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திரு ் ந் வ : இபயசுபை ைொரும் , அன்புகூர்ை ன் அைசிய ்வ உணரெ்செய் யும் பமரி ச பரெொ
ெமு ொய நட்புறவை ஊக்குவியுங் கள் - பமரி ச பரெொ
நொடுகளின் தூ ர்கள் , ெந் திப் பு கலொெ்ெொர ்வ ஊக் குவிப் பொர்களொக - பமரி
ச பரெொ
அமல உற் பைம் சபருவிழொவுக்சகன சிறப் பு செபம் - செபரொம் லூயிஸ்
மவற உவர : வடகவள நீ க் கு ல் பணி பயசு கருணொ
இவறபைண்டல் நம் ைொழ் ைொக மொறபைண்டும் – செபக் கரு ்து - செபரொம் லூயிஸ்
திருஅவை : திரு ் ந் வ யர் ைரலொறு - அதிகொர வலயீடுகளும் பமொ ல் களும் கிறிஸ்படொபர் பிரொன்சிஸ்
கிறிஸ் ை ெவபகளின் உலக அவை - கிறிஸ்மஸ் செய் தி - செபரொம் லூயிஸ்
விவிலிய ்ப டல் : உயிர்ப்புக்குப் பின்னும் ச ொடரும் புதுவமகள் 2 - செபரொம்
லூயிஸ்
ச ளிவு : கரு ் ொய் செய் பைொம் கொரியங் கவள - ெமூக ஊடகம்
நொட்டு நடப் பு : ரஜினி ரசிகர்கபள ! இப் பபொ இல் வலன்னொ எப் பவும் இல் வல ! வினவு
திரு ் ந் வ : இபயசுபை ைொரும் , அன்புகூர்ை ன் அைசிய ்வ உணரெ்செய் யும் பமரி ச பரெொ - எங் ைள் வாழ் நாள் ைனளை் ைணிை்ை எங் ைளுை்குை் ைற் பியும் ;
அப் பபாழுது ஞாைமிகு உள் ளத்னதப் பபற் றிடுரவாம் (தி.பா.90:12) திருவருனைை்
ைாலத்தில் , இனறரவண்டல் மற் றும் , அை் புகூர்வதை் முை்கியத்துவத்னத வலியுறுத்தி,

திருத்தந் னத பிராை் சிஸ் அவர்ைள் , டிெம் பர் 04, இவ் பவள் ளியை் று, தை் டுவிட்டர்
பெய் தினய பவளியிட்டுள் ளார்.“ஆண்டவராகிய இரயசுரவ வாரும் , குழம் பிய எங் ைள்
இதயங் ைனள விழிப் புடை் இருை்ைெ்பெய் யும் , பெபிை்கும் ஆவனலயும் , அை் புகூர்வதை்
ரதனவயும் எங் ைளில் உருவாை்கும் ” எை் ற பொற் ைள் , திருத்தந் னதயிை் டுவிட்டர்
பெய் தியில் இடம் பபற் றிருந்தை.

திருத்தந் னத ஆறாம் பவுல் அரங் கில் திருவருனைை் ைாலெ் சிந்தனை (AFP or licensors)
ரமலும் , டிெம் பர் 04, திருத்தந் னத ஆறாம் பவுல் அரங் கில் , திருத்தந்னத பிராை் சிஸ்
அவர்ைள் உட்பட, திருப் பீட உயர் அதிைாரிைளுை்கு திருவருனைை் ைாலெ் சிந்தனைைனள
வழங் கிய, ைர்திைால் Raniero Cantalamessa அவர்ைள் , “எங் ைள் வாழ் நாள் ைனளை்
ைணிை்ை எங் ைளுை்குை் ைற் பியும் ; அப் பபாழுது ஞாைமிகு உள் ளத்னதப் பபற் றிடுரவாம்
(தி.பா.90:12)” எை் ற திருப் பாடல் வரிைனள னமயமாை னவத்து, சிந்தனைைனள
வழங் கிைார். மரங் ைளிலிருந்து இனலைள் உதிரும் இனலயுதிர் ைாலம் ரபாை் று
நாங் ைள் இருை்கிரறாம் எை, முதல் உலைப் ரபாரிை் ரபாது, பனடவீரர்ைளிை் மைதில்
எழுந்த உணர்வுைள் ரபாை் று, தற் ரபானதய பைாரராைா பைாள் னள ரநாயிை்
தாை்ைத்னத அனுபவித்துவரும் மைித ெமுதாயத்திை் உணர்வுைளும் உள் ளை எை் று,
தியாைெ் சிந்தனைைனளத் பதாடங் கிைார், ைர்திைால் Cantalamessa. மரணத்னத,
ெரைாதரி மரணம் எை் று குறிப் பிட்டு, இவ் வுலை வாழ் விை் முடிவு பற் றிய
எண்ணங் ைனள விரிவாை எடுத்துனரத்த, ைர்திைால் Cantalamessa அவர்ைள் , இவ் வுலை
வாழ் வு மாறும் , ஆைால் அது முடிவல் ல எை் றும் , இவ் வுலை வாழ் வு தூசியாை
மாறுனையில் , நமை்கு விண்ணைத்தில் நித்திய குடியிருப் பு தயாராை உள் ளது எை் றும்
கூறிைார். ைடவுள் விரும் பிைால் , அடுத்த வார திருவருனைை் ைாலெ் சிந்தனையில் ,
விண்ணை வாழ் வு பற் றி எடுத்துனரப் பதாைெ் பொல் லி, தை் தியாை உனரனய நினறவு
பெய் தார், ைர்திைால் Cantalamessa. அண்னமயில் ைர்திைாலாை உயர்த்தப் பட்டுள் ள
இவர், ைடந்த நாற் பது ஆண்டுைளுை்கு ரமலாை, திருவருனைை் ைாலம் , தவை்ைாலம்
ஆகிய ைாலங் ைளில் , திருத்தந் னதயர் மற் றும் , திருப் பீட அதிைாரிைளுை்குத் தியாைெ்

சிந்தனைைனள வழங் கிவருவரதாடு, புைித பவள் ளியை் றும் மனறயுனரைனள வழங் கி
வருகிறார்.
ெமு ொய நட்புறவை ஊக்குவியுங் கள் - பமரி ச பரெொ - இந்த உலகில் துண்டு
துண்டாை இடம் பபறும் மூை் றாம் உலைப் ரபாரிைால் நாம் துை் புறுகிரறாம் , இதுவல் ல
ெமுதாய நட்புறவு – திருத்தந் னத பிராை் சிஸ். ெமுதாயத்திை் ஒவ் பவாரு நினலயிலும் ,
ெமுதாய நட்புறனவ ஊை்குவியுங் ைள் எை் று, திருத்தந் னத பிராை் சிஸ் அவர்ைள் ,
அர்பெை் டீைா நாட்டு ைத்ரதாலிை்ைத் தனலவர்ைனள, டிெம் பர் 3, இவ் வியாழை்
மானலயில் ரைட்டுை்பைாண்டார்.

உறவுை் ைரங் ைள் (©koszivu - stock.adobe.com)
அர்பெை் டீைா தலத்திருஅனவ சிறப் பித்துவரும் , 23வது ெமுதாய மற் றும் ,
ரமய் ப் புப் பணி அை்ைனற எை் ற நிைழ் வுை்கு அனுப் பிய ைாபணாளிெ் பெய் தியில்
இவ் வாறு அனழப் பு விடுத்துள் ள திருத்தந் னத, ெமுதாய நட்புறவிை்
முை்கியத்துவத்னதெ் சுட்டிை்ைாட்டியுள் ளார். இந்த உலனை ரநாை்கும் ரபாது, எல் லா
இடங் ைளிலும் ரபார் இடம் பபற் றுை்பைாண்டிருை்கிறது எை் றும் , துண்டு துண்டாை
இடம் பபறும் மூை் றாம் உலைப் ரபாரிைால் நாம் துை் புறுகிரறாம் எை் றும் கூறியுள் ள
திருத்தந் னத, இதுவல் ல ெமுதாய நட்புறவு எை் று குறிப் பிட்டுள் ளார். பாவமும் ,
தை் னுணர்விை் றி பெயல் படுவதும் , பனைனம மற் றும் , ரபாருை்கு நம் னம
இட்டுெ்பெல் லும் எை் று எெ்ெரிை்னை விடுத்துள் ள திருத்தந் னத பிராை் சிஸ் அவர்ைள் ,
நல் லிணை்ைம் , மற் றும் , உடை் பிறந் த உணர்வில் , ெரைாதரர் ெரைாதரிைளாை
வாழ் வதற் கு நாம் அனழை்ைப் பட்டுள் ரளாம் எை் பனத மறந் துவிடுகிை் ரறாம் எை் று
குறிப் பிட்டுள் ளார். அடுத்தவர் பொல் லும் விளை்ைங் ைனளை் ரைட்ைமுடியாத சூழல்
நிலவும் ரபாது, உனரயாடல் , தனடபடுகிை் றது எை் றும் , அடுத்தவர் கூறுவனத
உற் றுை்ரைட்பதற் கு ஆவல் இல் லாத இடத்தில் , ெமுதாய நட்புறவு ொத்தியமில் னல
எை் றும் , திருத்தந் னத தை் ைாபணாளிெ் பெய் தியில் குறிப் பிட்டுள் ளார். ைருத்தியல் ைள் ,

ரபரானெ ஆகிய இரண்டும் , ெமுதாய நட்புறவிற் கு மிைப் பபரும் எதிரிைள் எை் று
கூறியுள் ள திருத்தந் னத, உலகில் , ரபார் இடம் பபறுவது ஒருபுறமிருை்ை, ெமுதாய
நட்புறனவ அழிை்கும் அனடயாளங் ைளும் ஏராளமாை ைாணப் படுகிை் றை எை் று
கூறியுள் ளார். மைிதரிை் இயற் னையாை இயல் னபெ் சினதை்ைத் ரதடும் ைருத்தியல் ைள்
பற் றியும் , அடுத்தவர் ெரியாை இடத்தில் அமர்வனதத் தனடபெய் வதற் கு வழிைனளத்
ரதடும் ரபரானெ பற் றியும் , திருத்தந் னத தை் பெய் தியில் குறிப் பிட்டுள் ளார்.
திருத்தந் னத பிராை் சிஸ் அவர்ைள் , புவைஸ் அய் ரஸ் உயர்மனறமாவட்டத்தில் ரபராயர்
Jorge Mario Bergoglio அவர்ைளாைப் பணியாற் றியரபாது, 1988ம் ஆண்டில் , ெமுதாய
நட்புறவு ஆண்டு நிைழ் னவ ஆரம் பித்து னவத்தார்.
நொடுகளின் தூ ர்கள் , ெந் திப் பு கலொெ்ெொர ்வ ஊக் குவிப் பொர்களொக - பமரி
ச பரெொ - இந்தியா, ரொர்டை் , ைெைஸ்தாை் , ொம் பியா, பமௌரித்தாைியா,
உஸ்பபகிஸ்தாை் , மடைாஸ்ைர், எஸ்ரடாைியா, ருவாண்டா, படை் மார்ை் ஆகிய
நாடுைளிை் அரசுைளால் , திருப் பீடத்திற் பைை நியமிை்ைப் பட்டுள் ள தூதர்ைளுை்கு
திருத்தந் னத பிராை் சிஸ் அவர்ைள் உனரயாற் றிைார். தங் ைள் நாடுைளிை் ொர்பில்
திருப் பீடத்திற் கு தூதர்ைளாைப் பணியாற் றுவதற் குப் புதிதாைப் பபாறுப் ரபற் றுள் ள,
இந்தியா உட்பட பத்து நாடுைளிை் தூதர்ைளிடமிருந்து, டிெம் பர் 04, இவ் பவள் ளியை் று,
நம் பிை்னைெ் ொை் றிதழ் ைனளப் பபற் று, உனரயாற் றிைார், திருத்தந்னத பிராை் சிஸ்.

திருப் பீடத்திற் கு தூதர்ைளாைப் பணியாற் றுவதற் குப் பபாறுப் ரபற் றுள் ள தூதர்ைள்
ெடந்திப் பு (Vatican Media)
உரராம் நைரில் திருப் பீடத் தூதரைங் ைனளை் பைாண்டிராத, இந் த நாடுைளிை்
தூதர்ைளுை்கு உனரயாற் றிய திருத்தந் னத, இவர்ைளிை் தூதரைப் பணிைள் , ெந்திப் பு
ைலாெ்ொரத்னத ஊை்குவிை்கும் எை் று தாை் நம் புவதாைவும் , அவர்ைள் தங் ைளிை்
ைடனமைனள நினறரவற் றுவதற் கு, திருப் பீடத்திை் பல் ரவறு துனறைள் பதாடர்ந்து
ஒத்துனழப் பு வழங் குத் தயாராை உள் ளை எைவும் பதரிவித்தார். பை் ைாட்டு

ெமுதாயத்தால் பரிந்துனரை்ைப் படும் இலை்குைளில் , பல ரநரங் ைளில்
எதிர்பைாள் ளப் படும் முரண்பாடுைள் மற் றும் , பிரிவினைைனள ரமற் பைாண்டு, நீ தி,
உடை் பிறந்த உணர்வு மற் றும் , ஒை் றினணந் த உலனைை் ைட்டிபயழுப் புவதற் கு,
ஒவ் பவாரு நாளும் உனழை்குமாறும் , திருத்தந் னத அத்தூதர்ைனளை்
ரைட்டுை்பைாண்டார். முழு மைித ெமுதாயமும் மிைப் பபரும் ெவானல எதிர்பைாள் ளும்
ஒரு ைாலை்ைட்டத்தில் , இத்தூதர்ைள் , தங் ைள் பணினயத் பதாடங் குகிை் றைர் எை் றும் ,
ரைாவிட்-19 பைாள் னளரநாய் பரவத்பதாடங் குவதற் கு முை் ைரர, 2020ம் ஆண்டு,
மிைப் பபரும் மைிதாபிமாைத் ரதனவனய எதிர்பைாள் ளும் எை் ற ைவனல நிலவியது
எை் றும் , திருத்தந் னத கூறிைார்.
உலகிை் பல் ரவறு பகுதிைளில் இடம் பபறும் ரபார்ைள் , வை் முனற மற் றும் ,
பயங் ைரவாதம் , ஆகியனவரய, இந்த மிைப் பபரும் மைிதாபிமாை பநருை்ைடிை்குை்
ைாரணம் எை் றும் உனரயாற் றிய திருத்தந் னத, பபாருளாதார பநருை்ைடிைள் , பசி
மற் றும் , பபருமளவில் மை்ைள் புலம் பபயரை் ைாரணமாகியுள் ளை எை் று குறிப் பிட்டார்.
இயற் னைப் ரபரிடர்ைள் , பஞ் ெம் , மற் றும் , வறட்சி ஆகியவற் றுை்கு, ைாலநினல மாற் றம்
ைாரணமாகியுள் ளரவனள, தற் ரபானதய பைாள் னளரநாய் , நம் ெமுதாயங் ைளில்
ஏற் ைைரவ நிலவும் ெமத்துவமிை் னமைனள ைடுனமயாை்கியுள் ளது எை் றும் ,
புறை்ைணிை்ைப் படல் , மறை்ைப் படல் , ஒதுை்ைப் படல் ஆகிய ஆபத்துை்ைனள, வறிரயாரும் ,
நலிந்ரதாரும் ,, எதிர்பைாள் கிை் ைறைர் எை் றும் திருத்தந் னத கூறிைார். நம்
பூமிை்ரைாளமும் , இனளய தனலமுனறைளிை் வருங் ைாலமும் எதிர்பைாள் ளும்
அெ்சுறுத்தல் ைனளை் ைனளவதற் கு, ரநர்னம மற் றும் , மதிப் புடை் கூடிய உனரயாடலும்
ஒத்துனழப் பும் , நம் உலகிற் கு, எப் ரபானதயும் விட இப் ரபாது அதிைம்
ரதனவப் படுகிை் றது எை் றும் , திருத்தந் னத பிராை் சிஸ் அவர்ைள் , பத்து நாடுைளிை்
தூதர்ைளிடம் கூறிைார். உரராம் நைரில் திருப் பீடத் தூதரைங் ைனளை் பைாண்டிராத,
இந்தியா, ரொர்டை் , ைெைஸ்தாை் , ொம் பியா, பமௌரித்தாைியா, உஸ்பபகிஸ்தாை் ,
மடைாஸ்ைர், எஸ்ரடாைியா, ருவாண்டா, படை் மார்ை் ஆகிய நாடுைளிை் அரசுைளால் ,
திருப் பீடத்திற் பைை நியமிை்ைப் பட்டுள் ள தூதர்ைளுை்கு, திருத்தந் னத பிராை் சிஸ்
அவர்ைள் உனரயாற் றிைார்.
அமல உற் பைம் சபருவிழொவுக்சகன சிறப் பு செபம் - செபரொம் லூயிஸ் - புைித
ைை் ைி மரியாவிை் அமல உற் பவம் பபருவிழாவை் று, உரராம் மனறமாவட்டத்தில்
உள் ள குடும் பங் ைள் இனணந் து பெபிை்கும் படி, ைர்திைால் Angelo De Donatis அவர்ைள் ,
மடல் ஒை் னறயும் , பெபம் ஒை் னறயும் அனுப் பியுள் ளார். டிெம் பர் 8, புைித ைை் ைி
மரியாவிை் அமல உற் பவம் பபருவிழாவை் று, உரராம் மனறமாவட்டத்தில் உள் ள
அனைத்து குடும் பங் ைளும் இனணந்து பெபிை்கும் படி, இம் மனறமாவட்டத்தில்
திருத்தந் னதயிை் பிரதிநிதியாை பணியாற் றும் ைர்திைால் Angelo De Donatis அவர்ைள் ,
மடல் ஒை் னறயும் , அவர்ைள் பயை் படுத்தை்கூடிய பெபம் ஒை் னறயும் அனுப் பியுள் ளார்.
பபாதுவாை, ஒவ் ரவார் ஆண்டும் , டிெம் பர் 8ம் ரததி புைித ைை் ைி மரியாவிை் அமல
உற் பவம் பபருவிழாவை் று, திருத்தந் னதயர், உரராம் நைரிை் Spagna ெதுை்ைம் பெை் று,
அை் னை மரியாவுை்கு வணை்ைம் பெலுத்தி, மை்ைளுை்கு ஆசீர் வழங் கும் நிைழ் வு,
இவ் வாண்டு இடம் பபறாது எை் று அறிவிை்ைப் பட்டுள் ள ரவனளயில் , இவ் வாண்டு,
அெ்ெத்துை்ைத்தில் பிராை் சிஸ்ைை் துறவியர் ரமற் பைாள் ளும் வணை்ை வழிபாட்டில்
முடிந்தவர்ைள் அனைவரும் ைலந் துபைாள் வதற் கு, ைர்திைால் De Donatis அவர்ைள் ,
அனழப் பு விடுத்துள் ளார்.

இத்தாலியர் அனைவரிை் உள் ளத்திற் கும் மிை பநருை்ைமாை அமல உற் பவம்
திருநாளை் று, இந் தை் பைாள் னளரநாயிலிருந் து, இத்தாலி நாட்னடயும் , இவ் வுலனையும்
ைாத்தருள மை்ைள் , அை் னையிடம் , தங் ைள் மை் றாட்னட எழுப் புமாறு ைர்திைால் De
Donatis அவர்ைள் ரைட்டுை்பைாண்டுள் ளார். இத்தாலியிை் தீயனணப் புப் பனடனயெ்
ரெர்ந்த 220 ரபர் இனணந்து 1857ம் ஆண்டு, Spagna ெதுை்ைத்தில் தூண் ஒை் னற
நிறுவி, அமல உற் பவமாைப் பிறந்த அை் னை மரியாவிை் உருவத்னத, அத்தூணிை்
மீது, டிெம் பர் 8ம் ரததி நிறுவியனதத் பதாடர்ந்து, ஒவ் ரவார் ஆண்டும் , இந்நாளில் ,
அெ்ெத்துை்ைத்தில் , ைானல 7.30 மணிை்கு, தீயனணப் புப் பனடனயெ் ரெர்ந்தவர்ைள் ,
அை் னையிை் பாதத்தில் , மலர் வனளயம் னவத்து வணங் கும் நிைழ் வு பதாடர்ந்து
இடம் பபற் று வருகிறது எை் பது குறிப் பிடத்தை்ைது. டிெம் பர் 8ம் ரததி பைாண்டாடப்
படும் அை் னையிை் பபருவிழாவிற் கு ஒரு தயாரிப் பாை, நவம் பர் 29ம் ரததி முதல்
நவநாள் முயற் சிைள் , பை் ைிரு திருத்தூதர்ைள் பசிலிை்ைாவில் ஆரம் பமாகியுள் ளை
எை் பனதயும் ைர்திைால் De Donatis அவர்ைள் தை் மடலில் குறிப் பிட்டுள் ளார்.
இம் மடலிை் இறுதியில் , குடும் பங் ைனள அை் னை மரியாவிடம் ஒப் பனடை்கும்
வண்ணம் உருவாை்ைப் பட்டுள் ள ஒரு பெபம் , திருத்தந் னத பிராை் சிஸ் அவர்ைளால்
பவளியிடப் பட்ட Evangelii Gaudium எை் ற திருத்தூது அறிவுனர மடலில் கூறப் பட்டுள் ள
ைருத்துை்ைளிை் அடிப் பனடயில் உருவாை்ைப் பட்டுள் ளது. (Zenit)
மவற உவர : வடகவள நீ க் கு ல் பணி பயசு கருணொ
6 டிெம் பர் 2020 திருைருவகக்கொலம் இரண்டொம் ஞொயிறு
I. எொயா 40:1-5,9-11
II, 2 ரபதுரு 3:8-14
III. மாற் கு 1:1-8
திருவருனைை்ைாலத்தில் நாம் இரயசுவிை் மூை் று வருனைைனளயும்
முதை் னமப் படுத்திெ் சிந்திை்கிை் ரறாம் . அவருனடய முதல் வருனை இரண்டாயிரம்
ஆண்டுைளுை்கு முை் நடந்தது. அவருனடய இரண்டாம் வருனை உலை முடிவில்
நடை்கும் . அவருனடய மூை் றாம் வருனை அை் றாடம் நடந்ரதறுகிறது. அவருனடய
முதல் மற் றும் இரண்டாம் வருனை ைாணை்கூடிய அளவில் இருந்தது, இருை்கும் .
ஆைால் , மூை் றாம் வருனைனய நாமாை முயற் சி எடுத்தாலை் றிை் ைாண இயலாது.
ஆண்டவனர அை் றாடம் நம் வாழ் வில் வரரவற் ை நாம் நினறயத் தனடைனளை் ைனளய
ரவண்டும் , நம் வாழ் வில் நினறய மாற் றங் ைனள உருவாை்ை ரவண்டும் .
இன்வறய மு ல் ைொெகம் (கொண். எெொ 40:1-5,9-11), இரண்டாம் எொயா நூலிை்
பதாடை்ைப் பகுதியிலிருந்து எடுை்ைப் பட்டுள் ளது. பாபிரலாைிய அடினமத்தைத்தில்
சிை்கியிருை்கும் இஸ்ரரயல் மை்ைள் வினரவில் தங் ைள் பொந் த நாடு திரும் புவார்ைள்

எை் பனத முை் ைறிவிை்கிறார் இனறவாை்கிைர். கிமு 587இல் எருெரலம் நைரம்
அழிை்ைப் பட்டனதயும் , இஸ்ரரயல் மை்ைள் நாடுைடத்தப் பட்டனதயும் ரநருை்கு ரநர்
ைண்ட இனறவாை்கிைர்ைள் , மை்ைளாலும் மை்ைளிை் அரெர்ைளிை் தவறாை வாழ் வியல்
முனறைளால் இந்த அழிவு ரநரிட்டது எை் பனத எண்ணி வருந்துகிை் றைர். ரமலும் ,
ைடவுளிை் உடை் படிை்னைனய மை்ைள் மீறியதற் ைாை, ைடவுள் அவர்ைளுை்கு அனுப் பிய
தண்டனை எை் றும் பலர் ைருதிைர். ைடவுள் தை் மை்ைனள ஒரரயடியாை
ஒதுை்கிவிட்டார் எை் று நினைத்துப் புலம் பிைர். இத்தனைய சூழலில்
இனறவாை்குனரை்கிை் ற எொயா, இந்த நிைழ் வு பற் றிய ஒரு புதிய புரிதனல
முை் னவை்கிை் றார்.
'ஆறுதல் கூறுங் ைள் !' எை் பதுதாை் ைடவுள் தைை்குை் பைாடுத்த பணி எை் று எொயா தை்
பணியிை் இலை்னை பவளிப் படுத்துகிை் றார். ைடவுள் மூை் று வினைெ் பொற் ைனளப்
பயை் படுத்துகிை் றார்: 'ஆறுதல் கூறுங் ைள் ,' 'ைைிபமாழி கூறுங் ைள் ,' மற் றும் 'உரை்ைெ்
பொல் லுங் ைள் '. ைடவுள் பழிதீர்ை்கும் ைடவுள் அல் லர் எை் றும் , ைடவுள் தூரத்தில் நிற் கும்
ைடவுள் அல் லர் எை் றும் , ைடவுள் தை் மை்ைனள ஒருரபாதும் னைவிடுபவர் அல் லர்
எை் றும் இவ் வார்த்னதைள் சுட்டிை்ைாட்டுகிை் றை. இஸ்ரரயலிை் ைடவுள் அவர்ைரளாடு
எை் றும் தங் குகிறார். ரமலும் , 'ஆண்டவரிை் மாட்சி பவளிப் படுத்தப் படும் . மாைிடர்
அனைவரும் ஒருங் ரை இனதை் ைாண்பர். ஆண்டவர்தாரம இனத பமாழிந்தார்' எைை்
ைாட்சி ைாண்கிறார் எொயா. இதுரவ 'நற் பெய் தி' எை அவர்ைளுை்கு
அறிவிை்ைப் படுகிறது. ைடவுள் அவர்ைரளாடு இருந்து அவர்ைனளை் ைாத்து வழிநடத்தும்
அர்ப்பணத்னத இது அவர்ைளுை்கு நினைவூட்டுகிறது. ைடவுள் மீண்டும் அவர்ைனள
முந்னதய நை் ைினலை்குை் பைாண்டுவர விரும் புகிறார் எை் பனத ஓர் உருவைம்
வழியாை உனரை்கிை் றார் எொயா: 'ஆயனைப் ரபால் தம் மந் னதனய அவர் ரமய் ப் பார்.
ஆட்டுை்குட்டிைனளத் தம் னையால் ஒை் று ரெர்ப்பார். அவற் னறத் தம் ரதாளில் தூை்கிெ்
சுமப் பார். சினையாடுைனளை் ைவைத்துடை் நடத்திெ் பெல் வார்.' இந்த உருவைத்திை்
வழியாை, ஆண்டவராகிய ைடவுரள இஸ்ரரயல் மை்ைளிை் தனலவராை இருப் பார்
எை் பதும் , அடினமத்தைத்தில் சிதறுண்ட மை்ைனள ஒை் று ரெர்ப்பார் எை் பதும் ,
நலிவுற் றவர்ைனளத் தாங் கிை் பைாள் வார் எை் பதும் , புதிய உயிர்ைள் பிறப் பதற் கு
அவரர துனண நிற் பார் எை் பதும் அடிை்ரைாடிட்டுை் ைாட்டப் படுகிறது.
இந்த வாை்குறுதி நினறரவற ரவண்டுபமைில் , 'பானலநிலத்தில் வழி
ஆயத்தமாை்ைப் பட ரவண்டும் ,' 'பாழ் நிலத்தில் பநடுஞ் ொனல சீராை்ைப் பட ரவண்டும் .'
'பானலநிலம் ' மற் றும் 'பாழ் நிலம் ' எை் பது இஸ்ரரயல் மை்ைள் புதிதாை ரமற் பைாள் ள
ரவண்டிய பயணத்னத அல் ல, மாறாை, அவர்ைள் ஏற் பைைரவ பபற் றிருந்த
விடுதனலப் பயண அனுபவத்னத அவர்ைளுை்கு நினைவூட்டுகிை் றை. சீைாய் மனல
வழியாை பானலநிலத்தில் இஸ்ரரயல் மை்ைள் ரமற் பைாண்ட பயணத்தில் தாை் ைடவுள்
அவர்ைரளாடு உடை் படிை்னை பெய் துபைாண்டு, 'நாம் உங் ைள் ைடவுளாய் இருப் ரபாம் .
நீ ங் ைள் எை் மை்ைளாய் இருப் பீர்ைள் !' எை பமாழிந்தார். அங் குதாை் அவர்ைள்
தங் ைளுனடய ைடவுனள முழுனமயாை அை் பு பெய் யை் ைற் றுை்பைாண்டார்ைள் .
அவர்ைளுனடய பயங் ைளும் தவறாை எண்ணங் ைளும் மனறந் து, ெந்ரதைங் ைள்
விலகியது அங் ரைதாை் . 'இரதா! உை் ைடவுள் !' எை் று இஸ்ரரயல் மை்ைளுை்கு இப் ரபாது
பொல் வதை் வழியாை, எொயா தை் மை்ைனள எழவும் , குரல் எழுப் பவும் , மீண்டும்
தாயைம் திரும் பவும் அனழை்கிை் றார்.
இரண்டொம் ைொெக ்தில் (கொண். 2 பபது 3:8-14) ஆண்டவரிை் வருனைரயாடு
பதாடர்புனடய பிரெ்சினை பற் றிப் ரபசுகிை் றார். ஆண்டவரிை் இரண்டாம் வருனை
இல் னல எை் று ரபாதித்துவந்து ரபாலிப் ரபாதைர்ைளால் ைவரப் பட்ட தை் திருெ்ெனபை்கு
எழுதுகிை் ற ரபதுரு, அவர்ைள் இழந்த நம் பிை்னைனய மீண்டும் தட்டிபயழுப் புகிறார்.

அவர்ைளது பபாறுனமயிை் னமனயை் ைடிந்துபைாண்டு, பபாறுனமரயாடு எதிர்ரநாை்ை
அனழை்கிை் றார். ரமலும் , அவர்ைளது பயங் ைனளயும் ஐயங் ைனளயும் ைனளகிை் றார்.
முதலில் , ஆண்டவரிை் ரநரமும் நம் ரநரமும் ஒை் றல் ல எை் று வனரயறுை்கிறார்:
'ஆண்டவரிை் பார்னவயில் ஒரு நாள் ஆயிரம் ஆண்டுைள் ரபாலவும் , ஆயிரம்
ஆண்டுைள் ஒரு நாள் ரபாலவும் இருை்கிை் றை.' ஆை, 'வினரவில் வருகிறார்' எை் பனத
மைித ைால வனரயனறயிை் படி நாம் அறிந் துபைாள் ள முடியாது. இரண்டாவதாை,
இரண்டாம் வருனையிை் தாமதத்திற் குை் ைாரணம் ைடவுளிை் அை் பும் பபாறுனமயுரம.
தை் வருனைனயத் தள் ளி னவப் பதை் வழியாை, மற் றவர்ைள் மைம் மாறுவதற் கு ரநரம்
பைாடுை்கிறார் கிறிஸ்து. ஆை, நம் பிை்னை பைாண்ட இனறமை்ைள் ைாலத்னதை்
ைணிப் பனத விடுத்துவிட்டு, தங் ைனளரய தயார்படுத்திை்பைாள் ளவும் ெரிபெய் யவும்
ரவண்டும் . தங் ைனளரய 'மாசுமறுவற் றவர்ைளாய் , நல் லுறவு பைாண்டவர்ைளாய் '
நினலநிறுத்திை்பைாள் ள ரவண்டும் .
இை் னறய நற் பெய் தி வாெைம் (ைாண் மாற் 1:1-8), மாற் கு நற் பெய் தியிை் பதாடை்ைப்
பகுதியிலிருந்து எடுை்ைப் பட்டுள் ளது. 'ைடவுளிை் மைைாகிய இரயசு கிறிஸ்துனவப்
பற் றிய நற் பெய் தியிை் பதாடை்ைம் ' எை் று தை் நற் பெய் தினயத் பதாடங் கும் மாற் கு,
எொயா இனறவாை்கிைரிை் வாை்கு, திருமுழுை்கு ரயாவாைில் நினறவுபபறுவதாை
எழுதுகிை் றார். பானலநிலத்தில் குரபலழுப் பிய தூதரும் , பாவமை் ைிப் புை்ைாை
திருமுழுை்னைப் ரபாதித்தவரும் ரயாவாரை எை முை் பமாழிகிை் றார். ைடவுளுை்கும்
நமை்கும் இனடரய உள் ள உறவுை்குத் தனடயாைப் பாவம் இருந் ததால் , அந் தப்
பாவத்னதை் ைனளந்துவிட்டு, தைிமைித மைமாற் றம் அனடய மை்ைனள
அனழை்கிை் றார் ரயாவாை் . தனடைனள நீ ை்குகிை் ற நம் பிை்னையாளர்ைள் 'தூய
ஆவியாரால் திருமுழுை்கு பபறுவர்.'
ஆை, பயம் , ஏமாற் றம் , ஐயம் எை் னும் தனடைள் நீ ை்ைப் பட்டால் , மை்ைள் தங் ைள்
ைடவுரளாடு தங் ைனள மீண்டும் இனணத்துை்பைாள் ளலாம் எை் று முதல் வாெைத்தில்
எொயாவும் , பரபரப் பும் ைலை்ைமும் நீ ங் கி பபாறுனமயும் விடாமுயற் சியும் பிறந் தால் ,
இனறமை்ைள் ஆண்டவரிை் இரண்டாம் வருனைனய எதிர்பைாள் ள முடியும் எை் று
ரபதுருவும் , பாவத்னத நீ ை்குதல் தூய ஆவியாரிை் அருள் பபாழினவப் பபற வழி எை் று
திருமுழுை்கு ரயாவானும் பமாழிகிை் றைர்.
இன்வறய நொள் நமக் கு வைக் கும் பொடம் என்ன? ைடவுளிை் இரை்ைப் பபருை்னை
மறத்தல் , பரபரப் ரபாடு இருத்தல் , பாவத்பதாற் றிரலரய நினலத்திருத்தல் ரபாை் றனவ
இை் றனய நம் தனடைளாை இருை்ைலாம் . ரமற் ைாணும் தனடைனள நாம் உணர்வரதாடு,
அவற் னற நீ ை்ை நாம் முழுமுயற் சி பெய் ய ரவண்டும் .
எப் படி நீ ை்குவது? 'சிறியவற் றில் பிரமாணிை்ைம் , பபரியவற் றிலும் பிரமாணிை்ைம் .'
'சிறியவற் றில் ரதால் வி, பபரியவற் றிலும் ரதால் விரய.' இஸ்ரரயல் மை்ைள் ஒரர நாளில்
ைடவுளிை் உடை் படிை்னைனய மீறவில் னல. சிை் ைெ் சிை் ை விடயத்தில் மீறிைார்ைள்
பபரிய அளவில் துை் பம் அனடந்தார்ைள் . சிறிய பழை்ைம் , சிறிய பதாடர் பயிற் சி,
சிறிய ஒழுை்ைம் நம் னமப் பபரியவற் றுை்கு இட்டுெ்பெல் லும் . இதை் வழியாை நாம்
வலினமயும் , ஞாைமும் , நை் னமயும் பபறுரவாம் . அரத ரபால, சிறிய பபாய் பபரிய
பபாய் ை்கும் , சிறிய இை் பநுைர்வு பபரிய துரராைத்திற் கும் , சிறிய மதுபாட்டில் பபரிய
மதுப் பழை்ைத்திற் கும் இட்டுெ் பெல் லும் . ஆை, நாம் எந் தப் பானதனயத் ரதர்வு
பெய் தாலும் அனத ரநராை்ைவும் , ெமதளமாை்ைவும் ரவண்டும் . நாம் எடுை்கிை் ற
ஒவ் பவாரு முடிவும் நம் னம நை் னமை்ரைா அல் லது தீனமை்ரைா இட்டுெ் பெல் லும் . சிறிய
வினளவுைள் பபரிய வினளவுைனளை் பைாண்டுவரும் . ெங் கிலி ரபால அது பதாடரும் .

நாம் ரமற் பைாள் ளும் பதரிவுைளிை் ஒட்டுபமாத்தை் கூட்டுத்பதானைதாை் நாம் .
ெரியாை முடிவுைள் ெரியாை விடிவுை்கு இட்டுெ்பெல் லும் . தனடைனள நீ ை்குதல்
பமசியானவை் ைாண்பதற் கு வழி பெய் யும் . அப் ரபாது, 'நல் லனதரய ஆண்டவர்
அருள் வார். நல் வினளனவ நம் நாடு நல் கும் ' (ைாண். திபா 85).
அருள் திரு. பயசு கருணொநிதி, மதுனர உயர்மனறமாவட்டம் , இனணப் ரபராசிரியர்,
புைித பவுல் இனறயியல் பயிற் சியைம் , திருெ்சி 620 001
அனழை்ை: 948 948 21 21
இவறபைண்டல் நம் ைொழ் ைொக மொறபைண்டும் – செபக் கரு ்து - செபரொம்
லூயிஸ் - திருஅனவயிை் மனறப் பணிை்கு இதயமாை அனமவது பெபம் . விண்ணைத்
தந் னதரயாடு நாம் உனரயாடலில் நுனழய பெபம் ஒரு முை்கிய திறவுரைால் . நம்
இதயங் ைனளயும் , நம் னமெ் சுற் றியுள் ள எதார்த்தங் ைனளயும் மாற் றும் வலினம,
இனறரவண்டலுை்கு உண்டு எை் று திருத்தந் னத பிராை் சிஸ் அவர்ைள் , தை் டிெம் பர்
மாத இனறரவண்டல் ைருத்தில் கூறியுள் ளார். திருத்தந் னதயிை் உலைளாவிய
இனறரவண்டல் வனலத்தளப் பணினய ஒருங் கினணை்கும் இரயசுெனப பணிை்குழு,
டிெம் பர் 1, இெ்பெவ் வாய் மானல பவளியிட்ட ைாபணாளியில் , திருத்தந் னத பிராை் சிஸ்
அவர்ைள் இனறரவண்டல் நம் வாழ் வாை மாறரவண்டும் எை் பனத, தை் டிெம் பர் மாத
ைருத்தாைை் கூறியுள் ளார். 1 நிமிடம் 30 பநாடிைள் நீ டிை்கும் இந்த ைாபணாளியில் ,
இவ் வாண்டு, மார்ெ் 27ம் ரததி, பவள் ளியை் று, திருத்தந் னத பிராை் சிஸ் அவர்ைள் ,
மை்ைள் யாருமில் லாத புைித ரபதுரு பபருங் ரைாவில் வளாைத்தில் நடத்திய Urbi et Orbi
சிறப் பு வழிபாட்டில் , அவர், ஆழ் ந்த இனறரவண்டல் புரிந்த ரநரம்
பதிவாகியுள் ளது. அரத வண்ணம் , மருத்தவ மனையில் , ரநாயுற் ற குழந் னதை்ைருரை
ஒரு தாய் பெபிை்கும் ைாட்சியும் , பவவ் ரவறு நாடுைளில் பல் ரவறு வயதிைர் தைித்து
பெபிை்கும் ைாட்சிைளும் பதிவாகியுள் ளை.
இந்தை் ைாட்சிைள் ரதாை் றும் ரவனளயில் , திருத்தந் னத பிராை் சிஸ் அவர்ைள்
இஸ்பாைிய பமாழியில் , கூறியுள் ள ைருத்துை்ைள் பிை் வருமாறு
அனமந் துள் ளை: “திருஅனவயிை் மனறப் பணிை்கு இதயமாை அனமவது பெபம் .

விண்ணைத் தந் னதரயாடு நாம் உனரயாடலில் நுனழய பெபம் ஒரு முை்கிய
திறவுரைால் . நற் பெய் தியிலிருந்து ஒரு சிறு பகுதினய வாசிை்கும் ஒவ் பவாரு
ரநரத்திலும் , இரயசு நம் முடை் ரபசுவனத நாம் ரைட்ைலாம் . அவருடை் நாம் ரபசுவதும் ,
அவருை்குெ் பெவிமடுப் பதும் , இனறரவண்டலாகும் . பெபத்திை் வழிரய நாம் , நம்
இதயங் ைனளயும் , நம் னமெ் சுற் றியுள் ள எதார்த்தங் ைனளயும் மாற் றுகிரறாம் . இரயசு
கிறிஸ்துரவாடு நாம் பைாள் ளும் தைிப் பட்ட உறவு, இனற வார்த்னதயாலும் ,
இனறரவண்டல் வாழ் வாலும் ஊட்டம் பபறுகிறது.” இந் தை் ைாபணாளித் பதாகுப் பிை்
இறுதியில் , திருத்தந் னதயிை் உலைளாவிய இனறரவண்டல் வனலத்தளப் பணி
அனமப் பு தை் 175ம் ஆண்டு நினறனவெ் சிறப் பித்த ரவனளயில் , திருத்தந் னத
பிராை் சிஸ் அவர்ைள் , இப் பணியில் ஈடுபட்டுள் ள உலைப் பிரதிநிதிைள் 5000த்திற் கும்
அதிைமாரைானர, 2019ம் ஆண்டு ெூை் 28ம் ரததி, திருத்தந் னத புைித பவுல்
அரங் ைத்தில் ெந்தித்த நிைழ் விை் முடிவில் , கூடியிருந்த அனைவனரயும் ஒரு நிமிடம்
அனமதியாை இனறரவண்டலில் திருத்தந் னத வழிநடத்திய ைாட்சி பதிவாகியுள் ளது.
திருஅவை : திரு ் ந் வ யர் ைரலொறு - அதிகொர வலயீடுகளும் பமொ ல் களும் கிறிஸ்படொபர் பிரொன்சிஸ் - மை் ைர் Basiliscus, தை் அதிைாரத்னத திருஅனவை்குள்
அதிைம் அதிைமாை புகுத்த விரும் பிைார். இந்த நினலயில் திருத்தந்னத புைித Simplicius
இனறபதம் ரெர்ந்தார். திருத்தந் னத பபரிய லிரயா அவர்ைள் ைாலத்தில் , 449ம்
ஆண்டு, Ephesusல் இடம் பபற் ற ஆயர்ைள் மாநாட்டில் திருத்தந் னதயிை் ொர்பில்

பிரதிநிதியாை ைலந் துபைாண்டார் தனலனம திருத்பதாண்டர் Hillarius. இம் மாநாட்டில்
திருப் பீடத்திை் அதிைாரம் குறித்தும் , அதை் தனலனமத்துவ பண்பு குறித்தும்
உறுதியாை ைருத்துை்ைனள எடுத்துனரத்தரதாடு, ைாை் ஸ்தாந்தி ரநாபிளிை் ரபராயர்
Flavian அவர்ைளுை்கு கீழ் ப்படிய மறுத்த சில ஆயர்ைனளயும் வை் னமயாைை்
ைண்டித்தார். இதைால் இவருை்கு எதிராைை் கிளர்ெ்சியும் வை் முனற ைளும் துவங் கிை.
திருத்தந் னதயிை் பிரதிநிதியாைெ் பெை் ற இவர், திருத்தந் னதயிடம் , அங் கு
விவாதிை்ைப் பட்டனவைனள எடுத்துெ் பொல் லரவண்டுரம எை் பதற் ைாை, அங் கிருந்து
தப் பி ஓடிைார். இந்த தனலனம திருத்பதாண்டர் ஹிலாரியுஸ் அவர்ைள் தாை் , 461ம்
ஆண்டு திருத்தந் னத பபரிய லிரயா அவர்ைள் உயிரிழந்தரபாது, புதிய
திருத்தந் னதயாைத் ரதர்ந்பதடுை்ைப் பட்டார். இப் புதிய திருத்தந் னத முதலாம்
ஹிலாரியுஸும் , திருத்தந் னத பபரிய லிரயா அவர்ைள் ரபால் திருஅனவனய ஒரர
குனடயிை் கீழ் னவத்திருை்ை உதவும் கிறிஸ்தவ ஒை் றிப் பிற் ைாை பாடுபட்டு உனழத்தார்.

அரொல் அருங் ைாட்சியைமாை மாற் றப் பட்டுள் ள இஸ்தாை் புல் (ைாை் ஸ்தாந்திரநாபிள் )
பதாை் னம ஆலயம்
திருெ்ெட்டங் ைள் எெ்சூழலிலும் மீறப் பட முடியாதனவ எை் பதில் உறுதியாை நிை் றார்
திருத்தந் னத ஹிலாரியுஸ். Gaul, மற் றும் , ஸ்பபயிை் திருஅனவைளில் இடம் பபற் ற
எதிர்ப்புைனள திறம் படை் னையாண்டு பவற் றிைண்டார் இத்திருத்தந்னத. இஸ்பபயிை்
திருஅனவயில் , திருஅனவ அதிைாரிைளிை் பணியமர்த்தல் ைள் , மற் றும் ,
இடமாற் றல் ைள் குறித்து, ரமாதல் நினல உருவாகியரபாது, 465ம் ஆண்டு நவம் பர் 19ம்
ரததி, உரராம் நைரிை் ரமரி ரமெர் பபருங் ரைாவிலில் , ஆயர் மாநாட்னட நடத்தி,
அதிைார ரமாதல் ைனள அைற் ற பதளிவாை திருெ்ெட்ட விதிைனளை் பைாணர்ந்தார்
திருத்தந் னத ஹிலாரியுஸ். விசுவாெத்னதப் பாதுைாை்ை உனழத்த இவர், உரராம் நைரில்
பல ரைாவில் ைனளயும் ைட்டிைார். மை்ைளுை்பைை பபாது குளியலனறைள் , நூலைங் ைள்
ஆகியனவைனளயும் ைட்டிை்பைாடுத்தார் நம் திருத்தந் னத முதலாம் ஹில் லாரியுஸ்.

ஆறு ஆண்டுைள் , மூை் று மாதங் ைள் , பத்து நாட்ைள் பதவி வகித்தபிை் , 468ம் ஆண்டு
பிப் ரவரிமாதம் 28ந்ரததி ைாலமாைார் திருத்தந் னத ஹிலாரியுஸ்.
இத்தாலியிை் ெர்ரதஞ் ொ தீனவெ் ரெர்ந்த திருத்தந் னத ஹிலாரியுஸ் அவர்ைளிை்
மரணத்திற் குப் பிை் திருத்தந் னதயாைவர் உரராம் நைருை்கு பவகு அருைானமயிலுள் ள
தீபவாலி(Tivoli) எை் ற குை் று நைனரெ் ரெர்ந்த புைித Simplicius. இவர் ைாலத்தில்
ரமற் ைத்திய ரபரரெர்ைள் பலவீைமாைவர்ைளாைரவ இருந்தைர். பவளிநாடுைளிை்
பனடபயடுப் பும் இத்தாலியில் இருந்தது. கிழை்கு பெர்மைினயெ் ரெர்ந்த Flavius Odoacer
எை் ற பனடத் தளபதி, இத்தாலியிை் இளம் ரபரரெராை Romulus Augustulusஐ
பதவியிறை்கி இத்தாலியிை் மை் ைராை தை் னை அறிவித்துை்பைாண்டார். இந் த ஆட்சி
மாற் றம் , உரராம் நைரில் எவ் வித தாை்ைத்னதயும் பைாணரவில் னல. ஏபைைில் ,
மை் ைர் Odoacer, ைத்ரதாலிை்ை திருஅனவை்கு உரிய மரியானதனயை் பைாடுத்ரத ஆட்சி
புரிந்தார். உரராம் நைரிை் நிர்வாைத்திலும் அவர் எந்த மாற் றத்னதயும்
பைாணரவில் னல. ஆைரவ ஆட்சி மாற் றம் எை் பது உரராம் நைரில் உணரப் படவில் னல.
இந்த ரவனளயில் , Constantinople பகுதியில் புதிய ஒரு முரண்பாடு உருபவடுத்தது.
அதற் கு ஒரு சிறிய முை் னுனரனய நாம் வழங் ைரவண்டியுள் ளது. திருஅனவயில் , உலை
ஆயர் மாநாடு, அதாவது, பபாதுெ்ெங் ைம் முதலில் 325ம் ஆண்டு நீ ரெயாவிலும் , 381ம்
ஆண்டு ைாை் ஸ்தாந்திரநாபிளிலும் , மூை் றாவதாை 431ம் ஆண்டு எரபசு நைரிலும் ,
4வதாை 451ம் ஆண்டு ைால் பெரதாை் நைரிலும் இடம் பபற் றை. இப் படிரய பதாடர்ந்து,
21வது பபாதுெ்ெங் ைம் 1962ம் ஆண்டு வத்திை்ைாைில் துவங் கி 1965ம் ஆண்டு
நினறவுற் றது நாம் அறிந்தரத. இந்த பபாதுெ்ெங் ைங் ைள் பல் ரவற கூறுைனளை் குறித்து
விவாதித்து தீர்மாைங் ைனள நினறரவற் றியுள் ளை. 4வது ைால் பெரதாை்
பபாதுெ்ெங் ைத்தில் Constantinople தலத்திருஅனவை்கு, உரரானமத் திருஅனவை்கு
அடுத்தபடியாை அனைத்து அதிைாரங் ைளும் வழங் ைப் பட்டை. ஆைால் , Byzantine
வழிபாட்டுமுனற முதுபபரும் தந்னதை்கு, இத்தனை அதிைாரங் ைனளை் பைாடுப் பனத
பலர் எதிர்த்ததால் இவ் வதிைாரம் Constantinople ரபராயரால் பெயல் படுத்தப்
படாமரலரய இருந்தது. ஏபைைில் Constantinopleை்கு அதிை அதிைாரம்
வழங் ைப் பட்டரபாது, ஏனைய முதுபபரும் தந் னதயர்ைளிை் அதிைாரம் இதை் வழி
இயல் பாைரவ ைட்டுப் படுத்தப் பட்டது. திருத்தந்னத Simplicius பதவிரயற் ற ைாலத்தில்
Constantinople ரபராயர், தைை்கு ைால் பெரதாை் பபாதுெ்ெங் ைம் வனரயறுத்த
அதிைாரங் ைனளெ் பெயல் படுத்த விரும் பிைார். ரபரரெர் லிரயாவும் அதற் கு
ஆதரவளித்து, திருத்தந்னத Simplicius அவர்ைளிடம் , இதற் பைை பரிந்துனரத்தார்.
ஆைால் , திருத்தந் னதரயா இதனை ஏற் ை மறுத்தார்.
இந்த ரவனளயில் 476ம் ஆண்டு, ைாை் ஸ்தாந்திரநாபிளில் இடம் பபற் ற
புரட்சியால் , ரபரரெர் Geno பவளிரயற் றப் பட்டு, ரபரரெர் முதலாம் லிரயாவிை்
மனைவியிை் ெரைாதரர் Flavius Basiliscus, Byzantine அரொட்சினயை் னைப் பற் றிைார்.
திருத்தந் னதயுடை் திருமனறை்ரைாட்பாடுைளில் முரண்பட்டு பவளிரயற் றப் படடிருந்த
Alexandriaவிை் பிதாப் பிதா Timotheus ஐயும் Antiochia விை் பிதாப் பிதா Peter Fullo
னவயும் மீண்டும் பதவியில் வந்து அமருமாறு அனழத்தார் மை் ைர் Basiliscus. அது
மட்டுமை் றி, ைால் பெரதாை் பபாதுெ்ெங் ைத்திை் தீர்மாைங் ைனளயும் ஏற் றுை்பைாள் ள
மறுத்தார். பவளிரயற் றப் பட்ட முதுபபரும் தந்னதயர்ைனள மீண்டும் ஏற் ைவும் ,
ைால் பெரதாை் பபாதுெ்ெங் ைத்திை் தீர்மாைங் ைனள ஒதுை்ைவும் , மை் ைர் Basiliscus
ரமற் பைாண்ட முயற் சிைளுை்கு Constantinople ஆயர் Acaciusம் , அருள் பணி
யாளர்ைளும் , பபாது மை்ைளும் அதரவு அளிை்ைவில் னல. இந்த பிரெ்ெனை சில ைாலம்
பதாடர்ந்தது. மை் ைர் Basiliscus, தை் அதிைாரத்னத திருஅனவை்குள் அதிைம் அதிைமாை
புகுத்த விரும் பிைார். ஆைால் , அவரால் ஓரளவுை்கு ரமல் முடியவில் னல. இந்த

நினலயில் 483ம் ஆண்டு மார்ெ் 10ம் நாள் , திருத்தந் னத புைித Simplicius இனறபதம்
ரெர்ந்தார். இத்தனைய ஒரு பிை் ைணியில் , அடுத்து திருத்தந் னதயாை வந்தார்,
மூை் றாம் Felix. 483 முதல் 492 வனர, திருஅனவ தனலனமப் பதவியில் இருந்து,
திருஅனவனய வழிநடத்திய இத்திருத்தந் னத குறித்து வரும் வாரத்தில் ரநாை்குரவாம் .
கிறிஸ் ை ெவபகளின் உலக அவை - கிறிஸ்மஸ் செய் தி - செபரொம் லூயிஸ் ஆதிை்ைம் பெலுத்திவந் த உரரானமயப் ரபரரசிை் விளிம் பில் இருந் த ஒரு கிராமத்தில் ,
வலுவற் ற ஒரு சூழலில் பிறந்த சிறு குழந் னதயிை் வழிரய, மீட்பு இவ் வுலகிற் கு வந்தது
எை் ற உண்னம, நமை்கு நம் பிை்னைனயை் பைாணரரவண்டும் . ரைாவிட்-19
பைாள் னளரநாய் உருவாை்கியுள் ள பநருை்ைடி ைாலத்தில் , கிறிஸ்துவிை் பிறப் பு,
நம் பிை்னை தரும் நல் லபதாரு பெய் தியாை இவ் வுலனை வந்தனடகிறது எை் று, WCC
எைப் படும் கிறிஸ்தவ ெனபைளிை் உலை அனவ, சிறப் புெ் பெய் திபயாை் னற
பவளியிட்டுள் ளது.

ெப் பாைில் , முைை் ைவெத்துடை் ரதாை் றும் கிறிஸ்மஸ் தாத்தாவிை் பபாம் னம
WCC அனவயிை் இனடை்ைால பபாதுெ்பெயலர், ரபராசிரியர் Ioan Sauca அவர்ைள்
பவளியிட்டுள் ள 2020ம் ஆண்டுை்குரிய கிறிஸ்மஸ் பெய் தியில் , கிறிஸ்தவர்ைளும் ,
உலை மை்ைள் அனைவரும் நம் பிை்னையுடை் எதிர்ைாலத்னத ரநாை்ைரவண்டும் எை் று
அனழப் பு விடுத்துள் ளார். மைித வரலாற் றிை் மிைவும் ைடிைமாை ஒரு ைாலத்தில்
வாழும் நாம் , நம் பிை்னையிழந்து விரை்தியனடய பல ைாரணங் ைள் இருந்தாலும் ,
கிறிஸ்துவிை் பிறப் பு எை் ற நற் பெய் தி பைாணரும் நம் பிை்னை நமை்கு ஆறுதல்
அளிை்கிறது எை் று இெ்பெய் தியில் கூறப் பட்டுள் ளது. ெமுதாய தூரம் , குனறவாை
எண்ணிை்னையில் பங் ரைற் பு, முைை்ைவெங் ைள் எை் று பல் ரவறு வழிைளில் நம்
வழிபாடுைள் ைட்டுப் படுத்தப் பட்டுள் ளை எை் பதும் , இந்தை் பைாள் னளரநாயிைால்
இறந்ரதாரிை் நினைவுைள் இை் னும் சுனமயாை உள் ளை எை் பதும் இவ் வாண்டிை்
கிறிஸ்மஸ் விழானவ பாதித்துள் ளை எை் பனத, ரபராசிரியர் Sauca அவர்ைள் தை்

பெய் தியில் நினைவுகூர்ந்துள் ளார். உடல் நலை் குனறவு மட்டுமல் லாமல் ,
பபாருளாதாரெ் சீர்குனலவு, பசி, ரவனலயிை் னம எை் று, பல தளங் ைளில் , இந்தை்
பைாள் னளரநாய் , நம் னமப் பாதித்துள் ள ரவனளயில் , ரபாரும் வை் முனறைளும்
மை்ைனள பதாடர்ந்து வனதத்துவருவது பைாடுனமயாை உண்னம எை் று ரபராசிரியர்
Sauca அவர்ைள் , இெ்பெய் தியில் சுட்டிை்ைாட்டியுள் ளார். ஆதிை்ைம் பெலுத்திவந் த
உரரானமயப் ரபரரசிை் விளிம் பில் இருந் த ஒரு கிராமத்தில் , வலுவற் ற ஒரு சூழலில்
பிறந்த சிறு குழந் னதயிை் வழிரய, மீட்பு இவ் வுலகிற் கு வந்தது எை் ற உண்னம, நமை்கு
மீண்டும் நம் பிை்னைனயை் பைாணரரவண்டும் எை் று ரபராசிரியர் Sauca அவர்ைளிை்
பெய் தி கூறுகிறது.
விவிலிய ்ப டல் : உயிர்ப்புக்குப் பின்னும் ச ொடரும் புதுவமகள் 2 - செபரொம்
லூயிஸ் - இரயசுவிை் உயிர்ப்புை்குப் பிை் நிைழ் ந்த பல ெந்திப் புைளில் , சீடர்ைளும் ,
இரயசுவுை்கு மிை பநருை்ைமாைவர்ைளும் , இரயசுவிை் ஒரு பொல் , அல் லது, பெயலால்
அவனர அனடயாளம் ைண்டுபைாள் கிை் றைர். கிராமத்தில் வாழும் ஒரு குடும் பத்திை்
தாயும் , தந் னதயும் , குடும் பப் பனையிை் ைாரணத்தால் பைால் லப் படுகிை் றைர்.
அவர்ைளுை்கு இரு குழந்னதைள் . தாை்ைவந்த கும் பலிடமிருந்து தப் பி, அந்த இரு
குழந் னதைளும் ைாட்டிற் குள் ஓடும் ரபாது, பவவ் ரவறு தினெயில் பிரிந்துவிடுகிை் றைர்.
20 ஆண்டுைள் ைழிந்து, இருவரும் ெந்திை்கும் ஒரு சூழல் உருவாகிறது. ஆைால் , ஒருவர்
ஒருவனர அனடயாளம் ைண்டுபைாள் ளமுடியவில் னல. அப் ரபாது, சிறு வயதில் ,
அவர்ைளது அம் மா பாடிய ஒரு பாடனல, அண்ணை் பாடுகிறாை் . தம் பி அனதை்
ரைட்டதும் , அவனும் , அந்தப் பாடனல இனணந்து பாடுகிறாை் . அந்தப் பாடல் ,
அவ் விருவனரயும் , மீண்டும் ஒை் று ரெர்ை்கிறது.
நாம் , பலமுனற, பலவடிவங் ைளில் பார்த்து இரசித்த தினரை்ைனதைளில் இதுவும் ஒை் று.
தினரை்ைனதைளில் மட்டுமல் ல, உண்னம வாழ் விலும் இதுரபாை் ற நிைழ் வுைள் ,
நடந்துபைாண்டுதாை் இருை்கிை் றை. சிறு வயதில் பிரிந்து, பல ஆண்டுைள் ைழித்து
ெந்திை்கும் குடும் பங் ைளில் ஒருவர் ஒருவனரப் பார்த்து அனடயாளம் ைண்டுபைாள் ள
முடியாதரபாது, ஏரதா ஒரு வார்த்னத, அல் லது ஒரு பெயல் , பனழய வாழ் னவ
நினைவுபடுத்தி, குடும் பங் ைனள மீண்டும் ரெர்த்து னவத்துள் ளது.
இரயசுவிை் உயிர்ப்புை்குப் பிறகு, அவருை்கும் , சீடர்ைளுை்கும் இனடரய, இனதபயாத்த
ஓர் அனுபவம் பலமுனற ஏற் பட்டது. இவ் வளவுை்கும் , அவர்ைள் பிரிந்திருந்தது, மூை் ரற
நாட்ைள் தாை் . ஆைால் , அந்த மூை் று நாட்ைளில் நடந்தனவ, சீடர்ைள் நினைவிலிருந் து
இரயசுவிை் உருவத்னத முற் றிலும் அழித்துவிட்டனதப் ரபால் இருந்தது. அதைால் , அவர்
உயிர்த்தபிை் , அவனர அனடயாளம் ைண்டுபைாள் ள முடியாமல் சீடர்ைள் தடுமாறிைர்.
வாழ் ை்னையில் ஏற் படும் மிை ஆழமாை ைாயங் ைனள, அதிர்ெ்சிதரும் ரவதனைைனள,
நமது நினைவுைளிலிருந்து அழித்துவிடும் வலினம பபற் றது நமது மூனள எை் பது,
உளவியல் அறிஞர்ைள் பொல் லும் ஓர் உண்னம. இந் த நினலை்கு, Amnesia எை் று பபயர்.
ஒருரவனள சீடர்ைளிை் நினைவிலிருந் து, அந் தை் ைனடசி மூை் று நாட்ைள்
அழிை்ைப் பட்டுவிட்டனதப் ரபால் பதரிந்தது.
இரயசுவிை் உயிர்ப்புை்குப் பிை் நிைழ் ந்த பல ெந்திப் புைளில் , இரயசுனவ அனடயாளம்
ைண்டுபைாள் ள முடியாமல் தவிை்கும் சீடர்ைளும் , இரயசுவுை்கு மிை
பநருை்ைமாைவர்ைளும் , இரயசுவிை் ஒரு பொல் , அல் லது, பெயலால் அவனர
அனடயாளம் ைண்டுபைாள் கிை் றைர். இரயசு உயிர்த்பதழுந்த அை் று ைானல,
ைல் லனறை்கு அவனரத் ரதடிெ்பெை் றார், மைதலாவிை் மரியா. அவருை்கு முை்
இரயசுரவ ரநரில் ரதாை் றியும் , அவரால் அனடயாளம் ைண்டுபைாள் ள

முடியவில் னல. இரயசு அவரிடம் , “ஏைம் மா அழுகிறாய் ? யானரத் ரதடுகிறாய் ?” எை் று
ரைட்டார். மரியா அவனரத் ரதாட்டை்ைாரர் எை் று நினைத்து அவரிடம் , “ஐயா, நீ ர்
அவனரத் தூை்கிை்பைாண்டு ரபாயிருந்தால் எங் ரை னவத்தீர் எைெ் பொல் லும் . நாை்
அவனர எடுத்துெ்பெல் ரவை் ” எை் றார். அத்தருணத்தில் , இரயசு அவனர "மரியா" எை் று
அனழத்ததும் , அவர் அனடயாளம் ைண்டுபைாள் கிறார். (ைாண்ை. ரயாவாை் 20: 11-16)
எம் மாவு எை் ற ஊருை்கு இரு சீடர்ைள் நடந்துபெை் றைர். இரயசுவும் அவர்ைரளாடு
ரெர்ந்து ரபசிை்பைாண்ரட நடந்தார். வழிபயங் கும் , அவர்ைளால் அவனர அனடயாளம்
ைண்டுபைாள் ள முடியவில் னல. அை் று மானல, அவர்ைரளாடு உணவருந்துனையில் ,
இரயசு, அப் பத்னத எடுத்து பிட்டுத் தந் தரபாது, அவர்ைள் ைண்ைள் திறந்து, அவனர
அனடயாளம் ைண்டைர் (லூை்ைா 24: 30-31) எை் று லூை்ைா நற் பெய் தியில்
வாசிை்கிரறாம் .
ைல் வாரியிை் பைாடூர மரணத்திற் குப் பிை் , இரயசு மீண்டும் உயிரராடு தங் ைள் நடுரவ
வந்துள் ளார் எை் ற புதுனமனய, சீடர்ைள் புரிந்துபைாள் ளவும் , ஏற் றுை்பைாள் ளவும் ,
அவர்ைளுை்கும் , இரயசுவுை்கும் இனடரய பல ெந்திப் புை்ைள் நிைழ் ந்தை.
இெ்ெந்திப் புை்ைளில் , மூடிய அனறை்குள் வந்து நிை் றது, எம் மாவு சீடர்ைளிை்
ைண்ைளிலிருந்து மனறந்தது ரபாை் ற பெயல் ைனள, இரயசு ஆற் றிய புதுனமைளாைை்
ைருதலாம் . ஆைால் , உயிர்ப்புை்குப் பிை் நடந் ததாை, நாை் கு நற் பெய் திைளிலும்
பதிவாகியுள் ள நிைழ் வுைளில் , ஒரர ஒரு தருணத்தில் மட்டுரம, இரயசு, கூடுதலாை
புதுனமபயாை் னற நிைழ் த்திைார். அதுதாை் , திரபரியை் ைடலில் கினடத்த மீை் பிடிப் பு
எை் ற புதுனம.
ரயாவாை் நற் பெய் தியிை் இறுதியில் ைாணப் படும் இந்நிைழ் னவ, (ரயாவாை் 21: 1-19)
நாம் ஒரு 'கினளமாை்ஸ்' எை் று கூறலாம் . ஒரு 'நாவனல' வாசிை்கும் ரபாது, அல் லது,
ஒரு தினரப் படத்னதப் பார்ை்கும் ரபாது, இறுதி பை்ைங் ைளில் , அல் லது, இறுதி
மணித்துளிைளில் வரும் 'கினளமாை்ஸ்', நமது ைவைத்னத அதிைம் ஈர்ை்கும் . நாவல்
முழுவதும் நம் மைதில் ரதாை் றிய பல ரைள் விைளுை்கு, இறுதிப் பகுதியில் பதில் ைள்
கினடை்கும் .
உண்னமயிரலரய, இந் நிைழ் வு இடம் பபற் றுள் ள 21ம் பிரிவு, ரயாவாைிை் சீடர்ைளில்
ஒருவர் இனணத்துள் ள பிற் ரெர்ை்னை எை் பனத பெை் ற விவிலியத்ரதடலில்
சிந்தித்ரதாம் . சில ரவனளைளில் , நாம் ைடிதங் ைள் எழுதும் ரபாது, இறுதியில் ,
‘பிை் குறிப் பு’ எை் ற பகுதியில் , "ஓ, பொல் ல மறந்துட்ரடரை..." எை் று ஆரம் பித்து, ஒரு
முை்கியமாைெ் பெய் தினயெ் பொல் ரவாரம, அவ் விதம் இந்த பிற் ரெர்ை்னைப் பகுதினய
நாம் எண்ணிப் பார்ை்ைலாம் . திரபரியை் ைடலில் கினடத்த மீை் பிடிப் பு எை் ற புதுனம,
ஆழமாை உண்னமைனள உள் ளத்தில் வினதை்கிை் றது.
ரயாவாை் தை் நற் பெய் தினய, ஒரு வரலாற் றுப் பதிவாை எழுதாமல் , ஓர் இனறயியல்
பாடமாை அளித்துள் ளார் எை் பனத அறிரவாம் . இரயசுவிை் கூற் றுைள் , இரயசுவிை்
பெயல் ைள் அனைத்தும் , ரயாவாை் நற் பெய் தியில் பல இனறயியல் எண்ணங் ைனள
ரநரடியாைவும் , மனறமுைமாைவும் பவளிப் படுத்துகிை் றை. இந்தை்
ைண்ரணாட்டத்துடை் , இப் புதுனமயிை் ஆரம் ப வரிைளுை்கு இப் ரபாது
பெவிமடுப் ரபாம் :
ரயாவாை் 21: 1-3 பிை் ைர் இரயசு தம் சீடருை்குத் திரபரியை் ைடல் அருரை மீண்டும்
ரதாை் றிைார். அவர் ரதாை் றியது இவ் வாறு: சீரமாை் ரபதுரு, திதிம் எைப் படும்
ரதாமா, ைலிரலயாவிலுள் ள ைாைானவெ் ரெர்ந்த நத்தைிரயல் , பெபரதயுவிை் மை்ைள்

ஆகிரயாரராடு இரயசுவிை் சீடர்ைளுள் ரவறு இருவரும் கூடியிருந்தைர், அப் ரபாது
சீரமாை் ரபதுரு அவர்ைளிடம் , “நாை் மீை் பிடிை்ைப் ரபாகிரறை் ” எை் றார். அவர்ைள் ,
“நாங் ைளும் உம் ரமாடு வருகிரறாம் ” எை் று ரபாய் ப் படகில் ஏறிைார்ைள் . அை் று இரவு
அவர்ைளுை்கு மீை் ஒை் றும் கினடை்ைவில் னல.
இந்நிைழ் விை் ஆரம் பத்தில் , ைனதமாந்தர்ைனள அறிமுைப் படுத்துகிறார் ஆசிரியர்.
சீரமாை் ரபதுரு, திதிம் எைப் படும் ரதாமா, ைலிரலயாவிலுள் ள ைாைானவெ் ரெர்ந்த
நத்தைிரயல் எை் று, ஆசிரியர் தை் அறிமுைத்னத ஆரம் பிை்கிறார். திதிம் எை் ற ரதாமா
எை் று ஆசிரியர் குறிப் பிட்டதும் , நமது நினைவில் , உயிர்த்த இரயசு, ரதாமானவெ்
ெந்தித்த நிைழ் வு நிழலாடுகிறது. அந்த நிைழ் வில் , ெந்ரதைத்துடை் ரபாராடி
புண்பட்டிருந்த ரதாமானவ இரயசு ெந்தித்து, குணமாை்கியனத அறிரவாம் .
அந்நிைழ் விை் ஒரு பதாடர்ெ்சிரபால, மற் பறாரு குணமாை்குதல் நிைழ் வு திரபரியை்
ைடலருரை நிைழ் ந்தது. இரயசுனவத் தைை்குத் பதரியாது எை் று மறுதலித்த ரபதுருனவ,
உயிர்த்த இரயசு குணமாை்குவனத, இந்த நிைழ் வில் ைாண்கிரறாம் .
ைதாப் பாத்திரங் ைளிை் அறிமுைத்திற் குப் பிை் , ரபதுருவிை் தூண்டுதலால் , அவர்ைள்
மீை் பிடிை்ைப் புறப் பட்டைர் எை் பனத ரயாவாை் குறிப் பிட்டுள் ளார். யூதர்ைளுை்கும் ,
உரரானமயர்ைளுை்கும் அஞ் சி, ரமல் மாடியில் , பூட்டிய அனறை்குள் பதுங் கியிருந்த
சீடர்ைள் , தங் ைள் பனழய வாழ் வுை்ரைத் திரும் பிவிடலாம் எை் ற எண்ணத்துடை்
ரபாராடிை்பைாண்டிருந்தரபாது, அவர்ைளது ரபாராட்டத்னதத் தீர்ை்கும் ஓர்
அனழப் னபப் ரபால் ஒலித்தது, ரபதுருவிடமிருந்து வந்த ரயாெனை: "நாை் மீை்
பிடிை்ைப் ரபாகிரறை் ". மீை் பிடிப் பனத தங் ைள் வாழ் வாைை் பைாண்டிருந்த எளிய
மைிதர்ைனள, "இைி நாை் உங் ைனள மைிதனரப் பிடிப் பவர் ஆை்குரவை் " (மத். 4:19;
மாற் . 1:17; லூை். 5:10) எை் று உறுதி அளித்து, இரயசு அனழத்தார். அவனர நம் பி,
தங் ைள் பதாழினல, படகுைனள, வனலைனள, தங் ைள் குடும் பங் ைனள விட்டு விட்டு
இரயசுனவப் பிை் பதாடர்ந்தவர்ைள் அந்தெ் சீடர்ைள் . இப் ரபாது... இரயசுரவ இல் னல
எை் றாை பிை் , அவரது அந் த பொல் னல மட்டும் நம் பி எத்தனை நாட்ைள் வாழமுடியும் ?
ரமலும் , சீடர்ைள் , மை்ைனளப் பிடிப் பதற் குப் பதில் , மை்ைள் , இவர்ைனளப் பிடித்து,
உரரானமயர்ைளிடம் ஒப் பனடத்துவிடுவார்ைரளா எை் ற அெ்ெத்தில் , அந் தெ் சீடர்ைள்
பதுங் கிவாழ் ந்தைர்.
மை்ைனளப் பிடிை்கும் ைைவுைனளபயல் லாம் மூட்னட ைட்டிவிட்டு, மீண்டும் பனழயபடி
மீை் ைனளப் பிடிை்கும் பதாழிலுை்ரைத் திரும் பலாம் எை் று தீர்மாைித்தைர் சீடர்ைள் .
ரபதுருவிை் அனழப் பு வந்ததுதாை் தாமதம் ... "நாங் ைளும் உம் ரமாடு வருகிரறாம் "
எை் று அனைவரும் கிளம் பிைர். ைடந்த மூை் றாண்டுைள் , இரயசுவுடை் அவர்ைள்
வாழ் ந்த அற் புதமாை வாழ் வு இைி திரும் பப் ரபாவதில் னல எை் ற தீர்மாைத்தில் ,
பனழய பாதுைாப் பாை வாழ் னவத் ரதடிெ்பெல் லும் மீைவர்ைளாை அவர்ைள்
மாறிவிட்டைர். அந்தப் பனழய வாழ் வில் அவர்ைள் முதலில் ெந்திப் பது, ஏமாற் றம் .
“இரவு முழுவதும் அவர்ைள் முயை் றும் , 'மீை் ஒை் றும் கினடை்ைவில் னல' (ரயாவாை் 21:
3) எை் று கூறப் பட்டுள் ளது. பபாதுவாை, இரவில் தாை் அதிைமாை மீை் பிடிை்ை முடியும் .
ஆைால் , இவர்ைளுை்ரைா, இரவு முழுவதும் மீை் ைள் கினடை்ைவில் னல. ரயாவாை் கூறும்
‘இரவு’, அவர்ைள் மீண்டும் தங் ைள் பனழய வாழ் வுை்குெ் பெை் ற அந் த நினலனயயும்
ரெர்த்துை் குறிப் பதாை நாம் எண்ணிப் பார்ை்ைலாம் . அவர்ைள் தங் ைள் பனழய
வாழ் னவத் ரதடிெ்பெை் றும் , ஒரு பலனும் அவர்ைளுை்குை் கினடை்ைவில் னல
எை் பனதத்தாை் , “இரவு முழுவதும் அவர்ைள் முயை் றும் ஒை் றும் கினடை்ைவில் னல”
எை் று ரயாவாை் அடிை்ரைாடிட்டுை் ைாட்டுகிறார். சீடர்ைள் அனடந்த அந்த
ஏமாற் றத்னதத் பதாடர்ந்து, அங் கு நிைழ் ந்தனத, நாம் அடுத்தத் ரதடலில் சிந்திப் ரபாம் .

ச ளிவு : கரு ் ொய் செய் பைொம் கொரியங் கவள - ெமூக ஊடகம் ரதர்வு
பெய் யப் பட்டு நியமை ஆனண பபற் ற புதிய ைமாண்டிங் ஆபிெர் பதவிரயற் றுை்
பைாண்டார். மறுநாள் அலுவலைம் பெல் லும் வழியில் ஒரு பபை் ஞ் ெ் அருகில் இரு
வீரர்ைள் ைாவல் இருந் தனதப் பார்த்தார். *"ஏை் இந்த பபை் ஞ் சுை்கு ைாவல் நிற் கிறீர்ைள் ?
இந்த பபை் ஞ் ெசி
் ற் கு அப் படி எை் ை சிறப் பு?"* எை் று ரைட்டார். *"பனழய ைமாண்டிங்
ஆபிெர் பொை் ைதால் ைாவல் ைாை்கிரறாம் "* எை் றைர் வீரர்ைள் . பனழய ைமாண்டிங்
ஆபிெரிை் நம் பனரத் ரதடிப் பிடித்து அவருை்குப் ரபாை் ரபாட்டு விபரம் ரைட்டார் புதிய
ைமாண்டிங் ஆபிெர். அவர்,"எைை்குத் பதரியாது; எைை்கு முை் பு பணியாற் றிய
அதிைாரிைள் இருந்த ரபாதும் இவ் வாறு ைாவல் இருந்தார்ைள் " எை் று
கூறிைார். இதற் ைாை ைாரணத்னதை் ைண்டு பிடித்ரத ஆை ரவண்டும் எை உறுதி
பூண்ட ஆபிெர், நூறு வயதாை பனழய ைமாண்டிங் ஆபிெனரத் ரதடிை் ைண்டு பிடித்து
இந்த விெயத்னதை் கூறி விபரம் ரைட்டார். அவர், " பபயிண்ட் அடித்த பபை் ஞ் ெ்சில்
யாரும் உட்ைார்ந்து விடாமல் பார்த்துை் பைாள் ளெ் பொை் ரைை் ; இை் னுமா
ைாயவில் னல?"* எை் றார். இை் றும் கூட நாமும் இப் படித்தாை் சிலவிெயங் ைளில் சில
நனடமுனறைனள விடாமல் பிை் பற் றி வருகிரறாம் .
நொட்டு நடப் பு : ரஜினி ரசிகர்கபள ! இப் பபொ இல் வலன்னொ எப் பவும் இல் வல ! வினவு - தற் ெமயத்தில் ரஜிைி அரசியலில் இறங் குவது பாெைவுை்கு ஆதரவாை
வனையில் ஓட்னடப் பிரித்து தமிழைத்திற் குள் பாெைவிை் நுனழனவ உறுதி
பெய் வதற் ைாைத்தாை் . ரஜிைிைாந் த் தைது அரசியல் பிரரவெத்னத இை் று (03-12-2020)
மதியம் டிவிட்டரில் அறிவித்துள் ளார். வரும் டிெம் பர் 31 அை் று ைட்சி துவை்ை நானள
அறிவிப் பதாைவும் , ெைவரியில் ைட்சி துவை்ைம் எை் றும் அறிவித்துள் ளார்.
அதை் பிை் ைர், பத்திரினையாளர்ைனளெ் ெந் தித்த ரஜிைிைாந்த் தற் ரபானதய அரசியல்
பிரரவெம் குறித்து ஒரு சிறு விளை்ைத்னதயும் அளித்துள் ளார். தாம் உடல் நினல
ெரியில் லாமல் சிங் ைப் பூரில் இருந்தரபாது, தமிழை மை்ைளிை் பிரார்த்தனைதாை்
தம் னம உயிர்பினழை்ை னவத்ததாைவும் அதற் கு நை் றிை்ைடை் பெலுத்தும் விதமாை
மை்ைளுை்கு மாற் று அளிை்ை ைளத்தில் இறங் கியிருப் பதாைவும் பதரிவித்துள் ளார்.
ரமலும் தமிழை மை்ைளுை்ைாை தமது உயிரர ரபாைாலும் தை் னை விட
ெந்ரதாஷப் படுவது யாரும் இருை்ை முடியாது எை் றும் மை்ைளுை்கு மாற் று ரதனவ
எை் றும் அனதத் தாம் பைாடுை்ைப் ரபாவதாைவும் பதரிவித்துள் ளார்.
ரமலும் ைட்சியிை் ரமற் பார்னவயாளராை தமிழருவி மணியனையும் , தனலனம
ஒருங் கினணப் பாளராை அர்ெுை மூர்த்தி எை் பவனரயும் நியமித்துள் ளதாைத்
பதரிவித்துள் ளார். ரஜிைியிை் அரசியல் வருனை குறித்த அறிவிப் பு அவரது
ரசிைர்ைளினடரய மிைப் பபரிய வரரவற் னபப் பபற் றுள் ளது. இந்த 2020-ம் ஆண்டு
துவை்ைத்தில் இருந்ரத, ஒருபுறத்தில் பைாரராைா பரவலால் , ரமாடி அரொல்
ரபாடப் பட்ட திட்டமற் ற ஊரடங் கு உனழை்கும் மை்ைளிை் வாழ் வாதாரத்னதப் பறித்து
மை்ைனளப் பசியிலும் பட்டிைியிலும் தள் ளியது. மறுபை்ைத்தில் மை்ைள் விரராத
ெட்டங் ைள் – குறிப் பாை விவொயிைளுை்கு எதிராை ரவளாண் திருத்தெ் ெட்டம் , சுற் றுெ்
சூழலுை்கு எதிராை சூழலியல் மரொதா, பதாழிலாளர் உரினம பறிப் பு, அரசு பள் ளி
மாணவர்ைளுை்ைாை மருத்துவை் ைல் வி இடஒதுை்கீடு மறுப் பு, ஓபிசி
மாணவர்ைளுை்ைாை இட ஒதுை்கீடு மறுப் பு எைத் பதாடர்ந்து மை்ைள் மீதாை
தாை்குதனலத் பதாடுத்தது மத்திய ரமாடி அரசு.
ரஜிைி ரமாடி ெந்திப் புஇதனை தமிழை எதிர்ை்ைட்சிைள் ைடுனமயாை எதிர்த்துப்
ரபாராடிை. பைாரராைா சூழலிலும் ைளத்தில் இறங் கி பல ரபாராட்டங் ைனள நடத்திை.
ஆைால் அப் ரபாபதல் லாம் ைளத்தில் இறங் கி மை்ைளுை்ைாை ரபாராடாமல் ,

குனறந்தபட்ெம் டிவிட்டரில் கூட குரல் பைாடுை்ைாமல் பண்னண வீட்டிலும் ,
“அண்ணாத்த” படப் பிடிப் பிலும் பிசியாை இருந்த ரஜிைிைாந் த் அவர்ைள் , தற் ரபாது
மை்ைளுை்ைாை மாற் னற முை் னவை்ை வருகிறாராம் .
ரஜிைி ரசிைப் பபருமை்ைளும் ரஜிைியிை் “நல் ல மைிதர்” ரதாரனணனய ரசிை்கும்
நல் லவர்ைளும் , வரும் ரதர்தலில் ரஜிைிை்ைாை பதரிந்தவர்ைளிடம் ஓட்டுை் ரைட்பதற் கு
முை் ைர் சில விெயங் ைனள தங் ைளுை்குத் தாங் ைரள ரைட்டுை் பைாண்டு பதில் ரதடி
முடிபவடுத்தால் சிறப் பாை இருை்கும் .
தூத்துை்குடி ரபாராட்டம் துவங் கி, தற் ரபானதய விவொயிைள் பிரெ்சினை வனர
அனைத்திற் கும் ொதாரண குடிமை்ைளாகிய நாம் மை்ைளிை் பிரெ்சினைைள் குறித்து
பாதிை்ைப் படும் மை்ைளிை் ொர்பில் நிை் றும் ரபசிவருகிரறாம் . ஆைால் இந் த
அனைத்துப் பிரெ்சினைைளிலும் மை்ைனள ஒடுை்கும் மத்திய பாெை-வுை்கு ஆதரவாை,
மை்ைளுை்கு எதிராைரவ குரல் பைாடுத்து வந் திருை்கிறார் ரஜிைிைாந்த்.
தமிழைத்னத உலுை்கிய பல விெயங் ைளில் மவுைத்னதரய பதிலாை அளித்திருை்கிறார்.
“அவர் ஒரு நடிைர் அவ் வளவுதாை் . அவனர ைருத்துெ் பொல் லவில் னல எை் று
குற் றம் ொட்டுவது தவறு” எை் பது ரஜிைி தரப் பிை் வாதமாை னவை்ைப் படுகிறது.
நடிைர்ைள் பலரும் ைருத்துை்கூறிய விவைாரத்திலும் கூட ஒரு நடிைராை ரஜிைிைாந்த்
தமது ைருத்னதை் கூறியதில் னல எை் பது ஒருபுறம் இருந் தாலும் , நாம் ரைட்கும்
ரைள் விைள் எல் லாம் , 2017-ம் ஆண்டு டிெம் பர் 31 அை் று அரசியலில் ‘குதிை்ைப் ’
ரபாவதாை ரஜிைிைாந் த் அறிவித்ததற் குப் பிை் நடந்த ெம் பவங் ைள் குறித்துதாை் .
தூத்துை்குடி துப் பாை்கிெ் சூட்டில் 13 ரபர் சுட்டுை்பைால் லப் பட்ட பிை் ைர் அங் கு நலம்
விொரிை்ைெ் பெல் வனத முதல் அரசியல் நடவடிை்னையாை ரமற் பைாண்டார்
ரஜிைிைாந்த். அங் கு பாதிை்ைப் பட்ட மை்ைளிடம் மூை்ைறுபட்ட ைடுப் பில் , பெை் னை
விமாை நினலயத்தில் தீய ெை்திைளும் விெை்கிருமிைளும் தாை் அந் தப் ரபாராட்டத்னத
ைலவரமாை்கியதாைவும் , ரபாராட்டங் ைளால் தமிழ் நாடு சுடுைாடாகிவிடும் எை் றும்
ரபசியது நினைவிருை்ைலாம் .
ைளத்தில் இருந்த மை்ைளிை் பிரெ்சினைைள் குறித்ரதா, அவர்ைளது உணர்வுைனளப்
பற் றிரயா துளியும் அை்ைனறயும் அறிவும் இல் லாத ஒரு மைிதரால் , மை்ைளுை்ைாை
ஏரதனும் குனறந்தபட்ெமாைை் கூட சிந்திை்ை முடியுமா? தூத்துை்குடி விவைாரம் எை் பது
ஒரு உதாரணம் தாை் . பொந்த நாட்டு மை்ைனளரய அைதிைள் ரபால நடத்தும் சி.ஏ.ஏ –
எை் .ஆர்.சி ெட்டங் ைளுை்கு பவளிப் பனடயாைரவ ஆதரவு தந்தார் ரஜிைிைாந்த். இது
ரபால இை் னும் பல. தமிழைத்தில் பாெை பைாண்டு வரை் கூடிய அத்தனை ரமாெடித்
திட்டங் ைனளயும் பவளிப் பனடயாைரவா அல் லது மவுைித்து அனமதி ைாத்ரதா ஆதரவு
பதரிவித்திருை்கிறார், ரஜிைிைாந்த்.
அவர் பாெை- ஆர்.எஸ்.எஸ். கும் பலிை் னையாள் எை் பது பல தருணங் ைளில்
பவளிப் பட்டிருந்தாலும் , அவற் னற தங் ைளது தனலவைிை் “பவள் ளந்தித்தைமாை”
நடவடிை்னைைளாைை் ைடந்து பெல் பவர்ைளாைரவ இருை்கிறார்ைள் அவரது அரசியலற் ற
ரசிைர்ைள் . இை் று ரஜிைிைாந் த் தமது ைட்சிப் பணிைளுை்கு ரமற் பார்னவயாளர்
பபாறுப் னபை் பைாடுத்திருை்கும் தமிழருவி மணியைிை் ைடந்த ைால வரலாறு
அனைத்தும் தமிழைத்தில் பாெைவிற் ைாை “சுப் பிரமணியொமி” ரவனலயால்
நினறந்திருை்கிறது. ரஜிைியிை் முடியில் பதாங் கிை் பைாண்டு நுனழயப் பார்ை்கும்
ஆர்.எஸ்.எஸ்.
ரஜிைி இை் று அறிவித்த ைட்சி ஒருங் கினணப் பாளர், அர்ெூை் மூர்த்தி, பாெைவிை்

அறிவுொர் பிரிவிை் மாநிலத் தனலவராை இை் று ைானல வனர பணிபுரிந்தவர். அவரது
ராஜிைாமா ைடிதத்னத ஏற் றுை் பைாண்டதாை ைானலயில் பதாண்டர்ைளுை்கு அறிை்னை
விட்டிருை்கிறார் பாெை-விை் ைரு. நாைராெை் . இதுவும் ரஜிைிைாந்திை்
“பவள் ளந்தித்தைமாை” நடவடிை்னைதாை் எை் று ைருதிைால் பெயா ஆட்சி குறித்து
ரஜிைி ைாந்திை் வெைம் தாை் நினைவுை்கு வருகிறது. “ஆண்டவரை வந்தாலும்
தமிழ் நாட்னடை் ைாப் பாற் ற முடியாது.”
தமிழைத்திை் மீதாை ரமாடி அரசிை் தாை்குதல் ைள் குறித்தும் , உனழை்கும் மை்ைனள
ஒட்டெ் சுரண்டும் ரமாெடி நடவடிை்னைைள் குறித்தும் வாரய திறை்ைாமல் ஒரு
அரசியல் வாதி இருை்ைமுடியுமா? ரஜிைினயப் பபாருத்தவனரயில் அரசியல் எை் பது,
முதல் வர் பதவியும் பணமும் அதிைாரமும் தாை் . மை்ைள் பிரெ்சினை குறித்து
வாய் திறை்ைாமல் , ரதர்தலுை்கு 4 மாதங் ைள் இருை்னையில் ைட்சினய ஆரம் பித்திருப் பரத
அதற் குெ் ொட்சி.
அரசியல் – வாை்குரினம எை் பது நம் உரினமைள் , நம் நலை் ைள் , நம் வாழ் வாதாரம்
அனைத்னதயும் பாதுைாத்துை் பைாள் வதற் ைாை ஒரு ஏற் பாடு எை் றுதாரை நமை்குெ்
பொல் லப் பட்டிருை்கிறது ?
அப் படிபயைில் , ரமற் பொை் ை உரினமைளிை் மீதாை ஆட்சியாளர்ைளிை்
தாை்குதல் ைளிை் ரபாது மவுைித்து இருந் தவர், ஆட்சியில் அமர்ந்து நம் னமை் ைாப் பார்
எை எண்ணி வாை்கு எந்திரத்தில் னைனவப் பது பாம் புப் புற் றுை்குள் னைனய
விடுவதற் குெ் ெமாைமாைது. தற் ெமயத்தில் ரஜிைி அரசியலில் இறங் குவது பாெைவுை்கு
ஆதரவாை வனையில் ஓட்னடப் பிரித்து தமிழைத்திற் குள் பாெைவிை் நுனழனவ உறுதி
பெய் வதற் ைாைத்தாை் . இது ரஜிைிை்கும் மிை நை் றாைரவ பதரியும் . ஆைால் ரஜிைியிை்
பை்தர்ைளுை்கு ??
ஆைரவ ரஜிைி ரசிைர்ைரள, விழித்துை் பைாள் ளுங் ைள் ! இப் ரபா இல் ரலை் ைா எப் பவும்
இல் னல.
மின்னஞ் ெல் ஊடக ைழியொக எமது நற் செய் தி அறிவிப் புப் பணிக்கு யவு செய் து
ங் களொல் இயன்ற நன்சகொவடவய இன்பற எமக் கு அனுப் பி
வையுங் கள் . வாெைர்ைள் உவந்தளிை்கும் நை் பைானடரய எமது பணிை்கு நிதி
ஆதாரம் . நை் பைானடைள் அனுப் புரவார் பணவினட, ைாரொனல உடைடி பணம்
அனுப் பும் வெதினய பயை் படுத்தலாம் .
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