
10.02.2016 - 2 :- திருத்தந்ததயின் புதன் மதைக்கல்வி உதை 

– இயை்தக வளங்கள் நீதியாகப் பகிைப்பட...... 

  

இத்தாலியில் தை்பபாது குளிைக்ாலம் எனினும், உபைாம் 

நகைில் குளிை ் ஓைளவு மிதமாகபவ இருந்து வருவது 

ஆறுதல் தரும் ஒரு செய்தியாகும். இப்புதன் 

காதலயிலும் சூைியன் மிகப்பிைகாெமாக தன் கதிைக்தள 

வீசிக்சகாண்டிருந்தாலும், குளிைந்்த காை்றும் 

வீசிக்சகாண்டுதான் இருந்தது. இந்தக் குளிதையும் 

சபாருட்படுத்தாமல், திருப்பயணிகள் கூட்டம் 

சபருசமண்ணிக்தகயில் வத்திக்கான் தூய பபதுரு 

வளாகத்தத நிதைத்திருக்க, 'நீதி மை்றும் பகிை்ந்து 

வாழ்தலின்' முக்கியத்துவம் இந்த ஜூபிலி ஆண்டில் 

எவ்விதம் உணைப்படுகிைது என்பது குறித்து தன் 

மதைக்கல்வி உதைதய வழங்கினாை ் திருத்தந்தத 

பிைான்சிஸ்.  

 

பழங்காலத்திலிருந்தத யூபிலி ஆண்டு 

சிறப்பிக்கப்படட்ு வருகிறது என்பதத, விவிலியத்திலிருந்து 

நாம் அறிய வருகிதறாம். கடன்கள் 
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மன்னிக்கப்படதவண்டும், அடிதமகள் 

விடுவிக்கப்படதவண்டும் என கடவுள், தலவியர ் நூலில் 

வழங்கிய அறிவுதரயின்படி இஸ்ரதயல் மக்கள் சிறப்பித்த 

இந்த யூபிலி ஆண்டு, அவரக்ளின் சமூக வாழ்விலும் 

ஆன்மீக வாழ்விலும் ஓர ் உன்னத தநரமாக 

சிறப்பிக்கப்படட்து. யூபிலி ஆண்டு என்பது, பபாது 

மன்னிப்பின் காலம். இதறவனின் புனித மக்கள், 

தங்களுக்தகயுரிய சுதந்திரம் எனும் இயல்பு நிதலக்குத் 

திரும்ப, யூபிலி ஆண்டு காலத்தில் அதழப்புப் 

பபறுகிறாரக்ள். பூமியின் பசல்வங்கள் அதனத்தும் 

அதனவருக்கும் சமமாகப் பகிரந்்தளிக்கப்பட தவண்டும் 

என்பதத ஊக்குவித்து, ஏழ்தமக்கும் சமமற்ற தன்தமக்கும் 

எதிராக நாம் தபாராடுவதன் வழியாக நம் மன்னிப்புத் 

தன்தமதய நாம் பசயல்படுத்த தவன்டும். இதறவனுக்குச ்

பசாந்தமான இந்த உலகம் நம்மிடம் 

ஒப்பதடக்கப்படட்ுள்ளது. நாதமா, முடிவற்ற வாழ்தவ 

தநாக்கிச ்பசல்லும் பாததயில் இங்கு புதியவரக்ள், மற்றும் 

தற்காலிகமாகத் தங்கிச ் பசல்பவரக்ள். இவ்வுலகில் 

இதறவனின் பணியாளரக்ளாகிய நாம், நம்மிடம் 

ஒப்பதடக்கப்பட்ட இந்தப் பூமிதய, மனிதாபிமானம் 

மிக்கதாகவும், வாழ்வதற்கு இதயந்ததாகவும் மாற்றும்படி 

அதழப்புப் பபறுகிதறாம். நம் உதழப்பின் முதல் 

கனிகதள இதறவனுக்குக் காணிக்தகயாக்க தவண்டும் 

என்ற பண்தடகாலப் பழக்கமும் இந்த யூபிலி ஆண்டில் நம் 

முன் வருகிறது. தததவயில் இருப்தபாருடன் தாராள 



மனதுடன் பசயல்படவும், ஏழ்தமதய ஒழிப்பதில் உதவவும், 

ஒருதமப்பாடு, சதகாதரத்துவம், நீதி ஆகியதவகதள 

அடித்தளமாகக் பகாண்ட ஒரு சமூகத்திற்குப் பங்காற்றவும், 

யூபிலி ஆண்டில் நாம் அதழப்புப் பபறுகிதறாம்.  

இவ்வாறு, தன் புதன் மதறதபாதகத்தத வழங்கி வந்த 

திருத்தந்தத பிரான்சிஸ் அவரக்ள், இவ்வியாழன், பிப்ரவரி 

11ம் தததி, லூரத்ு அன்தன திருவிழா அன்று 24வது உலக 

தநாயாளர ் தினம் சிறப்பிக்கப்படுவததக் குறித்தும் 

நிதனவூடட்ினார.் இந்த நாளுக்கான பசய்தியில், கானாவூர ்

திருமணத்தின்தபாது அன்தன மரியா கூறிய 'அவர ்

பசால்வபதல்லாம் பசய்யுங்கள்' என்ற வாரத்்ததகள் 

குறித்து தியானித்துள்ளததயும் எடுத்துக் கூறிய 

திருத்தந்தத, தநாயாளிகளுக்காகச ்பசபிக்கவும், அவரக்ள் 

நம் அன்தப உணரச ் பசய்யவும் ஒவ்பவாருவரும் 

முன்வருமாறு அதழப்புவிடுத்தார.் மதறக்கல்வி உதரயின் 

இறுதியில், அதனவருக்கும் தன் அப்தபாஸ்தலிக்க 

ஆசீதரயும் அளித்தார ்திருத்தந்தத பிரான்சிஸ். 

ஆதாரம் : வத்திக்கான் வாபனாலி 
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