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“்தி்திஸதவ சமயம் லலள்ீ்ப் ல்பகாருட்்ள 
நதிரகா்ரிக்வில்்ல. மகா்கா் மனித உடல் ஒரு 

வழதி்பகாடடு அம்சமகா் மகா்திவிடு்தி்து. மனித உடல் 
்பரிசுதத ஆவியின் ஆலயமகா் மகா்திவிடு்தி்து. 

இயயசு்தி்திஸதுவின் உடயலகாடு, மனித உடல்்ள் 
ஐக்தியமகா்திவிடு்தின்்ன’ எனத ததிருததந்தயர் 

யமறய்காள் ்காடடி இக்காப்்பியதததில் எழுததியுள்ளகார்.
லகாடகாயதகா சதி #235

நகாம் ஏன் மனம் மகாறு்திய்காம் மறறும் அநத 
மனமகாற்ம் நம் வகாழ்வுககு என்ன அர்ததம் 
யசர்க்தி்து என்்ப்தப்்பற்தி ஒரு சதில மணிததுளி்ள் 
சதிநததிப்ய்பகாம். நகாம் மனம் மகாறும் ல்பகாழுது 
மகா்யவண்டும் என்்பதற்கா் மனமகாறு்திய்காமகா? 
அல்லது நகாம் நமககும் ்டவுளுககும் ்ப்டப்புககும் 
ச்மனிதர்்ளுககும் இ்டயிலுள்ள உ்்வ 
புதுப்்பிப்்பதற்கா் மனமகாறு்திய்காமகா? நமது மனமகாற் 
லசயலகானது நம்்ம இயற்்யயகாடு ஒன்்தி்ணதது 
வகாழ்வு தரு்தின்் உயிர் அளிக்தின்் தூய ஆவியகாரின் 
வகாழ்்தின்் நல்ல ்தி்திஸதவர்்ளகா் நம்்ம வழதி 
நடதததி லசல்்தின்்தகா?

நற்செய்தி — லூக்கா 13:1-9
‘இன்னும் ஓரகாண்டு இந் அத்தி மரத்் விட்டு 
்வயும்’

அவயவ்ளயில் சதிலர் இயயசுவிடம் வநது, ்பலதி 
லசலுதததிக ல்காண்டிருநத ்லதியலய்ரப் ்பிலகாதது 
ல்கான்்கான் என்் லசயததி்ய அ்திவிததனர். அவர் 
அவர்்ளிடம் மறுலமகாழதியகா், “இக்லதியலயருககு 
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இவவகாறு நதி்ழ்நததகால் இவர்்ள் மறல்ல்லகாக 
்லதியலய்ரயும்விடப் ்பகாவி்ள் என நதி்னக்தி்ரீ்்ளகா? 
அப்்படி அல்ல என உங்ளுககுச் லசகால்்திய்ன். மனம் 
மகா்காவிடடகால் நீங்ள் அ்னவரும் அவவகாய் 
அழதிவரீ்்ள். சீயலகாவகாமதியல ய்காபுரம் விழுநது 
்பததிலனடடுப்ய்ப்ரக ல்கான்்யத. அவர்்ள் எருசயலமதில் 
குடியிருநத மற் எல்லகா்ரயும்விடக குற்வகாளி்ள் 
என நதி்னக்தி்ரீ்்ளகா? அப்்படி அல்ல என உங்ளுககுச் 
லசகால்்திய்ன். மனம் மகா்காவிடடகால் நீங்ள் 
அ்னவரும் அப்்படியய அழதிவரீ்்ள்” என்்கார்.

யமலும், இயயசு இநத உவ்ம்யக கூ்தினகார்: “ஒருவர் 
தம் ததிரகாட்சத யதகாடடதததில் அதததிமரம் ஒன்்் 
நடடு ்வதததிருநதகார். அவர் வநது அததில் ்னி்யத 
யதடியய்பகாது எ்தயும் ்காணவில்்ல. எனயவ, 
அவர் யதகாடடத லதகாழதிலகாளரிடம், ‘்பகாரும், மூன்று 
ஆண்டு்ளகா் இநத அதததி மரதததில் ்னி்யத யதடி 
வரு்திய்ன்; எ்தயும் ்காணவில்்ல. ஆ்யவ, இ்த 
லவடடிவிடும். இடத்த ஏன் அ்டததுகல்காண்டிருக் 
யவண்டும்?’ என்்கார். லதகாழதிலகாளர் மறுலமகாழதியகா், 
‘ஐயகா, இநத ஆண்டும் இ்த விடடு்வயும்; நகான் 
இ்தச் சுற்திலும் ல்காதததி எருய்பகாடுயவன். அடுதத 
ஆண்டு ்னி ல்காடுததகால் சரி; இல்்லயகானகால் இ்த 
லவடடிவிடலகாம்’ என்று அவரிடம் கூ்தினகார்.”

செதிந்்ைககு
இன்்்ய நறலசயததி மனநததிரும்புத்லப் ்பற்தி 
நமககு விளககு்தின்்து. ஆயினும் இயயசு இத்ன 
யநரடியகா் கூ்காமல் உவ்ம்ள் வகாயிலகா் நம்மதிடம் 
ய்பசு்தின்்கார். நம் வகாழ்வில் நம்மு்டய யதர்வு்ள் 
நமககுப் ்பலன் ல்காடுப்்ப்வயகா் இருக் யவண்டும். 
நம்மு்டய தவ்கான யதர்வு்ள் நம்மு்டய விசுவகாச 
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வகாழ்க்்ககு த்டயகா் அ்மயககூடும். ்லகாதததியர் 
5ஆம் அததி்காரதததில் புனித ்பவுல் ‘தூய ஆவியின் 
து்ணயகால் நகாம் வகாழ்்திய்காம். எனயவ, அநத 
ஆவி ்காடடும் லந்தியியலயய நடக் முயலுயவகாம். 
வணீ் ல்பரு்ம்யத யதடகாமலும், ஒருவருககு 
ஒருவர் எரிச்சல் ஊடடகாமலும், ஒருவர்மமீது ஒருவர் 
ல்பகா்கா்மப்்படகாமலும் இருப்ய்பகாமகா்!’ என்று 
கூ்தியுள்ளகார்.(்லகாதததியர் 5:25-26)

ஊனியல்்பின் லசயல்்ள் யகாவருககும் லதளிவகாயத 
லதரியும். அ்வ ்பரத்த்ம, ல்டட நடத்த, 
்காமலவ்தி, 20 சதி்லவழதி்பகாடு, ்பில்லதி சூனியம், 
்ப்்்ம, சண்்ட, சச்சரவு, ல்பகா்கா்ம, சீற்ம், 
்டசதி மனப்்பகான்்ம, ்பிரிவி்ன, ்பிளவு, அழுக்காறு, 
குடிலவ்தி, ்ளியகாடடம் முதலதிய்வ ஆகும். 
இதத்்யவற்தில் ஈடு்படுயவகார் இ்்யகாடசதி்ய 
உரி்மப் ய்ப்கா் அ்டவததில்்ல என்று நகான் 
ஏறல்னயவ லசகான்யனன். அ்தயய இப்ய்பகாதும் 
மமீண்டும் லசகால்்திய்ன். (்லகாதததியர் 5:19-21)

மனமகாற்ம் அ்டய இன்னும் யநரம் இருக்தின்்து. 
நகாம் ்பி்ருககு ்பலன் தரும் மரங்ளகா் இருக் 
யவண்டும். அம்மரதததில் இருககும் ்பழங்ள் ்பி்ருககு 
நன்்ம ்பயககும் வ்்யில் இருநதகால் நல்லது. அது 
ய்பகாலயவ, நகாமும் நம்்மச் சுற்தியுள்ளவர்்ளுககுப் 
்பலன் ல்காடுப்்பவர்்ளகா் இருக் யவண்டும். ்பரிசுதத 
ஆவியின் து்ணயுடன் நகாம் நடககும் ய்பகாது 
‘வணீ் ல்பரு்ம்யத யதடகாமலும், ஒருவருககு 
ஒருவர் எரிச்சல் ஊடடகாமலும், ஒருவர்மமீது ஒருவர் 
ல்பகா்கா்மப்்படகாமலும் இருப்ய்பகாமகா்!’ என்று புனித 
்பவுல் கூறு்தின்்கார். 
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இததவக்காலதததில், நகாம் ்பி்ருககு எப்்படிப் ்பலன் 
ல்காடுப்்பவர்்ளகா் இருக் முடியும் என்று சறறுச் 
சதிநததிப்ய்பகாம். தவ்கான ்காரியங்ளில் நகாம் ஈடு்படகாமல் 
இருப்ய்பகாமகா். “உன்மமீது நீ அன்புகூர்வது ய்பகால 
உனககு அடுதததிருப்்பவர் மமீதும் அன்புகூர்வகாயகா்” 
என்னும் இநத ஒயர ்டட்ளயில் ததிருச்சடடம் 
முழுவதும் நதி்்வு ல்பறு்தி்து. (்லகாதததியர் 5:14)
 

்வக்கால முயறசெதி
நகாம் எப்்படி நமது அன்்்ப ்பி்ருககுக ்காடட 
முடியும்? நமது அண்்ட அயலகாருககு நகாம் நமது 
அன்்்பக ்காடட முடியும். நகாம் இ்்வனுககுள் 
வகாழும் ல்பகாழுது, எப்்படிப் ்படட சூழ்நதி்லயிலும் நகாம் 
்பி்ருககு நமது அன்்்ப லவளிப்்படுதத முடியும். நகாம் 
வகாழும் வகாழ்க்் ்பி்ருககு ்பயனுள்ளதகாய இருக் 
யவண்டும். ்பி்ருககுச் லசயயும் நற்காரியங்ளில் 
நமது ்பங்ளிப்பு ல்பரிதகாய இருக் யவண்டும். 
நமது ததிருததந்த கூ்தியிருப்்பதுய்பகால, ஒரு சதில 
அ்மப்பு்ள், எல்யலகாருககும் ல்பகாதுவகா் உள்ள 
இடங்்ளப் ்பகாது்காததும், ்பரகாமரிததும் வரு்தின்்ன. 
உதகாரணமகா், வரலகாறறுச் சதி்ப்புமதிக்க ்டடிடங்ள், 
நீறுறறு, புரகாதனச் சதின்னங்ள், சகா்ல்ளில் உள்ள 
வரலகாறறுக ்டடிடங்ள், அழகு வகாயநத நதிலப்்பரப்பு்ள் 
ய்பகான்்வற்்ப் ல்பகாதுமக்ள் மரபுலசகாதது எனக 
்ருததி, ்பகாது்காததும் புதுப்்பிததும் அவற்திறகு அழகு 
யசர்ததும் வரு்தின்்னர். (லகாடகாயதகா சதி #232).

என் நதி்லபகாடு
• உங்ள் ்பகுததியில் உள்ள ல்பகாது இடங்ள் மமீது 

அக்்் ்காடடும் மனப்்பகான்்ம்ய வளர்ததுக 
ல்காள்ளுங்ள். எடுததுக்காடடகாக தறல்பகாழுது 
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குப்்்பகல்காடுடடும் இடம், இயற்் நதிலக்காடசதி 
இடமகா் இருநததிருக் முடியுமகா?

• யதவகாலயம் அ்னவருககும் ல்பகாதுவகான இடமகா் 
அ்மயுமகாறு ்பகார்ததுக ல்காள்ள யவண்டும். 
யதவகாலயதததின் ்பயன்்படுததப்்படகாத ்பகுததி்யச் 
சுததம் லசயவதறகும் யமம்்படுததுவதறகும் 
அழகு்படுததுவதறகும் உங்ள் அததிச ஒரு 
லசயல்்பகாட்டத ததிடடமதிட விரும்பு்தி்து என்்ப்த 
உங்ள் ்பஙகு குருவகானவரிடம் லதரிவிக்வும். 

• சுறறுச்சூழலுக்கான  நமது அணுகுமு்்்ள் 
மறறும் முயறசதி்ள் கு்திதது நமது குடும்்பங்ள், 
வடீடுத யதகாழர்்ள் மறறும் அததிசவில்  மததிப்்பபீடு 
லசயது ்லநது்ரயகாடுயவகாம். இ்த நகாம் மூன்று 
நதி்ல்ளில் லசயயலகாம்.

• சுறறுச்சூழ்லப் ்பரகாமரிப்்பததில் (நமது/எனது) 
“சுறறுச்சூழல் நற்பண்பு்ள்” அல்லது (நமது/
எனது) யநகாககுநதி்ல்ய (நகாம்/நகான்) எவவகாறு 
வளர்ததுள்யளகாம்? 

• எ்த (நகாம்/நகான்) நன்்கா் லசயயதகாம்?
• அப்்பகுததி்ளில் முன்யனற்ம் 

்காணப்்படடுள்ளதகா?
• யமயல உள்ள கூறறு எதுவும் இல்்ல 

என்்கால்,  இப்்பணி்ய நகான் எப்்படி 
லதகாடஙகுவது?
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