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மனித நேயம் 

Livsynhumanismen 

 

ஆன்மீகத்தத்துவம் என்பது எது? 

ஒருவர ்ஒரு ஆன்மீகத்தத்துவத்ததக் ககொண்டிருக்கிறொர ்என்று 

க ொல்லும்ப ொது, அவர ்உலகம் எவ்வொறு பதொன்றியது என் து ற்றியும், 

வொழ்விக் ப ொக்கம் என் து ற்றியும், வொழ்வில் எத்ததகய விழுமியங்கள், 

க றிகள் முக்கியம், இற ்பின்பின் என்னு  டக்கும் என் ன  ற்றிய எத்ததகய 

 ம்பிக்தககதளக் ககொண்டிருக்கிறொர ்என் ததக் குறிக்கும். 

 எது  ரி எது தவறு என் துவும்  வொழ்க்தகதய  ொம் எவ்வொறு  ொரக்்கிபறொம் 

அல்லது புரி ்துககொள்கிபறொம் என் துவுபம ஆன்மீகத்தத்துவம் என் தொகும். 

 

Hva er et livssyn? 

Når vi sier at noen har et livssyn, betyr det at de har bestemte tanker om hvordan verden ble 

til, og hva er meningen med livet, hvilke verdier og leveregler er viktige for dem, og hva som 

skjer etter døden. Livssyn er hvordan vi ser eller forstår livet og hva er rett og galt. 

 

மனிதநேய ஆன்மீகத்தத்துவம் என்பது 

யாது? 

 மயங்கள் கடவுதள அடி ் தடயொகக் ககொண்டதவ. மனிதப ய 

ஆன்மீகத்தத்துவம் மனிததன அடி ் தடயொகக் ககொண்டது. 

மனிதப ய ஆன்மீகத்தத்துவத்தத ் பின் ற்று வரக்ள் கடவுதளபயொ அல்லது 

 ொவுக்கு ்பின்னொன வொழ்தவபயொ  ம் ொதவரக்ள்.  
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க ொறு ்புகதள எடுத்து, அதன்மூலம் தனக்கும், மற்றவரக்ளுக்கும் 

சுத ்திரமுள்ள, வறுதமயற்ற  ல்வொழ்க்தகதய அதமத்துக்ககொடுக்கும் 

மனிததனபய அவரக்ள்  ம்புகிறொரக்ள். 

அவரக்ள் இயற்தகதய  ொதுகொ ்  வரக்ள். 

மனிதப ய தத்துவதத்த ் பின் ற்று  வரக்ள் சிலர ் ொத்திகவொதிகள். 

 ொத்திகவொதிகள் கடவுதளபயொ அல்லது  ொவுக்கு ்பின்னொன வொழ்தவபயொ 

 ம் ொதவரக்ள். 

மற்தறபயொர ்இதற மறு ் ொளரக்ள். இதறமறு ் ொளர ்என் வர ்கடவுள் 

இருக்கிறொர ்என் தில் ஐய ் ொடு ககொண்டவர.் 

 

- மனிதப ய ஆன்மீகத்தத்துவத்தத ் பின் ற்றுபவொர ்உலககங்கும் ஒரு 

இல ச்ிதனதய உ பயொகிக்கிறொரக்ள்.  

- இது 1965ஆம் ஆண்டு வதரய ் ட்டது. இதன் க யர ்மகிழ்வொன மனிதன். 

- இவ்வில ச்ிதனயொனது,  சுத ்திரமொகக் தகதய உயரத்தி  ிற்கும் 

மகிழ்வொன மனிததன, அல்லது பூமிதயக் கட்டித் தழுவும் HUMAN என் ததக் 

குறிக்கும் 'H' எழுதத்தக் குறித்து  ிற்கிறது. 

 Humanisme என் தன் அரத்்தம் மனிதப யம். 

 

Hva er et humanistisk livssyn? 

I religiøse livssyn er det gud eller guder, som står i sentrum. I humanistiske livssyn er det 

mennesket som er i sentrum. Livssynhumanister tror ikke på guder eller på liv etter døden. 

De tror på mennesket som tar ansvar og lager et godt liv for seg selv og andre mennesker slik 

at alle kan leve i frihet og uten fattigdom. De tar vare på naturen også. 

Noen av livssynhumanistene er ateister. En ateist er en person som tror verken på Gud eller 

på livet etter døden. Andre humanister er agnostikere. En agnostiker er en person som tviler 

på om det finnes Gud. 
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Figur: Human- etisk forbund 

 

- Livssynhumanister har et symbol som de bruker over hele verden. 

- Det ble tegnet i 1965 og heter Happy Human.  

- Logoen symboliserer et lykkelig og fritt menneske som rekker armene i været, eller det kan 

være en H for humanisme som holder rundt jordkloden. 

- Humanisme betyr menneskelig.  

 

மனிதநேய ஆம்ன்மீகத்தத்துவத்ததப் 

பின்பற்றுநவாரக்்கு எதவ முக்கிய? 

- மனிதன் இயற்தகயின் ஒரு அங்கம். மனிததனயும் இயற்தகதயயும் 

கவனமொய் ் ப ணுபவொம். 

- "க ொன் விதி": மற்றவர ்உங்கதள எவ்வொறு  டொத்தபவண்டுகமன 

விரும்புகிறீரக்பளொ, அபத ப ொல்  ீங்கள் மற்றவரக்தள  டொத்துங்கள்!  
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- மனிதரக்ள் மன  ்ொட்சிதய, உணரவ்ுகதள, உணர ்ச்ிகதளக் 

ககொண்டவரக்ள். எனபவ, கடவுளின் அல்லது  மயங்களின் 

உதவியில்லொமபலபய எது ' ரி' எது 'பிதழ' என பிரித்தறியும் ஆற்றல் 

ககொண்டவரக்ள் என்கின்றனர ்மனிதப யதத்துவத்தத ் பின் ற்றுபவொர.் 

 

Hva er viktig for en livssynshumanist? 

Mennesket er en del av naturen. Vi skal behandle både mennesker og naturen pent. 

"Den gylne regel": Du skal gjøre mot andre det du vil at de skal gjøre mot deg! 

Menneskene har samvittighet, fornuft og følelser og kan derfor finne ut hva som er rett og 

galt uten hjelp av guder eller religion, mener livssynshumanistene. 

 

மனிதநேயமாரக்்கத்தின் விழாக்கள் 

தமது வொழ்வின் முக்கிய  ொட்கதளக் ககொண்டொடும்விதத்தில் மனிதப ய 

விழொக்கள் HEFஆல்  டொத்த ் டுகிறது. இத்ததகய விழொக்கள்  கரமண்ட ம், 

கலொ  ்ொர மண்ட ம், ஆகிய க ொதுவொன இடங்களில் ஒழுங்கு 

க ய்ய ் டுகிறது. 

குழ ்தததய உலகிற்கு வரபவற்று, அதற்கு ஒரு க யதரயும் 

அதடயொளதத்தயும் ககொடுக்கும் விழொ 'க யரச்ூட்டு விழொ' வொகக் 

ககொண்டொட ் டுகிறது. 

வொழ்க்தக க றிமுதற, தத்துவம்  ற்றிய ஒரு ப ொததனபய 

மனிதப யத்திற்கொன உறுதி ் டுத்தலொகும். 

ப ொததனயொனது க ரிய ஒரு ககொண்டொட்டத்துடன்  ிதறவு க றும்.  

விரும்பும் இதளபயொர ்யொரும் இதத்தகய ப ொததனதய ் க றலொம். 

மனிதப ய மொரக்க திருமணமொனது, இருவர ்ஒருவதரகயொருவர ்தமது 

  ்தமொக இதணத்துள்ளொரக்ள் என் தத உறுதி ் டுத்தும், மிகவும் 

அழகொனதும், பகொலொகலமொனதுமொன  ிகழ்வொகும்.  



Tamil og norsk (bokmål) tekst om livssynshumanismen 

 

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring 

ஓரின ப் ரக்்தகயொளரக்ளிருவருக்கு அல்லது 

ஈரின ப் ரக்்தகயொளரிருவரக்்கு இதடயில் இதத்தகய திருமணம் 

 தடக றும். 

மனிதப ய மொரக்்க திருமண ிகழ்வு  தடக ற மணமக்கள் இருவரில் 

ஒருவரொவது,  HEFஇல் அங்கதத்வரொக இருக்கபவண்டும். 

Gravferd இற ்தவரக்்கு அஞ் லி க லுத்தும்  ிகழ்வொகும்.  

மனித குமொஸ்தொ எதுவும் இல்தல, எனபவ இற ்தவரக்ள் க ொதுவொக 

கல்லதறயில் புததக்க ் ட்டிருக்கிறொரக்ள். 

 

Humanistiske seremonier 

HEF arrangerer også humanistiske seremonier der folk kan feire viktige dager i sitt liv. De 

foregår ofte i offentlige lokaler som rådhus, kulturhus eller samfunnshus. Navnefest 

arrangeres for å ønske barnet velkommen til verden og feire at det har fått navn og identitet. 

Humanistisk konfirmasjon er et kurs i etikk og livssyn. Kurset avsluttes med en høytidelig 

seremoni. Alle ungdommer som ønsker, kan velge Humanistisk konfirmasjon. 

Humanistisk vigsel (ekteskapsinngåelse) er en vakker og stemningsfull seremoni som feirer 

og bekrefter at to mennesker har valgt hverandre.  

Vigsel er for både heterofile og homofile par.  

For å kunne ha en humanistisk vigsel må en av dem som vies, være medlem av HEF. 

Gravferd er en seremoni til minne om den døde.                                

Det finnes ingen humanistisk gravplass, så den døde blir vanligvis gravlagt på kirkegården. 

 


