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பவுலும் பர்னபாவும் லிஸ்திரா, இக்ககானியா, அந்திகயாக்கியா ஆகிய நகரங்களுக்குத்
திரும்பி வந்தார்கள். அங்குள்ள சீடர்களின் உள்ளத்தத அவர்கள் உறுதிப்படுத்தி, “நாம்
பல கவததனகள் வழியாககவ இதையாட்சிக்கு உட்படகவண்டும்” என்று கூறி
நம்பிக்தகயில் நிதலத்திருக்கும்படி அவர்கதள ஊக்குவித்தார்கள். அவர்கள் ஒவ்வவாரு
திருச்சதபயிலும் மூப்பர்கதளத் கதர்ந்வதடுத்து கநான்பிருந்து இதைவனிடம் கவண்டித்
தாங்கள் நம்பிக்தக வகாண்டிருந்த ஆண்டவரிடம் அவர்கதள ஒப்பதடத்தார்கள்.
(திப 14:21-23)

நமக்குக் கிடைத்த ஆசீர்வாதங்களுக்காகக்
கைவுளுக்கு நன்றி கூறுவவாம்!
ஆயர் பெர்னர்ட் ெவுல் வவண்டுபகாள்!
ேதைோவட்ட அளவிலான சிகனாடல்
(ஆயர்
ோேன்ைத்தின்)
உச்சக்கட்டத்
தயாரிப்பு கபரதவ கடந்த 3 கே 2022
அன்று கஜாகூர் பாரு புனித அேல உற்பவி
ஆலயத்தில் நதடவபற்ைது.
இந்த ஆயர்
ோேன்ைப் கபரதவயில் ேதைோவட்டத்தில்
உள்ள அதனத்துப் பங்குகளிலிருந்தும்
அருள்பணியாளர்கள்
இருபால் துைவியர்
ேற்றும்
வபாதுநிதலயினர்
என
180
பிரதிநிதிகள்
கலந்து
வகாண்டனர்.
அன்தைய ஆராததனயில், 1 வகாரி 11:1213
வதரயிலான
இதைவார்த்ததயின்
பின்னணியில் பயணத்தில் ஒன்றிப்பு ேற்றும்
கசதவ
என்பன
கவனத்தில்
வகாள்ளப்பட்டன.
ஆயர் வபர்னர்ட் பவுல் அவர்கள், அவரது
வதாடக்க உதரயில், ஒரு திருஅதவ ேற்றும்
ேதைோவட்டோக நாம்
இன்று இங்குக்
கூடியுள்களாம். குறிப்பாக ேதைோவட்ட
ஆயர் ோேன்ை கபரதவதய நிதைவு
வசய்யும்
கபாது
நேக்குக்
கிதடத்த
ஆசீர்வாதங்களுக்காக கடவுளுக்கு நன்றி
கூறுகவாம்.
இந்த ேதைோவட்டத்தில்
கடவுளின் ேக்களாகிய நேது நம்பிக்தக
பயணத்தத
நிதனவுகூரவும்,
தூய
ஆவியாரின் ஒளியில் ஒன்ைாகப் பயணித்து,
பகுத்தறிந்து
இந்த
வசயல்முதைதய
மீண்டும்
வதாடங்கவும்
அதழக்கப்படு
கிகைாம். நாம் அதனவரும்:
 உள்ளடக்கப்பட்டவர்களாகவும்
 ஒருங்கிதணந்த :ஒன்றுபட்டவர்களாக,
பிளவுப்பட்டர்களாக அல்ல
 நேது
வசயல்பாடுகளில்
கநாக்கம்
வகாண்டவர்களாக
 தூய ஆவியாரால் தூண்டப்பட்டவர்
களாக
அருள்தந்தத
கோசஸ்
இராயப்பன்
அவர்கள் தனது வரகவற்புதரயில், "இது

நேது பயணம், இது நேது ஆயர் ோேன்ை
கபரதவ"
என்று
விவரித்தார்.
திருஅதவக்குள்ளும் வவளிகயயும் உள்ள
நேது பணி ஒரு கவதல அல்ல, ோைாக

ேதைோவட்டத்ததச் கசர்ந்தவர்கள் கபால்
சிந்திக்க கவண்டும், வசயல்பட கவண்டும்
ேற்றும் பயணிக்க கவண்டும் என்ைார்.

ோவட்டோக விவரிக்கப்பட
திட்டங்கதள முன்வோழியவும்.

மூன்று

அன்று
வகாண்டாடப்பட்ட
நிதைவு
திருப்பலியின் ேதையுதரயில்
ஆயர்
வபர்னர்ட் பவுல் அவர்கள் ேதைோவட்
டத்தின் ஒன்றிப்பு, பங்ககற்பு ேற்றும்
ேதைத்தூதுதர ஆகியவற்தை உருவகோகப்
பிரதிபலிக்கும் ேரம் பற்றிய விளக்கத்தத
எடுத்துதரத்தார்.
இதடகவதளயின்கபாது அதனத்து பங்கு
அருள்தந்ததயர்களுக்கும்
அவரவர்
பங்குகளில் நடுவதற்கு ஒரு வசடிதய ஆயர்
வழங்கினார். திருப்பலிக்குப் பிைகு, ஆயர்
வபர்னார்ட் ேற்றும் அருள்தந்தத எட்வர்ட்
இராயப்பன்
ஆகிகயார்
ஆளுக்வகாரு
வசடிதய அன்தன ேரியா வகபி அருகில்
நட்டனர். இது நேது ஆயர் ோேன்ை
கபரதவ, இது நேது நம்பிக்தக பயணம்
என்ை
சுகலாகத்கதாடு
கபரதவ
முடிவுற்ைது.

ஒரு தியாகம். நாம் விரும்புபவர்களுக்கு
ேட்டுகே அல்லது
நேக்கு ஓய்வு
கிதடக்கும்
கபாது
ேட்டுகே
பணிவசய்வதில்தல. ஆனால் நாம் ஆற்றுவது
அன்பில்
ஒருவருக்வகாருவருக்கான
கசதவயாகும்.
கேலும்,
கிறிஸ்துவின்
உறுதியான
சாட்சிகளாக
நாம்
காணக்கூடிய
அதடயாளோக இருப்பதால், நேது பயணம்
ேற்றும் கசதவயின் மூலம் கடவுளின்
அரதசக் கட்டிவயழுப்புகிகைாம். நாம் ஒரு

கேற்கண்ட
இந்த
கபரதவ
நான்கு
வோழிகளில் நதடவபற்ைது. அப்கபாது
சிந்ததனக்வகன பின்வரும் வினாக்கள்
வகாடுக்கப்பட்டன.
1. அடுத்து வரும் 10 ஆண்டுகளில் ேலாக்கா
-வஜாகூர் ேதைோவட்டத்தத எப்படிக்
கற்பதன வசய்து பார்க்கிறீர்கள்?
2. ேதைோவட்டத்தின் உடனடி கவனம்
வசலுத்த கவண்டிய மூன்று கததவகளக்
குறிப்பிடுக.
3. எதிர்காலத்தில் நம்தே சிைந்த
ேதை

பங்ககற்பு

மே 15, 2022-ல் ஒரு தமிழர் உட்பட பத்து அருளாளர்கள் புனிதர்களாக
அறிவிப்பு!
வத்திக்கான்: 2022-ம் ஆண்டு கே 15, பாஸ்கா கால 5-ம்
ஞாயிைன்று (இன்று) வத்திக்கானின் புனித கபதுரு
வளாகத்தில்,
திருத்தந்தத
பிரான்சிஸ்
அவர்கள்
ததலதேகயற்று நிதைகவற்றும் திருப்பலியில், அருளாளர்
கதவசகாயம் அவர்கள் உட்பட பத்து அருளாளர்கதள
புனிதர்களாக அறிவிக்கவுள்ளார்

இந்த விழாவில் கலந்து வகாள்வதற்காக கபராயர்கள்,
ஆயர்கள் என பலதரப்பட்ட ேக்கள் கராம் நகருக்கு
வசன்றுள்ளனர்.
அததனத் வதாடர்ந்து ஜூன் 5-ம் கததி கதவசகாயம்
பிள்தள வகால்லப்பட்ட இடோன ஆரல்வாய்வோழி
காற்ைாடி ேதலயில் தவத்து பிற்பகல் வதாடங்கி இரவு
வதர மிகப்வபரிய ஆடம்பர திருப்பலி நதடவபை உள்ளது
அதற்காக மிகப்வபரிய அளவில் பந்தல் அதேக்கும் பணி
நதடவபை உள்ளது. இக்வகாண்டாட்டத்தில் சுோர் ஒரு
லட்சத்துக்கும் கேற்பட்ட ேக்கள் கூடுவார்கள் என
எதிர்பார்க்கப்படுகிைது.
ஆரல்வாய்வோழியில்
உள்ள
காற்ைாடி ேதலயில் தவத்து சுட்டுக் வகால்லப்பட்டார்
என்பது குறிப்பிடத் தக்கது.

கே 15, ஞாயிறு உள்ளூர் கநரம் காதல பத்து ேணிக்கு,
அதாவது ேகலசிய கநரம் ோதல 4.00 ேணிக்குத் துவங்கும்
இத்திருப்பலியில் Titus Brandsma, இலாசர் எனப்படும்
கதவசகாயம், César de Bus, Luigi Maria Palazzolo,
Giustino Maria Russolillo, Charles de Foucauld, Marie
Rivier, Maria Francesca di Gesù Rubatto, Maria di
Gesù Santocanale, Maria Domenica Mantovani ஆகிய
பத்து அருளாளர்கதள, திருத்தந்தத பிரான்சிஸ் அவர்கள்
புனிதர்கள் என்று அதிகாரப்பூர்வோக அறிவிப்பார்.
இத்ததன வருட காலங்களில் தமிழகத்தில் யாருக்கும்
புனிதர் பட்டம் வழங்கப்படாத நிதலயில் முதன்முதலில்

1745ம் ஆண்டு வடக்கன்குளம் ஆலயத்தில் வபௌட்டாரி
என்ை அருள்பணியாளர் இவருக்கு திருமுழுக்கு அளித்தார்.
தற்கபாது வழங்கப்படுகிைது.

-த. ஆனந்த் சகாய கஜாசப், ேலாக்கா
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செர்மாதாங் திங்கியில் புதிய
ததவாலயத்திற்கான ெணி
சதாடங்கியது!

பினாங்கு:
இங்குள்ள
கபர்மாதாங்
திங்கியில் உள்ள மரியாவின் தூய கபயர்
எனும் கபயர் ககாண்ட ததவாலயத்தின்
பங்கு சமூகம் தங்களின் புதிய ததவாலய
கட்டிடத்ழத எதிர்பார்த்து காத்திருக்கி து.
இது இம்மாதம் கதாடங்கி இன்னும்
இரண்டு
ஆண்டுகளில்
பூர்த்தியாகும்
என்று எதிர்பார்க்கப்படுகி து.
கடந்த தம 3 அன்று, ஆயர் கசபாஸ்டியன்
பிரான்சிஸ் அவர்களுடன் தசர்ந்து பங்கு
மக்களில்
ஒரு
குழுவினர்
நமது
ஆண்டவரின் இல்லத்திற்கான கட்டிடப்
பணிழயத் கதாடக்கி ழவத்தனர்.
வளாகத்தில்
நடந்த
வழிபாட்டு நிகழ்வின்தபாது, திருப்பாடல்
127:1 ஐ தமற்தகாள்காட்டி, “ஆண்டவதர
வீட்ழடக் கட்டவில்ழலகயனில், அழதக்
கட்டுதவாரின்
உழைப்பு
வீணாகும்”
என்றும், கடவுளின் ஆசீர்வாதமின்றி நமது
உழைப்பும் வீணாகும் என்பழத ஆயர்
வலியுறுத்தினார்.
அன்ழன
மரியா
நிழனவாக புதிய ததவாலயம் அழமக்கப்
படும் என ஆயர் கசபாஸ்டியன் தமலும்
கதரிவித்தார்.
மரியாவின்
தூய
கபயரானது,
ஆண்டவரின்
தாயான
அவர், தனது தூய
குைந்ழதயின் தமல்
ககாண்ட
கவளிப்படுத்த முடியாத

ஆயர் கசபஸ்தியன் ‘குழி ததாண்டி’ கட்டட
நிர்மாணிப்புப் பணிழயத் கதாடக்குகி ார்

புத்த மதத்தினரின் விொக

விழாவுக்கு திருப்பீடம் வாழ்த்து
"புத்த மதத்தினரும், கிறிஸ்தவர்களும்:
நம்பிக்ழகழய மீண்டும் ககாணர்வதில்
ஒன்றிழணதல்" என் தழலப்பில், திருப்பீட
பல்சமய அழவ, புத்தரின் பி ந்த நாழளக்
ககாண்டாடும் உலககங்கும் வாழ்கின்
அழனத்து புத்த மதத்தினருக்கும் நல்வாழ்த்
துச் கசய்தி ஒன்ழ அனுப்பியுள்ளது.
மனிதகுலம் பல்வேறு நெருக்கடிகளை
எதிர்நகாள்கிறது
மூன் ாவது
ஆண்டாக,
கதாடர்ந்து
தகாவிட்-19
கபருந்கதாற்று
பரவல்,

நைகல் கார்டனர் ததாட்டத்தில்
புனித தயாதெப்பு ஆண்டு திருவிழா
சகாண்டாட்டம்

ஓய்வுப்கபற்
அருள்தந்ழத அகுஸ்தின்
தவாங்
அவர்களால்
கதாடங்கப்பட்ட
இப்பணி, எதிர்வரும் 2024-ல் முடிவுறும்
என
எதிரப்பார்க்கப்படுகி து.
ஒதர
தருணத்தில் 1200 தபர் அமரக்கூடிய
வசதிக்ககாண்ட இப்புதிய ஆலயமானது
ஏ க்குழ ய
எட்டு
மில்லியன்
பணச்கசலவில் எழுப்படுகி து. இதற்கான
நிதி
வசூலிப்பு
நழடகபற்றுக்ககாண்
டிருக்கும் இக்காலக் கட்டத்தில், பங்கு
மக்கள் இன்றுவழர கமாத்தத் கதாழகயில்

சிலாங்கூர்:
புக்கிட்
தாகர்,
ழநகல்
கார்டனர்
ததாட்டத்திலுள்ள
புனித
தயாதசப்பு சிற் ாலயத்தில் கதாற்றுதநாய்
காரணமாக,
இரண்டு
வருடகால
இழடகவளிக்குப் பி கு, தம 2, 2022 அன்று
புனித தயாதசப்பு திருவிைா ககாண்டாடப்
பட்டது. முதன்முழ யாக அங்கு வந்த
புனித வனத்து சின்னப்பர் பங்குத் தந்ழத
த ம்ஸ் தகப்ரியல் அவர்கள், அங்குள்ள
மக்களுக்கு
கடவுள்
வைங்கிய
அழனத்திற்கும் குறிப்பாக, இனிழமயான
ததாட்டப்பு சுற்றுச் சூைல் மற்றும் மாற்
முடியாத
பழைய
பசுழம
நிழனவுகளுக்காக நன்றி கதரிவித்தார்.

புதிய ஆலயத்தின் வழரப்படம்

"சிற் ாலயத்தின் திருவிைாழவக் ககாண்டா
டுவது கடவுளின் மக்களுக்கு எப்தபாதும்
ஒரு
ஆசீர்வாதமாகும்.
நாம்
இங்கு
வருவதற்கும் திருப்பலி ககாண்டாடுவ
தற்கும்
கடவுள் நிச்சயமாகக் காத்திருக்
கி ார். இதன்வழி,
அவர் நம்ழம
ஆசீர்வதிக்கவும்
அவருழடய
பாதுகாப்
ழபயும் அக்கழ ழயயும் அளிக் கி ார்.
தமலும் இதயசுவுக்கும் கடவுளுக்கும் நாம்
இன்னும் அதிகமாகச் கசய்ய முடியும்”
என்று அருள்தந்ழத த ம்ஸ் கூறினார்.

அன்பின் சி ந்த கவளிப்பாடாக உள்ளது
என்று தமலும் கூறினார்.

பாதிழயத்
திரட்டிவிட்டனர்
என்பது
குறிப்பிடத்தக்கது. இன்ழ ய பங்குத்தந்ழத
லூயிஸ் தலாய் அவர்கள், ஏ க்குழ ய 3500
கத்ததாலிக்க
சமூகத்ழதக்
ககாண்ட
இப்பங்கு
மக்களுக்கு
ஒரு
கபரிய
வழிபாட்டு தளம் ததழவப்படுகி து என்று
கருத்துழரத்தார். அவர் தமலும், முதல்
பழைய ஆலயமானது 1893-ல் அருள்தந்ழத
Pierre Bouheret MEP அவர்களின்
முயற்சியால் ததாற்றுவிக்கப்பட்டது என்
வரலாறும் இந்த ஆலயத்திற்கு உண்டு.
அந்த பங்கு அதன் வரலாற்றில் பல து வர
மற்றும் கபாதுநிழல பணியாளர்கழளயும்
ததாற்றுவித்துள்ளது
என்பது
அதன்
சி ப்பாகும்.

சூைலியல்
மாற் த்தால்
அடிக்கடி
இடம்கபறும்
இயற்ழகப்
தபரிடர்கள்,
அப்பாவி
மக்களின்
உயிர்கழளக்
காவுககாள்ளும் தபார்கள் என, மனித
சமுதாயம்
பல்தவறு
கநருக்கடிகழள
எதிர்ககாண்டுவரும்
இவ்தவழளயில்,
வன்முழ க்கு நியாயம் கசால்ல, மதத்ழதப்
பயன்படுத்தும்
கவழலயான
சூைலும்
இன்றும்
நிலவுகி து
என
அச்கசய்தி
கூறுகி து.
சமுதாய அறநெறி ோழ்வில் பின்னளைவு
நதரிந்தாலும், அேற்றுக்கு மத்தியில்,
மதங்கள் ெம்பிக்ளகயின் விைக்குகைாகத்
நதரிகின்றன – திருப்பீை பல்சமய அளே
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தாய்ப் பங்ழகச் தசர்ந்த ஏழு குடும்பங்கள்
சிற் ாலயத்ழதப் பழுதுபார்க்கும் கசலழவ
ஈடுகசய்ய தலா RM1,000 நன்ககாழடயாக
வைங்கினர். தமலும், தனிநபர்கள் மற்றும்
சில
குடும்பங்கள்
நாற்காலிகள்,
கூடாரங்கள் தபான் வற்ழ
வாடழகக்கு
ஏற்பாடு கசய்தனர். தபார்ட் கிள்ளானில்
உள்ள கசஞ்சுரி லாஜிஸ்டிக்ஸ் (
)
நிறுவனத்தின்
முன்னாள்

இலங்நகயில் வன்முநைகள்
தவிர்க்கப்ெட திருத்தந்நத
அநழப்பு
வத்திக்கான்: சமுதாய, மற்றும் கபாருளா
தாரச் சவால்கழளயும் பிரச்சழனகழளயும்
எதிர்ககாள்ளும் இலங்ழகவாழ் மக்கள்,
தங்களின் தகாரிக்ழககள் தகட்கப்படுவ
தற்கு அழமதியான முழ யில் கசயல்
படுமாறு, திருத்தந்ழத பிரான்சிஸ் அவர்கள்
இப்புதனன்று தகட்டுக்ககாண்டார்.
தம 11, புதன் காழலயில், வத்திக்கானின்
தூய தபதுரு வளாகத்தில் வைங்கிய கபாது
மழ க்கல்வியுழரக்குப்பின், இலங்ழகயில்
தபாராடி வருகின்
கபாது மக்கழள,
குறிப்பாக இழளதயாழர நிழனவுகூர்ந்த
திருத்தந்ழத
பிரான்சிஸ்
அவர்கள்,
அந்நாட்டின்
அரசியல்
தழலவர்கள்,
இம்மக்களின்
தகாரிக்ழககழள
நிழ தவற்று மாறு வலியுறுத்திக் கூறினார்.

உரிழமயாளரான
டத்ததா
ரிச்சர்ட்
புவாவிடமிருந்து RM10,000 நன்ககாழட
கப ப்பட்டது. ததவால யத்ழத புதுப்பித்து
விரிவுப்படுத்தும் திட்டங்களில் சிற் ாலய
பராமரிப்புப் பணிக்குழு
கசயல்பட்டு
வருகி து என்றும் அருள்தந்ழத கூறினார்.
கதாடர்ந்து,
இந்த
சிற் ாலயமானது
எதிர்காலத்தில்
இழளஞர் நிகழ்ச்சிகள்
மற்றும்
உருவாக்கப்பயிற்சிகள்
ஆகிய
வற்றுக்கு
ழமயமாகவும் பயன்படுத்தப்
படும் என்றும் தந்ழத கருத்துழரத்தார்.
இந்த 67 ஆண்டு கால சிற் ாலயமானது
மழ ந்த
தபராயர்
ததாமினிக்
தவந்தர்தகான்
அவர்களால்
1955-ல்
அதிகாரப்பூர்வமாகத்
தி க்கப்பட்டது
என்பது
குறிப்பிடத்தக்கது.
ஆனாலும்,
இத்ததாட்டத்தில் இன்று கத்ததாலிக்கக்
குடும்பங்கள்
ஒன்றுமில்ழல
என்றும்,
கபஸ்தாரி க யா மற்றும் சுற் வட்டாரப்
பகுதிகளிலிருந்துதான் மக்கள் திருவிைா
வுக்கு
வந்துள்ளனர்
என்றும்
விைா

ஏற்பாட்டுக்குழு
கூறினார்.

உறுப்பினர் பிரான்சிஸ்

இலங்ழகயில் வன்முழ க்கு இடமளிக்காத,
அழமதியான மனநிழல தபணிக்காக்கப்
படதவண்டும் என்று விண்ணப்பிக்கும்

அழனத்து மதத் தழலவர்கதளாடு தானும்
இழணவதாகத் கதரிவித்துள்ள திருத்தந்ழத, நாட்டு மக்களின் உண்ழமயான
ஏக்கங்கள் கசவிமடுக்கப்படவும், மனித
உரிழமகள்
மற்றும்,
கபாதுமக்களின்
சுதந்திரங்கள் முழுழமயாக மதிக்கப்படு
வதற்கு உறுதியளிக்கப்படவும் தவண்டும்
என, அதற்குப் கபாறுப்பான தழலவர்
களுக்கு அழைப்புவிடுப்பதாகத் கதரிவித்
துள்ளார்.

ஒருவர் அடுத்தவரிடம் அன்பு செலுத்துவதத கிறிஸ்துவின் சீடத்துவம்!
இன்று பாஸ்கா கால ஐந்தாம் வார ஞாயிறு
ககாண்டாட்டத்ததாடு
நுழைகித ாம்.
இன்ழ ய முதல் வாசகத்தில் பவுலும்
பர்னபாவும் கடவுள் தங்கள் மீது அன்பு
ககாண்டு
தங்கள்
வழியாகச்
கசய்த
அழனத்ழதயும், அவர் பி இனத்தவர்க்கு
நம்பிக்ழக
ககாள்ளும்
வாய்ப்ழபக்
ககாடுத்தழதயும் அறிவித்தார்கள். திருத்
தூதர் தயாவான் எழுதிய திருகவளிப்பாட்டு
நூலிலிருந்து
எடுக்கப்பட்ட
இன்ழ ய
இரண்டாம் வாசகத்தில் அவர் கூறுகி ார்,
“நான்
புதியகதாரு
விண்ணகத்ழதயும்
புதியகதாரு மண்ணகத்ழதயும் கண்தடன்.
முன்பு இருந்த விண்ணகமும் மண்ணகமும்
மழ ந்துவிட்டன” என்று.

கசய்வதில் எப்படிப்பட்டவர்களாக இருக்
கின்த ாம் என்று சிந்தித்துப் பார்க்க
தவண்டும். இதயசுவின் அன்ழப நம்மால்
வார்த்ழதகளால் விவரிக்க முடியாது. அந்த
அன்பு
எல்ழலயில்லா
அன்பு;
நாம்
பாவிகளாக இருந்ததபாதும் நமக்காகத்
தன்னுழடய உயிழரதய தரும் அன்பு;
பரந்த தபரன்பு. இதயசுவிடம் விளங்கிய
அதத அன்பு நம்முழடய உள்ளத்தில்
விளங்கதவண்டும் என்பதுதான் இதயசுவின்
விருப்பம், எண்ணம் எல்லாம்.

அன்புதான் இருக்கும்.
“உன்மீது நீ அன்புகூர்வதுதபால் உனக்கு
அடுத்திருப்பவர்
மீதும்
அன்புகூர்
வாயாக” (தலவி 19: 18) என்கி து அன்பு
குறித்தான பழைய ஏற்பாட்டுக் கட்டழள.
இக்கட்டழள சி ந்தகதாரு கட்டழளயாக
இருந்தாலும்,
தன்ழன
அன்புகசய்யாத
அல்லது
தன்ழனக்
காயப்படுத்திக்
ககாள்ளும் ஒருவர் எப்படிப் பி ழர
அன்புகசய்வார்? என் தகள்விழய எழுப்பு
வதாக இருக்கின் து.

ஆம், புனித தயாவான் “இததா! கடவுளின்
உழ விடம் மனிதர் நடுதவ உள்ளது. அவர்
அவர்கள் நடுதவ குடியிருப்பார். அவர்கள்
அவருக்கு மக்களாய் இருப்பார்கள். கடவுள்
தாதம அவர்கதளாடு இருப்பார்; இதயசு
வின் வழியில் நடக்கும் நாம் அன்பு

“அன்பு உள்ளம்தான் உலகத்தில் அழனத்
துக்கும் ஆதார சுருதியாகத் திகழ்கி து.
ஆண்டவழன
எளிதாகத்
தரிசனம்
கசய்வதற்கான ஒருவழி அன்பு எனலாம்”.

– சாண்டில்யன்.

இத்தழகய சூழ்நிழலயில்தான் இன்ழ ய
நற்கசய்தி வாசகத்தில் ஆண்டவர் இதயசு
தன்னுழடய இறுதி இரவு உணவின்தபாது
சீடர்கழளப் பார்த்துச் கசால்கி ார், “நான்
உங்கழள
அன்புகசய்தது
தபான்று,
நீங்களும்
ஒருவர்
மற் வழர
அன்பு
கசய்யுங்கள்” என்று. எனதவ நாம் ஒருவர்
மற் வழர அன்புகசய்து வாழ்கி தபாது நாம்
திருச்சட்டத்ழதயும்,
இழ வாக்ழகயும்
நிழ தவற்றுபவர்களாக இருக்கின்த ாம்.

ஒருவர் மற் வழர எதிரியாக, பழகயாளி
யாக, வளர்ச்சிக்குத் தழடயாக இருப்ப
வனாகப் பார்த்தால் நம்மிடத்தில் உண்ழம
யான அன்பு இருக்காது, தபாலியான

ஆம், அடுத்தவர்மீது நாம் ககாள்ளும்
அன்பும் ஆண்டவர்மீது நாம் ககாள்ளும்
அன்புதம
நம்ழம
தபறுகபற் வர்கள்
ஆக்கும். மற் வழர அன்தபாடு தாங்கிக்
ககாள்தவாம்.
கபறுவதில்
அல்ல,
ககாடுப்பதில் / அன்பு கசய்வதில் இன்பம்
காண்தபாம். அதன்வழியாக இழ யருழள
நிழ வாய் கபறுதவாம். அப்தபாது நம்
வழியாக
இழ வன்
எல்லாழரயும்
ஆசிர்வதிப்பார்.
த. த ாசப் சகாய ஆனந்த், புனித சதவரியார்
ததவாலயம், மலாக்கா.
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