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2

எல்லகாவற்திறகும் மமலகா் நமது இதயங்ள் 
க்காதுநலனில் அக்ற் க்காண்டு கெயல்்ட்கால், 
இபபுவியில் உள்்ள எறதயுமம நகாம் பு்ம்தள்்ள 
முற்்மகாடம்காம். ்ி் உயிரினங்ள்மமல் நகாம் 

்காடடும் கவறுபபு, ெதில இறுததியில் மனித இனதததின் 
கவறுப்ிலும், துன்புறுததுவததிலும் கென்று அற்யும் 

என்்து நதிசெயம். நம்மதி்ம் ஓர இதயம் மடடுமம 
உள்்ளது. ஆ்மவ, ்ி் விலஙகு்ற்ளத துஷ்ி்ரமயகா்ம் 

கெய்யும் அமத இதயம், மனித உ்வு்ற்ளயும் 
துஷ்ி்ரமயகா்ம் கெய்ய தயங்மவ தயங்காது.

“்ி் உயிரினங்ற்ள வறதககும் ஒவமவகாரு 
கெயலும் மனிதனுற்ய மகாண்புககும், மரியகாறதககும் 
எததி்ரகா்ச கெய்யப்டும் கெயல்” என்று ்தமதகாலதிக்த 
ததிருசெற் மற்க்ல்விப ம்காதறன்ள், 2418 ஆம் 

எண்்ிலதிருநது வகாெதிதது அ்தி்திம்காம். இப்ி்ர்ஞெதததில் 
்கா்ப்டும் அறனதது நதிறல்்ளிலும் நமது 

அன்ற்க ்காட்காமல் ஒருெதிலவறற் ம்நதுவிடும் 
ம்காது, நகாம் க்காய்யர்்ளகா் ஆக்ப்டு்திம்காம்.

இறதப்ற்தி எழுதுவற்யில் மதகாமதினிக்ன் நகாடடு 
ஆயர்ள் இவவகாறு கு்திப்ிடடுள்்ளனர: “ெமகாதகானம், 

நீததி, சுறறுசசூழல் ்காது்காபபு... இம்மூன்றுமம 
ஒன்ம்காம்கான்று கநருக்மகா்ப ்ிற்க்ப்டடுள்்ளன. 

இவறற்த தனிததனியகா்ப ்ிரிதகதடுதது, 
தனிததனியகா்ப ்காரககும் முயறெதி்ள் மீண்டும் நம்றமப 

்டுப்காதகா்ளதததில் தள்்ளிவிடும் என்்து நதிசெயம்.

இப்ி்ர்ஞெம் உ்வு்ள் மமல் இயங்திக 
க்காண்டிருக்தி்து. இததில் மனித இனம் ெம்காதரி, 

ெம்காத்ரனகா், ்ி் உயிரினங்ளு்ன் ஓர ஆன்மதி்த 
ததிருப்ய்ம் கெய்து க்காண்டுள்்ளது. இற் அன்்ினகால் 
உருவகாக்ப்ட் ்ி் உயிரினங்ம்ளகாடு, மனித இனம், 
அன்்ின் மூலம் இற்க்ப்டடு ‘ ெம்காத்ரன் சூரியன், 
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ெம்காதரி நதிலமவ, ெம்காத்ரன் நததிமய ெம்காதரி புவிமய’ 
என்று அறழககும் உரிறமறய உ்வகா்ப க்றறுள்்ளகான்.

லகா்காமதகா ெதி #92 

நகாம் ெதில ம்ிதது்ளி்ள் நமது மத நம்்ிகற்றய 
ெதி்ப்கா் நமது ்தமதகாலதிக் விசுவகாெதறத ்ற்தி 
ெதிநததிபம்காம். நகாம் நமது ்தமதகாலதிக் விசுவகாெதறத 
்ற்தி ெதிநததிககும்ம்காது க்ரும்்காலகான மந்ரங்்ளில் 
நம் ்காரறவ மற்க்ப்ட் நமது மததததின் 
நதிறுவனததன்றமமய நமது மனததில் எழும்பு்தின்்ன. 
ஒரு ்தி்திஸதவர என்்தறகு அற்யகா்ளம் அவர 
இற்வறன நம்்ி ஏற் மவண்டும். இது அன்்ில் 
்ட்ப்ட் ஒரு வகாழவின் வழதி.  இஙகுதகான் நகாம் 
இற்வனின் குழநறதயகா் தறழதது வ்ளர்திம்காம்.

நற்செய்தி — ய�ோவோன் 8:1-11
“உங்களுள் போவம் இல்ோ்வர் மு்்தில 
இப்பணயமேல ்கல எறதி�ட்டும்”

இமயசு ஒலதிவ மறலககுச கென்்கார. க்காழுது 
விடிநததும் அவர மீண்டும் ம்காவிலுககு வநதகார. 
அபம்காது மக்ள் அறனவரும் அவரி்ம் வநதனர. 
அவரும் அஙகு அமரநது அவர்ளுககுக ்ற்ிததகார. 
மற்நூல் அ்திஞரும் ்ரிமெயரும் வி்ெகா்ரதததில் 
்ிடி்ட் ஒரு க்ண்ற்க கூடடிக க்காண்டு 
வநது நடுவில் நதிறுதததி, “ம்காத்ம்ர, இபக்ண் 
வி்செகா்ரதததில் ற்யும் கமய்யுமகா்ப ்ிடிப்ட்வள். 
இப்டிப்ட்வர்ற்ளக ்ல்லகால் எ்திநது க்கால்ல 
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மவண்டும் என்்து மமகாமெ நமககுக க்காடுதத 
ததிருசெட்தததிலுள்்ள ்ட்ற்ள. நீர என்ன கெகால்்தி்ரீ?” 
என்று ம்ட்னர. அவரமமல் குற்ம் சுமதத ஏதகாவது 
மவண்டும் என்்தற்கா் அவர்ள் இவவகாறு ம்டடுச 
மெகாததிததகார்ள். இமயசு குனிநது வி்ரலகால் தற்ரயில் 
எழுததிகக்காண்டிருநதகார. ஆனகால், அவர்ள் அவற்ர 
வி்காமல் ம்டடுகக்காண்டிருநததகால், அவர நதிமதிரநது 
்காரதது, “உங்ளுள் ்காவம் இல்லகாதவர முதலதில் 
இபக்ண்மமல் ்ல் எ்தியடடும்” என்று அவர்்ளி்ம் 
கூ்தினகார. மீண்டும் குனிநது தற்ரயில் எழுததிக 
க்காண்டிருநதகார.
அவர கெகான்னறதக ம்ட்தும் முததிமயகார கதகா்ங்தி 
ஒருவர ்ின் ஒருவ்ரகா் அவர்ள் யகாவரும் 
அங்திருநது கென்றுவிட்கார்ள். இறுததியகா் இமயசு 
மடடுமம அஙகு இருநதகார. அபக்ண்ணும் அஙம்மய 
நதின்று க்காண்டிருநதகார. இமயசு நதிமதிரநது ்காரதது, 
“அம்மகா, அவர்ள் எஙம்? நீர குற்வகா்ளி என்று 
எவரும் தீரப்ி்வில்றலயகா?” என்று ம்ட்கார. அவர, 
“இல்றல, ஐயகா” என்்கார. இமயசு அவரி்ம் “நகானும் 
தீரபபு அ்ளிக்வில்றல. நீர ம்கா்லகாம். இனிப ்காவம் 
கெய்யகாதீர” என்்கார.

செதிந்னைக்கு
விவிலதியதததில் மதி்வும் அழ்கான வரி்ள் உள்்ளன. 
அவவற்யில் 1 மயகாவகான் 4:7-8இல் இப்டியகா் 
எழுதப்டடிருக்தின்்து. ‘அன்்காரநதவர்ம்ள, 
ஒருவர மற்வரி்ம் அன்பு கெலுததுமவகாமகா்! 
ஏகனனில், அன்பு ்்வு்ளி்மதிருநது வரு்தி்து. 
அன்பு கெலுததும் அறனவரும் ்்வு்ளி்மதிருநது 
்ி்நதவர்ள். அவர்ள் ்்வுற்ள அ்திநதுள்்ளகார்ள். 
8அன்்ில்லகாமதகார ்்வுற்ள அ்திநது க்காள்்ளவில்றல; 
ஏகனனில், ்்வுள் அன்்காய் இருக்தி்கார.’ அன்றன 
கதம்ரெகாம்கால, நகாம் க்ரிய ்காரியங்ற்ளச கெய்ய 
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மவண்டிய அவெதியம் இல்றல. ெதி்திய ்காரியங்ற்ள 
அன்ம்காடு கெய்யுங்ள்’ என்்தி்கார. 

மதத தறலவர்ள் ்்வு்ளின் ெட்ம், அதன் அரததம், 
மநகாக்ம் கு்திதது அததி்ம் ்வறலப்டுவததில்றல. 
“இநதப க்ண்ணுககுத தகாங்ள் கெய்யும் 
்காரியம் அன்்கான ்காரியமகா? என்று மயகாெதிக்த 
மதகான்்வில்றல. இமயசுறவ எததிரககும் வண்்ம் 
அவர்ற்ள அநதப க்ண்ற்க ்ல்கல்திநது 
தகாக்வும் க்கால்லவும் முற்டு்தின்்னர. 

இநத வகா்ரம், இமயசுறவ ஏறறுகக்காண்்வ்ரகா் 
வகாழவது என்்கால் என்ன என்று நம்றம நகாமம 
ம்டடுகக்காள்மவகாம். அமதகாடு மற்வர்ளு்னகான 
நமது உ்வு்்ளில் நம்மதி்ம் இருக் மவண்டிய  
ெதில நல்ல மனப்கான்றம்ள் ்ற்திக ்ருதததில் 
க்காள்மவகாம்.

்வக்்கோ் மு�றசெதி
இவவகா்ரதததில் நம்மதி்ம் இருக்ககூடிய 
க்காடுறமயகான மனப்கான்றமறயப ்ற்திச 
ெறறுச ெதிநததிபம்காம். ஒருெதில மந்ரங்்ளில் ‘நகான் 
உன்றனவி்ச ெதி்நதவன் என்் மனப்கான்றம நம் 
ெதிநதறனககு வரும். நகாம் இமயசுறவப ்ின்்றறுவதன் 
மநகாக்ம் அதுதகானகா? இவவகா்ரம் நகாம் நம்றமமய 
ம்ட் மவண்டிய முக்தியக ம்ள்வி ‘நமது 
விசுவகாெதறதயும் நம்்ிகற்றயயும் மற்வர்ற்ளத 
தகாககும் ஆயுதமகா் நகாம் எபக்காழுதகாவது 
்யன்்டுதததியுள்ம்ளகாமகா? அல்லது நகாம் கெய்்தின்் 
கெ்ம், மற்வர்ற்ள அவமததிக்ககூடிய ஆயுதமகா் 
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இருநதுள்்ளதகா? யகா்ரகாவது மதவகாலயதததிறகு 
வ்ரகாமல் இருநததிருநதகால், அமதமய நகாம் அடிக்டிச 
சுடடிக ்காடடியுள்ம்ளகாமகா? அல்லது மற்வர்ற்ளப 
்ழதிவகாஙகும் மநகாக்தில் நகாம் கெ்ம் கெய்துள்ம்ளகாமகா? 
ெதிநததிபம்காம்.

என் நதின்போடு
• மற்வர்ற்ள அவமகானப்டுததவும், அவர்ற்ளப 

்யமுறுததவும், குற்வகா்ளியகா்வும்  ்்வுற்ளயும் 
என் நம்்ிகற்றயயும் ்யன்்டுததுவறத 
நதிறுததுமவன்.

• அன்பும் இ்ரக்மும் க்காண்் ்ிள்ற்ளயகா், ்்வு்ளின் 
ெகாடெதியகா் இருபம்ன்.

• மதிரு்ங்ற்ளக க்காடுறமப்டுதத மகாடம்ன்.

உறு்தி�ோை நடவடிக்ன்க
யகாருக்கா் (நகாம்/நகான்) ்ி்ரகாரததறன கெய்்திம்காம்? நம் 
க்றம்கார்ள், அன்புககுரியவர்ள், நகாடு, இ்நதவர்ள், 
மநகாயகா்ளி்ள், துன்்ப்டு்வர்ள், புலம்க்யரநமதகார, 
நமது தறலவர்ள் மறறும் உல்தததிற்கா் நகாம் 
்ி்ரகாரததறன கெய்்திம்காமகா? ்்வுள் அவர்ற்ள 
இற் அன்்ில் அ்ரவற்க் மவண்டும். அவர்ள் 
மடடுமம நம் விமரெனங்ளுககுத தகுததியகானவர்்ளகா? 
ெதிநததிபம்காம்.
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