
 

† இறந்த விசுவாசிகள் அனைவரின் நினைவு நாள் † 

( நவம்பர் 2 ) 

 

“வாழ்வு மாறுபடுகிறதத அன்றி, அழிந்து தபாவதில்னை” 

 

நவம்பர் மாதம் என்றாலே கல்ேறறத் லதாட்டங்கள் எல்ோம் அழகு 

செய்யப்படுகின்றன. புதர் மண்டிப் லபாய் கிடந்த கல்ேறறகள் எல்ோம் 

மீண்டும் புதுப் சபாலிவுடன் லதாற்றம் தருகின்றன. கல்ேறறகறைச் 

சுத்தம் செய்து சவள்றையடித்தல், கல்ேறறகறை ெந்தித்தல், 

இறந்தவர்களுக்கான திருப்பலி நிறறலவற்றல், இறந்தவர்கறை நிறனத்து 

சிறப்பு அன்னதானம் வழங்கல்.... இப்படியாக பல்லவறு நிகழ்ச்சிகைால் 

கார்த்திறக மாதம் முக்கியமானதாக அறமந்துவிடுகின்றது. அறனத்து 

ஆன்மாக்களின் நிறனவு தினம் நமக்கு என்ன, எறதக் கற்றுத்தருகின்றது 

முதோவதாக இவ்விழா உணர்த்தும் செய்தி, நாமும் ஒருநாள் 

உயிர்த்சதழுலவாம் என்ற நம்பிக்றகறயத் தருவதாக இருக்கின்றது .

https://www.facebook.com/365446053564664/photos/a.373862392723030.1073741825.365446053564664/1007305612712035/?type=3


 பவுேடியார் உல ாறமயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து கூறுவார், 

“கிறிஸ்துதவாடு நாம் இறந்ததாமாயின், அவத ாடு வாழ்தவாம் என்பதத 

நாம் ககாண்டுள்ள நம்பிக்னக ” 

ஆகலவ நம்முறடய மண்ணுேக வாழ்க்றக ொலவாடு 

முடிந்துலபாகின்ற ஒன்று அல்ே, மாறாக நாம் இறந்தபின்னும் 

உயிர்வாழ்லவாம் என்பலத ஆகும் அத்தறகய நம்பிக்றக நிறறந்த .

    வாழ்க்றக வாழ்வது தான் உண்றமயான கிறிஸ்தவ வாழ்க்றகயாகும். 

 

இ ண்டாவதாக இவ்விழா இறந்த ஆன்மாகளுக்காக, குறிப்பாக 

உத்தரிக்க தேத்தில் உள்ை ஆன்மாக்களுக்காக செபிக்க அறழப்புத் 

தருகின்றது .“புனிதர்களின் சமூக உறனவ விசுவாசிக்கிதறாம் என்று ”

 சொல்லும் நாம் துன்புறும் திருச்ெறபயில் உள்ைஉத்தரிக்க தேத்தில் 

உள்ை .ஆன்மாக்களுக்காக செபிக்க அறழக்கப்படுகின்லறாம்

அவர்களுக்கான நம்முறடய செபம், அவர்களுறடய தண்டறனறயக் 

குறறத்து அவர்கறை சவற்றிசபற்ற திருச்ெறபயில்  )விண்ணகம்(

.எனலவ நாம் அவர்களுக்காக செபிப்லபாம் .லெர்த்துக்சகாள்ளும் 

 

✠ தவண்டாம் ம ணம் ✠ 

ம ணம் நிகழாத நாளில்றே, ம ணம் நிகழாத வீடில்றே என்லற 

சொல்ே லவண்டும். இயற்றகயாக ஏற்படும் ம ணம் முதல் தற்சகாறே 

வற  ஏற்படும் ம ணச் செய்திகள், பத்திரிறககளில் ஒவ்சவாரு நாளும் 

வ ாமல் இருந்ததில்றே. இதனால் தான் ம ணம் என்பதுலம 

எல்லோருக்கும் இயல்பான ஒரு பயம் ஏற்படுகின்றது. ம ணம் என்பது ஓர் 

எதார்த்தம். ம ணத்றத இறப்பு என்றும், ொவு என்றும் செத்துப்லபாதல் 

என்றும் குறிப்பிடுவர். ம ணமா? அது லவண்டாம் என்று எண்ணுலவால  

அதிகம். கா ணம் ம ணம் வாழ்வின் மிகப்சபரும் இழப்றப 

ஏற்படுத்துகின்றது. இருப்பினும் மண்ணில் பிறக்கும் ஒவ்சவாரு உயிரும் 



இறப்றபச் ெந்தித்லத ஆகலவண்டும். ம ணம் எனக்கு லவண்டாம் என்று 

தப்பித்துக் சகாள்ை முடியாது. மாறாக அறனத்து உயிர்களும், அதிலும் 

குறிப்பாக ஒவ்சவாரு மனிதரும் ெந்தித்லத ஆகலவண்டியது வாழ்வின் 

எதார்த்தம். 

ஆகலவ நவம்பர் மாதம் 2ஆம் திகதி அறனத்து ஆன்மாக்களின் 

நிறனவு நாைாக, அதாவது இறந்லதார் தினமாக திருச்ெறப சிறப்பித்து 

வருகின்றது. பாம  மக்கள் இறதக் கல்ேறறத் திருநாள் என்று 

அறழக்கின்றனர். எவ்வாறு இவ்விழா வழக்கத்திற்கு வந்தது என்பறத 

ெற்று பார்ப்லபாம். 

சதாடக்க திருச்ெறபயின் வாழ்வு மிகவும் லபா ாட்டம் நிறறந்த 

வாழ்வாக அறமந்திருந்தது. முதல் இ ண்டு நூற்றாண்டுகளில் 

உல ாறமயில் அவ்வப்லபாது ஏற்பட்ட லவதக்கோபறனயில் பேரும் 

இலயசுவுக்கு ொட்சியாக இறந்தனர். மிகக்குறிப்பாக திருச்ெறபயின் இரு 

தூண்கள் எனப்படும் புனித தபதுரு மற்றும் புனித பவுலின் கல்ேறறகள் 

மக்களிறடலய விரும்பிச் ெந்திக்கப்பட்ட இடங்கைாக மாறின. 

காேஞ்செல்ேச் செல்ே மறறச் ொட்சிகைாக இறந்த இவர்களின் 

கல்ேறறகளில் கி.பி 3ஆம் நூற்றாண்டுக்குப் பிறகு திருச்ெறப 

உல ாறமயில் லவரூண்ட ஆ ம்பித்த பின்னர் ஒவ்சவாரு ஆண்டும் 

அவர்களின் ொட்சிய வாழ்றவ நிறனவு கூர்ந்து மக்கள் விழாக் 

சகாண்டாடி அவர்களின் கல்ேறறகறைச் ெந்தித்து வந்தனர். 

லவதக்கோபறனகளில் மறறொட்சிகைாக இறந்தவர்கறை 

ஒட்டுசமாத்தமாக அடக்கம் செய்யும் பழக்கமும் இருந்தது. 

திருத்தூதர்களின் கல்ேறறகள் லபான்லற அவர்களின் கல்ேறறத் 

லதாட்டங்கள் காேப் லபாக்கில் மக்கள் விரும்பிச் ெந்திக்கும் 

இடங்கைாகவும் மாறின. இதற்கு சிறந்த உதா ணம் திருத்சதாண்ட ாக 

இருந்து மறறொட்சியாக மரித்த புனித லோ ன்ஸ் என்பவரின் இடத்தில் 

இன்றும் அவரின் சபயரில் ஆேயம் உள்ைது. அறத ஒட்டிய மிகப் சபரிய 

கல்ேறறத் லதாட்டம் இன்றைவும் உள்ைது. மக்கள் ஒவ்சவாரு ஆண்டும், 



சிறப்பான வறகயில் இங்கு திருப்பலி நிறறலவற்றி மறறொட்சிகைாக 

இறந்தவர்கறை நிறனவு கூறுகின்றனர். இருப்பினும் இக்கல்ேறற விழா 

உேகத் திருச்ெறப அைவில் சகாண்டாடப்படும் விழாவாக 

இருக்கவில்றே. 

கி. பி 998-ல் புனித ஓதிதைா என்பவர் தன்னுறடய குளுனி 

சனபயிைருக்கு இதறன அறிமுகப்படுத்தினார். இவர் குளுனி ெறபயின் 

முதல் மடாதிபதியாக இருந்தார். தன்னுறடய துறவற மடத்தில் 

வாழ்லவார் இறந்தவர்களுக்காக சிறப்பான செபங்கறைச் செய்ய 

லவண்டும் என்பதற்காக இவ்விழாறவ அறிமுகப்படுத்தினார். 

11ஆம் நூற்றாண்டில் இறந்தவர்களுக்காக மன்றாடும் குளுனி 

ெறபயினரின் வழக்கம் ஐல ாப்பிய நாடுகளிம், இேத்தீன் அசமரிக்கா 

நாடுகளும், மிக விற வாகப் ப வியது. இறந்த ஆன்மாக்களுக்காக 

மன்றாடும் இவ்விழாறவத் தாய் திருச்ெறப கி.பி 13ஆம் நூற்றாண்டில் 

அறனத்துேகின் விழாவாக சகாண்டாட அனுமதி 

வழங்கியது. 

✠ இறந்தவர்களுக்காக மன்றாடுதல் ✠ 

இறந்தவர்களுக்காக மன்றாடும் வழக்கம் விவிலிய வழக்கமாகும். 

இது மக்கதபயர் காைத்திலிருந்து வருகின்றது.(2மக் 12:43-45) யூதா, மக்கலப 

இறந்தவர்களுக்காகப் பாவப்பரிகா ப் பலி ஒப்புக் சகாடுக்க 

எருெலேமிற்கு ஆள்கறை அனுப்பினார். இந்த ம பு புனித பவுலின் 

காேத்தில் இலயசு வழியாக இறந்தவர்கள் மீட்றபப் சபறுவதற்காக 

வாழ்ந்து சகாண்டிருந்லதார் அவர்கள் சபயரில் திருமுழுக்குப் சபற்றுக் 

சகாண்டனர் (1ககாரி 15:29). இதன் பின்னணியில்தான் காேப்லபாக்கில் 

இறந்தவர்களுக்காகச் செபிக்கும் பழக்கமும், கல்ேறறத் லதாட்டச் 

ெந்திப்புக்களும், திருப்பலி ஒப்புக் சகாடுக்கும் பழக்கமும் தாய் 

திருச்ெறபயின் ம பில் வைர்ந்தது. 



பறழய ஏற்பாட்டு பலிகறைவிட இலயசுவின் ஒப்புயர்வற்ற 

கல்வாரிப்பலி அறனத்து பாவங்கறையும் லபாக்குகின்றது. எனலவதான் 

நவம்பர் மாதம் இறந்தவர்களுக்காக திருப்பலிகள் 

ஒப்புக்சகாடுக்கப்படுகின்றன. ஆகலவ நவம்பர் மாதம் ஏன் நாம் இறந்த 

ஆன்மாக்களின் தினமாக சகாண்டாடுகின்லறாம் என்பது எமக்கு 

சதளிவாகின்றது. எனலவ இறந்தவர்கறை நிறனத்து நாமும் திருப்பலி 

ஒப்புக்சகாடுத்து செபிப்லபாம். 

உத்தரிக்கிற ஸ்தைத்திலுள்ள ஆத்துமங்களுக்காக கசபம் : 

திவ்விய இதயசுதவ உத்தரிக்கிற ஸ்தைத்தின் ஆத்துமங்கள் தபரில் 

இ க்கமாயிரும். தாவீது அ சனின் புத்தி ைாகிய இதயசுதவ சிலுனவப் 

பா த்தால் அதிகரித்த உமது திருக்காயங்களின் ககாடிய தவதனைகனளப் 

பார்த்து உத்தரிக்கிற ஆத்துமங்களின் தபரில் இ க்கமாயிரும் சுவாமி 

ததவரீர் அன்று சிலுனவப் பீடத்தில் பலியாகும் தந ம் பச்சாத்தாப 

கள்வனுக்கு கிருனப புரிந்தது தபாை இந்த ஆத்துமங்களின் தபரில் 

இ க்கமாயிருந்து அவர்கனள உமது பி த்தியட்ச தரிசனையின் 

பாக்கியத்தில் தசர்த்தருளும் அங்தக சகை அர்ச்சியஷ்டவர்கதளாதடயும் 

சம்மைசுகதளாதடயும் அவர்கள் சதாகாைமும் ததவரீன  வாழ்த்து 

ஸ்துதித்துக் ககாண்டிருப்பார்கள். மரித்த சகை விசுவாசிகளுக்கும் நித்திய 

இனளப்பாற்றியக் கட்டனளயிட்டருளும். 

 – ஆகமன். 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/365446053564664/photos/a.373862392723030.1073741825.365446053564664/1007305612712035/?type=3
https://www.facebook.com/365446053564664/photos/a.373862392723030.1073741825.365446053564664/1007305612712035/?type=3

