
16.11.2016:-திருத்தந்தத : நமக்குத் தீதம செய்வ ோர் மீது ச ோறுதம. 

இரக்கத்தின் யூபிலி ஆண்டில், 

கிறிஸ்த ர்கள் அதை ரும் 

ஆற்ற வ ண்டிய, உடல் ெோர்ந்த 

மற்றும் ஆன்மீகம் ெோர்ந்த 

இரக்கச் செயல்களோக, 

திருஅத ,  திைோன்தகப் 

 ரிந்துதரத்து, அ ற்தறச் 

செயல் டுத்து தற்கு 

ஊக்கமளித்து  ருகின்றது. “நமக்குத் தீதம செய்வதோதர, ச ோறுதமயோக 

ஏற்றுக்சகோள்ளுதல்” என் து, ஆன்மீகம் ெோர்ந்த ஏழு இரக்கச் செயல்களில் 

ஒன்றோகும். 

ஆன்மீகம் சார்ந்த, இந்த இரக்கச் சசயல் பற்றியய, திருத்தந்தத 

பிரான்சிஸ் அவர்கள், 16.11.2016-புதன் காதையில், வத்திக்கான் தூய 

யபதுரு வளாகத்தில் கூடியிருந்த பல்ைாயிரக்கணக்கான 

திருப்பயணிகளுக்கு, சபாது மதைக்கல்வியுதர வழங்கினார். 

“ஒவ்ச ோரு ரும் தன் கண்ணில் இருக்கும் மரக்கட்தடதய எடுத்து எறிந்த 

பின்ைர், பிறர் கண்ணில் இருக்கும் துரும்த  எடுக்க வ ண்டும் என்ற 

இவயசுவின் நற்செய்தி வ ோததைப்  குதி (லூக்.6:41-42)” முதலில் 

வாசிக்கப்பட்டது. பின்னர், திருத்தந்தத பிரான்சிஸ் அவர்கள் 

எல்ைாருக்கும் காதை வணக்கம் சசால்லி, நாம் அதனவரும் மிக 

நன்ைாகத் சதரிந்து தவத்திருக்கும், ஆனால், நாம் சசயல்படுத்த 

யவண்டியிருந்தும், சிையவதளகளில், நாம் சசயல்படுத்தாமல் 

இருக்கின்ை, ஓர் இரக்கச் சசயல் பற்றிப் பார்ப்யபாம் என, இத்தாலிய 

சமாழியில் தன் உதரதயத் சதாடங்கினார். 

அன்புச் சயகாதர, சயகாதரிகயள, இந்த இரக்கத்தின் சிைப்பு யூபிலி 

ஆண்டின் நம் மதைக்கல்வியில், தீதம சசய்தவர்கதளப் சபாறுதமயுடன் 

ஏற்றுக்சகாள்தல் பற்றிய இரக்கச் சசயல் பற்றிச் சிந்திப்யபாம். நமக்குத் 
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தீதம சசய்தவர்களிடம், இன்னும் பரந்த அளவில் சசால்ைப்யபானால், 

நமக்கு எரிச்சல் ஊட்டுபவர்களிடம், சபாறுதம காட்டுவது, பாவிகளாகிய 

நம்மீது, இதைவன் காட்டும் இரக்கத்தத நாம் பின்பற்றுவதாகும். 

பிையராடு சபாறுதமயாக இருப்பதில் நாம் பழகுவது, நம் சசாந்த 

நடத்தததயயும், நம் தவறுகதளயும் சிந்திப்பதற்கும் நமக்குச் சவாைாக 

இருக்கின்ைது. அறியாதமயில் உள்ளவர்க்கு கற்பித்தல், பாவிகதள 

நன்சனறிப்படுத்தல் ஆகிய இரு ஆன்மீகம் சார்ந்த இரக்கச் 

சசயல்களுக்கும், சபாறுதம யததவப்படுகின்ைது. வாழ்வில் 

முக்கியமான காரியங்களாகிய, விசுவாசத்திலும், அறிவிலும் இதளயயார் 

வளர்வதற்கு, ஆரவாரமின்றி உதவிசசய்யும், எண்ணற்ை சபற்யைார், 

மதைக்கல்வி ஆசிரியர்கள் மற்றும், ஆசிரியர்கள் காட்டும் சபாறுதமதய 

நாம் நிதனத்துப் பார்ப்யபாம். குறுகிய காைத்தில் 

அழியக்கூடியதவகதளப் பற்றிக்சகாண்டிருப்பவர்கள், தங்களின் 

வாழ்வில், ஆண்டவரின் திட்டத்ததக் கண்டுணரவும், இதன் வழியாக, 

நிதைத்த மகிழ்தவக் காணவும் பிைர்க்கு உதவுவது, மாசபரும் பிைரன்புச் 

சசயைாகும். நம் சயகாதர, சயகாதரிகளுக்கு, இவ்வாறு யசதவயாற்றுவதன் 

வழியாக, நம் இதயங்களும் மனமும் தூய்தமப்படுத்தப்பட்டு, 

புதுப்பிக்கப்படும். நம்தமச் சுற்றி வாழ்யவார்க்கு நாம் ஆதரவாகவும், 

ஊக்கமூட்டுபவர்களாகவும் சசயல்படுவதற்கு, நமக்குத் யததவயான, 

மனத்தாராளத்ததயும் சபாறுதமதயயும் தூய ஆவியார் தருவாராக. இதன் 

வழியாக, உண்தமயியையய முக்கியமான விடயங்கதள, நாம் எல்ைாரும் 

ஒன்றிதணந்து யபணி வளர்க்க இயலும். 

இவ்வாறு, புதன் சபாது மதைக்கல்வியுதரதய நிதைவு சசய்த 

திருத்தந்தத, திருப்பயணிகள் எல்ைாருக்கும், இரக்கத்தின் யூபிலி 

ஆண்டின் இறுதி நாள்கள், அருளும், ஆன்மீகப் புதுப்பித்தலின் காைமாக 

அதமயட்டும் என வாழ்த்தினார். 

நவம்பர் 20, உைக சிைார் உரிதமகள் தினம் 

கதடப்பிடிக்கப்படுவததக் குறிப்பிட்டார் திருத்தந்தத. அதனத்துக் 



குடும்பங்களும், நிறுவனங்களும், சிைாரின் நைன் பாதுகாக்கப்படுவதில் 

கவனம் சசலுத்துமாறு யகட்டுக்சகாண்டார். அதன் வழியாக, 

அடிதமமுதை, ஆயுதக் குழுக்கள் மற்றும், தவைாக 

நடத்தப்படுவதிலிருந்து சிைார் காப்பாற்ைப்படுவார்கள். 

யமலும், ஒவ்சவாரு சிைாரின் பள்ளி சசல்வதற்கான உரிதம 

உறுதிசசய்யப்படுவதில் விழிப்பாயிருக்கவும், சிைார், அதமதியான 

சூழலில் வளரவும் அதனத்துைக சமுதாயத்ததக் யகட்டுக்சகாண்டார். 

இதனால், சிைார், வருங்காைத்தத நம்பிக்தகயயாடும் யநாக்குவார்கள் 

என்ைார் திருத்தந்தத. யமலும், இத்தாலியின் செயனாவாதவச் யசர்ந்த 55 

யபர் சகாண்ட குழு ஒன்று, 140 கியைா எதடயுள்ள, அதரவட்ட வடிவ 

சாக்யைட் இனிப்தப திருத்தந்ததக்கு வழங்கியது. சவசனசுயவைா 

நாட்டு 11 நாடாளுமன்ை உறுப்பினர்களும் இப்சபாது 

மதைக்கல்வியுதரயில் கைந்துசகாண்டனர். இன்னும், மத்திய 

இத்தாலியில், அண்தமயில் நிைநடுக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்ட 

மக்களுக்காகச் சசபிக்குமாறும், அவர்களுக்கு ஒருதமப்பாட்டுணர்வு 

காட்டப்படுமாறும் யகட்டுக்சகாண்டார் திருத்தந்தத. 

பின்னர், எல்ைாருக்கும், தன் அப்யபாஸ்தலிக்க ஆசீதரயும் 

அளித்தார் திருத்தந்தத பிரான்சிஸ். 

ஆதாரம் : வத்திக்கான் வாசனாலி 
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