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அனைத்து புனிதர்களின் விழானவத் ததாடர்ந்து, இன்று அனைத்து 

இறந்தவர்களின் நினைனவ திருஅனவ நினைத்துப் பார்க்க 

அனழக்கின்றது. 

புனிதர்கள் தங்களது வாழ்விலே, பே துன்பங்கள் வழியாக 

தங்கனளலய புனிதப்படுத்திக் தகாண்டார்கள். கிறிஸ்துவின் 

இரத்தத்திைால் தங்கனள கழுவி தூய்னமயாக்கிக் தகாண்டவர்கள். 

இறந்த அன்பர்கள் எல்ோரும் அத்தனகய உயர்நினே தபற்றவர்கள் 

இல்னேதயன்பனத நாம் அறிலவாம். சிேர் தங்களது பாவங்களாலும், 

குற்றங்களாலும், பேவீைத்தாலும், கடவுளுக்கு விலராதமாக நடந்து 

அவருனடய இரக்கத்னத தபற லவண்டியது அவசியமாகியிருப்பதால், 

அவர்கனளதயல்ோம் நினைத்து மன்றாட அனழப்புத் தருகின்றது 

திருஅனவ. 

இறப்னப ஏற்க முடியாது, வருந்துவனதலயா, துயரப்படுவனதலயா, 

கண்ணீர் சிந்துவனதலயா விடுத்து, அந்த ஆன்மாக்கள் இனற இரக்கத்னத 

தபற நம்பிக்னகயுடலை மன்றாடுலவாம். ஓப்புக் தகாடுக்கும் பலியின் 

பேனை அந்த ஆன்மாக்கள் தபறச் தெய்லவாம். 

“ புனிதம்” அல்ேது “ புனிதர்” எைபனத எபிலரய தமாழியில் “ 

குவலதாஸ்” என்றும், கிலரக்க தமாழியில் “ ஆகிலயான்” என்றும் 

தொல்ேப்படுகிறது. இதற்கு பிரித்ததடுக்கப்பட்ட” அல்ேது “ 

லவறுபடுத்தப்பட்ட” எை வார்த்னதயளவில் தபாருள் 



தகாள்ளப்படுகிறது. கிறிஸ்தவர்கள், புனிதம் என்பது கடவுனளயும், 

அவனர வழிபட பயன்படுத்தப்படும் தபாருட்கனளயும், இடங்கனளயும் 

மட்டும் ொர்ந்ததாக கருதி வந்தைர். பின்ைர், மிகக் குறிப்பாக, 

இலயசுவுக்காக இரத்தம் சிந்தி உயிர் துறந்த அனைவனரயுலம 

ததாடக்ககாே திருச்ெனப புனிதர்கள் என்லற அனழத்துள்ளது.  

இனதபுனித லபதுருவின் முதல் திருமுகத்திலே நாம் காணோம்.  

“ புனிதர்கள் யார்? ” என்று நாம் ஒவ்தவாருவருலம நம்மில் லகட்டுப் 

பார்க்கின்றலபாது, கினடக்கின்ற பதில், “ புனிதர்கள் இனறவனின் 

திருவுளப்படி தங்கள் வாழ்னவ அவருக்காகலவ, அனைத்னதயும் துறந்து, 

அர்ப்பணித்தவர்கள்.” என்பதுலவ. ஆம்;. புனிதர்கள் வாழ்வு நமக்குக் 

கற்றுத் தரக்கூடியதும் அதுலவ. இனறமகன் இன்னறய நற்செய்தியில் 

லபாதித்தனவ அனைத்தும் “ நான் எதற்காக வந்திருக்கின்லறன், எைது 

பணி யாருக்காக... என்னைப் பின்பற்ற விரும்புகிறவர்களும் 

இவற்றின்வழி வாழ லவண்டுதமன்பனதயும்” மிகத் ததளிவாக 

கூறுகின்றார். இம்மனேப்தபாழினவ வாழ்வாக்கியவர்கலள இன்று நாம் 

லபாற்றிக் தகாண்டாடும் புனிதர்கள். யாருலம பிறக்கும்லபாலத 

புனிதர்களாகப் பிறப்பதில்னே. அவர்களும், நம்னமப் லபாே ொதாரண 

மனிதர்களாக பிறந்தவர்கள்தான். நம்னமப் லபாே நினற, குனற 

உனடயவர்கள்தான். ஆைால், தங்கள் வாழ்னவ இனறதிருவுளம் உணர்ந்து, 

இனறவார்த்னதயின்படி வாழ்ந்து, இனறவனுக்காகவும், பிறருக்காகவும் 

அனைத்னதயும் துறந்து, வாழ்ந்து, மரித்து, இனறபாதம் லெர்ந்து, அவனர 

முகமுகமாய் தரிசிக்கும் லபற்றினை பரிொக தபற்றுக் தகாண்டவர்கள். 

புனிதர்கள் வணக்கம் கடவுளுக்கு எதிராைதல்ே. அவர்கள் வழியாக 

நாம் இன்னும் கிறிஸ்தவ வாழ்னவ அர்த்தமுள்ளதாக்க துனணபுரிபனவ 

என்று எண்ணுதலே சிறந்தது. நமக்கு முன்மாதிரியாக திகழ்பவர்கள். நாம் 

இனறநம்பிக்னகயில் வளர துனணபுரிபவர்கள். கடவுளின் அன்னப 

உணர்ந்து வாழ்ந்து காட்டிய, மற்றும் அவரின் மதிப்பீடுகனள 



வாழ்வாக்கிய, புனிதர்களின் வாழ்க்னக முனறனய நாமும் பின்பற்றி, 

இலயசுவின் ொட்சிகளாக வாழ்ந்திட அருள் வேண்டிடுவேோம். 

ஒருவன் பிறக்க லவண்டும்.  மனிதைாய் அல்ே, கிறிஸ்துவுக்குள் 

மனிதைாய். நம்முனடய இறப்பு ொதரணமாய் அல்ே, ெரித்திரமாய். 

கிறிஸ்துவுக்குள் பிறந்து கிறிஸ்து வுக்குள் மரித்து அவலராடு உயிர்ப்பில் 

பங்தகடுப்லபாம் இறந்த அனைத்து ஆன்மாக்களுக்காகவும் யாரும் 

நினையாத ஆன்மாக்களும் இனறவனின் நித்திய வீட்டில் அனமதி தபற 

இன்னறய நாளில் பிரார்த்தனை தெய்லவாமஂ. 

 

 

 


