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திரு ் ந்வ  : பகொவிட்-19 கொல ்தில் திரு ் ந்வ யின் அருகொவம - பமரி 

ச பரெொ  - ரைாவிட்-19 பதாடரப்ாை, ைடுனமயாை ைடட்ுப்பாடுைள் 

ைனடப்பிடிை்ைப்பட்ட ைாலை்ைட்டத்தில், மைிதர ்யாருமிை்றி ைாலியாை இருந்த 

வத்திை்ைாைிை் புைித ரபதுரு வளாைத்தில், பைாடட்ும் மனழயில் நிை்று, இந்த 

பபருந்பதாற்று ஒழியரவண்டும் எை்று திருத்தந்னத பெபித்தார.் இனறமைைிை் 

பிறப்பிலிருந்து நாம் ைற்றுை்பைாள்ளரவண்டிய வாழ்வியல் பாடங்ைனள 

னமயப்படுத்தி, டிெம்பர ்29, இெப்ெவ்வாயை்று தை் டுவிட்டர ்பை்ைத்தில் பெய்தி 

ஒை்னற பவளியிடட்ுள்ளார,் திருத்தந்னத பிராை்சிஸ். “புலம்பபயரந்்ரதார ்

ஒவ்பவாருவரும் ைடவுளிை் குழந்னத எை்பனத நமை்கு உணரத்்துவதற்ைாை, ைடவுளிை் 

மைை், புலம்பபயரந்்தவராைப் பிறந்தார.் ஒவ்பவாரு குழந்னதயும், பலவீைமாை 

மற்றும், எளிதில் தாை்ைப்படை்கூடிய முனறயில், உலகிற்குள் வருவதுரபாை்று, இனற 

மைனும் உலகிற்குள் வந்தார,் இதை் வழியாை, நாமும், நம் பலவீைங்ைனள, ைைிவுள்ள 

அை்பால் ஏற்பதற்குை் ைற்றுை்பைாள்ரவாம்” எை்ற பொற்ைள், திருத்தந்னதயிை் 

டுவிட்டர ்பை்ைத்தில் இடம்பபற்றிருந்தை. 

 

திரு ் ந்வ  பிரொன்சிஸ்  (Vatican Media)  

பகொவிட்-19 கொல ்தில் திரு ் ந்வ யின் அருகொவம - ரமலும், ெமுதாய 

இனடபவளிைள் ைனடப்பிடிை்ைப்படும் இவ்வாண்டில், திருத்தந்னத பிராை்சிஸ் 

அவரை்ள், பல்ரவறு வழிைளில்  நம் அனைவரராடும் தை் அருைானமனய 

பவளிப்படுத்தி வருகிறார ்எை்று, திருப்பீடத் தைவல்பதாடரப்ு அனவயிை் பெய்திப் 

பிரிவு இயை்குைர ்அந்த்ரரயா பதாரை்ிபயல்லி அவரை்ள் கூறியுள்ளார.் 2020ம் ஆண்டில் 

திருத்தந்னத பிராை்சிஸ் அவரை்ளிை் பெயல்பாடுைள் பற்றி அலசி, நீண்ட ைடட்ுனர 

ஒை்னற பவளியிடட்ுள்ள பதாரை்ிபயல்லி அவரை்ள், இந்த 2020ம் ஆண்டில் 

திருத்தந்னத பிராை்சிஸ் அவரை்ள், பை்ைாடட்ு திருத்தூதுப்பயணங்ைள் 

ரமற்பைாள்ளாமல், அரதரநரம், விசுவாசிைளிை் முை்ைினலயில் ஒரு சில பபாது 

மனறை்ைல்வியுனரைனளரய நடத்தியிருந்தாலும், உலபைங்கும் வாழ்கிை்ற எண்ணற்ற 



மை்ைளுடை், வத்திை்ைாைிலிருந்து, ரநரடி ஒலி-ஒளி வனலை்ைாட்சிைள் வழியாை உடை் 

பயணித்தார ்எை்று கூறியுள்ளார.்  நம்னமப் ரபாை்று, திருத்தந்னதயும், 

வத்திை்ைாைிை் ொந்தா மாரத்்தா இல்லத்தில் இருந்துபைாண்டு, ரைாவிட்-19 

பபருந்பதாற்று பநருை்ைடினய எதிரர்நாை்கியுள்ளார ்எை்றும், திருத்தந்னத தைது 

ரபாை்கில், பதானலப்ரபசிைள் மற்றும், இனணயத் பதாடரப்ுைள் வழியாை தைது 

மனறப்பணினய பதாடரந்்து ஆற்றி வருகிை்றார ்எை்றும், பதாரை்ிபயல்லி அவரை்ள் 

குறிப்பிடட்ுள்ளார.் 

 

இருளில் நம்பிக்வகயின் மின்சனொளி - 2019ம் ஆண்டில் அரமொை் பகுதி பற்றிய 

சிறப்பு ஆயரை்ள் மாமை்றத்தில் பைாணரப்பட்ட தீரம்ாைங்ைனள, Querida Amazonia 

எை்ற தனலப்பில் திருத்தூது அறிவுனர அறிை்னை ஒை்னற, ரைாவிட்-19 

பரவதப்தாடங்கிய ைாலை்ைட்டத்தில் திருத்தந்னத பவளியிட்டார,் மற்றும், ைடந்த 

அை்ரடாபர ்4ம் ரததி, Fratelli tutti அதாவது அனைவரும் உடை்பிறந்ரதார ்எை்ற புதிய 

திருமடனல திருஅனவை்குப் பரிொை வழங்கிைார ்எை்று, பதாரை்ிபயல்லி அவரை்ள் 

கூறியுள்ளார.் 

 

சிறப்பு ஊர்பி எ ் ஓர்பி - ைடந்த மாரெ் ்மாதம் 27ம் ரததி, திருத்தந்னத பிராை்சிஸ் 

அவரை்ள், பெப நிைழ்வு ஒை்னற நினறரவற்றி, சிறப்பு ஊரப்ி எத் ஓரப்ி ஆசீர ்வழங்கி, 

ரைாவிட்-19 பபருந்பதாற்றால் ைடுனமயாய்ப் பாதிை்ைப்படட்ுள்ள மைித 

ெமுதாயத்திற்ைாை ைடவுளிடம் மை்றாடிைார.் அந்ரநரத்தில், மைிதர ்யாருமிை்றி 

ைாலியாை இருந்த வத்திை்ைாைிை் புைித ரபதுரு வளாைத்தில், பைாடட்ும் மனழயில் 

நிை்று, உலபைங்கும் வனலை்ைாட்சிைள் வழியாை பதாடரப்ில் 

இருந்த  ரைாடிை்ைணை்ைாை மை்ைளுடை் ரெரந்்து திருத்தந்னத பெபித்தார.் அந்த பெப 

நிைழ்வில், திருத்தந்னத, உரராம் புைித மரெ்ப்ெல்ரலா ஆலயத்திலிருந்து 

பைாண்டுவரப்பட்ட திருெச்ிலுனவயிை் பாதங்ைனள முத்தமிட்டார,் ரைாவிட்-19 

ஊரடங்கு விதிமுனறைனளை் ைனடப்பிடித்த உரராம் மை்ைளுை்கு, திருநற்ைருனண ஆசீர ்

வழங்கிைார.் 

 

ஒை்சைொரு நொளும் திருப்பலி - உலனை அெெ்மும், ைலை்ைமும் நினறத்திருந்த 

ைாலை்ைட்டத்தில், முதல் மூை்று மாதங்ைள், ஒவ்பவாரு நாளும் உரராம் ரநரம் ைானல 

ஏழு மணிை்கு ொந்தா மாரத்்தா இல்லத்திை் சிற்றாலயத்தில் திருத்தந்னத திருப்பலி 

நினறரவற்றிைார.் அத்திருப்பலிைளில் இலடெ்ை்ைணை்ைாை மை்ைள் இனணயம்வழி 

ரநரடியாைப் பங்குபபற்றைர.் ஒவ்பவாரு நாளும் நினறரவற்றிய திருப்பலியில் 

மனறயுனர ஆற்றியரதாடு, திருப்பலியிை் இறுதியில் திருநற்ைருனண ஆராதனை 

வழிபாடன்டயும் திருத்தந்னத நினறரவற்றிைார.் இவ்வாறு திருத்தந்னத பிராை்சிஸ் 

அவரை்ள், ரைாவிட்-19 ெமுதாய ஊரடங்கு ைனடப்பிடிை்ைப்பட்ட இை்ைாலை்ைட்டத்தில், 

பல்ரவறு வழிைளில், உலை மை்ைளுடை் தை் அருைானமனய பவளிப்படுத்தி வந்தார ்

எை்று, பதாரை்ிபயல்லி அவரை்ள் தை் ைடட்ுனரயில் கூறியுள்ளார.் 

திருப்பீட ்தின் நிதி பமலொண்வம பற்றிய புதிய ெட்டம் - பமரி ச பரெொ  - 

திருப்பீடத்திை் நிதி ரமலாண்னம பற்றிய புதிய ெட்டம், திருப்பீடத் துனறைளில் 

பணியாற்றும் பபாருளாதார நிரவ்ாகிைளிை் எண்ணிை்னை னயயும், திருப்பீடெ ்

பெயலைத்திை் நிரவ்ாை அலுவலைத்திை் பெயல்பாடுைனளயும் குனறை்கும் - திருப்பீட 

தைவல் பதாடரப்ைம். திருப்பீடத்திை் பபாருளாதார நடவடிை்னைைனள ரமலாண்னம 

பெய்வது மற்றும், ைண்ைாணிப்பது குறித்த விவைாரங்ைனள சீரப்டுத்தும் ரநாை்ைத்தில், 

தை் பொந்த விருப்பத்திைால் பவளியிடும் Motu Proprio எை்ற அறிை்னையிை் வழியாை 

புதிய ெட்டம் ஒை்னற, டிெம்பர ்28, இத்திங்ைளை்று பவளியிடட்ுள்ளார,் திருத்தந்னத 

பிராை்சிஸ். 



 

 

APSA திருப்பீடத்திை் அனெயா பொத்துை்ைள் ரமலாண்னம அனமப்பு  

உலை அளவில் ைத்ரதாலிை்ைரிடமிருந்து திருப்பீடத்திற்கு ரநரினடயாை வழங்ைப்படும் 

புைித ரபதுருவிை் ைாசு எைப்படும் நிதி, விசுவாசிைள் வழங்கும் நை்பைானடைள் 

உட்பட திருப்பீடத்திை் நிதி ொரந்்த விவைாரங்ைள் மீது ைடட்ுப்பாடுைனள 

அதிைரிை்ைவும், அவற்றில் ஒளிவுமனறவற்ற தை்னமனய உருவாை்ைவும் எை, 

“சிறந்தரதார ்அனமப்னப” உருவாை்கியுள்ளார,் திருத்தந்னத பிராை்சிஸ். “சிறந்தரதார ்

அனமப்பு” எை்ற தனலப்பில் திருத்தந்னத பவளியிடட்ுள்ள Motu Proprio அறிை்னை பற்றி 

பெய்தியாளரை்ளுை்கு அறிவித்த, திருப்பீட தைவல் பதாடரப்ைம், இவ்விவைாரம் 

பதாடரப்ாை, ைடந்த ஆைஸ்ட் 25ம் ரததி, திருப்பீட பெயலர ்ைரத்ிைால் பிபயத்ரரா 

பரராலிை் அவரை்ளுை்கு, திருத்தந்னத பிராை்சிஸ் அவரை்ள் அனுப்பிய மடலில் 

குறிப்பிடட்ுள்ளனவைனள, அவர ்தற்ரபானதய அறிை்னையிை் வழியாை 

ெட்டமாை்கியுள்ளார ்எை்று கூறியது. 

 

திருப்பீடத்திை் தனலனமயைத்தில் திருத்தந்னத பிராை்சிஸ் அவரை்ள் ரமற்பைாள்ளும் 

சீரத்ிருத்தத்திை் ஒரு முை்கிய படியாை, இப்புதிய ெட்டம் அனமந்துள்ளது எை்றும், 

வருகிற ெைவரி 11ம் ரததி, திருப்பீடத்திை் 2021ம் ஆண்டிை் வரவு பெலவு பட்டியனல 

நனடமுனறப்படுத்துவதற்கு முை்பாை, திருத்தந்னத, இந்த தீரம்ாைத்னத எடுத்துள்ளது 

ைவைிை்ைத்தை்ைது எை்றும், திருப்பீட தைவல் பதாடரப்ைம் கூறியது. திருப்பீட 

பெயலைத்திை் பபாருளாதார மற்றும், நிதி ொரந்்த நடவடிை்னைைள், APSA எைப்படும் 

திருப்பீடத்திை் அனெயா பொத்துை்ைள் ரமலாண்னம அனமப்பிடம் மாற்றப்படுவது 

பதாடரப்ாை, திருத்தந்னத உருவாை்கிய குழு, ைடந்த பல வாரங்ைளாை பணியாற்றியது 

எை்றும், அது பதாடரந்்து பிப்ரவரி 14ம் ரததி வனர பணியாற்றி, ரமலும் சில 

விவரங்ைனள அறிவிை்கும் எை்றும், திருப்பீட தைவல் பதாடரப்ைம் கூறியது. இப்புதிய 

ெட்டம், திருப்பீடத் துனறைளில் பணியாற்றும் பபாருளாதார நிரவ்ாகிைளிை் 



எண்ணிை்னைனயயும், திருப்பீடெ ்பெயலைத்திை் நிரவ்ாை அலுவலைத்திை் 

பெயல்பாடுைனளயும் குனறை்கும் எை்றும், நிரவ்ாைம், ரமலாண்னம, பபாருளாதாரம் 

மற்றும், நிதி ொரந்்த தீரம்ாைங்ைள் ரமற்பைாள்வதில் ைவைம் பெலுத்த உதவும் 

எை்றும், திருப்பீட தைவல் பதாடரப்ைம் கூறியது. 

“அன்பின் மகிழ்வு” குடும்ப ஆண்டின் முக்கிய ்துைம் - பமரி ச பரெொ  - 

உறுதியாை அனமகிை்ற குடும்பம், ெமுதாயத்திை் ைட்டனமப்புை்கு மிைவும் அவசியம். 

குடும்பம் பற்றி சிந்திப்பது எை்பது, மைித ெமுதாயத்திை் முை்கியமாை இறுதிநினல 

பற்றி சிந்திப்பதாகும் - ரபராயர ்பாலியா. ஓர ்ஆணுை்கும், ஒரு பபண்ணுை்கும் 

இனடரயயுள்ள திருமணஉறவு, ெமுதாயம் முழுவதற்கும், ஓர ்அடிப்பனட ஆதாரமாை 

உள்ளது எை்று, திருப்பீட உயர ்அதிைாரி ஒருவர ்கூறிைார.்  திருப்பீட வாழ்வுை் 

ைழைத்திை் தனலவரும், திருமணம் மற்றும், குடும்ப அறிவியல் திருத்தந்னத புைித 2ம் 

ரயாவாை் பவுல் பாப்பினற இனறயியல் நிறுவைத்திை் புரவலருமாை ரபராயர ்

விை்பெை்ரொ பாலியா (Vincenzo Paglia) அவரை்ள், திருத்தந்னத பிராை்சிஸ் அவரை்ள் 

அறிவித்துள்ள, “Amoris laetitia” திருத்தூது மடலுை்கு, அரப்்பணிை்கும் ஓராண்டு பற்றி, 

வத்திை்ைாை் பெய்தித் துனறை்கு அளித்துள்ள ரபட்டியில் இவ்வாறு கூறியுள்ளார.் 

 

ரபராயர ்விை்பெை்ரொ பாலியா  

Amoris Laetitia அதாவது “அை்பிை் மகிழ்வு” எைப்படும் திருத்தந்னதயிை் திருத்தூது 

மடல் பவளியிடப்பட்டதை் ஐந்தாம் ஆண்னட முை்ைிடட்ு, திருத்தந்னத அறிவித்துள்ள, 

“அை்பிை் மகிழ்வு குடும்பம்” எை்ற ஆண்டு, குடும்ப மனறப்பணியில், 

பபாதுநினலயிைர,் தங்ைனள ஈடுபடுத்தரவண்டியதை் அவசியத்னத 

வலியுறுத்துகிை்றது எை்று, ரபராயர ்பாலியா அவரை்ள் கூறியுள்ளார.் உறுதியாை 

அனமகிை்ற குடும்பம், ெமுதாயத்திை் ைட்டனமப்புை்கு மிைவும் அவசியம் எை்றும், 

குடும்பம் பற்றி சிந்திப்பது எை்பது, மைித ெமுதாயத்திை் முை்கியமாை இறுதிநினல 

பற்றி சிந்திப்பதாகும் எை்றும் கூறிய ரபராயர ்பாலியா அவரை்ள், இந்த குடும்ப 



ஆண்டில், குடும்ப ரமய்ப்புப் பணிை்கு ஊை்ைம் தரப்படரவண்டும் எை்று 

ரைடட்ுை்பைாண்டார.் இந்த குடும்ப ஆண்டில், பபாதுநினலயிைர ்மற்றும், குடும்ப 

திருப்பீட அனவ, மனறமாவட்டங்ைள், பங்குத்தளங்ைள், பல்ைனலை்ைழைங்ைள், 

குடும்பத்னத னமயப்படுத்திய ைழைங்ைள் ரபாை்றனவ, பயிலரங்ைங்ைள் நடத்துவதற்கு 

வழிைாட்டிைனள வழங்கும் எை்றும், ரபராயர ்பாலியா அவரை்ள் கூறிைார.் ரைாவிட்-19 

பபருந்பதாற்று முடிவுற்றபிை், துை்புறும் மை்ைனள வரரவற்று உதவுவதில் 

ைத்ரதாலிை்ை குழுமங்ைள் முை்ைணியில் நிை்று பெயல்படரவண்டும் எை்றும், ரபராயர ்

பாலியா அவரை்ள் ரைடட்ுை் பைாண்டார.் வரும் மாரெ் ்மாதம் 19ம் ரததி, புைித 

ரயாரெப்பு திருவிழாவிை்ரபாது, Amoris laetitia குடும்பம் எை்ற ஆண்டு துவை்ைப்படட்ு, 

2022ம் ஆண்டு ெூை் 26ம் ரததி நினறவுை்கு வரும் எை திருப்பீடம் அறிவித்துள்ளது. 

குடும்ப அை்பு, மற்றும், மகிழ்னவ னமயப்படுத்திய இந்த ஓராண்டு பைாண்டாட்டம், 

2022ம் ஆண்டு ெூை் மாதம் உரராம் நைரில் இடம்பபறவிருை்கும் 10வது உலை குடும்ப 

மாநாடட்ுடை் நினறவுை்கு வரும் எை அறிவிை்ைப்படட்ுள்ளது. 

விவிலிய ்ப டல்: இபயசு ஆற்றிய புதுவமகள் – மீள்பொரவ்ை 3 - சஜபரொம் 

லூயிஸ்   - நம்னமெச்ுற்றி ஒவ்பவாரு நாளும் பல நூறு புதுனமைள் நிைழ்ந்தவண்ணம் 

உள்ளை. இனவ அனைத்னதயும் ைண்டு, வியை்கும் பை்குவத்னத நாம் அனடந்தால், 

ஒவ்பவாரு நாளும், நாம் முழந்தாள் படியிடட்ு, நை்றி பெபங்ைனள 

எழுப்புரவாம்.  ொரவ்ரட்் பல்ைனலை் ைழைத்தில் ரபராசிரியராைப் பணியாற்றும் 

ஒருவர,் தை் அனறயிை் சுவரில், ஓர ்அழகிய பீங்ைாை் தடன்ட ெட்டமடித்து 

மாட்டியிருந்தார.் பீங்ைாை் தட்டிை் மீது வண்ணத்துப் பூெச்ியிை் படம் 

வனரயப்பட்டிருந்தது. அந்த பீங்ைாை் தடட்ு, முழுனமயாை தட்டாை இல்லாமல், 

பல்ரவறு துண்டுைள் ஒட்டப்பட்ட தட்டாை இருந்தது. தை்னைெ ்ெந்திை்கும் 

ஒவ்ரவாரிடமும், அந்த ஓவியத்னதை் ைாட்டி, அதை் பிை்ைணிை் ைனதனயை் 

கூறிவந்தார ்ரபராசிரியர:் 



 

அந்த ஓவியத்னத வனரந்தது, அவரது 5 வயது மைை் எரிை் (Eric). அவை் பள்ளியில் தை் 

ஓவியை்ைனல வகுப்பில் மிைை் ைவைமாை வனரந்த படம் அது. அனத உருவாை்ை, 

அவரது மைனுை்கு பல நாள்ைள் ஆயிை. கிறிஸ்மஸ் விடுமுனறை்கு முை் பள்ளியில், 

கிறிஸ்மஸ் விழா பைாண்டாடப்பட்டது. அவ்ரவனளயில், சிறுவர,் சிறுமியர,் தங்ைள் 

பபற்ரறாருை்பைை தாங்ைள் உருவாை்கியிருந்த ஓவியங்ைனள பரிொை வழங்கிைர.் 

தாை் உருவாை்கிய ஓவியத்னத, தை் பபற்ரறாருை்கு வழங்ை, எரிை் வினரந்துபெை்ற 

ரவனளயில், வழியில் ஏரதா ஒை்று, அவை் ைானல இடறிவிட, அவை் னையிலிருந்த 

பீங்ைாை் தடட்ு, தனரயில் விழுந்து, பல துண்டுைளாை உனடந்தது. தடட்ு உனடந்த 

ெப்தம், அந்த அரங்ைத்னத அனமதியாை்கியது. எரிை், தனரயில் அமரந்்து அழுதாை். 



அழுது பைாண்டிருந்த மைை், அரங்ைத்தில் இருந்த அனைவரிை் ைவைத்னதயும் 

ஈரத்்தனதை் ைண்டு ெங்ைடமனடந்த தந்னத, அவைிடம் பெை்று, "ெரி மைரை, அது 

உனடந்தால் பரவாயில்னல" எை்று எரிை்னை ெமாதாைப்படுத்த முயை்றார.் கூடரவ 

ஓடிவந்த அம்மாரவா, "அது எப்படி பரவாயில்னல எை்று பொல்வது? இது 

உண்னமயிரலரய பபரிய வருத்தம்தாை்" எை்று பொல்லியபடி, அவரும் தனரயில் 

மைனுடை் அமரந்்து, அவனை அனணத்துை்பைாண்டு அழுதார.் ஒரு சில நிமிடங்ைள் 

இருவரும் அழுதபிை், அந்த அை்னை, "ெரி, இப்ரபாது நாம் இந்த துண்டுைனள 

எடுத்துை்பைாண்டு வீடட்ுை்குப் ரபாரவாம். இவற்னறை்பைாண்டு எை்ை பெய்யலாம் 

எை்று பாரப்்ரபாம்" எை்று கூறியபடி, அந்த பீங்ைாை் தட்டிை் துண்டுைனள திரட்டி 

எடுத்துை் பைாண்டு, எரிை்னை அனழத்துெ ்பெை்றார.் வீடட்ுை்குெ ்பெை்றதும், 

ைண்ணாடித் துண்டுைனள ஒடட்ும் திறை்பைாண்ட பனெயிை் உதவியுடை், அந்த 

அை்னையும், எரிை்கும் ரெரந்்து, உனடந்துரபாை துண்டுைனள இனணத்தைர.் 

ஒை்றுரெரை்்ைப்பட்ட தடட்ு, முை்பிருந்தனதவிட இை்னும் அழைாைத் பதரிந்தது. அந்த 

ஓவியத்தடன்ட, ரபராசிரியர,் தை் அலுவலைத்திை் சுவரில் மாட்டி, எல்லாருை்கும் 

அனதப்பற்றி கூறிைார.் 

 

வாழ்வில் நிைழும் தவறுைளும், இழப்புை்ைளும் மைனதை் ைாயப்படுத்துகிை்றை எை்பது 

உண்னம. அந்த இழப்புை்ைளிலிருந்து கூடுதலாை அழகுடை் நம் உள்ளங்ைள் 

குணமாவது, புதுனம எை்பனத, வாழ்வுப்பள்ளி நமை்கு ைற்றுத்தருகிை்றது. நாம் ைடந்த 

மூை்று ஆண்டுைளாை ரதடனல ரமற்பைாண்ட புதுனமைள் பதாடரிை் நினறவில், இந்த 

எண்ணம், புதுனமைனளை் குறித்த பதளிவாைப் புரிதனல உருவாை்குகிை்றது. நாம் 

தற்ரபாது சிந்தித்த இந்நிைழ்னவ, சிறிது ஆழமாை ஆய்வு பெய்ரவாம். சிறுவை் எரிை், 

அந்த அரங்ைத்தில் தடுமாறி கீரழ விழுந்தரபாது, ஏரதா ஓர ்அரியெை்தியால், அவை் 

னையிலிருந்த பீங்ைாை் தடட்ு, அவனுடை் ரெரந்்து கீரழ விழாமல், அதுமடட்ும் 

அந்தரத்தில் மிதந்திருந்தால், அந்நிைழ்வு, அரங்ைத்தில் இருந்த அனைவருை்கும் பபரும் 

வியப்னபத் தந்திருை்கும். அந்நிைழ்வு, ஒரு புதுனம எை்று, பலராலும் 

ரபெப்பட்டிருை்கும். அந்த பரபரப்பு, ஒரு சில நாள்ைள் நீடித்திருை்கும். அதற்கு மாறாை, 

அந்த அரங்ைத்தில் அை்று உண்னமயில் நிைழ்ந்தனத, மற்றுபமாரு ரைாணத்தில், ஒரு 

புதுனமயாை நாம் எண்ணிப்பாரை்்ைலாம். எந்த ஓர ்அற்புத ெை்தியும், அந்த தடட்ு 

உனடயாமல் ைாை்ைவில்னல எை்றாலும், அது உனடந்தபிை், அனத, அந்த அை்னையும் 

மைனும் ரெரந்்து, மீண்டும் இனணத்ததால், அவரை்ள் உணரந்்த நினறவு, 

அை்குடும்பத்திைரிை் உள்ளங்ைளில் நீடித்த தாை்ைத்னத உருவாை்கிய புதுனமயாை நாம் 

எண்ணிப்பாரை்்ைலாம். 

 

இரயசு ஆற்றிய புதுனமைள், ஒரு பநாடிப்பபாழுது வியப்னப வழங்கிய மந்திர, 

தந்திரை் ைாட்சிைள் அல்ல, மாறாை, அனவ, தைிப்பட்ட மைிதரை்ளிை் வாழ்வில், நீடித்த 

மாற்றங்ைனள உருவாை்கிய அருள்நினற தருணங்ைளாை இருந்தை. இவ்ரவனளயில், 

இரயசு ஆற்றிய புதுனமைளில், நாம் ஆங்ைாங்ரை சிந்தித்த இை்னும் சில அம்ெங்ைனள, 

மீண்டும் அனெப்ரபாடுவது பயைளிை்கும். இரயசு ஆற்றிய பபரும்பாலாை புதுனமைள், 

தைிப்பட்ட மைிதரை்ளிை் நலனை னமயப்படுத்தி பெய்யப்பட்ட நற்பெயல்ைள். 

5000த்திற்கும் அதிைமாை மை்ைளுை்கு உணவளித்தது, உட்பட, பவகுசில புதுனமைரள, 

மை்ைள் கூட்டத்திற்குமுை் பெய்யப் பட்டை. பபரும்பாலாை புதுனமைளில், தை் 

ெை்தினயப்பற்றி கூறாமல், "உை் நம்பிை்னை உை்னைை் குணமாை்கியது" எை்று இரயசு 

கூறுவனதயும் ைாண்கிரறாம். அத்துடை், புதுனமைளால் நலம்பபற்றவரை்ள், 

அனதப்பற்றி யாருை்கும் பொல்லரவண்டாம் எை்பனதயும், இரயசு, வலியுறுத்திை் 

கூறியுள்ளனத நாம் நற்பெய்திைளில் ைாண்கிரறாம். இனவ அனைத்திற்கும் ரமலாை, 

இரயசு, ெட்டங்ைனளை் ைாட்டிலும், மைிதரை்ளிை் விடுதனலை்கு முதலிடம் வழங்கிைார ்

எை்பனத, ஒய்வு நாளில், பதாழுனைை்கூடத்தில் அவர ்ஆற்றிய புதுனமைள் நமை்கு 



உணரத்்தியுள்ளை. 

 

நாை்கு நற்பெய்திைளிலும், புதுனமைனளை் குறிப்பதற்குப் பயை்படுத்தப்படட்ுள்ள 

மூை்று பொற்ைள், புதுனமைளிை் இை்னும் சில அம்ெங்ைனள உணரந்்துபைாள்ள 

உதவியாை இருை்கும். ‘துைாமிஸ்’ (Dunamis) எை்ற கிரரை்ைெ ்பொல்லுை்கு, 'வல்லனம' 

எை்று பபாருள். இனறவைிை் வல்லனமயால் நினறயப்பபற்ற இரயசு, இயற்னைனய 

மீறிய வல்லனமரயாடு, புதுனமைள் ஆற்றிைார.் இரத்தப் ரபாை்கிைால் வருந்தியப் 

பபண், இரயசுவிை் ரமலுனடனயத் பதாடும் நிைழ்வில், நற்பெய்தியாளர ்மாற்கு 

‘துைாமிஸ்’ எை்ற பொல்னலப் பயை்படுத்தியுள்ளார ்- மாற்கு 5: 29-30 

 

இரயசு ஆற்றிய புதுனமைனளப்பற்றி ரபசும்ரபாது, நற்பெய்தியாளரை்ள் 

பயை்படுத்தும் இரண்டாவது பொல், 'பெபமயிரயாை்' (Semeion). கிரரை்ை பமாழியில், 

இெப்ொல்லுை்கு, 'அனடயாளம்' எை்று பபாருள். இெப்ொல்னல, நற்பெய்தியாளர ்

ரயாவாை், அடிை்ைடி பயை்படுத்தியுள்ளார.் 

 

புதுனமைனளை் குறிை்ை பயை்படுத்தப்படட்ுள்ள மூை்றாவது பொல், ‘ரதபரொ’ (Teresa). 

இந்தெ ்பொல், புதுனமைள் நிைழும்ரபாது மை்ைளினடரய ஏற்பட்ட வியப்பு, தினைப்பு, 

மனலப்பு ரபாை்ற உணரவ்ுைனள பவளிப்படுத்தும் பொல்லாை 

பயை்படுத்தப்படட்ுள்ளது. 

 

புயல்ைாற்று சூழ்ந்த படகில் உறங்கிை்பைாண்டிருந்த இரயசு, விழிதப்தழுந்து, 

ைாற்னறயும், அனலைனளயும் அடை்கியரபாது, "ைாற்றும் ைடலும் இவருை்குை் 

கீழ்ப்படிகிை்றரவ! இவர ்எத்தனையவரரா?" (மத். 8:27) எை்று சீடரை்ள் வியந்ததாை 

மத்ரதயு நற்பெய்தி கூறுகிறது. 

 

இரயசு ஆற்றிய புதுனமைனளை் ைண்டவரை்ள், வியப்பு, மனலப்பு, தினைப்பு ஆகிய 

புைிதமாை உணரவ்ுைனள பவளிப்படுத்தியதற்கு மாற்றாை, ஏரராது மை்ைை், 

இரயசுவிை் புதுனமைனள, ைண்ைட்டி வித்னதனயப்ரபால் ரவடிை்னைப் பாரை்்கும் 

ஆவலில் இருந்தாை் எை்று நாம் லூை்ைா நற்பெய்தியில் (லூை்ைா 23: 8-9) 

வாசிை்கிரறாம். 

 

சிலுனவயில் இரயசு அனறயப்பட்டிருந்த ரவனளயிலும், அவர ்தை்னைை் 

ைாத்துை்பைாள்ள சிலுனவயிலிருந்து இறங்கிவந்தால், அவனர நம்புவதாை, 

சிலுனவனயெ ்சுற்றி நிை்றவரை்ளும், மதத்தனலவரை்ளும் ெவால் விடுத்தனத, மத்ரதயு 

நற்பெய்தியில் (மத்ரதயு 27:38-43) வாசிை்கிரறாம்: 

 

தை்னைரய விளம்பரப்படுத்தரவா, தை் ரதனவைனள நினறரவற்றிை்பைாள்ளரவா, 

இரயசு புதுனமைனள ஆற்றவில்னல. தை் ெை்தினய ரைலிபெய்தவரை்ளுை்கு ெரியாை 

பதில் பொல்லும்வண்ணம் அவர ்புதுனமைனள ஆற்றவில்னல. அவர ்ஆற்றிய 

புதுனமைள் எல்லாரம, அதிைத ்ரதனவயில் உள்ள மை்ைளுை்கு ஆற்றப்பட்ட 

புதுனமைளாை அனமந்தை. தை்மீது நம்பிை்னை பைாள்பவரை்ள், தை்னைவிட 

அதிைமாை, ெை்தி மிகுந்த புதுனமைனள ஆற்றுவர ்எை்பனதயும், இரயசு இறுதி 

இரவுணவிை்ரபாது பதளிவாைை் கூறிைார:் நாை் பெய்யும் பெயல்ைனள எை்ைிடம் 

நம்பிை்னை பைாள்பவரும் பெய்வார;் ஏை், அவற்னறவிடப் பபரியவற்னறயும் 

பெய்வார.் (ரயாவாை் 14 12) 

 

அவர ்கூறியனதப்ரபாலரவ, இரயசுவிடம் நம்பிை்னை பைாண்டவரை்ள் ைடந்த 20 

நூற்றாண்டுைளுை்கும் ரமலாை, உை்ைதமாை புதுனமைனளெ ்பெய்தவண்ணம் 

உள்ளைர.் புதுனமைளிை் ைாலம் இை்றும் நம்மினடரய பதாடரந்்துவருகிறது. 



அவற்னறை் ைாண்பதற்கு நம்பிை்னை நினறந்த ைண்ரணாட்டத்னத வளரத்்துை்பைாள்ள 

ரவண்டும். 19ம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த புைழ்பபற்ற தத்துவெ ்சிந்தனையாளரை்ளில் 

ஒருவர,் Ralph Waldo Emerson. அவர ்வாழ்ந்த ைாலத்தில், அபமரிை்ை ஐை்கிய நாடட்ு 

மை்ைள், இயற்னைனய விடட்ு விலகிவந்ததால், இனறவனையும் விடட்ு 

விலகிெப்ெை்றைர ்எை்பனத, தை் ைடட்ுனரைளில் வருத்தத்துடை் குறிப்பிடட்ு வந்தார.் 

'இயற்னை' எை்ற தனலப்பில், எமரெ்ை் அவரை்ள் எழுதியிருந்த ஒரு ைடட்ுனரயில், 

விண்மீை்ைனளப் பற்றி அழைாைரதார ்எண்ணத்னத பவளிப்படுத்தியுள்ளார:் 

 

"வாைில் ரதாை்றும் விண்மீை்ைள், ஆயிரம் ஆண்டுைளுை்கு ஒருமுனற மடட்ும் நம் 

ைண்ைளுை்குத் ரதாை்றிைால், நாம் அவற்னற நம்பிை்னையுடை் ஆராதிப்ரபாம். அந்த 

விண்மீை்ைள் வழிரய, ைடவுளிை் நைரம் நமை்குை் ைாட்டப்பட்டது எை்ற நினைனவ, 

பத்திரமாைப் பாதுைாத்து, அடுத்தத் தனலமுனறைளுை்கு, அந்நினைனவ, ஒரு 

ைருவூலமாை விடட்ுெப்ெல்ரவாம். ஆைால், அழகிை் தூதரை்ளாை விண்மீை்ைள், 

ஒவ்ரவார ்இரவும் ரதாை்றி, இவ்வுலனை பவளிெெ்மாை்குவதால், அனவ விடுை்கும் 

வியத்தகு அனழப்னபை் ைாணத ்தவறுகிரறாம்" எை்று எமரெ்ை் அவரை்ள் கூறியுள்ளார.் 

 

இரவில் ரதாை்றும் உண்னமயாை நடெ்த்திரங்ைனளப் பாரத்்து வியப்பதற்குப் பதில், நம் 

பதானலை்ைாட்சியில் ரதாை்றும் ரபாலி நடெ்த்திரங்ைனளப் பாரத்்து வியை்கிரறாம். 

ஒவ்பவாரு நாளும் ரதாை்றும் விண்மீை்ைனளப் ரபாலரவ, நம்னமெச்ுற்றி ஒவ்பவாரு 

நாளும் பல நூறு புதுனமைள் நிைழ்ந்தவண்ணம் உள்ளை. இனவ அனைத்னதயும் 

ைண்டு, வியை்கும் பை்குவத்னத நாம் அனடந்தால், ஒவ்பவாரு நாளும், நாம் முழந்தாள் 

படியிடட்ு, நை்றி பெபங்ைனள எழுப்புரவாம். 

 

ஒவ்ரவார ்ஆண்டும், டிெம்பர ்31, ஆண்டிை் இறுதிநாளை்று, ைத்ரதாலிை்ைத் 

திருஅனவயில், Te Deum எை்றனழை்ைப்படும் நை்றி வழிபாடு நிைழ்ந்து வருகிை்றது. 

நாம் ைடந்து வந்துள்ள 2020ம் ஆண்டில் இனறவைிை் ைருனண நம்னம 

வழிநடத்தியதற்ைாைவும், நம்னமெ ்சுற்றி புதுனமைனள ஒவ்பவாருநாளும் புரிந்து 

வருவதற்ைாைவும், டிெம்பர ்31, இவ்வியாழை் மானலயில், ஆண்டவருை்கு நை்றி 

கூறுரவாம். 

 

நினறவுபபறும் 2020ம் ஆண்டில், ரைாவிட்-19 பைாள்னளரநாய், நம் முைங்ைளில் 

ைவெங்ைனள மாட்டிவிட்டது. ொனவயும், ரநானயயும், மடட்ுரம பபரிதாைை் ைாட்டி, 

ரவறு நல்லவற்னறை் ைாண இயலாமல், நம் ைண்ரணாட்டத்னதை் குறுை்கிவிட்ட 

ைடிவாளமாைவும் மாறிவிட்டது. இந்த ைவெங்ைனளயும், ைடிவாளங்ைனளயும் வினரவில் 

நீை்கும் புதுனமைள், புத்தாண்டில் நனடபபறும் எை்று ஆண்டவனை ரவண்டி, அவர ்

தரும் நம்பிை்னையுடை் 2021ம் ஆண்னட வரரவற்ரபாம். 

மவற உவர :  ொய் மூைர் - அருள்பணி. முவனைர் இபயசு கருணொநிதி   

1 ெைவரி 2021 புத்தாண்டுப் பபருவிழா - மரியா இனறவைிை் தாய் 

I. எண்ணிை்னை 6:22-27 

II. ைலாத்தியர ்4:4-7 

III. லூை்ைா 2:16-21 
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இை்னறய நாள் நாை்கு நினலைளில் முை்கியத்துவம் பபறுகிறது: 

(அ) கிரரைாரியை் ைாலண்டர ்படி இை்று ஆண்டிை் முதல் நாள் - புத்தாண்டுப் 

பபருநாள், 

(ஆ) ைை்ைி மரியாள் இனறவைிை் தாய் - திருஅனவத் திருநாள், 

(இ) கிறிஸ்து பிறப்பிை் எட்டாம் திருவிழா - கிறிஸ்து பிறப்பிை் எண்கிழனம நினறயும் 

நாள், 

(ஈ) மரியாளும் ரயாரெப்பும் தங்ைளுனடய குழந்னதை்கு 'இரயசு' எை்று பபயரிட்ட நாள் 

- இரயசுவிை் பபயர ்விழா. 

 

புதியது எதுவும் ஒருரெர நமை்கு வியப்னபயும் பயத்னதயும் தருகிறது எை்பது நம் 

வாழ்வியல் அனுபவம். புதிய உறவு, புதிய உனட, புதிய உனறவிடம், புதிய பணி, புதிய 

முயற்சி எை அை்றாடம் பல புதியவற்னற, புதியவர ்ைனளை் ைடந்து வருகிை்ரறாம். 

புதிய ஆண்டுை்குள் நாம் நுனழகிை்ரறாம் இை்று. புதிய நாள்ைாட்டி, புதிய னடரி, 

புதிய ைாலை்ைட்டைம் எை நாம் உற்ொைமாை புதிய ஆண்னடத் பதாடங்குகிை்ரறாம். 

ைடந்த ஆண்டு நமை்கு இைிய ஆண்டாை இருந்திருை்ைலாம், அல்லது ரொைமாை 

ஆண்டாை இருந்திருை்ைலாம். நாம் ரபாற்றிப் பாதுைாத்த உறவு நம்னம விடட்ுப் 

ரபாயிருை்ைலாம். அல்லது புதிய உறவு உற்ொைம் தந்துபைாண்டிருை்ைலாம். 

ஒவ்பவாை்றும் நம் தைிப்பட்ட அனுபவரம. ஆைால், இை்று நாம் இந்தப் புதிய 

ஆண்டுை்குள் நுனழவரத மகிழ்ெச்ி. ஏபைைில், 'ைாலங்ைள் அவருனடயை. யுைங்ைளும் 

அவருனடயை' எை்பது நம் திருவழிபாட்டில் நாம் ைற்கும் பாடம். 'எை் வாழ்விை் 

ஒவ்பவாரு ைட்டமும் உம் னையில் உள்ளை' எைத் திருப்பாடல் ஆசிரியர ்ஆண்டவரிடம் 

ெரணாைதி அனடகிை்றார.் இை்று நாம் இந்த நாளில் இருப்பது இனறவைிை் பைானட. 

இை்று நாை் எங்ரை இருை்ை ரவண்டும் எை்பனத நாை் முடிவு பெய்யலாம். ஆைால், 

இை்று நாை் இருை்ை முடியுமா எை்பனத முடிவுபெய்வது அவரர. ஆைரவ, 'ைாலம் 

எை்றும் அவருனடயது.' அவரர, 'ஒவ்பவாை்னறயும் அதைதை் ைாலத்தில் 

பெம்னமயாைெ ்பெய்து முடிை்கிை்றார'் (ைாண். ெஉ 3:11). 

 

ைாலத்னதப் பற்றி அதிைம் ரபசும் விவிலிய நூல் 'ெனப உனரயாளர.்' 'ஒை்றிை் 
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பதாடை்ைமல்ல. அதை் முடிரவ ைவைிை்ைத்தை்ைது' (ைாண். ெஉ 8:7) எை்ற அழகிய 

வாை்கியத்னத நாம் இந்நூலில் பாரை்்கிரறாம். ஆை, ெனப உனரயாளனரப் 

பபாருத்தவனரயில், 'ெைவரி' அல்ல, மாறாை 'டிெம்பர'் தாை் முை்கியம் எை்று 

பபாருளா? இல்னல. அப்புறம்? 'உை் ெைவரி நை்றாை இருை்ை ரவண்டுபமை்றால், உை் 

டிெம்பனர மைத்தில் னவத்துத் பதாடங்கு' எை்கிறார ்ெனப உனரயாளர.் 'உை் 

இளனமை்ைாலம் நை்றாை இருை்ை ரவண்டுபமை்றால் உை் முதுனமை்ைாலத்னத 

மைத்தில் னவத்துத் பதாடங்கு!' முடினவ மைத்தில் னவத்துத் பதாடங்குவரத நல்ல 

பதாடை்ைம். இனதரய, ஸ்டீபை் ரைாரவ எை்ற ரமலாண்னமயியல் ஆசிரியர,் 'முடினவ 

மைத்தில் னவத்துத் பதாடங்குவது' ('begin with the end in mind') ரமை்னமயாை 

மை்ைளிை் இரண்டாவது பண்பு எை்கிறார.் 

 

மரியானவ இனறவைிை் தாயாைை் பைாண்டாடுதல் இை்று மிைவும் பபாருத்தமாை 

இருை்கிறது. மரியா இனறவைிை் தாயாை எப்படி இருை்கிறார ்எை்றும், அவருனடய 

இந்தத் தாய்னமயிை் பிறப்பிடம் எது எை்றும், அவரிை் தாய்னம நமது புத்தாண்டுப் 

பயணத்திற்கு எப்படித் தூண்டுதலாை இருை்கிறது எை்றும் சிந்திப்ரபாம்.  

விவிலியம் எண்ணற்ற தாய்மாரை்ளிை் பபயரை்னளத் தாங்கியுள்ளது. எைினும், 

அவரை்ளில் மூை்று தாய்மாரை்ள் நம் ைவைத்னத ஈரை்்கிறாரை்ள். முதலில், 

'உயிருள்ரளார ்அனைவருை்கும் தாய்' எை்று விவிலியம் வரண்ிை்கிை்ற ஏவா. 

இரண்டாவதாை, 'விடுதனலப்பயணத்திை் தாய்' எை்று யூத ரபி மித்ராஷ் 

இலை்கியங்ைள் வரண்ிை்கிை்ற மிரியம், மூை்றாவதாை, 'இனறவைிை் தாய்' எை்று நம் 

திருஅனவ அனழத்து மகிழ்கிை்ற மரியா. 

 

மு லில், ஏைொ என்னும்  ொவய நம் சிந் வனக்கு எடு ்துக்சகொள்பைொம். பனடப்பிை் 

முதற்பபண்ணாகிய இவருை்கு விவிலியம் இரு பபயரை்னளத் தருகிறது. முதலில், 

'ஆணிடமிருந்து (ஈஷ்) இவள் எடுை்ைப்பட்டதால் இவள் பபண் (ஈஷா)' எை்கிறது 

விவிலியம். பதாடரந்்து, முதற்பபற்ரறார ்விலை்ைப்பட்ட ைைினய உண்டு, ைண்ைள் 

திறை்ைப்படட்ு, ைடவுளிை் ொபத்துை்கு ஆளாைபிை், 'மைிதை் தை் மனைவிை்கு 'ஏவாள்' 

எை்று பபயரிட்டாை். ஏபைைில், உயிருள்ரளார ்அனைவருை்கும் அவரள தாய்' எை்று 

பமாழிவது ரபால, அவர ்'ஏவாள்' (தாய்) எை அனழை்ைப்படுகிை்றார.் பபண்ணாை 

இருந்த அவர ்தாயாை மாற அவர ்ஒரு நீண்ட பயணம் பெய்ய ரவண்டியிருந்தது. அந்தப் 

பயணம், அவரது ைணவைிடமிருந்து பதாடங்கி, விலை்ைப்பட்ட மரம் ரநாை்கி நைரந்்து, 

மீண்டும் ைணவரிடம் வந்து, இறுதியாைை் ைடவுள் முை் முடிகிறது. 

 

ஆண்-பபண் உறவுநினலனயப் புரிந்துபைாள்வதற்ைாை அழைாை பாடமாை பதாநூ 1-3 

இருை்கிறது. பபண்ைனள எளிதாைத் திருப்திப்படுத்த முடியாது. ஏரதை் ரதாட்டத்தில் 

அவரை்ள் ைடவுனளப் ரபால இருந்தாலும், 'இை்னும் அந்தை் ைைி எப்படி இருை்குரமா?' 

எை்ற ஏை்ைம் அவரை்ளுை்கு இருந்துபைாண்ரட இருை்கும். பபண்னணப் 

பபாருத்தவனரயில் விலை்ைப்பட்ட ஒை்றுதாை் அவளுை்கு அதிைம் ஈரப்்னபத் தரும். 

ரமலும், பபண்ைள் இயல்பாை அனைத்னதயும் மினைப்படுத்திப் ரபசுபவரை்ள். 

நிைழ்விை்படி, பாம்பு, 'இை்ைைினய நீங்ைள் உண்ணை்கூடாது எை்று ைடவுள் 

பொை்ைாரா?' எைை் ரைட்ை, 'ஆம்' அல்லது 'இல்னல' எை்று பதில் பமாழிவதற்குப் 

பதிலாை, 'பதாடவும் கூடாது!' எைெ ்பொல்கிறார ்பபண். இதுரவ மினைப்படுத்துதல். 

பபண்ணிை் இதயத்திற்குள் ஒருவர ்பெல்ல ரவண்டுபமைில் அவரது வாய் வழிரய நாம் 

பயணம் பெய்ய ரவண்டும். ஆணிை் இதயத்திற்குள் ஒருவர ்பெல்ல ரவண்டுபமைில் 

அவரது வயிறு வழிரய நாம் பயணம் பெய்ய ரவண்டும். பாம்பு இனத அறிந்திருந்தது. 

அதைால்தாை், பாம்பு பபண்ணிடம் ரபெச்ு பைாடுை்கிறது. முதல் ரைள்விரய, 

பபண்ணிை் அறிவுை்கு எட்டாத ஒரு ரைள்வியாை இருை்கிறது. 'உண்னமயா?' எை்று 

ரைடக்ிறது பாம்பு. 'உண்னமயா? பபாய்யா?' எை்பது பபண்ைளுை்கும் ஆண்ைளுை்கும் 



பவௌ;ரவறு பபாருனளத் தரை்கூடியது. பபண்ைனளப் பபாருத்தவனரயில் உண்னம 

எை்பது இடத்திற்கும் ரநரத்திற்கும் ஏற்ப மாறுபடுவது. ஆண்ைனளப் 

பபாருத்தவனரயில் அது எை்றும் பபாதுவாைது. ஆை, பமய்யியல் ரைள்வி ஒை்று 

தை்ைிடம் னவை்ைப்பட்டவுடை் பமய்மறந்து ரபாகிை்றார ்முதல் பபண். ஆணிடம் இரத 

ரைள்வி ரைட்ைப்பட்டிருந்தால், 'ஆமாம்! அதற்பைை்ை?' எை்று உனரயாடல் 

முடிந்திருை்கும். பபண் ஆணிடம் வந்து பாம்பிை் உனரயாடல் பற்றிப் ரபெவில்னல. 

ைைினய மடட்ும் நீடட்ுகிறாள். ஏபைைில், ஆணிை் இதயத்துை்குள் அவைது வாய் 

வழிரய நுனழய முடியாது எைப் பபண்ணுை்குத் பதரியும். ஆை, வயிற்றிை் வழிரய 

நுனழகிறாள். எந்த ஓர ்உனரயாடலுமிை்றி ஆண், பபண் தந்த ைைினய உண்கிறார.் 

ைடவுள் ஆதானமத் ரதடி வருகிறார.் ஆணும் பபண்ணும் ஒளிந்துபைாள்கிை்றைர.் 

ைடவுள், ஆதாம், ஏவாள், மற்றும் பாம்பு எை்று மூவனரயும் ெபிை்கிை்றார.் நிைழ்வு 

ரொைமாை முடிகிறது. அந்தெ ்ரொைத்தில்தாை் பபண் தாய் ஆகிறாள். தீனமனய 

எதிரப்ைாண்டதால், தவறு இனழத்தாலும் அத்தவற்னற ஏற்றுை்பைாண்டதால், 

ைடவுளிடமிருந்து பவளிரயற்றப்பட்டதால் அவள் தாய் ஆகிை்றாள். இைி அவள் 

பராமாை்ட்டிை் பபண் அல்ல. பபாறுப்புணரவ்ுள்ள தாய். 

 

ஏைொளின் பமல்ைரிெெ்ட்டம் என்ன? 'நாை் தனலவர.் எை் பொற்படி நீ பெய்யும்!' எை்ற 

மைநினலயில் வாழ்கிறார.் அதாவது, தாை் ஏற்பைைரவ ைடவுனளப் ரபால 

இருந்தாலும், 'ைடவுனளப் ரபால ஆை ரவண்டும்' எை்ற ஒரு எண்ணம் 

பைாண்டிருை்கிறார.் அந்த எண்ணத்தில் அவருனடய துனணவரும் பங்ரைற்கிறார.் 

இப்படி வாழ்கிை்ற மைநினல நம்மில் தூண்டுகிை்ற உணரவ்ிை் பபயர,் 'எை் வாழ்வு 

எை் உரினம' எை்ற மைநினல ('sense of entitlement'). இந்த உணரவ்ில் ஒருவர ்தைை்கு 

எல்லாம் தாை் நினைப்பது ரபாலை் கினடை்ை ரவண்டும் எை்று தை்முனைப்புடை் 

பெயல்படட்ு விரை்திை்கு ஆளாவார.் இந்த உணரவ்ு நாம் பபற்றிருை்கிை்ற நல்லது 

அனைத்னதயும் நம் ைண்ைளிலிருந்து மனறத்துவிடட்ு, நம் குனறனய மடட்ுரம 

பபரிதாைை் ைாடட்ும். 'நாை் ஒரு பங்குத்தந்னத. நாை் வரும்ரபாது ரைட் திறை்கிை்ற 

வாடெ்ர்மை் எைை்கு ெல்யூட் அடிை்ைவில்னல! எை்று மைம் ெலைப்படும். 'நாை் 

வந்தவுடை் ரைட் திறை்ை ஒருவர ்இருை்கிறாரர எை்று மகிழ்வதற்குப் பதிலாை, ரைட் 

திறந்தவர ்ெல்யூட் அடிை்ைவில்னலரய எை்று நாம் வருந்தை் ைாரணம், 'எை் ெல்யூட் எை் 

உரினம' எை்று நாம் நினைப்பதால்தாை். 'எை் ைைி, எை் உரினம!' எை நினைத்தார ்

நம் முதல் தாய். 

 

இரண்டொை ொக, மிரியம்.இவர ்ஆரராை் மற்றும் ரமாரெயிை் ெரைாதரி. ரமாரெயிை் 

அம்மா பாரர்வானுை்குப் பயந்து, தை் ஆண்குழந்னதனய ஒரு ரபனழயில் னவத்து 

னநல் ஆற்றில் விட, அந்த ஆற்றிை் குளிரநீ்ரில் ைால்ைடுை்ை நிை்று ரபனழை்குை் ைாவல் 

ைாத்தவரும், ரபனழ பாரர்வாைிை் மைனள அனடந்தவுடை் அவளிடம் துணிெெ்லாைெ ்

பெை்று உனரயாடியவரும் இவரர. இஸ்ரரயல் மை்ைள் பெங்ைடனலை் ைடந்தவுடை், 

பவற்றிப்பாடல் இனெை்கும் மிரியம் அங்ரை இனறவாை்கிைர ்எை அறியப்படுகிை்றார.் 

ஆைால், ரமாரெ ரவற்றிைத்துப் பபண்னண மனைவியாை்கிை் பைாண்டனதப் பற்றி 

இடறல்படுகிை்ற மிரியம் ஆரரானுடை் இனணந்து, ரமாரெை்கு எதிராை 

முணுமுணுை்கிை்றார.் 'ஆண்டவர ்ரமாரெ வழியாைத்தாை் ரபசிைாரா? எங்ைள் 

வழியாைப் ரபெவில்னலயா?' எை்று அவருனடய முணுமுணுப்பு ைடவுளுை்கு ரைாபத்னத 

வரவனழை்ை, மிரியாமுை்கு பதாழுரநாய் பிடிை்கிை்றது (ைாண். எண் 12:1-

16).  விடுதனலப் பயணத்திை் தாயாை உடை்வந்த மிரியம் ஏை் ஆண்டவருை்கு எதிராை 

முணுமுணுத்தார?் 'நாை் பயைர.் நீர ்எைை்குப் பரிெளிப்பவர'் எை்ற மைநினலயில் 

வாழ்ந்தார ்மிரியம் ('sense of business'). அதாவது, தாை் பெய்த பெயல் 

அங்கீைரிை்ைப்பட ரவண்டும் எை்று நினைத்தரதாடு மடட்ுமல்லாமல், தை்னை ஒரு 

'வாடிை்னையாளர'் எை நினைத்து, இனறவைிை் முை் தைை்குை் கினடை்ை ரவண்டியது 



கினடை்ைவில்னல எை்றவுடை் கிளரெ்ச்ி பெய்கிை்றார.் இது ஒரு வியாபார மைநினல. 

வியாபாரத்தில்தாை் நாம் ஒை்னற மற்பறாை்ரறாடு பண்டமாற்றம் பெய்ரவாம் 

அல்லது மதிப்னப பரிமாறிை்பைாள்ரவாம்.  ைடவுள் மிரியனம மைள்ரபால நடத்த, 

மிரியம் எை்ைரவா ஒரு வியாபாரியாைரவ இருை்ை நினைத்தார.் 

 

மூன்றொைது, அன்வன கன்னி மரியொ. இவருனடய மிஷை் ஸ்ரடடப்மண்ட் (mission 

statement) பராம்ப சிம்ப்பிள்: 'நாை் அடினம. உம் பொற்படிரய ஆைடட்ும்'. 

அவ்வளவுதாை்! அடினம தைை்பைை்று எந்தபவாரு திட்டமும் னவத்துை்பைாள்வதில்னல. 

தனலவரிை் திட்டரம அடினமயிை் திட்டம். தனலவரிை் னைைனள ரநாை்கிரய இருை்கும் 

அடினமயிை் ைண்ைள்.  இந்த வனை உணரவ்ில் 'பிளவுபடாத அரப்்பணம்' இருை்கும் 

('sense of commitment'). மரியாவால் இப்படிெ ்பொல்ல இயை்றது எப்படி? 'ைடவுளால் 

ஆைாதது ஒை்றுமில்னல' எை்று வாைதூதர ்ைபிரிரயல் பொை்ைவுடை் அப்படிரய 

ெரணாைதி அனடகிை்றார ்மரியா. அவரால் எல்லாம் ஆகும் எை்றால், அவருனடய ைரம் 

பிடித்தால் எை்ைாலும் எல்லாம் ஆகும் எை்பது அவருனடய எளினமயாை 

நம்பிை்னையாை இருந்தது. 

 

பமற்கொணும் மூன்று நபரக்வளயும் நம் பு ் ொண்டு ைொழ்க்வகப் பயண ்திற்குப் 

சபொரு ்திப் பொர்ப்பபொம். 

ஏவா, 'மாஸ்டர ்ப்ளாை்' (Master Plan) பைாண்டு வாழ்கிை்றார.் ைடவுனளப் ரபால ஆை 

ரவண்டும் எை்ற மாஸ்டர ்ப்ளாைால் அவரும், அவருனடய ைணவரும் மிைப் பபரிய 

ரதால்வினயத் தழுவுகிை்றைர.் 

மிரியம், 'மரம்ர ்ப்ளாை்' (Murmer Plan) பைாண்டு வாழ்கிை்றார.் ரமாரெனயப் ரபாலத் 

தானும் இருப்பதாைெ ்பொல்லி முணுமுணுை்கிை்றார.் 

மரியா, 'மாஸ்டரஸ்் ப்ளாை்' (Master's Plan) எை்ை எை்று உணரந்்து, அதற்குெ ்

ெரணாைதி அனடகிை்றார.் 

 

முதல் பபண், தைை்கு அனைத்தும் கினடை்ை ரவண்டும் எை்பது தை் உரினம எை 

நினைை்கிறார.் இரண்டாம் பபண், தை் வாழ்ை்னைனய ஒரு வியாபாரம் ரபால எண்ணி 

வாழ்கிை்றார.் மூை்றாம் பபண், தை் தனலவரர தைை்கு எல்லாம் எைெ ்ெரணாைதி 

அனடகிை்றார.் முதல் பபண்ணிை் மைநினலயில் (sense of entitlement) நாம் 

புத்தாண்னட எதிரப்ைாண்டால், நம் வாழ்வில் வரும் துை்பங்ைள் ைண்டு ரொரந்்து 

ரபாரவாம். 

இரண்டாம் பபண்ணிை் மைநினலயில் (sense of business) எதிரப்ைாண்டால், 

மற்றவரராடு நம்னம ஒப்பீடு பெய்து வருந்திை்பைாண்டிருப்ரபாம். மூை்றாம் 

பபண்ணிை் மைநினலயில் (sense of commitment) எதிரப்ைாண்டால், 

அைெச்ுதந்திரத்துடை், வருவது அனைத்திற்கும், 'அப்படிரய ஆைடட்ும்!' எை்று 

பதிலிறுப்பு பெய்ரவாம். 

 

மூை்றாவது பபண்ணிை் மைநினலரய ரமை்னமயாை மைநினல. இந்த மைநினலரய 

நம் முடிவாை இருை்ை ரவண்டும். 

 

இரண்டாம் வாெைத்தில், தை் மைனைை் ைடவுள் பபண்ணிடம் பிறை்ைெ ்பெய்தார ்எை்று 

பொல்வதை் வழியாை, ைாலத்னதை் ைடந்த ைடவுள், ைாலத்திற்கு உட்படுவனதெ ்

சுட்டிை்ைாடட்ுகிை்றார ்புைித பவுல். ைாலத்திற்குள் நுனழந்த ைடவுள் ைாலத்னதப் 

புைிதப்படுத்திைார.் ைாலத்திற்கு உட்படட்ுள்ள நாம் அவரால் புைிதம் 

அனடகிை்ரறாம். முதல் வாெைத்தில் தனலனமை்குருவாகிய ஆரராை், ஆசி, அருள், 

மற்றும் அனமதினய இஸ்ரரயல் மை்ைளுை்கு அளிை்கிை்றார.் இந்த மூை்றிை் ஊற்று 



ைடவுரள. இந்த மூை்றும் இந்த ஆண்டு முழுவதும் நம்உடை் வரடட்ும். 

 

இறுதியாை, இத்தாலிய பமாழியில் விரநாதமாை பழபமாழி ஒை்று உண்டு: 'உங்ைள் 

ைவனலைள் எல்லாம் உங்ைள் புத்தாண்டு வாை்குறுதிைள் ரபால மனறந்து ரபாவதாை!' 

நினறய வாை்குறுதிைள் எடுத்து, அவற்னறை் ைனடப்பிடிை்ை முயை்று ரொரந்்து ரபாை 

ரவண்டாம். ஏபைைில், 'நல்லவைாய் இருை்ை ரவண்டும் எை உை்னை நீரய 

வருத்திை்பைாள்வரதை்?' எை்று ரைடக்ிறார ்ெனப உனரயாளர.் வாை்குறுதிைள் 

எடுத்தால் மீறுரவாம், மீறிைால் குற்றவுணரவ்ு வரும், குற்றவுணரவ்ு தை்ைிரை்ைமாை 

மாறும், அது பயத்திற்கு இடட்ுெ ்பெல்லும். எதற்கு இபதல்லாம்? நம் ைவனலைளும் 

மனறயடட்ும்! நம் வாை்குறுதிைளும் மனறயடட்ும்! ஏபைைில், நம்னமப் பற்றிை் 

ைவனலப்படுபவரும், வாை்குறுதிைளுை்குப் பிரமாணிை்ைமாைவரும் நம் ைடவுளாை 

இருை்கிறார!் அந்தை் ைடவுளிை் தாய் நமை்கு முை்மாதிரி! 

 

ச ொடர்புக்கு : அருள்திரு. ரயசு ைருணாநிதி, மதுனர உயரம்னறமாவட்டம், இனணப் 

ரபராசிரியர,் புைித பவுல் அருள்பணிப் பயிற்சியைம், 

திருெச்ிராப்பள்ளி 620 001, அனழை்ை 948 948 21 21 

 மிழகம் : பொலியல் துன்புறு ் ல் லபயொலொ கல்லூரி நிரை்ொக ்திற்கு அபரொ ம் - 

இந்து  மிழ் திவெ - பாலியல் துை்புறுத்தல் மற்றும் பணிநீை்ை புைார;் பபண் 

ஊழியருை்கு ரூ.64 லட்ெம் இழப்பீடு வழங்ை ரவண்டும்: பெை்னை லரயாலா 

ைல்லூரிை்கு மாநில மைளிர ்ஆனணயம் உத்தரவு.  பணிநீை்ைம் மற்றும் பாலியல் 

துை்புறுத்தல் புைாரில் முை்ைாள் பபண்ஊழியருை்கு லரயாலா ைல்லூரி ரூ.64.3 லட்ெம் 

இழப்பீடு வழங்ை ரவண்டும் எை்று தமிழ்நாடு மாநிலமைளிர ்ஆனணயம் 

உத்தரவிடட்ுள்ளது. 
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பெை்னை லரயாலா ைல்வி நிறுவை வளாைத்தில் லரயாலா ரமம்பாடட்ு அலுவலைம் 

மற்றும் முை்ைாள் மாணவரை்ள் ெங்ைம் உள்ளது. இனத நிரவ்கிை்ை 2010-ம் ஆண்டு 

பபண் ஊழியர ்ஒருவர ்நியமிை்ைப்பட்டார.் இவர ்தை் பணியிை்ரபாது முை்ைாள் 

மாணவர ்ெங்ைத்துை்கு வந்த ரூ.1 ரைாடி நிதினய அப்ரபானதய இயை்குநர ்முனற 

ரைடாை பயை்படுத்தியனத ைண்டறிந்ததாைை் கூறப்படுகிறது. இந்த விவைாரம் 

பதாடரப்ாை ைல்லூரி நிரவ்ாைத்துை்கு பபண் ஊழியர ்புைார ்அளித்தார.் அதை் மீது 

எந்தநடவடிை்னையும் எடுை்ைாமல், ஊழியனர இனடநீை்ைம் பெய்ததுடை் ஊதியமும் 

நிறுத்தி னவை்ைப்பட்டது.  இதுதவிர பபண் ஊழியரிை் ைல்வி ொை்றிதழ்ைனள தராமல் 

அனலை்ைழிப்பு பெய்ததுடை், அவரப்ாலியல் துை்புறுத்தலுை்கு ஆளாை்ைப்பட்டதாைை் 

கூறப்படுகிறது. இனதயடுத்து பாதிை்ைப்பட்ட அவர,் பெை்னை உயர ்நீதிமை்றத்தில் 

வழை்கு பதாடரந்்தார.் இதை் மீதாைவிொரனண நனடபபற்று வருகிறது. இந்நினலயில் 

இந்த விவைாரத்னத சூரமாட்டா பிரிவில் தமிழ்நாடு மாநில மைளிர ்ஆனணயம் 

தை்ைிென்ெயாை விொரனணை்கு எடுத்தது. ஆனணயத் தனலவர ்ைண்ணகி 

பாை்கியநாதை் தனலனமயிலாை குழுவிைர ்இதுகுறித்த புைானர ரைடட்ு பபற்று, அதை் 

அடிப்பனடயில் ைடந்த நவம்பர ்மாதம் லரயாலா ைல்லூரி நிரவ்ாைத்திடமும் டிெ.15-ம் 

ரததி ைல்லூரியிலும் விொரனண ரமற்பைாண்டைர.் அதை்முடிவில் பபண் ஊழியர ்

மீதுஎவ்வித தவறும் இல்னல எை்பனத உறுதி பெய்தது. இதை்பிை்ைர ்ஆனணயத் 

தனலவர ்பவளியிட்ட உத்தரவில் கூறியிருப்பதாவது: பாதிை்ைப்பட்ட பபண் ஊழியரிை் 

புைார ்குறித்த விொரனண நடத்தப்பட்டது. ைல்லூரிஊழியரை்ள் பணிநீை்ைம் 

பெய்யப்பட்டால் விதிப்படி ைல்லூரி ைல்விஇயை்குநரைத்துை்கு தைவல் பதரிவிை்ை 

ரவண்டும். ஆைால், பபண்ஊழியர ்பணிநீை்ைம் பெய்யப்பட்டரபாது 

அதிைாரப்பூரவ்மாை எந்த ைடிதமும் அனுப்பப்படவில்னல. எவ்வித தவறும் பெய்யாத 

ஊழியனர உரிய ைாரணமிை்றி லரயாலா ைல்லூரி நிரவ்ாைம் பணிநீை்ைம் பெய்தது 

விொரனணயில் பதரியவந்தது. இதைால் ஊழியருை்கு ஏற்பட்ட மைஉனளெெ்ல், உடல் 

மற்றும் பாலியல் ரீதியாை துை்புறுத்தல்ைளுை்கு உரிய இழப்பீடு வழங்ைப்பட 

ரவண்டும். அதை்படி, 2014-ம் ஆண்டு ஏப்ரல்முதல் நிலுனவயில் உள்ள ஊதியம்ரூ.24.3 

லடெ்ம், மைஉனளெெ்ல் மற்றும் பாலியல் துை்புறுத்தலுை்கு ரூ.25 லடெ்ம், தவறாை 

குற்றெெ்ாடட்ுை்கு ரூ.15 லடெ்ம் எை பமாத்தம் ரூ.64.3 லடெ்ம் இழப்பீடாை தாமதமிை்றி 

வழங்ை ரவண்டும், இவ்வாறு அந்த உத்தரவில் கூறப்படட்ுள்ளது. இந்த விவைாரம் 

குறித்த வழை்குஉயர ்நீதிமை்றத்தில் ெைவரியில் விொரனணை்கு வரவுள்ளது 

குறிப்பிடத்தை்ைது.  https://www.hindutamil.in/news/tamilnadu/615707-loyola-college-

1.html 

பகரளொ : அபயொ ைழக்கு - கொலம்  ொழ்ந்  நீதி - இந்து  மிழ்திவெ - ரைரளத்தில் 

பபரும் பரபரப்னப ஏற்படுத்திய அபயா பைானலவழை்கில் சிபிஐ நீதிமை்றம் 

தீரப்்பளித்திருை்கிறது. பாதிரியார ்தாமஸ் பைாடட்ூர,் அருடெ்ரைாதரி பஸஃபி ஆகிய 

இருவருை்கும் இந்த வழை்கில் ஆயுள்தண்டனை வழங்ைப்பட்டிருப்பது ைாலம் தாழ்ந்த 

நீதிதாை் எை்றாலும் இந்த அளவிலாவது நீதி கினடத்திருை்கிறரத எை்ற ஆசுவாெத்னத 

ஏற்படுத்துகிறது. அபயாவிை் குடும்பத்திைரில் தற்ரபாது உயிரராடு இருப்பவராை 

அவரது ெரைாதரருை்கும் கிட்டத்தட்ட மூை்று தொப்தங்ைளாை நீதிை்ைாைப் 

ரபாராடியவரை்ளுை்கும் கினடத்த பவற்றி இது. 1992-ல் 19 வயதாை அபயா அவர ்

தங்கியிருந்த ‘புைித பத்தாவது னபயஸ் ைாை்பவை்ட்’டிை் விடுதிை் கிணற்றில் 

பிணமாைை் ைண்படடுை்ைப்பட்டார.் பாதிரியார ்தாமஸ் பைாடட்ூரும் அருடெ்ரைாதரி 

பஸஃபியும் பாலுறவில் ஈடுபட்டிருந்தரபாது அந்தப் பை்ைம் வந்த அபயா அனதப் 

பாரத்்தது அவர ்பைால்லப்படுவதற்குை் ைாரணமாைது. அந்த வழை்னைை் ைாவல் 
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துனறயும் குற்றப் பிரிவிைரும் தற்பைானல எை்று அவெர அவெரமாை முடிை்ைப் 

பாரத்்தைர.் ஆைால், பெயல்பாட்டாளர ்ரொரமாை் புத்தை்புரை்ைல் நடத்திய அனமப்பு 

நீதித் துனறயிை் தனலயீடன்டை் ரைாரியது. இதை் வினளவாை இந்த வழை்னை 1993-ல் 

சிபிஐ தை் னையில் எடுத்துை் பைாண்டது. 

 

ெரைா. அபயா, துறவற நவைை்ைியர ்பயிற்சியில் இருந்தவர ்(Postulant) 

ைாவல் துனற ஆரம்பத்தில் ரெைரித்த ஆதாரங்ைள் பிற்பாடு அழிை்ைப்படட்ுவிட்டதால் 

இந்த வழை்கில் எந்தத் தினெயில் பெல்வபதை்று சிபிஐ தடுமாறிை்பைாண்டிருந்தது. 

1996-லிருந்து 2005 வனர இந்த வழை்னை முடித்து விடலாம் எை்று சிபிஐ மூை்று முனற 

மனு அளித்தது. ஆைால், நீதிமை்றம் இதற்பைல்லாம் இணங்ைவில்னல. 2007-ல் 

பாதிரியார ்பைாடட்ூர,் அருடெ்ரைாதரி பஸஃபி, பாதிரியார ்ரொஸ் பூத்துருை்ையில் 

ஆகிய மூவருை்கும் உண்னமயறியும் ரொதனை நடத்தப்படட்ு, அதனைத் பதாடரந்்து 

சிபிஐயிை் நந்தகுமாரால் னைதுபெய்யப் பட்டைர.் தடயவியல் படன்ட ரொதனை 

(ஸ்வாப் படஸ்ட்), உண்னமயறியும் ரொதனை இரண்டிலுரம முரண் பாடுைள் 

இருப்பனத ரைரள உயர ்நீதிமை்றம் ைண்டறிந்தது. குற்றப்பிரிவு அதிைாரிைள் சிலரும் 

ைாவல் துனற அதிைாரிைள் சிலரும் முை்கியமாை ஆதாரத்னத அழித்ததாை சிபிஐ 

அவரை்னள நீதிமை்றத்தில் நிறுத்தியது. எைினும் அவரை்ளுை்கு எதிராை ஆதாரம் 

இல்லாததால் அவரை்ள் விடுவிை்ைப்பட்டாரை்ள். உண்னமயறியும் ரொதனைனய 

ஆதாரமாை எடுத்துை்பைாள்ள முடியாது எை்று சிபிஐ நீதிமை்றம் பாதிரியார ்

பூத்துருை்ையினல விடுவித்தது. 



 
Photo - https://www.thenewsminute.com/ 

விொரனணயிை்ரபாது 49 ொட்சிைளில் 8 ரபர ்பிறழ்ொட்சிைளாை மாறிைாரை்ள். 

ஆயினும், அபயா பைால்லப் பட்ட அை்று அந்த ைாை்பவை்டட்ுை்குெ ்பெை்ற திருடை் 

ராெு தைது ொட்சியத்தில் உறுதியாை இருந்தார.் எத்தனைரயா அழுத்தங்ைள், 

பணரபரங்ைளுை்கு அடிபணியாமல் அவர ்உண்னமயிை் பை்ைம் நிை்றது பாராடட்ுை் 

குரியது. இந்த வழை்கு குற்றவியல் நீதியனமப்பிை் பிரெச்ினைைனள 

பவளிெெ்ம்ரபாடட்ுை் ைாட்டி யிருை்கிறது. முை்கியை் குற்றவாளிைளுை்குத் தண்டனை 

கினடத்தாலும் இந்த வழை்கு முடிவுை்கு வந்ததாைை் ைருதிவிட முடியாது. பாதிரியார ்

பூத்துருை்ையில் விடுவிை்ைப்பட்டதற்கு எதிராை சிபிஐ முனறயீடு பெய்திருை் கிறது. 

எதுவாகினும், அதிைாரம் பனடத்ரதார ்குற்றெ ்பெயலில் ஈடுபடட்ு தை் அதிைாரத்திை் 

மூலம் தப்பி விடலாம் எை்ற நம்பிை்னைை்கு இந்த வழை்கு ெம்மட்டி அடி 

பைாடுத்திருை்கிறது. https://www.hindutamil.in/news/opinion/editorial/616139-abhaya-

case.html 

எெெ்ரிக்வக : "ஏமொற பைண்டொம்" - இயக்குனர் -  சபொது சுகொ ொரம் - ெமூக 

ஊடகம்  
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சித்தரிை்ைப்பட்ட படம் தமிழை அரசுப்பணியில் உள்ள 

பெவிலியரை்ள் https://www.newindianexpress.com/ 

அை்பாரந்்த பெவிலியரை்ளுை்கு,   தமிழைத்தில் புதிதாை பதாடங்ைப்பட உள்ள 2,000 

மிைி கிளிைிை்குைளில் பணிபுரிவதற்கு பெவிலியரை்ள் புற ஆதார முனறயில் 

(Outsourcing) பணியமரத்்தப்பட உள்ளைர.் இந்த மிைி கிளிைிை்குைளில் 

பணிபுரிவதற்கு விருப்பம் பதரிவிை்கும் பெவிலியரை்ளிடம் பணம் பறிை்கும் 

ரநாை்ைத்துடை் ஒரு மாஃபியா கும்பல் இப்பணியிடங்ைனள நிரந்தர அரசு ரவனல 

எை்றும், அந்த பணியிடங்ைளுை்கு ஒரு லட்ெம் முதல் 2 லட்ெம் வனர வினல ரபசி அந்த 

பணியிடங்ைனள விற்பதாை நமை்கு தைவல் கினடத்துள்ளது. எைரவ, இந்த 

முனறரைடுைள் ெம்பந்தமாை பெவிலியரை்ளுை்கு விழிப்புணரன்வ ஏற்படுத்த ரவண்டிய 

பபாறுப்பும், ைடனமயும் நமை்கு உள்ளது.  புதிதாை பதாடங்ைப்பட உள்ள 2000 மிைி 

கிளிைிை்குைளில் உள்ள பணியிடங்ைள் அனைத்தும் முழுை்ை முழுை்ை தைியார ்முனற 

ஒப்பந்த பணியிடங்ைள் ஆகும். இந்த பணியிடங்ைளில் பணிபுரியும் 

பெவிலியரை்ளுை்கும், அரசுை்கும் எவ்வித பதாடரப்ும் கினடயாது. இந்த பெவிலியரை்ள் 

அனைவரும் ஒரு தைியார ்நிறுவைத்திை் மூலம் பணியமரத்்தப்படும் தைியார ்

நிறுவை பெவிலியரை்ரள. எைரவ, அரசு பெவிலியரை்ளுை்கு வழங்ைப்படும் எந்தபவாரு 

ெலுனைைளும் இந்த கிளிைிை்குைளில் பணிபுரிய உள்ள பெவிலியரை்ளுை்கு வழங்ைப்பட 

மாட்டாது. இந்த பணியிடங்ைளில் பணிபுரியும் பெவிலியரை்ள் நிரந்தர பணிை்கு 

உரினம ரைாரை் கூடாது எை்று அரொனணயில் (R.No: 96109/UHC/S2/2020 Office of the 

DPH, Chennai    Dated: 15.12.2020) பதளிவாை குறிப்பிடப்படட்ுள்ளது. இந்த 

பணியிடங்ைள் மாரெ் ்2021வனர மடட்ுரம எை்றும் அந்த அரொனணயில் 

குறிப்பிடப்படட்ுள்ளது.  எைரவ நிரந்தரமற்ற, நிெெ்யதை்னமயற்ற இந்த தைியார ்

ஒப்பந்த பணிை்கு பெவிலியரை்ள் யாரும் பணம் பைாடுத்து ஏமாற ரவண்டாம் எை்று 

ரைடட்ுை் பைாள்கிரறாம். ரமலும், தற்ரபானதய சூழலில் ைனடை்ரைாடி மை்ைளுை்கும் 

மருத்துவ ரெனவ கினடப்பதற்கு தமிழை அரசு முை்பைடுத்துள்ள இந்த மிைி கிளிைிை் 

திட்டத்தில்  பணிபுரிய விருப்பமுள்ள பெவிலியரை்ள் இந்த உண்னம நிலவரத்னத 

அறிந்து பைாண்டு இந்த பணிை்கு விண்ணப்பிை்குமாறு ரைடட்ுை் பைாள்கிரறாம்.  இந்த 

பணிை்கு யாரரனும் உங்ைளிடம் பணம் ரைட்டால் கீழ்ை்ைண்ட முைவரிை்கு அல்லது 

பதானலரபசி எண்ணிற்கு பதாடரப்ு பைாண்டு புைார ்அளிை்ைவும். இயக்குனர், சபொது 
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சுகொ ொரம் மற்றும் பநொய்  டுப்பு மருந்து துவற, ப னொம்பபட்வட, சென்வன. Ph: 

044 - 24320802 (EXTN - 203) 

இலங்வக : 9 மொ ங்களுக்கு பிறகு ைந்  சைளிநொட்டு சுற்றுலொப் 

பயணிகள் -  ரஞ்ென் அருண் பிரெொ ் 

பிபிசி தமிழுை்ைாை - 

 

பட மூலாதாரம், Twitter 

பதற்ைாசியாவிை் சிறந்த சுற்றுலா நாடுைளில் ஒை்றாை இலங்னையிை் சுற்றுலா 

துனற, ைடந்த 9 மாதங்ைளாை முழுனமயாை பாதிை்ைப்பட்டிருந்த நினலயில், தற்ரபாது 

மீண்டும் தைது ரெனவனய பதாடங்கியிருை்கிறது. 9 மாதங்ைளுை்குப் பிறகு முதல் 

முனறயாை இலங்னைை்கு 185 பவளிநாடட்ு சுற்றுலா பயணிைள் திங்ைடக்ிழனம 

நாட்டிற்கு வருனை தந்துள்ளைர.் மத்தள ராெபக்ஷ ெரவ்ரதெ விமாை நினலயத்திற்கு 

யுை்ரரை் நாட்டிலிருந்து இந்த சுற்றுலா பயணிைள் வந்தைர.் சுமார ்10 முதல் 14 

நாடை்ள் வனர இவரை்ள் இலங்னையில் தங்கியிருப்பாரை்ள் எை சுற்றுலா துனற 

அனமெச்ு பதரிவித்துள்ளது. ரைாவிட் - 19 பதாடரப்ாை சுைாதார வழிைாட்டல் 

நனடமுனறைளுை்கு அனமய, இந்த சுற்றுலா பயணிைள் பதை் மாைாணத்திலுள்ள 

நடெ்த்திர விடுதிைளில் தங்ை னவை்ைப்படட்ுள்ளைர.் இலங்னை சுற்றுலா அனமெச்ிை் 

தரவுைளுை்கு அனமய, இலங்னையிை் சுற்றுலா துனற 1971ஆம் ஆண்டு முதல் 

ரெனவனய வழங்கி வருகிறது. 

 

பதாடை்ை ஆண்டிரலய 39,654 சுற்றுலா பயணிைள் தீவு நாடட்ுை்கு வந்தைர.் இவ்வாறு 

சுற்றுலா துனற ஊடாை, 3.4 மில்லியை் அபமரிை்ை படாலரை்ள் அளவுை்கு அப்ரபாது 

இலங்னைை்கு வருமாைம் கினடத்தது. இதை் பிறகு இலங்னையிை் சுற்றுலா துனற 

படிப்படியாை அபிவிருத்தி பானதனய ரநாை்கி நைரந்்தது. இலங்னையில் யுத்தம் 

நனடபபற்ற ைாலத்தில் கூட, சுமார ்4 லடெ்த்திற்கும் அதிைமாை சுற்றுலா பயணிைள், 



வருடந்ரதாறும் இலங்னைை்கு வந்தைர.் இந்த நினலயில், ஆரம்ப ைாலம் முதல் 

பிை்ைனடனவரய ெந்திை்ைாத சுற்றுலாதுனற, இந்த ஆண்டு மாரெ் ்மாதத்துை்குப் பிறகு, 

ரைாவிட் பதாற்று ைாரணமாை முழுனமயாை பாதிை்ைப்பட்டது. இலங்னையில் 2019ஆம் 

ஆண்டில் நடத்தப்பட்ட ஈஸ்டர ்தாை்குதலால் ஓரளவு சுற்றுலா துனற பிை்ைனடனவ 

ெந்தித்தாலும், அந்த ஆண்டு ஒப்பீடட்ு ரீதியில் பிை்ைனடனவ ெந்திை்ைவில்னல. 

 

1975ஆம் ஆண்டில் ஒரு லடெ்ம் சுற்றுலா பயணிைள் எை்ற னமல் ைல்னல பதாட்ட 

இலங்னையிை் சுற்றுலா துனற, 2012ஆம் ஆண்டு முதல் தடனவயாை ஒரு மில்லியை் 

சுற்றுலா பயணிைள் எை்ற னமல் ைல்னல எட்டியது. அதை் பிை்ைர,் 2016ஆம் ஆண்டு 

இரண்டு மில்லியை் சுற்றுலா பயணிைள் எை்ற னமல் ைல்னல, இலங்னை எட்டியது. 

2018ஆம் ஆண்டில் 23 லடெ்த்து 33 ஆயிரத்து 796 சுற்றுலா பயணிைள் இலங்னைை்கு 

வந்தைர.் சுற்றுலா. இதுரவ இலங்னை வரலாற்றில் அதிகூடிய சுற்றுலா பயணிைள் 

நாடன்ட வந்த வருடமாை வரலாற்றில் பதிவாகியது. 2019ஆம் ஆண்டு சுற்றுலா 

துனறயில் மற்றுபமாரு னமல் ைல்னல பதாடுவதற்கு இலங்னை முயற்சித்த ரபாதிலும், 

ஈஸ்டர ்தாை்குதல் அதற்கு தனடயாை இருந்தது. இதைால், 2019ஆம் ஆண்டு 

இலங்னையிை் சுற்றுலா துனற மீண்டும் ெற்று பிை்ரநாை்கி நைரந்்தது. 2019ம் ஆண்டு 

இலங்னைை்கு 19 லடெ்த்து 13 ஆயிரத்து 702 சுற்றுலா பயணிைள் வருனை தந்தைர.் 

 

சுற்றுலா துனறயிை் ஊடாை 2019ஆம் ஆண்டு இலங்னை, 3,606.9 மில்லியை் 

அபமரிை்ை படாலருை்கும் அதிைமாை வருமாைத்னத ஈட்டியிருந்தது. இலங்னை 

சுற்றுலா துனற வரலாற்றில் 2018ம் ஆண்ரட, அதிைளவிலாை வருமாைம் கினடத்த 

ஆண்டாை பதிவாகியுள்ளது. இதை்படி, 2018ஆம் ஆண்டு 4,380.6 மில்லியை் அபமரிை்ை 

படாலருை்கும் அதிைமாை வருமாைத்னத, சுற்றுலத்துனறயிை் ஊடாை இலங்னை 

தைதாை்கிை் பைாண்டது. இவ்வாறு சுற்றுலா துனறயில் பைாடிைட்டி பறந்த 

இலங்னைை்கு, ரைாவிட் - 19 னவரஸ் தடங்ைலாை அனமந்தது. இந்த ஆண்டு முதல் 3 

மாதங்ைளில் மாத்திரரம இலங்னையிை் சுற்றுலா துனற உயிர ்பபற்றிருந்தது. அந்த 

வனையில், ைடந்த ெைவரி மாதம் 2 லடெ்த்து 28 ஆயிரத்து 434 சுற்றுலா பயணிைள் 

இலங்னைை்கு வந்தைர.் அரதரவனள, பிப்ரவரி மாதம் 2 லடெ்த்து 7 ஆயிரத்து 507 

சுற்றுலா பயணிைள் வருனை தந்திருந்தைர.் 

 

இலங்னையில் முதலாவது ரைாவிட் பதாற்றாளர ்பிப்ரவரி மாதம் இறுதி வாரத்திரலரய 

அனடயாளம் ைாணப்பட்டிருந்தார.் இந்த நினலயில், மாரெ் ்மாதம் 71 ஆயிரத்து 370 

சுற்றுலா பயணிைள் மாத்திரரம வந்தைர.் மாரெ் ்மாதம் 20ஆம் திைதியுடை் நாடு 

முடை்ைப்பட்ட நினலயில், விமாை நினலயங்ைளும் மூடப்பட்டிருந்தை. இதைால் , ஒரு 

சுற்றுலா பயணி கூட இலங்னைை்கு வருனைத் தரவில்னல. இலங்னையிை் சுற்றுலா 

துனற பூெ்ஜியம் எை்ற நினலை்கு தள்ளப்பட்ட பிை்ைணியில், 9 மாதங்ைளிை் பிை்ைர ்

முதல் தடனவயாை 185 சுற்றுலா பயணிைள் இலங்னைை்கு வந்தைர.் 

 

சுற்றுலொ துவற அவமெெ்ரின் விளக்கம் - இை்று முதல் எதிரவ்ரும் ெைவரி மாதம் 

19ஆம் திைதி வனர ஒரு புதிய ரவனலத்திட்டமாை இந்த சுற்றுலா துனற 

முை்பைடுை்ைவுள்ளதாை விடயத்திற்கு பபாறுப்பாை அனமெெ்ர ்பிரெை்ை ரணதுங்ை 

பதரிவிை்கிை்றார.் சுற்றுலா பயணிைனள பரயா பபல் திட்டத்திை் கீழ், நாட்டில் 

அனடயாளம் ைாணப்படட்ுள்ள பகுதிைளுை்கு அனழத்து பெல்ல 

திட்டமிடப்படட்ுள்ளதாைவும் அவர ்கூறுகிை்றார.் எதிரவ்ரும் ெைவரி மாதம் 19ம் திைதி 

வனர விரெட விமாைங்ைளிை் ஊடாை வருனைத் தரும் சுற்றுலா பயணிைளுை்ரை 

இலங்னையில் அனுமதி வழங்ைப்படட்ுள்ளது. இந்த திட்டத்திை் பிை்ைர,் ொதாரண 

விமாைங்ைளிை் ஊடாை வருனைத் தரும் சுற்றுலா பயணிைளுை்கும் நாட்டிை் பல 

பகுதிைளுை்கு பெல்ல அனுமதிை்ைப்படும் எைவும் அவர ்குறிப்பிடுகிை்றார.் சுற்றுலா 

பயணிைள் நாடன்ட வந்தனடந்தவுடை், பி.சி.ஆர ்பரிரொதனை நடத்தப்படும் எை 



அவர ்பதரிவிை்கிை்றார.் அதை்பிை்ைர,் 5 மற்றும் 7 நாடை்ளுை்கு இனடயில் 

மற்றுபமாரு பி.சி.ஆர ்பரிரொதனை நடத்த திட்டமிடப்படட்ுள்ளதாைவும் அனமெெ்ர ்

கூறுகிை்றார.் சுற்றுலா பயணிைனள அனழத்து பெல்ரவார ்ைனடபிடிை்ை ரவண்டிய, 

சுைாதார வழிமுனறைள் அறிமுைப்படுத்தப்படட்ுள்ளதாை அவர ்பதரிவிை்கிை்றார.் 

 

சுற்றுலா பயணிைள் ஊடாை நாட்டிற்கு ஏற்படும் அெச்ுறுத்தனல குனறத்துை்பைாள்ளும் 

விதத்திரலரய, இந்த திட்டம் முை்பைடுை்ைப்படுவதாை அரெ மருத்துவ அதிைாரிைள் 

ெங்ைத்திை் ஏற்பாட்டாளர ்டாை்டர ்ெரித்த அளுத்ரை பதரிவிை்கிை்றார.் நாடட்ு 

மை்ைளுடை் இனணயாத வனையில், இந்த சுற்றுலா பயணிைனள நாட்டிற்குள் பெல்ல 

அனுமதிை்ை எதிரப்ாரத்்துள்ளதாைவும் அவர ்கூறுகிை்றார.் சுற்றுலா துனற எை்பது 

இலங்னையிை் முை்கிய வருமாைத்னத ஈட்டித் தரும் ஒரு துனற எை்பதைால், இந்த 

துனறனய முை்ரைாை்கி பைாண்டு பெல்வது ைட்டாயமாைது எைவும் அவர ்

சுட்டிை்ைாடட்ுகிை்றார.் இலங்னை பதாடரப்ில் நம்பிை்னை இருந்தால் மாத்திரரம, 

நாட்டிற்கு பவளிநாடட்ு சுற்றுலா பயணிைள் வருனைத் தருவாரை்ள் எை அவர ்

குறிப்பிடுகிை்றார.் ரைாவிட் பதாற்னற ைடட்ுப்படுத்தி, ெரியாை நடவடிை்னைைனள 

முை்பைடுத்தால் மாத்திரரம, இந்த சுற்றுலா துனறனய முை்ரைாை்கி பைாண்டு பெல்ல 

முடியும் எை அவர ்கூறுகிை்றார.் தைினமப்படுத்தல் விதிமுனறைளுை்கு அனமய, 

சுற்றுலா பயணிைனள, சுற்றுலாவில் ஈடுபடுத்துவதற்ைாை வாய்ப்னப ஆராய்ந்து 

வருவதாை சுைாதார அனமெச்ிை் பதாற்று ரநாய் ஆய்வு பிரிவிை் விரெட னவத்திய 

நிபுணர ்படாை்டர ்சுதத் ெமரவீர பதரிவிை்கிை்றார.்  தைினமப்படுத்தலுை்கு உட்படுத்தி, 

பிை்ைர ்சுற்றுலாவிற்கு அனுமதிை்கும் நனடமுனற ொத்தியமற்றது எைவும் அவர ்

குறிப்பிடுகிை்றார.் அதைால், தைினமப்படுத்தலில் இருந்தவாரற, அவரை்ள் சுற்று 

பயணத்தில் ஈடுபடும் ெந்தரப்்பம் குறித்து ஆராய்ந்து வருவதாை அவர ்

பதரிவிை்கிை்றார.் இலங்னையில் பதரிவுபெய்யப்பட்ட சுற்றுலா தலங்ைளுை்கு 

மாத்திரரம, பவளிநாடட்ு சுற்றுலா பயணிைனள அனழத்து பெல்வதற்ைாை திட்டம் 

வகுை்ைப்படட்ுள்ளதாை சுைாதார அனமெச்ிை் பதாற்று ரநாய் ஆய்வு பிரிவிை் விரெட 

னவத்திய நிபுணர ்படாை்டர ்சுதத ்ெமரவீர 

பதரிவிை்கிை்றார.் https://www.bbc.com/tamil/sri-lanka-55476373 

இவளஞர் நலம் : இலக்வக பநொக்கி பயணிப்பபொம் - பணி. இரு யரொஜ்  பெ. ெ. 

பெை்னை இரயசுெனபயிைர-் ைாபணாளிYouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=dbrhaYtEWVI 

இவளஞர் நலம் : பபொவ பய பபொ பபொ பணி . மரிய அருள் ரொஜொ பெ. ெ. 

https://www.youtube.com/watch?v=EzcPANvtkFM 

இவளஞர் நலம் :  இளவமயின் எழுெச்ி எது ? பணி . பஜொெப் கமபலஷ் ெ. ெ. 

https://www.youtube.com/watch?v=RGESBhIlOHI 

இவளஞர் நலம் : எழுெச்ிபய இளவம பணி. ெகொயரொஜ் விஜயன் பெ. ெ.  

https://www.youtube.com/watch?v=qWqYnUSFoXY&t=28s 

மின்னஞ்ெல் ஊடக ைழியொக எமது நற்செய்தி அறிவிப்புப் பணிக்கு 

 யவு செய்து  ங்களொல் இயன்ற நன்சகொவடவய அனுப்புங்கள். 

வாெைரை்ள் உவந்தளிை்கும் நை்பைானடரய எமது பணிை்கு நிதி ஆதாரம். 

நை்பைானடைள் அனுப்புரவார ் பணவினட, ைாரொனல உடைடி பணம் அனுப்பும் 

வெதினய பயை்படுத்தலாம். 

பபயர ்: K. M. Selvaraj 

https://www.bbc.com/tamil/sri-lanka-55476373
https://www.youtube.com/watch?v=dbrhaYtEWVI
https://www.youtube.com/watch?v=EzcPANvtkFM
https://www.youtube.com/watch?v=RGESBhIlOHI
https://www.youtube.com/watch?v=qWqYnUSFoXY&t=28s


வங்கி : South Indian Bank 

நைரம்  : Gudalur, The Nilgiris 

ைணை்கு எண்: 0754053000004800 

IFSC / NEFT Code : SIBL0000754 

ச ொடர்புக்கு : K. M. செல்ைரொஜ், 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.  

என் ஆண்டைபர, என் ப ைபன!  உமது அரசு ைருக. உமது திருவுளம் நிவறபைறுக. 

ைொரும் ஆண்டைரொகிய ஏசுபை ைொரும். ஆசமன். 

Attachments area 
Preview YouTube video Ilakkai Noki Payanippom ||Youth Talk 1 || 
Accompanying Youth ||By Fr Irudayaraj SJ ||Chennai Jesuits 

 

 

Ilakkai Noki Payanippom ||Youth Talk 1 || Accompanying Youth ||By Fr Irudayaraj SJ ||Chennai Jesuits 

Preview YouTube video ரபானதரய ரபா ரபா || No to Drugs || Youth Talk 
2|| Fr Maria Arul Raja SJ || Accompanying Youth|| Jesuits 
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பபொவ பய பபொ பபொ || No to Drugs || Youth Talk 2|| Fr Maria Arul Raja SJ || Accompanying Youth|| Jesuits 

Preview YouTube video Ilamaiyin Ezhuchi Ethu? || Youth Talk 3 || By Fr. Joseph 
Kamalesh SDB || Accompanying Youth||Jesuits 

 

 

Ilamaiyin Ezhuchi Ethu? || Youth Talk 3 || By Fr. Joseph Kamalesh SDB || Accompanying Youth||Jesuits 

Preview YouTube video Ezhuchiye Ilamaiyai ||Youth Talk 4 || Fr Sahayaraj 
Vijayan SJ ||Accompanying Youth ||Chennai Jesuits 

 

 

Ezhuchiye Ilamaiyai ||Youth Talk 4 || Fr Sahayaraj Vijayan SJ ||Accompanying Youth ||Chennai Jesuits 
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