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Ý

<Nrh nkrpahtpy; md;gpw;Fhpa mUl;je;ijaNu! 

mUl;rNfhjhpfNs! kw;W

ek; je;ijahk; flTsplkpUe;Jk;> Mz;ltuhk; <Nrh nkrpahtplkpUe;Jk;

mikjpAk;> mUSk; 

சீேரா-மலபா�� தி��சைபைய�

��கிய��வ� வா��ததாக

த�ைதயாகிய மா�� ேதாமாவ��

�ன�த அ�ேபா�சாவ�� தி�நாைள��

இ�தி��க�தி� வழியாக

தி��சைபய�� �த� �ன�ைதயாகிய

வா�ைவ� �றி�த� சில சி�தைனகைள

ஆைச�ப�கிேற�. ந��ைடய

ெபய�� நாக�ேகாவ�லி� 

அறி�தேத. தி�வ�ழா நா�கள��

அ�ைனய�� ஆசி ெப���

ஒ��.  

இ��ன�ைதய�� ஆ�ம�கமான�

ெகா����த�. இேய�வ��

உண��நிைலேய, அவ�ைடய

இய��. ��ப�கைள மனமார

����வதி� மன� மகி��தா�

நா�ைட� ேச��த �ழ�ைத�
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<Nrh nkrpahtpy; md;gpw;Fhpa mUl;je;ijaNu!  

mUl;rNfhjhpfNs! kw;Wk; md;G ,iwkf;fNs!  

ek; je;ijahk; flTsplkpUe;Jk;> Mz;ltuhk; <Nrh nkrpahtplkpUe;Jk;

mikjpAk;> mUSk; chpj;jhFf! 

தி��சைபைய� ெபா��தவைர ஜூைல

வா��ததாக வ�ள��கிற�. ஜூைல 3 அ��

ேதாமாவ�� தி�நாைள சிற�ப���� நா�, 2

தி�நாைள�� சிற�ப��கிேறா�.   

வழியாக, நா� சா��தி���� சீேரா

�ன�ைதயாகிய �ன�த அ�ேபா�சாவ��

சி�தைனகைள உ�கேளா� பகி���

ந��ைடய மைறமாவ�ட�தி�, இ��ன�ைதய��

 தி��தல� அைம���ள� எ�ப��

நா�கள�� ஏராளமான ம�க� இ�தி��தல�

ெப��� தி���கி�றன� எ�ப�� மகிழ�சி

ஆ�ம�கமான�, ஈேசா ெமசியாைவ ைமயமாக�

இேய�வ�� நிர�தர உடன���ைப� 

அவ�ைடய ஆ�ம�க வா�வ�� அ�நாத� எ��

மனமார ஏ�ற அவ�, அவ�ைற அ��

மகி��தா�. அகில உலக தி��சைபய��

�ழ�ைத� ெதரசா, சி�மல� என அறிய�ப�கிறா�
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ek; je;ijahk; flTsplkpUe;Jk;> Mz;ltuhk; <Nrh nkrpahtplkpUe;Jk; 

ஜூைல மாத� 

அ�� நம� 

28 ஆ� ேததி 

சீேரா-மலபா�� 

அ�ேபா�சாவ�� ஆ�ம�க 

பகி��� ெகா�ள 

இ��ன�ைதய�� 

எ�ப�� ந��க� 

இ�தி��தல� வ�� 

மகிழ�சி த�� 

ைமயமாக� 

 �றி�த 

எ�� �றிட 

அ�� ெச�தா�. 

தி��சைபய��, ப�ரா�� 

அறிய�ப�கிறா� 

BISH         P’S  HOUSE 
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Phone: +91-4651-250633  
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எ�றா�, நம� தி��சைபய�� �த� �ன�ைத ‘இ�தியாவ�� சி�மல�’ என 

அறிய�ப�கிறா�.    

ப�ரா�சி�க� கிளா��� (FCC) சைபைய� சா��த இவ�ைடய 

வா��ைக பரண�ஙான� க�ன�ய� இ�ல�தி� நா�� �வ�க���ேளேய 

அைம�த�. ஆ�டவ��ெகன வா�ைவ ��ைமயாக அ��பண��த அவ�, 

அவ���� பண��� வா��தா�. இ�பண�ைவ அவ�, உட� வா��த 

சேகாத�கள�ட��, ஆ�ம�க வழிகா��ய�ட��, உறவ�ன�கள�ட��, தன� 

மாணவ�கள�ட�� ெவள��ப��தினா�. உ�ளைற��� ஒ��கி� ேபான 

வா�வாக இ��தா��, இைற�சி�த�தி�� பண��� த�ைன ��ைமயாக 

வ���� ெகா��� வா��ததா� அவ�ட� ெவள��ப�ட அ�ளான� பலைர 

அவ�ட� ஈ��த�. அ�ேபா�சாவ�� �ன�த வா�ைவ� �றி�� �த� 

�தலாக ெவள��பைடயாக �றியவ�, அவ�� ஆ�ம�க வழிகா��யாக 

இ��த அ��த�ைத ேராம�� அ�களா�. �ன�ைதய�� 

ந�லட�க�சட�கி� மைற�ைர ஆ��ைகய��, “அ��சேகாத� 

அ�ேபா�சாவ�� ஆ�ம�க வா�ைவ� �றி�� அதிகமாக அறி�தி���� 

நப� எ��� �ைறய��, எ�னா� ஒ�ைற உ�தியாக� �ற ����. நா� 

இ�� ஒ� �ன�ைதய�� ந�லட�க�சட�கி� ப�ேக�கிேறா�. இவ�� 

ஆ�ம�க வா�ைவ� �றி��� அவ� ெகா����த �ன�த�ைத� �றி��� 

ெவள��லகி��� ெத��தி��தா�, இ�ைறய இ�சட�கி� 

ஆய�ர�கண�கான ���க�� அ��சேகாத�க�� ெபா�நிைலய�ன�� 

ப�ேக�றி��பா�க�. அவ�க� இ��ன�ைதய�� �க�ைத ஒ�கண� 

கா�பத�காக ���ய��தி��பா�க�. அவ�டமி��� �ன�தமான 

ெபா�� ஒ�� ேவ��� எ�� ஆவ� ெகா�� வ�தி��பா�க�. மன�த 

கண��ப��ப�� பா��தா�, இவ� �ழ�ைத� ெதரசா எ��� �ன�ைத�� 

நிகரான வா�� வா��தா� எ�� எ�னா� உ�தியாக �ற����” எ�� 

�றினா�. 

அ�ேபா�சா சி�வயதி� அ�ன���� என அைழ�க�ப�டா�. 

ந�ைமகளா� �ழ�ப�ட அவர� இளைம�கால� ��ப�கள�ேல 

அட�கிய����� இன�ைமைய��, ��ண�ய வா�வ�� ேம�ைமைய�� 

க���ெகா��த�. சீேரா மலபா� கிறி�தவ�கள�ைடேய காண�ப�� 
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கிறி�தவ வா�வ�� கலா�சார� ��க� அ�ன������ ேப�தவ�யாக 

அைம�தன. ஆக�� 19, 1910 இ� ப�ற�த அ�ன����, தம� தாைய 

��றா� மாத�தி� இழ�தா�. இற��� ேபா�, அ�தா�, தன� 

பாச�தி���ய மகைள, தன� சேகாத� அ�ன�மா ���க� அவ�கள�� 

பராம��ப�� வ��டா�. அ�ன����ைய �ைறயாக வள���, ந�ல 

���ப� ெப�ணாக மா�ற ேவ��� எ�� ஆைச�ப�ட அவர� த�ைத, 

மக� சி�திய�� வ ���� வள�வேத ச�யான� என எ�ண�னா�. 

ஒ��க�ட� அ�ன����ைய வள��பதி� தன��கவன� ெச��தினா� 

அ�ன�மா ���க�. கிறி��வ�� அ�ைப ஊ��வள��பத�கான 

அைன�த� �ழ�� அ����ப�தி� நிலவ�ய�. மாைல ெசப�, வாரா�தர 

உபவாச�, ந�க�ைண ப�தி, தி��ப�லிய�� ப�ேக�ற� ஆகியவ�ைற 

வழ�கமா�கி� ெகா�டா� அ�ன����.  

இள� ப�வ� ெகா��த ஒ��க வா�� பரண�ஙான� க�ன�ய� 

இ�ல�தி� அ�ன������ ேப�தவ�யாக இ��த�. க�ன�ய� இ�ல 

வா�வ�� அவ� ��ப�கைள�� வலிகைள�� அ��ட� 

ஏ���ெகா�டா�. ஈேசாவ�� பா�கள�� ப�ேக�க ஆைச�ப�ட அவ�, �ய 

வா�� வாழ ��ப�க�� �யர�க�� இ�றியைமயாதைவ எ�பைத 

அறி�தி��தா�. “தி��சைபயா�� உடலி� ஒ��ெமா�த நல��காக 

�யர�க� தர�ப�கி�றன. கிறி�தவ�க� ��ப�கைள மன�வ�� 

ஏ��� ேபா�, தி��சைப�காக பா�கைள ஏ�ற ெமசியாவ�� ��ப�கள�� 

ப�ேக�கிறா�க�, அ�வாேற அவர� பா�கள�� �ைறப�வைத நிவ��தி 

ெச�கிறா�க�. அவ�ைற மகி��சிேயா� ஒ�வ� ஏ��� ேபா�, 

கிறி��வ�� ம����பண�ய�� அவ� ப�ேக�கிறா�” எ��� க�ேதாலி�க� 

தி��சைபய�� மைற�க�வ� �லி� ப��ப�ைன ஆன� அ�ேபா�சாவ�� 

வா�வ�� ெசயலா�க� ெப�ற�. 

��ப�கைள� �றி�த �ன�த அ�ேபா�சாவ�� ப��ப�ைனக�, 

��ப�க� ெகா���ள ம��ப�� இய��கைள ெவள��ப���கி�றன. 

“��ப�க�� பா�க�ேம என� மணமகன�� (இேய�) வா�வ�� 

ெப��பா�� ஏ�ப�டதா� நா�� அ�வலிகைள ஏ�க மன� 

ெகா���ேள�. ��ப�க� ெதாட��� எ�ைன வைத�தா��, அைவ மன 
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அைமதிைய� த�வதாக உ�ளன. கட�த ஏ� ஆ��களாக ��ப�க� 

வழியாக நா� எ� ஈேசா��� ம��ேம ெசா�தமாக மாறிவ��ேட�” 

எ�கிறா� �ன�த அ�ேபா�சா. 

அ�ேபா�சா தம� வா�வ�� பழ�க�ப��தி� ெகா�ட 

��ப�கள�� ஆ�ம�க�ைத� �றி�� ந�� அறி�தி��த தி��சைப, 

அவ��� ��தி�ேப� ப�ட� ெகா���� ேபா�, தி��த�ைத இர�டா� 

ஜா� பா� வழியாக ப��வ�மா� �றிய�. “இள� வயதிேலேய 

அ�ேபா�சா, ெப���ய�கைள அ�பவ��தா�. ஆ��க� கட�த ேபா�, 

வ��ணக� த�ைத தம� மகன�� பா�கள�� ப�ேக��� ெப��ேப�ைற 

அ�ேபா�சா���� ெகா��தா�. உடலளவ�� அ�பவ��த வலிக� 

ம��ம�லாம� ப�றரா� ���� ெகா�ள�படாம� இ��த ச�த��ப�கள�� 

உ�வான உ�மன ேவதைனகைள�� தி��சைப� தா� கா�கிறா�.  

கிறி��வ�� பா�கைள அ�� ெச�ததா� அ�ேபா�சாவா� ��ப�கைள 

அ�� ெச�யாம� இ��க ��யவ��ைல. சி�ைவய�� அைறய�ப�ட 

கிறி��ைவ அ�� ெச�தத� வழியாக சி�ைவகைள அவ� அ�� 

ெச�தா�.  

வா�வாக மா�� கிறி�� அ�பவ� ஒ�ேற, கிறி��வ�� 

பா�கைள மகி�ேவா� ஏ�க� ����. அ�ேபா� தா� நம� ��ப�கைள 

ஏ�� அவ�ைற பலியாக அ��ப��க�� ����. “அ�� இேய�ேவ, 

காய�ப�ட உம� தி�இ�தய�தி� எ�ைன� மைற��� ெகா���. அ�� 

ெச�ய�பட�� மதி�கப�வத��மான என� ஆைசைய எ�ன�டமி��� 

ந��கிய���. �க�� ெப�ைம�� ேத�� ேசாதைனக���� வ�ழாம� 

கா�த���. உ��ைடய தி�இ�தய�தி� ப�றிெய��� ெந��ப�ேல 

ஒ� சி� �டரா�� அள��� எ�ைன எள�யவளா�கிய���” என 

அ�ேபா�சா ெசப��தா�.  

இ�ெப�� �ன�ைதய�� வ�ழாவ�ைன� ஜூைல 20 �த� 29 வைர 

மைறமாவ�ட அளவ��, நாக�ேகாவ�� அ�ேபா�சா தி��தல�தி� 

ைவ�� ெகா�டாட இ��கிேறா�. ஒ�ெவா� ஆ��� நா� ெச�வைத� 

ேபா�� இ�வா��� ந��க� இ�வ�ட�தி��� தி��பயண� 

ேம�ெகா�ள ேக���ெகா�கிேற�. மைறமாவ�ட இைளேயா�க�, 



5 

 

வழ�கமாக ேம�ெகா��� நைடபயண�தி� மிக ��கிய� ப�� 

வகி�கிறா�க�. இ��ன�த பயண�தி� நா�� ப�ேக�ேப�. 

அ��த�ைதய�கேளா�� அ��சேகாத�கேளா�� எ�ேனா�� ேச��� 

இ�பயண� ேம�ெகா�ள நா� உ�கைள அைழ�கிேற�. இ��ன�த� 

பயண�தி�காக, உபவாச�, நவநா� ம��� சிற�� ெசப�களா� 

ந�ைமேய� தயா��ேபா�.  

 

தி�நாள�� ��கிய நிக��க�  

ஜூைல 20        -  ெகா�ேய�ற�: தி��பலி, ேபர��த�ைத ேஜா�  

��ட���பாட�, ���ல�த�வ�. 

ஜூைல 21        - நைடபயண�: மைறமாவ�ட இைளேயா� ம���  

அைன�� இைறம�க�. 

ஜூைல 28      –  தி��பலி: இல�த�� �ைற. தைலைம: ேமத� ஆய�  

சி�கராய�, ேசல� மைறமாவ�ட�. 

ஜூைல 29        - மைறமாவ�ட தி��பயண நா�: காைல 9.30 மண���  

தி��பலி, மா� ஜா�� இராேஜ�திர� SDB. அைன�� 

இைறம�க�� ப�ேக�க ேக���ெகா�கிேற�.  

 

மைறவ�ட அளவ��, தி��தல�தி�� ெச�வத��� இைண�� தி��பலி 

ஒ���ெகா��க�� ேநர� ஒ��க�ப���ள�. அைத� பய�ப���� 

ெகா�ள ேக���ெகா�கிேற�. கீேழ வ�பர� தர�ப���ள�. 

ஜூைல 20, 2018  - நி�திரவ�ைள 

ஜூைல 21, 2018  - பட�தா��� 

ஜூைல 23, 2018 - ஆ�காண� 

ஜூைல 24, 2018  - �ைச�ர� 

ஜூைல 26, 2018 - ம�சா��� 

ஜூைல 27, 2018  - த�கைல-ப�லா�காைல 
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�ன�த அ�ேபா�சா தி�வ�ழாைவ ��ன���, �ன�த அ�ேபா�சா 

அ�காடமி, ப�ள�க� ம��� க���க��� இைடேயயான ேபா��கைள 

ஆக�� 4 ஆ� ேததி நட��கிற�. 

�ன�த அ�ேபா�சா தி��தல�தி� ப��த�ைத, நிக��கைள� 

�றி�த வ�பர�கைள உ�க��� எ��� ��வமாக� ெத�ய�ப���வா�.  

மைறமாவ�ட�தி� ெசய�பா�கள�� இய�ற அள� ஒ��ைழ��� 

ெகா��� ெசய�ப�� உ�க� அைனவைர�� மனமார வா���வேதா� 

ந�றிகைள�� ெத�ய�ப���கிேற�.  

ெசப�கைள�� ஆசீைர�� அள��கிேற�. என�காக�� 

மைறமாவ�ட�தி�காக�� ெதாட��� ெசப���க�.  

 

â¡Á‹ ß«ê£ ªñCò£M™  

 
Ýò˜ ü£˜x Þó£«ü‰Fó¡ SDB 

î‚è¬ô ñ¬øñ£õ†ì‹ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fwpg;G:- Þšõ£ò˜ F¼ºèˆ¬î, 2018 ஜூைல 15 Ý‹ «îF F¼ŠðL‚A¬ì«ò 

ðƒ°èO™ õ£C‚è «õ‡´‹. 


