புனித ததோமையோர்
(இந்தியோவின் திருத்தூதர், ைமைசோட்சி)

Apostle St. Thomas
நிமைவுத்திருநோள் : ஜூமை 3

இைப்பு : 21-12-72

திருத்தூதர் புனித ததோைோ (அ) புனித ததோமையோர் .
இதயசு உயிர்த்துவிட்டோர் எை ைற்ை திருத்தூதர்கள் சசோன்ைமத
முதலில் நம்ப ைறுத்ததோல் இவர் 'சந்ததக ததோைோ' (Doubting Thomas) என்ை
சபயரோலும் அமைக்கப்படுகிைோர்.
உயிர்த்த ஆண்டவரைக் காண்பதற்கு அவர் பபாட்ட நிபந்தரை
அவருக்கு ஒரு பட்டப் பபயர் சூட்டப்படக் காைணமாயிற்று. "ஐயப்
தபர்வழி" என்பே இன்றுவரை உலகம் அரைக்கின்ேது. ஆைால், "அவர்
நீதர என் ஆண்டவர். நீதர என் கடவுள்" என்று விசுவாச அறிக்ரக
பவளியிட்டதுபபால

பவறு

யாரும்

அவ்வளவு

மைம்

விட்டு

அறிக்ரகயிடவில்ரல. இவர் நமக்கு ஓர் உருக்கமாை, விசுவாசம் நிரேந்த
பசபத்ரத அரமத்து பகாடுத்து, இச்பசபத்ரத நாம் பபாருள் உணர்ந்து
பசால்லும் பபாபதல்லாம் நமது பற்றுறுதி பமருபகற்ேப்படுகிேது.
"கோணோைல்

நம்புதவோர்

தபறுசபற்தைோர்"

என்று

கூறிய

உயிர்த்த

ஆண்டவர், உலகமுடியும் வரை தம்மில் விசுவாசம் பகாள்பவார் பபறு

பபற்போர்

என்று

பதளிவுபடுத்துகிோர்.

நாம்

இந்த

விசுவாசக்

குடும்பத்ரத பசர்ந்தவர்கள் என்பது ஆறுதல் அளிக்க பவண்டும்.
பதாமா ஆண்டவரிடம் ஒரு தனிப்பற்றுதல் பகாண்டிருந்தார்.
நாமும் ஆண்டவருடன் பசன்று அவபைாடு சாக பவண்டியிருந்தாலும்
தயாைாய்

இருப்பபாம்

விண்பணற்பிற்கு

பிேகு

என்று

கூறியவர்.

பசன்று

பதாமா

பபாதியுங்கள்

ஆண்டவரின்

என்ே

அவரின்

கட்டரளரய நிரேபவற்ே புேப்படுகிோர். யுசிபியுஸ் என்ே புகழ்பபற்ே
வைலாற்று ஆசிரியர் கூறுகிோர். "அப்பபாஸ்தலர் யூதா தபதயுரவ
எபடஸ்ஸாவிலிருந்த அப்கர் என்ே அைசனுக்கு திருமுழுக்கு பகாடுக்க
அனுப்பியபின் தமக்பகை பார்த்தியா மீட்ஸ், பபர்ஷியா இன்னும் பல
அண்ரட நாடுகரள பதரிந்துபகாண்டு மரேபைப்பு பணியாற்றிைார்.
பதாமா. அப்பபாதுதான் இந்தியா வந்தார். "பதாமாவின் பணிகள்" என்ே
ஒரு நூல் கி.பி. 3ஆம் நூற்ோண்டின் முதல் கால் பகுதியிபலபய மக்களிடம்
இருந்ததாக ஆதாைம் இருக்கிேது.
இந்தியாவில்

இபயசுவின்

நற்பசய்திரய

முதன்முதலில்

அறிவித்தவர் இவபை என்று பைங்கால கிறிஸ்தவ மைபும், ஏடுகளும் சான்று
பகர்கின்ேை. பகைளாவில் வாழும் பதாரமயார் கிறிஸ்தவர்களும் இதற்கு
சான்ோக உள்ளைர்.
பகாண்படாபபர்ைஸ்(Condoberns) அல்லது குடுப்பாைா(Cudupara)
என்ே மன்ைைது ஆட்சி 46 ல் பபஷாவர் வரை பைவிக்கிடந்தது.
பஞ்சாபிலிருந்து

பகாச்சின்,

திருவிதாங்கூர்

சிற்ேைசு

வரைக்கும்

பைவியிருந்தது. அதிலிருந்து "புனித பதாமாவின் கிறிஸ்தவர்கள்" என்பே
இப்பகுதியிைர்

அரைக்கப்பட்டு

திருவழிபாட்டுக்கு

"சீரியக்"

இன்றுவரை

பமாழிரயபய

பயன்படுத்தியபதாடல்லாமல்

கிறிஸ்தவர்கள்"
உறுதியாக

என்ே

வந்தைர்.

என்றும்

பபர்ஷியா,

இேக்குமதியாைது.

தங்களுரடய
அன்று

முதல்

இன்று

வரை

"சீரியன்

அரைக்கப்படுகிோர்கள்.

சீரியக்

பமாழி

பமசப்பபாத்பதமியா

பகுதிகளிலுருந்து

பதாமா முதன் முதலில் கிைாங்கனூர் கடற்கரைரய வந்தரடந்தார்
எைவும், மலபாரில் மட்டும் 7 ஆலயங்கள் எழுப்பிைார் எைவும், பின்ைர்
குமரி கடற்கரை வழியாக பசன்ரை வந்தரடந்தார் எைவும், அங்பக
பலரையும் மைந்திருப்பிய பின் "சிறிய மரல" என்ே பபயர் பகாண்ட
இடத்தில் குத்திக் பகால்லப்பட்டார் எைவும் வைலாறு கூறுகின்ேது. அவர்
ரமலாப்பூரில் அடக்கம் பண்ணப்பட்டதற்கு கல்லரே ஆதாைங்களும்
உள்ளது.
1522 ஆம் ஆண்டு பபார்த்துகீசியர் பசன்ரை வந்தபபாது, அவைது
கல்லரேரய
பபாருட்கள்

கண்டுபிடித்திருக்கிோர்கள்.
ரமலாப்பூரில்

அவர்கள்

சாந்பதாம்

கண்டுபிடித்த

பபைாலயத்திபலபய

ரவக்கப்பட்டுள்ளது. இவரின் திருப்பண்டங்கள் பலவும் 4 ஆம்
நூற்ோண்டில் எபடஸ்ஸாவுக்கு(Edesta) பகாண்டு பசல்லப்பட்டதாக
"பதாமாவின் பணிகள்" என்ே நூலில் பதளிவாக கூேப்பட்டுள்ளது.
இந்தியாவிலிருந்து

பமசப்பபாட்படமியாவுக்கு

எடுத்து

பசல்லப்பட்டதாகவும்

அதில்

கூேப்பட்டுள்ளது.

பின்ைர்

எபடஸ்ஸாவிலிருந்து

பின்ைர்

அப்ரூஸ்ஸியில்

உள்ள

ஓர்படாைாவிற்கு(Ordon) எடுத்து பசல்லப்பட்டு இன்றுவரை புனிதமாக
காப்பாற்ேப்பட்டு வணக்கம் பசலுத்தப்பட்டு வருவதாக கூேப்படுகிேது.
புனித ததோமையோரும் சின்ைைமை புண்ணியத் தைமும், ததோமையோரோல்
சசதுக்கப்பட்ட கற்சிலுமவயும்:

இபயசு கிறிஸ்துவின் பன்னிபைண்டு சீடர்களில் ஒருவைாை புனித
பதாரமயார் இந்தியாவுக்கு பல்பவறு பபாைாட்டங்கரள ஏற்று இங்கு
பபாதிக்க வந்தார்.அவர் பபாதரை பசய்த இடங்களில் மிக முக்கியமாைது
பசன்ரை ரசதாப்பபட்ரடயிலுள்ள சின்ைமரல ஆபைாக்கிய அன்ரை
திருத்தலம் ஆகும்.
சின்ைமரல, பாைத மண்ணுக்பக இபயசுவின் விழுமியங்கரள
இன்றும்

பரேசாற்றிக்

பகாண்டிருக்கிேது.

புனித

பதாரமயாரின்

புண்ணாை கால்கள் அழுந்திப் பதிந்து உைபமறிய ஞாை பூமி இந்த
புண்ணிய பூமி.
புனிதர் வசித்த குமக :
இங்கு அரமந்துள்ள சிற்ோலயத்தின் அடியில் ஒருவர் மட்டுபம
நுரையக்கூடிய குறுகலாை வாசலில் குனிந்து பகாண்பட பசன்ோல்
புனிதரின்

முழு

உருவ

பசாரூபம்

நமக்கு

ஆசி

கூறி

நிற்பரத

காணலாம்.சற்று வலப்பக்கம் திரும்பிைால் சிறு துவாைத்ரத நாம்
காணலாம்.
பரகவர் தன்ரைக் பகால்ல வருவரத அறிந்ததால் அங்கிருந்து
பைங்கிமரல எைவும் பதாரமயார் மரல எைவும் அரைக்கப்படும்
மரலக்குத் தப்பி பசன்ோர். கிறிஸ்தவர்கள் இன்றும் சாட்சியாக பகரும்
“என் ஆண்டவதர, என் ததவதை” என்னும் அமுத பமாழிகரள (பயாவான்
20;28) பவளியிட்டவர்.
இன்றும் வற்ைோத நீரூற்று
குரகயின் பின்பக்கம் சற்று உயைத்தில் பதாரமயார் பபாதரை
பசய்ரகயில் தாகத்பதாடு வந்த மக்களுக்காக தன் பகாலால் தட்டி
உருவாக்கிய வற்ோத நீரூற்ரே நாம் காணலாம். தன் ரகயாபலபய
பசதுக்கிய கற்சிலுரவ இன்றும் சாட்சியாய் நிற்கிேது. அரதச் சுற்றிலும்
அவர் கால் தடங்களும் உள்ளங்ரக தடங்களும் இன்றும் அவரின்
வருரகரய உறுதி பசய்கின்ேை.

புண்ணிய பூமி
இபயசு கிறிஸ்துவின் இேப்பின் நிகழ்வுகரளச் சித்தரிக்கும்
சிலுரவப்பாடுகள்
வடிவரமக்கப்பட்டுள்ளரத

அரைத்தும்
நாம்

அருரமயாக

காணலாம்.இபயசுவின்

மரலப்

பிைசங்கத்ரத ஒத்த சிறு சிறு குன்றுகள் பதாரமயாரின் உயர்ந்த
லட்சியங்கரளயும் பகாள்ரக பிடிப்ரபயும் பரேசாற்றுகின்ேை.
அைகிய வட்ட வடிவ ததவோையம்
இங்கு

அன்பு,கனிவு,அருரள

வாரிவைங்கும்

ஆபைாக்கிய

மாதாவுக்கு ஆறு பிைமாண்ட தூண்கரள பகாண்ட வட்ட வடிவத்
பதவாலயம் காண்பதற்கு அருரமயாய் அரமந்துள்ளது.
இன்றுவரை புனித பதாரமயாரின் புண்ணிய தலங்களாை ததோைோ
ைமை, சோந்ததோம் தபரோையம், ததோைோ கல்ைமைக்கு வருமகதரும் உள்நோட்டு,
சவளிநோட்டு பக்தர்கள் சின்ைைமை புண்ணிய பூமிமயயும் தரிசித்து அற்புத
வைங்கள் பபற்று பசல்கின்ேைர்.
சசபம்:
எல்ைோம் வல்ை தந்மததய! புனித ததோைோ நீதர என் ஆண்டவர் என்று
ஏற்றுக்சகோண்டதுதபோை, நோங்களும் உம்மை எம் வோழ்வில் ஏற்று,
போதுகோவைோக சகோண்டு, உம்மில் எம் வோழ்மவ பயணைோக்க வரம் தோரும்.
…..Mnkd;

