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  மறைநூலில் ச ொல்லியிருப்பது இதுவே: “ேொர்த்றை உனக்கு மிக அருகில் உள்ளது; 
உன் ேொயில், உன் இையத்தில் உள்ளது.” இதுவே நீங்கள் நம்பிக்றக சகொள்ளவேண்டும் 
என நொங்கள் பறை ொற்றும் ச ய்தியொகும். ஏசனனில், ‘இவயசு ஆண்டேர்’ என ேொயொர 
அறிக்றகயிட்டு, இைந்ை அேறரக் கடவுள் உயிர்த்சைழச் ச ய்ைொர் என நீங்கள் உள்ளூர 
நம்பினொல் மீட்புப் சபறுவீர்கள். இவ்ேொறு உள்ளூர நம்புவேொர் கடவுளுக்கு 
ஏற்புறடயேர் ஆேர்; ேொயொர அறிக்றகயிடுவேொர் மீட்புப் சபறுேர். ஏசனனில், 
“அேர்மீது நம்பிக்றக சகொண்வடொர் சேட்கத்திற்கு உள்ளொக மொட்டொர்” என்பது 
மறைநூல் கூற்றுழ (உவரொ 10:8-11) 

 மவேசியொ-சிங்கப்பூர்-புருறையின் 
அன்பொன கத்வைொலிக்க 

இறைமக்கவள!, 
 
இந்ை மவேசியொ-சிங்கப்பூர்-புருறை  
ேட்டொரத்தில்  உள்ள கத்வைொலிக்க 
இறைமக்கறளப் வபொேவே, 
உக்றரனில் நடக்கும் வபொர் மற்றும் 
உேகளொவிய அறமதி மற்றும் 
நீதியின் மீைொன அைன் ைொக்கம், 
எல்ேொ இடங்களிலும் உள்ள 
மக்களின் ேொழ்க்றகறய 
பொதிக்கிைது.  வபொர்களின் ேரேொறும் 
கொரைங்களும் சிக்கேொனைொக 
இருக்கேொம். ஆனொல் நீண்ட கொேப் 
வபொர்களொல் நொம் உட்பட எேருக் 
கும் அைனொல் பயனில்றே என்பறை 
மறுப்பைற்கில்றே.  மொைொக, அறே 
சபரும் அழிவுக்கு   மட்டுவம அவை 
வேறளயில் சபரும் துன்பங்களுங் 
கும் இடப்சபயர்வுககளுக்கும் ேழிே 
குக்கின்ைன. 
 
எனவே,  நம்பிக்றக மற்றும் 
நல்சேண்ைம் சகொண்ட அறனத்து 
மக்களுடன் வ ர்ந்து, ஆசியொ முழு 

ேதும் உள்ள கிறிஸ்ைே  றபகளு 
டனும், அறனத்துத்  ைறேேர்களு 
டனும் அேர்களின்  ஒருமித்ை 
குரவேொடு நொங்கள் இறைகிவைொம். 
ரஷ்யொ, உக்றரன் மற்றும் 
அறனத்து ஆர்ேமுள்ள ைரப்பின 
றரயும் ேன்முறை மற்றும் வபொருக் 
கொன  தீய முடிறே  நிறுத்திவிட்டு, 
அறமதி,   நீதி மற்றும் உண்றமயின் 
அடிப்பறடயில்   கேந்துறரயொட 
முன்ேருமொறு நொங்கள் அறழப்பு 
விடுக்கிவைொம். 
 
புரிந்துைர்வேொடு கூடிய மரியொ 
றைக்கும் அறனத்து ைரப்பினரின் 
வேறுபொடுகறள ஏற்றுக்சகொள்ேைற் 
கும் மற்றும் நொடுகளுக்கிறட 
யிேொன   ஒருறமப்பொட்றட நிறே 
நிறுத்துேைற்கும்   ஒன்றித்ை ேொழ்வுக் 
கொன நீடித்ை அறமதி மற்றும் நீதி 
இன்றியறமயொைறேயொகும்.  
 
இைனிமித்ைம், உக்றரன் மக்களுக் 
கொன மீட்புத் திட்டத்றை உேகம் 
அே ரமொக உருேொக்க வேண்டும்; 
சைொடர்ந்து அறமதி மற்றும் 

நல்லிைக்கத்திற்கொன ஒவ்சேொரு 
முயற்சிறயயும் ேலுப்படுத்ை வேண் 
டும்.  
 
உக்றரனிலும் உேகிலும் அறமதி 
யும் நீதியும் நிேவிட வநொன்பு மற்றும் 
இறைவேண்டல்  நொளொக இந்ை 
ைேக்கொேத்தின் முைல் நொறள 
விபூதி  புைன் அன்றும் சைொடர்ந்து 

ேரும் நொள்களிலும்  வமற்கூறிய 
வநொக்கங்களுக்கொக,  அறனத்து 
கத்வைொலிக்கர்களும்,  நம்பிக்றக 
மற்றும் நல்சேண்ைம் சகொண்ட 
மக்கள் அறனேரும் திருத்ைந்றை 
பிரொன்சிஸ் அேர்களின் இறை 
வேண்டல் அறழப்பில் நொம் 
பங்குசபை வேண்டுகிவைொம். இந்ை 
வபொறர நிறுத்தி அறமதிறயயும் 
நீதிறயயும் நிறேநொட்ட அறனத்து 
ைறேேர்களின், முடிசேடுப்பேர் 
களின்    இையங்கறள இறைேன் 
சைொடட்டும். அறமதி மற்றும் 
நீதியின் அரசியொன அன்றன மரியொ, 
அறமதி மற்றும்  வகொைரத்து 
ேத்துேப் பொறைக்கு நம்றம இட்டுச் 
ச ல்ேொரொக. 
 
இப்படிக்கு, 
 
கிறிஸ்துவின் அர்ப்பணிப்பில், 
 
 
ஆயர், ச பஸ்தியன் பிரொன்சிஸ்DD, 
ைறேேர்,  

 ப ோர்கள் யோருக்கும் 
 யனளிக்கோது! 

அமைதி ைற்றும் நீதிக்கோக ப ோன்ப ற்று 
இமைபேண்டலுக்கு   அமைப்பு 

ப ோமை  டத்து ேர்கள், ைனிதகுலம் குறித்து அக்கமையற்ைேர்கள்! 
ேத்திக்கொன்: உேகில் வபொறர நடத்து 
பேர்கள் அறனேரும், மனிைகுேம் குறித்து 
சிறிதும் அக்கறையற்ைேர்கள் என்ை 
குற்ைச் ொட்றட முன்றேத்ை திருத்ைந்றை 
பிரொன்சிஸ் அேர்கள், அழிவுைரும் 
ஆயுைங்கறளக் றகக்சகொள்ேது என்பது, 
இறைவிருப்பத்திற்கு எதிரொனது என 
உறரத்ைொர். 
  

உக்றரனில் இடம்சபறும் இரஷ்ய 
ைொக்குைல் குறித்து, பிப்ரேரி 27 கடந்ை  
ஞொயிற்றுக்கிழறமயன்று நண்பகல் 
மூவேறள ச ப உறரக்குப்பின் ைன் 
ஆழ்ந்ை கேறேறய சேளியிட்ட 
திருத்ைந்றை பிரொன்சிஸ் அேர்கள், மொர்ச் 
2ம் வைதி, திருநீற்றுப் புைனன்று திருஅறே 
யில் உக்றரன் நொட்டின் அறமதிக்கொன 
இறைவேண்டல் மற்றும்  வநொன்பு நொள் 
கறடப் பிடிக்கப்பட உள்ளறை மீண்டும் 
நிறனவூட்டினொர். 
  

வபொறரத் சைொடங்கி நடத்துபேர்கள், 
மக்களின் உண்றமயொன ேொழ்வு மீது 
அக்கறை கொட்டுேதில்றே, மொைொக, அேர் 
கள், அறனத்திற்கும் வமேொக, கட்சி 
நேன்கள் மற்றும், அதிகொரத்றை முன்னி 
றேப்படுத்துபேர்களொக இருப்பைொல், 

உண்றமயொகவே, எல்ேொப் வபொர்களிலும் 
அப்பொவி மக்கவள பொதிக்கப்படுகிைொர்கள் 
என்பறை சுட்டிக்கொட்டிய திருத்ைந்றை 
பிரொன்சிஸ் அேர்கள், இந்நொள்களில் 

புகலிடம் வைடுகின்ை ேயதுமுதிர்ந்வைொர், 
ைங்கள் பிள்றளகளுடன் நொட்றடவிட்டு 
சேளிவயறும் அன்றனயர் வபொன்ை நம் 
 வகொைரர்,  வகொைரிகளுக்கு  மனிைொ 

பிமொனக் கைவுகள் திைந்துவிடப்பட்டு, 
அேர்கள் ேரவேற்கப்படவேண்டும் என 
வகட்டுக்சகொண்டொர். 
  
உக்றரன் மற்றும், உேசகங்கும் 
இடம்சபற்றுேரும் வபொர்கள் குறித்ை மிகுந்ை 
மனவேைறனறய சேளியிட்டு, 
ேன்முறைறயப் பயன்படுத்துவேொருடன் 
அல்ே, மொைொக, அறமதிறய ஏற்படுத்து 
வேொருடன் கடவுள் இருக்கிைொர் என்று 
கூறியத் திருத்ைந்றை, உக்றரன் மற்றும், 
உேகின் அறமதிக்கொகவும், ஏமன், சிரியொ, 
எத்திவயொப்பியொ வபொன்று, உேகின் 
பல்வேறு பகுதிகளில் வபொரினொல் துன்புறும் 
மக்களுக்கொகவும் இறைவேண்டல் ச ய்யு 
மொறு  அறனேறரயும் ேலியுறுத்திக் 
வகட்டுக் சகொண்டொர். 
 
உக்றரன் மக்கள் மொண்வபொடு ேொழ் 
ேைற்கு, முைலில் ஆைரவுக்கரம் நீட்டிய 
ேர்கள், வபொேந்து மக்கவள என்றுறரத்து, 
அேர்களின் ைொரொளமனறையும் திருத் 
ைந்றை பொரொட்டியுள்ளொர். 

 
 கிறிஸ்வடொபர் பிரொன்சிஸ்: ேத்திக்கொன் 

   

ேத்திக்கொனின் புனிை வபதுரு ேளொகத்தில் உக்றரன் நொட்டுக் சகொடிகளுடன் 
மக்கள்  (Vatican Media) 
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 அமைதியின் தூதுவராக, உதவிடும் பண்பாளராக  வாழ்வவாம்! 
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கடந்த புதன் அன்று திருநீற்றை ஏற்று, இன்று 
தவக்காலத்தின் முதல் ஞாயிறுவில் பாதம் 
பதித்துள்ளளாம். தீர்ப்புக்குள்ளாகி இருந்த 
இவ்வுலறக (ள ாவா 12:31) இள சு 
தன்னுறட  பாடுகள், சிலுறவச் சாவின் 
வழி ாக மீட்களவண்டும் (பிலி 2: 9-11) 
என்பது இறைவனின் திட்டம். இத்திட் 
டத்றத நன்கு அறிந்தவன் சாத்தான்.  
 
எனளவ, தன்றன வவன்று உலறக அவனது 
ளகாரப்பிடியிலிருந்து விடுவிக்க வந்த  
இள சுவிடளே வாலாட்டிப் பார்த்தான்   
சூழச்சியின் தறலவனான சாத்தான் 
இள சுறவ ஓர் உ ர்ந்த ேறலக்குக் 
கூட்டிக்வகாண்டு வசன்று, அரசுகறளக் 
காட்டி, தன்றன வநடுஞ்சாண்கிறட ாக 
விழுந்து வணங்கினால் எல்லாவற்றையும் 
தருவதாகச் வசால்கின்ைான். பாடுகள் 
என்பது கடினோன பாறத; சாத்தாறன 
வணங்குவது மிகவும் இலகுவான பாறத. 
மிகவும் இலகுவான பாறத என்பதற்காக 
இள சு சாத்தாறன வணங்காேல், கடின 

ோன பாறத ான பாடுகளின் பாறதற த் 
ளதர்ந்வதடுத்து, சாத்தானின் ளசாதறன 
கறள முற்றிலுோக முறி டிக்கின்ைார். 
நம்முறட  வாழ்க்றகயிலும் இலகுவான 
பாறதற த் ளதர்ந்வதடுத்து அல்லது குறுக்கு 
வழிற த் ளதர்ந்வதடுத்து முன்ளனறுவதற் 
கான ளசாதறன வருவது இ ல்பு.  
வாரந்ளதாறும் வேக்னம், ளடாட்ளடா என 
பல்ளவறு சூதாட்டங்களில் உறழப்பின் 
ப றன பாழாக்குகிளைாம்.  
 

இப்படிப்பட்ட சூழ்நிறலயில் நாம் அந்தச் 
ளசாதறனயில் வீழ்ந்துவிடாேல், இள சு 
றவப் ளபான்று ஆண்டவரில் உறுதி ாக 
இருந்து, அதறன வவற்றிவகாள்வது நல்லது. 
 
இங்கு ஓர் உண்றேற  நாம் வதரிந்து 
வகாள்ளளவண்டும். அது என்னவவனில், 
நேக்குக் வருகின்ை ளசாதறனகள் 
எங்கிருந்ளதா வருபறவ அல்ல; நம்றேச் 
சுற்றியிருக்கும் ேனிதர்களிடமிருந்தும் 
வபாருள்களிடமிருந்ளத வரும். இவற்றில் 
நாம் மிகவும் கவனோக இருக்களவண்டும்.  

அவற்றில் நாம் வீழ்ந்துவிடாேல், ஆண்ட 
வரில், அவருறட  வார்த்றதயில் 
நிறலத்திருந்து ளசாதறனற  வவற்றி 
வகாள்வது நல்லது. ஏவனனில், ளசாதறன 
கறள வவற்றிவகாள்கின்ைவர் வாழ்க்றகயில் 
வவற்றிவகாள்கின்ைார்.   
   

உளராறே ருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத் 
திலிருந்து எடுக்கப்பட்ட இன்றை  
இரண்டாம் வாசகத்தில்கூட பவுலடி ார் 
அளத கருத்றத வலியுறுத்திக் கூறுவார். 
“அவறர ளநாக்கி ேன்ைாடும்  ாவருக்கும் 
அவர் அளவற்ை நலன்கறளப் வபாழிகிைார்; 
ஆண்டவர் திருப்வப றர அறிக்றகயிட்டு 
ேன்ைாடுகிைவர் எவரும் மீட்புப் வபறுவர்” 
என்கிைார்.    
 

 இன்றை  முதல்வாசகத்தில் ளோளச 
இஸ்ரள ல் ேக்கறளப் பார்த்து, நீங்கள் 
கடவுறள ளநாக்கி ேன்ைாடி ளபாது, அவர் 
உங்கள் ளவண்டுதலுக்கு வசவிசாய்த்து, 
பாலும் ளதனும் வபாழி க்கூடி  கானான் 
ளதசத்திற்கு அறழத்துச் வசன்ைார். ஆகளவ 
இவ்வளவு அற்புதங்கறளயும், அதிச ங் 

கறளயும் உனக்குச் வசய்த உன் கடவு 
ளாகி  ஆண்டவறர ேட்டுளே வணங்கித் 
வதாழுவாய்” என்கிைார். (இச 26: 4-10). 
     

நிறைவாக, ளசாதறனகறள எப்படி 
வவற்றிவகாள்வது என்பது பற்றி சிந்தித்துப் 
பார்க்கும் இவ்ளவறளயில் ளசாதறனகள் 
கடவுளால் அனுப்பப்படுவதில்றல, ோைாக 
நேக்கு நாளே வருவித்துக்வகாண்டது 
என்பறத உணரந்து,   “ஆண்டவளர, 
ளசாதறனயில் எங்கறள விழவிடாளதயும்”  
என்று  ஒவ்வவாரு வினாடியும் ேன்ைாடு 
ளவாம். 

 
 

-ஆர்.ளக.  
 
 

தவக்காலம் முதலாம்  ஞாயிறு  
       

1-ம் வாசகம்:     இ.ச.  26: 4-10  
தி. பாடல்:      1:1-2.10-11.12-13. 14-15  
2ம் வாசகம்:       உளரா 10: 8-13  
நற்வசய்தி:         லூக்கா  4: 1-3  

 

ஞாயிறு வாசகம் ஆண்டு 3 
வாரநாள் முதல் வாசகம் –ஆண்டு 2 

திருப்புகழ் ைாமை—வாரம் 1 

சமீபத்தில் நான் மறைக்கல்வி பற்றி நடத்தப்பட்ட பயிற்சியின் 
காண ாளி ஒன்றைப் பார்த்ததன். அதில்   அப்பயிற்றுனர் 
‘மறைப் தபாதகம்’ என்தை ணசால்ல தவண்டும் மறைக்கல்வி 
என்று ணசால்லக்கூடாது என்று கூறினார். இது குறித்து 
தங்கள் கருத்ணதன்ன? அவர் ணசான்னது சரியா? 

திளரசம்ோள்- வ ாகூர் 

தாங்கள் எனக்கு அனுப்பி  அந்த காவணாளிற ப் 
பார்த்ளதன். முதலாவதாக அது ஆங்கிலத்திலிருந்து தமிழ் 
வோழிக்கு வோழிப்வப ர்ப்பு வசய்   கூகல் படிவம் 
ப ன்படுத்தப்பட்டதாகத் வதரிகிைது.  அதனால்தான்  
இள சுவின் இறைளவண்டலுக்கு (Our Father) இள சுவின் 
பிரார்த்தறன என்று இருந்தது. இது தவறு. பிரார்த்தறன 
என்பது ளவறு இறைளவண்டல் என்பது ளவறு. ளேலும் 
பிரார்த்தறன என்ை வசால்றல நாம் இப்ளபாது 
ப ன்படுத்துவதில்றல.  

அடுத்து, catechism என்பது ேறைக்கல்வி அல்ல. அது  
ேறைக்கல்வி நூல் என்று வபாருள். Catechesis என்ைால் 
தான் ேறைக்கல்வி என்று வபாருள்படும். உதாரணோக, 
Catechism of  Catholic Church என்ைால், கத்ளதாலிக்க 
திருஅறவயின் ேறைக்கல்வி நூல் என்பது வபாருள். 
இவ்வாைாக, அந்த காவணாளியின் முழுவதிலும் திருச்சறப 
என்ளை கூைப்படுகிைது. இக்காலத்தில் அறனவரும் 
திருஅறவ என்ளை கூறுகிளைாம். ஆகளவ. இதுளபான்ை 
தவைான வோழிவப ர்ப்பு நம்மிறடள  குழப்பத்றத 
உண்டாக்கும். 

அடுத்து, ‘ேறைப் ளபாதகம்’ என்ளை வசால்ல ளவண்டும் 
ேறைக்கல்வி என்று வசால்லக்கூடாது என்பது ஏற்க 
முடி ாத ஒன்று. ேறைக்கல்வி, திருவிவிலி ம் ேற்றும் 
திருவழிபாடு ஆகி  மூன்றுக்கும் அதிகாரப்பூர்வ 
வோழிவப ர்ப்புக்கு தமிழ் நாட்டில் தின்டிவனத்திலுள்ள  
றே த்தின் வோழிப்வப ர்ப்றபள  நாம் ஏற்க ளவண்டும். 
இது வத்திக்கானின் முடிவு.  

அதன்படி, ஒரு காலத்தில் ஞான உபளதசம், 
ேறைப்ளபாதகம் என்று அறழக்கப்பட்டது கடந்த 25 
ஆண்டுகளாக  ேறைக்கல்வி என்று வப ர்ோற்ைம் 
வசய் ப்பட்டுள்ளது. இது அதிகாரப்பூர்வ வோழிப் 
வப ர்ப்பு.    ேளலசி ாவில் ேறைக்கல்வி ஆறண ம் 
வவளியிடப்பட்டுள்ள நூல்களும் ேறைக்கல்வி நூல்கள் 
வரிறச என்ளை வப ரிடப்படுள்ளது. 

இந்நிறலயில் ேறைக்கல்வி என்று கூைக்கூடாது. 
ேறைப்ளபாதகம் என்றுதான் கூை ளவண்டும் என்பது 
ேறைக்கல்வி ஆசிரி ர்களிறடள  குழப்பத்றத 
ஏற்படுத்தும்.   ளேலும், ‘ேறை ளபாதகம்’ என்பது 
ேறைற  ளபாதிப்பறத ேட்டுளே குறிப்பிடுகிைது. அது 
ஒருவழி ப ணம். ோைாக, ேறைக்கல்வி என்பது  
கற்பிப்பறதயும் கற்ைறலயும் (ஆசிரி றரயும் 
ோணவறரயும்) இறணத்துக் கூறுவதாக வபாருள்படுகிைது.  
எனளவ, இன்றை  ேனிதறே  (anthropological                
Approach) வழிமுறையில், ேறைக்கல்வி என்று  
அறழப்பறதள  தின்டிவனம் ேறைக்கல்வி றே ம்  
வப ர்ோற்ைம் வசய்தது.  

ஆர்.ளக. 

 மறைப ோதகமோ? 
மறைக்கல்வியோ? 

எது சரி? 
சமூக நீதி—குரலற்தைாரின் குரலாக 

இருப்பது! 
ளகாலாலம்பூர்: சமூக நீதி என்ைால் என்ன என்றும், அதில் 
நீங்கள் எப்படி அங்கம் வகிக்க முடியும் ? என்றும் ளகட்டால் 
உங்கள் பதில் என்னவாக இருக்கும்? 
 
SUARAM-யின் நிர்வாக இ க்குனரான திரு   
துறரசாமியின் கூற்றுப்படி, ஐக்கி  நாடுகள் சறப ால் 
வறர றுக்கப்பட்ட சமூக நீதி என்பது அறேதி ான ேற்றும் 
வளோன சுகவாழ்வு ஆகும், அங்கு ேக்கள் 
கண்ணி ோகவும், ேரி ாறத ாகவும், நி ா ோகவும் 
நடத்தப்படுவார்கள்.   இந்த சேநிறலயில் ஏற்ைத்தாழ்வு 
ஏற்படும் ளபாதுதான் சிக்கல்கள் எழுகின்ைன என்ைார்.   

ேனித உரிறேகள் ேற்றும் கருத்துச் சுதந்திரத்தின் 
ளபாராட்டவாதி ான திரு துறரசாமி அவர்கள், கடந்த 
பிப்ரவரி 25 அன்று புனித ள ாவான் ளபரால த்தால் ஏற்பாடு 
வசய் ப்பட்ட சமூக நீதி கலந்துறர ாடல் நிகழ்வில்  
பங்ளகற்ைார். அப்ளபாது, நம் நாட்டில் என்ன நடக்கிைது 
என்பறத   அறனவரும் அறிந்துவகாள்ள  ளவண்டி  ளதறவ 
இருக்கிைது என்ைார். நம் நாட்டில் ஒரு முறை ான சமூக நீதி  
கறடப்பிடிக்கப்பட வவண்டும் என்ைால், நறடமுறையில் 
அது கறடப்பபிடிக்கப்படுவறத  உறுதி  வசய்யும் வறகயில் 
சமூக நீதி நடவடிக்றககளில் ஈடுபட ளவண்டும் என்றும் 
கூறினார்.  

இறத கலந்துறர ாடலின் இரண்டாவது குழு உறுப்பினர் 
அருள்பணி டாக்டர் கிளாரன்ஸ் ளதவதாஸ் அவர்கள் 
ளேற்கண்ட கருத்றத ஒப்புக்வகாண்டார். சமூக நீதிற ப் 
பற்றி பலர் கவறலப்படுவதில்றல, ஏவனன்ைால் அது 
அவர்கறளப் பாதிக்காது என்ை எண்ணளே காரணம் 
என்ைார்  டாக்டர் கிளாரன்ஸ்.  தற்ளபாறத  
தறலமுறையினரின் மிகப்வபரி க் குறைகளில் ஒன்று 
அக்கறையின்றே ேற்றும்,  ‘tidak apa’ எனும் ேனப்ளபாக்கும்   
எறதயும் வசய்  விரும்பாத அலட்சி ப் ளபாக்கும் என்று 
ளேலும் கருத்துறரத்தார் 
 
சமூக நீதி ானது கத்ளதாலிக்க திருஅறவக்குப் புதிதல்ல. 
ஏவனன்ைால் நாம் நீதி ளநர்றேக்கு உடபட்ட கடவுள் 
வழிபாட்டில்   ஈடுபட்டுள்ளளாம் என்ைார். அவர் வதாடர்ந்து  
இறைவாக்கினர் மீக்காறவ   ளேற்ளகாள் காட்டினார் (6:8) 
இவ்வாசகம், நாம் நீதி ாக வச ல்பட ளவண்டும், கனிவாக 

அன்பு வசலுத்த  ளவண்டும், பணிவுடன் நடக்க ளவண்டும் 
என்று அறிவுறுத்துகிைது என்ைார். திருஅறவ ானது, நீதிற ப் 
பற்றி து என்றும், கல்வி ேற்றும் உடல்நல பாதுகாப்பில்   
ஏறழகள் ேற்றும் ளதறவப்படுபவர்களுக்கு உதவுவதற்காக 
பள்ளிகள் ேற்றும் ேருத்துவேறனகறள நிறுவுதல் 
ஆகி வற்றில் முன்னிறலயில் உள்ளது என்றும் 
எடுத்துறரத்தார்.  

அருள்பணி டாக்டர் கிளாரன்ஸ் அவர்களின் கருத்துப்படி, 
சமூக நீதிற  கறடப்பிடிக்க ஒருவர் ஒரு நிறுவனத்தில் ளசர 
ளவண்டி  அவசி மில்றல. ".. சமூக நீதிற  கறடப்பிடிக்க 
சிைந்த இடம் நேது குடும்பத்தில் உள்ளது," என்று அவர் 
ளேலும் கூறினார், நம் வீட்டுப் பணி வபண்கள், 
உணவகத்தில் பணி ாற்றும் பணி ாளர்   ளபான்ை நம்றேச் 
சுற்றியுள்ளவர்கறள நாம் நடத்தும் விதத்றத 
எடுத்துகாட்டாகக் கூறினார்.     

திரு துறரசாமி அவர்கள் அறனவறரயும் சமூக 
நீதித்துறையில் முதல் படி  எடுத்து றவத்து வச ல்படுோறு 
ளகட்டுக்வகாண்டு அேர்றவ முடித்தார், ளேலும் அச்சத்றத 
நிறுத்தளவா அல்லது சமூக நீதியின் நறடமுறைற  
கட்டுப்படுத்தளவா அனுேதிக்காதீர்கள். என்று 
ளகட்டுக்வகாண்டார்.  

விவிலிய நூலாகிய தயாதவல் 2:12-13, 
உண்றமயான தநான்பு பற்றிக் கீழ்வருமாறு 

கூறுகிைது: 
 

“ "இப்வபாழுதாவது உண்ணா ளநான்பிருந்து, அழுது புலம்பிக்வகாண்டு, உங்கள் 
முழு இத த்ளதாடு என்னிடம் திரும்பி வாருங்கள்" என்கிைார் ஆண்டவர். "நீங்கள் 

உங்கள் உறடகறளக் கிழித்துக்வகாள்ள ளவண்டாம், இத த்றதக் கிழித்துக்வகாண்டு 
உங்கள் கடவுளாகி  ஆண்டவரிடம் திரும்பி வாருங்கள்." அவர் அருள் நிறைந்தவர், 

இரக்கம் மிக்கவர், நீடி  வபாறுறேயுள்ளவர், ளபரன்பு மிக்கவர். 
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