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மரியாவின் வாழ்த்தை எலிசபெத்து கேட்டபொழுது அவர் வயிற்றில் இருந்ை குழந்தை
மகிழ்ச்சியால் துள்ளிற்று. எலிசபெத்து தூய ஆவியால் முற்றிலும் ஆட்போள்ளப்ெட்டார்.
அப்கொது அவர் உரத்ை குரலில், “பெண்ேளுக்குள் நீர் ஆசி பெற்றவர்; உம் வயிற்றில்
வளரும் குழந்தையும் ஆசி பெற்றகை! என் ஆண்டவரின் ைாய் என்னிடம் வர நான்
யார்? உம் வாழ்த்துதர என் ோதில் விழுந்ைதும் என் வயிற்றினுள்கள குழந்தை
கெருவதேயால் துள்ளிற்று. ஆண்டவர் உமக்குச் பசான்னதவ நிதறகவறும் என்று
நம்பிய நீர் கெறுபெற்றவர்” என்றார். (லூக்ோ 1: 41-45)

மணமுறிவுகளால்
பாதிக்கப்படும்
குழந்தைகள்
வத்
த்தி
திக்
க்ே
ோன்
ன்: திருத்ைந்தை பிரான்சிஸ்
அவர்ேள் "அன்பின் மகிழ்வு" திருத்தூது
அறிவுதர மடலில் கமய்ப்புப்ெணி சார்ந்ை
ஒரு சில ேண்க ாட்டங்ேள் என்ற
ைதலப்பில் வழங்கியுள்ள 6-ம் பிரிவில்
"திரும
முறிவு மற்றும் ம விலக்கு"
என்ற ெகுதியில் 244 மற்றும் 245-ம்
ெத்திேளில்
கூறியுள்ளவற்தற
அவரது
வார்த்தைேளில் அப்ெடிகயத் ைருகிகறாம்:
ம முறிவு குறித்ை வழக்குேள் எளிைாே
அணுேக்கூடியைாேவும் கநரத்தை இழுத்
ைடிக்ோைைாேவும் முடிந்ைால் இலவசமா
ேவும்
நடத்ைப்ெடுவைற்கு
வழிவதேச்
பசய்யப்ெடகவண்டியது குறித்து ஆயர்
மாமன்றத் ைந்தையர் ெலர் வலியுறுத்
தியுள்ளனர். இைன் நதடமுதற ோலம்
ைாழ்த்திச் பசல்லும்கொது ைம்ெதியருக்கு
மனவுதளச்சதலயும் மனஅழுத்ைத்தையும்
ஏற்ெடுத்துகிறது. இந்ை சிக்ேதலக் தேயா
ளும்
எனது
இரண்டு
அண்தமய
ஆவ ங்ேள் திரும
பசல்லுெடியாோ
நிதலதய அறிவிப்ெைற்ோன நதடமுதற
ேதள எளிைாக்கியுள்ளன. ஒரு கமய்ப்
ெராேவும் ைதலவராேவும் மதறமாவட்டத்
தில் நியமிக்ேப்ெட்டுள்ள ஆயர் அவருதடய
ெராமரிப்பில் ஒப்ெதடக்ேப்ெட்ட விசுவாசி
ேளுக்கு நீதி வழங்குெவராே இருப்ெதை
நான் பைளிவுெடுத்ை விரும்புகிகறன். இந்ை
ஆவ ங்ேதளச்
பசயல்ெடுத்துவது
மதறமாவட்டங்ேளில் உள்ள ஆயர்ேளின்
பொறுப்ொகும்.
சில
வழக்குேளில்

கநரடியாே தீர்வு வழங்ே அதழக்ேப்ெடும்
ஆயர்ேள்
ஒவ்பவாரு
விடயத்திலும்
விசுவாசிேள் நீதிதய எளிைாே அணுகு
வதை உறுதிபசய்ய கவண்டும். திருஅதவ
அதிோரிேள் மற்றும் பொதுநிதல விசுவாசி
ேள் அடங்கிய கொதிய ஊழியர்ேதளத்

பிரிந்திருக்கும் ைம்ெதியர் இருவருக்கும்
அல்லது
பநருக்ேடியில்
இருக்கும்
ைம்ெதியினருக்கும் கிதடக்ே வழிவதே
பசய்யகவண்டும்.
இந்ை
கசதவேளில்
திரும
நதடமுதறயின்
ஆரம்ெ
விசாரத ேதள
ேருத்தில்போண்டு

ையார் பசய்வதும் இதில் அடங்கும்.
குடும்ெங்ேளுக்குரிய மதறப்ெணிேகளாடு
பைாடர்புதடய
ைேவல்
ஆகலாசதன
மற்றும் இதடயீட்டாளரின் கசதவேள்

ைனிநெர்ேதளச் சந்திப்ெதும்
(அன்பின் மகிழ்வு 244)
ைம்ெதியர்

பிரிவைால்

அடங்கும்.

அப்ொவிேளாே

ெலியாகும்
குழந்தைேளில்
ஏற்ெடும்
ொதிப்புேள் குறித்து ஆயர் மாமன்றத்
ைந்தையர்ேள்
சுட்டிக்ோட்டியுள்ளனர்.
எந்ை ஒரு முடிதவயும் எடுப்ெைற்கு
முன்னர் குழந்தைேளின் நலன் குறித்ை
அக்ேதறக்கு முைலிடம் போடுக்ேப்ெட
கவண்டும். பிரிந்து வாழும் ைம்ெதியதர
கநாக்கி நான் இந்ை விண் ப்ெத்தை
விடுக்கிகறன் "எக்ோர த்தைக் போண்
டும் எச்சூழலிலும் உங்ேள் குழந்தைேதள
பித யக் தேதிேளாக்ோதீர்ேள். நீங்ேள்
பிரிவைற்கு ெல ோர ங்ேள் பிரச்சதன
ேள்
இருக்ேலாம்
ஆனால்
அைன்
ோர மாே உங்ேள் குழந்தைேள் ஏன்
துயர்ேதள
சுமக்ேகவண்டும்
அல்லது
பித யக்தேதியாே கவண்டும்? ைாய்
ைந்தை
பிரிந்திருக்கும்
சுழலிலும்
எப்கொதும் ைாய் ைங்ேள் ைந்தைதயக்
குறித்து உயர்வாேப் கெசுவதையும் ைந்தை
ைங்ேள்
ைாதயக்குறித்து
உயர்வாேப்
கெசுவதையும் கேட்டுக்போண்டு வளர
கவண்டும்". ஒரு குழந்தையின் ொசத்தை
பவல்லும்
வழிமுதறயாே
அல்லது
ெழிவாங்கும்
அல்லது
ைன்
ெக்ே
நியாயத்தை நிதலநாட்டும் முயற்சியாே
ே வகனா
மதனவிகயா
ஒருவர்
மற்றவதர இழிவுெடுத்துவது பொறுப்ெற்ற
நிதலயாகும்.
அவ்வாறு
பசய்வது
குழந்தையின்
உள்மன
அதமதிதய
ொதிப்ெது மட்டுமல்ல அது ஏற்ெடுத்தும்
ோயங்ேதள ஆற்றுவது ேடினமானைாே
இருக்கும். (அன்பின் மகிழ்வு 245)

குழந்தை பாதுகாப்பு – பாதிக்கப்பட்ட ார் பராமரிப்பு தமயங்கள்
கோலாலம்
ம்பூ
பூர்
ர்::
கோலாலம்பூர் மாமதற
மாவட்டத்தின் பைாழில்முதற ைரநிதல
அலுவலேத்தின்,
குழந்தை
ொதுோப்பு
பசயலதவ, ேடந்ை ஜூதல 31-ம் திேதி,
அைன் இரண்டாவது குழந்தை ொதுோப்பு
தமயம்
(Pusat Sokongan Mangsa)
குறித்ை பைாடர் பசாற்பொழிதவ நடத்
தியது.
இந்ை அமர்வின் கநாக்ேமானது, குழந்தை
ேள் சம்ெத்ைப்ெட்ட குற்றச் பசயல்ேள்
ோவல்துதறயில் ைாக்ேல் பசய்யப்ெட்டபின்,
ொதிக்ேப்ெட்ட குழந்தைக்ளுக்கு என்ன
நடக்கிறது என்ெதைப் ெற்றி மக்ேளுக்கு
அறிவுறுத்துவகைாடு,
குழந்தைேள்
மீது
ைவறான
நடத்தை,
குழந்தைேள்
புறக்ேணிப்பு மற்றும் இவ்விவேராங்ேளில்
விழிப்பு ர்வு கொன்றவற்தற எடுத்துதரப்
ெைன் வழி,
குழந்தைேள் மீைான குற்றங்
ேதளத் ைடுக்ே வழிவதேேள் ோண்ெ
ைாகும்.
இச்பசாற்பொழிவானது, பநகிரி பசம்பி
லான்
மாநிலத்தின்
ோவல்துதறயின்
குற்றப்பிரிதவச் கசர்ந்ை உளவியலாளர்
பைகொரா
பெர்மன்
அவர்ேளால்

நடத்ைப்ெட்டது. இச்பசாற்பொழிவு நிேழ்
வில்
ேலந்துபோண்கடாரில்,
இந்ை
குழந்தைேள்
ொதுோப்பு
தமயத்தின்
பசயதவ
உறுப்பினர்
அருள்ைந்தை
வில்லியம் தமக்ேல்
மற்றும் கூச்சிங்
மாமதறமாவட்டத்தின் கெராயர் தசமன்
கொ ஆகிகயாரும் அடங்குவர்.
பைகொரா பெர்மன் அவர்ேள், ைம்
உதரயில் குழந்தைேள் ொதுோப்பு தமயம்
எப்கொதும் ொதிக்ேப்ெட்கடாரின் நண்ெர்
ேளாே இருந்து பசயல்ெடுகிறது என்றும்,
அைன் அலுவலேமும் ொதிக்ேப்ெட்கடார்
மனவுதளச்சலுக்கு என்றும் ஆளாோைவாறு
ேவனித்துக் போள்ளும் சுற்றுச் சூழதலக்
போண்டிருக்கிறது
என்றார்.
கமலும்,
ொதிக்ேப்ெட்டவர்ேள் அலுவலேத்திறகு வர
இயலாைச் சூழலில் நாங்ேள் அவர்ேளது
இருப்பிடம் கைடிச் பசன்று உைவவும்
ையாராே உள்களாம் என்றார்.
ொதிக்ேப்ெகடார்
குறித்து
விசாரத
கமற்போள்ளும் முன், ொதிக்ேட்டெட்ட
வர்ேள் சம்ெந்ைப்ெட்ட விெரங்ேள் அதனத்
தும்
இரேசியமாேப்
ொதுோக்ேப்ெடும்
எனும் உறுதி அளிக்ேப்ெடும் என்றார்.

பைாடர்ந்து,
ோவல்துதற
துத
கமலதிோரி ஓங் சின் லான் அவர்ேளின்
உதர இடம்பெற்றது. இவர்
2003-ல்

ொதிக்ேப்ெட்ட சிறுவன் அல்லது சிறுமி
முைலில் ோவல்துதற அதிோரி,
வழக்
ேறிஞர் மற்றும் நீதிெதி முன்னும் போண்டு

ொலியல் மற்றும் குழந்தைேள் புலனாய்வு
பிரிதவ ஏற்ெடுத்தியவர் என்ெது குறிப்
பிடத்ைக்ேது.

வரப்ெட்டு நதடபெற்ற உண்தம சம்ெவம்
குறித்து வாக்குமூலம் ெதிவுச் பசய்யப்ெடும்
என்றும்
பைரிவிக்ேப்ெட்டது.
இதவ
அதனத்தும் சீருதட அணியாை கமற்கூறப்
ெட்ட சிறப்பு அதிோரிேளால் கமற்போள்
ளப்ெட்டு,
ெதிவுச் பசய்யப் ெட்ட
வாக்குமூலம்
மட்டுகம
நீதிமன்றத்தில்
கமல்விசாரதனக்கு
ஒப்ெதடக்ேப்ெடும்
என்றார்.

மகலசியாவில் ஒவ்பவாரு மாநிலத்திலும்
குழந்தைேள் ொதுோப்பு தமயம் உள்ள
ைாேவும் ஒவ்பவான்றுக்கும் ஒரு கைர்ச்சிப்
பெற்ற
குழந்தைேள்
உளவியலாளர்
பொறுப்பில் அமர்த்ைப்ெட்டிருப்ொைேவும்
இந்ை
அமர்வில்
பைரிவிக்ேப்ெட்டது.

-ைமிழாக்ேம்
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க ோலோலம்பூர் மோமறைமோவட்டத்தின்

அலுவல

டந்த ஆ ஸ்டு 8-ம் தி தி நாட்டின்
பிெதமர் டான் ஸ்ரீ டத்ணதா முஹிடின் பின்
ஹாஜி
மு மது யாசின் அவர் ள்
கவளியிட்ட அறிக்ன யின்ெடி, ஆ ஸ்டு
10-ம் தி தி கதாடங்கி, ண ாவிட்-19-க் ாை
நிர்ெயிக் ப்ெெட்ட விதிமுனற ளில் இரு
தடுப்பூசி னள
ணொட்டுக்க ாண்டவர்
ளுக்கு
அளிக் ப்ெட்டுள்ள தளர்வு ள்
குறித்து
ணமற் ண்ட மாமனறமாவட்டம்
கவளியிட்டுள்ள அறிக்ன பின்வருமாறு:
இக் ாலக் ட்டத்தில் கதாற்றுக்கு உள்ளாகு
ணவாரின்
எண்ணிக்ன
அதி ரித்துக்
க ாண்டு கொவதால், பின்வரும் கெயல்
ொடு ள் ஆ ஸ்து 13 கதாடங்கி நடப்பி
லிருக்கும்.
1. அருளனடயாளங் ளின்
ணதனவனய
ருத்தில் க ாண்டாலும், ண ாலாலம்
பூர் மாமனறமாவட்டத்தில் அனைத்துப்
கொதுத் திருப்ெலி ளும் கதாடர்ந்து
அடுத்த அறிவிப்புவனெ தனட கெய்யப்
ெட்டுள்ளது.
2. ெங்கு ள்
கதாடர்ந்து
இயங் னல
வாயிலா இருப்ெலி ள் க ாண்டாட
லாம். அருள்ெணியாளனெத் தவிெத்து,
12 ணெர் தன்ைார்வ நினலயில் உதவி
கெய்யலாம். இவர் ள் இரு தடுப்பூசி
னளயும் ணொட்டுக்க ாண்டவர் ளா
இருக் ணவண்டும்.
3.

18 வயதுக்குக் கீழ்ப்ெட்ட குழுந்னத
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அறிக்ற

ள், சிறுவர் மற்றும் இனளணயார்
இன்னும்
தடுப்பூசி ள்
ஏற் ாதக்
ாெேத்தால், இவர் ளுக் ாை அருள்
அனடயாளக் க ாண்டாட்டங் ள் தற்
ாலி மா த் தனட கெய்யப்ெடுள்ளது.
4.

5.

திருமே
நி ழ்வு ள்
மீண்டும்
கதாடங் ப்ெடலாம். இதில் மேம ன்,
மேம ள், அருள்ெணியாளர், அவெது
உதவியாளர் ள் தவிர்த்து,
லந்து
க ாள்ளும்
வருன யாளர்
எண்
ணிக்ன 20 க்குள் இருக் ணவண்டும்.
அனைவரும் இரு தடுப்பூசி னளயும்
ணொட்டுக்க ாண்டவர் ளா
இருக்
ணவண்டும்.
ஆலய
வளா த்திலுள்ள
இறப்பு
கூடாெங் ள் கதாடர்ந்து கெயல்ெட
லாம். விழிப்பு இனறணவண்டல் ள்
தவிக் ப்ெடுவணதாடு,
வருன யாளர்
ள் 10 நிமிடங் ளுக்குள் கவளிணயற
ணவண்டும்.
ஒரு ணவனளயில் 5
ணெருக்கு மட்டுணம அனுமதி உண்டு.

6.

இறப்பு திருப்ெலி ள் கதாடெலாம்.
இதில் அருள்ெணியாளர், உதவியாளர்
ள் உட்ெட 20 ணெர் மட்டுணம
லந்துக ாள்ள முடியும். இவர் ள் இரு
தடுப்பூசி னளயும் ணொட்டுக்க ாண்ட
வர் ளா இருக் ணவண்டும்.
இறப்புக்கு வருெவர் ள் முன்ெதிவு கெய்ய
ணவண்டும்.

அருள்பணி ஸ்தான் சுவாமி அவர்களின்
பபாராட்டம் ததாடரும்
இந்தியாவின் ெழங்குடியிை மக் ளின் அதாவது "நீர், ாடு
மற்றும் நிலம்" ஆகிய மூன்று உரினம ளுக் ா வும் தன்
வாழ்நாகளல்லாம் அருள்ெணி ஸ்தான் அவர் ள் உனழத்தார்
என்ெது உல றிந்த உண்னம.
அவர் ணமற்க ாண்ட
ணொொட்டம் இனியும் கதாடரும் என்று அருள்ெணி ண ாதி
அவர் ள் வலியுறுத்திக் கூறியுள்ளார்.
உலகின்
90க்கும்
ணமற்ெட்ட
நாடு ளில்
வாழும்
ெழங்குடியிைர்
எண்ணிக்ன யில்
47
ண ாடிணய
60
இலட்ெத்திற்கும் அதி ம் என்றும், இந்த எண்ணிக்ன உல
மக் ள் கதான யில் 6.2 விழுக் ாட்டிைர் என்றும் ஐ.நா.
நிறுவைம் கவளியிட்ட புள்ளி விவெங் ள் கூறுகின்றை.
ஒருவனெயும் பின்ணை விட்டுவிடாமல் இருக் , “ெழங்குடியிை
மக் ளும் புதிய ெமுதாய ஒப்ெந்தத்திற்கு அனழப்பும்" என்ற தனலப்பில் 2021-ம் ஆண்டின்
ெழங்குடியிைர் உல நானள ஐ.நா. நிறுவைம் ஆ ஸ்ட் 9 அன்று
சிறப்பித்தது.
இதனைகயாட்டி ருத்துனெத்த அருள்ெணி ண ாதி அவர் ள், ஒவ்கவாரு ெழங்குடி
மக் ளும் டவுளின் மக் ள் என்றும் மைதணநயத்திற்கும், அடிப்ெனட மனித உரினமக்கும்
உரியவர் ள் என்ெனத வலியிறுத்திைார்.
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விவிலியப் பின்னணியில் அன்னன
மரியாவின் விண்ணேற்பு
இன்று நாம் க ாண்டாடும் ‘அன்னை
மரியாவின்
விண்ணேற்பு’
கெருவிழா
டந்த நூற்றாண்டில், 1950 ஆம் ஆண்டு
நவம்ெர் முதலாம்
நாள் திருத்தந்னத
ெனிகெண்டாம்
னெயஸ்
(ெத்திநாதர்)
அவர் ளால் அங்கீரிக் ப்ெட்டது என்ெனத
திருஅனவயின் வெலாறு எண்பிக்கிறது.
அவர் எழுதிய ‘Magnificatissimus Deus’
என்னும் திருமடல் வழியா இக்ண ாட்
ொட்னட அறிவித்தார். அவ்ணவனளயில்,
அவர் “ஆண்டவொகிய இணயசு கிறிஸ்து
வின் அதி ாெத்திைாலும், தூய திருதூதர்
ளாை ணெதுரு, ெவுலின் அதி ாெத்
திைாலும், தமது தனிப்ெட்ட அதி ாெத்
திைாலும் அறிவித்து, டவுளால் கவளிப்
ெடுத்தப்ெட்ட மனறண ாட்ொடா வனெ
யறுப்ெது என்ைகவன்றால், அமல உற்ெவி
யாகிய
டவுளின் தாய் எப்கொழுதும்
ன்னியாை மரியா தைது மண்ே
வாழ்க்ன ப்
ெயேத்னத
முடித்தபின்
விண்ே
மாட்சிக்கு ஆன்மாணவாடும்
உடணலாடும் எடுத்துக்க ாள்ளப்ெட்டார்’
என்று
இக்ண ாட்ொட்னட
உறுதிச்
கெய்தார்.
இக்ண ாட்ொட்டின் வழி
த்ணதாலிக் த்
திருஅனவயாைது,
அன்னை
மரியா
டவுளுக்கு எல்லா வன யிலும் உ ந்த
வாழ்க்ன
வாழ்ந்ததால்,
தந்னதயாம்
டவுள் அவருக்கு அளித்த மாகெரும்
உன்ைதக் க ானடயாகும்.
ஒவ்கவாரு மனிதனும் டவுளால் ெனடக்
ப்ெட்டவன். அவர் மனிதனை உடலும்
ஆன்மாவும் க ாண்டவைா ப் ெனடத்
தார். (கதாநூ 2: 1-7) ெனடப்பின் ணொது
மனிதன் க ாண்ட உடலும் ஆன்மாவும்
தூயதா ணவ இருந்தது. பின்ைர் மனிதன்
தன்னுனடய ொவச் கெயல் ளால் டவுள்
அளித்த தூய்னம க ானடனய இழந்தான்.
எைணவ ொவத்தின் ெம்ெளம் மெேம்
(உணொ 5:12)
என்ெது உறுதியாைது.
மனிதன் மெேத்னதத் தழுவிைான். இது
ஒரு ெக் ம் இருந்தாலும் ொவக் னறணயாடு
இந்த
மண்ணுல த்தில்
பிறந்தாலும்
டவுளுக்கு உ ந்த வாழ்க்ன
வாழ்ந்
ததிைால்
மெேத்னதத்
தழுவாமல்
விண்ே த்திற்கு
இருவர்
எடுத்துக்
க ாள்ளப்ெட்டைர். அவர் ள் ணவறுயாரு
மல்ல
ஏணைாக்கும்
இனறவாக்கிைர்
எலியாவுணம ஆவார் (கதாநூ 5:24, 2 அெ
2:1). ஏணைாக்கு டவுணளாடு நடந்தார்.
அதைால் அவர் விண்ே த்திற்கு எடுத்துக்
க ாள்ளப்ெட்டார்.
இனறவாக்கிைர்
எலியா
டவுளுக்கு உ ந்த இனறவாக்

கிைொய் விளங்கிைார். அதைால் அவரும்
கநருப்புத் ணதணொடு விண்ே த்திற்கு
எடுத்துக்க ாள்ளப்ெட்டார்.
ஆ ணவ,
விவிலியப் பின்ேனியில் விண்ணிற்கு
எடுத்துக்க ாள்ளப்ெடுவது
ொத்தியணம.
இதில் ண ள்வி எழுப்ெ மனிதனுக்கு
ஞாைம் ணொதாது.
அன்னை மரியானவக் குறித்து சிந்தித்துப்
ொர்க்கும்ணொது அவர் ஓர் அமல உற்ெவி.
தாயின் ருவிணலணய ொவக் னறயில்லாமல்
பிறந்தவர். எைணவதான், அவனெ அமல
உற்ெவியா ப் ெனடத்த
ஆண்டவர்,
அவரின் தூதனெ உலகிற்று அனுப்பி,
'அருள்மி ப் கெற்றவணள' எை மாட்சிப்
ெடுத்திைார்.
(லூக்
1:28).
அது
மட்டுமல்லாமல் ஆண்டவர் இணயசுனவணய
தன்னுனடய
உதிெத்தில்
தாங்கிடும்
ணெறுகெற்றார். அவர் வாழ்நாள் முழுவ
தும் இனறவனின் திருவுளத்திற்கு தன்னை
முழுனமயா அர்ப்ெணித்தார். இத்தன ய
ணெற்றிைால்
மரியாள்
உடணலாடும்
ஆன்மாணவாடும் விண்ே த்திற்கு எடுத்
துக்க ாள்ளப்ெட்டார் எை நாம் உறுதி
யா ச்
கொல்லலாம்.
நற்கெய்தியில்
ஆண்டவர் இணயசு கூறுவார் "நான்
இருக்கும் இடத்தில் என் கதாண்டரும்
இருப்ெர்" (ணயாவா 12:26). அன்னை மரியா
தனல சிறந்த சீடொ
வாழ்ந்ததிைால்
அவர் ஆண்டவொகிய இணயசு இருக்கும்
விண்ே வீட்டில் இருப்ொர் எை நாம்
உறுதியா அறிக்ன யிட டனமப்ெட்டுள்
ணளாம்.
தமது
மறுனமனய
முன்
குறித்ணத
அறிந்திருந்த அன்னை மரியா,
“வல்ல
வொம்
டவுள் எைக்கு அரும்கெரும்
கெயல் ள்
கெய்துள்ளார்.
தூயவர்
என்ெணத அவெது கெயர். அவருக்கு அஞ்சி
நடப்ணொருக்குத்
தனலமுனற
தனல
முனறயாய்
அவர்
இெக் ம்
ாட்டி
வருகிறார்.” என்று ொடிைார் (லூக் ா
1: 49-50). அன்னை மரினய அன்னையா
கெற்ற நமக்கும் அவர் மீட்பின் தாயா வும்
நினலவாழ்வுக்குப் ெரிந்துனெப்ெவொ வும்
விண்ணில் அமந்துள்ளார்.
-ஆர்.ண .

ஒவ்கவாரு நாளும்
ஒருமுனறயாவது குடும்ெத்தில்
அனைவரும் ஒன்றினேந்து
உேவருந்துதலும் அவ்வுேனவ
ஆசீர்வதிக் இணயசுனவ
அனழத்தலும் இன்றியனமயாதனவ.

நமது முழு அர்ப்பணகம ஆண்டவரின் அக் ளிப்பு
இனறயன்னை மரியாவின் விண்ணேற்னெ
இன்று
நாம்
க ாண்டாடுகிணறாம்.
மரியாவின்
விண்ணேற்பு நமக்க ல்லாம்
ஒரு விடிகவள்ளியா வும் வழி ாட்டியா
வும் உள்ளது. அவெது விண்ணேற்ொைது,
டவுளின் திருவுளத்திற்கு அவெது முழுனம
யாை கீழ்ப்ெடிதல்தான் ஆதாெம். அன்னை
மரியாவின் விண்ணேற்புக்கு
நான்கு
ண ாட்ொடு ள் ாெேங் ளா உள்ளை.
முதலில் மரியா ொவக் னற
இல்லாமல்
பிறந்தவர்.
ஆண்டவனெத்
தாங்கிய
கிண்ேம் மாசுமருவற்று இருக் ணவண்டும்.
அதைால்தான் 1854-ம் ஆண்டு அமல
உற்ெவி எை மரியா அறிவிக் ப்ெட்டார்.
இெண்டாவது, அவர் இனறவனின் தாய்.
அவர் உடலிலும் ஆன்மாவிலும் அவெது
ம னைப் ணொல் இருக்
ணவண்டும்.
மூன்றாவது அவர் என்றும் ன்னின யா
இருந்தார். நான் ாவது புவியில் தமது
ம னின் இனறயெசு ெணியில் மரியா
முழுனமயா ெங்கு க ாண்டார்.
உண்னமயில் மரியாவின் கெருனம டவுள்
முன்னினலயில் அர்ப்ெேமா
இருந்தது.

பிரிணயல் வாைதூதரின் வார்த்னதக்கு
"உம்
கொற்ெடிணய
எைக்கு
நி ழட்
டும்"
(லூக்.1:38)
எைக்
கூறிைார்.
தன்னைணய ஆண்டவரின் அடினமயா
அர்ப்ெணித்தார். ஆண்டவருக்கு அர்ப்ெேம்
என்ெது எப்ணொதும் மகிழ்ச்சியா இருக்கும்
'ணதனிலவு' ாலம் என்ெதில்னல. ஆைால்
டவுளுக்கு
இன்னும்
அதி மதி மா
க ாடுப்ெதாகும்.
ணமாணெ
ெட்டப்ெடி
குழந்னத
இணயசுனவ
ண ாவிலில்
அர்ப்ெணிக்கும் ணொது "உமது உள்ளத்
னதயும்
ஒரு
வாள்
ஊடுருவிப்ொ
யும்"
(லூக்.2:35)
என்று
சிமிணயாம்
வாக்குனெத்ததும் இணயசு ென்னிெண்டு
வயதில் ாோமற்ணொய் அவனெத் ணதடி
அனலந்தனதயும்
சீர்தூக்கிப் ொர்த்தால்
அர்ப்ெேம் என்ெது தற் ாலி ம் அல்ல
என்ெது புரியும். டவுளுக்கு முழுனமயா
அர்ப்ெணித்ததால் இன்னும் அதி மதி மா
க ாடுத்ததால்
டவுளின் உடனிருப்பு
மரியாவில் நிழலாடியது. அவெது அர்ப்
ெணிப்பு 'அருள்மி ப் கெற்றவர்' என்ற
நினலக்கு இட்டு இயல்ொ ணவ ஆண்டவ
ணொடு இனேந்து வாழும் நினலவாழ்வுக்கு
உயர்த்தியது (உணொ.6:23).

சில ெமயத்தில்
டவுளா
கெயல்ெடும்
ணொக்கு நம் எல்லாரிடமும் இருக்கிறது.
நமது வாழ்க்ன னயக்
டவுள் ன யில்
ஒப்ெனடக்
விட்டுவிடுவதில்னல. நாணம
நமக்குக்
டவுளா
மாறிவிடுகிணறாம்.
டவுளிடம் நமது வாழ்க்ன னய அர்ப்
ெணிப்ெதில்னல. டவுளிடம் இரு ன னய
யும் நீட்டுவதில்னல. அப்ெடிணய நீட்டிைா
லும் ெலனை எதிர்ப்ொர்த்து நீட்டுகிணறாம்.
முழுனமயா அர்ப்ெணித்து கவறுங்ன னய
நீட்டிைால் மட்டுணம தம்னமணய டவுள்
தருவார். சிலுனவயில் இருக் ெம் விரித்து
நமக் ா
உயிர்நீத்த இணயசுனவச் ொர்ந்
திருக்கும் நாம் அனைவரும் எழுப்ெப்
ெடுணவாம் எை 2-ம் வாெ த்தில் புனித
ெவுல் கூறுகிறார் (1க ாரி.15:20).
டவுளுக்கு
முழுனமயா
அர்ப்ெேம்
கெய்வதற்கு அன்னை மரியா நமக்ண ார்
அனடயாளம் எை முதல் வாெ த்தில் புனித
ணயாவான்
ாட்டுகிறார்
(திகவ.12:1).
அன்னை மரியாவின் நம்பிக்ன
டவுளின்
கெயல் னள
அனடயாளம்
ாே
உதவியது. மரியா மூலமா அனைவருக்கும்
மீட்னெக் க ாண்டு வெ அவெது முழு

அர்ப்ெணிப்பு
டவுளுக்கு வழிவகுத்தது.
இனறயன்னை மரியா ணொல் டவுளுக்கு
நம்னமணய
அர்ப்ெேம்
கெய்வதற்கும்
டவுளின் உடனிருப்ொல் நிெப்ெப்ெடுவ
தற்கும் ஒவ்கவாரு விைாடியும் அன்னை
மரியானவப் ணொல் டவுளின் திட்டத்திற்கு
ஒத்துனழப்ணொம்.
“ஆண்டவனெ எைது உள்ளம் ணொற்றிப்
கெருனமப்ெடுத்துகிறது. என் மீட்ெொம்
டவுனள
நினைத்து
எைது
மைம்
ணெருவன க ாள்கிறது (லூக்.1:47)
அந்ணதாணி இன்ைாசி, ஸ்ரீக ம்ொஙான்
புனித கன்னி மரியா விண்ணேற்பு
முதல் வாெ ம்:
தி.ொடல்:
2ம் வாெ ம்:
நற்கெய்தி:

திகவ 11:19a;12:1-6,
10ab
45: 9. 10-11. 15
1 க ாரி 15: 20-26
லூக் ா 1: 39-56
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