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“jpadd;nkd; jfup  kdpjd;: jiy ftpo;e;j rPdg; 
gil” vd;w ,e;j jiyaq;fk; 1989> [_d; 7 md;W 
cyfk; KOtJk; gspr;rpl;lJ. khztH Gul;rpiar; 
rPdh ,Uk;Gf; fuk; nfhz;L ntw;wpfukhf xLf;fpa 
,Uz;l ehs; 1989> [_d; 5. kWehsd;W> mjhtJ 
[_d; 6 md;W> rPdhtpd; jpadd;nkd; rJf;fj;jpw;F 
mUfpy;> jfupfs; mzptFj;J te;j rhiyapy; 
jdp kdpjd; xUtH ijupakhff; FWf;fpl;L 
epd;whH. mtH ahnud vtUf;Fk; njupahtpl;lhYk;> 
mtH vjpHg;gpd; rpd;dkhdhH. ehk; mtiu “xU 
epiyg;ghl;il vLj;j kdpjd;” vd epidtpy; 
nfhs;fpd;Nwhk;!
 
ehk; xt;nthUtUk; vd;whtJ xU ehs;> vjhtJ 
XH ,lj;jpy; my;yJ vjhtJ xd;wpw;fhf xU 
epiyg;ghl;il vLf;fj;jhd; Ntz;Lk;. mJ 
jdf;fhfNth my;yJ gpwUf;fhfNth my;yJ 
“Fuyw;NwhUf;fhfNth” ,Uf;fyhk;. mj;jifa 
jUzq;fs; ek;kplkpUe;J vjpHghHg;gJ ahnjdpy;> 
vJ rupahdNjh mjw;fhff; Fuy; nfhLf;fTk; 
my;yJ mePjpfis ntspg;gLj;jTk; my;yJ ehk; 
vij ek;Gfpd;NwhNkh mjw;fhf xU epiyg;ghl;il 
vLg;gNjahFk;.
 
Vd; ehk; xU rpytw;Wf;fhf xU epiyg;ghl;il 
vLg;gJ mtrpak;? Vnddpy;> ,e;j nray; ekJ 
Rakupahijia tsHf;fTk;> gpwupd; kw;Wk; 

Maupd; nra;jp
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gpwuplkpUe;J kupahijiag; ngwTk;> ehk; ve;j 
tpOkpaq;fSf;fhf thOfpd;NwhNkh mtw;iwr; 
Rl;bf;fhl;lTNk MFk;. ,J ekJ ek;gpf;iff;Fr; 
rhd;W gfHtjhFk;.
 
“jpU tptpypaj;jpy; xU epiyg;ghl;il vLj;j 
ehafHfSf;F” xU rpwe;j vLj;Jf;fhl;lhfj; 
jpfo;tJ jhdpNay; E}ypy; Fwpg;gplg;gLk; jPapy; 
J}f;fpnawpag;gl;l %d;W ,isQHfNs MtH. 
mtHfs; Ntw;W nja;tj;ij tzq;fr; nrhd;d 
kd;dDf;Nfh my;yJ mk;kd;ddpd; fl;lisf;Nfh 
jiy tzq;ftpy;iy. mtHfis ,iw rpj;jj;jpw;F 
vjpuhf ve;jnthU nraiyAk; nra;tpf;f vtuhYk; 
,aytpy;iy. ,t;thW mtHfs; ,];uNayupd; xNu 
flTSf;Fr;  rhd;W gfHe;jhHfs;. ,ijf; fz;l 
kd;dDk; mtdJ mitapdUk; tpae;jdH.
 
,d;W> ViofSf;Fk; g+kpf;Fk; vd;d elf;fpwNjh 
me;j nra;jpfis midtUk; Nfl;lwpa 
xt;nthU jdp egUk;> rk;ge;jg;gl;l Fbkf;fSk;> 
fj;Njhypf;fUk; gpwUk;> fj;Njhypf;f FOkq;fSk;> 
NjrKk; nray;gl Ntz;Lk;. ehk; kdk; khw ehk 
jPHg;gplg;gl Ntz;Lk;; tho;tpd; xU Gjpa topiag 
gz;gLj;j ehk; kdk; khw Ntz;Lk;;; ekJ nghJ 
,y;yj;jpw;fhf mf;fiwg;gl ek;ik xg;Gtpf;f ehk; 
gz;gl Ntz;Lk;.
 
flTs; vjid md;G nra;fpwhNuh mjid 
md;GnrAk; ePq;fs;> xU epiyg;ghl;il vLq;fs;:
 
kPs; Row;rp kw;Wk; foptpd;ik topaha; 
epiyj;jd;ikf;fhf xU epiyg;ghl;il vLq;fs;;
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g+kpapd; NjhoHfNshL ,ize;J ghoile;j 
g+kpiaAk; fliyAk; Fzg;gLj;j xU 
epiyg;ghl;il vLq;fs;;
 
khRgLj;JgtHfs;> Ruz;LgtHfs; kw;Wk; rl;lj;ij 
kPWgtHfs;> mjhtJ ekJ nghJ ,y;ykhd 
g+kpiar; Nrjg;gLj;JgtHfs;> Fwpj;Jg; Gfhuspf;f 
xU epiyg;ghl;il vLq;fs;.
 
ehk; mtUf;fhfTk; mtUila rpj;jj;jpw;fhfTk; 
xU epiyg;ghl;il vLf;Fk;NghJ Mz;ltH 
jd;idNa kfpikg;gLj;JfpwhH. ehk; jdpahf 
,y;iy.
 
,ize;J mtuJ muirf; fl;bnaOg;Gk;>
MaH ngHdhHl; ghy;



மறைமாவட்டத்தில் 
்வக்ாலப் பரப்புறர 
(பிரச்ாரம்) 2022 – 
ஓர் அைதிமு்ம்
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்வக்ாலம் எனபது மனந்திரும்பு்லுககுரிய ்ாலம் 
எனறு கூைலாம். ‘மனந்திரும்பு்ல்’ எனைால் பாவத்தில் 
இருநது விடுபடு்ல்/பாவங்றை விடடுவிலகு்ல் 
எனறு பபாருளபடும். ்திரரக் பமாழதியில் metanoia 
(μετάνοια) எனறு அறழக்ப்படு்தினைது (மாற்கு1:1). 
‘ஒருவரின வாழகற்முறை, நனறவ மாற்றுவது’ 
எனபர் அசப்ால்லதின பபாருள. இருப்பினும், 
ஏர்ா ஒருமாற்ைத்திற்்ா் ஒருவர் மாை முடியாது. 
இருப்பினும், மாற்கு நற்ப்ய்தியில்,  நற்ப்ய்திறயத 
்ழுவுவ்ன மூலம் பாவம் இருககும் ஒருவரின 
வாழகற்முறைறய மாற்றுமாறு அறழப்பு 
விடுக்திைது.

நமது ்தர்ாலதி்ச ்திருச்றபயில், ்வக்ாலம் 
எனபது ‘மாற்ைத்திற்கு’ உரிய ்ாலம். இந் ‘மாற்ைம்’ 
மனமாற்ைதற்ரய குைதிக்தினைது. ‘மனந்திரும்பு்ல்’ 
எனறும் இற்ச ப்ால்லலாம். ஒவபவாரு வரு்டமும் 

உறு்தியான நதிறலப்பாடற்ட 
உருவாககுரவாம் : 
அக்றையுளை ்தர்ாலதிக்ச 
்மூ்மா் மாறுரவாம்.

ரயாவான ற்து ப்யயப்பட்டபின, ்்டவுைின 
நற்ப்ய்திறயப் பறை்ாற்ைதிக ப்ாணர்ட இரயசு 

்லதிரலயாவிற்கு வந்ார். “்ாலம் நதிறைரவைதிவிட்டது. 
இறையாட்தி பநருங்தி வநது விட்டது; மனம் மாைதி 
நற்ப்ய்திறய நம்புங்ள” எனறு அவர் கூைதினார்.

மாற்கு 1:14-15
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்வக்ாலத்தின ரபாது, நம்றம நாரம ஆராயநது 
பார்ததுச ப்பம், ரநானபு (்வம்), ்ானம் (ப்ாணடு 
ப்யல்்ள) ஆ்திய நற்்ாரியங்ைில் ஈடுபடடு நம்றம 
நாரம பரிர்ா்திததுக ப்ாள்தினரைாம். 

மலாக்ா ஜ�ாகூர் மறைமாவட்டத்தின் ்வக்ாலப் 
பரப்புறரயின் (பிரச்ாரத்தின்) 
்றலப்பு: “உறு்தியான நதிறலப்பாடற்ட 
உருவாககுஜவாம் : அக்றையுள்ள ்தஜ்ாலதிக்ச 
்மூ்மா் மாறுஜவாம்”
இந் ஆணடு ்வக்ாலப் பரப்புறரயின (பிரச்ாரத்தின) 
்ருப்பபாருைானது, நமது ்திருத்நற் 2015 ஆணடு 
‘லா்டாப்ா ்தி’  Laudato Si (“Praise be to you”) புத்்த்தில் 
எழு்திய ம்டலதின ப்ா்டர்ச்தியாகும். ்திருத்நற்யின 
்டி்ம், பற்டப்ரபாடு ்மர்தற் ரநாக்திய ஆழமான  
மாற்ைத்திற்கு நம்றம அறழக்திைது. இது “நமது 
வாழகற்றய ஆராயவ்ன மூலமும், நமது 
ப்யல்்ள, ப்யல்ப்டத ்வைதிய்ன மூலம் ்்டவுைின 
பற்டப்பிற்கு நாம் ்ீஙகு விறைவித் வழதி்றையும் 
ஒப்புகப்ாளவது” (#218) எனலாம்.

்வக்ாலத்தின நமது உளைத்தின எ்திபராலதியா், 
நமது ்திருத்நற் “நாம் ஒரு மனமாற்ைம் அல்லது 
இ்ய மாற்ைதற் அனுபவிக் ரவணடும்” (#218) எனறு 
கூறு்திைார். நமது வாழகற்முறை, மனப்பானறம, 
ஆனமதி்ம் ஆ்தியவற்று்டன இறவ அறனததும் ஒததுப் 
ரபா்தினைனவா எனபற் நாம் ஆராய ரவணடும்.

லா்டாப்ா ்தி’ ஒரு பற்டப்றப றமயமா்க ப்ாண்ட 
ஆனமதி்தற் வைர்ததுக ப்ாளளும்படி கூைதியுளைார். 
அது ்்டவுைின பற்டப்பில் இருப்ப்ால், ்்டவுள 
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மீதும் ஒருவருககு ஒருவர் மீதும் உளை அனறப 
பவைிப்படுதது்திரைாம் (#84-#88). நமது “பரிவு, இரக்ம், 
்் மனி்ர்்ளுக்ான அக்றை” (#91) மூலமும் 
உணறமயான ஒற்றுறமககு நம் இ்யங்றைத 
்திைப்ப்ன மூலமும் இ்றனச ப்யயலாம். இறவ 
அறனததும்  நமது பபாது வ்ீடானா இப்புவிறய நாம் 
பராமரிககும்ரபாது ்ாத்தியமாகும்.

்வக்ாலப் பரப்புறர (பிரச்ாரம்) 2022, இறைவனின 
பற்டப்பு்றைப் பாது்ாக்வும், அவரின ்திட்டதற் 
நல்ல முறையில் ப்யல்படுத்வும் நம்றம 
அறழக்தினைது. உணறமயான அர்ப்பணிப்பு 
உணர்வு்டன இறைவனின ்திட்டம் நதிறைரவை 
முயனைதிடுரவாம்.

உறு்தியான நதிறலப்பாடடு்டன நம்றமரய நாம் 
முழுறமயா் அர்ப்பணிப்ரபாம். 

உறு்தியான நதிறலப்பாடற்ட எப்படி உருவாககுவது?

ஒரு நதிறலயான மனப்பானறமறய உருவாக்தி 
இவவுல்திறனப் பாது்ாக் ரவணடும். இதுரவ 
உறு்தியான நதிறலப்பாடு.

நமது பங்தில் லா்டார்ா ்தி உருவா்தியிருப்ப்ன வழதி 
நமது நதிறலப்பாடற்ட நாம் உறு்தி ப்யயலாம். இ்ன 
வழதி இப்புவிறயப் பாது்ாப்பற்யும் பராமரிப்பற்யும் 
நாம் வழக்மாக்திக ப்ாளை முடியும். அர் 
்மயத்தில், பபரியவர்்ள, இறைஞர்்ள, ்திறுவர்்ளும் 
இத்ற்ய நற்்ாரியங்ைில் ஈடுபடடுத ்ங்ைால் 
முடிந் வறர இயற்ற்றயப் பாது்ாக் முடியும்.
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இயற்ற் சுற்றுசசூழறலப் பாது்ாககும் நமது முயற்்தி 
பவற்ைதியற்டய, இறணயத்தில் இ்ற்குண்டான பு்திய 
வறலத்லங்றை உருவாக் ரவணடும். இ்ன 
மூலம் நாமும் ஒரு நதிறலப்பாடடு்டன ப்யல்ப்ட 
முடியும். நமது பங்தின இந் அரிய ரநாக்ம் 
நதிறைரவை, Creation-Justice குழுவு்டன இறணநது 
ப்யல்ப்டலாம். Creation-Justice குழுவும் மறுசுழற்்தி 
இல்லா் இ்டங்ைில், மறுசுழற்்தி றமயங்றை 
அறமக்லாம். மறுசுழற்்தி றமயங்ள இயற்ற்ச 
சுற்றுசசூழறலப் பாது்ாக் பபரும் பங்ாற்று்தினைது. 
மறுசுழற்்தி றமயங்ள ஒவபவாரு மாவட்டத்திலும் 
இருக் ரவணடும் எனறு மாவட்ட அ்தி்ாரி்ளுககுப் 
பரிநதுறரக்லாம்.

இயற்ற்றயப் பாது்ாககும் மறைமாவட்டத்தின 
ரநாக்த்திறனப் பிை ம்க குழுக்ரைாடு 
்லநதுறரயா்டல் ந்டத்லாம். பபாைத் மத்தினர் பல 
்ாலமா் இயற்ற்றயப் பாது்ாதது வரு்தினைனர், 
எனறு நமது ்திருத்நற் லா்டார்ா ்தி-யில் 
பவைியான ்மது ்டி்த்தில் குைதிப்பிடடுளைார்.

மனி் ரநயம் மதி்வும் முக்தியமான ஒனைா்க 
்ரு்ப்படு்தினைது. குைதிப்பா் ர்ாவிட-
19 பபருநப்ாற்றுப் பா்திப்பில் இருநது மீணடு 
வந்வர்்ளுககு ஆறு்லா்வும் அவர்்ளுககு 
உ்வுவ்ன மூலமும் நமது நதிறலப்பாடற்ட உறு்தி 
ப்யயலாம்.

ஏறழ்றையும் அப்பாவி ஜனங்றையும் ஏமாற்ைதிப் 
பிறழககும் கும்பறலப்ரபால் நாம் இல்றல 
எனபற் உறு்தி ப்யய ரவணடும். குைதிப்பா் 
பவைிநாடடில் இருநது இஙகு வநது ரவறல ப்யயும் 
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ப்ாழதிைாைர்்ள, புலம்பபயர்நர்ார், வடீடுப் பணிப் 
பபண்ள ரபானைவர்்றை அடிறமப்படுத்ாமல், 
அவர்்றை அக்றையு்டன ந்டத் ரவணடும். 
நம்மதி்டம் உளை அ்தி்ாரதற் நாம் ்வைான வழதியில் 
பயனபடுத்க கூ்டாது. 

குழநற்்ள பாது்ாப்பில் நாம் எப்பபாழுதும் 
விழதிப்புணர்வு்டன இருக் ரவணடும். அவர்்ள 
முறையா்  ந்டத்ப்படு்தினைனரா?, ப்ாடுறம்ளுககு 
ஆைா்தியுளைனரா ரபானைவறை நாம் ்வனிக் 
ரவணடும். இ்னவழதியும் நாம் நமது நதிறலப்பாடற்ட 
உறு்திபடுத் முடியும்.

விறலம்திப்பற்ை இயற்ற் வைங்றைச 
ர்்ப்படுத்ாமல் அ்றனப் பாது்ாப்பது நமது 
பபாறுப்பு. ர்றவயில்லா வணீ ப்லவு்றைச 
ப்யவற்யும் ்விர்க் ரவணடும்.



்வக்ாலப் பிரச்ாரம் 2022 

பஙகு அைவில் 
ந்டத்ப்படும் 
நதி்ழச்தி்ள
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ச்யல் ்திட்டம்
சுற்றுசசூழறலப் பாது்ாப்ப்ற்்ா் வறல 
அறமப்பு்ளு்டன ப்ா்டர்பு  ப்ாணடு அவர்்ளு்டன 
நல்ல உைறவ றவததுக ப்ாணடு நமது 
நதிறலப்பாடற்ட எடுததுறரக் ரவணடும். இத்திட்டம் 
நல்ல முறையில் ந்டக்ப் பங்தில் ப்யல் புரியும் 
Creation-Justice குழுவு்டன ர்ர்நது நாம் பணிபுரியலாம். 
அர்ாடு மலாக்ா ரஜாகூர் மறைமாவட்டத்தின 
இயற்ற்றயப் பாது்ாககும் ரநாக்தற் அற்டயும் 
வற்யில் எல்லாப் பஙகு்ளும் ‘Creation-Justice’ குழு 
ஒவபவாரு பங்திலும் உருவாவற் உறு்தி ப்யய 
ரவணடும்.  

ந்டவடிகற்
பஙகு அைவில் : Creation and Justice குழுறவ 
ஒவபவாரு பங்திலும் உருவாக்தி அவர்்ள 
மறைவாட்டதர்ாடு ஒருங்திறணநது ப்யல்ப்ட 
ரவணடும். (http://creationjustice.mjdiocese.my).

ந்டவடிகற்
எநப்ந் மாவட்டங்ைில் மறுசுழற்்தி றமயங்ள 
இல்லாமல் இருக்தினைர்ா, அஙகு ஒரு மறுசுழற்்தி 
றமயம் அறமவற் உறு்தி ப்யய ரவணடும். 
இயற்ற்ச சுற்றுசசூழறலப் பா்தி்ாப்ப்ற்கு மறுசுழற்்தி 
றமயங்ள முக்தியப் பங்ாற்று்தினைன. 

பங்தின நதிறலப்பாடு 
எனன
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மு்திஜயார்்ளுக்ான ந்டவடிகற்
உங்ள குடும்பத்தின ்ார்பில் ‘Laudato si’ அ்ப்பத்தில் 
உளை’ இயற்ற்றயப் பாது்ாப்ரபாம்’ எனை 
உறு்திபமாழதிப் பத்திரத்தில் ற்பயழுத்தி்டலாம்.
https://laudatosiactionplatform.org/pledge-your-commitment/

்திறுவர்்ளுக்ான ந்டவடிகற்
்திறுவர்்ளுக்ா் ஓவியப் ரபாடடிறய ஏற்பாடு 
ப்யயலாம். ‘இப்பூமதிறய நாம் எவவாறு ்வனிததுக 
ப்ாளவது ரபானை ்றலப்பு்றை நாம் அவர்்ளுககுக 
ப்ாடுக்லாம்.

இற்ளஞர்்ளுக்ான ந்டவடிகற்
இறைஞர்்ள ‘Creation-Justice’ குழுவினரு்டன இறணநது 
மறுசுழற்்தித ்திட்டத்தில் பஙப்டுக்லாம்.

https://laudatosiactionplatform.org/pledge-your-commitment/


மலாக்ா ரஜாகூர் 
மறைமாவட்டத்தின ்வக்ாலப் 
பரப்புறர (பிரச்ாரம்) 2022 

குடும்பங்ளும் 
அ்தி்வுக்ான 
வாராந்திர ்திந்றன 
வழதி்ாடடியும்
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ஒவபவாரு ஆணடும் ்வக்ாலப் பரப்புறர (பிரச்ாரம்) 
ஏறழ்ளுககு முக்தியததுவம் ப்ாடுதது வநதுளைது. 
ஆனால், ்்டந் இரணடு வரு்டங்ைா் இயற்ற்ச 
சுற்றுசசூழல் பாது்ாப்புககு முக்தியததுவம் ப்ாடுதது 
வரு்தினைது. இயற்ற்றய பாது்ாககும் ரநாக்தில் 
பல பரப்புறர்ைில் (பிரச்ாரங்ைில்) ஈடுபாடு ்ாட்டத 
ப்ா்டங்தியுளைது. நமது ்திருத்நற் ‘லா்டார்ா ்தி’ 
புத்்த்தில் ப்ால்லதியிருப்பது ரபால, பற்டப்றப 
றமயமா்க ப்ாண்ட ஆனமதி்க ்ாரியங்ைில் 
ஈடுபாடு ்ாடடுரவாம்.

்தர்ாலதிக்க குடும்பமா்வும் 
அக்றையுளை ்மூ்மா்வும் 
வாழ இனரை ஒரு 
நதிறலப்பாடற்ட எடுப்ரபாம்

விசுவா் வாழவில் ரவரூனைதி எடுக்ப்பட்ட 
நதிறலப்பாடு்ள ்திைதிஸ்வர்்ளுககும், பிைச ்மய 

மக்ளுககும் எப்படி வழதி்ாட்ட முடியும் எனறும் அறவ 
எப்படி இலககு்றை அற்டய முடியும் எனறு ர்ாடிடடுக 
்ாட்டலாம். இஙகு இரணடு அம்்ங்ள உளைன. ஒனறு, 
சுற்றுசசூழல் ்ீர்ர்டற்டச ்ீரறமப்பது. இரண்டாவது 

,ஏழறமயில் வாடும் ்ர்ா்ர ்ர்ா்ரி்ளுககு 
நல்வாழவு அறமததுக ப்ாடுப்பது. ்மயங்றைச 

்ாரா் மக்ளும், சுற்றுசசூழல் நீர்ர்டற்டச ்ீர்ப்யய 
முறனநது வரும் இவரவறையில். ்திைதிஸ்வர்்ைா்திய 
நாம் எனன உணர ரவணடுபமனைால், சுற்றுசசூழலும், 
பற்டப்பும் இறைவனால் உருவாக்ப்படடு அவற்றை 
மனி்னுற்டய பபாறுப்பில் பராமரிக்ச ப்ால்்திைார்.

லா்டார்ா ்தி #64  
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்வக்ாலத்திற்ான ச்பம்
(ஒவபவாரு வாரமும் வாராந்திர ்திந்றனககு முன 
இசப்பதற்ச ப்ால்லவும்)

அனபு ்நற்ரய, இத்வக்ாலத்தில் எங்ள 
வாழகற்றயச ்ற்று ஆராயநது பார்ப்ப்தில் நாங்ள 
உறு்தியாய இருக்தினரைாம். எங்ள விசுவா் 
வாழகற்ககுத ்ற்டயாய இருக்தினை அத்றன 
்ாரியங்றையும் ஆராயநது பார்க் உமது ஒைிறய 
எம்ரமல் ்ாடடியருளும். உம்மு்டன இறணநது வாழ 
எங்ளுககு உ்வும்.

ஆண்டவரர, எங்ள ்திந்றன்றை 
உறு்திபடுத்தியருளும். இத்வக்ாலத்தில் நாங்ள 
ப்பம், ்வம், ப்ாணடு  ரபானை நற்்ாரியங்ைில் 
ஈடுபடடுப் பிைருககு உ்வவும், சுற்றுசசூழறலப் 
பாது்ாக்வும் எங்ைால் இயனை பணிறயச 
ப்யயவும் அருளபுரியும். இ்ன வழதி உமது எல்லா 
பற்டப்பு்ளு்டனும் அனபிலும் ஒற்றுறமயிலும் 
ரவரூனைதிய ஒரு வாழகற்முறைறய நாங்ள 
வாழரவாமா். இத்வக்ாலத்தில் குைதிப்பா் எங்றைச 
சுற்ைதியுளை குழநற்்ள, ஏறழ்ள, மு்தியவர்்ள, 
ற்வி்டப்பட்டவர்்ள, புலம்பபயர்நர்ார் மீதும் நாங்ள 
ப்ா்டர்நது ்வனம் ப்லுத் எங்ளுககு உம் அருறைப் 
பபாழதிந்ருளும்.

இறைவா, பாராடடும் மனப்பானறமறய எம்முள 
வைரச ப்யயும். ரமலும் இத்வக்ாலத்தில் 
இயற்ற்றய நாங்ள அனபு ப்யயவும் பாது்ாக்வும் 
எங்ளுககுத ர்றவயான ஆற்ைறலயும் ்ந்ருளும். 
நாங்ள எங்ள ்்டறம்றைச ்ரியா் ப்யய உமது 
்திருறபறயத ்ந்ருளும்.
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இறவ அறனதற்யும் உம் ்திரும்ன இரயசு 
வழதியா்வும், அறனததுப் பற்டப்பு்ைின அர்தியான 
அனறன மரியாள வழதியா்வும் உம்றம 
மனைாடு்தினரைாம். ஆபமன



விபூ்தி பு்ன, மார்ச 2, 2022

்த்மா அறம்தியா
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என வாழகற் முறையில் ஒரு குைதிப்பிட்ட 
ஏற்ைத்ாழறவ ஏற்படுத்ககூடிய ்த்ங்ள 
மற்றும் ்வனச்தி்ைல்்ள எனன எனபற் 
ரயா்திததுப் பார்க் ரநரம் ஒதுக்தியுளரைனா? 
என அனபுககுரியவர்்ளு்டனும், எனறனச 
சுற்ைதியுளைவர்்ளு்டனும், சுற்றுசசூழலதின மீ்ான 
எனது அக்றையு்டனும் இணக்மா் இருப்ப்தில் இந் 
ஏற்ைத்ாழவு பா்திக்திை்ா?

மாைா், சுயக்டடுப்பாடர்டாடு ஒரு ்திருப்்தி்ரமான 
வாழகற்றய அறமததுக ப்ாளளும் ்க்தி, ்னி 
மனி் விருப்பு பவறுப்பு்ரைாடு ்ம்பந்ப்பட்டது 
அல்ல.‘ ஆனமதி்ம் எனன ப்ால்்திைது?’ எனப் 

ரபா்திய அைவு புரிநது ப்ாளவதும், அ்ற்ர்ற்ப,‘ 
அறம்தி வாழவு எனைால் எனன?’ எனபற்க 

குைதிததும் ்ீரான விைக்ங்ள ்ரப்ப்ட ரவணடும். 
ரபாரில்லா் நதிறலயில் வாழவு்ான அறம்தி வாழவு 
எனப் பபாருள ்ருவது ்ரியல்ல. நதிறைவான உன 
அறம்தி சுற்றுசசூழல் பாது்ாப்பிலும், பபாதுநலன 
ர்ாடபாடடுப் பாது்ாப்பிலும் ்ம்பந்ப்படடுளைது. 

அற் முழுறமயா் அற்டய ்ீரான ்மநதிறல வாழவு 
முறை ர்றவப்படு்திைது. இச்மநதிறல வாழமுறைககு 
உயிரின ஆழமான அர்த்ங்றைப் புரிநது ப்ாளைவும், 

இயற்ற்யின அழற்ப் பார்தது ஆச்ரியதற் 
பவைிப்படுத்வும்  மாபபரும் ்க்தி்ள உணடு.

லா்டார்ா ்தி #225  
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நறச்ய்தி — மதஜ்யு 6:1-6,16-18
மைறவாய் உ்ள்்ள்ற்் ்ாணும் உங்்்ள் 
்ந்்றயும் உங்்்ளு்்்ு்் ்றம்மாைு அ்ளதிப்பார்

மக்ள பார்க் ரவணடுபமனறு அவர்்ளமுன உங்ள 
அைச ப்யல்்றைச ப்யயா்ீர்்ள. இற்க குைதிதது 
நீங்ள எச்ரிகற்யாய இருங்ள. இல்றலபயனைால் 
உங்ள விணண்த ்நற்யி்டமதிருநது 
உங்ளுககுக ற்ம்மாறு ்திற்டக்ாது. நீங்ள 
்ர்மம் ப்யயும்ரபாது உங்றைப்பற்ைதித ்ம்பட்டம் 
அடிக்ா்ீர்்ள. பவைிரவ்டக்ாரர், மக்ள பு்ழ 
ரவணடுபமனறு ப்ாழுற்க கூ்டங்ைிலும் 
்நது்ைிலும் நதினறு அவவாறு ப்யவர். அவர்்ள 
்ங்ளுககுரிய ற்ம்மாறு பபற்றுவிட்டார்்ள என 
உறு்தியா் உங்ளுககுச ப்ால்்திரைன. நீங்ள 
்ர்மம் ப்யயும்ரபாது, உங்ள வலகற் ப்யவது 
இ்டகற்ககுத ப்ரியா்திருக்டடும். அப்பபாழுது 
நீங்ள ப்யயும் ்ர்மம் மறைவாயிருககும்; மறைவாய 
உளைற்க ்ாணும் உங்ள ்நற்யும் உங்ளுககுக 
ற்ம்மாறு அைிப்பார். நீங்ள இறைவனி்டம் 
ரவணடும்பபாழுது பவைிரவ்டக்ாரறரப்ரபால் இருக் 
ரவண்டாம். அவர்்ள ப்ாழுற்ககூ்டங்ைிலும் 
வ ீ் திரயாரங்ைிலும் நதினறுப்ாணடு மக்ள 
பார்க் ரவணடுபமன இறைரவண்டல் ப்யய 
விரும்பு்திைார்்ள. அவர்்ள ்ங்ளுககுரிய ற்ம்மாறு 
பபற்று விட்டார்்ள என உறு்தியா் உங்ளுககுச 
ப்ால்்திரைன. ஆனால், நீங்ள இறைவனி்டம் 
ரவணடும் பபாழுது உங்ள உளைறைககுச 
ப்னறு, ்்றவ அற்டததுக ப்ாணடு, மறைவாய 
உளை உங்ள ்நற்றய ரநாக்தி ரவணடுங்ள. 
மறைவாய உளைற்க ்ாணும் உங்ள ்நற்யும் 
உங்ளுககுக ற்ம்மாறு அைிப்பார். ரமலும் நீங்ள 
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ரநானபு இருககும்ரபாது பவைிரவ்டக்ாரறரப் ரபால 
மு்வாட்டமாய இருக் ரவண்டாம். ்ாங்ள ரநானபு 
இருப்பற் மக்ள பார்க்ரவணடுபமனரை அவர்்ள 
்ங்ள மு்ங்றை வி்ாரப்படுத்திக ப்ாள்திைார்்ள. 
அவர்்ள ்ங்ளுககுரிய ற்ம்மாறு பபற்றுவிட்டார்்ள 
என உறு்தியா் உங்ளுககுச ப்ால்்திரைன. நீங்ள 
ரநானபு இருககும்ரபாது உங்ள ்றலயில் எணபணய 
ர்யதது, மு்தற்க ்ழுவுங்ள. அப்பபாழுது நீங்ள 
ரநானபு இருப்பது மனி்ருககுத ப்ரியாது; மாைா். 
மறைவாய இருக்திை உங்ள ்நற்ககு மடடும் 
ப்ரியும். மறைவாய உளைற்க ்ாணும் உங்ள 
்நற்யும் உங்ளுககு ஏற்ை ற்ம்மாறு அைிப்பார். 

்திந்றனககு
பல ்மயங்ைில் அறம்தியான சூழநதிறல்ைில் 
இருநது்ான அ்தி்மான  வலதிறமயும் உதரவ்மும் 
நம் நதிறனவுககு வரும். இக்ாலக்ட்டத்தில் நமது 
வாழகற் “்த்த்திற்கு” அடிறமயா்திவிட்டது. 
்த்ம் எனபது பலரது ்வனம், அங்ீ்ாரம் மற்றும் 
பாராடடு ஆ்தியவற்ைதின ர்றவறயக குைதிககும். 
்த்ம் எனபது நமது ப்யல்்ைின வடிவத்தில் 
இருக்லாம். நாம் ப்யயும் நல்லற் மக்ள அைதிநது 
ப்ாளைவும் பார்க்வும் முடியும். பல ்மயங்ைில் 
நாம் ்நர்ா்மா் இருககும் ்ருவாயில் ்த்ம் 
பவைிப்படும். உ்ாரணமா், ்திசு்திசுக்ள,  அ்தி் 
ரவறலயா் இருப்பது மற்றும் ப்ாறலக்ாட்தி 
நதி்ழச்தி்றைக ்ணடு ்ைிககும்ரபாது நம்றம 
ம்திழவிப்பது ரபானைவற்ைதில் ்த்ம் பவைிப்படும். 
்த்ம் பல ப்யல்்றைக குைதிககும்.  ஆனால், அறவ 
மனி்னா்வும் இறைவனின பிளறை்ைா்வும் 
நம்றம வைர்க்வில்றல.
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ஒரு “்த்த்தில்” இருநது மற்பைாரு “்த்த்திற்கு” நாம் 
மாறும்ரபாது  நம்றம நாரம ர்டடுக ப்ாளைககூடிய 
ர்ளவி: “்்டவுள மடடும் நமககுப் ரபாதுமா. 
நற்ப்ய்தியில் இரயசு விமர்்தித்ற்ப்ரபால் ்்டவுள 
ஏறழயா? அல்லது நாம் ஏறழயா?

நமது வாழகற்யில் இறைவனுககு ஓர் இ்டம் 
உணடு எனபற் இரயசு நமககு நதிறனவூடடு்தினைார். 
நாம் ப்யயும் அறனததுக ்ாரியங்றையும் அவர் 
பார்க்திைார். நமது ப்யல் மற்றும் ந்டவடிகற்்றை 
நாம் “்த்மா்” ப்ால்லத ர்றவயில்றல. ்்டவுள 
அ்றன அைதிவார். நமது ப்யல்்ள மற்றும் 
முடிவு்றை அறனவரும் ர்டகும்படி ப்ால்ல 
ரவணடிய அவ்தியமதில்றல, ஏபனனைால், நம்றமப் 
பபாறுத்வறர, அது ்்டவுறை ரநாக்தி ப்லுத்ப்படும் 
ஒனறு. 

நமது ஆனமதி் வாழகற்யில் அறம்திறயக 
்ற்டப்பிடிப்ரபாம். அறம்தியாய இருககும் ரபாது 
நமது பரிசுத் ஆவி நம்முள ்திரிறயச ப்யவற் 
நாம் புரிநது ப்ாளை முடியும். அறம்தியாய 
இருககும் இறைவரனாடு ஒனைா் பயணிக் நம்மால் 
முடி்தினைது.

்வக்ால முயற்தி
இத்வக்ாலத்தில், ரநானபு, ஒப்புரவுச ்்டஙகு, 
்திற்ைதினபங்ளுககு அடிறமயா்ாமல் இருத்ல் 
ரபானைறவ இறைவனுககும் மனி்னுககும் உளை 
இற்டபவைிறயக குறைக் வற் ப்யயும். 
்்டவுரைாடு நமககுளை உைறவ இனனும் 
வலுப்படுததும். இந் வாரம் “்த்ங்ள” குைதிதது நாம் 
்வனமாய இருப்பது அவ்தியம். பரிசுத் ஆவியின 
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தூணடு்லுககு நாம் இ்டம் ப்ா்டாமல் இருந்ால் 
“்த்ம்” நம் வாழகற்றய ஆக்திரமதிததுவிடும் 
எனபற் எனறும் நதிறனவில் ப்ாளை ரவணடும். 

என் நதிறலபாடு
• ்வக்ால ப்யல்பாடு்ள : ர்றவகர்ற்ப உணறவ 

உடப்ாளை ரவணடும். ்வம் ப்யவது ஓர் அனு்தின 
ந்டவடிகற்யாக்ாமல், அ்ன அர்த்தற்த ப்ரிநது 
ப்யய ரவணடும். எடுததுக்ாட்டா் மாமதி்ம் 
உணபற்த ்விர்க்லாம்.

்வக்ாலம் குைதிததுக ர்னன ்ட்டம் 1250-
1253இல் இவவாறு குைதிப்பி்டப்படடுளைது;
1. அறனதது லத்ீன ர்வாலயங்ைிலும் 

ஒவபவாரு பவளைிக்திழறமயும் மற்றும் 
்வக்ாலம் முழுதும் ்வம் ப்யயலாம்.

2. ஆயர்்ள மாநாடடில் எடுக்ப்பட்ட 
முடிவினபடி இறைச்தி அல்லது 
ரவறு ்தில உணவு்றை ஒரு ்தில  
புனி்மான விழாறவத ்விர, அறனதது 
பவளைிக்திழறம்ைிலும் ்ற்டப்பிடிக்ப்ப்ட 
ரவணடும். எடுததுக்ாட்டா் மதுவிலககு 
மற்றும் விர்ம் ரபானைறவ விபூ்தி பு்ன 
மற்றும் புனி் பவளைியில் ்ற்டப்பிடிக்ப்ப்ட 
ரவணடும்.

3. ப்தினானகு வயற் எடடிய அறனவரும் 
மதுவிலககுச ்ட்டத்திற்குக ்டடுப்ப்ட 
ரவணடும். 

4. 59 வயதுககு உடபட்டவர்்ள விர்ம் / 
ரநானபு எடுக்லாம். ரமலும் மதுபான 
்ட்டததுககு உடபட்டவர்்ள இ்றன 
அனு்ரிக்லாம். பபற்ரைார்்ள ்ங்ள 
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பிளறை்ள ரநானபு இருப்பற் உறு்தி 
ப்யய ரவணடியது அவ்தியம்.

5. ரநானபு எடுக் முடியா்வர்்ள, அ்ற்குப் 
ப்திலா் பினவரும் வழதி்ைில் ஏ்ாவது 
ஒரு வழதியில் ்வம் ப்யயலாம். 
எடுதது்ாட்டா், ்திருப்பலதிககுச ப்ல்வது, 
ப்பமாறல ப்பிப்பது, ்திலுறவப்பாற் 
ப்யவது, நற்்ருறண ஆரா்றனயில் 
்லநது ப்ாளவது, ஏறழ்ளுககு 
உ்வு்ல், ரநாயாைி்றைச ்ந்தித்ல், 
இைந் ஆதமாக்ளுக்ா்ச ப்பிப்பது, 
பிடித் உணவு, பானம் அருநதுவற்த 
்விர்த்ல், பவளைிக்திழறம்ைில் மாமதி்ம் 
்ாப்பிடுவற்த ்விர்த்ல், மனததுககுப் 
பிடித் நதி்ழச்தி்றைப் பார்க்ாமல் இருப்பது 
ரபானைறவ.

(பிப்ரவரி 25, 1984 இல் மரல்தியா, ்திங்ப்பூர் 
மற்றும் புருறண ஆயர்்ைின மாநாடு)
ஆ்ாரம்: http://www.heraldmalaysia.com/news/meat-on-
friday/26054/13

• ஒரு நதிறலயான வாழகற் முறைக்ான 
பழக்தற் வைர்ப்பது. உ்ாரணமா், றப, ்ணணரீ்-
புடடி, உணவுப் பாத்திரங்ள மற்றும் மதின நாைி்ழ, 
முடிந்வறர, அ்ாவது ப்ய்தித்ாள்ள மற்றும் 
புத்்ங்ள. மு்ல் முறை ப்யபவர்்ளுக்ான 
ப்யல்: மைிற்ப் பபாருட்றை வாஙகும்ரபார்ா 
அல்லது உணவு வாஙகும்ரபார்ா வாரத்திற்கு 
இருமுறை  இப்படிச ப்யய முயற்்திக்வும்.

• ரநானபுப் பிரச்ாரத்திற்்ான (எங்ள / எனது) 
பங்ைிப்புக்ான இலகற் அறமக் ரவணடும். 

http://www.heraldmalaysia.com/news/meat-on-friday/26054/13
http://www.heraldmalaysia.com/news/meat-on-friday/26054/13
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உ்ாரணமா் (எங்ள / எனது) ஏறழ்ளுககு 
“்ானம்” வழஙகு்ல். ஒவபவாரு வாரமும் 
ர்மதிககும் ்ம்பைதற் ஏறழ்ளுக்ா் ஒதுககுவது 
ரபானைறவ.



்வக்ாலத்தின மு்ல் ஞாயிறு, 
மார்ச 6, 2022

வாழகற் எனபது 
ஒரு உருவாக்ம்
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விவிலதியம் ்ாடடும் மனி் வாழவின விைக்ம் 
மூனறு அடிப்பற்டயான உைவு்ள வழதியா்ச 

ப்ால்லப்படடிருக்திைது. இறைவரனாடு ப்ாண்ட 
உைவு, அயலாரனாடு ப்ாண்ட உைவு, பற்டப்ரபாடு 
ப்ாணடுளை உைவு. விவிலதியம் ்ரும் ்்வலதினபடி 

இந் மூனறு உைவு்ைிலும் மனத்ைவில், 
ப்யல்பாடு்ள அைவில் மனி்ன விரி்றல 

ஏற்படுத்தினான. இந் விரி்றலத்ான பாவம் எனறு 
ப்ால்்திரைாம். இ்ன விறைவா் ்மூ்மா் ந்டநர்ைதிக 

ப்ாணடிருந் இறை உைவு, அயலான உைவு, 
பற்டப்ரபாடு உைவு ரபானைறவ்ள முைதிக்ப்பட்டன. 

பற்டப்பு்ைா்திய நம்மதி்டம் உளை குறை்றைக 
்ணடுணராமல், ்்டவுளுற்டய இ்டதற்ரய 

பிடிதது வறலததுப்ரபா்ட நதிறனத் அ்ங்ாரச 
ப்யல், உைவு்ைில் ்ீர்ர்டற்ட உருவாக்தியது. 
இ்ன விறைவா் ்்டவுள புனி் இனததுககுக 

்ட்டறையிட்ட “பற்டப்றப ஆைக்்டவாய” (ப்ாநூ 
1:28).” “உழுது பராமரி” (ப்ாநூ 2:15) ரபானை 

அைதிவுறர்றை அைபநைதி இல்லா் அ்தி்ாரங்ைா் 
மாற்ைதி ்மூ்மா் உருபவடுத் உைவு்ள 

்தி்ைடிக்ப்படடு, மனி்ன பற்டப்புககு எ்திரா்ச 
ப்யல்ப்ட முறனநது விட்டான (ப்ாநூ 3:17-19).
இநரநரத்தில் புனி் பிரான்திஸகு அ்தி்தியாறர 

அைதிமு்ப்படுத் ரவணடியது அவ்தியமா்தினைது. 
மனி்னால் துவம்்ம் ப்யயப்பட்ட உைவு்ள புனி் 

அ்தி்தியாரால் தூ்தி ்ட்டப்படடு, முைதிவு்ளுககு 
்டடுப்ரபாடடு மீணடும் அர் உைவு்றை 

வைர்தப்டுககும் அவருற்டய முயற்்தி பற்டப்பு்றை 
அனபு ப்யய அறழததுச ப்ல்்திைது. அ்தி்தியாரின 
பற்டப்பு ஆனமீ்ம் பிரபஞ் உயிர்்ைி்டம் மனனிப்பு 

ரவணடி, மீணடும் இறைவரனாடும், புனி் 
பபானபவநதூர் ்ான எழு்திய “The Major Legend of 

St.Francis” எனை புத்்த்தில் குைதிப்பிடடுளைார்.

லா்டார்ா ்தி #66 
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பாவத்தின அம்்தற்க குைதிதது ்ற்று ்திந்திப்ரபாம். 
பாவம் எனபது நாம் ப்ய் ்வற்றைக குைதிககும். 
பாவம் இறைவனுககும் நமககும் உளை 
உைறவ உற்டககும் ஒரு ்ற்பாறை. மதி்வும் 
பா்திக்ப்ப்டககூடியவர்்றை நாம் எவவாறு 
ந்டதது்திரைாம் மற்றும் இயற்ற்யின மீது  நமது 
அணுகுமுறை குைதிதது ்ருத்தில் ப்ாளளுமாறு 
ரபாப்பின ்டி்ம் நம்றம அறழக்திைது. 

நறச்ய்தி — லூக்ா 4:1-13
இஜயசு அலற்யினால் ஜ்ா்திக்ப்பட்டது

இரயசு தூய ஆவியால் ஆடப்ாளைப்படடு ரயார்்ான 
ஆற்றை விடடுத ்திரும்பினார். பினனர் அவர் 
அர் ஆவியால் பாறலநதிலத்திற்கு அறழததுச 
ப்ல்லப்பட்டார். அவர் நாற்பது நாள அலற்யினால் 
ர்ா்திக்ப்பட்டார். அநநாள்ைில் அவர் ஒனறும் 
்ாப்பி்டவில்றல. அ்ன பின அவர் ப்தியுற்ைார். 
அப்பபாழுது அலற் அவரி்டம் , “நீர் இறைம்ன 
எனைால் இந்க ்ல் அப்பமாகும்படி ்ட்டறையிடும்”  
எனைது. அ்னி்டம் இரயசு மறுபமாழதியா், 
 “‘மனி்ர் அப்பத்தினால் மடடும் வாழவ்தில்றல’ 
என மறைநூலதில் எழு்தியுளைர்” எனைார். பினபு, 
அலற் அவறர அறழததுச ப்னறு உல்த்தின 
அரசு்ள அறனதற்யும் ஒரு பநாடிப்பபாழு்தில் 
அவருககுக ்ாடடி,  அவரி்டம், “இவற்ைதினரமல் 
முழு அ்தி்ாரதற்யும் இவற்ைதின ரமனறமறயயும் 
உமககுக ப்ாடுப்ரபன. இறவ யாவும் எனனி்டம் 
ஒப்பற்டக்ப்படடிருக்தினைன; நான விரும்பியவருககு 
இவற்றைக ப்ாடுப்ரபன.  நீர் எனறன வணங்தினால் 
அறனததும் உம்முற்டயறவயாகும்” எனைது. இரயசு 
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அ்னி்டம் மறுபமாழதியா், “‘உன ்்டவுைா்திய 
ஆண்டவறர வணங்தி அவர் ஒருவருகர் பணி 
ப்யவாயா்’ எனறு மறைநூலதில் எழு்தியுளைது” 
எனைார். பினனர், அது அவறர எரு்ரலமுககு 
அறழததுச ப்னறு ர்ாவிலதின உயர்ந் பகு்தியில் 
அவறர நதிறுத்தி,  “நீர் இறைம்ன எனைால் 
இங்திருநது ்ீரழ கு்தியும்;
‘உம்றமப் பாது்ாககும்படி ்்டவுள ்ம் தூ்ருககு 
உம்றமக குைதிததுக ்ட்டறையிடுவார்’ எனறும் 
‘உமது ்ால் ்ல்லதில் ரமா்ா்படி அவர்்ள ்ங்ள 
ற்்ைால் உம்றமத ்ாங்திக ப்ாளவார்்ள’ எனறும் 
மறைநூலதில் எழு்தியுளைது” எனைது. இரயசு அ்னி்டம் 
மறுபமாழதியா், “‘உன ்்டவுைா்திய ஆண்டவறரச 
ர்ா்திக் ரவண்டாம்’ எனறும் ப்ால்லதியுளைர்” 
எனைார். அலற் ர்ா்றன்ள அறனதற்யும் 
முடித்பினபு ஏற்ை ்ாலம் வரும்வறர அவறரவிடடு 
அ்னைது.

்திந்றனககு
இந் மூனறு ர்ா்றன்றையும் நாம் மறுபடியும் 
நதிறனவுககுக ப்ாணடு வருவது மதி்வும் 
முக்தியம். ்ாரணம் இந் மூனறு ர்ா்றன்ளும் 
ஆரராக்தியமற்ை சுயநலதற்க குைதிக்தினைது. இரயசு 
்ாத்ானுககு அடிபணிந்திருத்ால், அவருற்டய 
ஊழதியம் பயனற்று ரபாயிருககும். 

மு்ல் ர்ா்றன சுய ்திருப்்தி அல்லது சுய 
பாது்ாப்றப உணர்தது்தினைது. “எனககு இது ர்றவ. 
அது எனறனத ்திருப்்தியாககும்”  எனறு ்ன சுய 
விருப்பதற் பூர்த்தி ப்யவது.  இரண்டாவது 
ர்ா்றனயானது நாம் எற்ச ்ார்நது இருக்திரைாம் 
எனபற்ப் பற்ைதியது. நாம் ்்டவுறைத ்விர மற்ை 
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எல்லாவற்றையும்  ்ார்நதுளை நபர்்ைா எனபற்க 
குைதிக்தினைது. இதுவும் ஒருவி் சுயநலதற்ச  
்ார்ந்து்ான. மூனைாவது ர்ா்றன சுய ம்திப்பபீடு.  
்தில ்மயங்ைில் நம்றம நாரம அ்தி் உயர்வா் 
நதிறனக்லாம். எல்ரலாரும் நம்றம உயர்வா் எணண 
ரவணடும் எனறு எணணி பார்க்லாம். இதுவும் ஒரு 
வற் சுய நலம்்ான. 

இரயசு ்ந்தித் ரநா்றன்றைப் ரபானறு நம்மதில் 
்திலரும் அனுபவித்திருக்லாம். மற்ைவர்்றைப் 
பற்ைதி எணணாமல், நம்றம பற்ைதிரய அ்தி்ம் ்வனம் 
ப்லுத்தியிருக்லாம். நம்றமரய நாம் ர்ைிவி்றைக 
ர்டடுக ப்ாளரவாம்.
• நம்றமப் பற்ைதி நாம் ்ற்பபருறமயா் 

எணணியுளரைாமா? நாம் நதிறனப்பது ரபானறு 
நம்றம பிைர் உயர்வா் ந்டத்ா்ரபாது நாம் அற்க 
குைதிதது வருத்ப்படடுளரைாமா?

• பிைர் துனபத்தில் இருந்ரபாது நாம் மடடும் 
ம்திழச்தியா் இருநதுளரைாமா? எடுததுக்ாட்டா் 
என மறனவி அல்லது வடீடுப் பணிப்பபணணின 
்்டறம எனறன ம்திழச்திப்படுததுரவ எனறு எணணி 
சுயநலதது்டன இருநதுளரைனா?

• எனனி்டம் இருககும் ப்ாதது்ளும் உற்டறம்ளும் 
எனககு ம்திழச்திறயயும் ஆறு்றலயும் 
அைிததுளை்ா?

• எற்யும் எ்திர்பார்க்ாமல் நான பிைருககு உ்வி 
ப்யதுளரைனா? அப்படி ப்யற்யில் இரயசுவின 
அறழப்றப உணர்நதுளரைனா?

்வக்ால முயற்தி
இவவாரத்தில் நம்றம நாம் ்ற்று ஆராயரவாம். 
எனறன நான அ்தி்ம் ரந்திக்தினரைனா? நான ஒரு 



31

சுயநலவா்தியா் இருக்தினரைனா? நமககு நாரம 
அ்தி்ம் முக்தியததுவம் ப்ாடுத்ால், நம்மால் ஒரு 
்திைந் வாழறவ வாழரவா உருவாக்ரவா முடியாது. 
நம்றமப் பற்ைதிரய நாம் அ்தி்ம் ்திந்திககும் பபாழுது 
அடுத்வறரப் பற்ைதி நதிறனக் நமககு ரநரம் 
இருக்ாது.

என் நதிறலபாடு
எனது அயலான யார்? யாருககு நம்முற்டய 
உ்வி ர்றவப்படு்தினைது எனறு மு்லதில் 
அற்டயாைம் ்ாண ரவணடும். மு்திரயார்்ள, 
ஏறழ்ள, ற்வி்டப்பட்டவர்்ள, புலம்பபயர்நர்ார், 
பணிப்பபண்ள, ப்ாழதிலாைர்்ள  ஆ்திரயாருககு 
முடிந் வறரயில் நம்மால் இயனை உ்வி்றைச 
ப்யய ரவணடும். 

ந்டவடிகற்:
• நமது அனபுககுைதியவர்்றை வாயபமாழதியா், 

உ்டல் ரீ்தியா் அல்லது மனரீ்தியா்ரவா 
இழதிவுபடுத்தியுளரைாமா? ப்ய்திருக்திரைாமா? 
உ்ாரணமா், நாம் நமது பபற்ரைார், பிளறை்ள 
அல்லது மறனவிறய அவமானப்படுத்தியுளைரீ்்ைா?

• நம்மதி்டம் ரவறல ப்யபவர்்றை நம்மால் 
நனமுறையில் ந்டத்முடியாவிட்டால், அவர்்றை 
நாம் ரவறலககு றவத்திராமல் இருப்பர் நலம். 
அவர்்றைக ்ணணியமா் நனமுறையில் 
ந்டதது்தினை மு்லாைி்ைி்டம் ரவறல வாங்தி 
ப்ாடுப்பர் நல்லது. 

• உங்ைி்டம் ரவறல ப்யயும் அநநதிய 
நாட்டவர்்ளுககு ஊ்தியம் மடடும் ப்ாடுப்பர்ாடு 
இல்லாமல், அவர்்ளுககு உணரவா அல்லது 
விடுமுறைரயா ப்ாடுதது அவர்்றை 
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ம்திழச்திப்படுத்லாம். மற்ைவர்்ள உங்றை எப்படி 
ந்டத் ரவணடும் எனறு நீங்ள விரும்பு்திைரீ்்ரைா, 
அர்ரபால் நீங்ளும் மற்ைவர்்றை ந்டததுங்ள. 
எப்பபாழுதும் நதியாயமா் ந்டநது ப்ாளளுங்ள, 
்னிவா்ப் ரபசுங்ள அவர்்ைி்டம்  பணிவா் ந்டநது 
ப்ாளளுங்ள.



்வக்ாலத்தின இரண்டாம் ஞாயிறு, 
மார்ச 13, 2022

எஞ்தியறவ யாது?
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்்டவுறைச ்ந்திக் ரவணடுபமனைால், இவவுலற் 
பவறுதது விடடு வனததுககு ஓ்ட ரவணடிய அவ்தியம் 
இல்றல. இயற்ற்ககுப் புைமுதுகு ்ாட்ட ரவணடிய 
அவ்தியம் இல்றல. “அழகு எனனும் ப்ால்லுககுக 

்ீறழத ்திருச்றப்ள ்திைப்பு அம்்ங்றைச 
ர்ர்த்திருக்தினைன. அழற்ப் பற்ைதி உணர்நது ப்ாளை 
ரவணடுபமனைால் ்்டவுள இப்புவிரயாடு ப்ாணடுளை 
சுமூ்மான உைவின மூலமும், இவவுைவின மூலம் 

மனி்ன மீணடும் இறைச்ாயலா் உருமாைதி 
இருப்பற்யும், எஙப்ஙகுத ர்டினாலும் இந் 

அழற் நம் ்ண்ைால் பார்க் முடி்திைது. அர்ாடு 
்திருச்றபயின பரிணாம வைர்ச்தியிலும், பா்டல்்ைிலும். 
ஒலதி்ைிலும், வணணங்ைிலும், ஒைி விைககு்ைிலும், 
வா்றனப் பபாருட்ைிலும் அழற்க ்ாண முடி்திைது.

லா்டார்ா ்தி #235

நறச்ய்தி — லுக்ா 9:28-36
இஜயசுவின் உருமாறைம்

இவற்றைபயல்லாம் ப்ால்லதி ஏைககுறைய 
எடடு நாள்ள ஆனபிைகு இரயசு ரபதுருறவயும் 
ரயாவாறனயும் யாகர்ாறபயும் கூடடிகப்ாணடு 
இறைவனி்டம் ரவணடுவ்ற்்ா் ஒரு மறலமீது 
ஏைதினார். அவர் ரவணடிகப்ாணடிருந்ரபாது 
அவரது மு்தர்ாற்ைம் மாைதியது; அவருற்டய 
ஆற்டயும் பவணறமயாய மதினனியது. ரமார், 
எலதியா எனனும் இருவர் அவரராடு ரப்திக 
ப்ாணடிருந்னர். மாட்தியு்டன ர்ானைதிய அவர்்ள 
எரு்ரலமதில் நதிறைரவைவிருந் அவருற்டய 
இைப்றபப் பற்ைதிப் ரப்திக ப்ாணடிருந்ார்்ள. 
ரபதுருவும் அவரராடு இருந்வர்்ளும் தூக்க 
்லக்மாய இருந்ார்்ள. அவர்்ள விழதித்ரபாது 



35

மாட்திரயாடு இலங்திய அவறரயும் அவரராடு நதினை 
இருவறரயும் ்ண்டார்்ள. அவவிருவரும் அவறர 
விடடுப் பிரிநது ப்னைரபாது, ரபதுரு இரயசுறவ 
ரநாக்தி, “ஆண்டவரர, நாம் இஙர்ரய இருப்பது 
நல்லது. உமககு ஒனறும் ரமார்ககு ஒனறும் 
எலதியாவுககு ஒனறுமா் மூனறு கூ்டாரங்றை 
அறமப்ரபாம்” எனறு ்ாம் ப்ால்வது இனனப்னறு 
ப்ரியாமரல ப்ானனார். இவற்றை அவர் 
ப்ால்லதிகப்ாணடிருககும்ரபாது ஒரு ரம்ம் வநது 
அவர்்ளரமல் நதிழலதிட்டது. அம்ரம்ம் அவர்்றைக 
சூழந்ரபாது அவர்்ள அஞ்தினார்்ள. அந் 
ரம்த்தினினறு, “இவரர என றமந்ர்; நான ர்ர்நது 
ப்ாண்டவர் இவரர. இவருககுச ப்வி்ாயுங்ள” 
எனறு ஒரு குரல் ஒலதித்து. அந்க குரல் 
ர்ட்டபபாழுது இரயசு மடடும் இருந்ார். ்ாங்ள 
்ண்டவற்ைதில் எற்யும் அவர்்ள அநநாள்ைில் 
யாருககும் ப்ால்லாமல் அறம்தி ்ாத்ார்்ள.

்திந்றனககு
Mo்திைதிஸது வருவ்ற்கு முனரப ரமாயப்ீ ன வாயிலா் 
இறைவன ப்ாடுத் ்ட்டதற் இஸராரயல் மக்ள 
ஏற்று ப்ாண்டனர். அறனதது ்ீர்க்்ரி்றையும் 
பிர்திநதி்தித் எலதியாவும், இஸரரயல் மக்ளுககுத 
்திருச்ட்டத்தின ்ட்டறை்றை நதிறனவுபடுத்தினார். 
்்டவுைின ஒரர ம்னான இரயசு இவர்்ள 
இருவறரயும் மதிஞ்தியுளைார். இரயசுவின உருமாற்ைம் 
இவவுல்த்தில் நம்ரமாடு ஒருவரா் இருப்பற்க 
குைதிக்தினைது. இரயசு நம்முள எப்படி ்திரிறய 
ப்ய்தினைார் எனபது இ்னவழதி ப்ரி்தினைது. 
இரயசுவின உருமாற்ைம் நம் அறனவருககும் ஒரு 
்ாக்தற் ஏற்படுத்தியுளைது. 
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ரபதுருவும் ரயாவானும் இரயசுவு்டன மறலயில் ்ங் 
விரும்பினர். ஆனால், அவர்்ைால் முடியவில்றல. 
இறு்தியில், அவர்்ளுககு எல்லாம் மங்லா் 
ப்ரிந்து. அவர்்ளும் ர்ார்வுற்றுக ்ாணப்பட்டனர். 
இராயப்பரின மரணம் ஒரு ்தியா்தியின மரணம் 
ரபால் இருந்து. ரயாவானின வாழகற்ரயா மதி்வும் 
எைிறமயான்ா்வும் இயற்ற்யா்வும் இருந்து. 
அதுரபாலரவ,  விசுவா்தது்டன  இருந்ால் மடடுரம 
நம்மால் வாழ முடியும். நம்முற்டய விசுவா் வாழவு 
எவவாறு அறமய ரவணடும் எனறு இறைவன 
்திட்டமதிடு்தினைாரரா, அதுவறர நமது வாழகற்ப் 
பயணம் ஒரு யாத்திறரயா்த்ான அறமயும். ஒரு 
பழபமாழதி ப்ால்வது ரபால், “நாம் யாரா் இருக் 
ரவணடும் எனபது ்்டவுள நமககு அைித் பரிசு; 
நாம் யாரா் மாறு்திரைாம் எனபது ்்டவுளுககு நாம் 
ப்ாடுககும் பரிசு”. எ்ாயா 40:8இல் கூைதியிருப்பது 
ரபால ““உரக்க கூறு” எனைது ஒரு குரல்; “எற் 
நான உரக்க கூை ரவணடும்?” எனரைன. “மானி்டர் 
அறனவரும் புல்ரல ஆவர்; அவர்்ைின ரமனறம 
வயல்பவைிப் பூரவ!”. இறு்தியில் அறனததும் 
படிப்படியா் மஙகும் ரபாது இரயசு மடடுரம நமக்ா் 
இருப்பார் எனபற்  இரயசுவின இந் உருமாற்ைம் 
அைதிவுறுதது்தினைது. நம்முற்டய வாழகற்யில் 
அறனததும் ஒரு முடிவுககு வரும்ரபாது, நம்மதி்டம் 
எஞ்தியிருக்ப்ரபாவது எனன? இரயசுவி்டம் நாம் 
எற்க ப்ாடுக்ப் ரபா்தினரைாம்? 

்வக்ால முயற்தி
லா்டார்ா ்தி, இறைவனின பற்டப்பில் இருககும் 
நல்லதிணக்தற்யும் ஒற்றுறமறயயும் பற்ைதிப் 
ரப்தியுளைார். நமது ்திருத்நற்யும் “சுற்றுசசூழலுககு 
உ்வும் வற்யில் உளை நமது ்்டறம்ள, விசுவா் 
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வாழவில் ரவரூனைதிச ப்யயப்படு்தினைரபாது 
அவற்ைதிற்குப் புதுப்பபாழதிவும், ப்ம்பும் பிைக்தினைன. 
விசுவா்தற் றமயமா் றவததுச ப்யயப்படு்தினை 
ப்யல்பாடு்ள மாபபரும் பவற்ைதி்றைக ்ணடுளைன” 
எனறு எழு்தியுளைார். (லா.்தி#64) சுற்றுசசூழல் 
பாது்ாப்புக்ா் நமது பஙற்ச ப்யய நாம் ்யாராய 
இருக்திரைாமா? என நம்றம நாரம ர்டடுப் 
பார்ப்ரபாம்.

என் நதிறலபாடு
• வணீ விரயத்திற்கு எ்திரா் நாம் எப்பபாழுதும் 

விழதிப்பு்டன இருக் ரவணடும். எடுததுக்ாட்டா் 
்ணணரீ் மற்றும் மதின்ாரதற் அ்தி் அைவில் 
பயனபடுததுவற்க குறைதது ப்ாளை ரவணடும். 
அரி்தி மற்றும் ்ாய்ைதி்றை ்ழுவும் ்ணணறீர 
நமது ப்டி்ளுககு ஊற்ைலாம்.  நாம் வடீற்டவிடடு 
அல்லது அறைறயவிடடு பவைிரயறும் 
ரபாது  மதினவி்திைதி்றையும் குைிரூடடிறயயும் 
அறணததுவி்ட ரவணடும். முடிந்வறர 
கூடடு்வாரிறய ரமற்ப்ாளை ரவணடும்.

• வடீடில் மதினவி்திைதிறயப் பபாறுததுவது நல்லது. ஒரு 
்தில ரநரங்ைில் நமது வடீடின அறமப்புககு அது 
பபாருந்ாமல் இருந்ாலும், எவவி்மான இயற்ற் 
பா்திப்பும் இல்லா்வாறு நாம் இருககும் அறைறய 
அது குளுறமப்படுததும். 

பு்தியவர்்ளுக்ா்: 
• மு்லதில் கூடடுச்வாரி ப்யய முற்படுங்ள. 

்ாய்ைதி அல்லது அரி்தி ்ழுவிய நீறரப் 
்ாவரங்ளுககுப் பாயசசுங்ள. அறைறயவிடடு 
பவைிரயறும் பபாழுது, மதினவி்திைதியின விற்றய 
அறணக்வும். ஓர் அறையில் இருநது பவைிரயறும் 
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ரபாது, குைிரூடடிறய அறணக்வும்.
• மறுசுழற்்தி ப்யய முற்படுங்ள. பந்திழதி 

மற்றும் அலுமதினியம் பபாருட்றை மறுபயனடீு 
ப்யய ்திைந் இ்டதற்த ர்டுங்ள. ஒரு ்தில 
ரபரங்ாடி்ைில் பபரிய ப்ாள்லன்ள உளைன, 
அஙகு நீங்ள பயனபடுத்திய மதின்லன்றைப் 
(ரபட்டரி்ள) பாது்ாப்பா் அப்புைப்படுத்லாம்.



்வக்ாலத்தின மூனைாம் ஞாயிறு, 
மார்ச 20, 2022

மனந்திரும்புவ்ால்  
ஏற்படும் நனறம்ள



40

“்திைதிஸ்வ ்மயம் பலை்ீ்ப் பபாருட்றை 
நதிரா்ரிக்வில்றல. மாைா் மனி் உ்டல் ஒரு 

வழதிபாடடு அம்்மா் மாைதிவிடு்திைது. மனி் உ்டல் 
பரிசுத் ஆவியின ஆலயமா் மாைதிவிடு்திைது. 

இரயசு்திைதிஸதுவின உ்டரலாடு, மனி் உ்டல்்ள 
ஐக்தியமா்திவிடு்தினைன’ எனத ்திருத்நற்யர் 

ரமற்ர்ாள ்ாடடி இக்ாப்பியத்தில் எழு்தியுளைார்.
லா்டார்ா ்தி #235

நறச்ய்தி — லூக்ா 13:1-9
‘இன்னும் ஓராண்டு இந் அத்தி மரதற் விடடு 
றவயும்’

அவரவறையில் ்திலர் இரயசுவி்டம் வநது, பலதி 
ப்லுத்திக ப்ாணடிருந் ்லதிரலயறரப் பிலாதது 
ப்ானைான எனை ப்ய்திறய அைதிவித்னர். அவர் 
அவர்்ைி்டம் மறுபமாழதியா், “இக்லதிரலயருககு 
இவவாறு நதி்ழந்்ால் இவர்்ள மற்பைல்லாக 
்லதிரலயறரயும்வி்டப் பாவி்ள என நதிறனக்திைரீ்்ைா? 
அப்படி அல்ல என உங்ளுககுச ப்ால்்திரைன. மனம் 
மாைாவிட்டால் நீங்ள அறனவரும் அவவாரை 
அழதிவரீ்்ள. ்ீரலாவாமதிரல ர்ாபுரம் விழுநது 
ப்திபனடடுப்ரபறரக ப்ானைர். அவர்்ள எரு்ரலமதில் 
குடியிருந் மற்ை எல்லாறரயும்வி்டக குற்ைவாைி்ள 
என நதிறனக்திைரீ்்ைா? அப்படி அல்ல என உங்ளுககுச 
ப்ால்்திரைன. மனம் மாைாவிட்டால் நீங்ள 
அறனவரும் அப்படிரய அழதிவரீ்்ள” எனைார்.

ரமலும், இரயசு இந் உவறமறயக கூைதினார்: “ஒருவர் 
்ம் ்திராடற்த ர்ாட்டத்தில் அத்திமரம் ஒனறை 
நடடு றவத்திருந்ார். அவர் வநது அ்தில் ்னிறயத 
ர்டியரபாது எற்யும் ்ாணவில்றல. எனரவ, 
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அவர் ர்ாட்டத ப்ாழதிலாைரி்டம், ‘பாரும், மூனறு 
ஆணடு்ைா் இந் அத்தி மரத்தில் ்னிறயத ர்டி 
வரு்திரைன; எற்யும் ்ாணவில்றல. ஆ்ரவ, இற் 
பவடடிவிடும். இ்டதற் ஏன அற்டததுகப்ாணடிருக் 
ரவணடும்?’ எனைார். ப்ாழதிலாைர் மறுபமாழதியா், 
‘ஐயா, இந் ஆணடும் இற் விடடுறவயும்; நான 
இற்ச சுற்ைதிலும் ப்ாத்தி எருரபாடுரவன. அடுத் 
ஆணடு ்னி ப்ாடுத்ால் ்ரி; இல்றலயானால் இற் 
பவடடிவி்டலாம்’ எனறு அவரி்டம் கூைதினார்.”

்திந்றனககு
இனறைய நற்ப்ய்தி மனந்திரும்பு்றலப் பற்ைதி 
நமககு விைககு்தினைது. ஆயினும் இரயசு இ்றன 
ரநரடியா் கூைாமல் உவறம்ள வாயிலா் நம்மதி்டம் 
ரபசு்தினைார். நம் வாழவில் நம்முற்டய ர்ர்வு்ள 
நமககுப் பலன ப்ாடுப்பறவயா் இருக் ரவணடும். 
நம்முற்டய ்வைான ர்ர்வு்ள நம்முற்டய விசுவா் 
வாழகற்ககு ்ற்டயா் அறமயககூடும். ்லாத்தியர் 
5ஆம் அ்தி்ாரத்தில் புனி் பவுல் ‘தூய ஆவியின 
துறணயால் நாம் வாழ்திரைாம். எனரவ, அந் 
ஆவி ்ாடடும் பநைதியிரலரய ந்டக் முயலுரவாம். 
வணீ பபருறமறயத ர்்டாமலும், ஒருவருககு 
ஒருவர் எரிச்ல் ஊட்டாமலும், ஒருவர்மீது ஒருவர் 
பபாைாறமப்ப்டாமலும் இருப்ரபாமா்!’ எனறு 
கூைதியுளைார்.(்லாத்தியர் 5:25-26)

ஊனியல்பின ப்யல்்ள யாவருககும் ப்ைிவாயத 
ப்ரியும். அறவ பரதற்றம, ப்ட்ட ந்டதற், 
்ாமபவைதி, 20 ்திறலவழதிபாடு, பில்லதி சூனியம், 
பற்றம, ்ணற்ட, ்ச்ரவு, பபாைாறம, ்ீற்ைம், 
்ட்தி மனப்பானறம, பிரிவிறன, பிைவு, அழுக்ாறு, 
குடிபவைதி, ்ைியாட்டம் மு்லதியறவ ஆகும். 
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இத்ற்யவற்ைதில் ஈடுபடுரவார் இறையாட்திறய 
உரிறமப் ரபைா் அற்டவ்தில்றல எனறு நான 
ஏற்ப்னரவ ப்ானரனன. அற்ரய இப்ரபாதும் 
மீணடும் ப்ால்்திரைன. (்லாத்தியர் 5:19-21)

மனமாற்ைம் அற்டய இனனும் ரநரம் இருக்தினைது. 
நாம் பிைருககு பலன ்ரும் மரங்ைா் இருக் 
ரவணடும். அம்மரத்தில் இருககும் பழங்ள பிைருககு 
நனறம பயககும் வற்யில் இருந்ால் நல்லது. அது 
ரபாலரவ, நாமும் நம்றமச சுற்ைதியுளைவர்்ளுககுப் 
பலன ப்ாடுப்பவர்்ைா் இருக் ரவணடும். பரிசுத் 
ஆவியின துறணயு்டன நாம் ந்டககும் ரபாது 
‘வணீ பபருறமறயத ர்்டாமலும், ஒருவருககு 
ஒருவர் எரிச்ல் ஊட்டாமலும், ஒருவர்மீது ஒருவர் 
பபாைாறமப்ப்டாமலும் இருப்ரபாமா்!’ எனறு புனி் 
பவுல் கூறு்தினைார். 

இத்வக்ாலத்தில், நாம் பிைருககு எப்படிப் பலன 
ப்ாடுப்பவர்்ைா் இருக் முடியும் எனறு ்ற்றுச 
்திந்திப்ரபாம். ்வைான ்ாரியங்ைில் நாம் ஈடுப்டாமல் 
இருப்ரபாமா். “உனமீது நீ அனபுகூர்வது ரபால 
உனககு அடுத்திருப்பவர் மீதும் அனபுகூர்வாயா்” 
எனனும் இந் ஒரர ்ட்டறையில் ்திருச்ட்டம் 
முழுவதும் நதிறைவு பபறு்திைது. (்லாத்தியர் 5:14)
 

்வக்ால முயற்தி
நாம் எப்படி நமது அனறப பிைருககுக ்ாட்ட 
முடியும்? நமது அணற்ட அயலாருககு நாம் நமது 
அனறபக ்ாட்ட முடியும். நாம் இறைவனுககுள 
வாழும் பபாழுது, எப்படிப் பட்ட சூழநதிறலயிலும் நாம் 
பிைருககு நமது அனறப பவைிப்படுத் முடியும். நாம் 
வாழும் வாழகற் பிைருககு பயனுளை்ாய இருக் 
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ரவணடும். பிைருககுச ப்யயும் நற்்ாரியங்ைில் 
நமது பங்ைிப்பு பபரி்ாய இருக் ரவணடும். 
நமது ்திருத்நற் கூைதியிருப்பதுரபால, ஒரு ்தில 
அறமப்பு்ள, எல்ரலாருககும் பபாதுவா் உளை 
இ்டங்றைப் பாது்ாததும், பராமரிததும் வரு்தினைன. 
உ்ாரணமா், வரலாற்றுச ்திைப்புமதிக்க ்டடி்டங்ள, 
நீறுற்று, புரா்னச ்தினனங்ள, ்ாறல்ைில் உளை 
வரலாற்றுக ்டடி்டங்ள, அழகு வாயந் நதிலப்பரப்பு்ள 
ரபானைவற்றைப் பபாதுமக்ள மரபுப்ாதது எனக 
்ரு்தி, பாது்ாததும் புதுப்பிததும் அவற்ைதிற்கு அழகு 
ர்ர்ததும் வரு்தினைனர். (லா்டார்ா ்தி #232).

என் நதிறலபாடு
• உங்ள பகு்தியில் உளை பபாது இ்டங்ள மீது 

அக்றை ்ாடடும் மனப்பானறமறய வைர்ததுக 
ப்ாளளுங்ள. எடுததுக்ாட்டாக ்ற்பபாழுது 
குப்றபகப்ாடுடடும் இ்டம், இயற்ற் நதிலக்ாட்தி 
இ்டமா் இருந்திருக் முடியுமா?

• ர்வாலயம் அறனவருககும் பபாதுவான இ்டமா் 
அறமயுமாறு பார்ததுக ப்ாளை ரவணடும். 
ர்வாலயத்தின பயனபடுத்ப்ப்டா் பகு்திறயச 
சுத்ம் ப்யவ்ற்கும் ரமம்படுததுவ்ற்கும் 
அழகுபடுததுவ்ற்கும் உங்ள அ்தி் ஒரு 
ப்யல்பாடற்டத ்திட்டமதி்ட விரும்பு்திைது எனபற் 
உங்ள பஙகு குருவானவரி்டம் ப்ரிவிக்வும். 

• சுற்றுசசூழலுக்ான  நமது அணுகுமுறை்ள 
மற்றும் முயற்்தி்ள குைதிதது நமது குடும்பங்ள, 
வடீடுத ர்ாழர்்ள மற்றும் அ்தி்வில்  ம்திப்பபீடு 
ப்யது ்லநதுறரயாடுரவாம். இற் நாம் மூனறு 
நதிறல்ைில் ப்யயலாம்.

• சுற்றுசசூழறலப் பராமரிப்ப்தில் (நமது/எனது) 
“சுற்றுசசூழல் நற்பணபு்ள” அல்லது (நமது/
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எனது) ரநாககுநதிறலறய (நாம்/நான) எவவாறு 
வைர்ததுளரைாம்? 

• எற் (நாம்/நான) நனைா் ப்யர்ாம்?
• அப்பகு்தி்ைில் முனரனற்ைம் 

்ாணப்படடுளை்ா?
• ரமரல உளை கூற்று எதுவும் இல்றல 

எனைால்,  இப்பணிறய நான எப்படி 
ப்ா்டஙகுவது?



்வக்ாலத்தின நான்ாம் ஞாயிறு, 
மார்ச 27, 2022 (ம்திழச்தியின ஞாயிறு)

பற்டப்றப 
றமயமா்க 
ப்ாண்ட 
ஆனமீ்த்திற்கு 
இற்டரய இருககும் 
மனந்திரும்பு்லும் 
முறையான 
ர்ாபமும்
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புனி் இரண்டாம் ஜானபால் 1980 ஆம் ஆணடு 
நவம்பர் மா்ம் 16 ஆம் ர்்தி பஜர்மன நாடடு 
மக்ளுககு ஆற்ைதிய உறரயில் பினவருமாறு 

குைதிப்பிடு்திைார் : “ஒவபவாரு மானி்ட உயிரினத்தின 
ரமலும் பற்டப்பாைியா்திய இறைவன ்மது 

மாணறபயும், அழற்யும் சுமத்தி, அைவு்்டந் 
மரியாற்றயக கூடடிச ர்ர்த்திருக்திைார். மனி் 

இனத்தின மரியாற்றயயும், மாணறபயும் 
்ாப்பாற்ை முறனயும் மக்ளுககு, ்திைதிஸ்வப் 

ரபா்றன்ள பபரும் உ்வியா் உளைன.” ஏர்ா, 
அ்திர்்ஷ்டவ்த்ால், இயற்ற்த ர்ர்வு மூலம் மனி் 
இனம் உருவாக்ப்படடிருக்திைது எனும் விஞஞானக 
கூற்றை ்விடு பபாடியாககும் வற்யில் ்திைதிஸ்வப் 

ரபா்றன்ள அறமநதுளைன. பற்டப்பாைியா்திய 
்்டவுள, மனி் இனதற்ப் பார்தது இவவாறு 
ப்ால்்திைார்: “்ாய வயிற்ைதில் உனறன நான 

உருவாககும் முனரப அைதிந்திருநர்ன” (எரர 1:5)
லா்டார்ா ்தி #65

‘Laetare Sunday’  எனபது ஒரு லத்ீன ப்ால். ்திது  
‘ம்திழச்தியின ஞாயிறு எனபற் குைதிக்தினைது. 
்வக்ாலத்தின மத்தியிலும், உயிர்தப்ழுந் 
ஆண்டவரா்திய இரயசுவில் ரவரூனைதியிருககும் 
நம்முற்டய விசுவா்ம் மற்றும் நம்பிகற்யின 
்ாரணமா் ம்திழச்தியும் நம்பிகற்யும் இருக் முடியும் 
எனபற்த ்திருச்றப நமககு நதிறனவூடடு்திைது எனபர் 
அ்ன பபாருள. 
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நறச்ய்தி — லூக்ா 15:1-3,11-32
ஊ்ாரி ம்ன்

வரி்ணடுரவார், பாவி்ள யாவரும் இரயசு 
ப்ால்வற்க ர்ட் அவரி்டம் பநருங்திவந்னர். 
பரிர்யரும், மறைநூல் அைதிஞரும், “இவர் பாவி்றை 
வரரவற்று அவர்்ரைாடு உணவருநது்திைாரர” எனறு 
முணுமுணுத்னர். அப்ரபாது அவர் அவர்்ளுககு இந் 
உவறமறயச ப்ானனார்: 
ரமலும் இரயசு கூைதியது: “ஒருவருககு இரணடு 
பு்ல்வர்்ள இருந்ார்்ள. அவர்்ளுள இறையவர் 
்நற்றய ரநாக்தி, “அப்பா, ப்ாத்தில் எனககு 
உரிய பஙற்த ்ாரும்” எனைார். அவர் ப்ாதற் 
அவர்்ளுககுப் ப்திர்நது அைித்ார். ்தில நாள்ளுககுள 
இறைய ம்ன எல்லாவற்றையும் ்திரடடிகப்ாணடு, 
ப்ாறல நாடடிற்கு பநடும் பயணம் ரமற்ப்ாண்டார்; 
அஙகுத ்ாறுமாைா் வாழநது ்ம் ப்ாதற்யும் 
பாழாக்தினார். அறனதற்யும் அவர் ப்லவழதித்ார். 
பினபு அந் நாடு முழுவதும் ப்ாடிய பஞ்ம் 
ஏற்பட்டது. அப்பபாழுது அவர் வறுறமயில் வாடினார்; 
எனரவ, அநநாடடுக குடிமக்ளுள ஒருவரி்டம் 
அணடிப் பிறழக்ச ப்னைார். அவர் அவறரப் பனைதி 
ரமயக்த ்ம் வயல்்ளுககு அனுப்பினார். அவர் 
பனைதி்ள ்தினனும் பநற்று்ைால் ்ம் வயிற்றை 
நதிரப்ப விரும்பினார். ஆனால், அற்ககூ்ட அவருககுக 
ப்ாடுப்பார் இல்றல. அவர் அைதிவு ப்ைிந்வராய, 
‘என ்நற்யின கூலதியாள்ளுககுத ர்றவககு 
மதிகு்தியான உணவு இருக், நான இஙகுப் ப்தியால் 
்ா்திரைரன! நான புைப்படடு என ்நற்யி்டம் ரபாய, 
‘அப்பா, ்்டவுளுககும் உமககும் எ்திரா் நான பாவம் 
ப்யர்ன; இனிரமல் நான உம்முற்டய ம்ன 
எனப்ப்டத ்கு்தியற்ைவன; உம்முற்டய கூலதியாள்ளுள 
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ஒருவனா் எனறன றவததுக ப்ாளளும் எனரபன’ 
எனறு ப்ால்லதிகப்ாண்டார்.

உ்டரன அவர் புைப்படடுத ்ம் ்நற்யி்டம் வந்ார். 
ப்ாறலயில் வநதுப்ாணடிருந்ரபார் அவர் ்நற் 
அவறரக ்ணடு, பரிவு ப்ாணடு, ஓடிப்ரபாய அவறரக 
்டடித ்ழுவி முத்மதிட்டார். ம்ரனா அவரி்டம், ‘அப்பா, 
்்டவுளுககும் உமககும் எ்திரா் நான பாவம் ப்யர்ன; 
இனிரமல் நான உம்முற்டய ம்ன எனப்ப்டத 
்கு்தியற்ைவன’ எனைார். ்நற் ்ம் பணியாைறர 
ரநாக்தி, ‘மு்ல்்ரமான ஆற்டறயக ப்ாணடுவநது 
இவனுககு உடுததுங்ள; இவனுற்டய ற்ககு 
ரமா்திரமும், ்ாலுககு மதி்தியடியும் அணிவியுங்ள; 
ப்ாழுத் ்னறைக ப்ாணடு வநது அடியுங்ள; நாம் 
ம்திழநது விருநது ப்ாண்டாடுரவாம். ஏபனனில், என 
ம்ன இவன இைநதுரபாயிருந்ான; மீணடும் உயிர் 
பபற்று வநதுளைான. ்ாணாமற்ரபாயிருந்ான; மீணடும் 
்திற்டததுளைான’ எனைார். அவர்்ள ம்திழநது விருநது 
ப்ாண்டா்டத ப்ா்டங்தினார்்ள.

“அப்ரபாது மூத் ம்ன வயலதில் இருந்ார். அவர் 
்திரும்பி வடீற்ட பநருங்தி வநதுப்ாணடிருந்ரபாது, 
ஆ்டல் பா்டல்்றைக ர்டடு, ஊழதியர்்ளுள ஒருவறர 
வரவறழதது, ‘இப்ல்லாம் எனன?’ எனறு வினவினார். 
அ்ற்கு ஊழதியர் அவரி்டம், ‘உம் ்ம்பி வந்திருக்திைார். 
அவர் ்ம்மதி்டம் நலமா்த ்திரும்பி வந்திருப்ப்ால் 
உம் ்நற் ப்ாழுத் ்னறை அடித்திருக்திைார்’ 
எனைார். அவர் ்தினமுற்று உளரை ரபா் விருப்பம் 
இல்லா்திருந்ார். உ்டரன அவருற்டய ்நற் பவைிரய 
வநது, அவறர உளரை வருமாறு ப்ஞ்திக ர்ட்டார். 
அ்ற்கு அவர் ்நற்யி்டம், ‘பாரும், இத்றன 
ஆணடு்ைா் நான அடிறமரபானறு உமககு ரவறல 
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ப்யதுவரு்திரைன. உம் ்ட்டறை்றை ஒருரபாதும் 
மீைதிய்தில்றல. ஆயினும், என நணபரராடு நான 
ம்திழநதுப்ாண்டா்ட ஓர் ஆடடுககுடடிறயககூ்ட 
எனறுரம நீர் ்ந்்தில்றல. ஆனால், விறலம்ைிரராடு 
ர்ர்நது உம் ப்ாதது்றைபயல்லாம் அழதிததுவிட்ட 
இந் உம் ம்ன ்திரும்பி வந்வு்டரன, இவனுக்ா்க 
ப்ாழுத் ்னறை அடித்திருக்திைரீர!’ எனைார். அ்ற்குத 
்நற், ‘ம்ரன, நீ எப்ரபாதும் எனனு்டன இருக்திைாய; 
எனனுற்டயப்ல்லாம் உனனுற்டயர். இப்ரபாது நாம் 
ம்திழநதுப்ாண்டாடி இனபுை ரவணடும். ஏபனனில், 
உன ்ம்பி இவன இைநது ரபாயிருந்ான; மீணடும் 
உயிர்பபற்றுளைான. ்ாணாமற்ரபாயிருந்ான; மீணடும் 
்திற்டததுளைான’ எனைார்.”

்திந்றனககு
இனறைய நற்ப்ய்தியில் மூனறு ்ற்்ளும் மூனறு 
முக்தியக ்்ாப்பாத்திரங்ள உளைனர். அப்பா, மூத் 
ம்ன மற்றும் இறைய ம்ன. இறைய ம்ன ்ன 
்வற்றை உணர்நது  மனந்திரும்பினான எனறு 
நற்ப்ய்தி கூறு்திைது. ்ன ம்னா்க ்ரு்ப்படுவ்ற்குத 
்னககுத ்கு்தியில்றல எனறு ்ன ்நற்யி்டம் 
ப்ால்லவும் முடிவு ப்ய்ார், இறைய ம்ன. அவரது 
மனந்திரும்பு்லதில், அவர் ்னது ்நற்றய மீணடும் 
்னறன அரவறணப்ப்ற்்ா் ்னது முநற்ய 
நதிறலறய (சுயநலம்,பபருறம) ரபானைவற்றைக 
ற்விட்டார். இரண்டாவது ்ற் மூத் ம்றனப் 
பற்ைதியது. பல ரவ் அைதிஞர்்ள இரயசுவின 
உவறமறயச சுடடிக ்ாடடும்ரபாது இரண்டாவது 
ம்ன மீது அ்தி் ்வனம் ப்லுத்தினர். இறைய 
ம்ன ஊ்ாரிக குமாரன அல்ல எனறும் கூைதினர். 
மூத் ம்னுககு ்ன இறைய ்ர்ா்ரன ்திரும்பி 
வநதுவிட்ட்ால் வருத்மும் ர்ாபமும் ஏற்பட்டது. 
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அவர் ்னது ்ர்ா்ரனுககு பவைியில் ஏற்பட்ட 
பிரச்றன்றைக ்ருத்தில் ப்ாளைவில்றல. ்ன 
்ர்ா்ரறன அவர் ‘ஆழமா்’ புரிநதுப்ாளைவில்றல. 
்ர்ா்ரர் இருவரி்டமும் புரிநதுணர்வு இல்லாமல் 
ரபாயிற்று. அணணன ்னககுக ்திற்டக்ா் ஒனறு ்ன 
்ம்பிககுக ்திற்டததுவிட்டர் எனை ஆ்ங்ம் மடடும் 
ரமரலாங்தி இருந்து. மூத் ம்ன மதி்வும் நல்லவர். 
்ன ்நற்யு்டன கூ்டரவ இருந்ார். ்ன ்ம்பிறயப் 
ரபால் இல்லாமல் அறனதது ரவறல்றையும் 
அவரர ப்ய்ார். இருப்பினும், ்ன நணபர்்ளு்டன 
ஒனைா் விருநதுணண அவருககு ஓர் ஆடுகூ்ட 
்திற்டக்வில்றல. அணணனின பார்றவயில் ்ம்பி 
‘பயனற்ைவர்’. அவறரப் பபாறுத்வறர ்ம்பி எனை 
ஒருவர் ‘இைநது விட்டார்’.

இந்க ்ற்யில், ்நற்கர் முக்தியததுவம் 
ப்ாடுக்ப்படடிருக் ரவணடும். ஏபனனில், அவரர 
எல்லாவற்றையும் ‘பற்டத்வர்’. ்நற்றயப் 
பபாருத்மடடில், அறனவரும் ்மரம. அறனவரும் 
வைர்வ்ற்குத ்கு்தியானவர்்ரை. இரண்டாவது 
மூனைாவது வாயப்பு்ள குைதிதது இஙகுப் 
ரப்ப்ப்டவில்றல. அறனவருககும் எப்பபாழுதும் 
வாயப்பு்ள வழங்ப்படடு வரு்தினைன. ஒரு 
்நற்யின நதிறலபாடு எனறும் ்யாராய இருககும். 
இறைய ம்ன வருவற்க ்ண்ட ்்ப்பரன அவறர 
ரநாக்தி ஓடினார். ம்றன மு்லதில் முத்மதிடடு 
அறணத்வர் ்நற். ்ன ம்னுககு அங்தியும், 
விரலதில் ரமா்திரமும், ்ாலதில் ப்ருப்பும் ரபாட்டவரும் 
்நற். ஒரு பபரிய விருநதுககு ஏற்பாடு ப்யது, 
அறனவறரயும் அறழத்வரும் அப்பா்ான. அர்ாடு 
அல்லாமல், ர்ாபமாய பவைியிரலரய அமர்ந்திருந் 
மூத் ம்னி்டம் மு்லதில் ரப்தியவரும் அப்பா்ான. 
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ர்ாபமாய இருந் மூத் ம்றன ம்திழச்திப்படுத் 
முற்பட்டவரும் ்நற்்ான. ஒரு ்நற்யின 
அணுகுமுறை ஆனமதி்தற் ஒடடிரய அறமநதுளைது.

்வக்ால முயற்தி
பற்டப்றப றமயமா்க ப்ாண்ட ஆனமதி்தற் 
நாம் வைர்க்திரைாமா?  நம்முற்டய வாழகற்யில் 
நம்முற்டய ்்ாப்பாத்திரம் எனன? ்நற்யா, மூத் 
ம்னா அல்லது இறைய ம்னா? மூத் ம்றனப் 
ரபானறு நனறமயான ்ாரியங்றை ்ாணாமல் 
இருக்க கூ்டாது. அம்மா்திரியான வாழகற்யில் 
ப்ழதிப்பு இருக்ாது. எந் மாற்ைதற்யும் ஏற்று 
ப்ாளைா்வர்்ள ‘இைந்வர்்ைா்ரவ’ இருப்பர்.
ஒரு ்நற்யின பணி பிைறர வாழ றவப்பது. 
மாற்ைமும் வைர்ச்தியும் ்நற்யால் எப்ரபாதும் 
்ாத்தியமான ஒனறு. ‘ப்ாறலந்’ ம்ன மீணடும் 
்ணப்டடுக்ப்பட்டார். அப்பா ்ன இரணடு ம்ன்ளும் 
நலமா் இருக் ரவணடும் எனரை விரும்பு்திைார். 
இறைய ம்ன மனந்திரும்பியர் ஒரு பவற்ைதி்ான. 

நம்முற்டய வாழகற் எத்ற்ய்ா் அறமநதுளைது? 
பற்டப்பறனதற்யும் ப்ாண்ட ஆனமதி்மா? அ்தில் 
ம்திழச்தியும் வாழவும் அ்டங்தியுளை்ா? எனறு பார்க் 
ரவணடும். அல்லது மூத் ம்றனப் ரபானறு ‘இைநது 
ரபான’ ஒரு வாழகற்யா? ்திந்திப்ரபாம்.

ஒரு ர்ளவி: ்்டவுள அறனவறரயும்வி்ட இரக்ம் 
உளைவரா?

“ஆ்ரவ, நான உமககுச ப்ால்்திரைன; இவர் ப்ய் 
பல பாவங்ள மனனிக்ப்பட்டன. ஏபனனில், இவர் 
மதிகு்தியா் அனபு கூர்ந்ார். குறைவா் மனனிப்புப் 
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பபறுரவார் குறைவா் அனபு ப்லுததுரவார் ஆவர்” 
எனைார்.  லூக்ா 7:47

என் நதிறலபாடு
• நாம் அறனவரி்டமும், குைதிப்பா் நம்றமச 

சுற்ைதியுளைவர்்ைி்டம் “இரக்ம்” எனை 
நதிறலப்பாடற்ட வைர்ப்ப்தில் உறு்தியாய இருப்ரபாம். 
குைதிப்பா் ஏறழ்ள, புலம்பபயர்நர்ார், மு்தியவர்்ள, 
வ்ீடற்ைவர்்ள, அனாற்்ள ரபானைவர்்ைி்டம் 
இரக்ம் ்ாடடுரவாம். இத்வக்ாலத்தில் 
அறனவரி்டம் இரக்ம் ்ாடடுரவாம். உ்வி 
ர்றவப்படுரவாருககும் நம்மால் இயனைற் 
ப்யரவாம்:

• அத்தியாவ்தியப் பபாருட்றை 
விநதிரயா்திப்ப்ன மூலம் நமது பகு்தியில் 
வாழபவர்்ளுககு உ்வ முயற்்திக்லாம்.

• அனபுககுரியவர்்றை இழநது ்விப்பவர்்ள, 
மனசர்ார்வற்டந்வர்்ள, ப்ாற்றுரநாயால் 
பநருக்டி்றை எ்திர்ப்ாளபவர்்ளு்டன 
்லநதுறரயா்டலாம். அவர்்ள ப்ால்வற்க 
ர்ட்லாம்.

• அக்ம் பக்த்தில் ்்ஷ்டப்படுபவர்்றைப் 
பார்ததும் பார்க்ா்துரபால் இருக்க கூ்டாது.

• அ்தி், POHD, SSVP (முடிந்ால்) ்ங்ைால் 
முடிந் உ்வி்றைத ர்றவப்படுரவாருககுச 
ப்யயலாம்.

• ர்ாவிட ப்ாற்ைதினால் இைந்வர்்ளுக்ா்ச 
ப்பிக்லாம். 

• நாம் அனபு ப்ய்வர்்றைரயா அல்லது நம்றமச 
சுற்ைதியுளைவர்்றைரயா நாம் நம்ப மறுத்துண்டா? 
அவர்்ைி்டம் ஏற்பட்ட நல்ல மாற்ைங்றை நம்பாமல் 
இருந்துண்டா?



்வக்ாலத்தின ஐந்ாம் ஞாயிறு, 
ஏப்ரல் 3, 2022:

ம்ம் – 
அனபானவர்்ளுக்ா 
அல்லது 
ப்ாடியவர்்ளுக்ா?
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எல்லாவற்ைதிற்கும் ரமலா் நமது இ்யங்ள 
பபாதுநலனில் அக்றை ப்ாணடு ப்யல்பட்டால், 
இப்புவியில் உளை எற்யுரம நாம் புைம்்ளை 
முற்ப்டமாடர்டாம். பிை உயிரினங்ளரமல் நாம் 

்ாடடும் பவறுப்பு, ்தில இறு்தியில் மனி் இனத்தின 
பவறுப்பிலும், துனபுறுததுவ்திலும் ப்னறு அற்டயும் 

எனபது நதிச்யம். நம்மதி்டம் ஓர் இ்யம் மடடுரம 
உளைது. ஆ்ரவ, பிை விலஙகு்றைத து்ஷபிரரயா்ம் 

ப்யயும் அர் இ்யம், மனி் உைவு்றையும் 
து்ஷபிரரயா்ம் ப்யய ்யங்ரவ ்யங்ாது.

“பிை உயிரினங்றை வற்ககும் ஒவரவாரு 
ப்யலும் மனி்னுற்டய மாணபுககும், மரியாற்ககும் 
எ்திரா்ச ப்யயப்படும் ப்யல்” எனறு ்தர்ாலதிக்த 
்திருச்றப மறைக்ல்விப் ரபா்றன்ள, 2418 ஆம் 

எணணிலதிருநது வா்திதது அைதி்திரைாம். இப்பிரபஞ்த்தில் 
்ாணப்படும் அறனதது நதிறல்ைிலும் நமது 

அனறபக ்ாட்டாமல் ஒரு்திலவற்றை மைநதுவிடும் 
ரபாது, நாம் பபாயயர்்ைா் ஆக்ப்படு்திரைாம்.

இற்ப்பற்ைதி எழுதுவற்யில் ர்ாமதினிக்ன நாடடு 
ஆயர்்ள இவவாறு குைதிப்பிடடுளைனர்: “்மா்ானம், 

நீ்தி, சுற்றுசசூழல் பாது்ாப்பு... இம்மூனறுரம 
ஒனரைார்டானறு பநருக்மா்ப் பிறணக்ப்படடுளைன. 

இவற்றைத ்னித்னியா்ப் பிரிதப்டுதது, 
்னித்னியா்ப் பார்ககும் முயற்்தி்ள மீணடும் நம்றமப் 

படுப்பா்ாைத்தில் ்ளைிவிடும் எனபது நதிச்யம்.

இப்பிரபஞ்ம் உைவு்ள ரமல் இயங்திக 
ப்ாணடிருக்திைது. இ்தில் மனி் இனம் ்ர்ா்ரி, 

்ர்ா்ரனா், பிை உயிரினங்ளு்டன ஓர் ஆனமதி்த 
்திருப்பயணம் ப்யது ப்ாணடுளைது. இறை அனபினால் 
உருவாக்ப்பட்ட பிை உயிரினங்ரைாடு, மனி் இனம், 
அனபின மூலம் இறணக்ப்படடு ‘ ்ர்ா்ரன சூரியன, 
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்ர்ா்ரி நதிலரவ, ்ர்ா்ரன ந்திரய ்ர்ா்ரி புவிரய’ 
எனறு அறழககும் உரிறமறய உைவா்ப் பபற்றுளைான.

லா்டார்ா ்தி #92 

நறச்ய்தி — ஜயாவான் 8:1-11
“உங்ளுள பாவம் இல்லா்வர் மு்லதில் 
இப்சபண்ஜமல் ்ல் எைதியடடும்”

இரயசு ஒலதிவ மறலககுச ப்னைார். பபாழுது 
விடிந்தும் அவர் மீணடும் ர்ாவிலுககு வந்ார். 
அப்ரபாது மக்ள அறனவரும் அவரி்டம் வந்னர். 
அவரும் அஙகு அமர்நது அவர்்ளுககுக ்ற்பித்ார். 
மறைநூல் அைதிஞரும் பரிர்யரும் விப்ாரத்தில் 
பிடிபட்ட ஒரு பபணறணக கூடடிக ப்ாணடு 
வநது நடுவில் நதிறுத்தி, “ரபா்்ரர, இப்பபண 
விபச்ாரத்தில் ற்யும் பமயயுமா்ப் பிடிப்பட்டவள. 
இப்படிப்பட்டவர்்றைக ்ல்லால் எைதிநது ப்ால்ல 
ரவணடும் எனபது ரமார் நமககுக ப்ாடுத் 
்திருச்ட்டத்திலுளை ்ட்டறை. நீர் எனன ப்ால்்திைரீ்?” 
எனறு ர்ட்டனர். அவர்ரமல் குற்ைம் சுமத் ஏ்ாவது 
ரவணடும் எனப்ற்்ா் அவர்்ள இவவாறு ர்டடுச 
ர்ா்தித்ார்்ள. இரயசு குனிநது விரலால் ்றரயில் 
எழு்திகப்ாணடிருந்ார். ஆனால், அவர்்ள அவறர 
வி்டாமல் ர்டடுகப்ாணடிருந்்ால், அவர் நதிமதிர்நது 
பார்தது, “உங்ளுள பாவம் இல்லா்வர் மு்லதில் 
இப்பபணரமல் ்ல் எைதியடடும்” எனறு அவர்்ைி்டம் 
கூைதினார். மீணடும் குனிநது ்றரயில் எழு்திக 
ப்ாணடிருந்ார்.
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அவர் ப்ானனற்க ர்ட்டதும் மு்திரயார் ப்ா்டங்தி 
ஒருவர் பின ஒருவரா் அவர்்ள யாவரும் 
அங்திருநது ப்னறுவிட்டார்்ள. இறு்தியா் இரயசு 
மடடுரம அஙகு இருந்ார். அப்பபணணும் அஙர்ரய 
நதினறு ப்ாணடிருந்ார். இரயசு நதிமதிர்நது பார்தது, 
“அம்மா, அவர்்ள எஙர்? நீர் குற்ைவாைி எனறு 
எவரும் ்ீர்ப்பி்டவில்றலயா?” எனறு ர்ட்டார். அவர், 
“இல்றல, ஐயா” எனைார். இரயசு அவரி்டம் “நானும் 
்ீர்ப்பு அைிக்வில்றல. நீர் ரபா்லாம். இனிப் பாவம் 
ப்யயா்ீர்” எனைார்.

்திந்றனககு
விவிலதியத்தில் மதி்வும் அழ்ான வரி்ள உளைன. 
அவவற்யில் 1 ரயாவான 4:7-8இல் இப்படியா் 
எழு்ப்படடிருக்தினைது. ‘அனபார்ந்வர்்ரை, 
ஒருவர் மற்ைவரி்டம் அனபு ப்லுததுரவாமா்! 
ஏபனனில், அனபு ்்டவுைி்டமதிருநது வரு்திைது. 
அனபு ப்லுததும் அறனவரும் ்்டவுைி்டமதிருநது 
பிைந்வர்்ள. அவர்்ள ்்டவுறை அைதிநதுளைார்்ள. 
8அனபில்லார்ார் ்்டவுறை அைதிநது ப்ாளைவில்றல; 
ஏபனனில், ்்டவுள அனபாய இருக்திைார்.’ அனறன 
ப்ரர்ாரபால, நாம் பபரிய ்ாரியங்றைச ப்யய 
ரவணடிய அவ்தியம் இல்றல. ்திைதிய ்ாரியங்றை 
அனரபாடு ப்யயுங்ள’ என்திைார். 

ம்த ்றலவர்்ள ்்டவுைின ்ட்டம், அ்ன அர்த்ம், 
ரநாக்ம் குைதிதது அ்தி்ம் ்வறலப்படுவ்தில்றல. 
“இந்ப் பபணணுககுத ்ாங்ள ப்யயும் 
்ாரியம் அனபான ்ாரியமா? எனறு ரயா்திக்த 
ர்ானைவில்றல. இரயசுறவ எ்திர்ககும் வணணம் 
அவர்்றை அந்ப் பபணறணக ்ல்பலைதிநது 
்ாக்வும் ப்ால்லவும் முற்படு்தினைனர். 
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இந் வாரம், இரயசுறவ ஏற்றுகப்ாண்டவரா் 
வாழவது எனைால் எனன எனறு நம்றம நாரம 
ர்டடுகப்ாளரவாம். அர்ாடு மற்ைவர்்ளு்டனான 
நமது உைவு்ைில் நம்மதி்டம் இருக் ரவணடிய  
்தில நல்ல மனப்பானறம்ள பற்ைதிக ்ருத்தில் 
ப்ாளரவாம்.

்வக்ால முயற்தி
இவவாரத்தில் நம்மதி்டம் இருக்ககூடிய 
ப்ாடுறமயான மனப்பானறமறயப் பற்ைதிச 
்ற்றுச ்திந்திப்ரபாம். ஒரு்தில ரநரங்ைில் ‘நான 
உனறனவி்டச ்திைந்வன எனை மனப்பானறம நம் 
்திந்றனககு வரும். நாம் இரயசுறவப் பினபற்றுவ்ன 
ரநாக்ம் அது்ானா? இவவாரம் நாம் நம்றமரய 
ர்ட் ரவணடிய முக்தியக ர்ளவி ‘நமது 
விசுவா்தற்யும் நம்பிகற்றயயும் மற்ைவர்்றைத 
்ாககும் ஆயு்மா் நாம் எப்பபாழு்ாவது 
பயனபடுத்தியுளரைாமா? அல்லது நாம் ப்ய்தினை 
ப்பம், மற்ைவர்்றை அவம்திக்ககூடிய ஆயு்மா் 
இருநதுளை்ா? யாராவது ர்வாலயத்திற்கு 
வராமல் இருந்திருந்ால், அர்ரய நாம் அடிக்டிச 
சுடடிக ்ாடடியுளரைாமா? அல்லது மற்ைவர்்றைப் 
பழதிவாஙகும் ரநாக்தில் நாம் ப்பம் ப்யதுளரைாமா? 
்திந்திப்ரபாம்.

என் நதிறலபாடு
• மற்ைவர்்றை அவமானப்படுத்வும், அவர்்றைப் 

பயமுறுத்வும், குற்ைவாைியா்வும்  ்்டவுறையும் 
என நம்பிகற்றயயும் பயனபடுததுவற் 
நதிறுததுரவன.
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• அனபும் இரக்மும் ப்ாண்ட பிளறையா், ்்டவுைின 
்ாட்தியா் இருப்ரபன.

• மதிரு்ங்றைக ப்ாடுறமப்படுத் மாடர்டன.

உறு்தியான ந்டவடிகற்
யாருக்ா் (நாம்/நான) பிரார்த்றன ப்ய்திரைாம்? நம் 
பபற்ரைார்்ள, அனபுககுரியவர்்ள, நாடு, இைந்வர்்ள, 
ரநாயாைி்ள, துனபப்படுபவர்்ள, புலம்பபயர்நர்ார், 
நமது ்றலவர்்ள மற்றும் உல்த்திற்்ா் நாம் 
பிரார்த்றன ப்ய்திரைாமா? ்்டவுள அவர்்றை 
இறை அனபில் அரவறணக் ரவணடும். அவர்்ள 
மடடுரம நம் விமர்்னங்ளுககுத ்கு்தியானவர்்ைா? 
்திந்திப்ரபாம்.



குருதது ஞாயிறு, ஏப்ரல் 10,2022

அறம்தியற்ை 
வாழவில் இருநது, 
இறைவரனாடு 
ஓர் அறம்தியான 
வாழகற் 
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நறச்ய்தி — லூக்ா 23:34 – 47
[்திருப்பாடு்ள வா்்ம் – ஜ்ர்நச்டுக்ப்பட்ட 
ஸ்லங்ள]

மணற்ட ஓடு எனப்படும் இ்டத்திற்கு வந்தும் 
அஙர் அவறரயும் வலப்புைம் ஒருவனும் இ்டப்புைம் 
ஒருவனுமா் அககுற்ைவாைி்றையும் அவர்்ள 
்திலுறவ்ைில் அறைந்ார்்ள.

அப்ரபாது [இரயசு, “்நற்ரய, இவர்்றை மனனியும். 
ஏபனனில், ்ாங்ள ப்யவது எனனபவனறு 

்திைதிஸ்வப் பாரம்பரியப் புரி்லதில், இப்புவியின 
முடிவும், இப்புவியிலுளை பற்டப்பு்ைின முடிவும், 
துவக்த்திலதிருநர் ்திைதிஸதுவின மறைபபாருைில் 
முழுறமப் பபற்ைதிருக்தினைன, அறனததும் அவர் 

வழதியாய, அவருக்ா்ப் பற்டக்ப்பட்டன (ப்ாரலா 1:16)
ரயாவான நற்ப்ய்தியில் நாம் ்ாணும் முனனுறரப் 

பா்டலதில் (ரயாவான 1:1-18) இரயசு ்திைதிஸது ‘ 
இறைவாக்ா்’ (Logos) இருநது பற்டப்றப உருவாக்க 
்ாரணமாய இருந்திருக்திைார் எனறு வா்திதது அைதிநது 

ப்ாள்திரைாம். அர் இறைவாககு இரயசுறவ மனி்ரா் 
உருவாக்க ்ாரணமாய இருந்திருக்திைது எனும் 

அ்திர்ச்தித ்்வறல அர் முனனுறரப் பா்டல் நமககுச 
ப்ால்லதி ஒரு ்திருப்புமுறனறய ஏற்படுதது்திைது. 

“வாககு மனி்ர் ஆனார்” (ரயாவான 1:14)

மூபவாரு ்்டவுள மத்தியிலதிருநது ஒரு நபர் 
இப்பிரபஞ்த்திற்குள நுறழநது, இப்புவியின வாழவில் 
பஙகு ப்ாணடு, ்திலுறவயில் துனபம் அனுபவிககும் 

அைவுககு நம்ரமாடு உைவு ப்ாணடுளைார்.

லா்டார்ா ்தி #98 -  #99
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இவர்்ளுககுத ப்ரியவில்றல” எனறு ப்ானனார்.] 
அவர்்ள அவருற்டய ஆற்ட்றைக குலுக்ல் 
முறையில் பங்திடடுக ப்ாண்டார்்ள.

்திலுறவயில் அறையப்பட்ட இரயசுறவ ர்லதி 
ப்ய்தினைனர்
மக்ள இவற்றைப் பார்ததுக ப்ாணடு 
நதினைார்்ள. ஆட்தியாைர்்ள, “பிைறர 
விடுவித்ான; இவன ்்டவுைின பம்தியாவும், 
ர்ர்நப்டுக்ப்பட்டவனுமானால் ்னறனரய 
விடுவிததுக ப்ாளைடடும்” எனறு ர்லதிப்ய்ார்்ள. 
பற்டவரீர் அவரி்டம் வநது புைித் ்திராடற் 
இர்தற்க ப்ாடுதது, “நீ யூ்ர்்ைின அர்னானால் 
உனறனக ்ாப்பாற்ைதிக ப்ாள” எனறு எளைி 
நற்யாடினர். “இவன யூ்ரின அர்ன” எனறு அவரது 
்திலுறவயின ரமல் எழு்தி றவக்ப்படடிருந்து.

நல்ல ்ளவன
்திலுறவயில் ப்ாங்திகப்ாணடிருந் குற்ைவாைி்ளுள 
ஒருவன, “நீ பம்தியா்ாரன! உனறனயும் எங்றையும் 
்ாப்பாற்று “எனறு அவறரப் பழதிததுறரத்ான. 
ஆனால், மற்ைவன அவறனக ்டிநது ப்ாணடு, 
“்்டவுளுககு நீ அஞசுவ்தில்றலயா? நீயும் அர் 
்ீர்ப்புககுத்ாரன உளைா்தி இருக்திைாய. நாம் 
்ணடிக்ப்படுவது முறைரய. நம் ப்யல்்ளுகர்ற்ை 
்ண்டறனறய நாம் பபறு்திரைாம். இவர் ஒரு 
குற்ைமும் ப்யயவில்றலரய!” எனறு ப்திலுறரத்ான. 
பினபு அவன, “இரயசுரவ, நீர் ஆட்தியுரிறம பபற்று 
வரும்ரபாது எனறன நதிறனவிற்ப்ாளளும்” எனைான. 
அ்ற்கு இரயசு அவனி்டம், “நீர் இனறு எனரனாடு 
ரபரினப வடீடில் இருப்பபீர் என உறு்தியா் உமககுச 
ப்ால்்திரைன” எனைார்.
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இரயசுவின மரணம்
ஏைககுறைய நணப்ல் பனனிரணடு மணி மு்ல் 
பிற்ப்ல் மூனறு மணிவறர நாப்டஙகும் இருள 
உண்டாயிற்று. ்்திரவன ஒைி ப்ாடுக்வில்றல. 
்திருகர்ாவிலதின ்திறர நடுவில் ்திழதிந்து. “்நற்ரய, 
உம்ற்யில் என உயிறர ஒப்பற்டக்திரைன” எனறு 
இரயசு உரத் குரலதில் கூைதி உயிர் துைந்ார்.

இைப்புககுப் பின
இற்க ்ண்ட நூற்றுவர் ்றலவர், “இவர் 
உணறமயா்ரவ ரநர்றமயாைர்” எனறு கூைதிக 
்்டவுறைப் ரபாற்ைதிப் பு்ழந்ார்.

்திந்றனககு
இனறைய நற்ப்ய்தியில் உணர்ச்தி்ரமான பாத்திரம் 
எனைால் நாம் யாறரக குைதிப்பி்டலாம்? ்தில ஆனமதி் 
எழுத்ாைர்்ள, நல்ல ்திரு்டன அல்லது நூற்றுவர் 
்றலவருககுப் ப்திலா், “அவறரச ்திலுறவயில் 
அறையுங்ள, ்திலுறவயில் அறையுங்ள…” எனறு 
கூச்லதிடுவ்தில் கூட்டதது்டன ர்ர்ந்வர்்ைா் 
இருக்லாம் எனறு கூைதியுளைனர். ஏபனனைால், 
நம்மதில் ஒரு பகு்தியினர் மற்ைவர்்ள எனன 
ப்ய்திைார்்ள எனறு பார்ப்ப்திரலரய ்ருத்ாய 
இருக்தினைனர். 

இந்த ்வக்ாலத்தில் மற்ைவர்்ள எனன 
ப்ய்திைார்்ள எனறு பார்ப்பற்வி்ட நமககு 
எம்மா்திரியான மாற்ைம் ர்றவப்படு்தினைது எனபற் 
குைதிதது ரயா்திப்ரபாம். ஏபனனில், இரயசுவுககு 
நாம் ‘ஆம்’ எனறு ப்ால்வது ஒரு முறை அல்ல. 
நாம் இப்பபாழுது ப்ால்லு்தினை ‘ஆம்’ எனபது 
நமது நற்டமுறை வாழகற்ச சூழலு்டன ஒடடி 
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வரு்தினை ஒனறு. நமது வாழகற்ப் பயணத்தில் வழதி 
்வைதியிருக்லாம் அல்லது இரயசுவின பார்றவயில் 
இருநது ்ற்று மறைந்திருக்லாம். 

இத்வக்ாலத்தில் நாம் ப்ால்்தினை ‘ஆம்’ எனும் 
வார்தற் இரயசுவு்டன நம்றம மீணடும் இறணககும் 
ஒரு பாலமா் இருக்டடும். இறைவனுககும் 
நமககும் உளை உைவு ஒருவழதி பயணமா் இருக்க 
கூ்டாது. ்்டவுள ஓர் ‘அற்யா்’ ஜவீன அல்ல. 
அவறரத ர்டுரவாரின இ்யத்தில் இறைவன 
குடிப்ாணடுளைார். இ்னவழதி இறைவனுககும் 
நமககும் உளை இற்டபவைி குறைநது, உைவு இனனும் 
இறுக்மா்திைது. ரமலும், மனந்திரும்பு்ல் வழதியா் 
பு்திய அனுபவதற்யும் குணப்படுதது்றலயும் நாம் 
உணர்்தினரைாம். நாம் அறனவரும் நல்ல ்ளவனா் 
இருக் முயற்்திக் ரவணடும். 
்ன ்் ்திரு்டன இரயசுவுககுச ப்யவற்ப் ரபால 
மற்ைவர்்ைின வழீச்தியில் ம்திழச்தியற்டயககூ்டாது. 
முடிந்வறர பிைர் துனபத்தில் பஙப்டுக் ரவணடும். 
நல்ல ்ளவன  ்ான ப்ய் ்வற்றை உணர்நது  
்திலுறவயில் மனம் வருநது்திைான. இ்ன வழதி 
இறைவனு்டன இணக்மா்தினைார். 

“இரயசுரவ, நீர் ஆட்தியுரிறம பபற்று வரும்ரபாது 
எனறன நதிறனவிற்ப்ாளளும்” 

்வக்ால முயற்தி
இந்த ்வக்ாலத்தில் நாம் எடுத் முடிவு்றையும் 
நமது நதிறலப்பாடற்டயும் நாம் ்திந்திததுப் பார்க் 
ரவணடும். நம்முற்டய ஆனமதி் வாழகற் இனனும் 
இறு்தியா் இருக் நாம் ப்யய ரவணடிய முக்தியக 
்ாரியங்ள எனனபவனறு நாம் அல்தி ஆராய 
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ரவணடும். நம்முற்டய வாழகற், இறைவனின 
பற்டப்றபப் பிர்திபலதிப்பறவயா் இருத்ல் அவ்தியம்.

என் நதிறலபாடு
• இந்ப் பூமதிறயப் பராமரிப்ப்ற்கும், ்்டவுைின 

பற்டப்றப நனகு பாது்ாக்வும் உங்ள பஙற் 
நீங்ள எப்படிச ப்யய முடியும் எனபற்ப் பற்ைதிய 
உங்ள குறு்திய ்னிப்பட்ட பார்றவ மற்றும் 
பிரார்த்றனறய எழுதுங்ள.

• ்வக்ாலப் பிரச்ாரம் 2022 ககு உங்ள பங்ைிப்பும் 
இலககும் எனனபவனறு  உறு்தி ப்ய் பிைகு, 
அவற்றைத ்திருச்றப அல்லது மறைமாவட்டத்தில் 
்மர்ப்பிக்வும்.

• இயற்ற்றயப் பாது்ாககும் ந்டவடிகற்யில் 
ஈடுபடடிருககும் நமது பஙகுககுத 
்னனார்வைர்்ைா் இருக் முற்படுரவாம்.


