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1.  ஈக்குவத ோர்  குருக்கள்,  துறவியர்,  குருமோணவரிடம்   திருத் ந்த  

ஈக்குவத ோர் 

நோட்டில் 48 மணி 

தநரங்கள் 

திருத்தூதுப் பயண 

நிகழ்வுகதை 

நிகழ்த்தியதபோது, 

மற்ற இடங்களில் 

போர்த் த விட சற்று 

வித்தியோசமோகப் 

போர்த்த ன்.  

எங்கு சென்றாலும் 

எப்பபாதும் மகிழ்ச்சியுடன் ஆரவாரத்துடன் ெமய உணர்வுடன் பக்தியுடன் 

மக்கள் வரபவற்பளித்தனர். ஆனால் ஈக்குவபதாரில், பக்தியில், மக்கள் 

செயல்பட்ட முறறயில் ெற்று பவறுபாட்றட உணர்ந்பதன். 

எடுத்துக்காட்டுக்கு, வயதானவர் முதல் குழந்றதகள்கூட செபத்தில் இரு 

றககறைக் குவிப்பதுபபால் குவித்து ஆசிர்வாதம் பகட்டனர். இந்த 

மக்களிடம் காணப்படும் இந்த பவறுபாட்டுக்கு காரணம் என்னசவன்று 

நானும் இபயசுவிடம் எனது செபத்தில் பகட்படன். இன்று காறையில் 

செபித்துக்சகாண்டிருந்தபபாது இவ்வாறு எனது மனதில் பதான்றியது.  

இபயசுவின் திருஇதயத்திற்கு இந்நாடு அர்ப்பணிக்கப்பட்டிருப்பது, 

பை ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் அன்றனமரியின் திருஇதயத்துக்கும் 

ஈக்குவபதார் நாடு அர்ப்பணிக்கப்பட்டது, இந்த அருளிலிருந்து, இந்தப் 

பக்தியிலிருந்து இம்மக்கள் வித்தியாெமாகக் காணப்படுகிறார்கள் என்று 

உணர்ந்பதன். எனபவ, ஈக்குவபதார் நாட்டு குருக்கள், துறவியர் மற்றும் 

குருத்துவ மாணவர்கைாகிய உங்களுக்குசகன நான் தயார் செய்திருந்த 

உறரறய வாசிக்க எனக்குத் பதான்றவில்றை. இறத உங்கள் துறவியர் 

பபரறவத் தறைவரிடம் சகாடுக்கிபறன். அறத அவர் பின்னர் 

பிரசுரிப்பார். இப்சபாழுது எனது எண்ணங்கறைப் பகிர்ந்து சகாள்கிபறன் 

எனப் பபெத் சதாடங்கினார் திருத்தந்றத பிரான்சிஸ். 

 

 



அன்றன மரியாறவப் பற்றி நிறனக்கும்பபாது, கன்னி, மரியா 

ஆகிய இரண்டு சொற்களும், “உம் சொற்படிபய எனக்கு ஆகட்டும்”, 

“அவர் உங்களுக்குச் சொல்வசதல்ைாம் செய்யுங்கள்” ஆகிய இரு 

வாக்கியங்களுபம எனக்கு நிறனவுக்கு வருகின்றன. மரியா எதிலும் 

கதாநாயகராக, முக்கியமானவராக ஒருபபாதும் விைங்கவில்றை, மாறாக, 

மரியா தமது வாழ்வு முழுவதும் சீடராக, தமது மகன் இபயசுவின் முதல் 

சீடராக வாழ்ந்தார். தம் வழியாக வரும் அறனத்தும் இறறவனின், 

முழுவதும் றகம்மாறு கருதாத தன்றமயிலிருந்து வரும் நன்சகாறட 

என்பறத அறிந்திருந்தார். எனபவ, இறறவனின் இக்சகாறடறய மரியா 

சவளிப்படுத்தினார். எனபவ குருக்கள், துறவியர் மற்றும் குருத்துவ 

மாணவர்கைாகிய உங்களிலும் இறறவனின் இைவெக் சகாறடக் 

காட்டப்பட்டுள்ைது. குருத்துவ, துறவற வாழ்வில் பெர்வதற்கு நீங்கள் 

நுறழவுக்கட்டணம் செலுத்தவில்றை. அதற்கு நீங்கள் 

தகுதிவாய்ந்தவர்களும் அல்ை. அது தகுதிவாய்ந்ததாய் இருப்பதற்கு 

நீங்கள் எதுவும் செய்யவில்றை. ஆதைால் நீங்கள் ஆண்டவரிடமிருந்து 

இைவெமாகப் சபற்றறத அவருக்குத் திருப்பிக் சகாடுங்கள். ஒவ்சவாரு 

நாளும் இரவு உறங்கச் செல்வதற்கு முன்னர் கிறிஸ்துறவ உற்றுபநாக்கி 

உங்கள் வாழ்வில் நீங்கள் இைவெமாகப் சபற்றுள்ை அறனத்திற்கும் நன்றி 

கூறுங்கள். புதிய இடத்திற்குப் பணிசெய்வதற்கு அனுப்பப்படுவது 

பபான்ற காரியங்கள் கடினமாக இருந்தாலும், இதுவும் 

இறறவனிடமிருந்து இைவெமாகப் சபற்ற சகாறடகளின் ஒரு பகுதிபய.  

நாம், இறறவன் இைவெமாக வழங்கிய சகாறடகளின் காட்சிப் 

சபாருள்கபை. நாம் எவ்வைவுக்கு இறத மறக்காமல் இருக்கின்பறாபமா 

அதுவறர மட்டுபம நாம் முக்கியமானவர்கள். ஓ, அவறரப் பார், இவறரப் 

பார், இந்த ஆயறரப் பார், இவர் ஆயராகப் பதவி உயர்வு சபற்றுவிட்டார் 

என்று சொல்வது, நிறனப்பது குறித்து எச்ெரிக்றகயாக இருங்கள். 

இவ்வாறு நாம் பபசினால், அன்றன மரியாவின் எடுத்துக்காட்றடப் 

பின்செல்வதிலிருந்து சிறிது சிறிதாக விைகிச் செல்கிபறாம். ஒரு குருபவா, 

ஓர் அருள்ெபகாதரிபயா தனது தாய் சமாழிறயக் றகவிடுவது, குறிப்பாக, 

ஈக்குவபதாரின் பல்பவறு கைாச்ொரத்தில் இருபதுக்கும் பமற்பட்ட பூர்வீக 

இன சமாழிகள் பபெப்படும் இடத்தில் தாய் சமாழிறயக் றகவிடுவது 

வருந்தத்தக்கது. ஒரு குருபவா, ஓர் அருள்ெபகாதரிபயா தனது சொந்த 

தாய்சமாழிறய மறக்கும்பபாது அல்ைது அறதப் பபெ விரும்பாதபபாது 

தான் எங்கிருந்து வந்தவர் என்ற தனது மூைத்றத மறக்கிறார் என்று 

அர்த்தமாகும். ஒரு குருபவா அல்ைது ஒரு குருத்துவ மாணவபரா தனது 

வாழ்வுப்பணி பற்றி அதிகமாக நிறனத்துக் சகாண்டிருக்கும்பபாது அவர் 

ஆன்மீக Alzheimer மறதி பநாயினால் துன்புறத் சதாடங்கிவிட்டார் என்றும், 



அவர் எங்கிருந்து வந்தார் என்ற நிறனறவ இழந்து அறத மறக்கத் 

சதாடங்குகிறார் என்றும் அர்த்தம், பதவி ஆறெ ஆன்மீக Alzheimer 

பநாய்க்கு இட்டுச் செல்லும் என்றும் எச்ெரித்த திருத்தந்றத, 

அருள்பணியாைர், அருள்ெபகாதரிகளின் வாழ்வு பணி செய்வதாகும். 

இறறவன் பணிசெய்வதற்காகபவ உங்கறைத் பதர்ந்சதடுத்துள்ைார், பணி 

என்பது, எனக்காக, எனது பநரத்திற்காக, எனது சபாருள்களுக்காக அல்ை, 

பிறருக்காக ஆற்றுவதாகும் என்று கூறினார். 

 

            இந்தக் குறிப்பிட்ட பநரத்தில் எனது அலுவைகம் 

மூடப்பட்டிருக்கும், நான் கறைப்பாக இருக்கிபறன், அதனால் வீடு 

மந்திரிக்க வர முடியாது என்று சொல்லும் அருள்பணியாைரும், 

சதாறைக்காட்சியில் அந்த விைம்பர நிகழ்ச்சி இருக்கிறது என்று 

சொல்லும் அருள்ெபகாதரியும் பிறருக்காகப் பணி செய்பவர் அல்ை. 

இறவசயல்ைாம் எடுத்துக்காட்டுகபை. பணி என்பது, கறைப்பாக 

இருக்கும்பபாதும்கூட நாம் ஆற்றபவண்டியறத ஆற்றுவதாகும். மக்கள் 

உங்கறை எரிச்ெலூட்டும்பபாதும்கூட, பணி என்பது பிறருக்காக நம்றம 

அர்ப்பணிப்பதாகும். இைவெமாகப் சபற்ற அருளுக்காக தயவுகூர்ந்து 

சவகுமதி பகட்காதீர்கள். உங்களின் பமய்ப்புப்பணி இைவெக் 

சகாறடயாக இருக்கட்டும். தங்களின் இைவெக் சகாறடறய வாழ்கின்ற, 

தனது மூைத்றத நிறனவில் றவத்துள்ை அர்ப்பணிக்கப்பட்ட மனிதர், 

அவரது மகிழ்வால் நிறனவுகூரப்படுவார். மகிழ்வு, இபயசு வழங்கும் 

சகாறட. நாம் அறதக் பகட்டால் அவர் நமக்குக் சகாடுப்பார். நாம் 

பிறறரவிட அதிக முக்கியமானவர்கள் என்று ஒருபபாதும் 

நிறனக்காதிருக்க, நம் மூைத்றத மறவாமல் இருக்க, இைவெமாகப் 

சபற்றுள்ை சகாறடறய வாழ்வதற்கு நாம் செபிக்க பவண்டும். 

பணியாற்றுவதில் உறுதியாயிருங்கள், மகிழ்பவாடு நற்செய்தி 

அறிவியுங்கள், சபாதுமக்களின் பக்திறய ஊக்கப்படுத்தி, பாதுகாத்து 

அதறன வழிநடத்துங்கள்.... எனக்காகச் செபிக்க மறவாதீர்கள். இவ்வாறு 

ஈக்குவபதார் El Quinche பதசிய அன்றனமரியா திருத்தைத்தில், 

அந்நாட்டின் குருக்கள், துறவியர் மற்றும் குருத்துவ மாணவர்களிடம் 

தனது எண்ணங்கறைப் பகிர்ந்து சகாண்டார் திருத்தந்றத பிரான்சிஸ். 

ஆதாரம் : வத்திக்கான் வாசனாலி 

 


