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திரு ் ந் வ : பகொவிட் கொலம் , மனமொற் ற ்தின் ைொய் ப் வப ைழங் கும் கொலம் கிறிஸ்படொபர் பிரொன்சிஸ்
- பல் ரவறு பநருை்ைடிைனளை் பைாணர்ந்துள் ள இந்த
பைாள் னளரநாய் ைாலம் , உண்னம நினலைனள அனைவரும் உணர
உதவியுள் ளது. மைிதர்ைள் ஒரு நாள் இறந்ரத ஆைரவண்டும் எை் ற நினலயிருப் பினும் ,
மைித பிறப் பு எை் பது, ொனவ ரநாை்கியதல் ல, மாறாை, துவை்ைத்னத தை் னுள்
பைாண்டுள் ளது எை திருத்தந் னத பிராை் சிஸ் அவர்ைள் , வத்திை்ைாை் உயர்
அதிைாரிைளுை்கு வழங் கிய ஓர் உனரயில் கூறிைார்.

வத்திை்ைாை் உயர் அதிைாரிைளுை்கு கிறிஸ்மஸ் உனர வழங் கும் திருத்தந் னத
பிராை் சிஸ் (Vatican Media)
வத்திை்ைாை் உயர் அதிைாரிைனள, டிெம் பர் 21, இத்திங் ைை் று திருப் பீடத்தில் ெந்தித்து
கிறிஸ்மஸ் வாழ் த்துை்ைனளத் பதரிவித்த திருத்தந் னத பிராை் சிஸ் அவர்ைள் ,
இறப் னபயும் , துவை்ைத்னதயும் இனணத்து யூத தத்துவயியலாளர் Hannah Arendt
அவர்ைள் கூறிய வார்த்னதைளுடை் தை் உனரனயத் துவை்கிைார். மாடனடை் குடிலில்
கிடத்தப் பட்டிருந்த இனறமைைிை் மனறயுண்னமனயயும் , பாஸ்ைா
மனறயுண்னமனயயும் நாம் உற் று ரநாை்கும் ரபாது, நாம் பாதுைாப் பற் ற நினலயிலும் ,
தாழ் ெ்சி யுடனும் , முற் ொர்பு எண்ணங் ைளிை் றியும் பெயல் படும் ரபாரத நம்
உண்னமயாை இடத்னதை் ைண்டுபைாள் ரவாம் எை திருஅனவ அதிைாரிைளிடம்
கூறியத் திருத்தந் னத பிராை் சிஸ் அவர்ைள் , பல் ரவறு பநருை்ைடிைனளை்
பைாணர்ந்துள் ள இந் த பைாள் னளரநாய் ைாலம் , உண்னம நினலைனள அனைவரும்
உணர உதவியுள் ளது, எை் றார்.
இந்த ரைாவிட் ைாலம் நமை்கு மைமாற் றத்திை் வாய் ப் னப வழங் கும் ைாலமாை
ரநாை்ைப் படலாம் எை் று கூறியத் திருத்தந் னத, ரைாவிட் பைாள் னளரநாயிலிருந்து
உலைம் விடுதனலப் பபற, இவ் வாண்டு மார்ெ் மாதம் 27ம் ரததி, தாை் புைித ரபதுரு
வளாைத்தில் , பெபித்தனதயும் , இரத ைாலத்தில் , 'அனைவரும் உடை் பிறந்ரதார்' எை் ற
திருமடனல தாை் பவளியிட்டனதயும் குறிப் பிட்டார். பநருை்ைடி எை் பதை்
முழுப் பபாருனளை் ைண்டு பைாள் ள, இந்த ரைாவிட் ைாலம் நம் அனைவருை்கும்

உதவுகிை் றது எை் று கூறியத் திருத்தந் னத, வரலாறு முழுவதும் இதற் கு உதாரணங் ைள்
உள் ளை எை் பனத எடுத்துனரை்ை, விவிலியத்தில் , ஆபிரைாம் , ரமாரெ, எலியா,
திருமுழுை்கு ரயாவாை் புைித பவுல் , ஆகிரயாரிை் வாழ் வில் இடம் பபற் ற
பநருை்ைடிைனள சுட்டிை் ைாட்டிைார். நாற் பது நாள் ரநாை் பிருந்தபிை் , இரயசுவுை்கு
ஏற் பட்ட ரொதனை குறித்தும் , பைத்ெமைித் ரதாட்டத்திலும் , சிலுனவயில்
பதாங் கியரபாதும் இரயசு எதிர்ரநாை்கிய பநருை்ைடி நினல குறித்தும் எடுத்துனரத்தார்,
திருத்தந் னத பிராை் சிஸ். பநருை்ைடி எை் பதற் கும் , முரண்பாடு எை் பதற் கும் இனடரய
உள் ள ரவறுபாட்னட உணர்ந்து பெயல் படரவண்டும் எை் ற அனழப் னபயும் முை் னவத்த
திருத்தந் னத பிராை் சிஸ் அவர்ைள் , ஒவ் பவாரு பநருை்ைடியும் , புதுப் பித்தலுை்ைாை
அனழப் னப தை் னுள் பைாண்டுள் ளது எை் பனதயும் நினைவூட்டிைார். இனறவை்
நமை்பைை வகுத்துள் ள திட்டங் ைனள அறிந்துபைாள் ள இனறயருள் வழங் ைப் படும்
ைாலமாை பநருை்ைடி ைாலத்னத ரநாை்குரவாம் எை் று கூறியத் திருத்தந் னத, நாம்
அனைவரும் ஒை் றினணந்து நனடரபாடுரவாம் எை் ற அனழப் னபயும் முை் னவத்தார்.
நற் பெய் தினய அறிவிப் பனத, அதிலும் குறிப் பாை, ஏனழைளுை்கு அறிவிப் பதில்
ஒை் றினணந் து பெயல் படுவனத கிறிஸ்மஸ் அை் பளிப் பாைை் பைாள் ரவாம் எைை்கூறி,
வத்திை்ைாை் உயர் அதிைார்ைளுை்கு வழங் கிய வாழ் த்துெ்பெய் தினய நினறவுபெய் தார்
திருத்தந் னத பிராை் சிஸ்.
கிறிஸ்து பிறப் வப, கண்டுசகொள் ல் , தியொனி ் ல் , பவறெொற் று ல் கிறிஸ்படொபர் பிரொன்சிஸ் - இரயசு பிறப் புத் பதாடர்புனடய நிைழ் வுைனள, அை் னை
மரியா, தை் மைதிலிறுத்தி தியாைித்தது, நமை்கு நல் லபதாரு எடுத்துை்ைாட்டாை
உள் ளது. கிறிஸ்மஸ் மகிழ் ெசி
் னய ரநாை்கிெ் பெல் லும் நாம் , நற் பெய் தி அறிவிப் பு,
மற் றும் , மைிதகுல முை் ரைற் றத்தில் திருஅனவ ரமற் பைாள் ளும் பணிைள்
வீரியமுனடயதாை இருை்கும் வண்ணம் , வத்திை்ைாை் பணியாளர்ைள் உதவரவண்டும்
எை ரைட்டுை்பைாண்டார் திருத்தந் னத பிராை் சிஸ்.

வத்திை்ைாை் பணியாளர்ைனள திருத்தந் னத புைித 6ம் பவுல் அரங் ைத்தில் ெந்தித்த
திருத்தந் னத பிராை் சிஸ் (Vatican Media)

கிறிஸ்மஸ் வாழ் த்துை்ைனள வத்திை்ைாை் பணியாளர்ைளுடை் பரிமாறிை்பைாள் ளும்
பாரம் பரிய நிைழ் னவபயாட்டி, டிெம் பர் 21, இத்திங் ைள் நண்பைலில் அனைத்துப்
பணியாளர்ைனளயும் , புைித திருத்தந் னத ஆறாம் பவுல் அரங் கில் ெந்தித்த
திருத்தந் னத பிராை் சிஸ் அவர்ைள் , மீண்டும் ைண்டுபைாள் தல் , தியாைித்தல் ,
பனறொற் றுதல் எை் ற மூை் று தனலப் புைளில் தை் ைருத்துை்ைனளப்
பகிர்ந்துபைாண்டார். வரலாற் றிை் மிை உை் ைத நிைழ் வாை, மனுமைைிை் பிறப் னப
மீண்டும் நாம் ைண்டுபைாள் வது முை்கியத்துவம் நினறந்தது எை உனரத்த திருத்தந் னத
பிராை் சிஸ் அவர்ைள் , இரயசுவிை் பிறப் பிற் கு பல ைாலத்திற் கு முை் ைரர இனற
வாை்கிைர்ைளால் முை் ைறிவிை்ைப் பட்ட இந்த நிைழ் னவ, நாம் மீண்டும்
ைண்டுபைாள் ளரவண்டியது அவசியமாகிறது எை உனரத்தார். இனறவை் மனுவுரு
எடுத்தனத தியாைிப் பது குறித்தும் எடுத்து னரத்த திருத்தந் னத, இரயசு பிறப் புத்
பதாடர்புனடய நிைழ் வுைனள, அை் னை மரியா, தை் மைதிலிறுத்தி தியாைித்தது,
நமை்கு நல் லபதாரு எடுத்துை்ைாட்டாை உள் ளது எை் று கூறிைார். ைடவுளிை்
நை் னமத்தைத்னத குழந் னத இரயசுவில் ைண்டுபைாள் ள நம் தியாைம் உதவுகிறது எை
உனரத்த திருத்தந் னத பிராை் சிஸ் அவர்ைள் , ைடவுள்
அை் புகூரப் படுபவராை, நை் னமத்தைம் நினறந்தவராை, தாழ் ெசி
் யுனடயவராை
குழந் னத இரயசுவில் தை் னை பவளிப் படுத்தியுள் ளது, நம் னம மீட்கும் ரநாை்ைம்
பைாண்டதாை உள் ளது எை ரமலும் கூறிைார். நம் அனைவனரயும் வானுலகிற் கு
அனழத்துெ் பெல் வதற் பைை வாைிலிருந்து மண்ணுலைம் இறங் கிவந்த மனுமைனைை்
குறித்து அதிைம் அதிைமாை சிந்திை்ை ரவண்டிய ைாலமிது எை ரமலும் எடுத்துனரத்தார்
திருத்தந் னத. இனடயர்ைள் தாங் ைள் ரைட்டனவ, ைண்டனவ அனைத்னதயும் குறித்துை்
ைடவுனளப் ரபாற் றிப் புைழ் ந்து பாடிை்பைாண்ரட திரும் பிெ் பெை் றார்ைள் (லூை்ைா 2:20),
எை நாம் நற் பெய் தியில் வாசிப் பது, நற் பெய் தினய நாம் எடுத்து னரை்ை ரவண்டிய நம்
ைடனமனய வலியுறுத்துவதாை உள் ளது எை் றார் திருத்தந் னத. கிறிஸ்து பிறப் பு விழா
நிைழ் வு, ைடந் துபெல் லும் , ஆைால் , அது குறித்த நினைவுைள் அனைத்தும் நம் வாழ் வு
நடவடிை்னைைளில் நினலத்திருை்ைரவண்டும் எை் ற அனழப் னபயும் முை் னவத்த
திருத்தந் னத, கிறிஸ்து பிறப் பு குறித்து ைண்டனவ ரைட்டனவ அனைத்னதயும்
எடுத்துனரை்ைரவண்டிய நம் ைடனமனயயும் எடுத்தியம் பிைார். இரயசுரவ நம் மீட்பர்
எை் பனத, நம் வார்த்னதைளாலும் , நடவடிை்னை ைளாலும் , நம் விசுவாெம் , மற் றும் ,
அை் பிலிருந் து பிறை்கும் மகிழ் விைாலும் எடுத்துனரப் ரபாம் எை் ற அனழப் னபயும்
முை் னவத்த திருத்தந் னத பிராை் சிஸ் அவர்ைள் , நம் முனடய சிரமங் ைளும் , துயர்ைளும் ,
கிறிஸ்து பிறப் பிை் ஒளினய தனட பெய் யாதிருை்ைட்டும் , எை ரமலும் கூறிைார்.
நுகர்வுக் கலொெ்ெொர ்திலிருந் து விடுபட்டு கிறிஸ்மவஸ சிறப் பிப் பபொம் கிறிஸ்படொபர் பிரொன்சிஸ்
- பைாள் னளரநாயிை் பாதிப் புை்ைனளை் பைாண்டுள் ள
இந்த கிறிஸ்மஸ் ைாலத்தில் , எவ் வித ஆதரவும் இை் றி வாழும் மை்ைளுை்கு நம் மால் ஆை
உதவிைனள ஆற் றி, கிறிஸ்து பிறப் னப சிறப் பிப் ரபாம் . கிறிஸ்து பிறப் பு விழாவிை்
உண்னம உணர்விலிருந்து விலைனவை்கும் , நுைர்வுை் ைலாெ்ொரத்தால்
ஆட்பைாள் ளப் படாமல் , அை் னை மரியாவிை் , 'உமது விருப் பப் படிரய ஆைட்டும் ' எை் ற
பதிலுனரனய குறித்து சிந்தித்து பெயல் படுரவாம் எை அனழப் பு விடுத்தார்
திருத்தந் னத பிராை் சிஸ்.

சித்தரிை்ைப் பட்ட படம் - https://www.straitstimes.com
திருவருனைை்ைாலத்திை் 4ம் ஞாயிறாை டிெம் பர் 20ம் ரததி, வத்திை்ைாை் புைித ரபதுரு
பபருங் ரைாவில் வளாைத்தில் குழுமியிருந்த திருப் பயணிைளுை்கு நண்பைல் மூரவனள
பெப உனர வழங் கிய திருத்தந் னத பிராை் சிஸ் அவர்ைள் , இரயசுவிை் பிறப் பு குறித்து
அை் னை மரியாவுை்கு ைபிரிரயல் வாைதூதர் முை் ைறிவித்த ஞாயிறு நற் பெய் தி
வாெைம் (லூை் 1:26-38) குறித்து தை் ைருத்துை்ைனளப் பகிர்ந்துபைாண்டார். இரயசுவிை்
பிறப் பு குறித்த முை் ைறிவிப் பு, அை் னை மரியாவுை்கு மிை உயரிய மகிழ் னவ தரும்
பெய் தியாை இருந்த அரத ரவனள, பபரும் துயர நினலனய ெந்திை்ைனவை்கும்
பெய் தியாைவும் இருந் தது எை் பனத தை் உனரயில் குறிப் பிட்டார் திருத்தந் னத.
ரயாரெப் புை்கு மண ஒப் பந்தம் ஆகியிருந்த அை் னை மரியா, திருமணத்திற் கு
முை் ைரர ைருவுற் றார் எை் பனத மற் றவர் அறிய வந் தால் , அது மரண தண்டனைை்கு
இட்டுெ்பெல் லும் எை் பனத அறிந்திருந்தும் , இனறவைிை் ஒளினய இதயத்தில்
தாங் கியவராை, முழு வல் லனமயுடை் , இனறவைிை் திட்டத்திற் கு, 'உமது
வார்த்னதயிை் படிரய எைை்கு ஆைட்டும் ' எை, அை் னை மரியா பதிலுனரத்தனத
திருத்தந் னத பிராை் சிஸ் அவர்ைள் சுட்டிை்ைாட்டிைார். தாை் பொல் லும் 'ஆைட்டும் '
எை் ற பதிலால் , தை் வாழ் வு பறிை்ைப் படும் ஒரு நினல இருப் பினும் , அை் னை மரியா
எவ் வித தயை்ைமும் இை் றி உடைடியாை இனெவு அளித்தது, நமை்கும் ஒரு பாடமாை
உள் ளது எை் றுனரத்த திருத்தந் னத, பெபிை்ை ஆவல் பைாண்டாலும் , இப் ரபாது
ரநரமில் னல எைை் கூறி தள் ளிப் ரபாடுவது, மற் றும் , பிறருை்கு உதவரவண்டிய
சூழல் ைளில் , 'நானளை்குப் பார்த்துை் பைாள் ளலாம் ' எை ஒதுை்கினவப் பது ரபாை் ற
மைிதர்ைளிை் பழை்ைங் ைனள சுட்டிை் ைாட்டிைார். இத்தனைய ரவனளைளில் ,
உடைடியாை, 'ஆைட்டும் ' எை பொல் லரவண்டியனத அை் னை மரியாவிை் பதிலுனர
நமை்குெ் பொல் லித்தருகிை் றது, எை எடுத்துனரத்த திருத்தந் னத பிராை் சிஸ் அவர்ைள் ,

பைாள் னள ரநாயிை் பாதிப் புை்ைனளை் பைாண்டுள் ள இந்த கிறிஸ்மஸ் ைாலத்தில் ,
எவ் வித ஆதரவும் இை் றி வாழும் மை்ைளுை்கு நம் மால் ஆை உதவிைனள ஆற் றி கிறிஸ்து
பிறப் னப சிறப் பிப் ரபாம் எை, அனைவருை்கும் விண்ணப் பம் ஒை் னற விடுத்தார்.
பபத்லரைமிை் மாடனடை் குடினல அை் னை மரியாவும் ரயாரெப் பும் , ஏழ் னமயாலும் ,
அை் பாலும் அழகுப் படுத்தியிருந்தார்ைள் எை் பனதயும் சுட்டிை்ைாட்டிய திருத்தந் னத,
கிறிஸ்மஸ் பைாண்டாட்டங் ைள் , நுைர்வுை் ைலாெ்ொரத்தால் ைளவாடப் படாமல்
இருப் பதில் ைவைமாை இருப் ரபாம் எை ரைட்டுை்பைாண்டார்.
விசுைொசிகளின் ைொழ் வில் இவறைொர் ்வ - பமரி ச பரெொ - திருத்தந் னத
பிராை் சிஸ் அவர்ைள் , 2019ம் ஆண்டு பெப் டம் பர் 30ம் ரததி, "Aperuit illis" எை் ற
தனலப் பில் , தை் பொந்த விருப் பத்திை் ரபரில் பவளியிடும் , Motu proprio அறிை்னையிை்
வழியாை, இனறவார்த்னத ஞாயினற உருவாை்கிைார். 2021ம் ஆண்டு ெைவரி 26ம்
ரததி "முதல் இனறவார்த்னத ஞாயிறு" சிறப் பிை்ைப் படுவனதபயாட்டி, விசுவாசிைளிை்
வாழ் வில் இனறவார்த்னதயிை் முை்கியத்துவம் குறித்த விழிப் புணர்னவ ஏற் படுத்தும்
ஏடு ஒை் னற, திருவழிபாடு மற் றும் அருளனடயாளங் ைள் ரபராயம் , டிெம் பர் 19,
இெ்ெைிை்கிழனமயை் று பவளியிட்டுள் ளது.

11ம் நூற் றாண்னடெ் ரெர்ந்த பாஸ்ைா திருவழிபாட்டு நூல்
ஆண்டிை் பபாதுை்ைாலம் மூை் றாம் ஞாயிறை் று சிறப் பிை்ைப் படும் இனறவார்த்னத
ஞாயிறை் று விசுவாசிைள் , சில திருஅனவ ஏடுைனள, குறிப் பாை, திருப் பலி வாெை
நூனல மீண்டும் மீண்டும் ஆழ் ந்து படிப் பதற் கு நல் லபதாரு வாய் ப் பாை அது
அனமந் துள் ளது எை் று அந்த ஏடு கூறியுள் ளது. திருத்தந் னத பிராை் சிஸ் அவர்ைள் ,
2019ம் ஆண்டு பெப் டம் பர் 30ம் ரததி, "Aperuit illis" எை் ற தனலப் பில் , தை் பொந்த
விருப் பத்திை் ரபரில் பவளியிடும் , Motu proprio அறிை்னையிை் வழியாை,
இனறவார்த்னத ஞாயினற உருவாை்கிைார். அந்நாளில் இனறவார்த்னதனய ஆழ் ந்து
வாசித்து, அனத உள் வாங் கி, அனதை் பைாண்டாடரவண்டும் எை் று, உலைளாவிய
திருஅனவனய திருத்தந்னத ரைட்டுை்பைாண்டார். திருத்தந் னத உருவாை்கியுள் ள
இனறவார்த்னத ஞாயினறை் பைாண்டாடுவதற் குத் தகுதியாை பத்து வழிமுனறனள

அந்த ஏட்டில் வழங் கியுள் ள, திருவழிபாடு மற் றும் , அருளனடயாளங் ைள் ரபராயம் ,
திருவழிபாட்டில் வாசிை்ைப் படும் விவிலிய வாெைங் ைள் வழியாை, ைடவுள் தம்
மை்ைளிடம் ரபசுகிறார் மற் றும் , கிறிஸ்துரவ தமது நற் பெய் தினய அறிவிை்கிறார் எை் று
குறிப் பிட்டுள் ளது.
இனறவார்த்னத ஞாயிறை் று சிறப் பிை்ைப் படும் திருவழிபாட்டு ெடங் கில் , நற் பெய் தி
நூல் பவைியாை எடுத்து வரப் படரவண்டும் , அஞ் ஞாயிறை் று வாெை நூலில்
திருஅனவயால் குறிை்ைப் பட்ட விவிலிய வாெைங் ைரள இடம் பபறரவண்டும் , ஏபைைில்
இந்த வாெைங் ைள் வாசிை்ைப் படும் ரபாது, அவற் றுை்குெ் பெவிமடுை்கும் விசுவாசிைள்
மத்தியில் ஒை் றிப் பு உருவாகிை் றது எை் று அந்த ஏட்டில் கூறப் பட்டுள் ளது. பதிலுனரப்
பாடல் பாடப் படரவண்டும் எை் றும் , ஆயர்ைள் , அருள் பணியாளர்ைள் , மற் றும் ,
திருத்பதாண்டர்ைள் , மனறயுனரைனள ஆற் றும் ரபாது, விவிலிய நூல் பற் றி
விசுவாசிைளுை்குப் புரியும் முனறயிலும் , தங் ைள் குழுமங் ைளுை்கு ஏற் ற முனறயிலும்
அவற் னற ஆற் றரவண்டும் எை் றும் , அந்த ஏட்டில் கூறப் பட்டுள் ளது.
இனறவார்த்னதனய விசுவாசிைள் நை் றாை உள் வாங் கி தியாைிப் பதற் கு உதவியாை,
திருவழிபாட்டுை் பைாண்டாட்டங் ைளில் , அனமதி ைாை்ைப் படுவதை் முை்கியத்துவம்
வலியுறுத்தப் படரவண்டும் எை் றும் , விசுவாசிைள் இனறவார்த்னதை்குெ்
பெவிமடுப் பதற் கு உதவியாை, அவர்ைள் ஆை் மீை அளவிலும் தயாரிை்ைப் படரவண்டும் ,
வாெைங் ைனள வாசிை்கும் முனற குறித்து அவற் னற வாசிப் பவர்ைளுை்குப் பயிற் சிைள்
வழங் ைப் படரவண்டும் எை் றும் , அந் த ஏடு கூறுகிறது
திருவழிபாட்டு நூல் ைளுை்குப் பதிலாை, அதை் துண்டுப் பிரதிைள் , நைல் ைள் , மற் றும்
ஏனைய பபாருள் ைள் பயை் படுத்தப் படை் கூடாது எை் றும் , இனறவார்த்னத ஞாயிறுை்கு
முந்னதய நாள் ைளிலும் , அதற் குப் பிறகும் , பயிலரைங் ைள் நடத்தி, விசுவாசிைளுை்கு
ஞாயிறு மற் றும் , ஒவ் பவாரு நானளய திருப் பலி வாெைங் ைள் பற் றி
பதளிவுபடுத்தரவண்டும் எை் றும் , அந்த ஏடு பரிந்துனரத்துள் ளது.
விவிலிய நூலுை்கும் , திருப் புைழ் மானல பெபங் ைளுை்கும் இனடரயயுள் ள பதாடர்னப
ஆழப் படுத்தும் ரநாை்ைத்தில் , இனறவார்த்னத ஞாயிறை் று, ைானல, மானல
திருப் புைழ் மானல பெபங் ைள் பெபிை்ைப் படவும் அந் த ஏடு பரிந்துனரத்துள் ளது.
திருவிவிலியத்திை் பபரும் பகுதினய இலத்தீைில் பமாழி பபயர்த்த புைித பெரராம்
அவர்ைள் இனறபதம் அனடந்ததை் 1,600ம் ஆண்டு நினறவு 2019ம் ஆண்டில்
நினைவுகூரப் பட்டது. "மனறநூனல அறியாதவர், கிறிஸ்துனவ அறியாதவர்" எை் று
பொல் லி, இனறவார்த்னதனய மிைவும் அை் புகூர்ந்த, புைித பெரராம் அவர்ைளிை்
எடுத்துை்ைாட்னடப் பிை் பற் றுரவாம் எை் று, அந்த ஏடு இறுதியில் ரைட்டுை்
பைாண்டுள் ளது. அந்த ஏட்னட, திருவழிபாடு மற் றும் , அருளனடயாளங் ைள்
ரபராயத்திை் தனலவர் ைர்திைால் இராபர்ட் ொரா அவர்ைள் னைபயழுத்திட்டு
பவளியிட்டுள் ளார். 2019ம் ஆண்டு அை்ரடாபர் நிலவரப் படி, 698 பமாழிைளில் ,
விவிலிய நூல் முழுவதும் பமாழி பபயர்ை்ைப் பட்டுள் ளது. அரதாடு, புதிய ஏற் பாடு
மட்டும் 1,548 பமாழிைளிலும் , விவிலியத்திை் சில பகுதிைள் அல் லது ைனதைள் , ரமலும்
1,138 பமாழிைளிலும் , விவிலியத்திை் சில பகுதிைள் குனறந்தது 3,385 பமாழிைளிலும்
பமாழி பபயர்ை்ைப் பட்டுள் ளை.
டுப் பூசி குறி ் நன்சனறி பகள் விகளும் விளக்கமும் - கிறிஸ்படொபர்
பிரொன்சிஸ்
- மருத்துவப் பணியாளர்ைளுை்ரைா, தடுப் பூசிைனளப்
பபறுபவர்ைளுை்ரைா மை உறுத்தனலத் தராதவனையில் மருந்துை்ைனளத்
தயாரிை்குமாறு விண்ணப் பம் . ைருெ்சினதவு பெய் யப் பட்ட உயிர்ைளிை்
திசுை்ைளிலிருந்து உருவாை்ைப் பட்டுள் ள, ரைாவிட்-19 தடுப் பூசி மருந் துைளிை் நை் பைறி

ொர்ந்த ரைள் விைளுை்கு பதிலளிை்கும் விதமாை, அறிை்னை ஒை் னற பவளியிட்டுள் ளது,
திருப் பீடத்திை் விசுவாெை்ரைாட்பாட்டுப் ரபராயம் . ைருெ்சினதவு பெய் யப் பட்ட
உயிர்ைளிை் திசுை்ைளிலிருந்து உருவாை்ைப் பட்டுள் ள, ரைாவிட்-19 தடுப் பு மருந்னத
மைெ்ொை் றுடை் ஏற் றுை்பைாள் ள முடியுமா, எை பல் ரவறு திருஅனவைளில் எழுந் துள் ள
ரைள் வி குறித்து, டிெம் பர் 21ம் ரததி, திங் ைளை் று, அறிை்னை ஒை் னற பவளியிட்டுள் ள
திருப் பீடத்திை் விசுவாெை்ரைாட்பாட்டுப் ரபராயம் , ைருெ்சினதவுெ் பெய் யப் பட்ட
திசுை்ைளிலிருந்து தயாரிை்ைப் பட்ட தடுப் பூசிைள் குறித்த நை் பைறி ரைள் விைளுை்கு
2005, மற் றும் , 2008ம் ஆண்டுைளில் , திருஅனவ, பதளிவாை விளை்ைங் ைள்
அளித்துள் ளனதயும் சுட்டிை்ைாட்டியுள் ளது.

PUERTORICO நாட்டில் , ரைாவிட்-19 தடுப் பூசி மருந்து வழங் ைப் படுதல் (AFP or licensors)
ஏற் ைைரவ இந்த தடுப் பூசிைள் சில நாடுைளில் நனடமுனறை்கு வந் துள் ள நினலயில் ,
இதை் பாதுைாப் பு, மற் றும் , பெயல் திறை் குறித்து எவ் வித தீர்ப்னபயும் வழங் ை தாங் ைள்
முை் வரவில் னல எைவும் , இயற் னையாைரவ ைருெ்சினதவு அனடயாமல் , ைருெ்சினதவு
பெய் யப் பட்ட உயிர்ைளிை் திசுை்ைனளை்பைாண்டு உருவாை்ைப் பட்ட இத்தடுப் பூசிைளிை்
நை் பைறி ொர்ந்த ரைள் விைனளரய தாங் ைள் ரநாை்ை உள் ளதாை இவ் வறிை்னை
உனரை்கிறது. ைருெ்சினதவு பெய் யப் பட்ட உயிர்ைளிை் திசுை்ைளிலிருந்து எடுை்ைப் பட்ட
உயிரணுை்ைனள அடிப் பனடயாைை் பைாண்டு தடுப் பூசிைனள உருவாை்கும்
அறிவியலாளர்ைளுை்கும் , இது குறித்து தங் ைள் குரனல எழுப் ப முடியாமல்
இருை்கும் பபாதுமை்ைளுை்கும் , தீெ்பெயல் குறித்த பபாறுப் புணர்வுைள் ரவறுபட்டனவ
எை் பனத சுட்டிை்ைாட்டியுள் ள இத்திருப் ரபராயம் , நை் பைறி ொர்ந்த முனறயில்
தயாரிை்ைப் பட்ட தடுப் பு மருந்துைள் ரவறு இல் லாத நினலயிலும் , எத்தனைய மருந் னத
பபறுவது எை் பதில் முடிபவடுை்ை அதிைாரம் இல் லா நினலயிலும் , தற் ரபானதய
மருந்னதப் பபறுவதில் தவறில் னல எை் று கூறியுள் ளது.
இந்த தடுப் பூசிைனள உருவாை்கியுள் ள நிறுவைங் ைளிை் முடிவுைளில் மை்ைள்
ரநரடியாைப் பங் ரைற் ைாதது, மற் றும் , இந் த ஆய் வுைளில் பயை் படுத்தப் பட்ட

திசுை்ைளிை் உயிர்ைள் ைருெ்சினதவு பெய் யப் பட்டதற் கு மை்ைள் இனெவு அளிை்ைாதது,
ஆகியனவைனளயும் சுட்டிை்ைாட்டும் இந்த அறிை்னை, தடுப் பூசிைனள வழங் கும்
மருத்துவப் பணியாளர்ைளுை்ரைா, தடுப் பூசிைனளப் பபறுபவர்ைளுை்ரைா மை
உறுத்தனலத் தராதவனையில் மருந் துை்ைனளத் தயாரிை்குமாறு, அரசுைளிடமும் ,
மருந்து நிறுவைங் ைளிடமும் விண்ணப் பிப் பதாைவும் கூறுகிறது. தடுப் பூசி எை் பது,
தைி மைிதர்ைளிை் நலனைை்ைாப் பது மட்டும் ொர்ந்தது அல் ல, இதில் பபாதுநலனும்
அடங் கியுள் ளது எை் பனதயும் சுட்டிை்ைாட்டி, நாம் இந்ரநானய பபற் று, அதனை
பிறருை்கு பரவவிடாமல் இருை்ை, இத்தடுப் புசினயப் பபறுவது அத்தியாவசியமாகிறது
எனும் நினலயில் , மை்ைளிை் நலனைை் ைாப் பது அனைவரிை் ைடனம எை் ற உணர்வுடை்
தடுப் பூசிைனளப் பபறுவதற் கு, தனடரயதும் இல் னல எைவும் விசுவாெை் ரைாட்பாட்டுப்
ரபராயத்திை் அறிை்னையில் கூறப் பட்டுள் ளது. ஏனழ நாடுைள் , நல ஆதரவு,
பபாருளாதாரம் , மற் றும் , ெமுதாய நினலைளில் பாகுபாட்டுடை் அநீ தியாை பதாடர்ந்து
வாழ் வதற் கு வழிபெய் யப் படாதவனையில் , இத்தடுப் பூசி மருந் துைள் அனைத்து
ஏனழநாடுைளுை்கும் கினடை்ை மருந்து நிறுவைங் ைளும் , அரசுைளும் , அனைத்துலை
நிறுவைங் ைளும் வழிவனைெ் பெய் யரவண்டியதை் நை் பைறி ொர்ந்த ைடனமனயயும்
தை் அறிை்னையில் இறுதியாை வலியுறுத்தியுள் ளது, திருப் பீடத்திை் விசுவாெை்
ரைாட்பாட்டு ரபராயம் .
"பகொவிட் சகொள் வளபநொயொல் பொதிக்கப் பட்ட மக் களுக் கு உ விடுக" கர்தினொல்
மொல் கம் இரஞ் சி ் (கிறிஸ்ரடாபர் பிராை் சிஸ் ) இை்பைாள் னளரநாய் ைாலத்தில் ,
பபாருளாதார பநருை்ைடிைளால் துை் பங் ைனள அனுபவித்துவரும் மை்ைரளாடு கிறிஸ்து
பிறப் பு விழானவ சிறப் பியுங் ைள் . ரைாவிட்-19 பைாள் னளரநாயால் பாதிை்ைப் பட்டுள் ள
இை்ைாலை்ைட்டத்தில் , இந்த ஆண்டு கிறிஸ்து பிறப் பு விழானவ, பநருங் கிய
உறவிைர்ைளுடை் மட்டும் சிறப் பிை்கும் படியாைவும் , பைாள் னளரநாயால் ரநரடியாை
பாதிை்ைப் பட்டுள் ள மை்ைளுை்கு உதவ முை் வரரவண்டும் எைவும் அனழப் பு ஒை் னற
விடுத்துள் ளார், ைர்திைால் மால் ைம் இரஞ் சித்.

ைர்திைால் மால் ைம் இரஞ் சித்

இந்த கிறிஸ்துமஸ் ைாலத்தில் , பவளிை் பைாண்டாட்டங் ைளுை்கு அதிை முை்கியத்துவம்
பைாடுை்ைாமல் , ஆை் மீை நடவடிை்னைைளிலும் , ரைாவிட் பைாள் னளரநாயால்
பாதிை்ைப் பட்ட மை்ைளுை்கு பிறரை் பு பணிைனள ஆற் றுவதிலும் ைவைம் பெலுத்துமாறு
இலங் னை ைத்ரதாலிை்ைர்ைளுை்கு அனழப் புவிடுத்த பைாழும் பு ரபராயர் ைர்திைால்
இரஞ் சித் அவர்ைள் , கிறிஸ்து பிறப் பிை் உண்னம அர்த்தத்னத ைளங் ைப் படுத்தும்
ைனலநிைழ் ெ்சி ைனள பதானலை்ைாட்சிைளில் ஒளிபரப் பரவண்டாம் எைவும்
விண்ணப் பித்துள் ளார். கிறிஸ்மஸ் திருப் பலிைளில் மை்ைள் பபருபமண்ணிை்னையில்
ைலந் துை்பைாள் ள முடியாத நினல இருப் பது பற் றியும் குறிப் பிட்ட ைர்திைால் அவர்ைள் ,
கிறிஸ்மஸுை்கு முந் னதய நாள் மானல, உள் ளூர் ரநரம் ஆறு மணியிலிருந்து,
ஒவ் பவாரு மணிரநரத்திற் கு ஒரு திருப் பலி எை, 50 ரபரிை் பங் ரைற் புடை் திருப் பலிைள்
இடம் பபறும் எைவும் அறிவித்தார். ரைாவிட்-19 ைட்டுப் பாட்டு விதிைனள பிை் பற் றி, 50
ரபருை்கு ரமல் திருப் பலிைளில் அனுமதிை்ைப் படமாட்டார்ைள் எைவும் , இந் த கிறிஸ்மஸ்
ைாலத்தில் மாவட்டம் விட்டு மாவட்டம் பெல் வனத, விசுவாசிைள் தவிர்ை்ைரவண்டும்
எைவும் ரைட்டுை்பைாண்டார் ைர்திைால் . இந்த ரைாவிட்-19 பைாள் னளரநாய் ைாலத்தில்
ரவனல வாய் ப் புைனள இழந்தும் , பபாருளாதார பநருை்ைடிைளால் துை் பங் ைனள
அனுபவித்தும் வரும் மை்ைரளாடு கிறிஸ்து பிறப் பு விழானவ சிறப் பித்து அவர்ைளுை்கு
உதவுவது, பபாருளுள் ள ஒரு பெயலாை இருை்கும் எை ரமலும் கூறியுள் ளார் பைாழும் பு
ரபராயர், ைர்திைால் இரஞ் சித். (Asia News)
"இவறைவன ைரபைற் க நொம் யொரொ, என்பது, மு ல் பகள் வியொக"கர்தினொல் டி
சரொெொரிபயொ (கிறிஸ்ரடாபர் பிராை் சிஸ் ) பிரெ்ெனைைளுை்கு தீர்வு ைாண்பதற் குரிய
சிறந்த வழி, கிறிஸ்தவ மதிப் பீடுைனளயும் , படிப் பினைைனளயும் ஏற் று
பிை் பற் றுவதாகும் . பைாள் னளரநாய் பநருை்ைடியால் சூழப் பட்டிருை்கும் நம்
நினலைள் , இரயசு பிறந்த மாடனடை்குடிலினை பவளிப் படுத்துபனவைளாை உள் ளை,
எை தை் திருவருனைை்ைாலெ் பெய் தியில் கூறியுள் ளார், ைர்திைால் ரபட்ரிை் டி
பராொரிரயா.

பங் ைளாரதஷ் ைர்திைால் டி பராொரிரயா (AFP or licensors)
வெதிைளற் ற ஒரு மாடனடை்குடிலில் இரயசு கிறிஸ்து குழந் னதயாைப் பிறந்ததுரபால் ,
தற் ரபாது, துை் ப நினலைனள அனுபவித்துவரும் நம் நடுரவ, இனறவை் வந்து
பிறப் பார், அதற் கு நம் இதயை்ைதவுைள் திறந் து னவை்ைப் படரவண்டும் எை
ரைட்டுள் ளார், பங் ைளாரதஷ் ைர்திைால் டி பராொரிரயா. ஒரு மாடனடை் குடில் ரபால் ,
இனறமைைிை் பிறப் பிற் கு தகுதியற் ற ஓர் இடமாை, நம் வாழ் வும் நம் னமெ் சுற் றியுள் ள
துை் ப நினலைளும் இருை்கிை் றரபாதிலும் , நமை்கு மீட்னப வழங் கும் ரநாை்ைத்துடை் நம்
வாழ் வில் வந் து பிறை்ை இரயசு ஆவல் பைாள் கிறார், எை தை் பெய் தியில் கூறும்
ைர்திைால் டி பராொரிரயா அவர்ைள் , இனறவனை நம் வாழ் வில் வரரவற் ை நாம்
தயாராை இருை்கிை் ரறாமா எை் ற ரைள் வினய நமை்குள் ரளரய ரைட்ை ரவண்டிய
ரநரமிது, எை ரமலும் கூறியுள் ளார். குடும் பங் ைளில் , தைிமைித வாழ் வில் , மற் றும் ,
ெமுதாயங் ைளில் உருவாகும் பிரெ்ெனைைளுை்கு தீர்வு ைாண்பதற் குரிய சிறந்த வழி,
கிறிஸ்தவ மதிப் பீடுைனளயும் , படிப் பினைைனளயும் ஏற் று பிை் பற் றுவதாகும் எைவும்
கூறிய ைர்திைால் டி பராொரிரயா அவர்ைள் , தவறு பெய் த ெரைாதரனை திருத்துவதற் கு
இரயசு எடுத்துனரத்த ரபாதனைனய ரமற் ரைாள் ைாட்டியுள் ளார். இனறவனுை்குரிய
பானதைனள பெம் னமப் படுத்தும் நம் தயாரிப் புப் பணியில் , நம் பானதைனள முதலில்
ெரி பெய் யரவண்டியதை் அவசியத்னதயும் தை் திருவருனைை்ைாலெ் பெய் தியில்
சுட்டிை்ைாட்டியுள் ளார், பங் ைளாரதஷ் ைர்திைால் டி பராொரிரயா. (AsiaNews)
பொகிஸ் ொனில் கட்டொய ம மொற் றம் பற் றி பரிசீலவன செய் ய - பமரி ச பரெொ பதய் வநிந்தனை ெட்டங் ைள் தவறாைப் பயை் படுத்தப் படுகிை் றை எை் ற
குற் றெ்ொட்டுடை் , பாகிஸ்தாை் ைத்ரதாலிை்ை மற் றும் , கிறிஸ்தவ ெனபைளிை்
ஆயர்ைள் , அரசு உயர் அதிைாரினய ெந்தித்தைர். பாகிஸ்தாைில் இடம் பபறும் ைட்டாய
மதமாற் றம் , மற் றும் , சிறுமிைள் திருமணம் பற் றி பரிசீலனை பெய் வதற் பைை் று, சிறப் பு
னமயம் ஒை் று அனமை்ைப் பட்டுள் ளனத வரரவற் றுள் ளது,
தலத்திருஅனவ. பாகிஸ்தாைில் மத விவைாரம் குறித்தனவைளில் , அந்நாட்டு பிரதமர்
இம் ராை் ைாை் அவர்ைளிை் சிறப் பு உதவியாளராைவும் , அந்நாட்டிை் Ulema அனவயிை்
தனலவருமாை, Hafiz Tahir Ashrafi அவர்ைள் , டிெம் பர் 16, இப் புதைை் று தை் டுவிட்டர்
பை்ைத்தில் , இந்த தைவனல பதிவுபெய் துள் ளார்.

பாகிஸ்தாை் பிரதமர் இம் ராை் ைாை் அவர்ைளுடை் அந்நாட்டு கிறிஸ்தவ பிரதிநிதிைள் 05.07.2019
பாகிஸ்தாைில் ைட்டாய மதமாற் றம் , மற் றும் , சிறுமிைள் திருமணம் பெய் யப் படுவது
குறித்த விவைாரங் ைளால் , சிறுபாை் னமயிைர் ரபரெ்ெம் பைாள் வனத தவிர்ை்கும்
ரநாை்ைத்தில் , அனவ குறித்து பரிசீலனை பெய் வதற் பைை சிறப் பு னமயம் ஒை் று
உருவாை்ைப் பட்டுள் ளது எை் று, Ashrafi அவர்ைள் , தை் டுவிட்டர் பை்ைத்தில்
குறிப் பிட்டுள் ளார். அண்னமயில் , ைத்ரதாலிை்ை மற் றும் , கிறிஸ்தவ ெனபைளிை்
ஆயர்ைள் , Ashrafi அவர்ைனளெ் ெந்தித்து, பதய் வநிந்தனை ெட்டங் ைள் தவறாைப்
பயை் படுத்தப் படுகிை் றை எை் று குனற கூறியனதயடுத்து, Ashrafi அவர்ைள் இந்த
அறிவிப் னப பவளியிட்டுள் ளார். ைராெ்சியிை் இரயில் ரவ ைாலைி பகுதியில் வாழ் ந்த 13
வயது நினறந்த Arzoo Raja எை் ற சிறுமி, ைடத்தப் பட்டு, ைட்டாயமாை இஸ்லாமுை்கு
மதம் மாற் றப் பட்டு, 44 வயது நினறந்த Syed Ali Azhar எை் ற முஸ்லிமுை்குத் திருமணம்
பெய் து னவை்ைப் பட்டார். அெ்சிறுமியிை் பபற் ரறார், சிந்து உயர்நீதிமை் றத்னத
அணுகியனதத் பதாடர்ந்து, அந் த திருமணம் பெல் லாது எை அறிவித்து, அெ்சிறுமி தை்
இல் லத்திற் குத் திரும் புவதற் கு நீ திமை் றம் உதவியுள் ளது. (UCAN)
இன்வறய நற் செய் தி : இன்னும் சிறு வபயனொகபை பணி . பயசு கருணொ
- இை் னறய (22 டிெம் பர் 2020) முதல் வாெைம் (1 ொமு 1:24-28) விவிலியத்தில் நாம் ைாணும் பபண்ைள் சிலர் ைடவுனளரய ைடை் பட னவத்தவர்ைள் .
அப் படிப் பட்ட வரினெயில் முை்கியமாை இடத்னதப் பிடிப் பவர் ொமுரவலிை் அம் மா
அை் ைா. நினறய ஆண்டுைள் ைடந் து, நினறயை் ைண்ணீர ் வடித்து, நினறய
அவமாைங் ைள் சுமந் து குழந் னத பபற் ற அை் ைா, பிறந்த குழந் னத பால் குடி
மறந்தவுடை் அவனர அள் ளிை்பைாண்டு ரபாகிறார் அை் ைா.

அை் ைா ரைாவிலுை்குப் ரபாகும் ஸ்னடல் நம் னம வியை்ை னவை்கிறது. இடுப் பில் குட்டிை்
குழந் னத ொமுரவல் , தனலயில் ஒரு மரை்ைால் மாவு, ரதாளிை் குறுை்ரை பதாங் கும்
திராட்னெ இரெம் , இை் பைாரு னையில் மூை் று ைானள மாடுைனள இனணத்துப் பிடித்த
ஒரு ையிறு. ரவைமாை நடை்கிறார் அை் ைா. மனலயில் உள் ள ஆலயத்திற் கு ஓட்டமும்
நனடயுமாை, மூெ்சினரை்ைப் ரபாகிறார்.
'ொமுரவல் இை் னும் சிறு னபயைாைரவ இருந்தாை் ' - ஆைால் அை் ைாவிை் மைம்
ைழுகுரபாலப் பறந்தது.
அதற் குை் ைாரணம் , அை் ைாவிை் நினறவு மைப் பாங் கு (abundance mindset or
mentality).
இந்த மைப் பாங் கு வந் துவிட்டால் , எல் லாரம எளிதாகிவிடும் . னைனய நீ ட்டி மைனைப்
பபற் றுை்பைாண்ட அை் ைா, அப் படிரய னைனய விரித்துை் பைாடுை்கிை் றார். நற் பெய் தி
வாெைத்தில் அை் னை ைை் ைி மரியாளிை் புைழ் ப்பாடனல வாசிை்கிை் ரறாம் .
எலிெபபத்தம் மாள் மரியானவ வாழ் த்த, மரியாரவா ைடவுனள வாழ் த்துகிறார். இை் று
நாமும் ைடவுளிடமிருந் து நினறய அருள் பைானடைனளப் பபறுகிை் ரறாம் . நாம்
அவற் றுை்ைாை நை் றி பெலுத்துகிை் ரறாமா? அவனரப் பாடுகிை் ரறாமா? அவருை்கு
அள் ளிை் பைாடுை்கிை் ரறாமா?
'நிவறவு மனப் பொங் கு' சபறுைது எப் படி?
1. அதிகமொக நன்றி செொல் ைவ நம் ைழக்கமொக் கிக் சகொள் ைது. நாம் ைடவுளிடம்
பபற் ற நை் னமைளுை்ைாை, மற் றவர்ைளிடம் பபற் ற நை் னமைளுை்ைாை, நமை்கு நாரம
பெய் த நை் னமைளுை்ைாை எை நை் றி பொல் லிை் பைாண்ரட இருந்தால் , அது நாளும் நம்
வழை்ைமாகிவிடும் .
2. பநர்முகமொன பொர்வை சகொண்ட மக்கவள அருகில் வை ்துக்சகொள் வது
- நம் னமெ் சுற் றி இருை்கும் நபர்ைள் நம் மைப் பாங் னை நினறயரவ பாதிை்கிறார்ைள் .
ரநர்முைமாை பார்னவ பைாண்ட மைிதர்ைனள அருகில் னவத்துை்பைாள் ள ரவண்டும் .
அல் லது எதிர்மனறயாை மைிதர்ைனளத் தூரத்தில் னவத்துை்பைாள் ள ரவண்டும் .

3. நிவறைொன ைொழ் க் வக ைொழ் ைது - ெரியாை இலை்குைனள நிர்ணயத்து, அவற் னற
ரநாை்கி விடாமுயற் சியுடை் பயணம் பெய் வது. அை் றாட இலை்குைனள நிர்ணயித்து,
அவற் னற நினறரவற் றுவது. சிை் ைெ் சிை் ை வாை்குறுதிைள் பைாடுத்தாலும் அதில்
பிரமாணிை்ைமாை இருப் பது. எடுத்துை்ைாட்டாை, 5 மணிை்கு ரவை்-அப் னடமர்
னவத்தால் ெரியாை 5 மணிை்கு எழுந் துவிடுவது.
4. நம் ைலிவமயின்பமல் கைனம் செலு ்துைது - நம் வலுவிை் னமனயப் பற் றி
அதிைம் ைவனலப் படை்கூடாது. நம் வலினம எை் று நாம் எனத உணர்கிரறாரமா அதில்
ைவைம் பெலுத்துவது.
5. நொம் விரும் புைவ அதிகம் செய் ைது - அல் லது பெய் வது அனைத்னதயும்
விரும் பி, அல் லது முழு மைத்துடை் பெய் வது.
6. புதி ொக் கிக் சகொண்பட இரு ் ல் - உடல் , உள் ளம் , ஆை் மா எை அனைத்துை்கும்
புத்தாை்ைம் அவசியம் . உடற் பயிற் சி உடலுை்கு, வாசித்தல் அல் லது நல் ரலார் பொல்
ரைட்டல் உள் ளத்துை்கு, இனறவார்த்னத மற் றும் தியாைம் ஆை் மாவுை்கு. நினறவு
மைப் பாை் னம வந் தால் நம் மைம் ஏதாவது ஒரு பாடனல முணுமுணுத்துை்பைாண்ரட
இருை்கும் - மரியா ரபால! அந் த மைப் பாை் னம ைடவுனளயும் ைடைாளியாை்கிவிடும் அை் ைா ரபால! http://aniccam.blogspot.com/2020/12/blog-post_21.html?
கிறிஸ்மஸ் சகொண்டொட்ட ்வ அர் ் முள் ள ொக்க..- அருள் பணி
எஸ்.ஆபரொக் யெொமி (ரமரி பதரரொ) கிறிஸ்மஸ் பபருவிழானவெ் சிறப் பிை்ை இை் னும்
ஓரிரு நாள் ைரள உள் ளரவனள, இந்த பபருவிழாவினை அர்த்தமுள் ள முனறயில்
சிறப் பிை்ை நம் னமரய தயாரிப் ரபாம் . கிறிஸ்மஸ் பபருவிழானவெ் சிறப் பிை்ை இை் னும்
ஓரிரு நாள் ைரள உள் ளை. இந்த ரைாவிட்-19 பபருந்பதாற் றுை் ைாலத்தில் , இந் த
பபருவிழாவினை அர்த்தமுள் ள முனறயில் எவ் வாறு பைாண்டாடுவது எை் பது பற் றி,
தை் அருனமயாை எண்ணங் ைனள, நம் ரமாடு பகிர்ந்து பைாள் கிறார், அருள் பணி
எஸ்.ஆரராை்யொமி அவர்ைள் . இவர், தஞ் ொவூர் மனறமாவட்டத்திை் திருவழிபாட்டு
பணிை்குழுவிை் பெயலர் ஆவார். https://www.vaticannews.va/ta/church/news/202012/weekly-program-preparation-for-christmas-fr-s-arockiasamy-211220.html
முன்மொதிரிவக : பிறருக் கு உ வுை ொல் எைரும் ஏவழயொைதில் வல - பமரி
ச பரெொ - `உங் ைளுை்கு ஏதாவது கினடத்தால் , அனதப் பிறருை்கும் பைாடுங் ைள் ;
நீ ங் ைள் எனதயாவது ைற் றுை்பைாண்டால் , பிறருை்கும் ைற் றுை் பைாடுங் ைள் ’
(அபமரிை்ைை் ைவிஞர் Maya Angelou).

வாழ் த்துை்கூறும் கிறிஸ்மஸ் தாத்தா
அது 2010-ம் ஆண்டு. அபமரிை்ை ஐை்கிய நாட்டில் , ஜிம் கிளாப் (Jim Glaub), னடலை்
பார்ை்ைர் (Dylan Parker) ஆகிய இருவரும் நண்பர்ைள் . அவர்ைள் இருவரும் அப் ரபாது
தாை் நியூயார்ை் நைரிை் மை் ொட்டை் பகுதியிலிருை்கும் ஒரு மாடிவீட்டில் வாழத்
பதாடங் கியிருந்தார்ைள் . அவர்ைள் அங் கு வந்த சில நாள் ைளிரலரய, அவர்ைள் இருந்த
முைவரிை்கு, முதல் நாள் ஐந்து, அடுத்த நாள் 10, அதற் ைடுத்த நாள் 15... இவ் வாறு
ைடிதங் ைள் வர ஆரம் பித்தை. அந்தை் ைடிதங் ைள் அனைத்தும் , அவர்ைள் இருவருை்கும்
எழுதப் பட்ட ைடிதங் ைரள அல் ல. ஆைால் , அவ் விருவரிை் 22nd Street எை் ற ெரியாை
முைவரியில் , `கிறிஸ்மஸ் தாத்தா’வுை்பைை (Santa Claus) எழுதப் பட்டனவ. இந்த
ைடிதங் ைள் , தங் ைளுை்கு ஏை் வருகிை் றை எை் பது அவர்ைளுை்கு விளங் ைவில் னல. ஒரு
ைட்டத்தில் , இந்தை் ைடிதங் ைளில் ஒை் னற எடுத்து பிரித்துப் படித்தார்ைள் .
ஐந்து வயது சிறுவை் ஒருவை் , `கிறிஸ்மஸ் தாத்தா. எை் ரைாட ொை்ஸ் கிழிஞ் சு னநஞ் சு
ரபாெ்சு. இது குளிர்ைாலம் இல் னலயா? ஷூ ரபாட்டிருந்தாலும் ைால் மட்டும் ஜில் லுனு
ஆகிப் ரபாயிடுது. ஒரு ொை்ஸ் வாங் கித் தருவீங் ைளா?’ எை் று எழுதியிருந்தாை் . இனத
வாசித்த ஜிம் மும் னடலனும் , இந்த எளிய ரைாரிை்னைனயப் படித்ததும் உருகிப்
ரபாைார்ைள் .
அடுத்த ைடிதம் ... ஆறு வயதுெ் சிறுமி ஒருவர் இவ் வாறு எழுதியிருந் தாள் ... `தாத்தா...
எை் ரைாட அம் மா தைியா பராம் பை் ைஷ்டப் படுறாங் ை. நாை் ரைட்குறனதபயல் லாம்
அவங் ைளால வாங் கிை் குடுை்ை முடியனல. எை் ரைாட துணிைபளல் லாம் பராம் பப்
பழொகிப் ரபாெ்சு. நாை் வளர்ந்துட்டதால, ஷூவும் ரபாட முடியாத அளவுை்குெ்
சிை் ைதாகிடுெ்சு. இந் த கிறிஸ்மஸுை்கு எைை்குப் ரபாட்டுை்குறதுை்கு டிபரஸ்ஸும் ,
ஷூவும் பைாஞ் ெம் பபாம் னமைளும் அனுப் பினவப் பீங் ைளா?’ - ைடிதத்திை் கீரழ அந் தை்
குழந் னதை்ைாை உனட, ஷூவிை் னெஸும் குறிப் பிட்டிருந்தது.

இை் பைாரு ைடிதத்தில் 9 வயதுை் குழந் னத ைணைி ரைட்டிருந்தது. இை் பைாரு
ைடிதத்தில் , 21 மாதங் ைரள ஆை ஒரு குழந் னத எழுதுவதுரபால, அதை் அம் மா,
குழந் னதை்கு குளிரானட ரைட்டிருந்தார். ஒரு நடுத்தர வயதுள் ள, அண்னமயில் தாை்
ரவனலனய இழந்திருந்த மைிதபராருவர் ஒரு மாதத்துை்ைாை மளினைெ் ொமானை தை்
குடும் பத்துை்கு வாங் கித் தரும் படி ரைட்டிருந் தார்...
இவ் வாறு உதவிைள் ரைட்டு, 2010ம் ஆண்டில் இந்த நண்பர்ைளிை் முைவரிை்கு 450
ைடிதங் ைள் வந்திருந்தை. அந் த நண்பர்ைள் இருவரும் ைடிதங் ைனள வாசிை்ை, வாசிை்ை
பநகிழ் ந்துரபாைார்ைள் . அவ் விருவரும் இதற் ைாைரவ முைநூலில் `மிராை்கிள் ஆை்
22ண்ட் ஸ்ட்ரீட்’ (Miracle on 22nd Street) எை் ற குழுனவ ஆரம் பித்தார்ைள் . `கிறிஸ்மஸ்
தாத்தா’ எை் று, தங் ைளுை்கு வந்த ைடிதங் ைனளபயல் லாம் , ஒரு குழந் னதயிை்
விருப் பத்னத உங் ைளால் நினறரவற் ற முடியுமா?’ எை் கிற வாெைத்ரதாடு அதில்
பதிவிட்டார்ைள் . அவர்ைளிை் பதிவுைளுை்கு வரரவற் பும் கினடத்தது. அந் த ஆண்டில்
அவர்ைள் 150 ைடிதங் ைளிை் குனறைனளத் தீர்த்து னவத்தார்ைள் . அவ் வாண்டிலிருந்து,
ஜிம் , னடலை் ஆகிய இரு நண்பர்ைளும் , உண்னமயாை கிறிஸ்மஸ் தாத்தாை்ைளாை,
பதாடர்ந்து உதவிபெய் து வருகிை் றைர். ஆம் . `பிறருை்கு உதவுவதால் யாரும்
ஏனழயாவதில் னல’ எை் பது மறுை்ை முடியாத உண்னம. `உங் ைளுை்கு ஏதாவது
கினடத்தால் , அனதப் பிறருை்கும் பைாடுங் ைள் ; நீ ங் ைள் எனதயாவது
ைற் றுை்பைாண்டால் , பிறருை்கும் ைற் றுை் பைாடுங் ைள் ’ (அபமரிை்ைை் ைவிஞர் Maya
Angelou, நை் றி விைடை் ).
எழுெ்சி : சபண்கவள ரம் ொழ் ்தும் செொற் கள் பயன்பொடுக் கு எதிரொக ்
ச ொடங் கிய வி ்தியொெ முயற் சி சுஷீலொ சிங் , பிபிசி பெய் தியாளர் - ஒரு
வாை்குவாதம் ெண்னடயாை மாறத் பதாடங் கும் ரபாபதல் லாம் , தரம் தாழ் ந்த பொற் ைள்
ெரளமாைப் பயை் படுத்தப் படுகிை் றை. இந் த விவாதம் அல் லது ெண்னட நடை்கும் ரபாது
கூட, பபண்ைனள அடிப் பனடயாைை் பைாண்ட பொற் ைரள பயை் படுத்தப் படுவது
ைவனலை்குரிய விஷயம் . இதுரபாை் ற பைட்ட வார்த்னதைனள மை்ைளிை்
அைராதியிலிருந் து அைற் றுவதற் ைாை, இரண்டு பபண்ைள் 'த ைாலி ப் ராெை்ட்' எை் ற
திட்டத்னதத் பதாடங் கிைர். இதை் மூலம் தரம் தாழ் ந்த பொற் ைனள விடுத்து ரவறு
வழியில் தங் ைள் ரைாபத்னத பவளிப் படுத்தெ் பெய் வரத இதை் ரநாை்ைம் .

இந்த திட்டத்துடை் பதாடர்புனடய மும் னபனயெ் ரெர்ந்த ரநொ தாை்கூர் கூறுனையில் ,
ஓவர் தி டாப் (OTT) ஊடைத்தில் கூட ஆை் னலைில் வரும் பபரும் பாலாை பதாடர்ைளில் ,
பமாழி ஆளுனம ரமாெமனடந் து வருவனத நாங் ைள் ைாண்கிரறாம் .
இனளஞர்ைளிடரமா மை்ைளிடரமா இது ரபாை் ற பொற் ைனளப் பயை் படுத்துவது
குறித்து நாங் ைள் ைருத்து ரைட்டரபாது, "அதில் எை் ை தவறு? ஒரு ரவடிை்னைை்குத்
தாரை எை் பதாைரவ அவர்ைளிை் பதில் இருந்தது." எை் று வருத்தத்துடை்
பதரிவிை்கிறார். "இை் னறய சூழலில் , அரொங் ைத்திடம் அதிருப் தி, ரபாை்குவரத்தில்
உள் ள சிை்ைல் , ரவனலவாய் ப் பு, உறவுைள் ரபாை் ற பல ைாரணங் ைளால் எழும் ரைாபம் இது ரபாை் ற பைட்ட வார்த்னதைனளப் பயை் படுத்தத் தூண்டுதல் ைளாை உள் ளை.
மை்ைளினடரய இவ் வளவு எரிெ்ெலும் ரைாபமும் இருப் பதால் இயற் னையாைரவ தரம்
தாழ் ந்த பொற் ைள் பவளிவருகிை் றை."
"மை்ைள் ரைாபத்தில் பவளிப் படுத்தும் இதுரபாை் ற பொற் ைளிை் தாழ் ந்த தரம் குறித்த
விழிப் புணர்னவ ஏற் படுத்துவதுதாை் இந்தத் திட்டத்னதை் பைாண்டு வருவதற் ைாை
எங் ைளிை் ரநாை்ைம் ." "இரண்டு ஆண்ைளுை்குள் ளாை, ெண்னடயிை் ரபாது பபண்ைள் ,
ொதி பாகுபாடு அல் லது ெமூைம் ொர்ந்த தாை்குதல் பெய் வதற் குப் பதிலாை,
எதிராளியிை் மைம் புண்படாதவாறு, தங் ைள் ரைாபத்னத பவளிப் படுத்தை் கூடிய
பொற் ைனளப் பயை் படுத்தலாம் எை் பனத மை்ைளுை்கு உணர்த்துவது எங் ைளிை்
திட்டம் ." "பபண்ைளுை்கு விரராதமில் லாத , ொதி அல் லது ெமூைப் பாகுபாடில் லாத,
யானரயும் அவமாைப் படுத்தாத ஒரு பொற் ைளஞ் சியத்னத உருவாை்குவரத எங் ைள்
முயற் சி." எை் று ரநொ தாை்கூர் கூறுகிறார். இந்த திட்டம் குறித்து ரமலும் விளை்கிய,
தைவல் பதாடர்பு ஆரலாெைர் தமை் ைா மிஸ்ரா, "மை்ைள் ரைாபமாை வார்த்னதைள்
பயை் படுத்தப் படுவனத நாங் ைள் தடுை்ைவில் னல. ஆைால் , அனவ இைிதாை
முனறயில் தங் ைள் ரைாபத்னத பவளிப் படுத்தை்கூடியனவ ஆை இருை்ை நாங் ைள் ஒரு
பொற் ைளஞ் சியத்னத உருவாை்ை முயற் சிை்கிரறாம் ." எை் று கூறுகிறார்.
ஏெ்சுெ் பொற் திரட்டு - "இந்தத் திட்டத்னதத் பதாடங் ை, நாங் ைள் முதலில் ஒரு கூகிள்
படிவத்னத உருவாை்கி, எங் ைள் நண்பர்ைள் , உறவிைர்ைனள, பபண்ைனளரயா எந்த
ஒரு ெமூைத்திைனரரயா இழிவு படுத்தாத, சில ஏெ்சு வார்த்னதைனளப் பதிவு

பெய் யெ்பொை் ரைாம் . இப் படி, எங் ைளுை்குெ் சுமார் 800 வார்த்னதைள் கினடத்தை.
அதில் 40 ெதவீதம் ொதி அல் லது பாலிைப் பாகுபாட்னடை் குறிப் பது, பபண்ைனள
இழிவுபடுத்துவது ரபால் தாை் இருந்தை. ஆைால் சுமார் 500 வார்த்னதைள்
ைண்ணியமாைனவயாை இருந்தை." எை் று அவர் கூறிைார்.
இந்தப் பட்டியலில் ரெைரிை்ைப் பட்ட பொற் ைளிை் பபாருனளப் புரிந்து பைாள் ள,
ரநொவும் தமை் ைாவும் முதலில் அந்தந்த மாநிலங் ைளில் வாழும் நண்பர்ைள் மற் றும்
நிபுணர்ைளுடை் ரபசிைர். பொற் ைளிை் பபாருனளெ் ெரிபார்த்து, ஆராய் ந்து
புரிந்துபைாண்ட பிறகு, அவர் இந்த வார்த்னதைனள ெமூை ஊடைங் ைளில் னவை்ைத்
பதாடங் கிைர். இனவ பபரும் பாலாை மை்ைளிை் வரரவற் னபப் பபற் றை. ஆைால் ,
சிலர், இதுரபாை் ற ைண்ணியமாை வார்த்னதைளிை் மூலம் , ரைாப உணர்ெ்சியிை்
பவளிப் பாடு முழுனமயாை இருை்ைாது எை் றைர்.
"இதுரபாை் ற பொற் ைனள இை் ஸ்டாகிராம் , ரபஸ்புை் ரபாை் ற ெமூை தளங் ைளில்
னவை்கிரறாம் , அதைால் மை்ைள் அவற் னறப் பார்ை்கிறார்ைள் . திட்டும் ரபாது
பயை் படுத்தும் வார்த்னதைனள மாற் றுவதை் மூலம் மை்ைளிை் சிந்தனைனய மாற் ற
முயற் சிை்கிரறாம் . இந் தெ் பெயல் முனற மிைவும் பமதுவாை தாை்ைத்னதரய
ஏற் படுத்தும் எை் றாலும் , ஒவ் பவாரு முனறயும் மாற் றத்னதை் ைடுனமயாை
முனறயிரலரய பைாண்டு வர ரவண்டியதில் னல. சில மாற் றங் ைள் ரவடிை்னையாைவும்
வினளயாட்டாைவும் கூட நிைழலாம் , இது எங் ைள் முயற் சி. சில ரவடிை்னையாை
பொற் ைனளை் ைண்டால் , அவற் னற ெமூை ஊடைங் ைளில் னவை்கிரறாம் , இவற் னற
மை்ைள் ரசிை்கும் ரபாது அவர்ைளிை் பழை்ைமும் மாற வாய் ப் புள் ளது" எை் று தமை் ைா
மிஸ்ரா நம் பிை்னையுடை் பதரிவிை்கிறார்.
தமை் ைாவும் ரநொவும் மை்ைனளத் தரம் தாழ் ந்த பொற் ைள் பயை் பாட்டிலிருந்து
மாற் றும் முயற் சியில் முதல் படியில் தாை் இருை்கிை் றைர். இந் தெ் பொற் ைளிை்
பதாகுப் னப எதிர்ைாலத்தில் ஒரு புத்தை வடிவில் உருவாை்ை அவர்ைள் விரும் புகிறார்ைள் .
ஆைால் , இந்தத் தவறாை ைலாெ்ொரத்திை் ரதாற் றம் மற் றும் அதில் பபண்ைனள
இழிவுபடுத்தும் ரபாை்கு பதாடங் கியது எங் ரை எை் ற ரைள் வியும் எழுகிறது.
ஒரு பமாழி உருவாை பிை் ைர் தாை் இந்தப் ரபாை்கு பதாடங் கியிருை்ை முடியும் எை் று
ைருதப் படுகிறது. இந் தி மற் றும் னமதிலி பமாழி இலை்கிய எழுத்தாளர், பத்மஸ்ரீ உஷா
கிரண் ைாை் , இந் தப் பழை்ைம் எப் ரபாது பதாடங் கியிருை்ை ரவண்டும் எை் று பொல் வது
ைடிைம் எை் று கூறுகிறார், ஆைால் ெமூைத்திை் வளர்ெ்சிை்குப் பிறகு தாை் நல் லது
மற் றும் பைட்டது பற் றிய புரிதல் இருை்கும் எை் றும் , அதை் பிறகு தாை் இந்தப்
பழை்ைமும் பதாடங் கியிருை்ை ரவண்டும் எை் றும் அவர் ைருதுகிறார். பைட்ட
வார்த்னதைனளப் பிரரயாகிப் பதை் மூலம் , ரைாபத்னத பவளிப் படுத்தும் ஒரு வழியாை
இருப் பதால் அது நடந் திருை்ை ரவண்டும் எை் கிறார் இவர்.
நாட்டுப் புற பாடல் ைளிலும் ஏெ்சுை்ைள் ைாணப் படுகிை் றை. எை் றாலும் , அனவ திருமண
நிைழ் ெசி
் ைள் ரபாை் ற தருணங் ைளில் பொந் தங் ைனளை் கிண்டல் பெய் து சூழனல
இைிதாைவும் ரலொை்ைவும் அனவ பயை் படுத்தப் பட்டை. அவற் றில் எந்த இழிவாை
ரநாை்ைமும் இல் னல. ஒரு வனையில் , ெமூை மற் றும் குடும் ப நல் லிணை்ைத்னத
அதிைரிை்ை அனவ பயை் படுத்தப் படுகிை் றை
பத்மஸ்ரீ டாை்டர் ொந்தி பெயிை் ெமஸ் கிருத ரபராசிரியராை இருந்தவர். எழுத்தாளர்
உஷா கிரணிை் ைருத்னத முை் பைடுத்து டாை்டர் பெயிை் கூறுனையில் ,"
திருமணத்திற் குப் பிறகு விருந் துப் பாடல் பாடப் படுகிறது, அதில் ஏெ்சுை்ைள்
இடம் பபறும் பாரம் பரியம் உள் ளது." எை் று பதரிவித்தார். ரமலும் விளை்கும் அவர்,

"துளசிதாெரிை் மூல ராமாயணத்தில் , ராமர் திருமணம் பெய் து பைாள் ளும் ரபாது,
சீனதயிை் உறவிைர்ைள் அவனள வினளயாட்டாைை் ரைலி பெய் கிை் றைர். அங் கு,
ஏெ்சுப் ரபெ்சுைள் பயை் படுத்தப் படுகிை் றை. இனத நாை் படித்துள் ரளை் . இவற் னற
ரநரடியாைப் பபாருள் பைாள் வதற் கில் னல. அரத ெமயம் , நாட்டுப் புறை் ைனதைள்
மிைவும் பழனமயாைனவ. மை்ைள் ெண்னடயிட்டாலும் ஏசிை்பைாள் வார்ைள் . ஆைால்
ரைாபத்தில் ஏெ்சு பொற் ைள் பயை் படுத்தப் படும் ரபாது, அதை் வினளவுைள்
விபரீதமாகிை் றை. " எை் று கூறுகிறார்.
இத்தனைய பொற் ைளிை் பயை் பாடு குறித்து எழுத்தாளர் உஷா கிரண் ைாை்
கூறுனையில் , "பதாடை்ைத்தில் , இலை்கியத்தில் தரம் தாழ் ந்த பொற் ைள் எதுவும்
இல் னல. ெமஸ் கிருதம் , பாலி, பிரகிருதம் மற் றும் ெமஸ் கிருதத்திலிருந்து ரதாை் றிய
பதை் பமாழிைள் அனவ நாட்டுப் புற வாழ் ை்னையிை் பமாழிைளாை இருந்தை. இது
எழுத்துப் பூர்வமாை ஏெ்சுெ் பொற் ைனள பவளிை் ைாட்டாது. ெமஸ் கிருதத்தில்
எந்தவிதமாை தரம் தாழ் ந்த பொற் ைளும் இல் னல, ஆைால் பபால் லாத மற் றும்
ரமாெமாை ரபாை் ற பொற் ைள் ரதாை் றுகிை் றை, அனவ அந் தை் ைால ைட்டத்தில்
மிைவும் ரமாெமாைனவயாைை் ைருதப் பட்டை. ஆைால் 1000 ஆண்டுைளில் , மை்ைள்
பவளியில் இருந் து வந் து இங் கு வாழ ஆரம் பித்தரபாது, இனவ உருவாகியிருை்ை
ரவண்டும் ." எை் கிறார்.

பட மூலாதாரம் , Getty Images
ஆைால் இந் தெ் பொற் ைளில் , பபண்ைனள இழிவு படுத்தும் ரபாை்கு எப் ரபாது, ஏை்
உருவாைது? - அதற் கு பதிலளிை்கும் விதமாை, "ரவத ைாலத்தில் பபண்ைளும்
ஆண்ைளும் ெமமாை இருந்தார்ைள் . ஆைால் பிை் ைர் பபண்ைளிை் முை்கியத்துவம்
குனறயத் பதாடங் கியது, ஆண்ைளிை் ரமலாதிை்ைம் அதிைரிை்ைத் பதாடங் கியது,
பபண்ைனளப் பாதுைாை்கும் பபாறுப் பு அவர்ைள் மீது அதிைரிை்ைத் பதாடங் கியது.
படிப் படியாைப் பபண்ைள் இரண்டாந்தரப் பாலிைமாைை் ைருதப் பட்டைர். ஆண்ைளுை்கு

அவர்ைள் ஒரு பைௌரவத்துை்ைாை பபாருளாைை் ைருதப் பட்டைர். மை் ைர்ைள் தங் ைள்
மைள் ைனள மரப் பலனையில் னவத்து, அவர்ைள் விழுந் து இறை்ைெ் பெய் வர். மைள்
இல் னலபயை் றால் , யார் முை் பும் னை நீ ட்ட ரவண்டியதில் னல, யாரிடம் ஏெ்சுை்ைனள
ஏற் ை ரவண்டியதில் னல. அரத ெமயம் , ரபாரில் யாராவது ரதாற் றால் , அவர் தைது
மைள் ைனள பவற் றி பபற் றவருை்குை் பைாடுப் பார் எை் றும் , அத்தனைய ைால ைட்டத்தில் ,
அது இத்தனைய பொல் லாடல் ைளுை்கு மூலமாை மாறியது எை் றும் கூறப் படுகிறது."
எை் று அவர் கூறுகிறார். பபண் பாதுைாப் பு ஒரு பபரிய விஷயமாை மாறியது மற் றும்
பபண்ைள் ஆண்ைளிை் பொத்தாை மாறிைர். அந்த பொத்னத ஏெவும் பதாடங் கிைர்.
பபண்ைனள ஏசுவதை் மூலம் , ஆண்ைள் தங் ைள் ஆதிை்ை உணர்னவ நிரூபித்தைர்.
மற் றவனர அவமாைப் படுத்துகிறார்ைள் . ைாலம் பெல் லெ் பெல் ல, நவீை ெைாப் தத்தில்
அந்தப் ரபாை்கு அதிைரிை்ைத் பதாடங் கியது.
ெமூைவியலாளரும் ரபராசிரியருமாை பத்ரி நாராயண், முந் னதய ெமுதாயத்தில்
அல் லது பழங் குடி ெமுதாயத்தில் பபண்ைள் மதிப் புமிை்ைவர்ைளாை ைருதப் பட்டைர்,
ஆைால் பிை் ைர் பபண்ைள் மரியானதை்குரிய அனடயாளமாை பார்ை்ைப் பட்டைர் எை் று
நம் புகிறார். பபண்ைளிை் பைௌரவம் அவர்ைளிை் உடலில் தாை் எை் ற நினல ஏற் பட்டது.
பபண்ைள் ெமுதாயத்தில் பலவீைமாைை் ைருதப் படத் பதாடங் கிைர். ஒருவனர
இழிவுபடுத்த விரும் பிைால் , அவர்ைனளத் துை் புறுத்த விரும் பிைால் , அவர்ைளிை்
வீட்டுப் பபண்ைனளத் தரம் தாழ் ந்த வார்த்னதைளால் ஏசிைால் அது அந் த
மைிதனுை்ைாை அவமாைமாைை் ைருதப் பட்டது. இதைால் , தாய் , ெரைாதரி அல் லது
மைள் இலை்ைாகிறார்ைள் , ஏபைைில் தானய, ெரைாதரினய, மைனளப் பாலியல்
ரீதியாைத் தாை்கிப் ரபசுவது அந்த ஆண்மைனுை்கு அது மிைப் பபரிய அவமாைமாை
இருை்கும் எை் று எண்ணப் பட்டது. இது குறித்து ரமலும் கூறும் டாை்டர் ொந்தி பெயிை்
"பபண் ெை்தி குறித்து உயர்வாைப் ரபெப் பட்டாலும் , இை் னும் பபண்ைள் இரண்டாம்
நினலயில் தாை் உள் ளைர் எை் று கூறுகிறார். படித்த பபண்ைளும்
துை் புறுத்தப் படுகிறார்ைள் . ஒருவனர அவமாைப் படுத்த விரும் பிைால் , அவரது வீட்டிை்
பபண்னணத் தாை்கிப் ரபசுவது மரபாகிப் ரபாைது. ஒரு ஆனணப் பழிவாங் ை
ரவண்டியிருந்தால் , அவர் வீட்டுப் பபண்னணை் ைவர்ந்து பெல் வது பழை்ைமாைது.
அந்தப் பபண் அவமாைத்திை் சிை் ைமாை மாறுகிறார். இந் தப் ரபாை்கு
கிராமப் புறத்தில் பரவலாை இருந்தது. பபாதுவாை இந்தப் ரபாை்கு, ெமுதாயத்திை்
கீழ் மட்டங் ைளில் வாழும் மை்ைளினடரய மட்டுரம ைாணப் பட்டது. ஆைால் இப் ரபாது
படித்தவர்ைள் கூட அவற் னறை் னையாள் வது மிைவும் ெைெமாகி விட்டது.
ரபராசிரியர் பத்ரி நாராயண் இனத ெமூைத் தணிை்னையுடை்
பதாடர்புபடுத்துகிறார். முந் னதய ைாலங் ைளில் மை்ைள் குடும் பத்னத மதித்து, தாத்தா,
அப் பா ரபாை் ற மூத்தவர்ைள் முை் ைினலயில் அத்தனைய வார்த்னதைனள
பயை் படுத்தவில் னல. தாை் ரபசுவனத அவர்ைள் ரைட்டு விடை் கூடாரத எை் ற பயம்
இருந்தது. ஆைால் இப் ரபாது ெமூைை் ைட்டனமப் பு சினதந்து வரும் நினலயில் , ெமூை
ஊடைத் தளங் ைளில் கூட மை்ைள் ஒருவருை்பைாருவர் தரம் தாழ் ந்த பொற் பிரரயாைம்
பெய் கிறார்ைள் . அங் கு அனவ வரரவற் ைவும் படுவது தாை் மிகுந்த ரவதனையாை
விஷயம் . இது நம் ெமுதாயத்தில் ஊடுருவி விட்டது. இதில் தவரறதும் இல் னல எை் ற
மை நினல பபரும் பாலும் உருவாைத் பதாடங் கி விட்டது. பாலி பமாழியில் ஒரு
உதாரணம் ' புத்து ' எை் ற பொல் . இந்த வார்த்னதயில் , நனைெ்சுனவ மற் றும் ஏெ்சு
ஆகியவற் றுை்கு இனடயில் இருப் பது ஒரு பமல் லிய ரைாடு தாை் . இங் ரை, நீ ங் ைள்
உங் ைள் ைருத்னதத் பதரிவித்தீர்ைள் , கிண்டல் பெய் தீர்ைள் , அவர்ைனள விமர்சித்தீர்ைள் .
ஆைால் பிை் ைர் இந்தப் ரபாை்கு தீவிரமனடயத் பதாடங் கியது.
படல் லி பல் ைனலை்ைழைத்திை் இந்தி இலை்கிய உதவி ரபராசிரியர் நீ ரா மற் பறாரு

ரைாணத்தில் பார்ை்கிறார். உற் று ரநாை்கிைால் , இவற் றில் பபண்ைனளை் குறிப் பிடுவது
ரபால, ஆண்ைள் குறிப் பிடப் படுவதில் னல எை் று அவர் கூறுகிறார். வரலாற் றில் கூட,
அத்தனைய குறிப் பு எதுவும் ைாணப் படவில் னல. ெமூைத்தில் பெய் யப் பட்ட
வனைப் பாட்டிை் அடிப் பகுதியில் வரும் விஷயங் ைளுை்கு இத்தனைய வார்த்னதைள்
பயை் படுத்தப் பட்டுள் ளை. பபண்ைள் , குறிப் பிட்ட ொதி அல் லது வண்ணத்திை்
அடிப் பனடயில் எதிர்மனறயாை ைருத்துை்ைள் பவளியிடப் பட்ட நாட்டுப் புறங் ைளில் பல
முட்டாள் தைங் ைள் உள் ளை. அரத ரநரத்தில் , விபெ்ொரி, ரவசி, ெதி ரபாை் ற பொற் ைள்
பபண்ைளுை்குப் பயை் படுத்தப் படுகிை் றை, ஆைால் அதை் ஒத்த பொற் ைள்
ஆண்ைளுை்கு கினடை்ைவில் னல. கிரந்தங் ைளிை் மூலம் பபண்ைனள மதிப் பு
மிை்ைவர்ைளாைை் ைாட்டப் பட்ட நினலயில் , பபாது இலை்கியத்னத எடுத்துை்
பைாண்டால் , இை் னும் ரமாெமாை நினலரய ைாணப் படுகிறது.
"நம் ெமூைத்தில் பரவலாை தணிை்னை பெய் யப் பட்டு வந்த - பாரம் பரியம் , மதிப் புைள்
மற் றும் மைிதரநயம் ஆகியனவ பலவீைமனடந்துள் ளை. பபண்ைளுை்ைாை பல
இயை்ைங் ைள் நடந் து பைாண்டிருை்கிை் றை, விழிப் புணர்வும் அதிைரித்து வருகிறது,
ஆைால் அந்தப் பாலிைம் பதாடர்ந்து கீழ் நினலயிரலரய பார்ை்ைப் படுகிறது.
அவர்ைளால் ெமூைை் ைருத்துை்ைனள மாற் ற முடியவில் னல." எை் பது ரபராசிரியர் பத்ரி
நாராயண் அவர்ைளிை் பார்னவ.
"அவர்ைள் ரவனல பெய் யும் இடத்தில் யாரும் ரநரடியாை பபண்ைனள ஏெ மாட்டார்ைள்
எை் ற அளவுை்கு மாற் றம் வந்துள் ளது. இருவரும் பதாடர்புபைாள் வது, ஒை் றாை ரவனல
பெய் வது, உணனவ ொப் பிடுவது எை் று முை் ைர் இருந்த நினல ரபாலல் லாமல் மாற் றம்
நிைழ் ந்துள் ளது. ஆைால் , இது பரவலாை இல் னல எை் பதும் உண்னம.
பபரும் பாை் னமயிைர் இை் னும் இந்த மாற் றத்துை்குத் தயாராைவில் னல. தரம் தாழ் ந்த
பொற் ைள் பவறும் பொற் ைள் மட்டும் அல் ல. அனவ அவர்ைளிை் மை நினலயிை் பிம் பம்
எை் பது உண்னம. வாயிலிருந்து வரும் வார்த்னதைனள உண்னமயாை்ை வினழயும்
நினலயில் தாை் நிர்பயா ரபாை் ற அெம் பாவிதங் ைள் நிைழ் கிை் றை" எை் று அவர்
விவரிை்கிறார். https://www.bbc.com/tamil/india-55376110
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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