
01.09.2016:-திருத்தந்தத : நம் ப ொதுவொன இல்லத்திற்கு இரக்கம் 

கொட்டுவவொம் 

கடவுள் நமக்கு வளம் நிதைந்த 

வதொட்டத்தத வழங்கியுள்ளொர், ஆனொல் 

நொம் அதத, கழிவுப்ப ொருள்கள், தரிசு 

நிலங்கள் மற்றும், 

குப்த க்கூளங்களொல்,  யனற்ை 

மொசுவகடதடந்த இடமொக 

மொற்றியுள்வளொம் என்று, திருத்தந்தத பிரொன்சிஸ் அவர்களின் பெய்தி 

ஒன்று கூறுகிைது. 

கத்த ோலிக்கத் திருஅவையில், வியோழனன்று கவைப்பிடிக்கப்பட்ை 

பவைப்வபப் போதுகோக்கும் உலக செப நோளுக்கு, நம் சபோதுைோன 

இல்லத்திற்கு இரக்கம் கோட்டுதைோம் என்ற  வலப்பில் செய்தி 

சைளியிட்டுள்ள திருத் ந்வ  இவ்ைோறு கூறியுள்ளோர். 

இயற்வக உலகுக்கு, எதிரோகக் குற்றம் இவழப்பது, நமக்கும் கைவுளுக்கும் 

எதிரோன போைம் என்றும், இப்பூமியின், நிலம், கோற்று,  ண்ணீர், ைோழ்வு 

ஆகிய அவனத்வ யும் மோசுபடுத்தி விட்தைோம் என்றும், நம் சபோதுைோன 

இல்லத்வ ப் போதுகோக்க நம்வம அர்ப்பணிப்தபோம் என்றும் 

விண்ணப்பித்துள்ளோர் திருத் ந்வ . 

பூமி கண்ணீர் சிந்துகின்றது, ஏசனனில் நோம் போைம் செய்துள்தளோம், 

மனச்ெோன்வற பரிதெோ வன செய்ைது மற்றும், மனம் ைருந்துைது, 

மோற்றத்திற்கு முயற்சி, இரக்கத்தின் புதிய பணி, பவைப்வபப் போதுகோக்கச் 

செபிப்தபோம் ஆகிய ஆறு  வலப்புகளில், திருத் ந்வ யின் இச்செய்தி 

அவமந்துள்ளது. 

திருஅவைகளும், கிறிஸ் ை ெமூகங்களும், பிற ம த் ைதரோடு 

இவணந்து, நம் பூமிக்தகோளத்தின் ைருங்கோலத்வ ப் போதுகோப்பதில் 

மிகுந்  அக்கவற சகோண்டிருப்பது மிகவும் ஊக்கமூட்டுை ோய் உள்ளது 

என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளோர் திருத் ந்வ . 
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கோன்ஸ்ைோன்டிதநோபிள் கிறிஸ் ை ஒன்றிப்பு ெவபயின் முந்வ ய 

முதுசபரும்  ந்வ  திமித்ரிதயோஸ் அைர்கவளப் தபோன்று,  ற்தபோவ ய 

முதுசபரும்  ந்வ  பர்த் தலோதமதயோ அைர்களும், பவைப்வப 

மோசுபடுத்தும் போைத்திற்கு எதிரோக நீண்ை கோலமோக குரல் எழுப்பி 

ைருகிறோர் என்பவ , சிறப்போகச் சுட்டிக்கோட்ை விரும்புை ோகவும் 

அச்செய்தியில் கூறியுள்ளோர் திருத் ந்வ  பிரோன்சிஸ். 

சுற்றுச்சூழல் பிரச்ெவனகளின் ஆணிதைரோக உள்ள நன்சனறி மற்றும், 

ஆன்மீக சநருக்கடிகள் பற்றியும் முதுசபரும்  ந்வ யர் உலகினரின் 

கைனத்திற்குக் சகோண்டு ைருகின்றனர், பவைப்பு முழுைவ யும் 

கோப்போற்ற தைண்டும் என்ற கரிெவன ைளர்ந்து ைருை ோல், 2007ம் 

ஆண்டில், Sibiuல் நைந் , மூன்றோைது ஐதரோப்பிய கிறிஸ் ை ஒன்றிப்பு 

தபரவை, செப்ைம்பர் மு ல் த திக்கும், அக்தைோபர் 4ம் த திக்கும் 

இவைப்பட்ை ஐந்து ைோரங்கவள, பவைப்புக்கோன கோலமோகக் 

சகோண்ைோடுை ற்கு அவழப்பு விடுத் து என்பவ யும் குறிப்பிட்டுள்ளோர் 

திருத் ந்வ .  

இம்முயற்சி, உலக கிறிஸ் ை ெவபகள் மன்றத் ோல் 

ஏற்றுக்சகோள்ளப்பட்ைது என்றும் கூறியுள்ள திருத் ந்வ , சுற்றுச்சூழல் 

நீதி, ஏவழகள்மீது அக்கவற, சபோறுப்புள்ள ெமூக அர்ப்பணம் 

தபோன்றைற்வற ஊக்குவிக்கும் முயற்சிகள் உலசகங்கும் இைம்சபறுைது 

நம்பிக்வக  ருை ோய் உள்ளது என்றும் கூறியுள்ளோர். 

Laudato Si’ இவறைோ உமக்தக புகழ் என்ற  னது திருமைவலயும், 

இரக்கத்தின் யூபிலி ஆண்வையும் வமயப்படுத்தி இச்செய்திவய 

ைழங்கியுள்ள திருத் ந்வ , 2015ம் ஆண்டு கடும் சைப்பமோன ஆண்ைோக 

இருந் து, 2016ம் ஆண்டும் அத தபோல் உள்ளது, பலைவக 

உயிரினங்களும், சுற்றுச்சூழல் அவமப்புகளும் அழிந்து ைருைது குறித்து 

நோம் போரோமுகமோய் இருக்கக் கூைோது என்றும் தகட்டுள்ளோர். 

பவைப்வப உருக்குவலப்பது மற்றும் அவ  அழிப்பதில்  ங்களின் பங்கு 

குறித்து கிறிஸ் ைர்கள் மனச்ெோன்வறப் பரிதெோ வன செய்யவும், 

பவைப்பிற்சகதிரோன நம் போைத்வ  அறிக்வகயிட்டு, மனம் மோறவும், 



பவைப்புப் போதுகோக்கப்பை செபிக்கவும் அவழப்பு விடுத்துள்ளோர் 

திருத் ந்வ  பிரோன்சிஸ். 

தமலும், பவைப்வபப் போதுகோக்கும் உலக செப நோளுக்கு 

திருத் ந்வ  எழுதியுள்ள இச்செய்திவய, திருப்பீை நீதி மற்றும் அவமதி 

அவையின்  வலைர் கர்தினோல் பீட்ைர் ைர்க்ென், இவ்ைவையின் செயலர் 

ஆயர் Brian Farrell, The Guardian of Mercy என்ற நூலின் ஆசிரியர் Terence Ward 

ஆகிய மூைரும், பத்திரிவகயோளர் கூட்ைத்தில் வியோழனன்று 

சைளியிட்ைனர். 

ஆ ோரம் : ைத்திக்கோன் ைோசனோலி 
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