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விவிலதியம் ்காட்டும் மனித வகாழவின் விளக்ம் 
மூன்று அடிப்ப்ையகான உறவு்ள் வழதியகா்ச் 

ச�கால்லப்பட்டிருக்திறது. இ்றவனனகாடு ச்காணை 
உறவு, அயலகானனகாடு ச்காணை உறவு, ்ப்ைபன்பகாடு 
ச்காணடுள்ள உறவு. விவிலதியம் தரும் த்வலதின்்படி 

இநத மூன்று உறவு்ளிலும் மனததளவில், 
ச�யல்்பகாடு்ள் அளவில் மனிதன் விரி�்ல 

ஏற்படுதததினகான். இநத விரி�்லததகான் ்பகாவம் என்று 
ச�கால்்தினறகாம். இதன் வி்ளவகா் �மூ்மகா் நைநனதறதிக 

ச்காணடிருநத இ்ற உறவு, அயலகான் உறவு, 
்ப்ைபன்பகாடு உறவு ன்பகான்ற்வ்ள் முறதிக்ப்பட்ைன. 

்ப்ைபபு்ளகா்திய நம்மதிைம் உள்ள கு்ற்்ளக 
்ணடுணரகாமல், ்ைவுளு்ைய இைத்தனய 

்பிடிதது வ்லததுபன்பகாை நதி்னதத அ்ங்காரச் 
ச�யல், உறவு்ளில் �ீர்ன்ட்்ை உருவகாக்தியது. 
இதன் வி்ளவகா் ்ைவுள் புனித இனததுககுக 

்ட்ை்ளயிட்ை “்ப்ைப்்ப ஆளக்ைவகாய்” (சதகாநூ 
1:28).” “உழுது ்பரகாமரி” (சதகாநூ 2:15) ன்பகான்ற 

அறதிவு்ர்்ள அறசநறதி இல்லகாத அததி்காரங்ளகா் 
மகாறறதி �மூ்மகா் உருசவடுதத உறவு்ள் 

�திதறடிக்ப்பட்டு, மனிதன் ்ப்ைபபுககு எததிரகா்ச் 
ச�யல்்பை மு்னநது விட்ைகான் (சதகாநூ 3:17-19).
இநனநரதததில் புனித ்பிரகான்�திஸ்கு அ�தி�தியகா்ர 

அறதிமு்ப்படுதத னவணடியது அவ�தியமகா்தின்றது. 
மனிதனகால் துவம்�ம் ச�ய்யப்பட்ை உறவு்ள் புனித 

அ�தி�தியகாரகால் தூ�தி தட்ைப்பட்டு, முறதிவு்ளுககு 
்ட்டுபன்பகாட்டு மீணடும் அனத உறவு்்ள 

வளர்தசதடுககும் அவரு்ைய முயற�தி ்ப்ைபபு்்ள 
அன்பு ச�ய்ய அ்ழததுச் ச�ல்்திறது. அ�தி�தியகாரின் 
்ப்ைபபு ஆன்மீ்ம் ்பிர்பஞ� உயிர்்ளிைம் மன்னிபபு 

னவணடி, மீணடும் இ்றவனனகாடும், புனித 
ச்பகானசவநதூர் தகான் எழுததிய “The Major Legend of 

St.Francis” என்ற புதத்தததில் குறதிப்பிட்டுள்ளகார்.
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்பகாவதததின் அம்�த்தக குறதிதது �றறு �திநததிபன்பகாம். 
்பகாவம் என்்பது நகாம் ச�ய்த தவற்றக குறதிககும். 
்பகாவம் இ்றவனுககும் நமககும் உள்ள 
உற்வ உ்ைககும் ஒரு ்ற்பகா்ற. மதி்வும் 
்பகாததிக்ப்பைககூடியவர்்்ள நகாம் எவவகாறு 
நைதது்தினறகாம் மறறும் இயற்்யின் மீது  நமது 
அணுகுமு்ற குறதிதது ்ருதததில் ச்காள்ளுமகாறு 
ன்பகாப்பின் ்டிதம் நம்்ம அ்ழக்திறது. 

நற்செய்தி — லூக்கா 4:1-13
இயேசு அலக்ேினகால் யசெகா்திக்ப்பட்டது

இனயசு தூய ஆவியகால் ஆட்ச்காள்ளப்பட்டு னயகார்தகான் 
ஆற்ற விட்டுத ததிரும்்பினகார். ்பின்னர் அவர் 
அனத ஆவியகால் ்பகா்லநதிலதததிறகு அ்ழததுச் 
ச�ல்லப்பட்ைகார். அவர் நகாற்பது நகாள் அல்்யினகால் 
ன�காததிக்ப்பட்ைகார். அநநகாள்்ளில் அவர் ஒன்றும் 
�காப்பிைவில்்ல. அதன் ்பின் அவர் ்ப�தியுறறகார். 
அபச்பகாழுது அல்் அவரிைம் , “நீர் இ்றம்ன் 
என்றகால் இநதக ்ல் அப்பமகாகும்்படி ்ட்ை்ளயிடும்”  
என்றது. அதனிைம் இனயசு மறுசமகாழதியகா், 
 “‘மனிதர் அப்பதததினகால் மட்டும் வகாழவததில்்ல’ 
என ம்றநூலதில் எழுததியுள்ளனத” என்றகார். ்பின்பு, 
அல்் அவ்ர அ்ழததுச் ச�ன்று உல்தததின் 
அரசு்ள் அ்னத்தயும் ஒரு சநகாடிபச்பகாழுததில் 
அவருககுக ்காட்டி,  அவரிைம், “இவறறதின்னமல் 
முழு அததி்காரத்தயும் இவறறதின் னமன்்ம்யயும் 
உமககுக ச்காடுபன்பன். இ்வ யகாவும் என்னிைம் 
ஒப்ப்ைக்ப்பட்டிருக்தின்றன; நகான் விரும்்பியவருககு 
இவற்றக ச்காடுபன்பன்.  நீர் என்்ன வணங்தினகால் 
அ்னததும் உம்மு்ைய்வயகாகும்” என்றது. இனயசு 
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அதனிைம் மறுசமகாழதியகா், “‘உன் ்ைவுளகா்திய 
ஆணைவ்ர வணங்தி அவர் ஒருவருகன் ்பணி 
ச�ய்வகாயகா்’ என்று ம்றநூலதில் எழுததியுள்ளது” 
என்றகார். ்பின்னர், அது அவ்ர எரு�னலமுககு 
அ்ழததுச் ச�ன்று ன்காவிலதின் உயர்நத ்பகுததியில் 
அவ்ர நதிறுதததி,  “நீர் இ்றம்ன் என்றகால் 
இங்திருநது ்ீனழ குததியும்;
‘உம்்மப ்பகாது்காககும்்படி ்ைவுள் தம் தூதருககு 
உம்்மக குறதிததுக ்ட்ை்ளயிடுவகார்’ என்றும் 
‘உமது ்கால் ்ல்லதில் னமகாதகாத்படி அவர்்ள் தங்ள் 
்்்ளகால் உம்்மத தகாங்திக ச்காள்வகார்்ள்’ என்றும் 
ம்றநூலதில் எழுததியுள்ளது” என்றது. இனயசு அதனிைம் 
மறுசமகாழதியகா், “‘உன் ்ைவுளகா்திய ஆணைவ்ரச் 
ன�காததிக் னவணைகாம்’ என்றும் ச�கால்லதியுள்ளனத” 
என்றகார். அல்் ன�காத்ன்ள் அ்னத்தயும் 
முடிதத்பின்பு ஏறற ்காலம் வரும்வ்ர அவ்ரவிட்டு 
அ்ன்றது.

செதிந்கனககு
இநத மூன்று ன�காத்ன்்ளயும் நகாம் மறு்படியும் 
நதி்னவுககுக ச்காணடு வருவது மதி்வும் 
முக்தியம். ்காரணம் இநத மூன்று ன�காத்ன்ளும் 
ஆனரகாக்தியமறற சுயநலத்தக குறதிக்தின்றது. இனயசு 
�காததகானுககு அடி்பணிநததிருததகால், அவரு்ைய 
ஊழதியம் ்பயனறறு ன்பகாயிருககும். 

முதல் ன�காத்ன சுய ததிருபததி அல்லது சுய 
்பகாது்காப்்ப உணர்தது்தின்றது. “எனககு இது னத்வ. 
அது என்்னத ததிருபததியகாககும்”  என்று தன் சுய 
விருப்பத்த பூர்தததி ச�ய்வது.  இரணைகாவது 
ன�காத்னயகானது நகாம் எ்தச் �கார்நது இருக்தினறகாம் 
என்்ப்தப ்பறறதியது. நகாம் ்ைவு்ளத தவிர மறற 
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எல்லகாவற்றயும்  �கார்நதுள்ள ந்பர்்ளகா என்்ப்தக 
குறதிக்தின்றது. இதுவும் ஒருவித சுயநலத்தச்  
�கார்நததுதகான். மூன்றகாவது ன�காத்ன சுய மததிப்பபீடு.  
�தில �மயங்ளில் நம்்ம நகானம அததி் உயர்வகா் 
நதி்னக்லகாம். எல்னலகாரும் நம்்ம உயர்வகா் எணண 
னவணடும் என்று எணணி ்பகார்க்லகாம். இதுவும் ஒரு 
வ்் சுய நலம்தகான். 

இனயசு �நததிதத னநகாத்ன்்ளப ன்பகான்று நம்மதில் 
�திலரும் அனு்பவிதததிருக்லகாம். மறறவர்்்ளப 
்பறறதி எணணகாமல், நம்்ம ்பறறதினய அததி்ம் ்வனம் 
ச�லுதததியிருக்லகாம். நம்்மனய நகாம் ன்ளிவி்்ளக 
ன்ட்டுக ச்காள்னவகாம்.
• நம்்மப ்பறறதி நகாம் தறச்பரு்மயகா் 

எணணியுள்னளகாமகா? நகாம் நதி்னப்பது ன்பகான்று 
நம்்ம ்பிறர் உயர்வகா் நைததகாதன்பகாது நகாம் அ்தக 
குறதிதது வருததப்பட்டுள்னளகாமகா?

• ்பிறர் துன்்பதததில் இருநதன்பகாது நகாம் மட்டும் 
ம்திழச்�தியகா் இருநதுள்னளகாமகா? எடுததுக்காட்ைகா் 
என் ம்னவி அல்லது வடீ்டுப ்பணிபச்பணணின் 
்ை்ம என்்ன ம்திழச்�திப்படுததுனவ என்று எணணி 
சுயநலததுைன் இருநதுள்னளனகா?

• என்னிைம் இருககும் ச�காதது்ளும் உ்ை்ம்ளும் 
எனககு ம்திழச்�தி்யயும் ஆறுத்லயும் 
அளிததுள்ளதகா?

• எ்தயும் எததிர்்பகார்க்காமல் நகான் ்பிறருககு உதவி 
ச�ய்துள்னளனகா? அப்படி ச�ய்்்யில் இனயசுவின் 
அ்ழப்்ப உணர்நதுள்னளனகா?

்வக்கால முேறசெதி
இவவகாரதததில் நம்்ம நகாம் �றறு ஆரகாய்னவகாம். 
என்்ன நகான் அததி்ம் னந�திக்தின்னறனகா? நகான் ஒரு 
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சுயநலவகாததியகா் இருக்தின்னறனகா? நமககு நகானம 
அததி்ம் முக்தியததுவம் ச்காடுததகால், நம்மகால் ஒரு 
�திறநத வகாழ்வ வகாழனவகா உருவகாக்னவகா முடியகாது. 
நம்்மப ்பறறதினய நகாம் அததி்ம் �திநததிககும் ச்பகாழுது 
அடுததவ்ரப ்பறறதி நதி்னக் நமககு னநரம் 
இருக்காது.

என் நதிகல்பகாடு
எனது அயலகான் யகார்? யகாருககு நம்மு்ைய 
உதவி னத்வப்படு்தின்றது என்று முதலதில் 
அ்ையகாளம் ்காண னவணடும். முததினயகார்்ள், 
ஏ்ழ்ள், ்்விைப்பட்ைவர்்ள், புலம்ச்பயர்நனதகார், 
்பணிபச்பண்ள், சதகாழதிலகாளர்்ள்  ஆ்தினயகாருககு 
முடிநத வ்ரயில் நம்மகால் இயன்ற உதவி்்ளச் 
ச�ய்ய னவணடும். 

நைவடிக்்:
• நமது அன்புககுறதியவர்்்ள வகாய்சமகாழதியகா், 

உைல் ரீததியகா் அல்லது மனரீததியகா்னவகா 
இழதிவு்படுதததியுள்னளகாமகா? ச�ய்ததிருக்தினறகாமகா? 
உதகாரணமகா், நகாம் நமது ச்பறனறகார், ்பிள்்ள்ள் 
அல்லது ம்னவி்ய அவமகானப்படுதததியுள்ளரீ்்ளகா?

• நம்மதிைம் னவ்ல ச�ய்்பவர்்்ள நம்மகால் 
நன்மு்றயில் நைததமுடியகாவிட்ைகால், அவர்்்ள 
நகாம் னவ்லககு ்வதததிரகாமல் இருப்பனத நலம். 
அவர்்்ளக ்ணணியமகா் நன்மு்றயில் 
நைதது்தின்ற முதலகாளி்ளிைம் னவ்ல வகாங்தி 
ச்காடுப்பனத நல்லது. 

• உங்ளிைம் னவ்ல ச�ய்யும் அநநதிய 
நகாட்ைவர்்ளுககு ஊததியம் மட்டும் ச்காடுப்பனதகாடு 
இல்லகாமல், அவர்்ளுககு உணனவகா அல்லது 
விடுமு்றனயகா ச்காடுதது அவர்்்ள 
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ம்திழச்�திப்படுததலகாம். மறறவர்்ள் உங்்ள எப்படி 
நைதத னவணடும் என்று நீங்ள் விரும்பு்திறரீ்்னளகா, 
அனதன்பகால் நீங்ளும் மறறவர்்்ள நைததுங்ள். 
எபச்பகாழுதும் நதியகாயமகா் நைநது ச்காள்ளுங்ள், 
்னிவகா்ப ன்பசுங்ள் அவர்்ளிைம்  ்பணிவகா் நைநது 
ச்காள்ளுங்ள்.
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