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கடவுளுடடய வார்த்டை உயிருள்ளது, ஆற்றல் வாய்ந்ைது; இரு பக்கமும் 
வவட்டக்கூடிய எந்ை வாளினும் கூர்டையானது; ஆன்ைாடவயும் ஆவிடயயும் பிரிக்கும் 
அளவுக்குக் குத்தி ஊடுருவுகிறது; எலும்பு மூட்டடயும் ைச்டைடயயும் அவ்வாறற 
ஊடுருவுகிறது; உள்ளத்தின் சிந்ைடனகடளயும் ற ாக்கங்கடளயும் சீர்தூக்கிப் 
பார்க்கிறது. படடப்பு எதுவும் கடவுளுடடய பார்டவக்கு ைடறவாய் இல்டை. அவருடடய 
கண்களுக்கு முன் அடனத்தும் ைடறவின்றி வவளிப்படடயாய் இருக்கின்றன.  ாம் 
அவருக்றக கணக்குக் வகாடுக்க றவண்டும். (எபி 4: 12-13) 
 

 கத்த ோலிக்க நலவோழ்வு 
அறக்கட்டளை-திருத் ந்ள  நிறுவினோர்  

 வத்திக்கான்: 'ந ாயுற்ந ாரின் துன்பங் 
களைத் துளைக்கவும், அவர்களுக்கு  லம் 
வழங்கவும், கத்ந ாலிக்க திருஅளவயில் 
உருவாக்கப்பட்டுள்ை பல்நவறு அளைப்புக் 
களுக்கு, உ விகள் செய்யும்வண்ணம், 
கத்ந ாலிக்க  லவாழ்வு அ க்கட்ைளை 
என்  ஓர் அளைப்ளப  ான் 
உருவாக்குகிந ன்' என்று, திருத் ந்ள  
பிரான்சிஸ் அவர்கள், ளகப்பை எழுதி 
யுள்ை ஓர் ஆளணயறிக்ளக, அக்நைாபர் 6, 
கைந்  பு னன்று சவளியிைப்பட்ைது. 
 

உைலைவில் மிகவும்  லிவுற்ந ாளர 
கத்ந ாலிக்கத் திருஅளவ எப்நபாதும்  ன் 
இ யத்தில்  ாங்கிவந்துள்ைது என்ப ன் 
அளையாைைாக, இந்  அ க்கட்ைளைளய 
 ான் நிறுவியுள்ை ாக திருத் ந்ள  இந்  
ஆளணயறிக்ளகயில் எழுதியுள்ைார். 
 

இவ்வாண்டு செப்ைம்பர் 29ம் ந தி, 
 ளலளை வானதூ ர்கைான மிக்நகல், 
கபிரிநயல், இரநபல் ஆகிநயாரின் 
திரு ாைன்று, திருத் ந்ள  ளகசயாப்ப 
மிட்டுள்ை இந்  ஆளணயறிக்ளகயில், 
உலசகங்கிலுமிருந்து  னக்கு வந்துநெர்ந்  
பல்நவறு விண்ணப்பங்களின் விளைவாக, 
கத்ந ாலிக்க  லவாழ்வு அ க்கட்ைளைளய 
 ான் நிறுவியுள்ை ாக திருத் ந்ள  
கூறியுள்ைார். 
 
கத்ந ாலிக்க  லவாழ்வு அ க்கட்ைளை, 
ெட்ைரீதியான அளனத்து அதிகாரங் 
களையும்  னிப்பட்ை முள யில் சகாண் 
டுள்ை ஓர் அளைப்பாக, திருப்பீைத்தின் 
ஏளனய துள களைப்நபால் ஒரு துள யாக 
செயல்படும் என்று திருத் ந்ள  அறிவித் 
துள்ைார். 

திருஅளவயின் ெட்ைங்களுக்கும், அரசின் 
ெட்ைங்களுக்கும் உட்பட்டு, இந்  
அ க்கட்ைளை செயலாற்றும் என்பள யும் 
திருத் ந்ள  பிரான்சிஸ் அவர்கள் இந்  
ஆளணயறிக்ளகயில் ச ளிவுபடுத்தியுள் 
ைார். 
 

திருப்பீைத்தின் பாரம்பரிய சொத்துக்களை 
கண்காணிக்கும் APSA என்  அளைப்பின் 

 ளலவராகப் பணியாற்றும் ஆயர் 
நுன்சிநயா கலான்திநனா (Nunzio                
Galantino) அவர்களை, கத்ந ாலிக்க 
 லவாழ்வு அ க்கட்ைளையின்  ளலவராக, 
திருத் ந்ள  பிரான்சிஸ் அவர்கள் நியமித் 

துள்ைார். 
 

இவ்வாண்டு நகாளை விடுமுள யின் 
நபாது, உநராம்  கரின் செசைல்லி 
ைருத்துவைளனயில் அறுளவ சிகிச்ளெ 
ஒன்ள  சபற்றுக்சகாண்ை திருத் ந்ள  
பிரான்சிஸ் அவர்கள், அம்ைருத்துவ 
ைளனயிலிருந்து ெூளல 11-ம் ந தி 
வழங்கிய ஞாயிறு  ண்பகல் மூநவளை 

செப உளரயில், ைக்களின்  லவாழ்வுக் 
சகன கத்ந ாலிக்கத் திருஅளவ ஆற்றும் 
பணிகளை உயர்வாகப் நபசிய நவளை 
யில், அப்பணியில் ஈடுபட்டுள்நைார் 
ெந்திக்கும் நிதிப்பிரச்ெளனகள் குறித்தும் 

நபசினார் என்பது குறிப்பிைத் க்கது. 
 
நைலும்,  ைது மூநவளை இள நவண்ைல்  
உளரயில்,  ங்களைநய காத்துக்சகாள்ை 
இயலா  வலுவற்ந ார், வறிநயார், 
குழந்ள கள் ஆகிநயாருக்கு எதிராக 
நைற்சகாள்ைப்படும் முயற்சிகள் 
இநயசுளவ நகாபம் சகாள்ைச் 
செய்கின் ன  என்று நிளனவுறுத்திய 
திருத் ந்ள , "இள யாட்சிளயச் சிறு 
பிள்ளைளயப்நபால் ஏற்றுக் சகாள்ைா 
ந ார் அ ற்கு உட்பைைாட்ைார் என 
உறுதியாக உங்களுக்குச் சொல்கி 
ந ன்" (ைாற்கு 10:15) என்று இநயசு 
கூறியள  எடுத்துளரத் ார். 
 
ஒருவர்  ன் எளிய நிளலளய உணர்ந்து 
சகாள்வது, அவர் உன்ன  நிளலளய 
அளைவ ற்கு மு ல் படி என்று கூறிய 
திருத் ந்ள ,  ம் ந ளவகளில் 
கைவுளையும் பி ளரயும்  ாம் ொர்ந் 
திருக்கிந ாம் என்பள  உணரும் 
 ருணநை,  ம்ளை நைன்ளையளையச் 
செய்யும் மு ல் படி என்று வலியுறுத்திக் 
கூறினார். 
 
 ம் ந ளவகள் ைற்றும் ெக்தியற்  நிளலயில் 
 ாம் இநயசுளவக் கண்டுசகாள்ை முடியும் 
என்று கூறிய திருத் ந்ள  பிரான்சிஸ் 
அவர்கள், அ ற்குப் பதிலாக,  ம் ெக்தியற்  
நிளலளய ைள ப்ப ற்கு ெக்தி மிகுந் வர் 
நபான்  முகமூடிகளை அணிந்துசகாண்டு 
வாழ்வது நைலும் பல பிரச்ெளனகளை 
உருவாக்கும் என்று எடுத்துளரத் ார். 

 
செநராம் லூயிஸ் - வத்திக்கான் செய்திகள்  

திருஇருதய ஆண்டவர் பங்கில்  இடடநிடை 
மாணவர்களுக்கு சிறப்பு திருப்பலி 

நகாலாலம்பூர்: கைந்  செப்ைம்பர் 18, 
ெனிக்கிழளை அன்று நகாலாலம்பூர் திரு 
இரு ய ஆண்ைவர் ஆலயத்ள ச் நெர்ந்  
படிவம் 2, 3 ைற்றும் 4 நெர்ந்  ைள க்கல்வி 
ைாணவர்களுக்கு இயங்களல வழி 
(GOOGLE MEET)   மிழ் திருப்பலி 
சகாண்ைாட்ைம் நிள நவற் ப்பட்ைது. 
இத்திருப்பலி அருள்பணியாைர் எட்வின் 
பீட்ைர் ைற்றும் அருட்ெநகா ரர் நகப்ரியல் 
புவன் உ வியுைன் ைாளல 7.00 ைணிக்கு 
சி ப்பாக சகாண்ைாைப்பட்ைது. இத்திருப் 

பலியில் பங்குசபற்  அளனத்து ைள க்கல்வி 
ைாணவர்களும் சி ப்பான இள  ஆசிளரப் 
சபற் னர். கைந்  சில ைா ங்கைாக ஆலய 
திருப்பலி  ைத் ப்பைா  சூழ்நிளலயில் இந்  
முயற்சி முன்சனடுக்கப்பட்ைது. இதில் பங்கு 
சபற்  ைாணவர்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் 
இத்திருப்பலி மிகவும் ைனநிள ளவ அளித்  
 து, இந்  முயற்சி  ங்களின் விசுவாெ 
வாழ்க்ளகக்கு மிகவும் உறுதுளணயாக 
இருப்ப ாக அவர்கள் கூறி ைகிழ்ந் ார்கள். 
 

-அன்னம்ைா ளைக்நகல் 

 “திருஅடவயின்  ’பபாதுத்தன்டம” 
2023 ஆயர் மாமன்றம்  குறித்து                                                             

ஆயர் பெபஸ்தியன் பிரான்சிஸ்  உடர    

நகாவிட் -19 ச ாற்றுந ாயின் அழிவு 
களிலிருந்து உலகம் மீண்டு வரும் 
நிளலயில், திருஅளவயின்  வாழ்க்ளக 
ைற்றும் பணிக்கான   2023 ஆண்டு 
கூைவுள்ை ஆயர் ைாைன் த்ள  ந ாக்கி,     
 ன்னுைன் ஒரு பயணத்ள த் ச ாைங்க 
அகில உலகத் திருஅளவக்குத்  
திருத் ந்ள  பிரான்சிஸ் அளழப்பு 
விடுத்துள்ைார். இ ளனசயாட்டி,   
ெமீபத்தில் ஒளிபரப்பப் பட்ை ‘இல்லம்  
ொர்ந்  கத்ந ாலிக்கர் (Catholics at 
Home) நிகழ்ச்சியில் உளரயாற்றிய 
பினாங்கு ைள ைாவட்ைத்தின் ஆயர்  
செபஸ்தியன் பிரான்சிஸ் அவர்கள், 
2023க்குப் பின்  ைலர உள்ை   ‘ஒன்றிப்பு, 
பங்சகடுப்பு, ைள த்தூது’ என்னும் 
மூன்ள யும் உள்ைைக்கிய ‘ஒன்றித்  
திருஅளவ’ என்ப ன் சபாருள் பற்றி, 
ைநலசியா, புருளண ைற்றும் சிங்கப்பூர் 
வட்ைார திருஅளவயின்  ளலவர் 
நிளலயில்   ச ளிவுப்படுத்தினார்.  
 

திருத் ந்ள   பிரான்சிஸ் ‘என்னுைன் 
இளணந்து  ைங்கள்’ என்று இந்  ஆயர் 

ைாைன் த்ள  கூட்டுகி ார். அ ற்குமுன் 
உலசகங்கும் அடிைட்ை நிளலயில் உள்ை 
அளனத்து சபாதுநிளலயினர், பணியாைர் 
கள் ஆகிநயாரின் உணர்வுகள், ந ளவ 
கள், ஆநலாெளனகள் ஆகியவற்றுக்குச் 
செவிைடுத்து, எதிர்கால திருஅளவக்கான 
பயணத்ள த் திட்ைமிை திருத் ந்ள  
விரும்புகி ார் என்று, ஆயர் அவரது 
உளரயில் ச ளிவுப்படுத்தினார். 
 

ச ாைர்ந்து, திருத் ந்ள  பத்து கருப் 
சபாருள்  ளலப்புகளில் சபாது 
நிளலயனநராடு செவிைடுத் லின்  ன்ளை, 
உண்ளைக்குக் குரல் சகாடுக்கும் ந ளவ, 
அ ச்செயல்கள், கிறிஸ் வ ஒன்றிப்பு 
ைற்றும் பங்நகற்கும் திருஅளவயாகத் திகழ 
ந ளவயான உருைாற்றும் பயிற்சிகள் 
குறித்து அறிந்துணர உள்ைார் என்றும் 
ஆயர் அவரதுளரயில் ச ளிவுப்படுத்தி 
னார்.   
 

ஆயர் செபஸ்தியன் அவர்களின் ஆயர் 
ைாைன் த்ள க் குறித்  முழு உளரளய 
https://youtube.com/watchv=cDLsNF8XGBk 
வளலத் லக் காசணாளியில் காணலாம். 
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 நிலைவாழ்வுக்கு உயிருள்ள வார்த்லை உணவாகிறது 
இன்று ஆண்டின் 28-ம் ஞாயிறுவில் 
இணைந்துள்ள ாம். இ ம் அரசர் 
சாலள ான், கடவுளிடம் ஞானத்ணைக்  
ளகட்டுப் பெற்றணை   இன்ணறய முைல் 
வாசகத்தில்  அறிகிளறாம். பசாத்துச் 
சுகத்ணை விட கிணடத்ை ஞானம் குறித்து 
சாலள ான்  கிழ்ச்சி பகாள்கிறார். 
“ஞானத்தின் ஆவி என்மீது பொழியப்ெட் 
டது. பசங்ளகாலுக்கும் அரியணைக்கும் 
ள லாக அணை விரும்பி ளைர்ந் 
ளைன்” (சாஞா.7:7-8) என சாலள ான் 
அக்களிக்கிறார். 
 

இன்ணறய நற்பசய்தியிலும் இளை  ாதிரி 
யான நிகழ்ணவக் காண்கிளறாம். “நிணல 
வாழ்ணவ உரிண யாக்கிக் பகாள்  நான் 
என்ன பசய்ய ளவண்டும்” ( ாற்கு10:17) 
என்று இளயசுணவ   ளகட்கிறார், ஓர் இ ம் 
பசல்வந்ைர். இவரும்  கடவுளின் 
கட்டண கண க் கருத்ைாய் கணடப்பிடித்து 
வந்ைார். சாலள ான்  ன்றாடிய அளை 
ஞானத்ணைளய நம்பிக்ணகயா ரான இந்ை 
இண ஞனும் விரும்பினார். சாலள ானுக் 

கும் இவருக்கும் அதிக ஏறுொடு 
ஒன்றுமில்ணல. இரக்கமுள்  கடவுள் 
சாலள ான்  ன்றாட்ணட  ஏற்று 
அருளினார். ஆனால் நற்பசய்தியில் வரும் 
இண ஞனின்  ன்றாட்டு நிராகரிக்கப் 
ெட்டது. அது ஏன்? 
 

நற்பசய்தியில் வரும் இண ஞணனப் ளொல் 
இன்று நாமும் இருக்கிளறாம். ந து 
 ன்றாட்ணடயும் கடவுள் கண்ளைாக்குவ 
தில்ணல எனப் புலம்புகிளறாம். ஆறு 
நாள்கள் ஆழ்ந்து சிந்தித்து  கடவுள் 
ெணடத்ைப் ெணடப்புகண  இன்று நாம் 
கிஞ்சிற்றும் பொருட்ெடுத்ைா ல், ‘ெயன் 
ெடுத்தியப் பின் வீசும்’ கலாச்சாரத்ணைப் 
பின்ெற்றி வருகிளறாம். ண  ளெனா 
ெயன்ெடுத்ைப்ெட்டது அன்று,  இன்று ண  
தீர்ந்து ளொனதும் வீசி எறியும் 
ொல்ளெனாணவ (ball-point pen) 
ெயன்ெடுத்துகிளறாம். ணகக்குட்ணடக்குப் 
ெதில் வீசி எறியும் காகிைக் ணகக்குட்ணடணய 
(tissue Paper)) ெயன்ெடுத்துகிளறாம். 
ஆைாயம் ளைடும் முைலாளித்துவச் 

சமுைாயத்தில் அணனத்துள  ெை ாக 
 ாறிவிட்டது. வாழ்வின் ஆைாரம்  ாறி 
விட்டது. இவற்ணறபயல்லாம் காலத்தின் 
ளைணவ, நாகரீகத்தின் வ ர்ச்சி என 
கூறலாம். நிணலவாழ்ணவ ளைடும் எண்ைம் 
இருந்தும், அைணன உண்ண   னளைாடு 
ளைடும் எண்ைம் இல்ணல. உணடண கள் 
(பசாத்துகள்) மீது  னமும் கவனமும் 
ணவத்திருக்கிளறாம்.  
 

இளயசு அணைத்ைப் ளொது அணனத்ணையும் 
விட்டுச்பசன்று வரலாற்றில் பெயர் பொறிக் 
கப்ெட்ட திருத்தூைர்கண ப் ளொல் ந து 
வாழ்வும் உள் ைா?  பசாத்துக்கள்  ள ல் 
அ வுக்கு அதிக ாக  நாட்டம் 
ணவக்கக்கூடாது.  ளவணல, ெைவி, ெட்டம், 
அந்ைஸ்து முைலியணவ பசாத்துகளில்  
அடங்கும். இவற்றின் மீது நாம் 
ணவத்திருக்கும் ள ாகம், இணறயணைப்ணெ 
நாம் உைரா ல் ைடுத்துவிடுகிறது.  
அணனத்துக்கும் ள லாக நாம்  கைக்குக் 
பகாடுப்ெைற்கு ளவண்டிய ஓளர பசாத்து 
‘உயிருள்  கடவுள் வார்த்ணை’ (எபி.4:12) 

என புனிை ெவுல் இரண்டாம் வாசகத்தில் 
பைளிவுறக் கூறுகிறார். உயிருள்  வார்த் 
ணைணய ஏற்று அைன்ெடி வாை 
முயற்சிப்ளொம்.  
 
“கிறிஸ்துவின்  ணறவுடலான திருஅணவ 
யின் ளொைணனயின்ெடி வாழ்ந்து காட்டி,  
விண்ைக வாழ்ணவச் பசாந்ை ாக்கிக் 
பகாள்ளவாம். 
 

அந்ளைாணி இன்னாசி                                                                                       
ஸ்ரீ பகம்ொஙான்  

 

ப ாதுக்காைம் 28-ஆம்  ஞாயிறு  

1-ம் வாசகம்:    சா.ஞா 7:7-11 
தி. ொடல்:       90: 12-13. 14-15. 16-17   
2ம் வாசகம்:     எபி 4: 12-13 
நற்பசய்தி:        ாற்கு 10: 17-30 
 

ஞாயிறு வாசகம் ஆண்டு 2 
வாரநாள் முதல் வாசகம் –ஆண்டு 1 

திருப்புகழ் மாலை -வாரம் 4  

அக்ட ோபர் 10 - உலக மரணதண் னை எதிர்ப்பு திைம் 
ணகதியின்  முகம் முழுண யாக மூடப்ெட்ட 
நிணலயில்,  பநம்புளகால் இழுக்கப்ெடுகிறது. 
பவறும் 15 வினாடிகளில் அவன்/அவன் 
உயிர் பிரிகிறது. அணர  ணி ளநரம் கழித்து, 
 ருத்துவர்  அவர் இறந்துவிட்டார் என்ெணை 
உறுதி பசய்கிறார்.     ஒரு  னிைர் அரசால் 
பகால்லப்ெடுகிறார். இறப்பு வரிணசயில் 
 னிைாபி ான ற்ற சூழ்நிணலயில் நீண்ட 
கால ாக சிணறயில் அணடக்கப்ெடுவைற்காக  
வரி பசலுத்துளவாரின் ெைமும் விணரய  
 ாகிறது.  
  
இன்று அக்ளடாெர் 10, உலக  ரைைண் 
டணன எதிர்ப்பு தினம் நிணனவூட்டப் 
ெடுகிறது. கத்ளைாலிக்கத் திருஅணவயில் 
 ரைத்ைண்டணன குறித்துச், சமீெகால ாக 
சிறிது சிறிைாக அைன்  ணறக்கல்வி  
ளொைணனயில்  ாற்றங்கள் ஏற்ெட்டு 
வருகிறது. கடந்ை 2018-ல்  திருத்ைந்ணை 
பிரான்சிஸ்,   இது ெற்றிய நல்லபைாரு 
அறிவிப்ணெ பசய்ைார். இைன் வழி அணனத்து 
அரசாங்கத்ணையும் கிறிஸ்ைவர்கண யும் 
 ரைத்ைண்டணனணய  ணகவிடும்ெடி 
ளவண்டினார்.  
 
‘ னிை வாழ்க்ணக புனிை ானது. அைன் 
ஆரம்ெத்திலிருந்ளை அது கடவுளின் 
ஆக்கப்பூர்வ ான பசயணல உள் டக்கிய 
ளைாடு,   அைன்  ெணடப்ொ ராகிய கடவு 
ளுடன்   சிறப்பு உறணவக் பகாண்டிருக் 
கிறது.’ (கத்ளைாலிக்க  ணறக்கல்வி நூல், 
எண் 2258 ) .  ஒவ்பவாரு  னிைரும் 
கடவுளின் உருவில் ெணடக்கப்ெட்டவன் 
(பைா.நூ. 1 : 2 7 ) ஒருவரது வாழ்வின் 
முடிணவத் தீர் ானிப்ெவர் கடவுள் ஒருவளர.  
 ரை ைண்டணன என்ெது  னிைனின் 
உள் ார்ந்ை கண்ணியத்ணையும்,  னிை 
வாழ்வுக்குக் கடவுள் பகாடுத்ை  ாட்சிணய 
யும்  பவறு ளன புறக்கணிக்கிறது. 
 
நிச்சய ாக, குற்றம் சாட்டப்ெட்டவர் இன் 
னும் நியாய ாக விசாரிக்கப்ெட ளவண்டும், 
பின்னர் விடுவிக்கப்ெட ளவண்டும் அல்லது 
நியாய ாக ைண்டிக்கப்ெட ளவண்டும். 
குற்றவாளி பசய்ைணை நாம்  நியாயப்ெடுத்ை 
வில்ணல. எந்ைபவாரு ைண்டணனயும் 
குற்றத்திற்கு ஏற்ெ இருக்க ளவண்டும். 
இருப்பினும், ஒருவருக்கு  ரை ைண்டணன 
விதிக்கப்ெட்டு, தூக்கிலிடப்ெட்டால், அது 
ஒரு பகாணலயாளிணயக் பகால்வைாகும்.  
பகால்வது ைவறு என்று ஒரு அரசு 
வலியுறுத்தினால், அரசு நிணறளவற்றும் 
 ரைத்ைண்டணனயும் ஒரு பகாணலைான். 
 
நீதி நிர்வாக ானது  எப்ளொதும்  னிைர் 
கண  உள் டக்கியது. அவர்கள் காவல் 
துணறயினராக, பிற சட்ட அ லாக்க 
ெணியா ர்க ாக,  வைக்கறிஞர்க ாக 
ஏன், நீதிெதிக ாகவும் இருக்கலாம். 
 னிைராக இருப்ெைால், ஒருவர் 

ைவறிணைக்க இயலாது என்ெைல்ல.  
எந்ைபவாரு நிரெராதிக்கும் ைவறாக  ரை 
ைண்டணன விதிக்கப்ெட்டு அைன் பிறகு 
தூக்கிலிடப்ெடுவணை நாம்  ஆைரிக்க  
வில்ணல.  இத்துணறயில் நீதி ைவறும் 
சாத்தியம் அதிகம் உள் து. உலகின் 
ெல்ளவறு ெகுதிகளில் ெல சந்ைர்ப்ெங்களில் 
ைவறான  ரைைண்டணன விதிக்கப் 
ெட்டுள் து. இத்ைணகயச் சூைலில், ைவறான 

தீர்ப்புக்குப்பின் ைவற்ணற உைரும் 
ளவண யில், இறந்ைவர்கண  உயிர்ப்பிக்க 
முடியாது.  ரைத்ைண்டணன நிணறளவற்றப் 
ெட்டபின், எந்ைபவாரு    ன்னிப்பும் 
அல்லது   இைப்பீடும் இைந்ை உயிருக்கு ஈடு 
பசய்ய இயலாது.   நீதி என்ற பெயரில் அநீதி 
இணைக்க இடமில்ணல. 
  
 ளலசியாவில், பெரும்ொலான வைக்கு 
களில்  பகாணல, ஆெத்ைான ளொணைப் 
பொருள் ணவத்திருத்ைல்/கடத்ைல் ஆகியவற் 
றுக்காக  ரை ைண்டணன விதிக்கப் 
ெடுகிறது. சில ளநரங்களில், புலனாய் 
வா ர்களுக்கு  அல்லது வைக்கறிஞர் 
களுக்கு  உண்ண யான காரைங்கள் 
சிக்காை  ளவண யில், ணகைானவர்கண த்  
ைடுத்து ணவக்கப்ெடும் ளொது அவர்களும், 
ைங்களுக்கு  ஒருளவண  நீதி  புறக்கணிக்கப் 
ெடலாம் என்ற  நரக ளவைணனக்குள் 
 ாகிறார்கள்.   ெல சந்ைர்ப்ெங்களில்  உயர் 
நீதி ன்றங்கள் கீழ் நீதி ன்றங்களின் 
முடிவுகண  ரத்து பசய்துள் ணை நாம் 
ொர்த்துள்ள ாம்.  இைனால்,  குற்றம் 
சாட்டப்ெட்டவர் தூக்கில் இருந்து ைப்பிக் 
கிறார் அல்லது ைண்டணன நிணறளவற்றியப் 
ெடுகிறார்.  இது  னிைத் தீர்ப்புகளின் 
பைளிவற்ற தீர்ப்புகளுக்கு எடுத்துக் 
காட்டுக ாக அண கின்றது.   விசாரணை 
யின்  ளொது   னிை ெலவீனங்களுக்கும் 
இடமுண்டு என்ெணை  றுக்க இயலாது. 
2014-ஆம் ஆண்டில், யாஹ்யா உளசன் 

ப ாஹ்பசன் அப்துல்ராப், வயது 31, 
சொவில் உள்  ைவாவ் உயர் நீதி ன்றத் 
ைால் தூக்குத்ைண்டணனக்குத் தீர்ப்பிடப்ெட் 
டார்.  பின்னர், குற்றவாளியால்,   ற்பறாரு 
வைக்கறிஞணரப் பெற முடிந்ைது. 2020-ல் 
பைாடர்ந்ை விசாரணனயில்,  ள ல்முணற 
யீட்டு நீதி ன்றம் அவரது தூக்குத் 
ைண்டணனணய ரத்து பசய்ைது.    
யஹ்யாவால், ஒரு  திறண யான வைக்கறி 

ஞணரக் பகாண்டு வாைாட முடிந்ைது. அவர் 
உயிர்பிணைத்ைார்.  ஆனால்,  வறுண  
 ற்றும் பிற காரைங்க ால் ள ல்முணற 
யீட்ணட பைாடர இயலாைவர்களின் 
திக்கற்றவர்களின்  நிணல என்னவாகும்?  
   
இவ்வாறு  ரைத்ைண்டணனக்கு ஆ ான 
வர்களின்  குடும்ெங்களும் பிள்ண களும்  
வறுண க்குப்  ெலியாகிறார்கள். ஒருவர் 
 ரை ைண்டணனக்குத் தீர்ப்பிடப்ெட்டு,   
தூக்கிலிடப்ெடுவைால் அவரது  குைந்ணை 
களுக்கு என்ன ெயன்?  குைந்ணைகளுக்கும் 
 ாண்புடன் உலகில் வாை உரிண  உண்டு 
அல்லவா?  
 
ஒருமுணற விெச்சாரத்தில் பிடிப்ெட்ட ஒரு 
பெண்ணை இளயசுமுன் நிறுத்தினார்கள் 
‘ளயாவான், அதி. 8). ளலவியர் 20:10-ல் 
உள் ெடி அவள் கல்லால் எறிந்து 
பகால்லப்ெடளவண்டும். ஆனால், இளயசு 
வின் ெதிளலா அப்பெண்ணுக்கு  றுவாழ்வு 
அளிப்ெைாக இருந்ைது. “நானும் தீர்ப்பு 
அளிக்கவில்ணல. நீர் ளொகலாம். இனிப் 
ொவம் பசய்யாதீர்” என்று அந்ை 
பெண்ணிடம் கூறினர். உயிணர ெறிக்கும் 
உரிண  கடவுளுக்கு  ட்டுள  உள் து. 
அந்ைப் பெண் பைாடக்கத்தில் கடவுள் 
பகாடுத்ை  ாண்ணெ  மீண்டும் பெற்றார். 
  
‘அச்சமும்   னக்கசப்பும்  சமுைாயத்தில் 
குைப்ெடுத்துைல்  ற்றும்  று ஒருங்கி 

ணைப்பு பசயல்முணறயின் ஒரு ெகுதியாக 
இருப்ெணை விட, ெழிவாங்கும்  ற்றும் 
பகாடூர ான முணறயில் ைண்டணனணய 
எளிைாகப் ொர்க்க வழிவகுக்கும்’ என 
திருத்ைந்ணை Fratelli tutti,   அைாவது, 
‘அணனத்து  சளகாைர சளகாைரிகள ’ எனும் 
 ணறத்தூது  டலில் மிகப்பெரிய அழுத்ை 
 ான,  றுக்கமுடியாை ஆைாரங்களுடன், 
ஒருவர் குற்றவாளியாகக் காைப்ெட்டாலும், 
ஒவ்பவாரு நெருக்கும் ைன்ணனத் ைற்காக்க 
இரண்டாவது வாய்ப்பு அளிக்கப்ெட 
ளவண்டும் என்கிறார்.  
 
கடவுளின் அரு ால் ஒரு குற்றவாளி  னந் 
திரும்புவைற்கு  சாத்தியமுண்டு. ஒரு குற்ற 
வாளி  ன ாறலாம்.   ஆனால்,  ரை 
ைண்டணன இைற்கு வாய்ப்ெளிப்ெ தில்ணல. 
ள லும்,  ெழிவாங்கும் நடவடிக் ணகயாகவும் 
ளைான்றுகிறது.  இவ்வாறு தீர்ப்ெளிக்கப் 
ெடுவது,   ொதிக்கப்ெட்ட வருக்கும் அவரது 
குடும்ெத்தினருக்கும் எந்ை வணகயில் 
நியாய ாக அண கிறது? அல்லது  சமூகத் 
ணைப் ொதுகாக்கிறது? 
 
அணனத்து அரசுகளும்  ரை ைண்டணன 
பைாடர்ொன பகாள்ணககண   ாற்றி 
வருகின்றன.  ளலசியாவில், அணை ஒழிக்க 
எந்ை அரசியல் கட்சியும் ஆர்வம் காட்டு 
வைாகத்  ளைான்றவில்ணல.  
 
 ாநில அரணச அல்லது நடுவன் அரணசக்  
குணற கூறுவது எளிது. நாம்ைான் ஓர் 
அரசாங்கத்ணைத் ளைர்வுச் பசய்கிளறாம்   
என்ெணை  நிணனவில் பகாள்  ளவண்டும். 
சட்டங்கள் இயற்றப்ெடுவைற்கும்  அவற்றின் 
அ லாக்கத்திற்கும் நாடாளு ன்ற அங்கத் 
தினர்கள  பொறுப்ளெற்க ளவண்டும். ஐந்து 
வருடங்களுக்கு ஒருமுணற வாக்களிப்ெது 
 ட்டுள   க்க  ாட்சி  அல்ல.  ரை 
ைண்டணன  ற்றும் ளவறு எந்ை அநியாயச் 
சட்டங்களும் ஒழிக்கப்ெடுவணை உறுதி 
பசய்வைற்கு ந க்கும் ஆராய்ந்து  
ளைணவயானவற்ணறச் பசய்ய ளவண்டிய 
கடண  உள் து. 
 

உண்ண யில் திருத்ைந்ணை பிரான்சிஸ்  
கூறுவதுளொல்,  ஆயுள் ைண்டணனயும் ஒரு 
"இரகசிய"  ரை ைண்டணனைான்.   ரை 
ைண்டணனணய ஒழிக்க அணனத்து 
கிறிஸ்ைவர்களுக்குத் திருத்ைந்ணை 
பிரான்சிஸ் அணைப்பு விடுத்துள் ார். 
அதுைான் ந க்கான  அணைப்பு. ந து  
ளநாக்கம். கடவுளின் பொருட்டும்,   னுக் 
குலத்தின்  னிை ளநயத்ணை பொருட்டும்: 
பகாணல பசய்வணை நிறுத்ை ளவண்டும்.  
 

 
Charles Hector,  ளலசிய 

 ரைத்ைண்டணன எதிர்ப்பு  இயக்கத்தின் 
நிறுவனர்.  (ைமிைாக்கம், ஆர்.ளக.) 
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