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✠ ALL SAINTS’ DAY ✠ 

( நவம்ெர் 1 ) 

இறைவனுக்காக தன் உள்ளத்றதயும், உடறையும் அர்ப்பணித்துத் 

துன்பங்கறள, இன்பங்களாக ஏற்ைவர்கள்; உைக மாந்தர்களின் 

நைனுக்காகவும், அவர்கள் நநறிபிைழாமல் வாழ வழிகாட்டிகளாகவும் 

நின்ைவர்கள்; தன்னைமற்று தியாக தீபங்களாக, இறைவனுக்காக தன் 

உள்ளத்றதயும், உடறையும் அர்ப்பணித்துத் துன்பங்கறள, 

இன்பங்களாக ஏற்று வாழ்ந்து மறைந்தவர்கறளத்தான் தூயவர்களாக 

அல்ைது புனிதர்களாக அறடயாளப்படுத்துகிைது கத்ததாலிக்கத் 

திருச்சறப. 



திருச்சறபயின் முதல் நூற்ைாண்டுகளில் திருச்சறபயால் 

வந்திக்கப்பட்ட புனிதர்கள் அறனவரும் தவத சாட்சிகதள. 

தவதசாட்சிகளிலும் அறனவரது விழாக்களும் தனித்தனியாக 

நகாண்டாடப்படுவதில்றை. தவதசாட்சிகறளத் தவிர ஏராளமான 

புனிதர்களும் தமாட்சத்தில் புனிதர்களாக தபரின்ப பாக்கியம் 

அனுபவித்து வருகிைார்கள். 

நவம்பர் 1-ல்  நாம் தமாட்சத்தில் இருக்கும் புனிதர் அறனவறரயும் 

நிறனவு கூர்கிதைாம். அவர்களது மகிறமறயயும் மாட்சிறமறயயும் 

திருச்சறப நமக்கு எடுத்துக்காட்டுகிைது. புனிதர் பட்டம் நபற்ைவர்கள் 

மட்டுமல்ை, எண்ணமுடியாத தவறு நீதிமான்கறளயும் நாம் 

காண்கிதைாம். அவர்கள் பறழய ஏற்பாட்டிலும் புதிய ஏற்பாட்டிலும் 

வாழ்ந்தவர்கள். அவர்கள் கடவுறளப் புகழ்கிைார்கள். கடவுளுறடய 

நசம்மறியானவறரயும் அவர்கள் வாழ்த்துகிைார்கள். இந்த 

சதகாதரர்களுடன் நாமும் கூடி மகிழ்தவாம். புனிதரின் சமுதீத 

பிரதயாசனத்தால் இவர்களுடன் நாம் நதாடர்பு நகாண்டிருக்கிதைாம். 

தமாட்சத்திலிருக்கும் புனிதர்களுடன் ததவபயத்துடன் 

வாழ்வதுடன் கடவுளது கட்டறளகறள அனுசரித்து நடக்க தவண்டும். 

எளிய மனத்தததாராய் சாந்த குணம், தவதறனகளில் நபாறுறம, நீதி, 

அனுதாபம், கற்பு, துன்பங்களில் சகிப்பு என்னும் புண்ணியங்கறள 

அனுசரிக்க தவண்டும். நமது உறழப்புகளிலும் பிரச்சறனகளிலும் 

இதயசுவிடதம இறளப்பாற்றி காணதவண்டும். 

"கடவுறள யாரும் என்றுதம கண்டதில்றை'' (தயாவான் 1:18). 

ஆனால் நம்மிறடதய மனிதர்களாகப் பிைந்து புனிதர்களாக 



மாறியவர்களின் வழியாகத்தான் இறைவன் தமது மாட்சிறய 

நவளிப்படுத்திக்நகாண்டுள்ளார். 

"என்றனப் பின்பற்ை விரும்பும் எவரும் தன்னைம் துைந்து, தம் 

சிலுறவறயத் தூக்கிக்நகாண்டு என்றனப் பின்பற்ைட்டும்'' (மத்ததயு 

16:24) என்ை இறைமகன் வாக்குக்கு சாட்சியாக வாழ்ந்தவர்கள் 

புனிதர்கள். 

இதயசுவின் சீடரான தூய இராயப்பர் (தபதுரு) நதாடங்கி 

இந்தியாவின் முதல் புனிறதயான தூய அல்தபான்சம்மா வறர 

தமற்கண்ட இறைவார்த்றதயாக வாழ்ந்து மறைந்தார்கள்; புனிதர்களாக 

நம்தமாடு இன்றும் வாழ்கிைார்கள்; நமக்காக நசபிக்கிைார்கள்; நமக்காக 

பரிந்துதபசி அரும் அறடயாளங்கறள நமக்கு வழங்கிக் 

நகாண்டுள்ளார்கள். தன் வாழ்நாநளல்ைாம் நசபத்திதைதய கழித்த தூய 

நதரசாள் இைப்பதற்கு முன்பு, "என் பணி இனிதமல்தான் 

ஆரம்பமாகிைது'' என்று கூறி விண்ணகத்தில் உைக மக்களுக்காகப் பரிந்து 

தபசி நசபிக்கப் தபாவதாக அறிவித்துச் நசன்ைாள். 

புனிதர்கள் "தங்களது வலிறமயால் நற்நபயர் நபற்ைார்கள். 

தங்களது அறிவுக்கூர்றமயால் அறிவுறர வழங்கினார்கள்; இறை 

வாக்குகறள எடுத்துறரத்தார்கள். தங்கள் அறிவுறரயாலும் சட்டம் 

பற்றிய அறிவுக் கூர்றமயாலும் மக்கறள நடத்தினார்கள். நற்பயிற்சியின் 

நசாற்களில் ஞானிகளாய் இருந்தார்கள். 

அவர்கள் அறனவரும் தங்கள் வழி மரபில் மாட்சி நபற்ைார்கள். 

தங்கள் வாழ்நாளில் நபருறம அறடந்தார்கள். அவர்களுள் சிைர் புகழ் 

விளங்கும்படி தங்கள் நபயறர விட்டுச் நசன்ைார்கள். 



அவர்களின் வழி மரபு என்றும் நிறைத்ததாங்கும். அவர்களின் மாட்சி 

அழிக்கப்படாது. அவர்களுறடய உடல்கள் அறமதியாய் அடக்கம் 

நசய்யப்பட்டன.  அவர்களுறடய நபயர் தறைமுறை தறைமுறைக்கும் 

வாழ்ந்ததாங்கும். மக்கள் அவர்களுறடய ஞானத்றத 

எடுத்துறரப்பார்கள். அவர்களது புகறழச் சறபயார் பறைசாற்றுவார் 

(சீராக் 44:1-15)'' என்ை தூய சீராக்கின் ஞான உறரறயக் 

கண்தணாக்குகின்ைதபாது, நம் வாழ்வில் தீய எண்ணங்கள், உைக 

இச்றசகள், சிற்றின்பங்கள் தபான்ைவற்றில் சிக்கிக்நகாள்ளாமல் இருக்க 

அவர்கள் நமக்காக வாழ்ந்தார்கள் என்பது புைனாகிைது. அவர்களின் 

தமன்றமறய நாம் நிறனக்க, சிந்திக்க தவண்டியுள்ளது. 

"என் நபாருட்டுத் தம்றமதய அழித்துக் நகாள்கிை எவரும் 

வாழ்வறடவார்'' (மத்ததயு 16:25) என்ை இறைமகன் இதயசுவின் 

வாக்குக்கு உண்றம சாட்சியாக நின்ை அன்றன மரியாள், தூய 

சூறசயப்பர், தூய இராயப்பர், தூய அந்ததாணியார், தூய நசபஸ்தியார், 

தூய சின்னப்பர், தூய அருளப்பர், தூய நதரசாள், தூய அல்தபான்சம்மால் 

தபான்தைார்களின் நபயறரச் நசால்லி "எங்களுக்காக 

வவண்டிக்பகாள்ளும்'' என்று அவர்களிடம் நசபங்கள் மூைமாக 

தகட்கின்ைதபாது, நம் ததறவகறள நிறைதவற்ைவும், நம்றம 

பீடித்திருக்கின்ை தநாய்கறள, துன்பங்கறள நீக்குவதற்காகவும் 

இறைவனிடம் நாள்ததாறும் பரிந்து தபசுகிைார்கள். 

"நாம் புனிதர்களுக்குச் பெலுத்தும் வணக்கம் பவறும் மரியானத 

மட்டுமன்று அல்லது வவளா வவனளக்கு எழுப்பும் சிறு சிறு மன்றாட்டு 



மட்டுமன்று; மாறாக ஆழ்ந்த அடிப்ெனையில் அனமந்த ஞாை உறவு " 

என்று 23ஆம் தயாவான் கூறியுள்ளார். 

நாம் எல்தைாருதம நமது நற்நசயல்களின் வழியாக இறைவனின் 

விண்ணரசில் உரிறமப் பிள்றளகளாக நுறழய முடியும். 

"விண்ணகத்தில் புனிதர்கள் தங்களிைம் இனற மக்களின் பெெங்கள் 

வரும்வொது, கிறிஸ்துவின் அரியனணமுன் இந்த பெெக் 

காணிக்னகனயவய தூெமாக அர்ப்ெணிக்கிறார்கள்'' (திரு.நவளி:5-8). 

கடவுறள வழிபடுகிை நாம், அவதராடு நநருங்கிய உைவு நகாண்டு 

நமக்காக பரிந்து தபசுகிை புனிதர்களுக்கு வணக்கம் நசலுத்துவது நமது 

கடறம.  

பவண்னமயாை பதாங்கலானை அணிந்தவர்கள் தான் புனிதர்கள். 

ஏறழ ைாசர் ஆபிரகாம் மடியில் இருப்பதாக இதயசு கூறிய உவறம. 

(லூக் 16:19-31) 

இதயசு உருமாறிய தபாது தமாதசயும் எலியாசும் தபசி நகாண்டிருந்தது. 

(மாற் 9-4) 

இந்த நிகழ்வுகளில் நசால்ைப்படுகின்ை ஆபிரகாம், தமாதச, எலியாஸ் 

தபான்ை இறைவாக்கினர்கள் தபான்தை அறனத்து புனிதர்களும் மரித்த 

பிைகு நதாடர்ந்து, இறைவனின் பணிறய நசய்திடும் 

நபரும்பாக்கியத்றத நபறுகிைார்கள். 



இரதபல் வானதூதர் ததாபியாவிடம், "நீரும் ொராவும் மன்றாடிய வொது 

நான்தான் உங்கள் வவண்டுதல்கனள எடுத்துச்பென்று ஆண்ைவரின் 

மாட்சிமிகு திருமுன் ஒப்ெனைத்வதன். ~ வதாபித்து 12:12" என்கிைார். 

இன்றும் நமது தவண்டுதல்கறள தூதர்களும் புனிதர்களும் கடவுள் 

திருமுன் நகாண்டு நசன்று நமக்கு நபற்று தருகிைார்கள். 

வவதாகமத்தில் இன்னும் சில வாைதூதர்களின்  

ெரிந்துனரகள். 

"அப்பொழுது அந்த நான்கு உயிர்களும் 24 மூப்ெர்களும் ஆட்டு குட்டி 

முன் வீழ்ந்தார்கள். ஒவ்பவாருவரும் யாழும் ொம்பிராணி நினறந்த 

பொற்கிண்ணங்களும் னவத்திருந்திைர். இனறமக்களின் வவண்டுதல்கவள 

அக்கிண்ணங்கள். ~ திபவ 5:8" 

"மற்பறாரு வாைதூதர் பொன் தூெக்கிண்ணம் ஏந்தியவராய் ெலிபீைத்தின் 

அருகில் வந்து நின்றார். அரியனண முன் இருந்த பொன் ெலி பீைத்தின் 

மீது இனறமக்கள் அனைவரும் பெய்த வவண்டுதல்கவளாடு ெனைக்குமாறு 

அவருக்கு மிகுதியாை ொம்பிராணி வழங்கப்ெட்ைது. அச்ொம்பிராணி 

புனக இனறமக்களின் வவண்டுதல்கவளாடு வெர்ந்து வாைதூதரின் 

னகயிலிருந்து கைவுள் திருமுன் எழும்பிச்பென்றது. ~ திபவ 8:3-4" 

*புனிதர்களுக்கு வணக்கம் 

மூநவாரு கடவுளுக்கு மட்டுதம இதயசுவால் உருவாக்கப்பட்ட 

கத்ததாலிக்க திருச்சறபயில் வழிபாடு நசலுத்த படுகிைது.. 

புனிதர்களுக்கு வணக்கமும் அன்றன மரியாவுக்கு தமைான வணக்கமும் 

நசலுத்த படுகிைது. 



மக்கறள தீதயானிடமிருந்து பாதுகாப்பதத புனிதர்கள் மற்றும் 

வானதூதர்களின் பணி. 

ததாபித்து 5,6,7 அதிகாரங்களில், இரதபல் தூதர் ததாபித்து அவர் 

மகன் ததாபியா மற்றும் அவரது குடும்பத்தாருக்கு பாதுகாவைராய் 

இருந்து ததாபித்தின் குடும்பத்தாறர துன்பத்திலிருந்து மீட்டார் என 

படிக்கிதைாம் ‘’வதாபித்து 12:14,.. உமக்கும் உம் மருமகள் ொராவுக்கும் 

நலம் அருள கைவுள் என்னை அனுப்பிைார். நான் இரவெல், 

ஆண்ைவருனைய மாட்சிமிகு திருமுன் ெணிபுரியும் ஏழு வாைதூதர்களில் 

ஒருவர்’’என்ைார் 

ததாபித்து தன் குடும்பத்றத பாதுகாத்தவர் வானதூதர் இரதபல் 

என்பறத அறிந்தவுடன் உணர்ச்சி நபருக்கால் இரதபலின் முன் " 

அதிர்ச்சி வமலிை இருவரும் அச்ெத்துைன் குப்புற விழுந்தைர். ~ வதாபி 

12:16" 

இதத தபான்று தான் உைநகங்கிலும் உள்ள அறனத்து புனிதர்களின் 

திருத்தைங்களிலும் மக்கள் கூடி புனிதர்கள் வழியாக நபற்று நகாண்ட 

நன்றமகளுக்காக நன்றி நசலுத்திக் நகாண்தடயிருக்கிைார்கள். 

புனிதர்கனள நமக்கு முன்மாதிரியாகவும் ொதுகாவலராகவும் பகாண்டு, 

ஒவர மைத்வதாடு மூபவாரு கைவுனள வழிெைவவண்டும் என்ெவத 

திருச்ெனெயின் வொதனை. 

இனறவனின் ஆசீரும் ெகல புனிதர்களின் ொதுகாவலும் எப்வொதும் நம் 

அனைவவராடும் இருப்ெதாக ...ஆபமன். 

 



 

 

 


