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திருத்தந்பத பிரொன்சிஸ் : நம் கதபவகபள கடவுள் நன்றொக அறிந்திருக்கிறொர் 
 

உகராம் பங்குத்தளத்திி்ற்கு திருத்தந்மத பெேகபாது பெல்பி எடுக்கும் சிறுவன் - REUTERS 

“நம் கதமவேமள, நம்மமவிட, ேடவுள் நன்ோே அறிந்திருக்கிோர், ேடவுளின் வழிேளிலிருந்து நம் வழிேள் கவறுபட்டமவ 

என்பதால், நாம் அவரின் வழிேளில் நம்பிக்மே மவக்ே கவண்டும்” என்ே பொற்ேள், திருத்தந்மத பிரான்சிஸ் அவர்ேளின் 

டுவிட்டரில் பவளிைாயின. கமலும், திருஅமவ என்ே தமைப்பில், ஓர் இத்தாலிை மமேப்பணி பவளியீட்டுக் ேழேம் நடத்தும் 

அருங்ோட்சிைேத்திற்கு, பெய்தி ஒன்மே அனுப்பியுள்ளார், திருத்தந்மத பிரான்சிஸ்.“இகைசுமவச் ெந்திப்பவர் எல்ைாரின் 

இதைத்திலும், வாழ்விலும், நற்பெய்தியின் மகிழ்வு நிமேவாே இருப்பதாே என, தன் மேப்பட எழுதியுள்ளார், திருத்தந்மத 
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பிரான்சிஸ்.கமலும்,  பெபனேல் நாட்டின் டாக்ேரில், ொபெல் பகுதிக்ோன, திருத்தந்மத 2ம் ஜான் பால் நிறுவனம், பிப்ரவரி 

21, இச்பெவ்வாய் முதல், ஐந்து நாள்ேள் கூட்டம் ஒன்மே நடத்துகின்ேது என, திருப்பீட ஒருங்கிமைந்த மனித முன்கனற்ேத் 

துமே அறிவித்துள்ளது.2016ம் ஆண்டில், ஆறு நாடுேளில் ஏேக்குமேை 5 இைட்ெத்து 50 ஆயிரம் டாைர் நிதியுதவி 

வழங்ேப்பட்ட 43 நைத்திட்டங்ேள் குறித்து, இக்கூட்டத்தில் ஆராைப்படும் எனவும், அறிவிக்ேப்பட்டுள்ளது.இத்தாலிை ஆைர் 

கபரமவ, பஜர்மன் ஆைர் கபரமவ மற்றும், உள்ளூர் தைத்திருஅமவ யின் உதவியுடன், திருத்தந்மதயின் பபைரில், 

நைத்திட்டங்ேளுக்கு நிதியுதவி வழங்கி வருகிேது, திருத்தந்மத 2ம் ஜான் பால் நிறுவனம். 

திருத்தந்பத பிரொன்சிஸ் : புலம்சையர்கவொபரக் கொப்ைது நன்சனறிக் கடபம 

 

குடிபபைர்தல் பற்றிை பன்னாட்டு ேருத்தரங்கில் ேைந்துபோள்ளும் பிரதிநிதிேளுடன் திருத்தந்மத 

எக்ோைத்மதயும்விட இக்ோைத்தில், பபருமளவான மக்ேள் ஒரு ேண்டத்திலிருந்து அடுத்த ேண்டத்திற்கு குடிபபைர்ந்து 

வருவது, அரசிைல், பபாது ெமூேம் மற்றும் திருஅமவக்கு, ெவால்ேமள அதிேரித்து வருகின்ேது என்று, திருத்தந்மத 

பிரான்சிஸ் அவர்ேள், கூறினார். குடிபபைர்தலும், அமமதியும் என்ே தமைப்பில், உகராம் நேரில் நமடபபறும் பன்னாட்டு 

ேருத்தரங்கில் ேைந்துபோள்ளும் ஏேக்குமேை 250 பிரதிநிதிேமள, திருப்பீடத்தின் கிளபமந்தினா அமேயில் ெந்தித்து 

உமரைாற்றிை திருத்தந்மத, குடிகைற்ேம் மற்றும் அமமதிமை ஊக்குவிப்பதற்கு முன்மவக்ேப் படும் ெவால்ேளுக்கு, 

வளர்ச்சியும், ஒருங்கிமைப்பும் இன்றி, பதில் ோை இைைாது என்று கூறினார். 

வரகவற்ேல், பாதுோத்தல், ஊக்குவித்தல், ஒருங்கிமைத்தல் ஆகிை நான்கு தமைப்புேளில் கபெ விரும்புவதாேத் பதரிவித்த 

திருத்தந்மத, பல்கவறு ோரைங்ேளுக்ோே, தங்ேளின் பொந்த இடங்ேமளவிட்டு ேட்டாைமாே பவளிகைறும் நம் ெகோதர, 

ெகோதரிேளுக்கு, பாதுோப்பு அளித்தால் மட்டும் கபாதாது, அவர்ேளின் ஒருங்கிமைந்த வளர்ச்சிக்கு உதவிேள் வழங்ேப்பட 

கவண்டுபமனவும் வலியுறுத்தினார். இப்பூமியின் பைன்ேள் எல்ைாருக்கும் கிமடப்பதற்கு, வழிேமள நாம் ேண்டறிை 

கவண்டும் எனவும், உைேளாவிை மனித உரிமமேள் அறிக்மேயின்படி, புைம்பபைர்கவார் மற்றும், குடி பபைர்கவார் 

வரகவற்ேப்பட கவண்டுபமனவும் கேட்டுக்போண்டார், திருத்தந்மத பிரான்சிஸ். 



அடக்குமுமே, உரிமம மீேல்ேள், வன்முமே மற்றும் மரைத்திற்கு அஞ்சி, புைம்பபைரும் மக்ேளுடன் ஒருமமப்பாட்டுைர்வு 

ோட்டப்பட கவண்டிைது நம் ேடமம எனவும் கூறிைத் திருத்தந்மத, தங்ேளின் தாைேம் மற்றும் குடும்பங்ேமளவிட்டு, 

ேட்டாைமாே பவளிகைறி வாழ்கின்ே, சிோர் மற்றும் வளர்இளம்பருவத்தினருக்குச் சிேப்பு ேவனம் பெலுத்துப்படுமாறும் 

பரிந்துமரத்தார். கமலும், இச்ெந்திப்பில் முதலில் திருத்தந்மதக்கு நன்றி பதரிவித்துப் கபசிை, திருப்பீட ஒருங்கிமைந்த மனித 

முன்கனற்ேத் துமேயின் பெைைர் பிரதிநிதி, கபராைர் சில்வாகனா பதாமாசி அவர்ேள், புைம்பபைர்ந்கதார் குறித்து மாமன்ேம் 

ஒன்மே நடத்துமாறு பரிந்துமரத்தார். திருப்பீட ஒருங்கிமைந்த மனித முன்கனற்ேத் துமே, Scalabrini துேவு ெமபயின் 

உைேளாவிை குடிகைற்ேதாரர் அமமப்கபாடு இமைந்து நடத்தும் இக்கூட்டம், இப்புதனன்று நிமேவமடயும். 

திருத்தந்பத பிரொன்சிஸ் : கைரொபசகள், ைொவச் சங்கிலித் சதொடபரகய சகொணர்கின்றன 

 

ொந்தா மார்த்தா இல்ைச் சிற்ோைைத்தில் திருப்பலி 

உைர் பதவிேமள நாடும் ஆமெேள் குறித்த கொதமனயிலிருந்து பவளிகைறும் அருமள, இமேவன் நமக்கு வழங்குவாராே 

என  மமேயுமரைாற்றி னார் திருத்தந்மத பிரான்சிஸ்.இகைசு, தம் மரைம் குறித்து அறிவித்தமதயும், ைார் பபரிைவர் என 
வழியில் சீடர்ேள் வாதிட்டுக்போண்டு வந்தது குறித்தும் கபசும் இந்நாமளை நற்பெய்தி வாெேத்மத மமைப்படுத்தி 

மமேயுமரைாற்றிை திருத்தந்மத பிரான்சிஸ் அவர்ேள், பபரிை பதவிேமள அமடை, பங்குத்தள மக்ேளிமடகையும், நல்ை 

பங்குத்தளங்ேளின் நிர்வாேத்மதப் பபே, அருள்பணிைாளர்ேளிமடகையும், ஏன் ஆைர்ேளிமடகையும் புேம்கபசும் 

கொதமனேள் உள்ளன, இத்தமேைப் கபாக்குேள் உைோயுதப் பாமதயிகைகை நம்மம வழி நடத்திச் பெல்லும் எனவும் 

கூறினார். உைோயுதப்கபாக்குேளில் நாம் ஆமெபோண்டு, அதற்ோே முைலும்கபாது, பாவத்மதகை அது ெங்கிலித் பதாடராேக் 

போண்டிருக்கும் எனவும், உமரத்த திருத்தந்மத பிரான்சிஸ் அவர்ேள், நாம் மற்ேவர்ேமளவிட உைர்ந்தவர்ேள் என எண்ணும் 

உைேப்கபாக்கிலிருந்து நம்மமக் ோப்பாற்ேவும், குழந்மதேளுக்குரிை எளிை மனமத நமக்கு வழங்ேவும், கெமவயின் 

பாமதமை நாம் உைர்ந்து போள்ளவும், இமேவனின் அருமள கவண்டுகவாம் என, தன் மமேயுமரமை நிமேவு பெய்தார். 

திருஅபவ : உலக சமூக நீதி நொள் மனிதபர பமயப்ைடுத்துகிறது 



 

ஆைர் Allwyn D'Silva - RV 

உைே ெமூே நீதி நாள், இைாபங்ேளுக்கு அல்ை, மனிதமர மமைப்படுத்துவதற்கு ஒரு வாய்ப்பாே உள்ளது என, மும்மப 

துமை ஆைர் Allwyn D'Silva அவர்ேள் கூறினார்.பிப்ரவரி 20, இத்திங்ேளன்று ேமடப்பிடிக்ேப்பட்ட உைே ெமூே நீதி 

நாளன்று, ஆசிைச் பெய்தி நிறுவனத்திடம் கபசிை, ஆைர் D'Silva அவர்ேள், இன்மேை உைேம், கபார்ேள் மற்றும் 

பிரிவிமனேளால் நிமேந்துள்ளது, நாடுேளுக்குள்ளும், நாடுேள் மத்தியிலும், மக்ேளின் அமமதிைான நல்லிைக்ே வாழ்வுக்கு 

ெமூே நீதி ஊக்ேமளிக்கின்ேது எனத் பதரிவித்தார்.ெமூேநைம், மனித உரிமமேள், சுற்றுச்சூழல் ஆகிை விவோரங்ேளில் பை 

ஆண்டுேளாே ஈடுபட்டுள்ள ஆைர் D'Silva அவர்ேள், பாலின ெமத்துவமும், பழங்குடி மக்ேள் மற்றும், புைம்பபைர்ந்கதார் 

உரிமமேள் ோக்ேப்படும்கபாது, ெமூே நீதி ோக்ேப்படுகின்ேது எனவும் கூறினார்.“தரமான கவமை வழிைாே, கபாமரத் 

தடுத்து, அமமதிமை நிமைநாட்டுதல்” என்ே தமைப்பில், உைே ெமூே நீதி நாள், இத்திங்ேளன்று ேமடப்பிடிக்ேப்பட்டது. 

சுற்றுச்சூழல் : சவப்ைநிபல உயர்வு ஆர்டிக் கடலின் ைனிப் ைகுதிபய குபறத்து - UN 



 

ஆர்டிக் ேடலில் பனி உருகி வரும் நிமை - AP 

உைகின் வட துருவத்திலுள்ள ஆர்டிக் பகுதியில், தற்கபாது குளிர்ோைமாே இருக்கின்ேகபாதிலும், இவ்வாண்டு ெனவரியில், 

பவப்பக்ோற்று வீசிைதால், ேடலில் பனிக்ேட்டிேள் அதிேளவு உருகியுள்ளதாே, ஐ.நா.வின் ோைநிமை ஆய்வு நிறுவனம் 

கூறியுள்ளது.ஆர்டிக் பகுதியில், பவப்பநிமை குறிப்பிடத்தக்ே வமேயில் உைர்ந்துள்ளது, உைகிற்கு அச்சுறுத்தைாே உள்ளது 

எனக் கூறும் ஐ.நா. நிறுவனங்ேள், ேடந்த 38 ஆண்டுேளில், இவ்வாண்டு ெனவரியில், ஆர்டிக் ேடலின் பனிப் பகுதி மிேவும் 

குமேவாே இருந்தது எனத் பதரிவிக்கின்ேன.இவ்வாண்டு ெனவரியில், ஆர்டிக் ேடலின் பனிப் பகுதி, ஒரு கோடிகை 33 

இைட்ெத்து 8 ஆயிரம் ெதுர கிகைா மீட்டர் பரப்பளவாே இருந்தது எனவும், இது, 2016ம் ஆண்டு ெனவரியில் இருந்த 

அளமவவிட 2,60,000 ெதுர கிகைா மீட்டர் குமேவு எனவும் ஐ.நா. நிறுவனங்ேள் கூறுகின்ேன.ஆர்டிக் பகுதியில் தற்கபாது 

தட்பபவட்பம் 20 டிகிரி பென்டிகிகரடாே உள்ளது. இது ேடந்த ஆண்மடக் ோட்டிலும் அதிேம். பனிப்பகுதியில் தற்கபாது 

அதிே அளவில் தாவரங்ேள் வளர்ச்சி ோைப்படுகிேது. இதனால் பனி குமேவதுடன் அதிே அளவில் பவப்பம் 

உறிஞ்ெப்படவும் வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. கமலும் தாவரங்ேளில் இருந்து பவளிைாகும் பசுமம இல்ை வாயுவால் ஆர்டிக் 

பகுதி பவப்பம் அமடந்து வருகிேது. இதனால் உைேம் முழுவதும் ேடலின் பருவமுமேேளிலும் பாதேமான விமளவுேள் 

ஏற்படக்கூடும் என்று பதரிவிக்ேப்பட்டுள்ளது. 

கலொச்சொரம் : உலக தொய்சமொழி தினம் பிப்ரவரி 21 



 

பங்ேளாகதஷ் தாய்பமாழி மமேொட்சிேள் நிமனவிடத்திி்ல் மக்ேள் - AFP 

ேல்வி, நிர்வாேம், ேைாச்ொரம், ஊடேம், இமைைதளம், வர்த்தேம் ஆகிை எல்ைாவற்றிலும் ஏற்றுக்போள்ளத்தக்ே, பைபமாழி 

ேல்வி அவசிைம் என, ஐ.நா.வின் யுபனஸ்கோ நிறுவன இைக்குனர் இரினா பபாக்கோவா அவர்ேள் கூறியுள்ளார்.பிப்ரவரி 21, 

இச்பெவ்வாைன்று ேமடப்பிடிக்ேப்பட்ட உைே தாய்பமாழி தினத்திற்கு பெய்தி பவளியிட்டுள்ள, ஐ.நா.வின், ேல்வி, 

ேைாச்ொரம் மற்றும் அறிவிைல் நிறுவனமான யுபனஸ்கோ இைக்குனர் பபாக் கோவா அவர்ேள், பைபமாழி ேல்வி வழிைாே, 

நீடித்து நிமைத்திருக்ேக்கூடிை வருங்ோைங்ேள் அமமக்ேப்பட முடியும் எனத் பதரிவித்துள்ளார். நீடித்து நிமைத்திருக்ேக்கூடிை 

வளர்ச்சிமை ஊக்குவிப்பதற்கு, தாய்பமாழியிலும், மற்ே பமாழிேளிலும் ேல்வி ேற்பதற்கு வாய்ப்புேள் வழங்ேப்பட 

கவண்டிைது அவசிைபமன்றும், பபாக்கோவா அவர்ேள், கூறியுள்ளார். ேைாச்ொர பன்மமத்தன்மம, பன்பமாழி ஆர்வம் 

மற்றும் பமாழித்திேமன ஊக்குவிக்கும் கநாக்ேத்தில், யுபனஸ்கோ நிறுவனம், 1999ம் ஆண்டு நவம்பரில், உைே தாய்பமாழி 

தினத்மத அறிவித்தது. இத்தினம், இரண்டாயிர மாம் ஆண்டிலிருந்து சிேப்பிக்ேப்பட்டு வருகிேது. கிழக்கு பாகிஸ்தானாே 

இருந்த இன்மேை பங்ேளாகதஷில், பபங்ோளி பமாழி அங்கீேரிக்ேப்பட கவண்டுபமன்று, 1952ம் ஆண்டு, பிப்ரவரி 21ம் 

கததி டாக்ோவில் மாைவர்ேள் நடத்திை கபாராட்டத்தில், ோவல்துமேைால் மாைவர்ேள் போல்ைப் பட்டனர். இந்த நாகள, 

உைே தாய்பமாழி தினமாே அறிவிக்ேப்பட்டது. இன்று உைகில் ஏேக்குமேை 140 பமாழிேள் புழக்ேத்தில் இருப்பதாேச் 

பொல்ைப் படுகிேது. 

உலகம் : ஆயுத இறக்குமதியில் இந்தியொ, ஏற்றுமதியில் அசமரிக்கொ முதலிடம் - AsiaNews/SIPRI 
 

இந்திை இராணுவத்தின் ஆயுதம் தாங்கிை வாேனங்ேள் - REUTERS 

2012க்கும், 2016ம் ஆண்டுக்கும் இமடப்பட்டக் ோைத்தில், உைகிகைகை ஆைதங்ேமள அதிேமாே வாங்கிை நாடாே 

இந்திைா குறிக்ேப்பட்டுள்ளது. ஆயுதங்ேமள அதிேமாே இேக்குமதி பெய்த நாடுேளுள், முதல் இடத்மத இந்திைாவும், 



இரண்டாம் இடத்மத ெவுதி அகரபிைாவும் பபற்றுள்ள நிமையில், அதிே ஆயுதங்ேமள விற்ேவர் பட்டிைலில், அபமரிக்ே 

ஐக்கிை நாடும், இரஷ்ைாவும், சீனாவும், பிரான்சும், பஜர்மனியும் அமடைாளம் ோைப்பட்டுள்ளன. ஆசிை பசிபிக் பகுதிமைச் 

கெர்ந்த நாடுேள், உைே ஆயுத இேக்குமதியில் 43 விழுக்ோட்மடக் போண்டிருந்ததாேவும், புள்ளி விவரங்ேள் 

கூறுகின்ேன.மத்திைக்கிழக்குப் பகுதியில் எரிெக்தி எண்மையின் விமை குமேந்துள்ளகபாதிலும், ஆயுதங்ேமள வாங்குவது 

அதிே ரித்துள்ளதாேக் கூறும் உைே இராணுவச் பெைவுேள் குறித்து ஆய்வு நடத்தும், SIPRI அமமப்பின் வல்லுனர் Pieter 

Wezeman அவர்ேள், மத்திைக் கிழக்குப் பகுதியின் பதட்ட நிமைேமளயும் கமாதல்ேமளயும் ெமாளிக்ே ஆயுத இேக்குமதிகை 

ஒகர வழி என அவர்ேள் நம்புவதாேவும் கூறினார். உைகிகைகை ஆயுத இேக்குமதியில் 13 விழுக்ோட்மட தன் பங்ோேக் 

போண்டு முதலிடத்மத வகிக்கும் இந்திைா, ஆயுதத்திற்கு என, சீனா, பாகிஸ்தான் ஆகிை நாடுேமளவிட அதிேம் 

பெைவழிப்பதாே பதரிவிக்ேப்பட்டுள்ளது. உைகிகைகை அதிே அளவில் ஆயுத ஏற்றுமதி பெய்யும் நாடாே விளங்கும் 

அபமரிக்ே ஐக்கிை நாடு, ஏேக்குமேை நூறு நாடுேளுக்கு ஆயுதங்ேமள விற்று வருகிேது, குறிப்பாே, மத்திை 

கிழக்குப்பகுதியின் நாடுேளுக்கு. 

விவிலியத்கதடல் : கவதபன கவள்வியில் கயொபு – ைகுதி 8 

 

Friends of Job visit him - RV  

ஒரு வீடு வாங்ேச் பெல்வதாே ேற்பமன பெய்துபோள்கவாம். அந்த வீட்டின் வரகவற்பமேமைப் பார்த்ததும், அந்த வீட்மட 

வாங்ே முடிவு பெய்துவிட மாட்கடாம். அகதகபால், ோர் ஒன்மே வாங்ேச் பெல்பவர், அந்தக் ோரின் ஒரு 'டைமர'ப் 

பார்த்துவிட்டு, அது நல்ை ோர் என்று முடிபவடுக்ேமாட்டார். வீட்மடகைா, ‘ோமர’கைா, பகுதி, பகுதிைாேவும், 

முழுமமைாேவும் பார்த்தபின்னகர நாம் முடிபவடுப்கபாம். 

வாழ்வில் நாம் ெந்திக்கும் அனுபவங்ேமளயும் அவ்வாகே ேண்கைாக்ே கவண்டும். ஓரிரு அனுபவங்ேமள மவத்து, நம் 

வாழ்வு இப்படித்தான், அல்ைது, அப்படித்தான் என்று நாம் முடிபவடுப்பது ெரிைா என்று சிந்திக்ேகவண்டும். 'ஒரு ைொபன 

கசொற்றுக்கு ஒரு கசொறு ைதம்' என்ே பழபமாழிமை அவ்வப்கபாது பைன்படுத்துகிகோம். ஒரு பாமனயிலுள்ள கொறு, 



முழுவதும் பவந்துவிட்டதா என்பமத தீர்மானிக்ே, ஓரிரு பருக்மேேமள கொதித்து பதரிந்துபோண்டால் கபாதும் என்பது 

உண்மமதான். ஆனால், அந்த வழிமுமே, நம் வாழ்வின் அமனத்து அனுபவங்ேளுக்கும் பபாருந்தும் என்று தீர்மானிப்பது 

ெரிைல்ை. 

இருப்பினும், வாழ்வில் பை கவமளேளில் இந்த பழபமாழிமைப் பின்பற்றியுள்களாம் என்பமத மறுக்ே இைைாது. 

எடுத்துக்ோட்டாே, ஒரு தனி மனிதர் நடந்துபோள்ளும் முமேமை மவத்து, அவர் ொர்ந்திருக்கும் குழுவினமர நாம் 

எமடகபாடுகிகோம். அல்ைது, ஒருவர் பெய்த ஓரிரு பெைல்ேமள மவத்து, 'அவர் எப்கபாதும் அப்படித்தான்' என்று 

முடிபவடுக்கிகோம். இவ்விதம், நாம் அமரகுமேைாேப் பார்த்தவற்மே மவத்து, எடுக்கும் அவெரமான முடிவுேளுக்கு, 

இந்தப் பழபமாழிமைப் பைன்படுத்துகிகோம். இத்தமேை அவெர முடிவுேள், பைருமடை வாழ்வில் குழப்பங்ேமள 

உருவாக்கியுள்ளன. 

அவெர, அமரகுமே முடிவுேள் எடுப்பமதப்பற்றி சிந்திக்கும்கபாது, ேமதபைான்று நிமனவுக்கு வருகிேது. இது, பைருக்கும் 

பதரிந்த ேமத என்ோலும், இன்று மீண்டும் அமத ஒருமுமே அமெகபாடுவது பைனளிக்கும். ஒரு சிற்றூரில் வாழ்ந்த ஒரு 

விவொயி, அழோன பவள்மளக் குதிமரமை வளர்த்துவந்தார். சுற்றுவட்டாரத்தில் இருந்த அமனத்து ஊர்ேளிலிருந்தும், அந்தக் 

குதிமரமைப் பார்க்ே பைர் வந்தனர். பை பெல்வந்தர்ேள் அந்தக் குதிமரமை வாங்ே முன்வந்தனர். ஆனால், விவொயிகைா, 

"இக்குதிமர என் நண்பன். ஒரு நண்பமன என்னால் விற்ேமுடிைாது" என்று மறுத்து விட்டார். ஒருநாள் ோமை 

அக்குதிமரமைக் ோைவில்மை. 

ஊர் மக்ேள் விவொயியிடம் வந்து, "நாங்ேள் எவ்வளகவா பொல்லியும், அந்தக் குதிமரமை நீ விற்ேவில்மை. இப்கபாது, 

ைாகரா ஒருவர், அமத திருடிச் பென்றுவிட்டார். இது உனக்கு வந்த ொபக்கேடு" என்று பொன்னார்ேள். விவொயி அவர்ேளிடம், 

"என் குதிமர இப்கபாது இங்கு இல்மை. அது மட்டும்தான் உண்மம. மற்ேபடி, அது திருடப்பட்டது, அது, எனக்கு வந்த 

ொபக்கேடு என்று பொல்வபதல்ைாம், நீங்ேள் அவெரப்பட்டு எடுக்கும் முடிவுேள்" என்று கூறினார். 

ஒரு சிை நாட்ேள் பென்று, அந்த பவண்குதிமர திரும்பி வந்தது. அத்துடன், கவறு நான்கு ோட்டுக் குதிமரேளும் வந்து 

கெர்ந்தன. கிராமத்தில் இருந்தவர்ேள், "நீ உண்மமயிகைகை ஆசீர்வதிக்ேப்பட்டவன்" என்று வாழ்த்தினர். விவொயி 

மறுபமாழிைாே, "மீண்டும் பொல்கிகேன். அவெரப்பட்டு முடிபவடுக்ே கவண்டாம். என் குதிமர மீண்டும் வந்துள்ளது; 

அத்துடன், இன்னும் நான்கு குதிமரேள் வந்துள்ளன. இதுதான் உண்மம" என்ோர். 

வீட்டுக்கு வந்த ோட்டுக் குதிமரேமளப் பழக்குவதற்கு, விவொயியின் மேன் முைன்ேகபாது, ஒரு குதிமர அவமனத் தூக்கி 

எறிந்ததால், அவனது ோல்ேள் உமடந்தன. மீண்டும் ஊர்மக்ேள் கூடிவந்து, "ோட்டுக் குதிமரேள் வந்தது, ஒரு ொபம்" என்று 

பொல்ை, விவொயி, மீண்டும் அமத மறுத்து, "என் மேனுக்குக் ோல்ேள் உமடந்தன என்பது மட்டுகம உண்மம" என்று 

அமமதிைாேப் பதிைளித்தார். 

அதற்ேடுத்த வாரம், ஊருக்கு வந்த இராணுவ அதிோரிேள், அங்கிருந்த இமளஞர் அமனவமரயும் இராணுவத்தில் பணிைாற்ே 

வலுக்ேட்டாைமாே இழுத்துச் பென்ேனர். விவொயியின் மேன் ோலுமடந்து படுத்திருந்ததால், அவமன மட்டும் விட்டுச் 

பென்ேனர். 

இம்முமே, ஊர்மக்ேள் கூடிவந்து, விவொயியின் மேனுக்கு ோல் உமடந்ததும் ஒருவமே ஆசீர்வாதம்தான் என்று பொல்ை, 

மீண்டும் விவொயி அவர்ேளிடம், "என் மேமன இராணுவத்திற்கு இழுத்துச் பெல்ைவில்மை என்பது மட்டுகம உண்மம. 

மற்ேபடி, இமத ஆசீர் என்கோ, ொபம் என்கோ நான் பொல்ை விரும்பவில்மை. அது, ேடவுளுக்கு மட்டுகம பதரியும்" என்று 

பதளிவாேக் கூறினார். 

நடக்கும் ஒவ்பவாரு நிேழ்மவயும், நல்ைது, அல்ைது, தீைது என்று தீர்மானித்து, அமத, ஆசீர், அல்ைது, ொபம் என்று 

முடிபவடுத்த ஊர் மக்ேள் நடுகவ, நடந்தவற்மே நிேழ்வுேளாே மட்டுகம ேண்டுவந்த அந்த விவொயியின் மனநிமைமை, 

விவிலிைத்தில் கூேப்பட்டுள்ள கைாபிடம் நாம் ோண்கிகோம். கைாபு, தன் பொத்துக்ேள், பணிைாளர்ேள், இறுதியில், தன் 

புதல்வர், புதல்விைர் என்று அமனத்மதயும் இழந்தபின்னரும், "ஆண்டவர் அளித்தொர்; ஆண்டவர் எடுத்துக்சகொண்டொர். 

ஆண்டவரது சையர் கைொற்றப்சைறுக!" (கயொபு 1: 21) என்று கூறினார். 

கைாபின் உடல், கவதமனத் தீயில் பவந்துபோண்டிருந்தகபாது, எரியும் பநருப்பில் எண்பைய் வார்ப்பதுகபால், அவரது 

மமனவி அவரிடம், "இன்னுமொ மொசின்பமயில் நிபலத்திருக்கிறீர்! கடவுபளப் ைழித்து மடிவதுதொகன?" (கயொபு 2:9) என்று 

கூறுகிோர். அக்போடிை கவதமனயின் நடுவிலும், "நன்பமபயக் கடவுளிடமிருந்து சைற்ற நொம், ஏன் தீபமபயப் 

சைறக்கூடொது?" (கயொபு 2:10) என்று கூேக்கூடிை மனப் பக்குவத்மதப் பபற்றிருந்தார் கைாபு. 



இந்நிேழ்மவக் குறித்து சிந்திக்கும், யூத மத குரு, பெரால்டு குஷ்னர் அவர்ேள், 'கைாபு நூல் - நல்ைவர் ஒருவருக்கு 

பபால்ைாதமவ நிேழ்ந்தகபாது' என்ே தன் நூலில், கைாபின் மமனவியும், ொத்தானும், தங்ேள் எண்ை ஓட்டங்ேளில் 

ஒருமித்திருந்தமதப் பற்றி குறிப்பிடுகிோர். 

மனிதர்ேள், துன்பங்ேமளச் ெந்திக்கும்கபாது, ேடவுமளப் பழித்து, ொபமிடுவர் என்பது, ொத்தானின் எதிர்பார்ப்பு. தன் 

எதிர்பார்ப்பு ெரிைானது என்பமத, ேடவுளுக்குக் ோட்டகவ, ொத்தான், கைாபின் உமடமமேள் மீதும், உடல் மீதும் 

துன்பங்ேமளச் சுமத்துகிோன். இத்தமன துன்பங்ேளுக்குப் பிேகும், கைாபு இமேவமனப் பழிக்ோமல் இருப்பது, 

ொத்தாமனத் கதால்வியுேச் பெய்கிேது. தன் கதால்விமை, எரிச்ெமை, கைாபின் மமனவி வழிகை ொத்தான் 

பவளிப்படுத்துகிோன்: "இன்னுமா மாசின்மமயில் நிமைத்திருக்கிறீர்! ேடவுமளப் பழித்து மடிவதுதாகன?" (கைாபு 2:9) 

என்பது, உண்மமயிகைகை ொத்தான் கூே விமழந்த வார்த்மதேள் என்று, பெரால்டு குஷ்னர் அவர்ேள் கூறுகிோர். 

நாம் அமனவரும் வாழ்வில் இழப்புக்ேமளயும், கநாமையும் அனுபவிக்கிகோம். அவ்கவமளேளில், நம் பநருங்கிை 

உேவுேள், நண்பர்ேள் வழிகை ஆறுதல் வருகிேது. ஒரு சிை கநரங்ேளில், உேவுேளும், நண்பர்ேளும் ஆறுதல் வழங்குவகதாடு 

நின்றுவிடுவதில்மை; மாோே, நம் துைரங்ேளுக்கு ோரைம் என்ன என்ே ஆய்விலும் இேங்கிவிடக்கூடும். அவ்கவமளேளில், 

அவர்ேளது பிரென்னம், பிரச்ெமனைாே மாேவும் வாய்ப்புண்டு. 

இமதபைாத்த சூழல், கைாபின் வாழ்வில் உருவானது. கவதமனயின் பிடியில் கைாபு சிக்கித் தவித்தகபாது, அவரது மமனவி, 

'ேடவுமளப் பழித்து மடிைச்' பொன்னது, கைாபுக்கு உதவிைாே இல்மை. இமதத் பதாடர்ந்து, கைாபின் நண்பர்ேள் மூவர் வந்து 

கெர்ந்தனர். இந்தக் ோட்சி, கைாபு நூல் 2ம் பிரிவின் இறுதியில் இவ்வாறு சித்திரிக்ேப்பட்டுள்ளது: 

கயொபு நூல் 2:11-13 அப்கைொது கயொபின் நண்ைர் மூவர், அவருக்கு கநர்ந்த இத்தீபம அபனத்பதயும் ைற்றிக் ககள்விப்ைட்டனர். 

கதமொபவச் சொர்ந்த எலிப்ைொசு, சூகொபவச் சொர்ந்த பில்தொது, நொமொபவச் சொர்ந்த கசொப்ைொர் ஆகிகயொர், தம்மிடத்திலிருந்து கிளம்பி 

வந்து, அவரிடம் துக்கம் விசொரிக்கவும், அவருக்கு ஆறுதல் கூறவும் ஒன்றுகூடினர். சதொபலயிலிருந்கத கண்கபள உயர்த்திப் 

ைொர்த்தகைொது, அவபர அவர்களொல் அபடயொளம் கண்டுசகொள்ள முடியவில்பல. அவர்கள் வொய்விட்டு அழுதொர்கள்; 

ஆபடகபளக் கிழித்துக்சகொண்டொர்கள். வொனத்பத கநொக்கித் தங்கள் தபலயில் புழுதிபய வொரிப்கைொட்டுக் 

சகொண்டொர்கள். அவகரொடு அவர்கள் ஏழு ைகலும், ஏழு இரவும் தபரயில் உட்கொர்ந்திருந்தனர். அவருபடய துயரின் மிகுதிபயக் 

கண்டு எவரும் ஒரு வொர்த்பதகூட அவருடன் கைசவில்பல. 

கைாபும், அவரது நண்பர்ேளும், ஏழு நாட்ேள், இரவும் பேலும் ோத்த அந்த பமௌனத்மதத் பதாடர்ந்து, கைாபு தனக்குள் 

புமதத்து மவத்திருந்த எண்ைங்ேமள ஓர் அருவிகபாை போட்டுகிோர். 

தன் நண்பர்ேளின் கதாழமமயில், தன் கவதமனேமள கைாபு பகிர்ந்துபோள்வமதப் பார்க்கும்கபாது, புேழ்பபற்ே ஆங்கிைக் 

ேவிஞர், ஆல்பிபரட் படன்னிென் (Alfred Tennyson) அவர்ேள் எழுதிை, "Home They Brought Her Warrior Dead" என்ே 

ேவிமத நிமனவுக்கு வருகிேது. 

கபாரில் இேந்த இளம் வீரரின் உடல், இல்ைத்திற்குக் போண்டுவரப்படுகிேது. அந்த உடமைக் ேண்ட வீரரின் மமனவி, 

எவ்வித உைர்வும் இன்றி, ஒரு சிமைகபாை அமர்ந்திருக்கிோர். இமதக் ோணும் அவரது கதாழிைர், "அவள் அழகவண்டும், 

இல்மைபைனில் இேந்துவிடுவாள்" என்று தங்ேளுக்குள் கபசிக்போள்கின்ேனர். அவமர அழமவப்பதற்ோே, பவவ்கவறு 

முைற்சிேமள கமற்போள்கின்ேனர். வீரரின் குைம், அவர் அமடந்த புேழ் அமனத்மதயும் பற்றி கபசுகின்ேனர். வீரரின் 

முேத்மத மூடியிருந்த துணிமை அேற்றுகின்ேனர். எனினும், அவ்விளம்பபண் சிமைகபாை அமர்ந்திருக்கிோர். 

அவ்கவமளயில், 90 வைது நிமேந்த ஒரு மூதாட்டி, அவ்விளம் பபண்ணின் மேக்குழந்மதமை, அவரது மடியில் மவக்கிோர். 

உடகன, அவ்விளம்பபண்ணின் உள்ளத்தில் புமதந்திருந்த துைரம், ஒரு கோமடப் புைைாே போந்தளிக்கிேது. ேண்ணீகராடு 

அவர் அக்குழந்மதயிடம், "என் இனிை பெல்ைகம, உனக்ோே நான் வாழ்கிகேன்" என்று கூறுகிோர். 

குழந்மதயின் வருமே, அந்த இளம்பபண் பூட்டிமவத்திருந்த அமனத்து உைர்வுேமளயும் பவளிக் போைரந்ததுகபால், 

நண்பர்ேளின் வருமே, கைாபின் உள்ளத்தில் பூட்டிமவக்ேப்பட்டிருந்த உைர்வுேமளத் திேந்து விட்டன. நண்பர்ேள் முன் 

கைாபு கவதமனகைாடு போட்டிை வார்த்மதேள், எழுப்பிை கேள்விேள் அமனத்தும், அடுத்தத் கதடலில், நம்மம வழிநடத்திச் 

பெல்ைட்டும். 

ஞொயிறு மபற உபர : கவபலப்ைடுவதொல்... அருட்ைணி இகயசு கருணொநிதி 
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பெல்வத்மதக் குறிக்கும் ஆங்கிை மற்றும் கிகரக்ே வார்த்மத 'கமமன்'. இதன் கவர்ச்பொல் 'மன்' என்ே அரகமை 

வார்த்மத. இந்த வார்த்மதக்கு, 'நான் நம்பும் மேத்தடி' என்பது பபாருள். அதாவது, என் வாழ்மவத் தாங்கும் 

மேத்தடிைாே நான் எமதபைல்ைாம் ேருதுகிகேகனா, அதுதான் என் பெல்வம். 'இந்தக் மேத்தடி கவண்டாம். 

ஏபனனில் நான் உன்மனகை தாங்கிக் போள்கிகேன்' என்கிோர் ேடவுள்.  'பெல்வமா? ேடவுளா?' 'மேத்தடிைா? 

ேட்டின்மமைா?'  
 

இந்தக் கேள்விேளுக்ோன விமடேமளத் கதடுமுன் சிை வினாக்ேமள எழுப்புகவாம்:  
 

அ. 'நீங்ேள் இரு தமைவர்ேளுக்கு பணிவிமட பெய்ை முடிைாது' என்று பொல்லும் இகைசு, அந்த இரு 

தமைவர்ேளாே, 'பெல்வத்மதயும் ேடவுமளயும்' முன்மவக்கின்ோர். இவர்ேள் இருவரும் இரு தமைவர்ேள் என்ோல், 

இவர்ேள் இருவரும் ெமமானவர்ேளா?  
 

ஆ. 'பபாருள் இல்ைார்க்கு இவ்வுைேம் இல்மை. அருளில்ைார்க்கு அவ்வுைேம் இல்மை' என்கிேது திருக்குேள். 

பபாருமளயும், அருமளயும் ஒன்ோே மவத்துப் பார்த்த நம் தமிழ் மரபில், 'அேம், பபாருள், இன்பம்' என முப்பால் 

பருகிை நாம், பெல்வத்திற்கும், ேடவுளுக்கும் இமடகைைான கோட்மட எப்படி வமரவது?  
 

இ. 112 அடிக்கு மவக்கின்ே சிவன் சிமைகைா, ஒரு இைட்ெம் கபர் அமர்ந்து கபசுகின்ே குைமளிக்கும் கூட்டகமா, 

ஏன் அன்ோடம் மவக்கும் திருப்பலியும்கூட நமக்கு உைவு தருவதில்மை. நம் பிரச்சிமனேளுக்குத் தீர்வு 

ோண்பதில்மை. 'பசித்த வயிறு உள்ளவனுக்கு பக்தி வராது' என்பது நம் முதுபமாழி. முதலில் பசி தீர்ந்தால்தான் 

அறிவிைல், ேமை, ஓவிைம், அரசிைல், ஆன்மீேம் என மனிதனுக்கு கநரம் இருக்கும். பதாடக்ேத்தில் கவட்மட 

ெமுதாைத்தில் இருந்த மனிதனின் நாள் முழுவதும் கவட்மடைாடுவதிலும், இரவு முழுவதும் தூங்குவதிலும் 

ேழிந்தது. ோைப்கபாக்கில் அவன் கெமிக்ேத் பதாடங்கிைகபாது, மற்ேவர்ேளின் உமழப்மப சுரண்டத் 

பதாடங்கிைகபாதுதான் அவனுக்பேன்று கநரம் கிமடத்தது. அந்த கநரத்தில் தான் அவன் குமே ஓவிைங்ேள் 

வமரந்தான், ேடவுள் பற்றி சிந்திக்ே ஆரம்பித்தான். ஆே, அடிப்பமட ேவமைேள் தீர்ந்தால்தான் ேடவுள் கமல் 

நம்பிக்மே பிேக்கும்.  
 

112 அடி சிவன் சிமைமைத் திேந்து மவக்ே வரும் பாரதப் பிரதமர் அவர்ேள் அகத கோமவ பகுதியில் வேட்சிைால் 

பாதிக்ேப்பட்ட விவொயிேமளச் ெந்திப்பாரா? 104 பெைற்மேக் கோள்ேமள ஒகர ராக்பேட்டில் விண்ணுக்கு 

அனுப்பிை ொதமனயில் மிதக்கும் அவர், நம் நாட்டில் எல்ைாருக்கும் குடிக்ேத் தண்ணீர் என்பமத உறுதி பெய்வாரா? 

'உண்ை உைவும், குடிக்ே தண்ணீரும் இல்ைாதகபாது' சிவன் சிமைமை 112 அடி ேட்டினால் என்ன? ஆயிரம் அடி 

ேட்டினால் என்ன? 104 பெைற்மேக்கோள்ேமள விட்டால் என்ன? ஆயிரம் விட்டால் என்ன?  
 

ோமை எழுந்தவுடன் ோய்ச்ெைாய் கிடக்கும் குழந்மதக்கு மருத்துவம், ேைவனுக்கு ொப்பாடு, தனக்கு ொப்பாடு, பஸ் 

பைைம், பநருக்ேடி, படன்ஷன் என ஓடிக்போண்டிருக்கும் ெராெரி குடும்பத் தமைவியிடம் கபாய், 'வானத்துப் 

பேமவேமளப் பார், வைல்பவளி மைர்ேமளப் பார்' என்று பொன்னால் ேண்டிப்பாே மேயில் இருக்கும் ேரண்டிமைக் 

போண்டு அடித்துவிடுவார்.  இன்று பார்ப்பதற்கு வானத்துப் பேமவேளும் இல்மை. வைல்பவளி மைர்ேளும் 

இல்மை. அது கவே விடைம்.  
 

4. இகைசு ோைத்துக் ேவமைேள் லிஸ்ட் மிேவும் சிறிைதாே இருக்கிேது. அந்தக் ோை மனிதர்ேளுக்கு மூன்கே 

ேவமைேள்தாம்: 'எமத உண்பது, எமதக் குடிப்பது, எமத உடுப்பது?' ஆனால் இன்று நமக்கு நிமேை ேவமைேள். 

என்ன கபசுவது? ைாரிடம் கபசுவது? எந்த பநட்பவார்க்கில் கபசுவது? எந்த ஃகபான் வாங்குவது? எந்த டிவி 

வாங்குவது? எங்கே பென்று படிப்பது? என்ன கவமை பெய்வது? எல்ைாம் நல்ைா நடந்தாலும் நமக்கு கமலிருக்கும் 

அரசிைல் தமைவர்ேள் நம்மம குழப்பி விடுகின்ேனர். அரசிைலும், பபாருளாதாரமும் நம்மம இன்னும் அதிே 



ேவமைப்பட மவக்கின்ேது.  
 

இப்படி இருக்ே, இகைசுவின் 'ேவமைப்படாதீர்ேள்' கபாதமனமை நாம் எப்படி புரிந்து போள்வது? 

நிற்ே.  ோைங்ோைமாே மனிதர்ேள் ேடவுளின் இடத்தில் பெல்வத்மத மட்டுமல்ை, பபைர், புேழ், பதவி, பாராட்டு, 

ஆகிைவற்மேயும், அத்கதாடு கெர்த்து ேவமை, ேண்ணீர் ஆகிைவற்மேயும் மவத்திருக்கின்ேனர். இகைசுவின் 

கபாதமன இதுதான்: 'நீ பிளவுபட்ட மனத்கதாடு இருக்ேக்கூடாது!' பெல்வம் பின்னால் கபாே கவண்டாம் என 

பொல்ைவில்மை. பெல்வம் பின்னால் கபாகிோைா. அத்கதாடு மட்டும் கபா. அமத விட்டுவிட்டு, 'ேடவுளும் 

கவண்டும் போஞ்ெம்' என்று ெஞ்ெைப்படாகத என்கிோர். ஆே, ேடவுள் பின்னால் பென்ோலும், பெல்வம் பின்னால் 

பென்ோலும் முழு உள்ளத்கதாடு - அதாவது, பிளவுபடா உள்ளத்கதாடு - பெல்வது அவசிைம்.  
 

இன்மேை முதல் வாெேத்தில் (ோண். எொைா 49:14-15) 'எருெகைம் மீட்ேப்படுதல்' என்ே பின்புைத்தில் 

இமேவாக்கு உமரக்கும் எொைா, ேடவுள் மேந்துவிட்டாரா? அல்ைது மேக்ேவில்மைைா? என்ே பிளவுபட்ட 

நிமைமை ெரி பெய்கின்ோர். 'மேத்தல்' என்பது விவிலிைத்தில் மிே முக்கிைமான வார்த்மத.   
 

ோமையில் பால் வாங்ேப் கபாகும்கபாது ோமெ மேந்து மவத்துவிட்டுச் பெல்வதுகபாைகவா, அல்ைது விடிை விடிை 

படித்துவிட்டு விடிந்தவுடன் எழுதும் கதர்வில் விமடமை மமேந்துவிடுவது அன்று. எபிகரைத்தில் 'மேத்தல்' என்பது 

'புேக்ேணித்தல்'. நாம் எமதப் புேக்ேணிக்கிகோகமா அமதத்தாகன மேந்துவிடுகிகோம். இஸ்ரகைல் மக்ேள் 

ேடவுமள மேந்தனர். அவர்ேளும், அவர்ேளின் ஆட்சிைாளர்ேளும் கவற்று பதய்வங்ேளுக் குப் பணிவிமட பெய்தனர். 

ஆேகவ, ேடவுளும் அவர்ேமள மேந்துவிட்டார். பாபிகைானிை நாடுேடத்தலுக்கு அவர்ேமள விட்டுவிட்டார். 

இருந்தாலும், ேடவுளின் மற்போரு தன்மம - அவரின் தாய்மம - அவரின் தண்டித்தமை விட கமகைாங்கி நிற்கிேது. 

'நான் உன்மன மேக்ே வில்மை' இரண்டு உருவேங்ேள் வழிைாே பொல்கிோர் ேடவுள்: 'பால்குடிக்கும் தன் மேமவ 

தாய் மேப்பாகளா?' 'ேருத்தாங்கிைவள் தன் பிள்மளமை குனிந்து பார்க்ோமல் இருப்பாகளா?'  
 

இரண்டு உருவேங்ேளும் ஒன்றிற்போன்று பதாடர்புமடைமவ. கநரத்தின் அடிப்பமடயில் பார்த்தால் இரண்டாவது 

உருவேம்தான் முதலில் வர கவண்டும். ேருவுற்ேவள் தன் வயிற்மேப் பார்த்துக்போண்கட இருப்பார். குழந்மதயின் 

வளர்ச்சிக்கு ஏற்ப அவளின் வயிற்றிலும் மாற்ேம் ஏற்படும். அந்த வயிற்றின் வளர்ச்சி ேண்டு அவள் தன் நமட, 

கவேம், உைவு, உமட என அமனத்திலும் மாறிக்போண்கட இருப்பாள். கமலும், 'குனிந்து பார்த்தல்' என்பது 

இரக்ேம் ோட்டுதமையும் குறிக்கும். கமலிருக்கும் ஒருவர் கீழிருக்கும் மற்ேவர் கமல் ோட்டும் அன்புதான் இரக்ேம். 

வயிற்றில் இருக்கும் குழந்மத வலிமமைற்ேது. எந்த விதத்திலும் அது தன்மனக் ோத்துக்போள்ள முடிைாது. 

அமனத்திற்கும் தன் தாமை மட்டுகம அது ொர்ந்து இருக்கும். அப்படிப்பட்ட வலுவற்ே ஒன்மே தன் இரக்ேத்தால் 

தாங்குகின்ோர் தாய். இஸ்ரகைல் மக்ேளும் பாபிகைான் என்னும் வயிற்றில் சிமேப்பட்டுக்கிடந்தாலும் அவர்ேமளக் 

குனிந்து பார்க்கின்ேவராே இருக்கின்ோர் ைாகவ இமேவன். 

'பால்குடிக்கும் மேவு' மற்போரு வலுவின்மம. தன்னால் வீறிட்டுக் ேத்தி அழும் அளவிற்கு அதன் பதாண்மடயும் 

நாக்கும் வளர்ச்சி பபறுவதில்மை. அதன் பமல்லிை ெத்தத்மதயும் கேட்டு ஓடிவருவபவள் தாய். பாபிகைானிைாவில் 

இருந்து இஸ்ரகைல் மக்ேள் எழுப்பும் பமல்லிை ெத்தமும் இமேவனின் ோதுேமள எட்டுகிேது. (இப்படி இரக்ேகம 
வடிவான தாயின் பபைமரத்தான் நாம் அரசிைலில் உள்ள குற்ேவாளிேளுக்குச் சூடி அைங்ோரம் பெய்கின்கோம் 

என்பது தமைக்குனிவு).  
 

கமற்ோணும் இரண்டு தாய்மார்ேளும் கூட தன் குழந்மதமை மேந்துவிடைாம். ஆனால் 'நான் உன்மன 

மேக்ேமாட்கடன்' என்கிோர் ஆண்டவராகிை இமேவன். பதாடர்ந்து, 'இகதா, என் உள்ளங்மேேளில் உன்மன நான் 

பபாறித்து மவத்துள்களன்' என்றும் பொல்கின்ோர். இஸ்ரகைல் மக்ேளின் உள்ளம் பிளவுபட்டு நின்ேது. அவர்ேள் 

அனுபவித்த ேஷ்டமும், சிமேவாெமும், கவற்று நாட்டு வாழ்வும் அவர்ேமள இந்த நிமைக்குக் போண்டு பென்ேது. 

ஆனால், ேடவுள் பிளவுபடா உள்ளம் போண்டவர்.   
 



இன்மேை இரண்டாம் வாெேத்தில் போரிந்து நேர திருச்ெமபயில் நிைவிை பிளவுேமளக் ேடிந்து போள்ளும் பவுல், 

இதற்ோன அதிோரம் தனக்கு ேடவுளிடமிருந்கத வருகிேது என்கிோர். மற்ேவர்ேளும், தானும் தனக்குத் தரும் தீர்ப்பு 

கதமவயில்மை எனவும், இமேவன் ஒருவகர தீர்ப்பிடுபவர் எனவும் பொல்கிோர் பவுல். மற்ேவர்ேளின் தீர்ப்மப 

மனதில் போண்டால் பவுல் அவர்ேள் ொர்பாே நடந்து போள்ளவும், ஆள்பார்த்து பெைல்படவும் வாய்ப்புக்ேள் 

உண்டு. தனக்குத் தாகன தீர்ப்பிட்டுக் போண்டால் அது சிை கநரங்ேளில் குற்ேவுைர்வில் கபாய் முடிைைாம். ஆே, 

தீர்ப்மப ேடவுளுக்கு விட்டுவிடுகின்ோர் பவுல்.  
 

இன்மேை நற்பெய்தி வாெேம் இரண்டு பகுதிேளாே அமமந்துள்ளது: அ. ேடவுளா? பெல்வமா? (6:24) ஆ. ேவமை 

கவண்டாம் (6:25-34)  
 

அ. கடவுளொ? சசல்வமொ? - 'எவரும் இரு தமைவர்ேளுக்குப் பணிவிமட பெய்ை முடிைாது' என்பது இகைசு 

அறுதியிட்டு முன்மவக்கும் வாக்கிை மாே இருக்கிேது. இகைசுவின் ெமோைத்தில் நிைவிை தமைவர்-அடிமம 

பின்புைத்தில்தான் இகைசு இந்த வாக்கிைத்மதச் பொல்கின்ோர். ஒரு அடிமம இரண்டு தமைவர்ேளுக்கு பணிவிமட 

பெய்வதால் வரும் ேஷ்டத்மத இகைசு கநரில் ேண்டிருக்கும் அல்ைது கேட்டிருக்கும் வாய்ப்பு இருக்கிேது. ஒருவமர 

'பவறுத்து,' மற்ேவமர 'அன்பு பெய் 

... 
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