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தாடம் 3 

 

சிநந் உநவுகளபக் கட்டியழுப்புல் 

 

ம்பளட சபாத்ிற்குள் துவும ல்னல்ன ன்தளம ம்ில் அமகர் 

புாிந்துயகாண்டுள்ப ிடாகும். தளகளபெம், மகாதபம் உனகம் பழுதும் 

காப்தடுகின்நது. குற்நம் யாடர்தாண அநிக்ளககள் து தத்ிாிளககளபபெம் 

யாளனக்காட்சிகளபபெம் ிப்புகின்நண. தம், தட்டம் ற்ரம் ணஅழுத்ங்களும் லிந்து 

காப்தடுகின்நது. ிரும், திள்ளபகள், மதாளப்யதாருள் ற்ரம் து யாடர்தாண 

ன்யகாடுளகள் ிணபம் ில்லின்கக்காமணாள அித்து ருகின்நது. 

ாம் தாிப்திற்குள்பாண எரு சபகத்ிற்குள் ாழுகின்மநாம். தாபம் அின் சகன 

ிளபவுகளும! அந் தாிப்தாகும். சபாாணது ான் வ்ார ாழ்யன்தளபெம், 

பன்மணநிச் யசல்னயன்தளபெம் இன்னும் அநிாிருக்கின்நது. இளக் கணிபெங்கள்: 

கல்ிில் சகன துளநகபிலும் கற்ரக்யகாள்ளுற்காக ணிர்கள் ஆிக்கக்காண 

ித்ிானங்களபச் யசனிடுகின்நார்கள். சினால் தனயாிகளப மதசபடிகின்நது, 

ற்நர்கள் அநிின் ஆற்நலுள்ப ஊற்நாகக் காப்தடுகின்நார்கள். இருப்தினும் வீட்டிலும் 

மளனத்பங்கபிலும் ாண உநவுகளபக் கட்டியழுப்புில் குளநளபெம் 

மால்ிளபெம் உண்ர்கின்நணர். கல்ிபெம் யசல்பம ாம் யற்நி யதரற்குத் 

மளாணள ன்ந சிந்ளண காாக க்கள் ஞ்சிக்கப்தட்டுிடுகின்நணர்.  இன் 

இரி ிளபாக சிநந், ாண ணி உநவுகளப கட்டியழுப்த இனா ிளனள 

ற்தடுகின்நது.  

இந்ிளனளாணது கிநிஸ்ல்னாருக்கு ாத்ிம் ட்டுப்தடுத்ப்தட்டல்ன. 

ரதடிதிநந் ிசுாசிகளும்கூட உநவுகளபக் கட்டியழுப்புது யாடர்தினாண 

சிங்களப மற்யகாள்ளுகின்நணர். மதாகர்கமபா அல்னது சிநந் ஆிக்குாி 

ளனர்கமபா யதாது இடத்ில் ல்னாற்நிலும் பூபள்பர்கபாக காப்தட்டார்கள் 

ணினும் அர்களுளட குடும்த ாழ்க்ளகில் திச்சிளணகளபக் குநித்து ம்ில் அமகர் 

மகள்ிப்தட்டிருக்கின்மநாம். உநவுகளப கட்டியழுப்பும் தகுிில் உர்ளடம 

கிநிஸ்துினுளட யற்நிபெள்ப சீடணாற்காண பக்கிாண ிநவுமகால்கபில் 

என்நாகும். உண்ளாகம, ாம் அனுதிக்கும் எவ்யாரு யற்நிகளும் மால்ிகளும் சின 

உநவுகளுடன் யாடர்புதட்டுள்பது. ாம் யாடர்ந்தும் து உநவுத் ிநளகளப 
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பர்த்துக்யகாள்ப மண்டும். அள ாம் யசய்ாிட்டால், ாபம் ம்ளச் சுற்நி 

இருப்தர்களும் கஷ்டப்தட மாிடும். ம்ால் உநவுகளபப் புாிந்துயகாள்ப படிான் 

காாகவும் து உநவுத்ிநளகளப பர்த்துக்யகாள்ப இனான் காத்ிணாலும் 

ற்தடும் ீளாண ாக்கத்ிற்கு தலிாகும் பக்கிாண பன்ர உநவுபளநகள் 

தின்ருார: 1) மமணாடுள்ப து உநவு 2) குடும்த உரப்திணர்கமபாடுள்ப து உநவு 

3) ற்நர்கமபாடுள்ப து உநவு. 

பற்கான இஸ்மல் மசத்ாள ச்சாிப்தற்கும் அர்களப ளாிப்தடுத்துற்கும் 

சாா ீர்க்காிசிின் பனாக மன் மதசிணார். தின்ரும் மசணத்ிற்கூடாக 

ீங்காண உர்வுகளபபெம் ஆமாக்கிற்ந உர்ச்சிகளபபெம் ம்பளட க்கள் 

ிட்டுிட உியசய்து மனுளட ாஞ்ளசாக இருந்து. காப்தட்ட க்கள் 

ங்களபக் குநித்தும் ற்நர்களபக் குநித்தும் வ்ார உர்ார்கள் ன்தற்காண 

உருப்தடாக இஸ்மல் க்கள் காப்தடுகின்நணர்.  

தப்தடாம, ீ யட்கப்தடுில்ளன. ாாம, ீ 

இனட்ளசளடில்ளன; உன் ாலிதத்ின் யட்கத்ள ீ நந்து, உன் 

ிளிருப்தின் ிந்ளள இணி ிளணாிருப்தாய். உன் சிருஷ்டிகம 

உன் ாகர்; மசளணகபின் கர்த்ர் ன்தது அருளட ாம், 

இஸ்மலின் தாிசுத்ர் உன் ீட்தர், அர் சர்பூிின் மன் 

ன்ணப்தடுார். ளகிடப்தட்டு ணம்யாந்பாண 

ஸ்ிாிளப்மதானவும், இபம்திாத்ில் ிாகஞ்யசய்து ள்பப்தட்ட 

ளணிளப்மதானவும் இருக்கிந உன்ளணக் கர்த்ர் அளத்ார் ன்ர 

உன் மன் யசால்லுகிநார். (சாா 54:4-6) 

யட்கம், ாழ்த்ப்தடுல், அாணம், ிந்ள, ஆிில் ஆழ்ந் துக்கம், ற்ரம் 

எதுக்கப்தடல் மதான்ந ிளனளகபாண ாம், மணிடிருந்தும் ம்ிடிருந்தும் ற்ரம் 

ற்நர்கபிடிருந்தும் ளநந்ிருப்தற்கு காாய் அளகின்நது. மன் ம்ள உநவு 

யகாண்டு ாம சிருஷ்டித்துள்பார் ன்தள ாம் ிபங்கிக்யகாள்பமண்டிது 

பக்கிாகும். ாழ்க்ளக ன்தது மனுளட அன்ளதப் யதற்ரக்யகாள்ற்கும் அந் 

அன்ளத ிருப்திக் யகாடுப்தற்கும ஆகும். 
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தாடத்ின் பக்கி அம்சங்கள் 

 

யதாதுாண உர்ச்சித் மளகள் 

உளடக்கப்தடுலின் ிளபவுகள் 

ண்தத்துத்ிளண யதனப்தடுத்ல்  

ிரு உநவு  

தாடத்ின் மாக்கங்கள் 

  

1. ாம் அளணரும் யகாண்டிருக்கும் ான்கு அடிப்தளட உர்ச்சித் மளகளப 

இணம்காணுல். 

 

2. உளடக்கப்தடுல் ம்பளட ாழ்க்ளகில் வ்ாநாண தாிப்புகளப 

ற்தடுத்துயன்தள ிபக்குல். 

3. து ட்புநள யதனப்தடுத்தும் தடிகளப ிதாித்ல். 

4.  எருர் ன்னுளட துளபெடணாண உநள கிழ்ச்சிகாக 

அனுதிக்கக்கூடிதடிகளப தட்டிற்தடுத்துல். 

 

யதாதுாண உர்ச்சித் மளகள் 

மாக்கம் 1: 

ாம் அளணரும் யகாண்டிருக்கும் ான்கு அடிப்தளட உர்ச்சித் மளகளப 

இணம்காணுல். 

 

மன் ிப்தற்நற்ளந உருாக்குதல்ன. சின மளபகபில் இந் மாக்கித்ள 

ீங்கள் மகள்ிப்தட்டிருக்கக்கூடும் மிா 29:11 கூரகிநது, “ீங்கள் ிர்தார்த்ிருக்கும் 

படிள உங்களுக்கு யகாடுக்கும்தடிக்கு ான் உங்கள்மதாில் ிளணத்ிருக்கின்ந 

ிளணவுகளப அநிமன் ன்ர கர்த்ர் யசால்லுகின்நார்; அளகள் ீளக்கல்ன, 

சாாணத்துக்மகதுாண ிளணவுகமப.” 

  

பலில் ான் இள ாசித்மதாது இில் எரு ர இருக்கமண்டும் ணவும் ிச்சாக 

மணின் ிட்டங்கள் ன் ாழ்ில் ன்ளாணளாக இாது ணவும் ான் 

ிளணத்மன். வ்ாநாினும், ன்னுளட ாழ்க்ளகக்காண மனுளட ிட்டங்களும் 
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மாக்கங்களும் ன்ளண சதிப்தற்கல்ன ப்யதாழுதும் ன்ளண ஆசீர்ிப்தற்மக, அது 

உிமன்நி காப்தடுத்துற்கல்ன, ன்ணிடத்ிலிருந்து ளபெம் 

யகாள்ளபடிப்தற்கல்ன ன்ளண யசிப்புநச்யசய்ற்மக ன்தள ான் 

கண்டுதிடித்மன். சங்கீம் 139:14-17 கூரகிநது, 

“ான் திிக்கத்க்க அிசாய் உண்டாக்கப்தட்டதடிால், உம்ளத் 

துிப்மதன், உது கிாிளகள் அிசாணளகள், அது ன் 

ஆத்துாவுக்கு ன்நாய்த் யாிபெம். ான் எபிப்திடத்ிமன 

உண்டாக்கப்தட்டு, பூிின் ாழ்ிடங்கபிமன ிசித்ி ிமாாய் 

உருாக்கப்தட்டமதாது, ன் லும்புகள் உக்கு ளநாிருக்கில்ளன. 

ன் கருள உம் கண்கள் கண்டது. ன்  அங்கபில் என்நாகிலும் 

இல்னாமதாம அளகள் அளணத்தும், அளகள் உருமற்தடும் 

ாட்களும், உது புஸ்கத்ில் ழுிிருந்து. மமண, உது 

ஆமனாசளணகள் ணக்கு த்ளணஅருளாணளகள். அளகபின் 

யாளக வ்பவு அிகம்!” 

மன் ிப்தற்ந ளபெம் உருாக்கா அமமளப, அமக ணிர்கள் ங்களப 

ாங்கமப குளநத்து ிப்திடுகின்நணர். ஆாபம் ாளும் தாஞ்யசய் தின்ணர், அர்கள் 

ிகப்யதரும் தத்ள, தாதூகாப்தின்ளள, குற்ந உர்ள உர்ந்ணர். “ான் 

ிர்ாிாிருப்திணால் தந்து, எபித்துக்யகாண்மடன்” ன்ர ஆாம் கூநிணான் 

(ஆிாகம் 3:10).அன் தின்ணர், பல் ம்திகபாண இர்கள் ங்கள் யட்கத்ள 

படுற்காக அத்ிிளனகபப் தன்தடுத்ிணர். வ்ாநாினும், அர்களபத் மடி 

(ஆிாகம் 3:9), ணிர்கத்ள இன்னுயாரு பளந ஆசீர்ிக்கும்தடிக்கும் ம்பளட 

சிருஷ்டிப்ளத ம்படணாண சாிாண உநவுக்குள் ீண்டும் கட்டியழுப்பும்தடிக்கும் மன் 

எரு ிட்டத்ள ஆம்தித்ார். 

மன் ணிர்களப ான்கு அடிப்தளட உர்ச்சித் மளகள் 

உள்பர்கபாிருக்கும்தடி டிளத்ார்: 

1. ிதந்ளணற்ந அன்பு: இவ்ிாண அன்பு ிரும்தி ளபெம் ிர்தார்க்காதடிக்கு 

யபிப்தடுத்ப்தடும் அன்பு ஆகும். இவ் அன்பு ல்னாற்ளநபெம் யகாடுக்கும ி 

டுத்துக்யகாள்பாது. இவ் அன்பு ார்த்ளகபில், ண்ங்கபில் ற்ரம் 

யசல்கபில் யபிப்தடுகின்நது. இவ்ி அன்ளதம மன் க்காக 

ளத்துளத்ிருக்கின்நார், அவ் அன்மத ற்நர்கபிடிருந்தும் க்கு 

மண்டிாிருக்கின்நது.  
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2. தாதுகாப்பு: ாம் அன்ளதயதற்ரக்யகாள்ளுள சாத்ிாக்குற்கு 

அடிப்தளடாக அளகின்நது. இது தாதுகாப்ளதபெம் காக்கப்தடுளனபெம் குநித் 

உர்ாகும். 

 

3. புகழ்: ற்நர்கபிடிருந்து கிளடக்கும் புகாணது யதரிாண உர்ிளணபெம், 

உரிப்தடுத்ளனபெம் யதற்ரத்ருகின்நது, இவ்ி உர்வு ீங்கள் 

தாாட்டப்தடுகின்நீகள் ன்ரம் ீங்கள் மளாணர்கள் ன்கின்நாண 

உர்வுாகும். 

 

4. மாக்கம்: மாக்கம் ாம் ாழ்ற்கு எரு காாக அளகின்நது. அது க்கு 

ம்திக்ளகளபெம் ிர்கானத்ளபெம் ருகின்நது.  

கணிபெங்கள், உனகம் இவ்ிாண அடிப்தளட மளகளுக்காண மதாலிாண 

அநிக்ளககளப அபிக்கின்நது. உாாக, அன்திற்கு தினாக இச்ளசக்காண ஆளச 

காப்தடுகின்நது. தாதுகாப்திற்கு தினாக யசாத்துக்களும். புகழுக்கு தினாக திபெம். 

மாக்கத்ிற்கு தினாக அிகாபம் காப்தடுகின்நது. 

மனுடணாண ற்ரம் ற்ந ணிர்களுடணாண ஆமாக்கிாண உநின் பனாக 

ரும் ஆசீர்ாத்ள யதற்ரக்யகாள்ப ாம் அளணரும் ாஞ்சிக்கின்மநாம். எரு தர் 

ப்யதாழுது அன்ளதபெம் ற்ரக்யகாள்ளுளனபெம் யதற்ரக்யகாள்பில்ளனமா அல்னது 

அந் அன்பும் ற்ரக்யகாள்பப்தடுலும் ிரும்தப்யதற்ரக்யகாள்பப்தடுகின்நமா 

அனுளட ிளபவு புநக்கிப்தாக இருக்கும். ீங்கள் எரு கிநிஸ்ணாக இருப்தணால் 

ீங்கள் ற்நர்கபால் புண்தடுத்ப்தடாட்டீர்கள் ன்தது அன் அர்த்ல்ன. இந் 

புநக்கிப்தாணது சாிாக ளகாபப்தடாிடத்து எரு ணின் அனுதிக்கக்கூடி ிக 

ஆாண காங்கபில் என்நாக இது ாநப்மதாகின்நது. இது ிருக்கும் ஆண்டுகபில் 

அளண அல்னது அளப ிடத்ப்மதாகும் ாழ்க்ளகின் தாளபொய் 

அளப்மதாகின்நது. 

ாக்மகாபு சாள ாற்நி அணது ஆசீர்ாத்ளப் யதற்ரக்யகாண்டதின், சா ன் 

கப்தணாகி ஈசாக்ளக மாக்கி அழுகிநான், “ன் கப்தமண ன்ளணபெம் ஆசீர்ிபெம்!” 

ன்நான். (ஆிாகம் 27:34). ஆணால் அது ிகவும் ாாகும். ாக்மகாபு மசஷ்ட 

புத்ிதாகத்ிற்காண ஆசீர்ாத்ள டுத்ாிற்ர, அது அணது பத் 

சமகானுக்குாிாிருந்து. ான் உளடக்கப்தட்டால், சா ன் சமகாளண யகாளன 

யசய்ற்கு படிவுயசய்ான்.  

இந்  ாட்கபிலும் அமகர் ள்பப்தட்டின் காாக ற்தட்ட மளணிணால் 

இருங்கபில் கரகிநார்கள். ீியாிகள் புத்காணது உளடந் ற்ரம் 
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யாருக்கப்தட்ட இரும் குநித்து ிதாிக்கின்நது: “னுனுளட ஆி அன் 

தனவீணத்ளத்ாங்கும்; பநிந் ஆி ாால் ாங்கக்கூடும்?” (ீியாிகள் 18:14). “ண 

கிழ்ச்சி ல்ன எபம்; பநிந் ஆிமா லும்புகளப உனப்தண்ணும்” (ீியாிகள் 

17:22). உளடக்கப்தடுளனபெம் கிநிஸ் அனுதங்களுடணாண அனுளட உநளபெம் 

ாம் ஆாய்ந்து தார்ப்மதாம். 

 

உளடக்கப்தடுலின் ிளபவுகள் 

மாக்கம் 2: 

உளடக்கப்தடுல் ம்பளட ாழ்க்ளகில் வ்ாநாண தாிப்புகளப ற்தடுத்துயன்தள 

ிபக்குல். 

 

ாம் அளணரும் உளடக்கப்தடும் அனுதத்மாடு மதாாடிபெள்மபாம், இப்யதாழுதும் 

மதாாடிக்யகாண்டிருக்கின்மநாம், அல்னது ரும் கானத்ிலும் மதாாடுமாம். ாம் மளண 

சார்ந்ிருப்தாமனா அல்னது அருக்கு கீழ்ப்தடிந்ிருப்தாமனா ங்களுக்கு ிகக் 

குளநந்பவு திச்சிளணகளும் சால்களும ற்தடுகின்நது ன்தது அமக 

கிநிஸ்ர்கபிடம் காப்தடும் எரு யதாய்ாண கருத்ாகும். ஆணால் எருபளந இக்கருத்து 

யதாய் ன்ர உர்ந்து யகாள்ளகில், ணிர்கள் ங்கள் ாழ்க்ளகிலுள்ப 

மதாாட்டங்களபபெம், கஷ்டங்கபபெம் ற்நர்கமபாடு தகிர்ந்துயகாள்ற்கு இனகுாக 

பன்ருார்கள். 

 

எருதர் இவ்ார கூநிது ன் ஞாதகத்ில் இருக்கின்நது, “ான் இன்னும் ிநந் 

ணதுடன் இருக்க ிரும்புகிமநன். ஆணால் அது கடிணாணது. ான் சற்மந ணது ாழ்ில் 

உர்வு ாீிாகவும், யதாருபாா ாீிாகவும் கடிணாண கானத்ள அனுதித்மன். 

யணன்ர ணக்கு யாிில்ளன, ஆணாலும் இளகளப ணது சக ஊிர்கபிடத்ில் 

தகிர்ந்து யகாள்ளுளப் தார்க்கிலும் சளதக் குடும்தத்ில் தகிர்ந்துயகாள்ளுது 

கடிணாணது. சளதிலுள்ப க்கள் ன்ளண எதுக்கி ளத்துிடுார்கள் ண ான் 

ிளணக்கின்மநன். ணது தாங்களப இன்யணாருர் ீது ணப்பூர்ாக ளப்தது சாிாணா 

ன்ர ிளணக்கிமநன் அளக் குநித்து ான் ிக்கின்மநன்.” ம்ில் அமகர் எருடள 

அல்னது அமக டளகள் இவ்ார உர்ந்ிருப்மதாம் ன்ர ான் ஊகிக்கின்மநன். 

உண்ளபெள்ப ிசுாசிகபாண குழுயான்நில் இப்தடிப்தட்ட ாழ்ள ாற்ரம் க்கிம் 

உள்பயன்தள வுயசய்து ிளணிற்யகாள்க. ீங்கள் உளடக்கப்தடுலுக்கு ணிாக 

பகங்யகாடுக்கத் மளில்ளன. உண்ளபெள்ப கிநிஸ் க்கித்ிற்கு ாழ்க்ளககளப 
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ாற்ரற்கு ல்னள உண்யடன்தள மாகம் க்குப் மதாிக்கின்நது. அங்கு 

பகபடிகள் கற்நப்தடும்; இருங்கள் ிநக்கப்தடும்; ாழ்க்ளககள் தகிர்ந்துயகாள்பப்தடும், 

கக்யகாப்புித்ல் ஆம்திக்கப்தடும்; ற்ரம் யன்ள ிந்மாடும். கிநிஸ்ர்கள் 

ற்நர்கபது தாத்ள சுப்தற்கு கற்ரக்யகாள்பமண்டும். உண்ளாய் மசிக்கும் 

சளதிளண கண்டநிந்து அனுடன் மசர்ம அற்குத் ீர்ாக அளபெம்.  

அிகாண கிநிஸ்ர்கள் ிகவும் அளிாக மளணள அனுதிக்கின்நணர் 

ன்தது ஆச்சாிாண ிடாகும். அவ்ிாண மளண குநித்து ற்நர்களுக்கு 

அநிிப்தது ல்னா அல்னது அனுிக்கப்தட்டா ன்தளக் குநித்து அர்கள் 

மாசிப்தாக யாிில்ளன. ன்ண டக்கின்நது? கன் ளணிக்கும் இளடமாண 

ிரு உநின் திச்சிளணகபின் ிித்ாக மதாாடும் அமக குடும்தத்ிணர் 

சளதகளுக்கு ருடக்கக்கில் ந்ர்ந் சளத ாங்குகபிலிருந்து ாாய் ளநந்து 

மதாகின்நணர். ங்களப ிநந்து மதசாின் ிித்பம், ஆமனாசளணக்கு, யெதத்ிற்கு, 

ற்ரம் உியதற்ரக்யகாள்ளுற்கும் தினாக அர்கள் சளதக் குடும்தத்ள ிட்டு 

ினகுகின்நணர். அர்கள் சுந்ிாக ங்களபக் குநித்து மதசாிணிித்ம் அர்கள் 

ாழ்க்ளகில் திச்சிளணகள் ீர்க்கப்தடாமன உள்பது. கிநிஸ்ர்கபாக இருப்தர்கள் 

வ்ி திச்சிளணக்கும் உள்பாகாட்டார்கள் ன்ந யதாய்ாண கருத்ள இர்கள் 

டுத்துக்யகாண்டின் ிித்ம் அவ்ிதிச்சிளணக்குாி தகுிள சளதாமாடு 

தகிர்ந்துயகாள்ளுளபெம் ிரும்தாிருக்கின்நணர். 

ான் எரு சளதில் பர்ந்துந்ணாக காப்தட்டதடிால் இளண ன்கு 

அநிந்துயகாண்மடன். ஆாளண படிந்தும் “அப்தடிாணால், தில், தாடசாளனில் 

காாிங்கள் வ்ார ளடயதரகின்நது ன்ர க்கள் சினமளபகபில் மகட்தார்கள். 

அர்கள் ிர்தார்த் தில் இதுான் ன்ர ான் ிளணத் திளன அர்களுக்குக் 

கூரமன், “ன்ர, காாிங்கள் ிகவும் சிநப்தாக ளடயதரகின்நயன்ர ான் கூரமன்.” 

ணது ண்தர்கள் அளணரும் திளாணளச் யசய்பெம்மதாது ான் சாிாணளச் யசய் 

மதாாடுகின்மநன் ன்தளமா அல்னது ான் ஆிக்குாி ாீிில் ாித்துள்மபன் 

ன்தளமா அர்கபிடம் கூநமண்டுயன்ர ணக்கு மான்நில்ளன. எரு ல்ன 

கிநிஸ்ணாக ிமசடாக எரு மதாகருளட திள்ளபாக ிெ ாக்ளகில் 

அவ்ளகாண கஷ்டங்கள் இருக்குயன்தள சாாாக ற்ரக்யகாள்பாட்டார்கள் 

ன்தம ான் அவ்ார கூநக் காாகும். 

இமா எரு உண்ள – ல்மனாரும உளடக்கப்தடுளன ிர்யகாள்கின்நணர். அது ன் 

ன்தற்காண ான்கு காங்களப ான் இங்கு தகிர்ந்துயகாள்ளுகின்மநன். 

1. பனாது, ம்ிடத்ில் தா சுதாம் உண்டு. எரு குநிப்திட்ட தாத்மாடு 

ாத்ிம ங்களுளட ிகப்யதாிாண மதாாட்டம் உள்பயன்ர சின ணிர்கள் 

ிளணக்கின்நணர். “ன்ணால் இந் தாத்ள யன்ரிட படிந்ாமனா அல்னது 
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இந் ீ தக்கத்ள மற்யகாள்ப படிந்ாமனாமதாதும், அன் தின்ணர் ன்னுளட 

ஆட்டத்ில் உச்சத்ிலிருப்தன் ாமண” ன்ர அர்கள் கூரார்கள். ம்பளட 

திச்சிளணாணது சாாாக எரு ீ தக்கமா அல்னது எரு தாம் ாத்ிம் 

அல்ன ஆணாலும் ீள சூழ்ந்ிருத்லும் ம்பளட ாழ்க்ளககபில் தா சுதாம் 

காப்தடுலும திச்சிளண ன்ர மாகம் க்கு கற்ரக்யகாடுக்கின்நது. 

ணிர்கபாண ம்பளட இற்ளகமதாக்மக தாம் யசய்ல், கனகம் யசய்ல், 

கீழ்ப்தடிாள, ற்ரம் மளண ிட்டுினகுல் ஆகிள ஆகும். ிகப்யதாி 

அபில் மளணளபெம் உளடளனபெம் இள உருாக்குகின்நது.  

 

2. இண்டாது, அடிப்தளடில் ணி சுதாம் ல்னது அல்ன ன்ந வீண 

சிந்ளணாபர்கபின் ண்ங்களுக்கு ிாக உள்பது. அப்மதாஸ்னன் தவுல் 

ழுதுளகில், “அயப்தடியணில், ன்ணிடத்ில், அாது, ன் ாம்சத்ில் ன்ள 

ாசாிருக்கிநில்ளனயன்ர ான் அநிந்ிருக்கிமநன்” (மார் 7:18). இது ிகவும் 

கணத்ிற்யகாள்பமண்டியாரு கூற்நாகும். இன் அர்த்யன்ணயணில், சின 

மங்கபில் ீங்களும் ானும் ம்பளட டத்ள ற்ரம் மணாதாத்ிணால் 

ாற்நளடந் ிளனக்குட்தடப்மதாகின்நமாடு ற்நர்களுளட மால்ி 

காாக ிக்ிக்கு பகங்யகாடுக்கப்மதாகின்மநாம். 

 

3. பன்நாது, சாிாணள யசய்ற்கு ீர்ாணிக்கும்மதாது ாம் சாாாக 

அனுடன் உடன்தடுில்ளன. மார் 7:15 இல் அப்மதாஸ்னணின் 

ார்த்ளகளபக் கணிபெங்கள். “ான் யசய்கிநது ணக்மக சம்ிில்ளன, ான் 

ிரும்புகிநளச் யசய்ால், ான் யரக்கிநளம யசய்கிமநன்.” இவ்ார ீங்கள் 

ப்மதாாது உர்ந்துள்பீர்கபா? தவுல் யாடர்ந்தும் 19ம் சணத்ில் “ான் 

ிரும்புகிந ன்ளள யசய்ால், ிரும்தா ீளளம யசய்கிமநன்.” தவுல் 

யபிப்தளடாக ற்ரக்யகாள்ாது ாம் உளடந்து மதாணர்கபாக 

காப்தடுகின்நதடிிணால், ாம் சாிாணளச் யசய் ீர்ாணித்ாலும் யாடர்ந்தும் 

சாிாணள யசய்த்க்க ல்னள க்கில்ளன. 

 

4. ான்காது, ாம் கிநிஸ்ர்கபாக இருப்திணால் மன் ல்னாி 

மசாளணகளபபெம் ம்ிடிருந்து அகற்நி ிடுகின்நார் ன்ர நாக 

ிளணக்கின்மநாம். தவுல் மார் 7:21 ழுதுளகில் “ஆணதடிால் ன்ள யசய் 

ிரும்புகிந ன்ணிடத்ில் ீளபெண்யடன்கிந எரு திாத்ளக் காண்கின்மநன்.” 

ாம் கிநிஸ்ர்கபாக மளண திாிப்தடுத் ாஞ்சிக்கும்மதாது பநிளடல் 

ிகவும் ஆாக தாய்ந்மாடுகின்நது, மசாளணாணது ாம் நிளக்கும்தடிாக 

க்கு பன்தாக ஊசனாடுகின்நது.  
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சின ம ஆாய்ச்சிாபர்கள் தவுல் ான் கிநிஸ்ணாகுற்கு பன்ணிருந் 

ாழ்க்ளகளக் குநித்து ிதாிக்கின்நார் ன்ர ிளணக்கின்நணர், அம மளபில் 

ற்நர்கள் அர் பிர்ச்சிளடந் கிநிஸ்ணாக ன்னுளட ாழ்க்ளகளக் குநித்து 

ிதாிக்கின்நார் ன்ர ம்புகின்நணர்.இண்டு சம்தங்கபிலும், உளடல் ன்தது சாா 

எரு ணி ிளனாகும். ம்பளட பளநகள் துாணாலும் ாம் ிச்சிாக 

தாிபூாணர்கபல்ன. ாம்தவுளனப்மதானகரகிமநாம். “ிர்ப்தந்ாண னுன் ான்! 

இந்  சாீத்ிணின்ர ார் ன்ளண ிடுளனாக்குார்?” (மார் 7:24) தவுல் ணது 

மகள்ிக்காண ிளடள அற்கடுத் சணத்ில் குநிப்திடுகின்நார். “ம்பளட கர்த்ாகி 

இமசுகிநிஸ்து பனாய்த் மளண ஸ்மாத்ிாிக்கின்மநன்!” (ச.25). 

வ்ாநாினும் ாளணரும் உளடக்கப்தட்ட ணிர்கபாிருந்ாலும் க்காக 

தாடுதட்டு ம்பளட தாங்களுக்காக ாித்ர் ம்ிடம் கிட்டிச்மசர்ந்து ம்ள 

மசிக்கின்நார். தாம் எருமதாதும் அகாணல்ன, ஆணால் உளடந்துமதாண ணிர்கள் 

இமசுவுக்கு அகாணர்கள். அர் ங்கள் தாத்ளபெம் ாண்டி ங்கள் மளகளப 

மாக்கிப்தார்க்கின்நார். உளடக்கப்தட்ட க்கள் உண்ளபெள்ப மாக சபகத்ில் 

தங்குயதந குிபெளடர்கபாிருக்கின்நணர். 

அமகாக, ாம் உளடக்கப்தட்டுள்மபாம் ன்தள ற்ரக்யகாள்ளுது கடிணாக 

உள்பது. யணன்நால், அவ்ாநாண ற்ரக்யகாள்ளுனாணது ம்ள தனவீணாகக் 

காண்தித்துிடும் ன்தால். ாம் ஆிக்குாிர்கபல்ன ன்தள ற்நர்கள் அனுாணித்து 

ிடுார்கமபா ணப் தந்து ிடுகின்மநாம். ம்ள தாதுகாத்துக்யகாள்ப மண்டுயன்ந 

உரிபெம் ற்நர்களுளட தார்ளக்கு ளநாக ம்பளட காங்களப படிளத்லும் 

இள து சிந்ளணள ஆக்கிித்துக்யகாள்கின்நது. ாம் ற்நர்களுடன் து 

மதாாட்டங்களப தகிர்ந்துயகாள்ளும்மதாது அிகாணற்ளந இந்துிட மாிடும் ண 

ிளணக்கின்மநாம். ாம் ற்நர்கபின் தார்ளில் ற்ரக்யகாள்பப்தடுளன இப்தற்கு 

தப்தடுகின்மநாம்; ற்ரம் ஊி ிளனள இப்தது; அல்னது உிகள், அன்பு, 

குாிசம், புகழ், குி, யசல்ாக்கு, ம்திக்ளக ஆகிற்ளந இப்தளக் குநித்து 

தப்தடுகின்மநாம். 

இன்னும் மாசாக ம்ில் அமகர், கிநிஸ்ர்கபல்னார்கள் ம்பளட 

மதாாட்டங்களப இன்னும் ன்நாக ிபங்கிக்யகாள்ளுார்கள் ண ிளணக்கின்நார்கள். 

ஆணால் து மதாாட்டங்களபக் குநித்து கிநிஸ்ர்கபல்னாருடன் 

தகிர்ந்துயகாள்ளுது சிநப்தாண என்நாகக்காப்தடாது. யணன்நால் அற்கு 

அர்களுளட ிசுாசத்ிளண அளாிப்தடுத்க்கூடி ஆற்நலுள்பது. சபாத்ளக் 

கட்டியழுப்தவும் எருருக்யகாருர் ிசுாசத்ில் உியசய்ற்கும மன் 

ிசுாசிகள் த்ிில் க்கித்ள ற்தடுத்ிணார். சமகா ிசுாசிகமபாடு சிநப்தாண 

ித்ில் தகிர்ந்ிட படிா தத்ள திசாசு உண்டாக்கி யற்நிள 
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சம்தாித்துக்யகாள்ளுகின்நான். சினமளபகபில் ிாிாணன் ாம் 

பகங்யகாடுத்துக்யகாண்டிருக்கும் திச்சிளணள தகிர்ந்துயகாள்ளுது ிகவும் 

யட்கத்ிற்குாிது ணவும் ாம் தாிசுத்ாிடினும் ட்ளதபெம் ாிாளளபெம் 

இந்துிடுமாம் ன்தள ாம் ற்ரக்யகாள்ளும்தடி யசய்கின்நான். அன் ம்ள 

ணிாக ிற்கும்தடியசய்து ீண்டும் ீண்டும் அம காாித்ால் ம்ள மசாிக்கின்நான். 

அப்யதாழுது ாம் தாத்ிற்கு இடங்யகாடுக்கும்மதாது ாம் இன்னும் மாசாண 

ிளனக்குள்பாகிிடுகின்மநாம். 

இங்மக சின சம்தங்கள் யகாடுக்கப்தட்டுள்பது. ீங்கள் அநிந் தனர் கருளக் களனத்து 

அணால் குற்நணச்சாட்சிக்குள் அகப்தட்டர்கபாய் இருப்தினும் அளப்தற்நி களப்தற்கு 

யட்கப்தடுகின்நணர். எரு சினர் மகாதத்ில் ற்ரம் கடும்மகாதபள்பர்கபாய் 

இருக்கின்நணர். சளதகபில் உங்களுக்கு அருகில் இருப்தர்கள் தாலில் சம்தந்ப்தட்ட 

காட்சிகளப தார்ப்தில் சிக்குண்டு அளச் யசால்லுில் க்கம் காண்திக்கனாம். 

எவ்யாரு கிளபெம் சளத யசற்தாடுகபிலிருந்து வீடு ிரும்பும்மதாது அர்களுளட 

ஆாண காங்கள், மதாாட்டங்கள், ீர்க்கப்தடா அல்னது யசால்னப்தடா 

திச்சிளணகளுடன் வீடு ிரும்புகின்நணர். யணன்நால் யாடர்ந்தும் அர்கள் தாத்ின், 

யட்கத்ின் ற்ரம் மளணின் சங்கிலிால் கட்டப்தட்டுள்பணர். 

உளடக்கப்தட்ட க்கள் த்ிில் அற்பும் யசய் மனுக்கு மண்டிாகவுள்பது. 

ற்ரம் அர் அமகாக ிசுாச சபகாண சளதில் ம்பளட சுகத்ள 

யகாண்டுரும்தடி யசற்தடுகின்நார். சளதாணது ணிர்களுளட ிட்டல்ன அது 

மணின் ிட்டாகும். உண்ளபெள்ப கிநிஸ்த்ில், ாம் சுந்ிாக து ண 

உளடள எப்புக்யகாள்ப படிபெம். ாழ்க்ளகின் சால்கள் ற்ரம் ம்ள காப்தடுத்ி 

அனுதங்களபபெம் ாம் அநிக்ளகிடனாம். க்கின்நி இமசுிடம் ாம் மசபடிபெம். 

மதாிபவு தாதூகாப்தாணதும் ம் எவ்யாருருக்கும் ம்பளட உளடக்கப்தட்ட 

ிளனள யபிப்தடுத்க்கூடி எரு சூளன உருாக்கும ிசுாச சபகத்ிணருளட 

பக்கி இனக்காகும். உங்கபது சளதில் அக்களநபெள்ப க்களபத் மடி அர்களுடன் 

உநவுகளப கட்டியழுப்புங்கள் ன்ர ான் உங்களப ளாிப்தடுத்துகின்மநன். 

உங்களுக்கு அன்புகாட்டும் சளத இல்னாிட்டால், அப்தடிப்தட்ட சளதள மட 

ஆம்திப்தற்காண ல்ன ரும் இதும. மனுளட ார்த்ள உண்ளாக 

திசங்கிக்கப்தடும், மனுக்காண ஆாளண உிமாட்டபம் உண்ளாதுாய் 

அளந்தும், க்கள் எருருக்யகாருர் அன்புகூருதர்களும் உியசய்கின்நர்களுாபெம் 

ற்ரம் அங்கத்ிணர்களுக்குள் மல்னளின் அளடாபம் காப்தடும் சளதள 

கண்டுதிடிபெங்கள். 
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ண்தத்துத்ிளண யதனப்தடுத்ல் 

மாக்கம் 3: 

து ட்புநள யதனப்தடுத்தும்தடிகளப ிதாித்ல். 

 

ற்நர்கமபாடு உநள கட்டியழுப்பும் ாஞ்ளசபெள்ப சபகப்திாிகபாக மன் 

ம்ளப் தளடத்துள்பார். ம்ள ன்ணந்ணி ெீன்கபாய் தளடத்ிருக்கனாம் ணினும், 

அர் அப்தடிச் யசய்ில்ளன. து ட்புநளபெம் குடும்தத்ளபெம் ிளனப்தடுத், 

ற்நர்களுடன் யாடர்புதடும் அசிபம் ான் ார் ன்ந அடிப்தளடிமனம 

ங்கிபெள்பது. ஆகிலும் ம்பளட உநவுகளபக் கட்டியழுப்த பற்சிக்கும்மதாது அற்காக 

ாம் மதாாடும் மங்களும் உண்டு. ணிளப்தடுத்ப்தடல், ீர்க்கப்தடா சண்ளடகள் 

அல்னது சாாாண புாிந்துயகாள்பாளகள் இற்நால் கூட சின மங்கபில் ம்பளட 

உநவுகள் உளடந்துமதாகின்து. ம்பளட உனகாணது கன் ற்ரம் ளணி, 

யதற்மநார் ற்ரம் திள்ளபகள்,  பனாபிகள் ற்ரம் யாினாபிகள், ண்தர்கள், 

அனர்கள், ற்ரம் குடும்தங்கள் இள மதான்ந உளடக்கப்தட்ட உநவுகபால் குப்ளதக் 

கூாகிபெள்பது. 

 

ாம் ிழுந்துமதாண உனகத்ில் ாழ்கின்நளம உநவுகள் உளடக்கப்தடுற்கு 

அடிப்தளட காாகும். என்ர ாம் ாது நிளக்கின்மநாம் அல்னது ற்நர் 

நிளக்கின்நணர். ாம் தாம் யசய்கின்மநாம், ற்நர்களும் தாம் யசய்கின்நணர். ாம் 

அளணரும் ர யசய்கின்மநாம். ாம் ற்நர்களப புண்தடுத்துகிநதுடன் யாிந்மா 

அல்னது யாிாமனா ாபம் புண்தடுத்ப்தடுகின்மநாம். ஆணாலும் உநவுகளப ீண்டும் 

சீர்ளக்கபடிபெம். 

உநவுகளப ீபளப்தின் தடிகபில் ன்ணிப்பு, மர்ள, யன்ள ற்ரம் ாழ்ள 

ஆகிள உள்படங்கும். ாழ்ளாணது மன்ளாண உநவுகளுக்காண அடிப்தளட 

ிநவுமகானாகும். மாகம் ாழ்ளள அிந்துயகாள்ளும்தடி க்கு ஆமனாசளண 

ருகின்நது. (1 மததுரு 5:5 தார்க்க). ாம் ாழ்ளள கற்ரக்யகாள்பா ளக்கும் ம்ால் 

சிநந் உநவுகளப ற்தடுத்ிக்யகாள்பபடிாது. 

மன் யதருளபெள்பர்களுக்கு ிர்த்து ிற்கின்நார் ாழ்ளபெள்பர்களுக்மகா 

கிருளதபிக்கின்நார் ன்ர மாகம் க்கு கூரகின்நது. கீம யகாடுக்கப்தட்டுள்ப 

மாக சணங்களபக் கணாக ாசிபெங்கள். 

 “ஆர காாிங்களபக் கர்த்ர் யரக்கிநார், ழும் அருக்கு அருருப்தாணளகள். 

அளாண: மட்டிளாணகண், யதாய்ாவு, குற்நற்நர்களுளட இத்ம் 

சிந்துங் ளக.” (ீியாிகள் 6:16-17) 

 “அிவுக்கு பன்ணாணது அகந்ள. ிழுலுக்கு பன்ணாணது ணமட்டிள.” 

(ீியாிகள் 16:18) 
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 “அகந்ளிணால் ாத்ிம் ாதுதிநக்கும். ஆமனாசளணளக் 

மகட்கிநர்கபிடத்ிமனா ஞாணம் உண்டு.” (ீியாிகள் 13:10) 

 “அகந்ள ந்ால் இனட்ளசபெம் ரும். ாழ்ந் சிந்ளபெள்பர்கபிடத்ில் ஞாணம் 

உண்டு.” (ீியாிகள் 11:2) 

 “ாழ்ளக்கும் கர்த்ருக்குப் தப்தடுலுக்கும் ரும் தனன் சுாிபம் கிளபெம் 

ெீனுாம்.” (ீியாிகள் 22:4) 

அப்தடிாணால் ாழ்ள ன்நால் ன்ண? ாழ்ளாணது ானந்துகளப அல்னது 

ிநளகளப ரத்துிடாது; அப்தடிச் யசய்கின்நர்கள் யதாய்ாண ாழ்ளள 

களடதிடிக்கின்நணர். கிநிஸ், மகாத்ிலிருந்து மாக்குிடத்து ாழ்ளாணது, 

ற்நர்களப மசிப்தளபெம் உள்படக்கிபெள்பது. மணில் அன்புகூரதும் ாம் ம்ள 

மசிப்தது மதான திநளணபெம் மசிக்கமண்டும் ன்தம இமசு க்கபித் இண்டு 

ிகப்யதாி கட்டளபகபாகும்.  ாம் மளணபெம் அனளபெம் மசிக்கும்தடிக்கு து 

மத்ள யசனிப்மதாாணால், மகாதிப்தற்கு க்கு மம் இருக்காது. 

உநவுகளுக்குள் உண்ளபெள்ப ாழ்ளம யற்நிக்காண ிநவுமகானாகும். அது 

ம்பளட உநவுகபில் வ்ார அளண யபிப்தடுத்துகின்நயன்தளபெம் 

பர்க்கின்நயன்தளபெம் ாம் ிச்சாக கண்டுதிடிக்கமண்டும். ாழ்ளின் ீது 

கட்டியழுப்தக்கூடிாக க்கு உியசய்பெம் சின இன்நிளா சத்ிங்கள் இங்மக 

யகாடுக்கப்தட்டுள்பது. 

பனாாக, யதருளின் மள ீக்கிப்மதாடுற்கு மனுளட உிளக்மகட்க 

மண்டும். ம்ில் சினருக்கு இது அவ்பவு இனகுாிாது. மமணாடு க்குள்ப 

பழுளாண உநவு அருளட உி க்கு மள ண ற்ரக்யகாள்ளுலிபிருந்து 

ஆம்திக்கின்நது. “மன் யதருளபெள்பர்களுக்கு ிர்த்து ிற்கிநார், 

ாழ்ளபெள்பர்களுக்மகா கிருளத அபிக்கிநார்” ன்ர ாக்மகாபு ழுிணார் (ாக்மகாபு 

4:6). 

இண்டாாக, ாம் ற்நர்களப பழுணதுடன் கணப்தடுத் 

மண்டிர்கபாிருக்கின்மநாம். மார் 12:10 கூரகிநது, “சமகா சிமகத்ிமன 

எருர்மயனாருர் தட்சாிருங்கள், கணம்தண்ணுகிநிமன எருருக்யகாருர் 

பந்ிக்யகாள்ளுங்கள்.” திலிப்திர் 2:3 கூரகிநது, “என்ளநபெம் ாிணானாது 

வீண்யதருளிணானாது யசய்ால், ணத்ாழ்ளிணாமன எருளயாருர் 

ங்கபிலும் மன்ளாணர்கபாக ண்க்கடவீர்கள்.” 
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பன்நாாக, ாம் ம்பளட யதாரப்புக்களப ற்ரக்யகாள்ப மண்டும். கனாத்ிர் 

6:5 கூரகிநது, “அணன் ன்ன் தாத்ள சுப்தாமண.” து சிந்ளணக்காண, 

ார்த்ளக்காண, மணாதாத்ிற்காண ற்ரம் டத்ளக்காண யதாரப்ளத ாம் 

ற்ரக்யகாள்பாிடால் ம்ால் தனபள்ப, ஆமாக்கிாண உநவுகளப கட்டியழுப்த 

படிாது. உநவுகளப கட்டியழுப்பும் ிடத்ில் ப்யதாழுதும் ற்நர்கமப அளணத்து 

மளனகளபபெம் யசய்பெம்தடி ாம் ிர்தார்க்க படிாது. ாம் ற்நர்களபக் 

காப்தடுத்தும்மதாது ம்பளடயதருளளிட்டுிட்டுஅர்கபிடம்ன்ணிப்புக் 

மகட்தற்கு துாிப்தடமண்டும். ம்பளட ாழ்க்ளககபில் ாழ்ள பர்ளகில் 

சீக்கிாக ம்பளட ரகளப ாம் எப்புக்யகாள்ள காண்தமாடும்பளட 

உநவுகளுக்குள் அிள ற்தடுத்துகின்ந மசங்களப ிரத்வும் படிகின்நது. ீங்கள் 

உளடக்கப்தட்ட உநள ளகாப மாிடும்மதாது ாழ்ளாணது அத்ளடள உளடக்கும். 

“ான் நிளத்மன்” அல்னது “ன்ளண ன்ணிபெங்கள்” அல்னது “ணக்கு ன்ணிப்புத் 

ாருங்கள்” ன்ர உங்கபால் கூந படிாிட்டால், எருமதாதும் ீண்டு ிளனக்கும், 

அற்புாண உநவுபளநள ற்தடுத்ிக்யகாள்ப உங்கபால் படிாதுமதாகும்.  

ான்காாக, ற்நர்களும் ணிர்கபாக இருப்தற்கு ாம் அனுிக்க மண்டும். 

ணிர்கள் ரயசய்க் கூடிர்கள். சினமளபகபில் ாம் ணிர்கபால் படிா 

காாிங்களப அர்கபிடத்ிலிருந்து ிர்தார்க்கின்மநாம். அமக மங்கபில் ாம் 

ற்நர்களப அர்களுளட யசல்களபக் யகாண்டு ிாந்ீர்க்ளகில் ம்ள து 

ண்ங்கபின்தடி ிாந்ீர்க்கின்மநாம். ப்யதாழுதும் ம்பளட உர் ங்களப 

சந்ிக்கபடிா ணிர்களுக்கும்கூட ாம் இடங்யகாடுக்க மண்டும். தவுலுளட 

அநிவுளள ாசிபெங்கள்: “எருருக்யகாருர் ாபெம், ணஉருக்காபெம் இருந்து, 

கிநிஸ்துவுக்குள் மன் உங்களுக்கு ன்ணித்துமதான, ீங்களும் எருருக்யகாருர் 

ன்ணிபெங்கள்” (மதசிர் 4:32). “ிகுந் ணத்ாழ்ளபெம் சாந்பம் ீடியதாரளபெம் 

உளடர்கபாய். அன்திணால் எளயாருர் ாங்கி” (மதசிர் 4:2). 

எருளயாருர் ாங்கி, எருர் மதாில் எருருக்குக் குளநதாடு உண்டாணால், 

கிநிஸ்துஉங்களுக்கு ன்ணித்துமதான, எருருக்யகாருர் ன்ணிபெங்கள்.” (யகாமனாயசர் 

3:13). 
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ிரு உநவு 

மாக்கம் 4: 

எருர் ன்னுளட துளபெடணாண உநள கிழ்ச்சிகாக அனுதிக்கக்கூடி தடிகளப 

தட்டிற்தடுத்துல். 

ிரு உநாணது ிகவும் தாிபூாணாிருப்தினும் எரு சானாணதுாண 

உநாகும். அத்ால் ிகப்யதாி சந்மாத்ள அல்னது ிகப்யதாி துத்ள 

யகாண்டுபடிபெம். இப் தாடத்ள ாசிக்கும் அளணரும் ிரும் படித்ர்கபல்ன 

ன்தள ான் அநிமன். இன்ர இல்னாிடினும், ன்நாது ீங்கள் ிரும் 

படிப்பீர்கள். ஆகம இந் தாடத்ள ிளணில் ளத்ிருப்தது ல்னது. 

ல்னாத் ிருங்களும் எரு ிளனில் சண்ளட ற்ரம் மளணள 

அனுதித்ிருக்கும். ிருாணது ளனகளபபெம் தள்பத்ாக்குகளபபெம் உர்வுகளபபெம் 

ற்ரம் ாழ்வுகளபக் யகாண்ட தாகும். திள்ளபகள் குந்ளகபாிருந்து பர்ந் 

ிளனக்கு ருகின்நள காண்திக்கும் பர்ச்சிப்தடிிளனகளபப் மதான்மந ிருத்ிலும் 

அற்யகாத் ிாண பர்ச்சிப்தடிிளனகள் காப்தடுகின்நண. எருாள் ணது ளணி 

யாம ாண்டா எரு யெதத்ள யசய்ாள் அது இவ்ாநாகக் காப்தட்டது: “திாம, 

மமண, ணது களண புாிந்துயகாள்பத்க்க ஞாணத்ள ரும்தடி யெதிக்கின்மநன், 

ன்ணிக்கத்க்க அன்ளத, அருளட ணிளனகளப யதாரத்துக்யகாள்பகூடி 

யதாரளளபெம் மண்டிக்யகாள்ளுகின்மநன். ஆணாலும் கப்தமண, இன்ர ணக்கு 

யதனளணத் ாிருப்பீாக, யணணில் ணக்கு ீர் யதனளணத் ந்ால் ான் அர் சாகும்தடி 

அடித்துிடுமன். ஆமன்.” 

ிருத்ள லிளிக்கயான்நாணாகக் கட்டியழுப்புற்கும் ஆாண 

ிருப்ிகாண ிளனள அளடற்காக ம்திிணர் கடந்துயசல்னமண்டி ந்து 

ிாண தடிிளனகளபக் குநித்து மணாத்து ிபுர்கள் அளடாபங் 

காண்திக்கின்நணர்.  (Minirth et al., Passage of Marriage). 

1. பற் தடிிளனாணது “இபங்கால்” ஆணது ிருத்ின் பல் இருருட 

கானப்தகுிாகும். இன் மதாது ம்திகள் ங்கள் ிருத்ின் உர்ந் 

குநிக்மகாள்கபின் ிட்டங்களப மற்யகாண்டு எரு அனகாக யசற்தட 

ஆம்திக்கமண்டும். 

 

2. இண்டாம் தடிிளனாணது பன்ர பல் தத்து ருடங்களப உள்படக்கி 

கானப்தகுிாகும். இக்கானம் “யய் அன்பு” அிகாக ற்தட மண்டி கானாகும். 

அங்கம ிகவும் ஆதத்ாண தடிிளனகபில் இப்தடிபெம் என்நாகும். அமக 
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ிருங்கள் இக்கானப்தகுிில் ிளனத்ிருப்தில்ளன. இளக் குநித்து ான் 

சற்ரமத்ில் இன்னும் அிகாக ிபக்குகிமநன். 

 

3. பன்நாம் தடிிளனாணது தியணான்ர பல் இருதத்ளந்து ருடங்களப 

உள்படக்கி கானப்தகுிாகும். இது “யசௌகாிாண அன்புப்” தகுி ன்ர 

அளக்கப்தடும். இந் கானப்தகுி எரு ஏட்ஸ் சாப்தாட்டிற்கு எப்திடப்தடுகின்நது–

ததப்பூட்டுகின்ந என்நல்ன, ஆணாலும், யசௌகாிாணது, யதுயதுப்தாணதும் 

ிருப்ிகாணதுாகும். யடன்ர் தல்களனக்ககத்ின் ஆாய்ச்சிாபர்கள் ீண்ட 

கான ிருங்களப தார்க்கும்மதாது பல் தத்து ருடங்கபில் ிருப்ிில் 

குளநவுற்ர அன் தின்ணர் ீண்டும் சாா ிளனக்கு ிரும்புாக 

கண்டுதிடித்துள்பணர். இரிில், அந் ிருப்ிகத்ின் ிளன இபம் காலின் 

கானப்தகுிளபெம் ிஞ்சிச்யசல்கின்நது. 

 

4. ான்காது தடிாணது “புதுப்திக்கும் அன்பு” ஆகும். ற்ரம் இது இருதத்ாநிலிருந்து 

பப்தத்ளந்து ருட ிரு கானப்தகுிள உள்படக்குகின்நது. இது கூடு 

யரளால் ற்ரம் ாகும் யதற்மநார்கபாக ிர்க்கினா இப்புக்களப 

ற்ரக்யகாள்பச் யசய்பெம் கானாகும். ப்தடிாினும், இது எருளயாருர் 

ீண்டும் அர்திப்புச்யசய்பெம், ீண்டும் கண்டுதிடிக்கும் கானப்தகுிாகும். 

 

5. ந்ாதுதடிாணது “அசாாஅன்பு” கானப்தகுிாகும். இது பப்தத்ாநிலிருந்து 

ிரு ாழ்ின் இரிகானப்தகுி ள உள்படக்குகின்நது. இத்ளண ருடங்கள் 

ிரு ாழ்க்ளகள கடந்து ந்ர்கபின் கருத்துப்தடி, யய்ாகம இது 

ிரு ாழ்ின் உன்ண தகுிாகும். “அர்கள் இருரும் எம 

ாம்சாிருப்தார்கள்” (த்மபெ 19:5) ன்ர இமசு கூநி எருர் ன்ந ிளனள 

சாிப்தற்காண மம் இதுாகும். 

இண்டாம் தடிாண யய் அன்ளத மலும் ிருத்ியசய்ளகில் அமக ிருங்கள் 

உளடந்துமதாகின்நது. இண்டாம் தடிில் காப்தடக்கூடி ிகப்யதாி ித்ிாசங்கள், 

அழுத்ங்கள், ற்ரம் ற்காலிக திாிவுகபாண இந் குப்தாண அளனகபின் டும 

வ்ார திப்தயன்தள கற்ரக்யகாள்ளுது எரு சானாண ிடாகும். 

ிருத்ின் இண்டாம் தடிில் ாம் வ்ார திளத்ிருக்க படிபெம்? 

பனாாக, ஆணும் யதண்ணும் எருாியனாருர் தஸ்தாக 

சார்ந்ிருக்கும்தடிாகம தளடக்கப்தட்டுள்பணர் (ஆிாகம் 2:20-23 தார்க்கவும்). ாம் 

எம ாிாிாக காப்தட்டாலும் ித்ிாசாணர்கள். அமகாக து ித்ிாசங்கள் 

எருளயாருர் கமண்டும். எமாிாிாண ித்ிாசங்கள் கர்ப்தட்டாலும் அள 

திச்சிளணளுக்கு துாகவும் அளனாம். மலும் ாம் கணாிாிட்டால் து 
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ித்ிாசங்கள் கூட ம்ள திாித்துிடும். ஆாபம் ாளும் தாஞ்யசய்தின்ணர் அர்கள் 

ங்களுளட ிகவும் யபிாண ித்ிாசங்களுடன் காப்தட்ட சாீத்ின் தகுிகளப 

படி ிம் அர்கள் எருளிட ற்நர் ித்ிாசபள்பர் ன்தளக் 

காண்திக்கின்நல்னா?அர்கள் ங்கள் ிர்ாத்ளக் குநித்து யட்கப்தட்டார்கள். 

மதாாட்டங்கள் ற்ரம் ித்ிாசங்கபின் உச்சகட்டிளனில், ாம் ம்ள 

யபிப்தடுத்துற்கு தப்தடுகின்மநாம். ஆகம, ாம் அளி, மகாதம், குற்நச்சாட்டு, 

யசற்தாடுகள்மதான்ந இன்னும் இதுமதான தனளகாண சுர்கபின் தின்ணால் 

ளநந்துயகாள்ளுகின்மநாம். ஆாம் ிழுந்ற்கு தின் யசய்துமதான ாபம் து யசாந் 

மால்ிகளுக்கு து துளள குற்நஞ்சாட்டுகின்மநாம். அன்தின்ணர் பன்பு ம்ள 

கர்ந்துயகாண்ட து துளின் ித்ிாசங்கள் இப்யதாழுது க்கு யால்ளனாக 

ாநிிட ஆம்தித்து ம்ள திாித்துிடுகின்நது. 

ிருாணது பூற்ந இருள மசர்க்கின்நது ன்தது உண்ளயணினும், 

மளகள் உளட இரு தர்கபாிருப்தணால், ஆணுக்கும் யதண்ணுக்கும் சின 

குநிப்திடப்தட்ட ித்ிாசங்கள் உண்யடன்தள புாிந்துயகாள்து அசிாகின்நது. 

உாாக, மணாத்து ாீிாக ஆணும் யதண்ணும் ித்ிாசம் உளடர்கபார். 

அாது, கர்ப்தத்ிலிருக்கும் ஆண் குந்ளகளப ிட அிகாக யதண் குந்ளகபின் 

பளபின் இடதுதக்கப் தகுி ிருத்ியசய்ப்தடுாக கருில் உள்ப குந்ளகளபக் 

குநித் ஆய்யான்நில் அநிப்தட்டது. இடப்தக்க பளபயசாற்கள் சார்ந் யசற் ிநளண 

திநப்திக்கும் இடாகும். 

ாம் தாலிணத்ாலும் மரதட்டர்கள். எரு ஆணுளட தாலில் உரப்தில் உர்வு 

ற்தடலும் ிரத்ப்தடலும் ிகவும் துாிாய் ளடயதரம் ன்ததுடன் எரு யதண்ின் 

தாலில் உரப்பு அற்கு ிாணாகும். அது அிக மத்ள டுக்கின்நது. ஆணுக்கும் 

யதண்ணுக்கும் உள்ப இளிட யதாிாண ித்ிாசங்களப உங்கபால் சிந்ித்துப் 

தார்க்கபடிகின்நா? 

து துளபெடன் சிநந் உநளக்கட்டியழுப்த உவும் ந்து ி காிகள் கீம 

ப்தட்டுள்பது. பனாது, ற்நமாடுள்ப உநிற்கு பழுளாண பக்கித்துத்ள 

துளகள் யகாடுக்கமண்டும். மதசிர் 5:25 கூரகிநது, “புருர்கமப, உங்கள் 

ளணிகபில் அன்புகூருங்கள். அப்தடிம கிநிஸ்துவும் சளதில் அன்புகூர்ந்து 

ம்ளத்ாம அற்காக எப்புக்யகாடுத்ார்” யபிப்தடுத்ல் 2:4-5 இமசு எரு சளதக்கு 

அநிித்ாது “ீ ஆிில்யகாண்டிருந் அன்ளத ிட்டாய் ன்ர உன்மதாில் ணக்குக் 

குளந உண்டு. ஆளகால் ீ இன்ண ிளனளிலிருந்து ிழுந்ாயன்தள ிளணத்து, 

ணந்ிரும்தி, ஆிில் யசய் கிாிளகளபச் யசய்ாாக” ன்நார். இமசுாணர் 

இச்சளதிலுள்ப து சீடர்கள் ணந்ிரும்தி ாம் பன்ணர் யசய் காாிங்களபச் 

யசய்மண்டுயண ிரும்புகின்நார். அப்மதாது பன்ணர் இமசுமாடு காப்தட்ட 
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அர்கபது அன்பு ீண்டும் கட்டியழுப்தப்தடும். இமசு இங்கு ிருத்ள 

காண்திக்கில்ளன. ஆணாலும், ிருாண ம்திகள் ங்கள் அன்ளத ீண்டும் 

கட்டியழுப்த மண்டுயணில் இந் ிிகளப ளகக்யகாள்பனாம். 

ஆண்கள் ங்கள் துளிமாடு யகாண்டுள்ப உநிற்கு ங்கள் பன்ள தட்டிலில் 

பலிடத்ளக் யகாடுக்கமண்டும். எரு கன் ன்னுளட ளணிக்கு உளடகள் 

ாங்கும்தடி யசல்ன மாிட்டமதாது இவ்ார கூநிணார், “ான் இந் உளடக்காககளடக்குச் 

யசல்னப்மதாில்ளன. ான் இந் உளடள மட்ளடாடப்மதாகின்மநன்! அள 

தின்யாடர்மன், சுடுமன், யதாியசய்மன், அள ாகணத்ிற்குள் தூக்கி நிமன், 

ீண்டும் வீட்டிற்குச் யசல்மன்.” ஆண்கள் ஆிக்கம் யசலுத்தும் சுதாம் உளடர்கள். 

காலிக்கும் கானத்ில் அல்னது ிாகம்தண்ிருக்கும் கானப்தகுிில் அந் யதண் 

யல்னப்தட்டுிட்டாள், அத்துடன் சகனதும் படிிற்கு ந்துிட்டது ண அந் ஆண் 

ிளணத்து ன்னுளட பன்ள தட்டிலில் ன்னுளட ளணி பலிடத்ிலுள்பாள் 

ன்தள காண்திக்க மண்டிளக் குநித்து கணம்யசலுத்ாட்டார். 

இளண ாசித்துக்யகாண்டிருக்கும் ிரும் படித் ஆண்கமப உங்கள் பன்ள 

தட்டிலில் உங்கள் ளணி வ்ிடத்ில் உள்பாக கூநிபெள்பாள்? அள் உங்கபது 

மளனமாடு மதாட்டிிட மாிடுகின்நா? அள் உங்கள் கணத்ளக் கரும் யதாருட்டு 

யாளனக்காட்சிமாடு மதாாட மண்டிிருக்கின்நா? அள் உங்களுளட ாளப 

ிட்டும் உங்கள் கணவுகளப ிட்டும் தூப்மதாணபாக உர்கின்நாபா? உங்கள் 

ளணிபெளட அன்ளதயதற்ரக்யகாள்ளும் யதாருட்டு ீங்கள் யசய் ிடங்களப 

இப்மதாது அளுளட அன்ளத க்க ளத்துக்யகாள்ளும்தடிாக யசய் மாிடும். ீங்கள் 

உங்கள் ளணிபெளட உநில் மால்ிளட மாிடுளகில், ீண்டுாக உங்களுளட 

பன்ள தட்டிலில் அளப ளப்தாக உ ளபெங்கள். அள ிரூதிக்கும் யதாருட்டு 

ீங்கள் பலில் யசய் காாிங்களப இப்மதாதும் யசய்பெங்கள்.  

இண்டாாக, மளற்ந புத்ிிகளபக் யகாடுக்கால் புாிந்துயகாள்ளும்தடிக்கு 

யசியகாடுங்கள். ாக்மகாபு 1:19 கூரகிநது, “ஆளகால் ன் திாிாண சமகாம, 

ாரும் மகட்கிநற்குத் ீிாபெம், மதசுகிநற்குப் யதாரளாபெம், மகாதிக்கிநற்கு 

ாாபெம் இருக்கக்கடவீர்கள்.” ீியாிகள் 18:13 “காாித்ளக் மகட்குபன் உத்ம் 

யசால்லுகிநனுக்கு. அது புத்ிபணபம் யட்கபாிருக்கும்.” 

யதண்களுக்கு ஆமனாசளண ங்கும் சந்ர்ப்தங்கபில் ங்கள் கர் ங்களுக்கு 

யசியகாடுப்ததுில்ளன ங்களப ிபங்கிக்யகாள்துில்ளன ன்ந யதாதுாண 

குற்நச்சாட்ளடம ான் மகட்டுள்மபன். ாநாக, அர்களுளட கன்ார்கள் 

ிளகக்கச்யசய்பெம் ண்ம் “ஆணால் ான் யசியகாடுக்கின்மநன்” ன்ர கூரார்கள். 
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இங்கு டப்தது ன்ண? யதாதுாக, எரு ளணி ன்னுளட திச்சிளணள கூரம்மதாது 

அள் அள வ்ார உர்கின்நாள் ன்தள யபிப்தடுத் ிரும்புகின்நாள். கமணா 

ிளாக அப்திச்சிளணள ஆாய்ந்து ீர்த்துிட ிரும்புகின்நார். இங்மக 

ஆண்களுக்காண தனுள்ப எரு ஆமனாசளண: கணாக இருப்தர் ளணிின் 

ந்யாரு திச்சிளணக்கும் அள் குநிப்திட்டு மகட்டுக்யகாள்பாிடத்து ிளாக 

ீர்ிளண யதற்ரக்யகாடுப்தளத் ிர்த்துக்யகாள்பவும். அற்குப்தினாக, கணாணர் 

ளணிக்கு யசியகாடுக்கமண்டும். அர் அந் திச்சிளணள ீர்க்கத் மளில்ளன. 

ாநாக, அளுளட உர்வுகளப அன் புாிந்துயகாள்கிநான் ன்தள அள் 

அநிச்யசய்மன மதாதுாணது. ளணி ன்னுளட சிநந் ண்தணாண ன்னுளட 

கர் ான் பகங்யகாடுக்கும் திச்சிளணள அர்  புாிந்துயகாள்ப மண்டுயண 

ிரும்புகிநாள். 

பன்நாது, துளின் யதரும் சிகர்கபாக இருங்கள். மதசிர் 4:29 கூரகிநது, 

“யகட்டார்த்ள  என்ரம் உங்கள் ாிலிருந்து புநப்தடமண்டாம், தக்ிிருத்ிக்கு 

துாண ல்னார்த்ள உண்டாணால் அளம மகட்கிநர்களுக்கு 

திமாெணபண்டாகும்தடி மதசுங்கள்.” எருமளப உங்கள் ண்தர்கள் ீங்கள் கூரதற்ளந 

ட்டும் யகாண்டு உங்கள் துளள அநிந்ிருப்தார்கபாணால் அர்கள் ன்ண 

ிளணப்தார்கள்? துிர்ஷ்டசாக, அமக ம்திகள் ங்கள் துளள தாாட்டுற்குப் 

தினாக குற்நஞ்சாட்டுகிநார்கள். உங்கள் துளிடபள்ப சிநந் தண்புகளப ீங்கள் 

ணப்பூர்ாக தாாட்டமண்டும். துளர்கள் ங்களுளட இனாளில் யசய் சிர 

யசளனபெம் தாாட்ட பற்சியசய்பெங்கள். அன்ளத யபிக்காட்டவும், யதற்ரக்யகாள்பவும், 

ற்ரக்யகாள்பவும் மன் ற்தடுத்ி பளநாக இருப்தது தாாட்டுனாகும்.  

அடுத் தக்கம், ிர்ாநாண ிடங்கள் உநவுகளுக்குள் ஆாண காங்களப 

ற்தடுத்துமாடு அளகள் உநவுக்கு யகாடிாகவுிருக்கக்கூடும். அற்தாக அல்னது 

ாழ்த்ிப் மதசுல் மதான்ந காாிங்கள் ிாகத்துகளுக்காண காாக அளகின்நண 

ணிருங்கள் சம்தந்ாண ிபுர்கள் ிர்கூிபெள்பணர். காம், தாகாண 

அநிக்ளககள் மாண கருத்துக்களப ிட ிகப்யதாிாண ிளபள ற்தடுத்க்கூடிள 

ன்தானாகும். ீங்கள் இருநூரமதருள்ப கூட்டத்ில் மதசுகிநீர்கள் ண ிளணத்துக் 

யகாள்ளுங்கள். அது ிளநவுற்நதும், ீங்கள் 199 ன்ளாண கருத்துக்களபபெம் எரு 

ீளாண கருத்ளபெம் யதரகின்நீர்கள். ீங்கள் ில் அிகாக ங்கிிருக்க 

ிரும்புவீர்கள்? அதுமதானம, உங்கள் துளகளுக்கும் உங்கபது எருதாகாண கருத்ள 

படி ளநப்தற்கு சாகாண ன்ளாண ார்த்ளகள் அிகம் மளப்தடும்.  

ஆகம உங்கள் துளள தாாட்டி, ளாிப்தடுத்ி ிங்களப ீண்டும் 

ிளணிற்கு யகாண்டு ாருங்கள், அன் தின்ணர் அக்காாிங்களப ீண்டும் யசய்பெங்கள். 
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அன் அல்னது அளப ீங்கள் வ்பவு யதரிிக்காக ண்ணுகிநீர்கள் ன்தள 

யபிப்தடுத்துங்கள். உங்கபது தாாட்டுல்கள் ந்மத்ில் உங்கள் துளக்கு அிகாக 

மளப்தடுகின்நது ன்தளக் குநித்து உர்வுள்பாிருங்கள். உங்கள் ண்தர்கமபாடு 

என்ரகூடிிருக்கும் மங்கபில் உங்கள் துளளக் குநித்து இிாக மதசாிருங்கள். 

ாநாக, அன் அல்னது அளபக் குநித்து யதாது இடங்கபில் யதருளதாாட்டுங்கள்.  

ான்காாக, உங்கள் துளள ாற்நிிட படிபெயண யரமண ண்ாிருங்கள். 

அமக ஆண்கள் அல்னது யதண்கள் ிரும் யசய் த்ணிக்கும் மதாது அர்கள் 

துளிடபள்ப ிசித்ிாண அல்னது ணித்ன்ள அல்னது ித்ிாசாண 

குாிசங்களப, சிணபட்டும் டடிக்ளககளப ன்நாது எருாள் ாற்நிிடனாம் ண 

ிளணக்கின்நார்கள். அளகள் ப்யதாழுாது யற்நிபிக்கும், அமக மங்கபில் 

அளகள் யற்நிபிப்தது கடிணம். 

ஆகம உங்கள் கணின் அல்னது ளணிின் குளநிளநகளப ாற்ரற்கு 

பற்சி யசய்ள ிட்டுிட்டு அள அல்னது அளப புாிந்துயகாள்ப 

பற்சியசய்பெங்கள். உங்கள் துளள மசிப்தது உங்கபது மளனாகும்; அள அல்னது 

அளப ாற்ரது மனுளட மளனாகும். எவ்யாரு ணிரும் 

ணித்துாணர்கள். உங்கள் துளள ிகச்சிநப்தாக்கும் காாிங்கபில் 

ிபுத்துபள்பாகுங்கள். ிருத்ில் யற்நி ங்கிிருப்தது சாிாண எருள 

கண்டுதிடிப்தில் அல்ன, சாிாண எருாய் இருப்தினாகும். திலிப்திர் 2:4 இல் 

அப்மதாஸ்னணாண தவுல் “அணன் ணக்காணளகளபல்ன, திநருக்காணளகளபபெம் 

மாக்குாணாக” ன்ர ஆமனாசிக்கின்நார்.  

ந்ாாக, உங்களுளட மளகளப யல்னாம் உங்கள் துள சந்ிக்கமண்டும் 

ண ிர்தார்காீர்கள். அவ்ிாய் உங்கள் மளகள் அளணத்ளபெம் பழுளாக 

சந்ிக்ககூடி எருர் இமசு ாத்ிம. மர ாமனும் எருர் ீது அந் தாத்ள 

ளப்தது ிாற்நது. மளண ஊக்கத்துடன் மடுங்கள்; அம பன்ளாணர். 

மனுளட ிட்டப்தடி உங்கள் துளக்கு யசய்வீர்கபாணால், அன் அல்னது அளுக்கு 

உங்கள் ஆிக்குாி ாகம் எருமதாதும் தபரத்துாக அளாது. மனிகாக, ீங்கள் 

ஆாக மளண மசிக்கும்மதாது, உங்கள் துளின் ீதுள்ப அன்பு ல்னாக ாரம்.  
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படிவுள 

து ாழ்ில் ற்தடும் ஏவ்யாரு யற்நிகளும் மால்ிகளும் து உநவு பளநள 

அடிப்தளடாகக்யகாண்டு அளந்துள்பது. நாண எரு தருடணாண உநவு உங்களப 

அித்துிடக்கூடும். எரு கூட்டத்ில் மதச்சாபர் எருர் இவ்ார கூநிணார் “மன் 

உங்களப ஆசீர்ிக்க ிளணத்ால், அர் எரு தள உங்கள் ாழ்ில் ற்தடுத்துார். 

சாத்ான் உங்களப அிக்க ிளணத்ால், அன் எரு தள உங்கள் ாழ்ில் 

ற்தடுத்துான்.” து உநவுகள் யாடர்தாண ஆாண அநிள 

யதற்ரக்யகாள்ளும்தடிாக ாம் தாிசுத் ஆிாணளச் சார்ந்துயகாள்பமண்டும். 

ஆகம, ணிர்கள் யகாண்டுள்ப அடிப்தளட உர்வுத் மளகளப அநிந்துயகாள்ளுங்கள். 

உளடவு உங்கள் ாக்ளகில் தாிப்ளத ற்தடுத்ி இடத்ள கண்டுதிடிபெங்கள் அத்துடன் 

உங்கள் ம்திக்ளகக்காகவும் சுகத்ிற்காகவும் கிநிஸ்துள மாக்கிப்தாருங்கள். உங்கள் சகன 

ண்தத்துத்ிளணபெம் தனபள்பாக்கவும் ிருத்ியசய்பெம் யதாருட்டு யாடருங்கள். 

உங்களுக்கு யருக்காணர்கபாகி உங்கள் கன் அல்னது ளணி, திள்ளபகள் 

ற்ரம் யதற்மநார்கபிடத்ில் உங்கள் கூர்ந் கணத்ள யசலுத்துங்கள். 
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