
சிலுவைப்பாவை 

 

தைாடக்க தசபம் 

 

முதல்வர்:  தந்தத, மகன், தூய ஆவியாரின் பெயராலே, ஆபமன்!  

எல்லோரும்: இரக்கத்தின் ஊற்லே இதேவா, உம் திருமகன் இலயசுவின் 
ொடுகதையும் இேப்தெயும் நாங்கள் நிதைவுகூர்கின்லோம். அவர் நடந்து 
பென்ே ெிலுதவயின் ொததயில் அவதரப் ெின்பென்று நடந்திட நாங்கள் 
வந்துள்லைாம். இறுதிவதர இலயசுவின் உண்தமச்ெீடராக நாங்கள் வாழ 
வரமருை லவண்டுபமன்று உம்தம இதேஞ்ெி மன்ோடுகின்லோம். ஆபமன்! 

 

சுருக்கமான மனத்துயர் தசபம்: 

என் இதேவா! நன்தம நிதேந்தவர் நீர். அதைத்திற்கும் லமோக 
அன்புக்கு உரியவர். என் ொவங்கைால் உம்தம மைலநாகச் பெய்துவிட்லடன். 
ஆகலவ நான் குற்ேங்கள் ெே பெய்லதன் எைவும் , நன்தமகள் ெே பெய்யத் 
தவேிலைன் எைவும் மைம் பநாந்து வருந்துகிலேன். உமது அருள் 
துதையால் நான் மைம் திரும்ெி, இைிலமல் ொவம் பெய்வதில்தே என்றும், 
ொவத்துக்கு ஏதுவாை சூழ்நிதேகதை விட்டு விேகுலவன் என்றும் உறுதி 
பகாடுக்கிலேன்.  

 

எங்கள் மீட்ெராம் இலயசு கிேிஸ்துவின் ொடுகைின் ெயைாக,  

இதேவா, என்லமல் இரக்கமாயிரும். 

 

திவ்விய இலயசுலவ! எங்களுக்காகவும் உத்தரிப்புநிதே 
ஆன்மாக்களுக்காகவும் ெிலுதவப் ொதததயத் தியாைிப்ெவர்களுக்கு 
அைிக்கப்ெடும் ெேன்கதை அதடய விரும்ெி, உம் இரக்கத்ததக் பகஞ்ெி 
மன்ோடுகிலோம். 

 



புைித மரியாலவ! வியாகுே அன்தைலய! இலயசுவின் ொடுகைின் 
லொது அவலராடு நீர் உடைிருந்து, அவருதடய ொடுகைில் ெங்லகற்ேது 
லொே, நாங்களும் எங்கள் அயோர் அனுெவிக்கும் துன்ெங்கைில் 
அவர்களுடன் இருந்து துதைபுரியும் ஆற்ேதேப் பெே உம் 
திருதமந்தைிடம் எங்களுக்காக லவண்டிக்பகாள்ளும். 

 

 

ெிலுதவப்ொதத நிதேயின் பதாடக்கத்தில் 

இலயசு கிேிஸ்து ொடுெட்ட ----ஆம் நிதே 

 

இலயசுலவ! உமது திருச்ெிலுதவதய ஆராதித்து வைங்கி உமக்கு 
நன்ேி பெலுத்துகிலோம். 

ஏபைைில் உமது திருச்ெிலுதவயால் நீர் எங்கதை மீட்டருைிைரீ். 

 

ெிலுதவப்ொதத நிதேயின் முடிவில் 

தந்ததக்கும் மகனுக்கும் தூய ஆவியாருக்கும் மாட்ெிதம உண்டாகுக.  

பதாடக்கத்தில் இருந்ததுலொே இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் 
என்பேன்றும் இருப்ெதாக. ஆபமன். 

 

எங்கள் லமல் இரக்கமாயிரும் இலயசுலவ 

எங்கள் லமல் இரக்கமாயிரும் – 2  

 

இேந்த நம்ெிக்தகயாைர்கள் உமது இரக்கத்திைால் உம்மில் 
நிதேவாழ்வு பெறுவார்கைாக! ஆபமன். 

 

 

 



முன்னுவை 

ஆண்டு முழுவதும் ொடுகள் மைிதனுக்கு இருந்தாலும் ஆண்டுக்கு 
ஒருமுதே தவக்காேத்தில் ஆண்டவரின் ொடுகதை எண்ைி தியாைிக்க 
ெிலுதவப்ொதத என்னும் ெக்தி முயற்ெிதய தாயாம் திருஅதவ தந்து 
உதவுகின்ேது. 

ஆண்டு முழுவதும் இததை பெய்லவாரும் உண்டு. காரைம் இன்னும் 
ஆண்டவர் துன்ெப்ெட்டுக் பகாண்லட தான் இருக்கின்ோர். ெவுேிடம் லெெிய 
கடவுள், “நீ துன்புறுத்தும் இலயசு நாலை” என்ோர். மைிதன் 
துன்புறுத்தப்ெடுகின்ேலொது அவைில் உள்ை கிேிஸ்துவின் ொயல் 
துன்புறுத்தப்ெட்டு பகாண்லட இருக்கின்ேது. ெதடப்பும் ஓயவில்தே; 
ொடுகளும் ஓயவில்தே என்ெதுலவ உண்தமயாகின்ேது. 

மத்லதயு 25:40ல் “மிகச் ெிேிலயாராகிய என் ெலகாதரர் ெலகாதரிகளுள் 
ஒருவருக்கு நீங்கள் பெய்தததபயல்ோம் எைக்லக பெய்தீர்கள்” என்ே 
இலயசுவின் கூற்தே கூர்ந்து லநாக்கும்லொது, மாற்ேியும் ெிந்திக்கும்லொது 
ெிேிய ெிேிய ெலகாதர ெலகாதரிகதை பொருைாதாரத்தால், ொதியத்தால், 
மதத்தால், ஆைவத்தால், அகந்ததயால், அதிகாரத்தால், ொேியோல் 
அடிதமப்ெடுத்தி துன்புறுத்தும் லொது, நாம் ஆண்டவருக்கு துன்ெத்ததலய 
விதைவிக்கின்லோம் என்ெதுலவ உண்தமயாகின்ேது. 

எலெசு மக்கைிடம் கூேிய ெவுல், “நாம் மைிதர்கலைாடு மட்டும் 
லொராடுவதில்தே. ஆட்ெிபுரிலவார், அதிகாரம் பெலுத்துலவார், இருள் 
நிதேந்த இவ்வுேகின் மீது ஆற்ேல் உதடலயார், வான்பவைியிலுள்ை தீய 
ஆவிகள் ஆகியவற்லோடும் லொராடுகின்லோம் என்கிோர். (எலெ 06:12) 

வெதிகள் பெருகிைாலும், வாய்ப்புக்கள் விரிந்தாலும், விஞ்ஞாைம் 
வைர்ந்தாலும், அேிவுத்திேன் கூடிைாலும் ஆள்ெவர்கள், ஆட்ெியாைர்கள், 
அதிகாரத்தில் இருப்லொரின் தவோை நடத்ததயாலும் தேிபகட்டப் 
லொக்கிைாலும், சுயநே பெயல்ெட்டாலும், சுரண்டி இழுக்கும் 
ஊதாரித்தைத்தாலும், லநரிய லொக்கின்தமயாலும், உண்தமத்தன்தம 
உதட்டைவில் கூட இல்ோத லொக்கிைாலும், பநஞ்சுறுதி ெிேிதைலவனும் 
இல்ோத கயமத்தைத்தாலும், லகாதழத்தைத்தாலும் ொழ்ெட்டுப் லொகும் 
மானுடத்தத எண்ைி ஒப்புக்பகாடுத்து பெெிக்கலவ இந்தப் ொததயில் 
ெயைிக்க அதழக்கின்லோம். வாரீர் தியாைிப்லொம்!  

வருந்துலவாம் தவற்ேிற்காக! திருந்துலவாம் புது வாழ்விற்காக! 



முைல் நிவை: பிைாத்துைின் ககாவைத்ைனம் 

2 திலமாத்லதயு 01:07 “கடவுள் நமக்குக் லகாதழயுள்ைத்திதை அல்ே, 
வல்ேதமயும் அன்பும் கட்டுப்ொடும் பகாண்ட உள்ைத்ததலய 
வழங்கியுள்ைார்.” 

முடிபவடுக்கும் நிதேயில் உள்ைவர்கள் லகாதழகைாக மாேிப் 
லொவதைால் பமெியாவிற்கு ெிலுதவச் ொவு. 

கூச்ெதே கட்டுப்ெடுத்தும் அதிகாரத்தில் உள்ைவர்கள், அடங்கிப் 
லொவதைால் கூச்ெலே பவற்ேி கண்டது. 

மதைவியிைால் எச்ெரிக்கப்ெட்டும், எச்ெரிக்தகதய ஏற்றுக்பகாள்ை 
பகாண்ட தயக்கத்திைால் நிகழ்ந்த லகாரக் பகாதே. 

கயவர்கைின் கயதமத்தைத்தத அேிந்துபகாள்ளும் ததேதமத்துவ 
ஆற்ேல் இல்ோதமயிைால் தககழுவும் நிதே. 

அதிகாரத்திலும் ஆட்ெியிலும் உள்ை இத்ததகய ெிோத்துகைால் 
ெமூகம் இன்தேக்கும் ொதிப்புக்குள்ைாகின்ேது. 

லகாதழகைாக இருந்து லொகும் நிர்வாக அதிகாரிகைால் நிர்வாகம் 
பவகுலவ ொதிப்புக்குள்ைாகிேது என்ெது பவைிச்ெம். 

லகாதழகைாகிப் லொை பெற்லோர் கண்டிக்கலவா தண்டிக்கலவா 
மறுக்கும்லொது ெிள்தைகைின் வாழ்வு தேிபகட்டுப் லொகிேது என்ெததப் 
ொர்க்கின்லோம். 

ததேதமயில் இருப்லொர், அதிகாரத்தில் இருப்லொர், பொறுப்ெில் 
உள்ைவர்கள் கட்டுப்ொடு பகாண்ட இதயத்லதாடு தைக்கு தரப்ெட்டுள்ை 
அதிகாரத்தில் துைிவு பகாண்டு பெயோற்ேிடலவ அதழக்கப்ெடுகின்லோம். 

“நீ ொதே” என்று பொன்ைவர், லொ, ெின்ைாலே ொத்தாலை! என்றும் 
கூேிைார். “உங்கைிதடலய அப்ெடி இருக்கக் கூடாது” என்றும் கற்றுக் 
பகாடுத்தார். “என் துன்ெக் கிண்ைத்தில் நீங்கள் ெருகோம்; ஆைால் உேகப் 
லொக்கிோை எண்ைங்கள் உங்களுதடயதாக இருக்கக்கூடாது” என்று 
பதைிவுே கற்றுக் பகாடுத்தார். 

வாரீர் தியாைிப்லொம்! 

வருந்துலவாம் தவற்ேிற்காக! 

திருந்துலவாம் புதுவாழ்விற்காக! 



தசபம் 

எமக்காய் ொடுெட்டவலர! லகாதழயாை உைர்வுகதை எங்கைிடம் 
இருந்து அகற்ேி, கட்டுப்ொட்லடாடு லநரிய ொததயில் வழிநடந்திட 
அருள்தாரும். ஆபமன் 

 

இைண்டாம் நிவை: ைரிச்சுவம பாைகம! 

வி.ெ 06:07 “உங்கதை நான் என் மக்கைாகத் லதர்ந்பதடுப்லென். 
உங்களுக்குக் கடவுைாக நான் இருப்லென். எகிப்தியர் சுமத்திய ொரச் 
சுதமகதை அகற்ேி உங்கதை விடுவித்த உங்கள் கடவுைாகிய ஆண்டவர் 
நாலை என்ெதத அப்லொது நீங்கள் அேிந்து பகாள்வரீ்கள்.” 

மத் 23:04 “சுமத்தற்கரிய ெளுவாை சுதமகதைக் கட்டி மக்கைின் 
லதாைில் அவர்கள் தவக்கிோர்கள்; ஆைால் அவர்கள் தங்கள் விரோல் 
பதாட்டு அதெக்கக் கூட முன்வரமாட்டார்கள்.” 

ஆள்ெவர்களும் அதிகாரிகளும் ொரங்கதை ஏற்றுெவர்கைாகத் தான் 
இருக்கிோர்கள். ொழ்ெட்டுப்லொை ெமூகத்தில் இன்தேக்கு தங்கைது 
ெடிப்தெயும் ெதவிதயயும் பகாண்டு வரிச்சுதமகதை அதிகரித்து 
வறுதமக்லகாட்டுக்கு கீழ் வாழ்லவாரின் எண்ைிக்தகதய ஆண்டுக்கு 
ஆண்டு அதிகரிக்கச் பெய்து பகாண்லட இருக்கிோர்கள் என்ெதுதான் 
உண்தம. 

ெண்டிதகக்கு ரூொய் 1000/- இேவெம். யார் லகட்டார்கள் இததை? 
யாருதடய ெைத்தத, யார் எடுத்து யாருக்குக் பகாடுப்ெது? அரசுப் ெைியில் 
இருப்லொருக்குக் கூட விழாக் காே ஊக்கத்பதாதக. இது அவர்கைது ெைம் 
தாலை? இததை ஏலதா ெலுதகதயப் லொேக் பகாடுத்து அதிகாரத்தில் 
இருப்லொர் ஆைவம் பகாள்வது என்ை நியாயம்? 

ொமர மக்கைின் அேியாதமதயப் ெயன்ெடுத்தி, ெலுதக, இேவெம் 
என்கிே பெயரில் அவர்கைிடம் இருந்து பெேப்ெடுகின்ே வரிப்ெைத்தத 
வற்ேல்கள் லொே வற்ேியிதேத்து வாயதடக்க தவத்துவிட்டு, மதேமுக 
வரிகதை உயர்த்தி, வயிற்ேில் அடிக்கும் கயதமத்தைத்தத கண்டு 
பகாள்ைாமோ இதேவன் இருப்ொர்? 



அேிவைீமாை ஆட்ெியாைர்கதை அகற்ேி, உங்கைது ொரங்கதைக் 
குதேத்து, உரியவதர அமர்த்துலவன் என்ே நம்ெிக்தகயின் வார்த்ததலய 
இதேவைது வார்த்ததயாகின்ேது. 

பொறுப்ெில் இருப்ெவர்கள் காேத்லதாடு எண்ைி, எந்த விதத்திலும் 
ெிேர்மீது ொரங்கதை அததை எந்த விதத்திலும் ஏற்ோமல் இருப்ெதுலவ 
ெிேப்பு. ஆடம்ெரக் பகாண்டாட்டங்களுக்கு இன்தேக்கு ஆயிரக்கைக்காை 
வரிகதை ஆேயத்தில் ஏற்ேி, குடும்ெங்கதை ஆண்டு முழுவதும் கடைில் 
இருந்து கண்ைரீ் வடிக்கச் பெய்வதும் என்ை நியாயம்? ஆண்டவர் 
இவர்கதை லகட்க மாட்டார் என்ே அதீத நம்ெிக்தகயா?  

ெிேரது ெட்தடப் தெதய ெிடித்து இழுத்து, ெிடுங்கிக் பகாண்டு, வசூல் 
ராொ, வசூல் மன்ைர் என்கிே ெட்டப் பெயதர பெற்றுக் பகாள்வது என்ை 
பெருதமயாை காரியமா? 

வாரீர் தியாைிப்லொம்! 

வருந்துலவாம் தவற்ேிற்காக! 

திருந்துலவாம் புது வாழ்விற்காக! 

 

தசபம் 

 எமக்காய் ொரம் சுமந்தவலர! இத்ததகயவர்கள் மைம் மாேச் 
பெய்தருளும். ொமர மக்கைின் நம்ெிக்தகதய மூேதைமாய் மாற்ேிக் 
பகாள்ளும் லவெித்தைத்தத லவரறுத்தருளும். ஆபமன். 

 

மூன்றாம் நிவை: ஆடம்பைத்ைின் மறுபக்கம் 

மத் 23:05 “தாங்கள் பெய்வபதல்ோம் மக்கள் ொர்க்க லவண்டும் என்லே 
அவர்கள் பெய்கிோர்கள்; தங்கள் மதேநூல் வாெகப் ெட்தடகதை 
அகேமாக்குகிோர்கள்; அங்கியின் குஞ்ெங்கதைப் பெரிதாக்குகிோர்கள்.” 

 பெர்மைியில் ஆடம்ெர ெங்கைா கட்டிக் பகாண்ட ஆயதர திருத்தந்தத 
ெிரான்ெிஸ் தகுதி நீக்கம் பெய்தார் என்ெது ஊடகச் பெய்தி.  

 இந்த திருத்தந்ததக்கு ததரியம் எப்ெடி வந்தது? தான் பொறுப்லெற்ே 
உடலைலய தைக்கு உரிய, தைக்கு தகுதியாை, ொத்தியப்ெட்ட 
திருத்தந்ததயின் அரண்மதையில் தங்க மறுத்தார் என்ெதாலேலய. 



 ஆள்லவாரின் ஆடம்ெரங்கதை ெட்டியேிட்டால் இன்தேக்கு 
வாயதடத்து நிற்கும் நிதேலய உருவாகின்ேது. பொறுப்ெில் இருப்லொர் 
ஆடம்ெரத்திற்காக இன்தேக்கு பெேவு பெய்யும் அத்ததை ெைமும் ஏதழ, 
எைிய மக்கைின் வரிப்ெைம் என்ெதுதாலை உண்தம. லகாடீஸ்வரர்கள் கட்டி 
தவத்து இருக்கின்ே ெங்கைாக்கள், லெர்த்து தவத்து இருக்கின்ே, ெதுக்கி 
தவத்து இருக்கின்ே அத்ததை ெைமும் எைியவர்கைிடமிருந்து பெற்ேது 
தாலை. 

 ெிற்ேின்ெங்கதைத் தருகின்ே ஆடம்ெரங்கைாலேலய இன்தேக்கு 
குடும்ெங்களும், ெமூகமும் வழீ்ந்லத கிடக்கின்ேது. 50அடி தூரத்தில் உள்ை 
ஆேயத்திற்கு மைமக்கதை அதழத்து வர ஐயாயிரம் ரூொய் வாகைச் 
பெேவு. 

 இரண்டு கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு மைமக்கதை ஊரார் ொர்க்கச் 
பெய்ய விதேயுயர்ந்த வாகைத்திற்கு ேட்ெத்தில் ெைச் பெேவு. 

 யாருக்குப் பெருதம லெர்க்க இந்த ஆடம்ெரங்கள்? இத்ததகய 
ஆடம்ெரங்கைால் மைிதம் வழீ்ந்லத கிடக்கிேது. எைிதமயின் தன்தம அகே 
அகே மைிதம் ொதாைத்திற்கு தள்ைப்ெடுகிேது என்ெததை உைர்ந்து 
பகாள்வது எப்லொது? 

 ஆடம்ெர, அரெ அரண்மதையிோ இலயசு ெிேந்தார்? ெமூகத்தின், 
குடும்ெத்தின் நேதைக் காக்க எைிதமலய ெிேந்த வழி.  

லமல் ெட்தட இல்ோத மக்கள் ெமூகத்தில் இருக்க, எைக்கு எதற்கு 
லமல் ெட்தட என்று லகட்டவர் மகாத்மா ஆைார். ததேதமக் குடிமகன் 
ஆைாலும் தன் விருந்திைதர, தன் வருவாயில் வரலவற்று கவைித்துக் 
பகாண்டவர் முதைவர் கோம். 

ெத்து ேட்ெத்தில் ஆதட ததத்துக் பகாள்ெவரும், தங்கத்தால் ஆதட 
பெய்து அைிந்து உோ வருெவரும், ஆடம்ெர வாழ்க்தக வாழ்ெவர்களும், 
லகாடீஸ்வரர்களும் நாட்தட ஆை, நாடாளுமன்ேத்தில் அமர, நாடு எங்லக 
லொகின்ேது? 

லகாடிக்கைக்கில் கட்டப்ெடும் லதவாேயங்கைில் ஆண்டவர் 
எழுந்தருள்வாரா? அததைத் பதாடர்ந்து ெராமரிக்க யாரிடம் ெைம் ெேிக்க 
லொகிோர்கள்? ொரத்தால் விழுந்தவதர எழுந்திருக்க பெய்யப்லொவது யார்? 

 



வாரீர் தியாைிப்லொம்! 

வருந்துலவாம் தவற்ேிற்காக! 

திருந்துலவாம் புது வாழ்விற்காக! 

 

தசபம் 

எம் ொவத்தால் புழுதியில் வழீ்ந்தவலர! அேிதவயும், ஞாைத்ததயும், 
அடிப்ெதட மைிதாெிமாைத்ததயும் எமக்குத் தந்து, ஆடம்ெரங்கதை அேலவ 
அகற்ேிட ஞாை ஒைி தந்தருளும். ஆபமன் 

 

நான்காம் நிவை: பரிைின் பார்வை 

ெரிவின் ொர்தவ தாய்தமயின் பவைிப்ொடு. ெரிதவிக்கும் 
குழந்ததயின் மைமேிந்து உதவிடும் மாந்தலர தாய்தமயின் இேக்கைம். 
ெரிதவிக்க விட்டு, அழும் குழந்ததயின் குரல் லகட்டும் லகட்காமலும், 
அதேப்லெெியிலும், பதாதேக்காட்ெியிலும், அரட்தடயிலும் அேட்ெியமாய் 
இருப்லொர் தரைியில் தாய் என்று அதழக்க தகுதியற்ேவலர. 

இத்ததகய ெரிவின் ொர்தவ என்ெது ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் 
அவெியமாைலத. ெதடப்ெிலேலய இத்ததகய உைர்வு ொேிை லவறுொடு 
இன்ேி அருைப்ெடுகின்ேது என்ெதுலவ உண்தமயும் கூட. எைலவதான் 
தாயின் கண்ைதீரலயா, உதழக்கும் மைிதாின் வியர்தவதயலயா, 
முதிலயாரின் ெெிதயலயா ொர்க்கும் எந்த குழந்ததயும் ஆலைா பெண்லைா 
மழதேயின் கரம் நீட்டி துதடத்துவிடுகின்ேது; தாகம் தீர்க்க தண்ைரீ் 
பகாடுக்கின்ேது; தன் உைதவ ெகிர்ந்து பகாள்ை முன்வருகின்ேது. 
இயற்தகயிலேலய இதேவன் தந்த உன்ைத பகாதட இது. 

நிர்வாகத்தில், ெமூகத்தில், குடும்ெத்தில், பொறுப்ெில் உள்ைவர்களுக்கு 
இது மிகவும் அவெியமாை ஒன்று. ெிதை ஆடுகதை ெக்குவமாய் அதழத்துச் 
பெல்லும் ஆயன், காயமுற்ே ஆடுகதை ெரிவுடலை தன் லதாள்மீது சுமந்து 
பெல்வார். இத்ததகய ெரிவும், இரக்கமும், அன்பும் பகாண்ட தன்தமதயலய 
ெமூகம் எதிர்லநாக்குகின்ேது, வரலவற்கின்ேது. 

ததேதமத்துவ ெண்புகைில் மற்போரு ெக்கமாக இததையும் 
பெற்ேிருக்க லவண்டும் என்ெததைலய அன்தை கன்ைிமரியாள் அற்புதமாய் 
அடக்கமாய் எடுத்துச் பொல்கிோர்கள். ஆர்ப்ொட்டம் இல்ோத நிதேயில் 



அதமதியாய் எல்ோ வியாகுேங்கதையும் தன் உள்ைத்தில் சுமந்தவாறு 
ெரிவு பகாண்டு, ெரமைின் ொைியில் ொல் பகாடுக்கிோர்கள். ெரிவின் 
ெரிமாைங்கள் குதேவுெடுவதாலேலய ெச்ெிைம் குழந்ததகள் பதாட்டில் 
குழந்தத திட்டத்திற்கும், முதிலயார்கள் ஆதரவற்ேவர்கள் இல்ேத்திற்கும், 
மை லநாயாைிகைின் எண்ைிக்தகயும் ெமூகத்தில் அதிகரித்து வருவது 
ஆலராக்கியமாைதாக இல்தே என்ெதத உைரும் தருைம் இது. 

வாரீர் தியாைிப்லொம்! 

வருந்துலவாம் தவற்ேிற்காக! 

திருந்துலவாம் புது வாழ்விற்காக! 

 

தசபம் 

எல்தேயற்ே ெரிவிைால் எம் ொவங்கதை சுமந்தவலர! ெரிவின் 
ெண்லொடு இயங்கும் இதயத்ததத் தாரும். ஆபமன் 

 

ஐந்ைாம் நிவை: பணிைிவட தபற அல்ை; பணிைிவட புரியகை! 

 தன்னுதடய தகப்தெதய தாலை சுமந்து பெல்லும் திருத்தந்ததயின் 
அழகு தைி அழகுதான். ெதவிக்கு வந்தவுடலைலய ெைி பெய்வதத மேந்து, 
ெைிவிதட பெறுவதற்கு என்லே ெேதர ெைியமர்த்திக் பகாள்ளும் ெரிதாெக் 
காட்ெி. நாடு எங்லக பெல்கிேது என்லே லகட்கத் லதான்றுகின்ேது. 

 தைி ஒரு ஆைாய் பதாடர் வண்டியில் ெயைப்ெட்டு வந்தக் காேம் 
லொய் இன்தேக்கு தன்லைாடு ஒரு கிராமத்து எண்ைிக்தகக்கு 
ெைியாைர்கதை அதழத்துச் பெல்லும் ததேவர்கதை நிதைத்தால் காேம் 
பகட்டுப் லொய் விட்டலத என்லே எண்ைத் லதான்றுகின்ேது. தகயில் 
விேங்கிட்டு, துப்ொக்கி ெகிதம் காவேர்கள் நீதிமன்ேத்திற்கு தகதிதய 
அதழத்துச் பெல்லும் காட்ெிதயப் லொே, சூழல் நிதே தகதியாகிப் லொை 
ததேவர்கைால் ெமூகத்தில் என்ை மாற்ேம் நிகழ்ந்து விடப் லொகிேது? 
யாரும் பநருங்கிவிடாத தூரத்தில் கருப்புக் கண்ைாடிகள் புதடசூழ, 
துப்ொக்கி ெகிதம் கருப்பு பூதைப் ெதடகள் அைிவகுத்துச் பெல்லுவது 
பெருதம எை நிதைக்கும் இத்ததகய கருப்பு ஆடுகைால், இவர்கதைத் 
லதர்ந்பதடுத்தவர்களுக்கு என்ை ெயன் விதைந்து விடப் லொகின்ேது? 



இத்ததகய மைிதர்கைின் இருப்பு மக்கைின் வரிப்ெைத்தின் இருப்தெ 
கதரத்து விடும் என்ெதுலவ உண்தமயாகும்.  

 ெைியாைர்கைின் ொதம் பதாட்டு கழுவி, ொவிகைின் ொவத்தத தன் 
மீது சுமந்து, காேி உமிழப்ெட்டு, கதெயால் அடிெட தன்தைலய 
ஒப்புவித்தவர் ொததயிலேலய பெத்துவிடக்கூடாது என்று வயல்பவைியில் 
இருந்து வந்த ெீலமாதைக் கட்டாயப்ெடுத்திச் ெிலுதவதயச் சுமக்கச் 
பெய்கின்ேைர்.  

 லொதகரும் ஆண்டவருமாகிய நாலை உங்கள் ொதங்கதைத் பதாட்டுக் 
கழுவிலைன் என்ோல், நீங்களும் ஒருவர் மற்ேவரது ொதங்கதைக் கழுவிட 
முன்வர லவண்டும் என்று தன் ெீடர்களுக்குக் கற்றுக் பகாடுத்தார். 
ெயந்தவர்கள் ொய்ந்லதாடி ஒைிந்து மதேந்து பகாண்டார்கள். 
லதர்ந்பதடுக்கப்ெட்ட ஒருவர் கூட உதவிட முன்வரவில்தே என்ெதுலவ 
உண்தமயாைது. 

 ெைிவிதட புரியும் அன்ெர்கள் அருகிக் பகாண்லட இருக்கிோர்கள். 
வட்டம், மாவட்டம், ெட்டெதெ, மக்கைதவ, மாநிேங்கைதவ எை எந்த 
நிதேயில் லதர்ந்பதடுக்கப்ெட்லடாரும் ஆன்மீகத்தில் 
லதர்ந்பதடுக்கப்ெட்லடாரும் ெிேரின் லெதவதயப் பெற்றுக் பகாள்வதில் தான் 
பெருதம எை நிதைக்கும் நிதேலய பதாடர்கின்ேது. ொமரர்கள் 
வஞ்ெிக்கலவப்ெடுகின்ோர்கள். 

 உதவிடும் உண்தம ஊழியர்கள் லதர்வு பெய்யப்ெட லவண்டும். எதுவும் 
எதிர்ொராமல் எந்த ஆதாயமும் லதடாமல், உதவிடும் உள்ைங்கள் இைம் 
கண்டேியப்ெட லவண்டும். 

வாரீர் தியாைிப்லொம்! 

வருந்துலவாம் தவற்ேிற்காக! 

திருந்துலவாம் புது வாழ்விற்காக! 

 

தசபம் 

 ெைிவிதட புரிய வந்தவலர எம் இதேவா! உம் அடிச்சுவடுகதைப் 
ெின்ெற்ேி ெைி பெறுவதில் இன்ெம் காைாமல் ெைிவிதட புரிந்து உம் 
மதிப்ெடீுகதை வாழ்வாக்க வரம் தாரும். ஆபமன். 

  



ஆறாம் நிவை: துணிந்ைைர்ககே துயைம் துவடத்ைிட முடியும் 

 ெயந்தவர் எல்ோம் ஊதரயும் நாட்தடயும் பகடுத்தவன் ஆவார். 
துைிந்தவனுக்கு தூக்கு லமதட ெஞ்சு பமத்தத. 

 தியாகிகைின் துைிச்ெலே இன்று நாட்டிற்கு சுதந்திரம் பெற்றுத் தந்தது. 
துைிந்து பெயல்ெட முன்வருெவலை ெிேரது துயரத்தத துதடத்திட 
முடியும். 

 இன்தேக்கு விெத்து நடந்த இடத்தத தங்கைது அதேலெெியில் 
ெடம்ெிடித்து, உேவுகளுக்கு அனுப்ெி தவத்து, அற்ெ சுகம் காை 
துடிப்லொரால் அடிெட்டவருக்கு என்ை ெயன்?  

 அநாகரீகமாக நடந்து பகாள்ெவதை கண்டித்து, தண்டித்து திருத்தாமல் 
அழுவதைால் என்ை ெயன்? 

 எங்களுக்கு லமாலெ ெட்டம் பொல்லுகிேது. இப்ெடிப்ெட்டவர்கதை 
கல்ோல் எேிந்து பகால்ே லவண்டும் என்று ெவால் விட்டவர்களுக்கு 
துைிச்ெலோடு எதிர் ெவால் விட்டு, உங்கைிதடலய குற்ேம் இல்ோதவர் 
முதல் கல் எேியட்டும் என்ேவர் தாலை இலயசு. ஓய்வு நாைில் வந்து குைம் 
பெற்றுச் பெல்ேக் கூடாது என்று பொன்ைவர்கதைப் ொர்த்து, உங்கைது 
ஆலடா, மாலடா, கழுததலயா கிைற்ேில் விழுந்தால், ஓய்வு நாள் என்ெதால் 
விட்டு விடுவரீ்கலைா எை ெவால் விட்டு, துைிச்ெலோடு உன் தகதய நீட்டு 
என்று சூம்ெிய தகயனுக்கு குைம் பகாடுத்தவலர நம் மீட்ெர். 

 பவலராைிக்கா என்ே இைம் பெண்மைியின் துைிச்ெதே ொராட்டும் 
நாம் அததக் தகக்பகாண்டு ஒழுக, ஏன் தயங்குகின்லோம்? என் 
ஆண்டவரின் துதை பகாண்டு என்ைால் எல்ோம் பெய்ய முடியும் என்ே 
துைிவு எப்பொழுது வரப் லொகிேது?  

 அநீதிதய எதிர்க்கத் துைியாதவன் அதற்குத் துதை லொகின்ோன் 
என்று தாலை அர்த்தம். லெராயர் ஆஸ்கார் பராலமலரா கூற்ேின்ெடி, 
தீதமதய, அக்கிரமத்தத எதிர்க்க துைிச்ெல் இல்ோதவன் அதற்கு துதை 
நிற்கின்ோன் என்ெது தாலை உண்தம. 

 அநீதிதய, அக்கிரமத்தத அகற்றும் பொறுப்ெில் உள்ைவர்கள், 
தங்கைது பொறுப்ெிதை துைிச்ெலோடு பெயோற்ேி, நீதிதய நிதே நாட்டும் 
லவட்தக பகாண்டவர்கைாக மாேிைாலேலய ெமூகம் ஆலராக்கியமுள்ைதாக 
அதமயும். ெமூகம் இதேச் ெமூகமாகவும் மாறும். 



 ெிேதர ெேிக் கிடா ஆக்கி, தன் சுக லொக வாழ்தவ கருத்தில் 
பகாண்டு, தன் ெதவிதயத் தக்க தவத்துக் பகாள்ளும் மைிதன் 
இதேவனுக்கு அருவருப்ொை மைிதலை, அவைால் ெமூகத்திற்கு எந்தப் 
ெயனும் இல்தே. 

வாரீர் தியாைிப்லொம்! 

வருந்துலவாம் தவற்ேிற்காக! 

திருந்துலவாம் புது வாழ்விற்காக! 

 

தசபம் 

 தியாகத்தின் திருவுருலவ எம் இதேவா! எம் ெமூகத்தில் காைப்ெடும் 
பகாடுதமகளுக்கு எதிராக துைிச்ெலோடு எழும் பெண்கதை வரலவற்று, 
அவர்கலைாடு இதைந்து, இதயந்து ெமூகக் பகாடுதமகதை லவரறுக்க 
ஆற்ேல் அைித்தருளும். ஆபமன். 

 

ஏைாம் நிவை: எடுத்கைன், கைிழ்த்கைன் நிவை 

 பொறுப்ெில் இருப்லொர் நிதாைத்லதாடு பெயல்ெடுவது அவெியமாைது. 
ததேதமப் பொறுப்ெில் இருப்லொர் எடுத்லதன், கவிழ்த்லதன் என்கிே 
நிதேப்ொடு பகாண்டவர்கள் என்ோல் ெமூகத்தத ெின்னுக்குத் 
தள்ளுகிோர்கள் என்லே அர்த்தம். 

 ‘நான்’, ‘நான்தான் இங்கு எல்ோம்’ என்று பொல்ேிப் ெிேதர 
அரவதைக்காமல் பெல்கிேவர்கள் ஏலதச்தெயதிகாரத்தால் ெமூகத்தத 
விழச் பெய்வார்கள் என்ெதுலவ உண்தம. 

 “‘நான் ஒரு யூதைா என்ை?’ உன்தை விடுததே பெய்யவும் எைக்கு 
அதிகாரம் உண்டு. உன்தை ெிலுதவயில் அதேயவும் எைக்கு அதிகாரம் 
உண்டு, இது உைக்குத் பதரியாதா?” எைப் ெிோத்து லகட்டான். 

 ெர்வ அதிகாரம் தைக்கு உண்டு, நாலை இராொ, நாலை மந்திரி என்று 
அதேந்தவர்கள் எல்ோரும் விோெம் இன்ேி லொய்விட்டார்கள் என்ெதுலவ 
வரோற்று உண்தம. 

 தெத்தியக்காரர்கள், தன்தைவிட வலுக்குதேந்தவர்கைிடம் 
தன்னுதடய வேிதமதயக் காட்ட நிதைப்ெவன் ெரிதாெத்துக்குரியவலை! 



 நான் மந்திரியா? நீ மந்திரியா? நான் இராொவா? நீ இராொவா? இந்த 
அகந்தத பகாண்டவதையும் பகடுக்கும். குடிமக்கதையும் பகடுக்கும். 
காரைம் இவைால் எந்த நன்தமயும் விதையாது என்ெதுலவ உண்தம.  

 இத்ததகலயார் தகயில் பொறுப்பு இருப்ெது மிகவும் ஆெத்தாைது. 
வாய்கிழிய லெசுலவாரால் எந்த ெயனும் விதையாது என்ெதுலவ உண்தம. 
ஆெத்தாை லெர்வழிகள் இவர்கள். 

 ெரியாை திட்டமிடல், பதைிவாை பெயல்ொடு, கூர்தமயாை ொர்தவ, 
இதவ எதுவும் இன்ேி, இதைந்து, இதயந்து பெல்ேத் பதரியாதவர்கள் 
ெமூகத்தத விழச் பெய்கிோர்கள் என்ெது தான் உண்தம. 

 புழக்கத்தில் இருந்த ெைத்தத ஒலர இரவில் பெல்ோது எை நவம்ெர் 
08ஆம் லததி பொன்ை சூத்திரதாரியின் பெயல்ொடு. 

 முததேகளுக்கு முன்ைலர பதரிந்தது. ரூொய் லநாட்டில் கூட 
பெப்டம்ெர் 03ஆம் லததி பொறுப்லெற்ே ததேவரின் தகபயாப்ெம் ெூதே 
மாதலம லொடப்ெட்டு அச்ெிடப்ெட்டிருந்தது என்ெதுலவ உண்தம. ெை 
முததேகளுக்கு கட்டு கட்டாகப் ெைம் லொய் லெர்ந்தது என்ெதுலவ ஊடக 
உண்தம. 

 பொறுப்ெில் இருப்லொர் பொறுதமலயாடும், நிதாைத்லதாடும், ெிேதர 
அரவதைத்துச் பெல்லும் ெக்குவமும் பகாண்டவர்கைாக இருந்திடல் 
ெமூகத்திற்கு ஆலராக்கியத்ததப் பெற்றுத் தரும் என்ெதுலவ உண்தம. 

வாரீர் தியாைிப்லொம்! 

வருந்துலவாம் தவற்ேிற்காக! 

திருந்துலவாம் புது வாழ்விற்காக! 

 

தசபம் 

 இதேத் தந்ததயின் திருவுைம் நிதேலவற்ே விதைந்த இதேமகலை, 
நாங்கள் எங்களுக்குத் தரப்ெட்டுள்ை பொறுப்புகைில் நிதாைத்லதாடும் 
பொறூதமலயாடும் பெயோற்ேி எம்மில் உம்தமப் ெிரதிெேிக்க வரம் தாரும். 
ஆபமன்.  

 

 



எட்டாம் நிவை: மகேிரின் சமத்துைம் சாத்ைியமா? 

 நீங்கள் இைி இருவரல்ே; ஒலர உடல் மாற் 10 

 தைிதமயாய் இருப்ெது நல்ேதல்ே என்று ெரி நிகராை துதைதய 
உருவாக்குலவாம் என்று மைிததை மண்ைால் உருவாக்கிய கடவுள், 
அவனுதடய விோ எலும்தெ எடுத்து பெண்ைாக வடித்து, அவைிடம் 
ஒப்ெதடத்தார். 

 ஆதிப் பெற்லோரின் ொவத்தால், பெண்தைப் ொர்த்து, ஆண் உன்தை 
ஆள்வான் எைக் கூேிைார். தந்ததயாம் கடவுள் புதிய ஏற்ொட்டிலோ ஒலர 
உடல் எைக் கூறுவததப் ொர்க்கின்லோம். எைலவ தான் ெவுல் கூறுவார். 
ஆண் என்றும் இல்தே, பெண் என்றும் இல்தே, அதைவரும் ெமலம என்று. 

 இததைலய லெதுரு கூறுவார்: ஆண்கலை! பெண்கள் 
வலுக்குதேந்தவர்கள் என்ெததை உைர்ந்து, அவர்கலைாடு இதைந்து 
வாழுங்கள்; வாழ்வு தரும் அருளுக்கு உடன் உரிதமயாைர்கள் என்ெதைால் 
அவர்களுக்கு மதிப்புக் பகாடுங்கள் என்ோர். 01 லெதுரு 03 

 இங்கு நடக்கின்ே கூத்துக்கதைப் ொர்க்கின்ே லொது எண்ைிக்தக 
விதையாட்டுக்கலை நடக்கின்ேது. 33 ெதவதீம் தருலவாம் என்று 
கூவுகிோர்கள். ஆட்ெிக்கு வந்தால் மேந்து லொகிோர்கள். ஏலதா இட 
ஒதுக்கீடு பெய்து பகாடுப்ெது ொததை லொே நிதைக்கிோர்கள். பெண்கைின் 
இட ஒதுக்கீடு என்று லெசுவலத, ஆண் ஆதிக்க ெமூகத்தின் அவேத்தின் 
பவைிப்ொடு என்ெததை உைராது இருக்கிோர்கள். ஒரு பெண்ைின் 
சுதந்திரமாை பெயல்ொடு நாட்டின் வைர்ச்ெிக்கு, முன்லைற்ேத்திற்கு 
எவ்வைவு முக்கியம் எை உைராது இருக்கின்ே நாடு முன்லைற்ேம் காைப் 
லொவதும் இல்தே. வைர்ச்ெியதடயப் லொவதும் இல்தே. 

 “ஆணுக்கு ஒரு நியதி, பெண்ணுக்கு ஒரு நியதி” அடுப்பூதும் 
பெண்ணுக்கு ெடிப்பெதற்கு? என்று பொல்லும் ெமூகத்தால் ொதகலம ஒழிய 
ொதகம் இல்தே. ொேியோல் துன்புறுத்தி, வன்புைர் பகாடுதமயிைால் 
அநீதி பெய்யும் ெமூகம், அததை தடுக்காத ஆட்ெியாைர்கைால், 
அத்ததகலயாருக்கு துதை லொகும் அதிகாரிகைால் ெமூக நன்தம 
ததடெடுகிேலதயன்ேி எந்த வைர்ச்ெியும் இல்தே என்ெதுலவ உண்தம. 

 லூக் 08ல் தன்லைாடு, தன்னுதடய ெைியிைில் பெண்கதை லெர்த்து 
ெயைித்த இதேமகன், தன் உயிர்ப்ெிதை பவைிப்ெடுத்த பெண்தைலய தன் 
திருத்தூதர்கைிடம் அனுப்ெி பெய்தி பொல்ேச் பொன்ைார். 



வாரீர் தியாைிப்லொம்! 

வருந்துலவாம் தவற்ேிற்காக! 

திருந்துலவாம் புது வாழ்விற்காக! 

 

தசபம் 

 இதேயாட்ெிப் ெைியில் பெண்கதையும் இதைத்துக் பகாண்டவலர, 
எம் ெமூகத்தில் பெண்கைின் உரிதமக்கு எதிராக இதழக்கப்ெடும் 
தீதமகளுக்கு குரல் பகாடுத்து, பெண்ைடிதமத்தைத்தத லவலராடு அழிக்க 
வரம் தாரும். ஆபமன். 

 

ஒன்பைாம் நிவை: மந்வைவயச் கசர்க்காது சிைறடிக்கும் கபாக்கு 
ைழீ்ச்சிகய! 

 ஆள்ெவர்கைின் ஆற்ேல் தன் மந்தததய ஒன்று லெர்ப்ெதில் தான் 
இருக்கிேலத ஒழிய, மந்தததயக் கூறுெடுத்திப் லொட்டு சுகம் காண்ெதில் 
அல்ே. 

 ஆங்கிேத்தில் உள்ை பொல்ோடல் “DIVIDE and RULE” ெிரித்து, ெிததத்து, 
ெின்ைாெின்ைமாக்கி அதிலே குைிர் காய்ந்து பகாள்ளுதல் என்ெது ெிரிட்டிஷ் 
ஏகாதிெத்தியப் லொக்கு என்ெது வரோறு பொல்லும் உண்தம. 

 அததைலய இன்தேய ததேவர்களும் தங்களுக்குச் ொதகமாக 
நிதைத்து, எதன் அடிப்ெதடயிோவது தன் மக்கதை, தன் மந்தததயப் 
ெிரித்தாளும் லொக்கு ெமூகத்திற்கு வழீ்ச்ெிலய. 

 ஒன்று லெர்ந்து இருப்ெது மிகப்பெரிய ெக்தி. அச்ெக்திதய ெயனுள்ை 
விதத்திலே ெயன்ெடுத்தி நல்ேது பெய்து பகாள்ைாமல், தன்னுதடய 
ெதவிக்கு ஆெத்தாகிவிடுலமா என்ே குறுகிய எண்ைத்தில் மக்கதை 
ொதியத்தால், குேத்தால், மதத்தால், மற்ே ெிே காரைிகைால் ெிததத்து 
அரெியல் பெய்யும் சூட்சுமம் இன்தேக்கு எல்ோ தரப்புகைிலும் நீக்கமே 
நிதேந்து இருப்ெது லவததையாை ஒன்லே. ‘வல்ேரசு ஆலவாம்’ என்ே கைவு 
கூட இன்தேக்கு தகர்க்கப்ெட்டு நிற்கின்ேது என்ெது லவததைலய. இதைால் 
ெகமைிததைலய அடித்துக் பகான்று ொகடிப்ெது என்ெது ெமூகத்திற்கு பெரும் 
ஆெத்லத. இத்ததகய ததேவர்கதை இைம் கண்டு அகற்ேி விட 



முதைெவர்கதை ெமூகத் துலராகிகள் என்று புேக்கைிப்ெதும், ஒதுக்குவதும் 
நடக்கத்தான் பெய்கிேது. 

 ெைெேம், ஆட்ெி, அதிகார ெேம் இவற்தே ஆயுதமாக்கி, மக்கைின் 
எைிதம, அேியாதம, நம்ெிக்தக இவற்தே மூேதைமாக்கி அந்த 
மக்கதைலய ஏமாற்ேிப் ெிதழப்ெது, தன் நாற்காேிதயத் தக்கதவத்துக் 
பகாள்வது என்ெது ெதிகாரர்கைின் ெதிச்பெயலே. 

 ெமூகலமா, அது இதேச் ெமூகலமா இன்தேக்கு வழீ்ந்து கிடக்கின்ேது 
என்ோல் இத்ததகய ததேவர்கைாலேலய என்ெததை உைர்ந்து, ெமூக 
மக்கள் விழிப்ெதடந்து எழுந்து ெயைிக்க ஒன்று ெட்டாலேலய 
ொத்தியமாகிட முடியும். 

 ஒத்தக் கருத்துள்லைாரும், உண்தமயாய் ெமூக அக்கதே 
பகாண்டவர்களும் ஒன்ோய் இதைந்து பெயல்ெட்டாலேலய ொத்தியமாக்க 
முடியும். தன் உயிதரயும் துச்ெபமை எண்ைி துைிந்தால் ொத்தியமாக்கிட 
முடியும். தன் உயிதர இழப்ெவலைா அததைக் காத்துக் பகாள்வான் என்று 
கூேிய இதேமகன் ெமுதாய அக்கதேலயாடு துைிந்ததாலேலய எழுந்து 
நடந்திட முன்வந்தார். 

வாரீர் தியாைிப்லொம்! 

வருந்துலவாம் தவற்ேிற்காக! 

திருந்துலவாம் புது வாழ்விற்காக! 

 

தசபம் 

 நல்ே ஆயைாக மந்ததகதை ஒன்று லெர்ப்ெவலர எம் இதேவா! ஒலர 
கடவுைின் ெிள்தைகைாகிய நாங்கள் எங்கைிதடலய இருக்கும் ெிரிவிதை 
ெக்திகதை இைம் கண்டு, ஒற்றுதமதய எம்மில் ஏற்ெடுத்த வரம் தாரும். 
ஆபமன். 

  

பத்ைாம் நிவை: அந்ைைங்க பாைங்கேின் அைிகரிப்பு 

  நிர்வாகத்திைரின் ஒழுக்கமின்தமயாலும் லநர்தமயற்ேத் 
தைத்தாலும் கண்டு பகாள்ைாத நிதேயிைாலும் அடக்கமற்ே, அதிகார 
பவேியிைாலும் ஆைவமிக்க லொக்கிைாலும் அந்தரங்க ொவங்கள், 



கட்டுக்கடங்காத ொலுைர்வு, வன்புைர்வு அதிகரிக்கத் பதாடங்கி இருப்ெது 
லவததைதயத் தருகின்ேது. 

 பெண்கள் எப்ெடி ஆதட அைிய லவண்டும் எைப் லெசும் ஆைாதிக்க 
ெமூகம், பெண்கள் இரவில் எதற்கு லவதேக்குப் லொக லவண்டும் எைக் 
லகட்கும் ெமூகம், அவர்கைது உரிதமதயப் ெேிக்கத் துடிக்கின்ேது. ஆண்கள் 
அவர்கதை மரியாததலயாடு நடத்திட லவண்டும் என்று எண்ைாது, 
ஆண்கைின் ொலுைர்வு பவேித்தைத்திற்குத் துதை லொகின்ே லொக்கும், 
இந்தச் பெயல்கதைக் கண்டுபகாள்ைாத தன்தமயும் குற்ேவாைிகதை 
கண்டிக்க, தண்டிக்க மறுக்கும் ெமுதாயம் இன்று ொதுகாப்ொக பெண்கள் 
ெயைிக்க, வாழ தகுதியற்ே நாடுகள் ெட்டியேில் முதன்தமயாை இடம் 
பெற்ேிருக்கிேது என்ெது பெருத்த அவமாைலம. அகிம்தெதய லொதித்த 
நாட்டில்தான் இன்று எண்ைற்ே ொேியல் குற்ேங்கள், கற்ெழிப்புகள், 
அந்தரங்கப் ொவச் பெயல்ொடுகள். கள்ைத்தை காதலுக்கு ெட்ட உரிதம 
பகாடுத்து நிற்கின்ே லகவேமாை ெமூகமாக மாேி வருவதாலேலய ொவ 
அக்கிரமங்கள் பெருகி நிற்கின்ேது. தைிதமயில் இருக்க ெயம், நடமாட 
ெயம், ெைி பெய்யும் இடங்கைில் ொதுகாப்ெின்தம, அந்தரங்க ஆதட 
மாற்ேச் பெயல்கதையும் ெடம் ெிடித்து வக்கிரப் புத்திலயாடு பெயல்ெடும் 
அவமாைச் பெயல்கைின் பெருக்கத்தாலேலய இன்று பகாதே, பகாள்தை 
ெகெமாகிப் லொை நிதே. 

 ஆள்ெவர்கைின், அதிகாரத்தில் உள்ைவர்கைின் ததேதமத்துவ ெண்பு 
இல்ோத நிதேயா? இல்தே தகயாோகாதத் தன்தமயா? இல்தே 
இவர்கைின் ஒழுக்கக் லகடா? இது லொன்ே ெே லகள்விகதைக் லகட்டுப் 
ொர்த்து அவர்கைின் குதேலய என்று தீர்மாைித்து விட்டு நாம் சும்மா 
இருந்து விட முடியுமா?  

 இவர்கதைத் லதர்வு பெய்தது நாம் தாலை? நம்முதடய குற்ேம் 
தாலை?  இவர்கைது ெைத்ததப் பெற்று, இேவெங்கதைப் பெே கால் கடுக்க 
நின்ே நாம் குற்ேவாைிகள் தாலை? எச்ெில் தை லொக்கிைால், காேம் 
காேமாக ெின்ைங்கதையும் முகங்கதையும் அழகிதையும் லெச்ெிதையும் 
பொல்ேி மயங்கி நின்ே நம் குற்ேங்கள் தாலை?  

 திருமைம் உயர்வாக மதிக்கப்ெட லவண்டும்; அந்தரங்கப் ெடுக்தக 
மாசுெடக் கூடாது எெி 13: 4 

வாரீர் தியாைிப்லொம்! 

வருந்துலவாம் தவற்ேிற்காக! திருந்துலவாம் புது வாழ்விற்காக! 



தசபம் 

 நீதி தவோத லவந்தலர எம் இதேவா! ெிேந்த ததேதமப் 
ெண்புகைின்ேி லநர்தமயாை குைம் இன்ேி மக்கதை ஆளும் ததேவர்கள் 
மைமாற்ேம் அதடந்து நீதிலயாடு மக்கதை ஆை வரம் தாரும். ஆபமன். 

 

பைிதனான்றாம் நிவை: பகிர்ைலும் பணி சிறக்ககை! 

 அதிகாரங்கள் ெரவோக்கப்ெட லவண்டும் என்ெதில் மாற்றுக் கருத்து 
இல்தே. அதற்காக மாவட்டம், வட்டம், ெஞ்ொயத்து, ஊராட்ெி என்ே 
நிதேயில் இருப்லொர் தான் லதான்ேித் தைமாக திரிவது என்ெதுவும் 
தடிபயடுத்தவன் எல்ோம் ததேபயடுத்தவன் எல்ோம் ததேவைாகி கட்டப் 
ெஞ்ொயத்து பெய்வது என்ெதுவும் ஊர் பொறுக்கிகைாகி ஊதர துலவெம் 
பெய்வது என்ெதுவும் “நானும் ரவுடிதான்” என்று பொல்ேி நீதிதயக் 
குதேப்ெது என்ெதுவும் வட்டிக்குப் ெைம் பகாடுத்து, கந்துவட்டி வாங்கி 
உதழப்லெ இல்ோது குடும்ெங்கதைச் ெிததப்ெது என்ெதுவும் தாதாக்கைின் 
ஆட்ெிலய நதடபெறும் என்று பொல்ேி, ெட்டச்ெிக்கல்கதை உருவாக்குவதும் 
ொதுகாப்ெற்ே வாழ்க்தக சூழதே உருவாக்குகிேது.  

 காவேர்கதை அடிதமகைாக்கி, ஆட்ெியாைர்கதை 
தகப்ொதவகைாக்கி, காவேர்கதை தாதாக்கைாகவும், ரவுடிகைாகவும், 
லொக்கிரிகைாகவும் பெயல்ெடத் தூண்டும் நிதே இந்த ெமூகத்தத 
மரைத்திற்குத் தள்ளுகின்ேது என்ெதுலவ உண்தம. 

 லநர்தமலயாடும் உண்தமலயாடும் நியாயத்லதாடும் 
கண்ைியத்லதாடும் கட்டுப்ொட்லடாடும் உதழக்கும் துதேநிதே 
ஊழியர்கதை ஊறுகாய் லொே தவத்துக் பகாண்டு, ெல்லவறு துதேகைில் 
கருப்பு ஆடுகதை, லவேி தாண்டி லமய்ந்தவர்கள், ததேதம பொறுப்புகைில் 
தவத்துப் ொர்ப்ெது அழகா? அவமாைமா? 

 ெைிகதைப் ெகிர்வது என்ெது ெைிகதைச் ெிேப்புேச் பெய்யலவ! 
தன்னுதடய ெைிகதைப் ெகிர்ந்து பகாண்டார் திருத்தூதர்கலைாடு, 
ெீடர்கலைாடு. 

 இத்ததகய ெகிர்வில் ொடுகள் உண்டு, ெிலுதவ மரம் உண்டு, முள் 
முடிகள் உண்டு, ஆைிகள் உண்டு, அதேயப்ெடுதல் உண்டு என்ெததத் 
தாலை அனுெவித்து அேிக்தக பெய்கின்ோர் இலயசு. 



 இதைாலேலய இன்றும் திரு அதவயில் திருத்தூதர்கைாக, ெீடர்கைாக, 
குருக்கைாக, துேவேத்தாராக ெைிகதை ெகிர்ந்து முன் எடுத்துச் பெல்லவாம் 
ெே ெிரிவிதைகைாக இருந்தாலும், ொடுகதையும் ெந்திக்க மைத்துைிவு 
பகாள்கின்ேைர்.  

 இதைாலேலய திரு அதவயின் புைிதர்கைின் ெட்டியேில் பொது 
நிதேயிைர், குருக்கள், துேவேத்தார், குடும்ெத்தார், ஆயர்கள் இடம் 
பெறுகின்ேைர். 

 வாரீர் தியாைிப்லொம்! 

வருந்துலவாம் தவற்ேிற்காக! 

திருந்துலவாம் புது வாழ்விற்காக! 

 

தசபம் 

 ெகிர்வின் இதேவா! நாங்கள் எங்களுக்குக் பகாடுக்கப்ெட்டப் ெைிப் 
பொறுப்புகதை ெகிர்ந்து, ெிேந்த முதேயில் உம் ெைி ஆற்ே வரம் தாரும். 
ஆபமன். 

 

பன்னிதைண்டாம் நிவை: நைபைி தைாடர்கவைகயா? 

 ‘ஆயிரம் லவதரக் பகான்ேவன் அதர தவத்தியன்’ என்ெது மூத்லதார் 
வாக்கு. இன்று ஆட்ெியாைர்கள், அதிகாரத்தில் இருப்ெவர்கள் தங்கைது 
நிதேதயத் தக்கதவத்துக் பகாள்ை ெிேதர ெேியாக்கி தாங்கள் 
லெதவயிதை பெய்ததாகக் காட்டி, தாங்கள் ெமூகத்தின் காவேர்கள் என்று 
ெிதற்ேிக் பகாள்கின்ோர்கள். 

 லயாவான் 19:12 யூதர்கள், “நீர் இவதை விடுவித்தால் ெீெருதடய 
நண்ெராய் இருக்க முடியாது. தம்தமலய அரெராக்கிக் பகாள்ளும் எவரும் 
ெீெருக்கு எதிரி” என்ோர்கள்.  

 அவதரப் ெேியாக ஒப்புக் பகாடுத்ததில் இருந்து கயொவும், 
ெிோத்துவும் நண்ெர்கைாகிக் பகாண்டார்கள். அேிந்திருந்தும், 
பதரிந்திருந்தும், மதைவியால் எச்ெரிக்கப்ெட்டும் விடுவித்தால் ெதவி 
ெேிலொய் விடுலமா என்ே அச்ெத்தால் ெதவிதய தான் அமர்ந்திருக்கும் 



ஆெைத்தின் மீது பகாண்ட லமாகத்திைால் ெிலுதவயில் அதேயக் 
தகயைிக்கின்ேைர். 

 வரோற்ேில் எண்ைற்ே உதாரைங்கள் உண்டு இறுதி கட்டப் லொரில் 
பவற்ேி பெற்லோம் என்று ஓங்கரித்துக் பகாண்டு, ததேவதரக் பகான்று 
விட்லடாம் என்று பொல்ேிக் பகாண்டு எண்ைற்ே அப்ொவி மக்கதை 
கூண்லடாடு பகான்போழித்த வரோறும் இரத்தத்திைால் ெதிவாகி 
இருக்கிேது என்ெதத நாம் அேிலவாம்.  

 எதிர்த்துப் லெெிைால் ஆர்வேர்கள் அடித்து துதவத்துக் 
பகால்ேப்ெடுகிோர்கள். லகள்விகள் லகட்டால் ெத்திரிக்தகயாைர்கள் சுவலட 
இல்ோமல் அழிக்கப்ெடுகிோர்கள். நீதிக்கு விதே லெெிைால் விதே லொகாத 
நீதியரெர்கள் காைாமலே லொகிோர்கள். இப்ெடி எல்ோத் துதேயில் 
இருப்ெவர்களும் ஆட்ெியாைர்கைால், அதிகாரத்தில் இருப்ெவர்கைால் 
நரெேியாக்கப்ெடுவலத தங்கைது லதாதேக் காயப்ெடுத்திக் பகாள்ை 
விரும்ொததாலேலய. 

வாரீர் தியாைிப்லொம்! 

வருந்துலவாம் தவற்ேிற்காக! 

திருந்துலவாம் புது வாழ்விற்காக! 

 

தசபம் 

 இரத்தம் ெிந்தி மீட்தெக் பகாைர்ந்தவலர எம் இதேவா! நீதிக்குக் குரல் 
பகாடுக்கவும், நீதியின்ொல் தாகம் பகாண்டு ெமூக அக்கதேலயாடு வாழ 
வரம் தாரும். ஆபமன்.  

 

பைிமூன்றாம் நிவை: பிறர் கண்ணரீ் மைிப்பில்ைாைகைா? 

 

 புல்வாமா தாக்குதேில் மரித்த இராணுவ வரீர்கதைப் லொே எத்ததை 
குடும்ெங்கைில் வன்முதே, தீவிரவாதம், லொர், குடும்ெத் தகராறு லொன்ே 
ெல்லவறு தாக்குதல்கைால் தாேி அறுத்தார்கள் எத்ததை விததவத் 
தாய்மார்கள். அரசுக்கு வருவாய் என்று பொல்ேிக் பகாண்டு, அரலெ மது 
விற்ெதை பெய்து அதைாலும் ெே குடும்ெங்கைில் பெண்கள் 



விததவகைாக்கப்ெடுவதும் ஒருவித வன்முதே தாலை. ொேியல் 
குற்ேங்கைால் ொதிக்கப்ெட்டவர்கள் அவமாைத்தால் தங்கதை மாய்த்துக் 
பகாள்ளும் லொது அைிதா லொன்ேவர்கைின் கைவுகள் ொகடிக்கப்ெடும் 
லொது எத்ததைப் பெற்ே வயிறு எரிந்து லொவதும் ஒரு வித வன்முதே 
தாலை? 

 ஆைவக் பகாதேகள் என்று இன்று புது வடிவம் எடுத்து வரும் 
பகாதேகள், மறுமைத்திற்கு லொக விரும்ொது நிற்கும் இைம் உள்ைங்கள் 
ொதிக்கப்ெடுவது வன்முதே தாலை? 

 வரதட்ெதை என்ே பகாடுதமயாலும், விதேவாெி ஏற்ேத்தாலும், 
தங்கத்ததப் ெதுக்குவதாலும் வாழாது லொகின்ே முதிர் கன்ைிகளும் 
ொதிப்ெதடவது வன்முதே தாலை? 

 மாற்றுத் திேைாைிகள், ொமரர்கள், எைியவர்கள், ெேவைீமாைவர்கள் 
லொன்லோர்மீது பதாடுக்கப்ெடுகின்ே குை நேன் குேித்து எழுப்பும் 
விமர்ெைங்களும், பெயதரக் பகடுத்து அவர்கதைத் தற்பகாதேக்குத் 
தூண்டுவதும் ஒரு வித வன்முதேதாலை? 

 இத்ததகய வன்முதேகைிைால் அதிகமாக ொதிப்ெதடலவார் 
பெண்ைிைலம. இவர்கைது கண்ைரீ், கதேல் நம்முதடய இதயத்தத 
உருக்காது லொவதற்கு நம்முதடய ஆளுதமயின் அதிகார ெேலம 
என்ெததை உைர்ந்து பகாள்ை விதழலவாமா? 

 கல்வாரியில் அன்தை மரியன்தையின் கதேல் நம் பெவிகளுக்குக் 
லகட்காலதா? 

 ொதகர்கைால், துலராகிகைால், சுய நேவாதிகைால், பகாடியவர்கைால், 
ஆள்ெவர்கைால், அதிகார ெயத்திைால் தன் இைம் வயது மகதை 
பகாடூரமாை பகாதேயால் ொகடித்த நிதே எண்ைி கதேி அழும் அன்தை 
மரியின் வியாகுேம் நம்முதடய மைத்தத மாற்ோதா? 

 ெிேரின் கண்ைரீ் ெிந்தலுக்கு காரைமாக இல்ோதவாறு 
விழிப்ெதடலவாம். ெிேரின் இரத்தம் ெிந்தச் பெய்லவாரின் இரத்தம் ெிந்தச் 
பெய்லவன் என்ே கடவுைின் குரதே எச்ெரிக்தகயாகக் லகட்டு மைம் 
திருந்துலவாம். நம் ததேமுதேயிைருக்குக் கற்றுக் பகாடுப்லொம்.  பெண் 
ொவம் சும்மா லொகாது என்ே மூத்லதாரின் பமாழிதய அேியச் பெய்லவாம். 

 



வாரீர் தியாைிப்லொம்! 

வருந்துலவாம் தவற்ேிற்காக! 

திருந்துலவாம் புது வாழ்விற்காக! 

 

தசபம் 

 கண்ைதீரத் துதடக்கும் கல்வாரி நாயகலை! எம் ெமூகத்தில் 
வறுதமயாலும் லநாயாலும் வேட்ெியாலும் பொருைாதாரத்தாலும் 
நாள்லதாறும் கண்ைரீ் ெிந்தும் மக்கைின் கண்ைரீ் துதடத்திட வரம் தாரும். 
ஆபமன். 

 

பைினான்காம் நிவை: கபாைிகவேப் புவைப்கபாம் 

 பவள்தையடிக்கப்ெட்ட கல்ேதேகலை! உங்களுக்கு ஐலயா லகடு 
என்ோர் இதேமகன், கல்ேதே எச்ெங்களும், பூச்ெியும், புழுவும் வெிக்கும் 
இருப்ெிடம். இதவலய அதைின் இருப்ெிடம். தைக்பகை ஒன்று இல்ோமல் 
மாற்ோன் தைக்பகை தவத்திருந்த கல்ேதேயில் அடக்கம் 
பெய்யப்ெடுகின்ோர். தந்தத தான் கூேிய ெடிலய மூன்ோம் நாள் 
உயிர்ப்ெிக்கச் பெய்வார் என்ே நம்ெிக்தகயிலேலய. 

 இன்று கதர லவஷ்டிகதையும், நீண்ட அங்கிகதையும் White collar Job 
என்று பொல்ேி ஒரு லவதேயும் பெய்யாது பவட்டியாய் திரும்பும் மைிதக் 
கூட்டம் காற்ேிலேலய கட்டடம் கட்டுகின்ே நிதே. 

 லொேியாை உறுதிபமாழிகள், இேவெங்கள் என்று பொல்ேிக் 
பகாண்டு, மக்கள் ெைத்ததத் திருடி, தங்கைது கமிஷதையும் பெற்றுக் 
பகாண்டு, தங்களுக்கு லவண்டியவர்கைிடம் பகாடுத்து, தரமற்ே 
பொருட்கதை மக்கைிடலம பகாடுத்து தகலயந்தி நிற்கும் 
ெிச்தெக்காரர்கைாக மாற்ேி பூச்ெியும் புழுவும் நிதேந்த கதே பகாண்ட 
மைத்துடலை லெதவயாைர்கைாக, ெமூகக் காவேர்கைாக அதடயாைம் 
காட்டிக் பகாள்வது நியாயமா? 

 இத்ததகய கல்ேதேகள் திேக்கப்ெடாது லொய்விடும். மண் லமடாக 
லொய் ெேரும் பதரியாது அதன் மீது நடந்து பெல்லும் காேம் வரும் 
என்ெததை உைர்ந்து ஆட்ெியில் இருப்லொர், அதிகாரத்தில் இருப்லொர், 



ெதவிகதைத் லதடித் திரிலவார், ெைத்தத நம்ெியிருப்லொர் தங்கதைத் 
திருத்திக் பகாள்ளும் காேம் இதுலவ. 

 அப்பொழுது தான் தீர்தவ நாைின் லொது கல்ேதேகள் திேக்கப்ெட்டு 
நாம் விடுவிக்கப்ெட்டு எழுப்ெப்ெடுலவாம் என்ெது நம் நம்ெிக்தக. 

 இலயசுவின் கல்ேதே காேியாக இருந்தது என்ெதற்கு அததைப் 
ொர்த்தவர்கலை ொன்று ெகர்ந்தைர். எச்ெங்கள் தைிலய அங்கு சுருட்டி 
தவக்கப்ெட்டிருந்தது என்ெததையும் அேியப் ொர்க்கின்லோம்.  

 அழியாத நிதேவாழ்தவ நாமும் சுதந்தரித்துக் பகாள்ை, அழியாத 
ஆன்மாதவக் காத்துக் பகாள்ை தீர்மாைிப்லொம். மண்ைிேிருந்து உருவாை 
உடல் மண்ணுக்குக் தகயைிக்கப்ெட்டாலும் விண்ைிேிருந்து அருைப்ெட்ட 
ஆன்மா, உயிர் அவரிடலம லெர்ப்ெிக்கப்ெட எச்ெரிக்தகலயாடு நம்தம நம் 
ஆன்மாதவக் காத்துக் பகாள்ளும் காேம் இதுலவ. 

 வைீாை, லவண்டாத உறுதிபமாழிகள் ெவால்கள் பெயல்கதைக் 
தகவிடுலவாம். இேவெங்கதையும் ஏமாற்று வித்ததகதையும் லதடித் 
திரியும் மைிதக் கூட்டமாய் மாேி விடாது உண்தமக்கு ொன்று ெகர்லவாம். 

வாரீர் தியாைிப்லொம்! 

வருந்துலவாம் தவற்ேிற்காக! 

திருந்துலவாம் புது வாழ்விற்காக! 

 

தசபம் 

 உமது ொயோக எம்தமப் ெதடத்தவலர! உம் ொயேில் ெதடக்கப்ெட்ட 
ஒவ்பவாரு மக்கதையும் அன்புள்ைத்லதாடு ஏற்று, அரவதைத்து, உம் 
ெிள்தைகள் நாங்கள் என்ெதத உேகம் உைரச் பெய்தருளும். ஆபமன். 


