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இபயசு, மரியொ, பயொபெப்பு - திருக்குடும்பம் 

திரு ் ந்வ  :  கிறிஸ்மஸ் 2020 – திரு ் ந்வ யின் ‘ஊர்பி எ ் ஓர்பி’ செய்தி - 

செபரொம் லூயிஸ் 

கிறிஸ்மஸ் திருப்பலி மவறயுவர - கிறிஸ்படொபர் பிரொன்சிஸ்   

திருஅவை : திரு ் ந்வ யர் ைரலொறு - மீண்டும் அதிகொர பமொ ல்கள் - 

கிறிஸ்படொபர் பிரொன்சிஸ் 

மவற உவர : ஒன்றும் இரண்டும் ஐந்து பணி . பயசு கருணொ 

திருக்குடும்ப ் திருநொள் - ஞொயிறு சிந் வன - செபரொம் லூயிஸ் 

சநகிழ்ெச்ி : இன்றும், இை்வுலகில் புதுவமகள்...செபரொம் லூயிஸ் 

அலெல் : இந்திய விைெொயிகள் ச ொடர்ந்து ஏவழகளொக இருப்பது ஏன்? ஷ்ருதி 

பமனன் 

நொட்டு நடப்பு : பகொவையில் 4 ெக்கர ைொகனங்களின் பம்பரக்ள் அகற்றம் - இந்து 

 மிழ் திவெ 

திரு ் ந்வ  :  கிறிஸ்மஸ் 2020 – திரு ் ந்வ யின் ‘ஊர்பி எ ் ஓர்பி’ செய்தி - 

செபரொம் லூயிஸ்  - நாம், தாராள மைமுனடயவரை்ளாை, குறிப்பாை, வலுவற்ரறார,் 

ரநாயுற்ரறார,் ரவனல இழந்ரதார,் பபாருளாதார பநருை்ைடியில் துை்புறுரவார ்

ஆகிரயாருை்கு ஆதரவு தருபவரை்ளாை மாற, பபத்லரைமிை் குழந்னத உதவி 

பெய்வாராை.  ஒவ்ரவார ்ஆண்டும், டிெம்பர ்25ம் ரததி, கிறிஸ்து பிறப்புப் 

பபருவிழாவை்று திருத்தந்னதயர ்வழங்கும் “Urbi et Orbi” சிறப்புெ ்பெய்தியும், 

நினறபபறுபலை் ஆசீரும், வத்திை்ைாை் புைித ரபதுரு வளாைத்திை் 

ரமல்மாடத்திலிருந்து வழங்ைப்படும். இவ்வாண்டு, ரைாவிட்-19 பைாள்னளரநாயிை் 

பரவனலத் தடுை்ை, இத்தாலிய அரசு விதித்துள்ள தனடைனள ைருத்தில் பைாண்டு, 

திருத்தந்னத பிராை்சிஸ் அவரை்ள், இவ்வாண்டிை் “Urbi et Orbi” சிறப்புெ ்

பெய்தினயயும், நினறபபறுபலை் ஆசீனரயும், வத்திை்ைாை் இல்லத்திலுள்ள ஆசீரிை் 

அரங்ைத்திலிருந்து வழங்கிைார.் 

 



வத்திை்ைாை் இல்லத்திலுள்ள ஆசீரிை் அரங்ைத்திலிருந்து திருத்தந்னத பிராை்சிஸ் 

வழங்கிய “Urbi et Orbi” சிறப்புெ ்பெய்தி  (Vatican Media)  

திருத்தந்னத வழங்கிய “Urbi et Orbi” சிறப்புெ ்பெய்தி: அை்பு ெரைாதரரர, 

ெரைாதரிைரள, கிறிஸ்மஸ் வாழ்த்துை்ைள்!  இனறவாை்கிைர ்எொயாவிை், "ஒரு 

குழந்னத நமை்குப் பிறந்துள்ளார;் ஓர ்ஆண்மைவு நமை்குத் தரப்படட்ுள்ளார"் (எொயா 

9:6) எை்ற பொற்ைனள, ஒவ்பவாருவருை்கும் நாை் ஒரு பெய்தியாைை் பைாணர 

வினழகிரறை். ஒரு குழந்னத நமை்குப் பிறந்துள்ளார.் பிறப்பு எப்ரபாதும் 

நம்பிை்னையிை் ஊற்றாை, எதிரை்ாலத்திை் வாை்குறுதியாை திைழ்கிறது. இந்தை் 

குழந்னத 'நமை்கு' பிறந்துள்ளார ்எை்ற பொல், நமை்குள் எல்னலைள், புறை்ைணிப்பு 

இல்னல எை்பனதை் ைாடட்ுகிறது. இந்தை் குழந்னத பிறந்ததால், நாம் அனைவருரம 

ைடவுனள நம் 'தந்னத' எை்றனழத்து, அவருடை் ரபெமுடிகிறது. இந்தை் குழந்னத 

பிறந்ததால், நாம் அனைவரும் ஒருவர,் ஒருவனர, ெரைாதரரை்ள், ெரைாதரிைள் எை்று 

அனழை்ைமுடிகிறது. பவவ்ரவறு நாடு, பமாழி, ைலாெெ்ாரத்திலிருந்து நாம் 

வந்திருந்தாலும், நாம் அைனவரும் ெரைாதரரை்ள், ெரைாதரிைள். 

 

சுற்றுெச்ூழல் பநருை்ைடி, பபாருளாதார, ெமுதாய ெமநினலயிை்னம, மற்றும், 

பைாரராைா கிருமியிை் பபருந் பதாற்று ஆகியவற்றால் அனடயாளப்படுத்தப்படட்ுள்ள 

வரலாற்றிை் இத்தருணத்தில், நாம், ெரைாதரரை்ள், ெரைாதரிைள் எை்பனத உணரவ்து 

மிைவும் முை்கியம். தை் மைை் இரயசுனவ நமை்கு வழங்கியதை் வழிரய, இந்த 

உடை்பிறந்த நினலனய இனறவை் உருவாை்கியுள்ளார.் இந்த உடை்பிறந்த நினல, 

பவறும் பொற்ைளா லும், எண்ணங்ைளாலும் உருவாைது அல்ல, மாறாை, நனடமுனற 

வாழ்விை் பெயல்ைள் வழிரய உருவாைது. நம்மிடமிருந்து ரவறுபட்டவரை்னளெ ்

ெந்திப்பது, அவரை்ளிை் துை்பங்ைளில் பங்ரைற்பது ரபாை்ற உண்னம யாை அை்பிை் 

மீது, இந்த உடை்பிறந்த நினல உருவாை்ைப்படட்ுள்ளது. 

 

ஒளியாை இவ்வுலகிற்கு வந்த கிறிஸ்துனவ நாம் கிறிஸ்மஸ் ைாலத்தில், 

பைாண்டாடுகிரறாம். இந்த ஒளி ஒரு சிலருை்கு மடட்ுமல்லாமல், அனைவருை்கும் வந்து 

ரெரந்்தது. நம்னமெ ்சூழ்ந்துள்ள இந்தப் பபருந்பதாற்று ைாலத்தில், பல்ரவறு 

நம்பிை்னையிை் ஒளிைள் ரதாை்றுகிை்றை. அவற்றில் ஒை்று, தடுப்பூசி மருந்திை் 

ைண்டு பிடிப்பு. இந்த நம்பிை்னை ஒளி அனைவனரயும் பெை்றனடவனத நாம் உறுதி 

பெய்யரவண்டும். இந்த தடுப்பூசி யிை் விநிரயாைத்னத, நாடட்ுணரவ்ு, தைிப்பட்ட 

ைாப்புரினம எை்ற ைாரணங்ைளால் தனடபெய்யும் சுயநலம் எை்ற பபருந்பதாற்னற, 

அறரவ நீை்ைரவண்டும். இந்த தடுப்பூசியிை் உற்பத்தி, விநிரயாைம் எை்ற அனைத்து 

நினலைளிலும், பை்ைாடட்ு கூடட்ுறவு முயற்சிைள் முை்ைிறுத்தப்படரவண்டுரம தவிர, 

வரத்்தைப் ரபாட்டிைள் முை்ைிறுத்தப்படை் கூடாது. இந்த தடுப்பூசிைள் அதிைம் 

ரதனவப்படும் நலிந்ரதானர இது முதலில் பெை்றனட வனத அரசுைள் உறுதி 

பெய்யரவண்டும். நாம், தாராள மைமுனடயவரை்ளாை, குறிப்பாை, வலுவற்ரறார,் 

ரநாயுற்ரறார,் ரவனல இழந்ரதார,் பபாருளாதார பநருை்ைடியில் துை்புறுரவார ்

ஆகிரயாருை்கு ஆதரவு தருபவரை்ளாை மாற, பபத்லரைமிை் குழந்னத உதவி 

பெய்வாராை. 

 

நாடட்ு எல்னலைனள அறியாத ஓர ்உலைளாவிய பநருை்ைடியிை் முை், நாம் சுவரை்னள 

எழுப்ப இயலாது. நாம் அனைவருரம ஒரர படகில் இருை்கிரறாம். நம்னமெ ்சுற்றியுள்ள 

அனைவர ்முைத்திலும், குறிப்பாை, ரதனவைள் அதிைம் உள்ரளார,் புலம் பபயரந்்ரதார,் 

குடிரயற்றதாரர,் ஒதுை்ைப்பட்ரடார ்ஆகிரயார ்முைத்தில் ஆண்டவரிை் முைத்னதை் 

ைாணும்படி, ஆண்டவர ்நம்மிடம் இனறஞ்சுகிறார.் இனறவைிை் வாரத்்னத, ஒரு 

குழந்னதயாை வந்த இந்த நாளில், நம் பாரன்வனய, குழந்னதைள் பை்ைம் திருப்புரவாம். 



உலபைங்கும், குறிப்பாை, சிரியா, ஈராை், ஏமை் ஆகிய நாடுைளில் பதாடரந்்துவரும் 

ரபாரை்ளிை் வினளவுைனளெ ்ெந்தித்துவரும் குழந்னதைனள ரநாை்கி நம் பாரன்வனயத் 

திருப்புரவாம். இை்குழந்னதைளிை் முைங்ைள், நல்மைம் பைாண்ரடார ்அனைவரிை் 

உள்ளங்ைனளயும் பதாடட்ு, அவரை்ளுை்கு அனமதி நினறந்த எதிரை்ாலத்னத 

உருவாை்கும் துணிவுள்ள முயற்சிைனள ரமற்பைாள்ள உதவடட்ும். 

 

மத்தியை் கிழை்குப் பகுதியில் நிலவும் பதட்டமாை நினலைனளத் தளரத்்த இது 

தகுதியாை ைாலம். ைடந்த பத்தாண்டுைளுை்கும் ரமலாை நிலவிவரும் ரபாரிைாலும், 

தற்ரபானதய பைாள்னளரநாயிைாலும் துை்புற்று வரும் சிரியா நாடட்ு மை்ைளிை் 

ைாயங்ைனள குழந்னத இரயசு குணமாை்குவராை. ஈராை் மை்ைளினடயிலும், குறிப்பாை, 

அங்கு வாழும் யாஸிதி இைத்தவரராடும் ஒப்புரனவை் பைாணரவ்ாராை. பபத்லரைமிை் 

குழந்னத பிறந்த அந்த நாடு, உடை்பிறந்த நினல எை்ற பைானடை்கு ொை்றாை 

விளங்குவதாை. இஸ்ரரல், மற்றும் பாலஸ்தீை மை்ைள், ஒருவர ்ஒருவர ்மீது நம்பிை்னை 

பைாண்டு, வை்முனறைனளை் ைனளந்து, உனரயாடல் வழிரய, நீடித்த அனமதிை்ைாை 

உனழை்ை முை்வருவாரை்ளாை. 

 

கிறிஸ்மஸ் இரவில் ஒளிரந்்த விண்மீை், பலபைாை் நாடட்ு மை்ைளுை்கு ஊை்ைமும், 

வழிைாடட்ுதலும் தருவதாை. பலபைாை் மை்ைள் தற்ரபாது ெந்தித்துவரும் 

பிரெெ்னைைளால் மைம் தளரந்்துவிடாமல் இருை்ை, உலை ெமுதாயத்திை் ஆதரவு 

அவரை்ளுை்குை் கினடப்பதாை. அந்நாட்டிை் தனலவரை்ள் தங்ைள் பொந்த நலனை 

புறம்தள்ளி, மை்ைள் நலனை வளரை்்கும் திட்டங்ைனள ரமற்பைாள்வாரை்ளாை. 

நரைாரர்ைா-ைரபாை் (Nagorno-Karabakh) மற்றும் உை்னரை் நாட்டிை் கிழை்குப் 

பகுதிைளில் ரபார ்நிறுத்தம் உருவாகி, அப்பகுதிைள், உனரயாடல் மற்றும் ஒப்புரனவ 

வளரை்்கும் பானதயில் முை்ரைறிெ ்பெல்ல பை்ைாடட்ு உதவிைள் கினடப்பைவாை. 

 

புரக்ிைா பாரொ, மாலி, னநெர ்ஆகிய நாடுைளில் நிலவும் மைிதாபிமாை பநருை்ைடி, 

மற்றும், அடிப்பனட வாதம் ஆகியவற்றால் மை்ைள் அனடந்துவரும் துை்பங்ைனள, 

இனற குழந்னத தீரத்்துனவப்பாராை. எத்திரயாப் பியாவிை் மை்ைள் அனடந்துவரும் 

துை்பங்ைள் முடிவுை்கு வருவைவாை. பை்ைாடட்ு அடிப்பனடவாத குழுை் ைளால் 

துை்புறும் ைாரபா படல்ைாரடா (Cabo Delgado), ரமற்கு பமாொம்பிை் மை்ைள் ஆறுதல் 

பபறுவாரை்ளாை. பதை் சூடாை், னநஜீரியா, ைாமரூை் நாடுைளிை் தனலவரை்ள், 

உனரயாடனலயும், உடை்பிறந்த நினலனயயும் வளரை்்கும் பானதைளில் 

பயணிப்பாரை்ளாை. 

 

பைாரராைா கிருமியால் பாதிை்ைப்படட்ு, ஊழல், ரபானதப்பபாருள் வரத்்தைம் 

ஆகியவற்றால் கூடுதலாைத் துை்புற்றுவரும் அபமரிை்ை ைண்டத்திை் மை்ைளுை்கு, 

தந்னதயாம் இனறவைிை் நித்திய இனறவாரத்்னத, நம்பிை்னையிை் ஊற்றாை 

விளங்குவாராை. சிரல நாட்டிலும், பவைிசுரவலா நாட்டிலும் அண்னமயில் 

உருவாகியுள்ள ெமுதாய பதட்ட நினலைள் தீரவ்ுை்கு வருவைவாை. 

 

பதை் கிழை்கு ஆசியாவில், குறிப்பாை, வியட்நாம், பிலிப்பீை்ஸ் ஆகிய நாடுைளில், 

இயற்னைப் ரபரிடரை்ளால் பாதிை்ைப்பட்ரடானர, விண்ணை ரவந்தை் ைாப்பாராை 

ஆசியானவை் குறித்து சிந்திை்கும்ரபாது, ரராஹிங்கியா மை்ைனள எை்ைால் மறை்ை 

இயலவில்னல. வறிரயாரில் மிை வறிரயாராைப் பிறந்த இரயசு, இம்மை்ைளுை்கு 

நம்பிை்னைனயை் பைாணரவ்ாராை. 

 

அை்பு ெரைாதரரர, ெரைாதரிைரள, ஒரு குழந்னத நமை்குப் பிறந்துள்ளார ்(எொ. 9:6). 

அவர ்நம்னமை் ைாை்ை வந்தார!் துை்பமும், தீனமயும் இறுதியாை உண்னமைள் அல்ல 

எை்பனத அவர ்நமை்குெ ்பொல்கிறார.் வை்முனறை்கும், அநீதிை்கும் 



அடிபணியும்ரபாது, கிறிஸ்மஸ் மகிழ்னவயும், நம்பிை்னைனயயும் நாம் 

நிராைரிை்கிரறாம். எதிர ்ெை்திைள் சூழும்ரபாது, அவற்றால் ரதால்வியனடய 

மறுப்பரதாடு, நம்பிை்னைனயை் பைாணரவ்தற்கும், துை்புறுரவாருை்கு ஆறுதலும், 

உதவியும் வழங்குவதற்கும் உனழத்துவருரவானர, இந்த திருநாள் ரவனளயில், 

சிறப்பாை நினைத்துப் பாரை்்கிரறை். இரயசு, ஒரு பதாழுவத்தில் பிறந்தாலும், அவனர, 

அை்னை மரியாவும், புைித ரயாரெப்பும் அை்புடை் அரவனணத்தைர.் குடும்பத்திை் 

அை்னப, தை் பிறப்பிை் வழிரய இனறமைை் புைிதமாை்கிைார.் இவ்ரவனளயில், எை் 

எண்ணங்ைள் குடும்பங்ைனள ரநாை்கி,  அதிலும் குறிப்பாை, குடும்பமாைை் கூடிவர 

இயலாமல், இல்லங்ைளில் தைித்திருப்ரபார ்மீது திரும்புகிை்றை. குடும்பம், 

வாழ்வுை்கும், நம்பிை்னைை்கும் பதாட்டில் எை்பனதயும், அதுரவ, அை்பு, உனரயாடல், 

மை்ைிப்பு, ஆகியவற்றிை் பிறப்பிடம் எை்பனதயும், நாம் அனைவரும் மீண்டும் 

ைண்டுபிடிை்ை இந்த கிறிஸ்மஸ் ஒரு வாய்ப்பாை அனமவதாை. 

 

அனைவருை்கும் கிறிஸ்மஸ் வாழ்த்துை்ைள்!  இவ்வாறு தை் சிறப்புெ ்பெய்தினயப் 

பகிரந்்துபைாண்ட திருத்தந்னத பிராை்சிஸ் அவரை்ள், இறுதியில், 'ஊருை்கும், 

உலகிற்கும்' நினறபபறு பலை்ைள் வழங்கும் சிறப்பு ஆசீனரயும் அருளிைார.் 

கிறிஸ்மஸ் திருப்பலி மவறயுவர - கிறிஸ்படொபர் பிரொன்சிஸ்  நமை்ைாை அல்ல, 

மாறாை, மற்றவரிை் துயர ்ைண்டு ஆறுதல் வழங்கும் வனையில் நம் ைண்ணீர ்

இருை்ைரவண்டும் – திருத்தந்னத பிராை்சிஸ்.  இத்தாலி நாட்டில், பைாரராைா 

பதாற்றுரநாய் அெெ்ம் ைாரணமாை, இரவு 10 மணியிலிருந்து ைானல 5 மணிவனர, 

மை்ைள் நடமாட்டத்திற்கு ைடட்ுப்பாடுைள் விதிை்ைப்படட்ுள்ளதால், திருத்தந்னதயிை் 

வழை்ைமாை, கிறிஸ்மஸ் இரவு திருப்பலி, அரசிை் ைடட்ுப்பாடுைனள மைதில் 

பைாண்டதாை, மானலயிரலரய நினறரவற்றப்பட்டது. மிைை் குனறவாை 

எண்ணிை்னையிரலரய விசுவாசிைள் அனுமதிை்ைப்படட்ு, வத்திை்ைாை் புைித ரபதுரு 

பபருங்ரைாவிலில் உள்ளூர ்ரநரம் மானல 7.30 மணிை்கு, அதாவது இந்திய ரநரம் 

நள்ளிரவு 12 மணிை்கு துவங்கிய கிறிஸ்து பிறப்பு பபருவிழாத் திருப்பலி, பங்குபபற்ற 

விசுவாசிைளிை் எண்ணிை்னையிலும், நினறரவற்றப்பட்ட ரநரத்திலும் 

ரவறுபட்டிருந்தரத தவிர, மற்றனைத்து அம்ெங்ைளிலும், ஏனைய ஆண்டுைள் ரபாை்ரற 

இருந்த்து. பைாரராைாவால் பாதிை்ைப்படட்ுள்ள இவ்வுலகிற்கு நம்பிை்னைனயை் 

பைாணரப்வராைவும், ைடவுள் நம்னம அை்புகூரக்ிறார ்எை்பனத 

நிரூபிப்பவராைவும்  இரயசு பாலை் வருகிறார ்எை்ற ைருத்னத வலியுறுத்தி 

நிைழ்த்தப்பட்ட திருப்பலிை் பைாண்டாட்டத்தில், திருத்தந்னத பிராை்சிஸ் அவரை்ள் 

வழங்கிய மனறயுனரயிை் சுருை்ைத்திற்கு இப்ரபாது பெவிமடுப்ரபாம். 



 

புைித ரபதுரு பபருங்ரைாவிலில் கிறிஸ்து பிறப்பு பபருவிழா திருப்பலினய 

நினறரவற்றிய திருத்தந்னத பிராை்சிஸ்  (Vatican Media)  

இனறவாை்கிைர ்எொயாவிை் “ஒரு குழந்னத நமை்குப் பிறந்துள்ளார;் ஓர ்ஆண்மைவு 

நமை்குத் தரப்படட்ுள்ளார”் (எொயா 9:6), எை்ற பொற்ைள், இந்த இரவில் தை் 

நினறனவை் ைாண்கிை்றை. நமை்கு ஓர ்ஆண்மைவு தரப்படட்ுள்ளது. ஒரு குழந்னத 

பிறப்பதால் கினடை்கும் மகிழ்வு, கினடத்த அனைத்திலும் மிைப்பபரிய ஒை்று எை்பது, 

நம் அனைவருை்கும் பதரியும். அது விவரிை்ை முடியாத ஒரு மகிழ்னவ நமை்குத் 

தருகிறது. அதுதாை் கிறிஸ்துவிை் பிறப்பிலும் நடை்கிறது. எந்த ஒரு துயனரயும், 

துணிவுடை் ைடந்து பெல்லும் பலத்னத அது நமை்குத் தருகிறது. ஓர ்ஆண்மைவு 

நமை்குத் தரப்படட்ுள்ளார ்எை இனறவாை்கிைர ்கூறும் வாரத்்னதைனளரய, 

திருப்பாடலில், 'இை்று நமை்பைாரு மீட்பர ்பிறந்துள்ளார'் எை கூறுகிரறாம். இரயசு 

நமை்பைை தை்னைரய ஒப்பனடத்தார ்(தீத்து  2:14), எை புைித பவுல் கூறும் 

பொற்ைனளயும், இை்று உங்ைளுை்கு ஒரு மீட்பர ்பிறந்துள்ளார ்(லூை் 2:11). எை 

வாைதூதர ்அறிவித்த பொற்ைனளயும் குறித்து சிந்திப்ரபாம். 

 

நம்னம அருளிை் குழந்னதைளாை, இனறவைிை் பிள்னளைளாை மாற்றுவதற்கு, 

இனறவரை இறங்கி வருகிறார.் இது ஒரு வியத்தகு பைானட. 'நாை் உை்னுடரைரய 

இருை்கிரறை்' எை்ற உறுதினய நமை்கு வழங்கி, எத்தனடைனளயும், துயரை்னளயும் 

தாண்டிெப்ெல்லும் பலத்னத இனறவை் நமை்கு வழங்குகிறார.் நமை்பைை இனறவை் 

தை் பொந்த மைனைரயத் தந்துள்ளார.் ஆைால், நாம் அவருை்குை் ைாடட்ும் 

நை்றியுணரவ்ற்ற பெயல்ைனளயும், நம் ெரைாதர ெரைாதரிைளுை்கு ஆற்றும் 

அநீதிைனளயும் பாரை்்கும்ரபாது, இனறவை் நம்னம உயரவ்ாை மதித்து இத்தனைய 

பைானடனய அளிப்பதற்கு நாம் தகுதியுனடயவரை்ள்தாைா எை்ற ரைள்வி எழுகிை்றது. 

அவர ்நமை்கு உயரிய ஓர ்இடத்னத பைாடுத்துள்ளார,் ஏபைைில், அவரிை் அை்பு 

அத்தனையது. நம்னம அை்புகூரவ்தை் வழியாை, நம் உள்மைை் ைாயங்ைனள 

குணப்படுத்தவும், நம்னம மீட்ைவும் பெய்கிறார,் இனறவை். மற்றும், மை நினறவற்ற 



நினல, ரைாபம், குற்றம் ொடட்ுதல் எை்ற தீயெ ்சுழல்ைளிலிருந்து நம்னம 

விடுவிை்கிறார.் 

 

ஓர ்ஆண்மைவு நமை்குத் தரப்படட்ுள்ளார.் அரெரை்ளிை் மாளினையில் பிறை்கும் 

தகுதியுனடய ஒரு குழந்னத, மாடனடத் பதாழுவத்தில், இருள் சூழ்ந்த ஓர ்இடத்தில் 

பிறை்ை ரவண்டிய ைாரணம் எை்ை எை்ற ரைள்வி எழுகிறது. நம் ஏனழ எளிய 

நினலைனளத் பதாடட்ு, நம்னம அவர ்எவ்வளவு தூரம் அை்பு கூரக்ிறார ்எை்பனதை் 

ைாட்ட, அவரும் எளிய வனையில் பிறப்பபடுத்தார.் நம் ஏழ்னமயிை் வழியாை நமை்கு 

மிைப்பபரும் பெயல்ைனள அருளும்வனையில், நம்னம அை்புகூரக்ிறார ்இனறவை். 

ஏழ்னம ைண்டு அெெ்ம் பைாள்ளாமல், நம் மீடன்ப மாடனடை் குடிலில் னவை்கிறார ்

இனறவை். இவ்வுலகிை் துை்ப துயரை்னள மாற்றியனமை்கும் ரநாை்ைத்தில், அவரிை் 

ைருனண நம்மில் பெயல்பட அனுமதிப்ரபாம். 

 

ஓர ்ஆண்மைவு நமை்குத் தரப்படட்ுள்ளார.் இது மடட்ுமல்ல, 'குழந்னதனயத் துணிைளில் 

சுற்றித் தீவைத் பதாட்டியில் கிடத்தியிருப்பனதை் ைாண்பீரை்ள்;  இதுரவ உங்ைளுை்கு 

அனடயாளம்”,  எை இனடயரை்ளிடம் வாைதூதர ்பொல்வனதை் ைாண்கிரறாம். நமை்கும் 

இந்த அனடயாளரம, வாழ்வில் நம்னம வழிநடத்துவதாை உள்ளது. 

அப்பத்திை் வீடு எை அனழை்ைப்படும் பபத்லரைமில், மாடனடத் பதாழுவத்தில் 

இனறமைை் பிறந்தது, நாம் உண்ணும் அப்பமாை இனறவை் நமை்கு ரவண்டும் 

எை்பனத நமை்கு நினைவுறுத்தி நிற்கிை்றது. ைளியாட்டங்ைள், வீண் பவற்றிைள், 

உலைாயுத ரபாை்குைள் எை, நாம் உடப்ைாள்ளும் உணவு, நமை்குள் ஒரு 

பவற்றிடத்னதரய உருவாை்கிெ ்பெல்கிறது. 

 

நம் வாழ்விை் ஆதாரமாகிய இனறவனை அறியாமல், நாம் பலரவனளைளில் 

வாழ்ந்துபைாண்டிருை்கிரறாம். இனறவை் நம்னம அை்புகூரக்ிறார ்எை்பனதயும், 

நாமும் மற்ரறானர அைபுகூர ரவண்டும் எை்பனதயும், பபத்லரைம் மாடனடத் 

பதாழுவம் நமை்குை் ைற்றுத்தருகிை்றது. வாரத்்னதயாம் இனறவை், வாரத்்னதைளற்ற 

ஒரு குழந்னதயாை தை் வாழ்னவரய நமை்கு வழங்ை வந்துள்ளார.் அதற்கு ரநரம்ாறாை, 

நாரமா, நினறய ரபசுகிரறாம், அரதரவனள நை்னமத்தைம் குறித்து அறியாதவராை 

பெயல்படுகிரறாம். நமை்பைை ஒரு குழந்னத பிறந்துள்ளார.் சிறு னைை்குழந்னதனய 

வீட்டில் பைாண்டிருப்ரபாருை்குத் பதரியும், எவ்வளவு அனணப்பும் பபாறுனமயும் 

ரதனவப்படும் எை்று. அை்பிை் ரதனவனய ஒரு குழந்னத நமை்கு உணர னவப்பதுடை், 

அை்புகூரவும் ைற்றுத்தருகிறது. 

 

மற்றவர ்குறித்து அை்ைனறயுடை் பெயல்படரவண்டும் எை்பனத நமை்குை் ைாட்ட 

குழந்னதயாைப் பிறந்தார ்இனறவை். பபாறுனமயற்ற நம் அழுகுரல்ைள் எவ்வளவு 

பயைற்றனவ எை்பனத ைண்டுபைாள்ள, குழந்னத இரயசுவிை் அனமதியாை ைண்ணீர ்

நமை்கு உதவுகிறது. நமை்ைாை அல்ல, மாறாை, மற்றவரிை் துயர ்ைண்டு ஆறுதல் 

வழங்கும் வனையில் நம் ைண்ணீர ்இருை்ைரவண்டும் எை அது பொல்கிறது. 

நமை்ைருகிரலரய இருை்கும் ஏனழைனளயும், உதவி ரதனவப்படுரவானரயும் 

அை்புகூரவ்தை் வழியாை இனறவனைரய நாம் அை்புகூரக்ிரறாம். இவ்வாறு தை் 

மனறயுனரனய வழங்கிய திருத்தந்னத பிராை்சிஸ் அவரை்ள், நமை்பைை ஓர ்

ஆண்மைவு பிறந்துள்ளார.்  இனறவைிை் குழந்னதைளாை எம்னம மாற்ற, இனறவைிை் 

குழந்னதயாம் இரயசுரவ நீர ்வந்தருளும். மாடனடத் பதாழுவத்தில் பிறந்த உம்னம 

நாை் வாரி அனணப்பதை் வழியாை, வாழ்னவரய நாை் அரவனணை்கிரறை். வாழ்விை் 

அப்பமாகிய இரயசுனவ நாை் வரரவற்கும்ரபாது, எை் வாழ்னவயும் பிறருை்கு வழங்ை 

ஆவல்பைாள்கிரறை். எை் மீட்பராம் இனறவை், நாை் ரெனவயாற்றரவண்டிய 

ரதனவனய எைை்கு உணரத்்துகிறார.் இனறவை், தை் ெரைாதரரை்ளாை, 

ெரைாதரிைளாை நடத்தியுள்ள இவ்வுலகிை் மை்ைள் அனைவரும், இவ்விரவிலிருந்து எை் 



ெரைாதரை்ரள, ெரைாதரிைரள. அவரை்ளுை்கு ஆறுதல் வழங்ை எைை்கு உதவியருளும், 

எை,  இறுதியில் பெபித்து, தை் மனறயுனரனய நினறவு பெய்தார.் 

திருஅவை : திரு ் ந்வ யர் ைரலொறு - மீண்டும் அதிகொர பமொ ல்கள் - 

கிறிஸ்படொபர் பிரொன்சிஸ்  -  மை்ைளும், ஆயரை்ளும், அருள்பணியாளரை்ளும் 

இனணந்து, கிரரை்ைத் திருஅனவ, உரரானமத் திருஅனவரயாடு இனணை்ைப்பட 

ரவண்டும் எை ரபரரெர ்ெஸ்டினை வலியுறுத்திைர.்  திருஅனவயிை் 52வது 

திருத்தந்னதயாை 514ம் ஆண்டு பதவிரயற்றார ்திருத்தந்னத புைித 

பொரம்ிஸ்தாஸ்(Hormisdas). இவர ்இத்தாலியிை் Frosinoneயிை் பணை்ைார, 

உயரக்ுடும்பத்தில் பிறந்தவர.் அருள்பணியாளராவதற்கு முை்ைர ்இவருை்கு திருமணம் 

முடிந்திருந்தது. இவரிை் மைை்தாை் 536ம் ஆண்டு திருத்தந்னதயாை பதவிரயற்று 

திருஅனவனய ஓராண்டு வழிநடத்திய புைித சில்ரவரியுஸ் (Silverius). 

 

வத்திை்ைாை் பபருங்ரைாவிலிை் கீழ், திருத்தந்னதயரை்ள் அடை்ைம் பெய்யப்படட்ுள்ள 

இடம்  (Vatican Media)  

திருத்தந்னத புைித பொரம்ிஸ்தாஸ், அவருை்கு முை்பிருந்த திருத்தந்னத சிமாை்ைஸ் 

அவரை்ளிடம் திருத் பதாண்டராை இருந்து, குறிப்பபழுதுவதில் வல்லவராைத் 

திைழ்ந்தார.் 514ம் ஆண்டு ெூனலயில் திருத்தந்னத சிமாை்ைஸிை் அடை்ைெ ்ெடங்கு 

முடிந்த மறுநாரள இவர ்திருத்தந்னதயாைத் ரதரப்தடுை்ைப்படட்ு, உடரை பதவிரயற்பும் 

நடந்தது. ரபரரெர ்Genoவிை் ைாலதத்ில், திருத்தந்னதயருடை் ஏற்பட்ட முரண்பாடு, 

ரபரரெர ்அைஸ்தாசியுஸ் ைாலத்திலும், திருத்தந்னத  பொரம்ிஸ் தாஸுடனும் 

பதாடரந்்தது. Byzantine ரபரரெரிை் அதிைாரத்திை் வழியாை, Constantinopleை் 

Macedonius, எருெரலமிை் Elias, Antiochவிை் Flavianus எை, மூை்று 

முதுபபரும்தந்னதயரை்ளும் அவரை்ளிை் பதவியிலிருந்து நீை்ைப்பட்டாலும், உரரானமய 

பெைட் அனவயும், மை்ைர ்Theodoricம் திருத்தந்னதை்கு உண்னமயுள்ளவரை்ளாை 

இருந்தைர.் Byzantine ரபரரெர ்அைஸ்தாசியுஸிை் சூழ்ெச்ினய உணரந்்து, 



திருத்தந்னதை்ரை தங்ைள் ஆதரனவத் பதரிவித்தைர.் அனைத்து ஆயரை்ளும் ஏற்று 

னைபயழுத்திடட்ு தைை்கு அனுப்பும்படி, திருஅனவ நம்பிை்னை அறிை்னை ஒை்னறயும் 

திருத்தந்னத பொரம்ிஸ்தாஸ் ஆயரை்ளுை்கு அனுப்பினவத்தார.் இதை் வழியாை, 

திருஅனவயில் ஆயரை்ளினடரய துவங்கியிருந்த சில முரண்பாடுைள் ஓரளவு தீரவ்ுை்கு 

வந்தை. 

 

திருஅனவை்குள் பிளனவ நீை்கி, அனைவனரயும் உரரானம திருஅனவை்குள் 

பைாண்டுவர உரராமிலிருந்து திருத்தந்னதயால் Constantinopleை்கு அனுப்பப்பட்ட குழு 

ஒை்னற, இரைசியமாை சினறப்பிடித்த ரபரரெர ்அைஸ்தாசியுஸ், அப்படிரய நைரிை் 

பிை்வாயில் வழியாை ைடற்ைனரை்கு எடுத்துெ ்பெை்று, ஒரு ைப்பலில் ஏற்றி இத்தாலிை்கு 

திருப்பி அனுப்பிவிட்டார.் அந்த அளவுை்கு அவர ்உரரானமத் தனலனமப்பீடத்திை் மீது 

ரைாபமாை இருந்தார.் பதாடரந்்து திருத்தந்னதை்கு விசுவாெமாை இருந்த திருஅனவ 

அதிைாரிைனள பைாடுனமப்படுத்தத் துவங்கிைார.் ஆைால் 518ம் ஆண்டு ெூனல 

9ந்ரததி வீசிய பபரும் புயலில் சிை்கி திடீர ்மரணம் அனடந்தார ்ரபரரெர ்

அைஸ்தாசியுஸ். அதற்குப்பிை் வந்த ரபரரெர ்ெஸ்டிை், ஆரத்்தடாை்ஸ் கிறிஸ்தவ 

வழிபாடட்ுமுனறனயெ ்ரெரந்்தவர.் இவ்ரவனளயில், திருத்தந்னதை்கு எதிராை இருந்த 

Constantinople முதுபபரும்தந்னதயும் இறந்திருந்தார.் மை்ைளும், ஆயரை்ளும், 

அருள்பணியாளரை்ளும் இனணந்து, கிரரை்ை திருஅனவ, உரரானமத் திருஅனவ 

ரயாடு  இனணை்ைப்படரவண்டும் எை ரபரரெர ்ெஸ்டினை வலியுறுத்திைர.் அவரும் 

இனெந்து, திருத்தந்னதை்கு தூது விடுத்தார.் திருஅனவை்குள் அனமதினயயும் 

ஒை்றிப்னபயும் எதிரப்ாரத்்து பெபித்துை் பைாண்டிருந்த பாப்பினற பொரம்ிஸ்தாஸும் 

இரு ைரம் விரித்து இதனை வரரவற்ை, 519ம் ஆண்டு மாரெ் ்28ம் ரததி, பபரிய 

வியாழைை்று, திருஅனவயிை் நம்பிை்னை அறிை்னைனய Constantinople 

முதுபபரும்தந்னத ரயாவாை் னைபயழுத்திடட்ு, அனைத்து மை்ைள் முை்ைினலயில், 

கிரரை்ை திருஅனவனய உரரானமத் திருஅனவரயாடு இனணத்துை்பைாண்டார.் 

திருத்தந்னத பொரம்ிஸ்தாஸிை் இறுதிை் ைாலத்தில் ஆப்ரிை்ைாவில் கிறிஸ்தவரை்னளை் 

பைாடுனமப்படுத்தி வந்த மை்ைர ்Thrasamundம் இறந்துவிட, அங்கும் அனமதி 

நிலவியது. 523ம் ஆண்டு இறந்த திருத்தந்னத பொரம்ிஸ்தாஸ், புைித ரபதுரு 

பபருங்ரைாவிலில் அடை்ைம் பெய்யப்பட்டார.் 

 

திருத்தந்னத பொரம்ிஸ்தாஸ்  இறந்தபிை் அடுத்த திருத்தந்னதயாை முதலாம் 

ரயாவாை் ரதரந்்பதடுை்ைப்பட, 7 நாட்ைளாகிை. இவரிை் பணிை் ைாலம்,  இரண்டு 

ஆண்டுைள் 9 மாதங்ைள் ஏழு நாட்ைரள நீடித்தது. திருத்தந்னத முதலாம் ரயாவாைிை் 

ைாலத்தில், திருஅனவை்கு அதிைம் அதிைமாை உதவிபெய்ய விரும்பிய ரபரரெர ்

ெஸ்டிை், ைடவுள் மூவரல்லர ்ஒரு முழு முதற் பரம்பபாருரள எை்ற ஏரியஸிை் 

பைாள்னைனயை் ைனடப்பிடிப்பவரை்ளுை்கு எதிராை ஒரு ைடும் ஆனணனயப் 

பிறப்பித்தார.் அவரை்ள் ஆை்ரமித்திருந்த ைத்ரதாலிை்ை ரைாவில்ைனள திருப்பி வழங்ை 

ரவண்டும் எை ைட்டனளயிட்டார.் இதைால், இை்பைாள்னையினை ஆதரித்த இத்தாலிய 

மை்ைர ்Theodoric ரைாபம் பைாண்டார.் இை்ரைாபம், திருத்தந்னத முதலாம் ரயாவாை் 

மீதும் பாய்ந்தது. இவ்ரவனளயில் திருத்தந்னத, Constantinopleை்கு பயணம் 

ரமற்பைாள்ள, அங்கு மை்ைர ்ெஸ்டிை், திருத்தந்னதயிை் முை்ரை, உடல் மண்ணில்பட 

விழுந்து அவனர வரரவற்ை, திருத்தந்னதயும் அவனர ரபரரெராை முடிசூட்டி னவத்தார.் 

இனவபயல்லாவற்னறயும் மகிழ்ெச்ியுடை் முடித்துவிடட்ு இத்தாலிை்குத் திரும்பிய 

பாப்பினற முதலாம் ரயாவாை், மை்ைர ்Theodoricஆல் னைதுபெய்யப்படட்ு, ரபவை்ைா 

சினறயில் அனடை்ைப்பட்டார.் ஏற்ைைரவ நீண்ட பயணத்தில ைனளப்புடை் வந்திருந்த 

திருத்தந்னத, எதிரப்ாராத விதமாை சினறயிலும் அனடை்ைப்பட்டதால், மைந் தளரந்்து 

சிறிது ைாலத்திரலரய, சினறயில், அதாவது, 526ம் ஆண்டு ரம மாதம் இறந்தார.் 

இவரது உடல் உரராம் நைருை்கு பைாணரப்படட்ு, புைித ரபதுரு பபருங்ரைாவிலில் 



அடை்ைம் பெய்யப்பட்டது. 

 

திருத்தந்னத முதலாம் ரயாவாை் இறந்தபிை், மை்ைர ்Theodoric அவரை்ளால் 

சுட்டிை்ைாட்டப்படட்ு, 4ம் பபலிை்ஸ் எை்பவர ்பாப்பினறயாை ரதரவ்ு பெய்யப்பட்டார.் 

மை்ைரால் சுட்டிை்ைாட்டப்பட்டார ்எைினும், இவர ்திருஅனவை்ரை விசுவாெமாை 

நடந்துபைாண்டார.் இவர ்பதவிரயற்ற ஒை்றனர மாதங்ைளிரலரய மை்ைர ்Theodoric 

மரணமனடய, மை்ைரிை் ஆண்வாரிொை, அவரிை் ரபரை் சிறுவைாை இருந்ததால், 

மைள் Amalasuntha, சிறுவைிை் ொரப்ில் நிரவ்ாைத்னத நடத்திைார.் இவர,் நினறய 

ைட்டடங்ைனள திருத்தந்னதை்கு பரிெளித்தார.் திருஅனவை்கு எதிராை வழை்குைள் 

திருஅனவ மை்றத்தாரலரய விொரிை்ைப்பட ரவண்டும் எைவும் ைட்டனளயிட்டார.் இந்த 

திருத்தந்னத நாை்ைாம் பபலிை்ஸ்,  ரநாய்வாய்ப்படட்ு இறை்கும் தறுவாயில் 

இருந்தரபாது, அனைத்து அருள்பணியாளரை்னளயும் தை் அருரை அனழத்து, 

தைை்குப்பிை் தை் தனலனம திருதப்தாண்டர ்இரண்டாம் பபாைிபானெரய 

திருத்தந்னதயாை ஏற்ை ரவண்டும் எை ைட்டனளயிட்டார.் 530ம் ஆண்டு திருத்தந்னத 

நாை்ைாம் பபலிை்ஸ் ைாலமாைார.் ஆைால், இவரிை் மரணத்திற்குப்பிை் பதவிரயற்ற 

திருத்தந்னத இரண்டாம் பபாைிபானெ ஏற்றுை்பைாள்ள திருஅனவ  தந்னதயரை்ள் 

தயாராை இல்னல. 

 

530ம் ஆண்டு பெப்டம்பர ்22ந்ரததி Julius பபருங்ரைாவிலில் திருத்தந்னதயாை 

இரண்டாம் பபாைிபாஸ் பதவிரயற்ை, அரதநாளில் உரராம் நைரிை் 70 அருள்பணி 

யாளரை்ளுள் 60 ரபரால் ரதரந்்பதடுை்ைப்பட Dioscorus எை்பவர ்இலாத்தரை் 

பபருங்ரைாவிலில் திருத்தந்னதயாை பதவிரயற்றார.் இவ்வாறு, ஏழாவது முனறயாை 

ஒரு திருத்தந்னதை்கு எதிராை இை்பைாரு திருத்தந்னதயிை் ஆட்சி பிறந்தது. 

இதற்கினடரய, ரபாட்டி திருத்தந்னத Dioscorusை்கு ஆதரவளித்த அருள்பணியாளரை்ள், 

ஒவ்பவாருவராை திருத்தந்னத இரண்டாம் பபாைிபாசுை்கு தங்ைள் ஆதரனவ அளித்து 

அவனர அங்கீைரித்தைர.் ஆைால், இத்திருத்தந்னதயும், தைை்குப்பிை் ஒருவனர 

திருத்தந்னதயாை அறிவிை்கும் அதிைாரம் தைை்குள்ளது எை வாதாடி, Vigilius 

எை்பவனர தைை்குப் பிை்ைாை திருத்தந்னதயாை அறிவித்தார.் அதாவது, ரதரவ்ு 

வழியாை அல்ல, நியமைத்திை் வழியாை திருத்தந்னதயரை்ள் பதவி வகிை்கும் 

முனறனயை் பைாணரந்்தார.் இதற்கு பரவலாை எதிரப்்பு இருந்ததால், இதனைை் 

னைவிடட்ு, இப்புதிய ெட்டத்னத, அருள்பணியாளரை்ள் முை்ைினலயில் தாரை 

எரித்தார ்திருத்தந்னத இரண்டாம் பபாைிபாஸ். திருத்தந்னத பபாைிபாஸ் அவரை்ள், 

பிறரை்பு நடவடிை்னை ைளில் அதிைம் ஆரவ்ம் பைாண்டிருந்தார ்எை வரலாறு 

கூறுகிறது. உரராம் நைரில் பஞ்ெம் நிைழ்ந்தரபாது, ஏனழைளுை்கு இவர ்ஆற்றிய 

பணிைள் குறிப்பிடும் படியாைனவ. இவரது உடல் 532ம் ஆண்டு அை்ரடாபர ்17ந்ரததி 

புைித ரபதுரு பபருங்ரைாவிலில் அடை்ைம் பெய்யப்பட்டது. வரும் வாரம்,  வரலாற்றிை் 

533ம் ஆண்டிலிருந்து, அதாவது திருத்தந்னத இரண்டாம் ரயாவானுடை் பயணம் 

பதாடரும். 

மவற உவர : ஒன்றும் இரண்டும் ஐந்து பணி . பயசு கருணொ 
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'பமன்வமயொன மனி ரக்ளின் ஏழு பண்புகள்' என்ற நூலின் ஆசிரியர் ஸ்டீபன் 

பகொபை அைரக்ள், 'சினர்ஜி' ('கூட்டொற்றல்' அல்லது 'கூட்சடொருங்கியக்கம்') 

என்பவ  ஆறொைது பண்பொகக் குறிப்பிடுகின்றொர். இந்  ைொர ்்வ யின் சபொருள் 

என்ன? 'சினர்ஜி' என்ற சபயரெ்ச்ெொல், 'சுன்' மற்றும் 'எரக்பைொ' ('இவண' மற்றும் 

'செயலொற்று ல்') என்ற விவனெச்ெொல்லிலிருந்து ைருகிறது. அ ொைது, 'ஒன்றும் 

ஒன்றும் மூன்று' என்பது ொன் இ ன் சபொருள். அது எப்படி? அ ொைது, இரு 

ஆற்றல்கள் இவணயும்பபொது உருைொகும் ஆற்றல் அைற்றின் கூட்டு ்ச ொவகவய 

விட அதிகம். பவுல்  ன் திருமுக ்தில் இந்  ைொர ்்வ வயப் 

பயன்படு ்துகின்றொர்: 'கடவுளிடம் அன்புகூர்பைரக்பளொடு, அ ொைது அைரது 

திட்ட ்திற்பகற்ப அவழக்கப்பட்டைரக்பளொடு, அைரக்ள் நன்வமக்கொகபை ஆவியொர் 

அவன ்திலும் ஒ ்துவழக்கிறொர் (கூட்சடொருங்கியக்கம்) செய்கிறொர்' (கொண். 

உபரொ 8:28). நொன் கடவுவள அன்பு செய்கிபறன். அைர் எனக்கு நன்வம 

செய்கிறொர். இங்பக நொனும், கடவுளும் இரு ஆற்றல்கள். ஆனொல், இந்  இரு 

ஆற்றல்களும் இவணயும்பபொது என் ஆற்றல் பன்மடங்கு சபரி ொகிறது. 

 

ஓர் உருைகம் ைழியொகப் புரிந்துசகொள்பைொம். ஒரு ைண்டியில் பூட்டப்பட்ட இரு 

மொடுகள் செயலொற்றி அந்  ைண்டிவய இழுக்கின்றன. அவை இவணந்து 

செயல்படும் பபொது உருைொகும் ஆற்றல் அைற்றின்  னி ் னி ஆற்றலின் 

கூட்டு ்ச ொவகவயக் விட அதிகமொக இருக்கிறது. 10 பபர் சகொண்ட கிரிக்சகட் 

அணி ஒன்றில் 10 பபரின்  னி ் னி ஆற்றலொல் அந்  அணி சைல்ைதில்வல. 
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மொறொக, அணியின் 10 பபரும்  ங்கள் ஆற்றல்கவள ஒருைர் மற்றைபரொடு 

இவண ்துக்சகொள்ை ொல் ொன் அங்பக சைற்றி கிவடக்கிறது. இன்று, பயொபெப்பு-

மரியொ-இபயசு திருக்குடும்ப ் திருவிழொவைக் சகொண்டொடுகின்பறொம். 

 

'ஆண்' என்ற 'ஒன்றும்', 'சபண்' என்ற 'இரண்டும்' இவணயும்பபொது அங்பக 

உருைொகும் ஆற்றல் 'ஐந்து' என இருக்கிறது என்று இன்வறய இவறைொர ்்வ  

ைழிபொடு நமக்குெ ்செொல்கிறது. ஏசனனில், மனி ரக்ள் குடும்ப ்வ  

உருைொக்குகின்றனர். இவறைபன அவ  ் திருக்குடும்பம் ஆக்குகின்றொர். குடிலின் 

நடுபை பொலன் இபயசு படு ்திருக்க, அைரின் ைலப்புறமும் இடப்புறமும் அைரின் 

கண்கள்பமல்  ங்கள் கண்கவளப் பதி ் ைொறு பயொபெப்பும் மரியொவும் 

நிற்கின்றனர். இந்  மூன்று பபவரயும் ஒரு பெரப் பொரக்்கும் நம் கண்கள் நம்வம 

அறியொமபலபய அைரக்ளின் கண்களில் ஒன்றொகக் கலந்துவிடுகின்றன. 

 

இன்வறய மு ல் ைொெகம் சீரொக்கின் ஞொனநூலிலிருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 'ஏசு 

சபன் சீரொக்' என்னும் யூ  ஞொனிபய இ ன் ஆசிரியர். எபிபரய ்தில் எழு ப்பட்ட 

நூவல அைருவடய பபரன் சீரொக் கிபரக்க ்திற்கு சமொழிசபயரக்்கிறொர். நிவறய 

அறிவுவரப் பகுதிகள் கொணக்கிடக்கும் இந்நூல் முழுக்க முழுக்க குடும்ப ஞொனம் 

பற்றிய ொகவும், குடும்ப ைொழ்வுக்கு ் ப வையொன அறசநறிகள் சகொண்ட ொகவும் 

இருக்கிறது. 'உன்  ந்வ ,  ொவய மதி ்து நட' என்னும் நொன்கொைது கட்டவளயின் 

ைொழ்வியல் நீட்சியொக இருக்கிறது இன்வறய ைொெகப் பகுதி. கீழ்ப்படி ல் என்பவ  

சைறும் கட்டவளயொக அல்லொமல் மதிப்புநிவற மனப்பொங்கொகபை 

மொற்றிக்சகொள்ள பைண்டும் என அவழப்பு விடுக்கிறொர் சீரொக். சபற்பறொவர 

மதி ் ல் நமக்கு இரண்டுநிவலகளில் ஆசீரொக அவமகின்றது: (அ) அது நீண்ட 

ஆயுவள நமக்கு ்  ருகிறது. இவ  நொம் அப்படிபய பநரிவடப் சபொருளில் எடுக்க ் 

ப வையில்வல. 'நீண்ட ஆயுள்' என்பது உெெ்கட்ட ஆசீர். ஏசனனில், மற்ற 

அவன ்வ யும் நொம் சபற்றுக் சகொள்ளலொம். நொம் ைொழும் கொல ்வ  நீட்ட 

ஆண்டைரொல் மட்டுபம இயலும். (ஆ) நம் பொைங்கள் மன்னிக்கப்பட்டு, நம் 

இவறபைண்டல்கள் பகட்கப்படும். சபற்பறொவர மதிப்பைரக்ள் பொைம் 

செய்ைதில்வல. ஏசனனில்,  ொன் செய்ைவ   ன்  ந்வ  அல்லது  ொய் 

ஏற்றுக்சகொள்ைொரொ என்று நொன் ஒரு நிமிடம் பயொசி ் ொல் அந் ெ ்செயவலெ ்

செய்ய மொட்படன். ஆக, பொைம்  ொனொகபை குவறந்துவிடுகிறது. பமலும், 

சபற்பறொரிடம் ஒருைர் இணக்கம் சகொண்டிருப்ப ொல், அங்பக இவறைன் 

உடனிருக்க, நம் இவறபைண்டல்கள் பகட்கப்படுகின்றன. பமலும், 

சபற்பறொருக்குரிய மதிப்பு அைரக்ள் செயலொற்றும் நிவலயில் இருப்ப ொல் அல்ல, 

மொறொக, அைரக்ளுவடய முதுவமயிலும், அைரக்ளுக்கு உடல் மற்றும் அறிைொற்றல் 

குன்றும்பபொதும் இருக்க பைண்டும். பமலும், அது நிபந் வனயற்ற ொக இரு ் ல் 

பைண்டும். சபற்பறொவரக் சகொண்டொடுை ொல் ஒருைர்  ன் கூட்டொற்றவல 

அதிகரி ்துக்சகொள்கின்றொர். எனக்கு உடலில் ஆற்றல் இருக்க, என் அப்பொவுக்கு 

அனுபை ்தில் ஆற்றல் இருக்க, என் அம்மொவுக்கு ஆன்மிக ்தில் ஆற்றல் இருக்க, 

இம்மூன்று ஆற்றல்களும் இவணந் ொல் ைல்லசெயல் நடந்ப றுகிறது. 

 

இன்வறய இரண்டொம் ைொெகம் (கொண். சகொபலொ 3:12-21), இவறமக்களுக்குரிய 

அறிவுவரப் பகுதியிலிருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது. சகொபலொவெ நகர ் திருஅவை 

மக்கள் சபற்றிருக்கின்ற அவழ ் லின் பமன்வமவய அைரக்ளுக்கு 

நிவனவூட்டுகின்ற பவுல், 'இவறமக்களுக்குரிய பரிவு, இரக்கம், நல்சலண்ணம், 

மன ் ொழ்வம, கனிவு, சபொறுவம ஆகிய பண்புகளொல்' அைரக்ள்  ங்கவள 

அணிசெய்ய அவழப்பு விடுக்கின்றொர். 'அணிசெய் ல்' அல்லது 

'உடு ்திக்சகொள் ல்' என்னும் உருைக ்வ ப் பயன்படு ்துகிறொர் பவுல். 



ஏசனனில், இவறமக்கள் ெமூகபம ஒரு குடும்பம் ொன். ச ொடர்ந்து, இரண்டொைது 

பகுதியில் குடும்ப ்தில் திகழ பைண்டிய அறசநறி பற்றி எழுதுகின்றொர் பவுல். 

'சபண்கள் ஆண்களுக்குப் பணிந்திருக்க பைண்டும்' என்றும், 'ஆண்கள் 

சபண்கவள அன்பு செய்ய பைண்டும்' என்றும், 'பிள்வளகள் சபற்பறொருக்குக் 

கீழ்ப்படிய பைண்டும்' என்றும் அறிவுறு ்துகிறொர் பவுல். இங்பக பணி லும், 

கீழ்ப்படி லும் அடிவம ் னப் பண்புகள் என எண்ணு ல்  ைறு. 

இவறமக்கள் குடும்பம் நற்பண்புகளொல்  ன்வன அணிசெய்யும்பபொதும்,  னிநபர் 

குடும்பங்கள் பணி ல், அன்பு, மற்றும் கீழ்ப்படி ல் சகொண்டிருக்கும்பபொதும் 

அங்பக கூட்சடொருங்கியக்கம் ெொ ்தியமொகிறது. 

 

நற்செய்தி ைொெக ்தில், திருக்குடும்பம் மு ன்மு லொக எருெபலம் செல்லும் 

நிகழ்வை ைொசிக்கின்பறொம். மூன்று கொரணங்களுக்கொக அைரக்ள் எருெபலம் 

செல்கின்றனர்: (அ) குழந்வ வய ஆண்டைருக்கு அர்ப்பணிக்க - ஏசனனில், 

 வலப்பபறு அவன ்தும் ஆண்டைருக்கு உரியது. எனபை, நொம் விவலசகொடு ்து 

அவ  மீட்டுக்சகொள்ள பைண்டும். விவலயொக ஒரு இளம் ஆடு அல்லது இரு 

மொடப்புறொக்கள் சகொடுக்க பைண்டும். (ஆ)  ொயின் தூய்வமெ ்ெடங்கு நிவறபைற்ற 

- ஆண் குழந்வ வயப் சபற்சறடு ்   ொய் 40 நொள்கள் தீட்டொக இருக்கிறொர். அைர் 

40 நொள்களுக்குப் பின்  ன்வனபய தூய்வமப்படு ்திக்சகொள்ள பைண்டும் - சபண் 

குழந்வ வயப் சபற்சறடு ் ொல் 80 நொள்கள் தீட்டு என்கிறது பமொபெயின் ெட்டம். 

(இ) குழந்வ க்கு விரு ் பெ னம் செய்ய - விரு ் பெ னம் என்பது 

உடன்படிக்வக யின் அவடயொளமொக இருந் து. இபயசுவின் திருக்குடும்பம், 

இவறைனின் குடும்ப ்திலிருந்  சிமிபயொன் மற்றும் அன்னொவை  ன்வன பநொக்கி 

இழு ்துக்சகொள்கிறது. இந்நிகழ்வில், இபயசுவின் சபற்பறொர் ஆண்டைரின் 

திருெெ்ட்ட ்துக்குப் பணிந்து நடப்பைரக்ளொகவும், குழந்வ  இபயசு, கடவுளுக்கு 

உகந் ைரொகவும் இருக்கிறொர். இை்ைொறொக, திருக்குடும்பம் இவறைனின், 

இவறைனின் அடியைரக்ளின் கூட்டொற்றலின் இயங்கு ளமொக இருக்கிறது. 

திருக்குடும்ப ் திருவிழொ நமக்கு ்  ரும் பொடங்கள் எவை? 

 

(அ) நம் குடும்பம் நம் பைரக்ள் - நம் குடும்பத்தில்தாை் நம் ைால்ைள் நினலபபற்று 

நிற்கிை்றை. அங்ரை நாம் ரவரவ்ிடட்ு நிற்கிை்ரறாம். நம் ரவரை்ள் ைெப்பாைதாை, 

பாரப்்பதற்கு ஏற்புனடயதாை இல்லாமல் இருந்தாலும் அனவ இல்னலரயல் நாம் 

இல்னல. அவற்றால் நாம் வந்ரதாம், வளரந்்ரதாம், ஊட்டம் பபற்ரறாம், நலம் 

பபற்ரறாம். நம் குடும்பம் எை்னும் ரவரை்ளுை்ைாைவும், நாம் வளர, வளர நம்னம 

அனணத்துை்பைாண்ட குடும்பங்ைளுை்ைாைவும், நம் உறவிைரை்ள் மற்றும் 

நண்பரை்ளிை் குடும்பங் ைளுை்ைாைவும், இனறெெ்மூைம் எை்னும் குடும்பங்ைளுை்ைாை 

நை்றி கூறுரவாம் இை்று. பதாடரந்்து, நம் குடும்பத்தில் உள்ள உறுப்பிைரை்ளிடம் நாம் 

ைற்றுை்பைாண்ட அல்லது ைற்றுை்பைாள்ள ரவண்டிய ஒரு பண்னப எடுத்து அனத நம் 

வாழ்வாை்ை முயல்ரவாம். அப்பாவிை் ரநரன்ம அல்லது ைடிை உனழப்பு, அம்மாவிை் 

தியாைம் அல்லது ைைிவு, ெரைாதரியிை் குழந்னத உள்ளம் அல்லது துடிப்பு, 

ெரைாதரரிை் உற்ொைம் அல்லது துணிெெ்ல் எை எண்ணிப் பாரத்்தல் சிறப்பு. 

 

(ஆ) ைலுைற்ற நிவலயில்  ொங்குபைொம் - நம் அப்பா மற்றும் அம்மாவிை் 

வலுவிை்னம எது எை்று ெற்று ரநரம் ரயாசிப்ரபாம். ரநாய், முதுனம, ஆற்றல் இழப்பு, 

பபாருளாதார ஏழ்னம, தைினம, வறுனம, ரொரவ்ு இப்படி பல்ரவறு துை்பங்ைள் 

அவரை்ளுை்கு இருை்ைலாம். அவற்னற அவரை்ள் பபரும்பாலும் நம்மிடம் ைாட்ட 

மாட்டாரை்ள். அவற்னற நாம் எண்ணிப்பாரத்்து அவரை்ளுை்கு நம் உடைிருப்னப உறுதி 

பெய்தல் சிறப்பு. 

 



(இ) இவறவமயக் குடும்பம் - எல்லாவற்றிலும் இனறவை் மடட்ுரம நம் சிந்தனையில் 

இருந்தால், நாம் ஒருவர ்மற்றவனர அை்புடனும் நடத்தி, பணிவுடனும், பரிவுடனும் 

வழிநடப்ரபாம்.  மைிதரை்ள் குடும்பங்ைனள உருவாை்ைலாம். இனறவை் மடட்ுரம 

திருை்குடும்பத்னத உருவாை்கிை்றார.் ஆனையால்தாை், ஆண்டவரிடம் பைாள்ளும் 

அெெ்ம் குடும்பத்தில் ஆசீராைப் பபாழிகிறது எை்கிறார ்திருப்பாடல் ஆசிரியர:் 

 

'உமது உனழப்பிை் பயனை நீர ்உண்பீர.் நீர ்நற்ரபறும் நலமும் பபறுவீர!் 

உம் இல்லத்தில் துனணவியார ்ைைிதரும் திராடன்ெை் பைாடிரபால் இருப்பார.் 

உண்ணும் இடத்தில் உம் பிள்னளைள் ஒலிவை் ைை்றுைனளப் ரபால் உம்னமெ ்

சூழ்ந்திருப்பர.் 

ஆண்டவருை்கு அஞ்சி நடை்கும் ஆடவர ்இத்தனைய ஆசி பபற்றவராய் இருப்பர!்' (திபா 

128) 

 

அருள்திரு. பயசு கருணொநிதி, மதுனர உயரம்னறமாவட்டம், இனணப் ரபராசிரியர ்

புைித பவுல் அருள்பணிப் பயிற்சியைம், திருெச்ிராப்பள்ளி 620 001, அனழை்ை 948 948 

21 21. 

திருக்குடும்ப ் திருநொள் - ஞொயிறு சிந் வன - செபரொம் லூயிஸ்  - கிறிஸ்து 

பிறப்புப் பபருவிழா, திருை்குடும்பத் திருவிழா, மாெற்றை் குழந்னதைள் திருவிழா, 

ஆகிய அனைத்தும், துை்பத்திலும், இரத்தத்திலும் ரதாய்ந்திருந் தாலும், நம்பிை்னை 

தரும் விழாை்ைளாை, நம் மத்தியில் வலம் வருகிை்றை. 

(பகட்டு மகிழுங்கள்) https://www.vaticannews.va/ta/church/news/2020-12/feast-of-

holy-family-sunday-reflection-2020.html 

சநகிழ்ெச்ி : இன்றும், இை்வுலகில் புதுவமகள்...செபரொம் லூயிஸ்  - புதுனமைள், 

இவ்வுலகில் இை்றும் பதாடரக்ிை்றை. மைை்ைண்ைனளத் திறந்துனவத்தால், சிை்ைதும், 

பபரியதுமாய் புதுனமைள் நம்னமெச்ுற்றி நிைழ்வனதை் ைாணமுடியும்.  

 

https://www.vaticannews.va/ta/church/news/2020-12/feast-of-holy-family-sunday-reflection-2020.html
https://www.vaticannews.va/ta/church/news/2020-12/feast-of-holy-family-sunday-reflection-2020.html


தரம்ம் பபற்ற பில்லியும், ரமாதிரத்னத தவறவிட்ட ொராவும்  

2013ம் ஆண்டு, மாரெ் ்மாதம் ஒருநாள், 12-WPRI எை்ற பதானலை்ைாட்சியில், "எந்த ஒரு 

நற்பெயலும், அதற்குரிய பவகுமதினயப் பபறாமல் ரபாவதில்னல" எை்ற 

பொற்ைளுடை், பிை்வரும் பெய்தி ஒளிபரப்பாைது: அபமரிை்ை ஐை்கிய நாட்டிை், 

ைாை்ொஸ் நைரில், Billy Ray Harris எை்பவர,் ொனலரயாரம் அமரந்்து தரம்ம் ரைடட்ு 

வாழ்ந்துவந்தார.் தரம்ம் பபறுவதற்கு னவத்திருந்த குவனளனய, ஒருநாள் மானலயில் 

அவர ்ைவிழ்த்தரபாது, அதில், ரமாதிரம் ஒை்று கிடந்தனதப் பாரத்்தார.் அவரது 

குவனளயில், யாரரா ஒருவர,் நாணயங்ைனளப் ரபாட்டரவனளயில், அந்த ரமாதிரமும் 

தவறுதலாை விழுந்திருை்ைரவண்டும் எை்பனத உணரந்்தார ்பில்லி. ஒரு 

நனைை்ைனடயில் அந்த ரமாதிரத்திை் மதிப்னபை் ரைட்டரபாது, அந்தை் ைனடை்ைாரர,் 

அவருை்கு உடரை, 4,000 டாலரை்ள் தருவதாைை் கூறிைார.் ஆைால், பில்லி அவரை்ள், 

ரமாதிரத்னத விற்ைவில்னல. 

 

இதற்கினடரய, அந்த ரமாதிரத்னதத் பதானலத்துவிட்ட Sarah Darling எை்ற 

பபண்மணி, மிகுந்த ரவதனை அனடந்தார.் அது, அவரது ைணவர ்அவனர 

மணந்துபைாள்ள விரும்பியதாைை் கூறியரபாது தந்த அனடயாளப் பரிசு. அந்த 

ரமாதிரத்னத அணிந்திருந்த விரலில் ைாயம் ஏற்பட்டதால், ொரா அவரை்ள், அந்த 

ரமாதிரத்னதை் ைழற்றி, தை் னைப்னபயில் னவத்திருந்தார.் அை்று, தை் 

னைப்னபனயத் திறந்த ரநரங்ைனளபயல்லாம் மீண்டும் நினைவுபடுத்தி பாரத்்தார ்

ொரா. ொனலரயாரம் அமரந்்திருந்தவருை்குை் பைாடுை்ை நாணயங்ைனள எடுத்தரபாது, 

ரமாதிரத்னதயும் எடுத்து ரபாட்டிருை்ைரவண்டும் எை்பனத அவர ்உணரந்்தார.் 

 

அவர ்தரம்ம் வழங்கிய இடத்திற்கு மீண்டும் பெை்று, அங்கு பில்லி அவரை்னளெ ்

ெந்தித்தரபாது, "உங்ைளுை்கு எை்னை ஞாபைம் இருை்குமா எை்று பதரியவில்னல. 

ஆைால், ரநற்று, உங்ைளுை்குத் தரம்ம் பைாடுத்தரபாது, எைை்குரிய வினலமதிப்பற்ற 

ஒை்னற உங்ைளிடம் தவறுதலாைை் பைாடுத்துவிட்ரடை் எை்று நினைை்கிரறை்" எை்று 

கூறிைார.் பில்லி உடரை, அவரிடம், "அது ஒரு ரமாதிரமா?" எை்று ரைட்டபடி, தை் 

னபயிலிருந்த ரமாதிரத்னத எடுத்து, ொராவிடம் பைாடுத்தார.் 

 

பில்லி அவரை்ளிை் இெப்ெயல், ொரானவயும், அவரது ைணவனரயும் பவகுவாைை் 

ைவரந்்தது. எைரவ, அவரை்ள், வனலத்தளத்தில் இந்நிைழ்னவப் பதிவிடட்ு, பில்லி 

அவரை்ளுை்கு உதவிரைடட்ு, ஒரு விண்ணப்பத்னதயும் விடுத்தைர.் அந்த 

விண்ணப்பத்திற்கு, உலகிை் பல பகுதிைளிலிருந்தும், நிதி உதவிைள் வந்துரெரந்்தை. 

அவரை்ள் திரட்டிய 1,80,000 டாலரை்ள் நிதி உதவினய, பில்லி அவரை்ளுை்கு வழங்கிைர.் 

 

இந்நிைழ்னவ ஒளிபரப்பிய பதானலை்ைாட்சி நிறுவைத்திற்கு பில்லி அவரை்ள் அளித்த 

ரபட்டியில், "நம் அனைவனரயும்விட ரமரல இருை்கும் ஒருவர,் இனவயனைத்னதயும் 

இயை்குகிறார.் அவர,் இவ்வுலகிற்கு பொல்லவினழயும் ஒரு பெய்திை்கு, எை்னை, ஒரு 

ைருவியாைப் பயை்படுத்தியுள்ளார"் எை்று கூறிைார.் 

 

புதுனமைள், இவ்வுலகில் இை்றும் பதாடரக்ிை்றை. மைை்ைண்ைனளத் 

திறந்துனவத்தால், சிை்ைதும், பபரியதுமாய் புதுனமைள் நம்னமெச்ுற்றி நிைழ்வனதை் 

ைாணமுடியும். 

அலெல் : இந்திய விைெொயிகள் ச ொடர்ந்து ஏவழகளொக இருப்பது ஏன்? ஷ்ருதி 

பமனன், உண்வம பரிபெொதிக்கும் குழு - பி பி சி  மிழ் புதிய ரவளாண் 

ெட்டங்ைளுை்கு எதிராை ரபாராட்டங்ைள் பவள்ளிை்கிழனம 30ஆவது நானள 

எட்டியிருை்கிறது. அந்த ெட்டங்ைள் விவொயிைளுை்குப் பலைளிை்ைை்கூடிய ஒை்றுதாை் 



எை மத்திய அரசு பதாடரந்்து பதரிவித்து வருகிறது. இந்த விவைாரத்தில் 

ரபெச்ுவாரத்்னதை்கு வருமாறு விவொயிைளுை்கு அனழப்பு விடுத்துள்ள இந்திய அரசு, 

மறுபுறம், அந்த ெட்டங்ைனளத் திரும்பப் பபறப் ரபாவதில்னல எை்ற நினலப்பாடன்ட 

பல சூழ்நினலைளில் பவளிப்படுத்தி வருகிறது. பிரதமர ்நரரந்திர ரமாதியும், பாெைவும் 

2022ஆம் ஆண்டிற்குள் விவொயிைளிை் வருவானய இரட்டிப்பாை்குவதாை 2016ஆம் 

ஆண்டில் பதரிவித்தைர.் ஆைால், இனடப்பட்ட ைாலத்தில் கிராமப்புற வாழ்வாதாரம் 

உயரந்்துள்ளது எை்பதற்கு எை்ை ஆதாரங்ைள் உள்ளை? 

 

பட மூலொ ொரம், Getty Images 

கிராமப்புற வருவாய்ை்கு எை்ை ஆைது? உலை வங்கி தைவல்ைளிை்படி இந்தியாவில் 

பணியும் நபரை்ளில் 40 ெதவீதம் ரபர ்விவொயத்திரலா அதனுடை் பதாடரப்ுனடய 

பதாழிலிரலா ஈடுபடட்ுள்ளைர.் கிராமப்புற வீடுைளிை் வருவாய் குறித்து எந்தவித 

அதிைாரப்பூரவ் தைவல்ைளும் இல்னல. ஆைால், கிராமப்பகுதிைளிை் முை்கிய 

வருவாயாை விவொயத்தில் வரும் வருமாைம் குறித்த தைவல் ஒை்றிை்படி 2014 -2019 

ஆண்டுைளில் விவொய வருவாய் உயரும் விகிதம் குனறந்து வருகிறது. ைடந்த சில 

வருடங்ைளில் இந்தியாவில் பணவீை்ைம் அதிைரித்து வருவதாை பதரிகிறது. உலை வங்கி 

தைவல்ைளிை்படி நுைரர்வார ்வினல பணவீை்ைம் 2017ஆம் ஆண்டு 2.5 

ெதவீதத்திலிருந்து 2019ஆம் ஆண்டு 7.7 ெதவீதமாை அதிைரித்துள்ளது. 

 

2013ஆம் ஆண்டு மற்றும் 2016ஆம் ஆண்டு இந்தியா ைணை்பைடுப்பு ஒை்னற எடுத்தது 

அதில் இனடப்பட்ட ைாலத்தில் விவொயிைளிை் ெராெரி வருவாய் 40 ெதவீத அளவு 

அதிைரித்ததாை கூறப்பட்டது. ஆைால் அந்த மூை்று வருடங்ைளில் விவொயிைளிை் 

அை்றாட வருவாய் பவறும் 2 ெதவீத அளரவ உயரந்்துள்ளதாை பபாருளாதார 

ஒத்துனழப்பு மற்றும் ரமம்பாடட்ு அனமப்பிை் அறிை்னை 2018ஆம் ஆண்டில் 

மதிப்பிட்டது. ரமலும் இந்த அறிை்னைபடி, இந்த விவொயிைளிை் வருவாய், 

விவொயமல்லாரதாரிை் வருமாைத்தில் மூை்றில் ஒரு பங்குதாை் எை்று பதளிவாை 



பதரிகிறது. 

 

இதுகுறித்து ரபசிய விவொய பைாள்னை நிபுணர ்ரதவிந்தர ்ஷரம்ா, விவொயிைளிை் 

வருமாைம் பல தொப்தங்ைளாை அதிைரிை்ைாமரலரய உள்ளது அல்லது குனறந்து 

வருகிறது எை்று பதரிவித்தார.் ரமலும் அதிைரிை்கும் வினலவாசினய விவொயிைளும் 

எதிரப்ைாள்கிை்றைர ்எை்று சுட்டிை்ைாடட்ும் ரதவிந்தர ்ஷரம்ா, அவரை்ள் தயாரித்த 

பபாருடை்ளுை்கு னவை்ைப்படும் வினலயில் உள்ள ஏற்றத்தாழ்வு குறித்தும் 

குறிப்பிடுகிறார.் ைடந்த சில வருடங்ைளாை நிலவும் தீவிர பருவ மாற்றங்ைளும் 

விவொயிைனள பாதித்து வருகிை்றை. 

 

அரசிை் இலை்குைள் எட்டப்பட்டைவா? 2022 ஆம் ஆண்டு விவொயிைளிை் வருமாைம் 

இரட்டிப்பாை ரவண்டும் எை்றால், 2015ஆம் ஆண்டிலிருந்து ஒவ்பவாரு வருடமும் 

அவரை்ளிை் வருமாைம் 10.4 ெதவீதமாை அதிைரித்திருை்ை ரவண்டும் எை 2017ஆம் 

ஆண்டில் அரொங்ை ைமிட்டி ஒை்று பதரிவித்தது. ஆைால் அது நடை்ைவில்னல. 

 

பட மூலொ ொரம், Getty Images 

ரமலும் விவொயத்துனறயில் அரசு 6.39 பில்லியை் ரூபாய் முதலீடு பெய்ய ரவண்டும் 

எை்றும் பதரிவிை்ைப்பட்டது. ஆைால் தைியார ்மற்றும் அரசு முதலீடு இரண்டுரம அது 

குனறந்து வருவனதரய ைாடட்ுகிறது. 

2011-12 ஆண்டுைளில் விவொயத்தில் முதலீடு பெய்யப்பட்ட பமாத்த முதலீடு 8.5 

ெதவீதமாை இருந்தது. 

2013-14ஆம் ஆண்டுைளில் அது 8.6 ெதவீதமாை உயரந்்தது. அதை்பிை் 2015ஆம் 

ஆண்டிலிருந்து எந்த வளரெ்ச்ியும் இல்லாமல் 6 -7 ெதவீதத்தில் உள்ளது. 

 

ைடைில் மூழ்கும் விவொயிைள் - 2016ஆம் ஆண்டு விவொயம் மற்றும் கிராமப்புற 



வளரெ்ச்ிை்ைாை ரதசிய வங்கி எடுத்த அதிைாரப்பூரவ் ைணை்பைடுப்பில் மூை்று 

வருடங்ைளில் விவொயிைள் பைாண்டுள்ள ெராெரி ைடை் பதானை 

இரட்டிப்பாகியுள்ளதாை பதரிவித்தது. மத்திய மற்றும் மாநில அளவில் 

விவொயிைளுை்கு மாைியங்ைளும் வழங்ைப்படட்ு வருகிை்றை. 2019ஆம் ஆண்டு 80 

மில்லியை் விவொயிைளுை்குப் பயை் தரும் ரநரடி பணம் பெலுத்தும் திட்டம் ஒை்னற 

அறிவித்தது மத்திய அரசு. இந்த திட்டத்திை் கீழ் ஒரு வருடத்திற்கு விவொயிைளுை்கு 

6,000 ரூபாய் வழங்ைப்படும். இந்தியாவில் ஏற்ைைரவ ஆறு மாநிலங்ைளில் 

விவொயிைளுை்கு ரநரடியாை பணம் வழங்கும் திட்டம் பெயல்பாட்டில் உள்ளது. இந்த 

திட்டங்ைள் விவொயிைளிை் வருமாைத்னத அதிைரிை்ை உதவியுள்ளது எை்கிறார ்

ரதவிந்தர ்ஷரம்ா. ஆைால் இந்த திட்டங்ைள் தாை்ைத்னத ஏற்படுத்தியுள்ளதா எை்பனத 

பதரிந்து பைாள்வதற்ைாை தைவல் இல்னல. 

 

விவொயிைளிை் வருமாைத்னத அதிைரிப்பதற்ைாை அதிைாரப்பூரவ் ைமிட்டியிை் 

தனலவர ்அரொை் தல்வாய், அரசு ெரியாை பானதயில் உள்ளது எை பதரிவித்துள்ளார.் 

"நாம் தரவுைள் வரும் வனர ைாத்திருை்ை ரவண்டும். ஆைால் இந்த மூை்று வருடங்ைளில் 

வளரெ்ச்ி ஏற்படட்ுள்ளது," எை்கிறார ்அவர.் ரமலும் அவரை்ள் குழு ரமற்பைாண்ட 

ஆய்வில் எல்லாம் ெரியாை பானதயில் பெை்று பைாண்டிருப்பது பதரிந்ததாை 

பிபிசியிடம் அரொை் தல்வாய் பதரிவித்தார.் 

https://www.bbc.com/tamil/india-55440732 

நொட்டு நடப்பு : பகொவையில் 4 ெக்கர ைொகனங்களின் பம்பரக்ள் அகற்றம் - இந்து 

 மிழ் திவெ - 10 நாட்ைளில் ரூ.3.27 லடெ்ம் அபராதம் விதிப்பு. ரைானவயில் 4 ெை்ைர 

வாைைங்ைளிை் பம்பரை்னள அைற்றிவரும் ரபாை்குவரத்துத் துனறயிைர,் 

ெம்பந்தப்பட்ட வாைை உரினமயாளரை்ளுை்கு அபராதம் விதித்து வருகிை்றைர.் 

ொனல விபத்துைளால் ஏற்படும் உயிரிழப்புை்கு நாை்கு ெை்ைர வாைைங்ைளில் 

பபாருத்தப்படும் பம்பரை்ளும் முை்கியை் ைாரணமாை உள்ளை. எைரவ, ைார ்உள்ளிட்ட 

4 ெை்ைர வாைைங்ைளில் பம்பரை்னளப் பபாருத்தை் கூடாது எை மத்திய அரசிை் 

ரபாை்குவரத்து அனமெெ்ைம் ைடந்த 2017-ல் உத்தரவிட்டது. ஆைால், ைாரை்னள 

வாங்கும் பபரும்பாலாரைார,் விபத்தில் சிை்கும்ரபாது ைாருை்குெ ்ரெதாரம் 

ஏற்படுவனதத் தவிரை்்ை ‘கிராஷ் ைாரட்ு' எைப்படும் பம்பனரப் பபாருத்துகிை்றைர.் 

அவ்வாறு, பம்பனரப் பபாருத்தியிருந்து அைற்றாதவரை்ள் மீது நடவடிை்னை எடுை்ைத் 

தமிழைம் முழுவதும் வட்டாரப் ரபாை்குவரத்து அலுவலரை்ள், ஆய்வாளரை்ள், 

ரபாை்குவரத்து ரபாலீஸார ்பதாடர ்ரொதனை நடத்தி வருகிை்றைர.் ரைானவ மாநைரப் 

பகுதிைளில் இை்று நனடபபற்ற ரொதனையில் 27 வாைைங்ைளுை்குத் தலா ரூ.1,000 

அபராதம் விதிை்ைப்பட்டது. இது பதாடரப்ாைை் ரைானவ னமய வட்டாரப் ரபாை்குவரத்து 

அலுவலர ்ரெ.ரை.பாஸ்ைரை் கூறும்ரபாது, "ைடந்த 10 நாட்ைளாை நனடபபற்ற 

ரொதனையில் 327 வாைைங்ைளிை் ஓடட்ுநரை்ளுை்கு பமாத்தம் ரூ.3.27 லடெ்ம் 

அபராதம் விதிை்ைப்படட்ுள்ளது. வரும் நாட்ைளிலும் இந்த ரொதனை பதாடரும். 

விபத்திை்ரபாது பாதொரிைளுை்கும், இதர வாைை ஓட்டிைளுை்கும் பம்பரை்ள் பாதிப்னப 

ஏற்படுத்துவதால் வாைைங்ைளில் பபாருத்தப்படட்ுள்ள பம்பரை்னள வாைை 

உரினமயாளரை்ள் தாங்ைளாைரவ முை்வந்து அைற்றிை்பைாள்ள ரவண்டும்" 

எை்றார.் https://www.hindutamil.in/news/tamilnadu/615840-removal-of-4-wheeler-

bumpers-in-coimbatore-transport-department-fined-rs-3-27-lakh-in-10-days.html 

மின்னஞ்ெல் ஊடக ைழியொக எமது நற்செய்தி அறிவிப்புப் பணிக்கு 

 யவு செய்து  ங்களொல் இயன்ற நன்சகொவடவய அனுப்புங்கள். 

வாெைரை்ள் உவந்தளிை்கும் நை்பைானடரய எமது பணிை்கு நிதி ஆதாரம். 

நை்பைானடைள் அனுப்புரவார ் பணவினட, ைாரொனல உடைடி பணம் அனுப்பும் 

https://www.bbc.com/tamil/india-55440732
https://www.hindutamil.in/news/tamilnadu/615840-removal-of-4-wheeler-bumpers-in-coimbatore-transport-department-fined-rs-3-27-lakh-in-10-days.html
https://www.hindutamil.in/news/tamilnadu/615840-removal-of-4-wheeler-bumpers-in-coimbatore-transport-department-fined-rs-3-27-lakh-in-10-days.html
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IFSC / NEFT Code : SIBL0000754 

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

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

Cell : 9442541471 email : thiruavaiseithi@gmail.com  

ஆண்டைபர, இம்மட்டும் நிகழ்ந்  அவன ்துக்கும் நன்றி. 

இனிபமல் நடக்க இருப்பவை அவன ்துக்கும், ஆகட்டும் இவறைொ, ஆசமன்.  

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

ைொரும் ஆண்டைரொகிய ஏசுபை ைொரும். ஆசமன். 

 

mailto:thiruavaiseithi@gmail.com

