாை் இடதுொரி அனமப்புைனள ரநாை்கி ஈரை்்ைப்பட்டதாைவும் 

பதரிவித்துள்ளார.் எந்தப் பபாருளாதாரப் பிை்ைணியும் இல்லாத ைட்சி அனுதாபி 

ஒருவரிை் மைள், மாநைராட்சி ரமயராைத் ரதரந்்பதடுை்ைப்பட்டிருை்கிறார ்எை்றால், 

எதிரை்்ைட்சி அனுதாபிைளிை் மைளும்கூட ைட்சிப் பணிைளிை் அடிப்பனடயில் ஊராட்சி 

மை்றத் தனலவராைத் ரதரந்்பதடுை்ைப்பட்டிருை்கிறார.் 

 

பழங்குடி மொணவி பரொஸ்னொ 

 

மாணவர ்அனமப்புைளுை்கு ரைரள இடதுொரிைள் பைாடுத்துவரும் முை்கியத்துவம் 

நடந்துமுடிந்த உள்ளாட்சித் ரதரத்ல் முடிவுைளிை் பவளிரய பவளியுலகுை்குத் 

பதரியவந்திருை்கிறது. ஆரய்ா ராரெந்திரனும் ரரஷ்மா மரியமும் மடட்ுரம 

ரபெப்படுகிறாரை்ள். ஆைால், இடதுொரி மாணவர ்அனமப்புைனளெ ்ரெரந்்த ரமலும் 21 

ரபர ்ஊராட்சி மற்றும் மாநைராட்சிப் பிரதிநிதிைளாைத் 

ரதரந்்பதடுை்ைப்பட்டிருை்கிறாரை்ள். வயநாடு பபாழுதைா ஊராட்சி மை்றத் 

தனலவராைத் ரதரந்்பதடுை்ைப்பட்டிருை்கும் 22 வயது மாணவியாை அைஸ் ரராஸ்ைா 

ஸ்படப்பி, ரைாழிை்ரைாடு ைல்லூரியில் விலங்கியல் இளநினல மாணவர.் 

பபண்ைளுை்ைாை பபாதுத் பதாகுதியில் பவற்றிபபற்றிருை்கும் ரராஸ்ைா பழங்குடியிை 

மாணவி எை்பது குறிப்பிடத்தை்ைது. உள்ளாட்சிப் பிரதிநிதிைளாை இனளஞரை்ள் 

ரதரந்்பதடுை்ைப்பட்டிருை்கிறாரை்ள். அதிலும் பபண்ைள் பபருமளவு 

இடம்பிடித்திருை்கிறாரை்ள். அவரை்ள் பபரும்பாலும் பபாருளாதாரப் பிை்ைணி எதுவும் 

இல்லாதவரை்ள் எை்று இந்த ெைநாயைப் பபருனமனய விரித்துை்பைாண்ரட ரபாைலாம். 

இது ஏரதா ஐை்கிய முற்ரபாை்குை் கூட்டணினயயும் ரதசிய ெைநாயைை் 

கூட்டணினயயும் எதிரப்ைாள்வதற்கு இடதுொரிைள் னையாண்டிருை்கும் ரதரத்ல் 

வியூைம் எை்று பபாருள்பைாண்டுவிடை் கூடாது. ஏபைைில், ைடந்த உள்ளாட்சித் 



ரதரத்லில் திருவைந்தபுரத்திை் ரமயராைத் ரதரந்்பதடுை்ைப்பட்ட இளம் வழை்ைறிஞராை 

பிரொந்த், இனளஞரை்ளிடம் பபாறுப்புைனள ஒப்பனடை்கும் ஒரு பநடிய பயணத்திை் 

முயற்சியாைரவ தாை் பபாறுப்ரபற்பதாைை் கூறியிருந்தார.் இப்ரபாது அவர ்ெட்டமை்ற 

உறுப்பிைராை இருை்கிறார.் உள்ளாட்சி நிரவ்ாை அனுபவங்ைரளாடு ெட்டமை்றத்துை்கு 

உறுப்பிைரை்னளத் தயாரப்டுத்திை்பைாண்டிருை்கிை்றை ரைரள இடதுொரிை் ைட்சிைள். 

 

கெப்பொன உண்வம - ரைரள உள்ளாட்சித் ரதரத்ல் முடிவுைனள மகிழ்ெச்ிரயாடு ெமூை 

ஊடைங்ைளில் பகிரந்்துபைாண்டிருை்கும் தமிழை இடதுொரிைளிை் மைநினலனயப் 

புரிந்துபைாள்வதுதாை் ைஷ்டமாை இருை்கிறது. இவரை்ள் ஒருரபாதும் ரைரளத்னத 

முை்மாதிரியாைை் பைாள்வதில்னல எை்பதுதாை் ைெப்பாை உண்னம. தமிழை 

இடதுொரிை் ைட்சிைள் தங்ைளுனடய மாணவர ்அனமப்புைனளை் னைை்குள் அடங்கிய 

சிறு பிரிவாைரவ நடத்த முயற்சிை்கிை்றை. மாநில அளவிலாை பபாறுப்புைளில் 

மாணவர ்அனமப்புைளிை் பெல்வாை்கு முற்றிலும் குனறந்து அனவ பதாழிற்ெங்ை 

நிரவ்ாகிைளிை் ைடட்ுப்பாடட்ுை்குள் இருை்கிை்றை. 

 

இை்னறை்கு இந்திய ைம்யூைிஸ்ட் ைட்சியிை் ரதசியெ ்பெயலாளராை இருை்கும் 

டி.ராொவும் மாரை்்ஸிஸ்ட் ைம்யூைிஸ்ட் ைட்சியிை் மத்தியை் ைடட்ுப்பாடட்ுை் குழு 

உறுப்பிைராை இருை்கும் ஜி.ராமகிருஷ்ணனும் மாணவர ்அனமப்பிலிருந்து 

உருவாைவரை்ள்தாை். இைிவரும் ைாலத்தில் தமிழைத்தில் அப்படிபயாரு சூழல் 

அை்ைட்சிைளுை்குள் உருவாகும் எை்று யாராலும் நம்பிை்னை அளிை்ை முடியுமா? 

பபாதுவுனடனம இயை்ைத்திை் மூத்த தனலவரை்ள் எந்த ஊருை்குெ ்பெை்றாலும் 

மாணவரை்ளிை் அனறைளில் தங்கி அவரை்ளுடை் விடிய விடிய உனரயாடி 

உருவாை்ைப்பட்ட மாணவர ்அனமப்புைள் இை்று எை்ை நினலயில் இருை்கிை்றை? 

 

ஓர ்உதாரணம். ைடந்த மை்ைளனவத் ரதரத்லிை்ரபாது நாைப்பட்டிைம் பதாகுதியில் 

ரவட்பாளராை யானர நிறுத்துவது எை்று இந்திய ைம்யூைிஸ்ட் ைட்சிை்குள் உடை்ட்சித் 

ரதரத்ல் நடந்தது. மாணவர ்அனமப்புைளிலிருந்து ைட்சிை்கு வந்த மருத்துவர ்

ஜி.ஆர.்ரவீந்திரநாத், வழை்ைறிஞர ்த.பலைிை் ஆகிரயாரும் ரபாட்டியிட்டைர.் 

ைனடசியில், மாணவர ்அனமப்புைளிை் பங்ரைற்னப விரும்பாமல் முை்ைாள் 

மை்ைளனவ உறுப்பிைரர மீண்டும் ரவட்பாளராைத் ரதரந்்பதடுை்ைப்பட்டார ்

எை்பதுதாை் உண்னம நினலனம. இடதுொரிைள் மடட்ுமல்ல, திராவிட இயை்ைத்தவரும் 

தங்ைனளெ ்சுயபரிசீலனைை்கு உட்படுத்திை்பைாள்ள ரவண்டிய ரநரமிது. 

 

ைல்வி வள்ளல் எை்று மாற்றுை் ைட்சியிைராலும் ரபாற்றப்பட்ட ைாமராெனர எதிரத்்து 

ஒரு ைல்லூரி மாணவர ்பவற்றிபபற்றார ்எை்ற பபருனமனயை் பைாண்டது தமிழ்நாடு. 

சிதம்பரம் அண்ணாமனலப் பல்ைனலை்ைழைமும், பெை்னை பென்ெயப்பை் 

ைல்லூரியும், தஞ்ொவூர ்ெரரபாஜி ைல்லூரியும் பமாழியுரினமப் ரபாரிை் 

னமயங்ைளாைத் திைழ்ந்தை. ை.அை்பழைை், இரா.பநடுஞ்பெழியை், 

எஸ்.டி.ரொமசுந்தரம், எல்.ைரணெை் எை்று மாணவரை்னளத் ரதடித் ரதடி அரசியலுை்கு 

அனழத்துவந்த தனலவரை்ளும் இருந்தாரை்ள். இை்று இரண்டு ைட்சிைளிலுரம மாணவர ்

அனமப்புைளிை் வழிரய வந்தவரை்ளுை்கு அளிை்ைப்படுகிற அதிைபடெ் முை்கியத்துவம் 

பெய்தித் பதாடரப்ாளர ்எை்பதுதாை். அவரை்ளது அரசியல் பங்ைளிப்பு எை்பது 

பதானலை்ைாட்சி விவாதங்ைளுடரைரய முடிந்துவிடுகிறது. 

 

தமிழைத்தில் இடதுொரிை் ைட்சிைளும், திராவிடை் ைட்சிைளும் மாணவர ்

அனமப்புைளிலிருந்து வந்த எத்தனை ரபருை்கு ைட்சிை்குள்ளும் உள்ளாட்சியிலும் 

ெட்டமை்ற, நாடாளுமை்ற அனவைளிலும் இடம்பைாடுை்கிை்றை எை்ற ரைள்விை்கு 

முைம்பைாடுத்ரத ஆை ரவண்டும். மாணவர ்அனமப்புைளில் பங்பைடுப்பவரை்ள் 

அனைவருை்குரம பபாறுப்புைனளயும் பதவிைனளயும் அளிை்ை முடியாது எை்பது 



எதாரத்்தம்தாை். ஆைால், மை்ைள் பிரதிநிதிைளாை இருை்கும் ைட்சி உறுப்பிைரை்ளில் 

எத்தனை ரபர ்மாணவர,் இனளஞர ்அனமப்புைனளெ ்ரெரந்்தவரை்ள் எை்பது 

விவாதத்துை்குரிய ரைள்வி. 

 

மொணைரக்ளுக்கு அரசியல் ைொய்ப்புகள் - தமிழைத்திை் இருபபரும் ைட்சிைளிலும் 

ஏற்பைைரவ இருை்கும் மூத்த தனலவரை்ளிை் வாரிசுைனளயை்றி புதியவரை்ளுை்கு எந்த 

வாய்ப்பும் கினடை்ைாது எை்ற நினலயிரலரய, மாணவரை்ளும் இனளஞரை்ளும் 

பதாடங்ைப்படும் எந்தபவாரு புதுை் ைட்சியிலும் இனணந்துபைாள்ளத் தயாராை 

இருை்கிறாரை்ள் எை்ற எதாரத்்தத்னதயும் இந்தை் ைட்சிைள் ைவைத்தில் பைாள்ள 

ரவண்டும். அகில பாரதிய வித்யாரத்்தி பரிஷத் வழங்கும் அரசியல் வாய்ப்புைனள 

இடதுொரி, திராவிடை் ைட்சிைளிை் மாணவர ்அனமப்புைள் வழங்ைவில்னலபயை்றால், 

அதை் வினளவுைள் முை்கூட்டிரய அனுமாைிை்ைை் கூடியரத. வாடனை வீட்டில் வசிை்கும் 

எபலை்ட்ரீஷியை் ராரெந்திரை் தைது மைளிை் அரசியல் பங்ரைற்புை்கு எதிராை 

இல்னல. வயநாடு பபாழுதைாவில் ஊராட்சி மை்றத் தனலவராகி யிருை்கும் ரராஸ்ைா, 

சிவில் ெரவ்ீஸ் முதைினலத் ரதரவ்ு எழுதி முடிவுை்ைாைை் ைாத்துை்பைாண்டிருை்கிறார.் 

தமிழைத்தில் பபற்ரறாரை்ள் தங்ைள் குழந்னதைள் அரசியலில் ஈடுபடுவனத 

விரும்பவில்னல எை்பரதாடு, அரசு அனமப்புைளுரம அனத விரும்புவதில்னல. 

தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர ்ரதரவ்ானணயத்திை் விண்ணப்பங்ைளில் பதில் அளிை்ை 

ரவண்டிய முை்கியமாை ரைள்விைளில் ஒை்று, நீங்ைள் அரசியல் ைட்சியில் உறுப்பிைரா 

எை்பது. அரசு ஊழியரை்ள் ைட்சி உறுப்பிைரை்ளாை இருை்ைை் கூடாது எை்பது 

அவசியமாை விதிமுனற. ஆைால், ைட்சி உறுப்பிைரை்ளாை இருந்தவரை்ள் அரசுப் 

பணிை்ரை விண்ணப்பிை்ைை் கூடாது எை்பதுதாை் இனளஞரை்ளிடம் திட்டமிடட்ு 

நிைழ்த்தப்படும் அரசியல் நீை்ைம். வாை்ைளிை்கும் உரினம எை்பது தைது அரசியல் 

பானதனயத் ரதரந்்பதடுத்துை் பைாள்ளும் உரினமனயயும் 

உள்ளடை்கியதுதாை். https://www.hindutamil.in/news/opinion/columns/616689-student-

politics.html 

மின்னஞ்ெல் ஊடக ைழியொக எமது நற்செய்தி அறிவிப்புப் பணிக்கு 

 யவு செய்து  ங்களொல் இயன்ற நன்சகொவடவய அனுப்புங்கள். 

வாெைரை்ள் உவந்தளிை்கும் நை்பைானடரய எமது பணிை்கு நிதி ஆதாரம். 

நை்பைானடைள் அனுப்புரவார ் பணவினட, ைாரொனல உடைடி பணம் அனுப்பும் 

வெதினய பயை்படுத்தலாம். 
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ஆண்டைபர, இம்மட்டும் நிகழ்ந்  அவன ்துக்கும் நன்றி. 

இனிபமல் நடக்க இருப்பவை அவன ்துக்கும், ஆகட்டும் இவறைொ, ஆசமன்.  

என் ஆண்டைபர, என் ப ைபன!  உமது அரசு ைருக. உமது திருவுளம் நிவறபைறுக. 

ைொரும் ஆண்டைரொகிய ஏசுபை ைொரும். ஆசமன். 
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