
+ திருஅவை செய்தி  
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அப்பபொஸ் லிக்க, க ்ப ொலிக்க ஆசிரிய ்திற்கு கீழ்ப்படிந்திருக்கும்  

திருஅவைக்கும், உலகுக்கும் பயன் ரும் ைவகயில் நற்செய்தி 

ைொெகரக்ளொய்  பதிவு செய்பைரக்ளுக்கு இலைெமொய் மின்னஞ்ெல் மூலம் 

பகிரப்படுகிறது 

திரு ் ந்வ , திருப்பீடம், திருஅவை மற்றும் சபொதுைொன செய்திகளின் ச ொகுப்பு  

அனைத்துப் புனைப்படங்ைள், சித்திரங்ைள், பை்ைங்ைள் பனடப்பாை்ைப் பபாதுமங்ைள் 

(Creative Commons) 

வத்திை்ைாை் பெய்திைள் https://www.vaticannews.va/ta/ 

ஆசிரியர் குழு : மதுனர ஆைந்த், ஆரராை்கியம் படை்ைிஸ், ொரல்ஸ் இருதயம்,  

பிராை்சிஸ் நல்லப்பை் OMI,  பெயபாலை் ரரபல் SDB, ொை்குலிை் ரமரி SSAM, ரொமிை்

ஸ், 

மரிய அருள் ராொ S.J., நித்ய ெைாயம் OFM, இைிரைா ரொை்கிம் SSAM மற்றும் K. M. 

பெல்வராெ் 

ச ொடர்புக்கு : K. M. பெல்வராெ், ஆசிரியர,் திருஅனவ பெய்தி 

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

Cell : 9442541471 email : thiruavaiseithi@gmail.com 

ைொசிக்கலொம் ைொங்க  . . . . . . 

திருஅவை : கிறிஸ்மஸ் நொளன்று நொன்கு திருப்பலிகள் நிவறபைற்ற அனுமதி - 

செபரொம் லூயிஸ் 

 ன் 84ைது பிறந் நொவள சிறப்பிக்கும் திரு ் ந்வ  பிரொன்சிஸ் - செபரொம் 

லூயிஸ் 

திரு ் ந்வ  : நம்பிக்வகயின் செயல்பொடொக, கல்வி விளங்குகிறது - செபரொம் 

லூயிஸ் 

தூய்வமமிக்க கிறிஸ்மஸ் சகொண்டொட திரு ் ந்வ  அவழப்பு - செபரொம் லூயிஸ் 

திரு ் ந்வ யின் 54ைது உலக அவமதி நொள் செய்தி - செபரொம் லூயிஸ் 

இன்வறய நற்செய்தி : பயொபெப்புக்கு அறிவிப்பு -  பணி . பயசு கருணொ 

மவற உவர : ஆண்டைர் உம்பமொடு பணி . பயசு கருணொ 

திரு ் ந்வ யர் ைரலொறு – புனி  சிமொக்கஸ் (Symmachus,498-514) - 

கிறிஸ்படொபர் பிரொன்சிஸ் 

விவிலிய ்ப டல் : இபயசு ஆற்றிய புதுவமகள் – மீள்பொரவ்ை 1- செபரொம் லூயிஸ் 

திறந்  கடி ம் : விைெொயிகளின் பபொரொட்ட ்துக்கு ஆ ரைொக - அரசியல்ெொென 

ஒழுங்கவமவுக் குழு 

நொட்டு நடப்பு : பைளொண் ெட்டங்களொல் என்ன பொதிப்பு எனக் பகட்கும் 

மு ல்ைருக்கு ைழங்க - மொ.சுப்பிரமணியன் 

திருஅவை : கிறிஸ்மஸ் நொளன்று நொன்கு திருப்பலிகள் நிவறபைற்ற அனுமதி - 

செபரொம் லூயிஸ்   - கிறிஸ்து பிறப்புப் பபருவிழாவை்று நாை்கு திருப்பலிைள் 

நினறரவற்ற வழங்ைப்படட்ுள்ள இந்த அனுமதி, புத்தாண்டு நாளை்றும், திருை்ைாட்சிப் 
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பபருவிழாவை்றும் அருள்பணியாளரை்ளுை்கு வழங்ைப்படட்ுள்ளது. இவ்வாண்டு, 

கிறிஸ்து பிறப்புப் பபருவிழாவை்று, அருள்பணியாளரை்ள் நாை்கு திருப்பலிைனளை் 

பைாண்டாடுவதற்கு, திருத்தந்னத பிராை்சிஸ் அவரை்ள் அனுமதி வழங்கியுள்ளார.் 

 

 

குனறவாை எண்ணிை்னையில் மை்ைள் பங்ரைற்கும் திருப்பலி  (Vatican Media)  

பைாள்னளரநாயிை் பநருை்ைடிைள் உருவாை்கியுள்ள விதிமுனறைளால், கிறிஸ்து பிறப்பு 

விழா திருப்பலியில் மை்ைளிை் பங்ரைற்பு குனறை்ைப்பட்டிருப்பனத மைதில் பைாண்டு, 

திருத்தந்னத, இந்த சிறப்பு அனுமதினய வழங்கியுள்ளார.் டிெம்பர ்16ம் ரததி 

இப்புதைை்று, திருவழிபாடட்ுப் ரபராயத்திை் தனலவர ்ைரத்ிைால் இராபரட்் ொரா 

அவரை்ளும், இப்ரபராயத்திை் பெயலர ்ரபராயர ்ஆரத்ர ்ரராெ ்அவரை்ளும் 

னைபயாப்பமிடட்ு பவளியிடட்ுள்ள ஓர ்அறிை்னையில், திருத்தந்னத வழங்கியுள்ள இந்த 

அனுமதி பவளியிடப்படட்ுள்ளது.  வழிபாடட்ு ஆண்டிை் மிை முை்கியமாை இந்தப் 

பபருவிழாவில் மை்ைள் இை்னும் கூடுதலாை எண்ணிை்னையில் பங்ரைற்கும் ைருத்துடை் 

இந்த அனுமதி வழங்ைப்படட்ுள்ளது எை்று இவ்வறிை்னையில் கூறப்படட்ுள்ளது. 

திருப்பலியில் பங்ரைற்கும் ைடனம உள்ள முை்கிய நாள்ைளில், அருள்பணியாளரை்ளிை் 

தடட்ுப்பாடன்டயும், ரமய்ப்புப்பணித் ரதனவைனளயும் பபாருத்து, அருள்பணியாளர ்

ஒருவர,் இரண்டு, அல்லது, மூை்று திருப்பலிைனள நினறரவற்ற, தலத்திருஅனவ 

அதிைாரிைள் அனுமதி வழங்ைமுடியும் எை்ற வழிபாடட்ு விதிமுனறனயத் தாண்டி, இந்த 

ஆண்டு, திருத்தந்னத, நாை்கு திருப்பலிைள் நினறரவற்ற அருள்பணியாளர ்ைளுை்கு 

அனுமதி வழங்கியுள்ளார.் கிறிஸ்து பிறப்புப் பபருவிழாவை்று நாை்கு திருப்பலிைள் 

நினறரவற்ற வழங்ைப்படட்ுள்ள இந்த அனுமதி, புத்தாண்டு நாளை்று சிறப்பிை்ைப்படும், 

மரியா இனறவைிை் தாய் பபருவிழாவை்றும், திருை்ைாட்சிப் பபருவிழாவை்றும் 

அருள்பணியாளரை்ளுை்கு வழங்ைப்படட்ுள்ளது எை்று திருவழிபாடட்ு ரபராயம் 

அறிவித்துள்ளது. 



 ன் 84ைது பிறந் நொவள சிறப்பிக்கும் திரு ் ந்வ  பிரொன்சிஸ் - செபரொம் 

லூயிஸ்   - டிெம்பர ்17, இவ்வியாழைை்று, தை் 84வது பிறந்தநானள சிறப்பித்த 

திருத்தந்னத பிராை்சிஸ் அவரை்ளுை்கு, உலபைங்கிலுமிருந்து வாழ்த்துை்ைள் 

வந்தவண்ணம் உள்ளை. இவ்வாண்டு, உலபைங்கும் பரவியுள்ள பைாள்னள ரநாயிை் 

ைாரணமாை, இப்பிறந்தநானளபயாட்டி, திருத்தந்னத, எவ்வித நிைழ்வுைளிலும் 

ைலந்துபைாள்ளவில்னல. எைினும், இந்த குறுகிய ைாபணாளி, அவரது தனலனமப்பணி 

வாழ்விை் பல உை்ைத தருணங்ைனளத் பதாகுத்து வழங்குகிறது. 
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திரு ் ந்வ  பிரொன்சிஸ் – ைொழ்க்வகக் குறிப்புகள் - 1936ம் ஆண்டு டிெம்பர ்மாதம் 

17ம் ரததி அரப்ெை்டிைா விை் புவைஸ் அயிபரஸ் நைரில் பிறந்த Jorge Mario Bergoglio 

அவரை்ள், ரவதியியலில் பட்டம்பபற்று, 1958ம் ஆண்டு இரயசு ெனபயில் இனணந்தார.் 

1969ம் ஆண்டு டிெம்பர ்13ம் ரததி, இரயசு ெனப அருள்பணியாளராை 

திருநினலப்படுத்தப்பட்ட இவர,் 1973ம் ஆண்டு முதல் 1979 வனர அரப்ெை்டிைாவில் 

இரயசு ெனப மனறமாநிலத் தனலவராை பணியாற்றியபிை், 1998ம் ஆண்டு முதல் 

புவைஸ் அயிபரஸ் ரபராயராை பணியாற்றியரபாது, 2001ம் ஆண்டு, திருத்தந்னத 

புைித இரண்டாம் ரயாவாை் பவுல் அவரை்ளால் ைரத்ிைாலாை உயரத்்தப்பட்டார.் 2013ம் 

ஆண்டு பிப்ரவரி 28ம் ரததி முை்ைாள் திருத்தந்னத 16ம் பபைடிை்ட் அவரை்ள், பதவி 

விலகியனதத் பதாடரந்்து, அரத ஆண்டு மாரெ் ்13ம் ரததி திருஅனவயிை் தனலவராைத் 

ரதரந்்பதடுை்ைப்பட்ட திருத்தந்னத பிராை்சிஸ் அவரை்ள், இம்மாதம் 13ம் ரததி, 

ஞாயிற்றுை்கிழனமயை்று தை் அருள்பணித்துவ வாழ்விை் 51ம் ஆண்னட நினறவு 

பெய்தார.் 

திரு ் ந்வ  : நம்பிக்வகயின் செயல்பொடொக, கல்வி விளங்குகிறது - செபரொம் 

லூயிஸ்  - ரைாவிட்-19 பைாள்னளரநாய், உருவாை்கியுள்ள பாதிப்புை்ைளில், 

குழந்னதைளிை் ைல்வியில் ஏற்படட்ுள்ள பாதிப்பு, நீண்ட ைாலம் நீடிை்கும் பாதிப்பாை 
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அனமந்துள்ளது. "நிைழ்ைாலத்திலிருந்து, எதிரை்ாலத்னத ரநாை்கும் நம்பிை்னையிை் 

பெயல்பாடாை, ைல்வி எப்ரபாதும் விளங்குகிறது" எை்ற பொற்ைளுடை், திருத்தந்னத 

பிராை்சிஸ் அவரை்ள், வத்திை்ைாை் இனளஞர ்கூட்டத்திற்கு ைாபணாளிெ ்

பெய்திபயாை்னற அனுப்பியுள்ளார.்  Mission 4.7 எை்ற அனமப்பும், உலைளாவிய ைல்வி 

ஒப்பந்தம் எை்ற அனமப்பும் இனணந்து, டிெம்பர ்16, 17 ஆகிய இரு நாள்ைள், 

வத்திை்ைாைில் நடத்தும் பமய்நிைர ்வழி இனளஞர ்கூட்டத்திற்கு திருத்தந்னத 

அனுப்பியுள்ள இெப்ெய்தியில் இவ்வாறு கூறியுள்ளார.் நாம் வாழும் ைாலத்தில், 

உலைமயமாை்ைப்படட்ுள்ள அை்ைனறயற்ற மைநினலை்கும், தூை்கிபயறியும் 

ைலாெெ்ாரத்திற்கும் ெவால் விடுை்கும் வண்ணம் புதிய வனை ைல்வி அனமயரவண்டும் 

எை்ற குறிை்ரைாளுடை் இந்தை் கூட்டம் நடத்தப்படுகிறது. 

 

பகொவிட்-19, கல்வியில் உருைொக்கியுள்ள பொதிப்பு - இை்கூட்டத்திற்கு திருத்தந்னத 

அனுப்பியுள்ள பெய்தியில், ரைாவிட்-19 பைாள்னளரநாய், 2020ம் ஆண்டில் 

உருவாை்கியுள்ள பாதிப்புை்ைனளை் குறிப்பிடட்ுள்ள ரவனளயில், இந்தப் 

பாதிப்புை்ைளில், குழந்னதைளிை் ைல்வியில் ஏற்படட்ுள்ள பாதிப்பு, நீண்ட ைாலம் 

நீடிை்கும் பாதிப்பாை அனமந்துள்ளது எை்று கூறியுள்ளார.்  உலபைங்கும், 100 

ரைாடிை்கும் அதிைமாை குழந்னதைளிை் ைல்வி பவகுவாைப் பாதிை்ைப்படட்ுள்ளது 

குறித்து ைவனலனய பவளியிட்ட திருத்தந்னத பிராை்சிஸ் அவரை்ள், இவரை்ளில் பல 

ரைாடி குழந்னதைளிை் எதிரை்ாலம், அரசியல், பபாருளாதாரம் ஆகியவற்றில் 

நிைழ்ந்துள்ள மாற்றங்ைளால் மிைப்பபரும் ரைள்விை்குறியாை மாறியுள்ளது எை்று 

குறிப்பிடட்ுள்ளார.் உலபைங்கும் வளரந்்துவரும் பவறுப்பு, பிரிவு, அறியானம எை்ற 

அனலைளுை்கு எதிராை, நீதியிலும், அை்பிலும் உருவாகும் ஒரு ெமுதாயத்னத 

ைல்வியால் உருவாை்ைமுடியும் எை்பனத, உலைளாவிய ைல்வி ஒப்பந்தம் எை்ற 

அனமப்பு, இவ்வாண்டு அை்ரடாபர ்மாதம் வலியுறுத்தியனத, திருத்தந்னத தை் 

பெய்தியில் மீண்டும் நினைவுகூரந்்துள்ளார.் 

 
ஐக்கிய நொடுகள் நிறுைன ்தின் பங்கு - உலை அரசுைள் புதுவனை ைல்வினய இனளய 

தனலமுனறயிைருை்கு வழங்குவதற்கு, ஐை்கிய நாடுைள் நிறுவைம் பபரும் உதவி 

பெய்யமுடியும் எை்பனத, திருத்தந்னத பிராை்சிஸ் அவரை்ள் இெப்ெய்தியில் 



சுட்டிை்ைாட்டியுள்ளார.் "உலை மை்ைளுை்கு அனமதியிை் ரமை்னமனய பொல்லித் 

தருகிறீரை்ள். இத்தனையை் ைல்வினய உலை மை்ைளுை்கு வழங்ைை்கூடிய சிறந்த பள்ளி, 

ஐை்கிய நாடுைள் நிறுவைம்" எை்று, திருத்தந்னத புைித 6ம் பவுல் அவரை்ள், 1965ம் 

ஆண்டு, ஐ.நா.விை் தனலனமயைத்தில் ஆற்றிய உனரயிலிருந்து, திருத்தந்னத, 

ரமற்ரைாள் ஒை்னற, தை் பெய்தியில் இனணத்துள்ளார.் 2030ம் ஆண்டுை்குள் 

உலபைங்கும் நனடமுனறப்படுத்தை்கூடிய நீடித்திருை்ைை்கூடிய முை்ரைற்ற இலை்குைள் 

குறித்து இெப்ெய்தியில் குறிப்பிடட்ுள்ள திருத்தந்னத பிராை்சிஸ் அவரை்ள், இந்த 

இலை்குைளில், ைல்விை்கு மிை முை்கிய இடம் வழங்ைப்படரவண்டும் எை்பனத மீண்டும் 

நினைவுறுத்தியுள்ளார.் 

 

முதிபயொவர மறக்கபைண்டொம் - மைித குடும்பத்திை் மிை உை்ைதமாை 

விழுமியங்ைனளத் தாங்கி நிற்கும் முதிரயானரயும், தாத்தா, பாட்டிைனளயும் 

இனளஞரை்ள் மறந்துவிடை்கூடாது எை்ற விண்ணப்பத்துடை் திருத்தந்னத தை் 

பெய்தினய நினறவு பெய்துள்ளார.் 

தூய்வமமிக்க கிறிஸ்மஸ் சகொண்டொட திரு ் ந்வ  அவழப்பு - செபரொம் 

லூயிஸ்   - முதல் கிறிஸ்மஸ் நாளை்று அை்னை மரியா, ரயாரெப்பு மற்றும் குழந்னத 

இரயசு ஆகிரயார ்மலர ்பைாத்துை்ைனளயும், அலங்ைாரங்ைனளயும் பைாண்டு 

இந்நானளை் பைாண்டாடவில்னல - திருத்தந்னத.  ரைாவிட்-19 கிருமியிைால் 

விதிை்ைப்படட்ுள்ள பல்ரவறு தனடைள், முதல் கிறிஸ்மஸ் நாளை்று அை்னை மரியா, 

ரயாரெப்பு மற்றும் குழந்னத இரயசு ஆகிரயார ்ெந்தித்த பல்ரவறு தனடைனள நமை்கு 

நினைவுறுத்துகிை்றை எை்று திருத்தந்னத பிராை்சிஸ் அவரை்ள் டிெம்பர ்16 

இப்புதைை்று கூறிைார.் தை் நூலைத்திலிருந்து ரநரடி ஒளிபரப்பிை் வழிரய, புதை் 

மனறை்ைல்வி உனரனய வழங்கிய திருத்தந்னத, அந்த உனரயிை் இறுதியில், இத்தாலி 

நாட்டில் அடுத்துவரும் நாள்ைளில் கூடுதல் ைடட்ுப்பாடுைள் விதிை்ைப்படவிருப்பனத 

நினைவுகூரந்்து, இவ்வாறு கூறிைார.் 

 

 

வத்திை்ைாைிை் புைித ரபதுரு வளாைத்தில் கிறிஸ்மஸ் குடில்  (AFP or licensors) 

கிறிஸ்மஸ் பைாண்டாட்டங்ைனள வழை்ைம்ரபால் சிறப்பிை்ை முடியாதவண்ணம், 

அடுத்துவரும் நாள்ைளில், அரசிை் பல தனட உத்தரவுைள் வரவிருை்கிை்றை எை்பனதை் 

குறிப்பிட்ட திருத்தந்னத பிராை்சிஸ் அவரை்ள், இவ்ரவனளயில், முதல் கிறிஸ்மஸ் 

நாளை்று அை்னை மரியா, ரயாரெப்பு மற்றும் குழந்னத இரயசு ஆகிரயார ்மலர ்

பைாத்துை்ைனளயும், அலங்ைாரங்ைனளயும் பைாண்டு இந்நானளை் பைாண்டாடவில்னல 

எை்பனத நினைவுகூருரவாம் எை்று கூறிைார.் ைடிைமாை அெச்ூழலில், அை்னை 

மரியானவயும் புைித ரயாரெப் னபயும், நம்பிை்னை, எதிரர்நாை்கு மற்றும் அை்பு 

வழிநடத்தியனதப் ரபால, நம்னமயும், இந்த ைடிைமாை நாள்ைளில் இந்த 

அருள்வரங்ைள் நம்னமயும் வழிநடத்த ரவண்டும் எை்று திருத்தந்னத 

ரவண்டிை்பைாண்டார.்  இவ்வுலைம் ெந்திை்கும் ைடிைமாைெ ்சூழல், நமது கிறிஸ்மஸ் 

பைாண்டாட்டங்ைனள, வியாபார உலைம் ைாடட்ும் நுைரவ்ுை் ைலாெெ்ாரத்திலிருந்து 

விடுதனல பெய்து, இை்னும் தூய்னமமிை்ை ஒரு பைாண்டாட்டமாை மாற்றுவதாை எை்ற 

ரவண்டுதலுடை் திருத்தந்னத தை் உனரனய நினறவுபெய்தார.் 

திரு ் ந்வ யின் 54ைது உலக அவமதி நொள் செய்தி - செபரொம் 

லூயிஸ்   -   2021ம் ஆண்டு ெைவரி முதல் ரததி, புத்தாண்டு நாளை்று, 

சிறப்பிை்ைப்படும் 54வது உலை அனமதி நாளுை்பைை திருத்தந்னத பிராை்சிஸ் 



அவரை்ள் சிறப்புெ ்பெய்திபயாை்னற, டிெம்பர ்17ம் ரததி 

பவளியிடட்ுள்ளார.்  "அனமதியிை் பானத, ரபணிை் ைாை்கும் ைலாெெ்ாரம்" 

-  "அனமதியிை் ஒரு பானதயாை, ரபணிை்ைாை்கும் ைலாெெ்ாரம்" எை்ற தனலப்பில் 

திருத்தந்னத பவளியிடட்ுள்ள இெப்ெய்தியில், எடட்ு ைருத்துை்ைள் பதிவாகியுள்ளை. 

 

உலை அனமதி ரவண்டி, உரராம் நைரில் நனடபபற்ற பல்ெமய வழிபாட்டில் 

திருத்தந்னத பிராை்சிஸ்  (ANSA)  

நமது பபணிக்கொக்கும் அவழப்பிற்கு ஊற்றொக விளங்கும் பவடக்கும் 

இவறைன்; ரபணிை்ைாப்பதை் எடுத்துை்ைாட்டாை, பனடை்கும் இனறவை்; இரயசுவிை் 

பணிவாழ்வில் ரபணிை்ைாத்தல்; இரயசுனவப் பிை்பற்றுரவாரிை் வாழ்வில், 

ரபணிை்ைாை்கும் ைலாெெ்ாரம்; ரபணிை்ைாை்கும் ைலாெெ்ாரத்திை் அடிப்பனடயாை, 

திருஅனவயிை் ெமுதாயை் ரைாட்பாட்டிை் பைாள்னைைள்; பபாதுவாைப் பானதனயை் 

ைாடட்ும் தினெை் ைருவி; ரபணிை்ைாை்கும் ைலாெெ்ாரத்திற்ைாை ைல்வி புைடட்ுதல்; 

ரபணிை்ைாை்கும் ைலாெெ்ாரம் இை்றி அனமதி இல்னல எை்ற எடட்ு ைருத்துை்ைளில் 

திருத்தந்னத தை் பெய்தினய வழங்கியுள்ளார.் இெப்ெய்தியிை் அறிமுைப் பகுதியில், 

உலைத்தனலவரை்ளுை்கும், பை்ைாடட்ு நிறுவைங்ைளிை் தனலவரை்ளுை்கும், ஆை்மீைத் 

தனலவர ்ைளுை்கும், மத நம்பிை்னை பைாண்ட அனைவருை்கும், நல்மைம் பைாண்ரடார ்

அனைவருை்கும், வருகிை்ற ஆண்டு, உடை்பிறந்த நினலயில், நீதியில், அனமதியில் 

விளங்கும் ஆண்டாை அனமய தாை் வாழ்த்துவதாைை் கூறியுள்ளார.் 

 

பகொவிட்-19 சநருக்கடியொல் உருைொன இழப்புகள் - 2020ம் ஆண்டு, ரைாவிட்-19 

உருவாை்கிய பநருை்ைடியால், பநருங்கிய உறவுைனள இழந்ரதார,் ரவனலைனள 

இழந்ரதார ்அனைவனரயும் தாை் எண்ணிப்பாரப்்பதாைை் கூறிய திருத்தந்னத, இந்தை் 

பைாள்னளரநாய் ைாலத்தில் பணியாற்றிய நலவாழ்வுப் பணியாளரை்ள், தை்ைாரவ்த் 

பதாண்டரை்ள், ஆை்மீைப் பணியாளரை்ள் அனைவரும் தை் எண்ணங்ைளில் 

இருப்பனதயும் குறிப்பிடட்ுள்ளார.்  இந்தை் பைாள்னளரநானயை் ைடட்ுப்படுத்தும் 

தடுப்பூசிைள், வழங்ைப்படும் ரவனளயில், குறிப்பாை, அனவ, வறிரயானரயும், 



உடல்நலத்தில் மிைவும் நலிந்ரதானரயும் அனடவனத, அரசுத்தனலவரை்ள் உறுதி 

பெய்யரவண்டும் எை்று விண்ணப்பித்துள்ளார ்திருத்தந்னத. இந்தை் 

பைாள்னளரநாயிை் ைாரணமாை, நம் மத்தியில் பலர,் நற்பெயல்ைளில் ஈடுபட்டிருந்த 

அரத ரவனளயில், நாடட்ுப்பற்று எை்ற பபயரில் உருவாகும் நாடட்ு பவறி, இைபவறி, 

ரவற்றிைத்தவர ்மீது அெெ்ம் ஆகிய ைாரணங்ைளால், ரபாரை்ளும் ரமாதல்ைளும் 

உருவாகியிருப்பது ரவதனைனயத் தருகிறது எை்று, திருத்தந்னத தை் அறிமுைப் 

பகுதியில் கூறியுள்ளார.்  இத்தனைய ஒரு சூழலில், நாம் ஒருவர ்ஒருவனரயும், இந்த 

பனடப்னபயும் ரபணிை்ைாை்கும் ைடனம உள்ளது எை்பதால், இந்த ஆண்டுை்குரிய உலை 

அனமதிெ ்பெய்தினய, "அனமதியிை் ஒரு பானதயாை, ரபணிை்ைாை்கும் ைலாெெ்ாரம்" 

எை்ற னமயை்ைருத்துடை் தாை் பவளியிடுவதாை திருத்தந்னத கூறியுள்ளார.் 

 

54வது உலை அனமதி நாள் பெய்தி பவளியீடட்ு ஒளிபரப்பில் பங்ரைற்ற திருப்பீட 

அதிைாரிைள்   

பபணிக்கொக்கும் அவழப்பிற்கு ஊற்றொக விளங்கும் பவடக்கும் இவறைன் - 

இனறவரைாடும், இயற்னை ரயாடும், ஏனைய மைிதரை்ரளாடும் பதாடரப்ுள்ள 

வனையில் மைிதரை்ள் உருவாை்ைப்பட்டைர ்எை்று பல்ரவறு மதப் பாரம்பரியங்ைள் 

கூறுகிை்றை எை்பனத முதல் ைருத்தாை பவளியிடட்ுள்ள திருத்தந்னத பிராை்சிஸ் 

அவரை்ள், "ஆண்டவராகிய ைடவுள்... ஏரதைில் ஒரு ரதாட்டம் அனமத்து, தாம் 

உருவாை்கிய மைிதனை அங்ரை னவத்தார"் (பதாடை்ை நூல் 2:8), "ஏரதை் 

ரதாட்டத்னதப் பண்படுத்தவும் பாதுைாை்ைவும் ஆண்டவராகிய ைடவுள் மைிதனை 

அங்கு பைாண்டுவந்து குடியிருை்ைெ ்பெய்தார"் (பதாடை்ை நூல் 2:15) எை்ற பொற்ைள் 

வழிரய, மைிதரை்ளுை்கும், இவ்வுலகிற்கும் உள்ள பதாடரப்ு விளை்ைப்படட்ுள்ளது எை்று, 

திருத்தந்னத கூறியுள்ளார.் 

 

பபணிக்கொப்ப ன் எடு ்துக்கொட்டொக, பவடக்கும் இவறைன் -  ைடவுனள, 

பனடப்பவராை மடட்ுமல்ல, பனடப்னபை் ைாப்பவராைவும் நமது புைித நூல்ைள் 

கூறுகிை்றை எை்பனத, இரண்டாவது ைருத்தாைை் கூறியுள்ள திருத்தந்னத, 



பனடப்னபயும், ஏனைய மைிதரை்னளயும் ைாப்பதற்பைை்று, ஒய்வு நாள் விதிைள், 

யூபிலி ஆண்டில் ைடை்ைள் இரத்து, அை்ைியர,் னைம்பபண், ஆகிரயாருை்கு நீதி 

ரபாை்ற ைட்டனளைனள இனறவை் வழங்கிைார ்எை்பனதயும் குறிப்பிடட்ுள்ளார.் 

 

பபணிக்கொக்கும் கலொெெ்ொர ்தில் இபயசு -  இரயசு, தை் பணி வாழ்வில், பனடப்பிை் 

மீதும், அயலவர ்மீதும் அை்ைனற பைாண்டிருந்தனதப் ரபாலரவ, அவரது வழினயப் 

பிை்பற்றும் ஒவ்பவாருவரும் ரபணிை்ைாை்கும் ைலாெெ்ாரத்தில் வளரவ்தற்கு அனழப்பு 

பபற்றுள்ளைர ்எை்பனத, மூை்றாவது, மற்றும் நாை்ைாவது ைருத்துை்ைளாை 

பதிவுபெய்துள்ளார ்திருத்தந்னத.  திருஅனவயிை் ெமுதாயை் ரைாட்பாட்டிை் 

பைாள்னைைள் எை்ற ஐந்தாவது ைருத்தில், ஒவ்பவாரு தைி மைிதரிை் மாண்னப 

நினலநாடட்ுதல், பபாதுவாை நலைில் அை்ைனற பைாண்டிருத்தல், அனைவரராடும் 

ஒருங்கினணந்து ரபணிை்ைாை்கும் முயற்சிைனள ரமற்பைாள்ளுதல், பனடப்னப 

பாதுைாத்தல் எை்ற நாை்கு எண்ணங்ைனள, திருத்தந்னத பிராை்சிஸ் அவரை்ள் 

பவளிப்படுத்தியுள்ளார.் 

 

மனி ரக்வள வமயப்படு ்திய ஓர் எதிரக்ொல ்வ  உருைொக்க -  தூை்கிபயறியும் 

ைலாெெ்ாரமும், ஏற்றத்தாழ்வு ைளும் பபருகிவரும் இை்னறயெ ்சூழலில், மைிதரை்னள 

னமயப்படுத்திய ஓர ்எதிரை்ாலத்னத உருவாை்ை அரசுத்தனலவரை்ளுை்கு சிறப்பாை ஓர ்

அனழப்னப, தை் ஆறாவது ைருத்தாை பவளியிடட்ுள்ளார,் திருத்தந்னத. 

இவ்வுலைம் பதாடரரவண்டிய பபாதுவாை பானதயில், மைிதரை்ளிை் முை்ரைற்றம் 

னமயப்படுத்தப்பட ரவண்டும் எை்றும், பாதுைாப்பு எை்ற பபயரில் அரசுைள் 

ரபாரை்்ைருவிைளுை்கு பெலவிடும் பதானைனய, நீதியும், ெமத்துவமும் நினறந்த 

ெமுதாயத்னத உருவாை்ை பெலவிடுவது மிகுந்த பயைளிை்கும் எை்றும், திருத்தந்னத 

பிராை்சிஸ் அவரை்ள் வலியுறுத்திை் கூறியுள்ளார.் 

 

பபணிக்கொக்கும் கலொெெ்ொர ்வ  ைளரக்்கும் கல்வி -  ரபணிை்ைாை்கும் 

ைலாெெ்ாரத்னத வளரை்்ை, ைல்வி தனலசிறந்த ஒரு ைருவி எை்பனத, தை் ஏழாவது 

ைருத்தாை பவளியிடட்ுள்ள திருத்தந்னத பிராை்சிஸ் அவரை்ள், குடும்பம், 

ைல்விை்கூடங்ைள், ெமுதாயம், மதம் எை்ற அனைத்து தளங்ைளிலும் இனளரயாருை்கு 

ரபணிை்ைாை்கும் வழிமுனறைள் பொல்லித்தரப்பட ரவண்டும் எை்று 

விண்ணப்பித்துள்ளார.்  புயல் சூழ்ந்துள்ள ைடலில் நாம் அனைவரும் ஒரு படகில் 

பயணிை்கிரறாம் எை்பனத, தை் இறுதிை் ைருத்தாை பவளியிடட்ுள்ள திருத்தந்னத, 

ரபணிை்ைாை்கும் ைலாெெ்ாரத்தில் வளரெ்ச்ியனடயாமல், உலை அனமதினய நாம் 

பபறஇயலாது எை்பனத, தை் 54வது உலை அனமதி நாளிை் பெய்தியில் 

கூறியுள்ளார.்  ைடலிை் விண்மீைாைவும், எதிரர்நாை்கிை் அை்னையாைவும் விளங்கும் 

மரியா, நம் ைடல் பயணத்தில் வழிைாடட்ும் ைலங்ைனர விளை்ைாை இருை்கிறார ்

எை்பனத, தை் பெய்தியிை் இறுதி வரிைளில் கூறியுள்ள திருத்தந்னத பிராை்சிஸ் 

அவரை்ள், அந்த அை்னை நம்னம இை்னும் ரமை்னமயாை ஓர ்உலைம் எை்ற ைனரயில் 

ரெரப்்பாராை எை்று கூறி, தை் பெய்தினய நினறவு பெய்துள்ளார.் 

இன்வறய நற்செய்தி : பயொபெப்புக்கு அறிவிப்பு -  பணி . பயசு கருணொ  



 
 
 
இன்வறய (18 டிெம்பர் 2020) நற்செய்தி (ம ் 1:18-24) பயொபெப்புக்கு அறிவிப்பு. 
புைித ரயாரெப்பு ஆண்னட நாம் பதாடங்கி ஏறை்குனறய 10 நாள்ைள் ஆகிை்றை. 
 
இை்னறய நற்பெய்தி வாெைத்தில், இரயசுவிை் பிறப்பு அறிவிப்பு பகுதினய 

வாசிை்கிை்ரறாம். இரயசுவிை் பிறப்பு முை்ைறிவிப்பு நிைழ்னவ மத்ரதயு மற்றும் 

லூை்ைா நற்பெய்தியாளரை்ள் பதிவுபெய்கிை்றைர.் ஆைால், மத்ரதயு நற்பெய்தியில் 

அறிவிப்பு, வாைதூதர ்வழியாை ரயாரெப்பிை் ைைவில் நடந்ரதறுகிறது. லூை்ைா 

நற்பெய்தியில், வாைதூதர ்ைபிரிரயல் மரியாவுை்கு ரநரினடயாை அறிவிை்கிை்றார.் 
 
மத்ரதயு நற்பெய்தியாளர ்ரயாரெப்பு எை்னும் ைனதமாந்தனர முதை்முதலாை 

அறிமுைம் பெய்யும் நிைழ்வு இதுதாை். இந்த நிைழ்வு இரயசு பிறப்பு முை்ைறிவிப்னபப் 

பற்றிெ ்பொல்வதுடை் ரயாரெப்பு எை்னும் நை்மாந்தனரப் பற்றியும் பொல்கிறது. 

இரயசுவிை் பிறப்பு முை்ைறிவிப்பு நிைழ்வில், ரயாரெப்பு நமை்குை் ைற்றுத்தரும் ஆறு 

பாடங்ைனள நாை் இங்ரை பகிரந்்துபைாள்ள விரும்புகிரறை்: 
 
 
1. 'மரியொவுக்கும் பயொபெப்புக்கும் திருமண ஒப்பந் ம் செய்யப்பட்டிருந் து' (ம ் 

1:18) - 'உன் ச ொடரவ்பெ ்ெரியொக அறி!' மண ஒப்பந்தம் எை்பனத ஆங்கிலத்தில் 

'எை்ரைெ்பமை்ட்' எை்று அனழை்கிை்ரறாம். பதானலரபசி அனழப்பில் ஒருவனர நாம் 

அனழை்கும்ரபாது அவர ்இை்பைாருவரராடு இனணப்பில் இருந்தால், அவர ்அல்லது 

அவருனடய இனணப்பு 'எை்ரைெ்ட்' எை்று பொல்கிரறாம். அதாவது, இனணப்பு எை்பது 

ஒருவருை்கும் இை்பைாருவருை்கும் எை்று ஆகிவிடும்ரபாது அங்ரை மூை்றாவது 

ஒை்றுை்கு இடமில்னல. ஆைால், இை்று 'ைாை்ஃபபரை்ஸ் வெதியில்' அது ொத்தியரம. 

ரயாரெப்பிை் இனணப்பு பதாடை்ைமுதரல பதளிவாை இருை்கிறது.  எை் பதாடரப்ு 

அல்லது இனணப்பு ஒை்ரறாடும் நை்றாைவும் இருை்கிறதா? 
 
2. 'அைரக்ள் கூடி ைொழும் முன் மரிய கருவுற்றிருந் து ச ரிய ைந் து' (ம ் 1:18) - 

'உன்வனெ ்சுற்றி நடப்பவை பற்றி அறிந்துசகொள்!' - ரயாரெப்பு எை்ைதாை் 



பமௌைியாை இருந்தாலும், தை்னைெ ்சுற்றி எை்ை நடை்கிறது எை்பனத அறிந்தவராை 

இருை்கிறார.் நம்னமெ ்சுற்றி நடப்பனவ பற்றிய அறிவும், அந்த அறினவப் பற்றிய 

பதளிவும் பல ரநரங்ைளில் நாம் ெரியாை முடிவுைள் எடுை்ை உதவுகிை்றை. 

எடுத்துை்ைாட்டாை, பவளிரய மனழ விழுகிறது எை்ற அறிவு எைை்கு இருந்தால்தாை், 

நாை் தகுந்த முை்தயாரிப்புடை் பெல்ரவை்.நம்னமெ ்சுற்றி நடப்பனவ பற்றி 

அறிதரலாடு, அந்த அறிதனல ஆய்வுை்கு உட்படுத்துகிறார ்ரயாரெப்பு. எை்னைெ ்சுற்றி 

நடப்பனவ பற்றிய எை் அறிவு எப்படி இருை்கிறது? 
 
3. 'பயொபெப்பு பநரவ்மயொளர்' (ம ் 1:19) - 'உன் வகசயழு ்து ைொக்கியம் பற்றிய 

ச ளிவும் ச ரி லும்' - ரமலாண்னமயியலில், 'னைபயழுத்து வாை்கியம்' எை்று ஒை்று 

பொல்லப்படுவதுண்டு. அதாவது, எை்னைப் பாரை்்கும் மற்பறாருவர,் 'இவரத்ாை் 

அவர!்' எை்று எை்னை அப்படி அனழப்பாரரா அதுதாை் எை் னைபயழுத்து வாை்கியம். 

இந்தை் னைபயழுத்து வாை்கியத்தில் எை் நனட, உனட, இயை்ைம், மதிப்பீடு, பைாள்னை 

அனைத்தும் பதரிந்துவிடும். எடுத்துை்ைாட்டாை, 'அவர ்ைடவுளுை்கும் அஞ்சுவதில்னல, 

மைிதரை்னளயும் மதிப்பதில்னல' - இது ரநரன்மயற்ற நடுவர ்பற்றி லூை்ைா வனரகிை்ற 

னைபயழுத்து வாை்கியம் (ைாண். லூை் 18:2). 'ரநரன்மயாளர'் எை்பதுதாை் 

ரயாரெப்பிை் னைபயழுத்து வாை்கியம். இங்ரை, 'ரநரன்மயாளர'் எை்ற வார;்த்னத 

உடைடியாை வாெைரிை் மைத்தில் ஓர ்அெெ்த்னத ஏற்படுத்துகிை்றது. ரயாரெப்பு ெட்டம் 

ொரந்்த ரநரன்மயாளராை இருந்தால் அவர ்உடைடியாைத் தை் மனைவினயை் ைல்லால் 

எறிந்து பைால்லுமாறு ஒப்பனடை்ை ரவண்டும். ஏபைைில் ரமாரெயிை் ெட்டம் 

அப்படித்தாை் பொை்ைது (ைாண். இெ 22:22-24). ஆைால், ரயாரெப்பு ெட்டத்னதயும் 

ைடந்த ரநரன்மனய, அதாவது, தைிமைித அறம் அல்லது நாணயம்ொர ்ரநரன்மனயை் 

ைனடப்பிடிை்கிறார.் எை் னைபயழுத்து வாை்கியம் எை்ை? 
 
4. 'அைர் மரியொவை இகழ்ெச்ிக்கு உள்ளொக்க விரும்பொமல்' (ம ் 1:19) - 'உனக்கு 

அடு ்திருப்பைரின் மொண்வபக் கொப்பதில் ொன் உன் மொண்பு உயர்கிறது' - 

மாைம்-அவமாைம், மதிப்பு-ரைலி எை்பது நம் ைலாெெ்ாரம் ொரந்்த ஒை்றாை 

இருை்கிறது. யூத ெமயத்தில் மாைம் அல்லது மதிப்பு மிைவும் முை்கியமாைபதாை்றாைை் 

ைருதப்பட்டது. தை்னுனட மதிப்னப மடட்ுமல்ல, பிறருனடய மதிப்னபயும் மாண்னபயும் 

உறுதி பெய்வதில் ைவைமாை இருை்கிறார ்ரயாரெப்பு. பல ரநரங்ைளில் நாம் நம் 

மாண்னபை் ைாத்துை்பைாள்ள முயற்சி எடுை்கும் ரவனளயில், மற்றவரை்ளிை் 

மாண்னபை் பைடுத்துவிடுகிை்ரறாம். தை் மனைவி எந்த நினலயில் இருந்தாலும் அவர ்

மாண்புை்கு உரியவர ்எை நினைை்கிை்றார.் தை் மாண்னபை் ைாத்துை்பைாள்ள இயலாத 

வறியவரை்ள் மற்றும் எளியவரை்ளிை் மாண்னபை் ைாை்ை நாம் முயற்சி எடுை்ை 

ரவண்டும். நாை் எைை்கு அடுத்திருப்பவனர மாண்புடை் நடத்துகிரறைா? எை் 

மைத்திலும் அவனர மதிப்புடை் னவத்திருை்கிரறைா? 
 
5. 'அைர் இை்ைொறு சிந்தி ்துக்சகொண்டிருக்கும்பபொது, ஆண்டைரின் தூ ர் கனவில் 

ப ொன்றி' (ம ் 5:20) - 'குழப்பம் அதிகமொக இருக்கும்பபொது பயொசிக்கொப ! 

அல்லது பயொசி ்துக்சகொண்பட தூங்கிவிடு!' - இை்று நம்னம அதிைமாை வருத்தும் 

ஒரு ரநாய் 'ஓவரத்ிங்கிங்.' இதற்குை் ைாரணம் நம்னமெ ்சுற்றியிருை்கிை்ற தைவல் 

பபருங்குப்னபைள். பத்து ஆண்டுைளுை்கு முை் எைை்கு தனலவலித்தது எை்றால் நாை் 

மருந்தைத்தில் ஒரு மாத்தினர வாங்கிெ ்ொப்பிடுரவை். ஆைால், இை்று எைை்குத் 

தனலவலித்தால் உடரை கூகுள் ரதடுபபாறி திறந்து, 'தனலவலிை்ைாை ைாரணங்ைள்' 

எைத் பதாடுதினரயில் பதிவிடுகிரறை். 'முை்பை்ை தனலவலி, பிை்பை்ை தனலவலி, 

ஒருபை்ை தனலவலி, உெச்ியில் தனலவலி, ைாயத்துடை் தனலவலி, ைாயமில்லாமல் 

தனலவலி, பவளிப்புறத்தில் வலி, உள்புறத்தில் வலி' எை எைை்கு எவ்வரளா 



தைவல்ைனள வழங்கி, நாை் ஒை்னற இை்பைாை்ரறாடு முடிெச்ிடட்ு, ஒருரவனள இது 

மிைவும் ரமாெமாை மூனளொர ்ரநாயாை இருை்குரமா? எை அெெ்ம் பைாள்கிரறை். 

ஏபைைில், 'ஓவரத்ிங்கிங்.' ரமற்ைாணும் வரினய வாசிை்கும்ரபாபதல்லாம் நாை் 

ரயாரெப்பிை் அந்நினலனயை் ைற்பனை பெய்து பாரப்்பதுண்டு. எவ்வளவு ரநரம் 

ரயாசித்துை்பைாண்ரட இருந்திருப்பார?் ஒரு ரபப்பரில் குறிப்பபடுத்திருப்பாரா? 

அல்லது தாை் ரவனல பாரத்்துை்பைாண்டிருந்த ஆணிைளில் ஒை்னற எடுத்து தைை்கு 

முை் இருந்த மரப்பலனையில் கீறிை்பைாண்டிருந்தாரா? அல்லது தைை்கு முை் கிடந்த 

மண்ணில் ெை்னை ஒை்றால் கிளறிை்பைாண்டிருந்தாரா? அல்லது ஒருொய்த்துப் 

படுத்துை்பைாண்டு விரல்ைனளத் பதானடயில் தட்டிை்பைாண்ரட இருந்தாரா? ஆைால்! 

பாவம்! அப்படிரய தூங்கி விடுகிறார.் நாை் ஓவரத்ிங்கிங் பெய்யும் ரநரங்ைளிலிருந்து 

எப்படி விடுபடுகிரறை்? 
 
6. 'ஆண்டைரின் தூ ர்  மக்குப் பணி ் ைொபற  ம் மவனவிவய 

ஏற்றுக்சகொண்டொர்' (ம ் 1:24) - சைளிப்பொடு கனவில் ைந் ொலும் ஏற்றுக்சகொள்! - 

இனறவைிை் பவளிப்பாடு எதை் வழியாை வந்தாலும் அனத உடைடியாை 

ஏற்றுை்பைாண்டு அதற்ரைற்ற பதிலிறுப்பு பெய்தல் நலம். இரயசுவிை் குழந்னதப் பருவ 

நிைழ்வுைளில் நாை்கு வனையாை பவளிப்பாடுைள் இருை்கிை்றை: 
(அ) வாைதூதர ்வழியாை ைைவில் - ரயாரெப்புை்கு 
(ஆ) வாைதூதர ்வழியாை ரநரினடயாை - மரியாவுை்கு 
(இ) நடெ்த்திரம் வழியாை - ஞாைிைளுை்கு மற்றும் 
(ஈ) உள்ளுணரவ்ு வழியாை - சிமிரயாை் மற்றும் அை்ைாவுை்கு. 
 
இை்று நமை்கும் நினறய பவளிப்பாடுைனளயும், குழப்பங்ைளில் பதளிவுைனளயும் 

ைடவுள் தருகிை்றார.் அனவ வரும் ஊடைங்ைள் வித்தியாெமாைனவ. நாம் அவற்னறெ ்

ெரியாைை் ைண்டு, பதரிதல் அவசியம். இனறவைிை் பவளிப்பாடட்ுை்கு எை் பதிலிறுப்பு 

எப்படி இருை்கிறது? http://aniccam.blogspot.com/2020/12/blog-post_17.html? 
 
மவற உவர : ஆண்டைர் உம்பமொடு பணி . பயசு கருணொ 

20 டிெம்பர ்2020 திருவருனைை்ைாலம் நாை்ைாம் ஞாயிறு 
I. 2 ொமுரவல் 7:1-5,8-12,14-16  

II. உரரானமயர ்16:25-27  

III. லூை்ைா 1:26-38 
 
நம் திருப்பலிை் பைாண்டாட்டங்ைளிலும், ஆசியுனர ரபாை்ற நிைழ்வுைளிலும், 

'ஆண்டவர ்உங்ைரளாடு இருப்பாராை!' எை்ற அழகிய வாை்கியத்னத நாம் 

பயை்படுத்துகிை்றார.் முதல்வர ்இந்த வாழ்தப்தாலினயை் கூற, கூடியிருப்பவரை்ள், 

'உம்ரமாடும் அல்லது உம் ஆை்மாரவாடும் இருப்பாராை!' எை்று வினடயளிை்கிை்றைர.் 
 
இை்னறய முதல் வாெைத்தில், இனறவாை்கிைர ்நாத்தாை், தாவீது அரெரிடம், 'நீர ்

விரும்பியது அனைத்னதயும் பெய்துவிடும். ஏபைைில், ஆண்டவர ்உம்ரமாடு 

இருை்கிறார'் எை்கிறார.் நற்பெய்தி வாெைத்தில், வாைதூதர ்மரியாவிடம், 'ஆண்டவர ்

உம்ரமாடு இருை்கிறார'் எை்று பொல்ல, மரியாரவா, இறுதியில், 'உம் பொற்படிரய 

எைை்கு நிைழடட்ும்' எை்கிறார.் 
 
 

http://aniccam.blogspot.com/2020/12/blog-post_17.html


 
 
https://www.godtube.com/ 
 
முதலில், 'ஆண்டவர ்உம்ரமாடு' எை்னும் பொல்லாட்சினயப் புரிந்துபைாள்ரவாம். 

பதாடரந்்து, தாவீது மற்றும் மரியாவிை் வாழ்வில் அந்தெ ்பொல்லாடல் எந்தத் 

தாை்ைத்னத ஏற்படுத்தியது எைை் ைண்டு, இெப்ொல்லாட்சி தரும் வாழ்வியல் 

ைருத்துைனள உள்வாங்ை முயற்சிப்ரபாம். 
 
'ஆண்டவர ்உம்ரமாடு' எை்னும் பொல்லாடல் முதை்முதலாை எகிப்தியப் பாரரவாைால் 

ரமாரெ மற்றும் ஆரரானுை்குெ ்பொல்லப்படுகிறது எை்பதில்தாை் ஆெெ்ரியம் உள்ளது. 

தாங்ைள் எகிப்னதவிடட்ுப் புறப்பட அனுமதி ரவண்டி பாரரவாைிடம் 

வந்துநிற்கிை்றைர ்ரமாரெயும் ஆரரானும். அந்த ரநரத்தில் அவரை்ரளாடு 

உனரயாடுகிை்ற பாரரவாை், 'உங்ைனள உங்ைள் குழந்னதைரளாடு நாை் 

அனுப்பினவத்தால், ஆண்டவரத்ாம் உங்ைரளாடு இருை்ை ரவண்டும். ஏபைைில் 

உங்ைள்முை் உள்ளது தீனமரய!' (ைாண். விப 10:10) எை்கிறார.் பாரரவாைிை் 

வாரத்்னதைள் இரண்டு விடயங்ைனளெ ்பொல்கிை்றை: ஒை்று, ஆண்டவரிை் 

இருத்தனல அவர ்ஏற்றுை்பைாள்கிை்றார.் இரண்டு, ஆண்டவர ்உடைிருந்தாலை்றி 

தீனமனய மைிதரை்ள் பவற்றிபைாள்ள இயலாது எை்பனதயும் ஏற்றுை்பைாள்கிை்றார.் 
 
பதாடரந்்து, ஆண்டவராகிய ைடவுள் இஸ்ரரயல் மை்ைனளத் தனலனமரயற்று 

வழிநடத்துமாறு ரமாரெை்குப் பணிை்கும் நிைழ்வில், 'எைது திருமுை்ைினல உை்ரைாடு 

பெல்லும். நாை் உைை்கு இனளப்பாறுதல் அளிப்ரபை்' எை, ரமாரெ மறுபமாழியாை, 

'நீர ்எம்ரமாடு வரவில்னலபயைில் எங்ைனள இங்கிருந்து ரபாைெ ்பெய்யாதீர!்' எை 

இனறஞ்சுகிை்றார.் ரமலும், 'நானும் உம் மை்ைளும் உம் பாரன்வயில் தனய 

பபற்றுள்ரளாம் எை்பனத எப்படி அறிரவாம்?' எை்கிறார ்(ைாண். விப 33:14-15). இந்த 

நிைழ்வில், ஆண்டவரிை் உடைிருப்னப ரமாரெ ரவண்டுவரதாடு, 'ஆண்டவர ்நம்ரமாடு' 

எை்ற அனுபவம் நமை்கு 'தனய பபற்ற அனுபவம்' தரும் எை்கிறார.் 
 
அடுத்ததாை, ரமாரெயிை் இறப்புை்குப் பிை்ைர,் வாை்ைளிை்ைப்பட்ட நாட்டிற்குள் 

மை்ைனள அனழத்துெ ்பெல்லை்கூடிய பணினய ரயாசுவாவிடம் ஒப்பனடை்கிை்ற 

https://www.godtube.com/


ஆண்டவராகிய ைடவுள், 'ரமாரெயுடை் இருந்தது ரபால உை்ரைாடும் இருப்ரபை். 

உை்னைை் னைபநகிழ மாட்ரடை், னைவிடவும் மாட்ரடை்' எை்கிறார ்(ைாண். ரயாசு 

1:5). ஆண்டவரிை் வாரத்்னதைளிலிருந்து அவர ்ஏற்பைைரவ ரமாரெயுடை் இருந்தார ்

எை்றும், இப்ரபாது ரயாசுவாவுடை் இருை்ைப்ரபாவதாைவும் அவர ்வாை்குறுதி தருவது 

பதளிவாகிறது. 
 
இந்த மூை்று நிைழ்வுைளிலும், 'ஆண்டவர ்உம்ரமாடு இருை்கிறார!்' அல்லது 'ஆண்டவர ்

உம்ரமாடு இருப்பாராை!' எை்ற பொல்லாட்சி ரநரம்ுைமாை பதாைியில் 

பொல்லப்படட்ுள்ளது. 
 
நீதித்தனலவரை்ள் நூலில், இஸ்ரரயல் மை்ைள் மிதியாைியரை்ளால் 

வனதை்ைப்பட்டரபாது, ஆண்டவரிை் தூதர ்கிதிரயானுை்குத் ரதாை்றி, 'வலினம மிை்ை 

வீரரை! ஆண்டவர ்உை்ரைாடு இருை்கிறார'் எை்றார.் கிதிரயாை் அவரிடம், 'எை் 

தனலவரர! ஆண்டவர ்எம்ரமாடு இருை்கிறார ்எை்றால் ஏை் இனவபயல்லாம் எமை்கு 

ரநரிடுகிை்றை? ஆண்டவர ்எம்னம எகிப்து நாட்டிலிருந்து பவளிரய பைாண்டு 

வரவில்னலயா எை்று கூறி, எங்ைள் தந்னதயர ்எமை்கு வியந்துனரத்த அவரது வியத்தகு 

பெயல்ைபளல்லாம் எங்ரை? இப்பபாழுது ஏை் ஆண்டவர ்எம்னம இப்படிை் 

னைவிடட்ுவிட்டார?்' (ைாண். நீத 1:12-13). இங்ரை கிதிரயாைிை் ரைள்வி நமை்கு 

ஏற்புனடயதாை இருை்கிறது. 'ஆண்டவர ்உம்ரமாடு இருை்கிறார'் எை்ற அனுபவம் 

பெயல்பாடாை இல்லாமல் ரபாைது ஏை்? எை்பரத கிதிரயாைிை் ஆதங்ைமாை 

இருை்கிறது. 
 
ஆண்டவர ்அல்லது ஆண்டவரிை் தூதர ்மைிதரை்ளுை்கு வழங்கிய 'ஆண்டவர ்

உம்ரமாடு' எை்னும் வாை்குறுதி, ைாலப்ரபாை்கில், மைிதரை்ள் ஒருவர ்மற்றவனர 

வாழ்த்துவதற்ைாைப் பயை்படுத்தும் வாழ்தப்தாலியாை மாறுகிறது. அதற்கு ஓர ்அழகிய 

உதாரணம் ரூத்து நூலில் உள்ளது: சிறிது ரநரம் ைழித்து, ரபாவாசு பபத்லரைமிலிருந்து 

வயலுை்கு வந்துரெரந்்தார.் அவர ்அறுவனடயாளரை்னள ரநாை்கி, 'ஆண்டவர ்

உங்ைரளாடு இருப்பாராை!' எை்றார.் அவரை்ளும், 'ஆண்டவர ்உமை்கு ஆசி 

வழங்குவாராை!' எை்றாரை்ள். (ைாண். ரூத் 2:4). நம் வீடட்ுை்கு ரவனலை்கு 

வருகிறவரை்னளயும், அல்லது நம் வயலிை் பணியாளரை்னளயும், 'ஆண்டவர ்

உங்ைரளாடு இருப்பாராை!' எை்று நாம் வாழ்த்த, அவரை்ளும் நமை்குப் 

பதில்பமாழியாை, 'ஆண்டவர ்உமை்கு ஆசி வழங்குவாராை!' எை்று வாய்நினறய 

வாழ்த்திைால் நம் குடும்பமும் பதாழிலும் பபருைாதா? 
 
ரமற்ைாணும் நிைழ்வுைளில் வரும், 'ஆண்டவர ்உம்ரமாடு' எை்னும் பொல்லாட்சியிை் 

உள்பபாருனள நாம் பிை்வரும் மூை்று நினலைளில் புரிந்துபைாள்ளலாம். 'ஆண்டவர ்

நம்ரமாடு அல்லது உம்ரமாடு' எை்னும் அனுபவம், 
 
(அ) ஒருவரிை் தீங்கு நீை்கும் 
 
(ஆ) ஆண்டவரிடம் தனய (இரை்ைம்) பபற்றவர ்எை்பனத அவரும் மற்றவரும் அறியெ ்

பெய்யும் 
 
(இ) இயலாதனதயும் இயலெ ்பெய்யும் வல்லனம தரும் 
 
இன்வறய மு ல் ைொெகம் (கொண். 2 ெொமு 7:1-5,8-12,14-16) இஸ்ரரயல் 

வரலாற்றிை் பதாடை்ைத்திற்கு நம்னம அனழத்துெ ்பெல்கிறது. ஏறை்குனறய கிமு 

10ஆம் நூற்றாண்டில் இஸ்ரரயல் ஓர ்ஒருங்கினணந்த நாடாை உருவாகிறது. அண்னட 



நாடுைளிை் அெச்ுறுத்தல் நீங்ை, எதிரிைள் எல்லாம் அழிை்ைப்பட, தாவீது அரெர ்தம் 

அரண்மனையில் குடிரயறுகிறார.் 'எல்லா எதிரிைளிை் பதால்னலயிைிை்றும் 

ஆண்டவர ்அவருை்கு அனமதி அளித்தார.்' தைை்கு அனமதினயயும் பவற்றினயயும் 

தந்த ஆண்டவராகிய ைடவுள் உடை்படிை்னைப் ரபனழயில் மனழயிலும் பவயிலிலும் 

இருப்பனதை் ைண்டு, ஆண்டவருை்கு ஓர ்இல்லம் அனமை்ை விரும்புகிை்றார ்தாவீது. 

தை் விருப்பத்னத நாத்தாைிடம் பதரிவித்து அவரிை் ஒப்புதனல ரவண்டுகிை்றார.் 

'ஆண்டவர ்உம்ரமாடு இருை்கிறார.் நீர ்விரும்பியது அனைத்னதயும் பெய்துவிடும்' 

எை்று அவரும் உடைடியாை ஒப்புதல் தந்தாலும், அை்று இரவு ஆண்டவரிை் வாரத்்னத 

ரவறு மாதிரியாை வருகிறது. தாவீதிை் எளிய பிை்புலத்னதெ ்சுட்டிை்ைாடட்ுகிை்ற 

ஆண்டவர,் தாவீதுை்கு தாம் இல்லம் ஒை்று ைட்டப்ரபாவதாை உனரை்கிை்றார.்  
 
தைை்கு ஓர ்ஆலயம் ரவண்டாம் எை்று பொல்வதை் வழியாை, ைட்டடங்ைள் மற்றும் 

அனமப்புைள் ரமல் தைை்கு விருப்பமில்னல எை்கிறார ்ஆண்டவர.் ரமலும், 

வழித்ரதாை்றல் எை்னும் ைட்டடத்னத ஆண்டவராகிய ைடவுரள தாவீதுை்குை் 

ைடட்ுவதாை வாை்ைளிை்கிை்றார.்ஆை, ஆண்டவர ்நம்ரமாடு எை்ற அனுபவம் தாவீதுை்கு 

இருந்ததால் அவர ்பவற்றிைள் பல ைண்டார.் அந்த அனுபவத்னத ஆண்டவர ்தாரம 

அவருனடய வழித்ரதாை்றல் வழியாை நீடட்ுகிை்றார.் 
 
உரரானமயருை்கு எழுதிய திருமடனல நினறவுபெய்கிை்ற பவுல், அவரை்ளுை்குெ ்

பொை்ை அறிவுனரயிை் நினறவாை, 'ைடவுள் உங்ைனள உறுதிப்படுத்த வல்லவர'் 

எை்கிறார.் அதாவது, ஆண்டவருனடய உடைிருத்தல் அவரை்ளுை்கு நம்பிை்னையில் 

உறுதி அளிை்கிறது. ஆை, ஆண்டவரிை் உடைிருப்பு நமை்கு உறுதியளிை்கிறது. 
 
நற்செய்தி ைொெக ்தில் (கொண். லூக் 1:26-38) இரயசு பிறப்பிை் முை்ைறிவிப்பு 

நிைழ்னவ வாசிை்கிை்ரறாம். 'ஆண்டவர ்உம்ரமாடு இருை்கிறார!்' எை்ற 

வாழ்தப்தாலிரயாடு மரியானவ எதிரப்ைாள்கிை்ற ைபிரிரயல், 'ைடவுளால் இயலாதது 

எதுவும் இல்னல' எை்று நினறவு பெய்கிை்றார.் ஆை, ஆண்டவர ்உடைிருந்தால் 

அனைத்தும் ொத்தியமாகிறது.ஆண்டவர ்நம்ரமாடு எை்ற அனுபவம் நமை்கு 

பவற்றியும், உறுதியும் தந்து அனைத்னதயும் ொத்தியமாை்குகிறது. 
 
'ஆண்டைர் உம்பமொடு இருக்கிறொர்' என்னும் செொல்லொட்சி நமக்கு ்  ரும் 

ைொழ்வியல் பொடங்கள் எவை? 
 
1. ைொர ்்வ கள் அனுபைமொக மொற பைண்டும் - 'ஆண்டவர ்உம்ரமாடு இருை்கிறார'் 

எை்று நாத்தாை் இனறவாை்கிைரால் எப்படி தாவீதிடம் பொல்ல முடிந்தது? ஒருவரிை் 

பெயல்ைனளை் பைாண்ரட ைணித்துவிடலாம் எை்பதால், தாவீது ஆற்றிய அரும்பபரும் 

பெயல்ைனளை் ைண்டு நாத்தாை் இந்த முடிவுை்கு வந்திருை்ைலாம். இை்பைாரு பை்ைம், 

எந்த அரண்மனையிை் உெச்ியில் நிை்று உடை்படிை்னைப் ரபனழ பவயிலில் 

ைாய்வனதை் ைாண்கிறாரரா, அரத அரண்மனையிை் உெச்ியில் நிை்றுதாை் 

உரியாவிை் மனைவி குளிப்பனதயும் ைாண்கிை்றார ்தாவீது. தாவீது தை்னுடைாை 

ஆண்டவரிை் இருத்தனலெ ்சில ரநரங்ைளில் மறந்தாலும், ஆண்டவர ்அவரிடமிருந்து 

விலகிை்பைாள்ளரவ இல்னல. இதுதாை் ஆண்டவரிை் பிரமாணிை்ைம். 'நாம் 

நம்பத்தைாதவர ்எைினும் அவர ்நம்பத்தை்ைவர.்' தாவீது தை் பெயலுை்ைாை மைம் 

வருந்துகிறார.் ஆண்டவரும் அவனர முழுனமயாை ஏற்றுை்பைாள்கிை்றார.் ஆை, நாம் 

ஆண்டவரராடு இல்னல எை்றாலும், அவர ்நம்ரமாடு எை்பது ஒரு வாழ்வியல் 

அனுபவமாை மாற ரவண்டும். 
 



2. 'நொன் ஆண்டைரின் அடிவம' - 'ஆண்டவர ்உம்ரமாடு இருை்கிறார!்' எை்று 

வாைதூதர ்பொை்ைரபாது, 'நாை் ஆண்டவரிை் அடினம' எை்று ெரணாைதி 

அனடகிை்றார ்மரியா. ஆை, ஆண்டவரிை் உடைிருப்னப ஒரு தனலவர-்பணியாளர ்

உடைிருப்பாைை் ைாண்கிறார ்மரியா. இங்ரை ஒடட்ுபமாத்தமாைத் தை் சுதந்திரத்னதத் 

தானர வாரத்்துை் பைாடுை்கிறார ்மரியா. இந்தப் பை்குவம் அல்லது தயாரந்ினல 

அவருை்கு எப்படி வந்தது? இை்று நாை் ஆண்டவருை்கு எை்னைரய ெரணாைதி 

ஆை்கும்ரபாது, 'ஆண்டவர ்எை்ரைாடு இருை்கிறார'் எை்பனத உணர முடியும். 

ஏபைைில், தாவீதிை் வாழ்வில் பாரை்்கிரறாம், அவரிை் விருப்பமல்ல, ஆண்டவரிை் 

விருப்பரம நினறரவறுகிறது. 
 
3. ஒருைர் மற்றைவர ைொழ் ்துபைொம் - 'ஆண்டவர ்உம்ரமாடு இருப்பாராை!' எை்ற 

வாழ்தப்தாலி அடுத்தவருை்கு நம்பிை்னை தருகிறது, தீனமைனள அைற்றுகிை்றது, 

இயலாதனத இயலெ ்பெய்கிறது எை்றால், நாம் ஒருவர ்மற்றவனர, 'ஆண்டவர ்

உம்ரமாடு இருை்கிறார'் எை்று வாழ்த்துரவாம். இந்த வாழ்தப்தாலி மற்றவரை்ளிடம் 

நம்பிை்னைை் கீற்னற மிை்ைெ ்பெய்வதுடை், அந்தை் கீற்பறாளியில் அவரை்ள் 

பதாடரந்்து வழிநடை்ைவும் துனண பெய்யும். 
 
இறுதியாை,  ஆண்டவர ்நம்ரமாடு இருந்தால், அவரிை் தனய பபற்றவரை்ள் நாம் 

எை்பனத மற்றவரை்ளும் அறிந்துபைாள்வாரை்ள். அவரிை் தனய (இரை்ைம்) இல்லாமல் 

தாை் இல்னல எை்பனத உணரந்்ததால்தாை் திருப்பாடல் ஆசிரியர,் 'ஆண்டவரிை் 

ரபரை்னபப் பற்றிப் பாடுரவை்' (ைாண். திபா 89) எைத ்துள்ளிை் குதிை்கிை்றார.் 
'ஆண்டவர ்நம்ரமாடு இருை்கிறார!்' ஆனையால்தாை், நாமும் நம் நிலமும் அனமதி 

ைாண்கிறது. இந்த அனமதினயரய நாம் இை்று ஏற்றும் இறுதி பமழுகுதிரி 

குறித்துை்ைாடட்ுகிறது. 
 
ச ொடர்புக்கு : அருள்திரு. பயசு கருணொநிதி, மதுனர உயரம்னறமாவட்டம், இனணப் 

ரபராசிரியர,் புைித பவுல் இனறயியல் பயிற்சியைம், திருெச்ி 620 001 
அனழை்ை: 948 948 21 21, மிை்ைஞ்ெல் - yesu@live.in 
 
திரு ் ந்வ யர் ைரலொறு – புனி  சிமொக்கஸ் (Symmachus,498-514) - 

கிறிஸ்படொபர் பிரொன்சிஸ்  - திருத்தந்னத சிமாை்ைஸ் அவரை்ள், தை் ைாலத்தில் பல 

ரைாவில்ைனள புதுப்பித்தரதாடு ஆப்ரிை்ை திருஅனவை்கு பல நிதியுதவிைனளயும் 

பெய்துள்ளார.் திருஅனவயிை் 51வது திருத்தந்னதயாை 498ம் ஆண்டு பதவிரயற்ற 

புைித சிமாை்ைஸ் (Symmachus) அவரை்ள், 16 ஆண்டு ைாலம் திருஅனவனய 

வழிநடத்தியபிை், 514ல் இனறபதம் ரெரந்்தார.் இத்தாலியிை் ெரர்தைியா (Sardenia) 

தீனவெ ்ரெரந்்த இத்திருத்தந்னத, உரராம் நைரில் திருமுழுை்குப் பபற்று, உரராம் 

மனறமாவட்ட அருள்பணியாளராைத் திருநினலபடுத்தப்பட்டார.் திருத்தந்னத 

இரண்டாம் அைஸ்தாசியுஸ் அவரை்ள் (Anastasius) இறந்தவுடை், இலாத்தரை் 

பபருங்ரைாவிலில் 498ம் ஆண்டு நவம்பர ்மாதம் 22ந் ரததி, உரராம் மனறமாவட்ட 

அருள்பணியாளரை்ளிை் பபரும்பாை்னம ஆதரவுடை் இவர,் உரராம் ஆயராைத் ரதரவ்ு 

பெய்யப்பட்டார.் உரரானமய பெைட் அனவயிை் பபரும் பகுதியும், இதற்கு தை் 

அங்கீைாரத்னத வழங்கியது. எல்லாரம சுலபமாை நடந்துவிட்டால், வாழ்வில் சுனவ 

எை்பது இருை்ைாதுதாரை. நம் பாப்பினற Symmachus அவரை்ள், உரராம் ஆயராை 

திருநினலப்படுத்தப்பட்ட அை்று மானலரய, பெைட் அனவ அங்ைத்திைர ்Festus 

எை்பவரிை் தூண்டுதலிை்ரபரில், உரராம் மனறமாவட்ட அருள்பணியாளர ்சிலர,் ரமரி 

ரமெர ்பபருங் ரைாவிலில் கூடி, Laurentius எை்பவனர திருத்தந்னதயாைத் 

ரதரந்்பதடுத்தைர.் தற்ரபாது யார ்உண்னமயாை திருத்தந்னத, யாரிை் கீழ் 

விசுவாசிைள் பெல்வது எை்ற ரைள்வி எழுந்தது. இத்தாலியிை் மை்ைராை, அப்ரபாது 
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Ravenna நைரில் இருந்த அரெர ்Thedoric முை்ைினலயில் இப்பிரெெ்னை பைாண்டு 

பெல்லப்பட்டது. பபரும் பாை்னம அருள்பணியாளரை்ளால் ரதரந்்பதடுை்ைப்பட்டவரும், 

முதலில் ரதரந்்பதடுை்ைப்பட்டவருமாை Symmachus அவரை்ரள, பாப்பினற பதவிை்கு 

உரியவர ்எை தீரப்்பு வழங்கிைார ்மை்ைர.் Laurentiusம் இதனை ஏற்றுை்பைாண்டார.் 

திருத்தந்னதை்கு எதிராை தை்னை திருத்தந்னதயாை அறிவிப்பவரை்ள் எவரும் 

திருஅனவயிலிருந்து விலை்கி னவை்ைப்படுவாரை்ள் எை உரராம் திருஅனவ 

அதிைாரிைள் குழு தீரம்ாைம் நினறரவற்றிய ரபாதிலும், Laurentius ஐ அை்புடை் 

அரவனணத்து, அவருை்கு இத்தாலியிை் Nocera மனறமாவட்ட ஆயர ்பதவினய 

வழங்கிைார ்பாப்பினற Symmachus.  பிரெெ்னை தற்ைாலிைமாை முடிவுை்கு வந்தது. 

ஆம், தற்ைாலிைமாை மடட்ுரம முடிவுை்கு வந்தது. ஏபைைில், பாப்பினற பதவினய 

தங்ைளுை்கு ஆதரவாை, அதாவது, Byzantine வழிபாடட்ுமுனறை்கு ஆதரவாை  மாற்ற 

விரும்பிய பெைட் அனவ அங்ைத்திைரை்ள் Festusம், Probinusம், திருத்தந்னத 

Symmachus அவரை்னள பதவியிறை்ைம் பெய்யும் ஒரு வாய்ப்புை்ைாை ைாத்திருந்தைர.் 

501ம் ஆண்டு அதற்ைாை ஒரு வாய்ப்பும் வந்தது. அதாவது, அவ்வாண்டு மாரெ் ்மாதம் 

25ந்ரததி, பனழய உரரானமய நாட்ைாட்டினய பிை்பற்றி, திருத்தந்னத, கிறிஸ்து 

உயிரப்்பு பபருவிழானவை் பைாண்டாட, Byzantine வழிபாடட்ுமுனற திருஅனவரயா, 

புதிய நாடை்ாட்டியுடை் ஏப்ரல் 22ந்ரததி அதனை சிறப்பித்தது. இனத மிைப்பபரும் 

பிரெெ்னையாை மாற்றி, ஆயர ்Laurentius அவரை்ளிை் ஆதரவாளரை்ள், மை்ைர ்

Thedoricை் முை் பைாண்டு பெை்றைர.் அது மடட்ுமல்ல, திருஅனவெ ்பொத்துை்ைனள 

அழிப்பதாைவும் திருத்தந்னத Symmachus அவரை்ள் மீது குற்றம் சுமத்திைர.் அத்ரதாடு 

நிற்ைாமல், திருத்தந்னத Symmachus ை் இருப்பிடமாை  இலாத்தரை்  பசிலிை்ைானவயும் 

ஆை்கிரமித்துை் பைாண்டைர.் 
 

 
 
 
திருஅனவயிை் 51வது திருத்தந்னத, புைித சிமாை்ைஸ்    
 



திருத்தந்னத மீதாை குற்றெெ்ாடட்ுை்ைனள விொரிை்ை ரவண்டும் எை அவனர 

ரபவை்ைா நைருை்கு வரெ ்பொை்ைார ்மை்ைர.் திருத்தந்னதயும் ரபவை்ைாவுை்குெ ்

பெல்லும் வழியில், ரிமிைியில் தங்கியிருந்தரபாது, தைை்கு எதிராை தீரப்்பு மை்ைரால் 

ஏற்ைைரவ எழுதப்படட்ுவிட்டது எை்பனத அறிய வந்து, அங்கு பெல்லாமரலரய உரராம் 

நைர ்திரும்பிவிட்டார.், ஏற்ைைரவ, தை்னை எதிரத்்தவரை்ளால், இலாத்தரை் 

பபருங்ரைாவில் ஆை்ரமிை்ைப்பட்டிருந்த நினலயில், அப்ரபாது, உரராம் நைர ்எல்னலை் 

ரைாடன்டை்கு பவளிரய இருந்த புைித ரபதுரு ரைாவிலருரை வந்து தங்கிைார ்

திருத்தந்னத சிமாை்ைஸ். இப்பிரெெ்னைைள் குறித்து ஆயர ்ரபரனவனயை் கூட்ட, 

மை்ைர ்உத்தரவிடரவண்டும் எைவும், இந்த கூட்டத்திற்கு மை்ைர ்ஒரு பிரதிநிதினய 

அனுப்ப ரவண்டும் எைவும் திருத்தந்னதை்கு எதிராைவரை்ள் அனழப்பு விடுத்தைர.் 

ஆயர ்ரபரனவ கூட்டத்திற்கு இனெவளித்த திருத்தந்னத, மை்ைரிை் பிரதிநிதிை்கு 

மறுப்பு பொை்ைார.் இருப்பினும், மை்ைர,் வட இத்தாலியிை் Altinum ஆயர,் ரபதுரு 

எை்பவனர அனுப்பி னவத்தார.் அதில் எம்முடிவும் ைாணப்படவில்னல, இதைால் 502ம் 

ஆண்டு பெப்டம்பர ்முதல் ரததி இரண்டாவது கூட்டம் Sessorian பபருங் ரைாவிலில் 

(‘பயருெரலமிை் திருெச்ிலுனவ’ எை்ற உரராம் பபருங்ரைாவில்) நடப்பதாை 

திட்டமிடப்பட்டது. பபருங்ரைாவிலில் ஏற்பாடு பெய்யப்பட்டிருந்த கூட்டத்திற்கு 

திருத்தந்னத Symmachus அவரை்ள்  பெை்றுபைாண்டிருந்த வழியில் தாை்ைப்பட்டார.் 

அவரராடு பெை்றவரை்ள் சிலர ்பைால்லப்பட்டைர,் பலர ்ைாயமுற்றைர.் ைாயமனடந்த 

திருத்தந்னத சிமாை்ைஸ், புைித ரபதுரு ரைாவிலுை்கு தப்பிரயாடரவண்டியிருந்தது. 

இதற்கினடரய, ஆயர ்ரபரனவை் கூட்டத்தில் குழுமியிருந்த ஆயரை்ளும் திருத்தந்னத 

குற்றமற்றவர ்எை்ரற இறுதியில் தீரப்்பு வழங்கிைர.் திருத்தந்னதை்கும் திருஅனவை்கும் 

ஆதரவாை இயற்றப்பட்ட அறிை்னையில், 75 ஆயரை்ள் னைபயழுத்திட்டைர.் இதில் 

மிலாை், மற்றும், ரபவை்ைா நைர ்ஆயரை்ளும் அடங்குவர.் ஆயரை்ளிை் தீரம்ாைத்னத 

மை்ைர ்Theodoric ஏற்றுை்பைாள்ள மறுத்தார.் ஆயர ்Laurentius உரராம் நைர ்திரும்பி 

இலாத்தரை் பபருங்ரைாவிலிலும், திருத்தந்னத சிமாை்ைஸ், புைித ரபதுரு ரைாவிலுை்கு 

அருகிலும் வாழ்ந்து வந்தைர.் இந்நினல ஏறை்குனறய நாை்கு ஆண்டுைள் 

நீடித்தது.  இதற்கினடயில்,  அபலை்ொந்திரியாவில் இருந்து வந்த திருதப்தாண்டர ்

Dioscurus எை்பவர,் தை் பெல்வாை்னை பயை்படுத்தி, மை்ைனர ெந்தித்து, அவனர 

திருத்தந்னத சிமாை்ைசுை்கு ொரப்ாை முடிவுைனள எடுை்ை னவத்தார.் இப்ரபாது ஆயர ்

Laurentianை் ஆதரவாளரை்ளிை் எண்ணிை்னை மிைப் பபரிய அளவில் குனறந்தது. 

அதுவும், அடுத்த திருத்தந்னத Hormisdasை் ைாலத்தில் முற்றிலுமாை திருஅனவரயாடு 

ஒப்புரவாைது. திருத்தந்னத Symmachus அவரை்ள், தை் ைாலத்தில் பல ரைாவில்ைனளப் 

புதுப்பித்தரதாடு ஆப்ரிை்ை திருஅனவை்கு பல நிதியுதவிைனளயும் பெய்துள்ளார.் இவர,் 

புைிதரை்ள் ரபதுரு, பவுல், மற்றும் இலாரை்ல் ஆகிரயாரிை் பபயரை்ளில் இருந்த 

பபருங்ரைாவில்ைளிை் அருரை ஏனழைளுை்ைாை புைலிடங்ைனளயும் ைட்டிை்பைாடுத்தார.் 

இத்திருத்தந்னத சிமாை்ைஸ், புைித ரபதுரு ரைாவிலுை்கு இரு பை்ைங்ைளிலும் ஆயர ்

இல்லங்ைனளை் ைட்டிைார.் இவர ்இனறபதம் அனடந்தரபாது, புைித ரபதுரு 

ரைாவிலிரலரய நல்லடை்ைம் பெய்யப்பட்டார.் இவருை்கு அடுத்துவந்த திருத்தந்னத 

புைித Hormisdas குறித்து வரும் வாரம் ைாண்ரபாம். 
 
விவிலிய ்ப டல் : இபயசு ஆற்றிய புதுவமகள் – மீள்பொரவ்ை 1- செபரொம் 

லூயிஸ் - ைடந்த மூை்றாண்டுைளாை இரயசு ஆற்றிய புதுனமைனள னமயப்படுத்தி 

நாம் ரமற்பைாண்டுவந்த ரதடல் பயணம், தை் இறுதிை் ைட்டத்னத பநருங்கியுள்ளது. 

இரயசு ஆற்றிய புதுனமைனள னமயப்படுத்திய ஒரு விவிலியத்ரதடல் பதாடனர, 

மூை்று ஆண்டுைளுை்கு முை், 2018ம் ஆண்டு, ெைவரி 3ம் ரததியை்று, துவங்கிரைாம். 

ைடந்த மூை்றாண்டுைளாை நாம் ரமற்பைாண்டுவந்த இந்த ரதடல் பயணம், தை் 

இறுதிை் ைட்டத்னத பநருங்கியுள்ளது. இைி வரும் ரதடல்ைளில், இரயசுவிை் புதுனமைள் 

எை்ற இதப்தாடனர நினறவுை்குை் பைாணர முயல்ரவாம். 
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2018ம் ஆண்டு, இந்த விவிலியத்ரதடல் பதாடனரத் துவை்கிய ரவனளயில், 

முை்னுனரயாை வழங்ைப்பட்ட பொற்ைனள மீண்டும் ஒருமுனற நினைவுை்குை் 

பைாணரர்வாம்:  “பு ் ொண்டு மலர்ந்துள்ள இை்பைவளயில், புதுவமகவளப்பற்றி 

சிந்திப்பது சபொரு ் மொக ் ச ரிகிறது. கடந்துசென்ற ஆண்வட ் திரும்பிப் 

பொரக்்கும்பபொது, நம்வம வியப்பில், ஆழ் ்திய நிகழ்வுகவள இப்பபொது 

அவெபபொட்டுக்சகொண்டிருக்கிபறொம். இந்நிகழ்வுகவள, அதிெயம், ஆெெ்ரியம், 

அற்பு ம், அபொரம் என்ற செொற்களொல் விைரிக்க முயல்கிபறொம். இ ் ருண ்தில், 

நற்செய்திகளில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள புதுவமகளில் நம் ப டல் பயண ்வ  ் 

துைக்குகிபறொம்” எை்ற பொற்ைளுடை் நம் ரதடல் முயற்சி ஆரம்பமாைது. 

2018, 2019 ஆகிய இரு ஆண்டுைள், பபரிய அளவு பிரெெ்னைைள் அதிைமிை்றி, 

வழை்ைமாை ஆண்டுைளாை உருண்ரடாடிை. ஆைால், 2020ம் ஆண்டு, இவ்வுலனை, 

ஏறத்தாழ, தனலகீழாைப் புரட்டிப்ரபாட்ட ஆண்டு எை்ரற பொல்லலாம். நாம் 

ைடந்துவந்துள்ள 2020ம் ஆண்னட திரும்பிப்பாரை்்கும் ரவனளயில், அனைவரிை் 

உள்ளங்ைளிலும் ரைாவிட்-19 எை்ற பைாள்னளரநானயப் பற்றிய எண்ணங்ைரள மிை 

அதிைமாை பதிந்திருை்கும். இலடெ்ை்ைணை்ைாை மரணங்ைள், முழு அனடப்பு, ரவனல 

இழப்பு, பசி, பட்டிைி எை்று... இை்பைாள்னளரநாய் உருவாை்கியுள்ள ரவதனைைள், 

இவ்வாண்டிை் அனடயாளங்ைளாை இருை்கிை்றை. 

இத்தனை ைருரமைங்ைள் சூழ்ந்திருந்த இவ்வாண்டிலும், ஆங்ைாங்ரை ஒளிை்கீற்றுைளாய் 

நல்ல பெயல்ைள் நனடபபற்றை. இவற்றில் பபரும்பாலாை பெயல்ைள், தைி மைிதரிை் 

நை்னமத்தைத்னத பவளிை்பைாணரந்்த பெயல்ைளாை இருந்தை. அவற்னற, 

‘புதுனமைள்’ எை்று கூறுவது பபாருத்தமாைத் பதரிகிறது. தங்ைள் பொந்த நலனை 
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ஒத்துை்கினவத்து, ரநாயுற்ரறாருை்கு பணிைள் பெய்த மருத்துவப்பணியாளரை்ள், நம் 

மத்தியில் வாழ்ந்த புதுனமைள். முழு அனடப்புை் ைாலத்தில், இந்தத் பதாற்று ரநாயிை் 

ஆபத்னதயும், அரசிை் விதிமுனறைனளயும் மீறி, வறிரயாரிை் பசி தீரை்்ை, வீதி, 

வீதியாைெ ்பெை்று, உணவு வழங்கிய பல நல்ல உள்ளங்ைள், நம் மத்தியில் வாழ்ந்த 

புதுனமைள். வறிய நினலயில் தாை் வாழ்ந்தாலும், தை் வீடட்ுை்கூனரனய பழுதுபாரை்்ை 

ரெமித்துனவத்திருந்த பணத்தில், மளினைப்பபாருள்ைள் வாங்கி, பல ஏனழை் 

குடும்பங்ைளுை்கு வழங்கிய ஒரு பபண்மணி, தங்ைள் பிறந்தநாளுை்பைை 

ரெரத்்துனவத்திருந்த உண்டியல் பணத்னதை் பைாண்டு, வறிரயாருை்கு உணவு 

வழங்கிய குழந்னதைள், பள்ளிை்குெ ்பெல்ல இயலாமலும், ைணணி வழியில் பயில 

இயலாமலும் தவித்த ஏனழை் குழந்னதைளுை்கு ைல்வி புைட்டிய இனளஞரை்ள் எை்று... 

நம்னமெ ்சுற்றி நிைழ்ந்த புதுனமைனள, இந்தை் பைாள்னளரநாய் ைாலத்தில், 

ஊடைங்ைள் வழியாைரவா, ரநரடியாைரவா ரைள்விப்பட்ரடாம். இை்னும் சிறப்பாை, 

இத்தனையப் புதுனமைளாை நாமும் வாழ முயற்சிைள் பெய்திருை்கிரறாம். 

இங்ரை நாம் குறிப்பிட்ட இந்நிைழ்வுைனள, ‘புதுனமைள்’ எை்று கூறுவதற்கு ஒரு சிலர ்

தயங்ைலாம். இவற்றிற்கு ரவறு பல வழிைளில் விளை்ைங்ைள் பொல்லவும் முற்படலாம். 

பபாதுவாைரவ, அறிவியலில் வளரந்்துவிட்டதாை எண்ணும் நம் தனலமுனறயிைருை்கு, 

'புதுனம' இவ்வுலகில் பதாடரந்்து நனடபபற்று வருகிை்றது எை்பனத ஏற்றுை்பைாள்வது, 

ைடிைமாை உள்ளது. 'புதுனம' எை்ற பொல் பயை்படுத்தப்படுவனத, குழந்னதத்தைம் 

எை்று கூறிவிடுகிரறாம். 

குழந்னதப் பருவத்தில், நம்னம வியப்பில், பிரமிப்பில் ஆழ்த்திய தருணங்ைள் அதிைம் 

இருந்தை எை்பனத அனைவரும் ஏற்றுை்பைாள்கிரறாம். வயது வளர, வளர, நமது 

வியப்பும், பிரமிப்பும் குனறந்துரபாகிை்றை. ரவறு பல அறிவுொரந்்த விளை்ைங்ைள் நம் 

எண்ணங்ைனள நினறை்கிை்றை. 

அரதரபால், மைித இைம், குழந்னதப் பருவத்தில் இருந்தரபாது, இயற்னையில் 

நிைழ்ந்தது அனைத்தும், மைிதரை்னள வியப்பில் ஆழ்த்திை. இயற்னையிை் ெை்திைளாை 

பவளிப்பட்ட இடி, மிை்ைல் ரபாை்றவற்னறயும், இயற்னையிை் பைானடைளாை மனல, 

ைடல் ரபாை்றவற்னறயும், பதய்வங்ைளாை வழிபட்டைர,் நம் முை்ரைார.் ஆைால், 

அறிவியலில் நாம் வளரந்்தபிறகு, நமது வியை்கும் திறனம குனறந்துவிட்டபதை்று 

ரதாை்றுகிறது. அனைத்திற்கும் விளை்ைம் கூறமுடியும் எை்ற ஆணவம், நம்மினடரய 

வளரந்்து வருவதால், புதுனமைள் குனறந்துவருகிை்றைரவா எை்ற ெந்ரதைம் எழுகிறது. 

3ஆண்டுைளுை்கு முை், புதுனமைள் பற்றிய நம் ரதடல் பதாடனர, துவை்கிய 

ரவனளயில், "புதுனமைளிை் ைாலம் முடிந்துவிட்டதா?" (Has the Day of Miracles Ceased?) 

எை்ற தனலப்பில், இனணயத்தளத்தில் பவளியாை ஒரு ைடட்ுனரனயப்பற்றி 

குறிப்பிட்ரடாம். ரடாைல்ட் ொல்ஸ்டிராம் (Donald Haalstrom) எை்பவர,் 2017ம் ஆண்டு 

அை்ரடாபர ்மாதம் வழங்கிய ஓர ்உனர, ைடட்ுனர வடிவில் பவளியாைது. 

அந்தை் ைடட்ுனரயில் பதிவாை எண்ணங்ைனள மீண்டும் ஒருமுனற நாம் 

அனெரபாடுவது பயைளிை்கும். குறிப்பாை, நாம் ைடந்து வந்துள்ள இந்த 2020ம் ஆண்டு, 

புதுனமைனளப் பற்றிய நம் நம்பிை்னைனய பபருமளவு குனலத்திருப்பதால், இந்த 

உனரயில் ொல்ஸ்டிராம் அவரை்ள் கூறியுள்ள ைருத்துை்ைனள நாம் மீண்டும் ஒரு முனற 

அனெரபாட முயல்ரவாம். இந்த உனரயிை் துவை்ைத்தில் ொல்ஸ்டிராம் அவரை்ள், தாை் 

ெந்தித்த கிளாரை்் ஃபாபலஸ் (Clark Fales) எை்பவருை்கு ஏற்பட்ட ஓர ்அற்புத 

அனுபவத்னத விவரிை்கிறார.் 



அபமரிை்ை ஐை்கிய நாட்டிை் ைலிரபாரை்ியா மாநிலத்தில் வாழும் கிளாரை்் அவரை்ளும், 

இை்னும் 30 ரபரும் ைலிரபாரை்ியாவில் அனமந்துள்ள ஷாஸ்ட்டா (Shasta) எை்ற 

எரிமனலயிை் உெச்ினய அனடயும் முயற்சியில் ஈடுபட்டைர.் இந்த முயற்சிை்ைாை, 

அை்குழுவிைர ்பல மாதங்ைளாைப் பயிற்சிபபற்று வந்தைர.் இறுதியில், அவரை்ள் 14,180 

அடி உயரமுள்ள அெச்ிைரத்னத அனடந்தைர.் அை்குழுவில், கிளாரை்் அவரை்ள், முதலில் 

அெச்ிைரத்னத அனடந்தார.் பவற்றிை்ைளிப்பில் சிறிதுரநரம் ஓய்பவடுத்த கிளாரை்் 

அவரை்ள், அெச்ிைரத்திை் மறுபை்ைம் எை்ை உள்ளது எை்பனத ஆய்வுபெய்ய பெை்ற 

ரவனளயில், திடீபரை, தடுமாறி விழுந்தார.் 40 அடி உயரத்திலிருந்து பிை்புறமாை 

விழுந்த கிளாரை்் அவரை்ள், ரமலும் ஒரு 300 அடிை்குரமல் மனலெெ்ரிவில் தாறுமாறாை, 

உருண்டு, புரண்டு பெை்றார.் 

இந்த விபத்னதத் பதாடரந்்து, அங்கு நிைழ்ந்தவற்னற, கிளாரை்் அவரை்ள், ‘புதுனம’ 

எை்று விவரிை்கிறார.் ஏறத்தாழ 350 அடி விழுந்து, புரண்டு பெை்றவனர, ஒரு பானற 

தடுத்து நிறுத்தியது. அந்ரநரம் அவ்வழிரய, மனலயுெச்ினய அனடவதற்கு மற்பறாரு 

குழு ஏறிை்பைாண்டிருந்தது. அை்குழுவில், மனலரயறுபவரை்ளுை்கு 

பயிற்சியளிப்பவரை்ளும், அவெர மருத்துவ உதவி பெய்யத் பதரிந்தவரை்ளும் 

இருந்ததால், கிளாரை்் அவரை்ளுை்கு முதலுதவிைள் ஆரம்பிை்ைப்பட்டை. 

அரத குழுவிடம், அவெர உதவி ரைாருவதற்பைை பயை்படுத்தப்படும் புதுவனையாை 

பதாடரப்ுொதைை் ைருவிைள் இருந்தை. அை்ைருவிைளிை் ெை்தினய ஆய்வுபெய்வதற் 

பைை அவற்னற, அை்குழுவிைர,் முதை்முனறயாை எடுத்து பெை்றிருந்தைர.் 

அை்ைருவிைள் ெை்தி மிகுந்தனவயாை இருந்ததால், கிளாரை்் விபத்துை்குள்ளாை சில 

நிமிடங்ைளில் அப்பகுதிை்கு, 'பெலிைாப்டர'் வினரந்து வந்தது. கிளாரை்் அவரை்ள் 

விழுந்திருந்த ெரிவில் ைாற்று பலமாை வீசியதால், பெலிைாப்டர ்தனரயிறங்ை 

முடியவில்னல. இரண்டு முனற அவ்விடத்னத பெலிைாப்டர ்வட்டமடித்துை் 

பைாண்டிருந்தரபாது, திடீபரை, அங்கு வீசிை்பைாண்டிருந்த ைாற்று நிை்றதால், 

பெலிைாப்டர ்மனலெெ்ரிவில் இறங்கி, கிளாரை்் அவரை்னள மருத்துவமனைை்கு ஒரு 

மணி ரநரத்தில் பைாண்டு ரெரை்்ைமுடிந்தது. 

மருத்துவமனையில் ரொதனைைள் நிைழ்ந்தை. கிளாரை்் அவரை்ளிை், ைழுத்து, 

முதுகுத்தண்டு, மாரப்ுப்பகுதி, இடுப்பு அனைத்திலும் எலும்புைள் பல முறிந்திருந்தை. 

மாரப்ுப்பகுதியில் உனடந்த ஓர ்எலும்பு, அவரது நுனரயீரனலை் குத்திை் கிழித்திருந்தது. 

ைலிரபாரை்ியா மாநிலத்திரலரய தனலசிறந்த மருத்துவர ்ஒருவர,் கிளாரை்் அவரை்ள் 

மருத்துவமனையில் ரெரை்்ைப்பட்ட அை்று, அந்த மருத்துவமனையில் இருந்தார.் அவர ்

வழை்ைமாை, ஆண்டிற்கு நாை்கு முனற மடட்ுரம அந்த மருத்துவமனைை்குெ ்பெல்வார.் 

கிளாரை்் அவரை்ளிை் நினலனயை் ைண்ட அந்த மருத்துவர,் அவர ்உயிரராடு இருப்பரத 

பபரிய அதிெயம் எை்று கூறிைார.் முதுகுத்தண்டில் இத்தனை இடங்ைளில் முறிவுைள் 

இருை்கும் ஒருவர,் இவ்வளவு ரநரம் உயிரராடு இருப்பனத தை் மருத்துவ அனுபவத்தில் 

முதல்முனற ைாண்பதாைை் கூறிைார,் அந்த மருத்துவர.் தாை் ைடவுள் நம்பிை்னை 

இல்லாதவர ்எை்பனத பதளிவாைை் கூறிய அந்த மருத்துவர,் கிளாரை்் அவரை்ள் இை்னும் 

உயிரராடு இருப்பனத, மருத்துவ அறிவுபைாண்டு விளை்ைஇயலாது எை்பனதயும் 

கூறிைார.் கிளாரை்் அவரை்ளுை்கு நிைழ்ந்தனவ அனைத்தும், மருத்துவ அறிவுபைாண்டு 

விளை்ைமுடியாத உண்னமைள் எை்று, ரடாைல்ட் ொல்ஸ்டிராம் அவரை்ள், தை் 

உனரயில் குறிப்பிடட்ுள்ளார.் 

கிளாரை்் ஃபாபலஸ் அவரை்ளுை்கு ஏற்பட்ட இந்த விபத்தில், ஒை்றை்பிை் ஒை்றாை 

நிைழ்ந்தவற்னற ரவறுபட்டை் ரைாணங்ைளில் பாரை்்ைமுடியும். கிளாரை்் அவரை்ள் 



விழுந்துகிடந்த பகுதியில் மற்பறாரு குழு அவ்ரவனளயில் மனலரயறிெ ்பெை்றது; 

அந்தை் குழுவில், மருத்துவ உதவிைள் பெய்யத் பதரிந்தவரை்ள் இருந்தது; அவரை்ளிடம் 

ெை்தி வாய்ந்த பதாடரப்ுை் ைருவிைள் னைவெம் இருந்தது; பெலிைாப்டர ்இறங்குவதற்கு 

உதவி பெய்யும் வண்ணம், வீசிை்பைாண்டிருந்த ைாற்று நிை்றுரபாைது; கிளாரை்் 

அவரை்ள் ரெரை்்ைப்பட்ட மருத்துவ மனையில் புைழ்பபற்ற மருத்துவர,் அவ்ரவனளயில் 

வந்துரெரந்்தது… எை்று, ஒவ்பவாரு நிைழ்வாை அலசிப் பாரை்்கும்ரபாது, பல்ரவறு 

விளை்ைங்ைள் அளிை்ைமுடியும். இவற்னற, தற்பெயலாை நிைழ்ந்தனவ எை்று 

தட்டிை்ைழிை்ைலாம். அல்லது, கிளாரை்் அவரை்ளிை் பிறந்தநாள், நடெ்த்திரம் இவற்னற 

னவத்து ைணை்கிடட்ு, அவருை்கு நீண்ட ஆயுள் உள்ளது எை்பதால், இனவ நிைழ்ந்தை 

எை்று கூறலாம். 

ஒை்றுை்பைாை்று பதாடரப்ிை்றி நடந்த இந்நிைழ்வுைள், தற்பெயலாை நிைழ்ந்ததுரபால் 

ரதாை்றிைாலும், இனவ அனைத்னதயும் ஒருங்கினணத்த ெை்தி இவ்வுலகிற்கு 

அப்பாற்பட்ட ெை்தி எை்பனத, நாம் ஏற்றுை்பைாள்ளரவண்டும். அந்த ெை்தினய நாம் 

இனறவை் எை்று ஏற்றுை்பைாள்ளும்ரபாது, அவரது அருளால் நிைழும் அற்புதெ ்

பெயல்ைனள, நாம் 'புதுனம' எை்று பபயரிடட்ு அனழை்கிரறாம். 

நம்னமெச்ுற்றி ஒவ்பவாரு நாளும், அற்புதங்ைள், அதிெயங்ைள், புதுனமைள் 

நிைழ்ந்தவண்ணம்தாை் உள்ளை. அவற்னறப் புரிந்துபைாள்ளும் பை்குவம் நமை்கு 

இல்லாததால், அல்லது, நிைழும் அனைத்னதயும் அறிவியல் விதிமுனறைளுை்கு 

உட்படுத்தி விளை்ைம் ரதடுவதால், புதுனமைனளப் புரிந்துபைாள்ள இயலாமல் 

தடுமாறுகிரறாம். 

PBS எைப்படும் பபாதுப்பணி பதானலை்ைாட்சியில், 1995ம் ஆண்டு, அறிவியல் 

ஆய்வாளர ்ஒருவர ்புதுனமைள்பற்றி ரபசியரபாது, "புதுனமைள் எை்று ஒை்றுமில்னல. 

இயற்னையில் இதுவனர ைண்டுபிடிை்ை இயலாத விதிமுனறனய நாம் புதுனம 

எை்கிரறாம்" எை்று தை் ரபட்டியில் கூறிைார.் நாம் ைாணும் உலைமனைத்னதயும் 

அறிவியல் அளவுரைால் பைாண்டு அளந்துவிடமுடியும் எை்று எண்ணுகிறவரை்ள், இை்று 

உலகில் மலிந்துவருகிை்றைர.் இத்தனைய ஒரு ைண்ரணாட்டத்தால், புதுனமைனள 

வியந்து ரபாற்றும் மைநினலனய இழந்து, அனைத்திற்கும் விளை்ைம் கூறுகிரறாம்; 

விளை்கிை் கூற முடியாதவற்றிற்கும் அனரகுனறயாை விளை்ைங்ைள் தர முயல்கிரறாம். 

இதற்கு மாறாை, வார இதழ் ஒை்றில், புதுனமைள்பற்றி பவளியாை ஒரு கூற்று நம் 

ைவைத்தில் பதிகிறது: “Coincidence is a miracle where God chooses to remain 

anonymous.” அதாவது, "தற்பெயலாை நிைழ்ந்தது எை்று நாம் பொல்வது, ஒரு புதுனம. 

அங்கு, இனறவை் தை்னை மனறத்துை்பைாள்கிறார"் எை்று கூறப்படட்ுள்ளது. நிைழ்வை 

எதுவும் இனறவைிை் ைடட்ுப்பாட்டிற்கு பவளிரய நிைழ்வதில்னல. ஒரு 

சில  ரவனளைளில், மைித வாழ்வில், இவ்வுலகில், இயற்னைனயத் தாண்டிய பல 

நிைழ்வுைள் நனடபபறும் ரவனளயில், அவற்றில் இனறவைிை் ைரம் பெயலாற்றுகிறது 

எை்பனத ஏற்றுை்பைாள்வதற்கு, பணிவுள்ள மைம் ரதனவ. 

இத்தனைய ஒரு பணிவுடை், நாம் ைடந்த மூை்று ஆண்டுைளாை, இரயசு ஆற்றிய 

புதுனமைளில் நம் ரதடல்ைனள ரமற்பைாண்ரடாம். பணிரவாடு நாம் ரமற்பைாண்ட 

இந்தப் பயணத்திை் இறுதியில், இரயசுவிை் புதுனமைளில் நாம் ைாணும் 

பண்புைனளயும், அனவ பொல்லித்தரும் பாடங்ைனளயும் அடுத்துவரும் ரதடல்ைளில் 

புரிந்துபைாள்ள முயல்ரவாம். 



திறந்  கடி ம் : விைெொயிகளின் பபொரொட்ட ்துக்கு ஆ ரைொக - அரசியல்ெொென 

ஒழுங்கவமவுக் குழு - இந்திய ஆட்சிப் பணித்துனற எை்றனழை்ைப்படும், IAS, IPS, 

IRS, IFS உள்ளிட்ட பல்ரவறு துனறைளிை் முை்ைாள் அதிைாரிைள் 

கூட்டனமப்பாை  "அரசியல்ொெை ஒழுங்ைனமவுை் குழு"விை்,  78 ரபர ்

னைபயழுத்திடட்ு அரசுை்கு ஒரு திறந்த ைடிதத்னத எழுதி இருை்கிறாரை்ள்.  நாடு 

முழுவதும் பல்ரவறு அனமப்புைளும், ெங்ைங்ைளும் விவொயிைளிை் ரபாராட்டத்துை்கு 

ஆதரவாைத் திரளும் சூழலில் இந்தை் ைடிதம் பவளியாகி இருை்கிறது. 

ைடிதத்திை் தமிழாை்ைம்   

 

"விவொயிைளிை் ரபாராட்டத்துை்கு ஆதரவாை  - "அரசியல்ொெை ஒழுங்ைனமவுை் 

குழு"விை் திறந்த ைடிதம்." 

நாங்ைள் மத்திய, மாநில அரசுைளிை் பவவ்ரவறு பணிைளில் இருந்த ஓய்வு பபற்ற 

இந்திய ஆட்சிப் பணித்துனற அதிைாரிைளிை் குழுவாை இயங்குகிரறாம்.  நாங்ைள் 

எந்த ஒரு அரசியல் ைட்சியிை் ொரப்ாைவும் இயங்ைவில்னல, நடுநினலரயாடும், பை்ைெ ்

ொரப்ுைள் இை்றியும் இந்திய அரசியலனமப்பிை் மீது நம்பிை்னை பைாண்டவரை்ளாைரவ 

இருை்கிரறாம். 

 

இந்தியாவில் ஒரு பபருந்திரளாை விவொயிைளிை் ரபாராட்டம் தீவிரமாை நடந்து 

பைாண்டிருப்பனத நாம் அறிரவாம். மத்திய அரொல் பைாண்டுவரப்பட்ட மூை்று புதிய 

விவொய ெட்டங்ைனளத் திரும்பப் பபற ரவண்டும் எை்ற ரைாரிை்னைனய முை்னவத்து 

இந்தப் ரபாராட்டம் பதாடரந்்து சில மாதங்ைளாை நடந்து வருகிறது. 

 

# பஞ்ொப், 

# ெரியாைா, 

# உத்திரப் பிரரதெம் மற்றும் 

# இராெஸ்தாைில் 

 

இருந்து துவங்கிய இந்தப் ரபாராட்டத்துை்குப் பல்ரவறு அனமப்புைள் 

ஆதரவளிை்கிை்றை, பதாழிலாளர ்ெங்ைங்ைள், மாணவர ்அனமப்புைள், 

பல்ைனலை்ைழை ஆசிரியர ்கூட்டனமப்புைள், பல்ரவறு அரசியல் ைட்சிைள் எை்று 

பல்ரவறு அனமப்புைள் இந்தப் ரபாராட்டத்னத ஆதரிை்கிை்றை.  

 



Farmers try to cross the Shambu border during the 'Delhi Chalo' march against the Centre's 

farm laws. (Express Photo: Harmeet Sodhi)  

ைடந்த டிெம்பர ்8 ஆம் ரததி, விவொயிைள் கூட்டனமப்புைளுை்கும், இந்திய அரசுை்கும் 

இனடயிலாை பல ைட்டப் ரபெச்ுவாரத்்னத ரதால்வி அனடந்தனதத் பதாடரந்்து 

நாடுதழுவிய முழு அனடப்பு (பாரத் பந்த்) ஒை்றுை்கு அனழப்பு 

விடுை்ைப்பட்டது.  நாங்ைள் இந்த மூை்று ெட்டங்ைளில் இருை்கும் நை்னம தீனமைனள 

பற்றிப் ரபெ விரும்பவில்னல, மாறாை அரசியல் ொெைத்துை்கு எதிராை மத்திய 

அரசிை் ரபாை்னையும், ெைநாயை விதி மீறல்ைனள யும் குறித்து அதிைம் ைவனல 

பைாள்கிரறாம்.         

 

இந்திய கூட்டாட்சித் தத்துவத்திை் மீதும், இந்திய அரசியல் அனமப்பு வழங்கும் 

பவவ்ரவறு மாநில உரினமைள் வழியாைப் பாரை்்கிற ரபாது, "விவொயம்" எை்பது 

இந்திய அரசியலனமப்புெ ்ெட்டத்திை் ஏழாவது அட்டவனணயில், இரண்டாவது 

பட்டியலில், 14 ஆவது இடத்தில் வருகிறது. இந்தப் பட்டியலில் இடம் பபறுகிற பபாருள் 

அனைத்தும் குறிப்பிட்ட மாநிலங்ைளிை் ெட்ட எல்னலைளுை்குள் வருபனவ, ஆைரவ 

இப்ரபாது மத்திய அரொல் நினறரவற்றப்பட்டிருை்கும் மூை்று ெட்டங்ைளும் அரசியல் 

ொெை அனமப்புை்கு எதிராைனவ. 

 

அரசியல் ொெைத்துை்கு எதிராைது மடட்ுமில்லாமல், இந்தியை் அரசியல் ொெைம் 

முை்னவை்கிற கூட்டாட்சித் தத்துவத்னதை் குனலை்கிற வனையி லாைனவ. இந்த 

ெட்டங்ைள் அரசியல் ொெைத்திை் அடிப்பனடனயரய ரைள்விை்குள்ளாை்குகிை்றை 

எை்று சில ெட்ட வல்லுைரை்ள் கூறுகிறாரை்ள். இந்த மூை்று ெட்டங்ைளும், ெட்டத்னத 

ஏமாற்றுகிறவனை யில் நினறரவறி இருை்கிறது, 

 

நீதிமை்றங்ைளில் இந்த ெட்டங்ைனளை் ரைள்விை்குள்ளாை்ை முடியும். இந்த ெட்டங்ைள் 

நினறரவற்றப்படுவதற்கு முை்ைதாை விவொயிைளிை் பிரதிநிதிைள் 

ைலந்தாரலாசிை்ைப்படவில்னல, நாடாளுமை்றம் ெரிவர இயங்ைாத நினலயில் ஒரு 

பபருந்பதாற்றுை் ைாலத்தில் இந்தெ ்ெட்ட முை்வடிவுைள் தாை்ைல் பெய்யப்பட்டது, 

பெப்டம்பர ்2020 இல் நாடாளுமை்றத்தில் இந்த மரொதாை்ைள் 

அறிமுைப்படுத்தப்பட்டை, நாடாளுமை்ற நினலை்குழுவுை்கு இந்த மரொதாை்ைள் 

அனுப்பப்பட ரவண்டும் எை்கிற ரைாரிை்னை நிராைரிை்ைப்பட்டது. முை்ைதாை அரத 

பெப்டம்பர ்2020 இல் பெய்தித்தாளில் பவளியாை ஒரு அறிை்னை, அதிரெ்ச்ி தரும் 

தைவல் ஒை்னறத் தருகிறது. 

 

முதலாவது ஐை்கிய முற்ரபாை்குை் கூட்டணியிை் (14 ஆவது மை்ைளனவ) ஆட்சியில் 

அரொல் முை்பமாழியப் பட்ட ெட்ட முை்வனரவுைளில் 60%, நாடாளுமை்ற ரதரவ்ுை் 

குழுவுை்கு அனுப்பப்பட்டை, அடுத்து வந்த இரண்டாவது ஐை்கிய முற்ரபாை்குை் 

கூட்டணி ஆட்சியில் இந்த ெதவிகிதம் உயரந்்த படெ்மாை 71% ஆை 

அதிைரித்தது.  ஆைால், ரதசிய ெைநாயைை் கூட்டணியில் (16ஆவது மை்ைளனவயில்) 

இந்த விழுை்ைாடு 25 % ஆை ெரிந்தது. இப்ரபாது நனடபபற்றுை் பைாண்டிருை்கிற 

ஆட்சியில் மிை அரிதாைரவ ெட்ட முை்வனரவுைள் நாடாளுமை்றத் குழுை்ைளுை்கு 

அனுப்பப்படுகிற அவலம் நிைழ்கிறது. விவாதிை்ைப்படுவதற்கு ைால அவைாெம் 

பைாடுை்ைப் படாமல் இந்த ெட்டங்ைள் நாடாளுமை்றத்திை் இரு அனவைனளயும் 

ைடந்தை, மை்ைளனவயில் இதற்ைாை னவை்ைப்பட்ட ரைாரிை்னைைள் மறுை்ைப்படட்ுப் 

பபரும் கூெெ்ல் குழப்பங்ைளுை்கு இனடயில் குரல் வாை்பைடுப்புை்கு விடப்பட்டது, 

அரசிை் இந்த நடவடிை்னைைள் ெந்ரதைத்து பபரும் ெந்ரதைத்னதத் ரதாற்றுவித்தை. 

 

அரத ரவனளயில், சில பதாழிலாளர ்ெட்டங்ைளும் நினறரவற்றப்பட்டை, 



எதிரை்்ைட்சிைள் இந்த ெட்டங்ைனள எதிரத்்து பவளிநடப்பு பெய்தை. பபருந்பதாற்றுை் 

ைாலத்தில் பபாதுமை்ைள் கூடுவதற்கு ைடட்ுப்பாடுைள் இருை்கிற ைாரணத்தால் 

திட்டமிட்ட ரபாராட்டங்ைனள யாரும் நடத்தவியலாது எை்பனத வாய்ப்பாைப் 

பயை்படுத்திரய இத்தனைய நடவடிை்னைைளில் அரசு ஈடுபடுகிறதா எை்கிற ரைள்வியும் 

எழுகிறது. 

 

ெைநாயைத்னதை் குழிரதாண்டிப் புனதை்கும் இத்தனைய பல்ரவறு நடவடிை்னைைள் 

இந்த அரொல் பதாடரந்்து ரமற்பைாள்ளப்பட்டிருை்கிறது, ைாஷ்மீருை்ைாை சிறப்பு 

அந்தஸ்த்னத நீை்கும் வனையில் ஆரட்்டிை்கிள் 370 நீை்ைப்பட்டது,  எந்த 

முை்ைறிவிப்பும், தயாரிப்பும் இல்லாத நினலயில் அறிவிை்ைப்பட்ட பணமதிப்பிழப்பு 

நடவடிை்னை, குடிமை்ைள் பதிரவடட்ுத் திருத்த நடவடிை்னை ரபாை்றவற்றால் 

பபாதுமை்ைள் பபரும் அவதிை்குள்ளாகிைர.் 

 

பபருந்பதாற்றுை் ைாலத்தில் முை்ைறிவிப்பிை்றி பெய்யப்பட்ட முழு அனடப்பு 

ைாரணமாை புலம் பபயரந்்த பதாழிலாளரை்ள் பொல்பலாணாத துயரங்ைனள 

ெந்தித்தாரை்ள். பபாதுமை்ைனளை் ைலந்தாரலாசிை்ைாமல், பதாடரப்ுனடயவரை்ரளாடு 

எந்த விதமாை ரபெச்ுவாரத்்னத முயற்சிைனளயும் ரமற்பைாள்ளாமல் ரமற்ைண்ட 

அனைத்தும் அரொல் நிைழ்த்தப்பட்டது, இத்தனைய நடவடிை்னைைனள எதிரை்்கும் 

அனைவனரயும் ரதெ விரராதிைள் எை்றும், பாகிஸ்தாை் ஆதரவாளரை்ள் எை்றும், 

நை்ெனலடட்ுைள் எை்றும், தீவிரவாதை் குழுை்ைள் எை்றும் முத்தினர குத்தும் ரவனலனய 

இந்த அரசு பெய்தரத தவிர, ெைநாயைத்திை் அடிப்பனடயாை ரபெச்ுவாரத்்னதை்ரைா, 

விவாதங்ைளுை்ரைா இந்த அரசு ஒருரபாதும் தயாராை இருை்ைவில்னல. 

 

இலடெ்ை்ைணை்ைாை விவொயிைள் ைடுங்குளினரயும், ரைாவிட்-19 பாதிப்புைனளயும் 

பற்றிை் ைவனல பைாள்ளாமல், அனமதியாை முனறயில் ரபாராடு கிறாரை்ள், 

ரபாராட்டம் எை்பது அரசியல் ொெைம் அவரை்ளுை்கு வழங்கி இருை்கிற உரினம, 

ஆைால், அவரை்ள் மீது ைண்ணீரப்் புனைை் குண்டுப் பிரரயாைமும், தண்ணீர ்பீய்ெச்ி 

அடித்து விரடட்ும் நடவடிை்னைைளும் ரமற்பைாள்ளப்பட்டை. அவரை்ள் படல்லினய 

ரநாை்கி முை்ரைறிெ ்பெல்கிற ொனலைளில் பபரிய குழிைள் பவட்டப்படட்ு அவரை்ள் 

தடுை்ைப்பட்டாரை்ள். விவொயிைளிை் இந்தப் ரபாராட்டத்னத அரசியல் 

ைாரணங்ைளுை்ைாைத ்எதிரை்் ைட்சிைள் இவரை்னளத் தூண்டி விடுகிறாரை்ள் எை்றும், 

ைாலிஸ்தாை் தீவிரவாதிைள் தாை் இவரை்ளுை்குப் பிை்ைால் இருை்கிறாரை்ள் எை்பதும் 

ஏற்றுை் பைாள்ள முடியாதனவ. 

 

விவொயிைளிை் ரபாராட்டத்துை்கு ஆதரவு பதரிவிை்கும் வனையில் ரதசிய ெைநாயைை் 

கூட்டணியில் அங்ைம் வகித்த பஞ்ொபிை் முை்ைாள் முதல்வரர தைை்குை் 

பைாடுை்ைப்பட்ட பத்ம விபூஷண் விருனதத் திருப்பி 

அளித்திருை்கிறார.்   விவொயிைளிை் இந்தப் ரபாராட்டம் பல்ரவறு மாநிலங்ைளில் 

பரவி இருை்கிறது, பல்ரவறு அனமப்புைள் இந்தப் ரபாராட்டத்துை்கு ஆதரவு 

அளித்திருை்கிை்றை, ஆைால், ஊடைங்ைள் இந்தப் ரபாராட்டத்திை் வீரியத்னதப் 

பபரிய அளவில் ஒளிபரப்ப மறுை்கிை்றை. 

 

# இந்திய அரசியல் ொெைத்திற்ைாை முை்ைாள் இந்திய ஆட்சிப் பணியாற்றியவரை்ள் 

எை்கிற முனறயில், விவொயிைளும், ஏனைய அனமப்பிைரும் அனமதியாை முனறயில் 

தங்ைள் உரினமைளுை்ைாைப் ரபாராடுவது ெைநாயை உரினம எை்பதாலும் எங்ைள் 

மைப்பூரவ்மாை ஆதரனவ ரபாராடுபவரை்ளுை்குத் பதரிவித்துை் 

பைாள்கிரறாம்.  ரபாராடும் மை்ைளிை் குரனலை் ைாது பைாடுத்துை் ரைட்பது ஆளும் 

அரசிை் ைடனம, விவொயிைளிை் ரபாராட்டத்னத ெைநாயை ரீதியில் எதிரப்ைாள்வதும், 

அவரை்ளுடை் ரபெச்ுவாரத்்னத நடத்துவதும் மிை அவசியமாைது, நாடாளுமை்றத்துை்கு 



உள்ரளயும், பவளிரயயும் ஆளும் அரசு அத்தனைய ெைநாயை நனடமுனறைனளை் 

ைனடபிடிை்ை ரவண்டும்.   # ெத்யரமவ பெயரத !! 

நொட்டு நடப்பு : பைளொண் ெட்டங்களொல் என்ன பொதிப்பு எனக் பகட்கும் 

மு ல்ைருக்கு ைழங்க - மொ.சுப்பிரமணியன்..- ரவளாண் ெட்டங்ைள் குறித்து திமுை 

பதாகுத்த 11 அம்ெங்ைனள பவளியிட்டார.் “இரண்டு நாட்ைளாை 

பதானலை்ைாட்சிைளில், ‘ரவளாண் ெட்டங்ைளால் எை்ை பாதிப்பு? எை்று முதல்வர ்

திரும்பத் திரும்பை் ரைடக்ிறார.் அதற்கு எங்ைளுனடய பதில், நாங்ைள், பல விவொய 

ெங்ை நிரவ்ாகிைரளாடு ைலந்துனரயாடி அவரை்ள் அளித்த 11 ைாரணங்ைனள 

அறிை்னையாைத் தங்ைளிடம் அளித்துள்ரளை்.  முதல்வர ்இதுகுறித்துை் ரைடக்ும்ரபாது, 

இனதை் பைாடுங்ைள்” எை்று அறிை்னை நைல்ைனள பெய்தியாளரை்ளிடம் அளித்தார.் 

 

திமுக சைளியிட்ட 11 அம்ெங்கள் 

 

1 ) குனறந்தபடெ் ஆதார வினலனய நிரண்யிை்கும் பபாறுப்பிலிருந்து மத்திய அரசு 

விலகிை் பைாள்கிறது. 

இதைால் தமிழ்நாட்டில் பநல் பைாள்முதல் பெய்ய முடியாத நினலை்குத் தள்ளப்படும், 

 

2) வருமாைத்னத இரட்டிப்பாை்ைப் ரபாகிரறாம் எை்கிற பபயரில் அடிப்பனடை் 

ைட்டனமப்னப ரமம்படுத்து வதற்குப் பை்ைாடட்ு பபரு நிறுவைங்ைளில் நிதிைனள 

இந்தெ ்ெட்டம் அனுமதிை்கிறது. அப்படி அனுமதிை்ைப் பட்டால் ஒப்பந்த ொகுபடி முனற 

எை்கிற பபயரில் விவொய வினள நிலங்ைள் அபைரிை்ைப்படும். ரமலும் னெட்ரரா 

ைாரப்ை், மீத்ரதை், நிலை்ைரி, வினளநிலங்ைளில் குழாய் பதிப்பு, வினரவுெ ்ொனலைள் 

ரபாை்ற ரபரழிவுத் திட்டங்ைனள நினறரவற்றுவதற்குப் பை்ைாடட்ு நிறுவைங்ைளுை்கு 

இது வழிவகுை்கும். 

 

3) நீரந்ினலைனளப் பாெை ரமம்பாடு எை்கிற பபயரில் அனணைள், ஆறுைளில் நீர ்

ஆதாரங்ைள் பராமரிப்பு தைியார ்பபரு முதலாளிைளிடம் ஒப்பனடை்ைப்படும். அதை் 

மூலம் நிலத்தடி நீர ்உட்பட அனைத்தும் வணிை ரநாை்கில் ெந்னதப்படுத்தப்படும் 

ரபராபத்து ஏற்படும். 

 

4) இந்தெ ்ெட்டம் ெந்னதயில் ரபாட்டி ரபாடட்ு விற்பனை பெய்வதற்கு வாய்ப்பாை 

ஆை்னலை் டிரரட் எை்று பொல்லப்படுகிற யூை ரபர வணிைம் அனுமதிை்ைப்படுவதால் 

உள்நாடட்ு வணிைரை்ள் முற்றிலும் பாதிை்ைப்படுவாரை்ள். 

 

5) உலை நாடுைரளாடு ஒப்பிடும்ரபாது...இந்தியாவில் விவொய உற்பத்திெ ்பெலவு பல 

மடங்கு அதிைமாை உள்ளது. இதைால் எந்த நாடட்ுடனும் இந்திய விவொய உற்பத்திப் 

பபாருடை்ள் ரபாட்டி ரபாடட்ு விற்பனை பெய்வதற்ைாை வாய்ப்பு முற்றிலும் 

மறுை்ைப்படும். அடிமாடட்ு வினலை்கு விற்ை ரவண்டிய நினல ஏற்படும். 

 

6) தமிழ்நாட்டில் உழவர ்ெந்னதைள், ஒழுங்குமுனற விற்பனைை் கூடங்ைள் உள்ளிட்ட 

அனைத்துெ ்ெந்னதைளும் ைாரப்்பரரடட்ுைள் அபைரிை்ை வழிவகுை்கும். 

 

7) இந்தியாவில் தனட பெய்யப்படட்ுள்ள மரபணு மாற்று வினதைள் ொகுபடி பெய்ய 

வழிவகுை்கும். இதைால் உற்பத்தி பெய்யும் உணவுப் பபாருள்ைரள நஞ்ொகி 

மருந்தில்லா உயிரை்்பைால்லி ரநாய்த் தாை்குதலுை்கு மைிதரை்ள் ஆளாவாரை்ள். 

மண்வளம் மலடட்ுத் தை்னம அனடயும். இதை் மூலம் ஒடட்ுபமாத்த விவொயமும் 

ரைள்விை்குறியாகும். 

 



8) கூடட்ுறவு அனமப்புைள் முடை்ைப்படட்ு பபருமுதலாளிைள் கிராமங்ைள்ரதாறும் 

குனறந்த முதலீட்டில் வங்கிைள் திறந்து ைந்துவட்டிை் பைாடுனமை்கு விவொயிைனள 

அடினமப்படுத்துவாரை்ள். 

 

9) குளிரெ்ாதைை் கிடங்குைள் உட்பட அனைத்துை் கிடங்குைளும் ைாரப்்பரரடட்ுைள் 

ைட்டிை்பைாள்ள அனுமதி வழங்கியுள்ளைர.் அவ்வாறு ைட்டப்படும் மற்றும் தற்ரபாது 

பெயல்பாட்டில் உள்ள கிடங்குைள் முற்றிலும் பபருமுதலாளிைளிை் ைடட்ுப்பாட்டிற்குள் 

பைாண்டு வரப்படும். 

 

10) மினை உற்பத்தி ைாலத்தில் உற்பத்தி பெய்யப்படும் விவொய உற்பத்திப் 

பபாருடை்ள் அடிமாடட்ு வினலை்கு வாங்கிை் கிடங்குைளில் இருப்பு னவத்துை் 

பைாள்வாரை்ள். தடட்ுப்பாடு ைாலத்தில் நம் இடத்திரலரய பல மடங்கு வினலனய 

உயரத்்தி விற்பனை பெய்வதற்கு வழிவகுை்கிறது. இதற்கு உதவியாை மை்ைள் 

அை்றாடம் பயை்படுத்தும் பவங்ைாயம், பருப்பு உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய உணவுப் 

பண்டங்ைனள இருப்பு னவப்பதற்ைாை ைடட்ுப்பாடுைள் நீை்ைப்படுகிை்றை.  இதை் 

மூலம் வரத்்தை சூதாடிைள் உணவுப் பபாருட்ைனளெ ்ெந்னதயில் பதுை்கினவத்து விற்றுை் 

பைாள்னள லாபம் அடிப்பதற்குெ ்ெட்டப்படி அனுமதி வழங்ைப்படுகிறது. 

 

11) மாநில அரசிை் அதிைாரப் பட்டியலில் இதுவனரயிலும் ரவளாண்துனற பெயல்படட்ு 

வருகிறது. இந்தெ ்ெட்டம் அமலுை்கு வந்தது முதல் மாநில அரசினுனடய அதிைாரம் 

முற்றிலும் பறிை்ைப்படுகிறது. இவ்வாறு திமுை பதரிவித்துள்ளது. 

மின்னஞ்ெல் ஊடக ைழியொக எமது நற்செய்தி அறிவிப்புப் பணிக்கு  யவு செய்து 

 ங்களொல் இயன்ற நன்சகொவடவய இன்பற எமக்கு அனுப்பி 

வையுங்கள். வாெைரை்ள் உவந்தளிை்கும் நை்பைானடரய எமது பணிை்கு நிதி 

ஆதாரம். நை்பைானடைள் அனுப்புரவார ் பணவினட, ைாரொனல உடைடி பணம் 

அனுப்பும் வெதினய பயை்படுத்தலாம். 
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ச ொடர்புக்கு : K. M. செல்ைரொெ், ஆசிரியர,் திருஅனவ 

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