
 

 

4. உ�க�ட� உ�ள� இ�ைறய �னேம

 
காைல�� ��க� எ��தா�, மாைலைய காண எ��பாரா��-இ�ைறேய �னேம 

உ�க�ட� இ��ப� ேபா� வா��க�. ேந�ைறய �ன� த��ைடய ந�ைம ம��� 

�ைம�ட� கட�� ��ட�. நாைளய �னேமா இ��� வ�தைடய��ைல. உ�க� 

வா�நா� ஒ� நாேள, அேத நா�� ��க� �ற�� அத� இ���� ��க� மர��பைத� 

ேபா�. இ�த மன�பா�ைம�ட�, கட�த கால��ட� அத�ைடய ��ப�க�� ேம� 

உ�ள மன உ��த����, எ��கால��ட� அத�ைடய உ����ைம�� ேம� உ�ள 

ந���ைகக���� ந��� ��க� ��காம� இ����. இ�ைறய �ன���காக வா��க�: 

இ�த நா�� ���பான மன�ட� ��க� ெதாழ ேவ���, ��ஆைன ���� ஓ��க�, 

மனமா��� �க உய��த, யாவைர�� �ைக�ேதா�மான அ�லா�ைவ �ைன��க�. 

இ�த நா�� உ�க� கா�ய�க�� �தமாக இ��க ேவ���, உ�க��� ஒ��க�ப�ட 

பாக�ைத� ெகா�� மன�ைற�ட� இ��க ேவ��� உ�க� ேதா�ற� ம��� உட�நல 

அ�கைற�ட�. 

இ�நா�� ேநர�ைத ஒ���ப���க� அதனா� ��ட�கைள வ�ட�களாக��, 

ெநா�கைள மாத�களாக�� ��க� ஆ����க�.  உ�க� அ�ப��ட� பாவம���ைப 

ேவ���க�, அவைன �ைன����க�, இ��ல����� இ�� ����� தயா� 

ஆ��க�. ேம�� இ�ைறய �ன� ச�ேதாஷமாக��, சா���ட�� வா��க�.  உ�க� 

ஆகார��ட��, �ைண��ட��, �ழ�ைதக�ட��, ப��ட��, ���ட�� ம��� 

உ�க� வா�ைக தர��ட�� மன�ைற�ட� இ��க�.   

ஆகேவ நா� உம��� ெகா��தைத (உ��யாக�) ����� ெகா���; (என��) ந�� 

ெச���பவ�க�� (ஒ�வராக��) இ���ராக”. (�����ஆ� 7:144) 

இ�� எ�த ��க��, கவைல��, ேகாப��, ெபாறாைம��, வ�ம�� இ�லாம� 

வா��க�.   

உ�க� இதய��� �� ஒ� ெசா�ெறாடைர ெச��க ேவ���: இ�ேற என� ஒேர 

நா�. இ�� ��க� �டான, வாடாத ெரா��ைய உ�� ��டா�, ேந�ைறய கா��த, 

அ��ய ெரா����, நாைள�� எ��பா��க�ப�� ெரா���� எ�ன ���ய�? 

உ�க�ட� ��க� உ�ைமயாளராக இ��தா� ேம�� �டமான, உ��யான 

��மான� உ�க�ட� இ��தா�, ச�ேதக��� ��வ�பவ�ைற� ெகா�� உ�கைள ��க� 



 

 

சமாதான�ப�����:  இ�ைறய �னேம நா� வா�� கைட� நா�. இ�த 

மேனாபாவ�ைத ��க� ெப����டா�, உ�க� ஆ�ைமைய வள���� ெகா���, 

உ�க� �றைமகைள ���ப���� ெகா���, உ�க� ெசய�கைள ப���த�ப���� 

ெகா���, உ�க� நா�� ஒ�ெவா� ெநா������� ��க� பய� ெப���க�. 

இ�� என� ேப��� ப���ளவனாக இ��ேப�, �ய ேப�ைசேயா, ஆபாசமான 

ேப�ைசேயா ெமா�ய மா�ேட�. �ற�ேபச�� மா�ேட�. 

இ�� என� ��ைட��, அ�வலக�ைத�� ஒ���ப���ேவ�. அைவ 

ஒ��க�றதாக��, �ைறய�றதாக�� இ�லாம� ஒ��காக��, ��தமாக�� இ����. 

இ�� என� உட���ைம ம��� ேதா�ற� ப�� ���பாக இ��ேப�. என� 

ேந����� �க உ���பாக இ��ேப�. ேம�� என� நைட, ேப�� ம��� ெசய�க�� 

சம�ைலயாக இ��ேப�. 

இ�� என� அ�ப��� அ��ப�ய �ய���ேப�, சா��யமான �ற�த 

�ைற�� ெதா�ேவ�, �ைறய த���ைசயான ந�ெசய�கைள� ெச�ேவ�, ��ஆைன 

ஓ�ேவ� ம��� பய��ள ��தக�கைள� ப��ேப�. ந�ைமைய என� உ�ள��� 

நா��ேவ�, �ைம�� ேவ�கைள-ஆணவ�, ெபாறாைம, நயவ�சக� ேபா�றவ�ைற 

���ெத��ேப�. 

இ�� ம�றவ�க��� உதவ �ய���ேப�- ேநாயா�ைய ெச�� பா��க, இ��� 

சட��� ப��ெபற, வ�தவ�யவைர வ�கா�ட ம��� ப���ளவ��� உணவ��க 

(�ய���ேப�). ஒ��க�ப�டவ�க� ம��� பல�னமானவ�க�ட� ேச��� ��ேப�.   

மா��க அ�ஞ��� நா� ம�யாைத ெச���ேவ�, ��யவ�க�ட� க�ைண�ட� 

இ��ேப�, ெப�யவ�க�ட� ப���ளவனாக இ��ேப�. 

�ைடெகா�ட, ெச��ேபான கட�த காலேம, உன�காக நா� அழ மா�ேட�. 

உ�ைன �ைன�பவனாக எ�ைன � காண மா�டா�, ஒ� ெநா� � ெபா���, ஏென�றா� 

எ��ட���� � எ��� ���� வராம���க பய��� ெச�� ��டா�. 

எ��காலேம, � மைற������ சா�ரா�ய��� இ���றா�, ஆதலா� உன� 

கன�� ெதாைல����க மா�ேட�. எ� வர�ேபா�றேதா அ�� ஆ����க மா�ேட� 

ஏென�றா� நாைள எ�ப� எ����ைல. ேம�� அ� இ��� பைட�க�பட��ைல. 



 

 

'இ�ைறய �னேம என� ஒேர �ன�' எ�ப� ம������ அகரா��� ஒ� 

���யமான ��றா��- வா��� �� ஒ��ட��, �ராகச��ட�� வாழ 

����பவ�க���. 
 


