
24.08.2016:-மறைக்கல்வியுறை : பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்காக செபிப்பபாம். 

 

இத்தாலிக்கு புதன்கிழறம, ஒரு 

பொகம் நிறைந்த நாளாகபே 

விடிந்தது. ஆம். மத்திய இத்தாலியில், 

அதாேது உபைாம் நகருக்கு ஏைத்தாழ 

80 கிபைாமீட்டர் சதாறைவிலுள்ள 

ரிபயத்தி நகறைச் சுற்றியுள்ள சிறு 

நகர்கள் பை, நிைஅதிர்ச்சியால் சபருமளவில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

அமாத்திரிச்சே, அக்குசமாலி, பெஸ்காரா பெல் பொசராந்சொ ஆகிய 

நிறு நகரங்கள் அழிவுக்குள்ளாகியுள்ளன, அதிலும் குறிப்ொக 

அமாத்திரிச்சே என்ற அழகிய நகர். இந்ெ சோக நிகழ்வால், வழக்கமான 

புென் மறறக்கல்வி உறரயில் இடம்பெறும், இரக்கத்தின் யூபிலி ஆண்டு 

பொடர் சிந்ெறனகளுக்குப் ெதிலாக, இந்ெ நிலஅதிர்ச்சியால் 

ொதிக்கப்ெட்சடாருக்காக பேெத்றெ வழி நடத்தினார் திருத்ெந்றெ 

பிரான்சிஸ். 

நம் மறறக்கல்வி பொடர் உறரறய அடுத்ெ வாரத்திற்கு ெள்ளி 

றவக்கிசறன். இவ்வார உறர சநரத்தில், மத்திய இத்ொலியின் 

நிலஅதிர்ச்சியால் ொதிக்கப்ெட்ட மக்களுக்கு என் ஆழ்ந்ெ அனுொெத்றெத் 

பெரிவித்துக் பகாள்கிசறன். இந்ெ நிலஅதிர்ச்சியால் ெலர் உயிரிழந்துள்ளது 

மற்றும் காயமறடந்துள்ளது குறித்து என் உள்மன சவெறனறய 

இந்சநரத்தில் பவளியிடுகிசறன். வழக்கம்சொல் இன்றும் உங்களுடன் 

ெகிர்வெற்காக என் மறறக்கல்வி உறரறயத் ெயாரித்து றவத்திருந்சென். 

ஆனால், நிலஅதிர்ச்சியின் ொதிப்புக்கறளக் சகள்விப்ெட்டதும், என் 

ஆழ்ந்ெ கவறலறயயும், ஆன்மீக பநருக்கத்றெயும், ொதிக்கப்ெட்ட 

மக்களுடன் ெகிர்ந்து பகாள்வசெ முக்கியம் என கருதுகிசறன். நான் 

ெயாரித்து றவத்துள்ள உறரறய அடுத்ெ வாரம் சநாக்கலாம். இந்ெ 

இயற்றகப் செரிடரில் ெங்கள் அன்புக்குரியவர்கறள 

இழந்துள்ளவர்களுக்கு என் அனுொெங்கறளத் பெரிவிப்ெதுடன், இந்ெ 
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இடிொடுகளில் சிக்கியுள்ள ெங்கள் உறவினர்கள் குறித்ெ அச்ேத்திலும் 

ெெட்டத்திலும் வாழும் மக்களுக்கு என் ஆன்மீக பநருக்கத்றெயும் 

ஆெரறவயும் பெரிவிக்கிசறன். அமாத்திரிச்சே நகர் முற்றிலும் 

அழிந்துவிட்டது என்ெறெயும், அங்கு உயிரிழந்துள்சளாரில் சிறாரும் 

உள்ளடக்கம் என்ெறெயும் அந்நகர் சமயர் கூறக்சகட்டசொது, மிகவும் 

சவெறனயுற்சறன். அக்குசமாலி, அமாத்திரிச்சே, ரிசயத்தி 

மறறமாவட்டம், அஸ்பகாலி பிச்சேசனா ஆகிய இடங்களில் உள்ள 

மக்களுக்கும், லாட்சிசயா, உம்பிரியா மற்றும் பல மார்க்சக 

மாவட்டங்களின் அறனத்து மக்களுக்கும் என் பேெங்களுக்கான 

உறுதிறயக் கூறுவதுடன், அகில உலக திருஅறவயின் பநருங்கிய 

ஒருறமப்ொட்றடயும் பெரிவித்துக் பகாள்கிசறன். இந்ெ துன்ெகரமான 

சவறளயில் திருஅறவ, ென் இரக்கம் நிறற அன்றெ 

பவளிப்ெடுத்துவசொடு, இந்ெ தூய செதுரு வளாகத்தில் ெற்சொது 

கூடியிருக்கும் திருப்ெயணிகளின் ஆழ்ந்ெ அக்கறறறயயும் பெரிவிக்கிறது. 

துயருறும் இம்மக்களிறடசய ெணிபுரியும் ென்னார்வலர்களுக்கு என் 

நன்றிறய பவளியிடுகிசறன். அசெசவறள, எப்சொதும் மக்களின் 

துன்ெங்கள் குறித்து இரக்கமுள்ளவராக இருக்கும் இசயசுறவ சநாக்கி, 

இம்மக்களுக்காகச் பேபிக்குமாறு உங்களிடம் சகட்கிசறன். உள்ளம் 

பநாறுங்கியவர்களுக்கு இசயசு ஆறுெல் அளிப்ொராக. அன்றன மரியின் 

ெரிந்துறர வழியாக, அவர்களுக்கு அறமதி கிட்டுவொக. இசயசுசவாடு 

இறைந்து நம் இெயங்களும் கருறையுடன் பேயல்ெடுவொக. 

இன்றறக்குரிய மறறக்கல்வி உறரறய அடுத்ெ வாரம் சநாக்குசவாம். 

அசெசவறள இப்சொது, துக்கத்தின் மறறயுண்றமகறள தியானித்து 

பேெமாறல போல்சவாம். 

இவ்வாறு கூறிறய திருத்ெந்றெ பிரான்சிஸ் அவர்கள், அங்கு 

குழுமியிருந்ெ மக்கசளாடு இறைந்து பேெமாறல பேபித்ொர். பின்னர் 

அறனவருக்கும் ென் அப்சொஸ்ெலிக்க ஆசீறரயும் அளித்ொர் திருத்ெந்றெ 

பிரான்சிஸ். 



உக்றரனில் இடம்பெற்றுவரும் ஆயுெ சமாெல்கள் நிறுத்ெப்ெட்டு, 

அப்ெகுதியில் அறமதி நிலவ எடுக்கப்ெட்டுவரும் முயற்சிகறள, 

அம்சமாெல்களில் ஈடுெட்டுள்ள எல்லாத் ெரப்பினரும், ென்னாட்டு 

அறமப்புகளும் வலுப்ெடுத்துமாறு சகட்டுக்பகாண்டார் திருத்ெந்றெ 

பிரான்சிஸ். 

புென் பொது மறறக்கல்வியுறரக்குப் பின்னர், இதில் ெங்குபெற்ற 11 

ஆயிரத்துக்கு சமற்ெட்ட மக்கள் முன்னிறலயில், இவ்விண்ைப்ெத்றெ 

முன்றவத்ெ திருத்ெந்றெ, ெையக் றகதிகள் விடுெறல பேய்யப்ெடவும், 

அவேரகால மனிொபிமான உெவிகள் வழங்கப்ெடவும் 

சகட்டுக்பகாண்டார். 

உக்றரன் நாடு, முன்னாள் சோவியத் யூனியனிலிருந்து சுெந்திரம் 

பெற்ற 25ம் ஆண்டு நிறறறவ, இவ்வாண்டில் சிறப்பிக்கும்சவறள, 

அந்நாட்டின் அறமதிக்காகத் ொன் பொடர்ந்து பேபிப்ெொகவும் 

உறுதியளித்ொர் திருத்ெந்றெ பிரான்சிஸ். 

இன்னும், உலக உலகுோர் துறவு அறமப்புகள் அறவயின் பொதுப் 

செரறவயில் கலந்துபகாள்ளும் பிரதிநிதிகளுக்கும், இப்புென் பொது 

மறறக்கல்வியுறரயின்சொது வாழ்த்துத் பெரிவித்ொர் திருத்ெந்றெ 

பிரான்சிஸ். இரக்கத்தின் யூபிலி ஆண்டு, அருள் மற்றும் ஆன்மீகப் 

புதுப்பித்ெலின் காலமாக அறமயட்டும் எனவும் வாழ்த்தினார் 

திருத்ெந்றெ. 

நான்கு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறற, இந்ெ பொதுப் செரறவ 

நறடபெறுகின்றது. 

பிசரசில் நாட்டின் ரிசயா பெ பெனய்சரா நகரில், வருகிற 

பேப்டம்ெர் 7 முெல் 18 வறர நறடபெறவிருக்கும், மாற்றுத்திறனாளிகள் 

ஒலிம்பிக் சொட்டிகளில் கலந்துபகாள்ளும் வீரர்களுக்கும், உலக 

மாற்றுத்திறனாளிகள் ஒலிம்பிக் அறமப்புக்கும், ெனது வாழ்த்றெயும் 

இப்புென் பொது மறறக்கல்வியுறரயில் பெரிவித்ொர் திருத்ெந்றெ 

பிரான்சிஸ். 



2013ம் ஆண்டில் உலக இறளசயார் நாறளச் சிறப்பிக்க ரிசயா பேன்ற 

திருத்ெந்றெ, மாற்றுத்திறனாளிகள் ஒலிம்பிக் பகாடிறய ஆசீர்வதித்ொர் 

என்ெது குறிப்பிடத்ெக்கது. 

இன்னும், நன்பனறியியல் கல்வி ஆய்வுக்கான, இத்ொலிய 

இறறயியல் கழகம் பொடங்கப்ெட்டென் 50ம் ஆண்டு நிறறறவச் 

சிறப்பிக்கும் மாநாட்டில் கலந்துபகாள்ளும் பிரதிநிதிகளுக்கும் வாழ்த்துத் 

பெரிவித்ொர் திருத்ெந்றெ பிரான்சிஸ். 

நன்பனறியியல் இறறயியலாளர்கள், இந்ெ முக்கியத்துவம் நிறறந்ெ 

நன்பனறிகறளப் சொதிக்கும்சொது, இரக்கத்தின் அப்ெத்றெ உறடக்க 

சவண்டுபமனக் சகட்டுக்பகாண்டார் திருத்ெந்றெ. 

இப்பிரதிநிதிகள், இப்பொது மறறக்கல்வியுறரயில் 

கலந்துபகாண்டனர். 

ஆொரம் : வத்திக்கான் வாபனாலி 
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