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கத்வதாலிக்கத் திருஅம யில், 2015ம் ஆண்டு டிெம்ைர் 8ம் வததி சதாடங்கிய, இரக்கத்தின் சிறப்பு யூபிலி ஆண்டு, 2016ம் 

ஆண்டு ந ம்ைர் 20, இஞ்ஞாயிறன்று நிமற மடந்தது. ஒரு குழந்மதமய அமைத்து, ைாதுகாக்கும் சைற்வறாமரப்வைால, 
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இமற னின் இரக்கம், நம்மை அர மைக்கிறது. அதற்கு நம்மைவய அனுைதிக்க வ ண்டும். இவ் ாறு, இந்த ஆண்டு 

முழு தும், இமற ன் நம்மீது சைாழியும் இரக்கம் ைற்றிவய, திருத்தந்மத பிரான்சிஸ் அ ர்களின் எல்லாச் செயல்களும், 

உமரகளும் இருந்தன. கிறிஸ்து அரெர் சைருவிழா ான இஞ்ஞாயிறு காமலயில்,  த்திக்கான்  ளாகத்தில் சைருவிழாத் 

திருப்ைலிமய நிமறவ ற்று தற்கு முன்னர்,  த்திக்கான் தூய வைதுரு ைசிலிக்காவின் புனிதக் கதம  மூடினார் திருத்தந்மத 

பிரான்சிஸ். அதன்பின்னர்,  ளாகத்தில் அைர்ந்திருந்த ஏறக்குமறய எழுைதாயிரம் விசு ாசிகளுக்கு, திருத்தந்மத பிரான்சிஸ் 

அ ர்கள், கர்தினால்களுடன் கூட்டுத்திருப்ைலிமய நிமறவ ற்றி, இரக்கத்தின் சிறப்பு யூபிலி ஆண்மட நிமறவு செய்தார். 

அத்திருப்ைலி ைமறயுமரயில், புனிதக் கதவு மூடப்ைட்டாலும், இரக்கத்தின் உண்மையான கத ாகிய, கிறிஸ்துவின் இதயம், 

நைக்காக, எப்வைாதும், அகலத் திறந்திருக்கின்றது. நாம் அமன ரும் இரக்கத்தின் கருவிகளாக ைாறுவ ாம் என்று 

வகட்டுக்சகாண்டார். இத்திருப்ைலியின் இறுதியில், மூவ மள செைத்திற்குப் பின்னர், Misecordia et misera, அதா து, 

“இரக்கமும், அ லநிமலயும்” என்ற தமலப்பில், திருத்தூது ைடல் ஒன்றில் மகசயழுத்திட்டார் திருத்தந்மத பிரான்சிஸ். 

இரக்கத்தின் சிறப்பு யூபிலி ஆண்மட நிமறவு செய்யும் விதைாக, இந்த ஆண்டு ைற்றிய சிந்தமனகமள உள்ளடக்கிய 

இம்ைடமல ச ளியிட்டார் திருத்தந்மத. திருஅம க்குள் அமனத்து இமறைக்கமளயும் குறிக்கும் விதைாக, ைனிலா 

கர்தினால் அந்வதானிவயா தாக்வல, Saint Andrews ைற்றும் Edinburgh வைராயர் Leo Cushley, இரக்கத்தின் 

ைமறத்தூதர்களாகப் ைணியாற்றிய, காங்வகா குடியரசு ைற்றும் பிவரசிமலச் வெர்ந்த இரண்டு அருள்ைணியாளர்கள், உவராம் 

ைமறைா ட்ட ஒரு தியாக்வகான், அ ரது குடும்ைத்தினர், சைக்சிவகா ைற்றும் சதன் சகாரியாம ச் வெர்ந்த இரு 

அருள்ெவகாதரிகள், அசைரிக்க ஐக்கிய நாட்டு ஒரு குடும்ைம், திருைைைாகப்வைாகும் ஓர் இமளஞன், இளம்சைண், உவராம் 

ைமறைா ட்ட ைங்கில் ைமறக்கல்வி ஆசிரியர்களாகப் ைணியாற்றும் இரு அன்மனயர், ஒரு ைாற்றுத்திறனாளி, ஒரு வநாயாளி 

ஆகிவயாருக்கு, இம்ைடலின் பிரதிகமள  ழங்கினார் திருத்தந்மத பிரான்சிஸ். இத்திருத்தூது ைடல், இத்திங்களன்று, 

செய்தியாளர் கூட்டத்தில் ச ளியிடப்ைட்டது. Misecordia et misera என்ற இத்திருத்தூது ைடமல  ாசிக்கும் 

எல்லாருக்கும், இரக்கமும், அமைதியும் கிமடப்ைதாக என்ற ஆசீவராடு இம்ைடமலத் சதாடங்கியுள்ளார் திருத்தந்மத 

பிரான்சிஸ். 

Misecordia et misera என்ைது, விைொரத்தில் பிடிைட்ட சைண்மை, இவயசு, ெந்தித்த நிகழ்வு ைற்றி, புனித அகுஸ்தீன் 

விளக்கும்வைாது ையன்ைடுத்திய சொற்சறாடராகும். இமற னின் அன்பு, ஒரு ைாவியின் உள்ளத்மதத் சதாடும் 

வைருண்மைமய விளக்கு தற்கு, இமதவிட மிக அழகான அல்லது ெரியான சொற்சறாடமரக் கற்ைமன செய்து ைார்ப்ைது 

கடினம். இவயசுவும், விைொரத்தில் பிடிைட்ட சைண்ணும் ைட்டும் தனியாக இருந்தனர். அதா து, இரக்கமும், துன்ைமும் 

ைட்டும் தனியாக இருந்தன. இந்த நிகழ்வில், இமற னின் ைாசைரும் இரக்கமும், நீதியும் ச ளிப்ைடுகின்றன. இந்தப் 

வைாதமன, இரக்கத்தின் சிறப்பு யூபிலி ஆண்டின் நிமறவில், ஒளிமய வீசு து ைட்டுைல்ல, நாம்  ருங்காலத்தில் 

பின்ைற்றவ ண்டிய ைாமதமயயும் சுட்டிக்காட்டுகின்றது. விைொரத்தில் பிடிைட்ட சைண், நம்பிக்மகவயாடு தனது 

எதிர்காலத்மத வநாக்கவும், புதிய  ாழ்ம த் சதாடங்கவும் இவயசு உதவுகிறார். இப்சைண், விரும்பினால், அன்பில் 

 ாழவும்(எவை.5:2) இயலும். இப்சைண்ணிற்கு, ைா ம் செய் தற்கான விருப்ைம் ஏற்ைட்டாலும்கூட, இ ர் ஒருமுமற 

இரக்கத்மத அணிந்துசகாண்ட பின்னர், அந்த விருப்ைம், இமறயன்ைால் வ றுதிமெயில் ைாற்றப்ைட்டு, இ ர் தனது 

 ாழ்ம ப் புதுவிதைாக வநாக்கவும்,  ாழவும் ம க்கின்றது. இமதவய, இவயசு, ைற்சறாரு நிகழ்விலும், நைக்குத் 

சதளி ாகக் கற்றுத் தருகிறார். இவயசு, ைரிவெயர் ஒரு ர் வீட்டில் விருந்துண்ைச் சென்ற ெையம், எல்லாராலும் ைாவியாக 

அறியப்ைட்ட ஒரு சைண், இவயசுவின் காலடிகளில் நறுைைத் மதலம் பூசி, தனது கண்ணீரால் நமனத்தார்(cf.லூக்.7:36-50). 

இச்செயலால் துர்ைாதிரிமக அமடந்த ைரிவெயரிடம் இவயசு, அப்சைண் செய்த ைா ங்கள் ைன்னிக்கப்ைட்டன, ஏசனனில், 

இ ர் மிகுதியாக அன்புகூர்ந்தார். குமற ாக ைன்னிப்புப் சைறுவ ார் குமற ாக அன்பு செலுத்துவ ார் ஆ ர் (cf.லூக்.7:47) 

என்று சொன்னார்.  

ஆம். ைன்னிப்பு, இமறத்தந்மதயின் அன்மை, மிகத் சதளி ாகக் காைக்கூடிய அமடயாளம். இதனாவலவய, ைன்னிப்மை 

நம்மில் யாருவை,  மர யமறக்குட்ைட்டதாக ம த்தல் கூடாது. இரக்கம், எப்வைாதுவை, நம்  ானகத் தந்மதயின் இல ெச் 

செயலாக உள்ளது. நாம் சிறப்பித்திருக்கின்ற யூபிலி ஆண்டில், இரக்கத்தின் அருமள மிகுதியாகப் சைற்றிருக்கின்வறாம். 

இவ்வ மளயில், நாம், நம்  ருங்காலத்மத வநாக்க வ ண்டிய வநரம்  ந்துள்ளது. நாம் அனுைவித்துள்ள இமற னின் 

இரக்கத்தின்  ளமைமய, ைகிழ்வ ாடும், நம்பிக்மகவயாடும், ஆர் த்வதாடும் எவ் ாறு மிகச் சிறப்ைாகத் சதாடர்ந்து 

செயல்ைடுத்து து என்ைமதப் புரிந்துசகாள் தற்கான வநரம்  ந்துள்ளது. முதலில், நாம் இரக்கத்மதக் சகாண்டாடு தற்கு 

அமழக்கப்ைடுகிவறாம். திரு ழிைாட்டில், இரக்கம், மீண்டும் மீண்டும் வ ண்டப்ைடு து ைட்டுைல்லாைல், அது, 

உண்மையிவலவய சைறப்ைட்டு, அனுைவிக்கப்ைடுகின்றது. திருப்ைலியில், சதாடக்கமுதல், இறுதி மர, இரக்கம் சதாடர்ந்து 

ச ளிப்ைடுகின்றது. திருப்ைலிக் சகாண்டாட்டத்தின் ஒவ்ச ாரு தருைத்திலும், இமற னின் இரக்கம் 

குறிப்பிடப்ைடுகின்றது.  அருளமடயாள  ாழ்விலும், இரக்கம் ஏராளைாகப் சைாழியப்ைடுகின்றது. இமற ன் தம்மை 

ச ளிப்ைடுத்தும் முதல் செயல் அன்வை. எனவ , இமற ன் நம்மீது ம த்துள்ள அன்பில் நம்பிக்மக ம த்து, அ ருக்கு நம் 

இதயங்கமளத் திறப்வைாம். நாம் ைாவிகளாக இருந்தாலும், அ ரின் அன்பு, எப்வைாதும் நைக்கு முன்செல்கிறது, நம்வைாடு 

உடன்நடந்து, நம்மில் இருக்கின்றது. எனவ , இச்சூழலில், இமற ார்த்மதமயக் வகட்ைது மிக முக்கியத்து ம் சைறுகிறது. 

ஒவ்ச ாரு ஞாயிறும், கிறிஸ்த  ெமூகத்திற்கு இமற ார்த்மத அறிவிக்கப்ைடுகின்றது. எனவ , ைமறயுமரத் தயாரிப்பில் 

மிகுந்த க னம் செலுத்த வ ண்டும். ஓர் அருள்ைணியாளரின் ைமற யுமர, அ வர, ஆண்ட ரின் இரக்கமுள்ள 



நன்மைத்தனத்மத அனுைவித்ததன் ச ளிப்ைாடாக, மிகவும் ைலனுள்ளதாக அமைய வ ண்டும் என்று, திருத்தந்மத 

இம்ைடலில் வகட்டுக்சகாண்டுள்ளார். 

திருவிவிலியம், இமறஇரக்கத்தின் விந்மதகளின், மிகப்சைரிய கமதயாகும். அதன் ஒவ்ச ாரு ைக்கமும், இமறத்தந்மதயின் 

அன்பில் ஆழைாக வ ரூன்றியுள்ளது. ஊற்சறடுக்கும் இமறயன்பின் இரக்கப்சைருக்கம், இன்னும் அதிகைாகப் 

புரிந்துசகாள்ளப்ைடு தற்கு உதவியாக, இமற ார்த்மத அதிகைதிகைாக அறியப்ைட்டு, சகாண்டாடப்ைட வ ண்டும், அது 

எல்லாரிலும் விமதக்கப்ைட வ ண்டும் என்று நான் மிகவும் ஆ ல் சகாள்கிவறன். “ைமறநூல் அமனத்தும் கடவுளின் 

தூண்டுதல் சைற்றுள்ளது. அது, கற்பிப்ைதற்கும், கண்டிப்ைதற்கும், சீராக்கு தற்கும், வநர்மையாக  ாழப் ையிற்றுவிப்ைதற்கும் 

ையனுள்ளது(2திசைா.3:16)”. எனவ , திருவிவிலியம் நன்றாக அறியப்ைடவும், மிகவும் ைர லாகப் ைரப்ைப்ைடவும், 

திரு ழிைாட்டு ஆண்டின் ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமையில், ஒவ்ச ாரு கிறிஸ்த  ெமூகமும், தன் முயற்சிகமளப் புதுப்பித்தால், 

எவ் ளவு ையனுள்ளதாக இருக்கும்! அந்த ஞாயிறு, இமற ார்த்மதக்கு முழு தும் அர்ப்ைணிக்கும் நாளாக இருக்க 

வ ண்டும். ஏசனன்றால், ஆண்ட ருக்கும், அ ரின் ைக்களுக்கும் இமடவய இடம்சைறும், சதாடர் உமரயாடலில் உள்ள 

 ற்றாத  ளங்கமளப் வைாற்று தற்கு உதவியாக இருப்ைது இமற ார்த்மத. திருவிவிலியம் நன்றாக அறியப்ைடு தற்கு, 

ைமடப்ைாற்றல் திறவனாடு முயற்சிகள் எடுக்கப்ைட்டால், விசு ாசிகள், இமற ார்த்மதமயப் ைகிர்ந்துசகாள் தற்கு, 

உயிருள்ள கருவிகளாக ைாற உதவும். இந்த முயற்சிகளில், இமற ார்த்மதமய  ாசித்து, தியானித்து, விளக்கம் சொல்லிச் 

செபிக்கும் சலக்சிவயா திவினாவும் உள்ளடங்கும். 

இமற இரக்கத்மதக் சகாண்டாடு து, த முயற்சி ைற்றும் ஒப்புரவு அருளமடயாளத்தில், மிகெ சிறப்ைான விதத்தில் 

இடம்சைறுகின்றது. ஒப்புரவு அருளமடயாளத்தில் நாம் சைறும் இமற னின் ைன்னிப்பு, அ ரிடம் நாம் திரும்பி  ரவும், 

அ ர் நைக்கு சநருக்கைாக இருப்ைமத அனுைவிக்கவும் நைக்கு அமழப்பு விடுக்கின்றது. இமற ன் ைட்டுவை ைா ங்கமள 

ைன்னிக்கிறார். ஆயினும், அ ர் நம்மை ைன்னித்ததுவைால, நாமும், பிறமர ைன்னிக்கத் தயாராக இருக்குைாறு அ ர் 

நம்மிடம் வகட்கிறார். நம் இதயங்கள் மூடப்ைட்டு, ைன்னிக்க இயலாைல் இருப்ைது எவ் ளவு க மலயளிக்கின்றது! நம் 

 ாழ்வில், ைனக்கெப்பு, ைழி ாங்குதல், வகாைம் ஆகியம  வைவலாங்கி, அம , நம்  ாழ்ம த் துன்ைகரைாக 

ைாற்றுகின்றன. வைலும், இரக்கத்திற்கு ைகிழ்வ ாடு நம்மை அர்ப்ைணிக்கத் தமடயாகவும் உள்ளன. இவ் ாறு தனது ைடலில் 

கூறியுள்ள திருத்தந்மத, இந்த யூபிலி ஆண்டில், இரக்கத்தின் ைமறப்ைணியாளர்களாகப் ைணியாற்றிய அருள்ைணியாளர்க்குத் 

தனது நன்றிமயத் சதரிவித்துள்ளார். வைலும், உண்மையான குருத்து  ைமறப்ைணியாகிய ஒப்புரவு அருளமடயாளத்மத 

நிமறவ ற்று தற்கு, அருள்ைணியாளர்கள், தங்கமளக் க னமுடன் தயாரிக்குைாறு வகட்டுக்சகாள் தாகத் சதரிவித்துள்ள 

திருத்தந்மத, இ ர்களின் இப்ைணிக்குத் தனது இதயப்பூர் ைான நன்றிமயயும் சதரிவித்துள்ளார். ஒப்புரவு 

அருளமடயாளத்திற்கு  ருை ரின் ைா ம், எவ் ளவு சைரியதாக இருந்தாலும், அமன மரயும், தந்மதக்குரிய அன்புடன் 

 ரவ ற்று, அ ர்கள் செய்த தீமைகள் குறித்து சிந்திக்கவும், அ ர்கள் திருந்திய  ாழ்வில் நடக்கவும், இமற னின் 

ைன்னிப்மை  ழங்கு தில் தாராளைாக இருக்கவும் வகட்டுக்சகாண்டுள்ளார் திருத்தந்மத பிரான்சிஸ். 

கிறிஸ்த   ாழ்வில் ஒப்புரவு அருளமடயாளம், மைய இடத்மதக் சகாண்டிருக்கச் செய்ய வ ண்டும். ஒவ்ச ாரு ரும் 

தந்மதயின் விடுதமலயளிக்கும் ைன்னிப்மை அனுைவிக்கச் செய்ய வ ண்டும். த க்காலத்தின் நான்காம் ஞாயிமறசயாட்டி 

24 ைணிவநர திருநற்கருமை ஆதாரதமன இதற்கு நல்லசதாரு தருைைாகும். கருக்கமலப்பு ைாசைரும் ைா ம். ஏசனனில், 

இது ைாெற்ற  ாழ்வுக்கு முடிவு கட்டுகிறது. அவதவநரம், இமற னின் இரக்கத்தில் ைன்னிப்புப் சைறாத எந்தப் ைா மும் 

இல்மல. எனவ , இக்குற்றத்தில் ைனம்  ருந்தி  ரும் விசு ாசிகளுக்கு, அருள்ைணியாளர்கள், நல்ல  ழிகாட்டியாக 

இருந்து, ஆதர ளித்து  ழிநடத்துைாறு வகட்டுக்சகாள்கிவறன். இவ் ாறு கூறியுள்ள திருத்தந்மத, இரக்கத்தின் வ சறாரு 

முகம் ஆறுதல் என்று சொல்லி, துன்ைம், புரிந்துசகாள்ளாமை ைற்றும் வ தமனப்ைடும் எல்லாருக்கும் ஆறுதலாக 

இருக்குைாறு அமழப்பு விடுத்துள்ளார். திருைைம் என்ற அருளமடயாளத்தின் முக்கியத்து ம் ைற்றியும் கூறியுள்ளார் 

திருத்தந்மத. இந்த அருளமடயாளத்தின் அருள், குடும்ைத்மத உறுதிப்ைடுத்து து ைட்டுைன்றி, இரக்கத்மத 

நமடமுமறப்ைடுத்து தற்கு, ஒரு நல்ல இடைாகவும் ஆக்குகின்றது. அவதாடு, கிறிஸ்த  ெமூகமும், வைய்ப்புப்ைணி 

நட டிக்மககளும், குடும்ைத்தின் ைாசைரும் வநர்ைமற விழுமியங்களுக்கு அர்ப்ைணித்துச் செயல்ைடவும் உதவுகின்றது. 

வைலும், ைரைத்தின் இறுதி வநரம் ைற்றிய முக்கியத்து த்மதயும் இம்ைடலில் குறிப்பிட்டுள்ளார் திருத்தந்மத. எல்லா 

ைதங்களிலும், பிறப்மைப் வைான்று, இறப்பும், ெைய முக்கியத்து ம் சைற்றுள்ளது. கிறிஸ்த ர்களாகிய நாம், அடக்கச்ெடங்கு 

திரு ழிைாட்மட, இறந்த ஆன்ைாவுக்காகவும், தங்களின் அன்புக்குரிய ர்களின் இழப்பினால் துன்புறுவ ாருக்காகவும், 

நம்பிக்மகயுடன் செபிப்ைதாக அமைக்க வ ண்டும்.      

யூபிலி ஆண்டு முடிவுக்கு  ந்துள்ளது. புனிதக் கதவு மூடப்ைட்டுள்ளது. ஆனால், நம் இதயத்தின் இரக்கத் கதவுகள் 

சதாடர்ந்து அகலத் திறந்திருக்கின்றன. இந்த யூபிலி ஆண்டில், குறிப்ைாக, ச ள்ளிக்கிழமை இரக்கச் செயல்களில், நம் 

உலகில் பிரென்னைாக இருக்கும் நன்மைத்தனத்மத அனுைவித்வதன். இந்வநரத்தில், தினமும், தங்களின் வநரத்மதயும் 

முயற்சிகமளயும் செல ழிக்கும் தன்னார் லர்கமள, நன்றிவயாடு நிமனத்துப் ைார்க்கிவறன் என்று, இம்ைடலில் கூறியுள்ளார் 

திருத்தந்மத பிரான்சிஸ். 



அருளின் கனியாகிய புதிய முயற்சிகமளக் சகாைரும், இரக்கத்தின் ைமடப்ைாற்றமலக் கட்டவிழ்த்துவிடும் வநரம் இது. 

இக்காலத்தில், உைவு, வ மல, குடியிருப்பு ைற்றும் அமைதி வதடி, எண்ணிக்மகயற்ற ைக்கள், ஒரு நாடுவிட்டு, வ று 

நாடுகளுக்குத் சதாடர்ந்து புலம்சையர்ந்து சகாண்டிருக்கின்றனர். வநாய், ைல்வ று  டி ங்களில் துன்ைங்கமள ஏற்ைடுத்தி, 

உதவிக்காகக் குரல் சகாடுக்கின்றது. சிமறகள், ைனிதைற்ற சூழல்களால் நிமறந்துள்ளன. எழுத்தறிவின்மை ைர லாக 

உள்ளது. இது, சிறாமர, புதுவிதைான அடிமைமுமறக்கு உட்ைடுத்துகின்றது. தீவிர தனிைனிதக் வகாட்ைாடு, குறிப்ைாக, 

வைற்கில் நிலவும் இந்நிமல, வதாழமையுைர்ம  இழக்கச் செய்கிறது. இக்காலத்தில், ைலர், கடவுள் அனுை வை இல்லாைல் 

இருக்கின்றனர். இது ைாசைரும் ஏழ்மையாகவும், ைனித  ாழ்வின் தவிர்க்க இயலாத ைாண்மை ஏற்ைதற்குப் சைரும் 

தமடயாகவும் உள்ளது. நாம், இந்த யூபிலி ஆண்டில், ைல இரக்கச் செயல்கமளச் செய்வதாம். ஆனால், நம் உலகம், ைனித 

ைாண்மைத் தாக்கும் புதுவித ஆன்மீக ைற்றும் சைாருளிய ஏழ்மைமயத் சதாடர்ந்து உரு ாக்கிக்சகாண்வட இருக்கின்றது. 

இக்காரைத்தினால், திருஅம , எப்வைாதும் விழிப்ைாயிருந்து, இரக்கத்தின் புதிய ைணிகவளாடு தன்மன இமைத்துக் 

சகாள் தற்குத் தயாராக இருக்க வ ண்டும். அ ற்மற, ைனத்தாராளத்வதாடும், ஆர் த்வதாடும் ஆற்ற வ ண்டும். 

சகால்கத்தாவில் இவயசும  நிமனத்துப் ைார்ப்வைாம். ைாண்புமடய  ாழ்வு  ாழ் திலிருந்து ைக்கமளத் தமடசெய்யும் 

ஏழ்மை ைற்றும் ஓரங்கட்டப்ைடு தன் புதிய  டி ங்களுக்கு நம் முகத்மதத் திருப்ைாதிருப்வைாம். வ மலயின்றி அல்லது, 

வைாதுைான ஊதியமின்றியும்,  ாழ் தற்கு வீவடா, நிலவைா இல்லாைலும் இருப்ை ர்கமளயும், ைதம், இனம், அல்லது 

ெமூகநிமலயால் ைாகுைாட்மட எதிர்சகாள்ை ர்கமளயும் நிமனத்துப் ைார்ப்வைாம். கிறிஸ்த  இரக்கம், வதாழமைவயாடு 

செயல்ைட ம க்கின்றது. வைலும், இரக்கத்தின் ெமூகப் ைண்பு, புறக்கணிப்மையும், ச ளிவ டத்மதயும் அழித்சதாழிக்க 

அமழக்கின்றது. பிறமரச் ெந்திப்ைமத மீண்டும் கண்டுைரு மத அடிப்ைமடயாகக் சகாண்ட,  இரக்கத்தின் கலாச்ொரத்மத 

ஊக்குவிக்கவும் திருத்தந்மத அமழப்பு விடுத்துள்ளார். இதனால், எ ரும், ைற்ற மரப் புறக்கணிக்காைலும், நம் ெவகாதர, 

ெவகாதரிகளின் துன்ைங்களிலிருந்து விலகிச் செல்லாைலும் இருப்ைார்கள். இமடவிடா செைம், தூய ஆவியாரின் 

செயல்களுக்குப் ைணிந்திருத்தல், புனிதர்கள்  ாழ்வு ைற்றிய அறிவு, ஏமழகளுக்கு சநருக்கைாக இருத்தல் ஆகியம களில், 

இரக்கத்தின் கலாச்ொரம்,  டி மைக்கப்ைடுகின்றது. யூபிலி ஆண்டில் ஆற்றப்ைட்ட உடல் ைற்றும் ஆன்மீகம் ொர்ந்த இரக்கச் 

செயல்கள் சதாடர்ந்து நடத்தப்ைடுைாறு ைரிந்துமரத்துள்ளார் திருத்தந்மத. 

வைலும், இந்த சிறப்பு யூபிலி ஆண்டின் சதளி ான ஓர் அமடயாளைாக, திரு ழிைாட்டு ஆண்டின் 33 து ஞாயிமற, உலக 

ஏமழகள் தினைாகச் சிறப்பிக்குைாறும் உலகளாவியத் திருஅம க்கு அமழப்பு விடுக்கிவறன். இதுவ , கிறிஸ்து அரெர் 

சைருவிழாவுக்குத், தகுதியான முமறயில் தயாரிக்க சிறந்த  ழியாகும் என்று கூறியுள்ளார் திருத்தந்மத பிரான்சிஸ்.. நம் 

 ாழ்வுப் ையைத்தின், ஒவ்ச ாரு நாளும் கடவுளின் பிரென்னத்தால் குறிக்கப்ைட்டுள்ளது. நம் முயற்சிகமளத் தூய ஆவியார் 

 ழிநடத்துகிறார். நம் அன்மன ைரியா, தம் இரக்கத்தின் கண்களால் நம்மை எப்வைாதும் வநாக்குகிறார். அ ரின் தாய்க்குரிய 

ைராைரிப்பில் நம்மை அர்ப்ைணிப்வைாம் என்று இம்ைடமல நிமறவு செய்துள்ளார் திருத்தந்மத பிரான்சிஸ். திருத்தந்மதயின் 

விருப்ைப்ைடி, நம் இரக்கச் செயல்கமளத் சதாடர்ந்து ஆற்றுவ ாம். இமறஇரக்கத்தின் தூதர்களாக ைாறுவ ாம். 

திருத்தந்ளத பிரான்சிஸ் : திருத்தூது மடல் "இரக்கமும், அவலநிளலயும்" 

 
 

திருத்தூது ைடமலக் சகாடுக்கிறார் திருத்தந்மத பிரான்சிஸ் - OSS_ROM 

இரக்கத்தின் சிறப்பு யூபிலி ஆண்மட நிமறவு செய்யும் விதைாக, இந்த ஆண்டு ைற்றிய சிந்தமனகமள உள்ளடக்கிய 

Misecordia et misera, அதா து, “இரக்கமும், அ லநிமலயும்”என்ற தமலப்பில், திருத்தூது ைடல் ஒன்மற 

ச ளியிட்டுள்ளார், திருத்தந்மத பிரான்சிஸ். Misecordia et misera என்ைது, விைொரத்தில் பிடிைட்ட சைண்மை, இவயசு 

ெந்தித்த நிகழ்வு ைற்றி புனித அகுஸ்தீன் விளக்கும்வைாது ையன்ைடுத்திய சொற்சறாடராகும். விைொரத்தில் பிடிைட்ட சைண், 

நம்பிக்மகவயாடு தனது எதிர்காலத்மத வநாக்கவும், புதிய  ாழ்ம த் சதாடங்கவும் இவயசு உதவுகிறார் என தன் ைடலில் 

கூறியுள்ள திருத்தந்மத,  இவயசு, ைரிவெயர் ஒரு ர் வீட்டில் விருந்துண்ைச் சென்றவைாது, எல்லாராலும் ைாவியாக 

அறியப்ைட்ட சைண், இவயசுவின் காலடிகளில் நறுைைத் மதலம் பூசி, தனது கண்ணீரால் நமனத்தமதயும், அப்சைண் செய்த 

ைா ங்கள் ைன்னிக்கப்ைட்டமதயும் தன் திருத்தூது ைடலில் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.ைன்னிப்பு, இமறத்தந்மதயின் அன்மை, 

மிகத் சதளி ாகக் காைக்கூடிய அமடயாளம். இதனாவலவய, ைன்னிப்மை நம்மில் யாருவை,  மரயமறக்குட்ைட்டதாக 

ம த்தல் கூடாது எனவும் தன் ைடலில் வகட்டுள்ளார், திருத்தந்மத.நாம் அனுைவித்துள்ள இமற னின் இரக்கத்தின் 

 ளமைமய, ைகிழ்வ ாடும், நம்பிக்மகவயாடும், ஆர் த்வதாடும் எவ் ாறு மிகச் சிறப்ைாகத் சதாடர்ந்து செயல்ைடுத்து து 

என்ைமதப் புரிந்துசகாள் தற்கான வநரம்  ந்துள்ளது எனவும், தன் ைடலில் கூறியுள்ளார், திருத்தந்மத.இமற ன் நம்மீது 

ம த்துள்ள அன்பில் நம்பிக்மக ம த்து அ ருக்கு நம் இதயங்கமளத் திறப்வைாம் என விண்ைப்பித்துள்ள திருத்தந்மத, 

ஒப்புரவு அருளமடயாளத்தில் நாம் சைறும் இமற னின் ைன்னிப்பு, அ ரிடம் நாம் திரும்பி  ரவும், அ ர் நைக்கு 

சநருக்கைாக இருப்ைமத அனுைவிக்கவும் நைக்கு அமழப்பு விடுக்கின்றது என்ைமதயும் எடுத்தியம்பியுள்ளார். 



இரக்கத்தின் வ சறாரு முகம் ஆறுதல் என்று கூறியுள்ள திருத்தந்மத, துன்ைம், புரிந்துசகாள்ளாமை ைற்றும்  வ தமனப்ைடும் 

அமன ருக்கும் ஆறுதலாக இருக்குைாறு எல்லாருக்கும் அமழப்பு விடுத்துள்ளார். திருத்தந்மதயின் இம்ைடல் 

திங்களன்றுதான் ச ளியிடப்ைட்டாலும், அதன் முதல் பிரதிகமள, ஞாயிறன்று மூவ மள செை உமரக்குப்பின், 
திருஅம க்குள் அமனத்து இமறைக்கமளயும் குறிக்கும்  மகயில் வதர்ந்சதடுக்கப்ைட்ட பிரதிநிதிகளிடம் திருத்தந்மத 

 ழங்கினார். ைனிலாப் வைராயர், கர்தினால் லூயிஸ் அந்வதானிவயா தாக்வல, Saint Andrews ைற்றும் Edinburgh வைராயர் 

Leo Cushley, இரக்கத்தின் ைமறப்ைணியார்களாகப் ைணியாற்றிய, காங்வகா குடியரசு ைற்றும் பிவரசிமலச் வெர்ந்த இரு 

அருள்ைணியாளர்கள்,  உவராம் ைமறைா ட்டத்தில் ைணியாற்றும் ஒரு தியாக்வகான், ைற்றும், அ ரது குடும்ைத்தினர், 

சைக்சிவகா ைற்றும் சதன்சகாரியாம ச் வெர்ந்த இரு அருள்ெவகாதரிகள், அசைரிக்க ஐக்கிய நாட்மடச் ொர்ந்த ஒரு குடும்ைம், 

திருைைைாகப்வைாகும் ஓர் இமளஞர், இளம்சைண், உவராம் ைமறைா ட்ட ைங்கில் ைமறக்கல்வி ஆசிரியர்களாகப் 

ைணியாற்றும் இரு அன்மனயர், ஒரு ைாற்றுத் திறனாளி, ஒரு வநாயாளி ஆகிவயார் திருத்தந்மதயிடமிருந்து முதல் பிரதிகமளப் 

சைற்றுக்சகாண்டனர். 

திருத்தந்ளத பிரான்சிஸ் : இரக்கத்தின் உண்ளம கதவுகள் எப்ளோதும் திறந்ளத இருக்கும் 

 

புனிதக் கதம  மூடிய திருத்தந்மத பிரான்சிஸ் - ANSA 

சிறப்பு யூபிலி ஆண்டின் புனிதக் கதவுகள் மூடப்ைட்டாலும், இவயசுவின் இதயம் எனும் இரக்கத்தின் உண்மை கதவுகள் 

நைக்காக எப்வைாதும் திறந்வத இருக்கும் என இஞ்ஞாயிறு யூபிலி ஆண்டு நிமறவுத் திருப்ைலியில் ைமறயுமர  ழங்கினார், 

திருத்தந்மத பிரான்சிஸ்.நாம் இரக்கமுள்ள ர்களகச் செயல்ைடவும், இரக்கத்தின் கருவிகளாக ைாறவும் உதவும்  ண்ைம் 

நாம் இமற னிடம் இருந்து சைற்ற இரக்க நிகழ்வுகள் குறித்து சிந்திப்வைாம் என்றார் திருத்தந்மத. 

இஞ்ஞாயிறன்று சிறப்பிக்கப்ைட்ட 'கிறிஸ்து அரெர்' விழா குறித்து தன் ைமறயுமரயில் குறிப்பிட்ட திருத்தந்மத பிரான்சிஸ் 

அ ர்கள், இவ்வுலகம் அரெத்தன்மைமய அதிகாரத்வதாடு சதாடர்புப்ைடுத்தி வநாக்கினாலும், இவயசுவின் அரெத்தன்மை 

என்ைது, அமனத்மதயும் எதிர்சகாண்டு குைப் ைடுத்தும் அன்மை உள்ளடக்கியதாகும் என்றார். இந்த அன்பினாவலவய அ ர் 



தன்மன தாழ்மைப்ைடுத்தி, நம் துன்ைங்கமளச் சுைந்து அநீதிகமளயும் மகவிடப்ைடல்கமளயும் ைரைத்மதயும் ெந்தித்தார் 

என்றார், திருத்தந்மத பிரான்சிஸ். இமறைகன் இவயசு நம்மைத் தீர்ப்பிடவில்மல, நம்மை ச ற்றிசகாள்ளவில்மல, 

அவதவ மள, நம் சுதந்திரத்மதப் புறந்தள்ளவுமில்மல, ைாறாக, தாழ்ச்சியுடன் கூடிய அன்பினால், நைக்குப் ைாமத அமைத்து, 

அமனத்மதயும் ைன்னித்தார் என்று கூறிய திருத்தந்மத பிரான்சிஸ் அ ர்கள், இந்த அன்வை, அன்றும் இன்றும் என்றும் 

சதாடர்ந்து, நம் எதிரிகளான ைா த்மதயும், ைரைத்மதயும், அச்ெத்மதயும், ச ற்றிகண்டு  ருகிறது என்றார். 

இவயசு இவ்வுலகில் நடைாடிய காலத்தில், அ ரிடம் உதவி நாடி, அ மர சநருக்கிய ைக்கள், அ ர் சிலும யில் 

சதாங்கியவைாது அ ரிடமிருந்து தூர விலகி நின்று, ச றும் ைார்ம யாளர்களாகவ  ைாறியமதப் ைற்றிக் குறிப்பிட்ட 

திருத்தந்மத, நாமும் அமதப்வைான்று ைாராமுகைாக  ாழ இயலாது என்றார். இவயசுவின் சிலும யினடியில் நின்ற 

இரண்டா து  மக ைனிதர்களான,  ைக்கள், தமல ர்கள், ைமட வீரர்கள் ைற்றும் ஒரு குற்ற ாளி, இவயசும க் கிண்டல் 

செய்தவைாது, அ ர் எவ் ாறு சைௌனம் காத்து, அ ர்கமள அன்புகூர்ந்து, ைன்னித்தாவரா, அதுவைால் நாமும் 

செயல்ைடவ ண்டும் என்ற அமழப்மை முன்ம த்தார், திருத்தந்மத பிரான்சிஸ். 

மூன்றா து  மக ைனிதராக நாம் அந்த நல்லக் கள் மன வநாக்குவ ாம், ஏசனனில் இவயசுவின் அரொட்சியில் நம்பிக்மகக் 

சகாண்ட அ வர இவயசும  வநாக்கி, அ ர் அரியமையில்  ரும்வைாது தன்மனயும் நிமனவுகூரும்ைடிக் வகட்கிறார். 

இவயசுவும் அ ர் ைா ங்கள் அமனத்மதயும் ைன்னித்து, அ ருக்கு உறுதி  ழங்குகிறார், ஏசனனில் இவயசு நம் ைா ங்கமள 

நிமனவில் ம ப்ைதில்மல, ைாறாக, அமனத்மதயும் புதிதாகத் து க்க முடியும் என்ைதில் நம்பிக்மகக் சகாண்ட ர் அ ர், 

என்றார், திருத்தந்மத. நாமும் ஒப்புரவு ைற்றும் ைன்னிப்பிற்கான கதவுகமள ஒரு நாளும் மூடாைல், ைற்ற ர்க்கு 

நம்பிக்மகயின் ைாமதயாகச் செயல்ைடுவ ாம் என்ற அமழப்மையும் முன்ம த்தார், திருத்தந்மத பிரான்சிஸ்.  

திருத்தந்ளத பிரான்சிஸ் : ஆசி  ஆ ர் ளேரளவகளின் கூட்டளமப்பிற்கு  கடிதம் 

 

திருத்தந்மதயிடமிருந்து திருத்தூது ைடமலப் சைறும் கர்தினால் தாக்வல - ANSA 



இம்ைாதம் 28 முதல் டிெம்ைர் 4ம் வததி  மர இலங்மகத் தமலநகரில் இடம்சைறவிருக்கும் Federation of Asian 

Bishops Conference - FABC எனும் ஆசிய ஆயர் வைரம யின் 11 து ஆண்டு நிமறயைர்வுக் கூட்டத்திற்கு கர்தினால் 

சடசலஸ்வைார் வடாப்வைா  ழியாக செய்தி ஒன்மற அனுப்பி யுள்ளார், திருத்தந்மத பிரான்சிஸ். இக்கூட்டத்தில் 

கலந்துசகாள்ள, இந்தியாவின் இராஞ்சி வைராயர், கர்தினால் வடாப்வைா அ ர்கமள, தன் பிரதி நிதியாக நியமித்துள்ள 

திருத்தந்மத, கர்தினாலுக்கு அனுப்பியுள்ள செய்தியில், தற்வைாது இலங்மகயில் இடம்சைற உள்ள இந்த 11 து 

நிமறயைர்வுக் கூட்டம், ைண்மடய காலத்தில் துடிப்புள்ள ைமறவைாதகர்கள் ஆசிய கடற்கமரகளில்  ந்திறங்கியமத மீண்டும் 

ஒருமுமற நிமனவு ைடுத்து தாக உள்ளது என்று கூறியுள்ளார்.ஆசிய ஆயர் வைரம க் கூட்டமைப்பின் தமல ர், கர்தினால் 

ஆஸ் ால்டு கிவரசியஸ் அ ர்களின்  ழி நடத்தலில், இந்த ஆயர் வைரம யின் 11 து நிமறயைர்வுக் கூட்டம், 

உயிர்துடிப்புமடய ைத உைர்வுகமளத் தூண்டு தாகவும், விசு ாெத்மத உறுதிப்ைடுத்து  தாகவும் அமையும் என்ற 

நம்பிக்மகமயயும், கர்தினால் வடாப்வைா அ ர்களுக்கு அனுப்பியுள்ள கடிதத்தில் ச ளியிட்டுள்ளார், திருத்தந்மத. 

ஆயர்களின் அடுத்த ாரக் கூட்டத்திற்கு தன் ஆசீமரயும் செைங்கமளயும்  ழங்கு தாகவும் அதில் கூறியுள்ளார், திருத்தந்மத 

பிரான்சிஸ். 

வத்திக்கான் : மீனவர் உலக நாளில் கர்தினால் ேளராலின் வழங்கி  உளர 

 

திருப்பீடச் செயலர், கர்தினால் பிசயத்வரா ைவராலின் - AP 

மீன்பிடித் சதாழில், உலக உைவு ைாதுகாப்பு, ைனித நலம், சைாருளாதார  ளர்ச்சி வைான்ற ற்றிற்கு இன்றியமையாததாக 

இருக்கும் அவத வ மள, சிறிய அளவில் மீன்பிடித் சதாழிலில் ஈடுைடும் மீன ர்களுக்கும் முக்கியத்து ம் நிமறந்தது என்று, 

திருப்பீடச் செயலர், கர்தினால் பிசயத்வரா ைவராலின் அ ர்கள் கூறினார். ந ம்ைர் 21, இத்திங்களன்று சிறப்பிக்கப்ைட்ட 

மீன ர் உலக நாமளசயாட்டி, உைவு ைற்றும் வ ளாண்மை நிறு ன ைான FAOவின் தமலமையகத்தில், நடத்தப்ைட்ட ஒரு 

கூட்டத்தில், து க்க உமர  ழங்கிய கர்தினால் அ ர்கள், மீன்பிடித் சதாழிலில் ைல இலட்ெம் ைக்கள் ஈடுைடுத்தப்ைட்டுள்ள 

அவத வ மளயில், ைல குடும்ைங்களும், குழுக்களும், ெமூகங்களும் இமத நம்பிவய  ாழ்கின்றன என்று கூறினார். மீன்பிடித் 

சதாழில் துமறயின் சைாருளாதாரக் கண்வைாட்டம்,  ருங்காலத்தின்  ளைான  ாழ்ம  உள்ளடக்கிய சுற்றுச்சூழல் ைாது 



காப்மையும் ைனதில் சகாண்டதாக அமையவ ண்டும் என்று கர்தினால் ைவராலின் அ ர்கள் தன் உமரயில் குறிப்பிட்டார். 

இத்சதாழிலில் ைல்லாயிரம் வைர் கட்டாய வ மலக்குத் தள்ளப்ைட்டுள்ளது, அடிமைத்சதாழில் என்ைது ைமறமுகைாக 

உயிருடன் உள்ளது என்ைமதக் காட்டுகிறது என்ற க மலமயயும் ச ளியிட்டார், கர்தினால் ைவராலின்.மீன்பிடித் சதாழிலில் 

சைரிய நிறு னங்களால் ைணிக்கு அைர்த்தப்ைடுவ ார், வ மல நிரந்தரைற்ற நிமலயால் அச்ெத்துடன்  ாழ் து, அடிப்ைமட 

உரிமைகள் ைறிக்கப்ைடு து, நடுக்கடலில் சகாள்மளயர்களால் தாக்கப்ைடு து, கடத்தப்ைடு து,  கடல்  ழி  ரும் 

புலம்சையர்ந்வதார்  பிரச்ெமன வைான்றம  குறித்தும் தன் கருத்துக்கமள FAO தமலமையகத்தில் நடத்தப்ைட்ட கூட்டத்தில் 

வைசினார், திருப்பீடச் செயலர், கர்தினால் ைவராலின். 

வத்திக்கான் : திருத்தந்ளதக்காக ேங்கைாளதஷ் காத்திருக்கிறது 
 

ைங்களாவதஷ் புதிய கர்தினால், வைட்ரிக் டி சராொரிவயா - REUTERS 

2017ம் ஆண்டில், திருத்தந்மதயின் திருத்தூதுப் ையைத்திற்காக ைங்களாவதஷ் நாடு காத்திருப்ைதாகவும், அ ரின் திருத்தூதுப் 

ையைத்தால், ைதங்க ளிமடவய உறவு ைலப்ைடும் எனவும் கூறினார், அந்நாட்டின் புதிய கர்தினால், வைட்ரிக் டி சராொரிவயா. 

திருத்தந்மதயின்  ர ால் ைங்களாவதஷ் தலத்திருஅம  புது இரத்தத்மதப் சைறு துடன், ைதங்களிமடவய இைக்க 

 ாழ்வுக்கும், அரசு ஊழியர்களின் உரிமைகளுக்கும், சுற்றுச்சூழல் ைாதுகாப்புக்கும் அது உதவு தாக இருக்கும் என்றார், 

இச்ெனிக்கிழமையன்று கர்தினாலாக உயர்த்தப்ைட்ட டாக்கா வைராயர் வைட்ரிக் டி சராொரிவயா. அண்மைக்காலங்களில் 

 ன்முமற நட டிக்மககளால் துன்புறும் ைங்களாவதஷ் நாட்டிற்கு, திருத்தந்மதயின் திருத்தூதுப் ையைம், ெமூக இைக்க 

 ாழ்வுக்கு உதவும் ஒன்றாக இருக்கும் என்ற நம்பிக்மகமயயும் ச ளியிட்டார், புதிய கர்தினால். 

இந்தி ா : இரயில் விேத்தில் உயிரிழந்ளதார்க்கு ஆ ர் ளேரளவ இரங்கல் 
 

இந்தியாவின் கான்பூர் நகருக்கருவக இடம்சைற்ற இரயில் விைத்து - REUTERS 

இஞ்ஞாயிறு அதிகாமலயில் இந்தியாவின் கான்பூருக்கருவக இடம்சைற்ற இரயில் விைத்தில் உயிரிழந்த ர்கள் குறித்து தன் 

ஆழ்ந்த அனுதாைங்கமள  ச ளியிட்டுள்ளது, இந்திய கத்வதாலிக்க ஆயர் வைரம .உத்தரப்பிரவதெத்தின் கான்பூரில், 

இன்வடார் - ைாட்னா இரயில் தடம் புரண்டதில், 145 வைர் உயிரிழந்தது, ைற்றும் 226 வைர் காயைமடந்துள்ளது குறித்து 

இந்திய ஆயர் வைரம  ஆழ்ந்த க மல சகாண்டுள்ளதாகவும், உயிரிழந்த ர்கள் ைற்றும் காயைமடந்த ர்களுக்காகவும், 

அ ர்களின் குடும்ைங்களுக்காகவும் செபிப்ைதாகவும் உமரத்த இந்திய ஆயர்வைரம யின் சைாதுச்செயலர், ஆயர் 

திவயாவடார் ைஸ்கரினஸ் அ ர்கள், இந்த விைத்து குறித்த முழு புலன் விொரமை இடம்சைற்று, அதற்கான காரைம் 

கண்டுபிடிக்கப்ைட்டு, வைலும் இத்தமகய விைத்துக்கள் இடம்சைறாதிருக்கும்ைடியான தடுப்பு நட டிக்மககள் 

எடுக்கப்ைடவ ண்டும் என்று வகட்டுக்சகாண்டார்.இந்தூர் ைற்றும் ைாட்னா இமடவயயான ையைத்தின்வைாது, ஞாயிறு 

அதிகாமல 3.10 ைணிக்கு கான்பூர் நகரில் தடம்புரண்ட இரயில்  ண்டி 14 சைட்டிகமளக் சகாண்டிருந்ததாகவும், 2500க்கும் 

வைற்ைட்வடார் ையைம் செய்ததாகவும் அறிவிக்கப்ைட்டுள்ளது.2012ம் ஆண்டு இந்திய இரயில் துமற ச ளியிட்ட புள்ளி 

வி ரங்களின்ைடி, இந்தியாவில் இரயில் விைத்துக்களால் ஒவ்வ ார் ஆண்டும் ஏறத்தாழ 15,000 வைர் உயிரிழக்கின்றனர். 

ஒவ்ச ாரு நாளும் இந்தியாவில் ஏறத்தாழ 2 வகாடிவய 30 இலட்ெம் வைர் இரயிலில் ையைம் செய்கின்றனர்.  

இந்தி ா : ரூோய் ளநாட்டு நடவடிக்ளக: பிரதமர் ளகட்டுள்ை 10 ளகள்விகள் பிஐபி 



 
ைடம். | பிடிஐ. 

500 ரூ ைற்றும் 1000 ரூ வநாட்டுகள் ைற்றிய ைத்திய அரசின் ெமீைத்திய முடிவுக்கு ைக்களின் கருத்மத அறிய பிரதைர் வைாடி 

அமழப்பு விடுத்துள்ளார். 

 
நவரந்திர வைாடி செயலியில் உள்ள ைத்து வகள்விகளுக்கு ைதில் அளிப்ைதன் மூலம் ைக்கள் தங்கள் கருத்மத ெைர்ப்பிக்கலாம். 

இந்த கருத்துக் கணிப்புக் கான சுட்டிமய தனது ட்விட்டர் ைக்கத்தில் ச ளியிட்ட வைாடி, ைக்களிடம் இருந்து வநரடியாக 

கருத்மத அறிந்து சகாள்ள விரும்பியுள்ளார். இந்த 10 வகள்விகளில் ஒவரசயாரு வகள்வி ைட்டுவை ைக்கள் ைடும் அ தி 

குறித்து வகட்கப்ைட்டுள்ளது.  

 
இது சதாடர்ைாக அ ர் வகட்டுள்ள ைத்து வகள்விகள் கீழ் ருைாறு: 

 
1.இந்தியாவில் கருப்புப் ைைம் உள்ளது என நிமனக்கிறீர்களா? அ) ஆம். ஆ) இல்மல 

2.ஊழல் வையும், கருப்புப் ைைமும் ஒழிக்கப்ைட வ ண்டியன என எண்ணுகிறீர்களா? அ) ஆம். ஆ) இல்மல 

3.ஒட்டுசைாத்தைாக கருப்புப் ைை ஒழிப்பில் அரசின் அணுகுமுமற குறித்து நீங்கள் என்ன நிமனக்கிறீர்கள்? 

4.ஊழமல ஒழிக்க வைாடி அரசின் முயற்சிகள் குறித்து நீங்கள் என்ன நிமனக்கிறீர்கள்? 1 முதல் 5 என்ற அளவீட்டில்- மிகவும் 

ைாராட்டத்தக்கது, மிக நன்று, நன்று, ைர ாயில்மல, வதம யில்லாதது என ைதிப்ைளிக்கவும். 

 


