
பெண்ணே ! 

உனக்காக... 

 

"ச ௌந்தாயம் வஞ் னையுள்ளது. அழகும் வணீ் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற ஸ்தீரியய புகழப்படுவாள்" ( நீதி - 31:30) 

புகழப்படுகிறவயள நல்ல மனைவியாயிருக்க முடியும் என்பதில்  ந்யதகமில்னல. கர்த்தருக்கு 

பயப்படும்யபாது ஞாைத்னத சபற்றுக்சகாள்ளலாம். 

கர்த்தருக்கு பயப்பட்ட  ிப்பிராள் பூவாள் என்ற இரண்டு மருத்துவச் ிகனளக் குறிப்பிட விரும்புகியறன் 

ஆண்பிள்னளகள் பிறப்பின்யபாயத சகால்லப்படயவண்டும் என்று பார்யவாைின் கட்டனள வந்த யபாதும் 

கர்த்தருக்கு பயந்து அனமதியாக ச யல்பட்டவர்கள். கர்த்தருக்கு பயப்படும்யபாது கர்த்தருக்கு மட்டும் 

கீழ்ப்படியயவண்டும் என்ற எண்ணம் யமயலாங்கும். இந்த மருத்துவச் ிகள் கர்த்தருக்குப் பயந்து ராஜாவின் 

கட்டனளனயயய தள்ளி னவத்து விட்டைர். பார்யவானும் இவர்கனள அனழத்து ஆண்பிள்னளகனள உயியராயட 

காப்பாற்றுகிற காரியம் என்ை என்று வி ாரிக்க  ற்றும் பயப்படாமல், உளறிக் சகாட்டாமல் சதளிவாய் யதவ 

ஞாைத்யதாடு பதில் அளித்தனத  ிந்தியுங்கள்.      

"அதற்கு மருத்துவச் ிகள் பார்யவானை யநாக்கி; எபியரய ஸ்திரீகள் எகிப்திய ஸ்திரிகனளப் யபால் 

அல்ல, அவர்கள் நல்ல பலமுள்ளவர்கள். மருத்துவச் ி அவர்களிடத்துக்குப் யபாகுமுன்ையம அவர்கள் 

பிர வித்ததாகும் என்றார்கள்" - யாத் 1:19 

என்யை ஞாைமாை பதில் பாருங்கள். ராஜானவ எதிர்த்தும் யப வில்னல. ஞாைமாை பதிலின் நிமித்தம் 

பார்யவாைால் ஒன்றும் ச ய்ய முடியாமல் யபாயிற்று. 

"கர்த்தருக்கு பயப்படுதல் ஞாைத்னத யபாதிக்கும்" - (நீதி 15:33) 

எல்லா சூல்நினலயிலும் யதவ ஞாைத்யதாடு ச யல்படும் சபண்னண யாரால் பாராட்டாமல் இருக்க 

முடியும் ? சபண் என்றல் அடினம யபான்று வாழ யவண்டும் என்று யவதம் கூறவில்னல.  கல உரினமயும் 

உண்டு. அயத யபால் சபாறுப்புகளும் மிக அதிகயம.  கிப்புத்தன்னமனய அடினமத்தைம் என்று மிக தவறாை 

கணக்கிட்டு ய ார்வுக்குள்ளாகாதீர்கள். என் வடீு, என் கணவர் என்று  ந்யதாஷமாய் மைநினறயவாடு யவனல 

ச ய்யுங்கள். 

நற்குணம், சுறுசுறுப்பு, கவைமாயிருத்தல், உதவி ச ய்தல் ஆகிய பண்புகளுக்கு ஈடு ஏது ? சுறுசுறுப்புடன் 

காணப்பட்ட  ரீரம் ஒத்துனழக்க யவண்டும்.  த்தாை உணனவ எடுத்துக் சகாள்வதில் கவைம் ச லுத்துங்கள். 

 ரீர ஆயராக்கியத்துக்கு முக்கியத்துவம் சகாடுங்கள். யநரம் தவறாமல்  ாப்பிடுங்கள். யவனலயில் மூழ்கி 
 ாப்பாட்னடத் தவிர்த்தல் யவண்டாம்.  ற்று யநரம் பகலில் ஓய்வு எடுப்பது, மானல யநரம் நடப்பதும் நல்லது. 

தூங்கியயா, டி.வி. முன் அமர்ந்யதா, பக்கத்து வடீுகளில் வணீ் அரட்னடக்கு யநரம் சகாடுத்யதா யநரத்னத 

வணீாக்காதவயள கர்த்தருக்குள் பயப்படுவாள். ஒவ்சவாரு நிமிடத்னதயும் திட்டமிட்டு ச லவு பண்ணுங்கள். 

"தன்னை பலத்தால் இனடக்கட்டிக் சகாண்டு தன் னககனள பலப்படுத்துகிறாள் " - (நீதி 31:17) 

யவனலக்கு யபாகும் சபண்கள், வடீ்டு யவனளகளில் உதவி ச ய்ய யவனலயாள் அமர்த்திக் 

சகாள்ளுங்கள். வடீ்டு  மாதாைம் சகட்டு நீங்கள்  ம்பாதிக்க யவண்டியதில்னல.  மாதாைமாய் யவனலக்கு யபாக 

முடிந்தால் யபாங்கள். இல்லாவிட்டால் கணவருடன் ஆயலா ித்து, வடீ்டிலிருந்யத  ில காரியங்கனள ச ய்ய 

முடிசவடுங்கள். குண ாலியாை ஸ்தீரி என்ைசவல்லாம் ச ய்தாள் என்று நீதி 31ல் வா ித்துப் பாருங்கள். அந்தப் 



பட்டியலில் கூறப்பட்டுள்ள யாவற்னறயும் ச ய்வது ஒருயவனள முடியாமல் யபாகலாம். ஆைால் இயன்றனத 

சுறுசுறுப்பாய் ச ய்ய ஆரம்பியுங்கள். இன்னறய வாழ்னக முனறக்யகற்ப தரத்திற்க்யகற்ப ச ய்ய  ிந்தியுங்கள். 

கானல மானல குடும்ப சஜபத்னத சபாறுப்புடன் நடத்துங்கள். பிள்னளகனள சஜபத்தில் 

பழக்குவியுங்கள். யவதத்னத பிள்னளகளுக்குக் கற்றுக் சகாடுங்கள். 

எைக்கு  னமக்கத் சதரியாது என்று கூறுவது நாகரீகம் என்று தவறாய் எண்ண யவண்டாம். நல்ல 

உணனவ  னமத்து கணவனரயும் பிள்னளகனளயும்  ந்யதாஷப்படுத்துங்கள். நல்ல உணவு என்பது உயர்ந்த 

உணவல்ல. வனககள் இருக்கட்டும் ச ய்தனதயய மாறி மாறி ச ய்து சவறுப்பு ஏற்படுத்தாதீர்கள். உங்கள் 

திறனமயிைால் அ த்த கற்றுக்சகாள்ளுங்கள்.  னமயலுக்கு எை திட்டமிடுங்கள். புதிது புதிதாய் ச ய்த 

 ிந்தனைனய ஓடவிடுங்கள். 

"அவள் ய ாம்பலின் அப்பத்னத பு ியாமல். தன் வடீ்டுக்காரியம் எப்படி நடக்கிறது என்று 

கண்யணாக்கமாயிருக்கிறாள் "  - (நீதி 31:27) 

கணவனர உற் ாகப்படுத்துங்கள். கணவரின் வடீ்டானர யந ியுங்கள். கணவரின் சபலவைீத்னத 

சுட்டிக்காட்டாமல் சஜபத்தில் தாங்குங்கள். இதுவனர இப்புத்தகத்தில் நீங்கள் வா ித்த ஒவ்சவாரு யதவ 

ஆயலா னைனயயும் பின்பற்றுங்கள். சஜபத்திற்கு, யவத வா ிப்பிற்கு, யவத தியாைத்திற்கு, பாடித் துதிப்பதற்கு 

எை யநரம் ஒதுக்குங்கள். யவதத்னத வா ிக்க வா ிக்க ஞாைம் கினடக்கும். தியாைிக்கும் யபாது சபலன் 

கினடக்கும். சஜபிக்கும் யபாது புத்துணர்வு அனடகிறரீ்கள். பாடும்யபாது மைபாரம் நீங்கும். துதியின் ஆவி நிரப்பும். 

தனடகள் தகர்ந்து யபாகும். ஒவ்சவாரு நாளும் ஒரு வ ைத்னத யதவ  மூகத்தில் சபற்றுக்சகாண்டு அந்நாளின் 

ஒவ்சவாரு சூழ்நினலயிலும் அனத அறிக்னக ச ய்து சவற்றினய சுதந்தரியுங்கள். 

அப்பப்பா இப்படிசயல்லாம் வாழ நான் என்ை இயந்திரமா ? முடியாது என்று முடிவு கட்டாதீர்கள். 

உங்களால் முடியும் என்பனதயய யவதம் யபாதிக்கிறது. இனவகனளச் ச ய்வதற்கு ஞாையம முக்கியம். 

யவதமும் அனதயய சதளிவுபடுத்துகிறது. 

"ஞாையம முக்கியம். ஞாைத்னத  ம்பாதி. என்ைத்னத  ம்பாதித்தாலும் புத்தினய  ம்பாதித்துக்சகாள்"  - (நீதி 4:7) 

ஞாைத்தில் குனறவுள்ளவர்களுக்கு  ம்பூரணமாய் தருகிறவர் நமது ஆண்டவர் அவரிடத்தில் 

 ந்யதகமில்லாமல் யகட்டு சபற்று சகாள்ளுங்கள். ஆவிக்குரிய புத்தகங்கனள வா ித்து கர்த்தருனடய 

ஆயலா னைகளால் இதயத்னத நிரப்புங்கள். ஒவ்சவாரு விஷயத்னதயும் ஞாைமாய் னகயாள கர்த்தருக்குப் 

பயப்படுதயல முக்கியம். அறிவு, புத்திசயல்லாம் கற்றும், யகட்டும் சபற்றுக்சகாள்பனவ. ஆைால் ஞாையமா 

கர்த்தருனடய  மூகத்திலிருந்து வருவது. அவர்  மூகத்தில் ச ன்று அவர் பாதம் காத்திருக்கிறவர்களுக்கு 

கர்த்தர் சகாடுக்கும் சவகுமதி தான் ஞாைம் என்றால் மினகயாகாது. 

பிரியமாைவர்கயள இந்த அத்தியாயத்னத வா ித்த நீங்கள் தியாைியுங்கள். யதவ ஒத்தான  சபறுங்கள். 

கர்த்தர் நாமம் மகினமப்படும்படி வாழ கர்த்தர் தாயம கிருனப ச ய்வாராக ! 

புத்தியுள்ளவளாயிரு   -  வடீ்னடக்கட்டுவாய் ! 

குண ாலியாயிரு         -  கிரீடமாயிருப்பாய் !! 

கர்த்தருக்கு பயப்படு  -  புகழப்படுவாய் !!! 

 


