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நல்ல ககொடைகள் அடைத்தும், நிடைவொை வரகெல்லொம், ஒளியின் பிைப்பிைெொை
விண்ணகத் தந்டதயிைமிருந்தத வருகின்ைை. அவரிைம் எவ்வடகயொை ெொற்ைமும்
இல்டல; அவர் ெொறிக்ககொண்டிருக்கும் நிழல் அல்ல. தம் படைப்புகளுள் நொம்
முதற்கனிகளொகும்படி உண்டெடய அறிவிக்கும் வொர்த்டதயொல் நம்டெ ஈன்கைடுக்க
அவர் விரும்பிைொர். உங்கள் உள்ளத்தில் ஊன்ைப்பட்ை வொர்த்டதடயப் பணிதவொடு
ஏற்றுக் ககொள்ளுங்கள். அதுதவ உங்கடள மீட்க வல்லது. இடைவொர்த்டதடயக்
தகட்கிைவர்களொக ெட்டும் இருந்து உங்கடள ஏெொற்றிக்ககொள்ள தவண்ைொம்.
அதன்படி நைக்கிைவர்களொயும் இருங்கள். (ெொற்கு 1: 17-18)

தீபகற்ப மலேசிய கத்ல ோலிக்க
ஆயர்களின் ல சிய & மலேசிய தினச்
செய்தி 2021
அன்புள்ள சதகொதர-சதகொதரிகதள,
ஒவ்கவொரு ஆண்டும், ஆகஸ்டு 31 ெற்றும்
கசப்ைம்பர் 16 ஆகிய திைங்களில், நொம் பல
வழிகளில்
எதிர்ககொள்ளும்
சவொல்கள்
ெற்றும் தடைகளுக்கு ெத்தியில், நொம்
அனுபவித்துவரும் அடெதி
ெற்றும்
நல்லிணக்கத்திற்கொக கைவுளுக்கு நன்றி
கசலுத்தி நெது ததசியத்டத ககொண்ைொடி
வருகிதைொம்.
கைந்த ஆண்டைப்தபொலதவ, இவ்வொண்டும்
‘அக்கடை ககொள்ளும் ெதலசியொ’ என்பது
நெது கருப்கபொருளொக உள்ளது. ெக்களின்
வொழ்டவ கவகுவொகப் பொதித்துள்ள உைல்
நலம், கபொருளொதொரம் ெற்றும் அரசியல்
கநருக்கடி
தபொன்ை
இருண்ை
பிரச்
சடைகள் ெத்தியில் நெது ககொண்ைொட்
ைங்கள் மிதெொை அளவில் ககொண்ைொைப்
பைவுள்ளது. கதொைர்ந்து நிலவி வரும்
தகொவிட்-19 எனும் கதொற்று கபொருளொதொர
ெற்றும் சமூக அந்தஸ்து, செயம், இடளஞர்
அல்லது கபரியவர் என்ை பொகுபொடின்றி
அடைத்து ெதலசியர்களின் வொழ்வொதொரத்
டதயும்
பொதித்துள்ளது. உளவியல்,
உணர்ச்சி ெற்றும் ஆன்மீக ரீதியொகவும் நொம்
கற்படை கசய்ய முடியொத வடகயில்
ஏழ்டெ
நிடலக்குத்
தள்ளப்
பட்டிருக்கிதைொம். இந்த கநருக்கடியொை
கொலக்கட்ைத்தில்
நொம்
செத்துவத்டத
நிடலநிறுத்தும்
முயற்சியில்
ஈடுபட்டு
வருகிதைொம். கதொற்றுதநொயொல் தங்களது
அன்புகுரியவடர இழந்ததன் கொரணெொக,
குடும்பச்
சுடெடயத்
தொங்குதவொர்
நிடலயும் பரிதொபத்திற்குள்ளொகியுள்ளது.
இந்த கதொற்றுதநொய் ெதலசிய கபொருளொ
தொர வளர்ச்சியிலும் கபரும் தொக்கத்டத
ஏற்படுத்தியுள்ளது. வணிகங்கள் முைங்கிக்
கிைப்பதும், வருெொைம் குடைந்து தபொை
தும் ெற்றும் தவடல இழப்பும் சொதொரண
குடிெக்களின்
அன்ைொை வொழ்விலும்,
அன்னியத் கதொழிலொளர்கள் வொழ்க்டக
யிலும் கசொல்வதற்கரிய தொக்கடத ஏற்படுத்
தியுள்ளது என்படத ெறுப்பதற்கில்டல.
2020-ம்
ஆண்டின்
கதொைக்கத்தில்
கதொைங்கிய அரசியல் கநருக்கடியிைொல்,
14-வது கபொதுத்ததர்தலுக்குப் பின் இரு
முடை
ஆட்சி
ெொறியதொல்
நொட்டின்
அரசியலில்
உறுதியற்ைத்
தன்டெ
தடலத்தூக்கியது. இதனிமித்தம் நொட்டில்

இப்தபொது
விரக்தியும்
உதவியற்ை
உணர்வும் ெக்கள் ெத்தியில் துளிர்த்
துள்ளது. புதிதொக நியெைம் கபற்றுள்ள
பிரதெர் ைத்ததொ ஶ்ரீ இஸ்ெொயில் சப்ரி
யொக்தகொப் அவர்கள் அவரது அடெச்
சரடவதயொடு,
இந்த
மூன்று
கநருக்
கடிகளிலிருந்தும் அடைவடரயும் விடரவில்
விடுவித்து
முன்தைொக்கிச்
கசல்ல
வழிவகுக்க தவண்டும். ெொண்புமிகு பிரதெர்

இலக்குகடளயும் ஒதுக்கி டவத்துவிட்டு,
ெதலசியர்கள் நம் ெத்தியில்
உதவித்
ததடவப்படும் ெக்களின் நலன் கருதி
ஒன்ைொக ஒத்துடழக்க தவண்டும் என்று
தகட்டுக்ககொள்கிதைொம். தெலும், நொம்
விடரவில்
நலம்கபை
அடைவரும்
தடுப்பூசிகடளப் தபொட்டுக்ககொள்ள தவண்
டும் என்றும் அடழப்புவிடுக்கிதைொம்.
கதொைர்ந்து,

இக்கொலக்கட்ைத்தில்,

ெக்க

தவண்டும். பிரிவிடை அரசியல் என்பது
நம்மில்
கதொைரும்
கடதயொக
இருக்கக்கூைொது.
ஏகைனில்,
நம்
ஒவ்கவொருவருக்கும் நம் அன்ைொை வொழ்வில்
ஒற்றுடெடய தபணி வளர்க்க வொய்ப்பு
உள்ளது. நம்மில் நிலவும் அக்கடையின்
டெயிைொலும், அடுத்திருப்பவரின் ததடவ
டயப் புைக்கணிப்பதிைொலும், குடிெக்க
ளொகிய நெது கூட்டுப் கபொறுப்டபடயயும்
கைடெடயயும் இழந்து விைக்கூைொது. நம்
அன்ைொை வொழ்க்டகயில்,
தன்ைலப்
தபொர்டவயில் நம்டெத் தனிடெப்படுத்திக்
ககொள்ளும்
ெைப்தபொக்
டகக்
ககொண்டிருந்தொல், நம்மில் இரக்க ெற்ை
தன்ைலப்தபொக்கு ெட்டுதெ கவளிப்படும்.
திருஅடவக்கொை
புனித
தபதுருவின்
அறிவுறுத்தலுக்குச்
கசவிசொய்ப்தபொம்.
“நீங்கள் கைவுளுடைய பல்வடக அருள்
ககொடைகளின் சீரிய கபொறுப்பொளர்கள்.

நொட்டிற்கு அவர்
அளித்தத்
கதொைக்க
வுடரயில்
ககொடுத்த
வொக்குறுதிகடள
ெதிக்குெொறு நொம் அன்புைன் தவண்டுகி
தைொம்.
பயமும்
பொரபட்சமுமின்றி
ெதலசியொவின்
மீட்டபக்
கவைத்தில்
ககொண்டு, ஒருடெபொடு, கபொறுப்பு ெற்றும்
கவளிப்படைத்தன்டெ
ஆகியவற்றுக்கு
முன்னுரிடெ அளிக்க தவண்டும். அதத
தவடளயில் ெதலசியொ ககொண்டிருக்கும்
ஒவ்கவொரு
பண்பொட்டையும்,
செயம்
ெற்றும் இைங்களின் கசழுடெடயயும்,
பன்முகத்தன்டெடயயும் ெதித்து வொழும்
சமூகம்
ஏற்பை
பிரதெர்
வழிகொட்ை
தவண்டும் என்று தகட்டுக்ககொள்கிதைொம்
நொம்
ஒன்றுபட்ை,
ெரியொடதக்குரிய,
அடைவடரயும் உள்ளைக்கிய
ெற்றும்
நிடலயொை ஒரு ‘அக்கடை ககொள்ளும்
ெதலசியொ’
என்படத
உருவொக்க
தவண்டுெொைல்,
இந்நொடு
கதொைர்ந்து
‘ருக்குன்
கநகொரொ’
தகொட்பொடுகளில்
கட்டிகயழுப்பப்பை தவண்டும். நொட்டி
லுள்ள அடைத்து அரசியல் தடலவர்களும்,
அரசு ெற்றும் எதிர்கட்சிகளும் தங்களுக்குள்
உள்ள தவறுபொடுகடளயும் தனிப்பட்ை

ளின் நலன் கருதி பலரொல் கவளிப்
படுத்தப்பட்ை தொரொள ெைப்பொன்டெ, சுய
தியொகம்
ெற்றும்
ெைவுறுதியுைன்
பணியொற்றிவரும்
உணவு
விநிதயொகிப்
பொளர்கள்,
பொதுகொப்பு,
உைல்நலம்
கொப்தபொர்,
துப்புரவு
பணியொளர்கள்,
ஆபத்தொை சூழலில் பணிபுரியும் அடைத்து
முன்னிடல பணியொளர்கள் ெற்றும் நம்
கண்ணுக்குத் கதரியொத பல நல்ளுள்ளம்
ககொண்ை அர்ப்பணிப்பொளர்கள் ஆகிதயொ
ரின் தியொகத்டதச் சிந்தித்துப் பொர்க்
கிதைொம், அவர்களுக்கு நன்றி கூறுகிைொம்.
ஒரு நொட்டைக் கட்டிகயழுப்பும் பணி,
வசதியுடைய அல்லது ததர்ந்கதடுக்கப்பட்ை
நபர்கடளச் சொர்ந்தது ெட்டுெல்ல. ெொைொக,
அடைத்து
ெதலசிய
குடிெக்கடளயும்
சொர்ந்தது.
நொம்
ததர்வுச்
கசய்யும்
அடைத்துத்
தடலவர்களும்
அவர்கள்
கபொறுப்தபற்றுள்ள அடெச்சின் பணிகடள
நிடைதவற்ை தவண்டும் என்று எதிர்ப்
பொர்க்கும்
தவடளயில்,
நொமும்
அடிெட்ைத்தில்
ஒற்றுடெ
ெற்றும்
நல்லிணக்கத்டத ஊக்குவிக்க உடழக்க

எைதவ, உங்களுள் ஒவ்கவொருவருக்கும்
தொம்
கபற்றுக்
ககொண்ை
அருள்
ககொடைடயப் பயன்படுத்தி, ஒருவருக்
ககொருவர் பணிபுரியுங்கள்,” (1 தபதுரு
4:10).
உண்டெயில்,
நம்
நொட்டின்
எதிர்கொலமும் அதன் அடைத்து குடிெக்
களின் நல்வொழ்வும், குறிப்பொக ஏடழகள்,
உதவிக்கு ஏங்குதவொர் ெற்றும் இத்கதொற்று
தநொயொல்
பொதிப்புக்குள்ளொதைொரின்
வொழ்வடைத்தும் நம் ஒவ்கவொருவரின்
இன்டைய அர்ப்பணிப்டபப் கபொறுத்துள்
ளது.
அக்கடை
ககொள்ளும்
ெதலசியொவொக
பயணிக்க,
ஒன்றிடணந்து,
கைவுளின்
உதவியுைனும் அவரது வழிகொட்டுதலிலும்
ெதலசியொவின் சிைந்த எதிர்கொலத்டதக்
கட்டிகயழுப்ப ஒன்றிடணதவொம்.
SELAMAT
MENYAMBUT
HARI
MERDEKA DAN HARI MALAYSIA!
கிறிஸ்துவில்,
ஆயர் கசபஸ்தியன் பிரொன்சிஸ்,
பிைொங்கு ெடைெொவட்ைம்
தபரொயர் ஜூலியன் லியொவ்,
தகொலொலம்பூர் ெொெடைெொவட்ைம்
ஆயர் கபர்ைர்ட் பவுல்,
ெலொக்கொ-கஜொகூர் ெடைெொவட்ைம்

'நோன்' என்பது, மதிப்பு மிக்க ஒரு சகோடை
வத்
த்தி
திக்
க்க
கொன்
ன்:
தகொவிட் கபருந்கதொற்றின் தொக்கத்தொல்
'ெக்களிடைதய நட்புைவு' என்ை கூட்ைம் இத்தொலியின்
ரிமினியில் கசன்ை ஆண்டு தநரடியொக நடைகபை இயலொெல்,
தபொைடதயடுத்து, இவ்வொண்டு மீண்டும் இக்கூட்ைம்
தநரடியொக
நடைகபறுவது
ெகிழ்வளிக்கிைது
என்று
திருத்தந்டத
பிரொன்சிஸ்
அவர்கள்
இக்கூட்ைத்தில்
கலந்துககொள்தவொருக்கு அனுப்பியுள்ள ஒரு கசய்தியில்
கூறியுள்ளொர்.
'ெக்களிடைதய நட்புைவு' என்ை கருத்துைன் ஒவ்தவொர்
ஆண்டும் நடைகபறும் இக்கூட்ைம், இவ்வொண்டு நைத்தும் 42 ஆம் ஆண்டு கூட்ைத்திற்கு, "நொன் என்று கசொல்வதற்குத்

துணிவு"
என்ை
டெயக்கருத்து
ததர்ந்கதடுக்கப்
பட்டிருப்பதற்கு
திருத்தந்டத
தன்
பொரொட்டுக்கடள
கவளியிட்டுள்ளொர்.
ஒவ்கவொருவருக்கும் இடைவன் வழங்கியுள்ள "நொன்" என்ை
சுய அடையொளம் ெதிப்பு மிக்க ஒரு ககொடை என்றும்
அந்தக் ககொடைடய நம்மில் நொதெ உணர்வதுதபொல
அடுத்தவரிைம்
உணர்வதும்
அதற்கு
ஏற்ைொற்தபொல்
நட்புைவுைன் பழகுவதும் அவசியம் என்றும் திருத்தந்டத தன்
கசய்தியில் எடுத்துடரத்துள்ளொர்.
கஜதரொம் லூயிஸ் - வத்திக்கொன் கசய்திகள்
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கிறிஸ்தவ நம்பிக்கையின்
கையைாை திருவழிபாடு
ைாறவவண்டும்
71வது தேசிய திருவழி ொட்டு கருத்ேரங்கு
வத்
த்தி
திக்
க்க
கான்
ன்::
இத்தாலியின்
Cremona
என்ை நகரில் ஆகஸ்ட் 23, கடந்த
திங்களன்று துவங்கிய 71வது றதசிய
திருவழிபாட்டு கருத்தரங்கிற்கு திருத்தந்
றதயின் கபயரால் திருப்பீடச் கசயேர்
கர்தினால் பிகயத்றரா பறராலின் அவர்கள்
இச்கசய்திறய அனுப்பியுள்ளார்.
"இரண்டு அல்ேது மூன்று றபர் என்
கபயரின் கபாருட்டு எங்றக ஒன்ைாகக்
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வரும்
மரபு
நிறுத்திறவக்கப்பட்டது
என்பறத இச்கசய்தியில் வருத்தத்துடன்
குறிப்பிட்டார் திருத்தந்றத. இருப்பினும்
அருள்பணியாளர்களும் கபாதுநிறேயின
ரும் பறடப்பாற்ைல் திைனுடன் கணிணி
வழிறய திருவழிபாடுகறள நிறைறவற்றிவந்
துள்ளது மனதுக்கு நிறைறவத்தருகிைது
என்று கூறியுள்ளார்.
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காஜாங், திருக்குடும்பப் பங்கில்
மீண்டும் அருங்ககாலை
இலைவவண்ைல் கதாைங்கப்பட்ைது
காஜாங்
ங்: இங்குள்ள திருக்குடும்பப் பங்கில்
இந்த
கபாது
நடமாட்டக்கட்டுப்பாடு
காரணத்தால்
நிறுத்தப்படிருந்த
அருங்
ககாறட இறைறவண்டல் மீண்டும் இயங்
கறே,
(zoom)
வழியாக
கதாடங்கப்பட்டது. இந்த அருங்ககாறட
இறைறவண்டலில்
ஏைக்குறைய நாற்பது
றபர் கேந்து ககாண்டனர். அன்றைய புகழ்

அன்று
நிறைவு
அங்கமாக
ஓரிரு
சாட்சியங்கள் இடம்கபற்ைன. அதறனத்
கதாடர்ந்து அருள்தந்றதயின் ஆசீறராடு
இந்நிகழ்வு
ஒரு முடிறவ எய்தியது.
இப்பணிக்குழுவிற்குத் தறேறமறயற்றுள்ள
சறகா. கமர்லின்
அவர்கள்
பாடற்
குழுவினருக்கும்,
கேந்து

திருப்பலி ககாண்டாட
தறட கசய்யப்
பட்டிருந்தாலும் கடந்த ஓராண்டின் முழு
அறடப்பு காேங்களிலும் கிறிஸ்தவர்கள்
பிைரன்பு பணிகளில் குறிப்பாக அதிக
துன்பங்கறளச் சந்தித்தவர்களின் றதறவ
கறள
நிறைறவற்றும்
பணிகளில்
தங்கறளறய ஈடுபடுத்திக் ககாண்டது
பாராட்டுக்குரியது என்று தன் கசய்தியில்
எடுத்துறரத்தார் திருத்தந்றத.
திருவழி ொடுகளில் மக்களின் ங்தகற்பு
குறைவு

கூடியிருக்கின்ைார்கறளா”என்ை
றமயக்
கருத்துடன் ஆகஸ்ட் 23-ல் துவங்கியுள்ள
இக்கருத்தரங்கு ஆகஸ்ட் 26 வியாழனன்று
நிறைவுகபற்ைது.
குழுவொக கூடிவருவது கிறிஸ்ேவ மரபு
இறயசுவின் கபயரால் குழுவாக கூடிவரு
வது கிறிஸ்தவ வரோற்றின் ஆரம்ப காேம்
முதல் பின்பற்ைப்படும் ஓர் அழகிய மரபு
என்றும் இவ்வாறு கூடுபவர்கறள கிறிஸ்த
வர்கள் என்பறத அறடயாளப்படுத்தின
என்றும் திருத்தந்றத பிரான்சிஸ் அவர்கள்
தன் கசய்தியில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
கபருந்கதாற்றின்
காரணமாக
கடந்த
ஓராண்டுக்கும் றமோக குழுவாகக் கூடி

கபருந்கதாற்று
காேத்திற்கு
முன்ன
தாகறவ திருவழிபாடுகளில் மக்களின்
பங்றகற்பு
குறிப்பாக
இறளறயாரின்
பங்றகற்பு சிறிது சிறிதாகக் குறைந்து
வந்துள்ளது என்பறத வருத்தத்துடன்
இச்கசய்தியில்
சுட்டிக்காட்டியுள்ள
திருத்தந்றத
பிரான்சிஸ்
அவர்கள்
கிறிஸ்தவ
நம்பிக்றகயின்
றமயமாக
திருவழிபாடு மாறுவறத உறுதிகசய்வது
அறனவரும் இறணந்து றமற்ககாள்ள
றவண்டிய முக்கியக் கடறம என்பறதயும்
வலியுறுத்திக் கூறினார்.
திருவழிபாடுகளில்
மறுமேர்ச்சிறயக்
ககாணரும் றநாக்கத்துடன் 71வது ஆண்
டுக்கூட்டத்தில் பங்றகற்று வரும் உறுப்
பினர்களுக்கு
இறையாசீறர
வழங்கி
திருத்தந்றத தன் கசய்திறய நிறைவு
கசய்துள்ளார்.

நம் குழந்றேகள் எங்குள்ளொர்கள்? பினர் அவர்களின் அறைகளுக்குள் நுறழ
ஆதரவு மற்றும் வழிகாட்டுதலின் இடங்க
ளாக குடும்பங்கள் இருப்பதால்
அறவ
தங்கள் வழிமுறைகள் குறித்து மறுபரி
சீேறன கசய்து
புதிய ஆதாரங்கறளக்
கண்டறிய றவண்டியது அவசியம். யார்
குழந்றதகளுக்கு
கபாழுதுறபாக்குகறள
வழங்குகிைார்கள்? கதாறேக்காட்சி மற்றும்
மின்னியல் சாதனங்கள் வழியாக எத்தரப்

கிைார்கள்? என்பதில் கபற்றைார் அக்கறை
காட்டறவண்டும். அக்கறையுடன் எளிறம
யான வழியில்
முக்கியமான விடயங்
கறளப் றபசி அவர்களுறடய றநரத்றதச்
கசேவிட ஆறராக்கியமான வழிகறளக்
கண்டறிந்து நம் குழந்றதகளுக்காக நாம்
றநரத்றத ஒதுக்கினால் மட்டுறம
நாம்
அவர்கறளத்
தீங்கிலிருந்து
பாதுகாக்க
முடியும்.

ஆராதறனறய
சறகாதரி
றஜனட் ககாண்றடாருக்கும், அருள்தந்றத வின்சன்
கசபமாறே
அவர்கள்
சிைப்பாக றதாமஸ் அவர்களுக்கும் நன்றி கூறினார்.
வழிநடத்தினார். கதாடக்கத்தில் புகழ்ச்சி
பாடல்களும், கதாடர்ந்து, அருள்தந்றத
வின்சன்
றதாமஸ்
அவர்களின்
இறைவார்த்றதப் பகிர்வும் இடம் கபற்ைது.
ஏைக்குறைய
ஒரு மணி
நறடகபற்ை
அருங்ககாறட ஆராதறன பேருக்கு மன
நிறைறவ அளிந்ததாகக் கேந்துககாண்
றடாரில் சிேர் கருத்துறரத்தனர். முன்பு
ைவேசியர்ைள்
பங்கில்
ஒவ்கவாரு
கவள்ளிக்கிழறம
றதாறும் நறடகபற்று வந்த அருங்ககாறட
அகைவருக்கும்
இறை றவண்டல் றகாவிட்-19 கதாற்றின்
காரண
மாக
தறடபட்டிருந்தது.
‘வத வெரால்டு’ வார
ஆனாலும், பங்குத் துறணத்தந்றத வின்சன்
இதழின்
றதாமஸ் அவர் களின் ஆறோசறனயின்
றபரில் கதாடர்ந்து இயங்கறே வாயிோக
வதசிய & ைவேசிய
ஒவ்கவாரு
மாதமும்
மூன்ைாவது
கசவ்வாய்க்கிழறமகளில் நறட கபைத்
திை நல்வாழ்த்துக்ைள்
திட்டமிடப்பட்டது.

வவளிவவடம் கிறிஸ்துவுக்கு ஆைாது!
இன்றைய முதல் வாசகத்தில் 'உங்கள்
கடவுளாகிய ஆண்டவரின் கட்டறளகறள
நான்
உங்களுக்குக்
கற்றுத்தருகிறைன்;
அவற்றைப்
பின்பற்றுங்கள்.
நீங்கள்
அவற்றைப் பின்பற்றி நடங்கள்' என்றும்,
இரண்டாம் வாசகத்தில் 'இறைவார்த்றத
றயக் றகட்கிைவர்களாக மட்டும் இருந்து
உங்கறள ஏமாற்றிக்ககாள்ள றவண்டாம்.
அதன்படி நடக்கிைவர்களாயும் இருங்கள்'
என்றும், நற்கசய்தியிறே 'கவளிறயயிருந்து
மனிதருக்குள்றள கசன்று அவர்கறளத்
தீட்டுப்படுத்தக் கூடியது ஒன்றுமில்றே.
மனிதருக்கு
உள்றளயிருந்து
கவளிறய
வருபறவறய அவர்கறளத் தீட்டுப்படுத்
தும்.' என வாசிக்கிறைாம்.

தூய்றமக்கும் புைத்தூய்றமக்கும் உள்ள
கதாடர்பு உள்ளத்றத மறைக்கும் கபட
நாடகத்தின் தீறமகள் ஆகியறவ பற்றிய
வாதங்கள்.

ஆம், கடவுளின் சட்டங்களுக்கு என்றும்
பணிந்து நடந்தால் நம் வாழ்வு வளம்
கபறும்.
ஆண்டவர்
முன்
அறனத்து
றசறவயும் புனிதமானதுதான். றககால்
சுத்தம் கசய்தல் பாத்திரங்கறள கழுவுதல்
பற்றிய உறரயாடலில் ஓர் ஆழமான சமய
உண்றம அடங்கியுள்ளது. பழறமக்கும்
புதுறமக்கும்
றபாராட்டம்
அகத்

இந்த அடிப்பறடயில்தான் பாத்திரங்கள்,
கிண்ணங்கள்,
கசம்புகள்
றபான்ைவற்
றையும்
பயன்படுத்தும்முன்
சுத்தம்
கசய்தனர். தாங்கள் கறடபிடித்த இந்த
ஒழுங்கு முறைகறள இறயசுவின் சீடர்கள்
பின்பற்ைாததால் பரிறசயர்கள் இவர்கறளக்
கடுறமயாக விமர்சித்தனர்.

கதாடக்க
நூலிறே
வழிபாட்டிற்காக
சாட்சியக்
கூடாரத்திற்குள்
நுறழயும்
றபாதும் ஆண்டவருக்குத் தூப வறககறள
ஒப்புக்ககாடுக்கும்படி பலிபீடத்திற்கு வரும்
றபாதும் றககால்கள் கழுவ றவண்டும் என
வலியுறுத்துகிைது. திருவழிபாட்டின் றபாது
மட்டுமின்றி மக்கள் உண்ணும் முன்பும்
றக கழுவ றவண்டும் என்றும் தீட்டுப்பட்ட
கரங்களுடன் இறை புகழ் கூறி உணவருந்
தினால் அவ்வுணவும் தீட்டுப்பட்டதாகும்
எனவும் பரிறசயர் கூறினர்.

றககழுவுதல்,

பாத்திரங்கறளச்

சுத்தம்

கசய்தல் என்பன எடுத்துக்காட்டுகறள
யாகும். பழறமயான கவளி ஆதாரங்கறள
கண்
மூடித்தனமாக
கறடப்பிடிப்பது
நம்பிக்றக வாழ்வுக்குத்
றதறவதானா
என்பறத அடிப்பறடக் றகள்வி. கவளி
சடங்குகளில்
அன்று
ஆத்மார்த்தமான
அன்புத் கதாண்டில் தூய உள்ளத்துடன்
கசய்யப்படும் வழிபாட்டில் தான் புனிதத்
தன்றம அடங்கியுள்ளது என்பறத இறயசு
வலியுறுத்துகிைார். கசபக் கூடங்களில் முதல்
இருக்றககறளயும்
கபாது
இடங்களில்
வணக்கத்றதயும் விரும்பும் பரிறசயரின்
கவளிறவடமாகிய புளிப்பு மாறவக் குறித்து
எச்சரிக்றகயாக இருக்கும்படி கூறியுள்ளார்
இறயசு.
இறைவனால் பறடக்கப்பட்ட அறனத்தும்
நல்ேறவதான். உணவு மனித உள்ளத்
றதயும்
ஆன்மீகத்
தூய்றமறயயும்
பாதிப்பதில்றே. உள்ளறம நன்றமக்கும்
தீறமக்கும் அடிப்பறட.
இரக்கறம உருவான இறயசு
றவடதாரிகறளக் கடுறமயாகத்

கவளி
தாக்கு

கிைார்.
ஆேயத்திற்கு
கசல்வதாறோ,
மற்ைவர் முன் நல்ேவன் என்று கபயர்
எடுப்பதாறோ
ஒருவன்
இறைவனுக்கு
ஏற்புடயவனாகி விடுவதில்றே. உள்ளத்தில்
நல்கேண்ணமும், கசால்லில் உண்றமயும்,
கசயலில்
றநர்றமயும்
உள்ளவறர
இறைவனின் அருறளப் கபறுவர்.
கவளி சடங்குகளில் கவனம் கசலுத்து
வறதவிட மனத்துக்குள் மாசிோமல் குற்ை
மற்று நடப்பதில் முயற்சித்தல் அவசியம்.
-ஆவி. றடவிட், குளுவாங்
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