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செல்வர்களே
ஐள ோ! உங்களுக்குக் ளகடு! ஏசெனில் நீங்கள்
எல்லோம்
அனுபவித்துவிட்டீர்கள். இப்ளபோது உண்டு சகோழுத்திருப்ளபோளே, ஐள ோ! உங்களுக்குக்
ளகடு! ஏசெனில் பட்டினி கிடப்பீர்கள். இப்ளபோது சிரித்து இன்புறுளவோளே, ஐள ோ!
உங்களுக்குக் ளகடு! ஏசெனில் து ருற்று அழுவீர்கள். மக்கள் எல்லோரும் உங்களேப்
புகழ்ந்து ளபசும்ளபோது, ஐள ோ! உங்களுக்குக் ளகடு! ஏசெனில் அவர்களின்
மூதோளத ரும் ளபோலி இளைவோக்கிெருக்கு இவ்வோளை செய்தோர்கள்.” (லூக்கோ 6: 24-26)

வாழ்வின் வழி சான்றுபகர
அழைப்புவிடுத்தார்
திருத்தந்ழத பிரான்சிஸ்
வத்திக்கோன்; திைந்த உள்ேத்துடன்,
இேக்கம் நிளை இத ம் சகோண்ட
கருளை ோேர்கேோக,
தோேோே
கேங்களேக்
சகோண்ட
கடிெ
உளைப்போேர்கேோக,
அன்பிற்கோகக்
கோ மளட வும்
த ோேோக
இருப்பவர்கேோக ஒவ்ளவோர் அருள்பணி
ோேரும்
இருக்களவண்டும்
எெ
அளைப்பு விடுத்துள்ேோர் திருத்தந்ளத
பிேோன்சிஸ்.
திருத்தந்ளத 11-ம் ப ஸ் அவர்கள்
திருத்தந்ளத ோகத் ளதர்ந்சதடுக்கப்பட்
டதன் 100-ம் ஆண்ளட முன்னிட்டு,

அவர்
பயின்ை
இத்தோலி
சலோம்போர்தி ோ மோவட்ட புனிதர்கள்
அம்புளேோஸ்
மற்றும்
ெோர்லஸ்

குருமடத்தின்
அங்கத்திெர்களே
பிப்ேவரி
7,
திங்கள்
கோளலயில்
திருப்பீடத்தில் ெந்தித்த திருத்தந்ளத
பிேோன்சிஸ் அவர்கள், வோழ்வின் வழி
ெோன்றுபகே ளவண்டும் என்ை விண்ைப்
பத்ளத முன் ளவத்தோர்.
ஆல வேோகத்திற்குள்ளேள
முடங்
கிக் கிடத்தல், சிறு நண்பர் குழுளவ
உருவோக்கி அதற்குள்ளேள
வலம்
வருதல் என்ை போதுகோப்பு உைர்வு
களேவிட்டு சவளிள வந்து, உலகம்
முழுவதும் நற்செய்தி ளதளவப் படுகிைது
என்ை
உண்ளமள
உைர்ந்
தவர்கேோக,
அருள்பணி ோேர்கள்

செ ல்
பட
ளவண்டும்
எெக்
ளகட்டுக்சகோண்டோர்
திருத்தந்ளத
பிேோன்சிஸ்.

'என்ெோல் கடவுளுக்கு என்ெச் செய்
முடியும்' என்ை ளகள்விள ஒவ்சவோரு
வரும் தங்களுக்குள் ளகட்கும்ளபோது,
பணிக்குத் த ோேோக இருக்கும் இத ம்
திைக்கும்
எெவும்
எடுத்துளேத்த
திருத்தந்ளத பிேோன்சிஸ், திருஅளவயில்
புதுளமவோதிகளுக்கும்
பைளமவோதி
களுக்கும் இளடள
நிலவும் முேண்
போடுகள், உலகில் ஏளை-பைக்கோே
இளடசவளி அதிகரிப்பு ஆகி ளவக்
குறித்தும் தன் கருத்துக்களேப் பகிர்ந்து
சகோண்டோர்.
மற்சைோரு நிகழ்ச்சியில், மனிதர்களேச்
ெந்ளதப் சபோருள்கேோகக் கடத்துவது
என்பது
சபோருேோதோே
இலோபங்
களுக்கோக
ெமுதோ த்தில்
அவமோெ
முளையில் உருவோக்கப்பட்டுள்ே கோ ம்
எெக்
கண்டெத்ளத
சவளியிட்
டுள்ேோர் திருத்தந்ளத பிேோன்சிஸ்.
பிப்ேவரி 6, ஞோயிற்றுக்கிைளம ன்று
வத்திக்கோன் புனித ளபதுரு ளபேோல
வேோகத்தில் குழுமியிருந்த திருப்ப ணி
களுக்கு
மூளவளே
செப
உளே
வைங்கி
பின், மனிதர்கள் ெந்ளதப்
சபோருள்கேோக
கடத்தப்
படுவது
குறித்த கண்டெத்ளத சவளியிட்ட
திருத்தந்ளத, பிப்ேவரி 8ம் ளததி
செவ்வோய்க்கிைளம ன்று, மனிதர் கள்
ெந்ளதப் சபோருள்கேோகக் கடத்தப்
படுவதற்கு எதிேோெ விழிப்புைர்வு நோள்
அனுெரிக்கப்பட உள்ேதோகவும் நிளெ
வூட்டிெோர்.
கிறிஸ்ளடோபர் பிேோன்சிஸ் - வத்திக்கோன்
செய்திகள்

கரித்தாஸ் ைரைசியா ரதசிய கூட்டம் 2022
நலடபபற்றது.

கரித்தோஸ் மளலசி ோ (Caritas Malaysia) அதன் இேண்டு நோள்
இ ங்களல வழி ோெ ளதசி கூட்டத்ளத ஜெவரி 22 மற்றும்
29–ஆம் ஆகிந நோள்களில் நடத்தி து. 91ளபர்
பதிவு
செய்திருந்த
நிளலயில்,
முதல்
நோளில்
9
மளைமோவட்டங்களிலிருந்து 79 ளபரும் இேண்டோம் நோளில் 65
ளபரும் கலந்து சகோண்டெர். அளெரும் ஒன்ைோகக் கூடி,
மக்களின் குேலுக்குச் செவிமடுப்பதும் புதி ஆண்டுக்கோெ
திட்டத்ளத உருவோக்குவதும் இச்ெந்திப்பின் ளநோக்கம் என்று
அறிவுறுத் தப்பட்டது.
பின்ெர் ளபசி ஆ ர் சபர்ெர்ட் பவுல் அவர்கள், இதுளவ
முதல்முளை ோக மக்களின் ளதளவள க் ளகட்டறி வும்,
செவிமடுக்கவும், எதிர்கோலத்திற்குத் திட்டமிடவும் கூடி
முதல் கூட்டம் என்று கூறிெோர். நோம் ளதரி மோக இருக்க
ளவண்டும், முன்ளெை ளவண்டும் மற்றும் எதிர்கோலத்திற்கோக
நமது திருஅளவ
மற்றும் மளைமோவட்டங்களின் குேலோக
இருக்க கரித்தோஸ் மளலசி ோ விேங்க ளவண்டும் என்று அவர்
வலியுறுத்திெோர். சதோடர்ந்து ஒவ்சவோரு மளைமோவட்டமும்
சவவ்ளவறு பிேச்ெளெகளேக் சகோண்டுள்ேதோல் அவற்றின்
முன்னுரிளமகளும் ளவறுபடுகின்ைெ என்பளத நோம் ஏற்க
ளவண்டும் என்ைோர்.
ளமலும் இந்த ளவறுபோடுகளுக்கு

மத்தியில், சபோதுவோெ மற்றும் வட்டோே அடிப்பளடயில்
உள்ே பிேச்ெளெகளேயும் ஆேோய்ந்தறி
ளவண்டியுள்ேது
என்ைோர் ஆ ர்.
நிளைவோக, அந்த இரு நோள்களும் கரித்தோஸ் மளலசி ோவின்

கருக்கலைத்தலுக்கு
எதிராக ஐரராப்பிய

ஆயர்கள் கண்டனம்
EU எனும் ஐளேோப்பி ஒன்றி த்தின் அேசி லளமப்பு
விதிகளில்,
கருக்களலத்தலுக்கோெ
உரிளமயும்
இளைக்கப்படளவண்டும் என்ை பிேோன்ஸ் அேசுத்
தளலவரின் பரிந்துளேக்குத் தங்கள் எதிர்ப்ளப
சவளியிட்டுள்ேெர் ஐளேோப்பி ஆ ர்கள்.
ஐளேோப்பி
ஒன்றி த்ளத
உருவோக்கி வர்களின்
அடிப்பளட மதிப்பீடுகளுக்கு எதிேோகச் செல்வதுடன்,
ஐளேோப்பி மக்கள் ெமுதோ ங்களுக்கிளடள ளமோதல்
களேயும் உருவோக்க வழிவகுக்கும் இந்தப் பரிந்துளே,
ஒழுக்கரீதி அடிப்பளடகேற்ை ஓர் அநீதி ோெ ெட்டமோக
இருக்கும் எெக் கவளலள
சவளியிட்டுள்ேெர்
ஆ ர்கள்.
அடிப்பளட உரிளமகளேக் குறித்த ஐளேோப்பி
ஒன்றி த்தின் உரிளம ஆவைத்தில், கருக்களலத்
தலுக்கோெ
உரிளமயும்
இளைக்கப்படளவண்டும்

எெப் பிேோன்ஸ் அேசுத் தளலவர் Emmanuel Macron
பரிந்துளே செய்துள்ேளதப் பற்றிக்
குறிப்பிட்ட
ஐளேோப்பி
ஆ ர்கள், தங்களேக் கோத்துக்சகோள்ே
முடி ோதவர்களின் மோண்பும் மதிக்கப்பட ளவண்டு
சமெ ஐளேோப்பி ஒன்றி த்ளத உருவோக்கி வர்கள்
கூறி து, கருவில் வேரும் குைந்ளதள யும் குறிக்கும்
எெத் சதரிவித்துள்ேெர்.
ஏழ்ளம ோலும்,
ளபோேோலும்,
கருவில்
வேரும்
குைந்ளதகளேக் கோப்போற்ை முடி ோமல் துடிக்கும்
அன்ளெ ர்களுக்குப் போதுகோப்பு வைங்கி ஊக்கம்
தேளவண்டி து ஐளேோப்பி ஒன்றி த்தின் பணி ோக
இருக்களவண்டுளம ஒழி , கருக்களலத்தளல ஒரு
தீர்வோகக் கோட்டுவது இருக்க முடி ோது எெவும்
ஆ ர்கள் தங்கள் அறிக்ளகயில் கூறியுள்ேெர்.
பிேோன்ஸ் அேசுத் தளலவர் முன்ளவத்துள்ே கருக்
களலத்தலுக்கோெ
பரிந்துளே,
அடிப்பளட
உரிளமகளுக்குள் அடங்கோது என்பளதயும் ஐளேோப்பி
ஆ ர்கள், தங்கள் அறிக்ளகயில் சுட்டிக்கோட்டியுள்
ேெர்.
விழிநீரும் குடிநீராகும் அபாயம்
அண்லையில் உள்ளது!

கடந்த கோல செ ல்கள் குறித்த மதிப்போய்வு, மதிப்பீடு மற்றும்
பகுத்தறிவுக்கோெ ளநேம் என்ைோர். ளமலும்
கரித்தோசின்
முன்ளெற்ைம், பலவீெம், ெவோல்கள் மற்றும் முன்னுரிளமகள்
குறித்து ஆ ந்தறி
ளவண்டி தும் அந்த இருநோள்களின்
பணிகளில் அடங்கும் என்று கருத்துளேத்தோர் ஆ ர் சபர்ெர்ட்
ளபோல் அவர்கள்.

உலகில் கிளடக்கக்கூடி செோற்ப அேவு குடிநீரும்
கழிவு நீேோல் மோெளடந்து
வருகிைது. ஆண்டுளதோறும்
40 ஆயிேம் டன் கழிவுகள்,
தண்ணீளே மோசுபடுத்தி
வருகின்ைெ.
மறுபுைம், நிலத்தடி நீரும்
உறிஞ்ெப்பட்டு நீர்வே
ஆதோேங்கள் போதிக்கப்பட்டு வருகின்ைெ.
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புனித அமல ோற்பவ அன்னை
பங்கில்
பபோங்கல் திருப்பலி பகோண்டோட்டம்
ப ொகூர் ொரு: கைந்த ைவரி ைொதம் 16ஆம் திகதி, இங்குள்ை புனித அைறலொற் வ
அன்ழை
ங்கில், தமிழ் திருத்தூதுப் ணி
குழுவின் ஏற் ொட்டில் ப ொங்கல் திருப் லி
பகொண்ைொட்ைம் இனிறத நழைப ற் து.
ஏ க்குழ ய 200 ற ர் கலந்துபகொண்ை
இத்திருப் லிக்கு
அருள்தந்ழத
சிரில்
ைண்ணொயகம் அவர்கள் தழலழைறயற் ொர்.
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விைொவொக ப ொங்கள் திருநொள்
பகொண்
ைொைப் டுகி து.
ப ொங்கல்
விைொவின்
முக்கியக்
கொரணம்
அறுவழை.
‘ழத
பி ந்தொல் வழி பி க்கும் தங்கறை தங்கம்,
தங்கச் சம் ொ பநல் விழையும் தங்கறை
தங்கம்’ எனும் ொைல் வரிகளுக்கு ஏற் நொம்
நல்விழைச்சலுக்கும்
அறுவழைக்கும்

இழ வனுக்கு நன்றி
நல்கும் பகொண்
ைொட்ைைொக
அழைந்த
அன்று,
ஆலய
வைொகம்
பதன்ழை
ஓழலகைொலும்,
கரும்புகைொலும்
அடிப் ழை
திருஅழவ
சமூகங்கள்
ஏற் ொட்டில்
அலங்கரிக்கப்
ட்ைது.
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மல சியோ-சிங்கப்பூர்
பிரோன்சிஸ்கன் கப்புச்சின்
கூட்டம் நனடபபற்றது.
றகொலொலம்பூர்: மூன்று நொள்கள் ( ைவரி
25 முதல் 27, 2022 வழர) பகத்பசைணி
கப்புச்சின்
து விகள்
ைைத்தில்
ைறலசியொ-சிங்கப்பூர் ொர்ழவயில் உள்ை
பிரொன்சிஸ்கன் கப்புச்சின் சழ அருள்
ணியொைர்கள் வொக்களித்து வட்ைொரத்
திற்கொை புதிய தழலழை ப ொறுப் ொை
ழரயும் (C u s t o s ) ைற்றும் இரண்டு
ஆறலொசகர்கழையும் றதர்ந்பதடுத்தைர்.
இதன் டி, அருள் ணி பவலன்ழைன்
பகொம் ொக் அவர்கள் புதிய தழலழை
ப ொறுப் ொைரொகவும்
அருள் ணி
ழைக்கல் பரய்ைண்ட் ைற்றும் அருள் ணி
கில் ர்ட் ற ம்ஸ் ஆகிறயொர் முழ றய

இரண்ைொம்
நிழல
றதர்வுச் பசய்யப் ட்

கைந்த த்து ஆண்டுகைொக ப ொகூழர
ழையைொகக் பகொண்ை பிரொன்சிஸ்கன்
கப்புச்சின் சழ
அருள் ணியொைரொக
இருந்து
வரும்
ச ொழவச்
றசர்ந்த
அருள் ணி
பவலன்ழைன் பகொம் ொக்
அவர்கள் பதொைக்கத்தில் அனு வக்குழ
வின் கொரணத்தொல் இந்த நியைைத்ழதத்
தவித்ததொகவும், இப்ற ொது அதற்கொை
கொலம் கனிந்துள்ைது என்றும் பதரிவித்
தொர்.
2025 வழர நீடிக்கும் இவர்கைது ப ொறுப்பு
கொலம் வழர, றகொலொலம்பூர், பசரொசில்
அழைத்துள்ை பகத்தைணி கப்புச்சின்
தழலழையத்தில்
ணிழய பதொைர்வர்
எை அறிவிக்கப் ட்ைது.

‘பசந்தமிழ் நொபைனும் ற ொதினிறல இன் த்

வாழ்த்துக்கள்!

றதன்வந்து
ொயுது கொதினிறல’ என்
ைகொகவி
ொரதியொரின்
வரிகளுக்றகற் ,
உலகில் உள்ை அழைத்து தமிைர்களும்
இழணந்து
பகொண்ைொைக்கூடிய
ஒரு

முதல்
ைற்றும்
கவுன்சிலரொகவும்
ைைர்.

இழ வனுக்கு நன்றிகூ
கைழைப் ட்டுள்
றைொம். இந்றநொக்கத்திற்கொக பகொண்ைொைப்
ட்ை
ங்கு
ப ொங்கல்
திருப் லி
பகொண்ைொட்ைத்திற்கு றதொள் பகொடுத்த
ங்குத் தந்ழத
எட்வர்ட் இரொயப் ன்,
அருள் ணி சிரில் ைண்ணொயகம் ைற்றும்
விைொழவச்
சி ப்பித்த
இழைறயொர்
முதிறயொர் அழைவருக்கும் நன்றி கூறுகி
ற ொம். றைலும் அன்று பசறலசொ ப யொ
அ.தி.ச.விலும்
15
குடும் ங்கள்
ஒன்றிழணந்து
ப ொங்கல்
விைொழவக்
பகொண்ைொடிைர் என் து குறிப் டித்தக்கது.

திருநீற்றுப் (விபூதி) புதன் 2022
மார்ச் 2-ம் திகதி விபூதி புதன்
ககாண்டாட்டமும் தவக்காலமும்
கதாடங்குகிறது.

தற்ற ொது,
முக்கியைொகப்
ணியொக
பிைொங்கு
ழையம்
புதுப்பிக்கப் டும்
ணிழய
விழரவில்
முடித்து
தற்கொலிகைொக பசரொசில் தங்கியிருக்கும்
அருள் ணியொைர்கள்
பிைொங்குத்
திரும்புவர் என்றும் அறிவிக்கப் ட்ைது.

மனித கடத்தலுக்கு எதிராக
ஒன்றுதிரள கரித்தாஸ்
அழைப்பு
ைனித கைத்தலுக்கு எதிரொை ற ொரொட்ைத்ழத ஆதரிக்கவும்
ொதிக்கப் ட்ைவர்களுக்குப் ொதுகொப்ழ யும் றசழவகழையும்
வலுப் டுத்தவும் அழைக்கி து அழைத்துலக கரித்தொஸ்
அழைப்பு.
கைந்த பிப்ரவரி 8, பசவ்வொய்க்கிைழையன்று, ைனிதர்கள் சந்ழத
ப ொருள்கைொகக் கைத்தப் டுவதற்கு எதிரொை இழ றவண்ைல்
நொள் சி ப்பிக்கப் ட்ைழதபயொட்டி ைனித கைத்தலுக்கு
எதிரொை ற ொரொட்ைத்ழத ஆதரிக்குைொறு அழைத்து
கத்றதொலிக்கரும் றகட்டுக்பகொள்ைப் ட்டுள்ைைர்.

ஆண்டவரை அரடய, பிறரை அன்பு செய்வவோம்!
இன்று ஆண்டின் ப ொதுக்கொலம் 6ம்
வொரத்தில் நுழைகிற ொம்.
இன்று நொம்
டிக்கக் றகட்கும் வொசகங்கள், பி ருக்கு
பகொடுப் தில், அன்பு பசய்வதில் முழுழை
யழையும் ைனித வொழ்க்ழக என்னும்
சிந்தழைழயத் தருகின் து.
இன்ழ ய முதல் வொசகத்தில் இழ வொக்
கிைர் எறரமியொ, ைனிதர் மீது நம்பிக்ழக
பகொண்றைொர்
ொழலநிலத்துப்
புதர்
பசடிக்கு ஒப் ொவொர் என்று கூறுகி ொர்.
ஆண்ைவர்மீது
நம்பிக்ழக
ழவப்ற ொர்
என்றும் கனிதரும் சுழையொை ைரத்திற்கு
ஒப் ொவொர் என்று குறிப்பிடுகி ொர்.
இரண்ைொம்
வொசகத்தில்
வுலடியொர்
இவ்வுலக
வொழ்வில்
துன்புறு வர்கள்
ைறுவுலக
வொழ்வில்
இழ வறைொடு
ஒன்றித்திருப் ொர்கள். ஆகறவ துன்புறும்
றவழையில் ைறுழை வொழ்ழவ எண்ணி
ைகிழ்ந்திருக்கக் கற்று பகொள்ை றவண்டும்.
இதன் மூலம் இறயசுவின் உயிர்ப்பு நைது

நம்பிக்ழகயின் ஆணிறவரும் அச்சொணியு
ைொக விைங்குகி து என்கி ொர்.
நற்பசய்தி வொசகத்தில் ஆண்ைவர் இறயசு
பசல்வர்கள், உண்டு பகொழுத்திருப்ற ொர்,
இன்புற்றிருப்ற ொர் யொவருக்கும் ஐறயொ
றகடு என்று கூறுகின் ொர். சுயநலவொதி
கைொக இல்லொைல், பி ர்நலவொதிகைொக
இருக்கவும் இவ்வுலகு சொர்ந்த கொரியங்களில்
ைட்டும் ற்றுக் பகொள்ைொைல், ைறுவுலகு
சொர்ந்த கொரியங்களில்
ற்றுபகொள்ைவும்
அதன்மூலம் ற றுப ற் வர்கைொக வொை
அழைகி ொர்.
பசல்வந்தர்கள் இறயசுவின் இத்தழகய
கடுஞ்பசொல்லுக்கு
ஆைொகக்
கொரணம்,
அவர்கள் கைவுழை ை ந்து, தங்கறைொடு
வொைக்கூடிய
சகைனிதர்கழை
ை ந்து
வொழ்வதைொல்தொன். இறயசு பசொல்லக்கூடிய
உவழைகளில்
வரும்
அறிவற்
பசல்வந்தனும் (லூக். 12:16-21) லொசர்
உவழையில் வரும் பசல்வந்தனும் (லூக்.

16:19-31)
கைவுழை
ை ந்தறதொடு
ைட்டுைல்லொைல், தங்கறைொடு வொழ்ந்த சக
ைனிதர்கழையும் ை ந்தொர்கள். அதைொல்
தொன் அவர்களுக்கு அப் டிபயொரு அழிவு
றநர்ந்தது. ஒருறவழை அவர்கள் கைவுள்மீது
நம்பிக்ழக ழவத்து, தங்கறைொடு வொழ்ந்த
சகைனிதர்கழை அன்பு பசய்திருந்தொர்கள்
எனில், அவர்கைொல் ற றுப ற் வர்கைொக
ைொ முடிந்திருக்கும்.
நற்பசய்தியில் இறயசு, நொம் ஏழ்ழையில்
இருக்கறவண்டும்,
ட்டினி
கிைக்க
றவண்டும், அழுதுபகொண்டிருக்க றவண்டும்
அல்லது
துன் ப் ட்டுக்
பகொண்டிருக்க
றவண்டும் என்று
விரும்புகி வர் அல்ல.
ைொ ொக இந்த ஏழ்ழை, ட்டினி, அழுழக,
துன் ம் ற ொன் ழவ எல்லொம் நம்ழை
இழ வன்மீது நம்பிக்ழக ழவத்து வொைவும்
சக ைனிதன்மீதும் கரிசழை பகொண்டு
வொைத்
தூண்டுகி றத,
அதைொல்தொன்
இத்தழகய
நிழலயில்
இருப்ற ொழரப்
ற றுப ற்ற ொர் எை இறயசு அழைக்கின்

ொர். இதழை உறுதிபசய்யும் வழகயில்தொன்
இறயசுவின் கொலத்தில் இருந்த ஏழைகளும்,
ொவிகளும், வறியவர்களும் அவழரத் றதடிச்
பசன் ொர்கள்.
எைறவ, ஒருவர் பசல்வரொக அல்லது
ஏழையொக இருப் து முக்கியவில்ழல. அவர்
இழ வன்மீது
நம்பிக்ழக
ழவத்து
வொழ்வதும்
சக
ைனிதர்கழை
அன்பு
பசய்வதுறை முக்கியம். இப் டிப் ட்றைொர்
ைட்டுறை ற றுப ற்ற ொரொக ைொ முடியும்.
த. ற ொசப் சகொய ஆைந்த், ைலொக்கொ.

ச ோதுக்கோலம் 6-ஆம் ஞோயிறு
1-ம் வொசகம்:
எறர 17: 5-8
தி. ொைல்:
1: 1-2. 3. 4,6
2-ம் வொசகம்:
2பகொரி 15: 12, 16-20
நற்பசய்தி:
லூக் 6: 17. 20-26
ஞாயிறு வாசகம் ஆண்டு 3
வாரநாள் முதல் வாசகம் –ஆண்டு 2
திருப்புகழ் மாழல—வாரம் 2

