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இைளபபாா�தல் ேவக 
 

  
அனபா லெ்்ா�இ்இ, ெ்்ா�ாா்்ல
�ண்ைளலஇ்்�்ாகாஸ் ான 
நாமத�ாதல ாழத்்ா்காக. 
 ா�ண்கலநகநைட்லஜய �கள 
்�  ானலஇைளபபாா��த 
பாஇ் ொக்வாக. 
 
ம�ஷஇா்ா் நாமை  �கல �ா நகல வளாத், �த�மா  �ைடல
�வத�ா, ொபபாரவல  ாழப ர்க. அ�த�மா ல ்ாெ�ானைகயகல
நாகல ெப�கபாபகல  ா�கி ்லஇதைவ. ்ட�கல ப்நகல நகமாடகல
நாசெ்மாசலஇ�க்ானக். அ� ாதலபவலம�ண்ைளயக,  ழாபாரவல
நைக்ைளயகல இனால �வ்ாதல நாகல �� ாக்ால ை த்க்ளாக. 
இ்�ல �வ்ாத, ்�  ்ல ் �நகல நமகவல ெ்ாவக்பபரவகள். 
�ண்தை�யக, ை இதை�யகல ்�வகல ம ா�ர்க, �ண்ள்ல
ஆத்மாை கல ்ாகவகல ்� �ைட்ல  ாரதை�்ைளயகல
்�டத�ானல ் ே்யகள். நகநைட்ல  ாழகை்ை்ல  � ்ா்ல
்ட�கல �ேடாக்ால இ�க்ானகாரல  னபை�ல நாகல அகா்ாமதல
்ாவதை�ல ்ழாத்கெ்ாேவல இ���ாத, அ��ல  ாழகை்்ாதல
ெபா�ளாைெயக, ெபா�்ல்பாகவலஅகெண்ஙக, ெப�ைமலஇதைவல
 ாைம, ்ொ்கலஇதைவலொாாபிலமரவ்ம நாைக��ா�கவக. 
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ொ��ை ல  ாழ ானல நக்ா்தை�ல நாகல �்இ் ேவக. 
ஏெ னகாதல ொ��ை ்ா ாத �� ாவ ்�ானல நம்ல
வ்ண்ளாவக.  �லம�ஷ ானலவ்ண்கலஇ��லநமா்ா்வலஅ னல
் ாகெ்ாகஙகல  ாரதை�்ளா ாதல �� ா்ானக். இ��ல
வ்ண்கல�� ாகவ ்�ானலஆத்மால  னகலஆ ா்ானல  ் க, 
அ�ா ்ல ொ்தல (Likeness)  னா அைழக்பபவ்ாக்.  �ல
ஆத்மா ானல ொ்தல அ�ானல நாத�ா்ல  ாழ ாடதை�ல (Eternal 
destination) �யரமா ாக்ாக். 
 
இைளபபாா��னலஅரத�கல ன ? 
 
இைளபபாா�தல நமகவல �ேவ. இ்ல ஆத்மால ெமா�ா த�ாதல
பாாநஇ்லெ�்�ாஷதை�லெபாகலநாைவ்ாவக. ்�  ா்ா்ல்ரத�ரல
(ொ�ஷ்பப ர) நகைமல மா்�கல ்நொபப�ாத, நம்ல ஆத்மால
்ைளபபைட்ாமதல இைளபபாகல ா�ல  ாெஸ�வதை�ல �ேடாக்ால
ை த�ா�க்ானகார. அ்ல பஇமல பா�ா ா்ா்ல ்ட�கல  ா�கல
பஇமேடவண்ளாதல �கள். அண்்ல ெெனால நாகல அ �டனல
இைளபபாக, ம ச�த�கல அ ொ்மா்ாக். ஏெ னகாதல ்ட�கல
ெத�ா்நகள இா்லஜய ாக்ானகார; அ ரல நய�ா்ாபக, நா்ா்த�ாபகல
பாாா்நகள இா்ல இ�க்ானகார. இபெபா�்ல நாகல  ா�கல இ��ல
�வ்கல நனைமயகல �யைமயகல நாைக���ாசல �கள். அ� ாதல
�யைமை்லநகைம ாரவலஅ் கால நனைமலமாத�ாஇகலெெச், ந��தல
்� னல நமகவல ் ாதல ��்ானகார. இ்ல இைளபபாா��தல நாகல
பாஇ் ொக்ல ்மாரெல  ாெைவல நமகவதல �ாகக்ானக். இை�ல நாகல
�்ர��ாதல ் ைவபபடதல ்�ை ்ாதைவ. ம ா�னல ்�ானகா்ல
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அதவ்ல �� ா ல ்ாவல ந�த, ொயஇல �த�மாவ�ைவயக, ம ாகல
ஆத்மலபாா�த�தை�யகலவகாத், ்� னல�ம்ல் �த�ா்வ நமகவல
்பா�ாத்ல  ��ா�க்ானகார. இை ல இஇேைடயகல வகாத், 
இ��பித�்கல �ல ாளக்கலஅளாக்ானக். 
 
இனைககவல ம ா�ர்ஙைட்  ாழகை்்ாதல பவல ெ ாத்ைளல
அ ர்கல ெ��ாக்ல ் ே்யகள். � ாொகவகல ்ா காபகிடல
அ ர்ஙகவல ெண்டநகள். �வ்ானல �ரபல ெ ரபல பழநாைவ்கல
மாகாகெ்ாே்டலஇ�க்ானக். அனகாடகல�்�, �ைடலம ாகல
இ�பபாடத�ா ்ா், ம ா�ர்கல மா்�கல ்் மா்ல �ைழக்ல
் ே்யகள். இ��ல பழநாைவ்ாத, ்� �ைட்ல �ாரடதை�ல
வகாத்ல ொ��ாக்் ால அதவ்ல அ�ாதல பணவல ெபக் ேவகல  னகல
�யரமா கல  வக்் ால அ ர்கல �வமா ககல அைட்ானகார்க. 
்ாைடகவகலெ்ாகெல ்நஇத�ாத, ொ கானபல ாழகை்்ானல �யைமை்ல
அகா்ாமத, பவரல அ�ாதல ம ை�ல பகாெ்ாவத்ல  ாவ்ானக ர. 
இ� ாதலஇ��ல�வ்த�ானலபா லபழக்ல ழக்ண்ஙகவலஅ ர்கல
அ்ைமபரவ,  �த�தை�்்லெப�கபாபகலெகபா�ாக்ானக ர. 
்ாரல இ ர்ைளல  ாவ ாக்ல ிவக?  ண்்ல ்பா்ாக்ல இ ர்ள்ல
ப்்க? நாசெ்மா்் ல மஇ்கல  னகல  �ல நாக, ம ா�ாானல
 ாழகை்ை்ல ந்�கவல ெ்ாேவ �்ல  ாவ்ானக�ா? மஇ்கல
 னப் ம�ஷைஇலஇ��ல�வ்தை�  ாரவப பாாாக்ானக�ா, அதவ்ல
மஇ்த�ா வல பாகவல நாத�ா்மா்ல அ ர்கல இதைவெ்னகல நாைவல
�� ா்ானக�ா?  

இ��ல�வ்ல ாழகை்க்ா்லமரவகல்ட�கல்�ை ்ா?  
்மாரெகல னப்ல் பை ்ா! இதைவலநாஜமா? 
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இபப்பபரடல பவல ்்க ா்ஙகவல ப�ாதல ்ாைடபப்ல �வபமதவ. 
இண்்லநாகல ாைட்ா்லந் ொபப்ல � வ? 

 ��லபாை�்ாதலெெனகாதலநாகல ா�கலஇ��ல ாழகை்கவல 
அரத�கல்ாைடகவக; அ�ா ்லஆத்மாலஇைளபபாா�ைவ 
ெபாகல னப்�! 

பாா�த�மா லபஇமாத்மாை ல (்ட�ைள) நாகல்ே்ளாதலபாரக்ல
ந்்ா். இ�்த�ாதல �்இத�ானல ந்யக. அை�பல ்பாவ் , 
�யைம்ா்ாப்பா ல ொத�ாை யகல (�ய்ல ஆ ா), அ �ைட்ல
்� ர்ைளயகல ிடல (அ�த�மா ல ஆ ா்க) ம�ஷஇா்ா்ல நாகல
்ே்ளாதல பாரக்ல ந்்ா். ஆை்்ாதல நாகல  ா�கல இ��ல
நமா்ாதல்ட�ைளல்ே்ளாதலபாரக்ல வகவகலந் ொ்கல்ா�கல
�்ா ல  ழாபாவ்ைளத�ானல ்�ா ா ாகவக. இ்�ானல
பவ ா�மா ல ம�ண்ஙக, ்்ாரபாவ்ஙகல �வ்ாதல �ேடா்கல
்ாஇ்மாவக. 

பாா�த�லஆ ா்ா ல்ட�கலநமகவதல���ா�கவகல ாழகை்ல 
நாத�ா்மா ். இ்் லவ்ண்ஙைட்லநகநைட்ல 
ஆத்மா ாவக.  

இ��ல ஆத்மால �வ்த�ாதல � ்ல பா�ா ா்ா்ல ்� ை ல அகா�்ல
ெ்ாேவ, அ ாானல  ாரதை�்ைளகல ் ாகெ்ாகளல ் ேவக. 
அபெபா�்ல அ்ல ெத�ா்மா ல பாை�்ாதல நட�், �ேைமகவல
ொரொ்ா்ல ஜய ாகவக. மாத�ாஇமதவல அ��ல பஇம்�  ானல அனில
ொ்ைவல(Likeness of God) ெ ளாபபவத்க. 

்ட�ளானலபாரை ்ாதல்நரைம்ாசலநட�� ர்கல 
ெமா�ா த்கவகலபாஇ் ொத், �ண்கலபவகை்்ளாதல 
இைளபபாா்ாகார்கல(ஏொ்ால57:2). 
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ம�ஷ�கவல ெெகைம்ா்தல ்�ானா்ாகல பவல  ழா்கல �ேவ. 
அை ல ்ா�்மல ந் ாத, நாத�ா்மா்ல  ா�கல ்ட�ைள ாரவல
அ ர்ைளல பாாாகவகல மஇ்ல  ழா்கல  னால பாா�த�ல ் �ா்மகல
நமகவதலெ�ளா�பபவத்்ானக். ஆை்்ாதலஜய �களல்�  ானல
பாரை ்ாதல நாக  �்ல ்ெஇ் ேவக. அ �ைட்ல ்ே்ஙகவல
நனபா்லந ்ாாாை்்ைளலநடபபாக்ல் ேவக. 
 
இைளபபாா�தல த்வா�கவகல்�ை ்ா? 
 

இைளபபாா�தல னப்லெமா�ா ல ாழகை்்ாவக.  
ொயஇதை�ல ாரவலபாாாயகலஆத்மாலம ா�ல�கை  ாரவல 
பாாா்ானக். 

அபெபா�்ல அ� வல நாத�ா்ல �க ா ல ்ட�ஙக, ஆ ாகவாா்ல
�வ்நகல ்�ை பபவ்ானக். நாகல ொயஇத�ாதல  ா�கல ்ாவத�ாத, 
இ��ல நமா்ாதல நமகவல ்�ை ்ா ல�்�, நயர, ம ாகல ்ா ைகதல
���ல ்ட�க, நாத�ா்ல  ாழ ா ்ா்ல  க ள�ல ்மனைம்ா ல
்ாாய்ண்ைளல ்மாரெத�ாதல ை த�ா�க்ானகாரல  னால அகா ்ல
நனைம்ா ். 

 ழா்ளாத நானா, நர லபாை�்கல ை ெ்னால்்ரவல 
 ாொாாத், நதவல ழால ண்்ல னாலபாரத், அ�ா்வ 
நட�ண்க; அபெபா�்ல�ண்கலஆத்மா�கவலஇைளபல 
பாா�தல்ாைடகவகல னால்ரத�ரலெொதப்ாகார. 

நகைமல ்நொத� ர்க, பாாொ்ல ���ல  �ல ெபா�ைளல நாக மா்�கல
்  நடனல பா்்ாபப்ல  ழக்க. அ�ானல  ாைவ, அை�தல
��� ாானலஅனபா்ல ்��பபவக. மாத�ாஇமதவலஅ��பல பாா�, நம்ல
 ாழகை்்ாதல மா்பெபாா்ல இடதை�யக, மாா்ாை�ை்யகல
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ெப ா ாவக. ெ்ாகெகல ்்ாொத்பபா�ண்க, அள ாடல ந்்ா�ல
�கநைட்ல அனபா ாத, நகைமல �� ாக்ா,  தவா ா�த�ாபகல
்நொத்லஆ�இ ளாகவகல  ்இல ்�  ா்ா்ல இ்்�்ாகாஸ், நமகவல
���ா�கவகல ஜய ை ல அ�ா ்ல ஆத்மாை , நாகல  பப்ல
ை த�ா�க்ான்காக?  ன ல மாா்ாை�ை்ல அை�தல ��� �கவல
நாக ெெபத்்ான்காக?  

நாத�ா் ாொயக, பாா�த�ரல ன்ாகலநாமகல�கள இா்ா்ல 
ம்த் கலநாைக��ல�ன �மா  ரலெொத்ாகார:  
�ன �த�ாபகலபாா�த�லஸ�வத�ாபகல(்மாரெத�ாபக)  
 ாெகலபேண்ாகலநான, ப்ா�� ர்ளானல( னல 
 ாரதை�்ஙகவல்யழபப்�� ர்க) ஆ ாை்ல 
�்ாரபபாக்ாக� வக, ெநாாண்ா  ர்ளானலஇ��்தை�ல 
�்ாரபாக்ாக� வக, ெநாாணவேவ ப்ா�� 
ஆ ாயகள ர்ளாடத�ாதல ாெகலபேண்ா்கன.  
நானல ப்பா்கல ழக்ாடமார்டன; நானல னைககவகல 
்்ாபமா்ா�பப்மாதைவ; ஏெ னகாத, ஆ ாயக, நானல 
�ேவலபே்ா லஆத்மாக்ஙக,  னலந்த்கவல 
நனபா்ல்ொர�்ல்பாவ்மல(ஏொ்ால57: 15,16). 

இபப்்ா்ல நகமாடத�ாதல ்ப�்ாக ர�ானல ்மாரெத�ாதல  ா�கல
்ட�க. �ண்கல ஆத்மால இ��கல ்ட�ஙடனல ெமா�ா கல ெபகல
நதவல ழால ்ெ னாலஇ��பித�்கல் ாத��்ாக். 
�ண்ைளல்�  ா்ா்ல்ரத�ரலஆொர �ாபபாஇா். 
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ம�ஷர்கல்ார? 
 

  
்ட�ளாதல பைடக்பபரட ர்கல ந��தல  �லஆணக, பாகவல  �ல
ெபேணக�ான.  
ஆ�ாகல னகாதலம�ஷனல னாலஅரத�மாவக; இ  ்ல 
ொயஇகலமே்ா���்ல�ேடாக்பபரட்; 
ஏ ாளானல(ம�ஷா) ொயஇகலம�ஷ ா���்ல�ேடா ். 

இ ர்க�ானல இனால ்ட�ஙைட்ல அடக்ாஇ்த�ா ாத, 
(ஆொர ா�க) �மாரல 700 ்்ா்ல ஜ ண்ளா்ல பப்ாபல ெப�்ா, 
�வ்ெமணவகல 200கவகல ்ம பரடல ்�ெண்ளாதல  ாழ�்ல
 �்ானகார்க. 

நகநைட் நன் ார்ளா  இ�� ம�ஷ�க, 
ம�ஷாயக, ்ட�ஙைட் பாகைள்ளா் 
�� ா  ர்க. ஆ ாத, ்ட�க �ண்ைளயக, 
�ண்க பாகைள்ைளயக ஆள் ேவமா 
அதவ் �ாண்்ள �ண்க பாகைள்ைள 
ஆள் ேவமா,  னக ்்க ாகவ  ாைட 
்ாணக ்�ர ாத (test of faith), இ ர்க 
பவ்�ாத ா அைட�� ர்க. இனாக ிட 

நமகவ நனபா்  �கிக  � ்்க ா இ்�ான: 
்ட�க  ாரதை�்ைள நாக ்்ர் ் ேவமா அதவ் 
நகநைட்  ாரதை�்ைள ்ட�க ்்ரப�ா? 

்ட�ளான  ாரதை�்ைள ்்ரப ர்க, அ ைஇ �� ாக்த 
்�ை ்ாதைவ. ஏெ னகாத அ ர்ளான நகபாகை், ்ட�க 
�ண்ைள �ேடாக்ாயகளார  னப�ாவக. 

2 
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பவ �� ண்ளாத ெ�ச தை� ்�் அைவ�், 
�ண்ஙைட் ம ை� �் ொ��ை கவ  
 பிகெ்ாவபப ர்க, ெ் ம�ஷர்க �ண்ைள ஆள�க,  
�ண்ள் ஆைெ்ஙக்ா்  ாழ�க ந் ொ  வபப ர்க. 

 தவா ம�ஷ�க ஆ�ாக, ஏ ாளான பாகைள்ளா் இ�பப�ா ாத, 
அ ர்ளான  ாழகை் �த�மைட் ் ேவக  னா ம�ஷைஇ 
பைடத� ்ட�க  ா�கி்ானகார. அ�ா ், 
்�ாத ா்ைட�� ம ா� ெந�ா்க ெ  கா ்ா்் ேவக  
 னப் ்�  �ாரடமா் இ�க்ானக். 

இை�கவகாத் ெ ா அகா�் ெ்ாக் ாக. 
 
ொயஇல�த�மாவ�தல � வ? 
 
ஏ ாக ்�  ாத �ேடா  ந�த ம�ஷா. இ க ்�  ான 
நனைம்ா  அனி  ாரதை�்ைள ��கா �களா ாரவ, பாொொன 
(ொத�ான) �யைம்ா  ஆைெ  ாரதை�்ைள நகபா்�ான 
 ாைள ா், ொயஇக அ�த�பபரவப ்பா ்.  
அபெபா�் ெரபபக (ொத�ான) ஏ ாைள ்நாக்ா: நயண்க  
ொ்்  ொ �ாதைவ; நயண்க இ�� மஇத�ான ் ாை்ப  
ிொகவக நாளா்வ �ண்க ்ே்க �ாகக்பபவக  னாக,  
நயண்க நனைம-�யைம அகா�் ்� ர்ைளப ்பாத  
இ�ப்ர்க  னாக ்� ன அகா ார  னக். 

 
ொத�ான  னப ன ் பை  �� மதவ. அ ன ்�   க  � 
 ாழகை்ை் நடத்க, பா த�ாத  ா��்்பா  நன ாக 
்� ��ன (Former Arch Angel). இபெபா�் இ ன ்ட�ைள 
 �ாரத்  ா��்்பா  ்� ர்ளான �ைவ  ா் (Leader of the 
Fallen Angels) இ�க்ானகான. இ�� ்� ர்க, பாொொன � கா  
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்பா�ை ்ைள ்்ரட�ா ாத, ்� ் ாவ  ா�க ொவாக்ா்தை� 
இழ�்,  ா��்ல ்பா ார்க. அ� ாத இ ர்க ொத�ா ான 
் ைவக்ாஇர்ளா், நாக  ா�க இ��ல நமா்ாத � காத�ாாா�், 
அபபா ா்ா  ம�ஷைஇயக, ்பை�்ைளயக, �யைம்ா  
பா ண்ைள ெெசயகப் �ேவ்ாகார்க. ம�ஷர்க பா க 
ெெச � வ இ ர்்ள ்ாஇ்க. ்மாரெதை� ாரவ ்இத�பபரட 
இ�� ்� ர்ைள நகபா நாக ்மாெக ்பா்வாமா? 
ொத�ான ெொத�்் ்பாவ, அ  ்  ாரதை�்ஙகவ  
ம�ஷர்க ்யழபப்�், ்ட�ளாத �ண்ஙகவ  
 ாவக்பபரட மஇத�ான ் ாை் ிொத��ா ாத, அ  ்  
்� ர்ைளப ்பாவ இ ர்ஙக, ்� �ைட் 
 ாரதை�்ைள ஏ ாகெ்ாகள ம �ாதவாமத பா   
 ாழகை்ை்  ா�கபா அ� வ அ்ைம்ா்ானகார்க. 

 
்�  ம்ாைம்ா  பாா�த� ஆ ா்ா  ்இ ்ட�க. இ ்இ நக 
நன் ார்க ெொத�்ா�க்ாக “பஇமாத்மா”  னப ர  (Greater 
Soul). இ ர  ணவக  ா்ாபாத�ா�கவக ஆ ா்ா  ்� ன (Omni 
Potent Spiritual God). இ�� ்� ன ் ாத��� ெத�ா்தை� ஆ�ாக 
மக�், அ இ் ்ரடைளை் மயகா ான. பாொொன ���ாஇ 
 ாரதை�்ளாத ஏமா ககல அைட��, �ன மை  ா்ான ெொதைவ 
நகபா ்மாெக ்பா ான. அ� ாத அ  ் ொ��ை யக, அை�த 
�ாணவக ொயஇநக ெ்ரவப்பா ். ்� �ைட்  ாரதை�்ைள 
் ேடாக  னா  ்க்ா் இ ர்க இ� ாான ம நக 
அ�த�மா்ாப ்பா ். ம�ஷாான ஆத்மா ாத பஇமாதமா  ாெக 
ெெச்  ா�கி �ாத, அ�� ஆத்மாை த �ாணவக ொயஇக 
ந�வா �ா் பாா�த�தை� ெபக ் ேவக  னா ்ட�க 
 ா�கி்ானகார. 
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மாகெய் �க�்க 
 
�ம்  ாரதை�்ஙகவ ்யழபப்்ாமத ்பா  ம�ஷ�கவக, 
ம�ஷாகவக, பா  மன ாபைப ெப ாகெ்ாகஙக �வ�ாை் 
அளாகவக ப்்ா், பஇம ��ை�்ா  ர ்�ாவாைட்ைள ந��த 
�வத் ாத�ார. அ ர்க ப்தை� நயக்ா ார. ஏ்�ன ்�ாரடக 
ம�ஷர்க �� ா  இடமாவக. ்�ாவாைடக்ா்,  ாவணவ்ளான 
இஇத�தை� பா  நா ாஇ் ப�்ா் ெெபத�ா ார இைக ன 
(ஆ�ா்ா்மக 3:21). அ�� இஇத�த�ா ாத �ண்க நார ா்தை� 
மைகத்கெ்ாேட ந�த வவகபக, ம ச�த�மானகா, அ�ா ் 
்யழபப்்ா� ஆத்மா ா்வ (Disobedient Soul), ஆைெ்ஙடன 
ி்் �ண்ள் மாகெய்  ாழகை்ை் (Physical Life) 
் க்ா ார்க: 
ஆ�ாக �ன மை  ா்ா்ா் ஏ ாைள அகா��ான; அ க  
்ரபப �ா்ா்ா, ்ா்ாை ப ெப ா (ந�த பாகைள),  
்�  ாத  � ம�ஷை ப ெப ்கன  னகாக. 

 
ஆ�ாத�ா்ா வ இ��� இ�� அகா�, ஏன இனா நகமாடக இதைவ. 
்�  ா்ா் ்ட�க�ான நகநைட் ொயஇத�ாத  ா�க ஜய ை த 
��்ாக ர (ஆ�ா்ா்மக 4:1). இபப்்ா் ம ா� ெந�ா்க 
 ளஇதெ�ாடண்ா்். ம�ஷர்க நமாெ்ணவக ெப�்ா, �ண்ஙகவ 
ஏ க பவ இஇாஜஜா்ண்ைள அைமத்க ெ்ாேடார்க. ஆத்மா 
�த�மானகா அ�ா ் ொ��ை   ாழ� ெ்ரவப்பா  
ம�ஷர்ஙகவ பாககவக  பாகைள்க, இப்பா் ்� �ைட் 
மாகா� அனபா ா்வ அ�ா ் ்ா�ைப்ா ா்வ பாா�த�மைட் 
் ேவக. ெ�ளா ா்ச ெொன ாத நனைமை் நாக ெ�ாா�் 
ெ்ாகள ் ேவக. இ்்  ்� �ைட் �ாரடமா் இ�க்ானக். 
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்ட�க ம�ஷைஇ ெெகைம்ா  ர்ளா்த�ான அ�ா ்  
நனைம ெெசப ர்ளா் ்�ா ா ாத�ார; அ ர்்ளா  
்்டா  ொ��ை ்ைளயக, ஆைெயகள  
 ாழகை்ை்யக ்�்கெ்ாேடார்க. 

 
இ�� ெபாதவா� ஆைெ்ைள நக ம �ாத  ாை�பப ர்க�ான 
 ா��்்பா  ்� ர்க. இ ர்க நமா்ான ்ட�க்ளா்  
�ண்ைள நாை கவகப்யக, வகபாவகப்யக ம�ஷைஇ ஏமா கா, 
்� ா�ா ்�  ா்ா் பாா�த� ஆ ா்ா  ைஇ ாரவ அ ர்ைளப 
பாாாக்ானகார்க. 
் �பித�்த�ாத இக ாா  ாொக்ான்காக: 
நய நனைம ெெச�ாத ்மனைம்ாதைவ்்ா? நய நனைம  
ெெச்ா�ா���ாத பா க �ன  ாெ ப்்ாத  
பவத�ா�கவக; பா த�ான ஆைெ (temptation) 
�னை ப ப கா்ா�கவக, (ஆ�ா்ா்மக 4:7), 

 
பா த�ான ஆைெ நகைமபப காப பா்கவக ் ைள்ாத, நாக அை� 
ஆேவ ெ்ாகள ் ேவக  னா ்ட�க (பாா�த� 
ஆ ா்ா  ர:Holy Spirit) ிா்ானகார. பா க நகைம ஆங �ா வ 
நாக அ� வ அ்ைம்ா்க ிடா். 
பா க  னப், நமகவ பா்த� ஆைெ்ைள  
நாைக்  ாக  � ்�   க  ாழகை்்ாவக.  

 
்ட�ஙகவ பாாா்மா  நய�ா, நா்ா்ண்ைள மக�்  ா�க  ாழகை் 
இ். ்ட�க நக  ாழகை்ை் ஆளா ாரடாத, இ�� �வ்த�ான 
ஆைெ்க�ான நகைம ஆேவெ்ாகஙக. ெபா�ளாைெ நக 
 ாழகை்ை் அழாகவக ஆய�மாவக. இ� ாத மாகெய் வ்ண்க 
 ளர்ாக்.  
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�வ்த�ான ஆைெ்ைள மக�் 
ம�ஷஇாத  ாழ ந்யமா? 
 
பாொ�  பெபா�்க   ை   ா�ண்வா்மா  னா  ை்்�் 
� காத�ாாா �ா் ் �க ெொத்ாக் (Devil is roaming around with 
an evil plan to trap the souls into his net). ம�ஷைஇ பா த�ாத 
�ழத்கப்்ா், அ ன பவ ா� இசைெ்ா  ொ��ை ்ைள 
�ா நக நக ம �ாத  ாை�த் ்பாவ்ானகான. அ� ாத 
�யைம்ா   ே்ண்்ளாவக, ொ��ை ்ஙட�க அைவ�் 
�ாாாப ர்க, ம�ஷஇா்ா் நாக�ா் .  ன  ெெச ்? ்� ன 
இ�� �வ்த�ாத பாக�� ந�த பாகைள ்ா்ாை பபாரத் ்்ரட 
அ்� ்்க ாை்த�ான, இனாக நகைமப பாரத் ்்ர்ானகார: நய 
நனைம ெெச�ாத ்மனைம்ாதைவ்்ா? 
�யைம்ா   ாரதை�்க ஆைெ்ைள நமகவக  
�ே் ாவ்ாக்; இ�� ஆைெ்்ள பா மாவக. 

பா க  னப் ்� �கவ ்யழபப்்ா� வ்மாவக. இ் 
மஇ்தை� ெ்ாேவ  �்ானக். அ�ா ் நம் �்ா  
ஆைெ்க நகைம ்� ை  ாரவ பாாாக்ானக். மாகா் 
்� �ைட்  ாரதை�்ஙகவ ்யழபப்யக வ்க அ �ைட் 
நய�ாை் நக  ாழகை்்ாத நாைவநாரவ்ானக். அ� ாத, 
ொத�ா�ைட் ்ாாாை்்க இ�கவக இக�வ்த�ாத, நாக 
்� �ைட் பாகைள்ளா்  ாழ் ேவக. அ� ாத �யைம்ா  
ஆைெ்ைள நக  ாழகை்்ாத  � ்பா்க அ�ம�ாக்்  ிடா். 
மஇ்க  னப் நக ஆத்மா, இ�� ொயஇதை� ாரவ பாாாயக  � 
நா்ழசொ்ாவக. அ� வபாகவ நாத�ா்்ாவமாச ஆத்மா  ாழ 
் ே்் இடக, ்�  ா்ா் இ்்�்ாகாஸ் ா ாத 
�யரமா ாக்பபவ்ாக். 
 ளா்ாவா? அதவ் இ�ளாவா?  இ்லநாகலொ��ாகவக ்நஇக. 
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 பப் நாக நனைம ெெச ்? 
 
நதவ வ்ா�ாொ்ண்ைள (characters) ெ்ாேட ம ை� ெபா ்�, 
நாக இ��  ாழ ாத அைடயக மா்பெபாா் நனைம்ாவக. 
இபப்பபரட வ்ண்க பாகபபா்வ்் நகமாடக  � �ாதைவ; 
 ள�க்பா்க நாக �� ாக் அ�ா்மாச ந் ொபப�ாதைவ. 
�வ் பாகபபா ாத:  
நய�ாமான  �  ா்ாபக இதைவ; பாா�த�  
�்ர�கள ன இதைவ; �ேைம்ாச ்ட�ைளத  
்�வ்ாக ன இதைவ;  தவா�க  ழா�பபா, ஏ்மாசக  
ெ்ரவப்பா ார்க; நனைம ெெச்ாக ன இதைவ,  
 �  ா்ாபக இதைவ, (்இாமர 3:10-12). 

 
ஆை்்ாத நாக நனைம ெெச்  ்இ  �  ழா�ான �கள். அ், 
நனைம மாத�ாஇக ெெச�  � ைஇ ஆ ாகவாா் �்பப ா் 
ஏ ாகெ்ாக ்�ான. அபெபா�், நாக அை  �கலஅ �ைட் 
 ாவாெத�ா வகளா், நனைம்ா  பாகைள்ளா் ்மாரெத�ாதல
பாஇ் ொக்  ந்யக; இ்�ான மாப்யக 
பாககவக ஆ ாகவாா் அ�ப க.  

 
அனகாயக  ்இ ம�ஷ�ைட் 
்யழபப்்ாைம்ா ாத (ஆ�ாமான) நாக 
 த்வா�க பா ா்ளா் ாக, அ�ா ் 
்�   க  �  ாழகை்கவகளா்த �களபபர்டாக. 
அ்்பாவ் ,  � �ைட் அ�ா ் இ்்�்ாகாஸ் ான 
்யழபப்�� ா்வ அ்ந்ர நய�ாமான்ளா் ஆக்பபவ்ா்காக”.  
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 �நைக �ா்ான ்� ா்வ �� ா  நம் ொயஇநக, ஆத்மா�க, 
்�  ் மாகா� அனபா ாத அ�ா ் இ்்� ான மஇ்த�ா ாத 
பா  மன ாபைப ெப ாகெ்ாகளத �வ�ா்ைட்ாக். ்ரத�இா்ா்ல
இ்்�்ாகாஸ்ை ப ப ாக பாாநஇ்மா ல ா� ாெத�ா ாத  �க 
நகபாகை்்ாத, நமகவ ்ாைடகவக ்�  நய�ா்், இ�� பா  
�வ்த�ாத நாக அைடயக மா்பெபாா் நனைம்ாவக. 
இ்்�்ாகாஸ்ை  ்� �ைட் வமாஇன  னா  
 ா� ாொபப ன நாத�ா்ஜய  ா்வ பாைழபபான.  

 
்� �ைட் ந� ்பஇா  வமாஇன இகமா�் த. இ ர இ�� 
�வ்த�ா வ  ��்பா் �ம் பா�ா ான நாமதை� �ாாத்க 
ெ்ாேடார. 'இ்்�'  னப� வ, �ம் ஜ ண்ளான பா ண்ைள 
நயக்ா இஇரொபப ர  னா அரத�க.  ஆை்்ாத இ்்� ான 
நாமதை�  ா� ாொக்ாக   �க ெ ர்பபவ �ாதைவ; ஆ�வாத 
இ்்� ான நாமதை� ெ�ா�் ெ்ாகங்ாக ்ா �க 
இஇரொக்பபவ ார்க, அ�ா ் ்ாபப கபபவ ார்க. அ ர்க 
நாத�ா் ்ாவமாச, ்� �ைட் ெ ளாசெத�ா்வ ஜய ா்க ெெசயக 
பாக்ா்க ெபா ார்க.  
 � பக�ன இபப் ிகா்ா�க்ானகார (3000  �டண்ஙகவ 
நனி): 
நா் ா ஜய �க்ளார ்�ெத�ா்வ ்ரத��ைட் 
நனைமை் ்ாே்பன  னா  ா� ாொ்ா�ா���ாத  
ெ்ரவப ்பா்ா�ப்பன, (ெண்ய�க 27:13). 

 
ஜய �க்ளார ்�ெக பஇ்வா்க அ�ா ் ்மாரெக; 
அபப்ெ்னகாத பஇ்வா்த�ா்வ நனைமை் ்ா்ந்யக. 
ஆ ாத  பப் நாக அண்் ்பா ்? அ�� நனைமை் ்ாேப். 
்மாரெத�ான பாை�்ாத ்ார நகைம அைழத் ெெத ்? இ�� 
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 ாக்ா  ய்த�ா்வ ெடவஸ்்ாபைப ை த்க ெ்ாேவ, நாொ 
(NASA) பவ அ�நா் ்்ாத்ைள (Planets) நமகவ படக பா்த்க 
்ாேபாத்க ெ்ாே்ட இ�க்ானக். இ�� �வ்த�ாத ொவர, 
 பப்யக ம�ஷன  � நாக ்  ா ்ாஇ்த்கவ ்பாச, அண்் 
� ் ெ���ாை் �� ாகவ ான  னாக நகி்ானகார்க. 

 
நய ்�ை்ப்பாவ �்இப்பா ாபக, நய  
நரெத�ாஇண்ஙகவக்ள �ன ிரைடக ்ர் ாபக,  
அக ாடத�ா���்க �னை   ாழத�கங் ன 
 னா ்ரத�ர ெொதப்ாகார ( ப�ா்ா 1: 4). 

 
்� �ைட் பாகைள்ளாவகப் இ�� நமா்ாத �ேடாக்ப 
பரட ர்க ம�ஷர்க. நனைம-�யைம்ான பாை�்ாத ெப க 
அகா ா ாத, இ ர்க ்� ன  ா�க இடதை� அகா�் 
ெ்ாகள் ா இதைவ �ண்ள் ெொ�� ந் ொ்ா ாத அண்் 
்பாசச்ெஇ் ா ந்்ா். ்� �ைட் அைழபைப ஏ ா, 
இ்்� ான  ாரதை�்ஙகவ ்யழபப் ்� �த�மமா ். 
 ளா்ான ் ்த�ாத பக�் ெெதபக  ா் தை� ம�ஷன 
் பை  ெெச்�ான பாரக் ந்யக. அபப்்் இ ன இ�� 
் ்தை� அைட�் ாரடாபக, நாத�ா்மா்  ாழ � வ 
 ாேணவ் ொயஇதை� ்ார இ�� ம�ஷ�கவத �� ார்க. 

 
நகநைட் மயா�த்ளா ாமாத�க ்ாகாஸ் ்ா்பபரவ,  
நகநைட் அக்ாஇமண்ளா ாமாத�க அ ர ெநாாக்ப 
பரடார; நமகவச ெமா�ா தை� �ேவ பேணக  
ஆக்ாை  அ ர ்மத  ��்; இ்்�்ாகாஸ் ான  
��கி்ளாத வ்மா்ா்காக, (ஏொ்ா 53:5). 
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பஇம �வ்த�ாத �ேடா  ்யழபப்்ா� பா  வ்மா ், 
ம�ஷாான அ நகபாகை்்ா ாத, நமா்ாத அ ர்ள் இ�்த�ாத 
 ாை�க்பபட  ழாெெச�். அ� ாத, ம ா� ெந�ா்க 
இ் ை்்ா் ்ட�ைள  ாரவபபாாா�் ்ாடக்ானக். இபப் 
 ழா� காப ்பா  நகைமத ்�்  �� ர�ான ஆேட இா்ா் 
இ்்�்ாகாஸ். ்யழபப்்ா� நகநைட் பா கவ்ண்ைள 
மன ாபப� வக, ொத�ா�ைட் பா்்ா���் நகைம  ாவ�ைவ 
ெெச � வக, அ ர மாகெ �பமா ார, அ�ா ் ொயஇத�ாத 
அ �ாாத�ார. ஆை்்ாத நாக ம க�ா���ா, ்� �ைட் 
 ாரதை�்ைள ஏ ாகெ்ாேவ, அ ர அ�பபா் ்ரத�இா்ா் 
இ்்�ை   ா� ாொபப்�, இ��ப நமா்ாத நகநைட் ஆத்மா 
பாா�த�மைடயக  ழா்ாவக. இ�� பாை�்ாத ஜய ன �ேவ 
( ளா்ாத  ா�க பாக்ா்க), ஆத்மா ா வ மஇ்க (நாத�ா் பாாா�) 
 னப் ்ாைட்ா். இை�கவகாத் நாக  ா இமா் ் ாகெ்ாகள 
இ�க்ான்காக. 
 
நமா்ானலநவ ாதலஇஇரொபி்ைளசலெெச்ல �்ாகல 
(இ்்� ா ) ்� ன, நர ல்ாவந�தல ன�ைட் 
இாஜா. ப்பகல�கநைட்், இஇ�கல�கநைட்்; 
்� ாயரல(ஜய ை த��க)  ளாை்யக, (ொயஇலெபவை த 
��க) பாா்ை யகலபைடத�யர. 
்ரத�ா் லநயரல � ்இலநா்ா்ா�ாப�ா; ்னமாரக்ை ல 
�ாழத�ா, நய�ாமாை லநாத�ா்மாச �்ரத்்ாகயர. 
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ஆத்மா  பப் �� ா்ாக்? 
 

  
அகா ா்த  ்ா க  னப் ம�ஷ�ைட் ் பை ்ா ாபக, 
அகா ா ாபக ம ாக ித�ா்ா ாபக �� ா ். ஆ ாத 
்� �ைட்  ாரதை�்்ளா அ �ைட் ்ா நக அகா�மா், 
நாத�ா்்ாவமா் மாகாமத �கள். அகா ா்த  ை�யக ி�ா்�ா் 
�ேடாகவ �ாதைவ. ்� �ைட் ்ாாாை்்ளா்ா் அ �ைட் 
பைடபி்ைள ிாா�்ெ்ாகள அ் ம�ஷைஇத �ேவ்ானக்.  
்� �ைட்  ாரதை�்ா ாத  ா நக,  
நமாயக �ேடா ். ்ே்க ்ாணக  
்ா�க �ா ்த ்�ானக ாதைவ.  

 
ஆ ாபக ொ��ாக்த ெ�ாா�� ம�ஷன, ெ�ச த�ான 
 ாரதை�்ைள நகபால ஏ ாகெ்ாகளா ாரடாத, அ �ைட் 
�்ொ��ை ்ா ாத �� ாவக  ே்ண்க, இ�� �வை்ச 
ொர���ா்்  இ�கவக. இ�� �வ் அகா ா ாத அ ன  � 
்பா்க ்� ை  அகா�்ெ்ாகள்  ந்்ா். 
அகா ா்த இனா பவ ்ாாய்ண்ைள ்ேவபபா்த் இ���ாபக, 
ம�ஷ�ைட் ஜய ன  ண்் இ��்  �்ாக், அ் ொவ 
்ாவண்க இ�� ொயஇத�ாத  ாழ�் ாரவ  ண்் ்பா்ாக்  னா 
 ாளக்மளாக் ந் ொபப�ாதைவ.  
 
ஏெ னகாத, ்ே்ளாத பாரத் �� ா   
அகா ா்த ்ா க, ்ா்ந்்ா� நக ஜய ை  அவரொ்க  
ெெச ை� நாக  கெ ா� �க �்இ மாக்ான்காக.  

3 
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இ்  பப்ெ்னகாத, நக ்இண்ளா ாத நம் ்ே்ைள வத் ் 
்பாவத�ான. அகா ா்த ்ா தை� அைட��ா�கவக ம�ஷர்க, 
அ ர்ைள பைடத� ்� ை  அவரொ்க ெெச �ாத ்ா�கவ 
நஷடக? 
்்ாி  னக  � ்�  ம�ஷை க வகாத் ் �த�ாத 
ெொதவபபரவகள். இ ர நய�ாமா ா்  ாழ�� ர. ஆ ாத  � 
்ாவத�ாத �யைம இ ைஇச ்ொ�ாத� ்பா், ெ்ாகெக 
்வண்ாப்பா ார. ்� ்  ஏன  னை  �� ாக்ா யர  னா 
்�கா ார. அபெபா�் ்� ன ்்ாிை ச ெ��ாத் ெொன ் 
 ன ? 
நான நமாை் அஸ�ாபாஇபபவத்்ாக்பா் நய  
 ண்் இ���ாச? மஇ் இ�ளான  ாெத்ைள நய 
பாரத�்ே்டா? ெ ளாசெக பஇ பபவ்ாக� வக,  
்யழக்ா ாப நமா்ான்மத ��்ாக� வமா   
 ழா  ண்்?  

இை� அகா��ாத   கவத ெ�ாா ா  னகார.  
மாத�ாஇமதவ ் ா  � இடத�ாத அ ர நகைமப பாரத் இபப்ச 
ெொத்ாகார:   
நான ம�ஷைஇயக, நமா்ான ்மபகள  
மா�் ஜய ன்ைளயக  ன ம்ாபவத�ாபக,  
ாண்ா்  ன ி்த�ா ாபக �ேடாக்ா் ன.  
  கவ இஷடமா  �கவ அை�க ெ்ாவக்ா்கன. 

இ�ா���் நாக  ன  ் ாகெ்ாக்ா்காக. �ண்க  ே்த�ாத 
்ா ா்ளா்ா�க்ாக   ர்ைளயக ்� ன ம�ாக்மாரடார. 
ஆை்்ாத ம�ஷர்க அ ைஇ அகாயக அகாை பெப ா, 
அ �ைட் நய�ாகவ ்யழபப்் ் ேவக. 
்ா க  ண்்்ா��்  �க? ித�ா �ணவக இடக  ண்்? 
்� ன  � ்இ அ�ான  ழா்ா் இ�க்ானகார. அ ர நமா்ான  
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்ைட்ா��ாஇண்ைளப பாரத்,  ா ண்ளான ்யழ  
இ�க்ாகை�ெ்தவாக ்ாே்ாகார. அ ர ்ா ாகவ அ�ான  
நாைகை் (density of air) நா்மாத், ஜவத்கவ அ�ான  
அளை ப பாஇமா்ாத் (water quantity on the earth),  
மைழகவத �ாரடதை�யக (water cycle) இ் நழக்த்�ா்ட  
ி்் மான பகவ  ழாை்யக ஏ பவத�ா ார. அை�  
ஆஇாச�் (after doing research) ஆ்த�பபவத�ா, ம�ஷை   
்நாக்ா: இ்�ா ஆேட �கவப ப்பபவ ்� ்ா க  
(Obedience to God’s word is wisdom); ெபாதவாபைப  ாரவ  
 ாவவ ்� ித�ா (turn away from evilmind is knowledge)  
 னகார (்்ாி 28:20-28). 

 
இனா அகா ா்த ெொத�கெ்ாவகவக பவ ்்ாரபாவ்க, 
்�  ாத பாா�த� ் �ா்மத�ாத ்ா மா் ஆ�ா்ாவ ந�த 
ிகபபரவகள். �் ொ��ை ்ா ாத ெப�ைம ெ்ாகஙக 
ம ா�ர்க, ்� ை   � ்பா்க ் பபவத் �ாதைவ. 
�ண்ஙைட் ்ேவபா்பி்ளா ாத, �ண்ளான ெப்ைஇப ்பா கா, 
ி்ழ�், அ� ாத பைகொ காக ெ்ாக்ாகார்க.  க ள� ந் ொ 
ெெச�ாபக, ஆே-ெபே �க ா ாத �ேடாவக ொயஇத�ான 
்ாாய்ண்ைள இ ர்க ஆஇாச�் பாரக் ந்ய்ம � ாஇ, பாா�த� 
ஆ ா்ா  ்� ன �� ாகவக ஆ ாை்யக, அ�� ஆ ா 
் ாகெ்ாகஙக  ாரதை�்ளா ாத �ேடாவக ஆத்மாை யக, 
இ ர்க அகா�்ெ்ாகள, அை� �� ாகவக ்�  ாடக�ான 
 இ் ேவக. 
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ம�ஷ ான ஜய ன  ண்் �கள்? 
 
ம�ஷ ான ஜய ன (ஆ ா)  னப் ்ஜா�ா்ளான பா�ா ா்ா் 
்�  ாடமா��் ிகபபரவ �க ஜய   ளா்ாவக. The human life is 
nothing but a Spirit of Light that comes from Father God, who lives 
in heaven in an unapproachable light. 
இ�� பஇமப பா�ா ா  ர ஆத்மா  ் ாத  ணவக 
 ா்ாபாத�ா�கவக பாா�த� ஆ ா்ா  அனி ்� ன. இ�� 
்ட�ளான ்ா த�ாபக, அகா ாபக �ேடா ் பவ �வ்ண்க; 
அ�ாத  னா�ான நாக  ா�க பாா்க வவகபமாவக.  � வழ�ை� 
 பப் �� ா்ாக்  னா அகா ா்த நமகவக ் ாத�� ் நம் 
ொயஇதை� வகாத் மரவக�ான. மாகா், ்� �ைட்  ளா்ா ாத 
�� ாவக ஆ ா்ான அைமபி நம் ஆத்மா  னா ் �க 
ெொத்ாக். 
�ம் ஆ ா்ா ாத (Spirit of Light)  ா தை�  
்ட�க அவண்ாாத�ார (்்ாி 26: 13). அ� ாத  
ம�ஷ ான � ாெக (breathing) அ  ாபக, ்� ன ���  
ஆ ா அ ன நாொ்ாபக இ�கவக (்்ாி 27: 2). 
ம�ஷ் ! ஆ ா்ான  ழா (Way of Spirit of Light)  
இன ெ�னாக, ்ரபப �ா்ான  ்ா காத  பகி்க  
�� ாவக  ா�க இன ெ�னாக நய அகா்ா�ா�க்ாக்  
்பாவ் ,  தவா  ைகயக ெெச்ாக ்� �ைட்  
ெெ்த்ைளயக அகா்ாச (பாஇெண்ா 11: 5). 

இை� �்ர�� இஸஇ் �ன இஇாஜா ா்ா் �ா�், �கைமத 
்� �கவ நனபா்த �ாழத�ா, அ இ் நாமதை� ப்ா�் 
ெ்ாேட்பா் ெொன   ாரதை�்க: 
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இ்�ா நான ்ரகவ்த�ாத (disobedient state) 
�� ா் ன;  ன �ாச  னை ப பா த�ாத (Man and  
Woman relation) ்ரபப��ாாத�ாக (ெண்ய�க 51: 5). 

 
வழ�ை�  னப்  � ி�ா்  ாழ ான ்�ா கமாவக.  � ஆணக, 
ெபேணக �ண்ள் ஆைெ்ைள நாைக்  காக ெ்ாகளத 
ெ�ாட�க �க�, ந் ாத �ேடாகவ ் அ��ப ெபே்ான 
்ரபபத�ாத ்�ை  (embryo). இ் �ா�ம்க  னக  பப��த�ா வ 
பானி நட��ாத, ெந�ா்த�ாத நனைம்ா்   ாகல
ெ்ாகளபபவ்ாக்.  
 

 
நாக  ா�க இ�� நமா,  ே்ாவடண்ா  �ஷண்ஙகவ நனி 
ெ ாைம்ா் இ���். ்�  ா்ா் ்ரத�ர, ம�ஷைஇ இ��ப 
நமா்ாத �ேடாக்ா ார. இ ர்ள் � ாெக ்�  ாத ்நஇ்்ா் 
ெ்ாவக்பபரட். ம�ஷஇ் நாொ்ா்வ ்� ன �ம் � ாெதை� 
ஊ�ா ார.  அபெபா�் அ�� ம�ஷ�க்ாைட்ாத மாகெய் �க� 
இதைவ. இ� �க ்� �ைட் ெ�ச�் நாைவ்ாத இ���ார்க. 
்� �ைட்  ாரதை�்ைள நகபா்�ாத, அ ர்ளாடக ஆ ாகவாா் 

Embryo in Mother’s 
 Womb 

Light 
enters 

Light enters  
Through 
Breathing 
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ொ��ை  இ���். ்�  ்  ாரதை�்ைள மயகா, � ா 
ெெச�்பா், அ ர்ைள மாகெய் ஆைெ்க பா்த்க ெ்ாேட். 
ந�ன ந��த ஆ்ான ொயஇத�ா���் ெபே்ான ொயஇக 
�ேடாக்பபரட். பாகவ ஆே-ெபே �க ா ாத வழ�ை�்ான 
ொயஇக �ேடாக்பபவகப் ்� ன நா்மாத�ார.  
 
ஆ�ாந�த இ�� நமா்ாத ம ா� �்ார்க ்�  ாடமா��் 
ிகபபரவ  �க  ளா்ா ாத �ேடாக்பபவ்ாக். பாா் ான 
 ளாக்�ார்ளா ாத  பப் மே்ாத  ாை�க்பபரட  �  ாை� 
ி�ா் �ா இமா் �்ாரபெப ா ெ ளா �்ாக்�ா, அை�ப்பாவ்  
 � வழ�ை�்ான ஜய �க, �ா்ான � ாெத�ான �வக ்� ா வக 
பாஇ் ொக்ானக். �ா்ா  க இ�� ஜய   ளாை் ெப ாக 
ெ்ாக �ா ாத, அ ள் ந்க அக்ாவண்ளாத பாஇ்ாெமா் 
இ�க்ானக். இ�� ஜய   ளா்ா ் பஇ்வா்ல ்� �ைட் 
்இண்ளானல்ாாாை்்ாவக. 
 

  

ஆத்மா  பப் �� ா்ாக்? 
 
ஆ ா்ா  ஜய ன ஆத்மா ா் �� ா ்�ான  ாழகை்்ாவக 
(The Spirit that grows into a life is known as Soul). �ா்ான 
 ்ா காத �� ாவக வழ�ை�, ந��த அ ள் ெத�தை� ்்ரவ 
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WATER 
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 ளர்ானக். பாகவ அ் இ�� �வ்ாத  ���டன, ்ப� � வ 
 ாரதை�்ைள ் ாகெ்ாக்ாக். �வ்க ் ாகெ்ாவகவக 
 ாரதை�்ளான �வமா்,  � ஆ ா வ்ண்ைளயைட் 
ஆத்மா ா்  ளர்ாக். �ேணக �்� ொயஇ  ளரசொகவக, 
் ாகெ்ாகஙக  ாரதை�்க ஆத்மா ான வ்த�ா வக 
ஆ�ாஇமா் �கள். ெமாழா்க மாாபரடாபக, �ரபெ ரப 
பழநாைவ்க ் ாபரடாபக, ்�ா�னல நாகக  ாத�ா்ாெமா் 
்�ானகா ாபக, �்�  ை்்க பத் ா �ை ்ைளத 
���ாபக, ம�ஷஇ் ்்ாபநக,  ாாசெபக, ஆைெயக, 
்ளா்ாரடநக, இசைெயக, ெபா�ளாைெயக,  தவா ்�ெண்ளாபக 
 ்இ மா�ாாா்ா்த�ான �கள். ொயஇ  ளரசொ  � ்ாவ்ரடத�ாத 
நாைக ைட்ாக்; ஆ ாத ஆத்மா அபப்்ாதைவ, ெ�ாடர�் 
 ாரதை�்ைள ் ாகெ்ாேவ, ி்பி் நாை �்ைள நகமாத 
்�ா ா ாக்ானக். இ�� ொயஇதை� ாரவ பாாாயக  ைஇ்ாத, 
ஆத்மா ான  ளரசொ ெ�ாடர்ாக். ொயஇ மஇ்்ம ஆத்மாை  
இ�� நமாை்  ாரவபபாாாக்ானக். 

 
மஇ்்ம ்ார நய!  � ்ா்  ன ஆத்மாை   
�ாக்ா ொயஇதை� ாரவ பாாாக்ானகாச? 

 
மஇ்க ஏன  ��்? 
 
இ� வ அரத�க ்ா் ந் ொத் அ்ந் ்ா ா்க மாாத்ப 
்பா ார்க. மஇ்க ம�ஷ�கவத ��க ்னபண்க�ான 
 த�ை ? �கை த ்ே்த்  ாவ்ாக்; ப்தை� ெ்ாேவ 
 �்ாக்; பழநாைவ்ைள மா கா, ம�ஷைஇத �ைஇ்ா்வ 
�கங ்�ான இ�� பாாா�. மகக் ந்்ா� ்ெபைபத��், ம ை� 
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ெநாாகவக இ�ளான ஆய�க மஇ்க. ொயஇ மஇ்க 
இ் ை்்ா ். ம�ஷர அ�் ிவகபா ாச�்்பாச, இ�� 
்்இதை� ெ்ாத்கெ்ாகள இபெபா�் பழ்ா ாரட ர. ஆ ாத, 
ெத�ா்தை� மக�், அ ர்க மஇ்தை� ஏ ாக ெ்ாேவகள ர. 
ஆத்மா �ேைம்ா ்; ொயஇ்மா ெபாச்ா ்.  � ஆைெயகள 
 ாழகை்ை், ெபாச்ா  ொயஇத�ாத  ாழ�், பாாா�்்பாவக 
ஆத்மா நா்ா்மா  �யரபபா ்ா், ்ட�க அ� வ அளாகவக 
� ்ா�் இடத�ாத ்ாத�ா�க்ானக்.  
 
ஆைெ  னப் பாா்ாம  ளரசொ்தவ, இ் �யைம்ா்ாப்பா  
ொத�ா ாத, அ  ் ்� ர்ளான �வக  ாை�க்பபரட பா ச 
ொ��ை ்ாவக.  �  ா ொ்ா �ன நாவத�ாத  ாை�க்ாமத,  ாை� 
ப்ாஇா் ந்யமா? அை�ப்பாவ் , ம�ஷ�ைட் இ��்த�ாத 
 ாரதை�்க  ாை�க்பபவ்ாக். நகைம �ேடாக்ா் ்ட�க 
ெத�ா்மா  �கநைட்  ாரதை�்ைள  ாை�க்ானகார. ்ட�ளான 
 �ாாா்ா்ாப்பா  ொத�ான, ்ைள்ளா்ா் ெபாதவா� ஆைெ்ைள 
 ாை�க்ானகான. பா�ண்க ்ட�ஙகவக ்யழபப்�� ்� ர்க 
்மாரெத�ாத  ாழ�்  �்ானகார்க. �ய்  ா  ொத�ா�கவக 
்� ர்க �ேவ, இ ர்க ்ட�ஙகவ ்யழபப்்ாமத ்பா �ாத, 
்மாரெத�ா���் நஇ்த�ாத �களபபரடார்க. இ�� நஇ்க ்�  
்்ாபாக்ாை ்ா ாத �ேடா   � �வ்க. இண்் அ�ை்யக, 
 �த�நக நாைக��ா�க்ாக்; இ் ஆத்மா  ாழத�வ�ா் க  � 
இடக; ்� �ைட் ெ ளாசெக இண்் இதைவ. ்�   ளா்் 
ஆத்மா ான ெபவன, அ�ா ் ெக�ா்ாவக. 
 � ஆத்மா ம்ாழசொ்ா்  ாழத ்�ை ்ா ை ்க. 
1) ்�  ான ெ ளாசெக 
2) ்�  ான  ாரதை�்க 
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3) ்� �டன ெமா�ா க 
இை  �னாக ்ாைடகவக இடக�ான ்மாரெமாவக. 
ஆ ாத நஇ்த�ாத ்ாைடபப்  �  
்க்க நாைக��, ்்இ  ாழகை்்ாவக. 

 
்ட�ஙகவ நா்இா் �ன�ைட் நாமக ஏ ாக ெ்ாகளபபட 
் ேவக    நாை த� ன, ொத�ான  னா அைழக்பபவக 
�ொபர. இ ன ்� �ைட் �ர்த அ�ா்ாாா்ா் இ��� ன. 
ெர  �வ்ண்ைளயக �ேடாக்ா் ்� ன, இை�த � ா  னா 
 வத்ைஇத�்பா், இ�� ஆஇா�ை கிரடத�ான �ைவ ன 
ெபாச ெொத�, �னை  நய�ாமா ா்க ்ார்ெ்ாேடான. 
இ� ாத �� ா ்  �க்ம க ொ��ை ்ாவக. இ �டன ப்ா 
ெெச� ்� ர்ஙகவ, இ�� ொ��ை ்ா ாத  ாைள�� 
 ாரதை�்ைள ொத�ான ் ாகெ்ாவத், அ ர்ைள �ன பக்க 
இ�த்க ெ்ாேடான. �ேைம, ம ாக ெபாச  னக இஇேவ 
ொ�ை� (good thought & bad thought) இ� ாத �ேடா ்.  
  ்  இஇேவ  ா�மா   ாழகை் �� ாவக நாைவ ஏ பரட். 
1) ்� ை ச ொர�� ெமா�ா   ாழகை் (Godly) 
2) �்நவநகள ொ கானப  ாழகை் (Ungodly or selfish) 
்�  ா்ா் ்ரத�ர, ்மாரெத�ாத பா க ெெச� இ ர்ைள, 
�கநைட் ஜய   ளா்ாத  ாழத�வ�ா் க ர்க  னா 
�யரமா ாத், நஇ்த�ாத �களா ார. ம்ாைமயக, ம்த் நக 
நாைக�� ்� ை  ஆஇா�ை  ெெச்ாமத, ொத�ா ான ஆைெ 
 ாரதை�்ைள நகபா ்மாெக ்பா  ர்க, �்ொ��ை  
 ாழகை்ை் ெ�ாா�்ெ்ாேட  ா��் ்பா  ்� ர்க. இ�� 
�ய் ர்ஙகவப ப�ாவா்த�ான ம�ஷர்ைள ்ட�க இ�� நமா்ாத 
�கநைட்ப பாகைள்ளா்ப பைடக்ானகார. நமகவ நனபா் 
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்ம கிகா் இஇேவ  ாழகை்யக �கள். ஆ�ாநக ஏ ாஙக, 
�் ொ�ை�யகள  �  ாழகை்ை்த ெ�ாா�் ெ்ாேடார்க. 
அ� ாத அ ர்க ்� ை  ாரவ பாாா�், மாகெய் �கை த 
ெ�ாடண்ா ார்க. ந�த மஇ்க இ�� ொயஇ �கை  ந்�கவ 
ெ்ாேவ  �்ானக்.  
 

 

 

 

 

 
 
இஇேடா ் மஇ்க  னப் ெ�ச த்டன நமகவ இ�கவக 
�கை த்ே்த், நாத�ா்மா் நகநைட் ஆத்மாை  நஇ்த�ாத 
�கங்ானக். 

 
இ�� நாத�ா் மஇ்த�ா���் நகைம  ாவ�ைவ 
ெெசப ர�ான, நக நதவ ெ�ச க இ்்�்ாகாஸ்; 
நமா்ா்வ ம�ஷர்க ெ�ச தை� ்�வ �ாத,  
அ ர மாகெத�ா்வ இக�வ்ாத ்�ானகா ார. 
 
 
 
 

கணவன, 

மைனவியக 

புறப்பன் 
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நனைம ெெசயக ெ�ச க 
 

 
இ்்�்ாகாஸ் நனைம ெெசப இா்்  � காத�ாாா��ார  னா 
் �க ெொத்ானக். அ�ா ் பா�ா ா்ா் ்� �கவப 
பா்த�மா  ்ாாா்ண்ைள மாத�ாஇக ெெச், இ�� நமா்ாத 33 
 �டண்க அ ர  ாழ��ார.  � ்ா் அபப்ச ெெச�ார? 
்� ன �ம் மாகா� அனபான ெ ளாபபாடா்ா் ்ா�ைபை், 
அ�ா ் பா  மன ாபைப ��க ம��ை�, நனைம்ா் இ�� 
பா�க �வ்ா வ பாாெளாத�ா�க்ானகார.  � ்ா்? பா ா்க 
ம மாக ் ேவக, அ�ா ் ்� �ைட் நய�ாை்த ்�ட 
் ேவக  னக ி ா� ்நாக்த�ா ்ா்.  
 
்ார இ�� பா ா்க?  
 
அநய�ா்ாத அ�ா ் ்�   க  �  ாழகை்்ாத பாாா்பபரவ, 
�யைம்ா்ாப்பா  பாொைெ பானப கா் ர்க. இ ர்க நனைம-
�யைம இஇேைடயக ெ�ாா�� ர்க.  � ன நனைமை் மாத�ாஇக 
அ�ா ் இ்்� ான ்ா�ைபை்த ்�ட, ந��த �யைமை் ாரவ 
 ாவ்் ேவக (ெண்ய�க 34:14). அபப்ெ்னகாத அ ன, �ான 
 � பா ா, அநய�ா்ாத  ாழ்ானக ்�  ம்ாைம் க மே  னபை�, 
�களத�ாத �்இ் ேவக. ம ா� ் ொயஇக இ�� மே்ா ாத 
�� ா ். அ� ாத �ான, நம் �்�, ம��்  தவா்ம இ�� 
மே்ா���் ்ாைடகவகப்்ா், ்�  ா்ா் ்ரத�ர 
இ் ை்்ா்வ்் நகைம ஆொர �ாத் இ�க்ானகார. ஆை்்ாத, 
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ம�ஷஇா்ா் நாக, இ�� மே்ா���் �ேடா  ெபான, ம ாக 
ெபா�க்ளா ாத, அ�� ெர   தவைமயகள ெ�ச த�ா வ 
பவ ா�மா ல�� தை�க ெ்ாவபபை�, பாா�த� ஆ ா்ா  ்� ன 
ெ ாக்ானகார. 
 ன ஆத்மா ்ரத�ைஇ இபப்த ்�ாக்ானக்: 
 ன ்�  ா்ா் ்ரத�ா் , நயர மா்�க ெபாா் இாச  
இ�க்ானகயர; ம்ாைமை்யக ம்த் தை�யக அ்ா�்  
ெ்ாே்�க்ானகயர.  ளாை்  ஸ�ாஇமா் �ாாத்,  
 ா ண்ைளத �ாைஇை்ப்பாவ  ாாாத�ா�க்ானகயர,  
(ெண்ய�க 104: 1, 2). 

 
இ�� �வ்த�ாத, நாக �யைம்ான  ாவாெதை� �்��்வ பா  
வ கதை� அகா�வாவக. பா தை� �்ர�� ன ்�  
ெமா�ா தை�, ொபை ்ான பாை�்ாத ்�், அை� ெ�ாடர�் 
ெ்ாகள் ேவக. பா தை� மக�� ன ிபபாவக்பா், 
்ா நகள பாா�த� ்� ன, “இ்�ா இ�க்ா்கன”  னா 
நாசெ்மாச ப�ாவளாக்ானகார.  த�ை ்்ா ொரொ்க ஆேட ர 
இ்்��கவ �ேவ; அ இாத ்ாபபா கபபரட ஆத்மாக்க 
்்ா் ்்ா் �ேவ. �ேைம்ா  ம ்டன ்ட�ைளத ்�வ்ாக 
ம ா� ஆத்மா, அ ைஇத ்�வை்்ாத, அ �ைட் ெ�ச�் 
பாஇென த்கவக பாஇ் ொக்ானக். பா தை� அ�ா ் 
்யழபப்்ா�  ாழகை்கவக இ�பபை� �்ர�� ன ந��த 
ெெச் ் ே்்், மாகெய் (ஆே-ெபே) �க ா ்ா், ஆ ா்ான 
�கை த �களா்் � ா  னா  பிகெ்ாகள ் ேவக. 
ம�ஷ�கவ ்� ் ாவ இ�கவக �க� ஆ ாகவாா்்,  
ஏெ னகாத, ்� ன பாா�த� ஆ ா்ா்ா�க்ானகார; 
நகலொயஇக ்�  ஆ ா்ா  ைஇ �மகவக ஆவ்மாவக. 
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நம் �ாச ம ாக ��ை� இ� �க மாகெத�ாத (ொயஇத�ாத) 
இ�க்ானக ர. அ ர்்ளாவ நமகவ இ�பப் ொயஇத�ா ாத  �� 
�க ாவக. 
மாகெத�ா ாத பாகபப் மாகெமாவக, ஆ ா்ா ா்வ 
பாகபப் ஆ ா்ா்ா�கவக, 

 னா ்ரத�இா்ா் இ்்�்ாகாஸ் ெொத்ானகார. அபப் 
ெ்னகாத, ொயஇத�ான �க ா ாத �� ா ் நம் ொயஇமாவக. 
்� ன ��� நம்லஆ ா, அ�� ொயஇத�ா வக ஜய  ா்  ாழ்ானக். 
நாக பாா�த� ஆ ா்ா  ்இாவ �க ாவ �ா ாத நமகவக 
பாா�த�க பாககவக; இ்�ான ஆ ாகவாா்  ாழகை்்ாவக.  
பா க இ� வ �ைட்ா் இ�க்ானக். 
பா க  னப் நகநைட் �யைம்ா   ே்ண்ஙக,  
ொ��ை ்ஙக ம ாக ஆைெ்ஙமாவக.  

 
இை ்ைள �� ாகவக ம நக, இ��்நக பாா�த�மா் 
் ேவக; அ� வ பா  மன ாபி அ ொ்மா்ாக். 
பா  மன ாபைப ்� ன நமகவ அளாகவக �ன �  
நா்ழசொ்் ்ா ஸநா க ஆவக. 

 
பஇ்வா்க இ� வ ொரொ்ாவ்ாக். அண்் இ�கவக பா�ா ா்ா் 
்� �க, வமாஇ ா்ா் இ்்�்ாகாஸ்�க, நகைம �� ாக்ா  
பாா�த� ஆ ா்ா  �க, நகநைட் பா ண்க நயண்ா்� வ 
ொரொ்ா்ானகார்க. ்ா ஸநா க  னப், ்� ா�ா ்� ன 
நகநைட் �களத�ாத  �்  ாெக ெெசயக �ன � பாாமா்க. 
்ா ஸநா த�ான �வக நம் ொ��ை   ாழகை்,  
்�  ெ ளாசெத�ான ்யழ  �் ்ெ�்ானக். 
மாத�ாஇமதவ, ொத�ா ானலஇ�ளானலஅ�ா்ாஇத�ா���் 
நகநைட் ஆத்மா ா வ  ாவ�ைவல��்ானக். 
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நம் �ாச-��ை�்ான �க ா ாத �ேடா  ொயஇக, ்�  ் 
நாமமா்ா் இ்்�்ாகாஸ் ான ி ா� நாமத�ாத, �ே்யாா ாத 
்� பபரவ, ி் ாழை  ெ�ாடண்் ேவக. இ்்�்  �ம் 
ஜ ண்ளான பா ண்ைள நயக்ா, அ ர்ைள மன ாக்ானக நதவ 
ெ�ச க.   
 
்ா ஸநா க  னப் ம�மா கக அதவ 
 
்ா ஸநா க நானவ  ை் ்ாாா்ண்ைள �களடக்ா்�ா் 
ெத�ா் ் �க ிா்ானக். இ் ம�மா கக அதவ. 
• �யைம்ான  ாவாெதை� அகா�த அ�ா ் ்�  நய�ாை் 
ஏ ாகெ்ாகங�த: இ் நாக � கா  �் ொ��ை  ொர�� 
 ாழகை்்ாத இ�பபை� �்ர�், ம க�ா�கிக 
நா்ழசொ்ாவக (Repentance for freewill). 

• அடக்க பே்பபவ�த அ�ா ் ்�  �யரபைப அைட�த: 
பா த�ான ெகபளக மஇ்க (்�   க  ாழ�) அ� ாத 
ொயஇத்டன �ே்யாாத ந�்ா, நம் பைழ்  ாழகை்ை் 
அண்் ிை�த் ாவக ��்க (Disposal of old life). 

• நனைம்ான  ாவாெதை� அ�ா ் ்�  ்ரடைளை் ெபா�த: 
�ே்யாா���்  �கபா ி்  ாழகை்ை், இ்்� 
்ாகாஸ் ாடக இ��் ெப ாகெ்ாகஙக ்நஇக (Rising to a 
new life). 

• ஆத்மா ெமா�ா க அைட�த: இ் ்� ் ாவ �ேடா  
ெமா�ா தை� �வ்ா வ அகா ாத�வாவக 
(Declaring peace with the living God). 
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் �த�ாத �கள ஆ�ாஇண்க (References from bible) 
 
்�  நய�ா: ஆ�ா்ா்க 2:16,17  
்�  �யரபி:்இாமர 5:12, 14; 6:4  
்�  ்ரடைள: ்இாமர 5:10;6:7,8,23   
்�  பாகைள:்இாமர 8:15, 16 
 
்ம ிகா் நானவ ்ாாய்ண்ஙக,  � இ்  ாழகை்்ாதல 
நைடெபாக ஆொர ா�மா  நா்ழ�்க. நாக பஇ்வா்த் 
�க�க்ாஇ ாவகப், அளாக்பபரட ்� �ைட் பாா�்க 
அ�ா ் பாா�்க ஆவக (Gifts of God). 
ஆேட இா்ா் இ்்�்ாகாஸ்  � ைஇயக  
்ரடா்பபவத�ா, �கநைட் பா�ா ான �டா்ா்  
்மாரெத�ா வ அைழத்்பா்  ா�கி்ாக�ாதைவ;  
அ ைஇ ஏ ாகெ்ாகஙகப் நகைம  �்பா்க 
ப்நாத் ்க இதைவ. அ �ைட் ெத�ா்த�ா வ  
்யழபப் ் நகநைட் ெொ��  ா�பபமாவக. 

 
்� ன ம ா�ை  (Human has got two systems) இஇேவ 
 ை்்ா  அைமபி்ைளக ெ்ாேட  ா் �� ாக்ா 
இ�க்ானகார.  அை  நைக்்,  
• ொயஇ அைமபி (Physical System), 
• ஆ ாகவாா் அைமபி (Spiritual System). 
இ�� இஇேவ அைமபி்ஙக �த�மா் இ�க் ் ேவக    
அ ர  ா�கி்ானகார. 
 � ன ஜவத�ா ாபக ஆ ா்ா ாபக பாக ா ாரடாத,  
்� �ைட் இஇாஜஜா்த�ாத பாஇ் ொக்மாரடான,  

ம மா கக ொ��ை  மா கமாவக 



 
[34] 

 னா அ� ாத ெ�ளா�பபவத�ா இ�க்ானகார, நகநைட் 
்ரத�இா்ா் இ்்�்ாகாஸ் ா  ர (்்ா ான 3:5). ்� �ைட் 
இஇாஜஜா்க  னப் ்மாரெமாவக; அண்் ்� ா�ா ்� ன 
நாத�ா்்ாவமா்  ாழ�்  �்ானகார. 
 
ொயஇ அைமபி பா்்ாக்பபவ�த 
 
ஆ ாகவாா் அைமபபா  ஆத்மாை  �ம��ா�கவக ொயஇக 
்� �ைட் ஆவ்மாவக (our body is the temple of God). நாக 
்� ை  ஆஇா�ாக்ப ப்னபவக இ�� அைமபி, ந��த 
பாா�த�மா் ை க்பபட ் ேவக. இை�த�ான ஏ்�ன 
்�ாரடத�ாத, ்� ன ஆ�ாநகவக, ஏ ாஙகவக ெெச் ை த�ார. 
இண்், ்� ன, ொயஇ �த�த�ா ்ா், பா  நா ாஇ் ப�ை் 
ஏ பவத�ா ார. பாகவ ்�  ம�ஷ ா  ்மா்ெ்ான ்ாவத�ா்வ 
இ் நா்ா்பபாஇமா்மா் இஸஇ் வ�கவ அ�ா ் ஆபாஇ்ாமான 
ெ���ா்ா�கவ அளாக்பபரட்.  
ஆ ாத, அ ர்்ளா, �ாண்க ெெச� � ா்ைள  
�்ர�் ம ��ா���ாமத, இ�� பா  நா ாஇ் ப�ை்  
 � பாஇகபாா்  ழக்மா்்  ்ைடபபா்த� ர.  

 
ம ாமதவ பத் ா ஜா�ா்ா �க இ்�  ழக்தை�யக, 
்வாசொஇதை�யக ்ைடபபா்த்  � ை�, இனாக ிட நாக 
பாரக் ந்்ாக்.  
  ் ,  � மா�்த�ான இஇத�க, ம�ஷாான பா ண்ைள நயக்ா், 
 னா ்� ன அகா ாத�ார. அ� ாத, ப�ை்க ்ார்பக 
இஇக்தை�யக, ்� ை  அகாயக அகாை யக, ம�ஷஇா்ா் நாக 
ெப ாகெ்ாகள ் ேவக  னா ்மாரெத�ாத  ா�க ்ட�க 
 ா�கி்ானகார.  
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இஸஇ் வர்க (��ர்க) ்ட�ளாடமா��் ெப ாகெ்ாேட 
நா்ா்பபாஇமா்மா்ா் பத் ்ரடைள்க, பா தை� அகா்ாக 
அகாை , ம�ஷஇா்ா் நமகவ இனாக ் ாகெ்ாவக்ானக்; 
பா த�ா���்  ாவ�ைவை் அதவ.  
 தவா�க பா க ெெச் ்�  ம்ாைம் க ர்ளா்ா  
அ�ா ் ்ட�ஙைட் வ்ண்ைள இழ�் ்பா் ாக.  
 
அ� ாத நாக ெெசயக ெெ்த்ளாத அதவ, இ்்�்ாகாஸ்ை  
அகா்ாக அகா ா ாபக, அ ர ்மதை கவக  ா� ாெத�ா ாபக 
நாக நய�ாமான்ளா், ்ட�ளாத அண்ய்ாாக்பபவ்ான்காக. 
நமக்ா் அ ர ்த ாாாச ொபை ்ாத ொ��ா் �் இஇத�்ம நம் 
பா ண்ைள நயக்ாச �த�க ெெசயக ெத�ா்  ழா்ாவக. 
 
்�  ான ந�த நா்ா்த�யரபி 
 
ம�ஷர்க �� ா்ா, �மார 2000  �டண்ஙகவப பாகவ, ்� னல
அ ர்ைள நா்ா்க  ாொாாத�ார. அபெபா�் அ ர்ஙைட் 
ெபாதவா� ம ாக அ�த�மா  ெெ்த்ஙக்ா்�க, ்� �ைட் 
 ாரதை�்ஙகவ ்யழபப்்ாமத  ாழ��  ாழகை்க்ா்�க, 
ொயஇத�ாத இ��� அை  ைஇயக அ ர �ே்யாா ாத ெண்ாாத�ார. 
ம�ஷைஇப நமா்ாத �ேடாக்ா்� ்ா் அபெபா�் ்� ன 
ம ஸ�ாபபபரடார. ்நா ா  ன்ாக ம�ஷ�ைட் வவகபத�ா வ 
்ட�ளான ்ே்ளாத ்ா�ைப ்ாைடத�். ் �த�ான 
அ்பபைட்ாத பாரத்�ாெமனகாத, �ே்யாா ாத ்ா ஸநா க 
ெப க ர்க, அ�ா ் ்ாபபா கபபரட ர்க ்நா ா�க 
அ ் ாவ ்பைழ்ா���� (Ark) ெ்வ ஜய இாொ்ஙக�ான 
(ஆ�ா்ா்மக 7:12,13). ்நா ா ்� �ைட்  ாரதை�்ைள 
நகபா ார. ஆை்்ாத மஇத�ா ாத  � ்பைழை் ெெச ாத�ார. 
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அ இ் வவகபக ந� ்க (8 ்பர) ்�  ாத ்ாபப கபபரட ர. 
ம�ஷர்க மைழை் ்ே்இா� ்ாவக அ். மாத�ாஇமதவ, 
மஇத�ாத ெெச்பபரட ்பபத �ே்யாாத மா�கவக  னக அகா� 
(Knowledge of Buoyancy) இதவா�  �  ா ொ்ா�ான இ�� 
்நா ா.  
்� ன � கவச ெொன ப் ்நா ா ெெச�ார, அ ர்க 
இ��� ்பபத �ே்யாாத மா���்.  

 
அ ர்ள் ஜய ன ்ாக்பபரட். �வ்த�ாத இனா  ா�க 
நாமை  �க, இ�� ்நா ா ான பாகைள்க�ான. அ ர்ளாத, 
ஆபாஇ்ாக ந��த ்� �ைட்  ாரதை�்ைள  ா� ாொத�ார. 
அ் அ �கவ நய�ா்ா்  ே்பபரட். அ� ாத ஆபாஇ்ாமான 
ெ���ா ஆேட இா்ா் இ்்�ை  ெ�ா�்ெ்ாகளத ெ�ாா�் 
ெ்ாகளபபரட ர. இ ர்ைள ்மா்ெ  னக ்�  ம�ஷன, ்�  
ெ�்த�ாத நானா  ழா நடத�ா ார.  ்ாப�ாத அ்ைமத� த�ாத 
இ��� ஆபாஇ்ாமான ெ���ாை், ்மா்ெ்ான �ைவைம்ாத 40 
 �டண்க  ழா நடத�ா, இபெபா�் இ�கவக �ண்ள் இஸஇ் த 
்�ெத�ா வ அைழத்  �� ர ்� ன.  � ்ா்? இ ர்க �வக 
�வ்க ந� �ா வக �ம்  ாரதை�்ைள ்பா�ாபப� ்ா். 
இ்்� ான ெயடர்ளான  �வமா் இ் நாைக் கா்். 
்ரத�இா்ா் இ்்� ான  ாரதை�்ைள இனா நாநக  
 ா� ாொத�ாத, நகைமயக ்� ன �கநைட் 
பாகைள்ளாச ஏ ாகெ்ாக்ானகார.  இ� வ  
்ா ஸநா க  ழா்ா் இ�க்ானக். 

 
்�  நய�ா்ானப்,  � ன ந� ்க நயாா ாத ்� பபரட பாகவ, 
்ாத்ைள ்� ா ாத ்பா்க, அ  ் ொயஇக �த�மா் �கள் 
(்்ா ான 13:10). அ�ா ் இ்்� ான ெத�ா்ப பாை�்ாத, 
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அ இ்  ாரதை�்ஙகவ ்யழபப்�் நட��ாத ்பா்க. 
இை�கவகாத் ்மபக ் �க நமகவ  ன  ்பா�ாக்ானக்? 
இஸஇ் �ன ்� ன �னா நக்ா் பா க ்பாகவக ப�்ைளக 
வகாத், ்மா்ெகவ ்ரடைள ெ்ாவத�ார  னா  ாொக்ான்காக 
(்ாத�ாஇா்மக 29:10-28). 
• பா  நா ாஇ் ப�: இ் பா தை� நா ாரத�ா ெெச்ாக். 
• ெர ாண் �்  ப�: இ் ்ரத��கவ �்��  ாெை ்ா் நக 
ஆத்மாை  ெமரபபாக்ாக். 

• ெமா�ா  ப�: இ் ஆத்மா ா வ ெமா�ா கல��்ாக். 
  ்  நம் ஆத்மா, பாா�த� ஆ ா்ா  ்� �டன  �மாத் 
 ாெக ெெச், இ�� �னா ப�்ஙக ெெபத�பபட ் ேவக. 
இை  ்ா�க இஇத� ெகப��மா ். 
ஆை்்ாத ்ாகாஸ் இ்்� ான இஇத�க ெ�ளாக்பபவ�த  
பாா�த�மாவ�ைவ வகாக்ானக் (1 ்்ா ான 1:7). 

மாகெமா  ொயஇக நயாா்வ ந�்ா்பபாகவ, இஇத�த�ா ா்வ 
�த�ா்ாாக்பபட ் ேவக. ொயஇ ்ா ஸநா மா ், பா  
�வ்த�ா���் நகைம பாாாத், ்� �ைட் பாகைள்ளாச 
மா ா்ானக் (II ெ்ாாா��ா்ர 6:17,18). பா மன ாபி 
அகாகை்யக,  ா� ாெபபாஇமா்நக, ஸ்�ாத�ாஇக ெெபத்�பக, 
்ா�ைப்ான ்ாவத�ா்வ அ�ா ் ்ரத�இா்ா்லஇ்்�்ாகாஸ் ான 
�்ாரதெ���பகவப பாகவ, நாக ெெபத்க ்ம ிகா் �னா 
ப�்ளா் இபெபா�்ல ்ட�ளாத ஏ ாக ெ்ாகளபபரவகள். 
இ்்�்ாகாஸ்ை  ்� �ைட் வமாஇன  னா அகாகை் 
ெெச �ா ாத, நாக இகநனா ப�்ைளயக இ��ல �வ்ா்வல
நாைக்  ா்ா்காக. பாா�த�ல ஆ ா்ா ல ்� ன, நகைமல அ இ்ல
வமாஇ ானல �வமா்ல ெ��ாக்ல  ா�கி்ாகார. ஆை்்ாதல
ஆேட இா்ா்ல இ்்�்ாகாஸ்ை  ஆஇா�ை ல ெெச ்�ல �்ல
 ழாபாடாவக. 
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ொயஇ மஇ்க ம ாக ஆத்ம மஇ்க 
 
�யைமை் ்த ாாா ொபை ்ாத ்�ா ்்த், மஇ்தை�  
ெ னக ர நக ஆேட இா்ா் இ்்�்ாகாஸ் ா  ர. 

ொயஇத�ாத ஏ பவக மஇ்க, ஆத்மா இ�� �வை் ்ட�் ்பாவக 
்நஇக. ஆ ாத ஆதமய் மஇ்க  னப் ம�ஷைஇ பா த�ாத 
ந��த ்ர்ை க்ாக். அ� ாத நக ொ��ை  பாழா்ா, 
்� ை த ்�டாமத  ்ண்ா  ா�கப்்ா  நாைவ �� ா்ாக். 
இ� ாத நாக ்வாசொஇதை�யக, பேபாரைடயக ம ாக 
பே்ை்்ைளயக ெபாா�ாச நாை கவக �வ்  ழாபாரவ 
நைக்ளாத  னைகத ெ�ாா�்ெ்ாக்ா்காக. 
ஆத்ம மஇ்க  னப், நாக �வ் ொ கானபத�ா ்ா்  
்� ன ��க நாத�ா்  ாழை  இழ�்்பாவக  
நாைவ்ாவக.  

 
� கவப பா்த� ்ாாய்ண்ைள்் ெெச், �்நவமாச  ா�க  � 
ஆத்மா, ்� �ைட்  ாரதை�்ஙகவக ்யழபப் �ாதைவ. �் 
நய�ாை்த ்�வக இ�� ஆத்மா, ்�  நய�ாை் ிகக்ப �கங்ாக். 
பஇம �வ்த�ாத ்� ை   �ாரத� ொத�ாை , அ ர ்மாரெதை� 
 ாரவத�களா ார. இ� ாத இ ன நாத�ா்மாச ்ட�ைள ாரவப 
பாாா�்  ாழ்ானகான. இ ன ம�ஷ�கவக ் ாத��க �்நவ 
 ாழகை், ஆத்ம மஇ்தை� அ ர்ஙகவக ெ்ாேவ  �்ாக். 
இ்�ான நாத�ா்மஇ்மாவக. இ� ாத நமா்ாத �ேடா  இ�� 
ஆத்மாக்க, ்�  ெமா�ா மானகா,  ளா்ாத ஜய ாகவக 
பாக்ா்தை� இழ�், நாத�ா் ஆக்ாை கவகளா்  ாாயக 
நஇ்த�ா்வ �களபபவக  னா ெத�ா் ் �க நமகவ 
்பா�ாக்ானக். இ்்�்ாகாஸ்்  ஆத்ம மஇ்த�ா���் 
நமகவ  ாவ�ைவ ��், ெமா�ா தை� ��்ாக ்� கவமாஇன.  
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ெ�ச�்  ாழகை்ெ்னகாத  ன  (Godly life)? 
 
நக ஆத்மா ்ட�ளான ஜய   ளா்ாத  ாழ ்�ான ெ�ச�் 
நாைவ்ாவக. பாா�த� ஆ ா்ா  ்� ன, அ �ைட் 
 ாரதை�்ஙகவ ்யழபப்யக  தவா ஆத்மா் ாவக ்ெர�் 
 ாழ  ா�கி்ானகார.  ா க அ இ் ொண்ாெ க, நமா அ இ் 
பா�பப்்ாவக. ம�ஷஇா்ா் நாக, அ இ் பா�த�ாத  �் ்ெ�க 
்பா், நம் ொ��ை ்க ்� �ைட் ெ ளாசெத�ாத 
ெ ளாபபவ்ாக். �யைம்ா   ே்ண்க நயக்பபரவ, நதவ 
 ே்ண்க ்�ா ா ாக்பபவ்ாக் (நதம ொரொ).   ்  நாக 
இ்்� ான பாகைள்ளாச மாாகப்்ா், �ம்  ாரதை�்ைள 
்ட�க ��்களார. இ��ா் ்�ெத�ாத பக�ா அ�ா்க. ஆ ாத, 
்ட�க நகமாடக  ன   �ாரபாரக்ானகார  னா �்இாமத 
அ ைஇத ்�் ாத,  ா��் ்பா  ்� ர்ைளத�ான ம�ஷர்க 
ெ��ாக்ந்யக. இ� ாத ்ப�்ாக ம ா�ர்க, ்பெந்்ா� 
ெ�ச ண்ைள  ்ணவக இக்ரடா  நாைவ �� ாவக.  

 
நான பாா�த�இாச இ�பப் ்பாவ, நயண்ஙக பாா�த�மாச  
இ�ண்க  னா ்� ன நமகவ ித�ா ெொதப்ானகார.  

 
நா்மா, அநய�ா்ாத பாாா்க ை த், ஆைெயகள  ாழகை்ை்த 
்�் அனகாடக அைவ்ான்காக. இ� ாத நக ்�ெத�ாத பவ 
ெ�ச   ழாபாரவ நைக்க ்�ானகாயகள். ொயஇத�ாத ்பாவக 
அைட்ாளண்க ்ா�க பக�ா்ான ெ ளாபபாவ அதவ.  
 
  ் ல்பா்ெமனக ம ்டன ி்் ்�  பக�ா்் மாவ��  
ஆ�ா்க; அ� ாதலநம்லொயஇதை�, ்� லஆ ா்ா  ரல�ணவகல 
ஆவ்மா்  பிகெ்ாவபப்�லித�ாயகளலஆஇா�ை ்ாவக. 
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�டமாாக இஇ்ாத  னாக ஊரப்பாசச ்ெஇா்�, 
�ாைெமாாக பகை  �ன ிர் வ �ா�கபா்�; 
�ன ப்்க ெ�ாட�்ம, இ�� �வ்  ாழ� ந்ய்ம, 
்ா�டன ்பா்ானகாச  ன நேபா, 
நகைம ்ாபப ர அனபா  இ்்ெபபா. 

 
 
 
 
 
 
 
 

நமா்ாத  ாழ ்  �நைக�ான, �னை ப  
பைடத� ைஇ �ேைம்ா்த ்�வ ா்ா? 
நனைம்ா  பாை�ை்க ்ார்வ ார - அ��  
ஜய �கள இ்்� ாடக  � ா்ா! 
 
ெத�ா்மாச  ா�க இ்்�ை பப கா- ் �க  
் ாத��க  ாரதை�்ைள ்்ரபா்ா? 
�யைம்ா   ழாபபாரவ நைகைம்ைள - நய  
மக�் ாரவ இ்்�ை த ்�ாபபா்ா! 
 
ெமா�ா   ாழகை்ை்த ���ாவ ார- �ன  
பா ண்ைள மன ாத்� ஏ ாகெ்ாக ார; 
்ட�க  ா�க ஆவ்க பஇ்வா்க - அ ர  
அ�பபா் இஇரெ்்இ இ்்ெபபா. 

 



 
[41] 

 

இ்்�்ாகாஸ்்  இஇரெ்ர 
 

 
இ்்�்ாகாஸ் நம் பா ண்ைள, �ம் ொயஇத�ாத ஏ ா, அ�� 
ந�சொயஇதை�யக ்� �கவப ப�்ாரவ, �ம் ெொ�� இஇத�க 
ொ��ா, பா ா்ளா்ா் நகைம வ கபபவத�ாமத, ்� ் ாவ 
�மக்ா��� ெமா�ா தை� இா�ா ைஇ நாைவபபவத�ா ப்்ாத, 
அ ்இ நமகவ  தவாநமா் இ��், பா  நா ாஇ், ெர ாண், 
ம ாக ெமா�ா  ப�்ளா்ா் �னா ப�்ைளயக ்த ாாாச 
ொபை ்ா்வ நாைக்  கா ார. நம் ஆத்மா ்� ் ாவ 
ெமா�ா மா்�க, பஇ்வா்  ாழ� ெபக�க, ்ாகாஸ் ான ொயஇக 
�்��  ாெை ்ா் பைடக்பபரவகள். இை� நாக 
 ா� ாொத், நயாா ாத ்� பபவக்பா் (ந�க்ாடத), நாக 
ெ  கா்ான பாகைள்ளாச, ெமா�ா த்டன, நனைம ெெச் 
ிகபபவ்ான்காக; பா  �வ்த�ா���் பாாாக்பபவ்ான்காக. 
பஇ்வா்த�ாத  ாழ � வ ்� க்ா�ைபை் ெபா்ான்காக. 
்ா ஸநா க  வபப ர்க, ்�  ாடக பா   
மன ாபைப ெபா்ானகார்க; இ ர்க  ா� ாெ  
ெ���ா்ா், இ்்�்ாகாஸ் ான பாகைள்ளாச  
ம மா கக அைட்ானகார்க.  

இ ர்ைள ்� க்ா�ைப ஆங்ானக் (God’s grace is God’s will); 
அ�ா ் இ ர்ள் ொ��ை ்ைள ்� ன அட�ா நக 
்ொ�ாத�கா�், அ ர்க �யைம ெெச்ா�ப் ்ாத்  ழா 
நடத்்ானகார. அபப்்ாதவாமத, �் ொ��ை ்ாத  ாழகை் 
நடத்ப ர்க (self thinking is freewill), �ண்ள் ஆைெ்ைள 
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�ா நக நாைக்  க பாஇ்ாெபபவ �ாத, அ�� ஆைெ்்ள 
(பா ண்்ள) அ ர்ள் ம ை�யக, இ��்தை�யக  ஆஙை் 
ெெச்ாக். இை�  ாொத்க ெ்ாே்�க்ாக நயண்க ெெச்கி்் 
 � �ன �மா  நனைம  ன ெ னகாத, பஇ்வா்க 
பாஇாரடகி்் ‘இ்்�்ாகாஸ்ை ’, �ண்கலெொ�� இஇரெ்இா் 
ஏ ாகெ்ாகங ்�ான. அபெபா�் �ண்ைள ்�  ான மாகா� 
அனி ஆஙை் ெெசயக. 
 
இ்்�்ாகாஸ் ஏன மாாத�ார? 
 
இ்்� ான மஇ்த�ா வ ம�ஷஇா்ா் நாக�ான ்ாஇ்க. 
இதைவெ்னகாத பா மகா்ா� அ ர  � ்ா் மாாக் ் ேவக. 
இ�ான அரத�க  ன ? 
பாொொன ���ாஇண்ளாத பா்பபரவ, பா   ாழகை்ை்  
ெ�ாா�்ெ்ாகப ர்க ம�ஷஇா்ா் நாக�ான.  

�ா நக நகநைட் இஷடத�ா வ, நமகவ பா்த�மா  ெெ்த்ைள 
ெெச் ஆ வாச பாஇ்ாெபபவ்ான்காக. இபப்  ா�க 
 ாழகை்ை் (ஆத்மாை ), ்� ன  பப் ஏ ாகெ்ாகள 
ந்யக? ்� ன நம் �பபா�ண்ைள மன ாக்ாமத  ாரடாத, 
 பப் அ ர நகைமத �ா�த் ்? ம க�ா���ாமத,  பப் நாக 
்மாரெ  ாழை பெபா ்? அ� ாத�ான �கநைட்  ்இ 
்பஇா  வமாஇ ா்ா் இ்்�ை , ்ட�க ஜய  ப�்ா் 
 பி ாத�ார. இ்்� ான இஇத�க ொ��பபரட். 

 
்� �ைட்  ாழகை்ை்  ா�கபா ஏ ாகெ்ாேட ர  
்ரத�இா்ா் இ்்�்ாகாஸ்; அ� ாத ்மாரெத�ாத  
 ா�க பா�ா ா்ா் ்� �கவ அ ர ொரொ்ா ார. 
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அ இ் மஇ்த�ா வ �ன�ைட் பா ண்்ள ்ாஇ்க  னா 
 பிகெ்ாகஙக ம ா� ஆத்மா, ்� �ைட்  ாழகை்ை் 
 ா�கிக இ்்� ான பாகைள்ா் ம மா கக அைட்ாக். 
அபப்்ாதவாமத அ ைஇ ்ார மாாக்செொன ்  னா  
நாை த்க ெ்ாேவ, நாக நகநைட் பா   ழா்ைள்் 
ெ�ாடர��ாத, நகநைட் பா ண்க மன ாக்பபடாமத,  
அை  நக ஆத்மா ா்வ நாைவெப ா இ�கவக. 

பா  ொ��ை ்க ொத�ா ான  ே்ண்ளாவக. இ�� �் 
ொ��ை  நாைக��  ாழகை்ை் ்� ன ெ ாக்ானகார. 
ஆேட இா்ா் இ்்�்ாகாஸ் ொ��ா  இஇத�்ம, நகநைட் பா  
 ே்ண்ைள நயகவக அ ி� ை த�ா்மாவக. 
  ர்ஙைட் அக்ாஇமண்க மன ாக்பபரட்�ா,  
  ர்ஙைட் பா ண்க �டபபரட்�ா, 
அ ர்க பாக்ா் ான்க (்இாமர 4:7). 

இ்்�்ாகாஸ் ான இஇத�க ெ்வ பா ண்ைளயக, அக்ாஇமண 
்ைளயக நயக்ா நகைமப பாா�த�மாகவக ம���ாவக. இ�� ம��ை� 
 வத்கெ்ாகளாமத,  � �க நய�ாமா ா் ்மாரெக ெெதவ்  
ந்்ா். 
 
்ா ஸநா க ெபாக ஆத்மா  
அைடயக ெ  கா  ன ? 
 
்�  ெமா�ா தை� அ் ந��த ெப ாக 
ெ்ாக்ாக். ்�  ஆ ா்ா  �டன � கவ 
இ�கவக நாத�ா் ெொ��தை� �்ர�், 
ெத�ா்பபாை�்ாத �ன�ைட் ்மாரெ ப்்தை� 
ெ�ாடணவ்ானக். பைடபபான  ாாைெ்ா்வ, ்� ன 
ந��த ம�ஷை  �� ாக் ாதைவ (ஆ�ா்ா்மக 1: 20-28); 
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மயன்க, பகை ்க, மா�்ண்க, அ�ன பாகவ�ான ம ா�ர்க 
ொ�ஷ்க்பபரடார்க. இ�ன ்நாக்்ம ி ா�மா ். நாவத�ா்வ 
 ாழபபாக�� ஆ�ாக, நாவத்�ாவ ெ�ாடரிைட்  தவா 
ஜய இாொ்ஙகவக ெப்ர ை த�ான  னா ் �க ெொத்ாக். 
 � ்ா்? நமாை் ஆஙக அ�ா்ாஇக ெப க ன, �கைம நகபா 
 ா�க �்ார்ைள, ்பர ெொத� அைழக் ் ேவக 
 னப� ்ா்த�ான. ம�ஷன இ�� �வ்ா்வ �்ார  ாழ, நயர, 
்ா ா, ம ாக நமா்ான �்� ்�ை . பா�ண்க இ�� �னா 
�வ ஆ�ாஇண்ளாபக ்� ன �்ார்ைள ந��த பைடத��ான 
்நாக்தை�. இ�� �்ார்ைளப பாரகவக ம ா�ன, � கவக 
இ�கவக ்�  ொ்ைவ �்இ ் ேவக. அ�� ்� ா�ா 
்� ை த ்�ாக், அ ன ம க  ாகொக் ் ேவக  
  ப� ்ா்்  இபப் நா்ழ��். நகைம �ேடாக்ா  
்ட�ஙகவ நனகா ெெபத் ்� ்�ாத�வாவக (worship). ஆ ாபக 
ஆ�ா்ாத  � ொகா் பாா்ொ�ை  ்�ை பபரட்.  
ம ா�ன �ான ்ார  னா �்இ் ேவக; 
  ் , நனைம-�யைம ் ா ை க்பபரட். 

நனைம்ா   � ன அ�ா ் ்ாபபா ா்ாக �ைவைமத��ன 
(Arch Angel), �யைம்ா  ொத�ா ா்ாப ்பா �ாத,  ்மாரெத�ான 
இஇ்ொ்தை� ெ ளாபபவத�, ்� ��ாாபக (angels) ெ ா 
ொகா்  ா்ப பைடக்பபரட ம�ஷன அ� ்ா்த 
ெ�ாா�்ெ்ாகளபபரடான.  பப்பபரட பாக்ா்க ெப க ர்க 
ஆ�ாநக, ஏ ாஙக. இ�� ந�க்ாரொயக அஇண்்ாக இடக�ான 
்� பபர �மா  ஏ்�ன ்�ாரடமாவக. இ�� நா்ழ�்க 
நாைக் க, பஇம ��ை�கவக, அ இ்  �ாாா்ா்ாப்பா  
ெத்��கவக (Satan) ்�ை ்ா ் ொயஇண்க ஆவக. 
ெர  தவ ர, பைடபபான  ாத�்ர, அ� ்ா் ம�ஷைஇப 
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பாகைள்ளா் �� ாக்ா ார. �யைம்ா்ாப்பா  ெத்��கவ 
ம ா�ர்ளாடக  னாமாதைவ, ஏெ னகாத அ ர்க ்� ொ்�த 
இ��� ர. அ� ாத �னை ப்பாவ்  அ ர்ைள மா ா � வ, 
ொத�ான மா�்தை� ெ�ாா�் ெ்ாேடான. ெரபபக (serpent) 
���ாஇநகள பாஇா்ா (subtle animal)  னா ் �க ெொத்ானக். 
 
ொத�ா ான ���ாஇக  ன ? 
 
ெரபபத�ா வ இ���் ெத�க அகாயக ித�ா. அ�� ித�ா � ் 
 ஜமா ர்ளான ெத�தை�யக, ்  ா நபைஇயக  ாத�ா்ாெப 
பவத்க பேி (character). இனாக  ாவணவ்ளாடக இ�� பேைப 
நாக பாரக் ந்யக. ஏன, டாதபான  னக மய ா க ிட இத�ை்் 
பேைப ெ ளாபபவத் ை� பாரத் அ�ாெ்ாக்ானக ர இ�� 
�வ்ா்வ, ்�  �்ர  க ம ா�ர்க. ஆ ாத ெரபபக 
்த�்மா் ெத�தை�  ாத�ா்ாெபபவத்க �னைமை்ப 
ெப கா����ா் ப்க்ான்காக (very sharp in prediction). பாகி 
ெ வ �இத�ா���்� ம க �்ார்ளான நடமாரடதை� 
�்ர�்ெ்ாகஙக ஆ கத �ைட்். பாகவ  � வ அ் 
ொத�ா ான  ைவ்ா்வ  ா���்? இைெகவ ம்ண்ா 
அ்ைம்ா �ா ாத. ஆஇகபத�ாதல ெரபபக ஊ�க பாஇா்ா்ா்ப 
பைடக்பபட ாதைவ  னா ் �க  ாளகவ்ாக் (ஆ�ா்ா்மக 
3:1). மா்�க அழ்ா   �  ாவண்ா க ெரபபக (a very delicate, 
subtle wild animal). ஆ ாத ொத�ா ான ொயஇமா் ெரபபக மாகா் 
பாகவ, ஊ�க பாஇா்ா்ா ்; ்�  ான நா்ா்மா  �யரபபானப் 
அ� ாத ெெ ாடா்ாப்பா ். 
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 ாவண்ா ண்க இைெகவ அ்ைம்ாவமா?  
 
இ�� 21க � காே்்வ  த்வா�க  த்கெ்ாகளகி்்  � 
ொ�ாஇ்  ாஷ்க இ். மா�்ண்க இைெக்் க ே்க 
ஆரட்ம ்பாவக மா் ���ாஇ �வ்க, இனா நாக  ா�க 
நமா்ாவக.  � ன இை� அை ்ஙகவ ் ாகெ்ாவக் 
் ேவக. இை�த�ான ொத�ான ெரபபத�ா வ ் ாக 
ெ்ாவத�ான. 
பா க ெெச்ாக   �க, அ�� பா த�ா வ  
அ்ைம்ா்ா  ாவ்ானகான. 

ெரபபநக அபப்த�ான. பாா�த� ் �த�ாத இபப்  ாொக்ா்காக. 
ொத�ான (�ொபர) ்� �ைட் ்�ாரடமா்ா் ஏ்� ாத அ�ா ் 
்மாரெத�ாத இ��� ன ( ்ெக்ா்்த 29:12-19). இை�ப ்பானக 
 � ்�ாரடதை�த�ான ்� ன நமா்ாபக ம�ஷ�க்ா் 
�� ாக்ா்ா�க் ் ேவக. �ொபர நஇ் அழவகள ன, 
்ா நகள ன,  ாொத�ாஇமா  நத�ாைஇ ்மா�ாஇக (Symbol of 
power and majesty). இ ன ொ�ஷ்க்பபரட நாளா்வ, ்மள 
 ாத�ா்ண்ளாபக, நா��இத�ா ாபக அபா்ஷ்க ெப க ன. 
இ ன ஆஇா�ை த �ைவ  ா் இ��� ன (Arch Angel). � கவ 
அளாக்பபரட இைெ ்ா தை�, � கா்ப ப்னபவத�ா, 
ெரபபதை� �ன  ைவகவக இ�த்கெ்ாேட ன. இைெ்ா்வ 
 ா��� ெரபபக ெப ாகெ்ாேட், ்�  ான ொபதை�யக, 
ம�ஷாான �பதை�யக. இ�ளான இஇாஜஜா்க, ஆ�ா ந�த, 
ொத�ான ்�  ாடக ெப க, இ�� இைெ  இத�ா ாத 
்ரடபபரவக,  �பபபபரவக  �்கள். ெரபபக ித�ாயடன 
பைடக்பபரவ ���ாஇமா  பாஇா்ா்ா ். அ� ாத பவர 
ொத�ா ான இைெகவ, இனாக �வ்ாத ���ாஇமா் ஏமா கபபரவ 
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அ்ைம்ளா்  ாழ்ானகார்க, இ ை  ிாா�் ெ்ாகளாமத. 
்� ன ்�ா்ளாத அ�ா ் பாடத்ளாத  ாெக ெெசயக பாா�த� 
ஆ ா்ா  ர. அ இ் ொ்�த இ�கவக நகநைட் ஆ ாயக, 
ஆத்மா�க இ�� �வ்த�ான அ�த�மா  பாடத்ளாத, ்நஇதை� 
்ழாத்கெ்ாேவ இ���ாத, ்ா�ைட் வ்ண்ைள அ் 
�� ாகவக? ஆே-ெபே �கை கவகாத்க,  ாழ ான ெ  கா, 
்�ாத ா்ைளயக,  �த�ண்ைளயக, இ் ை் ்ாரொ்ைளயக   
மாத�ாஇக ொ��ாக்�ேவக, இ�� �வ்த�ான பாடத்ளாத, 
்� பபாஇென க இ�க்ா்.  ாஇெநக, �காபிக, ்்ாபநக, 
ொாாபிக, ்ொ்நக, ஆரடநக, ் ்கை்யக�ான இ�கவக. 
 
்ா ஸநா த�ா வக இ� வக  ன  ெகப��க? 
 
ெரபபத�ான ொயஇத�ான �வக நமா்ாத டைழ�� ொத�ான, ம ா�ாான 
 ாழகை்்ாத �யைம்ா்ாப்பா ான. ம ா�ன நனைம்ா  
்� ை  மக�், �யைமை் அ�ா ் ொத�ா ான இசைெ்ைள 
பாகபபாக், அட�ா நக ்ரபப் �ை பபவ்ானகான. இபெபா�் 
பா�ண்க, ்� ன ்ா்ா ாடக (first son of Adam) ்்ரட ்்க ா 
 க ள� �த�மமா ்  னா: 
நய நனைம ெெச�ாத ்மனைம்ாதைவ்்ா?  

்�   ாரதை�்ா  இ்்�்ாகாஸ்�கவ ்யழபப்��ா���ாத, 
� ் ெொ�� ெ்்ா�இன ஆ்பைவ (Abel is the second son of 
Adam) ெபாகாைம்ா ாத ெ்ாைவ ெெச் இ�க்மாரடான 
்ா்ான. ஆ்பத �ாழைம்ா்த �னை  ்� �கவ நனி 
ெமரபபாத், அ இ் நாமதை� ெ�ா�்ெ்ாேடான. ்� ன 
�ாழைமயகள �கவ, �ம் அனைப அளாக்ானகார. அ� ாத 
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ொத�ான ்ா்ான ம �ாத ெபாகாைமை் �ேவ பே்ா ான. 
ந்�? ம�ஷன ெ்ாைவ்ாஇன ஆ ான. இனா ம�ஷர்க, 
�ண்ஙகவ பா்க்ா� ர்ைள, �வபமா் ெ்ாைவல ெெச் 
 ாவ்ாகார்க. இ் ொத�ா ான வ்க ஆவக. ொத�ான ம ா� 
ொயஇண்ைள அழாகவகப்்ா் இ�� �வை் பாழாக்ா 
ை த�ா�க்ானகான. ்� ை த்�ட �ா�கிக இ��்ண்ைள, 
அ� ாத ்்ாபமா் �ாகவ்ானகான. ஏன ெ�ாாயமா? 
நகநைட் ொயஇக, ்�  ா்ா் பாா�த�ஆ ா்ா  ர  
 ா�க ஆவ்மாவக.  

 
ொத�ான ்மாரெத�ாத  ா�க ்ட�ைள ெ ாக்ானகான. 
ஏெ னகாத, ்� ன அ ை  ்மாரெதை� ாரவ ்இத�ா 
 ாரட�ா ாத. ஆை்்ாத ம�ஷைஇ, ்ட�ஙகவ  ா்இா�மா் 
�ா�பபா, அ ர்க �வமா், அட�ா நக ்ட�ைள நா��ாக்ானகான. 
இ�� �ேைமை் அகா்ா� ஜ ண்க, இனாக இ ன 
ெொத�கெ்ாவகவக மா்மா  ���ாஇண்ைள நகபா ்மாெக 
்பா்ானகார்க. நகநைட் ்்ாப்மா, ை இாக்ா்்மா, ்�  
நய�ாை் நாைக்  கா்�! அ� ாத, 
்�  நய�ா்ா் ொ��பபரட ்ாகாஸ் இ்்� ான  
இஇத�த�ா ாத நாக  த்வா�்ம ்� பபட் ேவக. 

நகநைட் ொயஇக, பாொொடமா��் பா்்ாக்பபவ � வ, அ் 
�த�க ெெச்பபட ் ேவக. ொயஇ ்�ாஷக நயண் நயர ெ�ளாக்ச 
ெொத்ாக் இ�� �வ்க. பா க நயண் ி ா� ஆ காத ந�்ச 
ெொதப்ாக் (no river or lake water can sanctify a human body & 
soul). �ேைம  ன ?  
ொபமா  இ�� நமா்ா்வ, இ்்�்ாகாஸ்  னக நாமக  
 னா மாத�ாஇ்ம ஆொர ா�மா ் ம ாக ி ா�மா ். 
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ெத�ா்  ழா  ்? 
 
இ்்�்ாகாஸ் �ே்யாாத ந�்ா ்ா ஸநா க  வத�ாெஇனா 
் �த�ாதல  ாொக்ான்காக. அ ர  ழா்ாத நாக நடபப்�ான 
ெத�ா்மா ். “ொயஇ பா்்ாபி”, நாக ெபாக ந�த ெ  கா்ாவக. 
அ�னபாகவ நாக ்ாகாஸ்ை ப ்பாவ ்� �கவக ்யழபப்��  � 
நதவ  ாழகை்ை் ஆர நடனல ெ�ாடஇ் ேவக. அபப் 
இதவாமத, மாப்யக நகநைட் ஆைெ்ைள்் ெபாா�ாச 
நாை த�ாத,  ன  நடகவக? 
ொத�ான, ��ாஸ்ாாா்்ாத�ான அ�ா ் ்ாகாஸ் இ்்� ான 
ெயஷஇா் இ���,  � �ைட் �களத�ா்வ ிவ��ான  னா 
 ாொக்ான்காக (�க்ா 22:3, 21, 22 ம ாக ்்ா ான 13:26, 27). 
இ்  பப் நட��்? இஇரெ்ர இ்்��டன � ா்ஷெ ஊழா்த�ாத 
பணெ்வத� இ ன, பாொொன  ே்ண்ஙகவ ெெ்த  ் க 
ெ்ாவத��ான  ாைள�, ெத்� (Satan) இ  ் �டைவ 
அப்ாாத்ெ்ாேடான. இண்்  �  ாஷ்தை� ெ�ளா ாசத 
ெ�ாா�்ெ்ாகங�த, நமகவ நவமா்ா�கவக.  
 ��  � ம ா� ான ொயஇத்கவக ிவநன் , ொத�ான  
அ�� ம�ஷை  �னை ப்பாவ மா கா்ா் ் ேவக.  

அ�ா ்  � ம ா� ான ஆத்மா ்� ை  ெ ாகவகப் 
ெெச்் ேவக. அ்்பாவ்  பாா�த� ஆ ா்ா  ்� �க,  � 
ம ா� ஆத்மா இ்்� ான  ாரதை�்ைள ஏ ாக ெ்ாகஙகப், 
் �தை� ்பா�ாக் ் ேவக. இ் ்�  நய�ா்ாவக (Principle of 
God). ்ட�க �ம் நய�ா்ா்வ  ாளணவப ர. அ ர �ம் ெத�ா் 
 ாரதை�்ைள அ� ாத நமகவ ��்களார. 
்�   ாரதை�்ா்ா் இ்்�்ாகாஸ், �கைமப 
்பாவ நகைம மா ாகப் மாகெ �பமா ார. 
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நாக இ்்�்ாகாஸ்ை  ஏ ாகெ்ாக �ான �வக, ்� ன ்பாாத 
அனி ெெபத்்ாக ர்ளா் ஆ்ான்காக. அ இ்  ாரதை� 
்ைளக ் ாகெ்ாக்ா்காக. இை� ம�ஷஇா்ா் நாமை  �க 
�்இ் ேவக. 
 
பாொ�க அ  ் அ�த� ஆ ாகிரடநக  
ஏன ொயஇண்ைளத ்�் அைவ்ானகார்க? 
 
ம ா� ஆத்மா ்�  இஇாஜஜா்த�ா்வ  ாை�க்பபட ் ே்் 
 � நாத�ா் ஜய  ான  ாை�்ாவக. ஆ ாத அ் இ�� �வ்ா்வ 
்�   ாரதை�்ளா ாத பேபவத�பபரவ, ்�  ஆ ா்ா்வ, 
 ளா்ா ாத  ளரக்பபட ் ேவக. அபப் �� ாவக ( ள�க) 
்பா்,  � ஆஇா�ை க்ாஇர (worshiper of God) பஇ்வா்த�ா்வ 
்� பபாகைள ஆ்ானகார (�க்ா15:10). பாா் ெ ளாசெத�ா்வ 
 � �ா இக  ளர ்்பாத, ம ா� ஆத்மா ்�   ளா்ா்வ 
 ள�க ்பா், பா  இ�க  ாவ்ா, ெ�ச  ொ��ை ்க 
்�ானா்ாக். இ� ாத ெ�ச ொ்த மாப்யக ம ா� 
ஆத்மா�கவக ்�ா ா ாக்பபவ்ாக். இ�� ி ா� ப்ாை் 
(இஇரொபைப) ெெசப ர, பாா�த� ஆ ா்ா  ்�  ா ார. 
ம�ஷஇா்ா் நாக அை  �க, நகநைட் �் ொ��ை ்ைளயக, 
ஆைெ்ைளயக மாத�ாஇக ை த�ா�கவக  �  ாழகை்ை், ்� ன 
்மாரெத�ா வ  வத் ெெதவ ந்்ா். ொத�ான நாக ்மாரெக 
்பா ை�  ா�கி �ாதைவ. அ� ாத அ ன ம�ஷ�கவ 
் ாத��க �யைம்ா  ்ாாய்ண்க: 
 � கா   ழாபாரவ நைக்க 
 ்ாவதை� �்்கவக ெபா�் ்பாகவ அகெண்க 
 ெ்ரட பழக்ண்க 
 � கா  �க�்க 
 ெ்ரட  ாரதை�்க 
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 ெபா�ளாைெ்க 
 பாாா ாை ்க 

இன�க பவ. 
இை  ்ா�க இ�� �வ்த்கவாா்ை ்க ஆவக. அ� ாத 
இை ்ைள  ா�கி்ாக ம�ஷர்க, �ண்ள் ெ�ச ண்ைள இ�� 
�வ்த�ான ெபா�க்ளாத பவ �� ண்ளாத �ேவ 
பே்ாகெ்ாக்ாகார்க. ஆை்்ாத ்ா�ைட் வ்தை� 
 ா�கி்ா்கா்மா, அ ைஇ்் நாக ெ�ச மா்  ்ணவ்ா்காக. 
நம் ஆத்மா ெொ ப ்ாவக இ�� �வ்த�ாத இ�க்ப்பா்ாக் 
(100 plus years?). அ� ாத ொ கானப  ாழகை்ை் நாக ெபாா�ாச 
நாை க்கிடா். இ�� �வை் ்ட�்்பாவக ்நஇக, நாக 
ெ்ாேவ ்பா ், நம் வ்ண்ைளத�ான. அ� ாத 
�்ர ைட் ாக இபெபா�். அ் நம் நாத�ா்  ாழகை்கவ 
நதவ். 
இ்்�்ாகாஸ் நகமாத ந வ்ண்ைள �� ாகவக நதவ 
ெ�ச க;  பப்ெ்னகாத, ்ரத�இா்ா் இ்்�ை  �ன  
 ா்ா ா்வ அகாகை்்ாரவ, ்� ன அ ைஇ  
மாாத்�ாாா���்  �பபா ாெஇனா �ன இ��்த�ாத  
 ா� ாொத�ாத இஇரொக்பபவ ாச, (்இாமர 10:9). 

 
்� ன அ�பபா் அ இ் ெொ��க வமாஇ ா்ா் இ்்� ான ்மத 
 ா� ாெமாதவாமத, பா�ா ா்ா் ்ட�ஙகவப பாாா்மாச இ�பப் 
ம�ஷ�கவ ிடா� ்ாாா்க. இ்்� ாடக  �்ாக ஆத்மா, ஜா�ா, 
ம�க, ம ாக �வ்த�ான  தவா �ய் பழக்ண்ைளயக 
 ாரவ ாவவ்ாக். இ� வ ெ்ாகெக ்ாவக நாசெ்மாசத 
்�ை பபவ்ாக். இ்்� ான நாமத�ாத ்ட�ைள 
ிபபாவக்பா், ்� �ைட்  ளா நக்மத பாஇ்ாொக்ாக். 
அ�ா ாத இ�� �வ்த�ான ெ்ரட வ்ண்ளான ் �ை ை் 
நகமாத �்இந்்ாக். ்ட�ைள அபபா, பா�ா்   னகைழகவக 
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பாக்ா்க ெப க ர்க ம�ஷர்க. நாத�ா்மா  நாக, நாத�ா் 
்ாவமா் இ��பநமா்ாத  ாழ ந்்ா். ்ரத�இா்ா் 
இ்்�்ாகாஸ் நக  ாழகை்ை் ்ரடா ாரடாத, இ�� 
�வ்த�ாத நகநைட் ஆைெ்ளா ாத ்ரடபபவக  ாழகை், 
்மாரெத�ாத  ா�க �வ�ாை் இழ�் ்பாவக. 
 
நகநைட் வ்ண்க நமகவ பா்க்வாக, வவகபத�ா வ, 
நேபர்ஙகவ, � கார, �க ா ர்ஙகவ, ஏன ்�ெத�ா ்் ிட 
பா்க்வாக. ஆ ாத நகைமபபைடத� ்� �கவ பா்கவக 
ப்்ா் நகநைட்  ாழகை் இ�க்ானக�ா  னா பாரக் 
் ேவக. நாக  � அ�த�மா   ாழகை் நடத�ாகெ்ாேவ, 
பாா�த�மா்  ா�க ்� ை   ்ணவக்பா், அ ர நம் 
 ்க்தை� ஏ ாகெ்ாகள ந்்ா்.  �களத�ாத �ேைமயக, 
்பசொத �சைமயக, ெெ்�த ்நரைமயக இ�க் ் ேவக. 
்� �ைட் பாரை ்ாத நாக  கெ ா� �க நய�ாை் நடபபாக் 
் ேவக. 

 
நகல ழா்ைளலொ��ாபப�ாதலவ்மைட் ாக; 
இ�்தை�ல்நொகவகலபாா�த�ரலஇ்்�ை , 
�த�மலவ்த�ா ாதலெொ��மாகவ் ாக. 
இ�்கலபவல ழா்ைளல்்ாொகவகல- நம் 
பாரை ்ாதலஅை ல�த�மாசல்�ானாக; 
ஆ ாதல்ரத�இா்ா்லஇ்்� ாத�ான, 
ம�ஷாான நைட்கலெத�ா்லபாை�கவல�ா�கிக. 
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�னலஆத்மா ானல ாைவல ன ? 

 
்ரத�இா்ா் இ்்�்ாகாஸ் நகைமப பாரத் இபப் ்்ர்ானகார: 
ம�ஷன �வ்க ந� ை�யக ஆ�ா்பபவத�ாக  
ெ்ாேடாபக, �ன ஜய ை  நஷடபபவத�ா ாத  
அ �கவ வாபக  ன ? �ன ஜய �கவ ஈடா்  
ம�ஷனல ன தை�க ெ்ாவபபான? (மத்�ய 16:26). 

 
அனபா  ர்்ள, நாக  ா�க இ�� நமா்ான ெமாத�  ாைவ 
 ன  ா் இ�கவக? அபப்  � ர ந் ொ  வத், இ�� 
�வ்த�ாபகள  தவா ்�ெண்ளான நாவதை�யக, நாவத�ான 
ெபா�க்ைளயக,  ா்ாபாஇத�ளண்ைளயக, ெ�ாழா ொைவ 
்ைளயக,  ம�ஷாான ெகபளண்ைளயக, �வ  ாெத்ைளயக, 
்்க்ாரவ, அ� வ  �  ாைவை் நார்்க ெெச்ாகார  னா 
ை த்கெ்ாகங் ாக; இை ்ளான ெமாத� ம�ாபி  க ள் ா, 
அை�க்ார்பக மா்�கல  ாைவ அ�ா்மா ், ஆேட இா்ா் 
இ்்�்ாகாஸ் நமகவத ���ா�கவக ஜய ன, அ�ா ் நம் 
ஆத்மா ாவக. �வ் ஆஸ�ா நகநைட் ஜய ை க ்ாபபா கா். 
ொயஇத�ாத ஏ பவக ்நாச்ைள வ்மாக் ப்க �� வாக. 
ஆ ாத ்�  �்ர  க ஆத்மாை   ன  ெெச்வாக? இை� 
அகா�்ெ்ாகள, ்ரத�இா்ா் இ்்� ான  ாரதை�்ைள நாகல
்்ர்் ேவக. ்� �ைட் ்ா தை�யக, ்ாகாஸ் இ்்�ை  
அகா்ாக அகாை யக நாக அைட்் ேவக.  

6 
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்�  ா்ா் ்ரத�ர, நகநைட் ொயஇத�ாத  ாை�த�ா�கவக 
ஆத்மாை க ்ாபபா ாகப்்ா்,  � மாெப�க �ாரடதை� 2000 
 �டண்ஙகவ நனி, இ�� நமா்ாத ெ�ாடண்ா இ�க்ானகார. 
ஆேட இா்ா் இ்்�்ாகாஸ் ான ொபை  மஇ்நக, �னகாக 
நாக நட�� அ ாான �்ாரதெ���பக, இ�� ி ா� �ாரடத�ான 
அஸ�ாபாஇமாவக. இ்�ான இஇரொபபான �ாரடமாவக. இ�ாத 
பணெ்வகவகப்்ா்  த்வாைஇயக ்� ன அைழக்ானகார. 
 
இஇரொபி �ாரடக  ் ைஇ ெ�ாட�க? 
 
்�  ாத நனவகாத� ர்க அை  �க ்ாபபா கபபவக 
 ைஇ்ாத. அ� ாத ்�  ெத�த�ா வ ெெ ா ெ்ாவப்பாமா? இ�� 
இஇரொபைப �வபப�ான�வக, ்னமாரக் ா  பாொ�க (Satan), 
அ  ் ��ர்ஙக ெ்ாகெக ்ாவக �ண்ள் �ேடை ்ா���் 
�பபாத்கெ்ாகங்ாகார்க. நாத�ா்மா்  ாாயக நஇ்ாக்ாை  
இ ர்ஙக்ா் ்ாத�ா�க்ானக். இ ர்ைள நகி �ாத நமகவ 
 ன  பாஇ்்ாஜ க;  னாமாதைவ்். நாநக இ ர்்ளாவ 
்ெர�் நா்ா்க �யரக்பபவ் ாக.  
அநா்ா்க ெெசப ன இன�க அநா்ா்க ெெச்ரவக;  
நய�ாை் நடபபாபப ர்க இன�க நய�ாை் ெெசயண்க;  
இ்�ா ெயக்ாஇமாச  �்ா்கன, அ   �கவாா் பவன  
 ன் ா்டிட  �்ாக்,  

 னா நக ஆேட இா்ா் இ்்�்ாகாஸ் ிகா்ா�க்ானகார. 
 
ஆ ா்் �்ாரபபாக்ாக் 
 
்� �ைட் ெ�்தை�  ாரவ ்இத�பபரட ர்க ொத�ா�க 
அ  ் ிரடநக  னாப பாரத்�ாக. இ ர்ைள அ�நா் 
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்� ர்க  னா பாா�த� ் �க ிா்ானக். இ ர்க ம�ஷாான 
ஆத்மாக்ைள ெ்வத், �யைம்ா  ்ாாய்ண்ைளயக, பழக் 
 ழக்ண்ைளயக ்ைடபபா்கவகப் அ ர்ைள ்ரடா்ப 
பவத்்ானகார்க. ஆை்்ாத �ே்யாாத ந�்ா ்ா ஸநா க 
�ட்   வப்பாக; நகநைட் ஆத்மாை  பா்்ாப்பாக. 
்�  ் பாகைள்ா் மாா் ாக. அ� ாத ்�  ் ஆத்ம 
பா்்ாபி �ாரடத�ாத இன்க ்ெ�் ாக. ்ே்ளாத 
பாரக்ந்்ா� ெ�ச தை�, இ��்த�ாத �்�் ாக. 
அ �ைட் ெத�ா்  ாரதை�்ைள ் ாகெ்ாகங் ாக. ஆ ா்் 
�்ாரபபாக்ாக், மாகெ ொயஇமா ் ்ைடொ்ாத  னாகவக 
�� ா். ்ரத�இா்ா் இ்்�்ாகாஸ் ான  ாரதை�்க ஆ ாயக, 
ஜய �க �ைட்�ாச   னாக  இ�க்ானக். அ� ாத அை ்க 
நகநைட் ஆத்மாை  ஜய  ா்வல �்ாரபபாத், ஆ ாகவாா் 
�்ர�்ைள நமகவகளா்த ்�ா ா ாக்ானக். 
்ாகாஸ் ான ெ�்க நமகவ இனபநக, பாாா்நக,  
ெ�்�ாஷநக, ெமா�ா நமா ். 

 
ஆத்மா ான வ்ண்க 
 
ஆத்மா ஆ ா்ான ொயஇமாவக (Spiritual body) அ� ாத அ் 
ஆ ாகவாா் �்ர�்ைள �� ாகவக ெபவன ெப க். ஆ்ா�க 
நனைம-�யைம பாை�்ாத, ொயஇக மா் நக்ா் பணவ  ்ாபப�ாத, 
ஆத்மா ொயஇ �்ரசொ்ைளயக ்�ா ா ாகவக நாைவகவத 
�களபபரவகள். நாக ் ாகெ்ாகஙக இ்்� ான 
 ாரதை�்ளாத ஆ ாகவாா் �்ர�்க �ேடா்ாக்: அனி, 
ெ�்�ாஷக, ெமா�ா க, நய்்ெபாாைம, �்�, ந வ்க, 
 ா� ாெக, ொ��க, இசைெ்டக்க, இபப்பபரடை ்ளாவக 
(்வாத�ா்ர 5: 22, 23). மாகா் இ�� �வ்த�ான  ாரதை�்க 
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மாகெத�ான �்ர�்ைளத �ேவ்ாக்:  ாபொஇக, ் ொத� க, 
அ�த�க, ்ாம ா்ாஇக,  ாக்ாஇ் ஆஇா�ை , பாத�ப ா்க, 
பை்்க,  ா்இா�ண்க, ை இாக்ா்ண்க, ்்ாபண்க, ெேைட்க, 
பாாா ாை ்க, மாரக்்ப�ண்க (பவல ம�ண்க), ெபாகாைம்க, 
ெ்ாைவ்க, ெ கா்க, ்ளா்ாரவ்க ந�வா ை ்ளாவக 
(்வாத�ா்ர 5: 19-21).  
நாக ் ாகெ்ாகஙக  ாரதை�்க நமகவகளா் பவ ா� 
 ே்ண்ைள �� ாகவ்ானக். அபப்ெ்னகாத  �� 
 ாரதை�்ளான அ்பபைட்ாத நகநைட் ொ��ை   ாழ� 
(thought life) அைம்ானக்�ா, அ� ்் ப நகநைட் 
ஆத்மா ான நாைவயக அள ாடபபவக.  
்� ன ஆ ா்ைள நாாத�ாபபாரக்ானக ர; 
இ��்தை� ்ொ�ாத், நாை �்ளான  
்�ா கண்ைளெ்தவாக அகா்ானக ர. 

 
 � நாை �  ாை�க்பபரவ (thought state), ம �ா்வ (processor) 
��பெப ா ாரடாத (image state), அ் �்ரசொ்ளா் 
ெ ளாபபவக இடக�ான ஆத்மா. நகநைட் வ்ண்க, நாக ்ார 
 னா �வ்ா வ நகைம ெ ளாபபவத்க.  
்ரத�இா்ா் இ்்�்ாகாஸ் ்� �ைட் அனபான  
வ்ண்ைள இ�� �வ்த�ா வ ெ ளாபபவத�ா் ர. 

 
 ��  � மஇநக அ�ான ் ா்ளாத அகா்பபவக  னகார 
இ்்�பாஇான. ்மபக நதவ மஇக ெ்ரட ் ா ெ்ாடா், ெ்ரட 
மஇக நதவ ் ா �இா்  னக ெத�ா்தை�யக ெ ளாபபவத�ா 
�களார. நரி�ாாதல அத�ாபபழதை�ல ்�வ ்ல �டத� மாவக. 
�களதை�லஆஇாச��ாத, �ேைமலெ�ாாயக; ெத�ா்தை�லஅகா��ாதல
ெத�ா்கலநகைமல ாவ�ைவ்ாகவக. 
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ஆ ா்ான பணவ  ன ? 
 
ஆ ா  னப், ஆத்மா ந� ்க பஇ ாயகள �்ார ஆவக 
(operating system with inbuilt memory). இ�� ி ா�மா  
அைமபிகவ ெொ��க்ாஇர்க இ� ர �ேவ. 
• ்�   ாரதை�்ா  ர (Word of God: Jesus Christ) 
• ்�  ஆ ா்ா  ர (Spirit of God: Holy Spirit)  
இ�� இ� ாான (The two arms of God) ்ை்யடன,  � ஆத்மா 
� ் �வ்பப்்தை� ் க்ா ாத, அ் �� ாகவக 
பேி்க, ்ரத�ாான ்ரடைள்ைள நாைக ்  ா �ா் இ�கவக 
(System commands are our characters). அபப்்ாதைவெ்னகாத, 
ஆ ா ெெத� நாைவ்ைடயக.  இ்்  ்� ொ்�ழ�� நாைவ்ாவக, 
அ�ா ் ்�  ்ரடைள்ஙகவ ிககபா �ா் இ�கவக (Spiritually 
dead state).  
 
பாகவ  பப் நாக �்ார  ாழ்ா்காக? 
 
நாக இ�� ொயஇத�ாத �்ார  ாழ, �வ்த�ான ெபா�க்க அ ொ்க. 
இ்  த்வா�கவக ெபா் ா ். ஆ ாத நாத�ா்்ாவமா் 
ஜய ாக்,  ாரதை�்க ் ேவக.  ்ரத�இா்ா் இ்்�்ாகாஸ்்  
நாத�ா்ஜய  ாத  ா�க நகநைட் ஆேட ர. இ �ைட் 
 ாரதை�்ைள நகி்ாக ர்க, ஜய  ா்வ  னெகனாக 
பாைழபபார்க. இ�� ்மாரெ  ாழ ா ்ா் �ண்ைள 
அரபப்ாபப ர்க ்ா �க இவக்மா   ாெத  ழா்ா் 
�ரபாஇ் ொபப ர்க. மாகா் ்்ரவகவப ்பாவக  ழா 
 ாொவமா �ா் இ�க்ானக். இ�ாத அ்ந்ர  ா�பபத்டன 
பாஇ் ொக்ானக ர. இ��பபாை�்ாத நம் ஆத்மா ெ்ரவப 
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்பா � வ ்�ை ்ா  அை த்  ாஷ்ண்ஙக �கள். 
இை ்ைள �ேடாக்ா ை த�ா�பப ன�ான ்ட�ஙகவ 
 �ாாா்ா்ாப்பா  ொத�ான  னப ன. நாக ்ே்ளாத ்ாணக, 
ொயஇத�ாத �்�க ம ாக ெெ ா்ளாத ்்ரவக பவ �வ் 
 ாஷ்ண்க (ம ா� ் பை ்ளா  ொ ாமா, ்ை�பித�்ண்க, 
அகா ா்த, ம ாக  ாழகை்  இவாா்க) பார்க்ை�்ளா்ா, 
பாகவ நாளைட ாத அை  ் �ண்ளா் இ�� �வ்ாத 
்��பபவ்ானக். நம் ஆ ாை் இபப்பபரட �வ் அகா ா ாத 
(knowledge of this world is demonic)  ்பாஷாத்  ��ாத, அ் 
்�  ்ா மானகா (wisdom of God), ்�  ொ்ைவ (likeness of 
God) இழ�், �வ் ொ்ைவ (self image) ந� ்க ெப ா, �வ் 
்ாாா்ண்ைள வகாத் அ�ா்க ொ��ாக் ஆஇகபாகவக. 
ஆத்மா �வ் �்ரசொ்ளாத நாஇபபபபவக்பா்,  
ஆ ாயக அபப்்் �வை்்் ொர�் இ�கவக.  

 � ம ா� ான ஆ ா ெபாதவா��ா் மாாக்பா், அ ன 
ொத�ா ான (son of devil) பாகைள்ா்ாகான. அபப்த�ான 
��ாஸ்ாாா்்ாத்க � ் ம ை� ந��த ொத�ா�கவ 
 ா ாப்பாரடான. ஏெ னகாத அ ன இ�� �வ் 
 ாழகை்க்ா் மரவக இ்்�ை  நகபா்ா���ான. 
 
 பெபா�் ொத�ான  � ைஇத �ாகவ்ாகான? 
 
இ்்�்ாகாஸ் ான ்ாவத�ாத �்�்ா ்�ெக ்இாம�ைட் 
ஆரொ்ான ்யழ இ���். ��ாஸ்ாாா்்ாத்  � ெந�ா் 
மா கதை�  ா�கபா்  ா்  �ாரபாரத் ்ாத�ா���ான. 
்ாகாஸ் ான ்பா�ை ்க அ �கவக இஇரொபபான அடப தை� 
ெ்ாேவ  இ ாதைவ. அ ைஇப்பாவ்  �ா�க அ ி�ண்ைள 
ெெச் ெந�ா்த�ாத ெபாா் மா கதை� ஏ பவத� ் ேவக    
் � ்ா் ஆஇகபாத�ான; ெபா�ளாைெ அ�் ாவ ்ெர�் 
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ெ்ாேட். இ்  னா ்பா்்ம, ெத்��கவ,  � ஆத்மாை  
ிஇர்  வபப� வ.  
நம் ் பை   ாழை  நாெக பேணக ்மாெக்ாஇன  
ொத�ான; அ� ாத � கா  ொ��ை கவ �்ார  
ெ்ாவபப் பா மாவக. 

 
ஆை்்ாத�ான ்� ன நமகவ ்�ை ்ா   தவா 
் பை ்ைளயக ் �மா் (Bible) ெ்ாவத�ா�க்ானகார. ம �ாத 
� கா   ே்ண்ஙடன இ��� ன ��ாஸ்ாாா்்ாத. அ� ாத 
்ாகாஸ்் ாவ அ ன ஜய ாத்  �்க, அ இ்  தவைம்ா  
 ாரதை�்க அ  ் �களதை� ெ�ாவ � வ, அ�� ெ்ரட 
 ே்ண்்ள ெப���ைட்ா்ாப ்பா ். இ  ் ஆைெ 
நமாை்ச ொர��ா���். அ் ொத�ா�கவ மா்�க 
பாாா்மா்ா���். ��ாஸ்ாாா்்ாத் இ்்� ான ெயஷன�ான; 
அ ்இாவ � ா்ெஷ ஊழா்த�ாத இ னல பணெ்வத� ன�ான; 
்ா ஸநா க ெப க ன�ான. ஆ ாபக அ  ் ஆத்ம 
 ாகைெ, �வ்  ாழை ச ொர��ா���். ொா்ா  இடத�ாத 
இ���ாபக, நைக்ா   ழாபாவ ெெச�ாபக, ஆத்மா ்�  
�ாரடதை� �்இா ாரடாத, அ் பவன ெ்ாவக் ந்்ா�ப், 
ொத�ான பவ �ைட்ைளக ெ்ாேவ  � ான. இ� வ 
��ாஸ்ாாா்்ாத்  � ொரொ்ா் இ�க்ானகான. இனைககவ, 
நகமாத பவ�க இ��ச பழநாைவ்ாத இ�பபை� �்இ் ேவக.  
 
  ் , ்ொர�்ல ்பா்ாமதல ந ்ாாாை்்ைளல ெெச்ல நாகல பழ்ல
் ேவக; இ்்� ானல ்மபகளல  ா� ாெதை�ல ்ாத்கெ்ாகளல
் ேவக. ்� னலநகைமல னெகனாகல ாொாாத், ஆ�ாாக்ாக ர, 
 னபை�ல �ல்பா்கலமகக்ல் ேடாக. 
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ஆத்மா் ... ஆத்மா் ... 
நய ்பாவமாடக ெ�ாாயமா? 
நாத�ா் ஜய �கவ ெொ��மா  
இ்்� ்� ை ்் ெ�ாாயமா? 
 
ொயஇத�ான ெ�ாதைவ்க ந்�் ்பாவக, 
ஆத்மா ாத ்னபண்க ெ�ாடர�் நாைவகவக, 
ந் ாதவா இஇாஜஜா்க � கவ �ே்ட, 
அ் நனைம்ாவா - இதைவ �யைம்ாவா 
�ன ந்��ா் . 
 
�ேைமயகள நய �்ர �ா ாத, 
்�  ொ்த ெ ளாபபவ்ம; 
ஜய ்ாாயட்ம அைட��ாட் , 
ொபை  அனி ்ாைடத�ாவ்ம; 
ஆத்மா் ... ஆத்மா்  ... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ஆத்மா ான ெொ��க 
நாத�ா்மா ் 
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நகல ே்ண்கல�� ாகவ ்ல 
்�  ொ்ைவ்ா? 
 
ெ ்க ொ��ாப்பாக!. இ்்�்ாகாஸ் �கநைட் மஇ்தை�க 
வகாத் ்பெ ஆஇகபாத��டன, ��ா�ன  ே்ண்ஙக 
மாகாப்பா ். இ ா இ இாத �ன  ாழகை்்ாத  �� ா� 
பாஇ்்ாெ நக இதைவெ்னா  ே்ா அ ைஇக்ார்க 
ெ்ாவக்த �ாரடமாரடான. அ� ாத � கவப ெபாா் வாபக 
்ாைடகவெமனா நகபா ான. இ���ாபக, �ம்ல மஇ்த�ா வல
நனில நட��ல இஇ�ல ப��ா்ாத, இ்்�்ாகாஸ் ெஇார் 
்்ாகை்ை் ெ்ாவகவக  ைஇ்ாத, ொத�ா ாத ��ாஸ 
்ாாா்்ாத�ான ொயஇத்கவக ி்ந்் ாதைவ. 
்� ை  நாக ம பநர மா் மககவக ்பா், அ ர  
நகைம ்னமாரக் ாடக  பபைடத்  ாவ ார.  

 
��ாஸ்ாாா்்ாத் � ் �்ா�ய தை� (free will), ொத�ா�கவ 
 ா ாப்பாரட  �  ா� ாெ ்்இா்ா்ா ான. இனா நகமாத 
 த�ை  ்பர இ ை ப்பாவ  ாழ�்ெ்ாேவ இ�க்ான்காக? 
நகமாத பவர ்ா ஸநா க ெப ா, ொயஇ பா்்ாபைப 
அைட��ா���ாபக, ொயஇ ஆைெ்ஙகவ, நகைம  பிகெ்ாவத் 
 � மாகெய் ்ாகாஸ� இா் (Carnal Christian)  ாழ�்  ��ாத, 
்ாவப்பாக்ாத நாக  னாகவக பாஇ்்ாெ பபடாமத, 
��ாஸ்ாாா்்ாதை� ்பாவ அழா�்்பா்  ாசபிேவ. 
ஆை்்ாத, ொயஇ ்ா ஸநா க பா்்ாபைப ெ்ாவக்ாக்  னப் 
�ேைம�ான; ஆ ாபக நாக ்�  ொ்வாச மாக அவத் 
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ெபக் ே்்  � நக்ா் ஆ ாகவாா் ்ா ஸநா க (Spiritual 
baptism)  ாக்ளாக்பபர்�பபை� ம �ாதல �்ர�் ெெ்தபட 
் ேவக.  
 
்ரத�ர ��க ்ா ஸநா க 
 
்� ன பாா�த� ஆ ா்ா் இ�க்ானகார  னா பாரத்�ாக. 
நகநைட் �்ார அ�ா ் ஜய ன, இ�� ்� ன ��� ஆ ா்ாவக.  
ம�ஷ�ைட் ஜய ன ்�  ா்ா் ்ட�க ���  
�யபமா்ா�க்ானக்.  

 
 � �க ்ெஇகிடா�  ளா்ா ாத  ாெக ெெசயக, பா�ா ா்ா் 
்�  ாடமா��் ிகபபரவ  �க பாா�த� ஆ ா்ா  �டன, 
நகநைட் ஆ ா ெமா�ா மைட�், ஆ ா்ான  �ைமபபாரைட 
்ாத்கெ்ாகள ் ேவக. நாக இ்்�்ாகாஸ்ை  இஇரெ்இா் 
ஏ ாகெ்ாேவ, அ ைஇ ்நாக்ா  ாே்பபக ெெசயக ்நஇத�ாத, 
ெ�ச�் பாஇென த�ாத நாஇபபபபவ்ான்காக. இ் ்�  ா்ா் 
்ரத�ர ��க ்ா ஸநா மாவக. இ் இஇேவ  ை்்ா் 
்ா்பபவக. 
• பாா�த�ா ா்ான ்ா ஸநா க 
• அக்ா ா்ான ்ா ஸநா க 
(ஏொ்ா 28:11, 12; 55:1; 1 ெ்ாாா��ா்ர 12:7-13;14:2) 
 
பா�ா, வமாஇன, பாா�த�ா ா்ான நாமத�ாத ம ா�ன �ே்யாாத 
ெப ாகெ்ாகஙக ந�கவ ்ா ஸநா க, அ  ் ொயஇதை� 
பா்்ாக் ���க. ்� ன, நகைம ந��த இ�� �வ்த�ா���் 
பாாாத், அ�த�மா ை� அ�ா ் ொத�ா ான இசைெ்ைள 
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ெ�ாடாமத, அ �ைட் �ன � ெபவத�ா ்ா் ்ாத�ா�கவகப் 
ிா்ானகார.   � ்ா்? 
 
்� ன  ாக்ளாத�ா�கவக பாா�த� ஆ ா்ான ்ா ஸநா தை� 
ெப ாகெ்ாக � ்ா். இ் ஆத்மா ெகப��மா ். ஆத்மா 
்� ொ்ைவ அைடயக நாைவ்ாவக. அபப்ெ்னகாத, நாக 
்ரத�ர ��க ்ா ஸநா தை� நாசெ்மா் ெபக் ேவக. இ�� 
�ன � ெபவதை� ெப க �டன, ஆ ாகவாா் யத�க 
ஆஇகபமா்ாக். �யைம்ா  இ�� �வ்  ாரதை�்ைள, நாக 
ெ ாக் ஆஇகபாக்ான்காக; நனைம்ா  இ்்� ான 
 ாரதை�்ைள �ா நக � காமத ் ாகெ்ாகங்ா்காக. 
அ� ாத ஆைெ்க மைக்த ெ�ாடணவ்ாக்; அனி நகமாத  ளஇ 
ஆஇகபாக்ானக். ்� ன �ம் பாகைள்ஙகவ இஇேவ  ா�மா  
ஆொர ா�ண்ைள ை த�ா�க்ானகார. ஆொர ா�க  னப் 
ஆ ாகவாா்  ாஷ்க ஆவக (III ்்ா ான 2).  
• ந�வா �ா், �ண்க ெொ��  ாழகை், வவகபக, ம ாக ெ் 
ம�ஷைஇ ்நொகவக ்ாாா்ண்ளாத பாா�த�மா் இ�பப� வ 
பாா�த�ா ா்ான அபா்ஷ்க ( ா� ாெக  ளஇ இ் ���்ாக்). 

• இஇேடா �ா், ்ரவேட ர்ைள  ாவ ாக்�க, ெபாதவா� 
பாொொன ஆ ா்ைள  ாஇரட�க, ்நாச்ைள வ்மாக்�க, 
� ா்ெஷக அகா ாக்�க, ்ரத�ர �� ் அக்ா ா்ான 
அபா்ஷ்க (இ் ்�  இஇாஜஜா்க  ளஇ ���்ாக்). 

 
்� �ைட் ஆத்மா ா்ா் பாா�த� ஆ ா்ா  ாான ம நக, 
நகநைட் ஆத்மா ான ம நக   ாைம்ைட�், ஆ ா்ான 
 �ைமபபாரைட ்ாத்கெ்ாக ்�, ெ�ச�் நாைவை் 
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அைடயக பாக்ா்மாவக. இ� ாத நகநைட்  ாழகை் 
நக�ா்ைட்ாக். 
 
்நாச்க பா த�ான ெ ளாபபாவ்க 
 
்நாச்க நக ொயஇத�ா வகளா்  � � வ நக்ா் ்ாஇ்க, 
இசைெ்க, ொபண்க, பா ண்க. ெ்ாேவ  �ப ர்க பாொொன 
ெபாதவா� ஆ ாகிரடக ஆவக. ஆமாக, ம ா�ன ஏ்� ாத 
்நா்ானகா �்மாச  ாழ�� ன. அ ன ஆஙக அ�ா்ாஇதை� 
இழ��்க, பா�க ்நாசக்ாாாமா்க அ ை த �ாக் ஆஇகபாத� . 
இ� ாத அ  ் ஆத்மா, ஆ ா, ம ாக ொயஇக �னகாபக 
் �ை . இபப்  னாகவக �� ா� நகைமத ்�்த�ான 
்ரத�இா்ா் இ்்�்ாகாஸ்  ��ார.  னாமாதவா� நகைம, �ம் 
ொபை  மஇ்த�ா ா்வ, ்� ் ாவ இை்த், �ம் 
�்ாரதெ���� ா்வ நாத�ா் ஜய �கவக பாைழத�ா�கவகப் 
ெெச�ா�க்ானகார. அ ர ��கி்ளாத வ்மா்ான்காக. 
்ாகாஸ்�கவக பாைழத்கள நாக, ெ  கா ொக��ாட ்�ை  
ஆ ாகவாா் ஆொர ா�ண்க. ��ப ர ்�  ஆ ா்ா  ர. இ�� 
பா மா  �வ்ா்வ்், �ம் பாகைள்க பாா�த�மா்  ாழ � வ 
்�  ளாத�ா�கவக அ ி�மா  ஆொர ா�ண்ைள ெப ா, 
அ �கவ ொரொ்ா் நாக ஜய ாப்பாக. ்� ொ்வாச மாகா, 
்� ் ாவ ்ாவதை� ெெவ ாவ் ாக.  

 
இ்�ா ்ைடொ நார்ளாத, ொயஇத�ாத  ா�க ம�ஷர  
்ா ர மய்க, ்� ன �ம் பாா�த� ஆ ாை் ஊ கா  
அ ர்ள் ஆத்மாை  �த�க ெெச் ன,  னா  
ெொதப்ானகார (்்ா் த 2: 28, 29). 
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்ார ்ா ஸநா க ெபக் ேவக? 
 
ம�ஷாான ொயஇக ஆ�ாமான ்யழபப்்ாைம்ா ாத �ேடா , 
ஆே-ெபே �க ா ாத �� ா்ானக்  னா அகா�்�ாக. இ�� 
ொயஇக �ா்ான ்ரபபத�ாத ்� ா் இ�கவக்பா்,  னாக 
அகா்ாமத இ���ாபக, இ�� �வ்த�ாத  ாழகை்ை் ெ�ாடண்ா, 
நனைம-�யைமை் ் ா, ்� ை த ்�வக  ே்மானகா 
்ாவதை� ்ழாக்ானக். அ� ாத, ்ட�க ��� ஆ ாயக, அ�ாத 
நாக ்ரவக வ்ண்ஙக  ா�க நக ொயஇக அ�த�பபவ்ாக். 
இ்�ான �வ்த�ான ொ்வாவக.  
  ் , நனைம-�யைம ெ�ாா�� ்ா �க, �ண்க ்யழபப்்ாைமை் 
 பிகெ்ாேவ, �ே்யாாத �ழ்ா, பா�ா ா்ா் ்� ன, 
இஇரெ்இா்ா் இ்்�்ாகாஸ் ம ாக பாா�த� ஆ ா்ா  ாான 
நாமத�ாத ொயஇ �த�மைடயகப், ்ா ஸநா க ெப ாக ெ்ாகள 
் ேவக. இ்  னாக ம� ெடணவ அதவ. ்�  நய�ாை் 
 த்கெ்ாகஙக  � நா்ழசொ்ாவக. 

 
ம ா� ொயஇத�ாத  ா�க நகநைட் ஆத்மா ்மாரெக  
ெெதவ ் ேவெமனகாத, அ் ்�  ஆ ா்ா  ாான  
பாகைள்ா் ் ேவக; அ�ா ்  ளாை் �ாாொக்  
் ேவக. இ்்�்  அ�� ்�   ளா.  

 
ஆை்்ாத ொயஇத�ாத  ா�க ்ா �க, பாா�த� ஆ ா்ா் ஜய ாகவக 
்� ை , இ�� �வ்த�ாத �மக்் ேவக. அபெபா�், அ ர 
நாக இ�� ொயஇதை� ாரவ பாாாயக ் ைள்ாத, நக ஆத்மாை  
�ம�் ்மாரெக அைழத்ச ெெத்ானகார. அண்் நாக நாத�ா் 
்ாவமா் ்�  ான  ளா்ாத ஜய ாகவக பாக்ா்தை� 
ெபா்ான்காக. 
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்மாரெகல்பா்ல ன லெெச்ல 
் ேவக? 
 
நாசெ்மா் நாக  த்வா�்ம ்மாரெக ்பா்த�ான 
ஆைெபபவ்ா்காக. ஆ ாத அ� ்ா் ஆ்த�பபவ்ாக ர்க 
ொவஇா்க ்ா்பபவ்ாகார்க. ெப�கபானைம்ா ர, இ் 
்ட�ளான ெெ்த  னா நாை த், ் ைவ் ா இ�க்ானக ர. 
்மாரெத�ாத  ா�க ்ட�க�ான, ்ார அண்்  �் ஜய ாக் 
் ேவக   த �யரமா ாக்ாக ர. ஆ ாபக, அ� ்ா  �வ�ாை் 
ம�ஷஇா்ா் நாக இ�� �வ்த�ாத ெப ாகெ்ாகள ் ேவக 
 னா, அ ர �ம் ெத�ா்ப பாை�ை் ஏ பவத�ா்ா�க்ானகார. 
 
இ��ப பாை�ை் நமா்ாதல அைமத� ர�ான ஆேட இா்ா் 
இ்்�்ாகாஸ். அ ர �னா ்ாாய்ண்க, நக  ாழகை்்ாத 
நாசெ்மாச நட�்�கா்ா் ் ேவக  னா ிா்ானகார. 
 ம மா கக 
 �ே்யாாத ந�்ா ்ா ஸநா க 
 ்ட�ளான பாா�த� ஆ ா்ா  �டன ெமா�ா க ெபா�த 

 
ம�ஷர்க ஏன ம மா கக அைட் ் ேவக? 
 
்� �ைட்  ாரதை�்ஙகவ ்யழபப்்ாமத,  ாழகை் நடத்க 
ம�ஷர்க ம மா கக அைட்் ேவக. ஏெ னகாத 
�்ொ��ை  ்� �கவ  ா்இா�மா   ே்ண்ைளயக, 
ெெ்த்ைளயக ம�ஷ�கவகளா்த ்�ா ா ாக்ானக். 
்ட�ளான அனபா ாத �� ாக்பபவக நம் ஆத்மா, இ�� 

8 



 
[67] 

�வ்த�ான ஆைெ்ா ாபக, இசைெ்ளா ாபக ்ைகபபரவ,  � 
�்நவமா   ாழகை்ை் நடத்்ானக். ெ் ம ா�ைஇ ்நொக் 
ந்்ாமத, ெேைடயக ்பாஇரடநக, ெ  காயக ்�ாத ாயக 
ம ா�  ாழகை்்ா் ்ா்பபவ்ானக். அழாயக இ�� ொயஇத�ாத 
நாத�ா்மா  ஆத்மாை  �ைட் நாக, ெ்ாகெக நகைமத 
�ாழத�ா, ஆேட இா்ா் இ்்� ா  ர ெொதப்ாக �ேைமை் 
்ா் ெ்ாவத் ்்ரவக ் ைள்ாத, ம மா கக அைட்ான்காக.  

 
�்ொ��ை ை்  ்க்ா ாரவ ெ�ச  ொ��ை ை்  
 வத்கெ்ாக ்�ான ம மா கமாவக. அ�ா ் இ��  
�வ்த�ான  ாரதை�்ைள � ாரத் ாரவ ்� �ைட்  
 ாரை�்ைள ் ாகெ்ாக �ாவக.  

 
�்ொ��ை , பா தை� நகநைட்  ாழகை்்ாத ெ்ாேவ 
 �்ானக். அ�ா ் ்� �ைட் நய�ாகவக �ேைமகவக 
ிககபா் நகைமச ொ��ாக்த �ேவ்ாக். இ�ன  ாைள ா் 
ி்பி்  ாஷ்ண்ைளக ் ாகெ்ாகள �ா நக நாக 
பாஇ்ாெபபவ்ா்காக. அ� ாத ம�ஷர்க, ்த ா அகாை ப 
்பா கா, ்�  ான ்ா தை� அவரொ்க ெெச்ாகார்க.  
ம�ஷ�ைட் அகா ான ந�ாரசொ அ �கவ �வ்ாத ்நாபத 
பாாைெ  ாண்ாத ��்ானக். இ் � ா  னா ெொத � வ 
இதைவ. ஆ ாபக ்� ன நகைம �ேடாக்ா்�ான ்நாக்க 
 ன ? நாக அ �ைட்  ாரதை�்ைளக ் ா, அ �ைட்  ்இ 
்பஇா  வமாஇ ா்ா் இ்்�்ாகாஸ்ை ப ்பாவ, ்யழபப்�� 
பாகைள்ளாச ்மாரெக ்பா்் ேவக  னப்�ான. 
 
நகநைட்  தவா ொ��ை ்ஙகவக ஆ�ாஇக,  ாரதை�்க�ான 
 னா ஏ ் ்  பாரத்�ாக. ஆத்மா ான ொ்ைவத 
்�ா ா ாகவக ொ�ை� (Mind), ்ா�ைட்  ாரதை�்ளான 
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அ்பபைட்ாத  னபை� ம�ஷஇா்ா் நாக �்இ் ேவக. 
பா ண்ஙக, அக்ாஇம ொ��ை ்ஙக ெப�்ா்ா�க்ாக இ�� 
�வ்ாத, ம ா� ஆத்மா  ா�க ்ாவக மா்�க வா்ா்். மாகா் 
நாத�ா் ்ாவமாச  ா�க ்ட�க, ெ�ச�் ொ��ை யகள ர  னா 
அகா்் ேவக. ்� ன அனபா்்  இ�க்ானகார. 

 
ெ�ச  ொ��ை  (Spiritual Mind): இ் அனபா ாத 
�� ா்ானக்; நாக ம க ைஇ ்நொபப�ா ாத  ளர்ாக் 
�் ொ��ை  (Selfish Mind):  இ் ஆைெ்ா ாத �� ா்ானக்; 
நாக ம க ைஇபபாரத், அ்்பாவ நமகவக ் ேவக  னா 
நாை பப�ா ாத  ளர்ாக் 

 
நாக �்ொ��ை யகள  �  ாழகை்ை்  ாழ�் ந்கவக 
்பா்,  ெெச� ிே்ா்ண்ைளயக, �ா �ரமண்ைளயக மாத�ாஇக 
்்க்ாரவ, ்ட�க நமகவ ்மாரெத�ா்வா இதைவ நஇ்த�ா்வா 
இடக அளாபப�ாதைவ. ம க �கவ ��� ் நதவ். இை� 
்ட�க மா்�க  ா�கி்ானகார. ஆ ாத அ� வ ்மவா் நகைம 
�ேடாக்ா் அ ைஇ நாக ்நொக் ் ேவக அதவ ா! ்� ை  
்நொக்ாமத, அ இ் நாமத�ா வ மாா்ாை� ெெபத�ாமத,  பப் 
நாக அ �டன ்ெர�்  ாழந்யக. நக ஆத்மாை  
்மாரெத�ா வ,  ளா்ான பாை�்ாத அைழத் ெெதப ர, பாா�த� 
ஆ ா்ா் ஜய ாகவக பஇமாத்மா (Soul of God) ஆ ார. இ�� 
ெத�ா்தை� �்ர ் நதவ். 
 
்� ன ம�ஷைஇ ்� ொ்வா்த�ான ்�ா ா ாத�ார  னா 
அகா�்�ாக. இ�ான அரத�க  ன ெ னகாத, ஆ�ா்ாத ம�ஷ�க 
ம�ஷாயக ்� �ைட்  ாரதை�்ஙகவ ்யழபப்�் நட�� ர; 
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ெ�ச  ொ�ை� (Spiritual Mind) அ ர்ஙகவக இ���். ொத�ான 
அ ர்ஙகவ �்ொ��ை ை் ் ாகெ்ாவத� பாகவ, அ ர்க 
்ட�ைள ாரவ பாாா�்  ாழ ஆஇகபாத� ர. ம�ஷ�கவ நட�� 
்ொ�ை ்ாத, அ ர்க ்�   க  ாழகை்ை் (Carnal Mind) 
ெ�ாா�் ெ்ாேட ர. �ேைம  ன ெ னகாத ம�ஷர்க 
்� �ைட் பாகைள்க, அ �கவ  �ாாா்ளதவ. ் �க இபப்ச 
ெொத்ானக்.  
்� �ைட்  ாரதை�்ைள ெப ாகெ்ாேட ர்க  
்� ர்க (Angels),  னா.  

 
நாக மாப்யக ம ��ா���ா, ்� �ைட்  ாரதை�்ஙகவ 
ெெ ாொசகவக ்பா், ்� �ைட் பாகைள்க ஆ்ான்காக. 
�்ொ��ை  ்  ாைமை் ம�ஷாாடக �ேடாகவ்ானக். 
ெ�ச  ொ��ை  நக ஆ ா்ாபக ஆத்மா ாபக   ாைமை் 
ஏ பவத�ா, ்� �ைட் பாா�த� ஆ ா்ா  �டன, நகநைட் 
 ாழகை்ை் ெமா�ா மைட்ச ெெச்ாக். இ� ாத நாக 
்ட�ஙடன இழ�்்பா  �க�, மாப்யக ி்பபாக்பபவ்ாக். 
ம�ஷ�ைட் ்யழபப்்ாைம அ ர்ஙகவ ொயஇ மஇ்தை� 
ெ்ாேவ  ��்.   ்  நகநைட் ஆத்மா�கவ நாத�ா்மா் 
 ாழ  � இடக ்�ை பபவ்ாக். ஆத்ம இஇரெ்இா  
இ்்� ா  ர, இ� ்ா் ஆ்த�க ெெச�ா�கவக இடக 
்மாரெத�ாபகள்.  

 
“ ன பா�ா ான (்ட�ளான) �ர்த அ்ந்  
 ாெஸ�வண்க �ேவ;  � ஸ�வதை� �ண்ஙக்ா்  
(ம�ஷ�க்ா்) ஆ்த�க பே்ப ்பா்ா்கன”,  
(்்ா ான 14: 2).  
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இபப்ச ெொன  ர இ்்�; அ ர ்மாரெத�ாத நமக்ா் 
 பெபா�்க ெஜபாத்க (் ேவ�த) ெ்ாேவ இ�க்ானகார.  
இனைககவ இ��ப நமா்ான ம�ஷர்க, �ண்ள் ்� ர்ைளக 
வகாத் மா்�க ை இாக்ா்க �கள ர்ளா் இ�க்ானகார்க. 
்மாரெத�ா���் �களபபரட இ�� ்� ர்க, ம�ஷ�கவ 
் ாத��க ்யழபப்்ா�  ாழகை்  னாகவக பாஇ்்ாஜ க 
இதவா�். ்� கவமாஇ ா்ா் ்ாகாஸ் இ்்� ான ்யழபப்�� 
 ாழகை்்ா ாத, நமகவ ்ாைடகவக நனைம்் ்மாரெ 
 ாழ ாவக. ்மாரெத�ாத இஇாஜா ா் இ��� இகமா�் த, 
நமா்ாத இ்்� ா்ப பாக�், நகநைட் பா மா , ்யழபப்்ா� 
வ்தை�யக, ொபமா  ஆத்ம பாாாை யக நகைம  ாரவ நயக்ா, 
மாப்யக பா�ா ா்ா் ்� �டன நகைம ்ெரத் 
ை த�ா�க்ானகார. இ ர பா�ா ான நாமதை� �ாாத்க  
ெ்ாேட�ாத இபெபா�் நமாகவக,  ா த�ா வக ம ாக 
ெர ்வா்த�ா வக ஆேட இா் இ�க்ானகார. இை� 
 பாெஇ்இா  ஆபாஇ்ாக  ா� ாொத�ார. � ் பாஇகபாா்தை�யக, 
பக�ா  ழாபபாரைடயக ெபாா�ாச நாை க்ாமத, ெத�ா்த�ா வ 
ஆபாஇ்ாக ெெ ா ொசத�ார. 
 
ஆபாஇ்ாைம ஏன ்� ன ெ�ாா�் ெ்ாேடார? 
 
்� கவமாஇ ான  �ை்ை் �ாரடமாவகப்்ா், ஆபாஇ்ாமான 
ெ���ா (Hebrews) ெ�ாா�்ெ்ாகளபபரட். ஆபாஇ்ாைம ்� ன 
அைழத�்பா் அ ர, ்ட�க பாா�த� ஆ ா்ா்  ாழப ர  னக 
அகா�க, ்ா நக இதவா� இா் ்ா்பபரடார. � ் 
��ை�்ான  ழா்ாத, பாஇகபாா்  ழக்ண்ைளயக,  ாக்ாஇ் 
ஆஇா�ை யக ெெச் ��ார. அ� ாத ்� ன ஆபாஇ்ாைம, 
அ இ் ெொ�� ்�ெதை�யக (ஊர, ஈஇாக), மக்ைளயக ாரவ, 
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்ா ான  னகைழக்பபரட, இனைக் இஸஇ் த ்�ெத�ா வ 
அைழத்ப்பா ார. ்�  ்  ாரதை�்ைள நகபாப்பா  
ஆபாஇ்ாமான ெ���ா, இனாக அ்� இடத�ாத  ாழ�்  � ை� 
நாக பாரக் ந்்ாக். ஆபாஇ்ாமான வவகபத�ா வ �ம் 
 ாரதை�்ைள ் ாகெ்ாவத், அ��  கெத�ாத  �� ��ா  னக 
்்ாத�ாஇத�ாத, �ா�் இஇாஜா ான வவகபத�ாத, நகைமப ்பாவ 
 � ொா வழ�ை�்ா் அ �ாாத�ார (பாக��ார) இ்்�பாஇான.  
 
்� �ைட்  ாரதை�்ஙகவ ்யழபப்�்  ா�க  ாழகை் 
 �க்நகள்  னா ஆபாஇ்ாக ிாா�்ெ்ாேடார. அ இ் 
ெ���ா்ாத பாக�� ்மா்ெ, ்� �டன  � �ன � �கை  
ஏ பவத�ா்�ாத, �வ்த�ான ஆஇகபதை�யக, ெ்வ ொ�ஷ்பபான 
 இவா ைகயக ம ாக ்�  �� ா்ா் இ்்� ான  �ை்ை்யக 
வகாத், இ ர ்�  ாடமா��் அகா�், அை� இஸஇ் த 
்்ாத�ாஇண்ஙகவ  ��ாை த�ார. மாத�ாஇமதவ, ்� க 
்ரடைள்ைளயக, பாஇமா்ண்ைளயக இ ர ்ட�ளாடமா��் 
ெப ா, ஆபாஇ்ாமான ெ���ா ்�  ஜ மாச நாைவத�ா�க் 
்� �ைட் ஊழா்க்ாஇ ாச 40  �டண்க இ���ார. 
 
�வ்க ந� ்க பாொொன ���ாஇமா  (subtle)  ாக்ாஇ் 
 ழாபபாரவ நைக்ளாத  ா��்்ாட�� ்ாவத�ாத, ஆபாஇ்ாமான 
ெ���ா, பாா�த� ஆ ா்ா  ்� ை   ்ண்ா  �� ர. ஆ ாபக 
பாொ� இ ர்ைளயக  ாரவை க் ாதைவ. அ ர்ைளயக 
பா மா   ாழகை்  ா�கப் பவ நைக �ே் ான. இ�ன 
 ாைள ா், இஸஇ் வர்ளாத ொவ�க  ாக்ாஇ்  ழாபாவ ெெச், 
்� க ்்ாபத�ா வ ஆளா ார்க. இ�� �வ்ாத நாக 
�்ொ��ை யகள  � பா   ாழகை்ை் நடத்க்பா், 
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்� ை   ாரவபபாாா�்  ாவ்ா்காக. பா நக பாா�த�நக 
 னகாச ்ெர�்  ாழ ந்்ா்�!. ஆபாஇ்ாமான ெ���ா்ாத  �� 
�ா��ான வவகபத�ாத, இ்்�  இப்பா்ாகார  னா அகா�� 
பாொ�, அ ர்ஙக்ாைட்் இஇேவ ெபாா்ல ம�பபாாா�்ைள 
�ேடாக்ா ான.  
 
 பாா்ெ்ர 
 ெ்்ெ்ர 

 
இை� நாக ொ�ாஇ்மா் பாரக்ிடா். ஏெ னகாத இனைககவ 
இ�� �வ்க ந� ்க ம� ்ப�ண்ளாத பாாா�் ்ாடக் இ் 
ொத�ா�கவ  ழா ை் ெெச�். ்� ன  � இாச இ�க், 
ம�ஷ�கவ பத் ா ம�ண்க  � வத ்�ை .  இ் பவ ெ�ச  
 ழாபபாரவ நைகைம்ைளயக, ்களப ்பா�்ண்ைளயக�ான 
ம�ஷாாைட்் �ேடாக்ா்ா�க்ாக். அ� ாத நாக இனா 
�வ்ாத பத் ா ்வாசொஇண்ைளயக, ம�க்்ாரபாவ்ைளயக 
பாரக் ந்்ாக். ்ட�ைள ்ே்ாத பாரக் ந் ொபப், �� ல
 ழாபார் வ  ழா்ா் ்ா்பபவ்ாக்.  

 
 ணவக  ா்ாபாத�ா�கவக  ளா்ா  ்� ை ,  
ொ�ஷ் ்ரத�ாை , அ இ் ்இண்ளா ாத �ேடா  
ொ�ஷ்்ளான  ��  ் த�ாபக (ஆே, ெபே,  
 ாவணவ்க, பகை ்க, மயன்க, ஊ�க பாஇா்ா்க)  
�ாாொக் (பாரக்) நாை பப், அ �கவச ெமமா், இ��  
ொ�ஷ்்ைள  பபாவக ்ாாய்மாவக. இை�  
்�  ா்ா் ்ரத�ர ெ ாக்ானகார. 
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ொத�ான �ன�டன  ா��்்பா  ்� ர்ைளக ெ்ாேவ, 
்� ன �ேடாகவக ம�ஷைஇ ஆஙகப்்ா், ம�ண்ைள 
ப்னபவத்்ானகான. இ்்  இ�ளான இஇாஜஜா்க  னா 
அைழக்பபவ்ாக். ஆேட இா்ா் இ்்� ா  ர ம�ண்ைள 
�� ாகவக  ே்த்டன இ�� �வ்ா வ  இ ாதைவ. பா  
இ�ளாத பாாா�்்ாடகவக ம�ஷைஇ, மயரவகப்்ா் அ ர 
மாகெத�ாத ெ ளாபபரடார. ்ாகாஸ் ா�ைட் ொயஇக, பாா�த� 
ஆ ா்ா  இாத, ்ன ாமாா்ாளான ்ரபபத�ாத �ேடா ். 
அ� ாத அ ர மாகெ இசைெ்ைள ெ ாத், ஆ ா்ான ொ��ை  
�ைட் இா்  ாழ�், பா�ா ா்ா் ்� ை  ொ்ந்ாத�ார. இ ்இ 
ெ�ச�்ப ி�ஷ ா ார; அ�ா ் ெ�ச த�ான வ்ண்ைள 
நஇ்மாச மாகெத�ாத இ���்பா் ெ ளாபபவத�ா் ரலஆ ார. 
 
ந�வா ் ம ா�ன (ஆ�ாக), பாொொன  ாரதை�்ைள  �ார 
ெ்ாகள ந்்ாமத, மாகெத�ாத ெபவ� மைட��ான. அ� ாத 
அ  ் மை  ாை் (ஏ ாைள) ்ாபபா க, அ �கவ ந்்ாமத 
்பா ். ஆ ாத, ெ�ச ம்ன இ்்� ா  ர பாொைெ 
 �ாரெ்ாேவ �ம் மஇ்க  ைஇ்ாத, ்ட�ஙகவ மாத�ாஇக 
்யழபப்�்  ாழ���ாத, மாகெத�ாத பாக�� ெ்வ ம�ஷ�கவக 
 ாவ�ைவ ��க ஜய   ழா ஏ பர்�க்ானக்.  பா த�ான ெகபளக 
மஇ்க; அ�ா ் ்� �ைட்  ாரதை�்ஙகவ ்யழபப்்ா�  � 
 ாழகை், ்� ை   ாரவப பாாா�் ்பாவக.   ்  
பாாா�்்ாடகவக ம ா� ெந�ா்க  னா ்ெ�கப்்ா்�க, 
நாத�ா்மஇ்க அ ர்ைள ாரவ நயணவகப்்ா்�க, ்த ாாாச 
ொபை ்ாத இ்்� ா  ர �ம் �ா�இத�தை� ொ��ா ார. 
ந்� ைஇ்ாத �கைமத �ாழத�ா, ்� �ைட்  ாரதை�கவ 
்யழபப்��ார. அ� ாத ்ரத�இா்ா் இ்்�்  ்யழபப்யக 
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 ாழ ா வ  ழா்ா ார. ்� �கவ ்யழபப்��  ாழகை்�ான 
்மாரெக ெெதவந்யக. இ�� ்யழபப்��  ாழகை்ை் 
் ாகெ்ாகள்  ஆேட ர இ்்� நகைம அைழக்ாகார. 
 
அ��க ்யழபப்�த ஆபாஇ்ாமாடக ்ா்பபரட். இனா 
�ண்ளாடநக,  ன ாடநக அ்� ்யழபப்�த ்ா்பபரடாத, 
்� ன நகைமயக �கநடன ்ெரத்கெ்ாகள அனிடன 
்ாத�ா�க்ானகார. ்� ன  �� இடத�ாத (ஏ்�ன) ந��த 
ம�ஷைஇத ்�ா ா ாத�ா்இா, அ்� இடத�ாத இஸஇ் த  னக 
 ா� ாெ ெ���ாை், ஆபாஇ்ாமான �வக �� ாக்ா ார. அ� ாத 
அ�� ெ���ா்ாத இ்்� ்�ானகா ார. இனா நாநக ்�  
 ாரதை�்ஙகவ ெெ ா ொசத், இ்்�ை  ெொ�� இஇரெ்இா் 
ஏ ாகெ்ாகஙக ்பா், நாத�ா்மா்ல நாக ்ாகாஸ் ான  ா� ாெ 
ெ���ா்ா்ா்காக.  

 
இ்்�்   ா த�ா���் இகண்ா, நமாகவ  ��  
்� �ைட் வமாஇன. மாத�ாஇமதவ, அ இ்  
மஇ்த�ா ாத ொ��பபரட இஇத�்ம, ம�ஷாான  
்யழபப்்ா� பா  வ்ண்ைள நயகவக பாா்ாஇமாவக.  

 
்� �ைட் மாகா� ்ா�ைப்ா ் (அனபா ்), ம�ஷ�கவ, 
்ாகாஸ் ான ொபை  மஇ்த�ான �வக இவ ெமாச 
அளாக்பபரவகள். �ாழைமயகள ம ்டன, நகநைட் 
� ா்ைள �்ர�், ்ரத�இா்ா் இ்்� ான பா�த�ாத  �க 
்ா ைஇயக, �கநைட் இஇாஜஜா்மா்ா் ்மாரெத�ாத 
்ெரத்கெ்ாகப ர இ்்�்ாகாஸ். ்� ன இ�� �வ்தை�யக, 
ம�ஷைஇயக பைடத�்,  ாேணவ்ாத ஏ பரட  � 
பாஇசொை கவ �யர� (Solution) ்ாணகப்்ா்த�ான. ்ட�ளான 



 
[75] 

நா்ா்மா  �யரபபானப், ்யழபப்்ா� வ்நைட்  � ஆத்மா, 
நாத�ா்மா் ்�  ெ ளாசெத�ாத (்�  பாஇென த�ாத)  ா�க 
பாக்ா்தை� இழ�்்பாவக  னப�ாவக. இ்�ா ம�ஷாான 
மத�ா்ாத  ாெக ெெசயகப், ்� ன நகைம �ேடாக்ா ார. 
நா்மா  ா��்்பா  ்� ர்ளான ்யழபப்்ா� வ்ண்ைளக 
் ாகெ்ாேவ, இனா மாை்்ா   �  ாழகை்ை் 
�ேடாக்ா, அை�்் ெப�ைம்ா்�க, ெபாகாைம்ா்�க 
நடத்்ா்காக.  
 
ம�ஷஇ் �்ொ��ை ்ா ாத  ாைள�� பவன்க  ன ? 

• நா்ாய்  ளரசொ (civilization/culture) 
• அகா ா்த  ளரசொ (scientific development) 
• ஆனமய்  ளரசொ (religious practices) 
• ெபா�ளா�ாஇ  ளரசொ (economic prosperity) 

இை ்ா ாபக ம�ஷர்க �ண்ள் ெப்ைஇப ெப�ைமப 
பவத�ாக ெ்ாகங்ாகார்க. 
 
ெப�ைம வ்்ம ்மாரெத�ாத  ாழ�� ொத�ாை யக, அ �கவ 
்ய்ழ ப்ா்ா கா் ��ர்ைளயக நஇ்த�ாத �களா்். ஆ�ாக 
ம ாக ஏ ாளான ்யழபப்்ா� வ்்ம, இ��க்் ர்ைள நமா்ாத 
 �் ம�ஷ�டன �ணவகப்ச ெெச�்.  

“�ன பா ண்ைள மைகக்ாக ன  ாழ ைட்மாரடான;  
அை ்ைள அகாகை் ெெச்  ாரவ ாவ்ாக ் ா  
்� �ைட் இஇக்தை�ப ெபா ான”, (நய�ாெமாழா்க 28:13). 

ஆை்்ாத நம் � கா   ாழகை்ை் �்ர�், ம ��ா���ா 
மாப்யக ்�  ாடக  இ் ேவக. அபெபா�் அ ர ெ�ச�் 
ொ��ை ை் நமகவக ்�ா ா ாகவக �ம்  ாரதை�்ைளக 
் ாகெ்ாவக்ானகார.  
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்ரத�இா்ா் இ்்� ான  ாரதை�்க நமக்ளாகவக நனைம்க. 
 
 நம் � ா்ைள �்�கப் ்பா�ாக்ானக் 
 நதவ ்ாாய்ண்ைள ெெசயகப் ்்ாெை ்ைளத 

��்ானக் 
 ம க ைஇ ்நொகவகப் ம �ாத அனைப  ாை�க்ானக் 
 நாக ்ார, ்ட�க ்ார, அ ர  ண்்  ொக்ானகார,  ன  

 ா�கி்ானகார  னா ் ாத��்ானக் 
 ்� த�ாரடக நம்  ாழ ாத  ன ெ னா ெ�ளா ா்ச 

ெொத்ானக் 
 ்மாரெக ்பா்  ன  ெெச் ் ேவக  னா அனகாடக 

அகா�ைஇ  ழணவ்ானக் 
 நமா்ாத ஆொர ா�மா   ாழகை்ை்த ��்ானக் 
 ்ட�ைள  பப் ்நொபப்  னா ் ாத��்ானக் 
 ்ட�ஙைட் நதவ வ்ண்க நமகவக ்�ானக  ாை�்ளா் 

இ�க்ானக் 
 ொத�ா ான இசைெ்ைள ெ ாத், அ  ் ்யழபப்்ா� 

வ்ண்ைள நகைம ாரவ ந காபக அ் கா  ாவ்ானக் 
 பாா�த� ஆ ா்ா் இ�கவக ்ட�ளாடக நமகவ  � ெ�ச�் 

�கை  ஏ பவத்்ானக். 
 
�ேைம  �ா��க்ாக்? 
 
நாக ் ாகெ்ாகஙக  ாரதை�்க�ான, நமகவக வ்ண்ைள 
�� ாகவ்ாக்  னப் �ேைம. ்ட�ளான வ்ண்ைள, 
இஇரெ்இா்ா் இ்்�்ாகாஸ் ான  ாரதை�்க, நமகவக 
்�ா ா ாக்ானக்  னப் ெத�ா்க.  
 
்� ன (Holy God) இபப்ச ெொத்ானகார: 
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 ன நாை �்க �ண்க நாை �்க அதவ; �ண்க  
 ழா்க  ன  ழா்ஙக அதவ; நமாை்பபாரக்ாபக  
 ா ண்க  பப் �்ர��ா�க்ாக்�ா, அபப்்் 
�ண்க  ழா்ைளபபாரக்ாபக  ன  ழா்ஙக,  
�ண்க நாை �்ைளபபாரக்ாபக  ன நாை �்ஙக  
�்ர��ா�க்ாக் (ஏொ்ா 55:8, 9). 

 
ெ்ாகெ ்நஇத் ெபவத்வ, ெ�ாடர�்  ாழ��ாத நாசெ்மாச 
நாத�ா் நஇ்த�ாத நக ஆத்மா ்ெர�் ாவக. பா  �வ்த�ான 
இசைெ்ைள ெ ாத்  ்க்ா ாவக்பா், ்� �ைட் 
 ாரதை�்க நகைம ெத�ா்ப பாை�்ாத அைழத்ச ெெதபக. 
்பாஇாரடக �ேவ ம ா�  ாழ ா்வ. ஆை்்ாத நாக நதவ 
்பாஇாரடதை� ்பாஇாட ் ேவக,  ாழகை்  ரடதை� 
்ாகாஸ் ாத ெஜ்நடன ந்க்் ேவக. ்ட�க �� ாகவக 
 கெ ா� ஆத்மா�க, இ�� �வ்த�ாத ஜய  பாை�ை் 
ெ�ாா�்ெ்ாேவ, ந�ம ்டனல அ��பபாை�்ாத இ்்�ை  
ெொ�� இஇரெ்இா் ஏ ாக ெ்ாகள் ேவக. இ் ்�  ான 
நா்ா்மா  �யரபபாவக.  

 
நாக ்ா�கவப ப்�்  ாழ்ா்காக? 
்ார நகைம �ேைம்ா் ்நொபப ர?  
்ார நகநைட் � ா்ைள மன ாபப ர? 
்ார நமக்ாச மாாத� ர? 
்ார நகைமக ்ாபப ாப ர? 
்ார இ��ப நமாகவக அ��  ா த�ா வக ்� ன? 

இ்்�்ாகாஸ்் ்னகா ் ்க ்ார; இ ்இ இ�ளாதல  ா�கல
ம�ஷ�கவ  ளா்ா் இ�க்ானகார. 
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ம க �ா���ா ாத, வ்க மாாக; வ்க மாகா ாத  
ஆத்மா பாா�த�மைடயக,  ாழகை் மாாக;  ாழகை் 
மாகா ாத, ஜய  பாை� ெ�ாாயக; ஜய  பாை�்ாத  
ெெனகாத, ்மாரெக ்ெ�் ாக.  

 
ஆேட இா்ா் இ்்� ான இஇத�க நகெமதவாைஇயக மயரவகப் 
 ாைவக்ாஇ்மா் ொ��பபரட். அ� ாத இ��ப நமா்ாத 
பா மன ாபிக, ஆத்ம மயரிக ஆஇகபமா ். ்� �ைட் 
ஜ மா  இஸஇ் வர்க இஇேவ ம�ண்ைள ஏ பவத�ா, ெ் 
ம�ஷைஇ அ்ைமபபவத�ா ை த�ா��� ்ாவத�ாத, அ்� ்�ெத�ாத 
்� கவமாஇன பாக�், அ ர்ளான ெபாச்ா   ாழகை்ை்க 
்ே்த�ார. �ண்ள் ஆைெ்ஙகவக, ொ கானப  ாழகை்கவக 
 �ாஇா், இ்்� ான ்பா�ை ்க இ�பபை� அகா�� �� 
ம�த�ைவ ர்க ம ாக அ�ா்ாாா்க, அ ைஇச ொபை ்ாத 
அைகயகப்்ா் ்இாமாாடக (இத�ா�்ர)  பிகெ்ாவத� ர. 
ஆபாஇ்ாமான ெ���ாை்  ழா நடத�ா் ்� கவமாஇை  ெ்ாைவ 
ெெசயகப், ொத�ான அ ர்ள் இ��்தை� �ே் ான. 
ஆ ாத இ்்� ான இஇத�்ம, ்யழபப்்ாமத ்பா  ம ா� 
ெந�ா்க ந� ை�யக மயரவக ஜய ப�்ா், பா�ா ா்ா் 
்�  ாத ்மாரெத�ாத ஏ ாகெ்ாகளபபரட். ஆமாக, 
்ா நகள ்� ன, ொத�ாை  அ  ் ���ாஇத�ா்வ பா்த், 
ம�ஷ�கவ அ ன ெ்ாேவ  �� நாத�ா்மஇ்தை� (ஆத்மா 
பாாா�் ்பா ை�), அ ர்ைள ாரவ நயக்ா ார.  
 
ஆே-ெபே �க ா ாத �ேடாவக ொயஇக மேெ்னா ்� ன 
நாை � ிா்ானகார. அ� ாத, ெ்ாகெக்ாவ  ாழகை்  னா 
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�்இாமத, ம�ஷர்க ிொத் வ்த், ெபா�ை�க ்ழாத், 
்ாவத�ான பாஇ்்ாஜ தை� அகா்ாமத ஜய ாக்ானக ர.  கெ ா� 
ம ா� ஆத்மா�க  ாைவ்்கப ெப க�ாச �கள்.  � ன �ன 
ஜய ன ்மாரெத�ாத  ாழ � வ, நமா்ா���்  ை� ்ட�ஙகவ 
ெ்ாவக் ந்யக? ெபா�ளாைெ ம ா�ர்ைள ப்ாத�க்ாஇர்ளா் 
ஆக்ாயகள். ்ஷடபபரவ �ைழக்ாகார்க; ஆஸ�ாை் 
்ெரக்ாகார்க; ம�ஷன ்ைடொ்ாத  ை�யக ெ்ாேவ 
்பா �ாதைவ. ்� ன இ ர்ளாடக  �ாரபாரகவக, நதவ 
வ்ண்ைளத��க அ இ்  ாரதை�்ஙகவ ்யழபப்்ாமத, 
அ்ந்ர இ�� �வை் ்ட�் ்பா்ாகார்க. இ் பாா�ாபமா   � 
 ாெ்மாவக. நகநைட் ெ�்�ாஷதை�யக, ஆத்மா ான 
ம்ாழசொை்யக மா்�க  ா�கி்ாக ர, ம�ஷைஇ �ேடாக்ா் 
்�  ா்ா் இ்்�்ாகாஸ். அ� ்ா்த�ான பவ பாவ்ைளயக, 
அ மா ண்ைளயக ்த ாாாச ொபை ்ாத அ ர ெ்ாத், 
ொத�ாை  ்�ா ்்த�ார. அ ர ெ ாபப் பா  
 ாழகை்ை்த�ான, நகைம்தவ.  
 
ொயஇத�ாத நாக ்பாவக பவ ா� அைட்ாளண்க, பத் ா ம�த�ான 
ொ்ைவத�ான ்�ா ா ாகவக; ெ�ச த�ான வ்ண்ைள்தவ. 
நா ான அ�ா்ாஇத�ாத ஜய �க, மஇ்நக �கள். ஆேட இா்ா் 
இ்்�ை க வகபாவக நா�, பாா�த� ்� ை த ்�ாபப�ா ாத, 
அ இ் நாமத�ா வ மாா்ாை� ெெபத்்ாக்.  

 
ம�ஷாான இ��்ண்ைள ெெச் அ ர்ளான  
ெெ்த்ைள ்  ாத்கெ்ாே்�கவக,  
 ்இ ெமசத்�  ா்ா் இ்்�்ாகாஸ்,  
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நகநைட் ்இண்ளா ாத   ெெச்பபவ்ாக  ��  
�� த�ாபக  �்  ாெக ெெசப இதவ.   

 
அ ர �ாக �ேடாக்ா், நகநைட் இ��்ண்ளாத  ாெக 
ெெசயக பாா�த� ஆ ா்ா் இ�க்ானகார. ்ஜா�ா்ளான 
பா�ா ாடமா��், ்�   ளா்ா் நமாகவ  �� இ்்� ான 
்இண்ளாத  �க ஆத்மா, அ இ் ெ ளாசெத�ாத பாஇ் ொத் 
 ளர்ாக். இபப்்ா் ்�  அகா ாத  ள�க ஆத்மா, �யைமை் 
 �ாரத்ப ்பாஇா் ெஜ்ாக்ானக். ்�  ் அைழபைப  � 
நைக மாப்யக ொ��ாத்ப பாரப்பாக. நாக ை த�ா�பப்  � 
 ாழகை், அ் ்� ன நமகவ ���். அை� நாக மாத�ாஇக 
ொ கானபத�ா ்ா் ப்னபவத�ா ாத, அ ர நகைமத �ா�த� 
ந்்ா். �ா���ா�  ��ல  ாழகை்யக ொத�ா ான வ்தை�்் 
ெ ளாபபவத்க. ப்த� ர, ப்க்ா� ர  னக ்ப�்ம இதைவ; 
ஏைழ, ப்க்ாஇர  னக ்  ாைமயக இதைவ; அழ்ா வக 
இடமாதைவ. அனி  ன்க ்� ன  �ாரபாரகவக ஆத்மா ான 
ொ்வாவக. ்த ாாாச ொபை ்ாத இ�� ்�  அனி நமக்ா் 
ெ ளாபபரட். 
 
நகநைட் இ��்க இ�� அனைப �்�க்பா், ்�  
 ாரதை�கவ ்யழபப்்ான்காக. ஆை்்ாத ்மாரெக ்பா � வ 
ம�ஷஇா்ா் நாக அை  �க ஆேட இா்ா் இ்்� ான 
 ாரதை�்ஙகவ ்யழபப்�் நடக் ் ேவக. அபெபா�்லநம்ல
 ாழகை்்ாதல அனில மவர�், ம க �ைட்ல நவத�ாதல பாாா்கல
ஏ பவக. ெ்ல ம ா�ைஇல ்நொகவகல வ்கல நகமாதல  ளஇ் ேவக. 
ம க ைஇலெ ாபப்லபா வ்மாவக. அனிலெ்வலபா ண்ைளயகல
�வக. அனபா வல ெபாகாைம்ாதைவ; அனில ொ��நகல �்�கல
�கள். அனில ெ்வதை�யகல �ாணவக, ெ்வதை�யகல ெ்ாகவக. 
இ்் ல்த ாாாலொபை ்ாத இ்்� ெ ளாபபவத�ா் அனபாவக. 
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ம கலி�ா�ா்ல் ேவக! 
 
இ�்த�ாத ஆ ா்ான �்ர�்க பாகக்் ேவக,  
இ்்�்  ்� ன  னா நாகலஅகா்் ேவக; 
ொயஇத�ான �ாாைம்க இ�� �வ்த�ாத ந்�்்பாவக, 
ஆ ாத ஆத்மா ான நனைம்க நாத�ா்மா் ெ�ாட�க. 
 
 ன ெ்்ா�ாா்் நயண்க ஜய  ாதலபாைழத�ாட ் ேவக, 
 ன ெ்்ா�இ்இ நயண்க ஆ ா்ாதல�்ாரத�ாட ் ேவக; 
்ரத�இா்ா் இ்்�்  நகைம �ேடாக்ா  �க, 
்மாரெத�ா வ அைழத் ெெதப �க  னக  
�ேைமை் அகா�், அ �கவல்யழபப்் ் ேவக. 
 
அழா��ாவகலெபா�க்ளாதலநனைம்கலஇதைவ, 
�வ்ாதலஇழ��ாவகலொயஇத�ானலஆைெ்கலெ�ாதைவ; 
நாகல ாழ��ாவகல்ாவண்கல்�  ானல�்�; 
நம்லஆத்மால�ா����க, இ்்�ை லஅகா்�க, 
இ்லநமகவல்ா�ைப்ா்லஅளாக்பபரவகள். 
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ம�கல �ல�ைட்ா? 
 

 
பாொ�  னா அைழக்பபவக ்�  ான ெத்�, இனா பவ 
ம�ண்ைளயக, ம ாக ்வாசொஇண்ைளயக இ�� �வ்த�ா்வ 
�ேடாக்ா ை த�ா�க்ானகான  னா பாரத்�ாக. அ� ாத நாக 
ஜாக்ாஇை�்ா் இ�க் ் ேவக. அ ் ாவ ்மாரெத�ா���் 
�களபபரட அ �ைட் ்ஷட ஆ ா்க (்� ர்க) இ�� 
�வ்த�ாத, ம ா� ம ண்ைள (Minds) �வ்  ழாபாரவ 
நைக்ஙகவ ்நஇா்  ழா நடத்்ானகார்க. இ��ச பழநாைவ்ாத 
நாக ொ��ாகவகப்்ா்�க, ெ�ளா ா  ந்�  வகவகப்்ா்�க, 
்� �ைட்  ாரதை�்க (ைபபாக), ெ்ாவக்பபரவகள். 
்� ா�ா ்� ன, பாொைெயக, அ �ைட் ��ர்ைளயக அ��்ாஇ 
இ�ளா ாத ்ர்்ா�க்ானகார. ஆை்்ாத இ ர்ளாத 
்� �ைட்  ளா்ாத பாஇ் ொக் ந்்ா்.   ்  இ�� 
 ா��்்பா  ்� ர்க, �ா நகல ெபாச ெொத� ம�ஷைஇ 
ஏமா ா்ாகார்க.  பப் �ய ாஇ ா�ா்க,  � ொா வழ�ை�ை்்்ா 
அதவ் அபபா ா மக்ைள்்ா ்பபாக்ா நன நாாத�ா, �ாண்க 
�பபாக்  ை்த்�வ்ானகார்்ளா, அ்்பாவ் , இ��ப 
ெபாதவா� ஆ ாகிரடண்ஙக, ம�ஷர்ளான ஆத்மாக்ைளக 
ெ்வத், �ண்ள் நாத�ா் �ேடை ்ா���் �பபாத் 
 �்ானகார்க. ்னமாரக்நக, பவல ம�ண்ஙக இனால �வ்ாதல
ெப�்ால இ�க்ாக்; அகா ா்பகல  ளர�்கள். பவர, ்ட�கல
 � ரல இ�க்ாகாரல  னகல �்ர் ல இதவாமதல  ாழ�்ல
 �்ானக ர. 

9 
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ஆை்்ாத, ்� ா�ா ்� ன, ொத�ான  ா�க நஇ்த�ா வக, 
ம�ஷர்க  ா�க இ�� �வ்த�ா வக,  � நா்ா்த�யரபைப 
ை த�ா�க்ானகார.   ் , நாக�ான  ாழாபிடன இ�க் 
் ேவக. நகநைட்  ாழகை் நம் ை்்ாத �கள். அை� 
நாக ்ாாாடக ெ்ாவக்ப்பா்ா்காக  னப் நம் �யரமா மாவக. 
நகநைட் ஆத்மா �்மைட், ்மாரெத�ான வ்ண்ைள 
�� ாக், நாக �வ் இஇரெ்ர இ்்�்ாகாஸ் ாடக அை� 
 பபைடக் ் ேவக. 
நாக �த�மர்க  னா ொ�ாக்வாக; நய�ாயக �ரமநக  
ெெசப ர்க  னா நகைம இ�� �வ்க ிட ்பா கவாக. 

ஆ ாத நகநைட்  ாழகை், நாக  ா�க இ�� ொயஇதை�  ாரவ 
ெ ளா்்கா்�டன, நமகவ ்ாத�ா�பப், ்�  ான நா்ா்மா  
�யரபி�ான.  
பா்இ�கவழா்ளாபகள அை  �க  இ்்�்ாகாஸ் ான  
ெத�தை� ்்ரவக ்ாவக  �க. அபெபா�், நனைம  
ெெச� ர்க ஜய ை  அைடயகப்  ���ா�க்ாக 
 ர்ளா்�க, �யைம ெெச� ர்க ஆக்ாை ை்  
அைடயகப்  ���ா�க்ாக ர்ளா்�க ிகபபவ ார்க, 
அ�ா ் �்ா்இாவ  ���ா�பபார்க. 

ம�ஷர்க இ�� �வை் ்ட�்்பாவக ் ைள்ாத 
ஆத்மா ா்த�ான ்பா்ாகார்க. இ�� ஆத்மாக்க 
ை க்பபவக இடண்க  ை   னா பாரப்பாக. 
 
1. ்மாரெக [ெண்ய�க (34:22), ்்ா ான (14:2, 3)] 
ஆேட இா்ா் இ்்� ான இஇத�த�ா ாத ்� பபரவ, 
்� க்ா�ைப்ா ாத பா மன ாபைப அைட�், பாா�த� 
ஆ ா்ா  �டன  ாழகை் நடத�ா் ர்க. இ ர்ஙகவ 
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இைளபபாா�த �ேவ. ்�  ஆ ா்ா  �டன ெமா�ா க 
அைட�� ஆத்மாக்க இ�ாத பாஇ் ொக்ானகார்க. இ ர்க 
ந�வாக �்ாரதெ����த பணவெபாக பாா�த� ான்க. 
 
2. பா�ாளக [பா்இ�கவழா; ்்ா ான (5:28, 29)] 
நனைம-�யைமை் அகா�், இ�� �வ்த�ாத  � ம�தை� 
ொர�� இா் இ��், ெபா�ை� ொ கானப  ாழகை்்ாத 
்ழாத� ர்க, இண்் ்ாடத�பபவ்ாகார்க. இ ர்க ்�  ் 
அைழபைப நாஇா்ாாத், ்மாரெ  ாழை  இழ�� ர்க. நாக 
 ா�க இ�� நமா � ் ப்்தை�  � நாக ந்த் ாவக. அ�ன 
பாகவ ்�  ா்ா் ்ரத�ர, ி�ா் நமாை் �ேடாகவ ார  னா 
் �க ெொத்ாக். இ��ப ி�ா் நமா்ாத  ாழத�வ�ா 
�ைட் ர்க ்ார  னகத �யரபி�ான இா�ா்ா ். இ�� ்ைடொ 
நா்ா்த �யரபபா ்ா் இ ர்க ்ாத�ா�க் ் ே்யகள். 
் க ெபா���ா்  ா்ா��்க, இ்்�்ாகாஸ்ை   
அகாயக அகா ாதவா� ம�ஷன அழா�்்பாவக  
மா�்ண்ஙகவ  பபா்ா�க்ாகான.  
ஆரவம�ை�ை்ப ்பாவ பா�ாளத�ா்வ  
அபப்பபரட ர்க ்ாடத�பபவ்ாகார்க;  
மஇ்க (பாொ�) அ ர்ைள ்மச�்்பாவக. 
்�  ா்ா் இ்்��டன நமகவ இ�கவக ஆதமய் �கை  
ிாா்ா� ர்க, இ�� பா�ாளத�ாத ெ்ாகெக்ாவக ்ாடத�ப 
பவ்ாகார்க. 
 
3. நஇ்க (ெண்ய�க 9:17) 
ொத�ாை ப ்பாவ்  ்னமாரக்மா   ாழகை் நடத�ா, ெ் 
ம�ஷைஇத ்னிாத�ா, அ்ைம்ாக்ா, ெ்ாைவ ெெச� 
ஆத்மா ான ்்இா்ா்க, இண்் �களபபவ்ாகார்க.  
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இ� வ ��ாஇ்மா்த�ான ��ாஸ்ாாா்்ாத�ான  ாழகை்ை் 
வகாத் ெ�ாா�்ெ்ாே்டாக. இ ன ொத�ா�க, அ  ் 
்� ர்ஙக இ�கவக நஇ்த�ாத இபெபா�் இ�க்ானகான. 
 �� ம�நக நகநைட் ஆத்மா ா வ இஇரொபைப 
�� �ாதைவ;  � ம�தை� ொர��ா�பப�ா ாத,   
நாக இைளபபாா�ைவ ந் ாத ெபா ்மாதைவ. 

 
இ�� �வ்த�ான ெபா�்்பாகவ அகெண்ைளயக, ம�க 
்்ாரபாவ்ைளயக மாத�ாஇக ்ைடபபா்த்  � �ா ாத, 
நகநைட் வ்ா�ாொ்ண்க,  னா நக �ாச ��ை�ை் ்பாவ 
இ�க்வாக அதவ்  � ம�த�ான ொ்�த மாகவாக. ஆ ாத, 
்� ா�ா ்� ன இ�� �வ்த�ாத நக நனபா், �ம்  ்இ ்பஇா  
வமாஇை  ெ ளாபபவத�ா, அ ைஇப்பாவ நாக  ாழ் ேவக 
 னா அைழக்ானகார.  
ெ�ச�் வ்தை�யைட் ்ாகாஸ் இ்்�ை   
 �ாரபப ன�ான ொத�ான.  

 
அ ன ம�ஷ�கவ ெ்ாேவ �� நாத�ா்மஇ்தை�, அ�ா ் 
பாாா ாை ை் நகைம ாரவ நயகவகப்்ா், ்ாகாஸ் இ்்�ை  
ஜய  ப�்ா் ெெபத�ா ார, ்� ா�ா ்� ன. இை� நாக 
�்இ் ேவக. அ� ாத�ான ஆேட இா்ா் இ்்�, �கைம 
்பாத நகைம, ்ட�ளான பாகள்ா் மா ாகப்்ா், 
 த்வாைஇயக அைழக்ானகார. இ�ன அரத�க  ன  ெ னகாத, 
அ ைஇப்பானக �ா்ா் �களதை�யக, ெ�ச�் வ்ண்ைளயக 
நாக அைட்் ேவக. இ� வல ம மா ககல அ ொ்மா்ாக். 
இ்்�் ல நாத�ா்ஜய  ாசலஇ�க்ானகார. இ �கவல ��ல ம�நகல
ெொ��மாதைவ; நயண்ஙகலநா�க�ானலஅ ாானலநாத�ா்லெொ��க. 
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 � வழ�ை� இ�� நமா்ாத பாக���டன, அை� நயாாத ்� ா் பாகவ 
�ாச, ��ை�்ாடக  பிகெ்ாவக்ா்காக. அ்்பாவ் , பா ா்ா  
ம�ஷ�க, ம�ஷாயக, �ே்யாாத ந�்ா ்ா ஸநா க 
 வத��டன, ்ரத�இா்ா்லஇ்்� ா  ர �கநைட் பாகைள்ா் 
ஏ ாகெ்ாக்ானகார. அ�னபாகவ, இ��ல �வ்ா்வ அ ர்ஙகவ 
நதெவா�க்ண்ைள, �கநைட்  ாரதை�்ளான �வமா் 
் ாகெ்ாவக்ானகார. இபப்்ா் நாக ்� �கவப பா்த� 
நனைம்ா  ்ாாய்ண்ைள ெெச், அ இ் பாகைள்ளா் இ�� 
�வ்ா்வ  ாழ�், நாத�ா்  ாழ ா ்ா் ்மாரெக ெெதப்ா்காக. 
 
நக �ைவ்ாத  ன   ��ா்ா�க்ாக்�ா? 
 
�ைவெ்�த் (fate)  னப் ம�ஷர்க, �ண்ஙைட் ெ  கா 
்�ாத ா்ஙகவ ்ாஇ்மா் ப்னபவத்க  �  ாரதை�்ாவக. 
 ாரதை�்க ம�ஷ�ைட்  ாழகை்ை் ்ரவ்ானக்  னா 
பாரத்�ாக. ஆமாக, ம ா� ஆத்மா ான �்�  ாரதை�்ாவக. 
ம�ஷன அபபத�ா ா்வ (ொபபாவ) மாத�ாஇமதவ,  
்� �ைட்  கெ ா�  ாரதை�்ா ாபக பாைழபபான, 

 னகார ஆேட இா்ா்லஇ்்�்ாகாஸ்.  
 � வழ�ை� பாகபபா���் பவ ஆ்ாஇக்்க்ா   ாரதை� 
்ைளக ் ாகெ்ாக்ாக். அ்  ளர�், ொயஇ மஇ்தை� ���க 
 ைஇ, அனகாடக  ாரதை�்ைள ்்ரவ, ப்த், ்பொ, 
அை ்ைளப ப்னபவத�ா நமா்ாத  ாழ்ானக். ஆைெ 
 ாரதை�்ைள்ா? இதைவ அனி  ாரதை�்ைள்ா? ெ ா 
ொ��ாப்பாக. 
இ்்� ான அனி  ாரதை�்க, ம�ஷாான ெ்வ பா   
வ்ண்ைளயக வ்மாகவக  ளஷ�மாவக (Medicine). 
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 ாரதை�்ஙகவ  ஜமா ர ்ார? 
 
் �க இபப்ச ெொத்ாக்:  
ஆ�ா்ா்வ  ாரதை� இ���்; அ��  ாரதை� ்�  ாடக  
இ���்; அ��  ாரதை� ்�  ா் இ���். இ��  ாரதை�  
மாகெத�ா்வ ்ாகாஸ் இ்்� ா் ��ாத�். இ� ்ா்்   
ஆபாஇ்ாமான ெ���ா ெ�ாா�்ெ்ாகளபபரட்.  

்� �ைட்  ாரதை�்க நமகவ ் �மா் (ைபபாக) 
அளாக்பபரவகள். இ��  ாரதை�்ைள (word of truth) 
ஏ ாகெ்ாகப ர்க, இ்்� ான ெத�ா்ப பாை�ை் ெ�ாா�் 
ெ்ாக்ாகார்க. இ ர்ளாடக ்�  அனி ெப�வ்ானக். 
 
பாகவ ் ா ்ாாாடமா��்  ாரதை�்க  
ம�ஷ�கவ ்ாைடக்ானக்? 
 
ொத�ான ெொ��மா்  வத் ்ப�்ானகான, அ�ா ் ெபாச 
ெொதப்ாகான (word of desire)  னா ் �க நமகவ 
்பா�ாக்ானக். இ ை கவகாத் ்� கவமாஇ ா்ா் இ்்�  
ெொன ்: 
அ ன ஆ�ாந� ெ்ாேவ ம�ஷ ெ்ாைவபா�் ாச 
இ�க்ாகான; ெத�ா்க அ  ாடத�ாத இதவா�ப்்ாத  
அ ன ெத�ா்த�ா்வ நாைவநா ் ாதைவ; அ ன  
ெபாச்�க ெபாசகவபபா�ா�மாச இ�க்ாகப்்ாத  
அ ன ெபாச ்ப�க ்பா் �ன ெொ��த�ாத  
 வத்ப ்ப�்ாகான (்்ா ான 8:44). 

ம�ஷைஇ, ்� ன �ம் பாகைள்ளா் �ேடாக்ா்�ாத, 
அ ர்ைளக ெ்ாதபகப்்ா்் , இ ன ்்டா   ே்ண்ைள 
அ ர்ஙகவ ் ாகெ்ாவக்ாகான. இ ன ம�ஷ�கவ ் ாத��� 
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ொ��ை   ாழ��ான ெொ��க ் பை ்ாவக (native language). 
இனா ம�ஷர்ளா்ா் நாமை  �க ஆைெ்ஙகள இ�� 
் பை   ாழகை்ை் இ் ை்்ா் ்�்கெ்ாக்ா்காக. 
ம�ஷ�கவ ெெகைம்ா் ்�ானா்ாக பவ  ழா்க  
�ேவ, ஆ ாத ந்் ா மஇ்  ழா்ளாவக. 

 
நம் ் பை ்க  தவாக �ெ்னா ்� ன அகா��ா�க்ானகார. 
 � �ேைமை் ெ�ாா�்ெ்ாக் ாக. ்ட�க,  � வழ�ை�கவ 
ஜய ை  (�்ார) ��க ் ைள்ாத,  ாரதை�்ைள அ�� 
வழ�ை�்ான ஆ ா்ாத �� �ாதைவ. அ��க வழ�ை��ான 
� கவப பா்த�மா   ாரதை�்ைள இ�� �வ்ா்வ 
் ாகெ்ாக்ாக். ஆை்்ாத �ைவெ்�த், ்�  ாத 
 ��பபவ �ாதைவ.  
 
நாக ்ா�ைட்  ாரதை�்ைள ் ாகெ்ாக்ா்கா்மா, அ ாான 
நாமக நகநைட்  ாழகை்கவ �ைவைம்ா   �த�ா்ாக் (Head 
Word). ��ாஇ்த�ா வ, ் �தை� (ைபபாைள) ப்த் அ�ானப் 
நடகவக  � ம�ஷ�கவ, இ்்�்ாகாஸ் ான நாமத�ாத 
ஜய ்ாாயடக ்மாரெத�ாத பரடபபவ்ாக். இ�� �வ்த�ாபக, 
இ்்� ான நாமத�ாத அ�� ம�ஷ�ைட்  ாழகை்்ான 
்�ை ்க  தவாக ஆொர ா�மா் அளாக்பபவ்ாக். 
இ்்�்ாகாஸ்்  ெ்வத�ா வக ்� �க, இஇாஜ�மாச 
இ�க்ானகார.  
இ �க்் ெ�ா்ாவநக ஸ்�ாத�ாஇநேடா �ா். 
 
் ா பவ நாமண்ைள, ம�ஷர்க �ண்ள் ெொ�� 
் பை ்ளா ாத �ேடாக்ா ெபாா�ா்�க, ெப�ைம்ா �ா்�க 
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்பா கா �்ாகார்க. ஆ ாத,  ா த�ாபக, நமா்ாபக ்� ா�ா 
்�  ாத அண்ய்ாாக்பபரவக, ம�ஷ�ைட் பா ண்ைளயக, 
அக்ாஇமண்ைளயக, மயா�த்ைளயக நயக்ா, அ ர்ைள ந காபகல
பாா�த�மாகவகப்யக, �வ்ா வலஅளாக்பபரவகள �ைவைம்ா  
 ாரதை�, இ்்�்ாகாஸ்  னக நாமக  ன்க (Head of God’s 
Word). இ�� நாமதை�, ஆத்மா ாத  �்கப்்ா், நகநைட் 
 ாழகை்ை், ஆேட இா்ா் இ்்� ாடக  பபைடக் 
் ேவக. அபெபா�், நாக ் ாகெ்ாேட �யைம்ா  
 ாரதை�்ைள, நகநைட் ஆ ா்ாபக, அை ்ைள ப�ா� ெெச் 
ை த�ா�கவக �ைள்ாபக இ��் நயக்ா ாரவ, �கநைட் 
ெத�ா்மா   ாரதை�்ைள நமகவ ் ாகெ்ாவத், நகமாத 
பாா�த�மா   ே்ண்ைளயக, ொ��ை ்ைளயக �� ாக்ா, 
நகைம ்� பபாகைள்ளாச மா ாப ர ்ரத�இா்ா் 
இ்்�்ாகாஸ்  � ்இ. அ �க்் ெ�ா்ாவநக  தவைமயக, 
ம்ாைமயக, ்�ாயக, ் நக �ேடா �ா். 
 ண்் ்பாவக நக  ாழகை்? 
அழாயக இக�வ்த�ா்வ,  
நக நாழத ிட ெ�ாதைவ்்ள; 
ம மா க்ம �� ாக்ாவக, 
இ்்�்ாகாஸ் ான வ்ண்ைள்். 
 
 �  ாழ� அ் ்� ா�ா ்� ன ெ்ாவத�், 
இ�� �வ்ா்வ அ் நாத�ா்தை� அைட��ாட பாக��்; 
அழாயக மா�்க அதவ ம ா�ன, 
அ ன பஇ்வா்த் ்�  ான ஆஇா�ை க்ாஇன. 
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 � நாளாத நக �களத�ான �ேைம்க ெ ளாபபவக, 
ஜய   ளா்ா ாத இ்்� இஇாஜ்  ்� ன  னா ிாா��ாவக;  
ொபை  நாழ ாத ����ாஇ்ம, 
 �� பா த�ான ்ரவ்ஙக �ைட��ாவ்ம. 
 

்மாரெத�ா���் நம் ொயஇத்கவக  ��ா�கவக ஆ ா, 
வ்ண்ைளயைட் ஆத்மா ா்  � நாக இ�� �வ்தை� 
்ட�் ெெதவ் ேவக. நமா்ாத  ா�க ்ாவத�ாத நம் ஆத்மா, 
்ா ஸநா த�ான �வக, �ன�ைட் நாத�ா் �கை  
அகா�்ெ்ாக்ாக். அனா ந�த, �ன ொ கானப ஆைெ்ைள 
 ்க்ா ாரவ, ்ட�ஙைட்  ா�பபதை� நாைக்  க அ் � ் 
்மாரெ ப்்தை� ெ�ாடணவ்ாக். நாத�ா்மாச  ா�க ்ட�ளான 
பாஇென த�ாத அ் அட�ா க பாா�த�மைட�், ்ட�ளான 
வ்ண்ைளக ் ாகெ்ாக்ாக். இ� ாத பா த�ான �வக 
இழ�் ்பா  ்�  ொ்ைவ மாப்யக ெப ாகெ்ாக்ாக். 
அ� வ இஇரெ்இா்ா் இ்்�்ாகாஸ் ான  ாரதை�்க 
ஆ�ாஇமா் இ�க்ானக்.  ாரதை�்ளானகா  ாழகை்்ாதைவ. 
்�  ான  ாரதை�்க நாத�ா்ஜய  ான  ாை�்ளாவக. அ ர நம் 
ெெ ா்ைளத �ாககவகப்்ா், இ்்� ான  ாரதை�்ஙகவ 
்யழபப்் ாக. 
 ா நக நமாயக  ழா�் ்பாவக, இ்்� ான  
 ாரதை�்்ளா நாத�ா்்ாவமாச நாைவத�ா�கவக. 

 
இ்்�்ாகாஸ் அ�நா் ெ�ச மாதைவ 
 
நகநைட் ்�ெத�ாத ொவர நாை பப் ்பாவ, ஆேட இா்ா் 
இ்்�்ாகாஸ் அ�நா் ்�  ாதைவ. இ ்இ நகநைட் 
ஆத்மா ான ��ை�. அ்மாத�ாஇமதவ இ ர நகநைட் 
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�களத�ாத  �்  ாெக ெெசயக ஜய   ளா்ா  ர. நக ஆத்மா 
 ளா்ான �னைமயக, ்�  ான �பநமா ். ்ரத�இா்ா் இ்்� 
நகைமபபாரத் ெொத ் இ்�ான: 
 
இ்�ா,  ாெ ப்்ா்வ நானா �ரவ்ா்கன;  � ன  ன  
ெத�தை�க ்்ரவ, இ��்க்�ை  �ாக��ாத,  
அ  ாடத�ாத நான பாஇ் ொத், அ ் ா்ட ்பாஜ க  
பேண் ன, அ �க  ன் ாவ ்பாஜ க  
பேண ான. 

ஆத்மா ான ்பாஜ க பா�ா ா்ா் ்�  ான  ாரதை�்ளாவக. 
்� �ைட் �டா்ா் ்மாரெத�ா���் ிகபபரவ, நமாகவ 
 �், நமகவ பா�ா ான  ாரதை�்ைள ் ாக ெ்ாவகவக இ�� 
�த�மைஇ ஸ்�ாத�ாாத் ஏ ாகெ்ாகஙக இ�்க, நாத�ா் 
ஜய  ா்வ  ா�க. ்ரத�இா்ா் இ்்� ா  ர இபப்்ா் 
அகா ாக்ானகார: 
நா்  �்ாரதெ���பக ஜய �மா்ா�க்ா்கன,  னை   
 ா� ாொக்ாக ன மாாத�ாபக பாைழபபான; �்ா்இா்��்  
 னை   ா� ாொக்ாக ன  னெகனைககவக மாா்ாமபக  
இ�பபான (்்ா ான 11: 25, 26). 
 

�்ாரதெ����ன அரத�க  ன ? 
 
மாகெத�ாத  ா�க நாக, �்ாரதெ����ன அரத�தை� 
அகா்ா� ர்ளா் இ�க்ான்காக.  ��  � ம�ஷ�க இை� 
நமகவ ெ ளாபபவத��க ந்்ா். ஏெ னகாத  � நைக பாக�், 
மாாபப் ம�ஷர்மத  ா��� ்� க்ரடைள்ா் இ�க்ானக். 
ஆை்்ாத, ொயஇ மஇ்த�ா ாத பாாாயக ம ா� ஆத்மா, மாப்யக 
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அ்� ொயஇத�ா வக ெெனா, இ�� நமா்ாத  ாழ ந்்ா். 
ம ாமதவ ் ்க பாக ா்ா் இ�� ஆத்மா பாகக்ாக்  னக 
நகபாகை் ெபாச்ா ்.  பப்ெ் ாத ம ா� ஆ ா்ான 
ொ��ை யக, அ� ாத �� ாவக ஆத்மா ான வ்ண்ஙக 
(ொ்த: likeness) நாஇ��இமா ் (eternal). 
 
 பப்பபரட இக்ர்த, மஇ்க நகைம பா்த் ை த்கள்.  
்ார நமகவ �்ாரதெ����ன �ேைமை் ்ாேபாத், நாத�ா் 
 ாழகை்்ான நகபாகை்ை்த �இந்யக. நகைமப பைடத�  ்இ 
்�  ா்ா் ்ரத�்இ, அ� ாத மாகெத�ாத இ்்� ா் நமா்ாத 
பாக�், ்�  ்  ாரதை�்ைளப நமகவப ்பா�ாத், ந் ாத 
நகநைட் பா ண்ஙக்ா் மாாத், �னகாக நாக 
�்ாரதெ����ார. இ�ன �வக ்� �ைட்  ாரதை�்ளானப் 
நடகவக ம ா� ஆத்மா, பாா�த� ஆ ா்ா  ்�  ாத 
�்ாரபபாக்பபவ்ாக்  னக ெத�ா்க (Truth) ம�ஷ�கவ 
்ாேபாக்பபரட். ஆேட இா்ா் இ்்�்ாகாஸ் ந�வாக 
�்ாரதெ����ன ந� பவ ா ார. இ ைஇ  ா� ாொகவக 
ம�ஷர்க, இ�� ந�வாக �்ாரதெ����த பணவ ெபாக 
பாக்ா்தை� அைட்ாகார்க.  
�்ாரதெ���த  னப், மாகெ ொயஇதை� ாரவப பாாாயக  
ம ா� ஆத்மா, ்�  ளாகவக நாத�ா் ொயஇத�ாத  
பாஇ் ொகவக நா்ழசொ்ாவக. 

நமகவ இ�� �ன � நா்ழை  ெ ளாபபவத�ா் ்� கவமாஇன, 
இ�� �வ் ொயஇதை�்் ம்ாைம்ான �பத�ாபக  வத்க 
ெ்ாேட� வ ்ாஇ்ண்க இ�க்ானக். 
 இ்்�ை  ெ ாத்  ்க்ா் ஆபாஇ்ாமான ெ���ா, இ�� 

�வ்த�ாத  � நாக இ ைஇத்�வக; அபெபா�் அ ர்க 
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இ ைஇ அைட்ாளக ்ாணகப்்ா், அ இ் ��கி்க 
ொரொ்ா் இ�கவக 

 இ�� பா  �வ்க மா��த் ெ்ரவப்பா்ாமத 
இ�க்�க, �்ாரதெ���ைவ நகப�க அபப்ச ெெச�ார 

 பா ா்ா   �� ம�ஷ�க, ம�ஷாயக, � ் � ா்ைள 
�்�கப், இ�� ��கி்க அ ர்ைளக வ்பபவத் 
்ாக் 

 � �ன �மா   ாழகை், நமக்ா் ்மாரெத�ாத 
்ாத�ா�க்ானக். இ�� �வ் ்வாசொஇண்ஙக, பேபாவ்ஙக, 
ம�க்்ாரபாவ்ஙக, நம் ொயஇதை�யக ம ாக ஆத்மாை யக 
அ�த�பபவத� இடக �இாமத, ்ரத�இா்ா் இ்்�ை  
ஏ ாகெ்ாகஙக ்பா்,  ாேணவ் ொயஇதை� அ ர நமகவத 
��், ்மாரெத�ாத ந�வாக �்ாரதெ����த பணெ்வகவக 
ப்்ா் நகைம ஆொர �ாக்ானகார. 
இ�� �வ்  ாழகை் ந்யகெபா�், 

• நமகவ ெந�ா்த�ாத அ��ஸை� ��� ஜா�ா்்ா, ப்ப்பா, 
இதைவ ப� ா்்ா, 

• நகநடன  ாழ�� பாெநகள �க�்்ளா, 
• நாக அடப ாத� �வ்த�ான இனபண்்ளா, 
• ப்னபவத�ா் ெபா�க்்ளா, 
• ்ெரத்ை த� ெொத்்்ளா, 

 னாக நகநடன  இப்பா �ாதைவ. 
 
இை� �்ர�், நகநைட் ொ��ை ்ைளயக, வ்ண்ைளயக 
பாா�த�மா் மா ாக ஆேட இா்ா் இ்்�்ாகாஸ் ான 
 ாரதை�்ஙகவ ்யழபப் ் நனைம்ா ். 
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ொ��ை ல ாழ�ல�த�மா்ல் ேவக 
 
ொ��ாத்பபாரத�ாத ெெ ா்க �ாககவக,  
ொபை ை் ்நாக்ா ாத இஇரொபி ்ாைடகவக; 
்� ன பாா�த� ஆ ா்ா் இ�க்ானகார, 
இ்்� ான �பத�ா்வ  ொக்ானகார. 
 
பைடத� ர ம ை� அகா��ாட் , 
பாா�த� ஆ ாை் ெப காட�க; 
�ேைமகவ ொரொ்ாச  ாழ��ாவக, 
இ்்� ான பாகைள்ாச மாகாட�க. 
 
�்ாரத� ர நாமதை� ்�ாத�ாட் , 
்�  ான  ாரதை�ை் ் காட�க; 
மஇ்க ்ந�நன்  ம மாக�க, 
ஆத்ம மயரபாை ்் அைட��ாட�க. 
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ெஜபகலஆ ா்ானல�க ாவக 
 

 
�க� இதவாமத  ாழகை் இதைவ. இ�� �வ்ாத, நமகவ அ்ந் 
�க�்க �கள். அ� ாத நாக அ ர்ஙடன அ�ா் 
்நஇண்ைளயக, ெபா�க்ைளயக ப்ார�்ெ்ாக்ா்காக. இ� ாத 
நம்  ாழை்்ாத, 
 இனபக ம ாக ்னபக 
 ெ  கா ம ாக ்�ாத ா 
 �்ர� ம ாக �ாழ� 
 பாகபி ம ாக இகபி 

்பானக பழநாைவ்க �� ா்ாக். 
 
ெ் ம�ஷ�டன நமகவ இ�கவக �க� ம ாக ெ�ாடரி �வ் 
 ாழகை்்ாவக. இ� வ மாகா் நகைம �ேடாக்ா், ்ரத�இா்ா் 
இ்்� ாடக நாக ஏ பவத்க �க� ெஜப  ாழகை்்ாவக. 
பாஇாரத�ை , நைஜ, ம ாக ொமா வகபாவ����், இ�� ெஜப 
 ாழகை் ந காபக ் ாபரட�ா்க ்ா்பபவ்ாக். ம�ஷர்க 
்�  ா்ா் இ்்�்ாகாஸ் ாடக ்ப� ் ெஜபக  னால
அைழக்பபவ்ாக்.  பெபா�்க (24x7) அ ாாடக ்பெந்யக. 
நய�ாமா ான ெஜபதை� ்ரத�ர ்்ரவ ப�ாவளாக்ானகார. 
ெ�்�ாஷமாச இ���ாபக ்பெவாக; ்க்மாச �ாாா��ாபக 
்�கவாக. நம் �்ர�்ைளபிாா�், ்�ை ்ைள அளாக்ாக ர, 
இஇக்த�ான ெெத மா்ா்  இ்்�்ாகாஸ். ஆபத்க்ாவத�ாத 
அ ்இ நமகவ அடிவமா  ்ை்்ாளர. �கைமல நகபால
இ�க்ாக ர்ைளலஅ ரலஅகா��ா�க்ாகார;  �்பா்கலஅ ர்ைளல
ை் ாடமாரடார. 

10 
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பா�ா ா்ா் ்�  ான �் �� மா் இ�கவக இ்்� ா  ர, 
நமகவ நனைம ெெசயகப்்ா்,  �்நஇநக ்ாத�ா�க்ானகார. 
இ ்இாவ ்ப� �ா ாத ்ாைடகவக நனைம்க: 
 நாகம�ா்ா   ாழகை் 
 ்பா்ெமனக ம க 
 ்ட�ளான பா்்ாபி 
 ெபா�ளா�ாஇ ஆொர ா�க 
 பாா�த� ொ��ை ்க 
 ம க ைஇ ்நொகவக வ்க 
 �� ா ெெசயக பேி 
 ்ட�ளான ஆ்வாெை  ம ாக  ழா நடத்�த 

இபப்்ா் நாகல நாைக்ல ஆொர ா�ண்ைள ெொத�கெ்ாே்ட 
்பா்வாக. 
 
இ��ப நமா்ாத ம�ஷஇா்ா் நாக  னாக அகா்்ாக. ்ார 
நதவ ர்க,  ் நதவ ்்ாெை , நனைம  ், �யைம  ், 
இை ்ைள நமகவ  வத்செொத�, ெத�ா்ப பாை�்ாத 
நடத்ப ர இஇரெ்இா  இ்்�. இ� வ ெஜபக  ழா்ா் 
இ�க்ானக். நாக இ்்� ான நாமத�ாத ெஜபாகவக ்நஇத�ாத, 
்மாரெத�ா���், ்�  ெ ளாசெக ிகபபரவ, நக்மத  �் 
��ாக்ானக்.  

“�ன ்ம்வ  ளா ��ாத�்,  �கபா பாஇ்ாொ”,  
 னா ் �த�ாத ெொதவபபரவகள், நாைக் ாக ்ாவக இ். 
நாக ்ா �க நழண்ா ப்்ாரவ, ்ே்ைள �், இ்்�்  
 னா அைழகவக்பா், அ ர நகமாடக பாரபப் நம் 
இ��்தை�யக, அ�ாபகள நகபாகை்ை்யக�ான. மைவை்ப 
்பானக பாஇசொை ிட, ்வ்ள�  ா� ாெமா���ாத (Faith) 
 ாவ்ா ாவக. ் �க ெொத்ாக்:  
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“அ ர ெொதவ ஆவக,  
அ ர ்ரடைள்ாட நா வக”,  னா.  
ஆை்்ாத ஆேட இா்ா் இ்்� ான நாமத�ாத  ா� ாெக 
ை பப ர்க  � ்பா்க ெ்ரவப்பா �ாதைவ.  
 
பாா் ான  ளா  த்வாாான ்மபக ��ாக்ாக், அ�ா ாத ொயஇக 
 ளர்ாக். ஆ ாத, ஜய   ளா அபப்்ாதைவ. இ்்� ான 
நாமதை� ெ�ா�்ெ்ாகங்ாக ர்ஙகவ மாத�ாஇக, இ��ப 
பாக்ா்க ்ாைடக்ாக். அ� ாத ஆத்மா, ்� ப பாஇென த�ாத, 
்ட�ளான ்ா த�ாபக, அகா ாபக  ள�்ாக். இ் ஆத்மாை  
ெபவ ைட்ச ெெச்ாக். ஏெ னகாத ம�ஷாான பா தை�ப 
்பாகவகப்்ா், ்�  ாத �வ்த�ாத அ�பபபபரட ஜய   ளா 
இ்்�் . பா மன ாபபான ெக�ா, நமக்ாச இ ர ொ��ா் 
இஇத�த�ாத �கள். இை� �்�க இ�்க �ா��்க.  � �க 
்ெஇகிடா�  ளா்ாத  ாெக ெெசப ர பா�ா ா்ா் ்ட�க. இ ர 
 ளாை்  ஸ�ாஇமா் �ாாத�ா�பப ர  னா அகா�்�ாக. 
்ரத�இா்ா் இ்்� ான நாமத�ாத, இ�� ்� ை  நாக 
அைழகவக்பா், ��ாகவக ஜய   ளா்ாத பாஇ்ா்க ெெச், 
அ �ைட்  ாரதை�்ைள நகிக நகைம  �் ெ��ாபப ர�ான 
பஇமாத்மா ா  (்ட�ளான ஆத்மா) பாா�த� ஆ ா்ா  ர. பா  
இ�க �்்ா�கவக இ��ப நமா்ாத, நாக ெ ளாசெத�ான 
பாகைள்ளாச  ாழ � வ ெஜபக அ்த�ளமா் (Prayer is the 
Foundation of Eternal Life) இ�க்ாக். ெஜபக நாைக�� 
 ாழகை்ை் ாரவ, �வ்த�ான �யைம �இமாச ா்ப்பா்ாக். 
ொத�ா�க, அ  ் ்� ர்ஙக பாா�த� ஆ ா்ா  ைஇக ்ேவ 
ப்பபவக ்்ாைழ்க. இ்்� ான நாமத�ாத ்பச்க நவணவக; 
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்நாச்க வ்மாவக. இ ைஇ  ா� ாொத் �்மைட�ர்ளா், 
இ்்� �ண்ைள ்நொக்ானகார. 
 
ஆத்மா பாாநஇ்மைட் ் ேவக 
 
்� ன நமகவத ��்கள ஆத்மா அ�ைம்ா ். இ�ாத 
்ரடபபவக  ாழகை்ை், அ �டன ப்ார�்ெ்ாக ் 
ெ�ச�்மா ். ்�  ஆ ா்ா  ர, நகநைட் ஆத்மா ாத 
 ாெக ெெச்  பிகெ்ாவகவக்பா், நம்  ாழகை் 
பாா�த�மைட்ாக். இ்�ான �ேைம்ா  ெ�ச தை�  ழாபவக 
நைக்ாவக. அபப்்ாதவாமத, நகைமல பைடத� ெ�ச தை�, 
ஆத்மா ா வ ெ ளா்் ை த்பபாரக்  நாை பப், அ ைஇ 
நகநைட்  ாழகை்ை் ாரவ �இபபவத்்ாக். இ� ாத 
நமகவச ெொ��மா  ொ��ை ்ஙக, வ்ண்ஙக அ ாாடக 
இ��் மைகக்பபரவ, ்்  இ��்நக, ்யழபப்்ா� ம நக 
நமகவக �� ா்ாக். இ் ெ�ச த்டன  ளஇ ் ே்் 
நகநைட் �கை த ்ே்த்  ாவ்ாக். ்� �டன ப்ார�் 
ெ்ாகளபபடா� நகநைட்  ாழகை்ை், அ ர  பப் 
 �ணவபவத� ந்யக. நம்  ாழகை்கவ ெ ளா்் இ�கவக 
இ�� �வ் ெ�ச ண்க (்� ர்க), ்ைடொ்ாத நகநடன 
 இப்பா �ாதைவ. இ ர்க ்� �டன  ாழத�வ�ா் க ர்க 
 னா நா்ா்த�யரபைப அைட�், ்மாரெத�ா���் நஇ்த�ாத 
�களபபரட ர்க. ஆ ாத நம் நாைவ  ன ?  � நாக 
ஆத்மா ா் இ�� �வை்க ்ட�், ்�  ாடக நா்ா்த�யரபைப 
ெபக ெெதவ ் ேவக. அபெபா�் ்ார நகநடன  � ்? 
பாா�த� ஆ ா்ா்  ா�க  இ்்�்  நகைம ்மாரெக அைழத் 
ெெதப ர. ஆை்்ாத, நம் ஆத்மா பாாநஇ்க அைடயக 
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ப்்ா், நகநைட்  ாழகை்ை் ஆேட இா்ா் இ்்��டன 
ப்ார�்ெ்ாகங் ாக. அ ர நகநைட் இ��்த�ாத  � �ாத, 
பாா�த� ஆ ா்ா் ஜய ாகவக பஇமாத்மா ா  ்ட�ஙடன நாக 
 னா்ெ�்ா்காக.  அ �ைட் ெ ளாசெத�ாத இைளபபாா�ைவ 
அைட்ா்காக. ெஜபக இ� வ பாவமா் (Bridge) இ�க்ாக். 
 
்ார ெஜபாக் ் ேவக? 
 
ஆே-ெபே �க� மாகெய்மா ். இை  மாகெத�ான 
்ாாாை்்ைளயக, வ்ண்ைளயக நகமாத �ேடாகவக. ஆ ாத 
பாா�த� ஆ ா்ா  �டன நாக ை த்கெ்ாகஙக �க� ெஜபக 
ஆவக. இ� ாத ஆ ா்ான வ்ண்க நகமாத பாககவக. மாகெக 
ெபவ� மா ்; ஆ ா்்ா � ொ்நகள். ெஜபக  �  ா� ாெ 
 ாழகை்ை் ்ரவ்ாக். இ�ாத ஆே, ெபே  னக  ாத�ா்ாெக 
்ாைட்ா். ஆே-ெபே ொயஇண்ளாத ்ா்பபவக ்  ாைம, 
அ ர்ள் வ்ண்ளாத ெ ளாபபவ �ாதைவ. ஆை்்ாத, 
்�  ா்ா் ்ரத�ர, ஆத்மா ான ொ்ைவ �ம் வ்ண்ளா ாத 
அவண்ாாக்ானகார. அ� ாத, “பாா�த� அவண்ாஇத்ட்  
்� ை த ெ�ா�்ெ்ாகஙண்க”,  னா ் �க நமகவ 
்பா�ாக்ானக். 
  கவ அனபா  ெ்்ா�இ் , ெ்்ா�ாா்், இ�� ்நஇத�ாத 
ஆேட இா்ா் இ்்� �ண்்ளாவ நாசெ்மாச ்பொக 
ெ்ாே்�க்ானகார. அ ர ��� ஆத்மா �ண்ளாத  ாெமாச 
இ�க்ானக். இ�� ஜய ன மா்�க  ா்ெஷமா ்; இ் ்�  ான 
ம்ாைம்ா் �்ாரதெ�ழ் ேவக  னப், அ இ் ொத�மா் 
(God’s plan) �கள். 
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 ன் ாவ ்ெர�் இபப் ெஜபாப்ர்ளா! 
 

அனிகள இ்்�் , நான இக ள� ்ாவக  
�ண்க மஇ்தை�யக, �்ாரதெ���ைவயக 
அகா்ாமத  ாழ�்  ��ா�க்ான்கன. 
இனா �ம் அனைப �்�கப்்ா் 
்�  இஇக்க   கவ ்ாைடத�ா�க்ாக். 
்த ாாா்ாத ொ��ா் �ம் இஇத�த�ாத 
 னை க ்��க;   ் பா ண்ைள மன ாயக. 
�கநைட் பாகைள்ாச  னை  ஏ ாகெ்ாகஙக.  
்ைடொ ைஇ்ாத �ம் ெத�ா்பபாை�்ாத 
 னை  நடத�ா, ்� �ைட் இஇாஜஜா்த�ாத  
்ெரத்கெ்ாகஙக. 
இ்்�் , �கைமலநான ்நொக்ா்கன. 
ஆெமன.  
்ரத��கவ ஸ்�ாத�ாஇநேடா �ா். 
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ஆவி + வா��ைதக� = ஆ��மா

இ�த ��தக�ைத ப�றி

சாீர�தி� வா�� மனித�க� ஆ��மாவாக ஜீவி�கி�றன�. த�க��� 

பி��தமான வா��ைதகைள அவ�க� க���ெகா��, வா��ைகயி� 

�ண�கைள உ�வா��கி�றன�. �ழ�ைத ப�வ�த�,  உலக�தி� 

வா��ைதகைள க���ெகா�ள, உண�, உைட ம��� இ��பிட�ைத 

ேத�கி�றன�. த�கைள பைட�த ேதவாதி ேதவைன �றி�� 

அறியாம��, உணராம��, பலவிதமான பழ�க வழ�க�கைள��, 

ம��� ெநறி�ைறகைள�� ஏ�ப��தி�ெகா��,  ஆைச��, 

கவைல�� நிைற�த ஒ� வா��ைகைய ெதாட�கி�றன�. எ�ேக 

���� ம�ஷாி� வா��ைக?   ந��ைடய ஆ��மாவி��ள 

வா��ைதகேள தீ�மானி���. ேதவ�ைடய வா��ைதகைள 

க���ெகா��� ஆ��மா, ேதவசாயைல ெப��. இத��ல� அ�த 

ஆ��மாவி� ெத�வ�தி� �ண�க� பிற���. இ�ேவ ேமா�ச�தி�� 

ேபா�� ச�திய வழியா��. இ�த ஜீவபாைதைய ஏ�ப��தியவ�தா� 

க��தராகிய இேய�கிறி��. இவர� வா��ைதக� மனமா�ற�ைத 

ேதா��வி��� ம��தா��. மனமா�ற� நம��� �ணமா�ற�ைத 

உ�டா���. ந� மன� �திதா�வதினா�, நம� வா��ைகயி� ேதவ 

சமாதான� கிைட���; ��வி� ஆ��மா ��தியைட��. 

இைத��றி�� இ�த ��தக�,  மதசா�ப�ற வித�தி� ஒ� சி� 

விள�கமளி�கிற�. ப��� ேதவ பிரச�ன�ைத உண��க�.
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