
சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு ஞாயிறு – 2018/ Ecological Sunday 2018 

பபொருள்:  படைப்பு கைவுளின் மொட்சிடமயின் பெளிப்பொடு 

நீதிபமொழிகள்   8: 22-31     சங்கீதம் : 19 

பெளிப்படுத்தல் 21:1-8                        லூக்கொ 8 : 22 - 25    

தந்டதயொம் கைவுள்; குமொரனொகிய கிறிஸ்து மற்றும் தூய ஆெியொரின் பபயரொல் 
ஆபமன். 

 நம்முடைய சிறுெயது முதல் பல்வெறு ெடகப்பட்ை கடதகடள நொம் 
வகட்டிருக்ககூடும். குறிப்பொக அரசெம்சத்தினரின் கடதகள், கொனகத்டத டமயமொகக் 
பகொண்ை கடதகள், நன்பநறிக் கடதகள் மற்றும் ெரீ தீரச் பசயடை உள்ளைக்கிய 
கடதகள் ஆகியெற்டற அதிகமொகக் வகட்டிருக்கக்கூடும். இெற்றுள் பை செொல்கடள 
உள்ளைக்கிய பபருங்கைல் மற்றும், கைல் பிரயொணம் சொர்ந்த கடதகளும், இத்துைன் 
பதொைர்புடைய நிகழ்வுகளும், பிரயொணத்தின் ெியத்தகு முடிவுகளும் நம்டம ெியப்புற 
பசய்த கடதகள் என்படத மறக்க இயைொது. திருமடறயில் பபருங்கைல் மற்றும் 
தண்ணரீ் பரப்புைன் பதொைர்புடைய நிகழ்வுகடள பல்வெறு நபர்களின் ெொழ்ெியவைொடு 
அறிந்து பகொள்கிவறொம். அெற்றுள் குறிப்பொக, பபருபெள்ள நிகழ்ெில் படைப்புகவளொடு 
கொக்கப்பட்ை வநொெொ, வமொவசயுைன் பசங்கைடைக் கைந்த இஸ்வரயல் மக்கள், வயொனொ 
தீர்க்க தரிசியின் கைற்பிரயொண நிகழ்வு, நீர்வமல் நைந்தது மற்றும் கொற்டறயும், 
கைடையும் கடிந்து பகொண்ை கிறிஸ்துெின் பசயல்பொடு, மற்றும் பிரயொணத்தின் வபொது 
கப்பல் வசதத்தில் பொதுகொக்கப்பட்ை திருத்தூதுெர் பவுைின் பசயல்பொடு ஆகியன 
முக்கியத்துெம் ெொய்ந்ததொகும். இந்நிகழ்வுகள் அடனத்தும் அற்புதமொன கைவுளின் 
பொதுகொப்டப உணர்ந்து பகொண்ை கருத்தொழமிக்க சிந்திக்கச் பசய்யக்கூடிய திருமடற 
நிகழ்வுகளொகும். இவ்ெொண்டின் சுற்றுச்சூழல் பொதுகொப்பு ஞொயிறு தியொனத்தில் நொம் 
“இவயசுக் கிறிஸ்து கொற்டறயும் கைடையும் அடமதிப்படுத்தும்” நிகழ்ெின் 
அடிப்படையில் சிந்திக்க அடழக்கப்படுகின்வறொம்.  

அன்பிற்குரியெர்கவள! பபருங்கொற்டற அடமதிப்படுத்தும் கிறிஸ்துெின் பசயல், 
சமவநொக்கு நற்பசய்தி நூல்களொன லூக்கொ 8: 22-25, மந்வதயு 8:23-27மற்றும் மற்குெின் 
நற்பசய்தி 4:35-41ம் ெசனத்தில்  ெிெரிக்கப்பட்டுள்ளது. அக்கடற வநொக்கிய 
கைிவையொக்கைல் பிரயொணத்தில், இவயசுக் கிறிஸ்துெின் நித்திடரயின் வபொது ஏற்பட்ை 
பபருங்கொற்றில், சீைர்களின் ெொழ்ெிற்கொன பயத்தின் சூழைின் கிறிஸ்து கொற்டறயும், 



கைடையும் அடமதிப்படுத்தின பசயல்பொடு சீைர்கடள பயத்திலும், ெியப்பிலும் 
ஆழ்த்துகிறது.  

கைவுளின் மொட்சிடமயொகிய படைப்டப பொதுகொக்க ெைியுறுத்துகின்ற 
தியொனத்தின் ஐந்து குறிப்புகடள ஆங்கிை பதம் G-L-O-R-Y என்கிற பசொல்ைின் 
எழுத்துகளின் பபொருளுைன் தியொனிக்க முற்படுவெொம். 

1.  படைப்பொளரொகிய கைவுள் (God of Creation) 

ஒருங்கின்டமயிைிருந்து (Chaos) உைடகப் படைக்கும் கைவுள் தம்முடைய 
ெொயின் பசொல்களினொல் படைப்புகடள உருெொக்குகின்றொர் குறிப்பொக, நிைம், நீர் 
ஆகியெற்டற ஒழுங்குபடுத்துகின்றொர். இவயசுக் கிறிஸ்து தம்முடைய ெொயின் 
ெொர்த்டதயின் மூைம் கைைின் சீற்றத்டதக் கட்டுப்படுத்தி அடமதிப் படுத்துகின்றொர். 
இயற்டக கைவுளின் அருட்பகொடை ஆழ்கைல் மற்றும் இயற்டக இடறெனின் 
கட்டுப்பொட்டில் இயங்குகின்றது என்படதயும் கைல்நீர் நீர்க் கைவுளின் கற்பித்தைினொல் 
ெிைகுெடத சங்கீதம் 104-7 ம் பொைைிலும், தம்முடைய ஆற்றைினொல் தண்ணடீரக் 
கட்டுபடுத்திய இடறெனின் மொண்டப வயொபுெின் புத்தகம் 26-12 ம் ெசனத்திலும், 
இயற்டகயின் மீது அதிகொரமுடைய கைவுள் என்பது சங் 29 ம் பொைைின் ெொயிைொக 
அறிந்து பகொள்ள முடியும். இத்தியொனத்திற்கு துடணயொன நற்பசய்திப் பகுதியின் 
மூைம் கிறிஸ்து அடமதியற்ற கைடை அடமதிப்படுத்துெது ஒழுங்கின்டமயினின்று 
உைகத்டதப் படைத்த படைப்பொளரொகிய கைவுளின் பணிவயொடு ஒப்பிைப்படுெது 
மட்டுமின்றி படைப்பொளரின் மொண்டப உணர்ந்து பகொள்ளச் பசய்கிறது. 

இன்று இயற்டகயின் மீதொன அதிகொரத்டத தனிமனிதன் எடுத்துக்பகொள்ெதும், 
இயற்டகயின் ெிதிகடள மீறிய அத்துமீறல்களும், படைப்பொளரொகிய கைவுளின் 
நிகரற்ற படைப்டப உருக்குடையச் பசய்கின்றன.  

இன்று தனிமனிதனின் வதடெ, வபரொடச வபொன்ற பசயல்களினொல் 
இயற்டகயின் அடமப்பு உருக்குடைக்கப்படுகின்றது, குறிப்பொக கட்டுமொனம், நதிநீர் 
பங்கீடு, நீர் வமைொண்டம, ெிடளநிைம் ஆக்கிரமிப்பு குறித்த பிரச்டன, ெனெளம் 
அழிக்கப்படுதல், மரபணு மொற்றம் பசய்யப்பை பயிர்கள், இெற்றின் மூைம் கைவுளின் 
படைப்பு அழிக்கப்படுகின்றது. இயற்டகடய உக்கிரொணத்துெதுைன் பொதுகொக்க 
வெண்டிய மனிதன் இயற்டகடய சூடறயொடுகின்ற பசயல் உைபகங்கிலும் 
நடைபபறுகின்றது. கைவுள் இயற்டகயின் மீது அதிகொரம் உடையெர்; கைவுளின் 
படைப்டப பொதுகொக்க படைக்கப்பட்ை படைப்பு மனிதன் என்படத உணர்ந்து பகொள்ள 
அடழக்கப்படுகின்வறொம். 



 

 

 

2. மொசுபடுத்தப்படும் படைப்பு :  Littering Creation 

 இன்டறய சூழ்நிடையில் படைப்பு பல்வெறு நிடைகளில் மொசுபடுத்தலுக்கு 
உட்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அன்றொை ெொழ்ெில் இன்று பைதரப்பட்ை கழிவுகள் 
சுற்றுசூழடைச் சீர்வகைொக்குகின்றது. பயனற்ற மின்சொதனப் பபொருட்கள், உடைந்த 
கண்ணொடிகள், பிளொஸ்டிக் கழிவுகள், உணவுக் கழிவுகள் என மட்கொத கழிவுகள் இன்று 
பபருகி சுற்றுப்புறச்சூழ்நிடைடய மொசுபடுத்துெவதொடு இல்ைொமல், பல்வெறு 
வநொய்கடளப் பரப்பும் நுண்ணுயிர்கள் பபருகுெதற்கு ெொழிைமொகவும் மொறுகின்றது. 
இக்கழிவுகள் மண்ணில் ெொழும் சிறு உயிரினங்கள், தொெரங்கள், பறடெகள், 
ெிைங்குகள் மற்றும் நீர்ெொழ் உயிரினங்களின் ெொழ்ெிைத்டதப் பொதிப்பவதொடு 
மற்றுமின்றி மனிதனின் ெொழ்ெொதொரத்டதயும் பொதிக்கின்றது. இவ்ெொண்டின் 
கருப்பபொருடள “பிளொஸ்டிக் மொசுபொட்டை ஒழிப்வபொம்” என்கிற ெொக்கின் 
அடிப்படையில் ஐக்கிய நொடுகளின் சுற்றுச்சூழல் திட்ைம் அறிெித்திருப்பது 
குறிப்பிைத்தக்கது. சுற்றுச்சூழல் ெிழிப்புணர்வு இன்றி நொம் ெொழும் ெொழ்ெொதொரங்கடள 
அழிப்பது மனித இனத்திற்வக தீங்கு ெிடளெிக்கக்கூடியது. கைவுளின் படைப்டப 
அளிக்க முற்படும் மனிதனின் தன்டம கைவுளின் பொர்டெயில் நீதியற்ற பசயல் 
என்படத உணர்ந்து பகொள்ள அடழக்கப்படுகின்வறொம். 

 சுற்றுச்சூழல் மொசுபொடு இன்று கைவுளின் படைப்டப பபொருளற்றதொக்கியுள்ள 
நிடையில், மடைவபொல் குெிந்துள்ள பிளொஸ்டிக் கழிவுகள் இன்று மனுக்குைத்திற்வக 
செொைொகியுள்ளது. இந்நிடை நீடிக்குமொயின், கிறிஸ்துவுைன் பயணம் பசய்த சீைர்கள் 
வபொைவெ நொமும், “ஐயவர! நொங்கள் மடிந்து வபொகிவறொம்!” என்று கூக்குரைிை வெண்டிய 
நிடைக்கு தள்ளப்படுவெொம் என்பது மறுக்க முடியொத உண்டம.  

பபருங்கொற்றின் அழிெில் இருந்து பைடக பொதுகொத்த கிறிஸ்துெின் பசயல் 
வபொை, இன்று சுற்றுச்சூழடைப் பொதுகொக்கவும், ெிழிப்புணர்டெ ஏற்படுத்தவும் 
திருச்சடபயொக நொம் அடழக்கப்படுகின்வறொம். இப்பணிடய அருட்பணிவயொடு 
இடணந்து பசயல்படுத்தி படைப்டபயும், மனுக்குைத்டதயும் பொதுகொக்க வெண்டிய 
கட்ைொயத்தில் உள்வளொம். அன்பிற்குரியெர்கவள, அழிெின் வபரடைகடளயும், 
உக்கிரத்தின் பபருங்கொற்டறயும் ஏற்படுத்துெது நம்முடைய பசயல்பொடுகவள என்படத 
நொம் உணர்ந்து பகொள்ளுதல் வெண்டும். 

 



3. படைப்டபப் பொதுகொத்தலுக்கொன நமது கைடம: (Obligation to Creation) 

 கைிவையொக் கைல் என்பது கனசவரத் ஏரி என்றும் அடழக்கப்படும், மிகக் 
குடறந்த பரப்பளவுள்ள நீர்நிடை எனிலும் மடைகளொல் சூழப்பட்ை பூவகொள அடமப்டப 
உடையதொகும். சூழப்பட்ை மடைகளின் கொரணமொக, குளிர்ச்சியொன மற்றும் ெறண்ை 
கொற்று எப்பபொழுதும் இந்த நீர்ப்பரப்பின் மீது கொணப்படும். கொற்றின் அழுத்தமும் 
பெப்பமும் ஒருங்வக இடணெதன் மூைம் பை வநரங்களில் பபருங்கொற்று இந்த கைல் 
பரப்டபயும் அெற்வறொடு இடணந்த ெொழ்ெொதொரங்கடளயும் வசதப்படுத்தும் என்பது 
குறிப்பிைத்தக்கது. கைல் மட்ைத்திைிருந்து 680 அடி கீழொனதும், நன்னடீர 
உடையதுமொன இந்த ஏரி சுமொர் 200 அடி ஆழமுள்ளது என்பது இந்தக் கைைின் 
தனித்துெம் ஆகும். பபருங்கொற்றும், அடைகளும் அடிக்கடி இக்கைைில் ஏற்பட்ைொலும், 
கிறிஸ்துவுைன் பயணம் பசய்த சீைர்களுக்கு இது திடகப்டபயும், பயத்டதயும் 
ஏற்படுத்தியது. மொற்கு நற்பசய்தியொளர் இச்சம்பெம் ஏற்பட்ைது மொடை வெடள எனவும் 
இெர்களுைன் மற்ற பைகுகளும் மீன் பிடித்ததில் ஈடுபட்டிருந்தடதயும் 
குறிப்பிடுகின்றொர்.  

 கைல் சொர்ந்த ெொழ்க்டக ெொழும் பபரும்பொைொன சீைர்களுக்கு இவ்ெனுபெம் 
அனுதின செொைொக இருப்பினும், இம்முடற கிறிஸ்துெின் பசயல்பொடு மற்றும் 
இயற்டகடய அடமதிப்படுதலுக்கொன கிறிஸ்துெின் கட்ைடள சீைர்களுடைய 
ெொழ்ெில் புதிய நம்பிக்டகடயயும், புதிய டதரியத்டதயும் ஏற்படுத்துகின்றது. இன்றும் 
சுற்றுச்சூழல், இயற்டக, ெனெளம் பல்வெறு மக்களினங்களின் ெொழ்ெின் ஆதொரமொக 
ெிளங்குகின்றது. குறிப்பொக, பழங்குடியினர், மண்ணுக்குரிய பூர்ெகீக் குடியினருக்கு 
ெொழ்ெின் அடிப்படையொக ெிளங்குகின்றது. இயற்டகயின் மீதொன தொக்குதல், ென 
ஆக்கிரமிப்பு, சதுப்பு நிை ஆக்கிரமிப்பு, ெிடளநிை ஆக்கிரமிப்புகள் ஆகியெற்றின் மூைம் 
பை பின்தங்கிய மக்களின் ெொழ்வு வகள்ெிக்குறியொகின்றது. “நொங்கள் மடிந்து 
வபொகிவறொம்” என்கிற நிடைக்கு தள்ளப்படுகின்றனர். 

  அன்பிற்குரியெர்கவள! சுற்றுச்சூழல் பொதுகொப்பு ஞொயிறு தினத்தில் ஒடுக்கப்பட்ை 
மக்களின் ெொழ்ெிற்கு நம்பிக்டக அளிக்கும் ெடகயில் கிறிஸ்துடெப் வபொல் அெடரப் 
பின்பற்றும் மக்களொகிய நொமும் அெர்கள் ெொழ்ெில் இயற்டகடயப்  பொதுகொப்பதன் 
மூைம் புதிய நம்பிக்டகடய ஏற்படுத்த நம்டம ஒப்படைப்வபொம்.  

4. படைப்பின் மீதொன கைவுளின் மீட்பு (Redemption of Creation) 

 இவயசுகிறிஸ்து தம்முடைய சீைர்களுைன் வமற்பகொண்ை சூழல் இயல் பயணம் 
(Eco Tour) படைப்பிற்கு ெிடுதடை அளிக்கும் அருட்பணியொக 



அறிந்துபகொள்ளப்படுகின்றது. அக்கடறப்பட்ை கிறிஸ்து கல்ைடறயில் ெொழும் 
வைகிவயொன் என்று அடழக்கப்பட்ை பிசொசினொல் தன்டன சமூகத்தில் இருந்து 
பிரிக்கப்பட்ை மனிதனுக்கு ெிடுதடை அளிக்கும் பணி பசய்கின்றொர். மறுெொழ்வு 
பபற்றெனொக அம்மனிதன் கிறிஸ்துெொல் ெிடுதடை பபறுகின்றொன். மீண்டும் 
கைிவையொெில், சமூகத்தினொல் கிருஸ்துடெ வநர் எதிவர பொர்க்க இயைொத 12 ஆண்டு 
பபரும்பொடுள்ள பபண் அெருடைய பின்பக்கமொக ெஸ்திரத்தின் ஓரத்டத பதொட்டு சுகம் 
பபறுகின்றொள். அத்துைன் கிறிஸ்துெின் ெிடுதடை அருளும் அருட்பணி யெரீுெின் 
மகளின் மறுெொழ்டெ “சிறு பபண்வண எழுந்திரு” என்ற ெொக்கின் மூைம் 
உறுதிப்படுத்தப்படுகின்றது.  

 கிறிஸ்துெின் கைற்பயண நிகழ்வும், கைற்கடரவயொர அருட்பணியும், கைற்கடர 
கைந்த திருப்பணியும் படைப்பின் ெிடுதடைடய டமயமொக்கப்பட்ை பணிவய ஆகும் 
(liberation) இன்று பைருக்கு சூழல் கரிசடன சுற்றுச்சூழல் பொதுகொப்பு திருப்பணி 
நொட்ைமின்றி இருப்பினும், கைவுளொல் படைக்கப்பட்ை இயற்டகடய பொதுகொப்பதும், 
கைவுளின் படைப்பின் பொதுகொப்பிடன உறுதிப்படுத்துெதும் அருட்பணிகளில் 
முக்கியத்துெம் ெொய்ந்ததொகும். இன்று திருச்சடப கைவுளின் படைப்புகளின் மீதொன 
மீட்டப பகொடுக்க சுற்றுச்சூழல் அருட்பணியில் தன்டன ஈடுபடுத்திக் பகொள்ள 
வெண்டும். பவுல் அடிகளொன் வரொமர் 8 ஆம் அதிகொரம் 21&22 ம் ெசனத்தில் “அது 
அழிவுக்கு அடிடமப்பட்டிருக்கும் ெிடுெிக்கப்பட்டு, கைவுளின் பிள்டளகளுக்குரிய 
பபருடமடயயும், ெிடுதடைடயயும் தொனும் பபற்றுக்பகொள்ள வெண்டும் என்ற 
எதிர்வநொக்வகொடு இருக்கிறது. இந்நொள் ெடர படைப்பு, அடனத்தும் ஒருங்வக வபறுகொை 
வெதடனயுற்றுத் தெிக்கின்றது என்படத நொம் அறிவெொம்”. ஒட்டுபமொத்த 
படைப்பிற்கும் ெிடுதடை அருளும் பணிடய கிறிஸ்துெிைம் கற்றுக்பகொள்கிவறொம். இது 
ஒரு சமூகப் பணியல்ை மொறொக கிறிஸ்துெின் சீைர்களொக கைவுளின் படைப்டப 
பொதுகொப்பதற்கொன இடெகளின் திட்ைமும், கட்ைடளயும் என்படத உணர்ந்து பசயல்பை 
அடழக்கப்படுகின்வறொம். 

5. புதுப்பித்தலுக்கொன கைவுளின் படைப்பு: (Yearning of Creation) 

 இவயசு கிறிஸ்து புயைின் நடுெில், ஒழுங்கின்டமயின் சூழடை தம்முடைய 
ெொர்த்டதயின் மூைம் அடமதியும், புதிய படிப்புமொக மொற்றுகின்றொர். சங் 29:3ம் 
பொைைின் படி, வகயொசில் இருந்து “கொஸ்மொஸ்” எனும் புதிய உைடகப் படைக்கின்றொர். 
புதிய படைப்பு என்பது மீண்டும் முழுடமயொக மொற்றப்பைப்வபொகின்ற உைகம் அன்று; 
மொறொக புதிதொக்கப்படுகின்ற உைகம். கிறிஸ்துெின் மூைம் புதிய படைப்டப உருெொக்கி 



முடித்துெிட்ைொர். புதிய என்கிற கிவரக்க ெொர்த்டத “kaine” என்பதின்  பபொருள் “renewed” 
மீள் உருெொக்கம் என்பதொகும். அதொெது புதுப்பிக்கப்படுதல். 

புதிதொக்கப்படுதல்;  

ஆண்ைெரின் சத்தம் தண்ணரீின் மீது பதொனிக்கிறது, கைவுளின் குரல் நீர்த்திரடள 
ஆகிறது, மீள் உருெொக்கப் பணிடய கிறிஸ்துெின் மூைம் இப்புெியில் நிடறவெற்ற 
திருச்சடப அடழக்கபடுகின்றது. படைப்டப தூய்டமப்படுத்த; படைப்டப புதுப்பிக்க 
அடழக்கப்படுகின்வறொம். அன்றொை ெொழ்ெில் கிறிஸ்துெின் மூைம் படைப்பின் 
மொண்டப கொக்க, படைப்பின் வமன்டமடய மீட்பைடுக்க மொற்றத்திற்கொன கருெிகளொய் 
ெொழ அடழக்கப்படுகின்வறொம்.இவ்வுைகு கைந்த மறுெொழ்வு அல்ை; மொறொக கைவுள் 
படைத்த இவ்வுைகில் படைப்பின் இடறெடனக் கொண அடழக்கப்படுகின்வறொம். 

நிடறெொக, கைவுளின் மனிதன் பல்வெறு சூழ்நிடைகளில் கைவுளுக்கு எதிரொக 
தீடமயில் ஈடுபடுகின்றொன். கைவுளின் படைப்பின் வமன்டமடய உணர்ந்தெொறு 
எயல்பை முக்கியக் கொரணிகள் உதெி பசய்யும். 

i. God of Creation: 

படைப்பொளரொகிய கைவுளின் தன்டமடய அறிந்து பகொண்ைெர்களொக, 
இயற்டகயின் ெிதிகடள மொற்ற முயைொமல் இயற்டகடய வநசிக்கவும்; 
படைத்த கைவுடள மகிடமப்படுத்தவும் அடழக்கின்வறொம். 
 

ii. Littering Creation: 

படைப்டப நம் பசயல்பொடுகள் மூைம் மொசுபடுத்த 
முற்படுவெொவமயொனொல் நொவம நமக்கு தீங்கு ெிடளெித்துக் பகொள்வெொம். 
சுற்றுபுறத் தூய்டமடய பொதுகொப்வபொம்.  

iii. Obligation to Creation : 

இப்புெிடயச் சொர்ந்த பறடெகள், ெிைங்குகள் மற்றும் உயிரினங்கள் 
மட்டுமின்றி சமூகத்தில் ஒடுக்கப்பட்ை மக்களின் ெொழ்வு ெளம் பபற; புதிய 
நம்பிக்டகடய கிறிஸ்துெின் மூைம் ஏற்படுத்த அடழக்கப்படுகின்வறொம். 

iv. Redemption to Creation: 

படைப்டபப் பொதுகொக்கும் பணிடய திருப்பணி எனக்க்கருதி: படைப்பின் 
வமன்டமடய உைகிற்கு எடுத்துக்கூற திருச்சடபயொக அடழக்கப்படுகின்வறொம். 

v. Yearning of Creation : 
இவ்வுைகு கைந்த மறுெொழ்வு அல்ை: மொறொக கைவுள் படைத்த 

இவ்வுைகில் படைப்பில் இடறெடனக் கொண அடழக்கப்படுகின்வறொம். 



 

இத்தியொனத்தில் நமக்கு முன்பொக டெக்கப்படும் வகள்ெி, அடனத்டதயும் 
வநர்த்தியொகப் படைத்த கைவுள் மீது உள்ள நம்பிக்டகவயொடு, படைப்டப 
பொதுகொக்கும் சுற்றுச்சூழல் பொதுகொப்பு அருட்பணிக்கு நொம் ஆயத்தமொ?  

அடனத்டதயும் வநர்த்தி படைத்த கைவுள் தொவம நம் மூைம் படைப்பின் 
மொண்டப கொக்க அருள்புரிெொக, குறிப்பொக அெவரொடு இடணந்து சூழல் 
திருப்பணிடய பசய்யவும் ஒருங்கின்டமயின் சூழைில் இருந்து புது உடை 
படைக்கும் ஆற்றல் மிக்க பணிடயயும் பசயல்படுத்த கிருடப புரிெொரொக.  

 
     சகை கனமும், மொட்சிடயயும் தந்டத, டமந்தன் மற்றும் தூய 
ஆெியருக்வக உரித்தொகுக. ஆபமன். 
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