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என் வாழ்கமகை முமையில் ஒரு குைிப்ிட்ட 
ஏறைததாழமவ ஏற்டுதத்ககூடிய சததஙகைள் 
மறறும் கைவனச்சிதைல்கைள் என்ன என்்மத 
யயாசிததுப ்ார்்ககை யேரம் ஒது்ககைியுள்யளேனா? 
என் அன்பு்ககுரியவர்கைளு்டனும், என்மனச் 
சுறைியுள்ளேவர்கைளு்டனும், சுறறுச்சூழலின் மீதான 
எனது அ்ககைமையு்டனும் இண்ககைமாகை இருப்தில் இநத 
ஏறைததாழவு ்ாதி்ககைிைதா?

மாைாகை, சுய்ககைடடுப்ாடய்டாடு ஒரு திருபதிகைரமான 
வாழ்கமகைமய அமமதது்க ககைாள்ளும் ச்கதி, தனி 
மனித விருபபு கவறுபபுகையளோடு சம்்நதப்ட்டது 
அல்ல.‘ ஆன்மிகைம் என்ன கசால்கைிைது?’ எனப 

ய்ாதிய அளேவு புரிநது ககைாள்வதும், அதறயகைற்,‘ 
அமமதி வாழவு என்ைால் என்ன?’ என்்மத்க 

குைிததும் சீரான விளே்ககைஙகைள் தரப்்ட யவண்டும். 
ய்ாரில்லாத ேிமலயில் வாழவுதான் அமமதி வாழவு 
எனப க்ாருள் தருவது சரியல்ல. ேிமைவான உன் 
அமமதி சுறறுச்சூழல் ்ாதுகைாப்ிலும், க்ாதுேலன் 
யகைாட்ாடடுப ்ாதுகைாப்ிலும் சம்்நதப்டடுள்ளேது. 

அமத முழுமமயாகை அம்டய சீரான சமேிமல வாழவு 
முமை யதமவப்டுகைிைது. இச்சமேிமல வாழமுமை்ககு 
உயிரின் ஆழமான அர்ததஙகைமளேப புரிநது ககைாள்ளேவும், 

இயறமகையின் அழமகைப ்ார்தது ஆச்சரியதமத 
கவளேிப்டுததவும்  மாக்ரும் ச்கதிகைள் உண்டு.

லா்டாயதா சி #225  
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நற்செய்தி — மத்்யு 6:1-6,16-18
மறைவாய் உள்ள்ைக் காணும் உங்கள் 
்ந்்ையும் உங்களுக்குக் கைம்மாறு அளதிப்பார்

ம்ககைள் ்ார்்ககை யவண்டுகமன்று அவர்கைள்முன் உஙகைள் 
அைச் கசயல்கைமளேச் கசயயாதீர்கைள். இமத்க குைிதது 
ேீஙகைள் எச்சரி்கமகையாய இருஙகைள். இல்மலகயன்ைால் 
உஙகைள் விண்ணகைத தநமதயி்டமிருநது 
உஙகைளு்ககு்க மகைம்மாறு கைிம்ட்ககைாது. ேீஙகைள் 
தர்மம் கசயயும்ய்ாது உஙகைமளேப்றைித தம்்ட்டம் 
அடி்ககைாதீர்கைள். கவளேியவ்ட்ககைாரர், ம்ககைள் புகைழ 
யவண்டுகமன்று கதாழுமகை்க கூ்டஙகைளேிலும் 
சநதுகைளேிலும் ேின்று அவவாறு கசயவர். அவர்கைள் 
தஙகைளு்ககுரிய மகைம்மாறு க்றறுவிட்டார்கைள் என 
உறுதியாகை உஙகைளு்ககுச் கசால்கைியைன். ேீஙகைள் 
தர்மம் கசயயும்ய்ாது, உஙகைள் வல்கமகை கசயவது 
இ்ட்கமகை்ககுத கதரியாதிரு்ககைடடும். அபக்ாழுது 
ேீஙகைள் கசயயும் தர்மம் மமைவாயிரு்ககும்; மமைவாய 
உள்ளேமத்க கைாணும் உஙகைள் தநமதயும் உஙகைளு்ககு்க 
மகைம்மாறு அளேிப்ார். ேீஙகைள் இமைவனி்டம் 
யவண்டும்க்ாழுது கவளேியவ்ட்ககைாரமரபய்ால் இரு்ககை 
யவண்்டாம். அவர்கைள் கதாழுமகை்ககூ்டஙகைளேிலும் 
வதீியயாரஙகைளேிலும் ேின்றுககைாண்டு ம்ககைள் 
்ார்்ககை யவண்டுகமன இமையவண்்டல் கசயய 
விரும்புகைிைார்கைள். அவர்கைள் தஙகைளு்ககுரிய மகைம்மாறு 
க்றறு விட்டார்கைள் என உறுதியாகை உஙகைளு்ககுச் 
கசால்கைியைன். ஆனால், ேீஙகைள் இமைவனி்டம் 
யவண்டும் க்ாழுது உஙகைள் உள்ளேமை்ககுச் 
கசன்று, கைதமவ அம்டதது்க ககைாண்டு, மமைவாய 
உள்ளே உஙகைள் தநமதமய யோ்ககைி யவண்டுஙகைள். 
மமைவாய உள்ளேமத்க கைாணும் உஙகைள் தநமதயும் 
உஙகைளு்ககு்க மகைம்மாறு அளேிப்ார். யமலும் ேீஙகைள் 
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யோன்பு இரு்ககும்ய்ாது கவளேியவ்ட்ககைாரமரப ய்ால 
முகைவாட்டமாய இரு்ககை யவண்்டாம். தாஙகைள் யோன்பு 
இருப்மத ம்ககைள் ்ார்்ககையவண்டுகமன்யை அவர்கைள் 
தஙகைள் முகைஙகைமளே விகைாரப்டுததி்க ககைாள்கைிைார்கைள். 
அவர்கைள் தஙகைளு்ககுரிய மகைம்மாறு க்றறுவிட்டார்கைள் 
என உறுதியாகை உஙகைளு்ககுச் கசால்கைியைன். ேீஙகைள் 
யோன்பு இரு்ககும்ய்ாது உஙகைள் தமலயில் எண்கணய 
யதயதது, முகைதமத்க கைழுவுஙகைள். அபக்ாழுது ேீஙகைள் 
யோன்பு இருப்து மனிதரு்ககுத கதரியாது; மாைாகை. 
மமைவாய இரு்ககைிை உஙகைள் தநமத்ககு மடடும் 
கதரியும். மமைவாய உள்ளேமத்க கைாணும் உஙகைள் 
தநமதயும் உஙகைளு்ககு ஏறை மகைம்மாறு அளேிப்ார். 

செதிந்ைைக்கு
்ல சமயஙகைளேில் அமமதியான சூழேிமலகைளேில் 
இருநதுதான் அதிகைமான  வலிமமயும் உதயவகைமும் 
ேம் ேிமனவு்ககு வரும். இ்ககைால்ககைட்டததில் ேமது 
வாழ்கமகை “சததததிறகு” அடிமமயாகைிவிட்டது. 
சததம் என்்து ்லரது கைவனம், அஙகீைகைாரம் மறறும் 
்ாராடடு ஆகைியவறைின் யதமவமய்க குைி்ககும். 
சததம் என்்து ேமது கசயல்கைளேின் வடிவததில் 
இரு்ககைலாம். ோம் கசயயும் ேல்லமத ம்ககைள் அைிநது 
ககைாள்ளேவும் ்ார்்ககைவும் முடியும். ்ல சமயஙகைளேில் 
ோம் சநயதாசமாகை இரு்ககும் தருவாயில் சததம் 
கவளேிப்டும். உதாரணமாகை, கைிசுகைிசு்ககைள்,  அதிகை 
யவமலயாகை இருப்து மறறும் கதாமல்ககைாடசி 
ேிகைழச்சிகைமளே்க கைண்டு கைளேி்ககும்ய்ாது ேம்மம 
மகைிழவிப்து ய்ான்ைவறைில் சததம் கவளேிப்டும். 
சததம் ்ல கசயல்கைமளே்க குைி்ககும்.  ஆனால், அமவ 
மனிதனாகைவும் இமைவனின் ்ிள்மளேகைளோகைவும் 
ேம்மம வளேர்்ககைவில்மல.
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ஒரு “சததததில்” இருநது மறகைாரு “சததததிறகு” ோம் 
மாறும்ய்ாது  ேம்மம ோயம யகைடடு்க ககைாள்ளே்ககூடிய 
யகைள்வி: “கை்டவுள் மடடும் ேம்ககுப ய்ாதுமா. 
ேறகசயதியில் இயயசு விமர்சிததமதபய்ால் கை்டவுள் 
ஏமழயா? அல்லது ோம் ஏமழயா?

ேமது வாழ்கமகையில் இமைவனு்ககு ஓர் இ்டம் 
உண்டு என்்மத இயயசு ேம்ககு ேிமனவூடடுகைின்ைார். 
ோம் கசயயும் அமனதது்க கைாரியஙகைமளேயும் அவர் 
்ார்்ககைிைார். ேமது கசயல் மறறும் ே்டவடி்கமகைகைமளே 
ோம் “சததமாகை” கசால்லத யதமவயில்மல. கை்டவுள் 
அதமன அைிவார். ேமது கசயல்கைள் மறறும் 
முடிவுகைமளே அமனவரும் யகைடகும்்டி கசால்ல 
யவண்டிய அவசியமில்மல, ஏகனன்ைால், ேம்மமப 
க்ாறுததவமர, அது கை்டவுமளே யோ்ககைி கசலுததப்டும் 
ஒன்று. 

ேமது ஆன்மிகை வாழ்கமகையில் அமமதிமய்க 
கைம்டப்ிடிபய்ாம். அமமதியாய இரு்ககும் ய்ாது 
ேமது ்ரிசுதத ஆவி ேம்முள் கைிரிமயச் கசயவமத 
ோம் புரிநது ககைாள்ளே முடியும். அமமதியாய 
இரு்ககும் இமைவயனாடு ஒன்ைாகை ்யணி்ககை ேம்மால் 
முடிகைின்ைது.

்வக்கால முயறசெதி
இததவ்ககைாலததில், யோன்பு, ஒபபுரவுச் ச்டஙகு, 
சிறைின்்ஙகைளு்ககு அடிமமயாகைாமல் இருததல் 
ய்ான்ைமவ இமைவனு்ககும் மனிதனு்ககும் உள்ளே 
இம்டகவளேிமய்க குமை்ககை வமகை கசயயும். 
கை்டவுயளோடு ேம்ககுள்ளே உைமவ இன்னும் 
வலுப்டுததும். இநத வாரம் “சததஙகைள்” குைிதது ோம் 
கைவனமாய இருப்து அவசியம். ்ரிசுதத ஆவியின் 
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தூண்டுதலு்ககு ோம் இ்டம் ககைா்டாமல் இருநதால் 
“சததம்” ேம் வாழ்கமகைமய ஆ்ககைிரமிததுவிடும் 
என்்மத என்றும் ேிமனவில் ககைாள்ளே யவண்டும். 

என் நதிைலபாடு
• தவ்ககைால கசயல்்ாடுகைள் : யதமவ்கயகைற் உணமவ 

உடககைாள்ளே யவண்டும். தவம் கசயவது ஓர் அனுதின 
ே்டவடி்கமகையா்ககைாமல், அதன் அர்தததமதத கதரிநது 
கசயய யவண்டும். எடுதது்ககைாட்டாகை மாமிசம் 
உண்்மதத தவிர்்ககைலாம்.

தவ்ககைாலம் குைிதது்க யகைனன் சட்டம் 1250-
1253இல் இவவாறு குைிப்ி்டப்டடுள்ளேது;
1. அமனதது லததீன் யதவாலயஙகைளேிலும் 

ஒவகவாரு கவள்ளேி்ககைிழமமயும் மறறும் 
தவ்ககைாலம் முழுதும் தவம் கசயயலாம்.

2. ஆயர்கைள் மாோடடில் எடு்ககைப்ட்ட 
முடிவின்்டி இமைச்சி அல்லது 
யவறு சில உணவுகைமளே ஒரு சில  
புனிதமான விழாமவத தவிர, அமனதது 
கவள்ளேி்ககைிழமமகைளேிலும் கைம்டப்ிடி்ககைப்்ட 
யவண்டும். எடுதது்ககைாட்டாகை மதுவில்ககு 
மறறும் விரதம் ய்ான்ைமவ விபூதி புதன் 
மறறும் புனித கவள்ளேியில் கைம்டப்ிடி்ககைப்்ட 
யவண்டும்.

3. ்தினான்கு வயமத எடடிய அமனவரும் 
மதுவில்ககுச் சட்டததிறகு்க கைடடுப்்ட 
யவண்டும். 

4. 59 வயது்ககு உட்ட்டவர்கைள் விரதம் / 
யோன்பு எடு்ககைலாம். யமலும் மது்ான 
சட்டதது்ககு உட்ட்டவர்கைள் இதமன 
அனுசரி்ககைலாம். க்றயைார்கைள் தஙகைள் 
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்ிள்மளேகைள் யோன்பு இருப்மத உறுதி 
கசயய யவண்டியது அவசியம்.

5. யோன்பு எடு்ககை முடியாதவர்கைள், அதறகுப 
்திலாகை ்ின்வரும் வழிகைளேில் ஏதாவது 
ஒரு வழியில் தவம் கசயயலாம். 
எடுததுகைாட்டாகை, திருப்லி்ககுச் கசல்வது, 
கச்மாமல கச்ிப்து, சிலுமவப்ாமத 
கசயவது, ேறகைருமண ஆராதமனயில் 
கைலநது ககைாள்வது, ஏமழகைளு்ககு 
உதவுதல், யோயாளேிகைமளேச் சநதிததல், 
இைநத ஆதமா்ககைளு்ககைாகைச் கச்ிப்து, 
்ிடிதத உணவு, ்ானம் அருநதுவமதத 
தவிர்ததல், கவள்ளேி்ககைிழமமகைளேில் மாமிசம் 
சாப்ிடுவமதத தவிர்ததல், மனதது்ககுப 
்ிடிதத ேிகைழச்சிகைமளேப ்ார்்ககைாமல் இருப்து 
ய்ான்ைமவ.

(்ிபரவரி 25, 1984 இல் மயலசியா, சிஙகைபபூர் 
மறறும் புருமண ஆயர்கைளேின் மாோடு)
ஆதாரம்: http://www.heraldmalaysia.com/news/meat-on-
friday/26054/13

• ஒரு ேிமலயான வாழ்கமகை முமை்ககைான 
்ழ்ககைதமத வளேர்ப்து. உதாரணமாகை, ம், தண்ணரீ்-
புடடி, உணவுப ்ாததிரஙகைள் மறறும் மின் ோளேிதழ, 
முடிநதவமர, அதாவது கசயதிததாள்கைள் மறறும் 
புததகைஙகைள். முதல் முமை கசய்வர்கைளு்ககைான 
கசயல்: மளேிமகைப க்ாருடகைமளே வாஙகும்ய்ாயதா 
அல்லது உணவு வாஙகும்ய்ாயதா வாரததிறகு 
இருமுமை  இப்டிச் கசயய முயறசி்ககைவும்.

• யோன்புப ்ிரச்சாரததிறகைான (எஙகைள் / எனது) 
்ஙகைளேிபபு்ககைான இல்கமகை அமம்ககை யவண்டும். 

http://www.heraldmalaysia.com/news/meat-on-friday/26054/13
http://www.heraldmalaysia.com/news/meat-on-friday/26054/13
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உதாரணமாகை (எஙகைள் / எனது) ஏமழகைளு்ககு 
“தானம்” வழஙகுதல். ஒவகவாரு வாரமும் 
யசமி்ககும் சம்்ளேதமத ஏமழகைளு்ககைாகை ஒது்ககுவது 
ய்ான்ைமவ.
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