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A glass Nativity set catches the sun in a display area at the home of Shirley 

Squires of Guilford, Vt., Oct. 23, 2019. Families can decorate for Christmas 

incrementally. 
They can wait to place Jesus in the manger until Christmas Eve, and have 

the Wise Men "travel" closer to the Nativity set each day until the feast of 
the Epiphany. 
(CNS photo/Cori Fugere Urban, Vermont Catholic) 

ைொசிக்கலொம் ைொங்க  . . . . . . 

 

திரு ் ந்வ  : சப ்லபகவம பநொக்கி ஓர் ஆன்மீகப் பயணம் - 

கிறிஸ்படொபர் பிரொன்சிஸ் 

திரு ் ந்வ யின் கிறிஸ்மஸ் செய்திகள், பநரடி ஒளிபரப்பில் - 

செபரொம் லூயிஸ் 

2050க்குள் ை ்திக்கொனில் கொர்பன் சைளிபயற்றம் நிறு ் ப்படும் - 

பமரி ச பரெொ 

கிறிஸ்மஸ் செய்தி : கர்தினொல் லூயிஸ் அந்ப ொனிபயொ  ொக்பல - 

செபரொம் லூயிஸ் 

துன்ப கொல ்தில் நம்பிக்வகயின் அவடயொளம் - கிறிஸ்படொபர் 

பிரொன்சிஸ்  

மவற உவர : தீைன ் ச ொட்டியில் குழந்வ  பணி. பயசு கருணொ 



 கைல் : புதிய கொர் ைொங்குபைரொ ? No Claim Bonus ெொன்றி ழ் 

சபறுங்கள் - ெமூக ஊடகம் 

உடல் நலம் : ஓயொமல் பைவல செய்பைரொ ? ? ? Dr. ஃபரூக் 

அப்துல்லொ 

எெெ்ரிக்வக : சபொய்யொய் செய்திகள் கைனம் அைசியம் - ெமூக 

ஊடகம் 

 

திரு ் ந்வ  : சப ்லபகவம பநொக்கி ஓர் ஆன்மீகப் பயணம் - 

கிறிஸ்படொபர் பிரொன்சிஸ்  - உலை அளவில் நல பநருை்ைடினய 

ெந்தித்துவரும் ைாலத்தில் இடம்பபறும் இந்த ஆண்டிை் கிறிஸ்மஸ், 

இரயசு பாலை் வழங்கும் நம்பிை்னைனய அனணத்துை்பைாள்ள 

உதவுவதாை. இனறரவண்டல் குறிதத்ு ஒரு மனறை்ைல்வித் பதாடனர 

ைடந்த பல வாரங்ைளாை தை் புதை் மனறை்ைல்வி உனரைளில் 

வழங்கிவரும் திருத்தந்னத பிராை்சிஸ் அவரை்ள், டிெம்பர ்23, 

இப்புதைை்று, அதாவது, கிறிஸ்து பிறப்பு விழாவிற்கு இரண்டு 

நாட்ைளுை்கு முை்ைர,் கிறிஸ்து பிறப்பு குறித்ரத தை் சிந்தனைைனளப் 

பகிரந்்துபைாண்டார.் முதலில் புைித லூை்ைா நற்பெய்தியிை் இரண்டாம் 

பிரிவிலிருந்து ஒரு பகுதி வாசிை்ைப்பட்டது. அதை்பிை் திருத்தந்னதயிை் 

சிந்தனைப் பகிரவ்ு இடம்பபற்றது.  அை்ைாலத்தில், […] தாவீதிை் 

வழிமரபிைராை ரயாரெப்பும், தமை்கு மண ஒப்பந்தமாை மரியாரவாடு, 

பபயனரப் பதிவு பெய்ய, ைலிரலயாவிலுள்ள நாெரரதத்ு ஊரிலிருந்து 

யூரதயாவிலுள்ள பபத்லரைம் எை்ற தாவீதிை் ஊருை்குெ ்பெை்றார.் 

மரியா ைருவுற்றிருந்தார.் அவரை்ள் அங்கு இருந்தபபாழுது மரியாவுை்குப் 

ரபறுைாலம் வந்தது. அவர ்தம் தனலமைனைப் பபற்பறடுத்தார.் 

விடுதியில் அவரை்ளுை்கு இடம் கினடை்ைவில்னல. எைரவ, பிள்னளனயத் 

துணிைளில் பபாதிந்து தீவைத் பதாட்டியில் கிடத்திைார.் (லூை் 2, 4-7) 

 



 
 

மனறை்ைல்வியுனரயிை்ரபாது - 231220 

 

மவறக்கல்வியுவர - அை்பு ெரைாதரரர, ெரைாதரிைரள, கிறிஸ்து 

பிறப்பு பபருவிழா பநருங்கிவரும் இவ்ரவனளயில், இனடயரை்ளுை்கு 

வாைதூதரை்ள் வழங்கிய மகிழ்விை் பெய்தினய மீண்டும் ஒருமுனற 

பெவிமடுை்ை நம்னமத் தயாரிை்கிரறாம். “அஞ்ொதீரை்ள், இரதா, எல்லா 

மை்ைளுை்கும் பபரும் மகிழ்ெச்ியூடட்ும் நற்பெய்தினய உங்ைளுை்கு 

அறிவிை்கிரறை். இை்று, ஆண்டவராகிய பமசியா எை்னும் மீட்பர ்

உங்ைளுை்ைாைத் தாவீதிை் ஊரில் பிறந்திருை்கிறார ்(லூை்.2:10,11) 

எை்பரத அெப்ெய்தி. இனடயரை்னளப் ரபாலரவ, நாமும் பபத்லரைனம 

ரநாை்கி ஓர ்ஆை்மீைப் பயணம் ரமற்பைாள்ள அனழப்புப் 

பபற்றுள்ரளாம். உலகில் முடிவிை்றி வீசிை்பைாண்டிருை்கும், இரயசு 

எனும் இனற ஒளினய பபத்லரைமில் நாம், ரதடிை் ைண்டுபைாள்ளலாம். 

வாரத்்னத மனுவுருவாகி நம்மினடரய குடிபைாண்டார ்எை்ற நம் 

நம்பிை்னையிை் ொரத்னத ைண்டுபைாள்ள, நம் ைண்ைனள 

மனறத்திருை்கும் உலைாயுத மைநினலைனள பவற்றிபைாள்ள ரவண்டும் 

எை கிறிஸ்மஸ் நமை்கு அனழப்புவிடுை்கிை்றது. ைடவுளிை் முடிவற்ற 

திட்டம், நம் வரலாற்றிை் இனடரய உள்புகுந்து, நல்லபதாரு 

வருங்ைாலத்திற்குரிய வழினயத் திறை்கிை்றது. உலை அளவில் நல 

பநருை்ைடினய ெந்தித்து வரும் ைாலத்தில் இடம்பபறும் இந்த ஆண்டிை் 

கிறிஸ்மஸ், புதிதாைப் பிறந்துள்ள இரயசு 

வழங்கும்  நம்பிை்னைனய  அனணதத்ுை்பைாள்ளவும், வருங்ைாலத்னத 

ரநாை்ைவும் நமை்கு உதவுவதாை. கிறிஸ்து பிறப்பு குடில் முை்ைர ்நாம் 



தியாைித்து, பெபிை்கும்ரவனளயில், நம் மீட்பிற்ைாை மனுவுரு எடுத்த 

இனறவைிை் பநருை்ைத்னதயும், ைரிெனையுடை்கூடிய அை்னபயும் 

குறித்த விழிப்புணரன்வ ரமலும் பபறுரவாமாை. இந்த 

கிறிஸ்மஸிை்ரபாது, இரயசு பாலை் நம்மில் புதிதாைப் பிறை்ைடட்ும். 

அவ்வாறு பிறை்கும் இரயசு பாலை் தரும் மகிழ்னவயும் புதிய 

நம்பிை்னைனயயும் அனைவருை்கும் வழங்குரவாமாை.  இவ்வாறு, 

கிறிஸ்து பிறப்பு பபருவிழா குறித்து மனறை் ைல்வியுனர வழங்கிய 

திருத்தந்னத பிராை்சிஸ் அவரை்ள்,  நமை்ைாை தம் அை்னபயும், 

அருனளயும், அனமதினயயும், ஒளினயயும் வழங்ைை் ைாத்திருை்கும் 

இனறவனை ரநாை்கி நாமும் இனடயரை்ள்ரபால் பெல்ரவாமாை, எை 

அனழப்பு விடுத்தார.் அனைத்து மைிதரை்ளுை்கும், குடும்பங்ைளுை்கும், 

இனறவைிை் அனமதினயயும் மகிழ்னவயும் இனறஞ்சி, கிறிஸ்மஸ் 

வாழ்த்துை்ைனளயும் பதரிவித்து, அனைவருை்கும் தை் அப்ரபாஸ்தலிை்ை 

ஆசீனரயும் அளித்தார,் திருத்தந்னத பிராை்சிஸ். 

 

திரு ் ந்வ யின் கிறிஸ்மஸ் செய்திகள், பநரடி ஒளிபரப்பில் - 

செபரொம் லூயிஸ்  - இத்தாலிய அரசு விதித்துள்ள தனடைனள ைருத்தில் 

பைாண்டு, திருத்தந்னத பிராை்சிஸ் அவரை்ள், கிறிஸ்து பிறப்பு 

விழானவபயாட்டி வழங்கும் அனைதத்ு பெய்திைளும், ரநரடி 

ஒளிபரப்பிை் வழிரய பவளியிடப்படும். 

ரைாவிட-்19 பைாள்னளரநாயிை் பரவனலத் தடுை்ை, இத்தாலிய அரசு 

விதித்துள்ள தனடைனள ைருத்தில் பைாண்டு, திருத்தந்னத பிராை்சிஸ் 

அவரை்ள், கிறிஸ்து பிறப்பு விழானவபயாட்டி வழங்கும் அனைத்து 

பெய்திைளும், ரநரடி ஒளிபரப்பிை் வழிரய பவளியிடப்படும் எை்று, 

வத்திை்ைாை் பெய்தித்துனற அறிவித்துள்ளது. ஒவ்ரவார ்ஆண்டும், 

டிெம்பர ்25ம் ரததி, கிறிஸ்து பிறப்புப் பபருவிழாவை்று திருத்தந்னத 

வழங்கும் “Urbi et Orbi” சிறப்புெ ்பெய்தியும், நினறபபறுபலை் ஆசீரும், 

வத்திை்ைாை் இல்லத்திை் ஆசீரிை் அரங்ைத்திலிருந்து வழங்ைப்படும் 

எை்று அறிவிை்ைப்படட்ுள்ளது. 

 



 
 

தை் நூலைத்திலிருந்து ஆசீர ்வழங்கும் திருத்தந்னத பிராை்சிஸ்  (Vatican 

Media)  

 

அரதவண்ணம், டிெம்பர ்26, புைித ஸ்ரதவாை் திருநாள், டிெம்பர ்27, 

திருை்குடும்பத் திருவிழா ஞாயிறு, மற்றும், ெைவரி 1, மரியா, 

இனறவைிை் அை்னை பபருவிழா, ெைவரி 3, ஞாயிறு, ெைவரி 6, 

திருை்ைாட்சிப் பபருவிழா ஆகிய அனைத்து திருநாள்ைனளயும் ஒட்டி, 

திருத்தந்னத பிராை்சிஸ் அவரை்ள், தை் மூரவனள பெப உனரைனள, 

வத்திை்ைாை் இல்லத்திை் நூலைத்திலிருந்து, ரநரடி ஒளிபரப்பிை் வழிரய 

வழங்குவார ்எை்று, வத்திை்ைாை் பெய்தித்துனற அறிவித்துள்ளது. 

டிெம்பர ்24 இரவு திருப்பலி, டிெம்பர ்31, மானல நை்றி வழிபாடு, ெைவரி 

1 மற்றும் ெைவரி 6 ஆகிய பபருவிழாை்ைளிை் திருப்பலிைள் ஆகிய 

அனைத்னதயும், புைித ரபதுரு பபருங்ரைாவிலில், குனறந்த அளவு 

மை்ைளிை் பங்ரைற்புடை் திருத்தந்னத பிராை்சிஸ் அவரை்ள் 

நினறரவற்றுவார.் இதற்கினடரய, வத்திை்ைாை் உயர ்அதிைாரிைள் 

இருவர ்ரைாவிட-்19 பபருந்பதாற்றிைால் பாதிை்ைப்படட்ுள்ளைர ்எை்று, 

Zenit ைத்ரதாலிை்ைெ ்பெய்தி கூறியுள்ளது. திருத்தந்னதயிை் 

தரம்ப்பணிைளுை்குப் பபாறுப்பாளராை ைரத்ிைால் Konrad Krajewski, 

மற்றும் வத்திை்ைாை் நைர ஆளுநராை ைரத்ிைால் Giuseppe Bertello 

ஆகிய இருவரும் இந்த பபருந்பதாற்றிைால் பாதிை்ைப்படட்ு, சிகிென்ெ 

பபற்றுவருகிை்றைர ்எை்று, இெப்ெய்தி கூறியுள்ளது. 

 



2050க்குள் ை ்திக்கொனில் கொர்பன் சைளிபயற்றம் நிறு ் ப்படும் - 

பமரி ச பரெொ  - 2050ம் ஆண்டுை்குள் ைாரப்ை் பவளிரயற்றத்னத 

முற்றிலுமாை நிறுத்துவது எை்பது, ஒரு ைைவு அல்ல, மாறாை, அது 

நினறரவற்றப்படை்கூடிய ஓர ்இலை்கு - அருள்பணி Rafael García de la 

Serrana Villalobos.  “நம்னமப் ரபால் மைிதராை மீட்பரிை் 

திருவருனைை்ைாை மகிழ்வுடை் எதிரப்ாரத்்து இருத்தல், நம் இதயங்ைனள, 

நம்பிை்னை மற்றும், மகிழ்வால் நிரப்புவதாை” எை்று, திருத்தந்னத 

பிராை்சிஸ் அவரை்ள், டிெம்பர ்22, இெப்ெவ்வாயை்று தை் டுவிட்டர ்

பெய்தி வழியாை இனறரவண்டல் பெய்துள்ளார.் கிறிஸ்மஸ் 

பபருவிழானவெ ்சிறப்பிப்பதற்கு நம்னமரய தயாரித்துவரும் 

இத்திருவருனைை் ைாலத்தில், திருவருனைை் ைாலம் (#Advent) எை்ற 

ொஷ்டாை் குடை், தை் டுவிட்டர ்பை்ைத்தில், இெப்ெவ்வாயை்று இந்த 

இனறரவண்டனலப் பதிவுபெய்துள்ளார,் திருத்தந்னத பிராை்சிஸ். 

 

 
 

மடைாஸ்ைரில் மரம் நடும் திருத்தந்னத பிராை்சிஸ் (ரைாப்புப் படம், 

2019, பெப்டம்பர ்07)  (Vatican Media)  

 

2050ை்குள் ைாரப்ை் பவளிரயற்றத்னத முற்றிலுமாை.. ரமலும், 2050ம் 

ஆண்டுை்குள் வதத்ிை்ைாை் நாட்டில் ைாரப்ை் பவளிரயற்றத்னத 

முற்றிலுமாை நிறுத்துவதற்கு ரமற்பைாள்ளப்படட்ுவரும் நடவடிை்னைைள் 

குறித்து, ‘பலாெரவ்ாத்ரதாரர பராமாரைா’ எை்ற வத்திை்ைாை் 

நாளிதழுை்குப் ரபட்டி ஒை்று அளித்துள்ளார,் வத்திை்ைாை் நாட்டு 

நிரவ்ாகி ஒருவர.் 2050ம் ஆண்டுை்குள் ைாரப்ை் பவளிரயற்றத்னத 



முற்றிலுமாை நிறுத்துவது எை்பது, ஒரு ைைவு அல்ல, மாறாை, அது 

நினறரவற்றப்படை்கூடிய ஓர ்இலை்கு எை்று கூறிய, வத்திை்ைாை் 

நாட்டிை் உள்ைடட்னமப்பு ரமலாண்னமத் துனறயிை் இயை்குைர,் 

அருள்பணி  Rafael García de la Serrana Villalobos அவரை்ள், 

அவ்விவைாரம் பதாடரப்ாை, வத்திை்ைாை் ரமற்பைாண்டுவரும் 

திட்டங்ைள் பற்றி விளை்கிைார.் பபாருள்ைனள வீணாை்குதல், எரிெை்தி 

நுைரவ்ு உட்பட, சுற்றுெச்ூழலுை்கு ரைடுவினளவிை்கும் அனைத்னதயும், 

புதுப்பிை்ைப்பட்ட வளங்ைள் பயை்படுத்தப்படுவதை் வழியாை 

குனறப்பதற்கு நடவடிை்னைைள் இடம்பபற்று வருகிை்றை எை்று, 

அருள்பணி Serrana Villalobos அவரை்ள் எடுத்துனரத்தார.் 

 

மனழ நீனர ரெமிதத்ு, அதனை நீரப்்பாெைத்திற்குப் பயை்படுத்தல், 

எல்.இ.டி (LED) விளை்குைனளப் பயை்படுத்தி மிை்ொரத்னதெ ்

சிை்ைைப்படுதத்ல், மிை்ொரத்தால் இயங்கும் வாைைங்ைள், நீர ்

விநிரயாை அனமப்புைள் ரபாை்றவற்னறை் குனறத்தல் உட்பட 

வத்திை்ைாை் நாட்டில் ரமற்பைாள்ளப்படட்ுவரும் நடவடிை்னைைனளெ ்

சுட்டிை்ைாட்டிைார,் அருள்பணி Serrana Villalobos. இயற்னை சூழலியனல 

வளரத்்தல் பற்றி எடுத்துனரத்த அருள்பணி Serrana Villalobos அவரை்ள், 

வத்திை்ைாை் நாட்டில், இை்னும் மூை்று ஆண்டுைளுை்குள், பல்ரவறு 

வனையாை 300 மரங்ைனள நடுதல் பற்றியும், வத்திை்ைாை் நாட்டு 

ரதாட்டங்ைளுை்கு புதியமுனறயில் தண்ணீர ்பாய்ெச்ுவதை் வழியாை, 

அறுபது விழுை்ைாடட்ு தண்ணீர ்வளங்ைனளெ ்ரெமிை்ை முடியும் 

எை்பனதயும் எடுதத்ுனரத்தார.் வத்திை்ைாை் நாட்டில், 

ைழிவுப்பபாருள்ைனள தைித்தைியாைெ ்ரெமிை்கும் நடவடிை்னை 

ஊை்ைப்படுதத்ப்படட்ுள்ளது எை்றும், 2016ம் ஆண்டில் 42 விழுை்ைாடாை 

இருந்த இந்த ரெமிப்பு, 2020ம் ஆண்டில் 65 விழுை்ைாடாை உயரந்்துள்ளது 

எை்றும், 2023ம் ஆண்டுை்குள் அதனை 75 விழுை்ைாடாை உயரத்்த 

திட்டமிடப்படட்ுள்ளது எை்றும் கூறிய அருள்பணி Serrana Villalobos 

அவரை்ள், 90 விழுை்ைாடட்ு ைழிவுைள் மறுசுழற்சி பெய்யப்படுகிை்றை 

எை்பனதயும் குறிப்பிட்டார.் 

 

கிறிஸ்மஸ் செய்தி : கர்தினொல் லூயிஸ் அந்ப ொனிபயொ  ொக்பல - 

செபரொம் லூயிஸ்  - ைடவுள் தை் பிரெை்ைத்னத நம்மினடரய 

பைாண்டுள்ளார ்எை்ற வாை்குறுதி, ஏனைய ஆண்டுைனளவிட, 2020ம் 

ஆண்டு தை் இறுதினய பநருங்கியுள்ள இவ்ரவனளயில், நமை்கு மிைவும் 

ரதனவயாை உள்ளது. தை் திருமைனை இவ்வுலகிற்கு அனுப்பியதை் 

வழிரய, ைடவுள் தை் பிரெை்ைத்னத நம்மினடரய பைாண்டுள்ளார ்எை்ற 

வாை்குறுதி, ஏனைய ஆண்டுைனளவிட, 2020ம் ஆண்டு தை் இறுதினய 

பநருங்கியுள்ள இவ்ரவனளயில், நமை்கு மிைவும் ரதனவயாை உள்ளது 



எை்று, வத்திை்ைாை் உயர ்அதிைாரி ஒருவர ்பவளியிடட்ுள்ள கிறிஸ்மஸ் 

பெய்தியில் கூறியுள்ளார.் 

 

 
 

அகில உலை ைாரித்தாஸ் அனமப்பிை் தனலவர ்- ைரத்ிைால் லூயிஸ் 

அந்ரதாைிரயா தாை்ரல   

 

நற்பெய்தி அறிவிப்புப்பணி ரபராயத்திை் தனலவரும், அகில உலை 

ைாரித்தாஸ் அனமப்பிை் தனலவருமாை ைரத்ிைால் லூயிஸ் 

அந்ரதாைிரயா தாை்ரல அவரை்ள் பவளியிடட்ுள்ள கிறிஸ்மஸ் 

பெய்தியிை் துவை்ைத்தில், பபருந்பதாற்றிை் நிழலால் 

ைலை்ைமனடந்ரதாம், பநருங்கிய உறவுைனள இழந்ரதாம், மற்றும், 

நம்மீது அை்புபைாண்டவரை்னள பநருங்ை முடியாமல் தவித்ரதாம் எை்று 

கூறியுள்ளார.் நாம் ஒருவர ்ஒருவர ்மீது பைாண்டுள்ள உறவுைள், 

பனடப்பிை் மீது ைாடட்ும் அை்ைனற ஆகியவற்றில் நாம் உருவாை்கிய 

பபரும் ெமநினலயற்ற சூழல் நமை்கு எெெ்ரிை்னைைனள 

விடுத்துவந்தாலும், இந்த ரநாய், நம்னம பபரும் அதிரெ்ச்ிை்கு 

உள்ளாை்கும் வண்ணம், வந்துரெரந்்தது எை்று தை் பெய்தியில் கூறிய 

ைரத்ிைால் தாை்ரல அவரை்ள், "விழிப்பாயிருங்ைள்; ஏபைைில் உங்ைள் 

ஆண்டவர ்எந்த நாளில் வருவார ்எை உங்ைளுை்குத் பதரியாது" எை்று 

இரயசு விடுத்த எெெ்ரிை்னை, நம் நினைவுை்கு வருகிறது எை்று 

சுட்டிை்ைாட்டியுள்ளார.் இந்த பபருந்பதாற்று ைாலத்தில், திருத்தந்னத 

பிராை்சிஸ் அவரை்ள் பவளியிட்ட Fratelli Tutti திருமடல், இவ்வுலகில், 

இனறவைிை் அை்பு அளவற்ற முனறயில் வினதை்ைப்படுகிறது எை்ற 



நம்பிை்னைனய தாங்கி வந்துள்ளது எை்று, ைரத்ிைால் தாை்ரல அவரை்ள் 

தை் பெய்தியில் குறிப்பிடட்ுள்ளார.் 

 

ைண்ணுை்குத் பதரியாத ஒரு கிருமி, இவ்வுலகிை் அனைதத்ு 

திட்டங்ைனளயும் தனலகீழாைப் புரட்டிப் ரபாட்டனத உணரந்்துள்ள நாம், 

இவ்ரவனளயில், ஒரு சிறு குழந்னதயாை பபத்லரைமில் பிறந்த 

இனறவைிை் வடிவில், அவரது எல்னலயற்ற அை்னப உணரமுயல்ரவாம் 

எை்ற விண்ணப்பத்னத, இம்மடலில் பவளிப்படுத்தியுள்ளார,் ைரத்ிைால் 

தாை்ரல. ைலை்ைங்ைனளயும், துயரங்ைனளயும் பைாணரந்்த 2020ம் 

ஆண்டுை்கு வினடபைரும் இவ்ரவனளயில், நம்பிை்னை, எதிரர்நாை்கு, 

அை்பு ஆகிய வழிைளில், புதிய வாழ்னவ வரரவற்ைவும் நம்னமரய 

தயாரித்துை்பைாள்ரவாம் எை்ற அனழப்புடை், ைாரிதத்ாஸ் அனமப்பிை் 

உலைத்தனலவர ்ைரத்ிைால் தாை்ரல அவரை்ள், தை் கிறிஸ்மஸ் 

பெய்தினய நினறவு பெய்துள்ளார.் (Zenit) 

 

துன்ப கொல ்தில் நம்பிக்வகயின் அவடயொளம் - கிறிஸ்படொபர் 

பிரொன்சிஸ்  - ஏனழைனள எெச்ூழலிலும் மறந்துவிடை்கூடாது எை்ற 

திருத்தந்னதயிை் அனழப்பிற்கு இணங்ை, இந்த பைாள்னளரநாய் 

ைாலத்தில் உதவிைனள அதிைரிதத்ுள்ளது கீனழ வழிபாடட்ு முனற 

திருப்ரபராயம். ரைாவிட்-19 பைாள்னளரநாயால் பாதிை்ைப்படட்ுள்ள 

ஏனழ மை்ைளுை்கு, தங்ைளுடை் இனணந்து பணியாற்றும் 

அனமப்புை்ைளுடை் ஆற்ற உள்ள பணிைள் குறித்து அறிை்னை ஒை்னற 

பவளியிடட்ுள்ளார,் கீனழ வழிபாடட்ுமுனற ரபராயத்திை் தனலவர,் 

ைரத்ிைால் லியைாரர்தா ொந்த்ரி. கீனழ வழிபாடட்ுமுனற ரபராயம், 

மற்றும், கீனழ வழிபாடட்ு திருஅனவை்கு உதவும் அனமப்புை்ைளிை் 

கூட்டனமப்பாை Roaco அனமப்பு ஆகியனவ இனணந்து இந்த ரைாவிட் 

பைாள்னளரநாய் ைாலத்தில் மிைப்பபரிய அளவில் உதவிைனள 

திட்டமிடட்ுள்ளதாை கூறும், ைரத்ிைால் ொந்த்ரி அவரை்ளிை் அறிை்னை, 

இவ்வுதவி, துை்பைாலத்தில், நம்பிை்னையிை் அனடயாளமாை இருை்கும் 

எை பதரிவிை்கிறது. 

 



 
 

ைரத்ிைால் லியைாரர்தா ொந்த்ரி  (AFP or licensors) 

ரைாவிட ்ரநாயால் துை்புறும் ஏனழ மை்ைளுை்கு உதவுவதற்பைை 95 

இலட்ெத்து 74 ஆயிரத்து 907 யூரராை்ைனள ஒதுை்கியுள்ளதாை உனரை்கும் 

அறிை்னை, அரர்மைியா, பபலாருஸ், பல்ரைரியா, புைித பூமி, இந்தியா, 

பலபைாை் உட்பட 25 நாடுைளிை் ஏனழ மை்ைள் இதைால் பயை்பபறுவர ்

எை பதரிவிை்கிறது. தற்ரபாது உருவாை்ைப் படட்ுள்ள அவெர ைால 

உதவித்திட்டம், ஏனழ நாடுைனள, குறிப்பாை, கிழை்கு ஐரராப்பா, மத்திய 

கிழை்குப்பகுதி, மற்றும், இந்தியாவிை் ஏனழ மை்ைனள ைருத்தில் 

பைாண்டதாை இருை்கும் எைவும் அறிவிை்ைப்படட்ுள்ளது. ஆப்ரிை்ைாவில் 

எத்திரயாப்பியா, மற்றும், எரிட்டிரியா நாடுைளுை்கு சிறப்புை் ைவைம் 

பெலுத்த உள்ளதாைவும், உலகிை் எந்த நாடுைளில்  ஏனழைள் 

துை்புற்றாலும் அவரை்ளுை்ைாை திருஅனவ உதவிைள் பெை்றனடய 

உறுதி பெய்யப்படும் எைவும் ைரத்ிைால் தை் அறிை்னையில் 

கூறியுள்ளார.் பபாருளாதார நினலயற்ற தை்னமைனள 

எதிரர்நாை்கிவருகிை்றரபாதிலும், ஏனழைனள எெச்ூழலிலும் 

மறந்துவிடை்கூடாது எை்ற திருத்தந்னதயிை் அனழப்பிற்கு இணங்ை, 

இந்த பைாள்னளரநாய் ைாலத்தில் உதவிைனள அதிைரித்துள்ளதாை 

பதரிவித்தார,் கீனழ வழிபாடட்ு முனற ரபராயத்திை் தனலவர,் 

ைரத்ிைால் ொந்த்ரி. 

 

மவற உவர : தீைன ் ச ொட்டியில் குழந்வ  பணி. பயசு கருணொ 



25 டிெம்பர ்2020 கிறிஸ்து பிறப்பு பபருவிழா (நள்ளிரவு) 

எொயா 9:2-4, 6-7 

தீத்து 2:11-14 

லூை்ைா 2:1-14 

 

'ஆதானம, ஆண்டவராகிய ைடவுள் ஏரதை் ரதாட்டத்னத விடட்ு 

விரட்டிைார.் ைண்ணீரும் ைவனலயுமாய் ெற்றுத் தூரம் ைடந்து திரும்பிப் 

பாரை்்கும் ஆதாம், ஏரதை் ரதாட்டத்னத ஏை்ைத்ரதாடு பாரை்்கிறார.் 

ஆதானம பவளிரய அனுப்பியதில் ைடவுளுை்கும் ெற்ரற வருத்தம்.   

 

'நாை் ைழுனதயுடை் தீவைத் பதாட்டியில் உணவருந்த 

ரவண்டுரமா?  எை் குழந்னதயிை் வாய், ைழுனதைள் உண்ணும் தீவைத் 

பதாட்டியில் பட ரவண்டுரமா?'  எை்று ரைடட்ுை்பைாண்ரட ஆதாம் 

நைரக்ிை்றார.்  அவரிை் பாரன்வயிலிருந்து ரதாட்டமும் மனறகிை்றது, 

ைடவுளும் மனறகிை்றார.்' ரபிை்ைளிை் மித்ராஷ் இலை்கியம் ஒை்று 

இப்படிை் குறிப்பிடுகிறது. 

 

'ைானள தை் உனடனமயாளனை அறிந்துபைாள்கிறது. ைழுனத தை் 

தனலவை் தைை்குத் தீைி ரபாடும் இடத்னதத் பதரிந்துபைாள்கிை்றது. 

ஆைால், இஸ்ரரயரலா எை்னை அறிந்துபைாள்ளவில்னல. எை் மை்ைரளா 

எை்னைப் புரிந்துபைாள்ளவில்னல' (எொ 1:3) எை்று எொயா 

இனறவாை்கிைர ்ஆண்டவராகிய ைடவுளிை் ரொை வாரத்்னதைனளப் 

பதிவுபெய்கிை்றார.் 

 

ஒரு பை்ைம், ைழுனதயிை் தீவைத் பதாட்டியில் உணவருந்த ரவண்டிய 

ைட்டாயம் ஆதாமுை்கு. இை்பைாரு பை்ைம், தீவைத் பதாட்டி இருந்தும் 

அதை் பை்ைம் திரும்பாத இறுமாப்பு இஸ்ரரயலுை்கு.  இந்த இரண்டுை்கும் 

ஒரு முற்றுப்புள்ளியாை இருை்கிை்றது 'தீவைத் பதாட்டியில் பபாதிந்து 

னவை்ைப்பட்ட குழந்னத.' 

 

இரயசுவிை் பிறப்பு நிைழ்னவ ரவைமாைப் பதிவு பெய்யும் லூை்ைா, 

'தீவைத் பதாட்டி' எை்று வந்தவுடை், நிறுத்தி நிதாைமாை மூை்று முனற 

அனத எழுதுகிை்றார.் 

 

ைடவுள் நம் உணவாை மாறுகிறார.் இை்று!  இரண்டாவதாை, 'விடுதியில் 

அவரை்ளுை்கு இடம் கினடை்ைவில்னல' எை்ற வாரத்்னதயில் மானுடத்திை் 

மறுப்பு மடட்ுமல்லாமல், ரயாரெப்பிை் எளினமயும் புரிகிறது. 

ரயாரெப்பு, தை் பொந்த ஊருை்கு வருகிை்றார.் பொந்த ஊரில் அவருை்கு 

வீடில்னல. அல்லது அவனரெ ்பொந்தம் எை்று னவத்துை்பைாள்ள யாரும் 

இல்னல. தைை்பைை அவர ்அங்ரை எந்த இல்லத்னதயும் 

னவத்துை்பைாள்ளவில்னல. 



 

மூை்றாவதாை, 'நடை்கிை்றவரை்ள்' பமசியானவை் 

ைண்டுபைாள்கிை்றைர.் முதல் வாெைத்தில், ைாரிருளில் நடந்த மை்ைள் 

ரபபராளினயை் ைாண்கிை்றைர.் பபதல்ரைம் ரநாை்கி நடந்த ரயாரெப்பு 

பமசியா பிறப்பனதை் ைாண்கிை்றார.் ரமலிருந்து கீழ் நடந்து வந்து 

தூதரணி பமசியாவிை் பெய்தினய அறிவிை்கிை்றது. ஆை, நடப்பவரை்ள் 

கிறிஸ்துனவை் ைண்டுபைாள்கிை்றைர.் 

 கைல் : புதிய கொர் ைொங்குபைரொ ? No Claim Bonus ெொன்றி ழ் 

சபறுங்கள் - ெமூக ஊடகம் - ைார ்ரபாை்ற நாை்கு ெை்ைர வாைைங்ைள் 

னவத்து இருப்பவரை்ள் அந்த ைாரிை் ைாப்பீடட்ு பாலிசினய படித்து 

பாருங்ைள், அதில் விபத்துைள் ஏற்படட்ு கினளம் 

எதுவும்  வாங்ைப்படாமல்  இருை்கும் படெ்த்தில்  No claim bonus 

கூடிை்பைாண்ரட வந்து 50% வந்தவுடை் நிை்று விடும்,  அவ்வாறு விபத்து 

கினளம் ஏதும் வாங்ைாமல் இருை்கும் நினலயில் உங்ைள் ைானர நீங்ைள் 

விற்றுவிட்டு ரவறு ைார ்வாங்ை முடிவு பெய்தால், நீங்ைள் விற்ைப்ரபாகும் 

ைாரிை் இை்சூரை்ஸ் நிறுவைத்னத அனுகி  *No Claim Bonus* Certificate 

ரவண்டும் எை்று   எழுதத்ு  பூரவ்மாை ரைளுங்ைள் .  அவரை்ள் தரும் அந்த 

Certificate ஐ பபற்று புதிய ைார ்வாங்கும் ஏபெை்சியிடம் பைாடுத்து 

புதிதாை எடுை்கும் வாைை பிரிமியதத்ில் உங்ைள் பனழய ைாரிை் No claim 

bonus எவ்வளவு இருை்கிறரதா...அரத அளவு Discount 

பபற்றுை்பைாள்ளுங்ைள் . அது உங்ைள் உரினம .  ரமலும் உங்ைளிை் 

பனழய ைார ்வாங்குபவர ்அவர ்பபயரில் இை்ஸுரை்னஸ மாற்றும் 

ரபாது, உங்ைள் ரநா கினளம் ரபாைனஸ அவர ்பயை்படுத்த முடியாது, 

வித்தியாெ பிரிமியத்னத அவர ்ைட்டிரய ஆை ரவண்டும் .  எைரவ 

நீங்ைளும் பயை்படுத்தாவிட்டால் அந்த ரநா கினளம் ரபாைஸ் 

யாருை்கும் பயை் இல்லாமல் ரபாய்விடும No claim bonus எை்பது 

ைாருை்கு அல்ல...விபத்தில் சிை்ைாமல் 

ைானர இயை்கி வந்தாரர அந்த ைாரிை் உரினமயாளருை்குதாை் 

பொந்தம். அந்த No claim bonus ஐ புதிய வாைைம் எடுை்கும்ரபாது 

மறை்ைாமல் பயை்படுத்திை்பைாள்ளுங்ைள். இது ரபாை்ற  தைவல்ைனள 

எந்த ைாப்பீடட்ு நிறுவைமும்  விளம்பரம் பெய்வதில்னல.....நமை்கு 

பதரிவிப்பதுமில்னல.... 

உடல் நலம் : ஓயொமல் பைவல செய்பைரொ ? ? ? Dr. ஃபரூக் 

அப்துல்லொ, பபாது நல மருத்துவர ், சிவைங்னை அடிை்ைடி 

ரபருந்துைளில் பல மணிரநரங்ைள் பதானலதூரப்பயணம் 

ரமற்பைாள்பவரா நீங்ைள் ?  மகிழ்வுந்தில் வீை்பைண்ட் சில  நூறு 

கிரலாமீட்டரை்ள் லாங்  டன்ரவ்  பெல்பவரா  நீங்ைள்?  பதானலதூர 

விமாைப் பயணங்ைளிை்  மூலம் ைானல நியூயாரை்்கில்  ைாபி மானல 



ரடாை்கிரயாவில்  டிை்ைர ்ொப்பிடும் வழை்ைம் பைாண்டவரா 

நீங்ைள்?  குடும்பதன்தை்ைாை்ை வருமாைத்துை்ைாை   ெரை்கு லாரிைனள 

மாநிலம் விடட்ு மாநிலம்   ஓடட்ும் லாரி ஓடட்ுநரை்ள்  / அரசு வினரவுப் 

ரபாை்குவரத்து  ரபருந்து ஓடட்ுநரை்ள்  / தைியார ்பமாஃபெல் ரபருந்து 

ஓடட்ுைரை்ள் . இந்த எெெ்ரிை்னை பதிவு உங்ைளுை்ைாைது  தாை். 

 
 Healthy adults are advised to do at least 150 minutes a week of moderate 

intensity exercise. (Shutterstock) 

ெமீபத்தில் புது படல்லினய ரெரந்்த ெவுரப்  ெரம்ா எனும் முப்பது வயது 

இனளஞர ்வீை்பைண்ட் ொலி டன்ரவாை  ரிசிரைஷில்  இருந்து 

ைானர  எடுத்துை்பைாண்டு கிளம்பி இருை்கிறார.் இவரது வண்டி ஒரு 

ஆட்ரடாரமட்டிை்  வண்டி  ஆதலால் இடது ைாலுை்கு ரவனல 

இல்னல.  வழை்ைமாை  கியர ் வண்டியில் இடது ைால் 

ை்ளடெ்ச்ில்  எப்ரபாதும் ைால் இருை்ை ரவண்டும்.  ஆைால் 

ஆட்ரடாரமட்டிை்கில்  ப்ரரை் ஆை்சிரலட்டர ் இரண்டும் வலது 

ைாலால்  இயை்கிைால்  ரபாதும். ரமலும் வினலயுயரந்்த  ைாரை்ளில் 

"cruise" ரமாட்  எை்று இருை்கும்.  நாம் பநடுஞ்ொனலனய 

அனடந்தவுடை்  அனடய ரவண்டிய ரவைத்னத அனடந்து விடட்ு 

ை்ரூஸ்  ரபாடட்ு விடலாம்.  இப்ரபாது வலது  ைாலுை்கும்  ரவனல 

இருை்ைாது.  ெரி விெயத்துை்கு வருரவாம்.  இந்த தம்பி சுமார ்எடட்ு 

மணிரநரம் நாை்  ஸ்டாப்பாை  வண்டினய பெலுத்தி தைது 

அலுவலைத்னத  அனடந்துள்ளார.் 

 



கூடரவ நை்றாை னடட்டாை  இருை்கும் படியாை ொை்குத்துணியால்  ஆை 

ரபண்டன்ட  அணிந்துள்ளார.் எை்ைது ொை்குதுணியா? எை்று 

ரைடை்ாதீரை்ள். நாம் உபரயாகிை்கும்  ஜீை்ஸ் 

ரபண்ட ் உருவாை்ைப்படும்  படைிம்  வனை துணி - ொை்குதத்ுணி 

தாரை.  நமது சீரதாஸ்ை  நினலை்கு ெற்றும் பபாருந்தாது  எை்றாலும் 

நாம் ஃரபெனுை்ைாை  ரராெத்னத  விடும் கூட்டமை்ரறா?  ெரி... இந்த 

னடட ்படைிம்  ரபண்ட்  ரபாடட்ுை்பைாண்டு  எடட்ு மணிரநரம் 

வண்டினய ஓட்டிை்பைாண்டு ரபாை அவருை்கு இடது 

ைனுை்ைாலில்  நை்றாை வலி  இருந்துள்ளது.   

 

முதல் அறிகுறிைனள புறை்ைணிப்பது இந்திய ரநாயாளி ைண்டிப்பாை 

ைனடபிடிை்கும் எழுதப்படாத  ெட்டமை்ரறா.?  தம்பியும்  அந்த 

வலினய  புறை்ைணித்து  இரண்டு நாட்ைள் அலுவலைம் பெல்கிறார.் 

அங்கும் குத்த  னவத்தபடிரய  பணி பெய்யும் பவாய்ட ் ைாலர ்ரவனல 

தாை். வலி அதிைமாகியிருை்கிறது. இரண்டாவது நாள் அலுவலைத்தில் 

நண்பரை்ளுடை் இருை்கும் ரபாது தீடீபரை்று ைண்னணை் ைட்டிை் 

பைாண்டு  வந்திருை்கிறது. இனத Black outs எை்கிரறாம்.  கூடரவ 

மூெச்ினரப்பும்  படபடப்பும்  பிறகு மூரெ்ன்ெ  நினலை்கு பெை்று 

விட்டார.்  பைாஞ்ெ ரநரம் ைழிதத்ு நினைவு வந்தாலும் மீண்டும் 

மயை்ைதத்ுை்கு  பெல்ல  ஆபத்தில் உதவுபவரை்ள் தாரை 

நண்பரை்ள்.  உடரை இவனர பை்ைதத்ில் இருை்கும் பபரிய 

மருத்துவமனையில் அட்மிட ்பெய்தைர.்  அங்ரை நாடித்துடிப்பு  மிை 

குனறவாை இருை்ைரவ  இதயத் 

துடிப்னபயும்  சுவாெத்னதயும்  மீடக்ும்  நவீை மருத்துவத்துனறயிை் 

பிரம்மாஸ்திரமாை cardio pulmonary resuscitation ஐ பெய்து   உடனல 

விடட்ு பிரிந்து பெை்ற உயினர மீண்டும் பிடித்து இழுதத்ு 

வந்து  இரண்டுை்கும்  ைால்ைடட்ு  ரபாட்டிருை்கிறாரை்ள் மருத்துவரை்ள். 

 

இபதல்லாம் ெரி.. இப்ப அவருை்கு எை்ை தாை் நடந்துெச்ு.. அத 

பொல்லுங்ை டாை்டர.். நானும் வாரை்ைனடசில  பெை்னைல  இருந்து 

வண்டிய பைளப்பி  நாை்ஸ்டாப்பா  மதுனரை்கு ைார ்

ஓட்டிடட்ு  ரபாய்டர்ுை்ரைை் எை்று நமது ஐடி துனற ெரைாதரரை்ள் 

பதுறுவதும்   அவரை்ள் இதயத்துடிப்பு  லபை்கு  டபுை்கு  எை்று இங்கு 

வனர ரைடக்ிறது. 

பொல்கிரறை் .. ஒரு மனுெை் இவ்வளவு ரநரம் தாை் 

படுத்துருை்ைணும்..இவ்வளவு ரநரம் தாை் ைானல பதாங்ை ரபாடட்ு 

வெச்ுருை்ைணும்.. இவ்வளவு ரநரம் தாை் பதாடரந்்து 

உை்ைாரந்்துருை்ைணும்னு  விதி இருை்கு.  ொதாரண சிரெரியை் 

பெய்தாலும் மருதத்ுவர ் பிள்னள பபற்ற அந்த பென்ெ 

உடம்புை்ைாரினய  வலிரய  இருந்தாலும் பரவாயில்னல  எழுந்து நடந்ரத 



ஆைணும்  எை்று வற்புறுத்துவது  எதைால்?  ைாரணம் 

இருை்கிறது.  நாம்  ஒரர இடத்தில் பல மணிரநரம் எந்த அனெவும் 

பைாடுை்ைாம ைால்ைள பதாங்ை ரபாடர்டா? அல்லது 

நீட்டிரயா  னவத்திருந்தால் நமது ைால்ைளில் இருை்கும் ரத்த ஓட்டம் 

பமாதுவாகும்  ரமலும் ைாலில் இருந்து ரமரல பெல்ல ரவண்டிய 

ரத்தத்தில் சுழற்சியும்  குனறயும். 

 

இதைால் stasis எனும் ரத்த ஓட்ட மந்த நினல ஏற்படும்.  இதைால் நமது 

ைால்ைளில் உள்ள ஆளத்தில்  இருை்கும் சினறைளில் Deep vein thrombosis 

எை்ற பிரெெ்னை வரும். அதாவது அந்த சினறைளில் ரத்தம் ைட்டியாை 

மாறிவிடும்.  இந்த ரத்தை்ைட்டி  நாம் அடுதத்ு எழுந்து நடை்கும் ரபாது 

நமது ைாலிை் சினறைள் வழியாை பயணித்து inferior vena ceva  எனும் 

பபரிய சினறதைில் நுனழந்து  இதயத்தில் உள்ள 

வலப்பை்ை  ரமல்புற  அனறயாை Right atrium  அனடந்து அங்கிருந்து 

right ventricle வழியாை நுனரயீரலுை்கு  பம்ப் பெய்யப்படட்ு 

நுனரயீரலிை்  ரத்த நாளங்ைளில் அனடப்னப ஏற்படுத்தலாம். இனத 

pulmonary embolism எை்கிரறாம்.  இது ரபாய் மூனளயிை் ரத்த 

நாளங்ைளில் அனடப்பு ஏற்படுத்திைால் அது பை்ை வாதம் (stroke) 

வரவனழை்கும். இனத thrombo embolic stroke எை்கிரறாம்.  இதய ரத்த 

நாளங்ைனள  அனடத்தால் அதற்கு பபயர ்myocardial infarction. ஏை் 

ொர.். ஜீை்ஸ் ரபண்ட் ரபாடட்ுை்கிடட்ு  ஒரு லாங்ை் டன்ரவ்ல 

நாை்ஸ்டாப்பா ஓட்டி  புது பவாயஃப்  கிட்ட சீை் ரபாடலாம்னு 

பாத்தா...அதுலயும்  இப்டி பயம்புடுத்துறீங்ைரள? எை்று ரைடக்ிறீரை்ளா 

?  எை்ை பெய்வது?  நம் உடலிை் இயற்னை அப்படி. நாம் நடந்து நடந்ரத 

பழை்ைப்பட்ட பிராணிைள்.  நாம் நடப்பனத நிறுத்திைால்  மரணம் 

வரப்ரபாகிறது எை்று அரத்்தம். நமது ைால்ைளிை் ைணுை்ைால் 

பகுதியில்  Soleus எனும் பிரத்ரயைமாை தனெ  உள்ளது. இனத 

இை்பைாரு இதயம் எை்ரற அனழை்ைலாம் . நாங்ைள் இனத peripheral 

heart எை்று பெல்லமாை அனழை்கிரறாம்.  இதை் ரவனல ைால்ைளில் 

ரத்த ஓட்டத்னத  ஒரு இடத்தில் நிற்ை விடாமல் ரத்த ைட்டிைள் 

உருவாகிவிடாமல் இருை்ை  ஒரு விநாடிை்கு  9.8 மீட்டர ்எை்ற 

அளவில்  இழுை்கும் பவரஃ்புல்  புவிஈரப்்பு ெை்தினய எதிரத்்து 

ரத்தத்னத  பம்ப்  பெய்கிறது.  இது ஏறை்குனறய நம் அந்த ைால 

அடிகுழாய்  ரபாை்று ரவனல பெய்கிறது.  ஒரு பை்ைமாை 

ரத்தத்னத  ரமரல ஏற்றிவிடட்ு  கீரழ ரத்தம் 

இறங்ைாமல்  பாரத்்துபைாள்கிறது. இத்தனைய சிறப்பு வாய்ந்த இந்த 

ரொலியஸ்  தனெ கூட  நீரிழிவு  உடல் பருமை்  முதுனம 

ரபாை்றனவைளால்  வலுகுனறகிறது.  ைால்ைளுை்கு பெல்ல 

ரவண்டிய  ரத்த ஓட்டத்னத நாம் னடட்டாை  பபல்ட/் 

னடட்டாை  ொை்குத்துணி  ரபண்ட்  அணிந்து தடுத்தால்  எை்ை நடை்கும் 



எை்பனத நாை் பொல்லிதப்தரிய  ரவண்டியதில்னல. 

 

இந்  கடட்ுவரயின் கவடசி கட்டம்  படக் ப ொம் அடவ்ைெஸ் 

 

1. வீை்பைண்ட ் ட்ரிப்  நிெெ்யம் ரதனவ.  லாங்ை்  டன்ரவும்  ஓரை. ஆைால் 

நாை் ஸ்டாப்பாை  பல மணிரநரம் பயணிை்ை 

ரவண்டியதில்னல.  நம்னம நம்பி தாரை 

பநடுஞ்ொனலரயார  டீை்ைனடைள்  இருை்கிை்றை. இறங்கி இரண்டு 

மணிரநரத்திற்கு ஒரு முனறரயனும்  ஒரு ொயா  அடிை்ைலாம் அல்லது 

சிறுநீர ்ைழிை்ைலாம். இப்படி நிை்று நிதாைமாை  பெல்வது தாை் நல்லது . 

நம் கூட பயணிை்கும் அனைவரும் ஒவ்பவாரு நிறுத்தத்திற்கும் இறங்கி 

இரண்டு நிமிடம் நடந்து விடட்ு பிறகு வந்து ைாரில்  ஏறுவது சிறந்தது. 

 

2. எந்த பநடுந்தூரப்பயணத்திற்கும்  படைிம் துணிைள் அணிய 

தகுதியானைனவ  அல்ல. பருத்தி  துணிைள் சிறந்தனவ.  அளவுை்கு 

பபாருந்தாத  னடட்  ஜீை்ஸ்ைள்  ரவண்டாம். ரபலிரயாவுை்கு மாறிைால் 

அந்த னடட ்ஜீை்ஸ்ைளும்  லூொை  வாய்ப்பு உண்டு  

 

3.  முதிரயார ்/ நீரிழிவு ரநாயரை்ள் / ரத்த அழுத்தம் இருந்து மாத்தினர 

எடுப்பவரை்ள்  ரபருந்துைளில்  பநடுந் தூர பயணங்ைளில் இருை்கும் 

ரபாது ைட்டாயம் வண்டி நிற்கும் ரபாது ஏறி இறங்குவது நல்லது.  இனட 

நில்லாப் ரபருந்தாை இருந்தால் குனறந்தபடெ்ம் எழுந்து பைாஞ்ெ ரநரம் 

நிை்று உடை்ாரலாம்  அல்லது ைால்ைனள  னதயல்  மிசிை் 

அமுை்குவது  ரபால அமரந்்த படிரய பெய்யலாம். இது ைால்ைளிை் ரத்த 

ஓட்டம் மந்தமாைாமல் தடுை்கும். 

 

4. லாரி ஓடட்ுநரை்ள்/ பதானல தூர  வாைை ஓட்டிைள் ைட்டாயம் இரண்டு 

மணிரநரத்திற்கு  ஒரு முனற வண்டினய நிறுத்தி விடட்ு ஒரு 

கிரலாமீட்டராவது  நடந்து விடட்ு வண்டியில்  ஏற ரவண்டும்.  எை்னை 

ெந்திை்கும் பல ரபருந்து ஓடட்ுைரை்ளுை்கு  நீரிழிவு / ரத்த பைாதிப்பு 

இருை்கிறது. 

 

5. விமாைங்ைளில்  பநடுந்பதானலவு  பயணப்படும்  மை்ைள்  வண்டி சீட ்

பபல்ட ்அணியத்ரதனவயில்லாத உயரத்னத அனடந்ததும் 

ைட்டாயம்  இரண்டு மணிரநரத்திற்கு  ஒரு முனறயாவது எழுந்து சிறுநீர ்

வராவிட்டாலும்  பரவாயில்னல. ஃப்னளட்டில்  டாய்பலட ் எப்படி 

இருை்கிறது எை்று பாரை்்ைவாவது  எழுந்து 

நடங்ைள்.  ஏர ் ரொஸ்டஸ்  அம்மணிைள்  எை்ை நினைப்பாரை்ரளா? 

அருகில் இருை்கும் ரைாட் சூட் ரபாட்ட அங்கிள்  எை்ை நினைப்பாரரா? 



எை்பறல்லாம் ெங்ரைாெப்படாதீரை்ள்.   

 

6. இதயத்தில் வால்வு ஆபரரெை் பெய்யப்படட்ு அனடப்பு நீை்ைம் / 

பெயற்னை வால்வு பபாருத்தப்பட்டவர ்ைளுை்கு  ரத்தம் உனறயாமல் 

தடுை்ை அசிட்ரராம்  ரபாை்ற மாத்தினரைள் பரிந்துனர 

பெய்யப்பட்டிருை்கும். 

பயணத்திை்  ரபாது அந்த மாத்தினரனய மறந்து விடாதீரை்ள் 

பொந்தங்ைரள. 

 

7. வீட்டில் நடை்ைரவ  இயலாத நினலயில் இருை்கும் முதிரயார ்

இருப்பாரை்ள். அவரை்ளுை்கு 

முழங்ைால்  முட்டிப்பகுதியில்  ைானல  அவ்வப்ரபாது  மடை்கி 

நீடட்ும்  பிசிரயாபதரபி பெய்ய ரவண்டும். னதயல்  மிசினை 

அமுை்குவது  ரபாை்ற எை்ெரன்ெஸ் பெய்ய ரவண்டும். 

 

8. எந்த அறுனவ சிகிென்ெ பெய்யப்பட்டிருந்தாலும் ெரி.. மருத்துவர ்

எழுந்து நடை்ை பொல்லிவிட்டால் நடை்ை ரவண்டும். எதத்னை 

வலித்தாலும்  பரவாயில்னல. எழுந்து நடை்ை ரவண்டும்   

 

எழுந்து நடை்கும் வனர தாை் நாம் வாழ்கிரறாம் . நனட நிை்று  விட்டால் 

ஒை்று நாம் அனத பநருங்கி விட்ரடாம் அல்லது  அது நம்னம பநருங்கி 

விட்டது  எை்று அரத்்தம் . 

எெெ்ரிக்வக : சபொய்யொய் செய்திகள் கைனம் அைசியம் - ெமூக 

ஊடகம் - மரத்தில் ைட்டப்பட்டிருந்த ைழுனதனய இரவில் ஒரு *ரபய்* 

அவிழ்த்து விடுகிறது, ைழுனதயும் அருகிலிருந்த வயல்பவளினய 

ரமய்ந்து நாெமாை்கி விடுகிறது.  வயல்பவளிை்குெ ்பொந்தை்ைார 

விவொயியிை் மனைவி ைழுனதனயை் பைாை்று விடுகிறார.் இதைால் 

ரைாபம் பைாண்ட ைழுனதயிை் பொந்தை்ைாரர ்விவொயியிை் 

மனைவினயை் பைானல பெய்துவிடுகிறார.்  இனதப் பாரத்்து ைாண்டாை 

விவொயி ைழுனதயிை் பொந்தை்ைாரனர சுடட்ு விடுகிறார.்  இதைால் 

ரவதனை அனடந்த ைழுனதயிை் பொந்தை்ைாரரிை் மனைவி 

விவொயியிை் வீடட்ுை்கு தீ னவத்து விடுகிறார.் தை் ைண் முை்ரை தைது 

வீடு ொம்பலாைனதை் ைண்ட விவொயி ைழுனதயிை் பொந்தை்ைாரரிை் 

மனைவி , மற்றும் மைை்ைனள பவட்டிை் பைானல பெய்து 

விடுகிறார.்  எல்லாரம முடிந்த வருத்தத்தில் விவொயி , 

*ரபனய*  பாரத்்து ஏை் இத்தனைை் பைானலைனள பெய்தாய் ? எை்று 

ரைடை் *ரபய்* பமதுவாய் பொை்ைதாம் . நாபைாை்றும் பைானலைனள 

பெய்யவில்னல. நாை் மரத்தில் ைட்டப்பட்டிருந்த ைழுனதயிை் ையிற்னற 

மடட்ுந்தாை் அவிழ்த்து விட்ரடை். நீங்ைள் அனைவரும் உங்ைளில் 

ஒளிந்திருந்த *ரபனய* அவிழ்த்து விட்டீரை்ள். அதைாலல்லவா இந்த 



விபரீதம் நிைழ்ந்தது.  இை்று ஊடைங்ைளும் *ரபனய* ரபால் 

திைந்ரதாறும் ஒரு ைழுனதனய அவிழ்த்து விட,  மை்ைளும் 

அதற்ரைற்றாற் ரபால் வீண் வாை்குவாதங்ைளிலும்,  ெெெ்ரவுைளிலும் , 

ெண்னடைளிலும், மண்னட உனடத்துை் பைாள்கிை்றைர.் எைரவ 

ஊடைங்ைள அவிழ்த்து விடும் ைழுனதைனளப் பற்றி சிறிதும் ைவனல 

பைாள்ளாமல் நமது உறவுமுனறனயப் ரபணிை் ைாத்தல் அவசியமாகும். 

மின்னஞ்ெல் ஊடக ைழியொக எமது நற்செய்தி அறிவிப்புப் பணிக்கு  யவு செய்து 

 ங்களொல் இயன்ற நன்சகொவடவய இன்பற எமக்கு அனுப்பி 

வையுங்கள். வாெைரை்ள் உவந்தளிை்கும் நை்பைானடரய எமது பணிை்கு நிதி 

ஆதாரம். நை்பைானடைள் அனுப்புரவார ் பணவினட, ைாரொனல உடைடி பணம் 

அனுப்பும் வெதினய பயை்படுத்தலாம். 

பபயர ்: K. M. Selvaraj 

வங்கி : South Indian Bank 

நைரம்  : Gudalur, The Nilgiris 

ைணை்கு எண்: 0754053000004800 

IFSC / NEFT Code : SIBL0000754 

ச ொடர்புக்கு : K. M. செல்ைரொெ், ஆசிரியர,் திருஅனவ 

பெய்தி, 7/151A,  பெல்த்ரைம்ப், கூடலூர ்- 643 211, நீலகிரி மாவட்டம், தமிழ்நாடு 

Cell : 9442541471 email : thiruavaiseithi@gmail.com  

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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