
+ திருச்சபை சசய்திகள் 

சதொகுப்பு III - ைிரதி – 131 – 31 - 12 - 2017   

வொசிக்க, சிந்திக்க, சசயலொக்க, வொழ்வொக்க - திருச்சபை சசய்திகள் 

அப்பைொஸ்தலிக்க, கத்பதொலிக்க, ஆசிரியத்திற்கு கீழ்ப்ைடிந்திருக்கும் 

(இந்திய அரசின் சிறு - குறு - நடுத்தர - சதொழில் ஆதொர் எண் - TN15D0000626 

- நிறுவிய நொள் - 25/02/2015)  

முகவரி  : + திருச்சபை சசய்திகள் 7/151A, செல்த்பகம்ப், கூடலூர் - 643 211, 

நீலகிரி மொவட்டம் தமிழ்நொடு  

சதொபலபைசி - 04262 261234, அபலபைசி WhatsApp : 9442541471 

சதொடர்புக்கு மின்னஞ்சல் : avemariaave@gmail.com  சைற 
விரும்ைவில்பல : catholic.asia@gmail.com 

 

 

2018 அபனவருக்கும் இனிய புத்தொண்டு நல் வொழ்த்துக்கள் - 

ஆசிரியர் குழு  

 

 

 

திருச்சபை ஆபலொசகர் : பமதகு ஆயர் அ. அமல்ரொஜ், உதகமண்டலம் 

ஆசிரியர் குழு : மதுரை ஆனந்த்,  ஆரைோக்கியம் டென்னிஸ், சோர்லஸ் இருதயம்,   

பிைோன்சிஸ் நல்லப்பன் OMI, டெயபோலன் ைரபல் SDB, ெோக்குலின் ரமரி SSAM, ரெோமிக்ஸ்,  

மரிய அருள் ைோெோ,S.J., நித்ய சகோயம் OFM.Cap.,  இனிரகோ ரெோக்கிம் SSAM 

ஆசிரியர் மற்றும் சவளியிடுைவர் - ரக. எம். டசல்வைோஜ் 

திருத்தந்பத, வத்திக்கொன், திருப்ைீட சசய்திகள்  

வழங்குவது வத்திக்கொன் வொசனொலி இரையதளம் :  http://ta.radiovaticana.va/  

 

திருத்தந்பத : அபமதிக்கு ஆதரவளிக்கும் மனப்ைொன்பமக்கு இடமளிப்பைொம் 

திருஅபவ : சிறொர் சதொழில்முபறக்கு எதிரொக செர்மனியின் சிறொர் இபசக்குழு - 

FIDES 

திருஅபவ : "மதத்தின் சபகொதரி அபமதி"கர்தினொல் பகொக்  

மபற உபர : தொய்பமயுடன் புத்தொண்டில் அருட்ைணி இபயசு கருணொநிதி 
விவிலியத்பதடல் : பவதபன பவள்வியில் பயொபு – ைகுதி 51 

பநர்கொணல்: 2017ம் ஆண்டு ைற்றிய ஒரு கண்பணொட்டம் - அருள்ைணி ெூலியன் 

ைொசமுள்ள ைொர்பவயில் : சுனொமி உருவொக்கிய திருக்குடும்ைம்  

இபளஞர் நலம் : செயித்தவர்களிடம் அப்ைடி என்னதொன் 
இருக்கிறது..? - WhatsApp  

mailto:avemariaave@gmail.com
mailto:catholic.asia@gmail.com
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fta.radiovaticana.va%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHh3-zDC9RTRhr71_Qbdj6JlXd0lg


மொத்தி பயொசி : புத்தொண்டில் சின்னதொய் சில பயொசபனகள் - 

WhatsApp  

திருத்தந்பத : அபமதிக்கு ஆதரவளிக்கும் மனப்ைொன்பமக்கு இடமளிப்பைொம் 

 

ெோர்ெியோவின் புனித சிமிரயோன் கத்ரதோலிக்க ஆலயத்தில் கல்ரதய 
சமூகத்ரதச் சந்தித்தபின் அரமதியின் அரெயோளமோக புறோரவப் 
பறக்க விடுகிறோர் திருத்தந்ரத பிைோன்சிஸ் - AFP 

“அரமதிக்கு ஆதைவளிக்கும் மனப்போன்ரமக்கும், டசயல்களுக்கும் 
இந்நோள்களில் இெமளிப்ரபோம்” என்ற டசோற்கரள, திருத்தந்ரத 
பிைோன்சிஸ் அவர்கள், தன் டுவிட்ெர் டசய்தியோக, இச்சனிக்கிழரமயன்று 
டவளியிட்டுள்ளோர்.ரமலும், திருத்தந்ரத பிைோன்சிஸ் அவர்கள், 2017ம் 
ஆண்டின் இறுதி நோளோகிய, இஞ்ஞோயிறு மோரல ஐந்து மைிக்கு, 

வத்திக்கோன் தூய ரபதுரு பசிலிக்கோ ரபைோலயத்தில் நன்றி வழிபோட்ரெ 
தரலரமரயற்று நெத்துவோர். இவ்வழிபோட்டில், இரறவனின் அன்ரன 



டபருவிழோ திருவிழிப்பு மோரல வழிபோடும், திருநற்கருரை 
ஆைோதரனயும், ரத ரதயும் நன்றிப் போெலும் 
இெம்டபறும்.இவ்வழிபோட்டிற்குப் பின்னர், வத்திக்கோன் தூய ரபதுரு 
வளோகத்தில் அரமக்கப்பட்டுள்ள அழகிய குடிலுக்குச் டசன்று 
டசபிப்போர், திருத்தந்ரத பிைோன்சிஸ். ரமலும், 2018ம் ஆண்டு சனவரி 01, 

திங்கள் கோரல பத்து மைிக்கு வத்திக்கோன் தூய ரபதுரு பசிலிக்கோ 
ரபைோலயத்தில், இரறவனின் அன்ரன டபருவிழோ திருப்பலிரய 
நிரறரவற்றிய பின்னர், பகல் 12 மைிக்கு மூரவரள டசப உரையும் 
நிகழ்த்துவோர், திருத்தந்ரத பிைோன்சிஸ்.சனவரி 01, திங்களன்று, 

‘புலம்டபயர்ந்ரதோரும், குடிடபயர்ந்ரதோரும் : அரமதிரயத் ரதடும் 
ஆண்களும் டபண்களும்’ என்ற தரலப்பில், 51வது உலக அரமதி 
நோரள, திருஅரவ சிறப்பிக்கின்றது. 

திருஅபவ : சிறொர் சதொழில்முபறக்கு எதிரொக செர்மனியின் சிறொர் இபசக்குழு - 

FIDES 

 



டெர்மனியின் டகோரலோன் நகரில் பைிக்கோகக் கோத்திருக்கும் வின்மீண் 
இரசக்குழுவினர் - EPA 

டெர்மன் நோட்டின் கத்ரதோலிக்க போலர் சரப கழகத்தின் 
பல்லோயிைக்கைக்கோன போெகர்கள், இவ்டவள்ளியன்று நெத்திய இரச 
நிகழ்வில், இந்தியோ விலும், உலடகங்கிலும் இெம்டபறும் சிறோர் 
டதோழில்முரறக்கு எதிைோக ஒன்று ரசர்ந்து டசயல்படுவதற்கு உறுதி 
எடுத்தனர் என்று, பரீதஸ் டசய்தி கூறுகின்றது.டெர்மனியின் Trier 

நகரில், தங்களின் அறுபதோவது ஆண்டு நிகழ்ரவ, டிசம்பர் 29, 

இவ்டவள்ளியன்று அதிகோைப்பூர்வமோக ஆைம்பித்த, "Star Singers" என்ற 
இரசக்குழுவினர், 2018ம் ஆண்டில், சிறோர் டதோழில்முரறக்கு எதிைோகச் 
டசயல்பெத் தீர்மோனித்தனர். இந்நிகழ்வில் 2,600க்கு ரமற்பட்ரெோர் 
கலந்துடகோண்ெனர்."சிறோர் டதோழில்முரறக்கு எதிைோக ஒன்று ரசர்ந்து" 
என்ற சுரலோகத்துென் இந்நெவடிக்ரகரய ஆைம்பித்துள்ள இந்த 
இரசக்குழுவினர், இந்தக் கிறிஸ்மஸ் கோலத்தில், மூன்று கீழ்த்திரச 
ஞோனிகள் ரபோன்று உரெயைிந்து, டெர்மனியில் வடீுகரளச் சந்தித்து, 

நிதி திைட்டி வருகின்றனர். 

டெர்மனியின் அரனத்துப் பங்குத்தளங்கரளச் ரசர்ந்த, இந்த 
இரசக்குழுவின்  ஏறத்தோழ மூன்று இலட்சம் சிறோர், "கிறிஸ்து இந்த 
வடீ்ரெ ஆசீர்வதிக் கிறோர்" என்று எழுதப்பட்ெ அட்ரெகளுென் 
வடீுகரளச் சந்தித்து, உலடகங்கும் துன்புறும் தங்கரளடயோத்த 
வயதுரெய சிறோருக்டகன நன்டகோரெ கரளச் ரசகரித்து 
வருகின்றனர். "Star Singers" என்ற இந்த இரசக்குழுவின் இந்நெவடிக்ரக 
பற்றிப் ரபசிய, போப்பிரற மரறப்பைி கழகங்களின் தரலவர், ரபைோயர் 
Giampietro Dal Toso அவர்கள், மிகவும் சுவோைஸ்யமோன இந்நெவடிக்ரக, 

அகில உலக திருஅரவக்கும் முக்கியமோனது என்று, கூறினோர். 
விண்மீன் போெகர்கள் என்ற இந்த இரசக்குழுவினர், இரயசுரவக் கோை 
உதவிய விண்மீரனப் பின்டசல்கின்றனர் என்றும், அவர்களுக்கு நோம் 
நன்றி டசோல்ல கெரமப்பட்டுள்ரளோம் என்றும் கூறினோர், ரபைோயர் Toso.  

"Star Singers" ("Sternsingen"), யுடனஸ்ரகோ நிறுவனத்தின் கலோச்சோைப் 
போைம்பரியத்தில், முக்கியமோன அங்கம் வகிக்கின்றனர் என்று டசோல்லப் 



பட்டுள்ளது. உலகில், 5 வயதுக்கும், 17 வயதுக்கும் உட்பட்ெ 16 ரகோடிரய 
80 இலட்சம் சிறோர் டதோழிலோளர் உள்ளனர். இவர்கள் உலக சிறோர் 
டதோரக யில் 11 விழுக்கோெோகும் என்று உலக டதோழில் நிறுவனம் 
கைக்கிட்டுள்ளது. 

திருஅபவ : "மதத்தின் சபகொதரி அபமதி"கர்தினொல் பகொக்  

 

அசிசியில் புனித பிைோன்சிஸ் பசிலிக்கோ வளோகத்தில் பல்சமயக் 
கூட்ெத்தில் விளக்ரகற்றுகிறோர் முதுடபரும் தந்ரத முதலோம் 
பர்த்தலரமயு - AFP 

 மதத்தின் சரகோதரி அரமதி மற்றும், வன்முரற, எந்த வழியிலும் 
நியோயப்படுத்தப்பெ முடியோதது என்று, கிறிஸ்மஸ் டசோல்கின்ற 
டசய்திரய, நோம் உலடகங்கும் பைப்ப ரவண்டும் என்று, திருப்பெீ உயர் 
அதிகோரி ஒருவர் கூறினோர். ‘2017ம் ஆண்டில் கிறிஸ்தவ ஒன்றிப்பு’ 



என்ற தரலப்பில், SIR டசய்தி நிறுவனத்திற்குப் ரபட்டியளித்த, திருப்பெீ 
கிறிஸ்தவ ஒன்றிப்பு அரவத் தரலவர் கர்தினோல் கர்ட் ரகோக் 
அவர்கள், உலடகங்கும் கிறிஸ்தவர்கள் சித்ைவரதப்படுத்தப்பட்டு, 

டகோரல டசய்யப்படுவதற்குரிய கோைைங்கரள விளக்கினோர். 
கத்ரதோலிக்க, ஆர்த்தெோக்ஸ் மற்றும், பிற கிறிஸ்தவ சரபயினர் 
என்பதற்கோக அல்ல, அவர்கள் எல்லோரும் கிறிஸ்தவர்கள் 
என்பதோரலரய டகோரல டசய்யப்படுகின்றனர் என்றும், அவர்களின் 
குருதி, கிறிஸ்தவர்கள் அரனவரையும் இரைக்கின்றது என்றும், 

விண்ைகத்திலுள்ள இந்த மரறசோட்சிகள், இவ்வுலகில் நோம் ரதடும் 
ஒன்றிப்ரப ஏற்கனரவ கண்டுபிடித்துள்ளனர் என்றும், கர்தினோல் ரகோக் 
அவர்கள் கூறினோர்.    2017ம் ஆண்டு, கிறிஸ்தவ சரபகளுக்கிரெரய 
நல்ல உறவுகரள யும், வைலோற்று முக்கியத்துவம் வோய்ந்த 
நிகழ்வுகரளயும் டகோண்டு, புதிய கூறுகளுக்கு வழியரமத்துள்ளது 
எனினும், சமயத் தீவிைவோதம் என்ற டபயரில், இந்த ஆண்டு, 

இப்பூமியின் பல்ரவறு பகுதிகளில், கிறிஸ்தவர்கள் குறிரவத்து 
தோக்கப்பட்டுள்ளனர் என்றும் கவரல டதரிவித்தோர், கர்தினோல் 
ரகோக்.   டிசம்பர் 17ம் ரததி, திருவருரகக் கோல மூன்றோம் ஞோயிறன்று 
போகிஸ்தோனின் குடவட்ெோவில், டமத்தடிஸ்ட் கிறிஸ்தவ ஆலயம், 

ஐ.எஸ்.ஐ.எஸ். ஆட்களோல் தோக்கப்பட்ெது, மிகவும்  துயைம் தந்த டசய்தி 
என்றுரைத்த கர்தினோல் ரகோக் அவர்கள், மதத்தின் சரகோதரி அரமதி 
என்ற டசய்திரய, கிறிஸ்மஸ் நமக்கு வழங்குகின்றது என்று கூறினோர். 
வன்முரறரய, எந்த வழியிலும் நியோயப்படுத்த முடியோது என்ற 
டசய்திரயயும், கிறிஸ்மஸ் நமக்கு உைர்த்துகின்றது என்றும் 
உரைத்தோர், கர்தினோல் ரகோக். 

மபற உபர : தொய்பமயுடன் புத்தொண்டில் அருட்ைணி இபயசு கருணொநிதி  
01 ெனவரி 2018: மரியொள் இபறவனின் தொய் மற்றும் புத்தொண்டு சைருவிழொ  

I. எண்ைிக்ரக 6:22-27 / II. கலோத்தியர் 4:4-7 / III. லூக்கோ 2:16-21  

 

கிைரகோரியன் கோலண்ெரின் முதல் நோளோகிய இந்த நோள் மூன்று நிரலகளில் 
முக்கியத்துவம் டபறுகிறது: (1) இது ஆண்டின் தரலநோள். இன்று புத்தோண்டுப் 
டபருவிழோ. புதிய குழந்ரத, புதிய மலர், புதிய ஆரெ, புதிய மனிதர், புதிய இெம், 

புதிய வடீு, புதிய வோகனம், புதிய ரவரல என புத்துைர்ச்சி அளிக்கும் வரிரசயில் 
புதிய ஆண்டும் அெக்கம். கோலண்ெர், ரெரி என அரனத்ரதயும் புதிதோகத் 



டதோெங்குகின்ரறோம்.  (2) இன்று கிறிஸ்து பிறப்பின் எட்ெோம் நோள். இந்த நோள்தோன் 
'இரயசுவுக்கு' டபயர்சூட்ெப்படும் நோள். 'டபயரில் என்ன இருக்கிறது?' எனக் ரகட்கிறோர் 
ரேக்ஸ்பியர். ஆனோல் டபயரில் நிரறயரவ இருக்கிறது. தனக்குச் சூட்ெப்பட்ெ 
டபயர்ரபோலரவ வோழ்ந்து முடிக்கிறோர் இரயசு. நம் மீட்பைோகின்றோர். (3) இன்று 
மரியோளின் தோய்ரமயின் விழோ. மூடவோரு இரறவனின் இைண்ெோம் நபரை 
திருவயிற்றில் தோங்கியதோல் இரறவனின் தோய் என்ற நிரலக்கு 
உயர்கின்றோர்.  கிரைக்க கெவுள் Janus (from here is derived 'January') ரபோல இைண்டு 
தரல டகோண்ெவர்களோக - பின்ரனோக்கியும், முன்ரனோக்கியும் - நன்றி மற்றும் 
நம்பிக்ரக டகோண்ெவர்களோக நிற்கின்ரறோம். 
 

முதல் வொசகம் எண் 6:22-27 -  'ரயோம் கிப்பூர்' நோளில் பரிகோைப் பலி டசலுத்திவிட்டு, 

திருத்தூயகத்திலிருந்து டவளிவரும் தரலரமக்குரு அங்ரக கூடியிருக்கும் 
மக்களுக்கு வழங்கும் ஆசியுரைரய (கோண். ரலவி 9:22) இன்ரறய முதல் வோசகம். 
இந்த ஆசீரின் இைண்டு முக்கிய கூறுகள் அருளும், அரமதியும். இந்த வோர்த்ரதகரள 
ரவத்ரத திருத்தூதர் பவுலும் பிற்கோலத்தில் தன் கடிதங்களில் திருஅரவயினரை 
வோழ்த்துகிறோர் என்பரதயும் நிரனவில்டகோள்ரவோம்.  
 

இந்த ஆசீரை இரறவரன ரமோரச வழியோக ஆரைோனுக்கு கற்றுத் தருகின்றோர். 
எபிரையத்தில் 'ஆசீர்' என்றோல் 'டசல்வம்' அல்லது 'வளரம' என்பது டபோருள். ஆக, 

ஒருவர் டசல்வந்தைோக இருக்கிறோர் என்றோல் அவர் இரறவனின் ஆசீர் டபற்றவர் 
என்று நோம் டசோல்லலோம். அதற்கோக டசல்வம் இல்லோதவர்கள் எல்லோம் ஆசீர் 
இல்லோதவர்கள் என்று டசோல்வதில் எனக்கு உென்போடில்ரல. இந்த 
ஃபோர்முலோரவத்தோன் கோல்வின் பயன்படுத்தி தன் சரபயில் உள்ள எல்லோரையும் 
டசல்வைோக்கினோர். எப்படி? கெவுள் உனக்கு ஆசீர் தருகிறோர் என்றோல் நீ 
டசல்வந்தனோய் இருப்போய். இரத அப்படிரய டகோஞ்சம் நீட்டி, நீ நன்றோக உரழத்து, 

டசல்வம் ரசர்த்தோல், ஆண்ெவர் உன்ரனோடு இருக்கிறோர் என்று உைைலோரம என்று 
டசோன்னோர். இந்த பின்புலத்தில்தோன் ரமற்கத்திய ஐரைோப்போவில் டதோழில்புைட்சி 
உருவோனது. 
 

தமிழ் டமோழிடபயர்ப்பில் சின்ன சிக்கல் இருக்கிறது. அதோவது, 'ஆண்ெவர் உனக்கு 
ஆசி வழங்கி உன்ரனக் கோப்போைோக!' என்பது 'ஆண்ெவர் உனக்கு ஆசி வழங்குவோைோக! 
உன்ரனக் கோப்போைோக!' என்று இருக்க ரவண்டும். ஒருரவரள எபிரையத்தின் 
டமோழிநரெ எல்லோவற்ரறயும் பிரித்து எழுது கிறரதோ என்னரவோ. ரமலும், எபிரைய 
வோக்கிய அரமப்பில் முதல் ஆசியில் மூன்று வோர்த்ரதகளும், இைண்ெோம் ஆசியில் 
ஐந்து வோர்த்ரதகளும், மூன்றோம் ஆசியில் ஏழு வோர்த்ரதகளும் இருக்கின்றன. 
மூன்று - ஐந்து - ஏழு என ஆசீர் வளர்கிறது. ஆக, இது சும்மோ 'நல்லோ இரு!' என்று 
டசோல்லப்பட்ெ ஆசீர் அல்ல. மோறோக, ரயோசித்து, நிறுத்தி, நிதோனமோக 
எழுதப்பட்டுள்ளது. 
 



மூன்று ஆசிகள். ஒவ்சவொரு ஆசியிலும் இரண்டு கூறுகள். 
 

1. 'ஆண்டவர் உனக்கு ஆசி வழங்குவொரொக!  உன்ரனக் கோப்போைோக!' இதில் 
ஆண்ெவர்தோன் டசயலோற்றுபவர். ஆண்ெவர் தோன் ஆசீர் அளிப்பவர். இருந்தோலும், 

இங்ரக அந்த பைிரய இங்ரக அருட்பைியோளர்தோன் டசய்கிறோர். ஆக, 

அருட்பைியோளர் தன் கைத்தில் ஆண்ெவரின் கைம் டகோண்டு ஆசீைளிக்கின்றோர். 
'உனக்கு' என்பது இைண்ெோம் நபர் (முன்னிரல) ஒருரம. ஆக, இது டமோத்தமோக 
கூட்ெத்தின்முன் வழங்கப்பட்ெோலும், ஆசி ஒவ்டவோரு தனிநபருக்கும் உரியது. ஆக, 

ஆண்ெவரின் பிைசன்னத்தில் கூட்ெம் ரபோடுவதற்ரக இெமில்ரல. ஒவ்டவோருவரும் 
அவரின் போர்ரவ யில் விரலமதிப்பு உரெயவர். 'பைோகோ' என்பரத 'புகழ்வது' என்றும் 
'ஆசீர்வதிப்பது' என்றும் டபோருள் டகோள்ளலோம். ஆங்கிலத்திலும் இரத நோம் 
போர்க்கலோம்: 'Let us bless the Lord' என்னும் வோக்கியத்தில் 'ப்ளஸ்' என்பது மனிதர்கள் 
இரறவரனப் புகழ்வரதயும், 'God பளஸ் யூ' என்னும் வோக்கியத்தில் 'ப்ளஸ்' என்பது 
இரறவன் மனிதர்களுக்கு ஆசீர்வதிப்பரதயும் குறிக்கிறது. 'பைோகோ' என்பரத நோம் 
இைண்ெோம் அர்த்தத்தில் எடுத்துக் டகோள்ரவோம். இைண்ெோவதோக, 'கோத்தல்' என்பரத 
'கண்கரளப் பதித்தல்.' ஒரு ஆயன் தன் மந்ரதரயக் கோக்கிறோன் என்றோல், அவன் 
தன் மந்ரத யின் ரமல் தன் கண்கரளப் பதிய ரவக்கிறோன். 
 

2. 'ஆண்டவர் அவர் திருமுகத்பத உன்பமல் ஒளிரச் சசய்வொரொக! உனக்கு 
அருள்கூர்வோைோக!' 'ஒளி' என்பது விவிலியத்தில் வோழ்ரவக் குறிக்கும். ஆண்ெவரின் 
முகம் எப்ரபோதும் ஒளிைக் கூடியது. இந்த முகம் மனிதர்கள்ரமல் படும்ரபோது 
அவர்களும் ஒளி டபறுகின்றனர். வோழ்வு டபறுகின்றனர். ரமலும், உருவகத்தின் 
அடிப்பரெயில் 'திருமுகம் ஒளிர்தல்' என்பது 'அருள்கூர்தல்' என்றும் டபோருள் படும். 
'ஹனோன்' ('அருள்') என்ற வோர்த்ரத 'தன் குழந்ரதரய கூர்ந்து போர்க்கும் தோயின்' 

டசயரலக் குறிக்கிறது. ஆக, ஆண்ெவரின் ஒளி சூரியனின் ஒளி ரபோல 
எல்லோருக்கும் டபோதுவோக இல்லோமல், ஒவ்டவோருவர் ரமலும் அவரின் தனிப்பட்ெ 
அருளோக ஒளிர்கிறது. 
 

3. 'ஆண்டவர் தன் திருமுகத்பத உயர்த்துவொரொக! உனக்கு அரமதி தருவோைோக!' 
மீண்டும் ஆண்ெவரின் திருமுகரம இங்கு டசயலோற்றுகிறது. 'தோழ்ந்து ரபோன முகம்,' 

அல்லது 'குனிந்த முகம்' அவமோனத்ரத அல்லது ரகோபத்ரதக் குறிக்கும் (டதோநூ 
4:6,7). ரமலும், ரவறுபக்கம் முகத்ரத திருப்பிக் டகோள்ளுதல் ரகோபத்ரதயும், 

ஒருவரிெமிருந்து விலகி நிற்பரதயும், கண்டுடகோள்ளோதரதயும் குறிக்கும் (இச 31:18, 

திபோ 30:8, 44:25). ஆண்ெவர் தன் முகத்ரத தோழ்த்திக் டகோள்ளோமல், ரவறு பக்கம் 
திருப்பிக் டகோள்ளோமல் உன் பக்கம் திருப்புகிறோர். இறுதியோக அவர் 'ேரலோம்' 

('அரமதி, நிரறவு, நலம்') தருகிறோர்.  
 

இந்த மூன்று ஆசிகரளயும் ஒருரசை வோசிக்கும்ரபோது என்ன ரதோன்றுகிறது?  நோன் 
என் உள்ளங்ரகயில் ஐஃரபோரன ரவத்திருக்கிரறன் என ரவத்துக்டகோள்ரவோம். 



எனக்கு டவளியில் இருப்பது ஐஃரபோன். இந்த ஐஃரபோரன டதோட்டுக் டகோண்டிருப்பது 
என் ரதோல். இந்த ஐஃரபோனின் நிரறரய, குளிர்ச்சிரய, டவதுடவதுப்ரப உைர்வது 
என் உள்ளுைர்வு அல்லது மூரள. ஆக, எனக்கு டவளியில், என்னில், எனக்கு 
உள்ரள என்று மூன்று எதோர்த்த நிரலகள் உள்ளன. இரறவனின் ஆசிடமோழி எனக்கு 
டவளிரய டதோெங்கி, என்ரமல் ஒளிர்ந்து, எனக்குள் போய்கின்றது. ஆக, இரறவனின் 
ஆசி முழுரமயோன ஆசியோக இருக்கிறது. 
 

இரத ஆண்டின் முதல் நோளில் நோம் வோசிக்க என்ன கோைைம்?  இரறவனின் ஆசி 
நமக்கு டவளியில் இருக்கவும் - அதோவது, நம் டவளிப்புற கோைைி களோல் நமக்கு 
தீங்கு நிகழோமல் இருக்கவும், நம் ரமற்புறத்தில் டதோெர்ந்து, நம் உள்புறத்தில் 
அரமதியோக நிரலத்திருக்கவும் ரவண்டும். இல்ரலயோ?  இந்த ஆசிரய ஆண்டின் 
முதல் நோள் மட்டுமல்ல, ஆண்டின் ஒவ்டவோரு நோளும் நோமும் ஒருவர் மற்றவருக்கு 
வழங்கலோம். வழங்கு வதன் வழியோக நோமும் டபறலோம். 
 

இரண்டொம் வொசகம் கலொ 4:4-7 -  கலோத்திய திருச்சரபக்கு தோன் எழுதும் 
கடிதத்தில் சட்ெம் மற்றும் தூய ஆவி என்ற இைண்டு கூறுகரள விளக்கும் 
பவுலடியோர், சட்ெத்தின் வழி பிறப்பவர்கள் அடிரமகள் எனவும், தூய ஆவி வழி 
பிறப்பவர்கள் உரிரமக் குடிமக்கள் எனவும் முன் ரவக்கின்றோர். சட்ெத்திலிருந்து, 

தூய ஆவியோனவரை ரநோக்கிய நம் பயைம் இரயசுவில் 
டதோெங்குகிறது.  கோலத்ரதயும் இெத்ரதயும் கெந்தவர் கெவுள். கோலத்திற்குள்ளும், 

இெத்திற்குள்ளும் இருப்பவர்கள் நோம். நம் இருப்பிற்குள் கெவுள் 
வைரவண்டுடமன்றோல், அவருக்கு ரநருமும் இெமும் ரதரவ. இந்த ரநைத்ரதரய, 

பவுல், 'கோலம் நிரறவுற்றரபோது' என்றும், இந்த இெத்ரதரய, 'டபண்ைிெம்' என்றும் 
குறிப்பிடுகிறோர். ரமலும், திருச் சட்ெம் கோலத்திற்கும், இெத்திற்கும் உட்பட்ெது 
என்பதோல், கெவுளின் மகனும் திருச்சட்ெத்திற்கு உட்படுகின்றோர்.  'கெவுளின் மகன்.' 
இரயசுரவ ஆண்ெவர் என்ரறோ, கிறிஸ்து என்ரறோ அரழப்பதற்குப் பதிலோக 
'கெவுளின் மகன்' என அரழக்கின்றோர். இரயசுவின் இந்த கெவுளின் மகன் நிரலரய 
ஏற்றுக்டகோள்ளும் அரனவரும், அந்த நிரலயில் பங்ரகற்கின்றனர். இந்த நிரலதோன் 
தூய ஆவி. இந்த நிரலயினோல்தோன் நோமும் கெவுரள, 'அப்போ, தந்ரதரய' என 
அரழக்க முடிகிறது. 
 

இன்பறய இரண்டொம் வொசகத்பத இன்று நொம் ஏன் வொசிக்கின்பறொம்?   

1. 'கோலம்.' இன்று ஆண்டின் புதிய நோரளத் டதோெங்குகிரறோம். ஆண்டு அல்லது 
கோலம் என்பது கெவுளுக்கும், நமக்கும் டவௌ;ரவறு எதோர்த்தங்கள் அல்ல. கோலம் 
கெவுளுக்கும், மனிதர்களுக்கும் டபோதுவோனது. ஏடனனில் கெவுளின் மகரன இந்தக் 
கோலம் என்னும் நீரைோட்ெத்தினுள் இறங்கிவிட்ெோர். 
 



2. 'கெவுளின் மகன்.' இன்று அன்ரன மரியோரள 'இரறவனின் தோய்' என்று 
டகோண்ெோடுகிரறோம். இரயசு கெவுளின் மகன். ஆரகயோல், இந்த மகரன 
கருத்தோங்கிய மரியோள் கெவுளின் தோயோக மோறுகிறோர். 
 

3. 'இனி நீங்கள் அடிரமகள் அல்ல. பிள்ரளகள்தோம்!' - இது புத்தோண்டில் அடிடயடுத்து 
ரவக்கும் நமக்கு நல்ல போெம். நோம் யோருக்கும், எந்தப் பழக்கத்திற்கும், எந்த 
சூழலுக்கும் அடிரமகள் அல்லர். நோம் அப்படி யோருக்கோவது அல்லது எதற்கோவது 
அடிரமயோக இருந்தோல் அரத நோம் கண்ெறிந்து அந்த அடிரமத்தரளயிலிருந்து 
விடுபெ முயற்சிக்க ரவண்டும். எந்த சின்ன நூற்கண்டும் நம்ரம சிரறப்படுத்திவிெக் 
கூெோது. 
 

நற்சசய்தி வொசகம் லூக் 2:16-21 -  i. போெ பின்புலம்  இரயசு டபத்லரகமில் 
பிறந்துவிட்ெோர். இந்த பிறப்பு டசய்தி வோனதூதர் ஒருவைோல் இரெயர்களுக்கு 
அறிவிக்கப்படுகிறது. பின் வோனதூதர் அைி வோனில் போெல் போடுகின்றது. இந்த 
போெல் முடிந்தவுென், இரெயர்கள் என்ன டசய்தோர்கள் என்பதும், இரெயர்களின் 
வருரக மரியோவில் ஏற்படுத்திய மோற்றம் என்ன என்பதுரம இன்ரறய நற்டசய்தி 
வோசகம். 
 

ii. போெ அரமப்பு 

இன்ரறய நற்டசய்தி வோசகத்ரத நோன்கு உட்பிரிவுகளோகப் பிரிக்கலோம்: 
அ. இரெயர்களின் வருரக 

ஆ. இரெயர்களின் வியப்பு 

இ. மரியோளின் பதிலுைர்வு 

ஈ. இரெயர்களின் டசல்ரக 

உ. இரயசுவின் விருத்தரசதனம் 

 

அ. இபடயர்களின் வருபக 

இரெயர்கள் தோங்கள் இருந்த இெத்திலிருந்து டபத்லரகம் ரநோக்கி புறப்படுமுன் 
ஒருவருக்டகோருவர் ரபசிக்டகோள்கின்றனர். 'வோருங்கள்!' 'ரபோரவோம்!' 'போர்ப்ரபோம்!' - 
இந்த மூன்று விரனச்டசோற்களோல் ஒருவரைடயோருவர் ரவகப்படுத்துகின்றனர். 
ரமலும், 'ஆண்ெவர் நமக்கு அறிவித் தரத' என அவர்கள் டசோல்வதன்வழியோக 
தங்களுக்குத் ரதோன்றிய தூதர் டவறும் கனரவோ அல்லது கோட்சிரயோ அல்ல, 

ஆண்ெவரின் தூதரை என நம்புகின்றனர்.  
 

ஆ. இபடயர்களின் வியப்பு - திருக்குடும்பத்ரத கோணும் ரபறு முதலில் 
இரெயர்களுக்ரக கிரெக்கின்றது. சமூகத்தில் யோரும் அங்கீகரிக்கோத ஒரு குழுரவ 
இரறவன் அங்கீகரிக்கிறோர். குழந்ரதரயப் பற்றி அவர்கள் மரியோள் மற்றும் 
ரயோரசப்பிெம் என்ன டசோன்னோர்கள்? இக்குழந்ரதரய 'ஆண்ெவைோகிய டமசியோ 
என்னும் மீட்பர்' என்பது ஒரு புதுரமயோன டசய்தி. இந்த டசய்திரய கபிரிரயல் 



மரியோளிெம் டசோல்லவில்ரல. இப்படித்தோன் தங்களுக்கு இக்குழந்ரத 
டவளிப்படுத்தப்பட்ெது என்று இவர்கள் டசோன்னவுென், அது மரியோளுக்கு 
ஆச்சர்யமோக இருந்திருக்கும். 
 

இ. மரியொளின் ைதிலுணர்வு - மரியோளின் பதிலுைர்வு டமௌனமும், தியோனமும். 
எல்லோ யூதர்கரளயும்ரபோல மரியோளுக்கும் டமசியோ பற்றிய கோத்திருத்தல் 
இருந்திருக்கும். இந்தக் கோத்திருத்தல் நிரறவு டபற்றரத தன் உள்ளத்தில் 
உைர்ந்தவைோய் அப்படிரய உரறந்து ரபோகின்றோர்.இங்ரக 'சும்பல்லூசோ' என்ற கிரைக்க 
வோர்த்ரத பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. இதற்கு 'தியோனித்தில்' அல்லது 'உள்ளத்தில் 
இருத்துதல்' அல்லது 'மனனம் டசய்தல்' என்பது டபோருள் அல்ல. மோறோக, 

'ஒன்றுகூட்டுதல்' என்பரத டபோருள். அதோவது, டைவன்ஸ்பர்கர் ஆட்ெத்தில், 

சிதறிக்கிெக்கும் பெத் துண்டுகரள ஒவ்டவோன்றோக அதனதன் அெத்தில் ரசர்த்து 
டபரிய பெத்ரத உருவோக்குவதுரபோல, மரியோள் இப்ரபோது தன் ரகயில் கிரெக்கப் 
பட்டுள்ள புதிய துண்ரெ ஆச்சர்யமோக போர்க்கிறோள். இன்று மட்டுமல்ல. இரயசுவின் 
வோழ்வின் இறுதிப்டபோழுது வரை இவள் இப்படி குட்டித் துண்டுகரள ஒன்றுகூட்டிக் 
டகோண்ரெ டசல்ல ரவண்டும். 
 

ஈ. இபடயர்களின் சசல்பக - இது லூக்கோவின் கடமண்ட். அதோவது, இரெயர்கள் 
ஏமோற்றம் அரெயவில்ரல. தோங்கள் ரகட்ெரவயும், கண்ெ ரவயும் நிரறரவறியது 
குறித்து மகிழ்ந்தவர்களோக இல்லம் திரும்புகின்றனர். 
 

உ. இபயசுவின் விருத்தபசதனம் - இந்த நிகழ்வு டபத்லரகமில் நெந்ததோ, அல்லது 
நோசரைத்தில் நெந்ததோ, அல்லது எருசரலமில் நெந்ததோ என்ற குறிப்பு நற்டசய்தியில் 
இல்ரல. நோள் பற்றிய குறிப்பு - எட்ெோம் நோள் - இருக்கிறது. ரமலும் இந்த 
நோளில்தோன் 'இரயசு' என்ற டபயரும் குழந்ரதக்கு வழங்கப்படுகிறது. 'யசுவோ' 

என்றோல் 'ஆண்ெவர் மீட்போர்' என்பது டபோருள். இந்த 'மீட்பர்' என்ற டபயர் 
இரெயர்களுக்கும் அறிவிக்கப்படுகிறது. ஆக, இரெயர்களின் வருரக வோனதூதர் 
மரியோளுக்கு அறிவித்த முதல் டசய்திரய உறுதிப்படுத்துகிறது. 
 

iii. 'இபறவனின் தொய்' - இபறயியல் விளக்கம் - மரியோரள 'கெவுளின் தோய்' என்று 
டசோல்வது சிலருக்கு டநருெலோக இருக்கும். எல்லோம் கெந்த கெவுளுக்கு மனிதர் 
ஒருவர் எப்படி தோயோக இருக்க முடியும்? என்பது முதல் ரகள்வி. ரமலும், மரியோள் 
கெவுளுக்ரக தோய் என்றோல், கெவுள் ரதோன்றுமுன்ரன மரியோ இருந்தோைோ? கெவுள் 
மரியோளிெம் ரதோன்றினோர் என்றோல், அவர் எப்படி கெவுளோக இருக்க முடியும்? - 

ரதோற்றம் இல்லோத ரதோன்றல்தோரன கெவுள்!  ஐந்தோம் நூற்றோண்டின் பிற்பகுதியில் 
வோழ்ந்த டநஸ்ரெோரியஸ் என்ற கீரழத்திருஅரவ (கோன்ஸ்ெோன்ட்டிரநோபில்) ஆயர் 
மற்றும் அவைது சீெர்கள் இரயசுவின் மனித தன்ரமரய மட்டுரம ஏற்றுக்டகோண்டு, 

மரியோரள 'கிறிஸ்துவின் தோய்' அல்லது 'இரயசுவின் தோய்' என அரழத்தனர்.இதற்கு 
எதிர்ப்பு டதரிவிக்க கூடிய எரபசு டபோதுச்சங்கம் (431), 'இம்மோனுரவல்தோன் கெவுள். 



இந்த இம்மோனுரவலின் தோய் இரறவனின் தோய். இரத ஏற்றுக்டகோள்ளோதவர்கள் 
சபிக்கப்படுக!' என்று அறிவித்தது. ஆக, 'இரறவனின் தோய்' என்னும் தரலப்பு 
மரியோளுக்கு டகோடுக்கப்பட்ெ தரலப்பு என்பரதவிெ, இரயசுவின் இரறத்தன்ரமக்கு 
டகோடுக்கப்பட்ெது என்ரற டசோல்ல ரவண்டும். 
 

iv. இபடயர்களின் ைத்து கட்டபள -  இன்ரறய நோளில் நோம் சந்திக்கும் இரெயர்கள் 
நோம் புதிய ஆண்டில் இனியவர்களோக வோழ நமக்கு பத்துக் கட்ெரளகத் தருகின்றனர். 
(இரவ பவுரலோ ரகோயரலோ அவர்களின் 'ைசவோதி' என்ற நூலில் வரும் 10 வோழ்க்ரக 
போெங்கரளத் தழுவியரவ. ைசவோதியின் ஹரீைோ சந்தியோகுவும் ஆடுரமய்க்கும் 
சிறுவன்தோன். ஆக, இந்த தழுவல் எளிதோக இருக்கிறது. பவுரலோ ரகோயரலோவின் 
வரலப்பூவில் கோை இங்ரக டசோடுக்கவும்:) 
 

1. ையப்ைட பவண்டொம். இரெயர்களுக்கு வோனதூதர் நற்டசய்திரய அறிவித்தரபோது 
டசோன்ன முதல் வோர்த்ரத: 'அஞ்சோதீர்!' என்பதுதோன். தரெ கரள விெ தரெகள் 
வரும் என்ற பயரம நம்ரம பல ரநைங்களில் பலவனீமோக்குகிறது. நோரள நமக்கு 
ரதரவப்படும் என்ற அச்சத்தில் நோம் சரியோக சோப்பிெோமல் இன்ரற உைரவச் 
ரசர்த்து ரவத்து பட்டினி கிெக்கின்ரறோம். படிக்கும்ரபோது ரவரலரயப் பற்றி 
பயப்படுகிரறோம். ரவரல யில் திருமைம் பற்றி பயப்படுகிரறோம். திருமைத்தில் 
குழந்ரதகளின் எதிர்கோலம் குறித்து பயப்படுகிரறோம். நமக்கு ரமலிருப்பவர்கரளப் 
போர்த்து பயப்படுகிரறோம். புதியவர்கரளப் போர்த்து பயப்படுகிரறோம். புதிய முயற்சிகள் 
எடுக்க பயப்படுகிரறோம். ஏற்கனரவ எடுத்து ரவத்த புதிய ஆரெ கரள அைியப் 
பயப்படுகிரறோம். வோசரன திைவியங்கரள மூடி மூடி ரவக்கிரறோம். நரககரள 
நல்ல நோட்களில் அைிந்து டகோள்ளலோம் என்று பத்திைப்படுத்கிரறோம். டமோத்தத்தில், 

நோம் நம் கண்முன் இருக்கும் டபோழுரத வோழோமல், கண்முன் இல்லோத ஒரு 
டபோழுதில் வோழ்வதற்கோக நோம் நம் வோழ்ரவ தள்ளிப்ரபோடுகிரறோம். வோழ்வதற்கோக 
தயோரிப்பரத நிறுத்திவிட்டு நோம் வோழத் டதோெங்கலோரம! 
 

2. உண்பம என்றும் நிபலத்திருக்கும் - ரதன் ஒரு ரபோதும் டகடுவதில்ரல. சூரிய 
ஒளி பட்ெோல் மின்னும். சூெோகும். பனிக்கட்டி பட்ெோல் குளிரும். ஆனோல், டவயிரலோ, 

மரழரயோ, பனிரயோ அதன் இயல்பு மோறுவதில்ரல. யோரும் அரதப் போர்த்தோலும், 

போர்க்கோவிட்ெோலும், சுரவத் தோலும், சுரவக்கோமல் விட்ெோலும் அது அப்படிரயதோன் 
இருக்கின்றது. உண்ரமயும் அப்படித்தோன். யோைோலும் அரத மூடி ரவக்கரவோ, 

கலங்கப் படுத்தரவோ முடியோது. இரெயர்கள் டபோய்யர்கள் என்றும், திருெர்கள் 
என்றும், அழுக்கோனவர்கள் என்றோலும் அக்கோல சமுதோயம் டசோன்னோலும், அவர்களின் 
உண்ரமயோன இயல்ரப அவர்கள் மரறக்க முடியவில்ரல. அவர்கள் மனிதர்கள். 
அதுதோன் உண்ரம. இந்த உண்ரம வோனதூதர் களோல் உறுதி டசய்யப்படுகிறது. 
ரமலும், இந்த இரெயர்கள் தங்கரள மற்றவர்கள் ஏற்றுக்டகோள்ளோதது பற்றி 
வருத்தப்பெவில்ரல. குப்ரபயில் கிெந்தோலும் ரவைம் மின்னும் என்று தங்கள் 



கெரமரய தோங்கள் டசய்கிறோர்கள். இறுதியில் தோங்கரள உலகின் டமசியோரவ 
முதலில் கோணும் வோய்ப்பு டபறுகிறோர்கள். 
 

3. ஒபர பைொல் வொழ்வபத விடுங்கள் - 'வோருங்கள்! டபத்லரகம் டசல்ரவோம்!' என்று 
ஒருவர் டசோன்னவுென், எல்லோரும் உெனடியோக வந்திருப் போர்கள் என 
நிரனக்கிறரீ்களோ? 'ஐயரயோ! அப்ரபோடு ஆடுகரள யோர் போர்ப்போர்?' என்று யோைோவது 
ஒருவர் கண்டிப்போக ரகள்வி ரகட்டிருப்போர். எழுதல், ஆடுகரள எழுப்புதல், நெத்தல், 

ரமய்த்தல், உண்ணுதல், உறங்குதல் என்ற ஒரை ரபோல் வோழ்க்ரகரய உரெக்கிறது 
இரெயர்களின் பயைம். தங்கள் வோழ்வில் இதுவரை டசய்திைோத டசயல்கரள இனி 
அவர்கள் டசய்ய ரவண்டிய கட்ெோயத்தில் இருக்கின்றனர். அவற்ரறச் டசய்ய 
துைிரவோடு புறப்படுகின்றனர். திங்கள் டதோெங்கி டவள்ளி வரை ஒரு வோழ்வு, சனி-
ஞோயிறு ரவடறோரு வோழ்வு என நம் வோழ்வும் ஒன்றுரபோலரவ இருக்கின்றதோ? 

 

4. நிகழ்கொலத்பத தழுவிக்சகொள்ளுங்கள் - தங்கள் கெந்த கோலம் இரெயர்களின் 
கண்முன் வைவில்ரல. தோங்கள் ரபோய் குழந்ரதரயப் போர்த்தோல், குழந்ரதயின் 
டபற்ரறோர்கள் தங்கரள நம்புவோர்களோ என்ற கலக்கம் இல்ரல. ஒவ்டவோரு 
டபோழுதும் நமக்கு டகோடுக்கப்படும் ரவரலரய நன்றோக டசய்து முடிப்பரத சோல்பு 
என நிரனத்துப் புறப்படுகின்றனர். 
 

5. உன் மகிழ்ச்சி அடுத்தவபரயும் ைற்றிக்சகொள்ளும் - 'ஆடுகரளோடு இருந்தோல் 
ஆடுகளின் வோரெதோன் அடிக்கும்' என்று அவர்களுக்குத் டதரியும். ஆக, 

மகிழ்வோரைோடு இருந்தோல், தோங்களும் மகிழலோம். டமசியோரவோடு இருந்தோல் 
தோங்களும் மீட்கப்பெலோம் என புறப்படுகின்றனர். இவர்களின் மகிழ்ச்சி இவர்கரளோடு 
முடியவில்ரல. அது திருக்குடும்பத்ரதயும், மற்றும் சுற்றத்தோர், நண்பர்கரளயும் 
பற்றிக் டகோள்கிறது. 
 

6. முடிசவடு - அபத நீபய எடு! - 'ரபோரவோம் - போர்ப்ரபோம்!' என உெனடியோக 
முடிடவடுக்கின்றனர் இரெயர்கள். 'நோரளக்குப் ரபோரவோம்!' 'நோரளக்குப் போர்ப்ரபோம்!' 
என்று முடிரவ தள்ளிப் ரபோெரவோ, 'ரபோகவோ?' 'ரவண்ெோமோ?' என்று இழுத்துப் 
பறிக்கரவோ இல்ரல. 
 

7. முடியொது என்ைபத முடியும் எனக் கொட்டு - நோம் அன்றோெம் பயன்படுத்தும் 
டதோழில்நுட்ப கருவிகரளக் கண்டுபிடித்தவர்கள் எல்லோம் மற்றவர்கள் முடியோது 
என்று டசோன்னரத 'முடியும்' என முடித்துக் கோட்டினோர்கள். இரெயர்கள் எப்படி 
நற்டசய்தி அறிவிக்க முடியும்? அது குருக்களின் ரவரலதோரன - என 
நிரனத்தவர்கள்முன், தோங்கரள முதல் திருத்தூதர்களோக வலம் வந்தனர் 
இரெயர்கள். 
 

8. பமல் பநொக்கி ையணம் சசய் - டமசியோரவப் போர்க்க ரவண்டுமோனோல், ஆடுகரள 
விெத்தோன் ரவண்டும். டமசியோவும் ரவண்டும், ஆடுகளும் ரவண்டும் என கூழுக்கும் 



ஆரச, மீரசக்கும் ஆரச என்ற நிரல அறரவ கூெோது. ரமலோனது ரககூடும்ரபோது, 

தோழ்வோனரத விட்டுவிெ ரவண்டும். ரமல் படிக்கட்டில் ஏற ரவண்டுடமன்றோல், கீழ் 
படிக்கட்டில் இருந்து கோரல எடுக்க ரவண்டும். எல்லோரிெமும் அன்பு போைோட்ெ 
ரவண்டு டமன்றோல், நம் ரகோபத்ரத விெ ரவண்டும். கீழிருப்பரத விட்ெோல்தோன் 
ரமலிருப்பது கிரெக்கும் என உைர்ந்தவர்கள் இரெயர்கள். 
 

9. உன் ையணத்தில் கருத்தொயிரு - இன்று நோம் எல்லோரும் மற்றவர்கள் எப்படி 
இருக்க ரவண்டும் என்று கருத்தோயிருக்கிரறோரம தவிை, நோம் எப்படி இருக்கிரறோம் 
என்று போர்ப்பதில்ரல. பபீ் சோங் போடிய நடிகரை கடிந்து டகோள்ளும் நோரம அந்த 'பபீ்' 

வோர்த்ரதரய பயன்படுத்துவதில்ரலயோ? அடுத்த வரின் போரத எப்படி இருக்கிறது 
என்று ஆைோய ரநைம் எடுக்கும் நோம் நம் போரதரய ஆைோய்வதற்கு ரநைமில்ரலரய. 
ரமலும், அடுத்தவர்களின் போரதயும், பயைமும் நம் போரதரயயும், பயைத்ரதயும் 
போதிக்க கூெோது. ஒரு சிலர் எல்லோரையும்ரபோல இருக்க ரவண்டும் என 
நிரனப்போர்கள். ஆசிரியரைப் போர்த்தோல் ஆசிரியைோக ரவண்டும் ரபோல இருக்கும். 
ெோக்ெரைப் போர்த்தோல் ெோக்ெைோக ரவண்டும் என இருக்கும். இப்படி தினமும் ஆயிைம் 
ஐடியோக்கள் வந்து ரபோகும். நோன் ஒரை ஆரள எல்லோவற்ரறயும் வோழ முடியோது. 
என் சிறு வட்ெத்தில் நோன் எனக்கு சரிடயனப்படுவரத ஆய்ந்து வோழ்தல் தோன் 
சோல்பு. இரெயர்கள் திருக்குடும்பத்ரத போர்த்துவிட்டு, தங்கள் வழியில் டசல்கின்றனர். 
ரமலும், 'மரியோ! நீங்க கவனமோக இருக்கணும். டமசியோ பிறந்திருக்கோரு! ரயோரசப்பு, 

பத்திைமோ இருப்போ!' என்று ரயோசரன எதுவும் டசோல்லவில்ரல. தங்கள் 
வியோபோைத்ரத மட்டும் போர்க்கின்றனர் இரெயர்கள் (ரமன்ெ யுவர் பிசினஸ்). 
 

10. எப்பைொதும் சசயல்ைடு - நோன் டிரைவிங் பழகும்ரபோது எனக்கு டசோல்லிக் 
டகோடுத்த சதீஷ், 'ஃபோதர், ப்ரைக்ரகப் போர்த்தோல் மட்டும் வண்டி நிற்கோது. ப்ரைக் 
ரபோட்ெோல்தோன் வண்டி நிற்கும்!' என்போர். இலக்கு முன் நின்று அம்பு எய்ய 
ரவண்டுடமன்றோல், இலக்ரகப் போர்த்துக் டகோண்ரெ இருந்தோல் மட்டும்ரபோதோது. 
அம்ரப எய்ய ரவண்டும். இரெயர்களும் தங்களுக்கு டசய்தி அறிவிக்கப்பட்ெவுென், 

குழந்ரதரயக் கோை ஓடுகின்றனர். கண்ெவுென் அரத மற்றவருக்கு 
அறிவித்துக்டகோண்ரெ வழிநெக்கின்றனர். 
 

பமலும் சிந்திக்க,  இரயசு நம் அரனவரின் சரகோதைர் என்ற அடிப்பரெயில் மரியோள் 
நம் ஒவ்டவோருவரின் தோய் ஆகிறோர் இன்று. இந்த புதிய ஆண்ரெ இனிய ஆண்டொக 
வொழ இபறவனின் தொய் பவக்கும் ஏழு வொழ்க்பகப் ைொடங்கள் எரவ? 

 

1. எல்லொவற்றுக்கும் ஆச்சர்யப்ைடுங்க! -  வோனதூதரின் மங்கள வோர்த்ரதரயக் 
ரகட்ெ மரியோவின் முதல் உைர்வு ஆச்சர்யம். 'இது எங்ஙனம் ஆகும்?'  (லூக் 1:34) 

என்னும் மரியோவின் வோர்த்ரதகள் அவரின் நம்பிக்ரகயின்ரமயில் உதித்த ரகள்வி 
அல்ல. மோறோக, வியப்பில் உதித்த ஆச்சர்யக்குறி. தன்னந்தனிரய அமர்ந்திருந்த ஒரு 
இளவலுக்குத் ரதோன்றிய ரதவதூதன், 'நீ அப்படியோக்கும்! இப்படியோக்கும்! நீ அப்படி 



இருப்ப! இப்படி இருப்ப!' என அடுக்கிக்டகோண்ரெ ரபோனரபோது அந்த இளவல் 
டமௌனமோக ஒரு புன்னரக பூக்கின்றோள். அரனத்ரதயும் வியந்து போர்க்கின் றோள். 
நோம் வளை வளை இழந்துரபோன ஒரு அற்புதமோன உைர்வு 'ஆச்சர்யம்'. இையில் ஏன் 
முன்னோல ரபோகுது? டசடி ஏன் பச்ரசயோ இருக்கு? பஸ் ரபோகும்ரபோது மைங்கள் ஏன் 
ஓடுகின்றன? அது ஏன்? இது ஏன்? என்று அரனத்ரதயும் பற்றி ரகள்வி ரகட்ெ நோம் 
இன்று எரதப்பற்றியும் ரகள்வி ரகட்க மறுக்கின்ரறோம். நம் உள்ளத்தில் ஆச்சர்யம் 
ரபோய் இன்று சந்ரதகம் வந்துவிட்ெது. சந்ரதகத்தின் உென்பிறப்பு எல்லோம் டதரியும் 
என்ற மனநிரல.  மரியோள் மோதிரி எல்லோவற்றுக்கும் ஆச்சர்யப்படுரவோம் இந்த புதிய 
ஆண்டில். 'சோர், உங்களுக்கு சுகர் இருக்கு!' 'ரமெம், உங்க ப்ைஸர் கூடியிருக்கு!' என்று 
யோர் என்ன டசோன்னோலும், 'அப்படியோ!' என வியந்து போர்ப்ரபோம். 
 

2. சரண் அபடயுங்க! -  வோழ்வின் எதோர்த்தங்கள் புரியோதரபோது அவற்ரற 
எதிர்டகோள்ள மிகச்சரியோன வழி அவற்றிற்குச் சைைோகதி ஆவரத. 'நோன் ஆண்ெவரின் 
அடிரம. உம் டசோற்படிரய நிகழட்டும்!' (லூக் 1:38) என சைைரெகின்றோர் மரியோள். 
நோம் ரகட்கும் பல ரகள்விகளுக்கு நம்மிெம் விரெ இல்ரல. அல்லது நோம் 
விரும்பும் விரெ இல்ரல. ஒரு விரெரய அடுத்த ரகள்வியோகிவிடுகிறது சில 
ரநைங்களில். விரெ டதரியோத ரகள்விகளுக்கு விரெ கண்டுபிடிப்பதில் ரநைம் 
மற்றும் ஆற்றல் விையமோகிறது. 'அவன் ஏன் என்ரனப் போர்த்து இப்படிச் 
டசோன்னோன்?' என்ற ரகள்விக்கு நோன் விரெ ரதெத் டதோெங்கி, இறுதியில் அப்படிச் 
டசோன்னவரன என்னோல் அன்பு டசய்ய முடியோமல் ரபோய்விடுகிறது. 'அவன் ஏன் 
இப்படி இருக்கிறோன்?' 'எனக் ரகன் இப்படி நெக்கிறது?' 'அவள் நல்லவளோ?' 'அடுத்து 
என்ன நெக்கும்?' 'நோன் இப்படி டசய்தோல் அப்படி இருக்கலோமோ?' என ரகள்விகள் 
தவிர்த்து மரியோளின் சைைோகதி மனம் டகோள்தல் இைண்ெோம் போெம். 
 

3. மனிதர்கபள நொடி ஓடுங்க! -  கோரலயில் நோம் டதோெங்கும் வோழ்க்ரக ஓட்ெம் 
இைவு ஆகியும் இன்று முடியோமல் ரபோகிறது. பைம், டபோருள், பதவி, புகழ், டபயர் என 
இவற்ரற நோம் ரதடி ஓடுகிரறோம். ஆனோல், நோம் எரதத் ரதடி ஓெ ரவண்டும்? 

மனிதர்கரள அல்லவோ.  கபிரிரயல் தூதரின் வோர்த்ரதகரளக் ரகட்ெவுென் மரியோள் 
ரநைோக எருசரலம் ஆலயத்திற்ரகோ, தரலரமக்குரு அல்லது ஆளுநரின் 
அலுவலகங்களுக்ரகோ ஓெ வில்ரல. மோறோக, தன் உறவினைோன எலிசடபத்தின் 
வடீ்ரெ ரநோக்கி ஓடுகின்றோர். ஒரு பிள்ரளத்தோங்கி (பிள்ரளத்தோச்சி) மற்டறோரு 
பிள்ரளத் தோங்கிரய ரநோக்கி ஓடுகின்றோர். டசன்ற அவர் தன் டபருரம பற்றிப் 
ரபசோமல் எலிசடபத்ரத வோழ்த்துகின்றோர்.  மனித உறவு ரமம்பெ மிக முக்கிய மோன 
ஒன்று, 'அடுத்தவருக்கும் எனக்கும் எது டபோதுவோனது' என்று போர்க்கும் 
மனநிரலதோன். 'நோன் உன்ரனவிெ டபரியவன், படித்தவன், டதரிந்தவன்' என்ற 
நிரலயில் ரவற்றுரமரய ரமயப்படுத்தி நோன் மற்றவரைோடு உறரவ வளர்க்க 
முடியோது.   'நோன் டமசியோவின் அம்மோவோக்கும்!' 'நீரயோ முன்ரனோடியின் மகன்தோரன!' 
என்று தன் நிரலரய உயர்த்தி, எலிசடபத்து நிரலரய தோழ்த்தவில்ரல மரியோள். 
'உன் நிரலயில் நீ டபரியவள்!' என அவருக்கு உரியரத அவருக்கு டகோடுக்கின்றோர். 



'நீயும், நோனும் இரறத்திட்ெத்தோல் வழிநெத்தப்படுபவர்கள்' என்ற டபோதுப்பண்பில் 
மரியோள் எலிசடபத்ரதோடு தன்ரன இரைத்துக் டகோள்கின்றோர்.  ரமலும், தன்ரன 
விலக்கி விெ நிரனத்த ரயோரசப்பின்ரமல் எந்த டவறுப்பும் இல்லோமல் வோழ்கின்றோர் 
மரியோ. ஆக, பைந்த உள்ளம் டகோண்ெ மரியோ அரனவரையும் தன் அன்புக் கைத்தோல் 
தழுவிக்டகோள்ள நிரனக்கின்றோர். 
 

4. ைொத்ரூம்லயொவது ைொடுங்க! -  எலிசடபத்ரதோடு அன்பு போைோட்டும் மரியோள் தன் 
உள்ளம் நிரற உைர்வுகரளப் போெலோக வடிக்கின்றோர். 'ஆண்ெ வரை எனது உள்ளம் 
ரபோற்றிப் டபருரமப்படுத்துகின்றது. என் மீட்பைோம் கெவுரள நிரனத்து எனது மனம் 
ரபருவரக டகோள்கின்றது' (1:47) என்று போடுகின்றோர் மரியோள். மரியோளின் போெல் 
கெவுள் வைலோற்றில் நிகழ்த்திய அரனத்து புைட்டிப் ரபோடுதல்கரளயும் ஒருரசைப் 
பதிவு டசய்கின்றது. இறுதியோக, 'இஸ்ைரயலுக்குத் துரையோக ஆண்ெவர் இருந்து 
வருகிறோர்' என போெரல நிரறவு டசய்கிறோர் மரியோள். 'வோயில் போெரல ஹம் 
டசய்து டகோண்டிருப்பவர்கரள சோத்தோன் டநருங்கோது!' என்பது ரபோர்த்துகீசிய 
பழடமோழி.  போெல்கள் மற்றும் நமக்கு இரச பிடிக்கக் கோைைம் அரவ களுக்கு நம் 
மனத்ரத ஆட்டகோள்ளும் திறன் உண்டு என்பதோல்தோன். போெலின் ஒற்ரறச் டசோல் 
கூெ நம் கெந்த கோலத்தில் நெந்த ஒரு நிகழ்வுக்கு நம்ரம அரழத்துச் 
டசன்றுவிடுகிறது.  இந்தப் புதிய ஆண்டில் நல்லரதோ, டகட்ெரதோ அரதப் போெலோக 
போடிவிடுரவோம் - போத்ரூம்லயோவது! 
 

5. இபணந்து பதடுங்க! -  கோைோமல் ரபோன 12 வயது இரயசுரவ ரதடுகின்றோர் 
மரியோள். இந்தத் ரதெலில் ரயோரசப்பும் உென் நிற்கின்றோர். மனித குலத்தின் 
டபருமுயற்சிகள் எல்லோம் கூட்டு முயற்சிகரள. மூன்று ஞோனியர் விண்மீன் 
வழிகோட்டுதலில் இரயசுரவக் கண்ெதும் கூட்டுமுயற்சி யோரல.  இன்று நோம் 
தனிமைங்களோக வோழ நிரனக்கின்ரறோம். நோன் யோரையும் சோைோதவன், சோைோதவள் 
என்று தன்னந்தனியோக நிற்க நிரனக்கின் ரறோம். ஆனோல், அது நம்மோல் இயலோத 
ஒன்று. நோம் இருப்பரத அடுத்தவரின் இருப்போல்தோன். கைிைிரய இயக்கும் ஒரு 
டமன் டபோருளின் டபயர் 'உபுந்து.' 'உபுந்து' என்றோல் ஸ்வோகிலி டமோழியில், 'நோன் 
இருக்கிரறன். ஏடனனில், நோம் இருக்கிரறோம்' என்பது டபோருள். 'நோன்' என்று என்ரன 
அரெயோளப் படுத்தக்கூெ, 'நீ' அல்லது 'அவர்;' என்ற ஒருவர் 
ரதரவப்படுகிறோர்.  இரதரய ரமலோண்ரமயியலில், ஒன்றும், ஒன்றும் மூன்று 
என்றும், ஒருங்கியக்கம் என்றும் டசோல்கின்றனர். 
 

6. தூலிப்ஸ் விபத பைொல இருங்க! -  எல்லோ மலர்களுக்கும் விரதகள் உண்டு. 
ஒவ்டவோரு மலரின் விரதயும் அந்தந்த மலரை மட்டுரம உருவோக்க முடியும். உங்க 
ரகநிரறய நோன் தூலிப்ஸ் விரதகரளக் டகோடுத்து, ரைோெோ மலர் டகோண்டு வோங்க 
என்று டசோன்னோல், உங்களோல் உருவோக்க முடியுமோ? அழுதோலும், புைண்ெோலும் 
தூலிப்ஸ் தூலிப்ரஸ மட்டுரம உருவோக்க முடியும். அப்படி இருக்க மனிதர்கள் 
மட்டும்தோன், 'நோன் அவரைப்ரபோல இருக்க ரவண்டும். இவரளப் ரபோல இருக்க 



ரவண்டும்' என டமனக்டகடுகிரறோம்.  'விெய் வடீ்ல இருக்கு, சூர்யோ வடீ்ல இருக்கு, 

தனுஷ் வடீ்ல இருக்கு, உங்க வடீ்ல இருக்கோ' என ரகட்கும் ரெபிள்ரமட் விளம்பைம் 
முதல், நோம் குளிக்கும், துரவக்கும் ரசோப் வரை நோம் அடுத்தவ ரைப் ரபோல இருக்க 
விரும்புகிரறோம்.  அவனோக, அவளோக நோன் இருக்க முரனந்து டகோண்ரெ கரெசியில் 
என்ரனப்ரபோல இருக்க என்னோல் முடியோமல்ரபோய் விடுகிறது.  மரியோள் இறுதி 
வரை தன்ரனப்ரபோல மட்டுரம வோழ்ந்தோர்.  'டமசியோவின் தோய்' என்ற புதிய நிரல 
வந்துவிட்ெதோல் அவர் உருமோறிவிெ விரும்பவும் இல்ரல. உருமோறவும் இல்ரல. 
 

7. பூக்களிடம் கற்றுக்சகொள்ளுங்க! -  என்னதோன் பூக்கள் அழகோக கோரலயில் 
பூத்துக் குலுங்கினோலும் மோரலயில் அரவ கீரழ விழத்தோன் ரவண்டும். கீரழ 
விழுந்தோல்தோன் புதிய விரதகரள அரவகள் உருவோக்க முடியும். எனக்கு இந்த 
கோம்பு பிடித்திருக்கிறது என அரவகள் டசடி கரளரய பற்றிக்டகோண்டிருந்தோல் 
அரவகள் வதங்கிவிடும்.  ரககரள விரித்துக் டகோடுப்பதுதோன் மரியோள் டசோல்லும் 
இறுதிப் போெம்.  நோம் ரசமித்து உரழத்து வோங்கிய ஒரு ரபக் அல்லது கோர் ரமல் 
ஒரு ஸ்க்ைோட்ச் விழுந்து அரத டமக்கோனிக்கிெம் எடுத்துச் டசல்கிரறோம் என 
ரவத்துக்டகோள்ரவோம். அவர் அரத கெோ முெோ என்று ரகயோள்வோர். அது நமக்ரக 
வலிப்பது ரபோல இருக்கும். ஆனோல், நம்மோல் என்ன டசய்ய முடியும்? என்னதோன் 
போதுகோத்து டபோக்கிேமோக ரவத்திருந்தோலும் ஒரு கட்ெத்தில் அரத நோம் விெத்தோன் 
ரவண்டும். அப்படி விடுவதற்கு தயோைோக இருப்பவர்தோன் மகிழ்ச்சிரய டசோந்தமோக்க 
முடியும்.  கல்வோரியில் தன் மகரன விரித்துக்டகோடுக்குமுன், மரியோ தன் 
உள்ளத்திலிருந்து இரயசுரவ விரித்துக் டகோடுத்தோர்.  எடுத்து ரவத்தல்ரபோல, 

விரித்துக் டகோடுத்தலும் இனிய டசயரல! 
 

இறுதியோக,  இளவல் ஒருத்தி கெற்கரை ஓைம் நெந்து டகோண்டிருந்தோள். தூைத்தில் 
ஏரதோ ஒரு குழந்ரத விரளயோடுவது ரபோல டதரிந்தது. அந்தக் குழந்ரதரய ரநோக்கி 
நெக்க ஆைம்பித்தோள். குழந்ரத கரையிலிருந்து எரதரயோ கெலுக்குள் தூக்கிப் 
ரபோடுவது டதரிந்தது. கரைக்கும் நீருக்குமோய் குழந்ரத ஓடிக்டகோண்டிருந்தது. அதன் 
ரகயில் நட்சத்திை மீன். 'என்ன டசய்கிறோய்?' என்று ரகட்கிறோள் இளவல். 'இந்த 
நட்சத்திை மீரன கெலில் தூக்கி ரபோடுகிரறன். கரையில் இருந்தோல் அது 
இறந்துவிடும்' என்கிறது குழந்ரத. 'கரையில் ஆயிைக்கைக்கோன மீன்கள் 
ஒதுங்கியிருக்கின்றன. அரனத்ரதயும் உன்னோல் தூக்கிப் ரபோெ முடியுமோ?' எனக் 
ரகட்கிறோள் இளவல். 'அரனத்ரதயும் தூக்கிப் ரபோெ முடியோதுதோன். ஆனோல், நோன் 
தூக்கிப்ரபோடும் ஒவ்டவோரு மீனும் மீண்டும் வோழ ஆைம்பிக்கிறரத!' என்று டசோல்லி 
டதோெர்ந்து கரைரய ரநோக்கி, கெரல ரநோக்கி ஓடிக்டகோண்டி ருந்தது 
குழந்ரத.  கெலுக்கும், கரைக்கும் நடுவில் நோம் நிற்கிரறோம் இன்று.   
 

நோன் டசய்யும் ஒவ்டவோரு டசயலும் உலகத்ரதரய மோற்றவில்ரல என்றோலும், 

என்ரனயும், என் உெனிருப்பவரையும் மோற்றும். டபரிய மோற்றங்கள் 
சிறியவற்றில்தோன் டதோெங்குகின்றன.  புத்தோண்டில் ஒவ்டவோரு அடியோய் எடுத்து 



ரவப்ரபோம். ஒவ்டவோரு அடியிலும் அன்ரன மரியோள் கற்றுத்தரும் தோய்ரம 
நிைம்பட்டும்.  இத்தோலியன் டமோழியில் ஒரு விரநோதமோன பழடமோழி உண்டு:  'உங்கள் 
கவரலகடளல்லோம் உங்கள் புத்தோண்டு வோக்குறுதிகள் ரபோல மரறந்து 
ரபோகட்டும்!'  வோக்குறுதிகள் எடுக்கோத புத்தோண்டு மலைட்டும்! வோழ்த்துக்களும், 

டசபங்களும்!  
To Contact : Fr. Yesu Karunanidhi, Archdiocese of Madurai, +91 948 948 21 21, email 
: yesu@live.in 
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என் மீட்பர் வோழ்கின்றோர் என்றும் இறுதியில் மண்ரமல் எழுவோர் 
என்றும் நோன் அறிரவன். - ரயோபு 19: 25 - RV 

42 பிரிவுகரளக் டகோண்ெ ரயோபு நூலில், 40 பிரிவுகளில், ரயோபுக்கும், 

அவைது நண்பர்களுக்கும், இறுதியில், ரயோபுக்கும், இரறவனுக்கும் 
இரெரய நிகழும் உரையோெல்கள், இெம்டபற்றுள்ளன. ரயோபுக்கும், 

அவைது மூன்று நண்பர்களோன எலிப்போசு, பில்தோது, ரசோப்போர் 
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ஆகிரயோருக்கும் இரெரய மூன்று சுற்று உரையோெல்கள் நிகழ்கின்றன. 
ரயோபின் துயைத்தில் பங்ரகற்று, அவருக்கு உதவிகள் டசய்வதற்டகன 
வந்திருந்த நண்பர்கள், சிறிது, சிறிதோக, ரயோபின் மீது குற்றம் சுமத்தும் 
நீதிபதிகளோக மோறுகின்றனர். 

நமது உறவுகள், குறிப்போக, நம் டபற்ரறோர், உென்பிறந்ரதோர் என்ற 
உறவுகள், நமக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள வைங்கள். இவற்ரற நோம் டதரிவு 
டசய்வ தில்ரல. இதற்கு மோறோக, நமது நண்பர்கள், நோம் டதரிவு 
டசய்யும், ரதடி அரெயும், வைங்கள். நண்பர்கரளப் பற்றி, பல அழகிய 
கருத்துக்கள் டசோல்லப் பட்டுள்ளன. அவற்றில் இைண்டு இரதோ: 

அடமரிக்க ஐக்கிய நோட்டின் 16வது அைசுத்தரலவைோகப் டபோறுப்ரபற்ற 
ஆபிைகோம் லிங்கன் அவர்கள், நோட்டில் அடிரமத்தனத்ரத ஒழிக்க 
முற்பட்ெோர். அவைது முயற்சி, உள்நோட்டுப்ரபோைோக உருடவடுத்தரபோது, 

லிங்கன் அவர்களின் பரெத்தளபதியோக பைியோற்றியவர், யுலிடசஸ் 
கிைோன்ட் (Ulysses Grant). அடமரிக்க ஐக்கிய நோட்டின் 18வது அைசுத் 
தரலவைோகப் டபோறுப்ரபற்று, அடிரமத் தனத்ரத ஒழிக்க டதோெர்ந்து 
போடுபட்ெ யுலிடசஸ் கிைோன்ட் அவர்கள், நண்பர்கரளக் குறித்து கூறும் 
வோர்த்ரதகள், டபோருள் மிக்கரவ: "ைபகபமயின் சநருக்கடிகள் 
என்பனச் சூழும்பைொது, என் நண்ைரொக துபண நிற்ைவபர நொன் 
சைரிதும் மதிக்கிபறன். ஒளிபயொடு, வளபமொடு, நொன் வொழும் 
கொலத்தில், என்னுடன் பசர்ந்து, வொழ்பவச் சுபவக்க 
முன்வருைவபரவிட, நொன் இருளில் தவிக்கும்பைொது, அந்த இருபள 
ஓரளவொகிலும் நீக்க முன்வருைவபரபய நொன் நம்புகிபறன்." 

வோல்ெர் வின்டசல் (Walter Winchell) என்பவர் டசோன்ன வோர்த்ரதகளும், 

உண்ரமயோன நண்பர்கரள அரெயோளம் கோட்டுகின்றன: "உலகம் 
முழுவதும் ஒருவபரவிட்டு சவளிபயறும் பவபளயில், உள்பள 
நுபழைவபர, உண்பமயொன நண்ைர்." இக்கருத்துகளுக்கு வடிவம் 
தருவதுரபோல், ரயோபின் நண்பர்கள், நெந்துடகோண்ெனர்.   

ரயோரபச் சூழ்ந்திருந்த, உரெரமகள், உறவுகள், உெல்நலம் என்ற 
அரனத்தும் அவரைவிட்டு விரெடபற்ற ரவரளயில், எலிப்போசு, 



பில்தோது, ரசோப்போர் என்ற மூன்று நண்பர்கள், ரயோரபத் ரதடிவந்தனர். 
ரயோபின் துயைத்தில் பங்ரகற்க, அவர்களும், அவரைோடு ரசர்ந்து, ஏழு 
பகலும், ஏழு இைவும், ஒன்றும் ரபசோமல், தரையில் அமர்ந்திருந்தனர். 
அந்த முதல் ஏழு நோட்கள் நிகழ்ந்தரவ அரனத்தும், ஆழமோன, 

உண்ரமயோன நட்புக்கு இலக்கைமோய் அரமந்தது. ஏழுநோள்களுக்குப் 
பின், அவர்கள் மூவரும், நண்பர்கள் என்ற நிரலரயக் கெந்து, ரயோபின் 
நெத்ரதரய, வோழ்க்ரகரயத் தீர்ப்பிடும் நீதிபதிகளோக மோறினர். 

ரயோபுக்கும் அவைது நண்பர்கள் மூவருக்குமிரெரய நிகழ்ந்த வழக்கில், 

ரயோபு கூறிய ஒரு சில பதிலுரைகள், ஆழமோன மனித 
உைர்வுகரளயும், அவற்றின் வழிரய நோம் கற்றுக்டகோள்ளக்கூடிய 
போெங்கரளயும் எடுத்துரைக்கின்றன. 7ம் பிரிவின் ஆைம்பத்தில், 

மண்ைக வோழ்ரவ ஒரு ரபோைோட்ெம் என்று ரயோபு விவரிக்கும் 
டசோற்கள், துன்பத்தில் சிக்கியிருக்கும் எந்த ஒரு மனிதரும் 
பயன்படுத்தக்கூடிய டசோற்களோக, ரயோபின் உள்ளத்திலிருந்து 
டவடித்டதழுகின்றன: 

பயொபு 7: 1,3-4 - மண்ணில் வொழ்வது மனிதருக்குப் பைொரட்டந்தொபன?... 

இன்னல்மிகு இரவுகள் எனக்குப் ைங்கொயின. ைடுக்கும்பைொது 
எப்பைொது எழலொம் என்பைன்! இரபவொ நீண்டிருக்கும்; விடியும்வபர 
புரண்டு உழல்பவன். 

துன்பங்கள் நம் வோழ்ரவ நிைப்பும்ரபோது, நம்மிெமிருந்து முதலில் 
விரெடபறுவது, உறக்கம் என்பது, நோம் அனுபவத்தில் அறிந்த உண்ரம. 

தன்ரன குற்றவோளியோக்க முயலும் நண்பர்கள் மூவரைோடும் 
ரபசுவதோல் எந்தப் பயனும் இல்ரல என்பரத நன்கு உைர்ந்த ரயோபு, 

இரறவனிெரம தோன் ரபச விரழவதோகக் கூறுகிறோர். இரறவன், 

தன்ரனக் டகோன்றோலும் பைவோயில்ரல, அவரிெரம, ரநருக்கு ரநர், தன் 
வழக்ரக வோதோெ விரழவதோக ரயோபு கூறும் வோர்த்ரதகள், ஏலி வசீல் 
(Elie Weisel) என்ற யூத எழுத்தோளர் உருவோக்கிய ஒரு கதோப்போத்திைத்ரத 
நிரனவுக்குக் டகோைர்கின்றன. நோத்சி வரத முகோமில் துன்புற்ற வசீல் 
அவர்கள், தன் வரதமுகோம் அனுபவத்ரத அடிப்பரெயோகக் டகோண்டு 



'The Town Beyond the Wall' என்ற டபயரில், ஒரு டநடுங்கரதரய 
டவளியிட்ெோர். அக்கரதயில் வரும் கதோப்போத்திைம், தன் ரவதரனயின் 
உச்சத்தில் கூறும் வோர்த்ரதகள் இரதோ: "நொன் கடவுபளப் 
ைழித்துபரக்க விரும்புகிபறன். ஆனொல், முடியவில்பல. 
அவருக்சகதிரொக எழுந்து, என் கரங்கபள மடக்கி, உயர்த்தி, 
அவபரக் குத்துவதுபைொல் நிற்கிபறன். ைற்கபளக் கடித்து, 

சவறியுடன் கத்த நிபனக்கிபறன். ஆனொல், என்பனயும் மீறி, நொன் 
கத்துவது, கூச்சலிடுவது எல்லொம், சசைங்களொக எழுகின்றன." தன் 
ரகோபத்தின் உச்சத்திலும் தோன் கத்துவது டசபமோக ஒலிக்கிறது என்று 
டசோல்லும் அந்தக் கதோப்போத்திைத்தின் நிரலயில் உள்ள ரயோபு, 13ம் 
பிரிவில் கூறும் வோர்த்ரதகள் ஆழமோனரவ. 

பயொபு 13: 3,13,15-16 - நொன் எல்லொம் வல்லவபரொடு சசொல்லொடுபவன்; 

கடவுபளொடு வழக்கொட விபழகின்பறன்... என்பனப் பைசவிடுங்கள்; 

எனக்கு எது வந்தொலும் வரட்டும்... அவர் என்பனக் சகொன்றொலும் 
சகொல்லட்டும்; இருப்ைினும், என் வழிகள் குற்றமற்றபவ என 
எடுத்துபரப் ைதில் நொன் தளபரன். இதுபவ எனக்கு மீட்பு ஆகலொம். 

ரயோபு, இரறவரனோடு ரமற்டகோண்ெது ஒரு போசப்ரபோைோட்ெம். அரதப் 
புரிந்துடகோள்ள, ஒரு கற்பரனக் கோட்சி உதவியோக இருக்கும். 
கிைோமத்தில், திருவிழோக் கூட்ெங்களில் அவ்வப்ரபோது நோம் 
கோைக்கூடிய ஒரு கோட்சிரயக் கற்பரன டசய்துடகோள்ரவோம். சிறுவன் 
ஒருவன், அப்போவின் ரதோள்மீது அமர்ந்து பயைம் 
டசய்துடகோண்டிருக்கிறோன். அவன் ரகட்ெ ஏரதோ ஒன்று அவனுக்குக் 
கிரெக்கோததோல், ரகோபமும், அழுரகயும் அவன் முகத்தில் 
டகோந்தளிக்கின்றன. தன் ரகோபத்ரத டவளிப்படுத்த, அவ்வப்ரபோது, 

அப்போவின் தரலயில் தன் பிஞ்சுக் ரகயோல் அடித்தவண்ைம் அங்கு 
அமர்ந்திருக் கிறோன். அரதரநைம், அவனது மற்டறோரு பிஞ்சுக்கைம், 

அப்போவின் தரலரய, சுற்றிவரளத்து, டகட்டியோகப் 
பிடித்துக்டகோண்டிருக்கிறது. 

ஒரு ரகயோல், அப்போவின் தரலரய, இறுகப் பற்றிக்டகோண்டு, 

மற்டறோரு ரகயோல் அவரை அடித்தவண்ைம் அப்போவின் ரதோள்மீது 



அமர்ந்திருக்கும் அச்சிறுவன், நம் விவிலியத் ரதெலின் நோயகன் 
ரயோரப அழகோகச் சித்திரிக்கிறோன். தனக்கு ரநர்ந்த துன்பங்கரளப் 
புரிந்துடகோள்ள முடியோமல், ரகோபம், வருத்தம், குழப்பம் என்ற 
உைர்வுகளுென் ரபோைோடிக்டகோண்டிருந்த ரயோபு, தன் ரகோபத்ரத 
இரறவன் மீது கோட்டினோலும், அவரை, நம்பிக்ரக ரயோடு இறுகப் 
பற்றிக்டகோண்டிருந்தோர். 

தன் ரகோபத்ரதயும், ரவதரனரயயும், பல வழிகளில் டவளிப்படுத்திய 
ரயோபு,  19ம் பிரிவின் இறுதிப்பகுதியில் டவளிப்படுத்தும் நம்பிக்ரக 
அறிக்ரக, நமக்கு நல்லடதோரு போெமோக அரமகின்றது: 

பயொபு 19: 25-27 என் மீட்ைர் வொழ்கின்றொர் என்றும் இறுதியில் 
மண்பமல் எழுவொர் என்றும் நொன் அறிபவன். என் பதொல் இவ்வொறு 
அழிக்கப்ைட்ட ைின், நொன் சபதபயொடு இருக்கும்பைொபத கடவுபளக் 
கொண்பைன். நொபன, அவர் என் ைக்கத்தில் நிற்கக் கொண்பைன்; என் 
கண்கபள கொணும்; பவறு கண்கள் அல்ல; என் சநஞ்சம் அதற்கொக 
ஏங்குகின்றது. 

ரயோபு டவளியிட்ெ இந்த நம்பிக்ரக அறிக்ரக, பல ரகோடி மக்களுக்கு, 

பல நூறு ஆண்டுகளோக நம்பிக்ரக தந்துள்ளது. 

உண்ரம ரபசுரவோருக்கு அரிச்சந்திைரனயும், வோரி வழங்குரவோருக்கு 
போரிரயயும் எடுத்துக்கோட்ெோகக் கூறுவதுரபோல், 

டபோறுரமயுள்ரளோருக்கு, ரயோரப ஒரு தரலசிறந்த எடுத்துக்கோட்ெோக, 

இலக்கைமோக நோம் சுட்டிக்கோட்டி வருகிரறோம். ஆனோல், ரயோபிெம், 

டபோறுரம அதிகம் கோைப்பட்ெ தோகத் டதரியவில்ரல. அதற்குப் 
பதிலோக, தோன் ரநரிய உள்ளம் டகோண்ெவர் என்றும், தன்ரன 
வரதப்பது இரறவரன என்றோலும், அவரிெம் தன் நம்பிக்ரக 
குரறயவில்ரல என்றும் ரயோபு கூறுவரத நோம் இந்நூலில் அடிக்கடி 
ரகட்டுவருகிரறோம். எனரவ, ரயோரப, டபோறுரமயுள்ரளோருக்கு, ஓர் 
எடுத்துக்கோட்ெோகச் சிந்திப்பதற்குப்பதில், ரநரிய உள்ளமும், வோய்ரமயும் 
டகோண்ரெோருக்கு, இரறவன் மீது அரசக்கமுடியோத நம்பிக்ரக 
டகோண்ரெோ ருக்கு, ஓர் எடுத்துக்கோட்ெோக நோம் சிந்திக்கலோம். 



தன் நண்பர்கரளோடு ரமற்டகோண்ெ வழக்கின் இறுதியில், தோன் 
குற்றமற்றவர் என்பரத மீண்டும் ஒருமுரற வலியுறுத்தி, ரயோபு தன் 
வோதங்கரளக் ரகோர்ரவயோகத் டதோகுத்து வழங்கி, 'ரதட்ஸ் ஆல் யுவர் 
ஆனர்' என்று கூறி முடிக்கிறோர். ரயோபு டதோகுத்து வழங்கும் இறுதி 
வோதங்கரள, யூத மத குரு டஹைோல்டு குஷ்னர் அவர்கள், கற்பரன 
டசய்து, தன் டசோந்த வோர்த்ரதகளில் அழகோக விவரித்துள்ளோர்: 

"நொன் இபறவனிடம் மன்றொடிக் பகட்டுவிட்படன். நொன் மொசற்றவன் 
என்ைபத ைல வழிகளில் அறிக்பகயிட்டுவிட்படன். இபறவன் 
இவ்வொறு சசய்வதற்கு கொரணத்பதயொவது சசொல்லபவண்டும் 
என்று பகட்டுவிட்படன். ஆனொல், இதுவபர இபறவனிடமிருந்து 
எந்த ைதிலும் இல்பல. எனபவ, இனி நொன் சகஞ்சப் பைொவதில்பல. 
இபறவனின் சையரொல், மீண்டும் நொன் கூறுகிபறன். நொன் 
மொசற்றவன். இபறவனுக்பகொ, பவறு யொருக்பகொ எதிரொக நொன் 
எதுவும் சசய்யவில்பல. நொன் சசொல்வது சைொய் என்றொல், என் 
இபறவன் இங்கு பநரில் வந்து எனக்சகதிரொகச் சொட்சி 
சசொல்லட்டும். அவ்வொறு அவரொல் சொட்சி சசொல்ல 
முடியவில்பலசயன்றொல், நொன் மொசற்றவன் என்ைபதச் 
சசொல்வதற்கொகிலும் இபறவன் இங்கு வரட்டும்" என்று சவோல் 
விடும் வண்ைம், ரயோபு தன் வோதங்கரள முடிக்கிறோர். அவர் 
விரும்பிக் ரகட்ெதுரபோலரவ, இரறவன் அங்கு வருகிறோர். தன்ரனச் 
சந்திக்க வந்த இரறவனிெம், ரயோபு சைைரெகிறோர். இரறவன் 
ரயோரப மீண்டும் ஒருமுரற இன்னும் கூடுதலோக, நிரறவோக 
ஆசீர்வதிக்கிறோர். இவ்வோறு, ரயோபு நூல் நிரறவு டபறுகிறது. 

அத்தரன அழிவுகளின் நடுவிலும் ஆண்ெவரை முழுரமயோக நம்பிய 
ரயோபின் முழு வோழ்ரவயும், இரறவோக்கினர் அபக்கூக்கு நூலில் 
கோைப்படும் இறுதி வரிகளில் சுருக்கிச் டசோல்லிவிெலோம். கோலத்தோல் 
அழியோத இந்த நம்பிக்ரக வரிகள் ரயோபு நூலில் நோம் ரமற்டகோண்டு 
வந்த ரதெரல நிரறவு டசய்கின்றன: அைக்கூக்கு 3:17-19 

அத்திமைம் துளிர்த்து அரும்போமல் ரபோயினும்,  

திைோட்ரசக் டகோடிகள் கனி தைோவிடினும்,  



ஒலிவ மைங்கள் பயனற்றுப் ரபோயினும்,  

வயல்களில் தோனியம் விரளயோவிடினும்,  

கிரெயில் ஆடுகள் யோவும் அழிந்து ரபோயினும்,  

டதோழுவங்களில் மோடுகள் இல்லோது ரபோயினும்,  

நோன் ஆண்ெவரில் களிகூர்ரவன்.  
என் மீட்பைோன கெவுளில் மகிழ்ச்சியுறுரவன்.  
ஆண்ெவைோகிய என் தரலவரை என் வலிரம.  
அவர்... உயர்ந்த இெங்களுக்கு என்ரன நெத்திச் டசல்வோர். 

பநர்கொணல்: 2017ம் ஆண்டு ைற்றிய ஒரு கண்பணொட்டம் - அருள்ைணி ெூலியன் 

 

பிரைசில் நோட்டில் கிறிஸ்மஸ் டகோண்ெோட்ெம் - AFP 

2017ம் ஆங்கில ஆண்டு நிரறவுக்கு வைவிருக்கும் இந்நோள்களில், இந்த 
ஆண்ரெத் திரும்பிப் போர்க்கும் பலர், இந்த ஆண்டு பலனுள்ளதோக 



அரமவதற்கு உதவிய அரனத்து அன்புள்ளங்களுக்கும் நன்றி 
டசோல்கின்றனர். தங்கள் மனரத ரவதரனப்படுத்தியவர்கரள 
மன்னிப்பதோகவும், தோன் புண்படுத்தியவர்களிெம் மன்னிப்பு 
ரகட்பதோகவும் எழுதுகின்றனர். தனிமனிதர் மட்டுமல்ல, சமூகங்கள், 

அைசியல் கட்சிகள், வர்த்தகர்கள் ரபோன்ற எல்லோ தைப்புகளுரம கெந்து 
டசன்ற நோள்கரள அலசுகின்றன. வத்திக்கோன் வோடனோலியின் தமிழ்ப் 
பிரிவும், 2017ம் ஆண்டில் ஆதைவளித்த அரனத்து அன்பு 
உள்ளங்களுக்கும் நன்றி டசோல்கிறது. இந்த அன்போதைவு டதோெரும் என 
நம்புகின்றது. 2018ம் ஆண்ரெ நம்பிக்ரகரயோடு வைரவற்க 
அரழக்கின்றது. இவ்ரவரளயில், 2017ம் ஆண்ரெத் திரும்பிப் போர்த்து, 

2018ம் ஆண்ரெ வைரவற்ரபோம் என, வத்திக்கோன் வோடனோலி 
அன்புள்ளங்கரள அரழக்கிறோர் கும்பரகோைம் மரறமோவட்ெம், 

அருள்பைி ெூலியன். > > 

> http://ta.radiovaticana.va/news/2017/12/28/2017%E0%AE%AE%E0%AF%8D_%E0%AE%86%E0%AE
%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81_%E0%AE%AA%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%
B1%E0%AE%BF%E0%AE%AF_%E0%AE%92%E0%AE%B0%E0%AF%81_%E0%AE%95%E0%AE%A
3%E0%AF%8D%E0%AE%A3%E0%AF%8B%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%AE%
E0%AF%8D/1356666 

ைொசமுள்ள ைொர்பவயில் : சுனொமி உருவொக்கிய திருக்குடும்ைம் 

http://ta.radiovaticana.va/news/2017/12/28/2017%E0%AE%AE%E0%AF%8D_%E0%AE%86%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81_%E0%AE%AA%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AE%BF%E0%AE%AF_%E0%AE%92%E0%AE%B0%E0%AF%81_%E0%AE%95%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%A3%E0%AF%8B%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%AE%E0%AF%8D/1356666
http://ta.radiovaticana.va/news/2017/12/28/2017%E0%AE%AE%E0%AF%8D_%E0%AE%86%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81_%E0%AE%AA%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AE%BF%E0%AE%AF_%E0%AE%92%E0%AE%B0%E0%AF%81_%E0%AE%95%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%A3%E0%AF%8B%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%AE%E0%AF%8D/1356666
http://ta.radiovaticana.va/news/2017/12/28/2017%E0%AE%AE%E0%AF%8D_%E0%AE%86%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81_%E0%AE%AA%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AE%BF%E0%AE%AF_%E0%AE%92%E0%AE%B0%E0%AF%81_%E0%AE%95%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%A3%E0%AF%8B%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%AE%E0%AF%8D/1356666
http://ta.radiovaticana.va/news/2017/12/28/2017%E0%AE%AE%E0%AF%8D_%E0%AE%86%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81_%E0%AE%AA%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AE%BF%E0%AE%AF_%E0%AE%92%E0%AE%B0%E0%AF%81_%E0%AE%95%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%A3%E0%AF%8B%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%AE%E0%AF%8D/1356666
http://ta.radiovaticana.va/news/2017/12/28/2017%E0%AE%AE%E0%AF%8D_%E0%AE%86%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81_%E0%AE%AA%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AE%BF%E0%AE%AF_%E0%AE%92%E0%AE%B0%E0%AF%81_%E0%AE%95%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%A3%E0%AF%8B%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%AE%E0%AF%8D/1356666


 

சுனோமியில் இறந்ரதோருக்கோக மலர் அஞ்சலி டசலுத்தும் டபண்கள் - RV 

2004ம் ஆண்டு, டிசம்பர் 26, ஞோயிறு, திருக்குடும்பத் திருநோளன்று, 

இந்தியோ, இலங்ரக உட்பெ, பல ஆசிய நோடுகளின் 
கெற்கரைப்பகுதிகரளத் தோக்கிய சுனோமி, நம் நிரனவுகளில் 
நிழலோடுகின்றது. இந்த சுனோமி, பல இலட்சம் குடும்பங்கரளச் 
சிரதத்தது. அழிரவயும், கண்ைரீையும் டகோண்டு வந்தது. அந்த 
அழிரவயும், கண்ைரீையும் டதோெர்ந்து வந்த நோட்களில், பல்லோயிைம் 
புதுரமகளும் நெந்தன. இந்தப் புதுரமகளில் ஒரு சில, ஊெகங்களில் 
டவளிவந்தன. ஆனோல், பல்லோயிைம் புதுரமகள், டசய்திகளோய் 
டவளிவைோமல், டசயல் வடிவம் டபற்றன என்பதும் உண்ரமதோன். 
சுனோமி என்ற ரபைழிரவத் டதோெர்ந்து, கெந்த 13 ஆண்டுகளில் 
டவளிவந்த நம்பிக்ரக தரும் பல டசய்திகளில், என் மனதில் 
ஆழமோய்ப் பதிந்த ஒரு டசய்தி, நோகப் பட்டினத்ரதச் ரசர்ந்த 
பைரமஸ்வைன், சூெோமைி தம்பதியரைப் பற்றியச் டசய்தி. தங்கள் 



குழந்ரதகள் மூவரையும் ரசர்த்து, குடும்பத்தில் பத்து ரபரை, 

சுனோமியில் இழந்தவர்கள், பைரமஸ்வைன், சூெோமைி தம்பதியர். டிசம்பர் 
26, பைரமஸ்வைனின் பிறந்த நோள். நோகப்பட்டினம் கெற்கரையில் தன் 
பிறந்த நோரளக் டகோண்ெோெ, மூன்று குழந்ரதகளுெனும், ஏழு 
உறவினர்களுெனும் டசன்றோர் பைரமஸ்வைன். அவ்ரவரளயில் வந்த 
சுனோமி, அவைது மூன்று குழந்ரதகரளயும் மற்ற உறவினர்கரளயும் 
கெலுக்கு இரையோக்கியது. குழந்ரதகரள இழந்தபின்னர், வோழ்வதில் 
டபோருளில்ரல என்று, பைரமஸ் வைன் அவர்கள், தற்டகோரல 
டசய்துடகோள்ள முடிடவடுத்தரபோது, அவைது மரனவி, சூெோமைி 
அவர்கள், மோற்றுவழிரயக் கோட்டினோர். நம்பிக்ரக யிழந்து, டவறுப்புென் 
இவ்வுலகிலிருந்து விரெடபறுவதற்குப் பதில், ஒரு புதுரமரய 
அவர்கள் ஆைம்பித்தனர். அந்தச் சுனோமியோல் டபற்ரறோரை இழந்து 
தவித்த 16 அனோரதக் குழந்ரதகரளத் தத்டதடுத்து வளர்க்க 
ஆைம்பித்தனர். குழந்ரதகளின் சோதி, மதம், இவற்ரறடயல்லோம் கெந்து, 

மனித ரநயம் என்ற அடிப்பரெயில் மட்டுரம குழந்ரதகரளத் 

தத்டதடுத்தனர். 16 குழந்ரதகளுென், 'நம்பிக்ரக' என்ற டபயருென் 
ஆைம்பமோன இக் குடும்பத்தில், இன்று 37 குழந்ரதகள் உள்ளனர். ஒரு 
கண்ரைோட்ெத்தில் போர்க்கும்ரபோது, இதுவும் ஒரு திருக்குடும்பம் 
தோரன!  

இபளஞர் நலம் : செயித்தவர்களிடம் அப்ைடி என்னதொன் இருக்கிறது..? - 

WhatsApp  

 சோதிக்க ரவண்டும் என்ற சபதம் இருக்கிறது.  
 வோழ்ந்து கோட்ெ ரவண்டும் என்ற ரவைோக்கியம் இருக்கிறது. 
 டவன்று கோட்ெ ரவண்டும் என்ற வமீ்பு இருக்கிறது. 
 அரெவதற்கு என்று ஒரு லட்சியம் இருக்கிறது. 
 அந்த லட்சியத்தில் ஒரு தீவிைம் இருக்கிறது. 
 வோய்ப்பு எங்ரக எங்ரக என்று ரதடுகின்ற தோகம் இருக்கிறது. 
 வோய்ப்பு வைவில்ரல என்றோல் அரத உருவோக்கும் திறரம இருக்கிறது. 
 உைவு, உறக்கம் இவற்ரறக்கூெ ஒதுக்கி ரவக்கும் உரழப்பு இருக்கிறது. 
 தரெ, தோமதம், ரதோல்வி எது வந்தோலும் சமோளிக்கும் தோைோள மனம் 

இருக்கிறது. 
 அடிரமல் அடிபட்ெோலும் அடுத்த அடிரய எடுத்து ரவக்கும் துைிச்சல் 

இருக்கிறது. 



 தங்கள் தகுதிக்கும், திறரமக்கும் சரியோன தீனி எங்ரக எங்ரக என்கிற ரதெல் 
இருக்கிறது.  

 சூழ்நிரலக்குத் தகுந்தபடி அனுசரித்துப்ரபோகும் அெக்கம் இருக்கிறது.  
 விமர்சனத்ரதச் சரியோன விதத்தில் எடுத்துக்டகோள்ளும் விரவகம் இருக்கிறது.  
 அறிவு, ஆற்றல், ஆதைவுகள் அரனத்ரதயும் முழுரமயோகப் 

பயன்படுத்திக்டகோள்ளும் மூரள இருக்கிறது.  
 குறிக்ரகோள் ரநோக்கிய ரவரலகளுக்கு மட்டுரம ரநைத்ரத அதிகமோய் ஒதுக்கும் 

அக்கரற இருக்கிறது.  
 கெரமகள் கோத்துக் கிெக்க, டபோழுதுரபோக்குகளில் புத்திரய டசலுத்தோத 

டபோறுப்பு இருக்கிறது.  
 ரநற்ரறவிெ இன்று எவ்வளவு வளர்ந்ரதோம் எனஅளந்து அறியும் ஆர்வம் 

இருக்கிறது.  
 அத்தரனக்கும் அடிப்பரெயோய் அரசக்க முடியோத தன்னம்பிக்ரக இருக்கிறது. 

 

மொத்தி பயொசி : புத்தொண்டில் சின்னதொய் சில பயொசபனகள் - 

WhatsApp  

 மற்றவரிெம் ரபசும் டபோழுது , ரககரள கட்டிக் டகோள்ளோதீர்கள். 
அது உங்கரள பலவனீமோனவைோகக் கோட்டும். மற்றவரின் 
கண்கரளப் போர்த்து ரநைோகப் ரபசவும். அது உங்கரள ரநர்ரம 
ஆனவைோகக் கோட்டும். மிகத்டதோரலவில் இருந்து, மற்றவரைோடு 
குைரல உயர்த்திப் ரபசோதீர்கள். நீங்கள் ரபசுவரத மற்றவர் 
ரகட்க ரவண்டுமோனோல் அவர் முகத்ரதப் போர்த்துப்  ரபசவும். 
ரநைோக அமர்ந்து அல்லது நின்று ரபசவும். கூன் ரபோட்டு 
அமர்ந்தோல், மற்றவர் உங்கரள ரசோம்ரபறி என நிரனக்கக்கூடும்.  

 ரபசும் டபோழுது முடிரய ரகோதிக் டகோள்வரதரயோ, அல்லது 
அடிக்கடி உரெகரள சரிப் படுத்துவரதரயோ தவிர்க்கவும்.அது 
உங்கரள நம்பிக்ரக அற்றவைோகக் கோட்டும். நகத்ரதரயோ , 

டபன்சில் / ரபனோ முரனரயரயோ கடிப்பரத தவிர்க்கவும். அது 
உங்கரள பயந்தவைோக கோட்ெக்கூடும். நம்பிக்ரகரயோடு கூடிய 
புன்னரக , நீங்கள் டசோல்வரத ரகட்க விரும்போதவரையும் ரகட்க 
ரவக்கும். குழந்ரதகரளோடு ரபசும் டபோழுது, அருகில் அமர்ந்து 
அன்ரபோடு ரபசவும். உங்கள் ரபச்ரச விளக்குவதற்கு , உங்கள் 



ரககரளயும் பயன்படுத்தவும். ரசரககள் நீங்கள் டசோல்வரத 
ரமலும் விவரிக்கும். 

 நீங்கள் அழகு என்பரத முதலில் நீங்கள் நம்புங்கள். நிறத்திற்கும் 
அழகிற்கும், துளியும் சம்பந்தமில்ரல என்பரத ஏற்றுக் 
டகோள்ளுங்கள். யோர் எது டசோன்னோலும், இைசித்தோலும் தோன், தோன் 
அழகு என்று நிரனப்பரத நிறுத்துங்கள். உங்கரள நீங்கரள 
இைசியுங்கள் 

 எந்த டமோழி சைளமோக ரபச முடியவில்ரல என்றோலும் கவரல 
டகோள்ளோதீர்கள். உங்கரள நக்கல் டசய்பவரிெம் துைிச்சலோய் 
எதிர்த்துத் டசோல்லுங்கள். இங்கு பலருக்கு அவைவர் தோய் 
டமோழிரயரய சரியோகப் ரபசத் டதரியோடதன்று. 

 உங்களோல் எது முடியோது ? உங்களுக்கு எது டதரியவில்ரல ? 

என்று யோரைனும் டசோன்னோலும் , அரத விரைவில் கற்றுக் 
டகோண்டு முடித்துக் கோட்ெ டவறித்தனமோய் முயற்சி / பயிற்சி 
டசய்யுங்கள். 

 என் வோழ்க்ரக ரசோகம் நிரறந்தது என்று நிரனக்கோதீர்கள். 
எல்லோம் நிரறவோய் இருக்கும் வோழ்க்ரக , இங்கு யோருக்குரம 
அரமவதில்ரல... என்பரத தோன் நிதர்சன உண்ரம. 

 உங்களுக்கு எதுவும் டதரியோது , எதிரில் நிற்பவருக்குத் தோன் 
எல்லோரம டதரியும் என்று ஒரு ரபோதும் நிரனக்கோதீர்கள். இந்த 
எண்ைம் இருந்தோல் நீங்கள் டசோல்ல வந்தரத சரியோக 
தடுமோற்றம் இன்றி டசோல்லி முடிக்க முடியோது. 

 ரகள்வி ரகட்பதற்கும் உங்கரள முன் நிறுத்துவதற்கும் டமோழிப் 
புலரம அவசியம் என்று நிரனக்கோதீர்கள். உலகில் சரியோக 
சிந்திக்க ரவத்த ரகள்வி கரளக் ரகட்ெ நிரறயப் ரபர் 
டமோழிப்புலரம இல்லோமல் தோன் தங்களுக்கு டதரிந்த 
வோர்த்ரதகரளக் டகோண்டு தங்கள் ரகள்விகரள சரியோக புரிய 
ரவத்தவர்கள். 

 அழும் ரபோது தனியோக அழுங்கள். நீங்கள் யோரை 
அரழத்தோலும்  உங்கரளோடு கூெ  ரசர்ந்து அழ இங்கு யோரும் வைப் 
ரபோவதில்ரல என்பரத ஏற்றுக் டகோள்ளுங்கள். கண்ைரீில் 
துக்கத்ரத கரைத்து தூை எறிந்து விட்டு முன் டசல்லுங்கள். 



 உங்கள் அன்பு எந்த இெத்தில் நிைோகரிப்பட்ெோலும் இழப்பு 
உங்களுக்கு இல்ரல , உங்கரள நிைோகரித்த்வருக்ரக என்பரத 
புரிந்துக் டகோள்ளுங்கள். 

 உங்கள் வோழ்க்ரகயில் எது நெந்தோலும் எல்லோம் நன்ரமக்ரக 
என நிரனத்து ரநர்மரறயோன எண்ைங்கரள உங்களுக்குள் , 

நீங்கரள வளர்த்துக் டகோள்ளுங்கள். உங்களது வோழ்க்ரகரய 
இனிரத வோழக் கற்றுக் டகோள்ளுங்கள். 

வொசகர்கள் உவந்தளிக்கும் நன்சகொபடபய எமது ைணிக்கு நிதி ஆதொரம்.  

நன்டகோரெகள் அனுப்புரவோர்  பைவிரெ, கோரசோரல உெனடி பைம் அனுப்பும் வசதிய
ர  பயன்படுத்தலோம்.  

ஊெக வழி நற்டசய்தி அறிவிக்கும் பைி டதோய்வின்றி டதோெை ஆதைவுக்கைம் 
நீட்டுங்கள்.  
டபயர் : ரக. எம். டசல்வைோஜ் - K. M. Selvaraj 
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