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�.எஃப்.எம். ெமர்ேடக்கா �னம் மற்�ம் மேல�ய �ன அ�க்ைக 2021 

��த்��ந்� �ட்� ெப�ம் ஒன்�பட்ட மேல�யா  

 
இன்ெனா� �ைற, மேலயரக்ள் அைனவ�ம் 65வ� ேதய �னம் மற்�ம் 58வ� 

மேலய �னத்ைத நிைன� �ற ஒன்����ள்ேளாம். இந்த ஆண்!,  

இக்ெகாண்டாட்டத்ைத #தமாக அ$சரிக்கேவண்�&�ந்தா'ம், மக்கைள 

ஒன்�ப!த்�ம்  இத்ேதய நாள்கள் தனிதத்ன்ைம வாய்ந்ததாக அைமவதால் அதைன 

நாம் )றக்கணித்�*ட இயலா�. 
 

கடந்த 18 மாதங்களாக நம் நாட�்ல் ேகா*ட-்19 க!ைமயானதாக�ம் 

அ�பணியாததாக�ம் நம்�டன் இ�ந்த�, ஒன்� ேசரந்்� ைகேகாரத்்� நிற்,ம் 

மேலயரக்ைள, அ� ேதால்*�றச ் ெசய்ய��ய*ல்ைல. அேத ேவைள&ல், 

-ரிந்�.டக்,ம் நம்#ல், காணப்ப!ம் ேவதைனகைள�ம் இழப்)கைள�ம் 

ஒன்�ேசரந்்� 0மக்க, நம்ைம ஒ�வைக&ல் இைணத்�ம் உள்ள�. அசாதாரணமான 

சவால்கைள எ�ரெ்காள்3ம் �ன்களப்பணியாளரக்ேளா! நா�ம் ேசரந்்� நிற்,ம்ப� 

இ� வைக ெசய்�ள்ள�. ேம'ம் அேநகர,் ேதைவ�ள்ளவரக்3க், அயரா� ேவைல 

ெசய்� அவரக்ள� �யரநீ்க். ஆ�தைலக் ெகாண்!வந்�ள்ளனர.் காலத்�ன் 

ேகாலத்�ற்,த ்�யாகத்�டன் ஒன்� �ரண்ட  மேலயரக்3க்காகத ்ேதவ$க், நன்5 

ெச'த்�ேவாம்.   
 

தனிநபர ்மற்�ம் அேநகர� வாழ்வாதாரதை்த பா�தத் சா�க்ேக�வான இந்த ைவரஸ் 

பரவ7ன் தாக்கத்ைத கட!்ப்ப!த்�வேதா!, அ!த்த நிைல&ல் ேதய ேமம்பாட�்ைன 

�ன்னிைலப்ப!த�்வேத நம் �காைமப் பணியாக இ�க்க ேவண்!ம். ேதய அள*ல் 

ெபா� மக்களின் நலம் காண, *8ப்) நிைல�டன் *டா�யற்�டன் ெசயல்பட 

நம்ைம அரப்்பணிக்க ேவண்!ம். ,�மக்கள் அைனவ�ம் த!ப்9 

ேபாட!்க்ெகாள்வதற், ஒத்�ைழக்க ேவண்!ம்.  

இதற், �ன்) ஏற்பட�்ராத இந்த ெந�க்க�&ல் க்.ய சக மேலயரக்ள் 

எ�ரே்நாக்.�ள்ள இந்தப் ப3ைவக் ,ைறப்பதற்,, .5ஸ்தவரக்ள் மற்ற 

மததத்வேரா!ம் ேவ� கலாசச்ாரதை்த சாரந்்த இயக்கங்க3ட$ம் 

ைகேகாரத்்�ள்ளனர.் 

நம்ைமச0்ற்5�ள்ள வ5யச�தாயங்கள், ேவ�நாடட்வர,் ேப�,ைறந்தவரக்ள், 

பல;னரக்ள் மத்�&ல் அமரத்த்ப்பட்��க்.ற நாம் ெதாடரந்்�  நம� ேதவ அன்ைப 

ெவளிப்ப!த்�ேவாமாக. (யாக்ேகா) 1:27; மாற், 12:30-31) 
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தங்கள� அன்)க்,ரியவரக்ைள�ம் ,5ப்பாகச ் ச!�&ல் தங்கள் ெபற்ேறார ்
இ�வைர�ம் இழந்� த*க்,ம் அேநக -ள்ைளகைள�ம் இந்த ேவைள&ல் நாங்கள் 

நிைன*ல் ெகாள்3.ேறாம்.  

நம்ைமச0்ற்5�ள்ளவரக்ள் ப!ம் ேவதைனகைள�ம் �யரங்கைள�ம் நீக்க�ம், 

எல்லா�க்,ம் அவர� 0கமளிக்,ம் ஆ<ரவ்ாதங்கள் .டட்�ம், ெவ,*ைர*ல் நம� 

=*யம் வழக்க நிைலக்,த ் ��ம்ப�ம், நம� தனிப்பட்ட ெஜபத்�'ம் �ட!் 

ெஜபத்�'ம் மகத்�வமான �ரித�்வ ேதவ$ைடய இைடப!த'க்,ம் இரக்கத்�ற்,ம் 

ெஜ-ப்ேபாமாக. 

-ரதம மந்�ரி உடப்ட நம� ேதயத்தைலவரக்ள், அைனத்� 0காதார அ�காரிகள், 

அர0 சாரந்்த அைமப்)கள், இவரக்ள் யாவ�ம் ேதவனால் வ8நடதத்ப்பட!் 

பா�காக்கப்பட ெஜ-ப்ேபாம். அைனத்� மேலயரக்ளின் ெபா�வான நன்ைமக்காக 

ஒன்றாய் இைணந்� ெசயல்ப!ேவாம். 

 

ேத�ய �னம் & மேல�ய �னம் வாழ்த்�கள் 

 
ைகெயாப்பம் 

ஆரச்-்ஷப் டத்ேதாக் ெமல்டர ்@க். தய்ஸ்        ஆரச்-்ஷப் Dr ைசமன் ேபாஹ் ஹB ெசங் 
தைலவர ்                                                                     உத*தத்ைலவர ்
 

ேகார ்எப்-ஸ்ேகாப்பா -7ப் ேதாமஸ்                 மைறத்�� Dr.இC ெஹாங் ெசங்      

உத*த்தைலவர ்                                                    உத*தத்ைலவர ்

 


