
திருத்தந்ததயின் திருமடல்: இதைவா! உமக்கே புேழ் : ‘Laudato si’ 

திருத்தந்ததயின் திருமடல் 

 

இந்த முகவுரைப் பகுதி, இந்தத் திருமடரை முதல்முரை வாசிப்பதற்குப் 

பயனுள்ள வழிகாட்டியாகும். இந்த மடரை முழுவதும் வாசித்து 

உள்வாங்குவதற்கும், அதன் அடிப்பரடத் தரைப்புகரளப் 

புரிந்துககாள்வதற்கும் இப்பகுதி உதவும். முதல் சிை பக்கங்கள், இரைவா! 

உமக்கக புகழ் (“வாழ்த்தப்பெறுவாராே” அல்லது “இதைவா! உமக்கே 

புேழ்”) திருமடல் பற்றிய கதாகுப்ரபக் ககாண்டுள்ளன. இதிலுள்ள ஆறு 

பிரிவுகளும் ஒவ்கவான்றும் சுருக்கித் தைப்பட்டுள்ளன. இரவ இதிலுள்ள 

முக்கிய கருப்கபாருரளயும், முக்கிய தரைப்புகரளயும் 

ககாண்டிருக்கின்ைன. 

பொதுவான ேண்க ாட்டம் 

“நாம் நமக்குப் பின் வருகின்ை மக்ேளுக்கு, தற்கொது வளர்ந்துவரும் 

சிைார்க்கு எத்ததேய உலேத்தத விட்டுச் பெல்ல விரும்புகின்கைாம்?” (160). 

இந்தக் ககள்வி, திருத்தந்ரத பிைான்சிஸ் அவர்களால் எழுதப்பட்டுள்ள, 

நம் கபாதுவான இல்ைத்ரத பைாமரிப்பது குறித்த இரைவா! உமக்கக 

புகழ் புதிய திருமடலின் ரமயமாக உள்ளது. “இந்தக் கேள்வி 

சுற்றுச்சூழதல மட்டுகம ொர்ந்தது அல்ல; இந்த விவோரத்தத, துண்டு 

துண்டாேவும் அணுே முடியாது”. நம் சமூக வாழ்வின் அடிப்பரடயில் நாம் 



வாழ்வதன் கபாருள் மற்றும் அதன் விழுமியங்கள் பற்றி நம்ரம நாகம 

ககள்வி ககட்பதற்கு இது இட்டுச் கசல்கின்ைது. “இந்த உலகில் நம் 

வாழ்வின் கநாக்ேம் என்ன? நமது பதாழில் மற்றும் நமது எல்லா 

முயற்சிேளின் இலக்கு என்ன? இந்தப் பூமி நமக்கு எதற்குத் கததவ?” 

இந்தக் ககள்விகரள நாம் ஆழமாகச் சிந்திக்காவிட்டால், சுற்றுச்சூழல் 

மீது நாம் ககாண்டிருக்கும் அக்கரை குறிப்பிடத்தக்கப் பைன்கரளத் தரும் 

என்பதில் தனக்கு நம்பிக்ரக இல்ரை என்று திருத்தந்ரத பிைான்சிஸ் 

அவர்கள் கூறுகிைார் (160). 

புனித பிைான்சிஸ் அசிசியாரின், பரடப்புகளின் இனிரமமிகு பாடலில், 

“என் ஆண்டவகர, உமக்கே புேழ்” என்ை அவரின் கவண்டுதலிலிருந்து 

இந்தத் திருமடலுக்குப் கபயர் ககாடுக்கப்பட்டுள்ளது. நம் கபாதுவான 

இல்ைமாகிய இப்பூமி, நம் வாழ்ரவப் பகிர்ந்து ககாள்ளும் ஒரு 

சககாதரிரயப் கபாைவும், நம்ரம அரைத்துக் ககாள்ள தனது கைங்கரள 

விரிக்கும் அழகான தாய் கபாைவும் நம் ஒவ்கவாருவருக்கும் 

நிரனவுபடுத்துகின்ைது (1). நாம் இப்பூமியின் தூசி (cf. கதா.நூ. 2:7) 

என்பரத மக்கள் மைந்துவிட்டனர். நம் உடல்கள் இப்பூமியின் 

மூைப்கபாருள்களால் ஆனது. இப்பூமியின் காற்ரை நாம் சுவாசிக்கிகைாம், 

அதன் நீரிலிருந்து நாம் வாழ்ரவயும், புதிய ஊக்கத்ரதயும் கபறுகிகைாம் 

(2). 

ஆனால் இப்கபாது இந்தப் பூமி, தவைாக நடத்தப்படுவதால் 

வருந்துகின்ைது. இந்த உைகின் ரகவிடப்பட்ட அரனத்தும் அதகனாடு 

கசர்ந்து புைம்புகின்ைது. அதனால் ஓர் “இயற்தேயியல் மனமாற்ைத்திற்கு” 

நம் ஒவ்கவாருவரையும், தனியாட்கரளயும், குடும்பங்கரளயும், உள்ளூர் 

சமூகங்கரளயும், நாடுகரளயும், பன்னாட்டுச் சமுதாயத்ரதயும் புனித 

திருத்தந்ரத 2ம் ஜான் பால் அவர்களின் கூற்றுப்படி, திருத்தந்ரத 

பிைான்சிஸ் அவர்கள் அரழக்கிைார். நம் கபாதுவான இவ்வில்ைத்ரதப் 

பைாமரிக்கும் பணியின் அழரகயும், கபாறுப்ரபயும் உைர்ந்தவர்களாய் 

“திதெதய மாற்றுவதற்கு” நாம் அரழக்கப்படுகிகைாம். தற்கபாது நமது 

பூமிக்ககாளத்திற்கு கநரிடுவது குறித்து உண்ரமயிகைகய வருந்தி, 



சுற்றுச்சூழரையும் இயற்ரகரயயும் பாதுகாக்க கவண்டுகமன்ை 

விழிப்புைர்வு வளர்ந்து வருவரத மகிழ்கவாடு ஏற்றுள்ளார் திருத்தந்ரத 

பிைான்சிஸ் (19). இந்தத் திருமடல் முழுவதிலும் நம்பிக்ரக ஒளிக்கதிர் 

வீசுகிைது. மனித சமுதாயம் நம் கபாதுவான இல்ைத்ரதக் 

கட்டிகயழுப்புவதற்கு ஒன்று கசரும் சக்திரய இன்னமும் ககாண்டுள்ளது 

என்ை ஒரு கதளிவான கசய்திரயயும் இது தருகிைது (13). ஆண்களும் 

கபண்களும் இவ்விடயத்தில் கசயல்படும் நல்ை திைரன இன்னமும் 

ககாண்டுள்ளனர் (58). எல்ைாம் இழந்துவிடவில்ரை. கமாசமானரதச் 

கசய்வதற்குச் சக்தியுரடய மனிதர்கள், தங்களுக்கு கமைாக உயர்ந்து 

நின்று, நல்ைரத மீண்டும் கதர்ந்கதடுத்து, புதிய கதாடக்கத்ரத 

ஆற்ைவதற்கு ஆற்ைரைக் ககாண்டுள்ளனர் (205).  

புனித திருத்தந்ரத 2ம் ஜான் பால் அவர்களின் கூற்ரைக் குறிப்பிட்டு 

கத்கதாலிக்க விசுவாசிகளிடம் திருத்தந்ரத பிைான்சிஸ் அவர்கள் 

இவ்வாறு கசால்கிைார்: பரடப்பிலும், இயற்ரகயிலும், 

பரடத்தவகைாடும் தங்களுக்கு இருக்கும் கபாறுப்ரபயும் கடரமரயயும் 

கிறிஸ்தவர்கள் உைர்ந்து கசயைாற்ை கவண்டும் (64). நம் கபாதுவான 

இல்ைம் பற்றி எல்ைா மக்ககளாடும் உரையாடலில் ஈடுபடகவண்டுகமன 

சிைப்பாகக் ககட்டுள்ளார் திருத்தந்ரத (3). இந்தப் பகுதி முழுவதும் 

உரையாடல் பற்றிச் கசால்கிைது. பிைச்சரனகரளத் தீர்ப்பதற்கு இது 

கருவியாக மாறுகிைது என்பது பிரிவு 5ல் கசால்ைப்பட்டுள்ளது. பிை 

கிறிஸ்தவ சரபகளும், கிறிஸ்தவ சமூகங்களும், மற்ை மதங்களும் 

இயற்ரகயியல் பற்றி தங்களின் ஆழ்ந்த அக்கரைரய கவளிப்படுத்தி 

மதிப்புமிக்க சிந்தரனகரளயும் வழங்கியுள்ளன என்று திருத்தந்ரத 

இம்மடலில் கதாடக்கத்திலிருந்கத நிரனவு கூர்ந்துள்ளார் (7). 

உண்ரமயில் இத்தரகய பங்களிப்புகள், அன்புக்குரிய கிறிஸ்தவ 

ஒன்றிப்பு முதுகபரும் தந்ரத பர்த்தகைாகமகயா அவர்களிடமிருந்து 

கதாடங்கின (7) என்பது 8 மற்றும் 9ம் பத்திகளில் விரிவாகக் ககாடிட்டுக் 

காட்டப்பட்டுள்ளன. இந்த முயற்சிக்கு முக்கிய காைைமாக 

இருந்தவர்களுக்கு, தனியாட்கள், கழகங்கள் மற்றும் நிறுவனங்களுக்கு 



பை இடங்களில் திருத்தந்ரத நன்றி கதரிவித்துள்ளார். எண்ைற்ை 

அறிவியைாளர்கள், கமய்யியைாளர்கள், இரையியைாளர்கள் மற்றும் 

கபாதுநிரைக் குழுக்களின் சிந்தரனகள், இக்ககள்விகள் குறித்த 

திருஅரவயின் சிந்தரனரய வளப்படுத்தியிருக்கின்ைன என்பரதயும் 

திருத்தந்ரத குறிப்பிட்டுள்ளார் (7). மனித சமுதாயத்தின் முழு 

வளர்ச்சிக்கும், ஒருங்கிரைந்த இயற்ரகயியலுக்கும் (ecology) மதங்கள் 

ஆற்றிவரும் அதிகமான பங்கீட்ரட உைருமாறு ஒவ்கவாருவருக்கும் 

அரழப்பு விடுத்துள்ளார் (62). 

இந்தத் திருமடலின் விவைங்கள் 15வது பத்தியில் விவரிக்கப்பட்டு ஆறு 

பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. இக்காைத்தின் சிைந்த அறிவியல் 

கண்டுபிடிப்புக்கரள அடிப்பரடயாக ரவத்து தற்கபாரதய நிரைரய 

வழங்குவதிலிருந்து இது ஆைம்பிக்கின்ைது (பிரிவு 1). அடுத்த பிரிவு, 

விவிலிய மற்றும் யூத-கிறிஸ்தவ மைரப ஆைாய்ந்துள்ளது (பிரிவு 2). அடுத்த 

3வது பிரிவு, கதாழில்நுட்ப உைகிலும், மனிதரின் அதிகப்படியான 

தன்னைத்திலும் உள்ள பிைச்சரனகளின் மூைத்ரத அைசியுள்ளது (பிரிவு. 

3). பின்னர் பிரிவு 4ல், சுற்றுச்சூழல் விவகாைத்கதாடு பின்னிப் பிரைந்த, 

மனித மற்றும் சமூகக் கூறுகரளத் கதளிவாக மதிக்கும்” (137), 

ஒருங்கிரைந்த இயற்ரகயியரைப் பரிந்துரைக்கின்ைது (பிரிவு 4). பிரிவு 

5ல், கதளிவான தீர்மானங்கள் எடுக்கும் சமூக, கபாருளாதாை மற்றும் 

அைசியல் வாழ்வின் எல்ைா மட்டங்களிலும் கநர்ரமயான 

உரையாடரைத் கதாடங்குமாறு திருத்தந்ரத பரிந்துரைத்துள்ளார் (பிரிவு 

5). நல்ை கபாறுப்புள்ள மனசாட்சியால் வழிநடத்தப்படாத எந்தத் 

திட்டமும் சாைமுள்ளதாய் இருக்காது என்பரத நிரனவுபடுத்தி (பிரிவு 6), 

கல்வி, ஆன்மீகம், அைசியல் மற்றும் இரையியல் தளங்களில் இது 

வளர்வதற்கு கருத்துகள், திட்டங்கள் முன்ரவக்கப்பட கவண்டும் என்று 

கூறியுள்ளார். இறுதியில் இந்த மடல் இரு கசபங்களுடன் நிரைவு 

கபறுகின்ைது. ஒன்று, எல்ைா வல்ைரமயும் நிரைந்த பரடத்தவைாம் 

இரைவனில் நம்பிக்ரக ககாள்ளும் அரனவருக்கும் உரியது. 

இைண்டாவது கசபம், இகயசு கிறிஸ்துவில் விசுவாசத்ரத அறிக்ரகயிடும் 



அரனவருக்குமானது. 

இந்த திருமடலில் உள்ள பல்கவறு முக்கியமான கூறுகள் இகதா: 

ஏரழகளுக்கும் இந்தப் பூமிக் ககாளத்தின் வலுவற்ை தன்ரமக்கும் 

இரடகய உள்ள உைவு, 

இந்த உைகில் எல்ைாகம ஒன்கைாகடான்று கதாடர்புரடயது என்பதில் 

நம்பிக்ரக, 

புதிய இைக்கைங்களின் திைனாய்வும், கதாழில்நுட்பத்திலிருந்து 

வகுக்கப்பட்ட சக்தி வடிவங்களும், 

கபாருளாதாைத்ரதயும் முன்கனற்ைத்ரதயும் புரிந்து ககாள்வதற்கு மற்ை 

வழிகரளத் கதடுவதற்கு அரழப்பு, 

ஒவ்கவாரு பரடப்புக்கும் உரிய மதிப்பு, 

இயற்ரகயியலுக்கு மனிதர் கபாருள்ககாள்ளும் விதம், 

ஒளிவுமரைவில்ைாத மற்றும் கநர்ரமயான விவாதத்தின் அவசியம், 

பன்னாட்டு மற்றும் உள்ளூர்க் ககாள்ரகயின் முக்கிய கபாறுப்பு, 

 

புைக்கணிக்கும் கைாச்சாைமும் புதிய வாழ்வுமுரைக்குப் பரிந்துரையும் (16). 

 

பிரிவு 1 – நமது  பொதுவான  இல்லத்திற்கு என்ன நடந்து 

போண்டிருக்கிைது?  

 

பரடப்பின் அழுகுைலுக்குச் கசவிசாய்ப்பதற்கும், இன்று உைகிற்கு 

நிகழ்ந்துககாண்டிருப்பரத கவதரனகயாடு நிரனவில் ககாண்டு அரதத் 

துணிச்சலுடன் மாற்றுவதற்கும், அதன்மூைம் நாம் ஒவ்கவாருவரும் 

அதற்கு என்ன கசய்யைாம் என்பதற்கும் ஒரு வழியாக, சுற்றுச்சூழல் 

குறித்த மிக அண்ரம அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகரள முதல் பிரிவு 

வழங்குகிைது (19). இவ்வாறு தற்கபாரதய இயற்ரகயியல் 

பிைச்சரனகளின் பல்கவறு கூறுகரள இது பகுத்தாைாய்கிைது (15). 



மாசுக்ககடும் காைநிரை மாற்ைமும்: காைநிரை மாற்ைம் என்பது, 

சுற்றுச்சூழல், சமூக, கபாருளாதாை, அைசியல் மற்றும் வளங்கரளப் 

பங்கிடுதலில் கடும் விரளவுகரளக் ககாண்டிருக்கும் உைகளாவிய 

பிைச்சரனயாகும். இது, நம் காைத்தில் மனித சமுதாயம் எதிர்ககாள்ளும் 

முக்கிய சவால்களில் ஒன்ரை முன்ரவக்கிைது (25). காைநிரை, கபாதுப் 

கபாருளாக, எல்ைாருக்கும் உரியதாக இருந்தால் (23), இந்த மாற்ைம் 

ஏற்படுத்தும் மிகப்கபரும் தாக்கம், மிகவும் வறிய மக்களில் 

ஏற்படுத்துகின்ைது, ஆனால், அதிகமான வளங்கரளயும், கபாருளாதாை 

அல்ைது அைசியல் ஆதிக்கத்ரதயும் ககாண்டிருப்பவர்களில் பைர், இந்தப் 

பிைச்சரனகரள அல்ைது அதன் தாக்கங்கரள மரைப்பதில் ஒரு முகமூடி 

கபாட்டுக்ககாண்டு இதில் மிகக் கருத்தாய் இருப்பதுகபால் 

காட்டிக்ககாள்கின்ைனர் (26). அகதகநைம், நம் சககாதை சககாதரிகரள 

ஈடுபடுத்தும் இந்தக் ககாடுந்துன்பங்களுக்கு நாம் பதிைளிக்காமல் 

இருப்பது, அரனத்து மனிதாைலும் ஆன இந்தச் சமுதாயம் 

அரமக்கப்பட்டுள்ள அரனத்து ஆண் கபண் மீது, நாம் கபாறுப்புைர்வு 

இழந்துள்ளரதக் காட்டுகிைது (25). 

தண்ணீர் விவகாைம்: எல்ைாருக்கும் பாதுகாப்பான குடி தண்ணீர் கிரடக்க 

கவண்டியது அடிப்பரடயான மற்றும் உைகளாவிய உரிரமயாகும். 

ஏகனனில் இது மனிதர் உயிர் வாழ்வுக்கு இன்றியரமயாதது, கமலும் 

இது, மற்ை மனித உரிரமகரள கசயல்படுத்துவதற்கு ஒரு படிநிரை 

என்று திருத்தந்ரத கதளிவாகச் கசால்கிைார். ஏரழகளுக்கு இந்த 

உரிரமரய மறுப்பது, அவர்களின் தவிர்க்க இயைாத மாண்கபாடு 

வாழ்வதற்கு இருக்கும் உரிரமரய மறுப்பதாகும் (30). 

பல்வரக உயிரினங்களின் இழப்பு: ஆண்டுகதாறும் ஆயிைக்கைக்கான 

தாவைங்களும், விைங்கு வரககளும் மரைந்து கபாவதாகத் கதரிகிைது. 

இவற்ரை நாம் ஒருகபாதும் அறியாமல் இருப்கபாம். நம் குழந்ரதகளும் 

ஒருகபாதும் இவற்ரைப் பார்க்க மாட்டார்கள். ஏகனனில் இரவ 

எக்காைத்துக்கும் இழக்கப்பட்டதாகிவிடும் (33). இரவ வளத்ரத 

எவ்விதத்திலும் சுைண்டுவதாக இருக்காது, ஆனால், அரவ தன்னிகை 



மதிப்புள்ளரவ மற்றும் அவற்றுக்கு மதிப்பு உண்டு. மனிதைால் 

ஆக்கப்படும் பிைச்சரனகளுக்குத் தீர்வு காண்பதற்கு அறிவியைாளர்களும், 

கபாறியியைாளரும் எடுத்துவரும் பாைாட்டுக்குரிய முயற்சிகளுக்கு நாம் 

நன்றிக்கடன் பட்டவர்கள். ஆயினும், மனிதத் தரையீடு, நிதி மற்றும் 

நுகர்வியலின் கசரவக்கு உட்படும்கபாது, இது உண்ரமயிகைகய நம் 

பூமிரய வளரமயும், அழகும் குன்றியதாக ஆக்கும், வைட்சிக்கும் 

உட்படுத்தும் (34). 

மனித வாழ்வின் தைத்தில் கதய்வும், சமுதாயத்தின் சீைழிவும்: அரனத்துைக 

உைவுகளின் நன்கனறிகள் வரைச்சட்டத்தின் அடிப்பரடயில், ஓர் 

“உண்ரமயான இயற்ரகயியல் கடன்’“ (51) இந்த உைகில், 

எல்ைாவற்றுக்கும் கமைாக, உைகின் வடக்கு கதற்ரக மதிக்கும் 

விடயத்தில் எவ்வாறு நிைவுகின்ைது என்பரத இத்திருமடல் 

சுட்டிக்காட்டுகின்ைது. காைநிரை மாற்ைத்தின்முன், இன்றியரமயாத 

கடரமயுைர்வுகள் (52) உள்ளன, அதிலும் வளர்ந்த நாடுகளுக்கு இரவ 

அதிகமாககவ உள்ளன. 

 

இந்த விவகாைங்கள் பற்றிய ஆழமான கவறுபாடுகரள உைர்ந்து, பை 

மக்கள்மீது இந்நிரை சுமத்தும் துன்பத்ரதப் கபாக்குவதற்குக் கிரடக்கும் 

குரைவான முயற்சிகரளக் கண்டு, திருத்தந்ரத பிைான்சிஸ் அவர்கள் தான் 

மிகவும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகக் காட்டுகிைார். கநர்மரையான 

எடுத்துக்காட்டுகள் குரைவுபடவில்ரைகயனினும் (58), தன்னிரைவும், 

மகிழ்வான கவனமின்ரமயும் கமகைாங்கி நிற்கின்ைது (59). 

வாழ்வுமுரைரயயும், உற்பத்திரயயும், நுகர்வுத்தன்ரமரயயும் (59) 

மாற்றுவதற்கு விருப்பம் காட்டும் அவசியமான கைாச்சாைம் 

குரைபடுகின்ைது (53). ஆனால், இயற்ரக அரமப்புகரளப் 

பாதுகாப்பதற்கு உறுதி கசய்யும் சட்டமுரையான வரைவுத்திட்டத்ரத 

உருவாக்குவதற்கு முயற்சிகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்ைன (53). 



 

பிரிவு 2 - ெதடப்பின் நற்பெய்தி 

முந்ததயப் பிரவில் விளக்ேப்ெட்ட பிரச்ெதனேதள எதிர்போள்வதற்கு 

 

திருத்தந்ரத பிைான்சிஸ் அவர்கள், விவிலியப் பகுதிகரளத் 

கதர்ந்கதடுத்து, யூத-கிறிஸ்தவ மைபிலிருந்து வருகின்ை, 

புரிந்துககாள்ளக்கூடிய கண்கைாட்டத்ரத வழங்குகிைார். பரடப்பு மீது 

மனித சமுதாயத்திற்கு இருக்கும் அளவற்ை கடரம (90), 

பரடப்புக்களுக்குள் இருக்கும் ஆழமான கதாடர்பு மற்றும், இயற்ரகச் 

சுற்றுச்சூழல், மனித சமுதாயத்தின் கபாதுச் கசாத்து, இதில் 

ஒவ்கவாருவருக்கும் கபாறுப்பு உள்ளது (95) என்பரதத் கதளிவாகக் 

காட்டியிருக்கிைார். 

விவிலியத்தில், விடுதரையளித்து மீட்கும் இரைவகன, இந்தப் புவிரயப் 

பரடத்த இரைவன். இரைவனின் இந்த இரு வழிகளும் கசயல்படும் 

முரை ஒன்கைாகடான்று பிரிக்க முடியாதரவ, கநருக்கமானரவ (73). 

பரடப்பு வைைாறு, மனிதர்களுக்கும் பிை உயிர்களுக்கும் இரடகய உள்ள 

உைவு பற்றிச் சிந்திப்பதற்கும், பாவம், அரனத்துப் பரடப்பின் 

சமநிரைரய எவ்வாறு உரடக்கிைது என்பரதச் சிந்திப்பதற்கும் 

ரமயமாக உள்ளது. இரைவன், நம் அடுத்திருப்பவர், இப்பூமி ஆகிய 

மூன்றும் மனித வாழ்வுக்கு அடிப்பரட. கமலும், இம்மூன்கைாடும் மனித 

வாழ்வு கநருக்கமான பின்னிப் பிரைந்த உைரவக் ககாண்டுள்ளது 

என்பரதயும் இந்த விவிலியப் பகுதிகள் விளக்குகின்ைன. 

விவிலியத்தின்படி, இந்த மூன்று முக்கிய உைவுகள் கவளியிலும், 

நமக்குள்ளும் உரடபட்டுள்ளன. இந்த முறிகவ பாவம் (66). 

இதற்காக, கிறிஸ்தவர்கள்கூட, சிைகநைங்களில் மரைநூரைத் தவைாக 

விளக்குகின்ைனர். நாம் இரைவனின் சாயைாகப் பரடக்கப்பட்டுள்களாம் 

மற்றும் இப்பூமிரய ஆளும் அதிகாைத்ரதக் ககாண்டுள்களாம் என்பது, 

பிை பரடப்புகள்மீது முழுவதுமாக ஆதிக்கம் கசலுத்துவதற்கு 



இக்காைத்தில் நியாயப்படுத்தப்படுகிைது. இந்தக் கருத்ரத நாம் 

வலுக்கட்டாயமாகப் புைக்கணிக்க கவண்டும் (67). பிை பரடப்புக்களின் 

கநாக்கம் நம்மில் காைப்படவில்ரை என்பரத அறிந்தவர்களாய், 

உைகின் கதாட்டத்ரத உழுது கண்காணிக்க கவண்டிய கடரமரய 

மனிதர்கள் ககாண்டிருக்கின்ைனர் (cf.கதா.நூ.2:15) (67). மாைாக, எல்ைாப் 

பரடப்புகளும் நம்கமாடும், நம் வழியாகவும் இரைவனாகிய 

கபாதுவான புள்ளிரய அரடவதற்கு முன்கனாக்கி நகர்கின்ைன (83). 

மனிதர், இந்தப் புவியின் முதைாளி அல்ை என்பது, வாழும் அரனத்து 

உயிர்கரளயும் ஒகை தளத்தில் ரவக்ககவண்டும் என்று அர்த்தமல்ை. இது, 

மனிதர்களின் தனித்துவம் மிக்க மதிப்ரபயும், அவர்களுக்கு இருக்கும் 

அளப்கபரும் கபாறுப்ரபயும் புைக்கணிப்பதாகும். கமலும், இந்தப் 

பூமிரயப் புனிதமாக, இரைத்தன்ரமகயாடு கநாக்குவதும், அதில் 

உரழத்து அரதப் பாதுகாக்க நம்ரமத் தரட கசய்யும் (90). இந்தக் 

கண்கைாட்டத்தில், எந்தப் பரடப்புக்கும் இரழக்கப்படும் ஒவ்கவாரு 

ககாைடூைச் கசயலும், மனித மாண்புக்கு முைைானது (92). 

இருந்தகபாதிலும், நம் இதயங்களில் கனிவும், பரிவன்பும், நம் சக 

மனிதர்கள் மீது அக்கரையும் குரைவுபட்டால், பிை பரடப்புகள் மீது நாம் 

ககாண்டிருக்கும் ஆழமான ஒன்றிப்பு உண்ரமயானதாக இருக்காது (91). 

ஒகை வானகத்தந்ரதயால் வாழ அரழக்கப்பட்டுள்களாம், காைமுடியாத  

பிரைப்பால் நாம் அரனவரும் இரைக்கப்பட்டுள்களாம், நாம் 

அரனவரும் கசர்ந்து ஓர் உைகளாவிய குடும்பத்ரத உருவாக்குகிகைாம், 

இந்த கமைான உைவு, புனிதம், பாசம் மற்றும் தாழ்ரமயான மதிப்ரப 

நம்மில் நிரைக்கின்ைது என்ை ஓர் உைகளாவிய ஒன்றிப்பு விழிப்புைர்வு 

கதரவப்படுகின்ைது (89). 

 

இந்தப் பிரிவு, கிறிஸ்தவ கவளிப்பாட்டின் ரமயத்கதாடு 

நிரைவரடகின்ைது. இந்த உைககாடு உறுதியான, அன்புைவு 

ககாண்டிருந்த இம்மண்ணுைக இகயசு, உயிர்த்து மகிரமயில் உள்ளார். 



இவர் உைகின் ஆண்டவைாக, பரடப்பு முழுவதும் பிைசன்னமாகி 

இருக்கிைார் (100). 

 

பிரிவு 3 - இயற்தேயியல் கெராெத்திற்கு மனிதக் ோர ங்ேள் 

 

இந்தப் பிரிவு, தற்கபாது காைப்படும் நிரையின் காைைங்கரள, 

கமய்யியல் மற்றும் அறிவியல் துரைககாண்டு ஆய்வு கசய்கிைது. 

இந்நிரையின் கவளிஅரடயாளங்கரள மட்டுமல்ை, அவற்றின் 

ஆழமான காைைங்கரளயும் (15) ஆய்வு கசய்கிைது. 

கதாழில்நுட்பம் குறித்த சிந்தரனகள் இந்தப் பிரிவின் துவக்கத்தில் 

கவனம் கசலுத்தப்படுகிைது. வாழ்வுத் தைத்ரத உயர்த்துவதில், கதாழில் 

நுட்பங்கள் ஆற்றியுள்ள பங்ரக நன்றிகயாடு ஒத்துக் ககாள்கிைது. 

அகதகவரளயில், அறிவுத் திைன் மிக்ககாரும், கபாருளாதாை வலிரம 

கபற்கைாரும் மனித சமுதாயத்தின் மீதும், ஒட்டுகமாத்த உைகின் மீதும் 

ஆட்சி கசய்வதற்கு, கதாழில் நுட்பங்கள் துரைகபாகின்ைன (104). 

கதாழில்நுட்பத்தின் உதவிககாண்டு ஆட்சி கசய்யும் மனநிரை, 

இயற்ரகரய அழிப்பதற்கும், மக்கரள, குறிப்பாக, மிகவும் வலுவிழந்த 

மக்கரளச் சுைண்டுவதற்கும் இட்டுச் கசல்கிைது. கதாழில்நுட்ப ஆட்சி, 

கபாருளாதாை, அைசியல் துரைகரளயும் ஆள்கிைது (109). முழுமனித 

முன்கனற்ைம், அரனவரையும் இரைத்துக்ககாள்ளும் சமுதாயம் 

இவற்ரை வர்த்தகச் சந்ரத உறுதி கசய்யமுடியாது என்பரத நாம் 

உைைவிடாமல் தடுப்பது, இந்தத் கதாழிநுட்ப ஆட்சி (109). 

“அளவுக்ேதிேமாே மனிததர தமயப்ெடுத்துவது, நவீன உலேம்” (116). இந்த 

உைகில் மனிதப் பிைவிகள் தங்களுரடய உண்ரமயான இடத்ரத 

உைைாமல், தாங்களும், தங்கள் சக்தியும் ரமயம் என்று எண்ணி 

வருகின்ைனர். இதனால், "ெயன்ெடுத்தி தூக்கிபயறியும்" சிந்தரன 

உருவாகிைது. இந்த எண்ைம், சுற்றுச்சூழரையும், மனிதர்கரளயும் 

கபாருள்களாகப் பாவித்து, தூக்கிகயறிவரத நியாயப்படுத்துகிைது. இந்த 



எண்ைம், குழந்ரதகரளத் தவைாகப் பயன்படுத்துதல், வயது 

முதிர்ந்கதாரை ஆதைவற்ைவர்களாக விடுதல், பிைரை அடிரமகளாக 

பயன்படுத்துதல், மனித வர்த்தகம், தங்கள் எதிர்பார்ப்புக்கு ஏற்ைவாறு 

இல்ைாதக் குழந்ரதரயக் கருவில் அழித்தல், மிருகங்களின் இன அழிவு 

ஆகியவற்றிற்கும் இட்டுச்கசல்கிைது. இந்த எண்ைகம கபாரதப்கபாருள் 

விற்பரனயிலும், உடல் உறுப்பு வர்த்தகத்திலும் காைப்படுகிைது (123). 

இந்தப் பின்னணியில், இத்திருமடல், இன்ரைய உைகின் இரு முக்கியப் 

பிைச்சரனகரளப் பற்றிப் கபசுகிைது. அரனத்திற்கும் கமைாக, கதாழில்: 

மனிதர்கரள விைக்கி ரவக்காத முழுரமயான இயற்ரகயியல், 

கதாழிலின் முக்கியத்துவத்ரத கைக்கில் இரைக்ககவண்டும் (124), 

ஏகனனில், குறுகிய காை இைாபத்திற்காக, மனிதர்கள் மீது முதலீடு 

கசய்வரத நிறுத்திவிடுவது, தவைான வர்த்தகமாகும் (128). 

இைண்டாவது பிைச்சரன, அறிவியல் முன்கனற்ைத்துடன் கதாடர்புள்ளது. 

இங்கு, GMO, அதாவது, மைபணு மாற்ைம் கசய்யப்பட்ட உயிர்கள் குறித்துப் 

கபசுகிைது (132-136). இது சிக்கைானச் சுற்றுச்சூழல் பிைச்சரன (135). இந்த 

மாற்ைங்கள், உைகின் சிை பகுதிகளில் பிைச்சரனகரளத் தீர்த்து, 

கபாருளாதாை வளர்ச்சிரயக் ககாைர்ந்திருந்தாலும், நல்ை 

விரளநிைங்கள் ஒரு சிைைது கைங்களில் குவிந்திருப்பது துவங்கி (134), 

ஏரனயத் கதால்ரைகள் தீர்க்கப்படாமல் இருப்பரத நாம் தவைாக 

எரடகபாடக் கூடாது (134). 

திருத்தந்ரத பிைான்சிஸ் அவர்கள், சிறு விவசாயிகள், கிைாமப்புை 

கதாழிைாளிகள், பன்முக உயிர்கள், இயற்ரக கட்டுமானங்கள் இவற்ரைப் 

பற்றி குறிப்பாகச் சிந்தித்துள்ளார். எனகவ, பைந்துபட்ட, கபாறுப்பான, 

அறிவியல் மற்றும் கருத்துப் பரிமாற்ைம் நரடகபறுவது அவசியம். 

நம்மிடம் உள்ளத் தகவல்கள் அரனத்ரதயும் திைட்டி, ஒவ்கவான்ரையும் 

அரடயாளப்படுத்தி நடத்தப்படும் கருத்துப் பரிமாற்ைம் கதரவ (135) 

என்று கூறியுள்ளார். 



 

பிரிவு 4 - ஒருங்கித க்ேப்ெட்ட இயற்தேயியல் 

திருமடல் தரும் ெரிந்துதரேளின் இதயமாே விளங்குவது 

ஒருங்கித க்ேப்ெட்ட இயற்தே. 

 இது ஒரு புது வழி நீதி. மனிதப் பிைவிகள் இவ்வுைகில் கபைகவண்டிய 

தனித்துவமான இடத்ரத மதிக்கவும், நமது சுற்றுப்புைத்துடன் நாம் 

ககாள்ளும் உைரவ மதிக்கவும் இந்த இயற்ரகயியல் கசால்லித் தருகிைது. 

நம்மிடமிருந்து பிரிந்து, நாம் வாழ்வதற்கு ஒரு பின்புைமாக மட்டும் 

இயற்ரகரய கருதமுடியாது (139). கபாருளாதாைம், அைசியல், கைாச்சாைம், 

குறிப்பாக, அழியும் ஆபத்தில் உள்ள கைாச்சாைம், தினசரி வாழ்வு என்ை 

எல்ைா தளங்களிலும் இந்த உண்ரம உைைப்படகவண்டும். 

ஒருங்கிரைக்கப்பட்ட இந்தக் கண்கைாட்டம், நம் நிறுவனங்களில் 

இருக்கும் இயற்ரகயியரை கசயைாக்குகிைது. அரனத்தும் 

கதாடர்புரடயரவ; என்ைால், சமுதாய நிறுவனங்கள் சுற்றுச்சூழரையும் 

மனித உயிரின் தன்ரமரயயும் பாதிக்கின்ைன. இந்த ஒருங்கிரைப்பிற்கு 

தீங்குவிரளயும்கபாது, அது சுற்றுச்சூழரையும் பாதிக்கிைது (142). 

சுற்றுச்சூழல் பிைச்சரனகளின் ஆய்வு, மனித, குடும்ப, பணித்தள 

ஆய்வுகளிலிருந்து பிரிக்க முடியாதது (141). சுற்றுச்சூழல் ஆபத்து, சமுதாய 

ஆபத்து என்று இருவரக ஆபத்துக்கரள நாம் சந்திக்கவில்ரை. இரவ 

இைண்டுகம ஒகை சிக்கைான ஆபத்து (139). 

மனித இயற்ரகயியல் கபாதுநைனிலிருந்து பிரிக்கமுடியாதது (156). 

அநீதிகள் கபருகிவருகின்ைன, அடிப்பரட மனித உரிரமகள் 

மறுக்கப்பட்டு, ஒதுக்கப்பட கவண்டியவர்கள் என்ை கருத்துக்கு 

உள்ளாக்கப்படும் மனிதர்களின் எண்ணிக்ரக கூடிவருகிைது (158). 

இச்சூழலில், மிகவும் வறுரமப்பட்ட சககாதை சககாதரிகளின் சார்பாக நம் 

அர்ப்பைத்கதர்வு இருக்க கவண்டும் (158). தன்னிகைகய இயங்கக்கூடிய 

ஓர் எதிர்காைத்ரத, அடுத்தத் தரைமுரைக்கு விட்டுச்கசல்ை 

கவண்டுமானால், அது இன்ரைய வறிகயாரைப் கபணுவதில் கவளிப்பட 

கவண்டும். இரத ஏற்கனகவ திருத்தந்ரத 16ம் கபனடிக்ட் அவர்கள் 



கூறியுள்ளார். ஒரு தரைமுரைக்குள் ஒருங்கிரைப்ரப 

உருவாக்குவகதாடு, தரைமுரைகளுக்கிரடகய ஒருங்கிரைப்ரப 

உருவாக்குவதும் அவசைமான நன்கனறித் கதரவ (162). 

ஒருங்கிரைந்த இயற்ரகயியல் ஒவ்கவாரு நாள் வாழ்ரவச் சார்ந்தது. 

இச்சுற்றுமடலில் நகைச்சூழல் குறித்து சிைப்பான கவனம் 

கசலுத்தப்பட்டுள்ளது. மனிதப் பிைவிகள், சூழ்நிரைக் 

கட்டுப்பாடுகளுக்கு மிகச் சிைந்த முரையில் பதிலுரைக்கும் சக்தி 

கபற்ைவர்கள். தாறுமாைானச் சூழல்களிலும், தாங்கள் உருவாக்கும் 

வழிகளில் வாழப் பழகியவர்கள் மனிதப்பிைவிகள் (148). இருப்பினும், 

கபாதுஇடங்கள், தங்குமிடம், கபாக்குவைத்து ஆகிய துரைகளில் இன்னும் 

ஏைாளமான, உண்ரமயான முன்கனற்ைம் கதரவப்படுகிைது (150-154). 

கமலும், உைகமரனத்ரதயும் இரைவனின் ககாரடயாக, நமது 

கபாதுவான இல்ைமாக ஏற்றுக்ககாள்வதற்கு, நமது உடரை இரைவனின் 

ககாரட என ஏற்றுக்ககாள்வது முக்கியம். இதற்கு மாைாக, நமது 

உடல்மீது நாம் அளவற்ை அதிகாைம் ககாண்டிருப்பதாக நிரனத்தால், 

பரடப்பின்மீதும் நாம் அளவற்ை அதிகாைம் ககாண்டிருப்பதாக எை. 
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