
15.02.2016-1:-பழங்குடியினருக்கு ஆற்றிய திருப்பலியில் திருத்தந்தத 

மதையுதை. 

 அன்பு சக ோதை, சக ோதரி கே, Li 

smantal Kajvaltike toj lek, அதோவது, 

ஆண்டவரின் 

திருச்சட்டம் நிதைவோனது; அது 

புத்துயிர் அளிக்கின்ைது. 

நோம் இப்கபோது க ட்ட திருப்போடல் 

இவ்வோறு ஆைம்பமோகிைது. 

நிதைவோன திருச்சட்டம் அளிக் க்கூடிய அதனத்து நன்தம தேயும், 

திருப்போடல் ஆசிரியர் குறிப்பிட்டுள்ேோர். 

இறைவனின் மக்கள் அறைவரும், சுதந்திரமாக வாழ்வதற்கு, 

திருச்சட்டம் உதவியாக இருக்கும். இம்மக்கள் மமற்ககாள்ளும் 

பயணத்தில், இச்சட்டம், ஒளி விளக்காக அறமயும். பாரமவானின் 

அடிறமத் தறளயில் சிக்கியிருந்த இம்மக்கறளக் கண்டு, "மபாதும்! 

இனியும் இவ்வாறு மவண்டாம்! இஸ்ரமயல் மக்களின் அழுகுரல் என்றை 

எட்டியுள்ளது. மமலும் எகிப்தியர் அவர்களுக்கு இறைக்கும் 

ககாடுறமறயயும் கண்டுள்மளன்" (காண்க. வி.ப. 3:9) என்று இறைவன் 

கசான்ைார். இங்கு இறைவனின் உண்றமயாை முகத்றதக் காண்கிமைாம். 

தன் பிள்றளகள் துன்புறுவறதயும், தவைாக நடத்தப்படுவறதயும் 

கண்டு துன்புறும் ஒரு தந்றதயின் முகத்றதக் காண்கிமைாம். கடவுளின் 

வார்த்றத, அவரது சட்டம், சுதந்திரம், ஒளி, ஞாைம், மகிழ்வு இவற்றிற்கு 

அறடயாளமாக அறமகின்ைது. 

இமத எண்ணங்கறள, இந்த மண்ணில் உருவாை ‘மபாப்மபால் வு’ 

(Popol Vuh) என்ை மிகப் பைறமயாை பாரம்பரியம் பயன்படுத்திய 

கசபத்தில் காண்கிமைாம்: "அறைத்து மக்களிைத்தின் மீதும் உதயம் 



எழுகிைது. ஞாயிறின் ஒளியால், பூமியின் முகம் உடமை குணமாைது." (33) 

வரலாற்றின் காரிருள் மநரங்களில் நடந்து கசன்ைவர்கள் மீது ஞாயிறு 

எழுந்தது. 

இந்த பாரம்பரிய கசபத்தில், மனிதரின் சுதந்திர மவட்றக 

கவளிப்படுகிைது. உடன்பிைந்மதார் உணர்றவக் ககாண்டு, ஊைறலக் 

கறளயவும், ஒற்றுறமயால் அநீதிறய கவல்லவும் மனிதரின் மைதில் 

ஆழ்ந்த தாகம் உள்ளது. இத்தாகத்றத நமது தந்றத நமக்குள் 

உருவாக்கியுள்ளார்; இத்தாகத்றத தணிக்க, தன் மகறையும் 

அனுப்பியுள்ளார். இறை மகன், வழியாக, உண்றமயாக, வாழ்வாக மாறி, 

நம்றமச் சூழ்ந்த இருளகற்றி, விடியலாகப் புலர்கிைார். 

இந்தத் தாகத்றத கமௌைமாக்க, சக்தியிைந்ததாக மாற்ை, பல முயற்சிகள் 

மமற்ககாள்ளப்பட்டுள்ளை. 

மாற்ைங்கள் வருவதற்கு வாய்ப்மப இல்றல என்றும், கைவுகள் 

நிறைமவைாது என்றும் கசால்லப்பட்டை. 

இத்தறகய முயற்சிகறளக் கண்டு, பறடப்பு தன் மறுப்றப 

கவளிப்படுத்தியுள்ளது: "இறைவன் வைங்கிய ககாறடகறள, 

கபாறுப்பின்றி பயன்படுத்துவறதக் கண்டு, பறடப்பு கதறி அழுகிைது. 

பறடப்றப எப்படியும் பயன்படுத்தலாம் என்ை மமறதயில் நாம் 

பறடப்பிற்கு தீங்கு விறளவிக்கிமைாம். பாவத்தின் விறளவாக, நம் 

உள்ளங்களில் குடியிருக்கும் வன்முறை, நிலம், நீர், காற்று என்ை 

அறைத்திலும் பிரதிபலிக்கப்படுகிைது" (இை உமக்மக புகழ் 2) 

சுற்றுச்சூைலுக்கு இறைக்கப்படும் மிகப் கபரும் ஆபத்றதக் கண்டும் நாம் 

கமௌைம் காக்க முடியாது. இத்தறகயகதாருச் சூைலில், இந்நாட்டின் 

முன்மைார் நமக்கு அதிகம் கசால்லித்தர முடியும். இயற்றகமயாடு 

எவ்வாறு ஒருங்கிறணந்து வாழ்வது, மக்கள் அறைவமராடும் இயற்றகச் 

கசல்வங்கறள எவ்வாறு பகிர்வது என்ை பாடங்கறளக் கற்றுக் 

ககாள்ளமுடியும். 

 



முன்மைாரின் இந்த எண்ணங்கறளயும், கலாச்சாரத்றதயும் மிகத் 

தாழ்வாைறவ என்று எறடமபாட்டவர்கள், உங்கள் மக்கறள, 

சமுதாயத்திலிருந்தும், வரலாற்றிலிருந்தும் ஒதுக்கி றவத்துவிட்டைர். 

பணம், அதிகாரம் இவற்றின் ஆதிக்கத்தால், நிறலதடுமாறி வாழும் 

இவர்கள், தங்கள் தவறை உணர்ந்து, நம் முன்மைாரிடம் மன்னிப்பு 

மகட்பது அவசியம். தூக்கிகயறியும் கலாச்சாரத்தில் சிக்குண்டிருக்கும் 

இவ்வுலகிற்கு நீங்கள் மதறவ. 

கலாச்சாரப் பாரம்பரியங்கறள அடக்கி, ஒடுக்கி, ஒமர சிந்தறை ககாண்ட 

உலறக உருவாக்கும் இன்றைய கலாச்சாரத்திற்கு முன், நம் இறளமயார், 

தங்கள் முன்மைார்களின் ஞாைத்றத உறுதியாகப் பின்பற்ைமவண்டும். 

வசதிகறளப் கபருக்கிக்ககாண்டுள்ள இன்றைய உலகம், நன்றி 

என்ை உணர்வின் மதிப்றப உணரமவண்டும். 

பறடத்தவர், நம்றம என்றும் றகவிடுவதில்றல; தன் அன்புத் 

திட்டத்றதக் குறித்து அவர் எப்மபாதும் வருந்துவதில்றல (இறைவா 

உமக்மக புகழ் 13). இவ்வுலகின் மிகச் சிறிமயாருக்கு நாம் ஆற்றும் 

ஒவ்கவாரு கசயல் வடிவிலும், இமயசு மீண்டும், மீண்டும் இைந்து, 

உயிர்க்கிைார். அந்த மரணத்திற்கும், உயிர்ப்பிற்கும் நாம் சாட்சிகளாக 

இருப்மபாம். Li smantal Kajvaltike toj lek, அதாவது, ஆண்டவரின் 

திருச்சட்டம் நிறைவாைது; அது புத்துயிர் அளிக்கின்ைது என்ை 

வார்த்றதகளுக்கு உயிர் ககாடுப்மபாம். 

ஆதாரம் : வத்திக்கான் வாகைாலி 

 


