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எஞ்தியவவ யகாது?
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்்வுவைச் ்நததிக் வவணடுமமன்்கால், இவ்வுலவ் 
மவறுதது விட்டு வனததுககு ஓ் வவணடிய அவ்தியம் 
இல்வல. இயறவ்ககுப் பு்முதுகு ்காட்் வவணடிய 
அவ்தியம் இல்வல. “அழகு என்னும் ம்கால்லுககுக 

்ீவழத ததிருச்்வை்ள் ்தி்ப்பு அம்்ங்வைச் 
வ்ர்தததிருக்தின்்ன. அழவ்ப் ைற்தி உணர்நது ம்காள்ை 
வவணடுமமன்்கால் ்்வுள் இப்புவிவயகாடு ம்காணடுள்ை 
சுமூ்மகான உ்வின் மூலமும், இவ்வு்வின் மூலம் 

மனிதன் மீணடும் இவ்ச்்காயலகா் உருமகா்தி 
இருப்ைவதயும், எஙம்ஙகுத வதடினகாலும் இநத 

அழவ் நம் ்ண்ைகால் ைகார்க் முடி்தி்து. அவதகாடு 
ததிருச்்வையின் ைரிணகாம வைர்ச்்தியிலும், ைகா்ல்்ைிலும். 
ஒலதி்ைிலும், வணணங்ைிலும், ஒைி விைககு்ைிலும், 
வகா்வனப் மைகாருட்்ைிலும் அழவ்க ்காண முடி்தி்து.

லகா்காவதகா ்தி #235

நகாம் வகாழும் சூழலதின் அழவ் நகாம் எவ்வகாறு புரிநது 
ம்காள்்தின்வ்காம் என்ைவத ்ருதததில் ம்காள்ை வநரம் 
ஒதுககுங்ள்! இநத இநத அழ்கானது முற்திலும் 
மவைிப்பு்மகானதகா? அல்லது இவ்வவனகாடு 
இணக்மகா் உ்வு ம்காள்ளும் உட்பு்மகானதகா? நகாம் 
நமது சுறறுச்சூழலதில் உள்ை பு் அழவ் உணர்நது 
ம்காள்ைகாமல் இருப்ைதறகு ்காரணம் நகாம் நமது அ் 
அழவ் உணரகாமல் இருப்ைது. நம்வம சுற்தியுள்ை 
விவ்காரங்ள் ைகாவதததில் வவரூன்்தி இருக்தின்்னவகா? 
என்் வ்ள்விவய நகாம் எழுப்புவது வைகால நகாம் நம்வம 
சுற்தியுள்ை பு் அழகு நமககுள்வை இருககும் நம் அ் 
அழ்தில் வவரூன்்தி இருக்தின்்தகா?
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நற்செய்தி — லுக்கா 9:28-36
இயேசுவின் உருமகாற்றம்

இவறவ்மயல்லகாம் ம்கால்லதி ஏ்ககுவ்ய 
எட்டு நகாள்்ள் ஆனைி்கு இவயசு வைதுருவவயும் 
வயகாவகாவனயும் யகாகவ்காவையும் கூட்டிகம்காணடு 
இவ்வனி்ம் வவணடுவதற்கா் ஒரு மவலமீது 
ஏ்தினகார். அவர் வவணடிகம்காணடிருநதவைகாது 
அவரது மு்தவதகாற்ம் மகா்தியது; அவருவ்ய 
ஆவ்யும் மவணவமயகாய் மதின்னியது. வமகாவ், 
எலதியகா என்னும் இருவர் அவவரகாடு வை்திக 
ம்காணடிருநதனர். மகாட்்தியு்ன் வதகான்்திய அவர்்ள் 
எரு்வலமதில் நதிவ்வவ்விருநத அவருவ்ய 
இ்ப்வைப் ைற்திப் வை்திக ம்காணடிருநதகார்்ள். 
வைதுருவும் அவவரகாடு இருநதவர்்ளும் தூக்க 
்லக்மகாய் இருநதகார்்ள். அவர்்ள் விழதிததவைகாது 
மகாட்்திவயகாடு இலங்திய அவவரயும் அவவரகாடு நதின்் 
இருவவரயும் ்ண்கார்்ள். அவ்விருவரும் அவவர 
விட்டுப் ைிரிநது ம்ன்்வைகாது, வைதுரு இவயசுவவ 
வநகாக்தி, “ஆண்வவர, நகாம் இஙவ்வய இருப்ைது 
நல்லது. உமககு ஒன்றும் வமகாவ்ககு ஒன்றும் 
எலதியகாவுககு ஒன்றுமகா் மூன்று கூ்காரங்வை 
அவமப்வைகாம்” என்று தகாம் ம்கால்வது இன்னமதன்று 
மதரியகாமவல ம்கான்னகார். இவறவ் அவர் 
ம்கால்லதிகம்காணடிருககும்வைகாது ஒரு வம்ம் வநது 
அவர்்ள்வமல் நதிழலதிட்்து. அம்வம்ம் அவர்்வைக 
சூழநதவைகாது அவர்்ள் அஞ்தினகார்்ள். அநத 
வம்தததினின்று, “இவவர என் வமநதர்; நகான் வதர்நது 
ம்காண்வர் இவவர. இவருககுச் ம்வி்காயுங்ள்” 
என்று ஒரு குரல் ஒலதிததது. அநதக குரல் 
வ்ட்்மைகாழுது இவயசு மட்டும் இருநதகார். தகாங்ள் 
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்ண்வற்தில் எவதயும் அவர்்ள் அநநகாள்்ைில் 
யகாருககும் ம்கால்லகாமல் அவமததி ்காததகார்்ள்.

செதிந்னைககு
Mo்தி்திஸ்து வருவதறகு முன்வை வமகாயீ் ன் வகாயிலகா் 
இவ்வன் ம்காடுதத ்ட்்தவத இஸ்ரகாவயல் மக்ள் 
ஏறறு ம்காண்னர். அவனதது தீர்க்தரி்வையும் 
ைிரததிநதிததிதத எலதியகாவும், இஸ்ரவயல் மக்ளுககுத 
ததிருச்்ட்்தததின் ்ட்்வை்வை நதிவனவுைடுதததினகார். 
்்வுைின் ஒவர ம்னகான இவயசு இவர்்ள் 
இருவவரயும் மதிஞ்தியுள்ைகார். இவயசுவின் உருமகாற்ம் 
இவ்வுல்தததில் நம்வமகாடு ஒருவரகா் இருப்ைவதக 
கு்திக்தின்்து. இவயசு நம்முள் எப்ைடி ்திரிவய 
ம்ய்்தின்்கார் என்ைது இதன்வழதி மதரி்தின்்து. 
இவயசுவின் உருமகாற்ம் நம் அவனவருககும் ஒரு 
தகாக்தவத ஏறைடுதததியுள்ைது. 

வைதுருவும் வயகாவகானும் இவயசுவு்ன் மவலயில் தங் 
விரும்ைினர். ஆனகால், அவர்்ைகால் முடியவில்வல. 
இறுததியில், அவர்்ளுககு எல்லகாம் மங்லகா் 
மதரிநதது. அவர்்ளும் வ்கார்வுறறுக ்காணப்ைட்்னர். 
இரகாயப்ைரின் மரணம் ஒரு ததியகா்தியின் மரணம் 
வைகால் இருநதது. வயகாவகானின் வகாழகவ்வயகா மதி்வும் 
எைிவமயகானதகா்வும் இயறவ்யகா்வும் இருநதது. 
அதுவைகாலவவ,  விசுவகா்தது்ன்  இருநதகால் மட்டுவம 
நம்மகால் வகாழ முடியும். நம்முவ்ய விசுவகா் வகாழவு 
எவ்வகாறு அவமய வவணடும் என்று இவ்வன் 
ததிட்்மதிடு்தின்்காவரகா, அதுவவர நமது வகாழகவ்ப் 
ையணம் ஒரு யகாதததிவரயகா்ததகான் அவமயும். ஒரு 
ைழமமகாழதி ம்கால்வது வைகால், “நகாம் யகாரகா் இருக் 
வவணடும் என்ைது ்்வுள் நமககு அைிதத ைரிசு; 
நகாம் யகாரகா் மகாறு்திவ்காம் என்ைது ்்வுளுககு நகாம் 
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ம்காடுககும் ைரிசு”. எ்காயகா 40:8இல் கூ்தியிருப்ைது 
வைகால ““உரக்க கூறு” என்்து ஒரு குரல்; “எவத 
நகான் உரக்க கூ் வவணடும்?” என்வ்ன். “மகானி்ர் 
அவனவரும் புல்வல ஆவர்; அவர்்ைின் வமன்வம 
வயல்மவைிப் பூவவ!”. இறுததியில் அவனததும் 
ைடிப்ைடியகா் மஙகும் வைகாது இவயசு மட்டுவம நமக்கா் 
இருப்ைகார் என்ைவத  இவயசுவின் இநத உருமகாற்ம் 
அ்திவுறுதது்தின்்து. நம்முவ்ய வகாழகவ்யில் 
அவனததும் ஒரு முடிவுககு வரும்வைகாது, நம்மதி்ம் 
எஞ்தியிருக்ப்வைகாவது என்ன? இவயசுவி்ம் நகாம் 
எவதக ம்காடுக்ப் வைகா்தின்வ்காம்? 

்வக்கால முேறசெதி
லகா்காவதகா ்தி, இவ்வனின் ைவ்ப்ைில் இருககும் 
நல்லதிணக்தவதயும் ஒறறுவமவயயும் ைற்திப் 
வை்தியுள்ைகார். நமது ததிருததநவதயும் “சுறறுச்சூழலுககு 
உதவும் வவ்யில் உள்ை நமது ்்வம்ள், விசுவகா் 
வகாழவில் வவரூன்்திச் ம்ய்யப்ைடு்தின்்வைகாது 
அவற்திறகுப் புதுப்மைகாழதிவும், மதம்பும் ைி்க்தின்்ன. 
விசுவகா்தவத வமயமகா் வவததுச் ம்ய்யப்ைடு்தின்் 
ம்யல்ைகாடு்ள் மகாமைரும் மவற்தி்வைக ்ணடுள்ைன” 
என்று எழுததியுள்ைகார். (லகா.்தி#64) சுறறுச்சூழல் 
ைகாது்காப்புக்கா் நமது ைஙவ்ச் ம்ய்ய நகாம் தயகாரகாய் 
இருக்திவ்காமகா? என நம்வம நகாவம வ்ட்டுப் 
ைகார்ப்வைகாம்.

என் நதினலபகாடு
• வணீ விரயதததிறகு எததிரகா் நகாம் எப்மைகாழுதும் 

விழதிப்பு்ன் இருக் வவணடும். எடுததுக்காட்்கா் 
தணணரீ் மறறும் மதின்்காரதவத அததி் அைவில் 
ையன்ைடுததுவவதக குவ்தது ம்காள்ை வவணடும். 
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அரி்தி மறறும் ்காய்்்தி்வை ்ழுவும் தணணவீர 
நமது ம்டி்ளுககு ஊற்லகாம்.  நகாம் வடீ்வ்விட்டு 
அல்லது அவ்வயவிட்டு மவைிவயறும் 
வைகாது  மதின்வி்தி்தி்வையும் குைிரூட்டிவயயும் 
அவணததுவி் வவணடும். முடிநதவவர 
கூட்டு்வகாரிவய வமறம்காள்ை வவணடும்.

• வடீ்டில் மதின்வி்தி்திவயப் மைகாறுததுவது நல்லது. ஒரு 
்தில வநரங்ைில் நமது வடீ்டின் அவமப்புககு அது 
மைகாருநதகாமல் இருநதகாலும், எவ்விதமகான இயறவ் 
ைகாததிப்பும் இல்லகாதவகாறு நகாம் இருககும் அவ்வய 
அது குளுவமப்ைடுததும். 

புததியவர்்ளுக்கா்: 
• முதலதில் கூட்டுச்்வகாரி ம்ய்ய முறைடுங்ள். 

்காய்்்தி அல்லது அரி்தி ்ழுவிய நீவரப் 
தகாவரங்ளுககுப் ைகாய்ச்சுங்ள். அவ்வயவிட்டு 
மவைிவயறும் மைகாழுது, மதின்வி்தி்தியின் விவ்வய 
அவணக்வும். ஓர் அவ்யில் இருநது மவைிவயறும் 
வைகாது, குைிரூட்டிவய அவணக்வும்.

• மறுசுழற்தி ம்ய்ய முறைடுங்ள். மந்திழதி 
மறறும் அலுமதினியம் மைகாருட்்வை மறுையனடீு 
ம்ய்ய ்தி்நத இ்தவதத வதடுங்ள். ஒரு ்தில 
வைரங்காடி்ைில் மைரிய ம்காள்்லன்்ள் உள்ைன, 
அஙகு நீங்ள் ையன்ைடுதததிய மதின்்லன்்வைப் 
(வைட்்ரி்ள்) ைகாது்காப்ைகா் அப்பு்ப்ைடுததலகாம்.
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