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புனித இரணைகாம் ஜகான்பகால் 1980 ஆம் ஆணடு 
நவம்பர் மகாதம் 16 ஆம் யதததி கஜர்மன் நகாட்டு 
மக்ளுககு ஆற்ைதிய உடரயில் பின்வருமகாறு 

குைதிபபிடு்திைகார் : “ஒவகவகாரு மகானிை உயிரினதததின் 
யமலும் படைபபகாளியகா்திய இடைவன் தமது 

மகாணடபயும், அழட்யும் சுமதததி, அளவு்ைநத 
மரியகாடதடயக கூட்டிச் ய்ர்தததிருக்திைகார். மனித 

இனதததின் மரியகாடதடயயும், மகாணடபயும் 
்காபபகாற்ை முடனயும் மக்ளுககு, ்திைதிஸதவப 

யபகாதடன்ள் கபரும் உதவியகா் உள்ளன.” ஏயதகா, 
அததிர்்ஷைவ்ததகால், இயற்ட்த யதர்வு மூலம் மனித 
இனம் உருவகாக்பபட்டிருக்திைது எனும் விஞஞகானக 
கூற்டை தவிடு கபகாடியகாககும் வட்யில் ்திைதிஸதவப 

யபகாதடன்ள் அடமநதுள்ளன. படைபபகாளியகா்திய 
்ைவுள், மனித இனதடதப பகார்தது இவவகாறு 
க்கால்்திைகார்: “தகாய் வயிற்ைதில் உன்டன நகான் 

உருவகாககும் முன்யப அைதிநததிருநயதன்” (எயர 1:5) நகாம் 
இடைவனின் இதயதததில் ்ருவுற்யைகாம். ஆ்யவதகான்நகாம் 

ஒவகவகாருவரும் இடைவனின் கவளிபபகாடு்யள! 
நகாம் ஒவகவகாருவரும் இடைவனின் ததிருச்்திததயம!  

இடைவனின் அன்யப!  இடைவனின் அதததியகாவ்தியயம!
லகாைகாயதகா ்தி #65

‘Laetare Sunday’  என்பது ஒரு லதததீன் க்கால். ததிது  
‘ம்திழச்்தியின் ஞகாயிறு என்படத குைதிக்தின்ைது. 
தவக்காலதததின் மதததியிலும், உயிர்தகதழுநத 
ஆணைவரகா்திய இயயசுவில் யவரூன்ைதியிருககும் 
நம்முடைய விசுவகா்ம் மற்றும் நம்பிகட்யின் 
்காரணமகா் ம்திழச்்தியும் நம்பிகட்யும் இருக் முடியும் 
என்படதத ததிருச்்டப நமககு நதிடனவூட்டு்திைது என்பயத 
அதன் கபகாருள். 
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நமககு நம் வகாழவில் பல பக்ங்ள், ய்காணங்ள் 
உள்ளன என்படத பற்ைதி ஒரு ்தில மணிததுளி்ள் 
்திநததிக் யவணடும். நகாம் எவவகாறு இருக்தின்யைகாம் 
என்பதற்கு ஒரு ்தில அனுபவங்ள் இருக்தின்ைது. அது 
என்னகவன்ைகால் நம் வகாழவின் பல தருணங்ளில் 
நகாம் ஒயர யநரதததில் அன்பகா்வும் கவறுபபகா்வும் 
இருக்லகாம், தகாரகாளமனயதகாடு தன்னலம் இருக்லகாம். 
மனயதகாடும் பழதிவகாஙகும் உணர்யவகாடும் இருக்லகாம். 
தன்  யநர்டம உணர்யவகாடும் பிைடர புரிநது க்காள்ளும் 
மனயதகாடும் இருக்லகாம். யமயல ்ணை யதர்வு்ளில் 
எடவ கபரும்பகாலகான யநரங்ளில் நம்மதில் கவற்ைதி 
கபறு்தின்ைன? நகாம் படைபடப டமயபபடுதததிய 
யநகாக்தயதகாடு ஒருங்திடணநது வகாழவு வகாழ 
விணண்த தநடதடய யநகாக்தி வரம் யவணடுயவகாம்.

நற்செய்தி — லூக்கா 15:1-3,11-32
ஊ்காரி ம்ன்

வரிதணடுயவகார், பகாவி்ள் யகாவரும் இயயசு 
க்கால்வடதக ய்ட்் அவரிைம் கநருங்திவநதனர். 
பரிய்யரும், மடைநூல் அைதிஞரும், “இவர் பகாவி்டள 
வரயவற்று அவர்்யளகாடு உணவருநது்திைகாயர” என்று 
முணுமுணுததனர். அபயபகாது அவர் அவர்்ளுககு இநத 
உவடமடயச் க்கான்னகார்: 
யமலும் இயயசு கூைதியது: “ஒருவருககு இரணடு 
புதல்வர்்ள் இருநதகார்்ள். அவர்்ளுள் இடளயவர் 
தநடதடய யநகாக்தி, “அபபகா, க்காதததில் எனககு 
உரிய பஙட்த தகாரும்” என்ைகார். அவர் க்காதடத 
அவர்்ளுககுப ப்திர்நது அளிததகார். ்தில நகாள்்ளுககுள் 
இடளய ம்ன் எல்லகாவற்டையும் ததிரட்டிகக்காணடு, 
கதகாடல நகாட்டிற்கு கநடும் பயணம் யமற்க்காணைகார்; 
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அஙகுத தகாறுமகாைகா் வகாழநது தம் க்காதடதயும் 
பகாழகாக்தினகார். அடனதடதயும் அவர் க்லவழதிததகார். 
பின்பு அநத நகாடு முழுவதும் க்காடிய பஞ்ம் 
ஏற்பட்ைது. அபகபகாழுது அவர் வறுடமயில் வகாடினகார்; 
எனயவ, அநநகாட்டுக குடிமக்ளுள் ஒருவரிைம் 
அணடிப பிடழக்ச் க்ன்ைகார். அவர் அவடரப பன்ைதி 
யமய்க்த தம் வயல்்ளுககு அனுபபினகார். அவர் 
பன்ைதி்ள் ததின்னும் கநற்று்ளகால் தம் வயிற்டை 
நதிரபப விரும்பினகார். ஆனகால், அடதககூை அவருககுக 
க்காடுபபகார் இல்டல. அவர் அைதிவு கதளிநதவரகாய், 
‘என் தநடதயின் கூலதியகாள்்ளுககுத யதடவககு 
மதிகுததியகான உணவு இருக், நகான் இஙகுப ப்தியகால் 
்கா்தியையன! நகான் புைபபட்டு என் தநடதயிைம் யபகாய், 
‘அபபகா, ்ைவுளுககும் உமககும் எததிரகா் நகான் பகாவம் 
க்ய்யதன்; இனியமல் நகான் உம்முடைய ம்ன் 
எனபபைத தகுததியற்ைவன்; உம்முடைய கூலதியகாள்்ளுள் 
ஒருவனகா் என்டன டவததுக க்காள்ளும் என்யபன்’ 
என்று க்கால்லதிகக்காணைகார்.

உையன அவர் புைபபட்டுத தம் தநடதயிைம் வநதகார். 
கதகாடலயில் வநதுக்காணடிருநதயபகாயத அவர் தநடத 
அவடரக ்ணடு, பரிவு க்காணடு, ஓடிபயபகாய் அவடரக 
்ட்டித தழுவி முததமதிட்ைகார். ம்யனகா அவரிைம், ‘அபபகா, 
்ைவுளுககும் உமககும் எததிரகா் நகான் பகாவம் க்ய்யதன்; 
இனியமல் நகான் உம்முடைய ம்ன் எனபபைத 
தகுததியற்ைவன்’ என்ைகார். தநடத தம் பணியகாளடர 
யநகாக்தி, ‘முதல்தரமகான ஆடைடயக க்காணடுவநது 
இவனுககு உடுததுங்ள்; இவனுடைய ட்ககு 
யமகாததிரமும், ்காலுககு மதிததியடியும் அணிவியுங்ள்; 
க்காழுதத ்ன்டைக க்காணடு வநது அடியுங்ள்; நகாம் 
ம்திழநது விருநது க்காணைகாடுயவகாம். ஏகனனில், என் 
ம்ன் இவன் இைநதுயபகாயிருநதகான்; மமீணடும் உயிர் 
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கபற்று வநதுள்ளகான். ்காணகாமற்யபகாயிருநதகான்; மமீணடும் 
்திடைததுள்ளகான்’ என்ைகார். அவர்்ள் ம்திழநது விருநது 
க்காணைகாைத கதகாைங்தினகார்்ள்.

“அபயபகாது மூதத ம்ன் வயலதில் இருநதகார். அவர் 
ததிரும்பி வ தீட்டை கநருங்தி வநதுக்காணடிருநதயபகாது, 
ஆைல் பகாைல்்டளக ய்ட்டு, ஊழதியர்்ளுள் ஒருவடர 
வரவடழதது, ‘இகதல்லகாம் என்ன?’ என்று வினவினகார். 
அதற்கு ஊழதியர் அவரிைம், ‘உம் தம்பி வநததிருக்திைகார். 
அவர் தம்மதிைம் நலமகா்த ததிரும்பி வநததிருபபதகால் 
உம் தநடத க்காழுதத ்ன்டை அடிதததிருக்திைகார்’ 
என்ைகார். அவர் ்தினமுற்று உள்யள யபகா் விருபபம் 
இல்லகாததிருநதகார். உையன அவருடைய தநடத கவளியய 
வநது, அவடர உள்யள வருமகாறு க்ஞ்திக ய்ட்ைகார். 
அதற்கு அவர் தநடதயிைம், ‘பகாரும், இததடன 
ஆணடு்ளகா் நகான் அடிடமயபகான்று உமககு யவடல 
க்ய்துவரு்தியைன். உம் ்ட்ைடள்டள ஒருயபகாதும் 
மமீைதியததில்டல. ஆயினும், என் நணபயரகாடு நகான் 
ம்திழநதுக்காணைகாை ஓர் ஆட்டுககுட்டிடயககூை 
என்றுயம நதீர் தநதததில்டல. ஆனகால், விடலம்ளியரகாடு 
ய்ர்நது உம் க்காதது்டளகயல்லகாம் அழதிததுவிட்ை 
இநத உம் ம்ன் ததிரும்பி வநதவுையன, இவனுக்கா்க 
க்காழுதத ்ன்டை அடிதததிருக்திைதீயர!’ என்ைகார். அதற்குத 
தநடத, ‘ம்யன, நதீ எபயபகாதும் என்னுைன் இருக்திைகாய்; 
என்னுடையகதல்லகாம் உன்னுடையயத. இபயபகாது நகாம் 
ம்திழநதுக்காணைகாடி இன்புை யவணடும். ஏகனனில், 
உன் தம்பி இவன் இைநது யபகாயிருநதகான்; மமீணடும் 
உயிர்கபற்றுள்ளகான். ்காணகாமற்யபகாயிருநதகான்; மமீணடும் 
்திடைததுள்ளகான்’ என்ைகார்.”
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செதிந்னைககு
இன்டைய நற்க்ய்ததியில் மூன்று ்டத்ளும் மூன்று 
முக்தியக ்தகாபபகாதததிரங்ள் உள்ளனர். அபபகா, மூதத 
ம்ன் மற்றும் இடளய ம்ன். இடளய ம்ன் தன் 
தவற்டை உணர்நது  மனநததிரும்பினகான் என்று 
நற்க்ய்ததி கூறு்திைது. தன் ம்னகா்க ்ருதபபடுவதற்குத 
தனககுத தகுததியில்டல என்று தன் தநடதயிைம் 
க்கால்லவும் முடிவு க்ய்தகார், இடளய ம்ன். அவரது 
மனநததிரும்புதலதில், அவர் தனது தநடதடய மமீணடும் 
தன்டன அரவடணபபதற்்கா் தனது முநடதய 
நதிடலடய (சுயநலம்,கபருடம) யபகான்ைவற்டைக 
ட்விட்ைகார். இரணைகாவது ்டத மூதத ம்டனப 
பற்ைதியது. பல யவத அைதிஞர்்ள் இயயசுவின் 
உவடமடயச் சுட்டிக ்காட்டும்யபகாது இரணைகாவது 
ம்ன் மமீது அததி் ்வனம் க்லுதததினர். இடளய 
ம்ன் ஊதகாரிக குமகாரன் அல்ல என்றும் கூைதினர். 
மூதத ம்னுககு தன் இடளய ்ய்காதரன் ததிரும்பி 
வநதுவிட்ைதகால் வருததமும் ய்காபமும் ஏற்பட்ைது. 
அவர் தனது ்ய்காதரனுககு கவளியில் ஏற்பட்ை 
பிரச்்டன்டளக ்ருதததில் க்காள்ளவில்டல. தன் 
்ய்காதரடன அவர் ‘ஆழமகா்’ புரிநதுக்காள்ளவில்டல. 
்ய்காதரர் இருவரிைமும் புரிநதுணர்வு இல்லகாமல் 
யபகாயிற்று. அணணன் தனககுக ்திடைக்காத ஒன்று தன் 
தம்பிககுக ்திடைததுவிட்ையத என்ை ஆதங்ம் மட்டும் 
யமயலகாங்தி இருநதது. மூதத ம்ன் மதி்வும் நல்லவர். 
தன் தநடதயுைன் கூையவ இருநதகார். தன் தம்பிடயப 
யபகால் இல்லகாமல் அடனதது யவடல்டளயும் 
அவயர க்ய்தகார். இருபபினும், தன் நணபர்்ளுைன் 
ஒன்ைகா் விருநதுணண அவருககு ஓர் ஆடுகூை 
்திடைக்வில்டல. அணணனின் பகார்டவயில் தம்பி 
‘பயனற்ைவர்’. அவடரப கபகாறுததவடர தம்பி என்ை 
ஒருவர் ‘இைநது விட்ைகார்’.
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இநதக ்டதயில், தநடதகய் முக்தியததுவம் 
க்காடுக்பபட்டிருக் யவணடும். ஏகனனில், அவயர 
எல்லகாவற்டையும் ‘படைததவர்’. தநடதடயப 
கபகாருததமட்டில், அடனவரும் ்மயம. அடனவரும் 
வளர்வதற்குத தகுததியகானவர்்யள. இரணைகாவது 
மூன்ைகாவது வகாய்பபு்ள் குைதிதது இஙகுப 
யப்பபைவில்டல. அடனவருககும் எபகபகாழுதும் 
வகாய்பபு்ள் வழங்பபட்டு வரு்தின்ைன. ஒரு 
தநடதயின் நதிடலபகாடு என்றும் தயகாரகாய் இருககும். 
இடளய ம்ன் வருவடதக ்ணை த்பபயன அவடர 
யநகாக்தி ஓடினகார். ம்டன முதலதில் முததமதிட்டு 
அடணததவர் தநடத. தன் ம்னுககு அங்தியும், 
விரலதில் யமகாததிரமும், ்காலதில் க்ருபபும் யபகாட்ைவரும் 
தநடத. ஒரு கபரிய விருநதுககு ஏற்பகாடு க்ய்து, 
அடனவடரயும் அடழததவரும் அபபகாதகான். அயதகாடு 
அல்லகாமல், ய்காபமகாய் கவளியியலயய அமர்நததிருநத 
மூதத ம்னிைம் முதலதில் யப்தியவரும் அபபகாதகான். 
ய்காபமகாய் இருநத மூதத ம்டன ம்திழச்்திபபடுதத 
முற்பட்ைவரும் தநடததகான். ஒரு தநடதயின் 
அணுகுமுடை ஆன்மதி்தடத ஒட்டியய அடமநதுள்ளது.

்வக்கால முயறசெதி
படைபடப டமயமகா்க க்காணை ஆன்மதி்தடத 
நகாம் வளர்க்தியைகாமகா?  நம்முடைய வகாழகட்யில் 
நம்முடைய ்தகாபபகாதததிரம் என்ன? தநடதயகா, மூதத 
ம்னகா அல்லது இடளய ம்னகா? மூதத ம்டனப 
யபகான்று நன்டமயகான ்காரியங்டள ்காணகாமல் 
இருக்க கூைகாது. அம்மகாததிரியகான வகாழகட்யில் 
க்ழதிபபு இருக்காது. எநத மகாற்ைதடதயும் ஏற்று 
க்காள்ளகாதவர்்ள் ‘இைநதவர்்ளகா்யவ’ இருபபர்.
ஒரு தநடதயின் பணி பிைடர வகாழ டவபபது. 
மகாற்ைமும் வளர்ச்்தியும் தநடதயகால் எபயபகாதும் 
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்காதததியமகான ஒன்று. ‘கதகாடலநத’ ம்ன் மமீணடும் 
்ணகைடுக்பபட்ைகார். அபபகா தன் இரணடு ம்ன்்ளும் 
நலமகா் இருக் யவணடும் என்யை விரும்பு்திைகார். 
இடளய ம்ன் மனநததிரும்பியயத ஒரு கவற்ைதிதகான். 

நம்முடைய வகாழகட் எததட்யதகா் அடமநதுள்ளது? 
படைபபடனதடதயும் க்காணை ஆன்மதி்மகா? அததில் 
ம்திழச்்தியும் வகாழவும் அைங்தியுள்ளதகா? என்று பகார்க் 
யவணடும். அல்லது மூதத ம்டனப யபகான்று ‘இைநது 
யபகான’ ஒரு வகாழகட்யகா? ்திநததிபயபகாம்.

ஒரு ய்ள்வி: ்ைவுள் அடனவடரயும்விை இரக்ம் 
உள்ளவரகா?

“ஆ்யவ, நகான் உமககுச் க்கால்்தியைன்; இவர் க்ய்த 
பல பகாவங்ள் மன்னிக்பபட்ைன. ஏகனனில், இவர் 
மதிகுததியகா் அன்பு கூர்நதகார். குடைவகா் மன்னிபபுப 
கபறுயவகார் குடைவகா் அன்பு க்லுததுயவகார் ஆவர்” 
என்ைகார்.  லூக்கா 7:47

என் நதினலபகாடு
• நகாம் அடனவரிைமும், குைதிபபகா் நம்டமச் 

சுற்ைதியுள்ளவர்்ளிைம் “இரக்ம்” என்ை 
நதிடலபபகாட்டை வளர்பபததில் உறுததியகாய் இருபயபகாம். 
குைதிபபகா் ஏடழ்ள், புலம்கபயர்நயதகார், முததியவர்்ள், 
வ தீைற்ைவர்்ள், அனகாடத்ள் யபகான்ைவர்்ளிைம் 
இரக்ம் ்காட்டுயவகாம். இததவக்காலதததில் 
அடனவரிைம் இரக்ம் ்காட்டுயவகாம். உதவி 
யதடவபபடுயவகாருககும் நம்மகால் இயன்ைடத 
க்ய்யவகாம்:

• அதததியகாவ்தியப கபகாருட்்டள 
விநதியயகா்திபபதன் மூலம் நமது பகுததியில் 



9

வகாழபவர்்ளுககு உதவ முயற்்திக்லகாம்.
• அன்புககுரியவர்்டள இழநது தவிபபவர்்ள், 

மனச்ய்கார்வடைநதவர்்ள், கதகாற்றுயநகாயகால் 
கநருக்டி்டள எததிர்க்காள்பவர்்ளுைன் 
்லநதுடரயகாைலகாம். அவர்்ள் க்கால்வடதக 
ய்ட்்லகாம்.

• அக்ம் பக்தததில் ்்ஷைபபடுபவர்்டளப 
பகார்ததும் பகார்க்காததுயபகால் இருக்க கூைகாது.

• அததி், POHD, SSVP (முடிநதகால்) தங்ளகால் 
முடிநத உதவி்டளத யதடவபபடுயவகாருககுச் 
க்ய்யலகாம்.

• ய்காவிட் கதகாற்ைதினகால் இைநதவர்்ளுக்கா்ச் 
க்பிக்லகாம். 

• நகாம் அன்பு க்ய்தவர்்டளயயகா அல்லது நம்டமச் 
சுற்ைதியுள்ளவர்்டளயயகா நகாம் நம்ப மறுதததுணைகா? 
அவர்்ளிைம் ஏற்பட்ை நல்ல மகாற்ைங்டள நம்பகாமல் 
இருநததுணைகா?


