
01.01.2016-3:-திருத்தந்தத பிரான்சிஸ்:மரியா, மன்னிப்பின் தாய். 

 இதைவனின் அன்தையாகிய 

மரியா, மன்னிப்பின் 

அன்தையாகவும் இருக்கிைார், 

இந்த மன்னிப்புக்கு, 

வதரயதைகள் எதுவும் 

ததரியாது மற்றும் இது நம் 

வாழ்தவப் புதுப்பித்து அதத 

உண்தமயாை மகிழ்வால் 

நிரப்புகின்ைது என்று திருத்தந்தத பிரான்சிஸ் அவர்கள் கூறிைார். 

தூய கன்னி மரியா, இறைவனின் அன்றை என்ை விழாறவச் 

சிைப்பித்த சைவரி 1, வவள்ளி மாறையில், உர ாம் தூய ரமரி ரமஜர் 

பசிலிக்காவில் எளிய முறையில் புனிதக் கதறவத் திைந்து றவத்து 

திருப்பலி நிறைரவற்றிய திருத்தந்றத பி ான்சிஸ் அவர்கள் தைது 

மறையுற யில் இவ்வாறு கூறிைார். 

பை ரவறுபாடுகளுடன்கூடிய இந்த உைகின் ஞாைத்திற்கு அல்ைது 

சட்டத்தின் வைட்டு வாதங்களுக்குமுன் நிறுத்திவிடாத மன்னிப்றப, 

மன்னிப்பின் அன்றை, திருஅறவக்குக் கற்றுத் தருகிைார் என்றும் கூறிைார் 

திருத்தந்றத பி ான்சிஸ். 

இ க்கத்தின் அன்றைரய, இறைவனின் தாரய, மன்னிப்பின் அன்றைரய, 

நம்பிக்றகயின் அன்றைரய, தூய மகிழ்வால் முழுவதும் நிறைந்த 

அன்றைரய வாழ்க என்று வபாருள்படும் Salve Mater Misericordiae! என்ை 

பழங்காை இைத்தீன் பாடறையும் தைது மறையுற யில் குறிப்பிட்டார் 

திருத்தந்றத. 

தூய கன்னி மரியாறவ, எல்ைாவற்றுக்கும் ரமைாக இ க்கத்தின் 

அன்றையாக நாம் இறைஞ்சுவது இந்த நாளில் மிகவும் வபாருத்தமாக 



உள்ளது என்றும், நாம் திைந்துள்ள புனிதக் கதவு, உண்றமயில், 

இறைஇ க்கத்தின் புனிதக் கதவு என்றும் கூறிைார் திருத்தந்றத 

பி ான்சிஸ். இந்தப் புனிதக் கதறவக் கடந்து வசல்லும் ஒவ்வவாருவரும், 

முழு நம்பிக்றக மற்றும் அச்சத்திலிருந்து விடுதறை வபற்ைவர்களாய், 

வாைகத்தந்றதயின் இ க்கம்நிறை அன்பில் நுறழவதற்கு 

அறழக்கப்படுகின்ைைர் என்றும் கூறிய திருத்தந்றத, இ க்கத்தின் யூபிலி 

ஆண்டிற்கும், மரியா, இ க்கத்தின் அன்றை என்பதற்கும் இறடரயயுள்ள 

வதாடர்றப விளக்கிைார். 

மரியா, இ க்கத்தின் அன்றை, ஏவைன்ைால், அவர், தமது வயிற்றில், 

இரயசுவாம் இறை இ க்கத்தின் திருமுகத்றதரய தாங்கியிருந்தார், நம் 

மீட்புக்காக மனித உரு எடுத்த இறைமகன், தம் தாறய நமக்குத் தாயாகக் 

வகாடுத்திருக்கிைார், இத்தாய், இந்த வாழ்வுப் பயணத்தில் முழுவதும் 

நம்முடன் இறணகிைார், அதைால் நாம் தனித்து விடப்பட மாட்ரடாம், 

குறிப்பாக, நம் துன்ப மற்றும் நிச்சயமற்ை ரந ங்களில் தனித்து விடப்பட 

மாட்ரடாம் என்றும் கூறிைார் திருத்தந்றத பி ான்சிஸ். 

இந்த நவீை உைகில் மன்னிப்பு என்ை கருத்து தவைாகப் 

புரிந்துவகாள்ளப்படுகின்ைது கிறிஸ்தவ வாழ்வில் இது இட ாக உள்ளது 

என்றுற த்த திருத்தந்றத, மன்னிக்க இயைாமல் இருப்பவர் அன்பின் 

முழுறமறய இன்னும் உண ாமல் இருக்கிைார், உண்றமயாகரவ 

அன்புகூர்பவ ால் மட்டுரம மன்னிக்கவும் மைக்கவும் இயலும் என்றும் 

கூறிைார். 

மன்னிப்றபத் ரதடுபவர்க்கு அறத எப்படி வழங்குவது என்பதற்கு, 

மரியா திருஅறவக்கு எடுத்துக்காட்டாய் இருக்கிைார் என்றும், மன்னிப்பு, 

கல்வாரியில் வற யறையின்றி வழங்கப்பட்டறத, மன்னிப்பின் அன்றை, 

திருஅறவக்குக் கற்றுக் வகாடுக்கிைார் என்றும் கூறிைார் திருத்தந்றத 

பி ான்சிஸ். 



மன்னிப்பு, மகிழ்வுக்கும், இதய அறமதிக்கும் இட்டுச் வசல்கின்ைது, 

ஏவைன்ைால், இது, ம ணத்தின் எண்ணங்களிலிருந்து இதயத்திற்கு 

விடுதறை அளிக்கின்ைது, ரகாபமும் பழிவாங்கலும் இதயத்றதத் 

துன்புறுத்தி, மைத்றதக் காயப்படுத்துகின்ைரபாது, இதய அறமதிறயப் 

பறித்துக்வகாள்கின்ைரபாது மன்னிப்பு இதயத்திற்கு விடுதறை 

அளிக்கின்ைது என்றும் கூறிைார் திருத்தந்றத பி ான்சிஸ். 

ஆதா ம் : வத்திக்கான் வாவைாலி 

 

 


