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அப்பைொஸ்தலிக்க, கத்பதொலிக்க, ஆசிரியத்திற்கு கீழ்ப்ைடிந்திருக்கும் 
(இந்திய அரசின் சிறு - குறு - நடுத்தர - சதொழில் ஆதொர் எண் - TN15D0000626 

- நிறுவிய நொள் - 25/02/2015)  

முகவரி  : + திருச்சபை சசய்திகள் 7/151A, செல்த்பகம்ப், கூடலூர் - 643 211, நீலகிரி 
மொவட்டம் தமிழ்நொடு  
சதொபலபைசி - 04262 

261234, அபலபைசி WhatsApp : 9442541471, மின்னஞ்சல் : avemariaave@gmail.com  

 

 
"ஆண்டவபர, உம் ைொபதகபை நொன் அறியச்சசய்தருளும்; உம் வழிகளை எனக்குக் 
கற்பித்தருளும். உமது உண்ளம நெறியில் என்ளன ெடத்தி எனக்குக் கற்பித்தருளும்; 

ஏநனனில், ெீரே என் மீட்போம் கடவுள்; உம்ளமரய ொன் ொள் முழுதும் 
ெம்பியிருக்கின்ரறன்; திருப்ைொடல்கள் 25 : 4, 5 

 

 

 
வொசிக்க, சிந்திக்க, சசயலொக்க, வொழ்வொக்க - திருச்சபை சசய்திகள்  
வத்திக்கொன் வொசனொலி இபையதைம் :  http://ta.radiovaticana.va/ 

திருத்தந்பத ைிரொன்சிஸ் - 
உலகப்பைொக்குகபை கண்டிப்பைொர் சித்ரவபதகளுக்கு உள்ைொவொர்கள் 

எல்பலகைற்ற மபறப்ைைியொைர்கைொகச் சசயல்ைடுங்கள்  

கிறிஸ்தவர்கள் கிறிஸ்துபவ அறிவிப்ைதற்கொக உள்ை இடம் உலகம் 

யூத சரீ்திருத்த ஒன்றியத் தபலவர் சந்திப்பு 

ைல்பகரியொ, மொசிபடொனியொ அரசுத்தபலவர்கள் சந்திப்பு 

நீதிப் ைைி : குற்றங்கபைத் தடுப்ைதற்கு, சட்டங்கள் மட்டும் பைொதொது 

திருஅபவ : ஆப்ரிக்கொவில் சைண்கள், சிறொரின் நிபல குறித்து ஆயர்கள் 

திருஅபவ : அப்ைொவி மக்கள், பைொர் ஆயுதங்கைொகப் ையன்ைடுத்தப்ைடுவபத... 
வத்திக்கொன் : அழகிய பதொட்டத்பத ைொபலநிலமொக மொற்றுவது ஐபயொ பகடு 
- கர்தினொல் ைீட்டர் டர்க்சன் 

வத்திக்கொன் : 70வது Cannes திபரப்ைட விழொவில், பைரருள்திரு Viganò 

இந்தியொ : நொடு முழுவதும் இபறச்சிக்கொக ைசுக்கபை விற்கவும், வொங்கவும் 
தபட - தி இந்து 

இந்தியொ : ஆந்திரொவில் பசதமபடந்த ஆலயம், அபமதி சசை 
வழிைொடு - AsiaNews  

இங்கிலொந்து : மொன்சசஸ்டர் தொக்குதலுக்கு இந்தியத் திருஅபவ கண்டனம் 
- AsiaNews 

https://mail.google.com/mail/u/0/h/bth48d3ftpqy/?&cs=wh&v=b&to=avemariaave@gmail.com
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fta.radiovaticana.va%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHh3-zDC9RTRhr71_Qbdj6JlXd0lg


சநகிழ்ச்சி : ஒவ்சவொருவருக்கும் ஒரு குரு 

ஞொயிறு மபற உபர : மபறதபல இபறபம அருள்ைைி இபயசு கருைொநிதி  
சிரிக்கலொம் வொங்க : கொபலயில் ைொல் கொய்ச்ச ஸ்டவ்ல வச்சுட்டு - திருமதி. ைிரிட்செட் 

திருத்தந்பத ைிரொன்சிஸ் : உலகப்பைொக்குகபை கண்டிப்பைொர் சித்ரவபதகளுக்கு 
உள்ைொவொர்கள் 

 

சாந்தா மார்த்தா இல்லத்தின் சிற்றாலயத்தில் திருப்பலி ெிளறரவற்றுகிறார் திருத்தந்ளத 

உலகப்ரபாக்குகளைக் கண்டித்ததற்காக எண்ணற்ற துறவியரும் அருள்பணியாைர்களும் 
சித்ேவளதக்கு உள்ைாக்கப்பட்டுள்ைனர், ஏநனனில் துணிச்சலற்ற, அரதரவளை, சுகம் 
ரதடும் ெிறுவனமாக திருஅளவ இருக்க ரவண்டும் என தீரயான் விரும்புகின்றான் என 
உளேத்தார் திருத்தந்ளத பிோன்சிஸ். உலகப்ரபாக்குகளைக் கண்டிப்ரபார் 
சித்ேவளதகளுக்கு உள்ைாவார்கள் என்பளத எடுத்துளேத்த திருத்தந்ளத பிோன்சிஸ் 
அவர்கள், அதற்கு எடுத்துக்காட்டாக, சான் சால்வரதார் ரபோயர் அருைாைர் ஆஸ்கர் 
நோரமரோவின் வாழ்ளவக் குறிப்பிட்டார். 



தான் தங்கியிருக்கும் சாந்தா மார்த்தா இல்லத்தின் சிற்றாலயத்தில் இச்நசவ்வாய் காளல 
திருப்பலி ெிளறரவற்றி மளறயுளே வழங்கிய திருத்தந்ளத, வாழ்வுமுளறகளை மாற்றி, 
மகிழ்ச்சியுடன் ெற்நசய்திளய பளறசாற்ற ரவண்டியதன் அவசியத்ளத வலியுறுத்தினார். 
தவறுகளைக் கண்டவிடத்து அளமதி காப்பவர்கள் தப்பி விடுவளதயும், கண்டனக் குேல் 
எழுப்புபவர்கள் தண்டளனக்கு உள்ைாகிறார்கள் என்பளதயும், மீட்பு வேலாற்றில் 
பார்க்கிரறாம் எனவும் கூறினார் திருத்தந்ளத. 

ஏளழகைின் சார்பாக உண்ளமளய ஓங்கி உளேத்ததால் அருைாைர் நோரமரோ நகாளல 
நசய்யப்பட்டளதயும் எடுத்துளேத்த திருத்தந்ளத பிோன்சிஸ் அவர்கள், பல ொடுகைில் 
இத்தளகய ெிகழ்வுகள் பல்ரவறு காலக்கட்டங்கைில் இடம்நபற்றுள்ைன எனவும் கூறினார். 

ஊதியம் ஈட்டுவதில் அக்களற காட்டும் ஒரு மதத்ளதவிட்டு விலகி, மகிழ்ச்சியுடன் 
ெற்நசய்திளய ரபாதிக்கும் மதமாக, திருஅளவ உருநவடுக்க ரவண்டும் என்றார் 
திருத்தந்ளத. மளறசாட்சிகள் இல்ளலநயன்றாரலா, துணிச்சலற்றநதன்றாரலா, கடவுைின் 
ெற்நசய்திளய பளறசாற்ற பயந் தாரலா, அது, இரயசுவின் திருஅளவயாக இருக்க 
முடியாது என்ற திருத்தந்ளத பிோன்சிஸ் அவர்கள், திருத்தூதர் பணிகள் நூலின் பிரிவு 
16ன் ெிகழ்வுகளை ளமயமாக ளவத்து மளறயுளே வழங்கினார். சான் சால்வரதாரில் 
1980ம் ஆண்டில் நகாளல நசய்யப்பட்ட ரபோயர் ஆஸ்கர் நோரமரோ அவர்கள், 

அருைாைோக உயர்த்தப்பட்டதன் இேண்டாம் ஆண்டு ெிளனவாக, இத்திருப்பலிளய 
ெிளறரவற்றினார், திருத்தந்ளத பிோன்சிஸ். 

திருத்தந்பத ைிரொன்சிஸ் : எல்பலகைற்ற மபறப்ைைியொைர்கைொகச் 
சசயல்ைடுங்கள் 



 

பிறேன்பு மளறப்பணியாைர்கள் சிறிய அருள் சரகாதரிகள் சளபயினருடன் திருத்தந்ளத - 
RV 

அளனவருக்கும், சிறப்பாக, ஏளழகளுக்கு, எல்ளலகைற்ற மளறப்பணியாைர்கைாகச் 
நசயல்படுங்கள் என, பிறேன்பு மளறப்பணியாைர்கள் சிறிய அருள் சரகாதரிகள் 
சளபயினரிடம் கூறினார், திருத்தந்ளத பிோன்சிஸ்.இப்பிறேன்பு மளறப்பணியாைர்கள் 
சளபயின் 12வது நபாதுப்ரபேளவயில் கலந்துநகாள்ளும் பிேதிெிதிகளை, இவ்நவள்ைியன்று 
திருப்படீத்தில் சந்தித்து உளேயாற்றிய திருத்தந்ளத பிோன்சிஸ் அவர்கள், இச்சளபயினர் 
ஆற்றிவரும் பல்ரவறு திருத்தூதுப் பணிகளுக்கு ென்றி நதரிவித்தார். 

இச்சளப சரகாதரிகள், கிறிஸ்துவின் சளதளய ஏளழகைில் ெிளனவுகூே சிறப்பாக 
அளழப்புப் நபற்றுள்ைளதக் குறிப்பிட்டுப் ரபசிய திருத்தந்ளத, இரயசுவாகிய 
ெற்நசய்தியின் மகிழ்ளவயும், கிறிஸ்துவின் இேக்கம்ெிளற திருமுகத்தில், கடவுைின் அன்பு 
நவைிப்படுத்தப்படுவதன் அழளகயும், இச்சரகாதரிகள் அறிவிக்குமாறு ரகட்டுக்நகாண்டார். 

ஏளழகள், வயது முதிர்ந்ரதார், உடலைவிலும், மனத்தைவிலும் பாதிக்கப்பட்ட ரொயாைர் 
என, சமுதாயத்தில் பல்ரவறு விதமான மக்களுடன் உடனிருந்து, உளேயாடி, அவர்களுக்கு 
உதவிபுரிவதாக, இச்சரகாதரிகைின் மளறப்பணி அளமந்துள்ைது என்றும், இந்த மளறப்பணி 



தரும் ெற்நசய்தியின் மகிழ்வு, திருடப்பட்டுவிடாதபடிக்குக் கவனமாக இருக்குமாறும், 

திருத்தந்ளத ரகட்டுக்நகாண்டார். 

திருஅளவயில் மளறப்பணி, கிறிஸ்துளவச் சந்திப்பதிலிருந்து பிறந்தது என்றும், ஒரு 
மளறப்பணியாைருக்குத் துணிவும், பளடப்பாற்றல்திறனும் இருக்க ரவண்டும், அவர், 

சுதந்திே மனிதோகவும், தூய ஆவியாோல் ஆட்நகாள்ைப்பட்டவோகவும் இருப்பது அவசியம் 
என்றும் உளேயாற்றிய திருத்தந்ளத, ஒரு மளறப்பணியாைர், இேக்கத்தின் 
இளறவாக்கினோகச் நசயல்படுவது முக்கியம் எனவும் கூறினார். 

அருள்பணி ஓரிரயாரன அவர்கைால் ஆேம்பிக்கப்பட்ட ஏளனய ெிறுவனங்கள் மற்றும், 

இயக்கங்களுடன் இளணந்து நசயல்பட, இச்சளபயினளே ஊக்கப்படுத்திய திருத்தந்ளத, 

இச்சளபயினர் ஏளழகளுக்கு ஆற்றிவரும் எடுத்துக்காட்டான பணிகைில் அன்ளன மரியா 
உதவிபுரிவாோக என்றும் கூறி, தனது உளேளய ெிளறவு நசய்தார்.  

திருத்தந்பத ைிரொன்சிஸ் : கிறிஸ்தவர்கள் கிறிஸ்துபவ அறிவிப்ைதற்கொக உள்ை 
இடம் உலகம் 

 

சாந்தா மார்த்தா இல்லத்தின் சிற்றாலயத்தில் காளல திருப்பலி 



இரயசு கிறிஸ்துளவ அறிவிப்பதற்காக, கிறிஸ்தவர்கைின் இடமாக இருப்பது, இந்த உலகம் 
என்றும், அரதரெேம், இரயசுரவாடு ஒன்றிளணவதற்காக, கிறிஸ்தவர்கைின் பார்ளவ, 

எப்ரபாதும் விண்ளண ரொக்கியதாய் இருக்க ரவண்டும் என்றும், மளறயுளே வழங்கினார் 
திருத்தந்ளத பிோன்சிஸ். வத்திக்கானில் தான் தங்கியிருக்கும் சாந்தா மார்த்தா 
இல்லத்தின் சிற்றாலயத்தில் இவ்நவள்ைி காளல திருப்பலி ெிளறரவற்றி மளறயுளே 
வழங்கியத் திருத்தந்ளத, திருவிவிலியம் கிறிஸ்தவர்கைின் பயணத்திற்கு, மூன்று 
வார்த்ளதகளையும், மூன்று இடங்களையும் குறிப்பிடுகின்றது என்று நசால்லி, அவற்ளற 
விைக்கினார். 

முதல் வார்த்ளத ெிளனவு என்றும், உயிர்நபற்நறழுந்த இரயசு தம் சீடர்களை 
கலிரலயாவுக்குப் ரபாகச் நசான்னார், இங்கு, சீடர்களுக்கு, உயிர்த்த ஆண்டவருடன் முதல் 
சந்திப்பு ெடந்தது என்றும் கூறியத் திருத்தந்ளத, ெம் ஒவ்நவாருவருக்குரம,  உயிர்த்த 
ஆண்டவர் தம் சீடர்களுக்குத் ரதான்றிய கலிரலயா உள்ைது, அங்கு ொம் அவளேச் 
சந்தித்தால், அவளே ஆர்வமுடன் பின்பற்றும் மகிழ்வு கிளடக்கும் என்றும் கூறினார். 
ெல்ல கிறிஸ்தவோக வாழ்வதற்கு, இரயசுரவாடு ொம் ெடத்திய முதல் சந்திப்பின் ெிளனவு 
எப்ரபாதும் ெம்மிடம் இருக்க ரவண்டும் என உளேத்த திருத்தந்ளத, மளறநூல் குறிப்பிடும் 
இேண்டாவது இடம் விண்ணகம் என்றும், ொம் இவ்வுலகில் இருந்துநகாண்ரட விண்ணகம் 
பற்றிய சிந்தளனகைில் வாழ ரவண்டும் என்றும் கூறினார். 

மளறநூல் குறிப்பிடும் மூன்றாவது இடம், உலகம் என்றும், இரயசு விண்ரணற்பு 
அளடயும்முன், ெீங்கள் ரபாய் எல்லா இனத்தாளேயும் சீடோக் குங்கள் என்று தம் 
சீடர்கைிடம் நசான்னார் என்றும் கூறியத் திருத்தந்ளத, ொம் இரயசுளவ அறிவிக்கும் 
இடம், இந்த உலகம் என்று உளேத்தார். ொம் இரயசுவால் மீட்பளடந்துள்ரைாம், ெமக்கு 
அருளை வழங்கவும், இளறத்தந்ளதயிடம் ெம் அளனவளேயும் அளழத்துச் நசல்லவும், 

அவர் இவ்வுலகுக்கு வந்தார் என்ற, இரயசுவின் திருவார்த்ளதளய அறிவிப்பதற்கு, 

கிறிஸ்தவர்களுக்குரிய இடம் இந்த உலகம் என, மளறயுளேயில் கூறினார் திருத்தந்ளத 
பிோன்சிஸ். 

ெிளனவு, நசபம், மளறப்பணி ஆகிய மூன்று வார்த்ளதகளும், கலிரலயா, விண்ணகம், 

உலகம் ஆகிய மூன்று இடங்களுரம கிறிஸ்தவர்களைக் குறித்துக் காட்டும் 
அளடயாைங்கள் என்றுளேத்த திருத்தந்ளத பிோன்சிஸ்  அவர்கள்,  இந்தக் கூறுகளுடன் 
வாழ்ந்தால், கிறிஸ்தவ வாழ்வு அழகாகவும், மகிழ்வாகவும் அளமயும் எனக் கூறினார். 

திருத்தந்பத ைிரொன்சிஸ் :  யூத சரீ்திருத்த ஒன்றியத் தபலவர் சந்திப்பு 



 

திருத்தந்ளதயின் டுவிட்டர் நசய்தி - RV 

திருத்தந்ளத பிோன்சிஸ் அவர்கள், இவ்நவள்ைியன்று, யூதமதச் சீர்திருத்த ஒன்றியத்தின் 
தளலவர் ேபி Rick Jacobs அவர்களை, திருப்படீத்தில் சந்தித்து உளேயாடினார். இன்னும், 

இலத்தீன் அநமரிக்க ஆயர் ரபேளவ கூட்டளமப்பின் தளலவோன நகாலம்பியாவின் 
கர்தினால் Rubén Salazar Gómez அவர்கள் தளலளமயிலான, அந்தக் கூட்டளமப்பின் 
ெிர்வாகிகள் குழுவினளேயும், இவ்நவள்ைியன்று திருப்படீத்தில் சந்தித்து கலந்துளேயாடி 
னார் திருத்தந்ளத பிோன்சிஸ்.ரமலும், “ெம் சமூகங்கைின் வருங்காலத்திற்கு, வாழ்வுக்கு 
ஆதேவான நதைிவான ெடவடிக்ளககள், ெம் ஒவ்நவாரு வரிலும், குறிப்பாக, 

ெிறுவனங்கைில் ரதளவப்படுகின்றன” என்ற நசாற்களை, தன் டுவிட்டர் நசய்தியில், 

இவ்நவள்ைியன்று நவைியிட்டுள்ைார் திருத்தந்ளத பிோன்சிஸ்.இன்னும், வருகிற ஜூன் 
ொன்காம் ரததி ஞாயிறன்று, திருத்தந்ளத பிோன்சிஸ் அவர்கள் ெிளறரவற்றும் தூய 
ஆவியார் நபருவிழா திருப்பலி பற்றி அறிவித்துள்ைார், திருத்தந்ளதயின் 
திருவழிபாடுகளுக்குப் நபாறுப்பான, ரபேருள்திரு குய்ரதா மரினி.திருத்தந்ளத பிோன்சிஸ் 
அவர்கள் ெிளறரவற்றும் தூய ஆவியார் நபருவிழா திருப்பலி,  வத்திக்கான் தூய ரபதுரு 
வைாகத்தில், காளல பத்து முப்பது மணிக்கு ஆேம்பமாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 
இச்சனிக்கிழளமயன்று இத்தாலியின் நஜரனாவா ெகருக்கு ஒருொள் ரமய்ப்புப்பணி 
பயணம் ரமற்நகாள் கிறார், திருத்தந்ளத பிோன்சிஸ். 



திருத்தந்பத ைிரொன்சிஸ் : ைல்பகரியொ, மொசிபடொனியொ அரசுத்தபலவர்கள் சந்திப்பு 

 

மாசிரடானிய அேசுத்தளலவருடன் திருத்தந்ளத - EPA 

பல்ரகரிய அேசுத்தளலவர் Rumen Radev, மாசிரடானிய அேசுத்தளலவர் Gjorge Ivanov ஆகிய 
இருவளேயும், இவ்நவள்ைியன்று, திருப்படீத்தில் தனித் தனிரய சந்தித்து உளேயாடினார் 
திருத்தந்ளத பிோன்சிஸ். பல்ரகரிய மற்றும், மாசிரடானிய ொடுகைின் அேசுத்தளலவர்கள் 
திருத்தந்ளதளயச் சந்தித்த பின், திருப்படீச் நசயலர் கர்தினால் பிநயத்ரோ பரோலின், 

திருப்படீத்தின் பன்னாட்டு உறவுகள் நசயலகத்தின் நசயலர் ரபோயர் பால் ரிச்சர்டு 
காலகர் ஆகிரயாளேயும் சந்தித்துப் ரபசினர்.இவ்விரு ொடுகளுடன் திருப்படீம், நதாடர்ந்து 
நகாண்டிருக்கும் ெல்லுறவுகள், இந்ொடுகைில் கத்ரதாலிக் கத் திருஅளவ ஆற்றிவரும் 
பணிகள் ரபான்றளவ குறித்து, இந்ொடுகளும், திருப்படீமும் திருப்தியுடன் இருப்பதாக, 

இச்சந்திப்புக்கைில் கூறப்பட்டன என, திருப்படீச் நசய்தித் நதாடர்பகம் கூறியது. 
திருப்படீத்திற்கு முதல்முளறயாக வந்திருந்த பல்ரகரிய அேசுத்தளலவர் Radev அவர்கள், 

திருத்தந்ளத யுடன் உளேயாடியபின், புனிதர்கள் சிரில், நமத்ரதாடியஸ் படம் ஒன்ளறயும், 

புனித திருத்தந்ளத 23ம் ரயாவான் அவர்கள் பற்றிய நூல் ஒன்ளறயும் திருத்தந்ளதக்குப் 
பரிசாக அைித்தார். இரு ஆர்த்தடாக்ஸ் அருள்பணியாைர்களுடன் திருத்தந்ளதளயச் 
சந்திக்கச் நசன்றிருந்த மாசிரடானிய அேசுத் தளலவர் Ivanov அவர்கள், திருத்தந்ளதக்கு, 



மேத்தாலான அழகிய சிலுளவ ஒன்ளற பரிசாகக் நகாடுத்தார். திருத்தந்ளதயும், Laudato si' 

Evangelii gaudium, Amoris Laetitia, ஆகிய தனது மூன்று ஏடுகளையும், புனித மார்ட்டீன் பதக்கம் 
ஒன்ளறயும், இவ்விரு அேசுத்தளலவர்களுக்கும் அைித்தார்.  

நீதிப் ைைி : குற்றங்கபைத் தடுப்ைதற்கு, சட்டங்கள் மட்டும் பைொதொது 

 

திருப்படீ பிேதிெிதி, அருள்பணி Janusz Urbancyzk - RV 

குற்றங்களைத் தடுப்பதற்கு, நவறும் சட்டங்களைக் நகாண்டு மட்டும் முயற்சிகள் 
ரமற்நகாள்ைப்படுவது ரபாதாது என்பளதயும், சமுதாயத்தின் அளனத்து தேப்பினளேயும் 
முன்ரனற்றுவதில் கவனம் நசலுத்தப்பட ரவண்டும் என்பளதயும் திருப்படீம் 
முழுளமயாக ெம்புகிறது என்று, திருப்படீ உயர் அதிகாரி ஒருவர் கூறினார்.விநயன்னா 
ெகரில் ெிகழும் ஐ.ொ.அளவ கூட்டங்கைில், திருப்படீத்தின் சார்பில் பங்ரகற்கும், அருள்பணி 
Janusz Urbancyzk அவர்கள், ரம 22ம் ரததி முதல், 28ம் ரததி முடிய அங்கு ெிகழும் 
பன்னாட்டு கூட்டம் ஒன்றில் இவ்வாறு உளேயாற்றினார். "குற்றங்களைத் தடுப்பதற்கு 
முழுளமயான, ஒருங்கிளணந்த திட்டங்கள்" என்ற தளலப்பில் ெிகழும் இக்கருத்தேங்ளக 
திருப்படீம் மனதாே வேரவற்கிறது என்பளத யும், அருள்பணி Urbancyzk அவர்கள், தன் 
உளேயில் எடுத்துளேத்தார். குற்றங்களைத் தடுக்கும் முயற்சிகள், மனித சமுதாயத்தின் 



அடிப்பளடயான குடும்பங்கைில் துவங்கரவண்டும் என்பளத, தன் உளேயில் 
சுட்டிக்காட்டிய அருள்பணி Urbancyzk அவர்கள், குடும்பங்கள், பல்ரவறு நெருக்கடிகைால் 
சூழப்படும் ரவளையில், அங்கு, அளமதி குளலந்து, அதுரவ பல்ரவறு குற்றங்களுக்கு 
காேணமாக அளமகிறது என்று கூறினார்.குடும்பத்திற்கு அடுத்ததாக பள்ைிகள், மத 
ெிறுவனங்கள் ஆகியளவ, இளைரயாளே ெல்வழி ெடத்துவதிலிருந்து தவறும்ரபாது, 

குற்றங்கள் நபருக வாய்ப்புக்கள் உருவாகின்றன என்று, அருள்பணி Urbancyzk அவர்கள், 

கவளல நவைியிட்டார். 

திருஅபவ : ஆப்ரிக்கொவில் சைண்கள், சிறொரின் நிபல குறித்து ஆயர்கள் 

 

நதன்மண்டல ஆப்ரிக்க ஆயர் ரபேளவ - RV 

ஆப்ரிக்காவின் நதன்பகுதியில் நபண்களும் சிறார்களும் அனுபவிக்கும் நகாடுளமகள் 
குறித்த அண்ளம அறிக்ளக மிகவும் ரவதளன தருவதாக உள்ைநதன, நதன்மண்டல 
ஆப்ரிக்க ஆயர் ரபேளவ, தன் ஆழ்ந்த கவளலளய நவைியிட்டுள்ைது.குழந்ளதகளும் 
நபண்களும், அவர்கைின் உறவினர் கைாலும், அவர்களுக்கு மிகவும் 
பழக்கமானவர்கைாலுரம தவறாக ெடத்தப்படுகிறார்கள் என்ற நசய்தியும் அதிர்ச்சி 
தருவதாக உள்ைது என உளேத் துள்ைனர் ஆயர்கள்.நதற்கு ஆப்ரிக்க ொடுகைில் ஐந்துக்கு 



ஒரு சிறார், பாலினவளகயில் தவறாக ெடத்தப்படுவதாகவும், வடீுகைில் நபண்கள் மீதான 
வன்முளறகள் சர்வ சாதாேணமாக காணப்படுவதாகவும், உரிளம மீறல்களுக்கு, இைவயது 
குடிப்பழக்கமும் ஒரு காேணமாக இருப்பதாகவும் அண்ளம ஆய்வறிக்ளகயில் 
கூறப்பட்டுள்ைளத சுட்டிக்காட்டியுள்ைனர், ஆப்ரிக்காவின் நதன்மண்டல 
ஆயர்கள்.ெீதித்துளறக்கும், சிளறச்சாளலகளுக் கும் அதிக ெிதிளய ஒதுக்கும் 
பழக்கத்திலிருந்து விலகி, குற்றத் தடுப்பு ெடவடிக்ளககளுக்கு அவற்ளறச் 
நசலவிடரவண்டும் எனவும் அேசுகளை விண்ணப்பித்துள்ைனர் ஆயர்கள். 

திருஅபவ : அப்ைொவி மக்கள், பைொர் ஆயுதங்கைொகப் ையன்ைடுத்தப்ைடுவபத... 

 

ஐ.ொ. பாதுகாப்பு அளவ உறுப்பினர்கள் மான்நசஸ்டர் தாக்குதலுக்கு நமௌனம் 
அனுசரிக்கின்றனர் - AP 

அப்பாவி குடிமக்களை, ரபார் ஆயுதங்கைாகப் பயன்படுத்துவது, மனிதரின் ெடத்ளதயில் 
காணப்படும் மிகவும் அருவருப்பான நசயல் என, திருப்படீ உயர் அதிகாரி, ஐ.ொ.வில் 
உளேயாற்றினார். ஆயுத ரமாதல்கைில், குடிமக்கள் பாதுகாக்கப்படுதல் மற்றும், ெலவாழ்வு 
என்ற தளலப்பில், ஐ.ொ. பாது காப்பு அளவ ெடத்திய உளேயாடலில், இவ்வியாழனன்று 
உளேயாற்றிய, ஐ.ொ.வுக்கான திருப்படீப் பிேதிெிதி ரபோயர் நபர்னார்தித்ரதா அவுசா, 



இவ்வாறு கூறினார். ஆயுத ரமாதல்கள் இடம்நபறும் இடங்கைில், குடிமக்களுக்குப் 
பாதுகாப்பு குளறவு என்பது மட்டுமல்ல, அவர்கள், ரமாதல்கைில், ஆயுதங்கைாகப் 
பயன்படுத்தப்படும் ரபாக்கு அதிகரித்து வருகின்றது என்று திருப்படீம் ெம்புவதாகத் 
நதரிவித்தார், ரபோயர் அவுசா. ஆயுத ரமாதல் கைில் பயன்படுத்தப்படும் ெவனீ 
ஆயுதங்களும், நதாழில்நுட்பமும், அப்பாவி குடிமக்களைக் குறிளவக்கின்றன என்றும், 

நபரும் அழிளவ ஏற்படுத்தாத ஆயுதங்கள் என்ற நபயரில், தற்ரபாது பயன்படுத்தப்படும், 

ெவனீமயமாக்கப்பட்ட ஆயுதங்கள், நபரும் அழிளவ ஏற்படுத்தும் ஆயுதங்களை ஒத்ததாய் 
இருக்கும் ெிளலளயக் காண முடிகின்றது என்றும், தன் உளேயில் குறிப்பிட்டார், ரபோயர் 
அவுசா. அப்பாவி குடிமக்கள், ரபார் ஆயுதங்கைாகப் பயன் படுத்தப்படுவளதத் தளட 
நசய்வதற்கு,  பன்னாட்டு சமுதாயம் ஆவன நசய்யுமாறும் வலியுறுத்தினார், ரபோயர். 

வத்திக்கொன் : அழகிய பதொட்டத்பத ைொபலநிலமொக மொற்றுவது ஐபயொ பகடு 
- கர்தினொல் ைீட்டர் டர்க்சன் 

 

கர்தினால் படீ்டர் டர்க்சன் - AP 



வைர்ச்சி என்பதில் இருண்ட பக்கங்களும், ஏற்றுக்நகாள்ைமுடியாத நசலவனீங்களும், 

மிகச்சிலரின் ளககைில் நபருமைவு வைங்களும் இருக்கும் ெிளல உள்ைது என, உரோம் 
ெகர் கமிலியன் கல்வி ெிறுவனத்தில் உளேயாற்றினார் கர்தினால் படீ்டர் டர்க்சன். 

பல்ரவறு கிறிஸ்தவ சளபகள் பங்கு நகாண்டு, 'அழகிய ரதாட்டமாகிய இவ்வுலளக, 

பாளலவனமாக மாற்றிவருவது ெமக்ரக நபரும் ரகடு' என்ற தளலப்பில் இடம்நபற்ற 
கூட்டத்தில் உளேயாற்றிய திருப்படீத்தின் ஒருங்கிளணந்த வைர்ச்சி அளவயின் தளலவர் 
கர்தினால் டர்க்சன் அவர்கள், உலளகப் பாதுகாப்பதன் வழியாக மனித மாண்ளப வழங்க 
முடியும் என்றார். 

உலகம் பாதுகாக்கப்பட ரவண்டும் என்பதும், ஏளழகைின் மாண்பு மதிக்கப்பட ரவண்டும் 
என்பதும், ஒழுக்க ரீதிகைின் அடிப்பளடயில் கட்டிநயழுப்பப்பட ரவண்டியளவ, ஏநனனில், 

அளவ ஒன்றுக்நகான்று முேணானளவ அல்ல, மாறாக, ஒத்திணங்கிச் நசல்பளவ என்றார் 
கர்தினால் டர்க்சன். மக்கள் வியாபாேப் நபாருட்கைாக கடத்திச்நசல்லப்படுவது, புதிய 
வளக அடிளமத்தனம் என்ற திருத்தந்ளத பிோன்சிஸ் அவர்கைின் வார்த்ளதகளையும் 
எடுத்தியம்பிய கர்தினால், உலக அைவில் பாோமுகங்கள் அதிகரித்துள்ைது குறித்த 
கவளலளயயும் நவைியிட்டார். 

உலளக வைப்படுத்துவது என்பது, மனித வாழ்வின் ரமம்பாட்டிற்ரக உதவுகின்றது 
என்பளதயும் குறிப்பிட்ட கர்தினால் டர்க்சன் அவர்கள், மனிதர்கைிளடரய 
ஒருவருக்நகாருவர் மதிப்பு, ஒப்புேவு, ஒருளமப்பாடு ஆகியவற்றிற்கும், உலக வைங்கைின் 
பாதுகாப்பிற்கும் இருக்கும் நதாடர்ளபயும் சுட்டிக்காட்டினார். ரொய்கைின்ரபாதும், 

துன்பங்கைிலும் எப்ரபாதும் மனித குலத்துடன் நெருக்கமாக இருக்கும் திருஅளவ, 

அறிவியலில் ெிபுணத்துவம் நகாண்டிருக்கவில்ளலநயனினும், மனிதாபிமானத்தில் 
ரமரலாங்கியிருக்கும் ஒன்று எனவும் எடுத்துளேத்தார் கர்தினால் படீ்டர் டர்க்சன். 

வத்திக்கொன் : 70வது Cannes திபரப்ைட விழொவில், பைரருள்திரு Viganò 



 

திருப்படீ சமூகத் நதாடர்பு நசயலகத்தின் தளலவர், ரபேருள்திரு Dario Edoardo Viganò - RV 

திளேப்படம், சமூகத்தின் எதார்த்தத்ளத மிகத் நதைிவாக நவைிப்படுத்துவதில் முக்கிய 
அங்கம் வகித்தாலும், அது ஒைியின் எல்ளலகளைத் திறந்து விடும் மற்நறாரு 
ரொக்கத்ளதயும் நகாண்டிருக்கின்றது என்பளத ொம் மறக்கக் கூடாது என, திருப்படீ 
ஊடகத் துளற அதிகாரி ஒருவர் கூறினார். “விழாவின் புனித அழகு” என்ற தளலப்பில் 
இவ்வியாழனன்று ெளடநபற்ற, எழுபதாவது Cannes திளேப்பட விழாவில், திளேப்படம், 

ெம்பிக்ளகளய அறிவிக்கின்றது என்ற தளலப்பில் உளேயாற்றிய, திருப்படீ சமூகத் 
நதாடர்பு நசயலகத்தின் தளலவர், ரபேருள்திரு Dario Edoardo Viganò அவர்கள் இவ்வாறு 
கூறினார். திளேப்படம், மனிதக் கண்கைால் காணமுடியாத இளறவனின் இேக்கத்ளத, 

மனித வேலாற்றில் நவைிக்நகாணே முயற்சிக்கின் றது என்றும் உளேத்த ரபேருள்திரு 
Viganò அவர்கள், 2016ம் ஆண்டில் விருதுநபற்ற, Ken Loach அவர்கைின் Daniel Blake என்ற 
திளேப்படம் பற்றிக் குறிப் பிட விரும்புவதாகவும் நதரிவித்தார். ரம 28, வருகிற 
ஞாயிறன்று சிறப்பிக்கப்படும் 51வது உலக சமூகத் நதாடர்பு ொளுக்நகன, திருத் தந்ளத 
பிோன்சிஸ் அவர்கள் நவைியிட்டுள்ை நசய்தியில், ஊடகவியலாைர், இக்காலத்திலும், 

வருங்காலத்திலும் ெம்பிக்ளகளய இழந்து விடாமல், உண்ளமயாகவும், ரெர்ளமயாகவும் 
பணியாற்ற அளழப்பு விடுத்துள்ைளதயும் குறிப்பிட்டுப் ரபசினார், ரபேருள்திரு Viganò. 



இந்தியொ : நொடு முழுவதும் இபறச்சிக்கொக ைசுக்கபை விற்கவும், வொங்கவும் 

தபட - தி இந்து  

 
விலங்கு ெலவாரியத்தின் ஆரலாசளனகைின் படி இளறச்சிக்காக மாடுகளை 
வாங்கவும் விற்கவும் தளட| படம்.| சுஷில் குமார் வர்மா. 
கால்ெளட சந்ளதகைில் பசு, காளை, ஒட்டகங்களை இளறச்சிக்காக நகால்வதற்கு விற்பளன 
நசய்ய மத்திய அேசு தளட விதித்துள்ைது. 

சந்ளதகைில் விற்கப்படும் கால்ெளடகள் குறித்து உச்ச ெீதிமன்றம் சில வழிகாட்டுதல்களை 
வழங்கி இருந்தது. அதன் அடிப்பளடயில் கால்ெளடகள் விற்பளனக்கு கட்டுப் பாடுகள் 
தயாரிக்கப்பட்டன. அவற் றுக்கு மத்திய சுற்றுச்சூழல் துளற அளமச்சோக இருந்த அனில் 
மாதவ் தரவ கடந்த வாேம் காலமாவதற்கு முன்பு ஒப்புதல் வழங்கினார். இளதயடுத்து 
விலங்குகள் வளத தடுப்பு சட்டத் திருத்தங்கைின் கீழ் மத்திய சுற்றுச்சூழல் துளற ரெற்று 
கால்ெளடகள் விற்பளனக்கு பல கட்டுப்பாடுகளை விதித்து 8 பக்க அறிவிக்ளகளய 
நவைியிட்டுள்ைது. அதில் கூறியிருப்பதாவது: 

ொடு முழுவதும் கால்ெளட சந்ளதகைில், பசு, காளைகளை இளறச்சிக்காக நகால்வதற்கு 
விற்கக் கூடாது. விவசாய ெிலங்கள் ளவத்திருக்கும் விவசாயிகள் மட்டும்தான், சந்ளதகைில் 
கால்ெளடகளை விற்க முடியும். விவசாயப் பயன்பாட்டுக்கு மட்டும்தான் விற்கவும் வாங்கவும் 
முடியும். பசு, காளை, எருளம, கன்றுக் குட்டி, கறளவ மாடுகள், ஒட்டகம் உட்பட அளனத்து 
கால்ெளடகள் விற்பளனக்கும் இந்தக் கட்டுப்பாடுகள் நபாருந்தும். 

ரமலும் ொட்டின் சர்வரதச எல்ளலயில் இருந்து 50 கி.மீ. நதாளலவுக்குள் கால்ெளட 
சந்ளதகளை அளமக்கக் கூடாது. அரதரபால மாெில எல்ளலயில் இருந்து 25 கி.மீ. 
நதாளலவுக்குள் கால்ெளட சந்ளத அளமக்க கூடாது. மாெிலங்களுக்கு நவைியில் 



கால்ெளடகளை நகாண்டு நசல்வதாக இருந்தால், மாெில அேசால் ெியமிக்கப்பட்ட 
அதிகாரியிடம் சிறப்பு அனுமதி நபற ரவண்டும். 

சந்ளதகளுக்கு கால்ெளடகளை நகாண்டு வருபவர்கள், அவற்ளற இளறச்சிக்காக 
விற்கவில்ளல என்பதற்கான உறுதிநமாழி சான்ளற எழுத்துப்பூர்வமாக அைிக்க ரவண்டும். 
அத்துடன் கால்ெளடகைின் அளட யாைங்கள், உரிளமயாைரின் புளகப் படத்துடன் கூடிய 
ஆதாேங்களை சமர்ப்பிக்க ரவண்டும். 

சந்ளதகைில் கால்ெளடகைின் ெலத்ளத உறுதி நசய்ய ரவண்டும். கன்றுகள், தகுதியில்லாத 
கால்ெளடகளை விற்கக் கூடாது. வாகனங்கைில் கால்ெளடகள் அளடபடாமல் எல்லா 
வசதிகளுடனும் ஏற்றிச் நசல்லப்படு கின்றன என்பதற்கு கால்ெளடத் துளற ஆய்வாைரிடம் 
கட்டாயம் சான்று நபற ரவண்டும். விற்பளனக்கு தகுதி இல்லாத கால்ெளடகளுக்கு முத்திளே 
குத்தும் அதிகாேம் ஆய்வாைருக்கு உள்ைது. இனிரமல் மாவட்ட கால்ெளட சந்ளத கமிட 
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