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ை  ஸள�ன  யரைைிஸ� 
ெ ண்யா  ஸற� ப  யைம. 

M.S.M. இ்்தைாா ��ப ஸலப� 

மகாககக நற் யதைை ெசயப அைராளப 
 ண யாாைள ைளர்ப அைராைள ் நர ைழிிஸ� 
இடா� ெச�ைபதயன ஒ� மத்தின  
இ்டசிிமயகம.  

 அமமகா் எவைளளதயன ொட் ைராளயா, 
 யைஸாளயா இ�நதயாம அைராைளளம 
�ை�தராளயகா ைழி ாயட் ்ைணா்ம தைஸர 
�ண ா்தக ��ிதயா, இழிள ா்தக ��ிதயா, 

மட்ம தட்க ��ிதயா  ் யதைை ா் 
இ�காக �்யப.  

 பரதிஷ்ைசமயாஇநத தைறைி தயன 
ெ ணா் ைஸ்ி்தி� ை  ஸ் ைாியகாிறப. 
உ்ாி� ததனைம ைாிகாக ��ி ஒ� மத்தி� 
ெ ணா் இழிள ா்த�  ாாிறயராளய என் 
 ்�ம ஆ�சசி� ்்யம. இழிையை தைறிஸ� 
் சக ��ி ் யதைைா் ை  ஸள�ாம 
இ�காினறைைய? என்ம ்ாடா்யம.  
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 ஸனை�ம ை  ஸ் ைசைஙாைள�  �்ப� 
 ய�ஙா். 

'சயைை ைஸ்க ாச� யைெதயனைறக ாண்்ன.  

அபதயன ெ ண. அை் உைககக ாயடாம அன� 
ஒ� ாண்ஸைி� ் ய�  அ�்ப ஒ� 
ைை்ைி� ் ய� உனைை� சிகா ைைககம.  
உனைை�  றறி� ஸ�ககம.  

அைள�ன ைாா் சஙாி்ிைி� ் ய� உனைை 
இ்ககம. ா்ளககக உாநதை்ை 
அைள�்மி�நப த��ையன.  யைஸ்ிய அைள�ன 
ைாிஸ� அா� ா ையன.... ஆைய�, ஒன் 
ெதசநதப. மை�தன எை் தகாைன ஆிஸர்தி� 
ஒ�ை்ை என் ாண்்ன. ெ ண எை் தகாை் 
ியைரள்ம நயன ாண் தி�ை்.'         ( ஸரசஙாி.  
7:26-28) 

 ெ ணை் நம ய்த, அை் ஒ� மயிக 
ாயச. ஏமயற்காயச, உனைை சிகாைைககம 
ாண்ஸிை்.  ெ யறி ைைககம ைஸஷமகாயச. 
அைள�்்தி� மயட�க ொய் ைன  யைஸ. த� ஸ 
ைஸா  ைன ா்ளககக உாநதைன. ெ ண எனற 
மை�த�  ஸறைஸைிக ாயண ப ா�ைம. ஆிஸரம 
் ச� 'ஒ� ந�் ெ ண' ாிை்� பம அசப.  
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மர்்ைத ைஸ் ாச� யைை். அண��  ழா 
அ�ாைத ிறறை். அைைள ைஸடாம ஒபஙாி 
ிஸ�� ை்ை ார்த�கக உாநதைன 
எனெற�்யம ைர்ைைாைள தன ைை்ப 
நற் யதைை ெசயாிறப. 

ஆா ெமய்த்தி� ெ ணை் ஒ� மை�த� 
 ஸறைஸியா்ை ா�த ைஸ�ை். ெ ண்யா� 
 ஸற� ்த  யைம எனற சிநதைைைி ஊடாாிறப.   

 'ெ ணா் அைமதிியா இ�நப மிகநத 
அைமதி்ியா ாற்க ொய்ளடாம. ெ ணா் 
ாற்க ொயாகா்ைய, ஆணாைளக ாடா� 
 ா்த்ைய நயன அ�மதிகா மயட்்ன. அைரா்  
அைமதிியா இ�கா ்ைணாம. ஏெைனறய�, 

ஆத்ம தத்ி� உ�ையகா� ட்யர. ்மாம 
ஆதம ஏமயறற� ்ைஸ�ை். ெ ண தயன ஏமயநப 
ாட்ைளைி ம�றிைய்.  (1தி்மய்்தள 2:11) 

 ெ ணா் ஆணாகககக ாடா�  டா ெசைஸ 
சயய்ப ந்கா்ைணாம. அைமதிியா இ�நப 
்ைத்ைதக ாற்க ொய்ள ்ைணா்ம தைஸர 
மறறைராகககக ாற்க ொயாகாக �்யப. 
ாயர்ம தத்ி� ஆதயம (ஆணதயன)  ை்கா� 
 ட்யர. அதன  ஸன தயன ெ ண (ஏைய்) 
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 ை்கா�  ட்ய். எை்ை, ெ ண இரண்யம 
 டசம தயன. ஆ்ஸன ஆதிகா்திறக் ெ ண 
அ்ஙா ் ைணா்ம தைஸர ெ ண்ஸன ஆை்கக 
ஆண அ்ஙாக �்யப. 

 ஆதயதம ஏையகம ஒ� மர்ைத அ�ாக 
�்யப எை ார்தர ாட்ைளிஸட் ் யப அக 
ாட்ைளைி ம�றி ஆதயைம ஏமயறறி ைஞசி் 
தை் ஏைய். எை்ை  யை்திறக  ாயர் 
மயைை் ெ ணதயன. ஆா்ை ெ ண ஆ�ககக 
ாடா� டா ந்கா ்ைணாம என் 
ைஸியகாிியைம ெசய�ாிறப ை  ஸ்.  

 ஏைய் எனற ஒ� ெ ண ெசயத தை்க 
ாயா உ்ாம உ்ளைைர ஒடா ெமய்த ெ ண 
ச�ா்ைதளம இழிையா சி்தச்ப அதைை ்ைத 
�்ிாம  திள ெசயப  யரயி்தம 
ெசயி� ாாிறப. ஒவெைய� மை�த�ம தயன 
ெசயத  யைஙாககக� ெ ய்� ய ள�ியா இ�கா 
்ைணா்ம தைஸர மறறைராைள அதறக� 
 ்ிியகாக �்யப. ஆதயதம ஏையகம ெசயத 
தை்கக ெ ண ச�ாம எ� �� ெ ய்� யா 
த�ளம? 
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  ஆதயதம, ஏையகம ெசயத கறறம எனை? 

அதறக அைரா் ெ றற தண்ைை எனை? 

இதறாயா ெ ண ச�ா்ைத இழிள  ா்பைதன 
்நயகாம எனை? 

 ஸனை�மய் ை  ஸ் �்ாிறப:  

 ஆண்ைரயாிி ா்ள் மை�தைை (ஆதய 
ைம) �� ஸடா 'ந� எங்ா இ�காிறயய?' என் 
்ாட்யர. 

     'உம கர� ஒ்ிைி நயன ்தயட்்தி� 
்ாட்்ன. ஆைய�, எைகக அ�சமயா இ�நதப. 
ஏெைை��, நயன ஆை்ிஸனறி இ�ந்தன. எை்ை, 

நயன ஒள�நப ொயண்்ன எனறயன மை�தன.  

 ந� ஆை்ிஸனறி இ�காிறயய என் 
உைகக� ெசயனைப ியர? ந� உண்க �்யப 
என் நயன ைஸ்காிி மர்தி்ி�நப ந� 
உண்ய்ிய? என் ்ாட்யர.  

      அ�ெ யாப அைன என�்ன இ�ககம  � 
ந�ர தநத  அநத� ெ ண, மர்தின ாை�ைி 
எைககக ொயா்தய். நய�ம உண்்ன 
எனறயன.  
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 ஆண்ைரயாிி ா்ள், “ந� ஏன இவைய் 
ெசயதயய?  என் ெ ணை்க ்ாடா அதறக� 
ெ ண ' யம�' எனைை ஏமயறறிிப. நய�ம 
உண்்ன எனறய். (ஆதிியாமம:3:9-19) 

 ார்தரய� தாகா� ட் ஒ� ாை�ைி 
சய� ஸாைதறக ஆதயம, ஏைய் மற்ம  யம� 
ஆாிி �ை�ம ாயர் மயைைரா் என் 
இவைசைஙா் �்ாினறை. இப்ை மை�தன 
ெசயத தத�  யைம  எை �ற� ாாிறப. 

 ஏையைள ஏமயறறி ாை�ைி சய� ஸ்� ெசயி 
 யம� ்மற ொயண்  உைரிய்ை்�  றறி 
ை  ஸ் �்ம ் யப-  

 ஆண்ைரயாிிா்ள் உ�ையகாிி ாயடா 
ைஸ்ஙகாள�ெ்�்யம  யம� மிாளம �ழ�சி 
மிகாதயா இ�நதப. அப ெ ண்ஸ்ம, ா்ள் 
உஙாள�்ம ்தயட்்திா்ள எ�்ய மரஙாள�்ி 
�நபம உண்க �்யப எனறப உணைமிய?' 

என் ்ாட்ப.  

  ெ ண,  யம ஸ்ம ்தயட்்தி� இ�ககம 
மரஙாள�ன ாை�ாைள நயஙா் உண்்யம. 
ஆைய� ்தயட்்தின நாைஸ� உ்ள மர்தின 
ாை�ைி மட;ாம ந�ஙா் உண்க �்யப, 
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அைத் ெதய்ளம �்யப. ம�றிைய� ந�ஙா் 
சயை �ரா்   என் ா்ள் ெசயனையர எனறய்.  

 யம� ெ ண்ஸ்ம, ந�ஙா் சயா்ை மயட்ரா். 
ஏெைை�� ந�ஙா் அதி்ி�நப உண�ம நயள�� 
உஙா் ாணா் திறகா� ாம. ந�ஙா் ா்ளைள� 
் ய� நனைம த�ைமைி அறிை �ரா் என ப 
ா்ளககக் ெதசளம எனறப.|| (ஆதிியாாம:3:1-
5)  

  ை  ஸள�ன ் யதைை�  ஸராயரம ஏைய் 
 யம ஸன அ்ஙாயரமயை ையர்ைதாைள நம ஸ 
ைய். அதி� மைறநப்ள �ழ�சிைி அை் 
அறிிைஸ�ை். எை்ை ாை�ைி ஆதயதககம 
ொயா்தய்.ஆதயம ம்� ் பம ெதசைஸகாயம� 
சய� ஸட்யர. 

  அநத மரம உண தறக�  ைைியை தயாளம 
ாணாகககக ாள��்டாைதய ாளம அறிள 
ெ ்ைதறக ைஸ�ம ் தகாதயாளம இ�நதைதக 
ாணா, ெ ண அதன  ழ்ைத�  றி்ப உண்ய். 
அைத் தன�்ை��நத தன ா்ை�ககம 
ொயா்தய். அை�ம உண்யன.                             
(ஆதிியாாம:3:6) 
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  ார்தசன ாட்ைளைி ம�றி  யைம �சநததி� 
�ன் ் ர சம ஙாயள�ாளயா சம நத� 
 ட��கா, ஏையைள மடாம ாயர்ம ாயட� 
ெ ணாைள மட்ம தடாைப சசதயைய? ாை�ைி� 
சய� ஸ் ஏைய் ம்��் ெதசைஸ்த அளள �் 
ஆதயம ம்�் பம ெதசைஸகா ைஸ�ை்்ி. 

  ஏைய் ெசயத கறற்திறக ார்தர எ் 
தண்ைைைிளம  ைழஙாயம� ைஸட்தைய� 
அைைள இழிையை ெ ண என் �ற ்ைண� 
ஏற ட்தய எனறய� அபளம இ�ை். சம நத� 
 ட் �ை�ககம ார்தரய� உ்்ை 
தண்ைைளம ைழஙா� ்ா்ளப என ைத 
 ஸனை�ம ை  ஸ் ைசைம ைஸளககாிறப. 

ஆண்ைரயாிி ா்ள்,  யம ஸ்ம ந� இவைய் 
ெசயததய� ாய�நை்ா், ாயடா ைஸ்ஙகா் 
அைை்திாம ச ஸகா�  ட��� யய . உன 
ைிஸறறி ைய� ஊரநப உன ையழநய் எ�்யம 
�ாதிைி (மணை்) தின யய.  

 உைககம ெ ண�ககம  உன ைஸ்பககம 
அை் ைஸ்பககம  ைாைி உண்யகக்ைன. 
அை் ைஸ்ப உன தை்ைிக ாயி�  ா்பம. ந� 
அதன கதிாயை்க ாயி� ா்பையய' எனறயர.  
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அைர (ார்தர) ெ ண்ஸ்ம 'உன மா�் றறின 
்ைதைைைி மிகதிியகக ்ைன. ்ைதைைிஸ� 
ந� கழநைதாைள� ெ ்ையய. ஆிஸ�ம உன 
ா்ைன ்ம� ந� ்ைடைா ொய்ையய. அை்ைய 
உனைை ஆ்ையன' எனறயன.  

 அைர (ார்தர), மை�தை�்ம (ஆதமி்ம) 
'உன மைைைஸிஸன ெசய�ை்க ்ாடா உண்க 
�்யப என் நயன ாட்ைளிஸடா ைஸ்காிி 
மர்தி்ி�நப ந� உண்தய� உன ெ ய�டா 
நி்ம (்மி) ச ஸகா�  டா்ளப. 

   உன ையழ நயெள�்யம ை�நதி அதன  ிைை 
உைழ்ப ந� உண யய. ந� மண்யய இ�காிறயய. 
மண�க்ா தி�ம�ையய எனறயர.                    
(ஆதிிாயமம 3:14-19) 

 ' ஸரசை்தின ் யப ்ைதைைைி அதிா� 
 ா்திக ொயா்த�' என பதயன ஏைய் ெசயத 
கறற்திறக அதிா�  டச தண்ைை என்ம 
ா்ைன ம�ப அன� ொயண்யாம அைன தயன 
உனைை ஆ்ையன என்ம �்ாிறயர ார்தர. 
ஆணதயன அதிாயரதை்ிைையா இ�� யன 
என ப த�ையாக  �ற� டா்ளப.  
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      ஸரசை்தின ் யப ெ ண மர்்தின 
ைஸள�ம�க்ா ெச�ாிறய். சி் ்நரம மர்ஸ்பம 
ைஸாாிறய். இவைளள ாாைமியை  ிஙாரமயை 
்ைதைைைி� ெ ண�ககக ொயா்ப ைஸடா 
அைைள இழிள ா்பைப தைற தயைய? சயைை 
ைஸ்க ாச� யைை் என் ைர்ஸ� ப தைற 
தயைய? அைைள ைஸஷமகாயசியா� சி்தச� ப 
சசதயைய?  

    '�ாதிைி் தினை ்ைணாம' என பதயை 
 யம�கக ார்தர ைழஙாிி தண்ைை. எநத� 
 யம யைப �ாதிைி அ�்ப மணை் 
சய� ஸட்ைத�  யர்தி�காிற�ராளய?   

       இநநிாழைஸன �்ம  யம�ககம 
ெ ணாககக மிை்்ி நிரநதர ள்தம 
உண்யகா�  டா்ளப. ஏையள�ன சநததிைி 
ாய�ம ் யெத�்யம  யம� ாயை்்  
த�ண்்ைணாம. அைரா்  யம ஸன தை்ைி 
ந கா ்ைணாம. அதன  � எ�்ய  யம�ம 
ாயை் மடாம தயன த�ணாாிறதய?  

 ாை�ைி சய� ஸட்ய� சயை �ரா்'' என் 
தனெை�சசகைா ைஸாகா� ட� �நபம அதைை 
சய� ஸட்  ஸன� ஆதயதம ஏையகம 
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சயாைஸ�ை்்ி?. ார்தசன ாட்ைள அ�்ப 
த�ரகா தசசைம ெசி்ற்� ் யைப ஏன?  

ொயஞசம சிநதிளஙா். 

ஆதயதம ஏையகம  யைம ெசயதப ஏன? 

உணைமிஸ�, ஆதயதம ஏையகம தயஙா் 
ெசயி� ் யாினற ( ழம சய� ஸாாினற) ாயசிம 
ந�்தய? ொட்தய? நனைமிய? த�ைமிய? 

என ைத�  ஸச்ப அறிிக��ி நிை்ிஸ�  
இ�கா ைஸ�ை். 

 ார்தரய� தாகா� ட் ாை�ைி சய� ஸட் 
் யப தயன நனைம த�ைம  றறிி  க்தறிைை� 
ெ ற்க ொய்ாிறயரா். ஒ� தைைற் ெதசநப 
ெசயதய� அதறக� ெ ிர  யைம.  யைம என் 
ெதசியம� ெசயதய� அதறக� ெ ிர தை். 
ஆதயதம ஏையகம ெசயதப  யைம�். தை். 
 க்தறிைறற நிை்ிஸ்ி�நப தை் ெசயத 
இ�ை�ககம தண்ைை ைழஙாி ைஸடா ெ ண 
இை்ைத ் மயசமயா� சி்தச� ப எநத ைைாிஸ� 
நிியிம? 

   ஸன ை�ம ை  ஸ் ைசைஙாைளக 
ாைைமயா�  �ளஙா். ' யம� ெ ண்ஸ்ம 
ந�ஙா் சயா்ை மயட்ரா். ஏெைை��, ந�ஙா் 
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அதி்ி�நப உண�ம நயள�� உஙா் ாணா் 
திறகா� ாம. ந�ஙா் ா்ளைள� ் ய� நனைம 
த�ைமைி அறிை �ரா் என ப ா்ளககக 
ெதசளம.' எனறப. (ஆதிியாமம:3:4-6) 

ஆண்ைரயாிி ா்ள் மை�தைை (ஆதயைம)க 
�� ஸடா ந� எங்ா இ�காினறயய? என் 
்ாட்யர.  உம கர� ஒ்ிைி நயன ்தயட்்தி� 
்ாட்்ன. ஆைய� எைகக அ�சமயா இ�நதப. 
ஏெைை�� நயன ஆை்ிஸனறி இ�ந்தன. எை்ை 
நயன ஒள�நப ொயண்்ன எனறயன மை�தன.  

     ந� ஆை்ிஸனறி இ�காினறயய என் 
உைகக� ெசயனைப ியர? உண்க �்யப 
என் நயன ைஸ்காிி மர்தி்ி�நப ந� 
உண்ய்ிய? என் (ஆண்ைர) ்ாட்யர. 
(ஆதிிாயமம: 3:9-11) 

  ஸன� ஆண்ைரயாிி ா்ள், மை�தன 
இ�ெ யாப நமத் ஒ�ைர ்  ய� நனைம, த�ைம 
அறிநதைையாி ைஸட்யன. இை� அைன 
எனெறன்ம ையழைதறாயா ையழைஸன மர்தி்ி 
�நபம  றி்ப உண் ைாைி ந�ட� ைஸ்க 
�்யப  எனறயர. எை்ை ஆண்ைரயாிி ா்ள் 
அைன (மை�தன) உ�ையகா� ட் அ்த 
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மணை்�  ண ா்த அைைை ஏ்தன 
்தயட்்தி ்ி�நப ெைள�்ி அ�� ஸைஸட்யர.'  
(ஆதிிாயமம 3:22) 

 நனைம, த�ைம எனறய� எனை? என் 
ெதசியதைராளயா�  ை்கா�  ட் ஆதயதம 
ஏையகம தாகா� ட் ாை�ைி� சய� ஸட்  ஸன� 
தயன  க்தறிைை� ெ ற்-ா்ளைள ் ய�-  
நனைம த�ைம, ந�்ப ொட்ப என  ைறைற 
அறிநப ொய்ாிறயரா்.  

 ாை�ைி� சய� ஸா தன தயஙா் 
நிரைய்ஸாளயா இ�காின்றய்ம எனற உ்ரள 
�் இ�்யம� இ�நதைரா், எ�் யப தாகா� 
 ட் ாை�ைி� சய� ஸட்யரா்ளய அ�் யப தயன 
ெைடாம, மயைம, மசியைத என ை  றறிளம 
அறிநப ொய்ாிறயரா். 'மை�தராகககசி 
உ்ரளாைளளம ெ ற்க ொய்ாிறயரா். 

  தயம நிரைய் ்ாய்்தி� இ�� ைதக 
ாணா ொயண் ஆதயம  அ்த ்ாய்்தி� 
ார்தைர சநதிகா ெைடா�  டா ஒள�நப 
ொய்ாிறயர. ஆதயம எங்ா ஒள�நதி�காிறயர 
என  ைத அறிியத ஆண்ைர ஆதயமின 
ெ ிைரக �றி ச�தமிடா அைழ்ப 
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ைஸசயசகாிறயர;. ெைடா்தின ாயர்மயா ஒள�நப 
ொயண்தயா ஆதயம ாயர்ம �்ாிறயர.  

    ஆதயம தாகா� ட் ாை�ைி சய� ஸட்தன 
�்ம, ெைடா உ்ரைை ெ ற் நமமி� ஒ�ைர 
் ய�   க்தறிைை இ�் யப ெ ற் ைஸட ்யர. 
எை்ை ஏ்தன ்தயட்்தி� இை� இைரா் 
இ�கா த�ியப எை �றி அஙாி�நப 
அைராைள ார்தர ெைள� ் ிற்ாிறயர.  யம�கக 
ொயாகா�  ட��நத  க்தறிள �் ஆதயதக 
கம ஏையகககம ொயாகா� ட��கா ைஸ�ை். 
 யம�  க்தறி்ையா  ை்கா� ட��நததய� 
தயன இ�ை�க கம எதிரயா �ழ�சி ெசயி 
த�நதப.  

 உணைம இவையறி�கா  ி�்தி 
இ�்யதைராளயா, நனைம த�ைம  றறிி அறிள 
இ�்யதைராளயா இ�நத நிை்ிஸ� ஆதயதம 
ஏையகம ஒ� ாை�ைி� சய� ஸட்தறாயா ெமய்த 
ெ ணாைள்ி இழிையைைராளயாக �்ைப 
எ� � நிியிமயகம?  

 ெசயத கறற்திறாயா ஆதி மை�தர ாளயாிி 
அவைஸ�ை�ககம ார்தர ாாைமியை தண் 
ைைாைள ைழஙாி ்மிகக இறகாிி  ஸறகம �் 
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ெ ண ச�ா்ைத இழிள ா்தி ை  ஸ் 
ைசைஙா் எாத� ட��� ப எ� � சசியகம?  

 இநநிை்ிஸ� தத� மை�தன �சநத  யைம 
ெதய்காம எ�்ய மை�தராள�ன 
 யைஙாககாயாளம இ்ி  தனைை்ி 
சிாைைிஸ�  ்ி ொயா்தயர என் �்ைபம 
நம�ைபம ் யதி� பம நிியிம தயைய? 

ாிறிாதை நண ரா்ள ொயஞசம சிநதிகாக 
�்யதய? 

  

ஜஜஜஜஜஜஜஜஜஜ 


