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ஆசிரியர் குழு  :  மதுலர ஆனந்த்,  ஆபரொக்கியம் தடன்னிஸ், சொர்ைஸ் இரு யம்,  ேிரொன்
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ைிற நிறுவன சசய்திகள் அபைப்புக்குறிக்குள்  

 

 
 

திருத்தந்தத பிோன்சிஸ் :  வத்திக்கான் ஊடகத்துதையினதேச் சந்தித்தார்  
திருத்தந்தத பிோன்சிஸ்  : ஒருங்கிதைந்த திருப்பீட ஊடகத்துதையின் விதிமுதைகள் 
திருத்தந்தத பிோன்சிஸ்  :  "இதைவன் சலிப்பதடயாமல் மன்னிப்தப  வழங்குகிைார்"  

வத்திக்கான் : புனிதர்பட்ட புதுதமகதை உறுதி சசய்வதில் மாற்ைங்கள் 

வத்திக்கான் : 2030ம் ஆண்டு முன்ரனற்ை இலக்குகள் - கர்தினால் பரோலின் 

திருஅதவ : வத்திக்கானில் ஊழலற்ை வழிமுதை பின்பற்ைப்படும் - ரபோயர் காலகர் 

இந்தியா : தலித்துகளுக்கு எதிோன குற்ைங்கள் அதிகரித்துள்ைன - FIDES 

ஞொயிறு மபற உபர : எனக்கும் உனக்கும் இதடரய!  அருள்ைைி இதயசு கருைொநிதி 
உள்ை நலம் :  எங்தக தைொனது அந்தக் குழந்பதயின் கரிசனம்? ைொக்ைர் 
எம்.எஸ். தம்ைிரொஜொ 
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சிந்திக்க  சசயல்ைை:  இலவசங்கதை நம்பி வாழும் மக்கள்  
 

 
 

 
 

திருத்தந்தத பிோன்சிஸ் :  வத்திக்கான் ஊடகத்துதையினதேச் சந்தித்தார் - திருத்தந்மத பிரான்சிஸ் அவர்கள், திருப்பீடத்தின் 

ஊடகத்துமை தமலவர், அருள்பணி தாரிநயா எசதாவார்நதா விகந ா அவர்கமளயும், இத்துமையின் செயலர், அருள்பணி 

லூச்சிநயா ரூயிஸ் அவர்கமளயும், இத்துமையின் ஆநலாெம க் குழுவி ருடன் திருப்பீடத்தில் ெந்தித்தார். அக்நடாபர் 
முதல் நததியன்று தன் முழுமையா  பணிகமளத் துவக்கும் ஊடகத்துமையின் உயர்ைட்ட அதிகாரிகமள திருத்தந்மத 

வாழ்த்தியநதாடு, இத்துமைக்சக  உருவாக்கப்பட்டுள்ள புதிய விதிமுமைகள் அடங்கிய பிரதிமய அவர்களிடம் 

வழங்கி ார். வத்திக்கானில் இயங்கிவரும் பல்நவறு ஊடகப்பணிகமள ஒருங்கிமைக்க, 2015ம் ஆண்டு, ஜூன் 27ம் 

நததி, திருத்தந்மத பிரான்சிஸ் அவர்களால் உருவாக்கப்பட்ட திருப்பீட ஊடகத் துமையில், தற்நபாது வத்திக்கானில் 

இயங்கிவரும் அம த்து ஊடகப் பணிகளும் ஒருங்கிமைக்கப்படும். இந்த ஒருங்கிமைப்பின் முதல் கட்டைாக, 

வத்திக்கான் வாச ாலியும், வத்திக்கான் சதாமலக்காட்சி நிமலய மும் ஒருங்கிமைக்கப்பட்டுள்ள . இமதத் சதாடர்ந்து, 

அடுத்த சில ஆண்டுகளில், வத்திக்கான் நாளிதழ் L'Osservatore Romano, புமகப்படத் துமை, இமையத்தளம் ஆகிய 

அம த்து துமைகளும் திருப்பீட ஊடகத் துமையில் ஒருங்கிமைக்கப்படும். 

 
 

திருத்தந்தத பிோன்சிஸ்  : ஒருங்கிதைந்த திருப்பீட ஊடகத்துதையின் விதிமுதைகள் டிஜிட்டல் ஊடகத் தாக்கத்மதயும், 

ெமுதாய ஊடகச் செயல்பாட்மடயும் ை தில் சகாண்டு, வத்திக்கானில் துவங்கவிருக்கும், ஒருங்கிமைந்த திருப்பீட 

ஊடகத்துமையின் விதிமுமைகள், திருத்தந்மத யால் சவளியிடப்பட்ட . 'ஒரு பரிநொதம  ஓட்டைாக' 

சவளியிடப்பட்டுள்ள இந்த விதிமுமைகள் அடுத்த மூன்று ஆண்டுகள் பின்பற்ைப்படும் என்றும், திருப்பீடத்தின் பல்நவறு 

துமைகளில் துவக்கப்பட்டிருக்கும் ைாற்ைங்களின் ஓர் அங்கைாக, ஊடகத்துமை ைாற்ைங்களும் இடம்சபறுகின்ை  என்றும் 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இன்மைய ஊடகங்களில் ஏற்பட்டுள்ள விமரவா  ைாற்ைங்கமள ை தில் சகாண்டு, 2015ம் 

ஆண்டு, ஜூன் 27ம் நததி, திருத்தந்மத பிரான்சிஸ் அவர்கள் தன் சுயவிருப்பத்தின் அடிப்பமடயில் சவளியிட்ட 'Motu 

Proprio' ைடலின் வழிநய இந்த ைாற்ைங்கமளத் துவக்கி மவத்து, திருப்பீடத்தின் ஒருங்கிமைந்த ஊடகத்துமைமய 

உருவாக்கி ார். தற்நபாது சவளியிடப்பட்டுள்ள விதிமுமைகளின்படி, இத்துமை யின் தமலவர், செயலர் ைற்றும் 

அதிகாரிகள் அம வரும் ஐந்தாண்டுகள் என்ை கால வமரயமையுடன் நியமிக்கப்பட்டுள்ள ர். ஒருங்கிமைந்த 

இத்துமையில், சபாதுப்பணிகள், ஆசிரியர் குழு, செய்தித் சதாடர்பு, சதாழில்நுட்பத் துமை, ைற்றும் இமையியல், 

நைய்ப்புப்பணித் துமை என்ை ஐந்து பிரிவுகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ள . ஒருங்கிமைக்கப்பட்டுள்ள இப்புதியத் துமையின் 

அதிகாரப்பூர்வ சைாழி, இத்தாலிய சைாழி என்பதும் இவ்விதி முமைகளில் கூைப்பட்டுள்ளது. 

 
 

திருத்தந்தத பிோன்சிஸ்  :  "இதைவன் சலிப்பதடயாமல் மன்னிப்தப  வழங்குகிைார்" "நாம் ஒவ்சவாரு முமையும் 

இமைவனிடம் ைன்னிப்பு நகட்கும்நபாது, அவர் ஒருநபாதும் ெலிப்பமடயாைல் ைன்னிப்மப வழங்குகிைார்" என்ை 

சொற்கள், திருத்தந்மத பிரான்சிஸ் சவளியிட்ட டுவிட்டர் செய்தியாக அமைந்திருந்த . ஒவ்சவாரு நாளும் திருத்தந்மத, 

@pontifex என்ை முகவரியில் சவளியிடும் டுவிட்டர் செய்திகள், இத்தாலியம், இஸ்பானியம், ஆங்கிலம், பிசரஞ்சு, 

அநரபியம் ஆகிய சைாழிகள் உட்பட, ஒன்பது சைாழிகளில் சவளியாகிவருகின்ை . திருத்தந்மதயின் டுவிட்டர் பக்கத்தில் 

செப்டம்பர் 22ம் நததி முடிய சவளியா  செய்திகள், 950 என்பதும், அவமர டுவிட்டர் பக்கத்தில் பின்பற்றுநவாரின் 

எண்ணிக்மக, 9,827,306 என்பதும் குறிப்பிடத்தக்க . நைலும், "தண்ணீர் குறித்து இவ்வுலகில் உருவாகும் 

நபாட்டிகமள ை தில் சகாண்டு, தண்ணீமரப் பயன் படுத்துவதில் தகுந்த கவ த்துடன் நம் நதமவகமள 

முதன்மைப்படுத்தநவண்டும்" என்ை கருத்மத, திருப்பீடச் செயலகம், இவ்வியாழ ன்று, தன் டுவிட்டர் செய்தியாக 

சவளியிட்டது. 

 
 

வத்திக்கான் : புனிதர்பட்ட புதுதமகதை உறுதி சசய்வதில் மாற்ைங்கள் அருளாளர், புனிதர் ஆகிநயாமர அறிவிப்பதற்கு, 

ஆய்வுகமளயும், வழிமுமைகமளயும் உருவாக்கும் புனிதர்பட்ட படிநிமலகள் நபராயம், ஒருவமரப் புனிதராக்குவதற்குத் 

நதமவப்படும் புதுமைகமள உறுதி செய்யும் முமைகளில் ைாற்ைங்கமளக் சகாைர்ந்துள்ளது. ஒருவமரப் புனிதர் எ  

அறிவிக்க பதிவு செய்யப்படும் புதுமைகளில் நதமவப்படும் ைருத்துவ ஆநலாெம கள் குறித்து, 20 ைாற்ைங்கமள 

அறிமுகப்படுத்தும் ஓர் அறிக்மகமய, இப்நபராயம் சவளியிட்டுள்ளது. அருளாளர், அல்லது, புனிதராக ஒருவர் 

உயர்த்தப்படுவதற்குத் நதமவயா  புதுமைகள், நபராயத்தி ால் நியமிக்கப்பட்ட ைருத்துவர்களால் உறுதி செய்யப்படுவது 



வழக்கம் என்ைாலும், நதமவயுள்ளநபாது, இப்புதுமைகமள ஆய்வு செய்ய, சவளியிலிருந்து நிபுைர்கமள அமழக்கலாம் 

என்ை ைாற்ைம் பரிந்துமர செய்யப்பட்டுள்ளது. குைைாக்கும் புதுமைகமளத் தவிர, ஆபத்திலிருந்து காக்கப்படுதல், 

அற்புதைாகப் பலுகுதல் நபான்று பதிவுசெய்யப்படும் புதுமைகளின் உண்மைமய ஆய்வு செய்ய, அத்துமைகளுடன் 

சதாடர்புமடய சதாழில்நுட்ப நிபுைர்களின் கருத்துக்கள் கலந்தாநலாசிக்கப்படும் என்ை ைாற்ைமும் சகாைரப்பட்டுள்ளது. 

நபராயத்தி ால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ைருத்துவர்கள் குழுவில் இமைநவார், ஐந்தாண்டுகள் பணியாற்றுவர் என்றும், 

நதமவப்பட்டால் அவர்களின் பணிக்காலம் நீட்டிக்கப்படும் என்றும் கூைப்பட்டுள்ளது. 20 ைாற்ைங்கமள உள்ளடக்கிய 

இந்த அறிக்மக, 2016ம் ஆண்டு, ஆகஸ்ட் 24ம் நததி, திருப்பீடச் செயலர், கர்தி ால் பநராலின் அவர்களால் 

அங்கீகரிக்கப்பட்டு, செப்டம்பர் 23, அன்று சவளியிடப்பட்டது. 

 

வத்திக்கான் : 2030ம் ஆண்டு முன்ரனற்ை இலக்குகள் - கர்தினால் பரோலின் 2030ம் ஆண்டிற்குள் 

நீடித்திருக்கக்கூடிய முன்ந ற்ை இலக்குகமள நாம் அமடவதற்கு ஐ.நா. வகுத்துள்ள திட்டங்கள் நம்பிக்மக தருகின்ை  

என்று, திருத்தந்மத பிரான்சிஸ் அவர்கள், கடந்த ஆண்டு, ஐ.நா.சபாது அமவயில் கூறியமத, திருப்பீடச் செயலர், 

கர்தி ால் பிசயத்நரா பநராலின் அவர்கள், செப்டம்பர் 22, இப்புத ன்று மீண்டும் அநத அமவயில் 

நிம வுகூர்ந்தார். செப்டம்பர் 19, கடந்த திங்கள் முதல், ஐ.நா. சபாது அமவயில் நமடசபறும் 71வது அைர்வில் 

திருப்பீடத்தின் ொர்பில் கலந்து சகாண்டு கருத்துக்கமளப் பகிர்ந்துவரும் கர்தி ால் பநராலின் அவர்கள், இப்புத ன்று 

வழங்கிய உமரயில், ஐ.நா. சபாது அமவ நைற்சகாண்டு வரும் முயற்சிகமளப் பாராட்டி ார். காலநிமல ைாற்ைத்மத 

மையப்படுத்தி, கடந்த ஆண்டு டிெம்பர் ைாதம், பாரிஸ் ைாநாட்டில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் குறித்து தன் உமரயில் 

சுட்டிக்காட்டிய கர்தி ால் பநராலின், இந்த முடிவுகமள நமடமுமைப்படுத்துவது, அரசுகள், சதாழில் நிறுவ ங்கள், 

வர்த்தக அமைப்புக்கள் அம த்தின் கூட்டு முயற்சி என்பமதயும் வலியுறுத்தி ார். எந்த ஒரு முன்ந ற்ைமும் ெட்ட 

திட்டங்கள் வழிநய, சவளியிலிருந்து திணிக்கப்பட முடியாது என்பமதயும், ைனிதர்கள் இந்த முன்ந ற்ைத்தின் முக்கிய 

காரணிகளாகச் செயல்படநவண்டும் என்பமதயும் கர்தி ால் அவர்களின் உமர எடுத்துமரத்தது. நைலும், முன்ந ற்ைம் 

என்பதன் அளவுநகால் முழு ைனித முன்ந ற்ைநை தவிர, அது, சபாருளாதாரம், வர்த்தகம் இவற்மை அளவுநகாலாக 

சகாண்டிருக்கக் கூடாது என்பமதயும் திருப்பீடச் செயலர், கர்தி ால் பநராலின் அவர்கள் தன் உமரயில் 

நிம வுறுத்தி ார். 

 

திருஅதவ : வத்திக்கானில் ஊழலற்ை வழிமுதை பின்பற்ைப்படும் - ரபோயர் காலகர் இரக்கத்தின் சிைப்பு யூபிலி 

ஆண்மடசயாட்டி, திருத்தந்மத பிரான்சிஸ் அவர்கள் சவளியிட்டுள்ள இரக்கத்தின் முகம் என்ை அறிக்மகயில், இன்மைய 

ெமுதாயத்தின் மீது ொட்மடயடியாக விழும் ஊழமல அவர் வன்மையாகக் கண்டித்துள்ளார் என்று, வத்திக்கான் உயர் 

அதிகாரி கூறியுள்ளார். திருப்பீடத்தின் பன் ாட்டு உைவுகள் துமையின் தமலவர், நபராயர் பால் ரிச்ெர்ட் காலகர் (Paul 

Richard Gallagher) அவர்கள், வத்திக்கான் நாளிதழ் L'Osservatore Romanoவில் சவளியிட்டுள்ள ஒரு 

கட்டுமரயில், ஊழலுக்சகதிராக திருப்பீடம் நைற்சகாண்டுள்ள ஒரு முக்கியைா  முடிமவக் குறித்து 

விவரித்துள்ளார். ஐ.நா.அமவ 2003ம் ஆண்டு ஊழலுக்கு எதிராக சவளியிட்ட சகாள்மகத் திரட்டில் திருப்பீடம் 

தன்ம நய இமைத்துக் சகாள்வதாக, செப்டம்பர் 19, இத்திங்களன்று, நியூ யார்க் நகரில், ஐ.நா.தமலமையகத்தில், 

திருப்பீடச் செயலர், கர்தி ால் பிசயத்நரா பநராலின் முன்னிமலயில், நபராயர் காலகர் 

மகசயழுத்திட்டார். இந்நிகழ்மவக் குறித்து, வத்திக்கான் நாளிதழில் கட்டுமர சவளியிட்டுள்ள நபராயர் காலகர் அவர்கள், 

திருப்பீடம் நைற்சகாள்ளும் அம த்து சபாருளாதார ஒப்பந்தங்களிலும் ஐ.நா. அமவ வகுத்துள்ள ஒளிவு ைமைவற்ை, 

ஊழலற்ை வழிமுமைகள் பின்பற்ைப்படும் என்பமத, திருப்பீடம் இந்த ஒப்பந்தத்தின் வழிநய உறுதி செய்துள்ளது என்று 

கூறியுள்ளார். திருப்பீடமும், வத்திக்கான் அரசும் ஊழலின்றி தன் அலுவல்கமள முன்ச டுத்துச் செல்லும் என்பதற்கு இந்த 

ஒப்பந்தம் வழிவகுத்துள்ளது என்றும், திருப்பீடத்தின் பன் ாட்டு உைவுகள் துமையின் தமலவர், நபராயர் காலகர் அவர்கள் 

தன் கட்டுமரயில் கூறியுள்ளார்.  

 

இந்தியா : தலித்துகளுக்கு எதிோன குற்ைங்கள் அதிகரித்துள்ைன (FIDES) அண்மைய ஆண்டுகளில், இந்தியாவில் 

தலித்துகளுக்கு எதிரா  குற்ைங்கள் அதிகரித்துள்ளமதக் கண்டித்து, புதுடில்லியில் 7000த்திற்கும் அதிகைாந ார், 

நபாராட்டம் ஒன்மை நைற்சகாண்ட ர். "Bharatiya Khet Mazdoor Union Federation" (BKMUF) என்ை 
அமைப்பி ரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த இந்தப் நபாராட்டத்தில் இந்தியாவில் இயங்கிவரும் பல்நவறு தலித் 

அமைப்புக்கள் இமைந்த . நநரந்திர நைாடி அவர்களின் தமலமையில் ைத்திய அரசு உருவா திலிருந்து தலித் ைக்களுக்கு 

எதிரா  குற்ைங்கள் அதிக அளவில் நிகழ்ந்துள்ள  என்றும், இந்த உண்மைமய உைர்த்த, நாசடங்கும் நபாராட்டங்கள் 

நமடசபைநவண்டும் என்றும், டில்லி நபாராட்டத்தில் கலந்துசகாண்ட இநயசு ெமப அருள் பணியாளர், ஜான் நபாஸ்நகா 

அவர்கள், பீநதஸ் செய்திக்களித்த நபட்டியில் கூறியுள்ளார். தலித் ைக்களுக்கு இந்திய அரசு செய்து வரும் உதவிகமளவிட, 

கத்நதாலிக்கத் திருஅமவ, தலித், ைற்றும் பழங்குடியி ருக்கு செய்து வரும் பணிகள் அதிகம் என்று, இந்திய ஆயர் 

நபரமவயின் செயலர், ஆயர் தியநடார் ைஸ்கரீ ஸ் அவர்கள் பீநதஸ் செய்தியிடம் கூறி ார். தலித் ைக்களுக்கு எதிராக 

அண்மைய ஆண்டுகளில் வன்முமைகள் அதிகரித்துள்ள  என்று, இந்திய குற்ைவியல் துமை அறிக்மகசயான்மை 

சவளியிட்டுள் ளமத யடுத்து, புது டில்லியில் இந்த நபாராட்டம் நிகழ்ந்தசதன்று கூைப்பட்டுள்ளது. 2015ம் ஆண்டு 



சவளியா  ஓர் அறிக்மகயின்படி, குஜராத் ைாநிலத்தில் 6,655 வன்முமை நிகழ்வுகளும், ெத்தீஸ்கர் ைாநிலத்தில் 3,008 

ைற்றும், ராஜஸ்தான் ைாநிலத்தில் 7,144 வன்முமை நிகழ்வுகளும் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள .  
 

ஞொயிறு மபற உபர : எனக்கும் உனக்கும் இதடரய!  அருள்ைைி இதயசு கருைொநிதி 25 

சசப்டம்பர் 2016: ஆண்டின் சபாதுக்காலம் 26ஆம் ஞாயிறு I. ஆரமாஸ் 6:1, 3-7 II. 1 திசமாத்ரதயு 6:11-16  III. லூக்கா 

16:19-31  சதாடக்கத்தில் பாவம் இல்லாைல் இருந்தநபாது கடவுளும் ைனிதர்களும், ைனிதர்கள் தங்களுக்குள்ளும், 

ைனிதர்களும் இயற்மகயும் சநருக்கைாக இருந்த ர். அல்லது கடவுளும் ைனிதர்களும், ைனிதர்கள் தங்களுக்குள்ளும், 

ைனிதர்களும் இயற்மகயும் சநருக்கைாக இருந்தநபாது அங்நக பாவம் இல்மல. பாவம் ஆதாமை ஏவாளிடமிருந்தும், 

இருவமர யும் கடவுளிடமிருந்தும், இயற்மகயிடமிருந்தும், காயிம  ஆநபலிடமிருந்தும், ஏன் காயிம  

காயினிடமிருந்துநை பிரித்துவிடுகின்ை .  
 
இன்மைய இமைவாக்கு வழிபாட்டில் அடிக்நகாடிட்டுக் காட்டப்படும் ஒரு பாவம் 'கண்டுசகாள்ளாமை.' இதன் நதாற்ைம் 

செல்வம். எகிப்து நாட்டில் அடிமைத்த த்தில் உழன்ைநபாது ஒட்டுசைாத்த இஸ்ரநயல் இ ைாக இமைவம  நநாக்கி குரல் 

எழுப்பிய ைக்கள், வாக்களிக்கப்பட்ட நாட்டிற்குள் நுமழந்தவுடன் இமைவம  ைைந்துவிடுகின்ை ர். அத்நதாடு ஒருவர் 

ைற்ைவருக்கு எதிராகவும் பிரிந்து நிறிக்கின்ை ர். வடக்கு இஸ்ரநயல் அசீரியர் களால் பமடசயடுக்கப்படுமுன் அங்நக 

இமைவாக்குமரத்த ஆநைாஸ் செல்வம் அவர்கள் நடுவில் சகாண்டுவந்த பிரிமவச் சுட்டிக்காட்டி எச்ெரிக் கின்ைார் (காண். 

முதல் வாெகம் ஆநைா 6:1, 3-7). செல்வச் செழிப்பு வந்தவுடன் அவர்கள் ஒருவர் ைற்ைவமர, 'ஆண்டான்-அடிமை' என்ை 

நிமலயில் பார்க்கத் சதாடங்குகின்ை ர். இமத எதிர்த்து குரல் சகாடுக்கின்ைார் ஆநைாஸ். இஸ்ரநயலில் ைக்கள் 

ொப்பாட்டுக்கு வழியில்லாைல் கிடக்க ைற்சைாரு குழுவி ர் 'தந்தத்தாலா  கட்டிலில் பஞ்ெமைமீது ொய்ந்து சகாண்டும், 

ஆட்டுக்குட்டிகமளயும், சகாழுத்த கன்றுகமளயும் தின்றுசகாண்டும் இருக்கின் ை ர், திராட்மெ ரெம் குடித்துக்சகாண்டும், 

நறுைை எண்சைய் தடவிக்சகாண்டும்' இருக்கின்ைார்கள். 

 
இன்மைய இரண்டாம் வாெகத்தில் (1 திசைா 6:11-16) தன் அன்புப் பிள்மள திசைாத்நதயுவுக்கு எழுதும் பவுல் தன் இறுதி 

அறிவுமர பகுதியில் 'கடவுளின் ைனித ாகிய நீ இவற்றிலிருந்து தப்பி ஓடு. நீதி, இமைப்பற்று, நம்பிக்மக, ை உறுதி, பணிவு 

ஆகியவற்மை நாடித்நதடு' என்று பை ஆமெக்கு ைாற்ைாக ைற்ை ைதிப்பீடுகமளத் தருகின்ைார். பை ஆமெ அல்லது 
செல்வத்தின்மீதுள்ள நதடல் ஒருவருக்கும் ைற்ைவருக்கும் இமடநய சபரிய இமடசவளிமய உருவாக்கிவிடும் என்பது 

பவுலின் எண்ைைாகவும் இருக்கிைது. 

 
இன்மைய நற்செய்தியும் இதன் பிரதிபலிப்பாகநவ இருக்கின்ைது. 'செல்வந்தனும், ஏமழ இலாெரும்' என்னும் 
இந்தப்பகுதியில் ஏமழக்கு இலாெர் என்னும் சபயர் சகாடுக்கின்ை நற்செய்தியாளர் செல்வந்தனுக்குப் சபயர்சகாடுக்க 

ைறுக்கின்ைார். ஆ ால் செல்வந்தனின் இயல்புகள் சொல்லப் பட்டுள்ள : 'விமலயுயர்ந்த சைல்லிய செந்நிை ஆமட, 

நாள்நதாறும் விருந்து! செல்வம் ைட்டுநை எல்லாம் எ  நிம ப்பவர்களுக்கு தங்கள் சபயர் பற்றிக்கூட 

கவமலயில்மலதாந . ஏமழகளுக்கு எதுவும் இல்மலசயன்ைாலும் சபயர் ைட்டும்தாந  மிஞ்சுகின்ைது! 

 
இந்த நற்சசய்தி மூன்று பகுதிகைாக உள்ைது:  

 
1) செல்வந்தன் செல்வந்த ாகவும், ஏமழ ஏமழயாகவும் இருக்கின்ை ர்.  

2) செல்வந்தன் ஏமழயாகிைான். ஏமழ செல்வந்த ாகிைான்.  

3) செல்வந்தன் ஏமழயாகவும், ஏமழ செல்வந்தா கவும் இருக்கின்ை ர். 

 
1. செல்வந்தன் செல்வந்த ாகவும், ஏமழ ஏமழயாகவும் இருக்கின்ை ர். ஏமழயின் சபயர் 'இலாெர்' எ க் 

சகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 'எல்எொர்' என்ைால் 'கடவுநள உதவி' என்று அர்த்தம். இந்த ஏமழக்கும், ஏன், எந்த ஏமழக்கும் 

கடவுநள உதவி. ஏமழகள் இல்மலசயன்ைால் கடவுளுக்கு நவமலயில்மல! செல்வந்தன் வீட்டிற்குள்ளும், ஏமழ வீட்டிற்கு 

சவளிநயயும் இருக்கின்ை ர். நைமெ ததும்ப உைவுகள் உள்நள. நைமெயிலிருந்து விழும் துண்டுகள் சவளிநய. தன் ைா ம் 

காக்க சைல்லிய செந்நிை ஆமட உள்நள. தன் புண்மைக்கூட மூடி மவக்க நபாதிய உமட இல்மல சவளிநய.   

 
2. ஏமழ செல்வந்த ாகவும், செல்வந்தன் ஏமழயாகவும் ைாற்ைம். ைாற்ைம் ஒன்நை ைாைாதது, வரலாறு ஒரு வட்டம் எ  

ைார்தட்டிக்சகாள்ளலாம் இங்கு. இைந்த ஏமழ வா  தூதர்கள் அவமரத் தூக்கிக்சகாண்டு நபாய் ஆபிரகாமின் ைடியில் 

மவக்கின்ை ர். செல்வந்தந ா சவறுைந  அடக்கம் செய்யப்படுகிைான். வீழ்ந்து கிடப்பவர்கமள கடவுள் தூக்கி விடுகிைார். 

தன் ால் எல்லாம் முடியும் எ  நிம ப்பவர்கமள அடங்கிப் நபாகச் செய்கின்ைார். 'ஆபிரகாமின் ைடி'தான் உச்ெகட்ட 

நபரின்பம், நைாட்ெம் எ  நிம த்த ர் யூதர்கள். சகாடூரைா  வலியில் இருந்தவன் உச்ெகட்ட இன்பம் சபறுகிைான். 

 
3. ஏமழ செல்வந்த ாகவும், செல்வந்தன் ஏமழயாகவும் சதாடர்கின்ை ர். ஆபிரகாமுடன் செல்வந்தன் செய்யும் நபரம் 

நதாற்றுப்நபாகின்ைது. விரல் நுனித் தண்ணீராவது கிமடக்குைா எ  ஏக்கப் சபருமூச்சு விடுகிைான் செல்வந்தன். ஏமழநயா 



நிம்ைதிப் சபருமூச்சு விடுக்கிைான். 'உலகில் இருப்பவர் கமளக் காப்பாற்ை இமைவாக்குகளும், திருச்ெட்டங்களும்' உள்ள  

எ  அவற்றின் நைன்மைமய உட்புகுத்துகின்ைார் நற்செய்தியாளர். 

 
இன்தைய நற்சசய்தி நமக்கு முன்தவக்கும் சவால்கள் எதவ? 

 
அ. எனக்கும் உனக்கும் இதடரய - ஏமழ லாெமர தன் ைடியில் மவத்திருக்கும் ஆபிரகாம் செல்வந்தம ப் பார்த்து, 'உ க்கும் 

எ க்கும் இமடநய சபரிய பாதாளம் இருக்கிைது' என்கிைார். இந்த பாதாளம் கடக்க முடியாதது. அதாவது ைறுவுலகத்தில் 

கடக்க முடியாதது. இமதக்கடப்பதற்கா  வழி இவ்வவுலகில்தான் இருக்கிைது. ஆக, இருக்கின்ை வாய்ப்மப விட்டுவிட்டால் 

அவ்வளவுதான். செல்வந்தன் அந்த வாய்ப்மப இழந்துவிட்டான். தன் உைவி ர்களும் அந்த வாய்ப்மப இழந்துவிடக்கூடாது 

எ  நிம ப்பவன் லாெமர அவர்கள் வீட்டிற்கு அனுப்பச் சொல்கிைான். ஆ ால், ஆபிரகாம் ைறுக்கின்ைார். 

 
ஆ. சசல்வந்தனின் தவறுதான் என்ன? -  செல்வந்தன் ஏமழ லாெருக்கு எந்த அநீதியும் இமழக்கவில்மல. அவன் யார் 

சபாருமளயும் திருட வில்மல. தன் சொத்மத தான் அனுபவிக்கின்ைான். அது குற்ைைா? பின் எதற்காக அவன் சகாடிய 

சநருப்பின் துன்பத்மத அனுபவிக்க நவண்டும்? செல்வந்தனின் தவறுகள் இரண்டு. ஒன்று, கண்டுசகாள்ளாமை. ஒருவமர 

நாம் சவறுப்பமதக் கூட அவர் தாங்கிக் சகாள்வார். ஆ ால் நாம் பாரா முகம் காட்டி ால் அதுதான் அதிக வலிமயத் தரும். 

செல்வந்தன் அமதத்தான் செய்தான். இரண்டாவதாக, தீமைமயச் செய்யாைல் இருப்பது ைட்டும் முக்கியைல்ல. நன்மைமயச் 

செய்வதும் அவசியைா து.  

 
இ. எல்லாம் கடந்து ரபாகும் -  லாெரும், செல்வந்தனும் ஒருங்நக நைக்கு இந்த பாடத்மதக் கற்பிக்கின்ை ர். நம் வாழ்வும், 

தாழ்வும், செழிப்பும், வறுமையும் எல்லாம் கடந்து நபாகும். 'இதுதான் நிரந்தரம்' என்று செல்வந்தன் நிம்ைதியாக இருக்கவும் 

முடியாது. 'இதுதான் விதி' என்று லாெர் வருந்தவும் முடியாது. ஒரு சநாடியில் எல்லாம் ைாறிப்நபாகும். இப்படிப்பட்ட 

சூழலில் நாம் நம் இயலாமைமய, நம் நிர்கதியின்மைமய எண்ணிப் பார்த்து வாழ்தல் ொல்பு. 

 
ஈ. கததயின் முடிவு என்ன? இநயசுவின் உவமை முடிவில்லாைல் முடிகிைது. ஒவ்சவாருவரும்தான் இதன் முடிமவ எழுத 

நவண்டும். 'எ க்கும் உ க்கும் இமடநய' என்று இன்று குறுக்நக நிற்கும் தமடகள் அல்லது பாதாளங்கள் எமவ? அவற்மை 

நான் எப்படி ெரி செய்கிநைன்? சதொைர்புக்கு : yesu@live.in  

 
எமது ஊடகப்பணியின் சவற்றிக்கு உங்கைது இதைரவண்டல்களும், சபாருளுதவியும் மிக மிக அவசியம். ரூ.100ம், ரூ.500ம், 

ரூ.1000மும், அதற்குரமலும் நன்றிரயாடு சபற்றுக் சகாள்கின்ரைாம். இந்தப் பணி   ரமலும் சிைக்க  இன்ரை உதவிக்கு கேம் 

நீட்டுங்கள். ஆசிரியர் குழு 

 

உள்ை நலம் :  எங்தக தைொனது அந்தக் குழந்பதயின் கரிசனம்? ைொக்ைர் எம்.எஸ். 
தம்ைிரொஜொ (தி இந்து) தெப்ேத்ப ொடும் புழுக்கத்ப ொடும் பேருந்து ஒன்றில் ேயணம் 
தசய்துதகொண்டிருந்ப ன். ஒரு குழந்ல  முகத்ல ச் சுழித்து, கண்கலள இறுக மூடிக்தகொண்டு, 
உச்ச ஸ் ொயியில் 'ெரீ் ெரீ்'தரன்று கத்  ஆரம்ேித் து. குழந்ல யின் அம்மொவும் எவ்ெளபெொ 
சமொ ொனம் தசய்து ேொர்த் ொர். குழந்ல யின் அழுலக குலறந் ேொடில்லை. சுற்றி இருந் ெர்கள் 
தசய்ெ றியொது தெறுமபன  ிலகத்து நின்றனர். அந்  அம்மொெின் முகம் அெர்களிடம் 
மன்னிப்பு பகட்கும் ப ொரலணயில் ெொடிக் கிடந் து. அப்பேொது ொன் அந்  அ ிசயம் நிகழ்ந் து. 
ேக்கத் ில்  ன்  ொயின் இடுப்ேில் உட்கொர்ந் ிருந்  இன்தனொரு குழந்ல ,  ன் ெொயில் இருந்  
ரப்ேர் உறிஞ்சிலய எடுத்து, அழுதுதகொண்டிருந்  குழந்ல யிடம் நீட்டியது. அழு  குழந்ல  
ஒரு கணம் அழுலகலய நிறுத் ி,  னக்கு உ ெி தசய்யெந்  குழந்ல லய ஆச்சரியத்துடன் 
ேொர்த் து. இந்  மகத் ொன  யொள குணத்ல க் கண்ட நொன், அந் க் குழந்ல யின்  ொயிடம் 
குழந்ல க்கு எத் லன ெயது என்று பகட்படன். இரண்டு ெயது என்றொர் அெர்! 
மற்தறொருெரின் மனநிலைலய உணர்ந்துதகொள்ளும் இந்  மொனுடப் ேண்பு, உளெியைில் 
ஒத்துணர்வு (empathy) எனப்ேடுகிறது. இது இரண்டொெது ெய ிபைபய ப ொன்றிெிடுெது 
எத் லன ஆச்சரியம்? 
 

வளர்ச்சிக் தகொலங்கள் - குழந்ல களின் ெளர்ச்சிப் பேொக்கில் ஏற்ேடும் புைன் சொர்ந்  உடல், 
உளெியல் மொற்றங்கள் குறித்துப் ேை ஆரொய்ச்சிக் கண்டுேிடிப்புகள்  ரும் ெியப்புகள் 
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குலறெப யில்லை. கருெில் உள்ள சிசுவுக்கு, ஆச்சரியப்ேடும் ேை  ிறன்கள் உள்ள ொக 
ஆரொய்ச்சிகள் நிறுெியுள்ளன. ேொர்லெலயத்  ெிர மற்ற புைன் உணர்ச்சிகள் யொவும், கருெில் 
இருக்கும்பேொப  ெளர்ச்சி தேற்றுெிடுகின்றன. 

தெளிக்கொற்லற சுெொசித்  நொள் மு ல்,  ன்  ொயின் குரலைக் குழந்ல யொல் இனம் 
கண்டுதகொள்ள முடிகிறது. மற்ற தேண்களின் குரலைெிட  ன்  ொயின் குரலை நீண்ட பநரம் 
கெனிப்ே ிைிருந்து, இது த ரியெருகிறது. கருப்லேயில் இருக்கும்பேொது  ன்  ொயின் குரலைக் 
பகட்ே ொல், அல ப் ேின்னொளில் சரியொக அலடயொளம் கொணவும் முடிகிறது. இப்பேொத ல்ைொம் 
கர்ப்ேத் ின்பேொது, புத் ிசொைித்  ொய்- ந்ல கள் கருப்லேயில் இருக்கும் குழந்ல யுடன் 
பேசுெதும்  ொைொட்டுப் ேொடுெதும் ெழக்கத்துக்கு ெந்துெிட்டன. 

இப பேொை, பு ி ொகப் ேிறந்  குழந்ல   ொயின் ெொசலனலய லெத்து,  ன்  ொலய 
அலடயொளம் கண்டுதகொள்கிறது. கர்ப்ேத் ில் இருக்கும் சிசுவுக்குச் சுலெலய உணரும்  ிறனும் 
உண்டு. இ னொல் கர்ப்ேக் கொைத் ில்  ொய் உண்ணும் உணவு ெலககளில், குழந்ல களுக்குப் 
ேின்னொளில் அ ிக நொட்டம் ஏற்ேடுகிறது என்ேதும் த ரியெந்துள்ளது. 

ேிறந்  மு ல் சிை ஆண்டுகளில் குழந்ல களிடம் கொணப்ேடும் உளெியல் ெளர்ச்சியும் 
ேிரமிக்கத் க்க ொகபெ உள்ளது. மழலைக் குழந்ல கள் சுமொர் 12 மொ ங்களில் (‘அம்மொ', ‘அப்ேொ' 
என்ற தசொற்கலளத்  ெிர்த்து) கூடு ல் தசொல்லைப் பேசும் ஆற்றலைப் தேறுகிறொர்கள். ஐந்து 
ெய ில் அப  குழந்ல யொல் கிட்டத் ட்ட ெயது ெந் ெர்கலளப் பேொைபெ த ளிெொகப் பேச 
முடிகிறது. அ ொெது, நொன்பக ஆண்டுகளில் எெரும் முலறப்ேடியொகக் கற்றுக்தகொடுக்கொமபை, 
இந் ப் பேச்சுத்  ிறன் ெளர்ச்சி தேற்றுெிடுகிறது. இது குழந்ல ப் ேருெத் ின் மொதேரும் 
சொ லனயொகக் கரு ப்ேடுகிறது. 

தகளொ ஒலிகள்  -  ேிறந்  சிை மொ ங்கள்ெலர, உைகின் எல்ைொ தமொழிகளில் உள்ள பேச்சு 
ஒைிகலளயும் கற்றுக்தகொள்ளும் ஆற்றல் எல்ைொக் குழந்ல களுக்கும் உண்டு. ஆனொல், நொள் 
பேொகப்பேொக இந்  ஆற்றல் குலறந்துெிடுகிறது. ேத்து மொ ங்களில்  ொங்கள் பகட்கும் 
தமொழிலய, அ ொெது  னது  ொய்தமொழியில் உள்ள ஒைிகலள மட்டுபம, அெர்களொல் 
உணர்ந்துதகொள்ள முடிகிறது. மு ல் 10 மொ ங்களில் பகட்கொ  ஒைிகலள,  ிரும்ே ஒைிக்கும் 
 ிறலனக் குழந்ல கள் இழந்துெிடுகின்றன. 

இ னொல் ொன் ெப்ேொனியர்களொல் ‘ர' என்ற ஒைிலய உச்சரிக்க முடிெ ில்லை; அெர்கள் ‘ர' 
என்ற ஒைிலய, ‘ை' என்பற உச்சரிக்கிறொர்கள். உ ொரணமொக, ரொ ொ என்ற தேயலர ைொ ொ 
என்கிறொர்கள். ெங்க தமொழிக் குடும்ேத்ல ச் பசர்ந் ெர்கள் ‘ெங்கம்' என்ேல  ‘ேங்கொ' என்று 
தசொல்ெதும் இப்ேடித் ொன். அெர்கள் ‘ெ' ஒைிக்குப் ேழக்கப்ேடெில்லை. ெயது ெந்  ேின் 
இரண்டொம் தமொழியொக ஆங்கிைம் கற்ேெர்களின் ஆங்கிை உச்சரிப்பு, ேிரிட்டன் 
ஆங்கிபையர்களின் உச்சரிப்புபேொை ஏன் இருப்ே ில்லை என்ேல  இ ிைிருந்து 
புரிந்துதகொள்ளைொம்! 

மனி ருக்குப் பேச்சுத்  ிறன் உடன்ேிறந்  ஒன்று. ஆனொல், ெொசிப்புத்  ிறன் (ேடிப்பு என்ேதும் 
ெொசிப்பு என்ேதும் ெித் ியொசமொனலெ என்ே ில் சந்ப கம் ப லெயில்லை) அப்ேடி அல்ை; 
அது தேற்றுக்தகொள்ளப்ேடும் ேண்பு (ெொசிக்கத் த ரியொ ெர்கள் எத் லனபயொ பேர் உைகத் ில் 
இருக்கிறொர்கள்). எனபெ, முலறசொர்ந்  கல்ெி ெழியொகபெ, ெொசிப்லேக் கற்றுக்தகொள்கிபறொம். 



இரண்டொம் ெய ிபைபய குழந்ல களிடம் ஒத்துணர்வு உணர்ச்சி ப ொன்றிெிடுகிறது என்ேல த் 
த ொடக்கத் ில் கூறியிருந்ப ன். ஒத்துணர்வு என்ேது ‘ஐபயொ ேொெம்' என்று அனு ொேப்ேடுெ ில் 
இருந்து ெித் ியொசமொனது என்ேல  மறந்துெிடக் கூடொது. ஒத்துணர்வு என்ேது பெறு, ேரிவு 
அல்ைது இரக்கம் (sympathy) என்ேது பெறு. மற்றெர் இடத் ில்  ன்லன நிறுத் ிப் ேொர்த்து, 
அெர்கள் ேடும் பெ லனலயத்  ொன் அனுேெிப்ே ொக உணர்ெது ொன் ஒத்துணர்வு. இ ன் 
அடுத்  கட்டம் ொன், அல த்  ீர்க்கத்  ொனொக உ ெ முன்ெருெது; இது தேொதுநைப் ேண்பு 
(altruism) எனப்ேடுகிறது. 

இந்  இரண்டு மொதேரும் மொனுட குணங்களும் நம்பமொடு உடன்ேிறந் லெ என்ேல , 
பேருந் ில் நொன் கண்ட அந் க் குட்டியூண்டு இரண்டு ெயதுக் குழந்ல  எனக்கு உணர்த் ியது. 
அப பநரம், எந் ப் புள்ளியில் இந்  உணர்லெ நொம் இழந்துெிடுகிபறொம் என்ேது  ீெிரச் 
சிந் லனக்குரியது. - ைொக்ைர் எம்.எஸ். தம்ைிரொஜொ, கட்டுபரயொளர், மனநல மருத்துவர் 
மற்றும் முன்னொள் தைரொசிரியர், சதொைர்புக்கு: ibmaht@hotmail.com 

 

சிந்திக்க  சசயல்ைை:  இலவசங்கதை நம்பி வாழும் மக்கள் புதிதாக ஒரு நாட்டிற்குள் வந்த புலவர் ஒருவர், 

அந்நாட்டு ைன் ரிடம் தன் நாட்டு சபருமைகமள எடுத்துமரத்தார். "எங்கள் ைன் ர் தா த்தில் சிைந்தவர், அவரது 

அரண்ைம யில் காமலயிலிருந்து ைாமல வமர தா  தர்ைங்கள் நடந்து சகாண்டிருக்கும். ைக்கள் எந்நநரமும் வந்து 

சபாருள் சபற்றுச் சென்ை வண்ைம் இருப்பர்" என்று சொன் ார். அதற்கு அந்த ைன் ர், "அப்படி ஒரு நைாெைா  

நிமலயிலுள்ள நாட்மடப் பற்றி நான் நகட்கநவ விரும்பவில்மல. நானும் தர்ைங்கள் செய்யக் காத்திருக்கிநைன். ஆ ால், 

என் ைக்கள் யாரும் தா ம் நகட்கும் நிமலயில் இல்மல. இலவெங்கமள நம்பி வாழும் நிமலயில் என் ைக்கமள 

மவத்திருக்கவில்மல" என்ைார்.  

 

 

ெொசகர்கள் உெந் ளிக்கும் நன்தகொலடபய எமது ேணிக்கு நி ி ஆ ொரம்  நன்தகொலடகள்  
அனுப்ே ெிரும்புபெொர் ேணெிலட, கொபசொலை, உடனடி ேணம் அனுப்பும் ெச ிலய ேயன்
ேடுத் ைொம். Details for Money Transfer : Name of Account : Catholic News Update Asia 

Bank : State Bank of Travancore City : Ootacamund, Tamilnadu, INDIA Bank Account 

Number: 67042046438 SWIFT Code : SBTRINBB005 IFSC CODE SBTR0000005 BIC Code : 

SBTRINBB005   

நன்தகொலட அனுப்ேிய ெிேரங்கலள  யெொய் மின்னஞ்சல் தசய்யுங்கள், உடபன ேணம் 

கிலடத் ல  உறு ி தசய்கின்பறொம். Once the online payment has been made, please 

email your name, address, mobile number and NEFT/RTGS reference details 
to asiacatholic@gmail.com to enable us to issue the receipt.   

 

என் ஆண்டெபர, என் ப ெபன! உமது அரசு ெருக 
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