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திரு ் ந்வ  : “புனி  பயொபெப்பு ஆண்டு” - 8 டிெம்பர் 

2020 மு ல் 08 டிெம்பர் 2021 ைவர - பமரி ச பரெொ 

குைொ லூப்பப அன்வன விழொவின் நிவறபபறு பலன்கள் -  செபரொம் 

லூயிஸ் 

மரியன்வன ஆண்டு நிவறவு – திரு ் ந்வ யின் செய்தி - செபரொம் 

லூயிஸ் 

திருஅவை :  லி ் கிறிஸ் ைரக்ளுக்சகன்று  னிசயொரு செய்தி 

பிரிவு - கிறிஸ்படொபர் பிரொன்சிஸ் 

திரு ் ந்வ யர் பணியில் புனி  பயொபெப்பின் பங்கு - செபரொம் 

லூயிஸ் 

நொடட்ு நடப்பு  : சடல்லி ெபலொ  -  ன்சனழுெச்ி அல்ல ! 

ைரக்்கரதீியொக அணி திரட்டப்பட்ட விைெொயிகளின் பபசரழுெச்ி 

! மபகஷ் 

 மிழகம் : உழைரக்ளின் பபொரொட்டம் சைல்ல,  மிழக ஆயரக்ளின் 

ஆ ரவு - செபரொம் லூயிஸ் 

புரி ல் :  அைரைர் பகொண ்தில் ைொழ்க்வக - ெமூக ஊடகம் 

திரு ் ந்வ யர் ைரலொறு : பிளவும் இவணப்பும் - கிறிஸ்படொபர் 

பிரொன்சிஸ் 

இன்வறய நற்செய்தி : இனி எல்லொம் சுகபம! - பணி . இபயசு 

கருணொ 

பநரக்ொணல் :  புனி  பயொபெப்பு ஆண்டு,  8 டிெம்பர் 2020 மு ல் 08 

டிெம்பர் 2021 ைவர - பணி . இபயசு கருணொ 

 

ைொெகரக்ள் கைன ்திற்கு :  இது ஆண்டவர ்வருனைனய பைாண்டாடும் 

கிறிஸ்துமஸ் விழாை்ைாலம் . பரிசுைள் பகிரவ்து - இல்லாதவரை்ளுடை் 



நம்மால் இயை்றனத மைமுவந்து பைாடுதத்ு உதவுவது - எை மகிழ்ந்து 

உறவுைனளப் புதுப்பிை்கும் ரநரம். எமது ஊடை வழி  நற்பெய்தி 

அறிவிப்புை்பைை உங்ைளால் இயை்றனத எமது பணிை்கு மைமுவந்து 

நை்பைானடயாை தந்து ஊை்ைம் தாருங்ைள் . மிை்ைஞ்ெல் ஊடை வழியாை 

எமது நற்பெய்தி அறிவிப்புப் பணிை்கு தயவு பெய்து தங்ைளால் இயை்ற 

நை்பைானடனய இை்ரற எமை்கு அனுப்பி னவயுங்ைள். வாெைரை்ள் 

உவந்தளிை்கும் நை்பைானடரய எமது பணிை்கு நிதி 

ஆதாரம். நை்பைானடைள் அனுப்புரவார ் பணவினட, ைாரொனல 

உடைடி பணம் அனுப்பும் வெதினய பயை்படுத்தலாம். பபயர ்: K. M. 

Selvaraj, வங்கி : South Indian Bank, நைரம்  : Gudalur, The Nilgiris, ைணை்கு எண்: 

0754053000004800, IFSC Code : SIBL0000754 - திருஅவை செய்தி ஆசிரியர் 

குழுவினர்  
 

திரு ் ந்வ  : “புனி  பயொபெப்பு ஆண்டு” -  8 டிெம்பர் 

2020 மு ல் 08 டிெம்பர் 2021 ைவர - பமரி ச பரெொ  - திருத்தந்னத 

அருளாளர ்ஒை்பதாம் பயஸ் அவரை்ள், 1870ம் ஆண்டு டிெம்பர ்8ம் ரததி 

புைித ரயாரெப்பு அவரை்னள, உலைளாவிய திருஅனவயிை் 

பாதுைாவலராை அறிவித்தார.்  புைித ரயாரெப்பு, உலைளாவிய 

திருஅனவயிை் பாதுைாவலர ்எை்று அறிவிை்ைப்பட்டதை் 150ம் ஆண்டு 

நினறனவ முை்ைிடட்ு, திருத்தந்னத பிராை்சிஸ் அவரை்ள், டிெம்பர ்08, 

இெப்ெவ்வாயை்று, “Patris corde” அதாவது, “ஒரு தந்னதயிை் 

இதயத்ரதாடு” எை்ற தனலப்பில் திருத்தூது மடல் ஒை்னற பவளியிடட்ு, 

புைித ரயாரெப்பு யூபிலி ஆண்டு ஒை்னறயும் அறிவித்துள்ளார.் 

 

 



 

புைித ரயாரெப்பு  

 

தைது தனலனமப்பணிை் ைாலத்திை் எட்டாவது ஆண்டில், இந்த யூபிலி 

ஆண்னட பவளியிடுவதாை அம்மடலிை் இறுதியில் னைபயழுத்திடட்ுள்ள 

திருத்தந்னத பிராை்சிஸ் அவரை்ள், 2020ம் ஆண்டு டிெம்பர ்08, 

துவங்கும் புைித ரயாரெப்பு யூபிலி ஆண்டு, 2021ம் ஆண்டு டிெம்பர ்08ம் 

ரததி நினறவனடயும் எை்று குறிப்பிடட்ுள்ளார.்  அை்புள்ள தந்னத, 

ைைிவு நினறந்த தந்னத, பணிவுள்ள தந்னத, ஏற்றுை்பைாள்ளும் தந்னத, 

பனடப்புத்திற துணிவுள்ள தந்னத, உனழை்கும் தந்னத, நிழல்ரபாை்ற 

ஆகிய ஏழு தனலப்புை்ைளில், புைித ரயாரெப்பு பற்றி விளை்கியுள்ள 

திருத்தந்னத, நம் மைமாற்றத்திற்ைாை, புைித ரயாரெப்பிடம் 

மை்றாடுரவாம் எை்ற ஒரு சிறிய பெபத்துடை் இந்த மடனல நினறவு 

பெய்துள்ளார.்  இரயசுவிை் வளரப்்புத் தந்னதை்பைை, சிறப்பாை ஓர ்

ஆண்னட அரப்்பணித்துள்ரளை் எை்று குறிப்பிடட்ுள்ள திருத்தந்னத, 

ரைாவிட-்19 பைாள்னளரநாய், ொதாரண மை்ைள் மற்றும், ெமுதாயத்திை் 

பாரன்வயிலிருந்து புறை்ைணிை்ைப்படட் மை்ைளிை் 

முை்கியத்துவத்னத  உணரெப்ெய்துள் ளரதாடு, ஒவ்பவாரு நாளும் 

பபாறுனம, நம்பிை்னை மற்றும், பபாறுப்புணரவ்ு ஆகியவற்னறெ ்

பெயல்படுத்தவும் நம்னமத் தூண்டுகிறது எை்று கூறியுள்ளார.் புைித 

ரயாரெப்பு, பபாது மை்ைளால் அதிைம் ைவைிை்ைப்படாத, அரதரநரம் 

ைாலமறிந்து பெயல்படும் மனறவாை வாழ்வு வாழ்ந்தவர,் ஆயினும், 

அவர ்மீட்பு வரலாற்றில் எதைாலும் ஒப்பிடப்படமுடியாத பெயலாளராை 

இருந்தார ்எை்று கூறியுள்ள திருத்தந்னத, இதைாரலரய, இந்த புைிதர ்

கிறிஸ்தவரை்ளால் எப்ரபாதும் அதிைம் அை்புகூரப்படுகிறார ்எை்று 

குறிப்பிடட்ுள்ளார.் 

 

தந்னதயரை்ள், பிறை்கும்ரபாரத அவ்வாறு பிறப்பதில்னல, அவரை்ள் ஒரு 

குழந்னதயிை் வாழ்வு மீது பபாறுப்ரபற்கும்ரபாது தந்னதயராை 

மாறுகிை்றைர ்எை்றும், இை்னறய ெமுதாயத்தில் சிறார,் 

பலரநரங்ைளில் தந்னதயரை்ளால் னைவிடப்பட்ட அநானதைளாை 

இருப்பது ைவனல தருகிை்றது எை்றும் கூறியுள்ள திருத்தந்னத, 

இந்நினலயிலுள்ள இை்னறய உலகிற்கு, புைித ரயாரெப்பு சிறந்த 

எடுத்துை்ைாட்டாை மைிதராை உள்ளார ்எை்றும், இை்னறய உலகிற்கு, 

முதலாளிைள் அல்ல, தந்னதயரை்ரள ரதனவப்படுகிை்றைர ்எை்றும் 

கூறியுள்ளார.்  19ம் நூற்றாண்டில், இரயசு மற்றும், மரியா துறவு ெனப, 

ப்பரஞ்சு பமாழியில் பவளியிட்ட புைித ரயாெப்பு பை்திமுயற்சிைள் எை்ற 

நூலிலுள்ள பெபத்னத, ஒவ்பவாரு நாளும் தாை் பொல்வதாை, "Patris 

corde" எை்ற திருதத்ூது மடலில், திருத்தந்னத குறிப்பிடட்ுள்ளார.் புைித 

ரயாரெப்பு யூபிலி ஆண்டில், சிறப்பு நினறரபறு பலை்ைனள 



அறிவித்திருப்பதாைவும் குறிப்பிடட்ுள்ள திருத்தந்னத பிராை்சிஸ் 

அவரை்ள், புைித ரயாரெப்ரப, ஒரு தந்னதயாை வாழும் வாழ்வுப் 

பானதனய எமை்குை் ைாட்டியருளும், இரை்ைமும், துணிவும் நினறந்த 

அருனள எமை்குப் பபற்றுத்தாரும் எை்று பெபித்து, இந்த மடனல 

நினறவுபெய்துள்ளார.்   திருத்தந்னத அருளாளர ்ஒை்பதாம் பயஸ் 

அவரை்ள், 1870ம் ஆண்டு டிெம்பர ்8ம் ரததி பவளியிட்ட, ைடவுளிை் அரத 

வழியில் எைப் பபாருள் படும், Quemadmodum Deus எை்ற ஆனணயிை் 

வழியாை, புைித ரயாரெப்பு அவரை்னள, உலைளாவிய திருஅனவயிை் 

பாதுைாவலராை அறிவித்தார.் அந்த அறிவிப்பிை் 150ம் 

ஆண்னடபயாட்டி, திருத்தந்னத பிராை்சிஸ் அவரை்ள், டிெம்பர ்08, புைித 

ரயாரெப்பு ஆண்னட அறிவித்துள்ளார.் 

 

குைொ லூப்பப அன்வன விழொவின் நிவறபபறு பலன்கள் -  செபரொம் 

லூயிஸ்  - குவாதலூப்ரப அை்னை மரியாவிை் விழானவ, இல்லத்தில் 

இருந்தவண்ணம் சிறப்பிை்கும் அனைவருை்கும், திருத்தந்னத பிராை்சிஸ் 

அவரை்ள், நினறரபறு பலை்ைனள வழங்குவதாைை் 

கூறியுள்ளார.்  டிெம்பர ்12, குவாதலூப்ரப அை்னை மரியாவுை்கு 

முடிசூட்டப்பட்ட நாளிை், 125வது ஆண்டு நினறவு பைாண்டாடப்படும் 

ரவனளயில், இந்த அை்னையிை் விழானவெ ்சிறப்பிை்கும் 

அனைவருை்கும், திருத்தந்னத பிராை்சிஸ் அவரை்ள், நினறரபறு 

பலை்ைனள வழங்குவதாைை் கூறியுள்ளார.் திருத்தந்னத வழங்கியுள்ள 

நினறரபறு பலை்ைனளை் குறித்து அறிை்னை பவளியிட்ட, திருப்பீட 

பாவமை்ைிப்பு ெலுனைத் துனற, இந்த திருநானள, இல்லத்தில் 

இருந்தவண்ணம் பைாண்டாடும் அனைவரும் இப்பலை்ைனளப் 

பபறமுடியும் எை்று கூறியுள்ளது.  

 



 
 

குவாதலூப்ரப அை்னை மரியாவிை் திரு உருவத்திற்கு வணை்ைம் 

பெலுத்தும் திருத்தந்னத பிராை்சிஸ்  (AFP or licensors)  

 

ரைாவிட-்19 பைாள்னளரநாய் உருவாை்கியுள்ள பநருை்ைடி நினலயால், 

இவ்வாண்டு, குவாதலூப்ரப திருத்தலத்தில் மை்ைள் பங்ரைற்பு ஏதுமிை்றி 

நனடபபறும் பை்தி முயற்சிைள் மற்றும் திருப்பலி ஆகியவற்றில், தங்ைள் 

இல்லங்ைளில் இருந்தவண்ணம் பங்ரைற்கும் விசுவாசிைள் அனைவரும் 

இந்தப் நினறரபறு பலை்ைனளப் பபறமுடியும் எை்று திருத்தந்னத 

கூறியுள்ளார.்  விசுவாசிைள் தங்ைள் இல்லங்ைளில், குவாதலூப்ரப 

அை்னை மரியாவிை் திரு உருவம் பைாண்ட படத்துடை் பீடம் 

அனமப்பது, பமை்சிரைாவில் அனமந்துள்ள குவாதலூப்ரப திருத்தலத்தில் 

சிறப்பிை்ைப்படும் திருப்பலினய, ரநரடி ஒளிபரப்பில் ைாண்பது, 

பாவமற்ற அருள் நினலயில், ஆை்மீைத் திருவிருந்தில் பங்ரைற்று, 

திருத்தந்னதயிை் ைருத்துை்ைளுை்ைாை மை்றாடுவது ஆகியனவ, இந்தப் 

பலை்ைனளப் பபறுவதற்கு விதிை்ைப்படட்ுள்ள வனரமுனறைள். 

பமை்சிரைா, அபமரிை்ை ஐை்கிய நாடு, ைைடா, பிலிப்பீை்ஸ் ஆகிய 

நாடுைளில் குவாதலூப்ரப அை்னை மரியாவிை் பை்தி பபரிதும் 

வளரந்்துள்ளது எை்றாலும், இந்நாடுைளிை் எல்னலைனளத் தாண்டி, 

உலபைங்கும் உள்ள மை்ைள், இந்த விழாவில் பங்ரைற்று, நினறரபறு 

பலை்ைனளப் பபறுவதற்கு, பமை்சிரைா ைரத்ிைால் Carlos Aguiar Retes 

அவரை்ள் அனழப்பு விடுத்துள்ளார.்  ரநாயுற்று, ைாயமுற்று கினடை்கும் 

இவ்வுலகிலும், நம் இல்லங்ைளிலும், குவாதலூப்ரப அை்னை மரியா 

வருனை தருவதற்குத் ரதனவயாை ஏற்பாடுைனள, அனைவரும் 



பெய்ரவாம் எை்று, ைரத்ிைால் Aguiar Retes அவரை்ள் 

கூறியுள்ளார.்  குவாதலூப்ரப அை்னை மரியாவிை் திருநாளாை டிெம்பர ்

12ம் ரததி, திருத்தந்னத பிராை்சிஸ் அவரை்ள், புைித ரபதுரு பபருங் 

ரைாவிலில், குனறவாை மை்ைளிை் பங்ரைற்ரபாடு நனடபபறும் 

திருப்பலினய நினறரவற்றுவார ்எை்று அறிவிை்ைப்படட்ுள்ளது. 

 

மரியன்வன ஆண்டு நிவறவு – திரு ் ந்வ யின் செய்தி - செபரொம் 

லூயிஸ்  ரைாவிட்-19 பைாள்னளரநாயிை் ைாரணமாை விதிை்ைப்பட்ட பல 

தனடைளிை் மத்தியில், ஆரப்ெை்டீைா நாட்டு மை்ைள், அை்னை 

மரியாவிை் ஆண்னட சிறப்புடை் ைனடப்பிடித்தது குறித்து தாை் 

மகிழ்வதாை, திருதத்ந்னத பிராை்சிஸ் அவரை்ள், அந்நாட்டு 

தலத்திருஅனவை்கு அனுப்பிய ஒரு ைாபணாளிெ ்பெய்தியில் 

கூறியுள்ளார.் 

 

 
 

ஆரப்ெை்டீைா நாட்டு Valle அை்னை மரியா   (Prensa Obispado de 

Catamarca) 

 

திரு ் ந்வ யின் கொசணொளிெ ்செய்தி - 2019ம் ஆண்டு, டிெம்பர ்8ம் 

ரததி துவங்கி, இவ்வாண்டு டிெம்பர ்8, இெப்ெவ்வாயை்று நினறவு 

பபற்ற மரியை்னை ஆண்டு பைாண்டாட்டங்ைளிை் இறுதி 

நானளபயாட்டி, திருத்தந்னத, ஒரு குறுகிய ைாபணாளிெ ்பெய்தி வழிரய 

அந்நாட்டு பை்தரை்னள வாழ்த்தியுள்ளார.் மரியா, இரயசுவிை் 

அை்னையாை மடட்ுமல்ல, மாறாை, தனலசிறந்த ஒரு சீடராைவும் 



விளங்கிைார ்எை்பனத தை் பெய்தியில் குறிப்பிடட்ுள்ள திருத்தந்னத, 

இரயசுனவ இவ்வுலகிற்குை் பைாணரந்்த ஒரு வாயிலாை விளங்கிய 

மரியா, தை் மைனை மிைவும் பிரமாணிை்ைமாைப் பிை்பற்றிய ஒரு 

சீடராைவும் விளங்கிைார ்எை்று குறிப்பிடட்ுள்ளார.் 

ஆரச்ென்டீனொவில் 400 மற்றும் 500 ஆண்டு 

நிவறவு  -  ஆரப்ெை்டீைா நாட்டிை் பழங்குடியிைத்னதெ ்ரெரந்்த 

ஒருவர,் ஒரு பானறயிை் இடுை்கில் 400 ஆண்டு ைளுை்கு முை், அை்னை 

மரியாவிை் திரு உருவம் ஒை்னறை் ைண்டுபிடித்ததை் நினைவாை, 

2019ம் ஆண்டு டிெம்பர ்8ம் ரததி முதல், மரியை்னை ஆண்டினை, 

அந்நாட்டிை் தலத்திருஅனவ சிறப்பித்தது.  'பள்ளத்தாை்கிை் நமதை்னை' 

எை்ற பபயரில் வணங்ைப்படும் இவ்வை்னையிை் திரு உருவம் 

ைண்டுபிடிை்ைப்படட்தை் 400ம் ஆண்டு நினறனவபயாட்டி, நாபடங்கும், 

400 இடங்ைளில் அை்னை மரியாவுை்கு பைபிைள் அனமப்பதற்கு 

தலத்திருஅனவ தீரம்ாைித்துள்ளது.  ரமலும், ஆரப்ெை்டீைா நாட்டில் 

முதல்முனறயாை திருப்பலி பைாண்டாடப்பட்டதை் 500ம் ஆண்டு 

நினறவும், 2020ம் ஆண்டு அந்நாட்டில் சிறப்பிை்ைப்பட்டது எை்பது 

குறிப்பிடத்தை்ைது. 

திருஅவை :  லி ் கிறிஸ் ைரக்ளுக்சகன்று  னிசயொரு செய்தி 

பிரிவு - கிறிஸ்படொபர் பிரொன்சிஸ் - ஒடுை்ைப்பட்ட மை்ைளிை் 

துயரை்னளயும், ெவால்ைனளயும், ரதனவைனளயும், பவற்றிைனளயும், 

மற்றவரை்ளுை்கு எடுத்துை்ைாட்டி, பகிரும் இடமாை, விளங்கும் இந்திய 

ஆயரை்ளிை் பெய்தி பிரிவு. இந்தியாவில் தலித் மை்ைள் எதிரர்நாை்கும் 

ெவால்ைனளயும், அவரை்ளிை் பவற்றிை் ைனதைனளயும் ரதசிய 

அளவிலும், உலை அளவிலும் பிரபலமாை்கும் ரநாை்ைதத்ுடை், இந்திய 

ைத்ரதாலிை்ை ஆயர ்ரபரனவ, இனணயதள ைலந்துனரயாடல் 

ைருத்தரங்கில், பெய்திப் பிரிவு ஒை்னற துவை்கியுள்ளது. 

 



 
 

புது படல்லியில் உரினமைளுை்ைாை ரபாராடும் தலித் மற்றும் பூரவ்ீை 

குடிமை்ைள் (5 மாரெ் ்2019)  (ANSA) 

தலித், மற்றும், ொதியிை் அடிப்பனடயில் ஒடுை்ைப்பட்ட மை்ைளுை்குரிய 

இந்திய ஆயர ்ரபரனவ பணிை்குழுவிை் தனலவராைப் பணியாற்றும், 

Berhampur ஆயர ்Sarat Chandra Nayak அவரை்ள், இெப்ெய்திப் பிரினவ 

திறந்துனவத்து உனரயாற்றியரபாது, ஒடுை்ைப்பட்ட மை்ைளிை் 

துயரை்னளயம் ெவால்ைனளயும், ரதனவைனளயும், பவற்றிைனளயும் 

மற்றவரை்ளுை்கு எடுத்துை்ைாட்டி பகிரும் இடமாை இது இருை்கும் 

(http://dalitchristiansdigest.com/) எை்று கூறிைார.் மைிதரை்ள் 

அனைவரும் இனறவைிை் ொயலில் பனடை்ைப் பட்டவரை்ள், 

அனைவருை்கும் ெம உரினமைள்  உள்ளை எை்பனத வலியுறுத்தி 

ஊை்குவிப்பதாை, இந்த இனணயதள பெய்திப் பிரிவிை் ரநாை்ைம் 

இருை்கும் எை உனரத்தார,் ஆயர ்நாயை்.  தலித் கிறிஸ்தவரை்ளிை் 

துை்பங்ைனள பவளிஉலகிற்கு எடுதத்ுனரை்கும் ரநாை்ைத்தில், 

அவரை்ளுை்பைை்று தைியாை கிறிஸ்தவ பெய்தி பிரிவுைள் எதுவும் 

இல்லாதெ ்சூழலில், இந்திய ஆயரை்ளால் அத்தனைய ஒரு பிரிவு 

துவை்ைப்பட ரவண்டியது ைாலத்திை் அவசியம் எை்றார,் ஆயர ்ரபரனவ, 

தலித் பிரிவிை், முை்ைாள் பெயலர,் அருள்பணி ெைாய ராெ். 

இந்தியாவிை் 120 ரைாடி மை்ைள் பதானையில் 20 ரைாடிரய 10 இலட்ெம் 

ரபர ்ஒடுை்ைப்பட்ட ெமுதாயங்ைனளெ ்ரெரந்்தவரை்ள் எை்பதும், 

இந்தியாவிை் 2 ரைாடிரய 50 இலட்ெம் கிறிஸ்தவரை்ளுள், ஏறை்குனறய 

60 விழுை்ைாட்டிைர ்தலித், மற்றும், பழங்குடி இைங்ைனளெ ்
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ரெரந்்தவரை்ள் எை்பதும், குறிப்பிடத்தை்ைை. பதாடரப்ுை்கு : Dalit 

Chriatian Digest, (650) 123-2558, contact@dalitchristiansdigest.com 

திரு ் ந்வ யர் பணியில் புனி  பயொபெப்பின் பங்கு - செபரொம் 

லூயிஸ் - 15ம் நூற்றாண்டில், திருத்தந்னத 5ம் சிை்ஸ்துஸ் அவரை்ள், 

மாரெ் ்19ம் ரததினய, புைித ரயாரெப்பிை் திருநாளாை 

அறிவித்ததிலிருந்து, பல்ரவறு திருத்தந்னதயர,் புைித ரயாரெப்னபை் 

குறித்த ஈடுபாடன்ட பவளியிடட்ு வருகிை்றைர.் டிெம்பர ்8, 

இெப்ெவ்வாய் முதல், வருகிற ஆண்டு டிெம்பர ்8ம் ரததி முடிய, புைித 

ரயாரெப்பிை் ஆண்டு எை்பனத அறிவித்து, திருத்தந்னத பிராை்சிஸ் 

அவரை்ள், பவளியிட்ட “Patris corde” எை்ற திருத்தூது மடல், புைித 

ரயாரெப்னபை் குறித்து திருத்தந்னதயர ்பைாண்டிருை்கும் தைிப்பட்ட 

பை்திை்கு மற்றுபமாரு ொை்றாை விளங்குகிறது. 

 

அகில உலைத் திருஅனவயிை் பாதுைாவலராை புைித ரயாரெப்பு  

புனி  பயொபெப்பும், திரு ் ந்வ  பிரொன்சிஸூம் - 'ஒரு தந்னதயிை் 

இதயத்ரதாடு' எை்று பபாருள்படும் “Patris corde” எை்ற இத்திருமடலில், 

புைித ரயாரெப்னப ரநாை்கி எழுப்பப்படும் 19ம் நூற்றாண்டிை் 

மை்றாடட்ு ஒை்னற, ைடந்த 40 ஆண்டுைளாை தை் ைானல 

இனறரவண்டலில் பயை்படுத்துவதாை திருத்தந்னத பிராை்சிஸ் 

அவரை்ள் கூறியுள்ளார.் 'உறங்கும் புைித ரயாரெப்பிை்' உருவம் ஒை்று 

தை்னுடை் எப்ரபாதும் உள்ளது எை்றும், தை் ைவனலைள், பிரெெ்னைைள் 
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அனைத்னதயும் அந்த திரு உருவத்திற்ைடியில் ஒவ்பவாருநாளும் தாை் 

ஒப்பனடப்பதாைவும் திருத்தந்னத பிராை்சிஸ் அவரை்ள், மணிலா நைரில் 

கூறியதிலிருந்து, 'உறங்கும் புைித ரயாரெப்பிை்' உருவம் மை்ைளினடரய 

இை்னும் அதிைமாை புைழ்பபற்றது எை்பது குறிப்பிடத்தை்ைது. 

புனி  பயொபெப்பின் சபயர் சகொண்ட திரு ் ந்வ யர் - 15ம் 

நூற்றாண்டில், திருத்தந்னத 5ம் சிை்ஸ்துஸ் அவரை்ள், மாரெ் ்19ம் 

ரததினய, புைித ரயாரெப்பிை் திருநாளாை அறிவித்ததிலிருந்து, 

பல்ரவறு திருத்தந்னதயர ்புைித ரயாரெப்னபை் குறித்த ஈடுபாடன்ட, 

பல்ரவறு வழிைளில், பவளியிடட்ு வருகிை்றைர.் புைித ரயாரெப்பிை் 

பபயனர, தங்ைள் இயற்பபயராைப் பபற்றிருந்த திருத்தந்னதயர,் 20ம் 

நூற்றாண்டில் தனலனமப்பணியாற்றியுள்ளைர.் திருத்தந்னத புைித 

10ம் பயஸ் அவரை்ளிை் இயற்பபயர ்- Giuseppe Melchiorre Sarto; 

திருத்தந்னத புைித 23ம் ரயாவாை் அவரை்ளிை் இயற்பபயர ்- Angelo 

Giuseppe Roncalli; திருத்தந்னத புைித 2ம் ரயாவாை் பவுல் அவரை்ளிை் 

இயற்பபயர ்- Karol Józef Wojtyla; முை்ைாள் திருத்தந்னத 16ம் 

பபைடிை்ட் அவரை்ளிை் இயற்பபயர ்- Joseph Ratzinger எை்பது 

குறிப்பிடத்தை்ைை. 

புனி  பயொபெப்பின் பரொமரிப்பில் 2ம் ை ்திக்கொன் ெங்கம்- 2ம் 

வத்திை்ைாை் பபாதுெ ்ெங்ைத்னத, புைித ரயாரெப்பிை் பராமரிப்பில் 

ஒப்பனடப்பதாைை் கூறி, 1961ம் ஆண்டு, திருத்தந்னத புைித 23ம் 

ரயாவாை் அவரை்ள் திருத்தூது மடல் ஒை்னற பவளியிட்டார.் அனதத் 

பதாடரந்்து, திருப்பலியில் பயை்படுத்தப்படட்ு வந்த நற்ைருனண 

மை்றாட்டில், அை்னை மரியாவிை் பபயருை்குப் பிை், புைித 

ரயாரெப்பிை் பபயனர இனணப்பதற்கு வழி பெய்தார.் 

ச ொழிலொளரக்ளின் பொதுகொைலரொன புனி  பயொபெப்பு- 2013ம் 

ஆண்டு ரம மாதம் 1ம் ரததி, பதாழிலாளரை்ளிை் பாதுைாவலராை புைித 

ரயாரெப்பு திருநாளை்று, இப்புைிதரிை் பபயனர, திருப்பலியில் 

பயை்படுத்தப்படும் நற்ைருனண மை்றாடட்ுைள் அனைத்திலும், 

அை்னை மரியாவிை் பபயருை்கு அடுத்தபடியாை இனணை்ை ரவண்டும் 

எை்று திருத்தந்னத பிராை்சிஸ் அவரை்ள் ஆனண ஒை்னற 

பவளியிட்டார.்  1945ம் ஆண்டு முடிவனடந்த 2ம் உலைப்ரபானரத் 

பதாடரந்்து, இத்தாலியிலும், உலபைங்கும் வாழ்ந்த பதாழிலாளரை்ள் 

மைமுனடந்து ரபாயிருந்தனத அறிந்த திருத்தந்னத 12ம் பயஸ் 

அவரை்ள், 1955ம் ஆண்டு, ரம மாதம் 1ம் ரததி ஒரு ஞாயிறாை 

இருந்ததால், அை்று, புைித ரபதுரு வளாைத்தில் கூடியிருந்த மை்ைளிடம், 

குறிப்பாை, இத்தாலிய கிறிஸ்தவ உனழப்பாளரை்ள் ெங்ைத்திை் 

உறுப்பிைரை்ளிடம், ரம மாதம் முதல் ரததினய, பதாழிலாளரை்ளிை் 



பாதுைாவலராை புைித ரயாரெப்பு திருநாளாை  தாை் உருவாை்குவதாை 

அறிவித்தார.் 

'மீட்பரின் பொதுகொைலர்' - 1989ம் ஆண்டு ஆைஸ்ட் 15ம் ரததி, 

திருத்தந்னத புைித 2ம் ரயாவாை் பவுல் அவரை்ள், 'மீட்பரிை் 

பாதுைாவலர'் எை்ற தனலப்பில் பவளியிட்ட Redemptoris Custos எை்ற 

திருத்தூது அறிவுனர மடலில், புைித ரயாரெப்பிை் வாழ்வில் விளங்கிய 

பல்ரவறு பண்புைனளை் குறிப்பிடட்ுள்ளார.் 

அகில உலக திருஅவையின் பொதுகொைலர் - 1870ம் ஆண்டு, டிெம்பர ்

8ம் ரததி, அை்னை மரியாவிை் அமல உற்பவம் பபருவிழாவை்று, 

திருத்தந்னத 9ம் பயஸ் அவரை்ள், புைித ரயாரெப்னப, அகில உலை 

திருஅனவயிை் பாதுைாவலர ்எை்று அறிவித்து, அவரது திருநாளாை 

மாரெ் ்19ம் ரததினய, முதல்தர பபருவிழாவாைவும் உயரத்்திைார.் இந்த 

ஆனணயிை் 150ம் ஆண்டு நினைவாை, 2020ம் ஆண்டு டிெம்பர ்8ம் 

ரததி, திருத்தந்னத பிராை்சிஸ் அவரை்ள், 'ரயாரெப்பிை் ஆண்டினை' 

அறிவித்து, இந்த சிறப்பு ஆண்டு, 2021ம் ஆண்டு டிெம்பர ்8ம் ரததி 

நினறவனடயும் எை்று கூறியுள்ளார.்  

APOSTOLIC LETTER  PATRIS CORDE OF THE HOLY FATHER FRANCIS  
http://www.vatican.va/content/francesco/en/apost_letters/documents/papa-
francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html 

நொடட்ு நடப்பு  : சடல்லி ெபலொ  -  ன்சனழுெச்ி அல்ல ! 

ைரக்்கரதீியொக அணி திரட்டப்பட்ட விைெொயிகளின் பபசரழுெச்ி 

! மபகஷ் - வினவு 

(செய்தி ஆ ொரம் : The Wire, பிபிசி) 

http://www.vatican.va/content/francesco/en/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html
http://www.vatican.va/content/francesco/en/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html
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பாசிெத்னத வீழ்த்துவனதயும், பணியெ ்பெய்வனதயும் வரை்்ைரீதியாை 

அணிதிரட்டல் பெய்யப்படும் ரபாதுதாை் ொதிை்ை முடியும் எை்பனத 

விவொயிைளிை் இந்தப் ரபாராட்டம் நிரூபித்துள்ளது. நவம்பர ்26, 27 

ஆகிய ரததிைளில் வட இந்தியாவில் இருை்கும் 400-ை்கும் ரமற்பட்ட 

விவொய ெங்ைங்ைள், ெமூை பெயல்பாடட்ு இயை்ைங்ைள் இனணந்து 

மூை்று விவொய ெட்டங்ைனளயும் மிை்ொர ெட்டம் 2020-ஐயும் திரும்பப் 

பபறை்ரைாரி படல்லினய ரநாை்கி “படல்லி ெரலா” எை்ற முற்றுனை-

ரபரணினய அறிவித்திருந்தைர.்இதனை ஒட்டி பஞ்ொப், ெரியாைா, 

உத்தரை்ாண்ட், உத்திரப் பிரரதெம், இராெஸ்தாை் ரபாை்ற 

மாநிலங்ைனளெ ்ரெரந்்த விவொயிைள் படல்லினய ரநாை்கி 

புறப்படுதற்கு தங்ைனளத் தயாரப்டுத்தியும் அணிதிரட்டியும் வந்தைர.் 

400-ை்கும் ரமற்பட்ட விவொய ெங்ைங்ைள் ஒை்றினணந்து அனமத்திருந்த 

கூட்டனமப்பிை் மூலம் பிரதமருை்கு எழுதியிருந்த ைடிதத்தில், 

அனமதியாை முனறயில் தங்ைளது எதிரப்்னபப் பதிவு பெய்ய 

படல்லிை்குள் அனுமதிை்குமாறு ரைடட்ிருந்தைர.் விவொயிைளுடை் 

ரமாதல் அணுகுமுனறனயை் னைவிடுமாறும் ராம்லீலா னமதாைத்தில் 

கூடுவதற்கு அனுமதிை்குமாறும் விவொய ெங்ைத் தனலவரை்ள் 

ரவண்டுரைாள் விடுத்தைர.் 

ரமலும், “உங்ைள் அனமெெ்ரனவயில் உள்ள மூத்த அனமெெ்ரை்ளுடை் 

மூை்று விவொய ெட்டங்ைள், மிை்ொரெ ்ெட்டம் 2020 திருப்பப் பபறுவது 



பதாடரப்ாை எங்ைளது ரைாரிை்னை குறித்து ரநரன்மயாை விவாதத்னத 

நடத்துவதற்கு இந்தியா முழுவதும் உள்ள விவொயிைனளயும் 

அனழை்குமாறு ரைடட்ுை்பைாள்கிரறாம்” எை்று அந்தை் ைடிதத்தில் 

பிரதமருை்கு பதரிவித்திருந்தைர.் இருப்பினும் விவொயிைனள ஒடுை்ை 

ரவண்டும் எை்ற பாசிெத் திமிருடை்தாை் ரமாடி அரசு விவொயிைள் 

படல்லியில் நுனழவதற்கு அனுமதி மறுத்தது. விவொய ெட்டங்ைள் 

மூலமாை தங்ைளது வாழ்வாதாரரம பறிரபாய்விடும் எை்பனத உணரந்்த 

விவொயிைள் ரபரணிை்கு அனுமதி மறுத்ததற்ைாை ைவனலப்படவில்னல. 

விவொயிைள் படல்லியில் குவிவனதத் தடுை்கும் வனையில், 

ரபாராட்டத்னத ஒடுை்கும் ரநாை்ைதத்ில், அரியாைா, உத்தரை்ாண்ட், 

உத்திரப் பிரரதெ மாநிலங்ைளில் ஆட்சி புரியும் பா.ெ.ை. கூட்டணி 

அரசுைள் முை்ைதாை விவொய ெங்ைத ்தனலவரை்ள் 100-ை்கும் 

ரமற்பட்டவரை்னளை் னைது பெய்தை. இருப்பினும் இந்த னைதுைனள 

ைண்டு விவொயிைள் அஞ்ெரவா, பிை்வாங்ைரவா இல்னல. நவம்பர ்26 

அை்று அதிைானல முதரல ெரியாைா, பஞ்ொப், உத்திரப் பிரரதெம், 

உத்தரை்ாண்ட், இராெஸ்தாை் ஆகிய மாநிலங்ைளில் இருந்து படல்லிை்கு 

பல தினெைளில் இருந்து விவொயிைள் ரபரணியாை வரதப்தாடங்கிைர.் 

டிராை்டர,் லாரி மற்றும் இருெை்ைர வாைைங்ைளில் இலட்ெை்ைணை்ைாை 

விவொயிைள் படல்லினய ரநாை்கி புறப்பட்டைர.் 

ஸ்வராெ் இந்தியா அனமப்பிை் தனலவர ்ரயாரைந்திர யாதவ் 

தனலனமயில் உத்திரப் பிரரதெம் வழியாை வந்த விவொயிைள் 

ரபாலீொல் தடுை்ைப்பட்டனத அடுத்து பிளாஸ்பூர ்ரதசிய 

பநடுஞ்ொனலயில் ொனல மறியலில் ஈடுபடட்ு அங்ரைரய நிரந்தரமாை 

அமரந்்தைர.் படல்லி-அரியாைா, பஞ்ொப்-அரியாைா ஆகிய இரண்டு 

எல்னலப் பகுதிைளில் விவொயிைள் நுனழவதற்கு ரபாலீொர ்

ஏற்படுத்தியிருந்த தனடைனள அைற்றி, படல்லிை்குள் நுனழவதற்ைாை 

ரபாராடட்த்தில் ஈடுபட்டைர.் ரபாலீசு தனடனய ஏற்படுத்திய ரபாது 

அரியாைா விவொயிைளிை் ஒருபிரிவிைர ்படல்லியிை் எல்னலயில் 

உள்ள பாைிபட் சுங்ை வளாைத்திை் அருகிலும், பஞ்ொப் விவொயிைள் 

ைரை்ாலில் முைாமிட்டைர.் இதைால், ஆங்ைாங்ரை முைாமிட்டிருந்த 

ராெஸ்தாை் மற்றும் உத்திரப் பிரரதெ விவொயிைள் பிரதம மந்திரி 

ரமாடியிை் உருவ பபாம்னமைனள எரித்துப் ரபாராட்டத்தில் 

ஈடுபட்டைர.் 



 

அதை்பிை்ைர ்பாைிபட்-ரொைிபட் எல்னலயில் குவிந்திருந்த 

விவொயிைள் ரபாலீசிை் தனடயரண்ைனள வீசிபயறிந்தும், அைற்றியும் 

படல்லினய ரநாை்கி வினரந்தைர.் இரதரபால ைானூராய் பகுதியில் 

முைாமிட்டிருந்த விவொயிைள் பஞ்ொப் – அரியாைா எல்னலயில் 

இருை்கும் தனடயரண்ைனள அைற்றுவதற்ைாை ரபாலீசுடை் ரநருை்கு ரநர ்

ரமாதி முை்ரைறிைர.் அரியாைா-படல்லி எல்னலயில் சிை்குனூர ்

பகுதியில் முைாமிட்டிருந்த விவொயிைள் மீது ைண்ணீர ்புனை 

குண்டுைனள வீசி ைனலை்ை முயற்சித்தது ரபாலீசு. ஆைால், ைண்ணீர ்

குண்டுைனள வீரதத்ுடை் எதிரை்்பைாண்டு ரபாராடிைர.் பஞ்ொப் 

அரியாைா எல்னலயில் ரபாலீசு அனுமதி மறுத்ததால் அங்கு குவிந்த 

ஆயிரை்ைணை்ைாை விவொயிைள், ஒரு ைட்டத்தில் ரபாலீொர ்

எழுப்பியிருந்த தனடயரண்ைனள தூை்கிபயறிந்து முை்ரைறிைர.் 

ைண்ணீர ்புனை குண்டுைனள வீசுதல், குளிரந்்த தண்ணீனர விவொயிைள் 

மீது பீய்ெச்ி அடித்தல், தடியடி நடத்துதல், தடுப்பரண்ைனள அனமத்து 

விவொயிைள் நுனழய விடாமல் தடுத்தல், முள்ரவலிைனள அனமத்து 

தடுதத்ு நிறுத்துதல், புல்ரடாெரை்னளை் பைாண்டுவந்து விவொயிைனள 

முை்ரைறவிடாமல் தடுத்தல்; ொனலைளில் பானறைனள ரபாடட்ு 

விவொயிைள் வரும் வாைைங்ைள் பெல்லவிடாமல் தடுத்தல், 

ொனலைளில் பள்ளம் ரதாண்டி னவத்தல் ரபாை்ற ரபாலீசிை் அனைத்து 

அடை்கு முனறைள், தனடைனளயும் மீறி இலட்ெை்ைணை்கில் விவொயிைள் 

அணிதிரண்டு வந்தைர;் ரபாலீசிை் தனடைள் அனைதன்தயும் 

முறியடித்தைர;் பல இடங்ைளில் ரபாலீசுடை் ரமாதலில் ஈடுபட்டைர.் 

பஞ்ொபில் இருந்து வந்த விவாயிைள் குரத்ா-னபொமா அணிந்த 

விவொயிைள் தனலயில் பென்ெ வண்ைத்தில் டரப்ை் அணிந்திருந்தைர.் 

மற்ற பகுதிைளில் இருந்து பெங்பைாடினயயும் விவொய ெங்ைை் 

பைாடிைனளயும் ஏந்தி விவொயிைள் வந்தைர.் பஞ்ொபில் இருந்து 

அரியாைா எல்னலை்குள் நுனழய முயை்ற விவொயிைனள அரியாைா 

ரபாலீசு தடுத்து நிறுத்திய ரபாது “நாங்ைள் எல்லாம் படல்லினய ரநாை்கி 



பெை்று பைாண்டிருை்கிரறாம். அரியாைா அரசு எங்ைனளத் தடுதத்ு 

நிறுத்த முயற்சிை்கிறது. அவரை்ள் எங்ைனளத் தடுதத்ு நிறுத்துவதற்கு 

எை்ைரவண்டுமாைாலும் பெய்ய முயற்சிை்ைலாம், நாங்ைள் துப்பாை்கிை் 

குண்டுைனள எதிரப்ைாள்வதற்கும் தயாராை இருை்கிரறாம். எை்ை 

நடந்தாலும் எங்ைளுை்கு பபாருட்டல்ல, நாங்ைள் படல்லினய அனடந்ரத 

தீருரவாம்” எை்று அவரை்ள் ஆரவெமாைத் பதரிவித்தைர.் 

இலட்ெை்ைணை்கில் விவொயிைள் பதாடரந்்து திரள்வனதை் ைண்டு 

அஞ்சிய ரமாடி அரசு, விவொயிைனள படல்லிை்குள் விடட்ு, சில 

னமதாைங்ைளில் னவத்து அவரை்னளை் னைது பெய்துவிடலாம் எை்று 

ைருதியது. ஆைால், படல்லியில் ஆளும் பைெ்ரிவால் அரசு அதற்கு 

ஒதத்ுனழை்ை மறுதத்தால் இந்தத் திட்டம் பயைளிை்ைவில்னல. 

விவொயிைள் ரைாரிய னமதாைத்திற்கு அனுமதி பைாடுை்ைாமல் ரவறு 

இடங்ைனளை் ைாட்ட முயற்சித்தது. அதனையும் விவொய ெங்ைத் 

தனலவரை்ள் ஏற்ைவில்னல. 

விவொயிைளிை் ரபாராட்டத்திற்கு ெமூைத்திை் அனைதத்ு பிரிவு 

உனழை்கும் மை்ைளும் தங்ைளது ஆதரனவ வழங்ைத் பதாடங்கிைர.் 

படல்லியில் இருை்கும் முசுலீம்ைள் மசூதிைளில் விவொயிைளுை்கு உணவு 

தயாரிை்ைப்பட்டது. பல இடங்ைளில் விவொயிைளுை்கு தங்குமிடங்ைனள 

மை்ைள் வழங்கிைர.் “அை்ைதாதா” எை்று விவொயிைனள 

மரியானதயாைவும் உயரவ்ாைவும் மதிப்பு பதரிவித்தைர.் விவொயிைள் 

இலட்ெை்ைணை்கில் குவிந்தனத அடுத்து படல்லி முதல்வராை 

பைெ்ரிவாலும் ரமற்குவங்ை முதல்வாராை மம்தா ரபைரஜ்ியும் 

விவொயிைள் ரபாராட்டத்திற்கு ஆதரவு பதரிவித்து அறிவிப்னப 

பவளியிட்டைர.் 

 



நவம்பர ்26-ம் ரததி அகில இந்திய பதாழிற்ெங்ைங்ைள் ரமாடி அரசிை் 

பதாழிலாளர ்ெட்டங்ைனளத் திரும்பப் பபறை்ரைாரியும் 

பபாதுதத்ுனறைள், வங்கிைனள ைாரப்்பரரடட்ுைளுை்கு தானர வாரப்்பனத 

எதிரத்த்ும் நடத்திய அகில இந்திய ரவனல நிறுத்தம் இந்த விவொயிைள் 

ரபாராட்டத்திற்கு ரமலும் உத்ரவைதன்த அளித்தது. 

விவொயிைளிை் படல்லி ெரலா ரபாராட்டத்திை் ஒரு பகுதியாை, 

விவொய ெட்டங்ைனளயும் மிை்ொர ெட்டம் 2020-ஐயும் திரும்பப் 

பபறை்ரைாரி வடமாநிலங்ைளிை் பல பகுதிைளில் விவொயிைள் 

ரபாராட்டங்ைளில் இறங்கிைர.் குறிப்பாை, பா.ெ.ை-விை் பெல்வாை்கிற்கு 

உட்பட்ட ‘பசுவனளயம்’ எை்றனழை்ைப்படும் மாநிலங்ைளிை் 

விவொயிைள்தாை் இதில் முை்கியமாை பங்ைாற்றிைர.் உத்திரப் 

பிரரதெத்தில், லை்பைௌ உள்ளிட்ட பல இடங்ைளில் விவொயிைள் குடில் 

அனமத்து தரண்ா ரபாராட்டங்ைளில் ஈடுபட்டைர.் முொபர ்நைர,் மீரட், 

பாை்பட,் பைௌதம் புத்நைர,் ொை்சி, ெபலௌை்  ரபாை்ற இடங்ைளில் 

ரபாராட்டங்ைள், ொனல மறியல்ைள் நடந்து வருகிை்றை. படல்லினய 

ரநாை்கி குடும்பம் குடும்பாைவும் பபண்ைளும் திரண்டு 

முைாமிடட்ுள்ளைர.் விவொய ெட்டத்னதத் திரும்பப் பபறும் வனர ஊர ்

திரும்பப் ரபாவதில்னல எை்று முழங்குகிை்றைர.் 

மங்ைா ொராய் பகுதியில் இருந்து வந்திருை்கும் பெை்ொபைைரியை் 

பல்ைர ்சிங் எை்ற விவொயி, “எங்ைள் குரல் எதிபராலிை்கும் வனர 

நாங்ைள் படல்லியிரலரய இருப்ரபாம். இது எங்ைளுை்ைாை ரபாராட்டம் 

மடட்ுமல்ல, எதிரை்ால தனலமுனறயிைருை்ைாை ரபாராட்டம். இை்று 

நாை் ரபாராடத் தவறிைால், நாை் எைது குழந்னதைளிை் முைத்னதயும் 

அவரை்ளது ெந்ததிைளிை் முைத்னதயும் பாரை்்ை முடியாது. நாங்ைள் இந்த 

தரண்ானவ நடத்துவதில் உறுதியாை இருை்கிரறாம். இதற்ைாை 

ஒவ்பவாரு கிராமத்தில் இருந்தும் 20-25 ரபர ்அணி அணியாை திரண்டு 

வந்திருை்கிரறாம். இதற்ைாை 20 நாட்ைளுை்கும் ரமலாை கிராமங்ைளில் 

தங்கி ரவனல பெய்ரதாம். ஒருைால், இப்ரபாது பெல்லும் விவொயிைள் 

பொந்த ஊருை்கு பெல்ல விரும்பிைால் இை்பைாரு அணியிைர ்இந்த 

ரபாராட்டத்தில் ைலந்து பைாள்ள வருவாரை்ள்” எை்று பதரிவித்தார.் 

தைது தந்னதயுடை் படல்லினய ரநாை்கிெ ்பெை்று பைாண்டிருந்த நவ்ஜித் 

சிங் எை்ற 15 வயது பள்ளி மாணவை், புதிய விவொய ெட்டங்ைள் 

விவொயிைளுை்கு எதிராை இருை்கிை்றை எை்பதில் அவை் உறுதியாை 

இருந்தாை். “நாை் எவ்வளவு நாட்ைள் ரதனவரயா அவ்வளவு நாட்ைள் 

படல்லியிரலரய தங்கியிருப்ரபை். எைது பள்ளி திறந்து நாை் 

பெை்றாலும் ரதனவப்படும் ரபாது திரும்பவருரவை். நாை் எைது 

குடும்பம் மற்றும் விவொயிைளுடை் யுத்தை் ைளத்தில் இருை்கிரறை். 



இை்று எங்ைளுை்கு வந்திருை்கிை்ற இந்த பிரெச்ினைை்கு எதிராை நாை் 

ரபாராடாவிட்டால், ரவறு யார ்ரபாராடுவாரை்ள்?” எை்று அம்மாணவை் 

விைவுகிறாை். 

நவ்ஜித் சிங்னைப் ரபாலரவ பல இனளஞரை்ள் மாணவரை்ள் 

ரபாராட்டத்தில் மிைவும் ஆரவ்மாை இருந்தைர.் மத்திய அரசுை்கு 

எதிராை ஒரு நீண்ட ரபாராட்டத்திற்கு அவரை்ள் தயாராகிை் 

பைாண்டிருை்கிை்றைர.் சுரஜ்ித் ைவுர ்எை்ற 85 வயது மூதாட்டி விவொயி 

பபண்ைனள அணிதிரட்டிய அனுபவத்னத பி.பி.சி. பதாகுப்பறிை்னை 

விளை்குகிறது. அந்தப் பகுதியில் இருை்கும் விவொய பபண்ைனள 

வீடுவீடாை பெை்று அணிதிரடட்ுகிை்றைர.் படல்லியிரலரய பல நாடை்ள் 

தங்கி ரபாராட்டத்தில் ஈடுபடுவதற்ைாை வீடுவீடாை பெை்று 

உணவுதாைியங்ைள், பபாருடை்னள ரெைரிை்கிை்றைர.் இந்தப் 

ரபாராட்டம் நமது நிலத்னதயும் வாழ்வாதரத்னதயும் ைாப்பதற்ைாை 

நடை்கும் ரபாராட்டம் எை்று அந்த பகுதியில் உள்ள இளம்பபண்ைளுை்கு 

விளை்குகிை்றைர ்இந்த விவொய ெங்ைத்திை் பபண்ைள். “இை்று 

நாங்ைள் ரபாராடுகிரறாம்; நானள எங்ைளது மைள்ைளும் மருமைள்ைளும் 

ரபாராட்டத்தில் ஈடுபடுவாரை்ள். எங்ைளது நிலத்னதை் ைாப்பாற்றிை் 

பைாள்ளும் வனர ஊர ்திரும்ப மாட்ரடாம்” எை்று முழங்குகிறார ்சுரஜ்ித் 

ைவுர.் 

ரமாடி ஆட்சிை்கு வந்த பிை்ைர,் விவொயிைள் ரபாராட்டம் அதிைரிை்ைத் 

துவங்கிவிட்டது. குறிப்பாை, ைடந்த ஆண்டு, குனறந்தபடெ் ஆதரவினல, 

நில னையைப்படுத்தும் ெட்டம் ரபாை்றவற்றிற்ைாை அப்ரபாது 

விவொயிைள் ரபாராட்டத்னத நடத்திைர.் இலட்ெம் விவொயிைள் 

படல்லினய ரநாை்கி அணிதிரண்டைர.் உடைடியாை ரமாடி அரசு 

பணிந்தது. இப்ரபாது, மூை்று விவொய ெட்டங்ைள் மற்றும் மிை்ொர 

ெட்டம் 2020 ஆகியனவ விவொயிைனள முற்றிலுமாை விவொயத்னத 

விடட்ு விரட்டியடித்துவிடும் எை்று உணரத்்தியுள்ளது. அதைால், பா.ெ.ை. 

பெல்வாை்குள்ள மாநிலங்ைளிரலரய பா.ெ.ை.விற்கு எதிராை 

விவொயிைள் திரும்பியுள்ளைர ்எை்பனத நாம் உணர ரவண்டும். மத 

ரீதியாை உனழை்கும் வரை்்ைத்னத பிரித்துவிடலாம் எை மைப்பால் 

குடித்துை் பைாண்டிருந்த ரமாடிை்கு, வரை்்ைரீதியா அணிதிரண்டு மரண 

அடினயை் பைாடுதத்ுள்ளைர ்விவொயிைள். 

பா.ெ.ை. ஆளும் அரியாைா, உத்திரப் பிரரதெத்தில் இருந்து 

இலட்ெை்ைணை்ைாை விவொயிைள் ரமாடி அரசுை்கு எதிராை 

அணிதிரள்வனத அந்த மாநில அரசுைளாலும் இந்து மதபவறியரை்ளாலும் 

தடுை்ை முடியவில்னல. பாசிெ ரமாடி அரனெ உலுை்கியிருை்கும் 

விவொயிைளிை் இந்தப் ரபபரழுெச்ி, தை்பைழுெச்ியாை உருவாைது 



அல்ல. வரை்்ைை் ரைாரிை்னைை்ைாை வரை்்ைரீதியாை ஒருங்கினணை்ைப்பட்ட 

விவொயிைளிை் ரபபரழுெச்ி இது. நவம்பர ்26 அை்று நடத்தப்பட்ட 

பதாழிற்ெங்ைங்ைளிை் ரவனல நிறுத்தப் ரபாராட்டத்திற்கு விவொயிைள் 

ெங்ைம் ரநரடியாை ஆதரவு தருவதும், விவொயிைளிை் ரபாராட்டத்திற்கு 

பதாழிற்ெங்ைங்ைள் ரநரடியாை ஆதரவு தருவதும் ஆளும்வரை்்ைத்னத 

அெெ்முறெ ்பெய்திருை்கிறது. பாசிெத்னத வீழ்த்துவனதயும், பணியெ ்

பெய்வனதயும் – ைட்சிைளுை்கினடயிலாை ஐை்கியம் எை்பனதத் தாண்டி 

– வரை்்ைரீதியிலாை அணிதிரட்டலிை் மூலம்தாை் ொதிை்ை முடியும் 

எை்பனத விவொயிைளிை் இந்தப் ரபாராட்டம் 

நிரூபித்துள்ளது. https://www.vinavu.com/2020/12/01/farmers-protest-

delhi0chalo-is-a-class-war/ 

 மிழகம் : உழைரக்ளின் பபொரொட்டம் சைல்ல,  மிழக ஆயரக்ளின் 

ஆ ரவு - செபரொம் லூயிஸ்  - ரவளாண் குடிமை்ைளிை் ரைாரிை்னைை்கு 

இந்திய நடுவண் அரசு பெவிமடுத்து, தற்ரபாது நினறரவற்றியிருை்கும் 

ரவளாண் ெட்டங்ைனள உடரை திரும்பப்பபற தமிழை ைத்ரதாலிை்ை 

ஆயர ்ரபரனவ ரைடட்ுை்பைாள்கிறது.  புது தில்லியில் ரபாராடும் 

ரவளாண் குடிமை்ைளிை் ரைாரிை்னைை்கு, இந்திய நடுவண் அரசு 

பெவிமடுதத்ு, தற்ரபாது நினறரவற்றியிருை்கும் ரவளாண் ெட்டங்ைனள 

உடரை திரும்பப்பபற, தமிழை ைத்ரதாலிை்ை ஆயர ்ரபரனவ 

ரைடட்ுை்பைாள்கிறது, எை்ற பொற்ைளுடை், தமிழை ஆயரை்ள், டிெம்பர ்9, 

இப்புதைை்று, அறிை்னைபயாை்னற பவளியிடட்ுள்ளைர.் 

 

https://www.vinavu.com/2020/12/01/farmers-protest-delhi0chalo-is-a-class-war/
https://www.vinavu.com/2020/12/01/farmers-protest-delhi0chalo-is-a-class-war/


புது தில்லியிை் எல்னலயில் ரபாராடும் ரவளாண் குடிமை்ைள்  

மதுனரப் ரபராயரும், தமிழை ஆயர ்ரபரனவத் தனலவருமாை ரபராயர ்

அந்ரதாைி பாப்புொமி அவரை்ள் னைபயாப்பமிடட்ு பவளியிடட்ுள்ள 

இவ்வறிை்னையில், நடுவண் அரொல், நாடாளுமை்றத்தில் 

நினறரவற்றப்பட்டிருை்கும் ரவளாண் ெட்டங்ைள், இந்திய நாட்டிை் 

ரவளாண் மை்ைளிை் வாழ்வுரினமனயப் பறிை்கும் எை்பதில் எவ்வித 

அய்யமுமில்னல எை்று கூறப்படட்ுள்ளது.  இந்தெ ்ெட்டம், இந்திய 

கூட்டாட்சித் தத்துவத்திற்கு எதிராைவும், மாநிலங்ைளிை் சுயாட்சினய 

ரைள்விை்குள்ளாை்கும் வனையிலும் உருவாை்ைப்படட்ுள்ளது எை்றும், 

இந்தெ ்ெட்டத்தால், மை்ைளாட்சியிை் மிை முை்கிய பண்பாை பதரிவு 

பெய்யும் சுதந்திரம் பறிை்ைப்படட்ுள்ளது எை்றும், தமிழை ஆயரை்ள் 

கூறியுள்ளைர.் 

 

ரவளாண் குடிமை்ைள், உடலுனழப்னபத் தந்து உற்பத்தி பெய்யும் 

வினளபபாருள்ைளிை் வினலனய, ரவறு எவரரா நிரண்யிப்பது, அவ்வாறு 

நிரண்யிப்பது, 'ைாரப்்பரரட்' எை்று பொல்லப்படும் பை்ைாடட்ு பபரு 

நிறுவைங்ைளாை இருப்பது எை்பபதல்லாம், இந்தியாவிை் 

எதிரை்ாலத்னத இருள் சூழும் நினலை்கு இடட்ுெப்ெல்லும் எை்பனத, 

இவ்வறிை்னை அழுத்தந்திருத்தமாைை் கூறியுள்ளது.  ரைாவிட்-19 

பைாள்னளரநாயிை் அெெ்ங்ைனளயும், ைடும் குளினரயும் 

பபாருள்படுத்தாமல், புதுபடல்லியிை் எல்னலயில், இரவு பைபலை்று 

பாராமல் ரபாராடும் ரவளாண் குடிமை்ைளிை் உறுதினய, தமிழை 

ஆயரை்ளிை் அறிை்னை, பாராட்டியுள்ளது. 

 

உழவரை்ள் ரமற்பைாண்டுள்ள இப்ரபாராட்டத்தில், அரசியல் எதுவும் 

திண்ணமாை இல்னல எை்பதால், இதில் அரசியல் உள்ரநாை்ைம் 

உண்படை்றும், எதிரை்்ைட்சிைளிை் தூண்டுதலால் நனடபபறுகிறது 

எை்றும், ஆளும் அரசிை் அனமெெ்ரை்ள் கூறிவருவனத 

தவிரை்்ைரவண்டும் எை்று ஆயரை்ள் கூறியுள்ளைர.்  மை்ைளாட்சியிை் 

நியமங்ைனளப் பிை்பற்றி, அறவழிரய ரபாராடிவரும் குடிமை்ைளிை் 

குரலுை்கு அரசு பெவிமடுை்ை ரவண்டும் எை்ற ரவண்டுரைாளுடனும், 

உழவரை்ளிை் ரபாராட்டம் பவல்ல, தமிழை ஆயர ்ரபரனவ தை் முழு 

ஆதரனவ வழங்கும் எை்ற உறுதியுடனும், ரபராயர ்பாப்புொமி அவரை்ள் 

பவளியிடட்ுள்ள இந்த அறிை்னை நினறவனடகிறது.  

புரி ல் :  அைரைர் பகொண ்தில் ைொழ்க்வக - ெமூக ஊடகம் - ஒரு 

ஆற்றங்ைனறயில் இரண்டு பபரிய மரங்ைள் இருந்தை !! அந்த வழியாை 

வந்த ஒரு சிடட்ு குருவி முதல் மரத்திடம் மனழ ைாலம் பதாடங்ை 

இருப்பதால்  நானும் எை் குஞ்சுைளும் வசிை்ை கூடு ைட்ட அனுமதிை்ை 

முடியுமா எை்றது. முதலில் இருந்த மரம் முடியாது எை்றது. அடுத்த 



மரத்திடம் பெை்று ரைட்டரபாது அது அனுமதித்தது.  குருவி அந்த 

இரண்டாவது மரத்தில் கூடு ைட்டி ெந்ரதாெமாை வாழ்ந்து பைாண்டு 

இருந்த ரநரம்  அை்று பலத்த மனழ, ஆற்றில் பவள்ளம் வந்து முதல் 

மரத்னத அடித்துெப்ெை்றது .  தண்ணீரில் இழுத்து பெல்லும் மரத்னதப் 

பாரத்்து  குருவி சிரித்து பைாண்ரட பெை்ைது, எைை்கு வசிை்ை கூடு ைட்ட 

இடம் இல்னல எை்று பொை்ைதால் இப்ரபாது தண்ணீரில் அடித்து 

பெல்லபடுகிறாய் எை்று !!!!  அதற்கு அந்த மரம் கூறிய பதில் :  எைை்குத ்

பதரியும் நாை் வலுவிழந்து விட்ரடை் எப்படியும் இந்த 

மனழை்குத்  தாங்ை மாட்ரடை் , தண்ணீரில் அடித்துெ ்பெல்ல 

படுரவை்எை்று ,  நீயும் உை் குழந்னதைளும் நல்ல வாழ்ை்னைனய வாழ 

ரவண்டும் எை்று தாை் உைை்கு இடம் இல்னல எை்ரறை் !!!! மை்ைித்து 

விடு எை்றது !!!!!!   ைருத்து:   உங்ைளுை்கு யாரும் உதவி பெய்யவில்னல 

எை்றால் தவறாை நினைை்ைாதீரை்ள் அவர ்அவர ்சூழ்நினல அவரவருை்கு 

மடட்ும் தாை் பதரியும்!!!  பபாறுனம தாை் உறவுைள் நீடிை்ைை் 

ைாரணம்... 

திரு ் ந்வ யர் ைரலொறு : பிளவும் இவணப்பும் - கிறிஸ்படொபர் 

பிரொன்சிஸ்  - பிறரை்பு நடவடிை்னை ைளுை்குரிய திருஅனவயிை் 

ைடனமனய தை் எழுத்துை்ைளில் மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்தியவர ்

திருத்தந்னத பெலாசியுஸ்.  

 

 



திருத்தந்னத முதலாம் Gelasius  

 

கி.பி.483ம் ஆண்டு திருஅனவயிை் 48வது திருத்தந்னதயாைப் 

பபாறுப்ரபற்றார ்பாப்பினற மூை்றாம் பபலிை்ஸ்.  இவர ்உரரானமய 

பெைட ்அனவை் குடும்பத்னதெ ்ரெரந்்தவர ்எைினும், திருத்தந்னதயாைத் 

ரதரந்்பதடுை்ைப்படுவதற்குமுை், இவனரப் பற்றி பபரிதாை எவரும் 

பதரிந்திருை்ைவில்னல. திருஅனவயில் புைழ் பபற்று விளங்கிய புைித 

பபரிய கிறைரி, திருத்தந்னத 3ம் பபலிை்ஸிை் உறவிைர ்எை 

நம்பப்படுகிறது. திருத்தந்னத 3ம் பபலிை்ஸிை் ைாலத்திலும் ரமற்ைத்திய 

மற்றும், கீனழ வழிபாடட்ு முனற திருஅனவைளுை்கு இனடரயயாை 

முரண்பாடு பதாடரந்்து பைாண்டிருந்தது. ரபரரெர ்Geno அவரை்ளால், 

ைாை்ஸ்தாந்திரநாபிள் முதுபபரும்தந்னத Acaciusை் தூண்டுதலிை் 

ரபரில் பவளியிடப்பட்ட, நம்பிை்னை குறித்த ஓர ்அறிை்னை, கீனழ 

வழிபாடட்ுமுனற திருஅனவனய 3 அல்லது 4 கூறுைளாை உனடத்தது. 

ரபரரெரிை் அறிை்னைனய எதிரத்்தவரை்ள் தண்டிை்ைப்பட்டைர.் ரபரரெர ்

ஒரு படி ரமரல ரபாய், அந்திரயாை்கியா, மற்றும், அபலை்ொந்திரியா 

முதுபபரும் தந்னதயரை்னளரய பதவி நீை்ைம் பெய்தார.் அதை்பிை் 

ரபரரெருை்கு ரவண்டியவரை்ள் நியமிை்ைப்பட்டைர.் இந்த புதிய 

முதுபபரும்தந்னதயரை்ளாை, Peter the Tanner, Peter Mongus 

ஆகிரயானர, திருத்தந்னத 3ம் பபலிை்ஸ், திருஅனவயிலிருந்ரத விலை்கி 

னவத்தார.் இதைால் திருஅனவை்குள் ஏற்பட்ட ைாயம் ஆற 35 

ஆண்டுைள் பிடித்தை. 

 

இதற்கினடயில், ைாை்ஸ்தாந்திரநாபிள் முதுபபரும்தந்னத Acacius, 

அபலை்ொந்திரியாவிை் புதிய முதுபபரும்தந்னத Peter Mongusஐ, 

திருத்தந்னதயிை் ஆனணை்கு எதிராை ஏற்றுை்பைாண்டார.் இதைால், 

ரைாபமுற்ற திருத்தந்னத 3ம் பபலிை்ஸ், விளை்ைம்ரைடட்ு 

முதுபபரும்தந்னத Acaciusை்கும், ரபரரெருை்கும் ஒரு பிரதிநிதிைள் 

குழுனவ அனுப்பிைார.் எை்ை நடந்தது எை்றால், திருத்தந்னதயிை் 

இை்குழு சினறபிடிை்ைப்படட்ு, துை்புறுத்தப்படட்ு, Acaciusை் 

தப்பனறைனள ஏற்ை ைட்டாயப்படுத்தப்பட்டது. அை்குழுவும் 

திருத்தந்னதை்கு எதிராை, முதுபபரும்தந்னத Acaciusடை் இனணந்தது. 

இனதபயல்லாம் அறியவந்து ைவனலயுற்ற திருத்தந்னத 3ம் பபலிை்ஸ், 

உரராம் நைர ்இலாத்தரை் பபருங்ரைாவிலில் 77 ஆயரை்ள் பைாண்ட 

மாநாடன்டை் கூட்டி, Acaciusஐயும், அவரராடு இனணந்து பைாண்ட, தாை் 

அனுப்பிய குழு அங்ைத்திைரை்னளயும் திருஅனவயிலிருந்து 

விலை்கிைார.் ஆைால், முதுபபரும்தந்னத Acacius இனதை் 

குறிதப்தல்லாம் ைவனலப்படரவ இல்னல. ஏபைைில், ரபரரெரிை் முழு 

ஆதரவு அவருை்கிருந்தது. இதைால் பதவி விலைாமல், தாை் ொகும் வனர 

திருத்தந்னதயிை் ஆனணனய மீறி ைாை்ஸ்தாந்திரநாபிள் 



முதுபபரும்தந்னதயாை பதவினயத் பதாடாந்தார.் அவர ்இறந்த பிை்ைர ்

வந்த இரு முதுபபரும் தந்னதயரை்ளிை் ைாலத்திலும் திருஅனவயுடை் 

ஒை்றிப்பு ஏற்படவில்னல. எட்டாண்டு, 11 மாதங்ைள், 23 நாட்ைள் 

திருஅனவனய வழிநடத்தி, 492ம் ஆண்டு திருத்தந்னத 3ம் பபலிை்ஸ் 

இறந்தரபாதுகூட, இருதரப்பிைருை்கும் இனடரய, அதாவது, 

ைாை்ஸ்தாந்தி ரநாபிள் முதுபபரும்தந்னதை்கும், உரரானம தனலனமத் 

திருஅனவை்கும் இனடரய உடை்பாடு ைாணப்படவில்னல. இறுதியில், 

518ம் ஆண்டுதாை் இப்பிரெெ்னை முடிவுை்குவந்தது. 

 

திருத்தந்னத 3ம் பபலிை்ஸ்ை்குப்பிை் பதவிை்கு வந்தவர ்திருத்தந்னத 

முதலாம் Gelasius. Acacius பற்றிய பிரெெ்னை ஒருபுறம் பதாடரந்்து 

பைாண்டிருை்ை, இத்திருத்தந்னதரயா உரராம் தனலனமத் 

திருஅனவயிை் அதிைாரத்னத எவ்வனையிலும் விடட்ுை்பைாடுை்ைத் 

தயாராை இல்னல. ஏபைைில் தனலனமப்பீடத்திை் அதிைாரம், 

பைௌரவம், எவ்வனையிலும் ெமரெம் பெய்யப்பட முடியாதது எை்பதில் 

உறுதியாை இருந்தார.் மை்ைருை்குரிய அதிைாரம் மண்ரணாடு 

பதாடரப்ுனடயது, திருஅனவத் தனலவருனடய அதிைாரம் 

ஆை்மாை்ைளிை் ரமம்பாட்ரடாடு பதாடரப்ுனடயது எை்பனத 

வலியுறுத்திைார.் பனழய பாரம்பரியங்ைளுை்கு முழு ஆதரவு 

வழங்குபவராை இருந்தாலும், திருஅனவை்கு வழங்ைப்படும் எந்த ஒரு 

நை்பைானடயும், ஒரு பகுதி ஏனழைளுை்கும், இரண்டாம் பகுதி 

ரைாவில்ைனள நிரவ்கிை்ைவும், மூை்றாம் பகுதி ஆயருை்கும், நாை்ைாம் 

பகுதி அருள்பணியாளரை்ளுை்கும் பெல்லரவண்டும் எை ஆரலாெனை 

வழங்கிைார ்திருதத்ந்னத பெலாசியுஸ். பிறரை்பு 

நடவடிை்னைைளுை்குரிய திருஅனவயிை் ைடனமனய தை் எழுத்துை்ைளில் 

மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்தியவர ்இந்த பாப்பினற. இவர ்நினறய 

பாடல்ைனள இயற்றியுள்ளார.் ரமலும், திருப்பலிை்பைை ஒரு முனறயாை 

வழிபாடட்ு படிவதன்தயும் உருவாை்கித் தந்துள்ளார.் நாை்ைனர 

ஆண்டுைரள பதவியிலிருந்தாலும், திருஅனவ பைாள்னைைனள 

வடிவனமப்பதிலும், திருவழிபாடட்ு பைாண்டாட்டங்ைனள 

முனறப்படுத்துவதிலும் சிறப்புெ ்ரெனவ ஆற்றியுள்ளரதாடு, பெபம், 

ரநாை்பு, ரபாை்றவற்றில் பபரும் வழிைாட்டியாைவும் இருந்துள்ளார.் 

பிறரை்பு நடவடிை்னைைளில் அளவுை்ைதிைமாை ஆரவ்ம் பைாண்டு, 

ஏனழைளிை் நலனுை்ைாைரவ இவர ்உனழத்ததால், இத்திருத்தந்னத 

இறந்தரபாது இவர ்னையில் ஒரு ைாசுகூட இருை்ைவில்னல எை்பது 

இை்றும் வரலாற்று ஆசிரியரை்ள் வியந்து கூறும் ஒை்று. 

 

திருத்தந்னத பெலாசியுஸிை் மரணத்திற்குபிை் 496ம் 

ஆண்டு,  திருஅனவயிை் 50வது திருத்தந்னதயாை பதவிரயற்றார ்

திருத்தந்னத இரண்டாம் அைஸ்தாசியுஸ் (Anastasius). இவர ்ைாலத்தில் 



நிலவிவந்த Traducianism  எை்ற உயிர ்முதற்பபருை்ைை் ரைாட்பாடன்ட 

வை்னமயாை ைண்டித்தார ் திருத்தந்னத இரண்டாம் அைஸ்தாசியுஸ். 

உயிர ்முதற்பபருை்ைை் ரைாட்பாடு எை்பது, ஆை்மாவிை் ரதாற்றம் 

குறித்தது. அதாவது, பபற்ரறார ்வழி உடனலப்பபறும் மைிதை், அவை் 

பிறை்கும்ரபாரத உடலுடை் ஆை்மானவப் பபறுகிறாை் எை்பது இதை் 

ொரம். இதை்படி பாரத்்தால், ஆதாமுை்கு மடட்ுரம ைடவுள் ஆை்மானவப் 

பனடத்தார.் அதிலிருந்து வழி வழியாை நம் ஆை்மா பபறப்படுகிறது 

எை்பது இை்ரைாட்பாடு. அதாவது, ஆை்மா புதிதாை ஒவ்பவாருவருை்கும் 

பனடை்ைப்படவில்னல, அதைால்தாை் பெை்மபாவமும் 

ஒவ்பவாருவனரயும் பதாடரக்ிறது எை்பது இை்பைாள்னைனய 

பைாணரந்்தவரை்ளிை் வாதம். இதனை வை்னமயாை ைண்டித்து அதற்கு 

எதிரப்்பு பதரிவித்தார ்திருத்தந்னத இரண்டாம் அைஸ்தாசியுஸ். 

இது  தவிர, இவனரை் குறித்து பபரிய குறிப்புைள் எதுவும் வரலாற்றில் 

இல்னல. இத்திருத்தந்னத இரண்ரட ஆண்டுைள் ஆட்சிபுரிந்து 498ம் 

ஆண்டு நவம்பர ்16ல் இனறபதம் ரெரந்்தார.்  ைடந்த சில வாரங்ைளில் 

நம் திருத்தந்னதயர ்வரலாற்று நைழ்ெச்ியில், 50 திருத்தந்னத யரை்ள் 

குறித்து ரநாை்கியுள்ரளாம். இந்த வரலாற்றில் நாம் இை்னும் ைால் 

கிணறுகூட தாண்டவில்னல. வரும்வாரம் 51ம் திருத்தந்னத புைித 

Symmachus அவரை்ளுடை் பயணத்னதத் பதாடரர்வாம். 

இன்வறய நற்செய்தி : இனி எல்லொம் சுகபம! - பணி . இபயசு 

கருணொ  - 



 

இனணயதளம் வாயிலாை அருள்பணி முனைவர ்இரயசு ைருணாநிதி 

அவரை்ளால் அனுதிைமும் பகிரப்படும் நற்பெய்தி சிந்தனைைள். எளிய 

நனடயில் பாமரரும் புரிந்துபைாள்ளும் வண்ணம் நற்பெய்தி 

வாெைங்ைளுை்கு - வெைங்ைளுை்கு  விளை்ைம் தருகிறார.் மதுனர 

உயரம்னறமாவட்டத்னதெ ்ரெரந்்த இவர,் திருெச்ி தூய பவுல் இனறயியல் 

ைல்லூரியில் விவிலியப் ரபராசிரியராய் பணியாற்றுகிறார.்  வாெைரை்ள் 

தங்ைளது மிை்ைஞ்ெனல இவரது இைி எல்லாம் சுைரம! - 

இனணயதளத்தில் பதிவு பெய்து அை்றாடம் நற்பெய்தி  வாெைங்ைனள 

தியாைிை்ைலாம். மிை்ைஞ்ெலில் 

பபற - http://aniccam.blogspot.com/2020/ 

பநரக்ொணல் :  புனி  பயொபெப்பு ஆண்டு,  8 டிெம்பர் 2020 மு ல் 08 

டிெம்பர் 2021 ைவர - பணி . இபயசு கருணொ  (பமரி ச பரெொ)  - 15ம் 

நூற்றாண்டில், திருத்தந்னத 5ம் சிை்ஸ்துஸ் அவரை்ள், மாரெ் ்19ம் 

ரததினய, புைித ரயாரெப்பிை் திருநாளாை அறிவித்தார.் 1870ம் ஆண்டு, 

டிெம்பர ்8ம் ரததி, அை்னை மரியாவிை் அமல உற்பவம் 

http://aniccam.blogspot.com/2020/


பபருவிழாவை்று, திருத்தந்னத 9ம் பயஸ் அவரை்ள், புைித ரயாரெப்னப, 

அகில உலை திருஅனவயிை் பாதுைாவலர ்எை்று அறிவித்தார.் 

 
 
Image - https://www.marian.org/ 

திருத்தந்னத 9ம் பயஸ் அவரை்ள், புைித ரயாரெப்னப, அகில உலை 

திருஅனவயிை் பாதுைாவலர ்எை்று அறிவித்ததை் 150ம் ஆண்டு 

நினைவாை, திருத்தந்னத பிராை்சிஸ் அவரை்ள், டிெம்பர ்8, 

இெப்ெவ்வாயை்று “ஒரு தந்னதயிை் இதயத்ரதாடு எை்று பபாருள்படும் 

(Patris corde)” எை்ற திருத்தூது மடனல பவளியிடட்ு, புைித ரயாரெப்பு 

ஆண்னடயும் அறிவித்துள்ளார.் அந்த ஆண்டு, 2020ம் ஆண்டு டிெம்பர ்

8ம் ரததி முதல், வருகிற 2021ம் ஆண்டு டிெம்பர ்8ம் ரததி முடிய 

திருஅனவயில் சிறப்பிை்ைப்படுகிறது. திருத்தந்னத பவளியிடட்ுள்ள 

அந்த மடலிை் சுருை்ைத்னதத் தருகிறார,் அருள்பணி முனைவர ்இரயசு 

ைருணா. இவர,் திருெச்ி புைித பவுல் இனறயியில் ைல்லூரியில் 

ரபராசிரியராைப் பணியாற்றி 

வருகிறார.் https://www.vaticannews.va/ta/church/news/2020-

12/interview-fr-yesukaruna-patris-corde-101220.html 

ச ொடர்புக்கு : K. M. செல்ைரொெ், ஆசிரியர,் திருஅனவ 

பெய்தி, 7/151A,  பெல்த்ரைம்ப், கூடலூர ்- 643 211, நீலகிரி மாவட்டம், தமிழ்நாடு 

Cell : 9442541471 email : thiruavaiseithi@gmail.com  

ஆண்டைபர, இம்மட்டும் நிகழ்ந்  அவன ்துக்கும் நன்றி. 

இனிபமல் நடக்க இருப்பவை அவன ்துக்கும், ஆகட்டும் இவறைொ, ஆசமன்.  
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என் ஆண்டைபர, என் ப ைபன!  உமது அரசு ைருக. உமது திருவுளம் நிவறபைறுக. 

ைொரும் ஆண்டைரொகிய ஏசுபை ைொரும். ஆசமன். 

 


