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2.ஈக்குவததோர் மோணவர்கள், ஆசிரியர்களுக்கு திருத்தந்தத ஆற்றிய உதை 

ஈக்குவததோர் பள்ளிகள் மற்றும் 

பல்கதைக்கழகத்தினரிடம், Laudato Si’ அதோவது 

இதைவோ உமக்தக புகழ் என்ை தனது அண்தமத் 

திருமடலிலிருந்து கருத்துக்கதைப் 

பகிர்ந்துககோண்டோர்  திருத்தந்தத பிைோன்சிஸ். 

ஒரு பல்கலைக்கழகத்தில் படிப்பது, மதிப்புடன் 

வாழ்வதற்காகககா அல்ைது அதிகப் பணம் 

சம்பாதிப்பதற்காககவா அல்ை, ஆனால், 

பிறக ாடும், உைககாடும், சிறப்பாக ஏலழகக ாடும், சமூகத்தில் 

வாய்ப்பிழந்தவர்கக ாடும் எப்படி ஒருலமப்பாட்டுணர்வில் வாழ்வது 

என்பலதக் கற்பதாகும். ஈக்குவகதார் நாட்டு இல க ாரும் 

ஆசிரி ர்களும், கப ாசிரி ர்களும் தங்கக ாடு வாழும் சககாத  

சககாதரிகல யும், இலறவனால் நமக்கு வழங்கப்பட்ட உைலகயும் 

பாதுகாக்க கவண்டும். சமுதா த்தில் உ ர்நிலைல யும், மதிப்லபயும் 

அலடவதற்கும், பணம் சம்பாதிப்பதற்கும் பல்கலைக்கழகப் பட்ட ம் 

அவசி ம் என்று நம் இல க ார் கநாக்காமல் இருப்பதற்கு நாம் 

எவ்வாறு உதவைாம்? இக்காைத்தின் பி ச்சலனகள் மத்தியில் ஏலழகளின் 

கதலவகல  நிலறகவற்றுவதற்கும், சுற்றுச்சூழலைப் பாதுகாப்பதற்கும் 

இல க ார்க்கு இருக்கும் பபரும் பபாறுப்லப கல்வி மூைம் எப்படி 

உணர்த்துவது? என்ற ககள்விகல யும் ஆசிரி ர்களிடம் முன்லவத்தார்.  

அகதாடு, என் அன்பு மாணவர்கக , உங்களிடம் ககட்பதற்கும் 

என்னிடம் ஒரு ககள்வி உள் து. நீங்கள் ஈக்குவகதார் நாட்டின் எதிர்காைச் 

சமுதா  வ ர்ச்சியின் இக்காைத்தி  மற்றும் வருங்காை விலதகள். நீங்கள் 

படிக்கும் இக்காைம், உங்களின் உரிலம மட்டுமல்ை, ஆனால் அது ஒரு 

சலுலக என்று உணர்கிறீர்க ா? உங்களுக்குத் பதரிந்த அல்ைது பதரி ாத 

உங்கள் நண்பர்களில் எத்தலன கபர் இந்த வீட்டில் இடத்லதக் 

பகாண்டிருக்க விரும்புகிறார்கள்?, ஆனால் பல்கவறு கா ணங்களுக்காக 

இலத அவர்கள் பகாண்டிருக்கவில்லை என்பலத அறிந்திருக்கிறீர்க ா? 

அவர்கக ாடு ஒருலமப்பாட்டுணர்வு பகாள்  உங்களின் கல்வி எந்த 

அ வுக்கு உதவுகின்றது? 

இந்தக் ககள்விகல  எழுப்பி  திருத்தந்லத ஒருவர் ஒருவல யும், 

பலடப்லபயும் பாதுகாப்பதில் அலனவருக்கும் இருக்கும் பபாதுவான 



பணி பற்றி நற்பசய்தி மற்றும் பதாடக்க நூலிலிருந்து கமற்ககாள்காட்டி 

வி க்கினார். 

இலறவன் நமக்கு வாழ்லவ மட்டுமல்ை, இப்பூமில யும், பலடப்பு 

அலனத்லதயும் பகாடுத்திருக்கிறார். இலறவன் மனிதனுக்குத் 

துலண ால  மட்டுமல்ை, முடிவற்ற வாய்ப்புக்கல யும் 

வழங்கியிருக்கிறார். மனிதருக்கு ஒரு கடலமல , ஒரு பணில க் 

பகாடுத்திருக்கிறார். அவர் தனது பலடப்புப் பணியில் ஓர் அங்கமாக 

இருக்குமாறு நம்லம அலழக்கிறார். விலதகல யும், நிைத்லதயும், 

நீல யும், சூரி லனயும் உங்களுக்குக் பகாடுக்கிகறன், பயிரிடுங்கள் 

என்கிறார். உங்களுக்குக் க ங்கல யும், சககாத  சககாதரிகல யும் 

தருகிகறன். உங்களுலட லவ இலவ. இலவ ஒரு பகாலட. இது 

விலைக்கு வாங்கப்படும் அல்ைது பபறப்படும் பபாருள் அல்ை. இலவ 

நமக்கு முன்னரும் இருந்தன, நமக்குப் பின்னரும் நீண்ட காைம் 

இருப்பலவ. நம் உைகம் இலறவனால் நமக்குக் பகாடுக்கப்பட்ட 

பகாலட. இலத நமது பசாந்தமாக ஆக்கைாம். இலறவன் தமது 

பலடப்லப தமக்பகன பகாண்டிருக்கவில்லை. மாறாக, பலடப்புப் 

பகி ப்பட கவண்டி  பகாலட. நாம் ஒருவர் ஒருவக ாடு கசர்ந்து நம்லமக் 

கட்டிப ழுப்ப இலறவன் பகாடுத்திருக்கும் இடம் இது. மனிதச் 

சுற்றுச்சூழலும், இ ற்லகச் சுற்றுச்சூழலும் ஒன்கறாபடான்று 

பதாடர்புலட லவ. இலவ ஒன்றுக்பகான்று ஆத வளிக்க முடியும் 

மற்றும் சிறந்தவற்றிக்காக மாற்றம் பபற இ லும். இந்த உறவு, 

மாற்றத்திற்கும், திறந்த மனதிற்கும் வாழ்வுக்கும் அல்ைது அழிவுக்கும், 

ம ணத்திற்கும் இட்டுச்பசல்ைக் கூடும்.  உக ாலமயில் வத்திக்கானுக்கு 

அருகில் ஒரு வ தானவர் ஓர் இ வில் குளி ால் இறந்தார். இது எந்தச் 

பசய்தித் தாளிலும் பவளிவ வில்லை, ஆனால் பபாரு ாதா ச் 

சந்லதகளின் ஏற்ற இறக்கங்கள் அலனத்துைகச் பசய்திக ாக 

பவளிவருகின்றன என்றுல த்த திருத்தந்லத கமலும் பதாடர்ந்தார். 

 

நம் தாய் பூமி மீதும், நம் சககாத  சககாதரிகள் மீதும் நாம் அக்கலற 

பகாள் ாமல் இனிகமலும் இருக்க முடி ாது. இப்படி இருந்தால் அது 

தவறாகும். உன் சககாத ன் எங்கக? என்று இலறவன் காயினிடம் 

எழுப்பி  ககள்வி மீண்டும் மீண்டும் நம்மில் ககட்கப்பட கவண்டும். 

இவ்வாறு, ஈக்குவகதார் பள்ளிகள் மற்றும் பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் 

மற்றும் ஆசிரி ர்களுக்கு உல  ாற்றினார் திருத்தந்லத பி ான்சிஸ். 

ஆதா ம் : வத்திக்கான் வாபனாலி. 


