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ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்,ஆசிரியராக பணி புரியும் என் த ாழி த ானா 
ரீத் ா, கக ா சுங்கக பத்துவில் உள்ள அமத ாற்பவ மா ா  
சிற்றா யத்க  அறிமுகம் கசய்து கவத் ார்.மூன்று வரு ங்களுக்குப் பின் 
மா ாவின் வல் கமயான பரிந்துகர கெபத் ிற்கு நான் சாட்சியம் 
கூறுகிதறன். 

2018ம் ஆண்டு,என் கநருங்கிய த ாழி, ன் சதகா ரியின் மகள் 29  வயது 
ஆகியும் இன்னும்  ிருமணம் ஆகாமல் இருப்பது  னக்கு மிகவும் 
கவக யாக இருப்ப ாக கூறினார்.மா ாவின் பரிந்துகரகய நாடும் படி 
அவரி ம் கூறிதனன்.ஆனால் ஏற்ககனதவ கெபம் கசய்து ப ன் 
இல் ா  ால் அவர்களுக்கு அ ில் நம்பிக்கக இல்க . 

2 நவம்பர் 2018ல்,இறந்  விசுவாசிகள்  ினத் ன்று,கல் கறயில் பங்கு 
நண்பர் ஒருவகர சந் ித்த ன்,அவரும் என்னி ம்  ன் மகன் இன்னும் 
 ிருமணம் ஆகாமல் இருப்பக  கவக யு ன் கூறினார்.எவ்வளதவா 
முயற்சி கசய்தும் ப ன் இல்க  என்று கூறினார்.என் த ாழியின் 
கக கய அவரி ம் பகிர்ந்து ககாண்த ன்.அவரி ம் மா ாவின் பரிந்துகர 
தவண்டி மன்றா  கசான்தனன்.ஒரு வாரம் கசன்ற பின் அவர் என் 
த ாழியின் மகளுக்கு  ன் மககன முன் கமாழிந் ார். 

டிசம்பர் 8ம்  ிக ி ஆ ய  ிருவிழாவிற்கு அவகர அகழத்துச்கசன்று 
இவ்விதசஷ த கவக்கு மன்றாடிதனாம்.அ ன் பின்னர் இரு 
குடும்பங்களும்,பட் வர்த் ில் உள்ள ஆ யத் ின் க்தராட்த ாவில் சந் ிக்க 
ஏற்பாடு கசய்த ன்.அந்  சந் ிப்பு தகாதமஸ் கசமன் மற்றும் எனி சிந் ியா 
இருவருக்கும் ஒரு நட்கப உருவாக்கியது.சிந் ியாவின் குடும்பம் சி  
வரு ங்களாக கத்த ா ிக்க  ிருச்சகபயில் இல்க .சிந் ியா 
 ிருமுழுக்கும் புதுநன்கம மட்டும் கபற்றிருந்  ால் மீண்டும் அவர் 
கிறிஸ்துவ புகுமுக ச ங்கின் (RCIA) வழியாக உறு ிப்பூசு ல் அருட்சா னம் 
கபற இணங்கினார்.அச்ச ங்கில் என்கன ஞான கபற்தறாராய் க ரிவு 
கசய் து எனக்கு மகிழ்ச்சியாய் இருந் து. 

ெனவரி 2020ல் இவர்கள் இருவரு னும் குடும்பத் ாதராடு அமத ாற்பவ 
சிற்றா யத் ிற்கு கசன்று இந்  பு ிய உறவுக்காக நன்றி காணிக்கக 
கசலுத் ி மன்றாடிதனாம்.02.02.2020ல் இந்  இரு உள்ளங்களும் பட் ர்வர்த் 



த வா யத் ில்  ிருமண அருட்சா னத் ில் இகணந் னர். ன் மகன் 
ஆண் வர் தயசுவி ம் பரிந்து தபசி எங்கள் மன்றாட்டிகன தகட்  
அன்கன மரியாளுக்கு தகா ான தகாடி நன்றி. 

என்னி கசல்வராணியின் சாட்சியம்  

புனி  கன்னி மரியாளின் இதயசு பிறப்பு த வா யம்  

பட் ர்கவர்த்,பினாங்கு    

 


