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மரியாவின் வாழ்த்தை எலிசபெத்து கேட்டபொழுது எலிசபெத்து வயிற்றிலிருந்ை
குழந்தை மகிழ்ச்சியால் துள்ளிற்று. எலிசபெத்து தூய ஆவியால் முற்றிலும்
ஆட்போள்ளப்ெட்டார். அப்கொது எலிசபெத்து 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. (லூக்ோ 1:39-45)

வத்திக்ோன்: நாம் ஆற்றுகின்ற ெணி
எதுவானாலும்,
அது
நற்பசய்திக்கு
ஆற்றுகின்ற ெணிகய என்றும், குறிப்ொே
துறவியர் அவர்ேளின் அர்ப்ெண வாழ்வின்
வழி என்றும் "நற்பசய்திக்கு"ப் ெணியாற்று
கின்றனர் என்றும், இைன் வழியாே,
அர்ப்ெணிக்ேப்ெட்ட வாழ்வு இன்தறய
உலகிற்கு ‘நற்பசய்தி’யாே அதமந்துள்ளது
என்று திருத்ைந்தை பிரான்சிஸ் அவர்ேள்
கூறினார்.

ெற்றிய உலே ஆயர்ேள் மாமன்றத்தை
நடத்தியதை நிதனவுகூர்ந்ை திருத்ைந்தை,
அக்ோலக்ேட்டத்தில், உலகின் ெல்கவறு
ெகுதிேளில்
துறவியர்
எண்ணிக்தே
குதறந்துவந்ைது,
இப்கொதும்
அது
அதிேமாேக் குதறந்து வந்ைாலும், அர்ப்ெண
வாழ்வு
என்ற
ேடவுளின்
அழகிய

என்றும்,
இந்ை
எண்ணத்கைாடு,
வருங்ோலத்தை நம்பிக்தேகயாடு எதிர்
கநாக்கு மாறும் ஊக்ேப்ெடுத்தினார்.
தெளிந்துதெர்ெல், உடன்பயணித்ெல்
துறவியரின் ெணிேதள, பைளிந்துகைர்ைல்,

துறவியர் கெராயம் நடத்திய ஆண்டு
நிதறயமர்வு கூட்டத்தில் ேலந்துபோண்ட
ஏறத்ைாழ அறுெது பிரதிநிதிேதள டிசம்ெர்
11,
ேடந்ை
சனிக்கிழதமயன்று,
வத்திக்ோனின் கிளபமந்தினா அதறயில்
சந்தித்து
உதரயாற்றிய
திருத்ைந்தை
பிரான்சிஸ் அவர்ேள், துறவியர் ஆற்றுகின்ற
இப்ெணி எளிைானைல்ல என்று கூறி,
அத்ைதேய வாழ்வு வாழ்கின்ற மற்றும்,
வருங்ோலத்தில் அவ்வாழ்தவத் பைரிவு
பசய்யும் அதனவருக்கும் ைன் நன்றிதயத்
பைரிவித்ைார் திருத்ைந்தை பிரான்சிஸ்.
வாழ்வின் முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்து,
திருத்ைந்தை புனிை 2-ம் க ான் ெவுல்
அவர்ேள், 1994-ம் ஆண்டில், துறவியர்

என்றும், பைளிந்துகைர்ைலிலும், உடன்
ெயணித்ைலிலும்
சில
கூறுேதள
எப்கொதும் உயிரூட்டம் பெறச்பசய்ய
கவண்டும் என்று திருத்ைந்தை கூறினார்.
சிக்ேலான சூழல்ேள் நிலவும் சமயங்ேளில்,
நம்பிக்தே மற்றும்
இதறகவண்டலில்,
பொறுதமயுடன்
பைளிந்து
கைர்ைலில்
ஈடுெடுமாறும்
கூறியத்
திருத்ைந்தை,
அர்ப்ெண வாழ்வு, திருஅதவயில் பிறந்ைது,
அது
இதறமக்ேகளாடு
ஒன்றித்து
வாழ்வதில் திருஅதவயில் மட்டுகம ெலன்
ைரமுடியும் எனவும், பைளிந்துகைர்ைல்,
மற்றும், உடன்ெயணித்ைலில் என்ெது சில
முக்கிநக் கூறுேளில் ேவனம் பசலுத்ை
கவண்டும் எனவும் கூறினார்.
புதிய நிறுவனங்ேள், அர்ப்ெண வாழ்வின்
புதிய
முதறேள்
அல்லது
புதிய
சமூேங்ேதள உருவாக்கும்கொது பைளிந்து
கைர்ைல்
இருந்ைாலும்,
மதறமாவட்ட
ஆயர்ேகளாடு ஒத்துதழப்தெ வளர்த்துக்
போள்ளுமாறு திருத்ைந்தை பிரான்சிஸ்
அவர்ேள் கூறினார்.

போதடயில் கவரூன்றப்ெட்ட நம்பிக்தே
எல்லாவற்றிற்கும் கமலாே உயர்ந்திருந்ைது

உடன் ெயணித்ைல் ஆகிய இரு பசாற்ேளில்
இரத்தின சுருக்ேமாேச் பசால்ல முடியும்

கமரி பைகரசா: வத்திக்ோன் பசய்திேள்

சபா, கெனிங்ஙாவ் மறைமாவட்டத்தின் ஆயர் கொர்னிலியூ பியயாங் அவர்ெளின்
கிறிஸ்து பிைப்பு கபருவிழா வாழ்த்துச் கசய்தி

அதனவருக்கும் கிறிஸ்து பிறப்பு பெருவிழா
நல்வாழ்த்துக்ேள்
பைரிவிப்ெதில்
மகிழ்
கிகறன்.
நாம்
இன்னும்
கோவிட்-19
பைாற்றுகநாயின்
பிடியில்
இருந்ைாலும்,
கிறிஸ்து பிறப்பு பெருவிழா
போண்டாட்
டத்தின் உண்தமயான சாரத்தை நாம்
நிதனவில் தவத்திருக்கும் வதர, ேடவுளின்
அன்பின்
பவளிப்ொட்டில்
நம்பிக்தே
இருக்கும் வதர, கிறிஸ்து பிறப்பு பெருவிழா
போண்டாட்டமும்
நல்லுணரவும்
உயிகராட்டமும்
உள்ளைாே இருக்கும்.
அவருதடய அன்புக்கு நமது நன்றியின்
பவளிப்ொடாே இக்போண்டாட்டம் அதம
கிறது (கயாவான் 3:16)
கோவிட் -19 பைாற்றுகநாய்க்கு முந்தைய
ோலத்தில், கிறிஸ்ைவர்ேளாகிய நாம் கிறிஸ்து
மஸ் பெருவிழாதவக் போண்டாடுவதில்
உலே ொணியால் மிேவும் ஈர்க்ேப்ெட்கடாம்.
எனகவ நமது கிறிஸ்து பிறப்பு பெருவிழா
போண்டாட்டமானது அதிேமாே பவளிப்
புறக் போண்டாட்டமாேவும், உள்நாட்டில்
அர்த்ைமற்றைாேவும்
இருந்ைது
என்ெதை
மறுப்ெைற்கில்தல.
சகோைர சகோைரிேகள, இந்ை திருவருதே
ோலத்தின் கொது நாம் சிறிது கநரம் ஒதுக்கி,
ஆழமாே சற்று சிந்தித்துப் ொர்த்ைால்,
மனிைர்ேளாகிய நம் மீைான ேடவுளின்
அன்பின் திட்டத்தை, ெல நூற்றாண்டுேளாே

ேடவுள் எவ்வாறு ெல்கவறு வழிேளில்
திட்டமிட்டு,
இதறவாக்கினர்
வழியாே
உணர்த்தினார்
என்ெதை
நம்மால்
நிச்சயமாே உணர முடியும். அவர் ோலம்
ேனிந்ை கவதளயில் ைம் மேன் இகயசு
கிறிஸ்துதவ (எபி. 1: 1-2; ேலா 4: 4) நம்
வாழ்க்தேப் ெயணத்தின்
பொருதள
எடுத்துதரத்ைகைாடு,
உண்தம யான
நிதல வாழ்தவ நமக்கு உறுதியளித் ைார்.
ஆனாலும்,
நாம்
திருமுழுக்கு
கயாவானிடகமா
அல்லது
இகயசு
கிறிஸ்துவிகலா நம்பிக்தேக்போள்ளவில்தல.

பைாற்றுகநாய் ோலத்தில் நமது கிறிஸ்து
பிறப்பு
பெருவிழா
போண்டாட்டங்ேள்
மிேவும் எளிதமயானைாேவும் அளவுக்ேதிே
மாே
சாப்பிடவும்
மது
அருந்ைவும்
கவண்டாம் என்றும் அறிவுறுத்ை விரும்பு
கிகறன்.
கமலும், விருந்துெசரிப்புேதள
மிதேப்ெடுத்ைவும்
கவண்டாம்
என்றும்
எப்கொதும், நிர்ண யிக்ேப்ெட்ட பொது
நடமாட்டக் ேட்டுப்ொட்டு விதிமுதறேதளத்
ைவறாமல் ேதடப்பிடிக்ே கவண்டும் என்று
கவண்டுகிகறன்.
இந்ை கோவிட்-19 பைாற்றுகநாய் ோலத்தில்,
நமக்கு மிேவும் கைதவயான அளவு உணவு
மற்றும் ொனங்ேதள எடுத்துக் போண்டு,
இகயசுகவ வழங்கிய ஆன்மீே உணவு மற்றும்
ொனத்தின் மீது ேவனம் பசலுத்துகவாம்.

சகோைர சகோைரிேகள, கிறிஸ்து பிறப்பு
பெருவிழா
போண்டாட்டம் மனிைகுலத்
திற்கு
நம்பிக்தேதயக்
போண்டுவர
கவண்டும். இைனால், நாம் ேடவுளுக்கும்
மனிைனுக்கும் மற்றும் ேடவுளின் ெதடப்பு
ேளுக்கும் இதடகய நிலவும் அதமதி,
மகிழ்ச்சி, நீதி மற்றும் நல்லிணக்ேத்தை
அனுெவிக்ே முடியும். ஆனால் இன்று நாம்
அனுெவிப்ெது
இைற்கு
கநர்மாறானைாே
உள்ளது.
மனிைர்ேளுக்கு ேடவுள் நம்பிக்தே குதறந்து
போண்கட வருகிறது. மனிைர்ேள் ைங்ேள் சே
மனிைர்ேளில் இருக்கும் ேடவுதள ஒப்புக்
போள்ளாைதும்,
மனிைர்ேள்
ஒருவதர
பயாருவர் எப்ெடி போடூரமாேவும் அநியாய
மாேவும் ஒருவதரபயாருவர் நடத்துகிறார்
ேள்
என்ெதிலும்
இந்ை
கவற்றுதம

‘ஒன்றிப்பு, ெங்பேடுப்பு மற்றும் மதறத்
தூதுதர’
எனும்
கோட்ொடுேதளக்
போண்ட ஒன்றித்ைப்ெயணம் எனும் உணர்
வில் உங்ேள் அதனவருக்கும் இனிய கிறிஸ்து
பிறப்பு பெருவிழா மற்றும் புத்ைாண்டு
வாழ்த்துக்ேதளத் பைரிவித்துக்போள்கிகறன்.
அணுகுமுதறதயக் ோணலாம். அவ்வாகற,
ேடவுளின்
உடனிருப்தெ
அவருதடய
ெதடப்பிலும் ோணமுடியாைது மனுகுலத்
தின் ஒரு குதறொடு
என்கற கூற
கவண்டும்.

மனுவுருபவடுத்ை ஆண்டவராகிய இகயசு
கிறிஸ்து உங்ேதள அதனவதரயும் நிதற
வாே ஆசீர்வதிப்ொராே.

+ஆயர் போர்னிலியூ பிகயாங்,
சகோைர சகோைரிேகள, இந்ை கோவிட்-19 பேனிங்ஙாவ் மதறமாவட்டம், சொ
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ஏன் பல கத்ததோலிக்கரல்லோத கிறிஸ்தவ சபபயினர்

நற்கருபையில் ஆண்வரின் உண்பை பிரசன்னத்பத ஏற்க
ைறுக்கிறோர்கள்?

ஏன் ல ைத்ளதாலிக்ைரல்லாத கிறிஸ்தவ சக யினர்
நற்ைருகையில் ஆண்ைவரின் உண்கை பிரசன்னத்கத
ஏற்ை ைறுக்கி ார்ைள்?
ப சிந்தா இம்ைானுளவல்.
ைத்ளதயு 26, ைாற்கு 14 ைற்றும் லூக்ைா 22 ஆகிை
அதிைாரங்ைளில் “இகதப் ப ற்று உண்ணுங்ைள் இது
எனது உைல்” என்றும், பதாைர்ந்து “இதில் உள் கத
அகனவரும்
ருகுங்ைள்; ஏபனனில், இது எனது
உைன் டிக்கையின் இரத்தம்” என் ார். இந்த நற்பசய்தி
வாசைங்ைளில் இளைசு “இது எனது உைல்” என் கதயும்,
“இது எனது உைன் டிக்கையின் இரத்தம்" என் கத
அகைைா ச் பசாற்ப ாைர்ை ாைளவா (symbolic)
அல்லது
தைது
உைகலயும்
இரத்தத்கதயும்
பிரதிநிதிப் ாதாைளவா (represent) கூறிைதாை எவரும்
உறுதிைாைக் கூ இைலாது.
அன்றும் யூதர்ைள் ைத்தியில் இந்த ளைள்வி பி ந்தது.
“நாம் உண் தற்கு இவர் தைது சகதகை எப் டிக்
பைாடுக்ை இைலும்”? (ளைாவான் 6:52) என்று ளைள்வி
எழுப்பினர்.
அப்ள ாது,
இளைசு
“உறுதிைாை
உங்ைளுக்குச்
பசால்கிள ன்; ைானிைைைனுகைை சகதகை உண்டு
அவருகைை இரத்தத்கதக் குடித்தாபலாழிை நீங்ைள்
வாழ்வு அகைைைாட்டீர்ைள். எனது சகதகை உண்டு
என்
இரத்தத்கதக்
குடிப் வர்
நிகலவாழ்கவக்
பைாண்டுள் ார். நானும் அவகர இறுதி நாளில்
உயிர்த்பதழச் பசய்ளவன். எனது சகத உண்கைைான
உைவு. எனது இரத்தம் உண்கைைான ானம். எனது
சகதகை உண்டு எனது இரத்தத்கதக் குடிப்ள ார்
என்ளனாடு இகைந்திருப் ர், நானும் அவர்ைள ாடு
இகைந்திருப்ள ன் (ளைாவான் 6:53-56) என்று தில்
அளித்தார்.
இதில், “உறுதிைாை உங்ைளுக்குச்
பசால்கிள ன்”என்று இளைசு கூறிைகத விக ைாட்ைாை
அல்லது ஏளனாதாளனா ள ாக்கில் ைாை இைலாது.
இளைசு ப ாய்ைர் அல்ல.
அன்று உைனிருந்த அவருகைை சீைர் லர், "இகதப்
ப ற்று உண்ணுங்ைள்; இது எனது உைல்” என்றும்,
பதாைர்ந்து "இதில் உள் கத அகனவரும் ருகுங்ைள்;
ஏபனனில், இது எனது உைன் டிக்கையின் இரத்தம்”
என்று இளைசு உகரத்தகதக் ளைட்டு, “இகத ஏற்றுக்
பைாள்வது மிைக் ைடினம்; இப்ள ச்கச இன்னும்
ளைட்டுக்பைாண்டிருக்ை முடியுைா?” என்று ள சிக்
பைாண்ைனர். (ளைாவான் 6:60) அதற்கும் இளைசு,

"நீங்ைள் நம்புவதற்கு இது தகைைாய் இருக்கி தா?
அப் டிைானால் ைானிைைைன் தாம் முன்பு இருந்த
இைத்திற்கு ஏறிச் பசல்வகத நீங்ைள் ைண்ைால் அது
உங்ைளுக்கு எப் டி இருக்கும்? என்று ைற்ப ாரு
அதிர்ச்சிகை முன் கவத்தார்.
இளைசு தைது சிலுகவ ைரைத்கத ஓர் அகைைா ைாைக்
கூ வில்கல. அது உண்கைைாைளவ நைந்ளதறிைது.
அங்ளை அவரது உைகலயும் இரத்தத்கதயும் லிைாைக்
பைாடுத்தார். அவ்வாள , அளத உண்கை நிைழ்கவ
ைக ப ாரு ாை
திருப்பீைத்தில்
அளித்துக்
பைாண்டிருக்கி ார். “இவ்வுைகவ உண்ள ார் என்றும்
வாழ்வர்” (ளைாவான் 6:58) என்று அவர் கூறிைதிலிருந்து,
அவரது
திருவுைலும்,
திருஇரத்தமும்
என்றுமு
நிகலவாழ்வுக்ைான உைவு என் து உண்கைைாகி து.
ஆைளவ, இந்த அப் மும் இரசமும் அவரது திருவுைலாை
வும் திருஇரத்தைாைவும் தூை ஆவிைாரால் திருப் லியில்
ைாற் ம் ைாணுகி து.
எனது சகதகை உைவாைக்
பைாடுக்கிள ன்.
அகத
உலகு
வாழ்வதற்ைாைளவ
பைாடுக்கிள ன்” (ளைாவான் 6:51) என்று இளைசு
நற்ைருகைகை இந்த உலகுக்ைாை, அதன் மீட்புக்ைாை
அளித்துக்பைாண்டிருக்கி ார். இகத நாைாை பசால்ல
வில்கல. இகவ இளைசுவின் உறுதிைான வார்த்கதைள்.
1பைாரி 11:23, 26-27)-ல் புனித
வுல் அடிைள்,
ளைற்ைண்ை இளைசுவின் உறுதிபைாழிகை “ஆண்ைவரிை
மிருந்து நான் எகதப் ப ற்றுக்பைாண்ளைளனா அகதளை
உங்ைளிைம் ஒப் கைக்கிள ன்” “நீங்ைள் இந்த அப் த்கத
உண்டு கிண்ைத்திலிருந்து
ருகும் ள ாபதல்லாம்
ஆண்ைவருகைை சாகவ அவர் வரும்வகர அறிவிக்
கிறீர்ைள். ஆைளவ, எவராவது தகுதிைற் நிகலயில் இந்த
அப் த்கத
உண்ைால்
அல்லது
ஆண்ைவரின்
கிண்ைத்தில்
ருகினால்,
அவர்
ஆண்ைவரின்
உைலுக்கும் இரத்தத்திற்கும் எதிராைக் குற் ம் புரிகி ார்
என்று அறிவுறுத்தினார்.
ஆைளவ,
ல ைத்ளதாலிக்ைரல்லாத கிறிஸ்தவ சக யினர்
நற்ைருகையில் ஆண்ைவரின் உண்கை பிரசன்னத்கத
ஏற்ை ைறுக்கி ார்ைள் என் ால் அது அவர்ைளின்
அறிைாகைகையும்,
ைக நூலில்
ைாைப் டும்
வார்த்கதயில் நம்பிக்கையின்கைகையும் பவளிப் டுத்து
கி து. நிக வாை, அப்
இரசத்தில் இளைசுவின்
பிரசன்னம் எப்ள ாதும் உள் து என் தும் நைது
நம்பிக்கை.

அம்போங், தோதசக்
பபர்ைோய் சிற்றோலயம்
புதுப்பிக்கப்பட்டது!
ளைாலாலம்பூர்:
இங்கு அம் ாங்கில், தாளசக் ப ர்ைாய்
எனுமிைத்தில்
அகைந்துள்
விண்ளைற்பு ஆண்ைவர்
சிற் ாலைம் சமீ த்தில் புதுப்பிக்ைப் ட்ைது. ஏ க்குக ை
RM30,000 பசலவில் ைட்ைைத்திற்கு பவளிப்பு த்திலும்
உட்பு த்திலும் சாைம் பூசுதல், புதிை கூகர அகைத்தல்,
நான்கு பு த்திலும் அதிை ைாலம் தாங்ைக்கூடிை ைதவுைக ப்

ப ாறுத்துதல் ஆகிைகவ இந்த புதுப்பித்தலில் அைங்கும்.
பசன்
டிசம் ர் 12-ஆம் நாள், இறுதிப் ணிைாை சிற்சில
ணிைள் முடிக்ைப் ட்டு, 17-ஆம் நா ன்று,
அருள் ணி
ள ம்ஸ் ளைபிரிளைல் அவர்ை ால் திருப் லி பைாண்ைாைப்
ட்ைது.
1980-ஆம் ஆண்டில் ைட்ைப் ட்ை இச்சிற் ாலைம் ளைாலா
லம்பூர் புடு சாகலயில் அகைந்துள் புனித அந்ளதாணிைார்
ங்கின் நிர்வாைத்தின் கீழ் பசைல் ட்டு வருகி து என் து
குறிப்பிைத்தக்ைது. இந்தப்
புதுப்பித்தகலத் பதாைர்ந்து,
மீண்டும் இவ்வாட்ைார
ைத்ளதாலிக்ை ைக்ைளுக்கு இச்சிற்
ாலைம் திருப் லிைளுக்கும் உருவாக்ைப்
யிற்சிைளுக்கும்
ைன் டுத்தப் டும் என்று அறிவிக்ைப் ட்ைது.

கிறிஸ்து பிறப்பு
பெருவிழா விடுமுகறகை

-ஆர்.ளை.

முன்னிட்டு
‘பெ பெரால்டு’ வார

வோசகர்கள் அபனவருக்கும் 2022, கிறிஸ்து
பிறப்பு பபருவிழோ ைற்றும் இனிய புத்தோண்டு

இெழ் அடுத்ெ வாரம்
பவளிவராது என்ெகெ
பெரிவித்துக்

வோழ்த்துக்கள்!

பைாள்கிறறாம்

அமைதியின் தூதுவராக, உதவிடும் பண்பாளராக வாழ்வவாம்!
இன்று நாம் திருவருகைக் ைாலத்தின் 4-ம்
ஞாயிறில்
இகைந்துள்ள ாம்.
இந்த
வாரத்தின் ைருப்ப ாரு ாை நாம் அகை
திகைத் திைானிக்கின்ள ாம். ைனிதர்ைளில்
எண்ைற்ள ார் இந்த அகைதிகைத் தான்
ளதடித் ளதடி அகலகின் ார்ைள்.
இந்த
உலைம்
ைாட்டும்
அகைதியும்
நம்
விண்ைைத் தந்கத அருளும் அகைதியும்
ஒளர
தன்கையுகைைதா
என் ால்
நிச்சைைாை இல்கலபைன்று அழுத்தைாைக்
கூறுளவாம்.
உலைம் தராத அன்க தருவாளை இளைசு
ாலா என்று ஒரு ாைல் உள் து. ஆம்,
இந்த
உலைம் தரும் அகைதி மிைவும்
தற்ைாலிைைானது, அது ைண்முன் இருக்கும்
நிதர்சனத்கத ைக த்துவிட்டு, ப ாய்ைான
ஒரு ளதாற் த்கதத் தருகின்
ஒன்று.
அகைதி ள ான் ைாகைகை ைட்டுளை அது
தரமுடியும். அது நிகலத்திருக்ைாது.
இன்க ை முதல் வாசைைத்தில் மீக்ைா
இக வாக்கினர் கூறுகின் , முன்னறிவித்த
பைசிைா என்னும் நம் மீட் கர முன்குறிக்

கி து. யூதாவின் குடும் ங்ைளிளல மிைவும்
சிறிைதான
ப த்லளைமிலிருந்து
தான்
இஸ்ராளைகல ஆ ப்ள ாகின் வர் ளதான்று
வார் என்று அறிவிக்கின் ார்.
அவர்
தரப்ள ாவது
அச்சமில்லா
வாழ்க்கை,
அகைதிைான வாழ்க்கை என்றும். கூறுகின்
ார்.
ஏபனன் ால் இஸ்ராளைல் ைக்ைள் அநீதிைாய்
நைந்துபைாண்டிருந்த
ைாலத்தில்
அவர்
ைளுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்தள ாதிலும்,
அவர்ைளுக்கு வரவிருக்கும் பைசிைாகவப்
ற்றியும் அறிவிக்கின் ார்.
ஏபனன் ால்
அகைதிகைத் தரு வரும் அகனவகரயும்
ஆளும் வலிகையும் உகைைவர் அவளர.
கிறிஸ்து பி ப்புப் ப ருவிழாகவ பநருங்கிக்
பைாண்டிருக்கும்
இவ்ளவக யில்
நம்
உள் ம் எகத ளநாக்கிப்
ர ரப் ாை
இருக்கி து.
வீட்கை
அலங்ைரிப் து.
புத்தாகை எடுப் து, சிற்றுண்டிைக த்
தைாரிப் து, ைாகரபைல்லாம் விருந்துக்கு
அகழப் து என்று உைலும் எண்ைமும்
அகைதிைற்று
அகலந்துபைாண்டிருக்கும்.

ஆனால் ஒரு சில ைணிளநரைாவது என்
உள் ம்
என்னும்
ஆலைத்கதத்
தூய்கைப் டுத்தவும்.
ஒப்புரவு என்னும்
அலங்ைாரத்கத பசய்ைவும், ளைன்கைைான
உைவான நற்ைருகையில்
ங்கு ப று
வதும் என்னுகைை தைாரிப்பில் முன்னுரி
கைப் ப றுகி தா? என்று சற்று சிந்திப்
ள ாம்.
அகைதி தான் நைக்கு எல்லா பசல்வத்
கதவிைவும், மிைவும் இன்றிைகைைாதது.
ஒவ்பவாருவரும் ஒரு சிலவற்றில் அகைதி
கைத் ளதடுவர். பசல்வம், புைழ், வசதிைான
வாழ்க்கை என்று ஒவ்பவாரு வருக்கும் ஒரு
அ வீடு இருக்கும். ஆனால் நம் உள் த்தில்
இக வன்
தரும்
அகைதி
ள ான்று
அகைைாது.
ைரிைா எலிசப த்கத சந்தித்த இந்த நிைழ்வு
நைக்கு உைர்த்துகின் ஒரு முக்கிை பசய்தி
ைாபதனில், ஒருவர் ைற் வகர அவரிை
மிருக்கும் நல்ல ண்புைளுக்ைாை ாராட்ை
ளவண்டும்
என் தாகும்
ைரிைாளவா
எலிசப த்கத சந்தித்ததும், அவர் முதிர்ந்த

வைதில் ைருத்தரித்ததற்ைாை அவகர வாழ்த்து
கின் ார். எலிசப த்ளதா ைரிைாகவ, அவர்
ஆண்ைவரின் தாைாை ைாறிைதற்ைாை வாழ்த்
துகின் ார் – ாராட்டுகின் ார். இதனால்
அந்த இைளை ைகிழ்ச்சி ப ாங்கி வழிகின் து.
ஆைளவ,
நாம்
ைரிைாகவப்
ள ான்று
ளதகவயில்
இருப்ள ாருக்கு
உதவிை
விகரளவாம், பி ரிைம் இருக்கும் நல்ல
ண்புைக , நல்லகதப்
ாராட்டுளவாம்,
இக வனுக்கு உைந்த வழியில் நைப்ள ாம்.
-ள ாசப்பின் ள ாஸ்ளைா- சிரம் ான்
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