
06.01.2016 -1:-  திருக்காட்சி விழா மறையுறை : நீதிக் 

கதிைவனின் நிலா> திரு அறவ. 

பெத்லககமில் பிைந்த குழந்றத 

இகேசுறவத் கதடி மூன்று ஞானிகள் 

வந்து தைிசித்தறத> திருக்காட்சிெ் 

பெருவிழா என திரு அறவச ்

சிைெ்பிக்கிைது. 

இெ்பெருவிழாறவ முன்னிடட்ு> புதன் 

காறல வத்திக்கான் தூே கெதுரு கெைாலேத்தில் 

திருெ்ெலி நிறைகவை்றிே திருத்தந்றத பிைான்சிஸ் 

அவைக்ள்> இகேசுவிடமிருந்து ஒளிறேெ் பெை்று 

பிைதிெலிக்கும் திரு அறவயின் அங்கத்தினைக்ளாக 

இருக்கும் நம் கடறம குறித்து தன் மறையுறையில் 

எடுத்துறைத்தாை். 

இகதா அம்மறையுறையின் தமிழாக்கம்: 



புனித நகரான எருசலேமை லநாக்கி> இமைவாக்கினர ்

எசாயா கூறிய வாரத்்மதகள் நைக்குை் உரித்தானதாகுை். 

நை்மை நைக்குள்லளலய கடட்ுப்படுத்தி மவத்திருக்குை் 

அமனத்மதயுை் விேக்கி> நை் வாழ்மவ ஒளிரவ்ிக்குை் 

ஒளிமய கண்டு ஏை்றுக்ககாள்ளுை் லநாக்கிே்> நாை் 

முன்லனாக்கி நமடலபாட லவண்டுை் என அவரின் 

வாரத்்மதகள் அமழப்பு விடுக்கின்ைன. "எழு! ஒளி வீசு! உன் 

ஒளி லதான்றியுள்ளது. 

ஆண்டவரின் ைாட்சி உன்லைே் உதித்துள்ளது!" (60:1)> 

என்கிைார ்எசாயா. இங்கு ஒளி எனப்படுவது இமைவனின் 

ைகிமை. திருஅமவ> தன் கசாந்த ஒளி ககாண்லட 

ஒளிரவ்ிடுகின்ைது என்ை எண்ணத்திே்> தன்மனத் தாலன 

ஏைாை்றிக் ககாள்ள முடியாது. 

திருஅமவமய நிோவுக்கு ஒப்பிடுவதன் மூேை்> இந்த 

உண்மைமய அழகாக விளக்குகிைார ்புனித அை்புலராஸ். 

“நிோலவ திரு அமவயாகுை். திரு அமவ> தன் ஒளியாே் 

அே்ே> ைாைாக கிறிஸ்துவின் ஒளியாே் ஒளிரக்ின்ைது. 

திருஅமவ தன் ஒளிமய நீதியின் கதிரவனிடமிருந்து 

கபை்றுக்ககாள்வதாே்> அதனாே் கதளிவாகச ்

கசாே்ேமுடியுை் 'இனி வாழ்வது நானே்ே, என்னிே் 

வாழ்வது கிறிஸ்துலவ' என்று (Hexaemeron, IV, 8, 32). 

கிறிஸ்துலவ> இருளிே் ஒளிவிடுை் உண்மை ஒளி. இலயசு 

கிறிஸ்துவிே் திருஅமவ நங்கூரமிடட்ு இருக்குை் 

வமரயிலுை்> அவரின் ஒளி தன்னிே் ஒளிரவ்தை்கு 



அனுைதிக்குை் வமரயிலுை்> திருஅமவயாே்> ஒளிமய> 

தனிைனிதருக்குை்> ைக்கள் சமூகங்களுக்குை் எடுத்துச ்

கசே்ேமுடியுை். 

இதன் கபாருடல்ட> திரு அமவத் தந்மதயரக்ள்> திரு 

அமவமய நிோவாகக் கண்டனர.் நாை் கபை்றுள்ள 

அமழப்புக்கு இமயந்த வமகயிே் நாை் பதிலுமரக்க 

லவண்டுகைனிே்> லைலிருந்து வருை் ஒளி நைக்கு லதமவ. 

இலயசுவின் நை்கசய்திமய அறிவிப்பது என்பது நைக்குத் 

தரப்படட்ுள்ள விருப்பத் லதரவ்ுகளுள் ஒன்ைே்ே> 

அலதலவமள> அது ஒரு வாழ்க்மகத் கதாழிலுைே்ே. 

ைமைலபாதக திருஅமவயாக இருப்பது என்பது> ைதை் 

ைாை்றுவமதக் குறிக்கவிே்மே. திருஅமவமயப் கபாருத்த 

வமரயிே்> ைமைபரப்பு என்பது> தன் இயே்மப அப்படிலய 

கவளிப்படுத்துவதாகுை். அதாவது> இமை ஒளிமயப் கபை்று 

அதமனப் பிரதிபலிப்பதாகுை். இமதத ் தவிர லவறு 

வழியிே்மே. திரு அமவயின் அமழப்பு என்பது ைமைபரப்பு 

பணிக்கானது. எண்ணை்லைார ் இந்த ைமைபரப்பு 

அரப்்பணத்திை்காக நை்மை லநாக்கியிருக்கின்ைனர>் 

ஏகனனிே்> அவரக்ளுக்கு கிறிஸ்துமவக் குறித்து அறிய 

லவண்டியிருக்கிைது. அவரக்ள்> தந்மதயாை் இமைவனின் 

முகத்மதக் காண லவண்டியுள்ளது. 

உண்மையின் விமதகள் எே்ோ இடங்களிலுை் உள்ளன 

என்பதை்கு ைத்லதயு நை்கசய்தியிே் காணப்படுை் மூன்று 

ஞானிகள்> ஒரு வாழுை் எடுத்துக்காடட்ாக உள்ளனர.் 



ஒரு நே்ே> விசுவாசமுள்ள தந்மதயாக தன்மன 

ஏை்றுக்ககாள்ள அமனத்து ைக்களுக்குை் அமழப்பு 

விடுக்குை் இமைவனின்> வாழுை் சாட்சிகளாக இருக்குை் 

இந்த ஞானிகள்> அவரின் ககாமடகளுை்கூட. இவ்வுேக 

முழுமையிலிருந்து> இமைவீட்டிை்குள் வரலவை்கப்படுை்> 

ஆண்கள் ைை்றுை் கபண்களின் பிரதிநிதிகளாக இந்த 

ஞானிகள் உள்ளனர.் இலயசுவின் முன்னாே்> இனை்> கைாழி> 

கோசாரை் என்ை அமனத்து பிரிவுகளுை் ைமைந்து 

லபாகின்ைன. 

குழந்மத இலயசுவிே்> ைனித குேை் ஒன்றிப்மப 

கண்டுககாள்கிைது. ஒவ்கவாரு ைனிதரின் இதயத்திலுை் 

இருக்குை் இமைவனுக்கான ஏக்கத்மதக் கண்டு> 

அதை்லகை்ப கசயோை்ை லவண்டிய கடமை திருஅமவக்கு 

உள்ளது. அந்த ஞானிகமளப் லபாேலவ இன்றுை்> எண்ணை்ை 

ைனிதரக்ள்> உறுதியான விமடகள் கிமடக்காைே்> 

அமைதியை்ை இதயங்களுடன் கதாடரந்்து 

லதடிக்ககாண்டிருப்பமதக் காண்கிலைாை். கபத்ேலகமை 

லநாக்கியப் பாமதமயக் காடட்ுை் விண்மீமனத் லதடிக் 

ககாண்டிருக்கின்ைனர.் 

வானத்திே் எத்தமனலயா விண்மீன்கள் உள்ளன. 

இருப்பினுை்> கீழ்த்திமச ஞானிகள்> ஒரு குறிப்பிடட்> புதிய 

விண்மீமனலய பின் கதாடரந்்தனர.் ஏகனனிே்> அதுலவ 

ைை்ைமனத்மதயுை் விட பிரகாசைாக ஒளிரந்்தது. அவரக்ள் 

வானகப் புத்தகத்மத கதாடரந்்து உை்று லநாக்கிக் 



ககாண்டிருந்தனர>் தங்கள் லகள்விகளுக்கு விமடமயத் 

லதடிக் ககாண்டிருந்தனர.் 

கமடசியிே்> அவரக்ளுக்கு அந்த ஒளி லதான்றியது. அந்த 

விண்மீன் அவரக்மள ைாை்றியது. அவரக்ளின் அன்ைாட 

கவமேகமள பின்னுக்குத் தள்ளி> ஒதுக்கி மவத்துவிடட்ு> 

ஒரு புதிய பயணத்மத துவக்க மவத்தது அந்த விண்மீன். 

அவரக்ள் கசவிைடுத்த ஆழ் ைனதின் குரே்> அந்த 

விண்மீமன பின்பை்ை> அவரக்மள நடத்திச ் கசன்ைது. 

யூதரக்ளின் அரசமர கபத்ேலகமின் ஓர ் ஏமழக் குடிலிே் 

காணுை்வமர அவரக்ளுக்கு அந்த விண்மீன் வழி காடட்ிச ்

கசன்ைது. 

இமவகயே்ோை் இன்று நைக்கு ஒன்மைச ் கசாே்ே 

வருகின்ைன. "யூதரக்ளின் அரசராகப் பிைந்திருக்கிைவர ்

எங்லக? அவரது விண்மீன் எழக் கண்லடாை். அவமர 

வணங்க வந்திருக்கிலைாை்" (ைத். 2:2) என> ஞானியர ்அன்று 

லகடட் அலத லகள்விமய> நாை் இன்று மீண்டுை் லகட்பது 

சிைப்பு. 

இமைவனின் விருப்பத்மத புரிந்துககாள்ள> அவர ்

வழங்குை் அமடயாளங்கமளத் லதடி நாை் கசே்லுை்படி> 

இக்காேத்திே் நாை் உந்தப்படுகிலைாை். தாமயயுை் 

ைகமவயுை் கண்டுககாள்ள நாை் கபத்ேலகமுக்கு 

அமழக்கப்படுகிலைாை். கடவுள் நைக்கு வழங்குை் ஒளிமயப் 

பின்பை்றிச ்கசே்லவாை். 



இலயசுவின் முகத்திலிருந்து வருை் ஒளி> 

இரக்கத்மதயுை்> பை்றுைாைா உறுதிப்பாடம்டயுை் 

ககாண்டதாக உள்ளது. அவமர நாை் கண்டுககாண்டவுடன்> 

நை் முழு இதயத்லதாடு அவமர வணங்குலவாை். நை் 

விடுதமே> நை் புரிந்துககாள்ளே்> நை் அன்பு ஆகிய 

ககாமடகமள அவருக்குப் பரிசாக அளிப்லபாை். உண்மை 

ஞானை் என்பது> இந்த குழந்மதயின் முகத்திே் 

ஒளிந்திருக்கிைது என்பமத கண்டுலகாள்லவாை். இங்குதான்> 

இந்த கபத்ேலகை் எளிமையிே்தான்> திருஅமவயின் வாழ்வு 

கதாகுக்கப்படட்ுள்ளது. ஒவ்கவாருவமரயுை் கவரந்்திழுத்து> 

அமைதியின் பாமதயிே் ைக்கள் தங்கள் பயணத்மத 

லைை்ககாள்ள வழிநடத்துை் அந்த ஒளி ஊை்று> இங்குதான் 

உள்ளது. 

இவ்வாறு> புதன் திருக்காடச்ி திருவிழாத் திருப்பலியிே் 

ைமையுமரயாை்றினார>் திருத்தந்மத பிரான்சிஸ். 

ஆதாரை் : வத்திக்கான் வாகனாலி 

 


